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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

ไมมีครูมีอาจารยสอนผลไดนอย 
กอนจังหัน 

ดูพระนั่นเห็นไหม พระองคนี้ผาปะชุนดูซิ นี่ละองคศาสดาองคศาสนาไมเปนบา
ฟุงเฟอเหอเหิมลืมเนื้อลืมตัว ทิ้งๆ ขวางๆ ไมจับเปนจุดเปนชิ้นเปนอัน ดูเอานั่น พูด
ออกจากตํารามา ศาสดาองคเอกเลิศเลอ เครื่องใชไมสอยทานไมฟุงเฟอเหอเหิม ไมได
เหมือนกับพวกบาเรา บาลูกศิษยหลวงตาบัวนี่พิลึก ฟุงเฟอเหอเหิม ไดมาใชวันหนึ่ง
สองวันทิ้งขวางๆ ควาหาใหมๆ มันไมเปนทุกขไดยังไง อะไรที่ใชมาแลวใชไปเรื่อยๆ ไม
ยุงก็ไมเปนทกุขมากละซ ินี่อะไรมาความับๆ ใชวันหนึ่งสองวันทิ้งปวะๆ ไปเลยๆ พวก
กินไมอิม่ไมพอคือความหิวไมหยุด ความหิวคือความทุกข มนัดีดมันดิ้นตลอดเวลา 

ชี้ใหดูนั่นพระ นี่ละครั้งพทุธกาลพุทธศาสนาสอนใหคนยินดีตามมีตามเกิด หรือ
ความมักนอย ทุกขจะนอยลงทุกอยางๆ มหิจฺฉตา คือความมักมาก อะไรมากทั้งน้ัน 
กองทุกขก็ทวมหัวมัน อยางเศรษฐีในเมืองไทยเรานี้เขาร่ําลือละ เศรษฐีพวกนี้เปน
เศรษฐีที่จนความสุขที่สุด มีแตความทุกขทวมทนบนหัวใจเศรษฐีสมัยปจจุบันนี้ เพราะ
เศรษฐีดวยอํานาจของกิเลส ไมมีความสุข ถาเศรษฐีดวยอํานาจของธรรมๆ ครอบอยูๆ 
แลวเปนสุขทั้งนั้น 

เปนคนมีคนจนขอใหมีธรรม ถาไมมีธรรมอยาเอาอะไรมาวัด อยาเอาอะไรมา
อวด กิเลสมาอวดธรรมอวดเทาไรแหลก กิเลสมันเหมือนมูตรเหมือนคูถ ธรรมเหมือน
ทองคําทัง้แทง เลิศเลอมาแตกาลไหนสมัยใด บรรเทาทุกขใหสัตวโลกมีแตธรรมทั้งนั้น 
เพิ่มความทุกขใหสัตวโลกมีแตเร่ืองกเิลส ไดไมพอๆ อะไรๆ ไมพอๆ จึงใหดูเอานี่จีวร
ของพระนั่นนะ ทานใชยังไง นี่ครั้งพทุธกาลมา ทุกวันนี้ฟุงเฟอเหอเหิม ทราบขาววาจะ
ส่ังผาอะไรจากเมืองนอกเมืองนามาตัดเปนจีวร มันสั่งมาหาพอหาแมมันอะไรพระ
หัวโลนๆ เรานี่ เราอยากวาอยางน้ันนะ เพราะเราก็หัวโลนเหมือนกัน 

คัมภีรวินัยมีเหมือนกัน อานเหมือนกัน มันเปนบาอะไรพระหัวโลนเหลานี้นะ ได
ทราบแววๆ เราก็พูดแววๆ เหมือนกนั วาจะไปสั่งผาอะไรดีๆ มาจากเมืองนอกเมอืงนา 
เมืองไทยเราก็ไมใชเมอืงในตุมในไหใชไหม แลวมันเปนบามันเสือกหาอะไร พระกําลัง
จะเปนบานะเวลาน้ี ฟุงเฟอเหอเหิมไมมีอะไรเกินพระเรา แลวจะเอาอะไรไปสอนโลกละ 
เจาของหาแบบฉบับไมไดเอาอะไรไปสอนโลก พระพุทธเจาสอนโลก ทกุอยางเปนแบบ
ฉบับ วัตถุภายนอกเครื่องใชไมสอยเปนแบบฉบับที่ดีงาม มกันอยสันโดษ ไมมกัใหญใฝ
สูง 
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พูดถงึเร่ืองธรรมกระจายทั่วโลก ไมมอีะไรจะเลิศเลอยิ่งกวาศาสดาองคเอก นั่น
ละบรมสุขอยูกับพระพุทธเจา ความมักนอยสันโดษ การใชการสอยการอยูการกินไมมี
ใครเกินพระพุทธเจา เปนผูรูจักประมาณทุกอยาง ทรงบรมสุขไว พวกเรามีแตดีดแตดิน้
ใหไดสมใจๆ มันไมไดสมใจเรื่องของกิเลส อยาเขาใจวากิเลสจะใหใครสมใจเลย มีแต
จมๆ ทั้งน้ัน โลกอันนี้ทีต่ิดหนี้ติดสินกันพะรุงพะรัง เพราะความดีดความดิ้น อยากมั่ง
อยากมีอยากดีอยากเดน เจาของไมมีไปควาเอา ไปยืมเงินคนนั้นยืมเงินคนนี้เพื่อจะมา
ตั้งเปนตนทนุ ครั้นมาเปนตนทุน ดอกเหยียบเขาไปแลว ตนทุนก็เปนยักษเปนผีตัวหนึ่ง 
ดอกบริษัทบริวารก็กินตับคนฟุงเฟอเหอเหิมนั้น ระโยงระยาง 

ใครหาความสุขไดในโลกอันนี้ อยาเอามาอวดธรรมนะ ไปทีไ่หนติดหนี้ติดสิน
พะรุงพะรังเอาแตเครื่องมาประดับรานเฉยๆ ความทุกขเต็มหัวใจมันทุกคนๆ เพราะ
ไมไดมองดูธรรม มองตามกิเลสมันมีแตความลมจมทั้งน้ัน ใครอยาเอาเรื่องของกิเลส
มูตรๆ คูถๆ อวดดีอวดเดนมาอวดธรรมนะ จมทั้งน้ันพวกนั้น ถาธรรมแลวอยูพอดิบ
พอดไีมตื่นไมเตนกับอะไร มีอะไรมาใชสอยตามความสะดวกสบาย ทําจิตใจใหสงบ
รมเย็นเพราะใจเปนตัวยุงที่สุด ในโลกอันนี้ไมมอีะไรเกินใจ ยุงที่สุด ชาํระส่ิงที่ยุงทีสุ่ด
นั้นออกแลว ไมมีอะไรที่จะเปนบรมสุข ความสุขสุดยอดอยูที่หัวใจที่ชําระไดแลวดวย
อรรถดวยธรรม พากันจําเอานะทุกคนๆ  

มันไดเร่ืองไดราวอะไร เดี๋ยวนี้กําลังกิเลสเหยียบหัวชาวพุทธเรา ไปที่ไหนมธีรรม
ที่ไหน ไมมีเราอยากพูดตรงๆ อยางนี้ พอมองดปูบสะดุดตา ฟงแลวสะดุดหู มีแตส่ิงที่
เปนขาศึกตอธรรมและตอตัวเองนัน้แหละเต็มบานเต็มเมือง แลวหาความสุขมาจาก
ไหนไมมี ใครอยาอวดเกงกวาธรรมนะ เวลานี้กิเลสมันกําลังเบง ความทุกขเบงไปตามๆ 
กันมันดูหรือเปลาก็ไมรูนะ หรือดูแตความฟุงเฟอเหอเหิม เบง อยากดอียากร่ําอยาก
รวย อยากมีชื่อเสียงกิตตศิัพทกติติคณุ กิตติคุณพอแมมันอะไรก็ไมทราบ กิเลสพาใคร
สรางกิตติคุณ นอกจากธรรมเทานั้น มันอุตริมาพูดหาอะไร อยามาอวดธรรมของ
พระพุทธเจานะ 

มันนาทุเรศจริงๆ นะทุกวันนี้ มองไปที่ไหนๆ จนจะดูไมได ยิ่งอยูในวัดนี่แลวยิ่ง
เห็นเรื่องราวคนที่เขามาเกี่ยวของกับวัด วัดปาบานตาดนี่ วัดนี้ไมตองการอะไรใหญยิ่ง
กวาธรรม อยาเอาอะไรมาใหญกวา อยาเอายศถาบรรดาศักดิ์ สมบัติเงินทองขาวของมา
ใหญกวาธรรมไมไดสําหรับวัดนี้ ขัดตอธรรมไลทนัทีเลย หลวงตาบัวไมเห็นแกส่ิงใดยิ่ง
กวาธรรม ธรรมนี่เลิศเลอที่สุด เพราะฉะนั้นจึงไดไลพวกเถลไถลพวกไมมีหลักมีเกณฑ 
มาซุมๆ ซามๆ มาวัดมาวานี่ อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ด ี มาแบบเรๆ รอนๆ แบบไมมีหลักมี
เกณฑ 
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ครั้นมาผูมีหลักเกณฑทานมีอยู ผูมีธรรมทานมีอยู ทานดูอยูนี่นะ ไอเรามันเปน
ยังไง มันบาทั้งเปน ไปทีไ่หนเซอๆ ซาๆ แลวโออาเสียดวยนะ ไอบาพวกนีพ้วกบาโออา
เสียดวย บาหาที่ยึดที่เกาะไมได ใจไมมีหลักเลย สําคัญที่ชาวพุทธเราใจไมมีหลัก ดีดดิ้น
กับส่ิงนั้นสิ่งนี้ๆ ซึ่งเปนสิ่งที่จะพงัตลอดเวลา แลวหาความสุขมาจากไหน บังคับจิตที่มัน
ดิ้นอยูนั้นใหเขาสูความสงบของธรรมซิจะสบายไปหมด ทุกส่ิงทุกอยางไมมีอะไรเกิน
ธรรมภายในจิตใจ ขอใหธรรมเขาสูจิตใจเถิดจะสงบเย็นๆ ไปโดยลําดับลําดา ถาไมมี
ธรรม เอา ใครเกงขนาดไหนเกงไป อยาอวดดีเหยียบหัวพระพุทธเจา เทากับเหยียบหัว
ตนเองใหจมนั่นเอง พากนัจําเอานะ 

ไดเห็นจีวรของพระทานครองนาดู นี่ละแบบฉบับของพระพทุธเจา อปปฺจฺฉตา 
ความมักนอยไดอะไรมามากนอย สันโดษ มากกวานั้นก็ใชตามมีตามเกดิ ไมดดีไมดิ้น
ในสิ่งไมมี ทานเรียกวาสัลเลขธรรม เครื่องขัดเกลากิเลส อปฺปจฺฉตา ความมักนอย 
สันโดษ ความยินดีตามมีตามเกิด วิริยะ ประกอบความพากความเพียร อสังสัคคณิกา 
ไมคลุกคลีตโีมงกับผูใด ใกลชิดติดพนักับธรรมตลอด นั่นทานเรียกวาสัลเลขธรรม ๑๐ 
ประการ เราเอามาพูดเพียงยอๆ เทานี้ละ 

อยางพระปณุณมันตานีบุตร ไดถูกยกเปนธรรมกถกึเอก เอตทัคคะทางธรรม
กถึกเอก นกัเทศนชั้นเอกคือพระปุณณมันตานีบุตร เปนนักเทศนนะนี่ ทานเทศนสัล
เลขธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสรํ่าลือไมมีใครเกิน จึงไดรับเอตทัคคะเปนธรรมกถึกเอก 
พวกเรามันเอกตาขางเดยีว เขาใจไหมเอกตาขางเดียว มันมีตาขางเดียว พอตานี้บอด
เสร็จเลยๆ พวกเรามีแตพวกเอกตาขางเดียว ไมใชเอกไมมีใครเสมอนะ เอกคอืหนึ่งไม
มีสองไมมีใครเสมอ พวกเรามันพวกเอกตาขางเดียว คอยแตจะบอดอกีขางหนึ่ง ถา
บอดอีกแลวเสร็จ เปนยังไงลูกศษิยหลวงตาบัว มันเอกตาขางเดียวหรือเอกชั้นเอก 
พิจารณาซิ เราไมอยากพดูมากมันจะมากระเทือนอาจารยผูสอนนี่ละ เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

ที่ใหพากันดจูีวรของพระที่ปะๆ ชุนๆ นั้น นั่นละครั้งพุทธกาลทานไดผาบังสุกุล
ที่เขาทิ้งไวที่ไหนๆ หรือไปทอดในปาชา หรือทิ้งอยูที่ไหน ทานเก็บมาปะติดปะตอทํา
เปนสบงจีวร เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจึงทรงอนุญาต ถาเปนผาบังสุกุล เปนจีวรก็ดี 
สังฆาฯ ก็ดี ถาเปนผาบังสุกุลมานี่จะปะรอยชั้นพระองคกท็รงอนุญาต ที่ปะแลวปะ ชนุ
แลวชุน รอยชั้นก็ทรงอนญุาต คือทรงผอนผันใหตลอดเลย เพื่อเสริมผูนั้นใหมีน้ําใจทาง
อรรถทางธรรม ใหมีความมักนอยสนัโดษไมดิ้นไปไหน ใหมุงตออรรถธรรมอยางเดียว 
ความหมายวางั้น 
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เพราะฉะนั้นจีวรหรือสบงหรือสังฆาฏิอะไรถาขาดแลวปะ ขาดแลวปะนี้ รอยชั้น
เราตถาคตก็อนุญาต นัน่ฟงซิ คอืใหเปนกําลังใจของผูนั้น ของเลนเมื่อไรพระพุทธเจา
องคศาสดา ความสุขใครจะเลยพระพุทธเจาไมมีในโลกอันนี้ บรมสุขสอนโลกที่เปน
มหันตทุกข การประพฤติปฏิบัติตัวพระองคทรงเปนแบบฉบับทุกอยาง เพื่อใหโลกได
เบาบางลงเรื่องบรรเทาทุกขกันไปโดยลําดับในการวิ่งเตนขวนขวาย ไมใหดีดใหดิ้นจน
เกินเนื้อเกนิตัวดังที่เห็นอยูในเมืองไทยเรา 

เมืองไทยเปนเมืองฟุงเฟอเหอเหิมมากทีเดียว อยาวาแตประชาชน แมแตพระก็
เปนไดไมสงสัย ลืมเนื้อลืมตัว ลืมแบบลืมฉบับอันดีงามทีจ่ะสงเสริมใหสงบสุขเรื่อยๆ 
ไป ลืมไปหมดเวลานี้ เราพูดอยางน้ีไมมีใครพูดดวยทั้งๆ ทีเ่รียนมาดวยกัน เห็นมา
ดวยกันในตํารับตํารา เรียนแลวไมปฏิบัติ พูดออกมามันก็เขาเนื้อตัวเองนั่นซิจึงไมอยาก
พูด นี่เขาไมเขาก็ตาม ธรรมเปนธรรมของพระพทุธเจา เราผิดเราก็ยอมรับวาผิด สอน
ไปตามเรื่องอรรถเรื่องธรรม เราจึงพูดไดเต็มเม็ดเต็มหนวย 

เดี๋ยวนี้ก็เปนบาเหมือนโลกเขาแหละหลวงตาบัว มองไปกุฏินี้จะมองเห็นกฏุิหรือ
จะมองเห็นแตผาเต็มกุฏกิ็ไมรูแหละ แตกอน...พอที่จะพูดบางก็พูดเสียนะ ออกปฏิบตัิ
ทีแรกเราเปนอยางน้ัน ยิ่งไปเห็นพอแมครูจารยมั่นดวยแลว อูย สลดสังเวชเรา เคารพ
กราบสนิทเลย เอาอะไรๆ มาทานไมสนใจ ปะๆ ชนุๆ อยูงั้นละที่ใชอยู เปนอยางน้ันนะ 
ทานไมยุงกบัอะไร ไมใชอดอยากขาดแคลนที่ไหน ไปที่ไหนเขาก็รุมถวายทาน ทานทาน
ไปหมดเลย ทานไมเก็บไมส่ังสม แตของทานเองใชปะๆ ชุนๆ อยางน้ันแหละ เราก็ถึง
ใจ 

ทีนี้ไปเราก็แบบเดียวกัน ออกกรรมฐานไปเหมือนเสือดาว ไปถึงบานสามผง ที่
ไดเอามาพูดนี้คือทานอาจารยบุญมาทานอยูบานสามผง เราไปเที่ยวเราไปคนเดียวๆ 
เวลาจีวรควรจะซักจะฟอกอะไรก็ไปหาสวนรวม ไปซักฟอกจีวร เชนอยางวัดสามผงเขา
มีโรงซักสบงจีวร เราไปคนเดียวเราจะมีโรงที่ไหน แตเวลาจีวรพอซักแลวไมงั้นอีแรง
อีกาจะบินตาม มันนึกวาตายแลว ก็ตองไปซัก ทนีี้เวลาไปซัก ไปพักอยูบานสามผง เอา
จีวรออกซัก ซักหมดเลยเทียวนะ ถึงเวลาซักก็ไปซกัหมด ออกจากนั้นก็ขึ้นเวทีฟดละ 

พอซกัแลวเอาจีวรไปตาก ทานอาจารยบุญมาทานมาเห็นละซิ เห็นจีวรของเรา
ตากอยู ทานเลยประกาศใหพระมาดูทั้งวัดเลยทานอาจารยบุญมา เราไมลืม มาดูซินะๆ 
นี่มหานะ พวกเรามันเปนยังไงกัน ทานใสพระเณรในวัด มันหรูหราฟูฟา นี่ดูเอาๆ มัน
เหมือนเสือดาว คือทั้งปะทั้งชุนเต็มไปหมด ไมวาจีวร ไมวาสบง ไมวาผาอาบน้ําอะไรปะ
ชุนไปตลอดเลย เอาเทานั้นไมยุงกับอะไร ไมใชไมมีนะ ไมเอา เอาเทานั้นใชเทานั้นละ
ไป ทานมาทานเลยประกาศในวัดเลยใหพระเณรมาดู รุมมาดูกันหมดเลย เราก็ไมลืม 
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เราไมไดทําเพื่ออวดนะจะผิดไปที่ไหน ก็ทานมาดูเปนเรื่องของทานตางหาก เราเปน
เร่ืองของเราตางหาก เปนคนละเรื่อง ถาทําเพื่อโออวดอยาทํา ปรับอาบัติ 

ครั้นมาที่นี่แลวอะไรไหลมาเราก็ขี้เกียจยุง ทีนี้ในกุฏิเรานาจะมีจีวรเต็มไป
หมดมั้ง เตม็ไปหมดละในกุฏิ เราก็ขี้เกียจยุง ปลอยตามเรื่องไปเลยเดี๋ยวนี้นะ เปนใหม
ไปเลย แตกอนเหมือนเสือดาวแหละ มาอยูที่นีเ่ปนใหมขึ้นมาแลว เปนใหมก็มูตรคูถ
นั่นแหละเปนใหมขึ้นมา กลายเปนมูตรเปนคูถไปแลวนะ นั่นละทานผูปฏิบัติธรรมทาน
ไมสนใจกับอะไรยิ่งกวาดูใจที่มันตัวดีดดิ้นที่สุด คือหัวใจ หัวใจดีดดิ้นที่สุด 

โลกที่รอนทกุวันนี้รอนเพราะอะไร เพราะหัวใจพาดีดพาดิ้น ถาฟาดหัวใจลงไป
ดวยการพินิจพิจารณาดูใจตนเองแลวเขาสูดานจิตตภาวนา ส่ิงเหลานี้จะคอยสงบลง 
เร่ืองทั้งหลายก็จะไมดีดไมดิ้น เจาของก็สะดวกสบายผาสุกเย็นใจ ไปนั่งที่ไหนเหมือน
โลกไมมี เห็นแตจิตสวางจา นั่นเห็นไหมละ นี่ละตัวนี้มันไมดีดไมดิ้น เขาสูธรรมเปน
ความสงบ นั่งอยูที่ไหนลืมวันลืมคืนไปนะ คอืจติมันไมยุงกบัอะไรเลย แนว เขาสูความ
สงบแนวๆ นี่ละความสุขเกิดที่ใจ 

ไมไดสนใจกบัอะไรวาจะมีอะไร จะไดอะไร จะเสียอะไร ไมสนใจเลย ดูแตอันนี้
ตลอดเวลา ทีนี้เมื่อดูก็คอืการบํารุงรักษาตลอดเวลา จิตใจก็สงางามขึ้นมาๆ ถึงขั้นสมาธิ
นี้โลกเหมือนไมมีนะ เพียงขั้นสมาธิ คือจติเขาไปดิ่งอยูในนั้นแลว อะไรไมมีเลยในโลก
อันนี้ แนวอยูนั้น ติด ตดิสมาธิ ปญญาไมเกิด จนกระทั่งพอแมครูจารยมั่นลากออกจาก
สมาธ ิ สมาธิหมูขึ้นเขียงมันนอนตายอยูนี่ ทานขนาบเอา เถียงทานสูทานไมไดยอมรับ
ทาน ออกทางดานปญญา พอออกทางดานปญญา เอะ ชอบกลๆ ละที่นี่ ก็สมาธิมันพอ
ตัวแลว อิ่มแลวอิ่มอารมณ พาพิจารณาอะไรมันก็พิจารณาตามนั้น พาพิจารณาทางดาน
ปญญามันกพ็ุงๆ ทีนี้เอาใหญละนะนี้ก็ดี ไมไดหลับไดนอน 

ทางดานปญญาไมเหมือนสมาธิ สมาธิอยูที่ไหนแนวสบาย พอทางดานปญญา
ขวนขวายคุยเขี่ยขุดคนฆากิเลสฆาไปเรื่อยๆ เจอไปเรื่อยฟดกันเรื่อย เขาสงคราม
ระหวางกิเลสฟดกันดวยปญญา เอาหัวใจเปนเวที จากน้ันมาก็ไมไดหลับไดนอน คือมนั
ไมยอมนอนมันหมุนของมัน หมุนหนักเขาๆ เปนสติปญญาอัตโนมัติ อยูที่ไหนเปน
ความเพียรตลอด จนกระทั่งจะนอนใหหลับไมหลับ มันทํางานไมหยุด อยูที่ไหนเปน
อยางน้ัน เคยพูดใหฟงแลว นี่กิเลสจะหมอบละ พอถงึขั้นสตปิญญาอัตโนมัติแลวกิเลส
จะหมอบๆ ทางนี้ฟาดเอาๆ 

สติปญญาเปนฝายธรรมมีกําลังแลว กิเลสที่เปนคลื่นใหญขนาดไหนก็ยุบยอบลง
หมดๆ จนกระทั่งถงึบางทีกพ็ูดขึ้นมา แตไมใชสําคัญนะ คือเวลามันฟดกันลงไปจน
กิเลสหมอบเงียบเลยไมมีอะไรเหลือ คนหายังไงก็ไมเจอ เห็นแตความสวางจาภายใน
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จิตใจ กิเลสจะแทรกขึ้นมาเปนเสี้ยนเปนหนามใหเห็นไมมีๆ มันเงียบขนาดนั้นเวลามัน
หมอบ หือ นี่มันไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวเหรอนี่วาเจาของ กิเลสมันไป
ไหนหมดวันนี้นะ ไมเห็นมีกิเลสสักตัวเดียวมันไปไหนหมด ไมใชเปนพระอรหันต
นอยๆ ขึ้นมาแลวเหรอ แตพูดเฉยๆ ไมไดสําคัญวาส้ินแลวนะ พูดตามทีก่ิเลสมันหมอบ 
จากน้ันก็เจออีกๆ ฟดอีกๆ จนกระทั่งผลสุดทายฟาดขาดสะบั้นเลย อรหันตนอย
อรหันตใหญหายหมดเลย เขาใจไหม อรหันตนอยอรหันตใหญไมมีเลย หายเงียบเลย 

ตั้งแตบัดนั้นมามีอันใดทีจ่ะเปนเสี้ยนเปนหนาม ขึ้นชื่อวากิเลสเปนยอดสมมุติ 
จะปรากฏขึ้นในใจไมมีเลย เงียบตั้งแตบัดนั้นจนกระทั่งบัดนี ้ ตั้งแต พ.ศ.๒๔๙๓ หลัง
วัดดอยธรรมเจดีย นี้เปนวันตัดสินกันอยางเด็ดขาดกับกิเลสทั้งหลาย หมดโดยสิ้นเชงิ 
ตั้งแตบัดนั้นไมเคยปรากฏภายในใจเลย ถึงเสียงจะเปนแผดเปนเผาเปนฟนเปนไฟก็
ตาม แตเปนเรื่องของธรรมออกทํางานทั้งน้ันกิเลสไมมี จะแผดเผาขนาดไหน ธรรมดา
คนเราจะตองเปนฟนเปนไฟหัวใจใชไหมละ ทั้งโกรธทั้งแคนทั้งดุทัง้ดาอะไรไปดวยกัน
กับกิเลส อันนี้ไมมี มีแตเร่ืองของธรรมออกพุงๆ พอพูดจบแลวหายเงียบเลย เหมือน
ไมไดดุนะ 

เพราะฉะนั้นคําหนักคําเบาคําดุคําดา กับไมดุไมดาธรรมดาพอๆ กัน พอเสร็จ
แลวดับไปพรอมกันหมด เหมือนกันหมดเลย นี่ละอํานาจแหงการปฏิบัติธรรม เอามา
พูดใหพี่นองทั้งหลายฟงนี้ไดโกหกทานทั้งหลายเหรอ เราปฏิบัติแทบเปนแทบตายถึง
ขั้นสลบไสลก็มี หากไมเคยสลบก็บอกไมสลบ เฉียดมาตลอด เพราะความเพียรนี้มัน
กลาจนขนาดที่พอแมครูจารยมั่นไดร้ังเอาไว เรามันนิสัยผาดโผน ถาทําอะไรแลวรั้ง
เอาไว ออกทางดานปญญาทานก็ร้ังเอาไว เขาทางสมาธินี้ทานก็ลากลงจากเขียง ออก
ทางดานปญญาไมหลับไมนอนทานก็ร้ังเอาไวใหมีเวลาพักผอน ทั้งนอนหลับ ทั้ง
เขาสมาธิสงบใจ อยาปลอยทํางานแตอยางเดียว งานนั่นไดแตเจาของตายเปนนะทานวา
งั้น เวลามันหนักพักเสียกอน พอไดกําลังวังชาแลวพักสมาธิก็ไดพักนอนก็ได ออก
จากน้ันแลวใหออกกาวทํางานทานวา ทานสอนขนาดนั้นนะ 

ทานรั้งเอาไวเพราะวาไมไดนอนก็บอกทานนี่นะ ทีแรกทานบอกวาเขาสมาธิทั้ง
วันทั้งคืนนี้ มันนอนตายอยูนั้นหรือ นั่นทานวา สมาธิมันมีความสุขแคไหน เทากับเนื้อ
ติดฟน เนื้อติดฟนมีความสุขแคไหนนะ ไอความสุขในสมาธิก็แบบนั้นเองทานวางั้น ไล
ออกทางดานปญญา เวลาออกทางดานปญญามัน เอะ ชอบกลๆ จากน้ันก็พุงเลยเชียว 
เพราะสมาธิพอตัวแลวมันรวดเร็วนะ นี่ทานก็ร้ังเอาไว คือมันไมหลับไมนอน ทานรั้ง
เอาไวๆ เรานี้มันนิสัยผาดโผน ทําอะไรจริงจังมาก ขาดสะบั้นไปเลย ทานตองร้ังเอาไว
ตลอด ร้ังตรงไหนถูกตรงนั้นเลย เราจับมาประมวลกราบเลยนะ 
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อุบายวิธีการที่ทานขูเข็ญเราทุกอยางน้ี มีตั้งแตปราบกิเลสที่มันไมรูจักประมาณ 
กิเลสจะเหยียบหัวมัน ทานหาอุบายวิธีการเชนเวลาพักพกัเสียกอน แนะ พักเพือ่จะฆา
กิเลส ไมใชพักเพือ่จะนอนใหกิเลสเหยียบนะ ทานสอนไวทุกแงทุกมุม เวลาถึงกาลมัน
แลว กิเลสขาดสะบั้นลงไปแลว เรียกวาทุกขไมม ี สามแดนโลกธาตุเปนสมมุติทัง้หมด 
แตไมมีภายในใจเลย ใจนี้วางเปลาไปหมดจากสมมุติทัง้มวล นั่นละทานวาบรมสุขอยูที่
นั่น ทานจะสอนใครก็ได พระพุทธเจาสาวกทั้งหลายสอนโลกเปนฟาดินถลม แตใจทาน
ไมไดเปนทกุขนะ เปนบรมสุข สอนโลกที่เปนมหันตทุกข ตางกนันะ 

ควรนําธรรมะพระพุทธเจามาปฏิบัติบางพวกเราถาอยากเปนผูเปนคน อยากมี
หลักมีเกณฑมีขื่อมีแปใหเอาธรรมมา ถาเอากิเลสมาเปนแบบเปนฉบับตายกันทั้งน้ันละ 
ไมวาเศรษฐีกุฎมพีไมวาคนทุกขคนจน ถาใหกิเลสลากไปนี้จมดวยกันทัง้น้ัน ถาธรรม
แฝงไปตามๆ รูจักยับยั้งชั่งตัวพอดบิพอดีตลอดไป พากันจําใหดี อะไรก็ตามถาไดขึ้น
เวทีแลวพูดไดอยางจะแจงเลยไมสงสัย ตรงไหนผานมาแลวๆ ผิดถูกเปนครูเปน
อาจารยสอนโดยดีทุกอยาง ผิดก็เปนอาจารย ถูกก็เปนอาจารย นํามาพินิจพิจารณา ทีนี้
เวลาสอนคนก็สอนไดงาย อะไรผิดถกูก็บอกไปตามนั้นเลย เพราะเราผานมาแลว 

ผูที่สุมสี่สุมหาไปไมมีครูมอีาจารยสอนนี้ผลไดนอยนะ ถามีครูมีอาจารยคอย
แนะคอยบอกผลไดเร็วๆ ตางกันนะ.อาจารยเอกสมัยปจจุบัน จอมปราชญสมัยปจจุบัน
ก็คือพอแมครูจารยมั่น นี้เรียกวาจอมปราชญ หาที่สงสัยไมไดเลย เราก็ไดปฏิบัตติาม
ทานหาที่ตองติไมไดนะ อยูกับทานถึงแปดป จะหาที่ตองตติองติตรงไหนๆ คัมภีรใบ
ลานก็เรียนมาเต็มหัวใจแลวนี่จะวาไง ผิดถูกตรงไหนมันก็รูๆ ไมมีผิดเลย เก็บหอมรอบ
ริบหมดไมใหมีอะไรเรี่ยราดสาดกระจายไปไดขึ้นชื่อวาธรรมชื่อวินัย ทานปฏิบัติอยาง
นั้น แลวไมกราบไหวคนประเภทนั้นจะกราบไหวใครละ นั่น เรากราบตลอดเวลาสดๆ 
รอนๆ อยูในหัวใจคือพอแมครูจารยมั่น ถึงใจจริงๆ ทุกอยาง นี่ละจอมปราชญฉลาด
แหลมคมขางนอกขางในทันหมดทุกอยาง 

เอาธรรมเขามาบังคับใจกํากับใจ ถาจะปลอยใหแตกิเลสอยางเดียวแลวยังไงจม
ได อยาเอามาเทียบเลยเรื่องขั้นนั้นขั้นนี้ ยศถาบรรดาศักดิ์ เศรษฐี กุฎมพีอะไรอยาเอา
มาเทียบ นี้เปนเหยื่อลอของกิเลสทั้งนั้นถาไมมีธรรม ถามีธรรมแลวรู อันนั้นเหยื่อลอ
อันนี้เบ็ดรูทันที เบ็ดกับเหยื่อลอมันอยูดวยกันรูทันที ปลาฉลาดกินแตเหยื่อลอไมกนิ
เบ็ด ถาเราฉลาดก็ไมงาบกิเลสเขาใจไหม งาบเขาใจไหม มันโงกับงาบอันเดียวกัน 
ฉลาดทันมันแลวไมเสียทา พากันจําเอานะ เอาละวันนี้เทศนเพียงเทานี้ 
 

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

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/


 ๘

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 


