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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

สรางธรรมขึ้นที่ใจ 
กอนจังหัน 

พระมีแปลกหนามาเรื่อย มองดูแปลกหนามาเรื่อยพระ มาวามาศึกษาๆ พระที่
เขามาเกี่ยวของกับวัดปาบานตาดนี้เปนหมื่นๆ แสนๆ ไมใชนอยๆ ฟงแตวาหมื่นๆ 
แสนๆ ตั้งแตเร่ิมสรางวัดมาเปนเวลา ๕๐ ป พระที่มาเกี่ยวของกับวัดนี้เปนหมื่นๆ 
แสนๆ เราก็อดคิดไมไดที่พระไปเกี่ยวของกับพอแมครูจารยมั่น มันเปนแสนๆ ลานๆ 
เปนไรวะ แตระยะนั้นพระจะยังไมมาก ก็อาจจะหมื่นๆ แสนๆ แบบเดียวกัน ออกจาก
ทานไปตรงไหนที่พอจะมวีี่แววบาง ทําประโยชนใหตนเองเปนที่แนใจแลวสอนคนอื่น 
พอแมครูจารยมั่นมีเยอะนะ ครูบาอาจารยที่เปนเพชรน้ําหนึ่ง อัฐิของทานกลายเปนพระ
ธาตุๆ มีจํานวนมากสําหรับลูกศิษยของหลวงปูมั่น แตลูกศษิยของหลวงตาบัวนี้จะมีแต
สวมแตถานนั่นแหละเต็มไปหมด 

ความเพียรทานทั้งหลายใหจับสติใหดีนะ นี่ละเปนที่ตั้งรากตั้งฐาน เอากิเลสให
ขาดสะบั้นไมหนีจากสติไดนะ สตพิอแกกลาขึ้นไปก็เปนมหาสติมหาปญญา สติปญญาๆ 
เวลาจะทําจิตใจใหสงบสติตองจับติดเลย อยาใหสังขารมันคิดขึ้นมาได สังขารคือตัว
สมุทัยตัวกิเลสมันผลักมันดันอยากคิดอยากปรุงตามเรื่องของมัน ทีนี้เราจะคิดปรุงเร่ือง
ของธรรมเชนคําบริกรรม เปนตน มนัไมอยากคดิ เชน พุทโธๆ เปนตน มันไมใหคิด มี
แตเร่ืองกิเลสสมุทัยออกคิดออกปรุง นี่ละที่วาทําภาวนาไมไดผลไดประโยชน มันจะได
อะไรก็มันไมมีสต ิ

เอาไปทําซิ ธรรมพระพุทธเจาเปนโมฆะเหรอ พวกโมฆะคอืพวกเรานี้เองไมได
หนาไดหลังอะไร เอาๆ ตั้งสติใหดอียาใหเผลอจะเปนยังไง ตั้งแตตื่นนอนฟาดจนค่ํา 
จับอยูกับธรรมบทใดใหติดแนบๆ ทําหนาที่การงานอะไรไมปลอย เอาลองดูซิ 
พระพุทธเจาโกหกโลกจริงๆ เหรอ สติตั้งดีแลวจิตจะสงบได เพราะกิเลสกวนมันดวย
ความคิดความปรุง กวนตลอด นําธรรมเขามาบังคับไมใหมันคิดปรุงทางดานกิเลส เอา
ธรรมใหมันทํางาน นั่นละตั้งไดนะตัง้รากตั้งฐาน เรียกวาเร่ิมตั้งรากตั้งฐานไดคือความ
สงบ จากสงบก็เปนสมาธิแนนหนามั่นคง 

เร่ืองสมาธิคือความสงบใจของเรา เวลาพักพัก สงบๆ ออกจากความสงบแลวให
พิจารณาคลี่คลายทางดานปญญา ยกรางกายของเราที่พระพุทธเจาทรงสอนไววา เกสา 
โลมา นขา ทันตา ตโจ มีไหมในตัวของเรา เอามาพิจารณา ในเบ้ืองตนอาศัยธรรม
เหลานี้เปนคําบริกรรมเครื่องกลอมใจใหสงบ พอจติมีความสงบแลวแยกออกเปน
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ทางดานวิปสสนา กรรมฐาน ๕ เลยกลายเปนหินลับปญญาไป คลี่คลายออกๆ เวลาจะ
ใชปญญาใหใช เวลาจะใหสงบใหตั้งหนาตั้งตาทําความสงบ อยากาวกายกัน อยาหวง
หนาหวงหลังใชไมไดนะ จะทํางานอะไรใหทําจริงๆ จังๆ เชนจะเพื่อความสงบ จิตพุง
เลยกับความสงบ ออกทางดานปญญาก็ใหออกทางดานปญญา ไมตองหวงความสงบ
คือสมาธิ จําใหดีนะทุกคนๆ  

ทําไมจะตั้งไมได ถาเอาจริงเอาจังตั้งไดไมสงสัย มันเลอะๆ เทอะๆ ไมไดเอา
ไหนถาเปนเรื่องอรรถเรื่องธรรมแลว แตเร่ืองกเิลสน้ีจริงจังมาก ฟงแตวาจริงจังมาก 
โลกน้ีโลกจริงจังกับกิเลส มันจึงเปนสวมเปนถานเปนฟนเปนไฟเผาไหมทั่วโลกดินแดน
นี้จริงจังมากไมมีจืดจาง เพราะตางคนตางเสาะแสวงหา ตางคนตางพอใจ คิดอาน
ไตรตรองไปตามกิเลสตัณหา ไมไดคิดอานไตรตรองไปตามอรรถตามธรรม จะหาความ
สงบไดยังไง 

หนาที่การงานของพระมอีะไรบาง ในวัดนี้มีแตเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา เที่ยว
หาดีดทางโนนดิ้นทางนี้ สรางน้ันแลวสรางน้ี ยุง สวนมากเวลาเราไมอยูมนัชอบจะสราง
นั้นสรางน้ี ตีไวตลอดไมใหออกไมใหยุง นั่นเปนการสั่งสมกิเลสความฟุงซานรําคาญ
เปนอารมณ ฟาดใจของเราเปนลําดับลําดานี่เรียกวาสรางใจ สรางธรรมขึ้นที่ใจ วัตถุที่
ไหนมันก็มีอยาไปอวดเขา โลกน้ีเต็มไปดวยวัตถ ุ วัตถุนั้นละกลับมาทับหัวใจสัตวโลก 
และเปนฟนเปนไฟเผาหัวใจสัตวโลกเพราะวัตถุ ไมมีนามธรรมคืออรรถธรรมเขาสูใจ
บางเลย ยังไงก็เปนอยางนั้นไปเรื่อยๆ ไมมีความสงบนะ 

เอาจริงเอาจัง อยาเหลาะๆ แหละๆ นักภาวนาพระนี่สําคัญมาก เอาใหจริงใหจัง
คือวาสติติดแนบๆ มันเปนยังไงพิสูจนตัวเอง มันจะไปไหนนะ เอาธรรมเขาไปพิสูจน 
สติๆ เวลาจะใหจิตสงบตองใชสต ิ คําบริกรรมเปนสําคัญมาก ออกทางดานปญญา จิต
สงบแลวมันอิ่มอารมณ คือจิตสงบอิม่อารมณ ไมหิวอารมณนั้นอารมณนี้ อยางที่วาพา
พิจารณาทางดานปญญา ถาจิตไมสงบทานก็ไมไดสอนใหพิจารณาทางดานปญญา ศีล 
สมาธิ ปญญา นั่น ศีลเปนพื้นฐานของนักบวชเรา สมาธิคือความสงบใจ เมื่อใจอิ่ม
อารมณแลวใจยอมสบายๆ ใหพาใจที่สงบนั้นละออกทางดานปญญา มนัจะไมเถลไถล 
ถาใจหิวโหยทางอารมณตางๆ เอาไปใชปญญา กิเลสเอาไปถลุงหมด เปนสัญญา
อารมณหมด ไมไดเปนปญญาแกกิเลส 

ทานสอนไวผิดที่ตรงไหน ศีล สมาธิ ปญญา ตรงแนว แลวก็วิมุตติ วิมุตติ
ญาณทัสสนะ สุดยอดของธรรมทั้งหลาย พากันตั้งอกตั้งใจทํา วันนี้มีพระเทาไรก็ไมรู 
มากตลอด ตองไดกดเอาไวสําหรับวัดนี้ พระมามาก แลวที่แผกระจายไปทั่วประเทศ
ไทยลูกศิษยหลวงตาบัวนี้มากนะ แตมันมีแตสวมแตถานแตกกระจัดกระจายไปเหม็น
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คลุงไปทั่ว ไมไดมีกล่ินที่หอมหวนชวนดมชวนชมนะ เพราะมันไมจริงจังอยางที่วาน่ีละ 
ถาลงไดจริงจัง จับไหนจริงจัง เอา วางั้นเลย แนเลย พระพุทธเจาสอน ธรรมเปนธรรม
รับรองเพื่อมรรคเพื่อผลแทๆ ทําไมจึงไมมีใครรับเอาไวเพื่อมรรคเพื่อผลแกตนละ เอา
ตั้งแตกิเลส หอบแตกิเลสตลอดเวลาจะไดเร่ืองไดราวอะไร 

อยาเปนบากับโลกเขานะ โลกเวลานี้กําลังเปนบาหนักนะ อูย ดแูลวจนจะดูไมได 
ทุกอยางๆ เวลานี้เปนบาไปหมดเลย ความรูเรียนมามากนอยเปนความรูที่กิเลสผลิตให 
กลับมาก็มาเปนฟนเปนไฟเผาตนและผูอื่น เผาตนดวยความภูมิใจนะ วา
ยศถาบรรดาศักดิ์สูง เปนบาอํานาจ ไดเงินไดทองมาจากการรีดการไถเขานี่ภูมิใจ ภูมิใจ
กับกองไฟ มันจะหนีจากพระพทุธเจาไปไหน เอาของเขามาเปนของตัวเปนไดยังไง ไม
เปน เอาของเขามาก็เปนของเขาวันยังค่ํา เอาเขามาก็มาเผาตัวเองวันยังค่ําอีก ภพนีภ้พ
หนา วันนี้วันหนา เผาตลอดเวลา 

ขอใหพากันตั้งอกตั้งใจ นี่แกเขามาแลวเปนหวงหมูเพื่อนมากทีเดียว แกเทาไร
ยิ่งหวง หวงหมูเพื่อน แทนที่จะมาหวงตัวเองเราบอกเราไมมี หมดโดยสิ้นเชิง นี่ก็เพราะ
คุณคาแหงการสรางความดีสําหรับตนจนหาที่ตองติไมได ในหัวใจดวงนี้มีที่ตองตอิะไร
ไมมเีลย คือพอก็พอแบบเลิศเลอ อิ่มกอ็ิ่มแบบเลิศเลอเสีย ไมไดอิ่มเหมือนเรา
รับประทานขาว กินตอนเชาอิ่ม ตอนบายหิวแลว ธรรมนี้ไดอิม่ในหัวใจ ธรรมกับใจเปน
อันเดียวกันแลวเปนนิพพานธรรมหรือธรรมธาตุ นั่นละอิ่มตลอด ทานจึงเรียกวา
นิพพานเที่ยง หาใหถึงขัน้นั้นซิ พระพุทธเจาสอนถึงนิพพานเที่ยง 

พวกเราบืนไปแตกิเลส จึงไมไดเร่ืองไดราวอะไรเลย พระเรานั้นละตั้งใจใหดี อยู
ที่ไหนอยาเผลอสติ อยาเหลาะๆ แหละๆ กาวไปเดินไปๆ สติติดแนบกับตนตลอดเวลา 
ถาสติมีกิเลสไมเกิดนะ ตั้งสติดอียูกิเลสไมเกิด พอเผลอเมื่อไรปบไปเลย กิเลสเอาไป
ถลุงหมดแลว จําใหดี 

จังหันนี้ไมวาวัดปาบานตาดไมวาสวนแสงธรรม พวกลูกศิษยลูกหาเขามาจังหัน 
มาประเภทธรรมดานี้เราก็ไมวาแหละ ไอประเภทบายโมงมาจังหัน ประเภทบายโมงครึ่ง
มาจังหัน ประเภทบายสองโมงครึ่งมาจังหัน ทีนี้มันก็จนตรอกจนมุมซิพระเราประเภท
บายโมงครึ่ง สองโมง รับจังหันมันไมมี นี่มาอีกแลว บายโมงครึ่งหรือพวกนี้นะ มาเรื่อย 
สวนแสงธรรมเหมือนกันจนฉันอิ่มแลวยังมา มานี้ก็แบบเดียวกันจะวาไง ใหพร 

หลังจังหัน 

สําหรับวัดนี้ดูเอา นี่บริเวณเกี่ยวของกับประชาชน มีบริเวณน้ีเทานั้น มานี้เขา
มาถึงศาลาแคนี้ใหกลับ ภายในนี้มีแตบริเวณของพระปฏิบัติธรรมลวนๆ ไมมีใครเขาไป
เกี่ยวของเลย นอกจากประชาชนคนที่เขารับใชพระคนสองคนเขาเขาออกได 
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นอกจากนั้นไมใหใครเขา นี่บริเวณนี่ ขางในนี่เปนทําเลของพระทั้งหมดเลยทานภาวนา
เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา สวนจากน้ีออกไปโนนสําหรับประชาชน เราแบงไวอยางน้ัน 

(ถวายสถานีวิทยุครับ วัดโนนปาวาง ตําบลบานดาน อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว 
ถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนจังหวัดสระแกว อ.อรัญประเทศ แดหลวงตา 
ไดทําการทดลองออกอากาศตั้งแตวนัที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๙ ตั้งแตเวลา ๔.๐๐ น.ถึง 
๒๓.๐๐ น.ทกุวัน) 

(มีผูเขียนหนังสือมาถึงหลวงตาดังน้ีครับ ดิฉันมีเพื่อนเปนชาวอังกฤษ เขาได
อานศึกษาและปฏิบัติภาวนา โดยการอานหนังสือที่ทานอาจารยปญญาแปลเปน
ภาษาอังกฤษ เปนประวัติหลวงปูมั่น ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน และเทศนอบรมพระ
ปเกาๆ เขามีความศรัทธาในศาสนาพุทธ และการปฏิบัติของหลวงตาเปนอยางมาก แต
เขาตองศึกษาจึงยังไมมีโอกาสมากราบหลวงตาและภาวนาที่เมืองไทย เขาจึงพากัน
กอตัง้ชมรมจิตตภาวนาขึ้น เปดรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตาทางอินเตอรเน็ต 
เขาฟงที่หลวงตาเทศนทุกวันนี้ไมออก พวกเขาจึงใชวิธีนั่งภาวนาบริกรรมพุทโธๆ 
ในขณะฟงหลวงตาเทศน เสียงพระธรรมเทศนาของหลวงตาทําใหจิตเขาสงบเย็นนิ่งไป
ตามเสียงธรรม จิตเขาไมอยากรับอารมณภายนอก เสียงภายนอก จิตเขารูสึกแนนๆ 
เรียนหนังสือทําใหมีสมาธิมากขึ้น อยูอิริยาบถใดก็มีสติแนนขึน้ ถึงแมเขาไมทราบวา
หลวงตาแสดงธรรมวาอะไรบาง แตจิตเขาสงบนิ่งไดอยางนาอัศจรรย เขาจึงฝากใหดิฉัน
กราบเรียนหลวงตาผานทางเว็บไซตหลวงตา เพื่อขอบูชาในพระธรรมมา ณ ที่นี้ กราบ
นมัสการหลวงตามาดวยความเคารพ 

ดิฉันขอกราบแสดงความคิดเห็นวา ที่หลวงตาแสดงธรรมทุกวันนี้ นาเสียดายที่
ไมมีพระชาวอังกฤษอยางทานปญญา หรือทานดิ๊กคอยแปลใหทุกวัน เอาเฉพาะที่เปน
หลักสําคัญในแตละกัณฑ จะยิ่งเปนประโยชนตอชาวตางชาติมากขึ้น จึงขอกราบ
นมัสการ หากควรเปนไปไดแลว จึงกราบขอรบกวนใหทานอาจารยดิ๊กไดมีโอกาสแปล
ในแตละวันดวยเทอญ) 

เปนแตเพียงบอกเลามาเฉยๆ เร่ืองภาวนา เทศนทางภาคปฏิบัติ ทานจะเทศนตี
ตะลอมเขามา ตีอารมณทั้งหลายที่เคยยุงมาแตกอน ตีตะลอมเขามาดวยธรรม ธรรม
เทศนาละตีเขามาๆ จิตจะคอยหดตวัเขามาๆ เหมือนเราตากแหเอาไว เวลาฟงเทศน
เหมือนดึงจอมแห ตีนแหจะหดเขามาๆ จนเปนกองแห อันนี้จิตของเรามันสงกระจาย
ไปทั่วโลกเหมือนตากแห พอฟงเทศนนี้ก็เหมือนดึงจอมแหนัน่ละ มันหดเขามา กระแส
ของจิตหดเขามาๆ จนเขามาสูจดุที่วากอนแหนั้น คือความรูรวมตัวเปนจุดสงางามอยู
ภายในหัวอก การภาวนาจะไมขึ้นสมองเหมือนความจํา ความจํานี้เรียนมากเทาไรใช
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ความจําทั้งนั้นอยูบนสมอง แตทางภาคภาวนานี้ไมขึ้นสมองนะ ลงจุดศูนยกลาง ทีนี้
เวลาฟงเทศนเขาไปกระแสจิตหดเขามาๆ ก็แนวอยูในนี้ นี่ละที่เขาบอกนี้วา ไมฟงเสียง
ธรรม คือจิตชวยตัวเองไดแลวเวลานั้นจิตอยูปรกติ เสียงธรรมจึงแววๆ อยูสูงๆ สงจิต
เขามาสูนี้แลวจิตสงบแนวอยูอยางน้ัน 

การฟงเทศนในภาคปฏิบัติ เทศนทางภาคปฏิบัติจะตีเขามา ภาคปริยัติวากันไป
นูน เราก็เรียนปริยัติจะใหวาไง ขัดของที่ตรงไหนปริยัติเราก็เรียนมาแลว ภาคปริยัติ
ออกขางนอก เปนสัญญาอารมณออกไปๆ จําไป เวลาจะประมวลจริงๆ ตองเปน
ภาคปฏิบัติ ฟงธรรมะนี้จะประมวลเขามาๆ สุดทายจะมาอยูที่นี่หมด กองมหาภัยคือ
กิเลสตัณหาสรางผลประโยชนของมนั แตสรางฟนสรางไฟเผาหัวอกของสัตวโลกก็อยูที่
หัวใจ ทีนี้มารูกัน จติใจที่วาวุนขุนมัวเพราะคิดมากไมดตูัวคิด ตนเหตุที่มันคิดไปจาก
ไหน ไปจากหัวใจ ทีนี้พอธรรมะเขาไปนี้เปนน้ําดับไฟ ใจกค็อยสงบเขาไปๆ เวลาฟง
เทศนทานทานตีตะลอมเขามาๆ จุดศูนยกลาง พอมันเขาถึงที่เต็มที่ชวยตัวเองไดแลว
เสียงธรรมก็แววๆ ผิวเผินอยูขางนอก นั่นเปนอยางน้ัน 

การฟงเทศนทางภาคปฏิบัติเปนอันดับหนึ่งจากการปฏิบัติทั้งหลาย แตตอง
หมายถึงครูบาอาจารยเทศนาวาการโดยอรรถโดยธรรมถูกตองดงีาม มหีลักมีเกณฑใน
การสั่งสอน ไมไดหมายถงึวาส่ังสอนทั่วๆ ไปสุมสี่สุมหาก็เอาแนไมได แตทานผูส่ังสอน
โดยอรรถโดยธรรมมีหลักมีเกณฑทางจิตใจแลวสอนเปนอยางน้ันละ ตีตะลอมเขามาสู
จุดศูนยกลาง พอจิตรวมตัวเขามาอยูนี้แลวจิตจะสงบแนวเลย ไมมกีิริยาอาการใดออก 
แมที่สุดธรรมเทศนาก็ไมเกี่ยวกัน แววๆ อยูสูงๆ นูน จิตชวยตัวเองไดแลวอยูสงบแนว 
นั่นละเรียกวาฟงเทศนไดผล 

ผลแหงการฟงเทศนทานแสดงไว ๕ อยาง เราก็ลืมไปแลวละเพราะเรียนปริยัติ
มานาน ๑ จะไดยินไดฟงส่ิงทีไ่มเคยไดยินไดฟง ๒ ส่ิงที่เคยไดยินไดฟงแลว แตยังไม
เขาใจชัดจะเขาใจแจมแจงชัดขึ้น ๓ บรรเทาความสงสัยเสียได ๔.ทาํความเห็นให
ถูกตอง ๕ จิตผูฟงยอมสงบผองใส นี่ละผลแหงการฟงธรรมเขามาสูจุดนี้ เพราะฉะนั้น
พระในครั้งพุทธกาลหรือบริษัทประชาชนทั้งหลาย ฟงเทศนจากพระพุทธเจาจึงสําเร็จ
มรรคผลนิพพานไดเหมือนกันทั้งฆราวาสทั้งพระ เพราะเทศนนั้นเปนธรรมะลวนๆ จาก
ทานผูบริสุทธิ์พุทโธ คอืศาสดาองคเอกสอนจะไมมีผิดมีพลาดไปเลย รองลงมาก็คือพระ
อรหันตสอน 

พระอรหันตสอนทานจะถอดออกใจของทานออกไปสอน ทานไมไปลูบคลําตาม
ตํารับตําราที่ไหนๆ มาสอน ทานจะเอาหลักความจริงๆ เกิดขึ้นที่ใจมีอยูที่ใจ ทั้งกิเลส
ทั้งธรรมจะเกิดขึ้นที่ใจ เมื่อเทศนาวาการถอดออกจากใจเทศนแลว ก็เรียกวาตีตะลอม
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จิตที่มันวาวุนขุนมัวใหสงบตัวเขามาๆ เปนจิตที่สงบผองใส จากน้ันก็ชวยตัวเองได
ในขณะฟง เพราะฉะนั้นภาคปฏิบัตินี้ การฟงเทศนทางภาคปฏิบัติเปนอันดับหนึ่ง ไม
ตองบังคับจติใจละในขณะที่ฟงเทศนทานนั้น เทากับทานตีตะลอมเขามาใหแลวๆ จิต
ของเราแนวลงไดเลย ถาเราฟงโดยลําพังอยางน้ีจิตมันดีดมันดิ้น บังคับบัญชาไมใหออก
มันก็ออกของมัน แตพอฟงเทศนเสียงเทศนสัมผัสสัมพันธเขาสูใจสืบตอกันโดยลําดับ 
แลวกลอมใจใหสงบแนวลงไป การฟงเทศนเปนอยางน้ันฟงเทศนในภาคปฏิบัติ 

เราจึงเชื่อเลย แตกอนกธ็รรมดานะเรียนมาทางดานปริยัติ วาฟงเทศนไดสําเร็จ
มรรคผลนิพพานในขณะฟง ทีนี้เวลามาโดนเขาจริงๆ มาโดนตัวเองเลยเชียวกับพระ
ทั้งหลายที่เปนภาคปฏิบัติดวยกัน ฟงเทศนหลวงปูมั่น หลวงปูมั่นคือตลาดแหงมรรค
ผลนิพพานอยูในหัวใจทานหมด ทานแสดงออกมาที่ไหนมีแตเร่ืองมรรคเรื่องผลๆ จับ
ติดๆ ไมผดิไมพลาดจติใจแนวลง ถาทางดานปญญาก็ขยับตามทานเร่ือยๆ ทางดาน
สมาธิก็กลอมใจใหสงบลง ทางดานปญญาทานเทศนไปไหนขยับตามนะปญญา ปญญา
จะไมอยู ปญญาจะขยับตามๆ เร่ือยๆ ไดผลเปนที่พอใจๆ การฟงเทศนจากภาคปฏิบัติ
ของทานผูรูจริงเห็นจริงเปนอยางน้ันละ 

นี่ก็ฟงวาวิทยุของเรานี้ออก ๖๘-๖๙ แหงแลวมั้ง(๖๘ ครับ) เออ วิทยุวัดปา
บานตาดออกทั่วประเทศไทยได ๖๘ แหงแลว เราพอใจ วิทยุจะออกไปที่ไหนออกไป
เถอะ ธรรมทั้งหมดนีพู้ดสาธุเราไมไดดถููกเหยียดหยามสิ่งอื่นใด แตรวมแลวมาอยู
ภาคปฏิบัติ ธรรมะจะเกิดขึ้นจากใจ อยูที่ใจลวนๆ เวลาออกนี้ออกจากนี้ไมมีส้ินมสุีด
ทะลุปรุโปรงไปหมดโลงไปหมดเลย กิเลสขาดสะบั้นไปจากใจเสียอยางเดียวใจนี้เปด
โลงไปหมด 

ทานจึงเรียกวา สฺุญโต โลกํ ใจนี้วางไปหมดไมมีอะไรมากดีมาขวาง ส่ิงที่กีด
ขวางก็คือกิเลสน่ันละ มีมากมีนอยจะกีดขวาง แลวก็เปนเรื่องติดเขาติดเราไป เมื่อติด
เขาติดเราก็เปนเสี้ยนเปนหนามกีดขวางหนทางไมใหกาวเดินไดสะดวก เมื่อเปดกิเลส
ออกหมดโดยสิ้นเชิงแลวโลงไปหมดใจ จะออกทางไหนออกไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย
ตามแตผูมาฟงจะควรไดรับธรรมะประเภทใด ธรรมะประเภทนั้นจะออกออกทันทีๆ  
เลย 

นี่ละการฟงเทศนครั้งพุทธกาลสําเร็จมรรคผลนิพพาน เราเชื่อตอนที่ไปฟงเทศน
หลวงปูมั่น คือฟงเทศนคราวนี้จิตขยับขึ้นอยางน้ี ฟงที่นั่นขยับขึ้นเรื่อยๆ เพราะทาน
เทศนโลงไปหมด ทานไมมีอะไรติดของนะ เวลาเราติดปญหาอยูตรงไหนคอยฟง ทาน
เทศนมาถึงนี้ทานจะไปไหนเราแกยังไมตกแกไมได ทานผานมานี้ปุบปรับขยับไปตามๆ 
หลายครั้งหลายหนพนไดไมสงสัย นี่ละเรายันในหัวใจนี้เลย ฟงเทศนบางทีจิตดับถึง
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สามวัน ฟงซินะ ทั้งๆ ที่รูอยูนี้มันดับไดยังไง พดูไมออกแตไมสงสัยในใจ จิตดับ คือ
อารมณตางๆ ไมเขามาเกี่ยวของเลย เหลือแตความรูลวนๆ ดับ ดับอยูภายในหลังจาก
การฟงเทศนทานมาแลวจิตดับอยูถึงสามวัน เปนอยางน้ันละ 

เราก็ไมเคยเห็นตั้งแตเกิดมา ก็พึ่งไปเห็นไปรูไปเปนขึ้นในเวลาฟงเทศนหลวงปู
มั่น จิตดับถงึสามวัน ดับอารมณทั้งหลายที่มาเกี่ยวของใหคดินั้นคิดนี้ ดับหมดเลย 
เหลือแตความรูที่สงางามแนวอยูในนั้น นั่นเห็นผลประจักษใจชัดเจนมากจึงไมลืมสดๆ 
รอนๆ วาจิตดับอยูถึงสามวัน ความรูรูเดนยิ่งเดน อาการทั้งหลายที่ไปจากจิตนี้ระงับดับ
หมดเลย นั่นละมันดับมันดับอยางน้ันนะ นี่ละการฟงเทศนทางภาคปฏิบัติ เมื่อจิตใจ
มันลงแลวทุกส่ิงทุกอยางจะดีไปตามๆ กันหมด ถาจิตใจไมลงมีแตกิเลสยุยงสงเสริมให
ดีดใหดิ้นทางนั้นทางนี้ ก็มีแตฟนแตไฟเผาไหมตนเอง แลวก็เผาไหมสวนรวมไปไมมีที่
ส้ินสุด มีแตเอาไฟเผากัน โลกอันนี้เปนโลกเอาไฟเผากัน 

ใครจะนําธรรมะมาสอนโลกกวางแสนกวางใหสงบรมเย็น พอมนุษยทั้งหลายจะ
อยูกันเปนสุขนี้ไมมี เราอยากวาไมมี มีแตธรรมของพระพุทธเจา แลวใครจะเปนผู
ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจา ก็มันไมมีใครสนใจปฏิบัติตาม แลวจะไดเห็นผลอะไรมา
แสดงเปนน้ําดับไฟแกโลกละ ไมม ี นี่ละโลกจึงมีแตฟนแตไฟเวลานี้ แลวกิเลสมันก็
หลอกวาโลกเจริญ บานนั้นเจริญบานนี้เจริญ อะไรมันเจริญ เอาธรรมจับปุบมันรูทันที
ไมตองไปถามใครธรรมจับ มันเจริญตั้งแตฟนแตไฟความดีดความดิ้น ชิงดีชิงเดนชงิ
ทุกส่ิงทกุอยางขึ้นชื่อวาเร่ืองของกิเลสชิงทั้งน้ัน เร่ืองธรรมทานไมชิงใคร ทานปฏิบัติสงบ
เทาไรยิ่งเดนยิ่งดียิ่งเลิศยิ่งเลอ อันนั้นฟุงเทาไรยิ่งเปนของดิบของดีเปนบากันทั้งโลกทัง้
สงสาร นี่ละเรื่องของโลกเปนอยางน้ัน มีแตความดีดความดิน้ตื่นลมตื่นแลงกันไป หา
ความสุขภายในจิตใจไมมแีมดวงเดียว แตเร่ืองของธรรมนี้สงบจาอยูภายใน เห็นหมดรู
หมด ใครดีดใครดิ้นยังไงๆ เขาเปนบายังไงเราไมเปนเสียอยางเดียวก็แสนสบายๆ 

ใหพากันปฏิบัติธรรม อบรมจิตใจตัวคึกตัวคะนองตัวอันธพาลมหาภัยอยูที่ใจนะ 
เวลานี้อยูที่ใจเพราะไมมีธรรมระงับมัน ถามีธรรมระงับเขาบางใจของเราจะคอยปรากฏ
มีคุณคาขึ้นมาๆ มากนอยเทาไรจิตมีคุณคาธรรมมีคุณคาเทาไร เร่ืองที่เปนฟนเปนไฟก็
คอยสงบตัวลงๆ แลวก็เย็นไปไดดงัพระพุทธเจาสาวกทั้งหลาย นั่นคือทานผูเย็นสุดยอด
แลว พระพุทธเจาก็ดพีระอรหันตทั้งหลายก็ดทีานเย็นสุดยอดแลว นําธรรมที่เย็นสุด
ยอดมาพร่ําสอนบรรดาสัตวทั้งหลาย ที่เปนเปนฟนเปนไฟเผากันทั่วโลกนี้ ระงับดับไป
ตามที่เห็นสมควรจะระงับไดแคไหน 

ผูที่ไมฟงเสียงอรรถเสียงธรรมโดดเขาแตหอง ไอ.ซี.ยู. ไมมองดูหมอมองดูยาก็
มีแตวันจะตายทาเดียว โลกอันนี้เดี๋ยวนี้มันมีแตวันจะตายทาเดียวนะ เพราะกิเลสตัณหา



 ๘

ฉุดลากเขาหอง ไอ.ซี.ย.ูๆ ไมฟงเสียงอรรถเสียงธรรมเสียงครูเสียงอาจารยเลย ครู
อาจารยอรรถธรรมนั้นเทากับหมอกบัยามันไมฟง มันฟงตัง้แตเร่ืองที่เปนอยูเวลานี้ไม
ตองถาม หัวใจเราทุกคนมีดวยกันถามกันทําไม นี่ละมันพาใหโลกรอนอยูเวลานี้ หา
ความสงบเย็นใจไมไดเลย พากันจดจําเอานะ วันนี้ก็เทศนเพียงเทานี้ละ ตอนรับบรรดา
ลูกศิษยลูกหาที่มาจากทางใกลและทางไกล ใหนําไปคิดปรับปรุงจิตใจใหดี มหาภัยอยูที่
ใจมหาคุณก็อยูที่ใจ เมื่อนําธรรมเขาไปปรับปรุงแกไขตนเองแลวจะเปนมหาคุณขึ้นมา 
ถาไมปรับปรุงแลวก็เปนมหาภัยตลอดไปเลย เอาละพอ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

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

