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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

ออกอุตริมนุสธรรม 
 

 ขันธ ๕ รูปไดแกรางกายนี้ เรียกวารูป เวทนา ความสุข ความทุกข เฉยๆ มีอยูใน
ขันธ เรียกวาเวทนาขันธ เวทนามีสองอยาง อยูภายในจิตก็มี ในขันธก็มี สัญญา ความจําได
หมายรู จําที่นั่นที่นี่ จําชื่อจําเสียง อยางเราเรียนหนังสือจําได เรียกวาสัญญา ผูที่ยังไมเคยรู
ขันธ ๕ ก็ใหทราบเสีย ที่อธิบายนี้พูดถึงเร่ืองขันธ ๕ แจงเปนหนึ่งเปนสอง รูปขันธอนัหนึ่ง 
เวทนาขันธ เปนสอง สัญญาขันธ เปนสาม จําน้ันจํานี้ สังขารขันธ เปนสี่ ความคิดความปรุง
อะไรๆ วิญญาณขันธ เปนหา ตากระทบรูป ความรูเกิดขึ้นจากสิ่งสัมผัสน้ัน นี่เรียกวา
วิญญาณ ทั้งหมดเรียกวาขันธ ๕ 

ขันธ ๕ ปรกติเปนสมบัติของกิเลสของวัฏจักร เปนเคร่ืองมือของกเิลสมารอย
เปอรเซ็นตเลย เมื่อไดบาํเพ็ญธรรมเขา ธรรมก็อาศัยขันธ ๕ นี่ละบําเพ็ญความดีงาม สวน
กิเลสมันเอาไปใชเปนประจํา ธรรมนี่ไดใชบางเมื่อยังไมมีกําลังมาก สัญญาขันธที่เราวานี้มัน
จําอะไรไมคอยไดนะ หลงลืมๆ แตสังขารขันธไมปรากฏวาเปล่ียนไปเลย เพราะใชความ
ปรุงนั้นปรุงนี้ ไมเห็นวาสังขารปรุงผิดปรุงพลาดอะไร แตสัญญาผิดพลาดตลอด สังขารนี่ก็
เปนเครื่องใชเหมือนกันแตไมคร่ําครานะ สังขารคิดไดปรุงไดตลอด นี่เรียกขันธ ๕ ขันธะ
ทานแปลไวเปนสองนัย ถาเปนรูปเปนรางน้ีเรียกวากอง ขันธะแปลวากอง ถาเปนหนังแส
หนังสือ แปลวา หมวด เปนหมวดๆ ไป 

เราพูดถึงเร่ืองขันธ ๕ นีบ่รรดาพี่นองทั้งหลายอาจไมเขาใจ คําวาขันธ ๕ ที่พูดนี้ รูป
คือรางกายของเรานี้เรียกวารูปขันธ ทุกข สุข เฉยๆ เกิดอยูภายในรางกาย เรียกวาเวทนา
ขันธ เวทนาขันธ สุข ทุกข เฉยๆ นี่เรียกวาเวทนา เวทนาขันธไมพดูถงึเร่ืองจิต เวทนานี้เขา
ไดถงึจิต สัญญา ความจําไดหมายรู จําน้ันจํานี้ สังขาร ความคิดความปรุง วิญญาณ ตา
มองเห็นรูปรูวารูป เสียง กล่ิน รส เขามาสัมผัสรู พอส่ิงนั้นผานไปก็ดับไปๆ เรียกวา
วิญญาณ ความรู รูชัดเวลาสิ่งที่มาสัมผัส นี่เรียกวาขันธ ๕  

ปรกติขันธ ๕ นี่เปนสมบัติของกิเลส ธรรมมีแทรกแตไมคอยปรากฏตัว เวลาเราจะ
ทําความดีงามก็อาศัยขันธนี้ไปทํา สวนใหกิเลสไปทํานี้มันมากตอมาก เอาไปทํางานเพื่อตัว
มันเอง จึงเรียกวาขันธนี้เปนสมบัติของกิเลส ทนีี้เวลาบําเพ็ญธรรมไป ธรรมจะเริ่มมีขึ้น
ภายในใจ เชนเดียวกับกิเลสมีอยูภายในใจ ธรรมก็มอียูเหมือนกันเปนแตเพียงวากําลังยัง
ไมมาก หากอยูดวยกัน เวลาบําเพ็ญมากเขาๆ  ธรรมก็มีกําลังมากขึ้นๆ การสรางคุณงาม
ความดีทุกประเภทจะมีมากขึ้นหนักขึ้นๆ นี่เรียกวาธรรม ถาเปนฝายกิเลสแลวหนักไปทาง
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ฝายกิเลส หมุนไปตามความโลภ หมุนไปตามความโกรธ หมุนไปตามราคะตัณหาเหลานี้
เปนตน นี่เรียกวาหมุนไปตามกิเลส ผลจะเปนฟนเปนไฟขึน้มา เรียกวาขันธนี่กิเลสเอาไป
ใช 

ทีนี้เวลาเราบําเพ็ญธรรมหนักขึ้นๆ ขันธนี่ธรรมจะนําไปใชมากกวากิเลส แตกอนมี
แตกิเลสใชเปนพื้นฐานเลยตลอด ทีนี้เวลาบําเพ็ญธรรม ธรรมมีความสามารถแกกลาขึน้
โดยลําดับ มันหากรูในตัวเองในจิตนั่นแหละ จิตหมุนไปในทางธรรม หมุนเรื่อยๆ กิเลสเอา
ไปใชนอยมาก แตกอนมีแตกิเลสใชเปนพื้นฐานเลย ตอมาเปนธรรม ธรรมก็ใชแต
เหมือนวาไปยืมเขา ไปหมอบไปขอเขาขอกิเลส ทีนี้บทเวลาธรรมสรางตัวขึ้นมาจาก
เครื่องมือคือขันธนี้แหละ สรางตัวขึ้นมาเปนความดีงามแลวหนักขึ้นๆ  ตอไปธรรมก็เปน
เจาของขึ้นมา เหมือนวาเปนเจาของขึน้มาเรื่อยๆ 

หนักเขาๆ ธรรมก็เลยเปนอํานาจอัตโนมัติในตัวเองทีจ่ะบังคับขันธทํางานอะไร
ทั้งนั้น เหมือนกับกิเลสบังคับขันธทํางานของมันโดยอัตโนมัติ มันอยากคิดอยากปรุงอยากรู
อยากเห็นอยากดูอะไร กิเลสบงการๆ โดยเราไมรูสึกตัว นี่เปนเรื่องของกิเลสทํางานบน
หัวใจสัตวโดยอัตโนมัติของมัน เวลาธรรมของเรายังไมมีกําลังมากก็ตองอาศัยแยงชิงกับ
กิเลสมาใชๆ มาใชหนักเขาๆ ธรรมมีกําลังมากขึน้ ทีนี้ธรรมเริ่มเปนอัตโนมัติขึ้นมา คือจะ
สรางความคุณงามความดีโดยอัตโนมัติภายในขันธนี่แหละ ความคิดความปรุง ความจําได
หมายรูอะไร หมุนไปทางธรรมๆ ไปหมด ธรรมนําไปใช ทีนีก้็เขาถึงจิตทีม่ีธรรมเปนกําลัง
กลาแข็งขึ้นมาแลว ความคิดที่ออกจากใจนี้จะเปนธรรมไป เกือบจะวาลวนๆ เลย กิเลสโผล
ขึ้นมาไมคอยได เปนธรรมขึ้นมาเรื่อยๆ เปนอัตโนมัติ 

เมื่อกาวถึงขัน้ธรรมมีกําลังเต็มที่แลว ยังไงจะไมอยู รอแตวันเวลาที่จะกาวเขาถึง
จุดหมายปลายทางเทานั้น นี่เปนธรรมอัตโนมัต ิ คือมันคิดมันปรุงแตเร่ืองแกกิเลสสังหาร
กิเลสโดยถายเดียว ที่จะสั่งสมกิเลสไมมี ธรรมขัน้นี้ไมมีที่จะสั่งสมกิเลส มีแตสังหารกิเลส
เปนอัตโนมัติๆ เร่ือยๆ นี่เปนสติปญญาอัตโนมัต ิทีนี้เมื่อหนักเขาๆ สติปญญานี้กลายเปน
มหาสติมหาปญญาที่แหลมคมละเอยีดมากในจิตดวงนี้ ทนีี้ซึมไปเลย เร่ืองสังหารกิเลสนี้
ซึม ไมไดยําตอบแตบๆ เหมือนสติปญญาอัตโนมตัิ สติปญญาอัตโนมัตินี้แกกิเลสโดยลําพัง
ก็ตามแตเหมือนเขายําลาบตอบแตบๆ พอถงึมหาสติมหาปญญาแลวซึมไปเลย 

ดูใหดีนะหัวใจนี้ พูดนี่เราไมไดมาอตุริ มีแตเขาวาเราตางหากวาเราอุตริ เราเอา
ความจริงมาพูด คําวาอวดอุตริมนุสธรรม คืออวดอรรถธรรมที่เปนของเลิศเลอที่ไมมีในตน 
แลวนํามาอวด ที่เขาวาอวดอุตริมนุสธรรม คือธรรมนั้นไมมีในตัวเองแตนํามาอวดมาคุยโม
มาโกหกเขา พากันเขาใจที่วาอวดอุตริมนุสธรรม บางคนจะไมเขาใจ ธรรมนี้เปนธรรม
สูงสุดของมนุษยเราที่กราบไหวบูชามาตั้งกัปตัง้กลัปแลว และธรรมนี้ไมมใีนตน แตคนนั้น
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นําออกมาอวด วาเรารูนั้นรูนี้เร่ือย ศีล สมาธิ ปญญา วิชชา วิมุตติหลุดพน เจาของไมรูบอก
วารูวาเห็น นี่เรียกวาอวดอุตริมนุสธรรม ธรรมเมื่อถงึขั้นนี้แลว เร่ืองธรรมทั้งหลายจะเกิด
หนักขึ้นๆ เกิดภายในใจ นี่ผูปฏิบัติ ผูขึ้นเวทีตอกรกับกิเลสประเภทตางๆ เทานั้น จะรูแง
หนักเบาของกิเลส เชนเดียวกับนักมวยเขาขึ้นตอกรกัน ขึ้นตอกรกันเพียงหนเดียวรูความ
แยบคายและน้ําหนักของคูตอสูในเวลาเดียวกันเลย 

อันนี้ก็เหมือนกันเรื่องของกิเลสกับธรรมฟดกัน รูน้ําหนักๆ ของกันและกันไปโดย
ลําดับ คําที่วาอวดอุตริมนุสธรรม คือธรรมที่หลวงตาเทศนอยูทุกวันนี้กาํลังจะถูกฟอง เขา
จะฟองหลวงตาบัววาอวดอุตริมนุสธรรม แลวจะปรับอาบัติปาราชิกหลวงตาบัว หลวงตาบัว
เวลานี้กําลังอยูในระหวางผูตองหา เขาจะฟองหรอืไมฟองเราก็รอฟง แตการอุตรินี้เราอุตริ
เร่ือย เทศนตลอดเวลา เขาวาไมมีในตน เรามีเต็มหัวใจ มันเขากันไมไดใชไหมละ เขาวาไม
มีในตนที่วาอวดอุตริมนสุธรรม คือธรรมที่ไมมีในตนแตอวดขึ้นมา วาตนรูตนเห็นตนฉลาด 
แตธรรมที่เรานํามาแสดงนี้มีเต็มหัวใจเรา 

เอา ฟงกันใหดีนะ อยากใหไอตัวนั้นมาฟงดวย โคตรพอโคตรแมมึงมไีหมธรรม
ประเภทนี้อยากวางั้น เรามีคนเดียวมันไมมีน้ําหนัก คําวาโคตรพอโคตรแมเราไมได
หมายถึงจะสาปจะแชงใหเปนเหมือนโลกนะ คือยกเปนน้ําหนัก คนเดียวมันไมมีน้ําหนัก 
ใหยกโคตรแซมามันมีน้ําหนัก นี่ก็บอกใหยกโคตรยกแซมาฟง หลวงตาบัวกําลังอวดอุตริ
มนุสธรรมอยูเวลานี้ กระจายทั่วโลกแลวนะเวลานี้ ถอดออกมาจากหัวใจ หลวงตาบัวมีพดู
ใหชัดเจน ทุกส่ิงทกุอยางที่เทศนออกมาสอนโลกนี้เต็มหัวใจ ถอดออกมาสอนเต็มหัวใจๆ 
สอนโลกดวยความเมตตาลวนๆ เสียดวย เต็มเม็ดเต็มหนวยทุกอยาง 

ธรรมทุกขั้นที่เราสอนโลกเราไมมีแงสงสัย สอนดวยความถูกตองแมนยําทุกอยาง 
เขาใจหรือที่วาอวดอุตริมนุสธรรม ธรรมไมมีในตน เรามีเต็มหัวใจเรา เราสอนเต็มหัวใจ 
เราปฏิบัติมารอดเปนรอดตาย ไดธรรมมาเปนขั้นๆ จนกระทั่งถงึขั้นที่วาน่ี ทีนี้เปดออกเลย
เทียว เขาวาไมมีในตน มีไมมกี็ชางโคตรพอโคตรแมมึง  มงึไมเคยปฏิบัติ กูปฏิบัต ิ โคตร
พอโคตรแมกูไมเคยปฏบิัติก็ตามแตกูปฏิบัติกูรู เขาใจไหม นี่ภาษาธรรม เขาใจแลวนะ คือ
เราปฏิบัติเรารู โลกเขาถือถาวาโคตรนั้นโคตรนี้เขาถือเปนเสนียดจัญไร เปนความสาป
ความแชง วากันอยางเจ็บอยางแสบนะ แตธรรมไมมีอยางนั้น เอาเปนน้ําหนักเทานั้นเอง 
ยกมาเปนน้ําหนักๆ ที่จะไปพูดแบบโลก มีความรูสึกแบบโลกเขา ธรรมไมมี ผิดกันอยูตรง
นี้ 

อยางที่หลวงตาบัวยกโคตรพอโคตรแม มันเปนเรื่องตลกไปดวยนะ ทางธรรม คือ
ไมมีอะไรที่จะไปเปนขาศึกตอโลก ถายกก็เปนน้ําหนักขึ้นมาเพื่อธรรมเทานั้นเอง พากัน
เขาใจเอานะ ไมงั้นจะไมเขาใจ เรากําลังอยูระหวางผูตองหา เขาจะฟองเมื่อไรก็คอยฟงไป
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แหละ ถาฟองมาไมเขาทาเราจะจับมันยัดใสคุกใสตะรางหมดทั้งโคตรมนัเลย มันคนเดียว
มาฟองไมพอ ผิดก็ตองผิดไปทัง้โคตร ยกมาทั้งโคตรยัดใสคุกใสตะราง แลวเราจะโทรศัพท
ไปถึงนรกอเวจีเขาใหยมบาลมารับไป ยมบาลจะรับไดไหมคนประเภทนี้ ใหถามเสียกอน 
เราจะถามไปทางยมบาล นี่อวดอุตริไหมนี่ เอาละวันนี้พูดเทานั้นละ ใหพากันทราบเสียวา
อุตริคืออะไร คือธรรมที่เลิศเลอของมนุษยสูงสุด อุตริสูงสุด มนุษยทั้งหลายเทิดทูนสูงสุด
เลย แตธรรมอันนี้ไมมีในตน แลวไปอวดวามีอยางน้ันๆ นั่นเรียกวาอวดอุตริ ถาพระปรับ
โทษเปนปาราชิก นี่หมายถึงวาไมมีในตนนะ ถามีในตนก็ไมมีปญหาอะไร อันนี้ไมมใีนตน
ไปอวดเฉยๆ  ถามีในตนจะวาไง ก็แลวแตจะพิจารณาเถอะ 

โยม  พวกหนอนแทะกระดาษทั้งหลายถามวา จะรูไดยังไงวาองคไหนเปน
พระอรหันตจริง 

หลวงตา อยากรูก็ปฏบิัติเอาซิ สนฺทิฏฐิโก ประกาศใหฟงอยูทุกคนๆ 
พระพุทธเจาประกาศวา สนฺทิฏฐิโก ผูปฏิบัตินั้นแลจะรูดวยตนเอง ผูไมปฏิบัติเปนหนอน
แทะกระดาษตายไปตลอดกปัตลอดกัลป มันกเ็ปนหนอนแทะกระดาษอยูงั้นแหละ บอก
อยางน้ันซ ิ

โยม  สมัยพอแมครูจารยยังเรียนปริยัติอยู เวลาเห็นทานอาจารยมั่นทําไม
รูวาเปนพระอรหันต พิจารณายังไงฮะ 

หลวงตา ก็พวกน้ันเขาไมไดเห็น เราเปนคนเห็นนี่ ความรูความเห็นคําพูดคํา
จาออกจากเราผูเห็น เขาไมรูไมเห็นจะวาไง หรือจะใหยกน้ําหนักอีก หมดทั้งโคตรเขาไมรู 
มันก็เหมือนกัน โอย เร่ืองที่เราทราบนี้ คือบรรดาลูกศิษยลูกหาที่ไปหาทาน มีแตพระ
ปฏิบัติๆ ใครไมไดเขาถึงทานงายๆ แหละหลวงปูมั่น เปนนิสัยของทานอยางน้ันมาดั้งเดิม 
ทานไมยุงกบัใคร ประชาชนญาติโยมทานไมเลนดวย แมแตพระทานก็ไมเลน ทานเขาไปอยู
ในปาในเขา แตพระผูตั้งใจปฏิบัติอรรถธรรมอยางแทจริง อยูที่ไหนมันก็ขดุเขาไปคนเขาไป 
ไปเจอทานๆ อยูกับทาน ครั้นอยูกับทานแลวก็ไดยินไดฟงเปนธรรมดา ไดยินไดฟงใน
ธรรมทุกขั้น 

ธรรมดาอาจารยกับลูกศิษยเหมือนพอแมกับลูก ลูกที่ไวใจไดพอแมเอาเงนิไวที่ไหน
บอกกับลูก นอกจากลูกอันธพาลบอกมันไมไดนะ ถาพวกเราเปนอันธพาลนี้ก็บอกไมได ถา
เปนผูตั้งใจตออรรถตอธรรมได ทีนี้เวลาพระทั้งหลายเขาไปฟงอรรถฟงธรรมจากทานๆ 
ออกมาๆ ไมใชนอยๆ นะบรรดาวงกรรมฐาน ครูบาอาจารยทั้งหลายเขาไปอยูในปาในเขา
กับทานๆ แลวออกมาๆ องคไหนมาก็มาพูดเสียงเดียวกัน วาทานพระอาจารยมั่นไมใชพระ
ธรรมดา ไมใชพระธรรมดาแลวเปนพระอะไร เปนพระอริยะ คําวาอริยะก็มีหลายขั้น อริย
เจามี ๔ จําพวก พระโสดาก็เปนอริยะ สกิทาคาก็เปนอริยะ อนาคาก็เปนอริยะ อรหันตก็
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เปนอริยะ ทานอยูในอริยะขั้นใด ขั้นสุดยอด ใครก็มาลงจุดนี้ ไมมีใครจะอยูจุดอื่นละ ขึ้น
ขั้นสุดยอด บรรดาครูบาอาจารยทั้งหลายมาไปไดยินไดฟงจากทาน  นั่นละครั้นฟงเขาๆ ถึง
ในตัวของเราไมเปนพระอรหันตก็เชื่อวาทานเปนพระอรหันตไดสบาย นี่ละเรื่องมัน 

ฝงลึกมากนะเรา เราเชื่อทานมาตั้งแตเราเปนเด็ก ชื่อเสียงทานโดงดังอยูที่อําเภอ
บานผือ อําเภอทาบอ ที่ไปสรางวัดอรัญญิกาวาสทุกวันนี้ ทานเองเปนคนสราง เปนดง
ทั้งนั้น เดี๋ยวนี้ก็อยูกลางตลาดแลวละ นั่นละชื่อเสียงทานโดงดงัมาแตโนน จนกระทั่งไปเห็น
ทานวันนั้นแลว แหม ซึ้งนะ จิตไมไปไหนเลยวันนั้น อยูดวยความเอิบอิ่มทั้งวันเลยเทียว 
แปลกอยูนะ เกิดมาไมเสียชาติ มันเปนในตัวเอง ภูมิใจในตัวเอง เกิดมาไมเสียชาติเปน
มนุษย วันนี้เราไดพบพระอรหันตแลวอยางถึงใจๆ เพราะฟงมามากตอมากเรื่องทานเปน
พระอริยะเปนอรหันตนี่ นั่นละไปพบทานครั้งแรก โห ความเอิบอิ่มในจิตใจ วันนั้นไมไป
ไหนนะจิต ปวนเปยนๆ อยูกับวาทานอาจารยมั่นเปนพระอรหันต พอใจกบัทาน 

นี่พูดถึงเร่ืองที่เชื่อทานอาจารยมั่น ไมไดเชื่อสุมสีสุ่มหานะ ผูไปศึกษาจากทานมามี
แตครูอาจารยผูมุงอรรถมุงธรรม มรรคผลนิพพานทั้งน้ัน แลวใครไปหาทาน ทานมีแต
ธรรมของจริงทานก็เทศนใหฟงๆ ไดธรรมของจริงออกมากฝ็งหัวใจซิ เวลามีคนมาถาม
หรือไมถามก็ตาม วาทานอาจารยมั่นไมใชพระธรรมดา เปนพระอริยะ ขั้นสุดยอด โสดา 
สกิทา อนาคา อรหันต นี่เปนพระอริยะทั้งน้ัน วาเปนพระอริยะขั้นสุดยอด เอา ใครอยากจะ
รูภูมิของทานวาทานมีธรรมะขนาดไหนๆ มีแตเหาวอๆ อยูขางนอกทัง้ๆ ที่ธรรมไมเคยเขา
มาสัมผัสตัวเองเลยอยางนี้ มันโงที่สุดคนประเภทนั้น 

ตองใหรูในตัวเอง เชนนักมวยเขาขึ้นตอกรกัน ตางคนตางเกง นักมวยขึน้ตอกรกัน
ทั้งสองคนนัน้เขาจะไมกลัวกัน นักมวยตอยกันเขาไมกลัวกนันะ ถายังกลัวอยูเขาไมตอย 
คนไหนก็จะเอาแตชนะๆ นักมวย แชมเปยนก็แชมเปยนเถอะไมมกีลัวกนั อันนี้ธรรมะเมื่อ
เขาถึงใจๆ ดวยกันแลวจะไปกลัวกันอะไร นอกจากความปติยินดี ไอเร่ืองกลัวกันไมมี เมื่อ
เขาถงึใจแลวอะไรก็ไมเหนือธรรมไปได เราพูดจังๆ อยางน้ีเลย เรายังไมตาย ใครจะเอาคอ
เราไปตัดก็ตดัไดเลย ที่จะใหเราสะทกสะทานในการพูดออกมานี้ไมมีเลย เอา ขาดก็ขาดไป
ดวยความจริงของธรรมทีเ่ต็มในหัวใจ แนะก็เปนอยางน้ัน 

จะหาเรื่องหาราวฟองรองมาแบบไหนมันก็ปากอมขี้ ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง เราปาก
อมธรรม แนะ ธรรมกระจายไปไหนเปนความสุขความเจริญสงบรมเย็นแกโลกผิดไปไหน 
พิจารณาซิ ก็เทานั้นเอง คนที่จะหาเรื่องคนอื่นมันไมไดดูหัวใจตัวเอง คนที่มองดูหัวใจ
ตัวเองจะรูทั้งผิดทั้งถูกขึน้ไปโดยลําดับภายในหัวใจตัวเอง สวนกิเลสมันจะไมใหมองตวัเอง 
มันใหมองขางนอก วาคนนั้นเปนยังไง คนนี้เปนยังไง มแีตคอยจะยกโทษยกกรณ ถาดกี็ชม
บาง สวนมากมักจะยกโทษตลอด ยกตัวขึ้นเปนคนดีเหยียบคนอื่นไป นี่คือเร่ืองกิเลสตัว
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รายกาจที่สุด เปนมหาภัยตอโลกตอชาติ เปนคนที่รกโลก คนที่หาความดีไมไดเลย พากัน
จําเอานะ ใจดวงนี้สําคัญนะ เวลาความชั่วไดปดหัวใจมันแลว มันเสกตัวเองขึ้นเปนทองทั้ง
แทงไปเลย เอาธรรมมาเปนมูตรเปนคูถไปอยางน้ัน ทั้งที่ไมเปนความจริงมันก็เอามาทําได 
ทองคําก็เปนทองคําจะเปนมูตรเปนคูถไดยังไง ความจริงเปนอยางน้ี ทีนี้มูตรคูถก็ตองเปน
มูตรคูถจะเปนทองคําไดยังไง นี่ละความจริงมีฝกมีฝายอยางน้ัน ความชั่วกับความดีเทียบ
กันไดอยางน้ี ขอใหทานทั้งหลายนําไปปฏิบัตินะ 

โลกเวลาน้ีมันกลายเปนโลกจอมปลอม เมื่อวานนี้ก็ไดเทศนถึงเร่ืองธนบัตรปลอม 
มันปลอมอยูกับผูใด อยูในเมืองไทยก็ปลอมอยูในเมืองไทยเรานี้ คนปลอมคนจริง ความ
จริงที่รับรองกันทั่วโลกดนิแดนใหเกิดความสงบรมเย็นอยูกันเปนผาสุก นี้คือความจริง
ความดี ถาความจอมปลอมเขามามันพลิกแพลงเปล่ียนแปลงหลายสันพันคม กลายเปน
ฟนเปนไฟเผาไหมกันไปไดหมด นีธ่นบัตรปลอม คนปลอมคนมหาภัย เปนอยางน้ีนะ พา
กันจําเอา 

มาเมื่อไรนี่ (เมื่อเชานี้คะ) เลยกําแพงไปแลวยัง เราก็เห็นใจนะ ไมวาใครละถาลง
มันเปนอยูในใจมันเปนเองนะ มันเขาใจ นี่ละธรรมเมื่อไดเขาถึงใจ ถึงใจเต็มเหนี่ยวๆ แลว
มันจะหมุนตลอดเลย ออกตลอด ผูปฏิบัติธรรมเขาถึงธรรมขั้นสูงไปเปนลําดับลําดาแลว 
จิตนี้จะหมุนจี๋เลย จะไมลง หมุนเรื่อยๆ นั่นเรียกวาธรรมเปนอัตโนมัติ แกกิเลส ฆากิเลส 
เปนอัตโนมัติในอิริยาบถทั้งส่ี เวนแตขณะหลับ นอกนั้นเปนเวลาที่ธรรมกับกิเลสฟดกันโดย
อัตโนมัติ คอืธรรมนั้นละฆากิเลส คุยเขี่ยขุดคนหามาฆา ฆาๆ ตลอด แตกอนมีแตกเิลสฆา 
พอธรรมเขาถึงขั้นนี้แลวกิเลสน้ีหมอบ หมอบเทาไรก็ไมพน ไมวาระนี้ก็วาระตอไปตองเจอ
กันจนได ขาดสะบั้นไปจนได เพราะทางนี้คุยเขี่ยขุดคนไมหยดุ นั่น 

นี่ละธรรมอยูในใจ ใหทานทั้งหลายจําเอาไว นี่อวดอุตริหรือไมอวดทีพู่ดอยูเวลานี้ 
ฟงซิ นี่ละเวลาธรรมมีในใจ ธรรมเปนอัตโนมัติในการฆากิเลส จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไป
โดยสิ้นเชิง ธรรมประเภทนี้จึงจะระงับตัวเองโดยไมมีใครบอก ทีนี้เวลากิเลสทํางานบน
หัวใจสัตวเพื่อทําลายทรมานสัตวทุกส่ิงทุกอยางกเ็ปนอัตโนมัติเหมือนกัน สัตวโลกน้ีมีกิเลส
ครองใจเปนอัตโนมัติ ทาํงานเพื่อมันทั้งน้ันเปนอัตโนมตัิ ไมมีใครทราบ เร่ืองเหลานี้ไมมี
ใครทราบ เราเองก็ไมเคยทราบ แตเวลาหัวใจนี้มันหมุนเขาสูธรรมนี้ซิมันถึงไดเขาใจ ไมได
หลับไดนอนทั้งคืนทั้งวันจนไปหาพอแมครูจารยมั่น 

ทีแรกทานเขกลงเขียง มนัติดสมาธิ ไปเมื่อไร ทานมหาสบายดีเหรอ ใจสงบดีเหรอ 
สงบดีอยู วางี้เรา มันเปนอยางน้ันนี่นะ ครั้นนานเขาๆ บทเวลาทานจะเอาเราไมรูนะ ทาน
เตรียมมีดอีโตจับไว ทานมหาจิตสงบดีเหรอ สงบดีอยู ทานจะนอนตายเหรอ ขึ้นเลยทันที 
นี่เห็นไหมธรรมประเภทนี้ ฟงซ ิ หยาบเหรอ นี่ละธรรมประเภทที่จะซัดกับเราใหเราตกลง
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เขียง คือหมูขึ้นเขียงติดสมาธิ ฟนใหมันตกจากเขียงลงไปใชไหม ทานตองตีอยางแรงซิ 
เวลาทานพลิกนี้ โถ ฟาดนิถลม เสียงอรรถเสียงธรรม ใหฟงเอานะ กิริยาของธรรมแสดงตัว
ออกมา ถาเปนกิเลสแลวฆากันขาดสะบั้นไปเลย ถาเปนธรรมกิเลสขาดสะบั้นนะ  

ทานจะนอนตายอยูนั่นเหรอ ทานรูไหมสมาธิเปนหมูขึ้นเขียง ทานรูแลวยัง ความสุข
ในสมาธิเทากับเนื้อติดฟน มันมีความสุขไหมเหอเนื้อติดฟน เหอๆ ๆ ขึ้นเรื่อยนะ นั่นละ
ธรรมทานออกเต็มที่นะ ทานจะเอาเราลงจากเขียง คือติดสมาธิอยู ๕ ป เต็มเหนี่ยวเลย 
สมาธิเต็มภูมิ บทเวลาทานจะเอาเอาอยางน้ัน นี่ละฟงซิ กิริยาของธรรมใหฟงเอา พี่นอง
ทั้งหลายไมเคยฟง 

ที่เรานํามาแสดงทุกวันนี้เราไมมีกิเลสออกมาแฝงเราพูดจริงๆ จะเปรี้ยงๆ เหมือน
ฟาดินถลมกต็าม ฝนตกมามันเย็น ฟาเปรี้ยงๆ โอย ฝนจะตกแลวหาอะไรมารอง พวกนัก
ธรรมะทั้งหลายพอไดยินครูบาอาจารยเว้ิกวากๆ เอาละนะธรรมจะออกแลวนั่น พวกนั้นวิ่ง
เขาปา ทางนี้วิ่งเขาหาทาน ตางกันนะ พวกอรรถพวกธรรมไดยินเสียงแวกวาก เอาละนะ
ธรรมจะออกแลว คือถาทานเด็ดอยางน้ันมีแตธรรมลวนๆ นะอยางอื่นไมม ีเด็ดเทาไรธรรม
ยิ่งละเอียดลออ เพราะฉะนั้นพอไดยินเปร้ียงปรางจึงว่ิงเขาไป ไอพวกบาว่ิงหนี วาทานดุ
ทานดาทานพูดกระแทกแดกดัน มันวาไปตามภาษาบาของมนัมันไมเคยรูภาษาธรรม เวลา
พูดภาษาธรรมอะไรๆ ฟงเสียงเหาวอแวๆ พวกบาเหาไมหยุด ใหวาเสียบางเถอะ 

นี่เราพูดถึงเร่ืองฟาดินถลม ทานซัดกับเราธรรมประเภทนี้ ไลลงจากสมาธินี้ก็เอากัน
จนกระทั่งถงึวา สมาธิทั้งแทงเปนสมทุัยทั้งแทงทานรูไหมๆ เราก็มีแงหนึ่งในมรรค ๘ 
สัมมาสมาธิวาไง เราก็เอานี้ออกมา ถาสมาธิเปนสมุทัยทั้งแทงแลว สัมมาสมาธิจะใหเดินที่
ไหน สัมมาสมาธิของพระพุทธเจาไมไดเปนสมาธิหมูขึ้นเขียงเหมือนทาน ซัดเราอีก นี่หมู
ขึ้นเขียงแลวไมยอมลง ทานซัดเราอีก มันก็หมอบละซิ พอออกจากนัน้ไปแลวยังตองไป
วินิจฉัยตัวอีกทีหนึ่ง ทั้งๆ ที่เราไมมีทิฐิมานะที่จะโตตอบเพือ่แพเพื่อชนะกับทานนะ เราก็
เขาใจวาเรามีความจริงอันหนึ่งเต็มเหน่ียว ก็ซัดกนัเต็มเหนี่ยวๆ มวยเด็กกับแชมเปยนซัด
กัน เวลาแชมเปยนออกลวดลายเด็กรองแงๆ มันรองเมื่อไรไมรู 

ลงมาแลวนี้ เราไปถกเถียงทานเทาไร เราสรุปเอาเลย เราเปนลูกศิษยลูกหาทาน
ตั้งแตมาถงึทีแรกแลว แลววันนี้ไปมีโวหารสํานวนแกกลาสามารถมาจากไหนถึงมาเถียง
ทานเหมือนมวยแชมเปยน ถาวาเราเกงเราทําไมมาอยูอยางน้ี เปนยังไงภูมิของทานภูมิของ
เราเอามาเทียบกันซิ ทานวายังไงตองฟงทานซิเรามาศึกษาอบรมกับทาน ทานไลลงเขียงก็
ตองยอมลง ขาหนึ่งลงขาหนึ่งยังไมอยากลงกด็ึงกันลงไป พอกาวออกทางดานปญญา
เทานั้น ทานไลใสปญญา เรียกวามันพรอมแลวเครื่องทัพสัมภาระที่จะปรุงใหเปนอาหาร
ประเภทตางๆ เปนแตเราไมนํามาปรุงเทานั้นมันก็ไมสําเร็จพูดงายๆ นี่มนัพรอมแลว ทาน
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พูดถงึเร่ืองปญญา ไลออกทางดานปญญา เอา พจิารณาซิ ปญญากับสมาธิตางกันยังไงทาน
จะรูเอง เอา ลงจากเขียงไป นั่นเห็นไหมละ พอไปนี้ โถ ไมใชของเลนนะ นี่เราก็ไมลืม ก็มัน
พรอมแลวจริงๆ พอทานวาอยางน้ันแลว ออกทนีี้มันก็ผางๆ พุงเลยทีเดยีว เรียกวาเร็วมาก
ทางดานปญญา เพราะสมาธิมันพอแลว เปนแตเพียงไมนาํออกใช นอนจมอยูนั้นเทา
นั้นเอง 

พอออกทางดานปญญา ทีนี้ฟดกันไมนอนทั้งวันทั้งคืน โถ ปญญาตางหากแกกิเลส 
สมาธินอนตายอยูเหมือนหมูขึ้นเขียง ทานวาไมผิดอะไรเลย ปญญาตางหากแกกิเลส ทีนี้ก็
หมุนทางดานปญญาไมรูจักประมาณ ซัดกันทัง้คืนนอนไมหลับเลย เวลามันหมุนของมัน
เปนธรรมจักรเลย ทั้งวันกลางวันยังจะไมหลับอีก มันจะตายแลวนะเรา บางทีบังคับเอาใส
สมาธิ คือพทุโธๆ เปนคําบริกรรมไมใหมันเดินทางดานปญญา คือมันพุงๆ หักเขามาใน
สมาธิพักเอากําลัง สมาธิมันก็เกรียงไกรพอแรงแลวแตไมใชเฉยๆ เห็นวาสมาธิเปนเหมือน
หมูขึ้นเขียงไปแลว ทีนี้ก็นํามาใชพักงาน พอออกจากนี้ผึงเลย โอย พุงๆ เลย 

พอมันออกจากสมาธิแลวกลับมาหาทานอีกนะ นี่ที่พอแมครูจารยวาใหออกทางดาน
ปญญา มันออกแลวนะเวลานี้ มันออกยังไงทานก็วา ก็ไมไดนอนทั้งวันทั้งคืน ก็บอกทาน
ตรงๆ กลางคืนมันก็นอนไมหลับ กลางวันนอนไมหลับ หมุนติ้วตลอดเวลา นั่นละมันหลง
สังขาร นั่นเห็นไหม เราไมรูนะสังขารเปนยังไง เถียงทานอีก ถาไมพิจารณามันก็ไมรู นั่นละ
บาหลงสังขาร ขนาบเขาอีก บาหลงสังขาร ทานวาเทานั้น ทานเอาไมทั้งทอนมาใหเราเลื่อย
เองเจียระไนเอง พอแมครูจารยมั่นทานจะไมแจกแจงอะไรกบัเรานัก สวนมากตัดไมก็เอา
มาทั้งทอนใหมันเลื่อยเองเจียระไนเอง นั่นละมันหลงสังขาร คําวาสังขารมันครอบหมดนะ 

ทีนี้เวลาเราพิจารณาไปยอนมามันรูหมดอยางทีท่านวา ออ แนะ มันแจงเองแลวนั่น 
คือเวลาเราใชปญญาก็จรงิ แตเวลามันเลยเถิดไปแลว สังขารที่เปนสวนสมุทัยมันแทรกเขา
มาเราไมรู นั่นละมันหลงสังขารตรงนั้น เวลามันผานไปแลวมันก็รูเอง ออ อยางน้ีเอง 
ยอมๆ พอแมครูจารยมั่นวาตรงไหนไมมีผิดเลย เปรี้ยงๆ กับเราที่หนักที่สุดในบรรดาลูก
ศิษยลูกหาถามครูบาอาจารยทั้งหลายแลวใครก็บอกวา ไมมใีครเกินเราที่เปนนักสูกับทาน
อาจารยมั่น เอาจริงๆ นะเรา มันออกมาก็แบบเดียวกันนี้ละ เห็นไหมละ เวลาออกก็
ออกแบบเดียวกัน ออกจากหัวใจนี่วะ มันไดพุงแลวมันถอยใครวะ อันนี้ก็ยอมทานตลอด
เลยเชียวนะ นี่ละยกเปนเบอรหนึ่งเลย 

ทานบอกใหตายเมื่อไรตายไดเลย มหานี่มันอยูหนักแผนดิน มันโงจะตายไปตาย
เสีย ใหคนผูฉลาดเขามาครองแผนดิน แผนดินจะไดเบาขึ้น จะเอาเมื่อไรเลยทันทีนะ ให
ตายเมื่อไรตายไดเลยกับพอแมครูจารยมั่น ลงขนาดนั้นละ นี้จึงวาลงโดยแท เอาละวันนี้พอ 
เอะไปไงเลยไปใหญเลยวันนี้นะ เอาใหไดฟงเสียบาง หลวงตาออกอุตริมนุสธรรมฟงเสีย
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บางนะ เวลานี้อุตริมนุสธรรมทั่วโลกแลวนะ ผูที่จะตามฟองมันจะตามไมทนัแลวนะ เพราะ
ธรรมะมันออกมากตอมาก ไมทราบจะจับตัวไหนคนไหนเรื่องใดเขามา ยัดใสคุกใสตะราง
มันออกอยูตลอดนี้ จับไมทันวางั้นเถอะนะ เอาละใหพร 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

