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วัตถุชวยโลก ธรรมชวยหัวใจ
กอนจังหัน
การจัดอาหารจะมากจะนอยอะไรก็ตามที่พระทานจัดแยกเขาไปในครัว ใหทาน
ทั้งหลายไดเห็นใจพระนะ พระทานทําเปนธรรมอยางยิ่งแหละ ทุกอยางๆ จะให
สม่ําเสมอ หากจะผิดพลาดไปประการใดก็ไมมีเจตนา จึงใหอภัยกันดวยนะ ทาน
พยายามสุดขีดแหละ ผูท ี่เขามาเกี่ยวของทานจัดทานทําใหสม่ําเสมอ แตอาจจะไมเสมอ
ก็ไดเพราะมันมากตอมาก ใหทานทั้งหลายจําเอาไว การอยูการกินการอะไรอยาถือเปน
สําคัญ ใหสําคัญอยูที่หัวใจกับธรรม นี่ละสําคัญ
ดังทีพ่ ระกรรมฐานทานเขาไปอยูในปาในเขา ทานสนใจกับอาหารอะไรนักละ
บิณฑบาตไดขาวเปลาๆ มา บางทีก็มีหอหนึ่ง เขาเอาปลาราหอมา ปลาราดิบ เอาไปแลว
ก็เอาออกเสียกินไมได ทานก็ไมสนใจ ความมุงตอธรรมของทานรุนแรงๆ อันนี้ใหพา
กันมุงตอธรรม อยามุงตออาหารการกิน ฐานะสูงต่ําของตัวเองที่เอามาวัดมาเทียบกับวัด
กับวาไมไดนะ เอาโลกมาเทียบกับธรรมไมได เราอยูที่นั่นฐานะของเราเปนอยางนี้ ฐานะ
ของเราเปนอยางนั้น มาอยูที่นี่เหมือนเศษเหมือนเดน นี้เปนความคิดผิดของผูมา เอา
กิเลสมาอวดธรรม ผูมุงตอธรรมแลวจะไมเอาอะไรใหเหนือธรรมไป
อยูยังไง กินยังไง ไปยังไง พอเปนพอไปพอแลว แตธรรมกับใจไมใหพรากจาก
กัน หมุนติ้วๆ นี่ละผูมาปฏิบัติธรรม ใหทานทั้งหลายจําเอาไว การจัดแจงอาหารผูจัด
ทานก็จัดเปนธรรมอยางยิ่ง มันอาจจะบกพรองไปบางก็ตองใหอภัยทานดวย แลวใหมุง
ตออรรถตอธรรม อยามุงตอการอยูการกินพุงหลวงใชไมไดนะ ถาพุงหลวงไปที่ไหน
ทะเลาะ ถาเปนธรรมไมทะเลาะ มีอะไรกินไดกินไป พากันจําเอาทุกคนๆ
เราก็ดู ดูพระทานจัด ทานจัดอยางเปนธรรมๆ อยางยิ่ง แยกทางไหนๆ พระเลย
จะตาย ทานจัดแยกโนนแยกนี้ๆ เราเปนผูคอยดูแลสอดสอง ถามนั้นถามนี้ เราก็เปน
พอครัวใหญเหมือนกันดูนั้นดูนี้ เพื่อใหสม่ําเสมอนั้นแหละ ผูมาปฏิบัติธรรมใหเล็ง
ธรรมมากกวาอยางอื่น อยาเอาสิ่งใดมาอวดธรรม ทุกสิ่งทุกอยางเปนเรื่องของโลก วัตถุ
ตางๆ เปนเรื่องของโลก อยาเอามาอวดธรรม ธรรมมีในใจสงางาม อยูไหนสบายหมด
สําคัญตรงนี้แหละ ถาเอาวัตถุมาอวดธรรมแลวเหลวไหลโลเล เลว ถาเอาธรรมเหยียบ
สิ่งทั้งหลายไปแลวสบายมากๆ พากันจําเอา
พระก็ใหตั้งใจภาวนา เขมงวดกวดขันในตัวเองทุกคนๆ การภาวนาเปนสําคัญ
เรื่องสติๆ เราเคยพูดตลอด ปราศจากสติไมไดนะ สติตั้งแตพื้นๆ จนถึงมหาสติมหา
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ปญญา กิเลสขาดสะบั้นไปจากสตินี้ละ สติปญญาๆ ตอไปก็กลมกลืนเปนสติปญญา
อัตโนมัติ จากสติปญญาอัตโนมัติเปนมหาสติมหาปญญาไปเลย นี่ละความเพียร อันนี้
ละฆากิเลส อยางอื่นฆาไมได เอาละใหพร
หลังจังหัน
เมื่อวานนี้ก็ไปไกลนะบึงกาฬ ดูเหมือน ๓๐๒ กิโลจากนี้ไปอําเภอบึงกาฬ รถวิ่ง
ขาไป ๒ ชั่วโมง ๒๐ นาที ขากลับ ๒ ชั่วโมง ๑๐ นาที คือขาไปแวะซื้อนั้นซื้อนี้ จอดนัน้
จอดนี้ ขากลับมาไมแวะเลย จากนูนพุงถึงวัดเลยเร็วกวาขาไป ๑๐ นาที เพราะขาไป
แยกเอานั้นเอานี้ตั้งแตอดุ รไปหนองคายพวกอาหาร เฉพาะอยางยิ่งพวกไกเขาขายตาม
แถวทาง เก็บเอาหมดเลย มีเทาไรๆ กวานเอาหมดเลย จนกระทั่งรถจะไปไมได จอด
นั้นจอดนี้ไปอยางนั้น พอเทของลงปวะแลวออกจากนั้นก็มาเลย
อันนั้นเขาก็มุงตึกสามตึก เครื่องมุงเสียหมดเราก็ตกลงใหแลว เขามุงแลวเวลานี้
มุงไดเยอะแลว ที่มุงใหทั้งหมดเลยดูวาประมาณ ๒ ลานกวา บึงกาฬโรงพยาบาลใหญ
ดวย ตั้ง ๙๐ เตียง อะไรตออะไรชวยเยอะ รถยนตก็ใหอะไรก็ให เครื่องมือแพทย เวลา
นี้กําลังใหเครื่องมุงตึกสามหลังทั้งหมด เราใหใหมหมดเลย นี่ก็จายกันไปแลว จายเปน
งวดๆ ไปอันนี้แหงหนึ่ง ทีนี้ทางภูเขียว ทางภูเขียวก็มาติดตอ ดูวาวันพฤหัสจะมาตกลง
กันกับชาง ไปทางภูเขียวอีก อันนี้เปนตึกสองชั้นหรือเทาไรก็ไมทราบ วันพฤหัสจะมาตก
ลงกับชาง
ไปที่ไหนเปนอยางนั้นละเรา
โรงพยาบาลนี้เลยกลายเปนพอแมกับลูกไปนะ
โรงพยาบาลตางๆ พอเห็นเรานี้เหมือนลูกเห็นพอเห็นแม วิ่งรุมมาเลย พอมาก็คนนั้น
ขาดนั้นคนนี้ขาดนี้ เอาแยกใหๆ เปนอยางนั้นละ ชวยขนาดนั้น เรียกวาไมมี มีแตสงิ่ ที่
จําเปนที่เราจะชวยๆ อยางนั้นตลอดเลย
การเสียสละเพื่อน้ําใจของกันและกันทีอ่ ยูรวมกัน เปนสิ่งที่จะทําใหแนนหนา
มั่นคง สมัครสมานตายใจกันได ความเสียสละเปนเรื่องเล็กนอยเมื่อไร เปนเรื่องใหญโต
มาก แตความตระหนี่ถี่เหนียวนี้มันเปนกางขวางคอ ไปไหนขวางไปหมด การเสียสละนี้
เปดทางโลงๆ เลย อยางเรากับโรงพยาบาลนี้เขาเลยถือเปนพอแมกับลูกไปนะ พอเห็น
รถเราเขาปุบนี่พรึบมาเลย คนนี้ถือสมุด คนนี้ถือบัญชี สมุดนั้นบัญชีนี้ อันนี้ขาดนี้ อัน
นั้นขาดนั้น เปนอยางนั้นนะ เอาแจง เราไมวาอะไร เขาจะมาแจงเรื่องเขาจําเปนขอ เอา
แจงมา อันไหนจะใหก็บอกวาให อันไหนไมใหกบ็ อกไมให ขูด วย เปนอยางนั้นละ
ไปที่ไหนเหมือนกัน สิ่งกอสรางจากบรรดาพี่นองทั้งหลายบริจาคในการชวยชาติ
คราวนี้ โรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่ง มากที่สุดเลยโรงพยาบาล มีหลายอยางอยูในนั้น
พวกตึก พวกเครื่องมือแพทย พวกรถพวกรา บางทีที่ดิน ทีด่ นิ คับแคบขยายใหๆ บาง
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แหงซื้อใหหมดเลย มันแคบเกินไป เหมือนโรงพยาบาลไปอยูในครัวเรือนเขามีอยาง
เหรอ ใหเขาติดตอหาทีอ่ นื่ ให เมื่อเขาตกขายแลวซื้อใหเลย ยกไปเลย อยางนั้นก็มี เรา
ชวย
อยางนี้แตกอ นก็ไมคดิ นะ ที่เลาเหลานี้ นี่หมายถึงการชวยโลกเราไมเคยคิด มี
แตจะเอาตัวเองใหหลุดพนๆ อยางเดียว อานตําราไปๆ อานถึงนิพพานๆ มรรคผล
นิพพานสมัยปจจุบนั นี้จะยังมีอยูไหมนา อานเรื่องมรรคผลนิพพานจากธรรมนั้นแหละ
ธรรมก็มีอยูน ั้น แตกิเลสมันแบงกินวามรรคผลนิพพานมีอยูห รือไมนา ทีนี้พอลงใจจาก
มรรคผลนิพพานโดยแทจริงคือพอแมครูจารยมั่น ชี้ปางๆ เลย เปดโลงหมดเลย มรรค
ผลนิพพาน ทั้งๆ ที่ยงั ไมถึง แตเหมือนวาเปดจาไวที่หัวใจ อยูชั่วเอื้อมๆ แลวที่นี่ คราว
นั้นละ นี่ละคําวาลงใจ ทุมเลยเชียว ลงหมดทุกอยางแลวกับพอแมครูจารยมั่น เพราะ
ทานเอาอยางหนัก ทานรูเจตนา แลวทานกางเรดารไวดวย
มาก็จี้เขาเลย ทานมาหาอะไร ขึ้นเลย ก็ไมเคยเห็นทานสักที เขาไป ทานมาหา
อะไร มาหามรรคผลนิพพานเหรอ นี่ละทานกางมาเรียบรอยแลวกับเจตนาของเราที่
มุงมั่นอยางแรงกลา มันก็รับกันละซิ แลวก็ชี้ไป ตนไมภูเขาดินฟาอากาศไมใชกเิ ลส
ไมใชมรรคผลนิพพาน ปดออกหมดเลยนะ จนกระทั่งครอบโลกธาตุไมใชกิเลส ไมใช
มรรคผลนิพพาน กิเลสแทมรรคผลนิพพานแทอยูที่ใจ นั่นไลลงตรงนี้ เอา เปดออก
ดวยจิตตภาวนา เราไมลืมนะ พูดอยางเด็ดเสียดวย สมเจตนาที่เรามุงมั่นตอแดนพน
ทุกข เปดจาขึ้นมาเลย โหย ฟงนี้จุใจนะ เปดจาขึ้นมาเหมือนวานิพพานอยูชั่วเอื้อมๆ
พอลงมาแลวออกไปทีพ่ กั กุฏิ ยังไมถงึ กุฏิเลย วาอยางไรที่นี่ นั่นถามเจาของ มา
หามรรคผลนิพพาน มาหาอรรถหาธรรม เปนอยางไรทานแสดงวันนี้ถึงใจแลว เปน
อยางไรเจาของจริงหรือไมจริง ตองจริง ขึ้นเลยทันทีนะเรา รับกันผึงเลย ไมจริงตาย
เทานั้น ตองเอาใหถึงนั้น ไมถึงนัน้ ตายก็ตาย นี่ละที่วามันลงใจแลวเปนอยางนั้นนะ
นิสัยนี้ไมเหมือนใคร เพราะฉะนั้นจึงเปนนักโตกบั พอแมครูจารยมั่น ถามครูบาอาจารย
ทั้งหลายที่เปนลูกศิษยของทานมามากตอมาก บอกไมมีใครวาอยางนั้น ที่จะเปนคูตอสู
กับพอแมครูจารยมั่นเหมือนเรา นั่นฟงซี เอากันเหมือนแชมเปยนซัดกัน คือซัดหา
ความจริง ถามันไมลง มันไมลงนะนี่ เปนอยางนั้นนะ มันคาราคาซัง ไมเต็มเม็ดเต็ม
หนวย ถาลงแลวมันทุมเลย
พอฟงจากทานแลวถึงใจแลว วาอยางไรที่นี่ เราจะจริงไหม ตองจริง ไมจริงตาย
เทานั้น นั่นเอาละนะ นั่นละเราถึงไดทุกขทรมานมาก ตั้งแตฟงเทศนทา นแลวจะทุมใส
มรรคผลนิพพาน ใหไดเปนพระอรหันตในชาตินี้จนได เปนอืน่ ไปไมได ตองตายเทานั้น
นั่นกับความเชื่อมั่นในธรรมของทานที่แสดงเขาถึงใจแลวมันก็เปดกวางละซิ ทีนี้เปน
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ตายไมวาเลย มันสมใจนะ เปนตายไมวาแตจะเอาใหไดมรรคผลนิพพาน ซัดกันใหญ
จึงวาหนักมาก ความเพียรของเรานี้รูสึกวาหนักมาก เราคิดยอนหลังไปนี้ คือระยะนีม้ ัน
แกแลว เราพิจารณายอนหลังไปตอนนั้นกําลังหนุมนอย ความมุงมั่นก็เต็มหัวใจๆ มันก็
พุงๆ เลย นี่ขยะ มันพิจาณายอนหลัง โห อยางนั้นมันก็ทําไดๆ คือทุกวันนี้ทําตายเลย
เขาใจไหม อันนั้นมันทําไดๆ นี่ละคือความมุงมั่นมันรุนแรงมาก
ก็เคยพูดแลว จนเขาตีเกราะประชุมไปดูอดขาวมันตายหรือยัง ก็เคยพูด พูดเอา
ความจริงมาพูด ไปที่ไหนเราก็เคยไป เมื่อเขาไมตีเกราะเราก็บอกไมตีเกราะ เรื่องของ
เราเปนเรื่องของเราเรื่อยไป แตที่ไหนเขาตีเกราะประชุมเราก็มาเลาใหฟง คือมันจริงมัน
จังมากทีเดียว พอจิตมันกาวแลวที่นี่ เพราะความมุงมั่นรุนแรงมาก จิตก็เริ่มไดรากได
ฐานๆ เรื่อยๆ ไป จนกระทั่งถึงขั้นสติปญญาอัตโนมัติ อันนี้ทา นก็รั้งเอาไว คือนิสัยเรา
มันผาดโผน ถาวาอยูสมาธิก็เปนหมูขนึ้ เขียง ทานลากลง
ทีนี้เวลาออกทางปญญามันก็ออกไปเตลิดเปดเปง
ปญญาตางหากแกกิเลส
สมาธิไมไดแกกิเลส เพียงตีกิเลสตะลอมเขามาใหสูความสงบเทานั้น ปญญาเทานั้นแก
กิเลส ทีนี้กพ็ ุงใสปญญาละซิ เวลามันพุงแลวมันก็ไมมีเวลาหลับนอน มันจะเปนจะตาย
จริงๆ ขึ้นหาทาน พูดตามที่ทานลากออกทางดานปญญา บอกวามันไมไดนอนทั้งวันทั้ง
คืน คือสติปญญามันออกแลวนะ มันออกอยางไรทานวา ก็มันไมไดนอนทั้งวันทั้งคืน
นั่นละมันหลงสังขาร คือสังขารอันนี้มีทั้งสังขารฝายมรรค สังขารฝายสมุทัย ถาไปพอดีก็
เปนสังขารฝายมรรค ถาเตลิดเปดเปงแลวก็เหมือนกับเอามีดฟน ทั้งเอาขางลง เอาสัน
ลง เอาคมลง มันไมแมนยํา ทานใหอยูในความพอดีก็แมนยําๆ มันหลงสังขาร สังขาร
สมุทัยเราไมรู ตอนเวลากาวผานไปแลวถึงมารูทีหลัง
นี่ก็เรียกวาไมไดหลับไดนอนเลย ทานก็รั้งเอาไว คือมันไมพอดี มันเปนมาแต
ทานยังไมปวยนั่นนะ ทานรูแลว เพราะฉะนั้นทานพูดออกมาเลย นี่ในระหวางที่เราตาย
นี่นะ จะมีพระหนุมสององครูธรรมตามเราอยูสององค ไดยินทานพูดออกมาจริงๆ นี่นะ
จะมีพระหนุมรูธรรมตามเราสององค แตองคไหนไมทราบแหละ แตในระยะนั้นเรามัน
กําลังหมุนติ้วๆ จะใครก็ตามเถอะนะ หลังจากนั้นมาเดือนสามเผาศพทาน เดือนหกก็
เผาศพกิเลสเรา ใชไหมละ ก็ไมไดหางกันอะไรนี่ นี่ละจึงไดธรรมชาตินี้ขึ้นมาสอนโลก
แตกอนมีแตพุงๆ ใสเจาของ เรียกวาภูมิเรียนมานี้นักธรรมตรี-โท-เอก-มหา
เปรียญไมสอนใครเลย ผูใหญทานจะใหเปนครูสอนทั้งฝายนักธรรมทั้งฝายบาลีไมเอา
เราจะนําธรรมที่เรียนมานี้ไปสอนตน บอกเทานั้น แลวไมสอนใครเลยจริงๆ ไมเคยเปน
ครูสอนใคร ทางนักธรรมก็ดี ทางบาลีก็ดี ไมสอน ไมเอา ปดทันทีเลย เราจะนําธรรมที่
เราเรียนมานี้ไปสอนตน ก็ออกเลยตั้งแตพรรษา ๗ สอบเปรียญไดพรรษา ๗ ก็ออกใน
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พรรษานั้นเลยเรื่อย ๙ กับ ๗ เปน ๑๖ พรรษา ๑๖ เปนเวลา ๙ ป นี่ที่ทกุ ขมากที่สุดใน
ระยะ ๙ ปนี้ หมุนใสตัวเอง ไมไดหมุนกับใครเลย
เราก็ไมไดคิดวาเราจะไดเปนครูเปนอาจารยสอนใครนะ มันมีแตหมุนตัวเอง
ตลอดเวลา ความรูมากนอยนี้ไมเคยไปสอนใคร ออก ๙ ปนี้เขาปาทั้งนั้น อยูในปาใน
เขา ที่จะสอนผูสอนคนไมเอา นอกจากเปนความจําเปนจริงๆ เราเดินธุดงคไปพักขาง
บานเขา เขามีงานมีการในวัดเขา เขาก็ไปนิมนตเรามาเทศน จําเปนจริงๆ ก็ไปเทศนให
เสีย นานๆ จะมีทีหนึ่งเทานั้น นอกจากนั้นมีแตเทศนสอนเจาของ พุง ๆ เลย ตั้งแตนูน
ละ ที่วา ๒๔๙๓ ลงจากเวทีแลวก็หาหลบซอน ไมไดออกนะ แตพระเณรหากรุมๆ คือ
รุมมาตั้งแตพอแมครูจารยมั่นมรณภาพ แตกอนเราไมเคยสนใจวาใครจะสนใจกับเรา
ทานก็ชวยดวย เวลาลาทาน จะไปกี่องค บอกวาไปองคเดียว ทานขึ้นทันทีเลย
ทานเสริมมากทีเดียวเรื่องไปคนเดียวของเรา นอกจากนั้นไมเห็นทานเสริม ดีไมดีไป
ดวยกันสององค ไปทําไม แตอยูนี้มนั ก็ตกนรกใหเห็นตอหนาตอตา มันจะไปตกหลุม
ไหนละ ทานวาอยางนั้นเสีย แลวใครจะกลาไปใชไหมละ ไปทําไม ตั้งแตอยูตอ หนานี้
มันก็ตกนรกใหเห็น แลวออกไปนี้มันจะไปตกหลุมไหนละ ทานวาเทานั้นมันก็ถอยกรูด
ละซิ แตกับเราทานไมไดวาอยางนั้น พอวาไปองคเดียวเทานั้นผางขึ้นเลยเทียว ทานมหา
ไปองคเดียวใครอยาไปยุงทานนะ ชี้สายนิ้วไปตามพระที่นั่งฟง ใครอยาไปยุงทานนะ
ทานมหาไปองคเดียว เปนแตอยางนั้นทุกครั้ง ทานเสริมตลอดเลย
เวลากลับมาหาทานทีไรมีแตหนังหอกระดูก อายุ ๓๐ กวามันก็กําลังวังชาแนน
หนามั่นคง ธาตุขันธตอ งบังคับ อาหารบังคับตลอด ใหฉันอิ่มไมได บังคับ พอฉันจังหัน
มีอาหารมากนี้กําลังวังชามี กิเลสแทรกขึ้นมาในนั้น ตองไดตีอาหารลงๆ กําลังวังชาก็
ออนลง ธรรมก็กาวได สติกาวๆ อยางนั้นเรื่อยมา จนกระทั่งลงจากเวทีวัดดอยธรรม
เจดีย หาหลบซอนที่ไหนหมูเพื่อนก็รุมตามๆ สุดทายก็เลยไดมาตั้งเปนหลักเปนแหลง
ขึ้นมาเสียจนได มาเอาโยมแมบวชก็ยิ่งไปใหญเลย จนกระทั่งทุกวันนี้จะไปที่ไหนมันได
ยินกระเทือนทั่วประเทศไทย นี่ก็พูดอยูนี้
เราก็ไมเคยคิดนะวาเราจะไดสั่งสอนโลกกวางขวางขนาดไหนดังที่รูๆ เห็นๆ กัน
อยูนี้ ดังที่เปนอยูเวลานี้เลย เราไมเคยคิดมันก็เปนของมันเอง อยางที่วาชวยชาติเราก็
ไมเคยคิดวาเราจะชวยชาติ แตเวลามันเปนขึ้นมามันหากเปนในจิต พอมันเปนขึ้นในจิต
นี้มันก็หมุนติ้วเลย เอา จะชวย นั่นขึ้นเลย ทีนี้ก็ออกทุกแงทกุ มุม วัตถุนําหนา ประชาชน
รูทั่วหนากันหมด
แตธรรมที่จะตามหลังซึ่งจะกวางขวางลึกซึ้งมากมายนี้โลกเขาไมรู
ธรรมะจะไดออกคราวนี้ นั่นมันรูไวหมดแลว คราวนี้ธรรมะจะไดออกสูโลกไปพรอมกับ
ดานวัตถุ
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วัตถุเชนอยางทองคํานั่นเรียกวัตถุ ทองคํา ดอลลาร เงินสด อะไรที่ชวยโลกทุก
แหงทุกหนนั้นเรียกวาดานวัตถุ ประชาชนเขาจะทราบลวงหนาเลยอันนี้ แตธรรมเขาไม
ทราบ สวนเราทราบไวแลว ธรรมะจะไดออกสูโลกคราวนี้แหละ วัถตุออกเพียง
เล็กนอย แตโลกถือเปนความเปดเผยวาวัตถุชวยโลก แตธรรมชวยหัวใจเพื่อชวย
โลกอันหนักหนวงเขาไมไดคิด มันก็ออกอยางนัน้ เห็นไหมละ ทุกวันนี้ยังออกตัง้ ๙๕
สถานี (ยังไมเปนทางการ) เรียกวาธรรมออกแลว ออกกระจัดกระจายไปจนกระทั่งถึง
เมืองนอกเมืองนา สวนมากมีแตธรรมะของเรา ครูบาอาจารยทานก็ชวยบางเพียงเล็กๆ
นอยๆ สวนใหญเราเลยนําหนาตลอด มันหากเปนความจําเปนที่จะเอามาเทศนเรื่อยมา
จนกระทั่งทุกวันนี้
เราเคยคิดเมื่อไรที่วาจะไดชวยโลกอยางนี้ มันก็เปนมาอยางนี้จะวาไง จนกระทั่ง
ทุกวันนี้ละ แตกอ นมุง แตชวยตัวเอง เพราะฉะนั้นจึงวาไมสอนใครเลย ตรี โท เอก มหา
เปรียญไมเคยเปนครูสอนใคร จะสอนตนบอกเทานั้น ออกเลย แลวก็สอนตนอยางวา
หลังจากนั้นมาจึงไดเอาธรรมภาคปฏิบัตินี้สอนโลก
นี่ธรรมภาคปริยัตินี้เพื่อเปน
แนวทางสอนตน ทีนี้พอเปนผลขึ้นมาจากภาคปฏิบัติแลว ธรรมนี้ออกสอนโลกคือทาง
ภาคปฏิบัติ การเทศนาวาการจึงมีแตภาคปฏิบัติ
ถาคนไมไดพิจารณาและไมทราบสาเหตุมากอนแลว
จะวาเราคืออีตาบัวมัน
ไมไดเรียน กอไก กอกา อะไรใชไหมละ คือไมเอาออกมาใชเลย เอาตั้งแตธรรมะภายใน
ออก คือเราเรียนนี้ความจําไมใชสมบัติของเรานะ จํามาไดมากนอยมันหลงลืมไปไดๆ
แตภาคปฏิบัติเอามาจากภาคเรียนนะมาเปนแนวทางปฏิบัติ
พอเกิดผลขึ้นมานี้เปน
สมบัติของตนลวนๆ เลย เรื่อยเลย นี่ละออกสอนโลก ธรรมะที่เกิดเปนผลจาก
ภาคปฏิบัตินี้ออกสอนโลก จึงสอนไดทั่วไปจนกระทั่งทุกวันนี้มีแตธรรมะภาคปฏิบตั ิ
เปดโลงไปหมดเลย
มาวาอะไรสอนมนุษย เทวบุตรเทวดาอินทรพรหมพูดถึงเมื่อไร นั่นละทาน
เหลานี้ทานสงบทานเงียบ เวลาเกี่ยวของกับพวกเทพก็มนุษยไมมี เวลาเขาเกี่ยวของกับ
มนุษยนี้เทพทานไมมาเกี่ยวของ มนุษยนี้ก็เลยเยอหยิ่งเจาของวามีมนุษยเทานั้นนอกนั้น
ไมมี เทวบุตรเทวดามากขนาดไหนยิ่งกวามนุษยเรา นั่นเห็นไหมละ ทานผูมีตาในทาน
เห็นซิ แตจอมปราชญทา นจะไปพูดอะไร ใครจะเชื่อไมเชือ่ ทานก็เอาความพอดีเขาวา
ไมควรพูดทานไมพูด รูเห็นขนาดไหนก็เหมือนไมรูไมเห็นไปเสีย นั่นตางกันนะผูมีธรรม
ในใจ
ความเปนธรรมกับความเปนกิเลส ถาเปนกิเลสอยากคุยอยากโมอยากอวด ถา
เปนธรรมแลวมีเหมือนไมมี รูเหมือนไมรู ถึงกาลเวลาที่จะออกหนักเบามากนอยหาก
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ออกเองๆ ถาไมควรออกดึงออกก็ไมออก ถาควรจะออกทุมหมดทุมทันทีเลย เปนอยาง
นั้นนะธรรมภายในใจ กวางขวางไมมีขอบเขต ธรรมภายในใจของทานผูส ิ้นกิเลสแลวไม
มีขอบเขต ครอบโลกธาตุไปเลยเชียว นี่ละธรรมที่เกิดจากใจ ใจเปนธรรมธรรมเปนใจ
เปนอันเดียวกันแลว เราจะไปคาดไมไดนะ เรื่องธรรมเปนอยางนั้น นี่ละพุทธศาสนา
ประกาศไดลนั่ โลกอยูเวลานี้
อยางที่หลวงตาบัวประกาศอยูเวลานี้ ใครจะเชื่อหรือไมเชื่อเราไมเคยสนใจกับ
ใคร พวกตาบอดวางั้นถาใหพูดนะ พระพุทธเจาตาดีสาวกทั้งหลายตาดีมันไมยอมฟง
เสียง ไปฟงเสียงแตพวกตาบอด วามรรคผลนิพพานไมมี บาปบุญนรกสวรรคไมมี สิ่งที่
มีคืออะไร คือสวมคือถานความสกปรกโสมมมันตางคนตางกอบตางโกย ไดเทาไรไม
พอๆ ตายแลวยังเหลือแตกระดูกเทานั้นมันก็พอใจที่จะวิ่งเตนขวนขวายหามา นั่นละ
ตัณหา นตฺถิ ตณฺหาสมา นที มันพอเมื่อไรตัณหาคือความอยากความทะเยอทะยานดีด
ดิ้นไมมีคําวาพอ ตายแลวก็เหลือแตกระดูก ความทะเยอทะยานในใจยังมีอีกนะ
สวนธรรมของทานวาพอ พอจริงๆ ทานสงบก็เย็นไปตามความสงบ ขั้นสมาธิ
เย็นไปตามขั้นปญญา เวลาจะหมุนก็หมุนเต็มเหนี่ยวเพื่อฆากิเลสตัวเปนภัย พอฆากิเลส
ขาดสะบั้นลงไปหมด มหาสติมหาปญญานั้นยุติกึ๊กทันทีโดยอัตโนมัติไมตองไปบังคับ นี่
ละที่วา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ นาปรํ อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ พรหมจรรยไดอยู
จบแลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จเรียบรอยแลว กิจอื่นที่จะทําใหยิ่งกวานี้ไมมี ก็คืองานการ
อันใหญหลวง งานรื้อวัฏสงสารคือกองทุกขความเกิดตายจากหัวใจ ถอนนี้ออก
หมดแลวโลงไปหมดแลว เรียกวางานนี้สิ้นสุดแลว จากนั้นมาพระอรหันตไมมงี านที่จะ
ถอดถอนกิเลส
งานก็คือตัวยุงละมาทําใหมีงาน กิเลสมีมากมีนอยยุงตลอด พอกิเลสขาดสะบั้น
ลงไปแลวไมมีอะไรยุง ใชกิริยากับโลกสมมุตกิ ็ใชไปอยางนั้น ไมไดหนักหนวงถวงใจ
เหมือนกิเลส กิเลสนี้หนักหนวงถวงหัวใจมากนอยตามที่มันมีอยูนั้นแหละ พอนี้สิ้นซาก
ลงไปแลวหมด ที่วา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ หมด พระอรหันตทานปลอยหมด ทานไมมีงาน
อะไรที่จะมากวนใจทาน พากันจําเอานะ ที่พูดเหลานี้เปนคําของศาสดาสอนโลก
พระพุทธเจาสอนอยางแมนยํา ทรงไวแลวซึ่งมรรคผลนิพพาน ความพนทุกขไมมีใคร
เกินพระพุทธเจา ใหนําไปประพฤติปฏิบัติ อยาพากันไปเที่ยวหากอบหาโกยเอาตาม
สวมตามถานตลอดเวลา หาวาเปนของดิบของดีตลอด เอาละพอ
เราก็ไมเคยพูดเรื่องพอแมครูจารยมั่น
นิสัยวาสนาทานหนักทางทวยเทพ
ทั้งหลาย ทางประชาชนนี้เกี่ยวกับเรื่องพระ ทานอบรมสั่งสอนพระใหเปนครูบาอาจารย
ที่ถูกตองดีงาม นําธรรมนี้ออกสอนโลก องคทานเองทานไมคอยไดสอน หลวงปูมั่นเรา

๘
ทานไมคอยไดสอนประชาชน แตลูกศิษยของทานอยูที่ไหนๆ เปนเพชรน้ําหนึ่งๆ นี่ละ
ออกสอนโลก สวนองคทานเองสอนพวกทวยเทพเทวบุตรเทวดา เทพไมไดเวนแตละ
คืนทานวางั้น พวกทวยเทพทั้งหลายมาฟงเทศนทาน นี่เห็นไหมตาทิพยตาธรรมดูเห็น
หมด พวกทวยเทพมาจนกระทั่งถึงทาวมหาพรหมมาหาทาน สวรรค ๖ ชั้น พรหมโลก
๑๖ ชั้น มาหมดไมมีเวนชั้นใด เปนแตเพียงวาตางวันตางเวลาตางวาระกันเทานั้น หาก
มาหมดทั้งนัน้ นี่ละทานเทศนสอนพวกเทพทัง้ หลาย
ทานบอกทานไมคอยไดวางกลางคืน นั่งสอนทวยเทพทั้งหลาย นี่ละองคทานเอง
พูด เรามันนิสัยซอกแซก เวลาโอกาสดีๆ แลวก็ซอกแซกถามทาน ทานจะเลาใหฟงๆ
จะถามตองระวังใหดีเดี๋ยวนี้แตก จอมปราชญกับจอมโงเขาใจไหม เราจอมโงทานจอม
ปราชญ เวลาจะถามทานเรื่องอะไรตองระวังใหดี คอยสอดคอยแทรก แลวทานก็เลาให
ฟงเรื่อยๆ เลย ทานทําประโยชนใหพวกทวยเทพมากยิ่งกวาทําประโยชนใหมนุษย นี่
ทานพูดเองแหละ วันคืนหนึ่งๆ นี้มาเต็มหมดๆ เลย สวนมนุษยทานไมคอยไดทํา แต
ลูกศิษยของทานเปนฝายพระเจาพระสงฆ พวกประเภทเพชรน้ําหนึ่งเปนอาจารยสอน
ประชาชน ทานสอนทวยเทพ ตางกันอยางนี้นะ เอาละที่นี่จะใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

