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เทศนอบรมฆราวาส ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อค่ําวันที่ ๑๑ เมษายน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
ฟงเทศนของทานผูทรงธรรม 

 หลวงปูมั่นเรา เทศนทานเปนเทศนแท ธรรมะในตําราก็มี ธรรมะในหัวใจก็มี 
ธรรมะในสมัยปจจุบันไมไดธรรมะในหัวใจก็เอาธรรมะในตํารามาอานสูกันฟง ธรรมะ
ในตําราก็เปนตํารานอกๆ ผิวๆ เผินๆ เราไมไดประมาท พดูตามความจริงเปนอยางนั้น 
แตธรรมะภายในใจนี้เขมขน เพราะจิตใจของทานทรงไวซึ่งธรรมเต็มเม็ดเต็มหนวย  
ออกมาคําไหนเปนเนื้อธรรมลวนๆๆ มีรสมีชาติเต็มเมด็เต็มหนวยทุกขั้นทกุภูมขิอง
ธรรม เวลาฟงแลวเหมือนวากลอมลงไปเลย เวลาฟงเทศนของทานผูทรงธรรมจะ
อยางน้ัน 
 สมัยปจจุบันนี้คือหลวงปูมั่นเทศน เวลาทานเทศนนี้มันกลอมเขาในหัวใจ เพราะ
ธรรมออกจากใจของทานซึ่งทรงมรรคทรงผลไวโดยสมบูรณแลว เวลาออกมาหนักเบา
มากนอยจะเปนรสของธรรมลวนๆๆ ผูฟงรูสึกวาซาบซึ้งๆ ทานเทศนในระยะแรกที่เรา
ไปอยูกับทานทานเทศนตอนนั้นถึง ๔ ชั่วโมง ตั้งแตเร่ิมเทศนถึง ๔ ชั่วโมงถึงจะจบ คร้ัน
นานเขามาก็ลดลงมา ๓ ชั่วโมง เทศนไหลไปเลย เพราะธรรมะออกจากใจลวนๆ ครั้ง
สุดทายนี้ได ๒ ชั่วโมง ๒ ชั่วโมงเปนขั้นสุดทายแหงการเทศนของทาน จากน้ันมาทานก็
ไมไดเทศนอกีเลย  

ตั้งแต ๔ ชั่วโมง ๓ ชั่วโมง ๒ ชั่วโมงทานเทศน ธรรมะนี้ไหลออกเลยเชียว  ไมมี
คําวาอัดวาอั้น เพราะหัวใจทานทรงธรรมทรงมรรคผลนิพพานเต็มเม็ดเต็มหนวย เวลา
เทศนออกมามีรสมีชาติตลอดทกุขั้นทุกภูมิของธรรมที่ทานแสดงออกมา ผูฟงเพลิน 
เพลินตลอดเลย เทศน ๓-๔ ชั่วโมงผูนั่งน้ีเหมือนหัวตอ ไมไดมีคําวาพลิกวาเปลี่ยน
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา นั่งฟงนี้พระเตม็ศาลาเลย เหมือนไมมพีระ เงียบหมดเลย มีแต
เสียงทานเทศนองคเดียว 

เสียงธรรมออกจากใจทานเปนธรรมลวนๆ ผูฟงกม็าดวยความมุงมั่นตอธรรม
อยางแรงกลา เวลาฟงแลวมนัเพลินไปเลย ทานเทศนถึง ๔ ชั่วโมงนี้ยังไมรูสึกวาเหน็ด
เหนื่อยเมื่อยลาในอวัยวะสวนใดเลย เพราะเพลินในธรรมของทานที่แสดงออกมา 
เพราะทานเทศนเปนธรรมลวนๆ ออกมา ธรรมลวนๆ ออกมาเขาถึงใจผูมุงตออรรถ
ตอธรรมลวนๆ ดวยกันมันก็ซึมซาบถึงกันไดงาย 

เทศนทีแรก ๔ ชั่วโมง ครั้นตอมาก็ลดลงมา ๓ ชั่วโมง ตอมาสุดทายนี้ ๒ ชั่วโมง
หยุด จากน้ันทานไมเทศนอีกเลย เทศนเต็มเม็ดเต็มหนวยจริงๆ นะทานเทศน ฟงน้ี
เพลินตลอด ที่จะวาทานเทศนนานอะไรไมมีในหัวใจของผูมุงมาฟงตอธรรมของทาน
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จริงๆ แลวไมมี มีแตเพลินเรื่อย เพราะทานเทศนนี้มีแตธรรมลวนๆ ไหลออกมาๆ จาก
ใจของทาน ผูฟงก็สนุกดืม่ดวยความเพลิดเพลิน  

บางรายจิตใจรวมลงในขณะที่ทานเทศนก็มี คือเทศนธรรมะนี้กลอมใจ ใจมัน
เคยเพลิดเคยเพลินเปนธรรมดา พอธรรมกลอมใจเขาไปใจจะหดยนเขามา หดเขามา 
เหมือนเขาดึงจอมแหที่ตากไวนั้นแหละ พอจับจอมแหดึงตนีแหก็หดเขามาๆ กระแส
ของจิตมันออกกวางขวางมากมาย ธรรมเทศนาของทานเหมือนหนึ่งวาจับจอมแหดึงเขา
มาๆ จิตสงบเขามาๆ แนวเลยเชียว ทีนี้พอจิตลงเต็มที่แลวเสียงธรรมทานจะอยูผิวเผิน 
จะไมเขาถึง แววๆๆ อยูสูงๆ ปรากฏอยางน้ัน 

นั่นละธรรมแทปรากฏในใจในขณะที่ฟงธรรมปรากฏอยางน้ัน สงบแนวๆ แต
กอนเราก็เคยฟงเคยดูในตํารับตําราที่ทานแสดงไววา พระพุทธเจาแสดงธรรมจบลงแต
ละกัณฑพุทธบริษัทไดบรรลุมรรคผลนิพพานจํานวนไมนอยเลย ก็ฟงไปธรรมดา จะวา
เชื่อหรือไมเชื่อมันก็หนาอยูแลว ไมทราบวาเชื่ออยางไรไมเชื่ออยางไร เมื่อไดออก
ปฏิบัติและไดมาฟงธรรมของหลวงปูมั่นนี้มันถึงชัดเจน ธรรมเปนธรรมสดๆ รอนๆ 
ทานเทศนเพลินเลยนะ ฟงเสียงเทศนทานนี่เพลินๆ ตลอด เทศนไหลออกมาๆ เหมือน
หนึ่งวานิพพานอยูชั่วเอื้อมๆ จิตใจมนัดูดดื่มมากเหมือนนิพพานอยูชั่วเอื้อมๆ เพราะ
ความดูดดื่มของใจ 

เพราะฉะนั้น เวลาพระพุทธเจาเทศนสอนพุทธบริษัทไดบรรลุมรรคผลนิพพาน
ในขณะที่ฟงจํานวนไมนอยเรายอมรับเลย อยางเราฟงเทศนหลวงปูมั่นนี้มันรูในตัวของ
เราเอง เฉพาะเราคนเดียวก็รูตัวเอง ในขณะที่ทานเทศนพอไปถึงขั้นนั้นเรากําลังติดอยู
จุดนั้นๆ พอทานเทศนไปถึงนั้นทานผานผึงเลย เราติดทานผาน เพราะทานรูแลวเรายัง
ไมรู พอทานผานก็หมายถึงวาเปดทางใหเรากาวไดๆ ไปเรื่อยๆ อยางน้ัน นั่นละที่วา
สําเร็จมรรคผลนิพพานสําเร็จเปนระยะๆ ไมใชสําเร็จหนหนึ่งหนเดียว สําเร็จหมดโดย
ส้ินเชิงนั้นมีแตมีนอย แตผูที่คอยขยับตัวขึน้ไปจากการฟงธรรมของทานแตละครั้งละ
คราวนี้มีมากทีเดียว คอยขยับขึ้นไปเรื่อยๆ 

อยางน้ันละธรรมสดๆ รอนๆ ผูตั้งใจปฏิบัติธรรมก็ยอมไดผลสดๆ รอนๆ 
เชนเดียวกัน แตทุกวันนี้ศาสนาเปนเหมือนหนึ่งวาตุกตาเปนเครื่องเลนของเดก็ไปแลว 
ถามีใครถามก็บอกวาถือศาสนาพุทธ แตเวลาถามถึงพุทธ พทุโธ ธัมโม สังโฆ ไมจบ 
เวลาจะหลับจะนอนไมไดนึกถึงพุทโธ ธัมโม สังโฆ  อิติปโส สฺวากฺขาโต สุปฏิปนฺโน ไม
ระลึกถึงเลย เวลามีคนถามก็วาถือศาสนาพุทธ พวกน้ีไดแตลมของศาสนา ไมไดตัวจริง 
ผูไดตัวจริงทานปฏิบัติจริงๆ  
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เวลาปฏิบัติไปธรรมะจะปรากฏขึ้นที่ใจ ครูบาอาจารยผูทานเทศนาวาการเปน
ผูเชี่ยวชาญตลอดถงึมรรคผลนิพพาน เทศนสอนเราไมมีที่อดัที่อั้น ตัง้ใจตรงไหนเปด
โลงๆ ผูฟงก็โลงใจๆ เปนลําดับไป ทีนี้เวลาฟงไปๆ จิตใจก็ยิ่งเบิกกวางออกไปโดย
ลําดับลําดา สุดทายก็ขยับตามๆ โดยทางปญญาแลวผานไปได ครั้งพุทธกาลกับครั้งน้ี
ไมไดผดิกันเลย ขอใหผูปฏิบัติธรรมทั้งหลายนั้นไดฟงเทศนาวาการใหถึงเหตุถึงผลตาม
ทางของศาสดาดวยการบรรจุธรรมเขาสูหัวใจ แลวเทศนออกไปเถิด  อยางไรก็ตองเปน
อยางน้ันโดยไมตองสงสัย จึงเรียกวาสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว  

ผูปฏิบัติธรรมจิตใจมีความเอิบอิ่ม เสียงอรรถเสียงธรรมกับเสียงโลกเสียงสงสาร
นี้ผิดกันมาก ไปที่ไหนมแีตเสียงฟนเสียงไฟเผาไหมกันทั่วโลกดินแดน เพราะฉะนั้นใจ
ดวงใดจึงหาความสงบรมเย็นไมได มีแตฟนแตไฟ เขาก็ไฟเราก็ไฟ ที่วานํ้าดับไฟมันไม
มี มันก็มีแตฟนแตไฟอยูใจดวงใดเปนไฟไปดวยกันหมด เพราะไมมีน้ําดับไฟ ทีนี้เวลา
เราไดยินไดฟงเสียงอรรถเสียงธรรมนําไปปฏิบัติ ใหจิตใจของเรามีความสงบรมเย็นบาง
นะ ใจของเราจะชุมเย็นๆ เปนลําดับลําดา ตอไปเราก็ทําจิตของเราใหสงบเย็นดังที่ทาน
สอนไว เชนนั่งสมาธิภาวนา 

การนั่งสมาธิภาวนาไมใชเร่ืองเล็กนอย คือจิตนี้มันสายแสเรรอนไมมีเวลาหยุด 
ตั้งแตตื่นนอนมาเรียกวาติดเครื่องความคิดปรุงแลว จิตคิดเอง ตั้งแตตื่นนอนขึ้นมา
จนกระทั่งหลับ ดับเคร่ืองดวยการหลับนอน เปดเครื่องในเวลาตื่นนอน นี่เปนธรรมดา
ของจิตทุกดวงไป แตจติที่ไดรับการฝกฝนอบรมแมจะเปดเครื่องตามธรรมดาของโลก
คิดนั้นปรุงนี้ก็ตาม แตเวลาไดฝกหัดภาวนาเขามันปดเครื่องไดในขณะที่โลกทั้งหลายคิด
ปรุงไดตัง้แตตื่นนอนถึงหลับ แตจิตนั้นระงับตัวไดทั้งๆ ที่ยงัไมหลับ สงบเย็นใจได จิต
สวางไสวมาก เวลาไดรับการอบรมเต็มที่แลว นี่คือการอบรม 

ธรรมคือน้ําดับไฟ ธรรมไดชะลางส่ิงสกปรกคอืกิเลสตัณหาอยูภายในใจ เมื่อรับ
การอบรมจากการไดยินไดฟงธรรมและการบําเพ็ญภาวนาจิตใจจะมีความสงบเย็น เย็น
ลงไปๆ ตลอดเวลา จนกระทั่งจติใจนี้มีความติดพันกับการภาวนา อยูที่ไหนไมได
ภาวนาไมสบาย ตองไดภาวนา เวลามีการมีงานมากๆ ยุงเหยิงวุนวายนี้จิตจะหดตัวเขา
มา ไมอยากยุง หดตัวเขามาๆ คิดเห็นแตเร่ืองภาวนาระงับจิตไมใหคิดปรุงเทานั้น แลว
จิตก็หดเขามาแลวรวมงายดวย  

เมื่ออยูในเหตุการณที่ทําใหคิดปรุงมากๆ จนจิตใจวุนวายแลวถอนจิตเขามาสู
ภาวนา จะภาวนาบทใดก็ตาม แลวจิตจะสงบไดในเวลานั้น นั่นละทานวาจิตสงบ พอจิต
สงบแลวไมมีอะไรกวน เจาของก็ไมคิดไมปรุงไปกวนเรื่องอะไรๆ ก็สงบเย็นลงไป นี่
เรียกวาจิตสงบจิตเย็น ทานพูดไวหลายขั้น ขั้นจิตสงบเย็นก็มี จิตมีความแนนหนามั่นคง
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ก็มี คอืเวลาสงบเย็นมากๆ เขาจิตยอมเปนสมาธิ คือความแนนหนามั่นคงในตัวเอง คิด
ไดปรุงได แตดูจิตนั้นแนนหนามั่นคงเหมือนภูเขาทั้งลูก แนนปงๆ ตลอดเวลา 

จากน้ันออกทางดานปญญาพิจารณา เบิกกิเลสทั้งหลายที่เปนเครื่องหุมหอจิตใจ
ใหมืดมิดปดตาออกโดยลําดับลําดาดวยทางปญญา ปญญาจะคอยเบิกกวางออกไปๆ 
ความรูความเห็นของจิตจะคอยเบิกกวางออกไป ละเอียดลออเขาไป สุดทายกิเลสที่ฝง
ใจอยูมากมายกายกองนัน้ ปญญานี้จะสอดสองมองทะลุเขาไปถึงกิเลส จนขาดสะบั้นไป
โดยลําดับๆ สุดทายขาดสะบั้นไปหมด ไมมีกิเลสตัวใดแฝงอยูภายในจิตนั้นเปนจิตที่
ขาดสะบั้นไปเลย ทานเรียกวาอรหัตบุคคล คือกิเลสขาดไปหมด ไมมีอะไรเหลือเลย 
เหลือแตจิตที่เปนธรรมทั้งแทง เรียกวาธรรมธาตุก็ไมผดิ  

จิตที่บริสุทธิ์ถาผูทรงขันธอยูก็เรียกวาเปนพระอรหันต สวนมากทานเรียกวาพระ
อรหันต คือจิตที่บริสุทธิ์ จากน้ันไปจิตก็เปนธรรมธาตุ ทานไมคอยเรียกกันเทานั้นเอง 
เมื่อจิตบริสุทธิ์เต็มที่แลวอยูในรางกายอันเปนสมมุตินี้แล รับผิดชอบกันอยูนี้ แตจิตนั้น
เปนจิตธรรมธาตุ เปนธรรมธาตุอยูภายในตัว พอเสร็จแลวก็เปนธรรมธาตุลวนๆ ออก
เลยทีเดียว ธาตุส่ีดินน้ําลมไฟคือรางกายนี้ก็สลายตัวลงไปเปนธาตุเดิมของเขา แตจิตที่
ไดซักฟอกใหเต็มภมูิแลวกลายเปนธรรมธาตุขึ้นมา  

ธรรมธาตุนี่เลิศเลอสุดยอดของทานผูปฏิบัติธรรมไดถงึขั้นนีแ้ลว เปนจิตที่
บริสุทธิ์ เรียกวานิพพานเที่ยง ถึงขั้นนิพพานเที่ยง กฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เขาไมถึง
เลยจิตดวงนี้ เรียกวาพนสมมุติไปโดยประการทั้งปวงแลว ทานจึงเรียกวานิพพานเที่ยง 
จิตที่ชําระตัวจนกระทั่งถงึขั้นธรรมธาตุแลวก็เปนอยางน้ันเหมือนกัน จะเรียกวานิพพาน
เที่ยงก็ได จะเรียกวาธรรมธาตุก็ได อยูในรางกายของเรานี้ แตรางกายก็เปนธาตุส่ีดินน้ํา
ลมไฟธรรมดา สวนจิตนั้นเปนธรรมธาตุลวนๆ นั่นทานเรียกวาธรรมธาตุ เมื่อไดชาํระ
สุดขีดแลวเปนธรรมธาตุ ธรรมธาตุนี้ไมมีกฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตาเขาไปเกี่ยวของเลย 
เปนธรรมธาตุลวนๆ จึงวาไมมีกฎ อนิจฺจํ กฎสมมุติเขาไปเกี่ยวของ เปนกฎของวิมตุติ
หลุดพนจากความแปรปรวนทั้งหลายโดยสมบูรณแลว นั่นทานวาผูถึงนิพพานทานถึง
อยางน้ัน นี่การฝก 

ธรรมเหลานี้ไดมาจากไหน ก็คือพระพุทธเจาของเราทานทรงคุยเขี่ยขุดคนมา
เปนเวลา ๖ ป สลบถึง ๓ หนเลยกวาจะไดธรรมประเภทนี้มาสอนโลก พอสอนโลกแลว
บรรดาสัตวทั้งหลายผูมีอุปนิสัยปจจัยที่ควรจะรูไดชาหรือเร็วก็รูขึ้นมาๆ ดังที่ทานแสดง
วาอุคฆฏิตัญู วิปจิตัญู เนยยะ ปทปรทมะ ผูรูไดอยางรวดเร็วและถัดกันลงมา และ
พอแนะนําส่ังสอนได จนกระทั่งถงึขั้นซุงทั้งทอนมีแตความรู ไมรูบุญรูบาปรูดีรูชั่ว
ประการใดเลย เรียกวาซุงทั้งทอน นี่ละธรรมทานสอน 
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ประเภทที่ ๑ อุคฆฏิตัญูรูธรรมไดอยางรวดเร็ว วิปจิตัญูรูธรรมรองกันลงมา 
เนยยะเปนผูฝกฝนอบรมหลายครั้งหลายหนไมหยุดไมถอย ก็คอยรูคอยหลุดพนไปได
เหมือนกัน สามประเภทนี้เปนผูที่จะหลุดพนไดโดยไมตองสงสัย สวนปทปรมะ นั้นเปน
ขอนซุง มีความรูอยูเทานั้นแตไมรูบุญรูบาป ถาวาเปนคนไขก็เอาเขาไปในหองก็เขาไป
หองไอซียูเสีย ไมเขาไปหายาหาหมอละ ไปหาหองไอซียู คอยแตลมหายใจอยางเดียว 
คนประเภทนี้เรียกประเภทที่หนาที่สุด 

เราอยาใหมีในหัวใจของเรานะพี่นองชาวพุทธ เราเกิดมาในทามกลางแหง
พระพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาอันเลิศเลอสุดยอด ในสามแดนโลกธาตุนี้ไมมีใครที่จะ
ตรัสรูธรรมอันเลิศเลอมาสอนโลกไดเหมือนพระพทุธเจาเลย นี่ก็เปนธรรมพระพุทธเจา 
ซึ่งเปนธรรมอันเลิศเลอสุดยอดแลวมาสั่งสอนพวกเรา ใหพากันตั้งอกตัง้ใจ การฝน
ความชั่วเปนความถูกธรรม ไอเร่ืองการที่จะทําความดีมันไมอยากทํา แตการทําความชั่ว
นี่เอาเปนเอาตายเขาวาเลย นี่คือจิตของคนมกีิเลสหนาแนน ถาจิตของคนผูมีอุปนสัิย
ปจจัยพอที่จะเปนภาชนะรับมรรคผลนิพพานได ก็มีการเสาะแสวงหาบุญหาคุณธรรม
ความดีงาม อุตสาหพยายามขวนขวาย แลวหนักเขาไปๆ จิตใจก็พัวพันกับอรรถกับ
ธรรม แนนหนามั่นคงเขาไปเรื่อยๆ สุดทายหัวใจทั้งดวงรักใครใฝธรรมตลอดเวลาเปน
อันเดียวกัน 

นี่ละการฝก เมื่อฝกหนักแนนเขาไปๆ ก็ตองใหพน นี่ถึงขั้นสุดยอด เมือ่หนัก
แนนเขาไปก็จะใหพนเทานั้น ที่จะใหคางอยูในโลกนี้ไมยอม ตายที่ไหนก็ตายเถอะขอให
ตายดวยความหลุดพนเปนที่พอใจ นี่ละจิตของทานผูเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดในการที่จะ
สลัดวัฏวนออกจากใจใหถึงพระนิพพานทั้งเปน เชนอยางทานเปนพระอรหันตขึ้นมาให
เราทั้งหลายไดกราบไหวบูชาอยูทุกวันนี้ เปนมาไดจากความตะเกียกตะกายทั้งน้ัน ไมได
เปนมาดวยอยูเฉยๆ เปนขึ้นมาเอง เปนขึ้นมาดวยการฝกฝนอบรมตนใหเปนคนดี วันนี้
มันก็อยากขดัไป ชะไป ลางไป ก็คอยเบาบางลงไปๆ 

ยกตัวอยางเชนนายกาละ ลูกชายของอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีเสียดวยนะ เปน
โยมอุปฏฐากพระพทุธเจา ลูกชายคนนี้ชื่อนายกาละไมเอาไหนเลย พอตองใหรางวัลทุก
วัน ถาวันไหนไปวัด พอละชักชวนไปวัด พอก็แสนใจดีนะ ลูกไมไปก็จางลูกไป ไปวดั 
พอเขาเขตวัดแลวมันจะไปลมนอนอยูที่ไหนตายที่ไหนไมสนใจ ขอใหไดเขาเขตวัดก็พอ 
พอกลับมาแลวก็ใหรางวัล ใหรางวัลลูกชายเจาของ พอเปนคนใหรางวัลเอง  

ทีนี้ฟงไปฟงมามันอยูในวัดจะวาอยางไร พระพทุธเจาเทศนาวาการสอน หูมันก็
มีเหมือนเรา หูนายกาละนั่น หูก็มตีาก็มี ฟงไปหลายครั้งหลายหนก็เฉียดเขาไปถงึใจ 
เขาไปถึงใจกซ็ึมซาบเขาไปถึงใจ เกดิความดื่มด่าํภายในอรรถในธรรมเขาเปนลําดับลํา
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ดา ทีนี้ซึ้งทีเดียว ซึ้งในธรรมทั้งหลาย เห็นคุณของพอที่อุตสาหพยายามจางมาวัดมาวา 
เล้ียงดูมาแทบเปนแทบตายจนจะไมมีอะไรเหลือตดิตัวแลว เพราะการเล้ียงลูกแตละ
คนๆ แลวเวลาไปวัดยังตองไดจางไปนี้มันพิลึกพล่ัิน  

นั่นละเวลาแกเห็นโทษ เรานี่มันเลยมนุษยไปแลว พอแมเล้ียงจนแทบเปนแทบ
ตายจนจะไมมีอะไรเหลือติดตัวเพราะการเลี้ยงลูก ชีวิตจิตใจอยูกับอาหารการกินทุกส่ิง
ทุกอยางเปนของดิบของดตีองมอบใหลูกหมด พอแมกินแตของเศษของเดนทั้งนั้น 
คิดถึงคุณพอคุณแม มิหนําซ้ํายังจางเรามาวัดมาวาอีก พอฟงเทศนซาบซึ้งในหัวใจแลว
ทีนี้กลับไปบาน คือกลับไปบานพอก็ใหรางวัลทุกวันๆ พอกลับไปบานวันนั้นหลบหนี
เลย อายพอ เรียกมารับรางวัล โอย อยาใหมารับ ไมยอมมาเลย เวลามาสารภาพตัวมา
สารภาพอยางน้ีละ  

สารภาพเห็นคุณของพอของแมที่เล้ียงมาแทบลมแทบตาย จนไมมีอะไรเหลือ
ติดเนื้อติดตวั มอบใหเปนชีวิตชีวาของลูกทั้งหมด บรรดาอาหารการบริโภคของดิบของ
ดีไปรวมอยูที่ลูกทั้งนั้นแหละ ทีนี้ลูกเกิดขึ้นมาแลวไปวัดไปวายังตองไดจางไปนี้มันพิลึก
กึกกอืเกินไปเรา เห็นคุณของพอละที่นี่ พอกลับไปถึงบานพอเรียกมารับรางวัลไมยอม
มา แลวสารภาพตนวาผิดถนัด ยอมรับ ตั้งแตบัดนั้นมาไมตองบอกไปวดั ไปเองๆ ไป
ดวยความพอใจ นี่ละจิตใจเมื่อไดรับการฝกฝนอบรมหลายครั้งหลายหน ธรรมะกย็อม
เขาซึมซาบถึงใจ  เมื่อซึมซาบถึงใจแลวก็กระจายสิ่งที่เปนภัยออกไปๆ ใจที่เปนธรรมก็
เดนดวงขึ้นมา พาเจาของใหมีความรักใครใกลชิดติดพันกับอรรถกับธรรมไปตลอด 

อยางนายกาละที่วาน้ี พอจางไปวัด ครั้นไปฟงเทศนฟงธรรมหลายครั้งหลายหน
ก็เขาถึงใจ เมื่อเขาถึงใจแลวก็ซาบซึ้งในธรรมทั้งหลายแลวกลับมาพอใหรางวัลไม
ยอมรับ แลวไปสารภาพตนตอพอ เห็นโทษวาตัวเปนความผิดมามากมายกายกอง พอ
แมเล้ียงมาแทบเปนแทบตายยังไมแลว ยังไมเห็นคุณ เวลาไปวัดไปวายังตองไดจางไป
อีกอยางน้ีมนัเกินไป เห็นโทษแลวก็ไมรับ  

ตั้งแตนั้นมาทีนี้ไมตองบอก ไปวัดเองเลย ใครหามไมอยู นั่นเห็นไหมละ จิตดวง
เดียวกันนี้แหละ จิตดวงที่ไปนอนอยูตามวัดตามวาแลวมาเอารางวัลจากพอนี้แหละคือ
จิตนายกาละ แตพอจติเปล่ียนอยางน้ันแลวทีนี้เปนอันวาไมมีใครชวนก็ตามเปนความ
สมัครใจๆ ไปจนไดสําเร็จมรรคผล นั่นเห็นไหมละ ตั้งแตกอนเปนอยางหนึ่ง เวลาไดรับ
การฝกฝนอบรมหลายครั้งหลายหนก็ไดดิบไดดขีึ้นมา ใจนี้ดีไดดวยการฝกฝนอบรม จะ
ฝกไปทางชั่วเปนได ฝกไปในทางที่ดีเปนดีได  

เพราะฉะนั้นจงพยายามฝกตนใหไปในทางที่ถูกทีด่ี แลวมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆ ดี
สุดยอดคือถงึมรรคผลนิพพานจากการฝกนี้ทั้งน้ัน ไมมีใครอยูๆ เกิดขึ้นมาก็สําเร็จ
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มรรคผลนิพพาน เหมือนวาสํารับเอามาตั้งไวขางหนาพอตื่นนอนขึ้นมาก็กินเลยอยาง
นั้น มันไมใชสํารับมรรคผลนิพพาน ตองประพฤติปฏิบัติเต็มกําลังความสามารถ แลวก็
สําเร็จขึ้นมาภายในใจ เลิศเลอยิ่งกวาสํารับอาหารเปนไหนๆ ใหพากันตั้งอกตั้งใจนะ 

การปฏิบัติธรรมนี้เวลากิเลสมันหนามันไมอยากเขาวัดเขาวา ถาพาไปหาปูหา
ปลาไปขับลําทําเพลงลูกกรุงลูกทุง ไปสะเปะสะปะอยางน้ันมันชอบ คือใจมันเปนอยาง
นั้นดวยกัน เขาก็ชอบเราก็ชอบ สุดทายก็เปนไปดวยกันเลยมีแตความชั่วชาลามก ไมได
ฝกตน ถาฝกตนแลวมันก็เปนคนดีไดคนเรา ใหพากันฝกฝนอบรมนะ  

วันนี้ก็เหน่ือยเทศนมากมายอะไรไมคอยได ลม หูอื้อนี่ เทศนอยางน้ีหูอื้อแลวไม
เหมือนแตกอน มันไปดงัที่หู เพราะวันนี้เหนื่อยมาก ไดเทศนใหพี่นองทัง้หลายฟง ให
พากันอุตสาหพยายามตั้งอกตั้งใจในการบําเพ็ญคุณงามความดี อยาทออยาถอย อยา
ลดอยาละ อยาเอาความขี้เกียจขี้คราน ความไมวาง ความยุงเหยิงวุนวายเขาไปกีดกัน
อรรถธรรม คือการสรางความดี เปนเศรษฐีเมื่อไมพอใจแลวมันก็วามันเปนคนจน จะ
ไปทําบุญใหทานบาทสองบาทมันก็ไมอยากให 

นี่อํานาจของความตระหนี่มันเหนียวแนนมันหนักมาก มีอํานาจมากที่สุด เอา
ตระหนี่ใหอยูในเงื้อมมือ เงินไมออกไปทําบุญใหทานสักบาทสองบาทก็ได ความ
ตระหนี่ถี่เหนียวมันมีอํานาจขนาดนั้นนะ เมื่อธรรมตีความตระหนี่ใหแตกกระจายแลวมี
เทาไรถึงไหนถึงกันๆ สุดทายมีเทาไรถึงไหนถึงกันนี้แหละพาไปสวรรคนิพพาน ไอตวั
ตระหนี่ถี่เหนียวนั่นมันไมไดไปไหนละ เจาของตายแลวกองเงินกองทองมันก็อยูอยาง
นั้นแหละ ไปตกนรกหมกไหมที่ไหนมันไมยอมตดิตามชวยเจาของนะ เจาของตองไป
ตกนรกเพราะความตระหนี่ถี่เหนียวหวงแหนสมบัติเหลานั้น สวนสมบัติเหลานั้นเขาไม
มีความหมาย เขาไมสนใจกับเจาของ แตเจาของเวลาตายแลวถากรรมไมมากนกัตาย
แลวก็มาเปนเปรตเปนผีเฝาเงินเฝาทอง ถามากกวาน้ันก็จมลงในนรกเลย สมบัติเงิน
ทองไมมีความหมายอะไรเลย  

เวลานี้เราทําสมบัติเงินทองเราใหมีความหมาย มีมากมีนอยอยาตระหนี่ถี่เหนียว 
มีมากมีนอยทําบุญใหทาน ไมอดอยากขาดแคลน ใครเปนผูทําบุญใหทานเรียกวาเปนผู
เบิกกวางทางเดินของตนไปสูสุคติโลกสวรรคโดยไมตองสงสัย แตผูตระหนี่ถี่เหนียว
ไดมาเทาไรกวาดเอาๆๆ ตายแลวจมไปเลยนี้มีมากตอมาก เปนเปรตเปนผีมาเฝากอง
ทรัพยสมบัติก็มี อยากพากันเปนเปรตไหม ถาพากันเปนเปรตแลวใหตระหนี่ถี่เหนียว
มากๆ การทําบุญอยาทํามันหมดหาหมดสิบไป เราไปเที่ยวเตร็ดเตรเรรอน กินเหลาเมา
สุราดีกวา เมาเหลาและสุราอันดีกวานั้นละพาเราใหจม มันดีเหรอพาเราใหจมนั่นนะ ให
พากันจําใหดี  
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วันนี้เทศนเพียงเทานี้ละ เทศนมากกวานี้เหนื่อย ขอความสวัสดีจงมีแกบรรดาพี่
นองทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ  

เร่ืองภาวนานี้เราก็เปนผูสอนทานทั้งหลายดวยการภาวนา แตไมเคยไดพดูเรื่อง
ผลอัศจรรยของตนใหทานทั้งหลายฟงเลย นี้อัศจรรยไมรูกี่ครั้งนะ อัศจรรยจนออก
อุทาน อัศจรรยตัวเองถงึขนาดนั้น นี่ละคุณคาแหงการฝกเปนอยางน้ัน มันออกอุทาน
เลย โอโห จิตของเราทาํไมถึงอัศจรรยถึงขนาดนี้ สวางจาครอบไปหมดเลย รางกายนี้
เหมือนไมม ี มันวางไปหมด อัศจรรยตัวเอง ออกอุทานเลย โอโห จิตเรานี้ทําไมมันถึง
สวางไสวอัศจรรยถึงขนาดนี้เชียวนา นั่น เปนหลายครั้ง  

นี่ละผลแหงการภาวนา เบ้ืองตนก็ลมลุกคลุกคลาน ดีดดิ้นคือจะใหมันอยูมันไม
อยู เอาพุทโธมามัดมันไมยอมอยู มนัไมกลัวพุทโธ เอาพุทโธก็ดี ธมัโมกด็ี สังโฆกด็ี วิ่ง
ตามกิเลสไปหมด กิเลสเอาไปได เอาหลายครั้งหลายหน พุทโธ ธัมโม หรือสังโฆ 
ภาวนาบังคับเขาหลายครั้งหลายหนมันก็สงบบางใหเห็นคุณคา ตอจากนั้นหนักเขาก็
สงบๆ สงบจนกระทั่งอศัจรรย จากนั้นก็ถึงแดนอัศจรรยในขั้นสมมุติกอน ยังไมไดพน
นะ ถึงแดนอศัจรรยเปนขั้นๆ หนึ่ง จนกระทั่งไดอุทานตัวเอง  

ฟงนะทานทัง้หลาย เรามาสอนทานทั้งหลายเปนอยางไรผลแหงการปฏิบัติของ
เราเปนอยางไร ฟงใหเปนคติเครื่องเตือนใจ ไมไดมาอวดนะ อวดไปหาอะไร ไมเกิด
ประโยชน เอาเสียจนกระทั่งสวางจาไปเลย เวลาจิตมันวางมันวางจริงๆ นะ รางกาย
อะไรๆ เหลานี้มันวางไปหมดเลยถึงขัน้มันวาง แลววางอยางอัศจรรยเสียดวย ไมใชวาง
เฉยๆ วางอยางอัศจรรย ถึงขั้นมันวางๆ จิตนี่ พิจารณาอสุภะอสุภังจิตขั้นหยาบ ทุกฺขํ 
อนิจฺจํ อนตฺตา ขั้นละเอียดเขาไปๆ พอจิตเขาถงึขั้นที่สามแลวเกิดดับๆ จะวา อนิจฺจํ 
ทุกฺขํ อนตฺตา วาไมทัน พอแย็บปบดับพรอมๆ นั่นมันจะเขาถึงจิตจะเขาถึงแดน
อัศจรรย มันเปนขั้นๆ นะภาวนา  

จากน้ันพอเกิดดับๆ คอืจะพิจารณาวา อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา มันไมทัน มัน
เหมือนแสงหิ่งหอย หรือฟาแลบ แพล็บดับๆๆ พิจารณาวา อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไมทัน 
มันเขาใกลชิดกับจิตแลวนะนั่น ใกลเขาไปๆ เกิดดับที่จิตๆ ตอไปก็ทะลุเขาถึงจิต อยาง
นั้นละการภาวนา ฝกเขาหาตนตอแหงวัฏจักรไดแกจิตดวงนี้ พาสัตวเกิดตายไมรูแลวรู
รอดคอืจิตดวงนี้ พอฟาดอันนี้ขาดสะบั้นลงไปวัฏจักรหายหมด เหลือแตวิวัฏฏจักร
วิวัฏฏธรรม ที่พูดนี้คือพดูผลของการภาวนา เวลาถึงขั้นมันละเอียดๆ จนถงึขั้นอัศจรรย
มีเปนลําดับลําดา  

ฟงนะ ทองคําที่มอบเขาคลังหลวงแลว ๑๑,๖๓๗ กิโลคร่ึง หลังจากมอบแลวได
ทองคําประเภทน้ําไหลซึมเพิ่มเขาอีกถึงวันที่ ๑๑ เมษา  ๕๑ กิโล ๒๐ บาท ๕๐ สตางค 
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รวมทองคําทั้งหมดทีม่อบแลวและยังไมไดมอบเปน ๑๑,๖๘๘ กิโล ๕๓ บาท ๓๙ 
สตางค นี่ละทองคําเรานี้จะเอาเขาคลังหลวง เคยมีสมัยไหนทองคําไดไหลเขาคลังหลวง
เร่ือยๆ นี่ตั้งหมื่นกวาแลว ทองคําเขา ๑๑,๖๘๘ กโิลแลวนะเขาคลังหลวงแลว จากการที่
พี่นองทัง้หลายชวยกันนําสมบัติเขาคลังหลวง เวลานี้ไดจํานวน ๑๑,๖๘๘ กโิล ๕๓ บาท 
๓๙ สตางคแลว ไดเยอะ นับวาไดมาก คราวนี้ไดมาก ขนสมบัติเขาคลังหลวงไดมากอยู 

กุฏินี้เราไมไดสรางอะไรนะ เราจะปูพื้นขางลางอยูเทานั้นเอง ขางบนขึ้นไมได
แลว เดี๋ยวนี้ขึ้นไปหอบแลวนะ เราอยูมา ๔๕ ป ไมเคยปรากฏ ปนี้ปรากฏแลว พอขึ้นไป
ถึงบันไดไปถึงพื้นเทานั้นหอบแลว เหนื่อย เลยปรารภทีนี้ตอไปนี้จะไดอยูพื้นลางแลว ที
นี้เลยเกิดเหตุเลยสรางกุฏิๆ กุฏิชั้นลางน่ันแหละ ไมใชชั้นไหน หลังเกานั่นแหละ 

เรามานี่ดูเหมือน ๖ ชั่วโมงนะ (๖ ชัว่โมง ๕ นาทีครับ) เออ ๖ ชั่วโมง ๕ นาทีนะ 
คือเราไมจอดที่ไหน จอดเติมน้ํามัน เติมน้ํามันก็ ๑๓-๑๔ นาทีในยานนี้ จากน้ันออก
เลย ไมจอดไหน แตรถวิ่งเร็วไมไดเพราะมันรถพวง พอวาเราจะไปไหนมันแหตามเลย 
แหม เปนสายยาวเหยียดขนาดนี้ถึงโคราช สายยาวเหยียด รถพวง มันขนาดนั้นละ เราก็
รําคาญนะ คือนิสัยเรากับที่มันเปนอยูเดี๋ยวนี้มันก็เปนเอง ไมใชมีใครบังคับใหเปน เรา
จะไปไหนมาไหน โอย ไมได การภาวนาดวยแลวพอแมครูจารยมั่นยิ่งเสริมเลย เราไป
ภาวนาไปกี่องค ไปองคเดียว เออขึน้ทันที ทานมหาไปองคเดียวใครอยาไปยุงทานนะ 
สายมือ เพราะทานรูนิสัยของเราวาจริงจังมาก เปนอยางน้ัน  

นี้ไปที่ไหนไปองคเดียว ไปภาวนามีแตองคเดียวทัง้น้ัน เราไมไปกับใคร เปนน้ํา
ไหลบา มันไมมีกําลัง ความรับผิดชอบกันโดยสัญชาตญาณมันหากมี ถาลงมีสององคก็
ตองรับผิดชอบ รับผิดชอบองคนี้ๆ เปนอยูในจิตหากเปน ถาไปคนเดียวปาชาอยูกับเรา
พอ เปนอยางน้ันนะ ไมอยากฉันเทาไรกี่วนัชางหัวมันไมสนใจ มันจะตายจริงๆ ก็ไป
บิณฑบาตมาฉันสักวันหนึ่ง จากน้ันก็ภาวนาเรื่อยๆ นี่เรียกวาปาชาอยูกับเรา 

ทีนี้ไปกับเพือ่นฝูงถาเราอดเพื่อนฝูงอดตามก็ตองคิด เอ นี่ทานเห็นเราอดทาน
จําเปนตองอด เราคิดอยางน้ันไมสบาย ถาไปเจาขององคเดียวแลวปาชาอยูกับเราไป
เลย กี่วันก็ตาม คือมันอยูกับเราปาชา ถึงเวลาจะฉันเมื่อไรก็ฉนั ไมฉันหยุดไปเทาไรชาง
มัน จนทองเสีย เพราะฉะนั้นจึงไดเตอืนพวกนักภาวนาทั้งหลาย เราผานมาแลว การอด
อาหารถูกตองดตีั้งสติไดงาย สติดี การอดอาหารอดไปหลายวันเทาไรสติติดกันเลย  

แตทีนี้เราจะอดติดกันไปเรื่อยๆ นี้ทองเสียนะ มีการอดบางอิ่มบางสับปนกันไป
หางๆ ไมใหติดกันไปเลยก็เหมาะ ถาจะเอาการอดอาหารเปนพื้นเลยนี้เราทําแลว
ทองเสีย จนกระทั่งจะตายตอนที่จะชวยชาติบานเมือง นี่กย็าหมอเติ้ง ไมอยางน้ันตาย 
ไปตรวจโรงพยาบาลใดเขาบอก มะเร็งในลําไสๆ วาระสุดทายแลวเขาบอกอยางน้ันนะ 
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อยูๆ ก็ไดยาหมอเติ้งมาฉนัปบพลิกแผนดินใหมขึ้นเลย ตั้งตัวขึ้นใหมชวยชาติบานเมือง
มาจนกระทั่งทุกวันนี้ 

ถาพูดถงึเร่ืองมันจะตายนี้หลายคร้ังแลวนะแตไมตาย ผานมาไดตลอด จึงไดมา
สอนบรรดาลูกหลานเรื่องอดอาหารนี้ดี ทางภาวนาสติดี แตเราจะอดติดๆ กันไปเรื่อยๆ 
มันยอนมาหาทอง ทองเสีย ถาอดไปบางพอสมควรแลวสับปนกันไป อยาใหมันติดๆ 
กันไปเรื่อย ไมดี สับปนกันไปใหพอเหมาะพอดี นั่นดีอยางน้ัน จําเอานะใครก็ดี เราทํา
อะไรมาแลวถูกตองหรือผิดพลาดประการใดมันเปนครูสอน เวลาสอนคนอื่นก็สอนได
แมนยํา  

เร่ืองอดอาหารเราเคยแลวทองเสียจนจะตาย ไดยาหมอเติ้งมาแก ยานี่ก็สําคัญ
มาก ไปโรงพยาบาลโรงไหนเขาบอกจะตายเร็วๆ นี้วาอยางน้ัน เปนเสียงเดียวกันหมด 
มะเร็งในลําไส เพราะอดอาหาร หมุนติ้วๆ การอดอาหารไมคอยฉันนะ จนกระทั่งวาระ
สุดทายมันจะไปจริงๆ แลวหมอเติ้งเขามาเสนอใหฉนัยา เราก็บอก เอา จะฉันนี้เปนครั้ง
สุดทาย ถาหายก็หายไมหายหยุดเลย ตั้งหนาตายอยางเดียว พอฉันปบดีดผึงเลยนะ 
หายตั้งแตนั้นมา มันแปลกอยู เขาแนะก็ดี เวลาเขาแนะหมอเขาบอกวายานี้เวลาฉันมัน
จะถายนะ ถาโรคมีมากเทาไรฉันยาลงไปมากเทาไรมันยิ่งถายมาก แตไมเพลีย ไม
เหมือนมันถายดวยโรค ถายดวยยาไมเพลีย ถายเทาไรใหมันถายเถอะ ไมตองวิตก
วิจารณ แลวมันก็ถายจริงๆ ซัดลงไปจนกระทั่งมันหมดโรคมันก็หยุดถาย หายเลย
จนกระทั่งทกุวันนี้ นี่ก็ยาหมอเติ้ง เราไมลืมคุณแกนะ 
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