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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

โสดาโสเดา 
 

 เร่ืองการตายนี้สําหรับพระอรหันตในตําราไมมี พระอรหันตตายอยางเงียบๆ ที่
ปรากฏในตําราก็พระสารีบุตร พระโมคคัลลาน พระอานนท พูดถึงเร่ืองพระอรหันตทาน
ตาย แตในศัพทพระอรหันตเรียกวานิพพาน ทานนิพพานที่นั่นที่นี่ พระสารีบุตรนี้
พระพุทธเจาทรงเมตตาเต็มที่เลย พระสารีบุตรมาทูลลาจะไปตายที่บานเกิด ไปนิพพาน 
พระสารีบุตรมีฤทธาศักดานุภาพมาก วันนั้นทานเปดโอกาสใหเลย ใหแสดงฤทธิ์เดชทุก
แบบทุกฉบับ ตลอดการแนะนําส่ังสอน ทานบอกวา เออ นี่สารีบุตรเธอจะนิพพานแลว มี
อะไรๆ กฝ็ากนองๆ ไวเปนที่ระลึก พระองคแยมเทานี้เอง ใหแสดงฤทธิเ์ต็มเหนี่ยวเลย 

คือทานหามไวไมใหพระแสดงฤทธิอ์ะไรตออะไร วันนั้นเปดเลย พระสารีบุตรก็
แสดงฤทธิ์เตม็เหนี่ยว พระโมคคัลลานเหมือนกัน เหาะขึ้นเหาะลงอะไร พอเสร็จแลวก็บอก
วาวันนี้ประตูพระเชตวันเปดหมดเลย บรรดาพระทั้งหลายที่อยูในวัดนี้ จะไปสงพระสารี
บุตรซึ่งเปนพี่ของเธอทัง้หลายใหไปได วัดนี้เปดประตูเลย จะเอาไปทั้งหมดก็ได นั่นทาน
เมตตามาก จะไปนิพพานที่หองประสูติ คือจะไปโปรดแมในวาระสุดทาย แมเปนมิจฉาทิฐิ 
พระสารีบุตรก็ไปแสดงฤทธิ์ใหแมเห็น 

เร่ิมแตเทวดาชั้นตางๆ ลงมาใหเห็นชัดเจน แสดงฤทธิ์ใหเทวดาลงมา พระสารีบุตร
เปดโอกาสใหทั้งเทวดาทั้งแมไดเห็นกนัชัดเจน เห็นกันและกันเหมือนเรามองเห็นกัน 
เทวดาชั้นนี้มาแลวชั้นนี้มาๆ เร่ือยๆ แมก็ดู พอเทวดาชั้นนี้เคลื่อนออกไป ก็เขามาถามลูก 
ลูกก็บอกวานี่เทวดาชั้นนั้น เดี๋ยวมาอีกๆ ฟงใหดีนะ นี่ละศาสนาพระพุทธเจาของเราอุตริ
หลอกลวงโลกไหม บรรดาเทวดาทั้งหลายมาเปนชั้นๆ ทุกส่ิงทกุอยางการแตงเน้ือแตงตัว 
รูปรางลักษณะทุกอยางๆ จะละเอียดลออขึ้นเรื่อยๆ แมดูอยู เพราะแมเปนมิจฉาทิฐไิมยอม
ฟงเสียงลูกเลย เวลาลูกจะมานิพพานยังบอกวา เออ อุปดิสออกไปบวชแลว แกจนขนาดนี้
จะยังมาสึกอะไรกัน นึกวาลูกจะมาสึก 

พระสารีบุตรจึงอบรมสั่งสอนแม ทาวมหาพรหมมาครั้งสุดทาย เหลืองอรามไปหมด 
ครั้งสุดทายทาวมหาพรหมเปนหัวหนาลงมา พระสารีบุตรก็เทศนโปรดแม แมรองไหนะ โอ
โห ลูกเราเปนอยางน้ีเชียวเหรอ นึกวาจะมาสึกบ้ันแก แลวมาเปนอยางน้ีใหเราเห็น แมเกิด
ความสลดสังเวชรองหมรองไห เหลานี้เหมือนกับสามเณรของอาตมา ฟงซินะ ตัง้แตทาว
มหาพรหมลงมานี้เทากับสามเณรของอาตมานั้นแหละ ก็ยิ่งเห็นชัดเจนวาลูกของเรานี้
ใหญโตขนาดไหน ยิ่งอัศจรรย พอเสร็จจากนั้นทานก็นิพพาน แมดเูหมือนสําเร็จเปน
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อริยบุคคลโสดา จากน้ันมาแลวเรื่องเชื่อบุญเชื่อกรรมไมตองบอก พุงเลยเทียว ถาลงขั้น
โสดาไมมีถอยละ ไอขั้นโสเดานี้มันเปนพิษเปนภัย งูเหางูจงอางอยูในนั้นนะ เขาใจไหมโส
เดา โสดากับโสเดามันตางกัน โสเดาพอดุดาวากลาวแลวออกไปแสดงพิษเขามาตอสูผู
แนะนําส่ังสอน นี่พวกโสเดา พอถกูดดุาวากลาวแลว ออกไปกไ็ปตั้งพิษเปนงูจงอางงทูาํทาน
เขามา เปนงูเหาแผพังพานเขามา แสดงฤทธิ์เขามาตอสูทําลายครูบาอาจารยผูส่ังสอน นี่
พวกโสเดา พากันจําเอานะ 

มาวัดมาวาก็มาอยางน้ันละ งูเหางูจงอางยังไมแผ เอาไวอยางน้ันเสียกอน พอขดัใจ
อะไรแลวก็แผพังพานขึ้นมา กลับเปนพิษเปนภัยตอครูตออาจารยไป มีเยอะนะ ดูเอา มัน
แฝงมาในตัวของมัน ตัวนี้เปนพิษ เวลามาหาอรรถหาธรรมก็หมอบนิดหนอยๆ พอไม
ถูกใจก็แผพงัพานขึ้น นี่มีเยอะ แทนที่จะนําไปพินิจพิจารณา เห็นโทษเห็นกรรมของตน
ตามที่ทานแนะนําส่ังสอน แลวมากลาวมาบอกขอขมาทาน เร่ืองดกี็จะดขีึน้ตรงนั้น ทานก็จะ
พอใจแนะนําส่ังสอนตอไป ก็จะดีขึน้ไปเรื่อยๆ นี่กลับแผพังพานขึ้นมาก็ยิ่งจมไปเลย นี่
พวกโสเดา เขาใจไหม 

พวกเรามันโสไหน อยูศาลานี้โสไหน พอเห็นวาหลวงตาดุบางอยางน้ันอยางน้ีแลว
โดดออกไปตั้งทพัจะมาสูหลวงตาดวยฟนดวยไฟ แผพังพานมา ยกโทษยกกรณโกรธแคน
ไปละ นี่พวกโสเดาใหระวัง มันเห็นมาพอแลวรูมาพอแลวไมพูดเฉยๆ เมื่อมาสัมผัสเราก็
พูดเฉยๆ เหมือนไมมีนะ มันมีอยูในนี้หมดแลว นั่นละธรรม เหมือนไมรูไมเห็น เวลาไมพดู
เหมือนไมรูไมเห็น เมื่อสัมผัสเขามาควรจะพูด ทน้ีีออกละออกเรื่อยๆ  ใหพากันเขาใจเสีย 
พวกเรามันพวกโสเดาหรือโสไหนใหเอามาพิจารณานะ หรือโสเดาแลวยิ่งจะเปนเปรตไปอกี 
วาโสเดาแลวก็ไปใหญเลย แผพังพานไปเลย 

นี่มาสอนใหเต็มเม็ดเต็มหนวย มันพอจะเปนประโยชนบางไหม หรือมีตั้งแตเร่ืองโส
เดาเต็มวัดเต็มวาเต็มศาลานี้เหรอเวลานี้นะ สอนไปเพื่อใหเปนโสดา ใหมีทางมีรองรอย
เปนชองเปนทางไป กระแสแหงบุญแหงกรรมแหงกุศล มรรคผลนิพพานจะพาดพิงถึงไป
เร่ือยๆ นี่โสดา แตโสเดามีแตมุดเรื่อยเดาเรื่อย ฟงถาถกูใจกด็ี ไมถูกใจแลวก็แผพังพาน
ขึ้นมา เลยไมเกิดประโยชนอะไร หอบตั้งแตกิเลสเขามาวัดมาวา เราไดวาเสมอ นี่ละธรรม
ไมไดมีสูงมตี่ํา วาไปตามความจริง 

อยางมาเพนๆ พานๆ ในวัดเรานี้มันดูไมได มากม็าแบบเขาที่วาเปนโสเดามา มา
เกงๆ กางๆ ดูนั้นดูนี้ไมไดหนาไดหลังอะไร อะไรที่จะเปนคติเครื่องเตือนใจบางไมสนใจ 
มาดวยความเพลิดความเพลินแบบโสเดา ไปก็ไมไดเร่ือง นี่เคยดุเร่ือย ถาออกมาเจอแลว
เอาละกับเรา หากไมคอยออกมา ยั้วเยี้ย ๆ ทั้งวัน มาหาอะไรก็ไมรู เราอยูขางในมอง
ออกมามันเห็น กลางวี่กลางวนัออกมาไมไดนะถาอยูในวัด เพราะฉะนั้นเราจึงไมคอยอยู 



 ๓

พอฉันเสร็จแลวหลบตัวหนีไปอยูที่ไหนสบายๆ เทานั้น ถามาในวัดแลวก็ตองอยูในกุฏ ิ
ออกจากกุฏไิปทางจงกรม ออกมาขางนอกไมไดยัว้เยี้ยๆ มีแตพวกโสเดาทั้งน้ันเต็มอยู มา
ก็ดุเอาบาง เมื่อวานนี้ก็เอาบาง ค่ําแลวยังยั้วเยี้ยๆ มาก็ดุเอาบาง นี้มาอะไรไมดูเวล่ําเวลา ดู
ลักษณะทาทางที่มานี้มันมาเกงๆ กางๆ นะ ไมไดมาหาสารประโยชนอะไร เอาละนะ 

เห็นเขามาก็มา เห็นเขาเพลินก็เพลินไปกับเขา วัดนี้ไมใชส่ังสมความเพลิดความ
เพลินนะ ส่ังสมอรรถสั่งสมธรรม ความสงบงามตาตางหากนะ เราวาอยางนี้ ไลกลับไปเมื่อ
วานนี้ อยางนั้นละถาเรามาเจอแลวเอาแหละ เพราะฉะนั้นจึงไมอยากมา ถามาก็จะเจออยาง
นี้ละ พวกโสเดาก็จะแผพังพานขึ้นมา ธรรมะออกมาไมได โสเดาแผพังพานขึ้นมาละ มันจึง
สลดสังเวช พระพุทธเจาทรงทอพระทัย ไมทอไดยังไงกม็ันเปนอยางน้ัน 

เร่ืองกิเลสความชั่วนี้ออกงายมากนะ เรามาอบรมศีลธรรมอยูทั้งวันๆ  กิเลสแปบ
ออกมาทีเดยีวนี้แผพังพานครอบไปหมดเลย ฤทธิข์องมันเปนอยางน้ัน จึงลําบากในการ
แนะนําส่ังสอน พระองคทอพระทัย ไมทอยังไง มนันาทอก็ตองทอซิ ใหพากันระมัดระวังนะ
ไอพวกโสเดานั่นนะ มันคอยแผพังพาน มาในวัดในวาไดยินครูบาอาจารยดุดาวากลาวก็แผ
พังพานออกมาๆ อยางน้ันใชไมไดนะ ทานดุดาวากลาวก็ฟงซิ ฟงเพื่ออรรถเพื่อธรรม ทาน
ดุดาวากลาววายังไง มีเหตุผลกลไกอะไร ทานสอนใหคนเสียหาย ใหคนฉิบหาย ใหคนลม
จม หรือสอนเพื่อใหเปนคนดี ฟงซ ิ

เสียงเด็ดเทาไรยิ่งตองฟงตรงนั้นใหดี พอพูดอยางน้ีแลวเราระลึกถึงพอแมครูจารย
มั่น ใครก็วาทานดุทานดา ตั้งแตเราเปนเด็กก็ยังรํ่าลือ จนกระทั่งไดไปพบทานแลว มีพระ
มาเลาใหเราฟง จําไดกระทั่งชือ่พระ มาจากบานโคกนามน สํานักทานอาจารยมั่น เราเหอๆ 
ขึ้นทันทีเลย ไหนวาอีกทีนะ วามาจากบานโคกนามน สํานักทานอาจารยมั่น มาจากทาน
อาจารยมั่นทีเดียวเลยหรือ ใช วางั้น เออ เอาละที่นี่จะถามใหชัดเจน นี่เราเตรียมจะไปหา
ทานอาจารยมั่น มาทีแรกมาไมทันทาน ทานออกไปไดสองสามวันเราจึงมาถึง เราจึงเลยไป
หนองคายเสียกอน อยางไรก็จะยอนกลับไปหาทานใหได 

พอดพีระมาเลาใหฟง เราก็เลยถาม ไหนทราบวาทานดุมากใชไหม โอย เร่ืองดุไม
ตองพูด ควรขับทานขับเรื่อย นี่ละถึงใจมากนะ อยาวาแตดุเลย ควรขับไลทานขับไลเลย อัน
นี้ถึงใจ แทนที่จะเปนผลลบไมเปนนะ เปนผลบวก ขึ้นทันทีในจิต นี่ละอาจารยของเรา เปน
อยางน้ันนะ เอา เราจะไปเปนสักขีพยานเอง ทานจะดุดาวากลาวดวยเหตุผลกลไกอะไร เรา
จะเปนผูฟงเอง หากวาจะถูกขับไล ก็ใหทราบวาทานขับไลเพราะเหตุผลกลไกอะไร เราจะ
ไป สามวันเตรียมของเสร็จแลวไปเลย 

ไปกถ็ูกจริงๆ กลางคืนมืดๆ ไปคนเดียว เซอๆ ซาๆ ดูนั้นดูนี้ ไปกลางคืนเขาบอก
ทางให ทานเดินจงกรมอยูขางศาลา ใครมานี่ ทานวา กระผม ทานขึ้นทันทีเลย อันผมๆ นี้
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ตั้งแตคนหัวลานมันก็มีผมตรงที่มันไมลาน เอาคานซิ คนหัวลานมันก็มีผมตรงที่มันไมลาน 
ฟงซินะ คานไดที่ไหน พอทานวาอยางน้ันเราเปลี่ยนปุบเลย กระผมชื่อพระมหาบัว เออ ก็
วาอยางน้ันซิ นี่วาผมๆ ตั้งแตเด็กมนัก็มีผม เอาอีกแหละ อูย เราจับขนาดนั้นนะ ภูมิใจ
พอใจ ผลลบไมมี มีแตผลบวก สมใจที่มาหาทาน เอาละถูกตองหาที่คานไมไดเลยพดูคํา
ไหน วาหัวลาน คนหัวลานมันก็ยังมีผมตรงที่มันไมลาน ฟงซินะ จากน้ันเราก็วา กระผมชื่อ
พระมหาบัว เออ ก็วาอยางน้ันซิ อันนี้ผมๆ ตั้งแตเด็กมันก็มี ทานแหยเอานะ ผมๆ ๆ 
ตั้งแตเด็กมนัก็มีผมใชไหมละ หาที่คานไมได 

เร่ืองกลัวทานนะกลัว แตเหตุผลบังคับ เราไปดวยเหตุผลนี่นะ กลัวทานกลัวมาก
ทีเดียว เสียงทานนี่แผดๆๆ ปฏิบัติไปฟงไปๆ ทานดุดาวากลาวดวยเหตุผลกลไกอะไรฟง 
ทานเด็ดเทาไรธรรมะนี้ออกลวนๆ เลย ไมมีพษิมีภัยแมเม็ดหินเม็ดทราย นี่ฟงเอาความ
จริงนะ ทานดุขนาดไหนเด็ดขนาดไหนนี้ มีตั้งแตธรรมลวนๆ ออกเลยทีเดียว จนกระทั่ง
เขาใจเต็มที่ ทีนี้พระเณรทั้งหลายก็แบบเดยีวกัน พอไดยินเสียงทานเปรี้ยงปรางเทานั้น ใคร
อยูที่ไหนรุมมาเลยนะ นี่ฟารองแลวฝนจะตก เขาใจไหม ฝนตกมันเย็น ฝนตกมาน้ํามันเย็น 
เสียงเปรี้ยงปรางๆ ใครอยูที่ไหนมาละ เอาละที่นี่จะไดฟงยอดธรรม นั่นทานดุทานดุอยาง
นั้นนะ 

ทานดุเทาไรธรรมะยิ่งออก ไหลออกมาตั้งแตเพชรน้ําหนึ่งๆ นั่นละ นี่เราไมลืมนะ 
นั่นละเสียงครูบาอาจารย หัวใจที่เปนธรรมแลวออกมาเปนธรรม เด็ดเปนธรรม อะไรเปน
ธรรมไปหมด ไมมีคําวาเปนพิษเปนภัย นอกจากพวกโสเดามันไปหาเหมาเอาอยางน้ัน หา
เหมาวาทานดุทานดาอยางน้ันอยางน้ี พากันเขาใจนะ โสเดากับโสดาตางกันอยางน้ี 

นี่พูดถึงเร่ืองพระอรหันตทานนิพพาน ในตําราไมคอยปรากฏ ปรากฏแตองคที่
สําคัญๆ  เชน พระสารีบุตร โมคคัลลาน พระอานนท พระอัญญาโกณฑัญญะที่ลาไป
นิพพานเทานั้น พอไปนิพพานทานไปเงียบๆ พระอรหันตตายไมไดเหมือนคนทั้งหลาย
ตาย ทานตายนอกสมมุต ิเพราะฉะนั้นกิริยาอาการของทานจึงไมไดยินในวงสมมุติ ทกุวันนี้
ตายที่ไหนแหกันไปๆ ไมทราบแหกันหาอะไร ไปเอาหนาเอาตา ไปเชิดชูศักดิ์ศรีดงีามของ
กันและกันไปอยางน้ัน ไมไดไปเพื่อปลงธรรมสังเวชนะ พระอรหันตทานตายทานตายงายๆ 
มากทีเดียว 

อยูที่ไหนทานอยู ถึงเวลาจะตาย  อยางพระอัญญาโกณฑัญญะอยูในฉันทันตสระ 
๑๑ ป ชางอุปฏฐาก ชางน้ันเปนชางโพธิสัตวอปุถัมภอปุฏฐาก ถึงเวลาแลวทานก็มาทูลลา
พระพุทธเจาไปปรินิพพาน สีผาทานไมไดเปนสีอยางเราน้ี เพราะทานอยูในปาในเขา ทาน
เอาหินแดงดินแดงมายอมผา จึงเปนผาสีดินแดงมา ออกมาทูลลาพระพุทธเจาไป
ปรินิพพาน พวกเณรตาใสๆ เหมือนตาแมวเห็นก็มองด ู ไมรูภาสีภาษาอะไรเณร มาลา
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พระพุทธเจา พอพระอญัญาโกณฑัญญะลงไปแลว พวกเณรตาแมวก็ทูลถามพระพุทธเจาวา 
นี่เปนหลวงตามาจากไหน มองดูสีผาเหมือนสียักษ อูย อยาพดูอยางน้ันๆ นี่พี่ชายใหญของ
เธอทั้งหลายรูไหม 

นี่พระอัญญาโกณฑัญญะ ปฐมสาวกของเราตถาคต เธอมานี้เธอมาลาไปนิพพาน ถงึ
กาลเวลาของเธอแลวเธอจะลาไปนิพพาน พวกเณรเหลานั้นหัวหดเลย มันไมรูเร่ือง มันวา
หลวงตานี้มาจากไหน สีผานี้เหมือนสียักษ กท็านไมมีแกนขนุนยอม ทานก็ยอมผาดวยดิน
แดงออกมา จึงวาสีผาเหมือนสียักษ พระพุทธเจาจึงวา อยาพูดอยางน้ันๆ ถาเปนเรานี้ตี
ปากปวะ อยาพูดอยางนั้น เราจะวาอยางน้ัน พระพุทธเจาเปนอยางน้ัน แตหลวงตาเปน
อยางน้ี หลวงตาแมวนี้ตบเร็ว นี่พูดถึงเร่ืองพระอญัญาโกณฑัญญะกับเณร 

ทีนี้พูดถงึเร่ืองเณรอรหันตนะ เณรเปนอรหันตตั้งแตอายุ ๗ ขวบ นารักเพราะเปน
เด็ก ทีนี้พระก็เปนพระปถุุชน พอไปมองเห็นเณรนารักก็ไปจับหัวตบหัวเลนซิ ในตํารามี ไม
อยากสึกหรืออีลุน(ลุน=ลูกที่เกิดทีหลัง) เณรนั้นก็บอกวาไมอยากสึกแหละ คือเณรเปน
อรหันต พระเปนปุถุชนแตอยากหยอกเณรเลน เณรตัวเล็กๆ นารัก ไปตบหัวเณรเลนแลว
วา ไมอยากสึกหรืออีลุน เณรก็บอกวาไมอยากสึก พอออกไปพระเพื่อนฝูงจึงมาเตือน โอ 
เณรนี่เปนเณรอรหันตนะไมใชเณรธรรมดา อุยตาย พระองคนั้นก็ดีนะ เรียกวาเปนธรรมทั้ง
สองฝาย เวลาไปตบหัวเณรเลนกับเณรวาไมอยากสึกหรืออีลุน เณรก็ตอบอยางสุภาพวาไม
อยากสึก ทนีี้ทางนี้พอเห็นโทษแลวกลับมาขอโทษเณร เณรก็ไมวาอะไร ก็เปนธรรมใชไหม
ละ ไมไดถือทิฐิวาตัวเปนพระ ยอมรับวาตัวโงไปหยอกเณรอรหันต 

เวลาทานนิพพานที่ไหนไมปรากฏนะ พระอรหันตมีมากขนาดไหน เพราะทาน
นิพพานงายพระอรหันต งายมากทีเดียว ถึงกาลเวลาจะไป รมไมชายคาทีไ่หน ทานจะไมหา
ที่ยุงเหยิงวุนวาย ที่ไหนสะดวกสบายในการปลงธาตุปลงขันธภาระอันหนักนี้ทิ้ง วางั้นเถอะ 
เปนวาระสุดทาย ทานจะเขาไปปบแลวก็นิพพานดีดผึงเลย เงียบเลยๆ ธรรมดาๆ ไมมี
ประกาศโฆษณาลั่นเหมือนอยางทุกวันนี้ คนหนึ่งตายพระองคหนึ่งตายเสียงลั่นทั่วประเทศ 
ของเลนเมื่อไร 

นี่เราก็อดคิดไมไดเหมือนกัน อีตาบัวตายจะเปนยังไงก็ไมรู ใหเปนตามนิสัยอีตาบัว
แลวจะงายนิดเดียว พูดงายๆ พูดใหฟงอยางชดัเจน ตายงายมากบอกตรงๆ เลย เทศนาวา
การนี่ถึงเวลาแลวเหรอ จะไปแลวเหรอ ไปปุบปบเลย ก็ปลงขันธเฉยๆ  ธาตุขันธนี้
รับผิดชอบมันอยูเฉยๆ ไมไดยึดไดถอืมัน เปนเคร่ืองมือของใจที่บริสุทธิ์นั้น เวลาซอมแซม
ไดก็ซอมแซมไปอยางน้ีละ กินนั้นรักษาดวยยานั้นยานี้บํารุงไป บํารุงเคร่ืองมอืสําหรับใชทํา
ประโยชนใหโลก ถึงกาลเวลาแลว รักษาไมอยูแลวเหรอ สลัดปุบเดียวไปเลย 
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เพราะฉะนั้นพระอรหันตทานนิพพานถึงไมไดยินขาว ก็มีเทานี้แหละที่ไดยิน กับ
พระกัสสปะ อันนั้นมี มีนิทานสําคัญ เราไมเลาใหยืดยาว พระกัสสปะทีท่านนิพพานไปแลว
มีแปลกอยู เพราะนิทานเกี่ยวโยงกัน เร่ืองราวของทาน ภพชาติทานเกี่ยวโยงกัน เราไมพูด
อันนี้ นอกนั้นทานนิพพานงายนิดเดียวๆ จะยากอะไร ก็ธาตุขนัธรับผิดชอบเฉยๆ อุปาทาน
ความยดึมั่นถือมั่นไมมี มีแตรับผิดชอบ รับทราบกันอยูตลอดเวลาเทานั้น พอถึงกาลเวลา
แลว ใชไมไดแลวเหรอ ปลอยทีเดียวทิ้งปุบเลย ยากอะไร นั่น 

นี่ละธรรมพระพุทธเจา งายทุกอยาง มันยุงยากแตเร่ืองของกิเลสน่ันละ ถาเร่ือง
ธรรมแลวไมยาก ไมยากโดยลําดับ จนกระทั่งถงึขัน้บริสุทธิ์ยิ่งไมยาก ไปเลย เราพูดตรงๆ 
อยางน้ีละ เอาอวดอุตรมินุสธรรมหรือน่ี นี่เราก็ตายงายเหมือนกันพูดใหมันชัดเสีย เวลานี้
ไดยินแตประวัติของพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายทานนิพพานงาย เร่ืองของหลวงตาบัวนี้
ก็เหมือนกัน จะยุงยากไหมหลวงตาบัวตาย ไมยากนะ ถงึกาลเวลาแลวก็ดีดผึงเดียว
เหมือนกัน 

แตเร่ืองหลวงตาบัวตายมันจะยั้วเยี้ยๆ ทั้งประเทศก็อาจเปนได ไมแนนักนะ ทําเมรุ
ไวนี้วาจะเผาศพหลวงตาบัว เราก็ไมไดแนใจนะ มันจะไปถกูเผาไหนก็ไมรูแหละ เพราะ
เร่ืองเกี่ยวโยงกันใหเห็นอยูนี่ กระเทือนกันทั่วโลกๆ อยูทกุเชาๆ พูดเวลาน้ีก็ออกทั่วโลก
เร่ืองหลวงตาบัว ทีนี้หลวงตาบัวตายนี้จะไมออกทั่วโลกไดยงัไง มันจะยุงก็คือหลวงตาบัว
ตาย เราคิดคาดไวแลว ใครจะวาอวดหรือไมอวดกแ็ลวแต ความจริงมันมีอยูในหัวใจอยาง
นี้ รูอยางน้ีเห็นอยางน้ีจะใหวาไง เราพูดตามความจริง สําหรับเราเองเราไมยาก ยากอะไร 
ดีดผึงเดียวเทานั้น 

เจ็บไขไดปวยเหลานี้มันเจ็บขนาดไหน มันก็เปนอยูในวงขันธไมไดอยูในจิต จิต
ไมไดยุงอะไร จิตไมมีสมมุติ หมดสมมุติแลว การเจ็บไขไดปวยเหลานี้เปนสมมุติลวนๆ จะ
เขากันไดยังไง นั่นพูดใหมันชัดเจนอยางน้ันซิ ถึงกาลเวลาแลวเหรอ ปลอยสมมุติเสีย ไปได
อยางสบายๆ นี่ละการฝกจิต มันเห็นประจักษอยูในหัวใจนี้ตั้งแตยังไมตาย อยางทีพู่ดนี่รู
ประจักษตัง้แตยังไมตาย ที่วาเราตายนี้เราพูดตามความจริงไมไดโอไดอวด เราไมไดตาย
ยากนะเราพูดจริงๆ อยางน้ี 

คิดดูซิเวลาเกิดอุบัติเหตเุกิดอะไร เขาเอาเขาไปโรงพยาบาล เอา จะดูอะไรดูเอา เขา
มาฉายนั้นฉายนี้วากระดูกแตก เออ แตกๆ ไป เขาเตรียมหองเตรียมหับไวเรียบรอยแลว 
จะใหเราอยูนั้นสามเดือนสี่เดือน หรือ ๓ ป ๔ ปก็ไมรูกวาจะไดออกจากโรงพยาบาลนะ 
ธรรมดาเปนอยางงั้น นี่ตรวจนั้นตรวจนี้ดูแลววากระดูกแตก เอาจะฉายเอกซเรยก็ฉายเสียก็
บอกอยางงัน้แหละ เขาก็มาฉาย วากระดูกแตกตรงนี้ แลวมีอะไรอกีละ มีเทานั้นละ เขา
เตรียมไวหมดแลวหองหับใหเราพัก พอเสร็จแลวเตรียมไปแลวนะที่นี่ เอาไปไหน ก็จะกลับ
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วัดนั่นแลว เอาเตรียมไวหมดแลว เตรียมก็เตรียมซิไมใชวัดเรานี่นะ ไปเลย ก็อยางงั้นแหละ
 แลวเขาจะตามมาฉายเอกซเรย อยามายุง เทานั้นพอ จนกระทั่งปานนี้เห็นไหมละ 
งายหรือยากฟงซิ อูย รถวิทยุรถตํารวจทางหลวงนี่เปนแถวเปน ๑๐ คัน พอทราบวารถเรา
ไปเกิดอุบัติเหตุ ที่เจริญศิลป พวกตาํรวจทราบทางไหนวิทยุถึงกัน ตํารวจทางหลวงนี่แหกัน
เปนแถวเลยเปน ๑๐ คัน แลวไปโรงพยาบาลคนแนนหมดเลย โรงพยาบาลทั้งหมอทัง้
พยาบาล มาเต็มอยูหนาโรงพยาบาลหมด โฮ เพียงเทานี้ก็เปนแลว นึกแลวนะ นี่ละบทเวลา
มันงายก็อยางงั้นละ พอฉายนี้เสร็จเรียบรอยแลวปุบปบลงไป เอา เตรียมของไวแลวเตรียม
หองอะไรเรียบรอยแลว เตรียมก็เตรียมซิไมใชวัดเรา ไปละไปเลย เขาจะมาฉายอะไรอีกไม
ตองนั่นก็จนกระทั่งปานนี้เห็นไหมละ มันยากอะไรพูดใหเห็นชัดๆอยางน้ีมันไมยากนะ ถึง
กาลเวลามันแลวดีดผึงเดียวเทานั้น 

เร่ืองธาตุเร่ืองขันธก็เปนอยางโลกทั้งหลายไมผิดกนั กิริยาอาการอะไรเปนก็เปน
แบบโลกๆ เหมือนกัน แตแบบธรรมแบบจิตแทๆ เปนอีกอยางหนึ่ง นี่ที่วาพระอรหันต
ทานตายทานไมยุงยาก มันดูอยูในหัวใจนี่จะเอาอะไรมายุงยาก ก็เพียงวาอันนี้มันหมดกําลัง
แลวเหรอไปไมรอดแลวเหรอทิ้งปวะดีดผึงเลย กม็ีเทานั้นหาอะไรมายุงใหใครมาชวย น่ีละ
ธรรมเมื่อไดเขาถึงหัวใจแลว มันกระจางแจงไมมีอะไรสงสัย ไมมอีะไรมาเปนพยานไม
จําเปน หาอะไรมาเปนพยาน มันประจักษอยูในนี้หมดทุกอยาง ครบสมบูรณบริบูรณแลว
จําเปนจะตองไปถามใคร นี่ละธรรมพระพุทธเจากระจางแจงอยูอยางน้ี 

ขอใหปฏิบัตนิะพี่นองทัง้หลาย เร่ืองจิตนี้สําคัญมาก ถาไดรับการบํารุงรักษาแลวจะ
คอยดีขึ้นๆ ถามีแตขยี้ขยาํดวยการทําชั่วชาลามก แลวลงเรื่อยจมเรื่อยๆ ตายก็จมไปเรื่อย
เลย เพราะจิตนี้ไมเคยตาย ตองรับเคราะหรับกรรมทั้งดีทั้งชั่วไปดวยกันตลอดเวลา 
จนกระทั่งหมดกรรมดีกรรมชั่วแลว จิตบริสุทธิ์เต็มที่แลวดีดผึงเดียวไปเลย ไมมีที่จะมา
ยั้วเยี้ยๆ ยุงเหยิงวุนวายนี้ไมมี พากันจําเอานะ ธรรมพระพุทธเจาสดๆ รอนๆ อยาวา
ทันสมัยล้ํายุคล้ําสมัยแตกิเลสนะ ธรรมะนี้ลํ้ายุคล้ําสมยัปราบกิเลสเรียบ บรรดา
พระพุทธเจาพระอรหันตปราบกิเลสเรียบแลวคอยนิพพาน ไปเลยไมตองกลับมาอีก ใหได
เผาศพอีกตอไป นั่นธรรมเปนอยางนั้น ขอใหกระจางขึ้นภายในใจเถอะ วันนี้พูดเพียง
เทานั้นละ พากันจําเอานะที่สอนเหลานี้ สอนเลนเมื่อไร 

พอพดูเรื่องประวัติเราก็ยังไมลืมนะ พระทานคงจะไปขโมยเขียนเอาเรื่องราวของเรา
ไป แลวพอเสร็จเรียบรอยแลว แลวเอาเร่ืองราวมาใหเราอาน ใหเราตรวจทานประวัติให 
ประวัติอะไร ประวัติทานอาจารยนี้แหละ นี่ไดคัดลอกไปแลว จะใหทานอาจารยตรวจทาน
วางั้นนะ ปาเขาปานูน ใสทีเดียวเลย จนกระทั่งปานนี้หายไปหมด แลวมาโผลขึ้นทีหลังวา 
หยดน้ําบนใบบัว ใชไหม วาเปนประวัติหลวงตาบัวหรือนั่น เราไมไดดูนะนั่น พระทานลอก



 ๘

เอาตางหาก เสร็จแลวมาใหเราตรวจทานให เราบอกปาเขาปานูนเราวา เทาเดี๋ยวนี้แหละ 
ไมสนใจอีกเลย ประวัติอะไร ตัวเรามันตัวประวัติพอแลว สอนโลกก็ทั่วโลกดินแดน ใครจะ
ยึดอะไรก็ยดึซิ มาหาอะไรประวัติประแหวดอะไร เราไมดูจริงๆ 

แตประวัติพอแมครูจารยมั่น โห เอาจริงเอาจังมากนะ คิดดูซิเราไปเรียนพิมพดีดมา 
ประวัติพอแมครูจารยมั่น เราไปเรียนพิมพดดีมาเลย เรียนจนไดนาทีละ ๔๐ คํามั้ง เอาละที
นี้พอถูไถละ ก็พมิพดีดนี่เทานั้นเอง พอมาก็พมิพดีด เสร็จเรียบรอยแลวไมตองตรวจปรูฟ 
เราตรวจเสร็จเรียบรอยแลวเขาพิมพเลย จากน้ันพอพมิพนี้เสร็จแลวก็ไปพิมพปฏิปทาพระ
ธุดงคกรรมฐาน สายหลวงปูมั่น สองเลมนะ ที่เราเรียนพิมพดีดมาแทบเปนแทบตาย เรียน
คนเดียวมันมีแบบเรียนอยูในนั้น พระทานเอาแบบเรียนมาให เราก็ดูแบบเรียนแลวก็พิมพ
ตามนั้น จนกระทั่งได ๔๐ คําตอนาทีเห็นวาพอถูไถได จากนั้นก็พิมพ พอจบประวัติพอแม
ครูจารยมั่น และปฏิปทาพระกรรมฐานเสร็จแลวทิ้งเลยจนกระทั่งปานนี้ไมเคยสนใจ แนะก็
เรียนมาเพื่ออันนี้ 

เราสนใจจริงๆ ประวัติพอแมครูจารยมั่น เทิดทูนสุดยอดทีเดยีว จะตอเตมิอะไรอกี
ก็ไมได จะตดัออกกไ็มได สุดกําลังเราแลว เพราะเราทําดวยความเคารพเลื่อมใสเทิดทูนสุด
หัวใจ ประวัติพอแมครูจารยมั่น เราทําจริงๆ สําหรับเรื่องของเรา อยางพระทานเอามาให
ตรวจนี่ ปาเขาปาเราบอกมายุงหาอะไร เทานั้นแหละ เราไมไดตรวจไดทานนะนั่น บอกปา
เขาปาเลย เสร็จแลวนะ ใหพร 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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