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ฟงธรรม เสียงธรรมจากหลวงตานะ หลวงตาทานวางรากฐานไวดีมาก เพราะ
ทานเกิดมาดวยบุญดวยกุศล ทานสรางบุญกุศลมา ทานทําประโยชนกับสังคมเยอะมาก
แตพวกเราจะทํ าตอ ไปไดอ ย า งไร “เสีย งธรรมของหลวงตาชัดเจน แหลมคม ตรง
ประเด็น” แตพวกเราจะมีความสามารถเขาถึงความรูที่เปนจริงอันนั้นไดไหม
ฉะนั้นเราจะตองพยายามประพฤติปฏิบัติของเราเพื่อเขาสูความจริงอันนั้น ถาเขา
สูความจริงอันนั้นไดมันถึงจะเขาใจตามความเปนจริง ถายังเขาถึงความจริงไมได วางสิ่ง
นี้ไว กอ นแล ว เราพยายามประพฤติ ปฏิบั ติ อย า เพิ่ง ตีค วาม อย าเพิ่ง สั น นิษ ฐาน คํ าว า
“สันนิษฐาน” คือเดา อยาเดา อยาทําใหคุณธรรมนี้ออนดอย กวาจะไดสิ่งนี้มาไมใชของ
งายดาย
ชีวิตคนๆ หนึ่งไดสรางบุญกุศลมามหาศาล เวลาประพฤติปฏิบัติถึงจะไดผลตาม
ความเปนจริง เราก็ประพฤติปฏิบัติกันอยูนี้ แตทําไมเราเขาสูความจริงไดยากเย็นแสน
เข็ญนัก ความยากเย็นแสนเข็ญนี้เพราะวาเราไดทําบุญวาสนามามากนอยเพียงใด ถาคนที่
ทําบุญวาสนามามาก ความรูสึก ความนึกคิด เชาวปญญามันจะแหลมคม แตคนที่สราง
บุญกุศลมาปานกลางก็ตองพยายามกระเสือกกระสนเพื่อเขาไปสูความจริงอันนั้น แลวถา
เราสรางบุญกุศลมาดวยการกระทําของเรา เวลาเราขาดสติหรือเวลาเราทําของเราขึ้นมา
ดวยบุญญาธิการของเราไดขนาดนี้ เวลาประพฤติปฏิบัติขึ้นไปแลวมัน ไมไดผล ก็ตอ ง
พยายามสู! ฝนทนเอาเพื่อใหภพชาติสั้นเขา เพื่อใหมีหลักมีเกณฑของเรา
เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเกิดที่สวนลุมพินีวัน เห็นไหม
“เราจะเกิดชาตินี้เปนชาติสุดทาย”
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ขณะที่วาเกิดมาเดินได ๗ กาวแลวเปลงวาจา ครั้งแรกที่เปลงวาจา “เราจะเกิดชาติ
นี้เปนชาติสุดทาย” ขนาดที่วาเกิดชาตินี้เปนชาติสุดทาย เห็นไหม ก็ยังจะตองดํารงชีวิตมา
แมก็เสียไป อยูกับแมนมดูแลเลี้ยงมา เวลาเติบโตขึ้นมาก็ตองมีวิชาการ มีการศึกษา ศึกษา
มาเพื่อสิ่งใด ศึก ษามาเพื่อจะเปน กษัตริย คนที่จะเปนกษัตริยจะตองมีความรับผิดชอบ
สูงสงขนาดไหน แตดวยบุญญาธิการที่ไดสรางบุญกุศลมา ขนาดพราหมณพยากรณอยู
แลววาถาเปนกษัตริยจะไดเปนจักรพรรดิ คือแวนแควนในอินเดียสมัยนั้น เขาเปนแวน
แควนเล็กๆ แตละแควน ทานจะไดรวบรวมมาเปนประเทศถาเปนจักรพรรดิ แตถาได
ออกบวชก็จะเปนศาสดา
ดวยความผูกพัน ดวยความเปนเรื่องทางโลกใชไหม ในเมื่อพระเจาสุทโธทนะก็
ตองการใหเปนปกแผน ใหเปนแวนแควนที่มั่นคงขึ้นมา ก็พยายามใหมีการศึกษามา นี้คือ
ดวยชีวิตทางโลก แตเวลาดวยบุญญาธิการ เห็นไหม ออกบวชสถานเดียวเพื่อ จะตรัสรู
เปนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เพื่อจะรื้อสัตวขนสัตว เวลาออกบวชแลวก็เขาไป
ศึกษากับเจาลัทธิตางๆ ๖ ป
คําวา “๖ ป” ในลัทธิตางๆ ขนาดวาคนที่มีเชาวปญญา เห็นไหม ที่ไหนมีศาสดา ที่
ไหนมีหัวหนา ที่ไหนมีผูสอนในเรื่องการพนทุกข เพราะอาจารยตางๆ ก็บอกวาตัวเองมี
ความรู อาจารยตางๆ ก็บอกวา “เราเปนพระอรหันต” ทั้งนั้น ความเปนพระอรหันตของ
เขาก็มีภูมิปญญาของเขา เวลาไปเรียนกับอาฬารดาบส อาฬารดาบสสอนถึงสมาบัติ ๘ ก็
ทําไดหมด
พอทํ าได เห็น ไหม ศาสดาก็ บอกแลว วา “เราก็มีความรูเ ท านี้ มีความรูเ ทาเรา
เสมอเรา สั่งสอนได เปนอาจารยได” แตเจาชายสิทธัตถะไมเห็นดวย ผูที่ประพฤติปฏิบัติ
แมแตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจะมีคนยกยองสรรเสริญขนาดไหนทานก็ไมเห็น
ดวย เพราะมันไมเปนความจริง
นี่ก็เหมือนกัน ในปจจุบันนี้ถาเราปฏิบัติ คนที่ไมเปนความจริงมันจะตองรูตัวเอง
วาไมเปนความจริงหรอก เพราะเรามีกิเลส เรามีความลังเลสงสัย เรารูจริงไมได เพราะมัน
ยังมีอะไรในหัวใจ ถาเรารักชีวิตเรา เราจะตองเกิดตองตายไปนะ ในเมื่อยังไมไดชําระ
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กิเลส ยังไมไดทําใหมันสะอาดบริสุทธิ์ มันก็เปนไปไมไดหรอก เห็นไหม เจาชายสิทธัต
ถะทิ้งเลย ทิ้งมาแลวออกแสวงหาเอง
พอออกค น คว า เองแสวงหาเอง คื น นั้ น ตั ด สิ น ใจแล ว ว า “ทํ า ทุ ก ขกิ ริ ย ามา
พอสมควรแลว ทีนี้เราจะมาคนควาของเราเอง” พอดีนางสุชาดาจะถวายอาหารแกเทวดา
เพราะไดบนอธิษฐานไว ก็จะไปถวายอาหาร กะวาจะไปเซนสรวงเทวดา ทีนี้พอไปเห็น
เจาชายสิทธัตถะก็นึกวาเปนเทวดา ก็เลยถวายอาหาร พอเจาชายสิทธัตถะฉันอาหารของ
นางสุชาดาแลวลอยถาดทองคําทิ้งไป แลวเสี่ยงทายอธิษฐานวา
“ถาเราจะไดตรัสรูธรรมขึ้นมา ขอใหถาดนี้ลอยทวนกระแสน้ําไป แตถาเราไมได
ตรัสรูธรรมขอใหถาดนี้ลอยตามน้ําไป”
ถาดนั้นก็ลอยทวนกระแสน้ําไปนะ พอลอยทวนกระแสน้ําไปในแมน้ําเนรัญชรา
ถาดก็ตกไปซอนกับถาดขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาองคกอน คือองคที่ ๓ องค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาองคนี้เปนองคที่ ๔ แลวพระศรีอาริยเมตไตรยก็จะเปนองคที่
๕ นี่ถาดซอนไป เห็นไหม แตผูที่ไมเขาใจก็บอกวา “ลอยถาดไปไดอธิษฐานไปเพราะได
เปนพระอนาคามี”
จะเปนพระอนาคามีมาจากไหน ในเมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายังไม
ตรัสรู ในเมื่อยังไมตรัสรูธรรมมันก็ไมมี ไปเรียนมากับทุกอาจารยทุกศาสดาหมดแลวแต
มันไมมี ปฏิบัติเองก็ปฏิบัติไมได
เราจะบอกวา ๖ ปที่ประพฤติปฏิบัติมานี้มันทุกขยากขนาดไหน ความทุกขยากที่
ปฏิบัติม า เราเองมีกิเลสใชไหม เรามีแรงปรารถนาใชไหม เราอยากจะพนจากทุกขใช
ไหม แลวพอไปปฏิบัติกับเจาลัทธิตางๆ เจาลัทธิตางๆ ก็สอนไปตามแตความเห็นของตัว
เพราะความเห็นของตัวเห็นไดแคนั้น อํานาจวาสนาของแตละคนมันไมเทากันมันก็สอน
ไดแคนั้น เจาชายสิทธัตถะก็ศึกษาหมด เลาเรียนหมด จนศาสดาไหนๆ ก็บอกวาหมดพุง
แลว ถึงจะหมดพุงแตกิเลสมันก็ยังไมไดแกไขสักตัวหนึ่ง หมดพุงก็หนี หมดพุงก็หาเอง
หมดพุงก็สูทนตอไป
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เราจะบอกว า เวลาคนที่ ผิ ด พลาด องคส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุท ธเจ า ๖ ป นี้ ก็
ผิดพลาดมาขนาดไหน แตเวลาลอยถาดทองคําไปแลวเสี่ยงทายเลย “ถาคืนนี้นั่งแลวไมได
ตรัสรู จะยอมตาย”
นี่เห็น ไหมเวลาจริง มันก็เปนความเปน จริงขนาดนั้น เวลาปฐมยาม มัชฌิมยาม
ปจฉิม ยาม เวลาจิตมัน เปนไป “อานาปานสติ” เวลากําหนดขึ้นมาจิตมันละเอียดเขามา
ขนาดไหนมันละเอียดเขามา โดยขอเท็จจริงผูที่ประพฤติปฏิบัติถามีครูบาอาจารย ถาจิต
เราเปน อยางไรเขาจะรูได เวลาจิตสงบ “บุพเพนิวาสานุสติญาณ” มันรูอ ดีตชาติเ พราะ
ขอมูลมันมี มันกําปนทุบดิน ก็จิตมันสรางมาอยางนี้ จิตของเราเกิดตาย..เกิดตาย.. มาใน
วัฏฏะ เห็นไหม พระโพธิสัตว ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย นี่มันมีของมัน ถา
ไม ไ ด ชํ า ระกิ เลสแล ว เข าไปสู ส ภาว ะจิ ต เข า ไป สู พื้ น ฐาน เ ข า ไปสู ข อ มู ล
“บุพเพนิวาสานุสติญาณ” มันก็มีขอมูลของมันอยูแลว มันหนีไปไหนไมได ขอมูลที่มัน
แสดงตัวออกมานี่ละอดีตชาติ สิ่งที่สะสมมาเพื่อจะตรัสรูเปนองคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา แตดวยมีสติดวยมีปญญา ก็ไมตามไป เพราะสิ่งนี้ไมใช
พอเจาชายสิทธัตถะยอนจิตกลับมา ยอนกลับมาดวยสติ การยอนกลับก็คือตั้งสติ
แลวกําหนดมันชัดๆ มันก็จะยอนกลับมาสูความสงบของใจ ความสงบของใจนี้พอปลอย
ออกมา พอปลอยคือวาอยากรูอยากใชปญญา เพราะวายังไมมีม รรค ยังไมมีใครตรัสรู
ธรรม ธรรมะยังไมมี ที่บอกวา “ธรรมะมีอยูโดยดั้งเดิม” ดั้งเดิมคือขอเท็จจริง คือสัจธรรม
อันนั้น แตหัวใจของคนมันยัง ไมเปน แลว มันจะเปนธรรมขึ้น มาไดอยางไร เห็น ไหม
เวลาใจมันไมเ ปนธรรมขึ้นมา ใจมันมีกิเลสครอบงําอยู แตสัจธรรมมี ขอเท็จจริงมี แต
ตัวเองยังทําไมได
พอปลอยจิตออกมาจิตก็ออกทํางาน พอออกทํางานก็ไปจุตูปปาตญาณถายังไมถึง
ถาเขาไปสูขอมูลเดิมมัน ก็ไปเห็นขอ มูล ขอมูลคือ สิ่งที่ไดสะสมมา อดีตชาติที่ไดทํามา
เวลาออกไปก็คืออนาคต คือวาถามันยังไมสําเร็จแลวมันตายไปก็ตองไปเกิดในชาตินั้นๆ
เห็นการเกิดในชาติตอไปวาจะเกิดอยางไร
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นี่ไงถามีสติปญญาก็ ยอนกลับมา ยอนกลับมาคือ มีสติแลว กําหนดลมชัดจนมัน
ยอนกลับมาสูฐานของจิต พอเขามาสูฐานของจิต นี่ไงจิตนี้ที่ไดสรางสมบุญญาธิการมา
จิตนี้ไดทําบุญกุศลมา จิตนี้มันมีอํานาจวาสนามา
เพราะที่บอกวา “ธรรมะมีอยูโดยดั้งเดิม” แตไมมีจิตดวงไหน ไมมีจิตดวงใดเลยที่
จะรูตามความเปนจริง แลวจิตดวงไหนจะเอาเรื่องสภาวะจิต เรื่องการเคลื่อนไปของจิต
มาสอนกัน ในเมื่อไมมีความรูไมมีความเห็นแลวจะเอาอะไรมาสอน เพราะเขาไมรูเขาไม
เห็น แลวสอนไปนี้มันเปนไปไมได.. เปนไปไมได..
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่จะตรัสรูธรรม พอยอนกลับเขามา.. ยอนกลับ
เขามา..เพราะจิตมันเปนกระบวนการของมันเกิดขึ้น มรรคญาณมันเกิดขึ้น พอมรรคญาณ
เกิดขึ้นมันก็เขามาทําลาย “อาสวักขยญาณ” เขามาทําลายกิเลส ทําลายอวิชชา แลวตรัสรู
ธรรมขึ้น พอตรัสรูธรรมขึ้น มานี้ธรรมถึง ไดเ กิ ด พอธรรมเกิ ดขึ้น มาถึง ไปเทศนปญจ
วัคคีย เห็นไหม เวลาเสวยวิมุตติสุข สุขมาก! สุขมาก! นี่คือหลักความเปนจริง หลักใน
พระพุทธศาสนาของเรา มันเกิดที่ไหนละ มันเกิดในหัวใจของสัตวโลก มันเกิดบนหัวใจ
ของเรา
พอองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูธรรมขึ้นมาก็ไปเทศนปญจวัคคีย ดวย
ความเห็นของโลกกับความเห็น ของธรรม มันจะขัดแยงกันอยูแลว ปญจวัคคียก็ไมรับ
“ทําทุกรกิริยามาขนาดไหน ทําจริงจังมาขนาดไหนก็ยังไมไดผล แตกลับไปฉันอาหาร
ของนางสุชาดา อยางนี้มันมักมาก” นี่ไงความเห็นของโลกกั บธรรมมันแตกตางกัน ถา
ความเห็นของธรรมนะ มัชฌิมาปฏิปทาจะลงระหวางอัตตกิลมถานุโยคกับกามสุขัลลิกา
นุโยค ทําตนใหลําบากเปลาเกินไปมันก็ไมมีมรรคญาณ ไมมีศีล สมาธิ ปญญาเกิดขึ้นมา
ถาทําตนใหลําบากเปลาก็ลําบากเปลาไป สวนกามสุขัลลิกานุโยค อยูกันสุขสบาย สะสม
กัน มั่ว สุม กัน มัน ก็เ ปน ไปไมได แตความพอดีมัชฌิมาปฏิปทามัน ทําอย างไร พอองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทํากระบวนการนั้นเสร็จขึ้นมาแลว ทานถึงไดบอกวา
“เธอจงเงี่ยหูลงฟง เธอเคยไดยินไหม…”
นี่คือสุภาพบุรุษ มีสัจจะ! ไมรูก็บอกวาไมรู!
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“…บัดนี้รูแลวจงเงี่ยหูลงฟง!”
ตอนไมรูก็ไมเคยพูดเลย อุปฏฐากกันมา ๖ ปก็ไมเคยบอกวารูอะไรเลย เพียงแตวา
พยายามของตัว องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาพยายามอยูแตไมไดบอกใครวาเรารูสิ่ง
ใด เพราะไมมีความรูก็บอกวาไมมีความรู กําลังคนหาอยู มันอั้นตู เวลาสงบก็สงบขึ้นมา
ทําฌานสมาบัติก็ไดแตฌานสมาบัติเทานั้น มันเปนฌานโลกีย มันก็รูอยู เวลามันออกมา
ปกติมันก็มีกิเลสอยู มันก็ไมไดบอกไมไดสอน แตขณะที่เกิดสัจธรรมขึ้นมาแลวก็จะบอก
จะสอน
“เธอจงเงี่ยหูลงฟง!”
แลวเทศนธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เห็นไหม พระอัญญาโกณฑัญญะก็เห็นตาม รู
ตามได เพราะกระบวนการมันมี มันเปนไปได
“อัญญาโกณฑัญญะรูแลวหนอ”
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาดีใจมาก เพราะปรารถนามารื้อสัตวขนสัตว แลว
สัตวก็รูได สัตวก็เห็นได เห็นไหม นี่พูดถึงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทานมีหลักมี
เกณฑ
หลวงตาของเราเกิ ดที่บานตาด ขณะเกิดขึ้นมาแลวดวยบุญญาธิการ เปนคนที่ มี
สัจจะ เปนคนที่ทําสิ่งใดทําจริงทําจัง สิ่งที่ทําจริงทําจังเพราะมีหลักมีเกณฑในหัวใจ แต
ดวยการหมุนไปในวัฏฏะ เห็นไหม ไมเคยคิดอยากจะบวชเลย
เวลาเจาชายสิทธัตถะ “เราเกิดในชาตินี้เปนชาติสุดทาย” การเกิดเปนชาติสุดทายนี้
มันทําอยางไร ก็ตองคนหาโพธิญาณ แตทําไมหลวงตาบอกวา “เราจะมีครอบครัว.. เราจะ
มีครอบครัว..เราไมบวช” จนพอแมนะก็อยากใหบวช นี่คือบุญไง บุญที่ไดสรางมา สิ่งที่
ไดสรางมา “ชาตินี้เปนชาติสุดทาย” ชาติสุดทายหมายถึงวาตองชําระกิเลส สิ้นจากกิเลส
ไป แตขณะที่เกิดมาแลวก็ยังมีความรูความเห็นทางโลก เพราะอะไร เพราะมีอวิชชาใช
ไหม คนที่เกิดมามีอวิชชาไหม ถาไมมีอวิชชาจะเกิดมาไดอยางไร
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คนเกิดมาก็ ตองมีอวิชชา เพราะมีอวิชชามัน ก็ตองคิดไปทางโลก พอคิดไปทาง
โลกวา “เราจะมีครอบครัว ไมบวช” จนพอแมอยากใหบวช ดวยการตัดสินใจก็บวช พอ
บวชขึ้นมาแลวก็ศึกษาธรรมะไป ทานก็คิดในใจวา จะบวชชั่วคราว บวชแลวซัก ๓ ปก็จะ
สึกไป ก็จะมีครอบครัว เพราะวามีเปาหมายอยูแลว
แตดวยบุญ เห็นไหม เวลาศึกษาไป นักธรรมตรี นักธรรมโท นักธรรมเอก คือวา
เวลาทําบุญกุศลแลวไดเปนเทวดา ก็อยากเปนเทวดา พอศึกษาไปๆ โอ.. พรหมเขาอายุยืน
กวาเทวดาก็อยากเปนพรหม แตพอศึกษาไปๆ ถาเปนพรหมมันก็ยังตองเวียนตายเวียน
เกิด แตถาถึงนิพพานจะไมตายไมเกิด ก็อยากไปนิพพาน พออยากไปนิพพานก็ตั้งสัจจะ
วา
“ถาเราเรียนถึงมหาแลว จะออกประพฤติปฏิบัติ”
นี่ไงเวลาเรียนจบแลวก็ออกประพฤติปฏิบัติ เวลาออกประพฤติปฏิบัติขณะที่มีครู
มีอาจารยชี้นํา ก็ชี้นําไป ชี้นําใหพุทโธๆ จิตก็สงบไดถึง ๓ หน แตเ วลามีก ารศึกษาขึ้น
มาแลว เพราะโดยอิสระใชไหม เราทุกคนพอมาศึกษาธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาก็มีกิเลส พอมีกิเลสขึ้นมาสิ่งนี้เราตองพุทโธๆ แตถาเรามีปญญาเราก็ใชปญญา
ของเราสิ
ทุกคนก็ตองอยากจะมีเทคโนโลยีของเรา ทุกคนก็อยากมีความเห็นของเรา มีการ
กระทําของเราใชไหมก็ทําไป นี่ไงคําวา “กําหนดจิตเฉยๆ” มันก็กําหนดเฉยๆ เห็นไหม
มาจําพรรษาที่จักราช กําหนดจิตไป..กําหนดจิตไป..จิตมันก็เปนสมาธิได นี่ไงดูจิตก็เปน
สมาธิได แตมัน มีอํานาจวาสนาขนาดไหน มัน ตรงจริต นิสัย ขนาดไหน แลว ถามัน มี
อํานาจวาสนา ถากําหนดจิตแลวมันเปนสมาธิแลว สมาธิจะออกทํางานอยางไร นี่!ความ
จริงหรือไมจริงมันอยูตรงนี้
ขณะที่จริงหรือไมจริง ดูสิ ตอนกําหนดจิตนี่คือพรรษาที่ ๙ พอกลับมาบานมาทํา
กลดหลังหนึ่ง จิตเสื่อมหมดเลย! เพราะคนมีสมาธิถึงเสื่อม ถาคนไมมีสมาธิจะเสื่อมได
อยางไร ถาดูจิตแลวทําสมาธิไมเปน สมาธิจะเปนอยางไร ของที่ไมมีแลวมันจะเสื่อมได
ไหม ของจะเสื่อมไดมันตองมีใชไหมถึงเสื่อม ถาของที่ไมมีแลวจะเอาอะไรมาเสื่อม ใน
เมื่อไมรูจักจิตที่เปนสมาธิกับจิตเสื่อม แลวมันจะมีสมาธิไดอยางไร

เสียงธรรมหลวงตา ๘

แตหลวงตาเรานี่มีสมาธิ มีสมาธิกําหนด เห็นไหม พอไปทํากลดหลังหนึ่งจิตมันมี
อาการมันรับรูแลว ดูสิเวลาเรารักษาจิตของเรา จิตของเรามันจะละเอียดอยางไร เวลามัน
ฟุงซาน เวลามันทุกขยากมันทุกขยากอยางไร เวลามันสงบรมเย็นมันสงบรมเย็นอยางไร
แลวสงบรมเย็นนี้เขาไดหรือเขาไมได ทุกคนที่ชํานาญจะรูได
ทีนี้พอกําหนดจิต เห็นไหม พอทํากลดหลังหนึ่งแลวจิตเริ่มมีปญหา พอมีปญหาก็
ทิ้งกลดเลย รีบทําเลย รีบจะไปหาหลวงปูมั่น ก็ธุดงคไปเที่ยวไป จนไปถึงหลวงปูมั่นนี่จิต
เสื่อ มหมดแลว .. จิตเสื่อ มหมดแลว .. จิต เสื่อ มหมดแลว เพราะอะไร เพราะว าทํ าดว ย
ความรูความเห็น เพราะเราประพฤติปฏิบัติมาใชไหม เรามีการศึกษาใชไหม เริ่มตนเรามี
อํานาจวาสนา คนมีอํานาจวาสนาแตถาไมเจอหมูคณะไมเจอครูบาอาจารยที่ ดี อํานาจ
วาสนามันก็ทําใหเราบิดเบือนไปได แลวอํานาจวาสนาก็ทําใหเราถึงที่สุดแหงทุกข มันก็
ตอเนื่องกันไป
พอไปหาหลวงปูมั่น หลวงปูมั่น ก็บอกวา “การศึก ษานั้นเราศึก ษามามากแลว
ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานี่เทิดไวบนศีรษะ เทิดไวบนหัวนะ”
พุทธพจนนี่เราเทิดไวบนหัว แตเวลาใครพูดถึงพุทธพจนเราไมฟง ไมใชวาไมฟง
พุทธพจนแตไมฟงคนที่อางพุทธพจน พุทธพจนในหนังสือในตํารานี้มันจะพูดกับเราได
ไหม ไมไดหรอก มันจะตองมีคนสื่อออกมา ไอคนสื่อนั่นละมันอาง
ฉะนั้นในการศึกษาพุทธพจนมานี้ใหเทิดบนหัวไว กิเลสเรามันอางพุทธพจน มัน
อวดรูอวดเห็น หลวงปูมั่นทานถึงบอกวา “สิ่งนี้ใหเราใสลิ้นชัก แลวลั่นกุญแจไวอยาใหมัน
ออกมา แลวปฏิบัติไป” นี่ละครูบาอาจารยที่ดี! เห็นไหม เพราะถาเราปฏิบัติไปพรอมกับ
พุทธพจน พรอมกับความรูความเห็นของเรา มันจะเตะมันจะถีบกัน มันจะขัดแยงกั น
มันจะเหลื่อมกัน มันไมลงสูความเปนจริง ถามันจะลงสูความเปนจริงมันก็มีความสงสัย
มาก ฉะนั้นใหวางไว
“ปริยัติ” ศึกษามาเพื่อเปนแผนที่เครื่องดําเนิน “ปฏิบัติ” ใหปฏิบัติใหเปนความ
จริงขึ้นมา
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ทานถึงคิดวา “เราจะจริงหรือเปลา?” ถามตัวเองเลย “ตอนนี้ไอที่เราเคยสงสัยอยู
ครูบาอาจารยทานก็เคลียรใหหมดแลว เราจะมีความจริงหรือเปลา?” ถามีความจริงแลวก็
เอาชีวิตเขาสูเลย ตายเทานั้นแลกมา! ตายเทานั้น แลกมา! ฉะนั้นตอนเริ่มตนปฏิบัติก็ยั ง
กําหนดจิตดูจิตอยู แลวมันก็ไปไหนไมรอด
หลวงปูมั่นทานไปเผาศพหลวงปูเสาร ทิ้งไวใหอยูคนเดียว ดวยปญญาดวยความ
คนหา ทุกคนถามีใครบอกมันจะคาน แตถาจิตเรามันมีเหตุมีผลแลวมันยอมดวยเหตุดวย
ผลมันก็จะมีการกระทํา เพราะเราดูจิตมาตลอดแตมันขึ้นมาไมไดเลย ดูจิตขึ้นมาขนาด
ไหนพอจิตมันเปนสมาธิได ๒ - ๓ วัน ทานบอกเลยวา “เหมือนกับกลิ้งครกขึ้นภูเขา มัน
กลิ้ง ทั บมาแบนแต ดแต เ ลย อย างไรก็อ ยู ไม ได เพราะมั น ไม มีหลั ก เพราะเราขาดคํ า
บริกรรม” ทานถึงไดมาบริกรรมพุทโธๆๆ
พุทโธๆ นี่ ๓ วันแรกอกแทบแตก อกแทบแตกเพราะอะไร เพราะเคยสงจิตเรรอน
จิตนี้เคยปลอยใหมันอยูโดยความเคยตัวของมันเหมือนกับเด็กใจแตก เหมือนกับพวกเสพ
ยาเสพติดแลวหักไมใหมันเสพ มันจะทุกขขนาดไหน คนที่ติดยาเสพติด ติดงอมแงม แลว
บอกวาวันนี้หามเสพ วันนี้ยาเสพติดกับเราเลิกกัน พอเลิกกันแลวเรามาพุทโธๆ
นี่มันก็เหมือนกัน จิตนี้เราเคยปลอยใหมันเรรอน ปลอยใหมันสุขสบายของมัน
แลว พอจะเอาสติป ญญาไปบัง คับมัน มัน ก็ อึดอัด ๓ วัน แรกอกแทบแตก แตเ พราะมี
อํานาจวาสนาบารมี มีเพราะไดสรางสมบุญญาธิการมา เห็นไหม ก็บังคับตัวเอง ถามันจะ
อกแทบแตกก็ใหมันแตกไป แตพุทโธๆๆ จนมันสงบได พุทโธๆ จนมันพุทโธไมได
คําวา “พุทโธไมได” ก็คือมันเปนสมาธิโดยตัวมันเอง เพราะพุทโธนี้เปนชื่อ พอ
เราเขาถึงตัวจิตจิตมันก็เปนสมาธิ พอเปนสมาธิมันพุทโธไมได พุทโธไมไดก็ไมตองพุท
โธ
ถาเราพุทโธไมไดเราก็ตกใจอีก เราก็ตื่นอีก แตทานบอกวา “ถาพุทโธไมไดก็ไม
ตองพุทโธ” มันสงบดวยความเปนจริง พอมันคลายตัวออกมา ก็เอาพุทโธใสเขาไปเลย
เพื่อใหความสงบนี้มั่นคง

เสียงธรรมหลวงตา ๑๐

คนเรามันเคยทุกขเคยยากมา เห็นไหม คนทุกขคนยาก คนลมลุกคลุกคลานมา พอ
มาสรางเนื้อสรางตัว ไดมันจะเห็นคุณคามาก พอเห็น คุณคามากก็ รักษาสิ่งนี้ไว แลวนั่ง
กําหนดพิจารณาไปจนจิตมันลง เวลาจิตมันลงจนมีความสุข ทีนี้พอนั่งไปคนที่มีกิเลสใช
ไหม คนเคยทําสมาธิไดจะรู สมาธิเดี๋ยวก็เจริญแลวก็เสื่อม เสื่อมแลวก็เจริญ พอนั่งสมาธิ
ไปมันก็มีอาการอีกแลว พอมีอาการอีกแลว
“มันเปนอยางใด ทําไมมันเกิดเวทนา มันเกิดมีความทุกขความยาก มันเปนเพราะ
เหตุใด?”
“ถาอยางนี้ตองนั่งตลอดรุง…!”
สูกับมัน พอนั่งตลอดรุงเวทนามันจะเกิดมหาศาล เพราะเวลาเรานั่งไปทานบอก
วา “เริ่ม ตนนี่หลานเวทนา ลูกเวทนา พอ เวทนา ปูเวทนา” ก็เรานั่ง สมาธิ ๔ ชั่วโมง ๕
ชั่วโมง ๖ ชั่วโมง ไมมีใครที่นั่งสมาธิแลวสมาธิจะคงที่ นั่งสมาธิแลวสมาธิลง ๑๒ ชั่วโมง
แลวมันจะคลายตัวออกมา ไมมีหรอก
สมาธินี้พอเรานั่งไปแลว มันจะไดชั่วโมงหนึ่งบาง ๒ ชั่วโมงบาง ๓ ชั่วโมงบางก็
แลวแต แตมันจะตอ งคลายตัว ออกมา พอคลายตัวออกมาก็ ตองกําหนดพุทโธหรือ ใช
ปญญาอบรมสมาธิ เพื่อใหจิตกลับเขาไปสูความสงบอีก พอครั้งที่ ๑ มันทําได ครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๓ กิเ ลสเรามีใชไหม กิ เลสมัน จะคอยตอตาน กิเ ลสมัน จะคอยทําลาย พอทําลาย
ขึ้นมามันก็มีอาการเจ็บอาการปวดตางๆ “อยางนี้เราตองนั่งตลอดรุง! ตองเผชิญหนากัน”
การเผชิญหนากันคือใชปญญาแยกแยะ
การแยกแยะนะ “เวทนาเปนเราหรือเปลา? อะไรเปนเวทนา? สิ่งใดเปนเวทนา?
กระดูก เปน เวทนา? เนื้อ เปน เวทนา? เอ็น เปน เวทนา? สิ่ง ใดเป นเวทนา? มัน ไมเ ห็น มี
เวทนา ไมมีเวทนาเพราะอะไร ไมมีเวทนาเพราะจิตไมไปยึดมัน แตพอจิตมันโงมันก็ยึด
พอมันพิจารณาบอยครั้งเขามันก็ปลอย.. ปลอย..
คําวา “ปลอย” คือ ตทังคปหาน แตถึงที่สุดเวลาจิตมันขาด!ขึ้นมานี้ปญญามันเกิด
เห็นไหม “มันจะเอาเวทนาหนาไหนมาหลอกเราอีกวะ เวทนาขนาดไหนเราก็พิจารณามา
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หมดแลว” พอมันปลอยวางหมดแลว เวทนาก็จริงตามเวทนา จิตก็จริงตามจิต ทุกขก็จริง
ตามทุกข แลวจิตรวมลง เห็นไหม พอรวมลงนี้มันมีความสุขมาก
การที่เ วลาจิตมัน สมุจ เฉทปหาน การสมุจเฉทปหานมัน แตกตางกั บการตทังค
ปหาน เราเคยพิจารณาเวทนาแลวมันปลอย มันปลอยแลวขณะนั้นมันสงบขนาดไหนแต
มันก็ยังมีความลังเลสงสัย มันยังมีความเกี่ยวเนื่องเพราะสังโยชนมันยังเกี่ยวเนื่องกันอยู
แตพิจารณาซ้ําซาก.. ซ้ําซาก..ซ้ําซาก.. เพราะทําบอยครั้งเขาดวยความชํานาญ เวลามัน
ขาด! ขันธเปนขันธ จิตเปนจิต ทุกขเปนทุกข เวทนาไมใชทุกข ทุกขไมใชเวทนา จิตไมใช
ทุก ข ทุก ขไมใชจิต มัน พิจารณามาพอมันขาด เห็นไหม ทานมีความภูมิใจมาก เพราะ
อะไร เพราะทานอยากพนทุกข พอมีความภูมิใจมากทานก็ขึ้นไปรายงานหลวงปูมั่น
“เออ.. จิตมันไมเกิดไมตาย ๕ อัตภาพเวย”
นี่ล ะมั น ไดห ลัก คนภาวนาเป น มัน จะรู กั น หมด เสี ยงธรรมของหลวงตามั น
ชัดเจน แหลมคม เพราะทานทําของทาน เหมือนมีดเลย มีดมันไดลับ ถามีดทั่วไปที่เขา
เอาไปเก็บไวในดินจนสนิมขึ้นเขรอะ จนมันผุมันพังแลวมันแตกตางกัน แตนี่มันแหลม
คมเพราะปญญาของทาน แหลมคมเพราะประสบการณของทาน เวลาทานพูดสิ่งใดถึง
พูดไดชัดเจน
เห็นไหม หลวงปูมั่นบอกวา “เออ..จิตนี้มันไมเกิดไมตาย ๕ อัตภาพหรอกเวย ได
หลักแลว”
นี่ตรงนี้คือที่ทานไดโสดาบัน พอไดโสดาบันทานก็บอกวาเหมือนกับหลวงปูมั่น
ใหกําลังใจ “มันก็บอกวาโอโฮ.. เหมือนหมาจะกัด จะเหา จะฉีก” เห็นไหม พอลงมาก็จะ
เอาอีก.. เอาอีก..
คําวา “เอาอีก” นี้มันก็พิจารณาไปบอยครั้ง พิจารณาซ้ํา เวทนามันไมมีแลว เวทนา
ไมใชเรา เราไมใชเวทนาแลว แตเวลาพิจารณาจิตมันสงบเขาไป มันมีขันธอยูใชไหม มัน
จับธาตุขัน ธแลว พิจ ารณาซ้ําซาก นั่ง ตลอดรุง พิจ ารณาซ้ําแลว ซ้ําเลา.. ซ้ําแลว ซ้ําเลา..
เพราะมันมีอุปาทานของมัน แลวอุปาทานมันติดอยางไร
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จิตใจที่มันมีกิ เลสเปน ชั้นเปนตอนขึ้นไปมันมีหลัก มีเกณฑอ ยางไร แลว มันจะ
พิจารณาอยางไรใหมันปลอยวางเขามา แลวใหมันขาดเขามา กามราคะ ปฏิฆะ ออนลงนี้
ออนลงอยางไร พอมันพิจารณา มันจับได เห็นไหม พิจารณาซ้ําพิจารณาซาก พิจารณา
ธาตุขันธจนมันกลับคืนสูสถานะเดิมของเขา ดินเปนดิน น้ําเปนน้ํา ลมเปนลม ไฟเปนไฟ
ผูพิจารณากายโดยขั้นแรก สักกายทิฏฐิ พอพิจารณากาย กายมันจะเปอยมันจะเนา
ของมันไป มันจะพุพองของมันไปถาใครพิจารณาโดยเจโตวิมุตติ แตถาเปนปญญาวิมุตติ
พิจารณากาย ก็พิจารณากายดวยสติปญญา มันก็เปนขันธ ๕ ไมใชเรา เราไมใชขันธ ๕ ที
นี้พอพิจารณาขั้นตอไป ถาพิจารณากายมันจะกลับคืนสูธาตุ ๔ แตถาพิจารณาขันธ มันคือ
อุปาทานของมัน
นี่พูดถึง กาย เวทนา จิต ธรรม จิตแตละดวง ผูปฏิบัติแตละคนมันไมเหมือนกัน
ความไมเหมือนกันเพราะอะไร เพราะบุญอํานาจวาสนาที่สรางมามันแตกตางกัน กิเลส
ความหยาบความละเอียด มันก็แตกตางกัน การพิจารณาซ้ําๆๆ ของทาน ดินเปนดิน น้ํา
เปนน้ํา ลมเปนลม ไฟเปนไฟ แลวมันก็ปลอย การปลอ ยนั่นคือตทังคปหาน พอปลอ ย
บอยครั้งเขาๆ มันขาด! กามราคะ ปฏิฆะ ออนลง มันออนลงอยางไร โลกนี้ราบหมด มัน
ปลอยวางหมด
พอปลอยวางหมด เห็นไหม ทานกําลังตอสู ทานกําลังพิจารณาของทาน พอตอสู
เขามาก็ไปรายงานหลวงปูมั่น หลวงปูมั่นก็บอกวา “เออ.. ถูกแลว!”
คําวา “ถูกแลว” ทานก็มีความภูมิใจตางๆ
พอภาวนาไป เวลาสิ่งที่วาโลกนี้ราบเปนหนากลองแลวมันจะพิจารณาตอไป เสียง
ธรรมของหลวงตาแหลมคมและชัดเจน ชัดเจนวาเวลาปฏิบัติมันมีการขุดคุยหากิเลสกับ
การใชปญญาฆากิเลส ถาไมขุดคุยไมเจอกิเลส เห็น ไหม ผูใดทําความผิดอยู ถาเราจับ
ผูกระทําผิดไมได เราจะไปลงโทษใคร
นี่ก็เหมือนกัน เวลาเราภาวนาไป การขุดคุย การเห็นกาย เวทนา จิต ธรรม สติปฏ
ฐาน ๔ นี้เราจะเห็นไดอยางไร การเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็น ธรรม มันมีวิธีการ
ของมัน แตสิ่งที่วาโลกเขาทํากันนี่มันมั่วซั่ว มันไมเปนความจริง มันเปนจินตมยปญญา
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มันเปนความเห็นจากสัญชาตญาณ เพียงแตวาอางอิงธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา มันก็เลยไมแหลมไมคมไมชัดเจน แตอาศัยอางอิงพุทธพจนเทานั้น!
ฉะนั้นเวลามันปลอยแลวพิจารณาซ้ําซาก เห็นไหม พิจารณาซ้ําอีก จะเอาอารมณ
อยางนี้ จะเอาอารมณที่วาเวลาพิจารณาไปแลวมันขาด โลกนี้ราบหมด ทานก็ขึ้นไปหา
หลวงปูมั่นไปบอกวา
“สิ่งที่พิจารณาแลวมันปลอยวางหมดแลว ตองการอยางนี้อีก”
หลวงปูมั่นก็บอกวา “เวลาขาดมัน ก็มีหนเดีย วเทานั้นแหละ เหมือนกับเราที่ถ้ํา
สาริกา ที่ถ้ําสาริกาเราก็เปนแบบนี้ ก็หนเดียวเหมือนกัน”
หนเดี ย วคื อ การขาด กระบวนการจบโครงการจบคื อ หนเดี ย ว แต ข ณะที่
กระบวนการนั้นกวาจะจบ เราก็ตองทํ าไปจนกวากระบวนการนั้นจะสมบู รณของมัน
“มันก็มีหนเดียวเทานั้น”
คําวา “มีหนเดียว” เห็นไหม เพราะวาคนเราก็จะคิดวาหนเดียวก็คือไมมีอีกแลว นี่
ทานก็เลยติดตรงนี้ถึง ๕ ป เพราะเราเคยอยูกับหลวงปูเจี๊ยะมาแลวหลวงปูเจี๊ยะก็บอก
บอกวาเวลาทานอยู กับหลวงปูกงมา พิจารณาแลว พิจารณากาย เวลามันเปนขึ้น มาใน
หัวใจนี่ชัดเจนและแหลมคม แตไมบอกใครทั้งสิ้น หลวงปูเจี๊ยะทานมีนิสัยวาไมพูดให
ใครฟง ตองพูดใหหลวงปูมั่นฟงเทานั้น จะขึ้นไปเชียงใหม ละลาละลัง พอแมไมใหไป
เพราะเลี้ยงลูกมาก็รูวาลูกมีนิสัยเปนอยางไร แตหลวงปูเจี๊ยะทานจะไป ทานจะไปเพราะ
ใจของทานมันมั่นคง ใจของทานมันเปนความจริง แลวมันไมมีใครบอกได! มันไมมีใคร
เคลียรหัวใจอยางนี้ได!
ถาเปนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูธรรมตามความเปนจริงแลวไมตอ ง
มีใครเคลียร เห็น ไหม แลวหลวงปูกงมาเป นใคร แตเ พราะหลวงปูก งมาทานสนิทกั บ
หลวงพอวิริยั งค แตหลวงปูเจี๊ยะทานเห็น ของทานแลว ทานไมลงใจ ทานจะขึ้นไปหา
หลวงปูมั่นใหได พอไปหาหลวงปูมั่น ทานบอกวาพอไปรายงานหลวงปูมั่นวา
“ผมปฏิบัติอยางนี้! อยางนี้! อยางนี้ครับ แลวจะใหผมทําอยางไรตอไป”
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“เออ.. ถูกตองแลวแหละ! เหมือนกับเราที่ถ้ําสาริกา แตใหพิจารณากายตอไป”
หลวงปูเจี๊ยะพิจารณากาย(1) พิจารณากาย(2) พิจารณากาย(3) พิจารณากายจนถึง
ที่สุดแหงทุกข(4) แตหลวงตาขั้นแรกทานพิจารณาเวทนา ขั้นที่ ๒ ทานพิจารณากายจน
เปนธาตุขันธ แลวเพราะดวยความเห็นอยางนี้ก็เลยติดอยู ๕ ป เพราะอะไร เพราะมีปญญา
มาก
กิเลสของโสดาบัน กิเลสดิบๆ เลยนะถึงเปนโสดาบัน กิเลสของสกิทาคามี กิเลส
ของอนาคามี กิ เ ลสของอวิ ช ชา เยอะแยะ! ถ า เป น พระอนาคามี แ ลว กิ เ ลสของพระ
อนาคามีมัน มีอ ะไรบาง อยากใหเขายอมรับ อยากดัง อยากใหญ นี่คือ กิ เ ลสของพระ
อนาคามี กิเลสของพระอนาคามี ๕ อยางไปเปดดูไดในพระไตรปฎก
ฉะนั้น พอมัน วางขนาดไหน เพราะมีกิ เ ลสอยู ใชไหมมัน ก็ปดบั ง ติดอยู ตรงนี้
เพราะคิดวาคือนิพพาน จนหลวงปูมั่นทานแคะออกมา เห็นไหม
“สุขอยางนี้สุขเศษเนื้อติดฟน”
“แลวมรรคเปนอยางไรละ มรรคเปนอยางไร?”
“มรรคก็ตองออกคนหาสิเวย”
พอออกมาคนหา จิตมันวางขนาดไหนแลวทานถึงไดบอกวาโลกนี้ราบเปนหนา
กลอง ถามัน รื้อคนรื้อหานี่ก็แลว แตคนจะพิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรม จิตบางดวงก็
พิจ ารณากาย จิตบางดวงพิจ ารณาเวทนา จิตบางดวงพิจ ารณาจิต จิตบางดวงพิจารณา
ธรรม ถามันคนควาคนหาเจอ พอคนหาเจอก็มาเจอกามราคะ ทานพิจารณาอสุภะเพราะ
ทานเห็นกาย พิจารณากายเปนอสุภะ พิจ ารณาแลวพิจารณาซ้ําพิจารณาซาก ถึงมันจะ
พิจารณาไปขนาดไหนมันก็มีเลหกลของมัน ตอสูมาขนาดไหน แลวหลวงปูมั่นก็มาปวย
พอปวยขึ้นมาทานก็ขึ้นหาหลวงปูมั่นตลอด
“ใหออกพิจารณาก็พิจารณาแลวนะ เวลาติดสมาธิ ๕ ปก็บอกวาสุขเศษเนื้อติดฟน
ตอนนี้ใหพิจารณาแลว ปญญามันเดินแลวแหละ มันหยุดไมไดเลย”
“นั่นแหละไอบาสังขาร!”
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บาสังขารก็คือบาวิปสสนาไง นี่ละตรงที่มันเปน “มหาสติ-มหาปญญา”
พอเราวิปสสนาไปขนาดไหน ถาสมาธิมันออนลง กิเ ลสอันละเอียดมันก็ สราง
ภาพ มันก็วา “อยางนี้สิ้นแลวนะ อยางนี้ปลอยแลวนะ” มันก็จะหลอกลวงอยูอยางนั้น
“นี่ละไอบาสังขาร”
“อาว.. ถาบาสังขาร แตถาไมพิจารณามันก็ไมรู ติดสมาธิ ๕ ปนี่สมาธิมันก็ไมเห็น
ใหผลอะไรเลย ตอนนี้มันเปนวิปสสนามันเปนปญญาแลวมันก็ตองมีประโยชนสิ”
“นั่นแหละไอบาสังขาร”
ทานถึงตองกลับมาพุทโธๆ เห็นไหม ทานบอกวาเหมือนมาเริ่มปฏิบัติใหม
นี่ขั้นอนาคามีมันอยูนี่! มันไมไดอยูที่ถ้ําสาริกา มันอยูที่ไอบาสังขารนี่!
พอบาสังขารแลวก็พิจารณาซ้ํา พอพิจารณาซ้ํามันก็ปลอยมาเรื่อย.. ปลอยมาเรื่อย..
ปลอยจนหายไปเลย นี่ไงพอหายไปเลย หลวงตาทานก็บอกวา “อยางนี้ไมเอา” เพราะมัน
ปลอ ยแบบไมมีเ หตุไมมีผล แลวทานก็ม าใชปญญา เห็น ไหม เวลาปญญาพิจารณาซ้ํา
พิจารณาซาก พอพิจารณาแลวกิเลสมันสวมรอย มันสรางภาพวา “เราพิจารณาแลว เรา
ปลอยวางแลว เราฆากิเลสแลว มันไมมีอะไรแลว วางหมดเลย”
เวลาใชปญญาในขั้นมหาสติ-มหาปญญา กิเลสที่มันละเอียดลึกซึ้งมันก็ยังหลอก
แตดวยความที่วาเคยผิดพลาดมาหลายชั้น หลายตอน แลวหลวงปู มั่นทานโขกทานสับ
ออกมาเพื่อจะใหเปนความจริง เวลาหลวงปูมั่นปวยหลวงตาทานก็ขึ้นลง..ขึ้นลง.. เพราะ
เวลาผูที่ใชปญญาในขั้นของกามราคะนี้มันเปนเหมือนน้ําปา มันจะรุนแรงมาก ปญญามัน
เหมือนกับน้ําที่กระโจนใสมันรุนแรง ในขั้นมหาสติ-มหาปญญา กิเลสมันก็รุนแรง หลวง
ตาทานจะขึ้นหาครูบาอาจารยอยูตลอดเวลา พอถึงที่สุดแลวกิเลสมันเงียบหมดเลย หาย
หมดเลย
ถาเปนคนที่ไมมีวุฒิภาวะก็ติดอีก เห็นไหม พอมันพิจารณาอสุภะจนไมมีอะไรให
พิจารณา มันหายหมดเลย หลวงตาทานก็บอกวา “อยางนี้ไมเอา” แลวทานก็เอา “สุภะ”
มาแนบไวที่จิต เอาสิ่งที่สวยงาม เอาสิ่งที่จิตมันชอบที่สุด เอาอยางที่วาโลกนี้เขาหากัน มา
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แนบไวที่จิต วันหนึ่งก็หายไป ๒ วันก็หายไป จนถึงวันที่๓ ๓ วันอีกเหมือนกันที่จิตมัน
เริ่มมีอาการรับรู “อาว.. ไหนวามันไมมีไง!”
เห็นไหม คําวา “ไอบาสังขารๆ” การตอสูกับกิเลส นี่คือขั้นอนาคามี!
พอขั้นอนาคามี พอพิจารณาซ้ําพิจารณาซาก มาพิจารณา “สุภะ” บาง พิจารณาอสุ
ภะบาง เวลาพิจารณา “สุภะ” ก็เอาความสวยงามเขามาเพื่อใหเกิดอารมณ เพื่อใหดึงกิเลส
ออกจากใจ ให จิต มั น มี ค วามรับ รู พอรับ รู อ อกมาก็ พิจ ารณาเป น ธรรมะ พอธรรมะ
พิจารณาเปนอสุภะมันก็เงียบ พอเงียบก็พิจารณา “สุภะ”
ทานถึงบอกวา จากที่วาพิจ ารณา “สุภะ” และพิจารณาอสุภะ ๒ อย างพิจ ารณา
เทียบเคียงไป.. เทียบเคียงไป.. พอเทียบเคียงไปนี่มันหลบไมไดแลว คือเอาทั้งฝายดีและ
ฝายชั่ว ใหจิตมันไดฝก หัด พอมัน ไดฝกหัดมัน พิจ ารณาซ้ําพิจ ารณาซาก เห็นไหม มัน
ละเอียดเขามา.. ละเอียดเขามา.. จนมันกลืนเขามาที่จิต พอมันกลืนเขามาที่จิตแลวมันก็
ทําลายกันที่นี่
นี่อนาคามีอยูที่นี่! ไมใชอยูที่ถ้ําสาริกา ที่ถ้ําสาริกานั่นมันขั้นสกิทาคามี ขั้นที่ ๒
สว นขั้น ที่ ๓ มัน อยู ที่ นี่ แลว ขั้น ที่ ๓ นี้ที่บอกวา “อนาคามีอ ย างหยาบ อนาคามีอ ย าง
ละเอียด”
อนาคามีอยางหยาบ เวลาพิจารณาจนมันปลอยวางแลวพิจารณาซ้ําๆ เศษสวนที่
เหลือที่วาอนาคามี ๕ ชั้น ตั้ง แตสุทธาวาสขึ้นไป พิจารณาซ้ําๆ เขาไป มันก็จะคลายตัว
ของมั น ไปอี ก นี่ ไ งอนาคามี อ ย า งหยาบ อนาคามี อ ย า งละเอี ย ดมัน เป น อย า งใด ผู ที่
ประพฤติปฏิบัติ ครูบาอาจารยของเรานี้แหลมคม ชัดเจนมาก แตพวกเรามันไมรู แลวไป
คาดการณแลวตีความ สันนิษฐานนี่ก็คือเดาเอาทั้งนั้น “ธรรมะดนเดา” แตถาเปนธรรมะ
ตามความเปนจริง เห็นไหม พิจารณาซ้ําพิจารณาซากเขาไปจนมัน ละเอียดไปๆ นี่คือ
อนาคามีอยางละเอียด
อนาคามีอยางหยาบ อนาคามีอยางละเอียดเปนอยางใด นี่ไงดวยความชํานาญของ
ทาน ทานถึงมาแกครูบาอาจารยเราไดชัดเจนมาก เพราะทานทําของทานมา แลวหลวงปู
มั่นก็เปนผูที่ประคองมา สุดทายแลวหลวงปูมั่นทานก็เสียไป หลวงตาทานบอกวาขณะที่
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หลวงปูมั่นเสียนี้จิตใจของทานกําลังรุนแรงมาก พอหลวงปูมั่นเสียไปนะ เวลาศพตั้งไวที่
วัดปาสุทธาวาส ทานก็ขึ้นไปบนภูพานนั่นละ ไปภาวนาของทาน ตอสูของทาน ตอสูไป
จนถึง ที่สุด พอเผาศพเสร็จแลว พิจารณาซ้ํา จิตมัน สวางไสว จิตมัน ผองใส จิตมันเป น
ความมหัศจรรยนัก เปนความวางๆ ที่วาไอวางๆ วางๆ นั่นละ ทีนี้ธรรมะมาเตือนวา “สิ่ง
ที่วางๆ มันตองมีที่เกิดจากจุดและตอมของจิต”
พอจับวาจุดและตอมของจิตไดก็ยังงง ถาหลวงปูมั่นอยูทานบอกวาทานสําเร็จไป
แลว แตเพราะหลวงปูมั่นไมอยู หลวงปูมั่นทานนิพพานไปแลว ทานถึงตองคนควาของ
ทานเอง
การที่ทานคนควาของทานเอง คนเรานี้ทุกขั้นตอนการทํางานที่เราไมเคยทํา กิเลส
มันอยูกับใจโดยธรรมชาติ สวนธรรมะเราตอ งสรางขึ้นมา ศีล สมาธิ ปญญานี้เ ราตอ ง
พยายามของเรา มหาสติ-มหาปญญาก็ขั้นหนึ่งที่มันเปนอัตโนมัติ ที่มันเปนปญญาญาณ ที่
มันละเอียดลึกซึ้ง ถาใชปญญาตั้งแตโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามีขึ้นมาจะฆากิเลสอยาง
นี้ไมได เพราะสิ่งที่เปนปญญาตั้งแตอนาคามีลงมามันเปนสังขาร มันเปนขันธ แตเวลาขึ้น
ไปถึงอวิชชา พอเขาไปถึงจุดและตอมนี้มันจะเปนสังขารไมได ถาเปนสังขารจะเขาสูสิ่ง
นั้นไมไดเพราะมันเปนปจจยาการ
อวิชชา ปจจยา สังขารา สัง ขารา ปจจยา วิญญาณัง สติปญญาอยางหยาบจะเขา
ไปสูสติปญญาอยางละเอียดมันจะเปนไปไมไดเลย ฉะนั้นสิ่งที่เปนไปไมได แลวเราเคย
ใชเครื่องมืออยู คือใชเครื่องมือตั้งแตปญญาอยางหยาบๆ มาตลอด ที่วาละเอียดๆ นั้นเรา
เคยใชมา แตพอเวลากิเลสอยางละเอียดแลวเรายังจะเอาอยางนั้นไปใช มันก็เขากันไมได
เลย ถามันเขากันไมไดแลวเราจะเอาอะไรไปฆามันละ เราจะเอาสิ่งใดไปฆามัน เราจะเอา
สิ่งใดไปพลิกใหอวิชชานี้มันหลุดออกไปจากใจ
ทานพยายามของทาน เห็นไหม ความละเอียดออนถึง ๘ เดือน เวลาเขาไปถึงมัน
จะไปพลิกฟาคว่ําดินระหวางจุดและตอม ขั้วของใจมันมี ๒ ขั้ว เหมือนกับมะพราว ๒ ขั้ว
ขั้วดีและชั่ว เวลามันพลิกขึ้นมาจบสิ้นกระบวนการ โลกธาตุหวั่นไหว สั่นสะเทือนเลื่อน
ลั่นไปหมดเลย นั่นละทานก็เสวยวิมุตติสุขของทาน

เสียงธรรมหลวงตา ๑๘

นี่คือสัจจะความจริงของทาน! ฉะนั้นเสียงธรรมของหลวงตานี้มันจะแหลมคม!
ชัดเจน! ตรงประเด็น ! พุงเขาสูกิ เลส! เพราะมันเปนความจริง แตเพราะพวกเรามัน มี
ความจํา แลวเราใชศักยภาพวาเราเปนลูกศิษยลูกหา
เราจะขอรอ งวา ถาสิ่งใดฟงไมเขาใจใหแ ขวนไว อยาแก ไข อย าดัดแปลง อย า
สั น นิ ษ ฐาน วางไว ก อ น เพราะเสี ย งธรรมของหลวงตานี้ มี คุ ณ ค า มาก! เพราะ
ประสบการณของจิตที่ทานไดฝกไดฝนมา เปนวิชาการ เปนประสบการณอันยอดเยี่ยม!
แลวทานเทศนาวาการไว มันมีคุณสมบัติ มีคุณคามหาศาล
หลวงตาท า นพู ด เอง เพราะท า นเป น เพื่ อ นกั น หลวงปู ม หาเขี ย นท า นจบ ๙
ประโยค ท านเปน เจาคณะจังหวัดนครราชสีมา แลว ทานลาออกจากการเปน เจาคณะ
จังหวัดออกมาประพฤติปฏิบัติ ทานจบ ๙ ประโยค ทานเปนเจาคุณดวย ทานมีการศึกษา
จบกระบวนการศึกษาถึง ๙ ประโยค แลวทานมีประสบการณของทาน หลวงตาบอกวา
เวลาทานลาออกแลวทานไปอยูที่บานโพน
ฉะนั้น ลูก ศิษยของหลวงตากั บลูก ศิษย ของหลวงปู มหาเขีย นเปน ลูก ศิษย ก ลุม
เดียวกัน เวลาลูกศิษยของหลวงปูมหาเขียนทานไปทอดผาปาที่กาฬสินธุก็นิมนตหลวงตา
ไปดวย หลวงตาทานก็ไปนั่งฟง เพราะทานเปนเพื่อนกัน ทานเรียนหนังสือมาดวยกัน แต
หลวงตาพอจบ ๓ ประโยคแลวทานออกมาปฏิบัติกอน สวนหลวงมหาปูเขียนทานเรียน
ตอ ไปจนจบ ๙ ประโยค จนไดรับตําแหนงเป น เจาคณะจัง หวัด แลว ท านก็ล าออกมา
ประพฤติปฏิบัติ
หลวงตาทานก็ อ ยากจะฟง วาหลวงปู มหาเขียนท านภาวนาไปถึง ไหน เวลาไป
ทอดผาปาเขาก็นิม นตใหทานเทศน ท านก็นั่งฟง เทศนอยู แลวหลวงตาทานบอกวา “ที่
เทศนมานี้คือเทศนปริยัติทั้งหมด เทศนออกมานี้เทศนออกมาจากการศึกษา มันไมมีหลัก
ไมมีเกณฑในการปฏิบัติเลย” ทานก็รอฟงอยู สุดทายแลวทานเปนเพื่อนกัน ทานก็สงลูก
ศิษยลูกหามาหาหลวงตา เขาก็เอาเทปที่บานตาด เทปที่เปนกัณฑเด็ดๆ หมอจิ๋วๆ ที่แหลม
คม ชัดเจน สงไปใหหลวงปูมหาเขียนทานฟง ทานบอกวาตอนกลางคืนทานจะฟงของ
ทานตลอด ดูสิวาสิ่งนี้มันเปน ประโยชนขนาดไหน เวลาหลวงปูมหาเขียนทานฟงของ
ทาน ถึงที่สุดทานก็สิ้นทุกขของทานได นี่เพราะอะไร เพราะสิ่งนี้มันมีคุณคา
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ฉะนั้นผูใดที่ไมเขาใจอยาสัน นิษฐาน ขอรองใหแขวนสิ่งนั้นไว เสียงธรรมของ
หลวงตามี คุ ณ ค า มาก แล ว ควรที่ จ ะถนอมรั ก ษาไว ต น ฉบั บ นี้ ไ ม ค วรแก ไ ข ไม ค วร
เปลี่ยนแปลง ควรจะวางไวตามหลักเกณฑอันนั้น แลวถาเราปฏิบัติถึงเราจะกราบ
หลวงตาทานพูดวา “ใหภิกษุปฏิบัติไป ถาใครปฏิบัติแ ลวยังคัดคาน ยั งไมเห็น
ธรรมของทานเปนความจริงก็ใหปฏิบัติไปกอน ถาวันใดปฏิบัติแล วเขาถึงจุดนั้นจะมา
กราบศพผม” จะมากราบศพหลวงตา ฉะนั้นทานทาทายไวแลว ฉะนั้นอยาแกไข อยา
ดัดแปลง เพราะมันมีคุณคามาก มันมีคุณคาเพราะทานประพฤติปฏิบัติของทาน ทานมี
ความจริงของทาน พวกเรามันไมมีแลวอางอิง
ดูสิเวลาเราออกมาเผยแผกัน ถาเผยแผดวยความไมรูหรือความรูเทาไมถึงการณ
มันก็จะทําใหออนดอยไป พอเราไมรูหรือเรารูเทาไมถึงการณเราก็เผยแผไปตามมุมมอง
ของเรา มันก็จะทําใหเสียงธรรมของหลวงตามันออนดอยไปเรื่อยๆ
เวลาเราแกะเทปกันแลวมาพิมพเปนหนังสือ แลวก็บอกวา “หลวงตาพูดอยางนี้!
หลวงตาพูดอยางนี้!” ทานก็พูดจริงๆ ธรรมะที่เขมขน แหลมคม ชัดเจน กอนที่จะออกมา
ชว ยชาติตั้ง แตประมาณป ๒๕๔๐ ขึ้น ไป หนัง สือ เลม เก า ๆ เห็น ไหม เรื่อ งเขาสูแดน
นิพพาน, เขาสูแดนอวกาศของจิตของธรรม, แวน สองใจ, แวน ดวงใจ นี้ธรรมะชัดเจน
มาก! ชัดเจนมาก แตพอเวลาออกมาชวยชาติแลว เพราะอะไร เพราะมันมีสังคม ในเมื่อ
สังคมมวลชนเขามาหาทานมาก ตางมีจริตนิสัยและอํานาจวาสนาแตกตางกัน
เมื่อกอนตอนทานสอนพระเรา ทานสอนพวกปฏิบัติ ทานสอนดว ยขอเท็จจริง
เขมขน ไมมีลูบหนาปะจมูก จมูกขาดทั้งนั้น! ถาเขาไปหาทานนี่จมูกไมเหลือ ขาดหมด!
แตเวลาทานออกมาสังคม ออกมาชวยโลก พอใครเขาไปพูดธรรมะกับทาน เห็นไหม ถา
จะจมูกขาดมันก็จะทําใหสะเทือนกัน
ฉะนั้น ธรรมะของทาน ที่ทานบอกวาเปนแกงหมอ ใหญนี้หรือ เวลาที่ทานแกไข
ปญหาก็เหมือนกัน มันเปนการรักษาน้ําใจ การที่ทานรักษาน้ําใจเพราะทานไมทําใหมัน
รุนแรงใชไหม แลวธรรมะที่รักษาน้ําใจกับธรรมะที่เปนขอเท็จจริงมันแตกตางกันอยางใด
ฉะนั้น ธรรมะที่รักษาน้ําใจนี้ ถาพวกเราเอามาพูดกัน วา “หลวงตาพูดจริงๆ นะ” ก็ พูด
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จริงๆ นะสิ แตธรรมะที่พูดเพื่อการรักษาน้ําใจ กั บธรรมะก อนที่จะออกมาชวยชาติมัน
แตกตางกันอยางใด ฉะนั้นการรักษาน้ําใจนี้ ถาเราจะบอกวา “หลวงตาพูดจริงๆ” แลวเรา
ก็เอามาตีพิมพกัน อันนี้ถาตีพิมพไป เห็นไหม ธรรมะที่มันเริ่มออกมาเปนโลก ธรรมกับ
โลกมันจะเริ่มเขามาประสานกัน ฉะนั้นสิ่งนี้มันจะออนดอยไปเรื่อยๆ
เสี ย งธรรมที่ เ ข ม ข น ที่ เ ทศน ส อนพระหรื อ ที่ เ ทศน ส อนต า งๆ ถ า ไม รู อ ย า
สันนิษฐาน ถาเขียนไปหรือเผยแผไปดวยความรูเทาไมถึงการณนี่ก็อันหนึ่ง แตการเผยแผ
ไปดวยมีเปาประสงค การพิมพ การกระทํา เพื่อใหเขากับเจตนารมณหรือหมูคณะของตัว
วาสิ่ง นั้น หลวงตารับ รอง สิ่ง นั้น หลวงตาเห็น ดว ย นี้มัน มีผลประโยชนทับซอ น ถามี
ผลประโยชนทับซอนมันก็ยิ่งเลวรายไปกวาเดิม
ดูสิ ดูเวลาที่เขาแกไขกัน ที่เขาบอกวา “หลวงปูมั่นทานบอกวา องคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาเวลาลอยถาดทองคําขึ้นไป....”
ทําไมทานถึงลอยถาดทองคําขึ้นไปละ?
เขาบอกวา “ทานไดอนาคามีแลว เพราะไดอนาคามีถาดทองคํานี้มันถึงทวนน้ํา
ขึ้นไป”
ดูสิ! แลวพูดดวยนะวาหลวงปูมั่นพูด นี่มันสันนิษฐานเอา ถาจะบอกวาหลวงปูมั่น
ทานพูดนี้ มันเปนสิ่งที่เปนไปไมได ดวยการสันนิษฐานมันถึงทําใหหลักการคาดเคลื่อน
กันไปหมดเลย มันจะเปนไปไดอยางไรวา “องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาลอยถาด
ทองคําขึ้นไปนี้ทานไดอนาคามีแลว” แลวบอกวาหลวงปูมั่นพูดดวยนะ ในหนังสือมีไปดู
สิที่เขาพิมพกัน นี่มันจะเปนไปไดอยางไร ในเมื่อพระพุทธเจายังไมตรัสรูธรรม ธรรมมัน
ไมมีแลวอนาคามีจะเอามาจากไหน ก็มันยังไมมีธรรม
เหมือนเราไมมีตังคแตเราบอกวาเราซื้อรถมา ซื้อเครื่องใชไมสอยมา เราไมมีตังค
แลวจะซื้อมาไดอยางไรละ นี่ก็เหมือนกันเราตองหาตังคกอนใชไหม เราตองมีตังคกอน
เราถึง จะไปหาซื้อ สิ่ง ใดมาได ถาเราไมมีตังคแลว จะไปซื้ออะไร ก็ ขโมยเขามาทั้ง นั้น
ปลนเขามาทั้งนั้น แตไอนี่ บอกวา “เวลาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอธิษฐานแลว
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ลอยถาดทองคําขึ้นไป องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนพระอนาคามีแลว ถาไมได
เปนพระอนาคามีก็จะไมกลาอธิษฐานวาคืนนี้ถานั่งแลวไมสําเร็จจะไมลุก”
โอโฮ.. มันไปใหญเลย นี่ไงสันนิษฐานเอา แลวอางหลวงปูมั่น นั่นเขาอางหลวง
ปูมั่น แตนี่หลวงตาของเรานะ
สิ่งที่ไมรูก็บอกวาไมรู สิ่งที่ทําไปนี้ทําไปดวยความไมรูแตมันก็กลับจะมาทําลาย
ทําลายเรื่องความชัดเจน ความแหลมคม ดวยประโยชนที่โลกเขาจะไดสิ่งที่ดีงามจากที่วา
หลวงตาเราประพฤติปฏิบัติมา การประพฤติปฏิบัติม าตั้งแตลม ลุกคลุกคลานมา แลว
ประพฤติปฏิบัติมา ทานมีประสบการณของทาน มันถึงพูดแลวมันยิงเขาเปา มันชัดเจน
แหลมคม เขาสูกิเลส แตเวลาเราประพฤติปฏิบัติกันเรามีกิเลสเต็มตัว แลวเวลาเราจะเผย
แผดวยเราก็อางอิงทั้งหมด เราดึงฟาต่ํา!
ครูบาอาจารยของเราสะอาดบริสุทธิ์ ครูบาอาจารยของเราเปนที่เคารพบูชา แลว
เวลาเราจะเผยแผกัน เราเผยแผกันดวยอะไร? ดวยกิเลสของเรา แลวก็อางอิงหลวงตา มัน
ก็เหมือนปจจุบันนี้ที่เขาอางพุทธพจนกัน พุทธพจนนี่ไมเถียง แตไอคนอางพุทธพจนละ
พุทธพจนคืออะไร แลวก็พูดออกมาบอกวาพุทธพจนวาอยางนั้น พุทธพจนพูดอยางนั้น
จริงๆ หรือ? พุทธพจนเวลาทานพูดนะทานพูดกับบุคคล ทานพูดถึงกาลเทศะของคนที่ทํา
ซึ่งมันแตกตางแตกแขนงกันไป ทานพูดไวมหาศาล กับใครก็ได กับนักปฏิบัติที่หยาบ
ละเอียดอยางไร
นี่ก็เหมือนกัน เวลาหลวงตาพูดนี่พูดกับใคร ถาพูดกับนักปฏิบัติก็อยางหนึ่ง แตที
นี้เวลาพูดก็อางอิงกัน มันมีเหตุมีผล คนที่เอาหนังสือมาพิมพนี้มันชี้นําไง มันชี้นําเขาไปสู
จุดใดจุดหนึ่ง มันไมเปนความจริง ถาจะบอกวาทานพูดก็พูดจริงๆ แตพูดเพื่ออะไรละที่
ทานพูดออกมา เห็น ไหม การรัก ษาน้ําใจเพราะมั น จะสะเทือ นกัน มัน สะเทื อ นโลก
สะเทือนเขา แลวถาสะเทือนแลวคนๆ นั้นจะไมมีกําลังใจ
ถาไมมีกําลังใจ เวลาปฏิบัติไป ๑. ไมมีกําลังใจ ๒. มันเป นโทษกับเขาไหม มัน
เป นโทษกับการทําความสงบของใจ การทําความสงบของใจมันไมมีโทษนะ การทํ า
ความสงบของใจนี้ จ ะทํ าอย างไรก็ ได ให มัน สงบเขา มา แล ว ถ ามีค รูมี อ าจารย ครูบ า
อาจารยทานจะแกไขของทานเอง ถามันสงบใชไหมแลวจะออกวิปสสนาไหม ถามันออก
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วิปสสนานี้มันจะเขาสูสัจจะ นี่ไงพระปาพระกรรมฐานของเราถึงใหกําหนดพุทโธ ให
กําหนดอานาปานสติ หรือกําหนดอะไรก็ไดเพื่อใหจิตมันสงบเขามา ถาจิตมันสงบเขา
มาแลวเราจะคอยๆ แกไขกันไป นี่คือภาคปฏิบัติ
แต ถ า เวลาภาคปริ ยั ติ ขึ้ น มาเราจะวิ ต กกั ง วลไปหมดเลย “ก็ อ งค ส มเด็ จ พระ
สัมมาสัมพุทธเจาพูดอยางนี้” นี่พูดถึงชาวพุทธทั่วไป ทีนี้เราเปนครอบครัวกรรมฐาน จะ
บอกวาหลวงตาพูดอยางนี้ แลวตองทําอยางนี้ แลวก็บังคับใหจิตเราเปนไปตามที่ทาน
บอกวาตองเปนอยางนี้ มันก็เปนไปไมได
หลวงตาท านบอกนะ เรื่องอดอาหาร อันนี้ไมใชเปนการบั งคับ อันนี้ไมใชเป น
การสั่ง อันนี้ไมใชเปนการสอน อันนี้เปนการพูดเลาใหฟง เวลาหลวงตาทานพูดถึงเรื่อง
อดอาหาร เห็นไหม ทานบอกวา “อันนี้ไมไดบังคับใหคนอดอาหาร อันนี้ไมไดสั่งใหคน
อดอาหาร อัน นี้เ พีย งแตเ อามาเลาใหฟง เพราะผม (คือ ตัว ท าน) อดอาหารแลว มัน ได
ประโยชนมาก”
ทานบอกวา ทานเคยอดนอนเวลาอยูที่เมืองจันทร วัดหนึ่งคือวัดของหลวงปูล วี ดั อ
โศการาม ทานอยูที่ คลองกุ ง วัดหนึ่งของหลวงปูก งมาทานอยูที่ทรายงาม เห็น ไหม ที่
ทรายงามเขาอดนอน แลวที่คลองกุงเขาอดอาหาร หลวงตาทานก็อยูที่นั่น ทานบอกวา
ทานก็ทั้งอดอาหารทั้งอดนอน แตการอดนอนของทาน ทานบอกวาอดนอนแลวไมดี ไม
ดีหมายถึงวาปญญามันไมเกิด มันเกิดแบบวามันตื้อไปหมดเลย แตถาอดอาหารแลวมัน
จะชัดเจน มันจะดีมาก ทานบอกวาทานถูกจริตกับการอดอาหาร
คําวา “ถูก จริต” เห็น ไหม รถดีเ ซลไปเติมน้ํามัน เบนซินมัน ก็ เ ปน ไปไมได รถ
เบนซินไปเติมน้ํามันดีเซล เครื่องมัน ก็เปนไปไมได ฉะนั้นถารถเบนซินมัน เติมน้ํามัน
เบนซิน แลวถาน้ํามันมีคุณภาพเครื่องยนตจะแนน เครื่องยนตจะติดดีมาก รถยนตดีเซล
เวลาเติมน้ํามันดีเซลที่มีคุณภาพมันก็จะไปไดของมัน
การอดอาหารมันสงเสริม เพราะทานอดอาหารแลวมันไดประโยชน เพราะทาน
ไดประโยชนของทาน ทานถึงบอกวา “ทานไมไดบังคับ แตถาใครทําแลวไดประโยชนนี่
เราสงเสริม ถาใครทําแลวไมไดประโยชนก็ทําทางอื่นก็ได” นี่หลวงตาพูดนะ! เห็นไหม
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มันเปนไปไมไดที่จะบอกวาตองอยางนั้น! ตองอยางนั้น! มันเปนไปไมไดหรอก เพราะ
คนภาวนาเปนมันจะรูของมันวาอะไรเปนอะไร
ฉะนั้น เสีย งธรรมของหลวงตาเป น สิ่ง ที่มีคุณประโยชน ก็ ตอ งใหมัน เป น ตาม
ขอเท็จ จริงกับผูที่จะใชประโยชน ใชประโยชนไดจริงๆ นะ แมน้ําสายหนึ่ง เห็น ไหม
ไหลไปตั้ง แตตน น้ํา กลางน้ํา จนปลายน้ํา แมน้ําทั้ งสายเลยมัน ใหความชุม ชื้น ใหกับ
ชุมชน ใหอาชีพเกษตรกรรมเขาจะไดแหลงน้ํานั้น อาชีพประมงเขาจะไดทําประมงใน
แมน้ํานั้น แมน้ํานั้นเขาเอาไปทําอุตสาหกรรม แมน้ํานั้นเขาเอาไปทําน้ําดื่ม แมน้ํานี้จะให
ประโยชนมหาศาลเลย
เสียงธรรมของหลวงตานี้มีประโยชนมากๆ มีประโยชนมากๆ แลวผูที่ประพฤติ
ปฏิบัติมันมีหลักมีเกณฑขนาดไหน เริ่มตนถาผูปฏิบัติยังออนดอยอยูเราก็ฟงมาเพื่อเปน
กําลังใจ ไดฟงเทศนหลวงตาแลวมันจะมีการฮึกเหิม มันจะมีกําลังใจ ผูที่ประพฤติปฏิบัติ
ได ร ะดั บ ของสมาธิ ถ า ได ฟ ง ธรรมที่ ว าท า นออกรู อ อกพิ จ ารณาอย า งไร มั น ก็จ ะได
ประโยชน ถาผูที่ปฏิบัติถึงสกิทาคามี อนาคามีนี่ฟงใหดีๆ ฟงอันที่วาหมอจิ๋วๆ นั่นละ มัน
จะไดประโยชนกับผูที่ประพฤติปฏิบัตินั้น
ฉะนั้นตองวางไวใหเปนตามความเปนจริง อยามีอคติ ถาอคติก็เรื่องหนึ่ง ถาแบบ
วา รู เ ท าไม ถึ ง การณ ก็ ไม ติ เ ตี ย น แต ติเ ตี ย นผูที่ มี ผ ลประโยชน ทั บ ซ อ น ทํ า อะไรเพื่ อ
ผลประโยชนกับหมูคณะของตน แลวพยายามจะดัดแปลงแกไข พิมพหนังสือใหบอกวา
หลวงตาทานสอน! หลวงตาทานพูด! หลวงตาทานพูด!
พูดจริงๆ แตพูดดวยการรักษาน้ําใจหรือพูดดวยอุบายอะไร เพราะอุบายที่เราจะ
สอนคนมันมีอุบายตั้งมหาศาล ถาเปน ความจริงมันตองมีขอเท็ จจริง ไมใชวาหลวงตา
ทานใหคะแนนแลววาจะเปนอยางนั้นๆๆ มันมีเทคนิค สกรู น็อตนี่เกลียวซายมันก็เขากับ
เกลียวซาย เกลียวขวาก็เขากับเกลียวขวา ถาเปนน็อตหยาบมันก็ตองน็อตหยาบทั้งตัวผูตัว
เมีย มันถึงจะเขา มันถึงจะไดประโยชน ถาน็อตละเอียดมันก็ตองเปนน็อตละเอียดถึงจะ
เขากันโดยขอเท็จจริงถูกตองไหม
ในการภาวนา เวลาพูดธรรมะออกมามันจะเขากันได น็อตละเอียดมันก็ตองหัว
ละเอียดทั้งตัวผูตัวเมีย มันก็จะเขากันเพราะมันจะใชประโยชนได ถาน็อตหยาบไปเขา
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กับน็อตละเอียด ตัวผูตัวเมียแตกตางกันมันจะใชประโยชนไดไหม ธรรมะที่ออกมาจาก
ใจ ธรรมะที่ออกมาจากความเปนจริง มันจะเขาสูสัจจะความจริง มันพิสูจนตรวจสอบได
ทั้งนั้น ฉะนั้นการพิสูจนตรวจสอบ ก็พิสูจนตรวจสอบจากการแสดงออก
“ศีล” เราจะรูไดก็ตอเมื่อเราอยูดวยกัน เพราะวาความอยูดวยกันทุกวันๆ มันเห็น
กิริยา เห็นการกระทํา
“ธรรม” จะรูไดก็ตอเมื่อแสดงออก หลวงตาทานบอกวา “ใครเทศนก็คือเปดหัว
อก” ฉันมีเทานี้ ความรูความเห็นของฉันมีเทานี้ ถาไมรูแลวพูดออกมาก็งูๆ ปลาๆ ไมมีสิ่ง
ใดชัดเจน งูๆ ปลาๆ อางวาหลวงตาบอกหลวงตาสอน แตไมเขากันเลย เปนไปไมไดเลย
แตหลวงตาทานเปนความจริงเพราะทานประพฤติปฏิบัติมา หลวงปูมั่นทานบอก
ไว “ใหหมูคณะปฏิบัติมานะ แลวถาจิตเปนอยางใดผูเฒาจะแกวะ” ผูเฒาคือตัวหลวงปูมั่น
ทานจะแกจิต ในการประพฤติปฏิบัติ เพราะหลวงปูมั่นทานสมบุกสมบันมามาก
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาสรางบุญญาธิการมามาก เวลาตรัสรูเองโดยชอบ
ทานก็ตองตรัสรูเองโดยชอบดวยบุญญาธิการของทาน หลวงปูมั่นทานก็ไดสรางบุญญาธิ
การของทานมามาก ฉะนั้นเวลาทานสละพุทธภูมิแลวออกมาคนควา เปนสาวก-สาวกะ
แตพอทานปฏิบัติแลวทานจะมีเครื่องมือของทานเยอะมาก
ผูที่ประพฤติปฏิบัติ เวลาจิตสะอาดนี้ก็สะอาดเหมือนกัน แตมีเครื่องมืออีกไหม
หลวงปูมั่นมีอภิญญา ๖ หลวงปูตื้อมีอภิญญา ๖ หลวงปูมั่นกับหลวงปูตื้อเวลาทานจะใช
งานกัน เห็นไหม ทานรูทานเห็นสิ่งใด ทานจะใหหลวงปูตื้อไปพิสูจนตรวจสอบ ถาจะ
บอกวาหลวงปูมั่นมีอภิญญา ๖ จะเอาอะไรมาเปนหลักฐาน ก็หลวงปูตื้อกับหลวงปูมั่น
เปนหลักฐาน
ฉะนั้ น หลวงปู มั่น ท านมี เ ครื่ อ งมื อ ของท า นมาก แล ว ท า นใช เ ครื่ อ งมื อ นี้ เ พื่ อ
ประโยชนกับการสั่งสอน อภิญญาแกกิเลสไมได หลวงปูเจี๊ยะเปนคนถามหลวงปูมั่นเอง
วา
“อภิญญาแกกิเลสไดไหม?”
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หลวงปูมั่นบอกวา “ไมได!”
แลวหลวงปูเจี๊ยะก็ยังถามทานวา “ไมไดแลวหลวงปูมั่นฝกทําอภิญญา ๖ ทําไม?”
ทานบอกวา “ฝกอภิญญา ๖ มาเปนเครื่องมือสั่งสอนคน”
ฉะนั้นเวลาพระที่อยูกับทานคิดนอกรอบ คิดนอกกรอบ คิดเรื่องเหลวไหล ทานก็
จะเตือนทันทีๆ ทานรูของทาน แตอันนี้ไมใชธรรมะ ไมใชสัจธรรม ถาสัจธรรมก็คือ ศีล
สมาธิ ปญญา ความดําริชอบ งานชอบ เพียรชอบ อันนั้นมันเปนการชําระกิเลส
เวลาครูบาอาจารยของเราทานทําของท านมา เปนชั้นเปนตอนเขามา วิธีการสั่ง
สอนของท า นเพื่ อ ให เ ข า สู สั จ จะความจริ ง ถ า มั น เข า สู สั จ จะความจริ ง มั น จะเป น
ประโยชนกับสังคม เปนประโยชนกับโลก
แมน้ําสายหนึ่งใหประโยชนกับสังคมมหาศาล เสีย งธรรมของหลวงตาจะเปน
ประโยชน กั บชาวพุท ธมหาศาล ชาวพุท ธควรจะชว ยกั น ถนอมรัก ษาไว เ พื่ อ ให เ ป น
ประโยชน พระหรือครูบาอาจารยระดับนี้จะมาเกิดบอยๆ หาไมได ฉะนั้นครูบาอาจารย
ทานเกิ ดของทานมา แล วทานไดส รางประโยชนไวกั บสังคมมหาศาล แล วทานไดทิ้ง
รองรอย เสียงธรรมของหลวงตานี้มันเปน เทคนิค มัน เปนอริยสัจขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค สิ่งนี้เปนหัวใจของศาสนา ผูที่ปฏิบัติธรรม
เขาไปรูตามความเปนจริง หลวงตาของเราทานประพฤติปฏิบัติมาดวยมีหลวงปูมั่นคอย
ชี้นํา คอยบังคับ คอยแกไข จนจิตใจของทานมีความรูจริง ฉะนั้นเวลาทานแสดงออกมา
มันถึงแหลมคมและชัดเจนมาก!
แตปจจุบันนี้โลกเราออนแอ ผูที่ประพฤติปฏิบัติจะเอาแตความสะดวกสบาย ชุบ
มือเปบ อยากใหเปนไปอยางที่เราปรารถนา แลวพอไมไดก็เหมือนกับหมาเอาหนังเสือมา
หม เอาเสีย งธรรมของหลวงตามาแลว บอกวาเป น ลูก ศิษย ลูก หา แลว ก็ จ ะแสดงออก
เหมือนกับทาน มันเหมือนไมได เสือเวลามันคําราม มันคํารามออกมาดวยเสียงของมัน
มันกระหึ่มไปหมดเลย หมามันหม หนังเสือ แลวมันพยายามจะเหาใหเหมือนเสือ มัน
เปนไปไมไดหรอก มันเปนสิ่งที่เปนไปไมได
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ฉะนั้นถามันเปนไปไมไดหรือสิ่งใดก็แลวแต เราจะขอรองวาสิ่งที่มีคุณธรรมนี้ ถา
เรายังรูไมได เราก็ไมควรเอามาเปนสินคา เอามาเพื่อเปนเรื่องโลกๆ ไป เราตองวางไวตาม
ความเปนจริง แลวเราจะเผยแผกันอยางใดก็ควรจะเผยแผไปตามขอเท็จจริงนั้น
แลวสิ่งที่วาหนังสือที่พิมพมานี้มันผิดตรงไหนละก็มันเปนขอเท็จจริง ขอเท็จจริง
นี้มันเปนการภายใน ขอเท็จจริงนี้พูดออกมาเพื่อการใหกําลังใจ การใหกําลังใจกับการ
ประพฤติปฏิบัติจนรูจริงขึ้นมามันคนละเรื่องเดียวกันนะ
ดูสิดูพอ แมที่มีลูก หลายๆ คน เวลาลู กทําสิ่งใดมา เราตอ งการใหลูก เราเดิน ตาม
ชองทางนั้น เราก็พยายามจะใหกําลังใจ เราพยายามสงเสริม พยายามยกยอใหเด็กมันเขา
ไปสูเปาหมายนั้นอันนี้ก็เหมือนกัน เวลาทานพูดดวยการรักษาน้ําใจ พูดเพื่อประโยชน
คําพูดอยางนี้ถาวุฒิภาวะของคนทําหนังสือ วุฒิภาวะของคนเผยแผมันออนดอยขนาดนี้
มันก็จะเผยแผธรรมที่เปนตลาด เปนโลก เปนการรักษาน้ําใจ แตมันไมไดเผยแผธรรมที่
เปนอริยสัจ ไมไดเผยแผธรรมที่เปนความแหลมคม ชัดเจน เพื่อเขาไปชําระกิเลส
เห็นไหม โรงพยาบาลโรงหนึ่ง ยาในโรงพยาบาลนั้นมันก็มีหลากหลายตั้งแตยา
พื้นๆ ยาแดง ยาแกลมตางๆ ที่เราไมตองเขาโรงพยาบาลเราก็มี แตเวลาเราเจ็บไขไดปวย
รุนแรงมันก็ตองใชยาที่มีคุณภาพ ยาที่หาไดยาก ธรรมของหลวงตาเราก็เหมือนกัน มันมี
หลากหลาย แตถาเราใชแตความเปน ตลาดเพื่อการเอาใจ เพื่อ ชักนํา เพื่อผลประโยชน
เพื่ออะไรหลายๆ อย าง อัน นี้มัน จะทําใหเ สีย หายไป ธรรมของหลวงตามัน ชัดเจนได
เพราะท า นประพฤติ ป ฏิ บั ติจ ริง ท า นรู จ ริง ของทา น มั น ก็ เ ลยแหลมคม ชัด เจน ตรง
ประเด็น เขาสูกิเลส
ถาเราจะเผยแผตอไปเราควรจะทําใจของเรา เราประพฤติปฏิบัติใหรูจริงกอน ถา
รูจริงเราก็จะควบคุม แล วจะทําใหไมเสียหายได แตถาไมรูจริงแล วเรามีห นาที่ล ะ ถามี
หนาที่ก็จะตองทําใหมันเปนตามความเปนจริง ใหมีเจตนาที่สะอาดบริสุทธิ์ เจตนาสําคัญ
นะ เพราะถ า เจตนาไม ส ะอาดบริ สุ ท ธิ์ มั น ก็ จ ะทํ า เข า กั บ กิ เ ลสของตั ว แล ว ถ า ยิ่ ง มี
ผลประโยชนเขามา มันก็จะมีความเสียหายไปหมด
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นี้พูดดวยความวิตกกังวล ถาจะบอกวาเรื่องมันยังไมมีเลย พูดไปทําไม เราก็จ ะ
บอกวาวันนี้ขอพูด ขอพูดไวเพื่อเปนประโยชนกับหมูคณะ เพื่อเปนประโยชนกับเสียง
ธรรมของหลวงตา เพราะเสียงธรรมของหลวงตาไดสรางพระมามาก เสียงธรรมของ
หลวงตาไดสรางประโยชนกับชาวโลกมามาก ฉะนั้นพูดเพราะเห็นคุณคา อยากใหสิ่งนี้มี
ความยั่งยืนอยูกับสังคม อยูกับเราตลอดไป เอวัง
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