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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

ธรรมแกธรรม
พุทธศาสนานี้สอนอยางแมนยํา ไมมีเคลื่อนคลาดเลย คําวาสวากขาตธรรม ตรัส
ไวชอบแลวทุกขั้นทุกภูมขิ องธรรม ขอใหเดินตามนั้นจะกาวขึ้นไปเรื่อยๆ แตนี้มันปน
เกลียวซี แลวก็มาตําหนิธรรมวาทําแลวไมเห็นไดผลประโยชนอะไร ตัวเลวขนาดไหนไม
ดู
ตกนรกทั้งเปน ๙ ป ตกจริงๆ เราไมเหมือนใคร วาอะไรเปนอยางนั้นๆ ที่ออก
ปฏิบัตินี้ตั้งแตพรรษา ๗ ถึงพรรษา ๑๖ พรรษา ๗ สอบเปรียญไดแลวออกเลย เพราะ
เราตั้งใจไวอยางนั้น พอจบไดเปรียญ ๓ ประโยคแลวเปนชองทางหรือเปนแบบแปลน
แผนผังไดเปนอยางดีหาที่ตองติไมได ออกเลย วางั้นนะ พอสอบไดปบ ออกเลยจริงๆ
เพราะปริยัติที่เรียนมาเหลานี้นักธรรม ตรี โท เอก แลวก็เปรียญอีก เปนแบบแปลน
แผนผังแลว แผนที่ตรงแนวแลว ยังแตการปฏิบัติ
เราจึงไดมาไตรตรองตามหลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน ทานสอนพระ
ทั่วไปที่มาทูลลาทานออกไปเที่ยวกรรมฐาน ในตําราบอกไวชัดเจน ใหเลือกสถานที่
ดวยดี อยาไปสุมสี่สุมหา ทาน้ําเปนทางขึ้นลงของหญิงของชายผูคนทั่วๆ ไปอยาไปอยู
แมที่สุดตนไมที่มีใบหนาลูกดก สัตวมากินแลวก็อยาไปอยู สถานที่ใดมีกอสรางอยาไป
พระองคทรงสอนเองเลย ใหเที่ยวในที่สงัดวิเวก สติกับจิตอยาใหเผลอจากกัน กิเลสจะ
กลัวคนมีสติ ผูมีสติเรียกวาผูมีความเพียร ทานสอนสอนอยางละเอียดลออ เราพิจารณา
ตรองตามหาที่คานไมไดเลย
การงานของพระผูจะถอดถอนกิเลสนี้ มีแตสติกบั ปญญาตั้งลงในจิตๆ กิเลสอยู
กับจิต ไมใหเผลอจากนี้ เรียกวาทํางานตลอด สติเปนสําคัญ วันนี้ไดพิจารณาธรรมะ
เต็มกําลังความสามารถของเรา ถึงนิสัยวาสนาเทาหนูก็ตาม แตมันอดไมไดมันหากเปน
ของมัน หมุนติ้วในธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน พูดใหชัดเจนหมุนเจาของก็
หมุนแลว กิเลสขาดสะบั้นลงไปก็เคยพูดใหฟงแลว ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ ไม
ลืมนะ เพราะเปนเรื่องลืมไมได ฟาดินถลมในวันนั้นละ กิเลสขาดสะบั้นจากใจเหมือน
ฟาดินถลม ไมลืม
ทีนี้เวลานี้จึงมาทบทวนดูปฏิปทา ตํารับตําราที่ทานสอนไว ตรงแนวๆ ตอทาง
พนทุกขๆ แลวผูมาปฏิบัติธรรมตามคําสอนพระพุทธเจาเปนยังไง มันไมไดไปทางนัน้
นะ มันแหวกแนวๆ แมที่สุดผูเขาไปในวงกรรมฐานแลวก็ยังไปแหวกแนวอยูในวง
กรรมฐาน สวนที่นอกๆ นานา วัดบานวัดอะไรก็แลวแตเถอะ กับพระทั่วๆ ไปอยาพูด
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ถึงเลย มันเขากันไมได จะรักษาไดแตสวนใหญๆ เชนอยางศีล..รักษา ไดเทานี้แหละ
สวนธรรมไมไดสนใจรักษา กิเลสแทๆ แกไดดวยธรรมนะ ศีลเปนสวนหยาบตีกั้นเอาไว
อันตรายสวนหยาบเขามา ศีลกั้นเอาไวๆ สวนธรรมอยูภายใน ฟดกันภายใน มันไมคอย
สนใจจุดนี้ซิ กิเลสมันอยูจุดนี้แหละ
จึงเรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบๆ ตั้งแตพื้นๆ ถึงนิพพานไมมีผิดเพีย้ นไป
ไหนเลย จึงเรียกวาศาสดาองคเอก สั่งสอนโลกสั่งสอนดวยความบริสุทธิ์พระทัย ใจ
บริสุทธิ์ เปนศาสดาทั้งองคแลวสอนโลก เทวบุตรเทวดาอินทรพรหม สามโลกสอนได
หมดเลย ใครมีความสามารถไปสอนโลกไดถงึ สามโลก กามโลก รูปโลก อรูปโลก สอน
ไดหมดคือพระพุทธเจาของเรา ถาใครตั้งใจปฏิบัติ ธรรมะนี่คือตลาดแหงมรรคผล
นิพพาน เชนเดียวกันกับหัวใจเราเวลานี้เปนตลาดแหงกิเลสตัณหาทั้งหลาย มันถึงหมุน
แตฟนแตไฟเผาตลอดเวลา คือกิเลสอยูที่ไหนฟนไฟจะอยูท ี่นั่น
อันนี้เราเปดทางใหแตกิเลสเหยียบย่ําทําลาย
ไมไดเปดทางใหธรรมเขาไปตี
ตลาดใหกิเลสแตกกระจายจากหัวใจบางเลย ถาลงธรรมเขาไปตีนี้ เอาแหลกได กําลังมี
พอๆ กัน เราไดเคยพูดใหฟงแลว อันนี้ก็เกิดจากความเพียรของเราเองเวลามันแสดง
ขึ้นมาที่วาสติปญญาอัตโนมัติ หรือความเพียรอัตโนมัติ มันเปนขึ้นเองเวลามันแกกลา
ขึ้นมาแลว ความเผลอตั้งแตตื่นนอนถึงหลับไมมีเผลอเลย มันหากเปนของมันเองเวลา
มันฆากิเลสฆาแบบนี้แหละ ที่กิเลสเหยียบหัวสัตวทั้งหลายมันก็เหยียบแบบนี้เหมือนกัน
เอะอะมีแตกเิ ลสออก ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธปบกิเลสออกหมดๆ ธรรมไมมี
ออกเพื่อฆากิเลส
ทีนี้เวลาทําความเพียรจริงๆ เพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆ แลวหมุนเขาไปๆ
ตอไปก็เปนสติปญญาอัตโนมัติ หมุนเปนธรรมจักร ฆากิเลสตลอด มันรับกันไดนะ
ไมใชวาตั้งแตกิเลสทํางานบนหัวใจสัตวโลกเปนอัตโนมัติของมันถายเดียว เราก็ไมเคย
คิดแตกอน วากิเลสทํางานบนหัวใจสัตวโลกเปนอัตโนมัติก็ไมเคยคิด บทเวลาทางดาน
ความเพียรของเราหนักเขาๆ สุดทายกลายเปนความไมเผลอเลย ตื่นนอนปบฟดกัน
แลวกับกิเลสจนกระทั่งหลับๆ ถึงเวลาจะหลับมันยังไมนอนหลับ มันฟดกับกิเลสอยู
ตลอดเวลา เดินจงกรมลงทางจงกรมแลวจนจะกาวขาไมออกนั่นละ หมดกําลังแลวออก
ที่จะใหมันคิดวาอยากออกจากทางจงกรมไปพักไปผอน โอย ไมมีนะ ความเพียรถึงขัน้
นี้แลวไมมี
นี่ละที่วาพระโสณะทานประกอบความเพียรฝาเทาแตก แตกอ นเราก็ฟงธรรมดา
ในตํารับตํารามี เมื่อไมมพี ยานเขาไปยืนยันกันมันยอมรับกันไมไดนะคนเรา เห็นตั้งแต
คัมภีรวาพระโสณะทานประกอบความเพียรจนฝาเทาแตก ในคัมภีรมีเราก็อานไป แต
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เวลาถึงขั้นนี้แลวมันวิ่งเขาหากัน ยอมรับ หมอบเลยนะ ความเพียรอัตโนมัตินั่นละทําให
ฝาเทาแตก ถาลงไดกาวลงทางจงกรมแลวไมรูจักขึ้น คือมันหมุนกันอยูนี้ แมไมไดเดิน
จงกรมมันก็หมุนของมันฆากิเลส เมื่อถึงขั้นฆาแลวไมถอยนะ เมื่อมีกําลังกลาแลวอยูที่
ไหนเปนการฆากิเลสไปในตัว ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ ธรรมออกแลวๆ เพื่อฆา
กิเลส ฆากิเลสตลอดเวลา แลวกิเลสจะมาจากที่ไหนสามโลกธาตุขาดสะบั้นไปหมด
เพราะอํานาจแหงความเพียร วิริยธรรม ปญญาธรรม สติธรรม เปนของสําคัญมาก
พอถึงขั้นความเพียรอัตโนมัติแลวไมมีคําวาเกียจคราน
มีแตไดรั้งเอาไวๆ
เทานั้น ใหมันเห็นในหัวใจมันถึงพูดไดชัด พูดตามตํารับตําราทานก็เรียนเราก็เรียน
เรียนมาจําไดๆ แตจิตกับธรรมมันไมถึงกัน แตเวลาออกปฏิบัตินี้จิตกับธรรมเขาถึงกัน
แลวยอมรับๆ ดังที่วาพระโสณะทานประกอบความเพียรจนฝาเทาแตกก็อานธรรมดา
แตเวลาไปถึงขั้นของเราเปน ลงทางจงกรมแลวไมรูจักออกไมรจู ักหนีเลย จนกระทั่งกาว
ขาไมออก คือมันหมดกําลังกาวขาไมออก พักเสียที ไปพัก ฝาเทานี้เหมือนไฟลนหรือ
น้ํารอนลวก ออกรอนเปนกําลัง
เอ ฝาเทาเรามันแตกเหรอ ไดเอาเทามาดู เราก็ไมลืมนะ คือมันเหมือนไฟลนฝา
เทาทั้งสองขาง เราเอามาดู เอาฝาเทามาดูมันแตกจริงๆ เหรอ ไมแตก แตพอเอามือไป
สัมผัส โอย เสียว ที่เสียวคือหนังมันบางเขาไปๆ มันจะเขาถึงเนื้อ พอเขาถึงเนื้อแลว
ทานเรียกวาฝาเทาแตก มันไมไดแตกอยางนี้นะ มันกัดเขาไปๆ กระทั่งถึงเนื้อ นั่นทาน
เรียกวาฝาเทาแตก นี่เปนแตยังไมแตก หากเปน แลวก็ยอมเชื่อพระโสณะทานที่วาทาน
เดินจงกรมจนฝาเทาแตก นี่ละถึงความเพียรอัตโนมัตินะ ไมใชทานบังคับบัญชาเจาของ
เองใหเดินจงกรมจนฝาเทาแตก ลงใจไมไดสําหรับเรา พอวาความเพียรอัตโนมัตินี้ไม
ตองบอกฝาเทา...แตก มันจะแตกไปไดทุกอยางเพราะความเพียรนี้มันถอยไมไดเลย
นิพพานอยูชวั่ เอื้อมๆ หวุดหวิดๆ นั่นละถึงขั้นนั้นแลวเอาละ ฝาเทาแตกไมตอง
บอก พระพุทธเจาสอนไวตรงไหนผิดที่ไหน สดๆ รอนๆ ตลาดแหงมรรคผลนิพพาน
คือพุทธศาสนาสดๆ รอนๆ ทานวา อกาลิโกๆ สั่งสมกิเลสเกิดกิเลสทันที สั่งสมธรรม
ธรรมเกิดทันที เปนอกาลิโก ไมเลือกกาลสถานที่เวล่ําเวลาเหมือนกันทั้งสองฝาย ใหมัน
เห็นประจักษในตัวเองมันถึงพูดไดชดั เจนไมสะทกสะทาน ก็มันจังๆ อยูน ี่ รูจังๆ อยู
ภายในใจ มันอาจหาญนะ อาจหาญที่จะพูดทุกอยางตามความจริงใหเพื่อนฝูงที่มงุ หวัง
ตออรรถตอธรรมดวยกันฟง แตผูนอกนั้นก็ปลอยไปตามสภาพๆ
ไปสถานที่ควรหูหนวกหูหนวก ตาบอดบอดไปเสีย เหมือนไมรูไมชี้ไปเสีย ไป
สถานที่ควรจะออกแงไหนๆ มันจะออกรับกัน บรรดาทานผูเสาะแสวงหาธรรมเขาหา
กัน เปนยังไง อยูในถ้ํานั้นเปนยังไง อยูภูเขาลูกนั้นเปนยังไง ถามหาแตเรื่องความเพียร
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ในสถานที่สําคัญๆ ไปเลาสูกันฟงนี้เพลินเลยนะ เปนชั่วโมงๆ ไมใชเลนนะคุยกัน มีแต
เรื่องธรรมดูดดื่ม เปนกําลังใจของกันและกันความเพียร ทานทั้งหลายเห็นพุทธศาสนา
วาเปนยังไง เห็นตั้งแตกิเลสนั้นเหรอเปนกองเงินกองทอง คือมูตรคือคูถนั้นเหรอ กิเลส
คือตัวมูตรตัวคูถมันเต็มอยูในหัวใจเรา นี้เหรอคือกองเงินกองทอง ธรรมแทที่เปนกอง
เงินกองทองไมไดสนใจมันเปนยังไง พิจารณาบางซินะ
พระพุทธเจาทั้งองคเปนกองมูตรกองคูถหมด กิเลสเปนกองมูตรกองคูถ ทัง้ สาม
โลกธาตุนี้เทิดทูนมันทั้งนัน้ ไมมีใครที่จะไมยินดีกับกิเลส ยินดีไปหมดๆ นั่นแหละถา
เปนเรื่องกิเลส เพราะฉะนั้นมันถึงออกจากทุกขไดยาก ถาเอาตามธรรมพระพุทธเจา
แลวทีแรกบึกบึนนะ บึกบึน เชื่อพระพุทธเจาบึกบึน เพราะความอยากพนทุกขบึกบึนๆ
ไดฝนกัน ตัวขี้เกียจขี้ครานทอแทออนแอมันคอยจับหางดึงไว ถาเปนหมาไมมีหาง
แหละ หางขาดพระเราเขาใจไหม ผูประกอบความเพียรเราบืนไป กิเลสมันจับหางดึง
เอาไว อยาดวนไป พักเสียกอน ตื่นนอนแลวคอยทําความเพียรเมื่อไรก็ได เมื่อไรก็ไดซิ
เพราะหมอนมันอยูกับตัวใชไหม เปนอยางนั้นนะ
พอถึงขั้นมันแลวนี้อยามาพูดเรื่องเสื่อเรื่องหมอน หมุนติ้วๆ เลย นิพพานอยูชั่ว
เอื้อมๆ มันเปนอยางนั้นจริงๆ สดๆ รอนๆ ในใจ วานิพพานมีหรือไมมีไมสนใจเลย
เหมือนวาอยูชั่วเอื้อมๆ ควาผิดควาถูกๆ มันก็บนื ใหญละซี ใหมันเห็นในหัวใจเจาของ
มันถึงชัดเจนนะ ที่วาจับผิดจับถูก นิพพานอยูชวั่ เอื้อมๆ คือความเพียรที่เปนอัตโนมัติ
แลวนะนั่น กาวเขาสูมหาสติมหาปญญา ความเพียรอัตโนมัติ สติปญญาเปนอัตโนมัติ
กาวเขาสูมหาสติมหาปญญาเปนอัตโนมัติ
นี้ละที่นี่ไมมคี ําวาจะถอยหลัง เหมือนวานิพพานอยูชั่วเอื้อมๆ เปนก็เปนตายก็
ตายไมสนใจ ขอใหพนอยางเดียวพอ นั่น แลวก็พนไดจริงๆ ธรรมพระพุทธเจาสอน
เอา เพียรไปเลย พนได มันก็พนไดจริงๆ นี่จวนจะตายแลวสอนทานทั้งหลาย เปดสอน
ทุกอยางแลวนะ หรือทานทั้งหลายเห็นวาหลวงตานี้มาอวดทานทั้งหลายเหรอเวลานี้นะ
เราปฏิบัติความเพียรมาจนกระทั่งบางทีมันทอใจนอยใจใหเจาของก็มี นี่กเิ ลสมันขึ้นมา
ทั้งๆ ที่พงุ ๆ นะความเพียรไมไดถอย ในระยะเชนนั้นมันมักจะเปนเวลาเราอยูในภูเขา
ลงไปบิณฑบาตในหมูบาน มันจะตายจริงๆ แลวดอมๆ ไปบิณฑบาตเสียวันหนึ่งฉัน
แลวก็เวนไป มันจะตายจริงๆ ก็ไปบิณฑบาตมาฉันเสีย
บางทีไมถึงหมูบานไปนั่งจับเจาอยูนั้น มันหมดกําลัง ทีนี้กิเลสไดทีแลวขึ้นมา
เหมือนคนพูดเปนคําๆ ขึ้นในหัวใจ นี่เรียกวากิเลสเกิดเพื่อสังหารธรรมคือความเพียร
ของเรา สักเดี๋ยวพูดเปนคําขึ้นมา นี่เห็นไหมทานทําความเพียรเพื่อจะฆากิเลสใหตาย
แตเวลานี้กิเลสยังไมตาย ทานกําลังจะตายเวลานี้รูไหม กระตุกใหเราออนความเพียร
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ความหมายวางั้น ทานประกอบความเพียรจะฆากิเลสใหตาย แตเวลานี้กิเลสยังไมตาย
ทานกําลังจะตายรูไหม ขึ้นเปนคําๆ นะ ธรรมออกก็เปนธรรมเหมือนกัน พอทางนี้ขนึ้
จบลงปบ ทางนี้ขึ้นรับกันปง การกินนี้ก็กินมาตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งถึงบัดนี้ไมเห็นมี
วิเศษวิโสอะไร อดเพียงเทานี้จะตายหรือ เอาตายก็ตาย นั่นมันรับกัน ดีดผึงเลย
ถาเชื่อกิเลสแลวหมอบเลย โอย ไมเอาละจะตาย นี่มันไมวางั้น ก็กินมาตัง้ แตวัน
เกิดไมเห็นวิเศษวิโสอะไรก็ถูกแลวใชไหม อดเพียงเทานี้จะตายหรือ เอาตายก็ตาย นั่น
พุงเลย นั่น กิเลสเกิดครั้งแรก ครั้งทีส่ องธรรมเกิดแกกัน ที่วาการกินนี้ก็กินมาตั้งแตวัน
เกิดไมเห็นวิเศษวิโสอะไร อดเพียงเทานี้จะตายหรือ เอาตายก็ตายนี่ธรรมเกิด มันตอบ
รับกันๆ จิตใจก็แข็งแกรงตลอด
โธ เวลาไปทําความเพียรอยูในปาในเขาทุกขแสนสาหัส เหมือนไมมีคามีราคา
คนทั้งโลกเปนคนหมด อาภัพวาสนาไมมีราค่ําราคาคือเราคนเดียว เวลาไปอยูในภูเขา
บิณฑบาตมามานั่งกอนหิน บิณฑบาตมาก็ไมไดอะไรละ ไดขา วเปลาๆ ก็เอา พอยัง
อัตภาพใหเปนไปเพื่อมุง ธรรมทั้งหลาย จิตมันอยูกับธรรมไมไดอยูกบั อาหารการกิน
เพราะฉะนั้นการไปที่วาอดวาอยากขาดแคลนไมใชเขาไมใหนะ คือบานไหนบานใหญ
แลวอาหารเหลือเฟอ ฉันลงไปแลวความเพียรไมดี การหลับนอนถาอาหารดีๆ ตามโลก
สมมุตินิยมแลว กินแลวงวงเหงาโดดขึ้นเรียกวาหมูขึ้นเขียง ขึน้ แลวไมยอมลง มันบอก
อยูในตัวของมัน ถาอดหิวออนเพลียนี้ความเพียรดี
อยางผอนอาหารอดอาหาร อดผอนไปอดไปหลายวันสติยิ่งแนวๆ ไมขาดวรรค
ขาดตอน ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับไมมีเผลอ สติไมเผลอนั้นแลคือความเพียร
ติดตอ อยูกบั สตินะ การขบการฉันนี้สําคัญมากไดสังเกตดวยดีนะ ไมวาเห็นอะไรมาจะ
ความับๆ ไมไดนะ ผูประกอบความเพียรตองไดเล็งถึงอรรถถึงธรรม สวนมากจึงตองได
มักทรมานอยางนั้นละ ทรมาน เวลาเอากันหนักก็หนักจริงๆ แตเวลาเบามันหากเปน
ของมันเอง เพราะมันอยากเบาอยูแลว เวลาหนักก็ฟดกันเต็มเหนี่ยว
ฆากิเลสเปนของงายเมื่อไร เอาเปนเอาตายอยูในภูเขา บางทีทําใหเจาของ
นอยใจเจาของ กิเลสหลอก คนทั้งโลกนี้ หมดวาสนาเปนคนอาภัพแตเราคนเดียวนี้หรือ
เปนนะ มันพุงๆ ขึ้นมา มันหลอกเร จะใหเราออนความพากเพียร เหมือนวาเรานี้เปน
คนอาภัพที่สุดในบรรดาคนทั้งโลก มีเราคนเดียวเปนคนอาภัพ เห็นไหมกิเลสมันหลอก
เวลามันพลิกปบ คนทัง้ โลกเขาวิเศษวิโสยังไงบาง นั่นมันแกกัน พระพุทธเจาเกิดใน
ทามกลางโลก พระองคทํายังไงจึงไดตรัสรูเปนศาสดาของโลกละ นั่น ทานทํายังไงเราก็
ทําแบบเดียวกัน มันก็กลับมาหาเรา ภูมิใจขึ้นแลว เปนอยางนั้นนะ
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ตองไดเตือนเรื่อยสอนเรื่อย กิเลสเกิดธรรมเกิด โตตอบกันอยูตลอดเวลา เวลา
มันเปนอัตโนมัติแลวทีนี้ไมตองบอกละ หมุนติ้วๆ ในระยะขั้นอยูในทามกลางกําลัง
ความเพียรดุเดือด แตรากฐานมั่นคงยังไมไดเต็มที่ นี่กิเลสกับธรรม กิเลสมักจะฟดหัว
เราตอนนั้นละ พออรรถธรรมคือสติปญญา หรือขึ้นไปถึงภาวนามยปญญา สติปญญา
เดินโดยอัตโนมัติแลวทีนี้กิเลสไมตองบอกขาดสะบั้นไปเลย
เหยียบเรื่อยไปเลย
จนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงไมมีในหัวใจ อะไรที่วาโลกวางเปลาสูญเปลา ที่พระพุทธเจา
สอนพระโมฆราช ดูกอนโมฆราช เธอจงมีสติทกุ เมื่อ พิจารณาโลกเปนของสูญเปลา
แลวจะพึงพนพญามัจจุราชเสียได พญามัจจุราชจะมองไมเห็นสําหรับผูพิจารณาโลก
เปนของวางเปลาอยูอยางนี้
นั่นทานสอนพระโมฆราช พระโมฆราชก็บรรลุธรรมขึ้นมา ทีนใี้ ครก็ตามเมื่อกาว
เขาไปนี้แลว เขาถึงขั้นที่พระโมฆราชเปน มันก็เปนพระโมฆราชดวยกันหมดนั่นแหละ
พระอรหันตเปนพระโมฆราชดวยกันทั้งนั้น โลกวางเปลาหมด ไมมีเขามาผานในหัวใจ
เลย จึงวาโลกวางเปลา สฺุญโต คือสมมุตทิ ั้งมวล คือกิเลสเปนตัวยอดสมมุตขิ าด
สะบั้นลงไปแลวไมมีสมมุติอะไรเขามาผาน นั่นละเรียกวาโลกวางโลกสูญเปลา เปน
อยางนั้น เขาก็มีของเขาอยูอยางนั้น แตผูนี้ไปกวานเอามาเผาเจาของ จิตตัวนี้มันคึกมัน
คะนองมาก ไปควานั้นมาควานี้มา อันนั้นดีอันนี้ไมดี มีแตเรื่องกอเหตุเผาเจาของ แต
เวลานี้สงบลงไปแลวไมไปตําหนิเขาก็อยูของเขาไปอยางนั้น
พอตัวสําคัญมั่นหมายคือกิเลสตัวเปนภัยขาดสะบั้นลงไปแลว ไมมีอะไรมากอมา
กวน อยูดว ยความวาง อิริยาบถทั้งสี่ของพระอรหันตอยูดว ยความวางเปลาจากกิเลส
ทั้งหลาย กิเลสนั้นละเปนกางขวางคอ กิเลสขาดสะบั้นลงไปแลววางไปหมดเลย นั่น พา
กันพิจารณาเอา ธรรมเหลานี้เปนธรรมสดๆ รอนๆ ไมไดครึไมไดลาสมัย เหมือนกิเลส
สดๆ รอนๆ เผาหัวใจคนตลอดเวลา แลวยังจะเผาไปอีกถาลืมตัวตลอดเวลา มันจะเผา
ไปตลอดเวลา ธรรมถาฟนขึ้นมาแลวก็เผากิเลสตลอดเวลา หลุดพนโลกเปนของวาง
เปลาไปหมดเลย จากหัวใจ ใจวางแลวนั่น
มันเห็นชัดๆ มันสดๆ รอนๆ นะธรรมพระพุทธเจา อยาไปเขาใจวาอยูดินฟา
อากาศ ฟา แดด ดิน ลม ตนไมภูเขาที่ไหน อยูที่นี่ กิเลสอยูที่นี่ ความมืดบอดอยูท ี่นี่
เปดอันนี้ขึ้นมาแลวความสวางกระจางแจงอยูที่มืดๆ นี้แหละ กิเลสออกแลวก็แจงเอง
ธรรมจาขึ้นมา เอาละวันนี้พูดเพียงเทานั้นละ
แวงนอยเขากําลังปลูกตึกสรางตึกนะ แวงนอยใชไหม (ใชครับ คอนกรีตเสริม
เหล็ก ๒ ชั้น ๑๑ ลาน ๕ แสน) แวงนอย สวนอําเภอเพ็ญตัดมาแลว ตัดมาหาแวงนอย
แลว ทีแรกเราก็จะไมใหแลว ขูหมาวิชัย มันมาโจมตีเรา มันเห็นแกเกาอี้รัฐมนตรี เวลา
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ทักษิณเปนนายก มันเปนบริษัทบริวารทักษิณ มันปนขึ้นหาเกาอี้เหยียบหัวเราขึ้นไป เรา
เลยเปลี่ยนชื่อใหมัน มันมีความดีความชอบ เปลี่ยนชื่อใหใหมเสีย วาหมาวิชัยเราวางี้
เขาใจ นี่ออกแลว แตกอนเรียกหมอวิชัยๆ มันมาเหยียบนั้นเหยียบนี้ มาเหยียบหัวเรา
เขา เราเลยยกฐานะมันขึ้นเสียใหเปนหมาวิชัยไปเลย มีความดีความชอบแลวเปนหมา
วิชัย ไดยินทั่วประเทศ
ใครพูดไดอยางนี้ ไมมใี ครพูดได นี่พูดไดสามแดนโลกธาตุเหยียบไปหมดเลย
พูดไดทั้งนั้น มันชางนาดานจริงๆ นะหมอนี่ ความเห็นแกลาภแกยศ ไมรูจักบุญจักบาป
ไมรูจักสูงจักต่ํา เราเห็นในไอหมาวิชัยกับเรามันชัดเจน โรงพยาบาลนั้นชวยเทาไร
ตั้งแตแกเปนหมอเปนผูอํานวยการอยูโรงพยาบาลนั่น เราไปนั้น ตั้งแตรถแตรา หอง
ตางๆ เวลานี้ดูวากําลังสรางอะไรอีกนะ อําเภอเพ็ญไดเยอะอยู ทัง้ ดุทงั้ วามัน แตก็ทงั้ ให
มันตลอดนะ ก็เราไมไดมีอะไรเปนขอของใจ หรือวาโกรธวาแคนอะไรเขาเราไมมี สัตว
ในโลกนี้เราไมมี ถึงจะตายก็ตายเปลาๆ เรา เราจริงๆ นะ ใครเขาจะมาฆาเราใหตาย
ตายไปเปลาๆ ที่จะใหวามีความโกรธแคนตอผูใดก็ตามไมมี ตายเปลาๆ เราไมมี กิเลส
ตัวโกรธๆ แคนๆ ผูกอาฆาตมาดรายไมมี ตายก็ตายไปเต็มตัวเรา ยังอยูก็ยังอยูเต็มตัว
จริงๆ นะ
วันนี้สวนมากจะไปโรงพยาบาล จันทร อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร ไปโรงพยาบาล
ตางๆ เสาร อาทิตยไปตามวัด อยางเมื่อวานนี้ก็ดูไปถ้ําผาปูมา ไปทีไรคือไปใหเราไป
ของเต็มรถไปเทปวะเลย อยางเมื่อวานนี้ก็ไป ของเต็มรถเลย จากนั้นไปก็เรียกแมชีมา
มีกี่คนๆ ใหคนละพันๆ แลวก็มอบเงินสวนกลางไวหาหมื่น สําหรับทําอาหารถวายพระ
ในจุดศูนยกลาง วัดถ้ําผาปูรูสึกจะมีเขียมๆ ตั้งแตทานอาจารยคําดีลวงไปแลว ทาน
อาจารยคําดีกับเรานี้ โอย ผูกพันกันมากจริงๆ จนเราอาย จนรองโกกเลยนะ อยางทาน
ฝากมากับดอกเตอร ดอกเตอรไปสงทาน ทานไปผาตัดโรคมา สงไปถึงวัดถ้ําผาปูแลวก็
จะมาหาเรา
เออ ขอฝากความคิดถึงบุญถึงคุณไปหาทานมหาบัวใหดวยนะ ทานมหาบัวเปน
อาจารยของอาตมา อูย ทําไมถึงวางัน้ ละ เราสะดุงเลย เราเคารพทานสุดหัวใจ ทําไมมา
พูดอยางนั้น ก็ทานสั่งมาอยางนี้ เรื่องมีบุญมีคณ
ุ ก็จริงอยู นั่นละทานอาจารยคําดี ถา
เปนเรื่องของธรรมจะเรียกวาเปนอาจารยก็ถูก แตเรื่องของอาวุโสภันเตความเคารพกัน
เราไมอยากใหพูด เพราะเราเคารพทานอยูแลวใชไหม ที่วาเปนอาจารยของอาตมา โอย
เราก็วางี้เลย ถาพูดถึงเรื่องธรรมนั้นก็ยกให ทานเอาคํานั้นละ ทานเปนพระกตัญู ทาน
มหาบัวเปนอาจารยของอาตมา

๘
เราไมลืมทานพูดอยางเปดเผย
ทานไมสงวนศักดิศ์ รีดีงามอาวุโสภันเตอะไร
ทานสงวนธรรม ทานเคารพธรรม เพราะฉะนั้นทานถึงบอก ฝากความคิดถึงบุญถึงคุณ
ไปหาทานมหาบัวดวยนะ ทานมหาบัวเปนอาจารยของอาตมา เราสะดุงเลยตอนนี้ ทําไม
จึงวางั้น เราเคารพทานสุดหัวใจเราแลว ก็ทานสั่งมาอยางนั้น เขาก็ทิ้งปวะไป ความจริง
ก็เปนอยางวา นี่พูดใหฟง มันก็บันดลบันดาลนะละ แปลกอยู เราก็ยังไมเคยไปวัดถ้ําผา
ปูเลย ยังไมเคยไปเลย แตเรื่องทานอาจารยคําดีกับเราพบกันในที่ตางๆ นั้นเราพบเรื่อย
พูดธรรมะกันตลอดมา แตสําหรับวัดถ้ําผาปูเรายังไมเคยไป มันบันดลบันดาลอะไรไม
ทราบนะ
กุฏิหลังนั้นก็อยูนั้นเดี๋ยวนี้ ทานเดินจงกรมอยูน ั้นทานวา ทานเลาใหฟงเอง
ทีเดียว เดินจงกรมติดปญหา ตอนที่กําลังเปนปญหาเรียกวาอัตโนมัติหมุนตลอด ทีนี้
เวลาติดแลวมันเหมือนหอกเหมือนหลาวทิ่มแทงเขาไปประสานกัน
ทานคับหัวอก
เหมือนหัวอกจะแตกทานวางั้น มองหาใครก็ไมเห็น มองหาใครมันไมติดหัวใจ มองเห็น
แตทานมหาองคเดียว เคยคุยกันมาแลวธรรมะทางภายในคุยกันมาแลว พอวางั้นปุบปบ
ทานก็ขึ้นมา มาจุดธูป มีแทนพระอยูข างลางแทนหนึ่ง ทานเดินจงกรมแลวขึ้นมา มาจุด
ธูปจุดเทียนไหวพระ เสร็จแลวทานไมไดพูดธรรมดานะ ทานบอกวา ขออาราธนาทาน
มหาบัวมาโปรดโดยดวน มาโปรดโดยดวนวางี้ดวยนะ
มันก็บันดลบันดาลอะไร พอดีตอนเที่ยงเราก็เตรียมของปุบปบ สั่งรถมาเลย แต
กอนรถในวัดไมมี สั่งรถในตลาดใหเขาเอารถมา มาก็ขึ้นรถไปเดี๋ยวนั้นเลย พอไป มาถึง
โฮ มาเร็วอยูนะ เร็วอะไร มันจะไดคยุ กันทานวางั้น ทานเลาอันนี้ใหฟง ตอนเชาทานวา
ขออาราธนาทานมหาบัวมาโปรดโดยดวน ไอเราจะวาโดยดวนไมโดยดวน ขึ้นรถมันก็วิ่ง
รถเราก็ดี มันก็ดวนละซิ ไปหาทาน เออ มาเร็วดีนะ นี่ละมันบันดลบันดาลมันแปลกอยู
พอ ๕ โมงมันสะดุดในจิตกึ๊กๆ แตกอ นมันเปนอยูมันหนักเขา เลยเรียกใหเขาไปเอารถ
มาจากตลาด รถลูกศิษย รถเชาวลิตมา มาก็ขึ้นรถไปเลย ทานจึงบอกวา โอ มาเร็วอยูนะ
อันนี้มนั บันดลบันดาลนะ ไมเคยไป ไปก็ไปคุยกัน ไปถึงจุดที่ทาน คือปดประตู
ไมใหใครเขาไป เขาไปถึงทานตั้งแต ๕ โมงเย็นกวาๆ ยังไมถึง ๖ โมง นัดกัน ๖ โมงแต
เราไปกอนเวลา ทานจะใหพระมาตามไปวางั้น เราบอกวาถึงเวลาเราจะไปของเราเอง
พอ ๕ โมงกวาเราก็ไปคุย ปดประตูปุบพูดเฉพาะทานกับเรา ปญหาเฉพาะ ทีนี้ก็ไปถึง
ปญหาที่ทานวา มันเหมือนหอกเหมือนหลาวทิ่มอยูนี้ เดี๋ยวนี้คับหัวอกอยูเลยแกไมตก
มองเห็นแตทานมหา เพราะฉะนั้นทานจึงบอกวาจุดธูปจุดเทียนอาราธนาทานมหามา
โปรดโดยดวน เราก็บันดลบันดาลไปวันนั้นเสียดวย โอย มาเร็วอยูนะ ทานเลาใหฟงถึง
รูเรื่องราว

๙
มันบันดาลอะไรก็ไมรู เราก็ไปตามประสีประสาเรางั้นละเราก็บอก ประสีประสา
อะไรก็ตามเถอะ ไดทงั้ หนังทั้งเขาพอแลวทานวา ทานก็พูดถึงธรรมะทีข่ อ งใจ พอเรา
ถวายธรรมะตรงทานของใจ รองโกกขึ้นเลยนะ อยูสองตอสองละ ทานรองโกกขึ้นดวย
ความถึงใจทาน เหมือนวา เออ ขึ้นเลยทันที เอาละที่นี่เปดแลวๆ จะเขาละที่นี่เขาแลว
ที่นี่ โอโห มันเหมือนหอกเหมือนหลาว ทีนี้ออกหมดแลวหอกหลาว ยังเหลือแตจะเขา
เทานั้น เปดอาแลวประตูเปดแลว เสียงลั่นขึ้นเลยสองคนเทานั้น นั่นเรียกวาธรรมะถึงใจ
เขาใจไหม ที่แกกันตก บอกวาเปดแลวเดี๋ยวนี้ ยังเหลือแตจะเขาเทานั้น ทานรองโกก
เลย นั่นอยางนั้นละ เพราะฉะนั้นทานถึงวา ทานมหาบัวเปนอาจารยของอาตมา อยางนี้
ละ
เราไมพูดถึงวาอาวุโสภันเตไมมีนะ ธรรมเหนือทุกอยาง ธรรมแกธรรม อยางที่
เราพูดกับทานก็คือวาธรรมแกธรรมนั่นเอง ทานก็พอใจรองโกกขึ้นเลย เอาละเปดแลวที
นี้เปดแลว ไปไดแลวทีน่ ี่ทานวา ไปคราวหลังนี้ไมนานนะ เพราะมันจวนจะเขาแลวเขา
ไมได ถูกปดอยูนี้ดวยปญหาอันนี้ละ พอเราไปกราบเรียนทานทานก็รองโกกขึ้นเลย อีก
ไมนานเราไปอีก เปนยังไงที่นี่ ผานไดแลว นั่นมันจวนแลว มันจวนจะผานแลว เปดแลว
ประตูยังเหลือแตจะเขาเทานั้น พอเรามาทานก็เขาทา ผานแลวที่นี่ผานแลว หลังจากนั้น
มาทานก็หูหนวก หูทานหนวก เราหูดีก็เขียนจดหมายถามกัน ๒-๓ ประโยคเทานั้น
ทานก็ยกจบเสียกอนนะ จดหมายฉบับนี้ ยิ้ม จบเสียกอนแลวมาอาน อานแลวทานก็
เขียนตอบมา เราก็รับมาอานแลวเขียนถามไปอีก ทานตอบมาปบแลวเราก็ยกมือสาธุ
หมดปญหาแลว ทานก็ผานตั้งแตนั้นละมา
พอทานมรณภาพอัฐิของทานก็กลายเปนพระธาตุเรียบรอยแลว
นั่นละสักขี
พยาน เปดแลวที่นี่ยังเหลือแตจะเขาทานวา เขาไดจริงๆ นี่ละธรรมะเปนอยางนั้น ไมได
ขึ้นอยูกับอาวุโสภันเต ขึ้นอยูกับภูมิจิตภูมิธรรมที่จะแกไขซึง่ กันและกัน เปนอยางนั้นนะ
ตั้งแตสามเณรยังแกพระเถระได สามเณรเปนพระอรหันต พระเถระเปนปุถุชน ตอง
ถามปญหากับเณร เณรแกให บางเณรก็นาขบขัน พระก็เปนพระแบบเรานี่ เพราะชอบ
เลนกับเด็กกับหมา พอไปเห็นเณรนอย เณรนอยองคนั้นเปนพระอรหันต พระองคนี้
เหมือนเรานี้แหละ ไปก็ไปจับหัว เคาะโปกๆ เคาะหัวเณร เปนยังไงไมอยากสึกหรืออีลุง
อีลุงไมอยากสึกหรือ
เณรก็บอกวาไมอยากสึก เณรเปนอรหันตแลวนะนั่น ทางนี้เปนปุถุชนไปตบหัว
เณรหยอกเลน เปนยังไงอีลุงไมอยากสึกเหรอ เณรก็บอกวาไมอยากสึก พอกลับออกมา
หมูเพื่อนเลาใหฟง เณรนี้เปนพระอรหันต หือ อยางนั้นเหรอ โอย ไปขอขมานะ นี่ทาน
ก็เปนธรรมเหมือนกัน ไปขอขมาเณร เณรก็ไมวาอะไร นี่ในตํารานะ ไปหยอก จับหัว

๑๐
เณรแลวเคาะหัวโปกๆ ไมอยากสึกหรืออีลุง บอกวาอีลุงไมอยากสึกหรือ เณรก็บอกวา
ไมอยากสึก ก็ทานเปนอรหันตแลว พอมาพระก็บอก เณรองคนี้เปนพระอรหันตแลวนะ
หือ ขึ้นมาเลย ตายกูตาย ไปเคาะหัวเณรหยอกเลน เลยกลับมาไปขอขมาเณร
ทานก็เปนธรรมอยูนะ ไปขอขมาเณร ทานโงทานวางั้น นี่ละมีในตํารับตําราอยาง
นี้ เณรเปนพระอรหันตพระเปนปุถชุ น ไปจับหัวเณร ก็มันนารัก เด็กใชไหมละ ไปเคาะ
หัวปอกๆ ไมอยากสึกหรืออีลุง วาอีลุงดวยนะ ไมอยากสึกหรือ เณรก็บอกไมอยากสึก
พอดีพระไปเตือนละซิ วาเณรองคนี้เปนพระอรหันต เลยมาขอขมาเณร วาโงจะตายมา
เคาะหัวเณรหยอก มันนารักเด็กเขาใจไหม ก็ไมนึกวาจะเปนพระอรหันตนี่ เณรก็บอก
ไมอยากสึก ก็เณรเปนพระอรหันตก็วางกิริยากับครูบาอาจารยที่เปนอาวุโสตามสมมุตไิ ว
เรียบรอยดวยความเคารพ วาไมอยากสึกทานก็วา งั้นแหละ แลวก็ไปธรรมดา ทีนี้พอไป
แลวพระเตือน บอกวาเณรนี้เปนพระอรหันตแลว ทางนั้นก็รองโกก กลับออกมามาขอ
ขมาเณร แนะ ทานก็เปนธรรมอยูนะพระองคนั้น เอาละพอ
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

