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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

แผนดินสงบเรียบถาฟงเสียงธรรม 
 เทศนทุกวันนะไมมีเวน อยูที่อุดรก็เหมือนกัน ไปกรุงเทพที่สวนแสงธรรมก็
เหมือนกัน เทศนสวนแสงธรรมเพิ่มเที่ยวค่ํา ตอนค่ําเทศนเปนประจํา เทศนภาคคํ่า
แหละเปนสารประโยชนมากทีเดียว คือคนหลั่งไหลไปก็ตัง้ใจไปฟงเทศน แนนหมด บน
กุฏิแนน แลวถนนหนาวัดแนน แนนไปหมดเลย เราก็ตั้งใจเทศนสงเคราะห ตั้งแต ๓๐ 
นาทีขึ้นไปถงึส่ีสิบหาสิบนาทีทุกคืน เทศนใหฟงทกุคืนๆ คนแนน เราก็ตั้งใจเทศน
สงเคราะห สวนตอนเชาไมวาศาลาวัดปาบานตาด ไมวาศาลาสวนแสงธรรม ตอนเชาไม
คอยแนนอน เทศนสะเปะสะปะ บริษัทบริวารมันหากมีทําใหสะเปะสะปะการเทศนนะ 

อยางเมื่อวานนี้เราก็ไมเคยเปนไมเคยมี ก็ไดแสดงแลวเมื่อวานนี้ พอขึ้น
ธรรมาสนปบยังไมถึงไหนเลย พอขึ้นธรรมาสนพับไมทราบมันมาจากไหนพวกเปรต
นี่นะ ปุบปบมาก็ถายภาพเราเลย  พอถายภาพ ธรรมะก็ขึ้นเลยไปเลย ใครเลยไมทราบ
วาเทศนเมื่อไรเมื่อวานนี้ ผูวาชัยพรยังวาทานเทศนแลวเหรอ นี่เห็นไหมละเราก็ไมเคย
เปน เทศนทั่วประเทศไทยก็ไมเคยเปน มาเปนเมื่อวาน ขายหนา เปนที่เมืองอดุรเราเสีย
ดวย เมืองหลวงตาบัวเสียดวย 

พอนั่งปบถายภาพปุบออกมา เพราะเราเคยเข็ดกับมัน ถาพูดภาษาโลกเจ็บแสบ
กับมันมาหลายครั้งแลว ถายภาพเวลากําลังเทศน เฉพาะที่กรมประชาสัมพันธคนฟง
ไมใชนอยๆ เรากําลังเทศน อยูในทามกลางเทศนเสียดวย กําลังเทศนเสียดวย กึ๊กๆ 
เขาไปเราก็ไมสนใจ เราหลับตาเทศน เขามาถายพาบเดียวเหมือนฟาดินถลมเลยนะ มัน
จะเปนกลองใหญกลองอะไรก็ไมทราบ จนหยุดกึ๊กเลยเราก็ดี มองดูยืนจังกาอยู เราก็ไม
พูดอะไร วาจะลงธรรมาสนหรือก็สงสารคน ทางน้ีมาทําลาย ที่กรมประชาสัมพันธ กรม
เกานะที่ราชดําเนิน เวลานี้เขาไปสรางกรมใหมที่ไหนไมรู (ที่ซอยอารีเจาคะ) เราเทศนนี้
เขาไปถายภาพ กําลังเทศนเรงๆ ถายภาพจนกระเทือนเลย อยางน้ีละ มีหลายแหงนะ
แตรายนี้แรงที่สุด จนกระเทือนใจไมลืม 

เมื่อวานนี้พอขึ้นบนธรรมาสนปบ พาบมาเลย ทางนี้ก็เปร้ียงไปเลยเชียว เลยไม
ทราบวา ถาเปนมวยก็ไมไดยกครู ถาเปนเทศนก็ไมมีนโม เปรี้ยงกันเลย ซัดเรื่อยเลย
เมื่อวาน นี่ละเปนเหตุ ใสเปรี้ยงๆ เลยตลอดจนกระทั่งจบการพูด จนผูวาชัยพรถาม
เทศนเมื่อไร งงไปหมด ก็มาทําใหเห็นอยางน้ี เราก็ไมเคยทําทั่วประเทศไทย เราเทศน
มากขนาดไหนก็ไมเคยทํา เวลามาเปนก็มาเปนที่เมืองอดุร ขายหนาตัวเอง หลวงตาบัว
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เปนชาวเมืองอุดร แลวลูกหลานเมืองอุดรมาทําเรา มาขายหนาเมืองอุดร ไมเปนทาเลย 
นั่นละเทศนแบบนั้นเมื่อวาน เคยคิดเมื่อไร แลวแตเหตุการณ 

เราบอกแลววา จิตดวงนี้พูดชัดๆ เลยไมมีอะไรจะมาเปนแบบเปนฉบับไดเลย 
เอาโลกมาเปนแบบเปนฉบับไมได ธรรมเปนธรรมชาติของตัวเอง อยางทีเ่ขาถายภาพ
เมื่อวานก็ปบๆ ใสกันเปรี้ยง ไปละนะเทศนแลวนะนั่น เรงใหญเลย เมื่อวานใสเปรี้ยงๆ 
เร่ือยเลยจนกระทั่งจบ ออกจากถายภาพน่ีแลวก็ไปเรื่องอื่นละที่นี่ มันก็เด็ดเหมือนกนั
ไปเรื่อยๆ เลยจนกระทั่งจบเมื่อวาน กลับมายังคิดอยูนะเรา เอ มันอะไร มนุษยทําไม
มันถึงหยาบเอามากนักหนา เอาธรรมจับมันถึงไดรู มนุษยหยาบหรือไมหยาบ เขา
เหมือนเรา เราเหมือนเขา ไมทราบจะตําหนิใครชมใคร นี้ธรรมเหนือโลกเอามาดู มันก็
ไดพูดกันละซิ มันเหมือนกองมตูรกองคูถจะวาอะไร มันเหมือนมนุษยเมือ่ไร 

ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง ขี้เต็มตัวเต็มหวัใจๆ ใหญเทาไรขี้อันนี้ยิ่งหนา เดี๋ยวนี้มัน
ใหญดวยกิเลสตัณหาไมไดใหญดวยธรรม ถาใหญดวยธรรม ไมมีโลกใดเมืองใดจะสงบ
ยิ่งกวาประเทศไทยเรา เพราะประเทศไทยเราเปนเมืองพทุธ ถอืตามเยี่ยงอยางของ
ศาสดาองคเอก เปนลูกศษิยมีครู เมื่อลูกศิษยมีครแูลวก็มีระเบียบเรียบรอยตามกฎตาม
เกณฑของฆราวาสประชาชนและพระ เปนอยางน้ันนะ กส็วยงามไปตามสัดตามสวน อัน
นี้ไมวาพระไมวาฆราวาสเปนแบบเดียวกันเลย เปนมูตรเปนคูถ เปนสวมเปนถาน ไป
ตามๆ กันหมดเลย ธรรมจับก็รูหมดละซีจะวาอะไร 

คําพูดเหลานี้เราเคยพูดเมื่อไร มันไมเคยรู บทเวลามันรูขึ้นมาแลวนี่มัน
นอกเหนือสมมุติไปเสียทั้งหมดเลย ครอบโลกธาตุเลย นอกจากจะนํามาพูดหรือไม
นํามาเทานั้น ไมหนักไมหนวงไมกดไมดัน มีเหมือนไมม ี แตเหตุการณเขามากระทบ
เทานั้นมันจะผางทันทีเลย ออกเลยเทียว อยางเมื่อวานนี้ ก็อยางน้ันแหละ ขึ้นไปอยูบน
ธรรมาสนก็ธรรมดา พอเขาอาราธนาไมตองบอกวา พฺรหฺมา จ โลกา ละ พาบขึ้นมา
เทานั้นทางนี้ก็ผางเลย 

จึงไดเห็นความหยาบของ... คอืความเคยชินจนไมรูจักกาลเทศะอะไร สถานที่
เชนไรๆ ทําไมจึงมาแสดงตัวอยางน้ัน ทั้งๆ ที่คนกําลังสงบเงียบอยูหมดเรียบรอย ก็มี
ละครเปรตอันเดียวนั่นละมันมาแสดงเมื่อวานนี้ ธรรมะก็ปราบกันกับเปรตวางั้นเถอะ 
เปรี้ยงเลยเมื่อวานนี้ เลยไมทราบวาไดเทศนหรือไมเทศน จนผูวาก็ไมทราบวาทาน
เทศนหรือยัง เห็นแตเปรี้ยงๆ เลย นี่เราก็ไมเคยทําทั่วประเทศไทย เหตุใดจึงมาเปนที่
เมืองอดุรเรา นี่ละเหตุการณที่มันเปนยังไงมันจะออกทันที เร่ืองอรรถเรื่องธรรมไมตอง
บอก ไมใชคยุนะ ไปไหนมันครอบโลกธาตุจาอยูนี้ นั่งนอนอยู ยืนเดินอะไรก็ตามจาอยู
ตลอดเวลา ทานวานิพพานเที่ยง ธรรมธาตุนั่นละที่วาเลิศเลอสุดยอด คอืจิตที่บริสุทธิ์
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ลวนๆ แลวเปนธรรมธาตุ มาเห็นในปจจุบันนี้ มาพูดในปจจุบันนี้ พระพุทธเจานิพพาน
ไปแลวก็ตาม ไปไหนก็ตาม ธรรมเปนอันเดียวกัน จิตกับธรรมเปนสดๆ รอนๆ 
ตลอดเวลา ใครจาขึ้นมาก็เหมือนกันหมดเลย สดๆ รอนๆ เหมือนกันหมด กม็ีแตเรา
แหละ ถาพูดภาษาโลกเรียกวาทนไมไหว เอาเสียบาง เปนครั้งเปนคราวๆ ตั้งแต
ประชาชนกระทั่งถงึรัฐบาล 

เพราะเหลานี้ธรรมเหนือหมด นอกจากจะนํามาพูดหรือไมพูดเทานั้นเอง เวลา
พูดกอ็ยางน้ันละ ถาลงไดออกแลวมันไมไดสนใจกับใคร โลกธาตุสามโลกธาตุธรรม
เหนือหมดแลวครอบหมด ออกไดเต็มเม็ดเต็มหนวยเลย เร่ืองธรรมเปนอยางน้ัน เรา
ตัวเทาหนู รางกายก็ตัวเทาหนู แตธรรมไมใชหนูละซิ เวลาออกมากอ็าศัยรางกายนี้
แสดงกิริยาออกมาเปนเครื่องมือของธรรม พอเผ็ดเผ็ด พอรอนรอน โลกทั้งหลายกม็า
ขยี้ขยาํ โห วันนี้ทานดุทานดาอยางน้ันอยางน้ี ตัวเปนมูตรเปนคูถขนาดไหน เอานํ้าสาด
ลงมันยังวาทานเทศนดุ มันสกปรกเลยขี้ไปแลวนั่น น้ําสาดลงมันวาทานเทศนดุ เปน
อยางน้ันนะ ก็ไปขยีข้ยําทั้งวันนั่นแหละ 

อันนี้ไม พอพูดจบลงแลวหายเงียบเลย ไมวาหนักวาเบาเปนแบบเดียวกันหมด 
การเทศนไมมีวิตกวิจารณวาหนักไปเบาไป เพราะลงตามจังหวะที่เหมาะๆ ตลอดใน
ปจจุบันจนกระทั่งจบการพูดการเทศน จบแลวหายเงียบไปเลย ไมวาหนักวาเบาเสมอ
กันหมด ถามีคิดวาหนักวาเบาเทศนไมไดนะ อยาเทศน ถาติดเขาติดเราอยาเทศน ติด
แนๆ  ถาไมมีอะไรตดิเลยแลวพุงเลย นั่น เขาใจเหรอ ไมติดเราเสียอยางเดียวไมติดเขา 
ไมติดทั่วแดนโลกธาตุ ธรรมเหนือหมดแลวออกไดเต็มสัดเตม็สวนตามเหตุการณที่ควร
จะหนักเบามากนอย ออกไดเลย นี้เอามาพูดใหทานทั้งหลายฟง 

แตกอนเราก็ไมเคยพูด มันไมเคยรูเคยเห็น ก็เพราะการปฏิบัตินี่ละ
ตะเกียกตะกายจนถึงขั้นจะสลบไสลก็มี แตไมเคยสลบก็บอกไมสลบ ประกอบความ
เพียร แตวาเฉียดตลอดการประกอบความเพียร เพราะเอาจริงๆ นิสัยอันนี้มันนิสัยผาด
โผน อยูกับพอแมครูจารยทานก็ตองร้ังอยูเสมอรั้งเรา ทําไมจึงเปนอยางน้ัน คือนิสัย
ผาดโผน เอาจริงเอาจังทุกอยาง ทานตองคอยรัง้ เชนอยางน่ังตลอดรุง ฟาดนี้ตลอด
รุงๆ เวลานั่งตลอดรุงเมือ่ไรมันขึ้นภายในใจนี้มันจาๆ อัศจรรยๆ ไมมพีลาด นั่งตั้งเกา
คืนสิบคืน แตเวนคืนหนึ่งสองคืนบางแลวนั่งทีหนึ่งๆ เลาธรรมะใหทานฟง 

เวลาขึ้นไปธรรมดาลูกศิษยลูกหาขึ้นไปหาครูหาอาจารย เปนเหมือนผาพับไว 
เรียบไปเหมือนกันหมด เราเหมือนเขา เขาเหมือนเรา ทานเหมือนเรา เราเหมือนทาน 
พระขึ้นไปหาทาน แตเวลาไดเปนขึ้นภายในจิตแลวมันเปนแชมเปยนนะ นี่ละพลังของ
จิตพลังของธรรมถาไดขึน้ภายในใจแลว พอนั่งตลอดรุงแลวไดความอัศจรรยมาในคืน
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วันนั้นเต็มที่แลว พอไดโอกาสขึ้นไปหาทานก็ใสกันเปร้ียงเลยไมใชธรรมดา คือมันรูมัน
เห็นจริงๆ มันมีกําลังของจิตที่จะตองพดูออกมาตามความรูความเห็นของตน ทานก็ไม
เคยเห็นเราเปนอยางน้ัน ไมเคยไดยนิอยางน้ัน พอทางนี้ขึ้นเปรี้ยงๆ ทานคงนึกในใจละ
วาไอบาตัวนี้มันรูแลวที่นี่ คงวางั้นละ ไอบาตัวนี้มันรูแลว เพราะทานทราบตามความจริง
ที่เราแสดงออกนี่ ทานกช็ม 

พอจบลงแลว เออ ตองอยางน้ัน เอาละที่นี่ไดหลักแลว ทานวางี้ ทานยุหมา ได
หลักแลว เอาเลยที่นี่ อัตภาพรางกายนี้มันไมไดตายถึงหาหนละ ตายหนเดียวเทานั้น 
เอาเลยทีนี้ไดหลักแลว เพียงทานยุเทานั้นหมาตัวนี้ทั้งจะกดัจะเหา วิ่งออกไปตามทาง
หรือออกไปตามทาง เห็นใบไมสดใบไมแหงรวงมานึกวาขาศึก มีแตจะกัดจะเหาเร่ือย 
มันไดกําลังใจ วันแรกทานชมเชยเต็มที่เพราะเราไมเคยเปน เราแสดงเต็มเหนี่ยว
เหมือนแชมเปยนขึ้นบนเวทีเลย นี่เห็นไหมเวลามันรูมันถอยเมื่อไร อยากเลาถวายทาน 
เมื่อขัดของอะไรทานจะไดชี้แจงแสดงบอกเรา พอจบหลักวิชาแชมเปยนแลวก็นั่งหมอบ
ฟง 

ทานก็ขึ้นเลย เอาละที่นี่ ทานก็เปรี้ยงๆ พอใจ คืนแรกทานชมเชยเต็มที่ เวนสอง
คืนสามคืนเอาอีกๆ ไปทานก็ชมเชยลดลงๆ ทางนี้ยังไมรูเร่ืองเลยนะ ที่เปนทุกคืนๆ 
มันอัศจรรยเหมือนกัน เลาถวายทานตามความรูความเห็นความเปน แลวทานนิ่งๆ นะ 
เรายังไมรูเลยวาเหยี่ยวใหญกําลังจะโฉบคอมันขาดแลว คืนสุดทายนั่นละคืนจะไดหยุด 
พอขึ้นไปกราบพับๆ ทานก็วา นายสารถีฝกมา นั่นเห็นไหมทานรั้งนะนั่น ถามาตัวใดที่
ผาดโผนโจนทะยานมาก เขาจะฝกทรมานอยางหนัก วาอยางน้ีนะ ไมควรกินหญาไมให
กิน ไมควรกินน้ําไมใหกิน แตการฝกฝกอยางหนักเลย เอาจนกระทั่งมาคอยลดพยศ
ลงๆ การฝกเขาก็ลดลงๆ จนกระทั่งมาใชการใชงานไดแลว ไมพยศอยางน้ันแลว เขาก็
ปฏิบัติตอมาตามธรรมดา 

ทานพูดแลวทานหยุด เรายังเสียดายไมลืมนะ ยังเอามาพูดอยูทุกวันนี้ อยากให
ทานยอนกลับมาอีก ศอกกลับวางั้นเถอะนะ ทานพูดถึงเร่ืองมา แลวไอหมาตัวนี้มันฝก
แบบไหน อยากใหทานวาอยางน้ัน มันถึงไมรูจักประมาณ ความหมายวางั้น พอทานวา
อยางน้ันแลวตั้งแตวันนั้นมาเราไมเคยนั่งตลอดรุงนะ ถาลงลงอยางน้ัน เพราะทานรูจัก
นิสัยวาเอาจริงเอาจัง ผาดโผนโจนทะยาน ทานจึงตองร้ังไว นี่เรียกวาร้ังเอาไว ยกมามา
เปรียบเทียบ จิตของเราเวลามันดีดมันดิ้นผาดโผนโจนทะยาน เอามันอยางหนัก 
ความหมายก็วางั้น ทีนี้เวลามันลดลงๆ ไดหลักไดเกณฑมาเปนลําดับแลวก็คอยฝกไป 
ลดความฝกแบบนั้นไปเรื่อยๆ ที่หนักนั้นก็เบาลงๆ ตามผลของงานที่ทําแลวได
ประโยชนแคไหน 
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ความหมายทานวาอยางนั้น ที่วาเขาปฏิบัติตอมา เมื่อมาหายพยศแลวเขาก็
ปฏิบัติธรรมดา ทีนี้จิตเมื่อหายพยศอยางน้ันแลว ก็ปฏิบัติจิตตภาวนาหรือความเพียร
ธรรมดา ความหมายวางั้น ทานไมไดแยกไปนักแตเรามาแยกเอง ยังมาเสียดายตอนที่
ทานวามา แลวไอหมาตัวนี้มันฝกยงัไง มันไมรูจักประมาณ ความหมายวางั้น นี่ลง 
สําหรับพอแมครูจารยกับเรานี้มักจะไดร้ังเอาไว ถาวาติดสมาธินี้ทานก็ขนาบเอา ลากลง
เขียง ติดสมาธิเหมือนหมูขึ้นเขียง ฟาดกันลง นี่ก็ตอยกับทานหนักนะ มันติดสมาธิ ทาน
เอาอยางหนัก 

จนกระทั่งออกจากทานไปแลวนี้ ทั้งๆ ที่เราก็ไมมีนะทิฐมิานะ แตมันผาดโผน
เวลาซัดกับทาน เปนอยางนั้นนะ มันเอาจริงเอาจัง จึงวานิสัยผาดโผน คือหาความจริง 
ไมใชมีทฐิิมานะที่จะตอลอตอเถียงเพือ่แพเพื่อชนะ อยางน้ันไมมี หาความจริง ถาไมลง
ตรงไหน เราก็มีจุดหนึ่งของเราที่เราแนใจของเราอยูวาถูก ก็เอาอันนี้ออกซัดกับทาน 
ทานตีเอาหมอบ แลวขึ้นชองนี้อกี ซัดกันอยูนั้นเปรี้ยงๆ จนพระทั้งวัดมาเต็มอยูใตถุน
ศาลา ขางๆ เต็มหมดเลย เฉพาะทานกับเราสองตอสองซดักันเทานั้น นี่เปนมาตั้งแตอยู
กับพอแมครจูารยมั่น นิสัยตอสูกับคร ู

จนกระทั่งลงมาแลวนี่ เออ วันนี้มันยังไงกันเรา เอาไปพิจารณาเจาของ พอลง
จากทานแลว เรามาตั้งหนาตั้งตามาจะถวายตัวเปนลูกศิษยของทาน มอบทุกส่ิงทกุอยาง
ถวายบูชาทานทุกอยางหมด แลววันนี้ทําไมมาเปนนักมวยแชมเปยนไปตอสูทานไดยังไง 
วาใหเจาของ วันนี้รูสึกมันผาดโผนมาก มันไมใชลูกศิษยกับคร ูมันเปนคูมวยแชมเปยน
ตอยกันนี่นะ วาใหเจาของดุเจาของเขนเจาของเฉยๆ นี่ละ นี้มันยังไงถงึไดเปนขนาดนี้ 
ทางนี้ก็ขึ้นรับกัน ก็มาหาครูก็ตองใหครูฝกซอม ตรงไหนไมดใีหทานซัดลงไปซี จะวาผิด
วาพลาดไปที่ไหน มันรับกันนะธรรม 

ทีนี้ออกจากสมาธิที่ทานลากลงเขียง ตอสูกันทางสมาธิ ออกทางดานปญญา 
ทานรั้งเอาไวทั้งนั้น ออกทางดานปญญาไมนานนะ เพราะสมาธิเต็มภูมิมาได ๕ ปแลว 
ทานถามเรื่อย เปนยังไงทานมหา จิตเปนยังไง สบายดีอยู สบายดี ทานก็นิ่งไปๆ บท
เวลาทานจะเอา เปนยังไงทานมหาสบายดีเหรอ สบายดีอยู ทานจะนอนตายอยู ขึ้นเลย
ทันที นอนตายอยูในสมาธิ เปรี้ยงๆ นั่นละสูกบัทานพักหนึ่ง ทีนี้ยอมรับทานแลวนะ 
ยอมรับจะออกทางดานปญญา มันไมไดออกทางดานปญญาเพราะสมาธินี้มันสบายมาก 
เพราะฉะนั้นคนถึงติดสมาธิ ถาลงไดเขาสมาธิไมมีอะไรมายุงมากวนเลย ความคิดยิบ
แย็บมันกวนใจ แนวอยูนั่นเปนที่สบาย นั่งอยูที่ไหนเปนหัวตอไปเลย 

บทเวลาจะลากออกจากสมาธินี้ ออกทางดานปญญามันขี้เกียจ อยูนี้สบาย ทีนี้
พอทานขนาบหนักแลวออกทางดานปญญา เวลามันออกกม็ันพรอมแลวสมาธินี้ พอ
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ออกทางดานปญญามันก็พุงๆ เลย เอะๆ ชอบกลๆ สุดทายก็ โอย อยูในสมาธินี้มัน
อะไรพูดไมถกู มันนอนตายเฉยๆ วาเจาของนะ สมาธิไมไดแกกิเลส นั่นเอาละนะที่นี่ 
ปญญาตางหากแกกิเลส สมาธิมันนอนตายเฉยๆ เห็นโทษสมาธินะนี่ เห็นคุณคาของ
ปญญา ทีนีพ้อถงึขั้นปญญาเอาละนะที่นี่ ซัดจนกระทั่งไมนอนทั้งวันทั้งคืน มันหมนุของ
มันเปนธรรมจักรเลยเวลาออกทางดานปญญา ก็ทานไลออกไปหาปญญา ทีนี้เวลาออก
ปญญามันกซ็ัดใหญ นี่ทานก็ร้ังเขามา 

พอออกไดไมกี่วันละ มันเปนปญญาโดยรวดเร็วนี่ แตกอนเราไมใชเฉยๆ พอ
ออกทางดานปญญามันก็พุงๆ ทีนีก้ลับมาหาทาน นี่ที่พอแมครูจารยใหออกทางดาน
ปญญามันออกแลวนะทีน่ี่ มันออกยังไงทานวางั้น ก็มันไมไดนอนทั้งวันทั้งคืน กบ็อก
ตรงๆ อยางนี้ ก็มันไมไดนอนจริงๆ มันเพลิน กลางคืนกลางวันไมนอนตลอดรุง เอา
เฉยๆ นี่ จิตมันหมุนอยูติ้วๆ มันฆากิเลส นี่ละสติปญญาอัตโนมัติ ฆากิเลสเปนอัตโนมัต ิ
มันพุงๆ ยืน เดิน นั่ง นอน เวนแตหลับ แมที่สุดฉันจังหันอยูนี้จิตมันจะไมอยูกับอาหาร
การกินนะ มันจะหมุนของมนัอยูในนี้ ฟดกับกิเลสระหวางกิเลสกับธรรมบนหัวใจ มันจะ
หมุนของมันอยูในนั้น 

ทีนี้เวลามาเลาถวายทานวามันออกแลวนะ มันออกยังไงทานวา ก็บอกตามเรื่อง
มันหมุนติ้วๆ ทั้งวันทั้งคืนไมไดหลับไดนอน นั่นละมันหลงสังขาร นั่นเห็นไหมละ ทางนี้
เถียงอีก ถาไมพิจารณามันก็ไมรู นั่นละบาหลงสังขารขึ้นเลย คราวหลังนี้นิ่งนะ มีแตวา
ถาไมพิจารณามันกไ็มรู ทานวานั่นละบาหลงสังขารๆ ขึ้นละที่นี่ หมอบนะ มันจะถูก
อยางทานวาแหละเลยหมอบ แตมันก็ไมถอยของมัน จนจะตายจริงๆ แลวจึงหักใจเขา
มาสูสมาธิกาวเดินเรื่อยๆ นี่ทานก็ร้ังเอาไวปญญา คําวามันจะหลงสังขาร คือปญญานี้
เวลาพิจารณาอยูในความเหมาะสมนี้เปนปญญาเปนมรรคๆ ทีนี้เวลามันเลยเถิดไปแลว
มันลืมเวล่ําเวลาเหน็ดเหน่ือยเมื่อยลา ถาเปนมีดก็ไมทราบวาเอาสันลงหรือเอาคมลง
หรือเอาขางลง เวลามันหมุนกันชุลมุน นั่นละทานบอกมันหลงสังขาร 

ตรงนั้นเราไมรู เวลามันผานไปแลวถึงมายอมรับกราบทาน เปนอยางน้ันนะ นี่
ทานก็ร้ังเอาไว เราสวนมากมีแตร้ังนะพอแมครูจารย เพราะเห็นนิสัยผาดโผนโจน
ทะยาน จริงจังมากทีเดียว ถึงขั้นที่ผาดโผนมันเอาจริงๆ นี่ก็ทานรั้งเอาไว สวนมากมีแต
ทานรั้งเอาไว ที่ทานจะไสใหสูความเพียรวามันขี้เกียจขี้ครานมักงาย ใหทําความเพียร
มากๆ ไมมสํีาหรับเรา มันพุงๆ ของมันตลอด นี่ละถึงขั้นพอมันไดเหตุไดผลโดยลําดับ
ลําดาแลวตองไดร้ังเอาไวไมงั้นมันพุง เรากราบทานตลอด ไมมีใครทีจ่ะฝกทรมานให
เปนที่ลงใจของตัวเองได นอกจากพอแมครูจารยมั่นเทานั้น ทานจี้ลงตรงไหนแมนยําๆ 
ถูกหมดๆ 
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กราบตลอดสดๆ รอนๆ นะกราบพอแมครูจารยมั่น จึงไดเปนผูเปนคนขึ้นมา
พูดใหชัด เวลาถึงขั้นสติปญญามันเบิกโลกธาตุ ฟดกิเลสใหขาดสะบั้นๆ นั้นมันเปนเอง
เลย ตองไดร้ังเอาไว คําวาเพียรนี้พูดไมได นอกจากวาเพียรเพื่อความพนทุกขพูดได 
แตวาเพียรในประโยคปจจุบันไมมี มีแตร้ังเอาไวๆ มันหมุนติ้วๆ นี่สติปญญาเวลามี
กําลังมากฆากิเลสเปนอัตโนมัติเหมือนกัน พุงๆ จนกระทั่งสรุป คือสติปญญาอัตโนมตัิ
แลวมหาสติมหาปญญาเชื่อมถึงกัน มันบอกอยูในหัวใจชัดเจนละเอียดเขาไปๆ ถึงขั้น
มหาสติมหาปญญาแลวทีนี้เชื่อมถงึกันเลย ซึมไปเลย 

ออกจากนั้นกิเลสมันจะละเอียดขนาดไหนๆ มหาสติมหาปญญาเปนเครื่องมือที่
ทันสมัยละเอียดสุดยอด ฆากิเลสประเภทอวิชชาดับไดไมสงสัย มหาสติมหาปญญานี้แล 
ฟาดลงขาดสะบั้นลงผึงเทานั้น น่ัน ทีนี้พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปโดยสิ้นเชิงไมมีเหลือ
แลวจาขึ้นมา นั่นละที่นี่จิตเปนจิตดวงใหมขึ้นมาแลว ดวงเกาคือกิเลสครอบหัวมันอยู
นั่น พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปเปนดวงใหมเปนธรรมธาตุขึ้นมา มันถึงไดจาขึ้นมาครอบ
โลกธาตุ นั่นซิที่นี่เมื่อเวลามันเปนแลว เราก็ไมเคยคาดเคยคิดเอาไววามันเปนอยางน้ีได
ยังไง ไมเคยคาด แตมันเปนขึ้นมาอยางน้ีที่เราไมเคยรูเคยเห็น 

ความสวางไสวมันก็เลยโลกเลยสงสารไปเสีย ทุกอยางมันเลยไปหมด ความรูนี้
มันสอดมันแทรกทั่วไปหมด รูไปไดหมดเลย แตความรูของธรรมไมเหมือนโลกนะ ไม
ผาดโผนโจนทะยาน ไมผลักไมดันไมดีดไมดิ้น รูเหมือนไมรูเห็นเหมือนไมเห็น ตางกัน
ตรงนี้ ความรูในธรรมกับความรูของโลก ความรูของโลกมันลืมตัวพองตวั เปนบาอยู
อยางที่เขาเปนอยูเวลานี้ ใครเปนเขาเปนคือใคร ก็รัฐบาลเปนอยูทุกวันนี้ เวลานี้จนฟา
ดินถลมทั่วเมืองไทยเรา ก็เพราะกิเลสตัณหามันลืมตัวของมนั หยิ่งเขาไปๆ จนกระทั่ง
จะทําลายชาติยังถอืวาตัวนี้เกงอยู จะพังทัง้ชาติทัง้เขาทั้งเรายังเห็นวาเกง 

กิเลสมันมีประมาณเมื่อไร ถาเร่ืองธรรมจับปุบเขาไปนี้มันรูทันที อยาเปนบา 
เวลานี้กําลังเปนบายศ อยาเปนบาลาภ เวลานี้ไดไมพอเปนบาแลว บายศ บาลาภ บา
อํานาจ อยาเปนบา ถาฟงเสียงธรรมมันจะระงับปุบเลยนะ บายศก็ไมตืน่ยศ บาลาภไม
หาจนเลยเถิดเลยแดน บาอํานาจก็ไมใชอํานาจที่นอกเลยขอบเขตไปตามกิเลส ใช
อํานาจในธรรม จึงเรียกวามีทั้งพระเดชมีทัง้พระคุณ ปกครองบานเมืองชุมเย็นเปนสุข
ได นี่ละเรื่องของธรรมถาแทรกเขาตรงไหนมันจะรูตัว ถาไมมีธรรมเขาแทรกตายทิ้ง
เปลาๆ นั่นละ อยางเปนบากันอยูทุกวันนี้ เราพูดจรงิๆ นี้แหละ 

เวลานี้รัฐบาลกําลังเปนบาหนักมากทีเดียว จนประชาชนเขาไปชําระลางแกบามัน
ยังไมฟงเสียงประชาชนเลย บามันไมถอยขนาดนั้นละดูเอา นี่ละธรรมสอนโลก ใครจะ
วาเราผิด เราดูถูกเหยียดหยามรัฐบาล รัฐบาลเปนใคร รัฐบาลก็คือโลก โลกก็คือคลัง
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กิเลส ธรรมสอนโลกคลังกิเลส สอนใหดิบใหดีเสียหายที่ตรงไหน เพราะฉะนั้นธรรมจึง
สอนไดทุกแงทุกมุม ใครจะมาวาพระเลนการบานการเมือง การบานการเมืองอะไรมีแต
สวมแตถานเต็มบานเต็มเมือง ธรรมเขามาสอนโลกชะลางส่ิงสกปรกลงไปจะวามาเลน
การบานการเมืองอะไร นั่น ธรรมสอนโลกแทๆ พระพุทธเจาสอนมาตั้งแตไหนแตไร
แลว ทําไมธรรมนี้ออกมาสอนโลกจึงจะเรียกวาเลนการบานการเมืองไป ถาไมใชพวก
นั้นมันเปนบาเลยเถิดเทานั้น ไมฟงเสียงธรรม มันจึงหาเร่ืองใสธรรมวาธรรมไปเลน
การบานการเมือง เร่ืองราวเปนอยางนั้น พูดไปๆ เลยเหนื่อยยังไมถงึไหนเลย ไมทราบ
วาถึงไหนแลว เหนื่อยแลว พอหยุดแลวมัง เอาละพอ 

ผูกํากับ ชาวจังหวัดชัยนาทถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนจังหวัด
ชัยนาท ใหเปนสถานีในเครือขายของวัดปาบานตาด รับสัญญาณจากวัดปาบานตาดรอย
เปอรเซ็นต ปจจุบันนี้ไดดําเนินการกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว และไดทดลอง
ออกอากาศตั้งแตวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ดวยคลื่น FM ๑๐๓.๐๐ MHz 
ออกอากาศระหวางเวลา ๐๕.๐๐ น. ถึง ๒๓.๐๐ น. ทุกวัน ขอนอมถวายสถานีวิทยุเสียง
ธรรมเพื่อประชาชน ดังกลาวขางตนแดองคหลวงตา และใหเปนสมบัติของสงฆ และขอ
ปวารณาวาจะชวยกันรับผิดชอบคาใชจายของทางสถานี มิใหเปนภาระแกองคหลวงตา
และวัดปาบานตาด และยินดีนอมรับปฏิบัติตามแนวทางความประสงคขององคหลวงตา
ทุกประการ กราบนมัสการดวยเศียรเกลา ลงชื่อ พระครูปญญาโกศล และ ศรัทธาญาติ
โยม 

หลวงตา เออ พอใจ หลวงตาพอใจกับคณะพระเจาพระสงฆ และประชาชน
ทั้งหลายที่ไดตั้งสถานีวิทยุขึ้นมาเพื่อธรรมสูหัวใจประชาชน หลวงตาขอขอบคุณและ
อนุโมทนาสาธุการทั่วหนากัน เอาละพอ เวลานี้ดูเหมือนจะทั่วประเทศไทยแลวมัง ดูไป
หมดทุกภาคแลวนะ วิทยุนี้ไปหมดทกุภาค ทางภาคใตก็ไป ๑๑ แหงแลว ธรรมไปที่
ไหนก็เปนเหมือนน้ําดับไฟๆ จะคอยสงบลงๆ ตัง้หนาจะเผากันอยูนี้ พอธรรมสาดเขา
มานี้จิตมันจะหมอบ เปนอยางน้ันละ ยกตัวอยางนี่ไมระบุชื่อแหละ ปจจุบันนี้เอง นี่เขา
นับวามีนิสัยวาสนาอยูนะ เขาเคียดแคนใหเพื่อนของเขา เพราะเพื่อนเขาหักหลังเขาพูด
งายๆ แทงขางหลังเขา เคียดแคนสุดขีด ถือปนเลย จะตองใหเขาถึงตวั ไอนี้ตองตาย
เทานั้น เคียดถึงขนาดนั้น 

แตเขาก็มีนิสัยอยูนะ เตรียมไปจะตองใหเขาถึงตัว มันจะอยูตรงไหนจะเดินเขา
ไปหาเลย ใสเปรี้ยงแลว มันตายแลวเราจะตายที่ไหนไมสําคัญ ติดคุกติดตะรางไมถือ
เปนอารมณเลยขอใหคนนี้ตายเปนที่พอใจทั้งน้ัน พอใจเราวางั้นนะ เดินกึ๊กๆ ไปดวย
ความโมโหสุดขีด ไปนี่มนับันดลบันดาลนะ พอดีไป พอแมครูจารยนี่ เห็นไหมธรรมมี
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หรือไมมี ฟงซิ พอเดินไปพอแมครูจารยกึ๊กขึ้นมายืนขวางหนา พอแมครูจารยมั่นเรานี่ 
นี่จะไปตกนรกหลุมไหนนี่นะวางั้นเลย พอมองเห็นก็รูชัดวาเปนพอแมครจูารยมั่น ทิ้ง
ปนแลวกราบเลย ทีนี้จิตที่กําลังเปนไฟอยูนั้นพลกิใหม เขากบัเราเลยเปนเพื่อนทุกขกัน
ตั้งแตนี้ตอไป นั่นเห็นไหมละ 

นี่ละอํานาจของธรรม เขามีนิสัยนะนั่น ถาไมมีนิสัย ไมแสดงภาพนี้เขาจะตองฆา
กัน แตนี้พอภาพพอแมครูจารยมั่นผางขึ้นมา มายืนจังกาอยูขางหนาเลย นี่จะไปตกนรก
หลุมไหนนี่นะทานวางั้น โหย จิตนี้ลงทันที ทิง้ปนกราบ กราบแลวทานก็หายไปเลย ทาง
นี้ก็ผูกพันในใจเปนมิตรเปนสหายพึ่งเปนพึ่งตาย แตนี้ตอไปไมมีอะไรกันแลว เลิกเลย 
นั่นเห็นไหม ถาไมมีนิสัยก็ไปฆากนักอเวรอีก นี่นิสัยของเขามีถึงไดหยดุ เร่ืองราวเปน
อยางน้ันละ ธรรมนี้ขึ้นที่ไหนเปนอยางนั้น เปนน้ําดับไฟ 

เราพอใจบรรดาพี่นองทัว่ประเทศไทยเรา ไดนําธรรมของพระพุทธเจาออก
กระจายใหทั่วถึงกัน จะเปนเหมือนกับน้ําดับไฟ ระงับไป วันนี้ฟงวันนั้นฟงคอยสงบ
ไปๆ ตอไปจติใจก็กลายเปนผูเปนคนขึ้นมา แตกอนมันเปนเปรตเปนผีเปนนรกอเวจีใน
รางมนุษยวางั้นเถอะ ทนีี้พอนํ้าดับไฟชะเขาไปลางเขาไปคอยสะอาดสะอานขึ้นมาเปนผู
เปนคนรูบุญรูบาป ตอจากนั้นก็สงบเย็นทั่วหนากัน มีเทานั้นละ 

พวกรัฐบาลและประชาชนใหฟงเสียงธรรมนะ นี่เราพูดครั้งสุดทาย ประชาชนกับ
รัฐบาลก็เปนคนไทยดวยกัน อยากัดอยาฉีกกัน ธรรมมีอยูใหเอามาชะลางกัน เหตุผล
กลไกยังไงยอมรับกันแลวบานเมืองสงบ คนไทยทั้งแผนดนิสงบเรียบเลยถาฟงเสียง
ธรรม ถาไมฟงเสียงธรรมจะกัดกนัยิ่งกวาหมา จําเอานะ ทั้งประชาชนทั้งรัฐบาล นี้เปน
ธรรมฝากทานทั้งหลาย เอาละไมตองเอวัง หยุด 

นั่นเห็นไหมละ นิพพานคือนิพพาน เถียงกันทั่วโลกไมมีลงกนัเลย นิพพานเปน
อัตตาบางเปนอนัตตาบาง เถียงกันทั่วประเทศ เรียนจบพระไตรปฎกก็ไมพนเถียงกัน 
วันนั้นเปนเหตุที่เราไปเขื่อนภูมิพล เขานิมนตไปเทศนทีน่ั่น มาปญหานี้ก็ขึ้น เร่ือง
นพิพานเปนอัตตาหรืออนัตตาเปนยังไงถามเรา ผางออกเดี๋ยวนั้นเลย นั่นเห็นไหม 
ตั้งแตนั้นมาเงียบเลย ไมมีใครเถียงมา เงียบเลย พวกเปรียญ ๙ ประโยค มหาอะไรก็มา
เยี่ยมเราที่วัดสวนแสงธรรม แสดงวายอมรับโดยดุษณีภาพเขาใจไหม ตั้งแตนัน้มา
นิพพานเปนอัตตาหรืออนัตตาเงียบหมดเลย นี่เห็นไหมของจริง ถอดออกมาจากนี้ไป
พูดผิดไปไหนวะ 

 
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/
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และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 


