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เทศนจนกระทั่งวันตาย
ผูกํากับ
ปญหาธรรมะของสันติครับ ขอหนึ่ง หนูเริ่มเดินจงกรมเวลา
00.43 น.วันที่ 5 มิ.ย. ไมมีเจตนาจะสงจิตออกขางนอก แตจิตออกเอง มีสติรูตามดูจิต
มีความรูสึกแปลกๆ หันไปมองขางหลังตกใจมาก เพราะมีผีสมัยแมนจูเรียไวผมเปย
ยาวๆ ใสหมวกจีน สวมเสื้อยาวสีดํา มีเขี้ยว ๔ เขี้ยว ปากมีเลือดแดง เล็บมือยาว หนา
เศราๆ บางตัวกระโดดตามหลัง และบางตัวกระโดดขางหนา และกระโดดรอบๆ ตัวหนู
หนูรูสึกกลัวมาก เพราะเห็นทั้งกลางวันกลางคืน และเห็นสิ่งที่นากลัวอีกแยะ เปนเวลา
สิบกวาวันแลว พยายามดึงจิตกลับมาทุกๆ ครั้ง แตก็ดึงไมได จิตและกายเหนื่อยมาก
เพราะอยางนี้หนูจึงเชื่อหลวงตาที่วาไมใหภาวนาสงจิตออกนอก เพราะเปนอันตราย จะ
ดึงจิตกลับไมไดก็ยงิ่ นากลัว จิตก็ยิ่งไปไกล หนูหาวิธีโดยหยุดภาวนา แตก็ไดฟงเทศน
ของหลวงตาในวิทยุอยูตลอดไมไดนอน จนกระทั่งจิตกับเสียงเปนอันเดียวกัน หลังจาก
นั้นจึงบังคับจิตได ถาผีมาอีกหนูขออนุญาตสงมาใหพระเพราะที่วัดนี้มีพระแยะ หนูไม
เอาแลว
หลวงตา
แลวพระทานไมกลัวเหรอ เหอ สงมาอะไร ตั้งแตอยูในวัดมันก็
มากตอมากแลวผี พระทานกลัวมากตอมากแลว จะสงผีที่ไหนมาอีก เอาวาไป
ผูกํากับ
ขอที่สองครับ เวลานั่งภาวนาไมรูสึกตัว รูแตผูรูอยูอยางเดียว
ขณะนั้นมีความรูสึกวาตัวลอยขึ้นและกลับลงมา บางครั้งเอนไปทางซายบางทางขวาบาง
นับเปนสิบครั้ง หนูรูสึกจิตพยายามจะไปแตไปไมได บางครั้งเวลานอนก็เปน ขาขยับไป
มา มือก็ขยับไปมา หัวก็ขยับไปมา อาการแบบนี้เปนบอยๆ หนูควรจะทําอยางไรเจาคะ
หลวงตา
ใหตั้งใจใหมีความสงบ ไมปลอยใหมันออกเพนพานนั่นละดี
เรื่องอยางนี้เปนอาการของจิตที่ออกขางนอก แลวมีขางนอกเขามาเกี่ยวของก็พันกันไป
ความสงบใจนั้นละเหมาะที่สุดสําหรับนักภาวนา ความรูความเห็นนี้ก็ไมเห็นจําเปนอะไร
จะตองมาเลาอะไรอยางนี้ พระทานรูสักเทาไรๆ ไมใชเปนเรื่องละกิเลส ถอดถอนกิเลส
ทานไมคอยพูดแหละ ทานจะพูดในวงธรรมะที่ถอดถอนกิเลส อยางนี้เปนปลีกเปนยอย
แตเปนภัยไดมาก ทานจึงไมคอยจะสนใจ พอเห็นก็ถอยจิตเขามาเสียไมตอนรับพูด
งายๆ วางั้น ถาไปเกี่ยวของกับมันก็ไปใหญละเรื่องอยางนี้
เรื่องเหลานี้เปนเรื่องภายนอกแตมีภัย ถาหลงตามมันเปนภัย ถารูตามมันแลว
จะเลนกับมันบางก็ได ไมเลนก็ได ถอยจิตเขามาปบเสีย เรียกวาไมตอนรับแขก ถอยปบ
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เขามาปดประตูกกึ๊ แขกเต็มอยูขางนอกไมมีความหมาย เขาใจ เรื่องการภาวนาเปน
เรื่องเล็กนอยเมื่อไร พิสดารมากทีเดียว พอพูดอยางนี้เขาใจทันทีๆ เลย ก็มันผานมา
เสียพอแลว แตเคยมาพูดใหฟงไหมละ ไมพดู ไมเห็นจําเปนอะไรจะตองพูด พูดหา
อะไร พูดเฉพาะสิ่งที่จะเปนประโยชนแกโลกแกสงสาร ธรรมะทานสอนอยางนั้น หลัก
ใหญอยูตรงนี้ ทานไมไดพรรณนาเรื่องนอกเรื่องนาอะไรไป ยิง่ กวาการละ การถอดถอน
กิเลสที่เปนภัยแกจิตใจของเราอยูเปนประจํา อันนี้ทานเนนหนักๆ อยูในจุดนี้มาก
อยาไปยุงรุมรามกับขางนอกมากนักนะ ใหพิจารณาอาการของจิตมันแสดงอะไร
ใหดู มันเกิดมันดับๆอยูในจิตนี้นะ ไปดูอะไรนอกนัก หางมเงาโนนงมเงานี้ ตัวของตัวที่
ควาโนนควานี้ ไมดูตัวเองที่ควาโนนควานี้ ดูเขามาซิ ใหสงบเขาภายในซิ สงบแลวก็
พิจารณา อะไรมันยังเหลือที่ควรจะพิจารณาสืบตออะไร ตามมันไป พิจารณาใหรู อะไร
มันรูแลวมันปลอยของมันไป มันก็เขาใจๆ
ผูกํากับ
เขาแกดวยตัวเองไมได แตถามากราบเรียนหลวงตาแลวก็เขาใจ
และแกได
หลวงตา
ก็อยางวาแหละ เรื่องเหลานี้มันเรื่องยุมยามขางนอก กวนนะ ถา
ถอยเขามาขางใน พิจารณาอยูในอาการของจิตทุกอยาง มันแย็บออกไปปบรูปบ ดับ
ปุบๆ แลวดูอาการของจิตนี้ เปนเรื่องละกิเลสถอนกิเลสอยูในตัว ถามันออกมาปบตาม
มันไปนี้ ไมใชละนะนี่ เพลินไปกับมัน ดีไมดีเสริมกิเลสมากเขาๆ เรื่องอยางนี้มันมี
มากมาย เวลาพูดอยางนี้ก็จะพูดเสียบาง พระพวกเดียวกันนี้แหละสององค องคหนึ่งไป
อยูถ้ํานั้น องคหนึ่งมาอยูถ้ํานี้ ไปภาวนา จะเอาตัวชัดเจนมาเลย นี่นิทานสดนะ ทานก็ไม
เคยพูด แตเมื่อมันหยาบหยามเขามาๆ ก็ตอยรับกันบางซิ
ไปนั่งภาวนาอยูในถ้ํานั้นไดสามคืนโดดมา นัดกันวาเทานั้นวันเทานี้วันถึงจะมา
พบกัน แตยังไมถงึ ไหนอยูไดสามคืนโดดออกมา แลวก็โดดไปหาองคที่อยูถ ้ํานั้น ทําไม
ไปอยูก ําหนดเทานั้นวันเทานี้วันถึงจะมา แลวมาทําไมอยางนีล้ ะเพิ่งไดสามคืน มันอยู
ไมได เปนอะไรอยูไมได เอาละนะที่นี่นะ ผูหญิงคนหนึ่งมีทองมันไปปนเก็บผลไม ตก
ลงมาเลยตายอยูท่นี ั่น อยูแถวใกลๆ ถ้ํานั่นแหละ ตายแลวเลยเปนเปรตอยูนั่น เวลา
พระมา ตีนมันเกาะเพดานถ้ํา หัวมันหยอนลงมา มันมากอดพระ พระถองไลเทาไรมันก็
ไมยอม แผเมตตามันก็ไมยอม มีแตกอดแตพันพระอยางเดียว ทานทนไมไหว สุดทาย
ลืมตาอยูมันก็มาอยูเห็นอยู อยาวาแตหลับตาเลย ลืมตามันก็เห็น ทนไมไดทนไดสาม
คืนจึงเปดมานี้ละ
หือ มันเปนอยางนั้นเชียวหรือ เอา ผมจะไปทดลองดู ลองไปดูซินะ นี่คือความรู
เหมือนกัน เขาใจไหม มันยอมรับกันทันที พอมาไดสองคืนองคนี้ก็เผน มันเปนยังไง
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โอย อยางวานั้นเลย ผมทนไดสองคืน ทานนับวาเกงกวาผมไดสามคืน นั่น เปรตมันเปน
อยางนั้น ผูหญิงตายมีทอ ง เห็นผลไมละซีเลยปนขึ้นไปเก็บ แลวตกลงมาตายอยูนั้น ก็มี
อยางนั้นละโลกสงสารเต็มไปหมด นอกจากไมพดู เรื่องของมันก็ใหเปนเรื่องของมันไป
เสียเทานั้นเอง เรื่องของเราที่จะแกกิเลส จะไปหลงตามมันก็ใหเปนเรื่องของเราไป ปด
ออกๆ พิจารณาตัวนี้ตัวมันดิ้นมันดีดออกไปรับสิ่งตางๆ ตัวนี้ไมออกมันก็อยูสบาย สงบ
เย็นลงไป นี่ละการภาวนาใหสงบลงที่หัวใจ สงบลงไปออกรูนนั้ รูนี้ไมเรียกวาสงบ
นี่เห็นไหมที่เคยเลาใหฟงวา ไลแมแกวลงภูเขา รองไหลงไป ก็อยางนี้เอง สอน
เทาไรก็ไมฟง ๆ ใหออกบางไมออกบางไดไหม สอนลงมาเปนระยะๆ จนกระทั่งยังไงก็
ไมไดๆ แสดงวาแกเชื่อเรื่องความรูความเห็นของแกมากกวาเชื่อเรา หนักเขาๆ บังคับ
เลย เอา ไมใหออกบอกงั้น เอาไปปฏิบัติ คราวนี้คราวเด็ด ไมใหออกไดไหม ลงแลวให
อยู เมื่อมันอยูแลวจะอธิบายตอไปอีก มันยังไมลงจุดที่จะอธิบายตอไป ยังเปนบาอยูขาง
นอก ไลเขาก็ไมเขา บอกไมใหออก เอาอยางเด็ด กลับไปมาอีก บอกออกอีกๆ ก็ไลลง
ภูเขาละซิ
สถานที่นี่ไมมีบัณฑิตนักปราชญ มีแตคนโงเขลาเบาปญญา ใครเปนนักปราชญ
ไป ไล รองไหลงภูเขาที่อยูหวยทราย วัดอยูทางนี้ตีนเขา เราอยูบนเขา ตีนเขาพระมาก
อยู เราขึ้นอยูบนภูเขากับเณรหนึ่ง สํานักชีเขาอยูฟากบานทางโนน วัดเราอยูฟากบาน
ทางนี้ ตอนวันพระเขายกขบวนไปแหละ ตอน ๔ โมงเขาไป ๕ โมงกวาๆ หรือจวน ๖
โมงเขาก็กลับมาเปนประจํา
นี่พูดถึงเรื่องมันดื้อนะ ไมใชเลนนะจิตนี่ ดื้อจนไมฟงเสียงเราเลย วาถือเปนครู
เปนอาจารย เวลาฟงไมฟงเสียง เชื่อความรูเจาของมากกวาเชื่อครูบาอาจารยนั่นซิ ถึง
ขนาดไลลงภูเขา รองไหลงไป เราเฉย น้ําตานี้ไมมีประโยชนอะไร เอาตรงนั้นนะ น้ําตานี้
ไมมีประโยชน ไลลงไปหมดทาแลวก็ จึงไดมายอมรับ เอา ยนมา ทีนี้มายอมรับ เราก็วา
เราเปนอยางนั้นๆ ถึงขนาดทานไลลงภูเขา ไมมีทพี่ ึ่งแลวที่นี่ วาเหว ยุงไปหมด ก็เรา
หวังจะพึ่งครูอาจารยองคนี้ ถูกทานไลลงภูเขาแลวเราจะทํายังไง ก็เลยยอนมาเห็นโทษ
ตัวเอง นี่ก็เปนเพราะเรานั่นแหละไมฟงเสียงทาน ทานก็เอาเสียบาง เพราะทานหามมา
เปนวรรคเปนตอนๆ จนกระทั่งถึงที่สดุ ที่จะเอากันอยางจริงจัง ยังไมลงอีก ไมลงทานก็
ไลลงภูเขา
เอา ถาหากวาเชื่อครูอาจารยก็ฟงทานบางซิ ทานสอนวายังไงใหปฏิบัติตามทาน
บางซิ จะเชื่อแตความรูของตัวเอง ทําอยูอยางนี้ ไปทีไรก็ไปคุยใหทานฟง ทานรําคาญ
ทานก็ไลลงภูเขาละซิ เอา ปฏิบัติตามทานซิถายอมรับวาเปนครูเปนอาจารย ปฏิบัติตาม
ก็ลงจาเลยเชียว นั่นเห็นไหมละ พอลุกขึ้นจากที่แลวกราบไปหาภูเขา บายวันหลังไปเลย
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ไมรอใหถึงวันเสารวันอาทิตยแหละ สี่วันกลับไปเราไมลืมนะ ธรรมดาแปดวัน วันพระ
ไปทีหนึ่ง อันนั้นสี่วันเทานั้นกลับมา เรากําลังปดตาดอยูตอน ๔ โมงเย็น พอโผลขนึ้ มา
ขึ้นมาอะไรอีก เอาอีก มาหาอะไร ไปลงไป โอย เดี๋ยวๆ ใหพูดเสียกอนๆ มีอะไรเอาวา
มา เราปดกวาดกับเณรอยูขางบน เขาก็ขึ้นไป เลยนั่งที่น่นั เราก็วางไมกวาดที่นั่น ซัดกัน
ที่นั่นเลย แกก็ไปเลาใหฟงอยางนั้นๆ ก็อยางนั้นละซิ เราก็อธิบายตอ ทีนี้ก็จาไปเรื่อยๆ
นั่นเห็นไหมละ
นี่ละเรื่องความเชื่อตัวเองยิ่งกวาครูอาจารยเสียไดอยางนี้ ถึงขนาดไลลงภูเขา
รองไหไป อันนี้พอแมครูจารยมั่นทานก็เลาใหฟง แกก็เลาใหฟงเรื่องพอแมครูจารยมั่น
เวลาทานไปทานวิตกวิจารณกับแกนี่ละ ตอนนั้นแกกําลังเปนสาวอยู ทานวาถาเปน
ผูชายจะบวชเณรใหแลวเอาไปดวย แตนี้เปนผูหญิงมันลําบากลําบน เอา อยูไปเสียกอน
เถอะ กรรมมีกเ็ สวยไปกอน มันหากจะมีครูบาอาจารยมาสอนแหละ ทานวาจะมีครูบา
อาจารยมาสอนแหละ ทีนี้ไปสุดเหวี่ยงก็อยางวาแหละ ความรูของแกออกเปดเปง เรื่อง
เทวบุตรเทวดาอินทรพรหมที่ไหนแกรูหมด
คือพอแมครูจารยมั่นทานหามนะ นี่เวลาเราไปใหหยุดภาวนานะ อยาภาวนา
บาปมีบุญมี กรรมของใครของเราเสวยไปเถอะ มันหากจะมีครูบาอาจารยมาสอนแหละ
ทานวางี้ มาแกก็มีครอบครัว จากนั้นก็ออกบวช ออกบวชมันก็ไปแบบนี้ ทานหามไมให
ภาวนา แตมันอยากภาวนาเปนกําลัง ทนไมไหว แกวา ตกลงก็ภาวนาระวังเอา วางั้นนะ
แกวาระวังเอา ทีนี้ภาวนามันก็เปนอยางวา ก็เพราะความระวังเอานั่นละพอทรงตัวอยูได
พอดีเราก็ไปที่นั่น จึงไปเจอกันอยางวา ถึงขนาดไดไลลงภูเขา จากนั้นพอยอมรับแลวก็
จาขึ้นเรื่อยๆ พุงเลย
เราไปป พ.ศ.๒๔๙๔ มัง้ ไปหวยทราย ๒๔๙๓ ลงจากภูเขาวัดดอยธรรมเจดีย
แลวก็ยอนมาจําพรรษาที่วัดหนองผือ มาสนองคุณของพี่นองชาวหนองผือที่มีคุณมาก
ตอพระเจาพระสงฆทั้งหลาย มีจํานวนเทาไร บานมี ๗๐ หลังคาเรือน พระไปจํานวน
เทาไรเขาเลี้ยงดูไดหมด ทีนี้เวลาครูอาจารยมรณภาพจากไปนี้ พอแมครูจารยมั่นจากไป
แลววัดรางเลย เราก็จะไปจําพรรษาที่วาริชภูมิกับทานเพ็งนี่แหละ บนเขา..ถ้ํา เราเคยไป
อยูแลว เราจะไปจําพรรษาที่นั่น ไปไดสองสามวันเทานั้นแหละ เขาก็ไปเลาเรื่องใหฟง
เลยโดดจากภูเขาลงมาจําพรรษาที่หนองผือ เรื่องราวเปนอยางนั้น
ป๒๔๙๓ ไปจําหนองผือ ป ๒๔๙๔ ไปจําหวยทราย ๒๔๙๔-๒๔๙๗ สี่ปจํา
พรรษาที่นั่น ๙๔ ไปเอากันหนักนะ ๙๔ ยาง ๙๕ เอากันอยางหนักทีเดียว พอ ๙๕ แกก็
ผานได เห็นไหมละ ก็อยางนั้นแหละ สองปนะแกเร็วอยู เราไป ๙๔ เอากันอยางชุลมุน
ถึงขนาดไลลงภูเขา พอ ๙๕ แกก็ผานได นันวาแกเร็วอยูนะ นี่ละถาลงเปนอยางนั้นนะ

๕
ถาไมลงก็เปนบาอยูงั้นแหละ แกพูดชัดๆ อยางนี้แหละ เอาขนาดไลลงภูเขา รองไหลง
ไป เราไมสนใจ ไมมีอะไรเหนือธรรม น้ําตามีคาอะไร น้ําตาออกจากความโงเขลาเบา
ปญญาของตัวเอง
ไมใชน้ําตาออกจากปญญาความเฉลียวฉลาด
น้ําตาพุงอยาง
พระพุทธเจาตรัสรูสาวกตรัสรูธรรมน้ําตาพังออกมา นั่นน้ําตาที่มีคามาก น้ําตาอยางนี้ไม
มีคา นั่นเปนอยางนั้นซิ
โยมสันติ
เมื่อกอนรางกายขยับแตจิตนิ่ง บางครั้งรางกายนิ่งแตจิตขยับขึ้น
ลงซายขวา ขางบนขางลาง
หลวงตา
ดูหลักมันไว จับไว ความรูอยูที่นี่มันจะเอนไปไหนมันก็ลงมาหา
ความรู ตั้งความรูไว ไมใหมันออกมันก็ไมออก หลักจริงๆ คืออยูกับความรู มีสติบังคับ
อยูกับความรู ไมใหมันเคลื่อนไหวออกมันก็ไมออก เขาใจเหรอ
โยมสันติ
ปจจุบันนี้ทั้งจิตทั้งรางกายเดี๋ยวไปขางบนเดี๋ยวลงขางลาง ซาย
บางขวาบางครับ
หลวงตา
เรื่องการภาวนามีทุกแบบนั่นแหละ แตจะมาเลาใหฟงทุกแบบ
มันไมอยากฟงนะเรา คือมันไมรูกแี่ บบกี่ฉบับที่เปนอยูในวงเวทีภาวนา มันจะออกทุก
แบบทุกฉบับใหเราพิจารณารอบคอบในตัวของเรา เชนอยางวาตั้งสติใหดี อยาหนีหลัก
ผูรู นี่ละสําคัญ ถาไมหนีหลักผูรูแลวมันจะเอนไปไหนมันก็สงบเขามา ถาหลักผูรูเอนไป
ตามมันไปเรื่อย เขาใจเหรอ
โยมสันติ
เดี๋ยวนี้เปนอะไรก็เปน แตวามีสติ.....
หลวงตา
เออมันจะไปไหนไป สติใหตั้งอยูกับจิตนะ อยาใหหนีจากนี้ไม
เปนไร ไมเสีย ถาเอนไปเมื่อไรไปละ คืบคลานไปเรื่อยๆ เห็นไมเห็นมันก็รูมันก็ปรุงก็
แตงมันของมันไปเรื่อย รูไปเรื่อยเห็นไปเรื่อย ถาตั้งเอาความรูไว สติบังคับไวนี้มันก็ไม
ออก มันก็อยูกับความรู ความรูนี้ก็เดน นั่นเรียกวาเปนธรรมขึ้นภายในใจ
ผูกํากับ
ขอสามสุดทายของสันติครับ หลายวันมานี้เวลานั่งนอนภาวนา
ความรูสึกตัวมีอยู หูไดยินเสียงขางนอก แตจิตเฉยๆ ไมสนใจอะไร เหมือนไมมงี านทํา
บางทีนอนไมหลับเพราะวาจิตเฉยๆ หนูตองทําอยางไรตอไปเจาคะ
หลวงตา
ขี้เกียจตอบ นอนไมหลับก็อยาหลับซี เราก็เคยนอนไมหลับ วา
อะไรเมื่อคืนนี้ตีหนึ่งยังลงไปเดินจงกรม เราก็นอนไมหลับ แตเราไมเห็นเปนบา ธาตุ
ขันธมันปนปวน กําลังจะตีหนึ่งนอนไมหลับ มันกวนอยูในธาตุในขันธ ลงเดินจงกรมตี
หนึ่ง เอาแนกับมันไดเมื่อไรเรื่องธาตุเรื่องขันธ เอาธาตุเอาขันธมาเปนอุปสรรคยุงไป
หมด ใจก็เลยวาเหวไป ใชไมได

๖
ผูกํากับ
คําถามจากเว็บไซคหลวงตาครับ คนที่ ๑ ลูกพิจารณาทุกขที่เกิด
จากการนั่ง ไลหาตนตอของทุกขตามอุบายที่องคหลวงปูเคยสอน ไลลงไปตั้งแตหนัง
เนื้อ กระดูก คนตายไมเห็นมีทุกข แตเราไมตาย ทําไมจึงทุกขเอานักหนา ปวดแสบปวด
รอน เฉพาะบริเวณที่ปวด พิจารณาวาทุกขเกิดมาจากอะไร จนจิตหดรวมเขามารูเฉพาะ
หนา คลายมองเห็นเปนจุดๆ หนึ่ง เหมือนจิตไมเกาะเกี่ยว ทุกขก็เริ่มเบา จึงพิจารณา
ขันธ ๕ และปจจยาการ ที่เปนเหตุใหเกิดทุกขทั้งปวง ปวดกระดูกหลังจนตองยืดตัวขึน้
ทุกขทปี่ วดแสบปวดรอนก็เลยกระเพื่อมขึ้นมาใหม ไดแตน้ําตาซึมกับทุกขที่เกิดนี้
ลูกขอกราบเรียนถามวา ขณะที่จิตหดรวมเขามารูเฉพาะหนา ลมก็ยังปรากฏอยู
แลวนอมเอาสิ่งที่มองเห็นคลายเปนจุดๆ หนึ่ง ซึ่งไมรูคืออะไร แตก็นอมมาเปนจุดเพื่อ
ทําลาย โดยพิจารณาสาวถึงปจจยาการ ลูกเขาใจวากําลังของลูกยังไมเพียงพอ ยังตอง
เพียรฝกใหมาก จึงกราบเรียนขออุบายจากองคหลวงปูพิจารณาธรรมเพิ่มเติมครับ
หลวงตา
ที่พิจารณานี่ถูกตองแลวนะ พิจารณาไลไปมันทุกขตรงไหนๆๆ
ทุกขตรงไหนไลเขาไปๆ มันก็มาจนตรอกที่จิตซึ่งไปหมายเขานั่นแหละ พอมาถึงจิตนี่
แลวอันนั้นก็ดับไปหมด ไมมีอะไรเหลือ จิตก็รูตวั แลวก็แนวเลย พิจารณานี้ถูกตองแลว
ถาไลเขามานี้จะเพื่อความสงบแหละ ถาไลเรื่องทุกขเรื่องอะไรมันเกิดที่หนังที่เนื้อ ที่เอ็น
ที่กระดูก หรือเกิดที่ตรงไหนๆ ไลมันเขาไป ถาวาเกิดที่หนังเนื้อเอ็นกระดูกตายแลวเอา
ไปเผาไฟเขาวาไง เขาไมเห็นบนวาทุกขวายากลําบาก วารอนวาหนาว เวลามีชีวิตอยูมัน
เปนอะไร มันเปนอะไรก็ไลเขามาถึงจิต
นี่ละเรียกวาไลหาสัจจธรรม สัจจธรรมอยูกับเรา ความจริง เมื่อมันเขาใจนี่แลว
สิ่งเหลานั้นมันก็ระงับของมันลงไป เขาใจ พิจารณาอยางนี้ถูกตองแลว ใหไลเขามา มัน
ทุกขตรงไหนไล เราอยากใหทุกขหายไมไดนะ มันจะเกิดมากเกิดนอยอยาไปอยากให
มันหาย มันยิ่งทวีนะ พิจารณาตามความจริง มันทุกขตรงไหนมาก ดูทกุ ขใหมากดวยสติ
ดวยปญญาฟดกันลงไปนั้น เดี๋ยวมันก็จางลงเขาใจๆ ปบๆ ทีนี้พอเขาใจนี้มันก็เขาใจไป
ตามๆ กันหมด เพราะเปนอาการอยางเดียวกัน เขาใจเหรอ
นี่ละการพิจารณา ถาพิจารณาอยางนี้แลวจะไดหลัก ใครไลเบี้ยเรื่องความทุกข
ทั้งหลายที่มันเกิด เกิดขึน้ มามากๆ กลัวแตจะตายคนนั้นไมไดเรื่องนะ ลมเหลว ไมตอง
กลัวตาย คําวาเกิดตายมีอยูกับทุกคนนั่นแหละ ผูภาวนาก็มี ผูไมภาวนาก็มี เราภาวนา
เพื่อใหรูเรื่องของมัน เรื่องความตายเปนอะไร อะไรตายแน ไลหามัน ทีนี้ทุกขนั้นไลเขา
ไปหามันก็ไมมี หนังก็เปนหนังธรรมดา หนังรองเทาเห็นไหมละ ใสเหยียบขวากเหยียบ
หนาม เหยียบขี้เหยียบอะไรมันก็ไมเห็นวาอะไร หนังวาอยูกับเราทําไมมันไมเปนอยาง
นั้นละ พิจารณาอยางนั้นซิ

๗
เนื้อก็เหมือนกัน เนื้อเปดเนื้อไกเอามากินไมเห็นเปนอะไร เนื้อเราทําไมใครแตะ
ไมได เดี๋ยวเจ็บนั้นทุกขนี้ กระดูก-เอ็นไลเขาไปใหมันเห็นทุกสัดทุกสวน คืออันนี้มันมี
สักแตวาสภาพอันหนึ่งเทานั้น จิตเขาไปยึดอยูในนั้น พอจิตเขาใจแลวจิตถอยออกมาสิ่ง
เหลานั้นก็เปนความจริงของเขาอยูตามเดิม เขาใจเหรอ มีเทานั้นละ
ผูกํากับ
คนที่ ๒ รูสึกจะเปนประโยชนตอทั่วไปครับ
ลูกกราบขอความกรุณาจากพระคุณทาน เมตตาชวยเหลือยกจิตยกใจเยาวชน
ของชาติดวย เนื่องจากในยุคนี้ เด็กไมคอยเชื่อฟงพอแม เถียงครูอาจารย มีความ
ประพฤตินอกกรอบศีลธรรม พูดจาไมสุภาพ กาวราว แตงกายไมสมควร และมีการ
เลียนแบบในสิ่งที่ไมดี แตกลับเห็นวาเท เกใก และเปนกันมากๆ ทําใหเปนกังวล และ
เปนหวงอนาคตของเด็กที่จะโตเปนผูใหญของชาติวาจะเปนอยางไร เหมือนมีใครบาง
กลุมตองการใหสังคมและประเทศชาติเปนแบบนี้ แทรกเขาไปในทุกรูปแบบ ไมวาจะ
เปนเพลง การแตงเนื้อแตงตัว การสื่อสารตางๆ สถานบันเทิงมอมเมาเยาวชน ดวย
เห็นแกเงินเปนที่ตั้ง ไมเห็นแกสวนรวม พอแมหัวใจแทบสลาย ไมรูวากําลังสูอยูกับ
อะไร
รัฐบาลเคยบอกวาใหความสําคัญกับการพัฒนาคน แตตางคนตางทํา ไมมพี ลัง
เพียงพอ ลูกมองไมเห็นใครแลว ก็เห็นแตความเมตตากรุณา ความเด็ดเดี่ยวของพระ
คุณทานกับผลงานที่ผานมาตอคนในชาติ ขอไดโปรดชวยสงเคราะหเยาวชนของชาติ
เฉกเชนการชวยชาติศาสนาที่ผานมา เพื่อใหเปนผลในรูปธรรมดวยเถิด กราบเรียนดวย
ความเคารพอยางสูง (จาก แมที่เฝารอการกลับมาเปนคนดีของลูก)
หลวงตา
อันนี้มันก็มอี ยูทั่วไป ก็เพราะการไมระมัดระวัง การปลอยเนื้อ
ปลอยตัวทั้งเด็กทัง้ ผูใหญมันก็เลอะเทอะไปหมด ถาตางคนตางเขมงวดกวดขันตัง้ แต
เด็กถึงผูใหญจนกระทั่งถึงขาราชการงานเมือง วงรัฐบาล ตั้งเนื้อตั้งตัวที่จะปฏิบัติ
ปรับปรุงตัวเองใหเปนคนดี และเปนตัวอยางแกคนอื่นได มันก็ดีไปทั่วหนากันนั่นแหละ
ถาตางคนตางปลอยเนื้อปลอยตัว บนเทาไรวาเทาไรก็เทาเดิม ยิ่งทวีรุนแรงมากขึ้น
เพราะเวลานี้คนเราปลอยเนื้อปลอยตัวมาก ทางดานอรรถดานธรรมถือเปนขาศึกไป
แลวเวลานี้ ดานอรรถดานธรรมเปนสิ่งชะลางสิ่งสกปรก กลายเปนขาศึกตอความ
สกปรกไปแลว ความสกปรกไมยอมรับ ดีอยูตั้งแตความสกปรกของตัวเอง สกปรก
ขนาดไหนก็วาดีๆ
นี่ละคนที่ทําผิดไดมากตลอด ไมมีเวลายับยั้งชั่งตัวได ก็คือเห็นความสกปรกของ
ตัววาเปนของดี ถาเห็นความสกปรกเปนของสกปรกตามธรรมที่ทานสอนไวแลว ธรรม
ทานเปนขาศึกตอใครละ ความสกปรกนั่นเปนขาศึกตอเรา คือกิเลส นั่นละ ถาแกตรงนี้

๘
มันก็แกไดละซิ ก็ไมเห็นหรือธรรมเขาคัดคาน พวกเปรตพวกผีวามันชัดๆ อยางนี้
คัดคานตานทานธรรม เอาธรรมเปนขาศึกตอเขาเอง แลวเอาธรรมเปนผูตองหาเวลานี้
กีดกันทานั้นทานี้ เรื่องอรรถเรื่องธรรมสอนโลกใหเปนคนดีมามากตอมากแลว เรื่อง
ความสกปรกรกรุงรังของกิเลสไปสอนใครใหเปนคนดี
แมแตเจาของก็เลอะเทอะ
พอแลว แลวจะไปสอนใครใหเปนคนดีเพราะอํานาจของกิเลสนี้ไมเคยมี นี่ละที่โลก
เดือดรอนทุกวันนี้เพราะเชื่อกิเลสมากกวาเชื่อธรรม ถาธรรมออกมาสอนก็มีกดี มีกันทุก
สิ่งทุกอยางดังที่เห็นนี่ เห็นไหมละ เขาออกทางวิทยุ บังคับใหอยูในระดับนั้นระดับนี้
สุดทายเทศนใหไดไมเกิน ๑๕ กิโล อยางนี้ซิฟงซินะ ไอมูตรคูถสวมถานนั่นนะมันไปสั่ง
สอนอบรมธรรมของพระพุทธเจาที่กระเทือนโลกมานานใหปฏิบัติตามมัน พวกมูตร
พวกคูถนั่นเวลานี้ มันนาสลดสังเวชไหม
ธรรมเปนสิ่งที่เลิศเลอมาดั้งเดิม สอนคน คนชั่วขนาดไหนก็ตามดีได ถาเอา
ธรรมเขามาสอน ปฏิบัติตามธรรมแลว ถาไมยินดีในธรรม ยินดีแตความชั่วแลวเลวไป
ตลอด ยังเหลือแตลมหายใจฝอดๆ เทานั้น ตายแลวก็จมเลย เจาของวาจะขึ้นฟาขึ้นเมฆ
ที่ไหนก็ตามแตจิตใจที่ตา่ํ ทรามแลวจมทั้งนั้นแหละ ไมมีใครเกินพระพุทธเจาเรื่องความ
แมนยําในการสอนโลก สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว ฝนไปเทาไรคนนั้นก็ฝนตัวเอง
ทําลายตัวเองนั้นแหละ ก็มีเทานั้น
เวลานี้กําลังขาศึกศัตรูของธรรม สิ่งเลวรายสิ่งสกปรกทั้งหลายกําลังรุมตีธรรม
นะเวลานี้ ออกทุกแบบทุกฉบับ รุมตีธรรม ธรรมเปนผูตองหาไปแลวเวลานี้ ไอพวก
กิเลสตัณหาเหมือนคนในคุกในเรือนจํา
มาแผอํานาจบังคับประชาชนทั้งหลายดวย
อํานาจปาเถื่อนสกปรกของมัน เวลานี้คนชั่วความชั่วกําลังระบาดสาดกระจายออกมาตี
พวกคนดิบคนดีผูมีศีลธรรมทั้งหลายใหหมอบราบใหมัน เปนอยางนั้นนะเวลานี้ ฟงเอา
ดูเอา กิริยาที่ออกนี้การที่จะสงเสริมศาสนาเราไมคอยเห็นมี มีแตการเหยียบย่ําทําลาย
แบบนั้นแบบนี้มาโดยลําดับลําดา
เราฟงอยูตลอดเวลา การฟงนี้ฟงดวยจิตเหนือโลกแลว ไมใชธรรมดานะ มัน
จะออกมาแบบไหนๆ ฟงหมด เหนืออยูตลอดเวลา มันออกมาสกปรกแบบไหน แผ
พังพานมาแบบไหนมันก็รูหมดเรื่องของกิเลสแผพังพาน เหมือนอึ่งอางกับวัว เขาใจ
ไหมละ อึ่งอางตัวเทากําปน วัวตัวใหญขนาดไหน เขามาหากินตามภาษาของเขาวัวก็ดี
วัวเทากับธรรม มีความหนักแนนมั่นคงใหญโตครอบโลกธาตุคือธรรม อึ่งอางไดแก
กิเลสของพวกเรา พองแขงกับธรรมแลวสุดทายอึ่งอางนั่นละทองระเบิดทองแตก อันนี้
ความชั่วชาลามกมันจะระเบิดหัวอกมันเอง ไมระเบิดใครละ

๙
ธรรมทานเหมาะสมทุกสิง่ ทุกอยางมาตั้งกัปตั้งกัลปแลว จะไปแกไขดัดแปลง
ทานใหเปนอะไรอีก ไมมี นอกจากแกไขดัดแปลงเราใหเปนไปตามธรรมเทานั้นถึงจะ
เปนคนดีได ถายังฝนถือวาของชั่วนี่เปนของดีตลอดไปจะเลวตลอดไปคนเรา หาความดี
ไมไดเลย พากันจําเอานะ เราก็ไมเคยเห็นแตกอน บวชมานี้ได ๗๒ ป ลืมแลวละ บวช
ตั้งแตป ๒๔๗๗ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม จนกระทั่งถึงบัดนีน้ ับดูซิกี่ป เราก็ไมเคยเห็น
เรื่องโลกทั้งหลาย เฉพาะอยางยิ่งในเมืองไทยเรา ที่จะมาเที่ยวคัดคานตานทานอรรถ
ธรรมที่ครูบาอาจารยแนะนําสั่งสอนซึ่งเปนธรรมที่เลิศเลอพอแลว และใหปฏิบัติตาม
กิเลสตัณหา ตามสวมตามถาน นี่เราก็ไมเคยเห็น เวลานี้เห็นแลวนะ
มันลากอรรถลากธรรมซึ่งเปนของสะอาดหมดจดงดงามลนโลกลนสงสาร มาเขา
สูในสวมในถาน ทานจะเขามาไดยังไง ก็ทานเปนธรรม อันนั้นเปนสวมเปนถาน มัน
ไมไดเหมือนกันนี่นะ สวมถานใหเปนสวมเปนถานไปซี ธรรมเปนธรรมอยูคนละวรรค
ละตอน มันก็ไมคละเคลา ไมเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมา อันนี้ความสกปรกเขามาบีบบังคับ
อรรถธรรมใหปฏิบัติตามตัวเองที่สกปรกสุดยอดแลวใหเปนอยางนั้น จะเรียกวาสะอาด
สุดยอดดวยความสกปรกของมันนั่นแหละ จะเปนไปไดยังไง เปนไปไมได เราพูดจริงๆ
สําหรับเรานี้เราพูดจริงๆ พูดอยูเหนือโลก หัวใจเหนือโลกหมดแลว ใครพูด
แบบไหนๆ มันรูหมด กิเลสมันออกฤทธิ์ใดแบบไหนๆ มันรูทันทีๆๆ รูหมด จนกระทั่ง
ถึงเขามากีดกันการเทศนาวาการใหเทานั้นเทานี้ แลวก็มีกฎหมงกฎหมายกฎหมอยเขา
มาเปนมาตรานั้นมาตรานี้ จะปรับอยางนั้นจะจําอยางนี้แลวบอกมาๆ เราอดสังเวชไมได
นะ มาแผพังพาน ประสากิเลส ฟาดหัวมันขาดสะบั้นลงไปแลวแสนสงาผาเผยอยูใน
หัวใจดวงนี้แลวมันจะมาอวดดีไดยงั ไง เวลานี้กําลังพองตัวนะกิเลส พองสุดยอด เรานี้
ไมเคยพอง ไมเคยยุบไมเคยยอบ ไมเคยกลาไมเคยกลัวกับสิ่งใด มีแตพิจารณาดวย
ความสลดสังเวชในสิ่งที่นาสสดสังเวชเทานั้นเอง
เรื่องที่จะหามไมใหเทศนนี้เราจะเทศนจนกระทั่งวันตาย ธรรมพระพุทธเจา
เทศนมาตั้งกัปตัง้ กัลป สอนโลกขนสัตวโลกใหพนจากทุกขมาตั้งกัปตั้งกัลป มีจํานวน
มากขนาดไหน ไอประเภทที่มากีดมากันมาขวางมาบีบบี้สีไฟมันเอาใครใหพนจากทุกข
ไดบาง ใครถือมันเปนสรณํ คจฺฉามิ มีไหม แตตวั มันเองก็กําลังจะจมมันเปนสรณะของ
มันไดยังไง แลวยังมาประกาศตนโออา ฟูฟาใหเขานับถือลือหนาไดยังไง ไมมีใครนับถือ
นอกจากหมา หมาก็ไมนับถืออีกดวยนะ อยาวาอะไรเลย เอาตัวอยางเชนไอหยองนั่นนะ
มันนับถือตั้งแตเศษผา เห็นไหมนั่นกําลังฟดกับผาอยูนั่นกับฆราวาส มันแยงเศษผากัน
ก็มีเทานั้นไอปกุ กี้ จะใหไปกราบคนประเภทนี้ไมมีใครกราบ พิจารณาเสียทุกคนนะ

๑๐
มันกําลังหึกเหิมมากนะพวกชั่วชาลามกนี่ ตามตีตามตอนตามทําลายความดีคน
ดี อรรถธรรมอะไรทีด่ ีมนั ไปเที่ยวจุดเที่ยวเผาไปหมด พวกเปรตพวกผี พวกนรกอเวจี
ในสัตวมนุษยทั้งเปนที่มชี ีวิตหายใจฝอดๆ อยูนแี้ หละ มันกําลังแสดงฤทธิ์ ฤทธิ์ไหนก็
ฤทธิ์เถอะฤทธิ์เหลานี้จะไปหาตัวของมันทั้งหมด ไมไปหาใครเลยนะ กมฺมสฺสโกมฺหิ
กมฺมทายาโท กมฺมโยนิ กมฺมพนฺธุ กมฺมปฏิสรโณ ยํ กมฺมํ กริสฺสามิ กลฺยาณํ วา
ปาปกํ วา ตสฺส ทายาโท ภวิสฺสามิ เรามีกรรมเปนของตน มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรม
เปนที่ใหดีใหชั่ว อะไรๆ เกิดจากกรรมนี้ทั้งนั้น กรรมเหลานี้เปนของเราทั้งหมด ทําดีทํา
ชั่วผูใดจะมาแบงเบาไปไมไดเลย นี่กรรมเปนของมันทุกคนทีท่ ําชั่ว กรรมเปนของเราทุก
คนที่ทําดี ใหพากันจําไวนะ
เชื่อพระพุทธเจาตองเชื่ออยางนี้ซิ ถาเชื่อพวกเปรตพวกผีจมไปดวยกันนะ จําให
ดี เรานี้เทศนตลอด เอาธรรมพระพุทธเจามาเทศน ไมอยูในวงเหลานี้ วงเรือนจําของวัฏ
จักรเราไมอยู ความสกปรกไมมอี ะไรเกินวัฏจักร เราไมอยู ธรรมอันนี้เปนธรรมที่พน
แลวทุกสิ่งทุกอยาง นํามาสอนโลกที่สกปรกอยูใ นสวมในถานลากขึ้นๆ ใครจะเชื่อก็เอา
ไมเชื่อก็จําเปนกรรมของสัตวเทานั้น
แลวมันยังมาโอมาอวดมากีดขวางธรรมไมให
แสดง โอไปเถอะอวดไปเถอะ จะแสดงเต็มเหนี่ยวของเรา ตามทางของศาสดาทุก
พระองคทานดําเนินมาอยางนี้ สอนโลกโลกไดรับความสุขความเจริญ พนจากทุกขไป
มากมายเพราะธรรมพระพุทธเจา ไมใชพนจากทุกขไปเพราะการกีดการขวางของกิเลส
ตัวสกปรกมอมแมมนี้นะ พากันจําเอา ใหพากันกาวเดิน
เขาจะเอาไปไหนก็ไปเถอะสําหรับหลวงตาบัวนี้ยันไดเลย อยาวาแตจะมาหาม
เฉยๆ จะมาทั้งปรับทั้งไหม ทั้งติดคุกติดตะราง เอา เขาไหนเขาเลยหลวงตาบัว จะไป
เทศนอยูในเรือนจํา เขาใจไหม ลากเขาในเรือนจําจะเทศนในเรือนจํา ไปที่ไหนจะตาม
เทศนมันตลอด ธรรมะตองเปนธรรมะอยางนั้นซี จะไปเปนนักโทษไดหรือ อยูใน
เรือนจําก็เทศนอยูในเรือนจําสอนนักโทษ สูนี่ๆ มันตองอยางนั้นซี เอาละพอ
เลยไมทราบวาพูดเรื่องอะไรตออะไรยุงไปหมดเราก็ดี ทัง้ จะไปติดคุกติดตะราง
ทั้งจะไปเทศนอยูในเรือนจํา วาอะไรอีกละ ขนาดนั้นละ ไมเคยสะทกสะทานกับสาม
แดนโลกธาตุที่เปนโลกสวมโลกถาน ธรรมะคืออยางนั้นเอง ใครจะวาอะไรเราไมเคย
สนใจ มันตางกันยังไงบาง หัวใจดวงเปนธรรมธาตุกับหัวใจที่จมอยูดว ยกิเลสมูตรคูถ
ทั้งหลายนี่ มันตางกันอยางนั้น ใครจะมาขูอะไรก็ขูเถอะ วางั้นเถอะนะ ไอเรื่องขูใหขมู า
เถอะวางั้นเลย ทางเทศนจะไมถอย แตงเครื่องไวใหดีนะเทศนหลวงตาบัว ถาเขาเอาไป
ในเรือนจําใหเอาเครื่องไปในเรือนจําจะไปเทศนในเรือนจํา เขาใจเหรอ ถาติดคุกเราจะ
ไปเทศนอยูในคุก ไปทีไ่ หนเราจะไปเทศนที่นั่นๆ เขาใจเหรอ แตพวกนรกจกเปรตทีท่ ํา

๑๑
บาปทํากรรมมากๆ ตกนรกแลวเราไมตามไปเทศนหัวมันละ ตั้งแตเทศนอยูมนุษยมันก็
ไมฟง มันลงนรกจําเปนอะไรไปเทศนใหมันฟงวะ เอาละพอ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

