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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

การปฏิบัติตอครูบาอาจารย 
 เมื่อเชาปรอทลงมากกุฏิเรา ลงแค ๑๖ องศา ความหนาวลงแค ๑๖ องศา พอๆ 
กันกับเมื่อวานนี้ มันแปลกที่อยูตามแถวนี้ไมมีน้ําคาง น้ําคางที่เกาะอยูบนใบไมแลวมัน
ตกลง มาแถวนี้ไมเห็นมี อยูในปาในเขาแตกอนพอตี ๔ ตี ๕ น้ําคางมาเกาะอยูบนใบไม
แลวตกลงมานี้เหมือนหาฝน ซาๆๆ นี่ไมเห็นมี ถึงขนาดนอนไมไดนะ ตลอดรุงเลยนอน
ไมหลับนอนไมได คอืเวลามันหนาวมากเราเขาที่ภาวนาน่ีจิตมันจะเขาขางใน ความ
หนาวจะหายไปๆ เงียบเลยไมมีหนาว เวลาจิตเขาขางในหมดแลวจนกระทั่งตัวนี้หาย
เงียบ ไมมีหนาวเลย พอจิตถอนออกมานี้ปบรีบนอนใหหลับ เพราะความหนาวมันโหม
เขาๆ สุดทายก็กลับมานั่งอีก คอืมันนอนไมไดนอนไมหลับ ตองลุกมานั่งอีก พอนั่งแลว
ก็เรียกวาหนาวแทบไมมี นั่งแลวนั่งเลามันก็สวางซิ ถึงขนาดนั้นละ 

พวกหนาพวกตานี้ตกกระไปหมด มนัแตกมันอะไรเต็ม หนาวขนาดนั้นละ นั่ง
ภาวนา หมูกลางคืนมันมาหากิน มันจะหนาวไมหนาวไมรูนะกลางคืน หมูเปนฝูงนะมา
กลางคืน เรานั่งอยูเขามาขางๆ ก็ที่มนัแคบๆ รอบๆ บริเวณแครเรา แลวหมูมาเที่ยวกิน
กันเสียงสุดสัดๆ หมู มันจะหนาวหรือไมหนาวก็ไมรู ทั้งๆ ที่เราออกเดินจงกรมไมไดแต
หมูมันมาหากิน หมูปา แตสําคัญที่กลางคืนมนันอนไมหลับเลย คือหนาวขนาดนั้น 
ขนาดนอนไมไดเลย นอนไมหลับ ตองลงมานั่ง นั่งแลวนั่งเลาตลอดรุงเลย เดินก็เดิน
ไมไดมันหนาวมาก ลงเดินไมไดตัวแข็งหมด ยอมรับวาหนาวจริงๆ น้ําคางตกลงบน
ใบไมนี้เหมือนหาฝน ตอนตี ๔ ตี ๕ ซาๆๆ มันถนัดชัดเจนประจักษดวยตัวเอง 

แตมันไมเปนอารมณนะ มันจะหนาวขนาดไหนก็ไมเคยเปนอารมณ วามันจะ
หนาวมากอยางน้ันอยางน้ีไมมี เวลามันหนาวก็สูกันเลย จากนั้นหายเงียบเลย เพราะ
เหตุไร เพราะจิตมันมุงตอธรรม จิตไปหนักอยูในธรรมไมไดมาอยูตามนี้ นอนไมหลับ
ตลอดรุงเลย ที่วานอนไมหลับตลอดรุงมันก็มีผาหมคือจีวร เอาจีวรกับสังฆาฏิพับครึ่ง
ซอนกันนอนเทานั้นละ ใหเทานั้น ไมหลับก็ไมหลับ เราไมเคยมีผาหมหนาวติดตัวไป 
ไมมี ไมหมก็ไมหม หากเปนอยูอยางน้ันในตัวเองนั่นแหละ ใครจะทราบไมทราบก็
ตามแตเราไมมีผาหม พระเต็มวัดรูอยู เราก็ทําของเขาอยางนั้นละ เปนอยางน้ันนะ มัน
หากเปนอยูในจิตนี่แหละ 

เวลารูเปนพอแมครูจารยมั่นรู ผาหมไมอดแตไมเอา ก็เราไมไดบวชมาหาผาหม 
บวชมาหาธรรม ปฏิบัติเพื่อธรรม นอนไมไดไมนอน ที่วานอนไมไดกลางคืนนี้หมายถึง
อยูคนเดียวในปาๆ อยูหนองผือหนาหนาวออกแลว สวนมากออกเขาปาแลว อยูหนอง
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ผือกอ็ยูกับหมูคณะกับพอแมครูจารยในพรรษา พอออกพรรษาเสร็จเรียบรอยแลวก็ลา
ทานออก อยูหนองผือกไ็มเคยหมผา ผาหมกันหนาวไมมี เพราะฉะนั้นทานถึงไดเอาผา
หมของทานไป เวลาเห็นในวัดมีพอแมครูจารยเห็น เห็นจนไดละ กับเรานี่ตาทานจับ
จองตลอดเลยนะ ตาในตานอกจับจอง เราจะทราบไดตาในจับยังไง มันไขมาลาเรีย อยู
หนองผือเปนไขมาลาเรีย ตอนเชาอาการของมันมันจะเอาแตเชากอนบิณฑบาต มาก็มา
หาทาน มากราบทานบอกวา วันนี้ไมฉันจังหัน เราก็มากราบเรียนทานตรงๆ วาวันนี้ไม
ฉันจังหัน อาการไขรูสึกมันเริ่มแลว พอกราบเรียนแลวกลับไปก็เอากันแหละ ฟดกันเลย 

นี่ตาในทานละที่นี่นะ ไขมันหนัก สติปญญาก็หนัก ซัดกัน โธ  ทีนี้เวลามันเหน็ด
เหนื่อยเมื่อยลาก็จองกัน ไมไดตอยกันนักมวย จองกัน คอืจองดูทกุขเวทนา พิจารณา
มันเหนื่อยพอแลว นั่นละที่นี่พอแมครูจารยทานสงจิตไป มันเปนยังไงมหานี่นะ ทานวา
อยางน้ันบทเวลาทานจะพูด พอขึ้นไปตอนบาย ๔ โมงกวาๆ ปดกวาดแลว พอไขมัน
สรางบางเลยขึ้นไปหาทาน ทําไมทําอยางน้ันละ นั่นเห็นไหมละทานสงสัยอะไร ทําไมทาํ
อยางน้ันละภาวนานะ 

เราก็นิ่งเพราะระวังเหยี่ยวใหญ โผมาก็ปวะเลย ตองระวัง ทาํไมทําอยางน้ันละ
ภาวนา ทีแรกวา ทําไมทาํอยางน้ันละ แคนั้นกอน เราก็นิ่ง ทําไมภาวนาทําอยางน้ันละ นี่
ก็ดูมหาวาไมฉันจังหัน ไขหนักมันเปนยังไง มันปฏบิัติตอไขยงัไงบาง ทานวางั้น ทานสง
จิตไปดูทานวา นี่ที่มันชัดเจนมาก นั่นละทานดูในดูนอก ไปก็จองกันอยูอยางน้ี มันแบบ
ฤาษี แบบนั้นแบบไมมีปญญา ไมไดใชปญญา เราซัดเสียเต็มเหนี่ยวแลวนะนั่น คือมัน
จะตายแลวก็มาพัก พักก็ไมพักเฉยๆ พักจองกนั พอดีทานสงจิตไปด ู เพงจองกนัอยู
อยางน้ันใชไดเหรอ ตองใชปญญาซิ เราก็นิ่งฟง ทานก็อธิบายของทานไป 

พอเสร็จเรียบรอยแลวเราจึงไดกราบเรียนทาน วาการพิจารณาทางดานปญญา
เอาเต็มเหนี่ยว ในระยะนั้นมันเหนื่อยมากก็เลยพักเสียกอน แลวจิตจอกันอยูอยางนั้น 
นั่นซิมองไปมันจออยูนะ ทานวา นั่นทานสงสัยเมื่อไร มันเพงกันจอ จะทําอะไรกไ็มทํา 
นี่เห็นไหมทานรู ดูในดูนอก ทานพูดดวยความสงสัยเมื่อไร ทําไมทําอยางน้ันละ จอ
เร่ือย คือมันทุกขหนักมากเทาไรมันจะตองแยกแยะเวทนา กาย เวทนา จิต ธรรม ซัด
กันหมุนติ้วๆ ที่นี่เวลามันเพลียมากๆ แลวเราเลยพักมันไวกอน พักแลวก็กําหนดดู
เวทนา ไมเคลื่อนไมไหวไมใชปญญา พอดทีานสงจิตเขาไปปบ ทานจึงวาแบบฤาษี แบบ
หมากัดกัน ขบขันดี นั่นละทานดูภายใน 

แตกอนไมมยีา ไอเราก็ไมเคยมียาติดตัวละ แมเม็ดหนึ่งก็ไมเคยมี ยามมียาก็ไม
เคยติดยาม เวลาเปนมามันเอาทุกขมาจากไหน ไขมาจากไหน เวลาหายมันจะไปหายที่
ไหน มันกห็ายที่มันเกิดนั้นแหละ ดับที่มันเกิด ซัดกันเลย มันหากเปนนิสัยอยางน้ัน
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แหละ เร่ืองยาไมเคยสนใจ แมแตทานใหพระเอาไปให อยูหนองผือนั่น มันฟดกันทั้ง
วันทั้งคืนเลยนะไขมาลาเรีย ออกจากหนาวเปนรอน ออกรอนหมดทั้งตัว ตนเหตุมันก็
ตอนเชาพอสวางทานจะไดยินเสียงไมกวาดแลวแหละ เรานี้ออกหนา เปนอยางน้ันนะ
เหมือนเปนบอยหมูเพื่อนในวัด ตองนําเสมอ นําเพื่อนฝูง อะไรเราตองออกหนานํา 
อะไรไมดีจี้ เราเปนคนจี้ พอดดุุแหลกไปเลย เพราะฉะนั้นพระจึงกลัวเรามาก เราจริงจัง
มากทําทุกอยาง พูดงายๆ วาไมมีคําวาขี้เกียจ ออนแอ เถอๆ มองๆ ไมมี พุงๆ ตลอด
เลย 

เพราะฉะนั้นพระเณรมองเห็นเรานี่เหมือนมองดูเสือนะกลัว กลัวรองพอแมครู
จารยมั่นลงมา เพราะทานอยูกุฏิทานไมคอยมอีะไร แตเราน้ีมันเอากันอยูเร่ือยกับพระ 
จะไมกลัวไดยังไง ตองกลัวซิ ทีนี้พอตื่นเชามาวันนั้นลุกไมขึ้นเลย กลางคืนฝนตก ทั้งลม
ทั้งอะไร ใบไมเกล่ือนลานวัด ทั้งกิ่งไมใบไม ตามธรรมดาทานจะไดยินเสียงไมกวาดแลว 
เราน้ันแหละออกกอน พอสวางปบออกแลว นําหมูเพื่อนทุกอยาง อะไรๆ นําตลอดๆ 
จึงวาเหมือนบอยกลางเรือนหมูเพื่อนนั่นแหละ เราทําเพื่อพอแมครจูารยทานผาสุก
รมเย็น เพราะเราไปหาทาน ทานไมไดขันตีนิมนตมาเรามาเอง จะมากอความรําคาญแก
ทานไดยังไง มันเสียหายไมถกูตองเลย เราจึงตองคอยเขมงวดกวดขันกบัพระกับเณร 
ถาเราอยูนั้นพระเณรก็เรียบรอย ไมเรียบรอยไมไดเอาจริงๆ นี ่

เราไมไดเหลาะแหละ พูดใหมันชัดเจนเลย วันนั้นไมเห็นไดยินเสียงใครปด
กวาดตอนเชาทานลงมาแลว ลงมากลางวัดเลย พระเณรไปไหนหมดเหอ พระเณรไป
ไหนหมด กเ็รานอนเราฟงอยู สักเดี๋ยวขึ้นแลว ทานมหาไปไหน ตรงนั้นละนะ เพราะ
หลักใหญอยูตรงนั้น เกี่ยวกับพระเณรอยูกับเรา พระเณรไปไหนหมดๆ สักเดี๋ยวก็ถาม 
ทานมหาไปไหน แลวพระก็ตอบทานวา ทานมหาปวยเปนไข หือ ขึ้นอีกแลวนะ ทาน
มหาเปนไขคนเดียววัดรางไปเทียวเหรอ อยางน้ันนะ ซัดเปรี้ยงๆ เลย 

ธรรมดาทานจะไมลงมา เพราะไดยินเสียงขอวัตรปฏิบัติเรียบรอยอยูแลว เราน้ัน
ละนําหนาตลอด ทกุอยางนําตลอดเลย อยูกับหมูกับเพื่อนกบัครูบาอาจารย เราทําเพื่อ
ครูบาอาจารยใหผาสุกรมเย็น ไมใหมาเปนกังวลกับขอวัตรปฏิบัติ ซึ่งเปนสิ่งที่พระเณร
ทั้งหลายทําได แลวยังจะมาขวางหูขวางตาทานใชไมไดนะ เราจึงตองจัดตองทํา
ตลอดเวลา อยูกับพระกบัเณรหนกัมากนะ เพราะฉะนั้นการฉันจังหันเราจึงตองฉันเปน
ประจํา แตไมฉันมาก ประมาณ ๕๐ หรือ ๖๐% ถาอดมันตองฟดกันเลยนี่ อันนี้มันอด
ไมไดเพราะงานการมีอยู ฉันนอยเอา 

ไมเคยฉันจังหันใหอิ่มแหละมาอยูกับหมูกับเพื่อนก็ดี ลดตลอดๆ เพราะมัน
ไมไดออกเตม็เหนี่ยว ถาออกไปคนเดียวนี้อยากฉันก็ฉัน ไมอยากฉันไมเลย กี่วันก็ตาม
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ชางมัน นั่น พุงเลยเราคนเดียว ความเปนความตายเราเปนคนรูเราเอง มาอยูกับหมู
เพื่อนทําอยางน้ันไมได ตองผอนๆ นี่พูดถงึเร่ืองความเกี่ยวของกับหมูกับครูบาอาจารย 
รักษาทานไมใหทานลําบากลําบน ระเกะระกะขวางหูขวางตาทานอยางน้ัน มันดูไดเหรอ
ละไปศึกษาอบรม หยาบๆ ยังไปขวางตาทานได นี่ละเราจึงไดเขมงวดกวดขันขอวัตร
ปฏิบัติกับพระกับเณรตลอดเลยนะ สําหรับพระเณรก็เรียบ ไมเรียบไดยังไงก็ใสกันอยูนี่
กับเรา เปรี้ยงๆ กันอยูเร่ือย 

พระเณรนี้กลัวเรายอมรับ พระเณรกลัวมาตั้งแตไหนแตไรแหละ เพราะดูเรา
พระเณรก็รูนี่ดูเรา มันนากลัวไมนากลัว ถาเอื่อยอายเฉยอยูมันไมนากลัว ดีไมดมีันขี้รด
หัวดวยซ้ํานะ อันนี้ไมกลัวไดไง พอมองเห็นปบตามันเหมือนตาเสือนี่เขาใจไหม ตามัน
เหมือนตาเสือมันจะกดัจะฉีก พอพดูอยางน้ีก็ยังระลึกถึงทานอาจารยคําดี มาเกี่ยวของ
กับทานอาจารยคําดีที่นี่ พูดเสียกอนนะ ทานภาวนากลางคืนทานรูของทาน ตอนเชามา
ทานสั่งพระเลยนะ นี่เราไดนิมิตแลวเมื่อคืนนี้ จะมีพระองคสําคัญมาหาเราในเร็วๆ นี้ 
ทานบอกวาพระองคสําคัญ ใครก็ไมรูแหละ ทานสั่งพระเณรเลย ใหพระเณรไปนั่งเฝา
ศาลาคอยดูพระ ถาเปนพระกรรมฐานมายังไงใหไดพบกับผมเสียกอน พระนอกนั้นไม
เกี่ยวทานวา ถาเปนพระกรรมฐานตองใหพบกับผมเสียกอน 

เมื่อคืนนี้นิมิตแปลกมาก วาจะไดพบกับพระองคสําคัญ ทานพระองคสําคัญใคร
ก็ไมรูแหละ ทานใหพระมาอยู พระองคนั้นก็ชื่อฮวดจําไดนะถามีเหตุมีผล พอไปถึงแลว
มีพระองคหนึ่งนั่งอยูศาลา ทานก็รีบมาตอนรับเราเพราะเราไปองคเดียว เราขโมยหนี
จากหมูเพื่อนไปองคเดียว หาอุบายมาเยี่ยมแม มาเยี่ยมโยมแมแลวเปดเลยหนีคนเดียว 
ทีนี้พอทานตอนรับเราเรียบรอยแลวทานก็เลาเร่ืองใหฟง ที่ผมมาเฝาศาลานี้ก็คือทาน
อาจารยส่ัง ทานไดนิมิตวาจะไดพบพระองคสําคัญ ทานวาองคสําคัญใครก็ไมทราบ
แหละทานหากพูดอยางนั้น จะไดพบพระองคสําคัญเร็วๆ นี้ เลยใหผมมาเฝาศาลา ผม
ก็เลยมาเฝานี่ละ 

เราก็เลยดูศาลาหลังนี้ ทานใหเฝาอยูนี้มีเหตุผลกลไกอะไรบาง เปนตามนิมิต
ของทานจริงๆ หรือเปนอุบายวิธีการอยางหนึ่ง หรือวาในศาลานี้มีวัตถุสาระสําคัญอยูใน
นี้ที่จะตองรักษา แตทานหาอุบายอยางน้ันก็อาจเปนได เราดูศาลาก็ไมมีอะไร ศาลา
กรรมฐาน กระโถนก็กระบอกไมไผตัดครึ่งตั้ง เปนกระบอกไมไผ แลวถวยดินอยางน้ี 
กระโถน เราดูไมมีอะไร คงจะเปนความจริงเรานึกนะ สักเดี๋ยวทานก็มาถามวาทาน
อาจารยชื่อวาไง ถามหาทําไมชื่อนะเราวางั้นนะ ขู โอะ เวลาไดพบครูบาอาจารยแลว
จะตองไปกราบเรียนทาน ไปกราบเรียนทานก็ตองไดบอกชือ่บอกนาม ทานก็อาง
เหตุผลดีอยู เราหาทางออกไมไดกเ็ลยบอกวาชื่อบัว พอวางั้นตื่นขึ้นมาเลย หือๆ 
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อาจารยมหาบัวเหรอ โอย ทานปรารภถึงทานอาจารยตลอดเวลา หนึ่งกอนเทศน สอง
เทศนจบลงแลวจะเอาเร่ืองของทานอาจารยนี้ออกอยูตลอด ขูพระเณรทานวา พระ
เหลานี้ถาไปอยูกับทานมหาบัวนี้มันแตกกระเจิงจากวัดหมดนั่นละ อยูกับทานไมได คือ
ทานไมดุทานนะ 

ทีนี้ก็มาถึงวาระละ พอไปหาทานคุยธรรมะกันแลว ตอนเชาละที่นี่นะ มันขบขัน
ตอนนี้ละ เราก็ไปนั่งเปนองคที่สองดวย ก็เราพรรษาแกแลวนี่นะ พระเณรก็ไมรูกับเรา 
ก็เราไปองคเดียวดวย พระเณรก็ไมรูจักเราวาเปนใครดวย ทีนี้พระเณรก็ใชกิริยาตาม
ธรรมดาที่เคยทํามาตามอัธยาศัย จะมีลักษณะจุนจานหรืออะไรก็ไมทราบแหละ แตเวลา
ตอนเชาเราน่ังนี้ นี่ละมันขบขันนะ พอพระเณรเอาปนโตเขาไปจัดถวายทานตรงหนา
โดยเฉพาะๆ พอพระเณรองคไหนเขาไปใกลๆ ทานวาเสือนะน่ันทานวางั้น ทานกระซิบ
พระเณร เสือนะนั่นเห็นไหม ระวังนะ องคใดเขาไปทานกระซบิ เสือนะนั่นอยูขางๆ เรา
ขบขัน โถ เรานี้เปนเสือ เราไมลืมนะ 

กระซิบเบาขนาดไหนก็ตาม ก็เราหูเราไดยินนี่ใชไหม พอพระเณรเอาปนโตเขา
ไปหาทานไปจัด นี่เสือนะอยูขางๆ ระวังนะ องคไหนพอออกจากนี้ไปแลวเรียบไปเลย 
เรียบไปเลยๆ เราสังเกตนี่ องคไหนก็ตามถาเขาไปนี้แลว เสือนะอยูขางๆ ระวังนะ เสือ
นะๆ เราก็ขบขัน วาโอยเรานี่ก็เปนเสือ เสือขนาดนี้นา พอวันหลังมานี่ดูพระเณรเรียบ
หมดนะ นี่แสดงวากลัวเสือ เร่ืองทานอาจารยคําดี 

พูดถงึเร่ืองพระเณรกลัวเรากลัวมากอยูนะในวัดหลวงปูมั่น วัดปาหนองผอื กลัว
จริงๆ ไมกลัวไมได เพราะเราจริงจังทุกอยางพระเณรก็เห็นอยูนี่ เปนพระขี้เกียจขี้คราน
พระเหมอพระมองพระเถอ หรือเปนพระชนิดใดมองดูมันก็รูใชไหม เดี๋ยวจี้คนนั้นเดี๋ยว
จี้คนนี้ตาเหมือนตาเสือ นี่เราพูดงายๆ ตาดูพระดูเณรเหมือนเสือดู เหมือนแมวดูหนู 
เหมือนเสือดูวัวนั่น กลัว เปนอยางน้ันละเวลาอยูกับครูบาอาจารย หนักมากนะ ทําขอ
วัตรปฏิบัติอะไรตองเราเปนหัวหนาควบคุมดูแลทุกอยาง เพื่อใหทานผาสุกรมเย็น 
ไมใหระเกะระกะขวางหูขวางตา แลวก็ไปขวางใจทาน เราพยายามที่สุด เพราะฉะนั้น
เวลาเราจะไปลาไปเที่ยวที่ไหนอาการทานไมอยากใหไป นี่เราก็ทราบ เวลาเราไปแลว
พระเณรจะเปนยังไงจะทราบ เวลาเราอยูที่นั่นเรียบไปหมดนี่ ไมเรียบไมได 

การปฏิบัติตอครูบาอาจารย พอแมครูจารยมั่นนี้เรียกวาหมดพงุเรา การใช
สติปญญาเกีย่วของกับทาน ไมวาใกลวาไกลวาอะไรนี้ใชสติปญญาเต็มภูมิ หมดภูมิเรา
เลย ใชกับองคใดๆ เราไมเคย ไมเหมือนพอแมครูจารยมั่น อันนี้ใชตลอดไมงั้นไมได
นะ เพราะจอมปราชญกบัจอมโง เรานี้จอมโงทานจอมปราชญ มันตองไดเอาเต็มเหนี่ยว 
เขาปฏิบัติใกลชิดกับทานใกลไกลอะไรตองรอบทกุอยาง อันนี้เวลามีพระเณรเขาไป
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ใกลชิดกับทานก็ตองไมพนมาหาเรานี่ละ เราตองไดใหการอบรม จะเขาออกหาทาน
ยังไงๆ จัดบริขงบริขารยังไงบอก คือไมใหระเกะระกะทานความหมายวางั้น 

พูดถงึเร่ืองจอมปราชญกค็ือพอแมครูจารยมั่นนี่ทานจับตลอด ยิ่งเฉพาะกบัเรานี้
จับตลอดเลย อะไรๆ พระเณรไมเห็นทานเห็น อยางบิณฑบาตไดมาเทาไรเราไมไดเอา
ของตามสงมานะ ไมเอา บิณฑบาตไดมาเทาไรเอาเทานั้น จัดนิดๆ หนอยๆ ใสบาตรนิด
หนอยจับไสเขาไปฝา ไปจัดของใหทาน กลับมาถึงจะเอาบาตรเจาของมาฉัน แตพระ
เณรไปแตะไมไดนะนั่นพระเณรรูแลว เราเอาฝาปดแลวเอาผาอาบน้ําปดอีกทีหนึ่ง ซอน
ไวแอบไวที่ฝา เราก็ไปจัดถวายทาน พระเณรไมกลาละ ทานเห็นจนไดเห็นไหมละ 

นานๆ เวลาจะฉันปุบปบทานขอใสบาตรเรา นั่นเห็นไหมละ เอาขอใสบาตร
หนอย พอวางั้นมือถึงแลว เปดฝาบาตรออกแลวใสลงไป ศรัทธามาสายบางอะไรๆ 
แลวแตอุบายทานจะพูดละ ถึงแลว ถาอยางน้ันเราก็ฉันให เพราะทานจอมปราชญเรา
จอมโง ถึงจะเด็ดก็เด็ดแบบพวกหัวชนฝา ไมไดมีสติปญญาหลบหลีกปลีกหมัดปลีก
มวยอะไร เรายอมรับถาทานทํา ทานเห็นละเรื่องของเรา ทําอะไรทําคนเดียวๆ ไมให
ใครเห็น ทานเห็น อยางบิณฑบาตไดมามีเทาไรเอาเทานั้นนี้ พระเณรเขาไปแตะไมได
บาตรเรา ทานก็รูจนได เราไมเคยพูด 

ทําอะไรทานรูทานเห็นกอนเพื่อนๆ พอแมครูจารยมั่นนี่ ก็คิดดูซิหมผา เราไม
เคยใชผาหมเลยนะ พระเณรใชเต็มวัดเราก็ไมเคยสนใจ เราไมเอา ทานก็ยังเอาผาหม
ทานที่หมไปบังสุกุลใหเราจนได คิดดูซินะ ทานไมเห็นทานไปบังสุกุลไดยังไง ไปบังสุกลุ
วางไวกลางที่นอนเราเลย พับไวเรียบรอย แลวมีเทียนมีดอกไมนิดๆ เหน็บไวในนั้น เอา
อะไรพันแลวไปวางไวกลางที่นอน เราไปไปดู ใครเอาผามาบังสุกุลเรานะ พอไปเห็น 
โอย ผาผืนนี้เราก็พับก็เก็บอยูทุกวันวาไง ผาพอแมครูจารย จากน้ันก็กราบเสียกอน
กราบผาบังสุกุลทาน แลวคอยไปชกับังสุกุล เลยใชใหนะ นอกนั้นเราไมเคย นี่ละอยางน้ี
ใช ถาของทานมาใสบาตรเราเราฉัน คนอื่นมาแตะไมได แนะอยางน้ันมันตางกันนะ 
เพราะอันหนึ่งจอมปราชญอนัหนึ่งจอมเซอ จะตองคอยยอมรับจอมปราชญเสมอซิเรา
เปนจอมเซอ เปนอยางน้ันนะ 

นี่พูดใหฟงถงึเร่ืองการประพฤติปฏิบัติศีลธรรม มาทําเซอๆ ซาๆ ไมไดนะ ตอง
จริงตองจัง สติปญญาตองไหวตัวตลอด ผูทีอ่ยากฆากิเลสแกกิเลสตองเปนผูรอบคอบ
ดวยสติปญญา ถาวาเดินจงกรมกสั็กแตวาเดิน สติไมทราบไปไหนปญญาไมทราบไป
ไหน กาวเดินหย็อกๆ ตาเถอมองดวยความไมมีสติ ใชไมไดนะใหจําใหดี สติเปนของ
สําคัญในวงความเพียร อยูที่ไหนก็ใหมีสติติดแนบเปนของดีที่สุดแลว ยิ่งความเพียร
แลวจอตลอดเหมือนนักมวยเขาตอยกันเผลอไมได เผลอตายเลย อันนี้ก็เหมือนกันสติ
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กับปญญากบักิเลสเผลอเมื่อไรก็ตายเลย มีแตหงายหมาๆ พวกเราสูกิเลสไมได กิเลส
มันเร็วกวา สติปญญาไมทันมัน สติปญญาเปนสําคัญมาก 

จึงไดเห็นชัดเจนวางานใดก็ตามในโลกนี้ ไมมงีานที่จะหนักแนนยิ่งกวางานแก
กิเลสตัณหา เปนงานที่หนักมากที่สุด ตองใชสติปญญาทุกอยางทุมเทกนัลงเต็มเหนี่ยว 
พอถงึขั้นเปนก็เอาเปน ถึงขั้นตายกต็ายแบบสูไมถอยดวยสติปญญากับกิเลส มันถึงได
ลดลงๆ เห็นประจักษนะ ถาสติดีเทาไรจิตใจนี้ตั้งไดเร่ือยๆ แนนหนามั่นคงสงบรมเย็น
กิเลสไมกวน ทีนี้ก็ขึ้นเรื่อย นี่ละธรรมบํารุงรักษาจิต สติธรรมปญญาธรรมรักษาจิต 
สติสัมปชัญญะรักษา ทนีี้ใจเมื่อมีผูอารักขาแลวก็ไมมีภัยเกดิขึ้นกับใจ ภัยคือกิเลสอยูกับ
ใจละมันออกกวน เหยียบใจนั่นละ ทีนี้เมื่อรักษาดีเขาจิตใจก็ตั้งไดๆ จนกระทั่งตั้งแตสติ
ลมลุกคลุกคลาน ตั้งแลวลมๆ ตั้งจนได นั่น 

การตั้งสติก็เคยพูดใหฟงแลว สติที่จะตั้งไดดีไมดตีองมีเครื่องทําลายและเครื่อง
สนับสนุนสตินะ เครื่องทําลายสติก็มี เชนกินมากนอนมาก นี่ทําลายสติ เราทํามา
หมดแลวนะการพูดนี้ไมไดพูดเลนๆ ถานอน สวนนอนมากเราไมอยากพูดละเราไม
คอยนอนมากนะ มันอยากนอนมากก็ไมเอา แตการฉันนั่นซิ ถาฉันอิ่มธรรมดาแลวสติ
จะผิดจะพลาดสติจะพลาดไปละ ถอยลงมาลดอาหารลงมา สติคอยดีขึ้นๆ ตัดอาหารไม
ฉันสติแนบแนว นั่นมันเห็นชัดๆ อยางน้ัน ทีนี้เมื่อผลเปนอยางน้ีแลวถึงจะอดอยาก
ขนาดไหนก็ตองทน เพราะทางเปนอยางน้ีผลไดอยางน้ี จึงตองมีอดบางอิ่มบางสับปน
กันไป จะใหมีอิ่มอยางเดียวไมได แตจะใหอดอยางเดียวมันก็ตายคนเรา ตองมอีดมอีิ่ม
ฟดเหวี่ยงกนัไป 

นี่เรียนอุบายวิธีการที่มาสั่งสอนลูกศิษยลูกหา ในนามที่วาเราเปนครูเปนอาจารย
ผานมาหมดแลวเรื่องเหลานี้ การนํามาสอนนี้ไมใชสอนเฉยๆ เราผานมาหมดแลว 
ไดผลมาแลวๆ จึงนํามาสอนเพื่อจะใหตรงแนวๆ ไมตองผิดพลาดไมตองลูบๆ คลําๆ 
เพราะแนวทางนี้สอนถูกตองแลวใหยึด ความหมายวางั้น แกกิเลสน้ีมันของงายเมื่อไร 
ใครจะวาเกงขนาดไหนสามโลกธาตุนี้ เอา ถาไมไดขึ้นบนเวทีฟดกับกิเลสตัวเปนภัยตอ
โลกน้ีกอนแลวอยาวาเกงนะงานนี่ อยาเอามาอวด เราอยากพูดอยางน้ีอยามาอวด 

ฉลาดไหนก็ฉลาดเถอะนะ โลกวัฏวนเปนความฉลาดของกิเลสทั้งหมด ความ
ฉลาดของธรรมเหนือกิเลสอีก นั่นตางกันมากนะ อยางที่เขาวาคอมพิวเตอรพิวแตอะไร
เหลานี้นะ อันคอมพิวเตอรพิวแตนี้เกิดมาแตโคตรพอโคตรแมหลวงตาบัวก็ไมเคยได
ยิน ก็พึง่มาไดยินนี้ละ แตคอมพิวเตอรของธรรมนี้เปนยังไง พระพทุธเจาใชมานานสัก
เทาไร สาวกอรหัตอรหันตทานใชมานานเทาไร นี่เปนคอมพิวเตอรในหลักธรรมชาติ
ของธรรมแท ไมไดมีเลหเหล่ียมหลายสันพันคมเหมือนคอมพิวเตอรของโลกเขา นี่เขา
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เอามาอวดกนัอันนั้นคอมพิวเตอรอนันี้คอมพิวเตอร เดี๋ยวนี้เรียนหนังสือหนังแสอะไรก็
คอมพิวเตอรๆ บทเวลาสะแตกขาวมันไมเห็นใชคอมพวิเตอร ไมตองกินให
คอมพิวเตอรทําแทนไมเห็นทํา มันก็มาจนตรอกอันนี้ใชไหมละ กินก็ไมตองกินละให
คอมพิวเตอรทําแทน มันอยูไมไดเขาใจไหม ไอคอมพิวเตอรขี้หมานี่ คอมพิวตอร
พระพุทธเจาฟดเขาไปตรงไหนกิเลสขาดสะบั้น 

กิเลสตัวเปนภัยพาใหสัตวเกิดสัตวตายกองกันคืออะไร คือกิเลสอยูในจิต เราจะ
ทราบไดชัดๆ เวลาปฏิบัติเขาไปนี้มันจนตรอก จับตามตัวติดเขาไปๆ ตามวิถีจิต นี่ละ
ที่วาเกิดภพนั้นชาตินี้มันไปตรงไหน วิถีจิตมันเปนรองรอยมาโดยตลอด เล็งดูรองรอย
ของจิตมันเปนมาจากภพใดชาติใด มันมีรองรอยมาเหมือนวัวเหมือนควายเขาไปที่ไหน 
ตามรอยมันเขาไปถึงตัวมนั อันนี้ก็เหมือนกัน ตามรอยมันเขาไปดวยความเพียร 
สติปญญาตามเขาไปๆ เขาไปถึงตัวมนั อะไรเปนภัยตอจิตอยูเวลานี้ ก็คือกิเลส ฟดมนั
ขาดสะบั้นลงไปแลวผึงเลย ไมมีอะไรเปนภัย ขาดหมดแลว ภพหนาชาติหลังอะไรไมมี
ละที่นี่ตอไป ขาดไมมีเหลือ ตัดสินใจกนัที่จิต 

ทีนี้ดูรองรอยของเจาของมันเปนมายังไง ก็จติดวงนี้ไมเคยตาย เกิดที่นั่นตายที่นี่ 
คือมันเขารางนั้นเขารางน้ีตามกรรมดีกรรมชั่วนะไมใชเขาเฉยๆ ถามีกรรมดีไปทางดีมี
กรรมชั่วไปทางชั่ว มันมีเครื่องบังคับจิตอยูคือบญุกับบาปอยูในนั้น เพราะฉะนั้นทานจึง
ใหชําระบาป ใหเอาบุญหนุนเขาๆ หนุนเขาไป สติปญญาเฉลียวฉลาดตามเขาไปๆ นั่น 
พอเขาไปถึงตัวแลวภัยอยูนั้นมันก็เห็นละซิที่นี่ นั่น ใครไปเคยเห็นสักทีภัยตัวพาใหสัตว
เกิดสัตวตายในสามโลกธาตุไมมีใครรู มีพระพุทธเจาพระองคเดียว จากนั้นมาก็เปน
สาวก รองลําดับลงมา แนนอนๆ ขาดสะบั้นลงไปเลยภพชาติ 

จึงวา นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว ตั้งแตนี้ตอไปเราจะไมกลับมาเกิดอกีแลว คือเกิด
ตายๆ อยางน้ีนะ เอาตัวพาเกิดตายนี้ออกหมดแลว นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว แตนี้ตอไปเรา
จะไมกลับมาเกิดอีกแลว นั่นเปนอยางนั้นนะการปฏิบัติธรรม ใหมันเห็นชัดๆ นะ การ
สอนโลกนี้ก็สอนอยางเต็มกําลังของเรา เราไมสงสัยในการสอนโลกวาจะผิดไปที่
ตรงไหน เพราะถอดออกจากหัวใจที่ดําเนินมาถูกตองสมบูรณแลว เราก็ลูบๆ คลําๆ 
สอนคนอื่นก็ตองเปนแบบเดียวกัน สอนคนอื่นก็ลูบๆ คลําๆ ถาเรารูจริงขนาดไหนๆ 
แมนยําขนาดนั้นขึ้นไปเรื่อยๆ สมบูรณแบบสอนเต็มเหนี่ยวเลย นั่น พากันจําเอานะ 
เอาละพอ 

นี่ละที่วาทานตายเกิดตายสูญนะผูวาฯ จะเอาอะไรมาพิสูจนไมไดเลย ตองเอา
จิตตภาวนาพิสูจนตามถงึเลยเชยีว ตัวอะไรพาใหเกิดใหตาย คืออวิชชามันติดอยูกับจิต 
ตามเขาไปๆ ไปถึงนี้แลวฟาดนี้ขาดสะบั้นลงไป พอขาดสะบั้นลงไปนี้เปนธรรมธาตุขึ้น
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ทันทีเลย ทีนี้ไมเกิดไมตายเปนธรรมธาตุเลิศเลอสุดยอด เปนนิพพานเที่ยง นั่นมันเห็น
ประจักษเราจะไปหาใครมาเปนสักขีพยานไมมีไมหา มันแนอยูกับตัวเองทัง้หมด นี่ละ
เร่ืองการภาวนา 

พระพุทธเจาที่สอนธรรมนี้แมนยําคือศาสดาองคเอกองคเดียว นอกนั้นเราไมได
ตําหนิติเตียนศาสนาใด เปนศาสนาของกิเลส คนมีกิเลสเปนเจาของศาสนาก็สอนตาม
แนวของกิเลส คนสิ้นกิเลสแลวสอนศาสนาก็สอนตามแนวสิ้นกิเลส มันตางกันตรงนี้นะ 
มันเห็นชัดๆ นี่นะ.วันนี้เทศนรูสึกมีเผ็ดรอนเหมือนกันนะ เทศนถึงเหตุถึงผลลงไป นี่ละ
ธรรม ถามันออกจากใจมรีสมีชาติปจจุบันตลอดๆ มีรสมีชาติ จะพดูซ้ําไปซ้ํามาก็ตาม มี
รสชาติตลอดถาเปนปจจุบัน ถาไปหาควานั้นควานี้มา ทีแรกขบขันดีพอที่สองมาจืดชืด 
แนะมันเปนเรื่องนอก เร่ืองในกับเรื่องนอกตางกนันะ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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