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เทศนอบรมฆราวาส ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพ 

เมื่อเชาวันที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

ระลึกถึงธรรมเสมอ ใจจะทรงคุณคาตลอดไป 
 เจดียวัดอโศฯ สุดทายก็เปนเราอุมคนเดียว เราจะอาราธนาครูบาอาจารย
ทั้งหลายประเภทเพชรน้ําหนึ่งๆ เขามาที่นั่น ครูบาอาจารยทั้งหลายที่ทานมรณภาพไป
แลว อัฐิของทานกลายเปนพระธาตุๆ  แลวจะมารวมที่เจดียวัดอโศการาม จะอาราธนา
ทานมาไวที่นั่น ประดิษฐานไวที่นั่นใหเปนจุดศูนยกลางคือภาคกลางเราที่วัดอโศฯ ครู
บาอาจารยที่ทานลวงไปแลวอัฐิของทานกลายเปนพระธาตุๆ เราจะอาราธนามาไวที่นี่
ทั้งหมด มเียอะนะครูบาอาจารยสมัยปจจุบัน สวนมากเปนลูกศิษยหลวงปูมั่น เรา
อยากจะวาทั้งนั้นเลย ไมวาธรรมยุต มหานิกาย เปนลูกศิษยของทานทั้งน้ัน อยาง
อาจารยชานี้ก็ลูกศิษยทาน เปนมหานิกายก็ตามเปนลูกศิษยทาน ทานเปนผูส่ังเอง 

ตั้งแตอาจารยกินรีที่เปนอาจารยของอาจารยชา มาศึกษาอบรมกับทาน ทานก็
มาขอญัตต ิ ทานสั่งเองเลยไมตองญตัติ ทั้งสองนิกายนี้สังคมยอมรับสมบูรณแบบแลว 
ไมเปนสัคคาวรณ มัคคาวรณ คือไมหามมรรคผลนิพพาน สังคมยอมรบัแลวสมบูรณ
แบบ ใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติ ถามาญัตติเสีย โลกมันถือสมมุติ พอมาญัตติปบนี้ทาน
ทั้งหลายมีเพื่อนฝงูมากมายมาเขาเงียบๆ พวกนั้นก็ขาดผลประโยชน เพราะฉะนั้นจึง
ไมใหญัตติ ทานสั่งเลย ทานพูดเอง ไมใหญัตต ิ

ลูกศิษยตถาคตทั้งมหานิกายทั้งธรรมยุต สังคมยอมรับกันหมดแลวสมบูรณ
แบบดวยความเปนพระดวยกัน และไมหามมรรคผลนิพพาน มีสิทธิทีจ่ะไดมรรคผล
นิพพานจากการปฏิบัติของตนทั่วหนากัน ทานเหลาน้ีจึงไมไดญัตตินะ เพราะฉะนั้นทาง
ฝายมหานิกายจึงกระจายมากนะ นั่นเห็นไหมความเห็นของทานผิดที่ไหนหลวงปูมั่น ถา
สมมุติวาญัตติเสียก็เลยเปนฝกเปนฝายไปเสีย ทานเห็นประโยชนสวนรวมทานจึงไมให
ญัตติ เวลานี้ก็กระจายทั้งธรรมยุต มหานิกาย ฝายปฏิบัติมีแตลูกศิษยหลวงปูมั่นทั้งน้ัน
ออกทั่วไปหมดเลย ในสมัยปจจุบันก็ยกนิ้วเลยวาหลวงปูมั่นที่เปนโรงงานใหญผลิตพระ
เพชรน้ําหนึ่งออกมามากทีเดียว 

เวลานี้ก็กําลังสรางเจดีย พอเจดียเสร็จแลวจะอาราธนาทานมาประดิษฐานไวที่
เจดียนี้ ใหพี่นองชาวพทุธเราไดเขาไปกราบไหวบูชา เอาไวจุดศูนยกลางคือวัดอโศกา
ราม เราก็รับเลย รับหนาที่ในงานเจดียนี้ ตกลงก็เรียกวารับเลยงานนี้ไมใหหยุดชะงัก 
ขาดเหลือเทาไรเราจะอุมใหเต็มกําลังความสามารถของเรา เพราะฉะนั้นงานนี้จึงไมให
หยุดชะงัก เงินเอาเขามาเรื่อย อยางที่เราไปอยูนี้ เจดยีนี้ก็มารวมอยูกับเราแลว เปนผู
เสาะแสวงหาสมบัติมาสรางเจดีย เพื่อกราบไหวบูชาครูบาอาจารยของเรา หายากไมใช
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เลนนะ เพชรน้ําหนึ่งหาไดที่ไหน ไมไดหาไดงายๆ นะ หาส่ิงน้ันดีส่ิงนี้ดีหางาย แตหา
พระดีพระเลิศเลอพระเพชรน้ําหนึ่งหายากมากทีเดยีว ไมใชหาไดงายๆ  

ครูบาอาจารยแตละองคๆ  ที่จะมาเปนเพชรน้ําหนึ่งน้ี เรียกวารอดเปนรอดตาย
มาเลย ทานฟดกับกิเลสไดชัยชนะออกมา เวลาทานลวงไปแลวอัฐิของทานกลายเปน
พระธาตุสงางาม นั่นละตีตราไวเลย ถาลงอัฐิกลายเปนพระธาตุแลวนี้ตีตราไวเลยวา นี้
คือพระอรหนัต บอกงั้นเลย สวนทานที่เปนอยูภายในใจของทานนั้น บรรดาลูกศิษยลูก
หาทราบกันทั้งนั้นแหละ ทานยังมีชีวิตอยูนะ แตลูกศิษยทั้งหลายทราบเรียบรอยแลววา
ทานสิ้นสุดไปแลว 

ที่อัฐิของทานมากลายเปนพระธาตุเวลาทานลวงไปแลวนี้ นี้ประกาศสวนหยาบ
ตางหากใหโลกทั้งหลายรูทั่วถึงกัน สําหรับลูกศิษยลูกหาของทานที่เขาไปศึกษากับทาน
นั้น แนใจมากอนแลวๆ ทั้งนั้น ไมผิดเพราะธรรมทานแสดงออกจากหัวใจ ออกจาก
หัวใจมีแตธรรมชาติๆ ที่เลิศเลอๆ ออกมา ผูฟงฟงอยางถงึใจ ผูเทศนกเ็ทศนอยางถงึ
ใจ ออกมาจึงรับกันไดเต็มเม็ดเต็มหนวย เพราะฉะนั้นบรรดาลูกศิษยทั้งหลายจึงทราบ
เร่ืองครูบาอาจารยของตนกอนที่ทานจะมรณภาพ วาทานถึงไหนแลว ทราบกันทั่วหนา 
ทีนี้เวลาทานมรณภาพ อัฐิของทานกก็ลายเปนพระธาตุขึ้นมา และประกาศใหโลกทราบ
ทั่วไป เปนอยางน้ันเอง 

อยางสมัยปจจุบันนี้พระที่ทรงมรรคทรงผลมีนอยเมื่อไร พูดใหชัดเจนเสียเลย 
ส่ิงทั้งหลายโลกเขาเสาะแสวงหาอะไรไดมากนอย เขาพูดกันทั่วไปหมดไมมีกระดากอาย 
ธรรมะเปนของเลิศเลอ ซึ่งนานๆ จะไดยินไดฟงทีหนึ่ง นําออกมาพูดทําไมจะเสีย
หายไป ครูบาอาจารยทั้งหลายทานอุตสาหหาความดีงามมาตั้งแตตนจนกระทั่งทาน
มรณภาพไป ถึงขนาดอฐัิกลายเปนพระธาตุ มแีตความดีของทานที่เสาะแสวงหาไดผล
มาอยางน้ี ประกาศใหโลกไดทราบวาไดของดีอยางน้ีเปนความเสียหายไปที่ไหน นี่ซิ
กิเลสมันปดมันไมใหพูด ถาพูดเรื่องของดีมันไมใหพูด ถาพูดเรื่องสวมเรื่องถานเปนบา
กันทั่วโลกดนิแดน มันนาสลดสังเวชนะ 

ก็มีเราเทานั้นที่พูดอยูในทามกลางประเทศไทยเรานี้ บรรดาพระทั้งหลายทาน
เหลานั้นทานไมพูด แตสําหรับเราพูดอยางตรงไปตรงมาตามภาษาธรรมเลยไมมี
กระดากอาย หาของดีไดมากนอยพดูกันเปนมงคลทั้งน้ัน เสียหายไปไหน แลวหาวา
อวดอุตริ คําวาอวดอุตริ คือเอาของปลอมมาอวด เรียกวาอวดอุตริ ถาเปนของจริงจะ
อวดกันที่ไหน แบงกรอยแบงกพันเทาไรก็จริงดวยกันทั้งน้ัน ถาปลอมแลวเทาไรปลอม
หมด นี่ทานเอาแตของจริงออกมาปฏิบัติส่ังสอนสัตวโลก นับแตพระพุทธเจาลงมาถึง
พระอรหันตทั้งหลาย ลวนแลวตั้งแตทานไดธรรมชาติที่เลิศเลอออกมาสอนโลก แลว
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การสอนของทานจะเสียหายไปตรงไหน ถึงจะมาวาทานอุตริ อุตริคือหาเรื่องปลอมมา
พูด ทานปลอมที่ไหน ผูพูดผูหาเร่ืองตางหากเปนคนจอมปลอม ปากอมขีไ้มใชปากอม
ธรรม ทานนํามาสอนโลกนี่ละปากอมธรรมทั้งนั้น สอนไปที่ไหนโลกไดรับความสงบ
รมเย็นทั่วหนากัน ปากอมขี้ไปหาฟองหารอง กลาวเรื่องนั้นเรื่องนี้ วาอวดอุตริมนสุส
ธรรม นี่ปากอมขี้มันวาอยางน้ัน ปากอมธรรมทานพูดออกมาเปนมงคลแกโลก ตางกนั
นะ 

เวลานี้เฉพาะอยางยิ่งคือวงกรรมฐาน ทานเปนผูทรงอรรถทรงธรรมอยูในปาใน
เขาเงียบๆ  สําหรับทานเหลาน้ันรูกันเองในวงกรรมฐานดวยกัน แตนอกๆ ทานไมคอย
พูดละ ออกไปขางนอกทานเงียบไปเสียๆ ถาเปนวงกรรมฐานดวยกัน องคใดมีภูมิจติ
ภูมิใจขั้นใดภูมิใดทานรูกันหมด เพราะเปนวงภายในดวยกัน สนทนาอรรถธรรมกันอยู
สม่ําเสมอ ยิ่งมีครูบาอาจารยดวยแลว ครูอาจารยนั้นละเปนจุดศูนยกลางที่ลูกศษิยลูก
หาจะเขาไปเกี่ยวของ ใครรูเห็นยังไงก็ไปเลาถวายทาน ที่ควรจะแกไขดดัแปลงยังไง
อาจารยจะเปนผูคอยแนะๆ แกไขดดัแปลงให ทีนี้เร่ืองราวมันก็รูถึงกันๆ ไปเรื่อยๆ วง
ภายในกรรมฐานทานรูกันเงียบๆ 

ผูทรงมรรคทรงผลในวงกรรมฐานสายพอแมครูจารยมั่นเราสมัยปจจุบันนี้ มี
นอยเมื่อไร ไมนอย พูดใหชัดเจนเลย อยูในปาในเขาเงียบๆ นั่นละ มี ทานไมออกมา
แหละนอกจากเปนความจําเปนทานจะออกมา ทานไมตื่นไมเตนกับเรื่องอะไร เพราะไม
มีส่ิงใดเลิศยิ่งกวาธรรมในใจของทาน อันนั้นเลิศเลอแลว อยูที่นั่นทานพอ อยูที่ไหน
ทานพอๆ ทานพอในหัวใจของทาน ไมไดบกพรองเหมือนกิเลสตัณหา กเิลสตัณหามี
มากเทาไรก็ไมพอๆ ดีดดิน้เปนบาไปเลย เร่ืองของโลกเปนอยางน้ัน เร่ืองของธรรมทาน
พอ 

เพราะฉะนั้นจึงกลาพูดไดเลย เอาหลักความจริงมาพูด วาผูทรงมรรคทรงผลใน
สมัยปจจุบันนี้ สวนมากวงกรรมฐานสายพอแมครูจารยมั่นมีนอยเมื่อไร มอียูในปาลึกๆ 
ลับๆ เงียบๆ เวลาเขาถึงกันพูดนี ่โห อัศจรรยนะเวลาทานพูด นั่นละพดูธรรม พูดโลก
พูดเทาไรยิ่งเฟอ ไมเปนทาเปนทาง พูดธรรมพูดเทาไรยิ่งดูดยิ่งดื่มเพลินกัน ทานเขาหา
กันคยุกันนี้ไมมีเร่ืองโลกนะ ไมมีเลย เรียกวาไมมีเลย มีแตธรรมลวนๆ องคนี้พดู
ธรรมะขั้นนี้ๆ องคนั้นพดูอยางน้ันขั้นนั้นๆ ก็ทราบกันหมดละซิ ออกจากหัวใจของทาน
มาพูดมาคุยตอกัน แลวไปพูดถวายครูบาอาจารยเพื่อทานจะไดชี้แจงแนะแนวทางให
เสริมกันขึ้นไป เมื่อเปนเชนนั้นวงกรรมฐานทานจึงทราบกันดวยดี 

แตสําหรับภายนอกไมคอยทราบ ก็เหมือนคําพูดในครอบครัวของเรากับนอก
ครอบครัวมันตางกัน คําพูดในครอบครัวสมควรแกครอบครัวจะมาพูด นอกนัน้ไม
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เหมาะ คํานี้เปนคําพูดของวงกรรมฐานทานรักทานสงวนของทาน ทานจึงไมคอยจะพูด
สุมสี่สุมหา เพราะเปนธรรมชาติที่มีคุณคาสูงสงมากทีเดียว ทานทรงไวดวยความสงบ
เย็นใจเงียบๆ อยางน้ัน ใหฟงเสียตามหลักความจริงของผูรักธรรมสงวนธรรม ทานจึง
ไมพูดสุมสี่สุมหา ทานพูดตามหลักความจริงตอกนั และร่ืนเริงบันเทิงไปเปนเวลานานๆ 
แตละองคๆ ที่ไดสนทนาธรรมะซึ่งกันและกันจากภาคปฏิบัติของตน ยิ่งไปหาครูบา
อาจารยดวยแลว ทานเปนคนคอยแนะๆ มีขัดของตรงไหนทานแนะให ก็เปดทางให
ออกเร่ือยๆ เพราะฉะนั้นในวงกรรมฐานของเราสมัยปจจุบันนี้ คือสายพอแมครูจารย
มั่นนี้ จึงเปนวงที่ทรงมรรคทรงผลอยูไมนอย พูดใหชัดเจน 

นี่ละของด ี ใครหาที่ไหนก็ไดตามความสามารถของตน หาความชั่วหาที่ไหนก็ได
เหมือนกัน หาความดีหาที่ไหนก็ได ทานหาทานก็ไดของทานอยางน้ัน พูดเทานี้ละใหพา
กันเขาใจนะ เร่ืองมรรคผลนิพพานอยูกับพุทธศาสนารอยเปอรเซ็นต ไม
นอกเหนือไปจากนี้เลย เรามองไมเห็นวามรรคผลนิพพานจะนอกเหนือไปจากพทุธ
ศาสนา เพราะแถวทางที่สอนเพื่อมรรคเพื่อมรรคเพื่อผลไมมี แตพุทธศาสนาน่ีสอนเพื่อ
มรรคเพื่อผล ตั้งแตพื้นๆ ถึงนิพพาน ไมผิดไมเพี้ยนคือพทุธศาสนา องคศาสดาก็เปนผู
ทรงไวแลวซึ่งนิพพาน นิพพานทั้งเปนนิพพานทั้งตายทานทรงไวแลว ธรรมที่ออก
จากน้ันจึงเปนธรรมบริสุทธิ์ลวนๆ เร่ือยมา แนะแนวทางใดไมผิดๆ  

เราเกิดมามีวาสนาแลว ไดพบพุทธศาสนา ไดฟงคําสอนพระพุทธเจา ขอให
นําไปเปนคูพึ่งเปนพึ่งตายของตน นกึพุทโธคําหนึ่งวันหนึ่ง หรือธัมโม หรือสังโฆ คาํใด
ก็ไดเสมอกนัหมด นี้มีคุณคามหาศาลในจิตใจของเรา พากันจําเอา อยาปลอยอยาวาง
ธรรม ธรรมคําเดียวเปนคํากลางๆ ไปที่ไหนใหระลึกถึงธรรมเสมอ ใจจะทรงคุณคา
ตลอดไป ถาขาดธรรมแลวไมคอยมีคณุคาอะไรคนๆ หนึ่ง เราคิดตั้งแตนี้ถึงค่ํา ไมไดมี
แงอรรถแงธรรมเขาแฝงใจเลย หมดคุณคาตลอดไป ถามอีรรถธรรมแฝงใจอยูแลว มี
คุณคาตลอดไป ใหจําเอานะ เอาละที่นี่จะใหพร 
 

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/

