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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพ 
เมื่อค่ําวันที่ ๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ทําความดีตามทางนักปราชญ 

 เหนื่อยนะคนแกไมเหมือนคนหนุม อยูเฉยๆ ก็เหน่ือย ยืนเหนื่อย เดินเหนื่อย 
นั่งเหนื่อย นอนเหนื่อย อยูกับเหนื่อย เหนื่อยทุกอิริยาบถ แตกอนแขง็แรงนะเรา มี
กิริยานิสัยแข็งแรงมาก คึกคักขงึขงัตึงตัง รวดเร็ว ไมมีใครทันงายๆ ละ เดินก็เกง เดิน
ตั้งแตสองชั่วโมงขึ้นไปแลวใครเดินไมทันละ ดูนิสัยจะไดจากตา ตาเดินเกงมากทีเดียว 
นี่ก็รูสึกจะเหมือนกัน มันหากเปนในตัวของมนั คือเวลาเดินไประยะสองชั่วโมงนีไ้ม
เทาไร พอสามชั่วโมง ส่ีชั่วโมงไปแลว เอาละที่นี่เครื่องรอนรอใครไมไดเลย ถาจะรอก็
ตองไปพกัรออยูขางหนา ที่จะใหยืนรอ รอไมได เปนอยางน้ันนะ 

เหมือนวาเครื่องมันรอน ถาลงไดหมุนแลวหมุนติ้วเลย เร็ว รอใครไมไดตั้งแต
สองชั่วโมงขึน้ไปแลว เดินเกงมาก จนค่ําไมปรากฏวาเมื่อยวาเพลีย เดินตั้งแตฉันจังหัน
เสร็จแลวจนกระทั่งค่ําไมปรากฏวาเพลีย ตาก็เดินเกงดวย ดูเหมือนจะไดสายเดียวกัน 
อันนั้นรอใครไมได นั่นก็ดี ไอเราพอเดินสักสองชั่วโมงลวงไปแลวนั่นก็เหมือนกัน รอ
ใครไมได เร็วหรือชาเราตองไปเต็มเหนี่ยวของเรา ถาหากวาจะรอก็ตองไปพกัรอ
ขางหนา ใหเดินรอไมได มันหากเปนของมันเองทุกอยาง มนัรอนของมนัแลวหมุนติ้ว 
รอใครไมไดเลย ตองไปพักรออยูขางหนาถึงได เปนอยางน้ัน นี่ละเวลายังหนุมนอย
แข็งแรงมาก คึกคักขงึขังตึงตัง ไมมีคาํวาออนแอทอแท เปนนิสัยอยางน้ัน ก็มาเปนเอา
ตอนแก ตอนแกนี้กับตอนนั้นดูไมออกเลย เปนคนละคนไป 

เวลารางกายยังดีการเทศนาวาการนี้เหมือนกัน การเทศนาวาการเกี่ยวกับพระ
ปฏิบัติลวนๆ เทศนสอนพระปฏิบัติลวนๆ ไมมีคนอื่นใดมาเจือปน เทศนสอนพระ
ลวนๆ นี้หมุนติ้วเลยเชียว เทศนตั้งแตขั้นจิตตภาวนาขึ้นไป สมาธิขึ้นไปเลย ศีลตางคน
ตางรักตางสงวนของตน ไมมีคําวาศีลดางพรอยเพราะพระกรรมฐานทานรักศีลมาก
ทีเดียว ไมมคีําวาศีลดางพรอยดวยเจตนา นอกจากผิดพลาดดวยความรูเทาไมถึงการณ
เปนไดทั่วๆ ไป แตที่จะใหทานลวงเกินศีลดวยเจตนาลามกนี้ เทาที่ผานมาไมเคย
ปรากฏในวงกรรมฐานดวยกัน ทานมีหิริโอตตัปปะเต็มตัวๆ ศีลของทานไมมีดางพรอย
เลยเชียว ก็มีตั้งแตสมาธิปญญาที่จะสอนใหสูงขึ้นไปดวยความละเอียดของอรรถของ
ธรรมของใจ 

นั่นละใจที่เปนธรรมลวนๆ แลว การเทศนาวาการสอนกันก็งาย ผูฟงก็มุงตอ
อรรถตอธรรมอยางแรงกลา ทั้งสองอยางน้ีมันก็เขากันไดอยางสนิท การเทศนนี่ก็พุงๆ 
ไปเลย ผูฟงก็ดดูดื่ม อยางพอแมครูจารยมั่นเรานี้ เราไปพักอยูกับทานในเบื้องตน 
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เทศนถึง ๔ ชั่วโมง ฟงซ ิ เทศน ๔ ชั่วโมง ทานกไ็มพลิกไมเปลี่ยน ผูฟงก็เหมือนหัวตอ 
พระเต็มศาลาเต็มกุฏิทานนั่นแหละ แตกอนทานอยูศาลา ก็พระเต็มศาลา กุฏินี้เขาปลูก
ใหทานใหมตางหากที่เห็นอยูทุกวันนี้ แตกอนทานกั้นหองที่ศาลาพัก เปนความ
สะดวกสบายของทาน นัน่ละธรรมทานไมฟุงเฟอเหอเหิม ใหพี่นองทัง้หลายจําเอาไว 

ไอเร่ืองปลูกสรางหรูหราฟูฟา กีช่ั้นกีห่องกี่หับเอามาอวดกันเฉยๆ เปนเรื่องของ
กิเลส อวดไมมีส้ินสุด เลยจะตายเพราะความอวด บางทีเจาของไมม ี ไปหากูหายืมเขา
มาสรางบานสรางเรือนอวดโลกเขา สุดทายก็ติดหนี้ติดสินเขาพะรุงพะรังอันนี้เปนเรื่อง
ภายในคนอื่นเขาไมรู แตเจาของเปนไฟเผาหัวอกนี้มีเยอะ ก็อยากโออยากอวดแขง 
กิเลสมันชอบยอ ธรรมทานไมชอบยอ เร่ืองกิเลสนี้ชอบยอที่สุด มันตรงกนัขาม ถาธรรม
แลวทานไมชอบยอ อยูทีไ่หนทานสะดวกสบาย 

ดูที่อยูทีพ่ักที่ภาวนาของกรรมฐานผูทานมุงอรรถมุงธรรมซ ิ หรูหราฟูฟาที่ไหน 
รมไมชายคา กระตอบ อยู แลวก็มีทางจงกรมนีจ้ําเปนมากสําหรับพระกรรมฐาน ทาง
จงกรมจะตองประจําที่พกัในแครก็ตาม ในกระตอบก็ตาม กฏุิก็ตาม ทางจงกรมจะตอง
มีประจําที่พกันั้น นอกจากนั้นยังมพีเิศษอยูในปาลึกๆ มีของทานเปนพิเศษ ไปภาวนา
กลางวี่กลางวันเงียบๆ ไปอยูในปาที่วัด เชนวัดหนองผือ กลางวัดมันโลงๆ เวลา
กลางวันไปจะไมเห็นพระเลย จะมีองคสององคทีค่อยรักษาวัดเทานั้น รักษาบริเวณวัด 

เวลามีแขกคนหรือใครเขาไปเกี่ยวของกับพอแมครูอาจารย ก็จะไปติดตอพระที่
รอรับแขกอยูนั้นเพียงสององค ดูจะไมมากกวานั้น ประมาณสององค จากน้ันก็ไมม ี
พระนอกนั้นเขาอยูในปาทั้งหมด ทานภาวนาของทาน เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนาแก
กิเลสตัณหาภายในใจ  นี่คืองานของพระในครั้งพุทธกาล พูดใหตรงศัพทตรงแสงตรง
ตามตํารับตํารา ทานไมมีละไองานวัตถุออกหนา เดี๋ยวนี้กลายเปนศาสนวัตถุไป
หมดแลว ไปที่ไหนหรูหราฟูฟา มีแตกุฏิกุฏงัสูงจรดฟาโนน ที่อยูทีพ่ักจนนาอายฆราวาส
เขา 

ฆราวาสเขาอยูกระตอบกระแตบ อยูยังไงตามกาํลังของเขา เขาไดอะไรเขาก็
คิดถึงพระกอน เขาไมคอยสนใจจะอยูจะกินในของดิบของดลีะ เขาคิดถงึพระกอน แลว
จัดไวสําหรับพระ แลวเขาก็นําไปถวายพระ สวนเขาเศษเหลืออะไรเขาก็กิน ไมเศษไม
เหลือเขาก็ไมกิน นี่คือหัวใจของประชาชนที่มีความเคารพเลื่อมใสตอพระ เขาเปนอยาง
นั้น เราจะเห็นไดเวลาเราเปนเด็ก พอกับแมนี่เขมงวดกวดขันมาก เวลาไดอาหารมาตอง
จัดทําไวสําหรับพระใหเรียบรอยกอน บอกอยางเด็ดขาดเสียดวยวาหามไมใหใครไป
แตะ บอกอยางน้ันเลย อันนี้สําหรับที่จะเอาไปวัด จัดไวเปนพิเศษไมใหใครไปแตะเลย 
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นอกนั้นมีอะไรก็กินกันตามเกิดตามม ี แตสําหรับที่ไวสําหรับพระนั้นตองเปนพิเศษกวา
ที่กินอยูกัน นี่ปฏิบัติอยางน้ันมา 

เราก็ไดเหตุไดผลมาจากพอกับแมนัน่แหละ รูสึกวาศรัทธานี้เสมอกัน พอกับแม
นี้ศรัทธาเคารพเลื่อมใสในศาสนานี้เสมอกัน ไมมขีัดมีแยง วาอะไรๆ ถึงไหนถึงกันเลย 
เราฟงมาตั้งแตเด็กจนกระทั่งเปนผูใหญ พอกับแมมีศรัทธาเสมอกัน ใครวาอะไรเปนไป
ดวยกันเลย ไมมขีัดมแียงกัน ไดของดิบของดีมาปุบปบ จัดไวสําหรับพระกอนแลว
เอาไวพิเศษ หามลูกๆ ทั้งหลายไมใหมาแตะตอง อันนีจ้ะเอาไปวัดบอกอยางงัน้เลย 
นอกนั้นมันเศษเหลืออะไรก็กินกันไป สวนนั้นตองพิเศษตลอดมา เราก็ยึดเอาไดจากพอ
แมเขมงวดกวดขันในของทานทั้งหลายที่ไดมา อะไรอันดีๆ ของทานนํามาทานหมดนั่น
แหละ เศษเหลืออะไรเจาของถงึจะกนิ ไมเศษก็ไมเอา ยกทานไปหมดเลย 

นี่เรายกตัวอยางก็คือวาพอกับแมเปนเสียเอง เราฟงอยูตลอดเวลา พอกับแมนี้
ไมมีคําขัดคําแยงกัน เร่ืองการบุญการกุศล ถึงไหนถงึกนั การจะทําบุญใหทาน 
ทอดกฐิน สวนมากไมคอยมีผาปา จะทอดกฐินอะไรๆ นี้ถึงไหนถึงกัน วาเทาไรพอ วา
เทาไรแม วาเทาไรถึงกันเลย ไมเคยเห็นมีการคัดคาน เอากี่บาทๆ ซัดลงไปเลย นี่จึง
เรียกวาศรัทธาเสมอกัน จึงไมมขีอขัดแยงกนัระหวางพอกับแม นี่ละความเคารพ
เล่ือมใสในศาสนาของเขาเอง ที่ไดมามากนอยนี้ไมคอยสนใจจะอยูจะกิน สนใจตั้งแต
ของที่จะนําไปวัดไปทําบุญใหทานมากกวา ไดมาแลวจัดไวเปนพิเศษทันทีๆ  เลย บอก
วาใครไปแตะไมไดเสียดวย ส่ังไวอยางเด็ดขาดเลย เปนอยางน้ีเร่ือยมา 

เราเปนเด็กเราดูอยู ทนีี้เวลาโตขึ้นมา ศรัทธาทั้งสองไมมีใครยิ่งหยอนกวากัน 
เสมอกัน เราโตขึ้นมาก็ดมูาเรื่อยๆ การทําบุญใหทานแมจะเปนคนทุกขคนจน อยูบาน
นอกบานนาหาเชากินเย็นในสิ่งทั้งหลายก็ตาม สวนขาวไมอด ขาวทําใสยุงไวเต็มยุง ใน
บานในเรือน สวนกับนั้นแหละ จะอดจะอยากขาดแคลนบางก็ตาม แตเวลาไดของดบิ
ของดีมานี้จะตองแยกไวทนัที พอกับแมมีศรัทธาเสมอกัน พอไมแยก แมก็แยก อยาง
นั้นตลอดมาจนกระทั่งเราออกบวช นีเ่รียกวาศรัทธาเสมอกัน เคารพเลื่อมใสมากทางวัด
ทางวา ไดอะไรๆ มานี้ตองคดิถึงพระถึงวัดเสียกอน สวนเจาของเหมือนวาเศษวาเดน 
ไดกินกก็ิน ไมกินกไ็มสนใจ ขอใหไดทําบุญใหทานเปนที่พอใจ นี่ก็รูสึกวาเราซาบซึ้ง
ภายในใจเมื่อภายหลังนี้นะ 

แตกอนกไ็มทราบอะไรเปนแตสังเกต ฟงอยูเทาน้ัน แตเวลาโตขึ้นมานี้ก็ไดนํา
เร่ืองของพอของแมมาคิดมาอาน จนกระทั่งเขาบวชนี้ก็ยิ่งนําเร่ืองของพอแมมาคิดมา
อาน เฉพาะอยางยิ่งพอน้ําตารวง ขอใหเราบวช ไอเราก็เปนนิสัยอยางน้ี ถาไมล่ันคําแลว
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จะเอาความจริงไมไดกับเรา อะไรก็ตามถานิ่งๆ แลวไมเปนความจริง เอาเปนหลักเปน
เกณฑไมได ถาล่ันคําแลวแนเลย เปนอยางน้ัน 

นี่ก็ขอใหบวชหลายครั้งหลายหนเราก็นิ่งๆ เฉยๆ ครั้นตอมามันจะถึงกาลเวลา
อันควรเกี่ยวกับการบวชก็ไมทราบแหละ วันนั้นรับประทานอยูทั้งพอทัง้แมทัง้ลูก
หลายๆ คนเต็มละ อยูๆ  พอก็พดูขึ้นมาในวงอาหารนั้นแหละ นี่เลาใหพี่นองทัง้หลาย
ฟง ตนเหตุที่จะใหเราบวชนะ อยูเงียบๆ บทเวลาจะพูดก็ เออ วางี้นะ กูก็มีลูกหลายคน 
ลูกชายก็หลายคน ลูกหญิงกูไมพดูถงึมันแหละวางั้น แตลูกชายนี้สําคัญที่ไอบัวนี้นะวา
งั้นนะ 

ตามธรรมดาพอไมเคยยอลูกนะ แตวันนั้นยกยอขึ้นเพื่อจะทุมลงนั้นแหละ ไมใช
อะไร แตไอบัวนี่ถาลงมันไดทําอะไรแลวกูสูมันไมได บอกอยางน้ีเลย แตสําคัญที่กูขอให
มันบวชนี้มันเฉยตลอดมา ถาอาศัยไอนี่บวชใหไมไดแลว กูตายนี้จะตองจมลงนรก ไมมี
ใครลากกูขึ้นจากแดนนรกไดเลย ถาไอนี้ไมลาก กหูวังคนเดียวนี้แหละวางั้น สวนหนาที่
การงานกูไมมีที่ตองติ กูสูมันไมไดวาอยางน้ีเลย แตเวลาบวชนี้มันหูหนวกตาบอดมัน
เฉยเลย เวลากูตายแลวนี้ก็จมลงในนรก ไมมีลูกคนใดจะลากกูขึ้นจากแดนนรกไดแหละ 
ถาไอนี้ลากไมไดแลว พอวาไดเทานั้นน้ําตารวงเลย 

กําลังรับประทานอาหารอยูนะ น้ําตาพอนี้พงัลง แมพอมองเห็นน้ําตาพอพัง แม
ก็พัง ไอเรากําลังกินขาวอยูดวยกัน ลุกทันทีเลย สะเทือนใจเอาอยางมากทีเดียว ไมใช
สะเทือนธรรมดา ถึงพอไดน้ําตาตก รองไหเพราะการไมบวชของเรานี้ เอาไปพิจารณา
อยูสามวัน พิจารณาเต็มเม็ดเต็มหนวย เอาจริงเอาจัง เพราะนิสัยนี้เปนนิสัยจริงจังมาก
อยู เออ วันนี้ไดเห็นน้ําตาพอรวงเพราะความเสียใจ อาศัยลูกไมทราบวากี่คน ไมเปนทา
เปนทาง จะปลอยใหพอน้ีจมลงนรกแตผูเดียวทั้งๆ ที่มีลูกหลายคนไมสมควรเลย นั่น 
ขึ้นตรงนี้ละนะ พอเสียใจ เสียใจเอามาก มีลูกกีค่นไมมีจะไดหวังพึ่งใครไดเลย ยอมตก
นรกคนเดียว เทานี้นะ 

นี่ละเอามาพิจารณา แลวก็มาพิจารณาเจาของมันเปนยังไง  การบวชนี้เขาก็บวช
กันทั้งแผนดนิเมืองไทยเรา เขาบวชไดทั้งน้ัน งานอื่นงานใดเขาทําไดเราทําได  งานใด
เขาทําไดเราก็ทําได แตงานบวชนี้เขาทํากันไดทั่วเมืองไทยแตเราทําไมจึงทําไมได เปน
เพราะเหตุไร ถึงขนาดน้ําตาพอรวงลงอยางน้ีไมสมควรอยางยิ่ง เอาที่นี่มดักันนะ เอา
พิจารณาตัวเองไปคิดอยูสามวัน ลงจุดบวชหมดเลย มัดเจาของตลอด เอา งานใดจะ
หลบหลีกปลีกไปไหน การบวช บวชไดสึกได โลกเขาบวชไดสึกได 

พอแมทีอ่ยากใหเราบวชก็ไมไดบังคบับัญชาเรา วาบวชแลวตองอยูเทานั้นป
เทานี้เดือนอะไร อยากจะใหบวชเปนกําลังใจ หรือน้ําใจใหพอแมดีใจเพยีงเทานั้น ทําไม
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เราจะบวชไมได อยางอืน่โลกเขาทําได เราก็ทําได แตการบวชโลกเขาทําไดเราทําไมถึง
ทําไมได เปนเพราะเหตุไร ถึงขนาดน้ําตารวง น้ําตาพอรวงไมสมควรอยางยิ่งเลย นี่ละ
ที่นี่ตัดสินใจมัดเจาของ การบวชก็ไมเห็นวาไปติดคุกติดตะราง บวชก็มีคนเคารพนับถือ 
บวชก็ไดบุญไดกุศล บางองคทานบวชแลวสึกมาก็มี ไมสึกมาก็มี บางองคทานเปน
สมภารเจาวัดตายกับผาเหลืองทานกไ็มเห็นมีอะไร 

แตเราทําไมจึงบวชไมได ทั้งๆ ที่ไมมีขอบังคับวาตองอยูเทานั้นวันเทานี้ปเทานี้
เดือน ทําไมถึงบวชไมได จนกระทั่งน้ําตาพอรวง อยางน้ีไมสมควรเลย มัดนะที่นี่ มัด
เจาของ เอาละยังไงตองบวช คราวนี้ตองบวชแลว  เร่ืองทั้งหลายก็ลมระนาวไปหมด 
พอตดัสินใจเรียบรอยแลวก็กลับมาหาแม เพราะเราสนิทกับแมมากกวาพอ ตัง้แตเดก็
จนใหญ จนเปนหนุมขึ้นมาก็ติดแม สนิทกับแมมาก พอมากม็าพูดเชิงขูแมแหละ เออ
ที่วาจะใหบวชนั้นจะบวชใหละ แตการบวชนี้อยากสึกเมื่อไรเราก็สึกได ใครจะมาบังคับ
บัญชาใหอยูเทานั้นปเทานี้เดือนแลวเราไมบวช ถาจะบวชแลวใหสึกตามอัธยาศัยนั้นจะ
บวชใหแหละวางั้น 

แมฉลาดกวาลูก แมก็สาธุขึ้นทันทีเลย เออ สาธ ุ เอาลูกไปบวชนี้ พอบวชเสร็จ
เรียบรอยแลว ออกมาอปุชฌายยังไมกลับ พระอันดับที่ไปนั่งหัตถบาสใหบวชก็ยังไม
กลับ ประชาชนที่ไปบวชใหลูกก็ยังไมกลับ เต็มโบสถเต็มบริเวณนั้นอยู ลูกจะสึกออกมา
แมก็ไมวา แมอยากเห็นผาเหลืองลูกในขณะที่บวชเทานั้น แมก็เปนที่พอใจ นั่น ไมขัด
นะ ถาขัดไมบวช แลวใครจะไปสึกได ออกมาอุปชฌายก็ยงัอยู พระทัง้หลายที่ไปนั่ง
หัตถบาสบวชก็ยัง ประชาชนเต็มโบสถ ขางโบสถบริเวณน้ันเต็มไปหมด แลวจะไปสึก
ตอหนาตอตามันจะสึกไดลงคอหรือ ไมบวชเสียดีกวาจะไปขายหนาในเวลาบวชเชนนั้น 

แมฉลาดกวาลูกจึงบอกวา ออกมาแลวจะสึกตอหนาตอตาคนมากๆ แมก็ไมวา 
แมอยากเห็นผาเหลืองในเวลาบวช โนนนะปญญาของแม ลงใจบวช นี่ละเรื่องราว พอ
ลงใจบวชแลวพอก็ดีใจทีสุ่ดเลย หาเครื่องบริขารในการบวช พี่ชายเขาเคยบวชกอนแลว 
ส่ังพี่ชายขาดตัวเลยใหไปหาแตของดีๆ  มาใหมันบวช อันนี้ยากเหลือเกิน กูพูดกับมัน
ไมรูกี่ครั้งกี่หน มันไมเคยรับปากกูวาจะบวช คราวนี้รับปากแลว กูเปนที่แนใจ เอา
เครื่องบวชชนิดใดๆ เอาของดีๆ มานะ วาอยางนี้เลย สมใจกูที่อยากใหมันบวช พี่ชายก็
จัดใหเรียบรอยไปบวช นั่นละเรื่องราว 

ครั้นบวชเขามาแลวก็อานอรรถอานธรรม คิดไววาเวลาบวชนี้จะรักษาสกิขาบท
วินัยใหเต็มเม็ดเต็มหนวย ไมใหมีดางพรอยและขาดทะลุเปนอันขาด จนกระทั่งถงึวัน
สึก เผื่อจะไดบุญกุศลอนันี้ไปสวรรค ความคิดของตัวเองเวลาบวช ครั้นบวชแลวอาน
ไปๆ อานหลักธรรมหลักวินัยหลักศาสนา อานไป ทานพูดถงึเร่ืองสวรรค เร่ืองพรหม
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โลก พูดถงึเร่ืองนิพพาน จิตใจคอยหมุนไป เกี่ยวกับเรื่องสวรรคก็อยากไปสวรรคเพราะ
สวรรคมีอายุยืนนาน เสวยทิพยสมบัติ ผูไปอยูสวรรคมีความสุขความสบายมากยิ่งกวาผู
อยูแดนมนุษย แลวสวรรคก็มีหลายชั้น มีความสุขเปนลําดับลําดา ยิ่งขึ้นพรหมโลกแลว
ก็ยิ่งสูง สูงเปนลําดับ 

ทีนี้เขานิพพานมาทับปวะเขาไปนี้ ยิ่งถึงนพิพานแลวเปนอันวาไมตองกลับมา
เกิด แก เจ็บ ตาย อีกตอไป นิพพานนี้เที่ยง เปนธรรมที่เลิศเลอสุดยอดแลว วาอยางนี้ 
ผูใดบวชปฏิบัติตนใหถึงนิพพาน ผูนั้นเรียกวาเปนผูที่เลิศเลอ แลวเปนถึงขั้นนิพพาน
ดวย เลิศเลอดวย นี้จิตมันก็กาวตาม อยากไปสวรรคแลวอยากไปพรหมโลก พอไปถึง
นิพพาน ทานพรรณนาคุณคาหรืออานิสงสแหงนิพพานใหฟงแลว จิตมันติดตรงนั้นละ
ที่นี่ ตอไปเลยอยากไปนิพพานที่นี่นะ ไอเร่ืองจะสิกขาลาเพศไปไหนกจ็างไปๆ จติมัน
ดูดดื่มถึงนิพพานมากที่นี่นะ 

สวรรคก็ดูดทีแรก พรหมโลกดูดอันดับสอง พอถึงนิพพาน พรรณนาคุณคาของ
นิพพานถึงแลวไมมาเกิด มาแก เจ็บ ตาย แลวเปนบรมสุข อยูตลอดอนันตกาล 
นิพพานนี้เยี่ยมสุดเลยในบรรดาโลกธาตุอันนี้ไมมส่ิีงใดสูนิพพานได ทานสอนวาอยาง
นั้น จิตเลยหมุนเขาสูนิพพาน จิตไปหนักอยูทีน่ิพพานที่นี่นะ  สวรรคพรหมโลกเลย
กลายเปนวาไมมีความหมาย จิตเลยมุงตอนพิพานไป ทีนี้เวลาเรียนหนังสือ เรียนก็
เรียน แตจิตมุงตอนิพพานอยูเสมอ 

แลวก็มีขอสงสัยวา หากวาเราปฏิบัติเต็มเม็ดเตม็หนวย เอาเปนเอาตายเขาวา
เพื่อมรรคผลนิพพานนั้น แลวมรรคผลนิพพานจะมีตอบแทนการปฏิบัติของเราอยู
หรือไม หรือวาสาบสูญไปไหนหมดแลว นี่อันหนึ่งสงสัย สงสัยอันนี้ทําใหไมเต็มเม็ดเต็ม
หนวยในการอยากไปนิพพาน กลัววาอยากเฉยๆ ไมมีนิพพานตอนรับ แลวก็คิดขอให
เราไดพบครูบาอาจารยองคใดก็ตาม ทานพูดใหเปนที่แนใจวานิพพานมีอยูอยาง
สมบูรณ เราจะมอบกายถวายตัวตอทานผูนั้น แลวจะเอาตายเขาวาเพื่อนิพพานอยาง
เดียวเทานั้น 

พอหยุดจากการศึกษาเลาเรียนแลวก็บึ่งเขาไปหาหลวงปูมั่นเลย ตั้งหนาตั้งตาจะ
ฟงเหตุฟงผลของมรรคผลนิพพาน ยงัมีอยูหรือไม เพราะความตั้งใจเรานี้สุดขีดแลว 
เปนแตเพียงวาจะมีนิพพานตอนรับหรือไมเทานั้น พอไปหาพอแมครูจารยมั่นทานกาง
เรดารไวเรียบรอยแลว ไปก็ใสเปรี้ยงเลยทันที เหมือนวาคนไมเคยเห็นกันมาทะเลาะกนั 
เหมือนคนทะเลาะกัน เสียงลั่น ทานมาหาอะไร มาหาบุญกุศล มาหามรรคผลนิพพาน
เหรอ ทานวา ขึ้นอยางรุนแรงเสียดวยไมใชธรรมดา 
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ทานชี้ไปเลยที่นี่ ตั้งแตตนไมภูเขาดินฟาอากาศวาไมใชกิเลส ไมใชมรรคผล
นิพพาน พรรณนาไปจนกระทั่งหมดโลกธาตุ ไมใชกิเลส ไมใชมรรคผลนิพพาน ไมใช
ธรรม เอาอยางน้ียันลงๆ รวมเขามาที่นี่ มรรคผลนิพพานแท กิเลสแทอยูที่ใจ อยาไป
หาใหเสียเวลํ่าเวลาอันนั้นเปนหลักธรรมชาติที่เขามีมาดั้งเดิม ไมวิเศษวิโสเลิศเลอหรือ
เลวทรามแหละ เขามีอยูตามสภาพของเขา อยาไปกังวล บุญบาปนรกสวรรคอยูที่ใจเปน
ผูจะกาวเคลื่อนไปสูสถานที่นั้นๆ ตามความชั่วความดีของตน นั่นทานออกอยางนี้ 
จากน้ันก็ยนเขามาวาอยูที่ใจๆ 

ทีแรกทานพรรณนาไปตามเรื่องบาปเรื่องบุญ วาอยูที่ใจผูจะเคลื่อนยายออกไป
เสวยกรรมของตนทีท่ําไวดีและชั่ว  ทานแยกออกไปๆ เวลาสรุปความเขามาแลวรวมลง
ที่ใจเลยที่นี่ ธรรมอยูทีใ่จ มรรคผลนิพพานอยูที่ใจไมอยูทีอ่ื่น ไมมีส่ิงใดที่จะสามารถ
สัมผัสสัมพนัธรับรองบาปบุญมรรคผลนิพพานได มีใจเทานั้น นั่นขึ้นแลวนะ จากน้ันก็
ย้ําลงที่ใจๆ ใจนี้รออยูแลวที่จะรับมรรคผลนิพพาน กับผูปฏิบัติดีปฏบิัติชอบควรแก
มรรคผลนิพพาน 

มรรคผลนิพพานไมลําเอียง มีมาแตกาลไหนๆ ผูปฏิบัติตนจนถึงมรรคผล
นิพพานก็มีจาํนวนนับไมไดเลย เรามาปฏิบัติแบบไหนถึงจะไมพบมรรคผลนิพพาน 
เมื่อปฏิบัติดอียู มรรคผลนิพพานก็ตองอยูในหัวอกของเราจนได ทานสอนออกมา ยน
เขามาถึงจิตตภาวนา ที่จะเบิกกวางมรรคผลนิพพานใหเห็นประจักษอยางชัดเจนนั้น
ตองเบิกดวยจิตตภาวนา อันนี้เปนธรรมสําคัญมากทีเดียว ธรรมทั้งหลาย บุญทั้งหลาย
มาเปนบริษัทบริวารของจิตตภาวนา ทานวางั้น 

จิตตภาวนานี้เปนเหมือนกับทํานบใหญ บุญกศุลที่สรางมาดวยการใหทานมาก
นอยเพียงไร นานเทาไร รักษามาเทาไร บําเพ็ญมาเทาไรจะมารวมอยูที่จิตตภาวนา ที่
เรียกวาทํานบใหญแหงกุศลทั้งหลาย จะมารวมอยูที่นี่ เอา ใหทานเรงทางจิตตภาวนาให
ดี มรรคผลนิพพานจะอยูในเงื้อมมือจนไดนั้นแล ทานเทศนนี้เขมขนมากนะ ก็สมกบั
เจตนาที่เราไปดวยความมุงมั่นอยากจะทราบเรื่องมรรคผลนิพพานใหประจักษใจ แลว
จะไดทุมกันลงแบบเปนแบบตายเลย เพราะนิสัยเราเปนอยางน้ัน 

ทานเทศนเต็มเหนี่ยวหายสงสัย เร่ืองมรรคผลนิพพานหายสงสัยเลย ประจักษ
แจง ยังเหลือแตวาเราจะเอาจริงหรือไมจริงเทานั้น นั่น เร่ืองมรรคผลนิพพานแมกิเลส
ยังมีอยูภายในใจ แตความสงสัยมรรคผลนิพพานนี้ไมมีเลย ทั้งๆ ที่กิเลสมีมันก็ควรจะ
สงสัยมรรคผลนิพพานแตมันกลับไมสงสัยทั้งๆ ที่มีกิเลสอยู แตกอนมันสงสัย พอไดฟง
ธรรมจากพอแมครูจารยมั่นแลว  เปดหมดเลย ทีนี้พอฟงถงึใจนะ ไมใชธรรมดา สม
เจตนาที่ไปหาทาน ทานก็ทุมลงอยางเต็มเหนี่ยว เรียกวาหมดคัมภีรในหัวอกทาน ทุมลง
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ใหหมด เราก็ฟงเตม็หัวอกเรา พอใจ หายสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพาน พอกาวลงจาก
ทานมาแลวดวยความภาคภูมิใจ 

ที่นี่สมหวังสมเจตนาละ ลงมายังไมถึงที่พักเลย มาก็ตั้งปญหาขึ้นถามตัวเองวา 
เปนยังไงไปฟงเทศนทานอาจารยมั่นวันนี้ ถามตัวเองนะ ทานสอนวายังไง แลวเปนยังไง 
ทางนี้ตอบกนัทันทีไมรอเลย บอกวาเอาตายเขาสู ตายเทานั้น ไมตายใหไดมรรคผล
นิพพานครองใจ ใหไดเปนพระอรหันตในชาตินี้ วาอยางน้ันเลย พระอรหันตกับมรรค
ผลนิพพานเปนคูเคียงกนั มีอยูทั้งสอง เราตองเอาใหได ไมไดเอาตายเทานั้น ตอบ
เจาของขึ้นอยางทันทีทันใด เอาเอาตายเทานั้นเพื่อมรรคผลนิพพานอยางเดียว จากน้ัน
มาก็ฟดเลย 

นั่นละที่นี่ความเพียรของเราจึงหนักมาก ตั้งแตพรรษาเจ็ดที่เขาไปหาทาน ฟง
ธรรมะอยางถึงใจมาแลว จากน้ันมาทีนี้ก็เรียกวาเอากันอยางเต็มเหนี่ยว เอาเปนเอาตาย 
ตกนรกทั้งเปนเลยเทียวไมไดคํานึง จะเอามรรคผลนิพพานใหได ใหไดเปนพระอรหันต
ในชาตินี้ เด็ดอยูภายในใจนะ มันไมสนใจกับใครจะเชื่อไมเชือ่ ใครจะวาเปนบาเปนบอ
ก็ตาม แตจติดวงนี้ไมไปไหน มุงตอมรรคผลนิพพานอยางเดียว เชื่ออยางถึงใจทีพ่อแม
ครูจารยสอนถึงเร่ืองมรรคผลนิพพาน เหมือนวานี่นะๆ ตาบอดหรือไมเห็นหรือ นี่นะๆ 
มันถึงใจ  พอมาแลวก็ฟดกันเลย เอาจริงเอาจังดวย 

ไปภาวนานี้ไปคนเดียว ไมเคยไปกับหมูกับเพื่อนกับคนใดเลยมันขัดตอนิสัย
ของเรา เพราะนิสัยของเราถาไปกับหมูกับเพื่อนคนใด สองคนก็ตาม มันเปนน้ําไหลบา 
ไหลลงทางนั้น ไหลไปทางนี้ มันไมพุงออกชองเดียว คือเปนหวงใยกันลึกๆ นั่นละความ
รับผิดชอบซึ่งกันและกันมันหากมี ตั้งแตสัตวเขาก็ยังมีความรับผิดชอบกัน เหตุใด
มนุษยแลวยิ่งเปนพระดวยแลว จะไมมีความรับผิดชอบไดไง อันนี้ละส่ิงลึกลับมันทําให
เปนสัญญาอารมณ ไมใหพุงลงตามจุดที่หมาย ถาไปคนเดียวแลวมันมีชองเดียวพุงเลย 
ปาชาอยูกับเรา ปาชาอยูกับเราเทานั้น เปนก็เรา ตายก็เรา ยังไงตองเอาใหไดเร่ืองมรรค
ผลนิพพาน พนมือไปไมไดเลย ตองเอาตายเขาวาเลย 

นี่ละเด็ด ตั้งแตฟงเทศนหลวงปูมั่นมานี้มันก็เด็ดขาดของมันจริงๆ ก็ชมอยูเร่ือง
นิสัยนี้เด็ดจริงๆ ตั้งแตนัน้มาออกภาวนานี้ไปคนเดียวๆ ไมใหหมูเพื่อนไปเกี่ยวของ มัน
จะเปนน้ําไหลบา ไปคนเดียวๆ เขาปาเขาเขา ทานก็สงเสริมเสียดวย ทานวาไปกี่องค ไป
องคเดียว ทานขึ้นทันทีเลย เออ ทานมหาใหไปองคเดียวนะ ใครอยาไปยุงทานนะ ทาน
วางี้เลย แตเวลาพระองคอื่นลาทานไปเที่ยว ไปอีกแงนึงนะ บางทีไปดวยกันสององค 
สามองค ลาทานจะไปเที่ยว ขึ้นทันทีเลย เหอ ตั้งแตอยูในวัดนี้มันก็ตกนรกหมกไหมให
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เห็นอยูตอหนาตอตาแลวมันจะไปตกนรกหลุมไหนอีกละ แลวใครจะกลาไป เมื่อทาน
พูดอยางน้ันมันก็หมอบ 

สวนเรานี่ไมมี พอไดโอกาสแลวกราบลาทานไปเที่ยวทีไร คือการกราบลาทานก็
ตองมีมารยาท ตองใชความเคารพทุกส่ิงทุกอยาง สมควรจะกราบลาทาน ตองถามถงึ
หนาที่การงาน เพราะเรารับผิดชอบภายในวัดอยูอยางลึกลับเกี่ยวของกบัพระกับเณร 
ไมใหมันระเกะระกะในสายหูสายตาของทาน เราตองเขมงวดกวดขันดูแลพระเณร นี่ละ
ที่วาจะลาไป มีงานมีการอะไรบางในวัดอันนี้ เมื่อทานบอกวาไมมีแลวก็ ถาไมมกี็
อยากจะกราบลาไปทําความเพียรภาวนาสักระยะหนึ่ง บอกระยะนะ เพราะทานหวังพึ่ง
เราตลอดเกี่ยวกับพระกับเณร 

นี่ทานก็เปดแลววาจะไปทางไหนๆ ก็กราบเรียนทานวาจะไปทางนั้นทางนี้ ไปกี่
องคทานวา บอกวาไปองคเดียว ขึ้นทันทีเลย เออ ทานมหาตองไปองคเดยีว คนอื่นอยา
ไปยุงทานนะ ทานไมเคยหามเรื่องไปเที่ยวคนเดียว เพราะทานดูความตั้งใจของเรา อยู
กับทานมานานแสนนานแลว ทานรูนิสัยแลว ทุกส่ิงทกุอยางวาเราไปเพื่อธรรมลวนๆ 
สมบัติอะไรตางๆ ที่เขามาบริจาคมากนอยเราไมเคยสนใจ แจกใหหมูเพื่อนเสร็จตาม
คําส่ังของทานแลว ปลอยเลยๆ เพราะเราสมาทานมีผาสามผืนติดตัว แตไมไดกราบ
เรียนทานใหทราบเทานั้น สบง จีวร สังฆาฏิ 

แตกอนเราก็มีผาอาบน้ําผืนหนึ่ง มีส่ีสําหรับเช็ดบาตร สําหรับอาบน้ําอาบทา
เทานั้น มีประจําเปนสมาทานไวในตัวเสร็จ เวลามีอะไรมาจึงไมเคยสนใจ ออกเลย  
ปฏิบัติอยางนั้นเรื่อยมา เวลาไปจึงไปองคเดียว ไปองคเดียวนี้เอาตามใจชอบเจาของ ถา
ไปหลายองค เชนอยางเราอดอาหาร หมูเพื่อนไมอด เห็นเราอดก็จะเกรงอกเกรงใจเรา
ก็จะอดตาม มันก็ไมสะดวก อยางน้ีละ เพราะฉะนั้นเราไปองคเดียวนี้อยากกินก็กิน ไม
อยากกินกี่วนัก็ตาม เปนตายปาชาอยูกับเรา เรารูแลว ทีนี้มันก็พุงของมนัเต็มเม็ดเต็ม
หนวย 

ไปกรรมฐานนี้ไปองคเดียวเทานั้น พอแมครูอาจารยสงเสริม เราไปองคเดียวๆ 
ตลอดนะ กบัองคอื่นองคใดนี้ไป บางทีมีเพื่อนมีฝูงทานยังวาอยู แตกับเราไมเคยคาน
นะพอใจทกุส่ิง เพราะทานเห็นความตั้งใจเวลาอยู เอาจริงเอาจังอยูกับหมูกับเพื่อน ทุก
ส่ิงทุกอยางแมอาหารการกินอยางน้ี พระในวัดจะรูเราวาเราปฏิบัติตอเราอยางไรบาง
หรือไม แตพอแมครูจารยทราบชัดเจน เราจะเห็นไดชัด เวลาเราบิณฑบาตเราเอาของที่
บิณฑบาตมาไดเทานั้น ไดอะไรกต็าม ไดมาเราจัดเอาสักนิดหนอย แลวเอาบาตรไปซุก
ไวขางฝา แลวก็ไปจัดอาหารถวายทาน เสร็จแลวก็มาฉันของเราพอยังอัตภาพใหเปนไป 
เวลาอยูกับหมูกับเพื่อนกฉ็ันแค ๖๐% 
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ถาไปคนเดียวนี้อยากอดกี่วันก็ได เปนอัธยาศัยของเราเอง แตอยูในเพื่อนฝงู
เปนผูไดดูแลเพื่อนฝูงอยู ก็ฉันสักวันนึงๆ ประมาณ ๖๐% ไมใหอิ่มอยางน้ีเปนประจํา 
เราทําของเราไมใหใครทราบ บิณฑบาตไดมาเทานั้น ไมเอาอะไรอีก ทานยังอุตสาหใส
บาตรเรา นี่ละตาแหลมคมไหมละ พระเณรในวัดรูหรือไมรูวาเราทํายังไง แตทานรู ปุบ
ปบใสบาตรเรา ทานใสอยูเร่ือย นานๆ ใสทีนึง ทานก็ไมซ้ําซาก แตเวลาทานใสเราแลว 
ผูหนึ่งจอมปราชญ ผูหนึ่งจอมโง ทานใสแลวเราตองฉันใหทานเพราะจอมปราชญมาใส
ใหเรา ถาคนอื่นไมไดเดด็ขาด ปฏิบตัิอยางน้ีเร่ือยมา ทานรูนิสัยของเราทุกส่ิงทกุอยาง 
วาตั้งอกตัง้ใจขนาดไหน เพราะฉะนั้นเวลาไปเที่ยวไปองคเดยีว ทานเออ ทานมหาไป
องคเดียว ใครอยาไปยุงทานนะ นั่น เอาจริงเอาจังมากเรื่อยมา 

นี่ละการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพาน ก็ไดลงใจแลว ทีนี้ปฏิบัติจะเอาให
ไดมรรคผลนิพพาน ไมไดอยูต่ําๆ นะใหไดครองความเปนพระอรหันต ใหถึงพระ
นิพพานในชาตินี้ เพราะฉะนั้นความเพียรทุกส่ิงทกุอยางจึงแขง็แกรงๆ ทีเดียว ไปก็ไป
แตองคเดียวๆ เร่ือยมา เวลามาฟงธรรมะของทานยิ่งเพิ่ม เพิ่มแลวออกปฏบิัติก็ยิ่งเพิ่ม
กําลังใจมากเขาๆ นี่ละการปฏิบัติของเรา เราทํามาอยางน้ัน เอาจริงเอาจังมากทีเดียว 
พอแนใจแลววานิพพานมีอยูเทานั้น ยังไงใหไดนิพพาน อยางไรใหไดเปนพระอรหันต
ในชาตินี้ ใครจะวาเปนบาเปนบออะไร ไมสนใจกับใคร แตจิตมุงไปตามความเชื่อของ
ครูบาอาจารยแนะนําส่ังสอนแลวมันลงเลยเชียว 

ทีนี้การกระทําก็ทําแบบเดียวกัน ไปธดุงคกรรมฐานไปองคเดียวๆ ตลอดมา เรา
ไมเคยไปกับใคร พอแมครูอาจารยทานก็ไมเคยหาม ไมเคยคัดคาน ปลอยใหไปตาม
ลําพังคนเดียวแลวเสริมเสียดวย เออ ทานมหาไปคนเดียว ใครอยาไปยุงทานนะ แนะ 
ใหทานไปองคเดียว เพราะทานเห็นความตั้งใจขนาดไหน อยางน้ีเร่ือยมาจนกระทั่งพอ
แมครูจารยมรณภาพแลวก็ ทีนี้จิตตอนนั้นมันหมุนติ้วแลวแหละ 

ตั้งแตพอแมครูจารยยังมีชีวิตอยูมันกห็มุนแลว หมุนเปนอัตโนมัติ ความเพียร
เปนอัตโนมัติไมมีหยุดมยีั้ง กลางคืนบางคืนไมไดนอน นอนไมหลับ กลางวันก็ยังจะไม
นอน เพราะจิตทํางาน ธรรมทํางานฆากิเลสเปนอัตโนมัติ อยูที่ไหนหมุนติ้วๆ 
ตลอดเวลา ตั้งแตทานยังมีชีวิตอยูนูน เคยไดไปสนทนาธรรมะกับทานมาตลอด ทีนี้
เวลาทานมรณภาพไปแลว อันนี้มันก็หมุนของมนั ทานมรณภาพเดือนพฤศจิกา ธาตุ
ขนัธของทานก็เพียบจนถึงขั้นสลายไปในเดือนพฤศจิกา 

ทางธาตุขันธทานเพียบ ทีนี้ทางจิตของเราก็เพียบ เกี่ยวกับเรื่องฟดกับกิเลส 
ไมไดหลับไดนอนทั้งวันทั้งคืน เดือนพฤศจิกาจนกระทั่งถงึเดือนพฤษภา จากพฤศจกิา
ไปถึงเดอืนพฤษภาวันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ เวลา ๕ ทุมพอด ีอยูบนหลังเขาวัดดอย
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ธรรมเจดีย วันนั้นเปนวันตัดสินกันระหวางกิเลสกับธรรมฟดกัน หลังจากไดฟงอรรถฟง
ธรรมจากพอแมครูจารยอยางถึงใจแลว ก็ไปตัดสินกันในวันนั้น เปนเวลากี่ปมาแลว นี่
ละสมใจ หายสงสัยทุกอยาง โลกธาตุนี้ไมมีจุดไหนตอมใดทีจ่ะไดพึง่ที่อาศัย วาจะใหญ
ยิ่งกวาธรรมกับใจซึ่งเปนอันเดียวกันนี้ ไมมีอะไรใหญกวาธรรมกับใจเปนอันเดียวกัน
แลวครอบโลกธาตุ พอใจ 

น่ีละธรรมไปยุติกันในคืนวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เวลา ๕ ทุม ธรรมกับใจ
เปนอันเดียวกัน ฟาดินถลม เหตุใดจึงวาฟาดินถลม ฟาดินเขาก็อยูของเขาแตเร่ืองกาย
กับจิตนี้แสดงอยางผาดโผนมาก เวลามันจะขาดกัน กิเลสจะขาดสะบั้นไปจากใจนี้ 
รางกายนี้สะดุงปงเลยทีเดียว สะดุงกันอยางแรงนะ กิเลสกับจิตขาดจากกัน มันกดมัน
ถวงกันมาสักกี่กปักีก่ัลป มันเหนียวมันแนนขนาดไหน พาใหเกิดใหตายกองกันมานี้นับ
กัปนับกัลปไมได พึง่มาขาดสะบั้นในคืนวันนั้นละ ที่วาเวลา ๕ ทุมพอด ี

เพราะฉะนั้นรางกายจึงกระเด็นเลย อยูธรรมดานี้กระเด็นขึ้นเลยเชียว เพราะมัน
รุนแรงภายในใจ ระหวางกิเลสกับจิตขาดสะบั้นจากกัน สะดุงถงึกาย กายพุงเลยเชียวนะ 
นี่ละเราก็เรียกอันนี้ละวาฟาดินถลม เราไมไปเรียกฟาดินขางนอกนะ เรียกฟาดิน
รางกายของเรา ระหวางจิตกับกิเลสมันซัดกัน เวลาขาดจากกันมันดีดผึงขนาดนั้นนะ 
ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เวลา ๕ ทุม เปนเวลากี่ปมาแลว นี่ละกิเลสไดขาด
ออกไป 

ตั้งแตนั้นมาไมเคยมีกิเลสตัวใดแมเม็ดหินเม็ดทรายไดเขามาผานในจิตใจ ใหได
เอะใจวา เหอ กิเลสตัวนี้กูก็ฟดมงึเต็มที่เต็มฐานแบบวาเปนตายไปดวยกัน นึกวามึง
มวนเสื่อไปแลว มึงโผลหนามาจากไหนอกี ใหไดเห็นหนามันแมเม็ดหินเม็ดทรายไม
เคยมีเลย นั่นจึงวาดับแท ถาลงดับแลวหายังไงก็ไมเจอ จึงเรียกวาไมมี เรียกวาส้ิน 
ความโลภก็ส้ิน ความโกรธก็ส้ิน ความหลงก็ส้ิน ราคะตัณหาภายในหัวใจก็ส้ิน ส้ินไป
หมดโดยประการทั้งปวง ขึ้นชื่อวาสมมุติในจิตนั้นสิ้นหมดเลยไมมีอะไรเหลือ นั่น
เรียกวาส้ิน 

วันนี้ไดพูดธรรมะ มันเกี่ยวโยงอะไรมาถึงธรรมขัน้นี้ ไดพูดใหพี่นองทัง้หลายฟง 
นี่การปฏิบัติธรรม ตั้งแตเร่ิมแรกมาเปนเวลา ๙ ปพอดี พรรษา ๗ พรรษา ๑๖  ตัดสิน
กันลงไดเปนเวลา ๙ ปทั้งๆ ทีฟ่ดกันเสียจนเหมือนตกนรกทั้งเปน เปนเวลา ๙ ป ไป
ภาวนากรรมฐานไปองคเดียวๆ ฟดกันขนาดนั้นละ ไมใชทาํอยางยอหยอนออนขอนะ 
เราคิดยอนหลังเร่ืองความเพียรของเราวา เราไดมีความออนแอทอแทที่ตรงไหน ไมมี 
บอกไดเลยวา ไมมี ถึงจะลมลุกคลุกคลานเพราะอํานาจของกิเลส ตีกบาลก็ตามเถอะ 



 ๑๒

เรามีแตกําปนก็ฟดกันไมถอยดวยกําปนของเราเอง ไมมถีอย จนกระทั่งวาระสุดทาย
ขาดสะบั้นไปเลยไมมีเหลือ 

ตั้งแตบัดนั้นมาเราจะเรียกวาลืมหูลืมตาก็ไดแหละ มองดอูะไรนี้เต็มเม็ดเต็ม
หนวย ไมไดระเวียงระวังอะไรวาจะเปนภัยแกตนเองจากกิเลสประเภทตางๆ แมเม็ดหิน
เม็ดทรายไมมีเลย ตั้งแตนั้นมาก็เปนเวลา ๕๐ กวาปแลวมัง ดูเหมือน ๕๖-๕๗ ปนี้
ละมัง นี่ละตั้งแตกิเลสมันขาดสะบั้นลงไป ก็ยงัเหลือแตกิริยาอาการภายนอก สําหรับ
ภายในผานสมมุติทั้งปวงไปโดยสิ้นเชิง ไมมีสมมุติใดที่จะเขาไปเกี่ยวของภายในใจนั้น
เลย เปนวิมุตติหลุดพนลวนๆ 

สวนกิริยาอาการธาตุขันธนี้มันเปนสมมุติ มันกอ็ยูในสนามแหงโลกธรรมไดเปน
ธรรมดาเหมือนทานเหมือนเรา ควรติก็ติได ควรชมก็ชมได เขาติได เขาชมได เราติได 
เราชมไดอันนี้ สําหรับอันนี้มันเปนสมมุติดวยกนั อยูในสนามแหงโลกธรรมจึงตองมี
การติเตียน ติฉินนินทาชมเชยสรรเสริญได สวนธรรมชาตินั้นหมดโดยสิ้นเชิง ไมมอีะไร
เหลือ 

นี่ละการปฏิบัติธรรม พระพุทธเจาสอนโลก หลอกลวงโลกเหรอ   พิจารณาซิ   
สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผูมพีระภาคเจาตรัสไวดีแลว ตรัสไวชอบ
แลว ชอบอยางน้ี ใหปฏิบัติตามนี้ เพราะธรรมนั้นชอบทกุอยางหาที่ตองติไมไดแลว ที่
จะตองติกต็ิเรานี่ มันขามเขตขามแดน ออกนอกลูนอกทางของธรรมไปเรื่อยๆ จึงหาง
เหินไปได สุดทายกลายไปลงนรกอเวจีก็มี มันขามธรรมไปไกลขนาดนั้นละ ไกลจนลง
นรกอเวจีก็มี มันไมฟงเสียงธรรมเลย ไมมีบาปไมมีบุญ อยากทําอะไรกท็ําตามชอบใจ 
ความชอบใจคือเร่ืองของกิเลส มันกดถวงจิตใจใหลงทางต่ํา  ดวยการชอบทําของไมดี
ทั้งหลายก็พาเจาของจมลงในนรกจนไดนั้นแหละ 

ถาตางคนตางระวัง ฟงเสียงอรรถเสียงธรรม มันอยากทําบาป ไมทํา มันอยาก
ทําอะไรขึ้นชือ่วากิเลสเปนภัยตลอด เมื่อมันเปนภัยตลอดเราจะทําหาอะไร จะฝนมันมา
เปนภัยตอตัวเองดวยการทําบาป มีอยางเหรอ เราตองดัดของเราอยางน้ันซิ ทําความดี
ตามทางนักปราชญ จอมปราชญแทๆ พระพทุธเจาสอนธรรมไมไดมาหลอกลวงโลก 
แตกิเลสหลอกลวงไดตลอดทกุหัวใจ ออกแงไหนมุมใดมีแตหลอกลวงตมตุนทั้งน้ัน เรา
ก็เชื่อมันมาตลอด ไมเคยเหน็เข็ดหลาบอิ่มพอ เพราะกิเลสตมตุน หลอกเราเรื่องน้ัน
หลอกเราเร่ืองนี้มาประจาํทุกหัวใจนั้นแหละ เรายังไมเห็นเข็ดหลาบอิ่มพอ ธรรมทาน
ไมไดหลอก สอนยังไงเปนอยางน้ัน 

ใหพากันตั้งใจปฏิบัติธรรมนะ เร่ืองธรรมพระพุทธเจาไมมีปญหาอะไรแลวแหละ 
มันมีปญหาอยูกับเรานี้ละ ตัวขวางอรรถขวางธรรมคือตัวกิเลสมันขวางธรรม เอาละวันนี้



 ๑๓

พูดเพียงเทานี้ ก็รูสึกวาเหน็ดเหนื่อยในธาตุในขันธ ขอความสวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นอง
ลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ. 
พูดทายเทศน 

วันนี้ไปกราบนมัสการหลวงปูมั่นที่ถ้าํสาริกา พอฉันเสร็จแลวก็ออกไป ไปกราบ
ทานเสร็จแลวกลับมา ที่ถ้ําสาริกาที่ทานอยูนั่น หลวงปูมั่นเรา เราไมขึ้นละ ขึ้นไมไหว
แลว ขึ้นไปอยูพักหนึ่งเทานั้นลง โนนทองเหลืองอราม คราวที่แลวเราก็ไดมอบเขาตั้ง 
๖๐๐ กิโล ตอไปนี้จะเริ่มอีก ตั้งอีกก็ไดบอกพี่นองทั้งหลายเอาตั้งอกีนะ ทองคําเรารูสึก
วานอยมากในคลังหลวง มันควรจะไดในระยะนี้เราวา แลวก็ได อยางเมื่อ ๒ วันนี้ก็
มอบ ๖๐๐ กิโล จึงใหตัง้อีกสักพกัหนึ่ง เรายังไมตาย เอาตั้งอีก พูดตรงๆ ทองคําใหได
สักพักหนึ่ง เขา ขนเขาซิ เราไมมีขนออก ขนเขาเทานั้นแหละ 

ทองคําที่ไดตอนเชาถึงวันนี้ ได ๑ กโิล ๑๖ บาท ๔๓ สตางค ทองคําที่ไดตั้งแต
วันที่ ๕ ถึงค่าํวันนี้ได ๒๔ กิโล ๓๓ บาท ๔๙ สตางค ทองคาํที่มอบเขาคลังหลวงแลว 
๑๑,๖๓๗ กโิลคร่ึง หลังจากมอบแลวไดทองคําประเภทน้ําไหลซึม ๑๗ กโิล ๒๒ บาท 
๒ สตางค ไดเพิ่มเขาอีก รวมทองคําทั้งหมดทีม่อบแลวและยังไมไดมอบเปน ๑๑,๖๕๔ 
กิโล ๕๔ บาท ๙๑ สตางค ไดเยอะนะ ตั้งหมื่นกวากิโล ทองคําที่เราชวยชาติคราวนี้ ได 
๑๑,๖๕๔ กิโลไมนับเศษ แลวยังจะไดอีก 

วันพรุงน้ีก็ไปวัด ตอนบายไป ออกจากน้ีไป (ประมาณบาย ๓ โมงกวาๆ หลวง
ตาก็ไปวัด) เผาเวลา ๔ โมง ๓ โมงกวาเราก็ออกพอดี ทางวัดหาที่เผาที่ไหนก็ไมได วดั
ตางๆ ตองมีเมรุ ไมมีไมได คนตายเกลื่อน ตายก็ตองว่ิงเขาวัด เปนวิ่งเขาวัด ตายก็วิ่ง
เขาวัด ใหวายังไง วัดตองเปนที่พึ่งตลอดทั้งเปนทั้งตายแหละ แตสําคัญที่เวลามันมีชีวิต
อยู มันหันหนาเขาวัดเขาธรรมหรือเปลากไ็มรู หรือมันหันไปหาตั้งแตความเพลิดความ
เพลินเปนบากันทั้งศาลาเลย ไอลูกศษิยหลวงตาบัวมักจะเปนอยางน้ันนะนี่ หรือหลวง
ตาบัวพาเปนนา 

เราไมอยากจะพูดแรงเกนิไปตอนนี้ เราอาจจะพาเปนแตกอนก็ได อันนี้เราพูด
เบาๆ ไมพูดแรงละ มนัเขาเนื้อเจาของซ ี วาใหลูกศิษยละวาดังๆ เจาของเปนยังไงติด 
เพราะฉะนั้นจึงถอยออกมาเพื่อรับ ตั้งแตยังเปนเด็กอยู เร่ืองศาสนาเราเลื่อมใสมาแต
ไหนนะ ตั้งแตเปนเด็กจนกระทั่งถงึผูใหญ เคารพเลื่อมใสมาตลอด มันก็เปนเองนะ พอ
เกิดมาก็มาเห็นวัดเห็นวา เห็นพระเจาพระสงฆ เล่ือมใสมาเรื่อยตั้งแตโนน จนกระทั่งได
บวชแหละ 

ทองคําที่ไดตั้งแตเชาถึงค่ําวันนี้ได ๑ กิโล ๑๖ บาท ๔๓ สตางค ที่ไดมาตั้งแต
วันที่ ๕ มาถึงวันนี้ ๒๔ กิโล ๓๓ บาท ๔๙ สตางค ไดถงึ ๒๔ กิโล ไดเยอะอยู 



 ๑๔

เขาหยอนบัตรกันเหรอทานเจาคุณ เขาหยอนบัตรกันเหรอวันนี้ อะไร หยอน
บัตรเรื่องอะไรสมัครผูแทนหรืออะไร (ผูแทนครับ เลือกส.ส.ครับ เลือกปารตี้ลิสตดวย
ครับ เลือกผูแทนของพรรคดวย ตอนนี้กําลังนับคะแนนยุงอยูครับ) ผลยังไมตกออกมา 
(ก็มีบางแลวที่พอคาดเดาเอา เขาพอคาดเดากันไดแลว) เดาวาไง เดามาซินะ เราก็วา
ไปงั้น แตเราไมอยากฟงนะ เอาเดามาซิ จะไปฟงของปลอมมันอยากฟงอะไร วันนี้เขา
เรียกวันอะไร (วันเลือกตั้งผูแทน) จากนั้นไปจะมีอะไรอกี (ตอไปเขากม็ารวมกันมาจับ
มือกันแลวกม็าเปนรัฐบาล) รวมหัวกันมา (รวมหัวกันเปนรัฐบาลแลวก็เลือกคนหนึ่งมา
เปนนายก นายกก็เลือกหลายๆ คนมาเปนรัฐมนตรี อยางวาแหละแลวก็เขาสวมเขา
ถาน) 

อันนี้ละเราเบื่อเมืองไทยเรา เราพูดจริงๆ เราเบื่อเมืองไทยเรา ใหใครมาเปน
ผูใหญๆ เหมือนปลอยหมาเขาถาน จับหางดึงออกหางขาดยงัไมยอมออก มันกินยังไม
อิ่มไมพอ เขาใจไหม เบ่ือจริงๆ นิสัยเลอะเทอะเห็นแกไดแกกินเหลือเกิน อูย ไมมี
ศาสนาเลยละ ทั้งๆที่เกดิในเมืองพทุธ ลูกชาวพุทธ แตเวลาอยางน้ีแลวดูไมไดนะ เมื่อ
เร็วๆ นี้ก็อะไรที่วาโทรศัพทลึกลับมาหาเรา ปวะเขามาหาเลยแหละ แตก็ถกู เพราะคน
นี้เราเคยเตือน เราเคยเตือนตัวนี้อยูแลวนี่ ตัวที่เปนอยูเวลานี้มาขอโทษเรานี่ เราเตือน
ตั้งแตนั้น 

นั่นเห็นไหมเจาของยังไมรูตัวเปนนายก ไออยูฉากหลัง มันเปนเครื่องมือของไอ
อยูฉากหลัง เขาใจไหมเราเตือนเขาไปๆ พอฟงแย็บๆๆ เขาใจทันทีๆ เดี๋ยวนี้มันดูตัว
ฉากหลังน้ันมันกําลังทํางานนะ ตัวนายกเองไมไดทํานะ จริงไหมละ ยอมบอกมาวาถูก
ตม นั่นผิดไหมละ ก็เราเตือนมาตั้งแตตนแลว นี่พูดจริงๆ นะเรา ฟงเวลาทํางานๆ มี
แตผูเปนนายกทํางาน ผูเปนนายกคอยทําตามเขาๆ เราฟงไป มันฟงชอบกลอยูนะนั่น 
เราก็ไดออกพูดไป เดี๋ยวนี้ตัวนายกเองไมไดทํางานนะ มันเปนยังไง เราวาอยางน้ี เปน
เครื่องมือของใครโนนนะ เอาขนาดนั้นนะ มันเปนเครื่องมือของใคร นั่นเอาอยางน้ันละ 

สุดทายกโ็ทรศัพทปุบเขามาหาเราเลย มายอม เห็นโทษเห็นภัย มาขอขมาเรา ที่
เราพูดคําไหนถูกตองทกุคํา นั่น ก็เราพูดเปนธรรมจะผิดไปไหน ก็ดแูลวพิจารณา
เรียบรอยแลว การตําหนิก็ตําหนิโดยธรรม มันก็เปนอยางที่เราวา เมื่อวานนี้โทรเขามา 
มาขอโทษ ขออภัย ถูกตม กถ็ูกตมแลวเรารูมาตั้งแตตน ไอตัวตมเขาตวัแสบๆ นี่นะ  
มันตมคนนี้นะ เราเตือนมันก็ยังไมฟงเสียง มันก็บายศนี่ก็ดี แลวเปนเคร่ืองมือของเขา 
อยูขางหลัง ฉากหลังๆ เขาใชเสียแหลก เสร็จแลวก็ตัวเปอยกต็ัวเราเอง เขาไมไดเปอย
เปนอยางน้ันละ มันผิดไหมละ 



 ๑๕

พระแทๆ เปนยังไงพูดผิดที่ตรงไหน ไมไดไปดกูารดูงานอะไร ดูแตกิริยาอาการ
ที่แสดงออกมาเทานั้น เราก็เตือนไปๆ แลวก็ไมฟงคําเรา มันก็เปนอยางที่วาแลวมา
ยอมโทษ ขอโทษเรา เกิดประโยชนอะไร จนเนาเฟะแลวจะมาขอโทษเรา เกิดประโยชน
อะไร เราไมอยากฟงเสียงนะ เปนอยางน้ันละ ทานเจาคุณเปนอยางน้ันละ เราเตือนมัน
ไมผิดนี่นะ ฟงแย็บๆๆ ฟงๆๆ ตลอด โอ มนุษยเราน้ีแหม คอยแทงขางหลังๆ หักหลัง 
แทงขางหลังกัน เกงมากนะ ไวใจไมไดนะมนุษยนี่ พระธรรมเราไมเปน เฉพาะวัดปา
บานตาดนี้เด็ดขาดเลยเชียว มีไมไดเลย มีเวลาไหนไลออกจากวัดเดี๋ยวนั้นเลย เราไม
เหมือนใครนะ 

มีพระจํานวนสักเทาไร กฎระเบียบการขอปฏิบัติเสมอกันหมด ใครเปนแสลงตา
ไมได ตองใหเปนอยางน้ัน เรียบ ปกครองอยางน้ันละ เพราะฉะนั้นจึงมีมากมีนอย 
กฎระเบียบหลักธรรมหลักวินัยที่ปฏิบัติใชใหเสมอกันหมด ไอแบบแฝงๆ ไมไดสําหรับ
เรา ตําหนิไปตรงไหนไมเห็นผิดวะ เราอยูนอกๆ ฟงเสียงมันรูนะ ก็ฟงเสียงแย็บๆๆ 
ออกมาแงไหนๆ มุมไหนๆ เรารูทันทีๆ แลวออกตามนั้นละ ไมผิด จะวาเราสอดรูสอด
เห็น ก็ไมสอด เราไมเคยสอด แตเวลาแสดงออกมาปบมันเขาใจทันทีๆ จะใหวาอะไรก็
มันเขาใจเอง พิจารณาตามนั้นปบๆๆๆ ไปเลย เขาใจๆ 

สําหรับวัดปาบานตาดแลวจะมีพระเทาไรๆ แบบเดียวกันหมด เคลื่อนไมไดนะ 
เราปกครองเปนอยางน้ัน ใหตรงเปงแบบเดียวกันหมดเลย ใครมาแสลงตาอยางนอย
เรียกมาซักถามเปนรายๆ แตไมเคยไดเรียกเพราะทานทําดีอยูแลวตลอดมา ถาหากวา
จะเปนอยางน้ัน จากน้ันก็ไลออกจากวัดทันที ไมตองพูดซ้ําๆ ซากๆ ใหเสียเวล่ําเวลา
เพราะสอนมาเต็มกําลัง เต็มภูมิ หมดภูมิแลว สอนแลวทําไมจึงตองมาเปนอยางน้ีให
เห็นละ นั่นละตรงที่มันเอากัน เอาเด็ดตรงนี้ละสอนมาเต็มภูมิแลว ควรแลวหรือที่จะ
อนุโลม อนุโลมไมได ไลเลยเปนอยางงั้น เปนไงทานเจาคุณฟงเหลานี้ อันนี้กรรมฐาน
ปกครองกันเปนอยางน้ัน เอาจริงเอาจังนะกรรมฐานปกครอง จริงจังทุกอยาง ถาผิด
เจาของก็ยอมรับวาผิดทันทีเลย ถาไมผิดใครผิดก็ซัดกันทันท ี

พอพดูอยางนี้แลวเราก็ระลึกได คือวันนั้นเราเปนบา ดูจะเขียนหนังสืออะไร ดู
นาฬิกา ดูผิด คือการทําขอวัตรปฏิบัติเรากับพระกับเณรจะเสมอกันหมด ดีไมดี ไมทนั
เราตั้งแตยังหนุมนอยนะ ขอวัตรปฏบิัติประหนึ่งวาเราออกหนาตลอด วันนั้นมันเผลอ
ยังไงไมรู เขียนหนังสืออะไรเราดูนาฬิกา เอะ แลวกันนี่ นาฬิกาเลยเวลาแลวโดดลงไป
ควาไมกวาด กวาดออกไปปุบปบๆ ของตัวเรียบรอยแลวกวาดออกไปขางนอก ธรรมดา
ขางนอกจะตองเต็มหมดแลวพระในศาลา คือทานจะกวาดที่ของทานๆ มารวมกันที่นั่น 
เราก็กวาดที่ของเราเสร็จแลว ออกไปรวมกัน ก็พอดีกับพระมาเต็มหมด 
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วันนั้นออกไปไมเห็นเลย เรากวาดของเราเสร็จเรียบรอยแลวออกไปไมเห็น อาว 
พระเณรไปยังไงกันหมด ตายกันทั้งวัดแลวใครจะมากุสลาใครละ  สักเดี๋ยวเณรมันคง
รําคาญตา มันก็ดอมๆ ออกมา เณร ขึ้นเลย เปนยังไงวันนี้ พระมันตายกันทั้งวัดแลว
เหรอ ใครจะกุสลาใคร ถึงเวลาแลวไมรูเหรอ มันเปนยังไง นี่ยังไมแลวนะนี่ ถาสมมุติวา
ไดผิดดงัที่เราวาจริงๆ แลว คืนวันนั้นตองประชมุกัน ดีไมดพีระจะถูกขบัออกจากวดักี่
องคไมรูละ พอไปถาม นาฬิกาไดเทาไรเณร ใสอยางคึกคักเดี๋ยวนั้นเหมือนจะกัดจะฉกี 
ก็มันจริงอยางน้ันนี่ เร่ืองธรรมเปนอยางน้ันละ 

ถึงเวล่ําเวลาแลวมันเปนยังไง พระมันตายกันหมดทั้งวัดใครจะกุสลาใครละ 
นาฬิกาไดเทาไรเณร มันพึ่งได ๓ โมง ๒๐ นาที เหอขึ้นอีก เพิ่งได ๓ โมง ๒๐ นาท ี
ธรรมดาบาย ๔ โมงปดกวาด ไอเราเปนบาฟาดตั้งแตโนน ๓ โมง ๒๐ นาที มาถาม 
เณรก็ตอบวาเพิ่งได ๓ โมง ๒๐ นาท ีขึ้นหืออกีทนีึง วาเพิ่งได ๓ โมง ๒๐ นาที ก็แสดง
วาเราผิด หยุดๆๆ พระอยามาปดกวาด มันจะเปนบากันทั้งวัด เราจะไปแกบาเราก็เดิน
กลับปุบเลย ก็อยางน้ันละ จะไปแกบาเรา 

แตดีที่พระเณรไมประชุมกันขับเราออกจากวัด ทานยังอนุโลมอยู เขาใจไหม ถา
ธรรมดาตองขับเราออกจากวัด อยูๆ มาหาเร่ือง สมภารวัดมันเปนยังไง ขับมันออกจาก
วัดพอดี แตทานก็อนุโลม ทานไมวาอะไร เราเปนบาของเราเอง เอา หยุดๆๆ มันจะ
เปนบากันทั้งวัด เราจะไปแกบาเรา ปุบๆ กลับเลย เณรมันคงจะหัวเราะ เหมือนไฟนะ
เวลาขึ้นนี่เหมือนไฟ ปุบๆ เพราะมันเปนธรรมทั้งน้ันนี่นะ ถึงจะวาอยางน้ันมันก็ไมมี
ความโกรธความเคียดแคนมันเปนธรรมทั้งหมด เมื่อผิดตรงไหนยอมรับทันทีเลยๆ 

นี่เราเปนคนผิด หยุดๆๆ เดี๋ยวมันจะเปนบากันทั้งวัด อยามาปดกวาดเดี๋ยวจะ
เปนบากันทั้งวัด เราจะไปแกบาเรา ปุบไปเลย ไมทราบวาแกหรือไมแกบา พอผานพน
โทษไปแลวก็ไปเลย พระเณรทานกไ็มวาอะไร แตเณรคงจะเลาใหพระฟง เพราะเสียง
แผดเหมือนฟาดินถลม พอเราผิดเทานั้น หยุดๆๆ ทันที เราจะไปแกบาเรา กลับปุบ
เลย ก็อยางน้ันแหละ นี่เรียกวาธรรม เขาใจไหม ธรรมเปนอยางน้ันละ ไมมทีี่วาจะไว
ศักดิ์ศรีตัวเองวาเปนผูใหญ ไวศักดิศ์รีอยางน้ันไมมี ตองมีไวลวดลายซิใชไหมธรรมดา 
ผิดขนาดนั้นแลวยังตองไวลวดลายเพราะเราเปนผูใหญ นี่ไมไว ผิดจะไวลวดลายอะไร 
มันผิดนี่ ผูใหญผิดยิ่งราย นั่นจึงบอกวาหยุดๆๆ มันจะเปนบากันทั้งวัดเราจะไปแกบา
เรา เดินกลับเลย 

เปนอยางน้ันละทานเจาคุณ พระกรรมฐานปกครอง เฉพาะอยางยิ่งคือเรา เอา
เด็ดขาดเฉียบขาดทุกอยางเลย การประพฤตปิฏบิัติเคล่ือนไมไดเลย พระเณรจึงเรียบ
ตลอด พระเณรเรียบรอยตลอดเลย เพราะทานก็ความเกรงความกลัว กลัวโดยธรรม 
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ไมมีโทษนี่นะ กลัวโดยธรรม เกรงโดยธรรม เกรงกลัวเล่ือมใส เพราะเราพูดอะไรมนั
ไมไดผดินี่ ทานจะมาตําหนิเราที่ตรงไหนก็ตําหนิไมไดซิ ทานกเ็คารพเทานั้นเอง 

พอพดูอยางนี้ก็ระลึกไดในครัวโรงน้ํารอนนั่น ถึงเวลาประมาณบาย ๒ โมง องค
ไหนทานจะฉัน ทานก็ดอมๆ มาทีค่รัวน้ํารอน ฉันน้ํารอน องคไหนไมฉันทานก็ไมมา 
องคไหนอยากฉันทานก็มา ไมอยากฉนัทานก็ไมมา พอดีวันนั้นเห็นพระ ๒-๓ องคอยู
นั่น เรามาจากกุฏิเรา เดินมาทางหนาศาลา มองไปเห็นพระทานอยูครัว ไกลอยูนะ เรา
จะลงไปน้ําบอ จะไปดูน้าํบอ พอเรากลับขึ้นมาดูแกวน้ํารอนทั้งลมทัง้อะไรเกลื่อน น้ํา
รอนอะไรเกลื่อนอยูตามนั้น 

พอขึ้นมา อาว มันยังไงกัน มันทั้งกนิทั้งเททิ้งยังไงกันนี่เราวางั้น ทําไมเปนอยาง
นี้ คือพระทานกําลังฉันน้ํารอน พอทานเห็นทานอาจารยทานทิ้งแกวแลวเปดเลย โห 
กลัวอยางน้ีไมถูก เอาอีกแลวนะ การรับหมูรับเพื่อนไว ผมไมไดรับไวเพื่อจะดุจะดาหา
เหตุหาผลไมได จะกัดจะฉีกหาเหตุหาผลไมได ผิดถูกชั่วดีวาไปตามธรรม การทําอยาง
นี้ไมถูก เอาแลวนะนั่น ก็มันไมถูกจริงๆ กลัวเกินเหตุเกินผล โอ แกวน้ําเกล่ือนอยู
ตามนั้น แกวน้ําลมระนาวไป เห็นเราเทานั้นแตกฮือไปเลย กลัวหากไมยอมหนีนะนั่น 
แปลกอยู ทานกลัวเรื่องกลัว เคารพไมใชกลัวอะไร กลัวเปนธรรม เคารพเปนธรรม 
ทานทําของทานอยางน้ันละ เราก็ไมเห็นมีอะไร แตก็ไมยอมหนีไปไหนนะ กลัวก็กลัว
อยางน้ัน หากอยูอยางน้ัน จะวายังไง 

คือเร่ืองความเปนธรรมนี่เสมอหนากันหมดในวัดนี้ ไมมีเอียง ไมมีสูงมีต่าํ ไมมี
มากมีนอย ความเสมอภาคเหมือนกันหมดในวัดนั้น ความเสมอภาคเปนสําคัญมีมากมี
นอยเฉลี่ยใหทั่วถึงกันหมด นี่ละเปนความเสมอภาค ไมมีเอียง อยูกันเปนสุข ผูมีมากม ี
ผูมีนอยมี  ผูไมมีไมมีอยางน้ีไมสงบ มีเทาไรถึงไหนถึงกัน เรียกวาสงบเพราะเปนธรรม 
เปนอยางงั้นนะ นี่ปฏิบัติมาอยางน้ันกับหมูกับเพื่อน ในวัดนั้นเราไมรับมากเฉยๆ นะ นี่
ก็มีตัง้ ๕๐ กวาคือเรากําหนดในพรรษานั้น เราจะกําหนดเพียง ๕๐ องค ไมใหมากกวา
นั้น 

คือทางจงกรมที่ภาวนาพอดี ปนี้ปาเขาไปเสีย ๕๘ ไมทราบวาไปหาเดินจงกรม
ในโพรงไมทีไ่หนก็ไมรู กม็ันจํากัด คอืเรารับไวจํากัดความเพียร ปนี้ฟาดเขาไปเสีย ๕๘ 
ทานจะอยูยังไงก็ไมรูละ ธรรมดา ๕๐ พอดีกับสถานที่ทําความพากเพียร เพราะวัดนั้น
เอาจริงเอาจังความพากเพียร ในบริเวณศาลาใครเขาไปไมได เราหามเสียเอง ไมใหเขา
ไปยุง ใหเปนทําเลความเพียรของทานหมดเลย หากมีความจําเปนที่จะมีผูอยากไปดไูป
ชมอะไรนี้ก็ใหมีพระนําไปเลย ไปดู ทุกแหงทกุหนที่ควรจะดู พระนําไปเองอยางน้ันได 
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ถาธรรมดาไปสุมสี่สุมหานี่ไมได ไมวาใครก็ตาม เวนแตคนรับใชพระ ๒-๓ คน 
ที่เขาเขาออกของเขา เปนอยางน้ัน นอกจากนั้นเปนบริเวณพระทําความเพียรทั้งหมด
เลย มีศาลาเทานั้น พอไปถึงเขตศาลาใหออกๆ ทั้งหมดแหละ การประกอบความเพียร
ไมมีวันมีคืน เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา สติกับจิตจับกันตลอดเรียกวาภาวนา นั่นละฆา
กิเลส ทานฆาอยางน้ัน สติดีเทาไรจิตยิ่งดี ยิ่งตัง้รากตั้งฐานได ถาขาดสติขาดความเพียร 
ความเพียรจึงเปนสําคัญมากทีเดียว ความเพียรสําคัญมากอยูที่สติ สติเปนสําคัญ 

กําแพงขางนอกนี้เวลานี้มีพระขยับขยายออกไปบางแลว มีกุฏิอยูหางๆ ขางนอก 
สวนภายในพระทานคงสนิทใจที่เคยอยูนั้นแลว ไมคอยออกไปนะ อยูขางนอกมนีอย
มาก ไมคอยมีองคไหนออกไป คือออกไปมันโลงยงัไงชอบกลอยู พอออกไปรูสึกมันโลง 
มองไปที่ไหนเวิ้งวาง โลง ทานเลยไมชอบ ไปอยูไมกีอ่งคนะ สัก ๓-๔ องค ไปอยูลึกๆ 
ทางโนน ลึกๆ ทางดานใน ถาอยูโลงอยางน้ี ทานไมออกมา นี่ทําเลคน อยูศาลาใหญ
ทานไมออกมา ทานอยูลึกๆ โนน ถาวาออกมาจากกําแพงใน ทานก็ออกมาเลย 

มีพระก็เทานั้นละ เรากําหนดให ๕๐ องคไมใหมากกวานั้น ทําขอวัตรปฏิบัตินี้
เรียบกันหมดเลย เราไมไดบอกละอนันี้ ไมเคยไดบอก เร่ืองความพรอมเพรียงสามัคคี
อันนี้พรึบๆๆ เสร็จเรียบเลยเปนอยางน้ัน เพราะฉะนั้นมันถึงอยูดวยกันได ถาคน
หนึ่งๆ ไมทําไมดีนะ สรางความแตกแยกในเพื่อนฝงูดวยกัน คนนี้ทํา คนนั้นไมทํา
แตกแยกแลวนั่น ไมสามัคคี ถาตางคนตางทําดวยความสามัคคีแลวก็เรียบไป ไมมีใคร
หนกัใจ เบาใจกับผูใด เปนอยางน้ัน 

ทานเอาจริงๆ ความเพียรไมใชทานทําเลนๆ นะ ทานเอาจริง คือเราเปดให
หมดเรื่องหนาที่การงานไมใหมี เราสงเสริม การงานอะไรก็ตามในวัดปาบานตาดไมให
มี ใหมีแตการเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา หากวามีความจําเปนที่เราจะขอรองทานมา
ชวยชั่วขณะมีบาง นานๆ มีที ธรรมดาไมมี นัน่ละทานทําความเพียรตลอด พระฝรั่งก็
ไมรับมาก ดปูระมาณสัก ๔-๕ องคหรือไง เทานั้นไมมาก พระฝรั่งไมมาก ๔-๕ องค 
คือเราไมรับมากกวานั้น 

พระฝรั่งเยอะนะอยากมาอยู แตเราไมรับมาก เราแบงไวเพื่อคนไทยภาคตางๆ 
ทั่วประเทศไทยเขาไปที่นั่น ก็แบงใหทั่วถึงกัน เพราะเมืองไทยเปนเมืองเจาของ ตองให
ไดดี จงึแบงทางพระฝรั่งประเทศนั้นหนึ่งองค ประเทศนี้สององคอยางมาก เปน
ประเทศๆ ประเทศนั้นหนึ่งองคๆ ไปอยางน้ัน 

วันนี้เทศนเร่ืองอะไรบาง ดูเหมือนแตกแขนงไปหลายแหงเทศนวันนี้ (ที่วาโยม
พอนํ้าตารวง แลวโยมแมก็รองไหตาม หลวงตาก็หนีจากวงขาวไปสามวัน พิจารณาวา
เขาบวชมาทั่วทั้งหมูบาน เขาบวชแลวเขาก็สึก หลวงตาพิจารณาแลวปลงเลยบวชให 
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แลวไปบอกโยมแม) นั่นละน้ําตาพอ กระเทือนใจมาก ถาออกจากนั้นมาก็จะเปน
โกโรโกโสไปก็ไมทราบละ พอน้ําตาพอรวงเทานั้น โห สามวันไมมารวมวงดวยละ ไมให
เห็นหนาดวย ไปพิจารณาตัวเอง มัดตัวเอง ไลเบ้ียเขาไป เขาทําไดเราทําไดๆ อันนี้เขา
ทําได การบวช เขาทํากันทั้งประเทศแลวทําไมเราทําไมได มดักันซิ เอาตองได ซัดเลย 
คือเรามัดเรื่องบวช 

มันก็แปลกนะ เคยพูดแลววาบวชทีแรกอยากไปสวรรค ครั้นบวชดูธรรมะเขาๆ 
สวรรค พรหมโลก นิพพาน ทีนีม้ันดึงดูดเขาไปหานิพพานซิ มันเลยหมุนใจไปทาง
นิพพาน พอเรียนหยุดแลวก็พุงใสพอแมครูจารยมั่น ทานก็ชี้เร่ืองนิพพานเลย มันก็เอา
ใหญเลย เพราะฉะนั้นความเพียรมันถึงกลาซิ ความเพียรกลาจริงๆ เรา เพราะเราลงใจ
แลวกับพอแมครูจารยมั่นเรื่องมรรคผลนิพพาน ความอยากไปมรรคผลนิพพานนี้อยาก
ไป แตนี้มรรคผลนิพพานจะยังมีอยูหรือไมนา ถาเราทําเต็มเม็ดเต็มหนวยไมมี
ผลตอบแทนก็เสียกําลังเสียเวล่ําเวลาเปลาๆ 

แลวใครเปนผูที่จะปลดเปลื้องภาระเรื่องสงสัยมรรคผลนิพพานเราได ก็มีแต
หลวงปูมั่นเทานั้น จึงบ่ึงมาหาทาน เขาไปหาทาน ทานก็ชี้ลงทันทีเหมือนวาทานกาง
เรดารเอาไว ไลมรรคผลนิพพาน อันนั้นไมใชกิเลส ไมใชธรรม อันนั้นไมใชกิเลส ตนไม
ภูเขาดินฟาอากาศ ไลไปหมด ไมใชกิเลส ไมใชธรรม ไมใชมรรคผลนิพพาน ไลเขา
ไปๆ หาตรงนี้ กิเลสอยูที่นี่  ธรรมะอยูที่นี่ มรรคผลนิพพานอยูที่นี่ ไลเขาไป เอาเปดให
ไดเปดดวยจติตภาวนา พระพุทธเจาเปดดวยการภาวนา สาวกเปดดวยการภาวนา เอา
เปดใหได ลงใจปงเลย ไอเราก็เปนนิสัยอยางน้ี ถาหากวามันคาราคาซังมันไมสนิทใจที่
จะทาํนะ อะไรก็ตาม ถาลงใจแลวถึงไหนถึงกันเลย 

พอนึกถึงพอแมครูจารยมั่น พูดถงึเร่ืองมรรคผลนิพพานเหมือนวานี่นะๆ อยูงั้น 
ตาบอดเหรอนี่นะ มันกล็ง พอลงแมกิเลสเต็มหัวใจก็ตาม จะใหสงสัยมรรคผลนิพพาน
หมด ไมมีสงสัย ทีนี้ก็พุงใหญเลย นั่นเปนอยางน้ันละ เราปฏิบัติมันก็สมหวัง พูดงายๆ 
อยางน้ีแหละ เพราะทําดวยความลงใจจรงิๆ ทานสอนหมดแลวมรรคผลนิพพานไม
สงสัยแลว แลวทีนี้จะเอายังไง ก็บอกวาเอาตายเขาวา มันก็ฟดกันจริงๆ เอาเปนเอาตาย
เทานั้น แตมันก็ไมตาย สุดทายกิเลสก็ตาย นั่นเห็นไหมละ กิเลสตายหมดแลวถามหา
ทําไมมรรคผลนิพพาน 

ก็อันนี้ปดมรรคผลนิพพาน เร่ืองกิเลสเทานั้นปด ไมมีอะไรปดมรรคผลนิพพาน 
มีกิเลสเทานั้น เปดออกหมดแลวจาขึ้นมาเลย ถามหาทําไม แมพระพุทธเจาประทับอยู
ขางหนาก็ตาม พูดแลว สาธุ ทูลถามทานทําไม สนฺทิฏฐิโก ประกาศปางอยูแลวนั่น ผู
ปฏิบัติจะรูผลงานของตนโดยลําดับลําดา จนกระทั่งขั้นสุดทายก็อยูในธรรมบทนี้
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หมดแลว พอจาขึ้นมาเทานั้น แมแตพระอัญญตรภิกขุทานไปทูลถามพระพุทธเจาเปน
ธรรมะขั้นสูง พอไปถึงใตถุนพระคันธกุฎี ฝนกระหน่ําใหญเลย ขึ้นไมได ฝนตกจาก
ชายคาลงมานี้ ตั้งขึ้นเปนตอมเปนฟองแลวแตกไปๆ ทานเลยบรรลุธรรมปงเดี๋ยวนั้น 
พอฝนตกหยุดกลับเลย นั่น ทานเลยไมถาม อยางนั้นแหละ ก็มีเทานั้นละ แคนี้นะ 
 

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

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 
พรอมเครือขายทั่วประเทศ 
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