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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

ศรัทธาใหญ 
 

วันพรุงน้ีวันวิสาขบูชา ตอนเชาคนจะมาก ตกลงกต็องออกไปฉันศาลาใหญวันพรุงน้ี
เชา ฉันที่ศาลาใหญ ที่นี่ไมพอคน เอาศาลาใหญ ศาลาหลังน้ีปลูกทีแรกก็วามันใหญนะ ก็
เราน่ันละกะใหเอง ศรัทธาใหญ คุณเฉลียว คุณภาวนา กระทิงแดงมาขอสรางศาลาหลังนี้ 
ส่ังซื้อไมมาจากเวียงจันทนมาไดสองป จะสรางศาลาก็ไมกลามาขอกลัวโดนดุ สุดทายสองป
ลวงไปแลว คนตอนนั้นเปนเวลาที่กําลังชวยชาติอยูดวย ดูคนเปยกปอนเวลาฝนตกหาที่พัก
ที่อยูไมไดเลย ทนไมไหว เปนยังไงก็เปนกัน ตดัสินใจมาเลยมาขออนุญาตสรางศาลา ให
เหตุผลเรียบรอยทุกอยาง จะไปสรางที่มุมวัดนูนที่คนมองไมเห็น ก็เจาของพดูเอง คน
ฉลาดพูด หยั่งเสียงไปนูน เราก็ลากกลับมานี้ ไปสรางอะไรนูน ก็มีแตหนูมันอยู 

เมื่อเหตุผลลงกันเรียบรอยแลวเราก็อนุญาต เปนอันวาอนุญาต แลวความกวางแคบ
ละจะเอาขนาดไหน ที่กําหนดไวกําหนดยังไง บอกวาความกวาง ๑๕ เมตร ความยาว ๕๕ 
เมตร เราบอกวาเอาอยางน้ีดีกวา เอาความกวาง ๓๐ เมตร ความยาว ๖๐ เมตร แทนที่จะ
เปนอยางอื่น สาธุเสียงลั่นไปเลย นึกวาทานจะดุกลับไมดุ นั่นละสรางแลวก็วาใหญ แตเวลา
มีงานทีไร โอโห ไมมีความหมายเลย แนนอยูตลอดเวลา มีงานทีไรไมเคยบกบาง แนนทุก
ทีแนนตลอด แมงานชวยชาติผานไปแลว เวลามีงานธรรมดาก็เต็มไปหมดๆ อยางน้ันละ
คนมากจริงๆ จึงวาเอาตรงนี้เลย 

ทีแรกมาหยั่งเสียงลองด ู นูนจะไปสรางมุมวัดนูน เอาใบไมไปปดไวศาลาหลังนูน 
เราก็ลากมาหนาวัดนี้ เอา ขนคนขึ้นที่นี่ จึงไดสะดวกตั้งแตบดันั้นเปนตนมา ที่นอกกาํแพง
นี้เปนสมบัติของคุณเฉลียวและคุณภาวนา กระทิงแดงทัง้น้ันเลย บอกวาทั้งน้ัน สักกีร่อย
ลานก็ไมทราบแหละที่สราง ตั้งแตซื้อที่ แลวก็ยอมรับกันทั้งสองดาน ไมใหมีอะไร
กระทบกระเทือน เชนเจาของนา เจาของทรัพยที่จะซื้อที่เหลานี้ถวายใหเปนวัด ก็ถามเหตุ
ถามผลเรียบรอยก็ลงใจกนั ถามจุดไหนก็พอเหมาะพอดี ตัง้แตนี้ถึงนูน จนเราเองก็ไม
ทราบวาที่ซื้อใหมนั้นเปนที่ใดบาง พอซื้อเสร็จเรียบรอยแลวถมดินตลอด เรายังไมรูวาถม
ดินไปโนนเขาจะปลูกอะไรกัน เห็นรอยถมดิน ไมรูขนาดนั้นนะ 

สุดทายแปลงนี้อยูตรงจดุกลาง อยูจุดศูนยกลาง เมื่อยังไมสะดวกเราก็ยังไมใหซื้อ 
เราบอกยังไมใหซื้อ ครั้นตอมาเปนความสะดวก เขาสมัครใจเองมาเสนอขาย ตกลงเราก็รับ 
นี่เรารับปากเองนะ ยังเหลืออยูเกาะเดียวนี้ เรารับปากเอง กไ็ปเลาใหคุณเฉลียว คุณภาวนา 
ฟง ทางนั้นรับปุบเลย ตกลงหมดเลย มันเทาไรลานอันนี้นะ ทุกส่ิงทกุอยางในนั้นเปน



 ๒

สมบัติของคณุเฉลียวทั้งนั้น คุณเฉลียวคุณภาวนาสรางทั้งหมดอยางเงียบๆ นะ ไมมี
กระโตกกระตาก อยางเงยีบๆ  

ตั้งแตซื้อที่ ถมดิน เร่ืองซื้อที่นี้สําคัญมากนะ เราจึงตองย้ํากัน ซักกันไปซักกันมา 
กลัวจะบอบช้ําฝายใดฝายหนึ่ง เพราะเคยมี ทั้งหลายมักมีเสมอการซื้อ ทานผูใหญอํานาจ
เงินมากไปบีบบังคับใหเขาขายอยางน้ีมีเยอะ อันนี้ไมใหมี ทางนี้ก็ไมมี เราถามไปก็บอกไม
มี เปนความสมัครใจทั้งสองฝาย เขามาเสนอขาย แลวเขาจะไปอยูยังไงเมือ่ขายแลว เขาตก
ลงกันวาเขาจะไปดูที่ใหม เขาชอบที่ไหนตกลงที่นั่นแลวก็ใหทางนี้ไปจายเงินใหหมด ทีนี้ก็
ขายที่นี่ให เออ มีเหตุผล พอมีเหตุผลเราก็ปลอย ทุกเจานี้ไมใหมีอะไรเปนการบอบช้ําซึ่ง
กันและกัน เพราะเราสรางวัดนี้สรางเพื่อความเปนธรรมแกโลก ใหความรมเย็นแกโลก จะ
เอาเร่ืองฟนเรื่องไฟมาเผามันก็เปนเชื้ออยูในนี้ เราไมใหม ี

ตกลงที่บริเวณใหมนี้เปนที่ของคุณเฉลียว คุณภาวนา บริษัทกระทิงแดงนี้ทั้งน้ันเลย 
ถมดินก็ใช เอาหินมาใสเหลานี้ที่มองเห็นเหลานี้ทั้งหมดเลย ตลอด แลวยังมีคนมาปลูกมา
สรางมาทําอะไรอีก คงจะมีอะไรตกลงกัน บางทีอาจจะเปนคุณธเนศรก็ได คุณธเนศรเปนผู
คอยฟงเสียงทางโนน เกี่ยวของกับทางบริษัทกระทิงแดง แลวมีคนมาทําอะไรๆ อยูนั้น
เสมอนะ เชน ปลูกตนไม อะไรที่ไมดีทั้งหลายทําขึ้นๆ  แลวก็เหมาะกับพระ พอมีตนไม
ตรงไหนพระก็ไปปลกูกระตอบที่นั่น เดี๋ยวนี้กระตอบเต็มหมดแลวนะอยูทางดานโนน เห็น
วาทางดานนี้เหมาะสมในการภาวนา กุฏินั้นมีหลายหลังแลว เร่ิมไปเรื่อย กุฏิเร่ิมเขาเร่ือยๆ  

นี่พูดถึงเร่ืองศรัทธา ขึ้นตนก็ศาลาเสียกอนเรื่อยมา ที่ใหมนี้เปนที่ของคุณเฉลียวกับ
คุณภาวนา บริษัทกระทิงแดงเรานี้ซื้อใหทั้งหมดอยางเงียบๆ  ใครทราบไดงายๆ เมื่อไร
เพราะเจาของไมเคยพูดอะไร เงียบๆ อยางน้ันไมคอยรูนะ อยางน้ันละคนฉลาดทําอะไร ไม
ผาดโผนโจนทะยาน เต็มไปดวยเหตุดวยผล ซึ่งเปนเรื่องอรรถเรื่องธรรมลวนๆ  แลวดู
อะไรราบรื่นๆ นี่ละถาเปนธรรมอยูในที่ไหนมองดูนาดูทั้งน้ัน ถาเปนเรื่องของกิเลสมันจะ
แย็บออกมา บางทีผาดโผนโจนทะยานก็มี กระเทือนแลวนั่น กระเทือนใจ กระเทือนตา ถา
เปนธรรมแลวจะชุมตาชุมใจ 

ทานทั้งสองนี้เปนลูกศิษยมานานสักเทาไร ตั้งแตสรางเจดียหลวงปูฝน พ.ศ.เทาไร 
นั่นละเริ่มสนิทสนมเปนลูกศิษยลูกหากันมา ปวารณานี้ปวารณาสุดขีดเลยนะ เราพูดใหมัน
เปดอกดวยความเปนธรรมเหมือนกันนะ ทานเหลานี้ปวารณาเปนพักๆ สุดทายปวารณา
หมด ออกหมดทุกเร่ืองไมมีเวน ขอใหบอกใหขออะไรเถอะ ขอปวารณาจัดถวายเต็มกาํลัง
ความสามารถทุกเร่ืองไปเลย จนกระทั่งปานนี้ละ บางทีก็มาตอวา ขบขันดีนะ ก็ปวารณา
ทานแลวไมรูกี่ครั้งกี่หน ก็ไมเห็นทานมาบอกมาขออะไรเลย ทานไมมีอะไรบกพรองบาง
เหรอ วางั้นนะ ใสปญหาเขามา ขบขันดีนะเรา 
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เออ การมาปวารณาก็ดวยความเปนธรรม ผูรับคําปวารณาก็ควรเปนธรรมดวยกัน 
ธรรมตอธรรมบวกกันแลวเลิศ เราก็บอกอยางน้ี เวลานี้ทางวัดทางวาพอเปนไปทุกส่ิงทุก
อยาง จึงไมไดเขาไปรบกวน หากวามีความจําเปนมากนอย ก็จะเขาไปรบกวนลูกศิษยนั้น
แหละ ไปขอคนอื่นเขาจะเอาไมไลตีเอา เราตองขอลูกศิษยเราเทานั้นแหละ ใหอยูเย็นใจนะ 
หากมีความจําเปนมากนอย จะขอเปนลําดับลําดาตามความจําเปนที่เจาของพิจารณาแลววา
เปนธรรม วางั้นเถอะ ขอมากขอนอยขอดวยความเปนธรรม ไมใหกเิลสเขามาแฝงเลย 
เวลานี้ก็พอเปนพอไป ใหอยูเย็นใจนะ หากจําเปนเมื่อไรก็จะขอที่นี่แหละ ไมขอที่อื่น ตั้งแต
นั้นเรื่อยมาละ 

นี่พูดถึงเร่ืองศรัทธา เจาของไมรูนะ คือตัวเองไมรู แปลงสุดทายนี่ละที่เขามาเสนอ
ขายให เราก็เลยรับคํา เอา เราจะซื้อใหเลย พอดีลงไปกรุงเทพ ไปพูดเรื่องมันไปสัมผัส
อะไร ก็เลยเลาเร่ืองที่ใหคุณเฉลียว คุณภาวนา ฟง เทาไร วาเทานั้น รับปุบเลย เอาหมด 
ตกลงจากนูนไปนูนหมดเลยไมมีใครมาแทรก เปนศรัทธาของคนเดียวทะลุหมดเลย 
นอกจากนั้นยังจะซื้อขยายที่ใหอีก ไมเอา เทานี้พอแลว เหมาะสมทุกอยาง สถานที่ที่สมควร
เปนวัดเปนวาก็เปนเรียบรอยแลว นอกจากนั้นไมควร เราก็วางั้น จึงเอาแคนี้ ไมงั้นยังจะซ้ือ
ใหอีกนะ 

วัดนี้มันจะเปน ๓๐๐ ไรกวามั้ง ที่เดิมนี่ ๑๖๓ ไร อันนั้นที่นาของเขา เขาก็เอาโฉนด
ที่นาของเขาบอกเทาน้ันไรเทานี้ไร แตโฉนดของเขาเขาจะบอกไวจุดจําเปนที่จะทํานา อันที่
อยูเขาพิเศษเขาไมไดบอก อันนี้ก็ไมวัดไมตวง แลวเวลาขายเขายกหมดเลย มันก็ไดกวาง
กวานั้นใชไหมละ นั่นละมันจึงไมต่ํากวา ๓๐๐ ไร รวมแลวจะ ๓๐๐ กวาละมั้ง รวมทั้งสอง
แหง แลวก็สะดวกสบาย เวลานี้กําลังปลูกตนมงตนไม ที่เขาเอาดินมาถมมนัเปนดินไมมีปุย
ไมมีมันอะไรเลย เราจึงตองไดเอาปุยมา พวกแกลบพวกรําพวกอะไรมาเทๆ ขางหนาๆ 
เวลาปลูกอะไรมันก็มีอาหารกินตนไมนะ  กําลังเวลานี้เทพวกปุยพวกอะไรเรื่อยๆ แหละ 

เออ พูดอะไรมาถึงพูดมาถึงอันนี้ ออ วันวิสาขะฉันขางนอกนะ จากน้ันก็ลุกลามไป
ถึงฉันขางนอก ศาลานี้ไมพอตองเอาศาลาใหญ ศาลาใหญเปนเหตุ ที่นี้ก็ไลตลอดลุกลาม
หมดเลย 

วันนี้อาการดีขึ้น การฉันรูสึกวามีกําลังมากขึ้น ฉันจังหันไดเพิ่ม วันนี้เพิ่ม ไมขัดไม
ขวางมากนัก วันแรกขวางจนกระทั่งฉันไมไดเลย ไมยอมใหฉัน วันหลังน้ีฝนเอานิดๆ 
จากน้ันมาก็คอยดีขึ้น 

วันวิสาขะก็ไปเทศนเอานูนเลย ทางนี้เราก็เทศนธรรมดา วิสาขะวันพรุงน้ีนะ ตอน
เชาก็เทศนที่นี่ธรรมดาๆ  ตอนเย็นถึงจะไปเทศนที่อุดร บาย ๕ โมงครึ่ง วางั้นนะเปนเวลา
เทศน เรากะวา ๕ โมงออกพอด ีจากน้ีไปถงึทุงศรีเมืองก็ราว ๒๐ นาที ไมเลย ๒๕ คนคง
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จะมามาก ผูวามาเมื่อเชาน้ี ไปกรุงเทพประชุมอะไรๆ พึ่งมา หายหนาไปหลายวัน พึ่ง
กลับมาจากกรุงเทพมาเลาใหฟง ไปประชุม นายกรัฐมนตรีส่ังใหผูวาไปทุกจังหวัดไป
ประชุมเรื่องอะไรๆ พึง่กลับมานี้ เวลาก็กําหนดตามเดิม วิสาขบูชา เทศน ๕ โมงเย็น 
ขอตกลงตกลงกันเรียบรอยแลวดวยการซักถามเหตุการณตางๆ ซึ่งมสีวนไดสวนเสียเจือ
ปนอยูในนั้น 

เราก็ไดซักถามผูวาตั้งแตเบ้ืองตนแลว วาไมมีอะไร ที่ซักถามนี้ก็เพราะวา นี่ละเรื่อง
กิเลสกับเรื่องธรรมมันเปนอยูอยางน้ีจะวาไง พอเอยปากขึ้นวาเร่ืองธรรม กิเลสไมพูดพลาม
ทําเพลงนะ เขามากลืนเอาๆ ธรรมเลยมีแตชื่อ เนื้อหนังกิเลสเอาไปกินหมด นี่เราก็ทราบ
มาทางกรุงเทพ ปนี้ทางนี้จะใหเปนวิสาขะโลก ความหมายคําวาวิสาขะโลก คอืวาจะทํา
วิสาขะนี้ใหเปนที่รํ่าลือของโลก ความหมายวางั้น แตนี้พลิกกลับมาตามกิเลสมันพาพลิกนะ 
เพราะเรื่องมันมาแลวนี่ ใหเปนวิสาขะโลก ความมุงหมายก็ใหดังทั่วโลกวิสาขะของ
เมืองไทยคราวนี้นะ 

แตนี้กิเลสมันพลิกออกมาไมใหรูตัว กองทัพนั้นเขามา กองทัพนี้เขามา มาประดัง
กัน ลวนแลวแตกองทพักิเลสตัวเปงๆ ตัวสกปรกรกรุงรังจนจะฟงไมไดดไูมได จะเขามารบ
กันอยูที่นั่น คําวาวิสาขะ ใหโลกทั้งหลายไดรับความกระเทือนไปทั่วโลก โลกจะไดปตยิินดี
จะไมมี จะมแีตเร่ืองกิเลสทํางานกลืนกินๆ อรรถธรรมไปหมด พวกนี้พวกตัวเปงๆ  กลืน
ตั้งแตอรรถแตธรรม กนิแลวถายออกไมเกิดประโยชนอะไรเลย เร่ืองมันก็ดังเขามาถึงเรา 
เพราะฉะนั้นเราจึงไดบอกวา วิสาขะโลกมันจะเปน.. ฟงเร่ืองราวมันเริ่มแลวนะ วิสาขะโลก
จะเปนวิสาขะหมากัดกันนะ วางั้นละเรา ไมใชวิสาขะเคารพบูชาพระพุทธเจาใหโลก
กระเทือนดวยความปติยินดีทั่วหนากันนะ มันจะเปนวิสาขะหมากัดกัน เราพูดมันก็ดงัจากนี้
ละออกแลว ทีนี้ทางนี้ก็จะมานิมนตเรา เร่ืองราวเปนอยางน้ัน นิมนตไปเทศนาในงานวิสาขะ
จังหวัดอุดรธานี ไดเร่ืองมาแลวก็ไลเบ้ียเอาซิ บอกวาทางนี้ไมมี สงบธรรมดา เออ ถาไมมี
แลวเราจะไปและเทศนใหดวย เราบอก จึงไดรับกัน วาเราจะไปเปนประธานในงานนี้ดวย 
และเทศนใหดวย นี่เรียกวาขึ้นเวทีแลวนั่น ถาไดล่ันปากแลวจะไมมีสอง ผางเลยเทียว 

สามโลกธาตุนี้ไมมีอะไรทีจ่ะมาขวางธรรมไดเลย เราพูดใหเต็มหัวใจเรา 
เพราะฉะนั้นเราจึงกลาพูดทุกอยางทีม่ีแงไดแงเสียเขามา ในวิสาขะของเราที่สนามหลวง 
กรุงเทพ เราก็อยูในหัวใจของเมอืงไทยนี้วาไง กระทบกระเทือนกระเทอืนถึงกันหมด ได
เสียถึงกันหมด อะไรควรเตือนตองเตือนกันซิ ธรรมเตือนโลกตองเตือนอยางน้ัน ไมได
เตือนเพื่อความเสียหาย เร่ืองก็มานิมนตเรา เราจึงซักทุกอยางเรียบรอยแลววาไมมีอะไร 
พระก็จะมามากมาวิสาขบูชา ดวยความเคารพ ประชาชนก็จะมาก คงจะประกาศไปทั่วหมด



 ๕

เขตจังหวัดอดุร นาจะประกาศไปหมดละทา เราจึงไปใหนะ นี่ก็คงประกาศออกไปแลว
แหละ เราก็ออกอยูแลวนี่ วาหลวงตาบัวจะไปเทศน 

เทศนเอาแนนอนไมไดสําหรับการเทศนาธรรม เปนธรรมะปาของศาสดาเรานั้น
แหละ ตรัสรูในปาวาไง เอาธรรมะปาออกลวนๆ  คิดดูซิเรียนหนังสือจนเปนมหาเปรียญกับ
เขา แตเวลาออกแลวไมไดเทศนเทานั้นเอง เรียนหนังสือก็ไมสนใจกับการเทศนาวาการ พอ
เรียนจบแลวก็ไมสนใจ ขึน้เวทีเลย สอนเจาของๆ เกิดความรูอรรถธรรมภายในจิตใจขึ้นมา
ก็นํามาแกเจาของสอนเจาของ ไมเคยสอนใคร นี่ก็เปนขอนาคิดอยู เราพิจารณาการดําเนิน
ของเรามา เวลาเรียนก็เรียนจริงๆ ไมสนใจกับอะไร เวลาออกปฏิบัติก็จริงๆ ออกปฏบิัตินี้
เปนเหมือนกับผาขี้ร้ิวหอมูตรคูถนั่นแหละ เราเปนมูตรคูถ มแีตขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง ขี้หลับ
ขี้นอน ขี้เกียจขี้คราน เต็มอยูนี่ เอาผาขี้ร้ิวที่โลกเขาไมปรารถนา สีกรักนั่นละ มาหอมูตรคูถ
เขาไป ฟดกนัเขาไปๆ  

ธรรมเกิดละซิ พูดใหฟงชัดๆ เสียนะ นี่ละธรรมเกิดเปนอยางน้ัน เกิดจากการ
ภาวนาไมเหมือนเกิดกับอะไรนะ ไปศึกษาที่ไหนศึกษาเถอะนะ ไมมีความหายสงสัย กิเลส
ตัวเดียวไมหลุดลอย ศึกษาทางดานธรรมะเพื่อปฏิบัติ แลวนํามาปฏิบัติดวยความเปนอรรถ
เปนธรรมเพื่อมรรคเพื่อผลจริงๆ แลวธรรมจะเกิดไมสงสัย เกิดแนๆ เลย ถาทําตามพระ
ประสงคของพระพุทธเจาแลวเกิดแนๆ เราก็มุงตอมรรคผลนพิพานอยางเดียวเทานั้น เรา
บอกตั้งแตขึน้เวทีทีแรก เราจะใหไดเปนพระอรหันตในชาตินี้ จะไมกลับมาเกิดอีกแลว 
หลังจากไดรับโอวาทของหลวงปูมั่นแลว ทีแรกเราก็มุงอยูแลว แตมันมีขอบกพรองยงัสงสัย
เร่ืองมรรคผลนิพพาน นั่นละเรียนถึงนิพพานมันยังไปตัง้เวทีตีกับนิพพาน นิพพานมีจริงๆ 
เหรอ ถามีจริงๆ แลวมีผูใดผูหนึ่งมาชี้แจงบอกเลาวาเปนความแนใจเรา แลวเราจะตัดหัว
เลย แลวก็บูชาครูบาอาจารยองคนั้นตลอดไปเลย ก็ไปไดรับธรรมจากหลวงปูมั่นนี่ 

ก็ทานมีเรดารนี่นะ ไปจับใสเปรี้ยงๆ เด็ดเสียดวยนะ เร่ิมเด็ดตั้งแตผมๆ เร่ิมเด็ด
ตั้งแตนูนแลวละ พอเขาไปก็เจอเลยเชียว เพราะเราบอกวานี้ละอาจารยของเรา เพราะได
ทราบวาทานดุ ดุมากทานอาจารยมั่น พอดีมาเจอตัวจริงที่อยูกับทานอาจารยมั่นมาแลว 
ทานสีนวลนะ พอวามาจากวัดนามน ทางนี้ เหอๆ ขึ้นเลย ถาม ทางนั้นก็เลาใหฟงมีแต
เด็ดๆ อยาวาธรรมดาเลย อยาวาดุวาดา พอขับหนีทานขับเลย นี่แทนที่จะเปนผลลบนะ 
ทอแทออนแอกลัวทานอะไรไมเปนเลยนะ ชี้นิ้วเลยในหัวใจ นี่ละอาจารยของเราเปนองคนี้
แนนอน ทานอาจารยมั่นนี้มีคนเคารพนับถือ ปรากฏชื่อลือนามมาตั้งแตสมัยทานจําพรรษา
หนองผือ  เราเปนเด็ก ชือ่เสียงทานโดงดงัมาตั้งแตนูนแลว ทานจะมาขับไลไสสงผูใดหรือดุ
ดาวากลาวโดยไมมีเหตมุีผลนี้เปนไปไมได นี่เราจับจุดนี้นะ ครูบาอาจารยลงขนาดนี้แลว
ตองเหตุผลเต็มตัว ไมเปนอยางอื่น 
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 ยังไงเราก็จะเอาตัวของเราไปทดลองเอง นั่นละเรื่องราวมัน สามวันเทานั้นเตรียม
ของไปเลย พอไดความชัดเจนแลว ทีแรกก็จะไปแตยังไมไดกําหนดวันเวลา หากจะไมเลย
เดือนพฤษภา พอทราบอยางน้ันสามวันเตรียมตัวเลยเชียว ไปก็ใสเด็ดๆ นี่ละอาจารยของ
เรา เราหาองคนี้ละ เอา เปนยังไงใหเราเปนตัวพยานเอง ทานดุดาวากลาว ดุดาวากลาว
ยังไงเราจะฟงใหเต็มหูเต็มใจ ทานขับไลเอาใหขับไลเรา ทานขับไลเพราะเหตุผลกลไกอะไร 
มันยิ่งหมุนเขานะจิต พอไปก็ไปเจออยางวา โอย จังนะ แปลกอยู พอไปก็ใสเปรี้ยงเลย 
เร่ิมแรกตั้งแตหัวลาน หัวลานมีผมๆ นั่นละ 
 โอย ทําไมมนัถึงใจนักหนา มันนาจะเปนผลลบกลัวทานตัวหมอบ ไมเปนนะ ทาน
พูดเหตุผลตรงเปงเลย “ใครมานี่นะ” ทานเดินจงกรมอยูนี้ เราไปกลางคืนเงียบๆ 
“กระผม” เราวางั้น พอวากระผมก็ไมระบุชื่อซิ “อันผมๆ” นี่ขึ้นเลยนะ เงียบๆ นะ พระ
เดินจงกรมอยูตามปาเงียบ “อันผมๆ นี่ตั้งแตคนหัวลานมันก็มีผมตรงทีม่ันไมลาน” เอา
แยงซินะ ตรงที่มันไมลานมันก็มีผมซิ ทางนี้ก็พลิกใหมปุบเลย “กระผมชื่อพระมหาบัว” 
“เออ ก็วาอยางน้ันซี นี่ผมๆๆ” ทานแหยเอานะ “ตั้งแตเด็กมันก็มีผม” วาอยางน้ีนะ แลว
วาตรงไหนถูกตรงนั้น เอ ทําไมทานพดูถูกตองเอานักหนา 
 พอไดยินเสียงทานลั่นพระเณรก็แตกมา ทานก็จุดตะเกียงโปะเล็กๆ เร่ิมใสเลยให
สมเจตนาของเราที่มุงตอมรรคผลนิพพาน แตหาเครื่องพยานยืนยันแนนอน เราจะสละ
ชีวิตเขาเลย เปนตายไมวาทั้งนั้นขอใหไดอยางเดยีว เราไมไดลืมนะสดๆ รอนๆ “ทานมา
หาอะไร” ขึ้น “ทานมาหามรรคผลนิพพานเหรอ ตนไมภูเขาดินฟาอากาศ ฟาแดดดนิลมที่
ไหนๆ ไมใชมรรคผลนิพพาน ไมใชกเิลส กิเลสแท มรรคผลนิพพานแทอยูที่หัวใจ” นี่ทาน
ลงตรงนี้นะ “นอกนั้นไมใชกิเลส ไมใชธรรม กิเลสแท ธรรมแทอยูที่หัวใจ เอาใหทานเรง
ทางดานจิตตภาวนาเขาใหดี มรรคผลนิพพานทานไมตองถามใคร ใหทานดําเนินจิตต
ภาวนาจะเปนเครื่องบุกเบิกออกใหไดรูเองๆ ไปโดยลําดับ” ทานวาอยางนั้น โอย ใสเปรี้ยง
เลยนะ 
 ฟงแลวรูสึก แหม มันหยั่งลงๆ ถงึเร่ืองมรรคผลนิพพาน  มรรคผลนิพพานอยูที่
ไหน ดินฟาอากาศไมใชมรรคผลนิพพาน คือไมใชกิเลส ไมใชธรรม อยูนี้ก็ไมใชมรรคผล
นิพพาน ทานตีไวหมดเลยไมใหเขาไปยุง ดูที่ตรงนี้ มรรคผลนิพพานก็ด ี กิเลสก็ดีอยูที่ใจ 
ใหสองเขาไปดูที่ใจนี้ดวยจิตตภาวนา ทานจะเห็นทั้งกิเลสและธรรมเต็มหัวใจทานนั่นแหละ 
อยาปลอยวางนะ เอาใหดีภาวนา พูดอยางเด็ดเสียดวย เราไปอยางเด็ดมันก็รับกันอยาง
เด็ดละซิ  
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 บทสุดทายเปนลักษณะปลอบหรืออะไรก็ไมรูละ เออ “ทานมหาก็นับวาเรียนมามาก
พอสมควรถงึขั้นเปนมหา อยาเขาใจวาผมตําหนิทางปริยัตินะ เวลานี้ปริยัติที่เรียนมามาก
นอยยังไมเกดิประโยชน ใหทานเก็บบูชาไวเสียกอน ทานอยาเขาไปเกี่ยวของกับปริยัติที่
ทานเรียนมามากนอย ปริยัติที่เรียนมาดวยความจดจํานั้นมันจะเขามาเตะมาถีบมายัน
ภาคปฏิบัติ ใหทําความสงบใจไมได เพราะฉะนั้นจึงใหตัดออกใหหมด เร่ืองปริยัติเรียนมา
มากนอย ใหเอาแตจิตตภาวนาอยางเดียว เอาอันนี้เปนอารมณ  อยาไปกังวลกับการเรียน
มากนอย เพราะเราเรียนมาแลว มันไมไปไหนละ เวลานี้ใหเรงจิตใจของเราใหไดรากฐาน
เสียกอน”  
 ทานบอกชัดเจน คือไมใหไปเปนกังวลเทียบนั้นเทียบนี้ เอาปริยัติมาเทียบ
ภาคปฏิบัตินี้มันจะเปนกังวล จิตใจจะหาความสงบไมได ใหปลอยใหหมด ทานบอกอยางนี้
เลยปริยัตินะ ใหเอาตั้งแตจิตตภาวนาอยางเดียว เอาเนนหนักลงตรงนี้ เวลาจิตตภาวนามี
กําลังมากแลว สมควรที่จะเขาประสานกันระหวางปริยัติกับปฏิบัตินี้ เอาไวไมอยู อันนี้เราก็
ไมลืม เอาไวไมอยู จะวิ่งถึงกัน ประสานกันทันทีๆ จับไวหมดเลย เวลามาปฏิบัติก็เปนอยาง
นั้น พอฟงอยางถึงใจมาแลว แหม มันถึงใจจริงๆ นะ เอาละที่นี่เรา ชีวิตของเราอยูกับ
อรหันตเทานั้น ไมอยูตายก็ตายไปเลย เราจะไมมีคําวาถอย  
 นั่นละตั้งแตบัดนั้นมาความเพียรจึงเปนแบบพูดไมถูกนะ ไมคอยเหมือนใครงายๆ 
ละความเพียรเรา เพราะเปนนิสัยผาดโผนโจนทะยานมาก มีเหตุมีผลควรจะลงยังไงแลวมัน
จะผึงของมันเลย ถาเหตุผลยังไมลง ไมลงนะ นี่อนัหนึ่งก็ดีอยู คือหาเหตุผล ถาสมควรจะ
ลงแลวไมตองบอก ลงเลย ไปฟงเทศนของทานอาจารยมั่นนี้ลงตูมเลยเชียว เอาละที่นี่
เหมือนวานิพพานอยูนี่นะๆ อยูงั้น จากน้ันมาก็ขึ้นเวทีฟดใหญ ไมรูจักเปนจักตายเลย ดังที่
เคยพูดนั่นแหละ  
 ไปอยูบานบางบานเขาจนตีเกราะประชุมกัน ใหลูกบานมาแลวก็ประกาศใหลูกบาน
ฟง “ดูซิพระองคนี้นะ ตั้งแตเราสรางบานมานี้เราก็ไมเคยเห็นพระแบบนี้ นี่มาอยูกับเรา
จนกระทั่งปานนี้นานเทาไรแลว หกวันเจ็ดวันดอมๆ มาบิณฑบาตเสียวันหนึ่งหายเงียบๆ 
มาตลอดอยางน้ี ทานทั้งหลายเคยเห็นไหม นี่ก็หายไปหลายวันแลว ทานไมตายแลวเหรอ 
มันแปลกประหลาดอยูนะพระองคนี”้ เขาประกาศกัน “ใหไปดูซิทานตายหรือยัง ถาทาน
ไมตายทานไมโมโหโทโสอยูเหรอ ใหไปถามดูซิ เรานี้ไมไป” ผูใหญบานไมไป 
 พอไป “ใหระวังดวยนะ พระองคนี้ไมใชพระธรรมดา เปนมหาดวย ไปเดี๋ยวทานจะ
เขกเอานี้หงายกลับบานมานะ ใหระวังตัว” เขาก็แตกมาดูจริงๆ มาก็ไลเบ้ียกันปุบปบสอง
สามประโยค ไมถงึสิบนาทีละไลกลับเลย นั่นละเอาถึงขนาดนั้น บานอื่นเขาไมตีเกราะเราก็
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บอกไมตีเกราะ แตเราทําอยางน้ันตลอดไปของเรา บานใดที่ไหนก็ตาม เขาไมตีเกราะเราก็
บอกวาไมตีเกราะ แตการทําของเราไมมีลดละ ไปที่ไหนแบบเดียวกันหมด 
 นี่ละหนักเขาๆ เร่ืองการภาวนา เพราะกําลังของจิต มันจะทุกขยากลําบากขนาด
ไหนสําคัญอยูที่พลังของจิต มุงตอแดนพนทุกขนี่แข็งแกรงไมมีลด ถึงรางกายจะไป
ไมไดออนเปยก บิณฑบาตไมถึงหมูบานเขา ไปพักอยูที่กลางทางเสียกอนก็มี ทัง้ๆ ที่เรา
คํานึงคํานวณแลววา วันพรุงนี้ไปจะพอถึงบานเขา ถาเลยจากนี้แลวจะเดินบิณฑบาตไมถึง
บานเขา แลวไปขนาดนั้นมันยังไมถงึบานนะ ไปพักกลางทางเสียกอน นี่เร่ืองความทุกข ใน
ระยะ ๙ ปนี้เรียกวาตกนรกทั้งเปนเลยนะเรา คือไมมีลดหยอนออนขอกนัเลยกับกิเลส จึง
ไปแตองคเดยีวๆ พอแมครูจารยมั่นก็สงเสริมดวย ไปองคเดยีว  
 ที่พระลาจากทานไปนี่เราก็เห็นอยูรูอยู ไปกี่องค ถาวาไปองคเดียว ไปทําไม นั่น 
“ตั้งแตอยูนีม้ันก็ผิดๆ พลาดๆ ลมลุกคลุกคลานใหเห็นอยู ออกไปแลวมันจะไปนอนตาย
ขวางโลกเขาอยูนั่นนะ” ทานวาอยางนั้นนะ ทานวา ไปทําไม เทานั้นพอ บางทีไปสององค
ทานก็ “ไปหาอะไร” แนะทานมีเหตุผลทานพรอม แตสาธสํุาหรับเรื่องของเราไมเคยมี วา
จะไปที่นั่นทีน่ี่ตกลงกันเรียบรอยแลวกับทาน เพราะการที่จะไปเที่ยวตองกราบลาดวยความ
เคารพ ดวยเหตุดวยผลทุกอยาง เปนขอปรึกษากับทานกอนแลว เมื่อทานเห็นดีดวยแลว 
พอเราพูดอยางน้ันแลวทานก็นิ่ง เราก็นิ่งมาแลวจนกวาจะคอยฟงเสียงแย็บออกมาอกี เมื่อ
ทานลงใจของทานทุกอยางแลว “เออ ทานมหาจะไปกไ็ปไดแลวละ” ทานวานะ 
 นี่เราก็ทราบเรื่องที่วา ถาเราจะไปไหนนี่ดูอัธยาศัยของทาน ทานไมอยากใหเราไป 
คือเกี่ยวกับหมูกับคณะที่อยูนี้เรามันเปนเหมือนบอยกลางวัดนะ แตลูกศิษยพวกพระเณร
ทั้งหลายเคารพมากสําหรับเรานะ แตเรานี้เหมือนวาเปนบอยกลางวัด คือตื่นมาอะไรๆ นี่
เราจะออกหนาทั้งนั้นๆ นําตลอดเลย หูไว ตาไว สอดสอง อะไรไมดีอะไรเตือนๆ เพื่อพอ
แมครูจารยมั่นทานจะอยูผาสุกรมเย็น เพราะเรามาหาทาน ทานไมไดนมินตมา เรามาเอง 
อยาใหทานมีความชอกช้ําในใจ รําคาญใจเพราะพวกเรา ซึ่งเปนสิ่งที่ควรจะแกไดอยู เตือน
เร่ือยๆ ทีนี้เวลาพระเณรอยูในนั้นก็เรียบๆ ทานก็อยูรมเย็นเปนสุข  
 เวลามีโอกาสกราบเรียนปรึกษาทานอยากจะลาไปเที่ยว ปรึกษาหารือมีการมีงาน
อะไรๆ บางในวัดนี้ ถาไมมีแลวก็จะกราบลาพอแมครูจารยไปบําเพ็ญเพียรสักชั่วระยะ เรา
บอกชั่วระยะนะ ถาทานยังไมลงใจแลวทานก็นิ่งของทาน แตดอูาการทานไมอยากใหไปแลว
แหละ เพราะทานคงเห็นเรื่องพระเณรเวลาเราจากไปแลวเปนยังไง กับเราที่อยูดวยเวลานั้น
พระเณรเปนยังไง ทานคงจับไดหมด ความระเกะระกะของพระเณรจะแปลกตางกนักับ
เวลาที่เราอยู พอทานลงใจแลว “เออ เอาทานมหาจะไปก็ไปไดแหละ แลวจะไปทางไหน
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ละ” ทานถามละเอียดลออมาก คราวนี้ก็จะไปทางนั้นๆ คราวนี้ก็จะไปทางนั้นๆ ทางไหนก็
ทานไปอยูหมดแลว “เออ ที่นั่นดีนะที่นี่ดีนะ”   
 แลวก็ยอนมาหา “จะไปกี่องคละ” นี่ละสําคัญมาก พอเราวาไปองคเดียว ทานขึ้น
ทันทีเลยนะ “เออทานมหาตองไปองคเดียว ใครอยาไปยุงทานนะ” ชี้นิ้วเลย สาย ใครอยา
ไปยุงทานนะ ไอเราก็ไมสนใจกับใคร แลวเวลานั้นพระเณรรมโพธิ์รมไทรกม็ีอยูแลว ทานจะ
ไปอะไรกับเรา ทานยังขูดักเอาไวกลัวจะไปรบกวนเรา “ใหทานมหาไปองคเดียว” 
เพราะฉะนั้นเราไปที่ไหนเราจึงสะดวกมากนะ ไปองคเดียวๆ นั่นละความเปนองคเดียว
รับผิดชอบในตัวคนเดียว อยากกินก็กิน ไมอยากกินกี่วันกต็าม เพราะไมใชเปนน้ําไหลบา
พอที่จะคิดเกรงอกเกรงใจ เปนกังวลตอกันและกันที่ไปดวยกัน ซึ่งเปนความรับผิดชอบ
ดวยกัน สัญชาตญาณตอกันอยูนั้นแหละ  
 ทีนี้เมื่อไปสององค ถาเราอดองคนี้เปนยังไง แนะเอาแลวนะ สรุปความลงเลยวา ไป
องคเดียวไมตองเปนกงัวลกับใคร ออกจากวัดปบเปนเดินจงกรมตลอดทางเลย ไมมีคําวา
เผลอไผลไปไหน ทําความเพียรตลอดจนกระทั่งถึงทีพ่ัก ไมไดมีความวิตกวิจารณวาเราไปนี้
เสียเวลํ่าเวลาดวยการเดินทาง ไมไดทําความเพียรไมมี นั่นละไปองคเดียวเปนอยางน้ัน อยู
ที่ไหนอยูของคนๆ เดียว จิตก็เปนเอกจิต เอกธรรม พุงๆ ตอธรรมอยางเดียวเทานั้น นี่ละ
คําวาหนัก หนักขนาดนั้นละ เอาจนกระทั่งถึงเขาขัน้สลบไสลเหมือนกัน  อันนี้บอยมาก แต
จิตนี่สําคัญมากนะ มันไมออนเลย พุงๆ ตลอดตอมรรคผลนิพพาน คือแดนพนทกุขโดย
ถายเดียว อะไรๆ ก็ตามจะไมปลอยวางอันนี้เลย นี่ละความทุกขลําบากในการประกอบ
ความพากเพียร 
 ถงึจะทกุขขนาดไหนก็ไมถือวาเปนความลําบากลําบน เพราะจิตพุงตอแดนพนทุกข 
ซึ่งเปนธรรมที่เลิศเลอกวานี้เปนไหนๆ ถึงไดเอากันเต็มเหนี่ยว จนกระทั่งจิตตั้งขึ้นได
เร่ือยๆ เพราะความมุงมั่นตออรรถตอธรรม มีพอแมครูจารยเปนหินลับสติปญญา ทกุส่ิง
ทุกอยางทานเปนหินลับ แมจะอยูกบัทานนี้ก็อบอุนไปหมดเลย ทุกดานเรียกวารอบตัวทาน 
เปนมหาคุณตอลูกศษิยลูกหาทั้งหลายทั้งน้ันเลย ทานไมแสดงอาการอะไรก็ตาม กระแส
ธรรมความบริสุทธิ์นี้กระจายทั่วครอบไปหมดเลย จะวาไง 
 เอาจนถึงขีดถึงแดนเลยนะ ดังที่เคยพูดแลว นี้ออกจากพอแมครูจารยมั่น ที่ตั้งเข็ม
ใหทีแรก เอา มรรคผลนิพพาน ไมไดอยูตนไมภูเขาดินฟาอากาศ ฟาแดดดินลม กเิลสก็
ไมไดอยูในสิ่งเหลานี้ อยูหัวใจอันเดียวกัน เอาใหดีนะ แลวทานพูดถึงวาไมใหเกี่ยวของกับ
ปริยัติมันจะมาคละเคลาเตะถีบยันกัน หาความสงบไมไดก็ไมลืม แตเวลาจิตมีหลักมเีกณฑ
ที่จะวิ่งออกทางดานปญญาแลว ปริยัติกับปฏิบัตินี้จะวิ่งถึงกนั เอาไวไมอยู หามไมอยู ถูก
แลว มันเดินตามนี้มันก็เปนตามที่ทานวา 
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 พอถงึขั้นปญญาออกกาวเดินนี้ ทางปริยัติกบัทางภาคปฏิบัติมันจะวิ่งรับกันปุบๆ 
ประสานกันเปนขอเทียบเคียง เปนขอยืนยันซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆ อยางน้ัน กาวเร่ือยๆ นี่
ธรรมะของพอแมครูจารยมั่นมันสดๆ รอนๆ อยูตลอดเวลา ตั้งแตทานชีบ้อกวา มรรคผล
นิพพานแทกับกิเลสแทอยูที่จิต เอา ฟาดนี้ลงไป อยูตรงนีอ้ยาไปถามหาที่ไหนใหเสียเวล่ํา
เวลา ทานวาอยางน้ัน มันเหนื่อยเปลาๆ เอาตรงนี้ มันก็ลงถึงจิตเลย เพราะฉะนั้นการ
เสียสละจึงเสียเต็มเหนี่ยวเลย ไมไดรอ เราไดภาคภูมิใจในการปฏิบัติตัวของเรา  
 เวลาออกปฏิบัติก็ไมเกี่ยวของกับใครเลย ไปคนเดียวๆ เหมือนหนึ่งวาจะไมไดเปน
ผูส่ังสอนโลกอยูเวลานี้เลยนะ มันพลิกกันคนละโลกไป เวลาออกปฏบิัติก็ตัวคนเดียวๆ 
จนกระทั่งลงเวทีก็ไดจะวาไง ฟดกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวจะตอยกับอะไร แนะ จากน้ัน
เพื่อนฝูงก็รุมๆ แตกอนเพื่อนฝูงกรุ็มอยูแลวตอนพอแมครจูารยมรณภาพใหมๆ ตอนนั้น
เรากําลังชุลมุน หลบหลีกนี้เหมือนผูรายชายโจรหลบเจาหนาที่นั่นแหละ ไปนี้อยูนี้แคนั้น
ปบ ปบแคนั้น ไปอยูอยางน้ัน เพราะอยูกับใครไมได เวลานั้นตองอยูคนเดียว ความ
พากเพียรนี้เปนความพากเพียรของคนๆ เดียว เอกจิตเอกธรรมไมมีอะไรมายุง มีแตความ
พากเพียร ตื่นนอนพับฟาดจนกระทั่งหลับ ซัดกัน นี่เปนเวลา ๙ ป หนักไหมกิเลส เกงไหม 
 เราก็ทําดวยความสละเปนสละตายของเรา ถึงเวลา ๙ ป เราพูดถึงเร่ืองนิสัยวาสนา
เรามันหยาบ ผูที่ทานรูเร็วก็อยาง ขิปปาภิญญา บรรลุธรรมไดเร็วมี สุขาปฏิปทา ขิปปา
ภิญญา ปฏิบัติธรรมดวยความสะดวกและรูไดเร็วก็มี ปฏิบัตดิวยความลําบากแตรูไดเร็วก็มี 
ปฏิบัติสะดวกรูไดชา ปฏิบัติลําบากทั้งรูไดชาก็ม ี แตเรามันประเภทที่วา ทุกขาปฏปิทา 
ทันธาภิญญา ก็ไดนะ หมนุติ้วๆ อยูอยางน้ัน ถึงเวลามันหมุนแลวทีนี้เขาขั้นอยูกับใครไมได 
ชัดเจนในเจาของเอง วนัหนึ่งๆ ไมใหมีเร่ืองเขามายุงอันนี้เลย ในหัวใจระหวางกิเลสกับ
ธรรมฟดกันอยูบนหัวใจน้ี เหมือนนักมวยเขาวงในกันเลย กรรมการก็มายุงไมไดเวลา
นักมวยกําลังพัวพันกันอยูนั้น กรรมการตองอยูขางนอก มาใกลชิดติดพันกับนักมวยไมได 
ศอกมันงัดเอาซิ 
 อันนี้ระหวางกิเลสกับธรรมฟดกัน ไมไดดูดินฟาอากาศ ฟาแดดดินลม วนัเดือนป
อะไรเลย มีแตหมุนติ้วๆ เวลาไมมี มีเทานี้ นั่นละถึงเวลาขั้นมันเอาของมัน ธรรมมีกําลัง
มากเทาไรนี้ยิ่งเห็นภัยของกิเลสหนักเขาๆ ยิ่งเห็นคุณของธรรมมากเขาๆ มันก็ถีบยันกัน
ใหญเลย จนถึงแดนที่วาหายสงสัย นิพพานคืออะไรไมสงสัยแลว ศาสดาคือใครไมสงสัย 
ธรรมแทคืออะไร พระสงฆแทคืออะไร ไมสงสัย รวมแลวเปนอันเดียวกัน น้ํามหาสมุทรจอ
ลงตรงไหนเปนมหาสมุทรเหมือนกันหมด ธรรมแทงเดียวกัน ธรรมที่บริสุทธิ์เต็มสวนของ
หัวใจของทานผูส้ินกิเลสแลวนี้เปนอันเดียวกัน เปนมหาวิมุตติมหานิพพานอันเดียวกัน
หมดเลย ถามที่ไหน 
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 นั่นละมันชัดอยางน้ี ถามันลงเปนอยางใจแลวจะไปถามใคร สนฺทิฏฐิโก ชั้นเอก
ประกาศปางขึ้นมา ออพระพุทธเจามีมากนอยเพยีงไร ใหมองดูขอเทียบเคียง เพียงยอยๆ 
นะ เพียงมหาสมุทร นั่นน้ํากวางขนาดไหนเปนมหาสมุทรดวยกันหมด มากไหมน้ํานั่น ทีนี้
มหาวิมุตติมหานิพพานทานผูบรรลุธรรมมากี่กัปกีก่ัลปนานเทาไรๆ จนกลายเปนมหา
วิมุตติมหานิพพาน กวางขนาดไหน หยั่งปบเขาไปนี้ถึงกันหมดเลย ไมตองไปถามหาใครที่
ไหนละ หยั่งถึงกันเลย 
 แลวทีนี้ธรรมะพระพทุธเจาจะจืดจางที่ไหน เมื่อมันเปนอยูในหัวใจของผูทรงไวแลว 
ไมมีคําวาจืดจาง คําวาจืดจางคือกิเลสลากออกไป ลากออกไปใหจืดจางทางธรรม มีรสชาติ
ไปทางกิเลสหมุนไปลงนรกอเวจีได นั่น ถาจิตใจไดหมนุทางธรรมแลวรสชาติมีตลอดๆ 
เลย เอาจนหมดเหตุหมดปจจัยทุกอยาง จาอยูตลอดทัง้วันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอน อนันตกาล 
นั่นละนิพพานเที่ยง ธรรมชาตินี้ถามหาอะไร ประจักษอยูนี้แลว นั่น  
 นี่ละธรรมของพระพุทธเจาประกาศแจงอยูนี้ พวกเราทั้งหลายมีจิตมีใจที่สมควรแก
มรรคผลนิพพานดวยกันทั้งหญิงทัง้ชาย เพราะใจไมมีเพศ สมควรที่จะรับอยางน้ีจากความ
เพียรของตนดวยกันทั้งนัน้ อยาพากันประมาทนอนใจ ใครที่จะมาพูดอยางนี้ใหทาน
ทั้งหลายฟง เราอยากจะพูด ไมใชเราอวด เราอยากจะพูดวาแทบจะไมมีผูที่จะมาพูดอยางนี้ 
สวนธรรมชาติที่บริสุทธิ์ทานมีอยูเยอะนะ อันนี้ตางนิสัยวาสนาบารมีของแตละทานละองคที่
จะนํามาสอนโลกไดมากนอยเพียงไร ตางกันอนันี้นะ บางองคทานสําเร็จแลวทานก็อยู
สบายๆ  
 อยางพระอญัญาโกณฑัญญะ เปนสาวกอรหันต เปนปฐมสาวก ทีนี้เวลาทานบรรลุ
ธรรมแลวทานสนใจสอนใคร ทานไปอยูในฉัททันตสระ กับชาง ๑๒ ป ชางเปนชางโพธสัิตว 
ดูแลอุปถมัภอุปฏฐากอยูนั้นตลอด แตพอถงึกาลเวลาแลวทานก็มาทูลลาพระพุทธเจาไป
นิพพาน ทานสนใจกับใคร ก็มีพระปุณณมันตานีบุตร เปนหลานของทานองคเดียวเทานั้น 
เปนพระอรหันต เปนพระธรรมกถึกเอก มีเทานั้น จากน้ันก็มาลาทานไปนิพพาน จนกระทั่ง
เณรนอยไมรูภาษีภาษา ตาใสเหมือนตาแมว ทานครองผามาไมไดเปนสีแกนขนุนเหมือนนี้
นะ ทานเอาหินแดงมาทุบ แลวยอมดวยหินแดง ทานออกจากฉัททันตสระมาทลูลา
พระพุทธเจาจะปรินิพพาน 

พระองคก็ทรงตอนรับขับสูเปนวาระสุดทาย เปนอันวาอนุญาตแหละ พอ
พระอัญญาโกณฑัญญะลงไปจากทาน พวกเณรมันนั่งจออยูเหมือนตาแมวตาใส พอ
พระอัญญาโกณฑัญญะลงไปแลว พวกเณรก็รุมเขามา นี่หลวงตามาจากไหน แกมาก สีผา
เหมือนสียักษ สีแดงโร พระองควาอยาพูดอยางนั้นๆ เธอรูไหม นี่พี่ชายใหญสุดของเธอ 
คือพระอญัญาโกณฑัญญะ ตรัสรูธรรมเปนองคแรกตัง้แตเราเริ่มเทศนาวาการธัมมจัก
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กัปปวัตตนสตูร ไมใชหลวงตาแกมาจากที่ไหน นี่คือพี่ชายใหญของเธอทัง้หลาย ทานมาลา
เราจะปลงอายุสังขารแลว พากันเขาใจเสีย พวกเณรตัวสั่น จนปานนี้มันหายสั่นหรือยังไมรู
นะ บทเวลากลัวมันก็กลัวมาก เวลากลากลามาก หลวงตามาจากที่ไหนนี่ ดูสีผาเหมือนสี
ยักษ ทางพระองคก็วา อยาๆ อยาพูดอยางน้ัน ถาเปนเราไมพูดอยางน้ันนะ พอพูดอยาง
นั้นแลวตีปากปุบ อยาพดูอยางน้ัน ตีปากปุบแลวไปเลยเรา เขาใจไหมมันตางกันวิธีสอนคน 

มรรคผลทานทั้งหลายอยาไปดูที่ไหนนะ ใหดูที่หัวใจที่กิเลสรุมลอมอยูนัน้ มรรคผล
อยูภายใน แสดงตัวออกไมได กิเลสหุมหอ กิเลสขีโ้ลภ ขี้โกรธ ขี้หลง ขี้หลับขี้นอน ขี้เกยีจขี้
ครานไมเอาไหนมันคลุมอยูนั้นไมใหประกอบความพากเพียร เพื่อขัดเกลาจิตใจใหผองใส 
เมื่อขัดเกลาจิตนี้จะคอยสงางามขึ้นมา จาขึ้นมา อันนั้นก็คอยจางไปๆ จติใจสงางามขึ้นมา 
พอสงางามเต็มที่แลว เรียกไดคําเดียววาเลิศเลอสุดยอด นี่ละคุณคาแหงการปฏิบัติตามคํา
สอนพระพุทธเจา 

ทานทั้งหลายจะไปหาคําสอนใดที่จะถูกตองแมนยํายิ่งกวาคําสอนพระพุทธเจา เรา
พูดไดอยางเต็มปากวาไมมี วาอยางน้ันเลย อันนี้มีเต็มสัดเตม็สวน เกิดมาอยาปลอยวางให
จมดินไปเปลาๆ นะ ความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด ก็คอืความรูของคนมีกิเลส คลังกิเลส รู
มากเทาไรยิ่งทิฐิมานะสูงมาก เพิ่มกิเลสเขาไปโดยลําดับ ตายแลวจม ความรูมากละได
มากๆ ละโดยสิ้นเชิงไมมอีะไรเหลือแลว ตายแลวผึงเลย นั่น เอาละเทานี้พอ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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