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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศกัราช ๒๕๔๗ 

ทางเดินเพื่อธรรมอันเลิศ 
 

กอนจังหัน 

เรามองเห็นจีวรพระองคนี้เมื่อไรเราซึ้ง เราพูดจริงๆ ซึ้งเขาเลย องคศาสดาเปน
อยางน้ันละ ทุกส่ิงทุกอยางของศาสดาเหมือนอยางน้ี แตภายในของศาสดาเปนยังไง นี่ละ
ที่วาผาขี้ร้ิวหอทองเปนอยางน้ัน ธรรมนั้นเลิศทีเดียว ในครั้งพุทธกาลเปนอยางน้ีดูเอา ตํารา
บอก คิดดูอยางผาสังฆาฏินี้ แมจะปะจะชุนรอยชัน้ เราตถาคตอนุญาต ฟงซินะ คือไดผามา
จากที่ไหนๆ มาปะมาชุนปะติดปะตอ จนกระทั่งถงึรอยชั้น เราตถาคตกอ็นุญาต ฟงซิ ทาน
เห็นคุณคาของสิ่งเหลานี้ขนาดไหน ไอพวกโกๆ เกๆ เปนยังไง คือกองมตูรกองคถูของวัฏ
จักร เขาใจไหม นี้ปุยอนัสําคัญของวิวัฏฏธรรม หรือวิวัฏฏจักร เปนอยางน้ัน ถาไดเห็น
ธรรมในใจแลวมองอะไรมันซึ้งหมดนะ ธรรมนี้เลิศขนาดนั้นละ ไปที่ไหนธรรมนี้เหนือๆ 
เหนือไมใชเหนือธรรมดา เหนือที่วาพูดไมถกู เลิศพูดไมถกู คือเลยไปเสียทุกอยางธรรม
ของพระพุทธเจา ทางเดินเพื่อความเปนธรรมอันเลิศนั้นทานเดินอยางนี้ เราซึ้งตลอดนะ 
พอมองเห็นซึ้งๆ ตลอด นี่ทางของศาสดาทานเปนอยางน้ัน 

พวกเราอยาพากันฟุงเฟอเหอเหิมเกินเนื้อเกินตัว ซึ่งเปนเรื่องของมูตรของคูถ เปน
อาหารอันโอชะของวัฏจักร อยาพากันดิ้นเปนบากันนักหนานะ จะไมมีวนัพนจากกองมูตร
กองคถูซึ่งเตม็ไปดวยฟนดวยไฟนั้นไปไดเลย ตองใหมีสติสตังระลึกไดบาง อยาทําตามใจ
ชอบๆ ส่ิงทีต่ามใจชอบมีแตเหยื่อลอปลาคือกิเลสทั้งน้ัน เบ็ดติดอยูขางใน เบ็ดอยูขางในนะ 
จึงขอใหพากนัพนิิจพิจารณา 

พระเราก็ใหตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ อยาคุนกับสิ่งใด พระไมคุนกบัสิ่งใด แตไมรังเกียจ
อะไร ไมเกลียดไมชังอะไรพระเรา จิตใจมุงตอธรรมคือความเลิศเลออยูตลอดเวลา ดวย
การประกอบความพากเพียรในธรรมขั้นนั้นๆ จะเปนสมบัติของตน ของผูมีความเพียรโดย
ถายเดียวเทานั้น ธรรมะของพระพุทธเจาเปนธรรมะสดๆ รอนๆ เรียกวา อกาลิโกๆ สดๆ 
รอนๆ อยูตลอดเวลาสําหรับผูบําเพ็ญ เชนเดียวกบักิเลสมันสดๆ รอนๆ ของมัน
ตลอดเวลาไมมีจืดจางเชนเดียวกัน 

วัดนี้เราเขมงวดกวดขันทางภาคปฏิบัติจิตตภาวนา แตดูเอาเถอะมันเลอะๆ เทอะๆ 
ไปมากขนาดไหนเวลานี้ ใหหมูเพื่อนตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ สติกับจิตอยาพรากจากกัน นีส่อน
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เนนสอนหนักทีเดียวตรงนี้ สติกับจิตใหอยูดวยกัน เฉพาะผูตั้งรากตั้งฐานใหมคําบริกรรม
ใหติดแนบไวเลย กิเลสมันจะออกมาจากชองสังขาร ออกมาตรงนั้นละ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ
ขารา อวิชชาหนุนออกมาใหเปนสังขารสมุทัย ทีนี้ก็เอาธรรมะเขาไปเปนคําบริกรรม ปด
ชองไวไมใหมันออก สตติิดแนบเขาไปอีกๆ เอา อกจะแตกใหมันแตก สังขารมันไมไดออก
อกจะแตก เอา ใหแตก วางั้นเลย แตสติกับจิตนี้อยาใหแตกใหแยกจากกัน นี่ละแนนอน 
ไมกี่วันจะเห็นภายในจิตใจของตัวเอง ผูตั้งใจจริงๆ มรรคผลนิพพานอยูชั่วเอื้อมๆ 
เหมือนกันนั่นแหละ แตกิเลสมันอยูหนักยิ่งไปกวานั้น ยิ่งใกลกวานั้นอีกนะใหระวังใหดี 
กิเลสมันยิ่งใกลชิดติดพันเขาไป 

จนจะไมมีอะไรเหลือพุทธศาสนา จะเหลือแตชื่อแตนามเวลานี้นะ โอย ดูแลวมัน
สลดสังเวช ไมใชเรามาพูดเพื่อดูถกูเหยียดหยามหรือยกยออะไรโดยหาเหตุผลไมได พินิจ
พิจารณาเต็มหัวใจแลวคอยเอามาพูดทุกอยางน่ันแหละ มันนาสลดสังเวช ยิ่งชาวพุทธเรานี่
แลว แหมเหลวไหลเอามากทีเดียว ชาวพุทธชาวพระ ออกจากพระก็ชาวเปรตชาวผี
หัวโลนๆ นี่ พวกนี้พวกปลนศาสนาสดๆ รอนๆ ไมมียางอายเลย คือพระเรานี่แหละ เห็น
อยูตอหนาตอตา แลวจะเปนใคร ใหดูตัวเราอีก 

คําวาพระๆ เปนตัวเราหรือตัวใคร ถาเราไมมีหิริโอตตัปปะ มีความประมาทใน
ธรรมของพระพุทธเจาแลว นั้นแหละตัวสําคัญอยูที่นั่น อยูที่เราคนนั้นแหละ มันสลดสังเวช
นะ ศาสนาพระพุทธเจานี้เลิศเลอสุดยอด แลวเห็นเปนเหมือนไกคุยเขี่ยหาอาหารไปอยาง
นั้นละนะ พวกไกแจมันคุยเขี่ยหาอาหาร ไปพบพลอยเม็ดหนึ่งงามดีมีคามาก นิทานอีสปนี้
ก็ออกมาจากในคัมภีร ตั้งแตเราเรียนเปนนักเรียนประถมนูน อานหนังสือนี้ละ เจออันนี้
เลยอานจนกระทั่งติดปากมาถึงทุกวันนี้ เวลาบวชแลวเรียนเขาไปไปเจอเอาในคัมภีร ไกแจ 
โอ ออกไปจากนี้เอง 

ฟงซิไกแจในนิทานอีสป ไกแจตัวหนึ่งคุยเขี่ยหาอาหาร ไปพบพลอยเม็ดหนึ่งงามดี
มีคามาก จึงพูดเปรยๆ ขึ้นวา นี้ถาเจาของของเจามาพบเจาเขาเชนนี้ เขาคงเก็บเจาไปฝงไว
ในหัวแหวนตามเดิม แตนี้เจาไมมีประโยชนอะไรแกเรา สูขาวสุกขาวสารเพียงเมล็ดเดียวนี้
ก็ไมได วาแลวก็คุยเขี่ยเลยไปในแปลงอื่นๆ  

สรุปความ นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา ของที่ดียอมเปนประโยชนแกผูที่รูจักใชเทานั้น 
คือทองคําหมายถึงธรรมของพระพุทธเจา จะเปนประโยชนแกผูที่เทิดทูน ผูปฏิบัติตาม
เทานั้น นอกนั้นก็เปนขาวสุกขาวสารไปหมด อนันั้นก็ดี อันนี้ก็ดี ขาวสุกขาวสารดีเต็มบาน
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เต็มเมืองเตม็โลกเต็มสงสาร พวกไกแจมันก็ติดพนักับขาวสุกขาวสารไปละ พากันเขาใจเอา
นะพวกไกแจ หลวงตาบัวเปนอาจารยใหญของไกแจ เอาละที่นี่ใหพร 

 
หลังจังหัน 

 ธรรมลีนี่รูสึกวาดังมากเทียว ธรรมลี วัดถ้ําผาแดง รูสึกวาดังมากเทียว ถวายทองคํา 
๒ บาท ครึ่งสลึง เช็คสองหมื่นบาท เงินสดแปดหมื่นบาท รวมเปนหนึ่งแสนบาท เงิน
อังกฤษ ๕๐ ปอนด (สาธุ) ธรรมลีนี้บวชวันถวายเพลิงศพทานอาจารยมั่น วันนั้นพระบวช
กันมาก บวชในวันถวายเพลิงศพทาน พอถวายเพลิงทานเสร็จเราก็ออกเลยเทียว ธรรมลีนี้
ติดตามตลอด เหนียวมากสลัดไมออก อาว เปนอยางน้ันจริงๆ นั่นละบวชปนั้น ถวายเพลิง
ศพหลวงปูมัน่วันนั้นเลย วันถวายเพลิงศพ ตั้งแตนั้นมาเกาะเรานี้ติดตลอดเลยเทียว ไปที่
ไหนๆ ไปอยูหวยทรายหรือที่ไหนติดตลอดเลย จนกระทั่งมาอยูที่นี่ แยกจากนี้ไปกไ็ปอยูที่
นั่น ออกไปโนนไปนี้บางก็นิดๆ หนอยๆ เทานั้น ใจเด็ดนะ ธรรมลีนี้ใจเด็ดมาก อยางน้ัน
ละธรรมมักจะเกิดๆ เด็ดในทางถูก ของดขีองเลิศตองเกดิ ธรรมลีนี้ใจเด็ดอยู ดูเหมือนจะ 
๕๕ พรรษาแลวมั้ง 

ที่อยูกับเรา ติดเรามานานก็มีธรรมลี ทานสิงหทอง ทานเพียร ทานบุญมี โฮ หลาย
องค จนไดไลหนีก็มี คืออยูไมยอมหนี จนไดไลหนี ถูกขับไลเลย อยูเสียจน... อยางทาน
บุญมีนี่ดูวา ๒๘ ปมั้ง ถกูขับไลนะ ไปอยูถ้ําหีบ นี่เปนพอตาแมยายไดแลว จะมาเปนลูกเขย
ใหมลูกสะใภใหมอยูยังไงกัน  เราวาอยางน้ัน คือทานอยูกับครูบาอาจารยนี้เปนพระรับใชดี
ทุกอยางทานบุญมี ทีนี้เวลาทานอยูอยางน้ันทานจะประกอบความพากเพียรของทานตาม
อัธยาศัยก็คงไมเต็มเม็ดเต็มหนวยเหมือนทานออกไปองคเดียว เราพิจารณาเรียบรอยแลว 
เพราะฉะนั้นเราถึงขับออกไป นี่มันจะเปนพอตาแมยายไดแลว ยังจะมาเปนลูกเขยใหมอยู
ยังไงกัน ไป ไลใหหนี ถาจําไมผิดดูเหมือน ๒๘ ปแลว ไปๆ อยูทางถ้ําหีบ ตอจากนั้นก็ไป
ทางนครพนม ไปถ้ํายาที่เราจะไปทอดกฐินใหวันที่ ๑๔ นี ้ เปนคูกันกบัวัดบานแพง ออก
จากน้ันจึงมาอยูนาคูณจนกระทั่งบัดนี ้

อยูกับเรานานก็มีทานเพียร อูย องคไหนก็อยางวามักจะไดไลหนี มาอยูทีน่ี่มักจะถกู
ขับไลแหละ ไมยอมหนีนะ ฟงเอาซิ พิจารณาทางเหตุทางผลนะ แตกอนร่ําลือ ไมมีความดี
เลยร่ําลือเรา มีแตเร่ืองด ุใครก็ไมอยากมาใกลแหละ เขาวาอาจารยมหาบัวนี้ดุมากนะ คําดุ
นี้ดังไปทั่วทกุแหงทุกหน แตเวลาพระมาอยูดวยแลวตองไดขบัไลออกไป มันเปนยังไงดุ ฟง
เอาซิ พอพดูถึงเร่ืองน้ีกร็ะลึกถึงหมู ภรรยาของชายปม ไปหาทานอาจารยฝน สวนมากเขา
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มักจะไปทางโนนๆ เราเองกไ็มเคยสนใจกับใครวาจะไปจะมาอะไร ไมสนใจ วันหนึ่งเผอิญ
ยังไงทานอาจารยฝนไดถาม ทานอาจารยฟนเองถาม วัดปาบานตาด ทานมหาบัวนี้ไดไปหา
ทานไหม ทานวาอยางน้ัน อูย ทานดุ ไมกลาไป โห ทานขึ้นทันทีเลย หือๆ ขึ้นเลยทันที หือ 
มหาบัวดุเหรอ อาจารยมหาบัวดุหรือ เอาหนักมากทีเดียวนะ ใสลงเนนหนักๆ ตลอดเลย 
หือ หาพระยังไงดอุยางนี้นะ หือๆ ขึ้นเลยนะ ทานเอาจริงจังมาก ไปนะ ไมไปไมไดนะ 
เหลวไหลน่ี ไปวาทานดุ ไอเราเหลวไหลไมดูเรา 

จากน้ันมาก็พอดทีานอาจารยฝนทานก็มรณภาพ ก็เลยเขามานี้มาอยูที่นี่ ตั้งแตบัด
นั้นมาจนกระทั่งตายจากกัน วันหนึ่งเร่ืองไปสัมผสัอะไรมา เราก็เลยเอาเร่ืองนี้ขึ้นมาถาม วา
ทานอาจารยมหาบัวดุๆ แลวมาอยูตั้งแตบัดนั้นจนกระทั่งปานนี้ เปนยังไงละดุหรือไมด ุ
แฮๆ เทานั้นละ นั่นมันก็เปนอยางน้ัน 

พระมาอยูทีน่ี่ไมคอยจะหนีไปไหนละ สวนมากมักจะถกูไลไป เพราะคนอื่นเขาไมได 
คนเกาอยูไมยอมหนี คนใหมเขาไมไดซิเพราะมันเต็ม ตองไล ระบายกันถายเทกันไป ให
ไดรับการอบรมทั่วถึงกัน ความหมายวางั้น ถึงไลออกไป แลวก็เพื่อทานประกอบความ
พากเพียรของทานสะดวกสบาย ทานสิงหทองก็เหมือนกัน ทานสิงหทองเปนพระชอบเลน 
ชอบพูดเลน นิสัยชอบเลน แตเด็ดนะ อูย เด็ด เดินจงกรมนี้ทางจงกรมนี้จนเปนเหวเลย
เชียวนะ ไมใชเลน ทําความเพียรนี้เกง การงานนี้ไมเอาไหนเลยละ เร่ืองการงานภายนอก 
เราชอบมากตรงนี้ ก็มทีานสิงหทองไมชอบการชอบงานแตไหนแตไรมา แตความเพียร
เนนหนักๆ ตลอดเลย นอกจากนั้นก็เปนธรรมดา สําหรับทานสิงหทองนี้เดนมากทางดาน
ความเพียร ไมเอาไหน ไมทําอะไร ไมใหใครมายุงเลย มีแตความเพียรอยางเดียวๆ 
เหมาะสมมาก เราเองก็เปนมาอยางน้ันแตไหนแตไร ตั้งแตออกปฏิบัติไมยุงกับอะไรทัง้นั้น 
มีแตเร่ืองภาวนาอยางเดียว 

แตนิสัยเรามันมักจะผิดแปลกหมูอยูกค็ือวา ชอบองคเดียว ออกประกอบความ
เพียรไปองคเดียวทั้งนั้นๆ พอแมครูจารยมั่นเสริมเสียดวยนะ เห็นทานเสริมอยางชัดๆ ก็
คือเร่ืองไปองคเดียวของเรา  นอกนั้นบางทีไปสององค ทานวาไปทําไม อยางน้ันก็ม ี ทาน
พิจารณาแลวนั่น สําหรับเรานี้กอนที่จะไปตองกราบเรียนปรึกษาหารือเร่ืองกิจการภายใน
วัดเรียบรอยเสียกอน เพราะอยูในวัดนั้นเหมอืนกับวาเราเปนหัวหนาแรงทุกอยางเลย คอย
สอดสองดูพระดูเณร โหย ไมใชเลนๆ นะ อยูในนั้นเหมือนกับบอยของพระทั้งวัดนั่นแหละ 
พอแมครูจารยทานอยูเปนรมโพธิ์รมไทรใหทานอยูเปนสุข อยาใหมีอะไรกระทบกระเทือน
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สายหูสายตาทาน เราก็คอยสอดสองดูแลพระเณร แนะนําพระเณรตลอด ตองใชหูใชตาใช
ความคิดมากเกี่ยวกับหมูเพื่อน นอกจากนั้นยังใชสําหรับเพื่อทานอีก ไมใชเลนนะ 

เวลาจะไปแลวก็ปรึกษาหารือทาน ในวัดในวานี้มีกิจการงานอะไรบาง ถาทานบอก
วาไมมีอะไร ถาหากวาไมมี กระผมมีโอกาสบาง กระผมกอ็ยากจะกราบนมัสการลาไป
ประกอบความพากเพียรชั่วระยะกาล มีชั่วระยะนะ ทานก็นิ่ง ดูอาการทานไมอยากใหไป 
แตทานเห็นประโยชนสวนใหญของเราคือทางความเพียรในดานจิตใจ สวนประโยชน
ภายนอกนี้ทานก็ไดรับผลที่เราอยูที่นั่นทานสะดวกสบาย ความหมายวางั้นแหละ ที่อาการ
ทานไมอยากใหไปก็เกี่ยวกับหมูกับเพื่อน แตที่ใหไปนั้นก็คือวาทานเห็นประโยชนสวนใหญ
ของเรา ตกลงทานก็วา จะไปทางไหนละ คิดวาจะไปทางนั้นๆ เออ ที่นั่นดี ทานเห็น
หมดแลวนี่ พูดที่ไหนทานเห็นหมดแหละ เออ ที่นั่นดีนะ แลวไปกี่องค นี่ละตอนทานขึ้น 
ทุกทีเลยนะ 

พระเณรนั่งฟงเวลาเรากราบปรึกษาหารือทาน แลวจะไปกี่องคละ ไปองคเดียว ทาน
คึกคักขึ้นเลย เออ ทานมหาไปองคเดียวนะ ใครเหลานี้อยาไปยุงทานนะ นั่น ใครจะไปยุง ก็
รมโพธิ์ใหญอยูนั่น ใครอยาไปยุงทานนะ ทานมหาไปองคเดียว วางั้นเลย อยางน้ีทุกครั้ง ถา
เราลาวาไปองคเดียวทานเสริมทันทีเลย เพราะเวลากลับลงมาทานก็รู เวลาอยูในวัดทานก็รู
เอง เกี่ยวของกับพระกบัเณรทั่ววัดวา ทานก็ทราบวาจะไปจากไหนถาไมไปจากเราดูพระดู
เณรอะไรนี้ เพราะเราตองรอบคอบเต็มกําลังของเรา เกี่ยวกับหมูเพื่อนที่จะปฏิบัติตอพอ
แมครูจารย ไมใหระเกะระกะ ทุกอยางเราคอยแนะนําส่ังสอนตลอดเลย เวลาเราไปอาจจะมี
พระระเกะระกะทานเห็นละซิ ตอนเราอยูเปนยังไง ตอนเราไปแลวเปนยังไง ทานจะสังเกต
ดูอันนี้ เพราะฉะนั้นอาการทานจึงมีลักษณะไมอยากใหไป แตทานคิดเห็นประโยชนสวน
ใหญของเรา ทานก็ตองยอมรับ เปนอยางน้ัน 

เวลาขากลับมาหาทานทีไรนี้มีแตหนังหอกระดูก เนื้อไมมี ทัง้ๆ ที่หนุมนอยอยูนะ 
ทานก็ดูแลวนี่ แสดงวามันเอาสุดกําลังความสามารถของมัน ความหมายคงวางั้น มาทีไรมี
แตหนังหอกระดูกลงมาๆ ผอมโซ เหมือนคนแกอายุไดรอยกวาปนูนนะ มาหาทานทีไรเปน
อยางน้ัน ไมไดเคยมาดวยความเปลงปลั่งเน้ือหนังสมบูรณนะ ไมมี มีแตมาแบบนั้นๆ ทุก
ครั้งทานก็เห็นอยูแลว เพราะฉะนั้นเวลาไปทานจึงใหไปองคเดียว นี่ละเราจึงไปแตองค
เดียวๆ ถาไปสองก็เปนน้ําไหลบา รับผิดชอบกันภายในลึกๆ สัญชาตญาณ เกรงใจกันบาง
อะไรบาง เชนอยางองคหนึ่งอดไมฉนัเสีย องคหนึ่งถายังฉันอยูรูสึกจะเปนอะไร องคนั้นก็
ตองอดตามอยางน้ี มันกเ็ปนความเกรงใจกันอยูลึกๆ  
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ถาเราไปองคเดียวสําหรับเราแลว เราคนเดียว นั่นเทานั้น อยากฉันก็ได ไมอยากฉัน
ก็ได กี่วันกต็าม เปนเรื่องของเราคนเดียวตลอดเลย นี่เปนความสะดวก ไปที่ไหนเปนความ
เพียรตลอด ไมวาจะเดินทางจากที่นี่ไปที่นั่น จากน้ีไปที่นั่นเดินจงกรมทัง้น้ันเลย เปนความ
เพียร ไมไดคิดวา วันนี้ขาดความเพียร ดอยความเพียร อยางนั้นอยางน้ีไมมี สติสตังติดกับ
จิต พินิจพิจารณาตลอด เปนเดินจงกรมตลอดสายทางที่เราเดินไปถงึหมูบานนั้นๆ  ไปถึง
แลวก็ไมไดวติกวิจารณวาเราขาดความเพียรที่ไหน วันนี้เราเดินทางความเพียรดอยไมมี 
เปนความเพียรตลอดเพราะเดินคนเดียว ไปหากวามันเหน็ดเหนื่อยก็แวะพักกลางวันสักครู
หนึ่ง จากน้ันก็ไปตอ มีแตความเพียรตลอด 

นี่ละที่วาไมอยากไปกับหมูกับเพื่อน คือเราไปคนเดียว เปนตายอะไรอยูกบัเราหมด 
อยากขบอยากฉันกี่วันไดทั้งน้ัน ไมอยากฉันอยูกีว่ันก็ได จะไปไหนมาไหนอยูคนเดียวสติ
กับจิตอยูดวยกันตลอดๆ นั่นฟงซิทานทั้งหลายประกอบความเพียร นี่เราทํามาอยางน้ันไม
ไดมาโมเฉยๆ ไปที่ไหนเปนความเพียร ตื่นขึ้นมาปบจับปุบเลยซัดกัน นี่พูดถงึเร่ืองความ
เพียรฆากิเลส ตั้งแตวันออกปฏิบัติ ไดรับโอวาทจากพอแมครจูารยมั่นอยางถึงใจแลวนั้นละ
เด็ดขาดมากนะ ไปหาทาน ทานพูดเด็ดมากนะคาํพูดของทาน ผางๆ เลย เราก็ฟงอยางถึง
ใจ พอไดลงใจเรียบรอยแลวทีนี้เอาละ นั่นหมายความวาใสกันเลยละ ความเพียรจึงไมมี
การลดหยอน เพราะเหตุนี้เองเรื่องการงานอะไรมายุงกับเราไมไดเปนอันขาด ไมยุง 
ประชาชนอะไรไมยุง ยุงไมได ไปอยูคนเดียวๆ ตลอด 

ไปก็ไปหาอยูบานเล็กๆ นอยๆ ส่ีหลังคาเรือน หาหลังคาเรือน พอไดอาศัยเขากิน
วันหนึ่งๆ ถาไปที่ไหนมคีนรุมออกมาหา โอย บานนี้ไมเปนทาแหละ คือคนจะมายุง ความ
เพียรจะขาด ความหมายวางั้น พักแลวก็ผานหนีเลย ไปหาอยูที่ขาดแคลน จะวาใหเขา
ทรมานชวยก็ได เขามีอะไรเขาก็ใหทานตามเรื่องของเขา เราก็ไปหาที่เชนนั้น เพราะฉะนั้น
การบิณฑบาตไดอะไรมาไมสนใจนะ พอยังอัตภาพใหเปนไปวันหนึ่งๆ เทานั้นเอง เร่ืองขาว
เปลาๆ ไมตองพดูแหละ ประหนึ่งวาเปนประจํา ขาวเปลาๆ ไดอะไรมานิดหนอยเทานั้นพอ 
บางวันไมมีอะไรเลยมีแตขาวเปลาๆ ฉัน ขาวเปลาๆ ที่เศษเหลือก็เอาออกไวใหกระจอน
กระแตอยูตามขางทางทีพ่ักของเรา เอาไปไวที่พวกขอนไมอะไรๆ ไปวางไวเขาก็มากิน เอา
ไปวางที่นั่นๆ ใหเขามากิน ความเพียรตลอดเลย ไมมีงานใดมายุง ใหมีแตงานจติกับสติกับ
ความเพียรซัดกันอยูตลอดเวลา เรียกวาไมมีที่จะเสียทาเสียทีใหหนาที่การงานยุงเหยิง
วุนวายอะไรมายุง มีแตความเพียรอยางเดียวๆ  
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ตั้งแตไปอยูกับทานจนทานมรณภาพนี้ ความเพียรที่วาเด็ดมากตั้งแตวันออกปฏิบัติ
ก็เปนเวลา ๙ ปเต็ม เต็มเม็ดเต็มหนวยทุกอยาง สวนอาหารนี้เปนพื้น อดอาหารเปนพื้น
สําหรับเรา เพราะการอดอาหารมันเสริมความเพียรไดดี สติเปนสําคัญ อดอาหารไปนาน
เทาไรสติยิ่งดีๆ เดนๆ ธาตุขันธมันออนมากก็รู แตทางดานจิตใจมันเขมแข็งๆ ก็รู ทีนี้เรา
มาหาเพื่ออรรถเพื่อธรรม เพื่อทางดานจิตใจ เราไมไดมาหาเกี่ยวกับเรื่องธาตุเร่ืองขันธ 
เพราะฉะนั้นอดอะไรก็ทนเอา เราฉันเมื่อไรมันก็อิ่มเมื่อนั้น กําลังไดมาทนัที แตเร่ืองกําลัง
ของใจนี้ไดยากนะ ขึ้นยากมาก เพราะฉะนั้นจึงตองไดพยายามพยุงกันเต็มเหนี่ยวๆ เราจึง
ไดอดอาหารเปนพื้น จนกระทั่งทองเสียเลย นั่นละทองเราเสีย เสียเพราะอดอาหาร ไมใช
อะไรนะ ไมคอยกินแหละ 

ถาพูดถงึเร่ืองประโยคความเพียรก็ทุกขแสนสาหัส เอา สมมุติวาใหทําความสมัคร
ใจเอาผลจะไดเทากันอยางน้ี เอานี่ไปติดคุกตดิตะรางเปนคนขี้คุกเสีย อันนี้เปนพระใหไป
ประกอบความพากเพียรฆากิเลส อันนี้สงเขาเปนนักโทษในเรือนจํา จะเอาทางไหน จะโดด
เขานักโทษในเรือนจําเลย เปนนักโทษ เพราะเปนนักโทษนัน้งานการไมไดหนักหนาอะไร 
กินก็เหมือนโลกทั่วๆ ไปกิน ไมตาย ทํางานก็ทําดวยขอบังคับ จักตอกเหลาตอกวันหนึ่งได
ส่ีหาเสน เพื่อฆาเวล่ําเวลาใหหมดไปแลวจะไดพนจากคุก เขาทํางานเขาก็ทําอยางน้ัน สักแต
วาทํา ไมไดเปนความตั้งอกตัง้ใจ บีบบังคับกันดวยความเต็มใจเหมือนเราประกอบความ
พากเพียร ประกอบความพากเพียรนี้จะเปนจะตายจริงๆ ทุกขมากกวานักโทษในเรือนจํา 
เพราะฉะนั้นถึงวาใหสมัครเอา ผลจะไดเทากัน คนหนึ่งไปเปนนักโทษ คนหนึ่งไปประกอบ
ความเพียร จะเอาทางไหน เราจะโดดเขาเปนนักโทษทันที ความเพียรนี่หนักมาก วางั้นนะ 

แทนที่เราจะรังเกียจนักโทษไมรังเกียจนะ เพราะเรื่องความสมบุกสมบัน ความหนัก
ความลําบากลําบนนี้มากที่สุดคือการประกอบความพากเพียร แตมันเปนดวยความสมัคร
ใจของเรา ถึงจะทุกขมากขนาดไหนก็ทนเอาๆ นี่ละที่ประกอบมา เร่ืองสติสําคัญมาก จึงได
ยกมาพูดเสมอเรื่องสติ เราดําเนินมาแลวทั้งน้ันที่วานี่ ดําเนินมาตลอดๆ ดวยสติ สตินี้เปน
พื้นฐาน ถาสติดีอยู กิเลสจะมีมากมีนอยแสดงตัวออกไมไดเพราะสติบังคับ สติดีเพราะ
อะไร กผ็อนอาหาร อดอาหาร สําหรับนิสัยเราถูกทางอดอาหาร มันก็ตองอดอาหารเพื่อสติ
ดีขึ้นๆ เขมแข็งขึ้น ถาหากเราขบเราฉันอิ่มหนําสําราญ สตินี้ผิดๆ พลาดๆ ลมๆ เหลวๆ 
ไมเปนทา 

รางกายมันธาตุขันธ ฉันเทาไรก็ไดยากอะไร แตจิตใจที่ประคองดวยสต ิ สติไมด ี
ความเพียรไมดี จึงตองหนักทางอดอาหารเพื่อสติดีขึ้นๆ ตลอดเลย นี่เปนดวยความสมัคร
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ใจ เร่ืองทุกขๆ ยอมรับวาทุกข อดอยากจะเปนจะตาย หายใจแขมวๆ อยูบนภูเขา อยูตาม
ถ้ําตามภูเขา เราพิจารณานี้บางทีกิเลสมันเกิดเหมือนกัน ชาวโลกเขาอยูสะดวกสบาย เรา
มันเปนยังไงถึงไดมาฝกทรมานนี้ มันหมดคุณคาหมดราคาเอาเสียจริงๆ แลวเหรอ จึง
ไดมาเปนเศษมนุษยอยูในภูเขาอยางน้ี นี่กิเลสเกิดนะ มันเกิดขึ้นมาอยางน้ีมันจะทําใหเรา
ออนแอ ทนีี้มันแกกันปุบเลยนะ ผานไปไดสบาย เหยียบหัวมันไปเลยๆ นี่ละกิเลสเกิด 
ธรรมเกิด กิเลสเกิดแบบนี้ ธรรมเกิดแบบนั้นแกกันไป มันก็ผานไปไดๆ  

พูดถงึเร่ืองความเพียรเวลาหนักตองหนักอยางน้ีกอน หนักจนกระทั่งธรรมะมีกําลัง
ขึ้นๆ ทีนี้ธรรมะชวยตัวเองได เร่ืองกเิลสเบาลงๆ  ธรรมะหนักขึ้นๆ ทีนี้ความเพียรกลาแข็ง
ขึ้นเรื่อย ตอไปก็เลยกลายเปนความเพียรอัตโนมตัิ หมุนเปนเองไปเลย เมือ่ไดรับการบํารุง
สงเสริมจิตใจเรา กิเลสมันบีบบี้สีไฟอยูนี้ จิตโผลขึ้นมาไมได ทีนี้เวลาความเพียรเขาไป 
เหมือนกับเบิกกเิลสออก จิตใจก็คอยสงาขึ้นมาๆ ความสงบไมเคยมีกม็ี ความเย็นใจมี 
เดี๋ยวความสงาผาเผย ความแปลกประหลาด ความอัศจรรยเปนอยูในจิตจะเกิดขึ้นๆ เมื่อ
เปดกิเลสใหเบาบางลงไปๆ จนกระทั่งถงึขั้นสติปญญาอัตโนมัติ นี่เรียกวารูการรูงานแลว 
เมื่อรูการรูงานแลวมันก็หมุนของมันไปเลย 

ทีนี้เร่ืองที่วาความขี้เกียจขี้ครานทอแทออนแอไมมี ลงถึงขั้นสติปญญาอัตโนมัติแลว
หมุนตลอดเลย สังขารรางกายออนแอไมออนแอไมสําคัญ สําคัญที่จิตหมุนตลอดที่จะให
หลุดพนจากทุกขโดยลําดบัลําดา ประหนึ่งวานิพพานอยูชั่วเอื้อมๆ หากเปนธรรมชาติใน
จิตใจของผูประกอบความเพียร เห็นโทษของกิเลสทั้งหลายน้ีเห็นมากขนาดไหน เห็นคุณคา
ของธรรมที่จะพาหลุดพนมากขนาดนั้น ทีนี้มันก็อยูไมไดซิ มันก็หมุนของมนัติ้วๆ ถึงขนาด
ไมไดหลับไดนอน ตองบังคับใหหลับใหนอนหนึ่ง บังคับใหเขาสูความสงบคือสมาธิ เพราะ
มันทํางานมากเกินไป มันบอบช้ําภายในหัวอกนี้แหละ เหนื่อยหมดนะหัวอก หนึ่งเขาสมาธิ 
จิตพักสงบ เรียกวาพักงาน สองพักใหหลับ บังคับเอานะ ทั้งนอนทั้งบังคับใหเขาสูสมาธิ 
ตองบังคับ 

เพราะจิตนี้มันผาดโผนในการตอสูกับกิเลส เปนชุลมุนวุนวายตลอด เหมือนหนึ่งวา
นักมวยเขาวงในกัน ไมไดคิดถงึเวล่ําเวลา ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาอะไรเลย มีแตหมุน
กันตลอด อนันี้มีกําลังมาก ถึงขนาดที่จะเขาสูสมาธิมันยังไมยอมเขา จะหลับนอนมันก็ไม
ยอมนอน มนัทํางานไมหยุด นี่เรียกวาสติปญญาอตัโนมัติ จนกระทั่งไดวิตกวิจารณเจาของ
เอง เพราะอนัหนึ่งเปนความคาดความคะเน อันหนึ่งเปนหลักความจริงที่ปรากฏขึ้นกับใจ
ของเราเอง เวลาตะเกียกตะกายในความพากเพียรมันก็ทุกขลําบาก ทั้งความขี้เกียจขี้คราน
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ทอแทออนแอมันก็รุมเขามา ทางนี้กบ็ืนไปไสกันไป ปลอบโยนกันไป เออ เวลานี้กําลัง
ลําบากลําบน ยังไมไดหลักไดเกณฑ ตองลมลุกคลุกคลานไปบางเปนธรรมดาแหละ แต
เวลามีกําลังใจแลว การงานเหลานี้จะคอยเบาไปๆ ปลอบโยนตนเอง 

ทีนี้เวลาทําลงไปๆ แลวมันไปถงึขั้นนั้นละ ขั้นสติปญญาอัตโนมัติ แลวก็หมุนกลับ
เขามาหาที่เราคิดอยางน้ี มันเขากันไมได ที่วาเวลาจิตใจมีความละเอียดลออเทาไร การงาน
ยิ่งจะเบาไป ความสะดวกสบายก็ยิ่งจะสบายไป มันไมเปนความจริง นั่น คือไดอรรถได
ธรรมมากเทาไรๆ มันก็ยิ่งเห็นโทษแหงกองทุกขในวัฏวนมากเทานั้นๆ และเห็นคุณคาของ
ธรรมที่จะพาใหหลุดพนมากเทากัน ทีนี้มันอยูไมได น่ันละสติปญญาอัตโนมัติ เลยไมรูจัก
หลับจักนอน ทีนี้ไมทราบวาเวลาไหนวาง ไมมี มีแตหมุนอยูอยางน้ี มันก็คิดยอนหลงั ออ
แตกอนเราประกอบความพากเพียรตะเกียกตะกาย ก็เลยปลอบตัวเองวาเปนอยางน้ันๆ ให
พยายามไปเถอะ เวลามีทุนมีรอนมอีรรถมีธรรมขึ้นภายในใจแลวมันจะคอยสะดวกสบาย
ไป นี้มันสะดวกอะไร มันหมุนของมันทั้งคืนไมไดหลับไดนอน นี่มันก็รู 

อันนี้มันเปนเองเปนปจจุบัน อันนั้นเราคาดเฉยๆ เวลาจิตละเอียดเขาไปแลวจะ
สบายไปเรื่อยๆ อยาฝนวางั้นเลยนะ ถากิเลสไมขาดจากหัวใจเมื่อไรไมถอยกันเลย ถึงขั้น
ไมถอย ถอยไมไดนะ ทีจ่ะใหหลุดพนจากกิเลส มีแตเอาตายเทานั้นเอง ที่จะใหถอย ถอย
ไมได นี่สติปญญาอัตโนมัติ จากสติปญญาอัตโนมัตินี้แลวก็เปนมหาสติ มหาปญญา 
เชื่อมโยงถงึกัน มีแตหมุนตลอดเลย หมุนละเอียดเขาไปๆ ซึมซาบเขาไป จนกระทั่งกิเลส
ขาดสะบั้นลงจากจิตใจโดยประการทั้งปวงแลว สติปญญาอัตโนมัติที่หมนุตัวเปนเกลียวทั้ง
วันทั้งคืนไมไดหลับไดนอนอะไรๆ นั้น เหมือนเราจับเคร่ืองมือทํางานปุงปงๆ พองานเสร็จ
แลวมันก็ปลอยกันเอง 

อันนี้สติปญญาที่เปนอัตโนมัติหมุนตัวเปนเกลียว พอกิเลสขาดสะบั้นลงไป 
เรียกวางานฆากิเลส พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปก็เรียกวางานเสร็จแลว แลวงานที่หมุนตัวเปน
เกลียวนี้หยุดเองนะเปนอัตโนมัติ ไมตองบังคับ หายหมดเลยงาน ทีนี้สุขหรือไมสุขรูเอง ออ
นี่แหละทานวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ นาปรํ อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ การประพฤติ
พรหมจรรยไดอยูจบสิ้นลงไปแลว งานที่ควรจะทําคือการฆากิเลสไดทําเรียบรอยแลว งาน
อื่นที่จะทําใหยิ่งกวานี้ไมมี นั่นหมด อันนั้นแหละหยุดไดเลยที่นี่ เรียกวาหมดงาน ตั้งแตบัด
นั้นพระอรหันตไมเคยมทีี่จะไปหาฆากิเลสตัวนั้นตัวนี้อีก ตั้งแตบัดนั้นจนกระทั่งนิพพาน 
กิเลสไมมี เหตุไมมี ผลคือทุกขก็ไมมี หมดโดยสิ้นเชิง คุมคากับความเพียรของเราที่
ตะเกียกตะกายมาแทบเปนแทบตาย คุมคา พิจารณายอนหลังภูมิใจ นั่น 
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ทีนี้จะพิจารณาขางหนามันก็ไมมอีะไรจะพิจารณา อดีตผานมาแลวก็รูกันมา
หมดแลวปลอยกันหมดแลว อนาคตที่จะเปนไปขางหนา ปจจุบันนี้ก็บอกชัดเจนแลวขาด
สะบั้นไปหมดแลว ไมมีอดีต อนาคต ปจจุบันก็ไมมี เพราะเปนสมมุติทัง้มวล นั่น 
ธรรมชาตินั้นไมใชสมมตุิ นั่นการประกอบความพากเพียร 

เพราะฉะนั้นเราจึงไดเตือนพระอยูเสมอๆ ทําการงานอะไร เชนเราชวยชาตินี้ การ
หนักแนนในทางดานธรรมะเกี่ยวกับพระกับอะไรเหลานี้ เราไมเคยลดละนะ ตองเตือนตอง
สอนเนนหนักตลอดเวลา เพราะอันนี้เปนงานที่เลิศเลอสุดยอด งานเหลานั้นก็งานนอกๆ 
นานาไปไมคอยหนักแนนอะไรนัก งานทางดานจิตตภาวนาสําคัญ ถาผานไปไดแลวเปน
อยางน้ันเลยตลอดอนันตกาล นิพพานเที่ยงก็คืองานสําเร็จแลว นั่นแหละงานฆากิเลส
สําเร็จแลว กงจักรทีก่เิลสพาหมุนก็ไมมี ขาดสะบั้นไปหมด นี่เรียกวางานเสร็จสิ้นแลว เอา
ละ วาจะไมพูดอะไรมากนักมันกไ็ปแลวถึงสถานีไหนก็ไมรู เอาละหยุดๆ มีอะไรอกีละ 

ผูกํากับ ก็ พ.ร.บ.สงฆที่คณะลูกศษิยหลวงตาเสนอแกไข พรอมดวย ส.ส.๗๐ คน
ครับ แลวก็มีฝายศูนยพิทักษออกมาคัดคาน 

หลวงตา เอาละ เราขี้เกียจยุงกับมัน ศูนยพิทักษพิแท็ก พวกนี้พวกศูนยทําลายพวก
ศูนยกอกวน ศูนยทําลายคือพวกนี้เอง มันตั้งเพราะๆ วาศูนยพิทักษ พิทักษอะไร ศูนย
กอกวนศูนยทําลายศูนยมหาภัย วาอยางน้ีถูกตองดี เพราะมันออกมาแงไหนๆ ตองไดปด
กันตลอดๆ มันมีแตกาฝากมหาภัยทั้งน้ัน แลวจะรับไวไดอยางไร?แงใดมุมใดที่ขึ้นมา
พอจะนํามาพิจารณาใหเปนประโยชนแกสวนรวมหรือศาสนามันไมมี มีแตทําลายๆ จึง
เรียกวากาฝาก ไมมีประโยชนอะไรแตโทษเต็มตัว เขามากลุมรุมจะเผาศาสนา ทางผูรักษา
ศาสนามีอยูวายังไง ก็ปดออกๆ ตลอด ที่เราทําอยูเวลานี้ พระสงฆองคเจาทางภาคอีสาน
ฝายปฏิบัติทานไดอยูเมื่อไร ทานจะตาย เพราะปดอันนี้แหละ พวกกาฝากมหาภัยเรียกวา
ศูนยพิทักษพิแท็ก มันศนูยกอกวน ศูนยทําลาย ศูนยมหาภัยอยูศูนยนี้ ฟงใหชัดเจนทุกคน 
เอาธรรมเขามาจับซิ หาเรื่องใสกันหาอะไร นี้เอาธรรมเขามาจับ มีตั้งแตมหาภัยทั้งนั้น 
ออกมาแงไหนๆ ขัดกับธรรมขัดกับวินัยๆ ซึ่งเปนหลักแหงความสงบสุขของสวนรวมทั้งนั้น
ทีเดียว จึงตองไดเอากันอยางหนักๆ ก็มีเทานั้นละ นอกนั้นก็ไมมอีะไรนะ เทานั้นเราหยุด
ละไมเอา 

อูย เรารําคาญจริงๆ นะ ไอเร่ืองเปรตพวกผีทําลาย มีแตพวกเรียนมากๆ ทั้งนั้น 
มันเอากิเลสเขาไปใสหมด เอาฟนเอาไฟเขาไปใสในหลักวิชาเรียน เรียนธรรมก็เปน
เครื่องมือของกิเลสไปหมดเลย นาทุเรศนะ 
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ฟง ยอดผูมาปฏิบัติธรรม หรือมานอนเสื่อแตกหมอนแตกกไ็มรับรอง ผูชาย ๔ 
คน ผูหญิง ๒๘๓ คน ยอดรวมทั้งหมด ๒๘๗ คน หมอนแตกไปกีลู่ก เส่ือขาดไปกี่ผืน 
ทราบไมไดใหไปพิสูจนเอง เทานั้นแหละพอ  

โยม หลวงพอขา หนูลากลับกรุงเทพฯ คะ 
หือ ลากลับกรุงเทพฯ เหรอ เออๆ กลับไป สวัสดีนะ แลวพากันไปหาเที่ยวหา

เสาะหาทองมาไหลซึมเขาคลังหลวงนะ ใหไดคนนั้นเล็กคนนี้นอยคอยซึมเขาอยางน้ีละ ไหล
ซึมเขามาเรื่อย คลังหลวงของเราจะไดเพิ่มขึ้นๆ คือถาไมมีเวลานี้แลวจะไมไดเลย เราคิด
หมดแลวจึงไดเปดปากออกมาเรียนใหบรรดาพี่นองทัง้หลายทราบ ชะตาของชาตไิทยเรายัง
ดี อยูๆ ก็ไดทองคํามาเทานี้แลว เมื่อไดนี้แลวไมควรที่จะนอนใจ เพราะในคลังหลวงของ
เราทองคํายังขาดอยูมาก 

เราจึงถือโอกาสอันนี้ เมื่อไดสวนใหญที่เราตองการไดสมมักสมหมายแลว ควรจะได
ส่ิงที่ปลีกยอยคือทองคําซึมซาบเสริมเขาไปๆ ในเวลานี้ ซึ่งเปนเวลาสมควรมาก ถาเลยจาก
นี้แลวจะไมได เอา พยายามไป จะเปนแบบฝนพรําก็ไดฝนตกกไ็ด เราพอใจทั้งน้ัน จะเปน
แบบฝนพรําเบาๆ ปรอยเบาๆก็ได ฝนพรําก็ไดฝนตกก็ได ลูกเห็บลงทั้งลูกก็ได มันกล็งใน
ทะเลหลวงของเราคือคลังหลวงนั่นแหละ ใหพร 

งานศพทานอาจารยเจี๊ยะ ยังไมกําหนดเผาแนเหรอ (เขาคาดคะเนวา เอาวันที่ ๑๘ 
ธันวาคม แตยังไมลงตัวรอยเปอรเซ็นตนะครับ) ถาหากวาแนนอนแลวก็เอาเรื่องของเราใส
ปุบเลย ทานกําหนดอยางน้ันนะ เขาใจเหรอ ศพอาจารยเจี๊ยะ ใครๆ ก็กําลังจะลงจุด วันที่ 
๑๘ ธันวาคม เพราะเปนตอนที่เราลงไปกรุงเทพฯ พอดี เราก็กําหนดใหอยางน้ัน ธันวาเรา
ก็ลงไปกรุงเทพฯ พอส้ินปเราก็กลับ กะวาประมาณวันที่ ๑๘ วางั้น หากวาเบ้ืองสูงทานจะมี
อะไรก็เปนเรื่องของเรากําหนดวันนั้น ทานจะทรงอนุโลมเอง ไมมีปญหาอะไรละ เพราะ
ทานก็เปนลูกศิษยเรา สวนรวมสวนมากลงในวันนั้น 
 

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/

