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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพมหานคร 
เมื่อค่ําวันที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
สํานักงานของพระกรรมฐาน 

อาหารที่ควรฉันๆ ใหกระจายไป พระอยูที่ไหนๆ บาง เอามาจอใสแตหลวงตาๆ 
เคารพหลวงตา เล่ือมใสหลวงตา เอามาใหแตหลวงตากิน พระเหลานั้นเลยไมไดกิน 
เขาไมเคารพ เขาไมเล่ือมใส เขาเลื่อมใสแตหลวงตาองคเดยีวนี่แหละ เพราะฉะนั้น
หลวงตานี้จึงทองปองเลย ปองตลอดเวลา 

(โยมถวายที่นอน) มีแตที่หลับที่นอนดีๆ พระพุทธเจาสอนพระไมใหลืมตัว 
สอนใหตั้งสติอยูตลอดเวลาระหวางการกิน จึงใหมีสติปญญาพิจารณาสิ่งที่กิน ควรกิน
หรือไมควรกินมากนอยเพียงไร การกินการอยูการใชสอย ทานสอนอยางน้ี อุจฺจาสยน 
มหาสยนา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทยิามิ เขาไมไดเปนเจาคัมภีร พระเปนเจาคัมภีร จะ
ปฏิบัติยังไง นี่ละตรงนี้ ทานหามตั้งแตศีล ๘ ขึ้นไป ไมใหนั่งและนอน บนที่นั่งที่นอน
อันสูงและใหญ ภายในยัดดวยนุนและสําลี คือมันนุมเกินไป นอนเหมอืนเซ็นใบตาย
แลวคอยนอน ไมใชผูนอนดวยความมีสติสตัง ตั้งหนาตั้งตาชําระกิเลสอยูภายในใจ 
ขัดกัน 

ที่พระพุทธเจาทรงสอนไวตรงไหน เตือนก็เตือนใหระวังกิเลสทั้งน้ันๆ ทุกอยาง
การอยูการกิน การใชการสอย อดๆ อยากๆ ขาดๆ แคลนๆ ไมใหสมบูรณพูนผล นี่ละ
ธรรมสอน ผูจะละกิเลสตองเอาความอดอยากขาดแคลน ความทุกขความลําบากฟาด
กันกับกิเลส ถาจะเอาแบบหมูขึ้นเขียงไปสูกิเลสน้ี ก็เปนลาบหมูไปเลย เขาใจ 

เราดูทุกกิทุกกี คือตามแบบตามฉบับเรียนมา เพราะทานสอนใหปฏิบัติตาม 
ไมไดสอนเพยีงสักแตวาอานเฉยๆ ฟงเฉยๆ โดยไมสนใจปฏิบัติ นี่ทานสอนเพื่อปฏิบัติ
โดยตรง ในคําสอนของพระพุทธเจา เฉพาะสอนพระนี้ละเอียดลออมากทีเดียว ตั้งแต
ศีล ๘ ขึ้นไปก็หามแลว ไมใหนั่งใหนอนเหนือที่นั่งที่นอนอันสงูและใหญ ภายในยัดดวย
นุนและสําลี มันนุมมันลืมตัว ทานสอนไวแลวไมใหลืมตัว ศาสนากับเราผูปฏิบัติศาสนา
นี้ มันหางกันเหมือนหนึ่งวาเปนคนละโลก พระองคทรงแสดงไวเร่ือง.อปณณกปฏิปทา 
คือการปฏิบัติมีแตความถูกตองโดยถายเดียว ไมมีความผิดไปแทรกในการปฏิบัตินั้น
เลย นี่เรียกวา อปณณกปฏิปทา การปฏิบัติไมผิด 

แลวมีอะไรทานก็สอนในหลักของการปฏิบัติไมผิดเรื่อยมา เชนอยางการหลับ
การนอน น่ีเอาแลวนะ การสํารวมระวัง ตา หู จมูก ล้ิน กาย มันสัมผัสสัมพันธกับอะไร
นี้ ขาศึกจะประสานเขามาในขณะนั้น ใหมีสติติดแนบๆ กับรูป เสียง กล่ิน รส เครื่อง
สัมผัสที่เขามาสัมผัสสัมพันธกับตา หู จมูก ล้ิน กาย เฉพาะอยางยิ่งจิตเปนตัวกอเร่ือง
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กอราวอยูแลว สติจออยูตรงนั้น มันแสดงออกเรื่องราวอะไร แลวมีอะไรเขามาสัมผัส 
มันเปนภัยขึ้นมาเพราะสิ่งใดมาสัมผสั นั่นละทานสอน นี่หมายถึงทานสอนพระ ทาน
สอนละเอียดลออมากทีเดียว การอยูการกินทุกอยางไมใหกินแบบลืมเนื้อลืมตัว 

พอพดูเรื่องน้ีเราก็ระลึกถึงพอแมครอูาจารยมั่นของเรา ซึ่งเราเทิดทูนสุดหัวใจ 
ไปหาทานดวยความตั้งอกตั้งใจเต็มกาํลัง เพราะทานจะเปนผูเปลื้องเรื่องความสงสัยใน
มรรคผลนิพพาน ซึ่งตรงกันกับเจตนาของเราที่มีอยางแรงกลาเลยวา มุงตอมรรคผล
นิพพานแดนพนทุกขโดยถายเดียวในชาตินี้ ยังไงถึงกิเลสเต็มหัวใจก็จะไมใหมีเหลือ จะ
ใหกิเลสมวนเสื่อทั้งหมดเลย ครองอรหัตบุคคลขึ้นมาภายในใจ แลวครองนิพพาน
เรียกวาเปนธรรมธาตุขึ้นภายในใจ โดยไมใหมีอะไรสงสยัเคลือบแคลงในตัวเองที่จะ
แบงรับแบงสูนี้ไมใหมี 

ตั้งหนาตั้งตาไปฟงเทศนทาน ตั้งจริงๆ เพราะนิสัยนี้ทานทั้งหลายก็ทราบแลว 
นิสัยนี้จริงจังมากทีเดียว ผาดโผนโจนทะยาน เปนนิสัยอยางน้ัน แตก็พอเหมาะกับกิเลส
มันผาดโผนโจนทะยานมาตลอด ทีนี้เวลาไดธรรมะประเภทนี้ออกรับกันมันก็แกกันไดๆ 
เปนลําดับ พอพดูไปก็ลืมแลวนะ เกี่ยวกับเรื่องพอแมครูจารยมั่น พูดเรื่องอะไร ลืม 
เดี๋ยวนี้เปนอยางน้ันละความจํา พูดไปหลงลืมไปเรื่อยๆ 

ที่นอนของทานเราดูนะ มีเส่ือเทานั้น แลวผาจะเปนผาอาบน้ําหรือผาเราธรรมดา
ปูบนที่นอน ไมใหมีนุมๆ นวลๆ เลย นั่นละทานปฏิบัติ เราไปดูที่นอนเลย โห ทานสิ้น
แลวขนาดนี้ ทานยังไวลวดลายแหงนักสูไมลดราวาศอกเลย คือการปฏบิัติของทานเปน
กิริยาของนักรบอยูตลอด ทั้งๆ กิเลสนี้ขาดสะบั้นไปจากหัวใจทานเรียบรอยแลว ถาหาก
วาเราจะพูดอยางในสมัยปจจุบันก็คือ หลวงปูมั่นเรานี้คือเพชรน้ําหนึ่ง ไดแกพระ
อรหันตในสมัยปจจุบันเราไมสงสัย 

เพราะไดอยูกับทานมามากตอมากนานแสนนาน ธรรมะลึกตื้นหยาบละเอียด
ทานถอดออกมาสอนหมดเลยทีเดียว แมที่สุดเวลาทานจะหลุดจะพนทานก็ไดอธิบายให
ฟงสําหรับผูที่อยูใกลชิดติดพันกับทาน ถาอยูทั่วๆ ไปทานไมไดพดูนะเรื่องอยางน้ีไม
พูด แตทานพูดธรรมเพือ่ความพนทกุข ปฏปิทาเพื่อความพนทุกข แกถอดถอนกิเลสไป
โดยถายเดียวเทานั้น แตไมไดเอาทานมายันนะ ไมเอา เราก็จับเอาตามนี้แหละ จับตาม
นี้ 

เร่ืองแกกิเลสทานสมบุกสมบันมากพอแมครูจารยมั่น ทุกอยางทานไมชินกับ
อะไรเลย ทีนี้ก็มาเขากันกับที่วา สวนมากพระในครั้งพุทธกาลทานฉันในบาตรทั้งน้ัน
แหละ ในตํารามีอยูทุกอยาง บอกอะไรก็บอกบาตรๆ ไมไดบอกภาชนะถวยชามนามกร
อะไร ใครก็เรียน ใครก็เห็นในตํารา มีแตเอะอะกใ็นบาตรๆๆ ทั้งน้ัน ทีนี้พอไปถึงพอ
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แมครูจารยมั่น ดูทานฉัน พอไปไมนานนะ ทานฉันอยางน้ันอยูแลว เราไปทานก็คงจะ
เอาเรดารทานจับเรื่องความสนใจของเรา เพราะสนใจทุกแงทุกมมุในบรรดาความ
เคลื่อนไหวของพอแมครจูารยมั่นนี้ จะไมใหมีอะไรเรี่ยราดสาดกระจายไปไหนเลย จะ
กวานเขามาๆ สูหัวใจ บูชาสุดหัวใจไปเลย 

ทีนี้เวลาไปฉันกับทานก็ดูทานฉัน ทานคงจะคิด เพราะเราคิดในแงเร่ืองชอน ฉัน
ชอนในบาตร ไมนาน ทานจะทราบแลว ทานจับไดแลวคือเราจิตจอ จดจอตรงนั้นอยู
แลว พอไปไมกี่วันทานวา การขบการฉันของพระ โลกทั้งหลายเขาถือวาเปนคุณเปน
ประโยชน เขาไมไดคิดเรื่องภัยเรื่องผิดเรื่องพลาดประการใดเลยในการขบการฉันการ
รับประทาน แตเรานี่มันอดไมได นี่ละตอนสําคัญ ฉันนี้เราไมไดฉันเพื่อเปนคุณเปน
ประโยชนโดยถายเดียว แตเพื่อเยียวยาธาตุขันธที่มันตองอาศัยอาหารการบริโภคนี้ไป
เพียงวันหนึ่งๆ เพื่อความเพียรอันหนักแนนและเพื่อความพนทุกขเทานั้น เราไมไดฉัน
เพื่อความเห็นบุญเห็นคุณในอาหาร ทานวาอยางน้ี เรียกวาฉันดวยความเห็นโทษมีสติ
ตลอดเวลา 

ทีนี้ทานก็มาพูดตอนนี้วา ฉันในบาตรนี้ก็ฉันดวยความเห็นโทษ แลวทีนี้เอาชอน
ไปตักอาหารในบาตรมาฉันๆ มันก็ไมใชฉันเพื่อความเห็นโทษ แตฉันเพื่อความเห็นคุณ
ของกิเลสที่จะใหเปนเหตุเปนกรรมหรือเปนโทษ เหยียบอรรถเหยียบธรรมในการฉัน 
ทานวางั้น เพราะฉะนั้นทานจึงไมฉนั นี่นะทานพูด เพราะเราไปทานไมฉันอยูแลว แต
เราจอในจุดนี้อยู คือแตกอนก็เห็นพระกรรมฐานทานฉันจังหันทานมีชอนตกัอยูใน
บาตรอยู เราก็สงสัยไมเปนที่ลงใจ จึงมีอันนี้ละมาปกใจเอาไว เวลาไปหาทานก็จึงจอลง
ในจุดที่วาทานฉันอาหารในบาตร ทานฉันชอนดวยหรือเปลา ไปนั่นไมเห็นเลยนะ 

แตก็มีพวกเทวทัตแทรกอยูในอรรถในธรรมในพระทานผูดีวิเศษอยูนั้นแล มีอยู
จนได เห็นฉันชอนในบาตรๆ แทรกอยู เราไปดู เอะ องคทานเองไมเห็นฉันชอนเลย 
แลวพระเหลานี้มันหนาดานมาจากไหน จึงมาเกงกวาครูกวาอาจารย เอาชอนตักอาหาร
ในบาตรมาฉันแบบหนาดาน นี่มันเปนในจิตเรานะ เพราะเราจับจริงๆ หาเหตุหาผล
จริงๆ พระนี้ก็วามาศึกษากับทานมากอนเราอยูกับทาน แลวเหตุใดจึงเอาชอนมาตัก
อาหารในบาตรกินดวยความหนาดานอยูตอหนาตอตาทาน มนัก็แย็บติดหัวใจทาน 

เวลาทานพูดวาการฉันนี้เราไมไดฉันเพื่อความเห็นคุณในอาหารการบริโภค ไม
เห็นคุณในการบํารุงธาตุขันธโดยถายเดียว เราฉันเพื่อระงับดับความทุกขเวทนา
ทั้งหลาย และเพื่อบํารุงเครื่องมือนีท้ี่จะกาวเดินในทางความเพียรเพื่อฆากิเลสตางหาก 
เราไมไดฉันเพื่อความสดสวยงดงาม เพื่อความอวนทวน ความสุขความสบายแต
ประการใดทานวา ทานเลยไมฉันในบาตร การเอาชอนฉันในบาตรไมจัดวาเปนผูเห็น
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คุณ ไมเห็นจําเปนอะไรกับชอน เอามาเปนความจําเปนอะไร ถาไมใชกิเลสอุตริขึ้นมา 
ทานก็บอกวาทานไมฉันชอน เวลาเราไปก็ไมเห็นทานฉันชอน เราก็ปุบทันทีเลย ไมมีคํา
วาชอน ฉันอาหารในบาตร 

ทีนี้ก็มีพระหนาดานฉันชอนในบาตรใหเห็นอยูตอหนาตอตา ในทามกลางวัด
ของพอแมครูอาจารยทานครองอยูนั้นแล ใหเห็นชัดๆ อยางนี้เอามาพูดใหชดัเจน พระ
หนาดานมันมีนะ มันถกมันเถียงกับครูบาอาจารย มี มันสอดมันแทรกมันเหน็บมันแนม 
มี เราเห็นดวยตาของเราเอง จนกระทั่งวาพระองคนั้นกับเรานี้เขากันไมไดเลยในหัวใจ 
แตกิริยาอาการเขาอยูธรรมดาๆ ทั่วๆ ไป เปนแตเพียงไมสนิทใจ กิริยาที่จะใหเปน
ความสนิทจริงๆ ไมมี เปนแตเพียงวาคบคาสมาคมกันธรรมดา เพราะภายในใจมันไม
ลง ที่เถียงครูบาอาจารยหนึ่ง แลวไปทําตัวเองเปนพระหนาดานขัดตอการดําเนินของ
ทานที่พาดําเนินมา ในนามความเปนครูเปนอาจารย ไปขัดตอธรรมของทานที่พาดําเนิน
นี้จึงไมสนิทใจ นี่เปนเรื่องที่นํามาคิดตลอด 

ทีนี้เวลามองเห็นพระกรรมฐานเอาชอนฉันในบาตรๆ มันขวางหัวใจ วัดใดที่ไป
เห็นอยางน้ันแลวเราไมเขานะ ทุกวันนี้ก็ไมเขา เพราะวาไปนี่ไปดู ไมใชธรรมดา ไปวัด
นั้นไปวัดนี้ ดูปฏิปทาเครื่องดําเนิน ไปเวลาอื่นไปดูอยางหนึง่ ถาไปเวลาฉันก็ดูเวลาฉัน
เปนยังไงๆ เห็นแกปากแกทอง ตะกละตะกลาม ลุกล้ีลุกลนอะไรบาง ดู เพราะพระเรานี้
ถาเปนพระเห็นแกปากแกทองแลวเปนพระที่เลวมากที่สุด พระตองเปนผูมีความอด
ความทนเก็บความรูสึก มีความสงบเสงี่ยม เก็บความรูสึกไวไดดี การอยูการกินไม
ตะกละตะกลามนั้นเรียกวาพระของศาสดา ถาไปตะกละตะกลามแลวขายตัวเองเลย 
ไมใชพระ พระก็เปนพระกาฝากทําลายตนไม 

ตนไมตนใดที่มีกาฝากมากเทาไร ตนไมตนนั้นหาความสดชื่นไมมี ตอไปถา
กาฝากมีมากตนไมตนนัน้ตองตาย เพราะมันดูดกินเอาเนื้อหนังของตนไมนั้นเขาไปเปน
อาหารหลอเล้ียงลําตนของมัน กาฝากแทรกอยูในตนไมเปนอยางน้ัน กาฝากคือกิเลสที่
เปนกาฝากแทรกในธรรมของผูปฏิบัติ ก็เปนอยางน้ันเหมือนกัน หากมีกิเลสแทรกเขา
ไปเชน อยางฉันอาหาร ฉันชอนอยูในบาตรพระกรรมฐานเรานี้มันขวางตานะ เราพูด
จริงๆ 

สําหรับวัดเรานี้ตั้งแตไปหาพอแมครูจารยมาแลวทั้งๆ ที่เราก็ไมเคยไมฉัน แลว
คอยไปจับเรื่องของทาน ทานไมเคยฉันชอน ทานฉันดวยความเห็นภัยจริงๆ ไมไดฉนั
ดวยความลุกล้ีลุกลนตะกละตะกลามในอาหารการกินแตอยางใด สําหรับพอแมครูจารย
มั่นเรานี้ไมมีเลย เรียกวาฉันดวยความเห็นภัยจริงๆ มีอะไรมาก็หยิบฉันเล็กๆ นอยๆ 
มิหนําซ้ําเราเปนผูดูแลบาตรของทานเสียดวย เราไปดู การจัดบาตรของทาน อาหาร
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อะไรๆ เราก็อยากใหทานฉันของดิบของดีดวยความเคารพเลื่อมใสศรัทธาทานเต็ม
หัวใจ หาตั้งแตอะไรที่วาถูกกับธาตกุับขันธของทาน เราเปนคนจัดของใสบาตรใหทาน
เอง เสร็จแลวถึงจะเอาบาตรเจาของมาวางแอบไวขางๆ ไมใหมีใครไปยุงไดนะ สําหรับ
เราพระมายุงไมได 

อีกประการหนึ่งพระก็กลัวเรารองๆ พอแมครูจารยมั่นลงมา เพราะเราเอาจริง
เอาจังทุกอยาง ไมไดไปอยูดวยความร่ํารวยสวยงาม ดวยอํานาจบาตรหลวงปาๆ 
เถื่อนๆ อยูดวยความเปนธรรมลวนๆ เร่ืองอะไรๆ ที่จะมา จึงไมคอยแตะคอยตองไม
คอยเอา ถาวาผาก็มีเพียง ๓ ผืนนี้เทานั้น นี้เปนประจํา สมาทานผา ๓ ผืน จีวร สบง 
สังฆาฏิ ผืนที่ ๔ ก็คือผาอาบน้ําสําหรับเช็ดบาตร สําหรับอาบน้ํามีเทานั้นเปนประจําตัว
มาตลอดเลยเปนอยางน้ันละ เพราะฉะนั้นเวลาทานเห็นอะไร ดวยความเมตตาของทาน
เห็นวาเราบกพรอง ทานจึงเอาไปทาํ บางทีเอาผาไปบังสุกุลเรา ทานทําเปนเชิงทดลอง 
จอมปราชญทดลองจอมโง อยางผาหมอยางน้ีเปนตน 

เพราะเราไมเคยหมผากันหนาว สําหรับเราไมมีพูดไดเด็ดขาดเลย เน่ืองจากการ
ฝกทรมานตนเอง มอีะไรๆ ถาจะเปนการสงเสริมกิเลสเพื่อความสุขสบายนี้เราตัด
ออกๆ เลย ผาหมเราจึงไมเคยมี เราไมเคยหมผาหมนะ ทีนี้ทานก็เห็นจนไดนั้นแหละ 
ทานเอาผาหมของทานที่ทานหมอยูทุกวัน เพราะเราพับ เราเก็บ เราตากอยูทุกวัน ผา
นั้นทําไมจะไมทราบ ครั้นเวลาทานจะทําแลวก็ไปกุฏิ กุฏิเราก็สูงแคนี้ พอเขาไปเห็นแลว 
เห็นผาหมที่ทานหมอยูทุกวันนั้นแหละ เอาไป โห วางไวอยางเปนศาสตราจารยชั้นเอก 
เอาวางไวเปนครูสอนชั้นเอก วางอยางเรียบรอย มีเทียนมดีอกไม แลวมีผาประคดวาง
พัน วางไวกลางที่นอนของเรา 

พอเราเดินไป เอะ นี่ใครเอาผามาบังสุกุลใหเรา พอไปดูแลวที่ไหนได มนัเปนผา
ของทานที่หมอยูทกุวัน เราปฏิบัติตอทานดวยผาผืนนี้อยูเปนประจําก็รูละซิ พอมองเห็น 
โอย ตายนี่พอแมครูจารยเอาผาหมมาบังสุกุลเราแลวนี่ ทํายังไงนะ เรากมลงกราบดวย
ความเทิดทูนสุดหัวใจ แลวก็ชกับังสุกุลผาหมผืนนั้น ที่ทานเอาผาที่ทานหมอยูทุกวันมา
บังสุกุลเรา ก็เพราะวาถาเปนผาใหม ผาในวัดนี้มีเต็มไปหมด ผาหมไมอด แตทําไมเรา
ไมเอานี่อันหนึ่ง ถาทานเอาผาใหมมาบังฯ กลัวเราจะไมเอา ทานตองเอาผาของทานที่
หมอยูมาบังสุกุลใหเรา เราก็ตองเทิดทูนบุญคณุทาน ชักผาบังสุกุลและหมใหทานใน
เวลาอยูนั้น แตถาออกนอกวัดไปเทีย่วแลว ก็พับเก็บเรียบรอยบูชาไววางไวแลวไปเลย 
นี่เราปฏิบัติตอทานเปนอยางน้ัน 

พอแมครูจารยมั่นนี้เรียกวาเพชรน้ําหนึ่ง ไมเพยีงแตเพชรน้ําหนึ่งในหัวใจของ
ทาน จะเปนธรรมเปนธรรมธาตุเลย กิริยาอาการที่แสดงออกก็เปนเพชรน้ําหนึ่ง
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เหมือนกันหมด หาที่ตองตไิมได นี่ละครูบาอาจารยสมัยปจจุบันในสายของพอแมครู
จารยมั่น จึงมีทานนั่นแหละเปนแสงสวางกระจางในวงกรรมฐานอยูตลอดมา เพราะ
ทานทําจริงๆ ทุกอยาง เปนที่เทิดทูนในวงกรรมฐานเรื่อยมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ นี่คือ
พอแมครูจารยมั่นเราทํา ทานทําอยางน้ัน 

สายพอแมครูจารยมั่นก็พอดพูอเปนพอไป ไมคอยเห็นมีใครผาดโผนโจน
ทะยานนัก ประการที่ ๒ ก็อาจจะขึ้นอยูกับเรา เพราะพอแมครูจารยมั่นลวงไปแลว พระ
เณรก็เคารพเราโดยหลักธรรมชาติไมใชเสกสรรปนยอ เนื่องจากการกระทําของเราเปน
อรรถเปนธรรมที่เราแนใจวาไมผิด ดวยเหตุนี้บรรดาพระทั้งหลายทานจึงมีความเคารพ
เรา หลังจากพอแมครูจารยมั่นมรณภาพไปแลว จนกระทั่งปจจุบันนี้ก็เหมือนกัน ในวง
กรรมฐานสายพอแมครูจารยมั่นนี้ จะยกขึ้นเปนองคที่สองกค็ือเราหลวงตามหาบัว พอ
แมครูจารยมั่นมรณภาพไปแลว องคนี้เปนผูแทน ลักษณะเปนอยางน้ัน แตทานก็ไมได
บอก ไอเราก็ไมไดพูด เปนแตเพียงความคิดเฉยๆ นี่ละกรรมฐานจึงเรียบรอยตลอดมา 

พอแมครูจารยมีชีวิตอยูนั่นเปนอันดับหนึ่ง ทุกอยางเปนอันดับหนึ่งทั้งน้ัน ครั้น
ตอมามันจําเปนหมูเพื่อนก็มาเคารพนับถือเราเอง เราก็ไมไดไปเกี่ยวของกับเพื่อนกบั
ฝูงแตเขามาเคารพเราเอง เชนอยางวัดปาบานตาดนี้มีนอยเมื่อไร พระกรรมฐานปนี้ดู
เหมือน ๕๘ องค ตามธรรมดาเราจะรับอยางมากไมใหเลย ๕๐ องค เพราะสถานที่ที่
ภาวนาอยูขางในลึกๆ เปนกระตอบเปนรานเล็กๆๆ อยูขางใน ไมไดหรูหราฟูฟาดังที่
ศาลาใหญวัดปาบานตาด ๒ หลังนะ ๒ หลังนี่มันกําลังแขงกันศาลาใหญอยูกําแพงในก็
มี อยูกําแพงนอกก็มี กาํลังแขงกัน แตที่ภาวนาของพระนี้อยูขางใน เปนรานเล็กๆๆ 
ทานอยูกระตอบอยางน้ันเราพอใจดวย 

เพราะฉะนั้นเราจึงไมพูดถึงเร่ืองการกอการสรางกุฏิใดๆ ยิ่งกวาการกอการสราง 
การอบรมสงเสริมจิตใจใหเปนทางจิตตภาวนาลวนๆ เพราะฉะนั้นใครเขาไปในวัดนั้น
จึงใหอยูแตที่บริเวณศาลาโลงๆ นี้เทานั้น นอกจากนั้นเขียนติดไววาหามเขาๆ คือวา
หามเขาไปขางในเพราะอะไร นั่นคือบริเวณการประกอบความพากเพียร เรียกวา
สํานักงานของพระกรรมฐานก็ไมผิด ทางจงกรมของทานมีติดๆ แลวที่อยูของทานก็
เหมาะสมๆ ประมาณ ๕๐ องค พอเหมาะ ถามากกวานั้นมันจะถี่กันเกินไป ไมสะดวก 
เพราะฉะนั้นเราจึงรับไดเพียง ๕๐ ปนี้ปาเขาไปถึง ๕๘ นั่นนะมาก ใหทานประกอบ
ความพากเพียรไมใหใครเขาไปยุงเลย 

เราเปนผูส่ังเองไมใหใครเขาไป ใหพระทานบําเพ็ญภาวนาไมยุงอะไรกับใคร ที่
จะเขามาเกี่ยวของกับทางครัวทางศาลานี้ ก็จัดพระเปนเวรกันมา เวรละ ๒ องคหรือ
อยางมากก็ ๓ องค เปนวาระ วาระละ ๗ วัน เพราะเกี่ยวของกับประชาชนที่มาจากที่
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ตางๆ เขามาในศาลามาหาพระ พระที่อยูเปนเวรนี้จะเปนผูดูแล เปนหนาที่ทุกอยาง
ตอนรับขับสู เหตุผลกลไกอะไรก็ตองมาเกี่ยวของกับพระที่ครัวนั่นแหละ แลวก็เขาถึง
เรา ปฏิบัติกันมาอยางน้ันตลอด การประกอบความพากเพียรนี้เราเนนหนักตลอด 
ไมใหมีออนแอทางความพากความเพียร พระวัดปาบานตาดการประพฤตปิฏิบัติทาง
ความพากความเพียรไมมียอหยอน ใครยอหยอนไมได 

เราถึงจะแกขนาดไหน เราเดินจงกรมนั่งสมาธิไมไดเหมือนแตกอน แตจิตใจ
ของเรามันไมมีวัย มีความเขมแข็งตามหลักธรรมชาติของตนอยูเสมอ ใครออนรูทันที 
ใครมีลักษณะยังไงควรเตือนเตือน ควรดุดุ ควรขับไลขับทันที เพราะฉะนั้นความ
พากเพียรของพระในวัดปาบานตาด จึงไมมีคําวาลดหยอนออนกําลังลงไปเพราะมี
จํานวนพระมากและมีงานมาก งานก็ไมใหม ี ตัดงานออกไปเพื่อใหงานทางดานจิตต
ภาวนาหนาแนนขึ้นเปนเนื้อเปนหนังเปนของตัว ดวยเหตุนี้ทางวัดปาบานตาดจึงไมใหมี
ลดหยอนผอนผันในการประกอบความพากเพียรตลอดมา ถงึจะมีพระจํานวนมากนอย
ความเคลื่อนไหวของพระ จะตองเปนระเบียบไปตามหลักธรรมหลักวินัยเหมือนกัน 

จะแฉลบออกไปไมได เพราะเราปกครอง  ดูองคไหนเคลื่อนคลาดยังไง 
เคลื่อนไหวไปไหนมาไหนผิดถูกประการใดกับหลักธรรมวินัยเรียนมาดวยกันทุกคน มัน
ก็รู ทีนี้องคไหนปฏิบัติก็ใหถูกตองตามหลักธรรมหลักวินัย แมจะมีจาํนวนมากก็ไม
แสลงตาแสลงหูของกันและกัน อยูดวยกันเปนผาสุก นี่ละเราปฏบิัติ ทุกวันนี้เรียกวาเรา
ลดหยอนผอนผันมากกับพระ ประหนึ่งวาหูหนวกตาบอดไปบาง มันหากเปนของมนั
เอง เฒาแกมาแลวคอยปลอยไปๆ เร่ือยๆ 

ภาระทั้งหลายแตกอน โอ เด็ดเดี่ยวเฉียบขาด การปฏิบัติขอวัตรทั้งหลายนี้เราจะ
ออกหนาตลอดตัง้แตยังหนุมยังนอย ขอวัตรปฏิบัติอะไรนี้ประหนึ่งวาเราเปนบอยของ
พระทั้งวัด ทั้งๆ ที่ทานก็มีความขยันหมั่นเพียรทําหนาที่เต็มเม็ดเต็มหนวยเหมือนกัน
กับเรา แตก็ไมพนที่เราเปนหัวหนาซึ่งจะตองออกเปนผูนําอยูตลอด เลยกลายเปนวา
เปนบอยของพระในวัดกไ็มผิด โดยไมมีเจตนามันก็เปนอยางน้ัน นี่ละวัดปาบานตาดที่
พออยูไดทกุวันนี้ ก็เพราะการปฏิบัติมีความสม่ําเสมอทางความพากเพียร ทางการเดิน
จงกรม นั่งสมาธิภาวนานี้เรียกวาความเพียร เรียกวางานของพระแท ไมใหลดหยอน
สําหรับวดัปาบานตาดเรา ใหมีความสม่ําเสมอตลอดมา 

ผูคนที่จะเขาไปในบริเวณน้ันเราก็หามไมใหเขา หากมีความจําเปนที่ควรจะเขา
ใหพระนําเขาไปเลย ผูสําคัญ ผูมีนิสัยวาสนาบุญญาภิสมภารควรที่จะเปนที่สนิทสนมกับ
ใจกับพระไดเปนประโยชนแกศาสนาไดนี้ ไปนั้นอยากไปดูโนนนี้ เราส่ังพระไวถึงเราไม
อยูก็ส่ัง พระทานเปนหัวหนา ทานจะมานําไปดูทุกแงทุกมุมหมดเลย พาไปเองคือไมให
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ไปสุมสี่สุมหาไมวาหญิงวาชาย จะใหไปเฉพาะบุคคลที่มีความจําเปนสําหรับรับใชพระ
ในวัดคนหนึ่งสองคนเทานั้นเอง ที่เขานอกออกในไดอยูในบริเวณน้ัน นอกนั้นเขาไมได 
เราปฏิบัติมาอยางน้ัน 

เพราะความเขมงวดกวดขันทางภาคปฏิบัติกําจัดกิเลสออกจากใจ ตองมีความ
เขมแข็ง สตสิตังติดแนบอยูกับตัวตลอดเวลา ไมใหคุนกับใคร ไมใหมีโลกามิสเขาไปยุง 
อยากใหเขาเคารพนับถือ ใหเขาเลื่อมใส ใหเขาถวายจตุปจจัยไทยทานมากๆ อยางน้ี
สําหรับวัดปาบานตาดไมมี บอกตรงๆ ยกธรรมขึน้เลย ความเลิศเลออยูกับธรรมนี้หมด 
ส่ิงใดในสามแดนโลกธาตุนี้ไมมีวิเศษ เปนสวมเปนถานไปตามๆ กันหมดนั้นแหละ ถา
หลงมัน ถาไมหลงก็พอจบัจายใชสอยไปบางตามความจําเปน แตไมถอืวาเปนสําคัญยิ่ง
กวาความพากเพียรของพระ 

ทานทําอยางน้ัน ปฏิบัติไมใหมีคุนมีชินกับใคร ยิ่งเกี่ยวกบัเรื่องโลกามิสดวย
ความเคารพนับถือสินจางรางวัลคนนั้นจะถวายนั้น ถวายนี้ จะเห็นแกนั้นเปนสําคัญยิ่ง
กวาธรรมไมได หากวาจะเปนมาก็เปนมาตามธรรม ตามธรรมก็ไมเหนือธรรมนี่ คําวา
ตามธรรมก็เดินตามหลังธรรม ก็อนุโลมไปตามนั้น แตจะใหเหนือธรรม มาเหยียบย่ํา
ทําลายธรรมนี้ไมได เราเองกป็ฏิบัติมาอยางน้ัน เพราะฉะนั้นการเกี่ยวของกับประชาชน
จะเรียกวาทั่วประเทศไทยก็ไมผิด การเทศนาวาการของเรานับแตออกชวยชาติแตกอน
เทศนมาขนาดไหน ทานทั้งหลายก็เคยไดยินไดฟง เทศนเด็ดเทศนเดี่ยว เทศนเฉียบ
เทศนขาด เทศนแกงหมอเล็กหมอจิว๋มาตั้งแตมแีตพระลวนๆ เทศนไดเต็มเหนี่ยวเราก็
เคยเทศน เทศนออกมาจนกลายเปนแกงหมอใหญทุกวันนี้ ทั่วประเทศเขตแดนเราก็
เคยเทศนมาโดยลําดับ 

แตไมมอีะไรเขาไปแฝง ผลประโยชนประการใดเพื่อโลกามสิไมมี เทศนดวย
ความเมตตาสงสารอยากใหเปนคนดี เพราะคนดีนี้มีคามากยิ่งกวาสมบัติเงินทองขาว
ของเปนไหนๆ ถาคนไดดีแลวทุกอยางจะดีขึ้น ถาคนเสียสิ่งเหลานั้นจะมีกองเทาภูเขาก็
ไมเกิดประโยชน เพราะผูเปนเจาของที่จะใหส่ิงเหลานั้นมีราค่ําราคามันขึ้นอยูกับเจาของ 
ถาเจาของดแีลวสิ่งเหลานั้นมีมากมีนอยดีไปหมด ถาเจาของไมดีเลวไปดวยกันทั้งน้ันละ 
การปฏิบัติธรรมจึงถือธรรมเปนหลักเกณฑอันใหญหลวง ไมใหมีอะไรเหนือธรรมไป 

วัดปาบานตาดก็ประกาศตั้งแตเร่ิมสรางวัดมา เราบอกตรงๆ เลยวาวัดนี้เปนวัด
ที่สรางขึ้นมาเพื่อส่ังสมอรรถธรรมมรรคผลนิพพานลวนๆ เราบอกตรงๆ เพราะฉะนั้น
การเกี่ยวของกัน ไปฉันที่นั่นที่นี่ตามบานตามเรือน ในเมืองนอกเมืองที่ไหน เราจึงขอ
บิณฑบาต เราบอก ขออยามานิมนตพระวัดนี้ไป มันจะขาดงานการของทานที่ทานทํา
ดวยความตั้งอกตัง้ใจไปทกุว่ีทุกวันจนจะกลายเปนความเหลวแหลกแหวกแนวไป จึงขอ
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บิณฑบาตจากบรรดาพี่นองทัง้หลายไมใหมานิมนตวัดนี้ไปฉันในบานนั้นบานนี้ ในเมือง
นอกเมืองกต็าม เราเปนหัวหนา เราเปนหัวหนาเปนผูบิณฑบาตขอพี่นองทั้งหลายไมวา
ชาวอุดรชาวไหนก็ตามใหเสมอกันหมด 

แตถาหากวามีความจําเปนจริงๆ เราไมไดหามขาดโดยถายเดียว มีขอแมที่จะ
แยกแยะ หากวามีความจําเปนจริงๆ ซึ่งควรจะเปนไปตามนัน้ พระกับโยม โลกกับ
ธรรมแยกกันไมออกกต็องชวยกัน แกไขดดัแปลงกันไป หนุนกันไปตามความจําเปน 
เอา เราจะจัดให แนะ จะเอาสักกีอ่งคพระเราจัดใหเลย ถาไมจําเปนจะทําแบบซ้ําๆ 
ซากๆ จนกลายเปนประเพณีนั้นมันเสียทางพระ ธรรมไมมี จะมีแตเร่ืองของโลกลวนๆ 
ไปหมด เราจึงตัดอันนี้เอาไว จึงไมใหมีใครไปนิมนตมาฉันทีบ่านที่เรือน ไมใหมีทั้งน้ัน 
เราขอบิณฑบาตไวเรียบรอยแลว เพราะเหตนุี้วัดปาบานตาดจึงไมปรากฏวาถูกนิมนตไป
ฉันเชาในบานใดเรือนใด นอกจากเปนความจําเปนที่เราจัดใหเทานั้น โดยเหตุผลที่พอ
ตกลงกันไดแลว เราทําอยางน้ีนะ 

วัดปาบานตาดจึงไมไดไปฉันที่ไหนในบานในเมืองนี้ ไมใหไป บอก..ทานมาเสาะ
แสวงหาอรรถหาธรรม วันหนึ่งทานออกจากวัดตัง้นาฬิกาดู ตั้งแตกาวออกจากวัดไปถึง
หมูบานเขา ฉันเสร็จเรียบรอยแลวกลับมาอยางนอย ๓ ชั่วโมง งานหนึ่งๆ อยางนอย ๓ 
ชั่วโมง ฟงซิ แลววันนี้ก็ ๓ ชั่วโมง วนัหนา ๓ ชั่วโมง เอา วันนี้บานนั้นมาเอา วันนี้บานนี้
มาเอา หลายคนตอหลายคนมา สุดทายพระทั้งวัดรางไปหมดไปอยูในบาน เหลืองอราม
ในบาน ครั้นกลับมาแลวก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาอยากหลับอยากนอน ดีไมดีแฉลบไป
นับ ๕ นับ ๑๐ ไปอีก กลายเปนโลกามิสเหยียบหัวพระไปก็ได ธรรมเลยไมมี นั่น 

เราคิดไวหมดในสิ่งเหลานี้ เพราะธรรมเปนโลกุตรธรรม ธรรมเหนือโลกตลอด
มาไมเคยต่ํากวาส่ิงใด เราจึงควรเทิดทูนดวยการประพฤติปฏิบัติโดยความตั้งอกตั้งใจ
จริงๆ ดวยเหตุนี้วัดปาบานตาดจึงไมมกีารไปขบฉันทางโนนทางนี้ตามที่ญาติโยมเขา
เคยนิมนต เราขอความเห็นใจชี้แจงเหตุผลใหทราบอยางน้ี วันหนึ่งๆ ไปวันละ ๓ 
ชั่วโมงๆ เสียไปเทาไรงาน ถาไมไปเสียใน ๓ ชั่วโมงก็ไมมอีะไรเสียหาย บิณฑบาตไดมา
อะไรก็ฉันปุบปบ ลางบาตรเสร็จเอาบาตรเขาเก็บเรียบรอยแลวเขาทางจงกรม เดิน
จงกรมนั่งสมาธิภาวนาตลอด เปนการสั่งสมอรรถธรรมเขาสูใจตลอด กิเลสคอยบกบาง
ลงไปๆ สุดทายเปนผูทรงมรรคทรงผล เปนอริยบุคคล เปนธรรมธาตุขึ้นภายในใจ
เรียกวาพระอรหันตของผูส้ินกิเลส 

ไมวาพระพทุธเจายังทรงพระชนมอยูหรือปรินิพพานไปแลวก็ตาม กเิลสเปน
กิเลส ธรรมเปนธรรม แกกันไดแกกนัตก เปนภัยตอกันไดเมื่อทําใหเปนภัย แกกันได
เมื่อแกดวยความเปนธรรม เราถือเอาจุดนี้เปนสําคัญ วัดปาบานตาดจึงไมมีอะไรหนัก
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แนนไปยิ่งกวาอรรถกวาธรรมของพระที่มาปฏิบัต ิบรรดาพี่นองทัง้หลายไมเคยไดยินได
ฟง ก็ใหฟงเสีย เราละเปนผูขอบิณฑบาตเอง ในเมืองในอุดรละมากที่สุด เพราะแตละ
เชาๆ นี้วัดอื่นๆ ไปเต็มอยูในเมืองเพราะทานเหลานั้นทานเกรงใจ เมื่อเขามานิมนตไป
ทานก็ไปฉันๆ วัดปาตางๆ นอกจากวัดปาบานตาดไปนะ วัดปาตางๆ อยางน้ันมีแทบ
ทุกวันทุกเชา แตสําหรับวดัเราไมใหมี เปนอยางน้ี เพื่อสงวนอรรถสงวนธรรมเขาสูใจ
ของพระ เมื่อพระมอีรรถมีธรรมภายในใจแลว เพียงพระองคเดียวเทานั้นทําโลกให
สะทานหวั่นไหวได เชนพระพุทธเจาเปนครูของเทวบุตรเทวดา อินทร พรหม ทั้งหลาย
ไดทั้งสามแดนโลกธาตุ เกงไหมนั่น นี่ละธรรม 

เราจะเห็นแกวาไปรํ่าไปรวยสวยงามมาจากบานนั้นบานนี้มาฉัน เอามูตรเอาคูถ
มาอวดธรรมมีอยางเหรอ ตองเอาธรรมออกโชวใหโลกทั้งหลายเห็น ดังพระพุทธเจา
ตรัสรูแลว ดวยการปฏบิัติแทบเปนแทบตายถึงขัน้สลบถึง ๓ หน จึงไดตรสัรูธรรมขึ้นมา 
จากน้ันแลวก็สอนพระใหอยูในปาในเขา รุกฺขมูลเสนาสนํ นี่ยอขึ้นมานะ พระทานถือ
โอวาทขอนี้เปนโอวาทที่หนักแนนมากประจํามาจนกระทั่งทกุวันนี้ เปนแตเพียงวาใคร
ไมสนใจเหลียวแล เลยกลายเปนโอวาทที่ครึที่ลาสมัยไปก็ได เพราะอํานาจของกิเลสมัน
ทันสมัยมันล้ํายุคล้ําสมัยไป 

พอบวชแลว รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีว ํ อสฺุสาโห 
กรณีโย บรรพชาอุปสมบทแลวใหทานทั้งหลายไปอยูตามรกุขมูลรมไม ในปาในเขา 
ตามถ้ําเงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ ที่แจงลอมฟาง อพัโภกาส อันเปนที่เว้ิงวางสะดวกสบาย
ปราศจากสิ่งกอกวนทัง้หลาย ใหทานทั้งหลายไปอยูและบําเพ็ญในสถานที่เชนนั้นตลอด
ชีวิตเถิด นูน เปนธรรมที่ครึที่ลาสมัยที่ไหน เปนธรรมที่เด็ดขาดสําหรับพระผูตองการ
มรรคผลนิพพานจริงๆ ธรรมนี้เปนธรรมที่ทันสมัย ลํ้ายุคล้ําสมัย ลํ้าหัวกิเลสไปอีกดวย 
ไมใชธรรมดา 

นี่ละโอวาทที่พระพุทธเจาสอน เดี๋ยวนี้มันจะไมมีนะ ดีไมดีเห็นพระที่อยูในปาใน
เขา ความเคียดความแคนมันเปนในหัวใจของคลังกิเลสซึ่งมีอยูในหัวใจคนนั่นแหละ 
มันก็โปงเปงออกไปไดดวยความโมโหโทโส ความเคียดแคนไมพอใจ ออกจนหูดีหูชั่ว
มันก็ไดยิน วาพระที่อยูในปาเปนพระวิกลจริต อยางน้ีมันพูดออกมาไดยังไงนักเทศนนี ่
รํ่าลือทั่วประเทศไทย แลวมันพูดออกมาไดยังไง ปาใครเปนตนเหตุของปา 
พระพุทธเจาเปนตนเหตุของปา นั่น ศาสนาของพระพุทธเจาเปนสถาบันแหงปาทั้งน้ันๆ 
แลวพระบวชมาก็ไลเขาในปาในเขามาจนกระทั่งปจจุบันนี้ โอวาทขอนี้พระองคใดที่บวช
แลวตองไดสอนโอวาทขอนี้ เนนหนักในขอนี้ มันเอามาอวดอะไรประสาโอวาทมูตรคูถ
เปนภัยตอพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายเสียเอง วาพระอยูในปาเปนพระวิกลจริต 
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ในสมัยปจจุบันเร็วๆ นี้แหละมันออกมา นี่พูดดวยความเคียดแคน พดูดวย
ความไมพอใจใหกระทบกระเทือนพระที่อยูในปาโดยไมเปนธรรม ทีนี้พระอยูในปามัน
ก็มีหัวใจ ก็เรานี่แหละพระอยูในปาองคหน่ึงก็ออกมารับกันละซิ ฟาดมาตั้งแต
พระพุทธเจาทานอยูที่ไหน ทานบําเพ็ญ ทานบําเพ็ญที่ไหน ไปบําเพ็ญในสวมในถาน
กลางตลาดนั้นเหรอ ไลเขาไปในทามกลางกระดกูหมูกระดกูวัวเหรอ พระพุทธเจาไป
บําเพ็ญ เห็นแตอยูในปาเมืองพาราณสีตั้ง ๖ พรรษาถึงขั้นสลบไสลนั่น ทานบําเพ็ญใน
ปานะ จนไดตรัสรูขึ้นมาก็ตรัสรูในปา 

เวลาสอนสาวกก็บอก รุกฺขมูลเสนาสนํ บวชพระสาวกทั้งหลายแลวก็สอน
บรรพชาอุปสมบทแลวใหทานทั้งหลายไปอยูในปาในเขา ตามถ้ําเงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ 
ซึ่งเปนสถานที่เหมาะสมไมมีส่ิงใดมารบกวน จงพากันอุตสาหพยายามอยูและบําเพ็ญ
ในสถานที่เชนนั้นตลอดชีวิตเถิด พระองคใดไปบวชก็ตามตองไดโอวาทขอนีม้า ถาไมได
สอนโอวาทขอนี้ถือวาพระอุปชฌายนั้นผิด ปลดอุปชฌายกไ็ด เพราะเปนพระโอวาทที่
เด็ดเดี่ยวเฉียบขาดที่สุดแลวตัดออกหาอะไร นั่นพระพุทธเจาไลเขาในปา แลวลาก
ออกมาหาอะไร ประสากระดูกหมู กระดูกวัว อยางน้ันนะ เดี๋ยวนี้มีแลว 

พระที่อยูในปาในเขาเปนพระวิกลจริต มันพูดออกมาดวยความโมโหโทโสดวย
ความเคียดแคน ไมไดพดูดวยความเปนธรรม พูดดวยความเปนธรรม ศาสดาองคเอก
บําเพ็ญที่ไหน นั่น บําเพ็ญอยูในปา สาวกทั้งหลายอยูในปา ตรัสรูอยูในปา สถาบันแหง
ปาคือพุทธศาสนาของพระพุทธเจานั่น เอา คานมา มันก็เรียนมาเหมือนกันจะวาไง ถา
นากลัวกลัว...เรา ถานากราบกราบทันที ถาไมนากราบไมกราบ เพราะหลักความจริงที่
ถูกตองแมนยํามีอยู มันเสือกไปหาอะไรสิ่งที่เปนภัยตอศาสนาเอามาอวดโลก ดวยมตูร
ดวยคูถปากอมขี้ของตน มันใชไดยังไง นี่ละพูดใหมันชัดเจน การพูดอรรถพูดธรรมตอง
พูดดวยความเปนธรรม ไมไดไปกระทบกระเทือนกับผูใด นอกจากมันจะสรางความ
กระทบกระเทือนไวในหัวใจของมัน กระจายออกไปแลวก็กระทบตัวเองเปนไปได แก
ไมไดอยางน้ัน เจาของทําเอง 

นี่ละการปฏิบัติพุทธศาสนา มรรคผลนิพพานมีอยูตลอดเวลา อยางวาสวากขาต
ธรรมตรัสไวชอบแลว มรรคผล กิเลสก็เหมือนกนั อกาลิโกๆ หมายถึงอะไร คือการทํา
บาปไดบาป ทําบุญไดบุญ ทุกกาลสถานที่เวล่ําเวลาจึงเรียกวาอกาลิโก ไมเลือกกาล
สถานที่เวล่ําเวลา ใครทําดีไดด ี ทําชั่วไดชั่วตลอดไป แลวกิเลสกับธรรมก็มีอยู
ตลอดเวลาเชนเดียวกัน เมื่อนํามาแกก็แกกันได ทําไมจะแกไมได แกไมไดพระพุทธเจา
ตรัสรูเปนศาสดาขึ้นมาไดยังไง ตลอดมาทุกวันนี้ เปนสิ่งที่ตามธรรมชาตินี้เปนใหญใน
ตัวของตัวเอง กิเลสมนัก็เปนใหญของมัน ธรรมก็เปนใหญของธรรม เมื่อเอาไป



 ๑๒

ประยุทธหรือฟดกันแลว ถาธรรมมีกําลังมากกฟ็าดกิเลสขาดสะบั้นลงไป ถากิเลสมี
กําลังมากมนัก็ฟาดผูปฏบิัติธรรมใหลมเหลวไปได วาสมัยนี้พระพุทธเจาปรินิพพานไป
แลวหลายปหลายเดือนถึงสองพันสามพันปมาแลว มรรคผลนิพพานสิ้นเขตสิ้นสมัย ไม
มีอรรถมีธรรม ไมมมีรรคผลนิพพานแลว ใครจะปฏิบัติไปสักเทาไรก็ไมไดบรรลุมรรค
ผลนิพพาน 

ตัวหัวพอหัวแมมัน โคตรแซมันไมเคยปฏิบตัิ มันมาอวดทานผูปฏิบัติตักตวงเอา
มรรคผลนิพพานอยูตลอดเวลาไดยังไง เอากันตรงนี้ซี ใครเปนคนสอนไวเร่ืองธรรมะ
ของพระพุทธเจา อกาลิโกและสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว มรรคผลนิพพานมีอยู
ตลอดเวลา เทากันกับกิเลสมีอยูตลอดเวลา แกกิเลสแกได สงเสริมธรรมสงเสริมได  
พระพุทธเจาสอนเองผิดไปที่ตรงไหน แลวมันเสือกมาพูดหาอะไร ตาบอดอยูตามสภาพ
ตาบอดยังนาสงสาร ไอตาบอดอวดรูอวดเห็นอวดฉลาดมันดไูมไดนะ มนัเลวกวาหมาขี้
เร้ือน เขาใจไหมละ เอาละพูดไปพูดมาเหนื่อย เทานี้แหละ 
 

รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 
พรอมเครือขายทั่วประเทศ 

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

