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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พทุธศักราช ๒๕๔๙ 

ความรูภายใน 
กอนจังหัน 

 ภาคอีสานเราทําหมอนสี่เหล่ียมแข็งเหมือนกับไม ไปดูเอาซ ิ ภาคอีสานทั้งภาค
ทําหมอนแข็งเหมือนกับไม เอาตัวอยางมายันกัน ดูไมไดนะ ทําแบบเดียวกันหมดภาค
อีสาน นั่นหมอน หนุนไมได เหมือนหนุนไมทั้งทอน นี่เอามาเปนตัวอยางดูมันดูไมได 
ทําออนกวานั้นไมไดเหรอ ทําแบบอื่นอยางใดไมไดเหรอที่ออน ใครก็ทําแบบเดียวกันๆ 
หมดภาคอีสาน เหมือนกับไม ไปโยนใสใครสลบไปเลยละ เขาใจไหม หมอนภาคอีสาน
โยนใสใครสลบไปเลยเพราะมันแข็งเหมือนหิน ถายเอาถายรูปถายไปใหดูกันทั้งภาค
อีสานเลย มันจะเปลี่ยนแปลงอยางอื่นใหเปนประโยชนดีกวานี้ไมไดเหรอ ทําแบบ
เดียวกันๆ ไมดูหนาดูหลังอะไรเลย ไมมีเหตุมีผล ถายใหหมด ไมเอาคนหัวแตกเพราะ
ถูกหมอนทบัถายบางวะ ทํามีเหตุมีผลบางซิทําอะไร 

นี่ละธรรมฟงเอาซิ ทานทั้งหลายฟงเอา ไมมีสูงมตี่ํา ไมมีโนนมีนี้ ผิดตรงไหนวา
ตรงนั้นๆ เรียกวาธรรม ธรรมนี่ตรงไปตรงมาเลย พอพูดอยางนี้เราก็ไปสัมผัส เราเอง
นะ คือเราเปนบาเอง อยูกุฏิ แตกอนทําขอวัตรปฏิบัติ พระเณรทันเราเมื่อไรเร่ืองขอวัตร
ปฏิบัติ เหมือนกันหมด วันนั้นไปเผลอเปนบาอะไรไมรูนะ ไปทําอะไรอยูแลวมาดู
นาฬิกา คือตามปรกติบาย ๔ โมงปดกวาด วันนั้นดูเหมือนได ๓ โมง ๒๐ นาทีเรามองดู 
นึกวาเลยเวลาแลวปุบปบโดดลงไปปดกวาด ตั้งแตกุฏิเจาของออกมาโผลหนาศาลานี้ 
ไมเห็นพระเณรสักองคเลย 

ขึ้นละที่นี่นะ เหอ พระเณรเหลานี้ไปไหนหมดๆ ไลเบ้ียเขา มันตายหมดทั้งวัด
เหรอ ใครจะมากุสลาใคร เณรมันคงรําคาญ ก็ทิดหรวดนี่ละมันเปนเณรอยู มันคง
รําคาญมันก็เลยเอาไมกวาดออกไปกวาด เปนยังไงเณร พระทั้งวัดมันตายกันหมดแลว
เหรอ ไมเห็นใครมาปดกวาดศาลาเดี๋ยวนี้ ใครจะกุสลาใครมันตายกันหมดทั้งวัดแลว ไล
เบ้ียเณร เณรแกคงรําคาญ ไมรูเวลากันเหรอวางั้นเรา มันพึ่งไดบาย ๓ โมง ๒๐ นาที 
ไหนวาอีกนะ เวลาพึ่งไดบาย ๓ โมง ๒๐ นาที เหอ ขึ้นแลวนะ หยุดๆๆ นั่นเห็นไหมละ 
นี่ละธรรมเขาใจไหม หยุดๆ มันจะเปนบากันทั้งวัดมากวาด ใหเปนบาแตเราคนเดียว 
ใหพากันหยุดทั้งวัด เราจะไปแกบาของเรา เดินปุบๆ กลับคืน 

เณรคงจะหัวเราะแลวเลาใหพระฟง นั่นเห็นไหมธรรม เปนอยางน้ันละ ที่เรา
แผดเสียงลั่น พอเจาของผิดก็แผดใสเจาของ เราจะไปแกบาเรา กลับทันที เณรมันคงจะ
หัวเราะละทา นี่ธรรมเขาใจไหม ใครก็ตาม ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก จะเอนๆ 
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เอียงๆ เขาขางน้ันขางน้ีไมไดไมใชธรรม ธรรมตองเสมอ นี่เราพูดเปนตัวอยางใหฟง 
ตัวอยางเราเปนบา ปดกวาดบาย ๓ โมง ๒๐ นาทีแลวมาขูพระเณรทั้งวัด มันตายกัน
หมดทั้งวัดเหรอ นูนนะธรรมดาเมื่อไร  พระเณรมันตายกันหมดทั้งวัดเหรอ  ใครจะมา
กุสลาใคร เณรมันรําคาญ ไหนเณร ไมรูหรือเวลา มันพึ่งไดบาย ๓ โมง ๒๐ นาที หือ 
ซ้ําเขาอีก บอกพึง่ไดบาย ๓ โมง ๒๐ นาที หยุดๆ อยางน้ันละฟงซิ หยดุทันทีเลย บอก
ใหหยุดทั้งหมดเดี๋ยวมันจะเปนบากันทั้งวัด เราจะไปแกบาเรา แลวก็กลับปุบๆ เลย นั่น
ละเรียกวาธรรม ตรงเปงอยางน้ันเรียกวาธรรม 

มันขบขันจะตายไป ก็เราเปนบาแลวไปหาวาพระตายกันทั้งวัด ใครจะกุสลาใคร 
พอมันโดนเจาของเขาเลยหงายทันที นั่นเห็นไหมละ นี่ละธรรม ใหทานทั้งหลายจํา
เอาไว อยาเห็นแกเขาแกเราแกนั้นแกนี้ยิ่งกวาธรรม ธรรมเสมอภาคไปเลย ผิดบอกวา
ผิด ถูกบอกวาถูก อยางที่พูดเรื่องหมอนนี่เหมือนกัน มันแข็งก็บอกแข็ง มันทําแบบ
เดียวกันหมดภาคอีสาน หมอนนี่โยนใสใครสลบไปเลย มันเหมือนหินไมไดเหมือน
หมอนเหมือนนุนนะ นี่พูดเรื่องเปนธรรม ตองเสมอเลยเรียกวาธรรม ไมเอียงโนนเอียง
นี้ เอียงนั้นเอียงนี้เปนกิเลสทั้งมวล ถาธรรมแลวเสมอไปเลยเรียกวาธรรม 

พระใหปฏิบัติเครงครัด เร่ืองสติเปนสําคัญดานธรรมะ สติเปนสําคัญเราเคยพูด
แลว เปนการยืนยันรับรองเลย ที่แนะนําทานทั้งหลายมานี้ไมผิด สติเปนพื้นฐานสําคัญ
มาก ตั้งแตเบ้ืองตนจนถงึนิพพาน เขาขั้นนิพพานแลวเปนมหาสติมหาปญญา สติลมลุก
คลุกคลาน แลวก็ตั้งขึ้นไปไดจนกลายเปนสติปญญาอัตโนมัต ิ จากสติปญญาอัตโนมตัิ
แลวก็เปนมหาสตมิหาปญญา กิเลสขาดสะบั้นเลย นี่วิธีการที่ถูกตอง อยาไปทําสุมสี่สุม
หา พระกรรมฐานเรามีนอยเมื่อไร ไปภาวนาที่ไหนไมไดเร่ืองไดราว เพราะทําเหลาะๆ 
แหละๆ ไมมีหลักมีเกณฑ ถามีหลักมีเกณฑจับตรงไหนติดตรงนั้นๆ เรียกวามีหลักมี
เกณฑ เหลาะๆ แหละๆ ไมไดนะ 

เพียงมองนี่ถาหากวาธรรมดาแลวหูหนวกตาบอดดูพระดูเณร ถาลืมตาดูนี้มัน
กระเทือนแลว ฟงคําพูดคําจามีเหตุมีผลหลักเกณฑประการใดบาง ดูการประพฤตติัว
เปนยังไง เกะๆ กะๆ เกงๆ กางๆ นี่ไมใชธรรม ธรรมแทมีสติรอบตัวตลอดเวลา ทําขอ
วัตรปฏิบัติ อันนี้เราก็เคยไดพูดแลว ไดชมมาตลอดตั้งแตสรางวัดปาบานตาด อันนี้ไม
เหลาะแหละ ยกใหเลย ที่มาแสดงตอสังคมเปนสวนรวม เรียกวาสามัคคีกัน พระเณรใน
วัดนี้เราไดชมตลอดเวลา การทําขอวัตรปฏิบัติปดกวาดเช็ดถนูั้นนี้เรียบมาตลอด 

เฉพาะอยางยิ่งเราชมพระฝรั่งองคหน่ึง ผาขาดๆ องคไหนไมรู ทําความสะอาด
อยูในตําหนัก ในกุฏิขางในนี้หนึ่ง มีพระฝรั่งสองสามองค เราสั่งใหไปทํา อันนี้จัดใหไป
ทําโดยเฉพาะๆ ทําดีดวยกัน ฝร่ังสองสามองคทําดี มีองคหนึ่งเปนพิเศษ ปดกวาดอยู
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ทางตําหนักนั่น เราเดินไปบอก ถาไมมีคนมามากนักจะเวนวันก็ไดตรงนี้เราวางั้น เวน
วันปดกวาด ไมยากอะไรทานวางั้น ทานบอกไมยากอะไร ทําครูเดียวก็สําเร็จ เออ ถา
อยางน้ันก็ทาํไป อยางน้ันละ นั่นเห็นไหมละ เวลาปดกวาดเช็ดถูเราไปเที่ยวซอกแซก
ซิกแซ็กดูหมด คือดพูระดูเณรนั่นเอง อนันี้เปนเคร่ืองหมายของพระของเณรเรา 
เหลาะแหละหรือจริงจัง ดูส่ิงทั้งหลายที่ทําจะรูเอง 

ถาเหลาะแหละทําส่ิงทั้งหลายชุยๆ ชี่ๆ ดูไมไดนะ เลอะๆ เทอะๆ อันนีเ้ราชม
พระเรา เร่ืองขอวัตรปฏบิัติดวยความพรอมเพรยีงสามัคคีนี้ ตั้งแตสรางวัดปาบานตาด
ไมเคยไดมีทีต่องติตลอดมา หากวาจะตองติกต็องตอิยูภายใน มันเซอๆ ซาๆ อยู
ภายในดวยสติไมคอยมี นั้นละใหระวังตรงนั้น อันนี้เราสองเขาไปดูก็เห็นนะ เห็นก็เห็น
อยางลึกลับพูดไมได เร่ืองความรูภายในจิตใจนี้เปนของเลนเมื่อไร ละเอยีดสุดยอด มัน
ตามรูหมดอะไรๆ นะ วันนี้จะเปดเสียบางใหทานทั้งหลายทราบ 

ไมมีใครที่จะเก็บความรูสึกไดดียิง่กวาพระพุทธเจา พระอรหันตทาน รูนี่รูจริงๆ 
แตทําเหมือนไมรู หากวาผูใดหรือรายใดที่จะพอเปนประโยชนยังไงๆ ก็ไปแนะๆ 
เฉพาะๆ แลวผานไปเลยๆ ความรูอันนี้ทานจะไมไดเอามาใชทั่วๆ ไป ทานจะใช
เฉพาะๆ ที่จะเปนประโยชนแกผูใดโดยเฉพาะ พอมีโอกาสเมื่อไรทานจะแนะนิดๆ เปน
ความรูภายในที่ทานเก็บไวเรียบรอย จะรูเห็นอะไรก็ตามเหมือนไมรูไมเห็น เดินผานไป
ผานมาพับมันรูแลว วาสายทางของคนนี้มายังไงๆ อันนี้สําคัญมาก ทานทั้งหลายไมเคย
ฟงใหฟงเสีย หลวงตาบัวจะโงเงาเตาตุนก็ตาม ขอใหฟงธรรมขอนี้ก็แลวกัน 

เร่ืองความรูนี่ละเอียดลออมาก พอมองเห็นปบมันทราบแลว ทราบสายทางของ
ผูนั้นเปนมายังไงๆ รูปบๆ นี่เรียกวาความรูภายใน นี่ละทานเก็บ ไมมีใครเก็บความรูสึก
ประเภทนี้ไดยิ่งกวาทานผูรูธรรมเห็นธรรมมีพระพุทธเจา พระอรหันต เปนตนที่เก็บ
ความรูสึก ทานจะเอาออกใชเฉพาะรายๆ ที่จําเปนเทานั้น ทานไมไดใชดะนะ ธรรมะที่
เทศนสอนทั่วๆ ไปเปนอยางหนึ่ง ธรรมะที่เฉพาะๆ เปนอีกอยางหนึ่ง เขาใจไหมละ อัน
นี้ทานจะพิจารณาเต็มเหน่ียวเสียกอนกอนที่จะออกใช ไมใชใชสุมสี่สุมหา เพราะฉะนั้น
กิริยาของทานที่แสดงออกจึงตองมีเหตุมีผล มีความรูเปนเคร่ืองยืนยันตลอดๆ ไปเลย 

วันพรุงน้ีผมก็จะไปเชียงใหม ใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติผูอยูในวัดในวา เหมือน
ศาสดาอยูบนหัวเราทุกคน ธรรมและวินัยนั้นแลคือศาสดาของเธอทัง้หลายแทนเรา
ตถาคตเมื่อเราผานไปแลวหรือตายไปแลว หลักธรรมหลักวินัยใหมีอยูในตัว หลักธรรม
หลักวินัยคือสติกับปญญาจะเปนผูรักษาศาสนา รักษาธรรม รักษาวินัย เทิดทูน
พระพุทธเจาไดคือหลักศาสนา อยางอื่นไมได สตสํิาคัญ ได สติกับปญญาใหตั้งใหดี อยู
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ที่ไหนอยาใหเคลื่อนคลาดสติ เวลาจอเขาหาความเพียรจริงๆ นี้ยิ่งแมนยําๆ เราทํางาน
การอะไรนี้ใหมีสัมปชัญญะรูตัวตลอดเวลา นี่ชื่อวาผูมีสาระตลอด 

ทําอะไรจะสวยงาม แตสติพลาดๆ อยูตลอดอยางน้ีไมด ี เพราะทํานี้ทําเพื่อ
ตัวเอง ทําเพื่อสติเพื่อปญญาแกกิเลสของตัวเอง ขอวัตรปฏิบัติภายนอกนี้เปนความ
จําเปนภายนอก แตเปนความจําเปนเขาภายในโดยเฉพาะๆ อันนี้พรากไมไดเลย 
สติปญญาเพือ่รักษาตนเอง พากันจดจาํใหดี 

ทางประชาชนภายในก็ดี ระวังใหดีนะภายใน รูสึกจะมีพิสดารอยูนะภายใน มัน
หากมีเร่ืองแปลกๆ ตางๆ นี่เก็บไวนะเหมือนไมรูไมชี้ เดินเขาไปภายในไมคอยดคูน
เดินเขาไปนี่ จะดูส่ิงนั้นสิ่งนี้ไปโดยเฉพาะ แลวปฏิเสธไมไดคือดูสัตว ชอบจะดสัูตว
เพราะสงสารมัน เขาไปๆ เร่ือย ดู มนัพิสดารอยูนะขางใน ผูปฏิบัติธรรมมันหากมีฤทธิ์
มีเดชไปคนละทิศละทาง ระวังใหดี ถาจับไดไลหนีจากวัดทันที เอาธรรมเอาวินัยตั้งกึ๊ก
เขาไปแลวปฏิบัติตรงกลาง ศูนยกลางอยูตรงนั้น อยาแบงอยาแยกไปทําพิสดารแก
ตัวเองอยางนั้นอยางน้ี ปรารถนาอันนั้นปรารถนาอันนี้ ใหมันอยูลึกๆ อยาแสดงออกมา 
ถาแสดงออกมามันกระทบกระเทือนกัน อันนี้สําคัญมาก จําใหดี เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

ผูกํากับ  กราบเรียนครับ อดีตเจาคณะจังหวัดเชียงใหม ลําพูน แมฮองสอน 
ธรรมยุต แหงวัดสันติธรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม พระมหาทองอินทร กุสลจิตฺโต เปนลูก
ศิษยของหลวงปูสิม พทุธฺาจาโร ไดมรณภาพเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ เวลา ๑๕.๐๐ 
น.รวมสิริอายุ ๗๖ ป ไดรับพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ 
หลังจากพระราชทานเพลิงศพได ๓ วัน คณะศิษยไดนําอฐัิของทานมาคัดเลือก จึง
พบวามีแกวใสๆ คลายบุษราคัมปะปนอยูภายในอัฐิของทาน ในครั้งแรกที่เห็นก็ไมมี
ใครคาดคิดวาจะเปนพระธาตุ คิดแตเพียงวามีใครแกลงเอาแกวอะไรมาใสไว แตเมื่อ
แกวใสๆ นั้นมีจํานวนมากขึ้นและบางชิ้นก็ยังแปรสภาพไมหมด มีสภาพเปนอัฐิ
ครึ่งหนึ่ง เปนแกวครึ่งหนึ่ง จึงไดเกดิเฉลียวใจกันขึ้น เมื่อมผีูพบเห็นจํานวนมากเขาๆ 
และหลายหลากสี จึงไดเชื่อมั่นวาอัฐธิาตุของทานกลายเปนพระธาต ุ

หลวงตา อยางพระผางอยูที่บานดงเย็น บานดงเย็นเปนบานหลวงปูพรหม ทาน
ไปอยูเชียงใหมกับหลวงปูมั่น โอย หลายป นี้ไดเคยคุยธรรมะกันเวลาที่ทานไปพักอยู
บานนามนดวยกันกับพอแมครูจารยมั่นเรา ไดคุยธรรมะทุกส่ิงทกุอยางเรียบรอยแลว 
เวลาไปเผาศพทานเราก็ไดบอกบรรดาลูกศิษยลูกหา ใหพยายามเอาอัฐิของทานใหได นี่
ละองคหนึ่งที่อัฐิจะกลายเปนพระธาตุ คือเราคุยกันตั้งแตบานนามนแลว เราทราบ
ละเอียดลออแลว แตเวลาไปเผาศพทาน โอย คณะกรรมการแนนหนามั่นคง เขาไปแตะ
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ไมไดเลย ตัง้แตเราก็ไมเขาวางั้นเถอะ จะใหลูกศิษยลูกหาองคไหนเขาไปไดวะ นี่ทาน
ผางนี้ก็เคยมาอยูวัดปาบานตาด มาอยูวัดปาบานตาดแลวทานกลับไปบานทาน บานดง
เย็น อันนี้ก็ไมมีใครทราบแหละเพราะทานเงียบๆ อยูนี้ทานก็เงียบๆ เวลาออกจากนี้ไป
ไปอยูบานดงเย็น เวลามรณภาพก็มรณภาพตอนกลางคืนเงียบๆ เหมือนกันไมมีใคร
ทราบ 

เวลาเผาศพเรียบรอยแลวอัฐิของทานกลายเปนพระธาตุเต็มไปหมดเลย จึงไดรู
วาทานคือพระเชนไร นี่ก็องคหนึ่ง ถาลงอัฐกิลายเปนพระธาตุแลวตีตราเลย เรียกวาน้ัน
คือพระอรหนัตวางั้นเลย อัฐินี้สําคัญ แตสวนมากนักปฏิบัติดวยกันจะทราบกันตั้งแต
ทานยังไมตายนั่นละ คือถาเปนดานธรรมะ คุยธรรมะธัมโมกันเปนยังไงๆ ใครมีจิต 
องคใดอยูในขั้นใดภูมิใดนักปฏิบัติจะทราบกันดี องคนี้ทานก็เงียบๆ อยูอยางน้ันละ 
ออกจากวัดปาบานตาดไปก็ไปอยูที่นัน่ เวลาทานตายแลวอัฐิกลายเปนพระธาตุ เขาจึง
ไดเอาออกมาถายภาพไว ถายภาพใหคนไดเห็น นี้ก็องคหนึ่ง 

การปฏิบัติธรรม ธรรมทานบอกแลววาเปน อกาลิโก ไมมีกาลสถานที่เวล่ําเวลา
ใดๆ ที่จะมากีดขวางทําลายการทําดีของผูนั้นๆ ได เปนผลตลอด การทําชั่วก็เปน อกา
ลิโก ทําชั่วไมวาที่ลับที่แจงที่ไหนเปนชั่วทั้งน้ัน ทําดีไมวาที่ลับที่แจงเปนดีทั้งน้ัน นี่ละ
เรียกวาธรรมเสมอภาคเปนอยางน้ัน องคหนึ่งชือ่วาเสถียรเหรอ นี่เขาก็เอาพระธาตุของ
ทานถายออกมาใหดูดวยกัน เสถียรนี้เปนคนอุดรฯ แลวพอแมพายายไปอยูทาง
เชียงราย (บวชที่ลําปาง) เออ บวชที่ลําปาง ทานก็ไปอยูที่นั่นแลวไปวิเวกอยูในเขตไทย
กับเขตพมาตอกัน ดงใหญเมืองกาญจนวางั้นนะ อันนี้ทานสั่งเสียไวเลย เวลาทานตาย
แลวอัฐิของทานจะเปนพระธาตุอยางนั้นๆ ทานบอกไวเลย อันนี้องคหนึ่งเปนชัดเจน
มากทีเดียว 

พระยังหนุมๆ เวลาเราถามเหตุถามผลจริงๆ แลว ทานสืบสาวราวเรื่องมาจาก
ใครมายังไง ทานปฏิบัติยังไงๆ สืบไปๆ เลยรูเร่ือง หนังสือเรา เทปเราเต็มอยูในกับทาน 
อยูกับทานที่เขตพมา ออ เอาละหายสงสัย คือเทปของเรากัณฑเผ็ดๆ รอนๆ อยูในนั้น
หมดวา ทานก็ปฏิบัติตามนั้นจะวาไง ก็เหมอืนเทศนอยูนี้ละ ออกจากเทปก็เหมือน
เทศนอยางน้ีเองจะผิดไปไหน องคนีก้็อัฐกิลายเปนพระธาตุเรียบรอยแลว ทานผางนี้ก็
เปน เปนเรื่อยๆ อยางเจาคุณอะไรที่เชียงใหมนี้ทานก็เปนของทานเงียบๆ เปนเงียบๆ 
คือเปนอยูในวงจะวามูตรคูถก็ไมผิด แลวจะมาเปดเผยตัวไดยังไงเขารุมเอาเขาใจไหม
ละ 

พวกปฏิบัตนัิกภาวนาจึงตองทําหลบๆ ซอนๆ อยูในวัดเปนพระก็เหมือนกัน 
เปนพระอยูในวงปริยัติ เราจะไปแสดงภาคปฏิบัติขัดมากทีเดยีว ตองเปนแบบลิงแบบ
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คางกับเขา แบบลิงแบบคางคือแบบลิงแบบคางของพระนะ ไมใชลิงคางแบบฆราวาส 
คือการหยอกเลนพระนั้นหยอกเลนแบบพระ แตมันเหมือนลิงเขาใจไหม แตหยอกเลน
เหมือนพระตางหาก ไมไดเปนแบบฆราวาส หยอกเลนอยูในวงธรรมวินัยจึงไมผิด นี่เรา
เปนเอง ถาปฏิบัติอยูในจิตนี้บอกใครไมไดเลยนะ ไมเคยบอก เรียนหนังสืออยูตัง้แต
ตนจนกระทั่งหยุดหนังสือ ภาคปฏิบัติเราไมเคยละ มันหากเปนอยูในหัวใจ 

อยูในวงปริยัติการภาวนาอยางน้ันอยางน้ีไมเคยพดูเลย เฉย แตเปนอยูภายใน 
เวลาไปกับหมูกับเพื่อนกเ็ปนลิงเปนคางกับเขาเสีย เร่ืองธรรมนี้ไมออก เราจึงไดพูดให
ฟงถงึเร่ืองเราเผลอตัว คือการปฏิบัติภาวนาทําอยูอยางน้ันตลอดหากไมบอกใคร ไมให
ใครทราบเลย ในวงปริยัติไมทราบทั้งน้ัน ไมบอก ทีนี้วันหนึ่งเดินจงกรมเงียบๆ คนแลว 
นึกวาเงียบคนหมดแลว ลงไปเดินจงกรมเงยีบๆ ทีนี้เพื่อนฝูงก็มา ทําอะไร พวกลิงมนั
เจอกัน ทําอะไร เราเซอไป เราก็บอกตรงๆ บอกวาเดินจงกรม หือๆ ขึ้นเลย อยางน้ัน
นะ นี่จะไปสวรรคนิพพานเดี๋ยวนี้เหรอ เดี๋ยวรอกันเสียกอนไดไหมเรียนจบแลวคอยไป
ดวยกัน ดูซมิันแหยเอาเห็นไหม เราเผลอ 

คราวหลังมาเราเดินจงกรม เวลาเพื่อนฝูงใครไปเจอเขา ทําอะไร โอย เปลี่ยน
บรรยากาศ ตองเปนอยางนั้นใชไหม เรียนหนังสือนานมันเหน่ือยเปลี่ยนบรรยากาศไป
อยางน้ันละ เร่ืองก็ผานไป พอวาเดินจงกรมเทานั้น หือๆ มันขบขันดีนะ หือๆ เราเซอ
เองน่ีนะ เราก็พูดตามตรง นี่ละอยูในวงปริยัติเปนอยางน้ัน เดินจงกรมเราก็เดิน ปริยัติ
เราก็เดิน เพราะอันนี้มันฝงอยูในหัวใจลึกๆ พูดใหใครฟงไมได เวลาออกกับหมูกับ
เพื่อนธรรมอันนี้จะไมออกเลย เราไมเคยพูดเรื่องภาวนาใหใครฟง บรรดาพระทั้งหลาย
ที่เปนปริยัติดวยกันไมเคยพูด 

คิดดูซิไปเดนิจงกรมเผลอตัวไป เขาถามก็บอกวาเดินจงกรม หือๆ เขาเลย 
อยางน้ันละมันแหยกันนะพวกลิง แลวแขนซายแขนขวาจะไปถือผดิถือถูกกับอะไรใช
ไหม มันก็หยอกเลนธรรมดาพวกเพือ่นกัน จะเอาผิดเอาถูกกันไดยังไง พอใหรําคาญ
เขาใจไหมละ นี่เปนเปนแลว อยูในวงปริยัติเราจะเอากรรมฐานไปพูดนี้มันขัดกัน 
นอกจากผูทีม่ีความสนใจทานจะพูดกันไดเฉพาะ แตมันไมคอยมีนะ ไมม ี

ถาทําลงไปเปนอยางน้ันละ ถาลงอฐัิไดกลายเปนพระธาตุแลวตีตราเลย จะทํา
ยังไงกค็ือพระอรหันตโดยแทๆ อยูงั้น สําหรับวงกรรมฐานเรามีอยูทั่วไปแตทานไม
แสดง หากรูในวงภายในกันเอง.เรียกวากรรมฐานเปนครอบครัวหนึ่ง ในวงกรรมฐาน
ดวยกันจะเขาใจกันไดๆ ใครเปนยังไงภูมิจิตภูมิธรรมเปนยังไงเขาใจกันได ออกไปนอก
ทานไมพูดนะ เฉย เหมือนคาํพูดในครัวเรือนของเรา ออกไปนอกบานเราก็ไมพูด อันนี้
คําพูดนี้เปนคําพูดในครัวเรือนของกรรมฐานทราบทั่วถึงกัน ใครเปนยังไงๆ รู แต
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ออกไปแลวเงียบทานไมพูดนะ เฉย ที่มาพูดตางจากเพื่อนฝูงทัง้หลายในวงกรรมฐาน
ดวยกันก็คืออีตาบัวเขาใจไหม มันออกเสียทั่วประเทศเขตแดน ยังออกทัว่โลกอีกอตีา
บัวนี้มันดื้อปากอยูนะ มีองคเดียวนี้ละดื้อปากอยู นอกนั้นทานไมแสดงละ แตกับเรามัน
ก็จะเปนนิสัยวาสนาอะไรก็ไมทราบ พูดที่ออกหนาออกตาจริงๆ ก็คือเรา ในวง
กรรมฐานสายพอแมครูจารยมั่นนี่ออกหนาออกตา ทั่วประเทศเขตแดนคือเราวางั้น
แหละ 

เวลาเราพูดถึงเร่ืองการออกอยางน้ี ในวงกรรมฐานทั้งหลายทานไมออกนะทาน
เงียบๆ ของทาน แตที่ออกกค็ือเราก็บอกวาออกอยางน้ี ทีนี้ส่ิงที่ออกเปนยังไง นี่เราก็
เปดเผยในหัวใจของเราแลว เราออกดวยความเปดเผยในหัวใจของเราเปนยังไงๆ เวลา
ออกนีไ้มไดออกดวยอยางอื่นอยางใด ออกดวยความเมตตาทั้งน้ัน สําหรับจิตดวงนี้ไมมี
อะไรกับสมมุติ หมดโดยประการทั้งปวง แตธาตขุันธมีอยู กริิยาอาการของธาตขุองขนัธ
มันก็แสดงไปอยางน้ันละ ที่นํามาแสดงดวยความเมตตาสงสารอะไรๆ อยางน้ีเปนเรื่อง
ธาตุเร่ืองขันธ ธรรมชาตินั้นพูดไมไดแลว คือนอกสมมุตไิปแลว นั่น ทีนี้เวลามันเปนอยู
ในวงสมมุติในธาตุในขันธ อันนั้นมนัก็เปนวิมุตติของมัน อันนั้นก็เปนนอกสมมุตอิยู
แลว นําอันนอกสมมตุิออกมาแสดงไปอยางน้ันแหละ 

กิริยาของธาตุของขันธมผีิดมีถกูดีชั่วตางๆ เปนไปไดทัง้น้ันละกิริยาอันนี้ เพราะ
มันเปนเหมือนโลก สังคมยอมรับสังคมไมยอมรับกิริยาของธาตขุองขนัธ ตองมกีาร
ปฏิบัติใหเหมาะสมกับธาตุขันธ ธรรมชาตินั้นแทไมมอีะไร สฺุญโต โลกํ อเวกขฺสฺสุ 
วางไปหมดเลย จะมีอะไรไปเกี่ยวของ ทําอะไรกไ็มมี นั่นเปนธรรมชาติอันหนึ่งที่อยูใน
ขันธ และนําขันธออกไปใชในสมมุติทั้งหลายกต็องใชอีกแบบหนึ่ง จะใหเปนแบบ
เดียวกันไมได 

นี่ละธรรมของพระพุทธเจานี้ ไมมีใครจะพูดถูกตองแมนยําในสามแดนโลกธาตุ
นี้ยิ่งกวาพระพุทธเจา จึงเรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบทุกแบบทุกฉบับทุกขั้นทุก
ภูมิของธรรม ไมมีผิดมพีลาดเลยคือธรรมของพระพุทธเจา นอกนั้นเปนเรื่องของกเิลส
ตัณหาปลอมกันทั้งนั้น ปลอมทัง้นั้นแหละ ธรรมแทไมปลอม อยางพระพุทธเจาสาวก
ทั้งหลายไมปลอม จติถาลงไดถึงขั้นนั้นแลวหมดความจอมปลอม แมเมด็หินเม็ดทราย
ไมมี บริสุทธิ์สุดสวน ถายังมีผูปฏิบัตอิยูผลก็เห็นกันอยูอยางนี้ ดีมีอยูชั่วมีอยู ทําดีไดดี 
ทําชั่วไดชั่วไปตลอดอยางน้ีละ ใครจะยอมรับไมยอมรับเปนเรื่องของแตละบุคคล ความ
จริงยอมรับความจริงตลอด 

ความจริงคืออะไร ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว นี้คือความจริง ใครจะไปลบลางไมได
อันนี้ แตที่วา ทําดีไดชั่ว ทําชั่วไดดีไมมี แตกิเลสมันเสกสรรได คนที่เขาทําชั่วๆ ทําไม
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เขาเปนอยางน้ันๆ นั่น เขามั่งเขามี เขามียศถาบรรดาศักดิ์ ก็ยศถาบรรดาศักดิ์ของ
จอมปลอมนั้นแหละไมใชของดี กิเลสพวกจอมปลอมมันก็เขากันไดสนิท ใครก็เลยไมมี
แกใจที่จะทําดีๆ ถาทําดแีบบใหคนเคารพนับถือมันก็เปนโลกไปเสีย ถาทําดีเพื่อความดี
สําหรับตัวเองแลวไมมีอะไรเขาไปยุงได ทานทําของทานสบายๆ 

ใหพากันตั้งใจปฏิบัตินะ ธรรมพระพุทธเจาเปดเผยตลอดเวลาตามหลักความ
จริงของตัวเอง แมกเิลสจะปดบังธรรมชาตินั้นก็เปดเผยในตัวเองอยูตลอด ใหพากัน
ปฏิบัติ ถาร้ือถอนสิ่งที่จอมปลอมออกแลวมันจะเปดขึ้นภายในใจ จาขึ้นนั่นเลย เอาละ
นะ ไมพูดมาก วันพรุงน้ีก็จะไดไปเชียงใหม จากน้ีถึงเชียงใหม ๖๑๖ กโิล เดินทาง ๘ 
ชั่วโมง ๙ ชั่วโมงไปพอดีๆ  ก็เทานั้นละหยุดเทานั้นนะ 

(อันนี้เขานิมนตหลวงตาไปเทศนเฉยๆ ปจจัยไทยทานตางๆ นี้เขาเอามาเปน
เงนิทุนที่ไดรับจากการบริจาค นําเงินทุนดังกลาวไปพัฒนาการศึกษาของพระเณรและ
เยาวชนผูดอยโอกาสในจังหวัดกาฬสินธุครับ) เขานิมนตเราไปเทศนเหรอ (นิมนตแลว
ละครับ) รับแลวเหรอ (ยังไมไดรับครับ) โอ ถายังไมรับไมรับ เอา ตองมีเหตุมีผลทุก
อยาง เราจะเปนคนใชยังไงไปเทศนใหเขาอยางน้ันไมเอา ไมมีเหตุมีผล จะมาเอาเรา
เปนเครื่องมือไปใชทั่วบานทั่วเมืองไมเอาบอกตรงๆ พูดตรงๆ อยางน้ีละ นี่เขาจะมา
นิมนตเหรอ นิมนตก็บอกไปเลยวา ไมเอาเลยทันที อยามานิมนตถายังไมนิมนต นิมนต
แลวก็ไมไป 

เอาไปเปนเครื่องมือหาอะไร มันรูทันทีนะ แย็บออกมามันรูทนัทีๆ นอกจากไม
พูดเก็บไวเฉยเหมือนไมรู นี่มันจะมาโดนเราเขาปดทันทีเลยไมเอา ใหบอกมันเปนบามา
จากไหน พระที่ไหนมา ไปเทศนหาอะไรไปพฒันาอะไร พัฒนาตัวเองไปหาเงินที่ไหน 
พระพทุธเจาพัฒนาพระองคเปนศาสดาเอกหาเงินที่ไหน สาวกทั้งหลายทานพัฒนา
ตัวเองหาเงินที่ไหน นี้มันจะไปหาเงินที่ไหนพฒันา พัฒนากิเลสน่ันแหละมันพอกพูน 
ไมไปสงเสริมกิเลสคือไมไปเทศนเขาใจไหมละ มีเทานั้น มันมีทุกเร่ืองนะใหเรายุงดวยๆ 
แลวเอาเปนเครื่องมืออีกดวย อยางน้ีละเอะอะจะเปนเครื่องมอื หาเงินพัฒนาคน 
พัฒนาอะไร พระพุทธเจาพัฒนาไมเห็นหาเงินวะ นี่ก็ไปแทบเปนแทบตายจนถึงขั้นสลบ
ไสลมาสอนโลกอยางน้ีไมเห็นหาเงินวะ 

ไปที่ใดๆ หากมีไอเร่ืองของโลก มันจําเปนเวลาไปพักขางบานเขาจะเดินทาง
ตอไป ไปพกัขางบาน เขามีงานในวัด เอา นิมนตไปเทศนอยางน้ีจําเปนก็ไปเทศนใหเสีย 
เทศนเขาถวายอะไรๆ มากนอยโละหมดเราไมเคยแตะแมสตางคหนึ่ง นั่นไป เราไมไป
หาเงินนะ เปนอยางน้ัน นี่จะใหไปเปนเครื่องมือหาเงินใหใคร ไมเปนบอกตรงๆ เลย 
บอกวาไมเปน เห็นหนาไหนก็บอกไมเปน หันทางนี้ก็ไมเปน หันไปทางไหนก็บอกไม



 ๙

เปนเขาใจไหม มันตองเด็ดซิ เขาไมรูเร่ืองมันอะไรๆ เขาจะวา หันหนามาไมเปน นี่หัน
หนานี้ไมเปน เลยไมทราบไมเปนอะไร เอาละใหพร 

 
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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