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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

จิตมันสู 
กอนจังหัน 

วันเสาร วันอาทิตย วันพระ วันโกน เปนวันวางสําหรับขวนขวายความดีเขาสูใจ 
ทั่วโลกเขาถือกัน วันเสาร วันอาทิตย เปนวันวางการงานภายนอก เพื่อความสงบ
ทางดานจิตใจเกี่ยวกับเรื่องศีลเร่ืองธรรม ทางพระพุทธศาสนาเราก็มีวันพระ วันโกน 
พอดไีดเสาร อาทิตย บวกเขาไปก็เปน ๔ วันนั่นนะ ในเดือนหนึ่งได ๓-๔ วันมา
ประกอบทางดานจิตใจกด็ีนะ 

คือใจมีอาหารสําหรับตน เหลานี้เปนอาหารของรางกายที่ปรนปรือยุงเหยิง
วุนวายกัดฉกีกันเหมือนหมานี่นะ คืออาหารของรางกาย อาหารของใจไมมีก็เดอืดรอน 
มันกัดออกไปภายนอกแยงอันนั้นแยงอันนี้ อะไรก็ไมพอๆ ออกไปจากใจที่ นตฺถิ ตณฺ
หาสมา นที แมน้ําเสมอดวยตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากนี้ไมมี วิ่งเตนกัน
เกี่ยวกับเรื่องธาตุเร่ืองขนัธ แตมีจิตใจไปเปนใหญครอบครองอยูนั้นแลว ความไดความ
อยากเพียงธาตุขันธนี้ไมมาก แตความทะเยอทะยานอยากทางดานจิตใจนี้มากตอมาก 
ไมมีฝงมฝีา 

จอมปราชญทั้งหลายที่เลิศเลอคือพระพุทธเจาของเรา ทานจึงคัดออกใหพอมี
วันวางบางไมงั้นสัตวโลกมันจะจมไปดวยกันหมด จะไมมอีะไรฉุดลากขึ้นบาง จึงคัดวัน 
เชน วันเสาร วันอาทิตย วันพระ วันโกน นี้ใหเปนวันวางสําหรับผูที่ตองการความสุข
ความเจริญ ไดขวนขวายความดีงามเขาสูใจ ใจจะไดมอีาหารเปนเคร่ืองหลอเล้ียง จะ
สงบรมเย็น ใจโลกไมมีอาหารความดีงามเขาชวยหลอเล้ียงนะ มีแตกิเลสตัณหาเผาทั้ง
ใจเขาใจเรา โลกก็ไมรู ไมงั้นไมเรียกวากิเลสเปนธรรมชาติที่ฉลาดแหลมคมบนหัวใจ
สัตว จะไมมีสัตวตัวใดไดเห็นโทษเห็นภัยของกิเลสเหลานี้เลย ดีดดิ้นไปตามมันมาตั้ง
กัปตัง้กัลปกเ็ปนอยูอยางน้ี และจะเปนอยางน้ีตลอดไปถาไมมีธรรมเปนเครื่องฉุดลาก
ใหมอง 

เชนตาเรานี้มองไปที่ไหนเห็นอะไรเห็นหมด แตไมเห็นหนาเจาของ ใครๆ ก็
เหมือนกันไมไดเห็นหนาตัวเอง หนาใครตอใครสิ่งใดเห็นหมด ตานี้ดีตาแมวสูไมได แต
ไมเห็นหนาเจาของ ทานจึงเอาธรรมเขามาสะกัดเปนเหมือนกระจกเงา สะกัดเขามาแลว
ก็มองเห็นหนาเจาของ หนาเปนยังไงๆ ก็รู อันนี้จิตยอนเขามา ธรรมทานใหสงจิตยอน
เขามาหาใจตัวเอง หนาของตัวเองคอืหัวใจ มันดีดมันดิ้น ดิน้ไปอะไรๆ บาง ใหจิตยอน
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เขามาดูหัวใจคือความดีดดิ้นนี้ แลวธรรมจะเกิด จะรูเนื้อรูตัวในเวลานั้น เพราะฉะนั้นจึง
ใหพากันสงบจิตใจ ยอนเขามาสูตัวเองใหมีวันสงบรมเย็นทางดานจิตใจบาง 

โลกน้ีรุมรอนมากทีเดียว ไมมีใครรูกันเลยวาโลกนี้มีอะไรหลอกใหรุมรอนมาตั้ง
กัปตัง้กัลปและตอไปอยางน้ีไมมีส้ินสุด เหมือนมดไตขอบดงนั่นแหละ ไตไปไตมาขอบ
เกา อันนี้เกิดไปเกิดมาสับสนปนเป ตัวเองนี่แหละไปเกิดภพนั้นภพน้ี สับสนปนเปใน
ตัวเองอีก และสัตวทั้งหลายตางคนตางสับสนปนเป ดวยภพดวยชาติ ดวยสุขดวยทุกข 
ดวยความสูงความต่ํา เปนอยางน้ีตลอดมาไมมีใครมองเห็นได กม็อีงคศาสดาผูโลกวิทู 
รูแจงโลกนอกโลกในตลอดทั่วถงึ จงึไดนําธรรมมาสั่งสอนสัตวโลก พอใหไดรูเนื้อรูตัว
บาง 

เชนอยางใหบําเพ็ญคุณงามความดี นี้เปนธรรมสําคัญมากที่จะเขาหลอเล้ียง
จิตใจ เพราะใจนี้เปนนักสมบุกสมบัน การเที่ยวเกิดตายไมมอีะไรเกินใจ ธาตุของเรานี้
เปนธาตุ ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ ตายลงไปแลวสวรรคไมไป นรกไมไป แตใจนี้ไปไดทั้ง
สวรรคทั้งนรก จึงตองไดเสาะแสวงหาความดีงามเขาสูใจ ใหใจไดไปในทางที่ถกูที่ดี พา
กันจําเอานะ 

ไมมีใครมองเห็นแหละใจดวงนี้ เหมือนเรามองไปขางหนา ตาเราเห็นหมด ที่
ไหนเห็นหมด แตตาตัวเองไมเห็นตัวเองเพราะไมมีกระจกเงามองยอนหลัง นี้ใหมีธรรม
ยอนหลังเราจะไดเห็นตัวของเรา เวลามีชีวิตอยูอยางน้ีก็ทราบนี่เปนมนุษย เวลานี้ทราบ
ดวยกัน รายดีมีจนก็ทราบดวยกัน แตที่จะไปขางหนาเปนยังไง ปดตันหมดที่จะไป
ขางหนา ตายจากนี้แลวจะไปเกิดเปนอะไรๆ ดีไมดีมันจะเหมาวาตายแลวสูญ นั่นนะฉิบ
หาย เรียกวาจมเลยพวกนี ้

ไมเคยสูญใจดวงนี้ตั้งแตกัปไหนกัลปใดมา ไมมอีะไรจะทําใจดวงนี้ใหสูญ แม
ตกนรกหมกไหมเปนเวลาตั้งกี่กปักีก่ลัป ยอมรับวาทุกขในนรก มากนอยเพียงไร
ยอมรับความทุกข แตไมยอมฉิบหายคือใจดวงนี้ ทีนี้ฟนออกมาจากนั้นแลว ดีดดิ้นขึ้น
ในทางสูงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งสวรรคชั้นพรหมถงึนิพพาน เสวยความสุขไปเรื่อยๆ ถึง
นิพพานเปนบรมสุข เปนธรรมธาตุ ไมสูญ อยางนั้นนะ จิตดวงนี้จึงสําคัญมาก ขอให
ทานทั้งหลายสนใจดูใจเจาของใหด ี

ดูใจเจาของ ก็คือคนมีสติละถึงจะดูใจเจาของได สติดีแลวปญญาก็คอย
รอบคอบพินิจพิจารณาคัดเลือก บวกลบคูณหารตัวเองใหดี แลวก็ไดของดไีปใชๆ แลว
ก็ไปดีๆ จิตมีเจาของ สติปญญาเปนเจาของของจิต ถาไมมีสติปญญาเปนเจาของ ดังที่
เราเคยเห็นพวกบามันพะรุงพะรังอยูตามถนนหนทาง ไฟเขียวไฟแดงสีแ่ยกสามแยก 
มันไปทําอะไรของมันอยูนั้นไมสนใจกับใคร รถวิ่งขวักไขวจะชนกัน ทั้งรถจะชนรถ ทั้ง



 ๓

รถจะชนคนบา วุนไปหมด นั่นละจิตดวงนั้นมันไมมีเจาของ คือสติความรับผิดชอบผิด
ถูกชั่วดี ปญญาไมมี มันก็ทําตามประสาของมัน นั่นละความรูเฉยๆ ไมมีเจาของ ดูคน
บาก็แลวกันไมมีเจาของ มันอยากทําอะไรมันก็ทํา นี่คือความรู นี่เรียกวาจิต เจาของของ
จิตคือสติปญญารูผิดถูกชั่วดี 

ทานจึงสอนใหจิตมีเจาของ เขมงวดกวดขันรักษาตัวเองแลวก็จะดีไปๆ เร่ือย ถา
ปลอยใหจิตไปเฉยๆ มนัก็คืบคลานไปเหมือนไสเดือนบุงกือนั่นแหละ ความรูมีอยูใน
รางของมัน แตไมมีสติปญญาเครื่องรักษาตัวเองมันก็เปนไปแบบนั้น เหมือนคนบาเดิน
ตามถนน นั่งตามถนน ที่ไหนนั่งไดนอนไดทัง้น้ันคนบา เพราะไมมีสติปญญาเปน
ผูรับผิดชอบตัวเอง เปนอยางน้ัน จึงตองส่ังสมสติปญญาเขาใหดี เพื่อใหมีความเฉลียว
ฉลาดแหลมคม แลวก็มาซักฟอกเจาของ ฉุดลากเจาของใหพนจากความทุกขโดย
ประการทั้งปวงถึงพระนพิพาน จําใหดีนะ เอาละเทศนเพียงเทานั้น 

หลังจังหัน 

...เราก็ไมเคยคิดวามันจะเปนอยางน้ีนะ ปฏิปทาของเราที่ดําเนินมาอยางนี้ไมมี
เลย แตมันเปนไปไดยงัไงก็ไมทราบ พิจารณาซิ ตั้งแตออกปฏิบัติไปคนเดียวตลอดเลย 
พอแมครูจารยเสริมตลอดนะ ตามธรรมดาเวลาใครจะไปเที่ยว ลาทานไป ทานจะถาม 
ไปกีอ่งค บางทีทานก็ตําหนิ ไปอะไรองคเดียว คือทานคงดูผูที่ไป แตสําหรับเราไม
ทราบจะโงหรือฉลาด ทานเสริมทุกทพีอวาจะไป คือกอนทีจ่ะไปไหนนี้ดวยอํานาจแหง
ความเคารพ ถวายความเห็นเสียกอน กราบเรียนถามถึงเร่ืองในวัดในวา เพราะเราเปน
คนดูแลในวัด ทานเปนรมโพธิ์รมไทร พระเณรมาเต็มวัดๆ เราหัวอกจะแตก พดูใหมนั
ชัดเจนนะ ดูแลพระเณร 

เพราะพระเณรทั้งหลายที่ไปนี้ เณรมีองคสององคไมมาก แตมีอยูก็เรียกวาพระ
เณร สวนมากมีแตพระ มันหากไดสอดสองนะ หนัก หนักมากจริงๆ  เวลาอยูกับทาน
ตาคอยสอดคอยแทรกไปซอกนั้นซอกนี้ ซอกแซกซิกแซ็กดูพระดูเณร กลัวจะมา
ระเกะระกะสายหูสายตาทาน จะทําใหทานหนักอกหนักใจ เพราะอยูๆ กม็าเองมาทับ
ทาน ทีนี้เราก็ตองเปนคนคอยดูแลสอดสองพระเณรตลอดเลย องคไหนไมดียังไงเตือน 
คอยเตือนๆ สอดแทรกเรื่อย ใจเรื่องความเพียรเลยเพียรแบบนี้ไปเสีย หนักนะ 

เวลาจะไปไหนมาไหนจะถวายความรูสึกทานเสียกอนวา มีธุระอะไรบางในวัดนี้ 
ธรรมดาก็ไมมีธุระอะไรแหละ แตตองกราบเรียนถามทาน ถาทานวาไมมีธุระอะไร ถาไม
มีก็คิดอยากจะไปเที่ยวภาวนาสักชั่วระยะหนึ่ง วาอยางน้ีนะ ไปสักชั่วระยะหนึ่ง เทานั้น 
ถวายทานแลวก็เงียบเลยที่นี่ ทานเก็บไปพิจารณาแลว ไมใชวาจะตอบรับทานใหไป
อยางน้ันทีเดียวนะ แลวแตทาน ถวายความรูสึกความคิดนึกของเจาของตอทานแลวก็
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ปลอยละ คอยฟง ทานมีโอกาสเมื่อไรทานสมควรยังไงทานจะพิจารณาของทานเอง นั่น
ละความรอบคอบของจอมปราชญสมัยปจจุบันคือพอแมครูจารยมั่น เราเทิดสุดหัวใจ
เลย 

เพียงถวายความคิดเห็นของเจาของเขาไปอยางน้ันแลว ก็แลวแตทานจะ
พิจารณาเมื่อไร เหมือนวาลืมไปนะบางที ทานเอาไปพิจารณา บทเวลาทานจะใหไป เออ 
ที่ทานมหาอยากจะออกไปเที่ยววิเวกก็ไปไดละ นัน่ ทานเปดแลว กี่วันก็ตามถวายความ
คิดเห็นของตัวเองแลวทิ้งไวเลย ถวายทานไวเลย แลวแตทานจะพิจารณาเห็นสมควร
เมื่อไร เมื่อทานเห็นสมควรแลวทานก็จะบอก เออ ที่ทานมหาอยากจะไปเที่ยววิเวกก็ไป
ไดละ แลวจะไปทางไหนละ ทานถาม คือทานเห็นหมดทานเที่ยวผานมาแลว คราวนี้คิด
วาจะไปทางนั้น เออ ทีน่ั่นดี แถวนั้นดี แลวจะไปกี่องค พอวาไปองคเดยีวทานขึ้นทันที
เลย คือทานชวยสนับสนุน 

พอวาจะไปองคเดียว เออ ทานมหาตองไปองคเดียว ใครอยาไปยุงทานนะ ชี้
สายนิ้วไปตามพระเณรนั่ง ใครอยาไปยุงทานนะ ทานมหาทานจะไปองคเดียว เปนอยาง
นั้นกับเราทุกครั้ง เราก็ไมเคยสนใจวาใครเปนยังไงตอยังไง เพราะเราก็พุงๆ ของเราคน
เดียว เวลาไปก็คนเดียวตลอดเรา เราไมเคยคิดวาจะมีลูกศิษยลูกหามากมายอยางน้ีนะ 
เปนคนเดียวตลอด ออกปฏิบัติเปนเวลา ๙ ป ตั้งแตพรรษา ๗ สอบเปรียญไดพรรษา 
๗ ออกพรรษานั้นเลย เพราะตั้งสัจจอธิษฐานไวแลววาเมื่อเรียนหนังสือถงึขั้นเปรียญ
สามประโยคแลวพอเปนปากเปนทางในการประพฤติปฏิบัต ิ ไมขัดของแหละ 
เพราะฉะนั้นจึงตั้งสัจจะไวตรงนั้น พอเรียนจบนี้แลวจะออกโดยถายเดียวเทานั้น ไมมี
ขอแม 

พอจบนั่นปบออกเลยจริงๆ อะไรหามไมอยู แตก็เดชะนะ ไปได รอดไปทุกท ี
พนไปได ไปไดจริงๆ เพราะธรรมดามีครูบาอาจารยอยูบนหัวเรา ถาทานไมใหไปเราจะ
ฝนไดอยางไร แตมันก็พอดีเปนโอกาส หากมีที่จะไดไปบางทีทานออกไปตางจังหวัดเสีย
บาง ไปตรงนั้น นี่ละที่นี่ออก ออกคนเดียวเลย เมื่อไปฟงอรรถธรรมของพอแมครูจารย
มั่นแลวนี้มันถึงใจนะ เรียนหนังสือนี่เรียนไปขนาดไหนทานบอกตั้งแตเร่ืองมรรคเรื่อง
ผลๆ แตความเปนในจิตเรานี้สวนใหญเชื่อมรรคผลนิพพาน สวนยอยมันมาแบงกินวา 
เอ มรรคผลนิพพานจะยังมีอยูจริงๆ เหรอ นั่น สวนยอยมันมาแบงกินนะ สวนใหญเชื่อ 

แลวมันก็ไมลงใจอยูนั้นแหละ เวลาจะทําอะไรกไ็มเต็มเม็ดเต็มหนวยถาใจยังไม
ลงเต็มที่ ถึงขนาดที่วาถาหากวามีครูบาอาจารยหรือทานผูใดมาชี้บอกวา มรรคผล
นิพพานยังมอียูสดๆ รอนๆ แลว เราจะมอบกายถวายตัวตอทานผูนั้น แลวเราจะเอา
ตายเขาวา ตายเพื่อมรรคผลนิพพาน พอออกจากนั้นเราก็พุงใสหลวงปูมั่น พอไปถึง
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ทานก็เหมือนทานกางเรดารไวเลย คําพูดนี้เด็ด เด็ดเดี่ยวเฉียบขาด สมเจตนาที่เรามุง
ไปอยางยิ่ง คือมุงไปเพือ่มรรคผลนิพพาน อยากทราบวามรรคผลนิพพานยังมีอยูจริง
เหรอ  ถามีเราเอาตายเขาวาเลย ความหมายวาอยางน้ัน แลวทานผูใดจะปลงใจของเรา
อันนี้ลงได 

พอไปทานกผ็างออกมาเลย นี่ทานมาหาอะไร นั่นเห็นไหมละ ทานมาหามรรค
ผลนิพพานเหรอ ขึ้นเลย ตนไมภูเขาไมใชมรรคผลนิพพาน ไมใชกเิลส ดินฟาอากาศ
ไมใชกิเลส ไมใชมรรคผลนิพพาน ไลไปหมด ทองฟามหาสมุทรที่ไหนๆ ไมใชกิเลส 
ไมใชมรรคผลนิพพาน กิเลสแทมรรคผลนิพพานแทอยูที่ใจ ลงนี้นะ ใหทานเอาใจใหดี 
เวลานี้ใจกําลังถูกปกคลมุหุมหออยูดวยกิเลสตัณหา ทําใหมืดมนอนธการ มรรคผล
นิพพานมีอยูในใจก็ถูกปดถูกบัง ไมลงใจ ใหเขาใจเสียวากิเลสก็ดี มรรคผลนิพพานก็ดี
อยูที่ใจ เอา เปดออกดวยจิตตภาวนา ทานวานะ เอาเปดออก อยางอื่นเปดไมได ตอง
เปดดวยจิตตภาวนา เปดกิเลสตัณหาตัวเปนฟนเปนไฟออก เพื่อใหรูแจงเห็นจริงใน
มรรคผลนิพพาน 

ทานใสเปรี้ยงๆ ทางนี้ฟงอยางถงึใจเลย เพราะเราไปดวยเจตนารอยเปอรเซ็นต 
วาอยางน้ันเถอะ พอลงมาแลวเทานั้นละ ลงใจแลวนะนั่น สุดขีดแลว ทานชี้ลงนี้หมด ลง
ที่หัวใจ ใหเปดดวยจิตตภาวนา ทานวาอยางน้ัน เปดกิเลสเปดธรรมจะรูจะเห็นไดดวย
จิตตภาวนา ใหเปดตรงนี้ เอาอยางอื่นอยางใดมาเปดไมเห็น นั่นละฟงซิทานพูดชัดเจน 
จิตตภาวนาเทานั้นที่จะเปดใหเห็นทั้งกิเลสและธรรมภายในหัวใจนี้ อยาไปหาที่อื่นที่ใด
ไมมีกิเลสไมมีธรรม ใหดูที่หัวใจ นี่ละมหาเหตุอยูตรงนี้ทานวาอยางนั้น ลงใจสุด 
เรียกวากิเลสมีเต็มหัวใจก็ตาม แตวันนั้นเรียกวาการเชื่อมรรคผลนิพพานสุดหัวใจเลย 
ไมมีบกพรอง 

เอาละที่นี่ลงมาอยางภูมิใจแลว พอใจ ลงมายังไมถึงกุฏิเลย ถามตัวเองเลย เปน
อยางไรที่นี่ไปฟงเทศนพอแมครูจารย ฟงแลวอยางจุใจ เปนอยางไรที่นี่มรรคผล
นิพพานมีหรือไมมี เราจะจริงหรือไมจริงที่นี่ ตองจริง ไมจริงตายเทานั้น นั่นเห็นไหม 
ตัดสินเจาของเอง เพราะฉะนั้นตั้งแตนั้นมาเราจึงลําบากลําบนมากนะเรื่องความพาก
ความเพียร ไมใชโออวด ไมคอยจะเหมือนใครงายๆ ละ เร่ืองความพากความเพียรเอา
จริงเอาจังมากทีเดียว สวนมากอดอาหารละมากที่สุด จนทองเสีย ถึงอายุเทาไรจะออก
ชวยชาติบานเมือง ทองเสียมากนะ เปนมาจากอดอาหารเรื่อยมาๆ 

นี่พูดถึงเร่ืองการปฏิบัติธรรม ไปองคเดียว พอแมครูจารยเสริมตลอด ทานมหา
ไปองคเดียว ใครอยาไปยุงทาน บอกเทานั้นละ ตลอดมาเปนเวลา ๙ ป ไปองคเดียว
ทั้งนั้น จะตาํหนิที่ไหนเปรียญก็ถึงขัน้มหาแลวใชไหมละ สงสัยที่ตรงไหน ไปที่ไหนก็ไป
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ไดอยางสงาผาเผยดวยอรรถดวยธรรมที่เรียนมาไมสงสัย มีแตเราจะกาวเดินตามธรรม
อยางไรบางเทานั้น จึงไดรับความทุกขความลําบากมาก มีแตไปคนเดียวๆ ไมเอาใคร
ไปดวยเลย 

นี่ละนิสัยวานิสัยอาภัพวาสนา ที่จะไปกับหมูกับเพื่อนอยางน้ีเปนไปไมได หัวใจ
เรามันขัดมันของ ถาไปสององคก็น้ําไหลบา ไปทางนี้น้ําไหลบา ไปองคเดียวปาชาอยูกับ
เรา เปนตายเรารูเราเอง ถาไปกบัหมูกับเพื่อนมันหากเปนความรับผิดชอบอยูลึกๆ 
คนเราไปดวยกันใชไหม มันหากเปนน้ําไหลบาทางนี้ๆ ไมรุนแรง ถาเราไปคนเดียวเอา
ละที่นี่ มอบความเปนความตายอยูกับเราคนเดียว อยากกนิก็กิน ไมอยากกินก็ไมกิน 
แตเร่ืองภาวนานี้หมุนติ้วๆๆ ไมหยุดไมถอย เพราะจะเอาใหไดมรรคผลนิพพานตามที่
พอแมครูจารยส่ังสอนไวอยางแมนยําดวยวา มรรคผลนิพพานก็ดีกิเลสกด็ีไมมอียูที่ไหน 
อยูที่ใจ ทานบอก 

ใหแกใหถอดถอนกิเลสตัณหานี้ดวยจิตตภาวนา ธรรมจะปรากฏขึ้นที่นั่น กิเลส
จะพังลงที่นั่น เอาลงตรงนี้นะ สอนเรื่องจิตตภาวนาไมบอกอยางอื่น อยางอื่นแกไมตก 
ทานพูดอยางเด็ดดวย อยางอื่นแกไมตก จิตตภาวนาเทานั้นที่จะแกกิเลสตัณหาตก เอา
ใหดี ทานวา ทีนี้บทสุดทายทานก็มาสรุป เปนลักษณะที่เด็ดมาก พุงๆๆ เลย พอตอน
สุดทายก็ เออ ทานมหาก็นับวาเรียนมามากพอสมควร ถึงขนาดเปนมหา อยาวาผม
ประมาทธรรมของพระพทุธเจานะ ทานวาอยางน้ี 

ธรรมะที่ทานเรียนมาทั้งหมดเวลานี้ยังไมเกิดประโยชน ใหเก็บบูชาไวเสียกอน 
อยานําธรรมที่เรียนมากับภาคปฏิบัติมาคละเคลากัน จะเปนความยุงเหยิงวุนวาย การ
ปฏิบัติธรรมจะไมสะดวก เพราะฉะนั้นการศึกษามามากนอยเอาไวเสียกอนในคัมภีร ให
คนลงภาคปฏิบัติ ทีนี้เมื่อเวลาถึงกาลของมันแลว ระหวางภาคปริยัติกับภาคปฏิบัติจะวิ่ง
ถึงกันนี้เอาไวไมอยู เราก็ไมลืม เวลานี้ใหเก็บไวเสียกอน บูชาไวเสียกอน ใหทาน
เนนหนักทางดานจิตตภาวนาใหมาก อยาไปสนใจที่เรียนมามากนอย จะไมเกิด
ประโยชนเวลานี้ 

นั่นละเราฟงถึงขนาดนั้น ทานพูดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย เวลานี้ที่ทานเรียนมา
มากนอยยังไมเกิดประโยชน อยาเอามาคละเคลากัน จะเปนอุปสรรค ใหเนนหนักลง
ทางภาคปฏิบัติ คือจิตตภาวนาลวนๆ ถึงกาลเวลาที่ทางดานปฏิบัติกับดานปริยัติจะ
เขาถึงกันแลวจะวิ่งประสานกันเลย เอาไวไมอยู นี่เราก็ไมลืมนะ ก็เปนอยางน้ันจริงๆ 
พอจิตไดหลักไดฐานแลวออกทางดานปญญา มันก็วิ่งประสานกันระหวางปริยัติกับ
ปฏิบัติ เอาไวไมอยูจริงๆ พุงๆ เลย เขาไดหมดทานพูดนะ ปริยัติ ปฏิบัติวิ่งประสานกัน 
เอาไวไมอยู ทานวา อยูไดอยางไรมันวิ่งถึงกัน ทานพูดถึงขนาดนั้น 
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เราก็ฟดเต็มเหนี่ยวของเรา เต็มกําลังความสามารถ เร่ืองความทุกขความ
ทรมานในการฝกฝนเจาของ จึงไปคนเดียวพอดี ปาชาอยูกบัเราคนเดียว ไมไดฝากไว
กับคนนั้นคนนี้ใหเปนน้ําไหลบา ไมเอา นี่ละปฏิบัติมาอยางน้ี ก็สมมรรคสมผลตลอดมา 
สรุปเอาเลยนะ สมมรรคสมผล เหตุหนักผลก็หนัก เหตุเบาผลก็เบา ตามแตเหตุ เหตุมี
หนักขนาดไหนผลจะแสดงขึ้นมาๆ เหตุของเรานี้เหมือนวาสละตายๆ ตลอด ผลก็คอย
ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆ 

จนกระทั่งวาระสุดทาย สุดยอดเลย ไมตองพูดถึงปฏิปทาคอยกาวเดินเสียเวลา 
จิตมันก็พุงๆ ขึ้นเรื่อยๆๆ ดวยอํานาจแหงการเสียสละเอาเปนเอาตายเขาวา เพื่อมรรค
ผลนิพพานอยางเดียวเทานั้น ชาตินี้ขอใหไดมรรคผลนิพพาน ขอใหไดเปนพระอรหันต 
อยางอื่นไมเอา เมื่อฟงเทศนของหลวงปูมั่นแลวก็หนุนปงเลย เขาชองนิพพานชองเดียว 
จะเปนจะตาย หาบกิเลสตัณหาเปนสวมเปนถานไปก็จะหาบเขาไปมรรคผลนิพพาน มัน 
ก็เอา เพราะจิตมันเอา มันสู 

จนกระทั่งเอาจนถึงเหตุถึงผลถึงพริกถึงขงิกันแลว ตัดสินกันได ลงกันได ตั้งแต
ความพากเพียรที่ไดฟงจากพอแมครูจารยมั่น สรุปความลงแลวมายุติกันในวันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๔๙๓ เรียกวาโลกสมมุติสามแดนโลกธาตุขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจ จิตใจ
ดีดนี้ก็เหมือนโลกธาตุหว่ันไหวไปหมดเลย นั่นเวลาตัดสิน ลงมาแลวจึงไดเกิดความ
แปลกประหลาดอัศจรรย ซึ่งไมเคยคาดเคยคิดมาเลย ไมเคยคิด เปนขึ้นเองในหัวใจ 
สรุปความลงเมื่อถึงขั้นนี้แลว มันวิ่งถึงกันเองนะ ไมไดสวมรอย ไมไดวัดรอย มันหาก
เปนเอง 

อยางพระพทุธเจา เวลาทานปรารถนาเปนพระพุทธเจาส่ังสอนสัตวโลกทานก็
ปรารถนา เพราะตอนนั้นทานก็มีกิเลสอยู ทานก็คาดไปธรรมดาวาไดเปนพระพุทธเจา
สอนโลกจะสะดวกสบาย บทเวลาไดเปนพระพุทธเจาขึ้นมา ธรรมประเภทนี้ซีผางขึ้นมา
ที่นี่ กับโลกทั้งหลายที่ทานจะแบกจะหามสัตวโลกผูมืดบอด อุคฆฏิตัญู วิปจิตัญู 
เนยยะ ปทปรมะ อยูในหัวอกของทานทั้งน้ันที่ทานจะแบกจะหาม กับธรรมชาติที่จาน้ี
มันเขากันไมไดกับคําวาเปนพระพุทธเจา 

พอเปนพระพุทธเจาโดยสมบูรณแลวกลับทอพระทัย จะสอนไปอยางไร มองดมูี
แตหินหนาปาไมเต็มบานเต็มเมือง เต็มโลกเต็มสงสาร หาส่ิงตางๆ ที่จะเปนสาระ เชน
แรธาตุตางๆ ฝงอยูในนี้มันมีหรือไมมีนะ คนไปคนมาก็ม ี ผูมีอปุนิสัยปจจัยมี 
อุคฆฏิตัญูมี วิปจิตัญูมี เนยยะมี ปทปรมะมากแสนมากม ี ทานจึงคอยคุยเขี่ยขุดคน
สอนโลกไปเรื่อยๆ มาอยางน้ี เวลาเปนขึ้นแลวทอพระทัย จะไปสอนใครใหรูได 
ธรรมชาติถึงขนาดนี้แลวใครจะรูได สอนที่ไหนวาที่ไหนเขาก็จะหาวาบาไปหมด เพราะ
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โลกน้ีมันโลกบาวัฏวน กับธรรมชาตินี้เขากันไมได สอนใหเขาเขาก็จะวาเปนบาไปหมด 
โอย อยูไปกนิไปวันหนึ่งเทานั้น พอถงึกาลเวลาแลวก็ไปเสียเทานั้นแหละ 

นี่ลงทีแรกเปนอยางน้ันนะ เคยคาดเคยคิดเมื่อไร พระพุทธเจาก็ทรงทอพระทัย
อยางเดียว ทีนี้มันก็ทอใจ พูดใหมนัชัด มันเปนอยางน้ัน ไมเคยคาดเคยคิด ทอใจ
ธรรมชาติอันนี้ที่จะนําไปสอนโลก ใครจะไปเชื่อ ไปพูดทีไ่หนเขาก็จะหาวาบาๆ ไปหมด 
โอย อยูไปกินไปวันหนึ่งพอแลว ทีนี้บทเวลาที่จะไดมาสั่งสอนโลกมันมีธรรมบทหนึ่ง
กระเทือนขึ้นมาอยางแรงนะ พอเจาของจะทอดธุระแลว วาจะไมสอนใครเลย ทํามา
แทบเปนแทบตาย ชีวิตรอดมาจึงไดมาเจอธรรมดวงนี้แลวจะสอน ใครจะสามารถ
อุตสาหพยายามปฏิบัติธรรมดวยความพากความเพียรประเภทนี้ ถึงขนาดไดธรรม
ประเภทนี้ออกมา ประหนึ่งวาไมมี มนัลบไปหมดเลยนะ 

สุดทายธรรมประเภทที่กระเทือนในหัวใจ ไมคิดไมอาน นี่เรียกวาธรรมเกิด 
ธรรมเตือน ก็เมื่อวาโลกอันนี้ไมมใีครสามารถจะรูได มแีตเราคนเดียวรูไดในธรรม
ประเภทนี้แลว โลกมนุษยทั้งหลายเขารูไมได เราเปนเทวดามาจากไหนเราถึงรูได เราก็
เปนมนุษยเหมือนกันกบัโลกทั่วไป ทําไมถึงรูได โลกเขาก็เปนมนุษยเหมือนกัน ทําไม
เขาจะรูไมได เราก็เปนมนุษยเหมือนกันทําไมเรารูได รูไดเพราะเหตุใด นั่นละเพราะ
เหตุใดตรงนี้ละมันวิ่งถึงกนั พอวาเพราะเหตุใด สายทางมา ความดีของเราที่สรางมา
หนุนกันมาเปนสายทางเขามาถึงจุดนีก้ึ๊ก รูไดเพราะเหตุใด วิ่งปบ ออ รูได สายทางของ
เรามันประกาศปางออก ของคนอื่นคนใดก็มีบุญวาสนาบุญญาภิสมภารมากนอย
เหมือนกัน มันก็มีมาแบบเดียวกัน ยอมรับ ออ รูได ถงึไมมากก็ได ไมปฏเิสธ นั่นละจึง
มีแกใจคอยสั่งสอนกันมา ถูๆไถๆ ไปอยางน้ีละ 

พูดตามความจริง เราไมเคยคาดเคยคิดวาจะมีบริษัทบริวารมากอยางน้ีนะ โดย
ลําพังของเราเปนอยางน้ัน เปนนิสัยวาสนาอาภัพ ไปที่ไหนไปองคเดียวๆ ตลอดเลย 
เปนเวลา ๙ ป ลงเวทีมาแลวหมูเพื่อนถึงคอยมาเกาะ พรึบๆๆ เร่ือยจนกระทั่งปานนี้ 
จะไปไหนรถทางหลวงเลยอกจะแตก ขบวนของหลวงตามัน ๓๐ คัน ที่เขากําหนดไว
ขบวนละ ๕ คัน ๖ คัน อยางมาก ๗ คัน ที่เขาจะนําขบวน ของเรามันตั้ง ๓๐ คัน ทาง
หลวงเลยจะตาย ทีนี้ทางหลวงก็เปนลูกศิษยจะทําอยางไร เลยอกจะแตก กลืนไมไดคาย
ไมออก ก็เปนอาจารยของเรา ขบวนอาจารยของเราจะใหวาอยางไร ตกลงก็กลืนไปกิน
ไปอยางน้ันละ นี่มันจะกี่คันนะวันนี้ก็ดี พอฉันเสร็จแลวจะไปหวยทราย ยาวเหยียด
ตั้งแตนี้ถึงหวยทราย มันจะตอกันไปเรื่อยๆ เปนอยางน้ันนะ 

ก็ยอนมาอกี เรากไ็มเคยคิดเคยฝนวาจะมีลูกศิษยลูกหาอยางน้ี ตามธรรมดา
นิสัยเรางาย ทุกอยางงายหมด ไมมอีะไรพะรุงพะรังยุงเหยิงวุนวาย ที่อยูที่กิน ที่หลับที่



 ๙

นอน ที่ขับที่ถาย ที่อะไรพอดีๆ กับธรรมชาติของรางกายซึ่งเปนของพอดกีัน ใหวางไว
ระดับพอดีกนัๆ รางกายนี้ก็เปนซากผีดิบ แลวจะหาของดิบของดีอะไรมาใหมันอยูมัน
กิน มันหลับมันนอน มนัก็เอาพอๆ กันมาอยูดวยกันได เอาเทานั้น พออยูพอเปนพอ
ไปพอ ไมใชฟุงเฟอเหอเหิม รางกายก็เปนอยางน้ี แตอยากหาอะไรมาประดับประดา 
หาเมืองแดนสวรรคชั้นพรหมมาเปนเครื่องประดบัประดารางกายซึ่งเปนปาชาผีดิบ มัน
เขากันไมได โลกจึงวุนวาย หาเลยความพอดีของตัวเองมันวุนวาย หาตามความพอดี 
เอาเจาของออกตัง้เลย เจาของขนาดไหนสิ่งที่มาเกี่ยวของก็ใหขนาดเดียวกัน พอเหมาะ 
พากันเขาใจแลวนะ 

วาจะไมมีใครมันก็อยางน้ีจะใหวาอยางไร มันเปนเอง เราไมเคยเกี่ยวของกับใคร 
แตมันก็เปนเองของมัน เวลาออกปฏิบัติก็เปนอยางน้ัน ไมเคยมีใครไปเกี่ยวของ พระนี่
ติดตามไมได ไปองคเดยีวๆๆ พุงๆ เลย ไปที่ไหนเปนอยางน้ันทั้งน้ัน ทีนี้พอหมูเพื่อน
ไดโอกาส เปนเวลาที่พอแมครูจารยมรณภาพลงไปดวย ขาดที่พึง่ ไขวควา เรานี้เปน
เหมือนกับผูตองหา วิ่งหลบนูนหลบนี้ๆ ไปคนเดียว ไมใหใครทราบ ไปที่ไหนปด มหา
บัวไมใหมี ปด กลัวเพือ่นฝูงจะติดตามไป ไปแตอีตาบวั มันก็รุมจนได เขาใจไหม 
ตอจากนั้นมาก็เลยพะรุงพะรังอยางน้ีละ ไมคิดไมคาด นิสัยวาสนาอะไรเราก็ไมทราบละ 
เราไมเคยคิดเคยคาด มันก็มีอยางน้ีละเต็มไปหมด 

เทศนก็ไมใชขั้นธรรมดา ตั้งแตเร่ิมสอนพระทีแรกเด็ดเดี่ยวเฉียบขาด สอนอยู
บนศาลา บรรดาผูที่ฟงธรรมะทั้งหลายธรรมขั้นเด็ดขาดจะไดฟงธรรมะที่เทศนสอนพระ
กรรมฐานลวนๆ บนศาลา เทศนอยางเฉียบอยางขาดไปเลย จากน้ันก็กระจายเปนแกง
หมอใหญทั่วประเทศไทย เวลานี้ดูจะมีตั้งแตเทศนหลวงตาบัวออกทั่วโลกดินแดน ก็
สมจริง เราไมเคยสะทกสะทานที่เราเทศนออกไปวาจะผิดไป จะออกไปไหนก็ออกไป
เถอะวางั้นเลย เพราะถอดออกจากหัวใจที่บริสุทธิ์ลวนๆ นี้แลว ไมมีที่ตองติ สอน
ออกไปจะตองตทิี่ตรงไหน ผิดที่ตรงไหน พูดใหมันชัดเจนอยางน้ี จึงแนใจ ไมใชโม
ไมใชคุย พูดตามหลักความจริง เปนอยางน้ีละ เอาละ เทานั้นละวันนี้ 

ไปไดความดคีวามชอบมาจากไหนถึงไดเงินเปนกอบเปนกํา เหมือนนิทาน สูสุด
ทอ ใครไดฟงไหมนิทาน สูสุดทอ พวกนี้ใครไมมีวาสนาไมไดยินละนิทานอยางน้ี นานๆ 
จะโผลมาทีนึง พอดีใครมาเกิดวาสนามาพบก็จะไดฟงนิทาน สูสุดทอ เขาใจไหมละ 
ตั้งแตชือ่ สูสุดทอ ก็นาฟงแลวใชไหมชื่อของเขา เขาเปนเพื่อนกันสองคน เขาไปหา
อาหารประเภทตางๆ ในปาในเขา พวกอะไรก็แลวแต อาหารปาวางั้นเถอะ เขาเอาไป
ถวายนายเขา นายเขาทํางานอยูนูน เขาไดของหลายอยางๆ เอาไปถวายนายเขา ทีนี้นาย
เขาเห็นวามีความดีความชอบ สองคนนี้เขาเปนเพื่อนกันหรือวาเปนเสี่ยวกัน เขาไป
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ดวยกัน เขาก็เอาของนั่นละหามไป เอาไมคานหามไป ของใสนี้เต็มไปถวายนาย นายก็
มาดู ของมีแตอาหารปาทุกอยางๆ นายก็พอใจดีใจ เขาก็เลยตั้งความดีความชอบให ตั้ง
ใหไอนั่น 

ไปดวยกันคนหนึ่งเขาไมตั้ง เขาตั้งใหคนเดียว ตั้งชื่อใหเปน สูสุดทอ ยศเขาเปน 
สูสุดทอ พอกลับออกมาจากนั้นแลว คนหนึ่งเปน สูสุดทอ คนหนึ่งไมไดเปน สูสุดทอ 
แตมันเปนเสี่ยวกันเปนเพื่อนกัน ทนีี้ไมที่หามไป เราหามไมไดหรอกเพื่อนเราไดเปนสู
สุดทอแลว ใหเพื่อนแบกเอา เราเปนสูสุดทอไปแตตัวเปลาๆ อาว แกเปนสูสุดทอเราก็
เปนเพื่อนของแก แกเปนสูสุดทอฉนัก็ตองเปนสูสุดทอละซ ิ จะใหแตฉันแบกคนเดียว
ไมได อาว เขาทานะ แกก็ดีนะ เขาลงกันดวยเหตุผล อาว ก็เขาทานะ เพื่อนคนหนึ่งเปน
สูสุดทอคนหนึ่งไมไดเปน แตก็เปนเพื่อนกัน ตกลงก็ตองเปนสสุูดทอดวยกนั 

ทีนี้เขาก็เลยเอาไมแบกคานทางนี้ๆ สองคน ถาแบกนี้คนนี้ไปขางหนา คนนี้อยู
ขางหลัง เราเปนสูสุดทอเราตองไปกอน อาว เราก็เปนสูสุดทอ ก็เถียงกัน ไปขางหนา
ขางหลัง เถียงกัน จะทําไง ถางั้นเอาแบบลอเกวียนเขา เอาอันนี้พานนี้ อันนี้แบกน้ี ไมก็
อยูอยางน้ี ไอนี้ก็ไปทางเกวียน ไอนี้ก็ไปทางเกวียนตามกันไป เขาใจไหมที่พูดอยางน้ี 
ไมธรรมดากแ็บกไปธรรมดานะ นี่ตางคนตางแยงสูสุดทอกัน ถาจะไปขางหนานี้เปนสู
สุดทอ หลังนี้ก็เปนเพื่อนมันตองเปนสูสุดทอกัน แลวทําไง ถางั้นไปดวยกัน มาตามทาง
มาอยางน้ันละ แตเขาก็ลงกันไดดวยเหตุผลของเขา พอทางนั้นวาเราเปนสูสุดทอ อาว 
เราเปนเพื่อนกันเราก็เปนสูสุดทอดวยกัน เขาทีนะ เอา ลงกัน 

ตกลงก็เอาไมเปลาๆ คนนี้แบกทางนี้ๆ ไปตามทางเกวียน ไปจนกระทั่งมาถึง
บาน พอมาถึงบานไอเพือ่นมันโมโหจะตาย แตมันทนเอา ทนเอาก็เพราะวาเพื่อนไมมี
เจตนา แตกอนก็เปนคนดิบคนดีคนซื่อๆ ตรงๆ แตพอไดเปนสูสุดทอมาแลวมันเปนบา
ยศเขาใจไหม ก็ใหอภัยคือเพื่อนเรามันเปนบายศตางหาก ชางหัวมันเปนไงชางมัน เอา
กันมาตามทางนั้นละ ทะเลาะกันมา ทะเลาะทีไรไอตัวสูสุดทอสูเพื่อนไมได ถาวาเปนสู
สุดทอ ก็เราเพื่อนกันก็เปนสูสุดทอดวยกัน อาว เขาทานะ เอาถางั้นเสมอกนั จนกระทั่ง
เอาไมมา 

ทีนี้พอมาถงึบานแลวไอเพื่อนมันโมโห มันก็จับไมปาเขาปาแลวมันก็ไปบานมัน 
ปลอยใหสูสุดทออยูคนเดียว ขึ้นไปดูมองนั้นมองนี้ นั่งธรรมดาไมเปน คือธรรมดามันก็
นั่งตามประสีประสาคนยังไมไดเปนสูสุดทอ พอไดเปนสูสุดทอแลวมานั่งขัดสมาธิ มอง
นั้นมองนี้ ลูกเขาผิดแปลกสายหูสายตาเขา ทําไมพอมาคราวนี้ไมเหมือนเกา เปนยังไง
ลูก ดูลักษณะพอเปนยงัไงแปลกๆ อยูนะ เออ เห็นจะใช เดี๋ยวนี้พอไปไดความดี
ความชอบ แลวความดีความชอบวาไง เอ พอกร็ะลึกไมได มันชื่อวาไงมนัเหมือนกะทอ 
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จําชื่อสูสุดทอไมได เวลาลูกถามชื่อวาไงละยศนั่น เออ กูก็จําไมได มันเหมือนกะทอละ
ลูก ทีนี้ลูกเขาก็เลยวิ่งไปหาเสี่ยวนั้นละ ไปถาม พอเวลานี้เหมือนจะเปนบาเปนไงไมรูนะ 
ดูแลวพอเหมือนจะเปนบา 

กูก็รําคาญมันแตนูนมา ตั้งแตมันไดเปนสูสุดทอ มันอาละวาดกูมาตลอดทาง 
แตก็สูกูไมได เหตุผลทางนี้มันยอมรับ อาละวาดกันมาตลอดทาง ไมทอนเดียวนั้น มัน
ใหกูแบกขางหลัง กูวาเราเปนเพื่อนกันทําอยางน้ันไมได ตกลงก็เลยเดินเรียงหนา
กระดานไป ใหคนหนึ่งไปขางหนาขางหลังไมไดใชไหม พอวางั้นมันก็ยอม เออ เปนสู
สุดทอ เราก็เปนเพื่อนกันจะทําไง ถางั้นเอาแบก พอมาถึงบานไอเส่ียวมันก็จับปาเขาปา
แลวมันก็ไปบานมัน มันโมโห ไอนี้ขึน้ไปก็ไปนัง่ขัดสมาธิ มองโนนมองนี้แลวดูโนน ตา
หยี นิทานนี้ไมไดยินงายๆ นะ คนทั่วกรุงสยามไมไดยินนะใหฟงใหด ี

พอขึ้นไปแลวก็มองโนนมองนี้ ลูกเขาเห็นผิดหูผิดตาก็ถาม เปนยังไงพอวันนี้
ทําไมเปนอยางน้ี อยางกวูาละสู ไปไดความดีความชอบมา เวลาถามความดีความชอบ
วาไง เออ กกู็จําไมได มนัก็เหมือนกะทอนี่ละ จึงว่ิงไปหาเสี่ยว ไปถาม จึงบอก โอย มนั
เปนบามันอาละวาดกูมาสุดทางละ ภาษาทางภาคอีสานเขาเรียกวาบักหานี่พูดงายๆ มนั
อาละวาดกูมาสุดทางแตสูกูไมได คือมันยอมเหตุผลอยูนะ กูซัดทีไรมันกย็อม ตกลงก็
เลยไดเอาไมนี้มา กูโยนเขาปาแลว 

ทีนี้มากินขาวนะ ลูกเขาหาขาวมาใหกิน แกไมเคยนั่งขดัสมาธิ ทีนี้แกก็
นั่งขัดสมาธกิินขาวละซิ แกตื่นสูสุดทอแก กนิไปกินมาดไูปดูมามันเผลอ ขาไมเคย
นั่งขัดสมาธมิันเผลอ ขานี้เตะสํารับตกโนน ขามันดีดออกมนัไปเตะสํารับตกโนน อาว 
ทําไมพอถึงทําอยางน้ีละ มาเตะสํารับทําไมอยางน้ี เออ เห็นใจพอเถอะนะลูก อันนี้มนั
ไมสมยศพอ พอจึงไดเตะไปโนน ความจริงมันเผลอ ขามันดดีออก เลยวามันไมสมยศ
พอ เขาใจไหมละ นี่ละสูสุดทอ จบแลวพอ เอาละเทานั้นละพอ มาจบทีเ่ตะสํารับ เลย
ไมไดสะแตก เตะสํารับแลวเลยไมไดสะแตก สูสุดทอทองแหงวางั้นเถอะ 
 

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/

