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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาเปนในเราถึงรู 
 (ไฟไหมศาลาวัดปากลางโนนภูเจาคะ) เอ โนนภูนี่จะเปนวัดที่นําพอแมครูจารย
ออกมาคางที่นั่นกอนที่จะไปมรณภาพที่สกลนคร คือเอาทานออกมาจากวัดหนองผอื 
หามมา ไมใหกระทบกระเทือน ทานบอกตรงๆ วาเราจะไมตายที่หนองผือ ถาตายที่นี่
จะลําบากลําบน ทําความฉิบหายวายปวงใหแกสัตวไมนอย จะไปตายทางสกลนคร เขา
มีตลาดลาดเลเปนบริเวณกวางขวาง ติดตอซือ้ขายได ไมทําความฉิบหายแกสัตว
ทั้งหลายมากเกินไป ทานบอกตรงๆ เลย ถาตายที่นี่สัตวแหลกหมดแถวนี ้ทางโนนเขามี
ตลาด นั่นละจึงมาพักอยูที่วัดกลางโนนภูตั้ง ๙ วัน ๑๐ วัน 

พอพดูถงึตอนนี้เราโมโหไมถอยนะ ไมทราบเปนยังไงทกุวันนี้ยังโมโห ก็เราเปน
ผูที่หมุนเหมือนกงจกัรอยูสําหรับพอแมครูจารยอยูที่นั่น ครูบาอาจารยจะมีจํานวนมาก
นอย เราตองเปนแกนตลอดเวลา หมุนไมมีเวลาหยุดเลย ทานสั่งยังไงๆ ส่ังกับเรานี่ 
แมแตในมุง มุงก็ทานกบัเราเทานั้นอยูดวยกัน พระเณรลอมรอบ ขนาดนั้นละที่ใกลชิด
ติดพันกัน ทนีี้ทานสั่งอะไรๆ เราเปนคนรับ พอรับแลวออกมากราบเรียนครูบาอาจารย
ทั้งหลายที่ไปในงานนั้น องคนั้นวาอยางน้ัน องคนี้วาอยางน้ี เฉื่อยๆ ชาๆ  

เรามันเปนไฟรอนจี๋รับออกมาจากทาน มันยังไงกันนี่ คิดโมโหในใจ มันเปน
ยังไงครูบาอาจารยเหลานี้นะ มันโงหรือมันฉลาดนะ นูนนะมันเปนในใจนะ เราตัวเทา
หนูอดคิดไมไดนะเรื่องทานสั่งเสียหรือทานดุดาอะไรดวยเหตุผลทุกอยางๆ ไมผิดพลาด 
แลวผูฟงทําไมไปฟงเฉื่อยๆ ชาๆ อยางน้ี โมโหใหครูบาอาจารยทั้งหลายเหมือนกันนะ 
จะผิดก็ยอมรับวาผิด แตผิดดวยเจตนาตอพอแมครูจารยมั่นองคเดียวเทานั้นอยางลน
พน  

ไปหาองคนัน้วาอยางน้ัน ไปหาองคนี้วาอยางน้ี เราจะไปทาํเอาเลยทีเดียวมันก็
ขามกันใชไหมละ ครูบาอาจารยเปนที่เคารพมีสูงมีต่ํา เราก็ตองไปหาตามลําดับลําดา 
พอไปแลวองคนี้วาอยางน้ี องคนั้นวาอยางน้ัน มันฟงไมไดนะ เราก็บอกเอาเรื่องราว
ออกจากทานมาแลวเถลไถลไปอยางนั้น บางทีมันคิดอยางนั้นมันโงขนาดไหนครูบา
อาจารยเหลานี้ นูนนะ ฟงซิมันเปนจริงๆ นะ เทานี้คิดไมไดมีเหรอ นูนนะโมโห ยังโมโห
ยอนหลังอยูอีกเดี๋ยวนี้ จําไดกระทั่งหนาครูบาอาจารย มันเปนยังไง นูนนะของเลน
เมื่อไร 

พอพดูเรื่องน้ีมันอดไมไดนะ ก็เราหมุนอยูตลอดเวลา แมที่สุดอยูในมุง เวลา
กลางคืนอยูในมุงกับทานสององคเทานั้นแหละ พระทั้งหลายทานก็ลอมอยูขางนอก เรา
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อยูในนั้นสององค มอบกายถวายตัว มอบทุกส่ิงทุกอยางตอพอแมครูจารยดวยความ
เทิดทูนสุดยอดเลย ในชีวิตของเรามอบครูบาอาจารยองคนี้เปนอันดับหนึ่งเลย เพราะ
ธรรมทั้งหลายไดจากทานทั้งนั้นๆ ๆ 

ทีนี้เวลาจําเปนเขามาเทาไรๆ ทานจําเปนขนาดไหนเราก็หมุนตลอดเวลา คิดดูซิ
อยูกับทานเปนวันเปนคืน สวนมากเปนกลางคืน ทานเปนวัณโรค แตกอนวัณโรคแกไม
ตก ถาลงเปนวัณโรคตองตายถายเดียว ยาแกไมตก เดี๋ยวนี้ก็มามะเร็ง มันก็ลักษณะ
อยางเดียวกัน วัณโรคติดกันงายดวย โอ ของงายๆ เมื่อไรกับพอแมครจูารยมั่น จอม
ปราชญฉลาดแหลมคม เวลาธาตุขันธจนตรอกจนมุม จะทําอะไรก็ทําไมได หัวใจสงาจา
รอบโลกธาตุนูนนะ ของงายเหรอ  แตรางกายเครื่องมือทีจ่ะใชมันใชไมไดก็เหมอืน
ตุกตา ที่เราจะวิ่งตามความรูความเห็นของทานนี้เราก็เปนคนโงอีกดวยซี 

พูดถงึเร่ืองบานโนนภูนี่แหละ พอจวนเขามาแลวทานบอกใหเรงนะ ผมจวนแลว 
บอกเทานั้นละ ผมจะไปตายสกลนคร ผมไมไดหวังจะมาตายที่นี่ ที่นี่คืนสุดทาย โอ 
ทานใสปญหา ไอเรานี่เปนไฟ ครูบาอาจารยทั้งหลายก็ไปอยูที่แถวนั้นๆ แตไปในนาม
ครูบาอาจารยทั้งหลายเทานั้นซิ ผูจะเปนจะตายหมุนติ้วตลอดเวลาคือเรา เหตุการณ
อะไรออกไปจากทานตองฟดหวัเรากอน ตีหัวเรากอน หัวเราแตกเราถึงจะกระจาย
ออกไปหาครูบาอาจารย แลวไปหาครูบาอาจารยองคนั้นทานวาอยางน้ันๆๆ แลววา
อยางไร องคนั้นวาอยางน้ัน องคนี้วาอยางน้ี 

เราฟงคํามาอยางเด็ดอยางขาดจากทาน มาฟงมันเลอะๆ ไป เหมือนกับวา
ละลายกะปใสน้ําทะเลไปหมด คําพดูนี้ไมเกิดประโยชน เหมือนกะปละลายใสน้ําทะเล 
มันโมโหนะเรา พูดเดี๋ยวนี้ยังยอนหลังโมโหอยู มันเปนยังไงครูบาอาจารยเหลานี้นะ 
นูนนะ มันอดคิดไมไดนะ ทานบอกวาอยาใหผมนอนนะ ทานวา นั่งหันหนาไปสกลนคร 
ฟงซิทานใสปญหาหนักขนาดนั้นดวย ตามหลักความจริงดวย ถาหากวานอน ธาตุขนัธ
เปนธาตุขันธ จิตเปนจิต ถึงวาระของมันที่จะกําเริบเสิบสานมันไมไดนอนกับเราความ
เปนความตายใชไหมละ เวลามันจะเปนจะตายขึ้นมาปุบปบในเวลานั้นแกไมตก 

เทียบกันเหมือนนักมวย จะเปนแชมปขนาดไหนก็แชมปเถอะนะ เวลานอนหลับ
อยูเขาเอาไมไปตีหัวมันตายทิ้งเปลาๆ นักมวยใชไหม อันนี้ธาตุขันธก็เหมอืนกัน จิตใจก็
อยูละ แตเวลามันเปนมาความเปนความตายมันใสตูมเดียวเทานั้นแกไมทัน ไปเลย 
เวลาทานมีชีวิตอยูทานไมนอนๆ คอืร้ังเอาไว สติปญญามรัีกษาขันธทีอ่ยูในกําลังวังชา
ของสตปิญญาของทานที่จะรักษาหรือร้ังเอาไวได ทานก็ร้ังเอาไว ทานจึงเรงใหรีบไปนะ 
ใหรีบไปนะ 
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พอดีคืนสุดทายที่นี่เอานะ บอกไมใหนอน ทานวา นั่งใหหันหนาไปทางสกล  คือ
นอนเวลาหลับตายในเวลานั้นก็ได ทานจึงไมยอมนอน หันหนาไปทางสกลใสปญหา โอ
เราจะตายเราดีดเราดิ้น ไปหาครูบาอาจารยองคนั้นวาอยางนั้น องคนี้วาอยางน้ี โอ 
เดี๋ยวนี้มันยังโมโหยอนหลังอยูหาครูบาอาจารย จําไดจนกระทั่งหนา เห็นไหมเด็ดไหม
เวลาเด็ด เราเทิดทูนพอแมครูอาจารยคอขาดขาดไปเลยกับพอแมครูจารยมั่น เวลาเอา
เร่ืองของทานออกไปมันทําไมไปเปนอืดๆ อาดๆ เนือยๆ นายๆ อยางนี้ โธๆ พลึิก
จริงๆ นะ 

ตอนนี้ก็หนักมากเหมือนกันเรา กลางคืนตลอดรุงทานไมไดหลับเราก็ไมหลับ 
เราอยูในมุงตลอด สององคเทานั้นละ พระทั้งหลายทานก็ดี ทานก็ไมทะลึง่แหละ พอแม
ครูจารยเองทานก็ไมเคยถามหาใคร เวลาจําเปนสาธุพูดเสียจริงๆ จะวาโอก็ตาม อวดก็
ตาม เวลาทานจะเคลิ้มหลับไปบาง ทางจงกรมเราอยูขางๆ ไปเปลี่ยนอิริยาบถสักหนอย
เสียกอนนะ ส่ังพระ ใหพระองคที่พอเปนไปได พอถูพอไถเขาไปอยูในมุงทานแทนเวลา
ทานหลับ ผมเดินจงกรมอยูทางจงกรมนั้น บอกอยางน้ีนะ ตามธรรมดาใครจะไปรูได
กับเราเดินจงกรม  

พูดอยางน้ีกไ็ปคิดถงึบานหนองผือ เราไปถางทางจงกรมไวลึกๆ นูนนะ จะไม
ใครเห็นเดินจงกรมกลางวัน ทีนี้มีพระหรือเณรเดินซุมซามๆ เขาไปหาทางจงกรม
เหมือนกัน ซุมซาม ๆ ไป โผลไปโดนเรา มาทําไม โอย ปาเลิกเลย เราจะไปทําใหใคร
ทราบไดยังไงเมื่อเปนเชนนั้นใชไหมละ นี่ตองบอก พอลืมตาขึ้นมาทานมหาไปไหน 
ทานจะใหใครเปลี่ยนใครอะไรไมมีนะ เราก็ไมเคยสนใจที่จะเปลี่ยนตัวออกไปใหคนอืน่
ไปทําหนาที่แทน โงฉลาดขอมอบถวายทานเลย วาอยางน้ัน ทานก็ไมเคยถามถึงใคร 
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาอะไร เออ ทานมหาเหนื่อยใหคนอื่นมาเปลี่ยนบางไมเคยไดยิน
เลย เราก็ไมเคยสนใจจะเอาใครมาเปลี่ยน ถึงขนาดนั้นละ 

พอทานหลับงีบไปบางนิดหนอย พอลืมตาขึ้นมาทานมหาไปไหน จะถามหาใคร
ก็ไมถาม พดูใหมันชัดเจนนี่นะ ก็เราปฏิบัติมาอยางน้ัน บรรดาพระทั้งหลายที่เคยอยู
ดวยกันปฏิเสธไมไดเลย ยอมรับทันที เราดีดหมุนอยูเหมือนธรรมจักร อยูในวัดในวา
กับพระกับเณร โอ ของงายเมื่อไร ยิ่งเวลาทานปวยดวยแลวนี่โหพิลึกนะเรา พอถึงคืน
วันนั้นละ ทีนี้จะเอานอนไมไดนะ แตทานไมแย็บออกมา เวลามาเปนในเราเราถึงรู 

พอทานบอกวาอยาใหผมนอน ทานบอกอยาใหผมนอน คือถานอนแลวตาย
เวลานั้น เหมือนนักมวยแชมเปยนนอนหลับนั่นละ เขาไปตหัีวทีเดียว การนอนหลับเปน
สภาพอันหนึ่ง การตายเปนสภาพอันหนึ่ง มันไวหนาใคร พอถึงกาลเวลาของมันไปเลย 
ทานถึงไมยอมนอน เมื่อไมยอมนอนอยางน้ันสติปญญาของทานรักษารอบคอบ ยังไป
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ไมได ถาทานจะรั้งไวอยูทานก็ร้ังเต็มสติกําลังของทาน ไมปลอยใหมันตายเอาเฉยๆ ใช
ไหมละ คืนนั้นทานไมนอน 

ครูบาอาจารยไมนอยนะอยูที่นั่น เลยอดคิดไมไดนะเรา มันไปขวางหูขวางตา วา
อยางน้ันเลย มีแตชื่อมแีตอายุพรรษาเฉยๆ การประพฤติปฏิบัติความเฉลียวฉลาดตอ
ครูบาอาจารยมันสูพระเด็กเล็กเด็กนอยติดอยูกับทานไมไดนีน่ะ ไปอยูขางนอกเฉยๆ 
ครั้นเวลาไปถามเรื่องราวแลวไมไดเร่ืองไดราว มันโมโหนะเรา เดี๋ยวนี้ยังยอนโมโหอยู
เขาใจไหม ไมคุยนะ เอาจริงเอาจังทุกอยาง กับพอแมครูจารยดวยแลวจริงมากทีเดียว 
แลวก็เหมาะสมกันดวย เวลาทานงีบหลับไปปบก็ออก ผมเดนิจงกรมอยูตรงนี้ มันเปน
ปา จะไปเดนิจงกรมอยูนี้นะ เวลาทานตื่นนอนแลวใหรีบไปบอกผม พอทานลืมตาขึ้นมา
ทานมหาไปไหน นั่นขึ้นแลว พระทั้งวัดไมไดถามหา พูดใหมันชัดเจน ก็เปนอยางน้ันนี่ 
ทานมหาไปไหน แนะ  

แมแตอยูในวัดหนองผือทานก็ยังถาม เราสะดุดใจกึ๊ก กอ็ยูดวยกันธรรมดา จะ
ไปไหนมาไหนกราบลาทานเรียบรอย เปนที่ลงใจทั้งสองฝายเรียบรอยแลวเราถึงจะไป
ดวยมารยาทอันดีงามทกุเวล่ําเวลา ตอนบายๆ พระเณรขึ้นไปหาทาน เราเดินจงกรมอยู
ในปาแหละ ถาขึ้นก็จะขึ้นของเราไปเอง บทเวลาทานจะพูดมันนาคิดไหมละ พระเณร
ขึ้นไปหา ทานมหาไปไหน ก็ไมไดเหตุไดผลอะไรเลย ทานมหาไปไหน ก็อยูในวัดกับ
ทานนั่นแหละ ถาจะไปไหนมาไหนตองกราบลาทานเรียบรอยกอนถงึจะไป นี่ก็อยูในวัด
นั่นแหละ เวลาพระเณรขึ้นไปหาทานตอนบายๆ ทานมหาไปไหน ทานอยูในวัดนี่แหละ 
เทานั้นละถาม มันหากมปีญหาอันหนึ่งในใจของทานแหละ 

พอถงึคืนวันนั้นใหเรงๆ ถาทานแย็บออกนิดหนึ่งนะ มันเปนในเราแลวที่จะได
เหตุนี้ออกมา ทานบอกใหรีบเอาผมไปๆ ผมรั้งเอาไวนะ เทานั้น คือถาทานแย็บออกมา
วาผมรั้งเอาไวนะ เทานั้นละวัดบานภูแตกเลยเราจะพาเอาไปแตคืนน้ัน แตนี้ทานไมได
พูดออกมา แตเวลามาเปนในเราเราถึงรู โรคหัวใจ พอมันเปนรั้งเอาไวไมอยางน้ันตาย
นานแลว เราถึงไดเหตุอนันี้ไปเกี่ยวของกับครูบาอาจารย ถาไมสุดวิสัยแลวรั้งไดๆ เรา
เปนโรคหัวใจหลายหนแลวนะ มันจะออก มันดนั รูชัดๆ ขนาดนั้นละ รางกายหมด
สภาพจิตก็จะออกแลว ถามันควรรั้งไวไดร้ังเอาไว ยังไมใหออกร้ังเอาไว สักเดี๋ยวก็คอย
สงบลงๆ คอยเบาไป หลายครั้งนะเรา 

จึงไดเอาเหตุนี้ไปคิดถงึเร่ืองพอแมครจูารยมั่น ถาทานบอกวาผมรั้งเอาไวนะ
เทานั้นกลางคืนก็ตามวัดบานภูแตกเลย ไมฟงเสียงใครทั้งน้ันที่นี่ เราจะเอาไปกลางคนื
เลย แตนี่ทานไมพูด มาเปนกับเราถึงไดเปนสักขพียาน ขอใหเปนกับหัวใจเถอะนะ มัน
คานกันไมไดละ ถาทานแย็บออกมานี่ผมรั้งเอาไวนะเทานั้น ก็เวลานั้นทานรั้ง ทานไม



 ๕

บอกเฉยๆ เราไมรู แตเวลาเปนในเราเราถึงรู เรารั้งๆ ไมอยางนั้นไปแลว ร้ังกันระหวาง
ขันธกับจิต มันจะพรากจากกัน บังคับเอาไวยังไมใหออกเมือ่ยังไมสุดวิสัย ถาสุดวิสัย
แลวแมแตพระพุทธเจากย็ังนิพพาน เดี๋ยวนี้ยังไมสุดวิสัย ควรรั้งร้ัง 

ใหเปนในหัวใจเถอะนะใครก็ตามไมไดถามใครละ ไมมีศาสดาองคใดไมมสีาวก
องคใดจะสงสัยกันในธรรมทั้งหลาย คือความบริสุทธิ์ที่เขาถึงใจแลวไมวาพระพุทธเจา
วาพระอรหันตองคใดๆ ก็ตาม ผางเขาไปเทานั้นเปนอันเดียวกันหมด แลวจะไปสงสัย
กับอะไร นั่น ไมอยางน้ันจะวาเปนธรรมเปนของจริงหรือ สนฺทิฏฐิโก รูเองในผลแหง
งานของตัวทีป่ฏิบัติมามากนอยจนกระทั่งถงึที่สุดก็รูเองเปน สนฺทิฏฐิโก ทานจะไปถาม
ใคร 

บวชมาในศาสนาคราวนี้ไดชัดเจนเรื่องพทุธศาสนา เปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอด
แลว เราเอาคอขาดเขาวาเลย จะวายกยอศาสนาพระพุทธเจาแลวไปเหยียบย่ําทําลาย
ศาสนาอื่นใดเราไมเหยียบ ศาสนาพระพุทธเจาคือพอของเราโดยแทตามเหตุตามผล
สายธรรมที่แสดงออกมานี้ไมมีผิด จงึเรียกวา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ทานตรัสไว
ชอบแลว ชอบหมดในขั้นของธรรมตลอดถงึนิพพาน ไมมีที่ผิดที่พลาด  

พิสูจนกันดวยภาคปฏิบัติซี พิสูจนงูๆปลาๆ ไปอานตามตํารับตํารา ดีไมดีอาจ
ไมสนใจเปนหนอนแทะกระดาษ ไมเกิดประโยชนอะไร เรียนหนังสือธรรมะกับเรียนวิชา
ทางโลกเขาถาไมสนใจก็เปนแบบเดียวกัน เรียนธรรมก็ไมเปนธรรม เปนกิเลส สําคัญ
ตนวาเรียนไดชั้นนั้นชั้นนี้ นั่นซีมันเปนกิเลสไปแลว ถาเรียนเพื่อปฏิบัติ ปริยัติ ปฏิบัต ิ
ปฏิเวธ ถาเรียนเพื่อปฏิบัติ เอาเรียนแลวปฏบิัติ แบบแปลนทานวาอยางไรทําตามแปลน 
นั่นภาคปฏิบัติ ผลงานก็ปรากฏขึ้นมาตั้งแตเขาทําบานทําเรือน ขุดดินวางเสามองไปเหน็
เปนปฏิเวธ รูผลของงานเปนลําดับลําดา 

พอปฏิบัติจติมีความสงบอยางไรๆ อาการของจติแสดงอยางไรจะรูขึ้นมาๆ เปน
ปฏิเวธ รูแจงผลงานของตนเปนลําดับ แตเรียนเฉยๆ ไมเกดิประโยชน เรียนใหคัมภีร
แตกก็ไมเกดิประโยชนอะไร พูดใหมนัชัดเจนเราจวนจะตายแลว เราไมเคยกลาเคยกลัว
กับใครในโลกอันนี้ กราบแตธรรมอยางเดียวเทานั้น ใครจะเอาปากอมขีม้าอวดเราอยา
มาอวด วาอยางน้ันเลย เรากราบแตพระพุทธเจาอยางเดียว หัวใจมันมีแตขี้ มันไมมี
ความสะอาดเปนของอัศจรรยอยูภายในใจเหมือนพระพุทธเจาพระอรหันตทาน ถาพูด
ของดีมามันไมยอมเชื่อ ถาพูดเรื่องสวมเรื่องถานพันกันวันยังค่ําก็ได นั่น เพราะจิตใจ
มันต่ํามันก็เขากันไดกับสิ่งต่ําทรามทั้งหลายไดเร็ว แตใจที่สูงแลวไมยอมลง ตายก็ตาย
ทิ้งเปลาๆ  
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พุทธศาสนานี่เลิศเลอสุดยอดแลวนะ พี่นองทั้งหลายใหปฏิบัติ เราหายสงสัย
เร่ืองการปฏิบัติพุทธศาสนา เร่ิมตนตั้งแตออกปฏบิัติพรรษา ๗ พรรษา ๗ ไดเปรียญ 
เพราะเรียนนี่ตั้งใจวาจะเรียนเพื่อรูไดเปนปากเปนทาง เพียงแค ๓ ประโยคพอแลว วา
งั้นนะ ในใจเจาของคิดเอาไว ลงถึงเปรียญ ๓ ประโยคแลวรูพอเปนปากเปนทางทาง
ปริยัติ เอา ออกเลย พอเรียนได ๓ ประโยคแลวใบไมเหลืองไปหมด อยูไมไดนะ คือเรา
เปนนิสัยอยางน้ัน ถาวาอะไรเปนอันนั้นเลย ขาดสะบั้นไปเลย นี่ตั้งใจจะออกแลวจะมา
ร้ังใหอยูไดยังไง ไมอยู อยูไมไดตายเลย ใหตายเสียเลยนูนนะ ฟงซินะ 

ครูบาอาจารยทั้งหลายทานก็มีความเมตตาสงสารไปทางหนึ่ง ทานยังไมใหออก 
ใหได ๖ ประโยคเสียกอนจึงออก เพราะทานไดยินจากเพื่อนฝูงที่เราพดูใหฟง นี่พอ
เรียนจบ ๓ ประโยคนี้ผมจะออกปฏิบัติก็วางั้น พอทานไดยินเขาทานเรียกไปถามละซิ 
ไหนไดยินวาอยางน้ัน เราก็ไมโตไมตอบอะไร มีแตยิ้มๆ นั่นละ ไหนวามหาบัวไดเรียน
จบ ๓ ประโยคนี้จะออกปฏิบัติใชไหม เราก็ไมตอบ อยาดวนออก แนะทานตัดสินเลย 
ได ๖ ประโยคกอนคอยออก 

แตพอได ๓ ประโยคผาง..เผอิญเปนเวลาที่เราจะออก อยูวัดบรมนิวาส ก็พอดี
อาจารยของเรานี้ทานไปตางจังหวัดละซิมันเหมาะสม พอเขาไปหาเจาคุณสมเด็จมหาวีร
วงศ ติสโส อวน วัดบรมนิวาส เขาไปลาทาน เออ ไปก็ไป อูย ถาหากวาองคนั้นยังอยู 
โหย ไมไดนะ นี่ก็สมเด็จเหมือนกนั มหาวีรวงศของเรา นี่ละทานเมตตามากรักมาก 
ติดตามเราจะเอาเรากลับ พรรษา ๑๖ มาเผาพอแมครูจารยมั่นแลว ทานยังจะเอากลับ 
ทั้งขูทัง้เข็ญทั้งจะเอากลับไปกรุงเทพ ก็มีเจาคุณศรีวรคุณชวยที่วาละ พนไดรอดได นั่น
ละออกเลยเทียวไมรอ พอพรรษา ๗ ไดเปรียญ ๓ ประโยคออกเลย ไมสอนใคร 
นักธรรมก็ไมสอน ตรี โท เอก ไมสอน บาลีไมสอน สอนเจาของทั้งหมดเลย ตั้งแตเรียน
มาไมสอนใครนะ ไมวานักธรรมบาลีอะไรไมสอน 

ตามธรรมดากฎของวัดเขามี พอไดขัน้นั้นๆ แลวควรจะเปนอาจารยเปนครูสอน
นักเรียน ชั้นนั้นๆ ใหสอนๆ แตเรามันพอดีคาราคาซัง เพราะไปอยูวัดบรมนิวาสก็ยัง
ไมไดเปนสํานักไหนนี่ใชไหมละ มันมทีางเล็ดลอดออกได ผึงออกตอนนั้น สมเด็จก็คอื
สมเด็จมหาวีรวงศนี้ทานไปตางจังหวัด ถาทานอยูนั้น โอย ลําบากนะ เร่ืองออกน้ีออก
แน หากออกดวยมารยาทอันดีงาม แตนี้ไมมีมารยาท พอสมเด็จใหญนี้ทานอนุญาต
แลวผึงเลย ทานมาทีหลังตามละซิ จดหมายตามตามเรื่อยๆ เราเฉย อานแลวเฉยๆ ไป
เลย รูสึกทานเมตตามากกับเราสมเด็จมหาวีรวงศ วัดพระศรีมหาธาตุ 

นี่ละเราออกปฏิบัติเราออกอยางน้ันจริงๆ จิตใจเรารูสึกจะไมคอยเหมือนใคร
งายๆ นะ ถาวาเด็ดเด็ด ถาเปนนักเลงโตนี้จะไมไดตายในคุกในตะรางมันจะตายในปา 
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มันจะสูกับเจาหนาที่เขาละซิใชไหม ไมไดถกูจับละ ที่จะเอามาตายในเรือนจํานี้ไมมีละ 
ฟดกันตายกบันั้นเลย ถาวาเปนนักเลงก็เปนขนาดนั้นนะเรา แตนี้มันไปทางธรรมะเสีย 
เด็ดไปทางธรรมะ ก็รูสึกวาดีนะ เออ วาสนาก็ดีอยู ถาเด็ดไปทางพาล โถ ขาดสะบั้น
จริงๆ ไมไดตายในเรือนจําละ จะตายอยูในปาสูกับเขาละซิ นี่มันไมเปนอยางน้ัน เอา
ธรรมะกฟ็ดกันเลยกับกิเลส เอากิเลสขาดสะบั้นลงไป ฟงซ ิ

เอาเลนๆ มาพูดเหรอนี่ เวลาเราจะตายอยูในปาในเขาใครไปเห็นเรา จนเขาตี
เกราะประชุมไปดูเราเขาวาเราตายแลวนูนนะฟงซิ ใครเห็นเราเวลาปฏิบัติ ไปที่ไหนเราก็
ทําอยางน้ัน แตที่เขาไมตีเกราะเราก็บอกวาไมตี เขาตีเทานั้นเราก็บอกวาตี เราทําทํา
อยางน้ันตลอดเลย ไปบานเขาตีเกราะ มันก็แปลกหูแปลกตาเขา ก็ไมทราบกี่วันถึงจะ
ดอมๆ ลงมาบิณฑบาตฉันเสียวันหนึ่ง หายเงียบๆๆ อยูอยางน้ัน คืออดอาหารภาวนาดี 
ทุกส่ิงทกุอยางสติดี 

ทีนี้ธรรมเกิดไดยาก กําลังทางรางกายนี้ออนปวกเปยก จะไปเดินบิณฑบาตใน
หมูบานเขาไมถึง ไปถงึกลางทางหมดกําลังหยดุพักเสียกอน แตเวลาบิณฑบาตกลับ
ออกมาฉันตามหินดานที่ไหนก็แลวแต พอฉันแลวดีดมาแขงสูไมได นั่นกําลังมันมาเร็ว 
แตกําลังทางดานจิตใจไมเปนอยางน้ันซิ ฉะน้ันจึงตองถนอมทางนี้ละ ทุกขก็ทนเอาๆ 
เราจึงไดเตือนหมูเตือนเพื่อนเรื่องอดอาหารผมเคยอดมาแลว จนทองเสียจะตายใน
ระยะที่จะชวยชาตินั่นละ พอดีไดยาหมอเติ้งมา พอฉันยานี้ไปก็ดีดผงึเลย ตั้งแตนั้น
หายไปเลยนะ ไมงั้นตายในระยะชนพรรษาปนั้น ก็ไดมาชวยพี่นองทัง้หลายอยูเวลานี้ 

เร่ืองความทุกขของเราที่ปฏิบัติตัวมาของเลนเมื่อไร เปนนิสัยอยางน้ีเสียดวย 
พอแมครูจารยนี้พอวาไปองคเดียวทานสงเด็ดเลย ทานมหาไปองคเดียวนะใครอยาไป
ยุงทาน ทานชี้นิ้วสายไปตามพระเณรที่นั่งฟง ใครอยาไปยุงทานมหานะ ใหทานไปองค
เดียวๆ อยางน้ัน เวลากลับมานี้จนมีแตหนังหอกระดูก ทานกด็ูอยูแลว กลับมาหนังหอ
กระดูก บางทีเหลืองหมดทั้งตัวกม็ี มันคงจะเปนดีซานทา ลงมาจากภูเขา ขึ้นมากราบ
ทานทานรองโกกเลย เฮย ทําไมเปนอยางน้ีละ คือมันเหลืองหมดตวัเลย ทานจะออก
ทางไหนคอยฟงทาน 

ทีแรกรูสึกวาทานจะลักษณะของโลกเราเรียกวาตกใจ เพราะตัวเหลืองหนังหอ
กระดูกลงมา ตัวเหลืองเหมือนทาขมิน้ ทานวา เฮย ทําไมเปนอยางน้ันละทานวา เราก็
นิ่งฟง สักเดี๋ยวขึ้นพลิกใหมแลวกลัวเราจะออนเปยกซิ มันตองอยางน้ีจึงเรียกวานักรบ 
นั่นทานวาอยางน้ัน ทีแรกทานก็ตื่นเตนบาง ตกใจบาง กลัวเราจะออนเปยกทานก็เลย
พลิกปบ ตองอยางน้ีจึงเรียกวานักรบทานวา แนะเปนอยางน้ัน จิตใจมันจะไดแข็งตอไป
ความหมาย ถาทานวาอยางน้ันแลวหยุดไปเสียจิตใจเราจะออน 
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การมาสอนพี่นองทัง้หลายนี้เราไมไดสอนดวยความสงสัยนะ เราเปดหัวใจสอน
ทุกดานทุกทาง ไมอดัไมอั้นพดูใหมันชัดๆ แลวแตเหตุผลกลไกมันจะมาทางไหน
ทางดานไหน เวลาจะออกจะออกอยางน้ันธรรมะนี่ เวลาไมออกก็เหมอืนขอนซุง เฉยไป
หูหนวกตาบอดไปอยางน้ัน เวลาออกออกอยางน้ันละ ผางเลยๆ ทันทีๆ เลยละ พอปบ
มาปบสวนปบๆ เลย มันรวดเร็ว ก็ธรรมอยูในใจนี่ ไมตองเอามีดไปเหน็บฝาเหน็บนั้น
เหนบ็นี้ไมทัน จับอยูกบัมือจิ้มเลยๆ นั่นเปนอยางน้ันถาธรรมอยูกับหัวใจออกทันทีๆ 
ปฏิบัติดูซ ิ

ธรรมมีประจําโลกอยูแลว แตไมมีใครคุยเขี่ยขุดคนขึ้นมาปฏิบัติมันก็ไมไดเร่ือง
ไดราว เหยียบย่ําทําลายธรรมไป เวลานี้มีแตกิเลสตัณหาเหยียบอรรถเหยียบธรรมอยูได
ดินนูน มีแตกิเลสตัณหาออกหนาออกตา ดีทางนั้นดีทางนี้ บานนั้นเจริญเมืองนี้เจริญ 
เจริญขี้หมาอะไร มันมีแตฟนแตไฟเผาไหมกันทัว่โลกดินแดน เพราะไมมีธรรมในหัวใจ 
ถามีธรรมในหัวใจแลวบานใหญบานนอยนี้จะมีความสงบเสงี่ยมเจียมตัว เปนผูใหญ
เทาไรยิ่งรมเย็น เชนประเทศใหญๆ อยางน้ีมีความเมตตาสงสารผูนอย ผูนอยก็เห็น
ผูใหญเปนพอเปนแมชุมเย็นไปหมดนะถาเปนธรรม ถาเปนโลกแลวก็มีแตจะกัดจะฉกี
จะเหยียบจะย่ํากันไปหมด อํานาจมากเทาไรยิ่งเอาไปแบบที่วายักษมารนั่นแหละ น่ันละ
ถากิเลสมีในใจ ถาธรรมมีในใจทําไมลงนะ ตายก็ตายทําไมลง พากันจําเอา วันนี้มีเด็ด
บาง เทานี้พอ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 
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