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เทศนอบรมฆราวาส ณ กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อค่ําวันที่ ๑๑ เมษายน พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

ฟอกจิตโดยหลักธรรมชาติ 
 เราไปดูเจดียวัดอโศการามวันนี้เขาไมไดนะ วาจะเขาไปดูขางในดูซอกแซกให
ทั่วถึง หาทางเขาไมเห็น เลยกลับมา เรากะวันที่ ๒๔-๒๕ ไปคราวนี้ถึงจะตั้งหนาเขาไป
ดูจริงๆ เจดียนี้เรามีความศรัทธาเลื่อมใส เทิดทูนมากทีเดียว ก็เพราะส่ิงที่จะมาบรรจุใน
เจดียใหญอันนี้ก็คือพระธาตุๆ ของครูบาอาจารยที่เปนเพชรน้ําหนึ่งๆ พูดใหเต็มยศก็
คือวามีแตพระธาตุของพระอรหันตทั้งน้ัน เจดียที่วัดอโศการาม เปนพระธาตุของพระ
อรหันตๆ ทั้งนั้นจะมารวมอยูที่นั่น ใหพี่นองชาวไทยเราไดกราบไหวบูชาเปนขวัญตา
ขวัญใจ 
 นี่ที่เราพอใจ และเทิดทูนชวยเต็มกําลังของเราที่จะชวยไดมากนอยเพียงไร 
เพราะเจดียนี้จะไดเปนที่กราบไหวบูชาของพี่นองลูกหลานของเราไปเปนเวลานาน พระ
ธาตุที่จะมานี้ไมนอยนะ ทานจะไปหามาบรรจุในเจดียนี้ เปนพระธาตุน้ําหนึ่งๆ เราจึง
พอใจ แลวก็ชวยเต็มกาํลังของเรา งานเจดียนี้ใหเราเปนประธานเราก็พอใจ เพราะอะไร 
ผูที่จะใหเราไปเปนประธานในงานนี้คือใคร ก็มีแตเพชรน้ําหนึ่งอยูในนั้น ซึ่งเปนครูบา
อาจารยของเรามาโดยลําดับแลว เฉพาะอยางยิ่งหลวงปูมั่น หลวงปูเสารจะเขามาที่นั่น
ทั้งนั้น และครูบาอาจารยทั้งหลายก็เหมือนกัน 
 เฉพาะปจจุบันนี้ บรรดาพระเจาพระสงฆที่แสดงออกซึ่งผลอศัจรรยเหมือนครั้ง
พุทธกาลมีจํานวนไมนอย คือครูบาอาจารย เฉพาะอยางยิ่งก็คือสายหลวงปูมั่น ปฏิบัติ
เพื่ออรรถเพือ่ธรรมจริงๆ อยูในปาในเขาตามถ้ําเงื้อมผาที่ไหน ทานอุตสาหพยายาม
ปฏิบัติตนตกัตวงเอาคุณงามความดีเดนขึ้นๆ จนกลายเปนมรรคเปนผลเปนนิพพาน
ขึ้นมาอยูในหัวใจของทาน เวลาทานลวงไปแลวฤทธาศักดานุภาพแหงความดีทั้งหลายก็
มาประกาศทางรางกาย รางกายนั้นกลายเปนพระธาตุขึ้นมาอีกทีหนึ่ง ทีเ่ราทั้งหลายจะ
ไดกราบไหวบูชา 
 เราไมไดเปนอยางน้ัน เราทําอยางทานไมไดกข็อใหไดสวนบญุสวนกุศลจากทาน
มาเปนสมบัติของเรา นี่ก็เปนมหามงคลแกเราดวยกัน นี่ละที่เราอุตสาหพยายามชวย 
ชวยวัดอโศการามเราก็ไดพยายามชวยเต็มที่ ไดประกาศกองใหบรรดาพี่นองทั้งหลาย
ไดพยายามชวยเหลือดวยความพรอมเพรียงสามัคคีกัน เจดียหลังน้ีจะเปนเจดียอยูใน
ทามกลางแหงประเทศไทยของเราที่สําคัญมากเจดียหน่ึง ไมใชเร่ืองเล็กนอย  
 เจดียอยางพระธาตุพนม นครปฐม เปนเจดียของพระพุทธเจา อันนี้เปนเจดีย
ของบรรดาสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจา ซึ่งรวมกันจํานวนมากที่จะมาบรรจุอยูในที่
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นั่น อยางเวลานี้ที่นับได เราพูดใหชัดๆ นี่คือภาษาของธรรม เราหาความดี หาความดี
ดวยกันทุกคน ไดมาเล็กมานอยก็ปลื้มอกปลืม้ใจ อนุโมทนาดวยกัน ผูที่ไมมกีใ็ห
พยายามหา ผูที่มีมาแลวก็ใหเทิดทูนรักษาสมบัตินั้นๆ ขึ้นไปดวยความรูจักประมาณ 
อันนี้ความดีทั้งหลายออกจากพุทธศาสนาของพระพุทธเจาเราน้ีเอง มาประกาศกองอยู
ในสมัยปจจุบันนี้ใหเห็นอยางชัดเจน ในวงกรรมฐานสายหลวงปูมั่นเรานี้แหละเห็นอยาง
ชัดทีเดียว เพราะทานเหลานี้ปฏิบัติก็เห็นอยางชัดเหมือนกัน 
 องคไหนองคปฏิบัตินี่ แหม พิลึกนะ พวกเราทําไมได เราดูแลวกับทานทําได ที
นี้พวกเราเปนไมได ทานเปนได นั่นซิ ใหเห็นชัดเจน เวลานี้ที่ออกอยางชัดเจนคืออัฐิ
กลายเปนพระธาตุ อัฐขิองลกูศิษยลูกหาของหลวงปูมั่นเรานี้ ที่เวลาลวงลับไปแลวอัฐิ
ของทานกลายเปนพระธาตุไมนอยนะ เอา ลองนับดูซิผูกํากับ นับใหชัดเจนออกทางนี้ 
นับเรื่อยมา เราจะคอยฟง ไมนอยนะที่ทานตักตวงเอามรรคผลนิพพานที่เลิศเลอ 
ประกาศออกมาทางรางกายของทาน คืออัฐิของทานกลายเปนพระธาตุ ธรรมที่ทานสอน
โลกก็สอนไปแลว สวนที่เหลืออยูในสวนหยาบก็คืออัฐขิองทานกลายเปนพระธาตุมี
จํานวนไมนอยนะ องคไหน เอาวาไปซิ 
 (หลวงปูแหวน หลวงปูขาว หลวงปูพรหม หลวงปูตื้อ อนันี้เชียงใหมนะครับ 
หลวงปูหลา หลวงปูคําดี ทานอาจารยสิงหทอง ทานอาจารยสุวัจน ทานอาจารยจวน 
หลวงปูตัน ฝายผูหญิงคุณแมแกว) ฝายผูชายยังไมหมดนา เอะอะไปควาผูหญิงมาแลว 
ผูหญิงเดี๋ยวนี้มันขี้เกียจภาวนาจะตาย อยาดวนเอามา ตีไวกอน เอาทางนี้ขึ้นกอน เอาวา
ไป (หลวงปูชอบ หลวงปูหลุยไมทราบวา...) ใชๆ  แนเลย แนรอยเปอรเซ็นตหลวงปู
ชอบ หลวงปูหลุย ทานผางองคหนึ่ง ทานผางลูกหลานหลวงปูพรหม  ดงเย็น นี่เปน
พระธาตุเงียบๆ นะ องคนี้เปนพระธาตุ  
 กี่องคแลวละ (๑๗ แลวครับ) นี่ละที่เพชรน้ําหนึ่งแสดงในทามกลางแหงกรุง
สยามของเราซึ่งเปนชาวพุทธ ไดเห็นชัดเจน (หลวงปูฝน) เออ หลวงปูฝน (เร็วๆ นี้ก็
อาจารยเจี๊ยะรับรองไหมครับ) เอาไวกอน ใหเห็นชัดเจนเสียกอน คอนขางแนละ แตเรา
อยากเห็นรอยเปอรเซ็นตเราถึงจะออกประกาศ เราโกหกใครไมเปน ภาษาธรรมวายังไง
เปนอยางน้ัน เพราะฉะนั้นใครจะมาวาอะไรใหเรา โจมตีเรา โจมตีไปวางั้นเลย ของจริง
เปนของจริง ของปลอมเปนของปลอม โจมตีมาเทาไรก็ปลอมมาเทานั้น เขาใจไหมละ 
ของจริงมอีันเดียวจริงตลอด ของปลอมมกีี่หมื่นกี่แสนกี่รอยพันจมไปหมด เพราะเปน
ของปลอม 
 เพราะฉะนั้นเราจึงพูดไดเต็มปาก อาจารยเจี๊ยะนี้เราก็คอนขางเชื่ออยูแลวละ แต
ยังไมประกาศโจงแจง ใหเห็นของทานเสียกอน เพราะทานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยูแลว 
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เราก็บอกเปนพระสําคัญ แตยังไมเห็นพยานนั้นออกมา เราจึงเรียกวารอๆ นิดหนอย ที่
ใหรอก็รอ ทีไ่มแนก็ใหรอ ที่แนแลวอยางน้ีออกไดเลย (อาจารยชาครับ) เออ อาจารย
ชาองคหนึ่ง นี่ละลูกศิษยทานอาจารยมั่นนะ อาจารยชานี่ก็ลูกศิษยทานอาจารยมั่น สาย
พอแมครูจารยมั่นทั้งนั้น 
 กี่องคละ (๑๘ แลวครับ) นั่นฟงซิ (รุนเกาหลวงปูสิงห) หลวงปูสิงหไดทราบวา
เปนพระธาตุแลวนะ ก็สมชื่อสมนามที่ทานเปนอาจารยใหญอยูที่วัดสาลวัน โคราช ทาน
เปนลูกศิษยเรียกวาตนปละ (ถานับก็ ๑๙ ครับ ถานับหลวงปูสิงหก็ ๑๙ หลวงปูปน
ครับ) อันนี้ไมคอยชดันะ หลวงปูสิงหนี้ชัดแลวเปนพระธาต ุ คอืวัดสวนหยาบตองเอา
พระธาตุวัดกันตามหลักเกณฑของตาํรับตําราบอกไวอยางชัดเจน อัฐิที่จะกลายเปน
พระธาตุไดนั่นคืออัฐิของพระอรหันตเทานั้น ฟงแตวาเทานั้น ชี้ขาดเลย เมื่อออกมา
อยางน้ีก็ประกาศปางเลยชัดเจน ธรรมดาผูที่จะออกมานี้ทานทราบกอนแลวแหละ 
ตั้งแตยังไมตาย ครูบาอาจารยองคไหนองคใดเปนยังไงในวงปฏิบัติลูกศิษยลูกหาทาน
ทราบมาชัดเจนตลอด 
 อันนี้มาประกาศตอนสุดทายของทานที่ลวงไปแลวเทานั้นเอง สําหรับภายในที่
ทานอยูดวยกัน ศึกษาอบรมมาดวยกัน ทานทราบกันมาตลอดๆ เลย เพราะวิถีจิตวิถี
ธรรมอาจารยกับลูกศิษยไมพูดตอกันจะพูดตอใคร การเทศนาวาการเร่ืองจิตใจ การ
ดําเนินกาวเดินเปนยังไงๆ เพื่อมรรคเพื่อผลขั้นใดภูมิใด ทานจะชี้แจงแสดงเหตุผล 
ทานไมไดบอกวาทานไดบรรลุธรรมขั้นนั้นๆ ก็ตาม แตธรรมชาติที่ทานนําออกน้ีคือ
ธรรมลวนๆๆ ออกเปนขั้นเปนภูมิไปเลย นั่น ใครจะไมยอมรับ บรรดาลูกศิษยลูกหาที่
อยูใกลชิดตดิพันทานทราบกันหมด เปนแตวาทานไมพูดเฉยๆ เงียบๆ เทานั้นเอง อัน
นี้ออกมาเปดเผยแลวจึงประกาศใหพี่นองทัง้หลายทราบ  
 เมื่อสองสามวันนี้เราก็ไดพูดนี่นะ อันนี้จะเปนองคทานเองรูชัดในธาตุขันธของ
ทานเอง คนอื่นไมรู เวลามีชีวิตอยูจิตของทานสงางามจาครอบธาตุขันธอนันี้ ครอบธาตุ
ขันธนี้แลว เราก็บอกชัดเจนแลววาจิตตั้งแตบรรลุธรรมปงขึ้นมาแลว นี่ละที่วาฟอกธาตุ
ขันธที่เปนเรือนรางของจติที่บริสุทธิ์นั้น ฟอกมาโดยลําดับ  กระแสของจิตที่บริสุทธ์ินี้
กระจายออกทั่วสรรพางครางกาย เรียกวาฟอกธาตุขันธที่เปนสวนหยาบเหมือนคน
ทั่วๆ ไปนี้ใหกลายเปนสวนละเอียดเขาไปๆ ทานรูของทาน จิตของทานผูที่หลุดพน
แลวทานรู 
 คอืรางกายนี้เปนเรือนรางของจิตที่บริสุทธิ์ ทีนี้เวลาจิตบริสุทธิ์แลวนั้นการฟอก
จิตนี้ฟอกโดยหลักธรรมชาติตั้งแตวนับรรลุมา ฟอกนี่เรียกวาหลักธรรมชาติอยาง
ละเอียดลออเรื่อยๆ ที่เดนที่สุดก็คือเวลาทานเขาสมาธิสมาบัติภาวนาของทาน นั่นละ
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กระแสของจติเขามานี้หมด ทีนี้พอเขามานี้หมดกระจายฟอกธาตุขันธไดอยางเต็มเม็ด
เต็มหนวย ทีนี้ทานมองดธูาตขุันธของทานถาพูดเทียบกับโลกนี้เรียกวาเปนทองทั้ง
แทงๆ อยูในนี้ แตสายตาของเราก็เปนคนเหมือนทานๆ เราๆ แตสายตาของธรรมทาน
เห็นของทานเอง เปนเหมือนทองคําทั้งแทงๆ พากันเขาใจเสียนะ พูดอยางน้ีเคยไดยิน
ไหมทานทั้งหลาย 
 นี่ละเรื่องธรรมที่บริสุทธิ์ดูเรือนรางของตัวเอง เปนสวนหยาบก็รูชัดๆ เปนโดย
ลําดับอยางน้ีละ เวลาทานมรณภาพไปแลวจะไมกลายเปนพระธาตุไดยังไง กก็ระจางอยู
ภายในตั้งแตทานยังไมตายอยูแลว ธาตุขันธถูกซกัฟอกเปนธาตุขันธที่ละเอียดลออจน
กลายเปนธาตุขันธที่บริสุทธิ์ของพระอรหันต แตสายตาของโลกก็เปนธาตุขันธธรรมดา
เหมือนเรา แตสายตาของธรรมที่เปนผูรับผิดชอบคือจิตที่บริสุทธิ์ของทานครองรางอยูนี้ 
ทานดูกระจางของทานอยูตลอดเวลา เห็นชัดเจนหมด 
 ทานทั้งหลายไมไดฟงใหฟงเสียนะ เราจะเปดใหเต็มเหนี่ยว เร่ืองขี้หมูราขี้หมา
แหงที่มันโจมตีนั้นนี้มีแตมูตรแตคูถ อยาเอามาเปนสรณํ คจฺฉามินะ ใหเอา พุทฺธํ ธมฺมํ 
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ มากราบไหวบูชาและปฏิบัติตามนั้น ทานทั้งหลายจะคอยไตเตาขึ้น
ไปๆ อยางนี้นะ ถาเชื่อตามกองมตูรกองคถูนั้นก็มีแตมันจะฟาดลงพวกนี้ใหเปนกอง
มูตรกองคูถทั้งหมด ธรรมนี้ดึงออกจากกองมูตรกองคถู ถาฟงเสียงธรรมไมไดหมดคา
หมดราคามนุษยเรา ฟงใหชัดเสียนะ วันนี้เกี่ยวกับเรื่องอัฐขิองพระอรหันตกลายเปน
พระธาตุ  
 (ขอนแกนหลวงปูผาง) เออ หลวงปูผางองคหนึ่ง (เจาคุณอริยเวทีเร็วๆ นี้ครับ) 
เออๆ เจาคุณอริยเวที มหาเขียน ๙ ประโยค ทีแรกเราสงสัย ทานก็อยูของทาน แตมีที่
สําคัญอยูคือวาทานสงพระทานมาหาเราเรื่อย มาอยูกับเรา สงองคนั้นไปแลวขอองคนี้
กลับคืนไปนูน แลวสงของทานออกมาเรื่อยหาเรา เราไมทราบวาทานสนใจธรรมะของ
เรามากนอยเพียงไร เวลาพอทราบวาอัฐิของทานกลายเปนพระธาตุ เอ ทานเปนยังไง 
ยังงงๆ อยู ทานก็อยูเงียบๆ ของทาน บทเวลามาทราบจากพระทีหลังนี้เทปของเราอยู
กับทานหมดเลย ทานฟงอยางเงียบๆ เพราะฉะนั้นเวลาสงพระมา ทานจึงสงจากวัดทาน
มาหาเรา มาขอฝาก บางทีก็เขียนจดหมายมา บางทีกฝ็ากคํามาพรอมกับผูมา ทานเขียน
จดหมายมาเองมาฝากเราใหมาอยูดวยๆ 
 เวลายอนหลังไปนี้เทปของเรานี้มีทุกขั้นทุกภูมิของธรรม ทานเก็บไวหมดทานฟง
โดยตลอดผูเดียวเงียบๆ เราจึง ออ ยอมรับ และอัฐิของทานกลายเปนพระธาตุแลวนะ 
เปนแลว เปนเงียบๆ อยางน้ัน เพราะทานฟงทานปฏิบตัิเงียบๆ อยูอยางน้ัน ตัวเราเอง
ก็ไมรูวาทานเอาธรรมของเราไปเปนแนวทางอยางไรหรือไม ที่ชัดเจนออกมาก็คอืวา
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พระของทานจะสงมาเรื่อย สงมาวัดเรานะ เงียบๆ แลวก็ขอกลับคืนไปแลวสงมาใหม 
แลวขอกลับคืนไปเรื่อยอยางน้ันละ 
 กี่องคแลวละ (๒๑ แลวครับ) นูนนะเห็นไหม ปจจุบันนี้อัฐิของทานกลายเปน
พระธาตุ ๒๑ องคแลว นี้คือพระอรหันต ๒๑ องค ทานทั้งหลายยังไมเคยเห็นศาสนา
ของพระพุทธเจาใหดูเสียบาง อยาดูแตกองมูตรกองคูถที่มนัหลอกลวงโลกอยูนั้น 
เหยียบนั้นเหยียบนี้ ถาผูใดสรางความดิบความดีแลวมันไปหาเหยียบย่ําทําลาย จุดเผา
ไปเรื่อยๆ เพราะมันไมมีความดีจะสราง มันมีตั้งแตความชั่วชาลามก คอยทําลายทาง
นั้นคอยทําลายทางนี้ คอยโจมตีที่นั่นโจมตีที่นี่ นี้คือพวกนี้ไมมีชิ้นดี ไมมคีวามดีติดตวั 
จึงแสดงออกตั้งแตความชั่วชาลามก ทําลายความดีคนดีทั่วทกุหยอมหญาไปแลวเวลานี้ 
จิตใจมันต่ําเทาไรมันขึ้นเหยียบธรรมใหแหลกเหลวไปหมด ใหทานทั้งหลายจําเอาไว 
 หลวงตานี้จวนจะตายแลวนะ จึงพูดใหชัดเจน เราไมเคยสะทกสะทานกับสิ่งใด
ในสามแดนโลกธาตุ ขึ้นชื่อวาสมมุติไมมีในหัวใจเรา ผานหมดแลว นี่อวดหรือไมอวด  
ทานทั้งหลายฟงซิ ถาวาอวดธรรมที่เราสอนทานทั้งหลายเวลานี้ตั้งแตเร่ิม ๒๔๙๓ มา
จนกระทั่งปจจุบันนี้กี่กัณฑ ฟงซินะ เทศนทั่วประเทศไทย แลวเทปเหลานี้ยังออกทั่วโลก
อีกดวย อินเตอรหนกเตอรเน็ตออกหมด นี้อวดอุตริหรือไมอวด ทีก่องมูตรกองคูถมัน
ฟองรองอยูเวลานี้วาหลวงตาบัวอวดอุตริมนุสธรรม มันจะฟองวาหลวงตาบัวนี้เปน
ปาราชิก หลวงตาบัวนี้ก็อวดเรื่อยตลอด เดี๋ยวนี้กก็ําลังอวดอยู เห็นหรือไมเห็น  
 นี่ละธรรมกับกองมตูรกองคูถ ปากเราอมธรรม ปากพระพุทธเจาอมธรรม หัวใจ
พระพุทธเจาอมธรรม นําธรรมมาสอนโลกรมเย็นไปหมด นี้ปากสาวกทั้งหลายอม
ธรรมๆ เพราะใจของทานเปนธรรม แสดงออกมานี้เปนธรรมทั้งน้ัน เรียกวาปากอม
ธรรม สอนโลกไปที่ไหนโลกไดรับความรมเย็นเปนสุขๆ ไปเรื่อยๆ อยางน้ัน นี้เราก็
ปฏิบัติแทบเปนแทบตายก็เคยเลาใหทานทั้งหลายฟงแลว เดนตายที่ไดมาสอนทาน
ทั้งหลายเวลานี้ เปนของเลนเมื่อไรเรามาสอนทานทั้งหลาย พอจะมาฟงเลนๆ กับเราได
เหรอ  
 นี่ก็ปฏิบัติมาแทบเปนแทบตาย ก็เลาใหฟงตั้งแตลมลุกคลุกคลาน ไปอยูบน
ภูเขาจะสูกับกิเลส น้ําตารวงรองไหอยูบนภูเขาสูกิเลสไมได หงายหมากลับมาๆ หาพอ
แมครูจารยมั่น นี่ก็เคยเลาใหฟงแลว คือจิตมันไมถอย มันจะเอาใหไดเปนพระอรหันต
ในชาตินี้ มันปกอยูอยางนั้นหนักแนนมาก เรียนหนังสือก็เรียน แตภาวนาไมละ หากไม
พูดใหใครฟง บรรดาพระเจาพระสงฆที่เปนนักศึกษาดวยกนันักเรียนดวยกันนี้ เขาก็
เปนลิงเปนคางแบบพระนั่นแหละ ไอเราก็เปนลิงเปนคางแบบพระแบบเราแบบเขา
เหมือนกัน  
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 เวลาพูดเรื่องมรรคเรื่องผลมานี้เดี๋ยวคนนั้นจะหัวเราะเยาะเยยเอาใชไหมละ เรา
ไมพูด แตภายในทําไมหยุด ภาวนาอยูคนเดียวไมใหใครรูนะ ภาวนาอยูคนเดียว เรียน
หนังสือก็ภาวนาไมหยุดไมถอยตลอด กับเพื่อนกบัฝูงแบบลิงแบบคาง แบบตลก เปน
ในวงของพระนั่นแหละ ตลกก็ดีหรือหัวเราะก็ดีในวงของพระ ทํากับเขาไดสบาย แต
ภายในนี้ไมเคยออก เร่ืองจิตตภาวนาเราไมเคยพูด พอออกแลวก็ดีดผึงเลยทีเดียว พอ
ถึงพอแมครจูารยมั่นทานใสเปรี้ยงๆ ถึงจิต  
 ตั้งแตบัดนั้นเอาชีวิตเขาแลกเลยเอาตายเลยคราวนี้ ไดฟงธรรมะของทานอยาง
ถึงใจ ไมมทีีส่งสัยแลว ทีนี้เราจะจริงหรือไมจริง ตองจริง ไมจริงตองตายเทานั้น นั่นฟง
ซิพูดเจาของ ไมจริงตองตายเทานั้น เปนอื่นไปไมได เพราะธรรมนี้ถึงใจเต็มเหนี่ยวแลว  
ตั้งแตบัดนั้นมาเราตะเกียกตะกายเต็มเม็ดเตม็หนวยเปนเวลา ๙ ปเต็ม ฟงใหชัดพี่นอง
ทั้งหลาย นี่ละที่วาสมบุกสมบัน เฉียดสลบไสล แตเราไมเคยสลบไสลเราก็บอกไมสลบ 
เฉียดไปเฉียดมาอยูงั้นตลอด จนกระทั่งถงึ ๒๔๙๓  
 นี่ละที่ฟดกันไปฟดกันมาตั้งแตพื้นๆ นั่งรองไหอยูบนภูเขา จนกระทั่งถงึวากิเลส
ตัวไหนเกง เอาๆ มาๆ นูนเห็นไหมทีนี้ธรรมแกกลาแลวนะ ทีนี้เวลาพิจารณาไปธรรม
ละเอียดเขาไปๆ กิเลสมันก็ละเอียดของมัน คนคุยเขี่ยหาที่ไหนก็ไมเจอๆ ทีนี้มันก็ออก
ละซิ แตนี้ไมไดสําคัญนะ มันออกตามเวลากิเลสมันไมแสดงตัว เหอ นี่กิเลสมันไปไหน
หมด มันไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ แลวเหรอ วาใหเจาของนะ มันไมใชเปนอรหันต
นอยๆ แลวเหรอ กิเลสไมเห็นมีสักตัวเดียวมันไปไหน เปนแตเพียงวาเราไมสําคัญวาเรา
เปนนะ คือหาไมเจอก็วาเฉยๆ  นี่แหละ เราก็ไมลืมความคิดของเรา 
 ทีนี้เวลาฟดกันไปฟดกันมา ถึงขัน้ละเอียดเขาไปกิเลสเหมือนไมมีนะ มัน
ละเอียดสุดยอด มหาสติมหาปญญาลางไปหมดเลย มหาสติมหาปญญานี้ซึมไปเลย 
สติปญญาอตัโนมัติยังเหมือนเขายําลาบนะ ปกๆๆ สติปญญาอัตโนมัต ิ พอกาวเขาสู
มหาสติมหาปญญาแลวซึมไปเลย นี่ละมหาสติมหาปญญาประเภทนี้มันซึมกบักิเลส 
กิเลสซมึไปไหนซึมตามกนัไปเลยเปนหลักธรรมชาติ เราไมตองมีเจตนาวาจะละกิเลสละ 
หลักธรรมชาติของธรรมที่มีกําลังแลวเปนอัตโนมัติ ตั้งแตสติปญญาอัตโนมัตินี้ละฆา
กิเลสแกกิเลสไปโดยลําดับ ไดร้ังเอาไว เวลากิเลสหนาแนนนี้มันเอาหัวฟดหัวแฟง 
ลมลุกคลุกคลานไปตลอดก็รูในหัวใจของเรา  
 แตเวลาธรรมแกกลาขึ้นมาเพราะการบําเพ็ญนี้ กิเลสคอยออนลงๆ ทีนี้เวลา
กิเลสมันออนลงเต็มที่แลว คุยเขี่ยหาเทาไรก็ไมเห็น มันไปไหนก็ไมเห็น เงียบเลย มีแต
ธรรมจา คอยตี คอยฟด คอยเผา พอแพล็บมาขาดสะบั้นเลย นี่ละธรรมเวลามีกําลัง
กลาทานทั้งหลายฟงเอานะ ในหัวใจของเราที่กิเลสกลาแข็งแตกอนนั้นแหละ มันฟดหัว
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เราลงหมอนตูม ตกจากหมอนลงกุฏกิ็มี อยางทีว่าเณรผองฟดกับกิเลส อยูในหองนั่ง
ภาวนามันงวง มันเปนยังไงมันถึงงวงนัก จะออกไปขางนอกไปอยูเฉลียงขางนอก นัง่
หมิ่นๆ อยางน้ีละ เอาถามันงวงคราวนี้ใหมันตกเลย พอไปนั่งฟงเสียงตมู ตกจริงๆ สู
กิเลสไมได 
 อันนี้เวลามันเปนของมนัก็เปนอยางน้ัน ถึงเวลาธรรมะมีความสามารถขึ้นมาแลว
นี้กิเลสจะหมอบๆ ถงึขนาดที่วาไมแสดงเลย ถึงจะมอียูในจิตก็ไมแสดง จึงไดเปน
ความคิดขึ้นมาวา เหอ มันไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ แลวเหรอ กิเลสมันหายหนาไป
ไหนหมดไมเห็นมี มันใชเปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวเหรอ เปนแตเพียงวาเราไม
สําคัญตนวาเปนพระอรหันตเทานั้น คือวาเอาตอนกิเลสไมมี ทีนี้บทเวลาซัดกันไปซดั
กันมา ขึ้นถึงฟาดินถลม ปรากฏวาเหมือนสามแดนโลกธาตุหว่ันไปทั่ว หลังวัดดอย
ธรรมเจดีย จังหวัดสกลนคร ทีนี้เลยไมถาม อรหนัตนอยอรหันตใหญเลยไมถาม  
 จากน้ันมาเพื่อนฝูงก็รุม แตกอนก็รุมอยูแลวไอเร่ืองรุม เราหากไมเอา ปดๆ หนี
เหมือนขโมยโจรผูรายหนีเจาหนาที่ เพื่อนฝงูรุมๆ เพราะพอแมครูจารยเสียไปแลวไมมี
ที่เกาะ เราก็หลบนั้นหลบนี้ไปองคเดยีวๆๆ เพราะอยูกับใครไมได ถงึวาระที่อยูกับใคร
ไมไดอยูไมไดนะ ตองอยูองคเดียว หมุนติ้วตลอดเวลา กลางคืนกลางวันไมหลับไมนอน 
ตองบังคับใหหลับ เรียกวาร้ังเอาไว คําวาความเพียรไมมี ถาวาเพียรก็เพียรเพื่อความ
พนทุกขไปนูนเสีย แตความเพียรในประโยคพยายามไมมี มีแตความเพียรกลาๆๆ ผาด
โผนโจนทะยาน 
 ถึงตองบังคบัใหหลับใหนอน บังคับดวยพุทโธ บังคับเขาสูสมาธิดวยพุทโธ เรา
ไมลืมเราเปนเอง เวลามันหมุนออกทางดานปญญาฆากิเลสเปนอยางน้ัน เอาจนกระทั่ง
ถึงขั้นมหาสติมหาปญญา กิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแลว ทีนี้อรหันตใหญก็ไมถาม
อรหันตนอยก็ไมถาม นั่นละเริ่มสอนโลกมาตั้งแตพระเณรเขาไปเกี่ยวของจนกระทั่ง
ปจจุบันนี้ จํานวนมากขนาดไหนสอนโลก เอาฟงซิวันนี้นะ กี่ปมาแลวนี่สอนโลกจาก
หัวใจดวงนี้ซึ่งเปนธรรมทั้งแทงแลว ใครจะวาเราอวดไมอวดเอาวามา ไอพวกกองมูตร
กองคถูใหมนัวามา ธรรมเต็มปากจะพูดออกมาจากหัวใจเต็มหัวใจ พูดอยางเต็มเม็ด
เต็มหนวย ตายแลวจะไมมีใครพูดอยางน้ีนะ  
 ธรรมพระพุทธเจาทานตรัสรูขึ้นมา ทําโลกใหมีความสงบรมเย็นจนกระทั่งพน
ทุกขไปจํานวนเทาไร นี้ธรรมอันเดียวกันไปสอนโลกจะเปนความเสนียดจัญไรตอโลก 
ทําความฉิบหายตอโลกไดที่ตรงไหน เพราะฉะนั้นเราจึงกลาพูด ใครเกงวาเราอวดอุตริ 
อวดอุตริขอไหนเอาวามา นั่น เราจะถาม ตั้งแตธรรมพื้นๆ ถึงนิพพานเอาถามมา การที่



 ๘

เรามาพูดแสดงธรรมมาตัง้แตตนจนกระทั่งบัดนี้ เราพูดโกหกมายาสาไถหลอกลวง
ประชาชนทั้งหลายพอที่จะกลาววาเราอวดอุตริ ผดิที่ตรงไหน คานมา  
 นี่เราก็บอกแลวใหคานมา ตั้งแตธรรมพื้นๆ ถึงนิพพานเลยใหคานมา เราจะ
ตอบทันทีทีเดียว ก็ไมเห็นใครคาน มีแตเหาวอๆ อยูอยางนั้น นี่ละกองมูตรกองคถูมัน
คอยโจมตีของดิบของดอีรรถธรรมที่โลกทั้งหลายบูชากันตลอดเวลา กองขี้กองมูตรกอง
คูถใครบูชามัน ใครชอบมัน มันกย็ังเอามาอวดธรรมอยูโดยดีเห็นไหม นี่ละความหยาบ
โลนของจิตใจดวงเดียวนี้แหละ จิตใจพระพุทธเจา จิตใจพระอรหันตทรงธรรมอันเลิศ
เลอ จิตใจของมูตรของคูถนี้ทรงตั้งแตมูตรแตคูถ เขาใจไหมละ แลวกระจายออกมา
เหม็นคลุงไปหมดเลย ทานทั้งหลายจะฟงทางไหนฟงเอานะ 
 เวลานี้กําลังหนาแนนจิตใจที่ต่ําทราม เหยียบย่ําทําลายธรรมที่เปนของเลศิเลอ
ใหลมจมลงไป มันจะยกตัวกองมูตรกองคถูของมันเปนผูเลิศเลอครองโลก ผลของมันก็
มีแตฟนแตไฟเผากันไปตลอดอยางนี้ละ เราพูดใหฟงเสียวันนี้ การเทศนาวาการมาก
นอยเพียงไร ตั้งแต ๒๔๙๓ จนกระทั่งปานนี้ ๕๕-๕๖ ปนี้แลว ธรรมทานทั้งหลายก็ได
ฟงแลวไมใชเหรอที่ไดเทศนนี้ เทศนมากี่ปกี่เดอืนออกสังคมที่ชวยชาติบานเมืองนี้ทั่ว
ประเทศไทยกี่กัณฑการเทศน ไปหามาจากไหนธรรมนั่นนะ ถาพูดถึงการเรียนจะเอา
เรียนมาจากไหนจึงไดเอามาพูดได พดูใหเต็มยศออกจากใจทเีดียว ภาคปฏิบัติ  
 ธรรมเกิดจากพระทัยพระพุทธเจา กระจายออกไปเปนพระไตรปฎกจดจารึก
ออกไป นัน้เรียกวาธรรมนอกไปแลว ธรรมภายในคือธรรมพระพุทธเจา ธรรมพระ
อรหันตที่บรรลุธรรมแลวบรรจุธรรมไวเต็มเอี๊ยดในนั้น ออกนั้นมามันก็เขานี้ เราเรียน
มามากนอยเราก็เรียน ฟงซิวาทางปริยัติก็จนเปนมหา แตเวลาปฏิบัติเขาไปๆ เร่ืองนั้น
มันคอยจางไปๆ มันหมนุเขามาทางภาคปฏิบัติ ทีนี้พอรูพอเห็นปฏิบัติ การถอดถอน
กิเลสถอดถอนที่ใจๆ จากภาคปฏบิัติเร่ือยๆ มากระจางขึ้นๆ ทางปริยัติก็เปนแบบ
แปลนแผนผังชี้บอกเขามาๆ เราก็นําแบบแปลนแผนผังของปริยัตินั้นเขามาปฏิบัติตัว
ของเรา ผลก็ปรากฏขึ้นมาๆ อยางที่ทานทั้งหลายเห็น  
 นี้ละผลแหงการปฏิบัติ ไมวาสมัยใดก็ตามขอใหมีปฏิบัติ ปรยิัติคือการศึกษาเลา
เรียน นั่นละแบบแปลนแผนผัง ปฏิบัติใหนําแบบแปลนแผนผังที่ศึกษาเลาเรียนนั้นมา
ปฏิบัติตนเอง เหมือนเราเอาแบบแปลนออกมาปลูกบานปลูกเรือน ถามีแตแปลนเฉยๆ 
เต็มหองก็เปนแปลนเฉยๆ ไมเปนบานเปนเรือนนะ ถานําออกมาปลูกสรางเปน
ภาคปฏิบัติก็ปรากฏเปนรูปรางขึ้นมา จนกระทั่งตกึรามบานชองสมบูรณจากแบบแปลน 
อันนี้นํามาปฏิบัติ ธรรมะทั้งหลายก็เกิดขึ้นๆ  
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 ศีลไมตองพดูมั่นคงอยูแลว สมาธิความสงบรมเย็นของใจ ปญญาทุกขัน้ๆ ขึ้น
ไป จนกระทั่งวิมุตติหลุดพนเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติทั้งน้ัน ความรูของจิตนี้เวลาไดรูแลว
ไมมีขอบเขต พูดใหฟงชดัเจน การศึกษาเลาเรียน เรียนหนังสือเลมเดียวถาเราอานไม
จบตรงไหนๆ ตรงนั้นเราก็ไมรู จําไมได เราจะจําไดที่เราอานผานไปๆ เทานั้น แตเร่ือง
หัวใจนี้เวลาไดปรากฏธรรมขึ้นมา คือจิตกระจางแจงขึ้นมา เพราะกิเลสตัวมืดมิดปดตา
มันจางออกๆ ธรรมกระจายออกๆ ความรูความเห็นที่เกิดจากธรรมลวนๆ นี้จะแสดง
ตัวตลอดเวลา 
 ทีนี้เราเทียบใหอยางชัดเจนก็คือวา สภาวธรรมทั่วโลกธาตนุี้เปนเหมือนเชื้อไฟ 
จิตใจที่เปนนักรูนักเห็นเปนเหมือนไฟ สภาวธรรมทั้งหลายมีมากนอยใจนี้จะตามรูตาม
เห็นสอดแทรกไปหมด เหมือนกับวาไหมไปหมดๆ นี่ละภาคปฏิบัติเวลารูรูอยางน้ัน 
ใครจะมาเหยียบพระพุทธเจาไดเหรอ พระไตรปฎกอันนี้ออกผิวเผินนะ พระไตรปฎก
อันแทจริงที่เลิศเลอคือพระพุทธเจาตรัสรูธรรม นั่นละธรรมเกิดที่นั่น อยูที่นั่น พระ
สาวกทั้งหลายเกิดที่นั่น อยูที่นั่น แสดงออกจากทีน่ั่น  
 นี้ธรรมอันเดียวกันผูปฏิบัติก็ปฏิบัติตามธรรมอันเดียวกัน ผูรับรูธรรมทั้งหลายก็
คือใจ ภาชนะรับธรรมก็คือใจอันเดยีวกัน แลวจะผิดแผกแปลกตางไปไหนพอที่จะพูด
ไมได พูดออกมาแลววาโกหกหลอกลวง ตัวหัวมันตั้งแตโคตรแซของมันมันก็ไมเคย
ปฏิบัติ แลวมาอวดตัวเฉยๆ วาเรารูเราฉลาด กองขี้กองน้ันนะเขาใจไหม ธรรมทานไม
เปนกองขี้ อวดเทาไรขี้ก็เปนขี้อยูอยางนั้นจะใหวาไง ทองคํากเ็ปนทองคําทั้งแทง จะเขา
กันไดยังไง นี่ธรรมเปนธรรม มูตรคูถเปนมูตรคูถ พากันจําเอานะพี่นองทัง้หลาย 
 พูดถงึเร่ืองธรรมะเปนของเลิศเลอมาตลอด เปนอกาลิโก ไมมกีาล สถานที่ เวล่ํา
เวลา ขอใหปฏิบัติเถอะนะ เหมือนการทําบาป ทําบาปก็เปนอกาลิโก ทาํเมื่อไรเปนบาป
เมื่อนั้น ไมวาทํามากทํานอยเปนบาป ไมมทีี่แจงที่ลับเปนอยูกับเจาของผูทํา การทํา
ความดีงามทั้งหลายก็ไมมีที่แจงที่ลับ อยูกับผูทํา จากน้ันแลวถึงขนาดทีท่านบรรลุธรรม
ดังทีก่ลาวมานี้ เวลานี้พอนับไดตั้ง ๒๐ กวาองค (ขอเสนออกีสองชื่อครับ หลวงปูกงมา 
กับหลวงปูสิม พุทธาจาโร) เออๆ ใช นี่แนแลวทั้งน้ันนะ ผูที่ยังไมตายอยูในปาในเขาวา
ไมมีหรือเวลานี้นะ ทานอยูในปาในเขาทานบําเพ็ญ ทานตักตวงของทานเงียบๆ มีนอย
เมื่อไร  
 มันมีแตเปนหลวงตาบัวปากเปราะนี้เทานั้น โดดออกมายุงเปนบากับโลกกับ
สงสารนี้ตลอดเวลา นอกนั้นทานก็ไมมายุง ทานอยูสงบเสงี่ยมงามตา มนัไมงามตั้งแต
หลวงตาบัววอกๆ นูน วอกๆ นี ้เราน่ีละออก แตกอนไมออก เทศนก็เทศนอยูในเทปๆ 
มีแตธรรมะหมอเล็กหมอจิ๋วสอนพระนี้ดิ่งๆ เลยเชียว พอออกชวยชาติบานเมืองแกง
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หมอใหญกม็า แกงหมอเล็กหมอจิ๋วมีนอยมาก ถาสถานที่ใดมีพระเจาพระสงฆตั้งใจ
ปฏิบัติอรรถธรรมแลว เฉพาะอยางยิง่คือวงกรรมฐานธรรมะที่จะออกเปนแกงหมอเล็ก
หมอจิ๋ว แทรกกันไปกับแกงหมอใหญนั่นแหละ ถาที่ไหนไมมีทางภาคปฏิบัติก็เปนแกง
หมอใหญเทศนสาธารณะทั่วๆ ไป ก็เทศนมาอยางน้ีจะใหวาไง 
 นี่ละธรรมของพระพุทธเจาเราเปดอยูในหัวอกของเรา เราไมเคยสะทกสะทาน
กับอะไรในสามแดนโลกธาตุ เราไมมี เร่ืองกิริยาอาการทกุอยางน้ีเอามาใชในวงสมมุติ
ทั้งน้ันแหละ ธรรมชาตินั้นผานไปหมดแลว ไมไดมีอะไร วาโทษวาบาปวาบุญไมมี พดู
จริงๆ จิตทีบ่ริสุทธิ์ ไมวาโทษวาบาปวาบุญเปนสมมุติทั้งมวล ธรรมชาติที่เปนวิมุตติ
หลุดพนแลวผานหมดแลว กิริยาที่มาใชเหลานี้ใชอยูในวงสมมุติเทานั้นเอง เขาวาอะไรก็
วาไปตามเขา วาดีก็เอาดีนะ เขาวาชั่วก็วาไปตามเขา เปนกิริยาทาทาง รักษากิริยาทาทาง
อันเปนสมมุติเหมือนกันกับทั้งเขาทั้งเรานี้ใหอยูในความเหมาะสมสวยงาม สังคม
ยอมรับเทานั้นเอง ธรรมชาตินั้นไมมีอะไรคาดถึงแลว มีแตธาตุขันธที่อยูในวงสมมุติก็
ปฏิบัติใหเหมาะสมกับสมมุติที่สังคมยอมรับกันเทานั้นละ วันนี้เอาแคนี้กอน 
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