
 ๑
เทศนอบรมฆราวาส 

ณ สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย ๓ กรุงเทพมหานคร 
เมื่อค่ําวันที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

ธรรมมีหรือไมมี 
 ไปวันนี้ไมตองเทศนอะไรละ ไปสะดวกสบาย สะดวกสบายตายอะไรคนจะไป
สลบอยูนูน เวลาพูดนี่เขมขนทั้งสองแหงดวย พอขึ้นไปปบๆ ก็เอาเลย หมุนจี๋ๆๆ ไป
เร่ือยๆ ก็นับวานั้นแรงพอแลว พักทีส่องยิ่งไปกวานั้นอีก พูดไมใชเลน พดูทั้งสองแหงก็
รูสึกวาเขมขนนะ เขมขนทั้งสองแหง แหงแรกยังสูแหงสุดทายไมได สุดทายรูสึกเขมขน
เขาไปอีก นกึวาเทศนวันที่หนึ่งเสร็จเรียบรอยแลว วันที่สองก็กลับเลยรอไมได วันที่สาม
พักวันหนึ่ง พอวันที่ส่ีก็ออกเดินทางไปรอยเอ็ด นูนไมใชเลนนะ ไปวัดทานศรี วัดปากุง 
ทานมีลูกศิษยลูกหามากทั้งฝายพระฝายฆราวาส ทานประกาศใหบรรดาลูกศิษยลูกหา
ของทานทราบ ทั้งพระทัง้ฆราวาสมารวมกันทําบุญวันเกิด แลวเกี่ยวกับเรื่องผาปา ทาน
ถือเอาวนัเกิดทานเปนตนเหตุ แลวก็มีการทอดผาปาวันเกิด 

วัดนั้นก็มีสัตวเยอะ พวกกวาง พวกสัตวทุกประเภทมีอยูทั่วไปในวัดนั้นก็ดี พวก
กวางก็มีหลายตัว หมู นกยูงน้ีมาก มีสัตวหลายประเภทอยูนั้น มีกําแพง ปาไมคอยมี 
มันโลง ตนไมก็ไมคอยใบสดเขียวอะไรนัก ปาจึงไมคอยทึบ กไ็มเหมาะเทาไรนักกับสัตว
จํานวนมาก ใหมีปาโลงบางทึบบางเหมาะ อยางวัดปาบานตาด เหมาะกับพวกกระรอก 
กระแต ตลอดพวกไกปา เขาอยูไดหมดเขาชอบอยางน้ัน อยางนกยูงมันก็ชอบโลงๆ เขา
อยูทางทิศใต ศาลาที่เราอยูนี้นานๆ จะมาทีนึง ที่เขาอยูเปนประจําอยูทางทิศใตนะ ทิศ
ใตทางนี้มีนกยูงตัง้ ๑๐ กวาตัวเวลานี้  มันเชื่องเสียดวยนะ ไมสนใจกับคนเลย 

เขามาทางเรานี้ เขาจะมาเปนฝูงๆ เขาอยูทางนูนจะเปนฝูงหรือเปลาก็ไมทราบ  
เวลาเขามาทางกุฏิเรา เขาจะมาเปนฝูงเลย ๗ ตัว มาหากินเฉยนะ เราเดินจงกรมนี้เขาก็
มาของเขา เขาเฉย ตัวไหนจะผานไปตรงไหนเขาก็ผานของเขาไป เราก็ดู โธ สูทําไมอาจ
หาญนักละ พูดกับเขา เขาเฉยนะ ไปเรื่อย ไมสนใจกับเราเลย  เหมือนไมเห็นเรา คือ
ความเชื่องของเขา ไมวามาที่ไหน ถาเขาจะไปที่ไหนเขาจะใชแบบเดียวกันหมด  คนจะ
มากนอยเพยีงไร เขาจะไมสนใจ เขาจะไปของเขาเรื่อย เชื่องมาก ไกยงัไมเชือ่งเทาเขา 

แตกอนนกยงูมากจริงๆ คือสมัยที่ปายังเปนปกติ แตยังดีที่สมัยเราเที่ยว
กรรมฐานเรียกวาปารอยเปอรเซ็นตเลย ไมบกไมบาง บานคนไมคอยม ี ไปทัง้วันนี้ไม
เจอบานก็มี ฟงซิ เปนดงลวนๆ ปาลวนๆ ไปเลย ทางนี้พอหลวมตัว มันเปนทางเปน
ดานไป สัตวเลยไมรูจักกลัวคน คือไมมีใครไปรบกวนเขา แตกอนคนไมมากหนึ่ง แลว
บานผูบานคนไมมี มีแตปาเปนทําเลของสัตวทัง้หมด นับแตชางลงมา พวกชาง พวก
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กระทิง วัวแดง พวกกวาง พวกหม ู สัตวประเภทตางๆ เต็มอยูในนั้นหมดเลย เรียกวา
เปนปาของเขา เพราะแตกอนถนนหนทางไมมี คนก็ไมม ีการซื้อขายก็ไมมี สัตวอยูเต็ม
ปาเต็มรก 

เขาหากินเลียบๆ บานเขาก็พอ เพราะเขาไมมีการซื้อการขายอะไร หามากินใส
ปากใสทองวนัหนึ่งๆ พอ สัตวจึงเต็มปาเต็มรก จากน้ันแลวทีนี้คอยเปลี่ยนแปลง รถ
เร่ิมม ี แตกอนไมมีรถนะ อยาไปถามถึงเลยเรื่องรถ อยาวาจะถามถึงเลย คิดก็ไมคดิถึง
มัน ก็มันไมมีรถจะใหคิดอะไร ไปทีไ่หนก็บุกปาไปเรื่อย สมัยที่เราอยูยังดีนะเรียกวาเปน
สมัยสุดทายก็ได หลังจากนั้นมาแลวเราก็มาสรางวัดปาบานตาด เปนปาเปนดงรกชัฏ 
สัก ๑๐ ปถึงจะไดเห็นคนผานเขาผานออกแถวๆ นั้น นี่เปนทาํเลแลวจะเริ่มแลวนะ  
ตอไปก็เอาละเร่ิมละปา 

เรามาสรางวัดแลวเรียกวา การเที่ยวกรรมฐานของเราอยางแตกอน จะวาหยุดไป
ก็ได เพราะพระเณรเขามาเกี่ยวของ ก็อยูเปนทีเ่ปนฐาน ไปก็เปนบางกาล ไมไปเสีย
จริงๆ เหมือนแตกอน ตัง้แตนั้นมาละที่นี่ปาก็หมดๆ ในวัดปาบานตาดนั้นมีทุกประเภท
สัตว ไปสรางวัดทีแรก เพราะดงนี้ตลอดถงึภูเขาเปนดงใหญตอกันหมดเลย มคีรบหมด 
พวกชาง พวกเสือ กระทงิ วัวแดง หมูปา มีทกุประเภทของสตัว เหมือนกนักับทางดงศรี
ชมภู ดงภูสิงห ภูวัว ภูลังกา อันนี้มนัตอกันทางนครพนม เขตนครพนม เขตหนองคาย 
เขตสกลนคร เขามาแลวเขตอุดรก็ชนกับอะไรที่บานดุง เปนดงใหญทั้งน้ันนะ แถวนี้ไมมี
บานผูบานคน ไปทั้งวันก็ไมเจอบาน ไปอยางสะดวกสบาย บานคนไมคอยมี แลวแต
กอนไขปาชุมดวย เขาไปนี้อยูไมได ผูตายก็ตาย ผูไมตายก็วิ่งกลับบาน  ครั้นตอมานี้ยา
มันก็มีมาก คนไมตายมันก็หาที่ เลยหมดเลย  

สมัยกอนที่เราอยูนั้นไดเห็นไดชมปาเต็มหูเต็มตา นกยูงน้ีอยูขางบน กลางวี่
กลางวันไมคอยพบมันนะ สวนมากถาพบก็มีแตมนัเห็นเรา แลวมันวิ่งไปกอนแลว  เรา
ไมเคยเห็นมนักอนละมีแตมันเห็นเรากอน มันตาดีนกยูง มันวิ่งผานหนาไป เอา นกยูง 
ที่เห็นไมมากนักนะ ไมเหมือนกลางคืน เวลากลางคืนมันเหมือนกับไกขนัยามนั่นแหละ 
พอตัวหนึ่งขนัขึ้นตัวหนึ่งก็ขันๆ เต็มไปหมดเลย อันนี้เราอยูภูเขาอยูในถ้ํา มันรองอยู
ขางบน เขาเรียกวานกยูงขันยาม ตัวนั้นก็รองตัวนี้ก็รอง ภูเขาแถวนั้นมีแตนกยูงรอง
ทั่วไปหมดเลย 

นกยูงมากจริงๆ แตกลางวี่กลางวันไมเจอมัน เจอก็เจอตัวสองตัว แตกลางคืน
เสียงมันรองล่ันไปหมดเลย อยูที่ไหนก็มีพวกสัตวปาเต็มไปหมด การภาวนาก็
สะดวกสบาย ไมเจอละเรื่องคน เจออะไรก็เราไมไดบิณฑบาต เขาก็ไมมา เราไปเราก็ไป
หาที่อยางน้ันดวย ที่ไหนคนชุมๆ เราไมไดตําหนิติเตียนเขานะ คือวามันภาวนาไมดี ถา
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ไปที่ไหนเราไปพกันอกบานนี่เขาออกมาหา โอย บานนี้ไมเปนทา คือคนจะมากวน 
เขาใจไหม พูดตรงๆ อยางน้ีแหละ ภาษาธรรม  ถาคนมาเกี่ยวของการภาวนามันก็ไมดี 
เพราะฉะนั้นเราจึงตองไปหาเอาตามใจชอบของเรา ตามใจชอบก็ไปหาแตคนอยูในปา 

ในภูเขาเรามองไปเห็นนี้ อยาวาไมมีบานคนนะ มี สามหลังคาเรือนสี่หลังคา
เรือนอยูหางๆ กันมีจนได  นั่นละเราไปอาศัยเขาอยางน้ัน ทนีี้เวลาเราไมบิณฑบาตเขาก็
ไมไดออกมา เห็นแตเราคนเดียวคนนี่ไมเห็น กี่วันก็ไมเห็น เปนอยางน้ันนะ เขาก็ไมใช
ผูสนใจกับอรรถกับธรรม เขาเปนคนปา หากินไปตามเรื่องของเขา เราชอบสถานที่
เชนนั้นเราก็ไปอยูของเราสะดวกสบาย กลางวี่กลางวันที่จะไดพบผูพบคน ไมพบ ทั้งวัน
ก็ไมพบ ตลอดเลย เพราะบานก็เปนบานเล็กๆ เขาก็ไปหาอยูหากินของเขา บานกับเรา
ก็อยูหางกัน บานเล็กๆ นอยๆ ส่ีหลังหาหลังพออาศัยเขาเทานั้น 

นั่นเห็นไหมการฝกทรมานตนเอง จะไปเห็นแกความร่ําความรวยตายเลย  การ
ภาวนาไมถึงไหน เพราะฉะนั้นจึงวาเดินผานไปนี้ พอถึงเวลาพัก มันค่ําแลวพักขางบาน
เขานี้ถาเขาออกมาหา คือธรรมดาถาเขาไมเกี่ยวของกับเราก็ไมคอยออกมา อันนี้เขา
ออกมาหาเลย แสดงวาเขาจะมีความสนใจ แลวก็เปนอยางน้ันจริงๆ บานเชนนั้นไมอยู 
ก็บอกวาจะไปนูนไปนี้ไปเสีย ไมอยู ไปอยูที่ไหนมันก็สงัดหมด ไมมคีําวากลางวัน
กลางคืน สงัดตลอด เกี่ยวกับผูกับคนนี้ไมไดเจอใคร เพราะอยูในปาในเขาลวนๆ ไป
เลย 

ไมฉันกี่วันนั้นละไมเจอคนเลย มีแตเราคนเดียวอยูอยางน้ัน ไอเราเองก็ไมเคย
สนใจจะพูดจะคุยกับใคร ตางคนตางไมสนใจกัน เขาก็ไมสนใจกับเรา เราก็ไมสนใจกับ
เขา มีแตน้ําเอาน้ํามาไวเทานั้นพอ ขาวอดไดแตน้ําไมอด ไมเคยอดน้ํา เวลาเราไมฉัน
ขาวแลวฉันน้ําก็ไมไดมาก ถาฉันขาวนี้มีเพิ่มน้ํา แลวอยูอยางน้ันตลอด สําหรับเราเองอยู
อยางน้ันไปตลอด จึงวาทุกขทรมานก็ทรมาน แตจิตใจมันไมเคยสนใจกับวาความทุกข
ความทรมาน คือมันมุงใสธรรมอยูตลอดเวลา สงัดเทาไรยิ่งดี ไมยุงเหยงิวุนวายเทาไร
ยิ่งดีๆ อยูอยางน้ันนะ ที่จะไปคิดอยากพบผูคนจะใชนั้นนี้ ใชเขาอะไร เราไมมีอะไรจะ
ใช ไมมอีะไรจะใชเขา  เขามาทําแครใหเล็กๆ เทานั้นพอ พอเสร็จแลวก็เลิกกันเลย เรา
ก็อยูอยางน้ันสบาย 

เขาทําแครใหทําทางจงกรมเทานั้นพอ เราก็เดินจงกรม ทีนีก้ลางวี่กลางวันเรา
อยากจะไปเที่ยวบนหลังเขา ไปนอนสบายๆ นั่งภาวนาอยูบนหลังเขาที่มีรมไมชุมเยน็
อยางน้ันเราก็ไป จะไปไหนก็ไมเจอคนแหละเพราะไมมีคน อยูอยางน้ันตลอด สติสตังน้ี
จอตลอด นั่นละการรักษาใจ ไมใชเพนๆ พานๆ คิดทั้งวันทั้งคืนไมเคยสนใจกับสติสตัง
เลย โลกเปนอยางน้ันนะ โลกจึงเรียกวาไมมีธรรม มีแตกิเลสเต็มหัวใจ คิดออกแงใดมมุ
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ใดมีแตกิเลสฉุดไปลากไป โดยเจาตัวไมรู เหมือนซุงทั้งทอนลากไปไหนก็ไป นี่เปนนิสัย
ของโลก เขาไมมีศาสนา แมแตมีศาสนาอยูก็ยังไมคอยสนใจและไมสนใจ นั่นเปนขั้นๆ 
อยูไปกินไปวันหนึ่งๆ หาหลักหาเกณฑไมได เมือ่เทียบธรรมะภายในจิตใจซึ่งมี
หลักเกณฑภายในใจแลวดูไปทีไ่หนมันจะดูไมไดจะวาอะไร 

หลักใจเปนหลักที่เลิศเลอมากตายใจไดตลอด อยูที่ไหนจะเปนจะตายอยางน้ี  
หรือเสือจะมากัด กดักก็ดัซิ อันนี้ของเรามาทําลายของเราไมได  จะตายก็มีแตรางกาย 
เอาไปกินก็ไปกินซิ เขาไมกินเราถึงวันมันก็จะตาย แนะมันพลิกไปอยางน้ันเสีย แลวก็
ภาวนาเรื่อย จิตใจเมื่อไดรับการบํารุงรักษาดวยสติ  สตินี้สําคัญมากทีเดียว ไปที่ไหนสติ
จะตองติดแนบๆ ตลอดเวลา ยิ่งไมมีใครมาเกี่ยวของดวยแลว  ยิ่งเปนเวลาที่เหมาะสม
ตลอดเลยในการรักษาสติ  สติรักษาใจ ใจไมมีภัย กเิลสจะฉุดจะลากคิดไปโนนไปนี้สติ
ควบคุมตลอด 

คือจิตมันคิดออกโนนออกนี้ไดแลวนั่นละมันไปหาพิษหาภัยมา เราดูหัวใจเราก็รู
มันคิดมากวันไหนหนักไปทางไหนๆ นั่นละพิษภัยมันหนักมากไปทางนั้นๆ เวลา
กลับมาก็ โหย สะพายอารมณมาเต็มหัวใจ ตอนนอนก็มาคิดมาปรุงบางรายนอนไม
หลับ เปนอยางน้ันทั่วโลก เพราะไมมีที่ยึดที่เกาะ เราจะไปตําหนิเขาไมไดนะ เพราะเขา
ไมรูศาสนาเปนยังไงธรรมเปนยังไง เขาก็อยูตามประสาของเขา แตใหชื่อกนัวาเปน
มนุษยเทานั้นเอง  ความเปนก็เปนมนุษยแตชื่อ แตความรูสึกแหงความเคลื่อนไหวของ
มนุษยกับสัตวไมเห็นมีอะไรผิดแปลกกัน ถาไมมดีีและชั่ว บาปบุญเสียอยางเดียว มันก็
ไมผิดอะไรกบัสัตว 

ทีนี้เวลาคิดถึงเร่ืองความเปนความตายกลัวกันตัวสั่น ไมอยากตายกัน ตองคิด
หาเร่ืองราวอื่นๆ มากลบไวๆ ใหใจเพลินไปกับอารมณเหลานั้น  ถาคิดเรื่องตาย มัน
กลัวตายมันเกิดความทุกข ไปคิดเรื่องอื่นเอามากลบเสียดีกวา นั่นเปนอยางนั้น นี่คือจิต
ไมมีหลักเลย เปนประเภทของสัตวลวนๆ ในชื่อวามนุษยเราทั่วโลกดินแดน อยาไป
ตําหนิใคร นี้เราพูดใหฟงเปนภาษาธรรมที่ไดปฏิบัติพิจารณามาตั้งแตเร่ิมแรกที่จิตไมมี
ที่เกาะที่ยึด  ตั้งแตเปนเด็กมาเปนฆราวาสยอนหลังพิจารณาไปเรื่อยๆ คิดถึงความตาย
กลัว กลัวมากนะ ทั้งๆ ที่มีศาสนาอยูนะ วัดวาอาวาสก็มี พระทานมาบิณฑบาตก็เห็น 
แตจิตใจมันแว็บไปหาพระสักครูเดียว  จากน้ันมันไปโลกไหนทวีปไหนก็ไมรูทั้งวัน  จิต
ไมมีธรรมเปนอยางน้ัน 

จนกระทั่งถงึวาระที่จะบวช มันถงึไดงาย เราจึงไดไมลืม  เราไดบวชนี้เพราะ
น้ําตาของพอรวงลงใหเห็นตอหนาตอตา  พอก็ไมเคยชม  พอกับแมไมเคยชมลูกตัวเอง 
ใครจะดียังไงไมชมมีแตกดไวตลอด นี่ประเพณีโบราณถาใครไปยกยอปอปนลูกจะดี
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อยางน้ันอยางน้ี  เขาไมอยากมองดูหนา เปนอยางนั้น หมั่นไส ตองมกีดเอาไวๆ ถอมไว
เสมอ อันนี้ประเพณีของเราที่มีธรรมในใจ ไมอยากออกเนื้อออกตัวโออวดอยางงั้นอยาง
นี้ซึ่งเปนเรื่องของกิเลสทีช่อบยกยอมาก เขาใจไหม ทกุวันนี้มันมีแตยกยอ ไปตามถนน
หนทางเขียนไวที่ตรงไหนมีแตยกยอทัง้น้ัน บานก็ เอา ถาบานไหนราคายังถูกกวานี้อกี
จะคืนเงินให อวด มีแตอวดทั้งนั้น โอยพวกบา  มันสนุกอานดูเร่ืองของกิเลสกับธรรม
เทียบกัน  ธรรมเปนเสือซอนเล็บ ไมใหเห็นเล็บนะเสือ  ไปไหนไมคอยเห็นเล็บเสือ แต
กิเลสน้ีเหมือนหมา ไปที่ไหนไดยินเสียงเล็บมัน ผับๆๆ เปนอยางน้ัน   

นี่เราพูดถึงเร่ืองกิเลสเหมือนเล็บเสืออยากอวดกามไปเรื่อยๆ ใหเขายอเราอีก 
แตเร่ืองธรรมไมยอ เกบ็ตลอด แมแตมีเงินก็เก็บกันตลอด ไมมีใครรูนะวาใครมีเงิน 
สงวนกันมาก แตมันก็รูกันลับๆ ลึกๆ นั่นแหละ  การจับการจายแตกอนก็ไมเหมือนทุก
วันนี้ ทุกวันนี้มันอยากจายตั้งแตยังไมไดมา เปนอยางน้ันนะ แตกอนไมจายงายๆ เงิน
ทองขาวของหามาเทาไรเก็บหอมรอมริบไวเรียบรอยๆ เปนอยางน้ัน 

จิตใจมันดิ้นไปตามโลกตามสงสาร แตบทเวลาจะไดบวชก็กําลังกินขาวกันเปนวง 
ลูกหลายคน เงียบๆ นะ พอพดูขึ้นอยางลอยๆ เลย เพราะเคยบอก เคยขอใหเราบวช
หลายหนแลว พอขอกข็อแลวนะ ขอใหเราบวชหลายหนแตเราไมเคยตอบ คือถาไม
ตอบแลวก็แนใจไมไดเลย ถาตอบแลวแนเลย อะไรก็ตามถาลงไดล่ันคําไหนแลวเปน
อยางน้ัน นี้เปนมาแตฆราวาส อันนี้ขอใหบวชเทาไรเราก็ไมเคยตอบ เราเฉย จนวาระ
สุดทาย ไดเห็นน้ําตาพอรวงลง โอ ไมลืมนะ ทุกคาํที่พอพดูออกมา  เออ ลูกกูกม็ีหลาย
คน ลูกหญิงลูกชายมีหลายคน แตเหลานั้นกูไมไดสนใจกับมันแหละ ไอบัวนี่ ขึ้นละที่นี่ 
คือยกขึ้นเพือ่จะทุม เราก็รู 

ไอบัวนี่แหละวางั้น ไอนี่ถาลงมันไดวาอะไรทําอะไรแลว การงานทั้งหลายนี้กูสู
มันไมได มนัเกงกวากู ยกขึ้นเพื่อจะทุมนะ ทุกอยางมันเกงกวากูไอนี่ แต...ขึ้นแลว เวลา
กูขอใหมันบวชนี้ หูมันตันหมดเลย มันไมมีหูมอีะไร ถาไอนีม้ันบวชใหกูไมไดแลว กู
ตายลงไปแลวนี้จมนรกไมมีใครลากกูขึ้นจากนรกนะ ถาไอนี้ลากกูขึ้นไมได พอวางั้น
น้ําตารวง โถ สะเทือนแรงนะ มองไปเห็นน้ําตาพอรวง พอนํ้าตาพอรวงแมมองมาเห็น
พอ น้ําตารวงแมก็รวง ลุกปุบปบออกเลยนะ กินขาวยังไมอิ่มแหละ นั่นละที่นี่ไดขอคดิ
แลว คิดทั้งวันเลย 

สามวัน ตัดสินใจมัดเจาของเขาโดยลําดับลําดา ประมวลถึงเร่ืองหนาที่การงาน
ทุกส่ิงทกุอยาง โลกเขาทําได เราทําได อะไรๆ เขาทําได แตการบวชนี้เขาบวชกันทั่วโลก
ดินแดนทั่วประเทศไทย บวชไดๆ เราทําไมบวชไมได เปนเพราะอะไร ตรงนี้ละนะ 
อยางอื่นเขาทําไดเราทําได ไมเห็นแปลกประหลาด แตนี้เขาบวชไดเราทําไมถึงบวช
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ไมได การบวชก็ไมไดไปติดคุกติดตะราง บวชก็มีคนนับถอืลือหนา บวชเพื่อเสาะ
แสวงหาบุญหากุศล ไมใชเปนความเสียหายอะไร ไมใชติดคุกติดตะราง ทําไมจึงบวช
ไมได  พระที่ทานบวช ทานบวชไปแลวทานสึกออกมาก็สึกได บวชไดสึกได  แลวบาง
องคเปนสมภารวัดจนกระทั่งตายกับผาเหลืองทานยังทนอยูได 

การบวชของเรานี้ก็ไมเห็นพอแมบังคบับัญชากฎเกณฑเวล่ําเวลา ใหบวชใหสึก
เวลาใด แลวทําไมถึงบวชไมได มัดเขาๆ แลวก็มายอนถึงกาลน้ีเห็นคุณนะ พอแมเล้ียง
เรามาถึงขนาดนี้ ขอเพยีงเทานี้ไมได โลกเขากบ็วชใหพอใหแมเขาทั่วๆ ไปลูกของเขา
ทั้งหลาย แตเรานี้ทําไมจึงขอไมได พอขอมาหลายหนแลวนะ มัดเขาๆ คือจะเอาจริงๆ 
มีแตมัดทาเดียวไมใหดิ้นไดเลย สามวัน ตกลงใจ เอาละยังไงตองบวช แนใจแลวก็มาหา
แม ธรรมดาลูกมักสนิทกับแมมากกวาสนิทกับพอนะ เราก็สนิทกับแมมากกวา จนเปน
หนุมแลวก็สนิทกับแมตลอด แตมันยงัมีทาเราไมลืมนะ มีทาขูแมแปลกอยูนะ 

พอตกลงใจเรียบรอยแลวที่นี่จะบวชละ มาหาแม เออ ทีว่าการบวชนั้นทีนี้จะ
บวชใหละ แตบวชแลวอยากสึกเมื่อไรก็สึกได ใครมาหามวาบวชเทานั้นปเทานี้เดือนไม
บวช นี่ขูแมนะ แมฉลาดกวาลูกซิทีน่ี่ แมก็สาธุเลย ไมลืมนะ เออ สาธุ ลูกไปบวช 
อุปชฌายบวชอยูในโบสถ อุปชฌายทานบวชแลวอุปชฌายยังไมกลับ พระอันดับ
ทั้งหลายกับคนไปบวชลูกมีจํานวนมากนอยยังไมกลับ ลูกจะมาสึกตอหนาตอตาคน
มากๆ แมกไ็มวา แมอยากเห็นผาเหลืองในเวลาลูกบวชแมก็พอใจแลว มนับาตัวไหนจะ
ไปสึกไดเขาใจไหม จะไปสึกตอหนาคนมากๆ  แมรู ฉลาดกวาเรา ตกลงติดปญหาแม
จึงตองบวช นั่นละเรื่องราวมัน 

แตเวลาบวชนี้งายมากนะ มีแปลกอยูอันหนึ่ง อะไรไมมีขดัของเลยเชียว ไมมี
ขัดของ พอน้ีแหมไหลเปนน้ํามันเลย น้ํามันหลอล่ืน พอไดยินวามันจะบวชใหแลว โอย 
พอน่ีพอใจ เพราะเชื่อคําของเรา ถาลงไดล่ันคําไหน นี้เราถึงตองไดพิจารณาวา เร่ือง
ความสัตยความจริงนี้ เราไปอานอรรถธรรมทั้งหลายมาแลว ยอนไปขางหลังๆ เจาของ 
ถึงมารู ออ เรานี้มีความสัตยความจริงมาแตเปนฆราวาส อะไรก็ตามถาลงไดล่ันคํายังไง
แลวตองเปนอยางน้ัน เปนนิสัยอยางนั้นมาดั้งเดิม ทีนี้เวลาอานธรรมะนี้ทานมีความ
สัตยความจริงยังไงๆ มาเทียบ เรายอมรับ ออ นี่มีมาดั้งเดมิ ดังน้ันถึงไดบวช เร่ืองราว
มัน 

บวชก็งาย งายมาตลอดนะแปลกอยู ตั้งแตบวชมาจนกระทั่งปานนี้ ไมเคยไดไป
ขัดไปของทะเลาะเบาะแวงกับพระองคใด ที่ไหนๆ เกิดเรื่องเกิดราวอะไรไมเคยมี 
ราบร่ืนเรื่อยมา เที่ยวก็ทั่วประเทศไทย สํานักไหนๆ เขานอกออกในไดทั้งน้ัน ก็แสดงวา
ราบร่ืนหรือไมมีการขัดการของทะเลาะเบาะแวงกับที่ไหนๆ  ทานเหมือนเรา เราเหมือน
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ทาน สนิทกันไปธรรมดา ตางคนตางมีศีลเสมอกนั อยูกันเปนผาสุกเร่ือยมาจนกระทั่ง
ปจจุบันนี้ จึงเรียกวาราบรื่นเรื่อยมา เราก็ไมเคยปรากฏ พอมาบวชแลวทีนี้ก็เอาละ นั่น
ละคําสัตยคําจริงน้ีก็ดีอันหนึ่ง 

เร่ืองศีลเร่ืองธรรมนี้เอาจริงเอาจังมากทีเดียว ระมัดระวังรักษาเรื่อยๆ จึงไดมา
โดนเอาที่เพื่อนมันมาพูดเลน เพื่อนก็เกิดปเดียวกนั แตมันบวชกอนเรา มันบวชแตเปน
เณรไอนั่น เพื่อนกันนั่นแหละมันบวชเปนเณร พอเรามาบวชแลวมันเปนพระกอนเรา 
เลยพรรษาแกกวาเรา ครั้นบวชแลวก็ไดโอกาสมเีพื่อนฝูงไปดวยกัน ๒-๓ องค ขึ้นไป
กุฏิ  พระองคนี้แหละ มีลักษณะตลกนะ เขามีตลก อดหัวเราะไมไดเวลามันตลก มันไม
คอยหัวเราะนะเวลามันตลก มีลักษณะขึงขงัตึงตังจริงจังดวยนะทั้งๆ ทีม่ันตลก 

พอขึ้นไปเราก็ไปนั่ง เห็นคนนั้นสูบคนนี้สูบบุหร่ี เราก็เอาบุหร่ีมาสูบ บุหร่ีอยูนั้น
มาสูบ นี่มันขบขันนะ พระไปดวยกันก็สูบบุหร่ี คนนั้นก็สูบคนนี้ก็สูบ ไอเราก็สูบ  เออ 
ไอพระใหมนี่ พูดอยางขึงขังตึงตังนะ ไมเปนลักษณะตลก ความจริงพูดตลก พูดหยอก
เลนนั่นเอง แตไมมกีิริยา เออ ไอพระบวชใหมนี่นะ  มันรูภาษีภาษาอะไรหรือเปลาก็ไมรู
นะ เห็นสูบบุหร่ีควันโขมงไปหมดเลย ไมทราบมันไดพินทอุธิษฐานหรือเปลานะสูบบุหร่ี
นี่นะ พูดแลวเฉย เอา เราก็จริงจังเรานึกวาเราผิดละซี เราก็ไมไดอธษิฐานหรือพินทุ
จริงๆ ก็สูบเลย ใครๆ ก็สูบเหมือนกันเพราะมันไมมีในพระวินัยเรื่องอันนั้น มันปน
ขึ้นมาตลกเฉยๆ บักหานี่เราอยากวาอยางน้ัน 

ทีนี้เราก็ถาม เอา สูบบุหร่ีอยางน้ีก็ตองพินทอุธษิฐานหรือ  อูย ขนาดนี้ยังไมรูอีก
หรือ ยิ่งจี้เขามาอีก โถ มันเปนอาบัติมากี่วันแลวนี่นะ เราก็ยิ่งรอนเลยละที่นี่ รอนจริงๆ 
นะเรา เพราะนึกวาเปนจริงเปนจัง มันไมไดจริง มันพูดตลก แลวคําพินทุอธิษฐานวาไง
ละ นี่ขนาดนี้มันยังไมไดเลย มันหาบอาบัติมาสักกี่วันมาแลว มีขูดวย เราก็ยิ่งรอนละที่นี่ 
บทเวลาพูด มันยากอะไร บทเวลาพูดนี้เขาพูดภาษาอีสานนะ พูดหยอกเลนกัน คําพินทุ
อธิษฐานวาไงละ มันจะยากอะไร มันขี้เกียจมันไมสนใจเรียนเฉยๆ นี่วางั้น บทเวลาจะ
ขึ้น  อิมัง ควันถมดัง อธิษฐามิ  อิมังก็คือวา ควันถมดัง ควันถมจมกูนี่ เขาใจไหม 
อธิษฐามิ ควันบุหร่ี มันถมจมกูขึ้นไป เขาใจไหม  เทานี้ก็ไมได โอย เราอยากเอาคอน
ฟาด มันโมโห บทเวลาออกมามันพดูเลนมันไมไดจริงจัง  มนัตายแลวเดี๋ยวนี้ มันพูด
ตลกด ี

แลวก็บวชสะดวกเรื่อยมาจนกระทั่งปานนี้ ก็นับวาดีอยู ไมมีอะไรขัดของเรื่อยมา
เลย เวลาบวชทางดานธรรมะไมขัดของ ล่ืนไปเลย จึงไดออกมาปฏิบัติ ทีนี้พอเราปฏิบัติ
ดังที่เคยพดูแลว พอหยุดการเรียนเราก็เขาปาเลย ที่ไดเห็นปาทุกแหงทกุหน เพราะเรา
เสาะแสวงหาแตปาแตเขา ที่ไหนถ้ําไหนๆ สะดวกสบาย มีเพื่อนฝงูมาเลาใหฟงที่ไหน



 ๘
บาง เสาะหาเรื่อยไป ปฏิบัติบําเพ็ญตลอดเลย เวลาอานอรรถอานธรรมตํารับตําราทาน
พูดถงึเร่ืองมรรคผลนิพพาน ใจซึ้งๆ นะ พออานไปเรายังไมรูเร่ืองรูราว เรียนไปก็ดู
ไปๆ ทีแรกอยากไปสวรรค ตอไปอยากไปพรหมโลก ครั้นอานไปๆ อูย อันนี้ยังจะ
กลับมาเกิดอีก ไปนิพพานดีกวา จิตมันซึ้งเขาไปๆ 

เวลาเรียนแลวก็มีขอของใจอยูอันหนึ่งที่วา หากวาเราหยุดการเรียนออกปฏิบตัิ
ลวนๆ เพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆ แลว  เผื่อวามรรคผลนิพพานไมมีมันจะไมเสียกําลัง
วังชาไปเปลาๆ เหรอ เราก็เล็งหาผูที่จะเปนหลักเปนเกณฑ จึงไดถึงหลวงปูมั่น พอไปถงึ
ทาน ทานใสเปรี้ยงๆ ถึงใจเลย ตัง้แตบัดนั้นมาเรื่องความพากความเพียรจึงไมเคยยอ
หยอนเลย เราคิดยอนหลังดู เราประกอบความเพียรมานี้เราลดหยอนออนขอ
ตรงไหนๆ เปนที่นาตําหนิติเตียนตนเองเรื่องขี้เกียจขีค้รานทอแทออนแอตรงไหน
ปรากฏ ไมมีเลย  เพราะอํานาจแหงความมุงมัน่ในธรรมอันสูงสุดนั้น มันแข็งแกรงเลย
ละ  อันนี้แหละดึงใหความออนแอนีอ้อนไมไดเลย เรงเร่ือยๆ 

เวลาปฏิบัติไปอรรถธรรมก็เปนไปตามเหตุละซี  เหตุเด็ดเดี่ยวขนาดไหน ผลก็
ปรากฏขึ้นมาเปนที่พอใจๆ เร่ือยๆ ขยับเรื่อยละ อยูแตในปาในเขาๆ ไปแตคนเดียวๆ 
สําคัญตรงที่เราไปคนเดียว พอแมครูอาจารยมั่นถามไปกับใคร ไมสมควรใหไปทาน
ไมใหไปนะ แมแต ๒ องคทานยังวา ไมสมควรไมใหไปก็มี  แตกับเราทานไมเคย ไม
เคยมีการคัดคาน มีแต เออ ขึ้นทันทีเลย เราไมลืมนะ เอา ทานมหาไปองคเดียวนะ ใคร
ไปยุงทานไมไดนะ แลวชี้ไปตามขางๆ ก็อยูกุฏิทาน ใหไปองคเดียวนะ ใครอยาไปยุงกบั
ทานนะ  อยางน้ีทุกครั้ง 

หลวงปูมั่นไมเคยที่จะขัดของในการไปองคเดียวของเราเลย ไมมี  มีแตเอาเลย
นะ ไปอยางนั้น บางทีทานก็พูดหยอกเลนบาง ทั้งๆ ที่ทานก็เห็น เราลงมาหาทานแตละ
ครั้งนี่ มันมีแตหนังหอกระดูกลงมา ทั้งๆ ที่หนุมๆ นะ เพราะการฝกทรมานมาก ทานก็
เห็นอยูแลวหนังหอกระดูกลงมา ทีนีเ้วลาทานจะพูด ทานก็พดูเลนบางมีนะ เอานะ ทาน
มหาใหไปองคเดียว ใครอยาไปยุงทานนะ ครั้นเสร็จแลววา เอาดีๆ นะ ทานพูดเลน เอา 
เอาดีๆ นะ  ดีหรือไมดกีร็อดตายมาทุกครั้งทานก็รูอยู  วาเอาดีๆ นะทานวา เราก็ไมลืม
นะ ทานพูดหยอกเลนเฉยๆ  ทานรูวาเอาจริงเอาจังทุกอยาง 

นี่ละการปฏิบัติ และมีครูอาจารยเปนหลักที่แนวแนตอจิตใจของเรา ตายใจเลย 
หลวงปูมั่นเทศนไมมีเคลื่อนคลาด เปนกําลังใจเต็มเหนี่ยวๆ เพราะฉะนั้นความ
พากเพียรมันจึงไมออน ความเชื่อในมรรคในผลเต็มภูมิเลย ทานถอดออกมาจากนี้ๆ  
มาก็ใสเปรี้ยงๆ หือ ทานมาหามรรคผลนิพพานเหรอ นั่น ขึ้น ตนไมภูเขาไมใชมรรคผล
นิพพาน ไมใชกิเลส ดินฟาอากาศไมใชกิเลส ไมใชมรรคผลนิพพาน ไลไปทั่วแดน



 ๙
โลกธาตุ ไมมีอะไรเปนกเิลสตัณหา เปนมรรคผลนิพพาน กิเลสมีอยูที่ใจนี้เทานั้น มรรค
ผลนิพพานมีอยูที่ใจนี้เทานั้น ไมนอกเหนือจากใจเลย นอกนั้นไมมี ไมมีอะไร
ความหมาย  กิเลสอยูที่ใจธรรมะอยูทีใ่จ เอา เรงลงตรงนี้ใหดี 

ทานสอนทางดานจิตตภาวนาคือความสงบ  ทานสอนเรื่องความสงบเพราะเราก็
ยังไมสงบ จิตใจของเราไปหาทานตอนนั้นกําลังเจริญแลวเสื่อมๆ ทานสอนเต็มเหนี่ยว
เลย แลวตอนทายทานก็มาอนุโลมหรอือะไรลักษณะนั้น คือทานใหเรงทางดานจิตต
ภาวนา ทานอยากังวล เวลาพูดนะ ทานมหาก็นับวาเรียนมาพอสมควรถึงขั้นเปนมหา 
แตอยาวาผมประมาทธรรมพระพุทธเจานะ เวลานี้ตําราที่ทานเรียนมา ปริยัติที่ทาน
เรียนมานั้นยังไมเกิดประโยชน ขอใหทานยกบูชาไวเสียกอน ใหทานเรงทางดานจิตใจ
ดวยจิตตภาวนาลวนๆ 

อยาไปกังวลกับวิชาที่ทานเรียนมามากนอย มันจะมาคละมาเคลา มาเตะมาถีบ
มายันกัน จะไมเกิดผลประโยชนในการภาวนาเทาที่ควร ใหปลอยเสียกอน เรียนมามาก
นอยเราก็เรียนมาแลวอยาไปกังวล ใหหมุนจิตลงสูความสงบ เราไมลืมนะ ยังไงจะสงบ
ไดเทาไรยิ่งเปนการดี เอาตรงนี้นะ อยาไปคิดเรื่องเรียนมามากนอย เราเรียนมาแลวมัน
จะไปไหน ทานวาอยางนั้น เวลานี้ตองการความสงบของใจ  แตเวลาจิตที่จะวิ่งออกสู
ปริยัติ อันนี้เอาไวไมอยู ตอนนี้ตองเอาใหอยูในความสงบเสียกอน เมื่อถึงขั้นมันออกรับ
กันแลว ปริยัติกับปฏิบัตนิี้จะเอาไวไมอยูจะวิ่งประสานกัน เราไมลืมเลยนะ 

เราก็เอาอยางนั้นจริงๆ เพราะเราเปนคนตับเดียว ทานวายังไงมันก็ลงอยางน้ัน 
ไมยุงเลย กับปริยัติมากนอยไมไปสนใจ นี่ภาคปฏิบัติ ทีนี้เวลามันรูขึ้นมาทางนี้ พอกาว
ออกทางดานปญญา โอย เปนอยางวาจริงๆ ออกทางดานปญญานี้วิ่งถงึปริยตัิ
ประสานกันๆ เอาไวไมอยู  จะอยูยงัไงมันพุงๆ ของมันอยูอยางน้ัน นั่น  ทานพูดอะไร
ถูกหมดเลย นั่นละเรงใหญตลอดเวลาเลย   

ที่ทุกขมากจริงๆ ก็เปนเวลา ๙ ปละเรา ทุกขมากจริงๆ ยอมรับวาทุกข ทุกขมาก 
แลวไปแตองคเดียวๆ ทานก็เสริมเสียดวย เราก็เปนนิสัยอยางน้ีดวย  ถาไป ๒ องคก็
เปนน้ําไหลบา  มันหากเกรงอกเกรงใจกันอยูโดยหลักธรรมชาตินั้นแหละ ถาไป ๒ องค 
สมมุติวาเราอดอาหารแลวทานก็จะอดตาม แนะ มันก็ตองเกรงใจ เอ นี้ทานอดนี้อด
เพราะเราอดนะ ถาทานไมอดก็จะดูยงัไง ทานก็ตองอดตาม แนะ มันคิดแลวนะ ถาไป
คนเดียวเราจะฉันก็ไดไมฉันก็ได ปาชาอยูกับเราคนเดียว ไมมีน้ําไหลบาหวงองคนั้น
องคนี้ น่ีละทีเ่ราชอบอยางน้ัน 

เพราะฉะนั้นเวลาไปถึงวาจากนี้ไปบานนั้นๆ เดินจากนี้ไปนูน ที่จะวาขาดความ
พากเพียรไมมี เดินจงกรมไปตลอด นั่น ไปคนเดียวเปนอยางน้ัน ไปถึงแลวก็เปนถึง



 ๑๐
แลว ที่วาขาดความเพียรเพราะวันนี้เดินทางทั้งวันแลวไมไดทําความเพียร ไมมี ไปอยูที่
ไหนมันก็เปนความเพียรตลอด ของบุคคลผูเดียวซึ่งมีความรูสึกตัวอยูตลอดดวยสติ นั่น 
นี่ละจิตใจเมื่อไดพยายามรักษาอยูตลอดก็ปลอดภัยๆ มีความสงบเย็นเขามาเรื่อยๆ 
สติปญญาเสริมกันเขา ลอมเขาๆ หนาแนนขึ้นๆ  มันก็แสดงความสวางไสว นอกจาก
สงบแลวเปนความสวางไสวขึ้นมา 

แตกอนเราไมเคยเห็นความสวางไสว ความแปลกประหลาดจะอยูที่ตรงไหน มัน
อยูที่ตรงกลางอกนี้นะ ไอเร่ืองเรียนนั่นอยูบนสมอง เวลาเราเรียนมากๆ จํามากๆ นี่
สมองทือ่หมดนะ จนกระทั่งไดหยุดเสียกอน เราจะพยายามจําเทาไร มันไมยอมจาํ 
สมองทือ่หมด แสดงวาเวลาเรียนนี่มันทํางานบนสมอง แตเวลาภาวนานี้ไมมี สงบมาก
นอยอยูที่ตรงนี้ๆ จนกระทั่งมีความสวางไสวแพรวพราวขนาดไหนอยูตรงนี้ๆ ไมขึ้นเลย 
นี่มันจึงชัดเจน 

ทีนี้จิตเมื่อไดรับการบํารุงรักษาตลอด มนักม็ีความสงางามขึ้นมา มันก็รูความ
แปลกประหลาด เออ มันอยูที่ใจ แนะ โลกกวางแสนกวางไมมีที่ไหนเปนจุดที่เดน มีใจ
นี้เทานั้น มาเดนอยูที่ตรงนี้ๆ อะไรๆ เขาก็มีของเขา เขาไมเห็นมีความหมายอะไร ตัว
ใหความหมายก็คือใจไปหมายนั้นหมายนี้ ทีนี้ใจไมหมายสิ่งใดก็มาตัง้เปนตัวของตวั
เดนชัดอยูทีต่รงนี้ๆ เทานั้นละ นั่นเปนอยางน้ันนะ จากน้ันก็ขึ้นเรื่อยๆ มันสวางไสว
ขนาดไหนก็เคยพูดใหฟงแลว  ถึงขั้นมันสวางมันสวางจริงๆ นี่นะ  รางกายของเรานี้ เรา
มองนี้มันเห็นเปนรางๆ นะ  แตใจแทนั้นพุงออกมานี้มันทะลุไปหมดเลย วางไปหมด
เลย เพราะฉะนั้นถึงไดอศัจรรยตัวเองซิ โอโห จิตเรานี้ทําไมถึงอัศจรรยขนาดนี้เชียวนา 

พูดถงึเร่ืองความสวางไสว สวางไสวเหลือประมาณ วางไปหมดๆ รางกายมีอยู
มันก็ทะลุ มันเหมอืนกับแกวครอบตะเกียงเจาพายุนั่นละ คือหลอดไฟหรือไสตะเกยีง
เจาพายุนั่นเปนความสวาง แลวมันทะลุแกวครอบออกมาไดหมดเลย ทีนี้จิตเวลามัน
สวางมันทะลุออกมาไดหมด  มองไปที่ไหนมันมีเปนรางๆ อํานาจแหงความรูความสวาง
ไสวนี้มันมีกําลังมากมันทะลุไปหมดเลย ถึงขนาดที่วา โอโหจิตเรานี้ทําไมถึงไดสวางไสว
เอานักหนา ถึงอัศจรรยเอานักหนา อัศจรรยตัวเอง มันก็เปนอยูตรงนี้ไมไดเปนอยู
ขางบน มันเห็นชัดๆ อยางน้ี อยูที่ไหนมันก็ร่ืนเริงบันเทิงอยูกบัอันเดียวนี้เทานั้น ไมได
อยูกับอะไรโลกธาตุนี้ อยูกับอันนี้ 

ความทุกขเวลามันทุกขมนัก็มาทุกขอยูที่ใจ บีบหัวใจเรา  เวลาทุกขเหลานั้นจาง
ไป ความสุขที่เกิดขึ้นจากธรรมที่เรารักษาไดมากนอย มันก็กระจางขึ้นทีน่ี่ เดนขึ้นที่นี่ 
ความสุขก็เดนขึ้นที่ใจเชนเดียวกับความทุกขเดนขึน้ที่ใจของผูที่ยังไมมีการอบรม เปน
อยางน้ันนะ เดนขึ้นๆ จนกระทั่งอศัจรรยตัวเอง  จากน้ันแลวมันก็ยิ่งละเอียดเขาไปๆ 
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ทางนี้ก็หมุนตามเขาไปเรื่อยๆ อะไรก็หมดๆ ถาวาวาง มันวางเสียหมดเลย โลกธาตนุี ้
ทั้งๆ ที่ยงัมีกิเลสอยูนะมันยังวางไปหมดเลย แตตัวในยังไมวาง นั่น คือจิตนี้ยังยึด
ตัวเองอยู มนัไมวางตรงนี้ แตไมรูวามันไมวาง เหมือนคนที่เขาไปในหอง  หองนี้วางนะ
หองนี้โลงนะ พอเดินเขาไปแลวยืน หองนี้โลงหมดจริงๆ แตลืมตัวเองทีไ่ปยืนขวางหอง
อยูในกลางหองนั้น 

มันไมวางคือผูนี้ไปยืนขวางหอง ถาอยากใหหองวาง ออกมาซเิขาใจไหมละ พอ
ออกมาหองก็วางเต็มที ่ อันนี้ทุกส่ิงทุกอยางวางหมด แตจิตนี้ยังไมวางตัวเอง ยงัยึด
ตัวเองอยู  อะไรจะวางก็ตาม แตตัวนี้มันไมวางตัวเอง มันกไ็มรู   พอมันยอนเขามา มา
ซัดตวันี้เสียวางไป ขาดสะบั้นไปดวยกัน แลวทีนี้ขางนอกขางในวาง เหมือนหองน้ีไมมี
ใครอยู วางหมด นั่นเห็นไหมละ มันเห็นชัดๆ อยางน้ันแลวจะสงสัยอะไร ทีนี้เรียกวา
วางหมดเลย ไมมทีี่จะสงสัยสนเทหตรงไหนวายังมีล้ีลับตรงไหน มันวางไปหมดเลย
โลกธาตุ 

นี่ละอํานาจแหงการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจา เปนสวากขาตธรรมตรัสไว
ชอบอยางน้ีตลอดมา สดๆ รอนๆ อยางน้ีตลอดมาและจะตลอดไป ถายังมีผูปฏิบัติ 
ธรรมจะเปนธรรมตลอดไป  เหมือนกับกิเลสที่มีผูสนใจทั่วโลกดินแดน มนัก็เปนกิเลส
ตลอดไป แสดงผลใหเกิดความเดือดรอนวุนวายตลอดมาและจะตลอดไปอีก
เชนเดียวกัน ทีนี้เมื่อมันไมมีทัง้สองวัดกันเพราะเราไมไดเรียน มันก็ไมทราบวาใครจะ
สอนใครได นี้ก็สอนพอใหเขาใจกันแลว กิเลสกับธรรมเกิดอยูที่ใจนะ ใหรูอยางน้ี กิเลส
เกิดที่ใจ ธรรมเกิดที่ใจอยูที่ใจดวยกัน  กิเลสแสดงเรื่องของกิเลสไป หนักแนนไปทาง
กิเลส กิเลสไปฝายต่ําทราม ความคิดความเห็นมันก็ดันออกไปทางฝายต่าํทรามๆ คิด
อยากไดนั้นอยากได คดิโกรธ คิดเคียด คิดแคน ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหาเปน
เร่ืองของกิเลส มันก็หมุนของมันไปเรื่องกิเลส แลวก็ต่ําลงๆ นั่น นี่เร่ืองของกิเลส   

ทีนี้เร่ืองของธรรม เราคิดถึงฝายบุญฝายกุศล จากน้ันคิดถึงการบําเพ็ญตัวเอง 
แลวก็ยิ่งเดนขึ้นๆ นี้เปนฝายธรรม ผลก็ปรากฏขึ้นเปนความสงบรมเย็น นี่ธรรมเมื่อเรา
เสาะแสวงหาธรรม ธรรมจะเกิด เปนผลใหเราไดรับเปนความภาคภูมิใจเปนลําดับลําดา 
กิเลสมันก็สดๆ รอนๆ ถาหมุนไปตามมัน มันก็เปนอยางน้ันตลอดไป ใหจําเอานะ ใจนี้
เปนภาชนะรับไดทั้งกิเลสและธรรม เวลานี้ธรรมยังไมมกีม็ีแตกิเลส มันถึงบีบบี้สีไฟ 
ใครอยูที่ไหนไมพนที่กิเลสจะเหยียบย่ําทําลายตลอดไป เพราะฉะนั้นทานถึงใหชําระ 

แลวศาสนาใดที่จะมาสอนวากิเลสอยูในหัวใจ ใหชําระซักฟอกออกไมมี มีพุทธ
ศาสนาของเราเทานั้น ถึงวายอมเลยเรา พอฟาดอันนี้กระจายออกจากใจหมดแลว ไมมี
อะไรเขามาบีบบี้สีไฟ หมด นี่ก็เพราะโอวาทคําสอนพระพุทธเจาตรัสไวแลวดวยสวาก



 ๑๒
ขาตธรรมตรัสไวชอบแลว พระองคดําเนินมาชอบแลวเปนศาสดาเอกมาสอนโลก ก็เปน
ธรรมอันเอก ผูปฏิบัติตามก็ตกัตวงเอามรรคผลนิพพานขึ้นมาตลอดไปเลย พากันจําเอา 
มีเทานี้ละ เราจะไปหาศาสนาไหน อยาไปใหเสียเวล่ําเวลา แมนยํา เราเอาตัวของเรา
ออกยันเลยนะ  เร่ืองความมืดบอดมาแตกอนกเ็คยเลาใหฟง มันก็เหมือนโลกทั่วๆ ไป  
เวลาชําระเขาไปเรื่อยๆ มันก็คอยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจิตดวงนี้ 

คือส่ิงหุมหอปกปดกําบัง ถกูชําระแลวมันก็คอยเปลี่ยนตัวไปคอยจางไปๆ ความ
สงาผาเผยของอรรถของธรรมที่เราบําเพ็ญอยู ก็คอยสอดแทรกแสงสวางขึ้นมา อนั
เหลานี้ก็คอยจางไปๆ ฟาดเสียจนกระทั่งโลงหมดโลกธาตุ อยางทีท่านพูด.สุญฺโต 
โลกํ อเวกฺขสฺสุ สดๆ รอนๆ นะ ทานสอนพระโมฆราช ใครก็มีกิเลสเหมือนพระโมฆ 
ราช กิเลสเปนเครื่องปดบังทําใหโลกมืดบอด กค็ือหัวใจนั้นแหละมืดบอด ทานจึงสอน 
ดูกอนโมฆราช เธอจงเปนผูมีสติทกุเมื่อ พิจารณาโลกใหเปนของสูญเปลา ถอนอตัตา
นุทิฏฐิ ความเปนกอนเปนกอบเปนกํา วาเราวาของเรานั้นออก แลวจะพึงขามพนพญา
มัจจุราชเสียได พญามจัจุราชจะตามไมทันผูพิจารณาโลกเปนของวางเปลาอยางน้ี นี่
แปลออก   

นี่ทานสอนพระโมฆราชที่ถูกกิเลสปดไมใหโลกวาง ใหโลกมดืมิดปดตา เปด
กิเลสออกแลว พระโมฆราชก็วางเลย พุงเลย เอา กิเลสก็แบบเดียวกัน เราก็เทากับพระ
โมฆราชดวยกันทั้งนั้น สอนออกมาที่นี่ ทําอยางน้ีแลวเปนแบบเดียวกัน จะผิดกันไป
ไหน จาไปหมดเลย ทานวา สฺุญโต โลกํ โลกวาง ตนไม ภูเขา ไมปฏิเสธ วาวางแลว
เขาจะไมมี หัวใจเราวางตางหากส่ิงทีม่ีนั้นเขาไมรูความหมายของเขาวามีหรือไมมี  แตผู
นี้เปนผูไปใหความหมายดีชั่วตางๆ ตําหนิติเตียนเขา พอผูนี้ไดรูแลว ทุกๆ อยาง
รอบคอบขอบชิดไปหมดแลวก็วางจริงๆ เสียดวย เห็นอยู ธรรมชาตินี้มันวางไปหมดจะ
ใหวาไง ส่ิงไหนก็มีๆ ซี  มันไมไดมาปดความวางในหัวใจได วางตลอดเวลาทั้งๆ ที่
ตนไมภูเขามีอยูอยางน้ันแหละ  จิตดวงนี้ก็วางตลอดเวลา นี่ละธรรมของพระพุทธเจา 

เราก็ยิ่งจวนตายเขามาๆ สอนถึงเดด็เผ็ดรอนเขาไปเรื่อยๆ ไมงั้นจะตายกองกัน
อยูนี่นะ นี้ละความหวงใย โลกที่มันจะตายกองกันอยูนี่  การดกุารดาการลากการเข็น จะ
หนักขนาดไหนถึงถลอกปอกเปกแตเจ็บนิดเดียว  ไมไดเจ็บมากเหมือนไปจมอยูในนรก
นะ จมในนรกกี่กปักีก่ัลปทุกขมากไหม  ลากกันขึน้มานี้เพียงถลอกปอกเปก โอย ทานดุ
นะ วาชางหัวมัน ลากมันขึ้นจากหลมลึก มันเจ็บบางก็ชางหัวมันซีใชไหม มันไมเหมือน
ตกนรกนี่นะ แนะ เราเอาอยางน้ัน เขาใจ พากันจําเอานะ 

โอย มันทุเรศจริงๆ เราก็ไมเคยเปนจิตดวงนี้ นี่ละเห็นไหมเวลาธรรม
พระพุทธเจาเปดเขาไปๆ มันมืดอยูเหมือนกันหมด  ประหนึ่งวาจะไมมีทางเขาทางออก



 ๑๓
ตลอดไปเลย แตเมื่อมธีรรมแทรกเขาไปมันก็เปดออกๆ เปดออกจนกระทั่งมันโลงไป
หมดเลย นี่ละอํานาจของธรรม พากันจําเอานะ ธรรมมีหรือไมมี พิจารณาซิ ศาสดาองค
เอกเปนผูมาสอนโดยแท แลวธรรมยังจะไมมีหรือถามันไมบอดเสียจนเกินไปมนุษยเรา
นี้นะ เอาละพอ 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 
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