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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

สมมุติไมมี อดีต อนาคต ปจจุบัน จึงไมมี 
 

กอนจังหัน 

เมื่อเชานี้พระมาลาไปเที่ยว ไปเที่ยวของพระกรรมฐานคือเที่ยวในปาในเขา ในที่
สงบงบเงียบ ไมใชเที่ยวไปตามตลาดตเลหากระดูกหมูกระดกูวัวนะ พระพุทธเจาไลเขาปา 
รุกฺขมูลเสนาสนํ บรรพชาอุปสมบทแลวใหเธอทัง้หลายไปอยูในปาในเขา ตามถ้ําเงื้อมผา 
ปาชาปารกชัฏ ที่แจงลอมฟาง อันเปนที่สะดวกในการบําเพ็ญสมณธรรม คําวาสมณธรรม 
แปลวา ธรรมเพื่อความสงบงบเงียบภายในจิตใจ ใหพากันอยูและบําเพ็ญในสถานที่เชนนั้น
ตลอดชีวิตเถิด นี่คือพระโอวาทที่พระพุทธเจาประทานใหพระตั้งแตเร่ิมแรกมาจนกระทั่ง
ปจจุบันนี้ พระโอวาทขอนี้ไมจืดจาง ตองติดแนบกับอุปชฌาย อุปชฌายจะบวชกุลบุตรคน
ใดรายใดก็ตาม พระโอวาทขอนี้ตองติดแนบไมมเีวนเลย นอกจากพระหนาดาน อุปชฌาย
หนาดานเทานั้นจะไมสอนธรรมเชนนี้ ถาเปนอุปชฌายตามแบบฉบับของพระพุทธเจาแลว 
แมตนจะไมชอบอยูในปาในเขา พระโอวาทขอน้ีตองตดิกับอุปชฌายสอนกุลบุตรใหไปอยู
ในปาในเขา รุกขมูลรมไม 

จากน้ันก็ ปสุกูลจีวรํ  คือเที่ยวเสาะแสวงหาผาบังสุกุลที่ตกเรี่ยอยูตามสถานที่ตางๆ 
เชน ในปาชา เปนตน เอามาเย็บปะติดปะตอกัน นั่นฟงซิ อันนี้เปนพระโอวาทของ
พระพุทธเจา เมื่อเชานี้พระทานก็มาลาไปเที่ยว เราก็ถามจะไปที่ไหน ทานก็บอกดวยความ
มีเหตุผลและถูกตองตามหลักธรรม เราก็อนุญาตใหไป นั่นละพระเที่ยวกรรมฐาน คือเที่ยว
หาอรรถหาธรรม ไมไดเที่ยวหาไอหลังลายนะ เดี๋ยวนี้ไอหลังลายกําลังเหยียบหัวพระ พระ
เปนบากับไอหลังลาย สวนโลกไมตองพูดแหละ พระน่ีนะมันไมนาที่จะมายุงกับไอหลังลาย 
ตามพระโอวาทที่ทรงสอนไวแลวเรื่องการเงินการทอง พระพุทธเจาตัดขาดเลยเทียวไมให
พระมายุงเกีย่ว เพราะนี้เปนเครื่องกีดขวางตอการดําเนินสมณธรรมเพื่อมรรคผลนิพพาน 
จึงตองตัดออก 

เบ้ืองตนตัดออกขาดสะบั้นเลย คือไมใหเกี่ยวของกับเงินกบัทอง ยกมาเปนปาฏิ
โมกขสวดทกุวัน ๑๕ ค่ํา วันปาฏิโมกขสําหรับพระสวด ชาตรูปรชต ํ อุคฺคณฺเหยฺย วา 
อุคฺคณฺหาเปยฺย วา อุปนิกฺขิตฺตํ วา สาทิเยยฺย นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ ภิกษุรูปใดยินดีเงิน
และทอง เกบ็ไวเพื่อตน เก็บเองก็ดี ใหคนอื่นเก็บก็ดี หรือยินดีในเงินและทองที่เขาเก็บไว
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เพื่อตนก็ด ี ปรับอาบัติ นั่น ใหขาดสะบั้นไปเลย ทานไมใหเกี่ยวกับการเงินการทอง มีแต
ธรรมเทานั้นๆ 

ครั้นตอมาเมณฑกเศรษฐีไปขอความผอนผันจากพระพุทธเจา เพราะมองเห็นพระ
เจาพระสงฆที่มาจากสกุลตางๆ นับตั้งแตพระราชามหากษัตริย มาบวชแลวก็ไดรับความ
ลําบากลําบนเหมือนกันกับคนทั่วๆ ไปที่เคยสมบุกสมบันมาแลว แตกษตัริย เศรษฐี 
กุฎมพี ไมเคยสมบุกสมบัน เมื่อเขามาในวงพุทธศาสนาซึ่งเปนวงฝกทรมาน ดัดสันดาน
นิสัยหยาบคายของกิเลสซึ่งมีอยูภายในใจนั้นแลว ก็ตองไดรับความลําบากลําบนบาง 
พระองคจงึทรงผอนผันตามเมณฑกเศรษฐีไปขอรอง วาทานเหลานี้มาจากสกุลตางๆ จาก
สกุลละเอียดออนกม็ี ทานไมเคยสมบุกสมบัน เวลามาโดนเขาอยางน้ีจะลําบากมาก จึงขอ
ความผอนผันเรื่องปจจัย คือเร่ือง ชาตรูป คอืเงินนี่ ขอใหคนอื่นรับไวสําหรับเวลาทาน
จําเปนก็จะไดนํามาใชจายในกัปปยภัณฑที่เปนสิ่งที่ควรแกสมณบริโภค 

ใหยินดีในกัปปยภัณฑ แตถายินดีในเงินทองที่เขาเก็บไวเพื่อตน ปรับอาบัติ ฟงซินะ
พระโอวาทนี่ เอามาหลอกโลกเมื่อไร ใหยินดีในกัปปยภัณฑเทานั้น แลวเวลานี้เปนยังไง ไอ
หลังลายเหยียบหัวแหลกเหลวไปหมดเลยไมมีเหลือ เหยียบหัวพระพุทธเจาคือพระวินัยขอ
นี้เอง วินัยก็ดี ธรรมกด็ี เปนศาสดาของพวกเราทั้งหลายแทนพระพุทธเจาเวลาพระองค
ปรินิพพานไปแลว นี้มันก็เหยียบหัวพระพุทธเจาไป ดวยการเหยียบหลักธรรมหลักวินัยที่
ประทานไวแลว และเปนองคแทนศาสดาไปอยางหนาดานๆ เห็นไหม นี่ละพระโอวาท
พระพุทธเจาขอนี้เด็ดขาดมากนะ เพราะเปนเครื่องกังวลวุนวาย กีดขวางทางเดินแหงมรรค
ผลนิพพาน 

การบําเพ็ญสมณธรรมถาเปนหวงเปนใยกับสิ่งเหลานี้แลวไปไมรอดสําหรับพระเรา 
ผูที่จะไปไดรอดตองเปนผูไมยุงกับสิ่งเหลานี้ ไมยุงจริงๆ ไมมส่ิีงเหลานี้ติดเนื้อติดตัว เปนก็
เปน ตายก็ตาย ไปเทานั้น อาศัยปจจัย ๔ ไปวนัหนึ่งๆ  ถาเอาสิ่งเหลานี้มาเปนสิ่งสําคัญ
แลว ส่ิงเหลานี้จะเหยียบหัวแหลกไปหมด มรรคผลนพิพานมองไมเห็นเลย พระองคจึงตัด
ขาดในขวากในหนามเหลานี้ นี้คือขวากคือหนามกั้นกางมรรคผลนิพพานของผูที่จะกาวเดิน
ใหถึงมรรคผลนิพพาน ใหกาวไมออกๆ และไมกาว จึงทรงบัญญัติไวอยางนี ้

เมื่อเชานี้พระทานก็มาลาที่จะไปเที่ยวรุกขมูลในปาในเขา ถามไปทีไ่หน ไปที่นั่นๆ 
เออ ไป เราเห็นดวยตามหลักพุทธศาสนา นั่นละพระทานไปเที่ยว เที่ยวในปาในเขา เที่ยว
หาอรรถหาธรรม แสวงหามรรคผลนิพพาน ไมไดไปเที่ยวหาไอหลังลาย ไมไดไปเทีย่วหา
กระดูกหมกูระดูกวัวอยูตามทองตลาด เดี๋ยวนี้มันเปนอยางน้ัน พระเรามันกลายเปนหนอน 
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เขาไปเที่ยวในรานในตลาดกระดูกหมกูระดูกวัวที่เต็มไปดวยสวมดวยถานไปหมด มันไมได
ยินดีในมรรคผลนิพพานยิ่งกวาสวมกวาถาน พระพุทธเจาปดออกเทาไรมันก็คลานเขาไปๆ 
บืนเขาไปดวยความหนาดานๆ จําใหดีนะทานทั้งหลาย 

ธรรมนี้เปนธรรมสอนโลก ร้ือขนสัตวโลกใหหลุดพนจากทุกขมาเปนเวลานาน 
ประจําองคศาสดาที่สอนโลก ใครอยากมีความเบาบางในกองทุกข ความทรมาน ความ
กังวลวุนวายทั้งหลาย ใหตัดภาระๆ ที่ไมจําเปนๆ ออก การอยูการกินการใชการสอยให
รูจักประมาณ ประหยัดมัธยัสถ อยาฟุงเฟอเหอเหิมลืมเนื้อลืมตัว นี้คือส่ิงที่จะมาทําลายตัว
ของเราเองใหไดรับความทุกขไมมขีาดวรรคขาดตอนอะไรเลย คือส่ิงเหลานี้ ใหนําธรรม
พระพุทธเจาไปกลั่นกรองความประพฤติหนาที่การงานของตน ถาไมมีธรรมเขาไปแทรกๆ 
แลวเลอะเทอะไปหมดๆ เศรษฐีก็เลอะเทอะ ประชาชนคนธรรมดาเลอะเทอะ คนทุกขคน
จนก็บืนไปกบัเขา มีแตพวกเลอะเทอะทั้งน้ัน 

เพราะกิเลสจะไมมีคําวาทําหัวใจใดใหพอ ไดมาเทาไรๆ เหมือนไฟไดเชื้อ เชื้อเปน
ยังไง เอา ไสเขาไปเชื้อไฟ ไฟจะดบัดวยการไสเชื้อเขาไปไมเคยมี (เสียงโทรศัพทมอืถือ
รบกวน) เอาละใหพร เปนอยางน้ีละตัดแลว กําลังพูดยังไมจบ กึ๊กๆ ขึน้แลว ใหจับไปตี
หนาผากมันเอง ตีคนอืน่ไมรู เจาของเปนผูทํา เจาของเปนผูผดิ ตีหนาผากเจาของ เขาใจ 
เอาละใหพร 

 
หลังจังหัน 

 รวมยอดผูมาปฏิบัติธรรม ๒๕๗ คน มันมีที่เดินจงกรมอะไรเหรอในครัวนั่น ดูวาไม
มีที่เดินจงกรมอะไรเลย (เขาผลัดกันครับ) ขางในฟงวาแนนหมดนะ เราไมไดเขาไปขางใน 
ถามดูวาแนนหมด ก็เขากันไดแลวกับวามีจํานวนเปนรอยๆ จะไมแนนยังไง พระทานทํา
ความเพียรอยูในปาในครั้งพุทธกาล สถานที่บางแหงก็มีจํานวนมากเหมือนกัน พระตั้ง 
๓๐-๔๐ อยูในปา แตสวนมากทานจะออกไปเปนปลีกเปนยอย อยูแหงละ ๓๐-๔๐ องคก็
มีในตํารา พอพูดนีแ้ลวก็ทําใหระลึกถึงตําราขอที่วาพระอยูจํานวนมากๆ พวกรุกขเทพ
ทั้งหลายที่อยูในปา เทวดาที่อาศัยไมในปาอยูนี้เห็นพระไปเขามีความเคารพ รีบลงจาก
ตนไม อยูตามที่ไหนไดเขาก็อยูไป เขาเคารพพระ ทีนี้พระเวลาไปก็สนใจแตอรรถแตธรรม
อยางอื่นเสีย ไมไดเจริญเมตตาธรรม แทนที่เขาจะมีความผาสุกเย็นใจ กลับไมม ี

เราสรุปความเลย บางรายก็มีการกลั่นแกลงพระ ใหจามใหไอใหเจ็บไขไดปวย บาง
ทีก็มกีะโหลกหัวผีอยูตามทางจงกรม เขามาแสดง พระก็เลยไมสบาย นอกจากพวกเทพไม
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สบายเพราะไมไดรับความเมตตาจากพระ พระไมเจริญเมตตาแลวสะทอนกลับมาทําให
พระเจ็บไขไดปวยไปเหมือนกัน พระเห็นวาไมนาอยูจึงออกจากปานัน้ไปหาพระพุทธเจา 
พอไป ภาษาของเราก็เรียกวาถูกพระพุทธเจาดุเอา อาว มายังไง สถานที่นั่นเปนสถานที่
เหมาะสมอยูแลว แลวมาหาอะไร ก็เลยกราบทูลวาไมสะดวกไมสบาย ภาวนามีเจ็บไขได
ปวย ออดๆ แอดๆ วางั้น 

ก็ออดๆ แอดๆ ละซี เพราะพวกเธอทั้งหลายใจดําน้ําขุน นั่นเอาแลวนะ ไปอยูที
แรกเทวดาเขาอนุโมทนาสาธุการ เขาสละที่ดวยความเคารพ แมอยูบนตนไมเขาก็ลงมาอยู
ตามดินตามหญา เพราะเขาเคารพพระ แตพระใจดําน้ําขุนไมมีเมตตาธรรม เขาหาความ
สะดวกสบายไมได เขาก็ดลบันดาลพระบางละซิ ใหพระรูเน้ือรูตัว อยางที่วาเขามาดล
บันดาล เชน กะโหลกหัวผีบางอะไรบาง ใหพระรูเน้ือรูตัว พระองคไลกลับคืนไปอีก เอา ที
นี้ใหเจริญเมตตากับการบําเพ็ญธรรมชําระกิเลส ใหเปนควบคูกันไป ไลมาอยูที่นั่น ให
เจริญเมตตาธรรม ทีนี้พวกเทพทัง้หลายมีความผาสุกเย็นใจ นั่นเห็นไหมละ พระเจริญ
เมตตาภาวนา พระก็ไดผลทางดานธรรมะ นี่พูดถงึเร่ืองเมตตาธรรมเปนของสําคัญมาก ใจ
ดําน้ําขุนไมมีเมตตาไมด ีเมตตาเปนของสําคัญ 

พวกเราชาวพุทธทั่วประเทศไทย ควรจะหันหนาเขาสูอรรถสูธรรมบางพอประมาณ 
ดีกวาที่จะใหกิเลสเอาไปถลุงเสียทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอน ซึ่งเปนมาตลอดอยางน้ี ควรจะ
มีเวลาวางภายในจิตใจ วางเพื่ออรรถเพื่อธรรม บําเพ็ญธรรมในจิตใจ ทําใจใหสงบ เพราะ
ใจนี้เปนตัวยุง เนื่องจากกิเลสอยูภายในทําใหยุงตลอดเวลา ใจนี้จะหาความสงบไมได นี่ละ
บอแหงความทุกขทั้งหลายอยูที่ใจ และบอแหงบรมสุขที่เลิศเลอสุดยอดกอ็ยูที่ใจไมอยูที่
ไหน ตนไม ภูเขา ดินฟาอากาศ มหาสมุทรทะเลหลวงที่ไหน ไมเปนสถานที่อยูแหงสุขแล
ทุกขและความวุนวายตางๆ ไมมี มอียูในหัวใจมนุษย แสดงออกเปนกิริยาทาทางออกทั่ว
โลกดินแดน 

เพราะฉะนั้นจึงทําจิตใจนี้ใหสงบ เมื่อทําจิตใจใหสงบ ก็เหมือนเถาวัลยเราจับกอมัน
แลวดึงเขามา ที่มันเลื้อยไปทีไ่หนก็จะหดตัวเขามาๆ อันนี้จิตใจเมื่อจับลงไปในจุดจิตต
ภาวนาที่เรียกวามหาเหตุอยูที่ใจ มหาเหตุ เหตุใหญเหตุหลวงทั้งกิเลสและธรรม แตธรรม
ยังขึ้นไมได ก็มีแตกิเลสแสดงตัวตลอดเวลาของสัตวโลก โลกจึงวุนวายตลอดเวลา ถาพูดถึง
สมบัติทั้งหลายเต็มโลกธาตุไมมีอะไรบกพรอง มันบกพรองที่หัวใจของสัตวทีก่ิเลสบีบ
บังคับใหหิวโหยกระวนกระวาย อยากนั้นอยากนี้อยากไมหยดุไมถอย ไมมีวันอิ่มพอ ไดมา



 ๕

เทาไรก็เปนเครื่องเสริมไฟ เหมือนไสเชื้อไฟเขาไปหาไฟ ไฟคือกิเลสมันก็เผา ไสเขาไป
เทาไรเผาหมดๆ ไมพอเผา กิเลสนี้ไมพอไดเทาไรดิ้นตลอดเวลาทั้งเขาทั้งเรา 

อยามองกันแบบโลกๆ อยางที่เปนกันนี้มันเปนกงจักรทั้งโลก ใหเอาธรรมเขาไป
แทรกบางจะไดเห็นเรื่องราวความวุนวายของตัวเองๆ แตละคนทั่วโลกดินแดน ถาหากวามี
ธรรมเขาไปแทรกบางแลวโลกนี้จะสงบ เพราะมนุษยเองเปนผูทําโลกใหยุงเหยิงวุนวาย ถา
มนุษยมีธรรมแลวปรับตัวโลกจะสงบ อยูกับมนุษยแตละรายๆ ไป รวมแลวก็โลกสงบเย็น 
วัตถุส่ิงของเงินทองไมมอีดอยากแหละ แตความหิวโหยของใจมันไมพอ ไดเทาไรก็ไมพอ 
ตายแลวเขาก็ไปเผา อันนั้นก็ทิ้งเกล่ือนอยูงั้น ไดหวงก็เอา ไดหวงก็เอา อยางน้ันละกิเลส 
ไมไดไปกไ็ดหวงไดหวงกเ็อา ตายแลวถาไมมีกรรมหนักมากกวานั้นก็มาเปนเปรตเปนผี
เปนสัตวตางๆ เฝาสมบัติของตัวเองอยู ในตํารามี ถาหากวากรรมหนักกวานั้นก็ลงเลยบึ่ง
เลย จมลงในนรกเลย สมบัติเงินทองไมไดไปชวย แมแตนิดหนึ่งไมไดไปชวย มีเทาไรกท็ิ้ง
ไวอยางน้ันแหละ แตเวลามีชีวิตอยูหากปนปายกันยุงกันไปหมดเลย ตายแลวไมเห็นมีอะไร 
ไมเผาก็ทิ้งเหมือนศพของสัตวทั้งหลายทิ้งอยู ศพมนุษยก็เหมือนกัน 

นี่เปนมนุษย เขาเผาเขาเก็บศพกันอะไรๆ แลวยิ่งถือเปนเกียรติดวยเวลาตาย ยังไม
เห็นโทษนะ เวลาตายไมเห็นโทษยังถอืเปนเกียรติ แลวเวลาเผาศพนี้เปนโอกาสอันดีทีจ่ะไป
ระบายความสุข-ทุกขตอกันในสถานที่เผาศพ เชนเมรุวัดตางๆ ในกรุงเทพฯเปนตน ไป
ระบายตั้งแตความทุกข เพราะเปนโอกาสที่มาเจอกันในเวลานั้น มีแตเร่ืองโลกเร่ืองสงสาร 
เร่ืองกองทุกขทั้งนั้นมาคุยกัน พระเทศนาวาการสวดอะไรไมสนใจ ไดคุยกันก็เอา เปน
ชัดเจนเห็นตอหนาตอตา เห็นมาตลอด เรานี้จําเจมาก ไมวาบานนอกในเมือง ในกรุง นอก
กรุง เรียกวาจําเจ เปนพระนักสังคมก็ถกูเรา ทั้งฝายพระก็เหมือนกัน ทางปริยัติเขาหมด
เลย ทางปฏิบัติก็เขา จะวาหมดก็ถูกตอง จดุใหญก็อยูทีท่านอาจารยมั่น เขาหมดวง
กรรมฐาน เที่ยวทั่วถึงไปหมดเลย เที่ยวซอกแซกซิกแซ็กสํานักไหนๆ ไปหมดแหละ ก็มา
ยุติที่สํานักหลวงปูมั่น มายุติตรงนั้น ไดหลักเกณฑที่ตรงนั้น หายหวงเรื่องภาคปฏิบัติ 
 เพราะฉะนั้นการพูดจาเราจึงนํามาพูดไดตามที่เรารูเราเห็น เราสัมผัสสัมพันธมา 
ไมใชมาดนมาเดาเกาหมดัหลอกพีน่องทั้งหลายนะ พูดตามความสัตยความจริง ทีนี้ธรรม
ในใจนี้เวลามันไดรูมันกอ็ีกแบบเดียวกัน พูดใหมันชัดมันจวนจะตายแลวนะ นอกจากไม
พูดเฉยๆ เก็บไวในลิ้นชัก ไมสมควรจะเอาออกไปใช ใชไมเกิดประโยชนใชทําไม เก็บไว
ดีกวา ก็เก็บไว ถาออกไปใชจะเปนประโยชนก็นําออกใช ธรรมะที่เทศนสอนโลกเทศนเทาที่
นําออกไปใชไดเปนประโยชนแกโลกเทานั้น นอกจากไมเปนประโยชนแกโลกก็เก็บไว 
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เหมือนไมมีๆ  ไมหนักไมหนวงภายในจิตใจ ถาควรจะออกมากนอยกอ็อกๆ ควรจะออก
เต็มเหนี่ยวก็พุงทันทีเลย  
 เราพูดจริงๆ มันไมอัดไมอั้นในหัวใจอันนี้ วางั้นเลย ฟงซิทานทั้งหลายคุยโมใหทาน
ทั้งหลายเหรอ ตีบตันอั้นตูไปเทศนทีบ่านหนองแวง นี่เรายังไมลืม กองทกุขของเราในเพศ
ของพระมีนัน้เราก็ไมลืมเหมือนกัน ไปเทศนไดพรรษาเดียว แลวถูกเปนหัวหนาไปเทศน 
พวกนั้นก็พรรษาเดียวเหมือนกันแตออนอาวุโสภันเตกวาเรา ทานใหเปนหัวหนาไปเทศน 
ครั้นเทศนจบลงแลวพวกญาติโยมเขาก็หล่ังไหลมาจากบานตางๆ โห ทานเทศนจบแลว
เหรอ เรายังไมลืมนะ ทานเทศนจบแลวหรือ จบแลวก็จะยากอะไรใหทานฉันเพลเสียกอน
ถึงเทศน เทศนเมื่อไรก็ได ก็มันไมไดเทศน มันยังจะตามฆาคนนี้อยูนั่นนะ มันตายแลวหรือ
ไงก็ไมรู เราเลยโมโหไมถอย  
 วันนั้นพอฉันเพลฉันไมไดเลย คับหัวอก พูดใหมนัชัดเจนนะ เวลามันคับ มันตีบมัน
ตันมันหาทางออกไมได จะเอาอะไรเทศนใหเขาฟงๆ ฉันขนมนางเล็ดครึ่งแผนก็ไมหมด 
ฉันเพลไดเทานั้นเอง คือมันคับหัวอกมันฉันไมได พอฉันเสร็จแลวถึงเวลาที่จะเทศน ก็
เดือนพฤศจกิานี่แหละกําลังตอนปลายเดือน ตอนปลายเดือนพฤศจกิาเขาจะขนขาวเขายุง
เขาฉางเขา เขาก็ทําบุญลานขาวเขา นั่นละก็เลยขึ้นเทศน โห ทั้งๆ ที่หนาหนาวนะ เหงื่อนี้
แตกออกหมด จีวรทั้งผืนเปยกหมดเลย มันยางตายมันไมใชเหงื่อ นี่เราก็ไมลืม ที่ทุกขแสน
สาหัสในชีวิตของพระคือการเทศนคราวนี้ละ ทุกขมากที่สุดนะ เวลามันตีบตันอั้นตูภายใน
จิตใจ พูดใหฟงเวลามันตีบตัน ถึงขนาดฉันขนมนางเล็ดครึ่งแผนไมหมด อกจะแตก 
 จากน้ันมาก็ออกปฏิบัติเร่ือยๆๆ ไป การเทศนาวาการจากนั้นไปแลวมนัก็เทศนได
ละเพราะมันเรียน นั่นไมไดเรียน จะไดเรียนอะไร บวชเขาพรรษาแรก พอบวชเสร็จแลว
เรียนสวดมนต เขาบอกวาเจ็ดตํานาน สิบสองตํานานสวดมนต สวดมนตบานนั้นบานนี้ 
สวดมนตไหวพระอะไร เรียนจบ จากน้ันก็เรียนปาฏิโมกขจบ ไดสวดปาฏิโมกขในกลาง
พรรษา มันจะไดไปเรียนบทอรรถบทธรรมที่จะนํามาเทศนาวาการไดยังไง มันไมไดอะไรนี่ 
แลวออกพรรษาถูกเขาจับไปเทศนละซี มันก็ไมมอีะไรจะเทศน มันอกจะแตก 
 นี่เวลามันทุกขทกุขขนาดนั้น ไมลืมนะ ฝงใจ ยงัเปนขอตลกแฝงไปดวย เวลานั่งรถ
ผานไปบานหนองแวง แตกอนบานหนองแวงไมมีบาน เปนทุงนาทั้งหมด เปนปาเปนดง 
ตอจากนั้นมาเขาก็มาตั้งเปนบาน แลวบริเวณบานนี้คือลานขาวเขาอยูที่นั่น เขาไมมีคน มี
แตลานขาวเขาบานไมมี เราไปนอนที่นั่นเทศนที่นั่นแหละ ทีนี้เวลาผานไปคราวหลังมันเปน
บานหมดแลว ผานไปมองเห็นไก สูอยามานะ พวกหมูพวกหมา  เด็กเล็กเด็กนอย คนเฒา
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คนแกอยามานะ เดี๋ยวนี้มันกําลังตาแดงมันโมโห โมโหตั้งแตคราวไปเทศนยังไมหาย สูอยา
มาผานหนากูนะ มันหากมีตลกของมัน กูฆาพินาศหมดนั่นแหละ นั่นละไมลืม 
 ทีนี้จากน้ันมาออกปฏิบัติๆ  ฟงใหชัดนะ มันเปนในหัวใจ ถอดออกมาจากหัวใจพูด
ใหฟง ออกมาปฏิบัติเบ้ืองตนมันไมไดอะไรก็ไดปริยัติ เวลาจําเปนจริงๆ ถูกเทศนเปนบาง
กาล เอา เทศนใหเขาฟงเทศนไปไดเพราะเราเรียนมาแลวเรื่อยไป จากนั้นเขาภาคปฏิบัติ 
ธรรมปฏิบัติเกิดขึ้นๆ ละที่นี่ เวลาจําเปนเทศนภาคปฏิบัติ ภาคปริยัติก็แฝงกันไปๆ 
หลังจากนั้นแลวภาคปริยัติไมมี มีแตภาคปฏิบัติ ความรูความเห็น ความเฉลียวฉลาดเกิด
อยูภาคปฏิบัติ แกกิเลสของตัวเองๆ ไมแกใครทั้งนั้นละในภาคที่ออกปฏบิัติ ๙ ป ความรู
ความฉลาดเกิดขึ้นภายในจิตใจจากการภาวนานี้ แตกแขนงออกไปๆ ขนเขามาสอนเจาของ 
แกเจาของตลอดไปเลย 
 จนกระทั่งฟาดกิเลสขาดสะบั้นลงหมด โลกน้ีวางหมดเลย จิตที่มันตีบตนัอั้นตู ฉัน
ขนมนางเล็ดไมหมด โลงหมดไมมีอะไรเหลือ นั่นละที่นี่ธรรมเต็มหัวใจแลว โลงไปหมด 
โลกน้ีเปนโลกวางเปลาหมด สฺุญโต โลก ํอเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต ดกูอนโมฆราช
เธอจงเปนผูมีสติทุกเมือ่ พิจารณาโลกใหเห็นเปนของสูญเปลา ถอนอัตตานทุิฏฐิความเห็น
วาเราวาเขา วาสัตววาบุคคลออกเสีย จะพึงขามพนพญามัจจุราชเสียได พญามัจจุราชจะ
มองไมเห็นผูพิจารณาโลกเปนของวางเปลาอยูอยางน้ี นี่โลกวางเปลา 
 ที่พระพุทธเจาสอนพระโมฆราชผางเขามาอยูในนี้หมด เอาพดูจริงๆ มนัวางหมด 
เมื่อกิเลสขาดสะบั้นลงไป กิเลสเทานั้นขวางใจ กิเลสเทานั้นบีบบังคับใจ กิเลสเทานั้นทําให
ฉันขนมนางเล็ดครึ่งแผนไมหมด เขาใจไหม กิเลสทั้งหมดๆ พออันนี้เปดออกหมดแลวโลง
หมดเลยโลกธาตุนี่ เทวบุตรเทวดา มนุษยมนา เทศนไดทั้งนั้นเห็นไหมละ เทวดากราบ
ธรรม ทาวมหาพรหมลงมากราบธรรมทั้งน้ันๆ ธรรมเหนือส่ิงเหลานี้ ไดทัง้น้ันถาจะเทศน
ละไดหมด ไมมีคําวาตีบตันอั้นตู 
 ฟงซิ เวลากิเลสขาดสะบั้นลงจากใจหมดแลวไมมีอะไรกดีขวาง มีกิเลสเทานั้นกีด
ขวางหัวใจ พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากหัวใจแลววางไปหมดเลยในโลกธาตุ จิตใจที่ส้ินจาก
กิเลสคือสมมุติโดยประการทั้งปวง มีกิเลสเปนจอมสมมตุินะ ขาดลงไปหมดจากใจแลวจิต
วางหมดตลอดเลย ไมมอีะไรที่จะมาแฝงนิดหนึ่งไมมีในใจเพราะเปนสมมุติ ถาแฝงนิดหนึ่ง
ก็เปนสมมุต ิคือกิเลสเปนจอมทัพของสมมุติ ขาดลงไปหมดแลวจะเอาสมมุติที่ไหนมาขวาง
ใจ ไมมี มีแตความวางเปลา  
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 การเทศนาวาการพูดใหชัดเจนเลย ไมมีชาติชั้นวรรณะ ไมมีสูงมตี่ํา ธรรมเหนือหมด 
เลิศเลอสุดยอดแลว จะไปวาใครนี้เปนคนชั้นนั้นชั้นนี้ ยศถาบรรดาศักดิ์นี้อยามาพูด 
เหยียบไปเลย ฟงใหชัดเสียนะ ตามแตเหตุผลที่ควรจะเทศนหนักเบามากนอยมันจะกาวไป
เลยทีเดียว มันไมไดสนใจกับสิ่งเหลานี้ ยศถาบรรดาศักดิ์สูงต่ํา ฐานะชั้นไหนไมมี 
ธรรมชาตินั้นเลิศเลอไปหมด เหยียบไปหมด เหมือนอยางแผนดิน เอา จะเปนภูเขาก็ไม
พนฝาเทาเราไปได ฝาเทาขึ้นเหยียบมันเลย เขาใจไหม มันสูงขนาดไหน มันไมไดสูงยิง่กวา
ฝาเทา นี่ฝาเทาเทียบกับธรรมของพระพุทธเจาที่เหนือทุกส่ิงทุกอยางแลว ผานไปไดหมด
เลย  
 การเทศนาวาการ เอา จะเทศนขั้นใดภูมิใด มองดูพับนี้กําหนดดูรูแลว ควรจะเทศน
หนักเบามากนอยเพียงไรจะออกพอดีๆ  ควรที่จะสูงจะต่ําออกพอด ี เฉพาะอยางยิ่งถาเทศน
สอนพระนี้ผางเลย ถาเปนรถเหมือนวาไมไดติดเครื่อง เหยียบคันเรงทันทีไปเลย ถาเปน
ประชาชนตองตดิเครื่อง ติดเครื่องแลวดับๆ มันไมอยากออก ไมอยากเทศน ขี้เกียจเขาใจ
ไหม ติดเครื่องแลวดับๆ อยูนั่นละ มันอืดอาดๆ มันไมอยากออก ถาเปนเทศนสอนพระ
ภาคปฏิบัตินี้พุงๆ ๆ เลย นั่นละไมตองติดเครื่อง เหยียบคันเรงเลย 
 นี่ธรรมในใจ ฟงซิทานทัง้หลาย หลวงตาจะตายแลวนะ คําพูดเหลานี้มาโกหกทาน
ทั้งหลายหรือ เราปฏิบัติเราไมไดโกหกตัวเอง ธรรมเหลานี้รูมาไมไดรูดวยการโกหก รูดวย
ความสัตยความจริงๆ ฟดเขาไป ขาดสะบั้นลงไป อะไรเปนของจอมปลอมออก เหลือแต
ความจริงลวนๆ ความจริงเต็มสวนของหัวใจแลวโลงไปหมด สฺุญโต โลก ํ โลกน้ีวาง
ตลอดเวลาในหัวใจ อะไรจะหนาแนนขนาดไหนก็ตามไมมีความหมาย หัวใจวางไปหมด
เลย ครอบไปหมด นี้เรียกวาหัวใจของผูบริสุทธิ์ ฟงใหชัด กบัตีบตันอั้นตู ขนมนางเล็ดครึ่ง
แผนก็ไมหมดนั้นเปนยังไง เขากันไมไดเลย เปนอยางน้ันละ 
 นี่พูดใหฟงทัง้เวลาตีบตันอั้นตู ทั้งเวลามันโลงมันเปดหมดก็พดู เราจึงสงสารบรรดา
พี่นองทัง้หลาย หันหนาเขาแตกองเพลิง กองฟนกองไฟ เขาสวมเขาถาน โกยตั้งแตกอง
ทุกขมาอวดกัน ใครก็มีแตกองทกุขเต็มตัว ขายที่ไหน จําหนายที่ไหนมันจะขาย
ออกจําหนายไดยังไง ใครก็มีเต็มทกุคนกองทุกข โลกน้ีจึงมีตั้งแตกองทุกข มันพดูเฉยๆ 
มันบาลมบาแลงกันเฉยๆ ดีอยางน้ันดีอยางน้ี ชั้นนั้นชั้นนี้ ตายแลวตายกองกันเหมือนกัน
หมด เอาไปเผาที่ปาชา เผาที่เมรุ เต็มไปหมดมีแตพวกทีท่ะนงตัวเกงๆ ทัง้น้ันละ เวลาตาย
มันไมเห็นทะนง ทั้งเขาทัง้เราเหมือนกันหมด 
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 อยาลืมตัวเวลายังไมตาย อยาลืมคําสอนของพระพุทธเจา อยาลืมพระพุทธเจา 
อยาเห็นพระพุทธเจาเปนกองมูตรกองคูถ เห็นกิเลสตัณหาเปนทองคําทั้งแทง จะจมทั้งนั้น 
ใหพากันจําเอานะ ใหพากันรูเนื้อรูตัว ชาวพุทธเราแทๆ ไมรูเนื้อรูตัวใครจะรู มันไมไดฟง
เสียงอรรถเสียงธรรม แมแตพระหัวโลนๆ มันก็ยังเปนบา เปนสวมเปนถาน เปนหนอนไป
หมดแลวเวลานี้ มันฟงเมือ่ไร กิเลสอยูในหัวใจพระ บวชกับอปุชฌายอาจารย แตกิเลสมัน
อยูในใจใครไปบวชมันได นั่นละมันเหยียบหัวพระ ประชาชนทั่วโลกดินแดนมีแตกิเลส
เหยียบ ธรรมทานไมเหยียบ  
 ใหพากันตั้งใจประพฤตปิฏิบัติ นี้เราพูดอยางภาษาโลกวาอาจหาญชาญชัย แตเราไม
มี คําวาอาจวาหาญเราก็ไมมี คําวากลาไมมี คําวากลัวก็ไมมี มีแตธรรมลวนๆ ออกเลยๆ 
ใหไปปฏิบัติ ธรรมพระพุทธเจาสดๆ รอนๆ อยางน้ี ถาใครเอาไปปฏิบัติมากนอยตาม
ครอบครัวและตามตัวของเรานี้ เราจะมีความสงบรมเย็นพอซุกหัวนอนไดนะ ถาไมมีธรรม
เลย ใครจะเอาสมบัติกองเทาภูเขาอยาหวังจะมาดับทุกขได ไมมีทาง ถาเปนธรรมดับได
หมด คนจนก็ดับไดคนมดีับไดทั้งนั้น ทุกขอยูที่หัวใจ ธรรมฟาดเขาไปที่หัวใจ ดับลงไปนั้น
สบายหมด อยูที่ไหนสบายๆ  
 พดูใหมันชัดเจนอยางน้ีละ เราพูดชัดเจน แตกอนเรื่องความตายเรากลัว กลัวมาก 
ระลึกถึงความตายนี่ โห ใจเหี่ยวหอไปหมด ตองรีบระลึกถึงเร่ืองอื่นมากลบมันเพื่อไปได
สะดวกสบาย ครั้นเวลาภาวนาเขา เจริญความตายมากเขาเทาไรๆ จิตมันยิ่งหาวหาญๆ เขา 
สุดทายจนกระทั่งทุกวันนี้ ความเปนอยูกับความตายไปมีน้ําหนักเทากัน ไมมีอะไรยิ่งหยอน
กวากัน ที่วาความเปนอยูมีน้ําหนักมากกวาก็คือวาเพื่อทําประโยชนใหโลกเทานั้น สิ่ง
เหลานี้จึงวาใหรอไวกอนความตาย เหมือนอยางนั้น ทําประโยชนใหโลก จึงวามีน้ําหนัก
กวาความตายไป ถาตายไปแลวก็ไมไดทําประโยชนใหโลก มีชีวิตอยูไดทําประโยชนให
โลก น้ําหนักของความเปนอยูจึงมีตางกันอยูบางอยางน้ี  
 เราแยกนะ ไมใชจิตมันเปนของมันเอง ไมเปน ดวยเหตุผลตางหากนะ ถาธรรมดา
แลวความเปนกบัความตายมีน้ําหนักเทากัน ไมมีอะไรตางกัน ตายก็สลายลงไป ดิน น้ํา ลม 
ไฟ ตามธาตุเดิมของเขา ธรรมชาติที่บริสุทธิ์เอาอะไรมาเพิ่มเอาอะไรมาเติม เอาอะไรมา
ออกไมได พอดีแลว นั่นแหละอยูก็เปนธรรมชาตินั้น ไปก็เปนธรรมชาตินี้ ไมมีเคลื่อนไหว
เปนอื่นไปเลย อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไมมีในธรรมชาตินั้น ถาพูดแยกออกมาเปนสมมุติก็
เรียกวาเปนธรรมธาตุลวนๆ นั่นละจิต เมื่อเปนเชนนี้แลวสมมุติไมมี อดตี อนาคต ปจจุบัน 
จึงไมมี เพราะเปนสมมุตดิวยกัน เปนธรรมชาติพอตัวอยูกับธรรมชาตินั้นหมด 
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 นี่การบําเพ็ญความดีทั้งหลาย ใหพากันอุตสาหพยายามนะ เรายิ่งจวนตายเทาไร
แทนที่จะมาหวงธาตุขันธของเรา เราไมมี เราบอกเราไมมี ไปเมื่อไรเราไปไดทั้งน้ัน การตาย
ของเรางายมากเราพูดตรงๆ เลย พูดอยางตรงไปตรงมา เราไมมีอะไรกับเรื่องตาย  
บําบัดรักษา มันไปไมรอดแลวเหรอๆ ทิ้งปวะไปเลย แนะก็เทานั้น หวงมันอะไรประสาดิน 
น้ํา ลม ไฟ อยูนี้ก็มีดิน น้ํา ลม ไฟ เหมือนกัน ธรรมชาตินั้นพอตัวอยูแลว อะไรสลายอะไร
ไมสลายธรรมชาตินั้นก็พอตัวอยู ถาไดบําเพ็ญใหถึงความพอตวัแลวหมดความหวงใย 
อดีต อนาคต ปจจุบันไมมี เหลือแตความพอ พออยางเลิศเลอนะ ไมใชพอธรรมดา เหลือ
เทานี้ที่อยูในใจ 
 นี่การปฏิบัติศีลธรรม ความดีงามทั้งหลายทําคนใหดีอยางน้ี แตการวิ่งตามกิเลสทั่ว
โลกดินแดนมีแตฟนแตไฟเผาไหมกนั เดี๋ยวสงครามที่นั่นสงครามที่นี่ มีอยูทกุแหงทุกหน 
ทุกหยอมหญาไมมากกน็อย คนมีอยูที่ไหนกองไฟอยูที่นั่นละ เผากันทั่วดินแดน เพราะ
กิเลสอยูที่หัวใจคน ถาตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เฉล่ียหัวใจ 
ความรูสึกของเขา ความรูสึกของเรา เรารักเราฉันใดเขาก็รักเขาฉันนั้น เมื่อเอาส่ิงเหลานี้มา
เฉล่ียกันแลวก็แบงสันปนสวนตอกันไดสม่ําเสมอ มีความเห็นอกเห็นใจกัน เสียสละตอกัน
ไดโลกเราก็มีความสุข เขาใจไหมละ เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้พอสมควร เหนื่อย ใหพร 
 (ทางเดินของจิตของหนูตอนนี้ เวลาจิตมันสงบ บางครั้งมันจะไปสงบอยูที่กาย แลว
กายนั้นจะเปนโครงกระดูก ก็จะรูสึกวามันมีความสุขสงบทามกลางโครงกระดูก และในบาง
ชวงมันก็จะไปสงบอยูที่ความวาง แลวบางครั้งมันก็สงบอยูที่พทุโธ ไมทราบวาทางเดินของ
จิตที่เดินอยูขณะนี้ถกูตองหรือเปลาเจาคะ) ถูก นี่ละองคอริยสัจทางเดินเพื่อความพนทุกข 
เดินอยูในนี้ถูกตองแลว เรงเขาใหมากนะ มันจะเปลี่ยนของมันไปเรื่อยความรูความเห็นสิ่ง
ตางๆ มันจะเปลี่ยนไปเรื่อย ความรูนี้เปลี่ยนไปเรื่อย เขาใจเหรอ ใหเดินอยางน้ีแหละ  

จิตนี่ของเลนเมื่อไรบทเวลามันไดรู นอกจากไมพูดเทานั้นเอง เหมือนไมมี รูขนาด
ไหนๆ เหมือนไมมีเพราะไมใชวิสัยทีจ่ะมาพูดใหคนฟง ไมเกิดประโยชน เก็บไวดีกวา ก็
เก็บไวเสีย อันใดที่ควรจะออกมากนอยจะออกๆ ๆ ถาควรจะออกเต็มเหนี่ยวก็พุงเลย ดัง
พระพุทธเจาที่ทานทรงมีกฎกตกิาเอาไววา เดียรถียนิครนถศาสนาอื่นๆ ที่จะเขามาบวชใน
พุทธศาสนานี้ตองอยู ตติถิยปริวาส ๔ เดือน คืออยูอบรมกับทางแดนพุทธศาสนา สมควร
ที่จะบวชไดแลวจึงคอยบวชให ถายังไมรูขนบธรรมเนียมวิธีปฏิบัติ ยังไมบวชให ตองอยู
อบรมไปถึง ๔ เดือนเสียกอน ถา ๔ เดือนยังไมดกี็ยังไมใหอีก ถาดีแลวอยูในกฎ ๔ เดือน
ให 
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ทีนี้เดียรถียนิครนถคนหนึ่งเขามา มาฟงธรรมพระพุทธเจาเกดิความเคารพเลื่อมใส
อยางเต็มที่เลยและขอบวช พระองคก็วา เออ นีก่ฎกตกิาก็ไดวางไววา พวกศาสนาอื่นๆ ที่
จะเขามาบวชในศาสนาพุทธเรานี้ ตองไดอยูอบรมถึง ๔ เดอืนถึงจะบวชให โอย อยาวาแต 
๔ เดือนเลย ๔ ปขาพระองคก็จะอยูอบรม เห็นไหมละ พอวาอยางน้ันปบ เอา ถาอยางน้ัน
บวชเดียวนี้เลย เลยบวชใหเดี๋ยวนั้นเลย นี่ควรทุมๆ ลงเลยเขาใจเหรอ ถาควร ๔ เดือนก็ ๔ 
เดือน ถาควรปดเลยไมเอาก็มี ควรจะเอา เอา บวชเดี๋ยวนี้ก็ได ความกลาหาญชาญชัยของ
เขาเต็มเหนี่ยว อยาวาแต ๔ เดือนเลย ๔ ป ขาพระองคก็จะอยู เอา ถาอยางน้ันบวชเดี๋ยวนี้
นั่นเห็นไหมละ ไปละ 
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