๑
เทศนอบรมฆราวาส
ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ
เมื่อค่ําวันที่ ๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

สิ่งที่เหนืออยูแลวคือธรรม
พูดถึงเรื่องเที่ยวกรรมฐานผูไมเคย ไมเคยจริงๆ เที่ยวกรรมฐานไมทราบวา
เที่ยวอยางไร แมที่สุดพระเราก็เหมือนกัน เห็นวาเปนคนละโลกไป พระกับกรรมฐานนี้
เปนอันเดียวกันธรรมดา หนาที่ของพระมีแตเดินกรรมฐาน เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ
นี่เปนเครื่องมือสําคัญสําหรับบุกเบิกวัฏวน พาสัตวโลกใหหมุนเวียนเพราะความยึด
ความถือสิ่งเหลานี้ เวลาพระทานออกกรรมฐานสมัยปจจุบันนี้ก็คือพอแมครูจารยมั่นเรา
ทางภาคอีสานที่เดนอยูนี้ก็คือศาสนาเดนมากอยู เพราะมีครูบาอาจารยองคสําคัญๆ
วางรากวางฐานไวแลวแตดั้งเดิมมา
เพราะฉะนั้นพระกรรมฐานจึงมีมากอยูทางภาค
อีสาน แลวครูบาอาจารยองคใดสวนมากมักจะมีตั้งแตทางภาคอีสาน เพราะมีครูมี
อาจารยแนะนําสั่งสอนโดยถูกตองแมนยํา การปฏิบัติตามทีท่ านสอนโดยถูกตองจึงไม
คอยผิดพลาด
พระผูทรงมรรคทรงผลสวนมากจะมีอยูทางภาคอีสาน นี่เราพูดเปนอรรถเปน
ธรรมตรงไปตรงมา เพราะครูอาจารยไมขาด เริ่มตนตั้งแตหลวงปูเสาร-หลวงปูมั่น
เรื่อยมา จากนั้นลูกศิษยลูกหาที่ไปศึกษาอบรมกับทานสําเร็จเปนเพชรน้ําหนึ่งๆ ออกมา
มากนะ ทางภาคอีสานมีมากทีเดียว ทานหาธรรมทานหาอยูในปาในเขา ลําบากลําบน
เรียกวากรรมฐานยอมรับกันเลยละเรื่องความลําบากลําบน แตทานมีความสมัครใจ
อยางนั้น ไมใชทานไปโดนเอา ไปถูกทรมานอยางนั้นไมมี ทานเปนผูเสาะแสวงหาเอง
ไปอยูทไี่ หนบานใหญบานโตเขามาเคารพนับถือมากๆ นี้ทานจะไมอยู พอเห็นคนไปมัน
บอกแลว พอเราไปพักอยูนอกบานเขาหลั่งไหลมา โอ บานนี้ไมไดเรื่อง แนะ คือเขาจะ
มากวน ทานจะไมมีเวลาภาวนา
เพราะฉะนั้นทานถึงไปอยูในปาในเขา ตามภูเขาที่เรามองไปนั้นนะมันมองเห็น
แตภูเขา เหมือนหนึ่งวาไมมีบานผูบานคน ครั้นไปแลวก็มีอยูเปนหยอมๆ แหงละสี่
หลังคาเรือนหาหลังคาเรือน อยูซอกแซกอยูต ามไหลเขาหลังเขาเตี้ยๆ มีอยูทั่วๆ ไป
นั่นละทานไปหาภาวนาอยูในที่เชนนั้น ความสมบูรณพูนผลมีตั้งแตไหนแตไรมาแลวก็
ไมเห็นไดรับความวิเศษวิโสอะไร ทานไปฝกทรมานตนอยางนี้ปรากฏชัดเจนขึ้นภายใน
จิตใจ คือใจนี้ถามีอาหารมากๆ มีเครื่องหลอเลี้ยงมากๆ ทางธาตุทางขันธแลวจิตใจ
หมอบนะ จิตใจไมคอยสงาผาเผย
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ถาใหมีอดๆ อยากๆ ขาดๆ แคลนๆ อดบางอิ่มบางนั่นละพอดีกับทางดาน
จิตใจในการภาวนา ถาไปอยูไหนมีเหลือเฟอแลวไมเปนทา ถาไปอยูไหนเหลือเฟอก็มี
แตธาตุแตขนั ธ จิตใจแหงผากจากธรรม พูดไดชัดเจน ถาไปตรงไหนอดๆ อยากๆ
ขาดๆ แคลนๆ พอยังชีวิตใหเปนไปวันหนึ่งๆ อยางนั้นแหละธรรมเจริญที่ใจ ไปนั่ง
ภาวนาอยูบนเขาบิณฑบาตกับคนปาคนเขา เขาจะไดอะไรมาใหฉัน เราก็ไปหาอยางนั้น
ดวยนะ ที่สมบูรณพูนผลภาวนาไมเปนทา ตองไปหาที่อดอยากขาดแคลน
นี่ละธรรมชอบเกิดในที่กันดารๆ กิเลสชอบเกิดในที่เหลือเฟอฟุง เฟอเหอเหิม
กินไมอมิ่ กินไมพอ กินจนกระทั่งวันตายก็ไมพอ ทานวา นตฺถิ ตณฺหาสมา นที แมน้ํา
เสมอดวยตัณหาไมมี แมน้ํามหาสมุทรทะเลยังมีฝง ฝงมหาสมุทร แตฝงของกิเลส
ตัณหานี้ไมมี ลนฝงตลอดเวลา มันตางกันอยางนี้ การภาวนาครูอาจารยแตละองคๆ ที่
ทานไดนําธรรมมาสอนพวกเรานี้ แหม เวลาเขาถึงกันมันถึงไดรูเรื่องของกันและกัน
องคไหนก็เรียกวาเดนตายออกมาๆ
ทีแรกเราก็วาแตเราเดนตายๆ เวลาไปสนทนากันกับเพื่อนฝูงหรือครูอาจารยนี้
ถึงไดทราบชัดวาสวนมากมีแตพวกเดนตาย
ที่ไดธรรมะมาสอนโลกใหไดรับความ
เคารพเลื่อมใส ฝงใจ สวนมากมีแตพวกที่เดนตายนั้นแหละ เพราะทานอยูในที่เชนนั้น
เปนประจําๆ บิณฑบาตก็จะไดอะไร ก็ในปาในเขา บานเขาก็อยูไมมีหลักมีแหลงพวกนี้
นะ อาหารการกินเขาก็อดอยากขาดแคลน เราไดพอไดมาฉันเทานั้นเราก็พอใจแลว เรา
จะหากับหาอาหารดีๆ อยาไปหวังนะในปาในเขา ตัวเขาเองเขาก็อดอยาก นี่เราก็ไปหาที่
เชนนั้นก็เหมาะกันๆ ฉันลงไปนี้พอยังชีวิตใหเปนไปในวันหนึ่งๆ เทานั้น
การฉันอาหารนี้ถามีกับมีความงวงเหงาหาวนอน ยิ่งกับดีเทาไรยิ่งขี้เกียจขี้คราน
งวงเหงาหาวนอน ความเพียรไมเปนทา ถาไปอยูในสถานที่อดอยากขาดแคลน มีแต
ขาวเปลาๆ เดินจงกรมนี้ตัวเบาไปเลย เพียงขาวเปลาๆเทานั้นก็ไมงวงนะ ที่งวงเพราะ
กับตางหาก ยิ่งอาหารดีตามสมมุตินิยมเทาไรนั้นแหละจอมขี้เกียจขี้คราน จอมงวงเหงา
หาวนอนอยูที่นั่นหมด ไมไดอยูที่ไหน ความเพียรไมเปนทา เพราะฉะนั้นทานจึงตอง
เสาะแสวงหาในที่อดอยากขาดแคลน ไปทีไ่ หนสมบูรณพูนผลทานไมไป คือทานหาเอง
ไปภาวนา
ทีนี้เวลาอาหารในทองมีพอชีวิตเปนไปวันหนึ่งๆ เทานั้น ธรรมะก็คอยสวาง
กระจางขึ้นมา จิตใจไมเคยสงบก็สงบ คอยสงบเย็นขึ้นมา แลวบวกกันกับสถานที่นากลัว
อีก แตกอนมันเสือจริงๆ นะ วาปาเสือ เสือ ปาเนื้อ เนื้อจริงๆ ยังทันนะสมัยเราออก
เที่ยวกรรมฐาน สมบูรณเรื่องปาเนื้อ ปาเสือ ปาสัตว ปาชางปาอะไร เราไดเคยอยู
หมดแลว สําหรับพอแมครูจารยมั่นไมตองพูด มีแตอยางนี้ทงั้ นั้นทานอยู บิณฑบาตก็
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พอไดขบไดฉันเทานั้น แลวคนไมมีใครไปกวน ถาไมฉันกี่วันก็ไมพบใครละ พบเจาของ
คนเดียว เพราะเขาก็ไมไปเกี่ยวของ เพราะทานหาอยางนั้นดวย
สถานที่ใดมีคนเขามาเกี่ยวของมากๆ นั้นละการงานยุงไมดี การภาวนาไมสืบตอ
สติเปนสําคัญ ถาการภาวนาสืบตอกันดวยสติแลวจิตใจก็มีความสงบเยือกเย็น ไมดีดไม
ดิ้น การภาวนากวาจะเห็นผลขึ้นมาไดฝก ทรมานเต็มกําลัง สําหรับเรานี้เรียกวาคุยเขี่ย
ขุดคนหาเหตุหาผล หาหลักหาเกณฑมาเต็มกําลังความสามารถ ยกตัวอยางเชน จิตเรา
เสื่อม พอจิตเจริญขึ้นนี้แลวมันเจริญจริงๆ เพียงขั้นสมาธิเทานั้นมันก็เหมือนหินทั้งแทง
เลย มันแนนหนามั่นคงปงเลยเชียวในจิต ทีนี้เจาของไมเคยรักษาเพราะไมเคยรูเคยเห็น
เคยเปน จึงไมทราบวาความเสื่อมความเจริญเปนอยางไร
ทีนี้ก็นอนใจ เห็นวาการภาวนาจิตใจสงบเย็นดีแลวก็เผลอบาง เชนมีกิจการงาน
อะไรทําเล็กๆ นอยๆ มันขาดสติไปแลวนั่น สติอยูกับงานภาวนากลายเปนสติไปอยูก ับ
งานของโลกไปแลว ทีนี้จิตใจมันก็เสื่อม ครั้นเสื่อมแลวแกยากนะ ตองพยายามฟตกัน
อยูเรื่อยๆ ไปอยูสถานทีใ่ ดที่มีทกี่ ลัวๆ ยิ่งเปนความเพียรไดดี กลัวทั้งกลางวันกลางคืน
ก็ไปอยูในปาเสือ เสือมันมี มาไดไปไดทงั้ กลางวันกลางคืน เราเดินจงกรมอยูนี้มัน
กระหึ่มๆ อยูขางทางจงกรมเรา เสือโครงใหญนะ แตก็ไมเคยไดยินวาเสือกินคน
เขาอยูในปาในเขาก็ไมเคยไดยินวาเสือกินคน เราไปอยูในปาในเขาอยางนี้ทําไม
จะมากินตั้งแตเราคนเดียวมีอยางเหรอ เขายังอยูได ตั้งบานมาสักนานเทาไรก็ไมไดยิน
วาเสือกินคน เราทําไมถึงจะกลัวเอานักหนากลัวเสือนะ เอาเขามาเปนแบบเปนฉบับเปน
ครูก็อยูได ทีนี้ไปอยูในสถานที่นา กลัวเทาไรๆ ความเพียรไดแกสติตองติดกับใจ เมื่อสติ
ติดอยูก ับใจนี้แลวใจจะไมวาวุนขุนมัว จะไมคิดแงนั้นแงนี้ สติครอบเอาไวจิตใจก็สงบ
จากนั้นก็ตั้งรากตั้งฐานเปนความสงบเย็นใจ จากเย็นใจแลวก็มีความแนนหนามั่นคงขึ้น
โดยลําดับ ทานเรียกวาสมาธิ
นั่นละการฝกใจไมสักแตวาฝก ทําไปเฉยๆ สติขาดๆ วิ่นๆ นี่เรียกวาความเพียร
ขาด ใครสติดีเทาไรผูนั้นละเปนผูที่จะตั้งความเพียร จิตใจมีรากฐานขึ้นเปนลําดับลําดา
นี่เราพูดใหนักภาวนาฟง ใหพากันฟงนะ ผูไมภาวนาก็มีแตหมอนละกลอมมัน หลับ
ครอกๆ แครกๆ ตื่นขึ้นมาก็มาเย็บ กมหนากมตาทําอะไร เย็บเสื่อ เย็บหมอน หมอน
ขาด เสื่อขาด มันก็ไดแตอยางนั้น ไมเห็นวิเศษวิโสอะไร สวนการฝกหัดภาวนาไมเปน
อยางนั้น ยิ่งเราผอนอาหารอดอาหาร อดไปเทาไรความงวงไมมีนะ นอนอยางมากสอง
ชั่วโมงตื่นแลว ไมหลับ นั่นแหละเปนเวลาทําความเพียร สติก็ดี
สวนมากมักจะถูกทางผอนอาหาร อดอาหาร เพราะอาหารเปนเครื่องสงเสริม
กิเลสไดดี มีอาหารดีตามโลกสมมุตินยิ มเทาไรก็ยิ่งเสริมความขี้เกียจขี้ครานมากขึ้น ถา
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อาหารมีนอยๆ นอยลงไป จิตใจก็คอยเจริญขึ้นมา เพราะฉะนั้นทานถึงอดอาหารผอน
อาหารเสมอ ทานดูใจของทาน ธาตุขันธนี้ออนแอจนจะกาวขาไมออก แตจติ ใจนี้เหมือน
จะเหาะเหินเดินฟา ใจมันสงางามผองใส มันสวางจาๆ อยูภายใน สวนรางกายจะกาวขา
ไมออก แตจิตใจมันสวางไสว ใจนั่นละเปนของมีกําลัง รางกายนี้เราหิวมาเทาไรกินอิ่ม
เทานั้นละ พอกินอิ่มเทานั้นกาวเดินไปทีหนึ่งเหมือนมาแขง กําลังมันมาทันที ทาง
รางกายนี้ใหอิ่มเมื่อไรมันก็มีกําลังเมื่อนั้น แตจิตใจนี้บํารุงยากนะ
เพราะฉะนั้นจึงตองหนักในการผอนอาหารอดอาหาร เพื่อฟนจิตใจใหดีขึ้นๆ
เหตุนี้เองที่พระกรรมฐานทานมักจะผอนจะอดอาหาร เพราะดีทางนี้ ทีนี้เวลาฝกไปๆ
จิตใจของเรานี้เปลี่ยนไดนะ เปลี่ยนไดตลอด เมื่อมีการซักฟอกมีการบํารุงรักษาดวย
ความระมัดระวังอารมณทั้งหลายไมใหเขามากวนใจแลว จิตใจก็คอยสงบ สงบเย็น ถา
จิตใจไมกวนตัวเองเสียอยางเดียวใจก็สงบเย็น จิตใจกวนตัวเองก็คอื ความคิดความปรุง
ของสังขารนั้นแหละ มันชอบคิดชอบปรุง อยากรูอ ยางนั้น อยากเห็นอยางนี้ มีแตความ
อยากรูอยากเห็น อยากคิดอยากปรุง ความสงบเลยไมมี ทีนี้กห็ าความเย็นใจไมได
เพราะฉะนั้นจึงตองหาวิธีการฝกหัดหลายดานหลายทาง สวนมากทานมักจะ
ผอนอาหารนั่นแหละนักภาวนา ถามแลวนะพวกเพื่อนๆ ฝูงๆ กันจะลงในเรื่องการผอน
อาหาร ไมใหฉันมากนะ ฉันนอยๆ พอมีชีวิตใหเปนไป นั่นแหละสติก็คอยดีๆ จิตใจตั้ง
รากตั้งฐานได เปนความสงบ เปนสมาธิ จิตใจก็เย็น เพราะไมมีอารมณกวนตัวเอง คือ
ความคิดความปรุง สงบเย็น ทีนี้จะออกพิจารณาทางดานวิปสสนาก็ออกซิ ก็อยูด วยกัน
พิจารณาสังขารรางกายของเรา ตั้งแตภายนอกภายในตลอดทั่วถึง มีตรงไหนที่นารัก
ใครชอบใจ
มันมีแตกองมูตรกองคูถ กองสกปรกโสโครกเต็มตัวคน เต็มตัวเขา เต็มตัวเรา
นอกจากไมพิจารณาเทานั้น มันก็ไมเห็นโทษของมันที่มีอยูก ับตัว มันก็มีแตความเพลิด
ความเพลิน เวลาพิจารณานี้ลงไป ดูไปตัง้ แตผวิ หนัง หนังจริงๆ มันก็ยังมีขี้เหงื่อขีไ้ คล
ขี้เต็มตัว ผิวหนังนั่นนะบางๆ มันก็มีขี้เหงื่อขี้ไคล แลวดูเขาไปขางใน ดูหนังแลวดูเนื้อ
พลิกรอยสันพันคมดูความไมสะอาด ความไมสวยไมงามของตัวเอง ดูเขาดูเรามันพอๆ
กัน ไมมีใครเกินใครถึงเรื่องความสกปรกของซากผีดิบที่ยังไมตายคือเราๆ ทานๆ นี้
แหละ
เวลาดูเขาไปมันมีอยูแลวมันก็เห็น ถาไมดูมันไมเห็น มีแตความเพลิดความ
เพลิน เวลาดูเขาไปจิตใจคอยสงางามขึ้นมา สวางไสว ปญญาสอดแทรกไปตามเนื้อ
ตามหนัง ตามเสน ตามเอ็น ตามกระดูก ตับ ไต ไส พุง ดูหมดตรงไหนหาสิ่งที่เปน
สาระ สิ่งที่นารักใครชอบใจมันไมมีในรางกายอันนี้ ของใครก็แบบเดียวกันหมด เปนแต
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เพียงไมดกู ัน กิเลสตัณหามันลากเอาอะไรมาตกมาแตง มาประดับประดาใหสวยใหงาม
มันจะสวยอะไร ประดับประดาซากผีเปนมันก็เปนซากผีดิบอยูอยางนั้นแหละ หากชอบ
ประดับเพราะกิเลสมันชอบยอ เรื่องทีจ่ ะใหธรรมดานี้ไมมี เรื่องธรรมทานไมชอบยอนะ
กิเลสนี้ชอบยอที่สุดเลย
เราจะยกตัวอยางหมาตัวหนึ่ง เขานิมนตเราไปฉันในบาน หมาตัวนั้นมันนารักนะ
ตัวเตี้ยๆ หูตูบๆ เตี้ยๆ อวนๆ เวลาเราพูดอะไรนี้มันรูภาษาคน เขาพูดอยางนี้รูภาษา
คน เขาก็ชมเชยมันวาหมาตัวนี้มันรูภาษาคน อยางเราพูดอยูนี้มันก็ฟงอยูนนั้ แหละ ถา
ไมมีอะไรไปกระทบกระเทือนจิตใจมันมันจะไมแสดงอาการ มันจะฟงเฉย ยิ่งยอมันดวย
แลวมันยิ่งชอบ เคลิ้มไปเลย ไมหลับมันก็เคลิ้มของมันดวยความเยินยอสรรเสริญ เขา
พูดอยูนี้นี่มนั ก็ฟงอยูนะ เราพูดอยางนี้มันฟงอยู มันเขาใจหมดทุกคํานัน่ แหละ มันรู
ภาษาคนหมาตัวนี้ มองดูแลวนารักเสียดวยนะ เตี้ยๆ อวนๆ หูตูบๆ
พอเราพูดเรื่องจะไปนั้นไปนี้เขาฟงอยูน ั้นนะ พอเราพูดวาจากนี้จะไปทีน่ ั่นที่นี่
พอวาเทานั้นละเขาจะโดดขึ้นไปอยูในรถกอนแลว เขาจะไปดวย เขารูอยางนั้นนะ พอ
เราวาจะไปไหนเขาจะขึ้นไปนอนอยูในรถกอนแลวๆ หมาตัวนี้ นี่พูดถึงเรื่องวาจะใหไป
ที่ไหนเขาไป ใหลงน้ําเขาก็ลงปุบปบไปลงน้ําตอหนาตอตาเรา เราไปฉันในบานเขา หมา
ตัวนี้มนั รูภาษาคน บอกลงน้ําบอกไปไหนไดหมด บอกลงน้ําพอวาแลวก็ปุบปบเขาจะไป
ลงน้ําในสระ โอย ไมเอาละพูดเฉยๆ กลับมาเสีย เขาก็กลับมา ถาพูดถึงเรื่องอะไรเขารู
นี่หมายถึงวาสัตวมันก็ชอบยกยอนะ
พอพูดคําสุดทายเราไมตองพูดเสียงดังละ พอพูดชมเชยเขาเรียบรอยแลวคํา
สุดทายก็บอกวาไอบา วาอยางนั้นนะ พอวาไอบา “เหอๆ” ขึน้ เลย มันก็นารักดีนะ เขา
อยูเฉยๆ พอเราชมเชยนี้เขาเฉยสบายมาก เขาไดรับยกยอ พอติบางสุดทายก็วาไอบา
เบาๆ นะ ไอบาไมพูดเสียงดังอะไร พอวาไอบา “เหอๆ” ขึ้นเลย แสดงวาเขารู แมแต
หมาก็ชอบความชมเชยสรรเสริญ คนจะไมชอบอยางไร คนมันโงกวาหมาเสียอีก หมา
มันก็รูเปนบางคํา ยินดีเปนบางคํา มนุษยนี่มันรูหมด วาอะไรมันรูหมด ความชมเชย
สรรเสริญไมมีใครเกินมนุษย ชอบมากทีเดียว บายอมนุษยเรา
ใหเห็นตางกันตรงนี้อีกนะ จิตใจที่มธี รรมมากนอยกับความชมเชยสรรเสริญเขา
มาเกี่ยวของนี้มันจะเปนของมันเอง คือคําสรรเสริญเยินยอมามันก็ไมมีน้ําหนักไมมี
คาเทาธรรมที่มีอยูในใจ สรรเสริญมาเทาไรมันก็เฉย ไมรับ..จิต เขานินทามามันก็ไม
รับ เพราะจิตมันวิเศษกวาสิ่งเหลานั้น เขามาชมเชยดีก็ตามมันดีสูธรรมไมได ธรรมก็ไม
รับ ตกออกไปๆ เหมือนกับน้ําตกลงใบบัว ใบบัวคือจิตที่บริสุทธิ์ พอตกปบนี่กลิ้งไป
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เลยๆ ไมติดกัน กลิ้งไปเลย อันนี้จิตที่บริสุทธิ์ก็เหมือนกัน สังขารมันแว็บขึ้นมามันก็ดบั
ไปพรอมๆ
พื้นเพที่บริสุทธิ์เต็มทีไ่ มรับอะไรละ สรรเสริญก็ไมรับ นินทาก็ไมรับ นี่คือจิตที่
พอ สรรเสริญจะดีขนาดไหนก็ไมดีเทาธรรมที่ทานทรงอยู นินทายิ่งแลว แลวจะไปติดได
อยางไร ความชมเชยสรรเสริญนี้ไมไดสูงกวาธรรม ชมเชยเขาไปก็ไมติด เพราะฉะนั้น
ทานผูบริสุทธิ์แลวทานจึงไมติด
จะติดอะไรของเหลานั้นมันเหมือนมูตรเหมือนคูถ
ชมเชยออกมาก็เหมือนมูตรเหมือนคูถ ธรรมชาติที่มีอยูในจิตนั้นเลิศเลอขนาดไหน นั่น
ละมันจึงไมติด เพราะมีสิ่งที่เหนือกันอยูแลว มันจะไปจับเอาสิ่งที่ต่ําอยางไร สิ่งที่เหนือ
อยูแลวคือธรรม นั่นตางกันอยางนี้
ผูปฏิบัติภาวนานี้จะไดเห็นของแปลกประหลาดมากโดยลําดับลําดา เรื่องตา หู
จมูก ลิ้น กายของเรานี้มันเปนเครื่องมือของใจ ถาใจเศราหมองแลวแสดงกิริยาอาการ
ออกมาทางตา หู จมูก ลิ้น กายนี้เขาไปสูใจ มัวหมองไปหมด เปนมูตรเปนคูถไปหมด
ถาใจสะอาดสิ่งเหลานี้เปนแตเพียงเครื่องมือกลั่นกรอง อะไรไมดีมันปดออกๆ รับแต
ของดีๆ เอาไวเทานั้นเมื่อยังไมพอความดี เมื่อความดีพอเต็มหัวใจแลวดีก็ไมรับ ชั่วก็
ไมรับ เพราะไมเหนือธรรมที่ใจดวงนัน้ ครองอยู ทรงอยู ตางกันอยางนี้
ดวยเหตุนี้เองบรรดาพระอรหันตทานจึงไมตดิ อะไร สามแดนโลกธาตุจะมาให
ทานติดไมไดมีอะไรเลิศเลอยิ่งกวาธรรมกับใจที่เปนอันเดียวกัน ทานกําลังครองอยูน ั้น
อันนั้นวิเศษวิโส เพราะเหตุนั้นสิ่งทั้งหลายที่เขามาเกี่ยวของมันจึงไมตดิ เพราะอันนี้
เหนือกวาแลวๆ โลกธรรม ๘ โลกทั้งหลายชอบกันทั้งนั้น แตทานผูสิ้นกิเลสแลวไมชอบ
ทั้งหมด ปลอยสลัดออกหมด เพราะไมเลิศเลอยิ่งกวาธรรม ธรรมนี้เหนือโลกธรรม ๘
เปนไหนๆ สรรเสริญมาขนาดไหนความสรรเสริญนั้นก็ไมไดเลิศเลอยิ่งกวาธรรมที่ทาน
มีอยู นั่นมันตางกัน
เพราะฉะนั้นมันถึงปดกันออก
ที่วาน้ําตกลงบนใบบัวยอมกลิ้งตกไปไมซึม
ซาบซึ่งกันและกัน ก็คือจิตของพระอรหันต คําวาน้ําตกไป สังขารที่เอาสมมุติมาใช ปรุง
พับดับพรอมๆ ไมติด ความคิดความปรุงของตัวเองไมตดิ เรียกวาตกไปๆ ไมเปน
อารมณกับความคิดอื่นใด จะคิดออกมาเรื่องดีเรื่องชั่วก็คิดไดกับโลกเขา แตไมตดิ
ตางกันอยางนั้น
นักภาวนาแหละจะไดเห็นความแปลกประหลาดของตัวเอง ตั้งแตวันเกิดมาดู
ตั้งแตโลกภายนอก ดูอะไรมันก็เห็นนะซิตามีถาไมใชตาบอดหูหนวก มันมีอยูทั้งนั้นละ
ดูอะไร เห็นอะไร ไดยนิ อะไร มีแตตดิ มีแตพัน มีแตหลงไป ถาดูดวยอํานาจของกิเลส ดู
เทาไรยิ่งติดยิ่งพัน ยิ่งเพลิดยิ่งเพลิน เศราโศกเทาไรก็ไมเห็นโทษแหงความเศราโศก
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เพราะสิ่งเหลานั้นที่ไมดีมาติดพัน มันก็เพลินของมันไป แตจติ ของทานผูมีธรรมแลวมัน
ปดออกๆ โดยลําดับ จนกระทั่งจิตที่บริสุทธิ์แลวอะไรมาไมติดเลย
อยางสรรเสริญ ความสรรเสริญไมเลิศเทาธรรมที่มีอยูของทาน สรรเสริญวิเศษ
วิโสอะไร สมบัติของโลกที่นํามาสรรเสริญสูสมบัติของธรรมที่ทานครองอยูไมได เมื่อ
เปนเชนนั้นมันจะติดไดอยางไร ไมติด ทําอะไรก็ไมติด เปนอฐานะเปนคนละฝงแลว
ฝงวัฏวนคือความหมุนเวียนของกิเลส แลวฝงวิวัฏฏะ วิวัฏฏธรรมธรรมที่ไมตอง
หมุนเวียนคือใจพระอรหันต มันก็ไมติดกัน ตางอันตางจริงอยูอยางนั้น ไมติด ดีก็รูวาดี
ตามที่โลกเขาวาดีแตไมติด เราก็เคยติดแตกอ น ทีนี้มันไมติด ใจมันเหนือกวาแลวมัน
ไมติด
การฝกหัดอบรมทางดานจิตตภาวนา มันละเอียดลออมาก พิสดารมากนะการ
ภาวนา สิ่งที่เราเห็นเรารูทั้งหลายนี้เอาตา หู จมูก ลิ้น กาย เปนเครื่องมือตางหาก สวน
ธรรมที่ทานไดภาวนาใหเปนภายในจิตแลว ทานเอาจิตนั้นเลยเปนตัวจริงดวย เปน
เครื่องมือดวย สอดแทรกไปไหนรูไปตรงนั้นๆ ไมจําเปนจะตองมาอาศัยตา หู จมูก ลิน้
กายละ นั่นเปนธรรมชาติแทเกิดกับหัวใจ เปนเครื่องมือของหัวใจไดดวย จิตจึงพิสดาร
มากเวลารูเวลาเห็น เราไมเคยเห็นตั้งแตเราไมเคยภาวนา แตจิตใจไดรูไดเห็นแลวติด
ปบๆๆ คือเชื่อเลย ไมตองหาใครมาเปนสักขีพยานวาอันนี้จริงหรือไมจริง อันนี้มี
หรือไมมี
อยางที่พูดวาเปรตวาผี เอานอกๆ นะ ไมตอ งพูดถึงเรื่องกิเลสอันละเอียดอยู
ภายในใจ พูดเรื่องนอกๆ พวกเปรตพวกผี พวกสัตวประเภทตางๆ ที่เปนสัตวหยาบ ใจ
เห็นหมด ใจเราไมเห็น แตใจของนักภาวนาเห็น รูเห็น ไมตองอาศัยตา หู จมูก ลิ้น กาย
ไปเปนเครื่องมือพิสูจน ใจหากพิสูจนเอง รูเอง นั่นละการภาวนาจึงพิสดารมาก บาป
บุญนรกสวรรคนรกอเวจีก็ทานเห็นแลวนี่ พระพุทธเจาทานเห็นเรียบรอยแลว รูทุกสิ่ง
ทุกอยางนํามาสอนโลก โลกยังไมเชือ่ เพราะโลกตาบอด วานี่นะๆ มันก็ไมเห็น มันตา
บอด สีแสงอยางนั้นอยางนี้มันก็ตาบอด เอามาใหลูบใหคลํา ลูบคลําเฉยๆ ไมรูวาอัน
นั้นเปนอะไรมันก็ไมเชื่อ มีแตไมเชื่อเรื่อยๆ ไปคนหนา ถาคนบางแลวเชื่อในสิ่งที่ควร
เชื่อเปนลําดับลําดาไปเลย นั่นมันตางกัน
เรื่องจิตใจนี่พิสดารมาก เราฝกหัดอบรมใหเปนไปตามจริตนิสัยของผูบําเพ็ญซึ่ง
มีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงตางกัน
ผูที่พิสดารในความรูความเห็นทั้งภายนอกภายใน
ภายในก็คือกิเลสของตัวเอง สํารอกปอกออกใหหมด ภายนอกก็พวกเปรตพวกผีสตั ว
นรกอเวจี สวรรคชั้นพรหมเห็นไปหมด รูไปหมด อันนี้ไมตองอาศัยอะไร นี่ละ
พระพุทธเจานํามาสอนโลก นําสิ่งที่มีอยูทั้งนั้นมาสอน ไมไดเอาที่ไมมีมาโกหกโลกนะ

๘
จึงเรียกวาสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลวทุกอยาง ไมวาดีวาชั่ว ดีจริงๆ ตามที่สอนไว
แลว ชั่วก็ชั่วจริงๆ ตามที่สอนไวแลว จึงเรียกวาสวากขาตธรรม ศาสดาองคเอกตรัสไว
ไมมีสอง ไมไดมีคําวาโกหก รูอันไหนขึ้นมาแนนอนๆ ไมจําเปนตองหาใครมาเปนสักขี
พยานจึงจะเชื่อใจ ลงใจได ทานลงใจเอง
แลวทุกสิ่งทุกอยาง เชนอยางแกกิเลส แกไดมากนอยเพียงไรก็รูชัดวาแกไดๆ
แลวเปนสมบัติของตนไปพรอมๆ กัน ไมไดเหมือนความจํานะ ความจําเรียนจําได
ขนาดไหนมันก็มีแตความจํา ไมใชสมบัติของตนเหมือนภาคปฏิบัติ ผลทีเ่ กิดขึ้นมาทั้งรู
ทั้งเห็นทั้งเปนสมบัติของตนดวย กิเลสเบาบางจากภาคปฏิบัติก็เปนสมบัติของตนดวย
เรื่อยๆ จนกระทั่งกิเลสสิ้นซากไปหมดก็เปนสมบัติของตนเต็มภูมิวาบริสุทธิ์แลว ไม
ตองไปหาใครมาเปนสักขีพยานก็รูเองเห็นเอง ทานวาสนฺทิฏฐิโก รูผลงานของตนไป
เปนลําดับลําดา
ยกตัวอยางเชนพระอัญญตระ จะเขาเฝาพระพุทธเจาทูลถามปญหาสวนละเอียด
พอดีไปถึงใตถุนพระคันธกุฎีฝนตกหนัก ทีนี้น้ําตกลงมาจากชายคาลงมากระทบกับพื้น
พื้นที่มีน้ําอยูแ ลวก็ตั้งเปนตอมเปนฟองขึ้นมา กระทบกันแลวดับๆ ทานก็พิจารณาน้ําที่
กระทบกันตัง้ เปนตอมเปนฟองขึ้นมาแลวดับไปๆ กับสังขารที่มันคิดขึ้นมาภายในใจ
ของทาน คิดดีก็ดับ คิดชั่วก็ดับ ดับแลวไมอยูที่ไหน มันก็มาอยูที่จิต เกิดขึ้นมาจากใจ
ทานก็ลงในที่ใจ ตรัสรูปงขึ้นมาที่นนั่ แลว พอฝนตกหยุดกลับกุฏิเลย ทั้งๆ ที่จะไปทูล
ถามพระพุทธเจา พอไปถึงสนฺทิฏฐโิ กประจักษตนเต็มหัวใจแลวกลับ ไมไปทูลถาม
พระพุทธเจา
เพราะฉะนั้นสนฺทิฏฐิโก ที่รูผลงานของตนจึงเปนของสําคัญมากทีเดียว รูสุดขีดก็
เต็มภูมิ รูขั้นไหนก็รูเปนลําดับ จนกระทั่งรูสุดขีดดวยสนฺทิฏฐิโก เปนผูบริสุทธิ์แลว ไม
ตองไปทูลถามพระพุทธเจา กลับกุฏิเลย นี่มีตัวอยางมาอยางนี้ นั่นละสนฺทิฏฐิโกเปน
เครื่องตัดสินใหตัวเอง คือผลงานของตนไดอยางไรๆ รูเปนลําดับลําดา พระพุทธเจา
ทานจึงสอนสนฺทิฏฐิโกไว เมื่อรูแลวไมตองไปถามใคร อยางพระพุทธเจาตรัสรูขึ้นมา
ทานไปถามใคร ก็ สนฺทิฏฐิโก ของพระองคเอง สาวกทั้งหลายบรรลุธรรมขึ้นมาจาก สนฺ
ทิฏฐิโก รูเองเห็นเองจากผลงานของตน ผานไปไดๆ นี่การปฏิบัติ
เวลานี้เมืองไทยเรากําลังออนมากนะ เรื่องอรรถเรื่องธรรมนี้ออนเอาเสียจนจะ
มองหาไมเห็นธรรมในหัวใจมนุษยเรา แตเรื่องกิเลสตัณหามองหาคนไมเห็น มีแตกิเลส
ปดบังไวหมด คนทั้งคนเห็นแตกิเลสหุมหอไวหมด เปนอยางนั้นนะ ธรรมที่จะมีวี่มีแวว
ออกมาทางดานจิตใจ แสดงออกมาทางกายวาจาความประพฤติหนาที่การงาน เปนทาง

๙
ถูกทางดีไมคอยมี มักจะมีแตเรื่องสกปรกแสดงออกมาจากกิเลสเปนตัวบงการนั้นแหละ
มาก
ที่นี่วาเมืองพุทธๆ มันเปนเมืองผีในหลักธรรมชาติของมัน ไมไดเปนเมืองพุทธ
นะ โลกเขาก็ยอมรับวาเมืองไทยถือศาสนาพุทธ แตครั้นแลวเมืองไทยนี้ยิ่งกวาลิงกวา
คาง ฉกลักขโมยปลนจี้กันดวยวิธีการตางๆ ไมมีใครเกินเมืองไทยซึง่ เปนเมืองพุทธเลย
มันเปนอยางไร ไมอายเขาบางเหรอพวกเรา ตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติ ฆราวาสก็ใหมีศีลธรรม
ความประพฤติดงี ามสมเพศฆราวาส พระก็ใหประพฤติปฏิบัติตามหลักศีลหลักธรรม
ตามเพศของตนที่บวชมาเปนพระ กิริยาอาการทุกอยางตองเปนพระๆ ไปหมด ไมเปน
โจรเปนมาร เปนกิเลสตัณหา ทานจึงเรียกวาพระ
ถาการแสดงออกยังเปนกิเลสตัณหา
เปนความผิดความพลาดกระทั่งไมมี
ยางอายเลยนั้นทานวาพระเปนเปรตเปนผีไปแลวในผาเหลืองที่หุมหออยูน ั้น มันไมรูตัว
นะ กิเลสมันอยูลึกๆ แสดงตัวออกมีแตกิเลสแสดง เราก็ใหพากันฝกบางซิ เวลาจะหลับ
จะนอนอยางนอยก็ใหไดภาวนาใหไดมีความสงบใจ การภาวนาก็คือดูความเคลื่อนไหว
ของใจ ใจจะไมอยูเปนสุข จะคิดเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้ตลอดเวลา เวลาภาวนาเอาสติจับลง
ไปในใจดวงนั้น ถาสติจับเฉยๆ มันไมอยู เอาคําบริกรรมมัดจิตแลวเอาสติมัดคํา
บริกรรมใหติดอยู แลวสงบๆ เย็นไปๆ สติจึงเปนของสําคัญมาก
ถาใครมีสติ..เอา ดูเจาของก็รูวันนี้มีสติกี่ชั่วโมง ในระยะที่มีสติตั้งทานั้นกิเลสจะ
ไมเกิด กิเลสเกิดเวลาเผลอสติ ถากิเลสมีอยูนั้นกิเลสจะหนาแนนขนาดไหนสตินี้กั้นไว
อยูหมดเลย สติจึงเปนของสําคัญมาก ฝกจนไดที่ไดฐานแลวสงบเย็นลงไปเรื่อยๆ ถามี
สติ ถาสติไมมีแลวความเพียรก็สักแตวา เดินจงกรมก็มีแตรางเดินจงกรม จิตคิดไปนอก
โลกนอกสงสารแลวเอาฟนเอาไฟมาเผาตัวเองไมรูตัว
ในทางจงกรมในที่ภาวนานั้น
แหละ มันอยูในนั้น กิเลสมันอยูกับหัวใจ วาเราเดินจงกรมใจมันก็เดินสั่งสมกิเลส
ภายในตัวของมัน จะภาวนาแบบไหนกิเลสมันก็ภาวนาของมัน เผาหัวใจคนตลอดเวลา
เราไมรูนะ
ใหมีสติเขาไปซิ ถามีสติมันแย็บออกตรงไหนรูๆ เลย ความเพียรของเราเมื่อฝก
ดวยสติดีแลวสติจะทันเหตุการณตางๆ มันจะคิดเรื่องราวอะไรคิดไมได ถาลงสติดอี ยู
แลวกิเลสเกิดไมได วันนี้ก็ตั้งสติดี วันหนาตั้งสติดี กิเลสจะเกิดไมไดเรื่อยๆ ไป สุดทาย
กิเลสก็หมอบ ธรรมะก็เจริญรุงเรือง จิตใจสงบเย็น ถาสติไดควบคุมงานอยูแลวอยางไร
จิตตองสงบ อันนี้สวนมากสติมันไมคอ ยมีซี มันจึงไมไดเรื่องไดราว เดินจงกรมก็เดินไป
อยางนั้น นั่งภาวนาก็นั่งไปหลับไปเคลิ้มไปมันก็ไมไดเรื่องไดราว มีแตกิเลสตัณหาเขา

๑๐
ไปทํางานอยูใ นวงภาวนาเสีย ธรรมะแตกกระจัดกระจายไปโลกไหนก็ไมรู แลวก็บอกวา
ภาวนาไมดี มันจะดีอะไรก็มันไมภาวนา
เสื่อหมอนดีมันก็ลงในเสื่อในหมอน หลับครอกๆ ปลุกใหตื่นมันก็ไมยอมตื่น
จับทั้งเสื่อทั้งหมอนโยนลงน้ํามันจะตื่นหรือไมตื่นก็ไมรูนะ ทดลองเจาของดูซิพวกเรา ถา
มันหนักนอนนักหลับก็เอาเสื่อเอาหมอนพันตัว หลับแลวจับโยนลงน้ํามันจะตื่นไหม มัน
ไมตื่นก็ใหปลาเอาไปกินเสีย มันโงขนาดนั้นแลว มันก็ไมไดเรื่องไดราวอะไร วันนี้ก็ไม
พูดอะไรมากละ เหนื่อย วาจะไมพูดวันนี้เหนื่อยก็ไดพดู ใหพี่นองทัง้ หลายไดฟง เสียง
อรรถเสียงธรรมไมไดเหมือนเสียงอะไรนะ
เสียงอรรถเสียงธรรมเสียงมีรสมีชาติดูดดื่มในจิตใจ ใจฟงเสียงอรรถเสียงธรรม
แลวใจเบา ใจสบาย เบิกกวางออกไป ถาใจฟงแตเสียงเรื่องของกิเลสตัณหา ความเพลิด
ความเพลิน ความโศกเศราเหงาหงอยก็มาดวยกัน ก็เปนฟนเปนไฟเผากันไปนั้นแหละ
ถาพูดถึงเรื่องอรรถเรื่องธรรมแลวใจจะเย็น ใหภาวนาบางนะทุกคนๆ เอาละพอ
ใครที่เขาโจมตีเราเลยออกวิทยุแกขา วใหแทนไดเลย หาวาทานพฤกษนี่เอาเงิน
จากสํานักสงฆเขาเขียวไปสรางรีสอรตรีแสดที่ไหน เราไดยินมาอยางนั้นเราก็แกให เขา
เขียวเราไปดูแลวจะมีอะไร มีแตปาแตเขา มีแตสัตวเต็มกับพระอยูดวยกัน เปนเพื่อน
กัน ทานไปสั่งสมอะไรพอจะมีเงินมีทองไปสรางอะไร ไมมี บอกยันไดเลยวาไมมี วัดนั้น
เปนสถานที่ภาวนาโดยเฉพาะ เราก็บอกอยางนี้ จะเงินที่ไหนไปสรางรีสงรีสอรต งานไม
มีเงินจะมาจากไหน เราแกใหเลย ออกทางวิทยุเหมือนกัน
(ถวายหลวงตาสวนตัวเจาคะ) ไดหมืน่ หนึ่ง เอาสวนตัว เรานี่มันเพื่อโลก คําวา
สวนตัวไมมี พูดไดชดั ๆ ไมมี มีเทาไรออกหมดเลย เราแบแลวเราไมกํา ไมเอา อยาง
ดีดดิ้นอยูทกุ วันนี้ ไปไหนลําบากลําบนก็เพื่อโลกทั้งนั้นไมไดเพื่อเรา หมดโดยสิ้นเชิง
งานของเราไมมี งานภายในใจไมมี ทุกขที่จะมาเสียดแทงแมเม็ดหินเม็ดทรายภายในใจ
ก็ไมมี หมดโดยสิ้นเชิง บรมสุขเขาแทนที่ปุบ ตั้งแตวันกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจ บรม
สุขไมตอ งถามขึ้นแทนกันเลย
พูดใหมันชัดๆ ธรรมพระพุทธเจาเราเสาะแสวงหาทําไมจะไมได เขาหากิเลสได
กิเลส หาธรรมตองไดธรรม แลวพูดเรื่องธรรมพูดไมไดมหี รือ แตเขาพูดดวยกิเลส
ตัณหาไดมามากนอยเพียงไรเขาก็พดู กันได เราหาธรรมแทบเปนแทบตายพูดธรรม
ไมไดมีอยางเหรอ พูดใหมันชัดๆ หาได บอกตรงๆ ในใจ ไดจนปลอยโดยสิ้นเชิง ไมมี
อะไรเหลือ ขึ้นชื่อวาสมมุติที่จะมาผานในจิตใจไมมี ทีนี้ทกุ ขจะมาจากไหน ทุกขเกิด
ขึ้นมาจากกิเลส กิเลสตัวสรางความวุนวาย กิเลสไมมี ไมมอี ะไรสราง ทุกขก็ไมมี บรม
สุขไมตอ งถาม

๑๑
อยางที่ทานแสดงไวในธรรมวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ พรหมจรรยไดอยู
จบแลว งานที่ควรทําไดทําสําเร็จแลว งานอื่นที่จะทําใหยิ่งกวานี้ไมมีก็คือทานผูสิ้นกิเลส
พระพุทธเจา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ พระอรหันตผูทรงไวซึ่งวุสิตํ พฺรหฺมจริยํ ตั้งแตกิเลสขาด
สะบั้นลงแลวทานไมทําความเพียรเพื่อฆากิเลส ไมมี กิเลสตัวไหนมาใหตอสูกันไมมี นั่น
ละบรมสุขขึ้นที่ตรงนั้น นิพพานเที่ยงก็ตรงนั้น เวลามันหนามันหนาจริงๆ นะกิเลส เรา
ไมลืม
นี่ก็ไดคติธรรมอันหนึ่งเหมือนกัน ไปสูกับกิเลสอยูบนภูเขา สูมันไมได ตั้งสติตั้ง
พับลมผล็อยๆ ไมไดตั้งเพื่ออยู ตั้งเพือ่ ลม จนน้ําตารวงบนภูเขา โอโห มันอุทานภายใน
ใจ โอโห มึงเอากูขนาดนี้ กูมึงนะอยูในนั้นละ มึงเอากูขนาดนั้นเชียวเหรอ เอาละ
อยางไรมึงตองพังวันหนึ่ง ใหกูถอยกูไมถอย นี่คือเคียดแคนใหกิเลส ถาเคียดแคนให
สัตวหรือบุคคลใดก็ตามเปนบาปเปนกรรม แตเคียดแคนใหกิเลสที่เปนภัยอยูในนี้เปน
ธรรม
นี่ละความเคียดแคนนี้มันเปนเชื้อสําคัญภายในใจ อยางไรมึงตองพังวันหนึ่ง
เอาละ วาอยางนั้นเลย มึงตองพังวันหนึ่ง ใหกูถอยกูไมถอย จริงๆ ดวย โรงงานใหญก็
คือพอแมครูจารยมั่น ลมทั้งหงายมาจากภูเขาไปหาทาน ฟตใหม ไปอีก ลมทั้งหงาย ลม
หงายๆ ลม พลิกไปพลิกมากิเลสมันก็ลมใหเราเห็นซิ โถ มึงก็มีทองเหมือนกันหรือ
กิเลส นึกวามีแตกูหงายทองใหมงึ ดู ทีนี้ก็ซัดกันใหญเลย ไมลืม เวลาตั้งสติไมอยูไมอยู
จริงๆ นะ ตั้งพับลมพรอมๆ จนกระทั่งน้ําตารวงบนภูเขา ไมลืม
นี่เคียดใหกิเลสเปนธรรมนะ มันมุมานะ มันเปนอยูภายในใจ ไมไดเปนออกมา
อยางเราพูดนี่ มันเปนในใจ โอโห มึงเอากูขนาดนี้เชียวเหรอ เอาละอยางไรมึงตองพัง
ใหกูถอยกูไมถอย เปนอยูในใจ เคียดแคนใหกิเลส นี่ละความเคียดแคนใหกิเลสซึ่งเปน
ภัยรุนแรงเปนธรรม ความเคียดแคนใหบุคคลและสัตวตัวใดก็ตามเปนโทษ นี่ละมัน
พลิกกันตรงนี้ละ อันนี้แหละทําใหมุมานะฟดกับกิเลสไมถอย เมื่อถึงขั้นทีพ่ อฟดกันแลว
ทีนี้กิเลสมันก็ไมไดมอี ํานาจตลอดไป ถึงขั้นธรรมมีอํานาจแลวกิเลสโผลไมได
เรียกวาธรรมขั้นนี้เปนธรรมอัตโนมัติ หมุนไปเอง เปนความเพียรอยูในตัวเอง
เสร็จ ไดรั้งเอาไวๆ บางทีมันไมหลับ กลางคืนนอนไมหลับ สติปญญากับกิเลสฟดกันอยู
ภายในใจ นอนมันก็ไมนอนดวย มันหมุนของมันตลอด นั่งภาวนายิ่งแลวซัดกันเลย ลง
เดินจงกรมก็ไปฟดทางจงกรม มานอนแทนที่มันจะนอนมันไมยอมนอน ฟด เลยแจง
ไมหลับ นี่ถึงขั้นสติปญญามีกําลัง
กิเลสไมใชวาจะมีกําลังตลอดเวลานะ โผลไมไดเมื่อถึงขั้นสติปญญามีกําลังแลว
โผลมาขาดสะบั้นๆ สติปญญาธรรมดากับมหาสติมหาปญญาบวกกันเขาไปแลวยิ่งเร็ว

๑๒
แพล็บนี้ขาดแลวๆ เปนเองนะ เวลาถึงขั้นสติปญญามีกําลังนี้กิเลสขาดเองเลย พอ
แพล็บมานี้มันรวดเร็ว คือความรวดเร็วของมหาสติมหาปญญานี้มันเร็วเกินกวาจะมอง
ทัน ถาตาเราธรรมดามองไมทัน แตสติปญญามันทันกันกับกิเลส พอโผลแพล็บขาด
สะบั้นๆ สุดทายก็ขาดหมดเลย ทีนี้ไมมีอะไรโผล หมดแลว
วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ การรบกับขาศึกคือกิเลสตัวที่มีอํานาจใหญหลวงครอบสาม
แดนโลกธาตุไดขาดสะบัน้ ลงไปแลวจากหัวใจเรา ตั้งแตนั้นมาไมมีอะไรเขามาแสดงเลย
หมด มหาสติมหาปญญาเปนเครื่องมือชั้นเอก พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวมหาสติ
มหาปญญาก็เหมือนกับเราทํางานเสร็จแลวเราก็ปลอยเครื่องมือเสีย เชนมีดกําลังฟน
อะไรพอทําเสร็จแลววางมีดเสีย อันนี้กิเลสขาดสะบั้นลงไปมหาสติมหาปญญามันก็ลด
ตัวลงเองตามหลักธรรมชาติ ไมใชจะตั้งใจลดนะ มันลดตัวลงเอง แลวจะฆากับอะไร
งานก็ปลอยมือแลว มีดฟนอะไรพองานนี้เสร็จแลวมันก็ตองปลอยมีด ปลอยเครื่องมือ
พรุงนี้เอาศพทานชิตไป ๑๐ โมงเชา วันที่ ๘ ก็เผา ทานชิตเปนพระวัดปาบาน
ตาด เปนคนเพชรบุรี เปนพระไปอยูวัดปาบานตาดหลายป ออกจากนัน้ ก็มาอยูทางน้ํา
หนาว ก็ไดมาเสีย เปนพระวัดปาบานตาดกลาหาญชาญชัยมากนะ เขมขน
ขยันหมั่นเพียร เอาจริงเอาจัง เด็ด ของเลนเมื่อไรทานชิต อาจหาญชาญชัย ถาพูดแบบ
โลกเรียกวาไมกลัวใคร กิริยาอาการนี้บอกไมกลัวใคร ทีนี้เวลาจะหมุนเขาไปทางกิเลส
มันก็ไมกลัวกิเลส คือนิสัยอันนี้ละ ถานิสัยออนแอทอแทแลวมันก็ออนไปหมด ถานิสัย
แข็งแกรงมันก็แข็ง ไปในทางที่ถูกทีด่ ียิ่งแข็ง อาจหาญนะทานชิต นิสัยอาจหาญ จริงจัง
ทุกอยาง ประหนึ่งวาไมกลัวใคร วาอยางนั้นเถอะ นิสัยเด็ด อยูกับเรามาหลายป รูนิสัย
ขยันหมั่นเพียร..ทานชิต
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

