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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

กิเลสเทานั้นเปนกางขวางคอ
กอนจังหัน 

พระเทาไร (พระ ๓๑ เณร ๑ เปน ๓๒ ครับผม) มากเขาๆ นะพระ รวมแลว 
๓๒ นี่มันจะเปนสวมเปนถานเขาในวัดนี้นะ วัดเปนสวมเปนถาน พระเณรเปนมูตรเปน
คูถเต็มอยูในสวมในถาน เวลานี้ไปที่ไหนจะเรียกวาพระเรียกวาวัดไมสนิทใจนะ ถาเรียก
ตามสายของธรรมของวินัยแลวไมสนิทใจ ถาเรียกวาสวมวาถานสนิทใจดี พระเรา
เลอะๆ เทอะๆ มากนะทุกวันนี้ ไมวาเขาวาเรามันพอๆ กนั วัดเลยกลายเปนสวมเปน
ถานไป พระเณรกลายเปนมูตรเปนคูถเพราะปฏิบัติเหลวแหลกแหวกแนว ดูไมไดนะ 
แลวจะใหลงใจไดที่ไหน เจาของก็ลงใจไมไดจะใหคนอื่นเขามาเชื่อถือไดยังไง 

พระพุทธเจาตรัสรูเปนศาสดาเอก โลกเชื่อถือไดเพราะพระองคเชือ่ถือองค
ศาสดารอยเปอรเซ็นต เรานี่เชื่อถือตัวเองไมไดจะไปสอนคนอื่นใหเขาเชื่อถือไดยังไง 
มันขัดกันนะ ใหตั้งใจปฏบิัติพระเณร ความเพียรไดเคยย้ําแลวย้ําเลา สติเปนสําคัญ ถา
ขาดสติเมื่อไรปบขาดความเพียร ถาสติจับติดแนบอยูกับตัวตลอดเวลาแมทําหนาที่การ
งานอะไร สติติดอยูกับตวัแลวกิเลสไมเกิด ถาเราเผลอเมื่อไรกิเลสเกิดเมื่อนั้น กิเลสเกิด
ทางสังขารความคิดความปรุง สังขารออกมาจากอวิชชาผลักดันออกมา เร่ืองของปุถชุน
เปนอยางน้ีทั้งนั้น นอกจากพระอรหันต พระพุทธเจาทาน เพราะอวิชชาไมมี ไมมีอะไร
ผลักดัน มีแตธรรมลวนๆ จะออกมาแบบไหนก็เปนธรรม พวกเรามันมีแตกิเลส อะไร
ไมมีความพอดี เลอะๆ เทอะๆ ไปหมด 

ขางในก็ใหดูกันนะละเอียดลออ อยายกโทษกัน ใหยกโทษหัวใจเจาของที่มันคึก
มันคะนอง มันเปนฟนเปนไฟหาที่ระบายออก ดวยความยกโทษคนนั้นคนนี้ ติฉินนินทา
คนนั้นคนนี้ นี่ทางระบายออกของกิเลสที่มนัเผาหัวใจเรามันออกแบบนี้ ใหเก็บ
ความรูสึกไวใหดี อยาเปาะแปะๆ ปากเปราะปากบอน แลวยุแหยกอกวนทําลายกัน นี้
ไมใชศาสนา นี้ไมใชธรรมของพระพทุธเจา มาอยูสถานที่นี่ก็กลายเปนสวมเปนถานของ
ส่ิงเหลานี้ไปหมดใชไมไดนะ ดูหัวใจตัวเอง มันจะเคลื่อนตลอดเวลาเคลื่อนไหว เพราะ
กิเลสอยูในนั้นมันคอยผลักดันออกมาๆ เราไมรู เพลินวิ่งไปตามมัน มันคิดเรื่องอะไรๆ 
ก็วิ่งไปตามมนัๆ สติมีมนัไมดีดไมดิน้นะ ถาสติดี สติเผลอเมื่อไรเปนเมื่อนั้น มหาโจร
มันอยูในหัวใจเรา 

พระตั้ง ๓๐ กวาแลว ผมยิ่งเฒายิ่งแกลงไปทุกวัน อยาใหไดเปนภาระหนักเพิ่ม
เขาไปอีกนะ ผูมาปฏิบัติเหลานี้เราสอนดวยความแนใจ สอนอยางจริงอยางจัง เด็ดเดี่ยว
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ตามอรรถตามธรรม อยามาปฏิบัติเหลาะแหละๆ ใหเห็นมันดูไมได เดี๋ยวนี้พระวัดเรา
วัดใครก็ตามมันพอๆ กัน มันกลายเปนสวมเปนถานไปแลววัดเวลานี้ พระเณร
กลายเปนมูตรเปนคูถเต็มอยูในสวมในถาน ปฏิบัติเหลวแหลกแหวกแนวๆ สุดทายเขา
มาในวัดมาเรียนหนังสือทางโลกเพื่อกิเลสตัณหา หันหนาออกจากวัด ตัวอยูในวัด 
อาศัยศรัทธาญาติโยมเขากินไปวันหนึ่งๆ เพื่อเรียนวิชากิเลสตัณหาอันรกรุงรังเปนสวม
เปนถานของตัวเอง เปนอยางน้ันนะเดี๋ยวนี้ ไปดถูาหากวาเราพูดผิด มันดเูปนอรรถเปน
ธรรมเมื่อไร มันดูเปนโลกเปนสงสาร อาศัยชาวบานเขากินๆ เรียนหนังสือเปนเรื่องโลก
เร่ืองสงสาร เร่ืองสวมเรื่องถานไปเสียหมด แลวศาสนามีที่ไหน 

ไปหาในวัดก็มีแตสวมแตถาน มีแตมูตรแตคูถ สวมถานก็คือวัดเลอะเทอะๆ 
พระเณรปฏิบัติตัวเหลวแหลกแหวกแนว มีแตอยางน้ันนะเวลานี้ ผูที่มุงหนามุงตา
ปฏิบัติตออรรถตอธรรมจริงๆ แทบจะไมปรากฏแลว เอาศาสนาบังหนาๆ ตัวอยูในวัด
หันหนาออกนอกวัดๆ คนผูมีสมบัติผูดีเขาหันหนาเขาวัดหวังพึ่งวัด สวนพระนั้นหัน
หนาออกจากวัด หันไปนรกอเวจีที่ไหนก็ไมรู มีไหมในวัดปาบานตาดนี่ มันเลอะเทอะ
ขนาดนั้นนะ ศาสนาหรือธรรมแทบจะไมม ี

แมในวัดแทๆ เปนที่บรรจุอรรถธรรมคําสอนและมรรคผลนิพพาน มันก็
กลายเปนที่บรรจุมูตรคูถไปหมดแลว มันเลอะขนาดนั้นเพราะหัวใจเลอะ หัวใจต่ํา ไป
อยูที่ไหนมันก็ต่ํา เหมือนเอามูตรเอาคูถโยนขึ้นบนอากาศมันก็ไปเหมน็อยูบนอากาศ 
ตัวเราเปนมูตรเปนคูถหมดแลว ไปอยูที่ไหนมันกเ็ลอะเทอะไปหมด ใชไมไดนะ ใหพร 

หลังจังหัน 

 นี่ลูกสาวอาจารยชาลี อาจารยชาลีเปนครูของเราอาจารยของเรา เรารักมากมา
ตลอดทกุวันนี้นะ ไมไดจดื รักครูชาลีอาจารยชาลีนี้รักมาตลอด อยางน้ันละถามันถึงใจ
แลวถึงตลอด โห เปนคนประหยัดมัธยัสถ บรรดาครูทั้งหลายเราเห็นมา ในโรงเรียน
หนึ่งๆ มีหลายครูๆ ทีนี้ครูกิริยามารยาทการประพฤตติัวตางกันๆ แตครูคนนี้หาที่ตอง
ติไมได เอาตรงนั้นนะ ประหยัดมัธยัสถเกง การสงเคราะหสงหาก็เกง ประหยัดมัธยัสถ
แตไมใชคนตระหนี่ คนรูจักประมาณ มีขอบมีเขต เปนอยางน้ันนะ ไมลืมเนื้อลืมตัว เขา
ไดหมด 

พอนานา พออาอา พอปาปา เขาไดหมดเลย อาจารยชาลีนี่เราดูอยูทุกระยะ 
เพราะฉะนั้นเราถึงรักละซิ ตั้งแตตนมาจนกระทั่งปานนี้ไมเคยจืดจาง เรารักอาจารยชาลี 
พอของเดก็คนนี้ โห หายาก ผูใหญจะเปนตัวอยางเปนคติอันดีแกเด็ก เปนที่อบอุนให
เด็ก เชนอยางครูใหเด็กนักเรียนรักอยางน้ีหายากนะ นักเรียนเปนเด็กมันก็คน ดูอยูนี่
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ใครดีไมดี เราไดชมมาตลอดอาจารยชาลีครูชาลี ไดชมมาตลอดเลย ไปทีไ่หนๆ ไมลืม
เนื้อลืมตัว ประหยัดมัธยัสถ ไมสุรุยสุราย 

ลูกมีเทาไรเลี้ยงใหญโตหมด ดวยความประหยัดมัธยัสถ เพื่อลูกเพือ่เตาเพื่อ
อะไร ไมเพื่อสุรุยสุราย ตางกันนะ เราถึงไดชมมาตลอด ตอนเปนนักเรียนก็ชมมา
ตลอดๆ จนกระทั่งมาบวชเปนพระกย็ังไดชมความประพฤติของอาจารยชาลีคนนี้ อันนี้
ก็มาตอบรับกันเวลาอาจารยชาลีเคารพลูกศิษย อูย ยิ่งเคารพมาก เคารพมากจริงๆ 
อาจารยชาลีเคารพลูกศิษยอีตาบัวนี่ เคารพมาก เคารพอยางถึงใจจริงๆ  

เกี่ยวกับเรื่องนักภาวนา ผลของการภาวนาเปนเครื่องใชตางกัน นักภาวนา
กระแสจิตแรง กระแสจตินุมนวล กระแสจิตออนเบา มีเปนขั้นๆ กระแสจิตรุนแรงม ี
อยางทานอาจารยลีเรา ทานอาจารยลีกระแสจิตรุนแรง หลวงปูมั่นมีทัง้นุมนวล มีทั้ง
รุนแรง อยางทานอาจารยลีนี้กระแสจิตแรง เวลาทานทําน้ํามนตใหใครนี้เราก็ดู ทานใส
พรึบลงไปเลย คือกระแสจิตไปพรอมกันพรึบเลย แตคนดูภายนอกไมรู คือไปตาม
กระแสจิต นุมนวล ผาดโผน รุนแรง แตเปนคุณทั้งน้ันนะพูดนี้ เปนคุณประโยชนทั้งน้ัน 
หากมีหนักมีเบาตางกัน 

ทานอาจารยฝนมีหลายแบบ ทั้งนุมนวลทั้งแข็ง ในวงปฏิบัติทานรูกันไดดี วง
ปฏิบัติเรียกวาครอบครัวปฏิบัติ เหมือนครอบครัวในบานในเรือนของเรา แตละ
ครอบครัวๆ รูเร่ืองของกันและกนัหมด แตคนอื่นไมรูดวย ทีนี้ครอบครัวในวง
กรรมฐานก็เหมือนกัน ครอบครัวคือวงกรรมฐาน แยกออกไปก็เปนวัดนั้นวัดนี้ สวน
ใหญอยางสายทานอาจารยมั่น ครอบครัวใหญรวมอยูในจุดนี้ ทานภาวนาเปนยังไงทาน
เลาสูกันฟงๆ ในครอบครัวของทาน คนอื่นๆ พระอื่นๆ จะไปรูเร่ืองของทานไมได ทาน
ไมพูดใหฟงงายๆ ถาเปนพวกเดียวกันมีอะไรถึงไหนถึงกัน 

การปฏิบัติเพื่อรูเพื่อเห็นทําไมจะไมรูถาตั้งใจปฏิบัติ ถาไมตัง้ใจปฏิบัติ สักแตวา
เปนกรรมฐาน อยางน้ันก็ไมเปนทา ถาปฏิบัติเพื่ออรรถเพื่อธรรมจริงๆ รูไมสงสัย ธรรม
นี้ธรรมเพื่อรู สอนเพื่อรู ส่ิงที่ใหรูเปนของมีอยู มีแปลกๆ ก็มีทานอาจารยฝนทานมาเลา
ใหฟง อยูเขาใหญ คือตอนนั้นทานไปภาวนา แตไมอยูในเขาใหญจริงๆ อยูกลางดง
ใหญนั่นแหละ ทานไปภาวนาอยูแถวนั้น ทานออกจากโคราชไป สวนมากทานมักจะอยู
วัดสาลวันกับทานอาจารยสิงหหลวงปูสิงห 

วัดสาลวันเปนวัดที่เราเคยพักอยูตลอด เวลาเรียนหนังสือก็เรียนอยูที่โคราช วัด
สุทธจินดา เวลาวางไปฟงเทศน นิสัยเราชอบฟงเทศนกรรมฐาน คือเทศนกรรมฐานมัน
เหมือนแมกลอมลูกดวยบทเพลง ตตีะลอมๆ เขามาจิตสงบ เหมือนแมรองเพลงกลอม
ลูกใหหลับนั่นแหละ แบบนั้นแหละ ทีนี้เวลาเรียนหนังสือ เพราะเรามันหลายสํานักการ
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เรียนนี้ เปลี่ยนสํานักนั้นสํานักนี้ เปลี่ยนเรื่อย ระยะนั้นไปอยูโคราช ทีนี้พอเวลาวางก็ไป
ฟงเทศนที่วดัปาสาลวัน ไปนั่งตรงหนาธรรมาสนทานอาจารยสิงหหลวงปูสิงห ทาน
เทศนเราไปนั่งตรงหนาเลย จนทานจําได ไมไดจําชื่อก็ตาม แตจําหนาจําตาจําทุกส่ิงทกุ
อยางได 

ที่ทราบนี่เพราะทานพูดใหพระทั้งหลายฟง เออ พระหนุมองคนี้สําคัญนะทานวา
งั้น เราเรียนหนังสือตอนนั้นไดหาหกพรรษา พระมาเลาใหฟง พระวัดสาลวันนั่นละมา
เลา คือวันวางของเรา เชนวันพระก็วาง วันพระหยุดเรียนหนังสือ ทางโนนทานประชุม
ทางวัดสาลวัน ในระยะที่เราเรียนหนังสือนั้น ๔ วันทานประชุมทีหนึ่งตอนบายโมงๆ เรา
ก็ทราบหมด พอถึงวันทีท่านจะประชุมเราวางทางนี้เราไปเลย ไมสนใจกบัใคร เร่ืองรถ
เร่ืองราอยาไปถามในเมืองไมมีรถนะ โคราชทั้งโคราชไมมีรถแตกอน เดินปุบเลย วันนี้
ทานจะเทศน พอดีโรงเรียนเราปดเราหยุด ไปเลยไปนั่งตรงหนาทาน 

เพราะไปดวยความสนใจ ฟงดวยความสนใจจริงๆ จนกระทั่งทานไดมาพูดให
พระทั้งหลายฟง พระหนุมองคนี้สําคัญนะทานวา นั่งอยูหนาธรรมาสนนั่น ทานไมรูจัก
ชื่อเรา ทานบอกวาพระหนุมองคนี้สําคัญอยูนะ มานั่งอยูเหมือนหัวตอ ทานพูดตรงนี้ 
พอมานั่งปบเหมือนหัวตอ ฟงเทศนฟงอะไรเหมือนหัวตอ คือตรงแนวๆ คําวาหัวตอ
หมายความวานั่งตรงแนว ไมเอนไมเอียงไมโยกไมคลอน ไมงวงเหงา นั่งตรงแนว ทาน
บอกวานั่งเหมือนหัวตอเลยทานองคนี้ ตอนนั้นเราเรียนหนังสืออยูโคราช เวลาวางเชน
วัดปดโรงเรียนของเรา เปนวันเปดประชุมของทาน เราไป ทานไดเลาใหพระในวัดนั้น
ฟง แลวพระในวัดเหลานั้นก็เปนเพื่อนกันกับเรา พอทานเลาอะไรก็เลาใหเราฟง พระ
หนุมองคนี้สําคัญอยูนะ นั่งอยูหนาธรรมาสนนี่นะ 

ทานไมถามถึงวัดนั้นวัดนี้เลยนะ ทานบอกแตวาพระหนุมองคนี้ แตทานรูวาเปน
ปริยัตกําลังเรียนหนังสือ พระหนุมองคนี้สําคัญอยูนะ มานั่งอยูหนาธรรมาสนนี่ นั่ง
เหมือนหัวตอ ตลอดฟงเทศนฟงอะไรนิ่ง แปลกอยูนะพระหนุมองคนี้ พระมาเลาใหฟง 
ทานเองก็ไมไดคุยอะไรกบัเราละ จนกระทั่งแกพรรษาแลวนี้ถึงไดพูดไดคุยกับทานบาง 
ตอนหยุดเรียนออกปฏิบตัิกรรมฐานเต็มเหนี่ยวแลวมาพบกัน ไดสมาคมกันตอนแก 
ทานแกแลวเรายังหนุมอยู เลยสนิทสนมเคารพกราบไหวทานอยูตลอดมา จนกระทั่ง
ทานมรณภาพจากไป เรียนหนังสืออยูเราก็สนใจปฏิบัติอยูอยางน้ัน 

มันหากเปนอยูในจิตนะ พูดใหลูกหลานทั้งหลายฟง มันเปนอยูลึกๆ ไมเคย
แสดงใหใครฟงวาเราก็คือคนภาวนาองคหนึ่ง ทั้งๆ ที่เรียนหนังสือก็ไมปลอยวางภาวนา 
หากไมใหใครทราบ เร่ืองภาวนาไมพูดเลย เราทําของเราอยูตลอด อยูกบัพระลิงพระ
คางก็อยูดวยกัน เขาเปนลิงเราเปนลิงเหมือนกัน ภายนอกกิริยาแสดงอาการหยอกเลน
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กันบางเหมือนลิง ลิงของพระ เขาใจไหม ลิงพระกับลิงในปามันตางกัน ลิงพระแบบ
หนึ่ง สนิทสนมกันพูดหยอกเลนกันอะไรเหมือนลิง เราก็เลนกับเขาเหมือนลิงเหมือนกัน 
แตภายในลึกๆ ไมปลอยนะภาวนา แตไมเคยเลาใหใครฟง มันฝงลึกๆ อยูอยางน้ัน มุง
หนาจุดนี้จะออกปฏิบัติ ความมุงมุงที่จะออกหากไมมีใครทราบดวย 

เวลากลางคืนดึกๆ หยุดเรียนหนังสือเรียบรอย หกทุมลวงไปแลวลงไปเดิน
จงกรม พระเงียบหมดแลวลงไปเดินจงกรม ไปเผลอคําหนึ่ง อยางน้ันละพูดกับพวก
เดียวกันมันพูดไมไดนะ แขนซายแขนขวาจะตีแขนไหนมันก็แขนเจาของ นี่ก็เหมือน
อวัยวะเดียวกัน เราเดินจงกรมอยูเงียบๆ เพื่อนมาถาม ทําอะไร เราเลยเผลอวา เราเดิน
จงกรม เหอ จะไปสวรรคนิพพานเดี๋ยวนี้เหรอ รอกันเสียกอนนะ เรียนหนังสือจบแลว
คอยไปดวยกนั มันไปหรือไมไปก็ไมรูไมทราบกับหัวมันละบักหานั่น อยางน้ันละมันพูด
หยอกกัน 

จากน้ันเราแกใหมเราเผลอ ทีหลังเวลามาเจอวาทําอะไร โอ เปลี่ยนบรรยากาศ 
นั่งดูหนังสือนานมาเปลี่ยนบรรยากาศ ความจริงเดินจงกรม พลิกใหม ทีแรกวาเดิน
จงกรม จะไปสวรรคนิพพานเดี๋ยวนี้เหรอ แนะมันเอาอยางน้ันนะ มันนาโมโห ทําอยู
อยางน้ันละเราไมใหใครรูทําภาวนา หากเปนอยูลึกๆ ในจิต ใครไมรูละวาเราภาวนา 
เรียนหนังสืออยูดวยกันเปนลิงเปนคางเหมือนกัน แตใครไมรูภายในของเรา เขาในหอง
เงียบเขานั่งภาวนาไมใหใครรู เวลาเดินจงกรมกต็อนดึก ลงมาเดิน พอหมูเพื่อนถามก็
บอกวาเดินเปลี่ยนอิริยาบถ เปลี่ยนบรรยากาศ นั่งเรียนหนังสือนาน วาไปอยางน้ันเสีย 

พอหยุดจากเรียนก็ออกเลย เพราะจิตมุงมั่นอยูแลว มันหนักแนนอยูในมรรคผล
นิพพาน มีแตวาใครจะมาปลดปลงความสงสัยในมรรคผลนิพพานใหเรา ก็มองเห็นแต
หลวงปูมั่นองคเดียว องคนี้ละองคที่จะปลดปลงเรื่องมรรคผลนิพพานใหเรา จะเบิก
กวางใหเห็นทางมรรคผลนิพพาน มาก็เอาจริงๆ เปรี้ยงๆ เลย เบิกกวางออกหายสงสัย 
เร่ืองมรรคผลนิพพานหายสงสัย ชี้เขานี่ๆ ไมมีอะไรปดมรรคผลนิพพาน มีกิเลสเทานั้น 
เอา เปดออกเปดดวยจติตภาวนา พระพุทธเจาเปดดวยภาวนา สาวกทั้งหลายเปดดวย
ภาวนา อยางอื่นไมได เปดกิเลสตองเปดดวยจิตตภาวนาทานวา ใสเปรี้ยงๆ เลยพอแม
ครูจารยมั่น เปดจริงๆ นะ 

ตั้งแตนั้นมาถึงใจ หายสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพาน เอาละที่นี่เราจะจริงหรือไม
จริง ตองจริง ไมจริงตายเทานั้น นั่นละความเพียรของเรามันถึงเด็ดซิ เอาจริงเอาจังเรา
ไมเหมือนใคร วาอะไรขาดสะบั้นไปเลยไมเหมือนใคร นิสัยอันนี้มันจริงจังมาตั้งแตเปน
ฆราวาส เรารูนิสัยเราตอนเรามาบวชแลวนี้ ไปเรียนหนังสือไปเห็นความสัตยความจริง
อยูในหนังสือ เราก็ยอนกลับมาถึงฆราวาสของเรา ตั้งแตเปนฆราวาสมันจริงอยูนะ ถาลง
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ไดล่ันคําอยางไรแลวเปนอยางน้ัน เปนอื่นไปไมได จนพอไวใจ ถาลงมันไดล่ันคําแลว
เอาเถอะไอนี ่บอกลูกคนนี้ถาลงมันไดล่ันคํา เอาเถอะ วางั้น ถามันไมไดล่ันเฉยอยูนี้อยา
ไปใชมัน ไมไดเร่ือง คือถาไมทํามันเฉย อยากทําก็ไดไมอยากทําก็ได ถาวา เอา จะทําให
เทานั้นละ ปุบเลย ใสขาดสะบั้นไปเลย เรียบเลยเชียว เปนอยางน้ันนิสัยเรา 

ทีนี้เวลาออกปฏิบัติก็จริงจังอยางน้ัน เราจึงไดสรุปความลงวาภาระในโลกสงสาร
นี้ ไมมีอะไรจะหนักยิ่งกวาจิตตภาวนาฆากิเลส เร่ืองฆากิเลสน้ีหนักมากที่สุด เราเห็นใน
ตัวของเรา ถึงขั้นจะสลบไสลก็มีแตไมสลบ ถึงขั้นนั้นละจะสลบไสลก็มี ฟดกัน เชนอยาง
นั่งตลอดรุงๆ นี้เอาจนกนแตก ฟงซนิะ เปนยังไงเด็ดหรือไมเด็ด ฟาดจนกนแตก กน็ั่ง
คืนนี้แลว เวนคืนหนึ่งหรือสองคืนนั่งอีก นั่งอีกๆ ทีแรกก็ออกรอนกน ตอมามันก็พอง 
จากพองมันก็แตก เพราะน่ังไมหยุดนั่งตลอดรุง 

จนพอแมครูจารยร้ังเอาไว ทานรั้งนะไมงั้นมันยังจะเอาอีก เพราะนิสัยมันผาด
โผน ทานเปนฝายรั้งเสมอ เพราะทานเห็นนิสัยของเราทําอะไรเอาจริงเอาจังมาก 
เพราะฉะนั้นเวลาออกประกอบความพากเพียร ทานวาจะไปกี่องค ไปองคเดียว เออ
ทันทีเลย ทานมหาไปองคเดียวนะใครอยาไปยุงทาน ทานรูนิสัยวาเอาจริงเอาจังมาก
ทีเดียว ถาวาไปองคเดียวทานพอใจ ทานชี้สายนิ้วไปตามพระที่นั่งอยูนั้น ใครอยาไปยุง
ทานนะ ทานมหาไปองคเดียว เราก็ไปองคเดียวจริงๆ กลับมานี่หนังหอกระดกู ทานก็
เห็นหนังหอกระดูก เนื้อไมมี มันผอมมันโซ ดัดสันดานกิเลส ฆากิเลสเราก็จะตาย ฟด
กันอยางน้ันแหละ 

จึงวาหนักมากนะฆากิเลส ใครยังไมไดฆากิเลสอยามาอวดนะวางานนี้หนักงาน
นั้นหนัก อยา ใหไดฟดกับกิเลสเสียกอน งานครอบโลกธาตุคืองานของกิเลสทําบน
หัวใจสัตว หนักมากนะ แกกิเลสลงไดแลวโลงหมด ไมมีอะไรติดในหัวใจ วางเปลาไป
หมดเลย กิเลสเทานั้น นั่น เปนกางขวางคอ พอกเิลสขาดสะบั้นไปแลวโลงหมดโลกธาตุ 
ไมมีเลย จึงไดชี้นิ้ววากิเลสเทานั้นเปนกางขวางคอ กลืนอะไรไมลง มีกิเลสเทานั้น พอ
กิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดมันโลงหมด โลกน้ีวางไปหมดเลย ออ กิเลสเทานั้นปด พอ
กิเลสขาดลงไปแลวมันวางหมด แสดงวากิเลสเทานั้นปด เปนอยางน้ันละ 

นี่ก็ตั้งแตออกปฏิบัติ ที่เอาจริงเอาจังมาก เอาเปนเอาตายเขาวาเลยก็เปนเวลา ๙ 
ป ตั้งแตพรรษา ๗ พรรษา ๗ หยุดเรียนหนังสือเขาปาเลย จนกระทั่งพรรษา ๑๖ เปน
เวลา ๙ ป พรรษา ๑๖ จําไดจนกระทั่งวัน ฟดกนัลงขาดสะบั้นลงตกเวทีไป กิเลสพังลง
ในคืนวันนั้น อยางที่วาใหฟง นั่นละ ๙ ป เอาหนักขนาดนั้นนะยังตั้ง ๙ ป ไปคนเดียว
ทั้งนั้น พอแมครูจารยมั่นทานสงเสริมดวย ทานมหาใหไปคนเดียว ใครอยาไปยุงทาน 



 ๗

ทานรูวาเอาจริงเอาจังทุกอยาง ขนาดนั้นก็เปนเวลา ๙ ปถึงไดฟาดินถลมลง จากน้ันมาก็
วางหมดโลกธาตุ วาใหมันชัดๆ  

สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต 

อตฺตานุทิฏฐึ อูหจฺจ  เอวํ มจฺจุตฺตโร สิยา 

เอวํ โลกํ อเวกฺขนฺตํ  มจฺจุราชา น ปสฺสต ิ

ติดหัวใจเราตลอดเลย ดูกอนโมฆราช เธอจงเปนผูมีสติทุกเมื่อ ฟงซิวา เธอจง
เปนผูมีสติทุกเมื่อ พิจารณาโลกใหเปนของสูญเปลา ถอนอัตตานุทิฏฐิซึ่งเปนเหมือนกาง
ขวางคอนี้ออกเสีย จะขามพนพญามจัจุราชเสียได พญามัจจรุาชจะตามไมทันผูพิจารณา
โลกเปนของสูญเปลาอยูอยางน้ี ทานสอนพระโมฆราช พระโมฆราชก็ตรัสรูธรรมดวย
ธรรมบทนี้แหละ เวลามันมาเปนก็เปนแบบเดียวกัน ถึงขั้นมนัวางมนัวางจริงๆ กิเลส
ขาดเทานั้นวางไปหมด 

โลกอันนี้ไมมีอะไรขวาง มีแตกิเลสขวาง ติดเขาติดเรา ภูเขาทั้งลูกไมตดิแตมา
ติดเขาติดเรา กาวไมออก อะไรๆ ก็มาติดเราเสีย ติดเขาเสีย วาสูงวาต่ํา วาอยางน้ัน
อยางน้ี กาวไมออก นี่เรียกวาภูเขาภูเรา ติดตรงนี้ พอแกอนันี้ขาดไปหมดแลวโลงไป
หมด ไมมีอะไรเปนเขาเปนเรา มีแตธรรมลวนๆ ออกแสดง เอา จะออกแสดงแบบ
ไหนนะวาอยางน้ีเลย มันโลงไปหมดแลวนี่ ควรแกธรรมแบบไหนผูเขามาศึกษา เอา ให
ติดไมมี มันออกรับกันผงึๆ เลย ก็มันเปดอาไวหมด มีแตธรรมลวนๆ เต็มหัวใจ ไมมี
อะไรเขามาขวางมันก็ออกไดเต็มเหนี่ยว ตามแตผูที่มาศึกษาอบรมจะไดรับไปมากนอย
เพียงไร น้ําหนักของธรรมก็ออกตามนั้นๆ ทานผูมุงอยางเต็มที่แลวก็พุงเลยเชียว การ
เทศนอยางพุงเลยนี้ยิ่งเทศนไดเร็ว ยิ่งคลองตัว 

เทศนแกงหมอใหญกับแกงหมอเล็กตางกัน แกงหมอใหญตแีรงๆ ก็จะถูกหัว
เด็กถูกหัวคนแก ไออนัธพาลมันแอบอยูขางหลังมันก็สนุกเลนตัวละซิใชไหม สําหรับ
พระผูมุงอรรถมุงธรรม มุงตอมรรคผลนิพพาน ใสเปรี้ยงเลยเทียว ขาดสะบั้นไปไมมี
อะไรเหลือ ธรรมะออกเต็มเหนี่ยว ผูฟงรับเต็มเหนี่ยวมันก็รับกันไดผึงๆ เลย พอกิเลส
ขาดสะบั้นจากใจแลวไมมีอะไรของในโลกน้ี ไมมีอะไรติด ติดเขาก็ไมมี ตดิเราก็ไมมี มี
แตธรรมลวนๆ เว้ิงวางไปหมดเลย 

จิตดวงนี้ละกิเลสเขาไปขวางใหติดเขาติดเรา พอกิเลสตัวติดเขาติดเราขาดสะบั้น
ลงไปแลวมันโลงไปหมดเลย ไมตดิอะไร ไมตดิตัวเองเสียอยางเดียว ติดเราก็คือกเิลส
ของเรานั่นแหละ ติดเขาก็กิเลสของเขากิเลสของเรามันมากระทบกระเทือนกัน กาวไม
ออก พอหมดเขาหมดเราแลวโลงไปหมด นั่นละจิตของพระพุทธเจาของพระอรหันต
ทานโลงอยางน้ัน โลงไปหมด ไมมีอะไรมาติด หมดโดยประการทั้งปวง ผลแหงการ



 ๘

ปฏิบัติจิตตภาวนาเปนอยางน้ี ถาเอาจริงเอาจังจะรูอยางน้ีจริงๆ เปนอยางอื่นไปไมได 
เพราะธรรมนี้สอนเพื่อรูอยางน้ี ถาปฏิบัติเต็มอยางน้ีแลวตองรูอยางน้ีเห็นอยางน้ี
ดวยกัน พระอรหันตทั้งหลายรูอยางนั้นละ เพราะทานปฏิบัติอยางน้ัน วันนี้พอเทานั้น
ละ เทศนพอหอมปากหอมคอก็เอาละวันนี้ 
 

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/

