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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

โยมแมนี้หลักใจดี 
กอนจังหัน 

พระเทาไร (๒๗ ครับผม) พระใหตั้งหนาตั้งตาภาวนานะ ผมไมคอยไดสอน
พระ แกงหมอใหญทั่วประเทศสอนไปหมด แตพระในวัดเรานี้ไมคอยไดสอน ระยะนี้
หางมาก การสอนพระในวัดนี้หางมาก แตกอนเอาจริงเอาจังตลอดเวลาเพราะไมมีคน
มาเกี่ยวของมาก สอนมีแตธรรมะเด็ดๆ เผ็ดๆ รอนๆ พุงๆ เลย เดี๋ยวนี้ไมไดแลว มีแต
แกงหมอใหญ ไปทกุแหงทุกหนกม็ีแตแกงหมอใหญทั้งนั้น พากันตั้งอกตัง้ใจ 

อยาลืมนะคําวาสติ ทานทั้งหลายจับไวใหดี สติเปนพื้นฐานตั้งแตตนถึงนิพพาน 
ใครเผลอสติ ใครหยอนยานทางสติไมเปนทาๆ สติดีเทาไรความเพียรเปนพื้นเปนฐาน
ตลอดไมขาดวรรคขาดตอน สติเปนสําคัญมาก ถาขยายออกไปในวงงานก็เปน
สัมปชัญญะเสีย อยูภายในก็เปนสติ กระจายออกไปนี้มีสตติลอดเปนสัมปชัญญะ สติ
สําคัญในวงความเพียร 

เราไมใหมีงานใดแตไหนแตไรมาสําหรับวัดนี้ ไมใหเขามายุงมาทําลายความ
เพียรของพระ เราถือเปนกฎเปนเกณฑเปนขอหนักแนนมากสําหรับการภาวนาในวัดนี้ 
ไมเคยจืดจางแตไหนแตไรมา แมจะมีงานนอกงานอะไรก็ไมใหเขามากระทบกระเทือน
สวนใหญคือพระที่ทานภาวนา ถาหากจะทําก็มีแตเราสั่งน้ันสั่งน้ีเปนนอกๆ สวนพระ
ไมใหใครเขาไปยุง เราถือเปนขอหนักแนนสุดหัวใจเราเลยเรื่องการภาวนา ฆากิเลสได
จริงๆ ฟาดกิเลสคว่ําขาดสะบั้นลงในหัวใจก็คือการภาวนา กิเลสไมไดขาดเพราะยุงน้ัน
ยุงน้ีๆ ยกโทษคนนั้นยกโทษคนนี้ 

พวกนี้มันมาอบรมอะไรกไ็มรูในวัดนี้ หาดูแตโทษคนอื่นโทษเจาของไมดูเลย นี่
หรือนักภาวนา คือนักส่ังสมกิเลส ประเภทนี้เปนพวกประเภทสั่งสมกิเลส ในครัวยิ่งมาก 
สําหรับพระเราไมคอยเห็นมีอะไร จิตใจสําคัญนะ ผูหญิงน่ีวอกแวกคลอนแคลนๆ 
ตลอดเวลาหาความเที่ยงตรงไมคอยมี วอกแวกๆ อยูดวยกนัก็ทะเลาะกนั ครั้นออกมา
แลวก็นินทากาเลกัน โจมตีกันในแงตางๆ ไมทราบจะเอามรรคผลนิพพานมาจากไหน
ปากอมขี้นี่ เขาใจไหมละ ปากอมธรรมพูดมาเปนกําลังใจของกันและกนันั้นคอยยังชั่ว
หนอย 

เราน้ีหนักใจมากจริงๆ นะ เกี่ยวกับทั้งสองฝาย ภายในครัวนั้นหนักมาก 
ภายนอกไมมีอะไรพระเรา ทางในครัวนี่หนักมากอยู มันเหมือนเด็ก แตกิริยาที่ทํามัน
ไมไดเหมือนเด็กมันเสียหายได จึงเปนขอหนักใจ ยังดีนะทานทั้งหลาย ถาหากวาหนัก
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เขาๆ ไลหนีหมดเลยในครัว จะไมใหอยูแมคนเดียวถาหนักมากจริงๆ หรือไมเราหนี
เลยไมเลนดวย เราหนักพอแลว แบกหามพอ ไมไดเกิดประโยชนอะไรเลย มาก็มีแต
นินทากาเล ยกโทษยกกรณ โทษเจาของเต็มหัวใจไมดู อันนี้ที่เสียมาก ผดิกับมาอบรม
ศีลธรรมมาภาวนา เสียมากตรงนี้ มันดูตั้งแตภายนอกไมดหัูวใจเจาของเลย จําใหดีทุก
คน เลอะมากเดี๋ยวนี้ เราอนุโลมผอนผัน ผอนผันเทาไรยิ่งเลวลงๆ เอ มันยังไงกัน ทํา
ไมรูไมชี้ๆ เก็บไวภายในๆ มาประมวลดู มันมีตัง้แตเลอะๆ เทอะๆ เร่ืองราวที่จะเปน
สิริมงคลพอจะไดชมเชยกับผูมาอบรมมาปฏิบัติมนัไมเห็นมี แหม ทุกขมากนะเรา 

ก็มันไมเคยมีอยางน้ี อยูที่ไหนมันเหมือนอวัยวะเดียวกัน เรียบๆ เลย นั่นทาน
อยูอยางน้ัน นี้มีแตคอยยกโทษยกกรณกัน มันไมใชภาวนามันหาเรื่องกัน พวกนี้พวก
เลวในครัวนี้ อยาวาที่อื่นมันเปนอยูในครัว พระเราไมมีอะไร ตั้งแตไหนแตไรมาพระไม
เคยทะเลาะกัน ทานเรียบ ทานดูหัวใจทาน อันนี้ไมไดดูหัวใจตนเอง ไปดูความ
เคลื่อนไหวของคนอื่น เห็นปบคอยจะยกโทษกันๆ พวกเปรต กินไมอิ่มกินไมพอ เก็บ
ตกเรื่อยๆ ใหพร 

หลังจังหัน 

 สรุปทองคําน้ําไหลซึมถึงวันที่ ๒๘ ธันวา ทองคําที่หลอมแลว ๓๖๒ กิโลคร่ึง 
เทากับ ๒๙ แทงๆ หนึ่ง ๑๒ กิโลคร่ึง ทองคําที่ยังไมหลอม ๘ กิโล ๗ บาท ๒๓ สตางค 
รวมทองคําที่หลอมแลวและยังไมไดหลอมเปน ๓๗๐ กิโล ๔๐ บาท ๑๒ สตางค ถา
รวมกับ ๓๗ กิโลคร่ึงที่มอบแลวเขาดวยกันจะเปนทองคําที่เศษจากจํานวนใหญ ๑๑ ตัน
นั้น ๔๐๘ กิโล ๗ บาท ๒๓ สตางค ชวยชาติคราวนี้ไดทองคาํตั้ง ๑๑ ตนั ๔๐๘ กิโล
ไมใชเลนๆ ไปหาที่ไหนละ เมืองไทยไมชวยตัวเองใครจะชวย เมืองไทยเปนผูจะทําให
จมเอง เมืองของเราเองทําใหจม เราไมฟนใครจะฟน ใหคนอื่นมาชวยมีแตเขาจะชี้หนา 
มันไมเปนทาทั้งโคตรทั้งแซเมอืงไทยเรานี่ แลวจะวาอะไรเขาละ มีอะไรไปตอบเขาไหม
ละ 

ก็มันจะจมจริงๆ หมูหมาเปดไกรอนไปตามๆ กัน จะจมดวยกนันี่นะ 
เพราะฉะนั้นจึงตองฟนกนัซิ ก็เห็นผลอยูแลวฟน ผลแหงการฟนขึ้นมาทองคําก็ไดถงึ 
๑๑ ตันกับ ๔๐๘ กิโลกวา ดอลลารก็ได ๑๐ ลานสองแสนกวา เขาคลังหลวงเรียบรอย
แลว สวนเงินไทยกระจายทั่วประเทศไทยที่ชวยเหลือพี่นองชาวไทยเรา สวนมากเปน
โรงพยาบาล โรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่ง โรงเรียนเปนอันดับสอง วงราชการตางๆ มี
หางๆ แตมีทีไรนี้หนักทุกที ฟาดไปหลายๆ สิบลาน ราชการจุดใหญๆ อยางน้ีละที่ชวย 
ผลก็เห็นกันอยูอยางน้ีจะวาไง 
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ถาหากวาไมชวยสิ่งเหลานี้ก็ไมมี ทีก่ลาวเหลานี้ไมมี ทองคํา ๑๑ ตันกบั ๔๐๐ 
กวากิโลนี้ก็ไมมี นั่น ดอลลาร ๑๐ ลานสองแสนกวาก็ไมม ี เงินไทยที่กระจายออกชวย
โลกน้ีก็ไมม ี มีแตความจมๆ จะวาไง อันนี้ก็ฟน นอกจากนั้นธรรมะยังฟนขึ้นอีกนะ ก็
พอดกีับเราไดคิดไวเรียบรอยแลวไมผิด เห็นไหมละ พอวา เอา จะชวยชาติคราวนี้ ใคร
ก็ตองเล็งแตวัตถุ เชน เงินทองขาวของที่จะหนุนชวยชาติๆ แตเราไมไดไปนั้นนะ คราว
นี้เปนคราวที่ธรรมะจะออกสูหัวใจพี่นองชาวไทยทีเ่ปนชาวพุทธเรา ก็ออกจริงๆ เห็น
ไหมละ แลวเรื่องนี้ใหญโตดวย ออกทั่วประเทศไทยและยังออกถงึเมืองนอกเมืองนา
ธรรมะนี่นะ  นี่ละคราวนี้ที่วาธรรมะจะไดออกสูหัวใจพี่นองชาวไทยเรา ยังไมไดออกทัว่
โลกนะ เดี๋ยวนี้ออกทั่วโลกแลว อยางน้ีละเรื่องใหญโตมาก 

ธรรมะเขาสูใจกระเทือนไปหมด เพราะใจเปนเจาของของสมบัติทั้งหลาย ความ
ลมจมไมใชใจจะเปนอะไรไปพาใหลมจม ความฟนฟูใครจะพาใหฟนฟูถาไมใชหัวใจ 
หัวใจเปนสิ่งสําคัญมาก จึงตองไดรับอรรถธรรมซึ่งเปนความถูกตองดีงามจากพทุธ
ศาสนาแลวไปฟนฟูตัวเอง ฟนฟูสังคม ตลอดฟนฟูประเทศได ก็ไดผลหลายอยางที่ชวย
ชาติคราวนี้ไมใชเร่ืองเล็กนอย ทองคํา ๑๑ ตันกับ ๔๐๐ กิโลน้ียังไมหนักเทาหัวใจคนทั้ง
ประเทศที่ไดรับอรรถธรรมแลวไปเปนกําลังใจฟนฟูหรือแกไขดัดแปลงตนเอง อันนีม้ี
น้ําหนักมาก เราเล็งอันนี้มากกวาอยางอื่น 

ที่วาชวยชาติ คนก็ตองเล็งวัตถุ แตเราไมเล็งวัตถุ เล็งวา เออ คราวนี้ธรรมะจะได
เขาสูจิตใจประชาชนชาวพุทธเรา เขาทางนั้น แลวก็ออกอยางนี้จริงๆ เวลานี้วิทยุตั้งรอย
กวาแหง วิทยุกําลังกระจายออกๆ แลวยังจะขยับขยายออกไปเรื่อยๆ ที่ทราบ ธรรมะที่
เรานําออกแสดงและประกาศอยูทั่วประเทศไทยเวลานี้ เราอยากจะพูดวาสวนมากตอ
มากเปนธรรมะภาคปฏิบัติ ครูบาอาจารยทั้งหลายออกมาจากหัวใจทานๆ แตไมคอยมี
ออกมากนัก มีไมมากนกัครูบาอาจารยทั้งหลายออกทางวิทย ุ ก็มารวมอยูที่เรา เราเลย
กลายเปนออกหนาๆ ตลอดนะถาวาธรรม ครูบาอาจารยทั้งหลายก็ชวยบางๆ สุดทาย
ปลอยใหเราคนเดียว ครูบาอาจารยทั้งหลายมีนอยเมื่อไรทีหั่วใจเปนคลังแหงธรรมๆ 
แตทานไมไดออกมาแสดงมากนัก อันนี้ก็ขึ้นอยูกับเหตุการณตางๆ ที่ควรจะไดออกมา
แสดง และนิสัยวาสนาของครูบาอาจารยแตละองค เปนไปตามนิสัยทาน บางองคมี
เทาไรทานไมออกมา เฉยเสีย 

คิดดูอยางพระอัญญาโกณฑัญญะในเบญจวัคคียทั้งหา พระอัญญาโกณฑัญญะ
เปนหัวหนา เวลาฟงเทศนแลวพระอัญญาโกณฑัญญะเปลงอุทานออกมาในเดี๋ยวนั้นเลย 
ในขั้นสุดทายที่พระพุทธเจาสรุปความลงใหเบญจวัคคียทั้งหาไดฟงวา ญาณฺจ ปน เม 
ทสฺสนํ อุทปาทิ ความรูความเห็นอันเลิศเลอไดเกิดขึ้นแลวแกเราตถาคต อกุปฺปา เม วิ
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มุตฺติ ความหลุดพนของเราไมมีการกําเริบแลว อยมนฺติมา ชาติ ชาตินี้เปนชาติสุดทาย
ของเรา นตฺถิทานิ ปนุพฺภโว ตัง้แตบัดนี้ตอไปเราจะไมกลับมาเกิดอีก พอจบปบ
พระอัญญาโกณฑัญญะกอ็อกอุทานเลย ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ เอา
ยอๆ เลยนะ ทานแสดงในธรรมจักรนั่นละ ดูธรรมจักรก็รู วิรชํ วีตมลํ ธมฺมจกฺข อุท
ปาทิ อฺญาสิ วต โภ โกณฺฑฺโญ

ทีแรกพระอญัญาโกณฑัญญะขึ้นเปนอุทานวา ส่ิงใดก็ตามในโลกนี้ ทานเด็ดขาด
ลงไปเลยเพราะทานเห็นธรรมชาติที่เลิศเลอกวาโลกทั้งหลายนี้ ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺมํ 
สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ ส่ิงใดก็ตามเกิดแลวดับทั้งน้ันแตอันนี้ไมดับ นั่นความหมาย อันนี้
เปนเครื่องยืนยันกัน กระแสธรรมที่ทานรูสําเร็จพระโสดา กระแสธรรมที่ไมตายคือ
กระแสแหงพระนิพพานเขาถึงแลว ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺมํ ส่ิงใดก็ตามเกิดแลวดับทั้งน้ัน 
แตอันนี้ไมดบั นั่นความหมาย เอาเปนเครื่องยันกัน พอพระอัญญาโกณฑัญญะเปลง
อุทานจบลงแลว พระพุทธเจาก็ทรงเปลงอุทานรับกันวา อฺญาสิ วต โภ โกณฺฑโฺญ 
อฺญาสิ วต โภ โกณฺฑฺโญ พระอญัญาโกณฑัญญะผูเจริญไดรูแลวหนอๆ นั่น รูธรรม
ของจริงที่เลิศเลอ นี่ละที่ทานแสดง

พระอัญญาโกณฑัญญะเปนถึงขั้นนั้นทานก็ไมไดออกมาสอนใคร ความหมายวา
งั้น ทานอยูในปากับชาง ดูวาเปนชางโพธิสัตว ทานอยูกับชางที่ ฉัททันตสระ ดูวา ๑๑ ป 
เราอานมานานลืมนะ แลวก็มาทูลลาพระพุทธเจา พอถงึกาลเวลาแลวก็ออกมาจากฉทั
ทันตสระ ชางฉัททันตอยูที่นั่นเปนชางโพธิสัตว พระอัญญาโกณฑัญญะอยูกับโขลงชาง
นั้น ถึงเวลาแลวก็มาทลูลาพระพุทธเจาจะปรินิพพาน ผายอมดวยดินแดง ไมไดยอม
ดวยแกนขนุน ในปาในเขาจะมีแกนขนุนอะไร ทานก็ไปเอาดินแดงมาตํามาคลุกเคลากัน
ยอมเปนสีดินแดงออกมา พระพุทธเจาทานก็ไมทรงรับสั่งหรือไมตําหนิติเตียนวาไง ก็
อยูในปาในเขาก็รูแลวนี่ ก็มีแตเณรนั่งอยูนั้นเฝาพระพุทธเจา เห็นพระอัญญาโกณ
ฑัญญะขึ้นไป ยอมผาดวยดินแดงไปทูลลา

เพราะแกมากแลวนี่ ถึงกาลเวลาแลวไปทูลลาไปปรินิพพาน นั่นถึงกาลเวลาทาน
รูของทานเอง พอพระอญัญาโกณฑัญญะทูลลาพระพุทธเจาลงไปแลว พวกเณรตาใสๆ 
เหมือนตาแมวก็เขามารุมพระพุทธเจา นี่หลวงตามาจากไหน เณรตัวเล็กๆ นั่น มองดูสี
ผาเหมือนสียักษ คือผาสีดินแดง หลวงตามาจากไหน มองดูสีผาเหมือนสียักษ อยาพูด
อยางน้ัน ถาเปนหลวงตาบัวนี้ใสปากเปรี๊ยะเลย ถาจะพูดก็วา อยาพูดอยางนี้ มันตางกัน 
นิสัยของศาสดาองคเอกกับนิสัยลิงมันตางกัน 

พระพุทธเจาทานวาอยาพูดอยางน้ัน นี่คือพี่ชายใหญของเธอทั้งหลาย 
พระอัญญาโกณฑัญญะนีเ้ปนปฐมสาวกของเราตถาคตในเบญจวัคคียทั้งหา บัดนี้ถึง
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กาลเวลาอันควรของเธอแลว เธอจะมาลาเราไปปรินิพพาน ไมใชสียักษอะไร อยางนั้น
เณรมันมักเปน หือ หลวงตามาจากไหน มองดูสีผาเหมือนสียักษ ก็ทานยอมดวยดิน
แดง พระพทุธเจาก็รับสั่งวาอยาพูดอยางน้ัน นี่คือพี่ชายใหญของเธอทั้งหลาย เปนปฐม
สาวกของเราตถาคต ถึงกาลอันควรแลวเธอจะมาลาไปปรินิพพาน ทานก็ไมไดสอนใคร 
มีพระปุณณมันตานีบุตรซึ่งเปนธรรมกถึกเอกเปนหลานของทาน ทานก็ไมไดสอน เปน
หลานของทานเฉยๆ เปนธรรมกถึกเอก 

ธรรมกถึกเอกคือธรรมะที่ทานสอนนั้นสวนมาก ที่ยกใหเปนเอตทัคคะเลิศทาง
ธรรมกถึกเอก ทานมักจะสอนพระในครั้งพุทธกาล โดยยกสัลเลขธรรม ๑๐ ประการ
ขึ้นมาสอน อัปปจฉตา มักนอย แลวสันโดษขึ้นไปเรื่อยๆ วิริยารัมภา ปรารภความพาก
ความเพียรอยูในปาในเขา จากน้ันแสดงศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ 
นี่สัลเลขธรรม ๑๐ ประการที่พระปุณณมันตานีบุตรแสดงอยางออกหนาออกตา 
สวนมากสอนพระนะ ธรรมะประเภทนี้ธรรมะสูงมาก นี่ธรรมกถึกเอกเปนหลานชายของ
พระอัญญาโกณฑัญญะ เปนธรรมกถกึเอก แตพระอัญญาโกณฑัญญะไมสอนใคร อยูใน
ปาในเขา พอถึงกาลเวลาแลวก็มาลาไปปรินิพพาน อันนี้เปนตามนิสัยวาสนา

ครูบาอาจารยทั้งหลายก็เหมือนกัน ขึ้นอยูกับนิสัยวาสนา องคใดที่สําเร็จเปน
พระอรหันตแลวพระพุทธเจาไมทรงติเตียนเลย ทานยกใหเปนตามนิสัยวาสนาของแต
ละทานๆ เพราะสวนใหญทานบริสุทธิ์เต็มที่แลว เสมอกันหมดแลว กิริยาอาการที่
แสดงออกตามนิสัยวาสนาของตนกป็ลอยใหเปนไปตามนิสัยวาสนา พระพุทธเจาไมทรง
ตําหนิติเตียนพระอรหันตที่แสดงออกตามนิสัยวาสนาของตนอะไรเลยไมมี

นั่นละธรรมของพระพุทธเจาสดๆ รอนๆ อยางน้ีละ ใหทานทั้งหลายจับเอาไป
ปฏิบัติ จิตนี่สดๆ รอนๆ ไมเคยตาย ไมมีคําวาตายวาสูญ สดๆ รอนๆ กบัธรรมเขากัน
ไดสนิท เมื่อจิตกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวเปนธรรมธาตุไปเลย พอสําเร็จเปนพระ
อรหันตปบก็เปนธรรมธาตุในจิตครองขันธ พอถงึกาลเวลาใชไมไดแลวสลัดปวะไปเลย 
ทานตายงาย เพราะฉะนั้นพระอรหันตทั้งหลายจึงไมคอยมปีระวัติวา องคนั้นนิพพานที่
นั่น องคนี้นิพพานที่นี่ เพราะทานตายงาย ทานไมยุงกับอะไรกับใคร ถึงเวลาแลวทาน
เขารมไมรมไหน ถ้ําใด ที่ไหนที่สะดวกสบายทานปบๆ ไปเลยๆ จึงไมมีประวัตินัก ไม
คอยมี มีแตองคทีม่ีชื่อมเีสียง เชน พระอานนท พระโมคคัลลาน สารีบุตร อยางน้ี

พระโมคคัลลาน สารีบุตร เทากัน เวลามาทูลลาพระพุทธเจา ทานก็เปดโอกาส
ใหแสดงอิทธิปาฏิหาริยการเทศนาวาการ ฤทธาศักดานุภาพตางๆ เต็มภูมิ แลวก็เปด
ประตูวัดพระเชตวันรอบหมดเลย เอา ใครจะไปสงพี่ชายของเธอทั้งหลายใหไปได วัด
พระเชตวันเปดโลงหมดเลย แลวก็ไปปรินิพพาน พระสารีบุตรไปปรินิพพานที่บานแม 
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พระโมคคัลลานกลับไปปรินิพพานที่โจรทําลาย พวกพระตามไปไมนอย พระพุทธเจา
เปดประตูวัดพระเชตวัน มีสององค สาวกขางซายขางขวา นอกนั้นไมปรากฏ ทาน
นิพพานที่ไหนทานนิพพานอยางสะดวกสบายๆ มันเปนอยูในจิต ทานรูในจิตทานเสร็จ
ส้ินไปหมดแลว มีแตขันธแบกอยูเฉยๆ แบกพาอยูพากินพาหลับพานอนพาขับพาถาย
ไปอยางน้ันแหละตามกิริยาของโลก

โลกยอมรับอะไรทานก็ใชไปตามกิริยาสมมุติ ธรรมชาตินั้นเหนือหมดแลว อันนี้
เพียงกิริยา ไมเปนบาปไมเปนบุญ ไมเปนโทษเปนกรรมอะไรกิริยานี้แสดงออก แตทาน
ก็ยอมรับ สังคมนิยมอยางไรทานก็ปฏิบัติ หลักธรรมวินัยพระพุทธเจาทรงแสดงไวยังไง 
ทานก็ปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยอยางเครงครัดตลอด จนกระทั่งถงึวันนิพพาน สวนจิต
ตั้งแตวันกิเลสขาดสะบั้นหมดทุกอยาง ปุญญปาปปหินบคุคล ผูมีบุญและบาปซึ่งเปน
สมมุติทั้งมวลไดละ ขาดสะบั้นไปหมดแลว จิตดวงนั้นเปนอยางน้ัน แตกิริยาอาการนี้มี
อยูเปนธรรมดา โลกเขามียังไงก็มอียางน้ันแหละ แตทานไมมีเร่ืองบาปเรื่องบุญที่จะไป
ติดใจของทาน ทานไมมี ทานใชกับกิริยาของโลกสมมุติยอมรับกันยังไง ทานก็ปฏิบัติ
ตามนั้นเทานั้นเอง

ถึงขั้นอรหันตแลว ทานอยูในทามกลางของพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายทุกๆ 
พระองค คือเปนอันเดียวกัน เหมือนแมน้ํามหาสมุทรทะเล จอลงตรงไหนเปนน้ํา
มหาสมุทรเหมือนกันหมด มหาวิมุตติมหานิพพานองคไหนสําเร็จปบ เปนมหาวิมุตติ
มหานิพพานเหมือนกันหมดเลย อยูทามกลางของกันและกันทันทีเลย เปนอยางน้ันละ 
ใหมันเปนในจิตมันก็รูเอง คําพูดอยางน้ีเราก็ไมเคยพูดแตกอน เพราะไมเคยรู นี้รูก็
บอกวารูซิจะวาไง ก็ปฏิบัติธรรมรอดลมรอดตาย เดนตายมาสอนทานทั้งหลายอยูเวลานี้

เวลาเราประกอบความพากความเพียรอยูในปาในเขา เปนนิสัยที่รุนแรงอยูบาง 
ถาโลกเขาเรียกวาผาดโผน แตธรรมเรียกวาเด็ดเดี่ยวเฉียบขาด ธรรมไมไดเปนอยาง
โลก โลกเขาเรียกวาผาดโผนโจนทะยาน แตเร่ืองทางธรรมนี้วาเด็ดเดี่ยวเฉียบขาด ฟด
กับกิเลสเอาใหขาดสะบั้นลงไปเลย นี่เรียกวาเด็ดเดี่ยวเฉียบขาด มันเปนไปตามนิสัย ที
นี้เวลามาสอนโลกมันก็มกีิริยานิสัยอันนั้นละติดมา เพราะฉะนั้นไปที่ไหนเขาจึงวาหลวง
ตาบัวนี้ดุมากๆ ใหวากระทั่งโคตรมนัเถอะ โคตรเราไมวาเราเปนพอ โคตรเราไมเห็น
ใครมาวาเรา แมเราก็ไมเห็นมาวา

วันนี้จะยกเรื่องแมเรามาใหฟง เราเอาแมมาบวชก็สมมกัสมหมาย มาก็ปบบวช
เลย ลงลูกชายโดยหลักธรรมชาตินะไมไดเสกสรรปนยอ เราก็ไมเคยพูดเรื่องราวอะไรๆ 
ไปเที่ยวธุดงคกรรมฐานลําบากลําบน ประกอบความพากเพียรยังไง ตลอดถงึการรูเห็น
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ธรรมอะไรเราไมเคยพูด เหมือนคนทั่วๆ ไป ที่จะใหพูดกับมารดาในฐานะแมกับลูกไม
เคยมี ถาเขาไปก็เทศนแลวออกมา

นี่แมก็ยังไดยอ ขึ้นมานั่งปบ โอย ใหแมไดชมเชยลูกสักหนอยเถอะวางั้นนะ 
ขึ้นมานั่งปบขางๆ ครัว บทเวลาจะเปนเปนเองนะ คือไมมีใครตกแตงอะไร เปนเอง อูย 
เปนยังไงลูก เหมือนไมเกิดในทองแม ไมทราบวาเกิดมาจากไหน แมอศัจรรย อาน
ประวัติหลวงปูมั่นแมน้ําตารวงๆ เลย ทําไมถึงแตงไดดบิไดดีหยดยอยเอานักหนา 
เหมอืนกับวาไมเกิดในทองแม อาว ก็ทานอาจารยมั่นทานเปนพระที่เลิศเลอ เราก็แตง
ตามเรื่องของทานก็เลิศเลอไปตามทานตางหาก เราไมไดเลิศเลออะไร ก็ยกไวที่ทานเลิศ
เลอ แตผูแตงนั่นซี กลับมานี้ นี่โยมแมลง แหม แตงหนังสือนี้หยดยอยเหลือเกิน แม
น้ําตารวง น้ําตารวงถึงเร่ืองของหลวงปูมั่นที่เลิศเลอ ๆ น้ําตารวงผูที่แตงตามทานนี้ 
แหม ทําไมถึงเก็บไดทุกกิทุกกี หยดยอย วางั้น ก็ทานเลิศเราก็แตงตามนั้น ทานเลิศเรา
จะแตงเลวๆ ก็เขากันไมไดซี เราก็วางั้น

โยมแมนี้หลักใจดี สมที่เราเอามาบวชจริงๆ พอจวนแลวเราก็เดิน... เราไมเคย
ไปนั่งกุฏิโยมแมนะ ไปยืนอยูขางหนา กุฏิต่ําๆ หลังนั้นละ ไปถาม นี่จวนตัวเขามาแลว 
วาไงละโยมมารดา เวลานี้ดูอาการจวนตัวเขามาแลว แลวจิตใจเปนยังไง ขึ้น...พดูอยาง
อาจหาญ โอย จิตใจแมดี สงางามผองใสตลอดเวลา แมไมไดหว่ันกับเรื่องรางกายจะ
แตกไป จิตของแมด ีพดูเพียงเทานั้นเราก็ไดความทันที พอวันหลังมานี้ก็ส้ิน ตอนจะไป
ตอนเชาก็บอกกับลูกวา แมจะไปวันนี้ละนะ แมไมพนวันนี้ละ พอ ๘ โมง ๔๕ นาที แมก็
เสีย

เราไปบอกหมดแลว ปาชาของแมอยูที่ศาลา เราเปนผูอุปถมัภอุปฏฐากทัง้หมด 
เราบอก ปาชาของแม ทีเ่ผาศพโยมแมอยูที่หนาศาลาเราบอก โยมแมจะเผาที่นั่นแหละ 
เราจะเปนผูจัดการทุกสัดทุกสวน พอแมเสียแลวเราก็มาเผาที่นั่น ที่หนาศาลา ไมเผาที่
อื่น นี่ละที่วาแมลงลูกกค็ือโยมมารดาลงเรา ลงจริงๆ ไมใชธรรมดา เทศนาวาการแมก็
ไมเคยไดยินไดฟงเทศนแบบนี้ ทานทั้งหลายเทศนทานก็อานตํารับตําราวาไปทางโนนๆ 
นิทานทางโนนๆ จิตมันกไ็ปโนนๆ ไมเขา แตอาจารยเทศนนี้ตีเขามาๆ เทศนทีไรสงบ
ลงทุกทีๆ สุดทายสงบทุกครั้งเลยไมมีพลาด เพราะฉะนั้นวันไหนวางไมมีแขกมีคนมาก็
ตาม

อาจารยวางขอนิมนตเขามาเทศนใหแมฟงบาง แมร่ืนเริงในธรรม แลวจิตไม
ตองบังคับ พอเริ่มธรรมะเทานั้นจิตจอลงแนวไมมีพลาดเลย แตเราก็ไมไดไปเพราะงาน
เรามาก ตอนนั้นไปเทศนสอนเพาพงา ประมาณสัก ๙๐ กวากัณฑ ไปทกุวันๆ โยมแม
ไดฟงตอนนัน้ละ ที่ไดกําลังจิตมากมาย เรียกวาจิตลงทุกครั้งเลยไมมีพลาด 



 ๘

เพราะฉะนั้นจึงอยากใหอาจารยมาเทศนสอนเวลาไมมีแขกคนก็ตาม แมไดกําลังจิต วา
งั้น นี่ก็ไปสบายละโยมแมเราหายหวง เอาเทานั้นละ 

 

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/

