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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

รุกขเทพรอฟงครูบาอาจารยสนทนาธรรมะกัน 
 จากกรุงเทพไปนครนายก จากนครนายกก็ไปถ้ําสาริกา ที่ไดไปทางนูนบอยๆ ก็
เกี่ยวกับพอแมครูจารยมั่นอยูที่ถ้ําสาริกา ถ้ําสาริกาเปนถ้ําที่พอแมครูจารยมั่นจําพรรษา
ดูเหมือน ๓ พรรษาละมัง อยางน้ันละทานอยู ไปหาอยูซอกแซกซกิแซ็กที่โลกเขาไม
ปรารถนา ทานไปอยู งูเหลือมกับทานรูสึกจะเปนเหมือนวาเปนเพื่อนกันเลย คูพึ่งเปน
พึ่งตายกัน งเูหลือมใหญถ้ําสาริกา ทานเลาใหฟงวาทานกําลังนั่งฉันจังหันอยูนี้ งูเหลือม
มันก็ออกมาขางหลังทาน ตอนฉันจังหันนะ งูเหลือมตามธรรมดามันไมออกเที่ยว
กลางวัน แตที่ถ้ําสาริกามันไปไดทุกเวลา เล้ือยมา ทานนั่งอยูนี่ พวกคนเขาตื่นเตนกัน 
งูๆ งูเหลือมใหญๆ ชางหัวมันซิทานวา เราก็อยูของเรา เขาก็ไปของเขา เขาเลื้อยไปขาง
หลังทานนั่นแหละตอนจังหัน อยางน้ันนะ สัตวมันก็ยังรูจักทีน่ากลัวไมนากลัว 

ถ้ําสาริกา ทราบวาทานจําพรรษาที่นั่น ๓ พรรษา เหมาะสมมากาเชียว ทานไป
อยูที่ไหนเปนอยางน้ัน โลกเขาไมปรารถนาแตทานไปอยู ทานไปไดความแปลก
ประหลาดอัศจรรยหลายอยางนะอยูถ้าํสาริกา จิตรวมใหญเปนครั้งแรกก็ถ้ําสาริกา กวา
จะขึ้นไปทานถามทางทีจ่ะขึ้นเขา พวกโยมแถวนั้นเขาหามไมใหขึ้น วาถ้ําสาริกาพระตาย
ได ๔ องคแลว ทานจะขึ้นไปทําไม เขาวางั้น ทานพูดถอมตนเสมอวาจะขอขึ้นไป 
จนกระทั่งเขาวา นี่ทานจะตายเปนองคที่หาหรือ 

องคที่เทาไรก็ไมวาแหละ แตขอใหขึ้นไปดูเสียกอน นาอยูก็อยู ไมนาอยูก็ลงเสีย 
ทานวา สุดทายเขาก็เลยตองไปสง เพราะยังไงทานก็จะขึ้นทาเดียว เขาถามวาทานจะไป
ตายเปนองคที่หาเหรอ องคที่เทาไรก็ตาม ความเปนกับความตายอยูกบัเราทุกคนนั่น
แหละ ขอขึน้ไปดูเสียกอน ขึ้นไปเลยทานอยูเสีย ๓ พรรษา ทานไมเห็นเปนองคที่หา 
นั่นละที่วาผีใหญแบกตะบองมาจะฆา มาตีทาน อยูบนเขาลูกนั้น ภายหลังมาถวายตัว
เปนศิษย ภูเขาแถวนี้ บริเวณของผีใหญตัวนี้ครอบหมด นครราชสีมา นครนายก เขา
เปนเจาอํานาจ เขาเปนนายพวกผีทั้งหลาย 

เวลาเขามาจะมาตีหลวงปูมั่น เลยมาหมอบที่นั่นคืนนั้น ไมมีอะไรชนะธรรมได 
ธรรมเลิศเลอ จะเขามาตีทานก็เลยอบรมสั่งสอน เลยยอมรับกราบเปนลูกศิษย ทีนีลู้ก
ศิษยลูกหาที่อยูในเขตโคราช นครนายกที่ไหนบริเวณนั้น เขาเปนใหญทั้งหมด เมื่อเขา
เปนลูกศิษยแลวผีทั้งหลายก็เปนลูกศิษยทั้งหมด ทานเลาใหฟงเองหลวงปูมั่น 

ความรูทานพิสดารมาก เกี่ยวกับพวกเปรตพวกผี หลวงปูมั่นเรา อันนี้คงจะเปน
ลวดลายของโพธิสัตวที่จะเปนพระพุทธเจาแหละติดมา ทีแรกทานปรารถนาพุทธภูมิ 
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ทานจะขอเปนพระพุทธเจา เวลาภาวนาจิตจะเขาดายเขาเข็มเมื่อไร สายโพธิญาณจะ
ผานมา พอผานมาทานก็เสียดายโพธิญาณที่จะเปนพระพุทธเจา แลวก็ถอยเสีย พอจิต
จะเขาดายเขาเข็มทีไร สายโพธิญาณหากผานมา แตความตองการจะพนทุกขยิ่งหนกั
เขาๆ สุดทายก็ขอเปลี่ยนจากสายโพธิญาณไปเปนสาวก พอเปลี่ยนแลวจิตก็ผึงเลยทาน
วา อันนี้ยังไมไดรับลัทธพยากรณ คือยังไมมีพระพุทธเจาองคใดทรงทํานาย วาผูนี้จะได
เปนพระพุทธเจาในครั้งนั้นกัปนั้นๆ ทานยังไมไดรับลัทธพยากรณ จึงยังเปล่ียนได ถา
ลงไดรับลัทธพยากรณจากพระพทุธเจาองคหนึ่งองคใดแลว อยางไรก็เปลี่ยนไมได 
แนๆ 

ทานเคยปรารถนาเปนพระพุทธเจา เพราะฉะนั้นความรูแปลกๆ อันเปน
ลวดลายของศาสดาจึงมีติดมา ถาเปนพระพุทธเจาแลวก็จาเลย แมเชนนั้นก็ยังมี
ลวดลายติดมา ความรูแปลกๆ ตางๆ ทานเห็นหมดนั่นแหละ อยางผีใหญแบกตะบอง
ใหญมาจะมาตีทาน ทานยกธรรมขึ้นรับ...หมอบเลย แลวบอกหมดบรรดาผีแถวนั้น เขา
เปนนายผี เลยยอมรับหมดเลย ทานเห็นกระทั่งผี สอนกระทั่งผ ี

ผูเชี่ยวชาญๆ ทางเปรตทางผี เทวบุตรเทวดา หลวงปูมั่นนี่เชี่ยวชาญมากทีเดียว 
รองลงมาก็ทานอาจารยฝน เกงนะ ตอนนั้นทานขึ้นไปเราเตรียมแลว ธรรมดาครูบา
อาจารยองคใดที่เปนลูกศิษยผูใหญของทานไปกราบเยี่ยมทานที่หนองผือ เราจะจอ
ตลอดเลย ครูบาอาจารยองคนี้ที่เปนลูกศิษยของทานๆ มาหาทานแตละองคๆ ทานจะ
ปฏิบัติตอทานเหลานี้อยางไรบาง เราจะไมหนีเลย ติดแนบ คอยสังเกตตลอด ไมซ้ํากัน
นะลูกศิษยลูกหาองคนี้มาทานปฏิสันถารตอนรับอยางหนึ่งๆ ทั้งกิริยาภายนอก ทั้งดาน
อรรถธรรมภายในจะไมเหมือนกัน 

วันนั้นพอทานขึ้นไปเราขึ้นไปอยูกอนแลว ขึ้นไปทานก็กราบลง พอกราบลงแลว
ทานยิ้มๆ เออ มันหอมอะไรนา ทานวางั้นนะทานอาจารยฝน เอ มันหอมอะไรนาแต
ไมใชธูป ทานวางั้น ทางน้ันตอบรับแลว เออ ใชแลว นั่นเห็นไหม ทานวาใชแลว แตเรา
ยังตาบอดอยู ทานยิ้ม เอ นี่มันหอมอะไรนาแตไมใชหอมธปู ทางนั้นทานตอบแลว เออ 
ใชแลว เราก็จับเอาไว ไดโอกาสจะกราบเรียนถามทาน 

พอไดโอกาสก็กราบเรียนถามละที่นี่ ที่ทานอาจารยฝนทานกราบแลวทานยิ้มๆ 
วาหอมอะไรนาแตไมใชหอมธปู นั่นหมายความวายังไง โอย พวกรุกขเทพมาเต็มอยูนั่น 
จะมารอฟงเทศนครูบาอาจารยสนทนาธรรมะกัน นั่นทานตอบ...หลวงปูมัน่นะ ที่ทานวา
ใชแลวคือทานรับกันแลว พวกรุกขเทพเต็มเลยแถวนั้น มาคอยฟงอรรถฟงธรรมทาน 
ทานตอบกันวาใชแลว ทางนี้วาหอมอะไรนาแตไมใชหอมธูป..ทานอาจารยฝน ทางนั้น
วา เออ ใชแลว พอไดโอกาสจึงถามทาน ทานวาพวกรุกขเทพมารอฟงเทศน 
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พระอะไรที่ไปขวางพระพักตรพระพทุธเจาอยูนั้น เทวดาเขาดูถูก เขาลอมอยูนั้น
เขาอยากเฝาพระพุทธเจา อยากเห็นพระพุทธเจา ทางนี้ยังเกงกางๆ อยูขวางหนา ดูวา
เปนพระอุปวาณะ จนทานไดไลหนี พวกเทพเขาดูถูก เขายกโทษวามาขวางหนาทําไม 
ไลพระอุปวาณะนี้ออก พวกนั้นเขารอเฝาพระพทุธเจา อยากพบอยากเห็นอยากกราบ
ไหวทาน แตพระอุปวาณะเกงกางๆ ขวางหนาอยูนั้น พระพุทธเจาไลออก ทางนี้เห็น
แลวพวกเทพ ทางพระอุปวาณะยังไมไดเร่ือง ตองถูกขับไลออก ตางกันอยางน้ันละ
คนเรา 

ทานอาจารยชอบก็เกงอยู ทางพวกเทวดาพวกเปรตพวกผี หลวงปูชอบเกงอยู
นะ หลวงปูฝน หลวงปูชอบ หลวงปูฝนนี่เดนมากอยู จากน้ันกห็ลวงปูชอบ องคเหลานั้น
ทานก็มีบางแตทานไมคอยพูด คือเปนตามภูมินิสัยวาสนา แตสําหรับทานอาจารยมั่นนี้
ยกใหเลย เกงมากรอบดาน คิดดูซทิานวาทานมาอยูหนองผือนี้ พวกเทวดาทั้งหลายมา
ฟงเทศนไมมาก ไมเหมือนอยูเชียงใหม เชียงใหมนี่ตอนรับแทบทุกคืน พวกเทพจาก
สวรรค ๖ ชั้นมา ทาวมหาพรหมก็มา ทานอยูเชียงใหม แตมาอยูหนองผือนี้พวกเทพ
ทั้งหลายไมคอยมา นานๆ มาที มาเปนกาลเปนเวลา เชน วันวิสาขบูชาหนึ่ง วัน
เขาพรรษาหนึ่ง วันออกพรรษาหนึ่ง พวกเทพทัง้หลายจึงมา แตอยูเชียงใหมไมเลือก 

ทานอยูในเขาลึกๆ ตอนรับพวกเทพทัง้น้ัน กลางคืนทานไมไดวางทานวา 
ตอนรับพวกเทพมาฟงเทศนทาน ที่ทานแสดงไวในตําราวาประมาณ ๖ ทุม แกปญหา
และเทศนสอนเทวดา...พระพุทธเจานะ แตเวลาทานพูดทานวา ออ นั่นทานพูดเปน
สวนกลางเอาไว ถาที่สงัดประมาณ ๔ ทุมมาแลวทานวางั้น พวกเทพมาแลว คือสงัด 
เดี๋ยวนี้มันสุดวิสัยของพวกชาวพทุธเราที่จะรูจะเห็นและเชื่อถือได แตไมสุดวิสัยสําหรับ
ทานผูปฏิบัติ เพราะส่ิงที่จะรูจะเห็นมันรับกันอยูตลอด ใครมีนิสัยสามารถปรับเขาไปมัน
ก็เห็นเลย เพราะสิ่งเหลานี้มีอยูตลอด ถาไมมมีนัก็ไมรู ไมมเีครื่องรับ เหมือนอยางเขา
รับวิทยุกันทั่วโลกเดี๋ยวนี้ ถึงกันหมด แตกอนก็ไมเคยไดยิน เดี๋ยวนี้ถึงกันหมดแลว เมื่อ
มีเครื่องรับกันก็ถึง ถาไมมีเครื่องรับก็เหมือนไมม ี

แตส่ิงเหลานี้ทานไมคอยพูดกันนัก ตองเปนโอกาสที่วาเร่ืองราวไปสัมผัสทานถึง
จะนํามาพูดบางเล็กนอย ที่ทานพูดอยางจริงอยางจังกพ็วกสมาธิ ปญญา วิชชา วิมุตติ 
ทานพูดตั้งแตเร่ืองจิตตภาวนา จิตกาวเขาสูขั้นใดภูมิใด ทานพูดแตอยางน้ีสนทนา
ธรรมะกัน 

วันนี้วันที่ ๒๑ ดูวาวันที่ ๒๒ ฟาหญิงทานจะเสด็จ ประทับคางคืนหนึ่ง วันที่ ๒๓ 
ทานก็เสด็จกลับ เราก็ไปเวียงจันทน ของเต็มศาลาแหละที่จะขนไปเวียงจันทน เมื่อเชานี้
เดินผานเห็นเต็ม ของเขาเอามาเต็มไปหมด สงเคราะหโลกก็สงเคราะหอยางน้ันแหละ
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จะวาอะไร มีอะไรสงเคราะหกันไปๆ เรานี่เรียกวาแบหมดแลว เราไมเอาอะไร มีแต
สงเคราะหโลกทั้งนั้น ไดมามากนอยเทาไรเปดตลอดเวลา ที่จะกําอยางน้ีไมมี เราเองเรา
บอกตรงๆ เราไมมี ไปทีไ่หนก็เพื่อสงเคราะหโลกทั้งนั้น ธาตุขนัธอันนี้เมื่อยังพอเปนไป
อยูก็ตองอาศัยกันเปนธรรมดา ตายไปแลวก็ไมไดอาศัยคนอื่น อาศัยบุญกรรมของ
ตัวเอง 

ใครสรางบุญสรางกรรมไวมากนอย นี่ละจะเปนที่พึ่งเปนพึ่งตายของจิตดวงนี้ ได
ยึดไดเกาะอนันี้ละไป ถาเปนฝายชั่วก็ดึงลงๆ ถาเปนฝายดีก็ฉุดขึ้นๆ เพราะฉะนั้นนรก
กับสวรรคพรหมโลกนิพานจึงมีอยูเหมือนกัน ทางนรกก็เปนฝายต่ําที่กิเลสฉุดลากลงไป 
ทําแตความชั่วชาลามกตายแลวก็ดิ่งลงเลย ผูที่ทําความดีก็ทําแตความดี ตายแลวบุญ
กุศลก็ฉุดขึ้นเลย เมื่อถึงที่สุดคือนพิพานก็ขาดสะบั้นไปเลยไมมีอะไรเหลือ 

นิพพานเปนสิ่งที่สุดวิสัย แมที่สุดชาวมนุษยเราชาวพุทธก็ไมมีใครจะเชื่อ ไม
อยากเชื่อ วานิพพานวาความพนทุกขเปนสิ่งทีสุ่ดวิสัยไปหมด แตทานผูปฏิบัติธรรม
ทานกระหยิ่มยิ้มยอง ควาผิดควาถูก นิพพานเหมือนวาอยูชั่วเอื้อมๆๆ กับผูปฏิบัติ มัน
เกี่ยวโยงถึงกัน มันดึงดูดถงึกัน เพราะฉะนั้นเวลาทานประกอบความเพียร ถึงขัน้
นิพพานอยูชัว่เอื้อมๆ นี้ เรียกวาเปนความเพียรอัตโนมัติ ความเพียรอัตโนมัตินี้จะหมุน
ตัวไปเอง แกกิเลสแกไปเอง 

แตกอนกิเลสผูกมัดสัตวโลก มันผูกมัดโดยอตัโนมัติของมัน ทุกตัวสัตว เอะอะ
กิเลสจะจูงๆ ทีนี้เวลาธรรมแกกลาดวยการประพฤติปฏิบัติบําเพ็ญมาแลว ทีนี้ธรรมจะ
แกนะแกกิเลส พอถึงขัน้อัตโนมัติแลวที่นี่แกกิเลสเองไมตองบังคับ ธรรมแกกิเลสฆา
กิเลสจะหมุนไปเองอยางเดียวกัน จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นหมดแลวก็ยุติเอง ใหพากัน
จําเอา เราพูดตรงๆ เราถอดออกจากหัวใจเรามาพูดนะ เราไมไดโอไดอวด ปฏิบัติธรรม
ธรรมเปนของจริง ผูปฏิบัติจริงทําไมจะไมรูจริง ถาอยางน้ันธรรมพระพุทธเจาก็เปน
โมฆะสอนโลกไมเกดิประโยชนซิ นี่บรรดาสัตวทั้งหลายไดพนจากทุกขเพราะธรรม
พระพุทธเจามีจํานวนมากขนาดไหน เมื่อเชื่อแลวทําลงไป มันหากรูในตัวเองๆ 

เวลากิเลสฉุดลาก ไปทีไ่หนมีแตกิเลสฉุดลากๆ ตะเกียกตะกายบึกบึนไปหลาย
ครั้งหลายหน นานเขาๆ ธรรมมีกาํลังธรรมก็คอยฉุดลากละที่นี่ ตอจากนั้นไปธรรมมี
กําลังมากแลวธรรมฆากิเลสโดยอัตโนมัติ เคยไดยนิไหมคํานี้ เอา พูดเสียใหมันชัดถอด
ออกมาจากหัวใจมาพูดนะ เวลาธรรมมีกําลังมากแลวแกกิเลสโดยอัตโนมัติ ฆากิเลส
โดยอัตโนมตัิ อยูที่ไหนฆาตลอด เหมอืนกิเลสทําลายสัตวโลกโดยอัตโนมัติของมัน พอ
ธรรมมีกําลังแกกลาแลวทีนี้ฆากิเลสเปนอัตโนมัต ิ อยูที่ไหนก็ตามจะเปนเรื่องแกกิเลส
ทั้งนั้น 
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ตา หู จมูก ล้ิน กาย สัมผัสสัมพันธกบัอะไรเพื่อแกกิเลสทั้งหมด อยูเฉยๆ ก็แก 
จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแลวยุติเอง ธรรมจักรที่หมุนตลอด หมุนแกกิเลส
ตลอดเปนอตัโนมัติไมมใีครบอก บางทีไดร้ังเอาไวมันพิลึกพิล่ัน มันดูดมันดื่ม ดดูดื่มที่
จะพนจากทกุข ใหหลุดพนอยางรวดเร็ว นั่นละความเพียรเปนอัตโนมัติ อยางทีท่าน
แสดงไววา พระโสณะทานประกอบความเพียรจนฝาเทาแตก เราเห็นในตํารา แตเราก็
ฟงเปนธรรมดา จะวาเชื่อก็ยังไมใช ไมเชื่อกไ็มแนใจ เวลาปฏิบัติไปๆ ถงึขั้นมันรับกัน
แลวไมตองบอกก็เชื่อเอง ที่วาพระโสณะทานประกอบความเพียรเดินจงกรมจนฝาเทา
แตก 

คือฝาเทานี่มันหนา หนังหนา ทีนี้เดินไมหยุดไมถอยก็คอยบางเขาไปๆ ทะลถุึง
เนื้อ นั่นเรียกวาฝาเทาแตก ไมใชมันแตกอยางน้ีนะ มันทะลุเขาไป บางเขาไปๆๆ แลวก็
ถึงเน้ือ พอถึงเน้ือแลวก็เรียกวาฝาเทาแตก เอายันกันเลยที่นี่ เราก็ไมเคยคิด แตวาเรา
มาเปนในเราแลว เปนอยางน้ันนะ ถาลงไดเขาทางจงกรมแลวไมรูจักเวลาออก 
จนกระทั่งกาวขาไมออก มันเดินเสียจนกระทั่งกาวขาไมออกหมดกําลัง เออ เอาละหยุด 
ไมหยุดยังไงมันไปไมได นั่นละเปนเวลาหยุดเดินจงกรม จิตมันไมไดออกไปนี่ มันจะ
หมุนอยูภายในฆากิเลส กิเลสอยูภายในใจ ธรรมะอยูภายในใจฟดกันอยูภายในใจ 

เดินจงกรมนี่ตามืดนะ เวลาเดินจงกรมไปเดินไปนี่ตามองไมเห็น คือจิตไมออก
มันหมุนอยูภายใน เดินซุมซามๆ เขาปา มีแตเดินไปเฉยๆ ทางจิตกับกิเลสมันหมุนกัน
ตลอด ฟงใหชัดเสีย นี่ถอดออกมาจากหัวใจมาพูด เวลาเดินจงกรมคนเขาไปเห็นเขาจะ
วาบาละ คือมันไมสนใจกับรางกาย ความเคลื่อนไหวรางกายไปยังไงไมสนใจ มันสนใจ
อยูเฉพาะระหวางกิเลสกับจิตฟดกันอยูภายในใจนั่น มันหมุนตลอด ทีนี้ตามืดมัวมองไม
เห็น คือจิตเขาขางในแลวตาก็ฝาฟางไป ทีนี้เดินซุมซามเขาในปา เอา ปา ถอยออกมา 
เดินซุมซามแลวเขาปาอีก คือจิตไมออก มันหมุนอยูภายใน 

นั่นละที่วาฝาเทาแตก ถาลงไดเขาทางจงกรมแลวไมรูจักออก จนกระทั่งกาวขา
ไมออกน่ันละเปนเครื่องตัดสินกัน มันเหนื่อยพอแลวก็หยุดสักทีหนึ่ง นี่ละพระโสณะ
ทานวาประกอบความเพียรจนฝาเทาแตกเชื่อทันทีเลย เพราะถาลงไดเดินจงกรมแลว
มันไมหยุด จิตหมุนอยูภายในตลอด ไมสนใจกับเชาสายบายเย็นอะไร ความเหน็ด
เหนื่อยเมื่อยลาไมสนใจ จนกระทั่งกาวขาไมออกก็รูวาเหน่ือยแลว ทีนี้วันนี้ก็เดิน
กลางคืนก็เดินกลางวันก็เดิน หลายวันหลายคนืมันจะไมแตกไดยังไง มันบางเขาไปๆ 

อันนี้ก็เราทําแลว แนะ มันเชื่อทันทีนะ ใหมันเปนกับตัวเองมนัเชื่อ ถาไมเปนกับ
ตัวเองไมเชือ่ นี่เปนแลว ตองขออภัย ไดดูฝาเทานะเวลาหยุด มันเหนื่อยเต็มที่แลวก็มา
นั่งมาฉันน้ํา ออกรอนเหมือนไฟลน เอ เปนยังไงฝาเทามันแตกหรือ มองดูก็ไมแตก แต
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เอามือลูบคลําอยางน้ี โอย เสียว เสียวเจ็บมันกําลังจะทะลุ เทานี้ก็เปนพยานแลว ฝาเทา
เราไมแตก แตถากิเลสไมแตกมันจะแตกแนๆ นี่กิเลสแตกเสียกอนฝาเทาก็ฟนขึ้นมา 
ทานเอากระทั่งฝาเทาแตกกิเลสยังไมแตก อันนี้กิเลสแตกฝาเทายังไมแตก แตเปน
พยานกันที่วา มาลูบอยางนี้มันเสียวหมด ฝาเทามันบางพอแลว บางที่สุด จากน้ันก็ทะลุ
ถึงเน้ือ พอถึงเน้ือแลวเขาเรียกวาฝาเทาแตก นี้ยังไมทะลุ พอลูบคลําอยางน้ีเสียวเจ็บ 
กําลังจะแตก นี่คือความเพียรอัตโนมตัิ ถาลงไดเดินจงกรมแลวไมรูจักหยุดจนกาวขาไม
ออก นั่นละตัดสินกันตรงนั้น ไปไมไดแลวก็พักเสียกอน 

นี่ละอํานาจของความเพียรอํานาจของธรรมถาลงไดลากและจูง ไดฆากิเลสแลว
ไมมีถอยเหมือนกัน เวลากิเลสมีอํานาจมันบีบหัวใจสัตวโลกก็เหมือนกนั เปนไปทาง
กิเลสทั้งหมด ตา หู จมกู ล้ิน กาย ใจ เอามาใชเพื่อกิเลสทั้งหมด ทีนี้เวลาเขาเปนธรรม
แลว ธรรมมีกําลังแกกลา ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เปนเครื่องมือฟดกิเลสทั้งน้ันฆากิเลส
ทั้งหมด นั่น ใหมันเห็นในเจาของมันก็หายสงสัยเอง ถาไมรูไมเห็นแลวสงสัยอยูนั้น
แหละ อยางที่เราอานพระนิพพาน พระพุทธเจาเปนผูตรัสรูพระนิพพาน ทรงแสดงเรื่อง
พระนิพพานออกมา ไอเรามีแตหูหนวกตาบอดไปอาน นิพพานนั้นมีพระพุทธเจาสอน
ไว แตไอตาบอดนี้มันมหีรือไมมีนา ดีไมดีไมมีไมเชื่อ นั่นเห็นไหม บทเวลามันเปดขึ้น
แลวมีมาตั้งแตเมื่อไร นั่น มันเปดขึ้นหัวใจมันก็ยอมรับพระพุทธเจา ถายังไมเปดไม
ยอมรับ 

ธรรมะพระพุทธเจาสดๆ รอนๆ ขอใหพี่นองทัง้หลายปฏิบัติ  ไมมกีาลสถานที่ 
เวล่ําเวลา ทานวา อกาลิโกๆ เปนไดทั้งฝายกิเลสและฝายธรรม กิเลสทําใหเกิดเมื่อไร
ไดทั้งนั้นเกิดได ธรรมจะทําใหเกิดใหมีไดทัง้น้ัน ทานจึงเรียกวา อกาลิโกๆ ไมมกีาล
สถานที่เวล่ําเวลาใดมาทําลายความเพียรของเราเพื่อความดีงามได ทําชั่วก็ไดชั่ว
ตลอดไป ทาํดีไดดีตลอดไป พากันจดจําเอา เราก็ยิ่งแกลงไปทุกวันๆ แทนที่จะหวง
ตัวเองเรื่องธาตุเร่ืองขันธ เราพูดตรงๆ บอกเราไมมี หมดโดยสิ้นเชิง แตจิตมันอยูกับ
โลก อยูดวยความเมตตา เพราะฉะนั้นจึงไปโนนไปนี้ ไปเพราะอะไร เพราะอํานาจความ
เมตตา มันหากดึงดูดเมตตา ไปที่นั่นไปที่นี่ชวย เจาของไมสนใจนะ เปนตายไมสนใจ 

นี่ถาหากวาไมมีประโยชนแกโลกแลวไปแลวนะนี่ จะอยูหาอะไร อยูแบกธาตุ
แบกขันธ พาอยูพากินพาขับพาถายพาหลับพานอนเปนทุกขขนาดไหน กิเลสส้ินจากใจ
แลวใจไมมีทุกข แตมาแบกธาตุขันธที่เปนกองทกุข รับผิดชอบอยูนี้มันกท็ุกข สลัดปวะ
เดียวไปเลย ทุกขอะไร ขาดสะบั้นลงไปเลยทุกขไมมี นั่น แตก็ทนเอา เพราะเห็นวา
น้ําหนักที่ชวยโลกนี้เปนประโยชนยังมีอยูในธาตขุันธอันนี้ เอา ทนไป ถาหากวาธรรมดา
แลวเสมอกัน จากเสมอแลวไปเสียดีกวา แบกทาํไมแบกธาตุขันธอันนี ้ ทานทั้งหลาย
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พิจารณาซิ เมื่อมันเปนอยางน้ีไมตองไปถามใครละ มันเปนอยูในใจนี้ พระพุทธเจากบั
ใจดวงนี้เปนอันเดียวกัน เพราะฉะนั้นจึงวาทานผูใดไดตรัสรูเปนพระอรหันตขึ้นมาผางนี้ 
อยูทามกลางแหงพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายทนัทีเลย นั่น ไมไดวากอนวาหลังนะ 
พอบรรลุธรรมปงเทานั้นเปนอันเดียวกันเลย ไมวาใครมากอนใครมาหลัง 

ฝนตกจากฟาลงมหาสมุทรทะเลหลวงเปนน้ํามหาสมุทรเหมือนกันหมด ไมมีฝน
เม็ดไหนหาไหนตกทหีลังจะตกกอนตกหลังไมม ี เปนแมน้ํามหาสมุทรอยางเดียวกัน นี่
จิตเมื่อเขาถงึขั้นบริสุทธิ์แลวก็เหมือนกัน ผางเขาไปเทานั้น อยูทามกลางพระพุทธเจา
และสาวกทั้งหลายโดยถายเดียว ในขณะนั้นทันทีเลย พากันจดจําเอา นั่งภาวนาสติเปน
สําคัญ อยาปลอยสติ เร่ืองสตินี้เปนพื้นฐาน ขอใหตั้งสติรูอยูกับจิต เชนเราบริกรรมพุท
โธใหรูอยูกับพุทโธ กเิลสจะเกิดไมได มันจะหนาแนนขนาดไหนเกิดไมไดกิเลส สติ
ครอบไวหมดๆ 

ทีนี้เวลาสติครอบไปทุกวันทุกเวลา จิตใจไมมอีะไรรบกวนคอยสงบลงๆ พอสงบ
แลวความสะดวกสบายปรากฏขึ้นมา จิตมีความแนนหนามั่นคงเทาไรความ
สะดวกสบายยิ่งหนาขึ้น สติยิ่งดีๆ กิเลสหมอบลงๆ สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา สติจําตอง
ปรารถนาในที่ทั้งปวง อยางพระพทุธเจาสอนพระโมฆราชก็บอกเหมือนกัน สฺุญโต 
โลกํ อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต ดูกอนโมฆราช เธอจงเปนผูมีสติทุกเมื่อ ฟงซิทุก
เมื่อ พิจารณาโลกเปนของสูญเปลา ถอนอตัตานุทิฏฐิความเห็นวาเราวาเขาซึ่งเปนกาง
ขวางคอออกเสีย จะพึงขามพนจากพญามัจจุราชเสียได นั่น ใหมีสติ 

สําคัญอยูที่สติการประกอบความเพียร ถาสติไมดคีวามเพียรก็ไมดี สติขาดปบ
ความเพียรขาดปุบ ถาสติยังติดแนบกันอยูกิเลสจะเกิดไมได กิเลสจะหนาแนนขนาด
ไหนเหนือสตไิปไมได สติบีบบังคับ กิเลสมีอยูก็ไมแสดงตัว ตอไปสตินี้กห็นาแนนขึ้นๆ 
กิเลสคอยหมอบลงๆ ความสงบรมเย็นความแนนหนามั่นคงของใจ ความสุขความ
เจริญจะแนนหนาขึ้นภายในใจ จากนั้นปญญาออกกระจางแจงไปเลย คําวาปญญาๆ 
พูดในแบบแผนในตํารับตํารา ถาเจาของไมเห็นเองมันไมไดเชื่อสนิทใจละคนเรา พูด
พระนิพพานก็นิพพานเถอะนะ ถาจิตยังไมเปน พอจิตเปนผางเทานั้นหมอบราบ 
พระพุทธเจานิพพานที่ไหน นั่น อยูกับอันนี้เลย พระพุทธเจาองคใดก็ตาม พระสาวก
อรหันตองคไหนๆ.นิพพานที่ไหนนะ อยูนี้เปนอันเดียวกันแลว ไปนิพพานที่ไหน นั่น 
พากันจําเอานะ เอาละพูดเทานั้นละเหนื่อย 

(หมอสานิตยและครอบครัว ๑,๐๐๐ บาทครับ) เออ หมอสานิตย หมอมักจะ
หันเขาสูวัดสูวานอยมากเราพูดจริงๆ มันอาจจะมอีันหนึ่งแฝงอยูในใจ คือหมอเรียนวิชา
ทางสรีระศาสตร ทางสรีระศาสตรกับพระพุทธเจาวิชาไปแขนงเดียวกัน แตวิชาสรีระ



 ๘

ศาสตรของหมอนี้เขาเพื่อความแกโรคแกภัย ประสาทสวนตางๆ รางกายสวนตางๆ อัน
ไหนๆ สวนไหนทํางานยังไงๆ พวกแพทยเขาเรียนทางนี้ สวนพุทธศาสตรเรียนเพื่อรูกฎ
ของมันโดยลําดับ ตั้งแตอสุภะอสุภังปาชาผีดิบขึ้นไป ถงึกฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา 
ปลอยวางพรึบหมดไป ตางกันอยางนี้ คนหนึ่งเรียนเพื่อแกกิเลส พุทธศาสนาเรียนสรีระ
ศาสตรเพื่อแกกิเลส สวนพวกหมอเขาเรียนนั้นเพื่อแกโรคแกภัย ตางกันอยางน้ี แตทีนี้
อาจจะทะนงตัววาเรียนสรีระศาสตรคลายกับพุทธศาสนาแลวก็วาสูงไปแลว อาจทะนง
ตัวก็ไดทีไ่มคอยเกี่ยวของกับวัดกับวา ความจริงเปนอยางน้ี มันคนละโลก เรียนเทาไร
มากเทาไรก็ตาม ก็เรียนเพื่อแกโรคๆ ไมไดแกกิเลส เหมือนเรียนสรีระศาสตรของธรรม
นะ ตางกันอยางน้ี 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

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

