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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

วัดที่ฝงลึกในหัวใจ 
เวลานี้กําลังดูจะออนลงๆ ไมทราบเปนไง ออนลงๆ ฉันจังหันก็ฉันไดอยูแตผล

มันไปไหนหมด มีแตความออนลงๆ เร่ือยๆ ทําใหพิจารณาเหมือนกัน อดคิดไมไดนะ 
การขบการฉันคนวัยนี้นับวาฉันไดมากอยู แลวผลแทนที่จะหนุนกันกลับไมคอยเห็น
ปรากฏ มีแตออนลงๆ 

ผูที่ตั้งใจมาศึกษาอรรถธรรมในวัดปาบานตาดนี้มีอยูสองแหงนะ แหงที่จะศึกษา
อบรมไดดวยดีและไดด ี พระไปทางนี้ พูดใหชัดเจนวาตามที่เราดูแลปกครองพระเณร
ตามหลักธรรมหลักวินัยไมมีทีต่องติ เพราะเรียนมาดวยกันทุกคนๆ เคลื่อนไหวไปมายัง
ไงๆ หลักธรรมวินัยจะติดแนบๆ ธรรมวินัยนั้นแลคือองคศาสดา เมื่อองคศาสดาคือ
ธรรมวินัยติดแนบอยูกับตัวแลว เทากับตามเสด็จพระพุทธเจาทุกฝกาวเลย สําหรับพระ
เราไดชม เพราะเราเปนผูปกครองเอง 

ทีนี้ตรงกันขามที่นาตองติและตองตจิริงๆ คือในครัว หาหลักหาเกณฑไมไดเลย 
เรียกวาคนละฟากโลกเลย ฝายผูหญิงที่เขามาอยูในครัวไมมีกฎระเบียบสวยงามที่นาดู 
ตามที่มาศึกษาอบรมบางเลย ทานทั้งหลายมาดูวัดปาบานตาด ถาโดดเขาไปในครัวนี้จะ
หงายหมาออกมา ฟงซิหงายหมา คือมันดูของไมเปนทา หงายอยางแรงเขาเรียกวา
หงายหมา ไมเปนทาอยูขางในนะ มันเลอะเทอะ ทน้ีีการดูแล เพศมันกต็างกัน 
หลักธรรมวินัยเครื่องควบคุมปกครองตางกัน เราแมเปนหัวหนาวัดไปดูก็ดูตามหลกั
ตามเกณฑตามหลักธรรมวินัยประเภทของพระ ที่จะใหดูซอกแซกจริงๆ ไมได นี่ละมัน
เลอะตรงนี ้

สําหรับพระเราดูไดทุกแงทุกมุม เราเปนผูปกครอง ดูไดทกุแงทุกมุมทกุเวล่ํา
เวลา เราดูพระเณรของเรา ขางในจะทําอยางน้ันไมไดไมถกู แนะ ก็ปลอยไวตามเรื่อง
ตามราวอยางนี้ เลยเลอะๆ เทอะๆ เต็มไปหมด ใครอยากไดความเลอะเทอะใหเขาไป
ในครัววัดปาบานตาดนะ จะไดแตความเลอะเทอะออกมาทั้งน้ันแหละ ฟงใหดีทุกคน มี
หูมีตามีใจมาศึกษา ทานวาอยางน้ีหมายความวายังไง ที่จะเอาไปเปนคตเิครื่องเตือนใจ
ตัวเอง ปรับปรุงแกไขตัวเองในสิ่งที่ไมดีทั้งหลายตรงไหนๆ แกซิ ก็มาศกึษาอบรมนี่ 

สําหรับพระทานเปนอยางนั้น ไมไดตองติแหละพระ ผิดกันมาก ทุกอยางที่ออก
สังคมตองเอากฎระเบียบอันดีงามหรือถูกตองมาออกตอสังคมคือสวนรวม เอาของ
เลอะๆ เทอะๆ มาออกใชไมไดเลย เราตองปฏิบัติตัวของเราใหเรียบรอยทุกอยาง กาย 
วาจา ใจ ความเคลื่อนไหวของเราใหมีหลักธรรมหลักวินัยติดแนบๆ แลวจะไมเคลื่อน
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คลาดไปในทางที่ผิดทีพ่ลาด อันนี้มันไปดวยความเลอะเทอะ เพราะการปลอยเนื้อ
ปลอยตัวตลอดมา ไมไดมีการเขมงวดกวดขัน การรักษาตัวเองพอใหมขีอบเขต ซึ่งจะ
เปนที่เกิดขึ้นแหงความดีทั้งหลายไดบางเลย เลอะเทอะตรงนีน้ะ 

การรักษาเพื่อความดีงามทั้งหลายนี้ เมื่อเรามีกฎระเบียบรักษาแลวก็เปนความ
เคยชิน เคยชินในการรักษา ระมัดระวังไมระมัดระวัง ความเคยชินมันติดตัวเองไปเลย 
ผูที่ปลอยเนื้อปลอยตัวความเคยชินมันก็ติดไปอยางน้ัน แมที่สุดเขามาศึกษาอบรมนี้ 
ความเคยชินแหงความเลอะเทอะๆ มันก็ติดเขามาใหเลอะเทอะไปหมดดูไมไดนะ ถาผู
เขมงวดกวดขันในการรักษาแลวก็เปนความเคยชินเหมือนกัน ระวังรักษาเปนนิสัยไป
เลย 

ตองมีกฎมขีอบังคับในตัวของเราแตละคนๆ อยางเงียบๆ นะอยูในตัวของเรา มี
กฎขอบังคับอยูในตัวของเราอยางเงียบๆ ตองบังคับอยูอยางน้ัน ทีนี้มันก็เปนนิสัย อยูที่
ไหนก็มีขอบังคับอยางเงียบๆ ตามนิสัยไปเลย แลวก็งามตา ถาไมมีการระมัดระวังรักษา 
ปลอยเนื้อปลอยตัวแลวเปนนิสัยเหมือนกัน ไปทีไ่หนก็ปลอยเลอะๆ เทอะๆ ไปอยาง
นั้น ดังที่หนองกะปาด อตีาขายวัว แกคงจะเคยปลอยหนองกะปาดของแกออกเรื่อย จน
เมียดูไมได มาสะกิด ยังหาบาทๆ มันยังขึ้นอีก เขาไปซื้อวัว แกเลี้ยงวัวฝูงไวสําหรับขาย 
เขาไปซื้อ มนัไปสัมผัสกบัอีตาหนองกะปาดกต็องเอามาพูด คือนิสัยการปลอยตัว 

หํามันก็อยูกบัตัว นิสัยเคยปลอยหํามันก็ปลอย เขามาซื้อวัวเขาจะใหตัวละ ๓ 
บาท เจาของจะเอา ๔ บาท แลวก็ปลอยหํา นั่งอยูบนชาน ในบานในเรือนหนึ่งๆ ชาน
สําหรับรับแขกแหงหนึ่ง เขาจะให ๓ บาท ทางนี้ก็จะเอา ๔ บาท นั่งก็นั่งชันเขา เปน
ทางออกหนองกะปาดไดดีๆ นั่นแหละ ทีนี้เมียขึ้นมามองเห็นละซีกข็ยิบตาใสผัว 
มองเห็นผัวปลอยหํา วาส่ีบาทๆ อยูอยางน้ันไมสนใจกับหําของตัวเองเลย เมียขึ้นมา
มองเห็นก็เลยขยิบตาใส ความหมายวา ใหปดบางไอหํานั่นนะ ทีนี้แกไมไดคิดถึงเร่ือง
หําละซิ แกคิดจะเอาสี่บาทหาบาทอยูงั้น พอเมียขยิบตาใส ทีแรกแกจะเอาสี่บาท เขาจะ
ใหสามบาท พอเมียขึ้นมาเห็นผัวปลอยหําก็ขยิบตาใสผัว ใหปดหําบาง ทางนี้นึกวาเมีย
ใหขึ้นราคาก็วาหาบาทๆ ขึ้นเลย 

อาว ตั้งแตส่ีบาทกับสามบาทก็ยังลงกันไมได แลวทําไมจึงปนขึ้นไปหาบาทหก
บาท โอย ไมเอาละ เขาก็หล่ังไหลลงไปออกจากบานไป เมียก็ออกมาจากในเรือน ที่เขา
ใหตัวละสามบาทก็พอขายแลว ทําไมไมขายเขาเสียละ ก็เธอขยิบตาใสฉัน นึกวาใหขึ้น
ราคาฉันก็ขึ้นราคาซิ จะไมขยิบตายังไงก็ปลอยหําใหเขาดูมันอายจะตายไป โอย เสียดาย 
ลดราคาเทาไรเขาก็เปดเลยไมสนใจ นี่นิสัยมันเคยปลอยหํา ไปที่ไหนหนองกะปาดมัน
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จะออกละไอนี่ ตอหนาชุมนุมชนมันก็ไมละอาย ยังส่ีบาทๆ เห็นไหม นี่นิสัยการปลอย
ตัว คนหนึ่งเขามาใหสติใหระมัดระวังตัวเอง นึกวาเขามาใหกําลังใจ หาบาทๆ ขึ้นเลย 

อันนี้พวกหาบาทนะนี่ การปลอยตัวปลอยจิตใจไมระมัดระวังตัวเอง พวกนี้พวก
หาบาท รอบศาลาเรานี้มีแตประเภทหาบาททั้งน้ัน ใครจะมาขยิบตาใสละ หลวงตาบัวก็
ประเภทหาบาทแบบเดียวกัน แลวใครจะมาขยิบตาใสกัน มันจะไมเปนทานะ เขามา
เตือนสติ ขยิบตาเตือนสติ นึกวาเขามาใหกําลังใจ มันนาคิดนะ เราผานไปนั้นนั่งรถไป 
นี่บานนั้นเราบอกงี้เลย คือเอาตัวจริงออกมาเลย คําชะอี บานหนองกะปาดอยูขางน้ัน 
คั่นดวยทุงนาแคบๆ เดี๋ยวนี้นาจะเปนบานเดียวกันแลวแหละ ไปถึงน้ันมนัสัมผัสเราก็
พูด นี่หนองกะปาด ผานไปผานมา 

เปนยังไงเวลาเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา มีแตหาบาทๆ ทั้งน้ันเหรอ คือสติไม
อยูกับตัว ปลอยจิตตลอดเวลาเทากับปลอยหํา เมื่อมีผูมาสะกิดใหปดหําบาง นึกวาเขา
มาใหกําลังใจก็หาบาทๆ ขึ้นเลย ฟงซินะพวกนี้พวกหาบาท เคยไดยินไหมโอวาทอยางน้ี 
ไปหาที่ไหนทั่วประเทศไทยไมไดยิน มาไดยินที่วัดปาบานตาดแหงเดียว หาบาทๆ นี่นะ 
พวกปลอยใจ ปลอยสตสิตังไมระมดัระวัง ไมเขมงวดกวดขัน เฉพาะอยางยิ่งในจิต
ตัวเองมันเคลื่อนไหวอยูตลอด จตินี้จะเปนอยางน้ี เปนไฟมันหมุนออกอยูตลอดเวลา 
สติจับปุบเหมือนน้ําดับไฟ ตีเขาไป...สงบๆ ถาไมมีสติ ภาวนาก็หาความสงบไมไดนะ 

สตินี้สําคัญมากทีเดียว เรากลาพูดไดเลยเพราะเราผานมาเรียบรอยแลวดวยการ
ตอสูวิธีนี้นะ ความคิดความปรุงทานเรียกวาสังขาร คือความคิดปรุงออกมาจากใจ อะไร
ที่ผลักดันออกมาใหคิดใหปรุง นั่นละทานวารังใหญของวัฏจกัรคืออวิชชาอยูในหัวใจ นี่
เรียกวากิเลสอยูในหัวใจ อันนี้ละตัวมันทํางานของมันผลกัดันออกมาเพื่อวัฏจิตวัฏวน 
เปนประจํา เราภาวนาอันนี้มันจะดันขึ้นมา ความคิดความปรุงดันออกมาจากอวชิชา 
อวิชชาดันออกใหสังขาร ธรรมดาสังขารนั้นเปนไดสองอยาง สังขารของโลกวัฏวนทั่วๆ 
ไป สังขารเปนเครื่องมือของกิเลสเรียกวาสังขารสมุทัย และสังขารของพระอรหันตเปน
ขันธลวนๆ สังขารขันธเปนขันธลวนๆ ไมเปนพิษเปนภัย เพราะตัวผลักดันตายไป
หมดแลว อวิชชาขาดสะบั้นไปหมดแลว มีแตสังขารความคิดปรุงธรรมดาๆ ของขันธ 
เรียกวาเปนขันธลวนๆ  

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนขันธลวนๆ เหมือนกันหมดไมมกีิเลส
เขามาเสริม ทานเรียกวาขันธลวนๆ ขันธของพระอรหันตเปนขันธลวนๆ ขันธของพวก
เราน้ีเต็มไปดวยพิษดวยภัย ทีนี้เวลาจะภาวนา บังคับสังขารตัวสําคัญ ออกหนาออกตา
มันอยูปากคอก ถาเปนวัวก็อยูปากคอก พอเปดประตูปบมันออกแลว สังขารออกแลวๆ 
ตองเอาสติปดปากคอกเอาไวไมใหมนัคิด ที่นี่เราจะเห็นไดชัดวาเมื่อสติบังคับดีเทาไร
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สังขารมันดันออกมาเหมือนอกจะแตกนะ อํานาจของสติเหนือมันๆ บังคับแลวออก
ไมไดนะ ออกไมไดเลย นั่นละกิเลสออกไมได ออกมาตามสังขารออกไมได เพราะสติ
ธรรมปดกั้นไวเลย 

ปดไมหยุดไมถอย ครั้นตอมาความปด คือมีสตติลอดๆ ความปรุงของสงัขารที่
ดันออกมากค็อยเบาลงๆ จากน้ันจิตก็สงบไดดวยอํานาจของสติ สังขารขึ้นมาผลักดนั
รบกวนไมได การภาวนาใหเห็นอยางนั้นซิ ที่พูดเหลานี้ไมไดมาอวดทานทั้งหลาย ผาน
มาแลวทั้งนั้นแทบเปนแทบตายทุกอยางฟดกันกบักิเลส จึงไดมาพูดอยางเต็มปากเลย 
เปนยังไงตอยังไง ขึ้นไปบนภูเขาน้ําตารวงลงมาจากภูเขา เคยเลาใหพี่นองทั้งหลายฟงกี่
ครั้งแลว ไปสูกันกับกิเลสสูมันไมได มันฟาดนี้หงายเลย คือเราตั้งสติพับลมผล็อยๆ 
กระแสของกเิลสมันรุนแรง พอตั้งพบัลม เลยกลายเปนวาตั้งเพื่อลมไมไดตั้งเพือ่อยู 
เปนมาแลวจนน้ําตารวงบนภูเขา 

แหม ไมลืมนะ อะไรถาลงถึงใจแลวไมลืมจริงๆ อันนี้ละเปนตนเหตุ ขึ้นไปตั้งใจ
วาจะไปประกอบความพากเพียร สูกิเลสไมได ความเพียรตองหมายสติเปนสําคัญ เปน
หลักฐานแหงความเพียร ทีนี้ตั้งไมอยูๆ  ตั้งพับลมๆ ตั้งเพื่อลมไมไดตั้งเพือ่อยู ที่จะฟด
กับกิเลสมันอยูไมได จนน้ําตารวง ไดอุทานภายในใจ นี่ก็ไดนํามาสอนพี่นองทัง้หลาย
เพื่อเปนคต ิ เราเปนเองพูดไดเตม็ปาก อุทานภายในจิตนะดวยความเคียดแคนใหกิเลส  
มันตีทีเดียวสติลมๆ มนัเปนอยูภายในใจไมไดออกมาเปนคําพูดคําจาอะไรแหละ ออก 
โถ มึงเอากขูนาดนี้เทียวเหรอ เปนอยูในจิตนะ 

คือเคียดแคนใหกิเลสที่มันตีทีเดียวสติลมๆ ตั้งพับลมๆ นี่คือกระแสของกิเลส
มันรุนแรง ตั้งสติไมอยู ลมๆ ตั้งลมๆ แลวมันก็เคียดแคนละซี โห มึงเอากูถึงขนาดนี้
เชียวเหรอ เปนในจิตนะ ทีนี้ความเคียดแคนกับความมุมานะนี้มันมาพรอมกัน เอาละ 
วางั้นเลย ยังไงมงึตองพงัวันหนึ่ง ใหกูถอยกูไมถอยแหละ เวลานี้กูยอมรับวาสูมึงไมได 
โรงงานใหญที่เปนหินลับสติปญญากค็ือพอแมครูจารยมั่น ออกจากนั้นกไ็ปหาทาน เลา
เร่ืองภาวนาเปนอยางน้ันๆ ใหทานฟง ทานก็แกปุบเลย พลิกใหมมาสูอีก ลมอีก 
กลับไปอีก 

เคียดแคนนั่นคือมุมานะจะเอาใหมันพัง หาอุบายวิธีก็ไมไปหาที่ไหน ไปหาพอ
แมครูจารยมั่น นี่ละสําคัญ ใครแกไมได พอแมครูจารยมั่นใสผางเดียวลมเลยกระแส
ใหญๆ ของกิเลส ความมุมานะ ความมีกําลังใจทกุอยางขึ้นพรอมกันเลย สูอีก สูไปสูมา 
ก็สูไมถอย กเิลสน้ีกระแสมันรุนแรงที่ทําใหสติใหลมผล็อยๆ ตั้งไดๆ ที่นี่ ตอไปก็เอากนั
เลย ฟดกันเลย เอาใหมันชัดๆ อยางน้ีละ นี่เวลามันหนักหนักอยางน้ันนะ หนักถึงน้ําตา
รวง สูกิเลสไมได น้ําตารวงอยูบนภูเขาเราลืมเมื่อไร นี่ละฝงลึกมากทีเดยีว ขึ้นอุทาน
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ภายในใจ โถ มึงเอากขูนาดนี้เทียวเหรอ เอาละยังไงมงึตองพังวันหนึ่ง ใหกูถอยกูไม
ถอย ออกจากน้ันก็ไปหาโรงงานใหญคือพอแมครูจารยมั่น ไปเลาเร่ืองภาวนาไมเปนทา
ใหทานฟง เปนอยางน้ันๆ ทานก็แกผางเลยเทียว บอกวิธีการดวย 

บอกวิธีการอปุกรณของกเิลสที่มันมีเครื่องหนุนนั้น เราไมดูมนับางเหรอ ทานวา 
นั่น ทานแกอันนั้นกอนนะ การขบฉันใหอิ่มหนําสําราญนี้ตั้งสติไมอยู ความเพียรไมดี
แลวลมเหลว นั่นทานบอก ใหผอนลง ผอนกําลังของกิเลส คือกําลังของรางกายมีมาก
ขึ้นมาแลวมันก็เปนกําลังอันใหญหลวงของกิเลส สติตั้งไมได เอา ใหผอนอันนี้ลง ทาน
สอนขนาดนั้นนะทุกกิทกุกี อุปกรณที่จะชวยทางความพากความเพียรมีการผอนอาหาร
ลง หรือนอนนอย อะไรจะถูกกับนิสัยใหเอาไปพิจารณาเองทานวานะ การผอนอาหารนี้
ดี ทานวางั้นเลยบอกวาดี เพราะเปนกําลังหนุนทางรางกาย เมื่อหนุนทางรางกายแลวก็
หนุนกิเลสไปพรอมกัน สติลมผล็อยๆ ได 

ทีนี้ก็มาผอนผันสั้นยาวอยางทานวา เอาอยางวาๆ แหละเร่ือยมา เพราะฉะนั้น
เราถึงกราบทานราบตลอดเวลา ทานนั่งอยูบนหัวอกของเราตลอดเวลาสดๆ รอนๆ พอ
แมครูจารยมั่น ไมวาแงใดมุมใดทานทั้งน้ันเปนผูแกเรา เราไมไดประมาทครูบาอาจารย
ทั้งหลาย แตที่เราไดสติสตังไดหลักไดเกณฑ ไดจากพอแมครูจารยมั่น ไปหาทานทีไร
ทานใสเปรี้ยงๆ กิเลสที่เคยเปนขาศึกอันใหญหลวงตอเรานี้กระจายออกๆ อุบายวิธีการ
ของทานเบิกออกๆ ชวย นี่ละเร่ืองครูบาอาจารยเปนของเล็กนอยเมื่อไร อุบายวิธีการที่
ทานสอน ทานบอกจนกระทั่งถึงอุปกรณของกิเลส คือการกินมากนอนมาก ถากินมาก
นอนมากแลวความขี้เกียจมาก กิเลสโหมตัวเขามา สติมีเทาไรไมมีเหลือ ทานบอก นั่น 
เอา ใหผอนอันนี้ลงไป ความเพียรใหหนักเขาไป สติตั้งไดทานวางั้น 

เราเอาไปใชก็เปนอยางน้ัน พอเปนอยางน้ันก็จับติดๆ เลย เพราะฉะนั้นเราถึง
ทนทุกขทรมานมากนะ การประกอบความเพียรอดอาหารนี้มากที่สุดสําหรับเรา 
จนกระทั่งไปบางบานเขาตีเกราะประชุม เห็นเราไมฉันจังหัน ชาวบานเขารูวาเราจะตาย 
แตเราเองผูฟดกับกิเลสไมรูจักเปนจักตาย ไปทีไ่หนเราก็ทําอยางเดียวกันนี้แหละ แต
เมื่อเขาไมตีเกราะประชุมเราก็บอกไมตี ไปบานนั้นเขาตีเกราะประชุมจริงๆ ไปดซูิ
พระองคนี้ ตั้งแตมาอยูกับเรากี่เดือนแลว เห็นไหมกี่วันดอมๆ มาบิณฑบาตวันหนึ่งแลว
หายเงียบๆ อยูอยางน้ีเปนประจํา ตั้งแตตัง้บานมาเราก็ไมเคยเห็นพระประเภทนี้ หาย
เงียบๆ แลวไมใชพระธรรมดานะ เปนมหาเสียดวย จะไปตําหนิติเตียนทานยังไง วา
ทานทําอยางน้ีไมมีเหตุมผีลไมมีหลักมีเกณฑ ตําหนิไมไดนะ ทานเปนถึงขนาดมหาทาน
ทําไมทําอยางน้ี นั่นเขาประชุมกัน 
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เขาก็หล่ังไหลออกไปดูเรา ขอแรกเขาบอก ทานไมตายแลวเหรอ นี้อันหนึ่ง ถา
ทานไมตายทานไมโมโหโทโสอยูเหรอ สองขอ เขาก็ไปถาม ไมถึงสิบนาทีละแหกัน
ออกมา มาอะไรกัน จะมาแหพระเวสสันดรเขาเมืองเหรอ นี่ไมใชพระเวสนะ ไมใชอยาง
นั้น เขาก็มาเลาใหฟงมีสองขอที่เขาสงสัย ก็ตอบเขา แลวเปนยังไงตายแลวยังละ ก็ไม
เห็นทานตายทานดีๆ อยู ก็ไมไดอดเพื่อฆาตัวเองนี่ อดเพื่อฆากิเลสตางหาก แลวเปน
ยังไงโมโหโทโสอยูไหมละ ก็ไมเห็นทานโมโหโทโส เห็นทานยิ้มแยมแจมใส นั่นละความ
โมโหโทโสเปนกิเลส เราจะฆากิเลส เราไมไดอดเพื่อสงเสริมกิเลสนะ มีเทานั้นเหรอ มี
เทานั้น ไลกลับเลย นี่ก็มี ความเพียรของเรามี พดูตามหลักความจริงที่ม ี

ไปที่อื่นก็ทําอยางเดียวกัน แตเมื่อเขาไมตีเกราะประชุมเราก็บอกไมตี การทํา
ของเราทําอยางน้ัน นี่ละไดผลทางการผอนอาหาร อดอาหาร สติตั้งไดดีๆ ถาอดตัง้ไดดี 
ผอนลดกันลงมา เลยมีทั้งผอนทัง้อด สวนมากมักจะทุมเลย อดอาหารจนทองเสีย 
พรรษา ๑๐ ทองเริ่มเสียแลว พรรษา ๗ ขึ้นเวที หยุดเรียนหนังสือ พรรษา ๗ ไดเปน
เปรียญแลวไปเดี๋ยวนั้นเลย พอพรรษา ๑๐ ทองเริ่มเสียแลว เสียก็ไมสนใจเพราะไดผล
ทางการอดอาหาร เอากันหนักเขาไปเรื่อยจนมันจะตายเพราะทอง ถึงเวลาที่หยุด ลง
เวทีพูดใหชัด ตั้งแตพรรษา ๗ ถึงพรรษา ๑๖ นี่ฟดกับกิเลสไมมีวันหยุดวันถอย ถึง
พรรษา ๑๖ กิเลสฟดกันบนเวทีคือหัวใจ ขาดสะบั้นลงไป กบ็อกแลว วันเวลาบอกหมด
เลย 

เอาความจริงออกมาพดูอวดที่ไหน เขาหาอะไรเขาไดอะไรมา ไดหาไดสิบเขาก็
พูดกันไดธรรมดา ทําไมหาอรรถหาธรรม หาของเลิศของเลอไดมาเทาไร เปนที่ภูมิใจ
ของเจาของและพูดใหบรรดาพี่นองทั้งหลายฟง เพื่อเปนคติเครื่องเตือนใจและเปน
กําลังใจ เปนความเสียหายไปไหน นั่นฟงซิ ถาไมใชกิเลสโหมเขามาตีไมใหพูดเร่ือง
ความดี ใหพูดแตเร่ืองความชั่วชาลามกเทานั้นไมเปนอยางอืน่ นี้พูดไดวางั้นเลย ภาษา
ธรรมพูดอยางตรงไปตรงมา กิเลสมันออมแอมๆ หาโจมตีแตธรรม ธรรมไมไดมอียาง
นั้น พูดอยางตรงไปตรงมา 

เอาจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปไมมีอะไรเหลือเลย ตั้งแตวันนั้นมากิเลสตัว
รบกวนตางๆ หมดโดยสิ้นเชิงไมมอีะไรเหลือเลย กี่ปฟงซนิะ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม 
๒๔๙๓ นั่นละฟดกันขาดสะบั้นลงบนเวที หลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย จ.สกลนคร ลืม
เมื่อไร เปนสิ่งที่ประทับใจฝงใจมากทีเดียว ตามธรรมดาแตกอนพอเราไปวัดดอยธรรม
เจดีย เปนสถานที่เขาออกขึ้นลงของเราอยูเปนประจํา ไปทีไรขึ้นเลย ขึ้นไปสถานที่ที่
เจาของบําเพ็ญฟดกับกเิลสขาดสะบั้นลงไปจากใจกระเทือนหมด ประหนึ่งวากระเทือน



 ๗

โลกธาตุ ไปทีไรขึ้นทุกทีๆ  แตทุกวันนี้ขึ้นไมไดแลว ความระลึกฝงจิตอยางลึกซึ้งอยูบน
หลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย เราไมไดลืมนะ วัดนี้จึงเปนวัดที่ฝงลึกในหัวใจเรา 

ตั้งแตนั้นมามีกิเลสตัวไหนที่จะแฝงเขามาแมเม็ดหินเม็ดทราย ใหเราไดสะดุดใจ
วา เอะ กิเลสน่ีกูนึกวามึงพงัตั้งแตวันนั้นๆ แลวมึงยังโผลหนาขึ้นมาอยูเหรอ ไมเคยม ี
ขาดสะบั้นตั้งแตนั้นมา ทีนี้ความทุกขขาดสะบั้นไปตามๆ กนั ความทุกขทางใจที่กิเลส
สรางขึ้นมาดับพรอมกันไปเลย จึงชี้นิ้วไดเลยวา กิเลสเทานั้นเปนผูกอกวนสรางความ
ทกุขขึ้นมาภายในหัวใจ เมื่อกิเลสไดขาดสะบั้นลงไปแลวไมมีอะไรเลย มีแตเร่ืองทุกขใน
ธาตุในขันธ เปนธรรมดาเหมือนทานเหมือนเรา ไมเห็นแปลกประหลาดอะไรเลย ไม
เขาถึงใจ ใจเปนบรมสุขตลอดเวลา 

เอา เปนเมื่อไรก็เปน ตายเมื่อไรกไ็มมีปญหาอะไร เพราะปญหาเหลานี้เปน
สมมุติทั้งมวล ธรรมชาติที่พนจากสมมุติแลวนั้นคือวิมุตติ เหนือหมดแลว ไปกังวลอะไร
กับเรื่องความเปนความตาย ไมเห็นมีอะไร มีน้ําหนักเทากัน เปนก็ดี ตายก็ดี มีน้ําหนัก
เทากัน ถาพูดถึงเร่ืองธาตุขันธอันนี้ ดีไมดทีิ้งมันเสีย แบกหามมันลําบาก พาอยูพากนิ
พาหลับพานอนพาขับพาถาย เปนภาระกับธาตุกับขันธทั้งน้ัน ไมไดเปนภาระกับใจที่มี
กิเลสย่ํายีตีแหลก กิเลสขาดสะบั้นไปแลวไมมีอะไรเขามากวนใจ ก็มีแตใจที่บริสุทธิ์
ลวนๆ สบายๆ  

ความเปนกับความตายของธาตุขันธไมมีเห็นมีปญหาอะไรเลย อยากอยูกอ็ยู ไป
ก็ไปเทานั้นเอง ความเปนอยูกับความตายไปจึงมนี้ําหนักเทากัน แตเมื่อเราแยกไปทาง
ประโยชนแกโลกสงสารแลว เราก็ยกใหความเปนอยูมีน้ําหนักมากกวา มีชีวิตอยูมาก
นอยเพียงไรทําประโยชนใหโลกไดรับเทาที่ควรไปมากนอยเพยีงนั้น ถาตายไปเสียก็
ไมได น้ําหนักแหงความเปนอยูจึงหนักมากกวากนักับความตาย นี่ละเรื่องราวเปนอยาง
นั้น ธรรมเหลานี้ใครมาพูด ปางๆ อยูนี้มีใครมาพูด ก็มหีลวงตาบัวองคเดียวพดูได
อยาง ถาวาอาจหาญก็เลยไปหมดแลว คําวากลาก็ดี คําวากลัวก็ดี เปนสมมุติทัง้มวล นี้
เหนือหมดแลว พูดไดทกุแบบทุกฉบับตามหลักของอรรถของธรรม ไมไดเปนแบบโลก
สงสาร เพราะฉะนั้นใครจะมาวาโอวาอวด วาเทาไรก็เปนปากอมขี้เหาฟอๆ นี้ปากอม
ธรรม พูดออกมาจากหลักความจริงแหงธรรมทั้งหลายผิดไปไหน ใหพากันพิจารณา 
ปฏิบัต ิ

จิตใจนี้เปนของสําคัญมาก ขอใหฝกใหดีเถอะนะ ถาฝกดีเทาไรจะเปนสรณะคือ
ที่พึ่งของใจๆ หนาแนนขึ้นไปโดยลําดับ ส่ิงภายนอกเปนเพียงอาศัยเทานั้นเอง ใครจะมี
เงินทองขาวของก็เปนเครื่องอาศัยเหมือนกันหมดในโลกอันนี้ แลวอันนี้เส่ียงตอความ
เดือดรอนวุนวาย ความไดความเสีย เส่ียงกับสุขกับทุกขไปตลอด ไมวาเศรษฐีมหา



 ๘

เศรษฐีเส่ียงกับความสุขความทุกขความไดความเสียไปตลอดเหมือนกันหมด ไมได
แนใจเหมือนหัวใจกับธรรมเขาสัมผัสกันและอยูดวยกันเปนอันเดียวกัน อันนี้ไมหว่ัน 
ไมมีอะไรหวั่น อะไรจะเปนจะตายก็ตายไปซิ ธรรมชาตินี้สงาภายในจิตใจ ไมมีคําวาแยก
วาแตกจากกันเหมือนสมบัติภายนอกนี้เลย 

นี่ละสมบัติภายใน ธรรมสมบัติ ขอใหเขาถึงใจเถอะนะ เขาถงึใจใดก็ตามจะจา
ขึ้นมาเลย มีความอาจหาญชาญชัยตามหลักความจริงที่รูที่เห็นภายในใจของตน โดยไม
มีความสะทกสะทานกับสิ่งใดเลย ใหพากันตั้งใจประพฤตปิฏิบัตินะ ใหเปนคติตัวอยาง
แกชาวพุทธเรา เบ้ืองตนใหไดเปนสารคุณแกเรากอน จากน้ันกระจายออกไปเปน
ประโยชนแกโลก เอาละพูดเพียงเทานี้ เหนื่อยแลว ปวดขา 
 

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/

