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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

จิตถึงแดนอัศจรรย 
กอนจังหัน 

คําวาธรรมวาศาสนานั้น โลกไดยินเฉยๆ ไมไดเขาถึงใจนะ ศาสนาๆ แปลวา
คําส่ังสอน ความหมายก็คือสอนใหเปนคนดี ใหมีแบบมีฉบับมีหลักมีเกณฑในความ
ประพฤติหนาที่การงาน ความประพฤติใหประพฤติด ี หนาที่การงานก็ทําใหเปน
ประโยชนแกตนและสวนรวม ทานวาคําสอน ทานสอนใหปฏิบัติโดยมีหลักเกณฑ ไมใช
ทําไปสุมสี่สุมหาตามความตองการ นั่นไมใชคําสอน 

ทีนี้คําวาธรรมนั้น ธรรมนี้โลกทราบแตวาธรรมและตายใจกันทั่วโลกนั้นแหละ 
ตายใจกับธรรมทั่วโลก แตธรรมนั้นจะมีความหมายมากนอยเพียงไร ไมมีใครทราบได
อยางงายดายคําวาธรรมๆ นี้ ถาเราอยากจะทราบเรื่องธรรมที่แทจริง ขอใหทาน
ทั้งหลายนําธรรม จะเปนธรรมบทใดก็ตามเขามาพิสูจนภายในจิตใจของตนเอง อยาไป
พิสูจนที่อื่น เอาธรรมเขามาพิสูจนในเวลาตองการความสงบใจ ใหเอาธรรมเขามาพิสูจน 

พุทโธก็เรียกวาธรรม ธัมโมก็เรียกวาธรรม สังโฆก็เรียกวาธรรม หรือเราบริกรรม
คําใด เชน มรณัสสติ ระลึกถึงความตายก็เปนธรรม เราระลึกในธรรมบทใดที่เปนเครื่อง
เตือนสติตนเองทานเรียกวาธรรม ใหนําธรรมบทนั้นๆ ตามที่ตนตองการหรือถูก
อัธยาศัยของตนแลวเขามากํากับใจ เชน พุทโธๆ ใหมีสติจับอยูกับคําวาพุทโธ พุทโธติด
อยูกับใจ ธรรมบทใดก็ตามใหทําแบบเดียวกันนี้ จะเปนธัมโมหรือสังโฆก็ใหติดอยูกับใจ 
แลวมีสติติดอยูกับคําบริกรรมนั้น เพื่อใหทานทัง้หลายพิสูจนธรรม ธรรมพระพุทธเจา
จะพิสูจนไดอยางชัดเจนดวยวิธีการนี้ ประจักษกับใจเลยนะ 

พระพุทธเจาประจักษขึ้นดวยธรรมเหลานี้แหละ ใหเอาน้ีไปพิสูจนภายในใจ
ตนเอง ตัง้แตตื่นนอนมาถึงค่ําๆ แลววันหนึ่งมี ๒๔ ชั่วโมง ๒๔ ชั่วโมงนั้นมันไปไหน
หมดใหพิสูจนตนเองอีกดวยนะ ตั้งแตตื่นนอนกระทั่งหลับ วันนี้วันหนาๆ รวมแลววัน
คืนเปน ๒๔ ชั่วโมง วันหนึ่งกับคืนหนึ่ง เราคิดเราทําเราพูดนี้ไดประโยชนอะไรบาง เขา
มาพิสูจนตัวเองอกี วันนี้ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับเราไปทําหนาที่การงานอะไร 
ประพฤตติัวอยางไรบาง ใหพิสูจนตัวเองนะอยาไปพิสูจนคนอื่นคนใด สวนมากโลกมัก
พิสูจนคนอื่นและเพงโทษเพงกรณคนอื่นมากยิ่งกวาจะดูหัวใจตนเอง ซึ่งเปนนักโทษ
ใหญหลวง 

ใจนี้เปนนักโทษอันใหญหลวง คิดตั้งแตเร่ืองชั่วชาลามก ถาวาเพลินก็เพลินเพื่อ
ความชั่วชาลามกไปเสีย ใหพิสูจนอันนี้ถาทานทั้งหลายอยากทราบวาธรรมเปนยังไง 
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นําเขามาบริกรรมดูซินะ พุทโธๆๆ จะนั่งกไ็ดจะนอนกไ็ด ทาไหนไดทั้งน้ันแหละ 
เหมือนกับทาที่เราเคยวิ่งตามกิเลส ทาไหนสะดวกหมดเรื่องของกิเลส ทาธรรมก็ให
สะดวกเพื่อบําเพ็ญธรรมไดดวยกัน ใหพิสูจนดูนะ มันจะตายทิ้งเปลาๆ โลกทั้งโลกนี้มี
ใครไดหลักไดเกณฑบาง ถามหาสักรายหนึ่งก็ไมมี ถาไมมีธรรมเขายึดเขาเกาะอยูกับใจ
แลวไมมีนะ 

มีแตตื่นลมตืน่แลงกันวาบานนั้นเจริญบานนี้เจริญ เมืองนั้นเจริญ มันตื่นกัน
ลมๆ แลงๆ เหมือนกระตายตื่นตูม เราเคยพูดแลวกระตายตื่นตูม ตื่นกันลมๆ แลงๆ 
หาหลักหาเกณฑไมได ทนีี้พิสูจน ใหหาหลักหาเกณฑ กระตายวิ่งไปไปเจอพญาราชสีห 
พาพวกบริษัทบริวารใครตอใคร ตางคนตางตื่นตูมๆ กระตายตื่นตูม แลวพากันวิ่งไป มี
แตวาฟาถลมๆ ฟาไมทราบมาจากไหน ตื่นบากันไปอยางนั้นละ ความจริงกระตาย
นั้นนะมันนอนอยูใตตนตาล กําลังหลับๆ ฝนๆ นั้นละ มะตูมมันหลนลงมาใสกานตาล 
ตูมตามลงมา ตกลงมาใกลที่นอนทีก่ระตายกําลังนอนอยู เรียกวากระตายตื่นตูม คือ
มะตูมมันหลนลงมาถูกกานตาลตกลงมาขางลาง พอตูมตามลงมานั้นกระตายนึกวาฟา
ถลม ความจริงมะตูมมันหลนนั้นแหละ กระตายก็วิ่งเลยทีเดียว 

วิ่งอะไรๆ ฟาถลมๆ คนนี้ก็วิ่งตามๆ ฟาถลมๆ วิ่งไปเจอพญาราชสีห พญา
ราชสีหหามทันที บังคับไวไมใหไป ตื่นอะไร วาฟาถลม ฟาถลมที่ไหนพาเราไปดูมันเปน
ยังไงนะ จงึพากันไปด ูถามหาเหตุหาผลกับกระตายตัวนั้นละ กระตายตัวตื่นตูมนั้น พา
กันไปดู ทีไ่หนไดเปนมะตูมหลนลงมาถูกกานตาลตกมานี้ ออ นี่ฟาถลมๆ อยางน้ีเอง 
อันนี้พวกเราใหเอาธรรมของพระพุทธเจาเปนพญาราชสีหนะ มาหักหามตัวเองเขาหา
เหตุหาผล อยาพากันตื่นตูมๆ อันนั้นก็ดีอันนี้กด็ี ไมมีอะไรดีแหละถาเจาของตื่นตมูแลว
ฟาถลมไปตามๆ กันหมด ขาหักแขงหักไปเรื่อยแหละ เอาพญาราชสีหมาพิสูจน 

นี้เอาธรรมเขามาพิสูจน สอนใหพิสูจนภายในจิตใจของทานเอง ลองเอาไปทํา
ดูซิธรรมพระพุทธเจานี้เปนยังไง ใครก็วาถือศาสนาพุทธ พุทธแทเปนยังไง จะสัมผัสที่
ใจรูที่ใจ เกิดความดูดดืม่แปลกประหลาดอัศจรรยในหัวใจของเราเอง ดวยการภาวนา
นั่นละ เอาพุทโธ ธัมโมหรือสังโฆบทใดก็ได ใหทานทั้งหลายเอาไปพิสูจน ธรรมแทคือ
อะไรอยูทีไ่หน เอา พิสูจนที่หัวใจดวยจิตตภาวนา ทานทั้งหลายจะทราบผูใดผูหนึ่ง
แนนอน ทราบจนกระทั่งถึงอัศจรรย ไมตองบอกละพระพทุธเจาเปนยังไงๆ ไมตอง
บอก มันหยั่งถึงกัน พระพุทธเจากค็ือธรรมชาติที่อัศจรรยอยูในใจนี้แหละๆ เร่ือยไป
เลย 

ใหพากันภาวนาบางนะ ทุกวันนี้กิเลสตัณหาคลื่นมันใหญมันโตมากทีเดียว คลื่น
กิเลสทั่วโลกดินแดนเวลานี้กําลังตั้งคลื่นขึ้นมาทั่วโลก เร่ืองธรรมที่จะมาหามคลื่นนี้
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เทากับฝามือกั้นน้ํามหาสมุทรมันเขากันไดไหมละ กั้นน้ํามหาสมุทรดวยฝามือ อันนี้เรา
จะเอาธรรมไปกั้นคลื่นของกิเลสซึ่งเทียบกับมหาสมุทรนั้นมันเปนไปไมไดแหละ ใหกั้น
ตัวของเราเองอยาไปกั้นผูใดๆ เลย ใหกั้นตัวของเราที่เปนคลื่นทะเลหลวงแหงฟนแหง
ไฟ ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา นี้ละคลื่นใหญอยูที่หัวใจของเรา ใหกั้นมันดวย
พุทโธ ธมัโม หรือสังโฆ มีสติตั้งใหดี มันจะเปนยังไงหัวใจดวงนี้ เกิดมาดวยกนั
จนกระทั่งปานนี้ไมเคยพิสูจนกันเลย เอา พิสูจนกันดูนะ 

มันเปนยังไง พาดีดพาดิน้กันกระตายตื่นตูมไปเรื่อยๆ ไปนี้มนัจะตายทิ้งเปลาๆ 
เอาธรรมมาพิสูจน ธรรมคือพญาราชสีห เอามาพิสูจนตัวเองใหไดหลักไดเกณฑ พุทธ
ศาสนาน้ีเลิศเลอสุดยอดมาตามลําดับของพระพทุธเจาทั้งหลาย ที่ตรัสรูแบบเดียวกันๆ 
เลิศแบบเดียวกันมา แลวมาหาพวกเราที่เปนลูกชาวพุทธ ปฏิญาณตนวา  พุทฺธํ ธมฺมํ 
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ นี้มันไดอะไรเขามาในใจ มีแตคําพูดแว็บเดียวเทานั้นนอกนั้นกิเลส
เอาไปถลุงหมดไมมีตับมปีอดนะวันหนึ่งๆ มันนาทุเรศนะ ขอพูดเสียเถอะวันนี้ 

หลวงตาบัวสอนโลกมาได ๕๖ ปนี้แลว วันนี้ขอพูดใหเต็มปากวา มันเปนยังไง
พวกกระตายตื่นตูม เมือ่ไรจะรูเนื้อรูตัว หรือใหเปนดวยกันหมดนั้นเหรอ ไปไหนมีแต
กระตายตื่นตูม ใหกิเลสมันลากไปๆ ความฟุงเฟอเหอเหิม ความดีดความดิ้น ความ
อยากไดอยากมีอยากร่ําอยากรวยอยากดวยกัน แตมันดีดดิ้นผิดทางมันก็จนไปๆ 
สุดทายจม สวนมากมีแตจมนะ พากนัจําใหดี 

จิตไมมีทีพ่ึ่งที่เกาะมีสาระอะไรคนเรา เราอยาเอาสมบัติเงินทองขาวของมาเปนที่
เกาะ เกาะไดเพียงชั่วระยะ เขาไมพังเราก็พังเทาน้ัน ถาเอาธรรมเกาะแลวไมพัง ติดๆ 
ติดตัวไปละ จําใหดี สําหรับพระก็เหมือนกันใหตั้งใจประพฤตปิฏบิัติทุกองคนะพระ 
ไหลเขาไหลออกตลอดเวลาจนมองไมทันในวัดนี้ เปนสถานที่ไหลผานเขาผานออก 
สถานที่รวมของพระอยูที่นี่หมด พากันตั้งอกตั้งใจ ผมเคยสอนเสมอวาการภาวนามี
อะไรเปนเครื่องประกันตัว เราจะทําภาวนาแบบใดก็ตามบทใดก็ตาม สติเปนสําคัญ 
อยาปลอยสติ เอาๆ ไปทดลองดู วันนี้ก็รู 

การพูดนี้มาโกหกทานทั้งหลายเหรอ วันนี้จะตั้งสติตั้งแตบดันี้ไปถงึเวลาเทาไร 
จะไมยอมใหเผลอ ฟดกันกับความคิดความปรุง มันอยากคิดอยากปรุงเร่ืองราว
ทั้งหลาย ดีดดิ้นตลอดเวลา ไมมีอะไรที่จะหนักยิ่งกวาความอยากคิดอยากปรุงอันเปน
เร่ืองของกิเลสน้ีนะ เอาสติตั้งไว มีคําบริกรรมพุทโธ เอาพุทโธก็ไดตั้งฐานไวบังคับชอง
มันจะออก สังขารละชองมันออก สังขารเปนสังขารกิเลส กิเลส อวิชฺชาปจจฺยา สงฺขารา 
มันดันออกมา ตั้งสติใหดี ตั้งสติดีเทาไร สงฺขารา กิเลสประเภทฟนไฟนี้จะไมออก ตั้ง
ทั้งวันกิเลสตัวนี้ออกไมไดทั้งวัน 
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วันนี้ก็ตั้งวันหนาก็ตั้ง สุดทายก็ตั้งหลักได จติใจสงบเย็น ความดีดความดิ้น
อยากคิดอยากปรุงสงบตัวลงๆ จนกระทั่งไปถึงฐานแหงความสงบแลวไมอยากคิดอยาก
ปรุง รําคาญ นั่นเห็นไหมละ ทั้งๆ ที่แตกอนอยากคิดอยากปรุง มันจะเปนจะตายอกจะ
แตก เวลาบังคับกันไดดวยวิธีภาวนา มีสติบังคับไว จนกระทั่งจิตสงบ สงบแนวเขาไป
จริงๆ แลวไมอยากคิดทีน่ี่ สงบเย็นสบาย อยูดวยความรูเอกจิตเอกธรรม นั่นละสบาย 
เพียงขั้นนี้ก็เย็นแลว ทานทั้งหลายจะไดเห็นหัวใจของทาน อยูกับทานทั้งหลายเองเปน
ยังไงหัวใจดวงนี้ มีอะไรไปถลุงอยูตลอด ทัง้เขาทั้งเราถูกถลุง 

หาตั้งแตความสุขความเจริญ มันเจอตั้งแตฟนแตไฟเทานั้น เพราะหาไมถูกทาง 
นี่สอนวิธีที่ถกูตองให ใหจําเอาไปปฏิบัตินะ ใหมีพุทโธตดิหัวใจบางคนๆ หนึ่ง อยาเอา
ส่ิงนั้นสิ่งนี้มาอวดธรรมนะไมเปนประโยชนอะไรเลย เอาสิ่งน้ันสิ่งน้ีมาก็เหมือนมูตร
เหมือนคูถ ธรรมเลิศเลอที่สุดอยาเอาไปอวดธรรม อยาไปแขงดีกับธรรม อึ่งอางอยาไป
เบงใสวัว วัวคือธรรม กรรมคือธรรม กรรมดีกรรมชั่วคือธรรม อยาไปอวดดีอวดเดน
แลวเบงใสธรรมไมไดนะจม เอาละวันนี้ ใหพร 

หลังจังหัน 

ธรรมะของเราที่เทศนทุกวันนี้นั้น ไมไดอยูในคําวากลาวากลัวนะ เลยไปหมด
ธรรมะที่เทศนนี้ ถอดออกมาจากหัวใจที่ปฏิบัติเปนเวลา ๙ ป เฉียดสลบไสลๆ แตไม
เคยสลบก็บอกวาไมสลบ การฝกทรมานฟดกับกเิลสเฉียดความสลบไสลไปเรื่อยๆ จึง
ไดโผลขึ้นมา ซัดกันเปนเวลา ๙ ปเต็ม พอไดฟงธรรมะของหลวงปูมั่นเต็มหัวใจแลวถึง
ไหนถึงกันเลย เอาตายเขาวาเทานั้น ก็เปนอยางน้ันจรงิๆ เอาตายเขาวาแตไมถึงสลบ
กิเลสพังกอน เอามันอยางน้ันนะ ถากิเลสไมพังอาจจะเปนอยางน้ันก็ได คือคําวาถอยนี้
ไมมีแลว ไมมีถอยเลย 

คิดดูซิเราก็เคยพูดใหฟงอยูเสมอ จนชาวบานเขาตีเกราะประชุมไปดูเรา เขาวา
เราตายแลว ความตายอยูกับเจาของไมรูนะ ชาวบานเขาตีเกราะประชุมใหไปดู พระองค
นี้มาจากไหน ตั้งแตตั้งบานมาไมเคยเห็นพระอยางน้ี มาพักกับเรานี้หลายเดือนแลว ไม
ทราบวากี่วันเห็นดอมๆ มาบิณฑบาตวันหนึ่งแลวหายเงียบๆ ทานไมตายแลวเหรอ ถา
ไมตายทานไมโมโหโทโสอยูเหรอ ไปดูซิ สวนผูใหญบานบอกวาเราไมไปดลูะ คือบอกไว
กอน เขามขีอแมอยู แตไปใหระวังนะพระองคนี้ไมใชพระธรรมดา เปนมหานะ ทาน
ทําไมถึงมาทาํอยางน้ีเราก็ไมเคยเห็น เราไมไปละ ไประวังใหดีเดี๋ยวทานเขกเอาหลงทิศ
มานะ เขาวางั้นละ 

ที่อื่นเราก็ทําแบบเดียวกันแตเขาไมตีเกราะ เราก็บอกไมตีเกราะ เราทําอยางน้ัน
ตลอดไปเลย ไปที่ไหนๆ แบบเดียวกันหมด นี่ละฟดกับกิเลส นั่งจนกนแตก ฟงซินะ 
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รูสึกมันจะมีนิสัยผาดโผนอยูละ พอแมครูจารยไดร้ังเอาไวๆ เสมอ ถาวานั่งตลอดรุง
ทานก็ร้ังเอาไว นั่งจนกนแตกฟงซิ เวนคืนสองคืนฟาดตลอดรุงๆ มันหลายคืนตอหลาย
คืน ทีแรกมันก็ออกรอนกน เหมือนน้ํารอนลวกนั่นแหละ ตอไปมันก็พอง จากพองก็
แตก จากแตกก็เลอะ นั่นเอาขนาดนั้นนะ เอา เลอะก็เลอะกเิลสไมแตกไมถอย นูนนะ
ดูซิ กนแตกไมเกิดประโยชน กิเลสแตกถึงจะเกิดประโยชน เอาตรงนั้น ซัดไป 

ไปเลาถวายทานซิ คือทกุคืนไมวาคืนใดไมมีเวน ไดอศัจรรยทุกคืนคุมคากันที่นั่ง
ตลอดรุง เวลาจนตรอกจนมุม เราจึงเคยพูดเสมอวา คนเราไมไดโงตลอดไปนะ ถาเปน
นักสูจริงๆ อยาไปทนเฉยๆ ตองสูดวยสติ สูดวยปญญา เวลาจนตรอกจนมุมสติปญญา
มันจะออกของมัน ปองกันตัวๆ ไมใชโงอยูตลอดเวลานะคนเรา ถึงเวลามันฉลาด ทุกข
ละบีบคั้นมนั บีบเขาไป ทีนี้มันจะเอาตัวรอดจากทุกขซิ สติปญญาซัดกัน พิจารณา
ตลอดๆ สักเดี๋ยวก็ลงจุด พอลงจุดมนัก็รวมผึงเลย นั่นละลงแดนอัศจรรย ไดทุกคืนไม
มีเวนเลย ที่วานั่งตลอดรุงเปลาๆ ไมเกิดประโยชนอะไรอยางนี้ไมมี จิตถึงแดนอัศจรรย
ทุกคืนๆ เปนแตเพียงวาชาหรือเร็วตางกัน 

ถาวันไหนชา คือจิตจับไมติด เกาะไมติด ผิดพลาดไปๆ กับกิเลส ตอยไมคอย
ถูก วันนั้นลําบากมาก เวลาจะลุกนี้ตองไดจับขาดึง ฟงซนิะ นั่งภาวนาทีแรกมันตาย
หมดแลว ตายหมดเลย เหลือแตนี้ขึ้นมาดีๆ ธรรมดาเรา มันไมเจ็บไมปวดทั้งน้ัน มัน
ตายแลวเอาอะไรมาเจ็บมาปวด ตอนมันซัดกันหนักๆ นั้นละมันเจ็บตอนนั้น ทรมาน
ตอนนั้น จากนั้นแลวมันก็ไมเจ็บไมปวด มันตายหมดแลวนี่ พอถงึเวลาลุก ลุกผึงผงัมา
ลมตูมเลย ลมแลวลุกไมขึ้น อาว ทําไมเปนอยางน้ี 

นี่คืนแรกนะ ที่ไหนมันตายหมด ลมลงไปแลวลุก เอามือค้ํายันขึ้นมา ขามันไม
ทํางาน ทําไงเปนอยางน้ี ก็เลยเหยียดทิ้งไวนั้น สักเดี๋ยวเลือดลมคอยเดินๆ คอยกระดิก
นิ้วเทาดู มันกระดิกได แลวคูดู เหยียดดูได ทดลอง เอาลุกได คืนนั้นเปนคืนที่เสียทา 
พอลุกลมเลยทันที คืนหลังมันก็สอนแลวนั่น ถาวันไหนสมบุกสมบันเต็มที่วันนี้ตองเปน
อยางน้ันแนนอน พอจะลุกจากที่แลวก็จับขาละ นั่งขัดสมาธิอยูนี้ นี่ๆ คือมันตาย
หมดแลวนะ ตายหมดตัง้แตนี้ลงไปตายหมด ตองไดจับขาดึงออกวาง จบัขานี้ออกวาง 
แลวก็ทิ้งไวงัน้ละ ถากระดุกกระดิกลองดูมันเฉยอยาลุกนะ ลุกลมเลย ถากระดิกดู
กระดิกไดคูเหยียดไดลุกได นั่น วันตอไปก็ตองทาํอยางน้ัน 

แตมันไมไดเปนทุกวันนะ ถาวันไหนจิตลงไดงายๆ วันนั้นพอถึงเวลาลุกไปเลย 
แนะ มันสําคัญอยูที่ใจ ถาวันไหนใจฟดกันยากลําบากกับกิเลสกวาจะลงไดนี้ลําบาก
เต็มที่แลว วันเชนนั้นเวลาจะลุกตองไดจับขาดึงออกๆ ถาวันไหนลงไดปุบๆ วันนั้นถึง
เวลาลุกแลวไปไดเลย ถงึเวลาเทากันก็ตาม มันขึน้อยูที่จิตใจ จะคืนไหนก็ตามไดแดน
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อัศจรรยจิตลงผึงได เปนแตเพียงวาชากับเร็วตางกัน ไปเลาใหทานฟง ทีแรกทานก็ยุ
แลว ยุหมาน่ันเขาใจไหม เออ เอาละที่นี่ไดหลักแลว เอาเลยอยาไปถอยมันนะ อัตภาพ
นี้มันไมไดตายถึงหาหนแหละ มันตายหนเดียวเทานั้นละ เอาที่นี่ไดหลักแลว เอาฟดมัน
เลยทานวา 

ไอหมาตัวนี้ก็ทั้งจะเหาจะกัด ใบไมรวงลงมาก็นึกวาเปนขาศึกคูตอสู ทั้งจะกัดจะ
เหา เปนอยางน้ันนะ ทีนี้เอาหนักเขาๆ หลายคืนเทาไรเปนแบบเดียวกันเลาใหทานฟง 
ทีแรกทานก็ชมเชยสรรเสริญ ตอมาคอยลดลงๆ ครั้นตอมาเงียบๆ เราไมรูนะทานจะ
ออกแบบไหน เราก็เพลินเรื่องของเราที่เอาไปถวายทาน เมื่อเลาใหทานฟงแลวทาน
เสริมกําลังใหความหมายวางั้น อุบายวิธีการทานชวยเสริมกําลังให ทีนี้เวลาทานจะเอา 
พอขึ้นไปกราบเทานั้นละ ทานยกขึ้นมาเลย สารถีฝกมา ถามาตัวไหนมันคึกมันคะนอง
มากๆ เขาจะฝกอยางเตม็ฝมอืเขา ไมควรกินหญาไมใหกิน ไมควรกินน้ําไมใหกิน แต
การฝกไมถอยทานวางั้น ทีนี้เวลามามันลดพยศลง การฝกของเขาก็คอยลดลงๆ 
จนกระทั่งมาทํางานไดตามเจาของสั่งอะไรๆ ไมพยศแลว การฝกทรมานอยางน้ันเขาก็
หยุดไป ทานพูดเพียงเทานี้ 

เรายังเสียดายอยากใหทานยอนกลับมาอีก ไอหมาตัวนี้มันฝกยงัไง อยากใหทาน
วางั้น มันยังเสียดายอยู ทานวาเทานั้น แตมันเขาใจหมดแลว ตั้งแตนั้นมาเราก็ไมเคยนั่ง
ตลอดรุง นี่เรียกวาทานรั้งเอาไว คือมันผาดโผนรั้งเอาไว ตั้งแตนั้นมาก็ไมเคยนั่งตลอด
รุง ลงใจแลวนี่ทานพูด ก็ทานเปนจอมปราชญสมัยปจจุบัน ถาลงแลวเปนยังงั้นเรา ถา
ไมลงไมลงนะ ถาไมลงถาควรจะถกเถียงก็ซดักันอยูนั้น เรากับพอแมครูจารยมั่นนี่ ครู
บาอาจารยทั้งหลายบรรดาที่เปนลูกศิษยของทาน เมื่อสืบถามดูแลววาไมมีองคไหน
เหมือนเรา เรานี่มันนักตอสูดวย ซัดกนัจริงๆ กับทาน สวนมากมีแตทานรั้งเอาไว 

ขั้นนั่งสมาธินี่ก็ทานรั้งเอาไว มันเลยเถิดมันผาดโผน ทีนี้ขั้นสติปญญาอัตโนมัตินี้
อีกเหมอืนกนันะ พอมันกาวออกทางสติปญญาอตัโนมัตินี้แหมมันไมนอนทั้งวันทั้งคืนๆ 
เจาของก็จะตายซิที่นี่ คือจิตมันหมนุฆากิเลส นั่นละเรื่องธรรมเมื่อมีกําลังแลวฆากิเลสนี้
เปนอัตโนมัติเหมือนกันกับกิเลสทําลายสัตวโลก บนหัวใจสัตวโลกโดยอัตโนมัติ แตโลก
ไมรูนะวากิเลสทํางานบนหัวใจสัตวโลกโดยอัตโนมัติ เราเองก็ไมเคยรูแตกอน พอจตินี้
เขาถึงขั้นฆากิเลสโดยอัตโนมัติแลวมันถึงเอามารับกันนะ มันไมหยุดไมถอยจริงๆ นี่ แม
ฉันจังหันอยูมันไมไดอยูกับอาหารการกินนะ จิตมันหมุนของมันอยูนั้น หมุน เปนอยาง
นั้นตลอดตั้งตื่นนอนจนกระทั่งหลับ บางคืนตลอดรุงนอนไมหลับ กลางวันนอนไมหลับ 
แตความหมุนนี้หมุนตลอดเวลา นี่ละถึงขั้นสติปญญาอัตโนมัติฆากิเลสเปนอัตโนมัติ
แลวเปนอยางนั้นนะ 
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จึงไดนํามาพดู มันออกจากหัวใจเราเอง โอ แตกอนกิเลสทําลายสัตวบนหัวใจ
สัตวนี้เพื่อผลประโยชนของมัน แตเพื่อกองทุกขสําหรับสัตวนี้ มันเปนอัตโนมัติของมัน
ทุกหัวใจ นั่น ทีนี้เวลาอันนี้ขึ้นมานี้มันตามตอนกิเลสฆากิเลสน้ีมันก็เปนอัตโนมัติ
เหมือนกัน จึงวา ออ เวลาธรรมมีกําลังแลวฆากิเลสมันก็ฆาอตัโนมัติเหมือนกัน นั่น แต
กอนเคยรูเมื่อไร เวลามันเปนกับเจาของก็เทียบกนัไดเลย ทีนี้พอกิเลสขาดสะบั้นลงไป
ไมมีอะไรเหลือแลวไมมีอะไรมาเปนอัตโนมัต ิ เครื่องทํางานมหาสติมหาปญญาเปน
เครื่องมือทํางานฆากิเลสทั้งนั้น พอกเิลสขาดสะบั้นลงไปแลวเครื่องมือที่หมุนเปน
ธรรมจักรอยูนี้ระงับตัวเองโดยไมตองบังคับ ไมไดบังคับ ก็จะบังคับทําลายกับอะไร ก็
กิเลสตายใหเห็นตอหนาตอตาแลวจะไปทําลายอะไร 

พูดถงึเร่ืองธรรมเวลามีกําลังกลามันซัดกับกิเลสกแ็บบเดียวกัน นี่เอามาจาก
หัวใจเรามาพูดนะ ไมไดมาดนๆ เดาๆ เปนอยางน้ี เปนในหัวใจ เวลาถึงคราวมันหมุน
มันหมุนอยางน้ัน ถากิเลสยังไมขาดสะบั้นเมื่อไรไมถอย ตายเปนตาย เปนอยางน้ันนะ 
เพราะฉะนั้นมันถึงไมหลับไมนอน นี้พอแมครูจารยมั่นทานก็หักเอาไว หักเอาไวๆ 
เรียกวาทานรั้งทั้งนั้นละ เรามันนิสัยผาดโผน 

แตก็ดีนิสัยอนันี้ก็ดี คือมนัจริงจังมาก วาอะไรแลวขาดสะบั้นไปเลย ถาลงใจแลว
เปนอยางน้ัน ถาไมลงไมลงนะ ที่วาไมลงก็คอืวายังสงสัยขอใดยังไมลงใจทีว่าถกเถียงกบั
ทาน ทานก็เปรี้ยงๆ มา ทางนี้เราก็มีแงใดแงหนึ่งที่จะตอบรับกัน มันก็ซัดกันกับทาน ที
นี้พอทานซัดเราหมอบ หมอบเอาละนะนั่นลงแลวนั่น ถาลงแลวเอาเลยละ ถาที่ไหนยัง
ไมลง ไมลง ถกเถียงกับทาน ก็อยางน้ันละ เราเทิดทูนสุดหัวใจพอแมครูจารยมั่น สุด
หัวใจเลย อุบายวิธีการใดมีแตไดจากทานทั้งน้ันๆ 

พูดถงึเร่ืองการห้ําห่ันกับกิเลสเปนอยางน้ันนะ อันนี้มีแตกิเลสฟดใหพวกเรา มี
แตพวกกิเลสฟดลงๆ หมอนแตกไมวานะ ฟดกนัลงจนหมอนแตก นอนจมๆ กิเลสฟด
เอาหมอนแตกยังนอนหลับครอกไดสบาย หมอนแตกหลุดไปจากหัวก็ตามยังหลับ
ครอกๆ ไปเรื่อย อันนี้มนัก็ฟดใหญเหมือนกันกิเลสฟดคน เขาใจไหมละพวกนี้นะ อยู
ในครัวมันมากตอมากนะเดี๋ยวนี้ มาจากไหนตอจากไหนบางแนนหมดในครัว แลวมา
อยูยังไงกันตอยังไงกัน มเีหตุมีผลอะไรหรือไม หรือมาแออัดกันเฉยๆ เอาทิฐิมานะมา
อวดมาทะเลาะกันเฉยๆ เหรอขางในนะ 

ไมเหมือนพระนะ พระทานไมไดพดูอะไรละ พระมีเทาไรไมเคยมีเร่ือง ไอนั้น
มันเปนอะไรก็ไมรู แนนไปหมดนะขางใน ไมทราบวาอยูกันยังไงมีเหตุมีผลอะไรหรือไม 
มาอยูมากินมานอนเฉยๆ ก็เยอะนะ อยูขางในไมไดเร่ืองไดราวอะไร มากินมานอน
เฉยๆ ก็เยอะ ผูที่ตั้งใจประพฤติปฏิบตัิธรรมนั้นซิหนักใจกับพวกนี้ ไมเอาไหนนี่นะ กีด
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ขวางเขานั่นนะ ไปที่ไหนกีดขวางคนประเภทนี้ มันเกินไปแลวนะขางใน แนนหมดเลย 
เนื้อที่ก็มีลวดหนามขีดเสนเอาไวเทานั้น หางๆ สองเสนสามเสน พอใหรูวานี้เขตทางนั้น
นี้เขตทางนี้เทานั้น ใครจะลอดไปลอดมาก็ได ก็ไมไดทํากั้นไมใหเขาใหออก กั้นเปนเขต
ใหรูเฉยๆ ลวดหนามก็เสนสองเสนเทานั้นพอใหรู ทางฟากโนนฟากนี้เทานั้นเอง 

แลวอยูอยางน้ันมันเปนยังไงก็ไมรูนะ เราก็ไมไดเขาไปดูขางใน เต็มหมดจริงๆ 
มองไปไหนนี้ดาดาษ มาอยูไดภาวนาบางหรืออะไรก็ไมรู อนันี้อันหนึ่ง ลําบากขางใน 
แตเร่ืองทะเลาะเบาะแวงกันนี้บอกตรงๆ ไมวาทางดานไหน ไลจากวัดทันทีไมมอีุทธรณ 
นี่อันหนึ่ง แลวความเห็นแกปากแกทองเห็นแกกิน อาหารการกินที่สงไปใหสม่ําเสมอ
เราเปนคนดูเอง ทางนูนก็พระดู พระดูแตละองคๆ ยงัถามพระอกี พระเปนพระ
ประเภทใด นั่น พระโงหรือพระฉลาดดูแลส่ิงทางโนนทางนี้ เราเปนคนซักเอง ถาม เปน
พระองคไหนๆ จัดอาหารไปทางนูน ทางนี้เราเปนคนคอยดู ดูแลตลอดเวลา ใหมีความ
สม่ําเสมอ 

ไดมากไดนอยจะอดจะอิม่ก็ตาม ขอใหเสมอกันเปนธรรม ตายก็ตายดวยความ
เปนธรรมดวยกัน อยาเห็นแกปากแกทอง เห็นแกกินเอารัดเอาเปรียบคนอื่น อันไหน
ดีๆ หยิบไปปบๆ ไปเอามากินไปกิน คนอื่นจะเปนยังไงก็ชาง คนนี้อยาอยูใหหนักวัดนะ 
ถารายไหนเปนอยางน้ันใหบอกมาหาเรา ขวางวัดขวางวาขวางคนทั้งวัดเลย อยาใหมีนะ 
ปากเขาปากเราทองเขาทองเราใจเขาใจเราเหมือนกันใหเสมอกัน จะมมีากมีนอยกนิ
ดวยความเสมอภาคกัน นี่ละเปนธรรม อดก็เปนธรรมอิ่มก็เปนธรรมแบบนี้ ถาแบบเห็น
แกปากแกทองเปนธรรมไมไดนะ ใหพากันจําเอา เอาละวันนี้พูดเพียงเทานั้น วันนี้
เทศนสองกณัฑ กอนจังหันก็เทศน หลังจังหันกเ็ทศน สองกณัฑแลว วันพรุงน้ีคนมาก
ไปฉันที่ศาลาใหญ เพราะวันวิสาขบูชา 

ตานี้กําลังตั้งแลวเดี๋ยวนี้ ไปหลายสิบลานตา ที่เร่ิมตั้งแลวบุรีรัมย เพชรบูรณ 
พิษณุโลก อตุรดิตถ ที่ตัง้แลวในเมืองไทยเรา ยังมีทางเวียงจันทนอีก มีไมนอยนะ ตา
แพงเครื่องมอื ตองเอามาจากนอกทั้งน้ัน เมืองไทยเรายังใชไมได เราก็ไมส่ัง จะวา
รังเกียจเมืองไทยเราก็ไมรังเกียจ แตเพื่อคนไขใหไดอยางใจๆ ใหหายไดดวยเครื่องมือ
ที่ดี จําเปนเราก็ตองซื้อทั้งๆ ที่เราไมอยากซื้อนะ ของเมืองนอกเราไมอยากซื้ออยางที่
เราเคยเทศนเสมอ แตนี้มันก็จําเปนอยางน้ีละ จําเปนตองไดซื้อของเมอืงนอกมา แพงก็
เอามันทันการณเขา 
 

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

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/
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และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 


