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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

แมแตเสียงธรรมก็วาเปนพิษรายแรง 
 

กอนจังหัน 

นี่ดูไวพระทานจัดอะไรตออะไรเพื่อในครัว ทานทําอยางเปนอรรถเปนธรรมทุก
อยาง เพื่อความสม่ําเสมอของทกุคนที่อยูในครัวดวยกัน และมาปฏิบัติธรรมดวยกัน ให
เปนธรรมดวยกัน ของที่จดัเขาไปๆ นั้นมันจะมีตัวแสบๆ นะคอยมาแอบเอาของดิบของ
ดีออกไปกินเฉพาะตัวเองๆ มันจะมอียูในครัวนั้นนะ ใหสอดแทรกดู ถารายไหนเปน
อยางน้ันแลวใหมาบอกเรา พระทานอุตสาหพยายามจัดนี้เปนธรรมลวนๆ เห็นไหม จน
บางองคหมูเพื่อนฉันจวนจะเสร็จแลวคอยดอมๆ มาฉัน เพราะทานจัดอันโนน ทานทํา
ขนาดนั้นนะทานเปนธรรม 

ไอพวกที่อยูในครัวตัวแสบๆ มันมีนะ มันคอยจะเอาอะไรที่วาอาหารดีๆ โลก
สมมุติมอียางน้ันนี่ มันจะดอดมาปบๆ มาเอานั้น ตัวไหนตัวเชนนั้นใหมาบอกเรา จะ
ไมไดอุทธรณอะไรเลย ศาลตน ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา ก็ไมม ีมีแตศาลตัดสินคอขาดไป
เลย มันมีนะ ไมพดูเชนนี้จะไมรูเร่ือง ความเปนมันเปนมาอยางน้ันอยูแลวไมเคยพูด 
วันนี้พูดใหชัดเจนเสีย รายไหนเปนอยางน้ันอยาใหมีในครัวนะ ใหบอก มนัเปนนะ พระ
ทานจัดดวยความเปนธรรมๆ ดวยความเมตตาๆ ตั้งแตเราลงไปที่ส่ังการอะไรๆ 
เรียบรอย แลวพระทานไปจัดทําๆ 

บางองคจนหมูเพื่อนฉันจะเสร็จแลวคอยดอมๆ มา จัดอันนั้นเสร็จแลวคอยมา 
ทานทําดวยความเมตตา ดวยความเปนธรรมขนาดไหน ไอเรานี้คอยแตดอมๆ อะไรทีด่ี
ฉวยมับๆ เหมือนแมวเหมือนลิงไมไดนะ อยูในครัวมี ตัวสําคัญๆ มันมนีะ แลวตัวไหน
มีใหบอก ไมตองบอกมากละ ใหมากระซิบเรา เราก็จะกระซิบตอ ใหพร 

 
หลังจังหัน 

เมื่อวานนี้รีบไปดานโนน ออกจากนีป้บจัดของเต็มรถแลวไปเลยไปดาน เพราะ
เราจะไปกรุงเทพ กวาจะกลับมาก็เปนเวลานานมาก เดือนกวา เลยรีบไป ยังไมถงึเวลาก็
ตามเราไปเสีย ไปดานสองดาน ไมลงรถเลย พอไปจอดรถปบขนของลงปุบๆ ครบ
หมดแลว แลวไปดานนั้นทุมลงหมดกลับเลยไมลง เขาใหลงเราก็ไมลง รวม ๖ ชั่วโมง
นะทั้งไปทั้งกลับ ไมลงทีไ่หนเลย จอดรถเอาของลงเทานั้น จากน้ันมาเลย ๖ ชั่วโมง 
ดานสุดทายไมใชใกลๆ นะ นูนจวนจะถึงหลมสกั  ดูยังเหลือ ๒๕ กิโล ดานสุดทายไป
หาอําเภอหลมสัก นั่นละไปถึงดานนั้นแลวกลับมา มาก็ยังไมถึง ๓ โมง เพราะเราไป
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กอน ๓ โมงเชา เวลาขากลับมายังไมถึง ๓ โมง มาถึงน้ีพอด ีไปไมจอดที่ไหนเลย ไปสง
ส่ิงของแลวมา นี่ก็เพราะอํานาจความเมตตานั่นแหละไมใชอะไร ที่ไปดิ้นนั้นดิ้นนี้ไมใช
อะไร เพราะความเมตตาทั้งนั้น ไปดวยความเมตตา 

จึงอยากใหธรรมเขาสูใจนะ ใจจะคอยเปลี่ยนแปลงไปในทางความสงบรมเย็น
ทั่วหนากัน ใจมีตัวพิษภยัอยูภายใน เห็นแกเนื้อแกตัว เห็นแกตัวละเปนที่หนึ่ง ธรรมนี้
เห็นแกสวนรวม กระจายไปหมด พอมีธรรมปบจิตใจจะกระจายออกไปเรื่องความ
เมตตาสงสารเพื่อนดวยกัน หัวใจมีดวยกัน มันจะกระจายออกไป เร่ืองธรรมเปนอยาง
นั้น อยางที่เราพูดเมื่อเชานี้เร่ืองอาหาร พระทานจัดนี่ทานจัดเขาขางใน พระทาน
บิณฑบาตมาแลวทานไมคอยสนใจกับบาตรของทานแหละ 

ทานไมสนใจจริงๆ เร่ืองอาหารการกินไมมีเลย ฉันจิบแจบนิดหนอยเทานั้นเอง 
นอกนั้นจัดใหขางใน สําหรับทานเองทานไมมีอะไรพระวัดนี้ ตั้งแตไหนแตไรมาไมเคย 
เร่ืองอาหารการกินจะโลภมากในอาหารไมปรากฏ พระวัดนี้ไมมี เราพูดใหชัดๆ เลยวา 
สําหรับพระวัดนี้ไมมีการแสดงออกใหเห็นเลย เรียบตลอดตัง้แตสรางวัดมาจนกระทั่ง
ปานนี้ มีอะไรทานฉันนิดๆ หนอยๆ เทานั้นพอ ทานจดัเพื่อผูอื่นแหละมาก อยางที่เรา
ฉันนี้บางองคจนกระทั่งพระฉันจะเสร็จแลวถึงดอมๆ มา คือทานจัดเสร็จทางโนนแลว
มา องคนั้นจัดอยางน้ัน องคนี้จัดอยางน้ี กวาจะเสร็จก็สาย มาหมูเพื่อนฉันจนจะอิ่ม
หมดแลวทานคอยมา อยางน้ีละดูเอาซ ิ

ทีนี้เวลาจัดเขาไปในครัว ตัวแสบๆ ตัวเห็นแกทองแกปากตวัเอง มันไมไดเห็น
แกธรรมนะ มันเห็นแกปากแกทอง มันจะไปแอบเอาของทีว่าของดิบของดีไปกินหมด
นะ เพราะฉะนั้นเราถึงไดขูไว ถาหากวามีอยางน้ันใหบอกมา คนนี้จะไมมีอุทธรณเลย 
ไมมีศาลตนศาลอุทธรณ ศาลตัดสินคอขาดทีเดียวเลย กับเราไมไดนะ ส่ิงเหลานี้เปนภัย
มาก เอาไวไมไดเลย เห็นแกตัว อาหารจัดเขาไปในครัวทานจัดอยางสม่ําเสมอ แยกแยะ
ใหเสมอตั้งแตนี้ไป ไปแลวตัวแสบๆ ตัวสําคัญเห็นแกปากเห็นแกทอง เห็นแกตัว ของ
อันไหนดีๆ มันจะหยิบเอาไปๆ นะ มีในครัว ใหสังเกตดู ถามีแลวใหมากระซิบเรา การ
จัดการไมยากเรา 

การทะเลาะกันเหมือนกนัขางใน พอไดทราบเทานั้นไลทันทีเลยไมใหอยู สถาน
ที่นี่ไมใชสถานหมากัดกัน เปนสถานอบรมศีลธรรม เห็นแกอกแกใจ เห็นแกธรรมตอง
เห็นแกกันและกันคนเรา เสมอไปหมดนะ ถาเห็นแกกิเลสแลวกระทบกระเทือนทั้งนั้น 
ไปที่ไหนกระทบที่นั่น ไปที่ไหนกระทบที่นี่ อยางน้ีใชไมได อยาใหมีนะ ในครัวเราไมได
ดูนะ มีแตดอมๆ 
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ไปเฉยๆ สําหรับพระเณรของเราเราไดชมมาตลอด เร่ืองอยางนี้ไมมีสําหรับพระ
เรา มีเทาไรๆ ทานไมไดสนใจอะไรมากนัก ทานเอาไวนิดๆ หนอยๆ ฉนันิดหนอยเทา
นั้นเอง นอกนั้นก็เผื่อไปหมด ทางโนนก็มีแตจะเผื่อเจาของๆ มันขัดกนันะ ทางนี้เผื่อ
เพื่อนฝูงดวยกัน มีหัวใจดวยกัน มาเพื่อปฏิบัติธรรมดวยกัน มีความสม่ําเสมอกัน นั่น
ถูกตองเรื่องธรรม จะเห็นแกเนื้อแกตัวอยางน้ีไมไดนะ ขวางธรรมมาก ใครที่เห็นแกตัว
มาทําอยางน้ันแลวรูสึกวาขวางมากทีเดียว ไมควรใหอยู ใหหนีทันทีเลย เอาไวไมไดคน
ประเภทนั้นมันขวางหมูขวางเพื่อน ใหพากันระมัดระวัง 

กิเลสน่ีมันเร็วนะ ที่มันจะออกทําลายคนอื่นนี้เร็วที่สุด จะทําลายกิเลสในหัวใจ
เจาของมันไมสนใจ มีแตส่ังสมกิเลสเทานั้น ใหดูทุกคนดูหัวใจเจาของ สําหรับพระเณร
ในวัดนี้เราไดชมตลอดมา เราไมเคยไดตําหนิ เร่ืองการขบการฉันของทานทานมักนอย
มาก เรียกวามักนอยมาก มอีะไรทานหยิบใสนิดๆ หนอยๆ ในบาตรทาน ถาสมมุตวิา
มันเหลืออยางน้ี ทานก็เหลือไวเพื่อขางนอกนะ ถาสมมุติวามันเหลือมากเหลือนอย ทาน
เพื่อขางนอก สําหรับทานเองบางองคที่ทานไมเพื่อขางนอก ทานเอาไวเฉพาะนิดเดียว
เทานั้น นี่เปนปรกติของพระในวัดนี้ตั้งแตไหนแตไรมา ไมเคยมีเร่ืองตะกละตะกลามกับ
อาหารการกิน เราไมเคยจับไดนะ ทานมักนอยตลอดเวลา 

บางองคกี่วันถึงมาฉันกม็ ี ฉันก็ฉันพอยังอัตภาพใหเปนไป ทานไมไดฉันเพื่อพงุ 
ทานฉันเพื่อยังชีวิตอยูแลวจะไดปฏิบัติธรรมดวยความสะดวกสบาย การฉันมากการฉัน
นอยตองไดสังเกตผูภาวนา ถาฉันมากแลวความขี้เกียจก็มา ความนอนมากก็มา ทกุ
อยางมาหมด ถาฉันนอยสติสตังปญญานี้ขึ้น ถาฉันมากเหลานี้หมอบๆ เพราะฉะนั้นการ
ขบการฉันจึงเปนประโยคสําคัญสําหรับผูบําเพญ็ธรรม ฉันมากเปนยังไง ฉันนอยเปน
ยังไง อดเปนยังไง ผอนเปนยังไง ทานทดสอบของทานอยูตลอดเวลา อันไหนที่
เหมาะสมกับทาน ทานก็กาวอันนั้นมากกวาเพื่อน เชนผอนก็ผอนเรื่อยไป ผูเห็นวาอดดี
ก็อด ทั้งอดทั้งฉันๆ ผูดใีนทางผอนก็ผอนเรื่อยไปๆ อยางน้ัน 

นี่ละการฝกฝนอบรมตนเพื่อความเปนคนดี แลวไดภาคภูมิใจในภายหลังนะ เรา
ไดรับความทุกขความลําบากในการฝกทรมานตน เกี่ยวกับเรื่องการขบการฉัน การหลับ
การนอนนี้ มันไดภาคภูมิใจ เพราะไดฝกตัวเองอยูอยางน้ันตลอด ไมใหมันฉันอิ่ม
อาหารนะ ฉันพอยังชีวติใหเปนไปเพื่อธรรมจะไดกาวสะดวกๆ ธรรมนี่กาวยาก ลดนี่
งายที่สุด ลดฮวบเลย กาวนี่กาวยาก แตปากทองมันขึ้นเร็วนะ ปงปงขึน้เลย สําหรับ
ธรรมไมไดขึน้งายๆ จึงตองไดฝก 

ทางดานอาหารนี่สําคัญมากทีเดียว จะฉันใหสําราญบานใจสะดวกสบายไมไดนะ 
ฉันใหอิ่มหนําสําราญไมได มันจะบอกภายในจิต จิตกาวไมออก ตะเกียกตะกายลมลุก
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คลุกคลาน เห็นแลวนั่น อาหารทําจิตใหเปนอยางน้ี อาหารนอยลงๆ แตสติดีขึ้น ปญญา
ดีขึ้น ความเพียรทุกดานติดตอสืบเนื่องกันดวยสติๆ สติดี ทานสังเกตของทานอยางน้ัน 
ไมใชสักแตวากินๆ อาหารดีๆ อะไรความับๆ เหมือนลิง อยางน้ันไมใชผูปฏิบัติธรรม 
ผิดหลัก ตองสังเกตตัวเองเสมอ 

การขบการฉันก็พอยงัชีวิตเทานั้นเองไมใชเพื่ออะไร หลักใหญอยูกับธรรม ตอง
มุงธรรมเปนที่ตั้ง ธรรมนีเ่จริญไดยาก แตเส่ือมงาย เร่ืองธาตุขนัธมันเจริญไดงาย เจริญ
งายมาก เชนเราอดอาหารกี่วัน ไปบิณฑบาตในหมูบานจนกระทั่งจะไมถงึหมูบานเขา 
กาวขาไมออกนะ พอฉันเสร็จแลวมานี้ โอย มาแขงสูไมได มนัมีกําลังวังชาขึ้นทันทีเลย 
พอฉันเสร็จแลวดีดผึงเลย 

ก็เคยมาแลวที่พูดเหลานี้ ไมใชเอามาพูดโมๆ นะ เคยมาแลวทุกอยาง เวลาจะ
ไปบานเขานี่ไมถึง มันจะตาย กาวขาไมออก เพราะอดอาหารมาหลายวัน คํานวณแลว
กะวาจะใหถึงบานเขาแตมันไมถงึ มนักาวขาไมออกก็นัง่เสียกอน สวนจิตไมเปนอยาง
นั้นนะ เหมือนจะเหาะเหินเดินฟาอยูภายใน เปนอยางน้ันนะมันตางกนั รางกายออน
เปยกแตจิตใจนี้แข็งแกรงเชียว นั่น ทีนี้พอมาฉันจังหันแลวรางกายดีดผึง จติใจชักจะอืด
อาด เพราะฉะนั้นจึงไดผอนสั้นผอนยาวอยูตลอดเวลา การขบการฉันสําคัญมากนะ 

เรามันหนักทางดานอาหารการขบฉัน ประกอบความเพียรมา อยางอื่นก็ไม
เทาไร แตเร่ืองอาหารนี่ไดกําชับกําชาเจาของ ถือเปนกรณีพิเศษ คือคอยดอูาหาร
สําหรับเจาของ ฉันเขาไปแลวเปนยังไงสําหรับความเพียร ตองไดดูเสมอ ถาหากวา
อาหารมากความเพียรจะดอยลง สติจะผิดๆ พลาดๆ ไมคอยแมนยําๆ ถาอาหารนอยๆ 
ลงไปโดยลําดับ สติจะดขีึ้นๆ นั่นเราทําเพื่อธรรม เราบําเพ็ญนี้เพื่อธรรม เพราะฉะนั้น
ถึงจะยากลําบากเราก็ทนเอา เพราะทางเดินไปอยางน้ี นิสัยวาสนาเราอํานวยในทางนี้เรา
ก็ตองไปอยางน้ี ทุกขยากลําบากทนเอาๆ 

เราไมลืมที่พอแมครูจารยรองโกกเพราะทานไมเคยรอง ทานก็เห็น ไปเที่ยวทีไร
กลับมานี้มีแตหนังหอกระดูก อายุ ๓๐ กวามีแตหนังหอกระดูกมา ทานรูๆ วาเราเอา
จริงเอาจังขนาดไหนทานก็รู มาวันนั้นทานรองโกกเลยเชียวนะ พอลงกราบมับๆ  เฮย 
ทําไมเปนอยางน้ีละ เสียงรองโกก เราก็นิ่งฟงทานจะออกแงไหนอีก คอยฟง นี่ทานกลัว
วาเราจะออนกําลังใจนะ ทีแรกทานเห็นมันก็นาตกใจอยางวา คือตัวเหลืองเหมือนทา
ขมิ้นหมดทัง้ตัว หนังหอกระดกูลงมา ตัวเหลืองหมดทั้งตวัเลย ลงมาหาทานมันก็นา
ตกใจ คงจะเปนดีซานหรืออะไร นั่นละทรมาน ทานรองโกกเลยเราจึงไมลืมละซิ 

ทานไมเคยพูด เฉย ดูเราก็เห็น เพราะฉะนั้นเวลาไปเที่ยวที่ไหน ถาเราวาไปคน
เดียว ทานผึงขึ้นทันทีเลย เอา ทานมหาไปองคเดียวนะใครอยาไปยุงทานนะ คือทาน
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เห็นเรื่องความเพียรของเรา เวลากลับมาวันนั้นกราบยังไมเสร็จเลยทานรองโกก ทําไม
เปนอยางน้ันละ เราก็นิ่งฟงทานจะออกแงไหนอกี นี่ทานกลัวเราออนเปยก พอพลิกมาที
หลัง อยางนี้ละจึงเรียกวานักรบ นั่นเห็นไหมละทานพลิก กลัวเราจะเสียกําลังใจ ทาน
บอกวาอยางน้ีจึงเรียกวานักรบ เปนอยางน้ันละพอแมครูจารย พลิกปุบๆ พูดตรงนีไ้ด
ตรงนี้เสียตรงนั้นทานตองพิจารณาคํานวณคําพูดของทานทุกอยาง 

ทีแรกมันก็นาตกใจ เหลือแตหนังหอกระดกูลงมาแลวยังไมแลว ยังตัวเหลือง
เหมือนทาขมิ้นหมดทั้งตวัเลยมันจะไมนารองโกกไดยังไง ทานก็รองละซ ิ จากน้ันทานก็
พลิกใหม เพราะทําอยางน้ีทานก็ทราบแลววามันฝกทรมานไมใชเปนเอง เปนเรื่องการ
ฝกทรมานของเรา หนักเบาอะไรทานก็ทราบในนั้น ทานจึงรองโกกขึ้นมา จากน้ันทานก็
พลิกใหม มันตองอยางน้ีจึงเรียกวานักรบ นั่นเห็นไหมละ ทานกลัวเราจะออนกําลัง 
ทานใหกําลังใจขึ้นอีกทีหนึ่ง เราไมลืม พอแมครูจารยพูดอะไรนี้มีเหตุมีผลทุกอยาง การ
ประกอบความเพียรนี้ทานสงเลยเทียว เรียกวาทานหนุนเลย ไปองคเดียวเทานั้น ทาน
บอกไวเลย ไมใหใครไปยุงทาน ใหทานไปองคเดียว ตลอดนะ 

เวลาเราจะไป จะไปกีอ่งค ทานถาม เพราะเรามีแตไปองคเดียวนี่ วาไปองคเดียว
เทานั้น ทานเออขึ้นเลยทันที เอา ทานมหาไปองคเดียว ใครอยาไปยุงทานนะ ชี้ เพราะ
พระนั่งอยูขางๆ เวลาเราลาทานไปเที่ยว ใครอยาไปยุงทานนะ นั่น เราเองกไ็มเคยสนใจ
กับใครวาจะจองมองดูเราอะไรๆ บาง เราไมสนใจ มาทราบเอาตอนพอแมครูจารยมั่น
มรณภาพ แหม พระเณรรุมเลยเทียวนะรุมเรา แตกอนไมสนใจ เพราะรมโพธิ์รมไทรมี
อยูที่นั่น เราไปไดสะดวกสบาย พอทานมรณภาพเทานั้นพรึบเลยนะพระเณร ไมทราบ
วาจองมองดเูราตั้งแตเมื่อไร เพราะฉะนั้นความเพียรมันจึงลําบาก ตองหลบตองซอน
ขโมยหนีไป หนีจากหมูจากเพื่อน 

ขโมยยังไง คอืทํายังไงหมูเพื่อนก็ไมถอย จับติดเลยรุมไปตาม เราก็ตองหาอุบาย
ซิ เราก็เปนนิสัยอยางน้ัน เวลามันเด็ดมันเด็ดของมันเองนะจิต อยูกับใครไมได ตองอยู
คนเดียวๆ เทานั้น ทีนี้หมูเพื่อนมารุมมันขัดกัน ทนไมไหวกย็อมรับใหไปเสียกอน ไปนี้
ไปพกัที่นั่น เอาละนะพอกลางคืน กลางคืนก็มีกลางวันก็มี...เรา กลางวันเงียบๆ อยางนี้
เตรียมของไวเรียบรอยแลวจะขโมยหนี แลวก็เดินดูลาดเลา พระทานอยูตามรมไมๆ 
ตามแครตามอะไร เดินดู องคนี้เดินจงกรม องคนี้นั่งภาวนา เราก็เดินฉากไป พอเห็นวา
ไมมีใครสนใจกับเราแลว มาปบเตรียมของ บาตรสะพายปุบๆ ออกทางไมมีคน ไป
เงียบเลย พระเหลานั้นไมทราบ 

เปนเรื่อยนะ ถาเปนตกนรกนี้เราจะตกลึกอยูเร่ืองขโมยหนีจากหมูจากเพื่อน 
เปนแตอยางน้ันแหละวางั้นเถอะ เพราะเวลาจําเปนของเราจริงๆ มันเปนจริงๆ ใครมา
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เกาะไมไดเลย เวลากลางคืนเงียบๆ ดอมไปนั้นดอมไปนี้ มาแลวเตรียมของไวแลวนะ
นั่น พอเตรียมของเสร็จแลวสะพายบาตรปุบออกทางไมมีพระไปเลย พวกนั้นตื่นมา
ตอนเชา โอย ยุงใหญเลย ไมทราบวาเราไปทางไหน หายเงียบ เปนอยางน้ีเร่ือยๆ นะ
เรา นี่ละเวลาพอแมครูจารยมั่นมรณภาพ เปนอยางน้ันทั้งน้ันละพระเณร ไมทราบทาน
จองทานมองเราดูเราตั้งแตเมื่อไร แตกอนก็เฉยธรรมดาๆ เพราะมีรมโพธิ์รมไทรอาศัย
อยูนี้ เราก็ไมสนใจกับใคร แตพอทานมรณภาพตองเปนอยางน้ี แบบออกแบบขโมย 
กลางคืนเงียบๆ ดึกสงัดออก ขโมยหนีๆ เร่ือย 

ออกก็เขาปาไปเลย โผลโนน ไปอยูที่นั่นปบๆ แหงละเจ็ดแปดวันหรือสิบสี่สิบ
หาวัน ขโมยหนีเร่ือยนะไมงั้นหมูเพื่อนตามทัน ตองไป ระยะนั้นเปนระยะที่ความเพียร
แกกลาจริงๆ พูดใหชัดเจน ความเพียรกลาไมมีวันมีคืน การหลับการนอนไมไดสนใจ
เลย บังคับใหนอนกลางคืนมันไมยอมนอน เรานอนนี้กิเลสกับธรรมฟดกันอยูบนหัวใจ 
รบกันอยูในเวลานอน ลุกขึ้นมานั่งก็ฟดกนัอยูในเวลานั่ง ยืนเดิน มีแตกิเลสกับธรรมฟด
กันอยูบนหัวใจ เรียกวาอัตโนมัติ เปนเองๆ  กลางคืนนอนไมหลับ บางคืนตลอดรุงเลย
ไมหลับ คือจิตมันไมถอยซัดกับกิเลส นี่เรียกวาความเพียรกลา เปนเองนะ ตองร้ังเอาไว
ไมร้ังไมได ร้ังใหนอนใหหลับใหพัก ร้ังเขาสูสมาธิเพื่อความสงบใจ มันรั้งสองร้ังสามรั้ง
เพื่อหลับเพื่อนอนเพื่อเขาสูสมาธิ จากนั้นความเพียรมันกาวของมันตลอดๆ  

นี่พูดถึงเร่ืองเพื่อนฝูงรุมตามเรา ระยะนั้นเปนระยะที่จิตใจของเราเปนความ
เพียรอัตโนมัติ คือไมมีวันมีคืน เวลาไหนที่เผลอ บอกขนาดนั้นเลย ไมมี มันหมุนของ
มันติ้วๆ นี่ละการประกอบความพากเพียรเมื่อธรรมมีกําลังกลาแลวธรรมจะปราบกิเลส
เร่ือยๆ กิเลสจะโผลหนาขึ้นมาไมได คอขาดเลย นี่เวลาธรรมมีกําลังกลา เวลากิเลสมี
กําลังกลาไมไดนะ มันเอาหงายหมาๆ มันไมไดหงายเหมือนไอหยองหงาย ไอหยอง
หงายมนัหงายแบบเอาทองลง พวกเราหงายมันหงายแบบเอาทองขึ้น หงายหมา กิเลส
เหยียบเอา นั่นละเวลากิเลสมันหนามันเอาแตทองขึ้นทัง้น้ัน หงายหมา ครั้นเวลาธรรมมี
กําลังทีนี้ไมมีนะ หมุนติว้ๆ เลยกลางวันกลางคืน ถากิเลสมีมากนอยมันจะถอยกันไมได
ถึงขั้นธรรมมีกําลัง 

นี่ละการบําเพ็ญตนถงึขัน้ธรรมมีกําลังมีไดอยางนี้เอง เห็นไดอยางชัดเจน ถอด
ออกมาจากหัวใจมาสอนพี่นองทัง้หลาย เวลาลมลุกคลุกคลานก็รูแลว ครั้นเวลาธรรมมี
กําลังมากนอยเพียงไร จนกระทั่งถงึขัน้อัตโนมัติหมุนติ้วๆ ติ้วเขาสูมหาสติมหาปญญา 
นั้นละยิ่งแลวเลย การหลับนอนนี้เหมือนวาเปนอุปสรรค บังคับใหหลับมันก็ไมหลับ 
เพราะความเพียรมันแกกลายิ่งกวาที่จะมาสนใจกับการหลับนอน นี่ละมันหนัก นี่
เรียกวาความเพียรกลา ถึงขั้นนี้แลวกิเลสรอแตจะ กุสลา ธมฺมา มันเทานั้น ตัวไหนโผล
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ออกมาขาดสะบั้นๆ นี่ละธรรมมีกําลัง กิเลสขาดสะบั้นๆ เห็นประจักษในหัวใจ เอา
จนกระทั่งมนัขาดสะบั้นไปหมดเลย ทีนี้ความเพียรที่วาหมุนตัวเปนธรรมจักรนั้นไมตอง
บอกนะ หมือนกับเราทํางานทําการ พองานสําเร็จแลวเครื่องมอือยูในมือของเรานี้ละ 
เครื่องมือทํางานมันปลอยเอง 

อันนี้เครื่องมือของเรา สติปญญาศรัทธาความเพียรทุกดานทุกทาง หมนุติ้วเพื่อ
ฆากิเลส ทีนี้พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวนั้น เร่ืองกิริยาเหลานี้มันจะระงับตัวลงไปเอง 
ก็จะไปฆาอะไรทําลายอะไร มันเสร็จแลวมันก็รูอยู ทานบอกวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ เสร็จ
แลวกิจการงานที่หนักมากที่สุดในวัฏจักร สามแดนโลกธาตุนี้คืองานฆากิเลส บัดนี้กิเลส
ไดมวนเสื่อลงไปหมดแลวสิ้นเสร็จ งานแตนี้ตอไปจะไมมอีีกแลวงานประเภทนี้ นั่น มัน
ก็เปนอยางน้ันมันรูในตัวเอง ขาดสะบั้นลงไปหมด เร่ืองงานการที่จะแกกิเลส กิเลสตัว
ไหนจะมาใหแก จะเอาอะไรมาเปนกังวล หมดโดยสิ้นเชิง แลวความเพียรที่จะแกกิเลสก็
ไมมี หมด 

พระพุทธเจา พระอรหันต ตั้งแตกิเลสขาดสะบั้นลงไป ทานไมมีคําวาความเพียร
เพื่อแกกิเลส ก็มีแตความเพียรเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา ดวยการบรรเทาธาตุขันธ
ระหวางจิตกับขันธอยูดวยกัน บรรเทากันใหพอเหมาะพอด ี การยืน การเดิน การนั่ง 
การนอน ใหพอเหมาะพอด ีจากก็พจิารณาเปนวิหารธรรม พิจารณาธรรมเกี่ยวกับเรื่อง
โลกเร่ืองสงสารกวางแคบหยาบละเอียด ทานก็พจิารณาจนกระทั่งถงึวันนิพพาน ที่จะให
ทานมากังวลกับเรื่องฆากเิลสไมมี จึงเรียกวากิเลสหมด ถึงกิริยาทาทางจะแสดงออกแง
ใดมุมใดมีแตธรรมทั้งนั้น เร่ืองกิเลสแลวไมมี กิริยาทาทางจะแผดจะเผาเหมือนจะกัด
จะฉีกทัง้เปนนี้ก็ตามนะ เปนอํานาจของธรรมพุงออกมาทัง้หมด เปนน้ําดับไฟๆ ไป
หมด ไมมีกเิลสแฝงมาพอจะเปนฟนเปนไฟเผาไหมกัน ไมมี นั่นจึงเรียกกิเลสหมด จะ
คุยเขี่ยขุดคนหาที่ไหนก็ไมมี จะคุยอะไรก็มันรูอยูแลววามันหมด 

นี่ละคุณคาแหงการบําเพ็ญความพากเพียร เวลาหนักมันหนักนะหนักจริงๆ แต
เวลามันเบาก็อยางวาละขาดสะบั้น กิเลสขาดสะบั้นไปหมดแลวไมมอีะไรที่จะมาเปน
ภาระ ในโลกนี้ไมม ี บอกอยางน้ันเลย มีกิเลสอยางเดียว พอกิเลสขาดแลวเรื่องไมมใีน
ใจของพระพทุธเจา ของพระอรหันต หมดโดยสิ้นเชิง มีแตครองธาตคุรองขันธอยู
เทานั้น ถึงวันเวลาแลวไมอยูแลวเหรอ ไมอยูกไ็ปเทานั้นเอง นั่น ทานจึงอยูงาย ไปงาย 
กินงาย นอนงาย ตายงายดวย ทานไมยุงเหยิงวุนวายกับอะไร มีกิเลสเทานั้นพาใหยุง 
พอกิเลสขาดลงไปไมมีอะไรยุง ตายเมื่อไรทานตายไดสะดวกสบาย ปลอยขันธเฉยๆ 
ความรบัผิดชอบ ความยึดถือของทานไมมี มีแตความรับผิดชอบในขันธ พอถึงวาระ
แลวหรือ จะไปไมรอดแลวหรือ ปลอยเสียเทานั้นไปเลย 
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จากน้ันคําวาบรมสุขอยูในหัวใจแลวทานจะไปถามหานิพพานที่ไหน นิพพานอยู
ที่ไหน ก็คือใจดวงนี้เอง บรมสุขก็อยูที่นี่ ธรรมธาตุก็อยูที่นี่ วานิพพานก็อยูที่นี่ กิเลสไม
มี นั่นละแดนพนทุกขอยูแดนนั้น ใครถึงน้ันแลวเลิศดวยกันไมตองบอก ไมตองเสกสรร
ปนยอ พระพุทธเจา พระอรหันตเลิศโดยหลักธรรมชาติ นี่ละการปฏิบัติธรรม แลว
ธรรมที่จะไดมาครองหัวใจนี้มีแตพุทธศาสนาเทานั้น พูดใหยันเลย ศาสนาใดก็ตามเรา
ไมไดไปเกี่ยวของ แตศาสนานี้เรียกวาชี้นิ้วเลย ศาสนาน้ีคือตลาดแหงมรรคผลนิพพาน
สดๆ รอนๆ อกาลิโก ไมเลือกกาลสถานที่เวล่ําเวลาที่จะใหมรรคใหผล ขอใหการ
ดําเนินการบําเพ็ญติดตอกันไป ผลก็จะสืบเนื่องกันไปจนกระทั่งถงึนิพพานเลย นี่คือ
พุทธศาสนา พากันยึดไวใหดีนะ 

นี้ยันเลยในหัวใจดวงเดียวนี้ ไมตองไปหาที่ไหน ไมตองไปหาพระพุทธเจาที่ไหน
มาเปนพยาน มันเปนอันเดียวกันหมดแลวนี่ พอปบนี่กระเทือนถึงพระพุทธเจาทั้งหมด
เลย นี่ละความรูถาลงไดถงึขั้นนี้แลวหมดปญหาดวยกัน แมน้ํามหาสมุทรกวางแคบ
ขนาดไหน เปนมหาสมุทรดวยกันหมด จิตของทานผูบริสุทธิ์มากนอยเพียงไร เปนมหา
วิมุตติมหานิพพานเหมือนกันหมด ถามกันหาอะไร นั่น พากันจําเอานะ ตายทิ้งเปลาๆ
ไมไดนะ 

เร่ืองกิเลสนี้แหลมคมมาก มันจะเสกสรรปนยอเอามูตรเอาคูถมาเปนทองคําทั้ง
แทงไดในหัวใจของเราไมสงสัย กิเลสน้ีมันเปนมูตรเปนคูถอยูในหัวใจเรา เวลามัน
แสดงฤทธิอ์อกมานี้มันเปนทองคําทัง้แทง ใหตดิใหพันหลงตามมัน ทองคําทั้งแทงมนั
ไมมองละ มันจะมองดแูตมูตรแตคูถ คือขี้โลภ ขี้โกรธ ขีห้ลงน่ันละเต็มหัวใจ แกนี้
ออกไปๆ ทองคําทั้งแทงจะคอยโผลตัวขึ้นมาๆ จนกระทั่งเปนทองคําทั้งหมด เปนธรรม
ธาตุ กิเลสหายเงียบเลยไมมี อะไรจะมาเปนคูแขง แขงหาอะไรมันหมดแลว มันสูไมได
มันถึงหมด สูธรรมไมได ธรรมครองใจผาสุกเย็นใจ เอาละ พูดเพียงเทานี้ 

ผูกํากับ ปญหาธรรมครับ (ปญหาธรรมอะไร) คนที่หนึ่งนะครับ (วามา)
กราบนมัสการองคหลวงตา ลูกไดฟงจากวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนของเชาวันที่ ๑๙ 
มิถุนายน ๒๕๔๘ เร่ืองส่ังปดสถานีวิทยุเสียงธรรม FM ๑๐๓.๒๕ MHz ลูกสลดใจมาก 
เพราะเพื่อนๆ ที่อยูกรุงเทพฯดวยกันโทรมาโอดครวญ ถาปดสถานีวิทยุแลวผูคนจะรับ
ฟงธรรมะทีส่อนการปฏิบัติไดอยางแจมแจง และถูกตองไดที่ไหน (ที่นี่ขอตอบแทรกสัก
หนอย ก็ไปฟงผูทีม่ันส่ังปดนะซิ เอาๆ ตอไปที่นี่ เอาวาไป) เพราะธรรมภาคปฏิบัติเปน
ของยาก สําหรับผูฟงเพื่อนําไปประพฤติปฏิบัติจริงๆ เพราะคนกรุงเทพฯภาวะ
ส่ิงแวดลอมบีบคั้นทุกอยาง ดิ้นรนขวนขวาย ทุกส่ิงรอบขางถูกบีบคั้น ก็อาศัยไดฟง
ธรรม และนําไปปฏิบัติตอจิตใจพอไดรับความสุขสงบทางใจบาง เกิดติดขัดปญหาธรรม
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ก็กราบเรียนถามผานทางจดหมายโดยตรงตอครบูาอาจารยผูสอนได พวกลูกๆ และ
เพื่อนๆ ไมรูจะถามรัฐบาลกับปญหาที่กําลังเกิดขึน้ไดอยางไร และเริ่มตนตรงไหน ใคร
จะทําความถูกตองและแกไขใหตรงกบัจุดประสงคของประชาชน 

น้ํามันแพง ของขึ้นราคา ทุกครอบครัวเปนทุกข ลูกเรียน คารถ คาใชจายทุก
อยางขยับขึน้ไปตามๆ กัน ความทุกขคับแคนเกิดขึ้นกับทกุครัวเรือน พอมีเสียงธรรม
เขาสูจิตใจ ก็พยายามลุกขึ้นสูกับปญหาตางๆ ดวยความอดทน มีกําลังใจ ทําดียอมไดดี 
แตตอนนี้กําลังเกิดอะไรขึ้นกับเมืองไทย ส่ือลามกตางๆ ยั่วยุทําลายเยาวชนทุก
ครอบครัว พอแมเปนทกุข รัฐบาลกับเมินเฉย แมแตเสียงธรรมก็วาเปนพิษรายแรงกับ
รัฐบาล รัฐบาลกําลังทําอะไรกับหัวใจของประชาชนผูหวังพึ่งธรรม พวกลูกขอกราบ
ขอบพระคุณหลวงตาที่เมตตานําธรรมเขามาแทนที่ความทุกขในหัวใจ จากลูกที่ยังตดิ
ของในกองทกุข 

หลวงตา อันนี้เขาก็พุงไปหารัฐบาลไมใชเหรอ ธรรมเราพูดไดอยาง
ตรงไปตรงมา และถูกตองแมนยํา ธรรมที่เราแสดงใหบรรดาพี่นองทัง้หลายฟงน้ี เปน
ธรรมของพระพุทธเจา องคศาสดาทุกพระองค ไมไดแยกแยะไปไหน พอที่จะเปนของ
แปลกปลอมมาสอนโลก ตมตุนโลกใหลมจมฉิบหายไป ไมมีในธรรมของเราที่
แสดงออกนี ้ การแสดงออกถาโลกยงัสกปรกรกรงุรังหรือเปนฟนเปนไฟนี้ จะเห็นวา
ธรรมนี้เปนฟนเปนไฟเผาไหมโลกก ็ โลกชนิดนั้นมาจากไหนก็ใหพากันพิจารณาเอง 
โลกอันนี้มาจากไหนมาทําลายธรรม ที่ใหความรมเย็นแกโลกมาตั้งกัปตั้งกัลปแลว แลว
โลกอันนี้พึ่งเกิดขึ้นมาเมือ่เร็วๆ นี้ มาทําลายธรรมะนี่เปนโลกประเภทไหนก็ใหพากัน
พิสูจนกันเอง เราเปนแตเพียงผูเทศนาวาการ 

การเทศนาทุกอยางน้ีเปนความถูกตองแมนยํา เราเอาตัวของเราออกยันเลย คือ
จิตนี้เปนจิตธรรมธาตุ พูดใหชัดเจนอยางน้ีเลย ที่เราแสดงออกเปนธรรมออกจากธรรม
ธาตุทั้งน้ัน เราไมสงสัยในการแสดง ไมวาจะเปนธรรมขั้นใดภูมิใด ถึงวิมุตตพิระ
นิพพาน เราเทศนออกมาจากหัวใจเราเต็มสัดเต็มสวนไมบกพรองอะไรเลย แตถาโลก
อันนี้เขาจะเห็นวาเปนฟนเปนไฟ เปนเครื่องเผาไหมตอโลก คือธรรมนี้เปนเครื่องเผา
ไหมโลก ก็ใหทานทั้งหลายเปนผูพิจารณา ทานทั้งหลายเปนผูปฏิบัติธรรม ไดรับ
ความสุขความสงบรมเย็นมาจากธรรม ก็ใหนําธรรมนี้ไปพิจารณาวิพากษวจิารณกัน 

โลกน้ีก็เปนโลกของเมืองไทย ผูที่เปนมานี้ก็คนไทยดวยกันเปนมา อะไรจะควร
แกไขยังไงกใ็หไปแกไขกนัเอง สําหรับหลวงตาบัวเทศนไปแลว ใครจะปฏิบัติเอาก็ตาม 
จะไมปฏิบัตกิ็แลวแต อยางวิทยุนี้ เอา จะเปดเทาไรก็เปด จะปดก็แลวแตจะปดกนั 
หลวงตาไมไปยุง เขาใจไหม เร่ืองเหลานี้ไมไปยุง ใหเปนทางการบานเมืองที่จะพิจารณา
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กันเอง เพราะบานเมืองมีขื่อมีแปนี่นะ ไมใชอยูๆ ก็จะมาบีบบังคับเอาเลย อยางหาเหตุ
หาผลไมไดนี้มันเปนไปไมได เราก็ฝากไวเทานั้นละ เราไมมีอํานาจที่จะไปบีบบังคับเขา
ใหทําอยางน้ันอยางน้ี เรามีอํานาจตามอรรถธรรมเทานั้น ที่แสดงใหพี่นองทั้งหลายฟง
ตลอดมาจนกระทั่งปานนี้ แลวถาแสดงตอไปกจ็ะเปนแบบเดียวกันนี้เร่ือยไปเลย เราไม
มีที่จะไปบังคับหรือกดขีข่มเหงเขาใหทําตามเราอยางน้ันอยางน้ี เราไมมี เทศนใครจะ
เอาก็เอา ไมเอาก็เปนเรื่องของสัตว กรรมของสัตวเทานั้นเอง ก็มีเทานั้น 

ผูกํากับ คนที่สองครับ (เออ วามา) วันที่ ๒๒ มถิุนายน ๒๕๔๘ นอม
กราบนมัสการองคทานหลวงตา หลานไดนําธรรมะที่พระหลวงตาไดเทศนสอนทางวิทยุ
เสียงธรรมมาปฏิบัติ พยายามระลึกพุทโธอยูตลอดเวลา เพราะคิดวาอาการปวยครั้งนี้
คงตองตายแตก็ไมทิ้งพุทโธ คิดถึงธรรมะคําสอนที่องคพระหลวงตาที่เทศนบอกวา จิต
ไมตาย จึงพยายามรักษาสติกับพุทโธใหอยูกับจิต ไมสงมารับรูทุกขของทางรางกาย 
อาการปวยหนักมาก กินอาหารไมไดหลายวัน รางกายแข็งไปหมด แนนหนาอก ลม
หายใจเริ่มออนและคลายจะไมเขาไมออก 

ขณะนั้นรูตัววาจิตไปหลงยึดเอารางกายเปนของตัว แตก็สายไปเสียแลว ความ
จริงที่แสดงตัวอยูขณะนี ้ไมสามารถจะยอนกลับไปเหมือนเดิมไดอกี จงึพุทโธอยางถีย่ิบ
และปลอยราง รักษาพุทโธใหอยูกับจิต แตส่ิงที่เกิดในขณะนัน้กับเปนสิ่งอัศจรรย จิต
กลับมีกําลัง ลมหายใจที่จะหยุดกับสะดวกขึ้น รางกายออนนิ่งเปนปรกติ ธรรมะรักษา
ชีวิตและจิตใจของหลานใหรอดตายอยางปาฏิหาริย หลานจึงขอกราบขอทราบวิธีการ
ปฏิบัติภาวนาตอไปวา หลานควรจะทําอยางไรตอไป หลานขอมอบกายถวายชีวิตแก
องคพระหลวงตา จากหลานผูรอดตาย 

หลวงตา ใหปฏิบัติอยางน้ันละ อยางที่ปฏิบตัิมาแลวนั้น ผานมาไดนี้
ถูกตองแลวถึงผานมาได เขาใจไหมละ ถาปฏิบัติอยางน้ี จิตไมเคยตาย มันจะเปนอะไร
ก็ตามกิริยาอาการตางๆ ที่จิตจะรับทราบ จิตไมตองกลัวตาย จิตไมมตีายกลัวหาอะไร 
แลวจิตนี้ละที่ไมตายมันจะพิจารณาเหตุผลกลไกอะไรแลวระงับกันลงได ดวยอํานาจ
แหงจิตที่ไมตายนี้แหละ เขาใจไหม ก็มีเทานั้น 

ผูกํากับ คนที่สามครับ (เอาวามา) มีมาวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๔๘ กราบ
นมัสการองคพระหลวงตาดวยความเคารพบูชาอยางสูง ลูกขอเมตตาชวยบอกทางเดนิ
ใหลูกดวย คือลูกมีปญหาธรรมที่เกิดขึ้น เปนปญหาธรรมในปจจุบัน ขณะนี้คือเวลาลูก
นั่งสมาธิ เกดิทุกขเวทนาทางรางกาย จิตจะแยกแยะสวนทางกาย และแยกเรื่องของจติ
ไปพรอมๆ กัน และทุกครั้งปญหาก็จบลงสูความเปนจริง และยอมรับในกันและกัน 
ปญหาที่ลูกอยากกราบขอเมตตาจากองคพระหลวงตาชวยแนะนํา คือ ทําไมจิตรูเห็น



 ๑๑

ตามความเปนจริง และอัศจรรยในธรรมขนาดนี้ ยอมรับและซาบซึ้ง ทุกส่ิงที่รูที่เห็นที่
เปนและเกิดขึ้นในจิต ไมมีทางที่จะลบเลือนและเปลี่ยนแปลงได แตทาํไมจิตของลูกจึง
ไมกาวหนา ลูกรูวาจิตละเอียดขึ้นเรื่อยๆ แตทําไมการเดินทางจึงยังไมถึงที่หมายสักที 
ขอองคพระหลวงตาไดโปรดลูกดวย ลูกขอกราบเทิดทูนบูชาองคพระหลวงตามาดวย
ความเคารพอยางสูง จาก ลูกผูมืดมน 

หลวงตา มันกาวหนาอยูในนั้นแหละ กาวหนาอยูในการพิจารณาที่ถูกตอง
แลวนี้แหละคือการกาวหนา ถูกตองแลว มันกาวหนาอยูนี้แหละ จะไปหากาวหนาที่ไหน
อีก เดี๋ยวมันจะถอยหลังนะ ถูกตองแลว กาวหนาก็กาวนี้ซิ ก็ยันกันแลววาจิตไมตายกลัว
หาอะไร จิตเปนตัวยืนยันที่จะพิจารณาเหตุผลกลไกอะไรทัง้หมดไดสบาย จะไปกลัว
ตายหาอะไร ถากลัวตายแลวจิตปบลงไปแลวไมมีอะไรพิจารณาหมดกําลัง ก็ใจยืนยัน
อยูแลววาไมเคยตาย เอาฟดกันไป อะไรเขามาเกี่ยวของกับใจฟดกันลงไป มันก็จะรูจะ
เห็นอยางน้ีไปเรื่อยๆ เอาเทานั้นละ 
 

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/

