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คำนำ

 “...สาวกทัง้หลายและทา่นผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบไดธ้รรมเขา้มาครองใจเปน็ธรรมทีส่งา่งาม นีค้อืธรรมของทา่นทีป่ฏบิตัติามแนวทาง
ของศาสดาทีท่รงสัง่สอนไวถ้กูตอ้ง และปฏบิตักิถ็กูตอ้ง ผลปรากฏสวา่งกระจา่งแจง้ขึน้มา ไมม่กีาลสถานทีเ่วลำ่เวลา เปน็ อกาลโิก ตลอดไป 
 
 ครั้งพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอก จากนั้นมาก็เป็นสาวกผู้ทรงธรรมสว่างกระจ่างแจ้ง ต่อจากนั้นมาก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
มาเรื่อยๆ จนกระทั่งทุกวันนี้ ธรรมนี้ยังให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติอยู่โดยชอบธรรม ไม่มีคำว่าลำเอียง ไม่มีคำว่าครึว่าล้าสมัย ใครปฏิบัติตาม  
ก็เป็นธรรมล้วนๆ ขึ้นมาภายในจิตใจ แต่ผู้ปฏิบัติตามส่วนมากมันมักจะมีแต่กิเลสเป็นเจ้าอำนาจบาตรหลวงครอบงำไว้เสีย อรรถธรรม
ที่จะปรากฏแก่การปฏิบัติจึงมีน้อยมากทีเดียว ที่ต่อกันมาพอถ่ายทอดมาได้บ้าง ไม่มากก็มี นี่ก็คือ.. พูดให้เต็มสัดเต็มส่วน  
ตามความสัตย์ความจริง มีวงกรรมฐานที่ท่านตั้งใจปฏิบัติจริงๆ อยู่ตามป่าตามเขา สนใจในการปฏิบัติ...” 

 
วันที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

 คณะศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจกันจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อน้อมบูชาพระวิสุทธิคุณองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน   
ที่มีเมตตานำธรรมอันวิสุทธิ์อันเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่องค์หลวงตาได้ถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างและ
ทรงธรรมนั้นอย่างเต็มใจ แล้วมาแนะนำสั่งสอนแก่สานุศิษย์เรื่อยมาอย่างไม่เห็นแก่ความยากลำบาก จนกระทั่งวาระสุดท้าย 
 
 หากมีความผิดพลาด บกพร่อง หรือประมาทพลาดพลั้งอันเกิดจากความไม่รอบคอบ ด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม 
ประการใดก็ดี ด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดี คณะผู้จัดทำกราบขอขมาโทษต่อองค์หลวงตา มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
 ด้วยอนิสงส์อันเกิดจากการจัดทำหนังสือเล่มนี้ ขอโสตถิผลในธรรม จงมีแก่ศิษยานุศิษย์ทุกท่านด้วยเทอญ 
 

คณะศิษยานุศิษย์ 
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อปัณณกปฏิปทา  ๖ 

สมถธรรม วิปัสสนาธรรม  ๘ 

ผลแห่งการภาวนา ๓๐ 

พยานของธรรมสมัยปัจจุบัน ๓๓ 

สายธารแห่งธรรม ๓๕ 

 •	หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม ๓๘ 

 •		หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ๔๐ 
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 •		หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ ๕๒ 

 •		หลวงปู่เกิ่ง อธิมุตตโก ๕๔ 

 •		หลวงปู่หล้า ขันติธโร ๕๕ 

 •		หลวงปู่แหวน สุจิณโณ ๕๖ 

 •		หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ ๕๘ 

 •		ท่านพ่อลี ธัมมธโร ๖๐ 

 •		หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม ๖๒ 

 •		หลวงปู่สาม อกิญจโน ๖๔ 

 •		หลวงปู่คำดี ปภาโส ๖๖ 

 •		หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ๖๘ 

 •		หลวงปู่มหาบุญมี สิริธโร ๗๐ 

 •		หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ๗๒ 

 •		หลวงปู่เขียน ฐิตสีโล ๗๘ 

 •		หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล ๗๙ 

 •		หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท ๘๐ 

 •		หลวงปู่บัว สิริปุณโณ ๘๑ 

 •		หลวงปู่จันทร์โสม กิตติกาโร ๘๒ 



 •		หลวงพ่อพุธ ฐานิโย  ๘๓ 

 •		พระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ  ๘๔ 

 •		หลวงปู่หล้า เขมปัตโต  ๘๕ 

 •		หลวงปู่ศรี มหาวีโร  ๘๖ 

 •		หลวงปู่ผาง จิตตคุตโต  ๘๘ 

 •		พระอาจารย์เสถียร สมาจาโร  ๘๙ 

สุปฏิปันโน (มหานิกาย)  ๙๑ 

 •		หลวงปู่ทองรัตน์ กันตสีโล  ๙๒ 

 •		หลวงปู่มี ญาณมุนี  ๙๓ 

 •		หลวงปู่กินรี จันทิโย  ๙๔ 

 •		หลวงปู่บุดดา ถาวโร  ๙๕ 

 •		หลวงพ่อชา สุภัทโท  ๙๖ 

 •		หลวงพ่อใช่ สุชีโว ๑๐๒ 

 •		หลวงปู่ทา จารุธัมโม ๑๐๔ 

 •		หลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก ๑๐๕ 

อกาลิกธรรม ๑๐๖ 

พระธรรมเทศนาโดย หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน 

 เอาให้หนักนะ เรื่องการชำระจิตใจ ๑๐๙ 



วันที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓

 "...ผมเห็นพระปฏิบัติเรา

ผมชื่นใจจริงๆ ผมพูดจริงๆ นะ 

เวลานี้ที่จะเป็นเกาะเป็นดอน

แทบจะไม่มีเหลือแล้วนะ 

เกาะดอนก็เล็กเข้าๆ 

ผู้ปฏิบัติหวังอรรถหวังธรรมมีน้อยลงๆ 

ผู้ทำลายศาสนานี้มีมากขึ้นๆ 

ไม่ว่าพระ ไม่ว่าฆราวาส ทำลายได้ด้วยกัน 

กิเลสอยู่ที่หัวใจนั้นคือภัย 

สามารถที่จะทำลายได้ทั้งนั้นแหละ 

ทีนี้เวลาเห็นพระตั้งใจปฏิบัติผมชื่นอกชื่นใจนะ..."



วันที่ ๒๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

“...อย่างศาสนาก็คือพุทธศาสนา

ที่เป็นศาสนาที่แท้จริง 

ถูกต้องแม่นยำ 

แล้วการปฏิบัติก็เห็นผลอย่างนั้นจริงๆ 

อย่างว่า พระอรหันต์เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ 

ว่าพระอรหันต์ขาดไปจากพุทธศาสนาเหรอ 

ไม่ขาด มีอยู่ทั่วๆ ไปจากท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ...”  
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พระสาวก 
 

 พระสาวก สาวกแปลวา่ผูฟ้งั ผูไ้ดย้นิไดฟ้งั ผูศ้กึษา แปลแลว้นะ ที่ว่าสาวกๆ คือผู้มาศึกษาอบรมจากพระพุทธเจ้าจนสำเร็จ  

เป็นขั้นๆ ขึ้นไป ตั้งแต่พระกัลยาณปุถุชน พระโสดา พระสกิทาคา พระอนาคา พระอรหันต์ ได้รับการอบรมแล้วเลื่อนชั้นขึ้นไปๆ 

เพราะฉะนั้นจึงว่าไม่อบรมไม่ได้ ต้องได้อบรม 

 
วันที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒
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นักบวช 
 

 คำว่า บวช แปลว่าเว้นในกิจที่ควรเว้น ปฏิบัติในสิ่งที่ควร

ปฏิบัติดำเนิน เราเป็นนักบวชจึงต้องอาศัยหลักธรรมหลักวินัย  

เป็นเครื่องดำเนิน เพราะเป็นสิ่งที่ควรดำเนินสำหรับนักบวชเรา 

เฉพาะอย่างยิ่งพระวินัย ทีนี้เมื่อดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัย 

หลักวินัยนี้ เป็นกฎเพื่อปราบกิเลสประเภทหยาบๆ ซึ่งจะ

แสดงออกมาอย่างผาดโผนให้โลกเห็นได้อย่างชัดเจน ให้อยู่ใน

กรอบแห่งพระวินัย ซึ่งเป็นกฎข้อบังคับสำหรับปราบกิเลส

ประเภทหยาบทางกายวาจา มีใจเป็นผู้เกี่ยวข้องอยู่ด้วย ธรรมนั้น

เป็นเครื่องปราบปรามกิเลสภายในจิตใจล้วนๆ  

 

 พูดถึงเรื่องการบวช ในสมัยปัจจุบันนี้รู้สึกว่าจะบวชกัน

เป็นพิธี การบวชท่านบวชก็เพื่อตัดกาม กามคือความใคร่ทั้งหลาย

ออกหมด เริม่เบือ่หนา่ยมาตัง้แตเ่ปน็ฆราวาสแลว้กม็ ีมาเบือ่หนา่ย

ทีหลังก็มี ไม่ได้ตั้งใจจะบวชจริงจังนักก็มี แต่เมื่อได้ฟังอรรถ  

ฟังธรรมเพราะอุปนิสัยซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจแล้วเป็นเครื่องยอมรับ 

เป็นสิ่งที่ยอมรับ แล้วประพฤติปฏิบัติตามจนได้สำเร็จมรรคผล

นิพพานก็มีอยู่ไม่น้อย 
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 สรุปความแล้วท่านบวช ในครั้งนั้นท่านบวชเพื่อจะละ หรือบวชด้วยความเบื่อหน่ายจริงๆ ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจริงๆ   

กบัมาสมยัปจัจบุนันีก้ลายเปน็เรือ่งบวชพอเปน็พธิไีปเสยีละมาก แลว้เลยเหมอืนกบัวา่บวชมาสัง่สมกเิลส บวชมาสัง่สมกาม กามแปลวา่

ความใคร่ มันใคร่ยงัไงบา้งเราพจิารณาซ ิ ไมใ่ชว่า่กามอยา่งประเภทประเพณขีองหญงิของชายนัน้โดยถา่ยเดยีว คำวา่กามนัน้ ทัง้วตัถ ุ 

ทัง้บคุคลเปน็ความใครไ่ดท้ัง้นัน้ 

 

 เช่น เงินทองข้าวของสมบัติต่างๆ ยศถาบรรดาศักดิ์นี้เป็นเหตุให้เกิดความรักความใคร่ได้ทั้งนั้น สมณศักดิ์ตั้งเป็นนั้นตั้งเป็นนี้

แล้วอยากเป็นนั้นแล้วอยากเป็นนี้ อยากจนจะเป็นบ้าไปก็มี แล้วพระเป็นไปอย่างนั้นเป็นพระที่บวชเพื่อความพ้นทุกข์ที่ไหน นอกจาก

บวชเพือ่ความสัง่สมกเิลสใหโ้ลกเขาทเุรศสงสาร หรอืทเุรศทรุงัจนปลงใจไมต่ก ใหเ้กดิความอดิหนาระอาใจเบือ่หนา่ยตอ่พระประเภทนัน้ 

ประเภทที่บวชเพื่อกามๆ เท่านั้นเป็นประโยชน์อะไร เอาพิจารณาให้ดี เราไม่ได้อุตริเป็นความจริงอย่างนี้ตามหลักธรรมชาติ  

ที่เห็นกันอยู่รู้กันอยู่ 

 

 ถ้าหากบวชแบบพระพุทธเจ้าแบบสาวกแล้ว ธรรมะอันยอดเยี่ยมที่จะเป็นเครื่องประดับเป็นสิริมงคลในจิตใจนั้น   

จะหนีพ้นจากปฏิปทาไปได้เหรอ ปฏิปทาคือการปฏิบัติเป็นของสำคัญมากทีเดียว พวกเราทั้งหลายให้ฟังให้ถึงใจ เราบวช  

มาแก้กิเลส ความใคร่ทุกประเภทเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้น ให้เห็นว่าเป็นภัยต่อจิตใจเสมอแล้วต่อสู้กันแก้ไขกัน คำว่าพระนี้  

ก็เต็มภูมิแล้วแหละ พระก็แปลว่าประเสริฐ 

 
วันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๒
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ความมุ่งหมายของการบวช 
 

 สำหรับ นักบวช เราจะไปคิดอะไรยืดเยื้อถึงภพนั้นภพนี้ ซึ่งผิดกับเพศของนักบวช ซึ่งเป็นเพศเพื่อความพ้นทุกข์  

นี้มากมาย ความเพียรเวลาจะเด็ดกิเลสตัวไหนจะขาด ในวันนี้เดือนนี้ปีนี้เป็นความต้องการทั้งนั้นๆ นั่นถึงถูกต้อง ใหจ้ติมแีต ่ 

หำ้หัน่กบักเิลสอยา่งเดยีว เพื่อความสิ้นไปๆ แห่งเชื้อที่จะพาให้เกิดนี้โดยลำดับลำดา นี่ทางของนักบวช เจตนาของนักบวช 

ความมุ่งหมายของนักบวชควรจะเป็นอย่างนั้น เพราะท่านเคยเป็นมาแล้วอย่างนั้น เอาจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือภายในใจเลย 

 
วันที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓

ทางเดินของนักบวช
 

 ท่านกล่าวไว้ว่า สีล ปริภาวิโต สมาธิ มหปฺผโล โหติ มหานิสํโส สมาธิที่ศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมาก ก็หมายถึงว่ามีศีลเป็น  

ภาคพื้นสำหรับผู้มีศีลคือนักบวชเรา ให้ระมัดระวังรักษาศีลอย่าให้ด่างพร้อยและทะลุจิตใจก็มีความชุ่มเย็นไม่เป็นนิวรณ์คิดระแคะ

ระคายระเวียงระวังตน ว่าเป็นความเสียหายในเงื่อนใดเงื่อนหนึ่งของจิต จิตก็มีความอบอุ่นแล้วพิจารณาทางสมาธิ เมื่อจิตไม่เกิด

นิวรณ์มากั้นกางแล้วก็เข้าสู่ความสงบได้เร็ว 

 

 สมาธิ ปริภาวิตา ปญฺญา มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา ปัญญาอันสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนแล้วย่อมมีพลังสามารถที่จะ

พจิารณาสิง่ตา่งๆ ซึง่เคยปกปดิกำบงัอยูภ่ายในจติใจนีใ้หก้ระจา่งแจง้ไปไดโ้ดยลำดบั ปญญฺา ปรภิาวติ ํจติตฺ ํสมมฺเทว อาสเวห ิวมิจุจฺติ 

จิตที่ปัญญาได้ซักฟอกกำจัดสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายคือกิเลสนั่นแล ออกหมดแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ได้โดยชอบ 

 
วันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒
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อปัณณกปฏิปทา 
 

 พระพุทธเจ้าสอนสัตว์โลกอ่านดูแล้วซึ้งมาก การหลับการนอนกะเวล่ำเวลาให้นอน ก็มีแต่การเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา  

เสียด้วยนะ ไม่ได้มีไปทำงานนั้นงานนี้ยุ่งนั้นยุ่งนี้ งานใน อปัณณกปฏิปทา การปฏิบัติไม่ผิด ตรงแน่วต่อมรรคผลนิพพานให้

ปฏิบัติอย่างนี ้ ท่านสอนไว้ อ่านละเอียดลออเพราะอ่านด้วยความตั้งใจ ซึ้งใจนะ ไม่มีอะไรจะขัดใจในคำสอนของพระพุทธเจ้า   

น้อมรับๆ เลย เราก็บืนตายไปตามนั้นละ อปัณณกปฏิปทา เรียกว่าการปฏิบัติไม่ผิด ตรงแน่วต่อมรรคผลนิพพาน ให้ปฏิบัติอย่างนี้ 

 

 สอนการหลับการนอน ให้ตื่นเป็นเวล่ำเวลา ไม่ซ้ำๆ ซากๆ อืดอาดเนือยนาย นั่นละท่านสอนพระ ลูกศิษย์ลูกหาของท่าน  

สอนอยา่งนัน้ นอนกก็ำหนดเวลานอน เชน่ปฐมยามทำความเพยีร พอมชัฌมิยามใหพ้กัผอ่น ปจัฉมิยามใหล้กุ มสีามยาม ยามละสีช่ัว่โมง 

ถึงสี่ทุ่ม พักก็พักได้ จากนั้นก็ไปถึงตีสามหรืออะไรก็ให้ลุก ลุกแล้วลงเดินจงกรม ถ้ามันง่วงลงเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา ท่านไม่ได้

บอกให้ไปแทะกระดาษนั้นแทะหนังสือนี้ แทะหัวกิเลสอยู่ในนี้ซิ 

 

 ดูให้ละเอียดลออซิ ดูธรรมพระพุทธเจ้าจะซึ้งมากทีเดียว สอนละเอียดลออมากตามกิเลส แม้เช่นนั้นก็ไม่ทันมัน เวลาจะนอน  

ให้นอนตะแคงข้างขวาท่านสอน แต่ไม่ได้ปรับอาบัตินะนี่เป็นธรรมสอน ถ้าเป็นวินัยปรับอาบัติ แต่นี้ท่านสอนเป็นธรรม สอนวิธีนอน 

นอนตะแคงข้างขวา เวลาจะหลับก็กำหนดว่าจะตื่นตามเวลา กำหนดเอาไว้ พอตื่นแล้วก็ลุก ถ้านั่งภาวนามันง่วงให้ลงเดินจงกรม   

ถ้าเดินจงกรมแล้วมันไม่ง่วงละ ถ้านั่งง่วง ท่านสอนอย่างนั้นละ นี่ดูเอาละเอียดลออมากพระพุทธเจ้าสอนสัตว์โลก 

 

 สี่ชั่วโมงปฐมยามประกอบความเพียรถึงสี่ทุ่มพักนอน ตีสองนอนสี่ชั่วโมงให้ตื่น ตื่นแล้วถ้ามันจะง่วงให้ลงเดินจงกรม ท่านสอน

ภาวนาเพือ่มรรคผลนพิพาน แลว้กลางวนัหากจะหลบับา้งกไ็ด ้ ทา่นวา่อยา่งนัน้นะ จะพกัหลบับา้งถา้มนัเพยีบตอนประกอบความเพยีร 

กลางคนืมนัเหนด็เหนือ่ยเมือ่ยลา้จะพกับา้งกไ็ด ้ใหป้ดิประตมูดิชดิ อยา่ใหใ้ครเหน็อากปักริยิาของการนอนเรา นัน่ ทา่นสอนขนาดนัน้นะ

พระพุทธเจ้า เหมือนราชสีห์นอนเหมือนเสือนอน ระวังตลอด เสือหรือราชสีห์นอนมีสติระมัดระวังตัว ตื่นเนื้อตื่นตัวตลอด 
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 นี่ละตามหลักท่านสอนพระนะ ให้กำหนดไว้พอถึงเวลาแล้วจะตื่น ไม่ใช่นอนแบบจมไปเลย พอตื่นแล้วก็ลุก ถ้าจะง่วงก็ลงเดิน

จงกรม บอกละเอียดลออ เรื่องสติเป็นสำคัญ ไม่ให้พลั้งเผลอสติ เลินเล่อเผลอสติไม่ดี ให้มีสติตลอดฟังซิ นี่ละผู้จะฆ่ากิเลสให้มีสติ

ตลอด เรื่องสติให้ระวังอยู่เสมอ ไม่ให้เลินเล่อเผลอสติแบบสัตว์ ยังไม่ตายก็นอนคอยเขียงอยู่แล้วใช้ไม่ได้ นั่นละท่านสอนพระ สอน

ละเอียดลออมากนะ คือนอนก็ให้กำหนดเวลานอนเวลาตื่น แล้วออกเดินจงกรม นั่งมันจะง่วงให้ออกลงเดินจงกรม กลางวันหากจะพัก

บ้างก็ได้ ท่านว่าอย่างนั้น กลางวันหากจะพักบ้างก็ได้ให้ปิดให้มิดชิด อย่าให้ใครต่อใครมามองเห็นเวลาหลับนอน นั่นท่านระมัดระวัง

ขนาดนั้น อากัปกิริยาของการนอนไม่ให้ใครเห็น 

 

 นีล่ะธรรมทีท่า่นสอน อปณัณกปฏปิทา การปฏบิตัไิมผ่ดิ แปลแลว้วา่อยา่งนัน้ ใหป้ฏบิตัอิยา่งนี ้ มคีวามตืน่เนือ้ตืน่ตวัอยูเ่สมอ 

สอนผู้จะฆ่ากิเลสให้พ้นจากกิเลสตัณหาทั้งหลายสอนอย่างนี้ ให้ปฏิบัติอย่างนี้ ไม่ให้นอนใจ การขบการฉันให้ฉันแต่น้อย ไม่ให้ฉันมาก

มันอืดอาดเนือยนายขี้เกียจนอนไม่ตื่น ฉันแต่น้อยพอยังอัตภาพให้เป็นไป นี่ละนำเอามาสอน วิธีท่านสอนพระท่านสอนอย่างนั้น 

 
วันที่ ๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
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สมถธรรม วิปัสสนาธรรม 
 

 ปฏปิทาเครือ่งดำเนนิ ทีพ่อ่แมค่รบูาอาจารยม์ัน่พาดำเนนิมา 

ไมว่า่ทางดา้นธรรมดา้นวนิยั เปน็ความถกูตอ้งดงีามทกุสิง่ทกุอยา่ง 

เทา่ทีไ่ดไ้ปอยูก่บัทา่นและสงัเกตเตม็สตกิำลงัความสามารถของตน

เรื่อยมา จนกระทั่งวาระสุดท้ายที่ท่านจากไป เป็นสิ่งที่ให้ดูดดื่ม  

ทั้งหลักธรรมหลักวินัยที่ท่านพาดำเนินไม่ให้ผิดเพี้ยนไปได้เลย 

 

 เฉพาะอย่างยิ่งพระวินัยท่านรักษาอย่างเข้มงวดกวดขัน 

ไม่ปรากฏว่าท่านได้ล่วงเกินพระวินัยข้อใดเลย นับแต่อาบัติทุกกฏ

ขึน้ไปจนกระทัง่ถงึสดุของพระวนิยั ทา่นเกบ็หอมรอมรบิเอาไวห้มด 

สมกับท่านเคารพพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกอย่างแท้จริง   

ส่วนธรรมท่านก็ดำเนินด้วยความถูกต้องดีงาม 

 

 การฝึกอบรมบรรดาลูกศิษย์ท่านไม่ได้ถือเป็นแบบเดียว 

ในบรรดาธรรมะทีจ่ะนำมาสัง่สอนบรรดาลกูศษิยน์ัน้ ยอ่มมหีลายแง่

หลายกระทง เช่นเดียวกันกับที่ท่านแสดงไว้ในกรรมฐาน ๔๐   

นั่นคือท่านไม่ผูกมัดหรือไม่ผูกขาด ไม่บังคับบัญชาให้กำหนด

เฉพาะธรรมบทใดก็ตามที่ท่านดำเนินมาแล้ว และให้เพื่อนฝูง

ดำเนินตามแบบของท่านโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่ปรากฏ 
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 ท่านแสดงเป็นกลางๆ ในบรรดาธรรมทั้งหลาย เช่น   

สมถธรรมที่อยู่ในห้องกรรมฐาน ๔๐ ท่านก็แสดงเป็นกลางๆ ไป

แล้วก็มอบให้เป็นไปตามอัธยาศัยของผู้บำเพ็ญจะนำธรรมบทใด

เข้าไปบริกรรมภาวนาก็ได้ เมื่อธรรมบทนั้นเห็นว่าเหมาะสมกับ

จริตนิสัยของตนแล้วได้ผลขึ้นมาในเวลาภาวนาด้วยความตั้งใจ

จริงจัง ท่านก็ให้พึงยึดธรรมบทนั้นไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ 

 

 นี่ก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงบัญญัติไว้เสียเองในอารมณ์แห่ง

สมถะ ดงักรรมฐาน ๔๐ หอ้ง เปน็หลกัเปน็เกณฑแ์หง่ธรรมทัง้หลาย

ที่ท่านแสดงไว้ว่าท่านไม่ได้ผูกขาด ท่านไม่ได้แสดงลงในจุดเดียว

บทเดียว ทั้งๆ ที่พระพุทธเจ้าก็ทรงพระญาณหยั่งทราบในสัตว์  

ทั้งหลายเต็มพระทัยอยู่แล้ว แต่พระองค์มิได้ทรงให้เป็นไปตามนัน้ 

เพราะเรือ่งของอนาคตหรอืการอยูข่องผูป้ฏบิตัทิัง้หลายนัน้ ไม่ใช่อยู่

ในที่แห่งเดียว พอที่จะบอกจะแนะหรือจะบังคับบัญชาให้เป็น  

ไปตามพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงหยั่งทราบแล้วในนิสัย

ของบุคคลผู้นั้นๆ โดยถ่ายเดียว ท่านจึงวางลงไว้เป็นศูนย์กลาง 

เช่น กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ อนุสสติ ๑๐ เป็นต้น ใครชอบใน

ธรรมบทใดก็ให้ยึดธรรมบทนั้นเป็นหลักใจ แล้วภาวนาอย่างเอา

จริงเอาจังกับธรรมบทนั้น 



 

 ทีนี้เมื่อจิตเข้าสู่ความสงบได้แล้ว การที่จะเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของสมถะให้เป็นไปในแง่ต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้านปัญญานั้น  

เป็นอีกแง่หนึ่งๆ สำหรับที่จะตั้งใจให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ในเบื้องต้นนี้ ต้องมีธรรมเป็นหลักเป็นเกณฑ์ที่เรียกว่าสมถธรรม ธรรมเพื่อ

ความสงบของใจ เพราะปกติใจจะหาความสงบไม่ได้ ต้องมีธรรมเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะ เช่น พุทโธๆ หรือธัมโม หรือสังโฆ   

บทใดก็ตาม แต่ส่วนมากมักจะถูกในอานาปานสติ คือกำหนดลมหายใจเข้าออก นี้มีส่วนถูกมากกว่าบรรดาบทธรรมทั้งหลาย   

ก็ยึดธรรมบทนั้นไว้เป็นหลักเกณฑ์ จนกระทั่งจิตได้ความสงบเย็นใจกลายเป็นสมาธิขึ้นมา 

 

 คำว่าเป็นสมาธิก็คือ จิตแน่นหนามั่นคง จนถึงกับความรู้เด่นอยู่ตลอดเวลา ถ้าเช่นนั้นแล้วคำบริกรรมนั้นก็เริ่มจะหมดความ

จำเป็นเข้าไป โดยที่เจ้าตัวก็ทราบเองเพราะมีจุดความรู้เด่น แล้วก็ยึดเอาจุดนั้นเป็นที่เกาะ เช่นเดียวกับเราอาศัยคำบริกรรมเป็นที่เกาะ

ในเบื้องต้นนั้นแล เมื่อจิตได้รับความสงบแล้วย่อมละเอียด เราจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมความรู้ก็เด่นอยู่ในจุดเดียวนั้น คำบริกรรมก็

กลมกลืนเป็นอันเดียวกันกับความรู้นั้นเสีย นั่นละที่ว่าหมดความจำเป็นไปหมดด้วยความเข้าใจในตัวเอง นี่ในภาคสมถะท่านก็สอนไว้

อย่างกว้างขวางโดยยกกรรมฐาน ๔๐ ห้องไว้เป็นหลักเกณฑ์เลย 

 

 ส่วนปัญญานั้นท่านก็เริ่มอธิบายดังที่เคยได้แสดงให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบเรื่อยมานั่นแล มีอสุภะอสุภัง อนิจฺจํ 

ทุกฺขํ อนตฺตา เป็นพื้นฐานแห่งการดำเนินงานทางด้านวิปัสสนา ใครจะเหมาะสมในทางใดการพิจารณา แต่หลักใหญ่ของผู้เริ่มดำเนิน

ทางด้านปัญญานี้ มักจะดำเนินทางด้านอสุภะอสุภังนี้เป็นส่วนมาก เพราะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่เกี่ยวกับราคะตัณหา ที่ทำให้กำเริบ

อยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจเผลอไม่ได้ จึงต้องได้ใช้นี้เป็นเครื่องเยียวยารักษา ต่อไปก็กลายเป็นเครื่องปราบปรามกันขึ้นมา 

 



 เมื่อจิตมีความชำนิชำนาญพอประมาณในเรื่องอสุภะอสุภังแล้ว จะค่อยคล่องตัว เห็นได้ชัดในอสุภะทั้งหลาย แล้วก็เป็นสิ่งที่

ลบล้างกันกับความที่ว่าสุภะ คือความสวยงาม ไปเป็นลำดับลำดา เมื่ออสุภะได้เด่นชัดเข้าไปเท่าไร คำว่าสุภะจะอ่อนตัวลงๆ ถึงกับไม่

ปรากฏเลย ผิวภายนอกจะสดสวยงดงามขนาดไหนก็ตาม แต่ความหยั่งทราบของปัญญาที่มีความชำนิชำนาญในตัวเองแล้วนั้น   

จะหยั่งเข้าไปสู่ภายในตลอดทั่วถึงอย่างรวดเร็ว ไม่ได้เป็นอย่างที่เราฝึกอสุภะอสุภังในเบื้องต้น ซึ่งล้มลุกคลุกคลานจับผิดจับถูก บางทีก็

ล้มเหลวไป นี่เป็นขั้นเริ่มแรก 

 

 แต่เมื่อได้พิจารณาหลายครั้งหลายหน ก็คืองานของจิตงานของปัญญานั่นแล เราจะไปนับเวล่ำเวลานับเที่ยว กำหนดกฎเกณฑ์

กี่เที่ยวกี่หนอย่างนั้นไม่ถูกต้องเลย ต้องทำงานอยู่เช่นนั้น เอานั้นเป็นอารมณ์ของใจเลย การพิจารณาแยกแยะส่วนต่างๆ ของร่างกาย 

เพราะธรรมชาติแห่งความจริงของสิ่งเหล่านี้เป็นอสุภะอสุภังอยู่แล้ว ไม่ใช่เรามาดัดมาแปลงแต่งให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ 

 

 เราดัดแปลงจิตใจของเราซึ่งมีความเห็นผิด เพราะยาพิษคือกิเลสที่ฝังจมอยู่ภายใน ด้วยสุภะสุภังคือความสำคัญว่าสวยว่างาม

นั้นแลเป็นสำคัญ เพราะฉะนั้นจึงต้องดัดต้องแปลงต้องชะต้องล้างอันนี้ เพื่อให้เข้าสู่ความจริงคือตัวอสุภะ อันเป็นหลักธรรมชาติของ

มันทั่วสรรพางค์ร่างกายของเรานี้ จึงต้องได้ทำงานอยู่ตลอดเวลา 

 

 ให้ความรู้นี้หยั่งเข้าไปถึงอาการต่างๆ อยู่เสมอ เพราะอาการแต่ละอาการไม่ใช่อาการแห่งความสวยงาม เป็นอาการแห่งความ

ไม่สวยไม่งาม ตามหลักธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้น ทั้งภายในภายนอกหมดสรรพางค์ร่างกายของเรานี้ ไม่มีข้อยกเว้นเลยว่าเป็น  

สิ่งที่สวยงามแม้นิดหนึ่ง นี่เป็นหลักธรรมชาติแห่งร่างกายที่เป็นสมบัติของเราเป็นเช่นนั้น แต่จิตมันเสกสรรปั้นยอขึ้นมาด้วยอำนาจแห่ง  

ยาพิษดังที่กล่าวแล้วนี้ พลิกตาลปัตรให้เป็นอย่างอื่นไปเสีย ทั้งๆ ที่ไม่ใช่ความจริงมันก็เสกสรรปั้นยอไปให้เราลุ่มเราหลง 
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 เพราะฉะนั้นการที่จะพิจารณาให้รู้ตามความเป็นจริง จึงต้องได้ดัดได้แก้ได้ไขสิ่งที่จอมปลอมนี้ ให้เข้าสู่หลักความจริงคือหลัก

อสุภะอสุภัง จึงต้องได้ท่องเที่ยวตามสรรพางค์ร่างกายทั้งภายนอกภายในดูตลอดทั่วถึง หรือจะดูในอาการใดก็ตามที่เป็นความถนัดกับ

อัธยาศัยของตนในขณะนั้นก็ตาม ให้พิจารณาแต่เฉพาะสิ่งนั้น แล้วก็จะค่อยซึมซาบไปสู่อาการทั้งหลายซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันหมด 

ไม่มีอะไรขัดแย้งกัน 

 

 เอ้า ถ้าพูดถึงเรื่องว่าอสุภะอันนี้อสุภะอันนั้นเป็นยังไง ซึมซาบไปไหน ทั่วสกลกายมีแต่กองอสุภะอสุภังทั้งนั้น แล้วก็   

ทุกฺขํ อนิจฺจํ อนตฺตา ก็เป็นไปในเกลียวเดียวกันนั่นเอง ไม่ได้ไปแยกไปแยะที่ไหนละ นี่การพิจารณาทางด้านปัญญา จึงถือเอาความ

ถนัดของเจ้าของเป็นเกณฑ์อีก เช่นเดียวกันกับคำบริกรรมที่เราฝึกหัดเพื่อความเป็นสมาธิของจิตในเบื้องต้น เมื่อพิจารณาทางด้าน

ปัญญาแล้ว เราจะจับจุดไหนเป็นเครื่องพิจารณา เราจะจ่อจิตตรงจุดไหน ใช้ความใคร่ครวญพินิจพิจารณาในจุดไหนก่อน ซึ่งเป็น

เหมือนกับเราจ่อไฟเข้าสู่เชื้อไฟ มันจะค่อยลุกลามไปเอง 

 

 ขอให้สติบังคับอยู่กับงานของจิตที่ทำ อย่าให้เผลอไผลไปไหน เพราะจิตเมื่อยังไม่เคยเห็นผลกับทางด้านปัญญามักจะเถลไถล 

แม้จิตเป็นสมาธิอยู่แล้วมีความสงบอิ่มตัวในอารมณ์ ก็มักจะเถลไถลเข้าสู่ความสงบ ให้ไปที่อื่นไม่ค่อยไปแหละ แต่มักเข้าสู่ความสงบ 

เพราะเห็นว่าการพิจารณาทางด้านปัญญานี้เป็นความยากความลำบาก ไม่อยากทุกข์ยากลำบาก ก็กลายเป็นความขี้เกียจขี้คร้านไป

ด้วยการอยู่ในสมาธิ ไม่ต้องทำงานโดยกิริยาอาการของจิตใดๆ ทั้งสิ้นไปเสีย นี่ละจิตมักเถลไถลอย่างนี้ 

 

 แต่ถ้าจิตไม่มีสมาธิ ไม่มีความสงบบ้างเลยนั้น จะพาให้พิจารณาแล้วไปใหญ่ คำว่าปัญญามีแต่ชื่อในเบื้องต้น ที่เราจะจ่อเข้าไป

ว่าให้เป็นปัญญาแล้วจะกลายเป็นสัญญาอารมณ์ไป เลยเป็นเรื่องของสมุทัยฉุดลากไปได้ทั้งวันทั้งคืน เพลินไปเป็นโลกเป็นสงสาร  

ไปหมด นี่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบเหตุผลต้นปลายของจิต เกี่ยวกับเรื่องสมถะ เรื่องวิปัสสนา เรื่องสัญญาได้เป็นอย่างดี 

 

 เพียงเราเรียนมาเฉยๆ นั้นเป็นไปได้ยาก เพราะความคาดความหมายไม่ใช่ความจริงที่เป็นเหมือนกับตัวเองของผู้ปฏิบัติ   

เราเรียนมาอย่างไรเราก็จำไปได้อย่างนั้น แล้วก็คาดไปหมายไป ถูกไม่ถูกก็หมายกันไปอย่างนั้น ไม่ว่าท่านว่าเราเหมือนกันหมด จึงถือ

เอาความจริงไม่ได้ ถือเอาความแน่นอนไม่ได้ แล้วก็เชื่อตัวเองไม่ได้ 
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 เมือ่ไดพ้จิารณาทางดา้นปญัญาโดยภาคปฏบิตัดิงัทีก่ลา่วนี้ 
ก็ดังที่ว่านี้เอง คือกำหนดลงในจุดใด ให้สติเป็นเครื่องควบคุม
จิตใจให้ทำงานกับอาการนั้นๆ โดยทางปัญญา เช่น อสุภะ   
เอา้ พจิารณาหรอืจะทอ่งเทีย่วหมดทัง้สกลกาย เบือ้งบนเบือ้งลา่ง
ด้านขวางสถานกลาง เรียกว่าเที่ยวกรรมฐานในร่างกายนี้ก็ไม่ผิด 
เทีย่วใหเ้พลนิอยูใ่นนี ้ ดไูปตามอสภุะอสภุงั เหมอืนกบัวา่เหยยีบยา่ง
ก้าวเดินไปบนกองอสุภะอสุภัง ที่มีอยู่เต็มร่างกายของเรานี้แล 
เรียกว่าเที่ยวกรรมฐาน 
 
 จิตปัญญาก้าวเดินไปตามอสุภะอสุภัง เอ้า สมมุติว่า
พิจารณาไปทางไหน ก็ก้าวเดินไปตามอสุภะในทางนั้น ของ
อวัยวะส่วนต่างๆ ในร่างกายอันนี้ จะไปทางหนังไปทางเนื้อ เอ้า 
ไปทางแข้งขาอวัยวะส่วนไหน ก็มีแต่อสุภะเต็มตัว เพราะฉะนั้น
ถึงว่าก้าวเดินเหยียบไปตรงนั้น ไปบนกองอสุภะอสุภังนั้น คำว่า
เหยียบไปคือปัญญา จิตรู้ไปปัญญาสอดส่องไป สติควบคุมไปกับ
อาการนั้นๆ นี่เรียกว่าเที่ยวกรรมฐานบนกองอสุภะ คือป่าช้าผีดิบ
ของเราเอง ให้ดูอย่างนี้การพิจารณากรรมฐาน ถ้าเราอยากจะ
เที่ยวอย่างนี้ก็เที่ยวได้ 
 
 นี่เปิดโล่งให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในการพิจารณา เพื่อความ
สะดวกตามจริตนิสัยของแต่ละราย ที่จะก้าวเดินปัญญาด้วยวิธีใด 
เดินอย่างนี้ก็ได้ หรือจะพิจารณาเป็นบางส่วนแห่งร่างกาย   
เพื่อความถนัดชัดเจนกับส่วนนั้น อย่างนี้ก็ได้ไม่ผิด สำคัญที่ความ
ถนัดใจนั่นละเป็นของสำคัญมาก 
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 จากนั้นจะแยกไป อวัยวะใดส่วนใดก็เหมือนกันหมด   

ก็เป็นที่ลงใจได้ว่าแม้พิจารณาส่วนเดียวเท่านี้ก็พอแล้วในความรู้

ทัง้หลาย กบัอาการตา่งๆ ของรา่งกายนี ้ไมม่อีะไรผดิแปลกกนัเลย 

ถ้าพูดถึงว่าอสุภะก็อสุภะหมดทั้งตัว นับแต่ชิ้นหรือส่วนที่เรากำลัง

พิจารณาอยู่นี้ จนกระทั่งถึงอวัยวะทุกส่วนของร่างกายนี้ก็เป็น

อสุภะทั้งมวล หาความสะอาดสวยงามที่ไหนไม่มีเลย มีแต่ความ

สกปรกโสมม เราอยู่ด้วยความสกปรก เป็นอยู่ด้วยความสกปรก 

ในตัวของเรานี้คือตัวอสุภะ 

 

 มีหนังที่พอดูได้บ้างหุ้มห่อเอาไว้ จะเรียกว่าพอพรางตานี้  

ก็ไม่ผิด พอเปิดอันนี้ออกไปแล้ว จะเยิ้มด้วยปุพโพโลหิตน้ำเน่า  

น้ำหนองเต็มไปหมด ตั้งแต่เนื้อแต่เอ็นแต่กระดูกเข้าไปภายใน   

ลึกเข้าไปเท่าไรยิ่งเห็นได้อย่างชัดเจนภายในจิตใจของตัวเอง นี่จะ

ไม่เรียกว่าเราอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้อย่างไร แล้วในขณะเดียวกันเราก็

หลงสิ่งเหล่านี้ตลอดมาจนกี่กัปกี่กัลป์นับไม่ถ้วนได้เลย นี่การ

พิจารณาอสุภะอสุภังให้พิจารณาอย่างนี้ 

 

 ทีนี้จะแยกเป็น เรื่อง ทุกฺขํ เป็น อนิจฺจํ อนตฺตา ก็แยกอยู่

ในนี้ ทุกฺขํ เป็นยังไง อวัยวะส่วนไหนเสริมเราให้มีความสุข 

นอกจากบีบหรือกดเราให้เป็นทุกข์ลำบาก กระเทือนถึงใจๆ อยู่

ตลอดเวลา นอกจากเป็นทุกข์ในส่วนร่างกายนี้แล้ว ยังเป็นเครื่อง

ซมึซาบเขา้ไปสูจ่ติใจ กระเทอืนจติใจของเราใหเ้ปน็ทกุขอ์กี เรยีกวา่

เป็นทุกข์สองชั้นภายในตัวของเรา 
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 อนิจฺจํ แปรหรือไม่แปร เราก็รู้อยู่ ทุกอาการของร่างกาย ทุกอาการของจิตที่แสดงออก มีแต่เรื่องกฎของ อนิจฺจํ เดินตามกฎ 
อนิจฺจํ อีกเหมือนกัน เช่นเดียวกับเราเดินกรรมฐานในร่างกายนี้เอง เพราะ อนิจฺจํ ก็เต็มอยู่ในส่วนเดียวกัน เดินไปด้วยกัน 
 
 ทกุขฺ ํอนตตฺา กเ็หมอืนกนั ทกุชิน้ทกุสว่นในรา่งกายของเรานี ้มอีะไรทีจ่ะควรยดึควรถอืเปน็เราเปน็ของเราไมม่ตีัง้แตไ่หนแตไ่รมา 
ตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาจนกระทั่งบัดนี้ก็ไม่ปรากฏว่าอันใดเป็น อตฺตา คือตัวตนของเราโดยแท้ จนกระทั่งวันตายมันก็เป็นของมันอยู่เช่นนี้ 
แต่กิเลสมันดื้อมันด้านมันฉุดมันลากเราสมกับเรานี้ก็โง่มาก ถ้ากิเลสเสกสรรปั้นยอออกมาในเรื่องใดกิริยาอาการใดจะเชื่อทันทีๆ   
โดยไม่รู้สึกตัวเลย แต่ถ้าเรื่องอรรถเรื่องธรรมแล้วก็ต้องได้ฝึกได้ปรือกัน หรือได้ทรมานกันดัดกันอย่างหนัก ไม่เช่นนั้นก็ไปไม่ได้ นี่ละให้
พากันจำเอาไว้การพิจารณาร่างกาย นี่คือทางด้านปัญญาเป็นเช่นนี้ ทีแรกพิจารณาอย่างนี้ 
 
 ครั้นต่อไปจิตมีความซึมซาบด้วยอสุภะอสุภังประจักษ์ใจ แล้วจะมีความเพลินในการพิจารณา เรื่องอสุภะก็เพลิน เรื่องความ
แปรสภาพก็จะเพลิน เรื่อง อนตฺตา มองไปไหนก็มีแต่เราไปหลงเป็นบ้ากับเขาเฉยๆ เขาไม่ได้มีอะไร เราหากไปหลงเสกสรรปั้นยอแล้ว
ก็ยึดก็แบกก็หามเอาว่าเป็นเราเป็นของเรา นั่นเมื่อปัญญาหยั่งทราบเข้าไปเท่าไรแล้ว ก็จะละอายตัวเองไปโดยลำดับลำดา แล้วยอม
พระพุทธเจ้าไปโดยลำดับเช่นเดียวกัน นี่การพิจารณาทางด้านปัญญา นี่ท่านว่าสมถธรรม-วิปัสสนาธรรม 
 
 สมถะก็ในวงกรรมฐาน ๔๐ อันใดที่เหมาะสมกับจริตนิสัยของเรา ให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัตินำธรรมบทนั้นเข้ามากำกับใจ 
ไม่ว่าจะเดินจะเหินจะอยู่อิริยาบถใด ความรู้กับสตินี้กับคำบริกรรมให้ติดกันแนบสนิทอยู่ตลอดเวลา นั้นแลชื่อว่าความเพียรในทาง
สมถะให้ดำเนินอย่างนั้น จนกระทั่งจิตมีความสงบเย็น เมื่อเย็นครั้งนี้แล้ว สงบครั้งนี้แล้ว ครั้งต่อไปก็อย่าไปยึดมาเป็นอารมณ์ว่า  
ครั้งที่แล้วมาเราทำอย่างนั้นๆ แล้ว อยากให้เป็นอย่างนั้นๆ อย่าตั้งความอยากไปสู่อดีต คือ อตีตารมณ์ จะเป็นการผิดจากหลัก
ปัจจุบันที่เคยได้รับความสงบมาแล้ว สงบเพราะหลักปัจจุบันต่างหาก ได้แก่คำบริกรรมกับจิตติดแนบกันด้วยความมีสติควบคุมอยู่
เท่านั้น นี่หลักเกณฑ์ของการภาวนาเพื่อความสงบใจ 
 
 การพิจารณาเมื่อถึงจิตมีความสงบได้พอประมาณแล้ว เมื่อหยุดจากการภาวนาเพื่อความสงบนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญา 
เป็นคนละวาระ ไม่ใช่วาระเดียวกัน เวลาพิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้เป็นการพิจารณาทางด้านปัญญาจริงๆ ไม่ต้องห่วงสมาธิ   
ในขณะทีเ่พือ่ความเปน็สมาธเิพือ่ความสงบใจกไ็มต่อ้งหว่งปญัญา ใหท้ำงานคนละเวลาไมใ่หก้า้วกา่ยกนั ไมใ่หเ้ปน็หว่ง หว่งหนา้หว่งหลงั 
ไม่ให้จิตเป็นสัญญาอารมณ์แล้วจะทำอะไรไม่ค่อยได้เหตุได้ผล ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน สุดท้ายก็โลเล นี่การพิจารณา 
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 นี่เราพูดถึงเรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพาดำเนินมา สมถธรรมก็ดังที่กล่าวมานี้ ท่านไม่แยกไม่แยะไปที่ไหน วางไว้เป็นกลางๆ 

โดยยกธรรม ๔๐ ห้องนี้ออกมาชี้แจงแสดงให้บรรดาผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังทั่วถึงกัน แล้วแต่ท่านผู้ใดจะถูกกับจริตนิสัยในธรรมบทใด   

แล้วยึดนำไปปฏิบัติต่อจิตใจของตนด้วยธรรมบทนั้นๆ ถ้าพูดถึงเรื่องวิปัสสนาท่านก็ให้พิจารณาดังที่ว่ามานี้ พิจารณาอย่างนี้ ซึ่งเป็น

ความที่ถูกต้องดีงามราบรื่นไปโดยสม่ำเสมอไม่ผิด 

 

 ถ้าพูดถึงเรื่องพระวินัยท่านก็พาปฏิบัติดำเนิน ไม่มีคำว่าหลุดว่าตกหลุดไม้หลุดมือไปด้วยเจตนาอย่างนี้ไม่ปรากฏ ท่านเก็บเล็ก

ผสมน้อยไปหมด พระวินัยก็คือพระโอวาทของพระพุทธเจ้า พระธรรมก็คือพระโอวาทเป็นทางเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียว   

เป็นสายทางเพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยหมด ไม่ใช่สายทางที่จะทำเราให้ล่มจมฉิบหายไปไหน เพราะการเคารพและปฏิบัติตาม

หลักธรรมหลักวินัย เพราะฉะนั้นเราจึงอย่าตื่นไปไหน กิเลสฉุดลากไปไหนมันจะวิ่งนะรวดเร็วที่สุดเรื่องกิเลส เรื่องพระวินัยข้อใดต่อไป

ก็เห็นว่าไม่สำคัญๆ สุดท้ายไม่มีอะไรสำคัญเลย ธรรมก็ไม่สำคัญ วินัยก็ไม่สำคัญ จะสำคัญแต่ความเห็นความรู้ความต้องการของเรา

อย่างเดียว นั้นแลคือตัวกิเลสเข้าทำงานอย่างเต็มที่แล้ว คนนั้นหมดหวังไม่มีทางก้าวเดินได้เลยทั้งๆ ที่สำคัญตนว่าวิเศษวิโสเลิศเลอ

อะไรก็สำคัญไป เป็นเรื่องของกิเลสพาสำคัญทั้งนั้น สุดท้ายก็คว้าน้ำเหลว หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ 

 

 เพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้ยึดหลักที่เคยดำเนิน และเคยได้แสดงให้ฟัง อันเป็นแนวทางของพ่อแม่ครูจารย์ดำเนินมา 

ซึง่ไมม่ทีางผดิจากหลกัธรรมหลกัวนิยั เปน็ความกลมกลนืถกูตอ้งกนัไปทัง้นัน้ ไมม่คีำทีจ่ะไดต้ำหนติเิตยีนทา่นวา่พาดำเนนิผดิอยา่งใดเลย 

เท่าที่ได้สังเกตท่านตลอดมาจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่ท่านจากไป จึงเป็นปฏิปทาที่นอนใจได้ไว้ใจได้ นอกจากเราไม่ไว้ใจเราเท่านั้นละ 

 

 เรายังไม่ไว้ใจเราตรงไหนจุดไหนข้อใด ให้เน้นหนักให้สนใจ ให้แก้ไขให้ดัดแปลง ให้ฝึกให้ทรมานตนในจุดนั้นเพื่อความแน่ใจ

ตายใจไปโดยลำดับ นี่เป็นของสำคัญมาก หากไม่ทำอย่างนี้แล้วจะไม่ได้หลักได้เกณฑ์เลย จะไปศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ใดก็ตาม 

กี่ร้อยกี่พันองค์ก็สักแต่ว่าไป ไม่ได้หลักได้เกณฑ์ เพราะเราไม่ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ เราไม่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ในตัวของเรา เราไม่มี

ความเข้มงวดกวดขันในตัวของเราจึงไม่ได้เรื่องได้ราว ไปหาอาจารย์องค์นี้ก็เหลวไหล ไปหาอาจารย์องค์นั้นก็เหลวไหล เลยมีแต่ความ

เหลวไหลไปหมด ไปหาอาจารย์องค์ใดก็เหลวไหล เพราะตัวของเราเองเป็นตัวเหลวไหล ไปที่ไหนจะเป็นความศักดิ์สิทธิ์วิเศษได้หลักได้

เกณฑ์เป็นไปไม่ได้ ถ้าเราเป็นผู้เหลวไหลแล้ว ต้องตั้งหลักตั้งเกณฑ์ไว้ที่ตัวของเรานี่เป็นของสำคัญมาก 
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 เรื่องธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นสิ่งที่ตายใจได้แล้ว ถ้าใครได้เกาะไม่ปล่อยวางแล้ว ผู้นั้นเป็นที่อบอุ่น อบอุ่นอยู่ภายในจิตใจ

ของเรา รู้ในใจของเราอย่างชัดเจน ยิ่งกว่าเรารู้สิ่งทั้งหลายที่เคยผ่านมาแล้ว ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ความชัดเจนในธรรมทั้งหลาย

ด้วยภาคปฏิบัตินี้ชัดเจนมากกว่านั้น ชัดเจนจนเกิดความสลดสังเวชเห็นประจักษ์ ใครไม่เห็นก็ตามท่านมอบไว้กับผู้ปฏิบัติที่เรียกว่า 

สนฺทิฏฺิโก เป็นผู้เห็นเอง ก็เพราะผู้ใดเป็นผู้ปฏิบัตินั้นเองเป็นผู้จะเห็นเอง ผู้ไม่ปฏิบัติจะเห็นจะรู้ไม่ได้ อย่างที่ท่านพูดว่า ปจฺจตฺตํ   

เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ ก็เหมือนกันกับ สนฺทิฏฺิโก นี้แล คือมอบให้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นประจักษ์กับตัวของเราเอง 
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 นี่ถ้าเรายึดทั้งหลักธรรมหลักวินัยไว้อย่างแน่นหนามั่นคง 
แล้วเราจะมีความอบอุ่น ถ้าพูดถึงเรื่องความอบอุ่นก็อบอุ่น
ภายในใจของเรา ถ้าว่าเย็นก็เย็นไม่มีอะไรเทียบได้แล้ว นี่คือความ
เป็นผู้ฝากเป็นฝากตายกับหลักธรรมหลักวินัย เป็นผู้ได้รับความ
ร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรม ซึ่งมีอยู่กับใจของเรา
ดวงเดยีวนี้ อยู่ที่ไหนก็เย็น 
 
 เราอย่าฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม เราเคยเป็นมาอย่างไร โลกนี้เคย
เป็นมาอย่างใดบ้างพิจารณาซี คำว่ามืดคำว่าสว่าง หรือมืดกับแจ้ง
นี้เป็นมาเท่าไร เรานับได้ไหมว่ากี่กัปกี่กัลป์ที่เคยมืดเคยแจ้ง  
เคยสว่างมาอย่างนี้ๆ เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ และยังจะมีคำ
วา่มดืวา่สวา่งไปนีไ้มม่สีิน้สดุยตุลิงได ้หาจดุทีห่มายไมไ่ดเ้ลย กม็แีต่
มืดกับแจ้ง เราหวังเอาอะไรกับมืดกับแจ้งนี้ ตัวผู้มืดตัวธรรมชาติที่
มืดหรือแจ้งเองนั้น เขาไม่มีความหมาย เขาไม่มีความรู้สึกตัว  
ของเขาเลย ดินฟ้าอากาศก็เหมือนกัน เย็นร้อนอ่อนแข็งเขาไม่มี
ความรู้สึกตัวของเขาเลย ต้นไม้ภูเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลก
อันนี้ไม่เคยปรากฏว่าเขามีความ รู้สึกในตัวของเขาเลย 
 
 แต่จิตของเราเป็นตัวรู้ แต่มันรู้ด้วยความจอมปลอม   
จึงไปรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้ สิ่งนั้นสวยสิ่งนี้งาม สิ่งนั้นดี  
สิ่งนั้นไม่ดี อันนั้นร้อนอันนี้หนาว อันนั้นเย็นอันนี้มืดอันนี้แจ้ง  
ว่ากันไป ว่าไม่หยุดไม่ถอย ว่าอยู่ในหัวใจของเราคนเดียว ทำงาน
อยูค่นเดยีว โดยทีส่ิง่เหลา่นัน้ไมม่ารบัทราบจากความรูผ้บีา้อนันีเ้ลย 
เอ้าฟังให้ดีนะ ความรู้นี้มันเหมือนบ้าไม่เหมือนอะไรละ 
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 เอ้า ปฏิบัติเข้าไปคำนี้จะกังวานในหัวใจของท่านทั้งหลาย 
เมื่อรู้เข้าไปชัดเข้าไปๆ แล้วจะไม่มาตำหนิตัวเอง จะไปตำหนิ
ที่ไหน โอ้โห บ้ามาตั้งแต่เมื่อไรจิตดวงนี้น่ะ สิ่งเหล่านี้เขาเป็น
อยา่งนัน้ๆ มา แลว้เราทำไมถงึมาหลงเอานกัเอาหนา ตากม็ ีหกูม็ี 
ไม่ใช่คนตาบอด หูหนวก จึงต้องหลงต้องลืมในสิ่งเหล่านี้ นี่หูก็ดี 
ตาก็ดี แต่มันหลงอยู่ทั้งตาดีหูดี ทั้งจิตก็ไม่ใช่จิตคนเป็นบ้าแล้ว  
มันก็ยังหลงได้ขนาดนี้จะให้ว่ายังไงถ้าไม่เรียกว่าเลยบ้าไป นั่นมัน
เห็นโทษของเจ้าของด้วยการพิจารณาโดยนำธรรมะเข้าไปเป็น
เครื่องส่องทาง มีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญในการดำเนิน 
จะต้องรู้ต้องเห็นอย่างที่ว่านี้ทั้งนั้น 
 
 แลว้จะไปตืน่เตน้อะไร เมือ่สิง่ใดเคยมอียูย่งัไงกม็อียูอ่ยา่งนัน้ 
สิ่งที่เคยเกิดยังไงดับยังไงเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้น ตามหลัก 
อนิจฺจํ ท่านก็พูดไว้แล้ว ท่านว่า ทุกฺขํ บีบที่ไหน ร้อนเขาไม่ทราบ
ว่าเขาร้อนแต่เรานี้เป็นผู้ร้อน เราเป็นผู้ทุกข์ หนาวเขาก็ไม่รู้ว่า  
เขาหนาว อากาศที่ว่าหนาวๆ จนกระทั่งถึงน้ำกลายเป็นน้ำแข็งไป 
น้ำแข็งก็ไม่ทราบตัวเองว่าเย็นประการใด ผู้ที่ทราบก็คือผู้ที่สัมผัส 
ได้แก่ตัวของเราเองไปสัมผัสก็ว่าเย็น ตัวของเราไปสัมผัสก็คือใจ
ของเรานั้นแลเป็นผู้รับทราบ มีผู้นี้เท่านั้นเป็นผู้ไปตำหนิติชมว่า  
สิ่งนั้นดีสิ่งนี้ไม่ดี สิ่งนั้นเย็นสิ่งนี้ร้อน สิ่งนั้นแข็งสิ่งนี้อ่อน ทั่วโลก
ดินแดนมาสัมผัสสัมพันธ์กับผู้รู้นี้แห่งเดียว ซึ่งเปิดโรงงานไว้แล้ว
ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งวันตายก็ไม่มีวันปิดงาน ก็คือใจของเรา

ทำงานนั่นเอง 
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 โรงงานอื่นๆ เขาเปิดได้ปิดได้ เปิดเวลาเท่านั้น ปิดเวลา

เท่านี้ แต่โรงงานคือการทำงานของใจ ด้วยความคิดความปรุง   

ด้วยความสำคัญมั่นหมายนี้ ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งวันตายไม่มี

วันสงบงบเงียบให้ได้อยู่ผาสุกสบายด้วย คำว่าปิดโรงงาน ได้แก่ปิด

กริยิาของใจใหอ้ยูด่ว้ยความสงบเยน็ใจปกต ิไมเ่คยม ีแลว้สิง่เหลา่นี้

มีได้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรม จึงต้องได้นำเรื่องเข้ามาเทียบเคียงกัน 

ถ้ามีตั้งแต่เป็นบ้าอยู่ด้วยกันหมดทั้งโลกดินแดนนี้แล้ว ใครจะสอน

ใครได ้ฟงัซ ิบอดกบ็อดดว้ยกนั หนวกกห็นวกดว้ยกนั ไมม่ผีูต้าดหีดูี 

ถ้าว่าโง่ก็โง่ด้วยกันไม่มีผู้ฉลาดเลย อย่างนี้ใครจะมาสอนใครได้ 

 

 ผูห้ดูตีาดยีงัม ีผูม้คีวามเฉลยีวฉลาดแหลมคมครอบโลกธาตุ

ยังมี จึงต้องได้นำโลกธาตุมาสอนพวกเรา ได้แก่พระพุทธเจ้าเป็น

พระองค์แรก พระสงฆ์สาวกทั้งหลายเป็นลำดับลำดามา   

ท่านเหล่านี้ เป็นผู้ได้สัมผัสสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้ รู้แล้วเห็นแล้ว 

สุดท้ายก็กลายเป็นหินลับปัญญาของท่านให้คมกล้าขึ้นโดยลำดับ 

เพราะความสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ จนกลายเป็น

ความบริสุทธิ์ขึ้นมา ทำไมท่านจะไม่เห็นไม่รู้นี้อย่างชัดเจน แล้ว

ทำไมท่านจะนำมาสอนพวกเราโง่ๆ นี้ไม่ได้ล่ะ 

 

 ถ้าหากว่าเป็นอย่างพวกเรานี้จะเอาอะไรไปสอนกัน แต่

เราเองก็ยังไม่รู้ที่จะแก้ไขยังไง และไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพิษ ถ้ารู้ว่า

สิ่งเหล่านี้เป็นพิษจะติดพันไปอะไรนักหนา ตาเห็นรูปก็ติดพันแล้ว 
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รูปอะไรก็ไม่เคยได้คิดได้พิจารณาติดพันแล้วๆ เสียงก็ติดพันแล้ว ไม่ว่าเสียงดีเสียงชั่วติดทั้งนั้นๆ รูปดีรูปชั่วติดทั้งนั้น เราอย่าเข้าใจว่า

จะไปติดตั้งแต่รูปดีรูปชั่วไม่ติดเลย รูปดีก็อยากดู รูปไม่ดี-ลงคนง่อยเปลี้ยเสียแข้งเสียขาเดินผ่านมานี้ ตาจ้องเข้าไปยิ่งกว่าตาแมว ฟังซิ 

มันอยากดูทำไมของอย่างนั้น แน่ะ มันก็ติดถึงเรียกว่าอยากดู หูก็อยากฟัง เสียงดุเสียงด่าเสียงแช่งเสียงอะไรก็อยากฟัง เสียงขับลำ  

ทำเพลงก็อยากฟัง เสียงอะไรก็อยากฟัง ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับตัวหลงคือใจ ซึ่งทางเดินของมันออกทางตา หู 

จมูก ลิ้น กาย แล้วอยากไปหมด ไม่มีความอิ่มพอเลย ก็คือใจดวงโง่ๆ นี้เอง มันหิวโหยบรรจุความหิวไว้เต็มเอี๊ยดในหัวใจ หาช่องออก

ไม่ได้เลย มีแต่อัดเข้าแน่นเข้าๆ  

 

 ถ้าไม่ได้ธรรมเข้าไปเปิด ธรรมเข้าไประเบิดให้มันแตกกระจัดกระจายออกไปแล้ว ความอยากอันนี้กี่กัปกี่กัลป์ก็ต้องเป็นอย่างนี้

อยู่ตลอดไป จึงเรียกว่า วัฏฏะๆ หมุนอยู่อย่างนี้ตลอด เพราะกิเลสนั้นเองพาจิตให้เป็นวัฏฏะไม่ใช่อะไรนะ เราอย่าเข้าใจว่าดินฟ้า

อากาศดังที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นวัฏฏะ ไม่ได้เป็น เขาเป็นเขาตามหลักธรรมชาติของเขา เราหากไปสัมผัสสัมพันธ์ด้วยวัฏจิตของเรานี้แล้ว

ก็หลงสิ่งนั้นหลงสิ่งนี้ แล้วกว้านทุกข์เข้ามาหาตนเอง ตื่นลมตื่นอารมณ์ของตัวเอง ตื่นเงาของตัวเอง อาการของจิตที่ออกไปก็เหมือน

กับเงา ก็ตื่นเงาตัวเอง ๒ ชั้น ๓ ชั้น ตื่นเงาในสภาวธรรมทั้งหลายที่จิตไปสัมผัสนั้นแล้วยังไม่แล้ว มาตื่นสัญญาอารมณ์ของตัวเองนี้อีก 

ตื่นไปตื่นมาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาตั้งแต่เมื่อไรเคยอิ่มเคยพอไหม 

 

 นี่ละเรื่องโลกเป็นเช่นนี้ ถ้าพิจารณาด้วยทางปัญญาแล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องของเขา เมื่อรู้ตามหลักความจริงแล้วก็ต้องปล่อย  

เข้ามาๆ ดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หน นี่ปัญญา สิ่งเหล่านั้นเลยกลายเป็นหินลับปัญญาได้โดยลำดับลำดา ลับเข้ามาๆ 

หมุนเข้ามา มีความคล่องแคล่วแกล้วกล้าเฉลียวฉลาดแหลมคมเข้ามาโดยลำดับ ตั้งแต่ขั้นหยาบถึงขั้นละเอียด ละเอียดสุด นั่นฟังซิ 

เมื่อเต็มที่แล้วปล่อยได้หมดโดยประการทั้งปวง ซึ่งตั้งแต่เกิดมาเราก็ไม่เคยได้ปล่อยและไม่ว่ากัปใดกัลป์ใดจิตดวงนี้ท่อง เที่ยวมากี่กัป  

กี่กัลป์ไม่เคยได้ปล่อย เพราะยังไม่รู้ ต้องแบกต้องหาม เมื่อรู้แล้วใครจะทนแบกไว้ได้ล่ะ ก็รู้ว่าฟืนว่าไฟ รู้ว่าอสรพิษแล้วกอดไว้ทำไม  

ถ้าไม่อยากตาย ก็ต้องสลัดปัดทิ้งทันที นี่ละท่านเรียกว่ายาพิษ เราไม่รู้แล้วก็เพลิน เมื่อรู้แล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้น นี่คือเรื่องของปัญญา

ที่กล่าวให้ฟังนี้ ที่อธิบายให้ฟังนี้คือเรื่องของปัญญา 
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 ตัง้แตเ่ริม่แรกกข็ึน้นีก้อ่น ขึน้ในเรือ่งอสภุะอสภุงั เอารา่งกายเจา้ของเปน็ทีต่ัง้ เหมอืนวา่เปน็เชือ้ไฟ จอ่ไฟคอืสตปิญัญาเขา้ตรงนีก้อ่น

แล้วก็จะค่อยกระจายออกไปๆ กระจายออกไปทั่วโลกดินแดน เห็นไม่เห็นก็ตามเถอะ เรื่องความจริงนี้มีกระเทือนกันไปหมด  

ทั่วดินแดนนั่นเอง ทำไมจิตซึ่งเป็นนักรู้ทำไมจะไม่รู้ สิ่งที่หลงไม่เคยเห็นก็ยังหลงได้ เมื่อพิจารณาทางด้านปัญญา ไม่เคยเห็นก็ตามมันก็

ทราบได้ตามหลักความจริงแล้วถอยตัวเข้ามาๆ นี่เรื่องของปัญญา 

 

 เมือ่สรปุความลงแลว้ ทีก่ลา่วมาเหลา่นีเ้ราตืน่อะไรฟงัซ ิ สิง่เหลา่นัน้เขาไมม่อีะไรแตเ่ราไปตืน่เขาไปตดิเขา เราไมอ่ายเราบา้งเหรอ 

เราเป็นนักปฏิบัติเป็นลูกศิษย์ตถาคตทำไมถึงโง่เง่าเต่าตุ่นเอานักหนา เห็นอะไรติดนั้นพันอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันลืมหูลืมตาเลย มีแต่วัน

หลบัตาเดนิ หลบัตานอน หลบัตากา้วไปกา้วมา หลบัตานัง่ หลบัตาตลอดเวลา หาความลมืตาดว้ยสตปิญัญาบา้งไมม่เีลย สมแลว้เหรอ 

สมเหตุสมผลแล้วหรือกับคำว่าลูกศิษย์ตถาคต และสมเหตุสมผลแล้วหรือว่าเราเป็นนักปฏิบัติ ปฏิบัติยังไง ปัจจุบันนี้ปฏิบัติยังไง   

ดูเจ้าของดูหัวใจเจ้าของซิ มันปฏิบัติยังไงถึงไม่รู้ไม่เห็นสิ่งซึ่งเป็นความจริงทั้งหลาย มีอยู่ตลอดเวลา ทั้งภายนอกภายในมีอยู่ตลอดเวลา 

 

 ความรู้อันนี้ก็รู้ตลอดเวลา ทำไมไม่รู้ในจุดที่ควรจะรู้ ในจุดที่ควรจะละบ้าง ถ้าจิตมีปัญญาต้องรู้ต้องละได้ ไอ้นี้มันก็รู้ไปแบบ

กิเลสลากไปๆ รู้อะไรก็รู้เป็นเรื่องของกิเลสไปหมด ให้กิเลสพารู้ ให้กิเลสพาหลง ให้กิเลสพารักพาชัง ให้กิเลสพาติดพาพันไปเสียหมด  

ก็ไม่มีเวลาปล่อยตัวได้ละซิ ถ้าไม่มีปัญญาเข้าแทรกเลยแล้วหาทางออกไม่ได้นะ วัฏฏะๆ จะหมุนอยู่อย่างนี้ตลอดไป 

 

 มีใครที่จะพูดให้แม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้า เอกนามกึ หนึ่งไม่มีสองคืออะไร ก็คือพระพุทธเจ้านั่นเอง ถ้าว่ากิเลสก็ไม่มีใคร

เปน็คูแ่ขง่ ตรสัพระวาจาออกมาคำใดกเ็ปน็สวากขาตธรรม คอืตรสัไวช้อบทัง้นัน้ ถกูตอ้งแมน่ยำไมม่อีะไรคลาดเคลือ่นจากหลกัความจรงิ

นั้นเลย แน่ะฟังซิ เป็นยังไงฉลาดขนาดไหนพระพุทธเจ้า แล้วพวกเราทำไมถึงได้โง่เอานักเอาหนา ไม่มีทางคิดทางอ่านบ้างเลย   

วันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่ไปกินไปนอนไปไม่มีเวลาลืมหูลืมตาเลยทำยังไง พิจารณาซิ เราตื่นหาอะไร มีอะไรที่พอจะให้ได้ดิบได้ดี ได้ความ  

วิเศษวิโสเลิศเลอจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ก็ติดมาเท่าไรแล้วเลิศเลอไหม คนติดเลิศเลอไหม คำว่า สตฺตๆ แปลว่าผู้ติดผู้ข้องนั่นเอง   

เลิศเลอไหม ผู้พ้นแล้วจากความติดข้องต่างหากเป็นผู้เลิศเลอดังพระพุทธเจ้า 
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 สิ่งเหล่านี้เป็นหินลับปัญญาทั้งนั้น เมื่อถึงขั้นที่จะพิจารณาให้เป็นปัญญาแล้วเป็นได้หมดเลย หากเป็นเองโดยหลักธรรมชาติ 

ดังที่เคยพูดแล้วทีแรกก็ต้องพาก้าวเดินเสียก่อน ถูไถไปก่อน บังคับบัญชาไปก่อน เพราะปัญญายังไม่เห็นผลของตัวเอง ยังไม่เห็นผล  

ก็ยังไม่สนใจ เมื่อได้เห็นผลปรากฏขึ้นไปโดยลำดับแล้วความสนใจมีมาเอง ความขยันหมั่นเพียร ความอุตส่าห์พยายามไม่ต้องบอก

หมุนติ้วๆๆ ไปเลย แล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นหินลับปัญญาได้ทั้งนั้นทีเดียว นี่ละการปฏิบัติธรรม 

 

 ธรรมะสดๆ ร้อนๆ ให้รู้ให้เห็นอยู่ตลอดเวลา และรู้อยู่ตลอดเวลาเสียด้วยในสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ หายไปไหนพอที่จะพิจารณา

ไม่ทัน คว้าไม่ถูก รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส สภาวธรรมทั้งหลายรอบอยู่ในตัวของเราตั้งแต่สกลกายนี้ออกไป ที่จะให้จิตเป็น  

ผู้สัมผัสสัมพันธ์และจิตเป็นผู้รับทราบทั้งนั้น จนกระทั่งทั่วโลกดินแดน รู้อยู่ตลอดเวลา มีอยู่ตลอดเวลา ทำไมจะพิจารณากันไม่ได้   

ถ้าไม่ใช่ใจนี่มันครึเอาเสียเหลือเกิน มันล้าสมัยเสียเหลือเกิน มันมืดมันบอดเสียเหลือเกิน ให้กิเลสปิดหูปิดตาไว้เสียจนกระทั่งหาทาง

แย็บออกไม่ได้เลยจะเป็นยังไง ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีความหวังนะ 

 

 พระพุทธเจ้าสอนไว้หมดแล้ว สิ่งเหล่านี้มีอยู่กับเราทำไมพิจารณาไม่เห็น นี่น่ะสำคัญ มันเป็นยังไง จิตของเรามันอยู่ยังไง  

ทุกวันๆ นี้มันน่าจะได้เห็น สิ่งที่ทำให้เพลิดให้เพลินให้ลืมเนื้อลืมตัวอยู่ตลอดเวลา ก็คือสิ่งที่เคยทำให้เพลิดให้เพลินให้ลืมเนื้อลืมตัวมา

แล้วทั้งนั้นนี่นะ ไม่ใช่เป็นของใหม่ เป็นของเก่ามาแล้วทั้งนั้น มาปัจจุบันนี้มันก็ติดก็เพลินอยู่ตลอดเวลางุ่มง่ามๆ อยู่อย่างนั้น เพราะสิ่ง

เหล่านี้มันชักมันจูงมันลากมันเข็นไปหาที่เป็นฟืนเป็นไฟ เราก็ร้อนอยู่ตลอดเวลา ไม่มีเวลาที่จิตจะมีช่องทางให้สติปัญญาพาก้าวเดิน 

เบิกสิ่งเหล่านี้ออกไปให้กว้างขวางเห็นหลักความจริงเข้าเป็นลำดับลำดา จนกระทั่งถึงเอาให้พังลงไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างภายในหัวใจ

ของเรา อะไรเกี่ยวข้องก็ตามพังลงหมดๆ ด้วยปัญญา นั่นมันไม่เห็นมีนี่ นี่ซิมันน่าทุเรศเอาเหลือเกินผู้ปฏิบัติ 

 



พระสาวก

25

 เป็นยังไงเรื่องศาสนาดูเอาซิ ทุกวันนี้ศาสนาเจริญหรือศาสนาเสื่อม ดูตั้งแต่ข้างนอกเข้ามาข้างใน ดูกระจัดกระจายออกไปหมด

ทั่วโลกดินแดน เป็นยังไงในวงชาวพุทธของเราพิจารณาซิ มันน่าทุเรศเอามากมายนะ ดิ้นกัน แม้แต่พระแต่เณรเราก็ไม่พ้นที่จะเป็น

อย่างนั้นได้ ไม่ว่าท่านว่าเราเป็นเหมือนกันจะว่ายังไง แต่ความจริงมีก็ต้องนำมาพูด ไม่ได้พูดตำหนิติเตียนผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ แต่พูด

ตามหลักความจริงว่ามันเป็นอย่างนั้น แล้วเราจะแก้ไขตัวของเราได้ยังไงพิจารณาซิ ไม่แก้แล้วไปไม่ได้นะ 

 

 ยิ่งมืดมิดปิดตาเข้ามา สิ่งที่จะเป็นฟืนเป็นไฟมันคืบมันคลานมันเหมือนไฟลามทุ่ง ไม่เพียงคืบเพียงคลานนะ เพราะเราเปิดช่อง

เปิดทางให้มัน มันก็เหมือนไฟลามทุ่ง ลามเข้ามาไหม้หัวใจของเรานี่จะไปไหม้ที่ไหน น้ำดับไฟไม่มี สติปัญญาความพากความเพียรไม่มี 

เอาอะไรดับกันกับไฟราคะตัณหา ความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึ่งเป็นเรื่องของฟืนของไฟทั้งนั้น มันเผาอยู่ที่หัวใจไม่ไปเผาที่ไหน

แหละ ถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องแก้ไขดัดแปลงกันแล้ว ยังไงก็ไม่พ้นความเป็นอยู่อย่างนี้และยิ่งกว่านี้แหละ นี่ละศาสนาเสื่อมดูเอา ดูที่

หัวใจเรานี้ 

 

 พยายามซ ิทำจติใหม้คีวามสงบ หยดุพกัเครือ่งบา้งชัว่ขณะกพ็กัไมไ่ด ้เครือ่งอนันีม้นัดดีมนัดิน้มนัหมนุเปน็วฏัฏะๆ คอืความหมนุ

อยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจของเรานี้หาเวลาสงบไม่ได้ ถ้าจิตสงบบ้าง นั่นละพักเครื่อง ผ่อนเครื่อง อย่างน้อยผ่อนเครื่องลงไป  

ไม่ให้หมุนแรง ให้หมุนเบาๆ เหมือนอย่างพัดลม หมุนพอเบาๆ จากนั้นก็สงบแน่วลงไปหยุดกึ๊ก นั่นมีได้ในวงปฏิบัติของพุทธศาสนานี้  

ไม่สงสัย แต่ไม่มีผู้ที่จะทำให้เป็นอย่างนี้นั่นซิ มันจึงไม่เห็นความสุขในการดับเครื่องในการผ่อนเครื่อง คือหัวใจเรามันทำงาน ให้มัน  

พักเครื่องบ้างซิ จะได้เห็นคุณค่าของการพักเครื่องเป็นยังไง คือความสงบ ท่านเรียกว่าสมถะความสงบใจ 
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 เมื่อใจได้สงบ ได้พักเครื่อง ทำเครื่องให้เบาลง ผ่อนเครื่อง

ให้เบาลงและถึงพักเครื่องแล้วผลเป็นยังไงนั่น เย็นสบายที่สุด 

เพราะฉะนั้นท่านผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วจึงติดสมาธิดังที่กล่าวมา

แล้วนั่นแล เพราะสบายพอเข้าสู่จุดนั้นแล้วแน่วเลย จิตไม่ทำงาน

อะไรทั้งนั้นรู้อยู่โดยเฉพาะ เป็นความรู้ที่ละเอียดแนบแน่นที่สุด  

ก็คืออัปปนาสมาธิ ชื่อว่าอัปปนาสมาธิ เอ้า เข้าเมื่อไรได้ ให้เห็น

ประจกัษเ์จา้ของซถิงึพดูได ้ เราเรยีนกเ็รยีนมา เรยีนมาดว้ยความจำ 

ความจำจะให้เห็นชัดเจนเหมือนความจริงเห็นได้ยังไง ไม่เห็น 

เพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าปริยัติเรียนแล้วให้ปฏิบัติ นั่น ปฏิบัติ

คือการก้าวเดินก็ต้องเห็นความจริง 

 

 ทีนี้จิตสงบลงไปแล้วเป็นยังไง แน่วอยู่นั่นไม่ทำการทำงาน 

ตา หู จมูก ลิ้น กาย ไม่ทำงาน คือทางเดินของจิต กิริยาของจิต  

ไมอ่อก อนันัน้กส็ะดวกสบายอกีแบบหนึง่ จติกแ็นว่ตวัเอง สงบแนว่ 

นอกจากความสงบแล้วยังเป็นความสุขความสบายรื่นเริงบันเทิง

อยู่ในนั้น ถ้าจะว่ารื่นเริงบันเทิง แต่บันเทิงในธรรมทั้งหลาย   

ในความสงบ ไม่ใช่บันเทิงในความดีดดิ้น บันเทิงมีความสุขความ

สบายในความสงบ นั่นเรียกว่าจิตพักเครื่อง 
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 ทีนี้ออกจากการพัก เครื่องแล้วทำงาน ที่นี่ทำงานก็ทำงานทางด้านปัญญาไปเสีย ไม่ใช่กิเลสมันมาคว้าเอาไปทำงานเสีย  

ทั้งวันทั้งคืน จนกระทั่งนอนหลับไปก็ละเมอเพราะเครื่องดับไม่เป็น ติดขึ้นแล้วดับไม่เป็นก็คือพวกเราๆ ท่านๆ นี้เอง พอตื่นนอน  

ไม่ทราบมันคดิตัง้แตเ่มือ่ไรแลว้ เราไมรู่ว้า่มนัคดิขณะไหน พอตืน่นอนขึน้มามนัคดิอยูแ่ลว้ นีล่ะมนัเปดิเครือ่งจนกระทัง่หลบั ถา้ไมไ่ดห้ลบั

แลว้ตายนะมนุษย์เรา ไม่มีเวลาพักเครื่องได้เลยละ ขันธ์พักไม่ได้-ตาย 

 

 อันนี้ยังมีดีอยู่บ้าง พอมีเครื่องรั้งเอาไว้ได้แก่การหลับ พอได้พักเครื่องบ้าง เพราะพักทางสมาธิไม่เป็น พักทางสมาธิไม่ได้และ

ไม่รู้เรื่องสมาธิเป็นยังไงด้วย แม้แต่ผู้ที่รู้เรื่องของสมาธิด้วยการเรียนมาจำมาก็ยังทำไม่ได้ทำไม่เป็นจะว่ายังไง ทำให้เป็นบ้างซิ  

ตามพระพุทธเจ้าทรงสอน ถ้าดำเนินตามหลักพระพุทธเจ้าแล้วจะไปไหน 

 

 ปริยัติ เอ้า เรียนมา เรียนรู้วิธีการแล้วเอาทำลงไป ทำไมจะสงบไม่ได้ จิตนี้มันเหนืออำนาจของธรรมได้หรือ บังคับลงไปด้วยสติ

ให้อยู่ก็สงบได้ เมื่อสงบแล้วเห็นผล เห็นผลแล้วพอใจที่จะต้องทำให้มากยิ่งกว่านั้นเข้าไป แล้วก็แน่วแน่ลงไปเรื่อยๆ นี่ละที่นี่จนกลาย

เป็นจิตพักเครื่อง เอ้า พอถอนออกจากพักเครื่องแล้วเปิดเครื่อง เอ้า พอถอนออกจากพักเครื่องแล้วเปิดเครื่อง เปิดทางด้านปัญญา 

เปิดเครื่องก็คือทำงานทางด้านปัญญา เอ้า พิจารณาลงไปให้เห็นละเอียดลออลงไปๆ  

 

 ถึงเวลาที่จะพักเครื่อง เครื่องมันร้อน เอ้า พักเข้าสู่สมาธิคือความสงบเสีย พอเครื่องเย็นแล้วได้พักเครื่องแล้ว ออกทางด้าน

ปัญญา นี่คือปฏิปทาที่ราบรื่นท่านเรียกว่า อปัณณกปฏิปทา การปฏิบัติไม่ผิด คืออย่างนี้ในทางภาคจิตใจ ทางภาคจิตตภาวนา

พิจารณาอย่างนั้น คือการก้าวเดินออกด้วยปัญญาแล้วเข้าสู่ความสงบเป็นครั้งเป็นคราว พักไปทำไปเรื่อย แล้วก็พัก ทำไปเรื่อยพัก   

นี่ท่านมีในปริยัติของท่านบอกไว้แล้ว แต่เราไม่รู้เพราะเราไม่ทำ เมื่อไม่ทำก็ไม่รู้ 
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 ธรรมทั้งหลายเหล่านี้ท่านแสดงมาแล้ว จากความรู้ความเห็นของจอมปราชญ์ทั้งนั้น แต่เราอ่านไปแล้วเป็นกิเลสไปหมด   

เพราะไม่สนใจ ความไม่สนใจไม่เป็นกิเลสจะเป็นอะไร มันไม่ถึงใจ ไม่สนใจ จนต่อเมื่อเราได้ปฏิบัติแล้วเวลามันปรากฏขึ้นมาก็รู้ที่นี่ 

อ๋อๆ แหละนั่น เมื่อปฏิบัติลงไปแล้วมันรู ้ รู้แล้วก็ยอมรับๆ จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้น ก็ไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องการเปิดเครื่องดับเครื่อง  

นีเ้ลย พักเครื่อง แน่ะ คือสมถธรรมเป็นคู่เคียงกันไป เวลาปัญญาก้าวเดินนั้นคือปัญญาทำงาน นั่นละเรียกว่าทำงาน เมื่อทำงานมาก  

ก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า เหมือนกันกับธาตุขันธ์ของเราเหมือนกัน แล้วเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจของเราสู่ความสงบ พอมีกำลังแล้วออก

ก้าวเดินเรื่อยๆ จนกระทั่งทะลุปรุโปร่งไปหมด 

 

 แล้วเป็นยังไงโลกอันนี้เขามาอะไรกับเราไหม จิตฟาดเสียจนทะลุปรุโปร่ง ปล่อยไปเสียหมดโดยประการทั้งปวง แล้วสิ่งเหล่านี้

มามเียือ่ใยกบัเราไหมนอกจากเราเยือ่ใยกบัเขา เราจะเปน็บา้ไปกบัเขา ทนีีพ้อเราหายบา้แลว้เขาเปน็ยงัไง เขาเปน็ยงัไงเขากเ็ปน็ของเขา  

อยู่อย่างนั้น นั่นซิมันจึงได้เห็นเรื่องความผิดถูกชั่วดีของตัวเองมีอยู่กับใจดวงเดียวนี้ทั้งนั้น มีนี่เท่านั้นๆ ไม่ได้ไปที่อื่น เพราะตัวนี้เป็น

ตัวรู้ มันรู้ไปหมด หลงไปหมด รู้ไปตรงไหนหลงไปตรงนั้นไม่ใช่รู้ธรรมดา มันรู้ด้วยสิ่งที่พาให้หลงมันถึงต้องหลงไปหมด ถ้ารู้ด้วยสิ่งที่พา

รู้แล้วไม่หลง พระพุทธเจ้าหลงที่ไหน พระสาวกอรหัตอรหันต์ทำยังไงให้หลงก็ไม่หลงเมื่อถึงขั้นรู้แล้ว เป็นเช่นเดียวกับกิเลสเมื่อยังมีอยู่

ในหัวใจแล้ว ทำยังไงให้รู้ก็ไม่รู้ เมื่อปัดออกเสียจากหัวใจเสียจนหมดไม่มีอะไรเหลือแล้ว มีแต่ธรรมล้วนๆ แล้วให้หลงก็ไม่หลง   

มันก็ตรงกันข้ามนั่นเอง เอ้า ให้พากันพิจารณาซิผู้ปฏิบัติทั้งหลาย 

 

 นี่ศาสนาจะมีแต่ชื่อแต่นาม มีแต่ตำรับตำรา เลยจะไม่มีอะไรเป็นความศักดิ์สิทธิ์วิเศษในวงศาสนาในวงของชาวพุทธเรา ในวง  

ผู้ปฏิบัติจะทำยังไง เอาอะไรโชว์โลกไม่ได้ เขาทำงานอะไรเขาก็มีผลออกมาโชว์กัน แม้แต่แม่ค้าไปขายของเขาก็ยังมีกำไรเอามาโชว์กัน 

วันนี้ได้เท่าไร แน่ะ ไปทำงานอะไรเขาก็มีผลมาโชว์กัน เราเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาเอาอะไรมาโชว์ไม่เห็นปรากฏเลย ดีไม่ดีตำหนิ

ศาสนาเสียด้วยว่าศาสนานี้หมดแล้วมรรคผลนิพพานไม่มี ไม่เห็นมีอะไรจำเป็น ศีล ๕ ก็ไม่จำเป็น ศีล ๘ ก็ไม่จำเป็น ศีล ๒๒๗   

ไม่จำเป็น สมาธิภาวนาไม่จำเป็น ภาคปฏิบัติโดยประการทั้งปวงไม่จำเป็น ก็มีตั้งแต่เรียนเอาแต่ชื่อเหมือนนกขุนทองเอามา ได้แล้ว  

ก็มาคุยโม้กันเท่านั้น มีแต่ลมปากนั้นเหรอจำเป็น ก็มีเท่านั้นแหละจำเป็น 
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 กิเลสพาให้อวดมันก็จำเป็นละซิ ถ้ากิเลสเข้าแทรกที่ตรงไหนต้องจำเป็น เรียนมาเพียงจำได้เฉยๆ ก็ถือว่าเป็นของจำเป็น ว่าได้รู้

หลักนักปราชญ์ไปเสียแล้วทั้งๆ ที่กิเลสไม่ถลอกเลยนี่ ดูเอาตัวนี้แหละตัวผู้เรียนนี่ใครเรียน ผมก็เคยเรียนมาแล้วนี่จะว่ายังไง ไม่ใช่ผม

ดูถูกเหยียดหยามท่านผู้เรียนทั้งหลายนะ เราพูดตามหลักความจริง มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ไม่ว่าท่านว่าเราต้องเป็นด้วยกัน นอกจาก

ไม่พูดเฉยๆ นี่เรานำออกมาพูดอย่างเปิดเผยให้รู้ตามหลักความจริง กิเลสเปิดเผยมันไม่ได้เหรอ ตั้งแต่มันเหยียบหัวเรายังเหยียบได้ 

เราเปิดเรื่องของกิเลสออกมาเพื่อคลี่คลายหรือเพื่อทำลายมันทำไมจะเปิดไม่ได้ นั่น เอามาให้เห็นอย่างนั้นซิผู้ปฏิบัติ 

 

 นีศ่าสนาจะมแีตช่ือ่เฉยๆ นะ ไมม่อีะไรออกโชวจ์ะทำยงัไง แลว้ผูป้ฏบิตันิีเ่ปน็ของสำคญัมาก ผูท้ีจ่ะนำผลของศาสนาออกโชวไ์ด้ 

ตั้งแต่สมาธิขึ้นไปละ เอ้า สมาธิขั้นใด ใครจะถาม-ถามมาว่างั้นเลย นั่นจึงเรียกว่าออกโชว์ได้แล้ว มันประจักษ์เหมือนของอยู่ในร้าน 

เอา้ เปดิออกไปด ูอยากไดอ้ะไรดเูอา เอา้ เขา้มา สนิคา้เหลา่นีม้อีะไรบา้ง ตอ้งการอะไรใหเ้ลอืกเอาเลย นัน่คำวา่สมาธไิมว่า่สมาธขิัน้ใด

พร้อมหมดในห้างร้านอันนี้ เอ้า กล่าวถึงเรื่องปัญญา เปิดออกมาให้เห็นหมด ไม่ว่าปัญญาอย่างหยาบ อย่างกลาง หรืออย่างต่ำ 

อย่างกลาง อย่างละเอียด ละเอียดสุด มีอยู่ในห้างร้านนี้ คือพุทธะ ได้แก่จิตตัวรู้ๆ นี้ที่เกิดขึ้นมาจากภาคปฏิบัตินี้เต็มไปหมด 

 

 เอ้า วิมุตติหลุดพ้นหาที่ไหน หาในคัมภีร์ก็เห็นแต่ชื่อของวิมุตติหลุดพ้น หาในใบลานหาในตำรับตำราก็มีแต่ชื่อของตำรับตำรา

ที่มีอยู่ในตำรับตำรา ไม่ใช่ตัวองค์มรรคผลนิพพาน ไม่ใช่สมาธิไม่ใช่ปัญญา หาในหัวใจของผู้ปฏิบัติซี เมื่อผู้ปฏิบัติได้เจอเข้าตรงนี้แล้ว

จะไปหาที่ไหนอีกที่นี่ นั่นแหละโชว์ได้เลย ไม่โชว์กับใครก็โชว์อยู่กับเจ้าของ สนฺทิฏฺิโก ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ ประกาศกังวาล

อยู่ในหัวใจตลอดเวลา อกาลิโก ฟังซิ ธรรมเป็น อกาลิโก ความบริสุทธิ์ก็เป็น อกาลิโก มันก็เห็นได้ชัดซิ นี่ละศาสนาของพระพุทธเจ้า 

ขอใหป้ฏบิตัไิปเถอะ โชวไ์ดใ้นหวัใจเจา้ของจะไมโ่ชวก์บัใครกต็าม ไมม่คีำวา่จะเนา่จะเฟะจะลา้สมยัไมม่ ีเอีย่มอยูต่ลอดเวลาดว้ย อกาลโิก 

เอาละพอ 

 
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๓๒
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ผลแห่งการภาวนา
 

 ธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกมาเป็นเวลานานก็ตาม มีใจ เท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์รับทราบธรรมหนักเบามากน้อย ถ้าใจไม่ 

สามารถรับธรรมแล้ว ธรรมก็ไม่มีความหมายสำหรับบุคคลคนนั้น เพราะฉะนั้นเราจึงต้องปฏิบัติตัวของเราให้ได้ สัมผัสสัมพันธ์กับธรรม 

หนักเบามากน้อยเพียงไร ให้เราทราบตั้งแต่หยาบถึงขั้นละเอียด ท่านกล่าวไว้แล้วว่า สมณานญฺจ ทสฺสนํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ   

การเห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุด 

 

 เห็นสมณะหมายถึงที่ไหน เราต้องน้อมเข้ามาสอนตัวเราซี สมณะได้แก่ ความสงบ การเห็นสมณะก็หมายถึงใจเราเห็นความ

สงบของใจเรานั่นเอง สติปัญญาของเราเห็นความสงบของเรา ความสงบเย็นใจของเรา สมณะที่ ๑ ได้แก่พระโสดา สมณะที่ ๒   

ได้แก่พระสกิทาคา สมณะที่ ๓ ได้แก่พระอนาคา สมณะที่ ๔ ได้แก่พระอรหัตบุคคล อยู่ที่ไหนสมณะทั้ง ๔ นี้ถ้าไม่อยู่ในบุคคล   

ถ้าไม่อยู่ในผู้ปฏิบัติจะอยู่ที่ไหนไม่มีที่อยู่ การเห็นสมณะถ้าไม่เห็นที่ใจไม่มีที่เห็นไม่มีที่รู้ รู้ที่ใจ 

 
วันที่ ๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓
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 นตฺถิ เสยฺโยว ปาปิโย ได้แก่จิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นเรียบร้อยแล้วนั้นเสมอกันหมด นอกนั้นมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกัน   
ภูมิของศาสดาก็รู้ลึกซึ้งกว้างขวางเต็มภูมิของศาสดา สาวกแต่ละองค์ๆ ก็เป็นตามนิสัยวาสนาของตนที่สร้างมามากน้อย กว้างแคบ
เป็นลำดับลำดามา 
 
 เพราะฉะนั้น ท่านถึงยกพระอรหันต์ขึ้นเป็น ๔ ประเภทด้วยกัน ประเภทที่หนึ่ง สุกขวิปัสสโก การปฏิบัติอย่างเรียบๆ ราบๆ 
ไปเรื่อยๆ สม่ำเสมอไปเรื่อย วิปัสสโกเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนา สติปัญญาติดตามฆ่ากิเลสเรียบไปเลย รู้อย่างสงบสบาย ไม่กระทบ
กระเทือนไม่ตื่นไม่เต้นเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์มากนัก ภูมิจากนั้นกระเทือนธาตุขันธ์ กระเทือนจิตใจเป็นพักๆ การบำเพ็ญ กิเลสมี
หลายคลื่น ธรรมะต้องมีหลายคลื่นด้วยกัน รับกัน ตอบรับกัน ฟัดกันบนเวที สำหรับสุกขวิปัสสโก รู้สึกท่านจะไปอย่างเรียบๆ แต่เรา
เล็งเอาตามศัพท์ที่ท่านแปลออกมา แล้วการปฏิบัติของเรามันก็เข้ากันทุกอย่าง เพราะฉะนั้นเราจึงไม่สงสัยที่เทียบเคียงเหล่านี้   
สุกขวิปัสสโก ผู้ที่รู้อย่างสงบเรียบไปเลย ได้แก่ประเภทที่ ๑ 
 
 เตวิชโช บรรลุแล้วยังได้วิชชา ๓ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติย้อนหลังได้ จุตูปปาตญาณ อาสวักขยญาณ จากนั้นก็  
ฉฬภญิโญ ไดอ้ภญิญา ๖ นีห่มายถงึกรณพีเิศษ เครือ่งประดบัทา่นเปน็พเิศษๆ ไป ลำดบัที ่๔ นีเ่รยีกวา่สดุยอดบารมขีองพระอรหนัตท์า่น 
จตุปฏิสัมภิทัปปัตโต เรียกว่าผู้แตกฉานมาก อัตถปฏิสัมภิทา ธัมมปฏิสัมภิทา นิรุตติปฏิสัมภิทา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา นี้แตกฉานหมด 
นี่เรียกว่า จตุปฏิสัมภิทัปปัตโต อรหันต์ประเภทที่ ๔ เครื่องประดับของท่านเรียกว่าหยดย้อยมากทีเดียว นี่ก็คือเป็นไปตามความ
ปรารถนาของท่าน 
 
 เวลาทา่นปรารถนา เชน่ ความวมิตุตหิลดุพน้ตอ้งการดว้ยกนั แตม่คีวามปรารถนาปลกียอ่ยในเครือ่งประดบั เหมอืนตน้ไม ้ตน้ลำของ
มนัเป็นต้นไม้ชนิดเดียวกันก็ตาม แต่กิ่งก้านสาขาแตกแขนงไปจะต่างกันๆ มีลักษณะต่างกันอย่างนั้น อรหันต์ ๔ นี้เหมือนกัน หลักของ
อรหันต์นั้นก็ได้แก่ ผู้สิ้นจากกิเลสด้วยกันเรียบร้อยแล้ว นี่เสมอกันหมด เรียกว่าต้นลำ ทีนี้กิ่งก้านสาขาที่แตกออกไปก็แตกไปเป็น   
สุกขวิปัสสโก เตวิชโช ฉฬภิญโญ จตุปฏิสัมภิทัปปัตโต ๔ ประเภท แยกสาขา คือกิ่งก้านของท่านออกไปตามนิสัยวาสนาที่ผู้มี
ความปรารถนาอย่างไรๆ เป็นเครื่องประดับความบริสุทธิ์ ท่านก็ปรารถนามา เวลาสำเร็จแล้ว กิ่ง ก้าน สาขา ดอก ใบ ซึ่งเป็นความ
ปรารถนาปลีกย่อยก็รวมๆ เป็นกิ่งเป็นก้านสวยงามตามนิสัยวาสนาของท่านที่ได้ทำความปรารถนามา นี่อรหันต์ ๔ 
 

วันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๕
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พยานของธรรมสมัยปัจจุบัน
 

 พระอรหนัตท์ีส่ิน้กเิลสหายากมาก สมยัทกุวนันีจ้ะมหีรอืไมม่กีไ็มรู่ ้แตแ่นใ่จม ีหากไมม่ากเทา่นัน้ มนีีส้ว่นมากจะหาไดใ้นปา่ในเขา 

ในตลาดลาดเลกระดูกหมูกระดูกวัวนี้ไม่มี มีตั้งแต่ส่วนมากอยู่ในป่าในเขาท่านภาวนาของท่านๆ ในสมัยปัจจุบันนี้ก็หลวงปู่มั่นอยู่ในป่า

ในเขา หลวงปู่เสาร์ก็เช่นเดียวกัน เป็นอาจารย์ของพวกเราทั้งหลายเรียกว่าปรมาจารย์เป็นอาจารย์ชั้นเยี่ยมในสมัยปัจจุบัน ท่านก็อยู่

ในป่าในเขาสำเร็จอยู่ในป่าในเขา ออกมาเป็นสรณะในปัจจุบันของพวกเรา ก็คือท่านทั้งสองพระองค์นี้ละ ท่านอาจารย์เสาร์  

ท่านอาจารย์มั่นเป็นพระอรหันต์ในสมัยปัจจุบัน 

 
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๑

พระธาตุหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล พระธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
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 อัฐิที่จะกลายเป็นพระธาตุได้นั่น คืออัฐิของพระอรหันต์เท่านั้น ฟังแต่ว่าเท่านั้น ชี้ขาดเลย เมื่อออกมาอย่างนี้  

ก็ประกาศป้างเลยชัดเจน 

 
วันที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๘
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สายธารแห่งธรรม
 

 พระผู้ทรงมรรคทรงผลส่วนมากจะมีอยู่ทางภาคอีสาน นี่เราพูดเป็นอรรถเป็นธรรมตรงไปตรงมา เพราะครูอาจารย์ไม่ขาด   

เริ่มต้นตั้งแต่หลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่นเรื่อยมา จากนั้นลูกศิษย์ลูกหาที่ไปศึกษาอบรมกับท่านสำเร็จเป็นเพชรน้ำหนึ่งๆ ออกมามากนะ 

ทางภาคอีสานมีมากทีเดียว 
วันที่ ๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

 

 พระกรรมฐานรู้สึกจะมากทางภาคอีสานและมากเรื่อยมา เพราะรากแก้วของกรรมฐานในสมัยปัจจุบันก็อยู่ที่ภาคอีสาน  

เป็นพื้นฐาน หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น เป็นรากฐานของกรรมฐานมานาน เพราะฉะนั้นบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ต้องการอรรถธรรมจริง   

จึงต้องหมุนหาครูหาอาจารย์ซึ่งเป็นที่แน่ใจได้ แล้วก็ไม่พ้นหลวงปู่ทั้งสององค์นี้ หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาร์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร 

ท่านไม่ค่อยเทศน์ เงียบแต่ว่าไม่เทศน์ ถ้าจะเทศน์ก็พูดเพียงสองสามประโยคแล้วหยุดเลย สำหรับหลวงปู่มั่นการเทศนาว่าการทุกสิ่ง

ทุกอย่างอยู่นั้นหมดเลย ธรรมทุกขั้นอยู่นั้นหมด ออกจ้าๆ เลย 

 

 จากนั้นมาบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ไปศึกษากับท่านทั้งสององค์นี้มา ก็กลายเป็นครูเป็นอาจารย์ของพระทั้งหลายต่อมาเรื่อยๆ 

ดังที่เราเห็น เช่น อาจารย์นั้น อาจารย์นี้ ออกจากเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่มั่น ออกจากนี้ เรียกว่ามีอยู่ทั่วประเทศไทยทุกภาค บรรดาที่

ได้รับจากครูบาอาจารย์ที่ท่านศึกษามาจากหลวงปู่มั่น ยกตัวอย่างเช่น หลวงปู่ฝั้น หลวงปู่ขาว หลวงปู่คำดี เหล่านี้มีแต่ออกจากนี้

ล้วนๆ เลย นี่เราพูดเพียงเอกเทศนะ ทีนี้แต่ละองค์ๆ นี้ลูกศิษย์มากน้อยเพียงไรมาศึกษาอบรม แล้วก็แตกกระจายออกไป ซึ่งก็มีอยู่

ทุกภาคๆ เป็นรุ่นหลาน รุ่นลูกก็คือลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่าน รุ่นหลานก็เป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์ผู้ใหญ่อีกทีนึง แตกกระจายออกไป   

ถึงจะไม่ได้แบบฉบับของครูของอาจารย์ ก็พอเป็นร่องเป็นรอยบ้างก็ยังดี เรียกว่าฐานอนุโลม ดีกว่าไม่ได้ไปศึกษาอบรมมา 

 

วันที่ ๒๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๕
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 ผลงานของหลวงปู่มั่นมีกว้างขวางขนาดไหน บรรดาลูกศิษย์ลูกหากระจายไปทั่วประเทศไทย ถามแล้วมีแต่

สายหลวงปู่มั่นๆถึงจะไม่ใช่เป็นขั้นลูกของท่านก็เป็นขั้นหลานของท่านขั้นลูกของท่านหมายถึงผู้ที่ได้อยู่ได้เห็นได้ยิน

ได้ฟังโอวาท จากท่านอย่างแท้จริงนั้นเรียกว่า ลูกของท่าน หลานของท่านคือว่า เมื่อครูบาอาจารย์เหล่านี้ได้สำเร็จ

เป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตัวแล้ว ก็แนะนำสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาต่อไป กลายเป็นหลานเป็นเหลนไปเรื่อยๆ แตกแขนง

ทั่วประเทศไทย

 นี่คือผลงานของหลวงปู่มั่น

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๒
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“...พระเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

มีแก้วสารพัดนึกอยู่ในหัวใจ

กายวาจาของพระคือ

มีศีลมีสมาธิมีปัญญา

มีวิชชามีวิมุตติ

เต็มอยู่ในหัวใจไปไหนไม่อดอยาก

สง่างามไปหมด

ไม่มีใครที่จะสง่างามกว่า

พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

ถึงพร้อมด้วยธรรมสมบัติ

มาเต็มอยู่ในหัวใจ...”

วันที่ ๒๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

สายธรรมยุต 
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 หลวงปู่สิงห์ได้ทราบว่าเป็นพระธาตุแล้วนะ 

กส็มชือ่สมนามทีท่า่นเปน็อาจารยใ์หญอ่ยูท่ีว่ดัสาลวนั 

โคราช ท่านเป็นลูกศิษย์เรียกว่าต้นปีละ 

วันที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๘

หลวงปู่สิงห์ขันตยาคโม
วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา 
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หลวงปู่คำยสกุลปุตโตวัดป่าศรีจำปาชนบท จ.สกลนคร หลวงปู่พรสุมโนวัดป่าประชานิยม จ.สกลนคร 
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หลวงปู่ดูลย์อตุโล

 ไปเห็นพระเวลาท่านมรณภาพ

แล้ วอั ฐิ ท่ านกลายเป็นพระธาตุ เป็น  

เพชรน้ำหนึ่งว่างั้นหรือ (ครับ มีบางองค์

หลวงตายังไม่ได้พูด เขาเลยกราบเรียนมา 

อย่างหลวงปู่ดูลย์ ที่สุรินทร์ หลวงปู่บุญ   

ทีส่วา่งแดนดนิ) อฐักิลายเปน็พระธาตเุหรอ 

อันนี้ก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น หลวงปู่ดูลย์

ที่สุรินทร์เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นรุ่นใหญ่ 

วันที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ 
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หลวงปู่กิมทีปธัมโมวัดป่าดงคู จ.สุรินทร์ หลวงปู่คืนปสันโนวัดบวรสังฆาราม จ.สุรินทร์ 
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หลวงปู่อ่อนญาณสิริ

 ท่านอาจารย์อ่อนก็ใช่ เราพูดถึง

ประเภทเพชรน้ำหนึ่งนะ นอกนั้นเรา  

ไม่ค่อยเกี่ยวถึงนักนะ ใครจะเป็นอะไร  

เราก็ไม่ค่อยสนใจนัก เราสนใจพูดเฉพาะ

เพชรน้ำหนึ่งๆ 

วันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑

วัดป่านิโครธาราม จ.อุดรธานี 
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หลวงปู่อว้านเขมโก
วัดป่านาคนิมิตต์ จ.สกลนคร 

หลวงพ่อประสิทธิ์ปุญญมากโร
วัดป่าหมู่ใหม่ จ.เชียงใหม่ 

หลวงปู่บุญพินกตปุญโญ
วัดผาเทพนิมิตร จ.สกลนคร 
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หลวงปู่ชอบฐานสโม

 ห ล ว ง ปู่ ช อ บ นี้ เ ป็ น พ ร ะ ที่ ม ี 

คุณธรรมสู งส่ ง การประพฤติปฏิบัติ  

องค์ท่านเป็นความราบรื่นดีงาม เป็น

ความสงบรม่เยน็ เยน็ตาเยน็ใจ แกผู่ไ้ดเ้หน็ 

ได้ยิน ได้ฟังตลอดมา เวลาท่านมรณภาพ

ลงไปแล้วก็แสดงคุณลักษณะแห่งความดี 

และความดี เลิศให้พี่น้องทั้ งหลายได้

ประจักษ์เป็นพยานเรื่องพระพุทธศาสนา 

ส่ งผลให้ผู้ปฏิบัติตั้ งแต่ต้นจนอวสาน  

สุดยอดแห่งธรรม คือท่านมรณภาพ  

จากไปแล้ว อัฐิของท่านได้กลายเป็น  

พระธาตุเป็นลำดับลำดามาแล้วเวลานี้ 

 การที่อัฐิของคนทั่วไปจะกลายมา

เป็นพระธาตุนั้น เป็นไปไม่ได้ ตามหลัก

ตำราท่านยืนยันรับรองไว้แล้วว่า อัฐิที่จะ

กลายเป็นพระธาตุได้ ต้องเป็นอัฐิของ  

พระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสแล้วเท่านั้น 

วันที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

วัดป่าสัมมานุสรณ์ จ.เลย 
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หลวงปู่จันทร์เรียนคุณวโรวัดถ้ำสหาย จ.อุดรธานี 



หลวงปู่หลุยจันทสาโร

 ท่านอาจารย์หลุย ที่ท่านมรณภาพทาง  

หัวหินนู่นน่ะ นี่องค์หนึ่งยกให้เรื่องมักน้อยที่สุด 

คือท่านอาจารย์หลุย บรรดาลูกศิษย์ของพ่อแม่  

ครจูารยม์ัน่ ทา่นอาจารยห์ลยุเปน็องคห์นึง่ เปน็ทีห่นึง่

ทเีดยีว มกันอ้ย ไมเ่อาอะไรใครใหอ้ะไรไมเ่อาทัง้นัน้ 

กระโถนของท่านท่านก็คว้าเอากระป๋องกระแป๋ง  

หิ้วไป ฟังว่าไปถึงพระราชวังนะ เอาอย่างนี้ซิ   

เราเปน็พระไปไหนกต็อ้งเอาแบบพระไปซ ิ แบบโลก

แบบสงสารเป็นโลกเป็นสงสาร แบบพระต้องเป็น

แบบพระ เข้าที่ไหนต้องเข้าแบบพระ เราชมท่าน 

ยกให้เป็นที่หนึ่งนะท่านอาจารย์หลุย มักน้อยที่สุด 

พอท่านมรณภาพแล้วเห็นไหมอัฐิของท่านกลาย

เป็นพระธาตุเรียบร้อย สมมักสมหมายเราชี้ไว้   

แล้วว่า องค์นี้คือพระอรหันต์องค์หนึ่ง ทีนี้พอท่าน

มรณภาพ อฐัขิองทา่นกลายเปน็พระธาตปุระกาศปา้ง

ขึ้นมาแล้วชัดเจน นี่ละทางเดินของพระพุทธเจ้า 

ท่านผู้นี้คือท่านผู้พ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง 

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๘

วัดถ้ำผาบิ้ง จ.เลย 



หลวงพ่อทิวาอาภากโรวัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานครฯ 
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หลวงปู่ขาวอนาลโย

 นั่นก็ เพชรน้ำหนึ่งนะหลวงปู่ขาว   

ได้เคยฟัดกันว่าอย่างนี้เลยละ ต่างคนต่าง

เตรยีมใสก่นั ทราบมารำ่ลอืวา่ทา่นอาจารยข์าว

เป็นอย่างนั้นๆ ทางนู้นก็ร่ำลือมาอีกว่า  

มหาบัวเป็นอย่างนั้นๆ ทีนี้ก็อยากจะทราบ

เรือ่งราวความจรงิ เอากนัจรงิๆ ไปกซ็ดักนัเลย 

โอย๋รืน่เรงินะ ธรรมะตา่งเขา้หากนัอยา่งนีน้ะ

รืน่เรงิ แลว้ทา่นกจ็รงิของทา่นเดด็ ขาดสะบัน้

ไปเลยกิเลส อยู่ที่นั่นๆ ท่านบอกเลยนะ  

วันที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๘

วัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู 
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หลวงปู่จันทาถาวโรวัดป่าเขาน้อย จ.พิจิตร หลวงปู่บุญมาคัมภีรธัมโมวัดป่าสีห์พนม จ.สกลนคร 
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หลวงปู่ฝั้นอาจาโร

  ท่านอาจารย์ฝั้นท่านเก่งทางกระแสจิต 

ดูพวกผีพวกอะไร เห็นเหมือนกันกับเราดูคน 

ท่านเห็น..ท่านอาจารย์ฝั้น 

 พระพุทธ เจ้ าท่ านก็ทรงแสดงไว้ ว่ า   

ให้เป็นไปตามอัธยาศัยของนิสัยแต่ละรายๆ 

นิสัยไหนที่เชี่ยวชาญทางไหนก็ให้สืบต่อเรื่องราว

อะไรๆ รู้ได้ตามนั้น ถ้านิสัยไม่ออกไปเกี่ยวก็ไม่

ไปยุ่ง ท่านว่าอย่างนั้น ท่านเปิดโอกาสให้ตาม

นิสัย ไม่มีการบังคับ 
 

วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร 
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หลวงปู่สุวัจน์สุวโจวัดป่าเขาน้อย จ.บุรีรัมย์ หลวงพ่ออุทัยสิริธโรวัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน จ.นครราชสีมา 



พระสาวก

52

หลวงปู่พรหมจิรปุญโญ

 เราตัวเท่าหนูเราพูดที่ตรงไหนผิดที่ไหนว่า

อยา่งนีเ้ลยเราไมไ่ดค้ยุนะ ยกตวัอยา่งเชน่หลวงปูพ่รหม 

ลกูศษิยท์างกรงุเทพแหละหลัง่ไหลไป เรากไ็ปกระซบิวา่ 

ให้พยายามเอาอัฐิของท่านอาจารย์องค์นี้ให้ได้นะ 

อัฐิของท่านอาจารย์องค์นี้จะเป็นพระธาตุแน่นอน 

เราบอกอย่างนี้ พอเผาศพแล้ว โอ๋ย คณะกรรมการ  

กีช่ัน้อยูใ่นนัน้รกัษาอฐั ิ เขา้ไมถ่งึเปดิเลยไมไ่ด ้ครัน้ตอ่มา

ไมน่านนะทราบวา่อฐัขิองทา่นกลายเปน็พระธาตแุลว้ 

นัน่เหน็ไหมละ่ ทา่นเคยพดูใหฟ้งัตัง้แตอ่ยูบ่า้นนามน 

ท่านอาจารย์พรหม เวลาเงยีบๆ วนัไหนไมไ่ดข้ึน้หา

พอ่แมค่รจูารยม์ัน่ ก็แอบไปหาท่านคุยกันสองต่อสอง

ทุกคืนคุยสนุกสนาน ท่านพูดให้ฟังทุกแง่ทุกมุม  

ในการปฏิบัติธรรมของท่าน นี่ท่านก็ผ่านที่เชียงใหม่ 

ทา่นผา่นมานานแลว้นี ่ กร็ูไ้ดอ้ยา่งชดัเจนละซ ีทา่นเลา่

ให้ฟัง ถึงเรายังไม่รู้อีโหน่อีเหน่อะไร ทางปริยัติทาง

อะไรมันก็เข้ากันได้ๆ ลงใจทันที นี่อัฐิของท่านกลาย

เป็นพระธาตุ 

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕

วัดประสิทธิธรรม จ.อุดรธานี 
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หลวงปู่ลีฐิตธัมโมวัดเหวลึก จ.สกลนคร หลวงปู่ผางปริปุณโณวัดประสิทธิธรรม จ.อุดรธานี 



พระสาวก

54

หลวงปู่เกิ่งอธิมุตตโก

 เด็ดเดี่ยวมากนะท่านอาจารย์เกิ่ง 

นิสัยเด็ดเดี่ยวมากทีเดียว เดินตามหลัก

ธรรมหลักวินัย ทราบว่าท่านมรณภาพ

แล้วอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุ นี่ก็  

ลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเรา ลูกศิษย์ขั้น

ผู้ใหญ่ ท่านอาจารย์เกิ่ง-ท่านอาจารย์สีลา 

นีเ่ปน็อปุชัฌายม์าแลว้นะนี ่ เปน็อปุชัฌาย์

ฝ่ายมหานิกาย ยกทั้งวัดญัตติใหม ่ เป็น  

ลูกศิษย์หลวงปู่มั่ น เรา อาจารย์สีลา   

บา้นวาใหญ ่อากาศอำนวย ทา่นอาจารยเ์กิง่ 

บ้านสามผง ท่านอาจารย์เกิ่งบวชแล้ว 

ทา่นออกจากนีแ้ลว้ทา่นไปอยูท่างจงัหวดัชล 

จึงมีวัดกรรมฐานหลายแห่งทางนู้น 

วันที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

วัดโพธิ์ชัย จ.นครพนม 
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หลวงปู่หล้าขันติธโร

 ไปอยู่ ในโน้นท่านอาจารย์หล้า

ท่านอยู่กับชาวไร่เขา ท่านชอบป่าเป็น

ประจำ ไม่ออกมานอก เวลาท่านพูด

ธรรมะน่าฟัง ไปพักอยู่ที่นั่น เราก็ไปพัก

อยู่ลึกๆ นู่น ครั้นกลางคืนต้องมานั่งฟัง

ท่านพูดอะไรอีก 

วันที่ ๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

วัดป่าขันติยานุสรณ์ จ.อุดรธานี 
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หลวงปู่แหวนสุจิณโณ

 เข้าไปใส่กับหลวงปู่แหวนนะนั่น น้ำที่อยู่

ในถังของท่านเป็นน้ำที่สะอาดที่สุดไม่มีใคร  

ไปแตะเลย วันนั้นพระขี้ดื้อพังถังใหญ่ เลย   

ซัดกันเลย อู๊ย ผู้ เฒ่าตัวแดงหมด คือพลัง  

ของธรรม ขึน้ทแีรกกเ็ขา้ปับ๊จดุนีเ้ลย คอืการถามนี่ 

ถ้าไม่รู้ถามไม่ได้ ผู้ตอบถ้าไม่รู้ตอบไม่ได้ เป็น  

ภาคปฏิบัติล้วนๆ ไม่มีในคัมภีร์ เข้าจุดพับท่านก็

ใสผ่างมาเลยเราไมล่มื พอออกปับ๊ทา่นกผ็างมาเลย

ทนัท ี๑๐ นาทเีราตัง้นาฬกิาไว ้เรากห็ายสงสยัแลว้

ทีท่า่นตอบมา ครั้งที่สองนี้ปั๊บเข้าไปอันใหญ่เลย 

รวงรังใหญ่เลยครั้งที่สอง พอครั้งที่สองท่านก็

เปรี้ยงเลย ซัดเอาเสีย ๔๕ นาที ไหลเลยนะ  

ไม่มีหยุด ตัวแดง รวมเป็น ๕๕ นาทีสองพัก โฮ้ 

ท่านพอใจมาก ก็ธรรมของท่านประเภทนี้ไม่เคย

ได้พูดกับใคร เปิดให้ใครฟังเลย ก็มีเราเป็นพระ  

ขี้ดื้อไปพังถังเลยเทียว แตกกระจายซัดกัน โอ๊ย 

ท่านดีใจมาก ตัวแดง เสียงลั่นเลยเทียว 

วันที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ 
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หลวงปู่กงมาจิรปุญโญ

 ท่ า น อ า จ า ร ย์ ก ง ม า ท่ า น บ อ ก ว่ า  

ท่านจำพรรษาอยู่ที่นั่น ๕ ปีที่วัดทรายงาม   

ท่านไปสร้างวัดที่นั่น วัดทรายงามมีพระมาบวช

เยอะนะ ตอนนั้นมีท่านอาจารย์จันทร์ด้วย   

ท่านอาจารย์มหาทองสุก ท่านอาจารย์กงมา   

มีแต่พระองค์สำคัญด้วยนะไปสร้างวัด ไปอยู่ที่

วัดทรายงาม จากนั้นท่านอาจารย์กงมา ท่านก็

มาอยู่บ้านโคกนาสีนวน สร้างวัดดอยฯ มีแต่

พระองค์สำคัญนะเหล่านี้น่ะ 

 ที่ จันท์ยั งได้ครูบาอาจารย์ เป็นหลัก  

เป็นเกณฑ์ ตั้งเนื้อตั้งตัวทางด้านจิตใจได้เพราะ

ครูอาจารย์เหล่านี้ มีแต่องค์สำคัญๆ เสียด้วย 

 
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖

วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร 
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หลวงปู่แบนธนากโรวัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร 
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ท่านพ่อลีธัมมธโร

 น้ำพุทธมนต์ท่านทำคนภายนอกไม่รู้นะ 

ภายในท่านรู้กัน อย่างท่านพ่อลี พลังจิต  

ของทา่นแรงดทูา่นทำกร็ู ้ พลงัจตินุม่นวล พลงัจติ

ซ่าออกอย่างนุ่มนวลมี อย่างแรงมี พลังจิต  

ตา่งกนันะ อย่างท่านพ่อลีนี้เวลาทำน้ำพุทธมนต์

ท่านใส่ปั๊วะๆ นั่นพลังจิตของท่านพร้อมนะ 

พุ่งๆ เลย ใครไม่รู้เรื่องนะ เราไปนั่งดูอยู่ แต่  

ส่ วนมากท่ านมั ก จะมองมาหา เร า เ สมอ   

ท่านคงจะเห็นว่าต้องระวังตัวนี้ละ คงว่างั้น 

วันที่ ๒๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ 



พระสาวก

61

ท่านพ่อเฟื่องโชติโกวัดธรรมสถิตย์ จ.ระยอง 
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หลวงปู่ตื้ออจลธัมโม

 หลวงปู่ตื้อท่านอยู่บ้านข่า แต่ก่อนท่าน

ไปอยูท่างเชยีงใหม ่ภาคเหนอื ไปอยูน่านกวา่เพือ่น 

ภาคเหนอืขา้มไปถงึพะมง่พมา่ทีไ่หนละ หลวงปูต่ือ้ 

เวลาท่านมรณภาพไปแล้วอัฐิของท่านกลายเป็น

พระธาตุสวยงามมาก เราได้ไปดูแล้วพระธาตุ  

ที่วัดของท่าน พอถวายเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เราไปทีหลัง ว่าอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุ 

ไปดูสวยงามมาก ท่านเป็นนิสัยตรงไปตรงมา 

เป็นธรรมล้วนๆ ไปเลยไม่ได้แบ่งให้โลกนะ คือ

เปน็นสิยัธรรมไปเรือ่ยๆ จติของทา่นกเ็ปน็ธรรมแลว้ 

เวลาท่านแสดงออกนี้จะเป็นธรรม ธรรมคือตรง

ไปตรงมาๆ เรียกว่าธรรม ส่วนโลกก็มีพลิกนั้น

พลิกนี้บ้างสำหรับโลก ส่วนหลวงปู่ตื้อนี้ไม่มี   

มีแต่ธรรมล้วนๆ เรื่อยเลย 

วันที่ ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

วัดป่าอรัญญวิเวก จ.นครพนม 
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หลวงพ่อบุญจันทร์จันทวโร
วัดถ้ำผาผึ้ง จ.เชียงใหม่ 

หลวงปู่บุญเพ็งกัปปโก
วัดป่าวิเวกธรรม จ.ขอนแก่น 

หลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปทีโป
วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่ 
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หลวงปู่สามอกิญจโน

 หลวงปู่สาม ท่านบำเพ็ญองค์ของ

ทา่นเปน็พระทีร่ม่เยน็เปน็สขุ เทา่ทีห่ลวงตา

เคยทราบนิสัยและเคยสนิทสนมกับท่าน

ตลอดมา รู้สึกว่าท่านจะพูดน้อยมาก   

แต่กิริยาแห่งการกระทำของท่านนั้นไป

แบบสุขุมลึกๆ ตลอดมาเลย ท่านไม่ค่อย

แสดงออก นี่เวลาท่านมรณภาพแล้ว ก็ปิด

ไม่อยู่ บรรดาประชาชนทิศใดแดนใดก็มา

เคารพกราบไหว้บูชาในคุณธรรมของท่าน 

ทีเ่คยปฏบิตัดิมีาแลว้ตัง้แตเ่วลายงัมชีวีติอยู่ 

ถึงท่านล่วงไปแล้วความดีก็ทำให้ท่าน

เป็นสุข 

วันที่ ๓๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๔

วัดป่าไตรวิเวก จ.สุรินทร์ 
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หลวงปู่คำดีปภาโส

 ผ่านได้นะท่านอาจารย์คำดีผ่านได้ 

คุยกันถึงที่สุดเลยละ ถึงขั้นผ่านได้ ไม่นาน

ท่านก็เสีย กับเราสองต่อสองเอากันเสียจน.. 

เอาภาคปฏิบัติจิตตภาวนา ทางภาคปฏิบัติ

ท่านออกปฏิบัติก่อนเราก็จริงแต่ทางด้าน

จิตใจ รู้สึกเราจะมีหลักเกณฑ์มากกว่าท่าน 

เราได้แนะท่านเรื่อย แนะท่าน ท่านเลยถือเรา

เป็นอาจารย์ ท่านมหาบัวนั้นเป็นอาจารย์ของ

อาตมา ท่านว่าอย่างนั้น เราก็ตกใจ ทำไมจึง

ว่าอย่างนั้น ขอให้พูดอะไรถึงใจเถอะท่านว่า

อยา่งนัน้ เราไมท่ราบวา่จะตอบทา่นวา่อยา่งไร 

ขอให้พูดให้ถึงใจเถอะท่านว่า 

 
วันที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๓

วัดถ้ำผาปู่ จ.เลย 
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หลวงพ่อสีทนสีลธโน
วัดถ้ำผาปู่ จ.เลย 

หลวงปู่ท่อนญาณธโร
วัดศรีอภัยวัน จ.เลย 

หลวงพ่อแนนสุภัทโท
วัดซำขามถ้ำยาว จ.ขอนแก่น 
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หลวงปู่สิมพุทธาจาโร

 เอ หลวงปู่สิมก็ดูว่าจะอยู่ที่นั่นละมัง 

หลวงปูส่มินีอ้งคห์นึง่ รวม ๖ องคเ์ทา่ทีจ่ำไดน้ะ 

มีแต่เพชรน้ำหนึ่งผุดขึ้นที่เชียงใหม่ สถานที่เช่น

นั้นละเป็นสถานที่เพาะท่านผู้เลิศเลอ ในป่า  

ในเขาๆ ทา่นอยูใ่นปา่ในเขาทัง้นัน้แหละ กต็รงกบั

พระโอวาทที่ทรงสอนสดๆ ร้อนๆ จนกระทั่ง

ทุกวันนี้ ถือเป็นสำคัญมากทีเดียว รุกฺขมูล  

เสนาสนํ พอบวชเสร็จแล้วอุปัชฌาย์ต้องสอน   

ไมส่อนไมไ่ด ้ คอืเดด็ขาด ใหอ้ยูต่ามรกุขมลูรม่ไม้ 

ในป่าในเขา ตามถ้ำ เงื้อมผา ป่าช้าป่ารกชัฏ   

ที่แจ้งลอมฟาง อันเป็นสถานที่เหมาะสมกับ

การบำเพญ็ธรรม ปราศจากสิง่รบกวน จงอตุสา่ห์

พยายามอยู่และบำเพ็ญในสถานที่ เช่นนั้น

ตลอดชวีติเถดิ นัน่ฟงัซขิองเลน่เมือ่ไร ตลอดชวีติ 

วันที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่ 
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หลวงพ่อมหาทองอินทร์กุสลจิตโตวัดสันติธรรม จ.เชียงใหม่ 
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หลวงปู่มหาบุญมีสิริธโร

 นี่อัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุนะ 

อาจารย์มหาบุญมีกลายเป็นพระธาตุ อยู่ที่

มหาสารคาม เขาเรยีกวงัเลงิ คุน้กนัมากกบัเรานะ 

เพราะท่านเคยอยู่กับเราแล้ว จะเรียกตามหลัก

ธรรมชาติอย่างพระโปฐิละกับเณรนั้นก็ไม่ผิด 

ท่านถือเราเป็นอย่างนั้น ท่านเคารพมาก   

แต่ท่านเป็นอาวุโส ท่านเคารพในทางด้าน

ธรรมะธัมโม ทางพระวินัยเราเคารพท่าน 

เพราะพระวินัยมีอาวุโสภันเต ธรรมะไม่มี   

ถือคุณธรรมเป็นสำคัญ ท่านนับถือมากทีเดียว   

ลงเต็มที่ละ 

วันที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

วัดป่าวังเลิง จ.มหาสารคาม 
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หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน

 บรรดาลูกศิษย์ทั้ งหลาย ที่ ไปอบรมอยู่วัดป่า  

บ้านตาดทั่วประเทศไทย ไม่ใช่น้อยๆ ถา้พดูตามความสตัย์

ความจรงิแลว้หลวงตาบวันี้มีลูกศิษย์ฝ่ายพระนี้มากที่สุด 

วันที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี 
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พระอาจารย์สิงห์ทองธัมมวโร
วัดป่าแก้วชุมพล จ.สกลนคร 

หลวงปู่บุญมีปริปุณโณ
วัดป่านาคูณ จ.อุดรธานี 

หลวงปู่เพียรวิริโย
วัดป่าหนองกอง จ.อุดรธานี 
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หลวงปู่ลีกุสลธโร
วัดภูผาแดง จ.อุดรธานี 

หลวงปู่คำตันฐิตธัมโม
วัดป่าดานศรีสำราญ จ.บึงกาฬ 

หลวงปู่ฟักสันติธัมโม
วัดพิชัยพัฒนาราม จ.จันทบุรีี 
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หลวปู่สอพันธุโล
วัดป่าหนองแสง จ.ยโสธร 

หลวงพ่ออุ่นหล้าฐิตธัมโม
วัดป่าแก้วชุมพล จ.สกลนคร 

หลวงพ่ออินทร์ถวายสันตุสสโก
วัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานีีี 
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พระอาจารย์สุดใจทันตมโนวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี 

พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตวัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี 

หลวงปู่ปัญญาวัฑโฒวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานีี 

พระอาจารย์วันชัยวิจิตโตวัดป่าภูสังโฆ จ.อุดรธานีี 
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แม่ชีแก้วเสียงล้ำ
สำนักชีบ้านห้วยทราย จ.มุกดาหาร 
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หลวงปู่เขียนฐิตสีโล

 ท่านเจ้าคุณเขียนท่านจะเอาแต่  

เทปเราฟงัตลอด ฟงัเทปเราตลอด พอตกคำ่

มานี้เสียงอ็อดๆๆอยู่องค์เดียว อย่างนั้น

เป็นประจำนะ เรียกว่าท่านลงอย่างลึกๆ 

ลับๆ เงียบๆ นี่ก็กลายเป็นพระธาตุนะ   

อัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุ จิตท่านลง

แล้วก็เป็นอย่างนั้นละ มันลงที่จิตนะ จิตนี่

สำคัญมาก ถ้าจิตไม่ลงอย่างไรก็ไม่ดี ถ้าจิต

ลงแล้วยอบเลย เป็นอย่างนั้น 

วันที่ ๒๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

วัดรังสีปาลิวัน จ.กาฬสินธุ์ 
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หลวงปู่บุญจันทร์กมโล

 ผูม้ธีรรมในใจตายเมือ่ไรทา่นพรอ้มเสมอ 

ท่านไม่เดือดร้อนนะ ถ้าไม่มีธรรมในใจนี้ แหม 

เดือดร้อนมาก สมบัติเงินทองข้าวของกอง  

เท่าภู เขาก็ตาม มันเดือดร้อนอยู่ภายในใจ   

สิ่งเหล่านั้นเขาไม่มาเดือดร้อนกับเรา เขาไม่ได้

เป็นเศรษฐีเขาไม่ได้เป็นความสุข ความทุกข์  

ในสมบัติเหล่านั้น คนต่างหาก ถ้าว่าเป็นเศรษฐี

ก็เศรษฐีคน ถ้ารอบคอบก็เป็นเศรษฐี เศรษฐีเงิน 

เศรษฐีธรรม ถ้าไม่รอบคอบ ก็จมได้คนอยู่  

นี้ต่างหาก เพราะฉะนั้น พระท่านจึงไม่เห็น  

มีความจำเป็นกับอะไร ตายแล้วเผาเลย ไม่เผา

ไม่ฝังก็ เอาเสื่อขาดพันแล้วโยนลงเหวเลย   

ทา่นไมเ่หน็ยุง่อะไร ทา่นไมห่วงัความไดค้วามเสยี

อะไรจากร่างกายซึ่ ง เป็นของเน่าเฟะๆ นี้   

ท่านเอาจิตของท่านที่บำเพ็ญมาแล้ว ต่างหาก 

นัน่ละเศรษฐธีรรม อยูต่รงนัน้ ไมไ่ดม้าอยูก่บัสรรีะ 

ทำอะไรก็ทำลงไปซิ 

วันที่ ๒๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๘

      วัดสันติกาวาส จ.อุดรธานีี 
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หลวงปู่เจี๊ยะจุนโท

 จิตท่านก็ภูมิสูง สูงเต็มที่ละจิต

อาจารย์เจี๊ยะ เคยเล่าภาวนาให้ฟังตั้งแต่

อยู่กับหลวงปู่มั่นด้วยกัน จิตท่านเป็นมา

ตั้งแต่ต้นนะ ออกบวชทีแรกก็เป็นลูกศิษย์

ท่านอาจารย์กงมา แล้วก็ติดสอยห้อยตาม

เข้ามาถึงพ่อแม่ครูจารย์มั่น จากนั้นก็พัน

กันมาเลย จิตท่านดี  

วันที่ ๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม จ.ปทุมธานีี 
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หลวงปู่บัวสิริปุณโณ

 ตั้ งแต่นี้ ต่ อ ไปเอาให้ เต็ม เหนี่ ยววันนี ้  

เพราะมันจวนแล้วนี ่ มันไปติดอยู่เท่านี ้ เหมือนว่า

กระดาษบางๆ ปิดนี้มันมองไม่เห็น กระดาษบางๆ 

เท่านั้นละไม่ได้ภูเขาทั้งลูกปิดนะ กระดาษบางๆ 

ปดิไวม้องไมเ่หน็ เทา่นัน้แหละ พอเราเปดิกระดาษ

บางๆ ออก เอา ภาวนา นั่นละที่ว่าคานกุฏิหัก 

กำลังพิจารณาไปถึงจุดที่แกบอกเข้าใจว่าหมดแล้ว 

เราเปิดทางให้เท่านั้นมันก็ลง นี่ละที่ว่าคานกุฏิหัก 

พอมาถึงจุดนั้นแล้วผางลงเลย เหมือนคานกุฏิหัก 

พอจิตทำงานอย่างสนั่นหวั่นไหวหยุดไปแล้วนี้   

ดอูะไรกฏุกิย็งัดีๆ  อะไรกย็งัดีๆ  โอ ้นีค่านอวชิชาหกั

ท่านว่า ท่านพูดเองนะ ว่าคานอวิชชาหักว่า  

วันที่ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

วัดป่าหนองแซง จ.อุดรธานี 
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หลวงปู่จันทร์โสมกิตติกาโร

 ท่านจันทร์โสม ท่านเป็นพระปฏิบัติดี

ปฏบิตัชิอบ พระปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบเหมอืนกบั

ได้แก้วสารพัดนึกบรรจุภายในหัวใจ ไปที่ไหน

เย็นไปหมด ธรรมเย็นที่หัวใจเท่านั้น ไม่มี

อะไรจะเยน็จะอศัจรรยเ์ทา่ธรรมกบัใจกลมกลนื

เป็นอันเดียวกัน ธรรมจึงเป็นของเลิศเลอ  

ที่โลกทั้งหลายยอมกราบกันทั้งนั้น อย่างอื่น

เขาไม่ยอมกราบง่ายๆ นะ โลกมนุษย์เรา  

เฉพาะมนุษย์เราเป็นโลกทิฐิมานะสูงมากนะ  

แต่ธรรมแล้ว โลกมนุษย์เรานี้กราบก่อน

เพื่อนเลย 

วันที่ ๒๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

วัดป่านาสีดา จ.อุดรธานี 
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หลวงพ่อพุธฐานิโย

 เจา้คณุพธุไมใ่ชค่นคบัแคบตบีตนัอัน้ตู้

ตระหนี่ถี่ เหนียว เป็นคนมีเมตตา จิตใจ  

กวา้งขวาง การทำงานสงเคราะหโ์ลกเตม็กำลงั

เหมอืนกนั เพราะฉะนัน้เราจงึเชือ่เจา้ของเจดยี์

ว่าไม่ขาด ว่างั้นเลย สมบูรณ์เป็นลำดับลำดา

ไปเรื่อยๆ อันนี้ขึ้นกับเจ้าของเหมือนกัน 

ขึน้อยูใ่นเจา้ของๆ จนไดแ้หละ รากฐานอยูน่ัน้ 

เช่ นอย่ า ง เจดี ย์ เจ้ า คุณพุ ธก็ ขึ้ นอยู่ กั บ  

เจ้าคุณพุธ ถ้าหากว่าตัวแกนจืดชืดแล้ว   

อะไรกจ็ดืชดืไปตามๆ กนั ถา้แกนมีรสมีชาติ

เป็นเครื่องดึงดูด อะไรมันก็ดึงดูดเข้ามา   

เรื่องบุญเรื่องกรรมเป็นอย่างนั้นนะ เรื่องบุญ

เรื่องกรรมเป็นพื้นฐานสำคัญมากในพุทธ

ศาสนาเรา  

วันที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๘

วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา 
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พระอาจารย์จวนกุลเชฎโฐ

 พระอรหนัตม์ ี๔ ประเภท ประเภท สกุขวปิสัสโก 

นี้หมายถึงว่า รู้อย่างสงบเงียบไปเลยไม่บอกขณะ   

ท่านสิงห์ทองก็มาเล่าให้ฟัง ผลทุกอย่างก็เป็นที่ยอมรับ

กันแล้ว นี้อัฐิท่านก็กลายเป็นพระธาตุแล้ว ท่านจวน

องค์หนึ่งที่ตกเครื่องบินตายคราวนั้น มีอัฐิกลายเป็น

พระธาตุ ๒ องค์ คือท่านสิงห์ทองกับท่านจวน ที่พระ 

๕ องค์ตาย คือลงอัฐิกลายเป็นพระธาตุแล้วก็ตีตรา

ความสิ้นกิเลส หรือตีตราพระอรหันต์อย่างเต็มที่ละ 

วันที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

วัดเจติยาคีรีวิหาร จ.บึงกาฬ 
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หลวงปู่หล้าเขมปัตโต

 ท่านหล้าภูจ้อก้อ ก็เคยอยู่หนองผือ  

กับเรา พอหลวงปู่มั่นมรณภาพแล้วก็ ติดสอย

หอ้ยตามเราไปอยูท่ีห่ว้ยทราย เราจากหว้ยทราย 

ไปจันฯ ท่านก็เลยอยู่ที่ภูจ้อก้อเรื่อยมา นี่อัฐิ

ของท่านก็กลายเป็นพระธาตุ หลายองค์มั้ยล่ะ 

พิจารณาสิ  

วันที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔

วัดภูจ้อก้อ จ.มุกดาหาร 
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หลวงปู่ศรีมหาวีโร

 อาจา รย์ ศ รี ท่ าน เป็ นผู้ มี นิ สั ย

วาสนากว้างขวาง ในบรรดาสาวกทั้งหลาย

ครั้งพุทธกาลก็มีเป็นคติตัวอย่างเรื่อยมา

จนปัจจุบันนี้ ครูบาอาจารย์ทั้ งหลาย  

มีบริษัทบริวารมากน้อยต่างกันๆ ขึ้นอยู่

กับนิสัยวาสนา สิ่งเหล่านี้ใครจะเสกสรร

ปั้นยอให้มีให้เป็นขึ้นมาไม่ได้ มันต้อง

เกี่ยวโยงกับต้นนิสัยวาสนาก็คือผู้ เป็น

หวัหนา้บรษิทับรวิารทัง้หลาย อนันีท้า่นศรี

ท่านก็เป็นหัวหน้าบริษัทบริวาร ท่านอยู่

จังหวัดร้อยเอ็ด ท่านมีบริษัทบริวารมาก 

ทั้งประชาชนญาติโยมและพระทั้งหลาย  

ที่ตั้งเป็นสำนักในบรรดาลูกศิษย์ของท่าน 

เป็นร้อยๆ สำนักมีอยู่ทุกภาคๆ นี่ก็คือ  

ลูกศิษย์ของท่านที่ลงใจต่อท่าน ปฏิบัติ

ตามท่านเรื่อยมา 

วันที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

วัดป่ากุง จ.ร้อยเอ็ด 



หลวงปู่บุญศรีญาณธัมโม
วัดป่าน้ำคำน้อย จ.ยโสธร 

หลวงปู่สิลาขันติโก
วัดป่าดงนางย่อง จ.ร้อยเอ็ด 

หลวงปู่หวาจัตตสัลโล
วัดป่าศรีสมพร จ.นครพนม 

หลวงปู่อินทร์วุฑฒิสาโร
วัดป่ากุง จ.ร้อยเอ็ด 

หลวงปู่สุธนเมธีโร
วัดป่ากุง จ.ร้อยเอ็ด 
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หลวงปู่ผางจิตตคุตโต

 พูดถึงเรื่องพญานาค หลวงพ่อผาง

สำคญัอยูน่ะ กบัพวกงพูวกพญานาค นีล่ะ

อำนาจวาสนาของคน มีฤทธาศักดานุภาพ 

ปัจจุบันนี่หลวงพ่อผางขอนแก่น นั่นน่ะ

ท่านบวชทีหลังเรา ตอนท่านไปเราก็อยู่  

ที่นั่นวัดนามน ที่ท่านศึกษาปรารภกับ

หลวงปู่มั่น ท่านก็เทศน์อย่างเด็ดทีเดียว 

นั่นล่ะท่านได้ธรรมะนั่นล่ะมา ใส่เปรี้ยงๆ 

ลงท่านคงเล็งดูแล้ว เหมาะแล้ว ธรรมะ  

จึงไม่มีอ่อนข้อเลย เด็ดตลอดจนจบ ใส่

เปรี้ยงๆ เหมือนคนโกรธแค้นกันมาได้  

ห้ากัปห้ากัลป์ พอมาก็ปรี่ ใส่กัน เลย  

ว่างั้นเถอะน่ะ นั่นล่ะผู้เฒ่าได้อันนั้นมา 

มาพิจารณาก็ได้คติตั้งแต่นั้นมา เอาจน

ทะลุไป นี่ล่ะองค์นี้หลวงพ่อผาง 

วันที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๖

วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น 
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พระอาจารย์เสถียรสมาจาโร

 นั่น องค์หนึ่งพระภาวนา ชื่อเสถียร ท่าน

เป็นคนอุดรแล้วท่านไปภาวนาอยู่ทางเขตต่อพม่า 

เมืองไทย-พม่าเขตต่อ นี่สำคัญมากนะ ชื่อเสถียร 

บ้านเดิมท่านอยู่อุดร พาพ่อพาแม่ไปอยู่ทางนู้น  

มีที่สะดวกสบาย การทำมาหาเลี้ยงชีพก็สะดวก   

ทุกอย่างสงบสงัดทั้งด้านธรรมทั้งด้านโลก ท่านเลย

ชวนพอ่แมท่า่นไป ทา่นเขา้ทา่อยูน่ะ แลว้ไดป้ระโยชน์

ทางนูน้ ชือ่เสถยีร นูน่อาจารยช์า ทา่นบญุม ีทา่นอทุยั 

ทา่นวนัชยั หลวงพอ่ตนั ทา่นปญัญา นีเ่พชรนำ้หนึง่

มีหลายองค์นะนี่ ท่านสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าเป็น

สมัยครั้งพุทธกาลเป็นพระอรหันต์ ทุกวันนี่เทวทัต

มันขวางหูขวางใจ ว่าอรหันต์ไม่ได้ เทวทัต คือพระ

ที่ท่านจะรู้กันต้องเป็นนักภาวนาด้วยกัน ได้สนทนา

กันในวงภายในๆ รู้กันแต่ว่าภายใน นอกนั้นไปท่าน

เหมือนไม่รู้ไม่ชี้ เพราะฉะนั้นวงกรรมฐานกันมอง

เห็นกันรู้กันทันทีๆ เพราะทราบจากใจ 

วันที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒

วัดวาชูคุ จ.กาญจนบุรี 



สายมหานิกาย 

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔

"...สำนักไหนๆ(เรา)ไปๆ

พอแนะยังไงเราก็แนะๆ

เพราะเราสงวนกรรมฐานมาก

คือกรรมฐานนี้ละเราแน่ใจ

จะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผล

แทนองค์ศาสดาและสาวก

ทั้งหลายเรื่อยมา

ด้วยภาคปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

เพราะฉะนั้นเราจึงสงวนมาก..."
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สุปฏิปันโน
 

 เราบอกตรงๆ ธรรมยุต-มหานิกายเราไม่มี มีแต่สุปฏิปันโนเท่านั้นเป็นอันเดียวกันเลย เรื่องชื่อนั้นชื่อนี้ตั้งแต่ไก่เขาก็มี   

ไม่เห็นวิเศษวิโสอะไร ตั้งชื่อแดนสวรรค์ถ้าปฏิบัติเลวทรามดูไม่ได้นะ ตั้งชื่อตั้งนามจึงตั้งไว้พอรู้จัก เป็นกฎเป็นเกณฑ์วรรคนั้นวรรคนี้ไป

เท่านั้นเอง สายอาจารย์ชากับหลวงปู่มั่น นี้มันเป็นอันเดียวกันมาดั้งเดิม ตั้งแต่หลวงปู่มั่นเป็นอาจารย์สอนอาจารย์ของอาจารย์ชา  

อีกทีหนึ่ง อาจารย์เหล่านี้มาเป็นอาจารย์ของอาจารย์ชา แม้อาจารย์ชาเองก็เคยไปหนองผือเหมือนกัน ตอนที่เราอยู่ที่นั่น ท่านก็  

ไปพักอยู่นั้นหลายวัน ไปศึกษาอบรมอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น 

 

 เราจึงถือเป็นอันเดียวกันหมด สายเดียวกันหมด เพราะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นด้วยกัน คำว่าธรรมยุต-มหานิกาย  

ไม่มีสำหรับเราเอง แม้แต่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่น ท่านก็ไม่มีจะเห็นได้มีฝ่ายธรรมยุต-มหานิกายซึ่งเป็นกรรมฐานด้วยกันมีอยู่นี้   

ก็เพราะหลวงปู่มั่นไม่ให้ญัตติอาจารย์ของอาจารย์ชาเหล่านี ้ อาจารย์มีหลายองค์นะ ฝ่ายมหานิกาย อาจารย์ทองรัตน ์ อาจารย์กินร ี

อาจารย์ไหนต่อไหนหลายองค์นะ มาเคารพเลื่อมใสในปฏิปทาของท่าน แล้วพร้อมกันอยากมาขอญัตติ และเป็นลูกศิษย์ของท่าน   

ท่านบอกว่า “ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายญัตติแล้ว ท่านทั้งหลายมีพวกมาก ผลประโยชน์ก็จะไม่ขยายออกไป เพราะโลก  

ถือสมมุติ” ท่านว่าอย่างนั้นนะ 

 

 “ญัตติเป็นฝ่ายธรรมยุตแล้ว ฝ่ายของท่านก็จะขาดผลประโยชน์ไป จึงเป็นการคับแคบผลประโยชน์ไม่ค่อยมีมาก” ท่านจึง  

ออกสั่งว่า “ไม่ต้องญัตติ คำว่าธรรมยุต-มหานิกายเป็นชื่ออันหนึ่งต่างหากส่วน สุปฏิปนฺโน อุชุญาย สามีจิปฏิปนฺโน นี้เป็นพื้นฐาน  

ของศาสดาองคเ์อก ทีป่ระทานไวใ้หพ้ระสงฆป์ฏบิตัติวัอยา่งนี ้เหลา่นีแ้ลเปน็เนือ้เปน็หนงัอนัแทจ้รงิ ไมไ่ดเ้ปน็อยูก่บัธรรมยตุ-มหานกิาย 

เมื่อพวกท่านทั้งหลายมาญัตติแล้ว บรรดาคณะของท่านก็จะแยก ถือว่านี้มาฝ่ายนี้ นู่นไปฝ่ายนู้น ผลประโยชน์ไม่ค่อยมีมาก เมื่อเป็น

เช่นนั้นจึงไม่ให้ญัตติ เพราะผลประโยชน์เสมอกันหมด ญัตติแล้วผลประโยชน์จะขาดอีกอันหนึ่ง ถ้าเมื่อไม่ญัตติผลประโยชน์จะเพิ่มขึ้น 

“ท่านเล็งเห็นผลประโยชน์หาผลประโยชน์” 

 
วันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๕
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หลวงปู่ทองรัตน์กันตสีโล

 ลูกศิษย์ของท่านฝ่ายมหานิกาย  

ไปศึกษาอบรมกับท่านน้อยเมื่อไร เป็น  

ลกูศษิย์ๆ  ไปศกึษาอบรมกบัทา่นมเียอะนะ 

นับตั้งแต่ อาจารย์ทองรัตน์ อาจารย์กินรี 

เราจำไมไ่ด ้สำหรบัทา่นบรรยายใหฟ้งัหมดนะ

หลวงปู่มั่น ก็ลูกศิษย์ของท่านนี่ ท่านไม่ได้

ว่าธรรมยุตไม่ได้ว่ามหานิกายนี่ ท่านถือ

เป็นลูกศิษย์ศากยบุตรด้วยกันทั้งนั้น ขอให้

ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเถิดท่านว่างั้น  

วันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๔

วัดป่ามณีรัตน์ จ.อุบลราชธานี 
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หลวงปู่มีญาณมุนี

 อาจารย์มีสูงเนิน นี่อัฐิของท่าน

กลายเป็นพระธาตุ โอ้ย วันนั้นรู้สึกท่านดีใจ 

ท่านแสดงอาการอย่างชัดเจนมาก ก็เราบุก

เขา้ไปหาทา่นในเขา ทา่นอยูใ่นเขาทีม่วกเหลก็ 

พอดีเรามีโอกาสไปทางนั้นเราก็เลยบุก

เข้าไปหาท่านเลยละ ไปท่าน..โอ้ย ท่านมหา

ไปได้อย่างไร ขึ้นเลยละนะ ท่านแสดง

อาการความดีใจตื่นเต้นนะ เมตตาหลาน 

เรานี่ เหมือนหลานท่าน ท่านแก่กว่าเรา 

ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นมานานนะ

อาจารย์มีสูงเนิน  

วันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

วัดป่าสูงเนิน จ.นครราชสีมา 
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หลวงปู่กินรีจันทิโย

 อาจารย์ กิ น รี ที่ เ ป็ นอาจารย์ ของ

อาจารย์ชา มาศึกษาอบรมกับท่าน ท่านก็มา

ขอญัตติ ท่านสั่งเองเลยไม่ต้องญัตติ ทั้งสอง

นิกายนี้สังคมยอมรับสมบูรณ์แบบแล้ว ไม่เป็น

สัคคาวรณ์ มัคคาวรณ์ คือไม่ห้ามมรรคผล

นิพพาน สังคมยอมรับแล้วสมบูรณ์แบบ ให้ตั้ง

หน้าตั้งตาปฏิบัติ ถ้ามาญัตติเสีย โลกมันถือ

สมมุติ พอมาญัตติปั๊บนี้ท่านทั้งหลายมีเพื่อน

ฝูงมากมายมาเข้าเงียบๆ พวกนั้นก็ขาดผล

ประโยชน์ เพราะฉะนั้นจึงไม่ให้ญัตติ ท่านสั่ง

เลย ท่านพูดเอง ไม่ให้ญัตติ ลูกศิษย์ตถาคต

ทั้งมหานิกายทั้งธรรมยุต สังคมยอมรับกัน

หมดแล้วสมบูรณ์แบบด้วยความเป็นพระด้วย

กัน และไม่ห้ามมรรคผลนิพพาน มีสิทธิที่จะได้

มรรคผลนิพพานจากการปฏิบัติของตนทั่ว

หน้ากัน 
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘

วัดกัณตศิลาวาส จ.นครพนม 
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หลวงปู่บุดดาถาวโร

 หลวงพ่อบุดดา อายุ ๑๐๐ ปีพอดี   

ผู้เฒ่าก็สำคัญ อยู่ถึงร้อยปีนี่พอแล้วล่ะ เป็นว่า

หลวงพ่อบุดดานี่เป็นพระสำคัญอยู่นะ ทางด้าน

จิตใจสำคัญอยู่ แต่ข้างนอกพวกนั้นเอาไปถลุง

หมดแหละ พวกผีพวกเปรตน่ะ ทางภายนอก

ถูกเขาถลุงหมดแหละ ก็ผู้ เฒ่าปล่อยแล้วนี่  

ว่าอะไรก็ปล่อยไปเลย พวกนั้นก็สนุกถลุงแหละ 

คุ้นกันนะกับเราก็ดี แต่ไม่ได้พูดธัมมะธัมโมกัน

โดยเฉพาะ แต่พอเชื่อแน่ในใจแล้ว ผู้เฒ่านี่เป็น

พระสำคัญ ในสำนวนโวหารพูดอะไรออกมา  

มันก็แปลกๆ อยู่ มันแปลกมาจากใจนั่นล่ะ  

จะมาจากไหน ใจไม่แปลกมันก็ไม่แปลก ถ้าใจ

แปลกมันแปลกทั้งนั้นน่ะ กิริยาแสดงออกมัน

แปลกมันแปลกออกมาจากหัวใจน่ะ ผู้ เฒ่า

สำคัญอยู่องค์หนึ่ง 

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

วัดกลางชูศรีเจริญสุข จ.สิงห์บุรี 
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หลวงพ่อชาสุภัทโท

 “ . . .ผมสนิทสนมกับอาจารย์ชา  

มานาน ได้คุยธรรมะทางด้านภายในกันแล้ว

หายสงสัย จึงบอกได้ตรงๆ ว่า อาจารย์ชานี้

คือเพชรน้ำหนึ่ง ถ้าจะพูดในสมัยครั้ง  

พุทธกาลท่านว่า พระอรหันต์องค์หนึ่ง

นั่นเอง...” 

วันที่ ๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑

วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานีี 
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 ทางวัดหนองป่าพงผมก็ไป ไปเทศน์ที่อุบลฯ ไปพักที่วัดหนองป่าพง ที่อื่นผมไม่สนิทใจ วัดกรรมฐานอยู่ที่ไหนบุกเข้าไปเลยละ 
ผมไปทีไรผมก็ไปพักวัดหนองป่าพงทุกทีเลย ผมสบายใจ ผมเย็นใจ มองดูทุกสิ่งทุกอย่างของพระชื่นใจ นี่ละความชื่นใจคือ  
พระผู้มีธรรมแล้วชื่นใจด้วยกัน จากนั้นได้โอกาสผมก็ไปนู้นทาง อ.เดชอุดม (วัดเขื่อนสิรินธร) นั่นละพระวัดหนองป่าพงท่านพาไป   
รู้แต่ว่าวัดนั้นเหมาะสมมากก็เลยเผดียงพระบ้าง หากว่าพอเป็นไปได้พระที่วัดหนองป่าพงเราก็รู้สึกว่ามีหลายองค์พอสมควร สถานที่นี่
กไ็มท่ำความเพยีรใหด้อ้ยลงตา่งจากวดัหนองปา่พง เปน็สถานทีส่งบสงดัยิง่กวา่นัน้อกี ควรจะมพีระอยูส่บืเนือ่งกนัไปเรือ่ยๆ ผมวา่งัน้นะ 

 

วันที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓ 

 

 ธรรมดาโลกเราต้องถือสมมุติ คณะนั้นคณะนี้ เมื่อท่านเหล่านี้มาญัตติเสียแล้ว บรรดาเพื่อนฝูงที่เป็นสายเดียวกันก็จะ  

เข้าหาลำบาก เพราะฉะนั้นจึงไม่ให้ญัตติ เพื่อจะเปิดทางให้บรรดาเพื่อนฝูงทั้งหลายเข้ามาแล้วได้เป็นประโยชน์อันกว้างขวาง   

ท่านว่าอย่างนั้น ก็เป็นจริงๆ เห็นไหม สายอาจารย์ชากว้างขนาดไหน อาจารย์ชาก็เคยไปอยู่วัดหนองผือด้วยกันนี่นะ ตอนที่ท่านไป

ศึกษาอบรมเราก็อยู่ที่นั่น ถึงคุ้นกันมาตั้งแต่โน้นละกับอาจารย์ชานะ ที่นี่ท่านก็มา..อาจารย์ชา ที่หนองป่าพงเราก็ไป ไปเวลาไหน  

เราไปพักหนองป่าพง เราไม่พักที่อื่นนะ ไปทีไรเราไปพักหนองป่าพง วัดอาจารย์ชานั่นแหละ เป็นอย่างนั้นตลอดมา 

 

 ทางอบุลฯ ไปหมดแหละสายกรรมฐานอยูท่ีไ่หนๆ เราไปหมด จนกระทัง่ถงึเขือ่นสรินิธรทีไ่หนๆ วดัปา่เปน็สายของหนองปา่พง 

เราไปพักหนองป่าพงแล้วก็ให้พระที่วัดหนองป่าพงพาไป สำนักไหนๆ ไปๆ พอแนะยังไงเราก็แนะๆ เพราะเราสงวนกรรมฐานมาก   

คอืกรรมฐานนีล้ะเราแนใ่จ จะเปน็ผูท้รงมรรคทรงผลแทนองคศ์าสดาและสาวกทัง้หลายเรือ่ยมา ดว้ยภาคปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ เพราะฉะนัน้  

เราจึงสงวนมาก พระกรรมฐานอยู่ที่ไหนนี้คือกองแห่งธรรมจะอยู่ที่นี่ ธรรมจะงอกเงยขึ้นที่นี่ เพราะฉะนั้นเราถึงไป ถ้าเป็นกรรมฐาน

อยู่ที่ไหน อย่างไปทางกรุงเทพก็เหมือนกัน อยู่ทางด้านตะวันออกทางเมืองชลก็เหมือนกัน เราไปเรื่อยนะ พอไปถึงกรุงเทพแล้ว  

เราก็ไปเขาฉลาก แล้วก็แถวนั้น เขาเขียวเขาอะไร 

 

 

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔ 
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 พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีมากน้อยชุ่มเย็นไปตามลำดับลำดานะ ไม่เหมือนพระโกโลโกโสขวางบ้านขวางเรือน ขวางชาติศาสนา 
ขวางหูขวางโลก พระไปไหนมีความยิ้มแย้มแจ่มใส ชื่นตาชื่นใจ กราบไหว้บูชาไม่มีวันจืดจาง นี่คือธรรม พอเห็นพระก็เท่ากับเห็นธรรม 
ได้ยินเสียงพระก็คือได้ยินเสียงอรรถเสียงธรรม กราบไหว้บูชาพระ ก็คือกราบไหว้ธรรมนี ่ ระลึกพระเมื่อไรก็เท่าระลึกถึงธรรมเมื่อนั้น   
นี่แหละพระกับธรรมก็ใกล้ชิดติดพันอยู่ด้วยกัน คือพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไม่นิยมนิกายใด อันนั้นเป็นชื่อเป็นนามให้กิเลสหลอกลวง
ต้มตุ๋น ให้แยกเป็นฝักเป็นฝ่ายแตกร้าวกัน พระของพระพุทธเจ้าจริงๆ แล้ว ไม่ว่านิกายใดเป็นศากยบุตร ลูกพระพุทธเจ้าด้วยกันทั้งนั้น 
มองเห็นหน้ากันยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยอรรถด้วยธรรม มีความเคารพจริงใจต่อกันทันทีสนิทสนมกันประหนึ่งว่าพ่อแม่เดียวกัน 

 

วันที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ 

wmj website
Typewritten Text
ณ วัดมาบจันทร์
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 วันหนึ่งผมไปเทศน์ที่วัดมาบจันทร์ ไปวัดมาบจันทร์ ท่านอะไรนะเป็นสมภารอยู่ที่นั่น ตอนกลางวันได้ไปพักอยู่ที่นั่น   

ตอนบ่ายก็ไปเทศน์ที่ท่าเรือ เทศน์ที่วัดมาบจันทร์ก็เทศน์เต็มเหนี่ยวเหมือนกัน เห็นเพื่อนฝูงตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ธรรมะออกเอง  

ไม่ต้องบอกหรอก ถ้าไม่ตั้งใจปฏิบัตินี่ โอโห ไขตู้ธรรมนี่ไขแล้วไขอีก ถ้ามาแตกกระจัดกระจายแล้วแตกไปเลย ไม่เป็นอรรถเป็นธรรม  

ถ้าควรจะออกแล้วไม่ต้องบอก พุ่งทันทีเลย ธรรมออกในที่สะอาด ที่สกปรกธรรมไม่ออก สกปรกเท่าไหร่ยิ่งแล้วกัน 

 

วันที่ ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓ 
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หลวงพ่อเลี่ยมฐิตธัมโมวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานีี หลวงพ่อบุญชูฐิตคุโณวัดป่าโพธิญาณ จ.อุบลราชธานีี 
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พระอาจารย์ประสพไชยกันตสีโล
วัดจิตตภาวนาราม จ.ปทุมธานีีี 

พระอาจารย์อนันต์อกิญจโน
วัดมาบจันทร์ จ.ระยอง 

พระอาจารย์อัครเดชถิรจิตโต
วัดบุญญาวาส จ.ชลบุรีีีี 
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หลวงพ่อใช่สุชีโว

 ที่ ไ ห น เ ป็ น ส ถ า น ที่ ป ฏิ บั ติ ดี  

ปฏิบัติชอบเราเข้าหมด อย่างท่านใช่  

ทางเมืองชลกับเราก็ เป็นอันเดียวกัน  

กับวัดป่าบ้านตาด วัดเขาเขียววัดเหล่านี้

เป็นอัน เดี ยวกับวั ด เรา เรา ไปหมด   

เขาฉลากนี้ เราก็ไปไม่รู้กี่ครั้ง ตั้งแต่สมัย

ท่านอาจารย์ใช่อยู่นั้นท่านนิมนต์ไปพัก

เป็นประจำ ที่เขาฉลากเราก็เคยไปพัก   

เปน็สถานทีส่งบสงดั อาจารยใ์ชท่า่นปฏบิตัิ

ดีปฏิบัติชอบ คุ้นกันมาตั้งแต่ท่านอายุ

พรรษายังน้อยๆ นู่น 

วันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

วัดปาลิไลยวัน จ.ชลบุรี 
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 วัดเขาฉลากก็ตั้งแต่ ๓๐ กว่าปีแล้วนะผมเคยไปพักอยู่ที่วัดเขาฉลาก 

แม้แต่ผมไปพักอยู่ที่โน่นผมก็มา ไปพักอยู่ที่พัทยา หลีกแขกหลีกคน ตอนนั้น

หมอเขากำชับกำชาไม่ให้รับแขก โหย อยู่ที่นี่ไม่ได้ไม่ให้รับแขก ขโมยหนีเลย  

ไม่ให้ใครทราบนะ ออกโน้นออกนี้ปั๊บถึงชลบุรี ถามหาสำนัก เราไปพักอยู่  

ในสวนลึกๆ ข้างทางทิศใต้วัดช่องลม เหมาะดีนั่น ผมก็เลยปลูกศาลาเล็ก  

หลังหนึ่ง เป็นศาลากรรมฐาน เทคอนกรีต ทุกอย่างแน่นหนามั่นคงหมด กะว่า

ประมาณสัก ๕-๖ องค์ก็เห็นจะพอดี ทำศาลาเล็กหลังหนึ่ง แล้วก็ปลูกกุฏิขึ้น

อีก ๓ หลัง ผมไปพักอยู่ที่นั่น นั่นก็สบายดี เป็นเวลานาน ผมพักอยู่นั่นผมก็ไป

ที่วัดเขาฉลาก ผมไปอยู่เรื่อย กลางวันผมไปนอนอยู่วัดเขาฉลาก  

ตีนเขา สบายๆ เย็นๆ ผมมา 
 

วันที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓ 
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หลวงปู่ทาจารุธัมโม

 หลวงพ่อทาท่านก็บำเพ็ญความดีงามมา 

ท่านรู้สึกว่ามีความอบอุ่นภายในจิตใจของท่าน 

เรื่องตาย ตายด้วยกัน แต่ผู้หนึ่งทำความดีงาม  

ตายก็ไปด้วยความอบอุ่น แต่ผู้สร้างตั้งแต่ความ

ชัว่ชา้ลามกใสต่วัเองตายแลว้ไฟเผาทัง้เปน็ แลว้กไ็ป 

เผาในเมืองผีอีก เรายังไปลบล้างว่าเมืองผีไม่ม ี

เวลาไปเจอเขา้แลว้มนัสายไปเสยีแลว้ สายไปแล้ว 

จำเป็นต้องจมอยู่ในนรกกี่กัปกี่กัลป์กว่าจะได้  

ฟื้นตัวขึ้นมา  

วันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

วัดถ้ำซับมืด จ.นครราชสีมา 
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หลวงพ่อสังวาลย์เขมโก

 หลวงพ่อสังวาลย์เป็นครูบาอาจารย์

องค์สำคัญมากทีเดียว สนิทกันมากกับเรา 

ตายใจกนัเลย นสิยัมนัเขา้สว่นรวมเหมอืนกนั 

การทำบุญให้ทานเพื่อส่วนรวมๆ ท่านมี

นิสัยอย่างนั้น เราก็เป็นนิสัยอันเดียวกัน 

รู้สึกว่าเข้ากันได้สนิทนะหลวงพ่อสังวาลย์ 

ดีละวันนี้ ได้มาเยี่ยม พ่อตายลูกยังอยู่  

ให้ สื บทอดมรดกการประพฤติปฏิบั ติ

อัธยาศัยใจคอกว้างขวางเหมือนพ่อนะ   

พ่อคือหลวงพอ่สงัวาลย ์เขา้ใจเหรอเทา่นัน้ละ 

เราสนิทกันมากกั บหลวงพ่ อสั ง ว าลย์   

เพราะฉะนั้นมองเห็นอย่างนี้ จึงเป็นเหมือน

ลูกเหมือนหลานไปตามๆ กันหมดเลย   

เปน็เหมอืนลกูเหมอืนหลานไปตามๆ กนัหมด 

เพราะต้นใหญ่คือหลวงพ่อสังวาลย์กับเรา 

วันที่ ๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒

วัดทุ่งสามัคคีธรรม จ.สุพรรณบุรี 
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อกาลิกธรรม
 

 ชาติชั้นวรรณะใดก็ตาม หลักธรรมวินัยพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาองค์เอกถูกต้องแม่นยำ แนะนำสั่งสอน  

ใครนำไปปฏิบัติเรียบไปหมด อย่างมาจากที่ไหนเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าครอบเข้าไปแล้วเรียบหมด เหมือนผ้าพับไว้ เป็นอย่างนั้น 

ของดี อะไรเรี่ยราดสาดกระจายอยู่นี้ของดีคือธรรมเก็บรอบเข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลย 

 

 อย่างศาสนาก็คือพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาที่แท้จริง ถูกต้องแม่นยำ แล้วการปฏิบัติก็เห็นผลอย่างนั้นจริงๆ อย่างว่า  

พระอรหันต์เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ ว่าพระอรหันต์ขาดไปจากพุทธศาสนาเหรอ ไม่ขาด มีอยู่ทั่วๆ ไปจากท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ   

ถ้าปฏิบัติเลวๆ ศาสนาใดก็เถอะแหลกหมด ตั้งใจปฏิบัติดีก็คือแบบพุทธศาสนาเป็นแบบฉบับที่เหมาะเจาะมากที่สุดเลยละ คือ  

เราปฏิบัติไปพิจารณาไปตามปฏิปทาการดำเนินของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลาย ท่านพาการดำเนินมาอย่างไร ถูกตามร่องรอย  

แห่งความเป็นพระอรหันต์ เพราะอย่างนั้นพระอรหันต์จึงไม่สูญจากโลกเมื่อมีผู้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ 

 

 ไม่มีละ อกาลิโก หมายความว่าไม่มีกาลสถานที่ ขอให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้น คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อคำสอนของท่าน 

นั้นละมรรคผลนิพพานจะอยู่จุดนั้น ไม่อยู่ที่เราคาดเราหมายไว้ว่าเท่านั้นปีเท่านี้เดือนมรรคผลนิพพานจะหมดจะสิ้น ไม่มี สิ้นเดี๋ยวนี้

ก็ได้ถ้าไม่มีใครปฏิบัติตามคำสอนเพื่อมรรคผลนิพพานแล้วสิ้นเดี๋ยวนี้ก็ได้ ถ้ายังมีผู้ปฏิบัติอยู่ อกาลิโก คือธรรมของพระพุทธเจ้า  

ไม่มีกาลสถานที่เวล่ำเวลา มีหมด สามารถที่ตักตวงเอามรรคผลนิพพานได้ด้วยกันทั้งนั้นละ 

 
วันที่ ๒๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓
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 ขอให้พระลูกพระหลาน ตลอดประชาชน ลูกหลานทั้งหลายจำเอาการพูดทั้งนี้เราพูดเอาเป็นแบบฉบับได้เลย เพราะหลวงตา

ไม่สงสัยแล้ว สิ่งเหล่านี้ถอดออกมาจากหัวใจทั้งนั้น วิธีการดำเนินแบบไหนๆ ถอดออกมาจากการดำเนินของตัวเอง จนกระทั่งรู้เห็น

ประการใด ถอดออกมาหมด จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้น จิตมันผ่านไปก็บอกว่าผ่านไป หลุดพ้นก็บอกหลุดพ้น เพื่อเป็นแบบเป็นฉบับ 

แล้วปลุกจิตปลุกใจ เพื่อเป็นกำลังใจของผู้บำเพ็ญทั้งหลาย ว่ามรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ตามดินฟ้าอากาศ ไม่ได้อยู่ตามเวล่ำเวลา   

เวลานั้นสิ้นเวลานี้สุด พระพุทธเจ้านิพพานอยู่เมืองอินเดีย เราอยู่เมืองไทยนี้ไม่มีหวังแล้ว นั่นมันคิดไปอย่างงั้นนะ 

 

 นี่มันไม่ใช่ อกาลิโก มันเป็น กาลิโก คือเอากาลเอาเวลามาเหยียบมาบีบบี้สีไฟการบำเพ็ญธรรม มันก็เข้ากันไม่ได้ กิเลสมัน  

ไม่เห็นมีเวล่ำเวลา ความโลภเกิดได้ทุกเวลา ความโกรธ ราคะตัณหา เกิดได้ทุกเวลา ทีนี้การบำเพ็ญธรรมเพื่อดับกิเลสทั้งหลายเหล่านี้

ทำไมจึงดับไม่ได้ทุกเวลา เพราะเป็นของคู่เคียงกัน ดับกันได้ทั้งนั้น เราอย่าไปกล่าวถึงเรื่องสมัยนั้นสมัยนี้ อย่าไปคิด เป็นเรื่องกิเลส

หลอกลวงทั้งนั้น ให้บำเพ็ญตัวเอง กิเลสจริงๆ เกิดอยู่กับใจของเรา ไม่ได้เกิดอยู่กับกาลนั้นสถานนี้นะ มันเกิดอยู่กับใจ ให้แก้ตัวเอง

ด้วยอรรถด้วยธรรมตลอดเวลา 

 
วันที่ ๒๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๖



พระธรรมเทศนา
โดย

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
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เอาให้หนักนะ เรื่องการชำระจิตใจ
 

 อาจารย์ชากับเราสนิทกันมานาน ทางด้านจิตใจได้คุยกันแล้วเป็นที่ลงใจ อาจารย์ชาเป็นพระเพชรน้ำหนึ่ง ลูกศิษย์พ่อแม่  

ครูจารย์มั่นเหมือนกัน ท่านเคยไปรับการอบรมอยู่ที่วัดหนองผือ ซึ่งเราก็อยู่นั้นเวลานั้น ท่านเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ทองรัตน์ คือ  

ท่านอาจารย์ทองรัตน์ ท่านอาจารย์มี จังหวัดนครราชสีมา นี้เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเรา ไปศึกษาอบรม ท่านอาจารย์ทองรัตน์   

ท่านอาจารย์กินรี ท่านอาจารย์มี โคราช ไปอบรมศึกษา เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเรา แล้วอยากจะญัตติเป็นฝ่ายธรรมยุต 

 

 หลวงปู่มั่นท่านบอกว่า เรื่องชื่อนั้นไก่มันก็มี ฟังทุกคนนะ เป็ด ไก่ มันมีทั้งนั้นละเรื่องชื่อเรื่องเสียง ไม่ถือเป็นประมาณ   

เอาหลักธรรมวินัยเป็นจิตใจของพระ เป็นเพศของพระ เป็นเนื้อหนังของพระ มรรคผลนิพพานไม่ได้กีดกันสำหรับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 

หากว่าท่านทั้งหลายได้มาญัตติเสีย โลกเขาถือกัน สมมุติถือกัน ท่านทั้งหลายก็จะไม่มีเพื่อนฝูงที่จะทำประโยชน์ให้แก่โลกมาก ถ้าเมื่อ

ได้ญัตติมาเป็นฝ่ายธรรมยุตเสีย ธรรมดาโลกก็จะถือเป็นหมู่เป็นคณะ เป็นธรรมดาของโลกมาอย่างนั้นดั้งเดิม ผลประโยชน์ที่จะได้  

จากการปฏิบัติเกี่ยวกับฝ่ายพระด้วยกันก็จะมีน้อย 

 

 ไม่ต้องญัตติ ท่านสั่งเลยนะ มัคคาวรณ์ สัคคาวรณ์ไม่มี เพศก็ตั้งขึ้นแล้ว ทางสังคมยอมรับกันทั้งธรรมยุต มหานิกาย นี่เป็น

ความยอมรับทั่วหน้ากันแล้วในสังคม ส่วนธรรมวินัยก็เป็นที่เปิดทางให้แล้วสำหรับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไม่มีคำว่านิกายนั้นนิกายนี้   

ขอให้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้น เป็นศากยบุตรของพระพุทธเจ้าได้เสมอหน้ากันหมด นี่หลวงปู่มั่นท่านแสดง 

 

 ผมสงสารเพื่อนฝูงของท่านมีจำนวนมาก ถ้าท่านทั้งหลายญัตติเสียแล้วหมู่เพื่อนก็จะเข้ากันไม่ติด ไม่ต้องญัตติแหละ   

เพื่อกระจายผลประโยชน์ให้แก่เพื่อนฝูงมากมายก่ายกอง คำว่าเพื่อนฝูงได้แก่ ธรรมยุต มหานิกาย ที่เขาตั้งชื่อกันอย่างนั้น สำหรับ

หลวงตาบัวเองใครจะว่าบ้าก็ตามไม่มีชื่อ ตั้งไว้อย่างนั้นโก้ๆ ไปอย่างนั้นละ ธรรมยุต มหานิกาย ใครก็ตามถ้าปฏิบัติไม่ดีแล้วจะเป็น

เทวดามาจากฟา้กไ็มเ่ปน็ประโยชนอ์ะไรแหละ ถา้ตัง้ใจปฏบิตัดิตีามหลกัธรรมวนิยัสมบรูณแ์บบตามพระแลว้ มคัคาวรณ ์ สคัคาวรณ ์ ไมม่ี 

เปิดทางโล่งเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยกันทั้งนั้น 
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 อันนี้เราเองก็ดีไม่สนใจกับว่านิกายนั้นนิกายนี้ ขอให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นเราเป็นที่พอใจ เข้าได้สนิททันทีเลย จะเป็น

นิกายเดียวกัน ชื่อเดียวกันก็ตาม ถ้าปฏิบัติไม่ดีแล้วไม่เข้าหน้านะ ไม่อยากมองดูจนกระทั่งหน้าจะว่าอะไร ธรรมวินัยเป็นเครื่องบังคับ

หรือเป็นเครื่องยืนยันว่าจะเข้ากันได้สนิทหรือ ไม่สนิทเพราะอะไร ถ้าธรรมวินัยการปฏิบัติเข้ากันได้แล้ว เป็นศากยบุตรเหมือนกันหมด 

 

 วันนี้ผมก็ได้มาเยี่ยมท่านทั้งหลาย ผมไปทุกแห่งนั่นแหละทางไหนก็ไป หนองป่าพงก็ไป เมื่อเร็วๆ นี้ก็ไป ไปอุบลฯ ก็เข้าไปแวะ

หนองป่าพง ผมสนิทสนมกับอาจารย์ชามานาน ได้คุยธรรมะทางด้านภายในกันแล้วหายสงสัย จึงบอกได้ตรงๆ ว่า อาจารย์ชา  

นี้คือเพชรน้ำหนึ่ง ถ้าจะพูดในสมัยครั้งพุทธกาลท่านว่า พระอรหันต์องค์หนึ่งนั่นเอง แต่ทุกวันนี้กิเลสมันหนามันแน่น พูดเรื่องอรรถ  

เรื่องธรรมเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ได้นะ กิเลสมันรุมตี ธรรมะจะออกไม่ได้ 

 

 คราวนี้จะเป็นคราวเปิดโลก ช่วยชาติของเรา ผมเองคือหลวงตาบัว เป็นผู้นำธรรมะพระพุทธเจ้ามาเปิด ตีปากกิเลสให้  

แหลกเหลวหมดไม่ให้มีเหลือ เพราะมันเหยียบย่ำทำลายศาสนาเรามานานแล้ว กั้นกางมรรคผลนิพพานไม่ให้มี ผู้ปฏิบัติศีลธรรมนี้  

ไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มี ปฏิบัติจนตายก็ไม่มีมรรคผลนิพพาน นี่กิเลสมันปิดไว้ขนาดนั้นนะ มันหนาขนาดไหน 

 

 ใครเป็นเอกในโลกอันนี้ คือพระพุทธเจ้าเป็นเอก ศาสนาออกมาจากท่านผู้เป็นเอก สวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทุกอย่าง

ไม่มีอะไรบกพร่อง กิเลสมันได้เห็นมรรคผลนิพพานมาจากที่ไหน มันถึงมากล้าหาญหน้าด้านหลอกลวงโลกจนกระทั่งวันนี้ว่า   

บุญไม่มี บาปไม่มี นรกไม่มี สวรรค์ไม่มี นิพพานไม่มี นี่คือกิเลสตัวตาบอดหน้าด้านที่สุด มันกำลังปิดหูปิดตาปิดจิตปิดใจของชาวพุทธ

เราให้วิ่งไปตามมัน มรรคผลนิพพานกลายเป็นขี้หมูราขี้หมาแห้งไปแล้วเวลานี้ นี่เรานำมาเปิด 

 



 เราปฏิบัติจริงๆ ตามหลักศาสนธรรม ตั้งแต่การเรียนมาเราไม่เคยได้ตำหนิติเตียนในศีลของเราว่าด่างพร้อยแม้นิดหนึ่ง   

เป็นที่ภาคภูมิใจในการศึกษาเล่าเรียน ศีลเราสงวนรักษามากที่สุด ภาคภูมิใจ เวลาออกปฏิบัติจึงไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยในศีล  

ของตนว่าด่างพร้อย มีความภาคภูมิใจเต็มสัดเต็มส่วนในศีลของตน จากนั้นก็ก้าวออกปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมที่ท่านสอนไว้   

เฉพาะอย่างยิ่งคำว่าปฏิบัติก็ได้แก่จิตตภาวนา ชำระจิตใจตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว ้ ตั้งแต่สมถธรรม วิปัสสนาธรรม   

ก้าวขึ้นไปจนกระทั่งวิมุตติธรรม ออกจากจิตตภาวนาเป็นสำคัญมากอันดับหนึ่ง 

 

 นี่ก็ได้ออกปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถ คำว่าสมาธิที่เรียนในตำรับตำรา เป็นชื่อเป็นเสียงเป็นกระดาษนั้น เข้ามารวมอยู่  

ในหวัใจผูป้ฏบิตันิี ้ สมาธไิดป้รากฏขึน้แลว้ในหวัใจของเรา ไมส่งสยัแลว้วา่สมาธเิปน็อยา่งไร แตเ่วลาเรยีนอยูน่ัน้สงสยัตลอด วา่สมาธเิปน็

ยงัไงๆ สงสยั เพราะเพยีงความจำเฉยๆ ความจรงิไมไ่ดเ้ขา้ถงึใจ พอปฏบิตัทิางดา้นจติตภาวนาเขา้ไป สมาธปิรากฏขึน้ทีใ่จเปน็ความสงบเยน็ 

จากนั้นเป็นความอัศจรรย์ในขั้นสมาธิ อ๋อ สมาธิเป็นอย่างนี้เหรอ นั่นชัดแล้วไม่ต้องไปถามใคร สมาธิเป็นอย่างนี้เหรอ ขยายจากสมาธิ

ออกไปยิ่งกว้างขวาง ยิ่งลึกซึ้ง จนกระทั่งเต็มภูมิของสมาธิ คำว่าสมาธิเต็มภูมินั้นเหมือนน้ำเต็มแก้ว จะทำยังไงให้สูงกว่านั้นก็ไม่สูง

สมาธิที่เต็มภูมิแล้ว ให้เลยนั้นไม่เลย เรียกว่าเต็มภูมิสมาธิ เหมือนน้ำเต็มแก้วในขั้นนี้ นี่ก็ได้เป็นแล้วภายในจิตใจของตัวเอง 

 

 ติดสมาธิอยู่เป็นเวลา ๕ ปีไม่อยากออก อยู่ที่ไหนอยู่ได้หมดสบายหมด อยู่ในป่าในเขาจะยืนก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดี จิตนี้ไม่ได้ออก

ยุ่งกับอะไรเลย เป็นอารมณ์อันเดียว สมาธิแน่ว จนกระทั่งถึงว่านิพพานคืออันนี้เอง มันติดสมาธิแล้ว นี่ติดสมาธิอยู่เป็นเวลา ๕ ปี   

จนกระทั่งพ่อแม่ครูจารย์ท่านเห็นว่ามันจะตายแล้วนะไอ้นี่ มันจะหมูขึ้นเขียงในสมาธิแล้ว ท่านถามเรื่อยๆ เป็นยังไงจิตท่านมหา   

สงบดีอยู่เหรอ สงบดีอยู่เราว่าอย่างนี้เลย เพราะพูดด้วยความอาจหาญที่รู้เจ้าของจริงๆ แล้ว ท่านก็ถามเรื่อยท่านก็นิ่งไปเรื่อย  

แล้วก็ถามเรื่อย พอหนักเข้าก็ว่า เป็นยังไงจิตสงบดีอยู่เหรอท่านมหา 
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 วันนี้จะเปิดให้พี่น้องทั้งหลายทราบนะ เรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าที่กระจายอยู่ในโลก แต่โลกเหยียบย่ำทำลายอยู่  

ไมไ่ดม้ใีครมอง วนันีจ้ะพดูใหพ้ีน่อ้งทัง้หลายฟงัในผลของตวัเองทีไ่ดป้ฏบิตัมิาอยา่งอาจหาญ ชาญชยัไมส่ะทกสะทา้น ในสามแดนโลกธาตนุี้

เราไม่เคยหวั่นกับอะไรทั้งนั้น เพราะเราได้รู้ของจริงตามหลักพระพุทธเจ้าแล้วจึงไม่มีหวั่นอะไร ของจริงมียังไงเราจะว่าตามของจริงนั้น 

 

 นี่เราพูดถึงเรื่องสมาธิเต็มภูมิ ติดสมาธิอยู่ ๕ ปี แน่วทั้งนั้น ไม่มีกระดิกพลิกแพลงไปทางไหนมันลำบาก จะให้คิดทางด้าน

ปัญญาคิดอ่านไตร่ตรองอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่อยากคิด มันสู้ความสงบแน่วอยู่อันเดียวไม่ได้ ก็เลยติดสมาธินั้นเสียเป็นเวลา ๕ ปี   

พอถงึเวลาแลว้ก ็ เปน็ยงัไงทา่นมหาสงบดอียูเ่หรอจติทา่นวา่อยา่งนัน้ กว็า่สงบดอียู ่ ทา่นจะนอนตาย ขึน้ทนัทเีลย หอื ทา่นจะนอนตาย

ในสมาธินั้นเหรอ ท่านรู้ไหมว่าสุขในสมาธิเท่ากับเนื้อติดฟันเท่านั้น เนื้อติดฟันมีความสุขแค่ไหน เอามาเทียบกันกับสมาธิของท่าน 

 

 เอาละนะที่นี่ ขึงขังตึงตังเทียวนะ ท่านรู้ไหมว่าสมาธิทั้งแท่งนั้นเป็นสมุทัยทั้งแท่ง ท่านรู้ไหม ไอ้เราก็ขึ้นทันทีตอบท่าน ถ้าว่า

สมาธิเป็นสมุทัยแล้วสัมมาสมาธิจะให้เดินที่ไหน เราก็ว่าอย่างนี้ตอบท่าน สมาธิของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นสมาธิหมูขึ้นเขียงเหมือน  

ดังสมาธิของท่านนี่นะ สมาธิของท่านเป็นหมูขึ้นเขียง ไม่สนใจกับเรื่องสติปัญญาที่จะถอดถอนกิเลสเลย นี้คือสมาธิขึ้นเขียง นี้หรือเป็น

สัมมาสมาธิท่านว่าอย่างนั้น สมาธิของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนี้ สมาธิต้องเป็นสมาธิ มีสติปัญญาครอบงำอยู่กับสมาธินั้น นี่สมาธิ

หมขูึน้เขยีงไมส่นใจตอ่ทางดา้นปญัญาเลย ทา่นยงัไมรู่อ้ยูห่รอืนีค้อืสมาธทิีเ่ปน็สมทุยั ทางนีก้ล็งทนัท ีออ๋ เหน็จะใชแ่ลว้ ยอม ยอมในใจนะ 

 

 จากนั้นก็ออก เพราะสมาธิเต็มภูมิแล้วจะออกทางด้านปัญญาเมื่อไรออกได้ทั้งนั้น แต่ไม่นำออกนั่นซิ เหมือนกับเครื่องครัวของ

เรานำมาวางไว้ๆ  อนันัน้หม ู อนันีป้ลา อนันีเ้นือ้ อนันัน้ผกั อนันีพ้รกิ กท็ิง้เกลือ่นไวอ้ยา่งนัน้มนัไมไ่ดเ้ปน็แกงให ้ เราไมไ่ดจ้บัมาผสม 

เครื่องครัวพร้อมแล้วก็ตาม แต่จะให้สำเร็จเป็นแกงขึ้นมาไม่ได้เมื่อไม่จับมาผสมผเสกัน นี่สมาธิจะเก่งขนาดไหนก็ตามก็พร้อมในความ

เป็นสมาธิ แต่ไม่สามารถที่จะเป็นปัญญาวิมุตติหลุดพ้นไปได้ 

 



 พอท่านว่าอย่างนั้นแล้วก็ออกละที่นี่นะ จิตก็เริ่มออกไหว

ตัวท่านชี้แจงถึงเรื่องปัญญา ปัญญาต่างหากนะแก้กิเลส สมาธิ

เป็นแต่เพียงว่าตีกิเลสให้สงบตัวเข้ามา เพื่อจะก้าวเดินทางด้าน

ปัญญาได้สะดวก โดยไม่มีอารมณ์อันใดมาก่อกวน เนื่องจาก

สมาธิครอบไว้แล้ว ฟังซิท่านพูดน่ะ พอออกทางด้านปัญญานี้

หมุนติ้วทันทีเลย พิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ เรื่องอสุภะอสุภัง

ภายในร่างกายนี้กระจ่างแจ้งๆ ขึ้นมา เห็นเหตุเห็นผลเห็นโทษ

เห็นภัยในร่างกาย ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยเห็น 

 

 เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ เรียนมาตั้งแต่วันบวช  

ก็ไม่สนใจ มีแต่เสกสรรปั้นยอผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น 

กระดูก นี้ว่าเป็นของสวยของงามเป็นของจีรังถาวร เป็นหญิง  

เป็นชาย เป็นของน่ารักน่ายินดีไปหมด ทีนี้พอปัญญาได้เข้าสู่ 

เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ซึ่งเป็นภูเขาภูเราอันหนักที่สุดนี้แล้ว

แตกกระจายออกไป แตกออกจากคำว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็น

หญิงเป็นชาย แตกจากคำว่าเป็นความสวยความงาม จนกระทั่ง

กระจายออกไปเป็น อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา สติปัญญาหยั่งเข้าไป

ทราบเข้าไป ฆ่ากิเลสไปโดยลำดับๆ อ๋อ อย่างนี้เหรอท่านฆ่า

กิเลส ท่านฆ่าอย่างนี้เหรอ ประจักษ์เข้าๆ 

 



 กระจายออกทางด้านปัญญาเกี่ยวกับส่วนร่างกายนี้ อันนี้หนักมาก สติก็ดี ปัญญาก็ดี ความเพียรก็ดี ก้าวเข้าสู่ภูเขาภูเรา คือ 
เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ นี้ภูเขาทั้งลูกไม่ได้หนักยิ่งกว่านี้ เขาทำลายได้แตกกระจาย แต่ภูเขาภูเราในเกสา โลมา นี้ไม่มีใครทำลาย 
นอกจากส่งเสริมให้มันยิ่งกว่าเทวบุตรเทวดาไปเสียอีกเท่านั้น พอสติปัญญาหยั่งเข้าตรงนี้แตกกระจัดกระจายพังทลายลงไป   
ขาดสะบั้นลงไปเสร็จแล้ว จิตดีดผึงขึ้นอีกขั้นหนึ่ง นี่เห็นโทษแห่งภูเขาภูเขา ปล่อยวางภูเขาภูเราไปแล้วจิตดีดผึงขึ้นเลย 
 
 เพราะฉะนั้นพระอนาคามีท่านผู้ละกามกิเลสได้แล้ว จึงไม่กลับมาเกิดอีก เพราะตัวนี้เองเป็นตัวกดถ่วงที่หนาแน่นมั่นคงที่สุด 
หนักที่สุด สัตว์ทั้งหลายชอบที่สุด ความทุกข์ความทรมานอยู่กับตรงนี้ที่สุด สติปัญญาได้พังทลายขาดสะบั้นเข้าไปเห็นประจักษ์ใจ   
จิตดีดผึงขึ้นจากขั้นนี้ พอออกจากขั้นนี้แล้วความกดถ่วงทั้งหลายทางด้านจิตใจอันเป็นความทุกข์ความ ทรมานมากน้อย หายหน้าไป
เกอืบจะวา่ไมม่เีหลอื จากนัน้จติกห็มนุขึน้เปน็หลกัธรรมชาต ินีเ่รยีกวา่ละขัน้กามกเิลสไดแ้ลว้ดว้ยปญัญาของตวัเองโดยไมต่อ้งไปถามใคร 
 
 พูดแล้วสาธุ แม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ทูลถามพระองค์ เพราะเป็นของอันเดียวกัน รู้อย่างเดียวกัน เห็นอย่าง
เดียวกัน สนฺทิฏฺิโก ความรู้เองเห็นเองอย่างเดียวกัน ถามกันหาอะไรประจักษ์ จากนั้นจิตก็ดีดขึ้นเลย ดีดขึ้นๆ ถ้าพูดถึงขั้นภูมิก็ว่า
พระอนาคามีได้ระดับแล้ว พระอนาคามีนี้เป็นขั้นที่หมุนตัวเองไปอัตโนมัติ เรียกว่า ภาวนามยปัญญา เป็นปัญญาเป็นสติที่หมุนตัวเอง
โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องมีการบังคับบัญชาในเรื่องความพากความเพียร ต้องได้รั้งเอาไว้ ไม่อย่างนั้นสติปัญญานี้ทำงานเลยเถิด   
เพราะเห็นโทษแห่งวัฏจักรก็เห็นอย่างถึงใจ คือเห็นโทษของกิเลสเห็นอย่างถึงใจ เห็นโทษแห่งความหลุดพ้นจากทุกข์เห็นอย่างถึงใจ 
ความถงึใจทัง้สองประเภทนีเ้ขา้สูด่วงใจดวงเดยีวจงึมกีำลงัมาก ทีจ่ะถอนตวัออกจากทกุข ์โดยไมม่คีำวา่เปน็วา่ตาย ฟดักนัเตม็เหนีย่วเลย 
 
 นี่ละธรรมของพระพุทธเจ้าประกาศกังวานอยู่ที่หัวใจของผู้ปฏิบัติตามศาสนธรรมที่ทรงสอนไว้ ไม่ครึไม่ล้าสมัย เป็นมัชฌิมา
ตลอดเวลา นี่สติปัญญาขั้นนี้ก้าวแล้ว ทีนี้เบิกกว้างๆ ออกเรื่อยๆ เรื่องกิเลสตัณหาวัฏจักรวัฏวนหมุนภายในดวงใจนี้ เหมือนกับว่า  
มันหดย่นเข้ามาๆ ทางเบิกกว้างที่จะหลุดพ้นจากทุกข์เบิกกว้างออกๆ สติปัญญาหมุนตัวเป็นธรรมจักร นี่เรียกว่าธรรมทำงาน   
ธรรมมีกำลัง ย่อมหมุนตัวกลับเหมือนกันกับกิเลสที่มันมีกำลัง หมุนหัวใจของสัตว์เป็นวัฏจักรไปตามๆ กันหมด ไม่ว่ากิริยาใดของกิเลส
ที่มันแสดงตัวออกมา มันทำงานเพื่อวัฏจักรของมันทั้งนั้นๆ ทีนี้เมื่อสติปัญญาอันเป็นฝ่ายธรรมมีกำลังแล้วหมุนกลับ ทีนี้หมุนกลับโดย
อัตโนมัติเหมือนกิเลสมันหมุนอยู่ในหัวใจสัตวโลกเป็น อัตโนมัติของตัวเองนั้นแล 
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 พอถงึขัน้สตปิญัญาขัน้นีแ้ลว้เปน็หมนุกลบัๆ ตลอดเวลา ไมว่า่ยนืวา่เดนิวา่นัง่วา่นอนเวน้แตห่ลบัอยา่งเดยีวเทา่นัน้ นอกจากนัน้
สติปัญญาขั้นนี้จะฆ่ากิเลสตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ หมุนติ้วๆ กิเลสขั้นหยาบหมุนหนัก เรียกว่าปัญญาขั้นผาดโผนโจนทะยาน เหมือน
ว่าฟ้าดินถล่ม ปัญญาขั้นหยาบกับกิเลสขั้นหยาบๆ ฟัดกัน พอจากนั้นแล้วสติปัญญาก็ค่อยเบาไปๆ เพราะกิเลสเบาลงๆ สติปัญญา  
ก็ค่อยเบาไปตามๆ กัน หมุนไปตามๆ กัน เป็นน้ำซับน้ำซึมๆ กิเลสซึมซาบไปไหนสติปัญญาขั้นอัตโนมัติก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญา
แล้วซึมซาบ ไปตามๆ กันเลย 
 
 เหมือนไฟได้เชื้อ เอ้า ละเอียดขนาดไหน สติปัญญานี้ละเอียดตามกันไปๆ โดยอัตโนมัติจนไหม้หมด คำว่าเชื้อไฟได้แก่กิเลส
ส่วนหยาบ ส่วนกลาง ส่วนละเอียด ไฟจะแสดงเปลวตามเชื้อไฟที่หยาบ กลาง ละเอียดเป็นลำดับ พอเชื้อไฟได้แก่กิเลสมีความ
ละเอียดลออลงมากจนถึงขนาดซึมซาบ สติปัญญาขั้นพอๆ กันขั้นปราบกันก็ซึมซาบไปตามๆ กัน เผาไหม้เป็นลำดับลำดาเหมือนไฟ
ได้เชื้อ จนกระทั่งขาดสะบั้นลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจ จิตใจได้ดีดขึ้นจากนั้นเหมือนฟ้าดินถล่ม 
 
 เห็นประจักษ์อย่างนั้นซิ ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้า ธรรมเป็นธรรมที่องอาจกล้าหาญชาญชัย ออกมาจากผู้สิ้นกิเลส เหนือกิเลส
ทุกประเภทแล้วกลัวกิเลสหาอะไร มันลบล้างว่าบุญไม่มี บาปไม่มี นรกไม่มี สวรรค์ไม่มี จ้าอยู่ในหัวใจนี้จะไปถูกกิเลสหลอกลวงได้ยังไง 
ก็มีตั้งแต่จะฟาดหัวกิเลสแหลกแล้วประกาศให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่า บุญมี บาปมี นรกมี สวรรค์มี พรหมโลกมี นิพพานมี 
ประจักษ์อยู่ตลอดเวลาตั้งกัปตั้งกัลป์มาแล้ว แล้วยังจะมีอยู่ต่อไปอีกในสิ่งเหล่านี้ ไม่มีการลบล้างได้ ไม่มีสิ่งใดลบล้างได้ กิเลสจะ
ลบล้างว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีก็ตาม ก็เป็นลมปากที่มาหลอกลวงสัตวโลกให้ล่มจมไปตามมันเท่านั้น พี่น้องทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธด้วยกัน
อย่าหลงกลมันนะ 

 

 พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอก แต่กิเลสมันไม่ได้เอกนะ เอกตั้งแต่หลอกคนเท่านั้นแหละ ให้ต่างคนต่างปฏิบัติ พอจิตถึงขั้น

ขาดสะบั้นลงไป กิเลสอวิชชาหมุนอยู่ในหัวใจดวงเดียวเป็นจุดรวมของกิเลสทั้งหลาย มหาสติมหาปัญญาก็ฟาดเข้าไปนั้นขาดสะบั้นลง

จากหัวใจ ประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่ม ขณะที่จิตได้หลุดออกไปจากวัฏจิตวัฏจักรขาดสะบั้นออกไปเป็นวิวัฏฏจิต เป็นนิพพานสดๆ ขึ้นมา

ภายในจิตใจแล้ว เหมือนฟ้าดินถล่มเลย ความอัศจรรย์ที่ไม่เคยคิดเคยคาดเคยหมายได้ปรากฏขึ้นแล้วในขณะที่กิเลสทั้ง ปวงได้สิ้นซาก

ลงไปจากหัวใจแล้ว 



 

 ใจนี้เป็นใจดวงอื่นขึ้นมาทั้งๆ ที่เป็นใจดวงเก่า ใจดวงเก่าคือกิเลสครอบเอาไว้มืดตื้อ แล้วถึงสว่างมาก็สว่างตามขั้นตามภูมิยังไม่

ได้สว่างเต็มดวงเมื่อกิเลสยังมี อยู่ พอกิเลสพังลงไปหมดแล้วสว่างเต็มดวง อาโลโก อุทปาทิ สว่างโร่อยู่ทั้งกลางวันกลางคืน 

พระพุทธเจ้าสอนพระเบญจวัคคีย์ทั้งห้า เบญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ใครบ้างที่จะศึกษาปฏิบัติตาม ก็คือพวกเรานี่ละปฏิบัติ ต้องเอาให้จริงจัง นี่

ละกิเลสขาดสะบั้นลงจากใจ ใจดวงที่กิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วเป็นใจดวงใหม่ขึ้นมา เป็นใจที่อัศจรรย์เลยคาดเลยหมาย แม้ตัวเองก็

อัศจรรย์ในตัวเอง น้ำตาร่วง นั่นฟังซิ 

 

 ไม่ได้นอนเลยตลอดรุ่ง เกิดความอัศจรรย์ในธรรมของพระพุทธเจ้า ที่ปรากฏขึ้นในหัวใจของเราอย่างเต็มดวง สว่างจ้าครอบ

โลกธาตุ โน่นฟังซิ พอกิเลสตัวเดียวที่มันปิดบังกระจายออกเท่านั้น จิตนี้ได้แสดงฤทธิ์เดชของตัวเองแห่งความบริสุทธิ์เต็มตัวของจิต 

สว่างจ้าไปหมด ไม่ถาม นรกถามอะไร สวรรค์ นิพพาน ถามหาอะไร ประจักษ์อยู่ในหัวใจนี้หมดแล้ว ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตาม  

เราเป็นผู้รู้อยู่เห็นอยู่ เราจะไปเชื่อใครผู้เขาไม่รู้ไม่เห็น 

 

 นี่ละพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น สั่งสอนโลกได้สามแดนโลกธาตุ เห็นไหม จริงหรือไม่จริง อาจหาญหรือ  

ไม่อาจหาญ แน่หรือไม่แน่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม ฆ่ากิเลสขาดสะบั้นลงจากหัวใจ สอนสัตวโลกได้สามแดนโลกธาตุ แล้วมีใครสามารถ 

กิเลสตัวไหนสามารถสอนโลกให้เป็นอรรถเป็นธรรมได้สามแดนโลกธาตุ มีแต่มันกล่อมโลกธาตุทั้งหมดนั่นแหละ นี่ละเป็นข้าศึก  

ของธรรม ได้แก่กิเลส มันบีบอยู่หัวใจของพวกเราทั้งหลายเวลานี้ 

 

 เวลาเปิดออกแล้ว กิเลสสิ้นซากไม่มีอะไรเหลือแล้ว ตั้งแต่ขณะกิเลสสิ้นซากลงไปทุกข์แม้เม็ดหินเม็ดทรายที่จะมาผ่านหัวใจ

เพราะกิเลสสร้างขึ้นมา ไม่ปรากฏเลย มีแต่ความบริสุทธิ์พุทโธ ธรรมพอแล้วล้วนๆ ภายในหัวใจ ตั้งแต่บัดนั้นตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้

เป็นเวลาเท่าไร นี้เราประกาศความจริงที่ออกจากหัวใจของเราอย่างไม่สะทกสะท้านกับโลกธาตุใด ในสามแดนโลกธาตุนี้ เพราะเราได้  

รู้จริงเห็นจริงอย่างประจักษ์ในหัวใจของเราแล้ว แม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าเราก็ไม่ทูลถามท่านในสิ่งเหล่านี้ เพราะทรงแสดงไว้

แล้วทุกอย่างให้เรารู้เราเห็น ให้ปฏิบัติตามนั้นๆ จะรู้เห็น เป็น สนฺทิฏฺิโกๆ รู้เองเห็นเองขึ้นมา เราจะไปทูลถามท่านทำไม 
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 ประกาศป้างขึ้นภายในจิตใจแล้ว ทุกข์แม้เม็ดหินเม็ดทรายไม่เคยปรากฏ ตั้งแต่ขณะที่กิเลสตัวสร้างทุกข์ขึ้นมานั้นขาดสะบั้นลง

ไปจากจิตใจ มีแต่บรมสุข เรียกว่านิพพานพอภายในหัวใจตลอดมาจนกระทั่งถึงป่านนี้ เราเคยได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลาย

ของเราได้ทราบ ในปีนี้เป็นปีที่เราเปิดหัวอก ในการปฏิบัติมาผลได้รับมากน้อยเราไม่เคยเปิดแต่ก่อน สอนไปตามธรรมดา ควรสอน

หนักหนัก ควรสอนเบาเบา ควรสอนถึงฟ้าดินถล่มสำหรับผู้ต้องการมรรคผลอันสูงสุด เราก็สอนอย่างเต็มเหนี่ยว เรียกว่าฟ้าดินถล่ม 

เอาให้หลุดให้พ้นไปได้ในขณะนั้นเลยทีเดียว 

 

 ถา้เปน็สถานทีต่า่งๆ กต็ามแตก่ำลงัของผูท้ีจ่ะรบัอรรถธรรมมากนอ้ยเพยีงไร ถา้ไปสถานทีห่หูนวกตาบอดเสยีจรงิๆ เหมอืนไมม่ี 

เราก็เป็นคนหูหนวกตาบอดไปด้วย เพราะสอนไปแล้วเขาก็ไม่รู้เรื่อง สอนไปหาอะไร ก็เดินไปนั่งไปนอนไป ตามีหูมีก็ฟังไปอย่างนั้น 

ผ่านไปๆ เพราะสอนมันไม่รับประโยชน์ พวกนี้พวกปทปรมะ มืด หูหนวกตาบอดหมด ใจบอดหมด ไม่มีทางที่จะรับอรรถรับธรรมได้

สอนไปทำไม เป็นคนไข้ก็เหมือนคนไข้ ไอ.ซี.ยู. เข้าไปไม่ได้สนใจกับหมอไม่ได้สนใจกับยาเลย มีแต่ลมหายใจจะขาดไปโดยถ่ายเดียว 

 

 คนประเภทนี้เหลืออยู่แต่ลมหายใจ เป็นเศษมนุษย์ สร้างบาปสร้างกรรมมากๆ นี้ทั้งๆ ที่มันเชื่อกิเลสอย่างฝังใจว่านรกไม่มี   

ตัวนี้แหละตัวที่จะจมอย่างฝังมิดๆ เหมือนกัน ผู้ที่เชื่อกิเลสว่านรกไม่มี สวรรค์ไม่มี นิพพานไม่มี บาปไม่มี บุญไม่มี นี้คือตัวเรียกว่า  

ช่างรับเหมาใหญ่ในกองทุกข์ทั้งหลาย จะรวมอยู่ที่ผู้นี้ทั้งหมด คำว่ามีหรือไม่มีมันเป็นลมปาก เป็นความสำคัญของกิเลสหลอกต่างหาก 

ความจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับใคร 

 

 นรกมีมากี่กัปกี่กัลป์แล้ว ฟังซิ กี่กัปกี่กัลป์นานสักเท่าไร แล้วยังจะมีอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา ใครจะไปลบล้างนรกได้ แม้แต่

พระพุทธเจ้าตรัสรู้มากี่พระองค์ ไม่เห็นพระองค์ใดว่าได้ลบล้างนรกได้ สวรรค์ได้ ไม่มี มีแต่ตรัสสอนโลกตามความมีอยู่ของสิ่งเหล่านี้ 

เพราะลบล้างมันไม่ได้ ให้รู้ว่านี้เป็นภัย อันนั้นเป็นคุณ นรกเป็นภัย นรกขุมนั้นๆ เป็นภัยขนาดนั้นๆ บาปเป็นภัยอย่างนั้นๆ สอนบุญ

ว่าเป็นคุณอย่างนี้ๆ แนะสัตว์ทั้งหลายให้ไปทางบุญทางที่ถูกที่ดีสดๆ ร้อนๆ แนะให้แยกตัวออกจากความชั่วช้าลามกทั้งหลาย จะไม่

ได้ไปตกนรกแบบสดๆ ร้อนๆ เช่นเดียวกัน นี้ละศาสนาของพระพุทธเจ้าสดๆ ร้อน ๆ อย่างนี้แล 
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 เราอย่าให้กิเลสมันหลอกนะเราเป็นชาวพุทธ ปีนี้จึงได้เปิดให้พี่น้องทั้งหลายฟัง เราคอขาดแทนพระพุทธเจ้าเลยเรื่องว่า บาปมี 

บญุม ีนรกม ีสวรรคม์ ีพรหมโลก นพิพานม ีเราไมส่ะทกสะทา้น คอเราจะขาดใหข้าดไป แตเ่ราจะปฏเิสธคำเหลา่นีว้า่ไมม่เีราปฏเิสธไมล่ง 

มันประจักษ์อยู่ที่หัวใจ แม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถาม เพราะเป็นของอันเดียวกัน รู้เห็นอย่างเดียวกัน ถามท่านทำไม 

หลักใหญ่อยู่ตรงนี้ 

 
 เพราะฉะนั้นจึงกล้าพูด ในปีนี้เป็นปีเปิดหัวอกให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบ เราไม่เคยเปิด ธรรมประเภทนี้เรารู้มาตั้งแต่ปี ๒๔๙๓ 
ฟังให้ดี วันที่ ๑๕ พฤษภาคม เวลา ๕ ทุ่ม ๒๔๙๓ อยู่บนวัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร หลังวัดดอยฯ บนภูเขา เวลา ๕ ทุ่มพอดี 
ได้คว่ำกิเลสออกจากหัวใจเหมือนหนึ่งว่าฟ้าดินถล่ม ในวันนั้นจนกระทั่งบัดนี้เป็นเวลา ๔๘–๔๙ ปีนี้แล้ว เราไม่เคยพูดที่ไหนว่าเราได้รู้
อย่างนี้เห็นอย่างนี้ แต่ปีนี้เป็นปีที่เราจะนำชาติบ้านเมือง จึงเปิดปูมหลังออกมาให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบ จะเชื่อหรือไม่เชื่อมันเป็น
เรื่องกรรมของสัตว์ต่างหาก 
 
 เราทีพ่ดูออกไปกด็ ี ไมพ่ดูออกไปกด็ใีนธรรมประเภทนี ้ เราไมม่ไีดม้เีสยีกบัธรรมเหลา่นี ้ เพราะเปน็ธรรมชาตทิีค่งเสน้คงวาหนาแนน่ 
จะพูดหรือไม่พูดไม่มีปัญหา นอกจากแยกไปพูดให้เป็นประโยชน์แก่โลก แต่โลกที่มันหนาแน่นมันจะเอานี้ไปเป็นไฟเผาไหม้ตัวด้วย
ความไม่เชื่อก็ได้ อันนั้นเป็นกรรมของสัตว์ช่วยไม่ได้ ผู้ที่จะควรช่วยได้ก็เชื่อก็ทำตามหลักธรรม เพราะนี้เป็นธรรมพระพุทธเจ้าโดยแท้ 
ว่าบาป บุญ นรก สวรรค์ มี ธรรมพระพุทธเจ้าแท้ ว่ามรรคผลนิพพานที่ศาสดาสอนไว้เพื่อสาวกทั้งหลายตรัสรู้มรรคผลนิพพานมาเป็น 
ลำดบั จนกระทัง่บดันีก้เ็ปน็ศาสนาของพระพทุธเจา้แท ้ ทีท่รงสอนไวแ้ท ้ ไมม่ใีครมาสอนอยา่งพระพทุธเจา้ เราปฏบิตัติามนัน้ รูต้ามนัน้ 
เห็นตามนั้นแล้วใครจะมาลบล้างเราได้ มันก็ต้องเป็นตามนั้น จึงเป็นศาสดาองค์เอก คงเส้นคงวาหนาแน่นได้ ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีความ
จริงแล้ว ศาสดาก็ไม่มีความจริง ศาสนาก็ปลอม ธรรมทั้งหลายปลอมหมด จริงแต่กิเลสอย่างเดียวเผาหัวใจโลกตลอดเวลา 
 
 วนันีไ้ดพ้ดูใหท้า่นทัง้หลายฟงัซึง่เปน็นกัปฏบิตั ิ ผมพอใจ เหน็ทา่นผูป้ฏบิตัมิุง่ตอ่มรรคผลนพิพาน เอาใหห้นกันะเรือ่งการชำระจติใจ 
จิตตภาวนาเป็นสำคัญมาก อย่ายุ่งกับสิ่งภายนอก เป็นเรื่องหลอกลวงต้มตุ๋นทั้งนั้น เป็นเรื่องของกิเลสเข้าตีตลาด ธรรมตีตลาดบ้างซิ 
สมาธธิรรม ปญัญาธรรม วริยิธรรม แลว้ตอ่จากนัน้กเ็ปน็มรรคผลนพิพานธรรมขึน้มาภายในจติใจของเรา เพราะความพากเพยีรของเรา 
อันนี้เอาให้หนักแน่นนะ ให้รู้จริงเห็นจริง 
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 ธรรมพระพุทธเจ้าเป็นของจริงมาตลอด ขอให้ปฏิบัติตามนี้เถอะ จะเห็นรู้จริงเห็นจริงตามท่าน ไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรค
กีดขวางได้นอกจากกิเลสอย่างเดียว ปัดหัวกิเลสออกไป เหยียบหัวกิเลสออกไป เอาให้เห็นมรรคผลนิพพานประจักษ์ใจ สมชื่อว่า  
เราบวชมาในพุทธศาสนา เพื่อสมบัติอันล้นค่าคือมรรคผลนิพพาน งานของพระไม่มีอันอื่นใด มีแต่งานเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา   
ชำระกิเลสภายในจิตใจนี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้น 

 

 งานอืน่เหลา่นัน้เปน็งานของโลกของสงสาร ถา้หากวา่เราหลงเพลนิกบัมนักเ็ปน็งานของกเิลส ยุง่นัน่ยุง่นี ่ สรา้งนัน่สรา้งนียุ่ง่ไปหมด 

ไม่สร้างหัวใจ ไม่ชำระจิตใจเจ้าของ ไปสร้างแต่ภายนอก หาเกาแต่ที่ไม่คัน เหมือนหมาขี้เรื้อน หมาขี้เรื้อนมันยังเกาที่คัน เรานี้เกาดะๆ 

ไม่เลือกว่าที่คันไม่คัน สู้หมาขี้เรื้อนหรือเก่งกว่าหมาขี้เรื้อนก็ได้ หมาขี้เรื้อนแตกกระจายหนีไปหมด สู้พระเกาดะไม่ได้ พระเกาดะ   

หาเรื่องเกานั้นเกานี้ ยุ่งนั้นยุ่งนี่ ไม่ได้สนใจกับตัว ยุ่งมันอยู่ภายในหัวใจนี้เลยว่ามันคืออะไร นี่ตัวยุ่ง ให้แก้เข้าไปตรงนี้ 

 

 มันฟุ้งซ่านมากเท่าไร เอาสติธรรม ปัญญาธรรม วิริยธรรม ฟาดเข้าไปเอาให้มันหงาย เวลานี้มีแต่มันเอาเราหงายนะ พอจะ

มองดจูตินีถ้กูมนัตหีนา้ผากหงายๆ เขา้ภาวนาไมไ่ด ้รำคาญ ขีเ้กยีจขีค้รา้น ฟุง้ซา่นวุน่วาย นีค่อืกเิลสตแีลว้ เอาสตปิญัญาจอ่เขา้ไปๆ หงาย

คราวนี้ซัดคราวใหม่ หงายคราวนี้ซัดเข้าไป สุดท้ายฟาดกิเลสจมลงได้ นี่ละความเพียร พระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องความพากความเพียร 

 

 สติเป็นสำคัญมากนะอย่าให้เผลอ อยู่ที่ไหนให้มีสติดูจิตใจเจ้าของ มันเคลื่อนไหวไปมาทางไหนบ้าง นั้นคือเรื่องของกิเลส

เคลื่อนตัวทั้งนั้นแหละ ให้ดูตัวนี้ เมื่อดูตัวนี้ชัดเข้าไปแล้วก็จะเห็นที่แก้ที่ไข มันจะสงบตัวลงไป ทีนี้ปัญญาตีแหลกแตกกระจายไปได้เลย 

นี่เป็นธรรม 

 

 วันนี้ได้ฝากธรรมกับท่านทั้งหลาย ให้พากันไปประพฤติปฏิบัติ ผมภูมิใจในพระเราที่ยังมีผู้มุ่งต่ออรรถต่อธรรม ก็เท่ากับ  

มุ่งต่อมรรคผลนิพพาน มุ่งต่อศาสดาองค์เอก ตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยความพากเพียรของเรา นี้ถูกต้องแล้วเหมาะสมแล้ว ต่อไปนี้  

จะไมม่นีะศาสนา มีแต่รูปพระรูปเณร มีแต่รูปวัดรูปวาเท่านั้น ธรรมจะไม่มีในวัดในวาในพระในเณร จะมีแต่ส้วมแต่ถานแต่มูตรแต่คูถ

เต็มวัดเต็มวาเต็มพระเต็มเณร เรื่องศีล สมาธิ ปัญญา ความพากความเพียรที่ชำระกิเลสนี้จะไม่มีในหัวใจพระกิริยาของพระนะ   

ให้พากันระมัดระวังตอนนี้ให้มาก 
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 เวลานี้กองทัพกิเลสมันเป็นคลื่นใหญ่ยิ่งกว่ามหาสมุทร 

ทะเลหลวง ไปที่ไหนกิเลสเข้าไปตีตลาดแล้วๆ สวมรอยแล้วๆ   

เราไมท่ราบวา่กเิลสสวมรอยเรา เพราะเราโงก่วา่มนั เมือ่ไดรู้ท้กุสิง่

ทุกอย่างแล้วมันจะออกแง่ไหนรู้หมด เรื่องของกิเลสมันจะออก  

แง่ใดมุมใดรู้หมดๆ ไม่งั้นฆ่ามันไม่ได้ พระพุทธเจ้า พระอรหันต์

ท่านฆ่าหมด รู้ได้หมดถึงฆ่าได้หมด พวกเรานี้โง่ได้หมด ให้กิเลส

เหยียบได้ทั้งนั้นไม่ว่าพระว่าเณร มันไม่ได้กลัวหัวโล้นโกนคิ้วนะ

กิเลส กลัวแต่สติธรรม ปัญญาธรรม ความพากความเพียรเท่านั้น 

 

 วันนี้พูดธรรมะให้ท่านทั้งหลายฟังพอหอมปากหอมคอ 

พูดไปพูดมาเหนื่อยแล้วนะ  

 

เอาละพอ 

 
วันที่ ๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑
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