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ภาษาใจ-ภาษามนุษย 
 

กอนจังหัน 

ขอใหพี่นองทั้งหลายไดตั้งหนาเขาสูศีลสูธรรมนะ ตั้งหนาตัดคอรองกิเลสน้ีมา
มากตอมาก มีแตฟนแตไฟนั่นละเผาศพเราที่หลงตามมัน หลงตามกิเลสกิเลสเผาศพ
ไปเรื่อย ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา ความทะเยอทะยานนี้พิลึกนะ เร่ืองความ
ทะเยอทะยานไดไมพอๆ นี่เปนขาศึกอันใหญหลวงสําหรับสัตวโลกนะ อยาวาแต
เมืองไทยเรา ที่ไหนๆ ก็พอๆ กัน ตองมีน้ําดบัไฟๆ ไมเชนนั้นมันเปนเปลวขึ้นจรด
เมฆๆ นะ เร่ืองของกิเลสตัณหาจะไมมีคําวาพอ เร่ืองของกิเลสแลวไมมีคําวาพอ อะไรๆ 
ก็ตามตองเปนเรื่องไมพอทั้งนั้นเรื่องของกิเลส ใหพากันจําขอนี้เอาไว เร่ืองของธรรม
แลวพอเปนลําดับเปนจังหวะๆ เปนขั้นเปนตอน อันนี้พอขั้นนี้แลวพอขั้นนั้นๆ ถึงที่สุด
วิมุตติพระนพิพาน พออยางเลิศเลอสุดยอดอยูตรงน้ันนะ 

ศาสนาใดก็ตามเราพูดตามหลักความจริง ไมเอนไมเอียง เอาหลักความจริงมา
พูดใหพี่นองทั้งหลายฟง เพราะธรรมตองพูดตามหลักความจริงเทานั้น ไมจริงจะบอก
วาจริงไมได ปลอมบอกวาปลอม จริงบอกวาจริง คือธรรม เชื่อถอืได เราไดเกิดมาพบ
พระพุทธศาสนา เปนศาสนาชี้นิ้วเดียว ในสามแดนโลกธาตุนี้ชี้นิ้วเดียว คือพุทธศาสนา 
เราไดเขาคนควาในภาคปฏิบัติจิตตภาวนาบนเวที ระหวางกิเลสฟดกนัแตกกระจาย 
อะไรปลอมอะไรจริงรูหมด นั่น พูดใหมันชัดเจนนะ พุทธศาสนายกนิ้วใหเลย เรียกวา
เด็ดขาดทุกอยาง ไมมกีิเลสตัวใดจะเหนืออํานาจแหงธรรมของพระพุทธเจานี้ไปไดเลย 
นอกนั้นเปนเรื่องของกิเลสเสีย เราอยากจะพูดวาเสียทั้งมวล 

ศาสนะๆ แปลวาคําสอน ศาสนธรรมคําสอนที่เปนอรรถเปนธรรม ร้ือขนสัตว
โลกใหพนจากทุกขโดยลําดับลําดา นี่เรียกวาศาสนธรรม อยูในวงพระพุทธศาสนาของ
เราน้ีแหละ ศาสนกิเลสมีอยูในศาสนาทั่วๆ ไป จะวาเปนศาสนธรรมพูดยากอยูนะ วา
เปนศาสนกิเลสเพราะเจาของศาสนาเปนคลังกิเลส ออกมาจากกิเลส บงการอะไรๆ 
ตองเปนกิเลสไปทั้งนั้นๆ ตนเปนกิเลส กิ่งกานสาขาดอกใบตองเปนกิเลสไปโดยลําดับ
ลําดา นี่เรียกวาศาสนกิเลส ศาสนธรรมตนลําคือพระพุทธเจา เปนผูบริสุทธิ์ทางพระทัย 
ใจบริสุทธิ์สุดสวน ศาสนกิเลส กิเลสครองหัวใจคลังกิเลส เพราะฉะนั้นจึงวาศาสนกิเลส 
คําสอนของกิเลสสอนลงไปที่ไหนก็เปนกิเลสเร่ือยๆ ควาน้ําเหลวๆ ใหพากันจําเอานะ ชี้
นิ้วไดเลยมพีุทธศาสนาเดียวเทานั้น ในโลกธาตุนี้มีศาสนาเดียว ที่สอนอยางถูกตอง
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แมนยําๆตลอดเลย เพราะทานผูเปนเจาของศาสนาเปนผูบริสุทธิ์สุดสวน ทรงไวแลวซึ่ง
ธรรมอันเลิศเลอ ไมมีโลกใดที่จะทรงไดเหมือนโลกของผูปฏิบตัิพุทธศาสนา จนถึงที่สุด
วิมุตติพระนพิพานไดแกพระพุทธเจาของเรา ใหพากันจําเอานะ 

การพูดทั้งนี้เราไมไดดูถกูเหยียดหยามศาสนาใดผูใดนะ คือพูดตามหลักความ
จริง ความจริงเปนอยางไรตองพดูตามหลักความจริงที่เรียกวาธรรม ธรรมตอง
ตรงไปตรงมา ไมตาํหนินั้นตําหนินี้โดยหาเหตุผลไมได ตองมีเหตุมีผลกลมกลืนกันไป 
ควรตําหนิก็ตําหนิ ควรชมก็ตองชม ใหยึดใหดีนะ เฉพาะอยางยิ่งที่จะเปนเครื่องตัดสิน
เร่ืองศาสนาพุทธของเรานี้นะ มีแตวาศาสนาพุทธดีๆ ดีเฉยๆ ดีแตการยกยอเฉยๆ ใช
ไมไดนะ คาํวาศาสนาพุทธตองทดสอบกันทางภาคปฏิบัติ การใหทาน การรักษาศีล 
เปนลําดับลําดา เปนพื้นฐานของชาวพุทธเรา 

การภาวนานี่สําคัญมากจะรื้อถอนทกุส่ิงทุกอยาง ทั้งชั่วทั้งดี จอมปลอมหรือเปน
ความจริง จะถอนขึ้นมาจากหัวใจของเรานั่นละ จิตตภาวนา พระพุทธเจาทรงรูแจงเห็น
จริงโลกดวยจิตตภาวนา สาวกทั้งหลายรูดวยจิตตภาวนา จนกระทั่งลําดับลําดามา การ
ภาวนาจึงเปนสิ่งสําคัญมาก จะประจักษในหัวใจโดยไมตองไปถามใคร ถาลงไดเขาถงึ
ดานภาวนา รูกันเห็นกันทั้งกิเลสทั้งธรรมเต็มหัวใจแลวไมถามใคร พระพุทธเจาไมถาม
ใคร พระสงฆสาวกอรหันตไมถามใคร ขึ้นเวทีฟดกิเลสขาดสะบั้นลงไป ธรรมจาขึ้นใน
หัวใจแลวไมตองถามใคร นี่ละพุทธศาสนาเปนศาสนาอยางน้ีเอง ของผูปฏิบัติจิตต
ภาวนา ใหพากันจําเอานะ 

อยามีแตมาโมมาคุยเฉยๆ อยางที่วาเอาศาสนามาอวดกัน อยามาอวด ใหเอา
ของจริงมาพดูกันซิ ใครก็ถือวาของใครดีๆ ไมมีใครถือวาเปนของชั่วแหละ เปน
ธรรมดาของโลกที่ตองยกยอเปนธรรมดา แตเอาความจริงมาพูดผิดถูกประการใด เอา
ตรงนี้ละ เราหาความจริงเขาสูใจของเรา ตองหาส่ิงที่ถูกตองแมนยํา อยาหาจอมปลอม
มาใสหัวใจจะเผาหัวใจเราไปเรื่อยๆ ใหตั้งใจประพฤติปฏิบตัิ พุทธศาสนานี้เลิศเลอๆ 
เราเคยพูดย้ําแลวย้ําเลามาตลอด เพราะจวนจะตายแลวจึงตองไดรีบพูดออกมา ถาเรา
ตายมันยากนะ ไมใชเราคุย ยากที่ผูจะมาพูดอยางน้ี คือปากเปราะอยางหลวงตาบัวนี้ไม
มี ครูบาอาจารยทั้งหลายปากเปราะเหมือนหลวงตาบัวนี้ไมมี 

จะพูดวาหลวงตาบัวนี้ปากเปราะก็ได เราพูดเรียกวาทั่วโลกแลวเดี๋ยวนี้นะพูดนี่ 
จะวาปากเปราะก็ได นี่พดูแยกออกไปเฉยๆ เปราะหรือไมเปราะทานทั้งหลายก็ฟงเอาซิ 
เหตุผลกลไก พระพทุธเจาถาจะวาปากเปราะ มันก็ไปเปราะหาพระพุทธเจา เขาใจไหม
ละ พระพุทธเจาปากเปราะ ปากเปราะอะไรขนโลกขึ้นจากสงสาร จะวาคนปากเปราะ
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หรือ คนขนกันลงนรกนั่นปากอะไรนั่น ปากประเภทไหนนั่น จําเอานะ เอาละ ตอไปนี้
จะใหพร 

 
หลังจังหัน 

เราบอก นี่ละภาษาธรรม การตกแตงอะไรๆ อยาใหเลยเถิดเตลิดเปดเปงโดยไม
คํานึงธรรมไมได เราก็ไปชี้แจงบอกเลย ทําตกแตงอะไรในพระตําหนัก ทานเสด็จเขามา
กราบธรรมนะ ธรรมตองสูงอยูเสมอ การตกแตงอะไรๆ ใหพอเหมาะพอดี เชนทําอยาง
นี้ๆ อยาใหเตลิดเปดเปงซึ่งเปนเรื่องของโลกลวนๆ ไมมธีรรมเลย ไมสมกบัวาเราเขามา
กราบธรรม ไมเหมาะ ส่ังพวกเจาหนาที่เขาไปจัดทํานั้นทํานี้ ไมใหหรูหราฟูฟามันเสยี 
ใหจัดทําแตพอเหมาะพอดีเทานั้น ไมใหเปนโลกลวนๆ เขามาเหยียบธรรม เหยียบวัด
เหยียบธรรมมันเสีย เราจึงตองเขาไปเตือนผูทํา อยางน้ันละ เขาไมรูนี่ จะไปตําหนิเขา
ไดยังไงก็เขาไมรู เขาเคยอยางน้ัน เราเคยอยางน้ีมาดานอรรถดานธรรม อันนั้นดานโลก 
อันนี้ดานธรรม เอามาพิจารณากันใหพอเหมาะพอดทีั้งสองฝาย เราเอาอยางน้ัน 

เร่ืองธรรมนี้ละเอียดออนสุดทีเดียว ที่นํามาพูดใหพี่นองทัง้หลายฟงน้ี เอามาพูด
เทาที่จะพูดไดธรรมดา พูดในวงมนุษยดวยกันยังมีแงหนักเบาตางกัน ที่ควรพูดไดบาง
ไมไดบาง พดูไดมากไดนอย ออกจากหัวใจอันเดียวกันแหละ ธรรมละเอียดสุดทีเดยีว 
เทศนใหเทวบุตรเทวดาอินทรพรหมฟงเปนแบบหนึ่ง ไมเกี่ยวกับมนุษยเลย เปนภาษา
ใจลวนๆ ใสกัน นั่น เทศนภาษามนุษยเปนภาษาปาก ทั้งดุทั้งดา พวกเทวบุตรเทวดา
อินทรพรหมไมไดดุดาเขานะ พวกนี้ไมไดดุดา แตกับมนุษยเราน้ีทั้งดุทั้งดา แตไมได
เฆี่ยนไดตีแหละ ไปหาไมมาสักหนอยนะ เรายังบกพรองเครื่องมอืทรมานสัตว ส่ังสอน
สัตวโลกตองมีไมเตรียมมาพรอม มีไมหลายชนิด ตัวเล็กๆ อยางน้ีไมชนดินี้ ตัวใหญ
ขึ้นมาไมชนิดนี้ ตัวเล็กแตมันดื้อเอาไมหนัก มันตองอยางน้ันสาํหรับทําใหเปนคนดี 

เขาสรางบานสรางเรือน เครื่องมือที่เขาจะมาสรางนี้มีหลายชนิด อันนี้เหมาะสม
กับอยางน้ันๆ เขาเอามาสรางบานสรางเรือนตึกรามบานชอง เครื่องมือเขาเปนลํารถ 
ไมใชเลนๆ นะ ทีนี้เครื่องมือที่จะสอนมนุษยใหเปนคนดีนี้ พูดยอมๆ ก็ ๘๔,๐๐๐ พระ
ธรรมขันธ นี่ยอมๆ นะ อยาวามากนะที่ออกมานี ้ที่อยูในพระทัยพระพุทธเจามากกวานี้
หลายเทาพันทวี เพียงแตเราตัวเทาหนูมันก็เปนอยางวา เอาออกจากความเปนของจตินี้
มาพูดนะ ทีส่อนเหลานี้สอนตามขั้นตามภูมิที่จะพอเขาอกเขาใจได ที่เหนือกวานั้นไปก็
สอนตามขั้นตามภูมิของธรรมเปนขั้นๆ ขึ้นไป จนกระทั่งถึงที่สุดวิมตุติพระนิพพาน 
พวกนี้ฟงไมได ผูจะกาวเขาสูพระนิพพานฟงไดชดัๆ โดดผางๆ นั่นตางกันอยางน้ันนะ 
เพราะฉะนั้นการเทศนาวาการ จึงมีแกงหมอใหญ แกงหมอเล็ก แกงหมอจิ๋ว เปนขั้นๆ 
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ขึ้นไป เหมือนเครื่องมือสรางบานสรางเรือน เครื่องมืออยางหยาบ อยางกลาง อยาง
ละเอียดเขามีพรอมหมด สรางมนุษยก็เหมือนกนั 

กิเลสที่อยูภายในใจของเรามีหลายชนิด เพราะฉะนั้นเครื่องมอืชําระสะสาง
ปราบปรามกิเลส เราจะเอาเพียงเครื่องมืออันเดียวไมได ตองหลายเครื่องถงึทันกันๆ 
บางครั้งมันยังงง นีก่็เคยพูดใหลูกศิษยฟงแลว ในฐานะลูกศิษยกับอาจารย พูดอยาง
เปดเผย ขึ้นบนเวทีฟดกัน เวลามันเหนียวแนนมันซัดเราหงายลงๆ มีแตหงายใหมัน
ทั้งนั้นแหละ หนักเขาๆ สูไมถอยมันก็หงายไดเหมือนกัน ตอไปวิชาไหนมันหงายวิชานี้ก็
เนนหนักเขา หนักเขาๆ มันก็หงายเรื่อยซิ ซัดเสียจนกระทั่งถงึเงียบหมดเลย เอาขั้นจวน
สุดทายเลยนะ มันละเอียดลงไป เครื่องมอืชําระน้ีละเอียดตามกันๆ ไมงั้นไมทันกัน 

ถึงอยางน้ันมันยังงง เวลามันเขาหลบซอนไมแสดงเลย มีแตจิตสวางจา เหอ นี่ก็
เคยพูดใหลูกศิษยฟงแลว นี่ไมใชเปนพระอรหันตแลวเหรอ เปนพระอรหันตนอยขึ้น
มาแลวเหรอ วาใหเจาของแตไมไดสําคัญนะ วาเฉยๆ  เวลานั้นมันหมอบ มีแตธรรมจา
ครอบหัวมันอยูนั้น มันเงียบหมดเลย หือ ไมใชเปนพระอรหันตนอยขึ้นมาแลวเหรอ 
แตยังไมไดสําคัญตน พูดเฉยๆ  เอา คอยฟงคอยดูอีก คนอกีๆ เดี๋ยวโผลขึ้นมา นั่น ใส
กันเรื่อยๆ ฟาดเสียพรึบเดียวทีเดียวเลยหมดโดยสิ้นเชิง พระอรหันตนอย พระอรหันต
ใหญเลยไมถามถึง นั่นเห็นไหมละ มนัละเอียดขนาดนั้นนะ เวลาจะเอาจริงๆ มันตองลง
ทีเดียวพรึบเลย 

สําหรับนิสัยอาจจะตางกนับาง บางองคก็เรียบๆ ไป ยกตัวอยางทานสิงหทอง ที่
ยกตัวอยางไดทานสิงหทองเปนตนนี่นะ ก็เพราะอัฐิของทานกลายเปนพระธาตุลวนๆ 
แลว นี่ก็มาพูดใหเราฟง เวลาทานพูดไปๆ ทานก็บอกวาหมดไปๆ หมดไปๆ หายเงียบ
ไปเลย จนกระทั่งหายสงสัยตัวเอง ไมเห็นมีอะไร หายสงสัย กิเลสก็หายเงียบไปเลย ไม
ทราบวามันหายเมื่อไร ทานวางี้นะ คอยละเอียดลงๆ แลวหมดไปเลย ไมมีขณะใดบอก 

ตามธรรมดาพระอรหันตทานบรรลุธรรม บรรลุที่ไหนทานบอกวาบรรลุที่นั่น 
อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนไดทั้งนั้น บรรลุธรรมไดทั้งน้ัน เพราะความเพียรมีไดทกุ
อิริยาบถ นอนอยูก็เปนความเพียร แตทานสิงหทองนีพู้ดไปทุกอยางๆ ถูกตองไป
หมดๆ เราก็ฟงๆ จนกระทั่งมาถึงขัน้ละเอียด ละเอียดสุด หายเงียบไปเลย เลยหาย
เงียบจนกระทั่งทกุวันนี้ เจาของก็ไมสงสัย วาจะแกกิเลสตัวใดอีกก็ไมมีในใจ แตไมมี
ขณะบอกขึ้นมาเทานั้น แตผลเวลาแสดงออกมานี้ถูกตองหมด คานทานไมไดนะ นีอ่ัฐิ
เวลาทานมรณภาพแลว อัฐิทานกลายเปนพระธาตุขึ้นมาผางทันทีเปนเครื่องประกาศให
โลกไดเห็น ภายในทานเห็นของทานแลวรูแลว สวนภายนอกไมเห็น กิริยาที่แสดง
ออกมาเปนขณะไมเห็น 
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แตสําหรับเราเราพูดจริงๆ ผางขึน้นี้เหมือนฟาดินถลม บอกตรงๆ เลย 
จนกระทั่งถงึ โถๆ ขึ้นมาเลย เหอ พระพุทธเจาตรัสรูอยางน้ีละเหรอๆ ขึ้น เพราะมัน
รุนแรงมาก เหมือนหนึ่งวาฟาดินถลม ความจริงฟาดินเขาก็อยูตามเรื่องของเขา ระหวาง
จิตกับกิเลสฟดกันมันขาดสะบั้นจากกันนี้เหมือนฟาดินถลม อันนี้ตางหากนะที่วาฟาดิน
ถลม สวนธรรมดาฟาดินเขาก็อยูของเขาอยางน้ันละ ระหวางกิเลสกับจิตกับธรรมฟดกัน
ขาดสะบั้นลงไปเหมือนฟาดินถลม ขณะมันรุนแรง มันถึงไดออกอทุานออกมา วา
พระพุทธเจาตรัสรู ตรัสรูอยางน้ีละเหรอๆ อยางที่เปนอยูเวลานี้ มันย้ําแลวย้ําเลาใหถึง
ใจ พระธรรมแทเปนอยางน้ีละเหรอ พระสงฆแทเปนอยางน้ีละเหรอ หือ พระพุทธเจา 
พระธรรม พระสงฆ มาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดยังไง มนัเปนแลวนะนั่น เปนอัน
เดียวกันแลว 

พุทโธ ธัมโม สังโฆ นี้ตดิแนบตั้งแตตนจนกระทั่งถึงขณะนั้นละ กอนขณะนั้นพุท
โธ ธัมโม สังโฆ ยังตดิแนบอยูในจิต พอผางนี่ขึ้นมาแลวพุทโธ ธัมโม สังโฆเปนอัน
เดียวกันหมดเลย แลวพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได
ยังไง มันเปนแลวนั่น ใครมาบอกเมื่อไร มันเปนขึ้นมาในจิตมันก็รูเอง เปนอยางน้ันนะ 
นี่ละการบําเพ็ญความดีงาม เหมือนการทําชั่วทําเมื่อไรแสดงมาเมื่อนั้นๆ การทําความดี
ก็แบบเดียวกัน มรรคผลนิพพานจาอยูกับวงพทุธศาสนาของพระพุทธเจาเรา ไมอยูที่
ไหน อยูตรงนี้ ตรงนี้เอง พุทธศาสนาเปนศาสนาที่เปนภาชนะอันเหมาะสมมาก รับรอง
มรรคผลนิพพานไดโดยสมบูรณตลอดมาและจะตลอดไปอยางน้ี นี่ละแนวทางที่ถูกตอง 
 ใหพากันตั้งใจปฏิบัตินะ อยาอยูเฉยๆ กินเฉยๆ นอนเฉยๆ ไมเกิดประโยชน
อะไรนะมนษุยเรา การเกิดการตายมันมีไดดวยกันทุกคนทัง้คนมีคนจน คนโงคนฉลาด 
เกิดไดตายไดดวยกัน แตความดีความชั่วนั้นใครขวนขวายทางไหนมันก็ไดไปทางนั้น 
ขวนขวายทางชั่วก็ไดทางชั่วไป ตายแลวก็พาเจาของใหจม ถาขวนขวายในทางดีตายแลว
พาเจาของใหดี ตั้งแตอยูในเมืองมนุษยนี้ก็ดีอยูในใจแลวแหละ ชุมเย็นภายในใจ ตาย
แลวก็ผึงไปเลย ละขันธเทานั้นทิ้ง เชนอยางพระอรหันตละขันธ ทานไมยากนะ พูดให
มันชัดเจนเลย 
 พระอรหันตตายทานไมไดตายยาก ทานเรียนจบหมดแลวเรื่องโลกเรื่องสงสาร 
เฉพาะอยางยิ่งเร่ืองธาตุเร่ืองขันธของทาน เพียงรับผิดชอบอยูเฉยๆ เหมือนเครื่องไม
เครื่องมือเรานํามาใช เอาไปใชนั้นใชนี้ เหมือนเราจับนี้ใชนี้ จับนี้ใชนี้ เวลามันใชไดอยู
อะไรชํารุดกม็าซอมแลวใชไป เวลามันชํารุดหมดโดยสิ้นเชิงไมมอีะไรแลวทิ้งปวะเลย 
ขันธหมดแลวโดยสิ้นเชิง ทํางานอะไรไมไดแลวปลอยปุบผึงเลย ทานไมไดเปนหวงเปน
ใย พระอรหันตตายจึงไดตายไดงายมาก ไมเหมือนปุถชุนคนหนาเวลาจะตายแลวทิ้ง



 ๖

เนื้อทิ้งตัว ตกตั่งตกเตียง ที่หลับที่นอนไมคํานึง ตกไปไดนะมนัไมมีสติสตงั มีแตความ
ทุกขความทรมานบีบบังคับ สติสตังที่จะมาระลึกตัวไดไมมี มันก็ตกที่หลับที่นอนไปได
ละคนเรา  
 ทานผูมีสติทานไมหลง เปนอะไรทานก็ไมหลง ทําอะไรมันเปนหลักธรรมชาติ
แลวจะเอาอะไรมาหลง เปนหลักธรรมชาติ เปนหลักตายตัว ทีช่ําระไดแลวถึงขั้นตายตัว 
ไมมีอะไรสงสัยแลว จะอยูจะไปทานไมสงสัย นี่ละการฝกหัดจิตใจของเรา จิตใจเปนสิ่ง
ที่เลิศเลอไดไมสงสัย ตางคนตางฝกใหดีใหเลิศเลอไดเหมือนพระพุทธเจานั่นแหละ 
พระสาวกอรหันตมีแตทานผูฝกจิตใจทั้งน้ัน ถาไมฝกปลอยตามบุญตามกรรมก็กองอยู
ในนรก อัดแนนอยูในนรก นี่ไมฝก มแีตลากเข็นไปทางที่ชั่ว ขนกันลงๆ ลงทางชั่ว 
 ทานทั้งหลายเชื่อธรรมพระพุทธเจาตองเชื่ออยางนี้ดวยนะ เหมือนไมตนนี้ ไม
ตนนี้ นี่ตนของมัน กิง่นี้กิ่งอะไรกิ่งไมตนนี้ ใบนี้ไมตนนี้ ดอกนี้ดอกไมตนนี้ มาหาตน
นี้ๆ ทั้งนั้น กิ่งไมทั้งกิ่งในอวัยวะของตนไมนี้ออกจากตนของมัน มองมาหาที่ตนๆ ตน
ของมัน มันแตกกิ่งแตกกานออกไปอยางน้ันแหละ อันนี้จิตใจของเราก็เหมือนกัน ตน
ลําใหดี ถาตนลําดีแสดงออกกิริยาใดดีหมดๆ ถาตนลําไมดีแสดงออกไปก็มากระเทือน
ตนลําเจาของคือผูทํานั่นแหละ ใหพากันระมัดระวัง 
 ใหเชื่อพระพทุธเจา เหมือนเราเชื่อกิ่งไมวาเปนของตนไมตนนี้ เร่ืองบุญเรื่อง
บาป นรก สวรรค พรหมโลก นิพพาน เปรต สัตวทั้งหลาย เหมือนอวัยวะแหงความจริง 
ออกไปไหนถูกตองไปหมดที่พระพุทธเจาทรงแสดงตรงไหน แสดงวากิ่งน้ีของไมตนนี้ 
กิ่งน้ีไมตนนี้อันเดียวกัน ใหระวังนะ เราอยาไปลบลาง ลบลางธรรมพระพุทธเจา ลบ
เทาไรก็เสียตัวทั้งนั้นไมมทีางได เราจะไปหาเอาแตใหญๆ เราจะไปสวรรคไปนิพพาน 
บาปบุญไมสนใจ ทําไปตามชอบใจมันก็ลงแตทางต่ําๆ นั่นเสียไดนะ  
 พระพุทธเจาสอนไวตรงไหน นั้นละคือพิษอยูที่นัน่ คุณอยูทีน่ั่น บอกวาผิดอันนี้
อยาทํา อยาไปทํา ถาฝนพระพุทธเจาเทากับฝนเราทําลายเรา ถายอมทําตาม
พระพุทธเจาก็เทากับเดินตามพระพุทธเจา คนนั้นจะไดรับความสุขความเจริญ ใหพา
กันตั้งอกตัง้ใจ ธรรมพระพุทธเจานี้ไมมีสอง จงึเรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบ
เรียบรอยแลว ทุกอยางแงใดมุมใดจรงิหมดเลย ใครฝนคนนั้นก็เปนพิษตอผูนั้น ใครทํา
ตามก็เปนคุณตอผูนั้นตลอดไปหมด ไมวากิ่งนอยกิ่งใหญ สวนยอยสวนใหญของบาป
ของบุญเปนบาปเปนบุญดวยกันหมด ใหพากันจําเอา 
 เวลานี้ก็ยังดีอยูวาวิทยุออกเวลานี้ทั่วทุกแหงทุกหน ธรรมที่เราแสดงนี้เราก็แสดง
ดวยความไมสงสัย ไมมอีะไรสงสัยในใจแลว เปดออกใหฟงทกุแงทุกมุมในธรรมทุกขั้น 
เราไมสงสัยจากหัวใจเรา แสดงดวยความถูกตองแมนยํา หายสงสัย เพราะฉะนั้นทาน
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ทั้งหลายขอใหนําไปพินิจพิจารณาตามธรรมพระพุทธเจา แลวจะเปนสิริมงคลมหา
มงคลแกตนทั่วหนากัน ใหพากันตั้งอกตั้งใจ 
 เราอยาตื่นนะตื่นเรื่องกิเลส มันหลอกโลกมาตลอดและหลงมันมาตลอด ไมมีวัน
มีคืนที่จะเขด็หลาบอิ่มพอกับกิเลส กิเลสน้ีหลอกตรงไหนตดิตรงนั้น มนัแหลมคมมาก
นะกิเลส เมื่อไมมธีรรมเขาเทียบเคียงกันแลวกิเลสจะแหลมคมตลอดไปเลย เมื่อมีธรรม
เขาเทียบกันปบกิเลสจะออนตัวทันท ี ธรรมะจะเหยียบขึ้นไปๆ เมื่อมธีรรมในใจมาก
นอยทีนี้เหยียบหัวกิเลสไปเลย ความขี้เกียจขี้ครานออนแอทอแทเหลวไหลในการสราง
คุณงามความดีนี้จะดีดขึน้มาหมดนั่นแหละ นี่อํานาจแหงธรรมพาใหดีด ถาเปนอํานาจ
ของกิเลสออนเปยกๆ จําใหดี อันนี้สําคัญมากอยูในหัวใจของเราทุกคน เอาละวันนี้
เทศนเพียงเทานี้นะพอ 
 เขาใจหรือเปลาเทศน (เขาใจคะ วันนี้เปนวันที่มาเปนลูกศิษยหลวงตาครบ ๒๐ 
ป มาตอนแรกก็ไมรูจักหลวงตา รูแตวาหลวงตาดุ แตหลวงตาเกง ตอนนั้นนั่งสมาธิลม
หายใจหมด ไมรูจะทํายังไง ก็เลยกลาๆ กลัวๆ มาถามหลวงตา ถามวา นั่งสมาธิแลวลม
หายใจหมดจะทําอยางไร หลวงตาก็บอกวามันเหมือนกับรอยโคคะ ที่เรากําหนดสติพอ
ไปถึงจดุหนึ่ง เจอโคก็คือจิต จิตกับสติรวมกันเปนหนึ่งเดียว) แลวปลอยรอยมันเสีย ใช
ไหมละ นั่นละลมหายใจเปนรอยโค พอหมดอันนี้แลวเขาถึงตัวจริงก็ถูกตอง  
 ทานยังมีบกพรองอันหนึง่ทานสอนคราวนั้น วันนี้จะสอนซ้ําอีกเพื่อใหความ
สมบูรณ วาลมหายใจหมด ทานยังสอนใหอยูกับจิต ใชไหมละ วันนี้จะบอกถาลมหายใจ
หมดใหตายเสีย นี่สอนใหเต็มยศเขาใจเหรอ เวลาสอนใหเต็มยศไมยอมรับนะ นั่นละ
ลมหายใจละเอียดมากเปนอยางน้ันละ เวลาเอากันจริงๆ แมแตคําบริกรรมก็ตามนะ 
บริกรรมติดแนบกันไปนี้ พอถึงขั้นคําบริกรรมมันหมดสภาพของมันแลว นี่เขาถึงจิต
แลวนะ คําบริกรรมกําหนดยังไงก็ไมมี หมด เหลือแตธรรมชาติที่รูอยางละเอียด ใหอยู
กับนั้นเสีย ทีนี้พอไดจังหวะมันเคลื่อนไหวออกมาก็จับคําบริกรรมติดเขาไปอีกอยางนั้น 
ลมหายใจก็เหมือนกัน แบบเดียวกัน พอถงึตัวจริงแลวรอยมันเหลานี้มันจะลบหมดเลย 
เขาถึงตัวจริง อยูๆ อยางนั้นละ 
 เร่ืองภาวนาเปนของเล็กนอยเมื่อไร โถ อัศจรรยเกินคาดเกินหมายนะ คิดดูซิ
ตัวเองยังอัศจรรยตัวเอง เปนยังไงถึงเปนอยางนั้นได มันเปนจะไมใหวาเปนไดยังไง 
ภาวนาเขาไป จิตเวลาชําระเขาๆ นี้เร่ืองรูปเรื่องอะไรเหลานี้หมดนะ ไมมีเหลือ อสุภะ
อสุภังอะไรนี้หมด มันเลยไปแลว เหลือแตความวางเปลา ความวางเปลากับจิตที่เปน
นามธรรม มันเปนความวางของจิตอยูอยางน้ันแลวมันก็เขากันไดสนิท ทีนี้บทเวลามัน
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วางหมดแลวมองไปที่ไหนก็วางหมดๆ ดูตนไมภูเขาตาพอเห็นเปนรางๆ นะ แตจิตนี้
มันทะลุไปหมดเลย วางไปหมด  
 ทีนี้ก็ “เอ ทําไมจิตเรานี้มันถึงอศัจรรยเอานักหนานา” ก็มองเห็นอะไรก็เห็นอยู 
แตอันหนึ่งมนัทะลุไปเลย ความวางมีอํานาจมากกวาตาที่เห็น เห็นพอเปนรางๆ นะ 
ความวางน่ีมันรุนแรงทะลุหมดเลย สุดทายรางกายเจาของทะลุไปแบบเดียวกัน วางไป
หมดเลย “เอ ทําไมจติของเราถึงไดอัศจรรยขนาดนี้เชียวนา” นั่น อัศจรรยตัวเองนะ 
ธรรมทานเตือน อันนี้เราพูดหลายหนแลวเราไมพูดอีกละ ธรรมทานกลัวเราหลง นั่นเรา
หลงแลวนะ หลงความอัศจรรยของตัวเอง หลงแลว พระธรรมทานเตือนขึ้นมา อันนี้เรา
ไมพูดอีกแหละ ถูกตองทานเตือน 
 นี่เรียกวาอัศจรรยตัวเองในความวางขั้นนี้ วางถึงขนาดอัศจรรยตัวเองจริงๆ ขึ้น
อุทานในใจเลย เดินจงกรมอยูจวนสวางที่วัดดอยธรรมเจดีย ตอนนี้เปนเดือน ๓ เดือน 
๖ กลับมามวนเสื่อกันที่นั่นนะ เดือน ๓ แบกเสื่อแบกหมอน ฟาดไปถงึนูนอําเภอบาน
ผือ อําเภอศรีเชียงใหม เขาไปลึกๆ ถ้าํผาดักผาแด็ก ไปภาวนาอยูคนเดียว แบกอันนี้ไป 
แบกความวางความอัศจรรยนี้ไปเรื่อย มันยังปลอมอยูนะนั่น แกไมตก ธรรมทานเตือน
ใหแก มันหลงอีกดวย ที่วาแกไมตก ธรรมทานเตือนถูกตองนะ แตเราแกไมเปน งงไป
อีก แบกไปนี้ กลับมาขึ้นวัดดอยธรรมเจดีย ปญหาอันนี้แบกกลับมา กลับมาคราวนี้
ความสวางอันนี้ถึงขาดสะบั้นลงไปบนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย ที่วาสวางวาอัศจรรย
ตัวเองนั่นละ ความสวางอันนี้ขาดสะบั้นลงไป ความสวางอันหลังที่เปนอันสุดยอดนี้
ครอบหมดเลย  
 ทีนี้มันมามองเห็นความสวางของตัวเองที่เคยอัศจรรยตั้งแตตนนั้นนะ ที่หลงน้ัน
นะ กลายเปนกองขี้ควายไป เห็นไหมละ ความสวางอันนี้มันเลิศเลอกวากันขนาดไหน 
ความสวางที่เราเคยอัศจรรยมันแตกอนเลยกลายเปนกองขี้ควายไปเลย อันนี้เหนือหมด
เลย พอถึงขัน้นี้แลวอัศจรรยไมอัศจรรยมันก็เลยไปหมดแลว แนะไมพูดทีน่ี่ พูดตั้งแต
อัศจรรยอันนี้ พอขั้นนั้นมาเหยียบปุบเดียวหมดเลย ความอัศจรรยอันนี้หายหมด นี่
เรียกวาหลงตัวเอง นี่มันมีขั้นๆ นะหลง หลงตวัเอง   
 นี่ละเรื่องจิตใจอัศจรรยขนาดนั้นนะ ไมใชธรรมดา เราพูดอยางเปดอก เพราะ
หัวใจนี้มันเปดจาอยูแลว เปนเวลา ๕๖ ป ฟงซินะ เปดจามานานเทาไร ถาเปนโลกนี้ 
เรียกวาหลวงตาบัวเปนบาไปรอยเทาพันทวีละ แตธรรมไมไดเปนบา รูเหมือนไมรู เห็น
เหมือนไมเห็น อยูอยางนั้นตลอด ไมตื่นไมเตน ธรรมเปนอยางน้ัน รูขนาดไหนก็อยู
อยางน้ันไมตื่นเตน ถาหากวาเปนแบบโลก โหย เปนบาไปนานแลวหลวงตาบัว ตื่นเตน
บาตัวเอง แตนี้มันไมตื่นซี นี่ธรรม อัศจรรยขนาดไหนฟงซ ิ
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 ทีนี้เวลามันมองดูอะไรๆ นี้ ธรรมนี้ไมชินกับอะไรเลย ไมมีชินกับอะไรทั้งน้ัน 
มองไปที่ไหนๆ ดูโลกดูสงสารก็ดไูปตามสภาพของโลก เราก็ทราบวาโลกเปนยังไง 
ธรรมเปนยังไงก็ทราบ แตมันก็กระเทือนกันอยูเร่ือยๆ บางทีเห็นเขาตกแตงน้ันๆ นี้ๆ 
ทําอะไรใหสวยใหงามๆ ดู กิเลสมันตกแตงบานเรือน ตกแตงที่หลับที่นอนหมอนมุง 
ตกแตงไปทกุส่ิงทุกอยาง ในหองในหับมันตกแตงหมด..กเิลส เขาใจไหม เร่ืองกิเลส
ตกแตง ธรรมนี้ดูกิเลสตกแตงใหสวยใหงาม ทีนี้ผลแหงความสวยงามของมันนั้นคือ
ความสกปรกแหงสายตาของธรรมทั้งมวลเลย นั่นเห็นไหม ตางกันไหมละ ความ
สวยงามของกิเลสทั้งหมดที่มันตกแตงกันทั่วโลกทั่วสงสารนั้น ในสายตาของธรรมเปน
ความสกปรกทั้งหมดเลย  
 เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาหรือพระอรหันตทาน ทานอยูที่ไหนทานจึงอยูสบาย 
เพราะเหตุไร ทานเอาอันนี้เทียบ รางกายของเรามีความสะอาดสะอานมาจากไหน ส่ิง
เหลานี้เขาเอาความสะอาดสะอานมาจากไหน ไปตกแตงเขาอะไรนักหนา ศพทั้งเปน ไป
ประดับประดาศพทั้งเปนไดยังไง เขาใจไหมศพทั้งเปน ตกแตงน้ันตกแตงน้ีใหศพทั้ง
เปนไปอยูผาสุกสบาย โออาฟูฟา กิเลสหลงตัว เขาใจไหม กิเลสหลงตัวลืมตัวไปอยาง
นั้น ธรรมดูมันรูหมดนี่เขาใจไหม ตกแตงใหสะอาดเทาไรๆ ยิ่งเปนความสกปรกมาก
ขึ้นๆ ในสายตาของธรรมดูกิเลส 
 เพราะฉะนั้นทานอยูที่ไหนทานจึงอยูสบาย เพราะธรรมชาตินั้นเหนือทุกอยาง
แลว อันนี้ก็เปนของที่อยูตามสภาพของโลกทั่วๆ ไป อยูที่ไหนพออยูไดใหอยูไป เขาใจ
ไหม อยาดีดอยาดิ้นสรางกองทุกขใสเจาของ บานเรือนสรางแลวก็สรางพออยูไดอยูไป 
อยูที่ไหนอยูไดอยูไป กนิไป ใชไป อยาฟุงเฟอเหอเหิม มันเปนบาเขาใจหรือเปลาละ 
หรือยังไมยอมรับอีกเหรอ ถาไมยอมรับก็ไปเปนบาตอไปอกี 
 (วันนี้หลวงตาเทศนถูกจุดเพราะวากําลังตกแตงหองน้ํากับหองครัว) กม็ันเปน
อยางน้ันจริงๆ สายตาของธรรม แตทานไมไดพูดนะ ทานรูของทานเอง ทานรูทานไม
หนัก ความรูของธรรมไมหนัก ไมแบกไมหามเหมือนความรูของกิเลส ความรูของกเิลส
ทั้งแบกทั้งหาม ทั้งอยากพูดอยากคุยอยากโม ธรรมนี้เฉยไมมี ถึงวาระที่จะออก ออกได
หนักเบามากนอยตามเห็นสมควร ปบๆ ออก พอจบแลวหายเงียบเลย เรียกวาธรรม  
 นี่ละจึงวาอยูสภาพไหนอยู เพราะธรรมชาตินั้นเหนือหมดแลว อันนี้ก็เปนสภาพ
ที่รับรองกันกับธาตุขันธ ธาตุขันธมนัเอาความสวยงามมาจากไหน ของใครของเราดูก็รู 
แลวการตกแตงใหมันอยู จะตกแตงใหสวยงามไปที่ไหนเลยจากธรรมชาติของมันไป  
นั่น มันก็พอๆ กัน เมื่อเปนอยางน้ันก็จัดใหพอๆ กัน อยูกันธรรมดาๆ มันก็
สะดวกสบาย นั่นละทานผูส้ินกิเลสแลวทานอยูสบายไปหมด อยูไหนอยูได กินได นอน
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ได หลับไปสบายไปเลย เพราะธรรมชาติเลยไปหมดแลว อันนี้ปลอยไวกับโลกสมมตุิ 
ปลอยใหพอเหมาะพอดกีัน อยาใหเลยเถิดเตลิดเปดเปง เขาใจไหม เอาละพอ 
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