๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

จิตดวงนี้ขอใหฝกเถอะจะไดเห็นความอัศจรรย
กอนจังหัน
ในวัดนี้ประชาชนรูสึกสําสอนมากทีเดียว จนมองไมทัน ในครัวออกไปนี้ เขาใน
ครัวละมากที่สุด อันนี้มองไมทัน ทางพระไมคอยมีอะไรนัก ทางนั้นละเขาครัวออกครัว
มาเวลาไหนเจอตลอดๆ เอ นี่มันอะไรกัน เราไมไดเขียนประกาศติดตัวใหญๆ ไวที่
ทางเขา รับสมัครพวกสําเพ็ง บอกงัน้ เขาใจไหม ก็อยางนั้นซีก็มันมองไมทันอะไรไมทัน
ก็ตองติดประกาศไว เราเปนคนสังเกตเพราะเรารับผิดชอบ สอดนั้นสอดนี้ ดูไมทันนะ
พิลึกจริงๆ ขางในค่ําๆ มันยังดอมแดมๆ ออกมา เราเห็นอยูเรื่อยๆ อยากออกเมื่อไรก็
ออก อยากเขาเมื่อไรก็เขา เลอะเทอะคือไมมขี อบมีเขต เขาเคยปฏิบัติตัวเลอะเทอะมา
ทีนี้วัดเราเปนวัดมีขอปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัย มันขวางกันตลอดเวลานะ
สําหรับพระเราไมมีอะไร ไมคอ ยมีอะไรแตไหนแตไรมาพระ ทานเงียบของทานไปเรื่อย
อันนี้มันเปนที่ชุมนุมชน ตั้งแตศาลาเขาไปในครัว ออกไปนั้น หลั่งไหลตลอด ตอนค่าํ
เราดอมๆ ออกมายังมีอยู ตั้งแต ๔ โมงครึ่งไปแลวอยามาจุนจานนะตอไปนี้ ดูเมือ่ ไร
มันดูไมไดเราผูรับผิดชอบ ไหลเขาไหลออกตลอด ใหพร
หลังจังหัน
เราอยากพบอยากเห็นพี่นองชาวพุทธในเมืองไทยเราไดหันหนาเขาวัดเขาวา ฟง
อรรถฟงธรรมคําสอนของพระพุทธเจาที่เลิศเลอสุดยอด ในสามโลกธาตุนี้ไมมีอะไร
เสมอธรรม ธรรมนี้เลิศเลอสุดยอด เวลานี้พวกเรากําลังเห็นความไมเอาไหนนี่เลิศเลอ
สุดยอด พวกนี้พวกไมเอาไหน ถาเรื่องอรรถเรื่องธรรมไมเอาไหน ถือเปนเลิศเลอ
ทีเดียว ขอใหฝกเถอะ จิตดวงนี้ขอใหฝกเถอะจะไดเห็นความอัศจรรย โลกธาตุนี้ปลอย
หมดโดยสิ้นเชิง ไมตอ งบอก ปลอยเอง คือไมมอี ะไรเหมือน
คิดดูตั้งแตเราเริ่มภาวนาเทานั้น เบื้องตนการทําบุญใหทานรักษาศีลก็เปนเครื่อง
ดึงดูดจิตใจใหปลื้มปติอยูเ รื่อยๆ
พอจิตเขาภาวนาไดผลบางทีนี้รวมมาอยูในนั้นนะ
ความสุขความเอิบอิ่มทัง้ หลายจะมาอยู อะไรๆ มากๆ สมบัติเงินทองขาวของเลยไมมี
รสนะ มันเลยไหลเขามาธรรม ไหลเขามาธรรมนี้ ยิ่งจิตมีความสงบเย็นเขาไปเทาไรๆ
เลยไหลเขามานี้หมด ความสุขความอบอุนความเย็นใจความสบายใจมาอยูที่นี่หมดดวย
การภาวนา
เราอยากใหพี่นองทัง้ หลายไดทํา พระพุทธเจาไมวาพระองคใด ไมเคยโกหกโลก
แมแตคําเดียว สวากขาตธรรม สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม คือตรัสไวชอบแลวทุกอยาง
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ไมมีทางที่จะแกไขใหเปนอยางอื่นได เพราะดีสุดยอดเรียบรอยแลว ดีสุดยอดก็มาอยูที่
ใจ สุขสุดยอดบรมสุขก็มาอยูที่ใจ มหันตทุกขกม็ าอยูที่ใจ ใจเปนผูแบกโลกแบกสงสาร
รวมอยูที่ใจ พอใจพลิกแพลงเปลีย่ นแปลงตัวเอง ดัดแปลงตัวเองใหถูกทาง ทีนี้
ความสุขก็ไหลเขามาสูนั้น ถาไปผิดทางแลวก็เอาละ ฟนไฟสามแดนโลกธาตุไมอยูท ี่ไหน
มาอยูที่ใจแหงเดียว ใหพากันจําเอา
เคยพูดใหพี่นองทั้งหลายฟงแลว หลังวัดดอยธรรมเจดียเปนสองครั้งนะ เราเปน
สองครั้ง
ตอนถวายเพลิงศพพอแมครูจารยมั่นแลวเราขึ้นเขาไปภาวนาอยูทางดาน
ตะวันตก มันมีทางจงกรมยาวๆ เราไปวาเอาเองละเปนทางจงกรม คือทางสะดวกเราก็
ถือเปนทางจงกรม พอตีสี่ลงไปแลวไปเดินจงกรมอยูนั้น นี่ละที่ไปอัศจรรยใจตัวเอง ฟง
ซินะ ใครเคยคาดเคยคิด มันเปนขึน้ มาถึงขั้นอัศจรรยในตัวเอง มันก็ออกได ออกเปน
อุทานในใจเลย
ตีสี่ตีหาเดินจงกรมอยู มันสวางจาไปหมดเลย มันอัศจรรยอะไรพูดไมถูก ใจดวง
นี้ครอบโลกธาตุไปหมดดวยความวางเปลาครอบไปหมดเลย ทีนี้มันก็ทนไมไหวอุทาน
ออกมา โอโห จิตเราทําไมจึงอัศจรรยเอาถึงขนาดนี้เชียวนา อัศจรรยจิตตัวเอง มันสวาง
กระจางแจงไปหมด จิตดวงนี้สงางาม อดอุทานขึน้ มาไมได นีเ่ ห็นไหมละพระธรรมทาน
กลัวจะติด อันนี้ยังไมใชที่สุดยอด ทานเตือน พอเห็นวาจิตของเราสวางไสวทําไม
อัศจรรยถึงขนาดนี้เชียวนาจิตนี่นะ
พอสงบลง นี่ละธรรมขึ้นเปนคําๆ นะขึ้นในใจ ทานเรียกวาธรรมเกิด ธรรมเตือน
ฟงใครยังไมเคยไดฟง พวกขี้เกียจขีค้ รานนักภาวนา พูดอยางนี้มันอยากหัวเราะ กิเลส
มันชอบหัวเราะ กิเลสชอบหัวเราะธรรม แตเลวที่สุดคือกิเลส เมื่อมันอัศจรรยมากๆ มัน
ก็ข้นึ อุทาน โห ทําไมจิตของเราจึงไดอศั จรรยเอานักหนา มันวางหมดเลย สวางจา เดิน
จงกรมอยูยนื รําพึง
พอรําพึงจบลงแลวพระธรรมทานกลัวจะหลง ทานเตือนขึ้นมาในเวลานั้นเลย
พอจิตนิ่งจากอุทานนั้นแลวพระธรรมทานก็ขึ้นมา เรียกวาธรรมเกิด ถามีจุดมีตอม จุด
หรือตอมแหงผูรู บอกวาผูรู จะวาจุดก็ไดตอ มก็ได ตอมแหงความสงา จุดแหงความสงา
งาม ถามีจุดมีตอมแหงผูร ูอยูที่ไหน วาอยางนั้นนะ นั้นแลคือตัวภพ ตัวภพชาตินะนั่น
อยาไปหลง ความหมายวาอยางนั้น พระธรรมทานเตือน
ตอนนั้นพอแมครูจารยมั่นมรณภาพแลว ถาหากวาทานยังมีชีวิตอยู พอเรื่องนี้
เกิดแลวไปกราบเรียนทาน ทานจะตอบเดี๋ยวนั้น ดีไมดีสําเร็จในขณะนั้น เพราะมันเปน
ขั้นที่จะสําเร็จแลว เหมือนวากาวเดียวก็ถึง ถามีจุดมีตอ ม..ทานกลัวหลง..แหงผูรูอยูที่
ไหนนั้นแลคือตัวภพ ตัวภพอยูที่จุดทีต่ อมแหงความสวางไสวที่กําลังเปนบาอัศจรรยอยู
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นั้น พระธรรมทานเตือนขึ้นมา งงเลย แทนที่จะเปนคติได จุดก็คือผูรูนั่นนะ ที่สวางไสว
อยูนั้น จุดตอมแหงผูรู ก็บอกอยูแลว อยูที่ไหนนั้นแลคือตัวภพ เลยงงเลย แบกไปนูน
ไปทางอําเภอบานผือ ทาบอ ศรีเชียงใหม จนกระทั่งเดือนเมษากลับมาอีก มาที่ตรงนั้น
ละ มาวัดดอยฯ แปลกอยูนะวัดดอยฯกระเทือนใจเราตลอดเลย ไดแปลกๆ อัศจรรย
อะไรมีแตเกิดอยูท่วี ัดดอยฯ
เรากลับมาเดือนหา เมษาแลวถึงพฤษภา มาก็มาเปนกันที่นั่น เรียกวาปลงจุด
ปลงตอมนี้ทนี่ ั่นเลย เวลามันจาขึ้นมานี้ที่เคยพูดใหฟงวาวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓
เวลา ๕ ทุม หลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย นี่ละความอัศจรรยเปดโลกธาตุ เปดสุดทายเปด
หมดโดยสิ้นเชิง ก็มาปลงกันที่นั่น จุดตอมก็ขาดสะบั้นไปตรงนั้นเอง ที่วา จุดตอมแหง
ผูรูขาดสะบั้นไป
ทีนี้ธรรมชาติที่เลิศเลอเลยสมมุติไปแลวมันก็จาขึ้นมา จึงวาเหมือนฟาดินถลม
ความจริงฟาดินเขาก็อยูของเขา มันหากเปนกายกับจิตเหมือนวาพุงเลยนะรางกาย มัน
ดีดอะไรของมันก็ไมรู อยูธรรมดาเรานี่นะ เวลานั้นกระเทือนระหวางกิเลสกับธรรมฟด
กันขาดสะบั้นจากกันนี้เปนเหมือนฟาดินถลม ตรงนั้นแหละที่เรียกวาฟาดินถลมมัน
เปนอยูในกายกับจิต ไมไดเปนอยูกับดินฟาอากาศภูเขาอะไรแหละ เหมือนกันอยางนั้น
ฟาดินถลม
จาขึ้นมา โถ เอาละที่นี่ อุทานอันใหญหลวงขึ้นละ คืนนั้นไมนอนทั้งคืน ฟงซินะ
นั่งแลวกราบๆ อัศจรรย นี่ละไปปลงที่ตรงนั้น จุดตอมลงทีต่ รงนั้นเอง วัดดอยธรรม
เจดียมักจะมีความแปลกประหลาดอัศจรรยหลายครั้งอยูนะที่เราไปพักที่นี่ นี่ละจิตลอง
ฝกดูซินะมันเปนยังไง มันไมไดสนใจกับจิตตภาวนา สนใจแตกับกิเลส ควานั้นควานี้
ควาน้ําเหลว มาก็มานอนมือเกยหนาผาก หมดหวังๆ อยูนั่นละ นอนดีไมดีไมหลับ เลย
จากนั้นไปก็เปนบาไปเลยเพราะความคิดมากคนเรา เพราะไมมีอะไรระงับความคิด ถา
คําภาวนาคือน้ําดับไฟระงับลงไปความคิดเหลานี้จะสงบตัวลง จิตก็จะสบาย นี่ละเรื่อง
จิต ใหอบรมบางนะ
การพูดทั้งนีพ้ ูดออกมาอยางเปดเผย ถอดออกมาจากหัวใจมาพูด ไมไดมาลูบ
นูนคลํานี้มาพูดนะ พูดอยางแนใจเปนมาแลว ตั้งแตลมลุกคลุกคลาน ไปน้ําตารวงบน
ภูเขาก็เคยเลาใหพี่นองทัง้ หลายฟง นั่นละเวลาเลวที่สุด กระแสกิเลสมันฟดเอานี้ตั้งสติ
ไมอยูนะ ตั้งพับลม ตั้งพับลมๆ อยูตลอดเวลา ตั้งหนาตั้งตาตั้งสติพับลมตอหนาตอตา
ก็เห็นชัดๆ จิตดวงนี้
คําวากิเลสมันอยูในใจนะ ธรรมมีอยูท ี่ใจ กิเลสมีอยูที่ใจ ทีนี้เวลากิเลสฝายต่ํามี
อํานาจมากตั้งสติคือธรรมตั้งไมไดนะ ตั้งลมทันทีขาดสะบั้นไปเลย กระแสของกิเลสมัน
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ตีเอาๆ จนกระทั่งน้ําตารวงบนภูเขา เราลืมเมื่อไร เราไมลืม นั่นละที่ไดผูกโกรธผูกแคน
กันกับกิเลส มันก็เปนเชื้ออันดี แปลกอยูนะที่ผูกอาฆาตกับกิเลส การผูกอาฆาตมาดราย
การโกรธการเคืองใหกับผูใดสัตวตัวใดเปนกิเลสทั้งนั้น แตการผูกโกรธผูกแคนใหกิเลส
ที่เปนภัยตอหัวใจเรานี้กลับเปนธรรมนะ
นี้ละที่ไดเปนคติไดนํามาพูดใหพี่นองทั้งหลายฟง คือเคียดแคนถึงขนาด บอกวา
มึงเอากูถงึ ขนาดนี้เชียวเหรอ นั่งน้ําตารวงอยูบนภูเขา คือตั้งสติไมอยูเลย ถึงเวลาจิตมัน
ต่ําที่สุด อํานาจของกิเลสเหยียบแหลกขนาดนั้นก็ไมลืม ถึงขนาดที่วา เหอ มึงเอากู กูมงึ
นะเปนอยูในใจ มึงเอากูถงึ ขนาดนี้เชียวเหรอ เอาละอยางไรมึงตองพังวันหนึ่ง ใหกูถอย
กูไมถอย นี่เคียดแคนแลว ผูกอาฆาตมาดรายกันกับกิเลสภายในใจตัวเอง ถาเปนกับคน
อื่นนั้นเปนไฟเผาโลก เปนบาปเปนกรรม อันนี้ผูกอาฆาตมาดรายกับกิเลสที่เปนภัยแก
ตัวเองกลับเปนธรรม ยึดอันนั้นไว
โรงงานใหญก็คือพอแมครูจารยมั่นเรา ไปหาทานเลาเรื่องใหฟง ทานก็แนะ
อุบาย ไปอีกลมอีกๆ ไปไมถอย ไปศึกษาไมถอยก็ตั้งขึ้นได จึงตั้งไดเรื่อยๆ มา จนไดมา
สอนพี่นองทัง้ หลาย ออกมาจากลมลุกคลุกคลานนะ ถึงขนาดนั้นละ เลวที่สุดก็ไดพูดให
ฟง ตั้งสติไมอยู จนกระทั่งน้ําตารวงบนภูเขาก็ไดนํามาเลาใหฟง เวลานั้นจิตต่ําที่สุดเลว
ที่สุด กิเลสมีอํานาจมากที่สุด ตั้งสติไมไดเลย จากนั้นก็ตั้งไดเพราะผูกโกรธผูกแคนกับ
มันพอ
ทีนี้เวลาตั้งไดแลวมันก็คอยสงางามขึน้ มา สงบเย็นๆ ๆ สงบแลวก็เปนสมาธิ
สมาธิเหนือสงบไปอีก เปนเหมือนหินทั้งแทง แนนปงอยูในจิต ไมอยากคิดอยากปรุง
อะไร ความคิดความปรุงเปนเรื่องรําคาญกวนจิตใจ อยูเปนเอกจิต เอกธรรม เอกัคคตา
รมณอันเดียวนั่นละเหมาะ สบายมากในธรรมขั้น อยูไหนอยูได ถาลงจิตไดเปนสมาธิ
เต็มที่แลวอยูไหนอยูไดหมด ไมมีความกังวลกับดินฟาอากาศมืดแจงอะไรที่ไหน มีแต
ความแนนหนามั่นคงอยูภายในจิต เปนเหมือนหินมันแนนปงเลย นี่เปนขั้นสมาธิ
พอถูกพอแมครูจารยขนาบ สมาธิเหมือนหมูขึ้นเขียง ที่เราวาเกงๆ ดีๆ เยี่ยมๆ
นั่นละคือหมูขึ้นเขียง เวลาความรูจอมปราชญทานมาขนาบจอมโง ความรูหมูขึ้นเขียง
ทานวาขนาดนั้น แกกิเลสไมไดแกดวยสมาธินะ แกดวยปญญา ปญญาเอาไวที่ไหนจึงไม
เอาออกมาใช มันควรแกปญญาจะเกิดไดแลวถานําออกมา ไมนอนตายอยูในสมาธิ
เหมือนหมูขึ้นเขียงเทานั้น ปญญาจะออกไดถาพาออก ทานวา
เราไมไดลืมนะ เปรี้ยงๆ เลย ทานพูดอะไรกับเราทานไมพูดธรรมดาละพอแม
ครูจารยมั่น เพราะทานรูนิสัย นิสัยเอาจริงเอาจังผาดโผนโจนทะยาน พูดคุยกันธรรมดา
นี่เหมือนพอกับลูก พอหันไปทางธรรมะนี้เปรี้ยงทันทีเลย ทานจะไมออ นกับเรา ไมเคย
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เห็นทานออนนะ ใสเปรี้ยงๆ นั่นละออกทางดานปญญา พอทานไลออกจากสมาธิ แลว
ออกทางดานปญญา ออกไมมีวันมีคืนนะที่นี่บทเวลาออก กลางคืนนอนไมหลับ เรา
นอนสติปญญาฟดกับกิเลสมันฟดของมันอยูภายในๆ สุดทายก็แจง
คือนอนภาวนาใหหลับมันไมหลับ เอา ขึ้นนั่งมันก็ยิ่งตั้งหนาขึ้นเวทีมันจะหลับ
ไดไง เออ ลงเดิน สุดทายก็แจง คือจิตมันหมุนของมัน นี่ละจิตเขาขั้นอัตโนมัติฆากิเลส
โดยอัตโนมัติ ถึงขั้นนี้แลวกิเลสจะขาดสะบั้นไปเรื่อยๆ แลวหมดโดยสิ้นเชิงไมสงสัย ถึง
ขั้นสติปญญาอัตโนมัติมกี ําลังกลาแลวฆากิเลสโดยลําพังตัวเอง
มีตงั้ แตขณะหลับ
นอกนั้นหมุนติ้วๆ เลย นี่ทานทั้งหลายฟงเอานะ พูดนี้ออกจากหัวใจมาพูด เอาความ
จริงมาพูด ถึงเวลาปญญาออกเปนอยางนั้นละ
สติปญ
 ญาอัตโนมัติไมมที ี่จะอยูเฉยๆ แมที่สุดเราฉันจังหันอยูนี้ มันไมไดอยูก ับ
ลิ้นกับปากนะ กิเลสกับธรรมฟดกันลึกๆ อยูภายใน เหมือนเรารับประทานอาหารอยูนี้
ความคิดความปรุงเรื่องกิเลสตัณหามันก็เปนอัตโนมัติของมัน เรารับประทานอยูนี้เรา
อยาเขาใจวาใครไมคิดไมอานนะ มันคิดของมัน ดีใจมันก็คิดเรื่องดีใจ เสียใจมันก็คิด
เรื่องเสียใจในขณะที่กําลังรับประทาน นั่นมันทํางานของมันอันหนึ่ง เวลามันเปนกิเลสก็
เปนอยางนั้น พอมันเปนธรรมแลวทีนี้เราจะอยูยังไงก็เปนธรรม แกกิเลสคุยเขี่ยขุดคน
ตลอด ฉันจังหันนี้มันไมไดอยูในลิ้นในปากนะอาหาร มันอยูในกิเลสกับธรรมฟดกันๆ
นั่นละเรียกวาสติปญญาอัตโนมัติฆากิเลสโดยลําพัง
ถึงขั้นนี้แลวไมมีถอยจะใหพนโดยถายเดียวๆ เทานั้น คือเหมือนวานิพพานนี้อยู
ชั่วเอื้อมๆๆ สิ่งที่เปนมหาภัยเหมือนวาติดตามมัน นิพพานที่จะใหหลุดพนจากมหาภัย
นี้ก็เหมือนอยูชั่วเอื้อมๆ มันเลยลืมหลับลืมนอนไป เปนหมดแลวที่พูดเหลานี้ไมไดมา
คุยเฉยๆ เปนในหัวใจนี้ กาวลงทางจงกรมนี้เทานั้นแหละ ตัดสินกันเวลากาวขาไมออก
ฟงซิทานทั้งหลายเคยไดยินไหม พอไดกาวลงทางจงกรมนีแ้ ลวไมวากลางวันกลางคืน
ถากลางวันก็ถึงเวลาปดกวาดอาบน้ํา ถาลงไดลงทางจงกรมมันไมมมี ืดมีแจงไมมชี ามี
นาน เอาจนกาวขาไมออก เหนื่อยเต็มที่กาวขาไมออก นี่ละไมบอกก็ไดตดั สินกัน เหอ
ไปไมไดแลวหยุด ถึงขนาดนั้นนะถาลงมันไดลง
มันไมไดหมุนอยูกับอันนั้นนะมันอยูนี้นะ จนกระทั่งเครื่องมือคือขากาวไมออก
หือ ไปไมไดแลว นี่ละฟงใหดี นี้มนั เปนอัตโนมัติ อยางพระโสณะทานประกอบความ
เพียรจนฝาเทาแตก เราก็อานในคัมภีรมันไมถงึ ใจ แตเวลาจิตของเรามันเปนขึ้นมานี้
ความเพียรกลากลาแบบนี้เอง ถาลงไดกาวเขาสูทางจงกรมแลวไมรูจักเวล่ําเวลาเชา สาย
บาย เย็น จนกระทั่งขากาวไมออกนัน่ ละถึงจะหยุดได โอ กาวไมออกแลวหยุดเสียกอน
วันนี้ก็กาววันหนาก็กาว กลางคืนก็เดินกลางวันก็เดิน ฝาเทามันจะหนาเทาภูเขามาจาก
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ไหน มันก็แตก คําวาแตกมันไมใชแตกอยางนี้นะ คือฝาเทาเรานี้นะมันบางมันเดิน
กลางคืนก็เดินกลางวันก็เดิน เดินไมหยุดไมถอยมันบางเขาไปๆ มันก็ไปทะลุถึงเนื้อ นัน่
เรียกวาฝาเทาแตกทานเรียก
นี่ของเราก็ไดลูบดู คือมันออกรอนหมดเลย เอ ฝาเทาแตกหรือก็ดู ไมแตก เอา
มือลูบนี้ โอย เสียว ทั้งเสียวทั้งเจ็บ พอจากนี้มันก็ตองแตก ถากิเลสไมแตกมันแตก นี่
เชื่อพระโสณะ ออ ความเพียรกลากลาอยางนี้ฝาเทาแตกแตกอยางนี้ ของเรานี้ถากิเลส
ไมแตกกอนจะแตกแนๆ ฝาเทาเรา แตนี้พูด สาธุพูดขึ้นมาทันทีกิเลสแตกเสียกอนฝา
เทาเลยไมแตก นี่เรียกวาความเพียรกลา มันเปนเองใครจะไปบังคับ เดินจงกรมจนฝา
เทาแตกเปนไปไมไดนะ ถาเปนดวยความดูดดื่มในอรรถในธรรมไมตองบอก คือไมมี
กลางวันกลางคืน เวลาไหนไมมี ตัดสินกันเวลากาว ถาสมมุติวาเดินจงกรมกาวขาไม
ออกไปไมไดแลวเต็มที่แลวพัก นั่นมันบอกกันอยางนั้นเอง ที่จะใหเปนความขี้เกียจขี้
ครานไมมี
ถึงขั้นธรรมะมีกําลังมันจะตามสังหารกิเลส จะไมใหมีเชื้อแมเม็ดหินเม็ดทราย
ติดอยูภายในใจเลย มันตามสังหารกันตลอดเวลา กลางคืนก็นอนไมหลับ กลางวันนอน
ไมหลับ จิตหมุนติ้วๆ ตลอดเวลาถึงขั้นมันหมุนนะ อยูในขั้นขี้เกียจขี้ครานก็มีแตหมอน
ละหมุนติ้วไปทางนั้นแลวหมุนติ้วไปทางนี้ มันหมุนตกทางนัน้ จับมาอีกหมุนอยูนั้น พวก
หมอนหมุน เขาใจไหมพวกเราหมุนติ้วๆ ทุกคนฟงใหดี เราถอดจากหัวใจมาพูด นี่เราก็
จวนจะตายแลว ใครจะมาพูดอยางนี้ไมไดคุยนะ เมื่อมันจาอยูในหัวใจมันพูดไดหมด
มันปดบังลี้ลับที่ไหนก็มันจาๆ อยูนี้ทั้งกลางวันกลางคืน ยืนก็จา เดินก็จา นั่งก็จา นอนก็
จา ใจดวงนี้ไมมีอิริยาบถ
มีแตขันธอันนี้สกปรกรกรุงรังเต็มนี้ อันนั้นไมไดเปนอยางนี้ อาศัยรับผิดชอบกัน
อยูเวลายังมีชีวิตอยูเทานั้นเอง พออันนี้ทนไมไหวแลวสลัดปวะไปเลย นั่นพูดใหมัน
ชัดๆ หวงอะไร ก็มันตัดหวงตั้งแตวันฟาดินถลมแลว นั่นตัดหวงแหงสมมุติทั้งมวลขาด
สะบั้นลงในเวลานั้นแลว แลวจะมาหวงอะไรประสาหนังหอกระดูกนี่วะ ถึงเวลามันก็ดีด
ผึงเทานั้นเอง นี่ละธรรมะพระพุทธเจาสดๆ รอนๆ เปนกระดาษเศษไปหมดแลวทุก
วันนี้นะ
ธรรมะพระพุทธเจาอยูในคัมภีรใบลาน พระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก พระ
อภิธรรมปฎก มีแตตัวหนังสืออยูในใบลานในกระดาษ ตัวของคนไมไดไปสนใจ ถาวา
สนใจก็ไปอานๆ ก็เปนหนอนแทะกระดาษไปเสีย ไมไดอานดวยความสนใจจะแกกิเลส
ตามธรรมที่ชี้บอกไวในตํารา มันอานไปเฉยๆ เวลานี้อานธรรมก็เปนกิเลสไปหมด เรียน
ธรรมก็เปนกิเลสไปหมด เรียนเอาชั้นเอาภูมิเอายศถาบรรดาศักดิ์ไปอยางนั้น ไมไดเอา
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อรรถเอาธรรม ขึ้นโสดา สกิทาคา อนาคา อรหันตซิถาเรียนเพื่ออรรถเพือ่ ธรรม โสตะ
แปลวากระแสพระนิพพานพาดพิงถึงแลว เชื่อบุญเชื่อกรรมเต็มหัวใจ จากนั้นก็หมุน
ติ้วๆ สกิทานี้ยิ่งละเอียดเขาไป อนาคาตัดขาดสะบั้นกามกิเลสไมมีภายในจิตใจ นั่น
อนาคา จากนั้นก็อรหันตหมดสมมุติโดยประการทั้งปวง นั่นละทําความเพียร
สดๆ รอนๆ นะธรรมเหลานี้ เปนยังไงเมืองไทยเรา ชาวพุทธเราทั้งประเทศมัน
หูหนวกตาบอดไปหมดแลวเหรอ หลวงตาบัวขอพูดสักคําเถอะนะกอนจะตายนี้ มันมาดู
ถูกเหยียดหยามศาสนาดูถูกเหยียดหยามผูปฏิบัติอรรถปฏิบัติธรรม หาวาผูอยูในปาใน
เขาเปนพระวิกลจริต ตัวมันเลยบา หมดราค่ําราคาไป มันทําไหมไมดูตัวของมัน เปน
ยังไงมันเลวขนาดไหน นี่พระหัวโลนๆ นะที่มาพูดเหยียบหัวพระพุทธเจา
พระพุทธเจารับสั่ง พอบวชเสร็จนี้ตองไดรับทุกองคไมมีเวน รุกฺขมูลเสนาสนํ
นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย บรรพชาอุปสมบทแลวใหทาน
ทั้งหลายไปอยูตามรุกขมูลรมไม ในปาในเขา ตามถ้ําเงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ ที่แจงลอม
ฟาง หรืออัพโภกาส อันเปนสถานที่บําเพ็ญเพียรดวยความสะดวกสบายปราศจาก
สิ่งรบกวน แลวจงพากันอยู พยายามอยูและบําเพ็ญในสถานที่เชนนั้นตลอดชีวิตเถิด
ฟงซินะ เอาวันตายเขาไปวาเลยพระพุทธเจาสอน แลวทําไมผูไปอยูในปาจึงเปนพระ
วิกลจริต ถามันไมเลยคนหมดราค่ําราคา เศษมนุษย เศษพระมันถึงมาพูดอยางนั้นได
ลงคอ เหยียบหัวพระพุทธเจาได ถาเปนลูกศิษยตถาคตเหยียบไมไดนะ
นี่ตัวหนาดานทีเดียว บวชมานานเทาไรยิ่งหนาดาน มันเห็นอรรถเห็นธรรมเปน
กองมูตรกองคูถ เห็นกองมูตรกองคูถเปนทองคําทั้งแทงไปแลวเวลานี้ คนหมดคาหมด
ราคาเปนอยางนั้น ยังเหลือแตลมหายใจฝอดๆ อาศัยผาเหลืองครองหัวโลนมันอยูไป
บิณฑบาตเขามา เขาเห็นผาเหลืองเขาก็ใสบาตรให สะแตกมาแลวมาเหยียบหัว
พระพุทธเจาตอหนาของประชาชนคนทั้งประเทศซึ่งเปนลูกชาวพุทธ
ใครจะไมสลด
สังเวชวะ เอาละ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

