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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

พระขอขมาเณร 
กอนจังหัน 

เราเห็นเณรมาปฏิบัติธรรม มาบวชเปนเณรปฏิบัติบําเพ็ญธรรม เราชื่นใจดีใจ 
ยอนไปถงึครั้งพุทธกาล พระราหุลพระราชโอรสของพระพุทธเจาของเรานั้นไดสําเร็จ
เปนพระอรหันตตั้งแตเปนเณร เณรสําเร็จเปนพระอรหันตมีเยอะนะ อายุ ๑๒ ขวบก็มี 
๔ ขวบก็มี สําเร็จอรหันต เณรตัวเล็กๆ มันนารักนี่ ทีนี้พระก็เปนพระแบบหลวงตาบัว 
ชอบเลนกับเด็ก พอไปเห็นเณรนารักก็ไปจับหัวตบหัว เปนยังไงอยากสกึไหมอี่ลุน ใน
ตําราไปเห็นเณรนารักก็ไปจับเณรแลวตบหัวเณร เปนยังไงอยากสึกไหมอีลุ่น เณรก็บอก
วาไมอยากสึก ทีหลังคอยทราบ ทําไมจึงไปทําอยางน้ัน เณรองคนี้เปนเณรพระอรหันต 
หือ ขึ้นเลย เลยไปขอขมาเณร นี่ในครั้งพุทธกาล ใหพระไดขอขมาเณร ไปตบหัวเณร
ปบๆ อยากสึกไหมอี่ลุน เณรก็เปนเณรพระอรหันต เณรก็บอกวาไมอยากสึก พอ
ออกไปพระมากระตุกเอา ทําไมจงึทาํอยางน้ัน เณรนี่เปนพระอรหันต เหอ ขึ้นเลย ตก
ลงมาขอขมาเณร ในคร้ังพุทธกาล 

ศีลธรรมเปนสิ่งที่เลิศเลอมาก ขอใหพี่นองทัง้หลายหันหนาเขาสูธรรมนะ หันไป
ตามกิเลสเห็นไหมไฟเผาโลกอยูเวลานี้ มันมีเหตุมีผลมีหลักมเีกณฑที่ไหนละกิเลส มีแต
ความจะเอาใหไดอยางใจๆ ผิดถูกชั่วดีไมสนใจเลย ขอใหไดอยางใจๆ นี้คือใจของกิเลส 
จะทําโลกใหกระทบกระเทือนและแหลกเหลวไปตามๆ กันเพราะอํานาจของกิเลส เมือ่
หันหนาเขาสูธรรมแลวมองดูใจดวยกนัทุกคน คนทุกคน แมแตสัตวเขาก็มีหัวใจ ทานจึง
ไมใหเบียดเบียนและทําลายกัน นั่นเห็นไหมพระพทุธเจาดูสัตวดวยความสม่ําเสมอ 
ไมไดดูลําเอียง ทานสม่ําเสมอ ถามีธรรมแลวจะสม่ําเสมอ 

ยกตัวอยางเชน ดูตัวอยางน่ี จัดอาหารการกินแยกไปทางไหนๆ ใหเสมอกนั จะ
มีมากมีนอยใหเสมอกัน เปนธรรมแลว มีนอยไมเปนไร มีมากไมเปนไร ขอใหเสมอ ถา
ไมเสมอแลวไมดีทัง้นั้นแหละ มีมากมีนอยกระทบกระเทือนจิตใจกันจนได และเปน
ความผิดสําหรับผูทําเชนนั้น ความสม่ําเสมอนี้เรียกวาธรรม อยางแจกอาหารการกิน
ดูซินะ ทานแจกไปยังไงบาง ดู ความเสมอภาค ใจทานใจเรา ใจของใครของใคร
เหมือนกันที่อยูรวมกัน มารวมกันอยูนี้ก็เรียกวาเปนเหมือนอวัยวะเดียวกัน ใหมีความ
สม่ําเสมอตลอดกันเลย แลวอยูกันเปนสุขๆ มาอยูดวยกันเหมือนอวัยวะเดียวกัน 
เหมือนลูกพอแมเดียวกนั 
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ลูกพอแมเดยีวกันบางทีมันทะเลาะกัน แตอวัยวะเดียวกันนี้ดี ถูกตอง อะไร
เจ็บปวดแสบรอนที่ไหนรีบหาหยูกหายามาเยียวยารักษา ปดของแสลงออกไปที่จะเปน
ภัยตอโรคภัยของตน อนันี้ก็เหมือนกันปดออกส่ิงใดที่เปนความชั่วชาลามก ไมใหมีตดิ
กายวาจาใจ แลวอยูดวยกันดวยความเปนสุข เห็นใจกันและกันนั่นละสําคัญมาก มองดู
ใจซี สัตวก็มีใจ คนก็มีใจ ยิ่งเรามาปฏิบัติธรรม ยิ่งจะเปนสิ่งที่มองดูใจเอาอยางมากยิ่ง
กวาส่ิงอื่นใด ใจทานใจเรา ถามองดูใจกันแลวมันเสมอภาคไปไดแหละคนเรา ถามองดู
แตใจตัวเองไมมองดูใจคนอื่น เหยียบย่ําทําลายไดไมตองสงสัย 

กิเลสออกหนา ทานทั้งหลายอยาวาเปนความสุขความเจริญนะ จมๆ ทั้งน้ัน ใคร
อยาไปเหยียบหัวพระพุทธเจา ทุกพระองคที่ตรัสรูมานี้มากขนาดไหน แมน้ํามหาสมุทร
สูไดเมื่อไร ตรัสรูมานานสักเทาไร เปนแบบเปนฉบับถูกตองดีงามๆ สมควรจะเปน
ศาสดาของโลกๆ เร่ือยมา มาสอนพวกเรา นี่องคปจจุบันก็คือพระสมณโคดมเรา สอน
โลกดวยความถูกตองแมนยําสม่ําเสมอ ไมผดิพลาดในการสั่งสอน ควรที่จะนําธรรม
เหลานี้ไปปฏิบัติตอตัวของเรา ที่ทานมาสอนพวกเราทานถูกตองดีงามแลวดวยธรรมที่
ทานปฏิบัติมา แลวก็มาสั่งสอนสัตวโลก ควรที่จะยึดไปประพฤติปฏิบัต ิ

มันดีดมันดิน้เอาเหลือประมาณนะเวลานี้ กิเลสออกหนาออกตา มันออกหมด
นะ ใครจะอยูที่ไหนก็ตามกิเลสเหยียบหัวๆ อยูทั้งน้ัน ไมวาฆราวาส ไมวาพระวาเณร 
เฉพาะเมืองไทยเราชาวพุทธมีทัง้พระทั้งเณรอยูนี้ มองไปที่ไหนเห็นแตกิเลสเหยียบหัว
พระเหยียบหัวเณร ยิ่งยศสูงๆ ดวย เชน เปนสมเด็จๆ นั่นละกิเลสตัวใหญมันเหยียบอยู
หัวสมเด็จนั่นนะ เขาใจไหมละ ถาเอาธรรมจับนี้กิเลสมันจะพังลงๆ เหลือแตธรรม
ลวนๆ เปนชั้นสูงยศเทาไรยิ่งเปนที่นากราบไหวบูชา เปนผูมีหิริโอตตัปปะภายในจิตใจ 
แสดงกิริยามารยาทออกมาสวยงามไปหมดเลยๆ นี่ละธรรม ถาธรรมไดติดหัวใจแลว 
ออกมาทางกายวาจาจะสวยงามไปหมด ถากิเลสติดหัวใจขึ้นขี่บนหัวแลวขี้รดหัวลงไป 
ชื่ออะไรก็ตาม ตั้งกันขึ้นสูงขนาดไหน ก็ตั้งเพือ่กเิลสเหยียบหัว ขี้รดหัวเรานั่นแหละ 

มันเปนบาไปกับยศกับลาภนะทุกวันนี้ พระเราก็เปนบา โลกก็รูแลววาเขาเปน
โลก จนกระทั่งจะเลยเถิดหรือเลยเถิด จึงไดเตอืนเสมอ อยาพากันตื่นเปนบากันเกินไป
นะ กิเลสไมสรางความดิบความดีใหผูใดแหละ นอกจากสรางแตความบอบช้ําและ
ทําลายเปนลําดับลําดาเพื่อเอาความดีแกตน ซึง่ความดีก็เปนไฟเผาตนอีกเหมือนกัน 
เร่ืองของกิเลสเปนอยางน้ัน ใหเอาธรรมเขาไปแทรกๆ  

เวลามาบวชเปนพระยิ่งมธีรรมภายในจิตใจ อดก็ตามอิ่มกต็าม เปนก็ตาม ตายก็
ตาม แตการเทิดทูนธรรมนี้ไมลดละ มอบชีวิตจิตใจกราบถวายบูชาทานไปเลย นั่นละผู
บูชาธรรม ผูนี้เปนผูเจริญรุงเรือง อยูไหนสะดวกสบาย ธรรมไปที่ไหนไปเถอะนะ ชุม
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เย็นไปหมดเลยนะถาธรรม ถากิเลสไปไหนกีดขวางไปหมด แมมนุษยดวยกันก็ไมมีใคร
อยากคบคาสมาคม 

กิเลสตัวเห็นแกไดแกเอา เอารัดเอาเปรียบทุกแบบทุกฉบับ เปนชองทางที่กิเลส
จะไดเอาหมด ไมเลือกๆ พุงใหญพุงโตไมมีใครเกินพุงกิเลสละ ดูซิทกุวันนี้เราสลด
สังเวช อยูในทามกลางประเทศไทยและทามกลางวงของรัฐบาลกับประชาชนอยูดวยกนั
นี้ ฟงแลวฟงไมไดเลย เลยหูหนวกตาบอด หนาที่สุดคือพวกผูใหญๆ  เวลานี้ เปน
ผูใหญใหญดวยกิเลสตัณหา ใหญดวยความเห็นแกตัว ใหญดวยการรีดการไถ ใหญดวย
การบาอํานาจบาตรหลวงตางๆ ใหญเพื่อกระทบกระเทือนโลก เหยียบหัวโลกไปโดย
ลําดับ นี่ละกิเลสใหญ เห็นไหมละ 

ถาธรรมใหญ ใหญเทาไรยิ่งนาเคารพบูชา ยกตัวอยางตั้งแตพระพุทธเจาลงมา 
เปนยังไงพระพุทธเจาใหญ เทวบุตรเทวดาอินทรพรหมสามแดนโลกธาตุกราบหมด 
กราบผูใหญดังพระพทุธเจาซึ่งเต็มไปดวยธรรม เปนอยางน้ันละ ใหญดวยธรรมเปน
อยางน้ัน สาวกอรหันตไปที่ไหนเหมือนกัน ใหญไปดวยความชุมเย็นเปนสุข ถากิเลสไป
ไหนใหญดวยความเบง ตัวเทาอึ่งน้ีก็เบง ดังที่เขาเขียนไวอึ่งอางกับวัว ในนิทานอีสป 
เปนนักเรียนเราก็เคยเรียนอึ่งอางกับวัว อึ่งอางตวัเล็กๆ ยกไวเปนนิทาน แตมีอยูใน
ชาดกนะ เวลาไปดูจึงไดเห็น ออ ออกจากชาดกนี้เอง เขียนเปนคติเครื่องเตือนใจ
ออกมาสอนนักเรียน อึ่งอางกับวัว 

อึ่งอางอยูในรู แมมันไปหากิน แลวก็มีวัวตัวหนึ่งมาหากินตามแถวปากรูอึ่งอาง 
ทางนั้นก็ถอยนั้นถอยนี้กลัววัวจะเหยียบหัวมัน วัวเขาก็หากินตามประสาของเขาแลวก็
ผานไป ทีนี้พอแมไปหากินกลับมาแลว แม สัตวตัวใหญๆ อะไรไมทราบมาเหยียบ
เฉียดหนาเฉียดหลัง เกือบเหยียบหนูตาย มันใหญขนาดไหนแมถามลูก โอย ใหญนะ
แม แมกพ็องตัวขึ้น ใหญขนาดนี้ไหม แมอึง่อางกับวัวเอาเทียบกันดู แมแตลูกวัวมันก็
ใหญกวาอึ่งอาง ตัวเทานี้ไหม โอย ใหญกวานี้แม พองขึ้นๆ เทานี้ไหมๆ สุดทายทองอึ่ง
อางแตกตายทิ้งเปลาๆ นี่ละพวกพองตัวแบบอึ่งอางกับวัว วัวคือหลักธรรม 

อยาไปแขงธรรมนะ ธรรมเปนของเลศิเลอ แขงยังไงก็ไมมีความสมหวัง มีแตจม
ลงๆ อยาไปแขง กิเลสแขงธรรม เดีย๋วนี้กิเลสแขงธรรม เห็นกิเลสเปนของดิบของดีไป
หมด เห็นธรรมเปนของชัว่ชาลามก ครึ ลาสมัยไปหมด คนดีกลายเปนคนครึคนลาสมัย 
คนชั่วคนเลวกลายเปนคนดิบคนดี ในสายตาของกิเลสเปนอยางน้ัน เราดูตัวของเราซิ 
เวลานี้หัวใจเราคิดยังไง คิดดีหรือคิดชั่ว ดูตัวเองนี้นะ มันแขงธรรมอยูในหัวใจของเรา 
ดูตรงนี้นะ ใหพยายามแกไขดดัแปลง ถาหันหนาเขาสูธรรมแลวจะชุมเย็น ไปทีไ่หนเย็น
หมด 
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ธรรมไมเคยครึเคยลาสมัย นําโลกใหหลุดพนจากทุกขเปนลําดับๆ ตลอดมา
ตั้งแตกาลไหนๆ จนกระทั่งปจจุบันนี้ ธรรมนี้ยังจะนําโลกไปอกีเพื่อความสุขความเจริญ
ไปอกีมากมาย ในขณะเดียวกันกิเลสเคยนําโลกใหลมจมมามากขนาดไหน โลกไมเคย
เข็ดหลาบอิ่มพอ มันจะนําโลกเพื่อความลมจมตอไปอกี ไมมกีาลสถานที่เวล่ําเวลา
เหมือนกันนั่นแหละ อยูในหัวใจเรานะที่พูดนี่ อยาไปดูทีไ่หน ดูคัมภีรเห็นแตหนังสือ 
เห็นแตใบลาน ถาดูหัวใจเราจะเจอทั้งกิเลสเจอทั้งธรรม แกกันที่ตรงนี้ ความสุขความ
เจริญจะเกิดขึ้นที่นี่ ใหพากันจําเอา ใหพร 

หลังจังหัน 

(กราบเรียนเกี่ยวกับสถานีวิทยุเสียงธรรมทั้งหมดคะ ภาคเหนือ ๑๙ สถานี ภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ ๒๑ สถานี ภาคกลาง ๑๐ สถานี ภาคใต ๑๐ สถานี ภาค
ตะวันออก ๘ สถานี รวมทั้งหมด ๖๘ สถานีเจาคะ) ตั้งขึน้เรื่อยๆ สถานีวิทยุ ขยาย
ออกไปเรื่อยๆ แลวธรรมก็มีหลายประเภทดวย หลายขั้นของธรรม ขั้นเริ่มแรกนี้จะเปน
ขั้นธรรมะที่เทศนสอนพระลวนๆ บนศาลาโดยเฉพาะๆ ขัน้นี้เรียกวาธรรมะขั้นสูงสุด
เลย แกงหมอเล็กหมอจิว๋ๆ ตลอด เทศนอยูบนศาลา เทศนสอนพระลวนๆ มีแตผูมุง
มาปฏิบัติเพื่ออรรถธรรมและมรรคผลนิพพานทั้งน้ันๆ การเทศนก็เทศนเต็มเม็ดเต็ม
หนวยไปเลย ดูเหมือนเปนเวลานานละมั้ง 

ตอจากนั้นกม็ีประชาชนเขามาเกี่ยวของ คอยกระจายออกไปๆ กําลังของธรรมก็
ออนลงๆ เลยกลายเปนแกงหมอใหญไป พอออนลงไปแลวก็เปนแกงหมอใหญ ไดฟง
ทั่วถึงกันหมดตามกําลังของตน แกงหมอเล็กหมอจิ๋วจะฟงเฉพาะผูปฏิบัติมุงอรรถมุง
ธรรมและเพื่อมรรคผลนิพพาน ทานมาฟงอยูทีน่ี่ สําหรับวัดปาบานตาดเรานี้เรียกวา
เปนวัดรับพระทั่วประเทศไทยอยูนี้หมด มานี้หมดทุกภาค มารวมอยูที่นี่ฟงอรรถฟง
ธรรม 

คือเรารับจํากัด เพราะมนัไมไหว เราไดระมัดระวังความเหลวไหล ถามากแลว
เหลวไหล เขมงวดกวดขัน ตอนทีอ่ยูที่นี่สรางวัดทีแรกเรารับพระอยางมาก ๑๘ องค
เทานั้น ไมมากกวานั้น เพราะครูอาจารยทั้งหลายที่พระเณรไปศึกษายังมอียูหลายองคๆ 
องคนั้นแยกไปนั้น องคนั้นแยกไปนี้ก็มี สถานที่อยูที่อบรมมีเยอะ ทีนี้ครูอาจารย
ทั้งหลายมรณภาพไป ลวงไปๆ บรรดาพระที่ตองการการศึกษาอบรมไมมีที่เกาะที่ยึด ก็
หมุนเขามาๆ ที่นี่แหละ ก็เลยกลายเปนเปดไวหมดเลยที่นี่ วาปดก็ไมอยากพูด มันไหล
เขามาเรื่อยๆ  

๒๔๙๘ ตอนปลายป เร่ิมสรางวัดที่นี่นะ ๒๔๙๘ จําพรรษาที่จันทสถานีทดลอง 
อําเภอแหลมสิงห สามแยกพลิ้ว พอจากนั้นแลวกลับมาก็มาเริ่มสรางวัดที่นี่ ๙๘ จํา
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พรรษานั้น พฤศจิกาละมังมาสรางน้ี ๒๔๙๙-๕๐๐ ไดพรรษาที่นี่เร่ือยมา ดูเหมือนได 
๕๐ ปแลวมัง พระที่เขามาศึกษาอบรมก็คอยหนาแนนขึ้นโดยลําดับ ครูบาอาจารยก็
คอยรวงโรยไปๆ พระทัง้หลายไมมีที่เกาะที่ยึดกไ็หลเขามาๆ จนกระทั่งทุกวันนี้ เปน
อยางน้ันนะ ธรรมะในเบื้องตนจึงเปนธรรมะที่เด็ดเผ็ดรอนมากทีเดียว เพราะฉะนั้นผูที่
เปดทางวิทยุเขาจึงเปดเปนเวลาเปนระยะๆ ถาวันๆ หรือกลางวี่กลางวันหรือค่ํายังไมดกึ
นี้เขาก็เปดธรรมทั่วไป พอดกึขึ้นมานี้เขาเปดธรรมขั้นสูงๆ เร่ือยไป ถึงธรรมขั้นนี้ละขั้น
ที่เทศนสอนพระที่ศาลานี้ ดึกเทาไรธรรมขั้นนี้จะขึ้นจะออกทางวิทยุ มนัเปนขั้นๆ ผูมุง
ปฏิบัติธรรมจะชอบฟงธรรมะขั้นดึกๆ แลวก็ขยายออกไป 

ตั้งที่ไหนกต็ัง้เถอะ เราพูดดวยความแนใจตายใจในธรรมทั้งหลายที่เราสอนโลก
มาตลอดนะ แตกอนไมไดสอน สอนก็เวลาพูดใหมันชัดเจน ลงเวทีมาแลวก็ยังไมสอน 
ยังอยูในปาในเขา ลงเวทีฟดกับกิเลส ลงมาแลวพระเณรนี้รุมตลอดรุมเรานะ อยูในปา
ในเขาก็รุมอยูอยางน้ัน จนกระทั่งมาเปนอยางทุกวันนี้ดูเอา เปนอยางงั้นละ ธรรมที่
เทศนนี้จึงหมุนเขามาสูตัว ดังที่เคยพดูวาธรรมเกิดๆ ธรรมเกิดกิเลสเกิดมนัไปเปนคูกัน 
ธรรมก็ตอสูกับกิเลส กิเลสก็ตอสูกบัธรรม จึงเรียกวาธรรมเกิดกเิลสเกิดบนหัวใจของ
นักปฏิบัติเราดวยจิตตภาวนา พิจารณากันในนั้นธรรมก็เกิดละที่นี่  ธรรมเกิดฆากิเลส 
กิเลสเกิดฆาธรรม ซัดกนัไปซัดกันมาอยูนั้น สุดทายธรรมมีความแกกลาสามารถเขาไป
แลวมีแตธรรมเกิดมากกวากิเลสเกิด เร่ือยๆ ไปเลย 

นี่ละสดๆ รอนๆ ธรรมพระพุทธเจาที่ทานสอนไวเกี่ยวกับเรื่องภาวนาสําคัญมาก
นะ เราดูบนหัวใจเราตามแนวทางที่ทานสอนไวนั้นจะไมผิดเลยทีเดียว วาธรรมเกิดก็
เกิดที่นั่นละ เราเรียนปริยัติตามตาํรับตํารานั้นเรียนเพื่อภาคจดจํา เปนแบบแปลน
แผนผัง เพื่อนําการศึกษาเลาเรียนที่จําไดนั้นมาปฏิบัติ กางแปลนคือปริยัติออก เหมือน
เรากางแปลนบานแปลนเรือนออก จะเอาขนาดไหนๆ ปลูกสรางตามแปลนนั้นๆ ก็
สําเร็จเปนรูปเปนรางเปนตึกรามบานชองขึ้นมา ตามความมุงหมายของผูนําแปลนมา
สรางบานหลังนั้นๆ 

ปริยัติทานแสดงไวหลายแงหลายกระทง ธรรมะหลายขั้นหลายภูมิ เราก็ปฏิบัติ
ตามนั้นๆ เร่ือยๆ ผลที่ปรากฏขึ้นมา นั่นละเหมือนเขาปลูกบาน นํามาปฏิบัติคือเขา
ปลูกบานเรามาปฏิบัติธรรม ผลปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆ ภายในจิตใจ เหมือนเขาปลูกบาน 
เร่ิมแตขุดดนิวางรากวางฐาน เทคานอะไรนี้ขึ้นอยางน้ีเร่ือยๆ ภาคปฏิบัติก็เหมือนกัน 
จิตใจยังไมสงบพยายามทําใหมีความสงบรมเย็นดวยธรรม ดังที่สอนใหภาวนามีคํา
บริกรรมกํากับใจ ไมเชนนั้นใจเถลไถลกิเลสเอาไปถลุงหมด จึงตองมีคําบริกรรมกํากับ
รักษาจิตไวไมใหเถลไถลไปตามกิเลส 
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นําคําบริกรรมมา มีสติควบคุมคําบริกรรมจิตสงบไดตั้งได สงบๆ แลวเย็น จิต
แนนหนามั่นคงเขาเรียกสมาธิ จิตสงบเปนครั้งเปนคราวทานเรียกวาสมถะ คือความ
สงบใจ พอสงบหลายครั้งหลายหนก็เปนการสรางฐานแหงความมั่นคงของใจขึ้นมา 
ทานเรียกวาสมาธิ นั่น เปนขึ้นกับใจของผูปฏิบัติ ทีนี้เวลาสมาธิแนนหนามั่นคงแลวควร
แกการดําเนินทางดานปญญา พิจารณาแยกธาตุแยกขันธ แยกเขาแยกเรา ภูเขาภูเราทั่ว
แดนโลกธาตุ ลงในกฎ อนิจฺจํ ทุกขํ อนตฺตา อสุภะอสุภัง จนกระทั่งรอบคอบแลวปลอย
วาง ปลอยวางโดยสิ้นเชิง นี่ละแปลนทานบอกไวอยางน้ี เราพิจารณาอยางน้ันมันก็รู
อยางน้ันเห็นอยางน้ันปลอยวางอยางน้ันๆ เร่ือยมา จนกระทั่งปลอยโดยสิ้นเชิง 

ดังที่เคยพูด มีใครพูด ก็มีแตหลวงตาบัวองคเดียวนี้พูด ปฏบิัติกรรมฐานตั้งแต
วันบวชมา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ อุปชฌายมอบใหแลวมาปฏิบัติเปนสมถกรรม
ฐาน คืออาศัยกรรมฐาน ๕ หรืออาการ ๓๒ นี้จะเปนอันใดก็ไดนํามาบริกรรมเพื่อจิต
สงบ พอจิตสงบเปนปากเปนทางเขาไปสูสมาธิแลวกรรมฐานทั้ง ๕ หรืออาการ ๓๒ เลย
กลายเปนหินลับปญญาไป พิจารณาอันนี้ละที่นี่เปนปญญาขึน้มาๆ กรรมฐานนี้เปน
สถานที่ตั้งแหงงานเพื่อถอดถอนกิเลสแปลออกแลว เวลาจิตยังไมสงบเอากรรมฐานนี้
เปนเครื่องอบรมจิตใหสงบ พอจิตสงบแลวเอากรรมฐานนี้แหละเปนหินลับปญญา 
พิจารณาสิ่งเหลานี้คลี่คลายออกไป กระจายออกไปดวยปญญาๆ ทะลุไปเลย จนกระทั่ง
หมด 

นี่เราพูดยอๆ นะ ตั้งแตกรรมฐาน ๕ ฟาดอาการ ๓๒ หมด รูปธรรมนามธรรม
เปนฐานที่ตั้งแหงงานของผูถอดถอนกเิลสทั้งน้ันๆ ผานไปๆ ถอนไปผานไป สุดทาย
หมดสมมุติไมมีอะไรเหลือภายในจิตใจเลย นี่เรียกวากาวเดินกรรมฐานสุดทางแลวที่นี ่
จะเรียกวาพระอรหันตทานไมมีกรรมฐานก็ไดไมผดิ เพราะผานหมดแลวเหลานี้เปน
ทางเดิน เมื่อถึงที่สุดนั้นแลวจะไปแบกบันไดแบกหนทางอยูยังไงคนเรา  ทางเปนทาง
บานเปนบานเรือนเปนเรือนบันไดเปนบันได มันคนละวรรคละตอน 

นี้จิตกาวเดินตามกรรมฐานที่ทานสอนไวเฉพาะอยางยิ่งกรรมฐาน ๕ เกสา โลมา 
นขา ทันตา ตโจ เปนตน พิจารณาตามนี้ๆ กระจางแจงเขาไปดวยปญญาๆ เร่ือย 
จนกระทั่งพอตัวหมด เร่ืองรูปกายหายหวงปลอยวางตามเปนจริง นามธรรมความคิด
ความปรุงภายในจติใจซึ่งเปนสวนละเอียดยิ่งกวาน้ี นั้นก็เปนกรรมฐานประเภทละเอียด 
เปนกรรมฐานประเภทหนึ่งเหมือนกนั กาวเดินพิจารณาสิ่งเหลานี้รอบคอบขอบชิด
ปลอยไปๆ จนกระทั่งเขาถึงตัวกษตัริยวัฏจิตคืออวิชชา 

เขาถึงนั้นแลวปลอยตัวนั้นวางตัวนั้น ทําลายตัวนั้นออกจากใจโดยสิ้นเชิงแลว
หมด สมมุตทิั้งมวลไมมี จิตพนแลวจากสมมุติทัง้มวล หรือวาทางกาวเดินคือกรรมฐาน
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ก็ผานไปหมดเรียบรอยแลว จะวาทานผูส้ินกิเลสแลวทานไมมีกรรมฐานจะผิดที่ตรงไหน 
เพราะเหลานี้เปนทางเดินทั้งนั้น ผานไปหมดแลวไมมีกรรมฐาน กรรมฐานก็เปนสมมุติ 
จิตเปนวิมุตติแลวจะมากอดสมมตุิอยูยังไง นั่นมันก็รูเอง ทีนี้ธรรมที่เรามาสั่งสอนพี่นอง
ทั้งหลายเปนธรรมที่ตายใจทุกอยาง ตายใจทุกขั้นทุกภูมขิองธรรมไมสงสัย ตั้งแต
เร่ิมแรกสอน สอนประชาชนมา 

ตั้งแตกอนเราไมสอนใคร ความรูมากนอยเกิดขึ้น ที่วาธรรมเกิดๆ เกิดขึน้ในใจ
ของเรา แกกิเลสภายในใจของเราเปนลําดับลําดาไมนําไปแกใคร เพราะเวลาออก
ปฏิบัติเราไมเคยสอนใคร ไมสอนเลย ออกปฏิบัตไิปปฏิบัติกไ็ปองคเดียวๆ ตลอด พอ
แมครูจารยมั่นก็สงเสริมดวย ถาพูดถึงเร่ืองไปองคเดียวนี้ทานขึ้นทันทีนะ อยางเด็ด
เดี่ยวเฉียบขาดเลย จะไปทางไหนๆ ทานถาม 

เพราะกอนที่จะกราบลาทานไปเที่ยวนี้ โอย ตองไดใชความระมัดระวัง ความ
เคารพทุกอยางกวาจะพูดออกมาไดในคําที่จะลาไปเที่ยวนะ ตองถามหาการหางานหา
อะไรในวัดในวา เพราะเราก็เปนผูรับผิดชอบอยูอยางลึกลับนั้นแหละในนั้นดูแลพระ
เณร ตลอดหนาที่การงานภายในวัดที่ควรจะปฏิบัติอยางไร เราตองเปนหัวหนาอยูโดยดี  
ทีนี้พอโอกาสอันดีเราควรที่จะออกหาที่วิเวกสงัด บําเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อประโยชนของ
ตนก็อยากจะไป กก็ราบเรียนทานถึงการถึงงาน พอทานวา เออ กไ็มมีอะไรแหละ 
เพราะทานรูแลวพอวามีการมีงานอะไรๆ บางน่ีทานทราบแลวนะวาเราจะไป 

ทานก็เปดโอกาสให ก็ไมมีอะไรแหละ ก็มันไมมีจริงๆ ธรรมดาในวัดนั้นไมมี 
แตการดูแลพระเณรก็เปนงานอันหนึ่ง นั่นละงานใหญอยูตรงนั้น ทานวาไมมีอะไร ถาไม
มีอะไรก็เปนโอกาสที่พอเหมาะ ก็อยากจะกราบลาพอแมครูจารยไปเที่ยวประกอบความ
พากเพียรสักระยะ นั่นฟงซิบอกวาไปสักระยะ แลวพอแมครูจารยจะมีการงานอะไรบาง 
เพียงเทานี้ทานนิ่งแลวนะ เราจะไปตอคําพูดอีกไมได ตองไดใชความพินิจพิจารณา พอ
กราบเรียนทาน ทานรับทราบทุกอยางแลวเราก็ปลอยเลย คอยฟงคําทาน มีโอกาสอนัดี
งามเมื่อไรทานจะพูดออกมา ถาทานนิ่งเราจะพูดตอไปอีกไมได 

เชนลาไปเที่ยวนี้ เราลาอีกไมไดสําหรับเราเองนะเพราะความเคารพ จะพูดอะไร
ก็ทานทราบเรียบรอยแลว จนถึงโอกาสอันดีทานจะขึ้นเอง พอโอกาสอันดี เออ ที่ทาน
มหาอยากจะไปเที่ยวก็ไปได ทานออกเองนะนั่น ทานมหาอยากจะไปเทีย่วภาวนาก็ไป
ได แลวจะไปทางไหนละทานถาม คราวนี้วาจะไปทางนั้น ตองกราบเรียนทานไวหมดจะ
ไปทางไหนๆ คราวนี้คิดวาจะไปทางโนน เออ ทางนั้นดีนะ แนะ คือทานเที่ยวไป
หมดแลว 
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ตอนที่รุนแรงก็คือวาจะไปกี่องค พอเราวาจะไปองคเดียว ทานขึ้นผึงเลย เออ 
ทานมหาไปองคเดียว ใครจะไปยุงทานมหาไมไดนะ ใหทานไปองคเดียว สายมือไปนี้ 
พระเณรนั่งอยูนี้ ทานมหาไปองคเดยีว เด็ดมากอันนี้ ใครอยาไปยุงทานนะ นั่นละเวลา
ออกปฏิบัติกป็ฏิบัติเพื่อเรา ไมเคยสั่งสอนใครเลย ไปอยูที่ไหนที่จะแนะนําส่ังสอนคนไม
มี สอนเจาของโดยลําดับลําดา จนกระทั่งสติปญญาเกรียงไกรถึงขั้นสติปญญาอัตโนมตัิ
ก็ตาม สอนเจาของทั้งนั้น ความรูความฉลาดมีมากเพียงไรที่เกิดขึ้นจากใจ นําไปสอนใจ
ชําระใจ กิเลสอยูกับใจ ใหขาดกระเด็นออกไปๆ จนกระทั่งถงึมหาสติมหาปญญา ฟาด
กิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดโดยสิ้นเชิง หายสงสัย ก็รูประจักษใจดวย สนฺทิฏฐิโก ไมตอง
ไปถามใคร ศาสดาองคเอกอยูที่ สนฺทิฏฐิโก นี้แลว 

จากน้ันเรื่องที่เกี่ยวของกบัหมูเพื่อนก็รออยูแลวนี่ ไปที่ไหนรุมตามๆ หลบซอน
หมูเพื่อนไปในที่ตางๆ นี้มันจะเปนจะตาย มันก็ตองไดรับกัน อบรมสอนอยูในปาในเขา 
จากน้ันขยายออกมาก็เกี่ยวกับโยมแมบวช นั่นเรื่องราวมัน ไดตั้งสํานักใหญสํานักมหา
กังวลมหาวุนวายขึ้นในวัดปาบานตาด เลยเปนสถานกังวลวุนวายไป ไมใชสถานอบรม
ธรรม เราเขียนที่หนาวัดนั้นเราเขียนไวโกๆ อยางงั้นละ ใครไดอานไหม “ที่นี่เปนวัด 
เปนสถานที่ภาวนาเพื่อความสงบใจ ไมมีกิจจําเปนไมควรมาเที่ยวเพนพาน” ความจริง
ในวัดนี้มันตัวเพนพานตัวยุงเหยิงอยูแลว ประกาศโกๆ ไวอยางน้ันละเขาใจไหมละ เลย
ยุงไปใหญอยางน้ีละ 

การสอนพระก็สอนอยางเด็ดเผ็ดรอนตลอดมา สอนไมสงสัยในธรรมทั้งหลาย 
ตั้งแตเร่ิมออกมาสอนบรรดาพระเจาพระสงฆประชาชน หายสงสัยหมดแลว เราก็สอน
ตามขั้นตามภูมิของผูที่จะรับการศึกษาไดมากนอยเพียงไร สอนตามนั้นๆ เร่ือยมา โดย
ไมมีความสงสัยในแงธรรมที่นํามาเทศน จะเปนแงใดภูมใิดก็ตามหายสงสัยเรื่อยมา 
จนกระทั่งทกุวันนี้หายสงสัยมาตลอด เพราะฉะนั้นวิทยุจะออกทางไหนๆ ออกเถอะวา
งั้นเลย เราไมมีสงสัยแลวในธรรมทั้งหลาย เปนธรรมที่รับรองยืนยันจากใจที่บริสุทธิ์สุด
สวนนี้แลวรอยเปอรเซ็นต 

ใครจะตองการความดีงามเปนสิริมงคลแกตน เอาไปเถิดฟงเถิดฟงเสียงอรรถ
เสียงธรรม ธรรมนี้ไมผิดไมพลาดบอกตรงๆ เลย ใครตั้งวิทยุที่ไหนเราจึงพอใจๆ อยาก
ใหเสียงธรรมเขาสูใจ ถาธรรมเขาสูใจใจจะคอยสงบรมเย็นเปนลําดับลําดา ไมไดเหมือน
กิเลสที่อยูในใจ ไมเพียงเขาสูใจมันอยูในใจ ตีพิษออกมานี้เปนฟนเปนไฟเผาไหมกันได
หมดทั่วโลกดินแดน ถาธรรมนี้กระจายออกไปไหนสงบรมเย็นไปหมด ตางกันมากนะ 

คําวาธรรมๆ ผูไมเคยบําเพ็ญเขาจะเชื่อไดยงัไงวาธรรมเปนยังไง เขาก็เชือ่ตั้งแต
กิเลสที่มันเผาหัวอกเขาอยูตลอดเวลา ทั้งเขาทั้งเราเหมือนกันหมด พูดเรือ่งกิเลสถาวา
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ชื่อกิเลสเขาก็ไมรู ธรรมชาตินั้นเขารูดวยกันทุกคน มันเผาโลกอยูดวยธรรมชาติของมนั
เอง เร่ืองธรรมเขาก็ไมรู พอเราปฏิบัติมันก็รู ธรรมกับกิเลสอยูที่หัวใจดวงเดียวกัน เอา
มาแกกิเลสอยูในหัวใจออก ใจก็เปนธรรมขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งเปนธรรมขึ้นมาลวนๆ 
บริสุทธิ์ นั่นทานวาแกกิเลสหมดแลวใจเปนธรรม บรมสุขอยูที่ใจเปนธรรมลวนๆ 
บริสุทธิ์แลวนั้นแล กิเลสเปนตัวใหความทุกขความทรมานแกสัตวโลก ใหพากันไปตัง้ใจ
ปฏิบัติเอานะ วันนี้ก็พูดเพียงเทานี้ละ เพราะทุกวันพูดมาทุกวัน เมื่อเชากอนจังหันก็พดู
แลวนี่นะ ฉันจังหันแลวก็พูดอีกๆ ทัง้หวานทั้งคาวทั้งอะไรกินไมหยุดไมถอย เอาละพอ 

ธรรมไมคอยเขาใจงายๆ นะ ไดปฏิบัติเสียกอนมันถึงรู พอธรรมสัมผัสใจนี้ 
เพราะใจอบรมธรรม มีจิตตภาวนาเปนสําคญั พอธรรมเขาสูใจดวยความสงบแลว ใจจะ
คอยขยายตัวออกมาเปนของมีคุณคาๆ ตัวของเรา จากคุณคาเปนของแปลกประหลาด
อัศจรรยขึ้นมาเรื่อยๆ ตอไปมันครอบหมดเลย ไมมอีะไรเลิศเลอยิ่งกวาใจ นั่น ลงนั้น
นะ แลวแยกปบไปอกี ถาหากกิเลสครองใจแลวไมมีอะไรเลวรายยิ่งกวาใจ นั่น ถาธรรม
เขาครอบปบไมมีอะไรที่เลิศเลอยิ่งกวาใจ เพราะฉะนั้นจึงใหชําระใจ 

(วันนี้ทองได ๑ บาท ๘๖ สตางคครับผม) ไดเทาไรเราก็พอใจ เพราะทองนี้ก็
บอกกันทราบทั่วถึงกันหมดแลววา ทองนี้เปนประเภทซึมซาบคือน้ําไหลซึม ไดเทาไรเรา
พอใจทั้งนั้น เวลาขูเข็ญก็ขูเข็ญ เวลาตีกระเปาก็ตี ฉีกกระเปาก็ฉีก เวลานี้ไมใชเวลา
เชนนั้น เปนเวลาน้ําไหลซึม ไดมาเทาไรก็คอยไหลซึมเราจึงไมวา เขาบอกวาวันนี้ไมมี
ทองไมไดทอง ไมไดกไ็มเอา ขึ้นเลย ความจริงอยากไดจะตายไป ทําทาแข็งใสเขาไมได 
บอกวาไมมี ไมมีกไ็มเอา ถามีมาความับ มีมาความับ เราก็เอามาไวสําหรับประดับชาติ
ของเรา 

เราคิดไวหมดทุกแงทุกมมุนะ ไมใชทีท่ําเหลานี้ไมคิด คิดเต็มหัวอก กอนที่จะนํา
พี่นองทัง้หลายนี้เรียกวาคิดเต็มหัวอกตลอดมา เมื่อคิดแลวสมควรจะออกชองไหนกวาง
แคบขนาดไหนจะพาออกๆ เราไมไปปรึกษาใครละ เราจะพิจารณานี้ หรือจะวาปรึกษา
ก็ปรึกษาใจนี้เลย พิจารณาสมควรยังไงกก็าวเดินๆ เร่ือยๆ ไป ถึงขีดที่จะหยุดแลวก็
ประกาศวาหยุด วันที่ ๑๒ ตามเดิม ทีนี้มันก็เปนอยูในจิตอีกละ ทองคาํเราก็ไปดูเอง 
ทองคํานี้คือหัวใจชาติไทยเราทั้งชาติ ความแนนหนามั่นคงความตายใจจะอยูที่นั่นหมด 
ทองคําถงึจะไดเปนกอบเปนกําก็ตาม แตก็ยังรูสึกวาบกพรองอยูมาก เพราะฉะนั้นจึง
เปดทางวาใหเปนทองประเภทน้ําไหลซึม คอยไหลซึมเขาไป 

เอาเปนกอบเปนกําก็เอามาแลวใชไหม ทีนี้เอาประเภทน้ําไหลซึม เดี๋ยวนี้ไหลซึม
นะ เพื่อชาติไทยของเราจะแนนหนามั่นคง ถามีทองคําเปนสมบัติสําคัญอยูภายในคลัง
หลวงของเราแลวหัวใจของชาติอยูนัน้หมด แนนหนามั่นคง เราคิดเห็นอยางน้ี เราจึงได
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อุตสาหพยายามพาพี่นองทั้งหลายตะเกียกตะกาย จะวารบกวนก็แลวแตจะพิจารณา
เถอะ รบกวนก็รบกวนเพื่อพี่นองทัง้หลายเอง ไมไดเพื่อเรานะ ใหพาเขาใจตามนี้ ทีนี้จะ
ใหพร 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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