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 ไมหนาวเทาไร ลงแค ๒๐ เทาน้ัน ตี ๕ มันลง ๒๐ พอถึงสวางจริง ๆ ลง ๑๙ ตอน
เชามันหนาวกวาตอนกลางคืนนะ ทานไพโรจนไปทางแมฮองสอน ไดคําพูดนี้มาพูดแลว 
โอย ท่ีหลวงตาวาตอนเชาตี ๔ ตี ๕ น้ีนํ้าคางเหมือนหาฝนอยูทางสกลนครนะ ทีนี้ไปเจอ
แลวที่แมฮองสอน อูย เหมือนกันเลย อยางน้ันแลว พอไปเจอแบบเดียวกันมันก็หมด
ปญหาใชไหมละ วา อูย เหมือนกันเลย หลวงตาวาไปเท่ียวกรรมฐานอยูทางสกลนคร พอ 
๓ ทุมเทาน้ันนํ้าคางเร่ิมตกหาง ๆ คือมันมาเกาะอยูใบไม แลวมันหยดตกลงมาปุบปบหลัง
จาก ๓ ทุมผานไปแลว พอ ๔ ทุมเริ่มชัดขึ้น ๆ ดึกเทาไรยิ่งละที่นี่นะ พอตี ๔ ตี ๕ มัน
เหมือนหาฝน ทีนี้ทานไพโรจนไปทางแมฮองสอนก็เหมือนกันวางั้น น่ีละตอนเราไป
กรุงเทพนี ่ ทานไพโรจนไปทางแมฮองสอน ทานวาโอย เหมือนกันเลยท่ีหลวงตาวา พอ
ระยะน้ัน น้ําคางตกอยางนั้น ๆ จนกระทั่งต ี๔ ตี ๕ เหมือนหาฝน น่ันละมันหนาวขนาดน้ัน
แหละ น้ําคางก็เปนอยางที่วา โอ เห็นแลวท่ีน่ี ไปเจอเอาที่แมฮองสอนวางั้น 

เดี๋ยวนี้มันไมมีน้ําคางอยางที่วา เชนอยูในวัดน้ันมันก็เปนดง ถาหากวาจะมีนํ้าคาง
มันก็มีไดเชนเดียวกัน ทีนี้มันไมม ีทางนูนมันมีจริง ๆ เสือมันเดินมันจะเขาปาลึก เราเดิน
ทางจะเขาไปบิณฑบาตในหมูบาน เสือมันมาทางหมูบาน เสือโครงใหญ เรียกวามันเหยียบ
รอยฝนตกใหม ๆ น่ันแหละ แสดงวาเสือออกมาตอนเชาเลย ตอนกําลังจะสวางเสือผานเรา
มา คือมันเหยียบน้ําคางที่มันตกลงไปบนใบไมเหมือนหาฝน ทีน้ีเสือมามันเหยียบใหม ๆ 
เวลาเราเดินสวนทางไป เหมือนมันเหยียบรอยฝนตกใหม ๆ สวางผานไปขางที่พักของเรา 
ปาใหญลึกเขาไปอีก เรียกวานํ้าคางมันเปนอยางน้ันแหละ มันเหมือนหาฝน เวลาเสือมา
เหยียบมันเหมือนรอยฝนตกใหม มันก็ผานไปขาง ๆ ที่พัก เขาไปตามเรื่องของเขาเราก็รู 
เรียกวาตางคนตางอยูตางคนตางไปไมสนใจกัน 

ถาหากวาเขาสนใจรอยเขาจะวกวน เชนเราอยูน้ี เขามาเขาจะวกจะวน แสดงวาเขา
สนใจ ถาพอทํา ๆ ความหมายวาง้ันนะ ไอเดินผานไปเฉย ๆ ฉากไปเฉย ๆ มันตางคนตาง
ไปตางคนตางอยู ไมสนใจกัน นํ้าคางเอาจริง ๆ มันเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไมรูนะเดี๋ยวนี้ไม
เห็นมี หนาวก็หนาวแตนํ้าคางอยางน้ันไมเห็นมี ก็มาเลาใหฟงทางแมฮองสอน แมฮองสอน
ไมใชหรือที่เราไปดูวัดไมมีทางจงกรม (แมฮองสอนครับ) วัดปาน่ันนะ ไปเทศนที่



 ๒ 

แมฮองสอน ไปพักที่วัดเปนวัดปา หาทางจงกรมก็ไมมีทั้งวัด พระก็ไมมีมากนักวัดปา 
ประมาณสักกี่องคนะ แตพื้นเพเดิมก็ไมเห็นมีทางจงกรม ไปเราก็วาจริง ๆ นะเรา มันอยู
กันยังไงพระเหลานี ้ วาง้ันเลย มาอยูมากินมานอนเฉย ๆ สถานท่ีเปนสถานท่ีเหมาะสมกับ
การภาวนา ทําไมทางจงกรมทางเดียวไมเห็นมี วาง้ีเลย ใชไมไดนะอยางนี้ เอาเลยจริง ๆ ดุ
จริง ๆ นี่ไมใชธรรมดา พวกทานมาอยูยังไงกัน หือ มากินมานอนอยูน้ีเหรอพวกบวชเปน
พระเท่ียวกรรมฐานหรือต้ังวัดต้ังวา ตั้งอยูกินอยูนอนกันเฉย ๆ เหรอ ไมไดตั้งอยูเพื่ออรรถ
เพ่ือธรรมเหรอ เราดุ 

ใครมาเลาใหฟงวา พอเรากลับมาแลว โอย ทางจงกรมเรียบหมดในวัดน้ัน ใครมา
เลาใหฟง วัดน้ันแหละวาง้ัน พอหลวงตาไปพักที่นั่น หลวงตาดุแลว กลับมาน้ี โอย มีทาง
จงกรมประจําทุกกุฏิเลย เราก็ไมแนเร่ืองอยางน้ี อาจทําโก ๆ ไปอยางน้ันแหละ มันไมเดิน
มันขี้เกียจ ทนอยูไมไดมันก็ทําอยางนั้นแหละ เราก็วาไปอยางน้ันอีก เปนความเสาะแสวง
หาจริง ๆ มีไมมีมันเสาะหาเดินจนไดแลวทําจนได อยางท่ีเราไปวาในวัดน้ีแหละ เราไปพัก
ไมมีทางจงกรม เราไปหาเดินนูนจนไดทําเลนอกวัดไปไกล ๆ ไปเดินจงกรมอยูนูน มีทาง
เรียบ ๆ ไกล ๆ อยูกับตีนเขาพอเดินไดสบาย เราก็เดินอยูโนนเลย เพราะในวัดแทนท่ีจะมี
ทางจงกรมกลับไมมี มันยังไงกันนี่ อยางนี้ละมันทําใหคิดไมไดนะ 

อยางการขบการฉันก็เหมือนกัน พระฉันเพื่อภาวนาเพื่ออรรถเพื่อธรรมเพื่อหลุด
เพื่อพนนี้ ทานจะไปฉันอะไรมากมาย บางทีพอฉันนี้แลว อันน้ันคาวมา อันน้ีหวานมา มัน
เปนนะในจิตนี่แตไมพูด วันน้ีพูดเสียบาง มันเลยกลายเปนเร่ืองรําคาญ กวนจิต แนะ ฉันก็
ฉันเพ่ือธรรม มันกวนมันกวนเรื่องของกิเลสกวน อันน้ันจ้ิมน้ี อันน้ันจ้ิมน้ัน อันน้ันหวาน 
อันน้ีคาว มันกินอะไรกันนักหนา เรื่องจะกินเพื่อความเปนอยูธรรมดา ๆ และกินเพื่อจิตต
ภาวนาเพ่ือความหลุดพนจากทุกข เหลาน้ีจะไมเปนภาระอะไรเลย ไดมาอะไรหยิบปุบปบ 
ๆ ใสบาตรฉันแลวปุบ ๆ ไปเลย ไมสนใจกับวาหวานวาคาว มีอะไรมวนกันลงในนั้นหมด 
ฉันอ่ิมแลวลางบาตรแลวไป หนีเลยเขาปาเงียบ จอกันอยูกับนั้น 

น้ีเราทํามาอยางน้ันนะท่ีมาสอนหมูเพ่ือน เพราะฉะน้ันเวลามาเห็นพระเห็นอะไร
อยางนี้ แมจะวาด ีๆ ก็ตาม มันทนดูเอาเฉย ๆ น่ี มันดีอยางนั้น ทั้งหวานทั้งคาวอะไรตอ
อะไร อันน้ันหวานอันน้ีคาว อันน้ันจ้ิมน้ัน อันนี้จิ้มนี ้ ยิ่งฟงไมไดนะนี่นะ มันเปนยังไงไมรู 
อยากพูดใหมันเต็มยศเลยวา มันจิ้มหาพอหาแมมันอะไรอีก วาง้ันเขาใจไหม ใหถึงที่มันซี
ไมงั้นมันไมรูตัว ตองเอาน้ําหนักใสลงไป ก็นี่ไดทํามาแลว พอแมครูจารยน้ียกน้ิวเลย ไมมี
อะไรยุงแหละทาน เพราะฉะนั้นทานจึงไปหาพักอยูในปา ๆ บานสามส่ีหลังคาเรือนพอแลว 
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ๆ คือทานฉันพอยังชีวิตใหเปนไป สวนจิตใจของทานจาอยูดวยความพอ ดวยความเท่ียง 
ดวยความอะไรพูดไมถูกวางั้นเถอะนะ เลิศเลอหรืออะไรพรอมอยูในนี้หมด เหลาน้ันพอ
เยียวยา ถามากกวาน้ันเปนการรบกวน เขาใจไหมละ น่ันเปนอยางน้ันนะ 

เพราะทานฉันน้ีพอยังอัตภาพ คือพอเพื่อธาตุขันธครองตัวอยูไปวันหนึ่ง ๆ เทาน้ัน 
สวนทางในของทานพอหมดไมมีอะไรบกพรองเลยตลอดเวลา น่ันละทานเปนสุข นตฺถิ สนฺ
ติปร ํ สุขํ สุขอื่นใดจะเสมอดวยความสงบไมม ี อันนี้พอตลอดเลา การขบการฉันการอยู
หลับนอนอะไรคือพอเพียงเยียวยาขันธ ๆ ที่มันกวน อันนี้มันเปนสมมุติมันกวนตลอด 
เยียวยาพอประทัง พอยังชีวิตอยูวันหนึ่ง ๆ เทานั้นพอ ๆ มากกวาน้ันมันเปนเร่ืองกวน 
ทานจึงไมเอา ทานจึงไมยุงยากกับส่ิงเหลาน้ี 

นี่มันอดไมไดนะ มันด ูๆ อยูตลอดเวลา มันเปนในจิตเอง ธรรมชาตินี้กับธรรมชาติ
นี้เปนยังไง ไมเทียบมันก็รูของมันอยูอยางนั้น อันหนึ่งไมมีอะไรเลย อันหนึ่งกวนตลอด มัน
เปนอยางน้ันนะ แมแตจะเอามากินนี ้กินก็เพื่อเยียวยาธาตุขันธเพราะขันธนี้มันกวน อันนั้น
ก็กวนเขามาอีก อันนี้กวนเขามาอีกอยูอยางนั้น อันนั้นไมมีอะไรกวน แนะมันตางกันอยาง
น้ันนะ น่ีละธรรมพระพุทธเจาเลิศขนาดไหน เพราะฉะนั้นทานถึงทอพระทัยละซิมาสอนโลก 
คือมันผิดกันขนาดนั้นละฟงเอา แมแตการขบการฉัน ถาจะพูดภาษาโลก ๆ เรียกวารําคาญ
ดวยซ้ําไป มันเลยเถิด คือถาเลยความจําเปนสําหรับขันธน้ีเรียกวากวน กวนไปเลย อยางที่
วาอันน้ันหวาน อันน้ีคาว มันก็พุงอันเดียวนี้ พุงหวานพุงคาวที่ไหน ก็เขาไปบําบัดธาตุขันธ
พออยูไดเทานั้น จะเปนหวานเปนคาว จิ้มนั้นจิ้มนี้หาอะไร เหลาน้ีพวกบา วาง้ีแหละเรา 

ใครจะวาเราบาก็ตามมันเปนอยูเต็มหัวใจจะไมใหพูดไดยังไง ก็ไมเคยพูด วันนี้ออก
เสียบาง มันทนมานานขนาดไหนดูตลอดเวลา ต้ังแตส่ิงรบกวนลวน ๆ เพราะฉะนั้นถึง
เตือนเห็นไหมหรูหราฟูฟา มีแตกิเลสกวน เหยียบเขามา ๆ ธรรมทานอยูยังไงทานอยู เห็น
ไหมกระตอบ พออยูไดเทานั้นพอ เพ่ือบรรเทาธาตุขันธ แลวหลักใหญก็เพ่ือ หลักใหญคือ
การภาวนาเทาน้ันเอง ทานจึงไมหาอะไรหรูหราผูมุงธรรม อันน้ันเลิศขนาดไหน พอไปเจอ
เขาจริง ๆ แลวมันก็เปนอยางน้ัน เจอเขาจริง ๆ อันน้ันมันเลยเปนมูตรเปนคูถเปนสวมเปน
ถานไปหมดเลย โอย สมมุตินี่มันยังไงกัน พูดใหมันเต็มยศตามหลักความจริงที่มันเปนวา 
ธรรมชาตินี้กับสวมกับถานมันเขากันไมไดเลย พระองคจะไมทอพระทัยยังไง จะสอนสวม
สอนถานใหเปนทองทั้งแทง สอนไดยังไง น่ันซี แตพวกธรรมแทรกอยูในสวมในถานก็ม ี
นั่นแหละไดพยายามสอน อุตสาหสอน ดึงนั้นดึงนี้ ท่ีเปนสาระมันมีอยูในน้ัน ในสวมใน
ถานในถังขยะนั่น 
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ถามองดูทั้งหมดนี่ โอย หงายเลย ก็พระพุทธเจาทรงญาณขนาดไหน รูไปหมดนี ่
พูดจริง ๆ นะใครจะวาบาก็ตามเถอะ ยิ่งจวนตายเทาไรก็ยิ่งพูดใหฟง มันเจอเขาหัวใจใคร
มันรูเองไมตองบอกแหละนะเรื่องอยางนี ้ แบบอันเดียวกันไมตองไปทูลถามพระพุทธเจา 
ออ เทาน้ันพอ ทีนี้เรื่องอะไร ๆ เกี่ยวของมันจะวิ่งประสานกันหมดเหมือนกัน นี่เขาจะมา
ลาดซีเมนตอะไรตามนี้ ทานปญญามาพูดเมื่อวาน มาขออะไร ๆ เราคิด ไมเอาอะไร ไดน้ํา
ใจมันไดบุญกุศลสวนนี้ก็เอา แตไมถึงกับวัดเราตองเสียไป บอกวาเอาทําได ทําใหพอดีเทา
น้ันนะอยาเลยน้ันนะ สั่งไวอยางนั้น เราอนุโลมใหทํา เทอะไรแถวนี้ เทมันอะไรถาธรรมดา
นะ อยูไหนก็อยูได ตั้งแตสัตวมันไปหาเทอะไร พิจารณาซิ มันขันอยูท่ัววัดท่ัววา มันจะโดด
ข้ึนบนหัวคน ขันอยูบนหัวคน ไกมันเต็มอยูนี้ มันไปหาลาดอันน้ันอันน้ีท่ีไหน เราอยากวา
อยางนั้น สิ่งยุงกวน เอาใหเรียบไปหมด มันมองดูตั้งแตสวมแตถาน เรียบเทาไรน่ันคือสวม
คือถานลวน ๆ กิเลสมันก็ดันของมันเต็มเหนี่ยว มันบอกวาใหสะอาดสะอานสวยงามสุด
ยอด ในสายตาของธรรมทานวา นี่สกปรกสุดยอด เห็นไหม ตางกันไหม 

มันจะแขงขนาดไหนแขงเถอะนะ กองขี้แขงธรรม แขงทองคําทั้งแทง เอา เทียบดูซิ 
มูตรคูถไปแขงทองคําทั้งแทง แขงวันยังค่ําก็มูตรคูถอยูวันยังค่ํา ทองคําเปนทองคําจะแขง
กันไดยังไง นี่กิเลสมันก็เปนแถวกิเลสของมัน แตเราไมรูนะ เพราะกิเลสไสเขามา ๆ เรา
เปนตุกตา มันไสไปไหนก็ไป แตธรรมจับน้ีจับเห็นไปหมดน่ันซิ เรื่องของกิเลสอุบายวิธีการ
ยังไง มันผลักดันออกไป อารมณของกิเลสมันอยูในใจของเรา เกิดออกไปก็เปนอารมณ
ของกิเลสผลักดันจิตใจใหดีดใหดิ้นดวยกิริยามารยาทการพูดการจา การประพฤติตัวนั่น 
มันไปทางต่ําทั้งนั้น ๆ เรื่องกิเลสตองไปกิเลสลวน ๆ ไปธรรมไมม ี เพราะฉะน้ัน จึงตองมี
ธรรมเขาแทรก ๆ แลวจะมีการยับย้ัง ๆ แลวพอมีชิ้นดีชิ้นไดพอเปนประโยชนขึ้นมา ๆ ถา
ปลอยใหกิเลสลวน ๆ ไปหมด จําใหดี น่ีพิจารณามาแลวมันจวนจะตายแลวน่ีนะ  

จวนจะตายแลวจึงไดเปดออก ๆ เรื่องใคร ๆ จะมาวาโอวาอวดก็สวมก็ถานเขาใจ
ไหม มันจะวาเทาไรมันก็สวมก็ถานอยูตามเดิมของมัน มันจะไปวาใครโจมตีใครทําอะไร
ใครก็ตามมันก็คือสวมคือถาน จะเปนอะไรอื่นไปไมได ธรรมชาต ิ ๆ หรือทองทั้งแทง ก็
ทองทั้งแทงอยูอยางนั้นจะไปทําใหเปนอะไรอีก น่ัน มันก็ตางอันตางจริงของใครของเราอยู
อยางนั้น อูย.ทุเรศจริง ๆ นะ ถาจะเปดออกมาจริง ๆ แลว เหมือนกับเราน้ีเปนบาคนเดียว 
ใหมันเห็นอันน้ันดูซีมันก็แบบเดียวกันหมดน่ันแหละ อยางที่พูดนี่ พอพูดคนเดียวนี้ เอา 
คุณเอาอันน้ันเห็นอยางน้ัน คนที ่๒ มาก็พูดแบบเดียวกันเพราะรูแบบเดียวกัน เห็นหมดน้ี
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ก็ทิ้งไปหมดเลย น่ัน มันเลวขนาดไหน กอดมันมาเทาไรพวกมูตรพวกคูถ มันก็เปนของมัน
เองในจิต ไมง้ันจะวาธรรมเลิศเลอ ๆ ไดเหรอ มันเปนอยางนั้นทานถึงพูดได  

แมแตฉันจังหันก็ยังวาโอย.กวนจริง ๆ น่ัน เห็นไหมละมันเลยพอดี ที่จะเอามา
เยียวยาธาตุขันธอะไร ๆ มีอะไรฉันปุบปบ ๆ แลวพอเทาน้ันนะ พอเยียวยาธาตุขันธ ความ
มุงอันใหญหลวงคือมุงตอความดีงาม ตอผลประโยชน ฆราวาสก็มุงตอผลประโยชน ทีนี้
การรบกวนการดีดการด้ิน ความทุกขทั้งหลายที่จะติดตามมานี้ก็ลดลงไดมากนะ ถาตางคน
ตางดีดนี้ไปหาทั่วแดนโลกธาตุใครจะมีความสุข มีแตไฟแบบเดียวกันหมด นี่คือเรื่องของ
กิเลสตองเปนแบบเดียวกันหมด ถามีธรรมเขายับย้ัง ๆ แลวตางคนตางจะลดความดีด
ความด้ินลง แลวความทุกขก็จะคอยลดลง ความสุขจะคอยปรากฏขึ้นโลกพออยูได มีมากมี
นอยพออยูกันได ถาปลอยใหกิเลสด้ินอยางน้ีแลว โอย.ตายหมดน่ันแหละ ใครจะวาเจริญท่ี
ไหน โอย.พูดเราไมอยากฟงนะ บานน้ันเจริญบานน้ีเจริญ เจริญพอเจริญแมมึงมาจากไหน 
กูก็อยูในโลกมาแลวมึงมาโกหกกูยังไง อยากวาอยางน้ันเขาใจไหม ถากูอยูในโลกอื่นมึงมา
โกหกอยางนี้กูก็อาจจะเชื่อได นี้ก็อยูดวยกันก็วาอยางนั้นเขาใจไหม เราอยากพูดตียอนกลับ 
ไมใหมันตอเงื่อนมามาก ไอมูตรไอคูถไอฟนไอไฟ ไมอยากฟง มันเลวขนาดน้ันจะวายังไง  

นี่ก็วาจะเทปูนเทอะไรนี ้เราก็พิจารณาทบทวนดู เอา ใหเขาเปนบุญสวนกุศลของเขา
เปน เรายกให นี่ละจึงใหเขา สวนของเราไมถึงกับฟุมเฟอยและกระทบกระเทือนเสียหาาย
ทางดานธรรมะเกินไป เพราะฉะน้ันจึงบอกวาใหทําแตพอดีเทาน้ันนะ กําชับเอาไว เอา 
อนุญาต อยาใหฟูฟานะ เทาน้ันละ ใหพอดีเทานั้น คืออนุโลมทางฝายจิตใจเขา ท่ีเขาสราง
เขาเปนบุญกุศลนอยเม่ือไหร ทีน้ีธรรมอันใหญหลวงของเราน้ีจะเสียเพราะอันน้ีมากนอย
เพียงไรเราตองคํานวณ ทางน้ีก็ไมใหเสียมาก หยอนกันลงนิดหนอย ทางนั้นก็ใหเขาไดขึ้น
มา เพราะฉะน้ันจึงอนุโลม เอา ทําก็ทําเสีย ทานปญญามาปรึกษา เขาก็เอานามบัตรนาม
อะไรมา เขาอยากทํา มีคนอยากทํามากขนาดไหนแตเราไมเคยอนุญาตนะ ไมใชไมมีใครทํา
นะ เราไมอนุญาตเฉย ๆ น่ี ถาอนุญาตหมด ปาเหลาน้ีไมมี เปนลานสวมลานถานไปหมด 
ลานวัดไมมีนะ ลานวัดก็ไปดูซิในปาในเขา น่ันละลานวัด ทานภาวนาของทานอยางน้ันเรียก
วาลานวัด  

อันน้ีลานกิเลส ลานสวมลานถาน เตียนโลงที่ไหนสะอาดสะอาน มีแตลานสวมลาน
ถานทั้งนั้น เอา ฟงเสียใครไมไดฟง ใครจะวาเปนบายกสามโลกธาตุน่ีมาวาใหหลวงตาบัว 
อยากฟงเราก็ฟงไมอยากฟงเราก็เฉยธรรมดาเรา ก็เอาความจริงออกมาพูดนี่วะ มาโกหก
โลกหาอะไร เสาะแสวงหาแทบเปนแทบตาย มันมีแตสวมแตถานถาพูดตามหลักความจริง
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ของพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายทานพาดําเนินมา สถานท่ีอยูในวัดวาอาวาสตาง ๆ ทุก
วันน้ีไมเห็นก็ตาม ในตําราก็มี มันเหมือนสวมเหมือนถาน ตัวสถานท่ีจะเปนสวมเปนถาน
ไดเพราะอะไร เพราะผูที่อยูที่นั่นไปทําใหมันเปนละซ ิตัวน้ีเปนตัวสวมตัวถาน กระจายออก
ไปก็เปนสวมเปนถาน เชนเปนสถานท่ีอยูลานวัดลานวา จนกระทั่งถึงกุฏิกุฏังเครื่องใชไม
สอย มันเปนเรื่องของกิเลสไปทั้งหมดเลย เพราะไมมีธรรม มันก็เลยเปนสวมเปนถานติด
กันไปหมดเลย เปนอยางน้ันนะ อะไร ๆ ดูไปก็เปนเรื่องของกิเลสทั้งหมด ไมมีเรื่องธรรม
แฝงอยูนั้นเลย ถาเรื่องธรรมแฝงผูปฏิบัติธรรมทานก็พอดีของทานเอง ทานไมยุงกับอะไร 

ใหเขาเอาขาวมาน้ีไปดูตอนคํ่าเม่ือวานน้ี ขาวเบาบางมาก โรงพยาบาลมาประจําทุก
วัน ๆ โห ของนอยเมื่อไรฟาดเปนโกดัง ๆ ๆ เต็มเอี๊ยด ๆ ไปดูตอนคํ่าเม่ือวานเห็นขาวมี
นอย รีบ ส่ังแลวยังน่ี 

ลูกศิษย ส่ังแลว เขาจะเอามา 
หลวงตา เขาจะเอามาตอนไหนไลเขา ถาเขามาพรุงนี้เชามันพอไหม ขาวเหลาน้ี

เหลือเทาไร น่ัน คือโรงไหนมาก็ไมใหขาดในส่ิงท่ีเราเคยจัดไวให เมื่อมันมีอยูในตลาดตเล
ควรจะเอามาใหทัน เขาบอกมีเทาไร ๓๐ กวาถุง ถาเผ่ือเขามาหลายคันกวาน้ันจะทันไหม
ตอนเชาน้ี เขาจะมาตอนเชาพรุงน้ี น่ีมาแลว จึงไดกําชับกําชา อยางน้ีละสงเคราะหโลกทุก
แบบนะ โอย.ทุกขลําบากเหมือนกันถาจะพูดเรื่องทุกข แตเพราะอํานาจแหงความเมตตา
สงสารมันพาบึกพาบึน อยางชวยพ่ีนองชาวไทยเราน้ีเหมือนกันเราชวยสุดเหว่ียงของเรานะ 
อุตสาหพยายามบึกบึนดวยความเมตตาสงสาร ลําพังเราแลวเราอยูไหนเราอยูไดสบาย ไม
ยุงวาง้ันเลย บิณฑบาตไดมาปนหน่ึง ทัพพ ี๒ ทัพพีพอกินเทานั้นพอไมยุง สิ่งที่พอมันมีอยู
ในหัวใจพูดใหมันชัด ๆ อยางนี้ มันไมตองการอะไรแลว อันน้ีเปนเคร่ืองรบกวนก็เยียวยา
มันเสีย พออยูไดอันนั้นไมกวน น่ัน ใหมันเห็นชัด ๆ อยางนั้นซ ิธรรมชาตินี้ไมกวน ทานวา
บรมสุข ๆ วาไง มันจาอยูในหัวใจ บกพรองอะไรไมมี น่ัน อันนี้มันบกพรองตลอด ตองหา
มาเยียวยารักษาตลอด ก็ใหมันเสียเทาท่ีจําเปนอยาใหเลยเถิด ก็ไมยุงกับมันมากนัก  

พอแมครูอาจารยไปอยูที่ไหน โอ มันวิ่งยอนหลังไปหาทานหมดนะ ทานไปอยูที่
ไหน หาอยู ๔-๕ หลังคาเรือน บิณฑบาตเขาไดอะไรใสมาใหทานเทาน้ันละนะ ก็คนอยูใน
ปาในเขาก็จะไดของดิบของดีอะไรมาใหฉัน ไปบิณฑบาตมาแลวก็ไดนิด ๆ ทานไมสนใจ
เลยนะไมพูดถึงเลย เร่ืองอาหารน้ีไมมีเลยนะ เงียบเลย เพราะทานอยูแตในปาในเขาไมมี
อะไรกวนทานพอที่จะพูดออกมา ทานอยูกับความพอด ีอยูกับความขาด ๆ เขิน ๆ เขียม 
ๆ พอไดเยียวยาธาตุขันธเทานั้นทานก็พอแลว เพราะสวนใหญของทาน จิตของทานเปน
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บรมสุข น่ันละนิพพานเท่ียง เท่ียงอยูในหัวใจตลอดเวลา จะเอาอะไรมาบกพรอง แลวจะ
เอาอะไรมากวนมันไมมีอะไรกวน สิ่งที่กวนก็คือธาตุขันธ แลวทานก็ใหเฉพาะพอดีเทาน้ัน 
ทําเปนกระตอบกระแตบใหอยูเสีย อยางน้ันนะ ทางจงกรมของทานเดินเพื่อเปลี่ยน
อิริยาบถใหเสมอ อันนี้ก็เสมอกับธาตุกับขันธอีกเหมือนกัน ใหธาตุขันธไดดัดเสนดัดเอ็น 
ยืดเสนยืดสาย อันหน่ึงเดินไปเพ่ือพิจารณาอรรถธรรมสงเคราะหโลก  

น่ันละเห็นไหมมี ๒ ประเภท พระอรหันตเดินจงกรมเพ่ือเปล่ียนอิริยาบถธาตุ
ขันธใหพอเหมาะพอดีน้ีอันหน่ึง มันเก่ียวกับธาตุขันธ อันหลักใหญคือพิจารณาธรรมท้ัง
หลายเพื่อประโยชนแกโลก ทานเดินจงกรมอยูรําพึงพิจารณาอยูน้ัน น่ังภาวนาก็เหมือน
กันแบบเดียว น่ัน จะใหทานละกิเลสทานไมม ี กิเลสตัวไหนที่จะมาละอีกตั้งแตวัน วุสิตํ 
พฺรหมฺจริยํ ประกาศกองขึ้นมา สนฺทิฏฐิโก สุดทายเทาน้ันแหละ ไมมีอะไรกวนเลยหมดโดย
ส้ินเชิง อันนั้นเมื่อหมดแลวทุกขก็หมดโดยสิ้นเชิง เพราะกิเลสเปนผูสรางทุกข ทุกขก็หมด
โดยสิ้นเชิงไมมีอะไรเหลือเลย ทานมีแตความสุข  

น่ีอํานาจแหงการอุตสาหพยายาม การบึกบึนนะ การอดการทนการตอสูกับสิ่งเลว
รายท้ังหลายซ่ึงไมมีส้ินสุด ถาปลอยใหเปนไปมันจะลากเราไปหาความทุกขไมมีสิ้นสุด แต
การตานทานกันไวเพื่อเอาความดีขึ้นมา ตัดยนเขามาทางวัฏฏะคือความเกิด แก เจ็บ ตาย 
และความทุกขทั้งหลายใหยนเขามา ๆ ดวยความด ีดวยการฝาฝน ฝาฝนคือฝาฝนกิเลสมัน
ไมอยากใหทําความด ี เราทํา น่ีละเรียกวาฝาฝน รบกัน ใหมีอยางน้ันๆ ซิ ไมงั้นไมมีอะไร
ติดเนื้อติดตัวนะ ลมหายใจมันมีไดทุกคนน่ันแหละ เวลายังไมตายมันมีดวยกันทุกคน 
เวลาตายหมดคาดวยกันท้ังน้ันแหละ จะทําอะไรก็ใหรีบทําเสียต้ังแตบัดน้ีนะ แหม มัน
พิลึกจริง ๆ นะ แลวโลกเวลาน้ีย่ิงนับวันหนาเขา ๆ จนทอใจจริง ๆ เราพูดจริง ๆ มองไป
ไหนมันไมไดมองเห็นตัวคน มีแตกิเลสหุมหอหมดเนื้อหมดตัว แย็บ ๆ ออกมานี้เปนกิริยา
ของธรรมไมคอยมีและไมมี นูน พวกที่ไมเกี่ยวกับศาสนาเลยเรียกวาไมมีตลอด ผูที่มี
ศาสนามีอรรถมีธรรมภายในใจยังมีแย็บ ๆ ๆ อยูบางเปนกาลเวลานะ  

แลวยนเขามาหาพวกปฏิบัติศีลธรรมน้ีมี ๆ น่ีละทางกาวเดินเพ่ือจะตัดวัฏวน ความ
เกิด แก เจ็บ ตาย ที่แบกหามไปดวยกองทุกขนี้ใหสั้นเขามา ๆ ทุกขนอยเขามา ๆ แลวอัน
น้ีมีมาก ๆ ตัดขาดสะบั้นผึงเลย สุข บรมสุข น่ัน มีที่หวัง ทุกขก็ทุกขเพื่อบรมสุข ไมเสีย
หายอะไร ทุกขเพื่อมหันตทุกข เพราะว่ิงตามกิเลสน้ีไมมีความหมายนะ ทุกขเทาไรก็ทุกขไป
อยางนั้นตลอด ไมมีตนปลาย เบื้องตนไมมีเบื้องปลายไมมีหมุนตลอดเวลา ผูมีคุณงาม
ความดีแลวมีตนมีปลาย ตนจํามันไมได เอา ปลายมันจะมีวันหน่ึง น่ัน เพราะสรางความดี



 ๘ 

ตัดเขามายนเขามาๆ วันนี้พูดถึงเรื่องรําคาญมันเปนอยูตลอด หากไมพูด วันนี้เปดออกเสีย
บาง หยิบน้ันหยิบน้ีอันน้ันอันน้ียุง มันเลยกลายเปนเร่ืองลืมเน้ือลืมตัวฟุงเฟอเหอเหิม เลย
เปนการเปนงานอันหน่ึง เกี่ยวกับเรื่องการอยูการกิน เปนงานของกิเลสอันหนึ่งขึ้นมา ไมใช
เปนงานเพื่อธาตุเพื่อขันธโดยเฉพาะ มันเลยกลายเปนงานของกิเลสขึ้นมา ที่มาเกี่ยวกับการ
อยูการกินของเราโดยเฉพาะเราไมรูตัว ถารูตัวก็ตองเปนอยางนี้ เลยพอดีแลวมันเปนกิเลส
ขึ้นมา แนะ ถาไมเลยพอดีเยียวยาพอเปนไปเทานั้น ๆ เปนธรรม ๆ  

นี่ละผูปฏิบัติเพื่ออรรถเพื่อธรรมลวน ๆ จึงทุกอยางเปนธรรมหมด ไมฟุงเฟอเหอ
เหิมไมดีดไมดิ้น พออยูพอเปนพอไปอะไร ใชไป ๆ เทาน้ันพอ สวนใหญของทานมุงตอ
ธรรมอันเลิศเลอ ๆ ๆ ตลอด จนกระทั่งถึงขั้นนั้นแลวปลอยหมดเลย น่ัน เปนอยางน้ันนะ  

ไปเทศนวัดอโศการามเราก็อุตสาหพยายามเทศน สอนพระเริ่มตนจากฝกหัด
ภาวนาถึงจะไมละเอียดลออก็ตาม เพราะธาตุขันธสําคัญมากเวลํ่าเวลาไมเทาไร เพราะเวลา
น้ันเปนเวลาเทศนแลวน่ี จะเทศนนานเทาไรก็ไดน่ีนะ แตธาตุขันธมันจะอํานวยใหหรือไมจึง
ตองคํานึงธาตุขันธ ดวยเหตุนี้เองการเทศนจึงมีตั้งแตเงื่อน เง่ือนใหจับ ๆ เปนแถวเปน
แนวเปนเง่ือน ๆ แตกิ่งกานสาขาที่แตกแขนงออกไปจากเงื่อนอันนั้นหรือจากกิ่ง กิ่งนี้กิ่ง
ใหญนี้กิ่งเล็กที่จะออกไป เมื่อไดกิ่งใหญ ๆ มอบใหแลว ๆ สอนอันนี้ใหถูกตองกิ่งเล็กจะ
คอยแตกไปเอง สําหรับผูปฏิบัติจะกระจายไปเอง ความรูความแยบคายตาง ๆ จะอาศัย
หลักใหญนี้ที่สอนไว ๆ เราจึงสอนไดแคน้ัน ละเอียดลออกวานั้นไมไดนะ กําลังไมพอ ถึง
ขนาดนั้นก็ปาเขาไปตั้งชั่วโมง ๒๕ นาที ของเลนเมื่อไร เทศนในกรุงเทพฯน้ีมีวัดอโศการาม
ที่มากกวาเพื่อน แมตั้งแตสนามหลวงก็เพียงชั่วโมง ๒๓ นาที แตไปเทศนที่วัดอโศการาม
ถึงชั่วโมง ๒๕ นาที ก็มีอําเภอสูงเนิน ที่สูงกวาเพื่อน อําเภอสูงเนินน้ันจนไดต้ังจังหวัดให
เขา คือคนมากจริง ๆ ทางโคราชมันหลั่งไหลออกไปฟง อําเภอตาง ๆ แถวน้ันมาฟง มัน
มากตอมากเราเลยต้ังใหเปนจังหวัด เวลาเทศนก็ฟาดเขาไปชั่วโมงกับ ๒๙ นาที นูนเห็น
ไหม ก็อยางนั้นละ 

นี่ก็เทศนถึงชั่วโมง ๒๕ นาที พระทั่วประเทศที่มาประชุมกันเปนหมื่นนะ ทานจะได
ยินไดฟงแลวก็ทานจะอัดเทปแจกกันไปเรื่อยทั่วประเทศ เพราะเทศนกัณฑน้ีเราเทศนวาง
พ้ืนฐานเร่ือย ๆ เหมือนเคร่ืองบินเหินฟา ข้ึนเร่ือย ๆ ตั้งแตเริ่ม ก.ไก ก.กา วิธีฝกหัด
ภาวนาเบ้ืองตนเปนอยางน้ัน ๆ สอนแลวขึ้นไป ๆ ถึงสมถธรรม ถึงสมาธิธรรมเรื่อย ๆ จาก
น้ันก็ไปควานอยูตามปญญาธรรมน่ีละมาก ท่ีเทศนวันน้ันไมมากแตเปนภายในจิตใจน้ีมาก 
เพราะเรื่องของปญญานี้กวางขวางพิสดารมาก จะอธิบายทุกแงทุกมุมเวลาไมพอ ทั้งธาตุ



 ๙ 

ขันธไมอํานวย จึงเอาแตสําคัญ ๆ กาวขึ้นไปจนกระทั่งถึงสติปญญาธรรมดา กวางขวางไป
กลายเปนสติปญญาอัตโนมัติ ถึงขั้นมหาสติมหาปญญาพุงทะลุเลย พอถึงทะลุนั้นจบ ก็ได
ชั่วโมง ๒๕ นาที ไดเทศนเรียงลําดับไปเพราะวางพ้ืนฐานใหผูมาไมเขาใจมีเยอะ น่ัน เราถึง
อุตสาหพยายามเทศน นี่ไมนานจะไดไปจังหวัดรอยเอ็ด วันน้ีก็เทศนเพียงเทาน้ัน ใหพากัน
ตั้งหนาตั้งตาปฏิบัตินะ เวลาน้ีคล่ืนกิเลสน้ี แหม พิลึกจริง ๆ นะ จนมองไมทันมาทุกแบบ
ทุกฉบับมีแตกิเลสทั้งนั้น ๆ ทีน้ีจะใหพรเสียกอนนะ  

 
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่ 

www.Luangta.or.th or www.Luangta.com 
 


