
 ๑

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ปฏิบัติเต็มภูมิตอพอแมครูจารยมั่น 
 (วันนี้ครบรอบทานอาจารยมั่นนิพพานตอนตีสองเจาคะ) ทานเสียดูเหมือนวันที่ 
๑๐ ละมัง ตีสอง ๒๓ นาที (ทานจะออกจากบานภูไปสกลฯ เจาคะ) เหมือนสดๆ 
รอนๆ นะ พอแมครูจารยจากไปนี้สดๆ รอนๆ อยูตลอดมาสําหรับหัวใจเรา เพราะธาตุ
ขันธเปนสิ่งที่แปรสภาพลงตามธาตุเดิมของเขา แตจิตนี้เปนจิตตนิพพานละซี จิตทาน
เปนจิตตนิพพาน นิพพานเที่ยง ทานสิ้นลมเวลาตีสอง ๒๓ นาที วันที่ ๑๐ ตกกลางคืน
ทานก็นิพพาน ทานเรงในคืนนั้นแหละ แหม เรงเอามาก 

เราเองจะวาอดไมไดก็เหมือนอดไมได มันตามเคียดแคนใหครูบาอาจารย
ทั้งหลายที่ไปดูแลทาน เราเปนผูอยูในมุงกับทาน ถูกสับถูกยําดวยเหตุดวยผลของทานที่
เปนธรรมลวนๆ  เอาถึงขนาดที่วาไมยอมนอน ใหจับทานนั่งหันหนาไปสกลฯ แลวครู
บาอาจารยทั้งหลายเต็มอยูขางนอก พอออกจากมุงปบก็วิ่งหาครูบาอาจารยทั้งหลาย 
องคนั้นวาอยางน้ัน องคนี้วาอยางน้ี เห็นเปนพระผูใหญ เราเคารพอาวุโสกเ็ทากับ
เคารพธรรม แตธรรมประเภทที่เราเขาไปปรึกษาหารือมันไมไดความเปนธรรมออกมา
ละซีที่มันโมโหนะ เพราะเราจะตายอยูแลวไมมีเวลาเลย ออกจากมุงปบวิ่งหาครูบา
อาจารย คือไดเร่ืองราวอะไรจากทานก็วิ่งหาครูบาอาจารย ทานบอกใหนั่งหันหนาไป
สกลฯ ไมนอน ทานวางั้น ถึงขนาดนั้นละ เขมขนทีสุ่ดเลย 

เมื่อทานเปนอยางน้ันแลวเราจะไมเขมขนในหัวใจเราไดยังไง วิ่งไปหาครูบา
อาจารยทั้งหลาย อาจารยองคนั้นวาอยางน้ัน องคนี้วาอยางน้ี เราโมโหนะ เดี๋ยวนี้ยังปน
ขึ้นมาโมโหไดสบาย มันเปนยังไงครูบาอาจารยเหลานี้นะ ยังเหลือคําเดียว คือเราจับได
เร่ืองของเราที่จะระลึกยอนหลังไปหาเรื่องของทาน คือทานเรงใหไปในคืนวันนั้นๆ 
แมแตนั่งก็ใหหันหนาไปสกลนคร ทุกอยางตัง้ปญหาทั้งตรงทั้งออม ถาหากวาทานแย็บ
ออกมาสักคาํหนึ่ง นี่ผมรั้งเอาไวนะเทานั้น คืนวันนั้นจะแตกเลยทีเดียว เราเองจะเปนผู
ออก เอาทานไปในคืนวันนั้นเลย แตทานไมแย็บคํานี้ซิ มีแตวาเอาผมไปเดี๋ยวนี้ๆ 
ตลอด หากทานมีแย็บออกมาวา นี่ผมรั้งเอาไวนะ วัดนั้นจะแตกกระจายเลยในคืนวัน
นั้น จะไมฟงเสียงครูเสียงอาจารยเลย เราเองนี้จะดื้อ เขาใจไหมละ 

ที่วาน่ีมันมาจับไดตัวเจาของเอง โรคหัวใจ ถึงขั้นมันจะไปจริงๆ มันรูชัดๆ นี่นะ 
มีธรรมชาติหนึ่งที่เหนือกวาที่อยูในฐานะที่จะปฏิบัติไดในเวลานั้น คือการรั้งเอาไว มัน
อยูในฐานะพอรั้งไดเราก็ร้ัง หากมันเลยเถิดแมพระพุทธเจากย็ังตายจะวาไง แตนี้มันอยู
ในขอบเขตทีจ่ะพอรั้งไดกร้ั็งไว มันก็ผานมาไดจนกระทั่งทกุวันนี้ ก็เรารั้งเราเอง จึงได
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ยอนเอาเรื่องของเจาของไปพิจารณาเรื่องหลวงปูมั่น ถาปลอยไปแลวนะนี่ แตนี้เมื่อมัน
พอร้ังไดก็ร้ัง ร้ังก็ร้ังไดจริงๆ หลายหนอยู ๓ หนนะ โรคหัวใจเรา ความรั้งมันอยูเหนือ
ความจะพรากไปของขันธ มันยังเหนืออยู บังคับไดอยู 

จึงไดพิจารณายอนหลังหลวงปูมั่นถาทานพูดวา นี่ผมรั้งเอาไวนะ โอย คืนวันนั้น
จะวัดแตกเลย วัดบานภู อําเภอพรรณา เอาทานมาจากหนองผือกม็าพักที่บานภู มาพัก
ก็พักหลายวัน จนกระทั่งคืนทานเรงทานใหนั่งภาวนาหันหนาไปสกลฯ ทุกแบบที่ทานทํา
ใสลูกศิษยลูกหา เรามันเปนผูนอย ผูใหญกวาเรายังมี ครูบาอาจารยทั้งหลาย แตผู
ใกลชิดติดพนักับทานตลอดเวลาคือเรานี่ซิ ทานเหลานั้นอยูหางๆ เวลามีเหตุการณ
สําคัญๆ เขาไปกราบเรียนทาน เอาความจริงไปกราบเรียนทาน องคนี้วาอยางน้ี องคนัน้
วาอยางน้ัน มันก็โมโหละซิเรา นี่เราพูดเรื่องโมโห บอกจริงๆ มันเปนจริงๆ ดีไมดีมนัยัง
ไดตําหนิครูบาอาจารยไดอีก ความโงความฉลาดนะ มันเปนในจิตนี ่

พอตื่นเชารถเขาก็ไปถึง มันดลบันดาลไมมีใครโทรไปนะ  รถหายาก ทางก็เปน
ทางหินลูกรัง เปนหลุมเปนบอ แคบๆ รถไมไดเขาวัดนะ จอดอยูถนนใหญ คนเดินเขา
มา เวลาเอาทานออกไปก็หามใสแครออกไป ทานก็ลงใจเพราะทานเตรียมพรอมแลว 
เปนแตเพียงวา พระมีจํานวนมากรถจะพอกันไหมละ เทานั้นละทานพูด เขาบอกวาไม
พอจะขนทั้งวัน เขาวางั้น ทานก็ลงใจไป เขาฉีดยานอนหลับใหแลวก็ไป หกทุมจึงฟน ยา
นอนหลับนะ จะเปนเพราะอะไรเราก็ทราบไมได เวลาฉีดยาแลวเอาทานขึ้นใสแคร ถึง
หกทุมทานฟน ฤทธิ์ของยาจะยาวสั้นขนาดไหนเราก็ไมทราบได ทราบไดแตวาหกทุม
ทานฟนตื่นนอน 

พอตื่นนอนมาแลวทานไมพูดอะไรเลย เอาทานไปก็เอาไปกุฏิหลังน้ันแหละ หลัง
ที่โยมทางสกลฯ เขา ก็บริษัทแมนุมนั้นแหละเขาปลูกกุฏิไวถวายทาน พอออกพรรษา
แลวเขาก็มานิมนตทานที่วัดโนนนิเวศนนี่แหละ ทานมาจําพรรษาที่นั่นสองพรรษา ก็
เพราะทานเจาคุณอุปชฌายเรานั่นแหละ ไปอาราธนาทานมาจากเชียงใหมมาจําพรรษา
นั้นสองพรรษา จึงออกเดินทางไป 

พอหกทุมทานตื่นนอน ฤทธิ์ของยาตั้งแต ๗ โมงกวา เร่ิม ๘ โมงออก จนหกทุม 
ไมทราบฤทธิ์ของยาจะหนักเบามากนอยเพียงไร เราทราบไดแตวาทานฟนจากหลับ พอ
ตื่นนอนขึ้นมานี้ทานไมพูดอะไรเลย ก็เราจออยูตลอด พอลืมตาขึ้นมาทานมองนั้นมองนี้ 
คือกุฏิวัดสุทธาวาสเปนหลังที่ทานเคยพักอยูแลว ออกจากนั้นทานก็ไปทางบานโคก นา
มนอะไรตออะไร เวลาจวนตัวทานก็ออกจากหนองผือมาบานภู ออกจากบานภูก็ไปกุฏิ
หลังเกา วัดสุทธาวาส เพราะฉะนั้นเวลาทานตื่นนอนทานถึงดู ดูรอบเลย เราจอทานอยู
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ตลอดเวลานี่ หายสงสัย คือจะเอาทานมาสกลฯ รอนั้นรอนี้ นี่ละที่เรากับครูบาอาจารย
ทะเลาะกันอยูภายในที่ทานเรง 

คืนวันนั้นแหละทานเรงมาก เรานี้ถูกสับถูกยําแหลกเลยเทียว ไปหาครูบา
อาจารยองคนั้นวาอยางน้ัน องคนี้วาอยางน้ี มันโมโหนะเรา ผูรับเหตุการณสดๆ รอนๆ 
ออกมานี้มาพูดตามเหตกุารณที่ไดรับจากทาน ทานวายังไงๆ แลวพูดแทนที่จะเปนไป
ตามเหตุการณกลับไปอยางน้ันอยางน้ี นี่มันโมโหนะ คิดโมโหใหครูบาอาจารย
เหมือนกัน เราก็ไดมายอนหลังความคิดอันนี้ผดิถูกประการใดกับครูบาอาจารยทานแก
อาวุโสกวาเรา แตเราอยูในเหตุการณนําไปพูด องคนั้นพูดอยางน้ัน องคนี้พูดอยางน้ี ไม
ตรงกับความจริงที่เรารับมา มันก็โมโหใชไหม มันเปนยังไงครูบาอาจารยเหลานี้นะ 
นูนนะมันคิด 

จะวาโงหรือฉลาดเราก็เต็มหัวใจเราแลว รับจากทานออกไปไปหาครูบาอาจารย 
องคนั้นวาอยางน้ัน องคนี้วาอยางน้ี นี่ละพอไปถงึปบหกทุมทานตื่นจากหลับทานก็มอง
นั้นมองนี้ มองดูทิศทางทุกอยางเลย ก็จอมปราชญ พระอรหันตจะนิพพานจะมีอะไร
บกพรองมไีดเหรอ ไมม ีลงถึงขั้นอรหันตแลวไมมี บอกงั้นเลย เราจะโงแสนโงเราก็ยัน
แทนไดเลยวาไมมี ทานดูนั้นคือวา อยางหนึ่งมาตามจดุที่หมายโดยสมบูรณเรียบรอย
แลว จากน้ันมาทานพลิกพับมาสงบ ทีนี้ทานก็เร่ิมทําอาการนะ มีอาการละที่นี่ เร่ิมๆ จน
หกทุมกวาลวงไปแลวคอยเปนคอยไปลักษณะ ด ู

เราน้ีภูมิใจที่ไดปฏิบัติตอครูบาอาจารยจอมปราชญ คือพอแมครูจารยมั่น เรา
ปฏิบัติเต็มภูมิเราเลย ติดอยูตลอด ทานก็ไมเคยบอกวาใหไปเปลี่ยนตัวบางอะไรบาง 
เพราะอาการของทานเปนคนไข ความเปนไขบังคบัทาน เราเปนผูปฏิบัติตามอาการของ
ไขทาน ไมพอแยกหนีไปไหนเราจะหนีไปไดยังไง ก็พันกันอยูอยางน้ันแหละ กลางคืน
ทานไมนอนเราก็ไมนอน ในมุงมีทานกบัเราเทานั้น องคเหลานั้นไมมี ครูบาอาจารย
ทั้งหลายก็ไมไดเขาไป ทานไปดูชั่วระยะทานก็ออกไป สําหรับเรานี้ติดแนบตลอด พระ
เณรทั้งหลายรอบอยูขางนอกมุง เราไดทําสุดหัวใจในการอุปถัมภอปุฏฐากพอแมครู
จารยมั่นเรานี้สุดหัวใจเราโดยไมมีใครบอก มันหากเปนนิสัยสันดานเจาของเอง ดวย
เจตนาที่รักและเทิดทูนสุดหัวใจพาใหทําไดทุกอยางเลย 

เวลาถายหนักถายเบาเราเปนคนจัดการเอง ไมใหใครไปเห็นอวัยวะทาน เรารัก
เราสงวนเทิดทูนขนาดนั้น เราทําหนาที่คนเดียว เวลาถายเบาก็มีกระปองปสสาวะ เรา
จัดเอง ถายหนักก็เราจัดการเอง เอามือรองเลย แตกอนไมมถีุงพลาสติก เราก็เอามือ
เรารองเลยใหทานถายแลวใสกระโถน เสร็จเรียบรอยแลวก็เอาน้ํามา น้ําก็ใหพอดไีมให
รอนไมใหเย็นเกินไป เราทดลองทุกอยางแลวกล็างเช็ด เรียบรอยแลวก็ปดอวัยวะ 
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สงออกไป เราทําทั้งนั้น ไมยอมใหใครไปทํา เพราะกลัวจิตมีกิเลสมันอาจคิดแย็บไป
ในทางใดทางหนึ่งที่เปนอกุศลกไ็ด เราแมจะมีกิเลสอยูก็ตามแตมันบริสุทธิ์ดวยความรัก
ความเทิดทูนทาน อันนี้เหนือส่ิงทั้งหลายที่จะมาคิดเปนอกุศลตอทานไมมี เราทํา
สุดกําลังของเรา เรียกวาเราภูมิใจในการอุปถัมภอุปฏฐากพอแมครูจารยมั่นตอนวาระ
สุดทายนี้แหละที่ไดทําเตม็ที ่

ทานก็ไมเคยบอกวา ทานมหาก็มาคลุกเคลากับผมทั้งวันทั้งคืน ถาวันไหนหนัก
ทานมหาก็หนัก ใหองคอื่นมาแทนบาง ทานมหาไปพกัเสียบางไมเคยมี ทานก็ไมเคยสั่ง 
เราก็ไมเคยสนใจจะเอาใครมาเปลี่ยนมาแปลง ถึงจะใหมีเปลี่ยนเราก็ไมยอมไปใชไหม
ละ เหตุการณมันบังคับอยูนั้น พอลืมตาปบทานมหาไปไหน แนะเอาละนะ พอลืมตา 
บางทีทานเคลิ้มหลับไป ทานลืมตาขึ้นไมเห็นเรา ทานมหาไปไหน เราก็ออกไปอยูขางๆ 
นั้น ส่ังพระไวหมดแลว คอยฟงอยูตลอด เดนิจงกรมก็เดนิฟง จึงวาเราไดปฏิบัติ
อุปถมัภอุปฏฐากทานสุดหัวใจเรา เต็มความสามารถ โงฉลาดทุมลงหมดเลย 

เวลาทานจะไปนี้ โอย ละเอียดมากนะ พอถึงอาการที่ทานจะไปเราก็หัวจอลงไป 
ครูบาอาจารยผูใหญทานอยูวงใน เราเปนอันดับสองอยูวงนอก เอาหัวสอดเขาไปขางบา
ทาน หัวสอดเขาไป อยูอยางน้ันตลอดเลย จึงเรียกวาเต็มภูมิที่เราไดอุปถัมภอุปฏฐาก
ทานดวยความรักความเทิดทูนสุดหัวใจ ไมมีอะไรบกพรองในหัวใจ การปฏิบัติก็แบบ
เดียวกันเลย สละตายเขาวาเลย 

ทีนี้เวลาทานจะไปเราก็ดูนะ ไปอยางลวดลายของจอมปราชญ ดูลมหายใจคอย
เปลี่ยนแปลงไปๆ ทานก็สงบของทานอยูงั้น เปลี่ยนแปลงละเอียดลงๆ จนกระทั่งวาระ
สุดทาย ละเอียดลงไปจนหมดเลย ไมรูวาทานหมดทานสิ้นขณะไหน ทานเจาคุณ
อุปชฌายทานดู เห็นผิดสังเกตไปนานพอสมควร นิ่งตลอดไปเลย นี่ไมใชทานสิ้นแลว
เหรอ พอวางั้นก็ดูนาฬิกา ตี ๒ ได ๒๓ นาที ดูเดาเอาเฉยๆ ทานสิ้นกอนนั้นก็ไมรู คือ
ไมรูขณะที่ทานสิ้นเลย ก็มาเอาตอนหายสงสัยนี้ ไมใชทานสิ้นแลวเหรอ ดูนาฬิกา ตี
สอง.๒๓ นาที ถือเวลานั้นละวาทานมรณภาพ ความจริงไมทราบนะ ทานละเอียดลง
ไปๆ แลวเงียบไปเลย 

เราไดปฏิบัติจอมปราชญคือพอแมครูจารยมั่นนี้ เรียกวาสุดหัวใจเราทุกอยาง
เลยเชียว ความโงความฉลาดมีเทาไรทุมลงหมดเลย ทานก็แปลกนะทานก็ไมเคยได
ตําหนิเราตรงไหนๆ นะ จนกระทั่งทานไมใชคําพูดอะไรแลวกเ็ปนเรื่อยๆ ไปอยางน้ัน ท
ทานไมเคยพูดใหเราเปลี่ยนเนื้อเปล่ียนตัวไปใหผูอื่นมาแทนบาง เพราะติดพันกับทาน
ตลอดเวลา ถาวากลางวันหนักกลางวันเราก็ไมหนี สวนมากมักจะหนกัตอนกลางคืน
เพราะทานเปนวัณโรค หนาว ไอ เอาสําลีมาวางไวขางๆ ในมุง เราเปนคนเอาสําลีกวาด
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ออกจากคอทาน เรียกวาสุดหัวใจที่ไดปฏิบัติตอครูบาอาจารยมา คราวนี้ไมมีทีต่องตลิะ 
เต็มภูมิความโงความฉลาดของเรา 

พูดถงึเร่ืองทานผูส้ินกิเลสนิพพานหาที่ตองติไมไดเลย จนกระทั่งเวลาสิ้นก็ไมรู
เลย ลมหายใจแผวเบาลงๆ แลวเงียบไปเลย นี่เราก็ไดปฏิบัติเต็มภูมิของเราตอพอแม
ครูจารยมั่นจนถึงขณะสุดทายสิ้นลม ตอนนั้นเปนตอนที่เรากําลังเพียบทางจิตใจดวยนะ 
ทานเพียบทางธาตุทางขนัธ เราเพียบทางดานจิตใจ มันจะหมุนเปนธรรมจักร
ตลอดเวลา เพราะตอนนั้นจิตเปนอัตโนมัติแลว เปนมาตั้งแตยังไมเขาพรรษานูน จิตมัน
หมุนติ้วๆ นะ ทานก็ทราบเราตั้งแตเวลาทานมีชีวิตยังพอเปนพอไปอยู ธรรมะเราเปน
ยังไงภายในใจขึ้นกราบเรียนทาน ทานแกใหๆ บางวันขึ้นถึงสองหนกม็ี ทานก็ทราบ
เร่ืองของเรา 

ตอนที่ทานมรณภาพเปนตอนที่เราหมุนตลอดเวลาเลย หมุนความเพียรระหวาง
กิเลสกับธรรมฟดกันอยูภายใน แลวก็แย็บออกไปหาพอแมครูบาอาจารย ทั้งทางนี้ก็ฟด
กันอยูทางนี้ ทางนั้นก็ครูบาอาจารย มันไมไดปลอยทั้งสอง นีล่ะเรื่องจิตเมื่อถงึขั้นมันไม
ถอยแลวไมถอยนะ อันนี้แย็บออกไปหาครูบาอาจารยที่ทําตอทานก็ไมใหบกพรอง 
กิริยาของเราที่เปนมันเปนของมันเอง จะวาบกพรองไมบกพรองมันก็หมุนของมัน
ตลอดเวลาเลย ตอนนั้นหมุนเลยเชียว เพราะฉะนั้นเวลาทานมรณภาพแลวถึงอยูกับใคร
ไมไดนะ ดีดผึงเลยหนีไปอยูคนเดียว 

ตอนนั้นไปอยูในภูพาน นานๆ มากราบศพทานทีหนึ่ง มากด็อมๆ มาเขากราบ
ศพทานที่อยูวัดสุทธาวาสซึ่งยังไมไดถวายเพลิง พอกราบเสร็จแลวปบออก ไมใหใคร
ติดตามเลย ติดตามไมได ถึงขั้นตดิตามไมไดไมไดนะ มันจะหมุนของมันตลอดเวลา
ไมใหมีเวลาวางเลย ถวายเพลิงทานเสร็จเรียบรอยแลวอันนี้มันยิ่งหมนุใหญ ออกจากวดั
ดอยธรรมเจดียก็ไปทางอาํเภอบานผือ-ทาบอ ศรีเชียงใหมตอนนั้นดูยังไมเปนอําเภอ มี
แตอําเภอทาบอ-บานผือ เราอยูลึกๆ พอเดอืนเมษาก็ยอนกลับไป จึงไปปลงกันทีว่ัด
ดอยธรรมเจดีย 

สามเดือนละมั้ง เดอืนกุมภาออกจากวัดดอย เดอืนเมษากําลังจะถึงพฤษภาก็ขึ้น
ไปวัดดอยธรรมเจดีย ก็ไปปลงกันทีน่ั่นพูดงายๆ วางั้นเถอะ ปลงกิเลส กิเลสกับธรรมที่
ฟดกันตลอดเวลานี้ขาดสะบั้นลงหลังเขาวัดดอยธรรมเจดียสูงๆ สุดๆ นูน เวลา ๕ ทุม 
วันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ นั่นเปนวันตัดสินกันอยางใหญหลวงบนหลังเขาวัดดอยธรรม
เจดีย ตั้งแตนั้นมาก็เลิกไปเลยระหวางกิเลสกับธรรม กิเลสเปนยังไงหายเงียบแลว นั่น
ละที่วาส้ินสิ้นอยางน้ันละ จะทํายังไงๆ ใหมีกิเลสไมมี ถายังมีอยูไมเรียกวาหมด ถาลง
ไดหมดแลวจะมีกิริยาอาการอะไรก็มแีตพลังของธรรมออก จะดุดาวากลาวเด็ดเดี่ยว
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เฉียบขาดขนาดไหนก็ตาม เปนพลังของธรรมพุงๆ.กิเลสไมม ี จึงเรียกวาส้ินกิเลส ถา
คนหาความโกรธ หรือความเคียดแคน ความไมพอใจ ยังมอียูในใจ แสดงวาจิตนี้ยังไม
ส้ิน เมื่อมันสิ้นแลวมันไมมี จะทํายังไงก็ไมมี มีแตธรรมทําหนาที่พุงๆๆ ใหชัดๆ อยาง
นั้นซิ นั่นละปลงตั้งแตวนันั้นมา วันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ 

ปลงตั้งแตวนันั้นมาแลวก็ไมเคยมีอะไรที่จะเกิดเรื่องแมเม็ดหนิเม็ดทรายวา เออ 
กิเลสกูนึกวามึงส้ินซากไปแลวตั้งแตวันนั้น มึงยังมาโผลใหกูเห็นอยูเหรอไมเคย แลว
พรอมกับเปนการตัดสินใจดวยโลกธาตุหว่ันไหวในคืนวันนั้นดวยอยางประจักษ แลว
อะไรจะมาคดัคานกันไดละ นั่นละการปฏิบัติธรรม ธรรมะพระพุทธเจาทาทายตลอด
มรรคผลนิพพานอยูกับผูปฏิบัติ ขอใหตั้งใจประพฤตปิฏิบัติ อยามาเรๆ รอนๆ มา
ทะเลาะกันอยูขางในไมไดนะ นี่ยังมีอยูนะขางในนั่น เดี๋ยวจะไดขับออกอยูนี่ มันมีอยู
เดี๋ยวนี้ ตัวแสบๆ อยูในนั้น วันนี้ยังรอไวกอนยังไมขับ ใหเตรียมตัวนะ จับไดแลว 

นี่พูดอยางเปนธรรมลวนๆ ไมมีคําวาสะทกสะทานกับสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุ
เปนสมมุติทัง้มวล ธรรมชาตินี้เปนวิมุตติลวนๆ ออกไดอยางเต็มภูมิของธรรม นี่พากัน
มาศึกษาอบรมแลวใหตั้งใจ ใหฟงเสียงครูเสียงอาจารย อยาฟงเสียงแตกเิลสตัณหาดวย
ทิฐิมานะตัวเองวาใหญวายิ่งกวาเพื่อนกวาฝูง มันเลวกวาเขาไมรูตัว ถึงคนอืน่จะไดมาขับ
ไล นี้จวนจะไดขับไลแลวนะอยูในนั้นนะ จับตัวไดแลวเวลานี้ ระวังใหดี นี่ไมเหมือนใคร 
วายังไงเปนยังงั้นเปนอื่นไปไมไดไมเรียกวาธรรม ลูบหนาปะจมูกสูงๆ ต่าํๆ ไมได ตรง
เปงๆ เลย 

เราฆากิเลสของเราก็อยางน้ันเหมือนกัน เอา ขาดสะบั้นไปเลย คอกิเลสไมขาด
คอเราตองขาด เอาลงถงึขั้นนั้นแลว เห็นแตคอกิเลสขาดถาลงจริงจังขนาดนั้นแลว ให
ตั้งใจปฏิบัต ิ อยามาทะเลาะเบาะแวงอวดดิบอวดดี ทั้งๆ ที่ส่ิงที่มาอวดมนัคือความเลว 
อยามาอวดธรรม สถานที่นี่เปนสถานที่บําเพ็ญธรรม ตองนอมใจเขาสูธรรม ธรรมวา
ยังไงใหปฏิบัติตัวตามธรรม อยาเอากิเลสขึ้นมาเปนใหญเหยียบหัวศาสดา ตอหนาตอ
ตาพระเจาพระสงฆเพื่อนฝูงในวัดในวานี้ใหกระทบกระเทือนเลย จําใหดีทุกคน 

ใครมาๆ อยาเอาตัวแสบๆ กิเลสเขามาไมไดนะ นี่ปฏิบัติโดยธรรมมาลวนๆ 
ปฏิบัติตอตัวเองก็เปนอยางน้ัน กับหมูกับเพื่อนกป็ฏิบัติอยางนั้นเรื่อยมา ที่จะเอากิเลส
เขามาแฝงในการปฏิบัติดดุาวากลาวหมูเพื่อนเราบอกตรงๆ เราไมมี จะเด็ดเผ็ดรอน
ขนาดไหนมีแตธรรมลวนๆ ออก กิเลสจะแทรกเขามาไมได จะแทรกอะไรมันมีกิเลสตัว
ไหนมาแทรก ก็มันไมมกี็บอกวาไมมี มีแตธรรมทั้งน้ันละออก 

เราก็เคยเลาใหฟงแลวไมใชเหรอ ทิดหรวดนี่นะ ทิดหรวดมันเปนลูกพระลูกวัด
นี้ มันสึกมันไปมีเมียอยูในบานนี้แหละ มันก็มาอยูในวัดนี้ มันเฝาศาลา ไอเราก็ทําอะไร
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หรือเขียนหนังสืออะไรไมรู กําหนดกันสี่โมง บายสี่โมงปดกวาดตายตัว องคไหนก็มี
นาฬิกาถึงเวลาไมตองบอกกัน ปดกวาดเฉพาะสถานที่อยูของตัวเองแลวกวาดออกมาสู
สวนรวมคือศาลา จากนั้นก็ขึ้นบนศาลาทําความสะอาดพรอมเพรียงกัน วันนั้นบาเรามัน
ขึ้นยังไงก็ไมรู เรามองดนูาฬิกา ก็ทําขอวัตรปฏิบัติพระเณรทันเราเมื่อไร ทั้งๆ ที่อยูกับ
หมูกับเพื่อนควรจะเปนผูใหญคอยเปนคอยไปใหหมูเพื่อนทํา ไมเปนนะ มักจะออก
หนาอยูตลอดเวลา 

การทําขอวัตรปฏิบัติคลองตัวตลอด พึ่งมาเดี๋ยวนี้ละมันไปไหนไมได แตกอน
คลองตัวจริงๆ พระเณรเรียกวาไมทันเรางายๆ ละ เราจี้เอาเร่ือยๆ เมื่อเปนเชนนั้นพระ
เณรจะไมกลัวไดยังไง มนัก็ตองกลัว กลัวดวยเหตุนี้เองกลัวธรรม ไมใชกลัวแบบเสือ
แบบสางอะไร กลัวแบบธรรม อยูๆ กด็ูนาฬิกา โอ ไดเวลามันเลยเวลาไปแลวนี่ ปุบปบ
ลง ไมกวาดซัดเลยตั้งแตกุฏิ กุฏิเราแตกอนเปนกระตอบเล็กๆ อยางทีเ่ห็นนั้นแหละ 
ปดกวาดออกมาๆ ออกมาที่ไหนในวัดหายเงียบไปหมดเลย ไมเห็นมีพระเณรสักองค 
เห็นแตเณรจรวดเณรเดียวมันเฝาศาลาอยูนี้ 

เรากวาดออกมานั้น พอมองเห็น เณร พระวัดนี้มันตายกันหมดแลวเหรอ ใคร
จะไปกุสลาใคร ก็มันตายกันหมดทั้งวัดนี่วาไง ถึงเวลาปดกวาดแลวไมรูกันเหรอ นี้จะยัง
ไมแลวนะ ถาหากวาเปนไปตามที่เราวาเราถูกตองนะ กลางคนืจะประชุมละน่ัน พระเณร
จะแตกกระจดักระจายละ ไมไดทําเลนทําอะไร แลวถามเณร เวลาเทาไรเณร พึ่งได ๓ 
โมง ๒๐ นาที ธรรมดา ๔ โมงปดกวาด บาเราขึ้น ๓ โมง ๒๐ กวาดออกมา ไหนวา
อีกนะ นาฬิกาไดเทาไร พึ่ง ๓ โมง ๒๐ หือ ถางั้นหยุดๆ ขึน้ทันทีเห็นไหมละ หยุดๆ 
เดี๋ยวมันจะมาเปนบากันทั้งวัด บอกใหพระหยุดเดี๋ยวมันจะบากันทั้งวัด เราจะไปแกบา
เรา กลับปุบเลย อยางน้ันเห็นไหมละ เราจะไปแกบาเรา ไปเลย 

เณรมันคงจะหัวเราะจะตาย คงจะเลาใหพระฟง มานี้คึกคักขึงขังเหมอืนจะกัด
จะฉีกอยูหนาศาลาน้ี พอวาพึ่งบาย ๓ โมง ๒๐ นาที เหอ ขึ้นทันทีเลย พอรูจักชัดเจน
แลวหยุดๆ เดี๋ยวพระเณรจะเปนบากันทั้งวัด เราจะไปแกบาเราเราก็กลับ เณรคงเลาให
พระฟง นี่ละพูดคอืเปนธรรมลวนๆ เร่ืองโลกกเิลสมาแฝงไมได จะเดด็จะเดี่ยวเฉียบ
ขาดขนาดไหนเปนธรรมทั้งหมดเลย ไมเคยนํากิเลสมาใชตอหมูตอเพื่อน ใหเปนธรรม
ลวนๆ เลย เอาละที่นี่  พอสมควร 
 

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/

