
 ๑

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

พากันตื่นแลวยังชาวพุทธเรา 
 

กอนจังหัน 

พระวัดเราคือวัดปาบานตาด การปฏิบัติธรรมะในดานจิตตภาวนา เครื่อง
อุปกรณหนุนกันมักจะอดอาหารมากในวัดนี้ การอดการผอนตางกัน คือผอนไมหนกั
มาก คอยเปนคอยไป การอดหนักมากแตผลดีตางกัน นีล่ะเปนอุปกรณนะนี่การอด
อาหารผอนอาหาร ไมใชการละกิเลส การละกิเลสละดวยความเพียร มีสติปญญาเปน
สําคัญ อันนี้เปนเครื่องหนุน ผูปฏิบัติธรรมใหสังเกตตัวเอง การบําเพ็ญธรรมตองใช
ความพินิจพิจารณา เฉพาะอยางยิ่งนักปฏิบัติอยาสักแตวาทํา เดินจงกรม นั่งสมาธิ
ภาวนา เปนกิริยาที่ทํา สวนสติปญญาไมมีใชไมไดนะ สติปญญาตองตดิแนบไปเสมอ ผู
บําเพ็ญธรรมจะไดเห็นความกาวหนา ความหยุดชะงัก หรือความไมไดเร่ืองไดราวอะไร
จะทราบตัวเองจากสติปญญานะ 

ใหพากันเรงภาวนา วัดนี้เรียกวาแนนหนามั่นคงในการประพฤติปฏิบัติทางดาน
จิตตภาวนาตั้งแตไหนแตไรมา ไมเคยลดหยอนออนลงไปเลย แมจะชวยชาติบานเมืองก็
ชวย แตนี้ไมเคยลดหยอน หากมีความจําเปนที่จะขอรองใหทานมาชวยบาง ก็ชวยระยะ
กาลๆ จากนั้นหมุนเขาสูความเพียรอันเปนหลักเดิมตามเดมิ นี่การประกอบความ
พากเพียรเพื่อหาความสุขความเจริญ โลกน้ีหาความสุขความเจริญมาตลอดตั้งแตกาล
ไหนๆ แตสวนมากหาไปทางกิเลสเสีย มักจะโดนแตฟนแตไฟ ไมคอยหาไปทางดาน
ธรรมะพอทีจ่ะเจอเอาอรรถเอาธรรม ความสุขความเจริญเขาสูใจ ใหทานทั้งหลายนําไป
พิจารณา 

เร่ืองเสียงลั่นโลกอยูนี้มีแตเสียงกิเลส ธรรมเปนผูฟง ธรรมเปนผูดู มีตัง้แตเสียง
กิเลสเพนพานๆ ถาวาเปนไฟก็เลยเมฆไปแลวเปลวมัน มีแตเร่ืองเปลวไฟของกิเลส
แสดงออกไป ที่สัตวโลกว่ิงตามๆ ไมรูเนื้อรูตัว เอะอะออกมาอะไรมีแตเร่ืองกิเลส เรา
พูดจริงๆ เราสลดสังเวชนะ เราไมไดพูดดูถกูเหยียดหยามโลก เราก็เคยเปนอยางน้ี
มาแลว แตเวลาไดธรรมเขามาจับนี้รูกันๆ แกกันๆ ปดออกจนกระทัง่เร่ืองของกิเลส
หมดไปจากหัวใจโดยสิ้นเชิง ความทุกขเหลานี้ไมมีเลย มีตั้งแตบรมสุขๆ  

พระพุทธเจาทานสอนโลกทานสอนบรมสุข คือจิตที่ทานชําระเรียบรอยแลวนั่น
ละเปนบรมสุขนํามาสอนโลก ทั้งๆ ที่โลกมีแตความรุมรอนเปนฟนเปนไฟ พระองค
สอนดวยความชุมเย็น พระสาวกทั้งหลายทานไมรอนนะ ทานมีความชุมเย็นเปนสุข
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ภายในจิตใจเพราะการบําเพ็ญธรรม เดี๋ยวนี้โลกเรามันไมมีนะธรรม มีตั้งแตเร่ืองของ
กิเลสเต็มบานเต็มเมือง ไปที่ไหนบนกันเรื่องทุกข จะไมบนยังไงมันควาหาตั้งแตทุกข 
หาความสุขความเจริญไมม ี

อยางที่ออกประกาศขาวนั้นขาวนี้ทั่วประเทศไทยเรานี้ละ ยังไมไดออกพดูที่ไหน
ละทั่วประเทศไทย ขาวอรรถขาวธรรมขาวความดีงามทั้งหลาย ขาวผูปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบพอที่จะมาเปนคติเครื่องเตือนใจซึ่งกันและกนันี้ เราพูดยอมๆ วาไมคอยมี พูดให
เต็มยศก็วาไมมี เปนอยางน้ันละ ทําไมถึงวาไมคอยมีและไมมี เพราะอํานาจของกเิลส
มันรุนแรงมาก ยกกันตรงไหนยกกนัตั้งแตกิเลสที่จะเอาไฟมาเผาหัวเจาของทั้งน้ัน มัน
โงหรือฉลาดชาวพุทธเมืองไทยเรานี้ เราอยากถามวาอยางน้ันนะ มันเคยมองดูหัวใจ
เจาของไหม หรือมีตั้งแตมาโอมาอวดชื่อเสียง ยศถาบรรดาศักดิ์ ความมั่งความมีดีเดน 
ความรูความฉลาด เอามาอวดกัน มตีั้งแตเร่ืองของกิเลสซึ่งมนัชอบอวด มันมาติดหัวใจ
คนมันจึงเปนคนชอบอวดไป ธรรมะทานไมอวด ทานจะมุงปฏิบัติใหรูภายในจิตใจของ
ทาน 

เวลานี้เมืองไทยขาวคราวของอรรถของธรรมแทบไมมีนะ พี่นองชาวพทุธใน
เมืองไทยเราไปตายกันไหนหมด เราอยากถามวาอยางน้ีนะ เพราะเราเกิดในเมืองไทย 
อยูในเมืองไทยดวยกันมานาน ถูกกิเลสตัวเปนฟนเปนไฟ ตัวทะเยอทะยานดีดดิ้นนี้เผา
หัวอกมานานแสนนาน พึ่งมาพลิกขึ้นมาไดจากการประพฤตปิฏิบัติธรรมตามคําสอน
พระพุทธเจา เมื่อเจอขึ้นมาอยางจังๆ เทียบกับสิ่งเหลานั้นปบมันก็รูเร่ืองรูราว จึงพูดให
เต็มหัวใจของเราวา มันตายกันหมดแลวหรือเมืองพุทธเรานี้นะ จึงไมเคยสนใจกับอรรถ
กับธรรมยิ่งกวาการดีดดิ้นกับกิเลส เราอยากพูดอยางน้ีนะ 

เราอยูในทามกลางแหงกองทุกขกับพี่นองทัง้หลาย แตเจอสุขแลว พูดใหชัดๆ 
อยางน้ีนะ ทุกขเราก็เคยเจอมาแลว หาทางออกไมไดเมื่อไมมีธรรม  พอไดธรรมเขา
มาๆ หาทางออก ออกไดๆ เต็มตัว แลวมองลงมาในสิ่งที่เจาของเคยผานมาแลว สัตว
โลกทั้งหลายอยูดวยกัน จมมอมแมมๆ เพราะฉะนั้นจึงวาตื่นแลวยัง เราอยากวาอยางนี้
ละ พากันตื่นแลวยังชาวพุทธเรา ไปที่ไหนมีแตเร่ืองของกิเลสออกเต็มบานเต็มเมือง 
ขาวคราวอะไรๆ มีตั้งแตเร่ืองของกิเลสจะเสริมไฟเผาหัวมันนั่นแหละ เร่ืองอรรถเรื่อง
ธรรมที่จะทําโลกใหมีความสงบรมเย็นไมมีแงใดมุมใดนะ เราอยากพูดอยางน้ี มันไม
เห็น 

ถาทานผูบําเพ็ญอรรถธรรม เชนวงกรรมฐานผูมุงอรรถมุงธรรมจริงๆ ทานก็อยู
ในปาเงียบๆ เสีย ทานไมคอยมาแสดงอะไรละ ไอพวกที่กระโตกกระตากยิ่งเหยิงวุนวาย
อยูนี้ มีแตพวกกองทพักิเลสทั้งนั้น อวดดิบอวดีอวดทกุอยาง กิเลสชอบอวด อะไรๆ 
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อวดทั้งนั้นเรื่องของกิเลส ทานทั้งหลายเปนชาวพุทธหรือชาวผี เราอยากถามวาอยางน้ี
นะ ถาเปนชาวพุทธแลวใหฟงเสียงอรรถเสียงธรรมพระพุทธเจา ใหมองดูหนา
พระพุทธเจาบางนะ หนาพระพุทธเจานี้หนาบรมสุข หนาใหความเมตตาตอโลกทั่วสาม
แดนโลกธาตุ ไมมีหนาใดจะเกินหนาพระพุทธเจาที่เต็มไปดวยพระเมตตา หนาเรามีแต
หนาเศราโศกเหงาหงอย มีแตหนาฟนหนาไฟเผาไหมกนั ใหพากันมองดูหนา
พระพุทธเจา คือดูพระพทุธเจา พระธรรม พระสงฆ ดอูรรถดูธรรมนํามาพินิจพิจารณา
แกไขตนเองบาง 

หลวงตานี้จวนจะตายแลว ไมมีใครพูดละพูดอยางหลวงตา อยากจะพูดวาผูที่ไม
รูก็อาจมี เสียงอรรถเสียงธรรมไมคอยมีนะ เปนยังไงเมืองพทุธเรานี้มันตายกันหมดแลว
เหรอ เราอยากพูดอยางนี้นะ มันทาํไมถึงหลับเอาอยางสนิทเสียเหลือเกิน เอากิเลสตัว
สกปรกโสมมมาโอมาอวดกัน ประดบัตกแตงขี้ จะใหมันสวยงามใหมันหอมที่ไหนขี ้ฟง
ซินะ เอาธรรมเขามาประดับตัวเองซิ หอมไมหอมรูตัวเอง เย็นฉ่ําอยูภายในจิตใจ ใหพา
กันตื่นเนื้อตื่นตัวนะ ชาวพุทธเรามันลืมตัวเอาเหลือประมาณ แมแตผูที่บวชมาอยูในวัด
ในวา ก็ตั้งหนาตั้งตากอฟนกอไฟเผาไหมกันในวงวัด กระจายออกไปทั่วโลกใหโลกได
เกิดความสลดสังเวชวาพวกหัวโลนนี้นึกวาหาความสุขความสงบเย็นใจ มันกลับหาแต
ฟนแตไฟมาเผากันหรือ ผูมีสมบัติผูดีเขาอยากวาอยางน้ันนะ 

ไอพวกหัวโลนๆ เรานี่มันเปนยังไง มนัรูตัวแลวยังเวลาน้ี กําลังกอกวนกัน ยุงกัน 
โอย เกาะพรรคเกาะพวกเกาะภาคเกาะอะไรเขามา เพื่อจะเอาไฟมาเผากันใหไดอยางใจ
ตัวเอง ใจของมันมันเปนใจยังไง ใจของพระพุทธเจาเปนใจยังไง ที่สอนโลกลั่นอยูเวลา
นี้เปนใจเชนไร ทําไมมันจึงไมฟงเสียงอรรถเสียงธรรมพระพุทธเจาบาง แหม กิเลสมัน
ไมดูหนาพระพุทธเจาละ เร่ืองกเิลสไมดูหนาพระพทุธเจา พระเทวทัตแตกกับ
พระพุทธเจาก็คือไมดูหนาพระพุทธเจา แตพระเทวทัตรูเน้ือรูตัวนะ กลับมาขอขมา
พระองค ถกูแผนดินสูบที่หนาวัดพระเชตวัน เมื่อสุดวิสัยแลวก็ยกคางกรรไกรนี่ ถูก
แผนดินสูบเขามาถึงคางกรรไกร ขอบูชาคางกรรไกรแดพระพุทธเจา ดวยความสุดหัวใจ
เปนวาระสุดทาย 

พอพระอานนทไปทูลถาม พระองคทรงยิ้ม คําวายิ้มนี่ยิ้มมีเหตุมีผลนะ เออ เธอ
ก็ไมเสียทีแหละ เวลากอกรรมกอเวรเธอก็กอเต็มเม็ดเต็มหนวย ทีนี้กอความดีวาระ
สุดทาย เอาคางกรรไกรมาถวาย สุดทายของเธอนี้ การตกนรกหมกไหมเพราะกรรมชั่ว
ของเธอนี้ยอมรับวาตก แตวาระสุดทายกรรมดีของเธอทีถ่วายคางกรรไกรนี้แหละ จะ
ไดมาเกิดเปนพระปจเจกพุทธเจาชื่อ อัฏฐิสาระ นั่นพระเทวทัตทานรูตัว ผลแหงความ
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รูตัวกลับมาไดเปนพระปจเจกพุทธเจาในวาระสุดทาย พากันจําเอา พวกเรารูตัวแลวยัง 
ถาไมรูตัวมันเกงกวานั้นไปอีกนะ จําใหดี เอาละพอ ใหพร 

หลังจังหัน 

ฟงเทศนเมื่อเชานี้เปนยังไง (โอ ชอบมากคะ) แหมมันคันฟนนะ มองดมูนัเปน
อยางน้ันนี่นะ เลยเอาเสียบางใชไหม ธรรมดูโลกดูมาเทาไร โลกมันไมดธูรรมก็เอาเสีย
บาง นี่ยังนอยไปนะ ถงึเวลาจะออก เวลามันออกวานี่นอยไปนะ หลับหูหลับตายอ
ตัวเอง ไอคนตาบอดหลับหูหลับตายอตัวเอง ชนตนไมตนเสาใหเขาดู ยอตัวเอง แบบ
นั้นนะเดี๋ยวนี้ โลกตาบอดชนตนไมภูเขาใหคนตาดีดู ชนตนไมภูเขาดวยความตาบอด
ของตัวเอง ดวยการโออวดของตัวเองดวย นี่ซิมนันาทุเรศนะ เอาเสียบาง บางทีผูมีนิสัย
พอจะไดรูตัวบาง นี่เรียกวาสะกิดๆ เขาไป ไอตัวที่มันจะบืนลงน้ันมันก็หาวาเทศนดุ
เทศนดา เทศนอยางน้ีในเมืองไทยไมเคยมี เขาก็วาอีกแหละ เขาจะไปอยางน้ัน ไอคน
นรกอยางน้ีในเมืองไทยกไ็มเคยมีเหมือนกัน มันไมยอมฟงเสียงธรรม ก็แกกันตรงนั้นซ ิ

โอ ทุเรศจริงๆ นะเรื่องธรรมกับกิเลส แหม มันผาดโผนขนาดนั้นละกิเลสทุก
วันนี้ ผาดโผนดังที่วาน่ี นี่ยังยกมาพูดเพียงเล็กนอยนะไมไดมากอะไรนัก เอาสายตาของ
ธรรมจับเห็นหมดนี่ กิเลสมันหูหนวกตาบอดชนนั้นชนนี้อวดโลกเขา อวดคนตาดีดวย 
ตาบอดชนนั้นชนนี้เตะนั้นเตะนี้ใหคนตาดีดู ใหเขาอัศจรรย ไอนั้นหัวมันชนตนไม
เพราะตาบอดของมัน มนัถือเปนของวิเศษ ใหคนตาดีดู โอย นาทุเรศนะ 

เมื่อเชากําลังเทศนพอดีไอหยองมา ฟาดไอหยองเลย จะตมยําไอหยอง อยาง
นั้นละเทศนเราใหทานทั้งหลายฟงนะ จะไมมอีะไรเลย เปนธรรมลวนๆ ออกหมด ที่สูง
ที่ต่ําที่อะไรอยางน้ีไมมี ธรรมเหนือหมด ถึงเวลาออกออกอยางน้ันเลยทีเดียว เทศนอยู
ไอหยองมันมายุง จะเอาไอหยองมาตมยํา แลวคนก็ไดฟงทั่วประเทศ ทั่วโลกนั่นละ ไอ 
หยองถกูตมยํา ไอหยองไอกีม้นัมักมากวนเวลาเทศน ตัวอื่นไมคอยมา มนัมีอยูสามตัว
ที่มายุงอยูนี ้ ไอหยองเปนอันดับหนึ่ง ไอหมีเปนอันดับสอง ไอจ้ําหลอดไมคอยมายุงละ 
สองตัวนี่เกงมาก ไดตมยาํกันเรื่อยตมยําหมา เขาใจไหม 

เรากําลังเรงทางดานจิตตภาวนาสําหรับพระ การแนะนําส่ังสอนเบาไปตอนที่เรา
ชวยชาติ ไมไดซอกแซกซิกแซ็กเขาไปตามวัดปาตางๆ ที่ทานบําเพ็ญธรรม การแนะนํา
ส่ังสอนก็ดอยลงมาก สอนแตประชาชนเลยไมคอยไดสอนพระ พระเปนหลักสําคัญนะ 
ในบานหนึ่งๆ ไปสรางบานใหมเมืองใหมที่ไหน ตองสรางวัดพรอมๆ เปนความจําเปน
ขนาดไหน เราจึงถืออันนี้เปนสําคัญ บานใดๆ มีวัดมีวามทีี่รมเย็น ยิ่งเปนผูปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบแลวเย็นไปหมดเลยนะ แมแตปฏิบัติสุมส่ีสุมหาเขาก็ยังถอืวาเปนมงคลอยู นี่
ละเรื่องศาสนาเปนเรื่องเล็กนอยเมื่อไร 
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พูดแวดๆ เมื่อเชานี้เหมือนจะกดัจะฉีก เร่ืองกิเลสน้ีตื่นเปนบากันไปหมดนะ 
เร่ืองธรรมนี้ฉุดลากออกๆ อยางรุนแรง ไมงั้นจะถูกไฟเผาหมด จับฉุดโยนออกๆ จะวา
รุนแรงเหรอ กับไฟเผาอันไหนจะหนักกวากัน พจิารณาซิ จับโยนออกจากกองไฟๆ จะ
วารุนแรงเหรอ ใหไฟเผาหรือสบายดี เทียบกันอยางน้ัน ธรรมะที่เผ็ดรอนๆ เหมือนจับ
ลากออกๆ เทียบกันอยางน้ัน โห มันพิลึกพิล่ันนะ อยางเราๆ ทานๆ เวลายังไมเห็นมัน
ก็พออยูไปกนิไป เวลามันเห็น โธ เรานอนอยูทามกลางงูจงอาง งูสามเหลี่ยม งูเหา หลับ
ครอกๆ  

ผูที่นอนหลับครอกๆ คอืไมรูวานี่จงอาง มหาพษิมหาภัย นี้งูเหา นี้สามเหลี่ยม 
ไมรู นอนอยูทามกลาง มิหนําซ้ํายังขับลําทําเพลง เอาขาขัดหางปลอยหําไวก็ได รอง
เพลงเพลิน มันไมรูวานี้คือจงอาง นีค้ืองูเหา ทางนั้นไปเห็นเขา โอยตาย จับลากออกๆ 
เขาใจเหรอ นั่นเทียบอยางน้ันนะ ยังมานอนสบายขับลําทําเพลงปลอยหาํไดอยูนี่ เขาใจ
ไหม เอาใหมันถึงขนาดนั้นซิกับความโงของจตินอนใจกับกิเลส  เหมือนกับขับลําทํา
เพลงปลอยหํา ฟาดใหมันถึงขนาดนั้นมันจะไดถึงกัน มันหยาบเหรอพูดนี่ ใหมันถึงกัน
ความหมายวางั้น นี่ละมันกลอม 

เวลาไดธรรมเขาไป ปฏบิัติธรรม พอปรากฏธรรมภายในใจ เฉพาะอยางยิ่งจิตต
ภาวนามันจะรูกัน ไมมีจิตตภาวนาไมคอยรูนะ จิตตภาวนาคอยสวางออกๆ มันเห็นซิ 
พอเห็นแลวก็เอาละที่นี่ เร่ิมละ หนักเขาๆ บืนออกๆ เวลามันหนักมากๆ เห็นภัยมากๆ 
หัวใจนี้เหมือนวามันสั่นริกๆ จะออกทาเดียว เปนตายไมอยู คอขาดไมอยู นี่ถึงขั้นมัน
แลว อยางทานผูปฏบิัติธรรมถึงธรรมขั้นสูง มีแตจะไปทาเดยีวๆ นี่ละประเภทที่ความ
เพียรกลา เห็นภัยเห็นเต็มหัวใจ เห็นภัยจากกิเลส เทียบกับจงอาง สามเหลี่ยม งูเหา
รอบตัว เห็นภัยคิดออก เห็นคุณคาของธรรมก็เทากัน เห็นโทษของกิเลสเต็มหัวใจ เห็น
คุณคาของธรรมที่พาใหหลุดพนก็เต็มหัวใจ นี่ละอยูไมไดนะ ที่ทานเรียกวาความเพียร
กลา กลาอยางน้ีเอง 

พอพดูถงึเร่ืองน้ีแลวก็มใีนตํารา ดึงเขามาหาตัวจริงเลย นี่ละที่มันยอมรับกัน 
ทานแสดงไวในตําราวา พระโสณะ ทานไดรับเอตทัคคะเลิศในทางความเพียรกลา 
พระพุทธเจาทรงตั้งเอตทคัคะให พระโสณะนี้เลิศทางความเพียรกลาในตํารา ทานเดิน
จงกรมจนกระทั่งฝาเทาแตก วางั้นนะ เราก็อานในตํารา เมื่อยังไมมีอะไรรับกันมันก็อาน
ธรรมดาๆ นะ ทีนี้เวลาทําความเพียรไปๆ มันเขาถึงขั้นนี้ เอา พูดใหมนัชัดนะ ลงได
เดินจงกรม ออกจากกระตอบไปเดินจงกรมหมดวันไมรูตัว มันหมุนของมนั นี่ละความ
เพียรกลา ไมมีเร่ืองเวล่ําเวลาอะไร เหมือนนักมวยที่เขาซัดกันวงใน กรรมการอยามายุง
ถาไมอยากตาย วางั้นเลย มีแตนักมวยสองตอสองฟดกัน 
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นี่ก็มีแตกิเลสกับธรรมฟดกัน หมุนติว้ๆ นี่เรียกวาความเพียรกลา ไมมีวารอนวา
หนาววาเย็นวาหิววาโหยอะไรเลย หมุนอยูเหมือนนักมวยตอยกันเวลาน้ัน จิตที่ฟดกบั
กิเลสเขาวงในก็แบบเดียวกัน ลงทางจงกรมนีฟ้าดจนกระทั่งถงึเวลาปดกวาดอาบน้ํา
อาบทา สวนมากมักจะอาบอยูในปาในเขาในแองหินแองอะไร เดินยังไงนี่นะ วันนี้ก็เดิน
วันหนาก็เดิน กลางคืนกเ็ดินกลางวันก็เดิน เดินไมหยุดไมถอย ที่ทานวาฝาเทาแตกมัน
ไมไดแตกนะ ทานพูดนั้นทานพูดกลางๆ ฝาเทานี่มันหนาทีแรกนะ เราเดินไมหยุดไม
ถอยมันบางเขาไปๆ กัดเขาไปๆ กัดเขาไปถึงเนื้อ นั่นเรียกวาฝาเทาแตก คือมันกัดเขา
ไปถึงเน้ือ 

ทีนี้ก็ยกเราเองเปนพยาน ยอมทันทเีลย ออ พระโสณะทานทําความเพียร ความ
เพียรธรรมดาๆ บังคับจนกระทั่งเดินจงกรมจนฝาเทาแตกนี้เปนไปไมได วางั้นเลยนะ 
ถาเปนประเภทนี้แลวไดทันทีเลย คือมันเปนกบัเจาของซิ ถาไดเขาทางจงกรมแลว
เทานั้น ไมมีหิวมีโหยไมสนใจกับอะไรเลย เรียกวาเขาวงในตลอด ไมรูจักเชาสายบาย
เย็นไมสนใจ ฟดกันอยูวงในๆ วันนี้ก็เดนิ เดินไมหยุด กลางคืนก็เดิน แลวฝาเทามันจะ
ไดหนาขนาดภูเขาจากไหนมาบังเอาไว มันก็ตองบางเขาๆ จนถึงเน้ือ เราเองไมไดฝาเทา
แตกนะ เอาใหมันชัดๆ ก็เราเองเปนคนทํา เวลามาเขาที่พักมองเห็นกาน้ํานี่ โหย มัน
โดดใสกัน ตอนนั้นมันไมสนใจนะ พอมองเห็นกาน้ํานี้ใสปวะ กลืนนี้สําลักกั๊กๆ มันจะ
ตาย ตอนนี้เรียกวาใหน้ํา ฟดกันอยูไมสนใจ 

ทีนี้มานั่ง ฝาเทานี้ออกรอนเหมือนไฟลนเทียว ทําไมมันถึงออกรอนเอานักหนา
ฝาเทาเรานี่นา มันแตกหรือไง มันบางเขาไปแลวละนั่น เราก็เอาเทาออกมาดูจริงๆ ให
มันชัดๆ ก็เราเปนเองนี่ มาดูก็ไมเห็นแตกไมเห็นถึงเน้ือ พอเอามือไปสัมผัสน้ี โหย 
เสียว มันกําลังจะถึงเน้ือแลวนั่น เสียว ออกจากนั้นก็ถึงเน้ือ นี่เรียกวาฝาเทาแตก เรายัง
ไมแตก พูดใหมันชัด กเิลสแตกเสียกอน ถากิเลสยังไมแตกฝาเทาแตกแนนอน นี่เรา
เชื่อแลวนั่นเห็นไหม ความเพียรประเภทนี้แตก ไมมีวันมคีืน แตกไดเพราะเดินอยู
ตลอดจะวาไง เอาความจริงเขายันกันนี้ยอมรับกันเลยเทียว ที่วาฝาเทาแตกเปนอยางนี้
เอง คือเดินไมหยุดไมถอย เดินไมมเีวล่ําเวลา เพราะเขาวงในกับกิเลสมันไปสนใจอะไร
กับความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลารางกายอะไร ไมสนใจ มันจะหมุนอยูภายใน 

ทีนี้พอกิเลสมันพังลงไป ความเพียรประเภทนั้นมันก็เปนโลกใหมขึ้นมานะ เปน
เองไมตองบังคับ ที่ความเพียรหมุนติ้วทั้งวันทั้งคืน ก็เหมือนเครื่องมือรบนั่นละ ปลอย
เครื่องมือ ปลอยเอง งานเสร็จแลวปลอยเอง ทํางานดวยเครื่องมืออะไร พอเสร็จแลว
ปลอยเองๆ อันนี้ก็เหมือนกัน พอถึงขั้นที่วา ยอมเชื่อพระโสณะ ออ อยางนี้เองที่ฝาเทา
ทานแตก นี่เราก็จะแตกแลว เพียงมาลูบๆ นี้เสียวหมดแลว มันเจ็บมันเสียวมันจะทะลุ
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ถึงเน้ือ แตกิเลสมันแตกเสียกอน กิเลสแตกทนีี้ก็เลยหยุด เดินจงกรมแบบนั้นไมมี 
อะไรที่เปนความเพียรแบบนั้นลดลงเองโดยอัตโนมัติ เรียกวาปลอยเครื่องมือเอง 
ปลอยเองๆ หมด อยูดวยความเปนอิสระ โลกวางหมดเลย จาไปหมด วางไปหมด วุสิตํ 
พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณีย ํ ขึ้นในนี้เลย เสร็จแลวกิจที่วาตายกองกันมาตั้งกปัตั้งกัลปไมมี
ส้ินสุดมาสิ้นสุดในบัดนี้แลว นั่นรูชัดเจน ปาชาส้ินสุดในบัดนี้แลว เวลากิเลสตัวสรางปา
ชาไมหยุดนี้ขาดสะบั้นลงไป ปาชาหยุด ไมมาเกดิอีกแลว ไมมาตายอีกแลว รูทันที 

ไมตองไปทลูถามพระพทุธเจา สนฺทิฏฐิโก ประกาศปางขึ้นมาในหัวใจเลย นี่ละ
ที่วาพระอรหันตทานตรัสรูธรรมทานไมจําเปนจะตองไปทูลถามพระพุทธเจา สนฺทิฏฐิโก 
พระองคประกาศใหแลว รูตัวเอง ผานพนเมื่อไรรูทันที นี่เราพูดถงึวาใหมันมีขอยืนยนั
มันยอมรับกันทันที ดังที่วาฝาเทาแตก ถึงขั้นมนัเสียวมันเสียวเวลาลูบ ฝาเทามันออก
รอนเหมือนไฟลน ออกรอนในฝาเทา มานั่งแลวมันก็ไมหยุด ออกรอน เวลามานั่งให
น้ํามันก็มารูความเจ็บปวดของตัวเอง ตอนนั้นไมรูนะ ฝาเทาแตกเปนอยางน้ีเอง มี
พยาน ยอมรับ ความจริงเขาถึงกันไมมใีครคานกัน ถึงกันแลวยอมรับทันทีๆ  

พระพุทธเจาตรัสรู ตรัสรูอยางน้ีละเหรอๆ ขึ้นทันทีเลย คานกันไดยังไง ก็เปน
อันเดียวกันนี่เอาอะไรมาคาน ของอันเดียวกันคานกันไดยังไง ธรรมชาตินี้เปนอัน
เดียวกันแลว หือ เปนอยางน้ีละเหรอๆ ธรรมแทเปนอยางน้ีละเหรอๆ พระสงฆแทเปน
อยางน้ีละเหรอๆ เปนอันเดียวกันแลวนั่น พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปน
อันหนึ่งอันเดียวกนัไดยังไง ก็มันเปนแลวนั่น แตกอนไมเคยเปน เปนแลวนั่น นั่นมัน
ประจักษกับเจาของจะไปถามใคร สนฺทิฏฐิโก ประกาศปางขึ้นมาเต็มหัวใจอยางน้ันละ 

เพราะฉะนั้นเวลามันคันฟน อยางนอยก็วากวีกเสียบางอยางเมื่อเชานี้ ทั้งเทศน 
ทั้งจะเอาหมามาตมยําเมื่อเชานี้นะ มันกําลังโมโห หมามายุง ไอหยองนั่นละมายุง ชอบ
มายุง จะเอาหมามาตมยํากินบนธรรมาสน อยางนั้นละพูดไดทุกแบบเรา เราไมมีอะไร
ขัดของ ในสามแดนโลกธาตุไมมอีะไรเขามาขัดของพดูไดอยางสะดวกสบายๆ ดังที่ทาน
ทั้งหลายไดยินไดฟงกิริยาที่แสดงออก ดูฟงก็รูเอง ไมมอีะไรเขามาผาน มีแตธรรมชาติ
นั้นใชกิริยาของวิมุตตธิรรมความหลุดพนโดยสิ้นเชิงแลว ออกมาใชตอโลกสงสารที่มัน
กําลังสกปรก จึงตองมีกิริยาสกปรกอนันี้ออกมารับกัน เขาใจไหม 

ถามีแตธรรมลวนๆ แนบสนิทเลย ไมมีอะไรสวยงามยิ่งกวาธรรมอันนั้น แตเวลา
มาแสดงกับโลกสกปรก มันก็เปนกิริยาที่สกปรกขึ้นมา ดีไมดกีําลังเทศนอยูนี้จะเอาหมา
มาตมยํากินเคยมีที่ไหน กําลังเทศนแลวจะเอาหมามาตมยํา นี่เทศนไดพูดได เทศนไป
ตามอรรถตามธรรมธรรมดา ไมมีอะไรเขามากีดขวางเลย พูดไดอยางสบาย พูดแลว



 ๘

หายเงียบหมดไมเปนอารมณ วาไดพดูหนักไปเบาไป ไมมี ถามีพูดไมไดนะ ขัดตรงไหน
รูทันที..ใจ ถาโลงผางออกไปแลวออกเลย ออกเต็มเหนี่ยวๆ เลย 

นี่ละจึงอยากใหรูเสียบาง เมืองไทยเราเปนเมืองพุทธมันตายกันหมดแลวหรือ 
ถึงวาอยางน้ันซิ มันโมโห ธรรมพระพุทธเจาประกาศปางๆ มานี้ทําไมมันไมดู ทําไมไม
นํามาปฏิบัติตัวพอสงบรมเย็นบาง มีแตฟนแตไฟดวยกิเลสทั้งหมด ตางคนตางแบบ
เดียวกันหมดแลวใครจะสอนใคร กิริยาออกมาอะไรมแีตเร่ืองของกิเลสเร่ืองของโลก
ลวนๆ ออกมาโชว โชวอะไรประสากองขี้ กิเลสก็เทากับขี้ ขี้โลภ ขี้โกรธ ขีห้ลง นั่นวาไง 
มันสะอาดสะอานมาจากไหน วิเศษวิโสมาจากไหนเหมือนธรรมไมมี อยาไปแขงธรรม 
วันนี้ก็เทศนหนักมาหลายตอนแลวนะ จนกระทั่งถึงบัดนี้ ยุตลิะมันจะตายนี่ก็ด ี
 

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/

