๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เครื่องยืนยันใหความเพียรรุนแรง
นั่นทานปญญา พวกเมืองนอกเขาพูดผิดนี่เขาธรรมดานะเฉย ไอพวกเมืองไทย
เราเหมือนลิง ใครพูดผิดหัวเราะกันลั่นเหมือนลิง ทางฝรั่งเขามาฝกหัดพูดภาษาไทยที
แรก เขามาฝกหัดพูด ผิดที่ตรงไหนแลวบอก เขาก็เฉยนะ ถาคนไทยเราพูดผิดหัวเราะ
กันจะตาย มันเหมือนลิงพวกนี้นะ เขาเฉยนะ นาดูอยู เขาบอกวาฝนหยุดแลวฝนกําลัง
ตกอยู มันไมไดศพั ทไดแสงใชไหมละ ฝนหยุดแลวฝนกําลังตกอยู ทานปญญาทาน
ฝกหัดพูดภาษาไทยเรา สุดทายทานก็เรียบวุธเลย ดูมาอยูนี้ตั้ง ๔๑ ป นูนไมใชเลนนะ
โห ฉลาดมาก เหนียวมาก มาขอเรานี้ถึงหาครั้งนะ เราก็ยังไมรับ ไมรับถึงหา
ครั้ง ครั้งที่หามาขอ ถาไมไดอยู ไดมาพักชั่วคราวก็เอา แลวทานจะใหไปเมื่อไรก็ไปได
ไปทั้งนั้นละ แลวมาอยูชั่วคราวจนกระทั่งทานมรณภาพจากไป เปน ๔๑ ป นั่นละเห็น
ไหมละ เมื่อดีแลวจะไลกันไปไหน ก็หาคนดี มาอยูชั่วคราว ครั้งที่หามาขอกับเรา เราลืม
เมื่อไร พอครั้งที่หาก็ขอแบบนี้ละ บอกวาไมไดอยูก็มาพักชัว่ คราวก็เอา แลวมาอยูนั้น
ตั้งแต ๒๕๐๖ เรื่อยจน ๔๑ ป จะไลหนีไปไหน เราหาคนดีหาพระดี ก็พระดีมาสูวัดตรง
กับเจตนาความหวังของเราซึ่งเปนหัวหนาอยูแลว สุดทายจนกระทั่งทานมรณภาพจาก
ไป
มาทีแรกเราเปดโอกาสใหตลอด ทานจะอยูทานจะไป ไมวาพระที่ไหนๆ
เหมือนกันหมด อยางพระฝรั่งมาทีแรกก็มีทานปญญา-ทานเชอรี่ มาอยูทีแรกลาไป
เที่ยวทางนูนทางนี้เราอนุญาตหมด เพื่อใหทานไปเห็นทุกสิ่งทุกอยางตา หู จมูก ลิ้น
กาย ไปเพื่อการศึกษา ใหทานไดศึกษาทุกอยาง ไปหลายครั้งหลายหนสุดทายเลยไมไป
เลยอยูนี้ พอไปพูดสัมผัสเรื่องเที่ยวหรืออะไรเราก็เลยถาม อาว ทานปญญาแตกอนเห็น
ลาไปเที่ยวทางนูนทางนี้ทีนี้ทําไมไมเห็นไปหลายปแลวนี่นะ โอย ไปวัดไหนมันก็ไม
เหมือนวัดปาบานตาด นี่เวลาทานพูดนะ ไปที่ไหนไมเหมือนวัดปาบานตาด ทานบอกวา
มันแสลงหูแสลงตาจนได แนะฟงซิอยางนั้นละ ก็อยูนนั้ ตั้งแตนูนจนกระทั่งทาน
มรณภาพจากไป
เปนพระสุขุมมากทีเดียวทานปญญา ทําประโยชนใหวัดนี้มากมาย ทานเรียนจบ
ทางวิศวะ ถาไมถามเหมือนไมรูนะ ถามอะไรๆ ไมมีติดของ วาทําไดๆ เรื่อย จนกระทัง่
จรวดดาวเทียมทานก็ทําได แตวางานอยางนี้มันตองเปนจํานวนคนงานเทานั้นๆ ทาน
บอกไว สําหรับวิธีทํารูแตทําคนเดียวไมสําเร็จ แนะทานก็มีเหตุผลของทาน คนหนึ่ง
ชํานาญทางหนึ่งๆ มาทําเครื่องมือชนิดนี้ เชนพวกจรวดหรือดาวเทียมนี้ คนนั้นชํานาญ
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ทางนั้นทางนี้มารวมบวกความรูทั้งหลายที่จะทําจรวดนี้ รวมตัวกันแลวเปนจรวดขึ้นมา
ทําคนเดียวไมสําเร็จ มันมีหลายแงหลายทาง
ทานก็ดีนะ ทางดานจิตตภาวนาทานดีอยู ไมจําเปนตองศึกษาเรื่องจิตใจอะไร
มากนักนะ ทานฟงเทศนเรา คือแตกอนเราเทศนสอนพระนี้อาทิตยหนึ่งหรือวาสิบวัน
เทศนทีหนึ่งอยูบนศาลา แตกอนเราก็ยังหนุมนอย ภาระยังไมมาก คนก็ยังไมมา
เกี่ยวของมาก การประชุมเทศนสอนพระนี้เปนประจํา อาทิตยหนึ่งหรือสิบวันทีหนึ่งๆ
เทศนสอนพระ ทีนี้เวลาทานฟงไปนานๆ แสดงวาทานเขาใจทางภาคปฏิบัติ แหม ทาน
อาจารยเทศนดีมาก ทานทําไมถึงรูวาดีมาก เนื้ออรรถเนื้อธรรมสูงต่ําประการใดนี้เรา
แสดงไปทานฟง ดีมาก คือทานเขาใจเนื้ออรรถเนื้อธรรมที่เราแสดงไป
ทานเชอรี่ไปอีกแบบหนึ่งไมคอยเห็นมาฉันจังหันสักที ทานฉันอะไรก็ไมรลู ะ เรา
ก็ไมทราบจะปกครองอยางไรตออยางไร องคหนึ่งไปแบบหนึ่ง เห็นวาไมขัดตอธรรม
วินัยเราก็ปลอย ถาอะไรที่ขัดตอธรรมวินัยเราก็หาม เราก็เตือน นี่ไมเห็นขัดอะไรเราก็
ปลอยตามเรื่อง ตามนิสยั ที่ชอบทรมานตน อยางทานเชอรี่นี่ไมคอยชอบฉันจังหัน เรา
เปนแตเพียงวาเตือนใหรู เพราะเรื่องอดอาหารนี่เราทํามาแลวจนทองเสีย คืออดอาหาร
มันดีจริงๆ สติดี ถาสติดีงานก็กาวเดินถูกตอง ถาสติพลั้งๆ เผลอๆ เขียนหนังสือก็ผิดๆ
ถูกๆ ลบแลวเขียน ถาสติไมอยูก ับตัว ถาสติอยูกบั ตัวเขียนหนังสือก็เปนตนเปนตัวเปน
เนื้อเปนหนังไดความ มันขึ้นอยูกับสติ สติจึงเปนของสําคัญ
ทานแสดงไววาสติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา สติจําตองปรารถนาในที่ทั้งปวง ไมมีการ
ยกเวนที่จะไมมีสติเขาไปเกี่ยวของ สติถือเปนภาคพื้นสําคัญ สตินี่เราฝกตั้งแตลมลุก
คลุกคลาน ฝกไมหยุดไมถอย สติกบั จิตตภาวนาไปดวยกันๆ ตั้งแตลม ลุกคลุกคลาน
เอาจนกระทั่ง.... หลายวิธีที่ฝก เชนอยางอดอาหารหรืออดนอน ผอนอาหาร เหลานี้มี
แตอุปกรณเครื่องหนุนการภาวนาใหสะดวกทั้งนัน้ ไมใชเครื่องตรัสรูนะ ตรัสรูเปนเรื่อง
ธรรมลวนๆ ตางหาก แตเปนเครื่องหนุนกัน อดอาหารเปนอยางไร ผอนอาหารเปน
อยางไร อดนอนเปนอยางไร นอนมากนอนนอยเปนอยางไรทานสังเกต ถาอะไรมันดีก็
มักจะหนักในทางนั้น แตเรานี่มันหนักทางเรื่องอดอาหาร ถาอดอาหารนี่ตั้งแตตื่นนอน
จนกระทั่งหลับไมมีเผลอเลย นั่นเห็นไหม มันก็ดีอยางนั้น
เรามาหาธรรมเราไมไดมาหากิน แนะสอนเจาของ กินนี้กนิ เมื่อไรก็ได เรื่อง
ธรรมนี้เกิดไดยาก มีไดยาก ถึงลําบากก็ทนเอา เชนอดอาหารทนเอาๆ คือมันดีทางสติ
ถาสติดีแลวความเพียรก็กาว ถาสติไมดไี มเปนทานะ เอาจนกระทั่งถึงขั้นสติปญญา
อัตโนมัติ การฝกภาวนานี่ตั้งแตลมลุกคลุกคลาน คอยตะเกียกตะกายไปๆ ทีนี้หนัก
แนนหนักเขาไปเรื่อยๆ อุปกรณเครื่องหนุนการภาวนาเชนอดนอน ผอนอาหาร อด
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อาหารอะไรประกอบกันไป อะไรที่ไดผลในการหนุนภาวนามากก็เอาอันนั้นละ หนักอัน
นั้น
เพราะฉะนั้นเราจึงหนักทางดานอดอาหาร จนทองเสีย จึงไดเตือนหมูเพื่อน คือ
เราดําเนินมาแลวถูกผิดประการใดมันก็เขาใจแลว ก็นํานั้นละมาสอนหมูเพื่อน พอสอง
สามคืนไปแลวความงวงไมมี อดอาหารนะ ถาถึงสองวันสามวันลวงไปแลวความงวง
เหงาหาวนอนไมมี การนั่งภาวนาเหมือนหัวตอ สติดี ดีมากเรื่อย ทีนี้เราหาอะไรที่ชวย
หนุนการภาวนาดีเราก็เอาอันนั้นละ ทีนี้การอดอาหารชวยทางดานภาวนาดี สติดี มันก็
ตองอดเรื่อยๆ จนทองเสียเรา แตนิสัยเรามันมักจะผาดโผนอยูตลอด ถาไดทําอะไรฟด
กันเลยจริงๆ ถาไมเห็นผลเทาที่ควรก็เอามาพิจารณาแลวผอนผันสั้นยาวการฝกทรมาน
ไปอยางนั้น
การภาวนาไมใชเรื่องเล็กนอยนะ ตองฝก ตองไดใชสติปญญา ไมใชสักแตวา
ทําๆ สติปญญาตองมีติดแนบกันไป ทดสอบผลงานของตัวเอง สนฺทิฏฐิโก สิ่งใดที่จะรู
ขึ้นมาก็รูจากการปฏิบัติของตัวเอง เปนเครื่องทดสอบผลงานของตัวเอง เรียกวา สนฺ
ทิฏฐิโก รูเองเห็นเอง ทดสอบตัวเอง เปนอยางนั้น นี่ก็ ๙ ปนะ คือ ๙ ปเอาจริงนะ
ไมใชเลนๆ ทําอะไรนิสัยเรามันมักจะเปนอยางนั้นผาดโผน ถาลงไดปลงใจลงตรงไหน
แลวเอากันขาดสะบั้นไปเลย เห็นผลประการใดนั่นละมาบวกลบคูณหารกัน ถาจะลด
อะไรก็ลด จะหนักอะไรก็หนัก สติปญญาแนบเสมอ
อดอาหารนี้ดี หากมันไปเสียทางทอง อดนอนก็ไมดีเรา อดนอนลองดู ทื่อ มัน
ทื่อๆ อดไปหลายวันเทาไรยิ่งทื่อ อาว อยางนี้แทนที่จะฉลาดแหลมคมขึน้ มาทําไมเปน
อยางนี้ งดเสีย ไมเอา เชนอยางอดอาหารนี้อดไปเทาไรมันยิ่งคลองตัวๆ สติปญญา
คลองตัว เพราะฉะนั้นจึงมักอดอาหารมากกวาอยางอื่น วิธกี ารหนุนความเพียร นี่ก็จน
ทองเสียละ ก็ไดหมอเติ้งมาฉุดเอาไว ที่จะไดชวยชาติในวาระตอมานี้ คือมันจะตายใน
พรรษานั้น จะตายชนพรรษาดวยโรคทอง หมอเติง้ เอายาอะไรมาใหฉันเลยระงับดับเลย
หมอทั้งหลายเขาพิจารณาวาเปนโรคมะเร็งในลําไส จะตายในไมชา เขาวาอยาง
นั้น ไปโรงพยาบาลไหนเขาก็ตอบเงียบๆ เขากลัวเราเสียใจบางอะไรบาง เวลาไดยาหมอ
เติ้งมาฉันนี้หายไปเลยนะ อยางทุกวันนี้ทองเปนธรรมดา ไมไดเปนเหมือนแตกอน โอย
การฝกทรมานภาวนานี้หนักมากอยู สตินี่สําคัญมาก เอาสติเปนพื้นฐาน ถาสติไมดีจะ
เดินจงกรมสักกี่วันกี่คืนก็ไมคอยเกิดประโยชน ถาสติดีแลวถึงไหนถึงกัน
สติจึงเปนสําคัญ ใครใหบํารุงสติใหดี สติจออยูในจุดใดจุดหนึ่งสัมปชัญญะรูตัว
ตลอดเวลา ทีนี้เวลาสติเกรียงไกรเขามาแลวเปนไดทั้งสติ เปนไดทั้งสัมปชัญญะ ขยาย
ขางนอกก็เปนความรูตัวตลอด
เขามาสูภายในก็เปนสติโดยเฉพาะๆ
เรียกวา
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สติสัมปชัญญะ ขยายออกไปก็เปนสัมปชัญญะในหนาที่การงานความเคลื่อนไหวของ
ตัวเอง เคลื่อนไปอยางไรสติตามทันหมด นี่เรียกวาสัมปชัญญะ ออกจากสติที่จอ ภาวนา
บทใดก็จออยูบทนั้น สติตั้งอยูนั้นก็ดี อันนี้ก็ยากการภาวนา
นี่ไดทํามาแลว ที่ไดมาพูดเหลานี้จึงไมสงสัย ผานมาแลวทั้งนั้น ผิดถูกเจาของ
รับมาหมด อะไรที่จะควรแกไขดัดแปลงอยางไรๆ ก็นําอันนี้มาสอนหมูเพื่อน อันนี้ก็๙
ปตั้งแตออกปฏิบัติลวนๆ ๙ ปเต็มเลย ๗ พรรษาเขาหาพอแมครูจารยมั่น ทานสอนทุม
ลงใหอยางเต็มที่ เพราะเห็นแลววามีความมุงหมายอยางแรงกลา คือตั้งใจจะไปพระ
นิพพาน ทัง้ ๆ ที่ไมมีเงินสักสตางคแตตั้งใจจะเปนเศรษฐี วางั้นเลยนะ เงินไมมีสัก
สตางคก็ยังตัง้ ใจจะเปนเศรษฐี นี้ธรรมไมมีในใจสักนิดหนึ่งแลวมุงหนาจะใหถึงพระ
นิพพาน มันมุงจริงๆ ในใจนี้มุงหนักมากทีเดียว จนกระทั่งถึงวาหาผูที่มารับรองยืนยัน
วามรรคผลนิพพานมีอยู ทั้งๆ ทีท่ านเขียนไวในตํารับตําราก็วามรรคผลนิพพานมีอยู
ทั้งนั้น แตมันยังไมลงใจนะ ตองมีสดๆ รอนๆ คือครูอาจารยผูรูผูเห็นแลวมาแสดงให
ฟง อันนี้สดๆ รอนๆ เปนกําลังใจไดมาก
เชนอยางพอแมครูจารยมั่นนี่เรากําลังสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพาน เพราะจะเอา
จุดนี้ใหได
ถามีผูใดผูหนึ่งมาแสดงบอกอยางตายใจแนใจวามรรคผลนิพพานมีอยู
เหมือนวาเอาทานมาเปนเครื่องยืนยัน แลวทีนี้ลงๆ ทีนี้ก็เอาใหญเลยละ นี่ก็เขาไปหา
พอแมครูจารยมั่นทานก็ใสเปรี้ยงๆ เลย เราไมลืมไปทีแรก เหอ ทานมาหาอะไร นั่นละ
เวลาไปทีแรกดวยความตั้งใจอยางแรงกลานะ ทานมาหามรรคผลนิพพานเหรอ แลวก็ชี้
ไปตามตนไมภูเขา อันนั้นไมใชกิเลส ไมใชธรรม ไมใชมรรคผลนิพพาน ไลไปๆ
จนกระทั่งหมดโลกธาตุไมมีอะไรเปนกิเลส ไมมีอะไรเปนธรรม เปนมรรคผลนิพพาน
ยนเขามาๆ เขามาสูหัวใจดวงเดียว
นี่ละกิเลสอยูตรงนี้ มรรคผลนิพพานอยูตรงนี้ การเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสาร
ทุกขมากทุกขนอยทุกขอยูตรงนี้ๆ ทานไลเขามา เอา ภาวนาจะเปนแนวทางที่สอดสอง
มองรูเรื่องความทุกขทั้งหลายที่เปนอยู มันเปนอยูที่หัวใจ ภาวนาเทานั้นจะรูหัวใจ
ตนเอง อยางอื่นไมรู ทานก็เอาอยางหนัก โอย พอใจ เหมือนวาตัวพองขึ้น มันพอใจ
มาก กลับไปที่พกั ฟงเทศนทานอยางเต็มหัวใจแลว ไปที่พักยังไมถงึ ทีพ่ กั วาอยางไรถาม
เจาของ ฟงเทศนวันนี้ถึงใจทุกอยางแลว ไมมีอะไรที่ตองติ เทศนตั้งแตตนจนกระทั่งถึง
มรรคผลนิพพาน หายสงสัยแลววันนี้ เราจะวาอยางไรที่นี่ ตั้งปญหาขึ้นถามตัวเอง ทาน
เทศนนี้หายสงสัยแลวตัวเราเองจะปฏิบัติอยางไรตอธรรมเหลานี้ ตามความมุงหมาย
ของตัวเองวามุงมรรคผลนิพพานแลว เอาตายเขาวา วางี้ มันตอบกันนะ บอกวาเอาตาย
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เขาวาเลย ตั้งแตนั้นมาก็เอาจริงๆ ดวย บอกเอาตายเขาวาเลย ซัดกัน ๙ ปนะ ไมใช
เลนๆ
ไปกรรมฐานไปองคเดียวตามนิสัย พอแมครูจารยทานก็รูนิสัย ตามธรรมดาพระ
ที่จะไปเที่ยวกรรมฐานมาลาทานบางทีองคเดียวบาง สององคบา ง สามองคบาง จะลาไป
เที่ยวกรรมฐาน ทานขึ้นทันทีเลย เหอ ตัง้ แตอยูท ี่นี่มันก็ตกนรกใหเห็นอยูตอหนาตอตา
แลวมันจะไปตกหลุมไหน
ที่ออกจากนี้ที่เราไมเห็นแลวมันจะไปตกหลุมไหนอีกละ
เทานั้นก็หยุด แสดงวาหาม ยังไมควรไป ทานจะดูตามความสามารถ ตามความตั้งอก
ตั้งใจ แตสําหรับเราไมไดพูดยกตนนะไมเคยหามพอแมครูจารยมั่นนะ วาไปองคเดียว
ขึ้นทันทีเลย เออทานมหาไปองคเดียว ใครอยาไปยุงทานนะ บางทีทานก็พูดหยอกเลน
บาง เอาดีๆ นะ
มาทีไรมันมีแตหนังหอกระดูกมาหาทาน ทานดูตลอดเวลา อายุ ๓๐ กวา ๒๐
กวา ๓๐ กวา กําลังวังชาก็ดี แตเวลามาหาทานจากที่ภาวนามานี้มันเปนหนังหอกระดูก
มา มันไมมกี าํ ลังวังชา เพราะฟตความเพียรอยางหนัก นั่นละเวลาไปไหนวาไปองคเดียว
ทานจึงวา เออ ทานมหาไปองคเดียว ใครอยาไปยุงทานนะ ทานบอกอยางนั้นเลย เราก็
เอาจริงเอาจังดวย อันนีก้ ็หนัก การภาวนาทุมลงใสเพื่อใหไดมรรคผลนิพพานในชาตินี้
เราตองการเปนพระอรหันตในชาตินี้เทานั้น อยางอื่นเราไมเอา พระอรหันตนี้จะเปน
อยางไร หนึ่ง เข็มทิศทางเดินถูกตองดีงาม ไดรับคําสั่งสอนจากครูอาจารยแมนยําแลว
สอง การประกอบความพากเพียรใหตรงไปตามคําแนะนําสั่งสอนของทาน รับหมด เอา
ที่นี่เปนที่ตายใจแลวเรื่องมรรคผลนิพพานยังอยูส ดๆ รอนๆ เราก็เอาละทีนี้ก็ซัดกัน นั่น
ละที่วาหนักมาก
ถาลงใจตรงไหนมันลงจริงๆ ถาไมลงมันคาราคาซัง อะไรมันก็ไมคอ ยไดผล มัน
เปนไปดวยความสงสัยสนเทห ถาลงแนใจแลวมันผึงเลย ความเพียรก็เต็มเม็ดเต็ม
หนวย เอาตายเขาวา ไมเสียผลประโยชนจากความตายเพราะความเพียรกลา เอาอันนี้
ละ ซัดเลย อันนี้ก็ ๙ ป ไดรับโอวาทจากพอแมครูจารยมั่น เอาจริงเอาจังเสียดวยนะ
เพราะทานรูนิสัยของเราวาจริงจังมากทุกอยาง อยูกับทานก็อยูมา ในระยะ ๘ ปนี้
ออกไปเขามาๆ ถือทานเปนสถานที่เปนที่ตายของเรา บานเรือนของเรา แตการออกไป
เที่ยวเสาะแสวงหาความดีงามทั้งหลายเปนเรื่องของเราจะเปนเอง ก็ไป ไปแลวกลับมา
ไปที่นูนกลับมาอยูอยางนี้ตลอด
นี่ละที่เปนเครื่องยืนยันใหความเพียรของเรารุนแรงมาก ก็คอื พอแมครูจารยมั่น
พูดตรงไหนเหมือนวานี่นาๆ มรรคผลนิพพานก็เหมือนอยูฝามือ นี่นาๆ จะไปหามรรค
ผลนิพพานที่ไหน จากนั้นเปดเขามานี้เอานะเอาจิตตภาวนานะ ที่จะเปดมรรคผล
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นิพพานออกไดมีจิตตภาวนาเปนสําคัญ เปนแนวหนา ทานวางั้น มันก็หนัก การ
ประกอบความพากเพียรยอมรับวาหนักมาก เพราะเปนนิสัยผาดโผนโจนทะยาน ถาวา
อะไรมันเอาจริงเอาจังมาก อยางประกอบความเพียรไปองคเดียว ไมเคยเอาใครไปดวย
นะเราตั้งแตออกจากทานไปประกอบความเพียร ทานก็ไมหาม เวลาทานถามจะไปกี่
องค ไปองคเดียว เออ ทานมหาไปองคเดียว ใครอยาไปยุงทานนะ เพราะทานรูนิสัย
ของเราวาจริงจังมาก เพราะอยูกับทานมาประจําทานจะไมรูไดอยางไร
เพราะฉะนั้นความเพียรของเรามันจึงไปแตองคเดียวเทานั้น อยากกินก็กนิ ไม
อยากกินกี่วนั ชาง ปาชาอยูกับเรา มอบเลย ซัดกันเลย ทีนี้ความเพียรมันก็หนักแนนซิ
สติไมใหพรากจากตัว จะเดินจากปานี้ไปถึงบานนั้นปานั้นก็เปนการเดินจงกรมตลอด
ไมใหขาดความเพียร คือสติครองความเพียรไปตลอด นี่ก็ ๙ ปอันนี้ก็ดี หนักมาก ๙ ป
พรรษา ๗ ศึกษาแลวจากนั้นออก ถึงพรรษา ๑๖ ตัดสินกันลงได ตัดสินกันลงไดกล็ ง
จริงๆ มุดมอดไปจริงๆ ไมมีอะไรจะมาโผลขึ้นชื่อวากิเลส ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ราคะตัณหาอะไรไมมีเลย มันเปนอะไรถึงไมมี มันหมด
เชนอยางการพูดการจานี้มันเปนพลังของธรรมเสียทั้งหมดนะ ไมไดเปนกิเลส
คือกิเลสมันหมดไปแลวจะเอาอะไรมาแสดงลวดลายของกิเลสละ ก็มีแตลวดลายของ
ธรรม ถาสมมุติวาดุดาวากลาวใคร ผิดมากผิดนอยธรรมออกรับกันนี้จะเปนภาษาของ
ธรรม หรือกําลังของธรรมออก ดุดาวากลาวเหมือนจะกัดจะฉีกเปนเรื่องของธรรม
ทั้งนั้น ไมไดเปนเรื่องของกิเลส พลังของธรรมออกมันก็รุนแรงพุงๆ เลย นั่นละการ
ประกอบความเพียร เวลากิเลสมันสิ้นไปแลวจะทําอยางไรใหโกรธมันก็ไมมี แตกิรยิ า
อาการที่เขมแข็งหรือวาดุดาวากลาวนั้นเปนพลังของธรรมตางหาก ไมไดเปนพลังของ
กิเลส
นี่ก็ ๙ ป ออกปฏิบัตกิ ด็ ี เอาเต็มเม็ดเต็มหนวย ถึงพรรษา ๑๖ ตัดสินกันลงได
ตั้งแตบัดนั้นมาจนกระทั่งปานนี้หายสงสัยตลอด ไมเคยปรากฏกิเลสตัวใดวามันมุดมอด
ไปหมดแลวมันยังมาโผลขึ้นมาใหเห็น ไมเคยมี จึงรูวามันสิ้นจริงๆ มันก็รูตงั้ แตปจจุบัน
นั่นแหละ กระจายไปที่ไหนมันก็เปนปจจุบันอยางนั้น หมดๆ แนะ ถามันหมดแลวไป
คนหาที่ไหนมันก็ไมมีจงึ เรียกวาหมด เหมือนเงินหมดในกระเปา คนหาเทาไรก็ไมมี
หมดๆ นี่กิเลสหมดจากใจมันก็แบบเดียวกัน
เอาจริงเอาจัง มรรคผลนิพพานรอรับผูปฏิบัติอยูตลอดเวลา มรรคผลนิพพาน
ทานวาสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลวในธรรมทุกขั้นทุกภูมิ ไมมีใครตรัสชอบยิ่งกวา
พระพุทธเจา สอนไดโดยชอบธรรมไมผิดพลาดไมมีใครเกินพระพุทธเจา ใหเอาอันนั้น
มาเปนแบบฉบับ อยาเอาความขี้เกียจขี้ครานซึ่งเปนแบบของเทวทัตตายกองกันอยูนี้มา
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ใช มันจะตายกองกันตลอดเวลา ถาเอาธรรมมาใชแลว เอา หนักก็หนัก ความหนักนี้
เปนอยางไรฝนกันอยางไร เปนเรื่องของกิเลสหรือเปนเรื่องอะไร มันก็ตอสูก ัน
เอาละวันนี้พูดเพียงเทานั้น วาจะไมพูดมากมันก็มาก นี่ก็ไดยินทั่วประเทศไทย
พูดมีหนักมีเบา เพราะธรรมเราพูดจริงๆ บรรดาธรรมทั้งหลายตั้งแตปฏิบัติมานี้มา
รวมอยูนี้หมดแลว หายสงสัย ไมมแี งใดเรื่องธรรมที่จะมีความสงสัยในหัวใจ สอนหมู
สอนเพื่อนก็สอนดวยความแมนยําภายในจิตใจ (ถวายทองคําครับ) พอใจๆ นี่ละ
ทองคําเราก็หาเขาคลังหลวง เราไมเอาอะไร บวชมานี้ขวนขวายเพื่อตัวเอง จากนั้นแลว
ก็เพื่อโลกเทานั้น เราไมเอาอะไรทั้งนัน้ มีแตหาเขาสวนรวมๆ ตลอดเวลา
เจาของพอแลวก็บอกวาพอ มันหากเปนอยูในจิต ไมมีใครบอกมันก็รู สนฺทิฏฐิ
โก ผลงานจะรูจากตัวเองๆ ทั้งนั้น จะรูเองเห็นเองในผลงานของตัวเอง ตั้งแตลมลุก
คลุกคลานจนกระทั่งมันกาวไดๆ สงาผาเผยเกรียงไกร ซัดจนอัศจรรยเจาของเปนขั้นๆ
มันก็รูเปนสนฺทิฏฐิโก รูเปนลําดับ จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมด ราบเรียบหมด
โลกธาตุ ไมมีอะไรมาตอกรไดเลยขึ้นชื่อวาสมมุติ มีแตวิมุตติหลุดพนเต็มหัวใจ ธรรม
กับใจเปนอันเดียวกันเทานั้นพอ นั่นละพออยูตรงนั้น
เราพูดจริงๆ ไมไดโอไดอวด เอาตามความจริง การปฏิบัติตะเกียกตะกายเพื่อ
แกกิเลสเราก็ทําเต็มเม็ดเต็มหนวยของเรา
ที่เราไดผลมามากนอยมันก็รูโดยลําดับ
จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไปจากจิตใจ ไมมีกิเลสตัวใดตกคางในหัวใจเลยมันก็รู จะให
พูดวาอยางไร มันหมดก็บอกวาหมด ยังเหลืออยูมากนอยเทาไรตะเกียกตะกายมา
เทาไรมันก็รูมันก็พูดกันอยูอยางนั้น เวลามันหมดจริงๆ มันหมด กิเลสไมมีตัวใดที่จะ
มาขัดในหัวใจเลยไมมี แตเรื่องธาตุเรื่องขันธมีเปนธรรมดา เพราะธาตุขันธอยูบนสนาม
หรือบนเวทีโลกธรรม
เขาก็มีธาตุมขี ันธ เราก็มีธาตุมีขันธ การเคลื่อนไหวไปมาแสดงออกยอมมีผิดมี
พลาดตามสายตาของผูดผู ูเห็นผูฟง สวนจิตที่บริสุทธิ์แลวก็บริสุทธิ์เต็มที่ แตกริ ิยา
อาการนี้อยูในสนามโลกธรรมยอมมีการติเตียนเปนธรรมดา แมแตพระพุทธเจาก็ยังถูก
เขาติเตียน
เชนอยางเขาจางคนไปดาพระพุทธเจา
นางมาคัณฑียจางคนไปดา
พระพุทธเจา ทรงเดินบิณฑบาตที่ไหนจางคนดา ดาเปนแถวเลย พระองคเฉย
บิณฑบาตเฉย พระอานนทจะตายแลวอกจะแตก มันขวยเขิน มันอายเขาเสียจนจะไมมี
โลกอยู แลวก็มาทูลอาราธนาพระพุทธเจา วาขอทูลอาราธนาพระองคไปเมืองอื่นเถอะ
เมืองนี้ทนคําโจมตีเขาไมไหว
เวลาทานตอบ ไปเมืองไหนละ เวลาทานตอบไปเมืองไหนคนจะไมมีปาก คนจะ
ไมมีหูมีตา จะไมมีความนินทาสรรเสริญ ไปเมืองนั้น เมืองนั้นเปนอยางไรมันก็แบบ

๘
เดียวกัน เมืองไหนไปก็แบบเดียวกัน ไปเมืองไหนมันก็เหมือนเมืองนี้ละ บอกวาเราไม
หวั่น ไปที่ไหนก็มีความนินทาสรรเสริญจากหัวใจคน ทั้งที่เปนธรรมทั้งที่ไมเปนธรรมมัน
มีอยูทั่วไป ไปหาอะไร เรารูเทาทันในสิ่งนี้แลวอะไรก็ไมมาแปดเปอนเราได เชนอยาง
เราบริสุทธิ์แลวใครจะจางคนมาวายกโคตรมันมาวามันก็หมดเงินไปเปลาๆ เราไมมี
อะไรกระทบกระเทือน นั่นทานวา จะไปหาที่ไหนอานนท ไปที่ไหนเขาก็มีปาก เขาอยาก
นินทาก็นินทา อยากสรรเสริญเขาก็สรรเสริญ ไปเมืองไหนมันก็แบบกัน เขามีปากเขาก็
พูดได เราก็ฟงได เราไมติดเสียอยางเดียว มันก็เขาไมถึงทานวา
สุดทายพระอานนทจนตรอก เราเหมือนชางใหญเขาสูสงคราม ไมพรั่นพรึงใน
ลูกศร เอา มาทิศไหนมา จะตั้งหนาสูเพื่อชัยชนะ พระพุทธเจาสอนพระอานนท เขา
นินทาที่นี่อยากใหไปที่นั่น เขานินทาที่นั่นไปทีน่ ั่น เมืองไหนมันก็มีนินทาสรรเสริญ
เหมือนกันไปหาที่ไหน ตั้งแตตัวของเราเองยังมีนินทาสรรเสริญในตัวของเรา แลวทาง
ไหนที่อื่นจะไมมีมันเต็มโลกนี้นะ ทานวาอยางนั้นไปเสีย เขาใจหรือละ มีนนิ ทา
สรรเสริญเจาของบางไหมอยูในนี้นะ เอาละพูดเทานั้น
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com or www.luangta.or.th
และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
พรอมเครือขายทั่วประเทศ

