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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 
วาเปนครูสอนโลกก็ไมผิด 

 ราชการหยุดตั้ง ๔ วัน ไมใหกินขาว ๔ วันรองโกกๆ ตายพวกนี้นะ ราชการงาน
เมืองที่จะเปนงานของแผนดินชอบหยุดเสมอๆ วงราชการเมืองไทยเรา หรือเอามาจาก
เมืองไหนเราไมทราบ เราทราบตั้งแตเมืองไทย ในเดือนหนึ่งน้ีเมืองไทยหยุดราชการไป
กี่วันๆ ทําราชการงานเมืองเพียงเล็กนอยสะแตกแตเงินเดือน มันเปนอยางไรเปนอยาง
นั้นเมืองไทยเรานี่นะ เราเปนคนไทยเราพูดไมเอนหนาเอนหลัง พูดประโยชนของชาติ
คนจํานวนมากกับวงราชการ ทํางานเรียกวาผักชีโรยหนาๆ เห็นแกเงินเดือนเทานั้นละ 
นี่เอาใหชัดสักหนอยนะ 
 เราปฏิบัติเราปฏิบัติของเราอยางน้ี ไมเหลาะๆ แหละๆ ลูบๆ คลําๆ กนิมาก
งานนอยดูไมไดนะ ทํางานเปนผักชีโรยหนาๆ ทางวงราชการงานเมือง แตเงินเดือนให
ขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งดี ขึ้นวันละสามหนยิ่งดีเงินเดือน เขาใจไหม ยิ่งชอบใหญ เงินเดือนขึ้นวัน
ละสามหนหรือนอยไป วันหนึ่งขึ้นหาหนเงินเดือนในเมืองไทยเรา การงานเหยาะๆ 
แหยะๆ ใชไมไดนะ  

ทางศาสนาของเราก็เหมือนกัน เราอยาวาตั้งแตทางโลก ทางธรรมก็เหมือนกัน 
ศาสนา-วัดกลายเปนสวมเปนถานไปแลว พระกลายเปนมูตรเปนคูถอยูในสวมในถาน
คือวัด เปนอยางน้ันละ มันเลอะเทอะขนาดนั้น นี่ละกิเลสเหยียบหัวคน เหยียบไดทุก
หัวใจ บวชในศาสนาเขามาแลวหัวโลนๆ ก็เหยียบไดสบาย ถาไมมีธรรมตีมันไวมัน
เหยียบไดแหลกหมด นี่เราพูดตามธรรม ธรรมเหลาน้ีก็สอนเราดวย ไมใชเราไปสอน
คนอื่น เราวิเศษวิโสมาจากไหน เอาธรรมของพระพุทธเจาเปนกลางๆ สอนทั้งเขาทั้งเรา
ที่พูดเดี๋ยวนี้นะ 

เหมือนอยางพระทานสอนโลกนั่นแหละ ประกาศศาสนา ประกาศทั้งทานทั้งเรา
สอนไปดวย ทําอะไรเหยาะๆ แหยะๆ ดูไมไดนะ พอพูดอยางน้ีเราก็ระลึกได โยมแม
เวลาจะไปเตรียมของไวแลว คือแตกอนวัดอยูที่สถานีวิทยุ วัดแตกอนวัดบาน วัดจริงๆ 
อยูที่นั่น ตอนนั้นวัดราง ทานพระครูทานก็มาในงาน เขานิมนตมาในงาน และไดรับปาก
รับคําเรียบรอยแลววาจะบวช พอพดูกับทานตกลงเรียบรอยนานมาแลวแหละ วันนั้น
เปนวันที่เราจะออกเดินทางไปพรอมกับทานพระครูออกไป  

อยูๆ แมก.็...เราฟงเฉยๆ เราไมพูดนะ แตหัวใจมันคิดตลอด แมวาอะไรๆ เรา
เฉย เพราะเรากับแมมันติดพันกันมาตั้งแตเล็กจนเปนหนุม ติดแมนะ ไมไดติดพอ มา
นั่งปบใกลๆ นี่แมจะบอกนะ เร่ืองการเรื่องงานนี้แมยกให ทุกส่ิงทุกอยางแมยกให แต
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การหลับนอนเหมือนตายนะลูก บอกนะ การหลับนอนนี้เหมือนตายนะลูก อยางอืน่ดี
หมด การหลับนอนนี้เหมือนตาย ถาบอกแมวาแมปลุกหนอยนะเทานั้น ไมไดเหมอืน
พี่ชาย พี่ชายเขาบอกวาแมปลุกหนอยนะวันพรุงน้ีเชาจะไปอะไรแตเชา บางทีไมไดปลุก
เขาไปแลว อันนี้จับขาลากออกมามันก็ยังไมตื่น  

แมนี่วิตกวิจารณ พระทานไปบิณฑบาตในบานในเมืองที่ไหนหาทวีปกลับมาแลว
ไปปลุกคุณบัวมาฉันจงัหันอยาใหแมไดยินนะลูก ลูกนี้สําคัญที่สุดนอนนะลูก เราก็จับไว 
เฉยนะ แตความคิดนี่มันคิดจริงๆ แมวิตกวิจารณกับการนอนของเรา คือถาลงไดบอก
แมแมใหปลุกนะ ทอดธรุะนะนั่น พอแมทราบแลววาแมจะตองปลุกนอนเอาตายวาเลย 
แมตองปลุกทุกครั้งตอนเชา เปนอยางนั้น เราก็ไมพูด  

ทีนี้พอกาวเขาวัดเทานั้นพลิกหมดเลย กิริยาอาการอะไรที่เปนขาศกึตออรรถตอ
ธรรมตัดหมดๆ เลย แลวก็คําแมส่ังเขาสมองปกเขาหัวใจเลย เร่ืองการนอนนะลูก
เหมือนตายทีเดียว พอไปแลวทีนี้ไมมีใครมาปลุกมาเตือนนะ เราตองเปนตัวของเรา 
เอาที่นี่จะนอนเวลาไหนดีดผึงๆ เลย ๑๘ ป ถึงไดฝกหัดนอนใหม ตั้งแตกาวเขาวัดถึง 
๑๘ พรรษานูนนะ นอนนี่เหมือนเนื้อตื่นนายพราน ดีดผึงเลยทีเดียว อยางน้ันตลอดมา
ได ๑๘ ป เรียนหนังสือก็แบบเดียวกัน อะไรแบบเดียวกัน  

การตื่นนอนของเราดีดผงึเลยทันที เหมือนแมเนื้อตื่นนายพรานนั่นละ เปนอยาง
นั้น ๑๘ ป ฝกจนกระทัง่มันชิน พอรูสึกนี้ดีดผึงๆๆ เลย  ๑๘ ปถึงไดมาฝกใหม ฝกได
น้ําไดเนื้อ ทุกวันนี้ โอย นอนพลิกทางนั้นพลิกทางนี้ พอฝกไดแลว โห นี่ฝกไดจริงๆ นะ 
ฝกการตื่น มันไมอยากตื่นเฉยเดี๋ยวนี้นะ ตั้งแต ๑ ถึง ๑๘ พรรษา  ไดฝกเจาของใหม 
คือมันจริงทกุอยาง เราไมไดเหมือนใคร วาอะไรเปนอันนั้นจริงๆ เชนอยางฝกการนอน
ของเจาของเหมือนกัน พอตื่นดีดผงึๆ ๑๘ ปดีดผึงตลอดนะ ไดถึง ๑๘ ปถึงมาฝกใหม  

พูดจริงๆ นะสําหรับเรานี่จริงจังมากทีเดียว เด็ดขาดทุกอยาง ถาลงไดตัดสินใจ
ลงตรงไหนขาดสะบั้นไปเลย เจาของก็แกไมได ถาเหตุผลไมเหนือเจาของเจาของไดวาง
ลงอยางน้ีแลวตองเปนอยางน้ี เปนอยางอื่นไปไมได ถาเหตุผลไมเหนือกวา ถา
เหนือกวามาแกไดแกเร่ืองของเจาของนะ เปนอยางน้ัน นิสัยอันนี้มันเปนอะไรก็ไมรู 
จริงขนาดนั้นละ พอแมบอกวาการหลับนอนนะลูก เทานั้นละ ธรรมดาแมไมไดสนใจ 
ถาไมมีการมงีานไมไดปลกุแมไมสนใจ จะนอนจะตื่นเมื่อไรก็แลวแต จะตายอยูในที่
นอนแมก็ไมวา แตเวลาบอกใหแมปลุกตองไดปลุกทุกที พี่ชายเขาไมไดปลุก เขาตื่นเขา
ไปเลย ทางนี้ทุกที นี่แมวิตกมาก มนัปกอยูในจิตนะ จากน้ันก็ตายใจแลววาแมตองปลุก 
ถึงเวลาแมปลุก ตายเลยนอนแบบตาย ทอดธุระ แมไมรู เราก็ไมเคยตอบโตแมเราไม
เคย เฉย  
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เวลาไปนี่ฝกนอน ๑๘ ป ฝกใหม มันตื่นนอนแบบนั้นละ ตั้งแตกาวเขาวัดถึง 
๑๘ พรรษา อายุพรรษาได ๑๘ ป กิเลสขาดสะบั้นไปตั้งแตพรรษา ๑๖ การตื่นการอะไร
ยังแบบเกาอยูดีดผึงๆ เลย ฟาดอะไรก็ลงแลว ลงเวทีไปหมดทุกอยาง ไมมีอะไรที่จะมา
ตอกรกับเราแลว กิเลสขาดสะบั้นไปตั้งแตพรรษา ๑๖ เราเคยบอกแลว วันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๔๙๓ เวลา ๕ ทุมเปง นั่นเปนวันฟดกันกบักิเลสมวนเส่ือลงในวันนั้น 
เวลาเทานั้นแหละ จากน้ันกิริยาอาการการหลับการนอนเหมือนเกาดีดผึงๆ ตลอด 
จนกระทั่งพรรษา ๑๘ ถึงไดฝกใหม ไมอยางน้ันมันเปนอยางน้ัน คือมันเคยชิน พอตืน่นี่
ดีดผึงๆ เลย  

ทีนี้มาดูพระดูเณรนี้เราหลับตา ตาบอดหูหนวกเราดู คือมันเขากันไมไดเลยกับ
เราที่ไดปฏิบัติตวัมา มันเอาจริงเอาจังทุกอยางบอกแลว การประกอบความเพียรตั้งแต
เร่ิมออกปฏบิัติ เราไดออนแอทอแทที่ตรงไหนๆ ไมเคยมีเลย ถึงจะลมลกุคลุกคลานมัน
ก็ฟาดกันแบบลมลุกคลุกคลาน มันไมถอย ไดกําลังจิตเทาไรมันก็ยิ่งดีดของมันๆ 
ตลอดเวลา ที่จะทอแทออนแอไมม ี คิดดูซิกิเลสมวนเสื่อลงไปตั้งแตพรรษา ๑๖ ถึง
พรรษา ๑๘ ถึงไดฝกหัดนอนใหม คือเวลามันนอนมันแบบเกาหมดทุกอยาง มันเคยมัน
ชิน พอตื่นนีด่ีดผึงๆ เลย  

การฝกตัวฝกอยางน้ันละ ที่จะอืดอาดๆ โหย ไมไดสําหรับเรานะ ดูหมูดูเพื่อน
ตองหลับตาดู ปดหูฟงถงึได หูหนวกตาบอด เดนิไปไหนดูพระดูเณร ไปไหนเปนอยาง
นั้น แมเชนพระเณรก็ยังกลัว เพราะลวดลายที่มันตบมันกัดเร็วนี้คือเรานั่นแหละกับลูก
ศิษยลูกหาใสปวะๆ ทนีี้มาหลับหูหลับตาขนาดนั้นพระเณรยังกลัวอยูนะ เขาใจไหม 
แบบหูหนวกตาบอด พระเณรเห็นยังกลัวนะ เพราะลวดลายมันยังมีอยูนี ่ แตกอนเอา
จริงเอาจังมาก เร่ืองขอวตัรปฏิบัติเราออกหนาหมดเลยในวัด 

พึ่งมาทิ้งตัวปลอยเรื่องราวก็ตอนเฒาแกนี่ละ แตกอนทุกส่ิงทกุอยางขอวัตร
ปฏิบัติ นําหนาพระเณรทั้งนั้น เหมือนหนึ่งวาเปนบอยของพระของเณรทั้งวัด คือ
นําหนาทุกอยางเลย ดีดผึงๆๆ เวลาเฒาแกมาแลวปลอยละ ทีนี้ปลอย ทาํอะไรก็แลวแต
ใคร แบบหูหนวกตาบอด แมที่สุดตวัเองมันก็จะไมเอาไหนละเดี๋ยวนี้ มันปลอยของมนั 
เจ็บไขไดปวยปวดหัวตัวรอน เปนอะไรไมสนใจ มีแตจะปลอย ถึงวาระของมันปลอยมัน
ปลอยอยางนั้นนะ ถึงเวลาเอาจริงเอาจังเขมงวดกวดขันรับผิดชอบนี้ก็จริงอยางน้ัน
ทีเดียว เวลาปลอยมันก็คอยปลอยของมัน คอยปลอยมาๆ ทุกวันนี้มันปลอย ไมอยาก
เลนกับอะไรเลย ปลอยไป  

เร่ืองใจนี้เรียกวาเด็ดขาดตลอด ไมมีที่จะบกพรองไดตําหนิติเตียนในจิตดวงนี้ 
แตกิริยาอาการเปนได เพราะอยูในสนามโลกธรรม ตัวเองกเ็ปน คนอื่นเขาจะไมมา
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ตําหนิติชมไดอยางไรก็เจาของเปน ปลอยตามเรื่องตามราวไป เวลาปลอยปลอยอยาง
นั้น เวลาจริงจริงอยางน้ัน แนะ มันคนละอยางๆ ทุกวันนี้มนัเหมือนขอนซุงไมไดเร่ือง
ไดราว เหมือนกันกับขอนซุงไมผิดกนั ไปอยางน้ันละทุกวันนี้ สําคัญแตวาจิตนี้ แตจิต
ไมเปนนะ จิตนี้จะจาตลอดเวลา มันจะรวดเร็วที่สุด รับเหตุการณตางๆ จิตนี่มนัรับ
เหตุการณตางๆ รวดเร็วที่สุดเลย แตรับก็รับเฉยๆ เหมือนขอนซุง คือไมแสดงออกตาม
ความคิดความเห็นความรับทราบนะ ถาตามนั้นโตตอบตามนั้นแลวมันจะรวดเร็วที่สุด
ทีเดียว แตนี้เฉยไป นี่เร่ืองจิต 

เร่ืองกายเหมือนขอนซงุ เร่ืองจิตไมไดเปน มันเปนอยูของมันลึกๆ อยางทกุวันนี้
จิตมันก็ไมมอีะไรตองติแลว มันหมด จะติจะชมทีต่รงไหนก็หมด จะเอาอะไรมาชมมันก็
ไมเหนืออันนี้ อันนี้วาเลิศวาเลอก็เลิศเลอเหนือทุกอยาง อะไรจะมาชมกต็กหมดเพราะ
มันไมสูงเทาอันนี้ เพราะฉะนั้นโลกธรรม ๘ จึงขาดสะบั้นไปเลย เมื่อจิตถึงที่สุดวิมุตติ
พนทุกอยางแลว ไมมีอะไรเขาถึง ชมก็เทานั้น ติกเ็ทานั้น ตกออกหมดเลย ไมมีคําวารับ 
มันเปนหลักธรรมชาติของมัน 

เราไดฝกเต็มกําลังความสามารถของเรามาแลว ตั้งแตเปนฆราวาสก็ธรรมดา
เหมือนเราๆ ทานๆ แตเวลามาบวชมันจริงมันจังมากเรา ไปที่ไหนหมูเพื่อนมีแตวาเรา
ดุๆ คือมันขวางหูขวางตา มันเหลาะแหละนะ ดูอะไรๆ เกอๆ เขินๆ มันขวางตา นี่มัน
ไมเกอไมเขนิ มันจริงมันจังทุกอยาง จับอะไรติดปุบๆ ๆ เลย เกี่ยวของกับหมูกับเพื่อน
เลยกลายเปนเรื่องหมูเพื่อนนี่โจมตีเรานะ รุมกันโจมตีเรา คือมันดูไมได ในหมูเพื่อนมี
แตแบบนั้นแบบเดียวกัน มันหลายคนตอหลายคนมันก็มารุม อยางนอยก็วาเรานี่ดุ เรา
ดุจริงๆ ดุ กม็ันผิดนั่นแหละวาเอา ไมพอใจก็วาเราดุเสีย มันเปนอยางน้ัน  

เรายอนมา ยอนมาหมด ตั้งแตออกบวชทีแรก การปฏิบัติตัวของเรา คือมัน
จริงจังทุกอยาง มันไมเหลาะแหละ ทีนี้ไปพบเพื่อนพบฝูง นิสัยใจคอไมเหมือนกัน มัน
เคยเปนมาอยางไรมันก็เปนอยางน้ัน ทีนี้มันก็ขวางตากับความจริงจังของเรา บางทีมี
ลักษณะขดัๆ กัน คือเขาไมพอใจในคําพูดคําเตือนของเรามี เราจับไดหมดเลย ทีนี้เวลา
มาบวชเปนพระเปนผูใหญแลวรุมเขามา นั่นเห็นไหมละ ไอพวกที่รุมๆ วาเราไมเห็น
เปนทาอะไร เหลวไหลไปหมด เราที่ถูกรุมกลับมาเปนครูสอนโลก วาเปนครูสอนโลกก็
ไมผิด เอาจริงเอาจังทุกอยาง ทุกวันนี้มันปลอยละ มันปลอยไปหมด กิริยาอาการมองดู
อะไรๆ เหมือนหลับหูหลับตาดูไป ไมคอยสนใจ แตจิตมนัไมเปน จิตไมมีวัย เปน
อยางไรมันกแ็นวของมันตลอด  

เวลาออกภาวนาพูดถึงเร่ืองภาวนาทุกอยางเปนตามนิสัยจริงจังทุกอยาง แตเวลา
ออกปฏิบัตภิาวนาหลักใหญมุงใสพระนิพพาน ลงใจหมดแลว มุงใสพระนิพพาน จะเอา



 ๕

ใหไดเปนพระอรหันตในชาตินี้ อยางอื่นไมเอา หลังจากไดฟงเทศนพอแมครูจารยมั่น
มาแลว เพราะเราสงสัยมรรคผลนิพพาน เราตองการมรรคผลนิพพาน แตยังสงสัยวา
เราทําเต็มเม็ดเต็มหนวยกลัววาผลจะไมคุมคากัน อยากใหมีทานผูใดผูหนึ่งยืนยันเรื่อง
มรรคผลนิพพานกับเรา เราจะมอบกายถวายตัวตอทานผูนั้น แลวจะเอาตายเขาวาตอ
มรรคผลนิพพานเลย  

ไปถึงพอแมครูจารยทานก็ใสเปรี้ยงเลย เรดารทานจับไวหมดวาความตั้งใจของ
เรามีเทาไร ทีนี้ก็ใสลงอยางเต็มเหนี่ยวๆ คนไมเคยไดพบกนั แหม เวลาเทศนเหมือน
คนทะเลาะกันนะ เสียงทานซัดเราเปรี้ยงๆ เราก็ถึงใจนะ มันแปลกนะถึงใจ เปนผลบวก
ตลอดเลย พอลงจากทานแลวลงใจ ทีนี้มรรคผลนิพพานมีโดยสมบูรณ เอาทีนี้จะวา
อยางไร ถามเจาของวาจะจริงไหม ทางน้ีตอบทันทีเลย ไมมีรอ ตองตายเทานั้น ไมตาย
ใหไดมรรคผลนิพพาน ตั้งแตนั้นมาการประกอบความเพียรมันจึงเปนเหมือนตกนรก
ทั้งเปนเลย ออกกรรมฐานไปองคเดียว ไมเอาใครไปดวย เรียกวาปาชาอยูกับเรา  

การเปนการตายเรารูเราเอง เทานั้นละ มอบเลย ๙ ปการปฏิบัติความเพียร ไป
องคเดียวๆ พอแมครจูารยมั่นก็เสริม องคอืน่องคใดไปบางทีลาไปสององคสามองค
ทานใสเปรี้ยง เหอ ขึ้นเลย จะไปตกนรกหมกไหมที่ไหน แตอยูนี้มันก็ตกนรกใหเห็นกัน
อยูนี้ ออกจากนี้แลวมันจะไปตกหลุมไหนอีกละ แลวใครจะไป ก็หมอบ แตสําหรับเรา
ไมเคย เพราะทานเห็นความตั้งใจ อยูกับหมูกับเพื่อนทานก็ดเูราอยู ความตั้งใจของเรา
ก็เต็มเม็ดเตม็หนวยของเราเอง องคอื่นองคใดเปนอะไรก็ชาง แตเราฟตเรานี่ฟตตลอด 
ไมเกี่ยวของกับใคร ใครจะเปนอะไรก็ตาม บิณฑบาตไดมาเทาไรเอาเทานั้น พระเณรจะ
รูหรือไมรู ทั้งวัดอาจไมรูก็ไดเพราะไมสนใจ แตเราปฏิบัตขิองเราอยางน้ัน 
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