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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

นี่ละอาจารยของเรา 
 เดี๋ยวนี้ทองคําได ๑๑ ตัน กับ ๑๓๖ กิโลแลว คอยไปเรื่อยๆ อันนี้ไมมอีะไรเปน
เร่ืองรีบเรื่องดวนเรื่องอะไรละ คอยเปนคอยไป คอยๆ ไหลซึมเขาไปเรื่อยๆ เรียกวาเปน
ประเภททองสงเสริม สงเสริมกันไปเรื่อยๆ ทองที่ไปไวประกนัในชาติตางๆ จากเมืองไทย
เราน้ี ทองคําในเมืองไทยเรายังสูไมได เอาไปประกันอยูตามเมืองนอกเมืองนามาก โห 
หลายเทาของเมืองไทยเราที่มีอยู เอาออกไปไวประกันตัวหลายเทานะ ที่มากที่สุดก็คือ
สหรัฐ เกี่ยวพันกันอยางนั้น ที่ติดหนี้เขาก็ผานไปเรียบรอยแลว ใชหนี้ไอเอ็มเอฟหมดแลว
นะ ทองคําที่ไปฝากไวนั้นก็เปนอิสระอยูในตัวเอง อยูที่สหรัฐ อันไหนที่ยังไมแนใจก็เอา
ทองคําที่ไปฝากไวนี้เปนเครื่องประกนัเอาไวๆ  อันไหนที่ใชหนี้ไปแลว ทองคําที่ประกันก็
เปนอิสระในตัวอยูในนั้น 

ทองคําในเมืองไทยเราไมไดมีมากนะ ขอใหพี่นองทั้งหลายคิดทุกคนๆ  เราจึงได
ดีดไดดิ้นมาจนทุกวันนี้ เพราะอันนี้เปนสมบัติประกันชาติไทยของเรา เราจึงไดอุตสาห
พยายามตะเกียกตะกาย ไดมากไดนอยไดนิดก็เอา เพิ่มเขาไปๆ  ไมวาเมอืงไหนตองมีทอง
เปนเครื่องประกันชาติตัวเอง ไปตดิหนี้ติดสินเขาที่บานใดเมืองใด กต็องมีทองคาํของ
ตัวเองไปประกันไวที่นั่น ไมงั้นกูหนี้ยืมสินเขาไมได เราตองมีสมบัติของเราไปประกันตัวไว 
ชาติไทยของเราที่ติดหนี้ไอเอ็มเอฟ นี่ก็ผานไปแลว ทองคําเราก็เปนอิสระที่ไปฝากไวนั้น 
เปนทองคําอสิระ ที่ยังคาราคาซังกันอยูนอกจากนั้นไปก็เปนเครื่องประกันอยูในนั้น อะไรที่
ผานไปแลวก็เปนอิสระอยูในนั้นเอง ฝากไวนั้น 

เราน้ีไมไดเกีย่วกับทางโลกอยางน้ี เราคิดโดยธรรม ที่ถามก็ไมเห็นผิดนะ อยางเรา
ไปดูทองคําในคลังหลวงของเรามาแลวนั้น มาก็มาคุยกนักับหัวหนาสองตอสองเทานั้น 
เรียกวาเปนความลับไมใหใครทราบเลย ไปคุยกนัสองตอสอง ถาม ทองคําของเรานี้ไดไป
ฝากไวที่ประเทศไหนๆ บาง ถามไปเลย ก็เพราะความเกี่ยวโยงกันในการซื้อการขายการไป
มาหาสูทุกอยาง ตองมีเครื่องประกนัเอาไว นี่เปนธรรมนะ ธรรมกางเขาไป อันนีต้องม ี
เวลาถามปบติดปุบเลย ไมผิด ถามตรงไหนถูกตรงนั้น เราจะไปเรียนอะไรเรื่องโลกสงสาร 
เราไมไดไปเรียน แตเร่ืองธรรมมันครอบไปหมดนั่นซ ิ

ทองคําฝากไวเมืองนอกมากที่สุด หลายเทาของเมืองไทยเราที่มีอยูประกนัชาติของ
ตนไวโดยเฉพาะ เอาไวเมืองนอกตัง้หลายเทา มากกวาหลายเทา ก็อยางน้ันแลว เราจะนอน
ใจไดยังไง เราตองมีไวเตรียมพรอมๆ อยูตลอด ถาหากวาไมมีอะไรประกันเลย เขาฟาด
เอาเมืองไทยทั้งประเทศเปนหมารักษาบานเขาก็ได เทาที่เราเปนอิสระน้ีก็เพราะเรามีทอง
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เปนเครื่องอิสระประกันตัวเอาไวๆ ถาหากพูดถงึเร่ืองการติดหนี้ติดสินมันเหมือนตาขายนะ 
ฟาดตั้งแตเด็กนักเรียนขึ้นไปเลย ติดหนี้เขาทั้งน้ัน ตั้งแตเด็กนักเรียนขึ้นไปเปนลําดับลํา
ดาๆ เร่ือย หมดประเทศนี้ระโยงระยางทั่วไปหมด ตดิหนี้ นั่น จากน้ีประเทศนั้นกับ
ประเทศนี้ ทีนี้ก็หยั่งใสกัน ระโยงระยางไปหมด  มีแตเร่ืองหนี้เร่ืองสิน อยูดวยกันดวยการ
ติดหนี้ติดสนิเปนเครื่องประสานกันอีกเหมือนกนั ถามดูแลวก็ไมเห็นผิด 

เราไมไดเรียนอะไรแหละ จบแค ป.๓ เรียนทางโลกจบแค ป.๓ เทานั้น แตทาง
ธรรมไมมีประมาณ เวลาเรียนธรรมนี้ก็เรียนทางฝายปริยัติ ตามตํารับตําราก็เปนอีกอยาง
หนึ่งนะ ผิดกันมาก เราเรียนตรงไหน สมมุติวาเลมนี้เราอานไมจบ ความรูก็ไมผาน ยังกี่
บรรทัดก็ยังเหลืออยูนั้น ไมผานไมรู แมเชนนั้นความหลงลืมก็ติดแนบกันไป เรียนมาก
เรียนนอยก็มีแตชื่อ ไดชั้นนั้นชั้นนี้ ความจํามันหายไปหมดแลวแหละ อยางหลวงตาบัวนี้
เหลือที่ไหน ไมมีเหลือนะ ก็เอามาใชอยางน้ีละ 

ทีนี้เวลาไปเรียนปริยัติก็ไดถึงขั้นมหา ก็มีแตชื่อ บทเวลาจะมารวม รวมที่นี่นะ มัน
ตางกัน ภาคปฏิบัติเปนภาคที่เก็บหอมรอมริบ ไหลรวมเขามานี้ไมร่ัวไหลไปไหน นั่นเห็น
ไหมละภาคปฏิบัติ ใครพูดที่ไหน อยางน้ีมีใครมาพูดไหมละ มันเปนอยูในหัวใจ รูอยูใน
หัวใจ พูดออกมาจากความรูความเห็นความเปนประจักษอยูในหัวใจน้ีจะผิดไปไหน 
ภาคปฏิบัติธรรมจึงเปนภาคที่ละเอียดลออสุดขดี ภาคปริยัติเปนเพียงผิวเผิน พอเปน
แนวทางไปอยางน้ัน ภาคปฏิบัติปรากฏตรงไหนแนนอนๆ ไมตองไปหาใครมาเปนพยาน 
สําคัญตรงนี้นะ ตั้งแตธรรมขั้นต่ํา สนฺทิฏฐิโก จะตดิแนบๆ เปนลําดับๆ ไปเลย 

เวลามันออกรู มันเบิกกวางนะ สภาวธรรมทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุนี่ ไมวาวัตถุ
อะไรตออะไรเต็มไปหมดทั่วแดนโลกธาตุนี่ เปนเหมือนกับเชื้อไฟ ใจกับธรรมเปนอัน
เดียวกัน ธรรมเหมือนไฟไดเชื้อ มันจะลุกลามไปตามความจริงทั้งหลาย มีมากมีนอยมนัจะ
ลุกลามไป ตามรูตามเห็นตามสอดตามสองไปอยางน้ันเรื่อยๆ นั่นเทากับไฟไหมเชื้อ เชื้อ
คือสภาวธรรมทั้งหลาย ความรูไปตามสิ่งที่มีทัง้หลายนั้นเปนเหมือนกับไฟ มันลุกไปลาม
ไปๆ ไหมไปหมด นี่ละภาคปฏิบัติเปนอยางน้ัน ผิดกันมากทีเดียว 

เวลามารวมในใจหมดแลว ถาพูดภาษาโลกก็เรียกวาหายหวง ไมตองระมัดระวังวา
อะไรจะตกเรี่ยเสียหายไปไหน ไมระวังนะ มีอยูอยางน้ัน จะวารักษาหรือไมรักษาก็รูกนัอยู
อยางน้ัน นี่ละภาคปฏิบัติ เราจึงอยากใหชาวพุทธเราเขาทางภาคปฏิบัติ ใหไดรูไดเห็น
ภายในจิตใจ ถาเขาภาคปฏิบัติไมมากก็นอย เขาดวยความตั้งใจนะ ตั้งใจปฏิบัติจริงๆ อยา
สักแตวาปฏิบัติเปนกรรมฐานโกๆ ใชไมไดนะ ปริยัติก็โกๆ เรียนจบชั้นนั้นชั้นนี้ก็เอาชื่อเอา
เสียงจากความจํามาอวดกัน แลวทิฐิมานะก็เต็มอยูในนั้น สําคัญตนวาเรียนรูหลัก
นักปราชญฉลาดแหลมคม มันมีแตกเิลสเขาไปอยูในนั้นหมดแลว ธรรมไมม ี
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ถาเรียนเพื่อปฏิบัติแลว ถึงเวลาที่เปนกิเลสก็เปน แตธรรมยังแทรกๆ คือเรียนไปนี่
เพื่อจะปฏิบตัิๆ ธรรมก็แทรกไปตลอด สวนมากมันไมไดสนใจเพื่อปฏิบัติธรรม และเพื่อ
อรรถเพื่อธรรมเพื่อมรรคผลนิพพาน ไมไดมีนะทุกวันนี้ เต็มวัดเต็มวาคัมภีรไหนก็เต็มอยู
ในคัมภีร มีแตความจําเฉยๆ ความจริงที่จะจับมาเปนหลักเกณฑในใจตัวเอง จากการเรียน
มาเปนภาคปฏิบัตินี้มันไมมี เพราะฉะน้ันไมวาเรียนโลกเรียนธรรมคนเราถาไมมีธรรมในใจ
เปนโลกทั้งนั้น เปนกิเลสทั้งนั้น กิเลสยึดเร็วที่สุด แทรกเขาทันทีๆ ภาคปฏิบัติจึงตางกัน
มาก เราเห็นในใจดวงเดียวนี้แหละ เวลามันเปนอยางน้ันมันก็เปนใหเห็น แกไขดัดแปลง
ซักฟอกเขาไปเรื่อยๆ กค็อยสดคอยใสขึ้นมา ชัดขึ้นมาๆ ก็ยิง่ชัดเรื่อยๆ ส่ิงที่มัวหมองมืด
ตื้อคือกิเลสคอยจางไปๆ ดวยการถกูชะลางจากความเพียรของเรา ทีนี้ก็คอยรูไปๆ  

ครั้นเวลาเขาถึงจุดสุดทายแลวก็คือวา สภาวธรรมทั่วแดนโลกธาตุนี้เปนเหมือนเชื้อ
ไฟ ไฟนั้นไดแกใจกับธรรม ตามรูตามเห็นตามสอดตามสองไปหมด เรียกวาไหมไปหมด
เลย รูไปๆ  อยูที่ไหนมันหากรูหากเห็นหากเปนอยูในใจนั้นแหละ เหลานี้จะมาพูดทกุแงทุก
มุมไมไดนะ คือเปนอยูในใจเปนเต็มหัวใจ แตเวลาจะนํามาพูดนี้จะไดเปนชิ้นเปนอัน เชน
วารอยเปอรเซ็นตจะไดเพยีง ๕% ที่นํามาพูดเปดเผยในวงสมมุติเรานี้นะ สวน ๙๕% เปน
ส่ิงที่ลึกลับรูอยูประจักษๆ  ภายในจิตใจ นี่ละไฟไดเชื้อ คือจติที่ตามรูตามเห็น มันรูไปจริงๆ 
จึงวาศาสดาองคเอก ใครไมยอมกราบก็เรียกวาหมดราคาละ หมดคุณคาหมดราคา 

ศาสดาองคเอกเอกทุกอยางไมมีใครเหมือน อยางรูอยางน้ีก็เหมือนกัน ใครจะไปรู
ไดยิ่งกวาพระพุทธเจา รูไดหมด เห็นไดหมด เราเอายอๆ อยางน้ีละนะ วากิเลสอยางน้ี 
เต็มหัวใจทุกคน ความโลภ ความอยากไดทะเยอทะยานไมมีส้ินมีสุด น้ําลนฝง ความโลภก็
ลนฝง ความโกรธก็ลนฝง ราคะตณัหาก็ลนฝง เต็มอยูในหัวใจของสัตวโลกดวยกันทุกราย 
แลวมีใครไปรูไปเห็นมัน ไปรื้อฟนโทษคุณของมนัออกมาใหโลกทั้งหลายไดเห็นไมมี ก็มี
แตพระพุทธเจาพระองคเดียว ตรัสรูผึงขึ้นมา เหลานี้รูไปหมด ละไปหมดไมมีอะไรเหลือ
เลย เห็นอยูชัดๆ ในหัวใจเรา พวกเรายังไมรูวามันเปนกิเลส มันเปนภัย เพราะฉะนั้นมันจึง
ไดเผาไหมอยูตลอดเวลาในหัวใจของสัตว จากน้ันก็แสดงออกกิริยาทาทางใดมักจะมีแต
ความกระทบกระเทือนซึ่งกันและกนั ใหเกิดความเสียหายหรือชอกช้ําไปดวยกันทั้งนั้น
แหละ 

กิเลสตัวนี้ละมีอยูในหัวใจทุกคน ใครรูไดเห็นไดทําลายมันได มีไหมละ ไมมี แลว
เราจะอวดวาเราฉลาดไดยังไง ก็เมื่อส่ิงเหลานี้ที่เปนภัยตอเราดวย เต็มอยูในหัวใจเรา 
เบียดเบียนทําลายเราตลอดมาตั้งกีก่ัปกีก่ัลปดวย และตัวเองก็ไมเคยรูเห็นมันแมนิดหนึ่ง
ดวย ฟงซิพวกเราทั้งหลายเปนอยางน้ี ตาบอดดวยกัน บอดกับกิเลสทั้งหลายเหลานี้ กิเลส
สามกองใหญๆ นี่ มันบอดอยูกับส่ิงเหลานี้ อันนี้ครอบไวหมดไมใหรูใหเห็น พระพุทธเจา
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เปดเขาไปรูหมดเลย รูหมดแลวทําลายหมด จึงวาสวางจาขึ้นมาเปน อาโลโก อุทปาทิ สวาง
จาอยูตลอดเวลา อกาลิโก นี่ใครเห็น พระพุทธเจาเปนผูเห็นแลวเอามาสอนโลก แมเชนนั้น
โลกก็ยังปฏบิัติตามไมได 

ความโลภ อยาโลภมาก มีแตปากวาเฉยๆ ใจมันไมไดถอย เร่ืองความโลภโลภ
ตลอดเวลา เอาจนตายไมมีปาชา เกดิมาโลกเขามีปาชาดวยกันทุกคน หัวใจของผูที่มกีิเลส
เหลานี้มากๆ ไมมีนะ ลบหมด ความตายเหมือนไมมี มีแตจะเอาใหไดอยางน้ันใหไดอยาง
นี้เร่ือย นี่เรียกวาความโลภ โลภไมหยุดไมถอย ไดมาเทาไรยิ่งเปนการเพิ่มเชื้อไฟเขาไป 
ไดมามากก็เทากับไดเชื้อไฟมากๆ มันก็เผาไดมาก ใหกิเลสถอยสิ่งไดทัง้หลายนี้ไมมี 
เหมือนกับไฟที่ลดหยอนตัวเองหรือดับไปดวยการไสเชื้อเขาไปไมมีทาง มีแตไดเชื้อเทาไร
มันก็แสดงเปลวขึ้นมาจรดเมฆนั่น 

กิเลสไดส่ิงทีม่ันตองการมากเทาไร ยิ่งเพิ่มความอยากความทะเยอทะยานมากขึ้นๆ 
จรดเมฆเหมือนกัน ความโกรธอยางนี้ อะไรจะเลิศยิ่งกวาความโกรธ ในเวลาโกรธ ทานก็วา
มรรคผลนิพพานหรือความเลิศเลอที่ไหน มันก็มอียูในลิ้นในปากเฉยๆ ไมไดอยูในใจ ถา
ลงไดโกรธแลวใหฆาเสียเทานั้น ไมมันก็เรา สุดทายก็วาแตเราจะฆาเขา เขาจะฆาเราไมคิด
เลย จะเอาใหไดอยางใจๆ เผาไหมกันแหลก นั่น นี่ละความโกรธมันเปนภัยขนาดไหน ผูที่
โกรธเห็นวาเปนคุณเสียทั้งหมด ไมไดเห็นวาส่ิงน้ีเปนภัย 

ความโกรธมันเผาเจาของกอนแลวนะ กอนที่มันจะออกไปกระทบกระเทือนผูอื่นให
ไดรับความเสียหายหรือเดือดรอนกระทบกระเทือนตางๆ นี้ มันออกจากหัวใจเจาของกอน 
กระทบกระเทือนเจาของกอนแลว จึงออกไปกระทบกระเทือนผูอื่น มันก็ไมรูไมเห็น มันยัง
ถือวาเปนของดิบของดี มรรคผลนิพพานสูไมได ถาลงไดโกรธแลวใหไดสมใจ นี่ละเรื่อง
ความโกรธ เราเห็นไหมละโทษของมัน ไมมีใครเห็นพระพุทธเจาเห็น เร่ืองความโกรธนี้
เวลาชําระเขาไปแลวเห็นชัดๆ 

ทุกอยางน่ันแหละ ถาลงชําระแลวมันคอยลดลงๆ ก็รูๆ สุดทายมันแย็บเทานั้นรู
แลว เพียงมันแย็บออกไปจะรักจะชงัจะโกรธจะเกลียดใหผูใด พอแย็บไปรูแลววานี่ตัวภัย 
มันเกิดแลวที่ใจ นั่นละที่นักปราชญทั้งหลายทานรูอยางน้ัน รูตนเหตุกอน พอมันกระเพื่อม
ออกมามันจะแสดงฤทธิน์ี้รูแลวดับปบตรงนั้น ไมมี นี่หมายถึงวาผูที่มีธรรมในใจมากนอย 
และผูมีธรรมในใจมาก มันแย็บออกรูทันทีๆ ยิ่งผูมีธรรมในใจโดยสมบูรณแลวไมมีอะไรมา
แย็บ หมด ความโกรธก็ไมมีแย็บ มันหมดแลวจะเอาอะไรมาแย็บ ความโลภก็ไมแย็บ ราคะ
ตัณหาอะไรไมมีแย็บภายในหัวใจ เปนเหมือนกันหมดเลย 

ส่ิงเหลานี้ออกจากเจาของเสียกอน เจาของรับเคราะหรับกรรมกอน แตเจาของไมรู
นะ ยังจะเอาคนอื่นใหไดสมใจอีกๆ เปนยังไงเห็นไหมพวกเรา มันมีอยูในหัวใจของพวกเรา
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ไหม ตั้งแตโกรธใหหมามันก็เปนกิเลสแลว ฟงซิ โกรธใหคนทําไมจะไมเปนกิเลส มัน
เปนอยูกับเจาของแลวนั่นนะ โกรธใหไม ไมไมเปนกิเลสแตเจาของก็เปนกเิลสเพราะความ
โกรธของเจาของเอง ไมวาจะโกรธใหส่ิงใดวัตถุใด มีวิญญาณรับทราบกันวาโกรธหรือไม
โกรธก็ตาม ธรรมชาตินี้ก็เปนความโกรธเกิดขึ้นจากใจเผาเจาของไดทัง้น้ันแหละ 

ไปเหยียบหนาม หนามปกเอาเลือดสาดออกมา โกรธใหหนาม ฟงซินะ หนามปก
เพราะความเซอของเจาของ เลือดสาดออกมายังไมแลว ยังไปโกรธใหหนามอีก แลวหนาม
เขาจะมีอะไร มันก็ยังอุตสาหไปโกรธใหเขา ไดโกรธก็เอา ขอใหไดโกรธกพ็อแลว เปนยังไง
โลกเราหนาไหมกิเลส เอาอันนี้มาแจงใหฟงบางนะ มันเกิดกับเจาของทัง้น้ันแหละ กอน
อื่นๆ ตองเกดิกับเจาของ เกิดกับใจเจาของเอง แย็บออกไปรู ผูปฏิบัติธรรมพอแย็บออกไป
รู ดับกันปบๆ ไมยอมใหมันเกิด ตอไปๆ จนหมดโดยสิ้นเชิงไมมอีะไรมาแย็บ ความโลภ
ไมมี ความโกรธไมม ีความหลงไมมี ราคะตัณหาไมมีภายในจิตใจ เปนบรมสุขสุดยอดแลว 
ส่ิงเหลานี้ไมมี พระพทุธเจาไมมี พระอรหันตไมมี พวกเราคือคลังของสิ่งเหลานี้ทั้งนั้น 
ตางกันไหมละ 

ทั้งๆ ที่เปนคลังของสิง่เหลานี้ แตไมรูไมเห็นวาส่ิงเหลานี้มีในตัว มันโงหรือไมโง
มนุษยเรา มันโงขนาดนั้นละ พระพทุธเจาจึงไดทอพระทัย ส่ิงที่มีอยูเตม็ตัวลวนแลวแตเปน
พิษเปนภัย ตัวเองไมเห็น พระพุทธเจาที่พนภัยไปแลวกลับมามองเห็นสัตวโลก จนทอ
พระทัยไมอยากสั่งสอน จะสั่งสอนอะไร นี่ละพิจารณาซิความรูมนัตางกัน ความรูของธรรม
กับความรูของกิเลสตางกันมากทีเดยีว ความรูของกิเลสแย็บออกตรงไหนเปนกิเลสทั้งนั้น 
เปนฟนเปนไฟเผาไหมตวัเองและผูอืน่ตลอดไป แตความรูของธรรมแย็บออกมาตรงไหน
เปนคุณเปนประโยชนแกโลกทั่วๆ ไป แมตัวเองจะพนแลวทุกส่ิงทุกอยางไมไดมีคําวาภัยวา
เวรละในตัวเอง แตก็เปนประโยชนแกผูอื่น สําหรับที่จะใหเปนภัยแกผูอื่นไมม ี

จิตของทานผูบริสุทธิ์จะแผดเสียงเหมือนฟาดินถลมก็เถอะ บอกวาไมมีโทษออกมา
เลย เสียงพระพุทธเจาที่ประกาศกังวานสอนสัตวโลกน้ีเปนยังไง สามโลกธาตุอยูในพระ
โอวาทตาขายแหงพระญาณหยั่งทราบ และพระโอวาทคําส่ังสอนของพระพุทธเจาทั้งนั้น 
สอนครอบไวหมด นี่ละความรูของพระพุทธเจา ความรูของธรรม จะไมมีความโกรธ ไมมี
พิษมีภัยอยูในความรูนั้น จะเทศนแผดเสียงเหมือนฟาดินถลม ก็เปนพลังของธรรมออกมา
เสียทั้งหมด ไมไดเปนพลังของกิเลสเปนฟนเปนไฟเผาไหมโลกนะ ตางกนั 

กิริยาของกิเลสที่แสดงออกไป สมมตุิยอๆ คือความฉุนเฉียว ความโมโหโทโสนี้ มัน
จะแสดงออกมาเต็มตัวของมัน แลวพิษของมันกจ็ะเต็มตัวนั้น ออกไปตรงไหน
กระทบกระเทือนพินาศฉบิหายไปตามๆ กันหมด นี่กระแสของกิเลส ความแสดงฤทธิ์ของ
กิเลส กระแสของธรรมหรือฤทธิข์องธรรมแสดงออกเปนธรรมทั้งน้ัน จะเปนกิริยาแผดเผา
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ขนาดไหนก็ตาม สักแตวากิริยา เหมือนกับฟารองเปรี้ยงๆ อยูบนฟาเปร้ียงๆ เวลาฝนตก
มาเย็นไปหมด นั่นเปนอยางน้ันนะ ถาฟาไมรองดนิแหงผาก ไมมีน้ํา ไดยนิเสียงฟารองก็มี
หวังฝนตก เสียงอรรถเสียงธรรมกระจายออกมาเหมือนฟารอง โลกทั้งหลายก็ไดรับความ
รมเย็นเปนสุข ถาไมมีเสียงอรรถเสียงธรรมมีแตเสียงกิเลสน้ี มีแตไฟเผากันทั้งน้ันแหละ 
ไฟเผากันเปร้ียงปรางๆ มีแตเร่ืองระเบิดเรื่องนิวเคลียรนิวตรอนที่จะสังหารกันทั้งน้ัน ไมมี
คุณติดอยูในนั้นเลย นั่นเรื่องของกิเลสแสดงออก ตางกัน 

ถาเร่ืองของธรรมแสดงออกแลวจะขนาดไหนก็ตาม ในดวงใจนั้นเปนธรรมหมดแลว 
แลวจะเอาอะไรไปเปนพษิ แสดงออกมากิริยาใดก็เปนกิริยาของธรรมเพื่อคุณแกโลกๆ 
เพื่อถอดเพือ่ถอนเพือ่แกเพื่อไขตามคําแนะนํานั้นเทานั้น ที่จะใหเปนภัยไมมี ตางกนัอยาง
นี้แหละ เครื่องมือที่ทาํงานของธรรมก็คือธาตขุันธของเรา พระพุทธเจาเสด็จไปไหนไป
โปรดสัตวๆ ก็เอาพระสรีระนี้แหละไป พระสาวกทั้งหลายทานไปสอนโลกทานก็เอาสรีระ
รางกายนี้ไปเปนเครื่องมือไปสอนโลก องคทานเองหมดปญหาแลวไมมีอะไร ใชกันไป
จนกระทั่งถงึวันๆ หมดสภาพของมันก็ปลอยเสีย ทานไมไดยดึไดถอื 

ธรรมเปนเจาของของธาตุขันธเหลานี้ ทานไมยึดนะ แตกิเลสเปนเจาของยึดเต็มตัว
เลย อุปาทานขันธยึดเต็มตัว เปนพษิเปนภัยอยูเต็มตัว แตเร่ืองธรรมเปนเจาของ กิเลสขาด
สะบั้นไปแลวธรรมเปนเจาของแทน ธรรมทานไมยึด เอามาใชเปนเครื่องมือเฉยๆ ตางกัน
อยางน้ี สวนกิริยาทาทางของพระพุทธเจา ของพระอรหันตผูส้ินกิเลสที่ใชในวงสมมุติ ก็ใช
ไปตามสมมตุอิยางน้ันแหละ สังคมยอมรับอะไรก็ปฏิบัติไปตามสังคมที่ยอมรับกัน เห็นวา
ควรยังไงก็ปฏิบัติไปตามสิ่งที่เห็นวาดีวาควร อะไรไมควรสังคมไมยอมรับกง็ดเวนกันไป 

เร่ืองกิริยาของขันธเปนอยางน้ัน รักษากันไวจนกระทั่งถงึวันสิ้นลมหายใจ กิริยาแหง
การรักษาธาตุรักษาขันธความเคลื่อนไหวไปมาของผูมีศีลมีธรรมหรือของผูบริสุทธิ์ กับผูมี
ศีลมีธรรมทั้งหลาย มีความรักษาอยางเดียวกัน ตางกันที่วารักษาสักแตวากิริยา ถาผูส้ิน
กิเลสแลวสักแตวากิริยารักษา ไมซมึซาบเขาไปถึงใจ ใจไมมอีะไรแลวขึ้นชื่อวาสมมุต ิ จะ
เปนอาการใดก็ตามจะไมเขาถึง 

เพราะฉะนั้นพูดใหเต็มยศเสียเลย เอา ยันออกเลยทีเดียว จิตดวงนี้พนแลวทุกส่ิง
ทุกอยางในบรรดาสมมุติ เพราะฉะนั้นคําวา สังฆาฯ ปาราชิก นี้จึงไมมีในพระอรหันตดวง
ส้ินกิเลสแลวนั้น จะมีอยูในกิริยาอาการความเคลื่อนไหวของขันธนี้เทานั้น ใหจําเอานะ 
คําพูดนี้ถอดออกมาจากหัวใจ อันนั้นพนแลว ปุญญปาปปหินบุคคล พนแลวซึ่งบุญและ
บาป พนแลวซึ่งสมมุตทิั้งหลาย ทานจึงไมมอีาบัติอาจีในดวงใจที่บริสุทธิ์ แตดวงใจที่
บริสุทธิ์อยูในขันธใด ขันธนั้นก็ตองรักษาใหเปนความสวยงามกับโลกทั่วๆ ไป ใหพอเหมาะ
พอด ี ใหพากันเขาใจ วันนี้ถอดออกมาพูดใหมันชัดเจนเสีย ธรรมชาตินั้นหมดปญหาโดย
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ส้ินเชิงกับสมมุติทัง้ปวง หมดโดยสิน้เชิง แตขนัธยังเปนสมมุติอยูก็ตองปฏิบัติตามขันธให
พอเหมาะพอสมกับสังคมนิยม ยอมรับทั้งเขาทั้งเราแลวเปนไปดวยความราบรื่นดีงาม 

นี่ละธรรมเมื่อถึงขั้นนั้นแลวไมมีอะไรอาจเอื้อมไดเลย หมดโดยประการทั้งปวง เปน
หลักธรรมชาติ จะไปตกแตงหรือไประมัดระวังกลัววาธรรมชาตินั้นจะกําเริบ เรียกวาไมม ี
หมดโดยสิ้นเชิง นี่ละธรรมเมื่อไดฝกใหเขาถึงขีดแคลวคลาดปลอดภัย ปลอดภยัรอย
เปอรเซ็นต ปลอดภัยตลอดไป เรียกวา นิพพานเที่ยงดวยความปลอดภัย ไมมีภัยอะไรที่จะ
เขาไปอาจเอื้อมไดแลว 

เราก็พิถีพิถนัสอนพระทั้งหลายก็ดี พยายามสอน ธรรมพระพุทธเจาแสดงไวนี้ แปด
หมื่นสี่พันพระธรรมขันธพอประมาณนะนี่ ไมไดมาก ที่แสดงไวครอบโลกธาตุจากพระทัย
พระพุทธเจานั้นละมากที่สุดเลย ไมมีประมาณ โลกกวางแคบขนาดไหนธรรมครอบหมด 
ทรงรูทรงเห็นนํามาแสดงไดหมด ตามที่สัตวโลกจะยึดไดประมาณมากนอยเพียงไรเทานั้น 
ถายึดไมไดทานก็ไมแสดง ไมเกิดประโยชน 

เราอยากใหพระเรา เฉพาะอยางยิง่พระปฏิบัตพิระกรรมฐานซึ่งออกแนวหนาแลว 
ประกาศปางๆ ในตัวเอง วาออกแนวรบแลวเพื่อสังหารกิเลส ฆากิเลส ดวยขอปฏิบัตทิุกส่ิง
ทุกอยาง ถาพูดตามหลักธรรมของพระพุทธเจาแลว ไมมีอะไรที่จะเปนคติตัวอยางไดดียิ่ง
กวาผูมุงอรรถมุงธรรม แสดงกิริยามารยาทออกมาแตละอยางเปนมงคลไปหมด ถาผูมี
กิเลสเจือปนแลวกิเลสเต็มไปหมด มธีรรมแตคําพูดเฉยๆ นั้นเปนฟนเปนไฟไปหมด ถึงจะ
ไพเราะเพราะพริ้งหยดยอยขนาดไหน สํานวนโวหารกิริยาแสดงออกก็คือไฟเผาโลกนั้นเอง 
เพราะมันเผาอยูที่หัวใจของตัวเอง ถาตัวเองไมมีไฟแลวอยูไหนก็สบาย เย็นไปหมดนั่น
แหละ 

พอพดูอยางนี้เราก็ระลึกถึงหลวงปูมัน่เรา นั่นละคุณมหาคุณลวนๆ ไปเห็นประจักษ
เลยนะ บางทีเราก็พูดจะเปนการอะไร พูดยากนะ วาลืมตัวก็ได ไปอยูกบัทานทีแรกนี้ โถ 
กลัวจนตัวสั่น กิเลสมันอยากลากหนี อยูกับทานกลัวทาน สวนธรรมนั้นปกลงไปแลวนี่ 
ตั้งแตวันเริ่มแรกไดทราบวา นี่ละอาจารยของเรา เร่ืองทานอาจารยมั่นพระทานมาเลาใหฟง 
จําไดกระทั่งชื่อนะ ถามีเหตุแลวจําไดหมด ทานมาจากบานนามน มาจากทานอาจารยมั่น 
ทางนี้ หือๆ ขึ้นเลย ก็เราเตรียมจะไปอยูแลว มาพักอยูที่วัดทุงสวาง หนองคาย นี่ เปนแต
เพียงวายังไมกําหนดวัน อาจจะไปในระยะประมาณเดือนพฤษภา ยังไมไดกําหนดวัน 

พอพระทานมาเลาใหฟงวาทานมาจากบานนามน ทางนี้ เฮอะๆ ขึ้นเลย วามาจาก
ทานอาจารยมั่น นี่ก็ซักกนัเลย นี่พูดถึงเร่ืองทัง้ความโงความฉลาด ทั้งธรรมทั้งกิเลสมนัรบ
กัน ไหนวาไง พูดอีกทีนะ ย้ําเขาอีก ทานบอกวามาจากทานอาจารยมั่น บานนามน แลว
ทานมาจากนั้นมานี้เลยหรือ ใช วางั้น เออ นี่ขอถามหนอย ไดยินรํ่าลือเหลือเกินวาทาน
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อาจารยมั่นนี้ดุมาก ทานดุทานเด็ดมาก แลวเปนไง โอย รอยเปอรเซ็นต อยาวาแตดุแตเด็ด
เลย ควรขับไลจากวัดทานขับเลยทีเดียว ทุกอยางๆ ไมมีอนุโลมผอนผันกบัอะไร เปนไป
ตามหลักธรรมหลักวินัยลวนๆ เร่ืองดุเร่ืองดานี้ไมตองพดู ถาใครไมดีควรขับออกจากวดั
ทานขับเลย เออ นี่ละอาจารยของเรา นั่นเห็นไหมละ ลงทานอาจารยมั่นผูมีชื่อเสียงโดงดัง
ตั้งแตเรายังเปนเด็ก ลงทานขนาดนี้จะดุดาวากลาวขับไลไสสงใครตอใครก็ตามโดยไมมี
เหตุผลนี้เปนไปไมได ทานตองมีเหตุผลเต็มตัวของทานแลว เราเชื่อมั่นอันนี้ เอา เราเปน
ตัวประกันเอง มันกลาหาญนะ 

เวลาเขาไปหาทานแลว โอย หมอบเหมือนหนูหมอบกลัวแมววางั้นเถอะ บอกวานี่
ละอาจารยของเราเลยนะ ไปก็เอาจริงๆ โดนผางเขาเลย หมอบเลยนะ แตก็ดีมันรักษาตน
ไวดี เปนผลบวก เชนวา ผมๆ ตั้งแตคนหัวลานมันก็มีผมตรงที่มันไมลาน ฟงซินะ ตรงไหน
ไมลานมันก็มีผมจริงๆ เอา คานซิ เราจับเอาตามนี้ ทางนี้ก็แกปุบเลย ทานเดินจงกรมอยู
มดืๆ เราไปกลางคืน ซุมซามๆ ไปดู เอ ถาเปนศาลาก็ดูจะเล็กไปหนอย ถาเปนกุฏิจะใหญ
ไปสําหรับกรรมฐาน 

ทานวา ใครมานี่ เราไมเห็นละ บอกวากระผมละซิ พอวากระผมเทานั้นทานขึ้น
เปรี้ยงเลย นี่เห็นไหมแผดไหม ฟงซิ เปรี้ยง อันผมๆ นี้ตั้งแตคนหัวลานมันก็มีผมตรงที่มัน
ไมลาน ฟงซิคานไดที่ตรงไหน เสียงขึ้นลั่นเลยนะ ทางนี้ก็แกปุบ กระผมชื่อพระมหาบัว เออ 
ก็ตองอยางน้ันซิมันถึงจะรูเร่ือง อันนี้ผมๆ ทานแหยเอานะ ตั้งแตเด็กมันก็มีผม เอาอีก
แหละ ติดอกี อูย ทําไมถึงพดูถกูตองขนาดนี้ กลัวละที่นี่ กลัวทุกอยาง ครัน้อยูไปๆ ปฏิบัติ
ไปประกอบทางดานจิตใจเขากลมกลืนกันไป ฟงทานไป ทานพูดหนักเบามากนอยเพียงไร
จะจับๆ ตลอด อยูไปๆ อะไรๆ ก็ตามที่นี่สรุปลงมาแลว เปนธรรมทั้งน้ันเลย ทานจะดุดาวา
กลาวเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดขนาดไหน เปนเรื่องของธรรมออกกาวเดินๆ  ไมมีกิเลสตัวเปนภัย
แมนิดหนึ่งเขาแฝงเลย นี่มันลงใจนะ 

ทีนี้ก็สรุปเอาเลยวา กิริยาอาการเคลื่อนไหวของทานบริสุทธิ์อยางเชน ทานอาจารย
มั่น เปนตนนี้ ไมมีภัยแฝงออกมาเลย คือกิเลสแฝงออกมาไมมี มีแตธรรมลวนๆ องคของ
ทานเปนธรรมทั้งแทง กิริยาแสดงออกเปนธรรม เวลาอยูกับทานนานๆ นี้ แหม อบอุนพูด
ไมถกูนะ ถาไดยินเสียงเปรี้ยงปรางๆ บรรดาผูเคยไดยินไดฟง เอาละที่นี่ฟารองแลว ฝนจะ
ตกจะเย็น ทานเปรี้ยงปรางก็ธรรมจะออกละ ทานดุทานเด็ดเทาไรธรรมยิ่งเด็ดนะ ไอเสียง
เปรี้ยงปรางเปนทางเดินของธรรมตางหาก เด็ดเทาไรธรรมยิ่งออกอยางเดด็ๆ 

ก็เลยสรุปความวา ออ หมดในองคทานไมมีพิษภัยแฝงอยูเลยแมนิดหนึ่ง มีตั้งแต
เร่ืองธรรมลวนๆ อยูกับทานดวยความอบอุน ถาทานไมเปรี้ยงปราง ธรรมะถึงจะเทศนถึง
นิพพานก็ตาม รูสึกจะขาดน้ําปลาอยูขางๆ ทีน่ั่งรับประทานจนไดนั่นแหละ ถาทานได
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เปรี้ยงปรางแลวครบหมดเลย คือเปร้ียงปรางธรรมทานจะพุงออกเลย เราลงใจถึงขนาดนั้น 
ทีนี้เวลาไปอยูนานๆ เพื่อนฝูงเขาไปละซี ทานดุคนนั้นดุคนนี้เปรี้ยงปรางๆ ทางนี้มนัออก
แตไมไดออกดวยความทะลึ่งนะ มนัหากมีในจิตดวยความตายใจ เคารพเทิดทูนทานสุด
หัวใจแลว มันออกแบบบาออกมาไดนะ เอย ทําทาไปอยางน้ันแหละ คือทานดุคนนี้ ทําทา
ไปอยางน้ันแหละ มันออกไดนะแตออกดวยความเทิดทูน เราตายใจพอแลว จึงวาทาน
ทําทาไปอยางน้ัน เราเองนะเปน เปนอยางน้ันละ 

กิริยาของธรรม ทานผูมีธรรมมากนอยจะเปนคุณออกมา ผูมีธรรมเต็มหัวใจแลวจะ
เปนกิริยาของธรรมลวนๆ  กิริยาใดออกมาก็ตามกิเลสไมมี มีแตธรรมลวนๆ  อยางหลวงปู
มั่นชัดเจนมากทีเดียว เราไดเห็นประจักษกับตัวของเราเอง สรุปความลงใหตั้งใจปฏิบัติ ให
กําจัดสิ่งที่เปนภัยอยูกับจิตใจพาแสดงออกตลอดเวลานี้ใหไดทุกวันทุกเวลา 

แลวพวกในครัวนี้ไมนานนะ ฟงอยูเร่ือยๆ เดินไปเรื่อยดูเร่ือยฟงอยูเร่ือย เดี๋ยวไล
ออกหนีทัง้ครัวนะอยาวาไมบอก มาอยูมันมาซองสุมเรื่องอะไรกันอยูในครัว เที่ยวติดตอคน
นั้นเที่ยวติดตอคนนี้ ใครมาจากไหนติดตอประจบประแจงเลียแขงเลียขาเหมือนหมา ไมได
นะที่นี่ ธรรมไมเปนอยางนั้นนะ ธรรมตองมีเหตุมผีล ติดตอเกีย่วของกันเรื่องอะไรใหมีเหตุ
มีผล อยาเปนแบบประจบประแจงเลียแขงเลียขาเหมือนหมาไมไดนะ ถาเราจับไดแลวไล
ออกหนีจากวัดทันที ธรรมไมเปนอยางนั้น ตองตรงไปตรงมา เขาหากันดวยความเปนธรรม
เสมอๆ อยาเขาหากันแบบหมาไปเลียแขงเลียขา เขาใจ ขางในมันมีนะตัวขาศึกๆ มันเปงๆ 
แฝงอยูตามนั้น รบกวนคนอื่นมากอยูนะ วาเราไมรูเหรอ พิจารณาใหดีนะ 

มามากเขาทุกวันๆ ในครัวนี่ เลยหากําหนดกฎเกณฑไมได เลอะๆ เทอะๆ ไปหมด
เลย แทนที่จะมาอบรมศีลธรรมกลายเปนสรางมูตรสรางคูถเหม็นคลุงทั่ววัดทั่ววา นี่สําคัญ
มาก พากันจําเอานะ ผูปกครองมันอกจะแตกแลว อยางเราน้ีปกครองครอบไปหมด ในวัด
นี้ก็ดีผิดถกูชัว่ดีจะมาหาเรานี่ละ จะไปหาใคร ผูรับผิดชอบก็คือเรา ขอใหมาดวยความตั้ง
อกตัง้ใจจริงๆ อยามาดังที่วาน้ีใชไมไดนะ ถาเราจับไดถนัดชัดเจนนี้ บอกเปงเดียวเลยไม
ตองซ้ํา ถาปนก็นัดเดียวพอ ไลออกทันทีเลย ไมมีอะไรมาเปนสักขีพยานอาง เพื่อตานทาน
กันไวไดเลย ถาจับไดชัดๆ แลวไลออกหนีเลย ไมวินิจฉัยใครครวญนะ มันเลอะเทอะเขาไป
ทุกวันๆ ในวัดเรา 

ขางนอกก็พอแลวที่เขามาในวัดนี้ วันไหนเราออกมานี้ นึกวาหมดผูหมดคนแลว 
หมดเวลาที่คนจะเขามาเกี่ยวของวัด มันยังยั้วเยี้ยๆ เขามา แตก็ดีอันหนึ่งทีเ่จอกับเรา ถาไป
เจอกับเราไมวารายไหนๆ ละเปรี้ยงเลยเชียว ไลเดี๋ยวนั้นเลย มีอยูเสมอ เวลานี้ก็ ๖ โมงยัง
อีก ๑ ชั่วโมง ๑ ทุมถึงจะมืด ตอนนี้ยั้วเยี้ยๆ นะ ไลเร่ือยเมื่อวานนี้ก็ไล ออกมาทไีรเปน
ตองไดโดนกนัละ มันมาไมรูจักเวล่ําเวลา การเขาการออกไมมกีฎมีเกณฑเลย เปนตลาดสํา
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เพ็งไปแลวเดี๋ยวนี้ เปนสําเพ็งไปแลวนะวัดปาบานตาด ภายในครัวนี้ออกมาเลอะกวาเพื่อน 
ทางพระเราไมไดตองตทิานนะ ทานปฏิบัติละเอียดลออตรงแนวตลอดเวลา ไมเคยเห็นได
ตองติพระองคไหนๆ แตถาครัวนี้ แมแตหมาในครัวก็ไดตองติ ไมตองติยังไงก็ไอปุกกี้มัน
ไปหาประจบประแจงกินอยูตามกุฏิหลังไหนๆ ทองปองออกมานี้ จะไมวายังไงก็มนัทอง
ปองมาดวยการประจบประแจงของมัน ไปที่ไหนไปหากินนั้นกินนี้ พวกนี้มันจะเอาวิชาไอ
ปุกกีม้าสอนกันละนะ เขาใจหรือยัง 

ฟงไมไดนะเลอะเทอะไปหมด เอ มาปฏิบัติธรรมยังไงจงึเปนอยางงั้น ทีแรกเราไม
รับใครนะ ก็มีแตโยมแม กับแมชีแกว บุญ แมชีนอม ตายไปหมดละเหลานี้ เทานั้นอยูขาง
ใน ไมมีใครไปยุงเลย ทานเหลานั้นก็อยูงี้ ทางนี้กอ็ยูทางนี้ เหมือนวาอยูคนละทวปี ไมเคย
ไปเกี่ยวของกันเลย ครั้นหนักเขาๆ มันก็เปนอยางน้ีละ คอยไหลเขามาซึมเขามาๆ เดี๋ยวนี้
ในครัวมากกวาพระในวัดเปนเทาสองเทาแลวนะ มันมากแตความเลอะเทอะละซิ ไมไดมาก
ดวยของดิบของดี พระในวัดเราเราไมไดตําหนินะ พระจํานวนประมาณ ๕๐ ที่เรายันเอาไว
วาไมใหเลยน้ัน กําหนดสถานที่บําเพ็ญเพียรพอเหมาะพอด ี เลย ๕๐ ไมเหมาะน่ัน 
เพราะฉะนั้นใครมาก็ใหอยูในเกณฑ ๕๐ ไมไดถกูตองติแตอยางใดพระทาน ทานเรียบมา
ตลอด คงเสนคงวาหนาแนน 

แมเราจะออกชวยชาติบานเมืองกอ็อก ทานกป็ฏิบัติตามหนาที่ของทานไมเอนไม
เอียง เร่ือยมาจนกระทั่งบัดนี้ เราก็พอใจกับพระเรา แตทางในครัวมักมีเสมอ มันเปนยังไง
ถึงไปเรียนวิชาหมากัดกนัตลอดเหรอ มันเปนยังไงในครัวนี้ นี้เอาละนะ ถาหากวาไมเปนทา
จะขับหนี โละไปหมดเลยก็ไดยากอะไร กว็ัดนี้เปนวัดของเรา เรารับก็ไดไมรับก็ไดนี่วะ ถา
มันไมนารับเอาไวทําไมมตูรคูถมันเหม็นคลุงไปหมดเสียไปหมด เอาสิ่งที่เปนประโยชนไว 
มาอยูนานเขาๆ มันลืมตัวนะขางใน ลืมตัวเขาทุกวันๆ จําใหดี พระเราไมไดหนักใจนะ การ
ปฏิบัติปกครองพระเราไมไดหนักใจ ทางโนนหนักมากกวา พูดใหมันชัดเจน นี่ภาษาธรรม
ฟงเอา 

การปกครองทางฝายครัวนั้นหนักมากกวานี้ มนัหากมีเร่ืองนั้นเรื่องนี้ ฟงแลวก็
เหมือนตุกตา เราเฉย เหมือนไมรูไมชี้เหมือนไมไดยินไมทราบ เก็บไวๆ ในลิ้นชักๆ ถึง
เวลาแลวคอยออก ถาไมถึงเวลาก็เหมือนไมรูไมชี้ ใหพากันตั้งอกตั้งใจนะ อยามาเหลาะๆ 
แหละๆ นะ ขางในเต็มไปหมด อยาใหหนักใจเพื่อนฝงูผูตั้งใจปฏิบัตดีปฏิบัติชอบ อยา
เพนๆ พานๆ อยาไปเทีย่วกุฏินั้นกุฏินี้ไปหาโมหาคุยกันที่นั้นที่นี้ มีแขกมคีนมาที่ไหน ไป
เที่ยวหาประจบประแจงเลียแขงเลียขาเหมือนหมาไมไดนะ วัดนี้ถาเราจับไดแลวไลออก
ทันที ในพระเจาพระสงฆผูปฏิบัติธรรมจะไปทําอยางน้ีไมม ี อยาใหมาขวางกันนะ เอาละ
วันนี้เทศนเทานั้นละ ใหพร 



 ๑๑

 
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/

