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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

เราพิมพดีดเปนอยูนะ 
 ทองคําเราคอยไหลซึมเขาคลังหลวงเรื่อยๆ เดี๋ยวนี้ไดเทาไร ( ๑๑ ตันกับ ๓๘๐ 
กิโลเจาคะ)  นั่น ๑๑ ตันกับ ๓๗ กิโลคร่ึงน้ีเขาคลังหลวงเรียบรอยแลว จากน้ันมาอีกก็
ไดเพิ่มเติมเขาไป ที่เรียกวาประเภทน้ําไหลซึม คอยไหลซึมเขาเร่ือย ถาไมคิดไมได ส่ิงที่
ควรคิดตองคิด ชาติไทยของเราเปนชาติเล็กนอยเมื่อไร คนตั้งเกอืบรอยลานแลว 
ทองคําไดหยิบเดียวมีอยางเหรอ โลกอาศัยสิ่งภายนอกเปนเครื่องประดับและแนนหนา
มั่นคง เมืองไทยเราก็เปนโลกอันหนึ่ง ควรจะไดหลักเกณฑเอาไวเปนเครื่องประดับตน 

เราพยายามที่จะใหเมืองไทยเรามีความแนนหนามั่นคงและอบอุน จึงพยายาม
หาทุกดานทุกทางในเวลามีชีวิตอยู อยางทองคําไดตั้ง ๑๑ ตันกับ ๓๘๐ กิโลเปนของ
งายเมื่อไร แลวจะคอยไดไปเรื่อยๆ ดอลลารเขาเพียง ๑๐ ลาน ๒ แสนกวาดอลล สวน
เงินไทยกระจายทั่วประเทศ เดี๋ยวนี้เงินดอลลารยังออกมาชวยเงินไทยอีกนะ คือเราไม
เอาเขาคลังหลวง เพราะที่นอกจากคลังหลวงไปแลวมีความจําเปนรอบตัวทั่วเมืองไทย
เรา เราจึงเอาเงินจํานวนนี้ออกชวยชาติของเรา เดี๋ยวนี้ดอลลารไมไดเขา มาหนุนชวย
เงินไทย 

เราคิดทุกแบบนั่นแหละ แบบเปนธรรม แบบโลกๆ ไมได พูดใหมันชัดๆ จิต
ดวงนี้อะไรเขาไปแตะไมไดถาเปนของปลอม มันเปนเอง ถาเปนของปลอมปดปุบทันที
เลย จะเอาแตของจริงๆ ออกใช ดวยเหตุนี้เองที่เราชวยพี่นองทั้งหลายทั่วประเทศไทย
นี้ เราจึงไมเคยไปปรึกษาหารือกับผูใดเลย มีแตบอกวา เอา จะเปนผูนําเทานั้น เราคิด
ของเราเอง พิจารณาๆ ในนี้ๆ ออกๆ ก็ไมเคยเหน็ผิดพลาด ไมผิด ควรออกแคบ-แคบ 
ออกกวาง-กวาง ดวยการพิจารณาเรียบรอยแลว 

ที่สําคัญก็คือธรรมจะออกสูหัวใจประชาชนชาวพุทธในเมืองไทยของเรา ก็ออก
จริงๆ พอวาชวยโลกคนก็ตองมองทางดานวัตถุ แตธรรมจะไมมองทางดานวัตถุอยาง
เดียว มองใหสม่ําเสมอ นี้เปนโอกาสที่ธรรมจะไดเขาสูจิตใจของชาวพุทธในเมืองไทย
เราจากการชวยชาติคราวนี้ วัตถุนั้นเขามา วัตถุนี้เขามา หนุนชาติๆ เชน ทองคํา 
ดอลลาร เปนตน เขาๆ จิตใจธรรมซึมซาบเขาไปๆ อันนี้คนไมคอยคิด เราคิดหมด 
คราวนี้คราวธรรมะจะไดเขาสูจิตใจของประชาชนชาวพุทธเรา ก็เขาจริงๆ เวลานี้สถานี
ไดรอยกวานะ (๑๐๔ สถานีครับ) นั่น ๑๐๔ สถานีออกทั่วไปหมด ก็ธรรมพระพุทธเจา
ทั้งนั้น แลวยังจะออกอีก ขยายออกไปเรื่อยๆ 
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แลวธรรมที่แสดงเหลานี้ เปนธรรมที่ตายใจๆ ดวยนะ ที่เราแสดงทั่วประเทศ
ไทยหรือวาทั่วโลก ไมไดมีระแคะระคายภายในจิตใจตัวเอง ออกดวยความอบอุน ออก
ดวยความแมนยําของธรรมทั้งหลาย แลวออกเรื่อยๆ นี่ก็ออกสูโลก ธรรมออกสูโลก
แลว ออกสูประเทศไทยเรา เวลานี้ก็ตั้ง ๑๐๔ สถานีแลว ที่เปนหนังแสหนังสือเยอะ 
หนังสือของเรานี้จะเปนหลายรอยเลมแลวมัง มีแตเลมสําคัญๆ ทั้งน้ัน ที่จะไดกป็ระวัติ
ของพอแมครูจารยมั่น และปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐานสายพอแมครูจารยมั่น สอง
เลมนี่สําคัญมาก 

ปฏิปทานี้หมายถึงวงกรรมฐานสายพอแมครูจารยมั่น พระทานปฏิบัติยังไงๆ 
อยูในนั้นเสร็จ นี่เราเปนผูเขียนเอง ประวัติหลวงปูมั่นเรา อันนี้กระเทือนใจเรามาตั้งแต
ทานยังมีชีวิตอยู ทานเริ่มปวยนะนั่น เห็นไหมความหวงใยของทานหวงใยตอโลกสงสาร 
ทานเริ่มปวย อยูหนองผือ วันนั้นเปนวันที่พระเขามาประชุมในวัดหนองผือ ตอน
กลางคืน เยอะ ทีกุ่ฏิทาน ปลูกกุฏิแลวนี่ อยูๆ ทานก็ยังไมไดเทศนแหละ พระทั้งหลาย
มาฟงเทศนเต็มกุฏิ บทเวลาทานจะพูด เออ ผมไดแนะนําส่ังสอนบรรดาประชาชน พระ
เจาพระสงฆมามากตอมาก นานแสนนาน มีใครคิดอะไรไวบางไหม ตอนนี้ตอนสําคัญ 
มีใครไดคิดอะไรไวบางไหม เราตอบออกมาทันทีเลย บอกวาคิดเต็มหัวใจ แตเวลานี้
งานกําลังเต็มหัวอก เราตอบทันทีเลย เพราะเราคิดไวแลว งานเต็มหัวอกก็คอืงานหมุน  
 พอเราวาคิดเต็มหวัใจ แตเวลานี้งานกําลังเต็มหัวอกเทานั้น ทานตอบขึ้นทันที
เลย เอาๆ เอางานหัวอกใหได ฟงซินะ ไมมงีานใดใหญโตกวางขวางยิ่งกวางานอันนี้ 
ขอใหอันนี้มนัแตกกระจดักระจายลงเถอะธรรมทัง้หลายจะออกไปหมดวางั้นนะ ทีนี้
เร่ืองของทานวาใครไดคิดอะไรไวบางไหมเลยทิ้งเลย ทานทิ้งเลยนะ ทานยกงานนี้ขึ้น
เลย งานของเราที่วางเต็มหัวอก เอางานนี้ใหได ทานรวดเร็ว พอวางานของเรากําลังเตม็
หัวอก คือมนัหมุนตลอดระยะนั้น ธรรมะกําลังหมุนอยูที่หัวใจ ไมมีเวลาวาง  
 นั่นละเรียกวาธรรมะเกิด ธรรมะสังหารกิเลส เปนเองเหมือนกับกิเลสทําลาย
หัวใจสัตวโลก มันทําลายของมันเอง แตมีสัตวโลกรายใดคิดไวบางไหมวากิเลสทําลาย
จิตใจของสัตวโลกเปนอัตโนมัติของมนัตลอดมาตัง้กัปตั้งกัลป และยังจะมีตลอดไปอกี
มากมายไมมีที่ส้ินสุด คือกิเลสทํางานบนหัวใจสัตวโดยอัตโนมัติของมัน ทีนี้พอธรรมมี
กําลังมาก ทาํงานฆากิเลสบนหัวใจสัตวอีกเหมือนกัน หมุนติ้วๆ ทั้งวันทั้งคืน 
 เพราะฉะนั้นจึงไดเร่ืองนีม้าเทียบกัน แตกอนเราก็ไมเคยคิดวากิเลสทํางานบน
หัวใจสัตวโดยอัตโนมัต ิ แตเวลาธรรมมีกําลังภายในใจหมุนเอง ฆากิเลสเองเปน
อัตโนมัติ เวนแตขณะหลับ พอตื่นขึ้นมามันจะผางแลว เวทีฟดกันแลวๆ บางคืนนอนไม
หลับตลอดรุง คือรางกายนอนแตจิตใจมันไมนอน มันหมุนกันอยูฆากิเลส นี่เรียกวา
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อัตโนมัติ เมือ่ธรรมมีกําลังแลวเปนแบบเดียวกันกับกิเลสมีกําลังทําลายสัตวโลก ธรรมมี
กําลังแลวทําลายกิเลสบนหัวใจสัตวโลกเชนเดียวกัน  
 อานในหัวใจเจาของมันกรู็ ไมตองไปถามใคร นี้เราก็ไมเคยไดคิด เร่ืองอยาง
ที่วามานี้ไมเคยคิด แตเวลามันมาเปนในหัวใจเจาของเองแลวมันก็วิ่งถึงเร่ืองกิเลส
ทําลายสัตวโลกโดยอัตโนมัติทันทีเลย เพราะเวลาธรรมมีกําลังหมนุตัวเองตลอด ตลอด
รุง บางคืนไมไดหลับเลย จะหลับมันไมยอมหลบั มันตอยกนัอยูในจิต นี่เวลาธรรมมี
กําลังมันหมุนของมันติ้วๆๆ มันหากซอกแซกซกิแซ็ก เปนเอง กิเลสตอนนั้นโผลไมได 
โผลขึ้นมาขาดสะบั้นๆ เวลาธรรมมีกําลัง สติปญญารวดเร็วมากทีเดียว 
 ทานผูใดไมเคยไดฟงพระพุทธเจาแสดงธรรมสอนโลก ทานสอนวิธีไหนเอามา
คิดบางซิ ทานรูอรรถรูธรรม ทานตรัสรูฆากเิลสขาดสะบั้นลงไปทานฆาวิธีไหน ตรัสรู
ธรรมทานตรัสรูวิธีใด พอกาวเขาสูเวทีอันเดียวกนักับทานแลวมันก็รูกันเอง ที่วามานี้เรา
ไมไดไปเรียนจากใคร ในหลักธรรมชาติที่มันมากระทบกระเทือนแลวเปนเคร่ือง
เทียบเคียงกันเอง ดังที่วากิเลสทําลายหัวใจสัตวโลกเปนอัตโนมัติของมนัมาตั้งกัปตัง้
กัลปแลวจะเปนไปตลอด นี่ละเปนอัตโนมัติของกิเลสทําลายหัวใจสัตวโลก  
 แลวทีนี้เวลาธรรมมีกําลังแลว ธรรมทําลายกิเลสก็เปนอัตโนมัติเหมือนกนั เอา
จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไมมีเหลือแลวถึงจะยุตไิดนะ มันกเ็ปนขึ้นในใจเอง แตกอน
เราก็ไมเคยคิดวากิเลสทําลายสัตวโลกอยูบนหัวใจสัตวเปนอัตโนมัติของมัน เราไมเคย
คิด แตเวลาธรรมไดเกิดขึ้นมามันตีกเิลสฆากิเลสเปนอัตโนมัตนิี้ มันก็วิ่งมาเทียบกันปบ 
ออ นั่นมันเปนอยางน้ัน เปนจากหลักธรรมชาติที่กิเลสกับธรรมฟดกัน พอพดูขึ้นมาก็
พอดกีับจังหวะนั้นเปนจังหวะที่ใจของเรากําลังหมุนเปนธรรมจักร ที่ทานเริ่มปวยใจเรา
หมุนแลวนะนั่น หมุนเปนธรรมจักรเปนอัตโนมัตแิลว 
 เวลาประชุม เออ ใครคิดอะไรไวบางไหม เราแนะนําส่ังสอนลูกศิษยลูกหาพระ
เจาพระสงฆ-ประชาชนมาเปนเวลานานแลวมีใครคิดบางไหม วาเทานั้นแหละ ทางนี้
ตอบขึ้นทันทเีลย คิดเต็มหัวใจ แตเวลานี้งานกําลังเต็มหัวอก ก็คืองานอันนี้ละงานหมุน
ติ้วๆ เต็มหัวอก ทานกผ็านมาแลวทานจะไมรูไดยังไง พอวางานเต็มหัวอก เออ ขึ้นเลย 
เอาๆ งานนี้ใหไดนะ งานนอกนั้นไมจําเปนอะไร ขอใหงานนี้แตกเถอะ กระจายไปหมด
นั่นแหละ ทานวาอยางน้ัน ทีนี้เร่ืองวาใครคิดอะไรไวบางไหมทานทิ้งเลย ทานใหเอางาน
ในหัวอกตัวเอง 
 ฝงลึกดวยนะเรา ที่จะเขียนประวัติทานและเรื่องราวอรรถธรรมของทานที่แสดง
ไวหนักเบามากนอยมีโอกาสเราจะมาเขียน ฝงลึก แตเวลานั้นงานเต็มหัวอก ไปทําอะไร
ไมได ถึง ๒๕๑๔ ทานเสียตั้งแตพ.ศ. ๒๔๙๓ พ.ศ. ๒๕๑๔ เร่ืองราวประวัติของทานจึง
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ไดขึ้น ฝงใจเรามานานขนาดนั้น ทานรวดเร็วมากนะ พอทานวาใครไดคิดอะไรไวบาง
ไหม  คิดเต็มหัวใจเราตอบทันทีเลย แตเวลานี้งานกําลังเต็มหัวอก เอาๆ งานนี้ใหได 
ขึ้นทันทีเลย งานของทานทานไมยุงเลย ใหเอางานนี้ งานเต็มหัวอกนี่ แตกกระจายแลว
มันจะเขาใจหมดนั้นแหละ ทานวา 
 ป ๒๕๑๔ มั้งทีอ่อกเปนเลมออกมา เราพยายามอยูหลายป ๓-๔ ปที่จะเปน
ประวัติทานขึ้นมา หารวบรวม สวนภายนอกครูบาอาจารยทั้งหลายที่อยูกับทานในสมัย
นั้นๆ เราก็ไปจดจารึก ไปฟงเสียงทาน อัดเทปเอาบางอะไรบาง เอามารวบรวมแลวก็
เรียบเรียง  กวาจะไดมาเปนเลมเปนประวัติของหลวงปูมั่นนั้นของงายเมือ่ไร เพราะเรา
ฝงลึกในหัวใจมานาน พอไดโอกาสก็ออกละที่นี่ จากน้ันก็ปฏิปทาของพระธดุงค
กรรมฐาน  
 นี่ถึงขนาดเรียนพิมพดดีนะ เราพิมพดีดเปนนะ เหตุที่จะพิมพดีดเปนกค็ือจะ
เขียนประวัติพอแมครูจารยมั่น กับปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปูมั่นเรา 
เรียนพิมพดีด แตเรียนอัตโนมัตินะ พระทานเอามาใหพิมพดดี เรียนอัตโนมัติ เราเรียน
ของเรา พอไดถึง ๔๐ คํา พิมพดดี ๔๐ คําตอนาที พอไดถึง ๔๐ คําตอนาทีก็รูสึกวาเร็ว
พอประมาณ เอาละที่นี่พิมพละ นั่นละถึงไดพมิพ มันก็เร็วไปเรื่อย  
 พอจบประวัติเสร็จนําปฏิปทาออกมาพิมพ เพราะตั้งใจเรียนอันนี้จริงๆ พอจบ
สองเลมนี้ทีนี้หมดภาระแลวทิ้งพิมพดีดเลย ตั้งแตนั้นไมเคยสนใจกัน ใครก็จะคิดวาเรา
ไมเคยพิมพดีด โอย เกงอยูนะ ทีแรกพิมพดีดได ๔๐ คํา ตอมามันก็ชํานาญ แตพอจบ
นั้นทิ้งเลย ไมเอา นี่ดวยความสนใจจริงๆ กับพอแมครูจารยมั่น..ธรรมะของทาน 
จากน้ันทิ้งพมิพดีดไมเอาเลย ไปไหนก็ไมรู พอทิ้งพระก็เอาไป ไปไหนกไ็มรู ไมสนใจ  
 ก็ไดหนังสือสองเลม ประวัติของพอแมครูจารยมั่น และปฏิปทาพระธุดงค
กรรมฐาน ปฏิปทานี่ไมใชเลนเหมือนกัน คือการประพฤตปิฏบิัติของพระสายกรรมฐาน
ลูกศิษยของหลวงปูมั่นเราอยูในเลมนั้น ที่มีจริตนิสัยตางๆ กนั การประพฤติปฏิบัติเดด็
เดี่ยว อะไรไมอะไรอยูในเลมนั้นละ จากน้ันก็ทิ้งพิมพดีดไมเอา หยุดเลย เราก็ไมเคย
พูดถงึนะ คนอาจจะไมทราบก็ไดวาเราพิมพดีดหนังสือเปนอยูนะ พิมพหนังสือเปน
เลมๆ ได ทิง้ปวะเลย 

หลวงปูมั่นเรานี้คือจอมปราชญในสมัยปจจุบัน ถึงใจเราทุกอยาง จึงเรียกวาจอม
ปราชญในสมัยปจจุบัน หาที่ตองติไมได คิดดูซติั้งแตเราไปอยูกับทานเปนเวลา ๘ ปจน
ทานมรณภาพจากไป หาจับตรงไหนๆ ที่วาทานผิดพลาดไปไมมีเลย จะไปหาที่ไหนละ 
แลวเราเขาหาทาน หาดวยความสนใจอยางจริงจังทีเดียว จะจับทุกแงทุกมมุ กิริยาของ
ทานแสดงอะไรออกมาจะจับทุกแงทกุมุม เพื่อเปนประโยชนแกตัวเองนั่นแหละ สวน



 ๕

ไหนที่จะผิดจะพลาดไมเคยเห็นเลย จึงเรียกวาจอมปราชญในสมัยปจจุบันคือพอแมครู
จารยมั่น เวลาธรรมทานออกกลางคนืนี้ โถ เทศน นั่นละธรรมเวลามันไดเกิดแลวธรรม
กับใจเปนอันเดียวกัน ออกมาจากใจนี้ไหลเลยทีเดียว เหมือนแมน้ํามหาสมุทรทะเล
หลวงไมรูจักหมดจักส้ินเลย พูดอะไรไหลตลอดๆ นี่เรียกวาธรรมเกิด ใจไดเปนแมน้ํา
มหาสมุทรทะเลหลวงของธรรมไป กม็ีเทานั้นละ ใหพร 

(ที่หลวงตาถามเมื่อกี้นะครับ ๑๑ ตัน ๓๘๐ กิโล ตอนนี้กิโลละ ๗๑๕,๐๔๐ บาท 
รวมเปนเงินทั้งหมด ๑๑ ตัน ๓๘๐ กิโลน้ีก็ ๘,๑๓๗,๑๕๕,๒๐๐ บาท) นูนนะ ทองคํา
ถาคิดเปนเงินไทยในจํานวนที่เรามอบเขาคลังหลวง ๘,๑๓๗,๑๕๕,๒๐๐ บาท นูนนะ
ไมใชเลนๆ นะ 
 

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/

