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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

เราเปนธรรมหมดแลว 
 ธาตุนี้ออนลงๆ ทุกวัน เดินเขาไปในครัวกลับออกมานี้เหนื่อย เขาไปครัวออกมา
เหนื่อย กําลังมันออนลงมาก ยิ่งมอีะไรซ้ําเขาไปอีกยิ่งหนัก ออนลงเรื่อยๆ นิสัยเราเปน
นิสัยที่ไมคอยออนแอนะ ไมวาอะไรๆ มันหากมีนิสัยอยางน้ัน คึกคักขึงขังตงึตงั 
ออนแอไมม ีเขมแข็งทกุอยาง ทีนี้เวลาแกนี้แลวไปคนละโลกนะ พูดถึงเร่ืองนิสัยของเรา 
จริงจังเขมแข็งทกุอยางเเตไหนแตไรมา จึงระลึกถึงคําพูดของพอ ที่จะบวชนี้ก็เพราะพอ
นะไมใชเพราะใคร 

ตามธรรมดาพอแมไมเคยยอลูก มีแตกดลงๆ กดตลอด แตวันนั้นพอยกเรา ยก
เพื่อทุมลง เขาใจไหม เอาตอนจนตรอกนะ กําลังนั่งรับประทานเปนวง อยูๆ ก็พูดขึ้นมา
ลอยๆ เออ กูนี้มีลูกหลายคน วางั้นนะไมเคยพูดแหละ วันนั้นพูดขึ้นมา เรานี้ก็มีลูก
หลายคน ลูกเหลานั้นกูไมสนใจกับมันแหละ กูฝากเปนฝากตายไดแตกับไอบัว ไอนี่ถา
มันลงไดทําอะไรแลวกูสูมันไมได ยกขึ้นเพื่อจะทุมลง ธรรมดาไมเคยยอลูกละ ไอนี้ถา
ลงมันไดทําอะไรแลวกูสูมันไมได แตกูขอใหมันบวชทีไร หูหนวกตาบอดไปหมด เฉย
เลย 

คือเราถาไดล่ันคําเปนจริงๆ นะ ถาไมล่ันเอาแนไมได มทีางออกตลอด ถาลงล่ัน
คํามัดเจาของเลย เปนนิสัยอยางน้ัน ถาลงไดล่ันคําแลวเปนจริงเปนจังทุกอยาง ตั้งแต
เปนฆราวาสมาไมเคยเหลาะแหละ นี่ละพอพดูถงึเร่ืองที่วา เร่ืองการเรื่องงานอะไรกสูู
มันไมได แตกูขอใหมันบวชทีไรมันหูหนวกตาบอด ไมมีคําตอบคําใดเลย นี่เวลากูตาย
แลว ถาลูกไมบวชใหกูแลวกูจะจมอยูในนรกไมมีวันฟนเลย วางี้นะ กูไดอาศัยลกูกคูน
เดียวนี้แหละ ลูกผูชายหลายคนกูก็ไมสนใจ กูหวังพึ่งไอนี่คนเดียวแหละ ทุกอยางถามัน
ลงไดทําอะไรกูสูมันไมได ยกขึ้นแลวทุมเลย เวลากูตายแลวถาไอนี้ไมบวชใหกูแลวกูจะ
จมลงในนรกไมมีวันฟนเลย 

พอวาอยางน้ันน้ําตารวง พอนะ น้ําตาพัง มองดแูมแมเห็นพอน้ําตารวง แมก็
น้ําตารวง เราก็โดดออก กําลังรับประทานอยูโดดหนีไปเลย โฮ สะเทือนใจมาก น้ําตา
พอรวง รูสึกสะเทือนใจ นี่ละทีนี้เร่ืองคาราคาซังอะไรๆ ยังลงตัวไมไดๆ นี้ขาดสะบั้นไป
หมดเลย ตองบวชชองเดียวเทานั้น นอกนั้นอะไรมาผานไมไดเลย ไปกําหนดพิจารณา
มัดเจาของเลยเชียว เร่ิมตนตั้งแตการงานทุกอยาง โลกเขาทําได เราทําได อะไรๆ เขา
ทําได เราทําไดเร่ือยๆ พอมาถงึจุดบวชนี้ โลกเขาบวชไดทําไมเราบวชไมได บางองค
ทานบวชจนตายกับผาเหลืองทานก็อยูได การบวชนี้ไมไดตดิคุกติดตะรางอะไร การบวช
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เปนที่เคารพนับถือของคน ตัวเองก็ไดบุญ ภูมิใจ แลวทําไมจึงบวชไมได ทุกอยางเขาทํา
ไดเราก็ทําได อันนี้เขาทําไดเราทําไมทําไมได นีล่ะบทเวลาจะเอา ตองได การไปบวช
ไมไดติดคุกติดตะรางอะไร ไปบวชเปนบุญเปนกุศล 

เขาติดคุกตดิตะรางเขายังมีวันออกได นี่ไมใชไปติดคุกติดตะราง ไปบวชใครๆ 
ก็มีความยินดี แลวทําไมจึงบวชไมได เอาละนะที่นี่ นี่ละมัดเจาของเพราะน้ําตาพอรวง 
มัดเขาๆ ไมใหมีทางออกเลย เขาทําไดเราทําไมไดมีอยางเหรอ บวชก็เปนที่เคารพนับ
ถือ เจาของก็เปนบุญเปนกุศล ทําไมบวชไมไดวะ เอาละมัดเขาๆ ตองบวชเพราะหาทาง
ออกไมมีแลวนี่ มัดเขาๆ คิดอยู ๓ วนันะ คิดเรื่องบวชคิดอยู ๓ วัน ไมไดเขามารวมวง
รับประทานเลย ไมมา ไมใหพอเห็นหนาเลย นี่ละเปนนิสัยอันนั้นละ 

นี่พูดถึงเร่ืองนิสัยเรื่องมันจะไดบวช เปนอยางน้ัน น้ําตาพอรวง โถ สะเทือนใจ
หนัก พอแมมองไปเห็นพอน้ําตารวง แมก็เอาอกีละ โหย ดีดผึงเลย หนีเลย ๓ วันไมให
พอเห็นหนาเลยไมมากินขาวรวม ไปพิจารณาตัวเอง เร่ืองคาราคาซังทั้งหลายนี้ขาด
สะบั้นลงเลย ตีลงจะใหบวชทาเดียว บวชไมใชติดคุกติดตะราง เขาติดคุกตดิตะรางเขา
ยังมีวันออก นี้เราไปบวชเปนที่นิยมสมพร ทั้งตัวเองกไ็ดบุญไดกุศล ทําไมทําไมไดถาไม
หยาบเอาเสียเหลือประมาณ มัดเขาๆ ตองบวช ลงใจปุบไมมีทางออกจึงมาพูดกับแม 
เราไมลืมนะเหตุที่จะบวช 

มาพูดกับแมก็มาขูแมดวยนะ ลูกสวนมากติดแม ลูกทุกคนติดแมทั้งน้ันละ เราก็
ติดแมเหมือนเด็กอายุ ๕ ขวบกบัแมนะ เออ ที่วาจะใหบวชก็จะบวชละ แตบวชแลว
อยากสึกเมื่อไรก็ได ใครจะมาบังคับใหเทานั้นวันเทานี้ปเทานี้เดือนคอยสึกน้ีไมบวช แม
ก็สาธุ เออ ลูกไปบวช พอไปบวชออกมาแลวอปุชฌายยังไมเลิก พระสงฆยังไมเลิก คน
ไปบวชลูกมจีํานวนมากมายเต็มโบสถ นอกโบสถเต็มไปหมด ลูกจะมาสึกตอหนาคน
มากๆ แมก็ไมวาละ แมอยากเห็นเวลาลูกบวชเทานั้นแมก็พอใจ 

แลวใครจะเปนบา ไปบวชแลวออกมาสึกตอหนาคนนี้มันขายหนาขนาดไหน แม
รูเร่ืองแลว สาธุ ขึ้นเลย เอา แมอยากเห็นเวลาบวชเทานั้นละ แมก็มัดไปแบบนั้นละ ตก
ลงบวช แตเวลาบวชแลวหากจริงจังทุกอยางนะ คือเรามันนิสัยอยางน้ี วาอะไรจริงทุก
อยาง เหลาะแหละไมได นั่นละเรื่องราวมันเปนอยางน้ันละบวช พอบวชไปไปอาน
หนังสือธรรมะอานเขาไปๆ เอะ ชอบกล อันนี้เราก็ผิดมาแลว อนันั้นเราก็ผิดมาแลว มี
แตผิดมาแลวทําไงจะแกตัวจะไมใหผิด บวชไปไดเทาไรจะไมใหตองติในศีลธรรมของ
ตนที่บวช จนกระทั่งสึก วางั้นนะ จะสึกอยูนะ ประมาณสักสองปจะสกึ มนัคิดไวแลวจะ
สึก 
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พอบวชเขาไปไปอานหนังสือ เอะ ชอบกลๆ จิตใจก็หนักเขาๆ หนักไปทางนั้น 
หนักเขาจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพาน นูนนะมันหนักเขา ดื่มเขาไปๆ จนกระทั่งถงึวา 
เอา ถามีทานผูหนึ่งผูใดมายืนยันเรื่องมรรคผลนิพพานวามีอยูนี้ เราจะมอบกายถวาย
ตัวตอทานองคนั้นหรือผูนั้น แลวเราจะเอาตายเขาวาเลย มาก็บึ่งหาพอแมครูจารยมั่น
เลย เร่ืองราวเปนอยางน้ัน เพราะชื่อเสียงทานโดงดังมาตัง้แตเราเปนเด็ก จะไปหาทาน
ใหตัดสินเรื่องมรรคผลนิพพาน เอาตรงนั้นแหละ ไปก็เขาไปหาทาน ทานก็ใสเปรี้ยงเลย 
เหมือนวาเรดารทานจับไวหมดแลว ไปก็ใสเปรี้ยงเลย เหอ ทานมาหาอะไร ขึ้นเลยนะ 
ทานมาหามรรคผลนิพพานเหรอหรือมาหาอะไร ใสเขาตรงนี้เลย 

เขมขนดวยนะ เพราะตรงกับเจตนาของเราที่รุนแรงมาก ธรรมะทานตอบรับเรา
นี้รุนแรงมากเหมือนกัน ทานก็ชี้ไปตนไมภูเขาไมใชกิเลสไมใชมรรคผลนิพพาน ไลไป
หมดจนกระทั่งครอบโลกธาตุ ไมใชบาปไมใชบุญ ไมใชมรรคผลนิพพาน รวมลงแลวสิ่ง
ทั้งหลายไมมีเปนบาปเปนบุญเปนมรรคผลนิพพาน ลงที่ใจแหงเดียว มรรคผลนิพพาน
แท บาปแทบุญแทอยูที่ใจ ทานใสลงไปเปรี้ยงๆ  เอา ทําใจใหไดนะ มรรคผลนิพพาน
ไมตองถามละ อยูที่ใจแหงเดียวนี่ละ ลงใจปงเลย ทานสงเคราะหเต็มที่เลยหลวงปูมั่น 

พอออกมาแลวถามตัวเอง ยังไมถึงกฏุินะ พอลงไปแลววายังไงที่นี่ ฟงธรรมทาน
อยางถึงใจแลว ทีนี้เราจะวายังไง ตัวเราเองจะวายังไง เอาตายเขาวาเลย นั่นตัดสินกัน 
ตองตายเขาวาเทานั้น เอาใหไดมรรคผลนิพพาน มันเด็ดตอเด็ดใสกัน ธรรมะทานก็เด็ด 
เจตนาของเราก็เด็ดใสกันรับกันเปร้ียงๆ พอลงใจแลวที่นี่ก็เอาละนะ นี่มันนิสัยผาดโผน
ดวยไมใชธรรมดา ถาลงวาอะไรแลวจริงทุกอยางบอกแลว ไมมีคําวาเหลาะแหละ พอ
ออกจากทานแลวลงใจแลวที่นี่เอาตายเขาวา เพื่อมรรคผลนิพพานอยางเดียว อยางอืน่
ไมเอา ทานยืนยันรับรองทุกอยางแลว เราตั้งใจมาหาอรรถหาธรรม ทานยื่นใหเราไมรับ
มีหรือ เอาตายเขาวาเลยใหไดมรรคผลนิพพานในชาตินี้ 

ตั้งแตนั้นมาก็ซัดกันจริงๆ ตกนรกอยู ๙ ปเรา คือเอาจริงไมใชเลนๆ นะ ไป
เที่ยวกรรมฐานไปองคเดยีว แลวพอแมครูจารยมั่นก็สงเสริมดวย ถาทานอนุญาติใหไป
แลว แลวจะไปกีอ่งคละ ไปองคเดียว ทานขึ้นทันทีเลย เอา ทานมหาไปองคเดียวนะใคร
อยาไปยุงทาน บอกเลย ใหไปองคเดียว บางทีทานก็พูดหยอกเลนเพราะเห็นนิสัยของ
เราจริงจังมาก จริงจังทุกอยาง อยูกับหมูกับเพื่อนไมไดเหมือนหมูเหมือนเพื่อนนะ ใคร
จะทําอะไรๆ ก็ชาง เราตองปฏิบัติตัวของเราใหเครงครัด ขอวัตรปฏิบัติของเราเต็มตัวๆ 
ตลอด ไมมองใครละ ดูเจาของเทานั้น 

บิณฑบาตไดมาเทาไรไดเทานั้นพอๆๆ จนพอแมครูจารยทานไปขอใสบาตรให 
ทานรู คนอื่นไมรูนะ พระทั้งวัดไมรู พอบิณฑบาตไดมาแลวจัดอะไรปุบปบๆ ใสบาตร
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ซอนขางฝา เอาฝาปดแลวก็ออกมาจัดอาหารใหทาน ทุกอยางเราเปนคนดูแลบาตรของ
ทาน จัดเรียบรอยแลวก็มานั่งปบฉัน ฉันนิดหนอยๆ เทานั้นละเพราะขึ้นเวทีแลวนี่ ถา
อยูกับหมูเพือ่นฉันทุกวัน ฉันประมาณสัก ๖๐% ถาไปคนเดียวอยากฉันก็ฉัน ไมอยาก
ฉันกี่วันก็ตามจนกระทั่งทองเสีย มีแตเร่ืองอดอาหารแหละมากเรา เพราะมันดีทางอด
อาหาร ถาอดอาหารสติดี ภาวนากาวหนา พอฉันลงไปมากนอยมันจะรูตัวของมนั 
เหมือนรถบรรทุกของหนัก เปนอยางน้ันละ 

เพราะฉะนั้นจึงไมคอยฉนั จนทองเสียแหละเรา จนกระทั่งถงึพรรษา ๑๖ ตัดสิน
กันขาดสะบั้นลงไปแลวระหวางกิเลสกับใจ ไมมอีะไรเหลือแลว พรรษา ๑๖ วันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๔๙๓ จําไดขนาดนั้น ระหวางกิเลสกับจิตขาดสะบั้นจากกัน ตั้งแตนั้นมา
ฉันไปเรื่อยๆ นะไมอดอาหาร แตทองมันไดเสียพอแลวระหวาง ๙ ปนี้ อาหารนี่ไมคอย
สนใจ คือมุงแตอรรถแตธรรมอยางเดียว คือเวลาผอนอาหาร อดอาหาร ภาวนามันดีๆ 
มันก็ไมสนใจกับธาตุกับขันธ บทเวลาจะหันหนามาบํารุงธาตุขันธมนัเสียแลวทอง 
ทองเสีย เสียมาจนกระทั่งดอูายุจะถงึ ๘๐ แลวมั้ง ตอนจะชวยชาติบานเมืองนั่นละ 
ออกมาชวยชาติ 

ทีนี้ธาตุของเราก็ออน มนัจะตายในระหวางพรรษานั่นละความรูสึกของเรา ทีนี้ก็
มีหมอคนหนึ่งที่วาหมอเติ้ง แกไดยามา คือหมอเขาตรวจแลวเขาบอกวาทานเปนมะเร็ง
ในลําไส เขาไมกลาพูด เขากลัวเราเสียใจ แตเขากระซิบกันภายนอก หมอเขาตรวจแลว
เขาบอกวาเปนมะเร็งในลําไส ก็เรียกวาไมมีหวัง แตไปไดยาหมอเติ้งน่ีมาฉัน โอย นี่ก็
เหมือนปาฏิหาริยยาขนานนี้ก็ดี พอฉันยาเขาไปเขาก็ชี้แจงใหทราบกอนจะฉัน เวลาฉัน
ลงไปมันจะถาย โรคมีมากเทาไรมันจะถายมากเทานั้น แตไมเพลียเหมือนถายโรค ถาย
ดวยยานี้ไมเพลีย เอา มันจะถายขนาดไหนปลอยใหมันถายไปไมเพลีย แกวาอยางน้ัน 
ถาถายโรคแลวเพลีย ถายยานี้ไมเพลีย 

พอฉันยาลงไปแลวดีดผึงๆ เลย แลวก็ถายอยางหมอเขาวา เอา ถายก็ถายไปไม
เปนไร เมื่อโรคเบาลงไปมันจะเบาของมันไปเอง ก็เลยหายได นั่นละถึงไดชวยชาติ
บานเมืองมาทุกวันนี้ เปนอยางน้ันละ 
 ใน ๙ ปนี้เรียกวาตกนรกทั้งเปนเลย ไปภาวนาไมเอาใครไป ไปคนเดียวๆ มัน
มักจะอดอาหารนี่ซิ มันเสียทอง จากน้ันมาแลวทีนี้ลงเวที กิเลสกับจิตกับธรรมฟดกัน
ขาดสะบั้นลงไปแลว เปนวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ขาดสะบั้นลงไปแลว ทีนี้ฉัน
จังหันฉันไปทุกวัน แตฉันไปเทาไรทองมันเสียพอแลว แกเทาไรก็ไมตก ๖-๗ วันถาย
สักทีหนึ่งถายออกหมดทองเลยนะถาย เวลาสัก ๖-๗ วันถายทีหนึ่งๆ จนกระทั่งถงึนูน
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ละจะชวยชาติบานเมือง ไดยาหมอเติง้มาฉันจึงไดฟนมาจนกระทั่งทกุวันนี้ จะตายมันก็
ไมตายนะแปลกอยู จนกระทั่งทกุวันนี้ทองก็หายปรกติไมมอีะไร 
 สมบุกสมบันมากเวลาออกปฏิบัติ ๙ ปเรียกวาตกนรกทั้งเปน ดัดเจาของ ไมใช
ดัดใครดัดเจาของ ไปนี่ไมไปอยู บานไหนมีหลายหลังคาเรือน ยิ่งไปอยูนอกบานเขารุม
ออกไปหา โอย บานนี้ไมเปนทาแหละ คือวาบานนี้ไมเปนทาหมายความวาเขาจะมากวน
เรา จะไมไดภาวนา หาหลบหลีกอยูตามบานเล็กๆ นอยๆ ส่ีหลังคาเรือนหาหลังคา
เรือนบนภูเขา ไปอยูอยางน้ันละเรื่อยมา จนกระทั่งตดัสินกันขาดสะบั้นลงไปแลว
ระหวางกิเลสกับธรรมกับจิต  
 ทีนี้หมูเพื่อนรุมตลอด แตเราหากหลบเหมือนผูตองหา หลบหมูเพื่อน เพราะ
พอแมครูจารยเสียไปแลว ไมมีที่เกาะ พระเณรก็พรึบๆ ละซิ และตอนนัน้ทานยังมีแย็บ
ออกดวยนะ ตอนทานปวยในกลางพรรษาพระนวดเสนถวายทาน แตทานไมเลาใหเรา
ฟง เออ เวลาผมตายพวกทานทั้งหลายจะไปอาศัยใครละ จะไปเกาะใครละ แตตอนนั้น
จิตของเรามันหมุนติ้วนะนั่น หมุนติ้วไมมีวันมคีืน ระหวางกิเลสกับธรรมฟดกันโดย
อัตโนมัติ ในพรรษานั้นทานเพียบทางธาตุขันธ เราก็เพียบทางดานจิตใจ 
 ทานจึงถามขึน้มาอยางน้ัน นี่เวลาผมตายพวกทานจะไปอาศัยใครละ ไมมีใคร
พูดละทานพดูของทานองคเดียว สักเดี๋ยวขึ้นมาอีก เออ ใหอาศัยทานมหานะ ทานมหา
สําคัญอยูนะทั้งภายนอกภายใน ภายนอกไดแกขอวัตรปฏิบัติศีลธรรมไมมีที่ตองติ 
ความหมายวาอยางน้ัน ทางธรรมนี่ก็หมุนติ้วแลวทานไดทราบแลว ไปหาทานธรรมนี่
หมุนแลว เวลาผมตายใหอาศัยทานมหานะ ทานมหาสําคัญอยูนะทั้งภายในภายนอก 
เวลาทานเสียไปพระเณรจึงเกาะเรา หลบหลีกตลอด ไปคนเดียวไดตลอดนะนั่น ไปอยู
ไมนาน ไปอยูบานนี้อาทิตยหนึ่งสองอาทิตยหลบๆ ไปคนเดียวๆๆ ตลอดอยูอยางน้ัน 
แลวหมูเพื่อนเกาะตลอดนะ จากน้ันมาก็เกาะมาเรื่อยอยางทกุวันนี้ละพระเณร  
 พูดถงึเร่ืองเอาจริงเอาจังตอมรรคผลนิพพานเอาจริง จริงมากทีเดียว ฟาดเสีย
ตกนรกทั้งเปนอยู ๙ ป ทําความเพียรเรียกวาตกนรกทั้งเปน เพราะเจาของไปคนเดยีว 
ปาชาอยูกับตัวคนเดียว การเปนการตายเจาของรูกอนอื่น นัน่ ซัดกัน ใหกเิลสขาดสะบั้น
ละเปนที่พอใจ ตายเมื่อไรได จึงเอาหนักเอาหนานะการประกอบความพากเพียร 
สุดทายก็ฟาดกิเลสมวนเส่ือได หมูเพื่อนก็เกาะพรึบเลยละ จนกระทั่งทุกวันนี้มันนอย
เมื่อไร เลยกวางขวางทั่วประเทศไทยการเทศนาวาการของเรา 
 พระในประเทศไทยดูจะไมมีใครเทศนมากยิ่งกวาเราละมัง เอา พิจารณาซิ ไมวา
ที่ไหนๆ เทศนหมดตั้งแตสนามหลวงลงมา ใชไหมละ มันหมดแลวประเทศไทย ที่เรา
เทศนนี่เทศนหมด ลงขึน้สนามหลวงแลวก็หมด ก็อยางน้ันละ เรียกวาใหญที่สุดก็คอื



 ๖

สนามหลวง เทศนงานนั้นงานนี้ไมกําหนดนะ สนามหลวงเปนอันดับหนึ่งกไ็ปเทศนแลว 
ทีนี้การเทศนาวาการคนทั้งหลายเขาก็จะไปคดิแบบโลกละซี เรามันไมเปนโลก เปน
ธรรมหมดแลวในทางใจ 

เชนอยางเทศนสนามหลวงนี้ พูดงายๆ วานองสาวนี่มันทั้งรองหมรองไห มัน
กลัวพี่ชายจะไปขายหนาอยูที่สนามหลวง แมสุวรรณนี่ ทั้งรองหมรองไหทัง้อะไร ทีวีเขา
มาจออยูแลวใกลเวลาจะออก เขาจะดูทางทีวีในบานนี่นะ วาพี่ชายจะไปเทศนออก
สนามหลวงคราวนี้ เทศนคราวนี้คราวใหญโตมาก พี่ชายเราจะขึ้นเทศนจะไปขายหนา
เราไหม นองสาวนี่ทั้งรองหมรองไหนะนี่ ขึ้นไปก็จอ ทีวีเขาออก คอยเวลา จวนเวลา
เทาไรนี่ทั้งปวดขี้ปวดเยี่ยวนองสาวนั่นนะ มันเปนหวงพี่ชายกลัวจะไปขายหนา วาอยาง
นั้นนะ  

ทีนี้พี่ชายเปนอยางไรมันก็ไมรูนี่นะใชไหม มันก็เอาแตเร่ืองความเห็นความเปน
ของมันละมาพูดมาคิดมาอาน ทั้งจะปวดขี้ปวดเยี่ยว เรามันไมมีอะไร จวนเทาไรทางนี้
ยิ่งจอ ทั้งรองหมรองไห โอย กลัวพี่ชายจะไปขายหนาคนทั้งประเทศ วาอยางน้ันนะ นี่
เขาจะออกทัว่ประเทศ ทั้งรองหมรองไหทั้งอยากด ูขบขัน นี่ละพูดใหมันชัดเจนเสีย แม
สุวรรณเขาชื่อตัน นองสาว เดี๋ยวนี้อายุ ๘๐ กวาแลวแหละ พอจวนเวลาเทาไรตามันจอง
ทางนูน ทั้งนํ้าตารวงกลัวพี่ชายจะไปขายหนาคนทั้งประเทศ  

พอเห็นพี่ชายขึ้นไปจอด ูพอพี่ชายออกมาเวทแีลวทีนี้ดูลักษณะทาทางของพีช่าย
เราจะสั่นจะตื่นเตน จะกระสับกระสาย เขาก็อยากคิดอยางน้ัน พอเห็นขึ้นบนธรรมาสน
ดูลักษณะทาทาง อาว วาอยางน้ันนะ เห็นขึ้นไปแลวเลยเห็นเสมออยูอยางนั้น มันก็ยิง่
จอ ทีนี้พอไดเวลาปบเทศนแลว แกน่ังเงียบสงบอยูครูหนึ่ง ทางนี้ทั้งจะปวดขี้ปวดเยี่ยว 
เวลาจะแสดงออกจะเปนอยางไรเลา เห็นนองสาวคนนี้ละมันพิลึกพิล่ัน มันรองหม
รองไห 

พอเทศนไปๆ ทีนี้ความคิดของมันทีค่ิดเบื้องตนนี่ผิดไปหมดแลว พอเร่ิมตนก็
เร่ือยๆๆ เอะๆ ชอบกลๆ ลักษณะจะตื่นเตนกบัใครไมมีเลย ขึ้นไปเหมือนราชสีหวา
อยางน้ันนะ เฉยอยูอยางนั้น เวลาจะเทศนก็หลับตาสักครูหนึ่ง ทางนี้ทั้งขีก้็จะทะลกัออก 
บั้งไฟจะขึ้นหรือไมขึ้นเขาใจไหม ถาบ้ังไฟไมขึ้นเขาก็จะหามผูทําบ้ังไฟน่ันลงตม ถาบ้ัง
ไฟขึ้นเขาก็จะหามนี้แหรอบเมือง มนัมีอยูสองอยาง นี่จะลงตมหรือจะไปรอบเมืองนะ
พี่ชายของเรานี่ ปวดขี้ปวดเยี่ยวมาพรอมกันหมด 

พอขึ้นไปแลวอะไรก็ธรรมดาอยูหมด ไมเห็นมีแปลกอะไร ขึ้นไปก็เฉยอยูอยาง
นั้น เปนลักษณะแปลกๆ นาจะกลัวเหมือนเราคิดไวไมกลัว จากน้ันธรรมะก็เร่ิมเรื่อยๆ 
ตอไปนานเขาๆ อาว ชอบกลๆ ทีนี้ทางนี้ก็เลยจอฟงเสียงอรรถเสียงธรรมเราอีก ไมไป



 ๗

สนใจกับคนมากนัก คอยจอฟงเสียงธรรม เสียงธรรมไปเรื่อยๆ ทางนี้เลยเพลินฟงเสียง
ธรรมไป จนกระทั่งจบ โลงใจ ผานสนามหลวงใหญโตมาแลวโลงใจแลว โอ..เหมือนไม
เกิดในทองเดียวกันเลยนะ พี่ชายของเรากับเรานี้เหมือนไมเกิดในทองเดยีวกันเลย ไป
เอาความรูความเห็นการเทศนาวาการมาจากไหน ทีนี้มาอัศจรรยกัณฑเทศน คําพูด
อยางน้ีเราไมเคยไดยินตั้งแตเกิดมา อยูดวยกันมาจนกระทั่งออกบวชก็ไมเคยไดยิน 
แลวนี่ไปเอามาจากไหนๆ ทีนี้อัศจรรยนะ เหมือนไมเกิดในทองเดียวกัน มันเปนอยาง
นั้นนองสาว วันนี้ไดเปดเปดเสียเขาใจไหม นองสาวเปนบาก็พี่ชายไมไดเปนบาดวย  

ธรรมครอบโลกธาตุจะมาอะไรดูคนมมีากมีนอยทีไ่หน แทนที่จะไปดูวาคนมาก
คนนอยจะประหมาพร่ันพรึงมันไมม ี มีแตคนทีม่ามากนอยนี้ ธรรมะประเภทไหนควร
จะออกรับประชาชนใหไดผลประโยชนทั่วถึงกัน แนะ มันไปอยางน้ันนะ พอนั่งปบมอง
ไปนี่ดู จิตมนัไปรอบแลวนี่ พอไดความทุกอยางแลวนั่งน่ิงละที่นี่ มันไมไดเปนไปอยาง
นั้นนี่ ก็ธรรมมันครอบโลกธาตุแลวจะไปกลัวอะไรขี้หมูขี้หมาสวมๆ ถานๆ อยางน้ี 
เขาใจไหมละ จะมาสนใจอะไรกับสวมๆ ถานๆ ก็มีแตธรรมะควรแกคนประเภทใดบาง 
เพราะมานี่มันมากตอมาก ใหไดประโยชนทั่วถึงกนั 

จากน้ันก็เร่ิมเทศนเทานั้น แตอยางไรก็ตามไมมีธรรมะแบบเด็ดขาด แกงหมอ
ใหญก็เทศนไป ไมขึ้นนะ ถามีผูปฏิบัติ สนใจปฏิบัติเชนพระกรรมฐานมานั่งฟงมากๆ นี้
มันจะขึ้นผึงๆ ถามีแตประชาชนก็เปนแกงหมอใหญ ตีพุมนัน้พุมนี้ไปอยางน้ันละ ตีพุม
ไหนก็ตีเบาๆ กลัวจะถกูหัวเด็ก กลัวจะถูกหัวคนแก อันธพาลมันก็ลอยนวลละซีใชไหม
ละ เทศนอยางน้ันละ เทศนเด็ดไมได คนจํานวนมากตองเทศนไปตามสภาพของคน  

มันไมไดเปนกับใครนี่นะ ใครจะวาอะไรเปนอยางไร วาสูงวาต่ําวาอะไรมันไมมี 
ธรรมเหนือหมดแลวนี่ มีแตคอยดู เทศนจะควรไดประโยชนมากนอยใหทั่วถึงกนัแค
ไหน มันไปเทานั้นเอง จากน้ันก็ออก ถาคนประเภทไหนที่ควรแกธรรมะประเภทใดแลว
มันจะไปตามนั้นละ มันจะไมขึ้น ถามีคนที่มุงมั่นตออรรถตอธรรมตอมรรคผลนิพพาน
อยางแรงกลาอยูแลวมาฟงมันดดีทนัทีเลยนะ จูงกันทันทีเลย เรงที่สุด ธรรมะประเภท
แกงหมอเล็กหมอจิ๋วนี่จะเปนธรรมะประเภทเด็ดที่สุดเลย พุงๆ ดังที่เทศนสอนพระบน
ศาลาแตกอน ไมมีใครมาเกี่ยวของเทศนอยางน้ันนะ ทุกวันนี้ไมไดละ ธาตุขันธกอ็อน 
คนที่จะฟงธรรมะประเภทนั้นก็มีแตแกงหมอใหญ จะไปเทศนเด็ดๆ เดี่ยวๆ ไมไดนะ 
ถาเปนเทศนสอนพระนี่เด็ด พุงๆๆ 

นี่เราพูดถึงเร่ืองธรรมะ เราก็ไมเคยคาดเคยคิดเรื่องอรรถเรื่องธรรม จึงรวมได
วาทุกขมหันตทุกขก็ด-ีสุขเปนบรมสุขก็ดีไมเหนือจากใจ สรุปเรื่องกองทุกขทั้งหลาย
มาแลวตนไมภูเขาดินฟาอากาศฟาแดดดินลมที่ไหน กวางแสนกวางขอบเขตจักรวาลไม



 ๘

มีกองทกุขอยูที่นั่น ความสุขก็ไมมีอยูที่นั่น เวลามามีมามีอยูที่หัวใจ สุขก็ดี บรมสุขก็ด ี
ทุกขมหันตทุกขก็ดีอยูทีหั่วใจ แกตรงนี้ที่กิเลสมันหุมหอใหเกิดความทุกขเหลานี้ออก 
ออกหมดแลวจาเลย ก็มีเทานั้น จะมีที่ไหน  

ธรรมะประเภทนี้ใครเทศนวะ นี่มันเต็มอยูในหัวใจนี่เทศนไดทุกขนาดของธรรม 
ตั้งแตพื้นถึงพระนิพพาน ไมโอไมอวดไมคุยไมโมนะ เพราะมันบรรจุอยูนี้เต็มหมดแลว 
ไปกลาไปกลัวกับสิ่งใดในโลกอันนี้ไมมี ธรรมะเปนโลกุตรธรรม ธรรมเหนือโลกเหนือ
สมมุติแลวจะไปหากลาหากลัวกับกองมูตรกองคูถ กลัวกับพวกสวมพวกถานหาอะไร 
ธรรมะเปนอยางไรสูงขนาดไหน เอาละพอแลว เทศนไปเทศนมาวันนี้ไปใหญ 

 
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

จากเครือขายทั่วประเทศ 

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

