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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

ไมสนใจใครจะวาอะไร 
 

 ผูกํากับ สันติ อินโดนีเซีย ครับเขาบอกวา สถานีวิทยุมีประโยชนอยางมากตอ
การภาวนาของหนู การภาวนาของหนูพอสรุปไดเปนขอๆ ดงัตอไปนี ้

ขอที่ ๑ เวลาหนูนั่งภาวนาโดยฟงเทศนไปดวย สติจับแนวอยูกับเสียงเทศนของ
หลวงตาและสงบลงอยางรวดเร็วจนไดยินแตเสียงวิ้งๆ อยางเดียว ไมมีความรูสึกอยางอื่น
อีกเลย เชนไมมีความจํา ไมมีความคิด ไมมีความรูสึกปวด เปนอยางน้ีบอยๆ  

ขอที่ ๒ เวลาหนูนั่งกับนอนภาวนา หลังจากจิตสงบ ความรูสึกจะหายไป ทุกส่ิงทกุ
อยางหาย ไมมีอะไร แตผูรูยังอยู หลังจากนั้นจะไมรูวาเกิดอะไรขึ้น แตรูสึกเหมือนวาตื่น
นอนขึ้นมา ทําใหตกใจวาที่ผานมาเกิดอะไรขึ้น เหมือนกับวานอนหลับไมรูเร่ือง ขอความ
เมตตาหลวงตาอธิบายวาเกิดอะไรขึ้นดวยเจาคะ 

ขอที ่๓ เวลาหนูภาวนาไมวาอิริยาบถใด จะปรากฏเปนภาพในอดีต ไมวานานแลว
หรือใหมๆ ในวันนี้ หรือบางครั้งเปนการฝน ภาพที่เห็นเปนประสบการณของหนูวา หนู
เคยทําอะไรบาง ทีแรกหนูยังไมเขาใจ แตพอเกดิขึ้นบอยๆ ทําใหหนูเห็นกิเลสไมวาหยาบ
หรือละเอียดที่หนูไดทําลงไป ทําใหหนูเขาใจและระวังตัวมากขึ้น ไมใหทําผิดๆ แบบนั้นอีก 
ขอเมตตาหลวงตาอธิบายวาหนูจะตองทําอยางไรตอไปเจาคะ 

หลวงตา ที่พูดมานี้ไมเห็นมีอะไรจะอธิบาย เพราะเปนงานของตัวเอง มัน
เปนอยูตามเรื่องงาน มนัไมแฉลบออกไปใหมีไดอยางเดนมเีสียอยางเดน อยางน้ีไมเห็นมี 
ก็มีธรรมดาๆ ภาวนาไปอยางน้ันแหละ ไมมีแงใดที่จะตอบ ฟงดูแลวก็เปนแงธรรมดาๆ ใน
วงการภาวนา (ลูกไมเขาใจเวลานั่งเหมือนนอนหลับ) มันจะหลับก็ใหมันหลับไป หลับนั่ง
หลับนอนก็เรียนดูตัวเอง เราขี้เกียจอธิบายเรื่องอยางน้ี มันอยูกับตัวเอง นั่งหลับนอนหลับ
ไดทั้งนั้นแหละ(จริงๆ ไมใชนอนหลับแตไมเขาใจ) ชางมันเถอะไมเห็นมีอะไรไดเสีย จิต
เวลาละเอียดลงไปพดูไมถูกนะ(ไมมอีะไรผิดใชไหมเจาคะ) ไมมอีะไรผิดจริงๆ ถกูจริงๆ 
เปนเรื่องของจิตที่เปนอยางน้ันๆ ในวงภาวนาเปนไดทั้งน้ันแหละ จิตนี้เวลาละเอียด
ละเอียดจริงๆ พูดไมไดเลย เวลาออกมาพดูก็แย็บออกมาพอพูดไดสักแตวา แตคําสักแต
วาไมใชเปนของไมมีราค่ําราคาอะไรนะ คือราคามาก สักแตวาปรากฏ ที่วาปรากฏนั่น
ละเอียดขนาดไหน จิตเวลามันหยุดมันสงบตัวของมันเต็มทีแ่ลว ในขั้นภูมิของจิตที่ยังมี
กิเลสอยูละเอียดอยางน้ัน พอผานนั้นไปแลวไมตองพูดแหละ 
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(ถาเปนอยางน้ีก็แลวแตจะเปนไปใชไหมเจาคะ) เราก็ไมอยากตอบ แลวแตจะ
เปนไป เหมือนคนไมมรีาคา พิจารณาไปมันเปนยังไงก็ใหพิจารณาไปตามนั้น เราจึงไม
จําเปนจะตองตอบ ไมเห็นมีไดมีเสียอะไรนัก มันก็มีอยูในอาการของจิตเทานั้นเอง จะวาได
จริงๆ ก็ไมใช จะวาเสียก็ไมเชิง มนัหากเปนอาการของจิตเกี่ยวกับเรื่องผูภาวนาตามนิสัย 
มันหากเปนของมันอยางนั้น แตจะใหอธิบายทุกแงทุกมมุนี้ไมไหว จะหาแตแงที่มีสวนได
สวนเสียออกมาพูดเทานั้น 

(จังหวัดพะเยารวมกันจัดตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ขนาดกําลังสง 
๒๕๐ วัตต เสาสูง ๓๐ เมตร คลื่นความถี ่ FM 104 กระจายเสียงตั้งแตเวลา 5.00 น.ถึง 
24.00 น. โดยจะรับสัญญาณจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรมรอยเปอรเซ็นต และพรอมใจกัน
ถวายสถานีวิทยุแหงนี้แดองคหลวงตาใหเปนสมบัติของสงฆ เพื่อใชเปนสื่อกระจายเสียง
ธรรมะเปนธรรมทานตอไป) 

เวลานี้วิทยุกําลังกระจายไปทุกภาค ที่มากเวลานี้ก็คือภาคกลางกับทางภาคอีสาน 
ภาคเหนือก็เหมือนกันกําลังกระจายออกไป สวนภาคใตนั้นดูเหมือนมีสองแหง อันนีเ้ปน
ความมุงมั่นของเราซึ่งมอียูแลว กพ็อดทีานคลาดซึ่งเปนพระวัดนี้เปนคนพังงา มาขอเอา
เครื่องวิทยุ ๑ กิโลวัตตจากสถานีบานตาดไป แตเรารูสึกวาภาคใตหางเหินทางดานธรรมะ
เกี่ยวกับวิทยุมาก เราจึงใหเปน ๑๐ กโิลวัตตเลยไปตั้งที่พงังา สวน ๑ กิโลวัตตที่ขอไปนี้จะ
แยกไปไหนก็แลวแตเห็นสมควร นี่ก็ทราบชัดเจนแลว พังงาก็ ๑๐ กิโลวัตตขึ้น อนั ๑ 
กิโลวัตตไปสะเดา กําลังขยายออกไป 

โอ เร่ืองธรรมะไมใชเร่ืองเล็กนอยนะ จึงไดเตือนพี่นองทัง้หลาย จวนจะตายเทาไรก็
ยิ่งเรงธรรมะออกเพื่อประโยชนแกพีน่องทั้งหลาย ถอดออกไปจากหัวใจนี้เลยสดๆ รอนๆ 
ไมใชไปเสือกไปคลานเอาที่นั่นที่นี่มา แลวก็มาอานมีแตลมปากเฉยๆ ตวัจริงยังไมปรากฏ
ในผูอาน นี่ผูพูดปรากฏจริงดวย เต็มหัวใจดวย คิดดูซิวาอวดอุตริมนุสธรรม อวดไมถอย
เดี๋ยวนี้เขาใจไหม เขาวาเราอวดอุตริมนสุธรรม เขาตามปรับอาบัติปาราชิกเราเร่ือยมา เราก็
อวดเรื่อยไปอยางน้ีจะใหวาไง มันเกินกวาเร่ืองจะมาเหานี้ น้ําหนักของธรรมขนาดนั้นละ จึง
ไมเคยสนใจเลย 

ใหมันเห็นดูซินะ จึงเตือนพี่นองทั้งหลายอยานอนหลับทับสิทธิ์ของตนที่จะควรได
ควรถึงในอรรถในธรรมทั้งหลาย ในชาติมนุษยของเราเปนชาติอันดับหนึ่งที่ควรแกธรรม
อยางยิ่ง พระพุทธเจา สาวกทั้งหลาย เปนมนุษยทั้งนั้น ตรัสรูธรรมสอนธรรม ผูบรรลุธรรม
สวนมากมีแตมนุษย บรรลุธรรมขั้นสูงสุดๆ เราจึงไดประกาศโดยไมสนใจ คือมันเกินกวาที่
จะไปสนใจขี้หมูขี้หมาอยางน้ัน พูดตรงๆ เลย ดังที่เขาวาหลวงตาบัวอวดอุตริมนุสธรรม 
กับคําพูดแย็บๆ เหาออกมา ปากอมขี ้เขาใจไหม อันนี้ปากอมธรรมออก มนัเขากันไดยังไง 
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เทียบกันซิ อันหนึ่งปากอมขี้ อันหนึ่งปากอมธรรมออกไป ปากที่วาอวดอตุริมนุสธรรมนี้อม
ธรรมออกกระจายทั่วโลก เปนประโยชนแกโลกแกสงสาร ปากอมขี้มันเปนประโยชนอะไร 
มันเผาหัวมันอยูแลวนั่น กระจายไปที่ไหนก็เผาไปเรื่อยๆ พวกที่ชอบดวยกันก็เผากันไป
เร่ือย พวกที่ไมชอบกป็ดออก ที่วาอวดอุตริ ที่เขาไมเชื่อเขาเห็นคนนั้นพูดผิดหรืออะไรนี้เขา
ก็ปด มันก็เขาตัวเอง ปดไมปดก็เขาตัวเอง 

นี่ไมสนใจนะใครจะวาอะไรๆ นี่ละน้ําหนักของความเมตตาที่มีตอโลก ถึงขนาดนั้น
นะ ใครจะวาอะไรๆ เราไมสนใจเลย เรามองดูหัวใจของโลกซึ่งเปนหัวใจเดียวกันกับเราที่
เคยผานเรื่องมูตรเรื่องคถู เร่ืองนรกอเวจีทุกส่ิงทุกอยางในภพชาติตางๆ ของสัตวโลกน้ี 
ผานมาเสียจนนับไมไดเลย แลวจึงมาเจอกัน ตดัสนิกันขาดสะบั้นลงไป ส่ิงเหลานี้ขาดสะบั้น
ลงไปหมดดวยธรรมะที่จาขึ้นในหัวใจ แลวอันนี้จะไมกระเทอืนโลกไดยังไง พระพทุธเจา
กระเทือนโลกตรัสรูขึ้นมา สาวกทั้งหลายกระเทือนทานเต็มภูมิๆ ของทาน มีน้ําหนักขนาด
นั้นแหละ เกินกวาที่จะมาฟงเสียงหมูเสียงหมาอมขี้มาพูดวอแวๆ หากีดหาขวางหาทําลาย 

ผูเทศนก็เทศนตั้งแตอรรถแตธรรมแตของดีเลิศเลอทั้งน้ัน ผูฟงกฟ็งเพือ่อรรถเพื่อ
ธรรมที่เปนของดีเลิศเลอ ไอผูมาเหาวอๆ มันเปนคนประเภทไหนนั่น นาคิดไหม ไมคิดให
เสียเวลากับคนประเภทนี้ คนหนักโลกรกโลกคนประเภทนี้ ออกไปทีไ่หนกระจายเปนความ
เสียหายออกไปแลวก็เขามาหาเจาของนั่นแหละ มันจะจมนรกทั้งเปน เวลานี้เรายังไมได
ติดตอทางยมบาลเขาดู ไอเขาที่ฟองหลวงตามหาบัววาอวดอุตริมนุสธรรม แลวจะปรับ
อาบัติปาราชิกนั้นนะ ยมบาลจะวายังไง กับคนทีฟ่องน้ี กับเราผูถูกกลาวหา ทั้งสองฝายนี้ให
ยมบาลตัดสิน เรายังไมไดติดตอไปทางยมบาล ยังไมทราบเรื่องราว พวกเราตัดสินกันกอน
ก็ไดนะ ไมจําเปนจะตองไปโนน มันเลยขบขันไปอยางน้ีละ พูดเหลานี้มันเรื่องขบขันนะ 
ไมใชเร่ืองธรรมดาเปนเรื่องขบขันไปเลย 

นี่ละธรรมเลิศขนาดนี้ กเิลสมันกลบอยางน้ีละ เสียงอรรถเสียงธรรมมันไมอยากฟง 
เบ้ืองตนเปนอยางน้ัน ถาเปนเสียงโลกเสียงสงสารจมไปดวยกันตลอดไมมีวันเข็ดหลาบอิ่ม
พอ ถาลงเสียงอรรถเสียงธรรมไมคอยอยากฟง ทนีี้พอกาวเขาสูธรรม บําเพ็ญเขาสูธรรม ที
นี้รสแหงธรรมขึ้นแลวๆ เหนือแลวๆ ทีนี้ขึ้นเรื่อย เหยียบกิเลสไปเรื่อยๆ อยางที่ทานวา
พระโสณะทานประกอบความเพียรกลา เดนิจงกรมจนฝาเทาแตก นั่นระยะทานเห็นโทษ
ของกิเลสประเภทตางๆ เต็มโลกเต็มสงสารเต็มหัวใจของทานหมดเรียบรอยแลว ทานเห็น
คุณคาของธรรมเต็มหัวใจอีกเชนเดียวกัน จึงฟดกันตลอด เดนิจงกรมจนฝาเทาแตก ฟงซ ิ

คือฝาเทามันทะลุเขาไป มันบางเขาๆ เรียกวาฝาเทาแตกเฉยๆ ไมไดแตกอยางน้ีนะ 
คือฝาเทามันบางเขาๆ เดินทุกวัน ทัง้วันทั้งคืนเดินทุกวัน เดินหลายวันหลายคืนฝาเทาเลย
บางเขาไปทะลุถึงเน้ือ นั่นละเรียกวาฝาเทาแตก นี่ก็เปนพยานเราพูดจริงๆ อุตริขึ้นมา



 ๔

เดี๋ยวนี้เอง แตกอนเราก็อานในตําราก็ธรรมดา จะวาเชื่อไมเชื่อก็ยังไมอะไรนัก ฟงธรรมดา 
วาทานความเพียรกลา ก็ฟงไปธรรมดา ทีนี้พอกาวเขามาหาเราถึงธรรมขั้นนี้ เอาละที่นี่มัน
ขึ้นแลวนะ เวลามันไดเห็นเต็มเหนี่ยว ทางโทษก็เต็มหัวใจ ทางคุณของธรรมก็เต็มหัวใจ ที
นี้ฟดกันเลยไมมีวันมีคืน พอออกจากที่ไปเดินจงกรมไมรูจกัเวล่ําเวลาวาเชาสายบายเย็น 
พวกน้ําพวกทาไมสนใจกับอะไรเลย แตกอนกไ็มเคยสนใจกับหมากพลูอะไรมากนัก ฉนัไป
อยางน้ันแหละ ไมมอีะไรเขามายุงเลยเวล่ําเวลาภายนอก มีตั้งแตภายในฟดกันอยู
ตลอดเวลา 

เหมือนนักมวยเขาวงในกัน นี่ละกิเลสกับธรรมฟดกัน  เห็นประจักษในจิตใจ  ไม
มีเวล่ําเวลาเชาสายบายเย็น ไมรูสึกเจ็บปวดแสบรอนที่ตรงไหนๆ มันหมุนกันขนาดนั้น ทีนี้
ถึงเวลาออกมาปดกวาด ถาอยูกบัหมูเพื่อนมากๆ ถึงเวลาปดกวาดก็ออกมาจากปา 
กลางคืนถาไดลงทางจงกรมแลวอีกเหมือนกันนะ เดินไมทราบเวล่ําเวลา คือมันหมนุอยู
ภายในไมไดดูภายนอก เดินจงกรมโครมครามๆ เขาปา คือจิตมนัไมไดออกไปนอก มันอยู
ภายใน ตาก็ฝาก็ฟางไปหมด คือจิตมันอยูภายใน หมุนติ้วๆ ตาก็ฝาก็ฟางมองอะไรไมเห็น
ไมสนใจ ทีนี้ก็เดินโครมครามๆ เขาปา เอาถอยออกมา ถาเปนคนอื่นเขาไปเห็นเขาจะวาบา
ละนะ นั่นคือมันซัดกันอยูวงในไมไดออกนะ จึงไมมีเวล่ําเวลาหนาที่การงานอะไรเขามายุง
เลย 

เวลากิเลสกับธรรมฟดกนับนหัวใจ นั่นละเรียกวาเวที หมุนติ้วๆ ตลอดเวลา 
จนกระทั่งถงึเวลาที่จะปดกวาดหรืออะไรแลวถึงออกมา ลงไดเขาแลวไมรูจักออกนะ เขา
ทางจงกรม ไมวาน่ัง ไมวาเดินจงกรม แบบเดียวกันหมด คืออันนี้มันหมุนของมันอยู
ตลอดเวลา ทีนี้ก็มาถึงจุดที่ลงกันไดกับพระโสณะ พอมาถึงกุฏิแลวออกรอนฝาเทา โอโห 
เหมือนไฟลนนะ ฝาเทานี่ออกรอน เอ เทาเรามันเปนยังไง มนัแตกหรือมันอะไร ก็มาดู ดู
ชัดๆ อยางน้ี มันแตกหรือ มาดูมันกไ็มแตก ทําไมมันถึงออกรอนไปหมด ทีนี้เวลามาลูบมา
คลําๆ นี้ โอย เสียว นี่มันจวนจะถึงเน้ือแลว มันบางเขาไปจะถึงเน้ือแลว พอเอามือมา
สัมผัสเทานี้มันเสียวแปลบๆ ขางใน 

นี่ถาหากวากิเลสไมตกเวทีกอนแลวฝาเทาตองแตก เขากันไดเลย ทานฝาเทาแตก 
เราฝาเทายังไมแตก เปนแตเพียงเสียวๆ ใกลแลวนั่น หากวายังจะฟดกันอกีตอไปอยูนานๆ 
แตกแนๆ นี่พยาน ถาลงอยางน้ีมันเขากันไดปบทนัทีไมตองไปถามใคร เอานี้เปนพยานนั้น
ไดทันทีเลย นี่ละเรื่องของธรรมเมื่อมีกําลังแลวเปนอยางน้ัน เหมือนกับกิเลสที่มกีําลังมัน
เหยียบสัตวโลก เหยียบตลอดเวลา ทางนี้ก็หมุนไปตามมันเหมือนฟุตบอลถูกเตะไปนูนกลิ้ง
มานี้กล้ิงไปนั้น ตกหลุมตกบอ ตกนรกอเวจี เปนเปรตเปนผี ถูกกิเลสพาสรางบาปสราง
กรรมเตะไปเรื่อยๆ  
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ทีนี้เวลาเราบําเพ็ญธรรมมีกําลังเขา นี่ละพอมีกาํลังก็เปนแบบนี้ละ เร่ืองความพาก
ความเพียรไมตองบอก ตองร้ังเอาไว ที่วาเพียรพยายามนี้พูดไมได นอกจากเพียรเพื่อพน
ทุกข เอาโนนเลย ถาเพียรในประโยคพยายามไมมี มีแตร้ังเอาไวๆ มันไมรูจักหลับจักนอน 
ถาวาเดินก็ไมรูจักหยุด นั่งก็เปนหัวตอไปเลย คือจิตมันไมออกกับสิ่งใดเหลานี้ ไมมา
เกี่ยวของ มนัอยูภายใน เหลานี้ก็เลยไมมีความหมาย เปนอยางน้ีนะ ถาจิตมันแย็บออกมา
นี้ก็ตองเจ็บปวดแสบรอนปวดแขงปวดขาไป ถาไมออกมันหมุนอยูภายในมันไมรูนะ ไม
สนใจ คิดดูฝาเทาจะแตกมันก็ยงัไมรู จนกระทั่งออกมาจากนั้นแลวจิตแย็บออกมาจากนี้
แลว เออ ฝาเทามันจะแตกแลวเหรอ  มันทําไมเปนไฟเผาฝาเทาอยางน้ี มาดูมันไมแตก เอ
มันไมแตกนะ พอเอามอืลูบคลํานี้เสียวไปหมด แปลบๆ นั่นจวนจะถึงเน้ือแลว นั่นละจวน
จะแตกแลว 

นี่ละอํานาจของธรรมเวลามีกําลังเปนอยางน้ัน หมุนไมหยุด เราจึงไดเทียบ แตกอน
อันนี้เราก็ยังไมเคยรู วากิเลสที่ทําลายหัวใจสัตวโลกเปนอัตโนมัติ พอคิดแย็บเปนกิเลส
แลวๆ ตา หู จมูก ล้ิน กาย เปนเคร่ืองมอืของกิเลสทั้งหมด กิเลสพาหมุนไปวันยังค่ํากี่กัปกี่
กัลป ตายภพนี้ภพนั้น กิเลสพาหมุนไปเรื่อยๆ  เรียกวากิเลสทํางานบนหัวใจสัตวโดย
อัตโนมัติ ไมมีใครบอกมันเปนของมันเอง เราก็ไมเคยคิดอยางน้ีนะ เขาหมุนเราก็หมุน
เหมือนกันหมด แตไมรูวาอะไรทํางานอยูบนหัวใจ แตเวลาธรรมไดมีกําลังขึ้นมา มันเขารับ
กันละซิที่นี่ พอธรรมมีกําลังขึ้นมาๆ กาวถึงขัน้อัตโนมัติของธรรมฆากเิลส หมุนไมหยุด
หมุนไมถอย 

ไมวายืนเดินนั่งนอนเวนแตหลับ อยูที่ไหนมีแตหมุนกันตลอดเวลา แมที่สุดฉัน
จังหันอยูนี้ จิตมันไมไดอยูกับอาหารการกินนะ มันอยูกับสงครามที่ฟดกันอยูภายในลึกๆ 
ในจิต เหมือนกับเรานั่งรับประทาน เร่ืองของกิเลสมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็คิดของมันไป
ธรรมดา แตมันคิดออกนอกนะ ทีนีเ้ร่ืองของธรรม เวลาธรรมทํางานโดยอัตโนมัติแลวมัน
จะหมุนอยูภายในไมออกนะ หมุนเรื่อยๆ ทีนี้มันก็ทราบไดวา ออ แตกอนเราก็ไมทราบวา
กิเลสทํางานบนหัวใจสัตวโลกน้ีเปนอัตโนมัติ ทีนีเ้วลาธรรมมาทํางานฆากิเลสเปนอัตโนมัติ 
มันจึงมารับกัน ออ นี่เวลาธรรมมีกําลังแลว สามารถฆากิเลสเปนอัตโนมัติเชนเดียวกับ
กิเลสทําลายสัตวโลกน่ันแหละ นั่นเขากันได มันรับกันแลวมันก็รูขึ้นที่นี่เลย 

นี่ถอดออกจากหัวใจมาพูดนะ การพูดไมไดพูดงมเงานั้นนี้นะ เพราะฉะนั้นใครจะวา
อะไรจึงไมเคยสนใจอะไรยิ่งกวาธรรมสอนโลกใหเปนประโยชน เพราะโทษมันหนักมากนะ 
โลกกิเลสตัณหานี้มันหนักมากที่สุดเกินกวาใครจะดึงตัวขึ้นมาได มีแตจมไปกับมันๆ ทีนี้
พอธรรมมกีาํลังดึงขึ้นมาแลว มีแตดึงตลอดที่นี่ อะไรๆ มาฟาดขาดสะบั้นๆ บางทีก็เคยพูด
ใหฟงแลว เหอ เปนอรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวเหรอ คือฟดตรงไหนมันก็ไมมีกิเลส ปรากฏ
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วาหมดเลยไมมีอะไร มีแตจิตสวางจาอยูตลอด อะไรจะแย็บๆ ขึ้นมาเปนกิเลสไมปรากฏ
เลย มันก็ขึ้นอันหนึ่งแตไมไดสําคัญเทานั้นแหละ พูดขึ้นมาเฉยๆ ตอนที่ไมมงีานทํา ไมมี
กิเลสใหฆา หือ ไมใชมันเปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวเหรอ 

คือตอนนั้นมันวาง ก็วาไปเฉยๆ ไมใชเปนความสําคัญ สักเดี๋ยวมันก็แย็บขึ้นมา 
แย็บขึ้นมาก็ซัดกัน มงีานเอาอีกๆ ฟาดเสียจนกระทั่งมันพังหมดไมมีอะไรเหลือแลว 
อรหันตนอยก็ไมวาอรหันตใหญก็ไมวา ก็เลยอยูอยางน้ีละ แตส่ิงที่วาก็คืออวดอตุริมนุส 
ธรรม ฟงเอาซิพี่นองทั้งหลาย โลกเขาพูดอยางนั้น ทางนี้อวดตลอด เขาจะโจทใหโจทไป 
ฟองไป เอา หลวงตาบัวอวดอุตริมนสุธรรม หลวงตาบัวเปนปาราชิกเปนไป ปากของหลวง
ตาบัวไมเปนก็เทศนเร่ือยไปอยางน้ีแหละ โอย มันขบขันนะ นี่ละเรื่องกเิลสสูธรรม ความ
สกปรกคอยโปะเขาๆ หาธรรม ขอใหพี่นองทัง้หลายพินิจพิจารณา 

การพูดนี้เราพูดดวยความแนใจทุกอยางในธรรมทุกขั้นๆ ถึงสูงสุดเต็มที่เลย เราไม
สงสัยตั้งแตตนจนอวสานในการสอนธรรมจากการรูธรรมวางั้นเถอะนะ พากันจําเอา ให
อุตสาหพยายามทุกคน โทษของกิเลสนี้หนักมากกลอมไดสนิท กลอมสนิทมากทีเดียวกเิลส 
มีแตธรรมเทานั้นเหนือมันๆ ตื่นไดๆ ถาเปนธรรมมาปลุกก็คอยตื่นๆ ใหกิเลสปลุกไมมี มี
แตกลอมใหหลับ กิเลสปลุกคนใหตื่นไมเคยมี ถากิเลสกลอมคนใหหลับนี้ทั่วโลกดินแดน 
ธรรมเทานั้นที่ปลุกคนใหตื่น เอาเทานั้นละวันนี้ 

พูดแลวไมมใีครเชื่อนะวาหลวงตาบัวจบแค ป.๓ ก็แตกอนไมมี ป.๔ สอบประถม ๑ 
ไดที่สอง ผูใหญเถิงพอครูอาจไดที่หนึ่ง พอสอบปที่สองเราไดที่หนึ่ง ผูใหญเถิงไดที ่๕๖ บัก
หานี่กูสูมึงไดแลว มันขยันเกงนะไอนี่ ป.๓ เราไดที่หนึ่งอกี หมด เลยออก เพราะฉะนั้นพูด
ที่ไหนวาจบ ป.๓ เขาไมคอยเชื่อ ไมเชื่อยังไงกม็ันมีแค ป.๓ จบแคนั้นออกเลย จากน้ันมาก็
เรียนอะไรๆ จนกระทั่งทุกวันนี้ถึงขนาดอวดอุตริมนุสธรรมหลวงตา ป.๓ เขาฟองล่ันอยู
เวลานี้ เอาฟองไป ทางนีก้็จะอวดเรื่อยไปไมมถีอย ใหพร 
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