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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

เวลาฟงเทศนจิตขยับขึ้นเร่ือย 
 เห็นลูกอันนี้(สาล่ี) แลวก็คิดถงึคนอยูในบานนี้แหละ มันชื่อกอง ตนไมตนหนึ่ง
นั่นละตนกองที่เห็นนั่น เราจึงไดคิดถึงอตีานี้ละ แกชื่อกอง เมียแกชื่อทอง เมียแกไม
สบาย พอหายปวยลงบางยังไมเต็มเม็ดเต็มหนวย ผัวก็จะเขาปาหาลาสัตวลาอะไรก็
แลวแตเถอะ เมียก็ส่ัง เวลาไปนี้เอาลูกกองมาใหกนิหนอยนะ รูสึกอยากกนิลูกกอง เออ 
ผัวก็วาอยางน้ัน นิสัยตลกดีนะผัว ผวัชื่อกอง เมยีชื่อทอง เวลาผัวจะไปในปานี้ ส่ังผัวไว
วา ใหเอาลูกกองมาใหกินหนอยนะ เออ แกวา ไปแกจะสนใจดูหรือไมดกู็ไมรูแหละ พอ
กลับมาถึงบาน เมียถามวาไดลูกกองไหมละ ไดลูกกองมาหรือเปลา ได วางั้น อยูไหนละ 
นี่(ชี้ตัวเอง) ชื่อแกชือ่กอง ทางเมียก็วา โอย บักหา กูไมไดถามหากองน้ีดอก โอะ นี่ก็
กองเหมอืนกัน ขบขัน 

แลวก็อีตาคนนี้แหละ ไปในปาดวยกันตอนที่เรายังไมบวช หนองกลางดงเขา
เรียกหนองหลวง ตอนกลางคืนชางลงมาเลนน้ําในหนอง มันอยูกลางดง เดี๋ยวนี้ดง
หมดแลวก็ยังเหลือแตหนอง แตน้ํายังมีนะ ตอนเชาพอไปถงึน้ันแลวผักหนามมันกําลัง
ออกเตม็ทีอ่ยูตามลําหวยสามพาด พอไปถึงไปเห็นรอยชางมันเลนน้ําขึ้นใหมๆ เราก็ไป
ตั้งแตเชา ชางมันเลนน้ําแลวก็ขึ้น โอ นี่ชางมันพึ่งขึ้นไปใหมๆ นะนี่ แลวอีตาที่วากองนี่
ละเอาปนไปดวย ปนก็ไมไดบรรจุอะไรมากนัก เพื่อจะยิงไกไปกินตามทางง แกวางั้น 
แลวบางทีไปเจอชางเจอเสือเขาจะทํายังไง ยิงแมมันหมดแหละ แกบอกวายิงแมมัน
หมดแหละ 

พอไปไปเจอชางแมกับลูกละซิที่นี่ มันขึ้นจากน้ําใหมๆ เราสังเกตรอย ตาเรา
สอดไปขางหนาก็เห็นจริงๆ แมกับลูกมันยืนอยูทางดาน แกอยูหางจากเรา จะบอกก็
บอกไมทันเพราะชางมันอยูนี้แลว แกไปจวนจะถึงชางแลว เราก็ปบโดดเขาตนไม 
ผูใหญเถิง พอครูอาจนี่ไปดวยกัน วิ่งตามเราไป อะไรๆ ชางอยูนั่นมึงเห็นไหม กูบอกอี
ตากองไมทนั มึงคอยฟงนะ สักเดี๋ยวชางรองเอิ๊กอากๆ ขึ้น ไปถึงชางแมกับลูกอยูที่นี่ 
ดานก็ไปที่นี่ มันรองเวิ๊กวากขึ้น แกทําอะไรไมทัน แกก็เอาปนสอง ชางมันกลัวปนนี่มันก็
วิ่ง เราก็ยังไมออกจากทีแ่หละ มันปดลูกมันไปกอนแลว อีตานี่ก็ยืนทําปนใสซี มันกลัว
มันก็ไป 

ตนไมที่แกอาศัยตนขนาดนี้แหละ พอนานพอสมควรแลวแกก็รองเวิกๆ ขึ้น แก
เรียกเราใหไป เราก็ยังไมไป ทางนั้นรองเวิกขึ้นอีก คอืชางมันไปแลวแหละ มันไปไหน
เด็กเหลานี้นะ เราสองคนกับผูใหญเถิงพอเห็นเงียบๆ ชางคงไปแลวเราก็เลยออกมา 



 ๒

พอออกมา เปนยังไงละทีว่าบรรจุอะไรมายิงแมมันหมดเลย แลวไมเห็นยิงชาง ยิงไมทนั 
แกปบเขาตนไมนี้แลวเอาปนชี้ขึ้นฟา ชางมันกลวั พอชางไปแลว นี่นะขี้มันตกลงมานี่ 
กางเกงแกเปยกเต็มแตขี้ชางมันตกลงมาใสนี่ แลวทําไมไมยิงละ แกวายิงไมทัน แลว
ทําไมไมบอก จะบอกยังไงคนหนึ่งชนกนชางอยูแลว อีกคนหนึ่งอยูโนน บอกไมทัน
แหละ ไหนบอกวาจะยิงแมมันหมด ไมเห็นยิงเลย ขบขัน 

อีตาคนนี้นิสัยแกตลก พูดไมหัวเราะดวย ก็คดิดูซิเมียสั่งใหไปเอาลูกกองมา  
หนานี้ลูกกองกําลังสุก เอาลูกกองมาใหหนอยนะ กําลังอยากลูกกองหิวลูกกอง เออ วา
งั้น ครั้นเวลาไปแกสนใจหรือไมสนใจก็ไมรูแหละ พอกลับมา ไดลูกกองไหมละ เมีย
ถาม ได ไหนละ นี่ แกชื่อกอง ขบขันดี นิสัยแกเปนอยางน้ัน นิสัยตลกด ี

วันที่ ๒๒ ฟาหญิงจะเสด็จมาถึงทีน่ี่ ประทับคางคืนหนึ่ง วันที่ ๒๓ ทานเสด็จ
กลับเราก็ไปเวียงจันทนพอด ี ทานมาบอย ตอนที่เราไปสวนแสงธรรมก็ไป มาที่นีก่็มา 

ตอนที่เราไปเทศนที่สนามหลวง เวลาทานเลาใหฟงนาฟงมากนะ เวลาฟงเทศนทานพอ
นั้นจิตมันหดเขามาๆ เขามาถึงนี้กายเลยหายหมด เวลาฟงเทศน ฟงเทศนเขาไปๆ จิต
หดเขามาๆ เหมือนกายไมมีเลย เทศนสนามหลวงชั่วโมง ๒๓ นาที เรียกวานานอยู 
อยางทุกวันนี้ไมไดนะ นั้นยังไดอยู ชัว่โมงกวาอยู เทศนสนามหลวงชั่วโมง ๒๓ นาที ไม
วาจะไปเทศนที่ไหนทานจะมาประทบัขางๆ เวลาไปทีแรกที่ตอนรับ ทานก็ประทบัที่
ตอนรับครูเดียว พอเราขึ้นธรรมาสนปบทานจะเสด็จมานั่งขางๆ ธรรมาสน วาฟงถนัดด ี
 เวลาฟงเทศนเพลินๆ เลยหายเรื่องรางกายเหมือนไมม ี คือจิตรวมเขามาๆ 
เทศนที่สนามหลวงคนแนนหมดเลยนะ คนแนนหมด รถไมมี เหมือนไมใชกรุงเทพฯนะ
ขณะที่เราเทศน เขาคงจะเตือนกันมากอยู รถราไมมีเขามาเกี่ยวของ ประชาชนแนน
สนาม แลวเงียบเลย เวลาเทศนมีแตเสียงเทศนของเรา พระกเ็ปนพันๆ เรียกวาครบ 
เทศนสนามหลวงวันนั้นครบ ชาติก็คือนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ศาสนาก็คือพระ
เต็มเปนพันๆ รอฟงเทศน พระมหากษัตริยกฟ็าหญิงเล็กเสด็จ นั่นครบแลววันนั้น 
 ยังจําไดเทศนที่สนามหลวงชั่วโมงกับ ๒๓ นาที บรรดาที่เทศนผานมานี้เกี่ยวกับ
เร่ืองการชวยชาติมีอําเภอสูงเนินมากกวาเพื่อน ชั่วโมง ๒๙ นาที เทศนอําเภอสูงเนิน ๑ 
ชั่วโมง ๒๙ นาที นอกนั้นไมถึง อยางเทศนสนามหลวงชั่วโมง ๒๓ นาที ยี่สิบสองยี่สิบ
สามๆ เทศนในที่ตางๆ ในกรุงเทพฯ เดี๋ยวนี้ลด ลดเรื่อยนะ มันจะไมเลย ๕๐ นาทีทุก
วันนี้ อยางมากนะ มันคอยเปนของมันเอง ถาลงได ๔๐-๔๕ นาที นับวาไดมากแหละ
ทุกวันนี้ 
 กําลังรางกายเครื่องมือสําหรับใชมันก็ลดตัวลงไปๆ เราเทศนดูเหมือนจะชั่วโมง
กวาเทานั้นแหละตั้งแตไหนแตไรมา พอแมครจูารยทานเทศนถึง ๔ ชั่วโมงนะ เปน
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ธรรมลวนๆ เวลาทานเทศนไมมีประชาชนเขาไปเกี่ยวของเลย มีแตพระเต็มศาลา วัน
ไหนทานจะประชุมพระอยูในวัดนั้นๆ ตามวัดตางๆ แถวใกลเคียงมาฟงแลวทานก็
กลับไปวัดของทาน คือทีท่านอยูจริงๆ ที่พักไมพอ แลวทานก็ไมเคยรับพระมากดวย  

เวลาทานเทศนเราไปอยูทีแรกเทศน ๔ ชั่วโมง ประชุมเทศนทีไร ๔ ชั่วโมง หมุน
ติ้วเลยนะ ๔ ชั่วโมง พลังของจิตพลังของธรรมทานออกหมุนติ้วๆ ทีนี้ก็เขากันไดกับ
ผูฟง ฟงดวยความตั้งใจ เพื่ออรรถเพื่อธรรม เพื่อมรรคเพื่อผลจริงๆ เลยตางฝายตาง
เพลิน ทานก็เพลินดวยเมตตาออกพุงๆ ธรรมะอยูในหัวใจ ไหลออกเลยละ เหมือนฝน
ตกลงมาจากทองฟา ไหลลงมาเลย อันนี้ก็ออกพุงๆ ๔ ชั่วโมง หลังจากนั้นมาก็ ๓ 
ชั่วโมง คอยลดลงๆ สุดทายมาถึง ๒ ชั่วโมง พอถึง ๒ ชั่วโมงแลวหยุดเลย ทานเทศน
นานอยู 

นี่เราพูดเรื่องวากาลเวล่ําเวลาเฉยๆ นะ แตการที่จะกําหนดวาทานเทศนนานไม
นานไมมีใครกําหนด พระไปนี้มุงตออรรถตอธรรม ไมไดมุงตอเวล่ําเวลา ทานเทศนมุง
ตอธรรม ธรรมตอธรรมก็เขากันสนิท เวลาทานเทศนนี้จิตไมไดออกไปไหน ไมมีเวลา
นาที จิตมันจะหมุนอยูภายใน คือจิตนี้มี ๒ ประเภท ประเภทที่ไมสงบพอเทศนเขาไปก็
เหมือนแมกลอมลกูดวยบทเพลง แลวคอยเคลิ้มเดี๋ยวลูกกห็ลับ นี่ทานเทศนเขาไปจิตก็
ตะลอมเขามาๆ ฟงเสียงเทศนทานกลอมเขาไปๆ แนวเลย นั่น 

เวลาทานเทศนเต็มที่จิตก็ลงเต็มที่เสียงทานเหมือนแววๆ อยูสูงๆ อันนี้เขาเปน
ที่พึ่งของตัวไดแลว แนนปง เสียงแววๆ สูงๆ ขนาดนั้นละฟงเทศน เทาที่ฟงมานี้เราพูด
จริงๆ ยกพอแมครูจารยมั่นนี่ละ พูดไดทั้งพอทั้งแมมันถึงใจ ดวยความเคารพเลื่อมใส
เทิดทูนทาน ทานเทศนนี้ไหลเลย นี่ละธรรมะออกจากใจโดยแท ภาคปฏิบัติ ปฏิบัติ
ตรงไหนรูตรงไหนเห็นตรงไหนเปนสมบัติของตนไปในตัวๆ เสร็จ ไมไดเหมือนเรา
เรียน เรียนมันเปนความจําไมไดเปนสมบัติของตัวเอง หลงลืมไปได ความจริงน้ีไมมีลืม 
ภาคปฏิบัติรูตรงไหนเห็นตรงไหนเปนสมบัติของตวัดวย เปดกวางออกๆ เร่ือยๆ 

ฟงเสียทานทั้งหลายอยากฟงเทศนภาคปฏิบัติ เรานี่ชาดวย เพราะฉะนั้นมันถึง
ไดไปอยางน่ันละ มันไมไดไปพุงทีเดยีวเลย มันไปชา ทีนี้มันก็รอบดานมันก็รูของมันไป
เร่ือยๆ เพราะมันไปชา เวลาฟงเทศนนี้เปนขั้นๆๆ ฟงเทศนทานเพลิน เร่ืองเวล่ําเวลา
ไมไดสนใจ สุดทายกายหายเงียบเลย มีแตความรูแนว นี่หมายถึงขั้นจติสงบ ผูอยูในขั้น
สงบพอทานเทศนนี้เหมือนแมกลอมลูกดวยบทเพลง เคลิ้มหลับเด็กๆ นี่จิตแนวลงถึง
จุด อันนี้เปนขั้นหนึ่ง 
 ทีนี้ถึงขั้นปญญา พอจิตออกกาวทางดานปญญาแลวไมอยูนะ ไมไดลงแนว จะ
ขยับตามๆ ทานกาวก็ตามเลยๆ ตามเรื่อยเลย ไมไดอยูนะ ตางกัน เขาถึงขัน้ปญญาแลว
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มันหมุนของมันไปตามเลย ไมอยู ผิดกันนะ เทศนทานไปตรงไหนๆ มันจะตาม
เร่ือยๆๆ เลย เพลินนะนั่น ที่ตามตามดวยความเพลินในธรรม ที่สงบก็สงบดวยความ
เพลินในความสงบของตน นั่นละฟงเทศนภาคปฏิบัติ 

เพราะฉะนั้นเรายอนไปแตกอนทานพดูในตําราวา เวลาพระพุทธเจาแสดงธรรม
จบลงเทวบุตรเทวดามนุษย ทานบอกหมดเลย สําเร็จมรรคผลนิพพานเปนแสนๆ ไมใช
นอยๆ ทานพูดไวในตํารา เชื่อทันทีเรา คือทานเทศนในคราวนี้จิตอยูในระยะนี้ก็ขยับ
ขึ้นๆ หลายครั้งตอหลายครั้งมันก็ถงึซี เพราะคนมากตอมาก ไมอยูในระดับเดียวกันจิต 
มีเหล่ือมล้ําต่ําสูงตางกัน ผูที่กาวไป พอกาวไปจวนนั้นแลวก็พุงออกเลย ๆ ทางนี้ก็ตาม
กันไปกอ็อกเร่ือยไปอยางน้ัน  

เชื่อทันทีเลยไดฟงเทศนพอแมครูจารยมั่น มันยอนไปเชื่อในตําราที่ทานเทศนไว
แลวเปนความจริงลวนๆ แตใจเรามันปลอมเต็มที่ มนัก็ยังลงใจไมได แตเวลาฟงเทศน
ไปนี้จิตมันขยับขึ้นเรื่อยนะ ขยับเรื่อยๆ ทีนี้มันจะไมพนไดยังไง จิตอยูในขั้นใดภูมิใดยิ่ง
ดานปญญาแลวมันยิ่งพุงๆ ตามเลย อยางที่พูดนี้ละ พอจิตไปถึงขั้นอัศจรรยที่วา นี่ถา
พอแมครูจารยยังมีชีวิตอยูไปเลาถวายทานมันจะไดสําเร็จเลยในครั้งน้ัน เราแนใจ 

คือจิตของเรามันสวางไสวมันอัศจรรยในตัวเอง จิตมีความผองใสก็ไมตองบอก
ละ มันอัศจรรยตัวเองจนรําพึงในตัวเอง เดินจงกรมอยูที่วัดดอยธรรมเจดีย ตอนเชาๆ 
เชามืดลงไปตั้งแตตี ๔ เดินทางจงกรมทางดานตะวันตกยาวไป ทีนี้จิตมันเกิดความ
อัศจรรย ความสวางไสวเบิกกวางออกหมดเลย จาอยูอยางน้ัน เราก็เลยรําพึงขึ้นมา โอย 
ทําไมจิตของเราถึงไดอัศจรรยเอานักหนา ดูใจนี้เหมือนกับตะเกียงเจาพายุ หลอดไฟ
มันจาอยูขางใน มันสองแสงออกไปจา 

ทีนี้เราก็มาเปนทีหลัง ถาเลาใหทานฟงในตอนนั้น คิดวามันจะผานไดในตอน
นั้นเลย พอไปถึงนี้แลว กระตุกทีเดียวมันก็เห็นโทษอันนี้ทันที ปลอยปงก็พุงเลย 
จากน้ันธรรมทานก็เตือนขึ้นมาวา ถามีจุดมีตอมแหงผูรูอยูที่ไหนนั้นแลคือตัวภพ ก็คือ
ตัวสวางไสวจาอยูนั้นละตัวจุด จุดผูนั้นละ ตอมแหงผูรูนั่นละสวางจาอยูนั้น นั้นแลคือตัว
ภพ ถาพอแมครูจารยยังมีชีวิตอยู กน็ั้นแหละตัวมหาภัยขึ้นทันทีเลยนะ นั้นละตัวมหา
ภัย มันจะรูทันที มันปดปุบแลวก็พุงเลย เราเสียดายมันเปนตอนหลังทานมรณภาพแลว 
แตแนใจวาถาทานจี้เขาไปตรงนั้น ก็เรากําลังเห็นคุณคามันเต็มที่ พอทานวานี้คือมหา
ภัยเทานั้นละ นั้นแลคือตัวภพตัวมหาภัย มนัจะปดทันทีเลย ขาดสะบั้นไปเลย เราแนใจ 
แตนี้มันมาเปนทีหลัง จึงมายอนหลังพิจารณาเสียดาย 

ก็มาเปนวัดดอยธรรมเจดียแหละ เวลาอัศจรรยในตอนเดือนกุมภาก็ไปเปนที่นั่น 
ไปเที่ยวทางนูนแลวกลับมาเดือน ๖ สามเดือนแหละกลับมาที่นั่น ขึ้นมาก็มาปลงกนัที่
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นั่นละที่วามันจานี่ วัดดอยธรรมเจดียมีแบบอัศจรรยอยูสองครั้ง ครั้งหนึ่งก็ครั้งที่
อัศจรรยตัวเองทีธ่รรมทานเตือน กลัวจะไปหลงตรงนั้น ถามีจุดมีตอมคือจุดแหงผูรูที่
สวางไสวนั่นละ นั้นแลคือตัวภพ ตัวภพคือตัวนี้ ถามีครูบาอาจารยจี้เขาไปนั้น นั้นแหละ
คือตัวมหาภัย เทานั้นละมันจะปดทนัทีเลย ขาดสะบั้นพุงเลย เวลามันเปนทหีลังของ
เจาของมันถงึรู พอมาเห็นโทษอันนี้ปบมันปดปุบนี้ขาดสะบั้นไปเลย นั่น ถามีผูมาจี้บอก
ตั้งแตนั้นมันจะไปตัง้แตนั้นเลย แตไมมีผูบอก 

ธรรมทานเตือนมันก็ยังไมเขาใจนะ ยังงงอยู บทเวลามันมาปลงตกแลวถึงมารูที
หลัง นั่นละการภาวนา วัดดอยธรรมเจดียเปนสองหน หนหนึ่งก็ที่วาอัศจรรยใจตัวเอง
เดือน ๓ พอเดือน ๖ ก็กลับมาปลงกันที่นั่น มจีุดมีตอมแหงผูรูอยูที่ไหนนั้นแลคือตัว
ภพตัวนี้ละ มันก็มาปลงกันตรงนั้นละ ลงตรงนั้นเลย คือจุดนั้นมันจุดแหงผูรู นั่นละตัว
ภพอยูที่นั่น พอปดอันนี้ออกแลวก็จาเลยไมมีเหลือ วัดดอยธรรมเจดียนี้มีแปลก
ประหลาดอัศจรรยถึงสองครั้งนะ ทีอ่ื่นไมปรากฏ ไปอยูทีไ่หนในปาในเขาเราก็ไปเสีย
พอ แตเวลามาเปนอัศจรรยก็มาเปนอยูที่วัดดอยธรรมเจดีย เปนสองครั้ง 

ครั้งที่อัศจรรยตัวเอง จิตมันสวางไสวมันจาครอบไปหมด โลกน้ีวางไปหมด 
เหลือแตนี้มันสวางจาอยูภายใน เหมือนตะเกียงเจาพายุที่มันสวางจาอยูภายในแกว
ครอบนะจิตดวงนี้ นั่นละคือตัวภพ แนะ ธรรมะทานกลัวติดทานบอก เราก็ยังจับไมได 
แตเวลาอันนี้แตกกระจายไปแลวมันถึงรูทีหลัง ออ นี่คือตัวภพ แนะ ก็อยางน้ัน 

การปฏิบัติใหพากันปฏิบัตอิยางน้ัน อยาพากันมาเรียนวิชาหมาในวัดนี้นะ เราไม
อยากไดยินไดฟง เราน้ีเรียกวาอาภัพมากไดลูกศิษยลูกหามา แทนที่จะมีความสงบ
รมเย็นสวางไสวภายในใจ มีตั้งแตฟนแตไฟ เรียนแตวิชาหมา มายกโทษยกกรณซึ่งกนั
และกัน คนนั้นเปนอยางนั้น คนนี้เปนอยางน้ี หัวใจตัวเองเปนมหาภัยมันไมไดดู มาเลย
เปนโรงสั่งสมวิชาหมากัดกันในวัด ภายในนี่ ในครัวนี่มันสําคัญมากนะ ผูหญิงน้ี
ปากเปราะ เก็บความรูสึกไวไมไดเลย อะไรออกๆ ออกเลยๆ แลวก็กระทบกระเทือน
กัน จําใหดีนะพวกนี้ เปนลูกศิษยของเราทั้งน้ันอยูในโอวาทที่เรากําลังสอนอยูเวลานี้ ให
เอาไปปฏิบัติ 

พระทานอยูนี้ทานไมมีเร่ืองอะไร ทาํไมฝายผูหญิงจึงมอียูไมหยุดไมถอย เปน
เพราะอะไร นี่ละคําวาอวดดีอวดเดน ก็คืออวดชั่ว อวดความลามกของตัวเองใหรูเสีย 
มันออกไปกระทบกระเทือนผูใด นั่นแหละคือตัวอันธพาลมันออกไป ยกโทษคนนั้นๆ 
คนนั้นไมดีอยางน้ัน คนนี้ไมดีอยางนี้ เจาของไมดีเทาไรไมดู ถาหันสติเขามาปบนี้มันจะ
รูทันทีเลย นี่มันเปนตั้งแตอยางน้ัน หาความสงบสุขจึงไมได พระทานมุงดูตั้งแตหัวใจ
ทาน ทานไมมีอะไรมีมากมีนอย แตฝายผูหญิงอยูขางในครัวมักเกิดเรื่องกันอยูเสมอ 
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เราผูปกครองฟงทั้งสองฝาย ฝายนั้นเปนฝายผูหญิง ฝายนี้เปนฝายพระฝายปฏิบัติ การ
ปฏิบัติการแสดงออกตางกันยังไงบาง ฝายผูชายทานเก็บความรูสึก ฝายพระทานเก็บ
ความรูสึกไมไดมีอะไรกระทบกระเทือนกันงายๆ ผูหญิงน้ีมันปากเปราะปากบอน 
เอะอะออกแลวๆ มีแตเร่ืองมาทะเลาะกัน ไมไดมาสั่งสมอรรถธรรม มาสั่งสมตั้งแตฟน
แตไฟเผาไหมซึ่งกันและกัน และถือวาตัววิเศษดวยเอาไฟเผาหัวอกตนเองและเผาหัว
อกคนอื่น นีม่ันมาหากิเลสนะ ไมไดมาหาอรรถหาธรรม 

ถาหาอรรถหาธรรมแลวความดีความชั่วจะแสดงออกที่จิต สตมิีอยูที่จิตจะรูกัน
ทันทีดับปบๆๆ ถาลงสติควบคุมอยูแลวมันจะออกไปไหนมนัจะรูทันที ถาไมมีสติเปน
บาไปวันยังค่ําก็ไมรู ไดนินทากาเล ไดเหยียบย่ําทําลายเขาดวยวาทะของหมาบาแลววัน
นั้นเพลินทั้งวัน เปนบาทั้งวันเพลินทั้งวันมันไมรูตัวนะ ถามีสติสตังแลวไปเพลินหาอะไร
กับใคร ใครก็มาปฏิบัติเพื่อแกไขดดัแปลงตัวเอง ถอดถอนกเิลสที่มีอยูในหัวใจของตน
ทุกคนๆ ลงตรงที่จิตนี้มนัจะไมออกไปยุงนะ อยูทีไ่หนจะสะดวกสบายไปหมด 

เร่ืองของใครเปนของใคร เร่ืองของเราเปนของเรา เวลานี้เรามาชําระเรา เรา
ไมไดมาชําระใคร มาชําระเราอบรมเราใหเปนคนดี ดูตัวอันธพาลที่เปนอยูกับจิตนี้ซิ ตัว
นี้ตัวอันธพาล พอตัวนี้สงบแลวโลกนี้วางเปลา พูดใหชดัเจน โลกน้ีวางเปลาหมด จิตตัว
เดียวนี้ละเปนอันธพาลขวางโลกธาตุไปหมดเลย พอกิเลสที่เปนตัวขวางโลกธาตุอยู
ภายในจิตขาดสะบั้นลงไปไมมอีะไร โลกน้ีวางเปลา 

อยางพระพทุธเจาทานสอนพระโมฆราช ถึงขั้นที่จะสอนอยางนี้ทานสอน เพราะ
ผูนี้จวนจะบรรลุธรรมแลว 

สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต 
อตฺตานุทิฏฐึ อูหจฺจ  เอวํ มจฺจุตฺตโร สิยา 
เอวํ โลก ํอเวกฺขนฺตํ  มจฺจุราชา น ปสฺสติ 
ดูกอนโมฆราช เธอจงเปนผูมีสติทกุเมื่อ ฟงซสิติทุกเมื่อ พิจารณาโลกใหเปน

ของสูญเปลาวางเปลา ถอนอตัตานุทิฏฐิความเห็นวาเราวาเขาซึ่งเปนกางขวางคอนั้น
ออกเสีย จะพึงพนจากพญามัจจุราชเสียได พญามัจจุราชจะตามไมถึงผูพิจารณาโลก
เปนของสูญเปลาแลว นั่นทานวาอยางน้ัน จิตใจของเรานี้มันขวางไปดวยขวากดวย
หนามดวยฟนดวยไฟ ไปที่ไหนจึงขวาง ขวางในตัวเองแลวออกไปขวางคนอื่น แลวตาง
คนตางมีฟนมีไฟดวยกันก็ขวางกันทั้งวัดทั้งวาหาความสงบไมได วัดหนึ่งๆ แทนที่จะมี
ธรรมเปนเคร่ืองทําความสงบเลยกลายเปนฟนเปนไฟมาเผากัน นี่ละคือมนัไมไดดูหัวใจ
ตัวเปนฟนเปนไฟ มันกม็ีแตกอฟนกอไฟไปเรื่อยๆ ใหพากันเอาไปพิจารณานะ 



 ๗

เราอกจะแตกแลวอยูในวัดนี้นะ อยาวาธรรมดา แตไมพดู เหมือนไมรูไมชี้ จะวา
เก็บความรูไมเก็บความรูสึกเพราะเราเปนอาจารย ใครดีใครชั่วยังไงเก็บมาบวกลบคูณ
หารดูเรียบรอย เก็บไวๆๆ เหมือนตุกตาไปไหน แตหัวใจนี้ประมวลเหตุการณตางๆ ที่
อยูในความดูแลของเราไวอยางเต็มที่ๆ เมื่อถงึเวลากาลที่ควรจะพูดยังไงจึงมาพูดดังที่
วาน้ีแหละ มันอกจะแตกแลวนะ ไปทีไ่หนมันไมไดระวัง จิตใจเก็บความรูสึกไมได ไมมี
สติมันเก็บไมไดละ ถาสติมีแลวเก็บไดทั้งน้ัน นี่มันไมมีสต ิ เพนพานๆ อยูดวยกเิลส
ตัณหาลากไปๆ ลากไปนี้ชนคนนั้น ลากไปนั้นชนคนนี้ สุดทายก็เปนโรงหมัดโรงมวยโรง
ฟนโรงไฟเผาไหมกันในวัดไมเกิดประโยชนอะไร ใหพากันจําเอา เอาละพอ 

(กราบเรียนใหทราบครับ รายการเครื่องอุปโภคบริโภค สําหรับหลวงตานําไป
สงเคราะหเวียงจันทน ประเทศลาว วันที่ ๒๓ กมุภาพันธ ๒๕๕๐  

ขาวสารเหนียว ๖,๐๐๐ ถุงๆ ละ ๑๒ กิโล ขาวสารเจา ๒,๖๐๐ ถุงๆ ละ ๑๒ 
กิโล ปลากระปอง ๑,๐๐๐ กลองๆ ละ ๑๐๐ กระปอง น้ํามันพืช ๑,๐๐๐ กลองๆ ละ ๑ 
โหล น้ําปลา ๑,๐๐๐ กลองๆ ละ ๑ โหล มามา ๒,๐๐๐ กลอง ขนมปง ๕๐๐ ปบ ขนม
ตุบตั๊บ ๕๐๐ กลอง มุง ๓,๐๐๐ หลัง เส่ือ ๓,๐๐๐ ผืน ผาขาวมา ๓,๐๐๐ ผืน ผาขาว 
๓๐๐ พับ ยาทัมใจ ๓๐๐ กลอง ยาธาตุส่ี ๑,๐๐๐ ขวด เส้ือยืด ๑,๐๗๕ ตัว ทั้งหมด 
๑๕ รายการ) 

เออ พอใจ ดูวาเปนพันๆ แลวเราพอใจ เปนหนึ่งๆ สองๆ ไมพอใจ นี่วาเปน
พันๆ ขึ้นไปเราพอใจ ก็ทําอยางนั้นซิทําแตละทีๆ (หลวงตาใหรถศรีวิไลไวคันหนึ่ง 
ตอนนี้รถเสร็จเรียบรอยแลว เขามาอยูนี้แลวครับ) อันนี้ไมไดขอละ ไปดูสภาพของรถ 
มีรถคันเดียวเราดูแลวใหทันทีเลย เอามาเอา 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

