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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

อะไรจะหนักก็หนัก ใจไมหนัก 
กอนจังหัน 

ผาหมที่เอามาไวโกดังนี ้ พระเราจะรีบจัดการสงไปทางไหนๆ ใหจัดการเสียนะ 
ผาหม ๒๗๑ ผืนอยูโกดังเวลานี้ พระเราจะจัดการสงไปทางไหนก็ไปเถอะ อยาใหชกัชา 
เวลานี้กําลังเปนฤดูหนาว ที่วาผาหม ๒๗๑ ผืนแจกโนนแจกนี้ เจาของเองไมเคยใชผา
หมนะ จนพอแมครูจารยมั่นเอาผาหมของทาน ถาหากวาผาหมใหมก็ไมอด เอาไป
บังสุกุลใหเราเราก็จะไมเอา ทานเลยเอาผาของทานไปบังสุกุล ทานไปเองนะไปบังสุกลุ 
เราตองรับ พูดถงึเร่ืองผาหมเราไมใช ดัดตลอดเวลา นอนไมหลับไมตองนอน มันมา
สัมผัสเราก็พูดเฉยๆ จนพอแมครูจารยมั่นเอาผาหมของทานไปบังสุกุล โอย ทานพับไว
เรียบรอยนะ เปนคติตัวอยางทุกอยาง 

กุฏิเราอยูเตี้ยๆ ประมาณสักเมตรกวา เดินไปนี่ก็มองเห็น เอ ใครเอาผามา
บังสุกุล ขึ้นไปดู โอย เปนของพอแมครูจารยมั่น เราก็ไมเคยพูดนะวาไมใชผาหม ทานรู
ได ทานเอาผาของทานไปบังสุกุลใหเรา ตกลงเราก็ตองไดใชตอนอยูในวัด พอออกไป
แลวก็เทานั้น ดัดกันอยางนั้นนะ โอย ตกกระหมดเลย รูสึกมันหนาวจริงๆ อยูในปาใน
เขา น้ําคางตกนี้ปุบปบๆ ตอนเชาเหมือนหาฝน ไมเอาผาหม กลางคืนนอนไมหลับ
ตลอดรุง มันหนาวมากขนาดนั้น เราใหเฉพาะผาสังฆาพับครึ่ง ผาจีวรพับครึ่ง ใหเทานั้น
แหละ 

คนอื่นจะมีหรือไมมีเราไมเคยสนใจ เราสนใจเฉพาะเราคนเดียว ทานเอาผาหม
ของทานไปบังสุกุลเรา แหม ตาทานแหลมคมมาก ตาจอมปราชญ บิณฑบาตไดมานี้เรา
ทําคนเดียวเรานะ พระทั้งวัดเราไมสนใจกับใคร แตปฏิบัติตัวของเราโดยเฉพาะเทานั้น 
ทานเห็นไดนะ เวลาบิณฑบาตกลับมาถึง มีอะไรๆ จัดใสบาตรปุบปบๆ แลวก็ไปดูแล
บาตรของทานเปนประจํา พอเสร็จแลวก็มานั่ง บาตรเราเอาไปตั้งไวขางๆ เสามีฝา แอบ
ไวนั้น เอาฝาบาตรปด ผาอาบน้ําปด พระเณรไปยุงไมได พระเณรกลัวเรามากนะรอง
พอแมครูจารยมั่น ไมมีองคไหนมาทะลึ่งเราได พอมองเห็นก็กลัวแลว 

ก็จริงจังทุกอยางพูดงายๆ  เอาจริงเอาจังทุกอยาง เวลาจตุปจจัยไทยทานเกิดมา
ไมเอาเลย จนกระทั่งพอแมครูจารยไดขนผาของทานเขาไปในหองทาน เราลืมเมื่อไร 
มันไปสัมผัสเราก็เลาเฉยๆ เราเปนคนจัดใหเรียบรอยหมดแตเราไมเอา นิดเดียวก็ไม
เอา เพราะเราใชผาสามผืน สุดทายถามพระถามเณร ทานใหขนเอาผาเขาไปในหองทาน 
ใหทานมหามาเสียกอน ทานมหามาแลวก็เอาอันนี้ไปถวายทาน ทานจะเอาอะไรกเ็อา 
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ทานไมเอาแลวคอยโละ ผาเต็มหองทานนะ ทานเปนนักส่ังสมเมื่อไร แตเวลาเชนนั้น
ทานสั่งใหขนเขาไปไวในหองทานเต็มหองเลย พอเรากลับมา เอา ผาเลือกเอา จะเลือก
อะไรก็เราไมไดหาเลือกผา หาธรรมตางหาก 

พอแมครูจารยปฏิบัติกับเรา อุย แปลกอยูนะ ตาทานแหลมคมมากเทียว ทาน
เห็นหมดเรื่องของเรา เราอดพูดไมไดเวลามาสัมผัส ที่เราหาอุบายลามาอุดร ลามา
ธรรมดาไมได สวนมากเราจะยกโยมแม ถามอาการโยมแมนิดหนอยแลวไปกราบ
นมัสการลาทาน ไดทราบวาโยมแมไมสบายแลวก็มา มานี่พวกนองๆ ไปโกยเอาของใน
ตลาดอุดรใสถังใหญๆ เขงใหญๆ เต็ม เสร็จแลวเอาไปเลย พอไปถึงพรรณาแลวเอาลง
ที่นั่น จางลอจางเกวียนไป เต็มลอเตม็เกวียน 

ที่มันขบขัน คือจอมปราชญกับจอมโง พูดใหมันชัดเจน ทานจอมปราชญ เรามัน
จอมโง เวลาจะไปหนองผือ ใหเอาของเราจัดไปนี้เต็มรถๆ ของดิบๆ ดีๆ อะไรตามที่
เราเคยปฏิบัติตอทาน ถกูธาตุถกูขันธของทานมอีะไรบางๆ เรารูหมด จะหาอยางน้ัน 
พอจะไปพรรณาก็ใหเขาไปหาแกนขนุน ไดทอนหนึ่งก็เอา แกนขนุนเปนขอแกตัว เขาใจ
ไหม ใหเขาเอาแกนขนุนสกัทอนเดียวก็พอ นอกน้ันอาหารเต็มหมดเลย คือเราจะเขา
ตอนทานไมออกมาตามบริเวณ ประมาณสัก ๕ โมงเราจะเขา พอเขาไปลอจอดปบกใ็ห
ขนเขาไปในกุฏิ เรียกวากุฏิหลบซอนวางั้น เราเปนคนสั่งเอง 

มันขบขันตอนเชานะ เพราะตางคนตางจองกัน พอตอนเชาบิณฑบาต ของเอา
มาแลวตอน ๕ โมงเย็น ขนเขาไปในกุฏิ เณรเพ็งน่ีละเปนคนเก็บ อาหารดีๆ เพราะเรา
สังเกตดูธาตดุูขันธของทานถูกกับอะไรๆ เราจะหาอาหารประเภทนั้นไป ใสเปนเขงๆ 
ไป พอไปถึงกต็องหาเวลาเหมาะที่ทานไมออกมา ถาทานออกมาทางศาลาทางหนา
ประตูวัดอยางน้ีทานจะเจอเขา เราไมใหเอาไป ตอนเงียบถึงคอยเอาไปขนเขาหมดเลย 
เอาแกนขนุนทอนสักเทานี้ไปไวเทานั้นแหละ 

ตอนเชาเราคอยดูขโมยใหญ โอย ตาทานแหลมคมมาก ถึงเวลาที่จะพูดพดู
เสียกอนเรื่องพอแมครูจารยมั่นจอมปราชญกับเราจอมโง พอตอนเชาตาเราก็จองคอยดู
สายตาทาน โอย ตาทานสอดปบๆ ๆ คือเวลาเอาไปแลวรอยลอรอยเกวียนนี้ปดหมด
นะไมใหเห็น เอาพระเอาเณรมาดูดวยกัน ดูซิจอมโงเอาพระเอาเณรเราไปปดรอยลอ
รอยเกวียนไมใหทานเห็น เราเปนคนสั่งเอง ไปดูหมด เราเองก็วาไมมีแหละ หมดหาย
สงสัย ตอนเชาซิที่มันขบขนั พอบิณฑบาตตอนเชาทานออกมา ทานทราบวาเราไปไหน
มานี้ทานจะจดจอ 

วันนั้นทานก็จดจอ มันจะขนอะไรมาไอบาน่ี คงวางั้น มารอยลอรอยเกวียนไมให
เห็นเลยนะ เอาไมกวาดมากวาดเรียบหมดเลย ตอนเชาออกมาเราก็คอยสังเกตสายตา
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ทาน ทานเดินไปตาทานวับๆๆ มันสูทานไมไดนา เดี๋ยวปบ นี่รอยลอรอยเกวียนมาจาก
ไหน ขึ้นแลวนะ กูตาย เห็นจนได ก็พยายามปดหมด เอาพระเณรมาดู ปดกวาด
เรียบรอยแลวไปเผลอไดยังไง ทีนี้เครื่องแกตัวคอืแกนขนุน นี่รอยลอมาจากไหน เราไป
ดูก็วา ออ เมื่อวานนี้มาจากพรรณา เห็นแกนขนุนดีๆ เลยใหเขาใสลอมา ทานก็เลยนิ่ง 
ความหมายของทานตอบลึกๆ ก็จะวา คงแกนขนุนใหญนั่นแหละ เต็มเขงๆ ทานจะวา
อะไรก็วาไมไดใชไหม เพราะจับตัวไมได คงวาแกนขนุนใหญนั่นแหละ คือของเต็มเขงๆ 
มันขับขันนะจอมโงกับจอมปราชญปฏิบัติตอกัน แพตลอดเรา เราก็วาเราใชปญญาเต็ม
กําลังความสามารถ เอาละจะฉันจังหัน 

หลังจังหัน 
 เราไดพยายามเต็มกําลังความสามารถของเรา ที่จะใหหลักใหญคือหัวใจของ
ชาติเรามีความแนนหนามั่นคง เชน ทองคํา เงินสดหรือดอลลาร เขาในคลังหลวงของ
เรา การชวยชาติคราวนี้ก็เปนเครื่องหมายของการชวยชาติไดจริงๆ ไดทองคําถึง ๑๑ 
ตันกับ ๓๘๐ กิโล นี่ละที่บรรดาพี่นองทัง้หลายรวมมือรวมใจกันชวยชาติของเรา 
เฉพาะที่สําคัญก็คือนําสมบัติอันมีคาเขาสูคลังหลวง ทองคําก็ไดถึง ๑๑ ตนั ๓๘๐ กิโล 
ถาเรายังไมตายก็จะมาอีก มาตามจังหวะของมัน นี้เปนประเภทน้ําไหลซึม ไมใช
ประเภทออกสูออกรบจริงๆ ประเภทน้ําไหลซึมคอยไหลมาเรื่อยๆ  

สวนดอลลารนั้นไดเขาเพียง ๑๐ ลาน ๒ แสนกวาดอลลที่เขาคลังหลวงแลว เงิน
สดที่ไมไดเขาก็กระจายออกทั่วประเทศไทย ไดแยกไปซือ้ทองคําเขาสูคลังหลวงสอง
พันลาน หมายถึงเงินสดเงินไทยเรา ที่ไดแบงเขาไปซื้อทองคําเขาสูคลังหลวง นอกนั้น
ออกนอกหมด เพราะเราเปนผูพาดําเนินเอง พูดอะไรแลวไมเคลื่อน คือพิจารณา
เรียบรอยแลวที่จะเดินยังไงๆ เวลาประกาศออกมากป็ระกาศตามที่ไดพิจารณา
เรียบรอยแลว เพราะฉะนั้นเวลากาวเดินจึงกาวเดินไปตามนั้นเลยไมเคลื่อนคลาด 

เชนอยางดอลลารนี้ก็บอก ตอไปนี้ดอลลารเราจะไมไดเขาคลงัหลวงนะ เพราะ
เหตุไร เพราะการเทศนาวาการชวยชาตินี้เราก็หยุดแลว สมบัติเงินทองที่จะมาเพื่อชวย
ชาติมันก็ตองอาภัพไปตามๆ กัน กห็ยุด ตกลงเงินดอลลารไดเทาไรก็ตองมาหนุนเงิน
ไทย เพราะเงินไทยหมดไปทกุวัน เกี่ยวกับการเทศนาวาการชวยชาตินั้นเราหยุดแลว 
แตความทุกขความจนของคนลนหลามมารอบวัดรอบวาจึงตองไดชวย ไมมีอะไรก็ตอง
เอาเงินดอลลารมาหนุนเงินไทย เพราะฉะนั้นดอลลารจึงไมเขาคลังหลวง 

ตามที่เราประกาศไวแลววา ตอไปนี้ดอลลารจะไมไดเขา ก็เปนไปตามที่เราคิดไว
แลว เพราะเงินสดเงินไทยเรานี้หมดไปๆ เนื่องจากวาเราหยุดการเทศนแลว เงินสดเงิน
ไทยก็ไมมี แตคนทุกขคนจนไหลเขามาตลอด จึงตองไดเอาดอลลารมาชวยกัน หนุนกัน
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อยางทุกวันนี้ ถาเปนดอลลารนี้หมุนเขาหาเงินไทยทั้งหมดเลยเพื่อชวยชาติไทยของเรา 
ไมมีกําหนดนะเงินสดที่ออกชวยชาติไทยของเรา อันดับแรกก็คือโรงพยาบาลทั่ว
ประเทศ ทุกภาคนะเงินไทยที่ออกชวยโรงพยาบาล ทุกภาคในประเทศไทยของเรา 
ออกไปเรื่อยๆ อยางน้ี ที่ไมแตะเลยกค็ือทองคํา ไมแตะแมเมด็หินเม็ดทราย เราเปนคน
ส่ังเอง วาอยางไรเปนอยางน้ัน ทองคํานี้ไมแตะ ตั้งแตตนจนกระทั่งบัดนี้ก็ไมเคยแตะ 
สวนดอลลารก็อยางที่วาแหละ เมื่อควรแยกโนนแยกนี้ก็แยกไปอยางวา สวนเงินไทย
กระจายทั่วประเทศ ก็เปนไปตามที่กาํหนดไวเรียบรอยแลว 

ทานทั้งหลายเราอยากจะถาม เราก็พอทกุอยางแลว คําสรรเสริญเยินยอจะมีคา
ขนาดไหน ความติฉินนินทาจะเลวรายขนาดไหนก็ตาม สูคําวาพอแลวอยางเลิศเลอใน
ธรรมทั้งหลายไมได  ธรรมเลิศเลอกวาทุกส่ิงทุกอยาง แลวในหัวใจเรานี้ก็พอแลวอยาง
เลิศเลอ เราไมเอาอะไรอกีแลว ไปที่ไหนมีแตชวยโลกๆ ทั้งน้ัน เหลือมาเทาไรก็เหลือ
เพื่อชวยโลก ไดมาเทาไรแจกจายไปเทาไรก็เพื่อชวยโลก ไมวาจะอยูจะเคลื่อนไหวไปมา
ชวยโลกทั้งนั้น เราไมเอา เราบอกเราพอแลว ในหัวใจพอ พอทุกอยาง ไมมีอะไรเลิศยิ่ง
กวาธรรมที่อยูในขั้นพอ เรียกวาพออยางเลิศเลอ 

เพราะฉะนั้นการชวยพี่นองทัง้หลายจึงบริสุทธิ์ตลอดมา การชวยชาติของเราเรา
ชวยดวยความพอแลวในหัวใจ ในบรรดาธรรมทั้งหลาย ธรรมกับใจเปนอันเดียวกัน 
ตั้งแตวันเริ่มแรกประพฤติปฏิบัติ น้าํตารวงบนภูเขาก็มาเลาใหพี่นองทัง้หลายฟง ฟด
กับกิเลสเราลืมเมื่อไร น้ําตารวงสูกิเลสไมได จนออกอุทานในใจ อุทานนั้นก็เลยเปนการ
ผูกโกรธผูกแคนใหกิเลสตลอดมา จนกระทั่งวันสิ้นสุดของกิเลส ประหารกับบนเวทีหลัง
เขาวัดดอยธรรมเจดยี วันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ นั่นละผูกโกรธผูกแคนกันมา ไป
สังหารกันไดที่ตรงนั้น อนันี้ละอันน้ําตารวงบนภูเขา 

เรานํามาพูดนี้พูดตามความสัตยความจริง ไมยิ่งไมหยอน เอาความถูกตอง
แมนยํามาพูด ทั้งฝายออนฝายแข็ง ฝายเลวฝายดี เรานํามาพูดจากเราคนเดียวที่ขี้ร้ิวขี้
เหรกําลังวังชาไมมีสูกิเลสไมได น้ําตารวงอยูบนภูเขาก็มาเลาใหฟง การผูกโกรธผูกแคน
กับกิเลสถึงขนาดอุทานภายในใจวา เหอ มึงเอากขูนาดนี้เทียวเหรอ เอาละยังไงมึงตอง
พังวันหนึ่ง นี่ผูกโกรธผกูแคนแลวนะ ใหกูถอยกูไมถอย มงึตองพังวันหนึ่ง นี่คือผูก
โกรธผูกแคนใหกิเลสซึ่งเปนภัยตอหัวใจเราเอง ถาผูกโกรธผกูแคนใหบุคคลและสัตวตัว
ใดเปนบาปเปนกรรม เปนกรรมเปนเวร ผูกโกรธผูกแคนใหเจาของนี้ไมเปน เปนธรรม
ลวนๆ นี่ละที่ไดเชื้ออันสําคัญฝงในหัวใจนี้ เคียดแคนมาจนกระทั่งถึงไดมวนเสื่อกันบน
หลังเขาวัดดอยธรรมเจดยี สมใจ นั่นเห็นไหมละ 
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ทีนี้เมื่อถึงขัน้พอแลวมันพออยางเลิศเลอ ไมใชพอธรรมดาเหมือนเรากินขาวกิน
น้ําอะไรพอ พอตอนเชาตอนบายหิว นอนก็เหมือนกัน อะไรวาพอน้ี พอตอนนี้ไป
บกพรองตอนนั้น สวนธรรมกับใจพอนี้พออยางเลิศเลอ เรียกวานิพพานเที่ยง ดูที่หัวใจ
เจาของ อยาไปถามผูใด พระพุทธเจาตรัสรูเพียงพระองคเดียวประกาศธรรมสอนโลก
ไดถงึสามโลกธาตุ พระองคไดหาใครมาเปนสักขีพยาน ธรรม สนฺทิฏฐิโก ขั้นสุดยอด
และสุดทายไดประกาศปางขึ้นในพระทัยพระพุทธเจาหายสงสัย การแนะนําส่ังสอนโลก 
โลกวิทู รูแจงโลกทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถงึ อาโลโก อุทปาท ิ สวางจาครอบ
โลกธาตุนี่มาเองในพระทยั บรรดาสาวกทั้งหลายก็เปนไปตามนิสัยวาสนาของตน โดย
ไมตองไปทลูถามพระพทุธเจาเพื่อหาอุบายมาแนะนําส่ังสอนสัตวโลก ที่เราไมพอไปขอ
หยิบยืมจากพระพุทธเจามาอีกไมม ี บรรดาสาวกองคใดบรรลุธรรมปงขึ้นมาสอนเต็ม
ภูมิตัวเองทั้งนั้นๆ แหละ 

นี่ก็ไดทําเต็มกําลังความสามารถกับพี่นองทั้งหลาย เกิดมาในชาตินี้เรียกวาเต็ม
ภูมิของเราที่ไดชวยพี่นองทั้งหลาย ทีแรกก็ชวยตัวเองตั้งแตน้ําตารวงบนภูเขามา ฟด
จนกระทั่งกิเลสพังใหเห็นประจักษตอหนาตอตา บอกสถานที่เวล่ําเวลาดวย เอาสักขี
พยานมายันกันเลย ตั้งแตบัดนั้นมาก็ไดชวยโลกเรื่อยมา อันดับแรกชวยพระ เพราะ
พระนี้รุมตามตลอด เราเหมือนผูตองหา ตอนแรกๆ พอแมครูจารยมั่นเปนรมโพธิ์รม
ไทรใหญอยูที่นั่น เราจะไปไหนมาไหน ประหนึ่งวาพระเณรหลับหูหลับตาไมมองดูเรา 
เราก็ไมมองดูพระดูเณร มองดูแตหัวใจเจาของกบักิเลสที่ฟดกันเทานั้นแหละ 

ตอนพอแมครูจารยมรณภาพเทานั้นเกาะพรึบเลย ไมทราบวาทานจองมองเรา
มาตั้งแตเมื่อไร ทีนี้ก็เปนผูตองหาละเรา ไดขโมยหนี จะทํายังไงคนนั้นรุมมาคนนี้รุมมา 
เราคนเดียว พระเณรที่คอยติดตามเรา รับการอบรมศึกษาจากเราหลังจากพอแมครู
จารยลวงไปแลวนั้นมากตอมาก นี่ละที่นี่เราก็เปนผูตองหา กลางคืนเงียบๆ ขโมยหนี 
คือมันไมสะดวก ตอนนั้นกําลังจิตหมุนติ้วๆๆ เรียกวาตองอยูคนเดียวเทานั้น อยูกับ
ใครไมไดเลยในขั้นนั้น จิตกับธรรมหมุนกันตลอดเวลา ไมสนใจกับอะไร เพราะจิตมัน
หมุนแลวหมุนเพื่อความพนทุกข 

ถาหากเราจะพูดตามชั้นของธรรมก็เรียกวา ขั้นอนาคาแลว กาวขึ้นจะไมมีคําวา
กลับแลว จะหมุนขึ้นไปเรื่อยๆ ที่อยูของพระอนาคาผูสําเร็จธรรมขั้นอนาคาแลว ถาตาย
แลวก็ไปอยูขั้นอวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี อกนิฏฐา แลวผานเขาสูนิพพาน อันนีจ้ิต
กําลังกาวอยูในขั้นนี้ๆ จะถอยไดยังไง กลางคนืหมูเพื่อนนอนหลับๆ เตรียมของใน
บาตรเรียบรอยแลว เตรียมทุกอยาง จากน้ันก็เดินดูพระดูเณร องคนั้นเดินจงกรม องค
นี้นั่งภาวนา ไมสนใจกับเรา เราเตรียมของแลวนะนั่น เดินฉากไปฉากมาเห็นไมมีใครก็
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ปบมานี้ สะพายบาตรปุบไปลึกๆ นูน ออกทางไมมีคน ตื่นเชามานี่พระเณรแหม ยุงมาก 
จะวาเปนบาปเปนกรรมก็ความหวังพนทุกขนี้แรงกลามากที่สุด เกินกวาจะรับใครไวได 
จึงตองอยูคนเดียวๆ  

นั่นละตอนพอแมครูจารยมรณภาพนี้หนักมากนะ ขโมยหนีจากหมูจากเพือ่นอยู
กับใครไมได เพราะธรรมขั้นนี้ขั้นอยูกับใครไมไดแลว มีแตจะใหพนทุกขโดยถายเดียว 
นี่เราก็ไดดําเนินมา เลาใหพี่นองทั้งหลายฟง พอจากนั้นมาแลวพระเณรก็เกาะพรึบๆ 
เลย ตั้งแตหลังวัดดอยธรรมเจดียมาเราก็ไมคอยไดอะไรรุนแรงเหมือนแตกอน เพราะ
จุดมุงหมายปลายทางเราก็เรียกวาถึงขั้นแหงความพอแลว นีก่็รับพระรับเณรอยูในปาใน
เขา หลังจากนั้นก็คอยเคลื่อนยายมา มาเอาโยมแมบวชนี่ละ ทีนี้ก็เกาะพรึบมาจนกระทั่ง
ทุกวันนี้ 

เร่ืองความสงสัยนี้หายแลว บอกจนกระทั่งวันที่ เดือน ปจะวาไง ผิดไปไหน วันที่ 
๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ เวลา ๕ ทุม บนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย ฝงลึกนะนี่ไมมีลืม จุดนี้
ไมมีลืมเลย ตั้งแตนั้นมาแลวคอยลืมหูลืมตาอาปากแนะนําส่ังสอนเพื่อนฝูง บนศาลา
หลังนี้มีแตธรรมะเด็ดๆ เผ็ดรอนทั้งน้ัน เทศนสอนพระพุงๆ มีแตแกงหมอเล็กหมอ
จิ๋วๆ เพราะไมมีใครเขามายุง มีแตสอนพระ นี่ละธรรมะประเภทนี้ละที่ไดออกอากาศ
อยูทุกวันตอนดึกๆ เขาเอาธรรมะประเภทนี้ออก ประเภทสอนพระลวนๆ นี้ สวน
ประเภทแกงหมอใหญมนัมีอยูทั่วไปแลวแหละ แกงหมอเล็กมีอยูเฉพาะบนศาลาหลังน้ี
เทานั้น 

ตั้งแตนั้นมาก็เรียกวาพอ พอทุกอยาง พอสามแดนโลกธาตุซึง่อยูในแดนสมมุติ
ดวยกันขาดสะบั้นไปหมดจากจิตใจ เหลือแตวิมุตติธรรม หลุดพนแลวจากสมมุติทั้ง
ปวงโดยชอบ ไมมอีะไรสงสัยแลว ตั้งแตนั้นก็เปนเวลาตั้งแต ๙๓ จนกระทั่งถงึปานนี้ 
๕๖-๕๗ ปแลวมั้ง ไมไดมีขอสงสัยแย็บขึ้นมาวา กิเลสเหลานี้กูฆามึงเสร็จไปเรียบรอย
แลวมึงยังโผลหนามาไดเหรอไมเคยมี แลวก็ตัดสินใจอยางเด็ดขาดดวย สนฺทิฏฐิโก ขั้น
สุดทายในคืนวันนั้นแลว แลวอะไรจะมาโผลละ ไมงั้น สนฺทิฏฐิโก จะเด็ดขาดเหรอ 
พระพุทธเจาเด็ดขาดมากอนแลว 

สนฺทิฏฐิโก ขั้นสุดยอดคอืตรัสรูธรรม บรรดาสาวกทั้งหลายก็ สนฺทิฏฐิโก ขั้นสุด
ยอดในการบรรลุธรรมเหมือนกัน จากน้ันไมมีอะไรจะมากาํเริบ เมื่อกิเลสบนหัวใจทุก
ขั้นทุกภูมิของกิเลสส้ินซากไปแลวไมมีอะไรกวนใจ หมด การกวนใจตั้งแตหยาบถึงขั้น
ละเอียดเปนเสี้ยนเปนหนามเปนผงธุลีเขาตาขัดทั้งน้ันละ กิเลสออกหมดโดยสิ้นเชิงไมมี
อะไรขัด โลกน้ีวางเปลาไปหมด ก็เขาในคําที่พระพุทธเจาทรงสอนพระโมฆราช วา 

สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต 
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อตฺตานุทิฏฐึ อูหจฺจ  เอวํ มจฺจุตฺตโร สิยา 
เอวํ โลกํ อเวกฺขนฺตํ  มจฺจุราชา น ปสฺสติ 
ดูกอนโมฆราช เธอจงเปนผูมีสติทกุเมื่อ ฟงซสิติทุกเมื่อ พิจารณาโลกใหเปน

ของวางเปลาสูญเปลา ถอนอัตตานุทฏิฐิความเห็นวาเราวาของเราอันเปนกางขวางคอนี้
ออกเสีย จะพึงหลุดพนจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบ พญามัจจุราชจะตามไมทนัผูพิจารณา
โลกเปนของสูญเปลาอยูอยางน้ี นี่พระองคทรงสอนโมฆราชมานพคนที่ ๑๖ ทีนี้พอมัน
ผางเขาไปตรงนั้นแลวก็เปนโมฆราชดวยกันหมด ไมวาพระสาวกองคใดเปนพระโมฆ 
ราชเหมือนกันหมด ระบุขึ้นเพียงพระโมฆราชองคเดียวกระเทือนถึงบรรดาพระอรหันต
ทั้งหลายที่เปน สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ เหมือนกันหมดเลย ธรรมเขาถึงกันไดหมด นี่
การปฏิบัติธรรม 

ธรรมเวลานี้ถูกกิเลสเหยียบย่ําทําลายกลายเปนโมฆะ เปนกองมตูรกองคูถไป
หมด กเิลสเหยียบแหลกๆ เต็มอยูในเมืองไทยเราที่เปนลูกชาวพุทธนี้แหละ มีแตเปรต
แตผีเต็มบานเต็มเมือง ไมวาฆราวาสญาติโยม ไมวาผูใหญผูนอย ยศถาบรรดาศักดิ์สูง
ต่ําขนาดไหนก็ตาม กิเลสตัวเปนบายศบาศักดิ์บาลาภอะไรนี้ ขึ้นอยูบนหัวพวกนี้ 
เพราะฉะนั้นใหญเทาไรยิ่งกินตับกินปอดประชาชนไดมากมาย ประชาชนพี่นองชาวไทย
เรามีตับมีปอดที่ไหน มแีตพวกยักษพวกผีที่มาครองบานครองเมือง ถือวาเปนใหญเปน
โตที่จะทําประโยชนใหชาตินั้นแล เปนผูมากินมากลืนตับปอดพี่นองทัง้หลายทุกวันนี้จะ
เปนใครไป 

ขับออกไปเมื่อเร็วๆ นี้ก็คือยักษใหญนั่นเอง ตัง้ใครขึ้นมา ฟงใหดีนะผูใหญใน
วงราชการงานเมืองของเราที่ปกครองไพรฟาประชาชน อยาใหเปนผูปากกวางทองปอง
ทองใหญเทาภูเขา ใหญกวาภูเขา กินตับกินปอดประชาชนอีกตอไป ธรรมดูไมไดนะ 
สายตาของธรรมดูแจงชัดหมด โลกวิทู รูไปหมด ใหปกครองกันโดยความเปนธรรม 
ความมีความจนมีไดดวยกันทุกคน แตความเฉลี่ยเผื่อแผความมีธรรมในใจ เห็นอกเห็น
ใจทั้งเขาทั้งเรานี้เปนธรรมเสมอภาค ทําใหโลกมีความสงบรมเย็นทั่วหนากัน ใหนํา
ธรรมอันนี้ไปใช อยานําเอาพุงหลวงพุงใหญไปใช ตับปอดประชาชนจะไมมีเหลือ
ตลอดไป ใหพากันจํา 

วงราชการงานเมืองสําคัญมาก ตัง้ผูใดขึ้นมากต็ั้งพงุหลวงขึ้นมาพรอม กางพุง
ออกมากิน ตับปอดประชาชนมีเทาไรไมมีเหลือ กินหมดๆ คือพวกยกัษใหญ กิเลสน้ี
คาดมันไมถงึงายๆ นะ วามีแลวอยางนั้นอยางน้ีจะพอเปนพอไป ไมพอเปน กิเลสอันนี้
มีเทาไรยิ่งอยากมีเหมือนไฟไดเชื้อ เปนยังไงไสเชื้อเขาไปซิ ไฟจะระงับดบัลงดวยการไส
เชื้อทับหัวมันไดไหม มแีตมันสงเปลวออกจดเมฆนูน มันไดเชื้อมาก นี่กเิลสตัณหาเมื่อ
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ไดเชื้อคือส่ิงทั้งหลายที่หามาๆ พอกพูนมัน มันก็เหมือนไฟไดเชื้อ ไปใหญๆ เลย โอย 
จนดูไมไดนะ เอาธรรมดูนาสลดสังเวชนะเราพูดจริงๆ เราก็ไมเคยไดคิดเรื่องเหลานี้ 
มันเปนอยูในหัวใจ มันเห็นในหัวใจ มันรูอยูเห็นอยูไมพดูไดยังไงก็มันรูอยู ใครไมรูเรา
ก็รูอยูคนเดียวนี่วาไง 

สามโลกธาตุตาบอดหมด เราตาดีคนเดียวมันก็เห็นหมด มันไมขึ้นอยูกับคนสาม
โลกธาตุนี้เปนคนตาบอด เอาเขามาเปนใหญเปนโตยิ่งกวาคนตาดีไดยังไง คนตาดีเพียง
คนเดียวเทานั้นพอ พระพุทธเจา โลกวิทู เทานั้นพอ นั่น เร่ืองธรรมดูโลกดูอยางน้ันนะ 
ผิดกันมาก เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้ 

(ลูกศิษยเขาถามปญหามา เขาบอก กราบนมัสการหลวงตาที่เคารพบูชาอยาง
สูงสุด ลูกมปีญหาเกี่ยวกับการภาวนาดังตอไปนี้ คือเวลาน่ังภาวนาแขนและหัวไหลขาง
ซายเจ็บมาก และดวงจิตที่ถูกผกูบางครั้งเปล่ียนงายไมมีใจในการภาวนา กราบเรียนวา
จะแกไขอยางไรเนื่องจากใกลจะกลับบานแลวครับผม จากลูกศิษย กัลยา) อยูบานไหน
เมืองไหนนะมันถึงไดแหวกแนวนัก เพียงไหลทรุดลงเทานั้นมันก็จะตายแลวรองหาพอ
หาแม พอแมอยูบานไหนเมืองไหนละ มันจะไมไปไหลทรดุเหมือนกันหรือไปถึงบาน
แลวนะ 

ใหมันเปนซินะ มันเปนทุกอยางเรื่องภาวนา อยาไปหนักใจเบาใจกับมัน ให
พิจารณาตามหลักความเปนจริง มันจะหนักขนาดไหนเอาความหนักมาเปนอารมณของ
ใจ ใจไมหนัก พิจารณาเดี๋ยวความหนักนั้นกระจายออกๆ สวางขึ้นมา นั่นใหเอาอยาง
นั้น อะไรจะหนักก็หนักใจไมหนัก ใจเปนผูดูส่ิงที่หนักและเบา ดีและชั่วทั้งหลายใจเปน
ผูดูทั้งน้ัน เราเปนนักภาวนาเพื่อจะดูเหตุการณตางๆ ทําไมไมดู นี้คือเหตุการณทั้งน้ันที่
แสดงออกมา เขาใจหรือเปลาละ 

ดูมันซิ อะไรมาผานใหดูหมด ใจไมเคยตายไมเคยทรุดโทรมไปไหน เอา ดู เมื่อ
ใจไดจอลงไปตรงไหนแลวอันนั้นจะพังๆ ไปเรื่อยๆ ที่จะใหมาตอสูใจจนขนาดสูไมไดนี้
จะไมมถีาเปนนักสู ถาเปนนักถอยกรดูๆ เส่ือหมอนมัดติดหลังติดคอ มกีี่รอยผืนก็สูมัน
ไมไดละ เอาละพอ 

(หนูฟงเทศนกัณฑที่ ๔ เมื่อวานนี้เร่ืองปญญาอบรมสมาธิ เลยถวายบูชากัณฑ
เทศน) ไปติดใจยังไงปญญาอบรมสมาธิ พอพดูเรื่องนี้เราระลึกได มหาพุทธา คน
จังหวัดขอนแกน เคยเปนเพื่อนกันมาตั้งแตเรียนหนังสืออยูดวยกัน อยูวัดบรมนิวาส ที
นี้เวลาเราออกปฏิบัติทานก็ยังไมไดออกปฏิบัติ แลวมาอยูวัดวิเวกธรรม วัดทานเพ็งทุก
วันนี้ เรียกวัดเหลางาแตกอน ทานมาอยูที่นั่น พอดีเขาไดหนังสือเลมบางๆ ปญญา
อมรมสมาธขิองเรามาจากงานไหนไมรู เขาถือมา พระถือมา พอดมีาถึงมหาพุทธานั่งอยู
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นั้น หนังสืออะไรนั่น หนังสืออาจารยมหาบัว ชื่อวา ปญญาอบรมสมาธิ ทางนั้นก็ หือๆ 
ขึ้นเลย ก็เปนเพื่อนเดียวกัน มหาบัวมันเกงมาจากไหนวะ พระพุทธเจาสอนวาสมาธิ
อบรมปญญา แลวมหาบัวมันแหวกแนวมายังไงถึงไดวาปญญาอบรมสมาธิ ไหนเอามา
ดูนะ มันเกงกวาครูไปไหนวะมหาบัวนี่นะ เพื่อนเดียวกัน 

พอมาอานละที่นี่ นั่งอยูนั้นละอาน ปญญาอบรมสมาธิ พอดีเทากับเทศนกณัฑ
หนึ่งนั้นแหละ ไมหนานัก พอมาอาน เอะ ชอบกลๆ อานๆ ทะลุจนจบเลย โอ เขาทา
เวยมหาบัว พอมามองเห็นกันยอมรับโทษ ไดยกโทษทานมหาแลวนะ เลาใหฟงอยาง
นั้นๆ เลยมาลงกัน เขาทีๆ ก็คนหนึ่งไมปฏิบัต ิปญญาอบรมสมาธิออกจากภาคปฏิบัติ
ของเรา ทีนี้เวลามาอานมันก็ยอมรับภาคปฏิบัติ นี่ละที่พูดนี่ มหาพุทธา เสียแลวเดี๋ยวนี้ 
ลงนะ มหาพุทธาลงสุดขีดลงเรา บอกวาลงจริงๆ เคยฟงเทศนทานมหามานานแลว 
ตอมานี้ก็เลยเรียกวาอาจารย พาลูกศิษยลูกหาทั้งหลายเรียก ฟงเทศนอาจารยลงมานาน
แลวนะวางั้น มันเปนยังไงถึงลง มันลงเองวางั้นนะ เทศนไปๆ กลอมลงๆ ลงทุกครั้ง ฟง
เทศนไมวาเทศนที่ไหน ถาทานอาจารยเทศนจิตผมจะรวมทุกครั้ง ทานลงจริงๆ ลงกับ
เรา เดี๋ยวนี้ทานเสียแลว 
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