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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

หนเดียวเทานั้นไมเปนอีก 
กอนจังหัน 

พระองคนี้ปะๆ ชุนๆ พระครั้งพุทธกาลปะๆ ชุนๆ เห็นแลวจับใจ นี่ละคุณคา
อยูที่ตรงนี้ ไมไดอยูที่โกๆ  หรูๆ อันนั้นพวกสวมพวกถาน นี่ทองคําทัง้แทง นี่ละศาสดา
องคเอก ใครแหลมคมยิ่งกวาพระพทุธเจา ทรงพิจารณารูหมดเลย เอามาสอนนี้เพื่อ
อะไร ก็เพือ่คุณคาอันสูงสงถึงพระนิพพาน นอกน้ันมีแตจมๆ ไมมีขึ้น สดสวยงดงาม
หรูๆ หราๆ ฟูๆ ฟาๆ มีแตพาคนใหจมทั้งน้ัน กิเลสพาคนใหจม แตสัตวโลกชอบมาก 
ธรรมพาคนใหฟนฟู แตสัตวโลกไมคอยชอบ อยางน้ีใครจะชอบ ปะๆ ชุนๆ อยางน้ีไมมี
ใครชอบทั้งนั้น ผูมุงพระนิพพานปงชอบมาก ลดออกหมดคณุคาไมมี ผาขี้ร้ิวหอทองอยู
ภายในใจ นี่ละใหดูตัวอยางกัน 

มาศึกษาพระเณรทั้งหลายใหดูเอา องคไหนปฏิบัติยังไงๆ มากอนมาหลังใหเอา
หลักธรรมเปนเกณฑ ดูแตละองคแตละรายปฏิบัติตัวยังไง มหีลักธรรมหลักวินัยคือองค
ศาสดาติดตัวหรือไมๆ ถาไมมีธรรมมีวินัยติดตัวแลวเปนโมฆะ หาราค่ําราคาไมได ถามี
ธรรมและวินัยติดตัวแลวนั้นคือองคศาสดาติดไปดวย เกาะพระพุทธเจาคือธรรมคือ
วินัย จะสงางามไปตลอด อยูที่ไหนอยาปราศจากศาสดาคือธรรมคือวินัย พากันจําใหดี 
เคยไดยินไหมคําพูดอยางนี้ ทั้งๆ ทีต่ําราทานสอนไวแลวอยางนี้ ไมมีใครนํามาพูดนะ 
ศาสดาคือธรรมคือวินัย ใครมีธรรมมีวินัยติดตวันั้นคือตามเสด็จพระพุทธเจาทุกๆ ฝ
กาว สุดทายถึงพระนิพพาน 

เราอยาเอาแตตามกิเลสความโกหรูๆ ฟูๆ ฟาๆ นะจม พวกน้ีพวกจม ฟงใหดี
นะพวกอยูในศาลานี่ แตงตัวโกหรูฟูๆ ฟาๆ มีแตพวกจะพากันจม กีก่ัปกีก่ัลปไมมีวัน
ฟนขึ้นได การใชสอยอยูกินรูจักประมาณ ประหยัดมัธยัสถ ไมลืมเนื้อลืมตัว นี้คือทาง
เพื่อความพนทุกขถงึพระนิพพานได ไมมีใครสอนถูกตองแมนยํายิ่งกวาศาสดา อยาเกง
กวาครูคือศาสดา ถาไมอยากจมอยาเกงกวาครู ใหนําครูมาสอนเสมอ เวลานี้ลูกศิษย
ตถาคตมันเกงกวาครู มันเหยียบหัวพระพุทธเจาไปๆ อยางน้ันละ แลวก็เหยียบหัว
ตัวเองนั้นละไมใชเหยียบใคร 

ใครจะเลิศเลอยิ่งกวาศาสดาองคเอกนําธรรมมาสอนโลกไมม ี มีรายเดียวคือ
ศาสดาที่สอนไดถูกตองแมนยํามาก ปฏิบัติตามซินะ คือทรงรูทรงเห็นแลว เพราะ
เหตุผลกลไกอะไร นําเหตุผลกลไกอนันั้นมาเปนเครื่องดําเนินจึงไมผิดพลาด เรามีแต
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สุกเอาเผากินๆ เห็นอะไรมาความับๆ มันมีตั้งแตมูตรแตคูถ มีแตฟนแตไฟเผาหัวใจ 
เลยไมไดเร่ืองไดราว 

เชนอยางวันนี้เปนวันพระ วันพระกับวันธรรมดาตางกัน วันธรรมดาก็มืดกบัแจง 
วันพระก็มืดกับแจง แตวันพระมีธรรมอยูในมืดกับแจง วันธรรมดาเปนวันเลอะๆ 
เทอะๆ ของโลก วันของธรรมมีศีลมีธรรมประจํา เชนอยางวันนี้เปนวันพระ การ
สมาทานศีลไมสําคัญ เสมอกันหมดที่พระพุทธเจาประทานไวตรงไหน สมาทานวิรัติ 
สมาทานจากพระเอาพระเปนพยาน เพราะตัวเองไมไวใจตัวเอง เอาพระมาเปนพยาน 
เชน ปาณาติปาตา เวฯ เปนตน เราสมาทานกับพระ คือเอาพระเปนพยาน เราไมไวใจ
เรา เรามันโกหกหลอกลวงตัวเองเกง จึงตองเอาพระมาเปนพยาน แลวมันก็กระดาก
อายบางละ นั่นละทานวาสมาทานวิรัติ เปนศีลสมบูรณเหมือนกัน 

เจตนาวิรัติ นี่ก็เปนศีลสมบูรณเสมอกันหมด คือตั้งใจงดเวนศีลขอนั้นๆ รักษา
ศีลขอนั้นๆ ใหเต็มภายในจิตใจ ไมตองสมาทานกับพระ เจาของเชื่อตวัเอง ยึดมั่นถือ
มั่นในความสัตยความจริงของเจาของเองไปปฏิบัติ นี้ก็เปนศีลสมบูรณเหมือนกัน 

สมุจเฉทวิรัติ เรียกวางดเวนการทําชั่วดวยศีลขอใดก็ตามอยางเด็ดขาด นี่เรียกวา
สมุจเฉทวิรัต ิ

เราจะสมาทานรักษาศีลขอใด เปนเหมือนกับรับจากพระโอษฐของพระพทุธเจา
นั่นแหละไมผิด พระองคตรัสไวชอบแลวทุกอยางๆ มีอานิสงสมีคุณคามีผลเทากัน 
ขอใหไปรักษาปฏิบัติเถอะ จะสมาทานจากพระหรือจากใครก็ตามเปนศีลขึ้นมาโดย
สมบูรณถาเจาของรักษาได เจตนาวิรัติ เจาของเจตนางดเวนภายในใจ ไมตองเอาใคร
มาเปนสักขีพยานก็ได สมุจเฉทวิรัติ สมาทานอยางเด็ดขาด งดเวนอยางเด็ดขาดเลย นี่
กาวขึ้นไปสูศีลของพระอริยเจาคือพระโสดา พระโสดาศีลน้ีมาเองเปนเอง หิริโอตตัปปะ
เกิดเอง ไมตองไปสมาทานกับพระ เรียกวาศีลพระอริยเจา ขึ้นไปถึงศีลพระอริยเจา พา
กันจําเอา 

มันจะตายทิ้งเปลาๆ ละ ศีลธรรมที่เลิศเลอสุดยอดมานานสักเทาไร ในพุทธ
ศาสนาของเรานี้ ๒๕๕๐ ปนี้แลว เราเกิดมาไดกีป่กี่เดือนมีศลีมีธรรมติดตัวไหม หรือมี
ตั้งแตความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา ความยุงเหยิงวุนวาย ความทะเลาะเบาะแวง 
ความยุแหยกอกวนแตกทําลายกันนั่นเหรอ ศีลธรรมเปนเคร่ืองสมัครสมาน กิเลสเปน
เครื่องยุแหยกอกวนใหแตกทําลาย เรามีอะไรอยูในใจของเรา มีอะไรอยูในสังคมของ
เราเวลานี้ เอาไปพิจารณาซิสังคมไทยเรา มีธรรมเขาไปเกี่ยวของไหม หรือมีตั้งแตกิเลส
เขาไปตีตลาดแหลกเหลวไปหมด อยางน้ีใชไมไดนะ 
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เรามารักษาธรรมตองเอาธรรมมาปฏิบัติ ธรรมจะเกิดขึ้นในผูปฏิบัติธรรม ผูไม
ปฏิบัติธรรมแบกคัมภีรจนหลังหักก็ไมเกิดประโยชนอะไร พากันจําเอา วันนี้พูดใหฟง
เพราะเปนวันพระ ซึ่งเปนวันสําคัญวันหนึ่ง งานการใดก็ตามวันนี้ธรรมจะตองติดหวัใจ 
เชนพุทโธ เปนตน พุทโธ ธัมโม หรือสังโฆ ใหตดิอยูในหัวใจ ถาลงธรรมติดอยูในหัวใจ 
บทใดก็ตาม พุทโธ ธมัโม สังโฆ ไดทั้งน้ัน นั้นละคือธรรมอนัเลิศเลออยูในใจเราแลวเรา
มีราคาเวลานั้น นั้นละคุณคาราคาแทอยูกับใจนะ รวมลงแลวธรรมอยูกับใจ คูควรกัน
กับใจ นอกจากนั้นไมควรกัน ธรรมกับใจคูควรกัน 

พากันรักษาใจใหดี กาย วาจา การประพฤตปิฏบิัติตัว ใหดูใจเจาของอยาไปดู
คนอื่น ทะเลาะเบาะแวงยุงเหยิงวุนวายกอกวนกันอยูตลอดเวลาแมภายในวัด ตลอดเขา
ไปอยูในที่นอนหมอนมุง จะนั่งภาวนาก็ไปกอเร่ืองอยูในมุง วาจะภาวนา เอาเรื่องคนนั้น
มายุง เอาเรื่องคนนี้มายุง คนนั้นไมดี คนนี้ไมด ีมีแตกิเลสเขาไปตีตลาดจนกระทั่งถงึที่
นอนหมอนมุง ที่ภาวนามีแตทําเลกิเลสไปตีตลาดนักภาวนาทั้งน้ันแหละ 

ดูหัวใจเจาของ ตัวนี้ตัวดีดที่สุด มนัคิดเรื่องอะไร ไปดูตั้งแตโทษของเขา โทษ
ของเราไมมหีรือจึงไมด ู ก็เรามาภาวนาเพื่อจะดูโทษดูคุณของตัวเอง คุณไมตองบอก
ขอใหดูโทษ ระมัดระวังโทษแลวคุณจะเกิดขึ้นเอง ถาไมดูโทษ ส่ังสมแตโทษแลวคุณไม
มี วันนี้เปนวันพระ ใหมีวันพระวันโยมบางซิ วันไหนก็วันเลอะๆ เทอะๆ ใชไมไดนะ นา
ทุเรศ นี่เราจวนจะตายเทาไรยิ่งคิดมาก แทนที่จะคิดถงึตัวเราเองที่กําลังหายใจฝอดๆ 
จะไปอยูไมกีว่ันกี่ปนี้ มันไมคิดกับเรื่องน้ี มันคิดถงึโลกถึงสงสารที่อยูดวยความวุนวาย 

ใจดวงนี้ไมไดวุนวายใจของเรานี้ พี่นองทัง้หลายฟงใหดี หลวงตาบัวลูกบานตาด
นี่ละ ไมไดขึน้อยูกับสถานที่นั่นที่นี่ อยูบานนั้นบานนี้ ขึ้นอยูกบับุญกับกรรม ใครมีบุญมี
กรรมที่ไหนเกิดที่ไหนดทีัง้นั้นถากรรมดี ถากรรมชั่วไปเกิดที่ไหนก็ชั่วทั้งน้ัน นี่เราก็บอก 
เราก็ปฏิบัติตัวเต็มความสามารถตั้งแตป ๒๔๗๗ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๗๗ นั้น
เปนวันบวช วันฝากชีวิตจิตใจไวกับผากาสาวพัสตร เพศของพระ ตั้งแตบัดนั้นมา
จนกระทั่งบัดนี้เปนเวลา ๗๓ ปทกุขหรือไมทุกขพิจารณาซิ อยากกินก็ไมไดกิน อยากไป
อยากมาที่ไมเหมาะควรกับธรรมกับวินัยแลว ไมกินไมไปไมมาไมทํา ฝกอยูอยางนั้น
ตลอดจนเคยชิน 

แย็บออกคิดไปไหนผิดหรือถูก ถาวาผิดธรรมผิดวินัยอยากขนาดไหนก็ไมกิน 
อยากทําอะไรก็ไมทํา นั่นขึ้นชื่อวาฝกตัว ฝกจนชินตอนิสัย แลวฟงเสียง คิดแย็บออกมา
เร่ืองใดควรหรือไมควร เอาธรรมวินัยมากาง ควรทําหรือไมควรทํา ควรไปหรือไมควร
ไป เอาธรรมวินัยออกกาง เมื่อเห็นวาไมควรแลวไมทํา นั่นชื่อวาเปนผูมีครูมีอาจารย
แลวก็เปนผูมีศาสดาองคเอกติดตัวไป มีคุณคามีราคา คนนั้นมีราคาทั้งวัน ตั้งแตเกิดถงึ
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ตายมีธรรมอยางน้ีประจําใจมีคุณคาตลอดจนกระทั่งถงึวันตาย คนนั้นทรงคุณคาอัน
สูงสง สงจนกระทั่งถงึนพิพานดวยนะ คุณคาแหงความดีที่เรารักษา พากันจํานะ 

วันหนึ่งๆ หมดไปเฉยๆ มืดแจงมมีาดั้งเดิม แตชีวิตจิตใจของเราซิ เวลามาเกิด
เราก็มารูเวลาที่เรามาเกิดแลว ตายนี้มันจะไปที่ไหนไมรู กมฺมํ สตฺเต วิภชติ ยทิทํ 
หีนปฺปณีตํ กรรมยอมเปนเครื่องจําแนกแจกสัตวใหมีความประณีตเลวทรามตางกัน มี
กรรมดีกรรมชั่วดวยกันทุกคน แลวแตกรรมจะจําแนกแจกไปไหน ถาเราทํากรรมชั่วไว 
กรรมชั่วจะพาเราลงนรก ทํากรรมดีไวกรรมดีจะพาเราไปสวรรคนิพพาน ใหเลือกนะ 
เวลานี้เลือกได ธรรมะพระพุทธเจาเปนสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลวไมมีผิดมพีลาด 
ถาปฏิบัติตามนั้นแลวแมนยําๆ จําเอานะ เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

 เดี๋ยวนี้กลางวันมีมาก กลางวันมีถึง ๑๔ ชั่วโมง กลางคืนมีเพียง ๑๐ ชั่วโมง 
ตะวันมันตรงแนว ถาตะวันเอียงไปนี้กลางคืนจะมาก หลวงปูแหวนบุหร่ีทานตัวใหญนะ 
หลวงปูแหวนบุหร่ีทานตัวใหญ นั่นละเคยตอนิสัยเปนไปตามนิสัย ไมเปนบาปเปนคุณ
อะไร ไมขดัของตอธาตุตอขันธตอหลักธรรมหลักวินัยทานก็ทําไป ถาขัดปบทานปด
ทนัทีเลย 

พอแมครูจารยมั่นก็เหมือนกัน บุหร่ีตัวอยางน้ีละ ก็โบราณที่ทานเคยมายังไงก็
เปนแบบนั้น บุหร่ีสูบตอนเชา แตไมมาก พอฉันเสร็จแลวทานจะสูบ อยางมากขึ้นไปกฏุิ
แลวพระขึ้นไปหาทาน ทานจะอาจสูบเหมือนแกเกอแกกาอะไร แกรําคาญไปอยางน้ัน
ละดูทา ตอนค่ําอีก ทานขึ้นจากทางจงกรม แลวพระขึ้นไปหาทาน นั่นละตอนหนึ่งตอน
ทานสูบบุหร่ีหรือฉันหมากตอนนั้น ตอนบาย ตอนจังหันแลว มีสาม ตอนจังหันแลว
หนึ่ง ตอนบายหนึ่ง ตอนค่ํา มีสามเวลา 

นี่ก็พูดเสียเถอะมันไดพูดแลว เราก็อาจจะมีนิสัยวาสนาอยูบาง ไปหาครูบา
อาจารยองคใดรูสึกทานเมตตามากทกุองค พระผูใหญเมตตามากทุกองค ไมวาฝาย
ปริยัติฝายปฏิบัติ อยางวัดพระศรีมหาธาตุ สมเด็จมหาวีรวงศ โอย ตามไปเอาเลย จะไป
เอามาจริงๆ นี่นะ ปนัน้ถวายเพลิงเผาศพพอแมครูจารยมั่น สมเด็จมหาวีรวงศก็ไป 
แลวเพื่อนของทานคือเจาคุณศรีวรคุณ นองชายทานเจาคุณอุบาลี ทานเปนเพื่อนกัน.
พรรษา ๑๖ แลวนะนั่น เผาศพพอแมครูจารยมั่นพรรษา ๑๖ ทานก็ไปในงานนี้ โอ ไป
จับติดเลย จะเอาไปทาเดียว ไมใหคิดใหอานไมใหชองทางอะไรเลย ไอเราก็ โห จะทํา
ยังไง แตที่จะใหกลับไปมันกลับไมไดแลว 

คือจิตตอนนั้นเปนธรรมจักรแลว หมุนติ้วๆ ตลอดเวลา อยูกับใครไมได ตอน
นั้นเปนตอนอยูกับใครไมได อยูองคเดียว แลวทานก็จะเอาไปเขาสวมเขาถานในนั้นได



 ๕

ยังไง คนหนึ่งปนออกจากสวมจากถาน คนหนึ่งจะจับลากลงไปไดยงัไง แตจะออกดวย
มารยาทอันดีงาม แตที่จะใหไปนั้นไปไมไดแลว จิตเมื่อมันแกของมันแลวยังไงบมไมบม
มันก็สุก จตินี้หมุนเขาขนาดนี้เพื่อสุกละน่ัน นี้กห็มายถึงความเมตตาผูใหญ เราไปอยู
กับองคใดๆ รูสึกจะไดรับความเมตตามาตลอด ไมเคยมีองคใดที่เราเขาไปคบคา
สมาคมเปนลูกศิษยลูกหาของทาน ทานจะรังเกียจเราไมเคย จนกระทั่งวาระสุดทายคือ
พอแมครูจารยมั่น นี่ยิ่งแลว 

นั่งอยูดวยกนันี่ เราก็อยูในวัด พระขึ้นไปหาตอนบาย เราก็อยูในวัดนั่นแหละ 
อยูๆ ทานมหาไปไหน แนะ ทานก็อยูนี้แหละ ทานก็หยุดกึก๊ อยางน้ันละความเมตตา
ของทาน นี้คือจอมปราชญสมัยปจจุบัน หลวงปูมั่นเปนจอมปราชญ เราเปนจอมโง 
เขาใจไหม โฮ ฉลาดจริงๆ นะ ฟตตลอดเผลอไมได อยูกับทานฟตสติปญญาระวังเน้ือ
ระวังตัวตลอดเวลา เพราะอยูกับจอมปราชญ เราจอมโงทานจอมปราชญ แตนิสัยของ
ทานทานไมคอยชอบพดูตลกหัวเราะนะ 

แตเรามีนิสัยตลก ก็คิดดูซิเขียนไวหนาวัดนั่น เขียนทีแรกกรู็สึกสวยงาม “ที่นี่
เปนวัด เปนสถานที่ภาวนาเพื่อความสงบใจ” นีส่วยงามใชไหม อันที่สองน้ี “กูจะฟอง
ทานเปา มันมาเที่ยวเพนพาน” แนะก็อยางน่ันแลวมันพลิกไปอยางน้ัน เขาก็อานนิสัย
ถูก พอแมครูจารยมั่นไมมี แตเรามีนิสัยของเรา พูด ทานก็อดหัวเราะไมไดเหมือนกัน 
ทานก็หัวเราะ มันหากมนีิสัยของเรานั้นแหละ มีนิสัยของใครของเรา ไปคละเคลากัน
ทานก็เลยอดหัวเราะไมได นี่เรียกวาจอมปราชญสมัยปจจุบัน พยายามฟตตัว คุนไมได
กับพอแมครจูารยมั่น เรียกวาคุนไมไดเลย สติปญญาของทานรอบอยูตลอดเวลา 

พูดถงึเร่ืองความเมตตาของทาน อยูเฉยๆ อยูดวยกัน เราก็ไมไดไปไหนอยูใน
วัด เพราะตามธรรมดากลางวี่กลางวันจะไมเห็นพระในวัด บริเวณวัดจริงๆ โลงไมกวาง
นัก จากน้ันก็เขาในปาเปนทางจงกรมทั้งหมดเลยในปาลึกๆ เวลาตอนบายๆ บาย ๒ 
โมงหรือ ๓ โมง ทานรับแขกก็รับตอนนั้น แขกหมายถึงแขกพระ เวลาทานจะถามขึ้นมา 
พระขึ้นไปหาทาน อยูๆ ทานมหาไปไหน วางั้นนะ ทานก็อยูนีแ้หละ นิ่งไป อยูเฉยๆ นี่
แหละถาม ทานมหาไปไหน เราก็ไมไดไปไหน มันหากมีอะไรอยูในนั้น 

ทางฝายปริยัติก็เหมือนกนั ฝายปฏิบัติเหมือนกัน รูสึกจะมีวาสนาอยูเล็กๆ 
นอยๆ ไปหาครูบาอาจารยองคใดไดอยูใกลชิดสนิทกับทาน รูสึกจะไดรับความเมตตา
ทุกๆ องคไป อยางสมเด็จมหาวีรวงศ นี่ฝายปริยัติ นี่ก็เมตตาแบบจะเอาไปเลย จะไม
ยอมใหเราคิดอะไรเลย จะเอาไปดวยกลับไปกรุงเทพ เผาศพพอแมครูจารยมั่นพรรษา 
๑๖ ทานมาเผาศพทานจะเอาไปดวยเลย ไมคิดไมอานไมพดูอะไร เรียกวาไมใหคานวา
งั้นเถอะ จะเอาไปเลย 
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เราก็จะทํายังไง ตอนนั้นเปนตอนที่กาํลังหมุนติ้ว ดูเหมือนเดือนสาม จิตหมุน
ตลอดอยูกับใครไมได จติขั้นนั้นขั้นอยูกับใครไมไดเลย คิดดูซิมาเผาศพพอแมครูจารย
มั่น เคารพขนาดไหนเรา แตเราเอาธรรมานุธรรมปฏิปนโน ผูใดปฏิบัติธรรมสมควรแก
ธรรมผูนั้นชื่อวาบูชาเราถตาคต เราเอาอันนี้บูชาทาน ที่จะใหเกี่ยวของกับรางกายมา
อุปถมัภอุปฏฐากทานในศพของทานเรามาไมได เราตองบูชาทานดวยขอปฏิบัติ นี่ละถึง
กาลเวลาที่อยูไมไดมันอยูไมไดจริงๆ คือทางนี้มนักาวของมนัตลอดกาวตลอด ที่จะให
ดึงลงมันไมลงแลว พุงๆ  

มาในงานศพทานเพียงสี่วัน ฟงซิ งานศพรวมพระเณรอะไรรวมกันหมดแลวสี่
วัน นั่นละเรามา ทนเอานะนั่น มาก็ไปอยูในปาลึกๆ จะออกมาเฉพาะเวลาจําเปนๆ 
เพราะทางนี้มันหมุนตลอด นี่ละธรรมฆากิเลสทานทั้งหลายฟงเอา ถึงเวลาฆาแลวไมรอ 
กิเลสฆาสัตวโลกทําลายสัตวโลกก็เหมือนกัน คิดแย็บออกตา หู จมูก ล้ิน กาย สัมผัส
สัมพันธกับอะไรกิเลสจะออกหนาๆ กวานเอาฟนเอาไฟมาเผาตัวเอง ปรกติของโลก
เปนอยางน้ัน เราก็ไมเคยคิดแตกอน แตเวลาธรรมนี้เกิดขึ้นกบัเรามันเปนอยางน้ันเปน
เอง ก็ยอนไปคิดถงึเร่ืองกิเลสทํางานบนสัตวโลก มันทําของมันตลอดเวลาทุกหัวใจ ทีนี้
พอธรรมเกดิขึ้นนี้ฆากิเลส อยูที่ไหนฆาตลอด เวนแตหลับ 

เพราะฉะนั้นจึงวาอยูกับใครไมได อยูไมไดจริงๆ มันขวางมันขัดทางเดินของเรา
ที่กําลังกาวเดินพุงๆ แลวมีอะไรมาขัดมาขวาง เชนเกี่ยวกับการกับงานกับเพื่อนฝงูน้ี
ไมไดเลย เหมือนกับอะไรมาขวางทาง ปดออกๆ พุงๆ เลย คิดดูเผาศพพอแมครูจารย
มั่นอยูไดเพยีงสี่วันเทานั้น ทน ธาตุขันธสวนหยาบอุปถัมภอปุฏฐากทานสวนหยาบ แต
อุปถมัภอุปฏฐากทานดวยการปฏิบัติชําระจิตใจ อันนี้เยี่ยมกวาทุกอยาง เราเอาอันนี้บูชา
ทาน มาเผาศพทานไดส่ีวันโดดผึงเลยเขาปา พระเณรตอนนั้นกําลังถามเกาะเรานะ 

แตกอนเราก็ไมเคยคิดวาพระเณรจะมาเกี่ยวเกาะกับเราสนใจกับเรา เพราะเราก็
อยูกับพอแมครูจารยมั่น พระเณรทั้งหลายก็อยูดวยกัน ตางคนตางมุงหนาเขาไปศึกษา
ในจุดเดยีวกัน จึงคิดวาจะไมมีใครสนใจกับใคร นอกจากสนใจกับพอแมครูจารยมั่น
องคเดียว แตพอทานมรณภาพเทานั้นละ โอย เกาะพรึบเลยนะเกาะเรา แตกอนไมได
คิดนี่ เราก็หมุนของเรา ก็นึกวาพระเณรอยูกับทานจะไมสนใจอะไรกับเรา พอทาน
มรณภาพเทานั้นเกาะพรึบเลย เหมือนผูตองหานะ จึงไดรูวา โอ พระเณรคอยจดจอง
กับเรามาตั้งแตเมื่อไร ไปกลางวันไมไดนะไปกรรมฐาน ไปกลางวันเปนรุมเลยละ ตอง
ไปกลางคืน 

ถาวาตกนรกก็เรานี่หลุมลึกที่สุดขโมยหนีจากพระ ไมงั้นไปไมไดจริงๆ ไอเรามัน
มีแตอยางน้ันอยางเดียวไปกับใครไมได แนะ มนับังคับในตัวของมัน พอค่ํามืดแลวดู
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หมูเพื่อน เพราะใครก็รุมๆ องคนี้เดินจงกรมอยูบาง องคนั้นนั่งภาวนาอยูบาง ไมสนใจ
กับเรา เราเตรียมของไวเรียบรอยแลว พวกบริขารพวกบาตรสบงอะไรๆ ใสเตรียมไว
เรียบรอยแลววางไวที่นอน วางไวแลวก็ไปเที่ยว ถาเห็นพระเณรมองมาหาเราเราก็
ทํานองไปเทีย่ววัด ไปเที่ยวบริเวณ ความจริงไปดูลาดเลา พอกลับมาไมมีใครละที่นี่
มาแลวเตรียมของปบสะพายบาตรปุบออกทางนี ้ ไมออกไปทางพระเณรนะ ขโมยหนี
กลางคืนไมทราบวากี่ครั้ง ถาตกนรกหลุมลึกมากนะเรา ออกไปทางพระไมไดรุมมา ก็
จออยูกับเราคนเดียว 

นี่ละตอนที่จติมันหมุน ฟงเอาซทิานทั้งหลายฟง เวลาหมุนจะออกยังไงกอ็ยู
ไมได จะออกโดยถายเดยีวๆ อยูไมไดเลย นอนกลางคืนบางคืนไมหลับ คือธรรมะกับ
กิเลสมันฟดกันอยูในหัวอก เรียกวาอัตโนมัติ เวลาธรรมะฆากิเลสฆาโดยอัตโนมัติ 
เหมือนกิเลสทําลายสัตวโลกโดยอัตโนมัติเหมือนกนัไมผิด เราจึงไดนําอันนี้มา
เทียบเคียงกัน โอ กิเลสทําลายหัวใจสัตวโลกมันก็เหมือนกัน กับที่ธรรมเรากําลังทําลาย
กิเลสอยูเวลานี้ มันจะไมใหมีอะไรติดหัวใจ หมุนติ้วๆ 

กลางคืนนอนมันยังไมยอมหลับ คือมันหมุนของมันเต็มที่เต็มฐาน ลงทาง
จงกรมแลวไมรูจักเวลาหยุด ไดกาวลงทางจงกรมเมื่อไร ไมวากลางว่ีกลางวันกลางคืน 
ถาลงไดลงแลวไมรูจักเวลาหยุด ตองเอากาวขาไมออกเปนเครื่องตัดสินกนั คือเวลามัน
หนักพอแลว เดินก็เดินตั้งแตเมื่อไร แตจิตมันไมไดมาอยูกับอวัยวะแขงขาเจ็บนั้นปวดนี้ 
มันอยูกับกิเลสกับธรรมฟดกัน ไมไดออกไปขางนอก จนกระทั่งขากาวไมออก 
เครื่องมือไมเอาไหนแลวกาวไมออก หือ ไปไมไดหรือพัก นั่นละพัก ใหตั้งใจหยุดนี้ โถ 
มันตั้งใจไดไง มีแตตัง้ใจจะฟดกบักิเลส 

ที่ทานกลาวไวในธรรมมีในคัมภีร พระโสณะทานความเพียรกลา เวลาไดเปน
พระอรหันตแลวทานยกเปนเอตทัคคะเลิศในทางความเพียรกลา มีองคเดยีว พระโสณะ 
เลิศในทางความพากเพียร ความเพียรกลา เดินจงกรมจนฝาเทาแตก มีในตํารา เราก็
อานไปเหมือนกัน ตอนนั้นเมื่อจิตยังไมเขาระดบักันมันก็อานธรรมดา เปนความจด
ความจําธรรมดา ไมไดติดใจอะไรวาความเพียรกลาขนาดไหนไมขนาดไหน เปน
ธรรมดาๆ บทเวลามันเขาหาตวัเองความเพียรกลานะ ทานวาฝาเทาแตก พระโสณะเดิน
จงกรมจนฝาเทาแตก คือฝาเทาแตกมันไมไดหมายถึงแตกอยางน้ีนะ มันจะกัดเขาไปฝา
เทาเรานี่นะ ฝาเทามันหนาๆ เดินไมหยุดไมถอยมันคอยกดัเขาไปๆ บางเขาไปๆ จน
ทะลุถึงเน้ือ นั่นเรียกวาฝาเทาแตก ไมใชแตกอยางน้ีนะ มันทะลุถึงเน้ือ 

เราก็เปน แตยังไมถึงแตก ยังไมถงึเน้ือ นี่ละมันมาเปนพยาน วาทานเดินจงกรม
จนฝาเทาแตกพระโสณะ เปนเอตทัคคะเลิศในทางความเพียร เดินจงกรมจนฝาเทาแตก 
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ทีนี้เวลาเราเขาไปเกี่ยวของกันแลวนี้ ลงทางจงกรมแลวไมรูจักหยุด จนจะกาวขาไมออก
ถึงจะหยุด เอากาวขาไมออก มันหมดกําลัง กาวขาไมออกแลวหยุดสักพักหนึ่ง ที่จะให
มันหยุดเฉยๆไมได ถึงขั้นนี้แลวหยุดไมได ทีนีเ้วลามันพอๆ กันเอามาเปนพยานกัน 
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลามันจะตายแลวก็ไปพกัรานขางทางจงกรม ออกรอนฝาเทานี้แหม
เหมือนไฟลนนะ รอนพั่บๆๆ โหย ทาํไมฝาเทาเรามันถึงไดรอนเอานักหนา มันแตก
เหรอ 

ครั้นเอาฝาเทามาดูก็ไมแตก ฝาเทาก็ดีๆ คือยังไมทะลุถึงเน้ือ ที่จะใหมัน
แตกมันไมแตกแหละ มันทะลุถึงเน้ือ มันออกรอนเหลือประมาณ ทนไมไหวก็ตองมาดู
ฝาเทา เอ ทําไมฝาเทาเรามันแตกเหรอ มาดูไมแตก แตเวลามาลูบคลําฝาเทาเรานี่ โถ 
มันเสียว เรามาลูบคลําเบาๆ นี้เสียวมันกําลังจะทะลุถึงเน้ือ มันเสียว พอดกีิเลสแตก
เสียกอนฝาเทาเราเลยไมแตก ไมงั้นจะแตกเหมือนกัน นี่พยานมันบอกกนันะ ไมตองไป
ถามใครมันเชื่อกันเอง 

อยางวาทานเดินจงกรมจนฝาเทาแตก ไมแตกยงัไง กิเลสไมแตกทานไมไดถอย
นี่ อันนี้ก็เหมือนกันกิเลสไมแตกฝาเทาจะตองแตก นี่กิเลสแตกฝาเทาไมแตก 
พระโสณะทานฝาเทาแตกกิเลสยังไมแตก เรากิเลสแตกฝาเทายังไมแตก มันเทียบกัน
ปุบไมไดคุย คือไมโอไมอวด สักขพียานมันบอกกันเอง โอ นี่ของเรายังไมแตกกิเลส
แตกเสียกอน จากน้ันมันก็ไมแตกที่นี่ นอกจากมันวกวนไปหาหมอนแตกเทานั้น 
จากน้ันก็มาหาหมอนแตก เส่ือขาด เขาใจไหมละ ตอนที่ฝาเทาแตกเปนไปอยางน้ัน นี่
จึงวาความเพียรกลา เขากับองคไหนเขากับรายใดแลวมันจะรับกันยอมรับกันทันที ถา
ยังไมเขาธรรมดามันก็ไมเชื่อ 

อยางพระโสณะนี่เชื่อก็เชื่ออยางเอาเราเขายันเลย เดินจงกรมออกรอนเทานี้
แหม มาลูบคลําดูมันก็ไมแตก แตมนัเสียว ถาจากนั้นแลวแตก มันก็เปนพยานกันได 
นั่นละทานประกอบความเพียรทานเอาอยางน้ันจริงๆ ที่วาทานทรงมรรคทรงผลครูบา
อาจารยทั้งหลาย ทานไมไดสนใจกบัโลกกับสงสารนะ พอไดรับโอวาทจากพอแมครู
อาจารยอยางถึงใจแลว ทีนี้กาวขึ้นเวทีฟดกันเลยกับกิเลส จะเปนจะตายรายดีอดอิ่ม
อะไรทานไมสนใจ ระหวางจิตกับธรรมฟดกันกับกิเลสภายในหัวใจนี้ไมมีหยุด นั่นทาน
เอาอยางน้ัน แลวทานจะไมสําเร็จไดยังไง ธรรมะเรียกวาสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว
นี้ เอา ขอใหปฏิบัติตามนี้เถอะ ชอบแลวนี้จะตองถึงแดนพนทกุข ก็ถงึจริงๆ นั่น ทานวา
สวากขาตธรรม หรือ สวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม นี้ตรัสไวชอบแลว เอาๆ กาวตามนี้พูด
งายๆ กาวตามนี้จะถึง 
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ไมมีใครที่จะสอนธรรมไดโดยถูกตองแมนยําเกินศาสดาองคเอกของเรา สาม
โลกธาตุนี้มีองคเดียว จับใหดีนะ นํานี้ไปปฏิบัติ จากน้ันลงมาก็เปนสาวกทั้งหลาย 
พระพุทธเจาเปนพระองคเอก ศาสดาองคเอกแมนยําๆ ไปอยูกับพอแมครูจารยมั่นนี้ 
โอย ธรรมเหมือนวาเดนอยูบนทองฟาอากาศ เหมือนดังวาสวางไสวจาใหเราไดชม
เหมือนชมเดือนชมดาว สวนจิตใจมันสูงมันพุงๆ ถึงกิเลสจะทับหัวมันอยูแตกระแสของ
จิตที่มุงหวังตออรรถตอธรรมมรรคผลนิพพานมันพุงสูงๆ นูนนะ มันพุงๆ สุดทายก็ไป
ได 

พอพดูเรื่องน้ีเราก็ระลึกถึง คอืเราเปนอยูหนองผือ เขากันไดปบกับพอแมครู
จารยมั่นเลย ทานเปนอยูถ้ําสาริกา ที่ทานวาเปนแดนอัศจรรย แตไมถึงที่สุดของธรรม 
หากเปนการตั้งรากตั้งฐานอัศจรรยขึ้นที่นั่น ที่ถ้ําสาริกา ที่ผีใหญจะมาตีทาน นั่นละเราก็
ฟงเวลาทานพูดฟงทาน เพราะเราไมเปนเราก็ฟง แตมันก็จําของมันได ไมไดตั้งใจจดจาํ
ก็ตาม เพราะเรามุงธรรมอยูแลวมันก็สัมผัสกันละติดกันจํากันได นี่กม็าเปนอยูที่หนอง
ผือละซิ โอ รูสึกวาเมตตาของทานสูงสงมาก แสดงลวดลายขึ้นทันทีทันใดเลย พอขึ้นไป
หาทานถึงเร่ืองการพิจารณาภาวนา นั่นละปจจุบันแท เห็นธรรมอัศจรรยแท 

พอพิจารณาไปพิจารณาลงอะไรๆ ขาดสะบั้นๆ ขาดผึงลงหมดเลย จิตสวางจา
ครอบไปหมด ดังที่ทานพูดอยูในถ้ําสาริกา มาเปนขึ้นในใจของเราเอง โถ ที่ทานวาเปน
ถ้ําสาริกาเปนอยางน้ีละหรือ นี่ก็ถ้ําสาริกาขึ้นเทียบนะ แตไมใชอาจเอื้อมวดัรอย มันหาก
เปน นี่ก็ถ้ําสาริกาอยูที่นี่ ไมไดไปอยูถ้าํสาริกา ถ้ําสาริกาที่ไหน ทานเปนอยูถ้ําสาริกาทาน
ก็เปนอยูตรงนี้ มันจับปุบเลย พอค่ําวันหลังก็ขึ้นไปหาทานไปเลาใหทานฟง โห ทาน ถา
ภาษาโลกเราเรียกวาทานตื่นเตนมาก ประหนึ่งวายังมีผูรูธรรมอยางนี้ไดอยูเหรอ 
ประหนึ่งวาเปนอยางน้ัน แตทานไมไดบอกอยางนี้ เปนความตื่นเตนของทาน เลาถวาย
ใหทานฟง 

ก็มันอัศจรรยจริงๆ ทานเองก็ตื่นเตน ยังจะเหลือแตคําวา ยังมีผูรูธรรมประเภท
นี้อยางน้ีอยูเหรอ แตทานไมไดพดู เปนลักษณะความตื่นเตนของทานเทียบกันไดอยาง
นี้ ทานเปนอยูที่ถ้ําสาริกา เราเปนอยูที่หนองผือ หนเดียวเทานั้นไมเปนอีก นั่นละวัน
หลังๆ ทําอีกมันไมเปน ขึ้นไปหาทานทานฟาดเอาเสียแหลกไปเลย มันเปนบาอะไร มัน
เปนแลวมันก็เปนไปแลว จะใหมันเปนอะไรอีก ใสขนาบ ตายเลยเรา ทานดุเอาจริงๆ ก็
มันเปนแลวก็ใหมันเปนวางั้น ปจจุบันฟาดลงตรงนี้มันยังจะเกงกวานั้นอีกทานวางั้นนะ 
ไปยึดอะไรสัญญาอดีตอนาคตไมเกิดประโยชน ส่ิงที่เปนปจจุบันเกิดขึ้นจากความเพียร
ปจจุบันของเราตางหากน่ีนะ ไมไดเกิดขึ้นจากการควานูนควานี้นะทานวา เราก็ปลอย
อารมณ 
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นี่ทานเปนอยูถ้ําสาริกา เราก็เปนอยูหนองผือ มันก็แปลกอยูนะเรากับทาน ไมใช
วัดรอยนะ มันเปนขึ้นตรงไหนมันพูดกันได เขากันไดลงกันทันทีเลย อยางวาถ้ําสาริกา
ทานเปนอยางนั้น เราอยูหนองผือก็เปนอยางน้ี ทานก็คึกคักเลย ยังเหลือแตคําวา หือ 
ยังมีผูเปนผูรูไดอยางน้ีอยูเหรอวางั้น แตทานไมพูด ทานพดูเอาวันหลังๆ ที่เราภาวนา
จะใหเปนอยางน้ันมันไมเปน ไปกราบเรียนทานก็ขนาบเอาเสีย บาเราขึ้น เหอ มันยัง
เปนบาอยูเหรอนี่ มันเปนมันก็เปนไปแลวจะใหยุงมันอะไรอีกทานวางั้น เราก็ไมลืม เอา
ละวันนี้ก็พูดหอมปากหอมคออยูนะ พี่นองทัง้หลายไดยินไดฟง 

ธรรมนี้ธรรมสดๆ รอนๆ นะ ออกมาจากหัวใจเราปฏิบัติแทบเปนแทบตาย ถึง
ขั้นจะสลบแตไมเคยสลบ เฉยีด เฉียดนี้เฉียดตลอด ความเพียรของเราเปนนิสัยผาด
โผนดังที่เคยเลาใหฟง พอแมครูจารยตองร้ังเอาไวๆ ตลอด เพราะเปนนิสัยผาดโผน 
พอวานั่งตลอดรุงมันจะเอาจริงๆ กนแตก เอา แตก กิเลสยังไมแตกกูไมถอย แนะ นั่ง
เอาจนกนแตกนั่นละนั่งตลอดรุงๆ เอา แตกก็แตกไปถากิเลสไมแตกกูยังไมถอย พอแม
ครูจารยก็ร้ังเอาไว ขึ้นไปนั่งปบกราบลง 

มาตัวไหนมันคึกคะนองมาก เรายังไมไดพูดนะทานขึ้นแลว ตัวไหนมันคึก
คะนองมากไมฟงเสียง การฝกทรมานของเจาของเขาตองฝกอยางหนัก ไมควรกินหญา
ไมใหกิน ไมควรกินน้ําไมใหกิน แตการฝกฝกเอาอยางหนัก เอาจนกระทั่งมานี้คอยลด
พยศลงๆ การฝกของเขาก็คอยลดลงๆ จนกระทั่งมาทํางานตามคําส่ังของสารถี
เรียบรอยแลว การฝกอยางน้ันเขาก็ระงับไป ทานพูดเทานั้นละ มันก็มาเขาเราปบ เราก็
ไมเคยนั่งตลอดรุงอกีนะ ก็อยางน้ันละ สวนมากมักจะรั้งเอาไว เพราะเรานิสัยผาดโผน 
ทานรูนิสัย 

ถาไปองคเดยีวนี้ทานชี้นิ้วเลย ทานไลใหไป ใครอยาไปยุงทานนะทานมหาไป
องคเดียว แนะ องคอื่นไป ที่ลาทีละสององคสามองคไป จะลาทานไปเที่ยว หือ ตั้งแต
อยูตอหนาตอตามันก็ตกนรกตอหนาตอตา แลวมันจะไปตกนรกหลุมไหนอีก ออกจาก
นี้ไปแลวนะ นั่นแสดงวาไมไหไปแลว แตกับเราไมเคย พอวาไปองคเดียว เออ ขึ้นทันที 
ใครอยาไปยุงทานนะ ทานสายนิ้ว เพราะพระนั่งอยูนี้ ใครอยาไปยุงทานนะ ทานมหาให
ไปองคเดียว อยางน้ันก็มี อยางที่อยูในวัดนี้มันก็ตกนรกใหเห็นตอหนาตอตา แลวมันจะ
ไปตกหลุมไหนอีกละทานวา แลวใครจะไปคานทานใชไหม ทานเห็นอยูนี่ในความ
ผิดพลาดของพระเณรเทากับตกนรก ทานก็ดูอยูนี้ แลวมันจะไปตกหลุมไหนอีกทานวา 
ไมกลาไป เอาละใหพร 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/
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และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 


