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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

บังคับเราใสธรรม 
กอนจังหัน 

พระ ๓๗ ไมใชเลนนะ ตางชาติมีกี่องคเราไมไดนับ ประเทศไหนบางจําไมได 
เต็มอยูนี้ไมเคยขาด คือรับเทาที่พอรับได ไมงั้นจะมีแตสวนฝรั่งเต็ม ไมเปนวัดเปนสวน
ฝร่ังไปเลย เราแยกสวนแบงสวนใหสม่ําเสมอกัน เมืองไทยเปนเมืองเจาของนี่กถ็ูก เปน
เมืองใหญอยูสําหรับพุทธศาสนาก็ไมผิด ตองแยกโนนแยกนี้ แบงใหเมืองโนนบางเมือง
น้ีบาง 

หาอะไรหาแตของดีๆ หาของดีๆ อะไรมันหายากวางั้นเลย หาพระนี่หายากมาก
นะ ของดีอนันั้นก็ดีอันนี้ก็ดีมีอยูทั่วๆ ไป แตหาพระที่ดีๆ ทรงมรรคทรงผลดวยการ
ปฏิบัติถูกตองตามหลักธรรมหลักวินัยพระพุทธเจานี้หายากมากนะ มีแตชุยๆ เต็มบาน
เต็มเมืองเตม็วัดเต็มวาจนจะดูไมได มันเลยเฟอไป ส่ิงทัง้หลายเฟอไมเปนโทษ พระ
เฟอนี่เปนโทษ เปนโทษตอสวนรวมมากทีเดียวไมใชเร่ืองเล็กนอย ใหพากนัตั้งใจปฏิบัติ
ตัวใหดี อยาเปนพระเฟอในวัดปาบานตาดนี่นะ 

ความเลอะๆ เทอะๆ ความเผลอความไผลอะไรเหลานี้เฟอทัง้น้ันนะ ตองมีการ
ตั้งทาตั้งทางตลอดเวลา กิเลสเผลอใหมันไมไดนะ พอเผลอปบหงายเลยๆ มันตอย
เอาๆ อะไรจะแหลมคมยิ่งกวากิเลส ไมอยางน้ันมันครองวัฏจักรไมได กิเลสมันฝงอยู
ในจิต คําวากิเลสคือตัวเปนภัย หลอกก็อยูในนั้น ทําใหเพลิดใหเพลินอยูในนั้น อยูใน
กิเลส ทําใหเปนความทุกขมหันตทุกขจมไปเลยก็คือกิเลสอยูในหวัใจ ทีนี้ธรรมซึ่งเปน
คูแขงหรือคูแกไขดดัแปลงหรือชําระลางกัน เรียกวาธรรม มีอยูที่ใจดวยกัน 

ใครที่จะมาคนพบมารูเร่ืองเหลานี้ได มีศาสดาองคเดียวเทานั้น ในสามโลกธาตุ
หาคูแขงมาซิไมมี เพราะฉะนั้นพุทธศาสนานี้จึงเกิดไดทีละองคๆ พระพทุธเจาอุบัติได
เพียงพระองคเดียว เพราะอุบัติยากแสนยากทีเดียว นี่ละส่ิงที่ยากอันหนึ่ง พระพุทธเจา 
กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท การอบุัติขึ้นแหงพระพุทธเจานี้ยากแสนยาก ไมใชเร่ือง
เล็กนอย การผุดขึ้นของกิเลสแตละคนๆ นี้เต็มบานเต็มเมืองเต็มวัฏวน จึงเต็มไปดวย
กองทุกขซึ่งเปนผลของกเิลส 

ผูที่จะฝนตัวใหเปนคนดิบคนดี ใหมีความสุขๆ จนกระทั่งบรมสุขนี้ตองฝนกัน 
ไมฝนไมได จะแบบสุกเอาเผากินๆ นี้แบบลอยลม ฆราวาสก็ลอยลม แบบสุกเอาเผา
กินๆ เรียกวาปฏิบัติตนตอหนาที่การงานเพื่อการครองชพีของตนไมมีหลักมีเกณฑ 
อะไรๆ ก็สุกเอาเผากินๆ เล่ือนลอยทั้งหมดเลยใชไมไดนะ ตองใหมีหลักมีเกณฑ การ



 ๒

ปฏิบัติหนาที่การงาน การทํามาหาเลี้ยงชีพ ตองมหีลักมีเกณฑ มีสวนไดสวนเสีย มีสวน
เก็บสวนจาย ไมใชเฟอๆ ไปหมด อะไรงายๆ นิดเดียวๆ ความงายละมันสรางกองทุกข
ใหคน จึงพากันพิจารณาใหด ี

ยนเขามาหาการปฏิบัติธรรม ผูปฏิบัติคือพระตองเปนผูเขมงวดกวดขัน มีสติ
สตังระมัดระวังตลอดเวลา นี่ก็เผลอไมไดอกีเหมือนกัน เร่ืองความชั่วมันคอย
ตลอดเวลานะ ไหลปบออกแลวๆ ความดีนี้หาไดยากในเวลาที่ตั้งตัวยังไมได ครั้นเวลา
เสริมเขาไปๆ ดวยการทําความดีนี้มีกําลังมากแลว ทีนี้ก็แบบเดียวกันอีกแหละ ไหลไป
เลยเหมือนกันความดี มีแตความดีๆ ทวมทนๆ กิเลสพงัๆ มแีกกันไดเชนเดียวกัน 

เร่ืองกิเลสเวลามีกําลังมันไหลมันเผาหัวใจสัตวโลก เวลาธรรมมีกําลังก็เผากิเลส 
เอาดูในหัวใจของนักปฏบิัติ ผูไมปฏิบัติจะเอาคําพูดอยางน้ีมาพูดไมไดนะ ผูปฏิบัติเอา
จริงเอาจังจะไดเห็นเหตุการณบนเวทีระหวางกิเลสกับธรรมฟดกันบนหัวใจ แลวจะได
นํามาพูดไดหมด กิเลสก็ดี ธรรมกด็ี เปดโลงไปหมดทั่วแดนโลกธาตุคือพระพทุธเจา 
เขาอยูในจุดใหญคือมหาเหตุไดแกดวงใจ เมื่อไดเขาสูจุดนั้นแลวจะรูทั้งดีทั้งชั่วครอบ
แดนโลกธาตุรูหมด ดังพระพุทธเจาที่วา โลกวิทู ทรงรูแจงหมดนั่นแหละ 

ใหตั้งใจปฏิบัติทุกองค พระในวัดนี้เราใหโอกาสตลอดเวลา งานการอะไรๆ ก็
ตามเราจะไมใหมายุงกบังานจิตตภาวนาของพระเลย ใหเปนหลักเปนเกณฑตลอดเวลา 
งานอื่นหากมีความจําเปนก็ขอรองกนับางชั่วระยะกาล จากน้ันก็ปลอยใหทําความ
พากเพียรเปนอิสระตลอดเวลา เพื่อแกกิเลสซึ่งเปนความชั่วชาลามกทั้งหลายประจําวัฏ
จักร ไมมวีันมีคืนนะกิเลส ทุกขครองหัวใจสัตวโลกเพราะกิเลสน้ีไมมวีันคืนปเดือน 
หมุนตลอดๆ เหมือนมดไตขอบดงน่ันละ ตองไดเอากันอยางหนักไมเชนนั้นจะไมได
เร่ืองไดราวนะ เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

(เขาดูเว็บไซตหลวงตาอยูที่อเมริกา แลวสงเงินมาทําบุญหาพันบาทครับ) ดูไหน
ก็ดูไปเถอะ นี่เราจวนจะตายแลวเราเปดออกใหชัดเจน ธรรมที่เราแสดงทั้งหมดทกุขัน้
เปนที่แนใจตลอด ไมมผีิดมีพลาดเลย ออกจากจิตที่ถกูตองสมบูรณเต็มที่แลว จากการ
ขวนขวายแทบเปนแทบตายมาตลอดเวลา ที่ขึ้นเวทีจริงๆ ก็เปนเวลา ๙ ปเต็ม พอออก
จากการเรียนเสร็จแลวก็เขาหาพอแมครูจารยมั่นดวยความตั้งใจจริงๆ ตั้งแตเรียน
หนังสืออยูกอ็านหนังสือ อานถึงพระนิพพาน แตสวนยอยมันไปแบงกินอยูงั้นละ สวน
ใหญเชื่อๆ สวนยอยไปแบงกิน นิพพานมีหรือไมมีนา นั่นเห็นไหมมันแบงกัน นี่ละอาน
ในตํารับตําราเมื่อไมเจอความจริงในหัวใจมันไมไดหายสงสัย 
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สวนใหญหลักใหญเชื่อมรรคผลนิพพาน แตยังมีขอปลีกยอยที่มันมาแบงกินอยู 
จะมีจริงๆ หรือไมมีนา นี่เรียนไปๆ จนลงใจวาขอใหมีครูบาอาจารยองคใดก็ตาม หรือ
ทานผูใดก็ตาม มาแสดงหลักความจริงแหงมรรคผลนิพพานใหฟงโดยถูกตองแลว เรา
จะมอบกายถวายตัวตอครูบาอาจารยหรือทานผูนั้น จากนั้นเราก็จะทุมใหเต็มกําลัง
ความสามารถของเรา นี่ละออกจากภาคปริยัติแลวก็กาวเขาถึงพอแมครูจารยมั่นเลย 
เหมือนวาเรดารทานจับไวหมดเลย ธรรมะนี้แผดพุงๆ เลย เราไมลืม สดๆ รอนๆ นะ 

พอเราเขาไป ทานมาอะไร ขึ้นเลยนะ ทานมาหามรรคผลนิพพานเหรอ ทานวางี้ 
สดๆ รอนๆ ในหัวใจเรา ตนไมภูเขาดินฟาอากาศไมใชกิเลสไมใชมรรคผลนิพพาน ทั่ว
โลกธาตุนี้ไมใชกิเลสไมใชมรรคผลนิพพาน กิเลสแทธรรมแท มรรคผลนิพพานแทอยูที่
ใจ ลงตรงนี้เลย ทานก็ใสเปรี้ยงๆ ลงที่ใจ ทานอยาไปกังวลกับสิ่งใด มีกิเลสเทานั้นเปน
ขาศึกตอธรรม ปดธรรมไวไมใหรูใหเห็น ธรรมมีอยูในใจแตกิเลสปดบังเอาไวใหมองไม
เห็น เอา ทานเปดออกดวยจิตตภาวนา วางี้เลย อยางอื่นเปดไมได นั่นฟงซิเด็ดไหมพอ
แมครูจารยมั่น เอา เปดดวยจิตตภาวนา อยางอื่นเปดไมได นั่นฟงซินะ อยางอื่นเปด
ไมได ก็เขากันกับพระพทุธเจาตรัสรูธรรมดวยจิตตภาวนา อานาปานสติ นั่น บรรดา
พระสงฆสาวกที่เปนสรณะของพวกเรา สรณํ คจฺฉามิ เปดดวยจิตตภาวนาทั้งน้ันเลย 
ทานชี้ลงนี้หาที่คานไมไดเลย 

เอาใหเต็มเหนี่ยว จิตตภาวนาจะเปดใหเห็นทั้งกิเลสและธรรมอยูในหัวใจอัน
เดียวกัน จากน้ันทานก็แยกออกไป ทานก็นับวาเรียนมาไดพอสมควรถึงขนาดเปนมหา 
อยาวาผมประมาทปริยัตทิี่เรียนมานะ ขอใหยกบชูาไวเสียกอน เวลานี้ปริยัติที่ทานเรียน
มานั้นยังไมเกิดประโยชน ถาไปเกีย่วของกับปริยัติแลวจะเขามาคละเคลากันระหวาง
ปริยัติกับปฏิบัติ เตะถีบยันกันอยูนั้นจะกาวไมออก ทานวาอยางนั้น เพราะฉะนั้นใหทาน
พักไวเสียกอนทางปริยัติที่เรียนมามากนอย ใหเนนหนักทางดานปฏิบัติคือจิตตภาวนา 
เอานี้ใหหนัก ทานวางั้น เมื่อธรรมชาติอันนี้ออกรับกันแลว ปริยัติกับปฏิบัติจะวิ่ง
ประสานกันเอาไวไมอยู นี่เราก็ไมลืม ถึงขั้นที่ปริยัติกับปฏิบัติจะวิ่งประสานกันแลว
เอาไวไมอยู จะวิ่งประสานกันทันที ทานวางั้นเราไมลืม ทานเนนหนักๆ ลงจี้ลงตรงนี้ๆ 
จนเปนที่ลงใจ 

คือคําวาสงสัยมรรคผลนิพพานแตกอนที่เปนมา แมกิเลสมีในหัวใจก็ตาม หมด
สงสัยเลยเร่ืองมรรคผลนิพพาน เพราะอํานาจแหงธรรมของทานชะลางออกหมด พวก
ปลีกพวกยอยมันมาแบงกินเรื่องมรรคผลนิพพานวามีหรือไมมีนา ธรรมะของทานชะ
ลางออกหมด เหลือแตความเชื่อเต็มรอยเปอรเซ็นตในฐานะของคนมีกิเลส ทีนี้เอาละ
ทุมเลย นั่นละตั้งแตบัดนั้นมา เราเรียนใหพี่นองทั้งหลายทราบ เราเปนนิสัยที่จริงจัง
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มาก ผาดโผนดวย ถาไมลงแลวไมลง ถาไดลงแลวทุมเลยเทียว เพราะฉะนั้นจึงไดถกได
เถียงกับพอแมครูจารยมั่น 

บรรดาลูกศิษยลูกหาที่มจีํานวนมากมาย เราถามยอนหลัง บรรดาลูกศิษยของ
ทานมีจํานวนมากมาย มีองคไหนที่โตวาทีกันเหมือนแชมเปยนกับพอแมครูจารย บอก
ไมมีองคไหน มีองคเดยีวเทานี้คือเรา ที่มีอันนี้คือวามันหาความจริง ถาหากวามันคา
ราคาซังมันลงไมถนดั ถายังไมลงก็เอากันอยูตรงนั้น พอลงแลวทุมเลยๆ เพราะฉะนั้น
จึงตองถกตองเถียงกับทาน ถกเถียงหาความจริง พอลงเตม็เม็ดเต็มหนวยทุมหมดเลย 
นี่ฟงทานแลวลงหมดเลย จากน้ันมาก็ทุมตลอดเลยละที่นี่ 

ก็ดีจะวามีนิสัยอยูบางก็ไมผิด ออกปฏิบัตินี้ไปคนเดียวเทานั้น พอแมครูจารย
มั่นเสริมเสียดวย ทานก็ไมเคยเสริมใคร แตสําหรับเราทานเสริมตลอด ทานวาจะไปกี่
องค วาไปองคเดียว ทานขึ้นทันทีเลย เออ ทานมหาใหไปองคเดียว ใครอยาไปยุงทาน
นะ ทานชี้อยางขาด มือสายไป เพราะพระเณรนั่งฟงอยูนั้น ใครอยาไปยุงทานนะ เอาให
ดีนะ บางทีทานพูดหยอกเลน เอาใหดีนะ ทานรูนิสัยอันนี้นิสัยบาบ่ิน นิสัยผาดโผนโจน
ทะยาน เพราะฉะนั้นการถกเถียงโตตอบกับทานนี้ทานพอใจนะ มันเอาจริงเอาจังวางั้น
เถอะ หาหลักความจริง พอลงทานตรงไหนแลวทุมเลยๆ 

ออกปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหนวยเปนเวลา ๙ ป นี้เรียกวาเอาอยางหนัก เร่ืองเขา
ติดคุกตดิตะรางอยามาพูดนะ ไปจักตอกเหลาตอกวันหนึ่งได ๔ เสน ๕ เสนพอฆาเวล่ํา
เวลาใหหมดไปแลวจะไดออกจากเรือนจํา เขาไมไดทกุข เปนแตเพียงวาขาดความ
เคารพนับถือ สังคมเขาไมยอมรับเทานั้นเอง แตถาหากวาเราเขาไปติดคกุติดตะรางแลว
แกกิเลสไดเชนเดียวกับเราทําความเพียรแกกเิลสแลว เราจะสมัครไปติดคุกตดิตะราง 
ใครจะวาอะไรก็ตามขอใหแกกิเลสไดเชนเดียวกัน คือมันหนักมากกวาตดิคุกติดตะราง 
อันนี้หนักดวยน้ําใจของเราเองไมมีใครมาบีบบังคับเรา เราบังคับเราใสธรรม หนักมาก
ขนาดไหนถึงเฉียดสลบก็มี แตไมมถีอยเพราะเปนดวยน้ําใจเองเรื่อยมาแหละ ไดผล
เร่ือยๆ มา 

เรียกวาทุกขลําบากมากที่สุดตั้งแตวนัออกปฏิบัติ เพราะลงใจทุกอยางแลววา
มรรคผลนิพพานตั้งสงางามใหเห็นใหชมตลอดเวลาแลว จากธรรมของพอแมครูจารย
มั่น เอา เอื้อมมอืใส ปนขึ้นใส เมื่อเปนเชนนั้นมันก็ปนใหญเลย ฟดกนัเต็มเหนี่ยวๆ 
ดวยความเชื่อแนแลววามรรคผลนิพพานมี เราจะเอามรรคผลนิพพานใหได ยังไงก็ตอง
ได ไมไดตองตายเขาวาเลย มีตายกบัไดเทานั้น ดวยเหตุนี้เองความเพียรมันจึงออน
ไมได ออนไมไดเลยเทียว เนนหนัก เปนความทุกขความทรมาน ตั้งแตวันกาวขึ้นสูเวที
จะไดพิจารณาเจาของวา ทอแทออนแอในทางความพากเพียรที่ตรงไหนไมมี มีแต
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ขยะๆ โหย อยางน้ันมันก็ทําไดๆ เวลาอายุแกเขามายอนหลังเขาไปหาความเพียรของ
เรา ที่กําลังสมบุกสมบันกับกิเลสกับธรรมฟดกันบนหัวใจน้ัน จนขยะๆ เหมือนกัน ทีจ่ะ
คิดยอนหลังวาตรงนั้นๆ เราออนแอไมมีเลย มีแตพุงๆ เลย นั่นละเมื่อปฏิบัติตามทาน
สอนแลว การสอนก็พอแมครูจารยมั่น ทานเปนอะไร ไมใชเปนพระอรหันตทานจะเปน
อะไร รอยเปอรเซ็นตเลยเชียว เราลงใจแลวดวยธรรมจากทาน 

ทีนี้เมื่อลงใจแลวมันก็ทุมของมันเต็มกําลังความสามารถนั่นแหละ เร่ือยมาๆ ผล
จึงคอยปรากฏขึ้นมาๆ จนกระทั่งรวมยอดแลวไมไดคิดไดอานเลยวาจะไดส่ังสอนผูคน
ถึงขนาดนี้ มันก็เปนไปแลวเวลานี้ เปนมาสักกี่ปนี้แลว ทีแรกก็สอนพระในวงปฏิบัติ
ดวยกัน สอนพระนี้มีแตธรรมะเด็ดๆ เผ็ดๆ รอนๆ เรียกวาแกงหมอเล็กหมอจิ๋วๆ 
พุงๆ เลย จากน้ันก็ออกเกี่ยวของกับประชาชน จนกระทั่งถงึการชวยชาติบานเมือง 
ธรรมะออกทุกประเภท สวนมากจะเปนแกงหมอใหญ หมอเล็กออกเพียงเล็กนอย 
นอกจากมพีระที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆ เขามาเกี่ยวของแลว 
ธรรมะประเภทแกงหมอเล็กหมอจิ๋วจะออกเปนกาลเปนเวลาเทานั้น เร่ือยมาจนกระทั่ง
ปานนี้ 

เราก็ไมเคยคิดเคยคาด วาจะไดส่ังสอนพี่นองทั้งหลายเต็มกําลังความสามารถ
ของเรา จนขนาดวัยถึงเพียงนี้แลว มันก็ไดเปนไปแลวจะใหวาไง มันจะเปนตามนิสัย
วาสนาหรืออะไรก็แลวแตจะพิจารณา สําหรับเจตนาเดิมเราไมมีที่จะไปหาสั่งสอนใคร
ตอใครๆ ไมมี มันหากเปนไปดวยเหตุการณของมันมาเกี่ยวโยงๆ เร่ือยจนกระทั่งได
เกี่ยวของทั่วชาติ ศาสนาเลยมารวมอยูกับเรา ถาพูดถงึเร่ืองชาติใครออกสนาม เร่ือง
ชาติสนามของชาติใครออกสนามอยางโจงแจง หรือจะพูดวาอยางอาจหาญชาญชัย
เหมือนอีตาบัวไมมี ถาพูดถึงเร่ืองศาสนาก็เอา คานตรงไหนขัดตรงไหนใครจะออก
สนามอยางโจงแจงอาจหาญชาญชัยเหมือนหลวงตาบัว เราอยากจะพูดวาไมม ี

เพราะที่เราออกทัง้ทางโลกและทางธรรม ออกดวยอรรถดวยธรรม ไมไดออก
ดวยความดนเดาเกาหมัด ออกดวยความสัตยความจริงทุกอยาง ผิดถกูประการใดวา
ตามเหตุตามผลแหงความผิดความถูกของธรรมที่แสดงไวแลว เพราะฉะนั้นจึงพูดได
เต็มเม็ดเต็มหนวยทั้งทางโลกทางธรรมตลอดมาจนกระทั่งถงึทุกวันนี้ นี่เอาธรรมออก
แสดง ธรรมในหัวใจพิจารณาเรียบรอยแลววาถูกตองอยูตามปรกติของธรรมแลว 
แสดงออกกถ็ูกตอง เมื่อถูกตองแลวจะสะทานหวั่นไหวกับอะไร มีอะไรเหนือธรรมไมมี 
มีแตธรรมเทานั้นคือความถูกตองดีงาม โลกยอมรับกันทั่วสามแดนโลกธาตุ ยอมรบัวา
ธรรมเทานั้นพอ หมอบเลยทั้งนั้น 
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ธรรมประเภทนี้เราก็นําออกมาสั่งสอนโลก เราเองก็ไมเคยสะทกสะทานวาจะผิด
ไป การแสดงทกุอยางจงึออกดวยความจริงจังถูกตองดีงาม จะวาอาจหาญมันก็เลยไป
แลว วากลาวากลัวมันไมมีในหัวใจ มีแตความจริงเต็มหัวใจลวนๆ แสดงออกตามหลัก
ความจริงเร่ือยมาจนกระทั่งถงึทุกวันนี้ มีเมตตาธรรมครอบตลอด เมตตาธรรมนี้ไม
ปราศจากนะ ครอบอยูตลอดเวลา เพราะฉะนั้นการไปมาที่ไหนเฒาแกขนาดนี้แลวจึงไม
อยูนะ หวงที่นั่นหวงที่นี่ ชวยที่นั่นที่นี่ดวยอํานาจความเมตตา นี่ละที่เราอุตสาหพยายาม
อยูมาจนกระทั่งถงึทุกวันนี้ 

สําหรับเราเองบอกตรงๆ เลย เราพอทุกอยางแลว ไมเอาอะไรเลย ปลอยหมด
สามแดนโลกธาตุขึ้นชือ่วาสมมุติหมดโดยสิ้นเชิง ไมมีในหัวใจเลย มีตั้งแตความเมตตา
ครอบโลกธาตุนี้เทานั้น ไปที่ไหนเคลื่อนยายไปไหนไปดวยความเมตตาๆ ไมไดไปดวย
หวังอะไรทั้งนั้น หมด เร่ืองหวังหมดเรียบรอยแลว หวังหมดโดยสมบูรณไมมีอะไรหวัง 
หมด จะหวังอะไรกไ็มม ี เพราะความพอแลว พอนั้นเปนพออยางเลิศเลอ ไมไดพอ
ธรรมดาเหมือนเรารับประทานพอแลวตอนเชาแตตอนบายมาหิวอีกแลว พอในธรรม
ทั้งหลายนี้พอเปนอนันตกาล ทานเรียกวานิพพานเที่ยง คือธรรมกับใจเปนอันเดียวกัน
แลวพอ นั่น พอประเภทนี้ 

พระพุทธเจาพระสาวกทั้งหลายทานพอประเภทนี้ จึงไมมีทกุขใดที่เขาไปเฉียด 
หรือเขาไปผานหัวใจที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจาและพระอรหันตเลย หากมีก็มีตามธาตุ
ตามขันธซึ่งเปนสมมุติดวยกัน ทุกข ธาตุขันธเปนสมมุติดวยกันมันก็เขาถึงกันได เจ็บ
ทองปวดศีรษะเจ็บไขไดปวย เปนเรื่องของธาตุขนัธเปนเรื่องของสมมุติ สวนใจนั้นหมด
โดยสิ้นเชิง จะทุกขขนาดถึงธาตุขันธพังทลายใจก็เปนใจบริสุทธิ์สุดสวน นั่นละใจของ
พระพุทธเจาใจของพระอรหันตไมมีทกุขเลยตั้งแตกิเลสขาดสะบั้นออกไป เพราะกิเลส
เปนตัวเหตุที่จะสรางความทุกขมากนอยบนหัวใจของสัตว เมื่อกิเลสไดขาดลงไปโดย
ส้ินเชิงแลวความทุกขจึงไมมีในพระพทุธเจาในพระอรหันต ความทุกขไมมี บรมสุขเปน
หลักธรรมชาติขึ้นมาแลว ทานวาบรมสุขๆ 

ทานสอนโลก โลกไดรับความทุกขความทรมานแสนสาหัสก็มีมากมายกายกอง 
คละเคลากันเต็มโลกเต็มสงสาร แตทานสอนโลกสอนดวยความพอ สอนดวยบรมสุข 
ทานไมมีความทุกขอะไรกบัโลกที่กําลังเปนทุกขซึ่งทานกําลังสอนอยู ความทุกขของทาน
ไมมี ตางกนัอยางน้ี จึงสมควรวาศาสดาองคเอกสอนโลก โลกเต็มไปดวยความทุกข 
ศาสดาองคเอกเต็มดวยบรมสุข ไมมากระทบกระเทือนกนั พระพุทธเจาพระอรหันต
สอนโลกความทุกขทั้งหลายไมไดมากระทบกระเทือนทาน โลกจะทุกขขนาดไหนก็แก
ทุกขชะลางทกุขทัง้หลายดวยเหตุดวยผล ใหบรรเทาเบาบางลงไปเทานั้น สวนทานที่จะ
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ไดรับกองทกุขเพราะในหัวใจเพราะการสอนโลกนี้ไมมี นั่นละธรรมแทไมมอีะไรไป
กระทบกระเทือนไดเลย 

ขอใหพี่นองทั้งหลายตั้งอกตัง้ใจปฏบิัตินะ พุทธศาสนานี้เปนศาสนาที่เลิศเลอสุด
ยอดแลว หาไมไดแลว นี้เราพูดโดยธรรม ไมไดดถููกเหยียดหยามซ้ําเติมศาสนาใดๆ 
ทั้งนั้น เราเอาความจริงที่ปฏิบัติมาไดรูเต็มหัวใจนี้ ออกมาประกาศแกบรรดาพี่นอง
ทั้งหลายผูมุงหวังตอธรรมอยางแทจริงแลวใหทราบทั่วถึงกันวา พุทธศาสนานี้เปน
ศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลว เปนศาสนาคูโลกคูสงสาร วาอะไรไมมีผิดคอืองคศาสดา 
พระพุทธเจาทุกๆ พระองคมาสอนโลกจะสอนแบบเดียวกันหมด เพราะความรู
ความเห็นเปนอยางเดียวกัน วาบาปมี บุญมี นรกสวรรคมี พรหมโลกนิพพานมี ทรงรู
ทรงเห็นดวยกันแลวจึงมาสอนโลก ไมไดสอนแบบงูๆ ปลาๆ ชอบใจอะไรอนันั้นดี อันนี้
ไมชอบใจอนันี้ไมดี อยางน้ีไมมีในพระพุทธเจาทั้งหลาย สอนไปตามหลักความจริง จึง
เรียกวาศาสนาเอก ไมมอีะไรเสมอแลว 

เราเกิดมานี้ไดพบแลวซึ่งพุทธศาสนา ขอใหพากนัตั้งใจประพฤตปิฏิบัติ เกาะ
พุทธศาสนาดวยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเต็มกําลังความสามารถของตน สมบัติแหง
ความดีทั้งหลายนี้จะเปนสมบัติของใจแหงทานทั้งหลายเอง จะไมเปนสมบัติของใคร
ของอะไรละ สมบัติเงินทองขาวของยศถาบรรดาศักดิ์มมีากนอยเปนเครื่องประดับ ธาตุ
ขันธที่มอียูในโลก มีความรูสึกวาไดอาศัยสิ่งน้ันสิ่งน้ีเปนความภาคภูมิใจไปเปนระยะๆ 
พอขันธพังลงไปแลวสิ่งเหลานั้นหมดความหมาย ขันธก็หมดความหมาย แตบาปกับ
บุญไมหมดอยูในใจ เพราะฉะนั้นจึงใหพยายามละบาปบําเพ็ญบุญเต็มหัวใจ 

เชื่อเถิดเชื่อพระพุทธเจา ไมมีพระพุทธเจาองคใดที่จะโกหกโลกแมเม็ดหินเม็ด
ทราย สอนอยางถูกตองแมนยํา ฉุดลากขึ้น ไมเหมือนกิเลสที่ฉุดลากลงทั้งน้ัน เร่ือง
กิเลสน้ีฉุดลงตลอดเวลา ใหระวังความฉุดลงของกิเลส มันปากหวานนะกิเลส ไมมีอะไร
จะปากหวานยิ่งกวากิเลส พวกเรานี่ชอบของหวานๆ เสียดวย มันจึงติดกิเลสไปเรื่อยๆ  
กิเลสปากหวานรอยจมูกนี้ พวกเรานี้มีจมูกหรือไมมี ถูกกิเลสมันรอยเอาไปหมดแลวนี่
เพราะมันปากหวาน ใหมันรอยจมูกไปๆ ธรรมนี้ไมหวานเร่ืองโลกๆ ของกเิลสอยางน้ี 

กิเลสกับธรรมเปนขาศึกกัน ธรรมทานตรงไปตรงมา กิเลสมันหาเรื่องวา ธรรมนี้
เปนขวานผาซาก ธรรมไมปากหวานเหมือนกิเลส กิเลสตัวปากหวานมันรอยไดมากนะ
รอยสัตวทั้งหลาย ธรรมนี้เปนขวานผาซากรอยไดนอยๆ แตรอยไมเจ็บนะ ธรรมรอย
หัวใจของสัตวโลกไมเจ็บ แตกิเลสรอยจมูกสัตวนี้กระเทือนไปถึงหัวใจขั้วหัวใจ เขาใจ
ไหมมันตางกัน ใหพากนัตั้งใจปฏิบัติ ธรรมนี้เหมือนกับขวานผาซาก พอเขาไปสัมผัสถึง
ใจแลวไมมีอะไรหวานไมมีอะไรจะนิ่มยิ่งกวาธรรม 
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อยูขางนอกประดับหนารานนี้เหมือนกับขวานผาซาก แตพอเขาถึงในรานแลวมี
แตเครื่องประดับประดา เขาไปชมแลวลืมบานลืมเมือง ลืมผัวลืมเมีย ลืมลูกลืมเตาไป
หมด เขาใจไหม นี้มันไมไดเขานะ มันออกไปขางนอกทีก่ิเลสประดับไว ใครจึงติดตั้งแต
กิเลสน่ันละ กิเลสจูงจมูกไปหมด พวกนี้จมูกมันมหีรือไมมี จมูกแหวงไปหมด เหมือน
อยางนิทานที่เราพูดกับพี่ชายเรา อันนี้ยกนิทานพี่ชายมาสักหนอยพอเปนเครื่องประดับ
เปนนักเรียนดวยกัน 

พี่ชายเราพูดตามความจริงมันโงกวาเรา เราฉลาดกวาพี่ชาย เรียนหนังสือเราขึ้น
ชั้นแลวพี่ชายยังไมไดขึ้นนะ ทีนี้อยูดีๆ ครูเขาก็เรียกนายไพ ชื่อเขาชื่อไพ นายไพ เอา 
ลุกขึ้นตอบปญหาวางั้นนะ ทางนี้ก็ลุกขึ้น พอลุกขึน้มองโนนมองนี้ เราไมลืมนะ มองใน
ลักษณะยิ้มๆ ยืนขึ้นแลวมองโนนมองนี้ คางคาวแปลวาอะไรไพ คางคาวนั้นแปลวา
อะไร ทีนี้ก็มองโนนมองนี้ยิ้มอยู ไอพวกเพื่อนฝงูอยูขางๆ กระซิบบอก คางคาวแปลวา
เกียเขาบอก คางคาวแปลวาเกีย ทางนี้ก็ตอบ คางคาวแปลวาเกีย ทีนี้ครูถามยอนหลัง
อีก แลวเกียแปลวาอะไร เรานั่งอยูนั้นเราฟงน่ี มันคิดไดแลวนะเราตอบไดแลว คางคาว
แปลวาอะไร 

อันนี้ก็อีกละมองโนนมองนี้แลวยิ้มนะ หมูเพื่อนกระซิบกระซาบ คางคาวแปลวา
เกีย แลวเกียแปลวาอะไร ทางนั้นบอกวาเกียแปลวาจมูกหว้ิน ไอนี้ก็ตอบวา เกียแปลวา
จมูกหว้ิน โอย หมดทา บักหาเอย มันเซอขนาดนั้นละ วาอะไรมาถึงพี่ชาย มันมายังไงก็
ไมรูไปสัมผสัอะไร ตอบเรอๆ ราๆ ไอเราเปนนองเรารูหมดแลวนะ มันเซอจะตาย อยา
เอานั้นมาเปนตัวอยาง คางคาวแปลวาเกีย เกียแปลวาคางคาวเขาใจไหม นี่ถูกตอง เอา
อันนี้เปนหลัก 

พูดถงึเร่ืองการสอนโลก พระพุทธเจาเลิศเลอแลว ไมมีผิดพลาดแลวสอนโลก 
ใหพากันอุตสาหพยายามบึกบึนตามคําสอนของพระพุทธเจา ทุกขกอนแลวคอยเอาสุข
ตามหลังละดี อยาเอาความสุขกอนแลวทุกขจะตามหลังมา ทานวา สุขสฺสานนฺตรํ ทุกฺขํ 
ทุกขเกดิในลําดับแหงสุข ทุกฺขสฺสานนฺตรํ สุขํ สุขเกิดในเกิดลําดับแหงทุกข คือตอง
ทุกขเสียกอนคอยสุข ไอสุขเสียกอนแลวเปนทุกขทีหลังไมดี ใหอุตสาหพยายามทุกคน
ไมเชนนั้นจมนะ กิเลสน้ีหวานมาก หวานที่สุดเลย หลอกโลกสงสาร วิ่งเตนขวนขวายหา
อยูหากินทั่วบานทั่วเมือง ไมมีหลักมเีกณฑ มีแตกิเลสหลอกไปดวยความทะเยอทะยาน 
ความฟุงเฟอเหอเหิม 

เห็นเขาไดอยากได เห็นเขามีอยากม ี แตเขาไดไดเพราะเหตุไร เขามีเพราะเหตุ
ไรไมไดคํานึง อยากกับเขาแลวดิ้น ดิ้นผิดทางตกหลุมๆ เปนอยางน้ันนะใหระวัง เอาละ
พอเทศนเทานี้ 
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รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

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

