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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ฟงเทศนจิตดับถึงสามวัน 
กอนจังหัน 

เราไปเวียงจันทนดูวาออกวิทยุทั้งประเทศไทยและประเทศลาวเลยนะ ออกทั้ง
สองประเทศ ยกไปนี้ในนามของประเทศเขาใจไหมละ ในนามของประเทศสงเคราะห
กัน เพราะฉะนั้นของจึงเอาไปมากบางน่ันละ นอยๆ ไมสมศักดิ์ศรีของชาติตอชาติ
ประสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ดูวาวันที่ ๓๑ มีนา คราวนั้นจะใหญกวาคราวนี้นะ 
คราวขางหนาจะใหญกวาคราวนี้อีก เราจะเปนคนสั่งจัด หนังสือลงทะเบียนเทาไรๆ 
แลวใหไปจัดตามนั้น ขัดของอะไรใหมาบอก ขาดแมรายการหนึ่งไมได รายการใดขาด
ขาดเพราะเหตุไร อยางน้ันซี สมบูรณแลวไปเลย 

การสงเคราะหกันนี้เปนทางของจอมปราชญเดินมา พระพุทธเจาทุกๆ พระองค
มหาทานเปนอันดับหนึ่งเลย ทานบารมีๆ พระพุทธเจาทุกพระองคตองขึ้นทานบารมี
เปนอันดับหนึ่งกอน การเสียสละนี้เปนการประสาน แมแตสัตวก็สนิทติดจมกับคนและ
เจาของทันท ีการใหทาน การเสียสละ เปนการแสดงน้ําใจในความเมตตาและกวางขวาง
ตอกันไปไมมีส้ินสุด ความคับแคบตีบตันไมใชทางของมนษุยที่อยูดวยกัน มนุษยอยู
ดวยกันตองอาศัยซึ่งกันและกัน ตางคนตางอาศยัซึ่งกันและกัน อฺญมฺญํ ตั้งแต
เศรษฐียังอาศัยคนใช ไมมีคนใชเปนเศรษฐีไมได แตไมมีเศรษฐีคนใชตายเลย มัน
อาศัยกันอยูอยางน้ี แยกกันไมออก 

เฉพาะเร่ืองการสงเคราะหโลกเปนสําคัญมาก สงเคราะหซึ่งกันและกัน มีความ
เฉล่ียเผื่อแผ มีมากมีนอยแจกจายกันไปๆ อยางน้ันถูกตอง พุทธศาสนาเปนอยางน้ัน 
ขึ้นความเสียสละดวยเมตตาๆ สงเคราะหซึ่งกันและกันเปนอันดับหนึ่ง สําหรับโลกที่อยู
รวมกันเปนปกแผนแนนหนามั่นคงไดดวยการเสียสละ ถาขาดอันนี้เสียแมแตพอแมกับ
ลูกก็แตกจากกันจะวาอะไร การเสียสละเปนของสาํคัญมาก พอแมไมไดกนิก็ตาม ขอให
ลูกไดกิน แนะ ถาอดอยากพอแมยอมรับกอนเลย ลูกกินอิม่หมีพีหมาไปทุกตัว พอแม
ทองแหงยอม นั่นเห็นไหม อยูกับน้ําใจ จะใหพร 

หลังจังหัน 

(เมื่อคืนนี้ไปวัดกลางโนนภูไปดูเร่ืองไฟไหมเจาคะ เลยกลับมาค่ํา) ออ ที่เอาพอ
แมครูจารยออกมา ทําไมไฟถึงไดไหม (สันนิษฐานวาเปนไฟช็อตเจาคะ แตพวก
ชาวบานวาพระปฏิบัติไมเปนไปตามปฏิปทาของหลวงปูมั่นมั่นมากกวา) แลวเอาไฟเผา
กุฏิเหรอ อาว ก็มีเทานั้น ฟงแลวไมมีเหตุผล พระประมาทวาเทานั้นพอ จะประมาท
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แบบไหนก็แลวแต (แตอัศจรรยเจาคะ ศาลาพักพระธาตุของหลวงปูมั่นไมเปนอะไรเจา
คะ ไหมแตศาลาการเปรียญ) พอพูดเรื่องนี้ พอแมครูจารยมั่น โอย แสดงความ
อัศจรรยไมนอยนะ 

วัดสุทธาวาสเห็นไดชัดๆ อัฐิของทานพอเผาศพทานเสร็จเรียบรอยแลว ก็เก็บอัฐิ
ที่สําคัญๆ ไวขางบนแทน สูงดูขนาดนี้ละ อัฐิของทานอยูในผอบเอาไวที่นี่ แลวปบน้ํามัน
อยูขางใต ทีไ่วไฟที่สุดมนัเบนซินหรือไง อยูใตแทนนี้ ทานอาจารยมหาทองสุกเลาใหฟง 
พูดแลวตัวสั่นในปจจุบันเหมือนวาเกิดเดี๋ยวนั้น โอย อัศจรรยเหลือเกิน ทานเลาใหฟง 
กุฏิหลังน้ันเอาอัฐิพอแมครูจารยมั่น ตอนนั้นยังไมกลายเปนพระธาตุ ใสผอบไว ทานจะ
ทําอะไรๆ ใหเรียบรอยกอนถึงจะเอาเขาบรรจุ ตอนนั้นยังไมไดบรรจุ เอาไวขางบน สูง
ขนาดนี้แหละ 

นั่งคุยกันอยู ทานชี้ไปเราก็เห็นอยู กุฏินี้ไมใชกุฏิหลังทุกวันนี้นะ กุฏิกอนนั้น 
ทานสองไฟไปหาอะไร ทีนี้น้ํามันเบนซินเปดนิดหนึ่งมันออกมา ทางนี้สองไฟไป แต
กอนไมมีไฟฟา สองไปพาบทีเดียวเลย เสียงดังปงพาบหายเงียบไปเลย ถาธรรมดาเผา
หมดใชไหมละ ลงไดเปดฝาถังแลวมันจะอยูไดยังไง พาบกับปงอันเดยีวกันเลย ฝาที่
แยมๆ เอาไวปดไมดมีันเปดแรง ปงขึ้น พาบ ทานอาจารยมหาทองสุกลมทั้งหงาย ทาน
วานะ ตัวทานเองลมทั้งหงายเลย เทียนไมทราบตกไปไหน พอไดสติสตังขึ้นมาดูเปน
น้ํามันเบนซินอยูทางใต แทนไวผอบอัฐิของพอแมครูจารยมั่นอยูขางบน ทานอัศจรรย
ทานวา 

โอย ถาธรรมดาแหลกเลย ทานวางั้น ก็น้ํามันทั้งปบเกือบเต็ม ทานบอกยังขาด 
๓ นิ้วจะเต็ม ทีนี้ทานจุดไฟสองนูนสองนี้ไปโดยไมรูตัว มันปงขึ้นและพรึบทันทีเลย 
ทานบอกวาทานลมทั้งหงายไมรูตัว พอไดสติขึ้นมาเทียนไมทราบตกไปไหน อันนั้นก็ดับ
มืดแลว เลยมาดู อัฐพิอแมครูจารยมั่นอยูขางบน เปนของอัศจรรยอยูนะ ธรรมดาจะ
เปนไปไดไหมละ ลงมันปงออกมา ไฟตั้งแตนิดๆ มันยังระเบิดออกมาได ลงมันระเบิด
ออกมาแลวมันจะไมเผาหมดกุฏิแลวมันจะเผาอะไร วางั้นเถอะนะ นี่หายเงียบไปเลย 

ทานพูดแลวสั่นนะ อูย เหมือนสดๆ รอนๆ ตื่นเตนตกใจ เปนอยางน้ันละ อะไรก็ตาม
ใหมันเปนอัศจรรยอยูในหัวใจของตัวเองแหละเหมาะดี ดีกวาที่จะไดยินไดฟงแตเพียง
คําบอกเลาคนนั้นคนนี้ ใหมันเต็มอยูในหัวใจนี้ ออกไมออกมนัก็เต็มอยูนี้ รูชัดเจน 

(ถวายทองคาํ ๓ บาท เงิน ๗,๐๐๐ บาทครับ มาจากอางทอง) เออ พอใจๆ ที่
อางทองลูกศษิยเรามีเยอะอยู เอ อางทองดูไปเทศนสองหนแลวมังตอนชวยชาติ เทศน
ในตัวจังหวัดแหงหนึ่ง ที่ไหนอีกนะ ดูไปเทศนสองหน ตอนชวยชาติมันเทศนกวางขวาง
มาก เรียกวาจะทั่วประเทศไทย นั่นละไดธรรมะอันนี้ที่ออกวิทยุอยูทุกวันนี้ วิทยุที่ออก
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ทั่วประเทศ เขาไปตั้งวิทยุขยายวิทยุอีกไดตั้งรอยกวาแหง ก็เอาธรรมะของเราที่เทศน
ตั้งแตเร่ิมแรกเทศนสอนพระอยูบนศาลา อันนี้เผ็ดรอนมาก ที่เทศนสอนพระนี่แกง
หมอเล็กหมอจิ๋วๆ อยูบนศาลานี้หมดเลย จากน้ันก็ออกแกงหมอใหญ เลยกลายเปน
แกงหมอเลอะไปหมดเดี๋ยวนี้เขาใจไหม เอามาเปดฟงทุกวัน ที่ออกไปทางวิทยุนะ ที่
เทศนบนศาลาสําคัญมากทีเดียวเทศนสอนพระลวนๆ ไมมีฆราวาสไมมีใครเขามา
เกี่ยวของ 
 เราก็มกีฏมีเกณฑอยูในตวัของมัน ไมไดประกาศละ ประมาณสักอาทิตยหนึ่งเรา
ก็บอกพระ วันนี้ประชุมเทานั้นละ ๖ โมงเย็น กอน ๖ โมงเย็นเล็กนอยมีฆองใหญอยูกุฏิ
ทาน... เสียงฆองดังกระหึ่มๆ เงียบๆ ค่ําๆ เสียงฆองดังกระหึ่มๆ วันนี้จะประชุมพระ  
ธรรมะประเภทนี้ละที่โลกไดฟงอยางถึงใจ ชาวพุทธเราเฉพาะอยางยิง่คือนักบวชนัก
ปฏิบัติไดฟงธรรมะประเภทนี้ถึงใจๆ เพราะเราเทศนแบบเปดหมดเลยเชียว เพราะ
อยากจะใหพระรูพระเห็น ตามหลักความเปนจริงแหงธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจาทรง
แสดงไว จะเห็นดวยวิธีใดๆ สอนวิธีการใหเขารูเขาเห็นในธรรม สอนอยูขางบน 
 จากน้ันมาก็คอยขยายออกๆ เลยเปนแกงหมอใหญไปเลอะๆ เทอะๆ แตกอนมี
แตแกงหมอเล็กหมอจิ๋วเทานั้นละเทศน แลวเทศนก็เทศนแบบเผ็ดรอนเสียดวย คือผู
มาฟงเตรียมพรอมแลวที่จะรับธรรมเต็มรอยเปอรเซ็นต ผูเทศนพุงรับกนัมันก็ถึงกัน 
ฟงไดความชัดเจนๆ ถึงใจ เราไปเห็นที่พอแมครจูารยมั่นเทศนที่วัดหนองผือ แตกอน
เราอานในตํารับตําราวาพระพุทธเจาทรงแสดงธรรม พวกเทวบุตรเทวดามนุษยมนา ได
บรรลุธรรมมรรคผลนิพพานเปนแสนๆ วาอยางนั้นนะ มีในตํารา มีอยูทั่วไป 
 เราก็อานไปอยางน้ันแหละ มันไมถึงใจ คือใจมันอยูลึก อยูใตกนเทวทัตนูน ฟง
ไปๆ บทเวลาออกมาปฏิบัติ มาเห็นกันอยูที่หนองผือ พอถึงเวลาแลวพระหลั่งไหลมา
ฟงเทศน ทานเทศนมีอยูสองประเภท ประเภทหนึ่งเวลาวันลงอุโบสถพระจะมาจากที่
ตางๆ บานใกลเรือนเคียงอยูใกลๆ มีสํานักอยูแหงละสององคสามองค แลวมาฟงปาฏิ
โมกขตอนบายโมง พอจบจากปาฏิโมกขแลวทานใหโอวาท นี่เปนปรกติ ประเภทที่สอง
ประเภททานประชุม ประชุมตอนเย็น นี่ก็ประมาณสักสิบวันประชุมทีหนึ่งๆ  
 พระนี่ โอ ยิ้มแยมแจมใส พออกพอใจที่จะไดฟงธรรมทานในคืนวันนี้ เหมือน
อยางเด็กหิวนมแมอยางเต็มที่ ยิ้มแยมแจมใส นั่นละตอนทานเทศน เพราะมีแตพระนัก
ปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลลวนๆ ดวยกัน เหมือนวาคัดกันมามีแตพระปฏบิัติลวนๆ มุง
ตอมรรคผลนิพพานดวยกัน ทีนี้เวลาเทศนนี้ไหลเลยนะ ทานออกอยางไรทางนั้น
เปดรับๆ ๆ ทางนี้ก็เทลงจากๆ  
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นี่ละเราไดเห็นในหัวใจเราเอง ฟงเทศนทานจิตนี้ไมทราบอะไรดับนะ ความรู
รูอยู แตดับอยูถึงสามวนั ฟงซินะ เปนกับเราเอง ถาคนอื่นพูดใหฟงเราก็ยังไมเทาไร นี้
เปนกับตัวเองปฏิเสธไดยงัไง ดับอยูสามวัน โลกเหมือนไมมี แตความรูนี้เดนอยูอยาง
นั้น ฟงเทศนทานตอนกลางคืน ฟงซิอัศจรรยไหมละ ทานเทศนออกจากหัวใจที่เปน
ธรรมลวนๆ รอยเปอรเซ็นต มรรคผลนิพพานเต็มในหัวใจทานหมด ไมบกพรอง เวลา
เทออกมานี้ผูตั้งใจรับนี้ก็พุงๆ รับกนั 

ตอนนั้นจิตดบั ความรูที่รอบจิตนะ ตัวจิตจริงๆ ไมดับ ความรูรอบจิตตางๆ 
เหมือนไมม ี เดินไปไหนเหมือนวาโลกนี้วางไปหมดเลย ฟงเอาทานทั้งหลายเราเปนเอง 
ตอนไปฟงเทศนทาน นี้ละที่มันลงใจอยางเต็มที่วาที่พระพทุธเจาเทศนาวาการสอนเทว
บุตรเทวดามนุษยมนานี้แตละครั้งๆ สําเร็จมรรคผลนิพพานกันเปนแสนๆ ทานวา จะ
ไมสําเร็จยังไงก็มันเห็นอยูประจักษ พอเทศนวันนี้จิตขยับขึ้นมาขั้นนี้ เราปฏิบัติถึงวันจะ
เทศนอีกจิตเราอยูขั้นนี้คอยมันจะรับกันละ ธรรมเทศนาจะมานี้ เราปดอยูตรงไหน ทาน
มาเปดๆ ขยับๆ เร่ือย มันถึง 

อยางที่เราฟงอยูหนองผอื เพราะฟงจริงๆ เพื่อมรรคเพื่อผลจริงๆ ไมมีอะไรมา
แฝงแมนิดหนึ่งไมม ี หัวใจดวงนี้กิเลสมีก็ตาม แตความพุงในธรรมนี่พุงอยางเต็มขีดเลย 
จิตดับ คือความรูรอบจิตนี้ดับถึงสามวันก็มี ความรูรูกระจางแจงแตไมมอีะไรเขามากวน 
นี่เรียกวาจิตดับ คือดับจากอาการทั้งหลาย ดับ เปนในหัวใจเราเอง อัศจรรย ความรูนี้
เดนอยูทั้งวันเลย ความดับกิริยาอาการที่จิตจะไปรับอันนั้นอันนี้ไมเลยๆ พอตัวอยูกับ
ความสวางไสว  

น่ีเห็นชัดเจน ดับถึงสามวันฟงเทศนทานอาจารยมั่น เวลาทานเรงธรรมนี่พุงๆๆ 
เปดออกๆ ทางนี้ขยับตามๆ ไปถงึวาระมันอยางไรมันดับพรึบเลยในจิต พอดับพรึบ
กิริยาอาการเสียงทานเพียงแหววๆๆ ลงแลวนั่น เวลาทานเทศนหยุดแลวจิตมันยัง
กระจางแจงอยู ไมคอยออกรับภายนอก รูพอวิบๆ แว็บๆ สวนภายในมันจาๆ เลย นี่ละ
ธรรมพระพุทธเจาสอนไวถูกตองแมนยาํที่สุดคือพุทธศาสนาชี้นิ้วเลย ไมผิด  

พุทธศาสนาเปนศาสนาคูโลกคูสงสารอยางแทจริง เพราะเปนคลังแหงธรรม
นํามาสอนโลก พระพุทธเจาตรัสรูธรรม เปนคลังแหงธรรมเต็มพระทัยนํามาสอนโลกมี
แตธรรมลวนๆ เปนสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลวทุกขั้นทุกภูมิ ไมใชคลังกิเลสสอน
โลกนะ คลังกิเลสกิเลสมันจะออกไปตาม ผูสอนโลกมันตางกนันะ แมผูถอืพุทธศาสนา
ถายังมีกิเลสอยูมากนอยมันอาจจะมผีิดพลาดอยูมากนอย แตสวนใหญจะถูกๆ หากวา
จิตที่บริสุทธิ์ลวนๆ แลวสอนไมมีผิด ผางๆ ๆ เลย 
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คําสอนของพระพุทธเจาเรียกวาพุทธศาสนาเปนศาสนาชั้นเอก ใครยังไมทราบ
ฟงเสีย เราไมคุย เราเอาจิตตภาวนาของเราเขาพิสูจนกันจนกระทั่งหายสงสัยหมดแลว
เรา พุทธศาสนาของพระพุทธเจาของเรานี้ครอบโลกธาตุ ใจนี้ครอบแบบเดียวกัน ฟงให
ชัดเจนเสียนะ นี่ละผลแหงการปฏิบัติธรรมเวลามันไดไดอยางไร ไดอยางพอ บรมสุข
ถามหาที่ไหน นิพพานเที่ยงไมเที่ยงถามหาที่ไหน มันจาอยูตลอดเวลา จะไปหากาลเวลา
ที่ไหน ตัวนี้จาอยูงั้น  

นั่นละนิพพานคือหัวใจที่บริสุทธิ์สุดสวนแลว เรียกวาธรรมธาตุแลว ครองขันธ
อยูเทานั้นเอง เวลายังครองขันธอยูก็รับทราบกันเพียงเทานั้นๆ แตจะใหไดรับความ
กระทบกระเทือนไปถึงจติใจจากกิริยาอาการของขันธไมม ี เพียงรับทราบๆ แตก็
รับผิดชอบ จึงวาเปนภาระอันหนึ่งอยู พอสลัดอันนี้ปวะผงึทันทีเลย ยากอะไร พระ
อรหันตทานนิพพานทานไมไดยากนะ นี่ละจติที่ฝกดีแลวเปนอยางน้ัน 

ปจจุบันนี้ละ ธรรมะเปนปจจุบัน ไมมีอดตีอนาคตที่ไหนมาหลอกเหมือนกิเลส
หลอกทุกวันนี้ วาศาสนาลวงเทานั้นมรรคผลนิพพานจะสิ้นเขตสิ้นสมัยมันวาไปกิเลส 
มันวาดภาพหลอกสัตวโลกไปก็หลงตามมันไปละซิ เขาวัดเขาวาไมเกิดประโยชนอะไร 
หาตกปูตกปลากินเหลาเมาสุราไปอยางน้ันดีกวาๆ มีแตกิเลสดีกวาธรรม คนนั้นเลวลง
ไปที่สุดๆ มนัหารูตัวไม ฟาดมันลงไปใหจิตจานี้แลวอะไรจะมาผานได พูดใหมันชัดๆ 
อยางน้ีนะ  

ไมมีอะไรมีอานุภาพมากกวาจิตที่ส้ินกิเลสแลว ครอบโลกธาตุเลย ไมเปนนอย
ตอส่ิงใดเลยจิตดวงนี้ ถาลงกิเลสตัวเคยเปนใหญครอบหัวใจนี้บรรลัยลงไปจากหัวใจ
แลวจาเลยเทานั้น  ทีนี้ไมมีอะไรผานขึ้นชื่อวาสมมุติ ผานก็ผานเพียงแดนสมมุติ แต
ระหวางขันธกับจิตยังครองกันอยูสมมุติมีอยูก็รับกันแย็บๆๆ เทานั้น ที่จะไปใหเปน
ความกระทบกระเทือนในจิตไมมี บอกตรงๆ เลย  

พระอรหันตทานตั้งแตตรัสรูธรรม คือกิเลสเปนตัวกอขาศึกศัตรู ความทุกข
ความลําบากมากนอยอยูที่กิเลส พอกเิลสดับไปพรึบหมดโดยสิ้นเชิง ทุกขก็ดับไปพรอม
กันหมดโดยสิ้นเชิง ฟงใหดีนะที่พูดนี่ ถอดออกมากจากหัวใจมาพูดนี่รูไหมละ จากน้ันก็
เปนบรมสุข บรมสุขนี่ก็เปนธรรมธาตุแลวที่นี่ คืออยูในธาตขุนัธนั่นละ เวลาธาตุขันธยัง
มีอยูทานเรียกวาพระอรหันต ธรรมชาตินั้นเปนธรรมธาตุแลว พอรางกายนี้หมดสภาพ
ตามสมมุติของมันแลวขาดลงไปนี้ดีดผึงเดียวหายเลย นั่น 

นั่นละธรรม ปฏิบัติแลวสะดวกสบาย เพราะฉะนั้นพระอรหันตทานตายที่ไหน
ทานไมตายยากนะ ไมไดเหมือนพวกเราโดดโนนโดดนี้กระเสือกกระสนกระวนกระวาย 
ตกเตียงไปไมไดสติสตงั เพราะทุกขเวทนาครอบงํา พระอรหันตครอบไมได วาอยางน้ัน
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เลย พอพูดอยางน้ีแลวมันก็ไปสัมผสัเร่ืองของเราเองที่อยูหนองผือ ปดกวาดไปตอนสี่
โมงเย็น พวกอยูโรงพยาบาลนครพนมเขาไปจําหนายยา มาที่นั่น เขาก็เอาพวกยามา
เต็มอยูนั่น เราปดกวาดไปถึงนั่นเราก็เลยเอาไมตาดชันไวแลวขึ้นไป 

มันเปนอะไรไมรูนะ เรียกวามันดัดสันดานก็ถูก พอเปดออกๆ เทานั้น นี่ขวดยา
มันจะสังหารเรา เปดออกพอมองเห็นนั้นสะเทือนปงเลยทันที โอย ไมไดๆ ขวดยาขวด
นั้นใครกินตายนะวาขึ้นเลยอยางไมมปีมีขลุย หนาเขาซีดหมดเลย มันออกผางเลย พอ
มองเห็นปบกระเทือนปงเลยทันที ยาขวดนี้ใครกินไมไดนะตายไดเราวางั้น พอวางั้น
แลวเราก็ตั้งตนใหม แลวยาอันนี้มันยาอะไรเราก็ถามละที่นี่ เขาหนาซีดหมดเลย เพราะ
อยูๆ ขึ้นผงึเลย มันรับกันกับอันนี้ พอเขาบอกวายาถายไมเปนไรละครับเขาวางั้นนะ 
คือรับประทานคนละชอนๆ ถึงเวลาแลวพวกผมจะเอายาหามมาให เขาจะพักอยูในบาน 
ถึงเวลาสองทุมเขาจะเอายาหามนั้นมาให แลวก็หยุดเขาวางั้น 

เราก็เลยตายใจถูกกิเลสกลอม ทีแรกผึงเลยนะ สะเทือนเลย จนเขาหนาซีดหมด
พวกเขามาขายยา มันเปนเองนะ มันกระเทือนอยางแรง จนกระทั่งถึงวา โอย ยาขวดนี้
ไมไดนะ ใครกินตายเลยขึ้นเลยทันที เขาก็หนาซีดไป จากน้ันแลวก็ตั้งหลักใหม แลวยา
อันนี้มันแกอะไรละเราก็วางั้น ยาถายครับเขาวาไมเปนไรละ เขาวาไมเปนไรละครับ 
รับประทานชอนเขียวเรานั่นเล็กๆ ชอนเขียวเล็กๆ คนละชอนๆ พอสองทุมจะใหหยุด
เมื่อไรหามเมื่อไรก็หยุดเลยเขาวา แลวตอนสองทุมผมจะเอายาหามมาหาม 

เขาก็ออกมาจริงๆ พระที่ถายอยูนั้นหยุดหมด ไอตัวเกงๆ นี้มันไมหยุดที่นี่ ฟาด
เสียตั้งแตนั้นละจนกระทั่งถงึ ๗-๘ โมงเชา ถาย ๒๕ ครั้ง อาเจียน ๒ ครั้ง ฟงซินะนาน
มากไหม เลยจะตาย ทีนี้พอถงึเวลามันจะไปจริงๆ พอเขาในหองถายแลว บทเวลามัน
จะไปจริงๆ นี้คนกําลังจนไมมีอะไรเหลือ เวลามันอาเจียนนี้ เศษอาหารพุงเขาไปติดฝา
นูนนะ มันอาเจียนอยางแรง พุงตดิฝาปวะๆ รุนแรง นั่นละหดยอบเขาไปเลย มันไม
เผลอสติ เขาใจไหมพูดนี่ เปนถึงขนาดที่วาเศษอาหารมันอาเจียนติดใสฝานูนนะไมใช
เลนๆ จากนั้นมันก็ออนลงๆ ก็ดู ออนเขาๆ จะไปละ พอไปถึงที่แลวหยุดกึ๊กเลย กึ๊กน่ีก็
จะดีดแลวนะนั่น จะไปละ 

ก็ทางนี้สติยงัดีอยูนี่ หือ จะไปเดี๋ยวนี้เชียวเหรอ เอา ไปก็ไป สติสมมตุดิวยกัน
จับกันเขาไปอีก แลวก็ฟนขึ้นมา นั่นละถาหากวาปลอยไปเลยนะ แตนี้สติจับปุบเขาไป 
จากน้ันมันก็คอยคลี่คลายออกมาๆ จึงผานมาไดจนกระทั่งทกุวันนี้ นี่ละความไมเผลอ
สติ มันไมตืน่เตนไมตกใจ กลัวกลาไมมี มีแตดคูวามจริง หือ จะไปเดี๋ยวนี้เชียวเหรอ 
เทานั้นเอง นี่เราเห็นไดชัดๆ ในตัวของเราเอง มันปากเปราะ เห็นขวดยานูน ทางนี้ขึ้น
แลว ก็ไมทราบวาเปนยาอะไร เปดขึ้นมามันหากรับกันเลยผึง โอย ยาขวดนี้ใครกิน
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ไมไดนะตายวางั้นเลย เขาหนาซีดหมดเลย ก็อยูธรรมดานี่ เวลามันออกเพลงของมันไป
มันออกแรงนี่นะ มันกระเทือนแรง เลยตั้งตัวใหม แลวยานี้มันแกอะไรละ ขวดเหลืองๆ 
นั่นนะเราวา ยาถาย ไมเปนไรละครับเขาก็วางั้น เขาก็แกหนาซีดหมดเลย 

นั่นละยาขวดนั้นละ ถายเทากันกับเขา แตเราไมยอมหยุด ฟาดเสีย ๒๕ หน พูด
ถึงเร่ืองมันจะไป นี่ละครั้งหนึ่งมันจะไป.กับโรคหวัใจ โรคหัวใจนี่สามหนที่ร้ังกันไว สาม
หนกับที่วาถายทอง เปนสี่หนดวยกัน ถาปลอยไปเลย นี่ร้ังเอาไวเมื่ออยูในวิสัยที่ควรรั้ง
ไดก็ร้ัง ถาร้ังไมไดแมแตพระพุทธเจายังนิพพาน การปฏิบัติจิตพลังจิตเปนสําคัญ พลัง
จิตนี่สําคัญมาก ถาจิตออนทีเดียวขาดสะบั้นไปเลย ตายอยางรวดเร็ว แตนี้พลังจิตยังคง
เสนคงวาหนาแนน จงึตองวินิจฉัยกัน หือ จะไปเดีย๋วนี้เชียวเหรอ นั่น อันหนึ่งมันเหนือ
อยูแลวเหนือขันธ นี่ละการปฏิบัติธรรมเปนอยางน้ันละ 

มรรคผลนิพพานมีอยูโดยสมบูรณ ตรัสไวชอบแลว ชอบหมดเรื่องมรรคผล
นิพพานสมบูรณแบบตามเดิมที่ตรัสไวชอบ ใหพากันตั้งใจประพฤตปิฏิบัติ อยาใหกิเลส
หลอกลวง จิตใจมันหนาแนนพอแลวนะมีแตกิเลส มองดูคนไมเห็น เห็นแตกิเลสลอม
หนาลอมหลังเต็มตัว ธรรมไมมีวี่ๆ แววๆ อะไรในหัวใจเลย กิริยาอาการที่ออกมากจ็ะ
ไมมี เพราะอํานาจของกเิลสมันหนา ชะลางมันออกซิ ฟาดออกนีก้ระจางแจงไปหมด
โลกธาตุครอบไปหมดสวางจาไปหมด นั่นเห็นไหม กิเลสเทานั้นตัวมืดบอดปดเอาไว 
พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปจาเลยทีเดียว 

เหมือนดวงไฟเรา ดวงไฟเอากระจกดําเขาไปติดปบนี้ไฟฟาอยูขางในสวางขนาด
ไหนก็มืดดําใชไหม พอเปลี่ยนกระจกครอบนี้ออกเทานั้นมันก็จาของมนั ธรรมะเปด
ความมืดบอดอนัดําๆ ออก แลวก็จาของมันเทานั้นนะ เอาละพูดเทานั้นละ พอ วันนี้วา
จะไมพดูมากมันก็มากอยางน้ีละ นี่ก็ออกทางวิทยุนะ ใหตั้งปฏิบัตินะ ชาวพุทธเรานี้ตาย
ใจมากเวลานี้ ตายใจทุกแผนกทุกแขนงทุกหนวยงานนะ ลืมเนื้อลืมตัวไปหมด ศาสนา
พุทธเปนมูตรเปนคูถมันเหยียบย่ําทําลายไปหมดมันไมสนใจ มันเอามูตรคูถขึ้นเหยียบ
ย่ําทําลายธรรม มีแตความโลภความโกรธราคะตัณหา กินกลืนรดีไถประเภทตางๆ มีแต
กิเลสทั้งนั้น โลกหาความสุขไดยังไง ธรรมไมมี 

ธรรมมีเห็นใจกันทันทีคนเรา สม่ําเสมอคือธรรม ไมวาอะไร เชนอยางแจก
อาหารการกินเหมือนกัน จะไมมีอะไรยิ่งหยอนกวากัน นอกจากมันสุดวิสัย มันอาจจะ
ผิดพลาดไปบาง แตเจตนาไมมี ความแจกทุกส่ิงทุกอยางใหเสมอกันหมด นั่นละธรรม
เปนอยางน้ัน ไดมากไดนอยขอใหเสมอ ธรรมเปนความเสมอภาค จําเอานะ ถาเปน
กเิลสนี้กวาดเขามาตอนเขามา ไดเทาไรไมพอๆ นี้คือกิเลสไปที่ไหนไฟไปเลยเผาไปเลย 
ถาเปนธรรมไปไหนเย็นไปหมด จําเอานะ เอาละพอ 



 ๘

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

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

