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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ฟนธรรมขึ้นมา 
กอนจังหัน 

วันนี้พระเทาไร (๒๗ ครับผม) พระไหลเขาไหลออกตลอด ไหลเขาละมาก 
ตองกันเอาไวๆ ไมไหวนะ พระที่ไหลเขามานี้ ตั้งแตอยูนี้มนัก็แนนพอแลว ยังไหลเขา
มาเรื่อย ตองไดกันเอาไวไมงั้นไมไดนะ พระที่เขามานี้พอที่จะใหทางวัดไดรับ
ผลประโยชนจากการมาของพระ เราอยากจะพูดวามันไมมี มีแตมากัดตบักัดปอดทางนี้
ใหแหลกไปๆ เพราะฉะนั้นจึงไมคอยรับแหละ หนักมากนะ การศึกษาธรรมวินัยมี
เหมือนกันแตขาดความสนใจ การประพฤติปฏิบตัิขาดครูขาดอาจารยแนะในทางที่ถูกที่
ดีตามหลักธรรมวินัย ทีนี้เวลาเขามาก็โกโรโกโส เราหนักมากนะอยูในวัดนี้ วันหนึ่งๆ 
พระตองมาเกี่ยวของไมนอย ตองไดคดัเลือกดวยดี ไมงั้นมาเลอะเทอะ 

วันนี้ ๒๗ ไมนอยนะ ที่ไมฉันก็เยอะอยูขางใน ทานภาวนา พระอยูในวัดนี้เปน
ประจํานะที่ไมมาฉัน ขาดไปวันหนึ่งไมนอยๆ ตลอดมาเปนประจําอยูอยางน้ี ทานไมฉัน
ทานเรงภาวนาของทาน ที่มานี้แสดงวาฉัน องคไหนจะฉันก็ออกมาที่นี่ องคไหนไมฉัน
ทานก็ไมออกมา ทําความพากเพียรชําระจิตใจดวยสติเปนสําคัญ สติเปนเบอรหนึ่ง 
พรากสติไมได การทํางานทุกส่ิงทกุอยางสติตองตดิแนบๆ ไปหมด ไมวางานภายใน
ภายนอกสติขาดไมไดเลย ทานจึงบอกวา สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา สติจําตองปรารถนาใน
ที่ทั้งปวง คอืไมเวนเลยที่สติจะไมเขาไปเกี่ยวของ ใหพร 

หลังจังหัน 

 ผูกํากับ มีปญหาธรรมะจากเว็บไซตหลวงตาครับ 
คนที่ ๑ หลานนั่งสมาธิกําหนดรูภายในกายไปเรื่อย ๆ เมื่อเกิดเวทนาปวดเมื่อย

ขา  หลานเลยมากําหนดรูที่กลางอก ไมใสใจในเวทนาที่เกิด  กําลังของสมาธิเพิ่มขึ้นจน
สามารถดับเวทนาที่เกิด มันคอยๆ ดับลงไปเรื่อยๆ ถึงปลายเทา หลานบอกตัวเองวา
เราชนะแลว  น้ําตาหลานไหลแลวมันสะอื้น เหมือนมีอะไรแตกซานจากกลางอกออกไป
ทั่วตัว แลวเวทนาที่เหลือก็หายหมด จากวันนั้นมาหลานมีความรูสึกวากายเบา จิตเบา  
เวลานั่งสมาธิเวทนาไมเกิดหรือเกิดนอยมาก  แตเวลาออกจากสมาธิแลวปวดทองปวด
ขาเหมือนไปนั่งทับมันนานคะ ขณะที่นั่งก็ตามรูกายรูจิตคะ ตอนนี้เวลาใชชีวิตในปรกติ
ประจําวันหลานตามรู ตามดูจิตอยูตลอดคะ  หลานจะปฎิบัติอยางไรตอคะ กราบเรียน
ถามหลวงตา และหลานขอถวายบุญอันเกิดจากการปฏิบัติตอครูบาอาจารยและหลวงตา
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เจาคะ เขาชื่อ ศุภมิต ถาวรมาศ (เขาถวายอะไร) ถวายบุญจากการปฏิบัติจิตตภาวนา
ครับ (เขาอยูจังหวัดอะไร) ไมบอกครับ เขาฟงวิทยุ 

หลวงตา เดี๋ยวนี้ดีมีวิทยุ อานออกอากาศไปเลยใหคนไดยินไดฟงในการปฏิบัติ
ของครูบาอาจารยแตละองค สวนมากมักจะมีแตหลวงตาบัวที่ออกทั่วประเทศไทย นั่ง
ภาวนาเอาจนถึงขนาดทีว่า รางกายของเราที่นั่งน้ี ทุกขเวทนาเหมือนไฟเผาหัวตอ เรา
คือหัวตอนั่งภาวนาอยู ทุกขเวทนาเวลามันหนักเขามากๆ มนัเปนไฟ... เผาเราที่นั่งอยู
นั้นซึ่งเหมือนหัวตอปลอยใหมันเผา สติปญญาเผาไมไดวางั้นเถอะ สติปญญาเปนผูดับ 
อยางไรก็ไมหนีสติปญญาไปได ทกุขมากเทาไรสติปญญายิ่งหมุนเร็วเขา อยูเฉยๆ ไมได 
นั่งทนเฉยๆ ไมเปนทา ไมถกู นั่งสูดวยสติดวยปญญาถูกตอง ตอนจะพังก็พังลงไปดวย
สติปญญาพาใหพัง อยาใหความโงพาใหพัง พังจากการตอสู นี่ถูกตอง 

ที่พูดมาเหลานี้เราทํามาหมดแลว เพราะฉะนั้นจึงกลามาเทศนสอนบรรดา
ประชาชนทั้งหลายไดเต็มปาก ไมมีคาํวากระดากอาย เราผานมาหมดแลว พอแย็บขึ้น
ตรงไหนผานมาแลวๆ ทั้งนั้น นั่งภาวนาจนกนแตกฟงซนิะ นี่ก็ไดพอแมครูจารยร้ัง
เอาไว เพราะทานรูนิสัยเรา จริงจังมาก ผาดโผนมากดวย แตมันผาดโผนในทางที่ดี 
ทานก็ร้ังเอาไว ถาไมงั้นมันเอาใหญจริงๆ นะ ถาลงไมลงใจแลวมันไมถอยละ นี่ลงใจ
จากธรรมะของพอแมครจูารย ลงสุดขีด ทีนี้ความเพียรมันก็ลงสุดขีดเหมือนกัน ทานได
ร้ังเอาไวมันจะเลยเถิด คือทานรอบคอบทุกอยาง เราไมรอบ ใสทีเดียวตูมเลยๆ เราน่ัง
ตลอดรุงทานก็ร้ังเอาไว 

เราหักโหมตรงไหนมากๆ ทานจะคอยรั้งเอาไวๆ พอไดอบุายจากทานแลวมัน
จะจริงจังมาก เอาจริงเอาจังมากถาลงไดลงใจแลวขาดสะบั้นไปเลย นี่ละทานตองคอยรั้ง
เอาไว บทที่มันจะลงกนัอยางขาดสะบั้นทานคอยรั้งเอาไวๆ เราจึงไดยกเทิดทูนพอแม
ครูจารยมั่น หาที่ตองติไมไดเลย การแนะนําส่ังสอนทุกขั้นทกุภูมิไดจากทานทั้งน้ัน เรา
จึงตองหมอบเลยไมมีอะไรเหลือแมเปอรเซ็นตเดียว สําหรับพอแมครูจารยมั่นเรานี้เรา
ลงขนาดนั้นละ ถาวาติดสมาธิทานก็ขนาบออก สมาธิหมูขึ้นเขียง ไลลงจากเขียง ไลออก
จากเขียง ไลเขาสูปญญา ออกทางปญญามันก็ไปใหญอีก ทานก็ร้ังเอาไว คือมันผาดโผน
เรา 

เวลาเปนสมาธินี้ก็เหมือนกัน นั่งที่ไหนเหมือนหัวตอ คือจิตมันแนวตลอด 
ความคิดแย็บเทานี้มันรําคาญนะ จิตลงไดเปนสมาธิเต็มที่แลวความคิดความปรุงเปน
เร่ืองรําคาญ ไมอยากคดิอยากปรุง รูอยูอันเดียวเทานั้น นี่เรียกวาสมาธิเต็มภูมิ ก็ได
เทานั้น ถาไมมีปญญาพาออกก็อยูแคนั้น นี่ทานก็ไลออกทางดานปญญา ไลลงจากเขียง
คือสมาธิ ออกทางดานปญญา พอออกทางดานปญญามันก็ออกจริงๆ เพราะมันพรอม



 ๓

แลวเรื่องสมาธิ พอทานไลออกทางดานปญญาก็ลงทางดานปญญา เอาอีก ไมนอนทั้งวัน
ทั้งคืน เอาอกีแลว พอมาหาทาน ที่พอแมครูจารยใหออกพจิารณา เวลานี้มันออกแลว
นะ มันออกยังไง ก็มันไมนอนทั้งวันทั้งคืน นั่นละมันบาสังขาร ใสตูม คือสังขารมีสอง
อยาง สังขารที่เปนฝายมรรค สังขารที่มันสมบุกสมบันมากๆ มันเลยเปนสังขารสมุทัย
ไปดวย แทรกไปนั้น นั่นละทานรั้งเอาไวอยางน้ัน 

เราทุกอยางไดมาจากพอแมครูจารยทั้งนั้น เพราะทานสอนอยางถูกตอง
แมนยําๆ ไมผิดเลย นี่ละทานผานไปแลวแย็บออกตรงไหนรูเลยๆ สอนทางดานภาวนา
ตองสอนทางดานจิตตภาวนา ผูมีภูมิทางจิตใจสอนถูกตองๆ สอนสุมสี่สุมหามันไมคอย
ไดเร่ืองไดราวละ สาธุ เราไมไดประมาทเรื่องการเรียน ทานวางไวเปนกลางๆ เราจะ
แยกแยะออกไปทางไหนเปนเรื่องของสติปญญาของเราเอง จากน้ันยังมีครูอาจารยคอย
แนะอีกทีหนึง่ เพียงสติปญญาเราไมทัน มีครูบาอาจารยคอยแนะๆ นี้ก็พอแมครูจารย
มั่นคอยแนะตลอดเลย สําหรับเราทานแนะตลอดเลย จนกระทั่งออกสตปิญญาอัตโนมตัิ 
นี่ทานเร่ิมปวยแลว เราออกแลวนะนั่นสติปญญาอตัโนมัติ หมนุตลอดเวลา 

ทานเพียบทางธาตุทางขนัธ เราก็เพียบทางจิต หมุนกันอยูอยางน้ัน วิ่งจากทาง
จงกรมขึ้นไปหาทาน ลงจากทานก็เขาสูทางจงกรม เปลี่ยนอิริยาบถ ไมเปลี่ยนไมได 
เวลานั้นทานหนักทางธาตุทางขันธ เราหนักทางดานจิตใจ เวลาทานจะลวงไปนี้เราหนัก
ทางดานจิตใจมาก แลวก็ดูแลทานตลอดเวลาเสียดวย ใหใครดูมันก็ไมสนิทใจ ดูแลพอ
แมครูจารยมั่น ทานฉลาดแหลมคมขนาดไหนจอมปราชญ จะเอาเซอๆ ซาๆ เขาไปหา
ทานมันขวางหูขวางตาซิ เราถึงจะเซอก็ตามมอบถวายทุกอยางแลว ทานวาอะไร เอา สับ
ลงไปเลยเรามอบหมดแลว ทานก็ไมเคยตําหนิอะไรนะ ทานเห็นเจตนาของเราวามีตอ
ทานอยางแรงกลา ถวายหมดเลย ทานคงเห็นเจตนาอันใหญนั่นละ ถึงจะเซอๆ ซาๆ 
บางทานก็ไมวา ทานเล็งเอาเจตนากับทาน 

ทานไมนอนเราไมนอน เร่ืองใครจะมาเปลี่ยนตัวไมตอง เราคนเดียวเทานั้นสู
เลย ทานก็ไมเคยบอกใครใหมาเปลี่ยนตัววาเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา ทานไมเคยวา 
ทานก็เฉย เราก็หมุนของเราตอทานจนกระทั่งถงึวาระสุดทาย เราไดทําเต็มเมด็เต็ม
หนวยกับพอแมครูจารยมั่น พูดแลวสาธุเราไมไดยกตนขมทานนะ พอลืมตาขึ้นมาปบ 
ทานมหาไปไหน แนะขึ้นแลวนะ กอนที่เราจะออกจากทานไป เวลาทานหลับไปงีบหนึ่ง
เราจะออกไปเดินจงกรมตรงนั้น แลวสั่งพระไวผมจะเดินจงกรมอยูตรงนั้น ถาทานตื่น
ขึ้นมาหรือทานถามถึงใหไปหาผม  

ทานก็เปนอยางน้ันจริงๆ พอลืมตาขึน้มา ทานมหาไปไหน แนะอยางน้ันนะ ไม
ถามหาใครพระทั้งวัด เราก็ปบเขามุงเลย ในมุงน้ันมีเรากับทานเทานั้น องคไหนทานก็
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รอบอยูขางนอก ทานก็เคารพแบบหนึ่ง เราก็ทําหนาที่ของเราแบบหนึ่ง ทานก็เห็นใจเรา 
อะไรๆ ถาออกจากทานแลวยื่นปบนี่ฉวยปุบๆๆ เลยละพระเณรเรา แตทานไมกลาเขา
วงใน มีแตเรากับทานอยูดวยกัน คือมันไมสนิทใจนะ จะโงจะฉลาดก็ถวายทาน
หมดแลว เอา ทานจะสับจะเขกอะไรเขกเลย เรามอบหมดทุกอยางแลว 

เพราะฉะนั้นถึงหมุนติ้วตลอด ทานไมนอนเราไมนอน เวลาไหนก็ตาม เร่ือง
ความเปนความตายมอบไวกับทานหมดเลย ไมใหอยูกับเราเปนใหญในเร่ืองความเปน
ความตาย มอบไปหาทานเลย ทําอยางน้ันแหละ เราถึงไดเทิดทูนสุดหัวใจนะพอแมครู
จารยมั่น สอนไมมีผิดมเีพี้ยนเลย นิดหนึ่งไมม ี สอนตรงไหนเปงถูกตองๆ เลย เปน
อยางน้ัน พอทานสิ้นลมเทานั้นน้ําตาไมทราบมาจากไหนนะ ไหลออกเลย เรานั่งติดกบั
ทานนี่นะ น้ําตาพังเลยเรา  

โอ ทีนี้หัวใจเราก็อยูที่นี่แหงเดียว อะไรๆ อยูนี้หมด แลวเหมือนกับวาอันนี้พัง
แลวเราจะไปไหน ก็มีแตจะพัง ถาเราไมใชสติปญญาเต็มเหนี่ยวเราตองพัง กพ็ึ่งทาน
อยางน้ัน คนเดียวเทานั้นละ น้ําตาพังเลยนะ รมโพธิ์รมไทรทุกส่ิงทุกอยางชีวิตจิตใจ
มอบกับทานหมดแลว นี้ทานก็พังแลวเราจะทํายังไง เรากําลังวุน เวลานั้นเปนสติปญญา
อัตโนมัติแลวนะ มันหมุนติ้วๆ แลว  

วันหนึ่งขึ้นหาทานถึงสามครั้งก็มี ทานไมเคยกับเรานะ แตองคอื่นองคใดนีไ้มได  
หากเปนเองนะ ไมกลาขึ้นหาทาน กับเรานี่ขึ้นเวลาไหน บางทีทานนอนอยูนี่เราขึ้นเลย
กราบเลย กราบเรียนเรื่องธรรมะ เวลาทานลุกนี่ดีดผึงเลยนะ กําลังใจกําลังเมตตาลุกขึน้ 
เอาฟง พอเราเลาของเราเรียบรอยแลว..ทานนอนฟงอยู เลาภาวนาทางดานจิตใจตดิ
ปญหา เร่ืองปญหาสติปญญาอัตโนมตัิมันหมุนของมันเอง ความรูนี้ไปหาในตําราไมมี 
หาในภาคปฏิบัติถึงจะรู นี่ก็เปนคลังปฏิบัติทาน  

พอลุกขึ้นปบ เอา ฟงนะ ทานก็ปบๆๆ แกปญหาของเราที่เลาถวายทาน เขาใจ
หรือยัง ทานถาม  ถาเรายังน่ิงทานซ้ําอีกนะ พอเขาใจปบกราบปุบๆ ทานลมนอนตูมเรา
ไปเลย อยางน้ันละกับพอแมครูจารยมั่น ไมเคยที่จะกีดกันหวงหามเรา ไมมี ไปเวลา
ไหนไปเถอะ ทานก็เห็นใจเราทางดานจิตใจอยูกบัทานเทานั้น จิตใจขั้นนี้แลวขั้นอยูกับ
ครูบาอาจารยผูคอยแนะนําส่ังสอนที่ถูกตองแมนยํา สอนผิดไมได พอเรากราบแสดงวา
เราเขาใจแลว พอกราบปบทานลมนอนปุบๆ เราก็ไปเลย 

เราจึงไดเทิดทูนสุดหัวใจพอแมครูจารยมั่น คิดดูซิไปสกลนครไปกราบองคพระ
ธาตุทานอยูที่นั่น นั่นละตนตอใหญอยูตรงนั้นเราจึงตองไปจุดนั้นๆ เราก็นับวามีวาสนา
ไดพอแมครูจารยมั่นเปนผูฉุดลากเรา ไมอยางน้ันมันจะไปไปทวีปไหนกไ็มรู แตนี้ทาน
ใสตรงไหนปบติดปุบๆ คือยอมรับๆ เปนอยางน้ันนะ ใครจะไปสอนไดถกูตองแมนยํา
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เหมือนพอแมครูจารยมั่น เทาที่เราผานมาไมมี วาอยางน้ันเลย ใสตรงไหนปบเลยถูก 
เขาใจหรือยัง ถาเรายังนิ่งๆ ทานย้ําอีกนะ นิ่งๆ แสดงวายังไมเขาใจชัด นิ่งคอย ทานซ้ํา
อีก พอซ้ํากราบปุบแสดงวาเราเขาใจแลว พอเรากราบปุบทานนอนปุบเลย นั่นเปนอยาง
นั้น 

อยากจะวาปนั้นเปนปที่ทานเพียบทางธาตุขันธ ทานจะไปทานจะลาขันธ ไอเราก็
เพียบทางดานจิตใจ พูดใหมันรับกันเสียเลยวาจะลากิเลส พูดงายๆ เราก็หมุนติ้ว จะลา
กันกับกิเลส แตเวลานั้นกําลังซัดกันใหญ ทานก็จะลาขันธ ทานลาไปแลวเรายังไมลา ยัง
ฟดกันอยู จนกระทั่ง ทานสิ้นไปเดือนสาม เราเดือนหกนูน สามเดือนจากนั้นไป หมนุ
กันอยูตลอดเวลา อยูคนเดียว ไปอยูที่ไหนอยูคนเดียว อยูกับใครไมได ตองอยูคน
เดียวๆ  

หมูเพื่อนวิ่งตามดักนูนดกันี้ เรานี้เหมือนกับโจรผูราย ดักทางนูนแลวดักทางนี้ 
เราไปอยูทางนี้ปบหลบทางนี้ อยูทางนี้หลบทางนี้ ไมใหเขารูชื่อดวยนะ ไมจําเปนจริงๆ 
จะไมรูชื่อเราแหละ ไปอยางน้ันละตามประสาปาๆ ไปเลย ไมอยางน้ันผูที่รุมตามมนั
เยอะนี่ นี่ละที่พอแมครูจารยมั่นลวงไปใหมๆ ลําบากมาก เราก็อยูคนเดียวดวย อยูกับ
ใครไมไดเสียดวย จึงลําบากมากเวลานั้น พอเดือนหกแลวลงเวทีละ วันที่ ๑๕ พฤษภา 
๒๔๙๓ ลงเวทีตรงนั้นละ กลับไปลงทีว่ัดดอยธรรมเจดีย 

พอแมครูจารยนี่เราเทิดทูนสุดหัวใจ ไมมอีะไรเหลือเลย หมดทุกอยาง ลงหมด
ทุกกระเบียดเลย พอเดือนหกผานไปเรียบรอยแลวเราถึงไดพอลืมตาอาปากไดบาง แต
เพื่อนฝูงมันรุมนะ รุมตลอด เราหลบอยูในปาในเขาเดี๋ยวองคนั้นโผลไป เดี๋ยวองคนี้
โผลไปอยูอยางน้ัน เราไปคนเดียวอยูคนเดียวๆ เวลาปลดภาระลงหมดแลวความอยูคน
เดียวก็เปนของสบายมาก ไมมีใครมายุงกวนเปนสิ่งที่สบายมากที่สุด ก็หาที่อยางน้ันซิ  

ตอไปก็รุมพะรุงพะรัง อยางทุกวันนี้เห็นไหม พอกระดิกปบกระเทือนทั่ว
ประเทศไทย ออกหมดแลว ยกขบวนกันทั้งประเทศวิ่งตามหลวงตาบัว เดี๋ยวนี้เปนอยาง
นั้น พอกระดิกวาจะไปไหนพรึบเลยๆ เดี๋ยวนี้ แตกอน โอย ไมทัน ปบเลยๆ การ
ประกอบความเพียรในชีวิตของมนุษยเรา เรียกวาชีวิตของพระเราในวงกรรมฐานหนัก
มากที่สุด เราไมลืม แกกิเลสหนักมากนะ นอกน้ันใครวางานการหนักมากขนาดไหนก็
ตามเราผานมาดวยกัน พอรับพอสูกนัธรรมดา แตเร่ืองของกิเลสกับธรรมฟดกันที่จะให
มันขาดสะบั้นจากใจนี่ แหม หนักมาก หนักจริงๆ ไมใชธรรมดา  

อันนี้ขาดลงไปแลวถึงไดเว้ิงวางหมด ไมเคยปรากฏกิเลสตัวใดมาแฝงในจิต ไม
มี หมดตั้งแตบัดนั้นมา ความทุกขในใจจึงหมดโดยสิ้นเชิง ไมปรากฏ นอกจากมีในธาตุ
ในขันธ เจ็บไขไดปวยปวดหัวตัวรอนมันก็มอียูนอกๆ มนัไมมีอยูในหลักธรรมชาติที่
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ตายตัวแลว ตายตัวแลวนั้นไมมีอะไรเขาไปแตะละ เปนหลักธรรมชาติ นั่นละทานวาจิต
กับกายมันแยกกันอยางนั้น กิริยาอาการนี้จะเปนอยางไรกเ็ปน แตจิตนั้นเปนอฐานะ 
เปนไปไมไดแลว เปนอยางน้ันอีกไมไดแลว ตายตัว  

สวนธาตุขันธเปน ตลอดกิริยาทาทางที่แสดงออกเปน โลกเขาเปนสมมุติอันนี้ก็
เปนสมมุติตอนรับกันดวยกิริยาอยางน้ีเปน ยอมรับนะ แตเร่ืองจิตที่ตายตัวแลวนี้ไมมี
ทาง เรียกวาตายตัวๆ เลย ทานบอกนิพพานเที่ยง เที่ยงตลอดเวลา ยืนเดินนั่งนอนเที่ยง
ตลอด ถาพูดถงึเร่ืองความสงางามสงาตลอด ยืนเดินนั่งนอนสงาตลอด ไมมีการละ
ความสงางามของจิตทีพ่อแลวดวยความเลิศเลอ นั่นละจิตพอแลวจากการบําเพ็ญธรรม 
จากการบําเพ็ญความดทีั้งหลายไปยุติกันที่ตรงนัน้ 

พูดใหมันตรงศัพทตรงแสงไปเลยตามหลกัความจริง ไมไดโมไดคุยอะไรละ 
อยางทุกวันนี้ทําประโยชนใหโลกเราไมไดหวังเอาอะไรนะ เราจะหวังเอาบุญเอากุศลจาก 
อันนั้นอันนี้บริจาคไมมี เราทําดวยความเมตตาลวนๆ เราไมเอาอะไร มันพอ พอทุก
อยางแลว อะไรๆ ที่มีเขามาในวัดในวาออกหมดๆๆ ตลอดเวลาเลย เราไมเก็บ ปลอย
โดยสิ้นเชิง นั่นจึงเรียกวาพอ ถาพอพออยางน้ัน ไมเอาอะไรเลย พอทุกอยาง 

เวลามันหิวมันก็หิว เวลาเรงกับความเพียรนี่ก็เรียกวาหิวอันหนึ่ง หิวแกกิเลสฆา
กิเลส เอาหนักจนจะเปนจะตาย แตเวลาผานอันนี้ไปแลวก็หมดปญหาโดยสิ้นเชิง ไมมี
อะไร มีแตธาตุแตขันธดีดดิ้นอยูธรรมดา ธาตุขันธเปนของสมมุติโลกเปนอยางไรมนัก็
เปนอยางน้ัน กิริยาของขนัธอยูในวงขนัธนี้เทานั้น ไมไดนอกจากวงขันธนี้ไป กิริยาทุก
อยางจึงเปนอยูในขันธ วาอันนี้ดีนะอันนั้นไมดีอันนี้ดีอยูในวงขันธทั้งน้ัน ไมไดอยูในอนั
นั้นนะ อันนั้นไมเกี่ยวแลว ใหมันรูอยางน้ันซิ ความยินดียินรายอยูในวงขันธที่เปน
สมมุติ ยินดียินรายก็เปนสมมุติอันหนึ่งที่ประจํากับขันธ มันก็อยูในวงเดียวกัน สวน
ยินดียินรายในจิตแทที่เปนกิเลสไมมี หมดโดยสิ้นเชิง ใหมันเห็นอยางน้ันซิ 

เอาละวันนี้พูดเทานั้นละ วาจะไมพูดมากมันกม็ากแลว เทศนนี้ก็ออกทางวิทยุ
ทุกวัน ใหเมืองไทยเราไดยินไดฟงบาง เปนอยางไรธรรมพระพุทธเจาถูกเหยียบย่ํา
ทําลายจากชาวพุทธเรามามากขนาดไหน จนไมมองเห็นธรรมนะเวลานี้ มีแตกิเลสเต็ม
บานเต็มเมืองเหยียบย่ําทําลายธรรมจนไมมีเหลือ นี่กําลังฟนธรรมขึ้นมาใหทาน
ทั้งหลายไดฟง ธรรมทีพู่ดออกมานี้ถอดออกมาจากหัวใจที่จาอยูตลอดเวลานี่ใหฟง มี
จริงหรือไมจริง ธรรมพระพุทธเจาหลอกโลกเหรอ เอาไปฟงซ ิ มีแตกิเลสมาเหยียบย่ํา
ทําลายธรรมทั้งหลาย พดูถึงเร่ืองธรรมทอแทออนแอ จิตใจเหี่ยวหอ ถาพูดเรื่องกิเลสน่ี
เปนบาไปเลยทั้งหญิงทัง้ชาย ทั้งคนเฒาคนแกเปนบาไปดวยกันหมดเลย เอาละพอ 

ผูกํากับ มีปญหาธรรมะทางเว็บไซตอีกคนครับ 
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คนที่ ๒ เขาวา ผมปฏิบัติธรรมเปนเวลา 3 ป หลังจากที่เร่ิมปฏิบัติสติปฏฐาน 4 
เปนครั้งแรกครับ ผมอยากกราบขอบพระคุณหลวงตาครับ หลายครั้งที่ผมติดขัด 
ธรรมะจากหลวงตาไดคลายขอขัดของของผม และหลายคร้ังที่ผมฟงธรรมะจากวิทยุ 
และไดรับประโยชนอยางใหญในการฟงธรรมครั้งนั้นๆ ธรรมะของหลวงตาที่ถอดจาก
หัวใจ จากการปฏิบัตินั้น สามารถชวยเหลือผูปฏิบัติธรรมไดจริง  เพราะนอยมากทีจ่ะ
ไดฟงธรรมที่มาจากการปฏิบัติแบบนี้ครับ การฟงธรรมจากหลวงตานั้นทําใหผมไมตอง
ไปงมหาทางเองเปนสิบๆ ปครับ ขอใหโอกาสนี้ผมไดแสดงความเคารพตอครูบา
อาจารย ไดแสดงความกตัญูรูคุณและกตเวทิตาคุณ ผมขอกราบขอบพระคุณหลวงตา
มา ณ ที่นี้ ครับ ใหหลวงตาไดมีความชื่นใจวาธรรมะของหลวงตา ถึงสงเสียงผานทาง
วิทยุก็ยังมีผูที่สามารถไดประโยชน ตามสวนของทานนั้นๆครับ สุดทาย ผมขออาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัย ขอใหหลวงตามีความสบายกายครับ 

(อันนี้หมออวนสงมาบอกวาไปตรวจสอบแลว เครื่องมือแพทยที่จะใหไปทาง
เวียงจันทน ประจําตึกฉุกเฉินที่โรงพยาบาลมิตรภาพเวียงจันทน ประเทศลาว   ๑. 
เครื่องชวยหายใจ ราคา ๑ ลาน ๒ แสนบาท   ๒. เครื่องดมยาสลบ ราคา ๙ แสนบาท   
๓. เครื่องเอกซเรยแบบเคลื่อนที่ ราคา ๖ แสนบาท   ๔. เครื่องชวยหายใจแบบ
เคลื่อนที่ ราคา ๕ แสนบาท   ๖. เครื่องอัลตราซาวด ราคา ๕ แสน ๕ หมื่นบาท   ๗. 
เครื่องกระตกุหัวใจไฟฟา ราคา ๔ แสนบาท   ๘. เครื่องวัดและติดตามสัญญาณชีพ 
ราคา ๓ แสนบาท   ๙. เครื่องวัดความเขมของออกซิเจนในเลือด ราคา ๑ แสนบาท 
รวมทั้งหมด ๘ รายการ เปนยอดเงินทั้งส้ิน ๔ ลาน ๕ แสน ๕ หมื่นบาทครับ) แลวให
บอกหมออวนนะ เรารับหมดใหส่ังเลย ก็มันจนจะทํายังไง เราจนพอหาไดเราลากมา
ชวยกันไป เอาเลยนะ ใหบอกหมออวนใหส่ังหมดเลย อยางน้ันละชวยโลกยับยั้งอยู
ไมได หมัดเดียวไมพอฟาดสองหมัดเขาไปซิ เขาใจไหม หมัดเดียวไมมีกําลัง เอาสอง
หมัดซัดเขาไป เขาใจ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 
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