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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

เวลาจนตรอกสติปญญามาเอง 
กอนจังหัน 

ในพรรษานี้เปนเวลาประกอบความพากเพียรโดยตรง ไมคอยมีงานการอะไร
ภายนอกใหยุงนัก กีดกนัเอาไวนะ ความเพียรภายในใจสําคัญมากทีเดียว ภายนอกเต็ม
ไปหมดเห็นไหมไดเร่ืองไดราวอะไร โลกน้ีโลกยุง แตผลเกิดจากความยุงใหเปนสุขไม
เห็นมี ความเพียรภายในใจ เอาลองดูซินะ ฟาดใหมันสลบไสลไปดูซิ แลวผลจะเปน
ยังไง มันตางกันมากนะ การประกอบความเพียรชําระจิตใจ กิเลสเต็มอยูภายในมีแต
กองฟนกองไฟ เอาใหกิเลสแตกกระจายแลวไมตองถามหานพิพาน ใครเจอความ
บริสุทธิ์เทานั้น พระพุทธเจากับอันนี้เปนอันเดียวกันหมด คําวาพระพุทธเจาสดๆ 
รอนๆ ไมมใีครสอนไดอยางพระพุทธเจา สอนความสุขตั้งแตพื้นจนกระทั่งถงึความสุข
อัศจรรย มีพระพุทธเจาพระองคเดียวเทานั้นสอนได ในโลกนี้ไมมีใครสามารถสอนได 

เรามีวาสนาไดมาบวชในพุทธศาสนา ปฏิบัติตามแนวทาง เอา พระพุทธเจาจะ
พาลงนรกใหเห็นวะ ธรรมของพระพุทธเจาจะพาพวกเราลงนรกใหเห็น เดี๋ยวนี้มันมีแต
กิเลสละลากลงๆ ใครก็ กิเลส สรณํ คจฺฉามิๆ พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ นี้
ประกาศปางๆ ขางนอก แตในใจมันไมสนใจ แต กิเลส สรณํ คจฺฉามิ ไมประกาศแต
มันขยี้ขยําอยูภายในจิตใจตลอดเวลา 

วัดนี้เปนวัดประกอบความพากเพียรมาตลอดนะ ไมใหมีงานอะไรยุง แมผมชวย
โลกก็ชวยไป สําหรับพระเณรในวัดนี้เราไมมายุงนะ เราสงวนธรรมมากกวาส่ิงอื่นใด 
เกี่ยวกับโลกก็ทําไปอยางนั้น แตเกี่ยวกับธรรมแลวเอาจริงเอาจังมากทีเดยีว ใหพากัน
ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ ใหไดเห็นมรรคผลนิพพานดังพระพุทธเจาสอนไวนั้น ทานรูแลวทาน
เห็นแลวจึงสอนพวกเรา ใหนํามาปฏิบัติ มรรคผลนิพพานสดๆ รอนๆ อยูกบัผูปฏิบัติ 
ผูใดเครงครัดในธรรมในวินัย ผูนั้นตามเสด็จพระพุทธเจาตลอดเวลา ผูใดหางเหินจาก
อรรถจากธรรมเลอะๆ เทอะๆ แลวติดไปทางเทวทัตนะ อยูกับหัวใจของเรานี่ละ พากัน
จดจําใหดี 

มันเลอะเทอะๆ โลกเวลานี้เลอะเทอะมากที่สุดเลย คลื่นมหาสมุทรกับธรรมเทา
ฝามือจะตานทานกันไดยังไง ตานทานไมไดที่ไหน ใหมาตานทานกิเลสกับธรรมที่อยูใน
หัวใจของเรา เอาตรงนี้นะ มันจะยกมาคลื่นใหญขนาดไหน เอาสติฟาดเขาไป ปญญา
ฟาดเขาไป พังๆ ไมมอีะไรเกินสติปญญาไปได ความเพียรหนุนๆ ความอดความทน
หนุน พัง กิเลสพัง พระพุทธเจากเิลสพังดวยอํานาจแหงความสูไมถอย พวกเรามีแต
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ถอยกรูดๆ ใชไมไดนะ พากันตั้งใจปฏิบัติใหดี ใหไดเห็นคนดีมีความสุขภายในใจบางซิ 
นี่เห็นตั้งแตคนเอาไฟเผาตัวเอง ทั่วโลกมีแตไฟกเิลสเผาอยูในหัวใจ 

ใครก็วาดีๆ มันดีแตลมแตแลง ไมไดดีภายในจิตใจใหไดเสวยความสุขบางนะ 
ปฏิบัติธรรม เอา ลองดซูินะ เขาจะจับใสคุกก็ใสไปเถอะ หัวใจไมไดติดคุก  เสวยสุข 
เสวยบรมสุขอยูในหัวใจ นั่นละธรรมเปนอยางน้ัน เร่ืองโลกกับธรรมตางกัน ใหพากัน
ตั้งใจปฏิบัตนิะ เอาจริงเอาจังอยาเหลาะๆ แหละๆ ทําอะไรใหมีสติจดจอทุกส่ิงทกุอยาง 
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวของกับอะไร สติใหติดแนบๆ จากน้ันปญญารอบกันไปๆ ไป
ดวยกัน 

เลอะๆ เทอะๆ พระเรานี่ แตสําหรับพระวัดนี้ทานก็เต็มกําลังมาละ เราจะตําหนิ
ทานอะไร มองดูควรจะตาํหนิมันรูทันที ถาไมควรตําหนิก็รู ใหพากันตั้งอกตั้งใจ เอาละ
ที่นี่จะใหพร 

หลังจังหัน 

(ถวายเครื่องเลนเทป ซีดีแลวก็รับวิทยุไดครับ) มีทางจะเสียไหมละ พวกวิทยุ 
เทวทัตโทรทัศนเราขยะ เตรียมการไวตอนรับกันอยูแลว เราเบื่อพระทั่วประเทศไทยเรา
นี่ นับแตหลวงตาบัวหัวโลนๆ ไป มนัมีแตวิทยุเทวทัต เร่ิมมาตั้งแตหนังสือพิมพ วทิยุ 
โทรทัศนเทวทัต วิดีโอ โทรศัพทมอืถอื นี้ลวนแลวตั้งแตเปนขาศึกของพระในวัดๆ แต
เวลานี้มันเต็มอยูในวัดๆ ฟงซินะ พระมันหูหนวกตาบอดหรือมันเปนยังไง เรียนมา
ดวยกัน มหาเปรียญ เจาฟาเจาคุณถึงขั้นสมเด็จ ส่ิงเหลานี้เกล่ือนอยูในหองมันนั่น
แหละ เปนยังไงพระเหลานี้นะ หัวโลนๆ นี่นะ มันเปนยังไง มันไมดูเหรอหลักธรรม
หลักวินัยของศาสดาองคเอก มันเหยียบหัวพระพุทธเจาไปตลอดเวลา เวลานี้วัด
กลายเปนสวมเปนถาน พระเณรกลายเปนมูตรเปนคูถเต็มไปหมดที่ไหนๆ ก็ด ี สวนที่
ตั้งใจเพื่อศีลเพื่อธรรมนี้มีนอยมาก ที่ปฏิบัติตัวเปนมูตรเปนคูถอยูในสวมในถานคือวัด
มีมากตอมาก 

มีแตความเพลิดความเพลินมันไมไดสนใจกับธรรม เราจะไปตําหนิติเตียนอะไร
ประชาชนญาติโยม แมแตพระหัวโลนๆ มันก็ไมไดสนใจกับอรรถกับธรรมจะใหวาไง นี่
ละภาษาธรรมฟงเอา ถาพูดผิดนี้ใหตหีนาผากหลวงตาบัวเลย การแสดงออกมานี้ผิดไป 
ไอผูที่ทําผิดนั่นนะมันกระเทือนโลกไปหมดไมไดดูเหรอ อันนี้กระเทือนอะไร มีตัง้แต
เร่ืองความดิบความดีทั้งนั้น อันนี้ถามันมีสวนเกี่ยวของที่จะเปนความเสยีก็อยาเอามา 
นอกจากเปนประโยชนสําหรับธรรมะ (อันนี้สําหรับฟงเทปธรรมะหรือซีดีธรรมะเจาคะ) 
แนใจเหรอ เอาไปทดสอบดูกอน (แนใจคะ) พวกเทวทัตมนัแนใจทั้งน้ัน แตธรรมนี้
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เปนยังไงจะแนใจหรือไมแนใจใหไปทดสอบดู ถาไมเปนทาปาเขาปาใหหมดเหลานี้ เอา 
ตองอยางน้ันซิ เอาไวทําไมมันเปนภัย 

มันสลดสังเวชนะเรื่องพระเรา โทรศัพทมอืถอืนี่สําคัญมาก เฉพาะในวัดปาบาน
ตาดนี้บอกวามีไมได ยงัซ้ําเขาไป เด็ดขาด องคไหนมีไลออกจากวัดทันทีเลยไมตอง
อุทธรณ มีขอยกเวนเครื่องหนึ่ง นี่โลกเขามาเกี่ยวของที่จะไมใหมกี็ไมได โลกทั่ว
ประเทศไทยเขามาเกี่ยวของกับวัดปาบานตาด เกี่ยวของกับเรา จึงตองมโีทรศัพทอันนี้
ไว มือถือนี่ และมีเฉพาะอันนี้เทานั้นใครจะมายุงไมได มีไวใหมีผูรักษา นี่เราอนุโลมไว
เปนธรรมหรือไมเปนธรรม พิจารณาซิ ลําเอียงไหม ในวัดผูอื่นผูใดไมใหมีแตที่นี่มี 
ลําเอียงไหม 

เหตุผลกลไกเราบอกแลว โทรศัพทอนันี้สําหรับสวนรวม ที่ประชาชนทั่วประเทศ
เขามาเกี่ยวของ โทรมา ผูที่รับโทรศัพทนี้จะไดฟงเร่ืองราวอะไรๆ เกี่ยวกับประโยชน
ของโลก เพราะฉะนั้นเราจึงอนุโลมใหมีเครื่องหนึ่งสําหรับผูรักษาโดยเฉพาะ ใครไปยุง
ไมได นอกนั้นมีไมไดในวัดนี้ ใครมีไลออกจากวัดทันทีเลย เพราะประกาศลั่นกันแลว 
หลักธรรมหลักวินัยรูกันทุกคนๆ จําเปนอะไรจะตองมาสั่งมาสอนกัน มีแตไลออกเลย
เทานั้น โห มันรายแรงมากนะโทรศัพทมอืถอื ตัง้แตหนังสือพิมพก็เปนหนังสือเพลิน 

บวชแลวพระพุทธเจาไลเขาในปา กลับไปกวานเอาหนังสือพิมพเปนขาวคราว
ของโลกโลกยีสกปรกรกรุงรังเขามาเหยียบหัวพระพุทธเจามีอยางเหรอ บวชแลว รุกฺข
มูลเสนาสนํ ไลพระเขาไปอยูในปาในเขาตามรุกขมูลรมไม ในถ้ําเงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ 
อันเปนที่ปราศจากสิ่งรบกวน สะดวกแกการประกอบความพากเพียร ใหทานทั้งหลาย
จงอยูและบําเพ็ญในสถานที่นั้นตลอดชีวิตเถิด นั่นเห็นไหม นี่อนุศาสนสอนพระ พอ
บวชเสร็จแลวสอนพระโอวาทขอนี้เด็ดเลยเทียว ไดรับทุกคนจะวาไง ปฏิเสธไมได ไลเขา
ในปาแลวยังไปหากวานเอาหนังสือพมิพ หากวานเอาวิทยุ โทรทัศนเทวทัต วิดโีอ 
โทรศัพทมือถือเขามาในวัด มันก็มีแตสวมแตถานเต็มวัดเต็มวาละซิ จะมีอรรถมีธรรมที่
ไหน นี่ละสลดสังเวชนะ 

พระพุทธเจาสอนไววายังไงมันไมดู หูหนวกตาบอดไปหมด นาทุเรศ นี่อันนี้มา
กระเทือนถึงไดพูด ผูรักษารักษาแทบเปนแทบตาย ผูมาทําลายมาทําลายตอหนาตอตา
แบบหนาดื้อหนาดาน นี่ซินาทุเรศเอาเหลือเกิน เอา ถาเราพูดนี้ผิดไป เอา ตัดคอเรา
เลย การพูดนี่พูดเปนอรรถเปนธรรม เสียงอรรถเสียงธรรม ออกมาจากหลักจากเกณฑ
คือองคศาสดา ไดแกคําสอนของทาน พวกเรามันพวกหนาดาน เลอะเทอะไปหมดนะ 
วัดนี้ไดเขมงวดกวดขันเรื่องโทรศัพทมือถอื วงกรรมฐานเราก็บอกไป แตวงกรรมฐาน
ไปสืบๆ ดูไมมีละโทรศัพทมอืถอื เชนเดียวกับในวัดนี้ วัดนี้เราอนุโลมให ฟงซิวาอนุโลม 
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ใหมีเครื่องเดียว สําหรับประชาชนทั่วประเทศเขตแดนเขามาเกี่ยวของกับวัดปาบานตาด 
ก็คือเรานั่นแหละ ใหมีผูรับโทรศัพทนี้ คอยตดิตอส่ือสารเรื่องราวตางๆ มีเทานั้นมี
เครื่องเดียว ใครไปยุงไมไดนะนั่น นอกนั้นตัดขาดไมใหมี โห ไมทําอยางนั้นไมได เร่ือง
กิเลสมันหนาดานที่สุด 

ไมมีหนาไหนจะดานยิ่งกวาหนาของกเิลส ใครมีกิเลสหนาเทาไรยิ่งหนาดาน มี
อันนี้เปนเหตุละวันนี้ไดขึ้น ขึ้นบางซิ อยางน้ีละถามีเหตุมนัหากมีของมัน คึกคักเลย
ทันที อาว จริงๆ ศาสนาจะไมเหลือนะทุกวันนี้ จะไมมีเหลือทั้งๆ ที่พระเณรเราเปนผู
ทรงศาสนา เหมือนวาเปนแนวหนาของศาสนาพุทธแหละ แตนี้กลายมาเปนหัวหนากอง
เลอะๆ เทอะๆ ไปจึงดูไมไดซ ิ

เมื่อเร็วๆ นี้ใครก็ไดยินไมใชเหรอทั่วประเทศไทย ตอนจะเฉลิมทรงครองสริิราช
สมบัติครบ ๖๐ ป ทางนั้นเสนอขอยศขอลาภ ขอสมณศักดิ์ เขาไปหาพระราชวัง เราก็
เดินบิณฑบาตผานพระราชวัง ขอบิณฑบาตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอยา
พระราชทานสมณศักดิ์ใหพวกหัวโลนนี้วางั้น บวชมามันไมไดสนใจกับอรรถกับธรรม 
อรรถธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนอยางแทจริงมันไมสนใจ อันยศอันแย็ดอันนี้มันมี
มาจากไหนนั่นซิ มันไปดีดไปดิ้นหาอะไร อยาพระราชทาน วาอยางน้ี เราเดินบิณฑบาต
ผานพระราชวัง อยางน้ันแหละ มันไปดีดไปดิ้นหาอะไร เกาในที่ไมคัน บวชมาเพื่ออรรถ
เพื่อธรรม เพื่อมรรคเพื่อผล แลวมันเสือกไปอะไรไปหายศหาลาภ หาสมณศักดิ์สมณ
แส็กอยางน้ันพระเรา มันหยาบไหมพระ พิจารณาซินะ 

หาอะไรภายนอก หาอรรถหาธรรม ดูศีลใหดี สมาธิ ปญญา วิมุตติหลุดพน อยู
ที่หัวใจของพระ ทุกอยางอยูที่นี่หมด พระพุทธเจาประทานใหหมดแลว อันเหลานั้นไม
ประทานให ปดออกโลกธรรม ๘ ทานปดออกไมใหเขามายุง แลวมันไปยุงหาอะไร นี่ซิ
มันนาทุเรศมาก หนาดานนะพระเราทุกวันนี้ หนาเขาหนาเราดานแบบเดียวกันหมด นี่
ละศาสนาจะไมมีนะ เราบิณฑบาตผานพระราชวงั ขอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอยา
พระราชทานสมณศักดิ์ใหพวกนี้ พวกนี้ก็พวกหลวงตาบัวนั่นแหละ พวกหลวงตาบัว
หัวโลนนี่ 

ใหมันหาอรรถหาธรรมที่พระพุทธเจาทรงบงบอกอยางชัดเจนเลย บวชมาแลว
ไลเขาปาใหไปบําเพ็ญธรรม สมาธิ ปญญา วิชชา วิมุตติ นี้คุณสมบัติของพระ ยศของ
พระอยูที่อรรถที่ธรรม ไมไดอยูที่พดัยศพัดแย็ดอะไร พระพุทธเจาไมไดสอนใหไปหา 
สอนใหหาอรรถหาธรรม ไมมอีะไรเลิศยิ่งกวาธรรม ในสามแดนโลกธาตุนี้ไมมีอะไรเลิศ 
ปฏิบัติตัวใหมีธรรมครองใจไปที่ไหนเลิศหมดนั่นแหละ ชื่อมนัมีประโยชนอะไร 
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หลวงตาก็มีพัดยศอยูขางบน พระราชทานมาทีแรกเปนพระครู ตั้งแตพ.ศ.
เทาไร ไมเอา ปดคืน ฟาดมาที่สองขามชั้นเจาคุณสามัญ ขึ้นชั้นราชเลย มาที่สามฟาดชั้น
ธรรมเลย ทีนี้ก็เลยไดขูกับคนในสํานักพระราชวังซึ่งเปนลูกศษิยเหมือนกนั นี่จวนแลว
นะ ขึ้นชั้นธรรมแลวก็รองสมเด็จ ทีนี้มันเคยขามมามันจะไมอยูชั้นรองสมเด็จ มันจะขึ้น
สมเด็จนะ อยานะแตนี้ตอไปเราพูดจริงๆ เราพูดตามความสัตยความจริง เรา
เทิดพระเกียรติทั้งสองพระองคตางหากที่เรารับพัดนี้ เราเทิดพระเกียรติทั้งสอง
พระองค เราไมเปนบาพัดนะ วางี้เลย ตอจากนี้ใหหยุด ไมไดนะ นี่จะกาวขึ้นสมเด็จ ถา
ขึ้นสมเด็จแลวก็จะปวนเปยนอยูในพระราชวัง ไมออกในปาในเขาที่เคยออก ลืมหมด 
แลวปวนเปยนๆ อยูในพระราชวังสมเด็จบัวนะเขาใจไหม 

ตอไปก็เอาพดัยศกาง นี่สมเด็จ ไปไหนปวนเปยน คนกรุงเทพทั้งกรุงเทพเขาจะ
แตกกระจายหนีหมด เขาไมเคยเห็นพระถือพดัยศอวดประชาชนอยูในกรุงเทพ แตแลว
ก็เปนหลวงตาบัวเสียเอง นี่พัดหลวงตาบัวพัดยศ เปนสมเด็จนะ แทนที่เขาจะอนุโมทนา
สาธุการ กลับกรุงเทพแตก เขาใจไหมละ นี่ก็เอากันแลว ไมใหใหอีก พอแลว ใหหา
ธรรมซิ อะไรจะเลิศยิ่งกวาธรรม ทานสอนมาเพื่อหาอรรถหาธรรมตางหาก ไมไดสอน
มาเพื่อโลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ มียศเสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข เรียกโลก
ธรรม ๘ ไปยุงหามันทําไม ในตัวของเรานี้ก็มีอยูแลวโดยหลักธรรมชาติ สุข ทุกข ก็มีอยู
แลว ไปดิ้นหามันอะไร 

นี่ภาษาธรรมฟงเอานะ ทานทั้งหลายฟงเอาภาษาธรรม เราไมมีอิจฉาบังเบียด 
โกรธแคนใครทั้งนั้น เราพูดไปตามเหตุตามผล วิทยุเขามานี้เปนเหตุ ใครถวายอะไรมา
ความับๆ เหมือนลิงไดเหรอ อะไรควรไมควรแกศาสนา แกหลักธรรมหลักวินัย เราตอง
ดูเสียกอน ไมควรรับก็ไมรับ หากจะควรสั่งสอนเสียบางวาที่นํามานั้นผิดก็สอนใหรูเรื่อง
รูราว อะไรมาก็ความับๆ ใชไมได 

มีใครพระองคไหนไปบิณฑบาตผานพระราชวัง ประกาศปางๆ อยาพระราชทาน
สมณศักดิ์ใหพระหัวโลนๆ มีใครพูดได หลวงตาพูดไดสบาย เพราะมันขัดตอศาสน
ธรรมของพระพุทธเจา เปนลาภเปนยศสรรเสริญพระองคสอนใหปดออก มันไปกวาน
หามาอะไร การพูดเหลานี้ผิดถูกทีต่รงไหน เอา พิจารณาซิ อรรถธรรมตางหากใหหา 
บวชแลวไลเขาในปา สถานที่อยูที่กินหลับนอนใหอยูในที่สงบสงัดเพื่อชําระกิเลส 
เรียกวาบําเพ็ญธรรมอยางน้ัน นี้ไมใชบําเพ็ญธรรม มันกวานหากิเลสเขากันไดยังไง 
เพราะฉะนั้นเราจึงทําอยางนั้นซิ ใหโลกไดฟงเสียบาง อยางน้ีไมมีใครมาพูดใหไดยิน 
เราพูดเสียเอง 
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นี่ก็ครองธรรมมาเต็มเหนี่ยวในหัวใจของเรา เราบกพรองทีต่รงไหนการครอง
ธรรม เราพอทุกอยางแลว ไมวาทางโลกอะไรๆ พอ ปลอยหมดโดยสิ้นเชิง ในสาม
โลกธาตุนี้ปลอยหมดโดยสิ้นเชิง ทุกอยางปลอยโดยสิ้นเชิงไมมอีะไรเหลือ เหลือแต
ความบริสุทธิ์ลวนๆ เต็มหัวใจ นี่ไดมาจากอะไร ไดมาจากการชําระสิ่งที่มัวหมองที่เปน
ฟนเปนไฟตอจิตใจ ชําระออกๆ จนปรากฏจิตอยางนี้ขึ้นมา พระพุทธเจาเปน
พระพุทธเจาขึ้นมา ไมใชเปนขึ้นมาเพราะหายศหาลาภ หาพัดยศ หาสมณศักดิ์นะ พระ
สาวกทั้งหลายเหมือนกันเปน สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา ไมไดเปน สรณํ ดวยพัดยศ
ดวยสมณศักดิ์นะ ดวยคุณธรรมของทานตางหาก เราตองคํานึงใหดีซิเราปฏิบัติตาม
ธรรมของพระพุทธเจา 

สุมสี่สุมหา เลยศาสนาหาหลักเกณฑไมได มองไปที่ไหนเห็นแตของจอมปลอม
เต็มศาสนา ของจริงไมม ี เราอยากจะพูดวาไมมี มันมองไมเห็น มีแตกิเลส อยางนอยก็
ดานวัตถุออกหนา เอะอะก็วัตถุๆ ออกหนาๆ ธรรมเปนนามธรรมไมใชวัตถุ แตเปน
ความดีงามและเลิศเลออยูที่ใจ ใหปฏิบัติเอาตรงนี้ตางหาก เปนอยางน้ัน นี่ไดปฏิบัติมา
เต็มเหนี่ยว ไมไดเพราะพดัยศนะเรา เราปฏิบัติมาตะเกียกตะกายลมลุกคลุกคลานอยู
ในปาในเขา แทบจะเปนจะตาย เหมือนผาขี้ร้ิวไมผิดอะไรละ ถาพูดยอนหลังไปถึงการ
บําเพ็ญของเราจนขยะทุกวันนี้ คิดดูเล็งดูปฏิปทาของเราที่ดําเนินมานี้ไดทอแทออนแอ
ที่ตรงไหนไมมีเลย มีแตขยะๆ โถ ขนาดนั้นก็ทําไดๆ เปนอยางน้ันจริงๆ  

พอไปฟงโอวาท แตกอนก็อานตํารับตําราเสียกอน อานจนถึงนิพพานก็ไปสงสัย
นิพพานวามีอยูหรือไมมนีา สวนใหญมันเชื่อแตสวนยอยมันไปแบงกิน วานิพพานมี
หรือไมมีนา ลงใจตัดสินใจ เอา เราจะเสาะแสวงหาครูบาอาจารย องคใดทีม่าชี้แนวทาง
บอกชัดเจนตามความเปนจริงวา มรรคผลนิพพานยังมีอยู จะเปนฆราวาสก็ตาม แตเปน
ผูทรงคุณธรรมประเภทนั้น ครูบาอาจารยก็ตาม เราจะมอบกายถวายตัวตอทาน ทีนี้เรา
จะเอาตัวของเรานี้ทุมเพื่อมรรคผลนิพพานโดยถายเดียวเทานั้น 

เพราะฉะนั้นเวลาออกจากเรียนแลวก็ดีดผึง ใครจะใหสอนไมสอนนะเรา ตั้งแต
ทางปริยัติก็ไมเคยสอน นักธรรมตรี โท เอก บาลี เหลานี้ไมสอนทั้งน้ัน ผูใหญจะให
สอนยังหลีกไดนะไมเอา เพราะจะพุงตอนิพพานอยางเดียว ตัดขาดสะบัน้ไปเลย บึ่งมา
ก็เขาหาพอแมครูจารยมั่นดังที่เคยพดู มาทานกางเรดารไวแลว ใสเปรี้ยงๆ เลยนะ ทาน
มาหาอะไร ขึ้นทนัทีเลย นั่นทานกางเรดารไวแลวคอยตอนรับความตั้งใจของเราที่เสาะ
แสวงหาความจริงอยางเต็มหัวใจ ทานก็ชี้ไป ตนไมภูเขาไมใชกิเลสไมใชธรรม ไมใช
มรรคผลนิพพาน ฟาดออกไปครอบโลกธาตุ ไมใชกิเลส ไมใชธรรม ไมใชมรรคผล
นิพพาน กิเลสจริงๆ ธรรมจริงๆ มรรคผลนิพพานจริงๆ อยูที่ใจ นั่นเห็นไหมทานรวม
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ลงมานี้ เอา ใหพิจารณาทางใจดวยจิตตภาวนา เบิกออกดวยจิตตภาวนา พระพุทธเจา
สาวกทั้งหลายทานเบิกส่ิงเหลานี้ออกดวยจิตตภาวนา เอาใหดีทานวางี้นะ 

โอย เราไมลืมนะ สดๆ รอนๆ พอดกีับความตั้งใจของเราที่มุงหาครูอาจารยหา
ของจริงอยางวา พอฟงจากทานลงใจไมมีที่ตองติ เต็มหัวใจ ทั้งๆ ที่กิเลสมีอยู คําวา
สงสัยมรรคผลนิพพานไมมีเลยที่นี่ ทีนี้มันก็พุงหมดตัวละซ ิ นี่ละตอนออกพุงน่ีละ โอย 
มันเลยอะไรไปพูดงายๆ พิจารณายอนหลังถึงความเพียรของเราตั้งแตนูนมา ที่จะวามัน
ออนแอทอแทที่ตรงไหนๆ ไมมีเลย มีแตไดขยะๆ โอย อยางน้ันมันก็ทําไดๆ คอื
ปจจุบันที่เราเล็งไปนี่ เราแกแลวใชไหมละ ถาทําอยางน้ันเราตายเลย นี่มันก็ทําไดๆ นี่
ละความเพียรของเรา ไดมาสอนพี่นองทั้งหลายของเลนเมื่อไร 

ฟงซิวาน่ังตลอดรุงๆ นี่เกาคืนสิบคืน แตไมไดติดกันนะ เวนคืนหนึ่งบาง สอง
คืนบาง นั่งตลอดรุง จนกนแตก จนกนเลอะ ฟงซินะเปนยังไง ใครมแีตหมอนแตก นี่
กนแตกนะ จนกระทั่งพอแมครูจารยไดร้ัง คือนั่งสมาธิตลอดรุงเมื่อไรมันจะเปนจะตาย
จริงๆ สติปญญามาเองนะ คนเราไมไดโงตลอดเวลา เวลาจนตรอกจนมมุสติปญญาจะ
มาแกกัน มาเอง มันฉลาดไดนะ นั่นละเราเห็นเหตุการณของเรา เวลาทุกขเวทนาเผาเรา
ที่นั่งอยูนั้น เรานั่งอยูนี้เหมือนหัวตอ ทุกขเวทนาที่เผาหมดทั้งตัวเรานี้เปนเหมือนกับไฟ 
นี่ละสติปญญามันออกหมุนแกกัน 

เวลาจนตรอกจริงๆ มันไมอยูนะ ไปนั่งทนเฉยๆ ไมไดไมถูก ทนดวยการพินิจ
พิจารณา สติปญญามาเองๆ ทกุขมากเทาไรสติปญญายิ่งหมุนตลอด เดี๋ยวแกกันไดลง
ผึงเลย นั่น นั่งตลอดรุงไดความอัศจรรยทุกคืน จิตสวางจาครอบโลกธาตุ ตอนไฟเผา
รางกายเรานี้ตอนนั้นเหมือนตกอยูในนรก แตสติปญญาบุกเบิกออกมา เพิกถอน
ออกมาไดผางน้ี จิตลงผงึเลยทีเดียว รางกายที่กําลังรอนเปนไฟหายหมด เหลือแต
ธรรมชาติอัศจรรยอยูในใจ นี่คืนแรกก็เห็นแลว โถ อัศจรรยเปนอยางน้ีนะ คนเราเวลา
จะตายจริงๆ มีสติปญญาแกตัวไดเปนอยางน้ี ไดรับแลวนะ 

กราบเรียนพอแมครูจารยทานสงเสริมคืนแรก พอเราขึ้นไปหาทานนี่ แตกอนก็
เหมือนผาพับไวขึ้นไปหาทาน ไมวาครูอาจารยองคใดเราเหมือนทาน ทานเหมือนเรา 
กิริยาทาทางทุกอยางเปนอยางน้ัน แตเวลามันรูภายในใจแลวมันไมเปนนะ ภายในใจ
มันผลักมันดันออกมา อยากเลาถวายทานเร่ืองความอัศจรรยที่มีในใจซึ่งเราไมเคยม ี
เลาใหทานนี้เหมือนนักมวยแชมเปยนนะ ขึ้นผางๆ เลย ทานก็นั่งน่ิง เอาหมดขีดเลย 
การพิจารณาทุกขเวทนาพิจารณายังไงๆ แกกันตกไดยังไงๆ จนกระทั่งถงึมันขาดสะบั้น 
รางกายหายหมด จิตนี้สวางจาอยูภายใน เลาใหทานฟงน้ีพอจบลงก็หมอบคอยฟงทาน
จะแนะนําแบบไหนๆ คอยฟง นั่งหมอบ 
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มันตองอยางน้ัน ขึ้นเลยนะ ทานก็ถึงใจทานเหมือนกัน ผางเลย มันตองอยางน้ัน 
เอาละที่นี่ไดหลักแลว เอาเลย อัตภาพนี้มันไมไดตายถึงหาหน มันตายเพียงหนเดียว ที
นี้ไดหลักแลวเอาเลยนะ อันนี้เราก็เปนเหมือนหมาตัวหนึ่ง พอทานยุเทานั้นออกมาจาก
ทานแลว เห็นใบไมสดใบไมแหงรวงลงนึกวาขาศึก ทัง้จะเหาจะกัดเลย ซดัเรื่อยเลย เอา
เร่ือย เอาคืนไหนไดคืนนั้นๆ นี่ทานรั้ง ก็อยางน้ัน เรามันไมพอดี พอถึงขั้นสมควรที่
ทานจะรั้งเอาไว พอขึ้นไปกราบปบๆ ทานก็วา 

สารถีฝกมา นั่นทานขึ้นแลวนะ เวลามามันคึกมันคะนองมากๆ ไมฟงเสียง
เจาของ เขาตองฝกทรมานอยางหนัก ไมควรใหกินหญาไมใหกิน ไมควรใหกินน้ําไมให
กิน แตการฝกฝกอยางหนัก เอาจนกวามาคอยลดพยศลง การฝกเขาก็คอยลดลงๆ เอา
จนกระทั่งมายอมรับ ทําการทํางานตามที่สารถีฝกแลวเขาก็หยุดในการฝกทรมาน
เชนนั้น ทานพูดเพียงเทานั้น เรายังเสียดายยังอยากยอนมาอีก ไอหมาตัวนี้มันฝกยงัไง 
อยากใหทานวา แตทานไมวา ตั้งแตนั้นมาเราก็ไมไดนั่งตลอดรุง นี่ก็คือทานรั้ง 

มันเอาจริงๆ นี่ตั้งแตฟงเทศนทานแลว เพราะนิสัยอันนี้เปนนิสัยเด็ดขาดจริงๆ 
พูดจริงๆ ถาวาอะไรแลวขาดไปเลย ถาลงไดลงใจแลวคอขาดขาดเลย ไมไดมีคําวา
เสียดาย อันนี้พอลงใจในธรรมทั้งหลายก็เปนอยางน้ัน พอทานวาอยางน้ันแลว นี่ทานรั้ง
แลวใหอยูในความพอดี เราก็ไมเคยนั่งตลอดรุงอีกเลย เปนอยางน้ันละ นี่เราพูดยอๆ 
เร่ืองพอแมครูจารยร้ังเรา คือเราเปนนิสัยผาดโผน วาอะไรเอาจริงเอาจังมาก ขาดสะบั้น
ไปเลย ทานเปนคนคอยรั้งเอาไวๆ ที่จะใหหนุนวาขี้เกียจขี้ครานนี้ไมเคยปรากฏ เพราะ
กิริยาทาทางก็บอกอยูแลว ไมใชพระขี้เกียจวางั้นเลย ไปอยูที่ไหนๆ ก็เหมือนกัน
คลองตัวตลอดเวลา ทานดูเราอยูตลอด ไมมีความขี้เกียจขี้คราน มีแตร้ังเอาไว ทีนี้พอ
ถึงความพากเพียรก็เหมือนกัน เอาเต็มเหนี่ยวๆ  

ที่ไดมาสั่งสอนพี่นองทัง้หลายนี้เราเดนตายมานะไมใชธรรมดา อยูในปาในเขา 
เราเห็นอาหารการบริโภคเหลือเฟอนี้ เรียกวาแทบทุกวันนะ มันยอนหลังไปหาที่เราอยู
ในปาในเขา บิณฑบาตกับคนปา ๓ หลังคาเรือน ๔ หลังคาเรือน เขาอยูในภูเขานะ ไป
อาศัยบิณฑบาตกับเขา ไดมาเทานี้พอ เทาไรไมวาพอยงัอัตภาพใหเปนไปไดปฏิบัติ
ธรรมดวยความสะดวกเทานั้นพอใจ แลวทุกขขนาดไหนอยูอยางน้ัน เวลาเราทาํของเรา
ใครไปเห็นเมื่อไร จะเปนจะตายอยูในปาในเขาทั้งน้ันแหละ 

ครั้นตอมาจนกระทั่งไดมาเกี่ยวของกบัหมูเพื่อน ใครจึงไดเห็นหลวงตาบัว ทีนี้
ชื่อหลวงตาบัวเลยกระเทือนไปทั่วประเทศไทยแลวนะ มันก็เปนของมนัเอง เวลาเปน
อยางน้ันก็ไมมีใครเห็นเรา นี่ละเอาจนกระทั่งสมใจความเพียรที่ทานสอนเต็มเม็ดเต็ม
หนวย นิพพานอยูที่ไหน ซัดลงไป เอาใหไดนิพพาน จิตตภาวนาจะบุกเบิกใหถึง
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นิพพานได นอกนั้นไมมีทานวา ทานใสนั้นทางนี้ก็ฟดกันลงไปเลย นั่นละสมมัก
สมหมาย นี่ละความเพียรกลา ผลมาแบบเดียวกัน เวลาไดปรากฏขึ้นมานี่เหมือนฟาดิน
ถลม เห็นไหมละ นี่ละการประกอบความพากเพียร ไอทอแทออนแอไดเปนความดิบ
ความดีจนฟาดินถลมมีทีไ่หนไมเห็นมี เอาอยางน้ันซ ี

นี่ละที่มาสอนโลก ทีนี้เวลาสอนธรรมไดปรากฏขึน้ในใจแลว ในหัวใจดวงนี้มีแต
ธรรมลวนๆ ไมมกีิเลสใดเขามาเจือปน ออกมาแงไหนพับรับกันปงๆ เพราะมันเปด
รอบตัวอยูแลว น้ําอรรถน้ําธรรมที่จะตอนรับผูมาเกี่ยวของ เมื่อสมควรที่จะตอนรับหนัก
เบามากนอยเพียงไรมันจะออกรับกันทันทีๆ ถาไมสมควรจะออกดึงก็ไมออก เขาใจ
ไหมละ ถาสมควรจะออกทุมทันทีเลยก็ออกจากนั้น นี่ละธรรมเปนอยางน้ัน 

แลวไมมีอารมณ จะพูดเด็ดพูดเดี่ยวพูดสํานวนไพเราะเพราะพริ้ง พูดเฉยีบขาด 
พูดเด็ดพดูขาดขนาดไหน ก็เปนธรรมะประเภทนั้นๆ เพื่อประโยชนตามขั้นภูมิของ
ประชาชนหรือใครที่มาเกี่ยวของ ควรหนักหนัก ควรเผ็ดเผ็ด ควรรอนรอน ควรเฉียบ
ขาดขาดไปเลย พอเสร็จแลวเหมือนกันหมด ไมวาพูดสํานวนออนหวาน ไมวาพูด
เด็ดขาด เพราะเปนประโยชนเปนขั้นๆ ของธรรมไป พอเสร็จแลวก็เงียบเลยไมไดเปน
อารมณวา วันนี้เราเทศนดุเขาบาง ดาเขาบาง อยางน้ีเปนอารมณ ถาเปนอยางน้ันอยา
พูดนะ เขาใจไหม เจาของมาตีเจาของเปนไฟอยูนั้นอีก นี่ไมมี เอาธรรมออกพูดเลย พูด
ขนาดไหนถูกตองโดยธรรมๆ แลวทั้งน้ัน ไมวาสํานวนไพเราะเพราะพริ้ง ไมวาสํานวน
เด็ดเดี่ยวเฉียบขาดดุดาขนาดไหน เปนสํานวนแกกิเลสทั้งน้ัน พอจบแลวหายเงียบเลย 
จึงไมมอีารมณตออะไร เขาใจนะ เอาละพอ 

สรุปทองคําน้ําไหลซึมที่หลอมแลวและยังไมไดหลอมถึงวันที ่๑๕ เมือ่วานนี้ ได 
๓๐๐ กิโล ๒๗ บาท ๓๙ สตางค ถารวม ๓๗ กิโลคร่ึงที่มอบแลวเขาดวยกันก็เปน
จํานวน จากสวนใหญคือ ๑๑ ตัน เปนจํานวน ๓๓๗ กิโล ๖๐ บาท ๒๘ สตางค 
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