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ฟดหัวกิเลสออกจากหัวใจสัตว 
 

กอนจังหัน 
 

พระหนุมใหของดีๆ ไมไดนะ เราผานมาหมด เพราะฉะนั้นการจัดอะไรๆ ผานจาก
เราไปแลวจึงไมผิด อาหารควรแกพระวัยใดๆ ดูตลอด อาหารดีๆ ใหพระหนุมๆ ฉันแลว
เปนหมูขึ้นเขียง ขี้เกียจมาก ราคะตัณหามาก มันตองดัดกันอยูตลอดเวลาผูจะแกกิเลส ทํา
ไปเฉยๆ ไมไดนะ เร่ืองกิเลสเปนสิ่งที่ละเอียดแหลมคมมาก เพราะฉะนั้นถึงกลอมโลกให
ตายกองกันอยูนี้ วาใหมันชัดๆ นี่ละที่เขาวาพูดหยาบคาย ตายกองกนั เราพูดถึงน้ําหนัก 
โทษของกิเลสมันมีน้ําหนักมาก ธรรมจึงฟดกันลงตรงนั้น ไอโลกมันโลกตาบอดหูหนวก 
พูดใหชัดๆ เราจวนจะตายแลว 

มันจาครอบโลกธาตุอยูนีจ่ะใหวาไง พูดออกมาคําไหนๆ มีแตตําหนิติเตียนโจมต ี
วาพูดดุพูดดา พูดกระแทกแดกดัน เหลานี้มีแตฟดหัวกิเลสใหออกจากหัวใจสัตวนะ ที่พูด
เหลานี้ เอานํ้าหนักตีลงๆ กิเลสชนิดไหนๆ ควรแกธรรมประเภทใด ควรจะสับจะยําแบบ
ไหน เอานั้นออกๆ  จะมาคิดตั้งแตวาพูดหยาบพูดโลนพูดอะไร มันจะตายกองกนัอีกนะ
พวกนี้ พูดถงึเร่ืองกิเลสตัวสําคญัที่มันเปนภัยตอตัวเอง ใชน้ําหนักแหงธรรมตีลงๆ มนัตาย
ทั้งน้ันถาเห็นธรรมเปนของหยาบอยู ธรรมไมไดหยาบนะ เคยแกกิเลสมาแลว พระพุทธเจา
แกมาแลวจนสลบ หยาบหรือไมหยาบคนถึงขั้นสลบ ฟดกบักิเลส นี่ก็ผานมาแลว พูดให
ชัดเจนเลยทีเดียว ภาคปฏิบัตินี่ขึ้นเวทีมาเต็มเม็ดเต็มหนวย 

ทุกส่ิงทกุอยางการแนะนําส่ังสอนพระเณร สงเคราะหพระเณรนี้ จะตองดไูปจากนี้
เลย ดูไปๆ เสียกอน อะไรๆ ควรแกพระวัยใดๆ เราจะดูๆ ตลอด ไมใชวาอาหารดีๆ แลว
ใหๆๆ ไมไดนะ อาหารดีๆ นั่นละตัวมันเปนพิษสําคัญ เหยียบธรรมนี้โงหัวไมขึ้นเลย ให
ฟงเอาเสียนะ วิธีการแกกิเลสตองละเอียดแหลมคม ไมงั้นไมทัน เห็นแกไดแกเอา เห็นแก
อยูแกกิน นี่ตายกองกันพวกนี้ ไมไดพิจารณาวาอะไรเปนพิษเปนภัย ดังที่สอนภาคปฏิบัติ
อยูเวลานี้ อาหารดิบๆ ดีๆ นี้ดู วาดิบๆ ดีๆ มันดสํีาหรับกิเลสแตมันเปนภัยตอธรรม อยาง
นี้ปดๆ ถาจะเอาก็เอาแตนอย อยางน้ันซิผูปฏิบัติธรรม จะเห็นแกล้ินแกปากยิ่งกวาธรรม 
โอย ไมมีวันฟนไดนะ ตองเห็นแกธรรม อะไรจับเขามาปบเปนขาศึกตอธรรมอยางไร
หรือไม 

ทานเรียกวาอาหารสัปปายะ อาหารเปนที่สบาย อาหารเปนความสะดวกสบายแก
ธาตุแกขันธ กินแลวไมเปนพิษเปนภัยดวย เปนคุณตอจิตใจในการภาวนาดวย นี่เรียกวา
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อาหารสัปปายะ ถาไปสัปปายะทางสวนรางกายอยางเดียว ทางธรรมไมสัปปายะก็ขดักัน 
ตองคดิตองเลือก นี่พระพุทธเจาสอนมาแลวอาหารสัปปายะ พวกเราจะนํามาปฏิบัติยังไง 
อาหารชนิดไหนเปนความสะดวกสบายตอธาตุตอขันธและตอการปฏิบัติธรรมของตน แลว
จะไดเห็นอรรถเห็นธรรมขึ้นภายในใจ 

มองไปที่ไหนมันมีแตมตูรแตคูถเต็มบานเต็มเมือง ใครวาหลวงตาบัวพูดหยาบ ฟง
ซินะ มูตรคูถก็คอืขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง มันเต็มอยูหัวใจทุกสัตวโลกจะวาไง ธรรมไมมีเลย นี่
ละที่วามูตรวาคูถ ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง ของสกปรก ของเปนพษิเปนภัย อยูกับกิเลสเหลานี้
ทั้งนั้น ธรรมชะลางลงไปๆ กิเลสกับธรรมตองตอสูกัน ผูจะชําระมัน มันก็หาวาเปนอยาง
นั้นหาวาเปนอยางน้ีไปเรื่อย ถาอันไหนจะฟนคอมันนี้มันไมบอกนะ คือมนัปด พดูงายๆ 
เร่ืองกิเลส ถาเปนเรื่องธรรมมันปดออกๆ  

เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายจงพากันพิจารณาใหดี เร่ืองการอยูการกินขบฉัน
อะไรๆ ใหเล็งธรรมเสมอๆ อยาเห็นแกล้ินแกปากแกการใชสอยสะดวกสบาย นั้นเปนเรื่อง
ของกิเลส สบายๆ สวนมากมีแตกิเลส ถาขัดของๆ นั่นละธรรมอยูตรงนั้น ฝนเขาไปๆ ไม
ฝนไมไดนะ ตองเปนนักฝนนักตอสูกบักิเลส ออนแอไมไดนะผูปฏิบัติธรรม อยูที่ไหนๆ ก็
ตามสติติดแนบๆ น่ีละผูปฏิบัติธรรมเพื่อจะแกกิเลสใหหลุดพนไปได พระพุทธเจา พระ
อรหันตมีแตผูที่เปนอยางน้ีทั้งนั้น ไมไดประมาทนะ ไมไดตืน่โลกตื่นสงสาร อะไรมาควา
มับๆ เลยกลายเปนพระล้ํายุคล้ําสมัยไปแลวนะเวลานี้ พระเรากลายเปนพระล้ํายุคล้ําสมัย
ไปไมรูตัวนะ เดี๋ยวนี้พระมีอรรถมีธรรมที่ไหน 

ดูหัวใจเราซิ เรามีอรรถมีธรรมไหม อยาไปดูแตพระองคอื่น ดูตัวเราดวย เราก็เปน
พระ มันเปนพระประเภทไหนนะ ดูใหดี สติจับเขาไป ปญญาจบัเขาไป จะรูความดีความชั่ว
ในหัวใจของพระเรานั้นแหละ ถาไมมีสติปญญาตายกองกันอยูนี่นะ ตั้งกัปตัง้กัลปมาเทาไร 
เหลานี้เคยตายกองกันมาแลวทั้งนั้น เวลามันรูขึ้นที่หัวใจมันสลดสังเวชจะตายไป ตายกอง
กันเทาไรทั้งเขาทั้งเรา มันไมรูนี่นะ เวลามันจาขึ้นมานี้ถึงชัดเจน เหมือนวาหงายเลยทีเดียว 
พระพุทธเจาสลดสังเวช ทอพระทยั ตรงนี้ละ มาเห็นโทษเห็นภัยของตัวเองและสัตว
ทั้งหลาย แลวมันก็ติดอยูในนั้นไมอยากออกอกีดวยนะ นี่ละที่วาทอพระทัยที่จะสอนจะลาก
ขึ้นมา จะสอนยังไงมันไมยอมขึ้น 

โถ เร่ืองธรรมเปนของเล็กนอยเมื่อไร ชาวพุทธเรานี้ปลอยใหกิเลสเหยียบหัวไป
หมดนะเวลานี้ ไมมีธรรมแทรกในใจๆ อยาวาแตฆราวาสญาติโยม แมแตพระเราก็คลัง
กิเลสตัวใหญๆ อยูทีพ่ระเรานี่ ใหดูตัวพระเรา ใครเปนพระดูตัวเอง อยาไปดูคนนั้นคนนี้ 
ใหดูตัวเอง กิเลสอยูกับเรา อยูกับพระเรา พระแปลวาผูประเสริฐ มันประเสริฐอะไรพระ 
ถามดูตัวของเรามีอะไรประเสริฐอยูในนี้ไหม ใหถามดูคัดเลือกดูมันก็รู ของดีของชั่วของ
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ประเสริฐของเลว มันก็รูในตัวของเราเอง ถาไมพิจารณาไมไดนะ ทานทั้งหลายเห็นวาพุทธ
ศาสนาพระพุทธเจาเปนของเลน เปนตุกตาเหรอ เห็นกิเลสตัณหานี้เปนทองทั้งแทงๆ ไป
เหรอ พิจารณาใหดีนะ 

ใครเขามาวัดมาวาก็เหมือนกัน อยามาเพนๆ พานๆ มาดูนั้นดูนี้ มาดวยความเพลิด
ความเพลิน ไมไดมามองดูอรรถดูธรรมมาสนใจในธรรมนะ มองดูมันดูไมไดเลย ยั้วเยี้ยๆ 
ตั้งแตเชายันค่ํา มาอะไร ดูแลวมีตั้งแตมาแบบเซอๆ เถอๆ มาดวยความเพลิดความเพลิน
แบบกิเลสลากมานั่นแหละ ที่จะมาดอูรรถดูธรรม วัดนั้นทานเปนยังไงเพือ่จะนํามาเปนคติ
ตัวอยางไมคอยมีนะ ดไีมดีไปดูพระไปตรวจราชการพระ องคนี้เปนยังไงองคนั้นเปนยังไง 
ไปใหคะแนนพระตัดคะแนนพระเสียมากตอมาก ถอืวาตัวนี้เกงกวาพระไปแลวมีเยอะ 
ฆราวาสที่สําคัญตนวาเกงกวาพระนี้ แตพระที่เขานาวาเขาก็วา แตพระที่ไมนาวาอยาเหยียบ
ดะไปนะ เดีย๋วเทาแบนนะจะวาไมบอก 

พระแทพระจริงพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สุปฏปินโน อุชุปฏิปนโน ญายะ สามีจิ 
ปฏิปนโน นี้อยาไปแหยมทานนะ ใหดูใหดี ดูพระอยาไปดูสุมสี่สุมหา ดูคัดดูเลือกซิ พระที่
ดีที่เลิศที่เลอมี แฝงอยูกับกองมูตรกองคถูนั่นแหละ ใหดูอยางน้ันซิ เขาวัดเขาวาไปให
สังเกตสังกา ใหไดเปนคติตัวอยางไปใชในบานเรือนของตน นี่มายั้วเยี้ยๆ มีตัง้แตหูแตตา
แตฆราวาสญาติโยมหรือมาดูพระ พระทานก็มตีาเหมือนกัน มีจิตใจเหมือนกัน ยิ่งทาน
ปฏิบัติอรรถปฏิบัติธรรมดวยแลวตาทานแหลมคมมากนะ ลึกๆ นะตาในตานอก ทานลึกๆ 
ทานดู ดูอยางไมรูนะ ไอเราก็เซอมาดูพระ พระดูหัวตับเราไมรูตัวเอง เขาใจเหรอ เรามีตับ
ไหมนะ พวกเรามานี่มีตับไหม มีแตเซอๆ เหรอ พูดใหทานทั้งหลายชัดเจนวาธรรมนี้เลิศ
ขนาดไหน ไอกิเลสมันเลวขนาดไหนที่มันหยิ่งอยูทุกวันนี้ เหยียบหัวธรรมแลวเอากองทกุข
เผาหัวใจโลกอยูนี้คือกิเลส ธรรมไมมีที่จะเหยียบไป มีแตความพยุงๆ ขึ้นเทานั้น พากันจํา
ใหดีนะ 

นี่จวนจะตายเทาไรมันยิ่งอดคิดไมไดนะ เปดใหชัดเจนเขายังมาวาหลวงตาบัวอุตริ
มนุสธรรม เปนปาราชิกนี่ หลวงตาบัวอวดอุตริมนุสธรรม อวดธรรมที่ไมรูไมเห็นไมมีใน
ตัวเอง แลวปรับอาบัติปาราชิก เขาจะฟองหลวงตาบัวอยูนี้นะ หลวงตาบัวยิ่งเปดออก อุตริ
มนุสธรรมนี้ยิ่งจาไปเลยๆ เอาๆๆ ฟองๆ มาทางนี้จะอุตริไปเรื่อยเขาใจไหม เอาจนตาย
เลย เพราะความสงสารนั่นนะ ไมไดสนใจกับขี้หมูราขี้หมาแหง ที่มาเหาวอกๆ แวกๆ นั้น ขี้
หมาเหาอะไรทองทั้งแทง คือธรรมอันเลิศเลอที่จะใหความสุขแกโลก มอียูมากนอยเพยีงใด
เปดออกๆ ซิ เอาละใหพร  
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หลังจังหัน 

พูดเรื่องการใหทานเอาจริงเอาจังมาก โกดังน้ีเมือ่วานดูเหมือน ๔ โรง เดี๋ยวนี้โรงที่
ไมเคยมาก็มาเรื่อยๆ โรงไหนเคยมาแลวเราก็รู คือเวลาเขามาเอาของแตละโรงนี้ พระเวร
ทานจะจดไวหมดเลย พอตอนค่ําเราไป อยากวาทุกคืนเลย เราไปไหนมาไหนพอค่ําแลวเรา
จะเขาไปนั้นไปดู มีโรงพยาบาลใดบาง ใกลไกลขนาดไหน เราส่ังไวหมดถาไกล ก็มีเขต
กําหนดไว อุบลทุกโรงพยาบาลใหพิเศษทั้งน้ัน โคราชเหมือนกัน อุตรดิตถนี้ทุกโรง ตัง้แต
โรงพยาบาลจังหวัด อําเภอ ในตัวจังหวัดนั้นโรงไหนมาใหพิเศษทั้งน้ันๆ ที่ไมไดบอกไวไกล
กวานั้นใหเลย เชนอยางจังหวัดตากที่ไหนนี้ ไมไดบอกไวก็ตาม ถาไกลกวานี้ไปแลวให
เลยๆ ใหพิเศษๆ  

เมื่อวานนี้ดูเหมือน ๔ โรงหรือไง โรงไมเคยมาก็ม ีคือเขาทราบตอๆ กันไป โรงไม
เคยมาเขาก็มา ทางนี้จัดใหๆ ของเต็มโกดังตลอด มากี่โรงไดครบไปหมดเลยดวยความ
เมตตาสงสารคนไข คนไขมันจนตรอกจนมุมทุกดานทุกทางนะ หมอในโรงพยาบาลก็เปน
หนาที่รับผิดชอบเลี้ยงดู เขาจะเอาเงินเอาทองมาจากไหน ความจําเปนของเขากม็ีเต็มตัว 
คนไขความจําเปนก็เต็มตัววิ่งเขาไป ทีนี้พวกอาหารการกินอะไรๆ ก็อยูกับหมอกับพยาบาล
ทั้งนั้น เราคิดไวอยางน้ี เพราะฉะนั้นจึงเผื่อไว เขามาทางไหนให เราเขาไปดูจนกระทัง่ครัว
โรงพยาบาล ครัวคนไข เราเขาไปดูเลยเพื่อจะไดพจิารณาจัดการอะไรไดถกูตอง 
ความหมายวางั้น มันเหมือนแมครัวแหละเรา ไปซอกแซกดู นั่นละมาปฏิบัติตามนั้น 

โรงพยาบาลใดมามาเถอะเราบอกเลย เราไปดูหมดแลวความจําเปนของ
โรงพยาบาลแตละโรงๆ นี้หมายถึงโรงพยาบาลตามบานนอกบานนา อําเภอตางๆ ไมได
หมายถึงในเมืองใหญ ทีโ่รงพยาบาลเมืองใหญนั้นเปนโรงเศรษฐี มีแตรายไดรายร่ํารายรวย 
แตโรงพยาบาลคนทุกขคนจนนี้เขาไมไดมีเงินใหนะ วิ่งเขาหาหมอ หมอตองปฏิบัติตาม
หนาที่ตามมารยาท เวลาเสร็จแลวมีเงินเขาก็ให ไมมีเขาก็ไมให หมอรับเคราะหเอง เราไป
เห็นหมด เพราะฉะนั้นเราถึงไดทุมกนัเลยกับโรงพยาบาลตางๆ มาจากที่ไหนใหทั้งน้ันๆ 
คิดดูซิอุบล โขงเจียม สิรินธร ไกลใชเลนเมื่อไร นี่เราไปเทศนแลวทั้งน้ัน เหลานี้ใหพิเศษ
ทั้งนั้น แลวรถที่มารับของนี้ทุกคันตองเติมน้ํามนัใหเต็มถังๆ หมดทุกคันเลยไมมีเวน ใกล
ไกลก็ตามใหเต็มถัง เอาถงัเขาวาเลย 

เมื่อวานนี้มา ๔ โรง สวนมากวันละ ๓ โรง ๔ โรง มากกวานั้นก็มีหางๆ แลวนอย
กวานั้นก็มีหางๆ ๓ โรง ๔ โรงมีเปนประจํา ที่สูงสุดมีแค ๙ โรงไมถึง ๑๐ โรง เรียกวาสุด
ละนั่นที่มาโกดัง วันหนึ่งมาถึง ๙ โรงก็มีแตไมเคยถึง ๑๐ เราใหเปนประจําดวยอํานาจ
ความเมตตาสงสารจะทําไง  โรงพยาบาลแตละโรงๆ หมอจะตายนะรับเคราะหรับกรรม 
คนไขก็จะตายแบบหนึ่งว่ิงหาหมอ หมอกข็วนขวายจะเปนจะตายเหมือนกัน เราพิจารณาทั้ง
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สองดาน เพราะฉะนั้นเราจึงไดให ใหแบบวาขอใหมีเถอะวางั้นเลย ไมมีคําวาอัดวาอั้น ให
ตลอด เร่ืองความตระหนี่นี้ปรากฏวาไมมีเลย แปลกอยูนะ มีแตความเมตตา ความเมตตานี้
เปนเรื่องของใจกับธรรมเปนอันเดียวกัน กับเมตตาเปนอันเดียวกันเลยแยกกันไมออก 

เราพูดถึงเร่ืองการสงเคราะหโลกใหทาน เอาจริงเอาจัง แตมันก็นาคิดอยู ทั้งๆ ที่
แตกอนเรากําลังออกบําเพ็ญอยูในปาในเขา  เวลาไปเจอที่จนตรอกจนมมุนี้มันรอดมาได
นะ จนกระทั่งเขารองโกกเลยบางที ก็เราหลงปาเขาไปในภูเขา ไปพบกระตอบพวกเขาไป
ทําไรสองสามครัวเรือน อยูในกลางเขาเลย เขาไมทราบวากี่ลูกนะ เปนชั้นๆ  พวกนี้เขาเคย
เขาเดินลัดเลาะไปไดหมด เราไมเคย หลงเขาไปในกลางเขา เขาก็ฝนดีอยูนะ แปลก พอเรา
ไปก็ไปโดนเอาเลยทีเดียว เขารองโกกเลย โถ ทานมาไดยังไง นี่ถาไมเจอพวกผมนี่ทานตาย
เลย เขาวาอยางน้ี เขาพูดอยางเด็ด เพราะภูเขาน้ีมันเปนกี่ชั้นๆ ทานมาไดไงมาที่นี่ ทาน
จะตองบุกไปขางหนา ใหทานยอนหลังทานคงไมยอน ทานบุกไปขางหนาก็บุกไปตายเขา
วางี้ เขาพูดอยางเด็ดทีเดียว 

เขาหาอาหารมาใหเราฉัน ไปถึงโนนประมาณ ๙ โมงกวาๆ เขาไปอยูในนั้น นี่เราก็
เอามาคิดเหมือนกัน ถึงเวลาจะตายแลวมันก็มีเสนบุญเสนทานตามดึงเอาไว ไปอยูในกลาง
เขา ไปเจอเอาเฉยๆ เขาก็จัดอะไรตามมีตามเกิดของเขาอยางรีบดวน เพราะเกือบ ๑๐ โมง
แลว กําลังจะ ๑๐ โมงโผลไปหาเขา เขาจัดอะไรใหฉัน ฉันแลวเขาตองตามสงเขาบอก ไมสง
ไมไดทานตายวางั้น ออกจากนี้ไปทานตองตายเลย ผมตองตามสง สงนี่สงยอนหลัง ไป
ขางหนาไมไดเขาบอก หากวาจะพอเปนไปไดบางจะไปเจอนายพรานเขา ถาไมเจอ
นายพรานไมมีหวัง เขาวางี้ ตายเลย เขาตองตามสงยอนหลัง ไปสงใสทาง ขนาดนั้นมันก็
รอดมาได 

ไปรถไฟนีก่็เหมือนกัน ไปคนเดียวเราไมมีอะไร เรียกวาสละไมฉันแหละวันนี้ นั่งไป
รถไฟนั้น เปนตุกตาไปอยางน้ันแหละ คนผูที่ตาคมมีอยูนี่ซิใชไหมละ เราก็นั่งไปธรรมดา 
ไปโคราช-กรุงเทพเหมือนไปจายตลาดนั่นแหละไปมา อยางน้ีมันเอามาใหคิดจนไดนะ นั่ง
บนรถไฟไปนั้นละ อยูๆ ถึงเวลาจังหัน เพราะออกแตเชา อยูๆ เขาเอาจานอาหารเต็มจาน
เลยมา มาถวายทาน อาวถวายยังไง ตั้งใจถวายทานเฉยๆ ทานไมมีญาติโยมมาดวย เขา
ถามวามีญาติโยมมาดวยไหม ไมม ี เขาก็ถวายเลย แนะอยางน้ันนะ เรียกวาเราเสียสละ
แหละวางั้น มันก็มีจนไดไมสละ เวลาจนตรอกจนมุมไมจนนะ เฉพาะที่เขาไปในเขานี่จนเขา
รองโกกเลย หือ ทานมาไดยังไง หลงปาเขาไปในเขา ไปกรรมฐานแหละ เปนอยางน้ันนะ 
อํานาจแหงบุญแหงกุศลไมพาใหตาย บนรถไฟกม็ีผูเอามาถวาย เต็มมาเลยเทียวมาใหฉัน 
ผูตาแหลมคมมี ใจแหลมคมมี เราวันนั้นเรียกวาเสียสละแหละ ไมหวัง เราไมหวังก็ไมคิด
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แหละ สละเลยวันนี้ไมฉัน มันก็มาจนได นี่เราพูดเพียงเอกเทศนะ เร่ืองการบุญการกุศลนี้
เปนสําคัญมากทีเดียว หากเปนจนไดอยางเราไมคาดไมคิด เปนได 
 นี่เราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลที่ใหทาน เวลานี้กําลังกระจายออกไป 
โรงพยาบาลตาง ๆ เฉพาะภาคอีสานทั่วไปหมดแหละ ทราบขาวจากกันและกันมาๆ  เห็น
หนาใหมมาเร่ือย โรงพยาบาลใหมๆ มาเรื่อยนะ ใหมคือวาเขาไมเคยมาแลวเขามา ผูที่เคย
มาแลวมากี่ครั้งเราก็ไมวาละ หนาใหมที่ยังไมเคยมาๆ หนาใหมมาเรื่อยนะทั้งใกลทัง้ไกล นี่
เขาคงสงขาวใหกันทราบ เราจึงตองเผื่อตลอด ใหเต็มไวเลย ทุกอยางเต็มไวหมดเลย เราจะ
ไปไหนมาไหนก็ตามการสั่งเสียเราสั่งเสียตายตัวไวเลย บกพรองไมได พระทานก็รูนิสัยเรา
ดวย นิสัยเราจริงจัง วาอะไรเปนนั้นจริงๆ ไมมคีําวาเหลาะแหละ ส่ังอะไรแลวตายตัวเลย 
เราจะไปไหนมาไหนอันนี้ตองตายตวัอยูนั้น 
 การทําบุญใหทานไมอดอยากหนา หากเปนหากไป หากเปนอยูในนั้นละ คาดไมถงึ
นะ อยางที่เราหลงทางเขาไปในภูเขา เขาบอกตายแนๆ เขาวาเลย ภูเขามีกี่ลูกกี่ชั้นเขาวา 
ทานจะไปไดเพียงลูกเดียว วันหนึ่งลูกเดียววันตอไปก็ไปไมไดแลว ตาย อยางมากกไ็ปพบ
นายพรานเขาเทานั้นแหละ นายพรานเขาหาสัตวในปา ไมงั้นตายเลย เขาไปเจอจนได เขา
ตองยอนไปสง ทางไปหมูบาน “ทานมายังไงถงึมาอยางน้ี” “ก็มายังไงไมงั้นจะเรียกวาหลง
เหรอ” เราก็บอกมันไมมีทางออก “ทานมายังไงถึงไดมาอยางน้ี” “ก็มาอยางน้ีแลวไมงั้น
จะเรียกวาหลงเหรอ หลงทาง” 
 เร่ืองการบุญการทานนี่ โอเราฝงลึกนะ ฝงไมธรรมดานะ รอยเปอรเซ็นตเลยเชียว 
เชื่อบุญเชื่อกรรม การทําบุญใหทาน ถึงเวลาจําเปนมีจนได มาสอดรับจนไดๆ มี มันเปนอยู
กับหัวใจนะ ใจบุญเปนเครื่องดึงดูดอยูในนั้น ถาจิตใจแหงผากคนตระหนี่ถี่เหนียวไปไหน
แทนที่จะไดไมไดนะ มกัจะผิดหวังๆ ไปเรื่อย เพราะเจาของสรางแตความผิดหวัง ความ
ตระหนี่ถี่เหนียวและความเห็นแกไดเห็นแกตัวมันมาดวยกัน ความตระหนี่แลวเห็นแกได
ดวย เอารัดเอาเปรียบดวย อยูในนั้นเสร็จ ส่ิงเหลานี้เปนภัยแกตัวเอง ไปไหนจึงมักมีภัยไป
ดวยๆ เขาสมหวังเราไมสมหวัง เราผิดหวังไปเรื่อยๆ แนะมนัตางกันนะ 
 ในครั้งพุทธกาลก็มีในตํารา พระนางอะไรลูกพระเจาแผนดิน เขาถามพระ เกี่ยวกับ
เร่ืองเปนพระดวยกัน พระดวยกันก็เปนอีกอยางหนึ่ง เอาเปนพระอรหันตละ ทานเปนพระ
อรหันตดวยกัน เร่ืองความเคารพนับถืออติเรกลาภทั้งหลายนี้มีตางกันไหม หรือเสมอกัน 
เหมือนทานเปนพระอรหันตดวยกัน ไมเหมือน ทานวา ความเหมือนกันก็คือความบริสุทธิ์
เสมอกันหมดเลย แตความเหลื่อมล้ําต่ําสูงน้ันเปนนิสัยวาสนาประดับ อันใหญนี้คือความ
บริสุทธิ์ บารมีพุงใสความหลุดพน พุงใสความหลุดพนแลวยังมีความปรารถนาปลีกยอยอีก 
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 เชนอยางสวนเรานี่นะจะปลูกอะไรบาง สวนนี้เปนสวนของเรา ตางคนตางคิดยังไงก็
ปลูกตามความตองการของเจาของในสวนตัวเองใชไหมละ เพราะฉะนั้นผลจึงเกิดมาใน
สวนตางกัน คนนี้ก็มีสวนคนนั้นก็มีสวนแตผลตางกันจากการเพาะปลูกของเจาของ อันนี้ก็
เหมือนกัน พระอรหันตเหมือนกันกต็ามแตนิสัยวาสนาตางกัน เครื่องประดับ นิสัยวาสนา 
เครื่องประดับ ความบริสุทธิ์เสมอกนั แตเครื่องประดับ เชนอยางพระสีวลี ทานก็เปนพระ
อรหันต ก็ไมไดรับการยกยองวาเปนผูมีอติเรกลาภมากนะ แตพระสีวลีนี้เปนที่หนึ่ง เปน
เอตทัคคะเลิศในทางมีอติเรกลาภคนเคารพนับถือมาก เพราะวาสนาบารมีของทาน 
 เวลายอนหลังไปหาการดําเนินของทานมา โถ ของเลนเมื่อไร มาจากสาเหตุทั้งนั้น
นะ ไมมีเหตุผลเกิดไมได ทานเปนพระสีวลีที่ปรากฏชื่อลือนามในเรื่องอติเรกลาภเคารพ
นับถือมากขนาดไหน เวลาทานบําเพ็ญบารมีของทานมานี้เปนหัวหนาตลอดๆ ทําบุญให
ทานไมมีอัดมีอั้น ไปที่ไหนเขาตองเชิญทานไปเปนหัวหนาๆ ตลอดมา จนกระทั่งถงึขัน้พระ
อรหันต เพราะฉะนั้นเวลาผลตามมาสุดทาย คือตามสุดทายตามคราวนี้เรียกวาสุดยอดแลว 
ทานจะไมกลับมาเกิดอีกแลว สุดทายทานเปนผูมีเอตทัคคะในทางอติเรกลาภความเคารพ
นับถือมาก แนะก็อยางนั้นแลวมันตางกัน 
 ทานแสดงไวในตํารามี วาเปนอรหันตเหมือนกันก็ไมเหมือนกันในเรื่องนิสัยวาสนา 
เครื่องประดับ เครื่องประดับก็มีมากนอยตางกนัอยางวา แตความบริสุทธิ์ทานยกใหเสมอ
กัน ไมไปไหนนะการสรางบุญสรางกุศล ทานทั้งหลายใหเชื่อพระพทุธเจา สวากขาตธรรม
ตรัสไวชอบทุกอยาง การแนะนําส่ังสอนโลกไมมีผดิมพีลาดคือองคศาสดา นอกนัน้
ผิดพลาดทั้งนั้น เจาของเองก็โกหกเจาของได อยาวาแตไปเที่ยวโกหกคนอื่น เหลาะแหละ
กับคนอื่น เจาของยังเหลาะแหละเจาของได  
 เวลานี้กําลังหิวขาว ใหมันเต็มอิ่มเสียกอน วันนี้จะฟาดเดินจงกรมใหเต็มเหนี่ยว 
พออิม่แลว โอยเหนื่อยแลววันนี้พักกอน เห็นไหมละ นั่นมันโกหกเจาของ มันเปนอยางน้ัน
นะ มันโกหกในตัว คําพดูพระพุทธเจาไมมี นี่เรียกวา เอกนามกึ เอกนามกึ แปลวาหนึ่งไม
มีสอง คอือะไร ทีนี้แยกออกมา คอืพระญาณหยั่งทราบของพระพุทธเจา ถาลงหยั่งทราบ
อะไรแลวเปนหนึ่งไมมีสอง ไมมพีลาดเลย และพระวาจาที่รับสั่งอะไรลงไปแลวหนึ่งไมมี
สอง นี่ละเรียกวาเอกนามกึหนึ่งไมมสีองๆ ธรรมที่สอนโลกเปนสวากขาตธรรมลวนๆ ไมมี
สองเหมือนกัน 
 เราจะเชื่อพระพุทธเจา หรือเราจะเชื่อเราหรือเชื่อใคร ใหเล็งดูใหดีนะขอน้ี ใหระลึก
ถึงพระพุทธเจาเสมอ พระพุทธเจาไมเคยหลอกลวงใคร พระองคเองกไ็มเคยหลอกลวง
พระองคและไมเคยหลอกลวงโลก เรานี้จอมหลอกลวง หลอกลวงตัง้แตตัวเองออกไปทั่ว 
ไปที่ไหนหลอกลวงไปไดสะดวกสบายนะ มันเปนนิสัยหลอกลวง สุดทายก็มาหลอกลวง



 ๘

ตัวเองนั่นละ เคยไดยินไหมวาหลอกลวงตัวเอง ก็อยางที่วาละ วันนี้หิวขาวฟาดมันเต็ม
เหนี่ยวเสียกอน วันนี้จะเอาความเพียรใหเต็มที่ วันนี้เติมน้ํามันใหเต็มที่ พอเติมน้ํามนัแลว
รถวิ่งไมออก ก็รถวิ่งไมออกแลว นั่นเห็นไหมโกหกเจาของ 
 โยม  ไดฟงครูบาอาจารยเทศนแลวปติบอยๆ น้ําตาออก 
 หลวงตา ปติบอยๆ น้ําตานี้มีคุณคา ไมไดเหมือนน้ําตารองหมรองไหเพราะ
ความเสียอกเสียใจ น้ําตาดวยความปติยินดีในธรรมทั้งหลาย ในความดีทั้งหลายนี้เปน
น้ําตาที่มีคุณคา มีเทาไรใหไหลออกมาใหหมด 
 โยม  วันหนึ่งอานหนังสือสวดมนตอยูบนศาลา จิตรวม พอรูตัวมามีแสง
สวางจากขางลางทะลุหนังสือขึ้นมา สวางขึ้นมา 
 หลวงตา สวางขึ้นมาแลวเปนยังไง 
 โยม  แปลกใจเปนเพราะอะไรคะ กราบเรียนถาม 
 หลวงตา สวดมนต ถาใหจิตอยูกับคําสวดมนตมันเปนเหมือนภาวนา ถาสวด
มนตผิดพลาดไปนูนไปนีไ้มคอยมีผลมากนะ ถาสวดมนตแลวเปนคําบริกรรมไปเลย อัน
นั้นเปนภาวนาในตัวจิตสงบไดอยางนี้นะ เราสวดมนตอะไรใหอยูกบัคําสวดมนต
โดยเฉพาะๆ แลวจิตจะสงบเขามานี้ จึงลงได จิตถารวมตัวแลวมีพลังมากนะ คือไมรวมตัว
มันซานทั่วโลกธาตุ มันจึงไมมกีําลัง เปนบอยเขาทั้งโลกน่ันแหละ พอรวมตัวเขามาแลวมี
กําลังมาก นัน่ละกระแสจิตนี้รวมตัวเขามาหาตัวรูอันเดียวนี้มีพลังมาก เขาใจแลวหรือ มัน
รวมแลวมันก็สงบ เย็นสบาย ตอไปนี้จะใหศีลใหพร 
 โยม  ภาวนาไปแลวตัวหนักเหมือนหิน 
 หลวงตา เอาภาวนาลงไป มันจะหนักขนาดไหนผูรูเหนือหินมีอยูนั่น เขาใจ 
มันหนักขนาดไหนใหมันหนัก การภาวนาเอาแนไมไดนะ บางทีตัวเราเทาภูเขาก็มี  ไมสนใจ
จะจับอยูกับจุดเดียวคือรูๆ นี้ เดี๋ยวมันก็คอยยุบยอบลงมา มันเปนอาการของจิตตางหาก 
คือตัวเรามันตัวเทาภูเขานี่ นั่งภาวนาไปนี้มันสงบเขามาๆ แนนปงๆ ขึ้นมาเลยกลายเปน
ภูเขาขึ้นมาทั้งลูกเลย มันหนัก ใหญโตมาก หนักมากทีเดียว ไมถอย พทุโธๆ ภาวนาอยูนั้น
สักเดี๋ยวมันก็คอยจาง เพราะน้ีเปนอาการของจติคอยจางไปๆ ทีนี้เหลือแตความสวางจา 
นั่น อนันั้นเปนอาการของจิตใหจําเอานะ เทานั้นละมันสายแลว 
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