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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๘

ถึงขั้นบริสุทธิ์แลวทําความชั่วไมลง
กอนจังหัน
วันเสาร วันอาทิตย วันพระวันโกน เปนวันวางสําหรับอบรมศีลธรรม ในศาสนา
ของเราๆ หรือของใครเขาก็บําเพ็ญของเขา คือศาสนาเราวัน ๗ ค่ํา ๘ ค่ํา สวนเสาร
อาทิตยเปนศาสนาอื่นก็เปนวันวางของพุทธศาสนาเราเชนเดียวกัน เอาวันวางมาบําเพ็ญ
ความดีงามทั้งหลาย ไอวันวุนมันวุนทั่วโลกทั่วสงสาร อยางที่เขาดิ้นกันเราพูดจริงๆ
สลดสังเวชจริงๆ นะดูโลกกําลังหมุนติ้วเปนบากันดวยลาภดวยยศ ดวยความสรรเสริญ
เยินยออะไรๆ มีแตลมๆ แลงๆ เอาไฟเผาหัวอกตลอดเวลา ดิ้นเทาไรยิ่งรอนๆ ใหไป
นั่งอยูกองสมบัติเงินทอง ก็ไปเปนไฟเผาอยูในกองสมบัตเิ งินทองแหละ นี่ละกิเลส
พาหาความสุข จะมีแตฟนแตไฟ ถาธรรมพาหาความสุขแลวเย็นนะ เย็นที่สุดเลย
ธรรมมีในใจลบลางหมดบรรดาสิ่งทั้งหลายที่โลกปรารถนาและดีดดิ้นกัน ธรรม
เขาสูใจเทาไรลบลางหมดเลย นั่นละธรรมเลิศหรือไมเลิศ ใหพากันเสาะแสวงหานะ เรา
พูดแบบชาวพุทธ ลูกศิษยกับอาจารย พูดอยางตรงไปตรงมา ที่จะพูดแบบออมคอม
เหมือนกิเลสเหมือนโลกเขาพูดทั่วๆ ไปนั้นพูดไมได ภาษาธรรมตรงเปงๆ เลย ภาษา
กิเลสนี้ออมแอมๆ เลียแขงเลียขากัน ยกยอสรรเสริญเทานั้นก็เปนบาไปเลย นั่นเห็น
ไหมกิเลสยอกิเลส แลวกิเลสก็เปนบาไป ธรรมทานไมเปน ทานไมตื่นโลก ทานจึงทรง
ความสุขไวทั้งๆ ที่โลกนี้ยุงเหยิงวุนวายที่สุด หาความสุขไมไดภายในใจ แตธรรมที่
บําเพ็ญลงไปภายในใจนี้เย็นตลอดๆ
ยกตัวอยางเชนพระทานอยูในปาในเขา นั่นละทานครองอรรถครองธรรม มรรค
ผลนิพพานเต็มหัวใจทาน ทานสบายไปหมด ทานไมมีอะไรละมีแตบริขาร ๘ อยูในปา
แตความสุขเต็มหัวใจๆ อยูในทามกลางโลกที่วุนวายที่สุด ในทามกลางสมบัติมากๆ นั้น
แหละทุกขมากที่สุด นี่เอาธรรมมาเปดใหทานทั้งหลายฟง ใหรูวาคําวาธรรมเปนยังไง
มันมีแตความดีดความดิน้ เต็มโลกเต็มสงสาร ธรรมที่จะมาชะลางสิ่งสกปรกโสมมอัน
เปนฟนเปนไฟเผาไหมหัวใจนั้นไมมีนะ แลวจะไปหาความสุขจากที่ไหน หาความสุข
จากสมบัติเงินทองขาวของ นี้เปนเรื่องของธาตุของขันธ เพียงอาศัยไปวันหนึ่งๆ เทานั้น
ความสุขอันแทจริงจิตไมไดมาเกี่ยวของกับสิ่งเหลานี้นะ
นามธรรม บาปและบุญนั่นละเปนคูกันกับจิต จิตเขาสนิทไดทั้งบาปทั้งบุญ ใคร
สรางบาปก็ตดิ อยูกับหัวใจคนนั้น ใครสรางบุญก็ติดอยูในหัวใจคนนี้ อันนี้ละที่จะพาไป
ดีไปชั่ว ใครชอบสรางบาปมากๆ คนนั้นก็เรียกวาเหมานรกอเวจีตลอด ใครสรางคุณ
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งามความดีบุญกุศลมากๆ มีการใหทาน รักษาศีล เจริญเมตตาภาวนา ผูนั้นเรียกวาสั่ง
สมความดีเขาสูใจๆ ทานทั้งหลายเกิดมาพบพุทธศาสนานี้เปนของเลนเมื่อไร เปนเรื่อง
ที่เลิศเลอที่สุดพุทธศาสนา เราพูดตรงๆ พุทธศาสนาเปนพอเปนแมของเรา เรารักเรา
เทิดทูนพอแมของเรา สวนพอแมของใครๆ ใครก็รักของใครนั้นแหละ แตชาวพุทธเรา
รักพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ใหปฏิบัติตาม ไมผิดหวัง
ใครปฏิบัติตามยิ่งเขาทางจิตตภาวนานั้นแหละจะไดเห็นชัดเจน องคศาสดาอยูที่
ตรงนั้น พอจิตสวางจาขึ้นมาเทานี้ก็แสดงใหเห็นแลวรัศมีถึงกันกับพระพุทธเจาแลว
ฟาดเสียจิตใหหลุดพนจาเทานั้น พระพุทธเจาครอบโลกธาตุไปหมดเลย นี่ละความดี
งาม
อยาพากันเที่ยวเตร็ดเตรเรรอน
วันวางวันเสารวันอาทิตยเที่ยวเพนพานๆ
สนุกสนาน อารมณคิดนั้นคิดนี้ ไปเที่ยวดูนั้นดูนี้ ไดความสุขเพียงดูนั้นดูนี้ ชมนั้นชมนี้
หัวใจแหงผากนี่ซิสําคัญ
ใหทานทั้งหลายลองไปภาวนาดูสักหนอยนะ ทานทั้งหลายจะเห็นความอัศจรรย
ของพุทธศาสนา จะจาขึ้นที่ใจ พอจาขึ้นนี้แลวสิ่งทั้งหลายในโลกธาตุนี้หมดความหมาย
ทันที เพราะอันนี้มีอํานาจ มีคุณภาพมากเกินกวาเราจะไปยึดไปเกาะเหลานั้น เหลานี้
อาศัยเปนวันๆ เทานั้นนะ ถึงเวลาของธาตุของขันธแลวก็พังๆ ธาตุขันธเราไมพัง สิ่ง
ทั้งหลายที่อาศัยก็พัง อยูดวยกันดวยความเสี่ยงทายนะไมไดจริงจังอะไร ถาจิตกับธรรม
ความดีงามเขาสูใจแลวแนๆ ตลอดเวลา ใหทานทั้งหลายจําเอาไวนะ
เราจวนจะตายเทาไร ยิ่งเปนหวงเปนใยกับพี่นองลูกหลานทั้งหลายมากทีเดียว
แทนที่จะมาหวงเราเราบอกตรงๆ เลยวาเราไมมี เราพอทุกอยางแลวจากการบําเพ็ญ
คุณงามความดีในแดนพุทธศาสนาของเรา ถึงขัน้ พอแลวดวยความเลิศเลอ จึงไดนํามา
สั่งสอนทานทั้งหลาย ไอเรื่องหมาอมขี้ ปากอมขีม้ ันก็เหาวอกๆ ใหมันเหาไป ปากอม
ธรรมคือศาสดาองคเอก สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ นี้ปากทานอมธรรม พนไปที่ไหนเย็นไป
หมด ปากอมขี้นี้พนไปทีไ่ หนเหม็นคลุงทั่วดินแดน ใหเลือกเอานะที่วานี่
นี่ไดปฏิบัติมาเต็มกําลังความสามารถ
จึงไดมาพูดเทศนาวาการใหพี่นอง
ทั้งหลายดวยความประจักษหัวใจ และไมเคยสะทกสะทาน สามแดนโลกธาตุนี้เราไม
เคยสะทกสะทานกับสิ่งใด ไมฝากเปนฝากตายกับสิ่งใด มีจิตกับธรรมอันเดียวกันนี้
เทานั้นที่เต็มอยูในหัวใจ พอแลวดวยความเลิศเลอ จําเอานะ พระพุทธเจาเปนผูสิ้น
กิเลสแลวสอนโลกไมผิดพลาด นอกนั้นคลังกิเลสสอนก็เปนแบบกิเลสไปเรื่อยๆ ผู
ปฏิบตั ิตามกิเลสก็เปนไฟเผากันสืบตอกันไปเรื่อยๆ ใหพากันจํา
พระก็ใหตั้งใจปฏิบัติ ใหเอาจริงเอาจัง เคยพูดเสมอสติเปนสําคัญ ตั้งใหดตี ั้งสติ
ถาสติดีแลวพื้นฐานของจิตใจนี้จะมีขนึ้ โดยไมตองสงสัย สตินี้ตั้งแตพื้นถึงวิมุตติหลุดพน
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พนจากสติไปไมไดเลย ใหจําใหดี อยาเรๆ รอนๆ พระเรานี้เลวมากเดี๋ยวนี้ ขั้นเลวมาก
พระเรา แทนที่จะนําบรรดาประชาชนทั้งหลายใหเปนที่ชุมเย็นจิตใจ กลับเห็นแลวสะดุด
ตาสะดุดใจสลดสังเวชกับความประพฤติของพระเหลวแหลกแหวกแนว เราอยาใหมี
อยางนั้นนะ ใหตั้งใจปฏิบัติ เอาละใหพร
หลังจังหัน
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต นิมนตแสดงธรรมวันที่ ๘ ธ.ค.พ.ศ.
๒๕๔๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.ถึง ๑๖.๐๐ น.หรือตามแตที่หลวงตาเห็นสมควร ณ หอพระ
มหาวิทยาลัย ศูนยรังสิต) ตามธรรมดาเราไปสวนแสงธรรม ไปกรุงเทพในระยะนี้ตอง
วันที่ ๑๐ ธ.ค. ลวงไปแลว อันนี้เขามีงานวันที่ ๘ ตกลงเราก็ยนเขามา จะไปกรุงเทพ
วันที่ ๗ วันที่ ๘ ก็ไปเทศนที่นั่น ยนเขามาเปนตนเดือนไปแลว จะเปนครั้งที่สองละ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่รังสิต ทีท่ าพระจันทรก็เคยไปเทศนแลว ที่ไหนหมดประเทศ
ไทยนี่ หลวงตาเทศนเกี่ยวกับเรื่องการชวยชาตินั่นเอง จึงไปหมดเลย
อันดับหนึ่งก็คือสนามหลวง สนามหลวงนี้ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย พรอม
หมดเลย ชาติก็นายกรัฐมนตรีพรอมกับรัฐมนตรีมาฟงเทศนวันนั้น ศาสนาก็พระเปน
พันเต็ม พระมหากษัตริยก็ฟาหญิงจุฬาภรณเสด็จมา พอพูดเรื่องนี้ก็ นี่ทานจะถวาย
ทองคํานะ ฟาหญิงจุฬาภรณถวายทองคําอยูเรื่อยๆ พอเทศนจบลงแลว คือธรรมดาที่
ประทับทานจะประทับชั่วระยะ พอเราขึ้นธรรมาสนปบทานจะเสด็จปุบมานั่งนี้เลย เปน
อยางนั้นทุกแหงนะ ปบมานั่งขางธรรมาสน
วันนั้นก็เหมือนกัน เราใชเวลาเทศนชั่วโมง ๒๓ นาทีเราไมลืมนะ ตั้งแตเริ่ม
เทศน มันจะเปนนิสัยเปนอะไรไมทราบ พอเริ่มขึ้นแลวจะติดตอเรื่อยไปเลยไมมีหยุด
หยุดแตหายใจๆ ไมวาเทศนที่ไหนเหมือนกันหมด เราเปนอยางนั้น เทศนถึงชั่วโมง
๒๓ นาที พอจบลงเรียบรอยแลวฟาหญิงนิมนตลงไปรับ ทานจะถวายทองคําถวายอะไร
อีก เราก็ลงไป เราก็รับเฉพาะที่ควรรับ สวนทองคําก็อยูนั้นละ เราก็เลยถาม เปนยังไง
ละฟงเทศน หูย วันนี้อัศจรรยมาก วางั้นนะ พอเทศนไปๆ นี้จิตมันหดเขามา เทศน
เหมือนวากลอมลงไป ลงแนวเลย จนกายไมรูสึกเลย นั่นฟงซิทานฟง รูสึกวาอัศจรรย
อยูภายใน เทศนจบลงแลวยังอยากจะฟงตอไปอีก ผูเทศนจะตายไมเห็นพูดนะ วาเทศน
จบลงแลวยังอยากจะฟงตอไปอีก มันรื่นเริงเหลือเกิน และอัศจรรยเวลาเทศน คราวนี้
ไดรับความอัศจรรยมาก ทานวา เวลาทานพูดโดยเฉพาะนะ
เพราะฉะนั้นเราไปเทศนที่ไหนทานจะปบเขามาขางๆ เลย เบื้องตนเราถามวา
เปนยังไงละฟงเทศน โอ ทานพอเทศนดีมีตลกดวย ครั้นตอมานี้คําวาตลกไมมี ทั้งๆ
มันก็มีอยูง ั้นแหละ เทศนสนามหลวงสุดทายก็มจี นได ใหศีลใหพรในสิ่งที่ควร แตขอ
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บิณฑบาตอันหนึ่งวาอยาไปหาหลายเมียนะ ตีเขาไปตรงนี้ จบตรงนั้นแหละ มันมีอยูจน
ไดนั่นแหละไมมากก็นอ ย เสือตองไมทิ้งลายวางั้นเถอะ ที่สนามหลวงก็เอาสุดทายตรง
นั้น ขอบิณฑบาต อยาไปหาหลายเมีย ใสเขาไป
เรียกวาเทศนหมดแหละประเทศไทยเรา หมดเลย สนามหลวงเปนอันดับหนึ่ง
อันนี้ใชเวลาชั่วโมง ๒๓ นาที นอกนั้นก็อยูในยาน ๒๒ ลงมา อยางเทศนกทม. เทศน
สองสามแหงกทม. ชั่วโมง ๑๕ นาที ๑๒ นาที กทม.เทศนถงึ สามหน ที่จตุจักร สวนลุม
แลวที่ไหนอีกนะสามหน (สวนจตุจักร ๒ ครั้ง สวนลุม ๑ ครั้ง สนามหลวง ๑ ครั้ง รวม
แลว ๔ ครั้งครับ) นั่นเปน ๔ ครั้ง
เรื่องเทศนนี่มีหลายประเภท ถาเทศนเปนแกงหมอใหญก็ไปธรรมดาไมสูง ให
ไดประโยชนทั่วถึงกัน แกงหมอใหญ เทศนแต ก.ไก ก.กาไปเรื่อยถึงประถม มัธยมยัง
ไมถึง ก.ไก ก.กาไปถึงประถมนี้คือแกงหมอใหญ พอมัธยมนัน่ ละเริ่มเปนแกงหมอเล็ก
ไปแลว แกงหมอเล็กแกงหมอจิ๋วอันนี้สูง ธรรมะประเภทแกงหมอเล็กไปนี้ การเทศน
เนื้ออรรถเนื้อธรรมจะไมเหมือนกัน และการเรงธรรมะก็เหมือนกัน สํานวนการเทศนา
วาการนี้จะเขมขนไปตามๆ กันหมดเลย ถาเปนแกงหมอเล็กหมอจิ๋วนี้พงุ เลยเชียว ถา
เปนแกงหมอใหญไมทราบจะตีที่ไหนบาง ถาจะตีแรงมันมีเด็กอยูข างๆ จะตีแรงไมได
เด็กจะเจ็บ แลวมีผูเฒาอยูขางๆ ตีแรงผูเฒาจะเจ็บ ถามีตั้งแตตัวสําคัญนี้ฟาดมันทั้ง
สองมือเลยตีเขาใจไหม
มีหลายประเภทการเทศน ถาเปนแกงหมอเล็กนีอ้ ยางเทศนบนศาลา เทศนสอน
พระลวนๆ นี้มีแตธรรมะที่พุงเลยเชียว ถึงขนาดที่เทศนนี้เปนปนกลเลย ลมหายใจจะ
หมดเนื้อธรรมยังไมหมด ลมหายใจจะหมด สูบลมหายใจดังฟวเลยเชียวนะ ฟวพุง พุง
เลย ฟวๆ นั่นละฟงซิทานทั้งหลายฟงธรรมของพระพุทธเจา เอาออกมาจากนี้เลยนะ
การเทศนาวาการ ธรรมสูงเทาไรมันยิ่งพุงๆ เลย เวลามาเปดเทปฟง เจาของฟงเองแลว
โถ ขนาดเชียวนะ มันไดยินสูบลมหายใจในเทปดังฟวๆ คือมันไมทันใจ ธรรมะเนื้อ
ธรรมยังไมหมดลมหายใจหมดแลวรีบสูบใหทันกัน พุงๆ
ความจํามันไมเหมือนทุกวันนี้ ความจํามันติดกันตลอดไมขาดวรรคขาดตอน
สืบเนื่องกันไปเรื่อยๆ ความจําก็ดีอยู แตทุกวันนี้ไมได ทั้งเทศนไปทั้งตกหายไปเรื่อย
ตั้งใหมไปเรื่อย เลยไมไดเรื่องนะเดี๋ยวนี้ เปนอยางนั้นละ นี่ละธรรมฟงใหดี ธรรมภาค
ความจํากับธรรมภาคปฏิบัติผิดกันมากทีเดียว ภาคความจําเราก็เรียนมาแลวจนเปน
มหา นี่ประเภทความจําทั้งนั้นแหละ เรียกวาความจํา จําตามคัมภีรใบลานจํามาๆ เปน
ภาคความจํา ถาพูดถึงชัน้ ก็นักธรรมตรี โท เอก เปรียญถึง ๙ ประโยค มีแตภาค
ความจําลวนๆ จําไวๆ ธรรมะนี้เปนประเภทความจํา แตไมปรากฏวาถอดถอนกิเลส ถา
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มีแตเรื่องความจําลวนๆ ไมเกิดประโยชนอะไร ถาเรียนเพื่อปฏิบัติมีประโยชนแทรกกัน
ไปดวย พอออกปฏิบัตแลวก็เอาเต็มเหนี่ยวละ
ทีนี้ธรรมะภาคปฏิบัตินี้พอเกิดขึ้นมานี้แนนอนๆ ไมลูบไมคลํา คือภาคปริยัตินี้
เรียนไปๆ ฟาดจนกระทั่งถึงนิพพาน มันยังไปตัง้ เวทีตอสูกับนิพพานจนได เอ นิพพาน
มีจริงๆ เหรอ นั่นเห็นไหมละ นี่ละความจํา มันไมไดสิ้นสงสัยนะ เรียนไปมากนอย
เทาไรความสงสัยคืบคลานไปตามๆ กัน เราเองเรียนมา ทั้งๆ ที่เราเชื่อตอมรรคผล
นิพพานเต็มหัวใจของปุถชุ นนั่นแหละ แตความสงสัยมันก็ไปแบงกินๆ อยูในนั้น
จนกระทั่งไดออกมาปฏิบัติแลวถึงขนาดที่พูดวา ถาทานผูใดมาแนะนําสั่งสอนเราใหเปน
ที่แนใจวามรรคผลนิพพานมีอยูอยางนี้ เราจะมอบกายถวายตัวตอทานผูนั้น เอาชีวิต
แลกเลย และการปฏิบัติของเรานี้จะพุงเลย ไมมอี ะไรสงสัย นี่เราคิดไว
เพราะฉะนั้นเวลาออกจากนั้นมาก็เขาหาหลวงปูมั่นเลย พอเขาหาทานเรียกวา
เรดารทานจับไวแลว พอขึ้นไปก็ผางออกมาเลย หือ ทานมาหาอะไรเลยทันทีนะ ทานมา
หามรรคผลนิพพานเหรอ ตนไม ภูเขา ดินฟาอากาศ ไมใชกเิ ลสไมใชมรรคผลนิพพาน
นั่นปดออกหมด ทั่วแดนโลกธาตุนี้ไมใชกิเลส ไมใชธรรม ไมใชมรรคผลนิพพาน ธรรม
แทกิเลสแทอยูที่ใจ นั่นทานลงที่นี่ ใหหมุนเขามาที่ใจซึ่งเปนทีร่ วมแหงมหาเหตุทั้งหลาย
อยูที่ใจลงที่ใจทานวา ทานซัดลงที่นี่ ทีนี้พอลงถึงที่ใจแลวก็พุงเลย เทศนเรื่องจิตต
ภาวนาใหเอาลงที่นี่เราไมลืม ไปทีแรกดวย โอย จําไดทุกกิทกุ กีเลยทานวาอะไร จนเปน
ที่ลงใจในกัณฑนั้นเลยทีเดียว กัณฑเทศนเรื่องมรรคผลนิพพาน
ทานไปหาที่ไหน ไปหาอะไรตนไมภูเขามันก็ไมใชกิเลส ไมใชมรรคผลนิพพาน
เวลาไลเขามาแลวกิเลสก็ดี ธรรมหรือมรรคผลนิพพานก็ดอี ยูที่ใจ ใหทานบุกเบิกออก
ดวยจิตตภาวนา บุกเบิกกิเลสตัณหาที่มันครอบหัวใจอยูใหมืดมิดปดตาอยูน ั้นออก ดวย
จิตตภาวนา ทานเอาหนักนะตรงนี้ เพราะทานเห็นวาเรานี้มุงมั่นอยางเต็มทีแ่ ลว มีสงสัย
แตผูจะชี้แนวทางใหเปนที่แนใจเทานั้นมันก็จะลงตูมเลยพูดงายๆ พอไปถึงทานก็แบบ
ลงตูมเลย หายสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานที่นี่
เอาละที่นี่พอเดินออกจากทานลงไปยังไมถงึ กุฏิเลย ถามเจาของตัง้ ปญหาขึ้น
แลว ทีนี้ฟงธรรมะนี้อยางถึงใจแลวทีนี้หายสงสัยทุกอยางแลว แลวบัดนี้ละเราวายังไงตัว
ของเราเองนี้จะจริงไหม ทางนี้รับขึ้นทันทีผาง จริง ไมจริงตองตายเทานั้น นั่นเห็นไหม
คือความเชื่อลงถึงขีดแลวเราจะปฏิบัติเอาใหถึงมรรคถึงผล
ไมถึงก็ตายเทานั้น
เพราะฉะนั้นเวลาออกปฏิบัติจึงเปนอยางนั้น การปฏิบัติของเราจึงไมเหมือนใครงายๆ
มันหากเปนของมันเอง ตั้งแตเริ่มออกปฏิบัติไปคนเดียวทั้งนั้นๆ แลวใครจะมาตําหนิติ
เตียนตรงไหนในเรื่องการศึกษามานี้เราก็เรียนมาแลว
พอแมครูจารยทานก็ไมมีขอ
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ตําหนิมีแตสงเลย เอา ถาวาไปองคเดียวใหไปองคเดียวเลยทันที องคอื่นไมไดนะ ถาไป
องคเดียวไปทําไหม นั่น แมแตสององค ไปหาอะไร นั่นเปนอยางนั้นนะ สําหรับเรานี้ทุก
ครั้งเลย จะไปที่ไหน ไปทางนูนๆ ละ เออ ดีทานวา แลวจะไปกีอ่ งค วาไปองคเดียวขึ้น
ทันทีเลยนะ
พอวาไปองคเดียวนี้กิริยาอาการทุกอยางขึ้นทันที เออ ทานมหาตองไปองคเดียว
ใครอยาไปยุงทานนะสายมือไปตามพระที่นั่ง ใครอยาไปรบกวนทานนะใหทานไปองค
เดียว เปรี้ยงๆ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราจึงถนัดตามนิสัยวาสนานอยหรือนิสัย
หยาบ ไปกับใครไมได มันเปนเหมือนน้ําไหลบา ถาไปสองความรับผิดชอบกันดวย
สัญชาตญาณมันก็มี เปนน้ําไหลบาออกไปแลว ๒-๓ ยิ่งไมเปนทาเลยสําหรับเราเองนะ
ถาไปคนเดียวนี้มอบหมด ชีวิตจิตใจความเปนตายอยูกับเราคนเดียวเปนผูรับผิดชอบ
ตนโดยเฉพาะ จากนั้นก็เอาละ ไปคนเดียวๆ เดินจงกรมไปเลย จะไปภูเขาลูกนั้นเดิน
จงกรมไปตลอด จะไปหมูบานนั้นหมูบานนี้การไปตามทางเดินจงกรมไปตลอด ความ
พากเพียรไมละไมถอนเลย
นี่ละการปฏิบัติธรรมทางภาคปฏิบัติ การปฏิบัติปฏิบัติอยางนั้น ทีนี้เวลาธรรมได
ปรากฏขึ้นภายในใจ พอปรากฏขึ้นจุดไหนๆ ที่ปรากฏขึ้นในใจแนนอนๆ ไมเหมือน
ปริยัตินะ ปริยัติเรียนไปเทาไรความสงสัยคืบคลานไปตามๆ กันตลอด พอภาคปฏิบัตินี้
รูขึ้นตรงไหนแนนอนๆ ฝงลึกๆ ไปเรื่อยๆ ตัง้ แตความสงบก็เปนที่แนใจ สงบเปนสมาธิ
แนใจ ทางดานปญญาดวยแลวยิ่งพุงๆ ยิ่งแนใจ จนกระทั่งถึงที่สุดในหัวใจเราสุดไมมี
อะไรเลย อันนั้นทีนี้จาหายสงสัยหมด พระพุทธเจาอยูที่ไหนไมถามเลย รวมเปนอัน
เดียวกันเปนน้ํามหาสมุทรทะเลหลวงอันเดียวกัน
เมื่อเขาไปแลวนั้น แมน้ําจะไหลมาจากสายใดก็ตามรวมลงๆ ตอนทีย่ ังไมถงึ
มหาสมุทรก็เรียกแมน้ําสายนั้นสายนี้ไหลมา พอถึงมหาสมุทรแลวเปนน้ํามหาสมุทรอัน
เดียวกันหมดเลย ทีนี้จิตผูดําเนินก็คือผูสรางบารมีทั้งหลาย ซึ่งเปนเหมือนกับน้ําหลาย
สาย ผูนั้นมาๆ ระยะใกลระยะไกลหนุนเขามาดวยการสรางบารมี สรางบารมีก็คือการ
ทําบุญใหทาน รักษาศีล ภาวนานั้นแหละ คอยหนุนเขาไปๆ ใกลเขาไปๆ พอไปถึงทีส่ ุด
วิมุตติพระนิพพานแลว เปนเหมือนกับน้ําสายตางๆ ที่ไหลเขามาสูมหาสมุทร เรียกวา
มหาสมุทรดวยกันหมด ทีนี้จิตพอเขาถึงวิมุตติหลุดพนแลว เปนมหาวิมุตติมหานิพพาน
เหมือนกันหมดเลย นั่นเปนอยางนั้น
นี่ละภาคปฏิบัติจึงไมไดสงสัย แมนยําๆ ผิดกันผลที่เกิดจากภาคปฏิบัติ สวน
ภาคปริยัติมีแตความจําไมหายสงสัย เรียนไปไหนสงสัยไปนั้นๆ คืบคลานไปตามความ
สงสัย ทั้งๆ ที่ใจเราก็หนักแนนตอมรรคผลนิพพานอยูแลว มันก็ยังไปแบงกิน เหอ
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มรรคผลนิพพานมีจริงๆ เหรอ ถามีจริงแลวเอาตายเขาวาเลย แตมันลงตรงนี้ไมได ยัง
ลงไมไดตองไปหาครูอาจารย พอไปถึงพอแมครูจารยมั่นแลวก็ ทีนี้เอาละที่นี่ตูมเลยลง
จากนั้นมาชีวิตจิตใจทุมใสมรรคผลนิพพานทั้งหมด ความพากเพียรจึงหนักมากสําหรับ
เราเอง ไปแตคนเดียวๆ ไปทีไ่ หนบานหลายหลังคาเรือน ๓ หลัง ๔ หลังละอยู ๕-๖
หรือ ๘ หลัง ๙ หลังอยู ไปหาอยูตามภูเขา
ภูเขาเราอยาวาเขาใจวามีแตภูเขานะ บานคนมีเปนหยอมๆ ๔ หลัง ๕ หลังเขา
ทําไรขาว ไมพอกินเขาก็ไปเอาทางขางลาง พวกทําไรทํานาหาอะไรไปเปลี่ยนไปแลกกัน
มากิน เราไปหาอยูอยางนั้นเรื่อย เพราะฉะนั้นการผูการคนกับเราจึงไมมี ไมวาผูคน
หญิงชายใดไมมีเรื่อยตลอดเลย การปฏิบัติรูเห็นเขาไปเทาไรยิ่งแนๆ จิตยิ่งหนักแนนๆ
พุงเขาไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงสติปญ
 ญาอัตโนมัติ ถึงขั้นละที่นี่นะ พอขั้นสติปญญา
อัตโนมัติแลวเปนขั้นไมอยู ขั้นที่จะพุงโดยถายเดียว เปนกับตายทะลุโดยถายเดียว
เทานั้น ขั้นนี้อะไรจะมารั้งไวไมไดเลย ขาดสะบั้นไปเลย
ขั้นเห็นภัยในกิเลสทั้งหลายวัฏจักรมาก เห็นคุณแหงความหลุดพนทั้งหลายเทา
เทียมกัน เพราะฉะนั้นความเพียรจึงเปนอัตโนมัติ คําวาที่จะเพียรพยายามไมมี มีแตรั้ง
เอาไวๆ คือมันเลยเถิดไมไดหลับไดนอน กลางคืนก็นอนไมหลับ กลางวันยังนอนไม
หลับอีกเพราะจิตมันทํางานเพื่อความพนทุกขเปนอัตโนมัติหมุนไปเรื่อยๆ
นี่ละ
ภาคปฏิบัติเวลาเปนขึ้นภายในใจมันชัดทุกอยางๆ ทีนี้กระจายออกไปๆ ความรูตอ
ธรรมลวนๆ เอาๆ นี้พุงไปนี้ ทีนี้ความรูที่สองฟากทางคืออะไร เหมือนเราเดินจะไปอุดร
สิ่งสองฟากทางที่เราจะตองเห็นตามสายทางนี้มันก็มีติดกันไป ขางนี้เห็นอันนั้นๆๆ เห็น
ตนไมเห็นอะไร เห็นบานผูบานคนเห็นทองไรทอ งนาเห็นไปเรื่อยตามสายทาง สวนจิต
อันหนึ่งมันก็พุงตออุดรฯ
พอไปถึงอุดรฯสิ่งที่พาดพิงมันก็เห็นไปพรอมๆ กัน ไมวาบาปบุญนรกสวรรค นี่
ละที่นี่นะมันพาดพิงไปเรื่องนรกเรื่องสวรรค มันจะรูของมันไปเรื่อยๆ รูตรงไหนหาย
สงสัย ไมใชรูแบบลูบๆ คลําๆ ดังที่เราทั้งหลายรู ที่เรียนจํามาอยาเขาใจวาจะหายสงสัย
เรื่องบาป บุญ นรก สวรรค นิพพานนะ ไมไดหายสงสัย นูนเวลาออกปฏิบัติ ที่หาย
สงสัยก็เพราะมันเห็นจริงๆ นี่จะวาไง เมื่อเจอแลวออๆ เรื่อย พุงๆ ใสจุดใหญ จุดเล็กๆ
เหลานั้นๆ กระจายออกไปๆ รูไปตามๆ กันหมด นี่ละทานเห็นอยางนั้นแลวทานจะไป
เชื่อใคร คนสามแดนโลกธาตุไมมีใครรูอยางนั้นทานรูคนเดียว
เชนอยางมองเห็นนี้ ใครจะปฏิเสธไดวาอันนี้คืออะไร มันเห็นอยูนี่ เชื่อ
ความเห็นของเจาของ มีสองอันนี้จะวาอะไร วาสองวาสามก็เห็นอยูนี้ ทีนี้เวลามัน
ประจักษในใจจากภาคปฏิบัติแลวเปนแบบเดียวกัน
มันเห็นพวกเปรตพวกผีพวก

๘
อะไรๆ ที่ทานแสดงไวในคัมภีรเขามาจาๆ ในหัวใจ หมอบเลยที่นี่ หมอบรับ
พระพุทธเจา ยอมเชื่อเมื่อเห็นอันนี้แลว เราเพียงตัวเทาหนูมันเห็นอยางนี้ๆ แลว
พระพุทธเจาเลา นั่น ทานสอนไวหมดแลวยอมหมอบกราบราบ นี่ละภาคปฏิบัติไมได
เหมือนภาคปริยัตินะ ผิดกันมากทีเดียว เวลารูตรงไหนแมนยําๆ หายสงสัยๆ
จนกระทั่งทะลุ ผึงลงไปเลยถึงวิมุตติหลุดพนแลวจาไปหมดเลย
แลวสงสัยอะไร แนะ ก็เราเปนผูรูผูเห็นเอง ใจเปนนักรู เวลาเปดออกหมดแลว
มันก็รูของมันเต็มสัดเต็มสวน แตสําหรับใจที่บริสุทธิ์ไดรูไดเห็นสิ่งตางๆ ไมเหมือนโลก
นะ โลกที่เรียนมามากนอยรูไดมากนอยเพียงไร มันมีทิฐมิ านะมีความทะนงตนแทรก
เขาไปๆ สําคัญวาตนเรียนรูไดชั้นนั้นชั้นนี้ไป แลวก็ทะนงตัวเยอหยิ่งจองหอง แลวก็
แฉลบเขาไปทําความชั่ว อาศัยชื่อเสียงนี่ละใหทําความชั่วไดอยางลึกลับ เพราะฉะนั้นผูที่
เรียนมาสูงๆ ถาไมมีธรรมในใจไมพนที่จะเปนยักษเปนผีกินบานกินเมืองวาใหมันชัดๆ
อยางนี้เลย
อยางที่เราเคยพูดวงราชการ วงราชการวงไหนก็ตามมียักษมีผกี ินอยูในนั้น กิน
ตับกินปอดประชาชนราษฎร เงินเดือนเขาใหนี้เปนความบริสุทธิ์ แตเงินดินนั่นซิ มันอยู
ใตดินๆ ใตโตะเหนือโตะ กินตลอดๆ นี่ละพวกยักษพวกผีมันกิน นี่คือไมมีธรรม เรียน
สูงเทาไรยิ่งกินลึกกินแลบนะ กินทุกสิ่งทุกอยาง ทีนี้ถาธรรมเขาไปแลวกินไมลงนะ
ยกตัวอยาง เอาเราเปนเกณฑเลย เราชวยชาติมาได ๖-๗ ปนี้แลว บาทหนึ่งเราไมเคย
แตะฟงซิ
คือหัวใจอันนี้พูดใหชัดเจนวามันบริสุทธิ์เต็มสวน อะไรมลทินจะเขามาแย็บเขา
มาผานไมไดมันปดของมันเลย ปดโดยหลักธรรมชาติ ทีนี้ความทุจริตตอพีน่ องทั้งหลาย
ที่เงินไดมามากนอยนี้ เราจะหยิบไปใชยังไงๆ ก็ได เพราะเราเปนผูรับผิดชอบ ทําไมลง
นะ จะตองเปนไปตามความมุงหมายนี้โดยถายเดียว เขามุงหมายวายังไงเราก็มุงหมาย
วาอยางนั้น การแสดงออกก็แสดงออกอยางนั้น ทีนี้จายไปทางไหนมากนอยๆ เปนไป
ดวยเหตุดวยผลลวนๆ ไปเลย นี่ละเราจึงเชื่อเรื่องธรรม ถาลงไดบริสุทธิ์แลว ตั้งแตมี
ธรรมขึ้นไปเรื่อยๆ มันก็ดีไปเรื่อยๆ
พอถึงขั้นบริสุทธิ์แลวทําความชั่วไมลง ความมัวหมองไมมี แย็บหนึ่งก็ไมมคี วาม
มัวหมอง มันปดของมันเองปดเอง จะเอาอันนี้อยางที่วาที่ลับที่แจง หัวใจไมมีที่ลับที่
แจง ควรไมควรหัวใจรูทันทีๆ ไมวากลางคืนกลางวัน ผิดถูกชั่วดีรูทันทีๆ เลย นตฺถิ
โลเก รโห นาม ที่ลับไมมีในโลก มันอยูที่ใจ ใจเปนผูชัดเจนเปนนักรูรูไปหมด นี่ละทีม่ า
ชวยพี่นองทัง้ หลาย เราจึงพูดไดเต็มปาก ทองคํามีเทาไรเขาหมด สวนพวกดอลลารเงิน
สดก็เหมือนกัน แบบเดียวกันออกชวยโลกมาตลอดเวลา สําหรับเราเองเลยกลายเปน

๙
ทุคตะเข็ญใจ ทั้งๆ ที่โลกนี้เขาสําคัญมั่นหมายกันทั่วโลกนั่นแหละ วาหลวงตาบัวนี้คือ
เศรษฐีเงิน เปนมหาเศรษฐีเงินเพราะคนเคารพนับถือมากเขามาให แทนที่จะเปน
เศรษฐีเงิน มันกลายเปนทุคตะเข็ญใจ ติดหนี้กม็ ี นั่นเห็นไหม ก็คือไมเก็บ ความเมตตา
สงสารมีกําลังมากกวาเกินกวาที่เราจะมาเก็บ การเก็บนี้ไมมีคา การใหมีคามากกวา จึงมี
แตใหๆ อยางนั้นเรื่อยไป
นี่ละธรรมถามีอยูภายในใจมากนอย ความดีงามจะมีติดๆ ไปเลย ถาบริสุทธิ์
เต็มที่แลวเรียกวามลทินไมมีเลย นี่เราพูดใหชัดๆ เงินที่พี่นองทัง้ หลายมาบริจาคทุกสัด
มุกสวนเราบอกแมบาทเดียวเราไมเคยแตะ ออกเต็มที่ดวยเหตุดวยผลทุกอยางเลย นี่
ละธรรมเปนอยางนั้น คือเจาของรูอยูในเจาของจะทําลงไดยังไง อันนี้ผิด ธรรมชาตินี้ถูก
ลวนๆ บริสุทธิ์ลวนๆ อันนี้ผิดนั่นมัวหมองแลว มันปดของมันเอง ไมตอ งมีใครมาบอก
ปดเองๆ จะมีแตความถูกตองดีงามเรื่อยพาดําเนิน นี่ละเรื่องธรรม
เราพูดทีแรกเรื่องความจํา เรียนความจํา เรียนไปที่ไหนเรื่องบาป บุญ นรก
สวรรคไมหายสงสัย แตพอภาคปฏิบัติไดรูขึ้นมาๆ นี้ ลบออกๆ ที่เคยสงสัยที่ไหน
หายไปๆ เราเจอเองๆ ความแนใจก็มีขึ้นมาเรื่อยๆ นั่นแหละที่วาผลที่เกิดจากปฏิบัตินี้
เปนที่แนใจ ไมไดลูบๆ คลําๆ เหมือนภาคปริยัติ ที่นําธรรมมาสอนโลกเวลานี้ ภาค
ปริยัติเราก็เรียนมา แตรูสึกวาไมคอยไปสนใจนะ เอาเจาของเทียบเจาของภาคปริยัติ
แตกอนทีธ่ รรมนี้ยังไมมภี ายในใจ
การปฏิบัติของเรายังไมเกิดผลเทาที่ควรก็อาศัย
ปริยัติเทศนกินขาวตมขนมเขาไป คือเทศนเวลาจําเปนนะไมใชเปนนักเทศน
คือไปอยูในปาในเขาหากมีจนไดนั่นแหละ ไปพักขางบานเขาเขามีงานในวัด เขา
ก็ตองนิมนตเราไปเทศน บอกวาเทศนไมเปน มหานี้ฆาเจาของนะ บอกวาเทศนไมเปน
โอย เปนถึงขั้นมหาอยาพูดเลย แนะเขาไมเชื่อนะ ตองไปเทศนใหเขา เอาความจํานั่นละ
เอามหานั่นละไปเทศน เอาขาวตมขนมกินในนั่นแลวจากนั้นโละหมด คือเทศนในที่
ตางๆ เขาถวายของมากนอยไมเคยสนใจ โละใหวัดนั้นหมด ไปเลยๆ อยางนี้ เงินก็
เหมือนกันนะปจจัยนี่ไมเอาทั้งนั้น โละหมดๆ อยางนี้ตลอดเวลาเราออกภาคปฏิบัติ
การเทศนาวาการนานๆ จะมี ตามความจําเปนของเขามีได เทศนแลวโละเลย มอบ เรา
ไมเคยสนใจกับเงินกับทองอะไรเลย
เปนเวลา ๙ ปที่วาตกนรกทั้งเปนนะ ทุกขมากทีส่ ุด มาจนกระทั่งถึง ๙ ปเต็ม
แลวเรื่องราวทั้งหลายจึงลดฮวบลงหมดเลย ขอสงสัยมากนอยลงดวยกันหมดไมมอี ะไร
เหลือ เหลือแตความจริงสวางจาอยูภายในจิตใจเทานั้น ทีนี้การเทศนาสอนโลกจึงไม
เคยคิดวาสูงวาต่ําวาอะไร ธรรมเหนือกวาหมดแลว ออกไปเทศนที่ไหนวาสังคมนี้เปน
สังคมชั้นสูงชั้นนั้นชั้นนี้ไมมี ธรรมนี้เหนือหมดแลวเหนือทุกสิ่ง เทศนไปตามหลักความ

๑๐
จริง ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูกไปเรื่อยๆ อยางนั้น จึงเรียกวาธรรม ถามีออมแอมๆ
ไมใชธรรม ไวใจไมไดธรรมตองตรงไปตรงมา อยางที่เขาวาเทศนหยาบเทศนโลนเทศน
ดุดาวากลาว เปนเรื่องของเขา เรื่องของธรรมเปนเรื่องของธรรม เอาธรรมเปนประมาณ
ไมเอาโลกเปนประมาณ ถึงเทศนไปอยางนั้น
ใหพี่นองทั้งหลายปฏิบัตินะ
ธรรมที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติคือจิตตภาวนานี้
สําคัญมากนะ ปลดเปลื้องไดทุกอยาง ความสงสัยสนเทหอะไรลบไดหมด คือธรรม
ภาคปฏิบัติหายสงสัย ถามีแตเรียนเฉยๆ ไมหาย เรียนเทาไรยิ่งสั่งสมทิฐมิ านะเยอหยิ่ง
จองหองมากขึ้นๆ นี่กิเลสเขาแทรกธรรม ที่วาเรียนไดมากเทาไร ก็เลยกลายเปนเหมือน
โลกเขาเรียนมา ไดชั้นนั้นชั้นนี้ ทิฐิมานะความเยอหยิ่งจองหองแทรกมาดวยๆ ทางดาน
ธรรมะก็เหมือนกันแบบเดียวกัน ถาไมมีใจมุงปฏิบัติ ถามีใจมุงปฏิบัตแิ ลวเรียนดวย
ปฏิบัติไปดวยแลวไมเปน จะเปนธรรมไปเรื่อยๆ พากันเขาใจนะ
เรื่องความอัศจรรยทั้งหลายจะเกิดขึ้นที่ใจของนักภาวนา
เราจะไดเห็น
พระพุทธเจาประจักษใจของเรา เวลาธรรมเกิดขึ้นมากนอย จะไดเห็นเปนลําดับ
จนกระทั่งจาหมดหายสงสัยในพระพุทธเจาทั้งหลาย เอาละวันนี้เทศนเพียงเทานั้นพอ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

