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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

คนดีใหสั่งสมความดีตลอดไป
ผูกํากับ ปญหาทางอินเตอรเน็ตครับ นมัสการหลวงตาคะ หนูเคยไปกราบหลวงตา
ที่วัดปาบานตาดเมื่อ ๑๓ ปที่แลว ตอนนั้นหนูโงเขลาเบาปญญาไมรูจักหลวงตา มาตะลึง
ตอนที่หลวงตาบิณฑบาตมีคนมารอใสบาตรยาวเปนกิโล เกิดมาหนูเพิ่งเจอเลยเกิดศรัทธา
หลวงตาตั้งแตนั้นมาเจาคะ หนูขอกราบเรียนถามดังนี้
ขอ ๑. การเดินจงกรมนั่งสมาธิ จําเปนตองใชเวลาเทากันไหมเจาคะ คือนั่ง ๑ ชม.
เดิน ๑ ชม.นะเจาคะ
หลวงตา เรื่องเวลาเทากันไมเทากัน ตามแตเจาของจะกําหนด บังคับเจาของอีก
ประเภทหนึ่งๆ นะ แตเรื่องสติใหติดแนบดวยกันทั้งนั้น ที่จําเปนมากเปนพื้นฐานคือสติ จะ
เดินจงกรมกีน่ าทีกี่ชั่วโมงก็ตาม นั่งสมาธิกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตาม สติตองเปนพืน้ ฐาน นี่เรียกวา
ถูกตองดวยกันทั้งสอง จะกําหนดเวลาสั้นยาวไมสําคัญ อันนั้นเปนเรื่องของอิริยาบถ การ
เปลี่ยนแปลงเปนความเคลื่อนไหวของรางกาย เดินนานเปนยังไง นั่งนานเปนยังไง ก็ตองมี
พลิกมีเปลี่ยน แตสติเปนพื้นฐาน นี่เรียกวาความเพียร เอาวาไป
ผูกํากับ ขอ ๒. ครับ การเดินจงกรมหนูมีสติไดดีกวานั่งเจาคะ ไมเคยหลุดอารมณ
ออกจากกรรมฐานเลย และจิตจะเกาะกับรางกายตั้งแตศีรษะจรดปลายเทา แตพอนั่งยังไม
ทันถึง ๑ นาทีก็หลับในทุกที ทั้งๆ ที่พยายามดึงสติใหอยูทที่ องเพือ่ ตั้งภาวนา ชางยากเย็น
เหลือเกินกวาจะลากเจาสติมาได แลวก็กลับหลับในตออีกจนหมดเวลา เลนไลลากอารมณ
อยูอยางนี้เจาคะ ทําใหหนูไมคอยชอบนั่งเทาไร มักจะเดินมากกวานั่ง
หลวงตา เดินมากดีก็เอาเดินละซิ ในอิริยาบถทั้งสี่ อิริยาบถใดก็ดี การสําเร็จมรรค
ผล นิพพาน สําเร็จไดทุกอิริยาบถ ในธรรมทานวางั้น อยางพระอานนทนี่กําลังเอนลง นี่
เรียกวาบรรลุธรรมในอิริยาบถสี่ จะวายืนก็ไมใช จะวานั่งก็ไมใช จะวานอนก็ไมใช จะวาเดิน
ก็ไมใช ทานกําลังเอียงลงจะลงนอน ทอดอาลัย ที่ไดรับเปนสัญญาอารมณภายในจิตใจก็คือ
วา พระอานนทมีความเสียอกเสียใจ รองหมรองไห ตอนที่พระพุทธเจาจะปรินิพพาน
อานนท อยาเสียใจ หลังจากเราตายแลว ภาษาวางั้นนะ อีกสามเดือนวันทําสังคายนานั่น
แหละ เปนวันเธอที่หลุดพนจากกิเลสกองทุกขทั้งมวล ในวันทําสังคายนานั้นแล จึงไดยึด
เอานั้นเปนหลัก อยาไปเสียใจ

๒
พอถึงคืนวันนั้นวาจะไดบรรลุ พระพุทธเจาทรงทํานายไววันนี้จะไดบรรลุๆ เลยไป
จอตั้งแตจะบรรลุอยูนูน ลืมความเพียร ความหวังไปติดอยูนูน มันเปนสัญญาอารมณแลว
นะนั่น หวังอยูนูนๆ จนกระทั่งเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาเดินจงกรมดูเหมือนจะสวาง จะเปนวัน
ใหมขึ้นมา เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา เออพระพุทธเจาวาเราจะไดบรรลุในคืนวันนี้ ยังไมเห็นได
บรรลุนะ รางกายก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา เราพักสักหนอย ทีนี้จิตที่ไปยึดอยูในการบรรลุๆ
นั้นเปนสัญญานั้นสัญญานี้ ไมใชมรรคผลนิพพานใชไหม หดตัวเขามามาอยูปจจุบัน
เรียกวาทอดอาลัยเวลานั้น จะพักเสียกอน พอเอนลงไปถึงนีบ้ รรลุปงขึ้นมาเลย
นี่ละธรรมที่จะบรรลุตองอยูในปจจุบัน ไมไดอยูในสัญญาอารมณ ถาจิตยังไปมุง
นั้นมุงนี้อยูยังไมสําเร็จ ตองอยูในกึ่งกลาง เวลานั้นเรียกวากึ่งกลาง จะวาเฉยเสียก็ไมเชิง
อะไรไมเชิง แตอยูในจุดกึ่งกลางนั่นละ เปนปจจุบันบรรลุธรรม
ผูกํากับ ขอ ๓. ครับ หนูมักจะฟงเพลงประวัตหิ ลวงปูมั่นกับประวัติหลวงตา แทบ
จะทั้งวันทั้งคืน เริ่มตั้งแตที่ทํางานจนถึงบาน แมกระทั่งเวลานอนก็เปดฟงทั้งคืนจนสวาง
อีกอยางสามีหนูชอบฟงแลวก็เดินสมาธิไปดวย มีอยูคืนหนึ่งหนูนั่งสมาธิแลวเดินสมาธิตาม
เพลงที่หลวงปูมั่นพิจารณาธรรมะนั้น จนองคทานจะสําเร็จพระโพธิญาณหมดสิ้นกษัตริย
ตัดชาติกับกิเลสลงได ทั่วหลาสาธุการทุกชั้นฟาสวางไสว แลวหนูก็นอมจิตตามแลวก็เห็น
นิมิตขางบนสวางเหมือนดวงอาทิตยรอยดวง สวางไสวมาก หนูปลื้มใจสุขใจ อนุโมทนาแลว
ก็เดินดึงอารมณมาที่ทอง แลวมานั่งพิจารณาภาพที่ไดเห็นเจาคะ แตหนูไมทราบวาจิตมัน
หลอกหรือไมเจาคะ
หลวงตา อันนี้ก็ตอบยากนะ ไมตอบละ ภาวนาไปอยางนั้นกอน ใหเจาของตอบ
เจาของเองเถอะ เราใหขอคิดใหเจาของตอบเจาของเอง จะไดพินิจพิจารณาวาผิดหรือถูก
มันจะพิจารณาไดคติจากนี้
ผูกํากับ ขอ ๔. ครับ เวลาหนูฝนมักจะโดนทดสอบอารมณที่หนูติดอยูป ระจํา จน
หนูตองคนควาหาอานธรรมะมาตัดอารมณที่เปนอยู พอเดินสติไดแลวก็เกิดมหัศจรรยใน
ธรรมะขอนัน้ เสมอ เชน หนูหวงลูกจิตไปติดกับลูกมากเพิ่งคลอดลูกมาใหมๆ ก็มกั จะฝน
เห็นยักษดุรายตนหนึ่งจะมาทํารายหนูและลูก ไลฆาหนูและลูก ในอารมณนั้นหนูหวงลูก
สุดๆ จะฝนอยางนี้จนตัดได ชวงที่ตดั ไปไดทีละนอยนั้นก็ฝนแบบเดิมทุกวัน พอวันสุดทาย
หนูตั้งรับไดปบ หนูก็พดู กับยักษตนนั้น วาเราตัดไดแลวจะฆาจะแกงก็เชิญ แลวหนูก็นอม
จิตพิจารณาตั้งสติอยูในคําภาวนา สักครูก็มีตัวอะไรไมทราบสีขาวขุนๆ กระโดดออกจากตัว
หนูออกมา ยืนขางหนาแลวก็พูดวา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พระพุทธเจาทานพูดไววามันไม

๓
เที่ยง หนูก็นอมจิตรับฟงคํานั้นแลวก็สุขใจมาก แลวยักษตนนั้นที่ยืนขางหนาที่จะฆาจะตีหนู
ก็กลายมาเปนคน แลวหนูก็ตื่นนอนตอนเชาสุขใจไปทั้งวันเชียว อิ่มธรรมที่ไดเจาคะ
หลวงตา ก็ถกู ตองแลวนี่นะ
ผูกํากับ เขาสรุปตอนทายวา การที่หนูฝนสวนมากมักจะเปนอารมณปจจุบันที่ติด
อยูก็จะมาทดสอบทันที จนกวาจะไดธรรมะของสมเด็จพอมาดับ พอดับได แลวจะไมมาอีก
แตมีฝนอยางหนึ่งยังตัดไมไดพิจารณาไมออกเจาคะ คือฝนวาที่ใบหนาอุจจาระเต็มไปหมด
ไมวาดานซายขวาหนาหลัง พอลางออกก็ยิ่งเยอะ หนูเห็นนิมิตนี้มา ๒ ปแลวยังไมรูจะ
พิจารณาธรรมขอไหนดีเจาคะ มันนึกไมออก รบกวนหลวงตาชวยชี้แนะเพื่อจะไปสูก ับมัน
หนอย ระยะนี้มาถี่จนไมมีที่จะเดิน บางครั้งตองจําใจไปโดนอุจจาระนั้น แลวก็ตื่นขึ้นมาบน
กับตัวเองจะทําไงดีกับนิมิตนี้ดี
หลวงตา นั่นละคือกิเลสสกปรกเต็มหัวใจนั่นแหละ ใหชําระดวยการภาวนา ดวย
ความมีสติระมัดระวังตัว เหลานี้เปนขอเทียบเคียงตางหาก ความจริงก็คือกิเลสมันแสดงตัว
ทุกแบบ ใหเราหลงๆ ใหเรากลา ใหเรากลัว มีแตหลอกใหหลงทั้งนั้นแหละ หลงกลา หลง
กลัว หลงรัก หลงชัง ใหมีสติ นี่เปนเรื่องนิมิตอันหนึ่งตางหาก
ผูกํากับ คนที่สองครับ กราบนมัสการพระเดชพระคุณทานหลวงตามหาบัวดวย
ความเคารพ ขอ ๑. กระผมเคยภาวนาบทพรหมวิหารสี่ และกําหนดจิตตามบทภาวนาไป
ดวย จนกระทั่งรางกายภายในเย็นไปหมด และรางกายภายนอกก็เย็นดวย การปฏิบัติของ
กระผมผิดทางหรือไมครับ กระผมควรปฏิบัติอยางไร
หลวงตา ถูกทางแลว ควรปฏิบัติอยางนั้นแหละ อยางที่เคยปฏิบัติมา เทานั้นละไม
ตอบมาก
ผูกํากับ ขอ ๒. หลังจากนั้นกระผมก็หลับไป รางกายกระผมหลับแตสติไมหลับ
กระผมก็กําหนดสติที่ไมหลับ ภาวนาพุทโธที่ปลายจมูกไปเรื่อยๆ จนกระทั่งรางกายหายไป
หมด เหลือแตแสงสวางจาอยูเพียงอยางเดียว ไมมีอารมณใดๆ ทั้งสิ้น ไมมีสุข ไมมีทุกข
ไมมีเสนทางไป นิ่งอยูก บั ที่ สติก็มอี ยู กระผมจะบังคับรางกายไมไดเลยเพราะไมมีรางกาย
ขอกราบเรียนหลวงตากระผมจะตองปฏิบัติอยางไรตอไปครับ
หลวงตา ปฏิบัติตามที่เคยรูเคยเห็นมานี้แหละ ถูกตองแลว ไมพดู มาก ขี้เกียจพูด
มากเพราะมันมากมาพอแลว
ผูกํากับ ขอ ๓ แสงสวางจาลวนๆ ที่ไมมีอารมณใดๆ ทั้งสิ้น มีสติรูอยูคืออะไรครับ

๔
หลวงตา ถาหลงไปตามแสงสวางนี้คือบา เครื่องหลอกคนใหเปนบา ถาไมหลง
เรียกวาเปนธรรม อันนี้เปนอาการของจิต เหมือนตะเกียงเจาพายุหรือหลอดไฟแสดง
ออกมา ออกมาจากหลอดไฟมาจาอยูน ี้
ผูกํากับ ขอ ๔.เมื่อไมมรี างกายเหลือแตเพียงแสงสวางจาลวนๆ จะทําอยางไรจึงจะ
กลับมาเปนคนปกติไดครับ
หลวงตา ขี้เกียจตอบ มันเปนอะไรมันก็เปนของมันอยูนั้น เราก็เปนนักรู รูกันอยู
รอบตัวๆ มันเปลี่ยนไปยังไงอาการของจิตทัง้ นั้น อาการของจิต ของธรรม อาการของกิเลส
แทรกกันไป พิจารณาไป เลือกเฟนไปในนั้น เรียกวาภาวนา คือการอบรมตัวใหเฉลียว
ฉลาดทันกลมายาของกิเลส
ผูกํากับ ขอ ๕ เมื่อรูสึกตัววามีรางกาย ทําไมรางกายถึงเย็นมาก ขยับตัวไมไดลม
หายใจก็ไมมี ตองรอสักพักใหรางกายอุนขึ้นๆ และลมหายใจชัดขึ้นๆ จนกลับเปนปกติจึง
สามารถลุกขึ้นไดครับ
หลวงตา อันนี้เราก็ขี้เกียจตอบนะ ฟงซิเรานั่งภาวนา ฟาดนั่งตลอดรุงเปนคืนแรก
ไมรูสึกตัวตอนที่มันฟดกันเสียจนวาแหลกหมด จนกระทั่งมันหายเจ็บ หายปวดเหมือน
ปรกตินะ แตความจริงมันตายหมดแลวเหลานี้ พอถึงเวลาลุก ลุกก็ลมตูมเลย แขนไหนขา
ใดเปนอยางนั้นไมกระดุกกระดิก ตายไปหมด อาว ทําไมเปนอยางนี้ ๆ แนะ มันก็เปนแบบ
เดียวกันชางหัวมันซิ เปนอะไรก็รูกันอยูแลวนี่ ลมขนาดนั้นลุกไมไดนะ มีแตมือ ทางนี้มัน
ตายหมดแลว วันหลังก็เปนครูละที่นี่ พอวันไหนถาภาวนาหักโหมมากๆ มันหนัก แลววัน
นั้นตองเตรียมทา เวลาจะออกนี้ตองจับขาดึงออก ขัดสมาธิอยูนี่ จับขานี้ดึงออก มันตาย
หมดแลว จับขานี้ดึงออกวางไวเสียกอน จนกระทั่งเลือดลมคอยเดินเปนปรกติแลวกระดิก
นิ้วเทาดูกระดิกได ลุกไดนะ ถากระดิกไมไดอยาลุก คูลองดูเหยียดลองดูไดแลวลุกได ถา
มันไมทําตามแลวอยาลุก ลุกลมเลย นี่ก็ทํามาเสียพอแลว เขาใจ เหลานี้มันก็เพียง โอย ขี้
ประติ๋วเทานั้นแหละ
ผูกํากับ อันนี้เกี่ยวกับ หลวงตากับคุณทองกอน ขอ ๑ ขณะนี้คุณทองกอนถูก
คุกคามวาจะเอาชีวิต ทางโทรศัพทมอื ถือ พวกกอกวนโทรคุกคามใชคําหยาบ ทาทายคุณ
ทองกอนมาตั้งแตวันที่ ๓๐ เนื่องจากวันที่ ๓๐ มีประชุมมหาเถรสมาคม ที่พุทธมณฑล
พวกกอกวนที่เคยตีหัวคุณทองกอน เห็นวาคุณทองกอนกับคณะศิษยหลวงตา ไมไปทีพ่ ุทธ
มณฑล วันที่ ๓๐ ซึ่งมีการประชุมมหาเถรสมาคม พวกกอกวนคอยหาเรื่องทํารายกอกวน
อยูแลว พอเห็นคุณทองกอนไมไปทีพ่ ุทธมณฑล จึงมีความแคน พยายามโทรมากอกวน ทา
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ทายคุณทองกอนวา ถาแนจริงใหมาที่พุทธมณฑล ดูดวงคุณทองกอนแลววาใกลตาย ขณะนี้
คุณทองกอนตองปดมือถือ เพราะพวกกอกวนถึงขนาดจะขูเอาชีวิต โทรมากอกวนไดทั้งวัน
หลวงตา เราก็ไดเรียนพี่นองทัง้ หลายทราบแลว วาคุณทองกอนคือหัวใจของชาติ
ของศาสนา ของพระมหากษัตริย ตัดคอรองเพื่อทัง้ สามนี้ละ พุทธศาสนา ชาติไทย
พระมหากษัตริย คุณทองกอนตัดคอรองไวหมดเลย ทําหนาที่ทางฝายฆราวาสก็ทําหนาที่
แทนเรา ทางอันนี้ก็คือเรา เรากับคุณทองกอนมีน้ําหนักพอๆ กันแหละ อันนี้เปนเรื่อง
ความสกปรก พวกเลวราย พวกไมมีชิ้นดี พวกหมดคาหมดราคาในความดีทั้งหลาย มีแต
ความชั่วเต็มตัว แสดงออกมาแงใดมุมใดมีแตเปนภัยๆ แกตัวเองและผูอื่นทั้งนั้นๆ ให
กรุณาทราบเอาไว
ใหเห็นคุณคาของคุณทองกอนนะ คุณทองกอนเปนคนสําคัญคนหนึ่งทีเดียว
ควรจะมีประวัติศาสตรคุณทองกอน เปนหัวใจรองเลย พอบอกวาเอานะ เอาเลยๆ ไมมี
ถอย นีอ่ ยูขา งหลังไสตลอด ใหทานทั้งหลายทราบเอาไว นี่คือมหาภัยอยูรอบดาน กําลังจะ
ทําลายทั้งชาติ ทั้งศาสนา ทั้งพระมหากษัตริย เวลานี้คือพวกมหาภัย นี่เราเคยเทียบแลววา
พวกนี้คือพวกกาฝาก กาฝากเปนตนไมชนิดหนึ่งมันไปติดอยูกับกิ่งไม เขาเรียกกาฝาก
กาฝากนี้ไมมีบุญไมมคี ณ
ุ อะไรกับตนไม แตเปนภัยของตนไมตนที่มันไปเกาะอาศัยกินอยู
นั้นลวนๆ นี่เรียกวามหาภัย คุณของมันไมมี มีแตการทําลายอยางเดียว พวกนี้พวกกาฝาก
มหาภัยของชาติ ของศาสนา ของพระมหากษัตริย ไปที่ไหนเปนภัยทั้งนั้น ถามันมีมากขึ้น
ชาติอาจสิ้น ศาสนาอาจสิ้น มหากษัตริยอาจสิ้นได ถามันมีมากขึ้นโดยลําดับ ใหพากัน
เขาใจเอานะ
อยาทําความนอนใจกับมัน พวกนี้เปนพวกมหาภัยของชาติ ของศาสนา ของ
พระมหากษัตริย ไมมีคณ
ุ ติดตัวมันเลย มีแตโทษลวนๆ ภัยลวนๆ เต็มชาติ เต็มศาสนา
เต็มพระมหากษัตริย ใหจําเอาไว ใหตางคนตางระมัดระวังรักษาเสมอ ปดปองตลอดเวลา
นักตอสูเหมือนนักมวย ตอยมาตอยไปสวนกันไปเลย นี่คือมหาภัยใหจําเอาไว มันจะมีทุก
แบบๆ เวลานี้ยิ่งหนาแนนขึ้น ถาพี่นองชาวไทยตายใจนี้จมไดจริงๆ พวกนี้ไมมีคุณมีแต
โทษแทรกอยูทุกแงทกุ มุม มีแตพวกมหาภัยนี้ทั้งนั้น พากันเขาใจเอานะ
คุณทองกอนเราเรียกมหาคุณตอชาติ ตอศาสนา พระมหากษัตริย วาอะไรก็วาไป
เราเปนแตเพียงวาคอยแนะในทางที่ถูกทีด่ ี ทางผิดเขาผิดเราก็ดูอยูแลว ดูไมไดเลย เราอยา
ผิดก็แลวกัน เทานั้นเอง มีอะไรอีกละ
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ผูกํากับ ขอสองครับ ลูกศิษยของนอมกราบสาธุในเมตตาคุณขององคหลวงตา ที่
เปดกรรมฐาน ธรรมะปา ภาษาธรรม เมื่อคืนนี้เทศนอบรมพระในวันเขาพรรษา ใหออก
ทางอินเตอรเน็ตไปทั่วโลก ถายทอดสดทั้งภาพและเสียง และถายทอดสดทางสถานีวิทยุที่
สวนแสงธรรม กระจายไปทั่วกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล เขตที่รับไมคอ ยชัด รับไมได ก็
รับได ฟงได ทางวัดหลวงปูเจี๊ยะรายงานมารับฟงไดชัดเจนดี ทางจังหวัดนครปฐมฟงได ทั้ง
ถายทอดสดทางสถานีวิทยุอุดร สอดคลองรับกับเหตุการณทําลายชาติ ทําลายศาสนาขณะนี้
เทศนอบรมพระสงฆและยอนมาเปนคติใหกับฆราวาส
จึงขอนอมกราบบูชาพระธรรม
เทศนาของหลวงตาไวเหนือเศียรเกลา พรอมทั้งรับมาปฏิบัติดัดแปลงกาย วาจา ใจ ตามคํา
สอนของหลวงตา จบครับ
หลวงตา เขาใจกันแลวนะ เทศนแลวเมื่อคืน โอ ออกตั้งแตเมื่อคืนนี้นะ ออกทั่ว
ประเทศเลย คงจะออกทั่วโลกมั้ง (ทั่วโลกดวยครับ) เออ ดี ใหไดฟง เสียบางเสียงอรรถ
เสียงธรรม ถอดออกมาจากหัวใจมาเทศนาวาการ กระเทือนทั่วประเทศไทย ฟงเอานะ
ศาสนาของพระพุทธเจาเลิศเลอขนาดไหน ความเลวที่พูดตะกี้นี้เปนยังไงดูเอา คอยทําลาย
ของดี คนชัว่ สั่งสมตั้งแตความชั่วทั้งนั้น คนดีใหสั่งสมความดีตลอดไปนะ หมดแลวเหรอ
(หมดแลวครับ) เปนคติไดดี เมื่อคืนนี้ก็ตั้งหนาตั้งตาเทศนตั้งชั่วโมง ๑๑ นาที นอกจากนั้น
ก็ออกลวดลายทุกแบบ เหยียดแขงเหยียดขา ใครจะดูก็ดูวันนั้นแสดงฤทธิ์เต็มฤทธิ์เลย
ฤทธิอ์ ะไรก็ไมรูดูเอาก็แลวกัน มันจะตายก็เหยียดออกทุกอยาง ก็มีเมือ่ คืนนี้ละที่ตั้งใจเทศน
จริงๆ เพราะการเทศนสอนพระนานๆ มีที รูสึกจะเปนปละครั้ง เขาพรรษาปกลายก็เทศน
เสียหนหนึ่ง ปนี้ก็เทศนหนหนึ่ง แตปนี้รูสึกจะกวางขวางมากกวาปที่แลวๆ มา
(ลูกศิษยถวายปจจัย) เหลานี้ออกชวยโลกทั้งนั้นนะ ที่ไดมาทั้งหมดนี้ออกทั่วโลกๆ
กรุณาทราบนะ ปจจัยพี่นองทั้งหลายถวายมานี้ ออกเจือจุนทั่วโลกไปเลย โลกเมืองไทยเรา
ตลอดมาอยางนี้ ไมมี สําหรับหลวงตาบอกไมมี บอกตรงๆ พอทุกอยางแลวไมเอาอะไร
ทั้งนั้น มีแตชวยโลกๆ โดยถายเดียว พอถึงเวลาก็ดีดผึงเลย พูดใหมันชัดเจนอยางนี้ เรา
ไมไดตายยาก บอกตรงๆ ตายงายทีเดียว สมเหตุสมผลกับเราเทศนสอนโลกมานาน
ออกมาจากหัวใจ เวลาตายแลว ลมหายใจอันนี้อยูกับใจ จะออกแบบไหนมันรูอยูแลว นี่
เรียกวาผลแหงการปฏิบัติธรรม จะไมมีอะไรสงสัยตัวเองเลย ธรรมพระพุทธเจาเปนอยาง
นั้น เมื่อเต็มหัวใจแลวหายสงสัยหมดในสามแดนโลกธาตุ แมที่สุดธาตุขันธของตัวเปน
ยังไงๆ ก็รูกนั หมด เพราะฉะนั้นความดีใจเสียใจจึงไมมกี ับเรื่องธาตุเรื่องขันธ เพราะเรียน
จบหมดแลว มีอยูกท็ ําประโยชนใหโลกไปอยางนั้น
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(ขอประทานอภัยที่วายากงายลูกศิษยไมติดใจ แตขอเสียกัปหนึ่งกอนครับ) ยาก
งายอะไร (ก็ที่หลวงตาเทศนเมื่อกี้วา การตายสําหรับหลวงตางายมาก ลูกศิษยไมวา อะไร
แตขอสักหนึง่ กัปกอน) ถามันได ๕ กัปก็เอาเลยนะ เราใหหมดเลย (สาธุ) แตใหคํานึงถึง
ลมหายใจนะ ลมหายใจมันจะไดกกี่ ปั ก็แลวแต เราดูเทานั้นเองไมดูอะไร นี่ละผลแหงการ
ปฏิบัติขอใหพี่นองทัง้ หลายทราบ ผลแหงการปฏิบัติตั้งแตลมลุกคลุกคลาน ความทุกข
ความลําบากแสนสาหัส นี่คือการฟดกับกิเลสทุกขขนาดนั้น ทุกขเพือ่ ความสุขไมเปนไร เอา
จนกระทั่งที่วา ถึงเวลาแลวลุก ลมทั้งหงายเลย ลมแลวลุกไมขึ้น ฟงซินะทุกขไหม มันตาย
หมดแลวมันไมเจ็บไมปวด คือตายหมดแลว ทีนี้เวลาเราจะลุกก็ลุกขึ้นเลยนึกวาไมมีอะไร
ที่ไหนไดพอลุกแลวลมตูมเลย ลมแลวก็ลมอยูทา นั้น อาวทําไมเปนอยางนี้ ขาเปนขา แขง
เปนแขง อะไรเปนอยางนั้นอยูงั้น มันตายหมดแลว ดีตั้งแตทอนบนขึน้ มา อันลางนี้ตาย
หมด เวลานั้นไมแสดงความเจ็บปวด มันตายหมดแลว ทีนี้เวลาเราจะลุก พอลุกนี้ลม ตูม
เลย ทําอยางไรก็ไมได ตายหมด นี่เวลาทุกข ทุกขอยางนี้แหละ
เวลาเราประกอบความเพียรบางที ตองขออภัยนะ บางวันมันฟดกันเสียจนหนักยัง
ลงไมไดเลย สติปญญาฟดกับกิเลสที่มันกวนที่สุด จะเอาจิตใหลงมันลงไมได ฟดกับกิเลส
อยูในปามันมีทางหนึ่งไปนี้ ทางบานนี้ไปบานโนน เราอยูในปา ก็วัดบานนามน ทางมันไป
ขางๆ นั้น กลางคืนดึกๆ แตเราไมมีนาฬิกา มันคงประมาณหกทุมหรือตีหนึ่งแหละ เขามา
เขาก็รองเพลงมานี้ เพราะกลางคืนสงัดๆ นะเขารองเพลงมา เรากําลังฟดกับกิเลสดวย
ความทุกขของเราเต็มเหนี่ยว เขารองเพลงมานี้ ทางนี้มันแย็บขึ้นมา โอย เขายังมีความ
สนุกสนานขับลําทําเพลงไปอยางสบายๆ ไมเหมือนเราที่กําลังตกนรกทัง้ เปนอยูเวลานี้ มัน
ขึ้นนะ นี่กิเลสมันกลอมใจใหเราออนเปยก เขาใจไหม กิเลสเกิดขึ้นอยางนี้แหละ ไมเหมือน
เราที่ตกนรกทั้งเปนอยูเวลานี้ หาความสุขไมไดเลย
พอทางนี้จบลงปบ ทางนี้ขึ้นรับกัน อันรื่นเริงบันเทิงแบบนี้เราเคยเปนมาแลว ทุกข
แบบนี้เราเคยเปนมาแลว นี่เราจะถอนตัวของเราดวยความพากเพียรเพื่อความพนทุกข ยัง
จะอยากตกนรกกับเขาอยูเหรอ นั่นเห็นไหม พลิกปบเลยทันที อยางนี้กม็ ี คือมันลงยังไมได
เขารองเพลงผานไปนี้มันเอามาวิตก เขายังมีความรื่นเริงบันเทิง ไมเหมือนเราที่กําลังตก
นรกทั้งเปนอยูเวลานี้ มันมาหลอกเรา ทางนี้ก็พลิกปุบเลยแกไปไดเลย คราวหลังนี้เปน
ธรรมเกิด เขาใจไหม เปนอยางนี้ เราเปนทุกขทรมาน ทีนี้สรุปลงมาทั้งหมดๆ นะ ลงมาใน
จุดนี้แลวหมดทุกอยางเลย ผลแหงการปฏิบัติที่ไดรับมา ลําบากลําบน เปนผลแหงความดี
หนุนขึ้นมาทั้งนั้นๆ จนกระทั่งถึงวาระนี้หมดโดยประการทั้งปวง ในแดนสมมุติทงั้ สาม
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โลกธาตุไมมอี ะไรมาติดใจเลย มีแต นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ เทานั้นเต็มหัวใจ กาลสมัยไมมี คํา
วาแปรสภาพ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไมมีเพราะอันนี้พนแดนสมมุติแลว มีแตลมหายใจที่
หายใจฝอดๆ ก็ทําประโยชนใหโลกไปเทานั้นเอง พอถึงเวลาแลวก็ดีดพับไปเลยอยาง
งายดาย ไมยาก นี่ผลแหงการปฏิบัติธรรม เห็นประจักษอยูใ นใจ
พระพุทธเจาศาสดาองคเอก ฟงใหดีนะ สอนเอกตลอดเวลา เปนปจจุบัน
พระพุทธเจาประทับอยูตรงหัวใจตลอดเวลาเลย
อันนี้กับพระพุทธเจาทั้งหลายเปนอัน
เดียวกันแลว จึงไมมอี ดีตอนาคต นี่ละผลแหงการปฏิบัติ ทุกขยากลําบาก เอา ทุกขไป เรา
ทุกขเพือ่ ความสุขจะเปนอะไร ทุกขเพือ่ ทุกขนี้มีมากตอมาก ทุกขเพื่อทุกขเพื่อมหันตทุกข
เพราะวิ่งตามกิเลส มีมากตอมาก ทุกขเพื่อสุขเพราะฟดกับกิเลสของตัวใหรอดนี้มีนอยมาก
จําเอานะ ใหเอาไปเปนคติเครื่องเตือนใจตัวเอง นี่ละผลที่สงใหก็อยางนี้ ที่ทุกขแสนสาหัสๆ
เราก็บอกแลวเปนเวลา ๙ ปเต็มที่ทกุ ขตลอดเลยไมมีความสุข แตเวลาไดผลขึ้นมาก็อยางนี้
อยางที่วานี่ เลยกัปเลยกัลป ทานวานิพพานเที่ยง ดูตัวนี้รูทันที เปนอันเดียวกัน หมด
เพราะฉะนั้นจึงวาทูลถามพระพุทธเจาหาอะไร เทานั้น
จอลงไปปบนี้ นี่คือน้ํามหาสมุทร จอตรงไหนก็มหาสมุทร จอไปหาอะไรก็น้ํา
มหาสมุทร จอปบลงนี้ถงึ พระพุทธเจาทุกพระองคเลย หาพระพุทธเจาหาอะไร คํานี้เปนคํา
วัดรอยหรือ ไมไดวัดรอย เอาความจริงมาพูด ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นเราตถาคต แนะ มัน
ก็อันเดียวกันแลว ไปหาอะไรอีก นีผ่ ลแหงการปฏิบัติ ทุกขยากลําบาก เอาทนเอานะ อยา
ไปถอยหลัง ถาถอยแลวตายเลย อยางที่เขามารองเพลงกลอมใจเรานั่น เขาจะใหเราเคลิ้ม
หลับไปออนใจไป พลิกปุบ ทีเดียวแกไปไดเลย เอาละมีเทานั้นละ
ผูวาฯ ลูกสาวมาดวย เรียนอยูที่อังกฤษเพิ่งกลับมาทําวิทยานิพนธแลวจะกลับไป
หลวงตา เราเปนลูกศิษยพระ เปนลูกของพอของแมนี้เราตองปฏิบัติตัวใหเปนคนดี
โครงการเพื่อการศึกษาเลาเรียน ปฏิบัติตัวใหดี ไอโกโรโกโสไมใชโครงการ อยาเอาเขามา
ยุง โครงการเราที่ตั้งไวแลวเปนยังไง พอแมเสียสละสักเทาไร ตั้งแตวันเกิดมาหมดไปเทาไร
เพราะเราคนหนึ่งๆ ลูกแตละคนๆ เสียสละชีวิตจิตใจพอแมเสียสละใหไดเลย เราเปนแต
เพียงรับมรดกจากพอแมไปศึกษาเลาเรียน ใหเห็นคุณคาของพอแมที่เลี้ยงดูเรามา เวลา
เลี้ยงดูแลวยังสงยังเสียเลี้ยงไปตลอดจนจะเปนจะตายคือพอกับแม เขาใจไหม ไมมีใครมา
รับรองเรา มีแตพอกับแมของเรา ใหเห็นคุณคาของพอแม แลวนําความคิดความเห็นของ
ทานที่บงบอกเราไปยังไงใหไปปฏิบัติตามนั้นอยางเครงครัด ใหตั้งใจศึกษาเลาเรียนใหดี

๙
อยาไปโกโรโกโส เพื่อนฝูงมีเยอะนะทีเ่ ลวๆ อยาไปติดพันกับเขาดวยความสนิทติดจม เรา
จะจมไปดวย เขาใจ ใครมีลูกทุกคนฟงเอา ใหพร
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