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ความฝนธรรมนั้นแหละคือกิเลส
พระกรรมฐานที่ทานอยูในปา ตะเกียงทานเหมือนดอกบัวตูม ตะเกียงโปะเล็กๆ
ทานจุดไวอันเดียว อยางพอแมครูจารยมั่นทานอยูที่หนองผือก็จุดอันเดียว พระนี่แนน
อยูแถวใกลเคียงสองสามกิโลมีอยูทั่วไป ตอนค่ําถาเปนวันประชุมทานจะมา ทานมา
ตอนค่ํา พอขนาดนี้ละเริ่มแลว เริ่มรวมแลวพระขนาดนี้ มีแตพระกรรมฐานลวนๆ
เทศนก็มีพอแมครูจารยมั่นองคเดียวเทานั้น นอกนั้นฟงหมดเลย เวลาทานเทศนนี่พระ
แนนนะ คือมาจากที่ตางๆ สามกิโล สี่กิโลก็มี พอเย็นๆ หาโมงเย็นทานมาละ
พอเริ่มหนึ่งทุมคือเริ่มมืดก็เขารวมที่กุฏิทาน กุฏิทานแนนเพราะพระมาก ถา
เปนวันอุโบสถก็เอาที่ศาลา วันอุโบสถวันหนึ่งเปนวันทานเทศนาวาการสอนพระ พอ
ปาฏิโมกขจบลงเรียบรอยแลวก็ใหโอวาทสอนพระ พระมาจากที่ตางๆ มารวมกันที่นั่น
เสร็จจากปาฏิโมกขแลวเทศนสอนพระเรียบรอยแลวก็เปนเวลาบายสามโมง ตางองคก็
กลับไปกุฏิ ไปปดกวาดวัดทาน
เวลาอยูกับทานนั้นมรรคผลนิพพานเหมือนอยูชั่วเอื้อมนะ สดๆ รอนๆ มันดูด
มันดื่ม ฟงเทศนทานก็เหมือนกัน เทศนทานก็เหมือนวายื่นมรรคผลนิพพานใหเราจับ
จับผิดจับถูกอยูอยางนั้นละ จิตใจก็ดดู ดื่ม ฟงเทศนทานแลวมันอิ่มอยูในหัวใจ เราไปถึง
ทีแรกทานเทศนถึงสี่ชั่วโมง เทศนไมหยุด เทศนเรื่อยๆๆ เสียงดังขึ้นเรื่อยละ เพราะ
ทานเทศนสอนพระจะมีตั้งแตสมาธิปญญา สวนศีลตางองคตางรักษามาเรียบรอยแลว
เทศนตั้งแตเรื่องสมาธิ สมถะ วิปสสนาไปเรื่อยๆ ทะลุถึงนิพพาน ฟงแลวจุใจๆ
ทานเทศนสี่ชั่วโมง ทานเทศนจบลงแลวยังไมอยากใหจบนะ คือจิตใจมันดูดมัน
ดื่มอยูภายในนั่นละ เทศนถึงสี่ชั่วโมง ครั้นตอมาก็สามชั่วโมง สุดทายลงมาสองชั่วโมง
หยุด ตั้งแตนั้นมาทานก็ไมเทศนอกี ทานเทศนมรรคผลนิพพานนี้สดๆ รอนๆ นะ
จับผิดจับถูก ลักษณะเปนอยางนั้น คือทานถอดออกมาจากหัวใจที่ทรงไวแลวซึ่งมรรค
ผลนิพพานเต็มสัดเต็มสวน ทานไมมีอะไรบกบาง ทานทรงนิพพานทั้งเปนไวแลว
ถาพูดสมัยครั้งพุทธกาลทานพูดกันก็คือพระอรหันตนั่นเอง หลวงปูมั่นเปนพระ
อรหันตในสมัยปจจุบัน
เปนอาจารยเอกในการแนะนําสั่งสอนทางดานวิปสสนาธุระ
คลองตัวเต็มที่ เพราะถอดออกมาจากใจของทาน การภาวนานี้ความรูความเห็นความ
เปนของใจเราแตละทานละองคไมเหมือนกัน มีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงตางกัน การเทศนา
วาการทานก็คอยไตเตาขึน้ ไป เหมือนกับเครื่องบินเหินฟา คอยเหินขึ้นไปๆ เรื่อยๆๆ
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เทศนธรรมะสูงเทาไรเสียงทานยิ่งเรงเขาเรื่อยๆ เทศนธรรมะสูงเทาไรเสียงนี้ยิ่งเรงนะ
ทุกสิ่งทุกอยางเขมขนไปตามๆ กันหมดเวลาทานเทศนธรรมะขั้นสูง
ถาเทศนธรรมดาอยางสมาธินี้ไมคอยเทาไรนัก พอกาวเขาสูวิปสสนาพิจารณา
แยกธาตุแยกขันธ ทั้งสวนหยาบ สวนกลาง สวนละเอียด โดยลําดับลําดาจนทะลุถึงทีส่ ุด
วิมุตติพระนิพพานนี้ฟงแลวนี้มันลืมตัวนะ ไมรูสึกเลยวารางกายนี้เจ็บปวดแสบรอน
ตรงไหนในขณะที่ฟงเทศนทาน ทานเทศนถึงสี่ชั่วโมงยังไมรูสึกตัว คือจิตใจไมไดอยูกับ
รางกาย อยูกับตัวเองคือความรู ความรูของผูฟ งก็ตางกัน ผูทจี่ ิตยังไมสงบเวลาฟงเทศน
ไปครั้งนั้นครั้งนี้ก็คอยสงบเขาไปๆ ตอไปก็สงบไดดวยการฟงเทศน
ผูที่จิตละเอียดเขาไปฟงเทศนก็ผานไปๆ จนกระทั่งถึงผูพิจารณาทางดานปญญา
พอถึงขั้นธรรมะขั้นสูงเทศนของทานนี่จะไหลไปเลยทีเดียว ผูฟงยิ่งเพลิน การฟงเวลา
จิตยังไมสงบเวลาฟงเทศนทานไปจิตก็คอยสงบตัวลงๆ จนสงบแนวเลย ทีนี้ธรรมะก็
แหววๆ อยูขางบน ใจลงไปชวยตัวเองไดแลว สงบแนวอยูนั้น ธรรมะก็อยูผิวเผินนอกๆ
ทีนี้ถาเปนทางวิปสสนาทานพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ แยกสวนตางๆ จิตมันจะขยับ
ตามนะ เวลาทานเทศนสอนทางดานสมาธิคือความสงบใจนี้ การเทศนาของทานจะเปน
การกลอมใจใหสงบเรื่อยๆ ลงไป
ทีนี้พอกาวเขาสูวิปสสนานี้ขยับตามทาน ทานขยับไปไหนมันขยับตามๆ จิตจะ
ไมอยูขั้นวิปส สนา จะขยับตามทานเทศนาวาการเรื่อยๆ แลวเพลิน ลืมเนื้อลืมตัวใน
ขณะที่ฟง ทีนี้เราฟงวันนี้จิตของเราเขยิบขึ้นมานี้ พอฟงวันหลังตอไปคอยขยับขึ้นไปๆ
เรื่อยๆ นี้ละที่ทานวาพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมบรรดาผูฟงทั้งหลายไดสําเร็จมรรคผล
นิพพานจํานวนมากๆ ก็เพราะคอยขยับขึ้นไป ฟงคราวนี้ขยับขึ้นไป ฟงคราวหนาขยับ
ขึ้นไป ตอหลายตอ หลายครั้งหลายหนก็พนไปไดเลย นั่น
นี่ละการฟงเทศนวาไดสําเร็จมรรคผลนิพพานแตกอ นเราก็เห็นในตํารา จะวา
เชื่อไมเชื่อจิตมันก็หนา มันธรรมดาๆ นะ แตพอไปฟงเทศนหลวงปูมั่นนี้เขาแลวเชื่อ
ทันทีเลย คือสดๆ รอนๆ สดๆ รอนๆ เชนเราพิจารณาในธรรมวรรคใดตอนใดทีก่ าํ ลัง
ติดของอยูต รงนั้น ทานเทศนไปตรงนั้นทะลุไปเลย ขยับตามทานไปไดๆ หลายครั้ง
หลายหนก็พนไปได นี่ละที่วาทานเทศนในครั้งพุทธกาลผูฟงไดสําเร็จมรรคลผลนิพพาน
ก็เปนอยางนี้เอง
เรามาเชื่อเอาตอนไปฟงเทศนหลวงปูมั่นนี่ละ คือขยับไปตามเรื่อย ครั้งนี้ครั้งนั้น
สูงขึ้นๆ ผานไปเรื่อยๆ อยางนั้นละ ตอไปมันก็สําเร็จจนถึงที่สุดได การฟงเทศนจาก
ทานผูทรงมรรคทรงผลทานไมมีอัดมีอั้นนะ
คําวาเห็นจะเปนอยางนั้นอยางนี้ไมมี
สําหรับพอแมครูจารยมั่นนี่ไมมี มีแตตองเปนอยางนั้น ตองเปนอยางนี้ เด็ดขาดๆ ลง
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ไปเรื่อยๆ คือธรรมะทานเผ็ดรอนเทศนดวยความมั่นใจ แนใจ จึงตองมีคําวาตองเปน
อยางนั้น ตองเปนอยางนี้
ที่วาเห็นจะนี้ไมเคยไดยินธรรมเทศนาของพอแมครูจารยมั่น ไมเคยไดยินคําวา
เห็นจะเปนอยางนั้นอยางนี้ไมมี มีแตตองอยางนั้น ตองเรื่อยๆ เด็ดขาดๆ ลงไปโดย
ลําดับลําดา เราฟงเรายังไมลืมนะ เราเองเปนผูเปน ถาคนอื่นเปนก็ยังจะสงสัย ดีไมดี
อาจไมเชื่อก็ได เวลาฟงเทศนทานฟงเทศนหลายครั้งหลายหนฟงอยูเปนประจํา พอถึง
ขั้นมันจะเปน ฟงเทศนทานไปๆ จิตดับหมดเลย ดับอยูสามวัน นูนนะฟงซิ
เสียงอะไรมันก็มีของมัน แตสวนใหญสวนลึกๆ ที่เปนอยูในจิตนี้มันดับหมด ไม
มีอะไรเขาไปเกี่ยวของเลย ดับ วี่ๆ แววๆ อะไรที่จะเขามาเกี่ยวของหมดโดยสิ้นเชิง
เปนอยูถึงสามวัน เราก็ไดแปลกและอัศจรรยตัวเอง ออ ที่วา จิตทานไดเปนอยางนั้นๆ
เราเชื่อ เพียงเราเปนอยางนี้ก็เชื่อแลว คือมันดับเอาเฉยๆ จะวาไมไดยินก็ไดยิน ทุกสิง่
ทุกอยางที่ผา นเขามาเพียงนิดหนอยๆ สวนใหญของจิตมันดับ ดับสัญญาอารมณอะไร
ทั้งหมด ดับหมดเลย เหลือแตความรูลวนๆ ที่สงางามอยูตลอดทั้งกลางวันกลางคืน
นี่ละเรียกวาจิตดับในขณะที่ฟงเทศนดวยการปฏิบัติตามทานอยูตลอดมา ดับถึง
สามวันเรา ถึงขนาดนั้นละ แลวก็คอยคลี่คลายออกมา จากนั้นมาก็ไมเคยเปนอีก ทีด่ ับ
ถึงสามวันดังที่เปนนั้นไมเคยเปนอีกเลย แตเราก็ไมเสียดาย เปนทางผานๆ ผานไป
ตรงไหนควรรูตรงไหนมันก็รู ถาไมควรรูอะไรมันก็ไมรูของมัน นี่ละการภาวนา ความรู
ละเอียดลออเกิดขึ้นจากการไดยินไดฟงจากทานมากทีเดียว ครั้นตอไปก็เลยกลายเปน
เรื่องธรรมเกิด พวกเรามีแตกิเลสเกิด ตา หู จมูก ลิ้น กาย สัมผัสสัมพันธกับสิ่งใดมีแต
กิเลสเกิด กิเลสออกทํางานเสียทั้งนั้น แลวก็เปนภัยตอตัวของเราเอง
สวนจิตของทานที่ชําระตลอดเวลาสวางไสว สงางามขึ้นไป ผองใสขึ้นไป
ละเอียดลออขึ้นไปเทาไรทีนี้ธรรมเกิดละที่นี่นะ ธรรมคอยเกิดขึ้นๆ จนกระทั่งถึงขั้น
สติปญญาอัตโนมัติ คือจิตนี้มันหมุนไปทางความเพียรโดยอัตโนมัติ ที่เราไมตองได
บังคับบัญชาเรื่องความพากความเพียร หากเปนความหมุนของจิตระหวางจิตกับกิเลส
ระหวางธรรมกับกิเลสรบกันขาดสะบั้นกันไปภายในจิตใจ รูเปนลําดับลําดา ถาถึงขัน้ นี้
แลวเพลิน
นักปฏิบัติดีไมดีเรียกวานอนไมหลับ สําหรับเรานี้เคยเปนแลว นอนไมหลับ
ตลอดรุงเลย คือจิตทํางานตลอด เราจะพาพักมันไมยอมพัก จิตมันหมุนอยูระหวาง
กิเลสกับธรรมฟดกันอยูภ ายในหัวใจ ธาตุขันธวาจะพักผอนนอนหลับบางมันไมยอม
หลับ เพราะจิตทํางานอยูไมหลับ สุดทายก็สวางเลย ตลอดสวางไมหลับเลย แลว
กลางวันมันยังหมุนของมันอีกติ้วๆ ตองไดระงับดวยวิธีการคือคําบริกรรม คําบริกรรม
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นี้เอามาใชเวลาจําเปนที่จิตมันหมุนตลอดเวลา มันไมยอมพัก หมุนรุนแรงเปนลําดับ
แลวคลองตัวโดยลําดับ อันนั้นมีกําลังมากเราจะหักหามไมใหมันหมุน ไมใหมันคิด
ไมไดนะ ตองไดนําพุทโธมา
นี่เราเคยเปนแลว ขอพี่นองลูกหลานจําเอาไว หากจิตมันกาวเขาสูทางวิปสสนา
สติปญญาอัตโนมัติแลวเราจะใหพักผอนไมใหมันทํางานอยางนั้น ตองพักผอนดวยคํา
บริกรรม ใครถนัดคําบริกรรมคําใดก็ตามเชนพุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆ หรือมรณัส
สติตามแตจริตนิสัยที่เราชอบมาดั้งเดิมที่เราภาวนาอยู เอาอันนั้นเขามาบังคับใหจิตจับ
ติดอยูก ับคําบริกรรมคํานั้น เชนพุทโธก็ใหตดิ อยูกับพุทโธ ไมใหออก ทางดาน
สติปญญาทีม่ ันหมุนตัวเปนเกลียวหามไมใหออก
ใหอยูกับคําวาพุทโธๆ คําเดียวๆ เทานั้น สติจับติดๆ ไมยอมใหออก แลวจิตนี้ก็
สงบลงดวยอํานาจของพุทโธ ทีม่ ันหมุนติ้วๆ เหลานั้นก็หยุดไปหมดเลย เพราะอํานาจ
แหงพุทโธนี้ เรียกวาทอดสมอดวยพุทโธ อยู จิตสงบแนวลงไปทีนี้เหมือนถอดเสี้ยน
ถอดหนาม มีความสะดวกสบาย เบาทั้งกายทั้งใจ เบาไปหมด เพราะเวลาเราพิจารณา
ทางดานสติปญญามากๆ นั้นจิตใจของเราทํางาน มันจะหมุนอยูในหัวอกนี้ แลวจะ
เหนื่อยในหัวอกของเรา เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาไปตามรางกายสวนตางๆ แตจิตมันไม
ยอมหยุด มันหมุนของมันตลอด นี่ใหยับยั้งดวยพุทโธ
ถามันเปนขนาดนั้นแลวเราจะใหพักใหหยุด ใหนําพุทโธเขามาบริกรรม เอาคํา
บริกรรมพุทโธเทานั้น เวลานั้นเราไมตองการมรรคผลนิพพานอันใด เราตองการจะให
จิตพักหยุดสงบจากงานทั้งหลายคือสติปญญาทํางาน แลวใหพุทโธๆ ติดแนบเขาไปๆ
จิตก็สงบแนวลงไป ทีนี้อยูละ อยูนิ่งเลย นั้นละตอนจิตนิ่งคือจิตสงบ จิตสงบนั้นแลคือ
พักงาน เมื่อพักงานสติปญญาไมทํางานจิตใจก็มีความสะดวกสบาย เบากายเบาใจ
เหมือนถอดเสี้ยนถอดหนาม
แตตองบังคับนะ อยูอยางนั้นเราจะปลอยไมได ปลอยมันจะออกทางดาน
สติปญญาเพราะมันรุนแรงอยูแลว ใหพักเสียกอน เขาสูสมาธิดวยคําบริกรรม มีพุทโธ
เปนตน พอจิตใจของเรามีความสงบเย็นสบาย จิตใจโลงสบายแลวควรแกการพิจารณา
ทางดานปญญาแลวคอยออก พอเรารามือเทานั้นมันจะดีดผึงออกเลยทางดานปญญา
นั่นละเมื่อจิตมันพอตัว มันมีกําลังพอสมควร เชนเราไดพักผอนนอนหลับ จิตไดเขาสู
สมาธิแลวเรียกวาจิตไดพักตัว พอจิตพักตัวก็มกี ําลังขึ้นมา จากนั้นก็ควรแกหนาที่การ
งานทั้งหลายตอไป เชนทางวิปสสนานั้นคืองานของจิต
พอปลอยออกจากสมาธินี้มันจะหมุนไปทางดานสติปญญา เวลามันหมุนจริงๆ
นี้มันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา หัวอกนี้เหนื่อยหมด เหนื่อยในหัวอก สังขารรางกายออนไป
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หมด แตจิตไมยอมหยุด เดินจงกรมจนกาวขาไมออก จนจะไปไมไดแลวคอยหยุด ถา
จะใหมันหยุดโดยลําพังมันไมยอมหยุด เพราะภายในมันทํางานกันอยู นี่ละจิตทํางาน
ภายใน นี่จิตจะกาวแลวนะ จะกาวเพื่อความพนทุกข จะหมุนไปขางหนาเรื่อยๆ ทีนี้ตอง
พัก ทําอยางนี้ไปเรื่อยๆ
เมื่อเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาแลวก็เขาพักสมาธิคือความสงบใจกอน พอไดกําลัง
วังชาจากการพักทางสมาธิแลวก็ออกทางดานปญญา ทําอยางนี้เรียกวาสม่ําเสมอ ไม
ผาดโผนโจนทะยานเกินไป ถาวาปญญาก็ไมเรงรีบ ไมผาดโผนจนเกินไป มีเวลาพัก จิต
สบาย พอสบายแลวออกทางดานปญญา พอออกมาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาแลวเขาพัก
เหมือนเดิม อยางนี้เรียกวาราบรื่นในการบําเพ็ญ
ผูปฏิบัติธรรมเราแนะเอาไว สําหรับผูปฏิบัติธรรมจะถึงขั้นนี้มี เมื่อถึงขัน้ นี้แลว
ไมมีใครแนะนําสั่งสอนเอาไวก็จะไมมที ี่ยึดที่เกาะ ก็จะดีดจะดิ้นเปนความเหน็ดเหนื่อย
เมื่อยลามากทีเดียว เมื่อมีการพักการหยุดอยางนี้ ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาก็
พอประมาณ เพราะมีการพักผอนหยอนตัวดวยการนอนหลับบาง ดวยจิตเขาสูสมาธิ
บาง อยางนี้ดี สบาย
วันนี้เทศนเรื่องภาวนาใหทานทั้งหลายผูสนใจภาวนาฟงบาง
พอไดเปนคติ
เครื่องเตือนใจตอไป การภาวนาตองมีพกั ถึงขัน้ มันหมุนหมุนจริงๆ สติปญญาจะไม
ยอมอยูเลย มันเพลินในการฆากิเลส สติปญญากับกิเลสฟดกันนี้เพลินลืมเนื้อลืมตัว
เดินจงกรมนี้จนกาวขาไมออก มันถึงจะหยุด ที่จะใหมันคิดอยากอยูเฉยๆ ไมมี การ
ภาวนาถึงธรรมขั้นนี้แลวไมมีการอยากพักอยูเฉยๆ ไมมี มีแตวากาวขาไมออก เหน็ด
เหนื่อยเมื่อยลากาวขาไมออก โอ เหนื่อยมากแลวพักเสียกอน เทานั้น ที่จะใหมันอยาก
อยูเฉยๆ ไมมี
นี่ละการเดินจงกรมมันจึงลืมวันลืมคืน ไมวากลางวันกลางคืนถาลงไดกาวเขาสู
ทางจงกรมแลวจนกาวขาไมออกมันถึงจะหยุด นีค่ ือเพลินในความเพียร การทําภาวนา
ความเพียรประเภทนี้ไดปรากฏขึ้นมาแลวจะเปนอยางนั้น เพราะฉะนั้นจึงตองใหมกี าร
พักผอน ในเวลาพักใหพักเสีย มันจะหมุนติ้วไปขนาดไหนหมุนไปมันก็เดือดรอนตัวเอง
เพราะผาดโผนโจนทะยานเกินไป ตองหักเขามาพัก เราจะเห็นแตไดการไดงานดวยการ
ทํางาน การพักเฉยๆ ไมไดงานตายไดนะ การงานก็ไดแตคนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาทุก
วันไมมีเวลาพักตายไดคนเรา
อันนี้การพิจารณาทางดานสติปญญาภาวนามยปญญานี้ก็เปนอยางนั้น เมื่อมัน
ถึงขั้นมันเพลินทางดานสติปญญาแลวมันจะไมหยุด ตองไดหักเขามาอยางวา หักเขามา
หาพุทโธ หาคําบริกรรมคําใดยับยั้งเอาไวไมใหออก บังคับใหอยูที่นั่นเสียกอน มันจะ
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ดีดจะดิ้นไปไหนไมยอมใหออก ดีดดิน้ ก็ดีดดิ้นดวยสติปญญานั้นแหละ ไมใหออก ให
อยู จิตก็สงบแนวลงไป นั่นละที่นี่จิตไดพกั ตัวเอง พักในเวลาที่จิตสงบเปนสมาธิ หนึ่ง
พักในเวลาที่จิตพักสงบดวยการบริกรรมภาวนาแลวหลับลงไปไดกําลัง หนึ่ง มีสองอยาง
คือจิตเมื่อสงบลงไปๆ มันก็อยากหลับ แลวหลับไดคนเราในขณะนั้น และรวม
สงบไดในขณะนั้น ถาไมหลับก็รวมสงบ นี่ละเปนเวลาพักจิตใจของนักภาวนาที่กาวออก
สูสติปญญาแลวเปนอยางนั้น ทําอยางนั้นไปเรื่อยๆ ตอไปเรื่องของสติปญญามันจะ
แกลวกลาสามารถเปนลําดับลําดา คลองตัว ความรวดเร็วรวดเร็วมากทีเดียว กิเลส
ตัณหาเกิดขึ้นมาประเภทใดนี้ขาดสะบั้นๆ ไปเลย ไมไดเหมือนแตกอ นที่เราลมลุก
คลุกคลานฝกหัดไมไดหนาไดหลัง อันนั้นมีแตกิเลสทุบเอาตีเอา พอถึงขั้นสติปญญาทุบ
กิเลสแลวโผลหนามาไมไดนะ พอโผลหนามาทางนี้ซัดขาดสะบั้นๆ จากนั้นก็สติปญญา
อัตโนมัตินี้เชื่อมโยงกันกับมหาสติมหาปญญา ยิ่งแกลวกลาสามารถวองไว กิเลสนี้พอ
โผลพับดับพรอมๆ มองไมทัน สติปญญาขั้นนี้ฆากิเลส นี่ใหจํา
นี่ถอดออกมาจากภาคปฏิบัติ ผูปฏิบัติจะไดรูไดเห็นอยางนี้แนนอน ไมเปนอยาง
อื่นถาไมทอ ถอยความเพียร ถึงขั้นที่จะรูรูอยางนี้ ธรรมะของพระพุทธเจาจึงสดๆ รอนๆ
ไมไดวากาลนั้นสมัยนี้ ธรรมะนี้เปนสวากขาตธรรมตรัสไวชอบเรียบรอยแลว เรานํามา
ปฏิบัติใหถูกกาลเวลาที่เหมาะสมแลว จะเปนอรรถเปนธรรมเปนผลเปนประโยชนแก
เราตลอดไป ถาเราไมรูจักประมาณ เอาเครื่องมือมาใชก็ผิดๆ พลาดๆ เพราะเจาของไม
ฉลาด ก็ทําใหเสียการเสียงานไปได และไมไดผล
อันนี้นําสติปญญาออกมาใช ใชแบบผิดๆ พลาดๆ มันก็เสียการเสียงานไปได
และไมไดผลเหมือนกัน จึงตองไดใชความพินิจพิจารณา แลวก็ไดอธิบายวิธีการให
ทราบทั่วถึงกัน จิตใจนี้เวลาฝกไมวาจิตผูหญิงผูชายไมมีเพศนะ พอถึงขัน้ มีกําลังแลวมัน
จะมีดวยกัน ถึงขั้นทีม่ ีกาํ ลังสามารถอยางไรก็ไมอยู โลกอันนี้จะไมอยู มี..จิต เมื่อถึงขั้น
นี้แลวมันไมถอยเรื่องความเพียร ไมรูจักหลับจักนอน กลางวันกลางคืนไมรู มีแตหมุน
เปนธรรมจักร นี่คือจิตจะออกโดยถายเดียว
เพราะฉะนั้นเราจึงตองใชความเหมาะสม กับกาลเวลาที่จะทํางานและพักผอน
สมาธิและนอนหลับใหมีอยูกับตัวเปนกาลเปนเวลา ไมใชเห็นวาทําการทํางานไดผลแลว
ทําไปตลอดตายไดนะ เพราะไมรูจักประมาณ ตองมีการยับยั้งพักผอน นี่การภาวนา ใน
ครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ธรรมไมมีวัย ไมมีเฒาแกชราคร่ําครา เปนธรรมลวนๆ เปนกิเลส
ลวนๆ อยูภายในใจ กิเลสก็ไมมีคําวาวัย คําวาเฒาแกชรา พาทําใหเปนกิเลสเมื่อไรเปน
ตลอดๆ อกาลิโกๆ ไปตลอด ถาบําเพ็ญใหเปนอรรถเปนธรรมเขาสูใจก็เปนอกาลิโก
แสดงผลขึ้นมาเรื่อยๆ
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ผูปฏิบัติจึงขอใหพากันพินิจพิจารณา ธรรมเหลานี้จะไมมีใครแสดงนะ นอกจาก
พูดใหชัดเจนตามเสียงอรรถเสียงธรรม ไมไดประมาททานผูใด ถาไมใชนกั ภาวนาจะไม
รูไมเห็น เรียนตํารับตําราเรียนมาเทาไรๆ กี่คัมภีร จบพระไตรปฎกมันก็กลายเปน
หนอนแทะกระดาษไปเสีย เพราะเรียนเฉยๆ ไมสนใจจะปฏิบัติตาม เมื่อทัง้ เรียนทั้ง
ปฏิบัติตามแลวผลจะไดไปโดยลําดับลําดา ที่ทานเรียกวาปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ
ปริยัติไดแกการศึกษาเลาเรียน เมื่อเลาเรียนไดแลวปฏิบัติคือการเดินจงกรมนั่ง
สมาธิภาวนา นี่เรียกวาภาคปฏิบัติ ผลเกิดขึน้ เปนความสงบเย็นใจแกตนมากนอย
เพียงไรนั้นเปนปฏิเวธ คือผลของงานปรากฏขึ้นเรื่อยๆ ปรากฏขึ้นเดนชัดขึ้นๆ เรียกวา
ปฏิเวธ รูแจงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งวาระสุดทาย สนฺทิฏฐิโก ปฏิเวธเขาถึงขั้น สนฺทิฏฐิโก
รูแจงแทงทะลุภายในจิตใจ ระหวางวัฏวนของจิตที่กิเลสพาใจหมุนเวียนใหเกิดแกเจ็บ
ตายนี้ขาดสะบั้นจากกัน
วิวัฏฏธรรมเกิดขึ้นภายในใจเปนคนละฝงแลว ฝงนี้เปนฝงวัฏวนของกิเลสพา
สัตวหมุนใหตายกองกันไมหยุดไมถอยไมมีกาลสถานที่เวล่ําเวลา อีกฝง นี้คือฝง แหง
ความหลุดพนไดแกพระนิพพานประจักษใจ ขาดสะบั้นจากกัน ระหวางฝงของวัฏวนกับ
ฝงวิวัฏฏจักรวิวฏั ฏธรรม แยกกันอยางนี้ เพราะฉะนั้นจึงรูไดชัดเจนในเวลาจิตหลุดพน
จากกิเลสมันเปนคนละฝง พอขาดจากกันแลวกิเลสจะไมเขาตอไดเลย มีตั้งแตธรรมที่
บริสุทธิ์ลวนๆ เปนฝงของตนคือนิพพาน นั่นละทานจึงรูไดชัดวาพรหมจรรยไดอยูจบ
แลว คือจบตรงนั้นเอง พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวงานก็หมด ที่จะถอดถอนกิเลสตัว
ใดอีกไมมีเลย จนกระทั่งนิพพาน
เพราะฉะนั้น พระพุทธเจา-พระอรหันตทานถึงไมไดประกอบความเพียรเพื่อฆา
กิเลสตัวใดอีกตอไป นับตั้งแตกิเลสตัวสุดทายที่อวิชฺชาปจฺจยา เปนสําคัญไดขาดสะบั้น
ลงจากใจ ทานหมดงาน วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ ประกาศกองขึ้นภายในใจวาการประพฤติ
พรหมจรรยที่เปนความหนักมากในไตรโลกธาตุนี้ไดสิ้นสุดลงไปแลว งานอื่นที่จะทําให
ยิ่งกวางานการฆากิเลสนี้ไมมี เสร็จสิ้นเพียงเทานี้ ตั้งแตนั้นแลวก็ไมไดฆากิเลสตัวใดอีก
พระอรหันต จนกระทั่งวันนิพพานก็นิพพานไปเลย กลายเปนนิพพานเที่ยงไป ไมมีทจี่ ะ
ไดมาซ้ําๆ ซากๆ เพราะกิเลสตัณหาตามยุแหยกอกวน ก็มันตายหมดแลวจะเอาอะไร
มากอกวน กิเลสสิ้นซากภายในใจเปนอยางนั้น
ธรรมเหลานี้เปนธรรมของศาสดาที่สอนไว ธรรมของคนมีกเิ ลสมันจะไมยอม
เชื่อนะ เชื่ออรรถเชื่อธรรม เชื่อบาปเชื่อบุญคุณโทษตางๆ นรกสวรรคมันจะไมเชื่อ มัน
จะเชื่อแตความหูหนวกตาบอดของตัวเอง ทานบอกวาบาปมีมันก็ปด ทิ้งเสียวาบาปไมมี
บุญไมมี สวนที่มีคืออะไร คือความอยากความทะเยอทะยาน ไมรูจักเปนจักตาย เอาหัว

๘
ชนเขาไปเลยๆ สัตวโลกจึงชอบทําตั้งแตบาปหาบตั้งแตกรรมคือความชัว่ ชาลามกเขาสู
หัวใจ ตายแลวแบกกรรมชั่วชาลามกลงสูนรกอเวจี ไมมีวันฟนขึ้นมาไดเลย ก็เพราะ
ความเชื่อตัวเองยิ่งกวาเชื่อศาสดาองคเอกที่สอนโลกไดทงั้ สามโลก
นี่ละตางกันอยางนี้ เพราะฉะนั้นใหพากันเชื่อ ความฝนธรรมนั้นแหละคือกิเลส
ใหจําขอนี้ใหดี การจะปฏิบัติคุณงามความดีมันไมอยากทํา นัน้ คือกิเลสฝนธรรม ใหฝน
มัน ถาใหเปนไปตามกิเลสทําดีไมไดมนุษยเรา แตทําชั่วเอาจนจมไดดวยกันทั้งนั้น สวน
ที่จะทําดีนี้ถา ไมฝนกิเลสจะทําดีไมได ตองฝน เชนการทําบุญใหทาน เอา มันไมอยาก
ใหให ศาสดาองคเอกเกิดเปนศาสดาขึ้นมาเพราะการใหทาน ไมไดเปนมาเพราะความ
ตระหนี่ถี่เหนียวนี่นะ ความตระหนี่ถี่เหนียวมาเปนศาสดาสอนโลกใหพนจากทุกขไมมี
เลย มีแตความเสียสละ
การทําบุญใหทานไดมากไดนอยเต็มกําลังความสามารถ จนกระทั่งถึงเต็มภูมิ
แลวเปนศาสดาขึ้นมา มีทานเปนแมบทแมบาท มีทานเปนพอเปนแมเทานั้น นอกนั้นไม
มี เอาลงไป มีนอยใหนอย มีมากใหมาก อยาใหกิเลสเขาไปยื้อแยงแขงดีเอาไปกินเสีย
ทั้งหมด พุงนั้นเต็ม แตจิตใจแหงผากจากศีลจากธรรมตายแลวไมมีประโยชนอะไรคนๆ
นั้น ก็ชมตั้งแตพงุ ของตัวเองที่บรรจุอาหารเขาไปดวยความอยากความทะเยอทะยาน
กินไมอมิ่ ไมพอนี้เทานั้น ตายลงไปแลวอันนี้ก็เนาเฟะไมเห็นเปนประโยชนอะไร
สวนบุญสวนกุศลที่ควรจะไดภายในจิตใจไมบําเพ็ญ จิตใจก็แหงผาก ไปก็ไดรับ
กองทุกขอกี เพราะไมมีบุญกุศลบรรจุใจ มีตั้งแตธาตุขนั ธตายแลวก็เนาเฟะไมเกิด
ประโยชนอะไร ถามีบุญมีกุศลติดจิตติดใจแลวตายแลวบุญกุศลนี้แหละเปนที่ฝากเปน
ฝากตายไดคนเรา นี่ละศาสดาองคเอกทานสอนไวอยางนี้ ไอพวกกิเลสตัณหามันความ
ตระหนี่ถี่เหนียวมันแทรกเขามาๆ ถาจะสละทําบุญใหทานมากนอยกลัวจะไมไดกิน กลัว
จะไมไดใชไดสอย มีแตกลัวๆ กิเลสเอาไปกินๆ จนหมดเนื้อหมดตัวจนกระทั่งวันตาย
ไมไดคดิ
ใหพากันคิดใหดี เราไมเชื่อศาสดาเราจะเชื่อใคร เชื่อเราก็มีแตคนมีกิเลสก็เปน
แบบเดียวกัน เห็นแกตัวดวยกัน จะทําความดีงามอะไรมันเห็นแกตัวไมอยากทํา หัวใจ
คนมีกิเลสมันตองขัดตองแยงตอธรรมอยางนี้ตลอดมา แลวจะเปนตลอดไปดวย นีเ่ รา
ขัดแยงกับกิเลสฟดลงไป เอา มันไมอยากทํา-ทํา ความดีงามไมวาประเภทใดเราทํา นี่
เรียกวาฝนกิเลส ฝนกิเลสก็ไดธรรมขึ้นมาครองใจ ตายไปแลวธรรมนั้นแหละที่จะชวย
กิเลสไมไดมาชวยนะ มันมีแตกีดแตขวางเอาไวเทานั้น ใหพากันจดจํากันไวใหดี
การปฏิบัติธรรม..เราไดเกิดมาพบพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาของศาสดาองคเอก
ที่เลิศเลอสุดยอดแลว ใหไดนําศาสนานี้เขามากราบไหวบูชา พุทโธ ธัมโม สังโฆ ใหเปน

๙
ขวัญใจอยูเสมอ ไปไหนอยาปลอยอยาวาง การที่จะทําเปนกิริยาของชาวพุทธ เอา จะ
ทําบุญใหทาน เรามีมากนอยทําไปตามกําลังของเรา รักษาศีลก็ใหรักษา รักษาศีลก็คือ
รักษาตัวของเรา รักษาจิตใจ..ใจนี้มนั คึกมันคะนอง มันโหดรายทารุณ เอาน้ําดับไฟคือ
ธรรมภาวนาดับลงไปใหใจไดรับความรมเย็นก็สบายคนเรา
ถาไมมีเหลานี้ติดจิตติดใจเราอยาหวัง หวังโลกไหนก็หวังเถอะ มันไมไดขึ้นอยู
กับความหวัง ขึ้นอยูกับการกระทําดีทําชั่ว การทําชั่วไมหวังชัว่ ก็เปนชั่ว การทําดีถึงไม
หวังก็เปนความดีเต็มหัวใจ
สุดทายก็หลุดพนไดเพราะอํานาจแหงความอุตสาห
พยายามของเรา ใหพากันตั้งอกตั้งใจทํา วันนี้ก็พูดเพียงเทานี้ เพราะเหน็ดเหนื่อย ไปที่
วัดอาจารยเจี๊ยะก็ไปเทศนที่นูนแทบเปนแทบตายมาแลว มานี้วาจะไมไดเทศน ก็ได
เทศนอีกแลว ทีนี้เทศนไปเทศนมาก็เหนื่อยลงๆ สุดทายก็จะยุติเทานั้น ขอความสวัสดี
จงมีแกบรรดาพี่นองทัง้ หลายทั่วกันเทอญ
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

