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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

ความรูไมเหนือกันสอนกันไมได 
 มันเพลียมาตั้งแตบายวานนี้ ธาตุขันธเปนอยางน้ันละ เอาแนกับมันไมได ตั้งแต
บายสองโมงเริ่มมาเร่ือย บทเวลาจะเปนอยูเฉยๆ มันก็เปน วัยนี้เอาแนไมได เวลาจะ
เปนปุบปบขัดกันปุบ พอขัดถาไมคลี่คลายออกไปไปเดี๋ยวนั้นเลย เปนอยางน้ัน ปุบปบ
ขัดกันปุบ ถามันไมคลี่คลายออกไปไปเลย อยูเฉยๆ นี่ละ 

การปฏิบัติตอโลกนี้เราก็ไดปฏิบัติเตม็กําลังความสามารถของเรา แตโลกมัน
สกปรก ไมทราบจะแยกใหทางไหนๆ มันสกปรก ทิ่มนูนแทงนี้ๆ ตลอดเวลา ไมทราบ
จะแบงใหทางไหนตอทางไหน เราเองเราบอกตรงๆ เราไมมีอะไร สามแดนโลกธาตุ
ปลอยหมดโดยสิ้นเชิง พูดเปดอกใหพี่นองทัง้หลายทราบจากผลแหงการปฏิบัติมา เรา
ไมมีอะไรในโลก เมื่อมันเกี่ยวกับโลกก็ตองเปนสมมุติ เมือ่เปนสมมุติก็ตองมีเร่ืองนั้นยุง
เร่ืองนี้ยุงตลอดเวลา แลวจะปฏิบัติอยางไรใหถูกกับใจของใครๆ ลําบากนะ 

ลําพังเราเองเราสบาย ตั้งแตกิเลสขาดสะบั้นลงจากใจเทานั้น ตั้งแตบัดนั้นมา
จนกระทั่งปานนี้ไมเคยเห็นกิเลสตัวใดแมหลานๆ เหลนๆ ของมันจะโผลหนาขึ้นมาให
เห็นหรือตอสูกันไมเคยมี ก็มีแตเร่ืองธาตุเร่ืองขนัธพาอยูพากินพาหลับพานอนพาขับพา
ถายเปลี่ยนอยูอยางน้ี เปลี่ยนเพื่อธาตุเพื่อขันธนั่นละ ใจไมไดเปลี่ยน เมื่อจอมแหง
ความเปลี่ยนแปลงคือกิเลสมันสิ้นซากลงไปแลวไมมีอะไรเปลี่ยน ใจไมมีเปลี่ยน คือ
กิเลสมันพลิกแพลงเปล่ียนแปลงเอาใจนี่เปนตุกตาเครื่องเลน กิเลสมันถีบมันยันมันเตะ 
พออันนี้ขาดลงไปแลวตรงแนว 

สําหรับเราเองเราพูดตรงๆ เราไมมีอะไรกับโลก เราพูดจริงๆ หมดโดยสิน้เชิง 
ยังเหลือแตขันธที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวของกัน ถากระทบกระเทือนก็เกี่ยวกับเรื่องธาตุเร่ือง
ขันธ เร่ืองจิตไมมี เพราะธาตุขันธเหลานี้เปนสมมุติทั้งมวล ธาตุขันธเปนสมมุตกิ็
กระทบกระเทือนกันได ผิดถูกชั่วดีมมีาตลอด สําหรับจิตใจแลวไมมี เมื่อสวนใหญไมมี
แลวก็ไมมีอะไร คือสวนใหญอยูกับใจ ถาใจเอนเสียอยางเดียวลมระนาวไปหมด ใจตรง
แนวเสียอยางเดียวไมมีอะไรลม มีแตกิริยาสมมุติก็เหมอืนลมพัดใบไมไหวไปไหวมา
ธรรมดา ตนลํามันแนนปงก็ไมมีอะไร 

นี่เราก็พูดใหพี่นองทัง้หลายฟงผลการปฏิบัติ หมดที่ตองติมาตั้งแตป ๒๔๙๓ 
เราไดบอกใหทราบเรียบรอยแลว พูดอยางตรงไปตรงมา ภาษาธรรมตองเปนอยางน้ัน 
ไมมีพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคม พูดตรงไปตรงมา กิเลสตัวหลายสันพันคม
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ขาดสะบั้นลงไปแลวมีแตธรรมตรงแนวเลย นั่นละธรรมกับใจเปนอันเดียวกันตรงแนว
ตลอดเวลา ที่ทานเรียกวานิพพานเที่ยงคืออันนั้นแหละ 

อยูกับโลกสมมุติมันก็จอมเรื่อง สมมุตินี่ทั้งหมดโลกสมมุต ิ เรียกวาวิมุตต ิ
สมมุติ สมมตุิคือกองยุง วิมุตติหลุดขาดไมมีอะไรไปยุงเลย ทานแสดงไววานิพพาน ดับ
สนิทตลอด ไมมอีะไรเหลือภายในใจ กิริยาสมมุติดับลงไปหมดแลวขันธเปนสุดทาย 
ดับพรึบหมดเลยไมมีเหลือ ตั้งแตนัน้มาเราก็ไดอุตสาหพยายามแนะนําส่ังสอนมาตลอด 
ไมเอาอะไรเลย คอืมันปลอยหมดโดยสิ้นเชิงไมมอีะไรแลว อยางชวยโลกดิ้นอยูอยางนี้ก็
เหมือนกัน เราไมเคยสนใจกับอะไร ไดมาเพื่อโลกๆ ที่บกพรองตองการอยูตลอดเวลา 
ก็ชวยกันไปอยางน้ัน สําหรับใจที่พอแลวไมมีอะไรจะเพิ่ม ไมมีอะไรจะตดัออก พอ ทาน
เรียกวาพออยางเลิศเลอ คือใจของทานผูบริสุทธิ์ ไดแกใจพระพุทธเจา ใจพระอรหันต 
เปนใจที่เหนือโลกสมมุตไิปโดยประการทั้งปวง คาดไมไดคาดไมถกู 

สมมุติมาอยูในโลกมันตองคละเคลากันอยู กระทบกระเทือนกันเรื่องนั้นเรื่องน้ี 
ยุงน้ันยุงนี้ ถูกใจคนนั้นผิดใจคนนี้ ยุงตลอด หนักนะ เพียงในครัวนั้นกับที่วัดนี้ก็
เหมือนกัน อยูในความปกครองของเราตองไดดูแลทั้งสองฝาย เดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเร่ือง
นี้ ไมเกิดทางนั้นก็เกิดทางนี้ เรายิ่งแกแลวเราจะปลอยทกุอยางๆ นี้กลับยุงเขามามาก 
พระก็ชอบยุง ทางในครัวก็ชอบยุง ดไีมดีจะยกทพัมาตีกัน เอาเราเปนเขียงย่ํากัน พวกนี้
พวกอยูบนเขียงย่ํากันอยูบนเขียงคือเรานั่นแหละ 

เฒาแกมาแลวพูดตามสภาพมันปลอยหมดไมอยากเอาอะไรเลย มีแตกิริยา
เทานั้น ลมหายใจก็เหมือนลมหายใจทั่วโลกไมมอีะไร สวนใจหมดปญหาแลวมันก็หมด
ปญหาโดยประการทั้งปวงตลอดไป ทานเรียกวานิพพานเที่ยง ก็เห็นชัดๆ อยูในหัวใจ 
พระพุทธเจาหลอกโลกเมือ่ไร สนฺทิฏฐิโก เห็นผลงานของตัวโดยลําดับ ตั้งแตพยายาม
อบรมศึกษาเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตติ เรียกวา สนฺทิฏฐิโก ขั้นสุดทาย ขาดสะบั้น
หมดไมมอีะไร นั่นละผลงานสมบูรณแบบแลว ไดแกบรรลุธรรมถึงขั้นอรหันตสมบูรณ
แบบ ไมมีอะไรที่จะไปตองติ เอาออกหรือเพิ่มเขาไมมี นั่นละธรรมชาติแท แตเร่ือง
สมมุติบกพรองตลอด ยุงตลอด 

เรายิ่งแกลงทุกวัน ๙๔ จะเขาแลวนะ เดินโซซัดโซเซ อยางน้ันละเรื่องธาตุเร่ือง
ขันธดูมันไป ใจไมมีวัย มีวัยตั้งแตธาตุแตขันธ เร่ืองใจไมมีวัย ดูมันไปอยางน้ันละ 
พอจะใชไดแคไหนก็ใชไป ใชไมไดดดีผึงเลยไปเลย ก็เทานั้นไมเห็นมีอะไรยาก ขอให
พากันฝกใหดีจะเปนอยางที่วาไมผิด จิตที่ทานฝกไดเต็มทีแ่ลวไมมีอะไรกระเทือนเลย 
หมดโดยสิ้นเชิง กิริยาอาการของธาตุของขันธไมวาของเขาของเราเปนสมมุติมันยุง
ตลอด แตธรรมชาตินั้นทานหลุดออกจากนี้แลวหมดความยุง ไมมีเลย 
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เมื่อวานตั้งแตบายสองโมงมาเพลียเปนกําลัง เพลียมากไมทราบมันเปนยังไง 
ตั้งแตบายสองโมงมา ออนตลอด อยูเฉยๆ ก็เปน อายุปูนนี้แลวอยาเขาใจวามันแนนะ 
ความตายไมแน อยูเฉยๆ นี่ดูเจาของ ปุบปบมันขัดกัน ถาสมมุติวามันขัดกันนี้มันไม
ออก ตายเดีย๋วนั้นเลย ทั้งๆ ที่ไมปรากฏวาเปนโรคอะไร ปรากฏขึ้นในขณะนั้นมันขัดกนั
ปุบ ถาสมมุติวามันไมคลี่คลายออกไปเดี๋ยวนั้น คนวัยนี้ไมแนนอน แตจะไปจะอยูมนัก็
ธาตุขันธเทานั้นไมมีอะไร จิตเรียนรอบแลวไมมีปญหา จะอยูหรืออยู จะไปหรือไป 
เทานั้นไมมีอะไร 

เราก็พยายามที่จะทําหัวใจโลกใหมีความสุขความเย็นใจ สุดทายโลกกค็ือโลก
กิเลส ใหมันดีไมได พอธรรมะออนสักหนอยมันก็เหยียบไปแหลกไป ถาธรรมะไมสูง
เกินมันเสียอยางเดียวมันเหยียบตลอดกิเลส ถาธรรมะสูงเหยียบหัวมันไปแลวไมมี
ปญหา เชนอยางจิตพระอรหันตไมมีปญหา กิเลสไมอาจเอื้อม หมดโดยสิ้นเชิงไมมี
อะไรเหลือ นั่นละจิตที่บริสุทธิ์ จิตทีห่ลุดพนแลวไมมีอะไรในสมมุต ิหมดโดยสิ้นเชิง 

เราอยูกับโลกเราก็อยูไปอยางน้ีจะวาไง ใครจะวาดีวาชั่ววาอะไรเราไมเคยสนใจ 
ดีชั่วเหลานี้เปนสมมุติทัง้หมด อันนั้นคืออะไรเอื้อมไมถงึ นี้สมมุติ อันนั้นวิมุตติ สมมตุิ
มันก็วิ่งอยูตามขั้นสมมุตขิองมัน ถึงอนันั้นแลวมันไมเขา 

เวลาอยูในวัดก็ขอใหดูหัวใจตัวเอง บรรดาพี่นองทั้งหลายที่เขามาในครัวก็เยอะ 
ในวัดก็ไมนอย เพิ่มขึ้นทุกวัน วันนี้ตั้ง ๔๐ กวาพระ เราก็ยิ่งหนัก ไหลเขามาๆ ไมทราบ
จะทํายังไง ยิง่แกลงไปภาระยิ่งหนักเขาๆ เร่ืองราวเพิ่มเขาๆ เราคิดวาจะอยูสบายๆ วัน
หนึ่งๆ อยูสบายไมมีเร่ือง ถาเราอยูลําพังเราสบาย คือสบายเลยสมมุติ วาใหมันชัดเจน 
นั่งอยูที่ไหนสบายหมด วางหมดโลกธาตุ หัวใจดวงนี้วางจากสมมุติแลวไมมีอะไร ยนื
เดินนั่งนอนดวยความวางลวนๆ เลย 

นั่นละทานวา สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต ดกูอน โมฆราช เธอ
จงเปนผูมีสติทุกเมือ่ พิจารณาโลกใหเปนของสูญเปลาวางเปลา ถอนอัตตานุทิฏฐิ
ความเห็นวาเปนเราเปนเขาซึ่งเปนกางขวางคอออกเสีย จะพงึหลุดพนโดยไมตองสงสัย 
ความตายจะตามไมทันผูพิจารณาโลกเปนของวางเปลา จิตเมื่อวางเต็มที่แลวไมมีอะไร
ตาม ตามไมทัน มันไมวางน่ันละมันถึงตามกันทันทุกวันนี้ ความยุงเหยิงวุนวายคือความ
ไมวางของใจ ถาความวางของใจเต็มเหนี่ยวแลวไมมีอะไร หมด 

สงสารก็สงสารทั่วโลกเสมอกันหมด เราพูดจริงๆ  ไมไดไปหนักคนนั้นไปหนัก
คนนี้ เสมอกันหมด ถาจะเปนจุดก็เปนจุดเสียเฉพาะๆ เพียงเทานั้นๆ แตไมติด แนะ 
ไมติดรักไมติดชัง ไมตดิเกลียดติดโกรธ เพียงแย็บออกมาก็ดับไปๆ  ถาพูดถึงเร่ือง
ความเสมอ เสมอทั่วแดนโลกธาตุจิตดวงนี้ เสมอหมดเลย ไมมอีะไรจะหนักจะเบาจะ
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เอนจะเอียง ไมม ี เสมอตนเสมอปลายตลอดเวลา แตการวางในสมมุติก็มีแงหนักเบา
ตางๆ กันตามสิ่งที่มาเกี่ยวของ ควรจะหนักก็หนัก ควรจะเบาก็เบา ควรจะพูดไพเราะ
เพราะพริ้งสํานวนออนหวานก็พูด ควรจะแข็งกวานั้นก็แข็ง ควรจะเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดก็
เด็ดเดี่ยวเฉียบขาด แตนี้เปนทางของธรรมเดินทั้งน้ัน ไมไดเปนทางของกิเลสเดิน 

พระพุทธเจา พระอรหันต ทานเดินตามสายของธรรม จะนิ่มนวลออนหวานนั้น
คือสายของธรรม จะดุดาวากลาวหนักเบามากนอยนั้นคือสายของธรรม จะเด็ดเดี่ยว
เฉียบขาดถึงขั้นอเปหินั้นก็คือสายของธรรม ทานเดินอยางน้ัน ทานไมไดเดินเพื่อความ
ฉิบหายกับอะไร แตผูนั้นไปสรางความฉิบหายแกตัวเองดวยความสําคัญผิดนั่นแหละ 
ทานจึงวามัชฌิมาปฏิปทา หรือสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบทุกอยางแลว ถานําไปปฏิบัติ
กพ็อจะปรับปรุงตัวเราได 

นี้ออนลงทุกวันๆ เหนื่อย วันหนึ่งๆ เหนื่อย เดินจงกรมอยูบนกุฏิโซซัดโซเซ มี
ลูกกรงอยูนัน้มันก็ไปโดนลูกกรงจนได อยางน้ันละธาตุขันธมันไมเอาไหนแลวทุกวันนี้ 
ใชมันไปอยางนั้นละ ธาตุขันธที่เดินที่เปลี่ยนแปลงนี้ก็เปลี่ยนแปลงเพราะมันนั่นแหละ 
เพราะธาตุขันธนั่นแหละ จิตจะเปลี่ยนแปลงหาอะไรไมมีจิต มีแตเปลี่ยนแปลงธาตุขนัธ
ไมใหหนักเบาเกินไป ยืนเดนินั่งนอนใหเสมอ นั่นละทานเรียกวาเปลี่ยนอิริยาบถพอให
อยูกันได ถาไมเปลี่ยนไมได ยืนนานก็ขัด เดินนานก็ขัด นั่งนานก็ขัด นอนนานก็ขัด มี
แตเร่ืองขัด จึงตองมีการเปล่ียนแปลงเรื่อยๆ ไปอยางน้ัน 

พระพุทธเจาทรงเดินจงกรมตลอดวันนิพพาน มีในตํารา พระพุทธเจา พระ
อรหันตทานเดินจงกรมตลอดเวลา อันนี้มีอยูสองแง แงหนึ่งเปนการคลี่คลายธาตุขันธ
คือความเปนอยูใหสม่ําเสมอ ไมใหหนักไมใหเบาเกินไป อันที่สอง พิจารณาโลก อันนี้
ลึกซึ้งมาก ทานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา ทานพิจารณาภายในภายนอกตลอดทั่วถงึ 
แตเวลาทานเดินจงกรมเปลี่ยนอิริยาบถนี้เกี่ยวกับเรื่องธาตุเร่ืองขันธ ก็เพือ่คลี่คลายธาตุ
ขันธเทานั้นเอง สวนจิตใจละเอียดมากทีเดียว 

ธรรมเหลานี้ใครจะไปรูได ขึ้นแรกก็พระพทุธเจาพระองคเดียว ตอมาก็มีพระ
สาวกทั้งหลายรูตามเดินตามเปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา ตอมากก็ุดดวนไปจะ
ไมมีใครเปนสรณะของใครได ตัวเองก็เปนสรณะของตัวเองไมได แลวจะเปนสรณะของ
คนอื่นไดยังไง เจาของก็ลมเหลว มองไปที่ไหนมีแตความลมเหลวเต็มบานเต็มเมือง
เต็มผูเต็มคนเต็มสัตว ไมมีอะไรที่จะยับยั้งชั่งตัวพอเปนหลักเปนเกณฑไดเลย เหลว นั่น 
เอาธรรมเขาไปจบัปุบในใจ อะไรจะลมเหลวๆ ธรรมไมลมเหลว ธรรมตรงแนวเลย สบาย 

จะทุกขจะจนจะมั่งจะมีนั้นอยูภายนอก ใจกับธรรมอยูดวยกันแลวเสมอเลย สมบัติ
แทคือธรรม ถาเขาถึงใจแลวใจจะอบอุนทันที ถาไมมีธรรมเขาถึงใจ อะไรจะมีมากมีนอยไม
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สําคัญลมเหลวไปไดทั้งนัน้ ถาใจกับธรรมอยูดวยกันแลวสะดวกสบาย อยูไหนสบายๆ นี่
ก็ออนลงทุกวันๆ เมื่อวานนี้ก็ไปเยี่ยมดูเจดียแมชีแกว ที่ไปนี้วาเหวพวกมีชีวิตอยู เขาใจ
ไหมละ ผูตายแลวก็ตายหายหวงแลวเราไมเปนอารมณ แตผูยังมีชีวิตอยูที่เคย
เกี่ยวเนื่องกับเรามาตั้งแตป ๒๔๙๓ ละมัง เราไปจําพรรษาที่นั่น ๔ ป พวกนี้ก็ไดรับ
ความอบอุนเรื่อยมา เวลาเราจะจากไปเสียงรองหมรองไหเต็มบานเต็มสํานักชี กอ็ยาง
นั้นละจะใหวาไง เราไปอยูนั้น ๔ ป เวลาเราจะจากไปเสียงรองหมรองไห เอะ ทําไง นี่ก็
ตองไปเกี่ยวโยงกันอยูนัน้ 

เมื่อวานนี้ก็ไป เอาของไปสงๆ ใหแลวปจจัยก็ไปมอบเอามามอบใหผูที่มชีีวิตอยู 
ผูที่ตายไปแลวก็แลว อยางแมชีแกวหายหวงแลวเราไมสงสัยละ หายหวงแลว ไปดวย
เรียกวาสุคโตเลยโลกไปแลว อันนี้พวกยังมีชีวติอยูก็เกี่ยวโยงกันกับความอดอยากขาด
แคลน ไปเราก็เอาอะไรๆ ไปมอบ ปจจัยไปมอบ อยางน้ันละ ไปอยูเร่ือยๆ วาเหวมาก 
ทางนั้นอยูไกลก็ตามนะหวยทรายจิตใจมาอยูนี่ เพราะเราเคยอยูที่นั่นมานาน จิตใจมา
อยูนี่พวกสํานักชีทั้งหมด เมื่อวานนี้วา ๑๙ คนพวกแมชี นับดูเมื่อวาน ๑๙ คน เราก็ให
คนละพันๆ ๑๙ พัน แลวก็เอาปจจัยมอบไวสําหรับสวนกลางหาหมื่น เราไปทีไรทํา
อยางน้ันๆ สวนอาหารการกินเคร่ืองกระปงกระปองนี้เอาใหเต็มรถเลย เทปวะลงไป 
เปนอยางน้ันละไปเยี่ยม 

สํานักนั้นจิตใจอยูทางนี้นะ ถึงจะหางกันมาหลายปก็ตาม อํานาจแหงคุณธรรม
ไมจืดจาง เราไปอยูนั้น ๔ ป เราไมลืมเวลาจะจากมารองหมรองไห อูย อึกทึก ทั้ง
ชาวบานชาววัด มันก็จําเปนตองจาก แนะ จะวาไง เวลามีโอกาสก็ไปเยี่ยมๆ แลวการ
เทศนาวาการไมเอาเดี๋ยวนี้ไมสอน เขามาเขาก็มารอ เราก็ไปดนูั้นเสร็จแลวก็พูดสองสาม
คํา มอบนั้นมอบนี้เสร็จออกเลย เทานั้นเขาก็พอใจ 

แมชีแกวนี้อัฐิของแกกลายเปนพระธาตุสวยงามมากนะ แกผานไปไดป ๙๕ ๙๓ 
เรายอนกลับมาจําพรรษาหวยทราย ๙๒ พอแมครูจารยมั่นมรณภาพ ๙๓ เรายอนกลับ
มาจําพรรษาที่หนองผือเพื่อความอบอุนแกชาวบานทั้งหลาย ๙๔ นั่นละถึงไดไปหวย
ทราย ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ไปอยูนั้นได ๔ ป จากน้ันก็ลงจันท ไปจําพรรษาที่จันท หลังจาก
จันทก็มาสรางวัดเปนลําดับลําดามา ตั้งหาหกสิบปแลวมั้ง ๙๓ ๙๔ จนกระทั่งปานนี้ ปนี้ 
๕๐ จะ ๖๐ ใชไหม นั่นละจากหวยทรายไป ๕๖ ป ไปสํานักหวยทราย 

เอ เร่ืองหลวงปูมั่นนี่ทานทํานายสําคัญมากนะ เราไมลืม กไ็มรูอีโหนอีเหนอะไร
เขามาเลาใหฟง เราก็ไดฟงถนัดหถูนัดใจละซิ พอเราไปที่นั่น แลวแกก็เกงนะแมชีแกว 
พอออกพรรษาแลว เออ ปนี้จะมีครูบาอาจารยทั้งหลายมาโปรดพวกเรา แปลกอยูนะ 
สมัยหลวงปูมั่นมาพักที่หนองนองเปนสมัยหนึ่งที่ใหญโตมาก คราวนี้จะมาอีกแลวนี่ 
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ออกพรรษาแลวจะมาละ แกรูแลว จากน้ันแลวใครก็จอง มคีรูบาอาจารยมาจากที่ไหน
มาพักวัดหวยทรายใหคนไปดูๆ องคนี้ใชไหมๆ ไมใชๆ แกปฏิเสธเร่ือยเลย พูดใหมัน
ชัดเจนเสียวางี้เลย พอถึงวาระของเราไป พอเราไปถึงปบออกมาดู แลวองคนี้ใชไหม 
องคนี้แหละใชที่สุดเลย ใชเต็มเหนี่ยวเลย 

พูดใหมันตรงไปตรงมา พอมองเห็นเทานั้นไมทราบมันลงมันกลัวมันอะไร
เคารพในอรรถในธรรมมันถึงกันหมดในขณะเดียวกันแกวา ทั้งจะปวดหนักปวดเบาแก
วางั้นนะ พอเห็นเทานั้นละทั้งจะปวดหนักปวดเบา องคนี้แหละวางั้นเลยชีนิ้วเลย นี่
แหละองคจะสอนพวกเรา แตคอยดูไปทานจะสอนไหมแกวา มีขอแมอยู ทานจะสอน
เราไหมคอยดู แตองคนี้แหละวางั้นเลย นั่นเห็นไหมละแกชี้เลยนะ พอไปถึงก็สอน
หรือไมสอนไลแกลงจากภูเขา นี่สอนหรือไมสอน เอาขนาดนั้นนะไลแมชีแกวลงจาก
ภูเขารองไหอี้ๆ ลงไปเฉย น้ําตานี้ไมมีประโยชน น้ําธรรมตางหากมีประโยชน น้ําธรรมที่
เราสอนถาไมรับแลวไมเกิดประโยชน น้ําตาอยูที่ไหนก็มี 

ลงไปแกก็คดิไปพิจารณา หมดหวังแหละ ก็หวังจะพึ่งครูบาอาจารยองคนี้ แลวที
นี้ถูกทานไลลงจากภูเขาถึงขนาดรองไหเราจะพึ่งใครทีนี้ แกก็มาทบทวน ที่ทานไลลง
ภูเขาเพราะเหตุผลกลไกอะไร นั่นเอาตรงนี้นะ ธรรมดาครูบาอาจารยก็แนะนําส่ังสอน
โลก นี้ทานไลลงภูเขาเพราะอะไร ไมใชเรามีทิฐิมานะไมลงทานหรือ พอจิตรวมปบเหาะ
เหินเดินฟา เทวบุตรเทวดาอินทรพรหมนรกอเวจีแกเห็นหมดเลย นั่น เราคอยๆ ตี
ตะลอมเขามาๆ อันนั้นไมใชเร่ืองแกกิเลส เหมือนตาเราไปเห็น..หูฟงนั้นฟงไป เดินไป
ตามสายทางไดยินไปเห็นไปๆ ธรรมดา ความรูของจิตแบบนี้ก็แบบเดียวกันไมใชเร่ือง
แกกิเลส 

เราคอยตีตะลอมเขามาๆ จนกระทั่งถึงที่สุดละทีน่ี่ แกก็ดื้อ เพราะมันติดไมใช
อะไร จะยกโทษแกทีเดยีวก็ไมถกูเพราะไมมีใครเคยสอน แลวความรูอันนี้กเ็กิดขึ้นกบั
แกจนติด ตีเขามาไมใหออกรู แกก็เปนอยูอยางน้ันละ จนไดเถียงกัน นี่ละตอไปที่ไลแก
ลงจากภูเขา แกสูกับครูละซิ ทางนั้นตีเขามาๆ เพราะเราดูหมดแลวพิจารณาหมดแลว รู
หมดแลว แกยังไมรู แกก็มีทิฐมิานะวาแกรูแกเห็น ดีไมดีแกจะเอาความรูมาสอนเราอีก 
นั่นละขั้นสุดทายไลลงจากภูเขา รองไหลงไป 

ไปได ๔ วนั แกไปดวยความหมดหวัง หมดที่พึ่ง.ไมมอีะไรแลวก็หวังอาจารย
องคนี้แหละ ในนิมิตอะไรๆ บอกหมด แนะ แกก็บอกชดัเจน ก็หวังอาจารยองคนี้ ใน
นิมิตอะไรๆ บอกหมดเลยวาองคนี้ แลวทําไมจึงถูกไลลงภูเขาเปนเพราะอะไร แกมา
พิจารณา เพราะไมฟงเสียงทาน ทางนั้นจะออกรู เทวบุตรเทวดาอินทรพรหมเห็นหมด
นะ แกเกงมาก แตเราวานั้นมันไมใชเร่ืองแกกิเลส เราบวชมาเพื่อแกกิเลส อะไรจะแก
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กิเลสเราสอนลงไปจุดนั้น ทีนี้แกไมยอมฟงเสียง แกก็คืบคลานไปตามลมๆ แลงๆ ไป 
สุดทายเราก็ไลลงภูเขา รองไหลงไป ไดส่ีวันกลับมา มาทบทวน 

ที่ทานไลเพราะอะไรทานถึงไลลง เราผิดหรือเราถูก..พิจารณานะ ก็เพราะไม
ปฏิบัติตามทาน สุดทายทานไล เออ สมควรแลว ถาปฏิบัติตามทาน เอา ทานจะไลให
เห็นนะ ลองปฏิบัติตามทานดูซินะ ปฏิบัติตามเราก็ปฏิบัติมาแลวเปนอยางนี้ละ ทีนี้ทาน
สอนใหปฏิบัติตามทานไมยอมฟง ทานไลลงสมควรแลว แกก็เลยพลิกใหม เอาอุบาย
ของเราที่สอน เอา ทานสอนวาไงเอานี้มาปฏิบัติซิ ลงใจที่นี่ ปลอยทิฐิมานะความสําคัญ
ตนตางๆ เขามาพิจารณาตามที่เราสอน มันก็ลงผึงละซิที่นีน่ะ ลงเต็มเหนี่ยวเลยนะแก
วา จิตไมเคยลงขนาดนั้นเลย ลงอยางเต็มเหนี่ยว 

พอจิตถอนขึน้มา โอ หลายชั่วโมง พอจิตถอนขึน้มาก็หันหนาไปภูเขา เราจํา
พรรษาอยูภูเขาทางตะวันตกสํานักชี ภูเขาโนน หันหนาไปโนนกราบ แลวตอนเย็นก็พา
หมูคณะไป ถูกเราไลลงแลวสามสี่วันกลับขึ้นไป คึกคักเอาอกีนะ มาอะไรอีกขนาบ เรา
กําลังปดกวาดอยูกับเณรหนึ่ง เดี๋ยวๆ ใหพูดเสียกอนๆ มนัเปนยังไง เรากเ็ลยวางไม
ตาดที่ตรงนั้น เณรก็วางที่นั่น เขาก็ขึ้นไปลานหิน ก็เลยคุยกันที่ตรงนั้น แกก็เลาเร่ืองให
ฟงๆ วามันถูกตองแลวยอมรับแลว เราก็เสริมสอนเพิ่ม ตัง้แตนั้นมาก็ลงเลยที่นี่นะ ลง
หมดเลย นั่นละแกจึงคอยผานได ถาเปนบากับลมๆ แลงๆ ยังไงมันก็ผานไมได นี่แมชี
แกว 

แกบอกตัง้แตตนนะ ทานวา เวลาเราไปแลวนี้หามไมใหภาวนา หลวงปูมั่นทาน
ส่ัง เวลาเราไปนี้หามไมใหภาวนา จะเปนบากับโลกกับสงสารเขาก็แลวแตเถอะทานวา 
แตไมใหภาวนา คือจิตผาดโผน ถาไมมผีูมาสอนที่รูฉลาดยิ่งกวานี้จะเสียคนได
ความหมายวางั้น ไปแกก็เลาใหฟงอยางน้ันเราก็ฟง วาหลวงปูมั่นทานหามไมใหภาวนา 
เราจับจุดนั้นปุบ ตองมเีหตุผลกลไกอันหนึ่งทานถึงจะหาม สักเดี๋ยวแกกแ็ย็บออกมา
ออกแลว ออ อันนี้เอง จากน้ันเราไปแกก็ยังสูกับเรา จนไดไลลงจากภูเขา 

มีเทวดาจนกระทั่งนรกเปรตผีติดคุกตดิตะราง เมอืงผีมีหองขงัเหมือนกันนะ แก
เลาละเอียดลออมากไปเห็นหมดเลย ผีแทๆ ก็มผีีอันธพาลนะแกวา ผีเปนคนดิบคนดีผี
ดิบผีดีมี ผีอนัธพาลมีตองเอาเขากรงขังไว แกบอกอยางน้ันนะ แลวแกก็ถามเขา ขังไว
ทําไมอยางน้ี พวกน้ีพวกอันธพาลปลอยไมไดมันทําลายเขา เมืองผกี็มีหองขังเหมือนกัน 
แกไปเห็นหมดนั่นละ แตมันเห็นนอกๆ มันไมเห็นกิเลสตัวเปนภัยตอจิตใจซิถึงตีเขามา
ที่นี่ นั่นละที่แกไมยอมฟง แกตดิ เราก็เห็นใจแกอยูแกติด ถึงไดตีเขามาๆ เมื่อไมฟงไล
ลงภูเขา พอจากนั้นแกระลึกไดแกกพ็ิจารณาตามเรา มันก็รูขึ้นมายอมรับถึงขึ้นไป 



 ๘

คราวนี้หมอบเลยนะ ขึ้นไปคราวนี้หมอบเลย พอเห็นผลประจักษในวันที่เรา
สอนอยางเด็ดๆ เมื่อแกไมฟงไลแกลงจากภูเขา พอลงภูเขาแลวแกระลึกไดแกมา
พิจารณาตามเราสอนนั้นก็ไดขึ้นมา แกจึงกลับขึ้นมาอีก ของงายเมื่อไร นั่นละเห็นไหม
ความรูของผูปฏิบัติ ถาไมเหนือกันสอนกันไมได ธรรมดางูๆ ปลาๆ สอนกันไมได 
ยกตัวอยาง เราไมไดยกตนโพนตัวโออวดนะ อยางเรากับผูเฒาแมแกวนี้ซัดกันขนาดนั้น 
จนขนาดไดไลลงภูเขารองไหลงไป เอากันขนาดนั้นนะ ไมหนักไมได จากน้ันก็ไป
พิจารณาตามเรามันก็ลงตามที่เรา ลงน้ีขึ้นมาก็หมอบเลย นั่นเห็นไหมละ จากน้ันแกก็
ผานไดไมนานนะ 

เราไปป ๙๓ ไปจําพรรษาที่หนองผือ ๙๒ พอแมครูจารยมั่นลวง ๙๓ ยอนไปจํา
พรรษาหนองผือ ใหพี่นองทางหนองผือเรามีความอบอุนบาง ๙๔ ก็ไปหวยทราย แกก็
ภาวนาเกงอยูแลว ไปก็เอากันเลย ป ๙๔ เอาหนักเหมือนกัน ๙๕ ยิ่งเรงหนักเลย นั่นละ
แกผานไดป ๙๕ แมชีแกว จนกระทั่งผานมาถึงวันตายนี้หลายสิบป เพราะฉะนั้นอัฐิของ
แกจึงกลายเปนพระธาตไุดอยางรวดเร็วและสวยงาม 

คืออัฐกิลายเปนพระธาตนุี้มีอยูหลายประการ ผูหนึ่งคอยดําเนินไปๆ จิตคอย
สม่ําเสมอหลุดพนปบ จะนิพพานไปในไมชาอัฐกิ็กลายเปนพระธาตุไดเร็ว บางองคพอ
พิจารณาปุบปบ..บรรลุธรรมปงแลวก็นิพพานไปเสีย นี้อัฐิจะกลายเปนพระธาตุชา คือ
อยูระหวางจิตกับธาตุขันธมันอบรมกนัโดยหลักธรรมชาติ เปนอยูนานเทาไรอัฐิยิ่ง
กลายเปนพระธาตุไดละเอียดลออ เพราะปรกติจิตที่บริสุทธิ์นั้นมันซักฟอกธาตขุันธเปน
หลักธรรมชาตินะเปนเอง ซักฟอกอยูธรรมดา ยืน เดิน นั่ง นอนซักฟอกอยูนั้นเปนหลัก
ธรรมชาติ ทีนี้เวลาทานเขาสมาธิสมาบัตทิานเขาภาวนานั่นละซักฟอกรอยเปอรเซ็นต 
จิตเขามานี้หมดแลวซักฟอกตลอดเลย เพราะฉะนั้นจิตจึงกลายเปนพระธาตุไดชาหรือ
เร็วตางกัน เพราะจิตผูครองขันธบรรลุธรรมชาเร็วตางกัน ใหพากันเขาใจเสียอยางนี้ 
วันนี้ก็ไมมีอะไรละ วาจะไมพูดมากมนัก็มากแลวละ 
 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

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

