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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพ 

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๗ 

วิทยุเสียงอรรถเสียงธรรม 
 

 ทานอาจารยเจี๊ยะทานเปนลูกเจก ทานบงเบงๆ แมแตกับพอแมครูจารยทานยัง
เถียงบงเบงๆ เถียงทไีรก็หนาผากแตกทุกท ี เลนกับพอแมครูจารยมั่นไมไดหลายหมัด
แหละ เดี๋ยวหงายเลย ทานอาจารยเจี๊ยะทานนิสัยอยางน้ัน นิสัยตรงไปตรงมา บงเบงๆ ใส
กับพอแมครจูารยมั่นฟงเสียงบงเบงๆ แลวเงียบเลย เอาแลวถูกหนาผากแลว แตรูสึกพอ
แมครูจารยมั่นเมตตามาก ทานไวใจทุกอยางเลย เปนผูอุปฏฐากใกลชิดกับทาน 
ละเอียดลออมากทีเดียว ใครไปแตะของของทานไมไดนะ ทานเปนผูดูแลบริขารพอแมครู
จารยมั่น สะอาดมากทีเดยีว ละเอียดลออ 

กิริยาภายนอกเปนอยางน้ันละ บงเบงๆ แตภายในทานละเอียดลออมาก นั่งอยู
ดวยกันนี้ทานเอามือมาดึงดายที่เย็บพนออกมาจากผาของเรา นั่งอยูทานปุบปบมาดึงออก 
ทําไมละ มันไมนาดู อยางน้ันละทานละเอียดมาก นั่งอยูโนนคุยกันกับเรา ทานปุบปบมาจับ
ดึงออก ทําไมละ มันไมนาดู เปนอยางน้ันละทานละเอียดมาก ภายในทานละเอียด กริิยา
ภายนอกบงเบงๆ อยางนั้นละ เวลาเขาถึงกันมันก็รูกันเองกับอาจารยเจี๊ยะนี่ คุนกัน อยู
ดวยกันมานานกับเรา แตทานเคารพเรา รูสึกวาทานเคารพมาก ทานก็บอกเลยวา ครูบา
อาจารยที่มาอยูหัวใจผมมีอยูสององค ทานอาจารยมั่นหนึ่ง กับทานอาจารยหนึ่ง นอกนั้น
ผมไมลงใครงายๆ ทานพูดตรงๆ อยางนี้ 

ทานบอกตรงๆ เลย ครูบาอาจารยที่มาอยูบนหัวใจผมมีสององค คอืทานอาจารย
มั่นหนึ่ง กับทานอาจารยหนึ่ง นอกนั้นผมไมลงใครงายๆ ทานพูดอยางตรงไปตรงมา ที่
สําคัญก็คือ กุฏิเราหลังอยูทุกวันนี้ ปนั้นป ๒๕๐๔ ละมัง ทานอาจารยเจี๊ยะไปจําพรรษาที่วัด
ปาบานตาดดวยกัน ทานกําลังเกล่ียพื้นถมดิน เขาเรียกอะไร ไมใชคราด มันเปนกระดาน
แผนหนึ่งมีไมอันหนึ่งเปนแบบคันไถสําหรับไสไปไสมาใหพื้นเรียบราบ (คราดดินครับ) ถา
คราดมันก็มีฟนมีเขี้ยวไมใชหรือ (เรียบๆ ก็มีครับ) เออ แบบนั้นละ ตอนเย็นพอปดกวาด
เสร็จเรียบรอยแลวก็เกล่ียนั้นเกล่ียนี้ 

ทีนี้ทานไมไดคิดละซี พอค่ําจวนจะมืด ตางองคตางเดินจงกรมอยู เพราะวัดปาบาน
ตาดมีการเดินจงกรม นัง่สมาธิตามเวล่ําเวลาไมเคลื่อนคลาด เวลานั้นเปนเวลาสงัด กําลัง
จะมืด ฟงเสียงเปรี้ยงๆ ที่กุฏิทาน ทานไดเหตุไปจากนี้ละ ทานไปทําคราดอันนี้ตอนค่ําๆ 
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ฟงเสียงเปรี้ยงๆ โอ มันยังไงนักหนา เราก็ไมเคยไดยินตั้งแตตั้งวัดมานี่ สรางวัดมาไมเคยมี 
เราก็ออกจากทางจงกรมแลวไปเลย ไปทานกําลังตีคราดอันนี้อยู ทานจะเอามาทําที่กฏุิเรา 
แตทานไมไดคิดวากาลเวลาควรหรือไมควรนั่นซิ ใสเปรี้ยงๆ ดังล่ันนะ เราอยูทางจงกรมใน
ปายังตองออกจากทางจงกรมไปเลยเทียว ไปก็เห็นทานกําลังทํา พอไปเราก็ไปยืนอยูนั้น 
ทานอาจารยเจี๊ยะ วาอยางนี้เลยละเรา การอยูกับทานอาจารยมั่นนี้ทานอยูเปนอันดับหนึ่ง
นะที่นานที่สุด แลวทานอาจารยมั่นทานทําอยางไร ทานพาดําเนินอยางไร เวลานี้ทาน
ดําเนินอยางไร ผมไมพดูอะไรมาก เพราะทานเคยอยูกับทานอาจารยมั่นมากยิ่งกวาผมอกี 
ผมพูดเพียงเทานี้ เราพูดอยางเปร้ียงๆ เลยนะ พูดแลวก็กลับ ทางนั้นก็เงียบเลย 

พอตอนเชาถึงเวลาที่จะบิณฑบาตเราก็ลงมาศาลา ทานมารออยูนี้ เรานั่งอยูนี้ทานรอ
อยูนั้น พอเรากราบพระเสร็จแลวมานั่ง ทานปุบปบเขามานี้เลย มาจับขาเราลากออกไป มา
จับหาอะไร เราวางั้น เทานี้สําหรับเหยียบขี้เหยียบมูตรเหยียบคูถ โอย ขอจับหนอย จับแลว
เอาหัวทานมาถูนี่นะ เอาเทาเราไปนี้ เอาหัวทานมาถูนี่เลย น้ําตาพังนะ อยางน้ีจึงเรียกวา
อาจารย โห ผมยอมเลย เมื่อคืนนี้ผมจนนอนแทบไมหลับ ผมผิดเอามากทีเดียว ทาน
อาจารยนี้ถูกตองที่สุด แบบเดียวกับทานอาจารยมั่นเลย ผมจะไมลงไดยงัไง วาอยางน้ันนะ 
แลวเอาเทาเรานี้ถูหัวทาน 

บอกทานเทาไรทานก็ไมฟง ขอทําใหสมใจเถอะ ผมนี้โงที่สุดเลย นี่ละทานทําของ
ทานอยางน้ี ทานจับขาเราดึงออกแลวก็เอาหัวทานถู แหม ทานอาจารยทําไมถึงพูดได
ถูกตองแมนยํานักหนา แบบฉบับเดียวกับหลวงปูมั่นเลย จากนั้นก็บอกวากิริยาทาทางของ
เรากับหลวงปูมั่นนี้คลายคลึงกันมาก ทานพูดทีหลัง วันนั้นทานเอาแคนั้นละ กมหัวแลวเอา
เทาเราไปถูหัวทาน น้ําตาทานพังนะ ผมลงถงึใจเลย ไมมีใครที่จะสอนไดอยางน้ี ทาน
อาจารยนี้สอนแมนยํามากเทียว แบบทานอาจารยมั่นเลย นี่ละทานลง 

ทานอาจารยเจี๊ยะนิสัยทานตรงไปตรงมา ความละเอียดลออภายในละเอียดมาก ทํา
อะไรๆ งานอะไรนี้ ถาลงทานไดทําแลวเรียบหมดเลย แตกิริยาภายนอกเปนอยางน้ันละ 
บงเบงๆ ภายในละเอียดนะ ทานอยูกับหลวงปูมั่น โถ ตั้งแตไปอยูเชียงใหม จากเชียงใหม
มาแลว ทานเจาคุณธรรมเจดีย อุปชฌายของเรามานิมนตทานไปอยูอุดร เวลาทานไปจาก
เชียงใหมไปอยูอุดร หลวงปูมั่นไป อาจารยเจี๊ยะก็ไปดวย ไปอยูอุดรตั้ง ๒ ป จากน้ันก็ไป
สกลนครดวยกัน ทานไปอยูนานหลายป เหมือนพอกับลูกกนั ทานเมตตามากทีเดียวกับ
อาจารยเจี๊ยะนะ เหมือนพอกับลูก เพราะทําอะไรละเอียดลออมาก คนดภูายนอกดูเผินๆ 
จะยกโทษทานแหละ เอาโทษใสตัวเอง ทานเปนพระที่ละเอียดมาก เปนผาขี้ร้ิวหอทองนะ 
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เราวา วันที่ ๒๓ ก็จะไปเผาศพทาน นี่ละลูกศิษยทานอาจารยมั่นองคหนึ่งที่เปนพระสําคัญ
อยู ภายในทานดี ภายในก็ดี แตภายนอกอยางที่วาละ ผาขี้ร้ิวหอทอง บงเบงๆ นิสัยทาน
ชอบตีเหล็ก เรียกวาเปนชางเหล็กก็ได ชางตีเหล็กก็ได แนะ นิสัยไปคนละอยาง จะวาทาน
ไปสรางมลทินในตัวเองในงานอยางน้ันก็ไมใช หากเปนนิสัยของทานอยางนั้นเอง 

ตีมีดตขีวาน มาอยูนี้ทานก็ทําอยูมั้ง นิสัยทานเปนอยางน้ัน ภายในทานละเอียด 
ภายนอกเปนอยางน้ัน แตเมื่อรูนิสัยกันแลวสนิทกันไดดีเลย สําหรับเรากับทานสนิทกันมาก 
ทานก็เคารพเรามาก ถึงขนาดที่วา อาจารยที่มาอยูหัวใจของผมนี้มีอยูสององค ทานวา ทาน
อาจารยมั่นหนึ่ง ทานอาจารยหนึ่ง นอกนั้นผมไมลงใครงายๆ ทานวาอยางน้ีทานบอก ผม
ไมลงใครงายๆ ตอนสําคัญที่วามาจับเทาเราไปเอาหัวมาถูนี่ซี แลวน้ําตาพัง แหม ทาํไมจึง
สอนไดถกูตองแมนยําแบบเดียวกับทานอาจารยมั่นเลย แลวลงสนิทดวย น้ําตาพัง ทาน
บอกวากลัวแตทานอาจารยมหาบัวองคเดียว ทานอาจารยมั่นมรณภาพไปแลว กลัวแต
อาจารยมหาบัวองคเดียว นอกนั้นไมกลัวใคร ทานก็พูดตรงๆ วากลัวแตทานอาจารยมหา
บัวองคเดียว นอกนั้นไมกลัวใคร คือแตกอนกลัวพอแมครูจารยมั่น หลังจากนั้นมาก็มากลัว
เราองคเดียว เราก็ไมเคยวาอะไรทาน ก็มีเทานั้นแหละวาใหทาน 

วันนี้ก็ไมพูดอะไรมากนักละ สอนเมื่อคืนนี้ก็ออกทางวิทยุแลว วิทยุนี้เราก็วิตก
วิจารณเหมือนกัน ผลไดกับผลเสียมันจะตามกันมา เบ้ืองตนก็วาไดผลดี ออกวิทยุนีพ้ดูเปน
อรรถเปนธรรมใหคนทั้งหลายไดยินพอเปนคติเครื่องเตือนใจ ครั้นตอมานี้ความเลอะเทอะ
มันจะแทรกเขาไป คืบคลานเขาไปนะ แลวเสียงขับเสียงลําเสียงเพลงเสียงอะไรมันจะเขาไป 
ตอจากนั้นจะมีแตเสียงมตูรเสียงคูถเต็มวิทยุนี่นะ คอยดูคําพดูอยางน้ีจะผดิไหม พิจารณาซิ 
หรือเดี๋ยวนี้มันจะมีแลวก็ไมรู ไอเร่ืองสกปรกมันเร็ว 

ทําวิทยุนี้เราทําประโยชนแกโลกสงสาร เพราะโลกมันมีแตเร่ืองสกปรกรกรงุรัง เร่ือง
อรรถเรื่องธรรมไมคอยมี เมือ่มีผูมาขออยากจะทําวิทยุนี้ขึ้นเปนอรรถเปนธรรมสอน
ประชาชน เราก็เห็นดีดวยจึงอนุโลมให แตก็อดคิดไมไดเหมือนกัน เร่ืองสกปรกมนัจะ
แทรกเขา ตอไปนี้เร่ืองสกปรกมันจะเริ่มนะ เร่ืองอรรถเรื่องธรรมจะมีนอยมาก ตอไปจะมี
แตเร่ืองขับลําทําเพลงเรื่องอะไรตออะไรยุงไปหมด โลกมันเปนอยางน้ัน ความสกปรกนี้เขา
อยางรวดเร็วนะ ธรรมไปที่ไหนมันแทรกเขาไป แลวเหยียบหัวธรรมไปเลย 

วิทยุสวนแสงธรรมนี้ระวังใหดีนะ ใครเปนคนกํากับ ถาหากวาไมเปนทาแลวเราให
ร้ือเลยนะ เราไมไดเหมือนใคร ร้ือทิ้งเลยไมเสียหายมากยิ่งกวาเอาวิทยุนี้ไวนานๆ กระจาย
ส่ิงที่เสียหายใหแกโลกไดทราบทั่วถึงกัน แลวทําลายทั่วประเทศเขตแดน อันนั้นมีความ
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เสียหายมาก ร้ือวิทยุทิ้งเขาปาไมเห็นเสียหายอะไร ถาไมเปนทาจริงๆ แลวสั่งงด ร้ือถอนทิ้ง
เลย เราไมไดเสียดายอะไรยิ่งกวาหัวใจคน เราทํานี้เราทําเพื่อหัวใจคน เพราะหัวใจมัน
คลุกเคลาดวยของสกปรก เอาน้ําเขาไปชําระลางพอใหเปนอรรถเปนธรรมเปนความสะอาด
สะอานขึ้นมาบาง แลวมันก็เอาความเลอะเทอะเขาไปใสนั้น เรียกวาปาเขาปาเลยวิทยุนี้อยา
เอามาไมเกิดประโยชน 

ที่พูดเหลานี้จะไมผิด ทีไ่หนเขาก็ขอ เวลานี้เยอะนะเขาขอวิทยุเกี่ยวกับธรรมะของ
หลวงตา อยางสกลนครมีตั้ง ๑๐ แหงออกทั่วไป ภาคอีสานกระจายๆ ออกไป ไปตั้งวิทยุ
แลวก็เอาเสียงอรรถเสียงธรรมเราเขาไป เอาเทปเอาอะไรก็แลวแตทุกอยางแหละเขาไป
เทศนใหคนฟง มาขอหลายแหงแลวนะ เราก็อดคิดไมไดเร่ืองอยางน้ีแหละ เร่ืองสกปรกมัน
จะคอยคืบคลานเขาไป มันเอาธรรมะเปนโลบังหนาก็ได แตไมมีเจตนามันหากเปนโดย
หลักธรรมชาติของมัน มนัจะมีอยางนั้นจนไดแหละ 

สวนแสงธรรมเรานี้ก็เหมือนกัน ใหระวังนะใครเปนคนกํากับรักษา ถาหากวาทําให
เลอะๆ เทอะๆ เรารื้อทิ้งเลยนะ เราพูดไมเหมอืนใครพูด เราไมมีอะไรเสียดายยิ่งกวาหัวใจ
คนที่เสียหายไป ไมอยากใหเสียหายเพราะความเลอะเทอะเหลานี้ ตั้งวิทยุขึ้นมาแทนที่จะ
เปนประโยชน เปนวิทยุเสียงอรรถเสียงธรรม กลับเปนวิทยุเสียงมูตรเสียงคูถเสียงตดเสียงขี้
ไปหมดไมเอานะ เราสั่งใหร้ือเลยไมมีอะไรเสียดาย เหตุผลเทานั้น เรากาวเดินตามเหตุผล 
จะไปเสียดายนั้นเสียดายนี้อยางไมมีเหตุผลเราไมมี จะมีแตเหตุผลเทานั้น ควรตัดตัดทันท ี
ควรเสริมเสริมทันที ผูทีรั่กษาวิทยุใหระมัดระวังนะ อยาทําสุมสี่สุมหา ทําแบบเลยเถิดเตลิด
เปดเปง มันจะเปนไปไดนะไมสงสัย 

ตอนกลางค่าํกลางคืนก็ใหพี่นองทัง้หลายไดภาวนากันบาง สงบใจประมาณสัก ๕ 
นาทีก็ยังดี เบ้ืองตนบังคบัเสียกอน ทานทั้งหลายใหบังคับทานทั้งหลายเอง บังคับความชั่ว
ที่มันคิดมันปรุงอยูตลอดเวลาตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับ เอาความหลับนั้นเปนเวลา
ระงับความคิดนี้ ถาไมไดหลับ...ตายมนุษยเรา นี้ไดนอนหลับไดระงับความคิดความปรุง 
มันกอฟนกอไฟตั้งแตตืน่นอนจนกระทั่งหลับ ใหเอาไประงับ ภาวนา ภาวนาธรรมบทใดก็
ตามใหไดวันหนึ่งสัก ๕ นาที เอาไปบังคับตัวเองบางซิ มันเปนยังไงบังคับเพือ่ความดีแกตน
มันจะเสียหายที่ตรงไหน 

บังคับ ๕ นาทีนี้ เราจะเอาคําบริกรรมใดก็ไดมาติดกับใจของเรา เชน พุทโธก็ได ธัม
โม หรือสังโฆ อานาปานสติก็ได แตที่สําคัญคือใหมีสติบังคับตลอด ในเวลานั้นอยาใหคิด
เร่ืองอื่น ใหคิดแตเร่ืองคําบริกรรมหรือลมหายใจนี้เทานั้น ได ๕ นาที ได ๕ นาทีวันนี้ เอา 
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วันหลังได ๕ นาที ตอไปมันจะเขาสัมผัสธรรมนะ เวลานี้หัวใจของเรามีตั้งแตมูตรแตคูถ
เต็มหัวใจทั่วโลกดินแดน เร่ืองธรรมเขาไปสัมผสัใจนี้แทบจะวาไมมี กม็ีแตแดนแหงชาว
พุทธ ชาวพทุธผูที่ตัง้ใจภาวนาก็แทบไมมีอกีนะ มันยนเขาไปๆ นี้จึงเอาออกเรื่องภาวนา
เปนเครื่องประกาศธรรมสอนโลก กระจายออกจากภาวนา 

พระพุทธเจาตรัสรูดวยการภาวนา สอนธรรมจากภาวนา อันนี้ขอใหเอาภาวนาไป
สอนตนบางนะ สอนตนบังคับตนบาง เอา ๕ นาทีเสียกอน ทนีี้พอธรรมไดสัมผัสใจแลวมัน
จะตื่นเตน เพราะรสอะไรไมเหมือนรสธรรม พอธรรมไดสัมผัสใจเพราะบังคับจิตไมใหคิด
ไปกับกิเลสความสกปรก เพียง ๕ นาทีเสียกอน บังคับ สติบีบบังคับเอาไว แลวตอไปมัน
หากมีระยะใดระยะหนึ่ง วันใดวันหนึ่งจนไดแหละจิตจะกาวเขาสูความสงบ พอเขาสูความ
สงบ นี้เรียกวาธรรมเริ่มสัมผัสใจแลว จิตใจจะมีความรูสึกตื่นตัวตื่นใจ และจะรูคุณคาของ
ความสงบจากธรรม และจะเห็นโทษของความวุนวายของตนไปโดยลําดับ ทีนี้มันก็
พอฟดพอเหวี่ยงกัน ทีนี้ ๕ นาทีไมตองพดูนะ พอจิตไดดื่มธรรมเทานั้น ๕ นาทีไมตองพดู 
มันขยับของมันไปเองๆ เปนชั่วโมงๆ สองชั่วโมง สามชั่วโมง ไดทั้งน้ัน เพราะอรรถธรรม
อยูที่หัวใจ ไมไดอยูกับมดืแจงอะไรนีน่ะ 

เมื่อจิตใจเราหิวโหยโรยแรงจากอรรถจากธรรมมานาน มาไดเจอธรรมเขาแลวทําไม
จะไมกระตอืรือรน นี่ละที่นี่อัน ๕ นาทีหมดความหมายไปเลย ความดูดดื่มของใจจะพาไป
เองๆ พี่นองทัง้หลายจําเอานะ ใหบังคับเอา ไมบังคับดีไมไดนะเรา เราจะเอาตั้งแต
ตามใจๆ อันตามใจนั้นเปนเรื่องของกิเลสทําลายเราทั้งน้ัน ไมไดสงเสริมเราใหดี การบังคับ
เราเพื่อความเปนคนดี จะชั่วก็ขอใหเห็นเสียที พระพุทธเจาบังคับพระองคจนเปนศาสดา 
ชั่วที่ไหน พระสาวกอรหันตที่วา สงฺฆํ สรณํ คจฉฺามิ นั่นทานบังคับตนเอง ชั่วทีไ่หน ทําไม
จึงไดมาเปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ตอโลกได นี่เราบังคับเราใหเปนที่พึ่งของตน พุทฺธํ ธมฺมํ 
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ 

ในเบื้องตนเอาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปนสรณะ พอขยับเขาไปจิตกับ
ธรรมในหัวใจตนเปนสรณะของตนขึน้มาๆ ทีนี้สงาผาเผยแลว อยูที่ไหนติดกับธรรมอันนี้
ตลอด ยืนเดินนั่งนอนไปไหนอบอุนตลอดเวลา นี่ละธรรมเขาสูใจ ไมมีคําวาครึวาลาสมัย 
ไมมีเชาสายบายเย็น อบอุนตลอดเวลาเลย พากันจําเอานะ วันนี้พูดเพียงเทานี้ละ เอาละ
พอ ตอไปนีจ้ะใหพร 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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