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“มรณะ - มรณานุสติ” เราเปนชาวพุทธนะ เราเปนชาวพุทธกันทุกคน เรามีการศึกษา
มาแลววา “ความเกิด แก เจ็บ ตาย นี้เปนเรือ่ งธรรมดา” แตพอเรามีการศึกษากันแลวเราก็มกี าร
ปฏิบัติ พอเรามีการปฏิบัติเราถึงเปนลูกศิษยกรรมฐาน
เวลาครูบาอาจารยทานสอน ทานสอนถึงความไมเกิด ไมแก ไมเจ็บ ไมตาย แลวความจะ
ไมเกิด ไมแก ไมเจ็บ ไมตาย นี้มนั มาจากไหน?
สิ่งที่เปนโลกมันตองวิบัตไิ ปเปนธรรมดา สิ่งที่เปนโลกมันตองหมุนไปเปนธรรมดา แต
สิ่งที่เปนความรูสึกละ หลวงตาทานในเรื่องของโลกคือสังขารรางกายทานดับไปเปนธรรมดา แต
หัวใจทานไมเคยดับ! ความเปนจริงไมเคยดับ สิ่งทีม่ นั ไมเคยดับเพราะเหตุใด สิ่งนั้นมันไมเคยดับ
เพราะทานไดทําของทานจนถึงที่สุดของทานแลว เห็นไหม ทานถึงนัง่ อยูในหัวใจของเราไง!
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ครูบาอาจารยทานลวงไปแลว แตทานไมเคยลวงไปจากหัวใจของเราเลย ทานนั่งอยูใน
กลางหัวใจของเรา เพราะเหตุใด ทานนั่งอยูในกลางหัวใจของเราเพราะทานพูดวา “ในการ
เสียสละที่ยิ่งใหญของทานมีอยู ๒ คราว คราวหนึง่ คือทานเสียสละเพื่อความพนทุกขของทาน
อีกคราวหนึ่งคือทานเสียสละเพราะวาทานไดชวยชาติ”
การเสียสละที่ยิ่งใหญของหลวงตา ทานบอกวา ทานเสียสละอยู ๒ คราว คราวหนึง่ คือ
ทานเสียสละเพือ่ ตัวของทาน เพราะทานไดพน จากกิเลสของทานไป ทานไมมีสิ่งใดอยูในหัวใจ
ของทาน ทานถึงทําความเจริญรุง เรืองใหกับประเทศชาติได เพราะมันไมมีสงิ่ ใดคาในใจของ
ทานเลย
กวาที่จะพนจากหัวใจของทานไดนนั้ เพราะเหตุใด เห็นไหม เวลาทานเกิดมาตั้งแตเปน
ชายขอบของสังคม แตเพราะมีการศึกษา แตเพราะมีอํานาจวาสนาบารมีของทานเอง ทานก็ออก
ศึกษา เวลาทานบวชแลวทานไปอยูกับอุปชฌาย พอไปเห็นอุปชฌายเดินจงกรมอยู ทานไปถาม
วา “จะทําอยางใด?” อุปชฌายก็บอกวา “พุทโธสิ”
ทานบอกวา ทานก็พุทโธๆๆ เห็นไหม ทานพุทโธจนจิตของทานสงบ มันเปนความ
ลึกลับมหัศจรรย เสร็จแลวทานก็ตงั้ สัจจะวา ทานจะมีการศึกษา ทานอยากเรียนกอนเพื่อเปนแผน
ที่เครือ่ งดําเนิน เวลาทานไปเรียนอยู ๗ ป เห็นไหม ทานบอกวา พุทโธๆ นี้ทําใหหัวใจของทาน
สงบไดถงึ ๓ หน แลวมันฝงใจมาก สิ่งที่ฝงใจของทาน เห็นไหม เปนความสุขของทาน
แตเพราะเวลาทานไปศึกษาจนจบบาลีมา แลวทานออกปฏิบัติครั้งแรก ทานก็ปฏิบัติของ
ทาน เพราะมีการศึกษา “ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ” การศึกษาปริยัตินี้สําคัญมาก ถาพวกเราไมมี
ทฤษฎีในทางวิชาการ
ในการประพฤติปฏิบตั ิของเราในการกระทําของเรามันก็จะขาดตก
บกพรอง แตถาเรามีทฤษฎีในการประพฤติปฏิบัติของเรา เห็นไหม “ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ” คําวา
“ปฏิเวธ” ก็คือผลของการปฏิบัติ
ฉะนั้นเวลาศึกษามาแลว ดวยเวลาที่ทานออกศึกษา ทานก็มีทางวิชาการของทานมา ทาน
บอกวา ตอนทานปฏิบัติครั้งแรก ทานกําหนดดูจิตเฉยๆ ดูจิตเฉยๆ ทั้งๆ ที่เคยพุทโธมาแลว
ตอนกําหนดพุทโธนัน้ จิตรวมไดถึง ๓ หน แตพอมาดูจิตเฉยๆ “จิตนี้แข็งเปนหิน ดั่งภูเขา”
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แตเวลาประพฤติปฏิบัตไิ ปแลวมันก็เสือ่ ม พอมันเสือ่ มขึ้นมานี้ ทานบอกวา เพราะไปดูจิต
จิตของทานถึงเสื่อมไป ๑ ปกับ ๖ เดือน ทานก็พยายามหาทางออกของทานอยู นี่คือคนที่มคี วาม
มุมานะ ทานหาทางออกของทานอยูวา “เปนเพราะเหตุใดถึงจิตเสือ่ ม?”
แลวทานก็ออกไปหาหลวงปูม ั่น เพราะทานกําลังเขาไปใหมๆ เห็นไหม แลวหลวงปูม ั่น
ทานจะไปเผาศพ จึงทิ้งใหหลวงตาทานอยูคนเดียว ทานถึงมาคนควาของทานเองวา
“ทําไมจิตเราถึงเสื่อม?”
“เพราะมันคงจะไมมีคําบริกรรม มันไมมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยว ไมมีสิ่งที่ใหเกาะไว” ทานถึง
กลับมาพุทโธๆๆ
ทั้งๆ ที่พทุ โธมากอน! แตทําไมถึงทิ้งพุทโธออกไปละ ทิ้งพุทโธไปดูจิต เห็นไหม จิตก็
เลยเสือ่ มไป ๑ ปกับ ๖ เดือน สุดทายแลวทานก็กลับมาพุทโธใหม พุทโธจนจิตมั่นคง พุทโธจน
พุทโธไมได พอพุทโธจนพุทโธไมได เห็นไหม มันก็เจริญแลวเสื่อมเหมือนกัน เพราะมันอยูใน
ขั้นของสมาธิ
นี่คือทีจ่ ะบอกวา คราวทีท่ านเสียสละชีวิตมีอยู ๒ คราว คราวหนึ่งคือการประพฤติปฏิบัติ
เพื่อเอาตัวรอด อีกคราวหนึง่ คือเพื่อออกมาชวยชาติ (ก็เพราะไดมีการเอาตัวรอดอยางนัน้ กอน)
ทานก็มาพิจารณาของทาน จิตมันเสือ่ ม พอไปหาหลวงปูม ั่น หลวงปูม ั่นบอกวา “จิตนี้
เหมือนเด็กๆ มันตองกินอาหาร เวลามันออกไปเที่ยวของมัน ถามันหิวมันจะตองกลับมาแนนอน
ใหพุทโธไว”
พอทานพุทโธๆๆๆ มันก็กลับมามั่นคง ทีนเี้ วลาทานประพฤติปฏิบัตขิ องทานไป พอนัง่
สมาธิไป เพราะคนเรามีกิเลส กิเลสมันก็ตองมีการโตแยงเปนธรรมดา พอนั่งไปก็เกิดเวทนา
“นี่มนั เพราะเหตุใด? เพราะเหตุใด?”
“อยางนี้ตอ งตอสู!”
ทานถึงกําหนดของทาน เห็นไหม นัง่ ตลอดรุง
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การพิจารณาตลอดรุงนีม้ ันตลอดรุงอยางไรละ เพราะวาสิ่งที่พิจารณาตลอดรุง นีม้ ันเปน
การภาวนา แตขณะที่จิตทานไปประสบกับสิ่งที่มนั โตแยงขึ้นมาในหัวใจ เพราะทานพุทโธๆ จน
จิตสงบใชไหม พอจิตสงบมันก็เปนบาทฐาน “ศีล สมาธิ ปญญา” ขณะที่ปญญาเกิดขึ้นตอสูตลอด
รุงนีม้ ันพิจารณาเวทนา ตั้งแตหัวค่ําจนกวาจะตลอดรุงนี้พจิ ารณาแลวมันก็ปลอย พอมันปลอย
เสร็จแลวมันก็ลงสูสัจธรรม แตมนั ก็คลายตัวออกมาอีก ก็พจิ ารณาซ้ําเขาไป.. ซ้ําเขาไป.. ถึงที่สุด!
มันมีเหตุมีผลของมัน “ตั้งแตบัดนี้ไปมันจะไมมวี ันเสื่อม.. ตั้งแตบัดนี้ไปมันจะไมมีวนั เสือ่ ม..”
เพราะเราไปหาครูบาอาจารย เราก็ตองรักครูบาอาจารยเปนธรรมดา ทานก็ไปหาหลวงปู
มั่น ไปอธิบายใหทานฟง หลวงปูมนั่ ก็บอกวา “จิตนี้มนั ไมเกิด ๕ อัตภาพเวย! จิตนีม้ นั มีกําลัง
ของมัน” ตั้งแตวันนัน้ มาก็ไมเสือ่ ม เห็นไหม พอสิง่ ที่ไมเสื่อม ทานก็รักษาของทาน ก็พิจารณา
ของทานไปตลอดรุง.. ตลอดรุง.. ก็มีธรรมะขึน้ ไปสงหลวงปูมนั่ ทุกวัน แตหลวงปูม ั่นทานเห็น
วามันจะทํามากเกินไป เพราะพอแมก็ตอ งรักลูกเปนธรรมดา หลวงปูม ั่นทานจึงบอกวา
“มา เวลาที่เขาจะใชงาน ถามันดือ้ นัก เขาก็ตองใหมนั อด แตถามันฉลาดขึ้นมา มันไม
ดื้อนัก เขาก็ใหมันกินบาง” เห็นไหม อันนี้อันหนึ่ง
สอง เวลาภาวนาไป จากที่วาจิตมันไมตาย ๕ อัตภาพแลว ก็มาพิจารณาซ้ําพิจารณาซาก
พิจารณาบอยครั้งเขาๆ จนธาตุขันธมันกลับไปสูสถานะเดิมของมัน ธาตุขันธกลับไปสูสถานะ
เดิมเพราะเหตุใด? ธาตุขันธมันกลับไปสูสถานะเดิมเพราะทานมีพนื้ ฐานของทาน ทานปฏิบัติ
ของทานผิดมากอนแลวมาถูก พอพิจารณาเขา.. พิจารณาเขา.. มันก็ปลอยวางไปได เพราะมีครูมี
อาจารยไง แลวหลวงปูมนั่ ก็คอยแนะคอยนํา เห็นไหม พอแนะนําบอยครั้งเขาๆ พิจารณาไป..
พิจารณาไป.. จนมันกลับไปสูสถานะเดิม “ดินเปนดิน น้ําเปนน้ํา ลมเปนลม ไฟเปนไฟ” ธาตุ๔
มันแยกออกไปจากมัน จิตมันแยกออกไปจากมัน มันรวมลง! พอมันรวมลงก็มีความสุขมหาศาล
แลวทานก็ขนึ้ ไปรายงานหลวงปูมนั่ พอไปรายงานหลวงปูม ั่นทานก็รับฟงไว แลวหลวง
ตาทานก็พิจารณาตอสูตอไปดวยความทีอ่ ยากจะไดอยางนั้นอีก แลวทานก็ขนึ้ ไปหาหลวงปูมนั่
ไปบอกวา “จิตที่มนั รวมนั้นมีความสุขมาก อยากจะไดความสุขอยางนัน้ อีก”
หลวงปูม ั่นทานตอบวา “มันมีหนเดียวเทานัน้ แหละ!” เวลามันสมุจเฉทปหานมันมีครั้ง
เดียว แตเวลาทีม่ ันพิจารณา มันตองพิจารณาซ้ําพิจารณาซาก พิจารณาบอยครั้งเขา เห็นไหม
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หลวงตาทานบอกวา เวลาวิกฤตเกินไป หลวงปูมนั่ ทานก็รั้งไว เวลาปฏิบัติไป อยากไดอยางนั้น
อีกแตมันก็ไมมีอยางนัน้ อีกแลว เพราะถามันขาดแลว มันก็ขาดไป แสวงหาอยูอ ยางนัน้ ทานถึง
ติดอยูตรงนั้น ๕ ป
หลวงปูม ั่นทานพูดอยางนี้ “มันมีครั้งเดียวแหละ จิตที่เปนอยางนี้มนั เปนเหมือนเราตอน
อยูที่ถ้ําสาริกา”
ตอนที่หลวงปูมนั่ อยูท ี่ถ้ําสาริกา ทานเปนโรคถายทอง ทานก็ใชยาของทานอยูตลอดเวลา
สุดทายแลวจะรักษาอยางไรมันก็ไมฟง พอมันไมฟงทานก็ทิ้งยาหมดเลย แลวมาพิจารณารางกาย
ของทาน เห็นไหม เวลาจิตมันรวมลง จิตรวมลงนีห่ นึ่ง จิตรวมลงเพราะมันพิจารณาโรคภัยไข
เจ็บทีเ่ กิดจากรางกาย แลวทิง้ ทั้งหมด จิตรวมลงเกิดความสวางไสว เห็นเปนยักษทถี่ ือตะบองจะ
มาตีทาน
อันนีม้ ันเปน ๓ ประเด็น ประเด็นหนึ่งคืออริยสัจ สัจจะความจริง เวลาพิจารณาแลวสัจจะ
อริยสัจมันทําลายกิเลสลงมาชั้นหนึง่ ประเด็นสองคือจิตรวมลงไปแลวเกิดแสงสวางมีความสุข
นั้นเปนอีกอันหนึง่ แตดวยอํานาจวาสนาของทาน มันก็มยี ักษที่จะมีตีทานในนิมิต เปนประเด็นที่
สาม
เขาบอกวา “พวกทีก่ ําหนดพุทโธ พวกที่ทําสมถะมันจะเกิดนิมิต นิมิตนัน้ มันจะทําลาย
การปฏิบัต”ิ
นิมิตจริงก็มีนมิ ิตปลอมก็ม!ี
ฉะนั้นเวลาหลวงปูม ั่นทานพูดของทานอยางนั้น
แตคนจดจารึกหรือผูทเี่ ขียนประวัติ
หลวงปูม ั่นกลับบอกวา “หลวงปูมนั่ สําเร็จอยูทถี่ ้ําสาริกา เพราะทานพิจารณาปฏิจจสมุปบาท”
แตความจริงมันไมใช! เพราะหลวงตาทานเลาใหฟง วา หลวงปูมนั่ เวลาจิตทานสงบขนาด
นั้นแลว ทานกําหนดไปดูเจาคุณอุบาลี เจาคุณอุบาลีทานกําลังพิจารณาปฏิจจสมุปบาท ไมใช
หลวงปูม ั่นพิจารณาปฏิจจสมุปบาท!
เสร็จแลวหลวงปูม ั่นทานก็คิดถึงหมูคณะ ทานอยากจะเปนหลักเปนชัย เวลาทานกลับมา
ภาคอีสาน ทานมาสั่งสอนลูกศิษยลกู หา ที่วากองทัพธรรมนัน่ ไง เวลาปฏิบัติไป หลวงปูม ั่นทาน
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บอกวา “กําลังเราไมพอ.. กําลังเราไมพอ..” ถาหลวงปูมนั่ ไดสําเร็จที่ถ้ําสาริกา ทําไมหลวงปูม ั่น
จึงบอกวา “กําลังเราไมพอ” แตเพราะกําลังไมพอ ทานถึงทิ้งหมูค ณะขึ้นไปเชียงใหม
ทีนี้หลวงปูม ั่นเวลาทานพูดถึงครูบาอาจารยของเราวา “เหมือนเราทีถ่ ้ําสาริกา” ถาเหมือน
เราที่ถ้ําสาริกานัน้ คือพิจารณาขนาดที่วา “โลกนีร้ าบเปนหนากลอง” ฉะนั้นเวลาหลวงตาทานขึ้น
ไปหาหลวงปูมนั่ ทานก็บอกวา “เหมือนเราทีถ่ ้ําสาริกา”
หลวงปูเ จีย๊ ะทานเลาใหฟง เวลาหลวงปูเ จี๊ยะไปหาหลวงปูม ั่น หลวงปูมนั่ ทานบอกกับหมู
คณะวา “มีพระหนุมๆ องคหนึง่ ปฏิบัตอิ ยู ๓ ป มีความรูเสมอเรา เหมือนเราทีถ่ ้ําสาริกา”
นี่ครูบาอาจารยของเราทานทําของทานจริง ทานทําความเปนจริงของทาน เห็นไหม
ฉะนั้นเวลาหลวงตาทานติดสมาธิอยู ๕ ปนี้ทานติดอยูในขัน้ ไหน เห็นไหม เวลาอุปฏฐากครูบา
อาจารย นี่ไงการประพฤติปฏิบัติ เห็นไหม “ศีล สมาธิ ปญญา”
ใช.. ศีล สมาธิ ปญญา แตปญญาของใคร? ถาปญญาของเรา เราก็ตองมีปญญาที่เขาขางตัว
เราเอง แตเวลาเรามีครูบาอาจารย ถึงเราจะเขาขางตัวเองขนาดไหน หลวงปูมนั่ ทานก็คอย
ประคอง ทานพยายามจะดึงออก เห็นไหม ดึงออกใหพิจารณา หลวงปูม ั่นเทศนอยูเกือบทุกคืนที่
หนองผือ ขณะที่เทศนนเี้ วลาลูกศิษยไปสงการบาน ครูบาอาจารยทานก็ตอ งรูของทานอยูแลว
ทานก็พยายามหาทางออกให ทัง้ เผดียง ทัง้ บอก ดวยวิธีตางๆ เห็นไหม
แตคนเรามันก็มีความเห็นของตัวเหมือนกัน ในเมือ่ มีความเห็นของตัว เห็นไหม เวลา
หลวงปูม ั่นทานหันกลับมา
“จิตเปนอยางไร? จิตเปนอยางไร?”
ครูบาอาจารยก็ตอบวา “จิตดีมาก.. จิตดีมาก..”
จิตดีมาก มันดีของใครละ เพราะเรามีกิเลสใชไหม เรามีความรูสึกของเราใชไหม ดีเพราะ
เราพอใจใชไหม แตมันไมดีตามความเปนจริงนะสิ! ในเมื่อมันไมดีตามความเปนจริง แลวจะ
ออกอยางไรละ เพราะมันเปนสมบัติของเรานะ
นี่ละครูบาอาจารย เห็นไหม เราเปนลูกศิษยกรรมฐาน เราถึงเคารพครูบาอาจารยของเรา
มาก เพราะครูบาอาจารยของเรา “พอแมครูอาจารย” คือทานเลี้ยงทั้งรางกาย เลี้ยงทั้งจิตใจ
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ทานพยายามดึงเราออกมา เวลาหลวงปูมนั่ ทานหันกลับมาหาครูบาอาจารยของเรา เห็น
ไหม
“สุขอยางนีม้ ันสุขแคเศษเนื้อติดฟนเทานัน้ สุขกวานี้ ความดีกวานี้ ยังมีอีกมากมาย”
“แลวความดีที่ดีกวานี้ทําอยางไรละ? ”
“ความดีที่ดีกวานี้ เราก็ตองออกแสวงหาออกคนควาสิ ถาออกคนความันก็จะเจอของ
มัน”
“ถาความดีทมี่ ันดีกวานี้แลวสิ่งทีเ่ ห็นอยูนมี้ ันเปนอยางไรละ อยางนี้มนั ก็เปนสัมมาสมาธิ
สิ”
“ถาสัมมาสมาธิของพระพุทธเจานี้อยางหนึง่ สัมมาสมาธิขององคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจานี้มนั ไมมีสมุทัย แตสัมมาสมาธิของเรามีสมุทัยไง”
ดวยเหตุดว ยผลหลวงตาทานถึงออกแสวงหาออกคนควา พอออกคนควาไป ก็ไปเจออสุ
ภะ สิ่งที่ไดเจออสุภะนี่ก็คอื การตอสูกัน
เราจะบอกวา ความเมตตา ความรักอาลัยอาวรณ ของอาจารยกับลูกศิษย ระหวางหลวงปู
มั่นกับหลวงตา ทานเคารพบูชากัน ทานรักกัน ทานถนอมรักษากันอยางไร ทานถึงจะทําใหจิตใจ
นี้พนออกไปจากทุกขไดอยางไร เห็นไหม ถนอมรักษานะ
ทานบอกวาเปรียบเหมือนฟุตบอล ถาเรามีแตเลนแบบปดเพราะกลัวแพ มันก็จะมีแต
เสมอกับไมแพไมชนะ เพราะวา “เหมือนเราที่ถ้ําสาริกา” นั้นมันรองรับไวแลว แตถารุก มันก็
อาจจะเสมอกับชนะ หลวงปูม ั่นทานก็พยายามปลุกเราใหออก
เวลาจิตมันติดแลวจิตมันจะออกไดนี้ ถาคนไมเปนจะไมรู แลวทําไมได เวลาติดสมาธิอยู
ก็วาสมาธินี้มีความสุขมาก แตเวลาทําได เวลาออกไปปฏิบัติ ออกไปคนควาไปเจออสุภะ เห็น
ไหม เวลาปญญามันเริ่มหมุน หลวงตาทานก็ไปหาหลวงปูม ั่น ไปบอกทานวา “เวลาติดสมาธิ ก็
บอกใหมันออก นีก่ ็ออกมาแลวนะ พอออกมาแลว ตอนนีม้ ันไมไดพักไดผอนเลย”
หลวงปูม ั่นทานก็บอกวา “ไอบาสังขาร! ไอบาสังขาร! ”
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บาสังขารเพราะอะไร เพราะการใชปญญาอยางเดียวโดยทีไ่ มมีสมาธิรองรับ ใชไปแลว
มันก็จะเปนสัญญาไป การกาวเดินไปมันจะตองกลับมาดวย กลับมาทําสัมมาสมาธิ กลับมาเอา
สมาธิรองรับ
ครูบาอาจารยที่ทานผูกพันกันมาจะมีความเคารพ ความรัก ความเคารพ ความรัก มา
จากอะไร ก็มาจากประสบการณจริงที่มันเกิดขึ้น เพราะเรารูของเราแลว แตทําไมความรูของเรา
มันไมเปนความจริงละ? แลวทําไมความรูของครูบาอาจารยมันเหนือกวาเราละ?
เวลาทําไป ปฏิบัติไป เห็นไหม ในเวลานั้นหลวงปูม ั่นทานก็เริม่ ปวยไข หลวงตาทานก็
พยายามดูแลครูบาอาจารยดวย ทั้งประพฤติปฏิบัตไิ ปดวย ทานทําของทานไปเรือ่ ย จนถึงที่สุด
เวลาหลวงปูม ั่นทานนิพพานไป หลวงตาทานเลาใหฟงวา ทานไปนั่งอยูที่ปลายเทาแลวรองไหอยู
คนเดียว รําพันวา “จิตนีม้ ันไมฟงใคร บัดนีอ้ าจารยกล็ วงไปแลว จิตนีม้ ันกําลังตอสูอยู แลวมันจะ
หาใครเปนที่พึ่ง”
มันมีความละลาละลังอยูในหัวใจ ความรักความเคารพมันถึงเกิดอยางนี้ สุดทายแลวพอ
หลวงปูม ั่นทานลวงไปก็ตองจัดการเรือ่ งสรีระของทาน
หลวงตาทานก็แสวงหาของทาน
พยายามของทาน รักษาของทาน จนถึงที่สุด เห็นไหม ที่เปนอสุภะ ความเปนจริงออกมาจากของ
จริง ออกมาจากใจนี้ เปนอสุภะ มันจะไวขึ้น เร็วขึน้ ละเอียดขึ้น จนมันเขามาสูใจของเรา ใจของ
เราเปนอสุภะเสียเอง อสุภะขางนอกมันเปนอาการของใจทั้งหมด เวลามันทําลายกัน มันเขามา
ทําลายในหัวใจดวงนั้น เห็นไหม พอทําลายหัวใจดวงนั้น มันก็พนออกไป พอพนออกไป ทานก็
ออกแสวงหาตอเนื่องไปเปนชั้นเปนตอนขึ้นไป ละเอียดขึ้นไป
เวลาละเอียดเปนชั้นเปนตอนขึน้ ไปนี้ ขณะนี้ไมมหี ลวงปูม ั่น ทานจะตองแสวงหาของ
ทานเอง ในการออกแสวงหาของทานเอง เห็นไหม ขณะที่ทานไปวัดดอยธรรมเจดีย เวลาจิตมัน
สงบขึ้นมาขนาดไหน มันสวางไสว.. มันลึกลับ.. มันมหัศจรรยขนาดไหน.. มหัศจรรยแตมนั ก็
มหัศจรรยในอวิชชา มันมหัศจรรยอยูในมาร
ทานมาถึงที่บานผือ ชาวบานเขาเปนโรคเสียดอก เวลาทานพิจารณาของทานอยู แลวทาน
มาเปนโรคเสียเอง เห็นไหม ยังไมอยากตาย ไมอยากตายเพราะรูอ ยูวาถาตายแลวมันยังคาอยู ยัง
ไมอยากตาย ทานก็พิจารณาของทาน เวลาเจ็บไขไดปวยนี่ มันก็มาเจ็บไขไดปวย จนถึงที่สุด
ธรรมมาเตือน “ทานก็เคยพิจารณาเวทนามาแลว สิ่งนี้มนั ก็คือสิง่ ที่ทานเคยพิจารณามาแลว ทําไม
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ไมพิจารณา” ทานก็มาพิจารณาเวทนาจนมันปลอยหมด เวลามันปลอยนีจ้ ิตมันปลอย เวลา
พิจารณาไป จิตมันปลอยแลวมันก็จับ เห็นไหม เกิดแลวก็ดับ ดับแลวก็เกิด
“เอะ! อยางนี้ ไมใชพระอรหันตหรือ? อยางนี้ไมใชพระอรหันตหรือ?”
เพราะดวยวุฒิภาวะการศึกษาของทาน ทานเรียนของทานมา เห็นไหม ถายังมีความสงสัย
ก็ไมใช! ถายังมีความสงสัยอยู “เกิดดับ เกิดดับ.. อยางนี้ไมใช!” พออยางนี้ไมใช ทานก็ยอ นกลับ
มาพิจารณาของทาน ธรรมะก็มาเตือนอีก “แสงสวางทุกอยางนี้มนั เกิดจากจุดและตอม”
เวลาเขาไปเจอมันนะ เวลาเจอจุดและตอมแลวใครครวญจุดและตอม ทานพูดอยูว า “ถา
หลวงปูม ั่นอยู ทานจบไปแลว” เพราะหลวงปูมนั่ ไมอยู ทานถึงพยายามเอามาพิจารณาของทาน
เพราะทานพิจารณาของทาน ทานถึงมีความชํานาญมาก การรื้อคน การตอสู การแยกแยะ การ
กระทําของทาน พอทานผานขัน้ นี้ไป เห็นไหมวาทําไมทานถึงเอาความรู เอาความชํานาญนีม้ า
แกหลวงปูค ําดี มาแกหลวงปูบ ัว เพราะความชํานาญของแตละบุคคล บุคคลจะมีความชํานาญ
อยางใด ก็เพราะมีการกระทําอันนัน้
ทานถึงบอกวา การเสียสละที่วกิ ฤตในชีวิตของทานมีอยู ๒ คราว คราวหนึง่ คือการ
เสียสละเพื่อตัวของทานเอง เปนการกระทําในหัวใจของทาน แลวอีกคราวหนึง่ คือทานเสียสละ
เพื่อโลก
คราวที่เสียสละเพื่อโลกนี้ยิ่งใหญ ยิง่ ใหญเพราะเหตุใด ยิ่งใหญเพราะไมใชการตอสูของ
เราเอง ในการสละของเราเองนี้เราอยูที่โคนไมหรืออยูทไี่ หนเราก็ทําของเราได เพราะมันเปน
เรื่องของเรา มันเปนเรื่องภายใน มันเปนการกระทํา จะอยูในกุฏิ จะอยูโคนไม จะอยูปา จะอยูที่
ไหนเราก็ทําได แตขณะที่ออกมาชวยโลกมันตองอยูก ับสังคม มันเปนเรือ่ งของสังคม แลวจะชัก
นําสังคมใหมีความเห็นไปกับเราไดอยางใด? มันเปนการชักนําสังคมมาหาเราไดอยางไร?
ทานถึงบอกวา เวลาทานไปพูดกับหลวงปูลีวา “เราจะชวยโลกดวยกัน ถึงเราจะกัดกอน
เกลือกิน เราก็จะกินกอนเกลือ!”
คําวา “กัดกอนเกลือกิน” นี่มนั เปนไปไมได เพราะครูบาอาจารยของเรานี้ไมมีใครทิ้ง
หรอก แตคําวา “กัดกอนเกลือกิน” นี้มันบอกถึงการสูหมดหนาตัก! ชีวิตนี้ก็ให!
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ทานทําของทานมาขนาดนี้ เห็นไหม นีเ่ พราะอะไร เพราะโลกหวัน่ ไหว ในเมื่อขวัญของ
ประเทศมันไมมี เศรษฐกิจมันลมสลายไป ทุกครอบครัวทํารายตัวเอง เศรษฐกิจในครอบครัว
ธุรกิจของครอบครัวมันลมสลายไป แลวจะเอาใครเปนที่พงึ่ ! มันไมมีใครเปนที่พึ่ง แลวจะพึ่ง
ใคร
ทางโลกเขาบอกวา “ในระบบเศรษฐกิจนี้ นักธุรกิจทําลายทําเสียหาย ทําไมจะตองใหตา
สีตาสามาชวยชาติ ทําไมไมใหนกั ธุรกิจมันชวยกันเอง”
นักธุรกิจมันก็จะผูกคอตายกันหมด แลวมันจะเอาอะไรมาชวย!
แลวทานเสียสละตัวของทานออกไป เห็นไหม การเสียสละอยางนีม้ ันยิง่ ใหญกวาทองคํา
๑๒ ตันนั้น แตทองคํา ๑๒ ตันนีม้ ันเปนเหมือนการพาดเสาไฟฟา เวลาเราเห็นคนพาดเสาไฟฟา
เวลาเราเดินสายนี้ตนทุนมันแพงมาก แตหลวงตาทานพาดสายอันนีเ้ พื่อผลบุญ เพราะเวลาทาน
พาดสาย ทานทําของทาน ทานบอกวา
“ใครๆ เขาก็เห็นกันในเรื่องเงินทอง แตเราไมเคยเห็นอยางนั้น เราเห็นแกธรรม ถึงคราวที่
ธรรมะมันจะไดออก”
ธรรมะทีจ่ ะไดออก เห็นไหม ออกมาเพือ่ ศีลธรรม จริยธรรม ใหคนมันไดฟน ฟูขนึ้ มา สิ่ง
นี้มีคุณคามากกวาเงินทองมหาศาล เราไปเห็นกันแคคุณคาของเงินทอง วาไดทอง ๑๒ ตันและ
เงินอีกมหาศาล แตเวลาหลวงตาทานพูดนะ ทานบอกวา
“สิ่งนี้มนั เปนแควัตถุ มันเปนเรื่องปลายเหตุ ถาคนไมมีความมั่นใจ ถาคนไมมีความ
ศรัทธา จะเอาอะไรมาให ที่เขาเอามาใหเพราะความมั่นใจในตัวทาน”
เพราะทานบอกวาในวิกฤตหนึง่ คือวิกฤตที่ทานชวยตัวทานเอง พอเมื่อทานชวยตัวทาน
เองไดแลว ในหัวใจนี้มนั ไมมีสิ่งใด ไมมเี หลือบใดมีสิ่งทีเ่ ห็นแกตัวอยูในนัน้ ในเมื่อมันไมมีสิ่ง
ใดเห็นแกตัวอยูในนัน้ เห็นไหม เวลาทานบอกกับหลวงปูล ี “เราจะกัดกอนเกลือกิน! เราจะสู
หมดหนาตัก! เราจะทําทุกอยาง! ”
เพราะการประพฤติปฏิบัติ เวลาอยูในปา เวลามันสละตาย มันก็สละมาแลว อยูในปานี้
สละตาย ชีวิตนี้ทิ้งมาหลายรอบแลว คนที่ปฏิบัตมิ าจะเขาใจวาเวลาวิกฤตขึน้ มา กิเลสมันจะบอก
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วา ตาย! ตาย! ตาย! ตาย! ตาย! แลวเราก็ยอมแพ ยอมแพ! การสละชีวิตนี้พระปาเขาสละมา
มากมายมหาศาลแลว แตมนั ไมเคยตายเสียที ถามันตายก็ตาย! แตมันก็ไมตาย
ฉะนั้นเวลาออกมาสูออกมาชวยโลก เรื่องการเสียสละของทาน ตายก็คือตาย! เวลาเกิด
วิกฤต เห็นไหม “เหรียญมี ๒ ดาน” ความเห็นตางเราไมคัดคาน เวลาคนจองจะทําลายทาน ทาน
บอกวา “ถาจะฆา ก็ฆาไดแตรางกายนี้เทานั้น”
ในพระไตรปฎกมีบอกวา “แมแตเวลาเขาฆาพระอรหันต เขาตัดคอ มันก็แคมีดผานเขา
ไปในกระดูก ผานเนื้อออกไป แตไมเคยผานสิง่ ใดไดเลย”
ทานพูดขนาดนัน้ เพราะจะบอกวาในการชวยโลกนี้เราไดชวยมาดวยกัน วิกฤตเราก็เจอ
มาดวยกัน ความทุกขความลําบาก ความยาก ความแคน เราก็เจอมาดวยกัน อันนีม้ ันเปนเพราะวา
เรามีครูบาอาจารยที่ดี ครูบาอาจารยของเรานี้ไมไดเห็นแกตัวทาน ไมไดเห็นแกหมูคณะใด แต
เห็นแกสังคมโลกทัง้ หมด เขาจะดี เขาจะชั่ว เราก็ชว ยเหลือทัง้ นัน้ ดูสิ ใจที่เปนธรรม ใจที่เปน
ธรรม จะไมบอกวาใครถูกใครผิด
แตเขาบอกวา “ผิด เพราะวาผูทําธุรกิจเขาทําใหเศรษฐกิจเสียหาย ชาวไรชาวนาเขาไมรู
เรื่อง ทําไมตองไปเอาชาวไรชาวนาเขามายุง ดวย”
แตหลวงตาทานไมมองตรงนัน้ ทานไมมองวาใครทํา เห็นไหม พาดเสาไฟ แสงสวางนี้
ใครจะรังเกียจแสงสวางนี้ แสงสวางนี้มนั มาจากไหนละ? ธรรมในหัวใจของทาน มันสวางครอบ
โลกธาตุ ทานตองการใหสัตวทุกตัวไดมีสว นรวมดวย การกระทําของทานเพือ่ ประโยชนกบั โลก
ทั้งนัน้ สิ่งที่เปนประโยชนกับโลก สิ่งนี้เปนประโยชนตลอดมา เราก็เห็นอยู
นี้คือหลวงตาของเรา ดวยสรีระทานตายไปแลว แตดวยคุณงามความดีไมมีวันตาย มัน
จะสถิตอยูในหัวใจของเราตลอดไป ใครเกิดมาไดพบ ใครเกิดมาไดเห็น ใครเกิดมาไดสัมผัส ใคร
เกิดมาไดรับใช สิ่งที่เปนคุณธรรมอันนี้มันจะอยูในใจของเรา เห็นไหม นี่คือคุณงามความดีของ
ครูบาอาจารยเรา
เขาบอกวา “พระปา.. อยูแตในปา หลับตามีแตพุทโธ มันจะรูอ ะไร”
ดูผลงาน! ดูตั้งแตหลวงปูมนั่ ดูตั้งแตหลวงปูเสาร แลววางรากฐานมาใหพวกเรา
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บัดนี้เราเปนลูกหลาน คําวา “หลวงตา” นี้เปนหลวงตาของประชาชนเขา คําวา “พอแม
ครูจารย เปนพอแมครูอาจารยของภิกษุเรา ภิกษุเราเคารพรัก ถาเราจะเรียกวา “หลวงตา” มันก็
ไมถึงใจ แตถาเรียกวา “พอแมครูอาจารย” จะเขาถึงหัวใจของเรา
เหรียญมันมี ๒ ดาน ทุกอยางมีทั้งนั้น ฉะนัน้ ความเปนจริงอันนี้เราเกิดมาพบ เกิดมา
ประสบ มันเปนอยางนี้จริงๆ โลกมันเปนอยางนี้ ทุกอยางมันตองหมุนไปตามผลของวัฏฏะ
วัฏฏะมันจะเวียนวนของมันไป แตถาเราทําของจริงนะ
คิดถึงพอ พออยูกับเจา คิดถึงหลวงตา หลวงตาจะอยูกับเรา คิดถึงคําสอน คิดถึงคําสั่ง
คิดถึงการปฏิบัติ หลวงตาจะอยูกับเรา! เอวัง

