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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

มรรคผลนิพพานเปนวิสัยของผูปฏบิัติธรรม 
กอนจังหัน 

พระเณรที่อยูกับเรา อยูในหัวอกเราทุกองค ในครัวในนี้อยูในหัวอกเราหมด แต
ที่จะไดสังเกตพิจารณาเต็มเม็ดเต็มหนวยก็คือฝายพระ ฝายพระนี้ดูไดทกุแงทุกมุม เรา
ดูไดทกุเวลา เวลาไหนเราไปไดทั้งนัน้ ตรวจดูไมวากลางคืนกลางวัน ขางในเลอะเทอะ
เพราะไมไดไปดู อยางมากก็ดอมๆ ไปเทานั้น เลอะเทอะเทาไรในครัว ถาพูดถงึเร่ือง
พระในวัดปาบานตาดตั้งแตสรางวัดมา ไมมีความเคลื่อนไหวออกเปนผลลบเลย คงเสน
คงวาหนาแนนดวยการประพฤตปิฏบิัติตามหลักธรรมหลักวินัยตลอดมา ก็เปนที่
สะดวกสบายใจสําหรับผูปกครอง และผูปฏิบัติตามกอ็บอุนภายในตนที่ไดบําเพ็ญ
ประโยชนตามหลักธรรมหลักวินัยเต็มเม็ดเต็มหนวย ผลก็ไดเปนที่พอใจๆ  

ทางในครัวแตกอนไมมี เรามีเฉพาะโยมแมสองสามคนเทานั้น อันนี้มันทะลักมา
ยังไงกไ็มรู ไปดูเอาซิ มันนอนกองกนักินอยูในนั้นเยอะนะไมไดหนาไดหลังอะไร ผูมุง
อรรถมุงธรรม ปฏิบัติอรรถธรรม หนักใจลําบากใจ ไอผูเลอะๆ เทอะๆ มันไปกีดไป
ขวางอยูในนั้น มันลําบากนะ เราก็ดูแลไมทั่วถึง ใหคอยสังเกตดูขางใน ถารายไหนไม
เปนทาใหบอกมา ถาบอกมาถงึเราแลวศาลเดยีว ไมตองมหีลายศาลแหละ มีศาลเดียว 
ศาลตน ศาลอุทธรณ ฎกีา ไมม ี มศีาลเดียวคือเรา พูดใหชัดเจนเลย หลักธรรมวินัยมี
ศาลเดียว ไมมีสามศาลสี่ศาล 

การปฏิบัติตนใหเปนคนดีนี้ลําบากมากนะ ตองฝนไมฝนไมได กิเลสเอาไปกิน
หมดๆ เผลอไมไดเร่ืองกิเลส นี่ละที่วาเปนคูกันกับธรรม มีมาดั้งเดิม กิเลสกับธรรมเปน
คูกัน สมัยใดที่ธรรมมีความเจริญรุงเรือง ผูปฏิบัติธรรมสนใจในธรรมมีมาก กิเลสคือตวั
เปนฟนเปนไฟก็สงบลง ถาธรรมออนแลวฟนไฟคือกิเลสจะพองตัวขึ้น อยางปจจุบันใน
เมืองไทยเรานี้ มีตั้งแตกเิลสพองตัวเต็มบานเต็มเมือง เต็มวดัเต็มวา ไมเวนแมวัดวา
อาวาสพระเณร มันเหยียบไดหมด พระเราหัวโลนๆ มันอายบาปเมื่อไร มันไมไดอาย
นะ มีแตหัวโลนผาเหลืองคลุมศีรษะมันอยูเทานั้น ความไมละอายบาปมันอยูกับตัว
เทวทัตหัวโลนๆ นี้ทั้งน้ัน 

เปดใหชัดเจน ผูทําทําอยางไมมียางอาย ธรรมถาไมมาแกกันอยางน้ีหาความ
สะอาดไมไดนะ มันเลอะขนาดนั้นละ นี่ละจิตใจต่ําเสียอยางเดียวดูเอา ถาจิตใจต่ําเสีย
อยางเดียวอะไรจะสูงเทาเมฆ บนเมฆก็ตามเถอะ มันก็ไปเหมน็คลุงอยูบนเมฆ ถาจิตใจ
สูงเสียอยางเดียวอยูไหนหอมหวนชวนชม การปฏิบัติตนเปนสําคัญมาก เมืองไทยเรานี้
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เลอะเทอะมากทั้งฝายพระเจาพระสงฆ ศาสนา ทั้งฝายประชาชน มองดกูันจะไมไดเลย 
มองดูกันแมที่สุด เรายนออกมาเปนเอกเทศ พระดูพระก็จะดูไมได คอืมันขยะแขยงกัน
ดวยการประพฤตปิฏิบัติเหล่ือมล้ําต่ําสูงตางกันมากทีเดียว ถาตางคนตางปฏิบัติตาม
หลักธรรมหลักวินัยของศาสดาองคเดียวกันแลวจะเรียบ ไปที่ไหนเขากันไดสนิทๆ  

อันนี้มันเอาเทวทัตเขามาแทรกๆ อยูในวัดในวาในพระในเณร ผูตั้งใจปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบเลยขยะแขยง เปนความลําบากลําบนภายในจิตใจไมนอยนะ ใหทาน
ทั้งหลายดูเอา พระสําหรับในวัดปาบานตาดเราก็ยังไมเคยเห็น แตมันเปนอยูลึกๆ ใคร
จะไปทราบไดละ สอนนี้ตองสอนทั่วกันไปหมด เสมอกันหมดไมเอนไมเอยีง ผิดบอกวา
ผิด ถูกบอกวาถูก ทานทั้งหลายนําไปปฏิบัติใหเอาธรรมไปปฏิบัติ อยาใหมีที่ลับที่แจง
ในหัวใจเรา ไมดีตรงไหนใหแกทันที ตรงไหนดีใหสงเสริม นั่นละความสงบรมเย็นจะ
มีๆ  

ผูรักศีลรักธรรม ปฏิบัติตามศีลตามธรรมนี้เรียกวาเปนผูมีกฎมีเกณฑ มีหลักมี
แหลง ถาไมมีธรรมแลวเราอยาเอาสมบัติเงินทองขาวของกองเทาภูเขานี้มาอวดธรรมนะ 
ธรรมนี้เลิศเลอสุดยอดแลว อยาเอามาอวดธรรม ธรรมเปนของเลิศเลอ ใหเขามาบูชา
ธรรม คําวาบูชาธรรมคือตองกราบไหวเคารพนับถือธรรมเสมอ อยาไปเยอหยิ่งจองหอง
พองตัววาเปนผูมั่งมีศรีสุข มีสมบัติเงนิทองขาวของมาก ยศถาบรรดาศักดิ์มาก อยาเอา
มาอวดนะ นี่คือกองมตูรกองคถูเมื่อเทียบกับธรรมแลว 

ธรรมอยูที่ไหนจาตลอดเวลา ยิ่งเปนอยูกับผูปฏิบัติธรรมดวยแลว ในหัวอกของ
ทานจาครอบโลกธาตุ แลวจะไปอวดทานไดยังไงละไอมตูรๆ คูถๆ นั่นนะ เกิด
ประโยชนอะไร ใหดัดแปลงตนเอง อะไรไมดีนัน่ละเปนสิ่งที่ลดคุณคาของมนุษยเราลง 
ถาดีแลวก็เพิ่มคุณคาขึ้นๆ พากันตั้งใจประพฤตปิฏิบัตินะ 

เมืองไทยเราเปนเมืองพทุธ ขอใหมวีี่แววแหงชาวพุทธติดตัวบาง ทั้งประชาชน
พระเณรในวัดวาใหมีธรรมติดตัวบาง เดี๋ยวนี้จะไมมีนะ มีแตกิเลสออกลวดออกลายตี
ตลาด ไปที่ไหนเหม็นคลุงไปหมดๆ นั่นละถากิเลสไปไหนเหม็นคลุงไปหมด ถาธรรมไป
ไหนหอมหวน ทานวา สีลคนฺโธ อน ุตฺตโร กล่ินแหงศีลน้ีหอมหวนทวนลม ไมตองไป
ตามลม กล่ินศีลกล่ินธรรมนี่หอมหวนทวนลมไปไดทั้งน้ัน ใหนําไปปฏิบัติตนเอง 

คนมีศีลมีธรรมเปนคนมีหลักแหลง ไมวาจะทาํหนาที่การงานขวนขวายหาเลี้ยง
ชีพก็ตาม หนาที่การงานใดก็ตาม ถามีธรรมแลวจะมีหลักมีเกณฑมีเหตุมผีล ไมคอยเสีย
เจาของ สวนมากเอาแตกิเลสมาเปนหัวหนา อะไรก็ชุยๆ สุกเอาเผากินๆ วันหนึ่งๆ 
แบบสุกเอาเผากินเปนไปทั่วโลก เปนยังไงโลกเมอืงไทยเรา หาหลักเกณฑไมได จม ไม
มีความหมายอะไรละ พากันจําใหดี ใหนําธรรมไปปฏิบัติถาอยากมีกฎมีเกณฑ 
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ครอบครัวเหยาเรือนหน่ึงๆ มีกฎมีเกณฑปฏิบัติตอกัน ออกไปสังคมมากนอยก็ใหมีกฎ
มีเกณฑแหงศีลแหงธรรมนําไปปฏิบัติดวยกัน ก็จะมีความสงบรมเย็น ถาปราศจาก
ศีลธรรมใครอยาอวดเกงนะ จมทั้งน้ันๆ 

ไมมีใครเกงกวาองคศาสดา สามแดนโลกธาตุนี้มีศาสดาองคเดียวเทานั้น เปนผู
ส้ินกิเลสดวย เปนเจาของของศาสนาแนะนําส่ังสอนดวยความถูกตองแมนยําดวย ใหนํา
ธรรมทานไปสอน ธรรมของทานผูบริสุทธิ์มาสอนโลกมีที่ไหน มีพระพทุธเจาพระองค
เดียวเทานั้น นอกนั้นคลังกิเลสทั้งน้ัน อะไรวาดีๆ ถูกหมด ถาถูกใจเจาของถกูหมดๆ 
ถูกธรรมหรือไมถูกธรรมไมสําคัญ แตพระพุทธเจาเอาธรรมเขากางเลย อะไรถาไมถกู
ธรรมปดออกๆ เปนอยางน้ันนะ ใหจําเอา ใหพร 

หลังจังหัน 

(สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลาสุดมี ๗๔ สถานีแลวครับ แบงตามภาค 
ภาคเหนือ ๑๗ สถานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๗ สถานี ภาคกลาง ๑๐ สถานี 
ภาคใต ๑๐ สถานี ภาคตะวันออก ๑๐ สถานี รวมยอดทัง้หมด ๗๔ สถานีครับ) ก็เยอะ
แลวนี่ ดูเหมือนทั่วประเทศไทยแลว ออกทกุภาคแลว นี่ก็มักจะออกจากวัดปาบานตาด
ธรรม ไมวาจะทางวิทยุหรือออกทางไหนๆ แมที่สุดเทศนดวยปากก็ออกจากวัดปาบาน
ตาดนี่ เชนอยางเราชวยชาติบานเมือง ไปทุกภาค เทศนทุกแหงทุกหน ออกจากปาก
โดยตรงๆ จากน้ันก็ติดเทปมาออกทางวิทยุ 

ดูออกหลายแบบนะ สวนมากออกจากวัดปาบานตาด ครูอาจารยทั้งหลายทานก็
มีแตไมคอยมากนัก เอาเทปทานมาเปดฟงก็มีบาง แตครั้นแลวออกหนาก็คือเรา ยิ่ง
ธรรมะเด็ดๆ เผ็ดๆ รอนๆ แลวยิ่งเปนเราอยากจะวาทั้งน้ันเลย ธรรมะเด็ดๆ เผ็ดๆ 
รอนๆ ก็เราทั้งนั้นแหละออก 

ที่เคยไดเลาใหพี่นองทัง้หลายฟง บวชใหมไดพรรษาเดียว กับมาปจจุบันนี้คนๆ 
เดียวกันนี้แหละ บวชไดพรรษาหนึ่ง กับมาถึงปจจุบันนี้ ๗๓ พรรษา พระองคเดียวกัน
นี้ บวชปแรกเรียนเจ็ดตํานาน สิบสองตํานาน สวดมนตจบ เรียนปาฏิโมกขจบ สวดปาฏิ
โมกขไดในกลางพรรษา ออกพรรษาพอดี เรียนไดเต็มภูมิเจาของ นักธรรมยังไมได
เรียนปแรกนะ นักธรรมยังไมไดเรียน เรียนแตสวดมนต แลวก็เรียนปาฏิโมกข ได
เทานั้นละ เรียกวาเต็มภูมิเจาของแลว 

บวชเดือน ๖ ก็ไปในงานถูกเทศนนี้เดือนพฤศจิกา ๖ เดือน เรียนมาก็ไมไดเรียน
เกี่ยวกับเรื่องการเทศนาวาการ เกี่ยวกับเรื่องสวดมนตสวดพรสวดปาฏิโมกขไปเสีย 
ไมไดเกี่ยวกบัเรื่องการเทศนาวาการ ทีนี้เดือนพฤศจิกาเขาทําบุญลานขาวเขาตามทอง
นา กอนเขาจะขนขาวขึ้นยุงขึ้นฉาง เขาทําบุญใหทานเสียกอน เราก็ถูกนิมนตไป ที่ไหนก็
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ถูกนิมนตๆ พระทั้งวัดจนไมมีพระจะตกคางอยูในวัดเลย บานนั้นนิมนตเทานั้น นิมนต
เทานี้ หมด เราก็ไป บวชไดพรรษาเดียวก็ไดเปนหัวหนาเขาไป 

หัวหนานี่สําคัญนะ มันจะตายอยูหัวหนานั่นแหละ คือเราไปเรามีหนังสือพกเลม
หนึ่ง กัณฑเทศนกัณฑหนึ่ง เลาใหพี่นองทั้งหลายฟงเสีย ไดหนังสือเทศนกัณฑหนึ่ง เปน
เหมือนกัณฑเทศนพก หนังสือพกไป เวลาจําเปนก็เอากัณฑเทศนพกนี้มาเทศนพอผาน
ไปได วันนัน้พอเทศนจบลงแลวเขาแหกันมาอีกหลายบาน เขารุมกันมาในงานลานขาว
นั่นแหละ หือ ทานเทศนจบแลวเหรอๆ ใครก็กลีุกุจอรีบรอน อีตาคนหนึ่งเราไมไดให
คนไปหาคนดูมัน ถามันยังอยูแลวเอามันมาฆาเสีย 

แกนั่งอยูนั้น ทานเทศนเสร็จแลวหรือๆ มันพูดขึน้มา เสร็จแลวก็จะยากอะไร ให
ทานฉันเพลเสียกอน ทานเทศนใหฟงเมื่อไรก็ได เราอยากฆาอีตานี่ ก็มันไมใชผูเทศน 
เราเปนผูเทศนตางหาก นี้อันหนึ่ง ตองเทศนปากเปลา ภาษิตนั้นก็ยังจําไดอยู โถ คนจะ
ตายจริงๆ มันไปไดนะ อยางที่เราเคยพูดวา คนเราอยาวาโงตลอดไปนะ เวลามันจน
ตรอกจนมุม ความฉลาดมาชวยได แลวเกิดไดดวยความฉลาด เกิดเวลาจนตรอก ก็เขา
กันไดกับที่เราจําเปน เขานิมนตไปเทศนกัณฑที่สอง 

เรายังจําไดภาษิต ก็พรรษาเดียว ยังไมไดเรียนภาษิตที่จะนําไปเทศนที่นั่นที่นี่ ยุง
อยูกับสวดมนต ปาฏิโมกข จําไดภาษิตหนึ่ง ก็เอาภาษิตนั่นละยกขึ้นเทศนพอรอดตัวไป
ได มันคับหัวอกเหมือนหัวอกจะแตก จะเอาอะไรเทศนใหเขาฟงๆ ระลึกหาอะไรไมได 
เราเองเปนหัวหนาตองเทศน นี่ละความทุกขของพระมีครั้งนี้ละเราไมลืม ทุกขแสน
สาหัสเลย ถูกเทศนละซิ จากน้ันมาก็ไมคอยมีปญหาอะไร เพราะเรียนไปเรื่อยๆ มีหน
เดียวนี้เทานั้น ทุกขมากที่สุดเลย 

พอมาถงึวัดก็คนเอาหนังสือเทศนกัณฑตางๆ ที่เขาพิมพเปนเลมเอาไว ที่วัด
โยธานิมิตร หนองขอนกวาง กรมทหาร  คนดูหนังสือกัณฑเทศนของทานเจาคุณอุบาลี 
ชอบกัณฑไหน เราจะเอาเทศนกัณฑนี้ทอง ไปไหนไมอดตาย ใครจะมีงานอะไรก็ตาม
กัณฑเทศนกัณฑนี้กัณฑเดียวพอ มาก็คนหาไดเลย ทองสวดมนตสวดปาฏิโมกขยังไม
คลองเทากณัฑเทศนเรา นั่นมันจริงจังนะ เทศนทองไดคลองปากเลย ทีนี้มาจะไปเทศน
ที่ไหน จะเอากัณฑเทศนกัณฑนี้ละเทศน 

ตั้งแตนั้นมาก็ออกจากวดัโยธานิมิตร ไปเตลิดเปดเปงจนกระทั่งทกุวันนี ้ เลย
ไมไดเทศนกณัฑนั้นนะ กัณฑเทศนเจาคุณอุบาลีที่ทองไว เลยไมไดเทศนจนมาถงึ
ปจจุบันนี ้ ทีนี้รวมแลวเปนยังไงพี่นองทัง้หลายฟงเทศนของหลวงตา ตั้งแตไปเทศนที่
ลานขาวเขานั่นเบื้องตนที่เปนความทุกขแสนสาหัส ตั้งแตนั้นมาเรื่อยจนกระทั่งปจจบุันนี้ 
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เทศนทั่วโลกดินแดนเปดโลง อยาวาแตมนุษยนี้เลย เทวบุตรเทวดาอินทรพรหมอยูใน
ขายแหงธรรมที่ควรจะเทศนทั้งนั้น ไมเห็นมันอัดมันอั้นตันใจที่ไหน 

ไปเทศนที่บานหนองแวงไมลืมจนกระทั่งทกุวันนี้ เลยผูกเปนกลอนตลกขึ้นมา 
พอผานบานหนองแวง มีหมูหมาเปดไกวิ่งผานหนา สูอยามาผานนะ กูโมโหกูเคียดแคน
ตั้งแตวันนั้นมา สูตายนะ พวกไกพวกหมูหมา กเูคียดแคนยังไมถอย คอืไปเทศนที่ตรง
นั้น เดี๋ยวนี้เขาตั้งบานแลว แตกอนไมมีบาน เปนไรเปนนา เดี๋ยวนี้เขาตั้งเปนบานหนอง
แวง ยังผูกเปนกลอนตลกขึ้นมาได สูอยามาผานนะ แถวนี้เปนแถวกูโมโห กูฆาสูไดหมด
แหละ ขบขันด ี จนกระทั่งทกุวันนี้เปนยังไง คนๆ เกานี้ละเทศนที่บานหนองแวง กับ
เร่ือยมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ 

พูดถงึเร่ืองปจจุบัน ก็เปดทั้งเวลามันอัดอั้นตันใจจะเทศนไปไมได เปดทัง้เวลา
จิตใจมันเปดโลงออกแลว เขากันปบ มันก็พูดไดทั้งสองอยาง พูดไดทัง้สองยังไง ก็เวลา
มันปดตัน อะไรจะปดตัน ก็คือความตดิเขาติดเรามันเปนกําแพงกั้นไว ตดิเขาติดเราเสีย
อยางเดียวเทศนก็อัดอั้นตันใจไปไมได ครั้นเรียนไปๆ การศึกษาเลาเรียนก็คอยเปด
ออกๆ แตยงัไมถนดัชัดเจนภายในใจเหมือนภาคปฏิบัต ิ เรียนไปที่ไหนกจ็ําไดๆ  แม
ที่สุดพูดถึงเร่ืองมรรคผลนิพพาน สวนใหญเชื่อวามรรคผลนิพพานมี แตสวนยอยมันไป
แบงกินวา มรรคผลนิพพานมีหรือไมมีนา นั่นสวนยอย 

ก็ไปเปดกันตอนออกปฏบิัต ิ พอหยุดจากการศึกษาเลาเรียนแลวก็มุงหนา
ภาคปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานโดยถายเดียวเทานั้น ไมเพื่ออะไรเลย ยังไงจะตองให
ไดมรรคผลนิพพาน ใหเปนพระอรหันตในชาตินี้ เมื่อมรรคผลนิพพานมีอยูแลวจะเอา
ตายเขาวาเลย ที่จะถอยไมมี ขอใหมีผูใดผูหนึ่งมาบอก หรือทานผูใดกต็ามมาบอกวา
มรรคผลนิพพานยังมีอยูเถอะ เราจะมอบกายถวายตัวตอครูบาอาจารยหรือทานผูนั้น 
แลวเอาตายเขาวาเลย ก็ไปไดพอแมครูจารยเปนผูรับรองเรื่องมรรคผลนิพพาน 

มาก็บึ่งใสเลยเชียว ไปหาพอแมครูจารย คราวนั้นทานก็กางตาขายคือเรดาร
เอาไวหมด ใสเปรี้ยงๆ กับเจตนาของเราที่มุงมั่นตอแดนพนทกุขอยางแรงกลา มันก็เขา
กันไดรอยเปอรเซ็นตๆ พุงๆ เลย พอฟงเทศนจบลงแลวเปดโลงหมดเลย เร่ืองมรรคผล
นิพพานมีหรือไมม ีแมจะมีกิเลสภายในใจก็ตาม แตความเชื่อมั่นในพอแมครูจารยมั่นที่
เทศนเกี่ยวกับยืนยันเรื่องมรรคผลนิพพานนั้นเปดอาหมดแลว ไมมอีะไรที่จะมาของ
หัวใจ ทีนี้เราจะจริงหรือไมจริง ก็เอาตายเขาวา เราจะใหถึงนิพพานในชาตินี ้ อยางไร
จะตองใหเปนพระอรหันตในชาตินี ้ เมื่อมรรคผลนิพพานมีอยู มรรคผลนิพพานเปน
วิสัยของผูปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพาน เราก็เปนมนุษยคนหนึ่งมันจะนอกวิสัยนี้ไป
ไหนวะ 
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เพราะธรรมะที่เปดโลงกพ็อแมครูจารยเปดใหแลว เอา เขา นี่เราพูดใหเปดเสีย
คราวนี้ เอา เขาคราวนี้นะ ทานมาเปดประตูใหแลว อยูทําไม ตั้งแตนั้นมาก็พุงเลยเรื่อง
ความเพียร นี่พูดอยางเปดเผยใหพี่นองทัง้หลายฟง เพราะนิสัยของเราไมคอยจะ
เหมือนใครงายๆ ผานไปนี้ เขานอกออกในเกี่ยวกับเรื่องประชาชนเปนอยางหนึ่ง 
สําหรับพระเณรตลอดผูมุงปฏิบัติอรรถธรรมทั้งหลายนี ้ เราเขานอกออกในไดหมดเลย
ไมวาทางภาคปริยัติภาคปฏิบัติเขาไดหมด จึงไมสงสัย 

พอไดรับโอวาทพอแมครจูารยมั่นเทานั้นถึงใจเลย เหมือนวานิพพานอยูชั่ว
เอื้อมๆ ทั้งๆ ที่กิเลสมีอยูนะ ความเปดโลงในหัวใจจากธรรมของทานที่เปดประตอูาไว
รับมรรคผลนิพพานเพื่อเรา จากนั้นมาก็ฟดกันใหญเลย นี่ละที่วาจะไมคอยเหมือนใคร
งายๆ แลวก็พอดกีับพอแมครูจารยทานก็ไมเคยเสริมใคร บางทีจะไปเทีย่วทานถาม ไป
กี่องค ไปสององค บางททีานยังแสดงอาการขัดของ ไปอะไร กี่คนก็รักษาตัวไมไดเร่ือง 
แนะเทานั้น เพียงคานเทานั้นใครจะกลาไปละ ไหนยังจะไปองคเดียวสององคอยางน้ี ไป
หาอะไร แนะทานวาอยางนั้นนะ 

แตพูดแลว สาธุ กับเรานี้ชี้นิ้วเลย ทานไมเคยกีดกันหรือไมเคยขัดของ เสริม
ตลอดเลย เพราะทานก็คงจะเห็นน้ําใจของเรา เปนพระที่ผาดโผนโจนทะยานมาก 
เพราะฉะนั้นจึงตองไดทะเลาะกันกับทานเร่ือย บรรดาลูกศิษยลูกหาทั้งหลายที่เปนลูก
ศิษยของทานนี้เราถามยอนหลังหมดแลว มีองคไหนที่ตอสูหรือขึ้นเวทีแชมเปยนฟดกบั
ทานอาจารยมั่นมีองคไหน ไมมี มีเราองคเดียว ก็เปนอยางน้ันจริงๆ คือถามนี้ไมไดถาม
ดวยทิฐิมานะเอาแพเอาชนะนะ หาความจริง ถาความจริงยังไมลงมันคาราคาซัง การ
ปฏิบัติตนก็ไมเต็มเม็ดเตม็หนวย หดๆ ยนๆ อยูอยางน้ัน ถาลงใจตรงไหนแลวทุม
เลยๆ ทานแสดงถึงเร่ืองมรรคผลนิพพานเปดอาแลวทุมเลย 

ทีนี้กับภาคปฏบิัติ ปฏิบัติยังไงถึงจะใหเหมาะสมกับการกาวเขาสูมรรคผล
นิพพานโดยไมมีอปุสรรคใด ก็มอีงคเดียวเทานั้น นั่น แลวการเรียนมาทานก็รูแลว วา
เราก็เรียนถึงขั้นเปนมหาทานยังยกไว พูดเวลาไปฟงเทศนทีแรก ทานมหาก็นับวาเรียน
มามากพอสมควรถึงขนาดเปนมหาทาน แตอยาวาผมประมาทธรรมะของพระพุทธเจา
นะ ธรรมะทั้งหลายที่ทานเรียนมามากนอยเวลานี้ยังไมเกิดประโยชน ใหยกบูชาไว
เสียกอน เอา ใหเรงทางดานจิตตภาวนา เวลาทานสรุปความลงมาแลวเรื่องมรรคผล
นิพพานทานเทศนหมดแลว มีแตจะไลเขาสูเวทีขึ้นเวทีเทานั้น 

เอา เอาทางจิตตภาวนาใหมากนะ อยาไปสนใจกับการศึกษาเลาเรียนมามาก
นอย ซึ่งเวลานี้ยังไมเกิดประโยชน ทานบอกอยางน้ีเลย จะมาคละเคลากันเตะถีบยันกัน
นี้การกาวเดินจะไมสะดวก ถาเอาปริยัติปฏิบัติมาคละเคลากัน ใหบูชาไวเสียกอน ใหเอา
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ภาคปฏิบัติ เอา เปดโลงดวยจิตตภาวนา อยางไรจิตใจจะมีความสงบรมเย็น เอาๆ ฟาด
ลงตรงนี้นะ นี่ทานเนนหนัก เอาใหหนักเร่ืองภาวนา นี่ละที่จะเปดมรรคผลนิพพานคือ
จุดนี้จุดภาวนา ทานบอกอยางชัดเจนมากทีเดียว จุดอื่นไมม ี ลงจุดภาวนาทั้งน้ันที่จะ
ทะลุถึงมรรคผลนิพพาน เอาๆ ตรงนี้ใหไดนะทานวางั้น 

มันลงใจทุกอยางนะถาไดลงแลวลงหมดเลย คอขาดขาดไปเลย นิสัยไมเหมือน
ใครเชียว เพราะฉะนั้นเวลาลาทานไป จะไปกี่องค วาองคเดียว เออ ทานมหาไปองค
เดียวขึ้นทันทีเลย ใครอยาไปยุงทานนะ มีเราเทานั้นที่ทานเสริมตลอดเลย ถาวาไปองค
เดียวละ ชี้นิ้วไปเลย ใครอยาไปยุงทานนะ ทานมหาไปองคเดียว ไปจริงๆ เอาจริงๆ 
ดวยนะ กลับมาหาทานนี้มีแตหนังหอกระดกูมาทุกครั้ง ทานดูอยูตลอด ลงมาจากภูเขา
บางทีทานรองโกกก็ยงัมเีรายังไมลืม 

ตอนนั้นมันคงจะเปนดีซานหรืออะไรอยูบนภูเขา ลงมาจากถ้ําอะไรทางนากับแก
กับเกอทางทศิใตของสกลนคร ลงมาจากภูเขาไปหนองผอื ตัวเหลืองเหมือนทาขมิ้น
หมดเลย หนังหอกระดกู พอไปกราบทานทานรองโกกเลย เฮย ทําไมเปนอยางน้ีละ
ทานวางั้น คือมันเหลืองหมดเหมือนทาขมิ้น เราก็มีแตหนังหอกระดกู มาหาทานทีไรมี
แตหนังหอกระดูก ทานดหูมดแลวนี่วาจริงจังขนาดไหน พอทานวา เฮย ทําไมเปนอยาง
นี้ละ เราก็คอยนิ่งฟงทานจะออกชองไหน สักเดีย๋วทานกลัวเราจะออนเปยก ทานพลิก
ใหมตอบปบมาทีหลัง มนัตองอยางนี้จึงเรียกวานักรบ นั่นทานเสริมกําลังใหเลย เราก็
กาวเดินตามเรื่องของเรา แสดงวาการดําเนินมานี้ไมขัดของ ทานใหความสะดวกแลว
มันก็ยิ่งพุงของมันใหญเลย 

นั่นละการปฏิบัตจิึงหนักมากสําหรับเราเอง ไปองคเดียวตลอดนะ เปนเวลา ๙ 
ป ตั้งแตพรรษา ๗ ออกแลวออกปฏบิัติ พรรษา ๘ ก็มาถึงพอแมครูจารยมั่น จนกระทั่ง
พรรษา ๑๖ เปนเวลา ๙ ป ออกโดดเดี่ยวคนเดียวๆ ทานสงเสริมตลอดเวลา ไปนี้มีแต
ไปองคเดียวทั้งนั้นๆ เพราะเรียนก็เต็มภูมิมาแลวนี่ ภาคปริยัติมีเปนแนวทางที่จะปฏบิัติ
ไดเปนอยางดีแลวไมบกพรอง เพราะฉะนั้นจึงไดออก ทานจึงไมมขีอตําหนิ มีแตใหไป
องคเดียวเสริมตลอดเลย ตลอดมาเลยนะพอแมครูจารยมั่น ไปองคเดียวทั้งน้ันละเรา
ไมไปกับใคร 

คือไปสองเปนน้ําไหลบา มีรับผิดชอบกันลึกๆ อยูในนั้น มนุษยเราไปดวยกัน 
สัตวไปดวยกันเขาก็รับผิดชอบกัน นี้มนุษยไปดวยกันทําไมจะไมรับผิดชอบอยูอยาง
ลึกลับละ ทีนี้เมื่อไปองคเดียวแลวปาชาอยูกับเรา เปนตายเราเปนคนรูเอง มันก็พุงเลย 
เพราะฉะนั้นจึงไปแตองคเดียวๆ อยากกินก็กินไมอยากกินกี่วันชางหัวมันไมเคยสนใจ 
เร่ืองการอยูการกินน้ําออยน้ําตาลอยามาถาม แตกอนไมมี น้ําออยน้ําตาล โกโก กาแฟ 
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แมแตรูปภาพถายไวในรานเขาก็ไมมี พวกโกโก กาแฟแตกอนไมมี น้ําออย น้ําตาลก็
เหมือนกันไมมี ไมสนใจ ถาฉันฉันเฉพาะเทานั้นพอ สมมตุิวาวันไหนฉันก็ฉันจากขาว
เทานั้นพอ ไมยุงนํ้าออย น้ําตาล น้ําสม น้ําหวานอยามาถามเลย ไมเคยเปนอารมณของ
ใจ พุงๆ ตลอดมา 

เอาเปนเอาตายเขาวาจริงๆ ไมใชธรรมดา เพราะมุงตอแดนพนทุกขรอย
เปอรเซ็นตแลว เพราะพอแมครูจารยเปดใหแลวประตูแหงมรรคผลนิพพานไมมีสงสัย
แลว ทีนี้มีแตเราจะเขาหรือไมเขา กเ็ราพรอมที่จะเขาอยูแลว พอทานเปดมันก็พุงเขา
เลย เพราะฉะนั้นจึงวาเปนตายไมม ี เอา ถึงกาลเวลามันตายอยูกับเราเทานั้นเอง เอา
หนักขนาดนั้นละความพากความเพียร ถาวานั่งน้ีก็ฟงซิเอาจนกนแตก นิสัยเรามันเปน
นสัิยผาดโผน ถายอๆ หยอนๆ คาราคาซังไมไดนะ 

เพราะฉะนั้นเวลาถามปญหากับทาน ไมลงจดุไหนจะซัดกันเลยกับพอแมครู
จารยมั่น เรียกวานักมวยแชมเปยนบนเวที ขึ้นไปหาทานเมื่อไรซัดกันอยางน้ัน จนพระ
แตกวัดมาดูเต็มใตถุนศาลาขางๆ เต็มหมด เราสององคเทานั้นละฟดกัน คือหาเหตุหา
ผลหาความสัตยความจริง ถาลงไมไดจิตที่จะปฏิบัติทุมลงมนัก็คาราคาซังลงไมเต็มเม็ด
เตม็หนวย จึงตองเรียนถามทานใหเขาอกเขาใจอยางเต็มที่แลวทีนี้พุงเลยเชียว ถาลง
แลวลงเลยเรา หมดตัวเลย ตายก็ตายเปนก็เปน ถาไมลงไมลง เพราะฉะนั้นคําถาม
คําตอบหรือโตตอบกันนีจ้ึงรุนแรง หาความจริงลงตรงไหนแลวหมอบเลยๆ พุงเลย
พรอมเลยเปนอยางน้ันละ 

นี่ทานเปดอาใหหมดแลวหายสงสัย มันก็เอาอยางเต็มเม็ดเตม็หนวยๆ ในจิตใจ
ก็ดีก็เพราะอาํนาจแหงความเพียรนั่นละไมใชอะไร เพราะความเพียรนี้กลาจริงๆ ไมใช
ความเพียรธรรมดา เปนความเพียรกลาตลอด เราพิจารณายอนหลังถึงความเพียรของ
เรา ตรงไหนที่มันออนแอทอแทมทีี่ไหนไมมีเลย มแีต โอโห อยางน้ันมันก็ทําไดอยางน้ี
ก็ทําได ไดขยะๆ นะเรื่องความเพียรของตัวเอง มันถึงไดคอยปรากฏผลขึ้นมา ถาวานั่ง
ก็ฟาดตลอดรุงๆ กนแตก เอา แตกก็แตกกิเลสไมแตกไมถอย นี่ก็พอแมครูจารยมั่น
ทานรั้งเอาไว 

พอขึ้นไปปบ เพราะน่ังไมใชคืนหนึ่งคืนเดียว ๙ คืน ๑๐ คืน แตเวนคืนหนึ่งบาง
สองคืนบางน่ังตลอดรุง เพราะน่ังวันไหนนี้จิตมันลงเต็มที่ๆ จาๆ สมกับเราที่สละเปน
สละตาย จิตเวลามันไดลงนี้อัศจรรยทุกคืนไมเคยพลาด นั่นละธรรมะประเภทที่เกิดขึน้
จากใจ ขึ้นไปหาทานแลวเหมือนนักมวยแชมเปยนนะ ใสกันเปร้ียงๆ ทานก็นั่งน่ิงฟง 
เราก็เปดเต็มเหนี่ยวเรา พอเสร็จแลวทานก็เสริมใหที่นี่ ทานก็เปรี้ยงออกมา เราก็หมอบ
ฟง ไดแลวกําลังเต็มหัวใจ มาวันหลังซัดอกีๆ จนกระทั่งทานเห็นวาระพอสมควรแลว



 ๙

ทานก็เตือนเอง อยางน้ันนะ ถาทานไมเตือนมันยังจะเอาอีกนะนั่น คิดดูซวิากนแตกไม
สําคัญ ถากิเลสไมแตกไมถอย 

พอขึ้นไป มาที่ตัวคึกตวัคะนองผาดโผนโจนทะยานมาก นายสารถีฝกมาเขาจะ
ฝกอยางหนกั ไมควรกินหญาไมใหกิน ไมควรกินน้ําไมใหกิน แตการฝกเขาจะฝกอยาง
หนัก จนกระทั่งมานั้นคอยลดพยศลงๆ การฝกเขาก็ลดลงๆ จนถึงมาทําการทํางานได
ไมฝาฝนแลวการปฏิบัติตอมาเขาก็ปฏิบัติธรรมดา วาเทานั้นละเขาถึงเราหมด เรายัง
เสียดายวา ไอหมาตัวนี้มันฝกแบบไหน เสียดายอยากใหทานวา ทานก็ไมวา แตเราจับ
เอาแลวนั่น ตั้งแตนั้นมาเราก็ไมนั่งตลอดรุงอกี นี่ก็คือวาถูกทานรั้งเอาไว ไมงั้นมันผาด
โผนมาก 

ทําอะไรก็ตามสวนมากมักจะถกูร้ัง เพราะนิสัยผาดโผนมักจะถูกร้ังเสมอ มัน
ผาดโผน ร้ังดวยเหตุดวยผลดวยอรรถดวยธรรมยอมทันทีนะ ไมใชแบบทิฐิมานะ ร้ัง
ดวยเหตุผลอรรถธรรมแลวมันจะหมอบของมันทนัที แลวก็ไมฝนๆ เชนอยางน่ังตลอด
รุง นั่งมาจนกนแตกมันยงัจะไมถอย พอทานวาอยางน้ันแลวมันก็หยุดเลย คือจิตใจเมื่อ
ฝกทรมานไดเหตุไดผลพอสมควรแลวก็ใหฝกไปธรรมดา ไมควรผาดโผนโจนทะยาน
จนเกินไปความหมายวาอยางน้ัน เราก็ลดลงมาตามนั้น ก็สะดวกสบายเรื่อยมา 

เพราะฉะนั้นจึงยกนิ้วใหเลยวามีพอแมครูจารยมั่นเทานั้น ที่สอนเราลงไดเต็ม
เม็ดเต็มหนวยหาที่คานไมไดเลย ถกูตองทุกอยาง ธรรมะของทานเปนธรรมะที่ผาดโผน 
สมกับนิสัยของเราเปนนิสัยผาดโผนดวย เขากันไดสนิทๆ เลย ตลอดมานี้ จากน้ันมาก็
กาวเรื่อยๆ จนกระทั่งถงึปทานเริ่มปวย ปทานเริ่มปวยนี้เปนปที่จิตของเราออกแลวนะ
นั่น ออกเปนธรรมจักร เปนภาวนามยปญญา เปนสติปญญาอตัโนมัติหมุนเปน
ธรรมจักรไมมีวันมีคืน จนกระทั่งนอนก็นอนไมได บางคืนตลอดรุงนอนไมหลับเลย 
เพราะกิเลสกับธรรมฟดกันบนหัวใจ นอนอยูมันก็ไมถอย นั่งอยูก็ไมถอย ลงเดินจงกรม
ไมถอย สุดทายแจง กลางวันอีกยังจะไมถอย จนกระทั่งออนหมดในหัวอก เมื่อยลาไป
หมดเลยจะเปนจะตาย แตอันนั้นมันไมถอยกัน ระหวางกิเลสกับธรรมฟดกนัมันไมถอย 

นี่ละถึงขั้นสติปญญาอัตโนมัติ กิเลสจะมีมากขนาดไหนก็เถอะวางั้นเลย เมี่อมัน
ผานเวทีมาแลวมันพูดไดเต็มปาก ก็เราเปนเอง เวลาลมลุกคลุกคลานไสเขาไปแทบเปน
แทบตายมันก็ไมไดหนาไดหลัง ก็ไดพูดปลอบโยนตนเองวา เอาเถอะเวลานี้ยังไมมีทุนมี
รอน มันจะทุกขยากลําบากก็ทนไปเสียกอน ตอเวลามีกําลังวังชามีทุนมีรอนแลวมันจะ
คอยราบรื่นไปเรื่อยๆ จะคอยไดรับความสะดวกสบายตอไป เวลานี้ทุกขยากลําบากก็
เอาทนไปเสียกอน ปลอบใจเจาของ ทีนี้มันผิดกับคาดหมายนะ ความคาดความหมาย
กับความจริงเขากันไมได 
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พอปฏิบัติจติใจมีทุนมีรอนมีกําลังวังชาเขาไปเทาไร จิตมันยิ่งพุงๆ เลย แทนที่
มันจะออนมนัไมไดออนนะที่นี่ จนกระทั่งนอนไมหลับ กลางคืนกลางวันนอนไมหลับ 
ถึงขั้นสติปญญาอัตโนมัตทิํางานฆากิเลส เมื่อถึงขั้นนี้แลวกิเลสจะมีอยูมากนอยเพียงไร 
อยางไรตองเขียนใบตายใหมันไวเลย กิเลสตัวนี้จะตายในระยะนั้น วันนั้นๆ เหมือน
อยางน้ันนะ กําลังของสติปญญามนัเชื่อตัวเอง พุงๆ เลย ทีนี้กิเลสตัวไหนมันจะมา
สามารถละ ก็เมื่อสติปญญาเกรียงไกรขนาดนั้นแลว พอโผลขึน้มานี้ขาดสะบั้นไปแลว นี่
ละสติปญญาฆากิเลสอัตโนมัติขาดสะบั้นๆ แลวกิเลสตัวไหนจะโผลขึ้นมาได ก็นับวันที่
กิเลสจะมุดมอดไปเทานั้นเอง ทีนี้กน็ับวันที่จะพุงถึงนิพพานมันก็ยิ่งหมุนติ้วๆ ไมหลับ
ไมนอน 

ตอนนี้เปนตอนที่พอแมครูจารยเร่ิมปวยแลวนะ ทานปวยหนักทางธาตทุางขันธ 
ไอเราก็หนักทางจิตใจ กลางคืนนี้ไมไดหลับไดนอน มันหมุนของมันตลอด ออกจากทาง
จงกรมวิ่งไปหาพอแมครูจารยมั่น ออกจากพอแมครูจารยมั่นวิ่งเขาทางจงกรม เพราะ
มันหมุนของมัน เราหมุนทางจิตใจ ทานหมุนทางธาตุขันธออนลงทกุวันๆ นี่ก็เปน
อุปสรรคอันหนึ่งเหมือนกัน จนไดวิตก เอ ทาํไมจึงเปนอยางน้ี มันถึงมาโดนกันเอา
อยางน้ี พอแมครูจารยก็เรียกวาเพียบทางธาตุทางขันธ ไอก็เราเพียบทางดานจิตใจ
ระหวางกิเลสกับธรรมฟดกันไมมีวันมีคืน มันเปนยังไงจึงเปนอยางน้ี 

นี่ละที่ออกจากทานปบเขาทางจงกรมแลว ออกจากทางจงกรมเขามาหาทานแลว 
หมุนติ้วๆ ตลอดเวลา พอผานจากน้ันแลวเอาละที่นี่ จนกระทั่งถงึเดือนพฤษภา ตัง้แต
ทานลวงไปเดือนพฤศจิกา นั่นละไปนั้นกี่เดือน เพราะจิตของเรามันหมุนตลอดแลวนั่น 
พอถงึเดือนพฤษภาที่เรามาวัดดอยธรรมเจดีย จนกระทั่งถงึวันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ 
เวลา ๕ ทุมพอด ี หลังวัดดอยธรรมเจดียนั้นเปนเวลาตัดสินกันลงได ระหวางกิเลสกับ
ธรรมฟดกันขาดสะบั้นลง เหมือนหนึ่งฟาดินถลม มันเปนภายในกายในจิตนะ ฟาดิน
เขาก็อยูของเขาอยางน้ัน แตมันรุนแรงระหวางกายกับจิต กายนี้ดีดผึงเลย ระหวางกิเลส
กับธรรมฟดกนั 

พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจใจดีด นี่ละเหมือนฟาดินถลม ผึงขึ้นมานี้ความรู
ประเภทนั้นเราเคยคาดเคยคิดเมื่อไร จาขึ้นมาในขณะนั้น จนกระทั่งถงึออกอุทานทันที
เลย ไมไดวัดรอยพระพุทธเจา หากเปนดวยกําลังของจิตทีรู่อรรถรูธรรมเต็มเม็ดเตม็
หนวย ซึ่งจะทนอยูไมไดที่จะอดกลัน้เฉยๆ ไมได มันก็ผางของมันออกมาเลย หือ 
พระพุทธเจาตรัสรูตรัสรูอยางน้ีละเหรอๆ ขึ้นซ้าํแลวซ้ําเลา มันถึงใจวางั้น ออ 
พระพุทธเจาตรัสรูตรัสรูอยางน้ีละเหรอๆ ธรรมแทเปนอยางน้ีละเหรอๆ พระสงฆแท
เปนอยางน้ีละเหรอๆ ขึ้นหมดในหัวใจรวมเปนอันเดียวกันแลว เปนธรรมธาตุธรรมแทง
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เดียวกันแลว หือ พระพทุธเจา พระธรรม พระสงฆมาเปนอนัหนึ่งอันเดียวกันไดยังไง 
มันเปนแลวนั่น ถามใครเมื่อไร 

นั่นละวาระสุดทายของกิเลสกับธรรมฟดกันขาดสะบั้นลงไป วันเดือนป สถานที่
จึงไดบอกไวอยางชัดเจน เพราะเปนธรรมชาติที่รุนแรงมาที่สุด ในชีวิตของเราไมเคยมี 
ก็มีโดยไมคาดไมฝน ผางขึ้นมาเหมือนฟาดินถลม จากน้ันมาบรมสุขไมตองพดู เร่ือง
ทกุขแมเม็ดหินเม็ดทรายไมเคยเขาไปปรากฏในจิตเลย เพราะคําวาสุขวาทุกขกด็ีเปน
สมมุติทั้งมวล ธรรมชาตินั้นเปนวิมุตติจิตมันจะเขากันไดยังไง นั่นละทีนี้บรมสุขไมตอง
บอกเปนหลักธรรมชาติ นิพพานเที่ยงถามหาอะไร พอเปนขึ้นไปนี้แลวไมตองทูลถาม
พระพุทธเจา ผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเราตถาคต เห็นอันนี้เอง มันจาขึ้นมาตรงนั้นแลว
หมดปญหาโดยสิ้งเชิง นี่ละการปฏิบัตธิรรม ขอใหทานทั้งหลายจับใหดี 

อยาทําเหยาะๆ แยะๆ พระพุทธเจาเปนศาสดาองคเอกมาไมไดเปนดวยความ
เหลาะแหละ เปนดวยความเปนตายจริงๆ พระพุทธเจา ปรารถนาพุทธภูมิใครจะหนัก
ยิ่งกวาศาสดาที่ปรารถนาเปนพระพุทธเจา แลวเวลาบําเพ็ญธรรมวาระสุดทายสลบถึง
สามหนหนักไหมพิจารณาซิ แลวเปนศาสดาขึ้นมาเต็มภูมิ ส่ังสอนสัตวโลกไดเต็มเมด็
เต็มหนวยเปนธรรมเหลาะแหละเมื่อไร ขอใหปฏิบัติเถอะ ธรรมะนี้เปนอกาลิโกไมเลือก
กาลสถานที่เวล่ําเวลา เชนเดียวกับกิเลส กิเลสมันไมเลือก ทาํใหเกิดกิเลสเมื่อไรเกิดได
ทั้งน้ัน ธรรมก็ไมเลือกทําใหเกิดธรรมเมื่อไรเกิดไดทั้งน้ันๆ 

เอา เอาใหเกิดธรรม เกิดไปเกิดมาหลายครั้งหลายหนกิเลสตัวเปนขาศึกขาด
สะบั้นลงไปจาขึ้นมาเลย เปนไดในหัวใจทุกดวงถาตั้งใจปฏบิัติ ถึงสมควรที่จะรูไดแลว
ประมาทกันไมไดนะใจดวงนี้ ใจดวงนี้เปนหลักธรรมชาติรับรองธรรมทั้งดวงไดดวยกนั
ทั้งหมด ไมมีธรรมดวงใดจะบกพรองตอธรรม ขอใหปฏิบัติตามเถอะ ธรรมไมลําเอียง 
สมควรแกธรรมขั้นใดธรรมขั้นนั้นกับใจจะเขาสัมผัสกันทันที จนขนาดถึงธรรมกับใจ
เปนอันเดียวกันแลวก็ไมตองถามใคร ไมตองทูลถามพระพุทธเจา จาขึ้นทันทีแลวพอ 
พากันจําเอา ใหไปประพฤติปฏิบัติ อยาออนแอทอแทเหลวไหล 

ธรรมพระพุทธเจาสดๆ รอนๆ ไมมกีาลสถานที่เวล่ําเวลา จึงเรียกวา อกาลิโกๆ 
นอกจากกิเลสมันปกคลุมหุมหอเอาไว ธรรมโผลขึ้นไมได กว็ามรรคผลนิพพานไมมีๆ  
จะมีอะไรก็มแีตกิเลสตัวขี้เกียจขี้คราน ตัวไมเอาไหนเหยียบธรรมอยู แลวธรรมจะ
เกิดขึ้นไดยังไง เมื่อเปดธรรมขึ้นมากิเลสมันก็พังไดเชนเดียวกัน เอาละพอ 

ที่เทศนใหทานทั้งหลายฟงนี้ เราเทศนเปดออกมาจากหัวใจ เราไมมีขอสงสัยแม
นิดหนึ่งเม็ดหินเม็ดทรายไมมี เปดออกไมวาธรรมะขั้นใดๆ แนนอนถูกตองแมนยําๆ 
หมดเลย ไมเปนที่สงสัย นี่ที่เขาออกทางวิทยุทั่วประเทศไทยเราเห็นดวยแลว ออกเถอะ



 ๑๒

ธรรมะประเภทนี้วางั้นเลย ธรรมะที่ออกจากหัวใจนี้แมนยําไปตลอดแลว ออกเถอะวา
งั้นเลย ที่วาธรรมเราจะหยอนตรงนั้นออนตรงนี้ไมมี แนนอนๆ ในธรรมทุกขั้น ใหพร 
 

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/

