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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ หมายถึง.... 
กอนจังหัน 

เห็นมากขึ้นเรื่อยพระ  ๔๓ วันนี้ ในวัดนี้เรารับเพียงแค ๕๐ องค ปนี้ดวูา ๕๑ 
แลว ไดยินวา ๕๑ แลว พระมากพระนอยถาตั้งใจปฏิบัติดวยกัน เปนธรรมดวยกันแลว
เปนความสงบรมเย็นเหมือนกันหมด ถามีกีดมีขวางมีกางขวางคออยูเพียงรูปเดียวองค
เดียวเสียหมดวัดนะ กระเทือนไปหมด นั่นละกางขวางคอมันของเลนเมื่อไร กิเลสขวาง
ธรรมกแ็บบเดียวกัน ผูเปนหัวหนานี่หนักมากอยูนะ สอดสองดูตลอดเวลา ไมดูไมได
เสีย มีรายใดรายหนึ่งโกโรโกโสเขามานี้ขวางทั้งวัดเลย ตองรีบเตือน ถาไมยอมไลออก
ทันที จะทําเสียสวนใหญ ตองเปนอยางน้ัน 

ตั้งจิตตัง้ใจมาปฏิบัติใหเอาจริงเอาจังนะ การภาวนาถือเปนเนื้อเปนหนัง เปน
ชีวิตจิตใจของพระเรา ครั้งพุทธกาลบวชมามีแตเพื่อมรรคเพื่อผล องคใดบวชเขา
มาแลว พระพุทธเจาทรง...ภาษาของเราพูดงายๆ วาไลเขาปาๆ รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺ
สาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย บรรพชาอุปสมบทแลวใหทาน
ทั้งหลายไปเที่ยวอยูรุกขมูลรมไม ในปาในเขา ตามถ้ําเงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ ที่แจงลอม
ฟาง อันเปนสถานที่บําเพ็ญเพียรดวยความสะดวก ปราศจากสิ่งรบกวนทั้งหลาย จงพา
กันอุตสาหอยูและบําเพ็ญในสถานที่เชนนั้นตลอดชีวิตเถิด นีพ่ระทุกองคไดรับนะ ไดรับ
อนุศาสนจากอุปชฌายทีพ่ระพุทธเจารับสั่งไวอยางเด็ดขาด 

พระโอวาทขอนี้เด็ดขาดมากทีเดียว แลวเปนยังไงทกุวันนี้ พระโอวาทขอนี้
เด็ดขาดหรือไมเด็ดขาด ดีไมดียังหาเร่ืองใสวา พระที่อยูในปาในเขาเปนพระวิกลจริต 
พระเปรตที่ไหนมาพูดอยางน้ี ออกทางทีวีดวยนะพระเทวทัตนี่ ไดยินวาเปนนักเทศน
เสียดวย นักเทศนเอกๆ ตาขางเดียว ไอนี่เหลืออยูตาขางเดียว พอตานี้บอดแลวหมด
เลย มันอุตริมาพูดไดยงไงวาพระอยูในปาเปนพระวกิลจริต มันพูดกระแทกแดกดัน
ดวยความเคียดแคน ดวยความโมโหโทโส เหยียบหัวพระพุทธเจาไป 

พระองคทรงรับสั่งใหเขาอยูในปาในเขา ทุกองคโอวาทขอนี้ตองไดรับพระ ถา
ไมใชพระปลอมตองไดรับทุกองค รกฺุขมูลเสนาสนํ จนกระทั่งปจจุบัน แมอุปชฌายจะ
ไมชอบในการอยูในปาในเขา แตเวลาอุปสมบทแลวสอนสัทธิงวิหาริกตองสอนอยางน้ี 
ไมสอนอยางนี้ไมได เครงครัดเด็ดเดี่ยวมากธรรมะขอนี้ แลวเปนยังไงมันกลับตาลปตร 
วาพระอยูในปาเปนพระวิกลจริต พระที่เขาวาเปนธรรมกถึกเอก มันเอกตาขางเดียวไอ
นี่ มันพูดกระแทกแดกดันดูถกูเหยียดหยามพระใหสมใจ ดวยความเคียดแคนของ
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ตัวเอง โดยไมมีโอวาทคําส่ังสอนของพระพุทธเจาเปนเคร่ืองยืนยันรับรองเลย ความ
โมโหโทโส ความเคียดความแคนมันรับรองมันเอง คือกิเลส คือสวมคือถานนั้นแหละ 
ประกาศออกทางทีวีเสียดวย พอดีเราไดยินก็ฟดเลยใหมันหงายหมาไปนั่น อยางน้ีตอง
เอาใหหงายหมา 

คําสอนเชนนี้เปนคําสอนที่รายแรง ใหรายตอพทุธศาสนา เหยียบหัว
พระพุทธเจาลงไป เพราะฉะนั้นการโตตอบกันจึงเอาใหหนัก ฟาดใหมันหงายหมาลงไป
เลยไมงั้นไมทันกัน กิเลสตัวหยาบๆ อยางน้ีตองเอาใหหนัก ฟงมาสดๆ รอนๆ ใครก็
เห็นทางทีวีมันออกประจานพระที่อยูในปาในเขา มันหลับตาพูดนี่นะ ถาลืมตาพูดแลว
พูดไดยงัไง ตัวมันเองก็เคยเปนอุปชฌายมานานเทาไรแลว สอนลกูศิษยสอนวายังไง ถา
ไมวา รุกฺขมูลเสนาสนํ จะสอนวายังไง มันหนาดานมาพูดไดอยางไมอายเลย พระแทๆ 
นะหนาดานอยางน้ีก็มี นาทุเรศจริงๆ 

หยาบขึ้นทุกวันๆ พระเรา ไหลเขามาไมเวนพระวัดปาบานตาด หยาบก็หยาบ  
ตัวไหนหยาบๆ ระวังใหดี มาหยาบกับที่นี่ไมได เอาใหหงายหมาอีกเหมือนกันนี่ก็ดี 
อยาใหเขามาของเลวมันมีเต็มแผนดิน ใหเอาของดิบของดีเขามา สถานที่บําเพ็ญคือวัด 
พระที่อยูในวัดตองเปนพระทรงศีลทรงธรรม เปนที่นากราบไหวบูชาเปนขวัญตาขวัญใจ
แกประชาชนที่เขามาเกี่ยวของ เขาไดรับความชื่นอกชื่นใจ กลับไปบานดวยความเปนสิริ
มงคล แลวมาเห็นพระเปนโกโรโกโสไปแลว เขามีความโศกเศราเหงาหงอยภายในจิตใจ
ไมอยากเห็นอีกพระประเภทนี้ อยาใหเขาเห็นอยางนั้นนะ ตั้งใจปฏิบัติใหด ี

อะไรจะเลิศเลอยิ่งกวาธรรมในโลกนี้ ธรรมเปนที่ยอมรับ แมแตสัตวก็ยอมรับ
อยาวาแตมนุษยเราเลย ถามีธรรมแลวตายใจกันไดๆ สัตวกต็ายใจกันได มนุษยตายใจ
กันไดถามธีรรม ถาไมมธีรรมนี้แตกกระจัดกระจายได ธรรมจงึเปนของสําคัญ อะไรจะ
เลิศยิ่งกวาธรรม ใครก็ตามกาวเขามาในวัดตองมาเคารพบูชาธรรม มาสงเสริมธรรม 
อยามาเหยียบย่ําทําลายธรรม ธรรมเลิศเลอสุดยอดแลว อยาเอาอะไรมาเยอหยิ่ง
จองหองตอธรรม ผิดมากมายทีเดียว หยาบโลนที่สุดเลย 

ธรรมเปนของเลิศเลอมาตั้งแตดกึดําบรรพแลว พระพุทธเจาทุกพระองคเลิศ
ดวยธรรมทั้งนั้น สาวกที่เปนสรณะของพวกเรานี้ก็เลิศดวยธรรมทั้งน้ันๆ แลวเราจะเลิศ
ดวยอะไร เลิศดวยมูตรดวยคูถแขงธรรมเหรอ เหยียบหัวธรรมเหรอ พิจารณานะ จิตใจ
ดวงนี้สําคัญมาก เวลามูตรคูถครอบหัวมันนี้เหยียบไปไดหมดไมมีบุญมบีาป ถาธรรม
แทรกเขาในใจปบจะรูบุญรูบาป ขยะแขยงในสิ่งชั่วชาลามกทั้งหลาย พากันจําเอา เอาละ
ใหพร 
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หลังจังหัน 

เขากอเจดียขึ้นบรรจุอัฐิธาตุของแมชแีกว รวมหมด ๑๘ ลาน ดูวาเฉพาะเจดีย 
๑๘ ลาน บริเวณรอบนั้นไมใชเลนๆ นะ กวางขวางออกไปจะเปนหลายลานอยูนะ คิดวา
ไมต่ํากวา ๒ ลานบริเวณ อยางนอย ก็สมควร ไมมีผูหญิงผูชาย จิตไมมีเพศ หลุดพนได
ดวยกันทั้งนัน้ วา สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ นี้หมายถึงทานผูหลุดพน ไมนิยมวาเปนหญิงเปน
ชาย จิตไมมเีพศ 

แมชีแกวนี้ดั้งเดิมเปนลูกศิษยหลวงปูมั่น ตั้งแตแกยังเปนสาวอยู นี่ก็หลวงปูมั่น
พูดใหฟงเองชัดเจนมาก เวลาทานมาอยูหนองผือเขาก็มากราบทานเสมอ สองคืนสาม
คืนกวาจะมาถึงหนองผอื จากหวยทรายมาทางมันไกล ไมมีรถมีรามา เร่ืองญาณความรู
ของแกนี้เกงมาก แมชีแกวญาณความรูของแกเกงมากทีเดียวไมมีผิดพลาดเลย เฉพาะ
อยางยิ่งเชนหลวงตาไปจําพรรษาอยูที่หวยทราย ๔ ป ก็ไดเปนอาจารยแกน่ันแหละ เรา
เคล่ือนยายไปไหน นี่สํานักแมชี นี่บานหวยทราย อยูทางตะวันออกเฉียงใตสํานักแมช ี
บานหวยทรายอยูจุดศูนยกลาง วัดอยูทางปาทางเขาทางนี้ ไมเคยเกี่ยวของกันแหละ พอ
เราเคลื่อนยายไปไหนนี้บอกแลวนะ บอกบรรดาบริษัทบริวารที่อยูในสํานัก ไปแลวนะ
วันนี้ เห็นไหมละ ไปแลววันนี้ เย็นหมดเลย ถาแกจะแยมออกมาก็บอกวาเย็นหมดเลย 
คนก็ไปดู ไปแลว ไมมีพลาด นี่อนัหนึ่ง 

ความรูของแกนี้เกงมากเทียว เชนอยางเราไปแลว ไปดูไมมีพลาด ทีนี้มาก็
เหมือนกัน ก็วัดอยูนี้ บานอยูนี้ สํานักแมชีอยูนี ้ ไมเคยไปเกี่ยวของกัน เวลาออกทางนี้
แกก็รูทางนั้น พอมาถึงนี้ มาถึงแลว นั่น แกจีบหมากใหพวกแมชีแมขาวมาจังหัน ตัวแก
เองไมไดมาละ เราก็ถาม หมากนี้จีบทุกวันเหรอ ไมไดจีบทุกวัน จีบเฉพาะวันนี้ เพราะ
เหตุไร คุณแมบอกวาทานมาถึงแลว อยางน้ันละแมนยําที่สุดเลย ความรูของแกอยางนี้
แมนยํามาก แตผาดโผนความรูของแมชีแกว ไมจริงไมจังเอาไวไมอยูแหละ 

พอเราไปถึงทีแรก เขายกขบวนออกมาที่วัดหวยทราย บอกวาหลวงปูมั่นหามแก
ไมใหภาวนา ตั้งแตหลวงปูมั่นไปจําพรรษาอยูที่หวยทราย พอวาหลวงปูมั่นหามไมให
ภาวนาเราเขาใจทันทีเลย สักเดี๋ยวแกก็แยมออกมาเรื่องความรูพิสดารแปลกๆ ตางๆ 
นั่นละที่หามไมใหภาวนา คือไมมีผูหักหามไมมีผูเตือนเสียได จากน้ันเปนบาก็ไดเพราะ
แฉลบออกไปผิดทาง เวลาไปอยูก็รูเอง ความรูพิสดารมากนะ ความรูแปลกๆ ตางๆ 
พิสดารมากทีเดียว ญาณที่วาน่ีแกพูดแมนยํามากทีเดียว 

หลวงปูมั่นเราปวยที่หนองผือ แกอยูหวยทรายแกก็ทราบแลว ปวยหนักแกก็
ทราบ จนกระทั่งคืนวันหลวงปูมั่นเสีย แกออกมาจากหองแลวมารองไหตอนเชามืด 
รองไหทําไมคุณแม ไมรองไหยังไงกห็ลวงปูทานเสียแลวเมื่อคืนนี้ เห็นไหมละ คือแกเรง
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ใหเขาทอผาไหมจะไปบังสุกุลทาน บอกวาหลวงปูทานมาเรงทุกคืนใหรีบไปๆ ตอไปจะ
เห็นแตโครงกระดูกนะ แลวเมื่อคืนทานมาบอกวาไปแลวเมื่อคืนนี้ ไปดูโครงกระดูกเสีย 
พอตื่นเชามาแกก็รองไห พอ ๗ โมงเชา แตกอนการคมนาคมไมสะดวก อาศัยวิทยุนะ 
หลานของแกไปอําเภอคําชะอี เขาประกาศออก ๗ โมงเชาวา หลวงปูมั่นมรณภาพแลว
เมื่อคืน เวลาเทานั้นๆ 

พอเขาทราบขาวเขาก็วิ่งมาเลย ทางน้ียังตั้งวงรองไหกันอยู แกละรองไหกอน
เพื่อนอยูนั้นยังไมเลิกเลย ทางนั้นก็วิ่งเขามาบอกวาหลวงปูมั่นเสียแลวเมื่อคืนนี้ เวลา
เทานั้นๆ ทีนี้สภานั้นเลยเปนสภาน้ําตา รองไหกนัทั้งวัด นั่นแกแมนยํามากนะ บอกเสีย
เมื่อคืน ตื่นเชามาแกก็รองไห ใครก็วาคุณแมเปนอะไรหรือๆ จะเปนอะไร หลวงปูเสีย
เมื่อคืนนี้ พอดีตอน ๗ โมงเชาก็ไดพยาน อยางน้ันละความรูของแกแมนยาํมาก 

เวลาแกเสียแลวก็มากอเจดียบรรจุพระธาตุให คืออัฐแิกกลายเปนพระธาตุ
สวยงามมาก เขาก็สรางเจดียบรรจุพระธาตุ นี่ที่เราไดไป ประการหนึ่งแกก็เปนลูกศิษย
เราแนะนําส่ังสอน นี่เราก็เคยเลาใหฟงไมใชเหรอ ที่วาไลลงภูเขาแกรองไหลงภูเขา เรา
เปนยังไงเดด็หรือไมเดด็ ดุหรือไมดุ คือเราไปเราไปจําพรรษาบนภูเขาตะวันตกบาน
หวยทราย ใหพระอยูตีนเขานั้น ถึงเวลาประชุมเราก็ลงไปประชุม เทศนอบรมพระ เรา
ขึ้นมาจําพรรษานี้กับเณรหนึ่งบนภูเขา แกก็ไปเลาภาวนาใหฟง พอฟงแลวเราก็เตือน 
สอนละที่นี่ 

แกติดความรู สอนหามไมใหออกไมยอมฟง ออกรูนั้นรูนี้เทวบุตรเทวดาอินทร
พรหม พวกเปรตพวกผี พิศดารมากนะ เลยเพลิน ถาวันไหนภาวนาไมออกรูส่ิงตางๆ 
เหมือนวาไมไดผล ลักษณะเปนเหมือนไมไดผล ตองใหรูใหเห็นสิ่งเหลานี้ เรียกวา
ภาวนาไดผล เราเปนอาจารยก็สอนละซิ ทีแรกก็เปนระยะๆ กอน เขาแลวใหออกก็ได 
คือออกรูส่ิงตางๆ ก็ได ไมใหออกกไ็ด ไดไหมเอาไปทดลอง มีแตออก พอรูรวมลงไป
ปบออกๆ นีก้็หามเขาๆ ซิ จนกระทั่งถึงหามไมใหออกเดด็ขาด นี่ละเอากันตรงนี้ หาม 
พอรวมลงแลวใหลงเต็มที่ อยาออกรูส่ิงตางๆ 

แกก็ติดมาพอแลว มาหาก็วาออกๆ อยูอยางน้ัน หลายครั้งหลายหนก็ไลลงภูเขา
ละซิ ไป..สถานที่นี่ไมมีบัณฑิตนักปราชญ มีแตคนโงเขลาเบาปญญา ใครเปนจอม
ปราชญไปอยาขึ้นมา ไลลงภูเขา เพราะเราจําพรรษาบนภูเขากับเณรหนึ่ง เขายกขบวน
ไปหมดสํานักเขานั่นละ สวนมากเขาไปวันพระ บายสี่โมงเขาขึ้น พอหาโมงกวาๆ เขาก็
ลงมา สุดทายนี้ก็ไลลงภูเขา รองไหลงเลยนะ เราไมสนใจ เพราะนํ้าตานี้ไมมีคา น้ําตา
สําคัญผิด ออกมาเปนน้ํามหาสมุทรทะเลก็ไมเกิดประโยชน เราก็เฉย ไลลงไปรองไห นี่
เราก็ไมลืม ทีนี้ก็ไปหมดหวังละที่นี่ เราก็หวังจะพึ่งครูบาอาจารยองคนี้ ทนีี้ทานก็ไลลง
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จากภูเขาแลวจะพึ่งใคร ก็ยอนมาหาโทษตัวเอง ทานไลเพราะเหตุใด เพราะไมฟงเสียง
ทาน ถาเราถือเปนครูเปนอาจารยก็ฟงเสียงทานซิ จะเกงกวาครูไปไดไง ทานไลลง
สมควรแลว 

แกสอนตัวเอง เอา ทําตามทานสอนดูซิ ทีนี้เลยปลอยความรูทั้งหลายที่แกติด
มากๆ นั้น หามไมใหออก เอา ลงจุดที่ทานสอน สอนวาไง ลงผึงเลย นั่นเห็นไหมละ 
พอลงแลวทีน่ี่ ออกจากภาวนาแลวกราบไปทางภูเขา ลงใจ พอบายๆ แลวก็ยกคณะขึน้
ไปเลย ขึ้นไปหาเราบนภูเขา เรากําลังปดกวาดอยูส่ีโมงเย็น โผลขึ้นมาก็เอาอีกนะ มา
อะไร จอมปราชญมาอะไร ใสเปร้ียงๆ เดี๋ยวๆ ใหพูดเสียกอน เดี๋ยวใหพูดเสียกอน พูด
อะไร ตกลงเราที่ปดกวาดอยูบนเขาเลยวางไมกวาดที่นั่น เณรก็วางไมกวาดมานั่ง เขาก็
ยกคณะขึ้นมานั่งหินดาน เดี๋ยวใหพูดเสียกอนๆ เอา มอีะไรวามาซิ เขาก็เลยเลาใหฟง
ตามที่เราแนะนั่นมันก็ลงละซิ ตั้งแตนัน้มาเราก็แนะเราก็สอนละที่นี่ ไมนานแกก็ผานได 

นี่ละเรื่องครูเร่ืองอาจารยไมใชเร่ืองเล็กนอยนะ เราเห็นประจักษอยางแมชแีกวนี้ 
ทีแรกหลวงปูมั่นหามไมใหภาวนา ทานไปแลวหามไมใหภาวนา คือความรูของแก
พิศดารมาก แตทานทิ้งทายไวอันหนึ่งวา ตอไปจะมีครูอาจารยมาสอนทานบอกงั้นนะ 
ครูอาจารยจะเปนใคร ก็เราผูไลลงจากภูเขานี่ละ ก็ไปลงนั้นละ ตอนที่แกลงก็ลงตรงนัน้ 
ไลลงจากภูเขาน้ําตารวงลงไป ไดส่ีวันกลับขึ้นมา ขนาบอีก เลาเร่ืองใหฟงแลวก็ลงใจ 
สอนตอ อยางนั้นนะ 

ความรูภายในใจขึ้นอยูกับใครเมื่อไร ไมขึ้นอยูกบัใคร ขึ้นอยูกับนักภาวนาผูมี
ความรูเทานั้นแมนยําๆ ไมมีทางปลีกทางแวะ สอนตรงแนวเลย ความรูวิถีทาง ทานวา
มรรคจิตๆ ก็คือทางเดินของจติ เปนทางเดินของจติ เร่ืองครูบาอาจารยเปนเรื่อง
เล็กนอยเมื่อไร ทางดานปริยัติก็ตองมีครูสอน ยิ่งทางดานปฏิบัติดวยแลว โอย สําคัญ
มาก ครูสอนสําคัญมากทีเดียว สอนอยางแมนยําสอนเคลื่อนไมได ยิ่งจติผูมีภูมิธรรม
อันสูงๆ นี้ ไปสอนผิดนดิหนึ่งไมได ผูสอนตองรูสูงกวาๆ แลวผูนี้ก็นอมจิตตาม ถาไป
สอนผิดนิดหนึ่งนี้ยกโทษผูสอนดวย ความรูอยางนี้ก็มาสอนเราได นั่น ไมเกิดประโยชน
ดวย ยกโทษดวย ถาสอนไดถกูตองแลวยอมรับๆ คือวิถขีองจิตที่รูภายในเปนจิตต
ภาวนานี้ตรงแนวๆ เพราะฉะนั้นการสอนจึงสอนตรงแนวเลยเชียว ผูปฏิบัติก็ตามนั้น
พุงๆ เลย 

เปนยังไงก็ไมรูหูนี่ เมื่อวานนี้หัวทั้งหัวเสียงลั่นเลยเมื่อวาน เดี๋ยวนี้ก็ดงั พูดนี้พูด
อยูหูนะ หูนี้ก็ดังๆ ล่ันทัง้วันละเมื่อวาน เดี๋ยวนี้ก็ล่ันอยูนี่ เราพูดเหมือนพดูอยูกับหูนะ 
มันเปนยังไง เสียงดังสนั่นหวั่นไหวอยูในสมองนี้ หูสองหูมันอื้อขนาดนั้นนะ ทั้งวันเลย
เมื่อวาน เพลีย เพลียมากดวย ตัดอะไรๆ ออก คอยสังเกตดภูายในของตัวเอง ลูกศิษย
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พวกบานี่มันมาคัดมาคานตานทานความรูของเรา เราอยากฟาดหนาผากมันนูนนะ
ธรรมดาเมื่อไร ความรูอันนี้เปนยังไง มันเอามาอวดทําไม อยากวางัน้นะ พิจารณา
พอแลวทุกอยางที่จะเอาออกแบบไหนๆ พิจารณาเรียบรอยแลวออกๆ ไมเคยผิดพลาด 
แลวมันมาคานอันนั้นคานอันนี้ ยุงน้ันยุงน้ี รําคาญ บางทีอยากตีปากเอาเรา เอา เปน
อยางน้ันจริงๆ งูๆ ปลาๆ ก็วามาๆ สุมสี่สุมหาหาหลักหาเกณฑไมได คนหนึ่งพิจารณา
เปนหลักเปนเกณฑตลอด จะกาวเดินทางไหนกาวเดินตามหลักที่พิจารณาเรียบรอยแลว
ไมเคยผิดพลาด พูดใหมันชัดอยางนี้ละ 

อยางที่นําพี่นองทั้งหลายนี้เหมือนกัน นําทางวัตถุทางอรรถธรรมนี้ก็นําไปพรอม
กันที่วาชวยชาติ การแนะนําส่ังสอน สอนไปเรื่อยๆ วัตถุทั้งหลายก็เขาสูสวนรวมๆ แลว
สอนไปเรื่อยอยางน้ีเรื่อยมา ก็ไมเคยไดมีผิดพลาดระแวงแคลงใจตัวเองวาสอนผิดไป 
เพราะออกจากนี้ ไมไดปรึกษาหารือใคร ถาวาปรึกษาหารือก็พิจารณาในนี้ เสร็จแลว
ออกๆ ออกมากออกนอยตามที่เห็นสมควร ควรจะหนักก็หนักควรจะเบาก็เบา ออกจาก
นี้ เร่ืองธรรมภายในใจเปนของเลนเมื่อไร แมนยํามากเสียดวย ความรูสุมสี่สุมหาอยา
เอามาอวดธรรมนะ แตธรรมทานไมเหมือนโลก รูเหมือนไมรู ไปสถานที่หูหนวกตา
บอดก็บอดไปเสีย เหมือนไมรูไมชี้ไมเห็น สถานที่ควรจะออกก็ออก สถานที่ควรจะทุม
เลยก็ทุมเลย ธรรมเปนอยางนั้น 

นี่ไดพิจารณาแลวการปฏิบัติตอตัวเอง ทุกอยางพิจารณาหมดแลวคอยออกกาว
ตามนั้นๆ เพราะฉะนั้นใครมายุงจึงขวางกันทันทีๆ ความรูสุมสี่สุมหาเอามาหักมาหาม
มาออนวอนอยางน้ันอยางน้ีไมถกูทั้งนั้นแหละ ธรรมชาตินี้พิจารณากลั่นกรองพอแลวถึง
ออก ออกชองไหนพิจารณาเรียบรอยแลวคอยออกๆ นอกจากไมพูดเทานั้นเอง พูดไป
มันก็ไมรูเร่ือง พูดอะไร พูดไปก็ดีไมดีก็ตอลอตอเถียงกันไป เปนอยางน้ันละจะวาไง ขี้
เกียจพูดกไ็มพูดเสียฟงเสีย ใหเขาเทศนใหฟง เขาใจไหมใหเขาเทศนใหฟง เราก็ฟง
เทศนเขาไปอยางน้ัน 

พูดไปไมเกดิประโยชนพูดหาอะไร ฟงเสียนะเปดอกใหฟง ความรูอยูภายในใจ
นี้ไมไดปดบังล้ีลับนะ มันเปดเผยหมดเลย รูตรงไหนๆ แมนยําๆ เลย นั่น พิจารณา
ยังไงๆ ปฏิบตัิตามนั้นๆ ไปเลย นี่ละจิตตภาวนาเปนของเลนเมื่อไร ถาลงไดเปนภายใน
ใจไมถามใคร แมนยํา ยืนยันไดตลอดเลย ไมตองไปถามคนนั้นคนนี้ลูบๆ คลําๆ อยาง
นั้นไมใชรูจริงเห็นจริง ถารูจริงเห็นจริงไมตองถามใคร แมนยํานี้ออกตรงไหนแมนยํา
ตลอดเลย นั่นเรียกวาธรรมภายในใจจากจิตตภาวนา ยิ่งทําจิตใหกิเลสไมมีอะไรเหลือ
เลยจาหมดแลวนั้น ไมมีอะไรมาขวางไดเลย พุงๆ ไปเลย เร่ืองธรรมเปนอยางน้ัน จึง
ขอใหทานทั้งหลายไดภาวนาบางนะ 
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เร่ืองภาวนานี้เปนเรื่องประมวลวัฏวนความเกิด แก เจ็บ ตายซึ่งไมมทีี่ส้ินสุด กี่
กัปกีก่ัลปเกดิตายอยูอยางน้ีตลอด นี้คืองานของกิเลสฉุดลากจิตใจใหทํา ให
ตะเกียกตะกายไปไมมีส้ินสุด ทีนี้งานของธรรมประมวลเขามาดูตัวตนเหตุมันนี้ ตนเหตุ
นี้ละพาทําใหการงานทั้งหลายเบิกออกกวางออกๆ แลวความยุงเหยิงวุนวายไปตาม
กันๆ ไมมทีี่ส้ินสุด เพราะฉะนั้นจึงตองประมวลมาทางดานภาวนา พอภาวนาแลวมัน
ประมวลเขามาๆ ทีนี้ก็เรียกวาประมวลภพชาติใหหดเขามายนเขามาๆ จนกระทั่งมาถงึ
ที่สุดจุดเดียวคือใจ ฟาดกิเลสที่ติดอยูกับใจขาดสะบั้นลงไปแลวจาไปหมดเลย หมด
เร่ืองภพเรื่องชาติ เกิด แก เจ็บ ตาย มากี่กับกี่กัลปขาดสะบั้นไปในขณะเดียวกันนั้น
หมดเลย นั่นทานเรียกวาเปนพระอรหันต 

ทานขาดสะบั้นลงไปกองทุกขทั้งมวล การเกิดแกเจ็บตายมากี่ภพกี่ชาติไมมี
ประมาณ ขาดสะบั้นลงเวลานั้นหมดเลย เมื่อกิเลสตัวสรางภพสรางชาติขาดสะบั้นลงไป
แลว จะเอาความทุกขมาจากไหน หมดโดยสิ้นเชิงเหมือนกัน เพราะฉะนั้นพระอรหันต
ทานจึงไมมทีุกข มกีม็ีแตสวนรางกายเจ็บนั้นปวดนี้ เพราะเปนสวนสมมุติธรรมดา
เหมือนโลกทั่วๆ ไป กย็อมรับเหมือนโลกน้ันแหละ แตสวนจิตใจไมมอีะไรเขาไปแตะ 
เพราะเปนวิมุตติจิตแลว พนจากสมมุติโดยประการทั้งปวง นั่นละทําจิต เวลาทําลงไป
มากๆ แลวลงในจุดนี้ขาดสะบั้นไปหมด ภพชาติขาดหมดเลย รวมลงที่จิตแหงเดียว ให
พากันจําเอานะ การภาวนาเปนของสําคัญมาก ไมใชเร่ืองเล็กนอย เอาละวันนี้พูดเพียง
เทานั้นละ วาจะไมพูดมากก็มากแลว ใหพร 

หูวันนี้อื้อหมดเลย วันนี้หูอื้อหมดทั้งสองหูเลย เสียงลั่นอยูในสมอง เราพูดอยูนี้
พูดออกหูเลยไมไดออกปาก สองวันนี้หูทําฤทธิ์มาก เสียงลั่นเลย เดี๋ยวนี้ก็เปน พูด
เดี๋ยวนี้ออกทางหู มันเปนอะไรก็ไมรู ระยะนี้รูสึกเพียบมากธาตุขันธ เพียบมากอยูระยะ
นี้ กําลังออน ทุกอยางบีบเขาไปๆ เร่ือยๆ เอาบีบไปถึงไหน ปลอยมันเปนไป เราดูมัน
อยูเฉยๆ เราไมมีอะไรกบัมัน เครื่องมือใช ใชไดก็ใช ใชไมไดสลัดปวะเดียวไปเลย นั่น 
ไมเห็นยากอะไร การเปนการตายไมยาก มีน้ําหนักเทากัน ดังเคยพูดแลว ถาวามี
น้ําหนักมากก็คือทําประโยชนใหโลกเวลามีชีวิตอยู ถาหากธรรมดาคนเดียวแลว ความ
เปนความตายมีน้ําหนักเทากัน ไปเมื่อไรไดทัง้นั้น ถาเพื่อประโยชนใหแกโลกแลวก็ 
ความเปนอยูมีน้ําหนักมากกวาเพื่อทําประโยชนใหโลก ก็มีเทานั้นเองไมเห็นมีอะไร เอา
ละที่นี่เลิกกันละ 

 
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

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


 ๘

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 


