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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พทุธศักราช ๒๕๔๙ 

กิเลสไมมีในใจโลงไปหมดมีแตธรรม 
กอนจังหัน 

พระใหเรงภาวนานะ ไมมีหนาที่อะไรนะพระเรา ตั้งหนาตั้งตาภาวนา อยายุงกับ
ส่ิงใด โลกน้ีโลกวุนวาย โลกเปนฟนเปนไฟ ไมไดมีความชุมเย็นแหละ เอาธรรมจับถึงรู 
ถามีแตกิเลสจับกันก็พันกนัไปลงนรกอเวจีทั้งเปน อยาไปหานรกอเวจีภายนอก ยังไม
ตายจะไปหาอะไร หาในคนนี่ มันมีอยูในคน ความทุกขความทรมานจิตใจนี้ดิ้น โห เอา
ตัวมันดิ้นๆ ใหไดนะ อยูในใจนั่นแหละ กเิลสกับธรรมอยูดวยกัน เวลากิเลสมันรุนแรง 
แหม มันดิ้นๆ  

เราไมลืม ตั้งสติพับลมผล็อยๆ ตั้งหนาตั้งปบลมทันทีตอหนาตอตา จนน้ําตา
รวง ถึงใจ อันนี้เราพูดจริงๆ พูดแลวสดๆ รอนๆ มีรสมีชาติตลอดเวลา ที่ไปสูมันบน
ภูเขา ตั้งหนาตั้งตาที่จะไปประกอบความเพียรบนภูเขา ไป ตั้งสติปบลมผล็อยๆ อาว 
มันอะไรกันอยางน้ี มาทําความเพียรอะไรอยางน้ี คือคําวาลมหมายถึงวา กระแสของ
กิเลสมันตีทีเดยีว พอตัง้พับลมๆ ตั้งเพื่อลมไมไดตั้งเพือ่อยู ที่จะชําระกิเลสนะ โถ 
น้ําตารวง นี่ละสดๆ รอนๆ เราไมลืม 

จนถึงขนาดวา หือ มึงเอากูขนาดนี้เทียวหรือ นูนนะเปนในใจนะ มึงเอากขูนาดนี้
เทียวหรือ เอา ยังไงมึงตองพังวันหนึ่ง ใหกูถอยกูไมถอย เคียดแคนใหกิเลส นี่เปน
ธรรมนะเคียดแคนใหกิเลสที่เปนภัยกับตัวเอง เคียดแคนใหผูอื่นสัตวอื่นหรือใครตอ
ใครก็ตามเปนกิเลสทั้งนั้น แตเคียดแคนใหกิเลสที่เปนตัวภัยของตัวเอง ความเคียด
แคนนี้เปนธรรม ไดเปนประจักษใจเราแลว เราเคียดจริงๆ เคียดใหกิเลส ตั้งสติไมอยูๆ  
จนกระทั่งงงเลย เอ นี่มันมาทําความเพียรอะไร มีแตกิเลสตีเอาๆ ถึงขนาดวา มึงเอากู
ขนาดนี้เทียวเหรอ เอา ยังไงมงึตองพงัวันหนึ่ง ใหกูถอยกูไมถอย 

กลับไปหาโรงงานใหญพอแมครูจารยมั่น อบรมแลวกลับมาอีก ฟดอกีหงาย
หมาอีก อูย หงายหมานี่ไมรูกี่หงาย ตอไปก็หงายแมวตบหัวมันได แมวมันลมมันตบได
นะแมว หมาลมมีแตแงๆๆ นี่เปนธรรม เคียดใหกิเลสเปนธรรม เคียดกิเลสภายในตัว
เราเองเปนธรรม เคียดใหผูอื่นเปนกิเลสทั้งน้ัน เปนฟนเปนไฟ แตเคียดใหกิเลสภายใน
หัวใจของเรานี้เปนธรรม เราไดยึดมาเปนหลักเกณฑสดๆ รอนๆ ไมไดลืมเลยนะ อะไร
ถาเขาถึงใจแลวไมลืม นี่ฝงลึกมาก ที่ไดน้ําตารวงอยูบนภูเขา สูกิเลสไมได ตั้งพับลม
ผล็อยๆ ลมตอหนาตอตา ถึงขนาดวา โห มึงเอากขูนาดนี้เทียวเหรอ เคียดแคนจริงๆ  
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นั่นละตัวเคียดแคนเปนมุมานะจะตอสูมัน เอาใหได พูดกับมนัพูดในใจนะ เอา
ละยังไงมงึตองพงัวันหนึ่ง ใหกูถอยกูไมถอย กเ็อาจริงๆ ไมถอยจริงๆ อันนั้นเปนมุ
มานะดันใสกันเลย ทีนี้พอมันไดที่แลวก็ขนาบใหญเลย ใหสมกับที่มันเอาเราลมผล็อยๆ 
ทีนี้กิเลสโผลขึ้นมาลมผล็อยเหมือนกนั ถึงขั้นสติปญญาอัตโนมัติ ฟงเอานะนักปฏิบัติ
ทั้งหลาย ถอดออกมาจากหัวใจเรา ขึ้นเวทีกับกิเลส ที่วานํ้าตารวงๆ เพราะตั้งสติไม
อยูๆ นี้กถ็ึงใจ ฝงลึก ทนีี้พอตั้งสติไดแลว ธรรมมีกําลังมากๆ ถึงขั้นกิเลสโผลมาไมได
เลย พอโผลมาขาดสะบั้นๆ  

จากสติปญญาอัตโนมัตกิลมกลืนกันเขาไปมหาสติมหาปญญา เอาทีนี้โผลมา
กิเลส ใหโผลมา ขาดสะบั้นๆ ตอจากนั้นก็พังเลย นี่ละความเคียดใหกิเลสเปนผลมา
อยางน้ี เคียดใหคนอื่นไมไดนะ เปนฟนเปนไฟ กอกรรมกอเวรกัน ถาเคียดใหกิเลสที่
เปนภัยแกตัวเองนี้เห็นประจักษ เราเองที่พดูอยางนี้ ผานเวทีหัวใจเราแลวกับกิเลสฟด
กัน ตั้งสติลมผล็อยๆ สูมันไมได ฝงลึก พอธรรมมีกําลัง สติปญญามกีําลังแลว ทีนี้
กิเลสโผลไมได ลมผล็อยๆ แบบเดียวกันเลย สุดทายก็พัง กิเลสพังจากหัวใจ จากน้ันไม
มีขาศึกในหัวใจ ตั้งแตบัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้และตลอดไป เรียกวานิพพานเที่ยง ไมมี
กิเลสตัวใดจะแสดงขึ้นมา 

มีกิเลสเทานั้นตัวยุงเหยิงวุนวายในวัฏจักร กิเลสเปนเจาอํานาจครองวัฏจักร 
ธรรมเปนเจาอํานาจครองวิวัฏฏจักร เอาใหดีนะผูปฏิบัติธรรม อยามองดูอะไรยิ่งกวา
มองดูหัวใจตัวเอง คนนั้นไมดี คนนี้ไมดี องคนัน้ไมดี องคนี้ไมดี เลวทั้งน้ัน ตัวเลว ตัว
วาเขาไมดีคือตัวเลว ไปหาดูเขา ทําไมไมดูตัวเองตัวเลวๆ นั้นนะ สอนอยางน้ันซิสอน
ตัวเอง สติปญญาตองทนั ไมทันไมไดนะ ยิ่งเปนนิสัยมองเห็นใครมองแตความชั่วความ
ดีของเขา ไปที่ไหนมองแตเขาๆ คนนั้นเปนนักยกโทษ เขาสมาคมไมไดใครๆ เขา
รังเกียจ 

ใหดูตัวเอง ถาตางคนตางดูตัวเองแลวตางคนจะตางชุมเย็น ไมมีรังเกียจกนั เขา
กันไดสนิท นี่คือดูโดยธรรม เขาก็เปนธรรม เราก็เปนธรรม ดูขาศึกอยูหัวใจเรา มันก็
เห็นตรงนั้นแกตรงนั้นๆ ถาไปดูคนอื่นเพิ่มขาศกึในหัวใจตนเอง เขาไมทราบวาดีไมดี 
ตัวเองไปตําหนิเขาวาไมดีอยางน้ันอยางน้ี ตัวเองนี้เปนตัวไมดี ใหคิดทุกคน หัวใจมีอยู
กับทุกคน ไมวาฆราวาส ไมวานักบวช เอาไปสอนตนซิ อยาไปหาดูตั้งแตภายนอก ไมดู
ภายในตัวมันเปนฟนเปนไฟแสดงออก ตื่นเงามนัไปๆ ไมไดหนาไดหลังนะ 

เร่ืองความเพียรไดพูดถนัดชัดเจนแลววา สติเปนสําคัญ เอา ตั้งใหดีลองดูซิสติ 
ถาลงสติไดจบัจอแลวกิเลสเกิดไมได มันจะเต็มหัวใจก็เกิดไมได มันออกมาชองเดยีว
ชองสําคัญคอืชองสังขาร มันปรุงพับกิเลสออกแลว สติจับไว ปดปากชองไมใหมันขึ้น 
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ไมขึ้น ขอสติใหดี ถาสติเราผิดเราพลาดเพราะอะไรอกี ดสูติอีกนะ ถาสติผิดพลาด
เพราะอะไร มันเกี่ยวกบัเรื่องอาหารปจจัย สติผิดพลาด ถาเราฉันอิ่มๆ แลวนี้สติ
พลาดๆ ลมเหลวๆ เอา ยอนเขามาดูซิอาหารเปนยังไง ผอนลงๆ ตั้งสตดิูสติดูอาหาร
ของเราเปนยังไง ผอนไปผอนมาหยุดก็มี ผอนกม็ี เพื่อจะตัง้สติ สติเปนสําคัญจึงตองดู
สติเสียกอน ถาสติดีแลวเอาละที่นี่ความเพียรกาวเดินเรื่อยๆ  ใครมีสติดีความเพียรดี
ตลอดเวลา ใหทานทั้งหลายจําเอา 

นี่ไดผานมาหมดแลวที่มาสอนทานทั้งหลาย แมนยํา ไมผิด เราไดทดสอบเรา
พอแลวจึงไดนํามาสอนหมูเพื่อน เรียกวาสอนไมผิด เอาเลยเอาตามนั้น เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

(อําเภอชุมพลบุรี จ.สุรินทร ถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน เครือขาย
สถานีวิทยุเสียงธรรมบานตาดแดองคหลวงตา ไดดําเนินการออกอากาศตั้งแตวันที่ ๑ 
มกราคม ๒๕๔๙ เวลาตี ๕ ถึง ๒๔.๐๐ น.เปนประจําทุกวัน) สถานีวิทยุนี้ดูตั้งออกไป
เร่ือยๆ นะ เดี๋ยวนี้มีทุกภาคแลวเครือขายของบานตาด ออกไปเรียกวาทั่วประเทศไทย
แลวเดี๋ยวนี้ทุกภาค ภาคใตเปนภาคยาวไดถึง ๕ สถานีก็นับวาพอเปนไป นอกนั้นมี
ทั่วถึงกันตลอด อยางภาคอีสานก็ทั่วไปหมดแลว เฉพาะรอยเอ็ดนี้กวางขวางมาก ของ
เส่ียสมหมาย เพราะแกเปนเศรษฐีใหญ ตั้งสถานีที่บริเวณโรงสีแกเลย โรงสีแกเนื้อที่
เปนรอยๆ ไรนะ ตั้งสถานีที่นั่นสูงเต็มขีดนั่นละวางั้นเถอะ รับไดถึง ยโสธร บุรีรัมย ศรี
สะเกษ ขอนแกน กาฬสินธุ กวางขวางมาก คนฟงตลอดเลยฟงวา แกก็เปด ๒๔ ชั่วโมง 

จะเห็นไดเวลาเครื่องขัดของครูเดียวเทานั้น โทรศัพทล่ันมาแลว เปนยังไงๆ 
เร่ือย นี่แสดงวาคนฟงอยูตลอดเลย แกก็มอีานิสงสมาก เพราะแกเหมาหมดไม
เกี่ยวของกับใคร ไมรบกวนใคร แกรับหมดแลวยังจะปลูกสรางอะไรขึ้นอกีสําหรับวิทยุ
ใหบริเวณกวางขวางออกไป แกก็นมินตเราไปดู นี่ก็เร่ิมตนมาตั้งแตออกชวยชาติทีแรก 
พิจารณาซิหัวใจใครตางกันไหมละ ไมใชยอเรานะ พอวาจะชวยชาต ิเอาเราจะชวยเราจะ
นํา คือเราคิดไปหมด วตัถุนี้เปนเพียงเล็กนอย แตประชาชนทั้งหลายจะถือวาเปนเรื่อง
ใหญโตมาก ชวยชาติก็เกี่ยวกับเรื่องวัตถุเงินทองขาวของตางๆ เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกจิ
ตกต่ําถงึเมืองไทยจะลมจม แตหัวใจของคนไทยจะพาคนไทยทั้งชาติลมจมไปนั้น โลก
ไมไดคดิ 

เราพอออกคราวนี้ก็ เออ ดีแลวละ คราวนี้คราวธรรมจะไดเขาสูจิตใจของ
ประชาชนพรอมไปกับการที่วาชวยชาติทางดานวัตถุ ดานวัตถุนี้โลกจะทราบทั่วถึงกัน
ทันที แตเร่ืองธรรมจะไมมีใครคิด เราอยากจะพูดอยางน้ี เราคิดเต็มหัวใจคนเดียว วา
คราวนี้คราวธรรมจะไดออกชวยโลก เขาสูจิตใจของประชาชน เปนการฟนอันใหญหลวง
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คือฟนจิตใจ วัตถุไมสําคัญ ขอใหจิตใจฟนไดเถอะจะขึ้นทันที ถาจิตใจยังต่าํอะไรจะมีสูง
ขนาดไหนก็ไมมีความหมาย เดี๋ยวนี้ก็ออกแลวเห็นไหมละธรรมะ 

การชวยชาติทางดานวัตถุก็เรียกวาประกาศยุติลงแลวตั้งแตวันที่ ๒๒ เมษา นี่
ประกาศหยุด เวลาประกาศนําก็ประกาศวันที่ ๒๒ เมษา เหมือนกัน เปนเวลา ๖ ป นี่
เราคิดคนเดียว วาคราวนี้คราวธรรมะจะไดกระจายออกสูหัวใจประชาชน จะเปนการ
ฟนฟูอันใหญหลวงจากจิตใจที่เปนเจาของของชาติ วางั้นเถอะ ของแตละคนๆ รวมแลว
เปนของชาต ิ จิตใจนี้ต่ําทรามมากทีเดียว เราไปเห็นแตวัตถุจะพาคนลมจม หัวใจเปน
คนลากลงไปมันไมดู จิตใจฟุงเฟอเหอเหิมลืมเนื้อลืมตัว การจับจายใชสอย การอยูการ
กินทุกอยาง เปนความฟุงเฟอเปดโลงออก เพือ่ใหสมบัติทั้งหลายไหลออกจากวัตถทุี่
ฟุงเฟอนี ่จนจะไมมีอะไรเหลือติดเนื้อติดตัว คือหัวใจเปนคนลากเข็นลงไปจมทะเลแหง
ความลมจม โลกไมคิด 

เราก็ไดคิดวา เออ คราวนี้ละคราวธรรมะจะไดออกสูหัวใจประชาชนชาวพุทธเรา 
ก็ออกจริงๆ เวลานี้ก็กระจายไปหมดแลวเห็นไหมละ นี่คิดไวแลวผิดไหม ไมไดคุยนะ 
อะไรที่ออกทุกอยาง พจิารณาเรียบรอยแลวออกๆ จะออกชองแคบชองกวางไมผิด ไม
มีคําวาผิด เพราะธรรมชาตินี้ถูกตองสมบูรณแบบแลว พิจารณาออกจากนี้ ชองแคบ
ชองกวางถูก จะออกแคไหนๆ จะเปนในตัวของมันเสร็จเลย แลวก็เดินตามนั้นไมผิดๆ  

เดี๋ยวนี้ก็ออกทางดานธรรมะ ฟงวาวิทยุนี้ออกเดีย๋วนี้ทั่วประเทศไทยแลว ธรรมะ
เขาสูจิตใจของประชาชนไมใชนอยๆ นะ นี่เปนประโยชนอันใหญหลวง การฟนฟูจติใจ
นี้เปนประโยชนอันใหญหลวง และวัตถุส่ิงของอะไรๆ จะรูจักประมาณเองจากหัวใจที่รับ
อรรถรับธรรมซึ่งเปนความพอดีตลอดมา ธรรมนี้ความพอดี อะไรจะหนักไปเบาไป
ธรรมจะพินิจพิจารณาแกไขดดัแปลง จึงวาธรรมคราวนี้ออกสูโลกเรานี้กวางขวาง ออก
ทางอินเตอรเน็ตเมืองนอกเมืองนากอ็อก ทั่วไปหมดเวลานี้ 

พอคิดอยางนี้แลวก็อดคิดไมได คอือันนั้นมันก็ถึงใจ ชีวิตของพระเรานี้เปน
คราวที่ถึงใจที่สุดเลย เขานิมนตไปฉันบานหนองแวง จนกระทั่งทกุวันนี้ตั้งขอขบขัน
ขึ้นมา หนองแวงแตกอนยังไมเปนบาน นาเขาอยูที่นั่น เขามานิมนต เราอยูวัดโยธาฯ 
พรรษาเดียวเสียดวยนะ พึ่งบวชไดพรรษาเดียว ทีนี้พระถูกเขานิมนตไปที่นั่นที่นี่ ตกลง
เราบวชไดพรรษาเดียวก็ใหเปนหัวหนาหมูเพื่อนไป ทีนี้เมื่อเราเปนหัวหนาอะไรตองอยู
กับหัวหนาซิ พอไปนั้นสวดมนตอะไรเสร็จเรียบรอยแลวก็เทศนละที่นี่ เราก็ไดหนังสือ
เหมือนหนังสือพกเลมหนึ่งไป กัณฑเทศนกัณฑหนึ่งพอรอดตวัวางั้น 

พอเทศนจบลงแลวไมนานเขายกขบวนกันมากี่บานละมารวมกันนี้ เรายังเคียด
แคนใหอีตาคนนั้นอยู แกตายหรือยัง ถายังไมตายเราอยากจะใหคนไปตามฆามันคนๆ 
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นี้นะ ทําไมถึงวางั้น พอเขารุมมา หือ เปนยังไงทานเทศนจบแลวหรือๆ เขารุมมาถาม 
ไออตีาบาคนนี้ละวา โอย จบแลวก็จะไปยากอะไร ทานฉันเพลกอนแลวทานเทศนใหฟง
ก็ไดยากอะไร ก็มันไมไดเทศนมันจะยากอะไรเราเปนผูเทศนนี่ คิดอยากขบขันยังวา
อยากตามฆามันอยู ทกุวันนี้ยังอยากตามฆา ถามนัยังไมตายใหไปตามฆาใหหนอยคนนี้ 
นี่ละถึงใจ โอย คับหัวอก ไมทราบจะเอาอะไรไปเทศนใหเขาฟง ก็บวชมาพรรษาแรก
เรียนเจ็ดตํานานสิบสองตํานานจบ เรียนปาฏิโมกขจบ สวดปาฏิโมกขไดในพรรษา 
ไมไดอะไรไดเทานี้ 

พอออกพรรษาแลวเขาก็นิมนตไปเทศน แลวจะเอาอะไรไปเทศน ก็เรายังไม
คิดถึงเร่ืองเทศนเร่ืองเทศนาวาการอะไรเลย แลวก็ไปถกูเทศนอยางวานั่นละ เขามาให
ฉันเพล บวชไดพรรษาเดียว ขนมนางเล็ดครึ่งแผนฉันไมหมด กลืนไมลง มันคับมนั
แคนอยูนั้น จะเอาอะไรเทศนใหเขาฟงๆ นี่ละในชีวิตของพระมีครั้งนี้ เราจึงไมลืม หัว
อกมันจะแตก ไปก็บืนเทศนจริงๆ เทศนมันไมมหีนังสือเทศนละซิ เทศนปฏิภาณ โอย
บวชไดพรรษาเดียวเราขบขัน แตมันก็เทศนไปไดนะ เวลามันจะตายมันเทศนไดนะ แต
ไอเหงื่อนี้ เดือนพฤศจิกากําลังหนาวนะ เหงื่อแตกหมดเลยเราก็ไมลืม มนัรอนหรือมัน
หนาวก็ไมรูละ เหงื่อแตกเลยเทศน 

พอจบลงมาแลวเพื่อนฝูงเขามาแหย จะแหยเปนความจริงหรือแหยเปนอะไรก็
ไมทราบ หรือแหยหยอกเลนก็ไมทราบก็พวกเพื่อนเดียวกัน โอ เทศนดีอยูนะ อยาก
ตายหรือ เราโมโห กําลังโมโหนี้อยามาพาลนะตายนะ โอ ก็เทศนดีจริงๆ ยังอยากตาย
หรือ เราก็เดินผึงเลย มาก็เขาคนหนังสือทานเจาคุณอุบาลี หาเลือกเอากัณฑเทศนกัณฑ
ไหนดีๆ เอามาทอง โอย คลองเหมือนทองปาฏโิมกข เอาละที่นี่ไปไหนกูไมตายละกู
เทศนกัณฑนี้ละ เอาชีวิตกูไวไดอันนี้ ทองเสียจนคลองตัว ไปไหนไปเถอะกูจะเทศน
กัณฑนี้ ทองเสร็จแลวเลยไมไดเทศนนะ ลืมหมดเทศนกัณฑนั้น ลืมทั้งภาษิตลืมอะไรไป
หมดเลย 

นี่ถึงใจมากนะเราไมลืม ที่อีตาที่วาน่ัน ทานฉันเพลทานเทศนใหฟงยากอะไรวา
งั้น โถ กม็ันไมไดเทศนไอเราผูจะเทศนมันจะตาย นี่ละชีวติของพระ การเทศนครั้งนี้ละ
ที่วาฝงลึกนะ นี้ไมเหมือนใครนะอะไรถาไดฝงแลวฝงจริงๆ อันนี้อันหนึ่งฝงลึกมาก
ทีเดียว จากนั้นมาก็ไปคนเอาหนังสือเจาคุณอุบาลี กัณฑไหนที่ชอบใจแลวเอากัณฑนั้น
มาทองเลย เอาไปไหนเถอะที่นี่ เราไมตายละคราวนี้ เลยไมไดเทศนนะ ออกจากนั้นก็
ออกเที่ยวเลย พรรษาสองออกเลย พรรษาแรกติดอันนี้ จากนั้นมาก็ทองเทศนทองอะไร 
พอพรรษาสองก็เลยออกจากวัดโยธาฯ ก็ไปเตลิดจนกระทั่งทุกวันนี้ เทศนกัณฑนั้นเลย
ลืมหมด 
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มันถึงใจที่ขนมนางเล็ดครึ่งแผนกลืนไมลง อูย มนัคับหัวอก นั่นละชีวิตของพระ
เรามีคราวนั้นละเราก็ไมลืม จากน้ันมาก็เร่ือยๆ ทีนี้มันก็เรียนไปๆ มีความจําเปนเทศน
ที่ไหนมันก็พอบืนได เพราะเรียนหนังสือไปเรื่อยๆ พรรษาแรกพรรษาเดียวมันเรียน
อะไร ตั้งแตเรียนสวดมนตกับปาฏิโมกขเทานั้นก็พอแลวนี่นะ จากน้ันมาก็ไมขดัของ มี
หนเดียวเทานี้ นี่เรียกวาชีวิตของพระ ทุกขแสนสาหัสคือคราวนั้น เพราะฉะนั้นเวลาผาน
ไปผานมานี้ เขามาตั้งบานหนองแวงที่แถวทุงนานั้นละ เขามาตั้งบานที่นั่น พอขับรถ
ผานไปนั้นตั้งขอตลกขึ้น มันหากเปนนิสัยของมัน สูอยามาผานนะ หมาเหลานี้กูยังเคียด
แคนกูฆาไดกระทั่งหมานะ เด็กผูใหญอยามาผาน กูกําลังโมโห โมโหตั้งแตโนนยังไม
ถอย หมู หมา เปด ไก ตามบานหนองแวงนี้ สูอยามาผานหนากูนะ กูเอาตายทั้งน้ัน ตั้ง
เปนขอตลกขึ้น เปนอยางน้ันละ คือมนัเจ็บมากที่ถูกเทศนนั่น 

จากน้ันมาก็เร่ือยๆ ไมมอีะไร ก็เรียนไปเรื่อย เทศนทางปริยัติก็เทศนไปเรื่อย 
จนกระทั่งถงึขั้นเปนมหาแลวออกไปก็ถูกเทศน เวลาจําเปนเขาในปาในเขามีนะ จําเปน
เขานิมนตเทศนก็ไดเทศนอยูเปนบางครั้งบางคราว ก็เทศนไปไดทั้งน้ันเทศนทางดาน
ปริยัติ ทีนี้พอปฏิบัติธรรมะ เอา พูดใหมันชัดเจนเลย พอปฏิบัติทางดานธรรมะจิตเริ่ม
เปนสมาธิขึ้นมาเทานั้น โวหารมีแลวนะนั่น เต็มภูมิสมาธิเทศนไดสบายเต็มภูมิสมาธ ินี่
เรียกวาธรรมเกิด ธรรมมีแลวภายในใจ เร่ืองปริยัติก็คอยจางไปๆ 

ธรรมภายในใจเกิดขึ้นมากเทาไรเรื่องปริยัติคอยจางไปๆ สุดทายหมุนเขามาหา
ภาคปฏิบัติทั้งหมด จนกระทั่งปจจุบันนี้ไมคิดไปไหนเลย พุงออกจากนี้เลย นี่เรียกวา
ธรรมเกิดธรรมมี มีในหัวใจ ใจทั้งดวงเปนธรรมทั้งแทงเลย เอา ออกชองไหนออกๆ 
ไมไดคุยนะ ถึงกาลเวลามันเปนเปนไดอยางน้ีแหละ กับที่วาฉันขนมนางเล็ดครึ่งแผนไม
หมดนั่น กับมาทุกวันนี้ ใจดวงเดียวนั้นแหละ เวลาฝกฝนอบรมเขา อะไรที่มาทําใหตีบ
ตันอั้นตูคือกเิลสทั้งนั้นๆ มันกีดกัน อยางอกจะแตกกก็ิเลสพาใหเปน ทีนี้ตีกิเลสออกๆ 
ธรรมเกิดขึ้นมาๆ เปดโลงออกไปเรื่อยที่นี่ 

ธรรมเกิดมากนอยเทศนไดทั้งน้ันละที่นี่เทศนไดเร่ือยๆ จนกระทั่งเปดโลงหมด
เลย ไมทราบวาเทศนที่ไหนวันหนึ่งกี่กัณฑ บางวันถึง ๙ กัณฑก็มีฟงซิ นั่นเราก็ยังจําได
ในชีวิตของเรา ในหนังสือเขียนเอาไววา วันนี้เทศนถึง ๙ กัณฑ เราเลยเอาอันนั้นละมา
ยึด เทศนถึง ๙ กัณฑก็มีเห็นไหม มันก็เทศนได กับที่วาตีบตันอั้นตูจะเปนจะตายนั่น 
มาเทศนวันนี้ถึง ๙ กัณฑ เปนอยางน้ันละ อยางทุกวันนี้ไปเรื่อยๆ ไมทราบวามีมากมี
นอย ไปที่ไหนเทศนไปเรื่อยวันละ ๙ กัณฑก็ยังมี อันนี้เวลามันเปดจริงๆ ธรรมเปดที่ใจ 
กิเลสไมมีภายในใจมันโลงไปหมดมีแตธรรม วางไปหมดเลยจะวาไง 
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เอา เทศนอยาวาแตมนุษยมนา เทวดาอินทรพรหมเทศนไดทั้งน้ัน ภาษา
เกี่ยวกับเรื่องเทวดาเปนภาษาเชนใด ใจเปนภาษาเดียว อันนี้พูดไมได แตเขาใจ พวก
เทวบุตรเทวดาอินทรพรหม อยางพระพุทธเจาโปรดเทวดาอินทรพรหม ครูบาอาจารย
ทั้งหลายทานโปรด จับไดทันทีเงื่อน แตไมเอามาพูดเรื่องเหลานี้ เร่ืองเทวดา เกิดมามัน
ไมเชื่อจนกระทั่งวามีเทวดาพวกตาบอดนี่ แลวจะมาพูดเรื่องเทวดาใหมันฟงเดี๋ยวมันจะ
ไลตีเราแหลกเขาใจไหม เราก็ยังเสียดายชีวิตไมพูดเรื่องเทวดา พวกนี้จะไลตีเอา เห็น
ไหมละสมบูรณแบบธรรมะพระพทุธเจา ส่ิงที่มีเทศนตามสิ่งที่มี ส่ิงที่มาเกี่ยวของ ธรรม
พระพุทธเจากวางขวางมากมายกายกอง ไอพวกหูหนวกตาบอดจะรับฟงมาเพื่อปฏิบัติ
เจาของมันกไ็มยอมเชือ่จะวาไง ทั้งๆ ที่ทานเทศนครอบโลกธาตุเทศนธรรมะ 

นี่เราพูดถึงเร่ืองจิต กิเลสนะมันปดใจ ที่วาเทศนมันตบีตันอัน้ตูจะไปไมได มัน
ติดเจาของเอง เจาของติดเจาของติดคนอื่น เมื่อเจาของเปดเจาของมากนอยก็เปด
ออกไปออกมา เปดหมด แลวก็เปดหมดเลย ติดอะไร นั่น ไมติดเราเสียอยางเดียวไม
ติดเขา ทั่วแดนโลกธาตุไมตดิ ติดเราเสียคนเดียวเทานั้นติดหมด ดหัูวใจนี้ติดตัวเอง 
กิเลสอยูกับตัวเอง พอเปดอันนี้ออกแลวมันโลงไปหมดเลย 

สฺุญโต โลกํ อเวกขสฺสุ โมฆราช สทา สโต นี่ทานแสดงสอนพระโมฆราช 
ดูกอน โมฆราช เธอจงเปนผูมีสติ ฟงซิวาสติทกุเมื่อ พิจารณาโลกใหเปนของสูญเปลา
วางเปลา ถอนอัตตานุทฏิฐิความเห็นวาตนวาตัววาเขาวาเราเสีย จะพึงขามพนจากพญา
มัจจุราชไปได พญามัจจุราชจะมองไมเห็นผูพิจารณาอยูดวยความเห็นโลกเปนของวาง
เปลาอยางน้ี นั่นทานสอนพระโมฆราช ธรรมนี้เปนธรรมกลางๆ หัวใจรับไดทุกดวง ถา
สามารถที่จะรับไดรับไดหมดทุกดวงในธรรมอันนี้ เมื่อถึงขัน้ที่ควรรับได ทีนี้ทานเทศน
สอนโมฆราชผางเขามานี้แลว พูดใหมันชัดๆ อยางน้ีเลย โมฆราชนั่นทานสอนนั้น 

ธรรมเปนของกลางๆ หัวใจรับไดทั้งน้ัน ใครรับแลวก็เขาหัวใจคนนั้นๆ มันวาง
ไดเหมือนกนั อยาวาแตพระโมฆราช พระอรหันตวางทั้งน้ัน นั่นเห็นไหมละเวลามันตี
กระจายออกไป ทานยกเอกเทศมาเพียงพระโมฆราชองคเดียว องคใดผานเขาไปปง
เทานั้นเปนโมฆราชไปดวยกันหมด สฺุญโต โลกํ โลกวางเปลา วางเปลาตลอดเวลา 
ภูเขาทั้งลูกวางไปหมด หัวใจมีอํานาจมากที่สุดคอืความวางของหัวใจ อะไรจะหนานาน
มั่นคงขนาดไหนหัวใจทะลุไปหมด วางไปหมดโดยหลักธรรมชาติ นั่นเรียกวา สฺุญโต 
โลกํ โลกวางเปลาเพราะหัวใจวางหมดแลว โลกที่ไหนจะมาติดใจได อํานาจแหงความ
วางเปลาครอบไปหมดเลย 

นี่ละอํานาจของธรรม ใหเปนในใจซิ ดังที่วาสอนพระโมฆราชโลกเปนของวาง
เปลา จิตใจของผูใดที่ควรแกธรรมประเภทนี้จะเขาถึงแลวจะวางเหมือนกันไปหมด 



 ๘

บรรดาพระอรหันตวางทั้งนั้นเลย นั่นเห็นไหม อยาวาแตพระโมฆราชซึ่งเปนพระ
อรหันตองคหนึ่งเลย ใครเปนพระอรหันตวางดวยกันหมดนั้นแหละ นอกจากนั้นบุญญา
ภิสมภารนิสัยวาสนากวางแคบลึกตื้นหยาบละเอียด จะกระจายออกไปจากความบริสุทธิ์
นั้นละ เพราะฉะนั้นพระสาวกทั้งหลายจึงไดรับเอตทัคคะตางกัน องคนี้เลิศทางนั้นองค
นั้นเลิศทางนั้น หมายถึงกิ่งกานสาขาดอกใบนะ 

ตนลําเหมือนกัน ธรรมแทงเดียวกัน เปนธรรมชาติที่ไมมีความยิ่งหยอนตางกัน 
เสมอกันหมด นับแตพระพุทธเจาลงมาถึงสาวกองคสุดทายเหมือนกันหมดในหลัก
ธรรมชาติแหงความบริสุทธิ์ แตกิง่กานสาขาดอกใบที่จะแผกระจายออกไป ตามนิสัย
วาสนาของตนที่ไดทําความปรารถนาไวมาตั้งแตดั้งเดิมนั้น เวลาผลอันใหญเกิดขึ้นแลว 
กิ่งกานสาขาดอกใบก็แตกกระจาย จึงเปนผูเชี่ยวชาญทางนั้นเชี่ยวชาญทางนี้ เลิศเลอ
ทางนั้นเลิศเลอทางนี้ตางกัน นี่ละคือกิ่งกานสาขาของพระอรหันตแตละองคๆ ที่มีนิสัย
วาสนาตางกัน สวนความบริสุทธิ์เหมือนกันหมด ใหพากันจําเอา 

บางองคทานก็รูของทาน แตกิ่งกานสาขาทานไมแตกกระจายก็ม ี สวนธรรมชาติ
ที่บริสุทธิ์เหมือนกันหมดตําหนิกันไมไดเลย นับแตพระพุทธเจาลงมาถึงสาวกองค
สุดทาย แตนิสัยวาสนาที่จะกวางแคบ กิ่งกานสาขาดอกใบทีจ่ะแผกระจายออกไปขนาด
ไหนนั้นตางกัน อยางพระสารีบุตรนี้ก็ไดยกยองในทางปญญา พระสารีบุตรเลิศปญญา
ไมมีใครเสมอ เวนพระพุทธเจาเพียงพระองคเดียวเทานั้น นอกนั้นพระสารีบุตรเปน
หนึ่งหมดเลยในบรรดาสาวก องคนี้เลิศทางนั้นองคนี้เลิศทางนี้มีอยางนั้นละ นี่นิสัย
วาสนา คือกิ่งกานสาขาดอกใบของทานเปนเครื่องประดับองคทานนั่นละ 

ไมใชวาสําเร็จแลวจะเปนเหมือนกันหมด ไมเหมือน เหมือนตนไมตนเดยีวชนิด
เดียวกันนั่นละ ตนนี้กิ่งกานสาขาดอกใบเปนอยางน้ี ตนนี้กิ่งกานสาขาดอกใบเปนอยาง
นี้ ไมเหมือนกนัทั้งๆ ทีเ่ปนตนไมชนิดเดียวกันก็ตาม มันตางกัน ทั้งๆ ที่ความบริสุทธิ์
เหมือนกันกต็าม แตกิ่งกานสาขานิสัยวาสนาที่ทําความปรารถนามากวางแคบลึกตื้น
หนาบางตางกัน จะออกกระจายไป พากันเขาใจเสียนะ ถายังไมเขาใจใหเขาใจเสีย นั่ง
ไปนั่งมาปวดขาแลว กิ่งกานอันนี้ปวดขา มันไมทําประโยชนอะไรใหเราเลยไอกิ่งกาน 
คอยแตทรมานเรากิ่งกานนี้ เห็นไหมเหยียดออกไปแลว เหยียดกิ่งกานออกไป เขาใจ 
ใครยังไมเขาใจ ทีนี้ใหพร 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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