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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

ธรรมประเภทนี้หาที่ไหนไมเจอ 
 พอแมครูจารยมั่นเลาอะไรใหฟงน้ี โอย เปนคติซึ้งมากนะ แตทานเลาทานพูด
เฉยนะ นั่นละจอมปราชญไมเหมือนจอมลิงๆ คอยแตจะหัวเราะขบขันอยูภายในอกจะ
แตก ทานเลาอะไรๆ ทานเลาเฉย ไอเราผูฟงมันขบขัน มันนาหัวเราะ มันแคนในหัวอก 
ทานพูดเรื่องเณร ตั้งแตสมัยทานเปนเณรกอนจะฉันนี้ ทานใหเสก ปฏิสงฺขา โยนิโส 
ปณฺฑปาตํ ใหไดปฏิสังขา เณรไหนไมได เณรที่เปนหัวหนาเสกเปาแลวก็ยื่นคําขาวให
กัน ฟงซินะ ทานเลาทานพูดเฉยนะ ไอเรานี่มันอกจะแตก 

เณรสมัยกอนยังมีปฏิสังขานะ พระสมัยปจจุบันนี้ไมมีเลย มีแตตะกละตะกลาม 
ไดเทาไรอยากไดยศถาบรรดาศักดิ์เทาไร มันจะเอามาเผาหัวมันเหรอเราอยากวาอยาง
นั้น ตั้งแตเณรเขาฉันจังหัน เขายังมีปฏิสังขา พระเราใหญโตขนาดนี้ไมมีปฏิสังขาเลย 
ถามีแตโลภโมโทโสไปไมไดนะ โลภลาภโลภยศ โลภสรรเสริญเยินยอ เปนบาลาภบายศ 
บาสรรเสริญคือพระสมัยปจจุบันนี้ ใหญเทาไรยิ่งเลว สูเณรไมได เณรกอนเขาจะฉัน
จังหัน หัวหนาเณรผูเสกปฏิสังขา แลวก็ยื่นคําขาวใหกัน ยื่นไปจนสุดเณร จึงจะลงมอืฉนั 

นี่ละเณรสมัยพอแมครูจารยมั่นยังมีชีวิตอยู ทานก็เปนเณร ทานก็มีปฏิสังขา
เหมือนกัน ทานวางั้น นี่ละมันขบขัน ไมลืมนะเรา ทานเลาแตทานเลาเฉยนะ จอม
ปราชญ ไมเหมือนจอมลงิๆ ปบๆๆ ไปไหน เวลาจะฉันจังหัน…ตองหัวหนาเณรเอาไป
เสกปฏิสังขา แลวยื่นคําขาวใหเณรครบเรียบรอยแลวคอยฉัน ทานไมฉันมูมๆ มามๆ 
ตะกละตะกลามเหมือนพระปจจุบันนี้ พระปจจุบันนี้กินไมเลือก ไมมีคาํวาปฏิสังขา สู
เณรไมไดนะ เณรที่พอแมครูจารยทานเลาใหฟง นาฟงมาก ใครจะเอาไปเปนคติเครื่อง
เตือนใจก็เอาไป 

พระสมัยปจจุบัน เณรสมัยปจจุบันนี้เลวมาก ยิ่งกวาสมัยเณรหลวงปูมั่นนะ เณร
หลวงปูมั่นยังดี มีปฏิสังขา พวกเรานี้มันไมมี ยิง่หลวงตาบัวดวยแลวยิ่งแลว มีเทาไรเอา
มาๆ มีแตกวาดแตตอน ฟาดจนจะขี้แตกกับที่นัง่ ก็ไมมีปฏสัิงขานะหลวงตาบัวนี่สูเณร
ไมได โยมเอาอะไรมาให เออ ดีนะโยม ดีนะๆ เร่ือย เปนอยางงั้นละ ไมมปีฏิสังขา เอา
ไปพิจารณาซิเร่ืองเหลานี้ ที่ทานมาเลาก็เปนคตินั่นเอง ทําอะไรทานวา นิสมฺม กรณํ 
เสยฺโย พิจารณาใครครวญเรียบรอยกอนแลวคอยทํากิจการงานนั้นๆ ดี เสยฺโย 
ประเสริฐ นิสมฺม กรณํ เสยฺโย เปนงานที่ประเสริฐ แตนี้แปลเอาความพอดีกับ
สาธารณชนบอกวาดีเทานั้น ถาแปลตามศัพทก็เรียกวาประเสริฐ 
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เวลาจะฉันจังหันมีปฏิสังขากอน เสกปฏิสังขา อยูทางภาคอีสานนี้กินขาวเหนียว
กันนะ เสกคาถาเปนคําๆ แลวยื่นใหกัน เณรไหนไมไดนี่ยื่น เณรไหนไดแลวก็ไมตอง 
เสกคาถาของเจาของเอง ถาเณรไหนยังไมไดปฏิสังขา ตองไดเสกไปให ยื่นใหคนละ
คําๆ ไปเลยนะ นี่พอแมครูจารยเลานะ เพราะฉะนั้นมันถึงฝงลึกมาก ถาคําพูดของพอ
แมครูจารยพูดคําไหนนี่ แหมซึ้งมากนะ ซึ้งจริงๆ ซึ้งอยูในหัวใจ ฝงลึกมาก เชนอยางไป
กราบทาน ไมมีจืดมีจาง กราบพอแมครูจารยมั่นเรา มหาบุญมหาคุณครอบหัวครอบ
กระหมอมเราอยูตลอดเวลา คือพอแมครูจารยมั่นนี่ละที่ซึ้งมากที่สุด ทานเปนนิสัยจอม
ปราชญ เปนพญาราชสีห รูปรางทานจริงๆ ก็ไมโต แตโตเพราะคุณธรรมและมารยาท
ของทาน ธรรมในใจของทานพาทานใหญนะ ไปที่ไหนนี่เหมือนวาคับโลกไปเลย ความดี
ของทาน เมตตาธรรมของทานครอบไปหมดเลย  

ทีนี้เวลาเราปฏิบัติ เอา ทีนี้เขามา เวลาปฏิบัติก็ปฏิบัติตามทาน ทานก็ปฏิบัติ
ตามคําสอนของพระพุทธเจาที่เรียกวาสวากขาตธรรม ทานปฏิบัติมาธรรมเต็มภูมิ เต็ม
หัวใจ ใจกับธรรมเปนอันเดียวกัน ความสงาราศีความเลิศเลออัศจรรยออกจากใจหมด
เลย รวมแลวมาอยูที่ใจ เพราะฉะนั้นคําวาสุขก็ดี ทุกขก็ดีจึงอยูที่ใจ ไมอยูกับส่ิงของเงิน
ทอง มาอยูทึใ่จ เวลาไปกราบทาน ไปที่ไหนก็เหมือนกัน ที่เราไปกราบสกลฯบอยๆ นั้น 
มันเปนจุดใหญของทาน การสรางวัดปาสุทธาวาส ก็เปนหลวงปูเสาร หลวงปูมั่นเรานี่
สราง วัดปาสุทธาวาส คําวาปาๆ จริงๆ ไมมีบานคนแมหลังเดียว เขาเรียกดงบาก ไป
สรางวัดก็เปนทาน 

นั่นละวงกรรมฐาน ศูนยกลางของกรรมฐานแตกอนอยูที่วัดปาสุทธาวาส องค
ไหนไปเที่ยวทางไหนมาก็ลงมาที่นั่นๆ ที่นั่นจึงรวมเปนวัดกรรมฐาน ศูนยกลางของพระ
มาที่นั่น ที่เรียกวาวัดปาสุทธาวาส เดี๋ยวนี้ไปดูซิวัดปาสุทธาวาส มันเปนวัดปาคนไป
หมดแลว วัดปาสุทธาวาสมีแตชื่อ แตกอนตัง้ตามหลักธรรมชาติที่มีแตปาลวนๆ นะ ตั้ง
นั่นละทานตั้งวัดปาสุทธาวาส สมัยเราไปกย็ังเห็นไมมีบานคนนะ ไมม ีพ.ศ. ๒๔๘๐ หรือ 
๒๔๘๓ หรือไงเราไป ยังไมมีนะบานคนไมมีแถวนั้น ไมมีเลย มีแตสนามกวางขวาง 
สนามนั้นก็เครื่องบินเขาก็ไมมาลง ก็มีแตพวกวัวพวกควายเต็มสนาม เดี๋ยวนี้เปน
สถานที่ราชการแลว  

นั่นละทานใหชื่อวาวัดปาสุทธาวาส จากวัดไปบิณฑบาตในจังหวัดสกลนครสอง
กิโล มีที่นั่นเทานั้นที่บิณฑบาต นอกนั้นไมมีบานผูบานคน ไมมี มีแตดงแตปาทั้งหมด นี่
ก็เปนองคทานทั้งสอง หลวงปูเสาร หลวงปูมั่นละไปสรางที่นั่น ทีแรกก็ไมใหญโตแหละ 
ทานไปอยู ทานบําเพ็ญภาวนา ตอนที่เราไปพ.ศ.๒๔๘๔ ก็ยงัไมมีบานคน ไมม ีแถวนั้น
ไมมีเลย พ.ศ. ๒๔๘๔ เราไปที่นั่น เปนดงจริงๆ เปนปาจริงๆ วัดปาสุทธาวาสเปนปาโดย



 ๓

สมบูรณ สมชื่อสมนาม กุฏิของพระก็กระตอบกระแตบนะ แตกอนที่เราไปมีโรงฉันไม
ใหญโต เล็กนอยทั้งนั้น ๒๔๘๔ นั่นละเราไป 

พระก็เปนพระกรรมฐานจริงๆ ทรงวัดปาสุทธาวาสไวไดดีตอนนั้น แลววัดปา
สุทธาวาสเลยกลายเปนศูนยกลางของพระกรรมฐาน องคไหนมาจากที่ไหนก็มาที่นั่นๆ 
เปนที่รวม นั่นเพียงพ.ศ.๒๔๘๔ กเ็ปนดงหมดแลวแถวนั้น ไมมีนะบานคน ไมมีเลย มี
แตปากับสนามบินกวางๆ มีแตวัวแตควาย เขาเอามาเลี้ยงเต็มไปหมด เดี๋ยวนี้มันเปน
สถานที่ราชการแลว  หมด ไมมีเหลือ  

นี่ละทานเปนผูสรางเอง สรางพอไดอยูเทานั้นละ เรียกวาสราง ทานก็ไมไดตั้งใจ
จะสรางละ เห็นที่เหมาะสมที่นั่นก็ไปอยู ทานไปอยูที่ไหนก็มพีระมีเณรมาก ครั้นตอมา
เลยขยาย เลยกลายเปนวัดปาสุทธาวาสไป เรายังทันเห็นซากของวัดปาสุทธาวาสไดดี 
เพราะไมมีบานคนเลยแถวนั้น ดงทัง้น้ัน ที่เปนตึกรามบานชองรอบวัดนั้น มีแตดงนะ
นั่น เดี๋ยวนี้ก็ดูเอาเถอะ  

พอแมครูจารยมั่นตอนนั้นอยูแถวสกลฯ ๘ ป เราก็อยูที่แถวสกล ๘ ปเหมือนกัน 
คือเปนจุดศูนยกลางก็ไดแกพอแมครจูารยมั่น ตอนนั้นทานอยูบานโคกนามน ทานมา
สมัยที่สอง สมัยแรกตั้งแตสรางวัดปาสุทธาวาส แลวทานก็ไปหมดทุกแหงทกุหน 
ภาคเหนือทานไปอยูมากนะ อยูนานภาคเหนือ ทางเชียงใหม ทานก็ไปบรรลุธรรมที่
จังหวัดเชียงใหม แตเรายังเสียใจที่เราลมื อัศจรรยธรรมของทานที่บรรลุ เวลาทานเลา
ใหฟง  การที่จะเลาธรรมอยางน้ัน ทานไมไดเลาสุมสี่สุมหานะ ตองมีพระ พระตองเปน
ที่แนใจ ซึ่งควรจะรับธรรมของทานได อยูทีละ ๓ องค ๔ องค นั่นละทานจะเลา 

เรามันก็เปนนิสัยซอกแซกมาตั้งแตนูนแหละ ซอกแซกถามนั้นถามนี้ ถามไป
ระวังหนาผากดวย ก็จอมปราชญกับจอมโงสนทนาธรรมกัน ถามทานซอกแซกซกิแซ็ก
ตลอดถงึเทวบุตรเทวดาอินทรพรหม ถามหมด ไดความหมดเลย นั่นละจอมปราชญ
จอมธรรมอยูนั่น ถาพูดถึงเร่ืองเทวบุตรเทวดาอินทรพรหม พวกเปรตพวกผีนี้ใครจะไป
เกงยิ่งกวาทานอาจารยมั่น 

โอย เวลาทานเลาอัศจรรย น้ําตารวงนะ หันหนาเขาฝาเรา คืออัศจรรรย น้ําตา
รวง อัศจรรยถึงทานเลาถึงพวกเปรตพวกผี พวกสัตวนรก โนนเห็นไหม จากนั้นก็เลาถึง
พวกเทพ สวรรค พรหมโลก พวกเหลานี้มากราบทานทั้งน้ัน ทาวสักกเทวราชก็มา นํา
คณะมา มานี้กฎระเบียบเขาดีมาก วางั้นนะ มานี้มีองคเดยีวที่จะฝากปญหากันเขามา 
หาผูเดียวเปนผูถามปญหามา เวลาพวกเทพทัง้หลายมาฟงเทศนกับทาน ฝากปญหามา
ถามปญหา ทานก็ตอบๆ ปญหาภายในใจ อยางน้ีเปนประจํา  
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ทานพิสดารมากนะพอแมครูจารย จึงไดปรากฏชื่อลือนามมาจนกระทั่งทกุวันนี้ 
เฉพาะอยางยิ่งประวัติของทานที่เราเขียนก็ไมมากนัก ก็ไดพอหอมปากหอมคอ มาอาน
กัน เราไดอุตสาหพยายามเขียน เหตุที่จะเขียนนี้ก็คือวา ตอนนั้นทานเร่ิมปวยนะ เราก็
พูดตรงๆ จติของเรากําลังหมุนติ้วๆ ไมหลับไมนอนทั้งวันทั้งคืน ตองไดบังคับดวยพุท
โธใหสงบ ไมงั้นมันจะพุงๆ ทางสติปญญา เรียกวาสติปญญาอัตโนมัติ เปนความเพียร
ฆากิเลสโดยลําพัง ไดร้ังเอาไวๆ ไมร้ังมันจะตายจริงๆ ความเพียรทางดานนี้นะ จิตกับ
กิเลสตัณหา สติปญญากับกิเลสตัณหามันฟดกันนี้ ถึงขัน้ธรรมะฆากิเลสฆาอยางนั้น
แหละ 

ถอดออกจากหัวใจนี้มาพูดเลยนะไมใชธรรมดา ทําไมจึงถอดออกมา มาอวด
ทานทั้งหลายเหรอ ก็เพื่อจะใหเปนคติวาธรรมของพระพุทธเจาเปนยังไง สวากขาต
ธรรม ตรัสไวชอบแลว ชอบเปนปจจุบันตลอดเวลา ถาใครนําไปปฏิบัติ นี่เวลามันเปน
ขึ้นมาก็เปนอยางน้ัน ปฏิบัติธรรม ทานเลาใหฟงน้ีอัศจรรย ทานมาอยูตนไมตนเดยีว
เวลาบรรลุธรรมทานวา กอนที่ทานจะบรรลุธรรมก็พิสดารมาก จิตของทานหมุนติ้วๆ ที
นี้ก็ยอนเขามาหาเจาของที่กําลัง จิตอันนี้มันหมุนกอนทานพดูแลวแหละ หมุนกอนอยู
แลว เวลาทานปวยยิ่งหมุนหนัก 

กิเลสกับธรรมฟดกันเปนอัตโนมัติ ไดร้ังเอาไวๆ คําวาขี้เกียจขี้ครานไมมีเลย 
หายหนาไปหมด มีแตความดูดดื่ม แดนมรรคผลนิพพานเหมือนวาชั่วเอื้อมๆ นั่นนะ
มันบืนนะ นี่เปนความเพียรอัตโนมัติมีแตจะไปทาเดียว ทาที่จะอยูอะไรไมได ขาดสะบั้น
ไปเลย มีแตจะไปทาเดียว ทีนี้ทานก็เร่ิมปวย ทานเริ่มปวยเราก็ยิ่งหมุน ทานปวยหนัก
เราก็ปวยหนัก ทานปวยทางธาตุทางขันธ เราปวยทางดานจิตใจ ระหวางสติปญญากบั
กิเลสฟดกัน นี่พูดใหฟงชดัๆ เสียนะ 

นี่จวนจะตายแลว ๙๕ ยางเขามาแลว เดี๋ยวนี้หลงหนาหลงหลังแลวแหละ
ความจํา ไปที่ไหนๆ เชนอยางเขาหองไป ลืมแลวนะนั่น เดินจงกรมอยูบนกุฏินั่นแหละ 
ถึงเวลาหมูเพื่อนไปบิณฑบาตเราก็เดินจงกรมอยูนั้น แลวเขาหอง เขาไปก็ลืมเลย ลืมกิน 
เขาหองมันเหนื่อยก็เลยทอดรางกายลง ทีแรกเดินจงกรมอยูหนากุฏิ ประมาณพระ
บิณฑบาตสัก ๓๐ นาทีแลวก็เขาหอง เขาหองกไ็มหลับไมแหล็บอะไรแหละ เขา
หองนอนพกัอารมณสงบ สักเดี๋ยวไดยินเสียงเคาะประตูปอกๆ  อาว ไดเวลาแลวหรือ 
เลยออกมา อยางน้ันละมันไมไดสนใจกับอะไร 

ทีนี้เวลาจิตของเราหมุน ธาตุขันธของทานก็หมนุเพื่อจะพัง จิตของเราก็หมุน
กําลังจะพังกเิลสเหมือนกัน หนักพอๆ กัน ของทานก็หนักทางธาตุขันธทีจ่ะแตกสลาย
ทําลาย มันเขยาทาน ธาตุขันธเขยา จิตเปนผูรับทราบๆ ไมกระทบกระเทือนอะไร แต
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ธาตุขันธมันทํางานของมนัเพื่อจะแตกจะดับ ที่วาเจ็บไขไดปวยคือทุกขอยูนั้นหมด มัน
อยูในขันธ ถาคนธรรมดาแลวจิตก็มาอยูในนั้นเปนไฟเลยนะ ธรรมดาก็ไมเปน เร่ืองฟน
เร่ืองไฟเผาธาตุเผาขันธใหแตกสลายมันก็หมุนของมัน จติที่บริสุทธิ์เต็มสวนแลวก็
รับทราบตลอดรอบดานๆ แตไมเขามาถึงจิต ฟงเสียนะ จิตกับรางกายไมไดเปนอนั
เดียวกัน เมื่อธรรมเปนธรรมลวนๆ ภายในใจแลวรูหมด นี่ทานก็ยิ่งหนัก เราก็หนัก
ทางดานจิตใจ 

เราก็ภูมิใจในการปฏิบัติอุปฏฐากพอแมครูจารยมั่นนี้ เราภูมิใจตลอดมาไมมี
อะไรละ เตม็ภูมิ ภูมิแหงความโงของเราปฏิบัติอุปถัมภอปุฏฐากทานติดแนบอยูนั้นเลย 
จนกระทั่งทานเคลิ้มหลับไปนิดหนึ่ง พอตื่นขึ้นมาปบ ทานมหาไปไหน แนะพระทั้งวัด
ไมถามหานะ ทานมหาไปไหน ลืมตาปบขึ้นมา ทานมหาไปไหน เราตองบอกไวเราเดิน
จงกรมอยูขางๆ  เวลาทานหลับเราก็ถอยออกจากมุงไป สักเดี๋ยวทานตื่นขึ้นมา ทาน
มหาไปไหน แนะอยางน้ันละ คือทานก็รูอยู เมตตามาก ตายใจกับการดูแลอุปถัมภ
อุปฏฐากทาน เราทุมหมดนะ 

ทุกอยางรางกายของทาน ยิ่งเปนสวนภายในแลวจะไมใหใครเขาไปแตะ เราเปน
คนสงวนรักษาเหมือนการรักษาสงวนรักษาธาตุขันธของเราเอง รางกายของเราเอง จะมี
แตเราคนเดียว ทานก็ไมวาอะไรนะ ทานจะใหเปลี่ยนตัวก็ไมเคยมี เออ ทานมหาก็ดูแล
ผมอยูตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืน วันไหนหนักๆ กลางวันก็เปน สวนมากกลางวันจะสงบ 
กลางคืนหนาว วัณโรค ไอนอนไมหลับ เราก็อยูกับทาน เอาเต็มเหนี่ยวเลยวางั้นเถอะ 
เราไมคํานึงถึงเร่ืองของเรา มอบถวายทานหมด แตสําคัญที่จิตของเราที่เปนอัตโนมัติ
มันก็หมุนของมันอยู การทํางานก็ทําไป ทางนี้ก็หมุนตลอด 

นี่ละถึงกาลเวลาของจิตของธรรมที่จะสังหารกิเลสเปนอัตโนมัติเปนอยางน้ัน จะ
ทํางานภายนอกทําอะไรกต็าม แตกิเลสกับธรรมฟดกันอยูภายในใจจะไมมีหยุด เปน
อัตโนมัต ิ เชนอยางเราฉันจังหันอยูนี้ เคี้ยวไปนี้มันไมไดมาสนใจกับการขบการฉัน
รสชาติอะไรของอาหารไมมี มันจะหมุนของมันอยูลึกๆ อยูอยางน้ันตลอด เหมือนเรา
ทั้งหลายที่มีกิเลสครองใจ บีบบี้สีไฟใจ เราจะอยูที่ไหนๆ กิเลสจะตองพาคิดพาปรุง 
กวนใจตลอดเวลา รับประทานอาหารอยูก็เหมือนกัน มันก็คิดกป็รุงของมันเรื่องของ
กิเลสเต็มตัวไปอยางน้ัน ทีนี้ธรรมเมื่อเวลาเขาแทนที่นั้นแลวก็แบบเดียวกัน ทําอะไรๆ 
ธรรมจะทํางานของตัวเองเปนอัตโนมตัิ นี่ละถึงขั้นจะไปขั้นไมอยู 

ทานปวยหนักเทาไรเราก็ยิ่งติดอยูกับทานไมไดออก สําหรับอวัยวะของทานเรา
จะไมใหใครเขาไปแตะ เรารักเราสงวน เราเทิดทูนมากที่สุดเลย พระเณรทานก็รูทานไม
ทะลึ่ง เพราะกิริยาความเคลื่อนไหวระหวางเรากับทานพระเณรก็ดูอยูแลว เราโงหรือเรา
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ฉลาดแคไหนพระเณรก็ดูอยูแลว เพราะฉะนั้นทานถึงไมเขามาทะลึ่ง ทานอยูขางนอก 
กลางคืนทานอยูขางนอกมุงเต็ม เราอยูคนเดียวภายใน ไมวาจะปวดหนักปวดเบาปวด
อะไรๆ เราจัดการหมดเลยไมใหใครไปเห็นอวัยวะทาน นี่คือความรักความสงวน
เทิดทูนเต็มหัวใจ ไมมีอะไรเสียดายในธาตุขันธในจิตใจของเจาของเลย พุงไวกับทาน
หมดเลย 

นี่ละที่วาปฏิบัติอุปฏฐากทานดวยความรักความเทิดทูนเปนอยางน้ัน เปนก็เปน 
ตายก็ตายไปเลย ที่จะวาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาไมมี นี่ละอํานาจแหงจิตที่เทิดทูนครูบา
อาจารยเปนอยางน้ัน กลางคืนคืนไหนทานไมไดนอนทั้งคืนเราไมไดนอน แตทานก็ไม
เห็นเคยพูดนะวา นี่ทานมหาก็ดูแลผมตลอดเวลา ไมมีเวลาจะพักผอนนอนหลับ ควรจะ
เปลี่ยนตัวใหองคอื่นมาแทน ทานไมเคยพูด เรากไ็มเคยสนใจกับใครที่จะใหมาเปลี่ยน 
มันไมถนัดเหมือนเราทําเอง โงฉลาดก็ตามมันกเ็ปนอยางน้ันจะวาไง โงกบัฉลาดทุมลง
ไปหมดเลย 

อยางน้ันละที่เราไดอุปถมัภอุปฏฐากทานเต็มหัวใจเรา ทุกอยางกับพอแมครู
จารยมั่นนี่ สําหรับอวัยวะภายในของทานจะไมใหใครไปเห็นเลยเทียว เราจะดูแลคน
เดียวเหมือนอวัยวะทานกับของเราเปนอันเดียวกัน รักษาอวัยวะของเจาของฉันใด 
รักษาอวัยวะของทานอยางน้ันเหมือนกัน เราปฏิบัติอยางน้ันกับทาน ตอนนั้นจิตหมุน
แลวนะ หมุนทํางานของมัน มันก็ไมถอยทางจิตก็ดี ทางทาํก็ทําไป สวนหยาบกิริยา
อาการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทานทําไป แตความเคลื่อนไหวของจิตระหวางกิเลสกับธรรม
ฟดกันมันกท็ํางานของมนัไปนั้นแหละ เพราะฉะนั้นจึงวาจิตนี้ทํางานไดตลอดนะ ไมได
พักผอนนอนหลับเหมือนเรานะ ทํางานไดตลอด นั่งอยูนี้มนัก็ทํางานของมัน เชนนั่งอยู
นี้มันคิดอยูตลอด ใจดวงใดมันก็คิดของมันอยูตลอดอยางน้ัน ไมวาเด็กผูใหญหากเปน
อยางน้ันในหลักธรรมชาติของคนมีกเิลส 

ทีนี้เวลาธรรมเขาหมุนกิเลสภายในจิตใจก็แบบเดียวกัน จะอยูที่ไหนมนัก็หมุน
ของมัน ฆาของมัน เอาจนกระทั่งบางทีขึ้นนะแตไมใชสําคัญ ฟดกับกิเลสเหมือนวา
หมอบราบไปหมดเลย อํานาจของสติปญญากาวเขาขั้นมหาสติมหาปญญาแลวกิเลสจะ
โผลไมได โผลขึ้นมาพับขาดสะบั้นๆ นี่สติปญญาแกกลา กับสติปญญาที่ไปนั่งนํ้าตารวง
อยูบนภูเขาตางกัน นั่งอยูบนภูเขาตั้งสติพับลมผล็อยๆ กระแสของกิเลสตีเอาๆ ตั้งให
อยูไมอยู ตัง้เพื่อลมๆ นี่ละที่น้ําตารวง ไดมีความโกรธแคนกับกิเลสตัณหามาเปนมุ
มานะก็ครั้งนั้นละ เราไมลืมนะ เคียดแคนจริงๆ เคียดแคนใหกิเลส ถาเปนเคียดแคน
ใหคนอื่นผูใดแลวเปนบาปเปนกรรม แตความเคียดแคนใหกิเลสตัณหาซึ่งเปนขาศึกตอ
ใจของตัวเองนี้เปนธรรม 
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จนขนาดที่วานํ้าตารวง หือ มึงเอากถูึงขนาดนี้เทียวหรือ นี่เคยพูดไมรูกี่ครั้งกี่หน
แลว หือ มึงเอากูถึงขนาดนี้เทียวหรือ น้ําตาพัง สูมันไมได สติตั้งพับลมพรอมๆ ตัง้เพื่อ
ลมไมไดตั้งเพื่ออยู เวลากระแสของกเิลสมันรุนแรงไมอยูนะสติ จนน้ําตารวง เคียดแคน
ใหกิเลส ถึงขนาดที่วา หือ มึงเอากูขนาดนี้เทียวหรือ เอาละยังไงมงึตองพังวันหนึ่ง มัน
ผูกโกรธผูกแคนใสกันอยางถึงใจนะ อยางไรใหกูถอยกูไมถอย มึงตองพังวันหนึ่ง ก็เกิด
มุมานะ เอานั้นละเปนตนเหตุที่โกรธแคนใหกิเลสในเจาของ ฟาดลงไปจนกระทั่งถงึขั้น
เปนอรหันตนอยขึ้นมา ก็กิเลสที่มันเกงๆ สูสติปญญาไมได อะไรโผลมาพับขาดสะบั้น
ทันทีๆ เลย เรียกวาไมไดตั้งหนาตั้งตาทําลายกิเลสนะ ธรรมชาติของธรรมที่ทํางานเอง
อัตโนมัติมันทําลายของมนัเอง ผางๆ ๆ เลย ขาดสะบั้น 

จนกระทั่งถงึบางทีเงียบหมดเลยในหัวใจ หือ มันไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ 
ขึ้นมาแลวเหรอ เปนในใจ แตมันวาเฉยๆ มันไมไดสําคัญวาเปนอรหันตนะ คือมันเงียบ
หมด ฟดกันไปฟดกันมา จนกระทั่งถงึขั้นมันละทีน่ี่ ไมไดวาละอรหันตนอยอรหันตใหญ 
ที่วาน่ีละวัดดอยธรรมเจดีย วันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ หลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย เวลา 
๕ ทุม นั่นละบทเวลามันจะเอากัน คือจิตเวลามันหมุนเขาๆ ใกลถึงจุดอวิชชาจะขาด
สะบั้นมันหากเปนของมนัเอง หมุนเขาไป ตามเขาไปๆ นี่สรุปเอาเลยไมไดซอกแซก
เหมือนจิตเปน การพูดพูดเปนประโยคๆ เอาเทานั้นนะ 

จากน้ันมามันมาสํารวมตัวเองนะ ตอนทีก่ิเลสจะขาดสะบั้นออกไปหมดโดย
ส้ินเชิง มันมาวินิจฉัย อะไรก็พิจารณาหมดแลว รูหมดปลอยไปหมดแลว ทําไมมันยังมี
ปญหาอยูในใจ วาสุขก็ดีทุกขก็ดี ใจนี้ทําไมเปนไดหลายอยางนักนะ เดี๋ยววาสุขเดี๋ยววา
ทุกข เดี๋ยววาเศราหมองเดี๋ยววาผองใส ทําไมใจอันนี้ถึงเปนไดหลายอยางนักนะ วินิจฉัย
เจาของ มันไมมีที่วินิจฉยัมีแตจิตแหงเดียว ลงมาหมดแลวปลอยมาหมด ยังเหลืออยูที่
อวิชชาเปนตนเหตุ มันแสดงเหตุอยูในนั้นแตเราไมรู 

พอมาถงึขั้นนี้แลว วาจิตนี้ทําไมเปนไดหลายอยางนักนะ เดี๋ยววาสุขเดี๋ยววาทุกข
เดี๋ยววาผองใสเดี๋ยววาเศราหมอง ทําไมจิตดวงนีถ้ึงปล้ินปลอนหลอกลวงเอานักหนา วา
อยางน้ีนะ คือมันวินิจฉัยเรื่องจิตตัวเอง สักเดี๋ยวพอจิตสงบลงแลวมีคําบอกขึ้นมา ธรรม
นั่นละทานบอกขึ้นมา ความเศราหมองกด็ี ความผองใสกด็ ี ความสุขก็ดีความทุกขก็ดี 
ธรรมเหลานี้เปนอนัตตานะ.ธรรมเหลานี้รวมลงมาแลวเปนอนัตตานะ คือไมควรถือมัน่ 
ใหปลอยใหหมดความหมายวางั้น พอวางั้นจิตชะงักนิง่ จะไหวไปมาทีไ่หนจะคิดอะไร
ไมคิด จะเผลอก็ไมเผลอหากอยูกลางๆ 

สักเดี๋ยวก็ผางขึ้นมาเลย ส่ิงที่ไมเคยคาดเคยฝนกระจายขึ้นมาเลยจนตัวพุงไหว 
แรงอยูนะกิเลสกับจิตที่มนัขาดจากกันนี้รุนแรง สําหรับเราเองแรงมากทีเดียว 
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เพราะฉะนั้นเราถึงไดกลาพูดวาฟาดินถลม ความจริงฟาดินเขาก็อยูของเขา แตมัน
เปนอยูระหวางกายกับจิตนะรุนแรงจิต รางกายจนพุงเลยกระเทือนไปหมดเลย จากน้ัน
มันก็จาครอบไปหมดในโลกธาตุ โอโห ขึ้นแลวนะที่นี่ หือ พระพุทธเจาตรัสรูตรัสรูอยาง
นี้ละเหรอๆ ซ้ํานะ พระพุทธเจาแทเปนอยางน้ีละเหรอ พระธรรมแทเปนอยางน้ีละ
เหรอๆ มันซ้ําๆ พระสงฆแทเปนอยางน้ีละเหรอๆ ขึ้นแลวนะที่นี่ พอน้ันผางขึ้นมา หือ 
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดยังไงมันเปนแลวนั่น 

เราไมเคยคาดเคยคิด ตัง้แตปฏิบัติธรรมมาจนถึงขณะนั้น พทุโธ ธมัโม สังโฆ 
ตองติดใจตลอดเวลา ไมนึกวาจะแยกตัวมาเปนอยางน้ันได ทีนี้เวลามันเปนขึ้นมานี้ 
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปนอันเดียวกันแลว นั่น เพราะฉะนั้นถึงวา หือ 
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดยังไง มนัเปนแลวนั่น 
อัศจรรยเกินเหตุเกินผล น้ําตารวงนะ น้ําตานี้เปนเรื่องสมมุติ ที่วาพระพุทธเจานิพพาน 
พระสงฆทั้งหลายปลงธรรมสังเวชคือน้ําตารวง นี่ละขันธทํางาน จิตพระอรหันตทานจะ
เปนอะไรไป 

ที่วาทานปลงธรรมสังเวช คือน้ําตาพระอรหันตรวงนั่นเอง ขันธดีดรับขันธ ขนัธ
หนึ่งพระพุทธเจานิพพาน ขันธหนึ่งก็เกิดความสลดสังเวชถึงบุญถึงคุณถงึอะไรทุกอยาง 
บุญคุณมหาคุณของพระพุทธเจา จะมารวมอยูในหัวใจพระอรหันตหมดเลย 
เพราะฉะนั้นจึงเปนธรรมสังเวชขึ้นมาน้ําตารวงๆ น้ําตานี้เปนสมมุต ิ พระพุทธเจา
นิพพานก็เปนสมมุติเขารับกันได ธรรมชาติวิมุตติไมมปีญหาอะไรแหละ เปนอยางน้ัน 
มันวิ่งขึ้นมาหากันหมดละ ไมตองไปเรียน เปนในตัวเองมันกก็ระจายเพราะมันเปน
เหมือนกัน เชนอยางมันถึงที่แลว ถามหาพระพุทธเจาถามหาอะไร นั่นฟงซิ 

เราเคยมีไหมแตกอนในหัวใจเรา พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันไดยังไง นี่แตกอนก็ไมเคยคิด แตมันเปนธรรมทั้งแทงแลวกระจาย 
เหมือนวาแมน้ําครอบมหาสมุทรทะเลหลวงนั่นละ ทีนี้ธรรมที่ครอบโลกธาตุก็แบบ
เดียวกัน จึงวาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆเปนอันเดียวกัน คอืเปนมหาวิมุตติมหา
นิพพานเหมือนกันหมด ไมตองไปหาดูพระพทุธเจาองคนั้นองคนี้ ดูอันนี้กระจาย
เหมือนน้ําในมหาสมุทร จอมือลงปบนี้ถึงมหาสมุทรดวยกันหมด นี่จอมือลงปบถึง
วิมุตติธรรม มันก็เปนวิมุตติธรรมเหมือนกันหมด ถามหาพระพุทธเจาทําไม นั่นเวลา
มันถึงกาลนัน้แลวไมตองไปถามใคร 

นี่ละการปฏิบัติธรรมใหพี่นองทัง้หลายพิจารณาไว เราจวนจะตายแลวเปดใหฟง
เสียทกุอยาง เร่ืองธาตุเร่ืองขันธมันเปนสนามแหงโลกธรรม อยามาถือสีถือสานะ เร่ือง
ธาตุเร่ืองขันธเคยอยูเคยกินเคยหลับเคยนอน มันก็ผิดกันแตวาอันหนึ่งยึดอันหนึ่งไมยดึ
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เทานั้น หิวโหยก็ยึด อิม่พอก็ยดึใจทีม่ีกิเลส ถาใจไมมีกิเลสหิวโหยก็ไมยึด อิ่มพอก็ไม
ยึด ในธาตุขนัธทําไปเสีย ถึงเวลากินก็กินไปหลับไปนอนไปยงัไง แตไมยดึผิดกันเทานั้น
แหละ สําหรับปุถุชนนี้ยึดหมด สําหรับอริยบุคคลชั้นอรหันตแลวไมยึด สักแตวากิริยา
ทําตามความจําเปนของธาตุขันธที่มันตองการเทานั้น จิตหมดแลวความตองการ หมด
โดยประการทั้งปวง มีแตปลอยใหกิริยาที่เปนสมมุติทํางานตามเรื่องของมนัเทานั้น นี่ละ
การปฏิบัติถาเอาจริงเอาจัง 

สวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว เปนปจจุบันตลอดไมมปีลายไมมีตน เปนสวาก
ขาตธรรมเปนปจจุบันตลอด ถาปฏบิัติตามนี้แลวจะเจอพระพุทธเจา เจอพระพทุธเจา
แลวก็ไมถามหาใครละ พระพุทธเจาเปนยังไงมันเปนอันเดียวกันแลว พระธรรม 
พระสงฆก็เหมือนกันเปนอันเดียวกันอยูในนั้นหมดแลว นั่นละธรรมแทเปนอยางน้ัน 
พวกเรานี่เรียนมาตํารับตําราก็เปนหนอนแทะกระดาษไปตามหนังแสหนังสือ ไดเรียน
มายังตั้งภูมิเพิ่มกิเลสอีกนะ ตั้งภูมิชัน้ภูมิเพิ่มกิเลสอีก 

ไดชั้นนั้นชั้นนี้กิเลสเสริมตัวเขาไป กูไดนักธรรมตรี กูไดนักธรรมโท กูได
นักธรรมเอก กูไดมหาเปรียญ กูไดเปนปลดั กูไดเปนสมุห กูไดเปนพระครู กูไดเปนเจา
ฟาเจาคุณ กูไดเปนสมเด็จ บาไปหมดเลย มันเสริมกิเลสเหลานี้ เวลามันพอแลวเหลานี้
มันเปนเปลือกเปนกระพี้เทานั้น ไปหลงมันหาอะไร นั่น นั่นละฟงใหชัดเสียวันนี้ เรา
ไมไดดูถกูเหยียดหยามใครเปนขึ้นจากหัวใจ เราก็เปน สอบมหาดีใจ โอย ใจพอง แนะ 
นกัธรรมตรีก็ใจพอง นักธรรมโทก็ใจพอง นักธรรมเอกก็ใจพอง ฟาดถงึชั้นมหาแลวใจ
พอง 

บทเวลามหาวิมุตติมหานิพพานผางขึน้นี้ลมหมด ส่ิงเหลานั้นลมหมดเลย ที่จะ
ใหพองอยางน้ันลมหมด อันนี้เหยียบแหลกหมดเลย สมมุติทั้งปวงในสามโลกธาตุลม
หมดเลย เหลือแต สุญฺโต โลก ํอเวกฺขสฺสุ   โมฆราช สทา สโต ดูกอมโมฆราช เธอ
จงมีสติทกุเมื่อ พิจารณาโลกใหเปนของสูญเปลาวางเปลา ถอนอตัตานุทิฏฐิซึ่งเปน
เหมือนกางขวางคอ คือเปนเราเปนเขานั่นเหมือนกับกางขวางคอออก เธอจะพึงหลุด
พน พญามัจจุราชจะตามไมทัน นี่ละแปลออกเปนอยางน้ี 

ทีนี้จิตเวลามันถึงขั้นนั้นแลวพิจารณานี้ออกระหวางสมมุตกิับวิมุตตินี้ สมมุตินี้
สูญหมดเลยนะ โลกธาตนุี้เหมือนไมมี เพียงเวลาจิตเราเขาพักสงบก็เหมือนกัน ถาไม
พักสงบมันกม็ีเปนเงาๆ อยางน้ี เห็นรูปหญิงรูปชายรูปสัตวรูปบุคคลก็เปนเงาๆ สวน
ความวางมันทับไปหมดแลวนะนั่น ทีนี้พอเขาจิตปบที่นี่ปลอยหมดความวาง เต็มเลย
ครอบโลกธาตุ นั่นฟงเสียนะผูปฏิบัติ นี่ถอดออกมาจากหัวใจมาพูด ไมไดมาโออวดใคร
นะ ใครจะฟงก็ฟง นี้อายุ ๙๕ ปแลวนะ อยามายึดถือกิริยาอาการทุกส่ิงทกุอยางซึ่งเปน
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เร่ืองของธาตุของขันธมนัเขากันไดไหม ใหยึดหลักใหญคือ สฺุญโต โลกํ ความวาง
เปลานี้เกิดจากธรรมปราบกิเลสที่มันเปนกางขวางคอ มันไมวางอยูตรงนั้นแหละ ฟาด
อันนี้ลงแลวโลงหมดทุกอยางโลงหมด นี่การปฏิบัติธรรม 

ธรรมพระพุทธเจานั้นของเลนเมื่อไร สวากขาตธรรมตรัสไวชอบ องคไหนมา
ตรัสก็แบบเดียวกัน บาปมีบุญมีนรกมีสวรรคมี เหลานี้สดๆ รอนๆ เหมือนกันหมด 
ใครอยาไปลบลาง อันนี้คือทานผูวิเศษ ผูทานที่ทรงโลกวิทรููแจงโลกนอกโลกในโลกผี
โลกคนหมด โลกเทวบุตรเทวดารูหมดแลวจึงนํามาสอนโลก พวกเราตาบอดเที่ยวลบ
ลางหมดนั้น มันจะโกยเอาตั้งแตนรก ตื่นขึ้นมาก็สรางแตทางนรกๆ ตายไปแลวไมตอง
บอกจมเลยๆ ผูที่สรางความดีเชื่อตามจอมปราชญคือพระพุทธเจา ใครจะพูดให
ถูกตองแมนยําเหมือนพระพุทธเจามีเหรอ จึงเรียกวาสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลวๆ 
ชอบดวยความบริสุทธิ์ผุดผองทุกอยาง โลกวิทูรูแจงจริงๆ เห็นจริงๆ โลกผีโลกคนโลก
นรกอเวจีสวรรคชั้นพรหมถึงนิพพานรูหมด ไมมีใครรูเกินศาสดาองคเอกไปได 

ไอเรานี้โงที่สุดไปเหยียบหัวพระพุทธเจามีอยางหรือ ใหพากันจําเอานะ ใหไป
ปฏิบัติอุตสาหพยายาม เราเกิดมานี้มาทําบุญใหทานเปนบุญของเราละ ถาเชื้อบุญเกา
เราไมมีจะไมอยากทํา การทําบุญใหทานไมอยากทํา กิเลสจะขวางหนาขวางตาเหมือน
อยางโยมหนึ่งชื่อโยมจีน เอา เราจะเลาใหฟง แกตําหนิแกนะ แกเปนคนจริงจังเครง
ขรึมเด็ดเดี่ยว เปนนักเลงโตก็ได เปนนักปราชญก็ได เราไปพักอยูสถานีทดลอง แกมา
ไดกําลังใจทีน่ั่น เราไปพักที่นั่น แกอยูบางสะเกา จังหวัดจันทบุรี อยูบางสะเกา 

พอทราบวาเราไปนี้แกจะสั่งลูกหลานของแก สูอยายุงกูนะ นี่ทานอาจารยมหาบัว
ทานมาพักอยูที่สถานีทดลอง ถาทานอยูเมื่อไรกจูะอยูที่นั่นเมื่อนั้น สูอยามากังวลกับกู 
มาเลย ถาเราอยูสักกี่วันแกก็อยูที่นั่น นี่ละที่วาแกตําหนิแก แกตําหนิก็แบบแกชมนั่นละ 
ตําหนิใจที่มันโหดรายแตกอนแกวางั้น ดูนิสัยเปนไดทีเดียว นิสัยเปนไดทั้งมหาโจรทั้ง
นักเลงโตทุกอยางไมมีใครเกินแก จิตใจเด็ดเดี่ยว เครงขรึมนะ เปนนักเลงไดอยางเต็ม
ตัว 

นี่ละตอนนั้นเขามาชวนไปวัดแกวานะ โอ โกรธใหเขา เขาเดินผานมาหนาบาน
เขาชวนไปวัด แหม โกรธแคนใหเขาอยางเต็มตวัเลย ถาเปนอยางอื่นแลวตามฆาแกวา
งั้นนะ แตนี้เขาชวนไปวัดแกก็วางั้น เขาไมไดชวนไปไหน ไอเราไปก็ไดเราไมไปก็ไดเขา
ไมเห็นวาอะไร เขาผานมาเขาก็ชวนไปวัดยังไปโกรธไปแคนใหเขา จิตตอนนั้นเปนอยาง
นั้นแกวา ทีนี้มาจิตตอนหลังนีม้ันสวางจาไปหมดซิ เห็นใจคนอื่นเห็นหมด เอา 
ยกตัวอยางเขามายอๆ อีก คุยกันทานสิงหทองอาปาก ตัวพระขี้ดื้อนะอาปากฟงเขา แก
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ก็พูดอยูนั้น แกเครงขรึมนะ ยิ้มๆ เทานั้นละ อยางมากยิ้มนิดหนึ่ง นิสัยเด็ดเดี่ยวเฉียบ
ขาดทุกอยาง ถาวาเปนนักเลงไดเต็มตัว เปนบัณฑิตก็ไดเตม็ตัวเหมือนกัน 

ทีนี้แกก็เลาถึงเร่ืองจิตตภาวนา มาทุกวันนี้กับที่จะโกรธแคนใหเขาที่เขาชวนไป
วัดนี้แหม ทําไมเปนอยางน้ันจิตดวงนี้ วาเจาของนะ มันทําไมถึงโหดราย ตอนนี้มัน
ไมไดเปนอยางน้ัน ก็มาตําหนิเจาของ เอ ทําไมจิตดวงนี้มนัจึงโหดรายเอานักหนานะ 
เวลาจิตสวาง ภาวนาแกจิตรูนะ รูจิตของใครรู ทีนี้ทานสิงหทองก็เปนพระขี้ดื้ออยากรู
อยากเห็น นั่งอยู แลวจิตอาตมาเปนยังไงเพราะแกนั่งอยู แกไมคอยหัวเราะนะ อยาง
มากยิ้มเทานั้นละ เครงขรึมมาก นั่งคุยกันนี่ เราก็นั่งน่ี ทานสิงหทองนั่งอยูนี้คุยกนั เอา
อยางจังๆ เลยนะ จิตอาตมาเปนยังไง จิตทานยังไมพนวางั้นเลย เพียงแตผองใส ไม
เหมือนจิตทานอาจารยที่พนไปแลว 

นั่นเห็นไหมใสอยางจังๆ เราก็นั่งฟง แกพูดเฉย ทางนี้หัวแฮๆ หนาแหงนะ หัว
แฮๆ แตหนาแหง แกจี้เอา แลวพูดแกพูดเฉยไปเลยนะ ไมถามแกก็ไมพูดนี่ ไปถาม จิต
อาตมาเปนยังไง จิตอยูกบัตัวยังถามเขา เขาก็ใสเอาเสียบาง จิตทานยังไมพนแตผองใส
เขาวา เร่ืองผองใสๆ ไมพน ไมเหมือนจิตทานอาจารยซึ่งพนไปหมดแลว แกเอาอยาง
จังๆ อยางน้ีเลย แลวขบขัน 

พอแกไปแลวเปนยังไงลิงตัวนี้นะ แฮๆ ลิงตัวนี้เห็นไหมแมวเขาตบหนาผากมัน
นั่นเราวางี้ พอเขาจากกนัไปแลว ถามเปนยังไงลิงตัวนี้ถูกแมวตบหนาผาก แฮๆ  วาจิต
ของอาตมาเปนยังไง คอืลิงสอดเขาไป แมวก็ปวะมา จิตทานยังไมหลุดพน เปนแตเพียง
ผองใสวางั้น แลวหัวเราะแฮๆ 

วันนี้ไดพูดธรรมเต็มเม็ดเต็มหนวย ใหไดฟงทั่วประเทศไทย ธรรมประเภทนี้หา
ที่ไหนไมเจอ เราก็เรียนจนเปนมหาหาไมเจอ แตเวลาจะเจอก็เจอที่ตรงนี้ ที่วา
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆมาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดยังไง ใครจะกลาพูดถา
มันไมเปนในจิต เราก็ไมเคยคาดเคยคิดวาจิตจะเปนอยางน้ี พุทโธ ธมัโม สังโฆ เปน
ตั้งแตตนมาจนกระทั่งถงึขณะนั้น พุทโธ ธัมโม สังโฆ แยกกันไมออก พอธรรมประเภท
นี้ผางเขามานี้รวมเปนธรรมแทงเดียวกันหมดเลย นั่นละ โห ทําไมพระพุทธเจา พระ
ธรรม พระสงฆมาเปนอนัหนึ่งอันเดียวกันไดยังไง ไมเคยคาดเคยคิด เวลาเปนอยาง
จังๆ ใหเห็นแลวปฏิเสธไปไดยังไง นัน่ พากันจําเอา 

(ลูกสาวหมอสานิตย ถวาย ๕๐๐ บาท) หมอสานิตยละติดพันกับวัด หมอ
รุงเรืองน่ีคนหนึ่ง หมอทีต่ิดพันกับวดั เทาที่เราชัดเจนในวัดของเรา มาเกี่ยวของกับเราก็
คือหมอรุงเรือง หมอสานิตย นี่ละหมอลงใจในศาสนาเชื่อศาสนาก็คือสองหมอที่เราเห็น
ไดชัดเจน นอกนั้นอาจจะทะนงตัววาเรียนสรีรศาสตร เรียนสรีรศาสตรเร่ืองรางกาย 
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เรียนนี้เพื่อรูสาเหตุของโรคของภัยเกดิขึ้นยังไง จะดับดวยวิธีใด ยาขนานใดตางหาก
เขาใจไหม พวกหมอเรียนสรีรศาสตรตามทางเดินของธาตขุองขันธของเสนของเอ็นเขา
ทํางานยังไงกันเปนยังไงกัน แลววิกลจริตไปยังไงๆ จะแกดวยยาชนิดใด เขาเรียนอยาง
นี้ตางหาก 

แตสรีรศาสตรของทางพทุธศาสนานี้เรียนเหลานี้ก็รู รวมลงไปแลวเปน อนิจฺจํ 
ทุกฺขํ อนตฺตา ปลอยพรึบหมด มันตางกัน สรีรศาสตรทางพุทธศาสนาเปดโลกธาตุ ดบั
ความเกิด แก เจ็บ ตายไดส้ินเชิง แตสรีรศาสตรทางหมอนั้นบางคนมีเมียหาคนก็มี มี
ผัวหาคนก็ได ผัวลับผัวแจง เมียลับเมียแจง มียังงั้น กิเลสไมไดลดตัวลงเขาใจไหม นี่ละ
จึงพูดใหชัดเจน นี่สรีรศาสตรทางหมอ นี่สรีรศาสตรทางพระพุทธเจาตางกันอยางน้ีนะ 
บางทีอาจจะถือเนื้อถอืตวัวาเราเรียนสรีรศาสตรไปเทียบเทาพระพุทธเจา เขาใจพุทธ
ศาสตรมันไมไดเปน มนัเปนคนละอัน อันหนึ่งแกกิเลส อันหนึ่งแกโรคแกภัยเทานั้น 
แตส่ังสมกิเลสขึ้นดวยการเรียนสรีรศาสตรก็ไดหมอ สําหรับเรียนสรีรศาสตรทาง
พระพุทธศาสนามีแตปลอยกิเลสๆ ตางกัน 

(เขาชื่อแอว เปนพยาบาลอยูศิริราช ถวาย ๑,๐๐๐ บาท)พอพดูถงึเร่ืองหมอ
แลวก็มาเรื่อยนะหมอ ฝายหมอมาแลว เอา เปดใหฟงตามความจริงไมไดดูถกูเหยียด
หยามใครนี่นะ เราวาสวนมากฝายหมอมักจะลืมตัวตรงนี้ ที่เรียนสรีรศาสตรแลวเอา
สรีรศาสตรของคนมีกิเลส กับสรีรศาสตรของคนสิ้นกิเลสคือพระพทุธเจา เอามาชนกัน
มันก็หงายไปหมดซิ หงายไปหมดคือวาขาดทุนพวกนี้ ยกตนขมทานไปเลยโดยไม
รูสึกตัวนะ เลยเอาความเปนหมอจากเรียนสรีรศาสตรนี้เขาไปเทียบความเปนหมอของ
พระพุทธเจาที่ทรงภาวนารูสรีรศาสตร ผิดกันมากนี่ ไปเทียบกันเขามันก็พังแหละคน 

(พอแมครูจารยบอกวาจิตเปนกลางๆ ยังไมไปทางไหนนี้ เขาเรียกวาอุเบกขา
มัธยัสถใชไหมฮะ) มัธยสัถกลางๆ ไมเอนไปทางไหนไมทํางาน จะเผลอก็ไมเผลอจะ
ทํางานก็ไมทาํ นั่นละกิเลสขาดสะบั้นตรงนั้น ธรรมทํางานเต็มที่ ที่วาบรรลุธรรมหรือ
ตรัสรูธรรมเวลานั้นจิตไมทํางาน คือพิจารณาหมดแลวทุกอยางหมดแลวมาเปนอุเบกขา
กลางๆ ใหเผลอไมเผลอ เปนแตเพียงไมเอนไปทาํงานนั้นงานนี้ตอไป สุดเทานั้น นี่พูด
จริงๆ เปนอยางน้ันละ เพราะวินิจฉัยถึงเร่ืองจิตเปนไดหลายอยาง ทําไมเดี๋ยวเศรา
หมองเดี๋ยวผองใส เดี๋ยววาสุขเดี๋ยววาทุกข เดี๋ยววาดีวาชั่ว ทําไมจิตดวงนี้จึงเปนไดหลาย
อยางนัก 

เพราะพิจารณาหมดแลวมันปลอยหมด ยังเหลือแตจิตกับอวชิชาพันกันอยู พอ
เขาไปถึงนั้นแลวก็ไปถึงตัวอวิชชา เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทกุข เดี๋ยวผองใสเดี๋ยวเศราหมอง ทําไม
จิตดวงนี้เปนไดหลายอยางนักนะ จากน้ันจิตก็นิ่ง แลวก็ขึ้นมาวา ความผองใสความ
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เศราหมอง ความสุขความทุกขเหลานี้เปนอนัตตา พอวาอนัตตานี้แลวจิตก็นิ่งนะ ตอนนี้
นิ่งอันนี้นิ่งเพื่อจะพังทลายสมมุติ นิ่งเฉย สักเดี๋ยวก็ผางขึ้นมาเลย นี่ละที่ตัดสินกันขั้น
สุดทายสําหรับเราเอง วาความสุขก็ดีทุกขก็ดีเศราหมองกด็ีผองใสก็ดี ธรรมเหลานี้เปน
อนัตตานะ รวมกันลงอนตัตาสําหรับเรา พอวามันก็ผางซ ิ

ก็เปนอยางน้ันจริงๆ ไปยึดหาอะไร แนะ เพราะฉะนั้นที่ใครวานิพพานเปน
อนัตตา จึงวาโงมากที่สุดนะ อนัตตาก็เปนทางเดินของพระนพิพาน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺ
ตา นี่เปนทางเดินของพระนิพพาน ถาเอานิพพานมาเปนอนัตตาเสียเองแลว นิพพานก็
เปนไตรลักษณละซิใชไหมละ เราเคยคานอยูทางภาคเหนือไดออกทางวิทยุกระจายเสียง 
เราตอบอยางฉะฉานทีเดยีว อาจหาญมาก ก็มันมาโดนเอาธรรมชาตินี้เขา ซึ่งเราผานมา
หมดแลวนี่ อนิจฺจํ ทุกขํ อนตฺตา เปนทางเดินเพื่อพระนิพพาน ยังจะเอานิพพานมาเปน
ไตรลักษณเสียเอง นิพพานจะวิเศษวิโสอะไร ซัดกันเลยละ 

นี่เขาก็ออกในบายวันนั้นนะ วิทยุเราพูดอยูจงัหวัดอะไรนะ เขื่อนอะไร (จังหวัด
ตาก ที่เขื่อนภูมิพล ครับ) เออๆ เขือ่นภูมิพล เขาถามตอนเชา เราก็ตอบไปนั้น ตอน
บายออกแลว ออกกระจายไปหลายวัน ออกกอ็อกเถอะ ธรรมนี้ธรรมพระพุทธเจา เรา
เปนหลวงตาบัวก็ตาม ธรรมนั้นไมใชหลวงตาบัวเขาใจไหม ธรรมพระพุทธเจา เอาละ
พอ 
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