
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

คงจะมีนิสัย 
 

ระยะน้ีขาวเปลือกก็เปนจริงเปนจังเปนเน้ือเปนหนังจริง ๆ เพื่อชาติของเรา แต
กอนเราไมคอยสนใจนะ เพราะบานน้ีเขาทําบุญประทายขาวเปลือกมาเปนประจําบาน
เขา เราเกิดมาเห็นอยางน้ัน ไมมากก็นอยเขาทําของเขาทุกป พอทํานาเสร็จเรียบรอย
แลวเขาทําบุญประทายขาวเปลือก ถาสมมุติวาไมมีพระอยูในวัด วัดบางทีมีรางมีอะไร 
เขาก็ไปหานิมนตพระที่อื่นมาทําบุญ เสร็จเรียบรอยแลวเขาก็ยกขาวถวายทานเลย อยาง
น้ันประจํา เรามาสรางวัดน้ีเขาก็ทํา วาอะไรเขาก็วาเขาเคยมาอยางน้ี เปนประจํามาเลย 
มีปหน่ึงท่ีเราบังคับเอาเลยบอกไมใหทํา ยกเหตุผลใหตอหนาตอตา ปน้ันขาวเกือบจะ
ไมไดทํานากัน แทบจะไมไดทํานา ดูเหมือนป ๐๗ เรายังจําไดนะ เขาจะทําบุญ
ขาวเปลือก หามอยางเด็ดขาดเลย มีงดปนั้นเทานั้น นอกนั้นเขาทําของเขา พูดเทาไรเขา
ก็ไมฟง เขาก็ทํา ปน้ันเอาเด็ดขาดเลยนะ หามอยางเด็ดขาด เขาจึงยอม เขาทําของเขา
มาอยางนั้น ทีน้ีก็มาจริงจังหนักแนนตอนท่ีเราชวยชาติ เลยเอาอันน้ีเขาเพ่ิมกันเพ่ือชวย
ชาติของเรา แตกอนไมสนใจ เขาทําของเขาเองเราไมสนใจ 

ท่ีเขาทําเขาน้ีพอเราเกิดมาเห็นแลวนะ ไมทราบเขาทํามานานเทาไร เปนประจํา
ทุกป ๆ ไดมากไดนอยเขาก็ทําของเขาอยางนั้น มีพระอยูในน้ันเขาก็ทําถวายพระในน้ัน 
ถาไมมีพระ บางทีวัดรางก็ม ี เขาก็ไปนิมนตเอาวัดอื่นมา พอทําเสร็จเรียบรอยแลวเขาก็
ยกขาวถวายไปเลยเปนประจํา รูสึกจะฝงจริง ๆ  ฝงนิสัยของเขาหมูบานนี ้นอกน้ันเราก็
ไมคอยรูเร่ืองรูราว แตบานน้ีรูชัด ๆ เพราะเราเกิดมาเห็นอยางน้ันแลว ไมทราบวาใคร
เปนคนพาทําแตเร่ิมแรกก็ไมรูนะ เขาทําของเขาอยูอยางนั้น เรียกวาฝงเปนนิสัยเปน
ประเพณีของบานนะ เขาทําอยูอยางน้ันเปนประจํา ๆ เราจําไดตอนท่ีเรามาบวชแลวมา
อยูที่นี่ ปเดียวเทาน้ัน ป ๐๗ บังคับเอาเลย ดุดวยบังคับดวย หามเด็ดขาดเลย เขาจึง
หยุดนะ รูสึกเขาจะเสียดายอยูเหมือนกันนะ เพราะบางคนพูด แตไมกลามาพูดตอหนา
เรา เขาพูดนอก ๆ โอย เร่ืองความมีความจนก็มีก็จนเปนธรรมดาแหละ แตการทําบุญ
ใหทานก็เปนส่ิงท่ีชาวบานเขาฝงลึก เขาอยากทําบุญใหทานขาวเปลือก 

อาวท่ีน่ีเราแกไปใหมนะ ทําบุญขาวเปลือกไมได ใหเอาขาวสุกพระไปบิณฑบาต
ใหใสบาตรน่ันนะ อูย อันนี้ก็เปนอันหนึ่ง แนะเขาก็แกอีก ก็เปนอยางหน่ึงเขาวา คือเขา
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อยากทําบุญน่ันแหละ แตพอเราพูดดวยเหตุดวยผล ขาวก็จะไมมี ผูจนก็จนอยูนี ้จะพัก
บางก็ไดนี่นา เพราะไมใชเราเปนคนใจจืดใจดํา มีลดหยอนผอนผันไปตามกาลตาม
เวลา หรือหยุดตามเหตุการณ น่ีก็เราเปนคนส่ังเองเราดูเอง พาลขาวก็จะไมไดปนั้น คือ
ฟาฝนไมม ี เราจําไดวามีปน้ันแหละแทบจะไมไดพันธุขาวนะ ฟาฝนไมม ี ไดก็เล็ก ๆ 
นอย ๆ ที่ลุม ๆ ก็พอไดบาง ถาธรรมดาแทบไมได ถาเปนนาดอนนาสูงไมไดเลย ไมได
ทํา เวลาเปนปรกติเราก็ไมวา ก็ใหทําตามเรื่องของเขา 

แตเวลาชวยชาติบานเมืองเราเสริมไปดวยเลย เราสงเสริมไปเลย อันนี้ตั้งใจถูก
เราสงเสริมไปเลย เราไมไดมีอะไรเราไมไดเปนเศรษฐี เรามีอะไรเราก็ทาน จะรอใหเปน
เศรษฐีแลวคอยทานมันตายท้ิงเปลา ๆ ไมเห็นใครเกิดมาเปนเศรษฐี เอาเศรษฐีมาอาง
แลวจึงทําบุญ มันตายกันหมดนั่นแหละไมไดทําบุญ เรามีเทาไรเราก็ทําของเรา อันนี้ก็
เหมือนกัน เราไมมีสมบัติเงินทองขาวของอยางอื่นเรามีขาวก็เอา ก็ไปนั้นอีก จึงไดทํา 

วันน้ีคนไมมาก ก็มีมากมีนอยบางเปนธรรมดา แตเทศนนี้ออกทุกวันนะ อุดร 
๑๒ สถานี ออกทุกสถานีเปนแตวาไมซ้ําเวลากัน แลวกรุงเทพทราบวา ๔ สถานี ออก
จากนี้ไป จากน้ันก็อินเตอรเน็ต เวลาน้ีทางสหรัฐก็รออยูขางลางหรือน่ี หือ (รออยูแลว
ครับ) ทางสหรัฐพูดไปนี้ก็ลงขางลาง แลวฟงพรอมกันนี้เลย คนที่จะเชื่อบุญเชื่อกรรมนี้
มันเปนสวนลึกลับอยูนะ เพราะถูกกิเลสมันกลบ เรียกวากินสด ๆ รอน ๆ กิเลสกินสด 
ๆ รอน ๆ เรียกวาสุกเอาเผากินงาย ๆ ทีนี้สัตวโลกก็วิ่งตามไปงาย สวนธรรมเบ้ืองตน
มักจะลําบากอยู เพราะถูกกิเลสปดไวไมใหเห็น ก็เหมือนเราเปดจอกแหนออกจากน้ํา 
มองลงไปเห็นแตจอกแตแหนไมเห็นน้ํา ทั้ง ๆ ท่ีนํ้าเต็มอยูในบึง แตถูกจอกแหนปก
คลุมเอาไว มองไปเห็นแตจอกแหนไมเห็นน้ํา ใครก็จะมีแกใจไปหาน้ําก็มองไปมันไม
เห็น 

ทีนี้มองไปไมเห็นบุญเห็นกรรมใครจะไปเชื่อ น่ีเอาตรงน้ีนะ ผูทําทําอยูทุกวันก็
เห็นอยู ตื้น ๆ เขิน ๆ อยางนี้ทุกวัน เปนเรื่องของกิเลสเห็นพาใหหลอกไดงายเสีย มัน
ไมเห็นลึกกวาน้ัน นี่ซิจึงวาอัศจรรยพระพุทธเจามาตรัสรูแตละพระองค โถ พิลึกจริง ๆ 
นะ ส่ิงเหลาน้ีพระพุทธเจาไมเห็น พระพุทธเจาเห็นพระองคแรกเลย จากนั้นตามมาก็
บรรดาทานผูปฏิบัติธรรม เห็นตามพระองคเปนสักขีพยาน เชนสาวกอรหันต ไมมากก็
นอยเห็นจนได ๆ ดวยกัน คือไมพิสดารอยางพระพุทธเจาก็เต็มภูมิสาวกเรื่องเชื่อบุญ
เช่ือกรรม เปนเองถาลงไดเปนในจิตแลว เมื่อคอยเปดจอกเปดแหนออกแลวเห็นเอง
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เห็นนํ้า ไมตองบอก เห็นเอง เพราะนํ้ามีอยูน้ัน พอเปดจอกเปดแหนออกมากนอยก็
มองเห็นน้ํา ๆ ไปเรื่อย ๆ นะ ถามันปดมิดมองไมเห็นเลย 

นี่ละโลกไมเชื่อบาปไมเชื่อบุญ แลวทําต้ังแตบาปสวนตํ่า คือสุกเอาเผากินมันทํา
งาย เห็นไดชัด ๆ ทีเดียว ที่พูดใหพี่นองทั้งหลายฟงนี้มันออกจากนี้ทั้งนั้นนะเราพูดจริง 
ๆ เรื่องความอยากความทะเยอทะยานมันปดมันบัง เร่ืองบุญคุณน้ีไมระลึกเลย มีแต
ความอยากทวมทน ๆ อยากนั้นอยากนี้อยากไปหมด ลวนแลวแตจอกแตแหนปกคลุม 
ๆ เร่ือย ๆ ไป ดูเวลาจิตของเราคอยเปดออกมันไดรูนี ่ คอยเปดออกก็เห็นความสุข 
เห็นว่ีแววแหงธรรม ๆ แปลกประหลาดเขาเร่ือย แตกอนไมเห็น จิตดวงนี้ละ เอามันชัด 
ๆ อยางน้ีเอามาเปนพยาน จะวาขายตัวหรืออวดตัวก็แลวแตทานท้ังหลายจะพิจารณา 
แตเราเอาความจริงมาพูด เราไมมีเร่ืองความรูสึกวาจะเปนอยางท่ีวา อวดตนอวดตัว 
เราไมมี อวดหาอะไร มันก็มีเทาที่มีอยูของตัว จะยกมาเสริมมันก็เปนของเศษของเลย
ไปเสีย ขาดก็เปนเรื่องขาดไปเสียมันไมพอดี ของเราเองพอดี นั่นมันอยูตรงนั้น 

เวลาปฏิบัติไป ๆ แตมันมีอันหนึ่งนะเชื่อลึก ๆ นะ อันนี้ก็พูดยาก จิตใจมันยิบ
แย็บ ๆ ฝายบุญฝายกุศลของมันมีอยูนะ ไมใชจะมีแตความทะเยอทะยานยิบแย็บ ๆ 
เปนสวนธรรมอยูภายในใจท่ีมันมีอยูดวยกัน วางั้นเถอะ ถึงเวลาแสดงออกมันก็แสดง
ใหเห็นอยู น่ีจับเอามาพิจารณาหมด จิตเวลาปรกติของคนเรามีแตบึกแตบึนทางน้ันทาง
น้ี จิตเวลามันออกมาทางฝายกุศล ซึ่งมันมีอยูในจิตดวยกัน มันไมมีโอกาสออก มีแต
จอกแหนปกคลุม ทีนี้พอมีโอกาสบางก็แย็บ ๆ ออกมา อยากทําบุญทํากุศล อยากทํา
น้ันทําน้ี มันมีของมันออกมา น่ีละเช้ือของธรรมท่ีจะลากเราข้ึนจากนรก ขึ้นจากกอง
ทุกข อันน้ีแหละจับใหมันชัด ๆ อยางนี้ จับออกจากนี้นะ 

ทีแรกมันเปนอยางน้ันก็รู ต้ังแตเปนฆราวาสเราก็รู มันเปนของมันอยูลึก ๆ น่ัน
แหละ หากไมคอยพูดถึงมัน แตมันเปนเราก็พอจําได วางั้นเถอะ สิ่งที่ไมพูดถึงก็ตาม
มันพาเปน คือกิเลสลากตลอด อันนี้ลากตลอด อันน้ันข้ึนมาเปนระยะ ๆ ตอเมื่อเวลา
โอกาสอํานวย อยางที่พูดนี่นะ เปดเสียใหมันชัด มันก็คงจะมีนิสัยอันหนึ่งอยู  ทั้ง ๆ ที่
มันยุงของมันอยูงั้น เวลามันยิบแย็บ ๆ ก็รูกันอยูเปนระยะ ๆ พอจวนตัวเขามานี้ถา
เก่ียวกับโลกกับสงสาร มันหากมีอะไรของมันขัด ๆ ของ ๆ ขัด ๆ ของ ๆ มันหากเปน
ของมัน พูดใหมันชัด ๆ  

เชนอยางวาจะมีครอบครัวเหยาเรือน มันหากมีของมัน วาจะเอาเมียหลายคร้ัง
แลวนะ พูดตรง ๆ อยางนี้ เอา ก็เปดใหฟงจะวาไง เร่ืองมันผานมาหมดแลวก็เอาเร่ือง
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ที่พวกเราซึ่งกําลังชุลมุนนี้ฟงกันซิ อันนี้พูดจริง ๆ ผานก็บอกวาผาน วาจะเอาเมียหลาย
หนอยู คร้ันพอวาต้ังใจวาจะเอาจริง ๆ มันหากมีอะไรนะแปลก ๆ อยู หากมีอะไรมาขัด
มาของอยูนั้นละ เอา ปลอยไป แลวมีเขามาอีกปลอยไป หากเปนอยางนั้นอยูตลอด เอ 
อะไรชอบกล พูดใหมันสนุกก็ได คือทางภาคอีสานเราเขาวาไปเท่ียวสาว กลางคํ่ากลาง
คืนเขาไปเท่ียว มันเปนประเพณีของเขาอยางนั้น น่ีถาไปข้ึนบานไหน เอา พูดตรง ๆ 
อยางนี้ พูดใหเต็มยศเสีย เราไมใชคนข้ีเกียจน่ีนะ ไปที่ไหนผูสาวเขาไมคอยตอมแหละ 
พอผูสาวแมผูสาวตอมนะ พอเราไปบานไหนดังข้ึนเลย ผูสาวเขาก็ธรรมดาเขา พอแม
ของผูสาวแหละชอบติด คือเคยคบคาสมาคมกัน เพราะเราปรกติมักจะไปกับผูใหญ ๆ 
เทาน้ัน เพราะฉะน้ันเหลาน้ันก็รูนิสัยเรา 

เราไมไดทําเพ่ือเสแสรงนะหากเปนตามนิสัย ทําอะไรขยันทุกอยาง ๆ สกุลของ
เราก็เปนธรรมดา ฐานะเหมือนบานเหมือนเมืองเขาแหละ ไมมีอะไรต่ํากวานั้น ธรรมดา 
ๆ คร้ันเวลาจะเก่ียวของเร่ืองน้ีทีไรหากมี ๆ เราละเปนผูตัดเอง พอแมก็ไมวาอะไร ตาม
ใจเรา บทเวลาจะบวชมันไมไดยากน่ีนะ พอพอน้ําตารวงเทานั้น เห็นไหมละ พอกับแม
ก็ไมเคยยกยอเรา ปรกติเก็บเสมอลูก ๆ เตา ๆ ไมเคยยกยอใครแหละ แตหากมีชมอยู
ลึก ๆ ไมไดออกปาก หากมีงานน้ันใหเราทํา งานน้ีใหเราทํา ใหเราทําแลวเสร็จเลยทุก
อยางวางั้นเถอะ นี่ละที่พอเอายกขึ้นมา ยกขึ้นเพื่อจะทุมเรา เขาใจไหม 

กินขาวอยูดวยกันตอนค่ําอยูเงียบ ๆ พอก็กินแมก็กินอยูดวยกัน เออ ข้ึนเลยนะ 
เราก็มีลูกหลายคน ลูกผูหญิงไมตองพูดละ ลูกผูชายก็อีกเหมือนกัน มีไอบัวน่ีละ ไอนี่กู
ไวใจมันไดทุกอยาง ยกขึ้นนะเพื่อจะทุมลง ไอนี่ลงมันไดทําอะไรแลวกูสูมันไมได บอก
อยางน้ีเลยนะ บอกวากูสูมันไมได สําคัญที่กูจะใหมันบวชเมื่อไรนี ้ มันเหมือนคนหู
หนวกหูไมมีรู เฉยเลย น่ีเวลากูตายแลวจะไมมีใครลากกูข้ึนจากนรก ถาไอนี่ลากกูไมได
แลว กูอาศัยไอนี่เทานั้น วาง้ัน พอวาอยางน้ันนํ้าตารวงเลย มองเห็นพับสะดุงปงเลยทัน
ทีนะ ลุกทันท ีกินขาวยังไมอิ่มลุกหนีเลย สะเทือนมาก ไปคิดอยู ๓ วัน ปญหานํ้าตารวง 
ทั้งพอทั้งแมรวงพรอมกันเลย แมเห็นพอนํ้าตารวง แมก็รวง เราก็ผึงออกเลย นี่ละที่จะ
บวช แลวงายเสียดวยนะ 

ไปก็ตัดสินใจตัวเอง ทุกสิ่งทุกอยางโลกเขาทําไดเราทําได แลวทําไมการบวช
บวชไมได การบวชไมไดไปติดคุกติดตะราง จะบวชเปนพระเจาพระสงฆ บวชก็ไมมี
กําหนดกฎเกณฑบีบบังคับไว บวชเมื่อไรสึกเมื่อไรก็ไดนี่นะ แลวทําไมเราไมบวช เขายัง
บวชกันได เขาสึกออกมาได บางองคเปนสมภารเจาวัดตายกับผาเหลืองก็ยังมี ทานก็
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บวชได เราทําไมบวชไมได ถึงขนาดน้ําตาพอรวงเลย ความเล้ียงลูกยากน่ียากดวยกัน
ทุกคน มันเอามาพูดไดนะ เวลามันคิดมันสอนตัวเอง แลวทําไมอยางน้ีเราทําไมได เลว
กวาเขา ข้ึนถึงข้ันเลวกวาเขา อยางอื่นเขาทําไดเราทําได แตอยางนี้เขาทําไดเราทําไมได 
มัดเขา ๆ นี้จะเอากัน สรุปลงแลววาตองบวช เอา เขาทําไดเราทําไมไดใหเห็นคราวน้ีนะ 
จึงไดเอาเลยตัดสินใจเลย น่ีเราสรุปความเอานะ คิดอยู ๓ วัน ไมกลามารับประทาน
รวมวง กลัวจะโดนปญหาอีก พอลงใจแลวก็มาพูดกับแม 

ธรรมดาลูกมักติดแมนะ เปนธรรมดาทั้งลูกชายลูกหญิงมักติดแม ก็มาพูดกับ
แม เออ ท่ีวาจะใหบวชก็จะบวชใหละนะ ถาลงล่ันเอาละนะ คือพิจารณาหมดเรียบรอย
แลวจึงมาลง วาจะบวช ๆ ให แตบวชแลวอยากจะสึกเมื่อไรก็สึกนะ ใครจะไปบังคับวา
ใหอยูเทาน้ันปเทาน้ีปไมบวช นี่มันมีขอออกอยูนะ ถาตามอัธยาศัยแลวจะบวชให แมก็
ฉลาดกวาลูก ยกมือสาธุ เอาละท่ีน่ี ถึงลูกจะไปบวชกับอุปชฌายพอบวชเสร็จแลวออก
มาจะมาสึกตอหนาคนมาก ๆ ที่ไปบวชยังไมกลับ แมก็ไมวา แมอยากเห็นผาเหลืองใน
ขณะบวช ดูซินะ ใครจะไปสึกไดเขาใจไหม คนเต็มอยูนี้ไปบวชเรายังไมกลับ ท้ังครูบา
อาจารยทั้งอะไรเต็มอยูนี ้ ออกมามาสึกตอหนามันจะสึกไดยังไง แมก็รูแลว เราก็ เอา 
ถาอยางน้ันก็บวชให พอก็โอย.พอใจเลยเทียว บอกวาลูกชายเปนพ่ีชายเขาเคยบวชแลว 
เขารูจักเคร่ืองบริขารบวช เอาลูกชายคนโตมาส่ัง เอา น่ีจะบวชใหหาเคร่ืองบวชดี ๆ มา
ใหมันนะ กูยากเหลือเกิน ๆ กวามันจะบวชใหกู วาง้ันนะ  

น้ีมันจะบวชแลวสูใหของดี ๆ มาใหมันทั้งนั้น แหม กูยากเหลือเกินกับบักอันนี้ 
กวามันจะบวชใหกู เอา ทีนี้สูเอาใหพรอมทุกอยาง หมดเทาไรหมดไปเลย เอาแตของ
บริขารดี ๆ ท้ังน้ันเพราะพ่ีชายเขาเคยบวชเขารูบริขารดี น่ันแหละเร่ืองมันพรึบออกเลย
บวชเลย เวลาบวชก็เร่ือยมาอยางน้ีละ ก็เดชะอยูนะ ไมเคยมีจะมีอธิกรณทะเลาะเบาะ
แวงกับผูหนึ่งผูใดก็ไมเคยมี เกิดเรื่องเกิดราวก็ไมเคยม ีราบร่ืนเร่ือยมา ตั้งแตออกบวช
แลวเรียนก็ราบร่ืน ๆ ๆ เร่ือย จนกระทั่งออกปฏิบัติก็ยิ่ง ราบร่ืนหรือไมราบร่ืนเจาของ
จะตาย จิตกับธรรมมันยังราบร่ืนจะวายังไง  

น่ีละเร่ืองราวมันคอยเปด ทีน้ีเวลามันเปดจริง ๆ ไปเปดภาวนานะ อยางนี้ก็เปน
นิสัยมันตอเนื่องกันไปตั้งแตการบวชนี้งาย ๆ เขา บทเวลาไปภาวนาน้ี ทีนี้มันคอยเปด
ออก ๆ ละซิ ใหรูส่ิงท่ีวาน่ีนะ พอกาวเขาสูภาวนาน้ี จิตมันไมเคยรวมไมเคยสงบ เวลา
ภาวนาสงบ ๆ ทีไรมันสวางไสวมันเร่ิมรูเร่ิมเห็นแปลก ๆ ตาง ๆ เขาไป จากน้ันก็เร่ือย
ละ ทีน้ีก็เขามาถึงขนาดวาบาปวาบุญแย็บรูทันที ๆ เลย น่ันเห็นไหมรูบาปรูบุญรูทันทีๆ 
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เลย เวลาจิตน้ีสวางไสวเขาไป แย็บออกมาน้ีรู ออ บาปบุญแท ๆ อยูตรงนี ้ น่ัน มัน
ไมไดวาไปอยูที่นั่นที่นี่ ไมไปนะ ขึ้นตรงนี ้ๆ เจาของไมถามใครมันรู น่ันเห็นไหม 
สนฺทิฏฐิโก ออ บาปบุญอยูตรงน้ีเอง เปนข้ึนมาเทาไร ๆ อยูตรงนี้ ๆ เขาไปเร่ือย ๆ 
หนักเขาไปทีนี้มันก็เปดโลง จนกระทั่งมันกระจางไปหมด อะไรที่พระพุทธเจาทรงสอน
ไวกราบราบ ๆ ก็มันเห็นน่ี เราเห็นเราคานเราไมไดดวยเรายอมรับ แลวจะไปคานพระ
พุทธเจาที่ทรงสั่งสอนไวกอนแลวไดยังไงใชไหมละ น่ีละเร่ืองราวท่ีมันลง  

ลงโดยลําดับจนกระทั่งลงสุดขีด ขาดสะบั้นไปหมดระหวางกิเลสกับจิตไมมีอะไร
เหลือเลย น้ันย่ิงจาเลยท่ีน่ี พระพุทธเจาอยูที่ไหนไมตองถาม น่ัน ที่นี่เห็นไหมถึงขั้นมัน
รูเปนอยางน้ันละ ไมไดถามใครนะ พระพุทธเจาก็บอกวา สนฺทิฏฐิโก ผูปฏิบัติน้ันแลจะ
เปนผูรูเองเห็นเองดวยตัวเอง น่ัน ทานก็บอกไวแลว ทีน้ีเวลามันจาข้ึนมาก็เปนอยางน้ัน 
คิดดูซิเปนการดูถูกพระพุทธเจาไหม วาพอมันผางข้ึนมาเทาน้ัน เหอ พระพุทธเจาตรัสรู
อยางน้ีละเหรอ ๆ ข้ึนยํ้านะ เหอ พระพุทธเจาตรัสรู ๆ อยางน้ีเหรอ อยางมันเปนขึ้น
เด๋ียวน้ีวาง้ันเถอะนะ เหอ พระธรรมแทมันจา เหอ เปนอยางน้ีละเหรอ ๆ ธรรมแทถาม
ใครละ มันจาข้ึนมาแลว แลวพระสงฆแทเปนอยางน้ีละเหรอ พระสงฆแทเปนอยางนี้
อยางอันเดียวกันนี ้ๆ  

จากน้ันก็ประมวลเขามาเลย เหอ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มารวมกัน
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดยังไง ๆ มันเปนแลวน่ัน ถามใครละเวลาเปน ธรรมแทเปน
อันเดียว น่ัน เห็นไหม พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เปนแง ๆ ท่ีจะกาวเขามาสู
จุดอันเดียวน้ีเขาใจไหม พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ เปนจุดท่ีเกิดเรียกวาเปนทางเขาน้ี เปด
ทางเขาน้ี ๆ พุทโธเขานี ้ธัมโมเขานี้ สังโฆเขาน้ี พอถึงนี้แลวก็เปนอันเดียวกัน ไมไดถาม
ใครน่ีนะ ออ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดยังไง ๆ 
มันเปนแลวน่ัน เราเคยคิดเม่ือไร พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ ติดหัวใจตลอดจนถึงขณะนั้น พุทฺ
โธ ธมฺโม สงฺโฆ จึงไดมากระจายออกใหเห็นชัดเจนวาคือธรรมชาตินี้เอง น่ัน น่ีละเวลา
มันเปด มันเปดอยางนั้น 

ไอเรื่องที่วามันบึกมันบึนอะไรมันไปยากนะเรื่องอรรถเรื่องธรรม เปนในเบ้ือง
ตน ครั้นตอมาพอมีสิ่งที่ดึงดูดจิตใจก็คือธรรม เห็นแลวรูแลวมันก็ดึงดูด ๆ เขาไป ทีนี้
มันจะยากลําบากขนาดไหนก็ตาม สิ่งที่เหนือยากลําบากยังม ีคือธรรมที่เราตองการ มัน
เหมือนวาเก่ียวโยงกันอยู เหมือนบันไดพาดเอาไว จับบันไดไดแลวยากหรืองายมันก็จะ
ขึ้น เปนอยางน้ันนะ เอา จะยากขนาดไหนขึ้น ๆ เลย เพราะฉะน้ัน การประกอบความ
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พากความเพียรน้ีเรายอมรับจริง ๆ ละเรา พูดจริง ๆ เราทุกขมาก แสนสาหัสทีเดียว 
การประกอบความพากความเพียร มาฉันจังหันเห็นอาหารหรู ๆ หรา ๆ น้ีเราคิดถึงเรา
ต้ังแตโนนนะ ตั้งแตอยูในปาในเขา บิณฑบาตไดมาก็ขาวเปลา ๆ มากินคําสองคําอิ่ม
แลวหยุด ไดมาก็ไดอะไรมานิด ๆ ถากินนะ ถาไมกิน ๆ น่ัน มันมีแตแบบน้ัน แตจิตกับ
ธรรมนี้มันพุง ๆ ๆ นะ อันน้ันละเปนเคร่ืองรับปดเหลาน้ีไว ไมใหเหลาน้ีออนกําลังวา
งั้นเถอะ อันน้ันมีกําลังแรง ถึงทุกขยากลําบากก็เพื่ออันนั้น ๆ อยูอยางนั้นตลอด มันก็
ไมสนใจกับความทุกขยากลําบากละซ ิ

น่ีแหละเร่ืองของธรรมเบ้ืองตนยากนะ ถูกจอกแหนปกคลุมไว คอยเปดไป
เปดมามันหากไดของมันอยูน้ันละ ใหทานท้ังหลายเช่ือนะ น่ีหลวงตาจะตายแลวมา
เปดใหพ่ีนองท้ังหลายฟง สักขีพยานของพระพุทธเจาจะช้ีลงตรงน้ีก็ไดเลย เอามัน
ชัด ๆ อยางนี้แหละ เราหมดแลวท่ีจะทูลถามพระพุทธเจาสงสัยในธรรมท้ังหลาย 
ไมมีแลว พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ เปนอันเดียวกันจามาหมดแลว จึงวาไมทูลถามพระ
พุทธเจา พระพุทธเจาเปนองคเชนไรไมถาม พระพุทธเจามีก่ีองคไมถาม ลงในน้ี
หมดทีเดียว น่ัน เวลามันถึงข้ันมันเปดมันเปดอยางน้ัน ไมมีใครละ อาศัยทางเดิน
ธรรมพระพุทธเจาสอนเปดทางเขา เปดทางดําเนินตามน้ัน เพราะธรรมพระพุทธเจาน้ี
ไมมีผิด วาอะไรเปนอันน้ัน ใครฝนไปก็ผิดของคนนั้นเอง ใครดําเนินไป เอา ยาก
ลําบากก็ถูก ๆ ไปเรื่อย ๆ ใหจําใหดีนะ  

สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว ดี
อยางน้ีแหละ ไมมีผิดมีเพี้ยน เพราะผานมาหมดแลว สอนแนวทางนี้ถูกตองใหสัตวโลก
ปฏิบัติตาม ทีน้ีเร่ืองบาปเร่ืองบุญ ไมไดมีความหมายอะไรเลย ดิน ฟา อากาศ กวาง ๆ 
แย็บรูทันทีเลย อยูกับนี ้ออ น่ัน ขึ้น ออ เลยนะ ออ บุญอยูท่ีน่ี บาปอยูที่นี ่พอสุดทาย
แลว ธรรมอยูที่นี่ลงหมดเลย ลงตรงนี้ น่ัน มันชัดขนาดนั้นนะธรรมพระพุทธเจา 
อยางทุกวันน้ีมันหมดเสียจริง ๆ มันไมมีอะไรท่ีจะสงสัยเลยในสามแดนโลกธาตุ 
มันเปดจาไปหมด สงสัยหาอะไร แนะ มันรูอยูแลวอะไรจะมาสงสัย ก็ผูรูรูอยูแลว
หายสงสัยอยูแลวจะเอาความสงสัยมาแทรกตรงไหนวะ แนะ มันเปนอยางน้ัน ขอให
ตางคนตางใชความพยายามนะ ใหเชื่อพระพุทธเจา อยาเชื่อกิเลส ถาเช่ือกิเลสน้ีคําวา
สุกเอาเผากินมันจะมาทันทีนะ อันน้ันลําบากอันน้ีลําบาก คําวาจะทําความดี ความ
ลําบากลําบนท่ีเปนอุปสรรคมันจะไหลเขามาทันที จําใหดีคําน้ีก็ดี  
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ถาเราจะทําความดิบความดี อะไรถาขึ้นชื่อวาความด ี ไอกําแพงกั้นคือเรื่องของ
กิเลส ที่จะใหออนแอทอแทไปนี้มาทันท ี วันน้ียุงอันน้ัน แลววันน้ันยุงอันน้ัน วันนี้ยุงอัน
น้ี ที่สุดไมไดอะไร วันน้ีไมคอยสบาย สุดทาย โอย.งวงนอน นอนกอน ลงตรงนั้นจนได
นะ มันเอาจนไดแหละ กิเลสมันไมใชของเลนยังบอกแลว มันเอาจนไดมันแหลมคมนะ 
แตเวลาธรรมเหนือมันแลวมันเห็นหมดซิ โอย.เหลาน้ีมีแตกลอุบายกิเลสท่ีจะลากสัตว
โลกใหมาตายกองกันอยูกับกองทุกขนี้ทั้งนั้น น่ัน เห็นไหมละ ท่ียาก ๆ ลําบากท่ีเราทํา 
ยากก็คือกิเลสฝนเรา เราสูกับกิเลสเพ่ือจะเอาความดีตางหาก ธรรมทานไมไดยากนี่นะ 
มันยากกับกิเลสท่ีไมใหทําเขาใจไหม มันกีดมันขวางไวเราจะทําความด ี ความดีนั้นไม
ไดยากนะ ไอผูที่กีดกันคือกิเลสอันนี้ละมันยาก สูกับอันน้ีตางหากนะ เวลาพิจารณาไป
แลวมันถึงวา ออ อันนี้เองยากไมใชธรรมยาก แลวกิเลสมันใหไปตําหนิธรรมเสีย วา
ธรรมสุดเอื้อมหมดหวังไปเสีย กิเลสน่ันแหละพอดีกับเรา ความหมายก็วาอยางน้ัน มัน
ถึงไดเห็นชัดเจน  ใหบืนนะ ๆ อยาไปเชื่อมันงาย ๆ 

ศาสดาองคเอกท่ีจะไดมาตรัสรูสอนโลกแตละพระองคไมใชเลน ๆ นะ ให
เอาตรงนั้น ผูท่ีสอนแมนยําท่ีสุดไมมีใครเกินศาสดา มีองคน้ีเทาน้ันสอนไวทุกอยาง
ถูกตองหมดแลว เราไดรับพุทธศาสนาเขาสูดวงใจแลวเอาใหไดนะ เอาใหดีนะไม
งั้นไมไดจริง ๆ แหม เราถึงเข็ดถึงหลาบกับมัน เข็ดหลาบแทนพี่นองทั้งหลายอีกดวย 
เวลามันผานไป ๆ แลวดวยอุปสรรคของกิเลสทั้งนั้น มีมากมันดันมากมีนอยดันนอย
จนกระทั่งไมมี ๆ อะไรดัน ถามีมากดันมาก จนกระทั่งไมมีโอกาสเลยที่จะทําความดี
งามท้ังหลาย กิเลสปดไวหมดเลย โห หนาแนนขนาดน้ีนะ เราก็วาธรรมยากเสีย ธรรม
นั้นสุดเอื้อมหมดหวังไปเสีย กิเลสตัวลากคอเราอยูนี้ไมด ู เขาใจไหม มันไมใหไปตรง
น้ัน บทเวลาพิจารณาแลวมันรูหมดซิ ออ น่ีเองเปนขาศึก ขัดของมากนอยไมใชอะไร 
เราไปหาเร่ืองใสแตธรรมวาทานขัดของ วาลําบากทํายากทําบุญทํากุศลทํายาก บุญกุศล
มันไมยากมันยากตัวกีดขวางนี่นะ เขาใจเหรอ  

ใหดูตัวน้ีใหดีนะ ถาดูตัวนี้มีทางจะเปดมีทางจะตอสูกันได ไปจนได มันยาก
อยางนี้ บทเวลาจะตายไมเห็นวายาก น่ัน ซัดเขาไปตรงนั้นซ ิจะทําอันน้ันก็ยาก ๆ บท
เวลาจะตายตายไดทุกคน ใครไมเห็นเอาความยากมาอวดความตายไมใหตายไดละ น่ัน 
เวลาน้ียังมีชีวิตอยูเราจะทํามันซัดเลย เขาใจไหม  น่ันอยางน้ันซิ  ถึงเวลาเด็ด ๆ เด็ด
เถอะนะเด็ดเปนธรรม ความดีเด็ดเทาไรยิ่งด ีกิเลสเด็ดเทาไรย่ิงเลวเขาใจไหม น่ีละ
มีคูทั้งสอง กิเลสเด็ดธรรมตองเด็ด ถากิเลสเด็ดธรรมไมเด็ดตายเลย มันตองเด็ด



 ๙ 

กัน ๆ พากันจําเอานะ พูดแลวก็วาทานดุทานดาอยางน้ันอยางน้ี น่ัน เห็นไหมกิเลสมัน
ออกมันปอนกลวยหอมแลว วันน้ีทานดุแลววันน้ีกิเลสปอนกลวยหอมเขาไป อะไร ๆ 
ไมดุ อะไรที่ไมพาใหดุ ตัวกําลังปอนกลวยหอมอยูนี่ตัวไมด ุ ลอลวงสัตวโลกดวยกลวย
หอมเขาใจไหม เอาละพอ วันน้ีพอสมควรแลว นี่จะเกาโมง 

โยม หลวงตาเจาคะ ขอถามนิดหนึ่งคะ เวลาภาวนาใชไหมคะ ตอนน้ันหนูถาม
หลวงตาทีวา กลัวผีอะไรอยางนี้นะคะ เสร็จแลวหลวงตาบอกวาไมตองไปกลัว ก็ใหเห็น
ไปเลยอยางนี้ ทีนี้ก็ไมกลัวแลว แลวก็นั่งลงไปทีนี้จิตสงบคะ ทีน้ีสงบแลวเราจะไปไหน
ตอ 

หลวงตา ใหอยูกับสงบ มันจะเพิ่มกําลังของมันขึ้นไปเอง สงบไมมีเพียงเทานั้น 
ยังจะเพิ่มขึ้นอีก แตสงบใหอยูสงบก็เปนการบํารุงตัวอยูในน้ัน ทีนี้ตอไปมันจะคอยเพิ่ม
ของมันขึ้นอีก สงบยังสวางไปอีกนะ  

โยม จะออกมาเองใชไหมคะ 
หลวงตา เออ สงบแลวยังแนนหนาม่ันคง ยังสวางไสว เรื่องที่จะเปนที่พึงพอใจ

จะขึ้นจากนั้น ๆ เร่ือย ๆ เมื่อถึงขั้นเปดจอกเปดแหนออกไดมากนอยแลวเอาเลยนะ 
เอาเลยแหละ  

โยม ไมตองไปพิจารณาอสุภะอะไรใชไหมคะ 
หลวงตา แหนมันรูสึกวาใบยุบยอบ ถูกเราขย้ีมันบางเขาใจไหม เอามัน ฟาดให

มันหมดท้ังรากเลยนะ 
โยมอินโดนีเซีย (ถามปญหาภาวนา) เวลาน่ังภาวนาไป รูสึกตัวหาย 
หลวงตา ชางมันเถอะ จิตไมหาย 
โยมอินโดนีเซีย แตวา ยกมือไมได ยกขาไมได ยกรางกายไมได เดินไมได เห็น

รางกายอยูแตยกอะไรไมได 
หลวงตา คือจิตมันอยูแลวมันไมอยากออกขางนอก รางกายมันก็ออนของมันไป

เอง ปลอยไปเลย บางทีหายเงียบเลยเหลือแตความรูท่ีสักแตวาปรากฏ  
โยมอินโดนีเซีย ทีนี้ขยับรางกายไมได 
หลวงตา ขยับไมได ไมตองขยับเวลานั้น ถึงเวลาแลวมันขยับมันเอง เอา เราจะ

ขอเปรียบเทียบใหชัดเจนนะ คือเวลามันขยับไมไดไมตองขยับ ถึงเวลามันออกมาของ
มันแลวมันจะขยับของมันเอง เขาใจไหม เชน ทีนี้อุปมาขอนี้ชัดเจนมากนะ เราปวดข้ี
เขาใจไหม นอนอยูยังไงก็ตาม ถึงเวลามันปวดมาก ๆ แลวโอย.เผน เขาใจเหรอ ไมเผน



 ๑๐ 

มันก็แตกจริง ๆ มันตองเผนเขากันไดไหมขอนี ้นั่นละถึงเวลามันออกนี้ออกจนเปนบา
ก็มี เพลิดเพลินเปนบาเวลามันออก ความเพลิดเพลินตามกิเลสพาออก  

โยมอินโดนีเซีย ๑๐ นาที ๓๐ นาที แลวก็มาอีก 
หลวงตา ก็อยางน้ันแหละ คือมันจะเปนเวลามันเปนอยางน้ันปลอยใหมันเปน

เขาใจเหรอ อยาไปกวนมันนะ โถ ถามันเปนอยางนี้มันของงายเมื่อไรวะ ที่มันดิ้นของ
มันตลอดเวลานี้มันไมมีเอาเขาไดงาย ๆ นะ น่ีเราเอาเขาดวยวิธีน้ี พอเขาไดจังหวะ พอ
ไดชองไดทางแลวตอไปเอา มันจะอยูเทาไรใหมันอยูนะเขาใจไหม ถึงเวลาแลวมันจะ
ถอยของมันออกมาเอง อันนี้มีตัวอยางพระกรรมฐานดวยกัน ทานมาบน พระองคนั้นก็
เปนพระหลวงตานะทานมีครอบครัว แตภาวนาเกงนะทานมาเสียใจ พูดกันอยูบานโคก
นามนดวยกัน ทานวาภาวนาน้ีจิตเวลามันไดลงแลวน่ีจะลุกก็ลุกไมได จะอะไร ๆ จน
กระทั่งถึงเวลาจะบิณฑบาตทางนี้ยังไมยอมถอนออกมาเลย อยากบิณฑบาตมันก็ไม
ยอมถอน เราเลยไปด้ือวาอยางน้ันนะ บังคับใหมันถอนมันเลยถอนขึ้นมาตามบังคับ ตั้ง
แตนั้นมาจนกระทั่งปานนี้ลงไมไดเลย น่ัน เห็นไหมละ เปนอยางน้ันนะ ทรมานเอา
อยางหนักเลยลงไมไดเสียใจ เราก็ไมทราบจะวายังไงก็มันเปนไปแลวจะใหทํายังไงใช
ไหม ทานจึงบอกวาทานเสียใจ ตั้งแตนั้นมาจิตไมไดลงอยางนั้นอีกเลย น่ัน เปนอยาง
น้ัน  

เพราะฉะน้ันจึงวาปลอย เอา นี่ก็เปนตัวอยางอันหนึ่งนะ สวนเร่ืองของเราเราไม
พูดละเพราะไดหลักอันนั้นมาเทียบกันไดสัดไดสวนเหมือนกันแลว เทียบไดอยางหลวง
พอเปนตนนะ เวลามันลง เอา ใหมันลง มันจะลงกี่วันก็ชางมันใหมันเห็นเถอะนะ เขาใจ
ไหม เราก็สอนลูกศิษยมามากตอมากแลว ใหไดเห็นอินโดนีเซียสักหนอยวะ  ไดตี
เกราะใหเขามาปลุก ถอนอันนี้ขึ้นใหมันเห็นสักทีนะ เขาใจเหรอ เอา อยาไปกังวลนะ 
มันจะเปนยังไงก็ชาง เวลานี้จิตมันรวมคือมันทอดธุระทุกอยางเขามาหาตัวเอง มันไม
อยากออกอะไรแลว เพราะฉะนั้นสิ่งเหลานั้นมันจึงออนไปหมดไมอยากยุง ถากิริยาของ
จิตไมออกไปเกี่ยวของแลวมันจะเปนของมัน พอไดจังหวะแลวมันออกของมันเอง มัน
คอยคลี่คลายออกมา แลวความรูน้ีซึมซาบเขาไปเปนกําลังไปตาม ๆ มันออกเองเขาใจ
ไหม น่ีจําเอานะ เอาอยางน้ันละ  

โยมอินโดนีเซีย มีอีก จากวันท่ี ๗ เดือนธันวาคม เห็นรางกายเปนอสุภะ ทํา
อะไรเห็นอยางน้ี ทํากับขาวเห็นอสุภะ 



 ๑๑ 

หลวงตา เออ ถาเวลาเราทํางานอยูเราเปนแตเพียงวาทําความรูไวไมทํางาน มัน
จะรูอะไรก็รู แตใหอยูกับจิตเสียกอน ไมไดตั้งหนาทํางาน เราทําอะไรก็ทําไปนะ เวลา
นั้นมันเปนของมันก็เปนของมันเอง เราทํางานก็ทําไปจนกวาวาท่ีเราปลอยงานอันน้ีแลว
เราจะพิจารณาอยางน้ัน เอาใหเต็มสัดเต็มสวนนะ พิจารณาอสุภะอสุภัง โอย.เร่ือง
อสุภะเราไมอยากพูดเฉย ๆ  นักปฏิบัต ิ   วันน้ันเทศนก็พอประมาณนะ  ที่เทศนอยู
วัดอโศการาม เราไมไดพูดอยางละเอียดลออนะ คือพูดพอเปนแนวทางไป ใหเพื่อนฝูง
จับนี้แลวจะคอยแตกกระจายไปเอง เพราะเวลาไมพอ ธาตุขันธก็ไมอํานวยดวย ออนลง 
ๆ ขอใหจับเงื่อนนี้ไดมันจะคอยแตกของมันไปเอง เรื่องพิจารณากองอสุภะ อันนี้ก็
เหมือนกัน เอา พิจารณา เวลาเปนโอกาสท่ีเราพิจารณาฟาดมันมวนลง ๆ แตกลง ตั้ง
ข้ึนมาแตกเอาใหมันเต็มเหน่ียวนะ เขาใจเหรอ เอาละเทาน้ันพอ 

สรุปทองคําและดอลลารวันท่ี ๒๙ มกราคม เม่ือวานน้ี ภูสังโฆเอามา ทองคําได 
๒ กิโล ๑๓ บาท ๔๔ สตางค ดอลลารได ๑,๒๓๑ ดอลล ทองคําที่มอบเขาคลังหลวง
แลวเวลาน้ี ๕,๕๕๙ ครึ่งนี้ตั้งแตมอบคราวกอนนะ ดอลลารท่ีมอบเขาคลังหลวงแลว ๒ 
ลาน ๗ แสน นี้ก็มอบตอนเกา ทีนี้ทองคําที่ไดหลังจากมอบแลวเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวา น้ี
ไดเพิ่มขึ้นมาอีก ๑๐๒ กิโล ๒๗ บาท ๗ สตางค ดอลลารได ๑๐๘,๘๘๑ ดอลล  

รวมทองคําที่ไดแลวทั้งหมด ที่มอบและยังไมไดมอบ  รวมกันหมดไดทองคํา 
๕,๖๖๑ กิโลคร่ึง อันน้ีเรียกวารวมหมด หรือ ๕ ตันกับ ๖๖๑ กิโลคร่ึง รวมดอลลารที่ได
แลวทั้งหมดอีกเหมือนกันได ๗,๓๐๘,๘๘๑ ดอลล กรุณาทราบตามน้ี เราจะเขยิบ ๆ 
พ่ีนองท้ังหลายจําเอาไวนะ คราวน้ีเปนคราวเด็ดของหลวงตาแลวนะ พาพี่นองเด็ด เอา 
ฟงหัวหนา หัวหนาพาเด็ดหรือหัวหนาพาตายใหตายสักที หัวจะหนาจะพาจมก็ใหเห็น
สักที หลวงตาดูเอาจะเปนผูที่พาพี่นองทั้งหลายลมจมไหม กิริยาทาทางทุกอยาง เปนวิธี
การที่จะลากพี่นองทั้งหลายใหจมหมดทั้งประเทศ หรือเปนวิธีการท่ีจะอุมชาติไทยเรา
ขึ้น ใหจับคําน้ีใหดีนะ เวลาน้ีกําลังเด็ดนะ เราเด็ดเพื่อชาติไทยของเรา ถาไมไดคราวน้ี
ไมไดนะ ทองก็พออยูนี้ปบหมดเลยไมม ี ที่จะเพิ่มเขาอีกไมมีละ ตอไปขางหนาเราก็ไม
คิดแบบเดียวกันนะ  

นี้เปนโอกาสที่เหมาะสมอยางยิ่ง คือเปนเวลาท่ีเรากําลังชวยชาติ จะทําอะไร
เหมาะสมทั้งนั้น ๆ น่ีก็เหมาะสมท่ีเราจะใหไดทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตัน ดอลลารคูเคียง
กันไป จําใหดีทุกคน ถาเลยน้ีแลวจะไมเปนทานะ เปนทาเปนทางดีงามอยูเวลาน้ี แลว



 ๑๒ 

หลวงตากําลังวังชาก็ยังพอมีอยู จึงพาพี่นองทั้งหลายกาวเดิน ขอใหได ๑๐ ตัน เมือง
ไทยเราจะสงางามดวยกําลังแหงความรักชาติ ความเสียสละดวยความพรอมเพรียง
สามัคคีของพี่นองทั้งหลายนี้แล จะสวยงามมากเมืองไทยเรา ถาออนแอทอแทไมเปน
ทานะ จําใหดีนะ เอาละวันน้ีพอ ใหพรหรือยัง  

 
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่ 

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


