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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ศาสนาของทานผูวิเศษ 

 ขึ้นขางบนก็ลําบากแลวเดี๋ยวนี้ จึงไมขึ้น ขึ้นก็เหมือนขึ้นภูเขาทั้งลูกนั่นแหละ เสียงก็
ไมออก เสียงเปนอยางน้ีแหละ เสียงไมออกนะวนันี้ เสียงหมดกําลัง พูดไมออก ตอไปนี้มัน
จะเทศนไมไดละ นี่ก็เร่ิมแลว เสียงแหบเสียงอะไรไป วันนี้ไมสบายดวย ตั้งแตตอนกลางคืน
มา เมื่อเชาฉันจังหันเสร็จแลวก็ไมสบาย ปวดระบมหมดในรางกายนี้ มันเปนอะไรก็ไมรู 
เลยไปใหพระนวดเสนที่หนองกอง เราก็ลืมกินยา ยาพาราเซตามอลดีอยูแตลืมฉัน สําหรับ
เร่ืองหยูกเร่ืองยากับผมนี่ไมไดเร่ืองละ มันเคยฟดกันมาตัง้แตออกปฏิบัติ ยาเม็ดเดียวไม
เคยติดตัวเลย เวลาเปนมานี้เอา เอากันเลย เวลาเปนไขมันเอาไขมาจากไหน เวลามันหาย
มันจะเอาความหายมาจากไหน มันกอ็ยูในกายอันเดียวกันนี้ ทีนี้ก็ซัดกันเลย เอากําลังใจสู 

กําลังใจนี้สําคัญมาก มนัจะหนักขนาดไหนรางกาย ใจไมหว่ันนี้ขามไปไดๆ เปน
อยางน้ันละ เวลาอยูหนองผือนิสัยมันก็เปนอยางน้ันดวย เวลาเจ็บไข พอแมครูอาจารยให
พระเอายามาใหฉันเม็ดหนึ่ง เรากําลังนอนไขอยูแครเล็กๆ ในปา เอามาใหฉัน ไมฉนั บอก
งั้นเลย คงไมเสียความเคารพในครูบาอาจารยทั้งหลาย เพราะเราเคารพธรรม ธรรมครูบา
อาจารยทั้งหลายก็กราบอยูแลว นั่นเอาตรงนั้นนะ บอกไมฉนัวางั้น นั่นละเอาธรรมเขาวา
เลย การตอสูกันเปนธรรม ทานใหพระเอายามาใหฉัน เราบอกไมฉัน พระทานก็ถือกลับไป 
ถือกลับไปถงึทานแลว สักเดี๋ยวทานมาเองนะ 

พอมาปบ ไหนเปนยังไงไขนะ ทานวางั้น ขบขันดีนะ มันเปนยังไงไขนั่นนะ มันจะไม
ยอมฟงยาเชียวเหรอ ทานพูดมีลักษณะแปลกๆ อยูนะ ไขทั้งหลายทั่วโลกเขาฟงยากัน 
ทาํไมไขนี้มนัจะไมฟงยาเหรอ เอา ปุบๆ เอายามาใหเราเม็ดนึง เอาเลยเดี๋ยวนี้ หายเดี๋ยวนี้
แหละ ยานี้ยาเทวดาสูไมได นั่นเห็นไหมเวลาทานจะพูด เอา ยานี้ยาเทวดาสูไมได ฉัน
เดี๋ยวนี้ หายเดี๋ยวนี้เลย ยื่นเขามา ก็ความเคารพครูบาอาจารย เราก็ตองฉันให 

พอฉันเสร็จแลวทั้งทานทั้งเราไมเคยถามถึงวา ยาฉันแลวเปนยังไง เราก็ไมเคยพูด
ถึง จนกระทัง่ปานนี้ เปนยังงั้นละ เพราะทานรูนิสัยเรา เอาจริงนี่นะ ไมไดธรรมดา  ทําอะไร
เอาจริงเอาจังทุกอยาง ไมเหลาะแหละ ความเหลาะแหละไมใชธรรม คือกเิลสทั้งน้ัน ความ
จริงจังในอรรถในธรรม ถึงขั้นที่ควรจะเปนขนาดไหน เอา ทุมกันลงไปๆ เรียกวาผูปฏิบัติ
ธรรม  
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วันนี้เสียงไมออกนะ มันเปนอะไรก็ไมรูแหละ วันนี้ก็เปนวันเขาพรรษา พระที่อยูใน

ที่ตางๆ ขอใหพากันตัง้อกตั้งใจ เมืองไทยเราเปนเมืองพุทธศาสนา ไมเหมือนเมือง
ทั้งหลาย พุทธศาสนาในโลกนี้มีศาสนาเดียว พูดตามเหตุตามผล ตามหลักความจริง ไมได
ดูถูกเหยียดหยามศาสนาใด พูดดวยการพิสูจนปฏิบัติตาม เปนที่ยอมรับแลววาเปนศาสนา
พุทธ คือยังผูที่บําเพญ็ตามและปฏิบัตินั้นตามใหถึงความพนทุกข และรูไดจริงๆ จึงเรียกวา
พุทธศาสนา ศาสนาของทานผูรู ทานผูรูก็คือองคศาสดา เปนผูส้ินกิเลสโดยสิ้นเชิง ไมมี
อะไรเหลือในพระทัยแลวนําธรรมมาสอนโลก ศาสนาเหลานั้นก็เปนหลักธรรมชาติตาม
ความจริงของเขา  

ศาสนาใดก็มีแตคลังกิเลสเปนเจาของศาสนา ไมใชคลังแหงธรรมเปนเจาของ
ศาสนา ผูเปนคลังแหงธรรมเปนเจาของศาสนาก็คือพระพุทธเจาของเรา กิเลสแมเม็ดหิน
เม็ดทรายไมมีเลย มีแตธรรมลวนๆ ในพระทัย การแสดงออกของพระพุทธเจาผูส้ินกิเลส
แลวจึงแสดงถูกตองแมนยํา ที่เรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว ดังที่สวดกันอยูทุก
วันนี้วา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม เปนตน พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว 
ชอบแลว ไมมีอะไรบกพรอง เปนธรรมที่สมบูรณแบบ ออกมาจากทานผูสมบูรณในธรรม
ทั้งหลายแลวคือพระพุทธเจา จึงมีศาสนาเดียว พูดตามหลักความจริง 

นอกจากนั้นเจาของศาสนาเปนคลังกิเลส คือเปนคนมีกิเลสอยู เหมือนทานๆ เราๆ 
การสอนจะไมพนจากกิเลสที่จะนําหนาๆ สอนดนๆ เดาๆ เกาหมัดไปอยางงั้น หาความ
จริงไมได คอืชอบใจอยางไรก็สอนไปวา ส่ิงนั้นถูก ส่ิงนี้ถูก ไมชอบใจก็วาส่ิงน้ันผิดไปอยาง
นั้นก็ได เร่ืองของกิเลสตองเขาตัวเองเสมอ ไมไดเขาความจริงเหมือนธรรม  

ธรรมเปนหลักความจริง พระพุทธเจานี้แสดงเปนหลักความจริง ไมเอนไมเอียง 
อคติไมมี เปนความจริงลวนๆ จึงเปนศาสนาชั้นเอก มีศาสนาเดียวในโลกนี้ ที่จะรื้อขนสัตว
โลกใหไดหลุดพนจากทุกขเปนลําดับลําดาจากการบําเพ็ญของตน จะเปนการใหทานก็ด ี
การรักษาศีลก็ดี การเจริญเมตตาภาวนาก็ดี ลวนแลวตั้งแตเปนการบําเพ็ญความดีงาม 
ตามหลักธรรมของพระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอนไวดวยความถูกตองแลว ผูปฏิบัติก็ดําเนิน
ตามนั้น เรียกวาสวากขาตธรรม ทางสายนี้เปนทางที่ถกูตองแลว ตั้งแตพืน้ๆ จนกระทั่งถึง
พระนิพพาน ไมนอกเหนือไปจากทาง คือสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบแลวนี้ไดเลย  

เรียกวาศาสนาของทานผูรู ของทานผูวิเศษ ทานสอนอยางน้ัน เราเปนชาวพุทธ
นับวามีวาสนา ใครจะพบไดงายๆ หรือเร่ืองพุทธศาสนา ในโลกนี้ก็มีพุทธศาสนาแหงเดียว 
การพูดทั้งนี้เราพูดตามหลกัความจริง เลือกเฟนไปหาที่ไหน ทานเหมือนเรา เราเหมือน



 ๓
ทาน เปนอยางน้ันละ แตพุทธศาสนาเรานี้ไมไดเหมือน เพราะฉะนั้นในสามแดนโลกธาตุนี้ 
บรรดาสัตวทั้งหลายถึงยอมกราบพระพุทธเจา กราบธรรมของพระพุทธเจาไดสนิทติดใจ
ตลอดมาตัง้กัปตัง้กัลป แมพระพุทธเจาพระองคใด จะมาตรัสรูก็ตรัสรูแบบเดียวกัน คือฆา
ฟนกิเลสใหขาดสะบั้นลงจากพระทัย กลายเปนใจที่บริสุทธิ์หลุดพน เปนโลกวิทู รูแจงทั้ง
โลกนอกโลกใน โลกคนโลกผี โลกนรกอเวจี โลกสวรรคชั้นพรหม จนกระทั่งถงึพระ
นิพพาน ไมมีปดบังล้ีลับในพระทัยที่ทรงหยั่งทราบแลวเลย จึงเรียกวาพุทธศาสนานี่เปน
ศาสนาโลกวิทู รูแจงโลกนอกโลกในหมด 

ไมมีโลกไหนที่จะปดบังล้ีลับ พระญาณของพระองคไมใหหยั่งทราบได หยั่งทราบได
ทั้งนั้น แมนรกอเวจีที่สัตวทั้งหลายตกอยูนั้น สัตวมีกี่ประเภทในนรกหลุมหนึ่งๆ นั้น ใน
หลุมหนึ่งๆ นั้นมีสัตวจํานวนมากมายกายกอง ตัวเองก็ไมทราบวาไดสรางกรรมอันใด จึง
ไดมาตกนรกหมกไหมเชนนี้ ไมวาสัตวนรกตัวใด ในนรกหลุมใด ไมมีสัตวนรกรายใดเลยที่
จะทราบไดในกรรมของตน วาไดทํากรรมนั้นไวๆ จึงไดมาตกนรกหลุมตางๆ กัน เสวยทุกข
ทรมานหนักเบาตางกันอยางน้ี ไมมีใครทราบ แตพระพุทธเจาทรงทราบไดตลอดทั่วถึง ใน
สัตวแตละรายๆ ไดสรางกรรมอะไรไวๆ หนักเบามากนอยเพียงไร พระพุทธเจาทรงหยั่ง
ทราบดวยพระญาณหมด ไมมีคําวาจะมาลี้ลับตอพระญาณหยั่งทราบของพระพุทธเจาได
เลย จึงสมควรอยางยิ่ง ที่เปนศาสดาเอกของโลก  

การพูดถึงเร่ืองนรก เราพูดเพียงยอๆ เปนเอกเทศ นรกหลุมใดก็ตาม สัตวนรกราย
ใดก็ตาม ทีพ่ระพุทธเจาจะไมทรงทราบสาเหตุแหงกรรมที่เขาทํากันมาๆ มากนอยนั้น ไมมี 
ทรงทราบตลอดทั่วถึง แมแดนสวรรคพรหมโลกจนขึ้นถึงนิพพานก็เชนเดียวกัน ทรงทราบ
ตลอดทั่วถงึ วาเทวบุตรเทวดา เหลานี้อยูชั้นนั้นๆ จนถึงพรหมโลก วาไดสรางกรรมดี
ประการใดบาง ถึงไดมาเสวยสมบัติอยูบนสวรรคชั้นตางๆ กัน นี้ก็ทรงทราบโดยละเอียด
ทั่วถึง ตามกรรมของวาสนาของผูที่สรางมา 

เชนอยางไปสวรรค เอา ชั้นนี้ มีบุญกรรมไดเพียงเทานี้ ชั้นนั้นๆ แลวผูเสวยสมบัติ
ของตนตามอํานาจวาสนาบุญญาภิสมภารที่ตนไดสรางเอาไวนั้น มากนอยเพียงไร 
พระพุทธเจาทรงหยั่งทราบตลอดทั่วถงึ สวรรคชั้น ๑ ชั้น ๒ ชั้น ๓ จนกระทั่งพรหมโลก 
๑๖ ชั้น เปนชั้นใดที่พระพุทธเจาจะไมทรงทราบของพวกทวยเทพทั้งหลายเหลานั้น วาได
สรางกรรมอะไรไว จึงตองมาเสวยตางๆ กันอยางน้ี แมสวรรคพรหมโลกการเสวยกรรมก็
ตางกัน หนักเบาตางกัน เชนจาตุมฯ เปนชั้นหนึ่งของพวกเทพ ชั้นปรนิมมิตวสวัตดีเปนชั้น
สูงสุดของเทวดา วาสนาสูงสุดในชั้นนั้น ก็ไดไปอยูในชั้นตั้งแต จาตุมฯ ขึน้ไปหาปรนิมมิตว
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สวัตดี ชั้นที่ ๖ เหมือนกนัหมด จะนอกเหนือไป ขามรั้วขามราว ขามสวรรคชั้นนั้นชั้นนี้ ไป
เกิดตามความตองการของตนอยางน้ันไมได เพราะกรรมเปนผูพาไป กรรมเปนผูพาเกิด  

ทานจึงสอนไววา นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ ไมมีอานุภาพใดที่จะมอีาํนาจมากเหนือกรรมดี
กรรมชั่วนี้ไปไดเลย ใครจะทํากรรมชนิดใดก็ตาม อํานาจแหงกรรมจะปกครองหรือบังคับ
ไวไดทุกๆ กรรม ไมเหนืออํานาจแหงกรรมนี้ไปได ดวยเหตุนี้ทานจึงสอนใหสรางคุณงาม
ความดี ใหละส่ิงที่ไมดีทั้งหลาย ตั้งใจส่ังสมคุณงามความดีใหเกิดมีแกตน แลวตั้งใจละส่ิงที่
ชั่วชาลามกซึ่งเปนภัยแกผูสรางผูทํานั้นแหละ เหมือนๆ กันกับสรางความดี ผูนี้เมื่อเปน
เชนนั้นก็ไดไปสูทางความดี  

ความดีก็มีหลายขั้นหลายภูมิ ความดีในสวรรคชั้นนี้กับพวกเทพทัง้หลายชั้นนี้ 
พอเหมาะพอดีกับเทพรายนั้นๆ ที่จะไปเสวยสมบัติในกรรมของตนอยูในสวรรคชั้นนั้นๆ 
จนกระทั่งถงึสวรรคชั้นที่ ๖ จากนั้นไปถึงพรหมโลกก็เหมือนกัน พวกทาวมหาพรหม
ทั้งหลาย พรหมทั้งหลายก็เปนผูสรางความดีงามมาเชนเดียวกันหมด จะตองไปเกดิใน
สถานที่เหมาะสมกับกรรม ผลแหงกรรมของตนที่สรางเอาไวมากนอย จะกาวกายกันไมได 
จึงเรียกวาธรรมไมลําเอียง กรรมไมลําเอียง ใครทําไดมากนอยเพียงไร ก็เปนกรรมของผูทํา
นั้น ดีก็ตามชั่วก็ตาม ก็ชือ่วาไดทําลงไปแลว แลวกรรมนั้นจะตามใหผล 

ทานจึงสอนใหละกรรมชั่ว ระมัดระวังกรรมชั่ว เพราะทําลงไปแลว เปนภัยแกเรา
เอง การทําชั่วก็คือทําลายตัวเราเอง การทําดีก็คือบํารุงสงเสริมตัวเราเอง เมื่อเปนเชนนี้แลว 
ผลก็ไดตางๆ กันไป ไมใชวาไปเกิดลอยๆ พวกตกนรกก็ตกอยางลอยๆ ไมมฝีงมฝีา ไมมี
เหตุมีผล ไมมีสักขพียานแหงการทําของตน แตอยูๆ แลวก็ไปตกนรกเอาเฉยๆ นี่ไมมีใน
คติธรรมของพระพุทธเจาทั้งหลาย ที่สอนไวแลวดวยความถูกตอง ทานสอนไวตามหลัก
ความเปนจริง ใครจะจําไดก็ตามไมไดกต็าม การทําลงไปแลวเปนอันวาทําทั้งดีทั้งชั่ว
เหมือนกันหมด ผูทําจึงตองระมัดระวงัรักษาใหดี  

เราเกิดมาแดนพุทธศาสนานี้นับวาเรามีวาสนามากแลว มีทั้งเพศของพระ มีทั้งเพศ
ของฆราวาสที่อาศัยความรมเย็นจากกันและกัน เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงใหความรมเย็น
แกโลก เชน ชาวบานเขามีพระ พระบวชเขามาในพระพุทธศาสนา พระที่จะใหความรมเย็น
แกโลกตองเปนผูปฏิบัติใหความรมเย็นแกตน ความอบอุนแกตน ดวยการสรางคุณงาม
ความดี เร่ิมตั้งแตศีล สมาธิ ปญญา ขึ้นไปโดยลําดับ นี่คือการสรางความดีแกตน ใหเปน
ความอบอุน อยูที่ไหนกต็าม ศีลก็ด ี สมาธิก็ด ีปญญาก็ด ี จนกระทั่งศรัทธา วิมุตต ิ แลวก็
เรียกวาธรรมเขาไปอีก 



 ๕
ธรรมจะเปนสมถธรรม วิปสสนาธรรม รวมแลวเรียกวา พระธรรมวินัย พระวินัยก็

คือศาสดาองคเอกๆ พระธรรมก็คือศาสดาองคเอก ศาสดาองคเอกทัง้ ๒ ประเภทนี้แล ที่
เปนที่ยึดพึ่งเปนพึ่งตายของพระ ของฆราวาสเรา เฉพาะอยางยิ่งพูดถึงพระ ผูบวชเขามามุง
ตอมรรคผลนิพพานอยางสูงสุด เมือ่บวชเขามาแลวก็ใหตั้งหนาตั้งตารักษาศีลรักษาธรรม
ของตนใหดี ชีวิตจะขาดไปก็ขอใหขาดไป เขาไมมีศีล เขาก็ตายไดเชนเดียวกับเรา เรามีศีล
มีธรรม จะไปกลัวตายดวยการสรางความดีนี้ไดยังไง เราตองตั้งใจปฏิบตัิ 

ศีลมีอยูกับผูใด นั้นแหละคือศาสดาองคเอกอยูกบัองคนั้น ศีลก็คือพระวนิัย พระ
วินัยก็คือองคศาสดา ธรรมก็ตั้งแต สมถธรรม วิปสสนาธรรมขึ้นไป เร่ิมตั้งแต พุทโธ ธมัโม 
สังโฆ เรานํามาบริกรรมเหลานี้เรียกวาธรรมทั้งน้ัน จนเปนผลขึ้นมาใหเกิดความสงบใจ 
จากน้ันก็เปนสมาธิจิตใจแนนหนามั่นคง เปนวิปสสนาทางดานปญญา ความคิดความอาน
แกกลาสามารถ พิจารณาคนสกลกายทั้งตัวเขาตัวเรา รวมแลวคนทั้งโลกธาตุ ในโลก อนิจฺจํ 
ทุกฺขํ อนตฺตา นี้มันมีครบถวน เราพิจารณาสิ่งเหลานี้ใหครบถวน เพราะเรายึดถือส่ิงเหลานี้
เต็มหัวใจเรา 

เมื่อตางคนตางพิจารณาสิ่งเหลานี้ เฉพาะอยางยิ่งดังอปุชฌายทานมอบใหวา เกสา 
โลมา นขา ทันตา ตโจ นี้ละเปนภูเขา หนายิ่งกวาภูเขาทั้งลูกเสียอีก ภูเขาทั้งลูกเขายังทาํลาย
ใหแตกกระจาย เอามาทําประโยชน เชนถนนหนทาง หรือส่ิงตางๆ ไดตามความตองการ 
ใครทําลายไดภูเขา แตภูเขาภูเรานี้ไมมีใครสนใจทําลาย มีแตสงเสริมขึ้นมา ใหสวยใหงาม 
ใหมีความแนนหนามั่นคง อนิจจังเตม็หัวอยูก็ไมไดวาจะเปนจะตายอะไร ประหนึ่งวาไมมี
ปาชา คนหูหนวกตาบอดเปนอยางน้ัน ไมมองอรรถมองธรรม เพราะฉะนั้นทานจึงใหสอน
ส่ิงเหลานี้ใหเปนอุบายของสติปญญา 

สมถธรรม เมื่อจิตยังไมไดรับความสงบ เราจะเจริญกรรมฐาน ๕ คือ เกสา โลมา 
นขา ทันตา ตโจ นี้เปนคําบริกรรม เพื่อเปนสมถธรรม ไดทกุคําไดทกุบท ในเกสา โลมา 
นขา ทันตา ตโจ เมื่อมีจติสงบแลว เราจะนํากรรมฐานทั้ง ๕ คือ เกสา โลมา นขา ทันตา 
ตโจ มาเปนหินลับปญญา เอาเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ นี้ละเปนหินลับปญญา พินิจ
พิจารณากลับไปกลับมา ขางบนขางลาง ดานขวางสถานกลาง ตลอดทั่วถึงในสกลกายของ
เขาของเรา แลวจิตของเราก็จะสวางไสวขึ้นมา อารมณมีเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ เปน
ตน จึงเปนไดทั้งสมถะ เปนไดทั้งวิปสสนา 

ในเบื้องตนก็อาศัยกรรมฐาน ๕ นี้เปนสมถะเครื่องกลอมใจ ใหใจไดอาศัยกรรมฐาน 
๕ นี้ บทใดตามแตเจาของจะชอบใจ พิจารณามันจะซึมซาบไปหมด ทั้ง ๕ อยาง หรือซึม



 ๖
ซาบตลอดทัว่ถึงในสกลกายเรานี้ ก็เปนกรรมฐานดวยกัน ก็ใหพิจารณาสิ่งเหลานี้ไป จนใจ
มีความสงบรมเย็นๆ ไปโดยลําดับ เมื่อรมเย็น จิตมีฐานแหงความสงบ และคอยกาวขึ้นสู
สมาธิ สมควรแกทางดานปญญาแลว ก็เอากรรมฐานทั้ง ๕ นี่ละ เกสา โลมา นขา ทันตา 
ตโจ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ตบั ไต ไสพุง อาหารใหม อาหารเกา เต็ม
สรรพางครางกาย นี้แยกออกมาเปนวิปสสนา คลี่คลายดูใหเห็นชัดเจน 

ส่ิงเหลานี้ในตัวของเรานี้ มีอะไรทีม่ีความสะอาดสวยงาม ที่นาติดพัน นารักใครชอบ
ใจ มันมีตรงไหน ตั้งแตผิวหนังก็ยังมีขี้ไคล เปนเหงื่อเปนขี้ไคล เร่ิมแลวตั้งแตนี้ เขาไปลึก
เทาไรก็ยิ่งมีตั้งแตสวมแตถานของปฏิกูลเต็มตัวมนษุยเรา แลวเอามนุษยนี้อวดใครวา เปน
ความสะอาด เปนคนสะอาด มันเหมือนๆ กันกับสัตวทั้งหลายทั่วๆ ไป แตสัตวทั้งหลายเขา
ยังไมมีความสามารถที่จะคลี่คลายสิ่งเหลานี้ ใหมาเปนประโยชนทางดานสติปญญา เพื่อ
คุณธรรมขั้นสูงขึ้นไปเทานั้น ทานจึงไมไดกลาวถึงสัตว ทานมากลาวถึงผูที่มุงมั่นตอแดน
มรรคผลนิพพาน เชน นักบวชเรา ยกเกสา โลมา นี้ใหเลย  เอานี้ละสนามรบกับกิเลส อยูที่
ตรงนี้ 

เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ นี้ภูเขาลูกใหญโตที่สุด อะไรจะมาทําลายภูเขาลูกนี้
ไมได นอกจากธรรม มีสติปญญาธรรม เปนตนเทานั้น ดวยความเพียรเปนเคร่ืองหนุน 
ความอดความทน ความอุตสาหพยายาม เปนเครื่องหนุนกันๆ มีสติปญญาเปนเครื่องพา
กาวเดินนี้เทานั้น เมื่อคลี่คลายไปหลายครั้งหลายหน ส่ิงเหลานี้ที่เคยเปนอารมณแหงสมถะ 
คือทําใจใหสงบ อิ่มอารมณ ไมแสสายไปแลว ก็นําความสงบนี้ไปทํางานทางดานปญญา 
คลี่คลายดู ขน ผม เล็บ ฟน นี้แหละ แตกอนเราบริกรรมใหเปนความสงบ ทีนี้คลี่คลายสิ่ง
เหลานี้ออกใหเปนทางดานปญญา เอาตั้งแตผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ทะลุ
เขาไปหมด 

ในสกลกายนี้มีอะไรเปนของสวยงาม ไมมอีะไร ที่อยูทีอ่าศัย จะสะอาดสะอานขนาด
ไหน ขัดถกูนัดวยอะไรกต็าม ราค่ําราคาปลูกบานปลูกเรือนหลังหนึ่ง มนัเทาไรราคาของมัน 
เปนกี่ลานกี่รอยลาน เอามาปลูกมาสรางขึ้นแลว เพื่อปาชาผีดบิ เพื่อศพคนเปนนี้ละไปอยูที่
นั่น จะเปนใครที่ไหนไป ตัวของเรานี่ละเปนเจาของบานเจาของเรือน ตัวนี้คือตัวสกปรก 
บานเรือนจะปลูกสรางขึ้นสวยงามขนาดไหน ตกแตงใหดีขนาดไหนก็ไมพนความสกปรก ที่
รางกายตัวสกปรกอันใหญหลวง ปาชาผีดิบ ซากดิบๆ นี้เขาไปคละเคลาทําลาย จึงตองได
ซักไดถู จึงตองไดชะไดลาง ขัดถูกันตลอดเวลา ยนเขามาหารางกายอันนี้ รางกายอันนี้ก็คือ
ซากผีดิบ ตองชะตองลาง ตองอาบตองสรง อยูอยางน้ันตลอด 



 ๗
แมเส้ือผาอะไรที่เขามาเกี่ยวของกับตนก็ตองไดซกัไดฟอกๆ ไดชะไดลาง บานเรือน 

ที่นอน หมอนมุง ถารางกายมนุษยนี้เขาไปเกี่ยวของกับอะไร ส่ิงนั้นจะสะอาดขนาดไหนก็
ตาม กลายเปนของสกปรกไปตามๆ กันหมด ตองถูกชะถกูลาง เหมือนกันกับรางกายตัว
สกปรกนี้แหละ ทานใหพิจารณาอยางน้ี นี่ละการที่จะมาพิจารณาเพื่อจะปลอยวางสิ่งเหลานี้ 
อันเปนภาระอยางหนักอึง้ทีเดียว ภูเขาไมไดหนักเทาภูเรานี่นะ ภูเรานี้หนักมาก แตไมมใีคร
ทําลาย มีพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายเทานั้นเปนผูทําลาย แตกกระจดักระจาย ไมมีชิ้น
ใดตอกัน วาจะเปนสัตวเปนบุคคล เปนเขาเปนเรา เปนหญิงเปนชาย เปนของสดสวย
งดงาม พอจะยึดถือแบกกองทุกขเขามาจากอุปาทานความถือส่ิงเหลานี้ หมดไปโดยลําดับ 

จนกระทั่งส่ิงเหลานี้ขาดไปหมด ผม ขน เล็บ ฟน หนงั เนื้อ นี้ก็เปนธาตุธรรมดา ก็
คือธาตุ ๔ ดนิ น้ํา ลม ไฟ สติปญญาแกกลาสามารถสลัดออกได ไมมีอะไรเหลือภายในใจ 
จิตใจก็ยิ่งสงางามขึ้นเปนลําดับ เร่ิมตนตั้งแตภาวนา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ นี่เปนคํา
บริกรรม จิตมีฐานสงบขึ้นมาแลว กาวเขาสูสมาธิ แนนหนามั่นคงขึ้นไป ทีนี้ก็ออกปญญา 
พิจารณาชะลางส่ิงที่กลาวมาแลวนี้ มันสกปรกอยูตรงไหน สติปญญาผานไดหมด ชะลางได
หมด ไมมนี้ําใดที่จะสะอาดสะอาน มีความสามารถชําระลางส่ิงที่สกปรก คอืกิเลสนี้ได
เหมือนธรรม 

สติธรรม ปญญาธรรม ชะลางเขาไปไดหมด ชะลางเขาไปจนกระทั่งถงึขั้นจิตบริสุทธิ์
พุทโธเต็มดวง กิเลสคือความสกปรกขาดสะบั้นไปจากใจ กลายเปนพุทธะขึ้นมาทั้งดวง นี่
ละทานวาตรัสรูธรรม จากการชะลางดวยกรรมฐานของเราที่รับมาจากอุปชฌายวา เกสา 
โลมา นขา ทันตา ตโจ ใหนําเอามาพินิจพิจารณา ตั้งอกตัง้ใจทํา นี่เราพูดแตเพียงยอๆ ไม
พูดกวางขวาง ทั้งธาตุขนัธและเวล่ําเวลาจะไมอํานวย สําคัญก็คือธาตขุันธ เร่ืองเวล่ําเวลา
อรรถธรรมนั้นพอพูดกันได แตเร่ืองธาตุขันธนี้ออนลงๆ ทุกวัน จึงพูดไดเพียงยอๆ ขอให
ทกุๆ ทาน ไดนําไปประพฤตปิฏิบัติ 

พระเราเทานั้น เปนผูที่จะตักตวงเอามรรคผลนิพพานไดกอนผูอื่นผูใด เพราะ
หนาที่การงานไมมี ประชาชนญาติโยมเขาผูเปนอุปถัมภอปุฏฐาก เล้ียงดูตลอดทั่วถึง ไมมี
อะไรบกพรอง ไมวาที่อยูที่อาศัย สบง จีวร เครื่องใชบริขารทั้งหลายนี้ มีเต็มบานเต็มเมือง 
ศรัทธาผูที่บริจาคก็มีเต็มบานเต็มเมอืง เขาศรัทธาอยากถวาย แตพระไปตีขอมอืเขาไมให
เขาศรัทธา คือดูพระแลวเหมือนเปรตเหมือนผี ไมไดเหมือนพระของศาสดา พระนี้
กลายเปนโจรเปนมารเขามาแลว ปจจุบันนี้เห็นไดอยางชดัเจน บวชเขามาเอาพระเปน



 ๘
ผาเหลือง ไมวาทานวาเรา พูดใหเสมอหนากันไปหมด แมทีสุ่ดผูเทศนก็ตองถูกธรรมะเขก
เหมือนกันนี่ละ เราเอาธรรมะมาเขกมาสับมายํา มาชะมาลาง 

เวลาบวชเขามาแลวแทนที่จะสั่งสมอรรถธรรม ชําระกิเลสใหส้ินไปจากใจ ใจจะเปน
ของสะอาด กลายเปนผูส่ังสม ไดลาภไดยศ สรรเสริญเยินยอ ทั้งๆ ที่พระพุทธเจาทานสอน
ใหเสียสละหมด ผูบวชนี้เปนผูเสียสละ นักเสียสละไมมีใครเกนินักบวช แมที่สุดพระราชา
มหากษัตริย และพระพทุธเจาของเรา พอเสด็จออกทรงผนวช สลัดหมดไมปรากฏเลยวา 
พระพุทธเจาของเรานี้ ยอนเขาไปมคีวามอาลัยอาวรณอยูกับสํานักพระราชวัง หรือความ
เปนพระเจาแผนดิน ตัดหมดไมมอีะไรเหลือ เห็นแตธรรมทั้งแทง ที่เปนธรรมอันประเสริฐ
เลิศเลอในพระทัยเทานั้น จึงตองพยายามไปบําเพ็ญ สละเปนสละตาย 

ลูกใครเมียใคร บริษัทบริวารของใคร ใครจะไมรัก ใครจะไมหวงใย สิทธัตถราช
กุมารทานก็เปนคนเหมือนเรา  ทานมีลูกมีเตา มีหลานมีเหลน มีภรรยาสามีเชนเดียวกับเรา 
ทําไมทานสละได นั่นละหัวใจทานเด็ด ทานเด็ดตอมรรคผลนิพพาน ซึ่งเปนสมบัติอันลนคา
ยิ่งกวาส่ิงทั้งหลายเหลานี้ ซึ่งเต็มไปดวยกฎอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตตฺา อสุภะอสุภัง สวนธรรมอัน
นั้นไมมี ทานมุงตอธรรมนั้น จึงไดอุตสาหพยายามออกไป สละหมด พระสละหมด ศากย
บุตรเปนอยางนั้น ปฏิบัติตนเพื่อละ การยืน การเดิน การนั่ง การนอน มีสติเปนเครื่อง
กํากับรักษา ศีลสมบูรณตลอดเวลา เทากับตามเสด็จพระพุทธเจาอยูตลอดเวลา 

อิริยาบถทั้ง ๔ คือ ยืนเดนินั่งนอน เวนแตหลับเทานั้น เปนผูตามเสด็จพระพุทธเจา
ดวยความมีสติ รักษาศีล รกษาธรรมของตนอยูตลอด ไมใหหางเหินจากนี้ ก็ชื่อวาผูตาม
เสด็จพระพุทธเจา พระพุทธเจาคือใคร ก็คือ พระธรรมและพระวินัย พระธรรมกับพระวินัย
นั้นแล จะเปนศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแลว เมื่อใครเปนผู
ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ทั้งศีลทั้งธรรมใหสมบูรณในจิตใจ ความประพฤติหนาที่การงาน อยู
ในวงของสมณะ ที่จะบํารุงสงเสริมจิตใจของตนใหดีจากหนาที่การงานนั้นๆ  ผูนี้แลเปนผู
ตามเสด็จพระพุทธเจาทุกฝกาว 

พระพุทธเจาไมไดนิพพาน ก็ธรรมวินัยอยูกับเรา นิพพานไปไหน ทานประกาศหรือ
มอบใหแลว วาธรรมและวินัยนั้นแลเปนครูเปนอาจารย ก็คือสมบัติอันลนคานี้แลเปนครู
เปนอาจารย เปนผูจะแนะนําส่ังสอนทานทั้งหลายแทนเราตถาคต เรานี้ก็มีแตรางกระดูก
เหมือนกับทานทั้งหลายน้ันแหละ เอาของวิเศษวิโสอะไร ส่ิงที่วิเศษวิโส เราตถาคตไดมอบ
ใหแลว คือพระธรรมพระวินัย ใหตั้งใจรักษาอยูที่ไหน อยาปลอยวางเรื่องศีลเร่ืองธรรม จะ
เทากับตามเสด็จพระพุทธเจาตลอดเวลา หรือมีพระพุทธเจาติดตัวๆ พทฺุธํ ธมฺมํ สงฺฆํ 



 ๙
สรณํ คจฺฉามิ ติดตัวตลอดเวลา จากการประพฤติปฏิบตัิดีของเรานี่ตางหากนะ เปนผู
ปฏิบัติดี นี้ละ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ แลวจากนั้นก็มรรคผลนิพพาน 

เร่ืองศีล เร่ืองสมาธิ ปญญา วิชชา วิมุตติ จะอยูกับการประพฤตปิฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ของเรา แลวรวมมาศาสดาก็อยูที่ตวัของเรา ตามเสด็จพระพุทธเจาตลอดเวลาดวยความ
ประพฤตดิีงามของเรา จากศีล สมาธิ ปญญา กาวเขาไปๆ เรียกวาตามเสด็จพระพุทธเจา
ดวยความพากเพียร ไมละไมทอไมถอย มีความขยันหมั่นเพียร พระพุทธเจาพาตายๆ 
พระพุทธเจาจะพาสัตวตกนรกมีเราเปนตน เอา ใหตก ศาสดาองคเอกสอนโลกใหตกนรกที่
ไหนมี มีแตกิเลสน่ันละเปนเครื่องหลอกลวงสัตวโลก ใหตกนรกหมกไหมตลอดมา เราเปน
ลูกศิษยตถาคต มีแตชําระลางออกไป 

ทําใหสมชื่อสมนามของพระนะ เราบวชเปนพระเปนศากยบุตรมาแลว เชนเดียวกับ
ศากยบตุรในครั้งพุทธกาล คือลูกตถาคตเหมือนกันหมด ศีล สมาธิ ที่มอบใหลูกใหเตา มา
เปนมรดกอนัเลิศเลอก็เหมือนกันหมด การประพฤติปฏิบตัิของเราใหสมศักดิ์ศรีกบัธรรม
และศีลที่ทานมอบใหแลว อยาเอาความเลอะๆ เทอะๆ ไปคละเคลาไปเหยียบย่ําทําลาย
ศีลธรรม จะกลายเปนพระเลอะๆ เทอะๆ พระกวนบานกวนเมือง พระสกปรก โดยอาศัย
ผาเหลืองคลุมหัว ยิ่งมียศมีลาภขึ้นมาในหัวใจแลวสั่งสมกิเลสขึ้นเรื่อย แทนที่จะสละกิเลส
ทั้งหลาย ส่ังสมธรรมขึ้นมา กลับกลายเปนธรรมไมมอง ธรรมไมเหลียวแล หัวใจไมมีธรรม 
มีตั้งแตความโลภ ราคะตัณหา เต็มอยูในหัวใจ แลวความโกรธใหไดสมใจ ไมไดสมใจใคร
มาขวางไมไดฆาเลยๆ ฆาไมไดจางใหไปฆา เห็นไหมพระสมยัปจจุบันนี้ มี 

เวลานี้พระเปนมหาโจร พระอยูในกลางผาเหลืองน้ีแหละ กลางพุทธศาสนาเปน
ทานเปนเราหรือเปนใคร สอนดวยกนัทั้งหมดอยูเวลานี้ ไมไดสอนวาคนนั้นไมดี คนนี้ไมดี 
ใครทําผิดเปนแบบเดียวกันหมด พระพุทธเจาสอนใหละ เดี๋ยวนี้มันสั่งสมทั้งน้ัน ลาภก็ให
ไดมากกวาเพื่อน ทุกส่ิงทั้งลาภ ยศ สรรเสริญ เยินยอ ใหไดกวาประชาชนเขา ซึ่งเขาไมได
ประกาศตนวาเสียสละ อันนี้ประกาศตนวาเปนนักเสียสละแลว กลับกลายเปนผูส่ังสมสิง่
สกปรกโสมมทั้งหลายนี้เขาสูตัวเสมอๆ ก็เปนพระสกปรก พระทําลายชาติ ทําลายศาสนา 
บานเมืองจะไมมีเหลือ แลวประชาชนญาติโยมเขาจะกราบที่ไหน ไหวลงคอ ไหวไมลง 

จะตั้งเปนขนาดไหน จรวดดาวเทียม หมามันก็ไมไหว อยาวาแตมนุษยจะไหวเลย 
ชั่วก็เห็นกันอยูนี้ เมื่อดแีลวอยูที่ไหน ใครไหวไมไหว ใครนับถือไมนับถือกต็าม ธรรมกับ
เราเปนอันเดียวกันแลวมีความอบอุนตลอดเวลา  ใหยึดขอน้ีใหดี อยาไปเปนบาโลกธรรม 
โลกธรรมคือ มีลาภ มียศ ไดลาภ ไดยศ มีแตเส่ือมเสียไปทั้งน้ัน ไมเกิดประโยชนอะไร อยา



 ๑๐
พากันดีดกันดิ้น ถาหากเปนของดี พระพุทธเจาจะสั่งสอนแลววา ลาภ ยศ สรรเสริญ โลก
ธรรม ๘ เอาเขามาใหเต็มหัวอก มันเผาคนใหตกนรกทั้งเปน นั่น พระพุทธเจาไมไดสอน 
เพราะกลัวศากยบุตรนี้จะตกนรกกันทั้งน้ัน 

ถึงขนาดนั้นมันยังปนลงไป จะไปลงนรก ดวยความโลภมาก ไดลาภ ไดยศ ไดความ
สรรเสริญเยินยอ ปนเกลียวกันไป ลุกล้ีลุกลน ไมมีใครเกินพระที่มีความโลภมาก ไมมองดู
หนาพระพุทธเจาเลย เหยียบหัวพระพุทธเจาไป ดวยการฝาฝนหลักธรรมหลักวินัย ธรรม
วินัยไมสนใจ แตเร่ืองกิเลสเอาไดวันยังค่ํา คืนยังรุงทีเดียว นี่มันเสียมาก พระเรายิ่งเลวลง
ทุกวันนะ ใจเลวลงทุกวันๆ มีแตผาเหลือง ใครจะไปกราบไดลงคองายๆ ถาความประพฤติ
ไมดี ความประพฤตดิีเจาของดอียูแลว ใครจะกราบไมกราบไมสําคัญ ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวา
ธรรมในใจของเรา ที่ประพฤติและส่ังสมอยูทุกวันนี้ อันนี้เปนของเลิศ ไมสนใจกับใครจะมา
สรรเสริญเยินยอประการใด โลกธรรม ๘ เปนสมบัติของโลก สวนธรรมนี้เปนสมบัติของ
สมณะเรา ไดเสียสละโลกธรรม ๘ มาแลว เขามาสั่งสมธรรมของเรา ใหดิบใหดีขึ้นไปโดย
ลําดับ  

ทานกลาวไวตั้งแตกอนวา พระที่ทานไลเขาไปอยูในปา ขณะทีบ่วชเสร็จแลววา รุกฺข
มูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย บรรพชาอุปสมบทแลว 
ใหทานทั้งหลายไปอยูในปา ในเขา ตามถ้ํา เงื้อมผา ปาชา ปารกชัฏ ที่แจง ลอมฟาง อพัโภ
กาส อันเปนที่สะอาด สะดวกสบาย โลงโถง เพื่อประกอบความเพียร ปราศจากสิ่งรบกวน
ทั้งหลาย ขอใหเธอทั้งหลายอุตสาหอยูและบําเพ็ญในสถานที่นั้นตลอดชีวิตเถิด 

ทุกวันนี้บวช พระวาจานี้ก็ติดอปุชฌายมาทุกคน อุปชฌายไมสอนธรรมบทนี้ไมได 
เปนธรรมที่เครงครัดมาก ถูกปลดอปุชฌาย ไมสอนอนุศาสนอันนี้แลวอุปชฌายไมสมบูรณ
แบบ อุปชฌายปลอม ถึงตนไมชอบขนาดไหน โอวาทขอนี้ตองสอนตามพระพุทธเจา ที่
บังคับบัญชาไวแลวใหสอน ก็เปนอยางน้ันเห็นไหม แลวไลเขาในปาในเขา มันอยากไลเขา
บาน หากระดูกหมู กระดูกวัว กระดกูควาย ไลเขาหายศหาลาภ หาความสรรเสริญเยินยอ 
ปนหนาปนหลัง ปนลมปนแลง อรรถธรรมมันไมสนใจ บวชเขามาปนตั้งแตหาโลกหา
สงสาร ความสกปรกโสมม สวมๆ ถานๆ ไปอยางงั้น อรรถธรรมที่เลิศเลอไมมองด ู

นี่ละถาจิตใจต่ําแลว เอาผาเหลืองมาครอบสักรอยผืนมันก็ต่ําอยูอยางงัน้ เอา
ผาเหลืองครอบสวมครอบถาน ครอบมูตรครอบคูถ ก็คอืผาหอมูตรหอคูถ ไมไดเปน
ผาเหลืองหอทองคํานะ เราจะใหเปนผาเหลืองหออะไร เวลานี้หออรรถหอธรรม หอศีล 
สมาธิ ปญญา วิชชา วิมุตติ หอมรรคผลนิพพาน หรือจะหอความโลภ ความโกรธ ราคะ



 ๑๑
ตัณหานั้นเหรอ หอตั้งแตส่ิงที่เปนสวมเปนถาน ที่พระพุทธเจารับสั่งใหเสียสละๆ นั้นเหรอ 
คิดดูซี บรรดากษัตริยในครั้งพุทธกาลเสด็จออกทรงผนวชนี้ไมวาพระองคใด เปนกษตัริย
เปนพระเจาแผนดิน พอสละออกมาบวชแลวไมมองดูเลย สกุลกษตัริยไมทราบวาเปน
อะไรๆ ไมสนใจ มุงตั้งแตอรรถแตธรรม แตมรรคผลนิพพาน จนไดสําเร็จผลวาเปน สรณํ 
คจฺฉามิ ของเรา คือ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ คือทานเหลานี้เอง ทานนักเสียสละ 

เรามันนักส่ังสมจะเขากันไดยังไง พระโอวาทของพระพุทธเจาก็ไมมีความหมาย ไป
มีความหมายแตกิเลสพอกหัวพระไปเสียหมด ขอใหทานทั้งหลายจําใหดีทุกคนๆ พระมา
ปฏิบัติอยูที่ไหนใหตัวเองชุมเย็น ดูซี เห็นใจประชาชนญาติโยมบางซิ เขาบวชไมได เราบวช
ได ตั้งบานตั้งเรือนที่ไหนเขาก็สรางวัดสรางวาขึ้นมา บานนอกบานนาที่ไหน เขาไมไดเบ่ือ
หนายอิดหนาระอาใจกับพระเลย เขาถือเปนหัวใจของเขาเอง ตั้งบานตั้งเรือนที่ไหน เขา
ตองสรางวัดๆ เพราะอะไร เอาไวกราบไหวบูชา เปนขวัญตาขวัญใจ ใหเปนความอบอุนแก
ตัวเอง 

ตื่นขึ้นมาไดไหวพระ เชาก็ไดใสบาตร จะเขาหาพระเจาพระสงฆเมื่อไรกไ็ปได ไป
แลวมีความสงบรมเย็นจากผาเหลือง จากกิริยามารยาท จากการพูดการจาเปนอรรถเปน
ธรรมของทาน ไดธรรมะอันเย็นฉ่ําเขามาสูหัวใจ ไปในบานในเรือนก็มีความสงบรมเย็น นี่
พระใหประโยชนแกโลก ปฺุญกฺเขตฺตํ โลกสฺส คือพระประเภทนี้เอง พระเปนเนื้อนาบุญ
ของโลก ใครเขาไปเปนเนื้อนาบุญออกมา จิตใจชุมเย็นๆ 

นี่ละไปที่ไหนเราเห็นไหม บานไหนมีที่ไหนที่วาไมมีวัด บรรดาชาวพุทธเราไปที่ไหน
มีวัดทั้งนั้นๆ อยูในปาในเขาเขาก็มีวัด อยาวาอยูในบานในเมืองนี้เลย เราผูเปนพระเสียเอง
ทําไมลืมเนื้อลืมตัว มันเสียขนาดไหนกับความมุงหมายของประชาชน ที่เขาหวังพึ่งพระนะ 
พระพึ่งตัวไดแลวยัง ศีลเปนยังไง สมาธิเปนยังไง ปญญาเปนยังไง ตลอดวิมุตติหลุดพน 
มรรคผลนิพพานมีวี่แววบางหรือไม ถายังไมมีวี่แววนี่เนาเฟะนะ ไมเกิดประโยชนอะไร 
พระผาเหลืองคลุมศีรษะเฉยๆ ผาเหลืองเต็มตลาด เอามาจากที่ไหนก็ไดมาหอหัวโลนๆ 
โกนคิ้ว นี้จะโกนจนหนังถลอกหมด ยังเหลือแตกะโหลกศรีษะก็ได แตมนัไมเปนศีลเปน
ธรรม ไมเปนมรรคผลนิพพานขึ้นมา เหมือนผูตั้งใจประพฤตปิฏิบัติศีลธรรมอยางแทจริง
นะ ใหพากันตั้งอกตั้งใจ 

เวลานี้ทางพระของเรา เฉพาะอยางยิง่วงกรรมฐานของเรานี้ จะออนลงๆ แลวนะ มี
ครูบาอาจารยฉุดลากไวๆ ก็ยังพอทาํเนา เฉพาะวัดกรรมฐานนี้รูสึกวามีมากอยู ในปาในเขา 
อยูที่ไหนเฉพาะภาคอีสานนี้มีมากกวาทุกภาค ก็เพราะตนตออันสําคัญรากเหงาอันสําคัญ



 ๑๒
คือ หลวงปูมั่น หลวงปูเสาร ประสิทธิ์ประสาทธรรมะอันเลิศเลอ ใหแกบรรดาลูกศิษย
ทั้งหลาย ไปอบรมประพฤตปิฏิบัติตาม แลวสําเร็จเปนเพชรน้ําหนึ่งๆ ออกมา ครูบา
อาจารยทั้งหลายที่เรากราบไหวอยูทุกวันนี้เปนใครไปวะ ถาไมเปนลูกศิษยหลวงปูมั่น หลวง
ปูเสารเหลานี้จะเปนลูกศิษยของใคร เรากราบอาจารยองคนั้นๆ มีแตเพชรน้ําหนึ่ง จากการ
อบรมของทาน มาจากพอแมครูอาจารยมั่นเรานี่ละ เปนอยางน้ันละ 

เพราะฉะนั้นพระจึงมีมากอยูทางภาคอีสาน เพราะตนลําใหญ โรงงานใหญอยูที่นั่น 
แลวแตกกระจัดกระจายไปทุกภาคนัน้แหละ แตวาตนลําจริงๆ อยูทางภาคอีสาน 
เพราะฉะนั้นทางภาคอีสาน จึงมักมกีรรมฐานมาก เปนเพราะเหตุไร เปนเพราะมีครูบา
อาจารยคอยแนะนําส่ังสอนมากพอประมาณ ที่อื่นๆ ไมคอยมีนะ คือพระกรรมฐานนี้มุงหา
ครูหาอาจารยเทานั้น เมื่อมีครูมีอาจารยอยูที่ไหน ทานจะดนดั้นเขาไปเลย ไมเห็นแกความ
ลําบากยากเย็นเข็ญใจ ครูบาอาจารยอยูที่ไหน ทานจะบึกบึนเขาไปหา เพื่ออรรถเพือ่ธรรม
ใหเปนความรมเย็นแกทางจิตใจ เพราะฉะนั้นกรรมฐานจึงมีมาก อยูในสถานที่มีครูบา
อาจารยใหอรรถใหธรรมไดเปนอยางดี ไมมอียูในที่ไมมีอรรถมีธรรม ถาไมมีอรรถมธีรรม
อยูที่ไหน จะเปนรอยๆ ก็อยางน้ันละ ดีไมดีวัดก็เลยเปนสวมเปนถานไปแลว พระก็เลย
กลายเปนมูตรเปนคูถในสวมในถานไปหมด ใครจะเขาไปกราบ 

วัดหนึ่งๆ วัดเปนสถานที่อยูของผูบาํเพ็ญศีลธรรม เปนผูมีกายวาจาอันสงบ ตัวเอง
เปนผูสงบแลว ใครไปเจอเขาก็มีความยิ้มแยมแจมใส กลางคืนก็นอนดวยหนาชื่นตาบาน มี
ครูบาอาจารย มีพระทานผูมีศีลมีธรรม ไปใหกราบใหไหว มันเย็นไปในหัวใจ เปนอยางน้ัน
นะ ธรรมนี้ใหความรมเย็นไดมาก เพราะฉะนั้นการสรางวัดสรางวาของประชาชนทั้งหลาย 
จึงมอียูทั่วไป แตพระเราที่อยูในวัดในวา อยาใหเปนสรางสวมสรางถานนะ พระไปบรรจุใน
นั้น ก็เปนมูตรเปนคูถเต็มวัดเต็มวา ใหเขาเบื่อหนายทั่วประเทศไทย ดูไมไดนะพระเรา 
ขอใหพากันคิดใหดี 

อยูกับเขาไมไดทําไรทํานา ซื้อถูกขายแพงอะไรก็ตาม ไมมี เขาขวนขวายใหหมด ถา
พูดถงึเร่ืองความสมบูรณพูนผล ใครจะเกินพระ จะกินสักเทาไรกินใหตายก็ได ใชสอยก็
เหมือนกัน เครื่องบํารุงรักษาเต็มหมด กุฏิจะสรางใหหลังสวยๆ งามๆ หอปราสาทบน
สวรรคนี้ยังจะสูไมได ถาจะเอาตามที่เขาขอนะ แตทานผูเปนธรรมแลว ไมมีอะไรเลิศเลอยิ่ง
กวาธรรม นั่นทานเอาตรงนั้น ธรรมอยูที่ไหนอยูได ในรมไมชายเขาอยูได ธรรมมีอยูความ
เลิศเลอมีอยูที่นั่น ทานเอาตรงนั้น ที่ไหนอยูไดหมด ขอใหมีธรรมในใจสบายไปหมด อด
บางอิ่มบางไมสําคัญ ธรรมนี้พาใหอิ่มตลอดเวลา 



 ๑๓
ถาขาดธรรมแลวเปนยังไง สรางกี่ตึกกี่รานกี่ชั้น มันก็ไปครวญครางอยูเหมือนคนไข

ที่ไปอยูในโรงพยาบาล ตึกชั้นสูงขนาดไหนก็ตาม เอาขึ้นไปๆ ครวญครางอยูนั้น อือๆ 
เหมือนเสือถูกปน เปนยังไงถึงเปนอยางน้ัน ก็มันไมเปนสุขอยูที่โรงพยาบาลตึกสูงๆ นั้น 
มันเปนทุกขก็ไมเปนทกุขอยูที่โรงพยาบาลสูงๆ มันเปนทุกขอยูที่ตัวบุคคล คนไปอยูที่ไหน
ความทกุขกอ็ยูที่นั่น ถาหายจากโรคแลวอยูไหนก็อยูไดสบาย เราสรางความสุขใหมีในใจ
ของเรา อยูในปาเขาลําเนาไพร ดังพระพุทธเจาทรงสั่งสอน เปนยังไง รกุขฺมูลเสนาสนํ จืด
ชืดไปหมดแลวเหรอ หรือมีตั้งแตตลาดกระดูกหมู กระดูกวัวหรือ เปนบอแหงมรรคผล
นิพพานของพระสมัยปจจุบันนี้นะ มันเปนยังไง ยศ ลาภ สรรเสริญ เยินยอ เปนบาอยูนี้
เหรอ นี่เปนมรรคเปนผลของพระสมัยปจจุบันหรือ 

เราเปนพระสมัยไหนใหตื่นตัวนะ ถาไมตื่นตัวจะจมไปนะ แลวไมทราบวาใครดิบ
ใครดี เห็นแตผาเหลืองเต็มบานเต็มเมือง แตของดิบของดีทีจ่ะมีผูทรงไวดวยศีลดวยธรรม 
การประพฤติดีประพฤตชิอบ จะไมมแีลวนะเวลานั้น ใหสรางตัวเอง ใครไมสรางใหเราสราง
ตัวเองอยูในใจของเรา อยูที่ไหนก็ดีหมด ถาเราตั้งใจสรางตัวของเราใหดี นี้ละธรรมอยูที่นี ่
ธรรมไมไดจดืไดชืด ธรรมะเปนมัชฌมิาตลอด อยูในทามกลางหัวใจของโลกผูมีความสนใจ
ประพฤตปิฏบิัติธรรม ไมไดอยูทีไ่หน 

มัชฌิมาๆ อยูทามกลางหัวใจของสัตวโลก ผูใดมีความเคารพเลื่อมใส เอา 
ขวนขวายเขามาความดีงาม เชนพระเราตั้งใจประพฤตปิฏิบัติใหเปนพระโดยสมบูรณ อยา
ใหเปนพระขาดบาทขาดตาเต็ง พระ ๓๐ สตางค พระ ๒๐ สตางค พระ ๕๐ สตางค ๖๐ 
สตางคก็ม ี เดี๋ยวนี้ไมมีพระเต็มบาทนะ มันมีแตพระ ๒ สลึงเปนอยางมากนะ อยางหนึ่งมี
แตผาเหลือง ไมมพีระในหัวใจเลย ไมมีศีลมธีรรม ใหกเิลสตัณหากลืนเอาไปหมดไมมี
เหลือ เปนยังไงพระเราลูกศิษยตถาคต ถึงใหกิเลสตัณหากลืนเอาหมด มันไมนาสลดสังเวช
หรือ พวกเราเปนยังไงนั่งอยูเวลานี้นะ ฟงเทศนฟงธรรม 

ตั้งใจปฏิบัตนิะ เวลานี้เขาพรรษา เขาพรรษาคืออยูในขอบเขต แลวปฏิบัติศีลธรรม 
ไมเปนกังวลกับสิ่งใดละใน ๓ เดือนนี้ ใหตั้งหนาตั้งตาภาวนา แตกอนจริงๆ ทานก็ไมมีการ
เขาพรรษา แตก็ไดรับความเดือดรอนจากทางประชาชนญาติโยมเขา โดยที่พระทานก็ไป
ตามภาษาของทานนั่นแหละ ไปที่ไหนทานก็ไป คันนาเขาทานก็เหยียบย่ําไปบาง ก็ทานมี
เทาจะไมใหเหยียบไดยังไง แตหมามันก็เหยียบคันนาเขานะ พระก็เปนคน ทานมีเทาทานก็
เหยียบ คนเขาเดือดรอนเขาวา ถึงเวลาทําไรทํานา ควรจะอยูแลวไมอยูพระ ไปหาเดินโนน
เดินนี้ เหยียบคันไรคันนาเขาแหลกเหลวไปหมด เขาก็รองทุกขบาง 



 ๑๔
บนกันอื้ออาๆ เร่ืองราวกระเทือนถึงพระพุทธเจาวา พระไปหากวนบานกวนเมือง

เขา เหยียบคันไรคันนาเขา เลยจํากัดจําเขี่ย เวลาเขาทําไรทํานาในระยะเวลา ๓ เดือนนี้ ให
พระจําพรรษาอยาไปเทีย่วเพนพานที่อื่น ใหเหยียบทางจงกรมเจาของ อยาไปหาเหยียบคัน
ไรคันนาเขา เหยียบทางจงกรมเอาใหมันเปนเหวใหดูซินะ แลวประชาชนเขาจะมารองทกุข
ไหม ทางจงกรม เขามาฟองก็ใหฟองนะ ถาหากวาเขามาฟองแลว เราจะพาไปทูล
พระพุทธเจา วาพระองคพาเดินจงกรมจนฝาเทาแตกก็ม ี ทางจงกรมเปนเหวดวยความมี
สติสตัง ไมเห็นไดมรรคผลนิพพาน ไปเหยียบแตคันไรคันนาเขาอยางนั้น แลวก็ไปฟอง
พระพุทธเจา จะพาไปเอง 

คันไรคันนาเขาแหลกหมด แตกิเลสตัณหาในใจไมแหลก มีแตสงเสริมขึ้นทุกวันๆ 
มันนาดูไหมพระเรานะ ส่ิงที่มันสงเสริมขึ้นทุกวันคือมูตรคือคถู พวกลาภ ยศ สรรเสรญิ 
เยินยอ เปนบาไปหมดเวลานี้ ผูใหญเทาไรยิ่งเปนบาหนัก ทุกวันนี้เราอยาเขาใจวา ผูใหญจะ
เปนคุณเปนประโยชนแกผูนอยนะ เห็นตอหนาตอตากระเทือนกันทั่วประเทศไทยเรา ไดยศ
ไดลาภสูงขนาดไหนออกนอกลูนอกทาง ไมมแีบบมีฉบับ เอากิเลสตัณหา เอา
ยศถาบรรดาศักดิ์ บาๆ นั่นแหละเขามาติดหัวตนเอง ดินเหนียวติดหัวก็วาตัวมีหงอน ขา
เปนสมุห ขาเปนใบฎกีา ขาเปนปลัด ขาเปนเจาฟาเจาคุณ ขาเปนสมเด็จ 

เปนไหนก็เปนเถอะนะ กเิลสมันจะกลัวที่ไหน มันขี้รดพวกที่ยศสูงๆ นี้ละ มันขี้รด
ตัวนี้ คือชอบมันมันก็ขี้รดเอาละซิ สูงเทาไรยิ่งชอบ มันก็ยิ่งสนุกขี้นะซ ี เกดิประโยชนอะไร
อยางน้ี ของดีหรือส่ิงเหลานี้ พระพทุธเจาสอนใหสลัดปดทิ้งทั้งหมด ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวา
ธรรม ถาลงธรรมในใจมีแลว ตั้งไมตั้งไมสนใจ พุทโธ ธัมโม สังโฆ เปนแทงเดียวกันในใจ 
อยูในหัวใจนี้เต็มสัดเต็มสวนแลว นี่ละธรรมความเลิศ อยูในหัวใจไมอยูทีอ่ื่นที่ใด อยาพา
กันเปนบานะ 

ไปที่ไหนอยาลืมพุทโธ ธมัโม สังโฆ ภายในใจ พระก็ใหอยูตามขั้นภูมิของตน อยูใน
ขั้นบริกรรม เอา อยูใหจรงิใหจัง สติตดิแนบอยาเผลอ สมถะ สมาธิ ปญญา ขึ้นหามรรคผล
นิพพาน ไมนอกเหนือไปจากสติปญญาศรัทธาความเพียรนี้ไปไดเลย ผูนี้แลเปนผูที่จะตั้ง
รากฐาน ตั้งตนขึ้นภายในใจ โดยไมตองใหใครมายกยอปอปนวาเปนชั้นนั้นชั้นนี้ ขอใหเปน
ชั้นภายในใจของตัวเอง กิเลสขาดสะบั้นลงไปแลว ไมมีใครบอกก็รู ส้ินสดุแลว เร่ืองขาศึก
อันใหญหลวง คือขาศึกของกิเลส ตัวสรางวัฏจักรในหัวใจ บัดนี้กิเลสทั้งหลายไดพังลงไป
แลว เหลือแตความบริสุทธิ ์วุสิตํ พฺรหมฺจริยํ กตํ กรณียํ พรหมจรรยคือการรบราฆาฟนกับ
กิเลสตัณหา ตัวเปนมหาภัยและอํานาจใหญหลวงนี้ไดขาดสะบั้นลงไปแลว นี่ละ วุสิต ํ



 ๑๕
พฺรหมฺจริยํ  กิจการทั้งหลายจึงส้ินเสร็จลงในขณะนั้น กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว ควรทําก็
คือการฆากิเลสไดทําไปแลว กิจอื่นที่จะทําใหยิ่งกวานี้ ไมมี นั่นละเปนสรณะของพวกเรา 
ทานทําจนสิ้นเสร็จ 

ทํางานทางธรรมนี้ส้ินเสร็จได งานทางโลกไมมีส้ินเสร็จ ทําเทาไรยิ่งเปนบากันเขาไป 
ถาทําพออยูพอกินธรรมดาคอยยังชั่ว อันนี้มันชิงกันซิ วาชิงดีชิงเดน มันชิงดีอะไรมันชงิบา
กัน ไดเทาไรไมพอๆ ไดเทาไรยิ่งโลภ จนกระทั่งตายทิ้งเปลาๆ ของกองเปนเทาภูเขา วา
เปนสมบัติมันก็มีแตชื่อ เจาของไปจมในนรก โดยไมเคยสนใจในอรรถในธรรมเวลามีชีวิต
อยู สนใจกับสิ่งเหลานั้น วัตถุตางๆ อันนั้นดีอันนี้ดี เขามายกยอนิดหนอย คนนี้เขามั่งเขามี
นะ เขามียศถาบรรดาศักดิ ์ เปนบากับเขาเจาของก็เปนบาไปเรื่อยๆ ตายแลวจมไปเกิด
ประโยชนอะไร 

พิจารณาใหดีนะ นักปฏิบัติทั้งฆราวาส ผูมีกิเลสอยูเต็มตัว เปนผูถูกย่ํายีสีไฟ ถูก
ทรมานเหมือนกัน ใหนําอุบายของธรรมไปแก ไมงั้นไมตกนะ อะไรที่ควรจะพออยูพอกินก็
ใหมีพอบาง ถาพูดอยางนี้มันกระเทือนโลก กระเทือนกิเลสเขา เราจึงไมเคยพูด มองไปตํา
หูตําตาสลดสังเวชก็ดูไปอยางน้ันแหละ สรางน่ีแลวนึกวาจะพอ มันไมพอนะ พอสรางน้ีแลว
ขึ้นอันนี้ ขึ้นอันนั้นอีก จนตายทิ้งเปลาๆ มันนาสลดสังเวช กิเลสหลอกคน หลอกไมใหรูเน้ือ
รูตัว หลอกจนวันตาย ถาไมมีธรรมเขาไปแทรก ไมมีวันมีความสุข 

ใครจะเปนเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ตาม ถาไมมีธรรมแลวจมไปดวยกันทั้งน้ัน ไมมีฝงมี
ฝา ไมมีหลักมีเกณฑ ไมมีที่พึง่พงิองิอาศัยไดเลยถาไมมีธรรม อาศัยสิ่งเหลานี้ตายแลวก็
หมดคา เขาจะเผาไมเผา หรือจะปลอยทิ้งใหแมลงวันตอมอยูห่ึงๆ ก็ไดยากอะไร ไมเห็น
เกิดประโยชนอะไร สมบัติเงินทองขาวของมีมากมีนอยเกิดประโยชนอะไร ก็เสกสรรปนยอ
กันไปอยางนั้นเวลามีชีวิตอยูนี้เทานั้น พอตายแลวก็หมดทา ถาไมมธีรรมในใจ ไมมเีงื่อน
ตอนะ ขาดสะบั้นไปเลย สมบัติภายนอกที่เราไดมาเปนสมบัติของเรา เราพูดไมไดตําหนิ 
ใหรูภายนอกภายในเทานั้นเอง ใหรูความพอดิบพอดีใหมีบาง 

กิเลสมันไมเคยมีละไอความพอดิบพอดี น้ําลนฝง น้ํากิเลสตัณหานี้ลนไปเลย ทาน
บอกวา นตฺถิ ตณฺหาสมา นที แมน้ําเสมอดวยตัณหาไมมี คือแมน้ํามหาสมุทรทะเลมันมีฝง 
แตแมน้ําแหงตัณหานี้ไมมีฝง ทวมไปไดหมดเลย อันนี้แมน้ําคือตัณหา ความอยากความหิว
โหยไมมีเมืองพอนี้จมไปเลย ถาไมมอีรรถมีธรรมภายในใจยับยั้งตัวไมได ถามีอรรถมธีรรม
ยับยั้งได ดังที่ธรรมสุดยอดที่แสดงมาตะกี้นี้วา วุสิตํ พฺรหมฺจริยํ ทานทํางานมาตั้งแตลมลุก
คลุกคลาน เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ เอากันจนเต็มเหนี่ยวๆ จนถึงขั้นนี้แลว วุสิตํ 



 ๑๖
พฺรหมฺจริยํ งานสิ้นเสร็จแลว นั่นเห็นไหม วุสิตํ พฺรหมฺจริยํ พรหมจรรยไดอยูจบแลว งาน
ในวัฏวนทั้งหลายนี้ วิวัฏฏจักรตีขาดสะบั้นไปหมดแลว ไมมีงานอะไรเหลือ นั่นละถึงแลว
พระนิพพาน ไมตองทําอะไร นิพพานๆ คือเที่ยงทีสุ่ด หรือธรรมธาตุอยูกับทานผูสําเร็จงาน
การฆากิเลสใหขาดสะบั้นลงไปจากใจ ไมมีอะไรเขามากีดขวางจิตใจ 

จึงขอใหทานทั้งหลายตั้งอกตัง้ใจปฏบิัตินะพระเรา พระนี้ตัง้ใจมาประพฤติปฏิบัต ิ
มองอยามองตั้งแตส่ิงภายนอก อยาเปนบากับโลกกับสงสารเขา อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดี มันเปน
โลกไปหมดแลวนะพระกรรมฐานเรานี้ ใหมองหัวใจตัวเองซิมันเผลอหรือไมเผลอ กเิลสเขา
เหยียบย่ําทําลายหัวใจเปนฟนเปนไฟนั้นนะ คือขาศึกหรือคืออะไร หรือมหาคุณหรือนั่น ดู
ตัวนั้นซิ สติจับเขาไปมันกรู็ ปญญาพิจารณาเขาไป เดินจงกรมนั่งสมาธิเปนหนาที่ของเรา 
ภาวนาการชําระกิเลสเปนหนาที่ของพระโดยตรง มันหายไปหมดจากพระกรรมฐานเรา 
แลวมันหายไปไหน หายไปหากิเลสตัวเปนบากับโลกกับสงสารเขานั้นแหละ ใหรูเนื้อรูตัวนะ 
ตั้งอกตั้งใจ 

เดี๋ยวนี้จิตมันเปนโลกไปหมดแลวนะ มันไมไดเปนธรรมเปนกรรมฐาน ไปที่ไหน
ทางจงกรมมนัจะไมมีแลวนะเวลานี้ มันจะมีแตทางเขาบานเขาเมือง เขาตลาดลาดเล เขา
เสาะแสวงหานั้นหานี้ เขากวนบานกวนเมืองไปแลวนะทางของพระนะ ทางจงกรมของพระ
จะไมม ี ทางจงกรมคอืทางแกกิเลสเพื่อความสงบรมเย็นมันไมมีแลวนะ จะไมม ี มีบางก็
นิดๆ หนอยๆ ไอทางกวนบานกวนเมืองเต็มบานเต็มเมืองเวลานี้ เขามองเห็นพระเขาไม
อยากดูพระนะ โอ มาแลว จะมาขอ ๕ ขอ ๑๐ ขอ ๑๐๐ ขอ ๑๐๐๐ พอเผนไดเขาเผนหนี
เลย เขาเบื่อพระ แตเขาไมกลาพูด เขากลัวบาป 

ตัวเราใหรูบางนะ เราน่ีคือตัวเปรตตัวผี รบกวนชาวบานชาวเมืองไมรูจักประมาณ 
พอเห็นหนาก็ อาตมากาํลังสรางน้ันนะโยม กําลังสรางน้ี เราอยากจะพูดใหเต็มยัน ใหถึง
กิเลสตัวมันหยาบๆ สรางหาพอหาแมมึงอะไร พระพุทธเจาไมพาสรางส่ิงเหลานี้นะ พา
สรางมรรคสรางผล ศีล สมาธิ ปญญา นี้ตางหาก วาอยางน้ี ไมหยาบ พูดน้ําหนักใหเทากัน
ใหถึงกัน เราไมไดหมายถึงสวนหยาบ หมายถึงนํ้าหนักใหมันถึงกัน ไมงัน้มันไมถึง เอามัน
ลงไปซินะฆากิเลส กิเลสหนักเราตองหนัก ความเพียรตองหนกั ฟดกันลง หมัดหนึ่งไมพอ
สองหมัดตีเขาไป เอาใหกิเลสมันหงายหมาทีซิ เราไปไหนเห็นแตพระหงายหมา หงายลง
เส่ือลงหมอน หลับครอกๆ แครกๆ มีแตพวกหงายหมา หงายกับธรรมไมม ี

เอาละการเทศนาวาการก็เห็นวาสมควรแกธาตุแกขนัธ แกกาลเวลา ใหพากันตั้งอก
ตั้งใจ วันนี้เปนวันเขาพรรษา ใหตั้งอกตั้งใจนะ วาจะจบยังจบไมได เร่ืองยงัม ีการทําขอวัตร



 ๑๗
ปฏิบัติในพรรษานี้บิณฑบาตรับเฉพาะของในบาตร พอเขาถึงเขตวัดแลวก็งด ธุดงคขอน้ีรับ
บิณฑบาตที่เขามาใสนอกเขตนอกแดน ถึงเขตแดนแลวหยุด แลวฉันมื้อเดียว เราฉันมื้อ
เดียวอยูแลว ใหฉันในบาตรๆ อยาใหไดเห็นนะ เราไปในวัดในวาไปที่ตางๆ เห็นพระ
กรรมฐานเรา ไปรวมฉันดวยกัน นี้ดจูริงๆ นะดคูน ดูพระนั่นละมาก ประชาชนไมตองดูมัน
ก็รูแลว ทีนี้ดูพระอกี เฉพาะอยางยิง่พระพวกกรรมฐานเราเปนยังไง ไปดู การขบการฉัน
เปนยังไง ตาสอดแทรกดหูมด ใครไมรูวาดูนะ ดูจนตับนูน ใหมันชัดเสียบาง 

วันนี้เปดเสียบาง พวกพระเรานี้ไปบิณฑบาตมาขบมาฉัน เปนบากับลิ้นกับปาก กับ
ทองกับอาหารการกิน ลืมธรรมไปหมด ในกิริยาอาการของการขบการฉัน จนเกิดความสลด
สังเวช มันเปนบาขนาดนี้เชียวเหรอ พระนี่เห็นแกล้ินแกปาก เห็นแกทอง เห็นแกอาหาร
การกินยิ่งกวาธรรม ดูลักษณะเวลานั้นไมมองดธูรรมเลย มองดตูั้งแตอาหารการกิน สลด
สังเวชนะ เออ ฉันลงไปกเ็อาชอนฟาดลงไป ฉันลงไปเปนแบบขุนนางเขาอีกนะ ฉันในบาตร
นี้แลวยังไมแลว เอาชอนตักลงไปในบาตร ซดกึกๆ โอย ยิ่งหนักเขาไป สลดสังเวชนะ 
กรรมฐานฉันชอนในบาตร มันดูไดหรือ 

ขอพดูใหฟงวา พอแมครูจารยพูด เราฝงกึ๊กใจเราตั้งแตบัดนั้นจนกระทั่งปานนี้ไม
เคยฉันชอนนะ นอกจากเวลาเฒาแกชรามานี้ก็ทําไปบาง อยางที่เราขอรองพอแมครูจารย 
ทานก็ทําใหบาง แตใครอยาไปตําหนิทาน ทุกส่ิงทุกอยางทานตักตวงมาเต็มหัวใจ เปนมรรค
ผลนิพพานลนโลกแลว ทานพูดใหฟงวา พระกรรมฐานเรานี้นะ ทานสอนพระนะ เวลาฉัน
จังหันนี้ ฉันในบาตร ขอใหรูใหเห็นความเปนภัย อยาเห็นตั้งแตอาหารนั้นดี อาหารนี้ดี 
ตะกละตะกลามใชไมได ฉันในบาตรก็ใหฉันดวยสติปญญา ใหเห็นคุณคาของธรรม อยาไป
เห็นคุณตั้งแตอาหารการกิน นั้นมันคือโทษ คอืความนอนใจ 

แลวการฉันในบาตร ยังเอาชอนตักในบาตร ฉันซดโกกๆ เขาอยางน้ี โอย เราเปน
แลวทานวางั้น มันสะเทือนใจเจาของ พระธรรมทานวาอยางนั้น ภาวนาอยูนี่เวลาไปฉันใน
บาตร ก็เห็นเพื่อนฝูงฉนั ซดในบาตรมาตําตาเรา สะดุดหัวใจเรา เออ ฉันนี้ก็ฉนัพอยัง
อัตภาพใหเปนไป ไมไดฉันเพื่อยศเพื่อลาภ เพื่อสรรเสริญเยินยอ แบบโลกๆ ลาๆ ฉันโก
ฉันเกอยางน้ัน ฉันพอยังอัตภาพใหเปนไป แลวจําเปนอะไรจะตองเอาชอนไปตักลงใน
บาตร รวมในบาตร พิจารณาดูของปฏิกูลน้ันแลว เราจะหาชอนมาประดับอะไรอีก นี่เห็น
พระทานฉันชอน ซดโกกๆ พระกรรมฐานเรานี้ ลืมตัวขนาดไหน ทานไปเห็นแลว ทานบอก
สลดสังเวช ทานวางั้น ทานไมเคยฉันเลย นั่นเห็นไหมละ 



 ๑๘
เราก็ดูตั้งแตไปอยูทีแรก ไมเห็นทานฉันชอนเลย พอทานวาอยางน้ันถึงหัวใจตั้งแต

วันนั้นมา ไมเอา ฉันชอนในบาตร ซดโกกๆ ใหทานทั้งหลายจําเอานะ การพูดมานี้พูดสอน
คน เอาใหมันหนักๆ กวานี้ ไมใชพูดสอนหมานะ พระเรา ผูสอนก็ไมใชหมา ผูฟงก็เปนคน
เปนพระไมใชหมา คนสอนคน พระสอนพระ ขอใหฟงอรรถธรรมของพระพุทธเจาที่นํามา
สอน ธรรมนี้เปนธรรมที่คูควรแกเราผูเปนนักบวชเพื่อมรรคผลนิพพานจะฟงใหถงึใจ นําไป
ประพฤตปิฏบิัติใหถึงจิตถึงใจ ตักตวงเอามรรคผลนิพพานเขาสูใจ ไปทีไ่หนโลกวิทู รูแจง
โลกหมดเลย 

เอาละเทศนวันนี้ก็เห็นวาสมควรแกกาลเวลา บรรดาประชาชนทั้งหลายก็มาฟง
เทศนกันมากวันนี้ ใหนําไปประพฤตปิฏิบัติ เทศนสอนพระสอนคน คนมีกิเลสถูกบีบบี้สีไฟ
จากกิเลสดวยกัน เอาอาวุธคือธรรมนี้นําไปแกไขดัดแปลงตนเอง เราจะไดมีความสุขความ
เจริญตามขั้นตามภมูิของเรา เอาละการแสดงธรรม ก็เห็นวาสมควรแกกาลเวลา ขอความ
สวัสดีจงมีแกพี่นองทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ  
พูดทายเทศน 

เหนื่อยเทศนไปเทศนมา มันเนนเขาเร่ือยก็เลยเหนื่อย ธรรมะยังไมพอนะในวันนี้ 
แตธาตุขันธมันไมอํานวยแลว ธาตุขันธออนลงจะไปไมไดเลยหยุด ธรรมะที่จะมาสอนนี้ ยัง
ไมทั่วถึง ใหสมกับวานานๆ มาประชุมทีหนึ่ง แตธาตุขันธมันไมอํานวยซิ 

ไปอยูกับพอแมครูจารยมั่นเรานี้ โอ อํานาจแหงธรรมนี้สําคัญมาก เปนเคร่ืองดึงดดู
จิตใจของผูไปศึกษาอบรมกับทานไดเปนอยางด ี นิพพานเหมือนอยูชั่วเอื้อมๆ อยูกับทาน
นะ ดูพระองคไหนๆ กด็ี มีทานเปนหัวหนา เปนรมโพธิ์รมไทรอันใหญหลวง บรรดาพระ
เณรทั้งหลายที่มุงหนาตออรรถตอธรรมอยางยิ่งไปอยูกับทาน มององคไหนนี้เหมือนผาพับ
ไวๆ นี่เรากเ็คยพูดใหหมูเพื่อนฟง เราไปทีแรก ไปแลวก็ดูพระดูเณร เณรไมมีละ ดูแตพระ 
กับทาน ทานไมรับมากนะ ๘ องค ๙ องค เปนอยางมาก นีเ่รียกวาทานรับมากที่สุดในสมัย
นั้น มาแกนี้มันก็จําเปน ไหลเขามาทางนั้น ไหลเขามา ก็มากกวานั้นอีก 

แตกอนทานอยูองคเดียว สององค พระที่อยูกับทาน ๑ องคอยูกับทาน นอกนั้นไล
ออกไปอยูขางนอก ทานไมใหมาอยูใกลทาน นี่ทานอาจารยฝนเลาใหฟงดวย สําหรับทานก็
เลาบางยิบๆ แย็บๆ ไมละเอียดทั่วถงึ แตทานอาจารยฝนเลานี้แหม ละเอียดมากทีเดียว 
ทานเลาละเอียดมาก เพราะควรที่จะไดละเอียด ถาทานพูดเฉพาะทานเอง มาพูดนี้ โลกของ
เขามันก็มีสมมุติ สมมตุิจะแยงไปกนิกันหมด หาวาทานโอทานอวด เขาใจไหมละ ทานก็
กลัวโลกจะเปนภัย ทานก็ไมพูดเสีย แตทานอาจารยฝนมาพูดนี่ซิมันนาฟง 



 ๑๙
ไปอยูกับทาน โอย เอาจริงๆ นะ เรียกวาเต็มรอยเปอรเซ็นต ความรูของทานภายใน

ใจรอยเปอรเซ็นต ทานนําออกใชแกผูปฏิบัติใกลชิดกับทาน ไปนั่งคุยกันที่ไหน นั่นนะฟงซ ิ
ลงไปทาน้ําหรือแองน้ํา อยูในภูในเขา มี ๒ องค ๓ องค บางทีก็มพีระอยูทางอื่นมีแหงละ
องค ๒ องค ทีนี้เวลาไปคุยกันในทาน้ําทานวา ไปอาบน้ําในแองหินอะไร เร่ืองราวอะไรๆ นี่ 
คิดวาจะไปเที่ยวทางโนน ปรึกษากันเรื่องไปเที่ยว อันนี้ที่เร็วมากที่สุดเลย รวดเร็วมาก ไหน 
พอขึ้นไปนะ ไหน จะไปเที่ยวที่ไหน เอาแลวนะ คือถาไมดีทานก็บอกไมดี สูที่นี่ไมได ทาน
บอกเลย ทางนั้นไมตองพูดอะไร พูดกันกระซิบกระซาบกันอยูในเหวโนน ทานนั่งอยูนี้ ทาน
ไดยินแลว ดีอะไรสูนี้ไมได ทานวาอยางน้ัน 

อะไรพูดที่ไหนถาไมควร ทานจะบอกทันที โดยเราไมไดพูดอะไรกับทาน วางั้นนะ 
เพียงกระซิบกระซาบกันบาง คิดจะไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้ เอาละคอยฟง พอไปนีก้็เปร้ียง
แลว นั่นเห็นไหม ตาทิพยก็มี หูทิพยก็มี อยางทีพ่วกเขาวาทานเปนเสือเย็น นั่นก็เขาพูดอยู
ในบานเขา เกงไหม อาจารยมหาทองสุกนี่ละไป คูเปนคูตายกัน ไป นี่ทานมหา เรามาวาจะ
มาพักที่นี่เห็นวาสะดวกสบายกับพวกมูเซอเขา เห็นวาเปนที่สะดวกสบาย แตทําไมเขาถึง
เปนอยางน้ี เขายังไมเคยเห็นพระก็เห็นใจเขา ฟงซิ กลางคืนเขาประชุมกนั มี ๔-๕ หลังคา
เรือนประชุมกัน นี่เสือเย็นมาอยูที่นี่แลว ๒ ตัว ไมไดวาพระ ๒ องค ๓ องค มีเสือเย็นมาอยู
นี้ ๒ ตัว เราตองระมดัระวังนะ 

เสือเย็นหมายถึงวา พระที่เปนภัยเปนอันตรายตอบานของเขา ความหมายวาอยาง
นั้น แลวก็บอกกับบานของเขาเองนัน่ละ ทานอยูในปา ทานจะไปสนใจอะไรพูดกับเขา พอ
ตื่นขึ้นมา นี่ทานมหา เราก็ตั้งใจวาจะอยูที่นี่สะดวกสบาย ไมไดเปนกงัวลกับผูใดๆ อันนี้
เร่ืองก็เกิดแลว ถาเราไปจากที่นี่ พวกนี้ตายแลวจะเปนสัตวเปนเสือไปหมด เวลานี้เขากําลัง
ยกโทษเราอยางแรง เขาไมพอใจใหไปอยูที่นั่น เสือเย็นมาอยูที่นี่ หามไมใหผูหญิงไปแถว
นั้น สวนผูชายใหไปดูลาดเลา เสือเย็นนี้ทําอะไรกันอยู ใหไปดู จัดคนไปดูวันละสามคนๆ 
ไปดูกไ็มมอีะไร 

จอมโงกับจอมปราชญ จอมปราชญก็คือทาน จอมโงก็คือเขาเอง ไปดกู็ดูอาปาก
อยางน้ีใชไหมละ ไปดูจอมปราชญ เวลาเขาไปทานไมสนใจนะ เพราะรูเต็มหัวใจแลววาเขา
กําลังถือเราวาเปนภัย พดูอะไรเขาจะถือเปนภัยหมด จะแสดงออกไมได แนะทานระวัง
หมด คือแสดงอะไรออกไปนี้เขาจะถือวาเปนภัย เวลานี้เขาไมถือเปนคุณ เขาถือเปนศัตรู
ของเขา เอา ทนไปทานมหา สงสารพวกนี้ อยูๆ เขาก็จะตกนรก บอกตรงๆ เลย ถาหากวา
เราไปเสียตามความเคียดแคนของเขานี้ ตายแลวจะไปเปนสัตวเปนเสือ ไปตกนรก ใหทน



 ๒๐
เอานะ ทนเอาเขาจะมีวันฟน ฟงซิ ตอนนี้เขากําลังทรุดลงมาก เราตองชวยฟนเขา ดวยการ
ทนอยูเอาอยางน้ีแหละ ไปบิณฑบาตไดอะไรเขาใหอะไรก็ทนเอา ฉันเอา ไดเทาไรก็ฉัน
เทานั้นแหละ แตบิณฑบาตเขาก็ใหอยูแหละ พอไดฉันก็เอาทานวา 

พอตอนบายตอนเย็นเขาก็มา ทานกท็ําหนาที่ของทาน สถานที่อยู กลด แขวนกลด 
ใบไมเขาเรียกใบอะไร ใบกุงใบพวงอะไรที่มันรวงหลนลงมา ทานเอามาเย็บมุง ไมได
ทําลายตนไมนะ ทานก็ทําของทานอยางน้ัน ที่นี่เขาก็มาดูทกุวันๆ ทานพูดเองนะ เราจึงพูด
ไดเต็มปากของเรา เวลาทานมีโอกาส ทานไมไดตัง้หนาตั้งตาจะพูดเรื่องเขานะ คือพูดไปๆ 
มันผานไป ในปาในเขา ในที่นั่นที่นี่ มันก็เลยไปสัมผัสพวกนี้ ทีนี้พอตอนเย็นเขาก็ใหคน
ของเขาละมาดู วันละ ๓ คน ผูชาย ผูหญิงเขาหามขาดไมใหไป เพราะเสือเย็นนี้เปน
อันตรายมาก เขาก็มาดูๆ 

ทานอยูนานพอสมควร ทีนี้หัวหนาเขาก็ถาม เปนยังไง ผูไปดูเสือเย็น ๒ ตัวนั้นนะ 
เขาไมไดวาพระนะ เสือเย็น ๒ ตัว ไปดูเสือเย็น ๒ ตัวนี้เปนยังไง คือเวลาทานอยู เวลาเขา
มาเขาก็เซอๆ มาตามประสาของเขา ทานก็เดินจงกรมของทานไมมองใคร บางทีก็นั่ง บางที
ก็เดินจงกรม ไมสนใจ ไมพดู เพราะพิษมันคอยแตจะออกอยูตลอดพวกนั้น ทานจะแสดง
อาการอะไรไมได มันจะแสลงหัวใจเขา ขนาดนั้นทานบอก รักษาหัวใจคนทานวางั้นนะ 
เพราะทานรูอยูตลอดทางนูนคิดยังไง 

ที่นี่ดูไปนานเขาๆ หัวหนาก็เลยถาม มันคงจะมคีนหนึ่ง คนนั้นคงจะเคียดแคนมาก 
แตมันไมอาจพูดเฉยๆ พอไดโอกาสแลวก็พูดในวันนั้นเวลานั้น เปนยังไง พวกเจาไปดูเสือ
เย็น ๒ ตัวนั้นไดผลอยางไรบาง ไปดูมาแลวเปนยังไง คอืจัดใหไปดูทกุวันๆ ไปดูเหตกุารณ
เสือเย็น มันจะเคลื่อนไหวไปกินวัวกินควายที่ไหน มากินตับกินปอดประชาชน พวกขมุ
มูเซอตับไหนบาง ความหมายวาอยางน้ัน ทีนี้คนหนึ่งมันคงจะเคียดแคนมาก มันก็ผาง
ออกมาเลยอยางรุนแรง แลวเปนยังไงไปดูเสือเยน็ จะเปนยังไง มันก็วาอยางน้ีแหละ พูด
อยางแรงๆ เลย ในวงบานของมัน เสือเย็นทานจะเปนอะไร ขึ้นทานนะ ก็เราเสียเองจะไป
ตกนรก 

เขาก็รูนรกเหมือนกันนะ ทานวา เขาก็รูนรกเหมือนกัน ดไีมดีพวกเราจะตกนรก
หมดนะ ไปดูทีไรทานสนใจกับเราเมื่อไร ทานเดินของทาน นั่งก็หลับหูหลับตานิ่ง แลวคน
จะเปนภัยตอโลกตอสังคมจะเปนอยางน้ันเหรอ ทานไมไดสนใจกับเราเลย แลวจะมีแงไหน
วาจะเปนภัยตอพวกเรา ไปเห็นทานนั่งหลับตาเฉย ไมพูดไมคุยกับเราเสียดวย เหมือนไมมี



 ๒๑
คน ไปหาทานก็เหมือนไมมีคน ทานไมสนใจ เขาบอกอาจารยมหาทองสุกแบบเดียวกัน 
เพราะทานรูไวหมด นี่ละรูภายใน นั่นละทานเกง พอแมครูจารยเวลาทานออกใชภายใน 

ที่นี่กลับมาก็พูดอยางน้ันละ ไปทีไรกเ็ห็นทานอยูอยางน้ัน กริิยาของเสือเย็นจะเปน
อยางน้ีเหรอ เปนไปไมได ไมใชเสือเย็น ดีไมดีพวกเราจะตกนรก เปนยังไงไปถามทาน
ดูซินะ คนนี้แหละคนที่พดูบงๆ มันโมโหละทา ไปถามทานดซูินะ มาเพราะเหตุผลกลไก
อะไร มันก็ไดเร่ืองไดราว นี่ไปดูเฉยๆ ดีไมดีตกนรกนะ เออ เขาก็รูนรกเหมือนกัน ทานวา 
ถาอยางน้ันก็เอาอยางน้ีละ ใหไปถามดู มาถาม 

นี่ละที่นี่จอมปราชญจะสอนจอมโง กําลังจะตกนรกอยูนั่น เขาก็มาหาจริงๆ มาหาก็
อยางจอมโง มาหาจอมปราชญวาอยางนั้นเถอะ ดทูั้งนอกทั้งใน เปนยังไงตุเจา สบายดีเหรอ 
สบายดีอยูทานก็วางั้น ทานพูดเฉพาะคําๆ เมื่อยังไมถึงโอกาส ธรรมทานเปดไวหมดแลว 
ทานเตรียมพรอมไวแลว นั่นละจอมปราชญ เวลาโงแสดงใหโงที่สุด มาอยูนี้เปนยังไง
สบายดีหรือ สบายดีอยู แลวตุเจามานี้ทําอะไร เดินกลับไปกลับมานั่นแหละ เดินหาอะไร 
แลวที่นั่งหลับตาอยูนั่น นั่งหาอะไร 

ทีนี้ไดโอกาสแลวนะ นั่งหาพทุโธ พุทโธหาย นั่นเห็นไหม ขึ้นแลวนะ พุทโธเปนยังไง 
เขาก็สนใจละซิ พุทโธเปนอยางน้ันๆ มันสวางไสวเปนดวงๆ ทานเอาแคนี้กอน เปนดวง
ยังไง จะเปนขึ้นที่นี่ แตเดี๋ยวนี้เรายังหาไมเจอ หากอยูที่นี่ละ ใกลชิดกับเรานี้แหละทานวา 
กําลังหา จะใหเจอพุทโธ เขาก็ยิ่งสนใจละที่นี่ ที่วามาจับพิรุธเราหายแลวนะ เขาสนใจ ทางนี้
ไดโอกาสก็สอน พทุโธๆ เปนยังไง โอย พทุโธเปนดวงใสสวางกระจางแจงภายในใจ ถา
ปรากฏวาเราไปเจอก็จะเจอที่ใจนั้นแหละ อยาไปหาที่ไหน ใหหาที่ใจ ทานก็ใหพุทโธ 

ตุเจายี่ หัวหนาบานเขา ไปทําไดเห็นกอนเพื่อนนะ พอไปทําตามที่วา คือพวกนี้ถาวา
ตรงมันตรงจริงๆ ซื่อก็ซือ่จริงๆ เซอก็เซอจริงๆ บอกยังไงมนัก็เชื่ออยางนั้น มันก็ไปทํา ตุ
เจายี่ขึ้นเปนผลกอนเพื่อน พอไปทําจิตมันลงจริงๆ ดังทานสอนนั่นละ ทานก็เห็นนิสัยของ
เขาทานถึงอตุสาหอยู ที่นี่พอสวางจาขึ้นมานี้ จิตพุงไปหาเสือเย็นเลย หาเสือเย็นคือพอแม
ครูจารยมั่นตัวหัวหนาเสือเย็น มี ๒ องค พุงไปทีไ่หนไดสวางจาครอบหมดเลย โถ เสือเย็น
ยังไง สลดสังเวช นี่จิตมันไปเห็นนะ มันไมไดเปนเสือเย็น สวางครอบไปหมดโลกธาตุ เสือ
เย็นทําไมเปนอยางน้ี โหย ไมใชพวกเราจะจมไปหมดนะ ตกนรก ไมใชเสือเย็นนะนี่ ผูวิเศษ
ขึ้นเลยที่นี่ เขาบอกวาผูวิเศษ 

แตองคอื่นเขาไมถาม ไมพูด พูดองคเดียว อาจารยมหาทองสุกเขายังไมถาม แต
เวลาเขาถามก็นาฟงเหมือนกัน เวลาเขาตอบนะ ถามเขาละซิ มันก็ดื้อปาก อยางหลวงตาบัว



 ๒๒
นี้จะถามแนๆ  ทานก็ตองถาม แกพูดถงึเร่ืองน้ีกอน วาจิตของตุเจาหลวงนี้ สวางครอบไป
หมดเลย มนัเสือเย็นอะไรอยางน้ัน ของวิเศษวิโส เห็นแลวๆ ประกาศบอกกันเลย พอเขา
มาหาทาน ทานก็สอนะที่นี่ นั่นเห็นไหมละ ทีนี้ทานสอนเต็มเม็ดเต็มหนวยหมด ตางคนตาง
ไปทํา โหย ที่นี่ไอทีอ่ยูนั้นเหมือนที่อยูของสัตวนัน่แหละ เขามาทําใหหมด ทัง้ทําทั้งตําหนิ 
ไอนี้ก็เหมือนโรงหมูโรงวัว เหมือนสัตวนอนอยูอยางไรก็นอน นั่งอยูอยางไรก็นั่ง ทั้งตาํหนิ
ทั้งทําใหนะ เขามาทําใหดีเรียบเลย ตําหนิแลวก็ทําใหดี ทานก็บอก โอ ก็อยูไปอยางน้ัน
แหละ ทานก็วาอยางน้ัน ทีนี้เรียบหมดเลยนะ ลงหมดบานเลย 

ตุเจายี่มันรูจริงๆ นะ รูใจ มันรูกระทั่งสัตวมันมาเลาใหทานฟง สัตวพวกหมูมากิน 
มันไปเห็นกระทั่งหมู กนิอยูในสวนมันในไรมัน หมูปานะ มากินเผือกมนัในไรมัน มันก็เพง
ไฟเผาเอา มันมาเลาใหฟง เพงไฟเผา หมูก็เลยขี้ทะลักออก มันเลาตรงๆ คนอยางน้ีนะ 
ตรงไปตรงมา หมูขี้ทะลักออกเลย คือมันกินอะไรนั่นแลว เราก็เพงไฟเผามัน ตัวตุเจายี่นะ 
แกเพงเผานี่ขี้ทะลักออกเลย ตอนเชาไปดู ไปดกู็เห็นจริงๆ เชื่อแลวเชื่อความรูนั่นนะ แต
ตอนเชาเอาพยานอีกทีนงึ ไปดู ไปดกู็เปนจริงๆ ขี้ราดไปตามนั้น เลยมาเลาใหทานฟง อูย 
อยาทําอยางน้ันนะ ทานสั่งสอนเลย อยาไปทําอยางน้ันไมไดนะ ทานวาตกนรกนะ 

นรกเขากลัวอยูนะ อยาไปทําอยางน้ัน เขากินก็ใหเขากินเสีย ปลอยใหเขากิน เขาไม
มีที่กินเขากม็าหากินตามประสาของเขา เขาไมมีเจตนารายกับผูใดแหละ เขาหากินตาม
ประสาของสัตว เรามีปญญากวาเขา เขาจะมากินกก็ิน อันไหนที่เราจะกินก็รีบเก็บมาไวเสีย 
ไอไหนที่ควรจะใหเขากินก็ใหเขากินไป สงสารเขาอะไรก็วาไป คนมีความสงสารตายไปแลว
ขึ้นสวรรค แนะ ทานสอนอยางน้ันนะ คนไปทําลายเขานี้ ตายแลวตกนรก 

นี่เห็นไหมจอมปราชญเวลาออกออกไดทุกแงทุกมมุ ลงหมดบานเลย ทีนี้อะไรดี
หมดทุกอยาง ลงกนัหมดทั้งบานเลย ตุเจายี่มันรูจริงๆ ดูจนกระทั่งจิตใจของใคร มันรูหมด 
มันบอกตรงๆ อยางน้ีนะ มันพูดอยางนี้ละพวกนี ้มันซื่อมันเซออะไรก็แลวแต มันเห็นหมด
จิตใจของใคร เศราหมองผองใสยังไงเห็นหมด แตจิตตุเจาหลวงน้ี โอย ครอบโลกธาตุ จา
ไปหมดเลย มันวางั้น นี่ละลงกันหมดเลย 

ทีนี้ก็เอาอีกนะ พอเขาลงเรียบรอยแลว ก็พอดีทานเจาคุณธรรมเจดีย ไปนิมนตทาน
อาจารยมั่น มาวัดโพธิสมภรณ มาอุดรฯ นี่ละเร่ืองราวมัน ที่นี่จะมาลาเขา เขาไมยอมใหมา 
แหมเหมือนเด็กนะวางั้น นี่ก็ทุกขแสนสาหัสเหมือนกัน เขานั่งเฝาหมด เขามีกี่บานหลังคา
เรือน มาหมด เด็ก ผูใหญ มาลาเขาแลว เขาแตกบานมาเลย เขามาทํากระตอบใหอยู ใหนั่ง
ฉันจังหันก็ม ีที่พักก็มีเรียบรอยแลว ทีนี้เวลาจะไป ลาเขาละที่นี่ เขาแตกมาทั้งบานเลย เขา



 ๒๓
ไมใหไป เขาวาอยางน้ีเลย เฮาจะเผาเองเผาตุเจานะ ไฟเฮาก็มีวาอยางน้ีนะ เขาบอกไฟเฮาก็
มี เฮาจะเผาเอง เอาดีนะ แลวก็เถียงกันอยูนั่นละ ทานก็พูดมีเหตุมีผลใหเขาฟงหลาย
อยางๆ เออ ตุเจาอูนี่ก็นาฟงนะ เออ ใหทานไปเสีย ใหทานไป 

พอไปเขาก็จออยู พอเตรียมของลง ตัง้แตฉันจังหันแลวจนบาย ไมตกลงกนั พอตก
ลงแลว พอทานเอาบริขารอะไรตออะไร เขาก็ขนบริขาร ไปๆ ลากเอาจีวรกลับมา เฮาบฮื้อ
ไป ลากกลับคืนมาที่เกา มาสอนอีกของเกานั่นแหละ พูดพอเขาลงใจแลว เออ ใหทานไป
เสีย ครั้นไปอีกก็จออกี พอไปก็ไปลากกลับมาอีก ไมยอมใหไป เหมือนเด็ก รองหมรองไห
ไมยอมใหไป เอาเสียจนบายถึงไดออก ทานวา นี่ละเวลาเขาไดติด แลวติดจริงๆ รองหม
รองไหทั้งบานเลย ทานเลาใหฟงถึงเร่ืองพวกทีต่าํหนิทานวาเปนเสือเย็น เราพูดอะไรมาหา
เสือเย็น ลืมแลวนะ 

นี่ทานเลาเองนะ มันถงึชัดเจน อะไรทานเลาเองแมนยํา จากนั้นมาก็เลยไมกลับไป
จริงๆ พอมาทางอุดรฯ นีเ้ลยไปสกลฯ ก็ไปเสียที่สกลฯ เลยไมกลับไปอีก เสียดายนะสงสาร
เขา ที่เขารองหมรองไห ไมวาผูใหญผูนอย รองหมรองไหกนัทั้งบานเลย เวลาเขาไดติดได
พันแลว โอย เอาจริงๆ นะ ลงไปนี้กีค่รั้งกี่หนไมนับ พอลงไปนี่ฮึบ ลากทานกลับคืนมาอีก 
เฮาบฮื้อไป ทานก็อนุโลมผอนผันสั้นยาว เขาก็ลงใจ เอาอีก เอาใหทานไปเสีย พอไปกรุ็มรอ 
พอไปก็ฮึบเอาอีกอยูอยางน้ัน กวาจะไดไปตั้งบายทานวา นี่ละเขาลงใจ 

ตุเจายี่รูจริงๆ รูใจคน รูจริงๆ คนนี้ละเปนตัวตั้งตัวตีอยูในบานนั้น ลงหมดทั้งบาน
เลย จิตใจใครเห็นหมด ตั้งแตสัตวอยูในปาแกก็ยังเห็น คิดดูซ ิ ใจคนนี้เปนยังไงเห็นหมด 
ใจใครเศราหมอง ใจใครมืด ใจใครสวาง เห็นหมด นั่น แกเกงขนาดนั้น ตุเจายี่เปน
ผูใหญบานเขา หัวหนาเรียกตุเจายี่ เปนยังไงที่นี่ ก็มีเทานี้ละมัง พดูอะไรกห็มดแลว หมดไส
หมดพุงแลว ไมมีอะไรเหลือแลว 

วันนี้ก็วันอธิษฐานพรรษา ใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติ ขอวัตรปฏิบัติใหเครงครัด ใหมี
ศาสดา ธรรมวินัยประจําตนตลอดเวลา ไปที่ไหนใหมีศาสดาติดตัวๆ อยาไปเพนๆ พานๆ 
ใชไมไดนะ ใหมีธรรมมีวินัย มีสติติดตัว เทากับตามเสด็จพระพุทธเจาตลอดเวลา ศาสดา
อยูที่หัวใจ มีสติมีความพากเพียรนะ ไมอยูที่ไหน อยูที่นี่ เวลาจาขึ้นก็ขึ้นที่นี่เลย ถาม
พระพุทธเจาที่ตรงไหนวางั้น ถามไมไดเลย มันเปนน้ํามหาวิมุตติ มหานิพพานอยาง
เดียวกันหมด ถามตรงไหนเปนอันเดียวกันหมด พระพุทธเจามีกี่องคถามหาอะไรนั่น เวลา
มันจาขึ้นมาแลวเปนอยางนั้น เวลามันมืดมันไมเห็นนี่ เวลาจาขึ้นมาแลว น้ํามหาวิมุตติมหา
นิพพาน กวางแคบขนาดไหน พระพทุธเจามีกีอ่งค ถามหาอะไร มันเปนอันเดียวกันหมด 



 ๒๔
นั่นถึงขั้นที่ไมตองถาม ไมตองถาม พุทธะทัง้หลายที่วาเปนรูปรางเปนอันหนึ่ง แต

ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ มันเปนน้ํามหาวิมุตติ มหานิพพานเหมือนกันหมดเลย พากันจําเอานะ 
ตั้งใจปฏิบัต ิ เอาละพอ เอา พากันกราบเสีย ตั้งใจปฏิบัติ อยาใหมีเร่ืองมีราว วัดนี้ตั้งแต
สรางวัดมา ไมเคยมีเร่ืองมีราวนะ ดูหัวใจมันกระดิกพลิกแพลงไปทางไหน มันผิดไปที่ใจ ตี
อันนี้ปบมันระงับทันทีเลย ถาสงไปตามมันแลว ไปใหญนะ เอาละ เอากราบเสีย 
 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

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

