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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

ใจไมมีกิเลสมาแทรกก็สบาย 
 ทางเมืองนอกเขาบอกมาวา อินเตอรเน็ตเปนเพื่อนเปนเพื่อนตายของเขาไดดี
มาก คือทางโนนเขาไมไปเที่ยวหาพนน้ําลายใสกัน คุยกัน อยูเมืองนอกตัวใครตัวเรา 
นอกเวลาทํางานแลวมีแตตัวคนเดียว พอไดอินเตอรเน็ตจากทางนี้ไปแลวอบอุน เสียง
อรรถเสียงธรรมกลอมใจอบอุน คือเมืองนอกเขาไมไดเปนเมอืงบาน้ําลายเหมือน
เมืองไทยเรา เมืองไทยเรามันบาน้ําลาย ไปอยูที่ไหนพนนี้ๆ อยางน้ันนะ คือเพื่อนฝงูมี
อยูทั่วไปคนไทย เปนเพื่อนกันไดหมดเลย ไปที่ไหนคุยกันไดสบาย มันถึงพนน้ําลาย 
พนโนนพนนี้ อยูเมืองนอกไมมีใครมาพนดวยซี น้ําลายของเราคนเดียวไมทราบจะพน
กับใคร พอไดฟงไดดอูนิเตอรเน็ตแลวรูสึกวาอบอุนมาก ทางโนนเสียงอรรถเสียงธรรม
ไมมี มอียูที่เมืองไทยเรา พอดีไดฟงทางอนิเตอรเน็ตไดยินจากอินเตอรเน็ตทาง
เมืองไทยเรารูสึกวามีความอบอุนมากวางั้น 

เราจะเห็นไดชัดกับพระกรรมฐานทานปฏิบัติอยูในปาในเขา ทานอยูองคเดียว 
นั่นละทานอบอุนดวยธรรม ทานไมยุงกับใครเลย มีพวกสัตวพวกอะไรเขาก็อยูตาม
ประสาเขา ทานก็อยูกับธรรม ภาวนาอยูในนั้นทานสบายๆ อบอุนๆ ตลอดเวลา นี่ละที่
พระพุทธเจาทานทรงเสาะแสวงหาความสุขมาใหสัตวโลก เฉพาะพระนี้ไลเขาในปาเลย 
ใหไปอยูตามปาตามเขา ตามถ้ําเงื้อมผา เปนปาชาปารกชัฏ ที่ไหนซึ่งเปนที่สะดวกสบาย
ในการบําเพ็ญภาวนา ทานใหไปอยูในสถานที่เชนนั้น บําเพ็ญในที่เชนนั้น ทานจึงบอก
วาใหอยูและบําเพ็ญอยูในสถานที่เชนนั้นตลอดชีวิตเถิดสําหรับชีวิตของพระ ชีวิตของ
พระอยูในปาในเขา 

ตามที่พระพทุธเจาทรงประทานพระโอวาทใหสําหรับพระนี้ไดรับทุกองค พระ
บวชในพุทธศาสนาที่เปนพระตามแนวทางของพระพุทธเจาแลว จะไดรับพระโอวาทนี้
ทุกๆ องคเลย ไมมีเวนแมองคเดียว เพราะเปนพระโอวาทที่จําเปนมาก พอบวชแลวขึ้น
เลย รุกฺขมูลเสนาสนํ บรรพชาอุปสมบทแลวใหทานทั้งหลายไปอยูตามรุกขมูลรมไม ใน
ปาในเขา ตามถ้ํา เงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ หรือที่แจง เรียกวาอัพโภกาส เพื่อบําเพ็ญ
สมณธรรม ซึ่งสถานที่เชนนั้นไมมีอะไรรบกวน ความพากเพียรเปนไปไดสะดวกสบาย 
และใหทานทั้งหลายอยูและบําเพ็ญในสถานที่เชนนั้นตลอดชีวิตเถิด นูนนะ เห็นไหมละ 
ชีวิตของพระลูกศิษยตถาคต ทานใหทําอยางน้ัน 

ปณฺฑิยาโลปโภชนํ ก็เหมือนกัน บิณฑบาตดวยกําลังปลีแขงของตนมาขบฉัน 
พอยังอัตภาพใหเปนไป สวนใหญเพื่อความเพยีรเพื่อมรรคผลนิพพาน จากน้ันก็ถือผา
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บังสุกุล ไปหาชักบังสุกุล เชนในปาชา หรือเก็บไดในที่ใดกต็าม มาเย็บปะติดปะตอกัน 
เห็นพระองคที่วาน่ี(พระฝรั่ง) ใหทานทั้งหลายดู นั่นละเย็บมาปะมาชุนมาปะติดปะตอ
กันอยางน้ัน ทานไมไดดีดไดดิ้นอะไร หลักใจอยูกับธรรมตลอด ทานถือธรรมเปน
จุดสําคัญมาก จะทกุขยากลําบากอะไรไมสนใจ ขอใหไดธรรมครองใจๆ ความหมายวา
อยางน้ัน ยาแกไขกไ็มไดอะไรนัก พอยังชีวิต 

มี ๔ อยางน้ีเปนความจําเปนสําหรับพระบวชใหม ออกมาแลวเปนอยางน้ัน 
ไดรับพระโอวาทนี้ทุกองคไมมีขอยกเวน นอกจากพระแหวกแนว อุปชฌายแหวกแนว 
เชน รุกขมูลนี้อาจจะสอนใหเขาไปอยูในตลาดที่กระดูกหมกูระดูกวัวชุมๆ จากในปาใน
เขาใหไปอยูในตลาดอยางน้ีก็ได ถาเปนอุปชฌายแหวกแนว บิณฑบาตก็ไมตองแหละ 
เขาไปในตลาดมันพอหมดอยูในนั้น วางั้นพูดงายๆ  ผาบังสุกุลไมตองพูดถงึเลย   
เร่ืองหยูกเร่ืองยาใหขนมาเต็มกุฏิ จามฟกก็เอายามากรอกเลย จามไมไดยากรอกเขาไป
เลย ไมงั้นก็วิ่งหาหมอ มันเปนอยางน้ัน ถาเปนอุปชฌายแหวกแนวจะทําอยางน้ัน แต
พระพุทธเจาทานสอนอยางที่วาน่ี 

พระโอวาทนี่สดๆ รอนๆ ถาเปนพระตามหลักของศาสดาก็เปนพระแบบนี้ เปน
พระแบบที่วาเที่ยวอยูตามปาตามเขาเพื่อความพากเพียรโดยถายเดียว ไมไดเพือ่อะไร
นะ ไมเพื่อยศเพื่อลาภ เพื่อความสรรเสริญเยินยอ บายอบายศเหมือนพระเราสมัย
ปจจุบันนี้คือพระบายศ บวชเขามาทานบอกวา รุกฺขมูลเสนาสนํ ปดทิ้งเลยเทียวไมเอา 
ควาเอาพัด พอออกจากโบสถมาเอาพัดมาให อยางนอยก็สมุห ใบฎีกาขึ้นไปเลย พอ
กาวไปถึงกฏุ ิพระครูตามไปเรื่อยๆ พระครูแลวก็เจาคุณ พอไปถึงกุฏิแลวก็สมเด็จ นี่ละ
ยศของพระ บาของพระเปนอยางน้ี ฟงใหดี เราเอาธรรมมาสอน เราไมไดสอนดถููก
เหยียดหยามผูหนึ่งผูใด ธรรมไมใชธรรมดถููกเหยียดหยาม ธรรมเปนเคร่ือง
ประคับประคอง อะไรไมดีธรรมใหปดออกๆ ตางหาก นี่ธรรมก็สอนอยางน้ันเหมือนกัน 

สดๆ รอนๆ อยางน้ีละศาสนาของพระพุทธเจา ถานํามาปฏิบัติจะสดๆ รอนๆ 
มรรคผลนิพพานทาทายอยูในหัวใจของทกุคนที่ปฏิบัติตามทางของศาสดา ไมวา
ฆราวาส ไมวาพระ ไดดวยกันทั้งนั้น ตามแตความขวนขวาย ทางเพศฆราวาสการ
ขวนขวายแบบพระเปนไปไดลําบาก ก็ใหขวนขวายทางฆราวาส ผลที่จะไดก็เหมอืนกับ
เราไปหาอะไรก็ตาม เปนตัวเงินอันเดียวกัน งานการอะไรก็ตามสรุปลงแลวผลรายไดก็
คือเปนตัวเงินดวยกัน ใครจะทํางานอะไรๆ ก็ตาม อันนี้เราก็ขวนขวายตามเพศของเรา
ที่จะปฏิบัติไดอยางไรเราก็ปฏิบัต ิ

รวมลงแลวจิตตภาวนา ไมวาพระไมวาฆราวาสทําไดดวยกันทั้งน้ัน เพราะกิเลส
อยูที่หัวใจ ทานสอนลงที่หัวใจ พุทธศาสนาจี้ลงจุดสําคัญทีเดียวเลย มีศาสนาใดที่จะ
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สอนอยางน้ี ดูแลวไมมี มีพุทธศาสนาเทานั้นสอนจิตตภาวนา จิตตภาวนาคือใหดูใจของ
ตัวเอง ใจตัวนี้เปนตัวดีดตัวดิ้น พลิกแพลงเปล่ียนแปลงหลายสันพันคม ซึ่งเปนไปดวย
อํานาจของกเิลสทั้งนั้นแหละ อยาวาแทบนะ วาทั้งน้ันเลยตามธรรมดาของมัน เมื่อจิตต
ภาวนาแทรกเขาไปแลว ทีนี้ก็ถอยมาเปนอารมณทางดานธรรมะ เอาธรรมแทรกเขาไป
ตรงนั้น ไฟที่แสดงเปลวอยูตลอดเวลาดวยความคิดความปรุง ดวยความฟุงเฟอเหอ
เหิม ความทะเยอทะยานออกจากใจนั้น น้ําดับไฟก็จะมาคอืธรรม ใหจิตใจมีความสงบ
ลงไปดวยธรรมๆ  

ทานจึงใหจับจุดใดจุดหนึ่งเสียกอน เชนภาวนาเปนคําบริกรรม อยาเสียดาย
อารมณใดยิ่งกวาคําบริกรรม นั่นเวลาภาวนา พุทโธก็ได ธมัโม สังโฆก็ได หรืออานาปาน
สติ มรณัสสติ ตามแตจริตนิสัยชอบในธรรมบทใด ใหนําธรรมบทนั้นเขามากํากับใจ 
เพื่อใจจะไดยึดธรรมนี้ เกาะกับธรรมนี้ ไฟที่แสดงเปลวจากกิเลสอยูภายในหัวใจนั้นจะ
คอยสงบลง เมื่อจิตไดยึดไดเกาะกับคาํบริกรรมใดอยู นั่นเทากับน้ําดับไฟ ๆ ไปเรื่อยๆ 
ใจเมื่อไดรับการบํารุงรักษาดวยอรรถดวยธรรม เชนคําบริกรรมเปนตน ยอมหยั่งเขาสู
ความสงบเย็นใจ ความวุนวายความทุกขทัง้หลายจะสงบตัวไปๆ นี้เปนจุดกลางสําคัญ 
ฆากิเลสฆาลงตรงนี้แหละ ทุกอยางจะไหลเขามาจุดเดียวกัน 

บุญกุศลของเราที่สรางมามากนอยเพยีงไร จะมารวมตัวเขาสูจิตตภาวนา จิตต
ภาวนานี้เปนเหมือนทํานบใหญ แมน้ําไหลมาจากสายใดๆ ก็ตาม ไหลมารวมทํานบ
ใหญนั่นแหละ กลายเปนทํานบใหญขึ้นมา ทํานบแหงบุญแหงกุศล ทํานบแหงมรรคผล
นิพพาน จะขึ้นที่นั่นๆ เร่ืองศาสนาทานสอนอยางน้ี 

เราพูดถึงเร่ืองพระทีท่านบวชมา สดๆ รอนๆ มรรคผลนิพพานอยูสดๆ รอนๆ 
กับผูปฏิบัติแบบนี้ไมเปนอื่น เปนอยางน้ีโดยถายเดียว ถาแหวกแนวก็อยางวานั่นแหละ 
จีวรพระเรานี้จะเอามารอยผืนก็ตามมาคลุมก็มาคลุมศพดิบนั่นละ พระยังไมตายแต
เปนศพดิบแลว ใหกิเลสรุมอยูนั่น เพราะไมมีอะไรปองกันมันมันก็ไมกลัว กิเลสก็รุมเอา
แหลกไปเลย ถามีธรรมเปนเครื่องคุมครองรกัษาแลวก็สงบรมเย็นๆ นี่พูดถงึเร่ืองการ
ประพฤตปิฏบิัติ เราจะไดเห็นมรรคผลนิพพานสดๆ รอนๆ อยูที่หัวใจของทุกคนที่
ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจา ถาหันหลังใหธรรมเสียเทานั้นก็หันหนาเขาสูฟน
สูไฟคือกิเลสตัณหาโดยประการทั้งปวง ไมมีขอยกเวน ทุกขไดดวยกันทั้งหมด ถาหัน
หนาเขาธรรมแลวเปนสุขดวยกัน มากนอยตามแตความขวนขวายของตวัเอง นั่นละการ
ปฏิบัติธรรม 

เรายิ่งจวนตายเทาไรแทนที่จะมาเปนหวงเจาของ เราพูดตรงๆ ไมมีแม
เปอรเซ็นตเดียวคิดดูซ ิ หรือวาเม็ดหินเม็ดทรายที่จะมาหวงตัวเองในเรื่องที่เกาะที่ยดึที่
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พึ่งทีอ่าศัยทีเ่ปนน้ําดับไฟเราไมมี อะไรมันก็เรียบหมดแลว กิเลสตัวเปนไฟน้ําก็ดับลง
ไปเรียบหมดแลว ก็เปนน้ําอมตะมหานิพพานอยูในใจไปเสีย แลวจะเอาอะไรมาหวง 
พิจารณาซิ ทุกส่ิงทกุอยางสมบูรณเต็มที่แลวหวงกันหาอะไร ที่มันบกพรองตรงไหนก็
หวงตรงนั้น ซอมแซมตรงนั้น อุดยากันตรงนั้นๆ ถาเรียบรอยดีทุกอยางแลวก็จะไป
ซอมแซมไปปะไปชุนมันหาอะไรถาผาดีๆ อยูแลว นี่ละที่วาไมหวงตัวเอง 

เราพูดอยางเปดเผยเต็มหัวใจเรานี้ สามแดนโลกธาตุเราไมเคยหวั่นกับสิ่งใดใน
โลกน้ี เพราะเปนเรื่องสมมุติ เร่ืองสมมุติกับกิเลสมันก็เขากันได กองสมมุติกับกอง
กิเลสก็อยูดวยกัน เพราะจิตเปนเจาของ จิตเปนรวงรังกิเลสมันตีกระจายไปไดหมด ให
เปนกิเลสไดหมดนั้นแหละขึ้นชื่อวาสมมุติมีในแงใดมุมใด จิตใจแสไปถงึไหนกิเลสไป
ถึงน้ันๆ เอาไฟมาเผาตัวไดตลอด ถาใจเปนธรรมก็อีกเหมอืนกัน เปนธรรมไปหมด ใจ
เปนธรรมกระจายออกไปหมดเลย 

นี่พูดถึงเร่ืองวาเราเปนหวงเปนใยบรรดาชาวพุทธเรา ยิ่งจวนจะตายเทาไรแทนที่
จะมาหวงตัวเอง บอกวาไมมีเลย มแีตเปนหวงบรรดาพี่นองชาวพุทธเรา อยากใหได
หลักไดเกณฑภายในจิตใจซึ่งเปนหลักสําคัญมากทีเดียว ไมมหีลักใดที่จะเลิศเลอยิ่งกวา
หลักของใจกบัหลักธรรมเขาสูกันแลวเปนอันเดียวกัน หลักใจกับหลักธรรมเปนอัน
เดียวกัน ใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวนี้แลเลิศเลอ ถึงน้ีแลวหายกงัวลทุกอยาง พอ
หมดเลย 

นี่ละธรรมของพระพุทธเจา สอนลงที่ใจ รวมลงที่ใจ เพราะความทุกขอยูที่ใจของ
สัตว ทุกขอยูที่ใจคืออะไร คือกิเลสอยูกับใจ ธรรมก็อยูกับใจ แตเมื่อกิเลสมีอํานาจมาก 
กิเลสจะสรางแตฟนแตไฟ น้ําดับไฟคือธรรมออกไมไดๆ จงึตองใหพยายามขวนขวาย
น้ําดับไฟเขามา ไดแกกองบุญกองกุศลผลประโยชน ตลอดถึงการภาวนาใหไดเห็นอยูที่
ใจของเรา พอใจไดปรากฏทางดานภาวนาแลว ทุกส่ิงทุกอยางทีเ่คยเกิดความทกุขความ
เดือดรอนจะสงบตัวของมันลงไปๆ กองทกุขทั่วโลกธาตุมารวมอยูที่หัวใจสัตว แตละ
ดวงๆ เปนที่รวมแหงกองทุกขทัง้หลายทั้งน้ันแหละ ตอนที่ยังไมมีธรรมเปนน้ําดับไฟ 

เวลาสั่งสมน้ําคืออรรถคือธรรมเขาสูใจโดยลําดับลําดาแลว ทีนี้ใจจะกลายเปน
สถานที่รวมแหงความสุขทั้งหลายครอบแดนโลกธาตุทีเดียว ใจนี้เวลาถึงความสุขแลว
ครอบโลกธาตุ เหมือนกบัใจที่มีกิเลสครอบหัวตัวอยูแลวก็เปนความทุกขครอบโลกธาตุ
เหมือนกัน อยูที่ใจ ขอใหทานทั้งหลายปฏิบัติใจ นี้พูดมาเปนพยานใหทานทั้งหลายได
ทราบนะ ศาสดาองคเอกสดๆ รอนๆ อยูกับเราทุกคน ขอใหธรรมกับจิตไดสัมผัสกัน
เถอะ จะเขาสัมผัสพระพทุธเจาเปนลําดับลําดาไป เมื่อเต็มที่แลวศาสดาองคเอกคือใคร
ไมตองถาม มันเปนอันเดียวกันหมดแลวถามกันหาอะไร 
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เหมือนอยางแมน้ํามหาสมุทร มองไปจุดไหนๆ ทั่วมหาสมุทร ก็เปนน้ํา
มหาสมุทรไปหมด แลวจะไปวาจุดไหนเปนยังไงไมมีที่จะตาํหนิ เปนน้ํามหาสมุทร
เหมือนกันหมด อันนี้ใจเปนธรรม เปนน้ํามหาวิมุตติมหานิพพานอันเดียวกันแลว จะไป
ถามหาอะไร นี่ละที่ไดวติกวิจารณ ก็เราไมเคยคาดเคยคิดในธรรมประเภทนี้ ปฏิบัติมา
ก็ลุมๆ ดอนๆ มาโดยลําดับตั้งแตวันกาวออกไปบวชทีแรกเราไมไดลืมนะ พอพดูอยาง
นี้ก็ระลึกถึงโยมแม มันสะเทือนใจหนักนะ เวลากําลังจะเตรียมออก บานตาดแตกอนวัด
บานอยูนั้น ประชาชนเขาไปนิมนตทานพระครูทานมาทําบุญ แลวพอก็ฝากเราใหไป
พรอมทานเวลาทานกลับไปวัดโยธานิมิตร เราไมไดลืมนะ ทางนี้ก็เตรียมอยูทางในบาน 
ถาหากวาทานจะเตรียมไปเมื่อไรพออยูวัดนูนพอจะมาบอก 

พอทานเตรียมจะออกเดนิทางแลวพอก็มาบอกวา นี่ทานพระครูเตรียมแลวทาน
จะออกเดินทางแลวนะ เรากไ็มมีอะไรเตรียมหาอะไรเรา นี่ละจุดสําคัญนะนี่นะ เราไม
ลืมสดๆ รอนๆ แมปบเขามานั่งใกลๆ นี้ ปบมานั่งน่ีเลย นี่แมจะบอกนะวางั้น เราไมลืม 
นี่แมจะบอกนะ แตกอนก็ไมเคยยอลกู มีแตทุบลงตีลง วันนั้นยอสักหนอย ยอเพื่อจะยก
จะทุบลงเขาใจไหมละ นี่นะลูก ทกุส่ิงทุกอยางแมไมไดมีทีต่องติ การประพฤติเนือ้
ประพฤตติัวหนาที่การงานแมพอใจทกุอยางหาทีต่องติไมได แตที่สําคัญนะลูก นี่เอา
ตรงนี้นะ การนอนนะลูกนะเหมือนตายเลยนะ 

ยกตัวอยางขึน้มาทันที พี่ชายเขาบอกแมเขาจะไปไหนตั้งแตเชา เขาบอกแมเสีย
ตอนกลางคนื แมปลุกหนอยนะวันพรุงนี้จะไปธุระอะไรแตเชา บางวันก็ไดปลุกเขา บาง
วันไมไดปลกุถานัดอยางนี้แลว ตอนเชาเขาไปกอนแลวยังไมไดปลุกเลย แตลูกคนนี้มัน
ตายตลอด ตองไปปลุกทุกทีๆ นี่ละแมวิตกวิจารณมากนะลูก อยางอื่นแมไมมทีี่ตองติ 
แตการนอนนี้เหมือนตายนะลูก นี่ละเปนจุดบกพรองมากทีสุ่ดลูกคนนี้วางั้นนะ เราก็ฟง
ฟงมันฝงลึกนะ ไมไดฟงธรรมดา แลวแมกลัวที่สุดก็คือเวลาไปบวช ไปบวชแลว พระ
ทานไปบิณฑบาตรอบขอบเขตจักรวาลกลับมา แลวมาปลุกทานบัวมาฉันจังหัน ทานบัว
ยังนอนไมตืน่ อยางน้ีอยาใหแมไดยินนะแมจะเอาหัวมุดดินลงตายเลยนะลูก ฝงลึกนะ 
เฉย ไมตอบนะ ฝงลึกเลย 

แมไมรูความจริงของเรา ความจริงของเราคือวา เมื่อบอกแมใหปลุกแลวถึงเวลา
แมก็มาปลุกเอง นี่ทอดธรุะเขาใจไหม จึงนอนเหมือนตายเลยใหแมมาปลุกทุกที ไมถงึ
เวลาแมมาปลุกไมไปละ ตายใจกับแมแลวแมจะมาปลุก ทนีี้แมก็เห็นอันนี้ซิวาลูกเรานี้
นอนแลวเหมือนตาย หาทราบไมวาลูกทอดธุระแลว เมื่อบอกแมใหปลกุแลวแมก็มา
ปลุกเอง ความลึกของเราเปนอยูอยางน้ัน เพราะฉะนั้นจึงนอนเวลาไหนแมตองไปปลกุ
ทุกทีๆ ถาบอกวาใหปลุกหนอยนะ ทีนี้แมก็มาเห็นอาการอยางน้ีซิ คือเราตายใจแลวแม
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มาปลุกเอง เพราะฉะนั้นจึงไมจําเปนตองลุกกอนความหมายวางั้น ทีนี้เวลาไปแมก็รูเอง 
พอไปแลวก็เอาละที่นี่ แมไมไดมาปลุกนะ งานอื่นงานใดก็ไมมีปญหาอะไรแหละ การ
นอนนี้แมตองติมากทีเดียว แมไมไดมาปลุกนะ เอาตัวเราตองเปนตัวของเราเทานั้นพอ 

เพราะฉะนั้นเวลาตื่นนี้ดีดผึงๆ เลยนะ นอนอยูดวยกันกับพระกับอะไรอยางน้ีก็
ตาม พระอาจจะตื่นเพราะการตื่นของเรา ตื่นนี้มันสะดุงปงๆ เลย มันเอาจริงเอาจังมาก
นี่นะ นี่ละการฝกตนเอง ไปถึง ๑๘ พรรษามันนอนแบบนี้ละ พอรูสึกนี้มันจะดีดขึ้นมา
เลยจนเปนนิสัย นี่ความฝกตนเอง ถึงพรรษา ๑๘ แลวคอยฝกใหม ฝกใหนอน
เรียบรอย เวลาตื่นแลวรูทิศรูทางแลวคอยลุกขึ้นมาดวยความเรียบรอยดีงาม ไมลุกแบบ
แมเนื้อตื่นนายพรานดีดผึงเลย อันนี้เราดีดเพื่อความเพียรของเราไมใหนอนใจ อนันี้
พลิกมาใหมวางั้นนะ 

น่ีพูดถึงวาแมมาสอน วิตกวิจารณถึงเร่ืองการนอนของลกู พลิกใหมหมดเลยไม
มีเหลือละที่แมตองติตรงนั้น ตื่นนี้จะตื่นเวลาไหนจิตมันดีดของมันปงทันทีเลย ทัน
ทั้งนั้น การฝกอบรมตนเอง บวชนี้ เพราะฉะนั้นการบวชนี้เปนการฝกคนใหตองการ
อรรถธรรมอยูแลวใหเปนคนดีโดยลําดับ จนกระทั่งถงึดีสุดยอดไดไมสงสัยฝก ใจเรานี้
เปนสิ่งที่ฝกได ขอใหเอาไปฝกนะพีน่องทั้งหลาย นี่เราพูดถึงเร่ืองเราตะเกียกตะกาย 
การบวชตั้งแตวันแมมานั่งปบ แมจะบอกนะลูก ตั้งแตนั้นละ นี่การเขาไปฝกฝนอบรม
ตน การบวชมีแตการฝกเจาของทัง้นั้น ไมตองมีใครมาสอนนะเปนเองๆ ตลอด ดีด
ผึงๆ บวชได ๑๘ พรรษาจึงฝกใหม ตัง้แตกอนหนานี้ไปถึง ๑๘ ป ดีดเหมือนแมเนื้อตื่น
นายพราน ดีดผึงๆ เลย เพราะความไมตายใจความฝกตัวเอง 

เขาฝกจติก็เหมือนกัน เขาฝกจิตทีแรกมันก็ลมลุกคลุกคลาน ดังที่วาไปน้ําตารวง
อยูที่ภูเขาก็ม ีนั่น เคยเลาใหฟงแลว น้ําตานี้น้ําตาที่ถึงใจที่สุดนะ สูกิเลสไมได พอตั้งสติ
ปบลมผล็อยๆ ตั้งเพื่อลมไมไดตั้งเพือ่อยู เวลากระแสของกิเลสมันรุนแรงเปนอยางน้ัน 
จําไดไมสงสัยไมมีวันลืมเลย ถึงขนาดกูมงึทีเดียวฟดกับกเิลส โถ มึงเอากูขนาดนี้เชียว
เหรอ นูนนะฟงซกิูมึงอยูภายในใจนะไมไดออกขางนอก ดวยความเคียดแคนกับกิเลส 
ความเคียดแคนนี้เปนธรรม มุมานะทําใหมีความอุตสาหพยายาม ถาความเคียดแคนให
สัตวใหบุคคลผูใดก็ตามนั้นเปนกิเลสทั้งน้ันแหละ ความเคียดแคนใหกิเลสในตัวซึ่งเปน
ขาศึกตอเรานี้เปนธรรม 

ฟดกันเสียจนกระทั่งกิเลสคอยหงายไปๆ ฟาดเอาจนขาดสะบั้นลงไปจากใจ นี่
ดวยการฝกการอบรม เคียดแคนก็เคียดแคนแบบนี้เปนธรรมทั้งน้ัน มมุานะๆ เอาจน
เต็มกําลังความสามารถ นี่เกิดขึ้นจากการฝกอบรม แบบแปลนแผนผังคือพทุธศาสนา
ถูกตองแลว ฝกอบรมไปตามแบบแปลนศาสนาจะไมมีแงใดใหสงสัยตัวเอง จะถงึแดน
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แหงนิพพานดวยกัน แบบแปลนแผนผังพระพทุธเจาทานสอนไวเรียบรอยแลวไมผิด 
เปนสวากขาตธรรม แบบแปลนนี้ตรัสไวชอบแลวใหพากันดําเนิน ถาผิดจากนี้แลวไมมี
ใครรับรอง นอกจากจานรกจะรับรองเทานั้นละ ถาปฏิบัติตามทางพระพุทธเจานี้ผึง
เลยๆ สวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว แปลนนี้รับรองแลวถึงมรรคผลนิพพานโดยไม
ตองสงสัย ใหพากันตั้งอกตั้งใจ 

พระเราก็ใหเขมงวดกวดขันทางภาคปฏิบัติ ยิ่งครูบาอาจารยไมอยู ศาสดาคือ
พระธรรม พระวินัยจะตองติดแนบอยูกับตัวตลอดเวลา ผูมีศาสดาติดแนบกับตัวคือผูมี
ธรรมมีวินัย รักธรรมรักวินัย อยูกับสติอยูกับปญญาประกอบความพากเพียรตลอดเวลา 
นี้คือผูตามเสด็จพระพุทธเจาอยูทุกฝกาวเลย ถาหางจากนี้แลวจะเอาพระพุทธเจาหรือ
แบกพระพุทธเจาบนหลัง ศาลาเราหลังนี้มาแบกมันหลังหักตายเฉยๆ ไมเกิดประโยชน
อะไร ศาสดาอยูกับสติธรรมปญญาธรรม ระลึกถึงธรรมตลอดเวลานี้คือศาสดาติดหัวใจ
เรา ถานอกจากนี้แลวไมเปนทา ขอใหพากันตั้งอกตั้งใจ 

เร่ืองมรรคผลนิพพานอยาไปหาตามดินฟาอากาศที่ไหนๆ สมัยนั้นสมัยนี้ที่ไหน 
ใหดูที่หัวใจ หัวใจเวลานี้กิเลสมันครอบงําอยูนั้น ใหเปดกเิลสตัวมันหาเถลไถลหากาล
นั้นกาลนี้ แลวก็มาลบตัวเองวามรรคผลนิพพานไมมี บาปไมมีบุญไมม ี นี่กิเลสมันเกิด
จากใจมาหลอกใจ ลบลางธรรมที่ใจใหฉิบหายไปไดไมสงสัย เอาธรรมพระพุทธเจาที่
สอน นี้ละเปนแบบแปลนแผนผัง เอาๆ นาํมารื้อ นํามารื้อกิเลสภายในหัวใจน้ีออก 
กิเลสน้ีมันครอบอยูที่หัวใจ 

หัวใจนี้เต็มไปดวยมรรคผลนิพพาน เหมือนสระน้ําใหญๆ ใสสะอาดทุกส่ิงทกุ
อยางเต็มอยูในสระน้ํานั้นหมด แตถกูจอกแหนปกคลุมไวมองหาน้ําไมเห็น ไมสนใจใน
น้ํา มองไปก็มีแตจอกแตแหน มองดูหัวใจคนกิริยาของโลก มีแตเร่ืองของกิเลสตัณหา
ครอบหมดตัวๆ ไมมองเห็นธรรมเลย ธรรมคือน้ําในสระ หัวใจนั้นเปนสระใหญ ใหมอง
เขามาดูอันนี้นะ แลวเปดจอกเปดแหนคือความชั่วชาลามกทั้งหลายออกจากใจ.เราจะ
คอยเริ่มเห็นน้ําในสระในบึงของเราในใจของเรานี้แหละ ออกโดยลําดบั เอาพวกจอก
พวกแหนออกหมดแลวน้ํานี้จาเลย น้ําอรรถน้ําธรรม อมตะมหานิพพานอยูที่นี่เลย จา
ขึ้นมาที่นี่ไมหางไกลที่ไหนนะ 

อยาไปตื่นเงากิเลสหลอกนะ ใหดูธรรมของพระพุทธเจาแบบแปลนแผนผังทาน
สอนวาไง ใหจี้ลงที่ธรรมทานสอนนั้นคือมรรคผลนิพพาน จะเปนที่เขาใจไดดวยกัน 
ไมเชนนั้นจะตายทิ้งเปลาๆ นะชาวพุทธเรา เฉพาะอยางยิ่งที่เปนแนวหนาที่สุดก็คือพระ 
แลวเลวที่สุดเดี๋ยวนี้เลยกลายเปนพระไปเสียหมดแลวนะ เลวที่สุดเลยมารวมอยูกับพระ
เราน้ี เยอหยิ่งจองหองพองตัวที่สุดก็คือพระ ใครไมอยากแตะตองนะพระ ผาเหลือง 
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เขากลัวบาปกลัวกรรมเขาเกรงอกเกรงใจยิ่งสนุกพองตัว เลนตัวใหญเลยนะพระเราทุก
วันนี้ มันนาทุเรศ ดูทั้งพระเขาพระเรา ดูทั้งเขาทั้งเรา ดูดวยความไมลําเอียง เปนอยาง
นั้นเวลานี้ มองดูใครจะดูไมไดนะ พวกเดียวกนัจะดูกันไมไดแลว ผูดีๆ ผูรักษาๆ ผู
ปฏิบัติดีปฏบิัติชอบสวยงามสะอาดสะอานภายในกายวาจาใจทานปฏิบัติของทานอยู ไอ
ผูเลอะๆ เทอะๆ เหมือนหมูนอนจมปลัก แลวขึ้นมาเลอะเทอะกับเพื่อนฝงูที่เปนผู
ปฏิบัติดี มนัก็ไมอยากคบกันคนเรา ไมอยากสมาคมกัน เพราะอันหนึ่งสกปรกอันหนึ่ง
สะอาดเขากันไดยังไง ใหพากันจํานะ 

นี่วันนี้เสร็จจากนี้แลวก็จะเดินทางไปทีก่รุงเทพฯ นี่ก็ไปเพื่อประโยชนสําหรับ
โลกทั้งนั้น เราไมไดไปเพื่อเรา ดีดดิน้ไปไหนก็เพื่อโลกทัง้น้ันไมไดเพือ่เรา มาพิจารณาดู
จริงๆ แลวเพื่ออะไร นั่น อยูวันหนึ่งๆ ไปพอยงัชีวิตลมหายใจไปเทานั้นๆ พอแลวกับ
เราคนเดียว ไมยุง อยูไหนสบายหมด อยูในปาในเขาอยูที่ไหนอารมณของคนๆ เดียวไม
มีส่ิงมารบกวน จะเอาความทุกขมาจากไหน ที่ไดรับความทุกขก็คือมีส่ิงรบกวนนั่นเอง 
อยางนอยกห็วัดรบกวนจมูกจามฟกๆ นั่นมันก็เปนทุกขเขาใจไหม ถาไมมีหวัดจมกูก็
สบาย นั่น แลวกระจายออกไปหมดรางกายของเราไมมีโรคภัยไขเจ็บแทรกขึ้นมามนัก็
สบายทั้งนั้น ใจไมมีกิเลสมาแทรกก็สบาย ถากิเลสหมดสิ้นโดยประการทั้งปวงแลว นั้น
ละอมตะมหานิพพานอยูที่หัวใจนั่นเอง วันนี้พูดเพียงเทานี้ละ 

หลวงปูลี ธรรมลี วัดถ้ําผาแดง ถวายทองคํา ๔๐ บาท ๘๐ สตางค ดอลลาร 
๕๐๘ ดอลล เช็ค ๓๔,๐๐๐ บาท เงินสด ๒๙,๑๐๐ บาท รวม ๖๓,๑๐๐ บาท (สาธุ) 

ผูกํากับ ขออนุญาตกราบเรียน วัดหัวควนธรรมนิคม อําเภอโคกโพธิ ์ ปตตานี 
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ เร่ืองสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน อําเภอโคกโพธิ์ 
จังหวัดปตตานี กราบเรียนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน เนื่องดวยชาวปตตานีและ
ยะลา มีความทุกขทางใจแสนสาหัสกับสถานการณในปจจุบัน จึงลงความเห็นกันวา มี
แตธรรมะของหลวงตามหาบัวเทานั้นที่จะดับไฟทาง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตได ชาว
จังหวัดปตตานีและจังหวัดยะลา ขอกราบอนุญาตทานหลวงตา ตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรม
เพื่อประชาชนจังหวัดปตตานี ที่วัดหัวควนธรรมนิคม จังหวัดปตตานี ทีต่ําบลโคกโพธิ์ 
ซึ่งอยูระหวางจังหวัดปตตานี ใกลกับวัดหลวงปูทวด หางจากจังหวัดยะลาประมาณ ๒๐ 
กิโลเมตร ซึ่งถาออกอากาศแลวประชาชนทั้ง ๒ จังหวัดจะรับฟงไดชดัเจน โดย
กําหนดใหเปนสถานีวิทยุคมนาคมลูกขาย รับสัญญาณจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อ
ประชาชนวัดปาบานตาดรอยเปอรเซ็นต 

คณะศรัทธาและญาติโยมขอนอมถวายสถานีวิทยุดังกลาว ซึ่งประกอบดวยเสา
สูง ๔๕ เมตร เครื่องสงขนาด ๓๐๐ วัตต แผงอากาศพรอมอุปกรณตางๆ กราบถวาย
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แดองคหลวงตา และขอปวารณาจะชวยกันดูแลรับผิดชอบ ทั้งคาใชจายและสิ่งตางๆ 
ของสถานีวิทยุโดยไมใหเปนภาระแกองคหลวงตา และวัดปาบานตาดแตประการใด
ทั้งส้ิน หากมีส่ิงใดทีอ่งคหลวงตาเมตตาพิจารณาจะสั่งใหแกไข ยินดีรับปฏิบัติตามทกุ
ประการ 

ดวยอานิสงสจากการถวายทานในครั้งนี้ ขออทุิศสวนบุญกุศลทั้งหลายถวายแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตลอดจนเจากรรมนายเวร บิดามารดา ญาติพี่นอง
ทั้งหลาย และขอใหคณะศรัทธามีสติปญญาเจริญในทางโลกและทางธรรมตลอดไป 
ทายนี้ขอกราบพอแมครูบาอาจารย ทานหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน มีธาตุขันธ
แข็งแรงอยูเปนรมโพธิ์รมไทร แกคณะศรัทธาญาติโยมตลอดไปนานเทานาน กราบ
นมัสการดวยเศียรเกลา พระครูประสงค ธมฺมวโร และศรัทธาญาติโยมครับ 

หลวงตา รับทราบเรียบรอยแลว เทานั้นแหละ นี่ลูกสาวครูของเรา ครูชาลีเรา
เคารพนับถือ จนกระทั่งปานนี้ไมเคยจืดนะ อยางน้ีละเราถาถึงไหนถึงอยางน้ัน เหมือน
ไมไดตายจากนะ เหมือนเปนครูของเราทางหลักวิชาทางโลก เราก็เลยเปนครูของครูของ
เราอีกวิชาทางธรรม ทีนี้กลัวเรากลัวใหญนะ เรากลัวแตกอนทัง้รักทั้งเคารพ อันนั้นก็คง
เปนแบบเดียวกัน เลยกลัวใหญนะ ชื่ออาจารยชาลี เราไดยกยออยูเสมอ ครูไมได
เหมือนกัน บางรายลักษณะโกโรโกโส ไมอยากเขาใกลนะเรา แตครูคนนี้ดีมาก ติดพนั
มาตลอดกับเรา ไปที่ไหนชอบเอาเราไปดวย นิสัยมันเขาแกปกันก็ไมรู ไปที่ไหนเอาเรา
ไปดวยแปลกอยู 

ไมมีคําวาถือเนื้อถือตัว เปนตัวอยางไดดี เราไมลืมจนกระทั่งปานนี้ ประหยัด
มัธยัสถเกง การทําบุญใหทานนี้ไมอั้นเหมือนกนั แตการประหยัดมัธยัสถนี้สําคัญมาก
ทีเดียว ไมสุรุยสุราย ไมถือเนื้อถอืตวั เขาไหนเขานอกออกในไดหมด ไมมีที่วาถือเน้ือ
ถือตัว นี่ละเราไดชมมาจนกระทั่งรุนลูกมานี่ พอก็จากไปแลว ลูกก็คือลูกของผูดี ลูก
ตองใหเปนคนดีนะเลวไมได ขายหนาพอ 

(เชาวันนี้ทองคําได ๔๓ บาท ๔ สตางคครับผม) ทองคําเราไดเยอะเดี๋ยวนี้ได
เร่ือยๆ นี่ละตายใจไหมพี่นองทัง้หลาย เราเปนผูรับสมบัติของพี่นองทัง้หลาย เทากับ
ทานทั้งหลายรักสมบัติเจาของ แลวก็รักษาดวยดีแบบเดียวกันเรา ไมมีร่ัวไหลนะ เงิน
ทองมากนอยขนาดไหน ไมไดไหลไปไหนเลย นี่ละธรรมเห็นไหม ธรรมออกจากไหน 
ออกจากหัวใจที่บริสุทธิ์พูดงายๆ ใหมันชัดเจน อะไรที่คิดมนัแย็บออกมาทางผิดมันจะ
ปดทันทีเลยโดยหลักธรรมชาติ 

ทีนี้เวลาแสดงออกนี้กอ็อกไปจากความถูกตองดีงามๆ จากหัวใจ ส่ังจายไป
ไหนๆ ออกจากนี้เรียบไปเลย จึงไมมีที่ลับที่แจง มีอยูที่หัวใจผูรับรูอยางเดียว พอแย็บ
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อะไรทางไหนที่ทางผิดนี้ปดทันที ไมใหเขามายุงไดเลย จะเอาตั้งแตความถูกตองดีงาม
เร่ือยๆ ทีนี้เมื่อแสดงอาการทุกอยางออกไปจากหัวใจตอโลก จึงบริสุทธิ์ไปหมด เปน
คุณไปหมด เราจึงบอกกิริยาที่แสดงนี้ไมมีโทษเราบอกตรงๆ เลย จะเปนลักษณะเปน
ไฟลามทุงกต็าม แตเปนไฟเผาไหมส่ิงสกปรกตางหากเขาใจหรือละ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

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

