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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจกิายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

รากฐานแหงพุทธศาสนาคือจิตตภาวนา 
 สวดมนตนี้สติสําคัญนะ ถาสติอยูกับคําสวดมนต คําสวดมนตก็เลยกลายเปนคํา
บริกรรมภาวนาไปในตัว มีสติสวดมนตภาวนาถูกตองทั้งสอง นี่ก็เคยพดูดูเหมือนจะมี
เขียนออกเปนตัวหนังสือก็มีละมงัที่ไปอยูบานโคก พอแมครูจารยมั่นทานสวดมนต เรา
เดินจงกรมไดยินเสียงทานสวดพุมๆๆ จิตมันก็ซอกแซกอยากรูอยากเห็นวาทานสวด
มนตนี้ทานสวดบทใดบาง เพราะการสวดมนตเราก็เรียนมาเหมือนกัน ทีท่านสวดนี้ทาน
สวดบทใดบางนะ พุมๆๆ นี่ละที่วาทานกั้นหองอยู ศาลาเล็กๆ แลวก็กัน้หองอยูนี้ เราก็
เดินเขาไปฟง 

พอเขาไปใกลทีไรหยุดทุกที พอเขาไป หยุดแลวเงียบเราก็ยังไมรูสึกตัวนะ แลว
ถอยออกมากอน ความมุงหมายก็คอืวาทานสวดมนตบทใดบาง วางั้นนะความหมายนะ 
ครั้นเขาไปแลวเงียบก็เลยถอยออกมา ครั้นออกมาไมนานแหละออกมาทางจงกรมเรา 
เราเดินจงกรมนี้พอไดยินเสียงอยูเพราะมันสงัด ไดยินเสียงถึงสามหน พอไปทไีรทาน
เงียบนะ ถอยออกมา ครั้งที่สามนี้ถึงตื่นตัว ครั้งที่สามทานเงียบอีก พอสะดุดใจ เอ นี่
ไมใชทานรูเราแลวหรือ พอวางั้นถอยกรูดเลยไมเขาอีก พอเราออกมาทานก็สวดอีก 

ตอนเชาคอยดูอากัปกิริยาการแสดงออกของทาน โอย ทานรูจริงๆ เวลาเปด
ประตูหองทานเราก็เขาเอาบริขารนั้นนี้ออกมา วันนั้นตาทานจองจับเรา เพราะเราก็วัว
หลังหวะอยางวาแหละตองไดระวัง ตาทานจองเสียดวยเราก็เลยไมลืม ทานสวดอะไรๆ 
ก็มันอยากรูอยากเห็น ไปศึกษา จะวาโงหรือไมโงก็แลวแตจะพิจารณา มันอยากรูอยาก
เห็นอะไรตออะไร ที่ทานสวดนั้นทานสวดอะไรบางสวดมนต 

คือการสวดมนตนี้เราก็เรียนมามากตอมาก เพราะไปอยูหลายวัด ไปวัดนี้เขามี
กฎกตกิา ที่มาอยูวัดนี้ตองใหสวดมนตไดนั้นๆ กอนถงึจะเรียนอะไรก็เรียน ถาไมไดนี้
ไมได ไมตกลงใหเรียน ก็ตองเรียนใหได ไปวัดนัน้มีขอตกลงก็เรียนอีก สุดทายก็ไดมาก
ซิเรา นั่นละเวลาทานสวดมนตพุมๆๆ จึงอยากฟงวาทานสวดอะไรบางนา จะวาดื้อ
หรือไมดื้อคอืมันอยากทราบ พอสะดุดใจวา เอะ นี่ไมใชทานรูเร่ืองเราแลวหรือ เผนเลย 
ตั้งแตนั้นไมเขาไปอกี ตอนที่เขาไปนี้มีแตอยากรูอยากเห็นวาทานสวดมนตอะไร เพราะ
ทานสวดนานนะสวดมนต พอแมครูจารยมั่นสวดนานสวดมนต จากน้ันก็เงียบทาน
ภาวนา 

คําวาภาวนาของทานผูส้ินกิเลสแลวกับพวกเรานี้ตางกันมากนะ ทานผูส้ินกิเลส
แลวทานภาวนามีความหมายหลายอยาง จากการภาวนาก็พิจารณา แนะ ลึกตื้นหยาบ
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ละเอียดหาประมาณไมไดในจิตดวงนี้ ที่จะรูจะเห็นจะพิจารณาเรื่องอะไร ไปอยูบานโคก
ที่ดอมๆ ไปฟงทานสวดอะไร ตั้งแตนั้นมาไมไปอีกเลย เข็ด กลัว กลัวยอนหลังเขาอีก
ดวย เพราะเห็นฤทธิ์เดชของทานแลวเวลาไปอยูกับทานทานเปนยังไง ความละเอียด
แหลมคมทุกส่ิงทุกอยางขึน้อยูกับทานทั้งหมด แลวทานทําไมจะไมรูเราหลับหูหลับตา
เซอๆ ซาๆ เขาไปหาทาน ทานทําไมจะไมรู ความหมายวาอยางน้ัน เพราะฉะนั้นมันถึง
กลัวยอนหลังซิ 

พอแมครูจารยมั่นเวลาทานพูดเราอดหัวเราะไมได คือทานพดูธรรมดาๆ ส่ิงที่
นาขบขันนาหัวเราะนี้ทานไมไดหัวเราะนะ ทานพูดธรรมดาๆ ไปอยางงั้นละ ไอเรานี้มัน
จะตายอกจะแตก มันอดหัวเราะไมได กล้ันเอาไววางั้นเถอะ ทานพูดอะไรๆ แลวก็นิสัย
นี้ดวยเรา จะวาดื้อหรือไมดื้อ หรือวาสอดวาแทรก วาโงหรือฉลาด มันก็ยากอยูนะ 
สําหรับเราเองที่จะรูส่ิงนั้นสิ่งนี้ ทานพูดทานพูดเฉยๆ ไอเรามันมีอะไร มันพูดยากนะเรา 
มีทั้งจริงทัง้เลน ตลกขบขัน ลึกตื้นหยาบละเอียดอรรถธรรมมันอยูในนั้นหมดเลย แย็บ
ออกมาทางไหน มันก็เปนทางนั้นๆ ไป 

เร่ืองบิณฑบาตนี้เราไดเตือนพระ บิณฑบาตถาองคไหนไปตดิกับทาน เราจะ
เตือนเวลาเราไมอยู ใหรูจักวิธีปฏิบัติตอทาน คือทานจะมีธรรมของทานเปนประจํา 
เวลาไปบิณฑบาต เดินไปๆ ทานเห็นสัตวตัวใด ทานจะพูดเรื่องสัตวตัวนี้สัตวตัวนั้น 
เร่ืองนั้นเรื่องน้ีตอเร่ืองนัน้ตอเร่ืองนี้ไปเรื่อยๆ เปนนิสัยของทาน นั้นเปนธรรมนะนั่น 
เปนอยูภายใน เวลามันมาเปนในเรา ไมใชวัดรอยนะ มันเปนจริงๆ เรา แตพอดมีันรูไว
กอนแลว รูกอนหนาที่เราเปนอยางงั้น มันมีนิสัยบอกอยู เลยบอกใหหมูเพือ่นฟง 

ส่ังหมูเพื่อนเสมอ เวลาทานไปทานพูดเรื่องอะไรๆ นี้ใหฟง ทานพูดเรื่องธรรมะ
ของทานตางหาก ทานไมไดพดูอะไรกับเรา เห็นหมูทานพูดเรื่องหมู เห็นหมาพูดเรื่อง
หมา เห็นวัวเห็นควาย เห็นเด็กเห็นผูใหญถาผานมานี้ ทานจะพูดเรื่องคนนั้น พอจากนี้
ก็ตอเร่ืองนั้น เจอคนนั้นเจอสัตวตัวนั้น ทานจะเอาเรื่องคน สัตวตัวนั้นคนๆ นั้นตอไป
เร่ือยๆ มันเปนอยูในใจของทาน เปนธรรมของทาน เราไดเตือนหมูเพื่อนเสมอ เวลาไป
กับทาน ทานพูดบางทีเปนเชิงถามนี้ อยาไปตอบงายๆ นะ 

ถาพูดเปนเชิงถาม ก็ใหนิ่งเฉยๆ ถาหากวาทานจะถามจริงๆ ทานจะย้ําหรืออยาง
หนึ่งทานหันหนามาปุบ หือ อยางน้ันใชไหม ซ้ําเขาอีกเปนลักษณะตัง้ใจถามจริงๆ เรา
จะตอบบางก็ได แตอยาตอบมาก ถาทานพูดเปนเชิงถามเราอยาไปตอบนะ เร่ืองพอแม
ครูจารยมั่นทานเปนอยางงั้น คือมันเปนอยูภายใน อันนั้นเราก็พอจับเงื่อนไดบางแลว
ตั้งแตเราปฏิบัตอิยูนั้น เพราะฉะนั้นถึงไดเตือนหมูเพื่อนวา เวลาทานพูดเรื่องอะไรๆ 
เร่ืองสัตวเร่ืองบุคคล สัตวตัวใดรายใดบุคคลผูใดนี้ เวลาทานพูดเปนเชิงถามอยาไป
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ตอบงายๆ นะ เปนเรื่องธรรมะของทานฉากมาผาน เปนลักษณะที่วาพอถามกถ็ามบาง 
ผานไป อยาตอบนะเราวางั้น นั่นละธรรมะทานเปนอยางงั้น อนันี้มันพอจับได เราก็ไม
เคยพูดอยางนี้ ธรรมะที่มันออกรับเรื่องราวและสัตวและบุคคลรายใดมันเปนอยูภายใน 
มันออกรับกันๆ 

เพราะฉะนั้นเราถึงไดเตือนหมูเพื่อน เวลาไปกับทาน ทานจะพูดเรื่องของทานไป 
แตเร่ืองของทานนั่นคือเร่ืองของธรรม โดยอาศัยสัตวบุคคลใดเขามาผาน นําเร่ืองนั้นมา
พูดตอไป แลวเวลาทานถามอยาตอบงายๆ นะเราบอก ถาหากวาทานจะตั้งใจถามจริงๆ 
ทานจะซ้ําวา หือวางั้น หรือบางทีทานหันหนามาจอง หากจะควรตอบในเวลาเชนนั้น ก็
ใหตอบเสียเพียงยอๆ อยาตอบมากเราวางั้น 

จอมปราชญสมัยปจจุบันนี้ก็คือพอแมครูจารยมั่นเรา บอกไดเลยวาจอมปราชญ 
สมัยนูนสมัยนี้สมัยปจจุบัน เนื้อธรรมจึงไมมีคําวาอดีตอนาคต เปนธรรมดวยกัน ใคร
นําใครรูใครเห็นใครนํามาพูดก็เปนเรื่องถกูตองดวยกัน ยิ่งเปนพอแมครจูารยมั่นดวย
แลว โอ สําคัญมาก ทานพูดไปนี้ทานจะไมนิ่งนะ ไปนี้ไปเจอหมา ทานจะนําเร่ืองหมามา
พูด พูดเปนธรรมไปนะ คอยฟงอยูขางหลัง เราคอยฟง เปนธรรมเปนคติสอนพวกหลัง 
ขางหลังก็มีเปนเรื่องธรรมเกิดขึ้นเฉพาะ ประกอบกันกับเหตุการณนี้ก็ม ี

เราจึงไดเตือนหมูเพื่อน เวลาเดินตามหลังทานไปนี้ หากทานถามฉากมาอยางน้ี 
เรียกวาพอฉากมาควรถามก็ถามเสียบางอยางงี้ อยาไปตอบงายๆ นะเราวา ถาทานจะ
ถามจริงๆ ทานจะย้ํา เชนหือ แลวทานจอ หากจะตอบกต็อบเสียบางนิดหนอย เราบอก
เพราะเรื่องของทานกับเรื่องของเรามันตางกัน เร่ืองของทานเปนเรื่องธรรมลวนๆ เร่ือง
ของพวกเรานี้มักจะพดูวาเร่ืองกิเลสลวนๆ มันเขากันไมได เวลาธรรมะมันเปดมันถึงรู
ชัด ธรรมะเปดภายในใจ เปดจากดานจิตตภาวนา ดานพิจารณาใครครวญเรื่องอรรถ
เร่ืองธรรม 

ส่ิงที่ปดธรรมก็คือกิเลส ไมใชอะไร กิเลสน่ันละปดธรรมมากนอย มันปดอยูใน
หัวใจ เหมือนวาอากาศมันไมเปดเผยคือมันมีเมฆมีหมอก แลวมันไมแจงไมชัด ถา
อากาศเปดเผย ตะวันจาๆ นี้มันเห็นอะไรชัด อันนี้จิตใจก็แบบเดียวกัน กิเลสมันเปน
เมฆเปนหมอกเหมือนวาปดบังใจอยูเร่ือยๆ ทีนี้พออันนั้นออกแลวมันจาเลย จาอยางน้ี
พูดไมถกูนะ จาอยางไมมีกิเลสปดบัง พูดไมถกู แตรูไมผิด เวลาจะพูดออกมาเหมาะสม 
ไมเหมาะสม มันหากรูเอง สําหรับผูรูที่จะควรพูดหนักเบามากนอยหรือไมพูด ทานจะรู
ของทานเอง 

อยางพอแมครูจารยมั่น ทานพูดของทานไป แตก็เดชะอยู อันนี้มันกม็ักจะ
แย็บๆ จะรูลูทาง เพราะฉะนั้นจึงไดเตือนหมูเพื่อนเสมอ เพราะเราเคยตามหลังทานไป 
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ทานจะมีถามเรื่อย หืออันนั้นใชไหม เรานิ่งฟง เปนแตเพียงวาพอเดินฉากไป ควรจะ
ถามก็ถามเสยีบางเทานั้น หากวาจะถามจริงๆ ทานจะจอหรือทานจะย้ํา อยางงั้นละ จิต
ของทานผูส้ินกิเลสแลวกับจิตของพวกเราๆ ทานๆ มันเปนจิตสวมจิตถาน จิตของทาน
เปนจิตอรรถจิตธรรม ถาวาตูก็ตูธรรมะบริสุทธิ์ลวนๆ ภายในใจ ตูเรามันตูมูตรตูคูถอยู
ในสวมในถาน เขาใจไหม มันผิดกันนะ 

เวลามันไดเปนขึ้นในจิตแลว ทานวา สนฺทิฏฐิโก พระพุทธเจาประกาศลั่นมาแลว
เปนพระองคแรกแนนอนทุกอยาง สนฺทิฏฐิโก รูผลงานของตัวเอง ผลงานไดหนักเบา
มากนอยลึกตื้นหยาบละเอียดแคไหน จะเปน สนฺทิฏฐิโก เปนเครื่องตัดสิน รูๆ ผลงาน
ของตัวเอง เวลาถึงขั้นที่สุดยอด เปน สนฺทิฏฐิโก ขั้นสุดยอดมนัก็ประกาศขึ้นมาแลวจะ
ถามใคร เปนอยางน้ันละ 

จิตเทานั้นควรแกธรรม และในขณะเดียวกันมันก็เปนภาชนะของกิเลส จะวาควร
แกกิเลสเราก็ไมอยากพดู เพราะจิตนี้มันสูงได แลวจะไปใสกับอันต่ําๆ นี้ก็ไมอยากจะ
พูดนะ แตมันเขากันไดอยู เวลามันเปดออกมาอยางน้ี กิเลสทั้งหลายมันเปนเหมือน
มูตรเหมือนคูถ ธรรมเปนเหมือนน้ําดับไฟ ดับลงไปแลวไฟกด็ับลงไป สงบลงไป จิตใจ
ก็สวางจาไปเรื่อยๆ อยางน้ันนะ 

เร่ืองภาวนาไมใชเร่ืองเล็กนอย พระพทุธเจาตรัสรูดวยภาวนา สาวกทั้งหลายเปน
สรณะของพวกเราดวยภาวนา มันลงในจุดนี้ๆ เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาของเรา รากฐาน
แหงพุทธศาสนาก็คือจิตตภาวนา ธรรมะทั้งหลายจะเกิดขึ้นจากจุดนี้ๆ จนสวางจาไป
หมดก็ออกจากจุดนี้ ที่ไมเคยภาวนาหรือภาวนาก็เอาเสื่อเอาหมอนมัดตดิหลังติดคอมัน
ไมไดเร่ืองนะอยางน้ัน มองไปที่ไหนเห็นแตเส่ือแตหมอน มองหาคนไมเห็น เห็นแตเส่ือ
แตหมอนมดัติดหลังตดิคอไป คนทั้งคนไมเห็น เห็นแตเส่ือแตหมอน อันนี้เห็นแต
ความขี้เกียจขี้คราน ความไมเอาไหน ความเผอเรอตางๆ ไมมธีรรม สติธรรมเปนตนฝง
อยูในจิตพอจะเปนเครื่องกระจายออกแหงความรูทั้งหลายบางเลย มันก็ไมรูนะ 

สตินี้เปนของสําคัญมาก ตั้งแตลมลกุคลุกคลาน สติตองฝกใหดี จากน้ันไปก็
เปนสติปญญาอัตโนมัต ิถึงขั้นมหาสติมหาปญญา ทะลุถึงจิตหลุดพน ไปตั้งแตสติลมลุก
คลุกคลาน สตินี้จําเปนตลอด แมแตทํากิจนอกการในอะไร สติมีอยู สัมปชัญญะมีอยู ก็
ไมคอยผิดพลาด ผิดก็มีนอย ถาแบบทําเอาตามอารมณนี้มีแตเร่ืองของกิเลส ผิดพลาด
เสียแทบทั้งนั้นแหละ จึงตองใชความพิจารณาทุกคนๆ ทีพู่ดนี้ ตางคนตางมาศึกษา
ดวยกันใหนําคติธรรมไปพินิจพิจารณาตัวเอง 

ไอเร่ืองความคิดมันจะคดิของมันตลอด พอมีเร่ืองมาสัมผัสมันจะนําเขามา เพิ่ม
งานของตัวเองที่เคยคิดอยูแลวเขาไปอีก เขาไปๆ ถาเปนลักษณะปากเปราะอยางน้ีมัน
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จะออกรวดเร็ว แลวกระทบกระเทือนคนนั้นคนนี้ไป คําพูดของเจาของที่ออกไปดวย
ความไมพิจารณาถือเปนเพชรเปนพลอยไปหมดนะ เปนของดิบของดขีองถูกตองไป
หมด ทั้งๆ ที่มันผิดไปเรื่อยๆ  ถาใชความพิจารณาเสียกอน ควรพูดคอยพูด ไมควรพูด
ก็เก็บความรูสึกไวเสีย สวนมากใหเก็บความรูสึกไวกอนกอนทีจ่ะนําออกพดู ดี ไมคอย
ผิดพลาด 

ถาเอะอะก็เปาะแปะๆ ออกมามีแตผิดทั้งน้ัน ทะเลาะกันก็งายคนที่ไมเก็บ
ความรูสึก ถาเก็บความรูสึกแลวทดสอบความคิดอานของเจาของ ควรพูดหรือไมควร
พูด ถาไมควรพูดก็เกบ็ไวเสียๆ อยางน้ันไมคอยผิด จะพิจารณาธรรมภายในก็ใช
ความคิดอยางน้ีแหละ พินิจพิจารณาหลายรอบหลายตลบทบทวนไมคอยผิด ถาเอะอะ
ออกๆ สวนมากมักจะผดิทั้งนั้น ใหพากันจําเอานะนักภาวนา 

แลวอยูดวยกันทะเลาะกนัไดงายดวยนะ เอะอะก็จะเอาตามใจเจาของชอบ ใจ
เขาก็ใจ ใจเราก็ใจ มีความรูสึกผิดถูกชั่วดี รับความกระทบกระเทือนดีชั่วไดเชนเดียวกัน 
เมื่อเปนเชนนั้นมันก็รับความสุขความทุกขจากกันได ตองพิจารณาเสียกอน เอาละวันนี้
ไมพูดอะไรมาก 

(มาจากศรีราชาเจาคะ ถวายเช็ค ๕,๐๐๐ แลวก็ทอง ๒ บาทเจาคะ) ศรีราชง
ราชา บางพระเราไปหมดแลวแหละเหลานี้ ไปเสียแหลกเลย อยาวาธรรมดา บอกวาไป
เสียแหลกเลย ทั่วประเทศไทยไปไดหมด เกี่ยวกับเรื่องการเทศนาวาการชวยชาติ
บานเมืองของเรา มันก็ไปกวางขวาง คิดดูซิอยางสนามหลวง ก็มีพระองคใดขึ้นไปเทศน
สนามหลวง หลวงตาบัวยังไปเทศนจนไดเห็นไหมละ เทศนเสียเปนชั่วโมง ๒๓ นาที เรา
ไมลืมนะ ตอนนั้นมาครบ ชาติก็คือนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี นี่ชาติ ศาสนาก็คือ
พระเต็มเปนพันๆ มาคอยฟงเทศนวันนั้น มหากษัตริยก็คอืฟาหญิง เสด็จมานั่งปบ 
ประทับ นูนที่เขาจัดไวตอนรับทานอยูนูน ทานก็ประทับที่นูน กอนเทศนนะ พอเราขึ้น
เร่ิมขึ้นธรรมาสนปบ ทานจะปบมานั่งน่ีเลยฟาหญิงนะ 

เทศนที่สนามหลวงก็ไมเทศนเผ็ดรอนอะไรมากนัก คือดูแกงหมอใหญหมอเล็ก 
การเทศนาวาการเราพูดจริงๆ เราไมเคยวาคนชั้นใดภูมิใดทีจ่ะมาฟงธรรม ธรรมนี้จะ
ควรแกคนชั้นนั้นชั้นนี้หรือไม ไมเคยคิดนะ ธรรมนี้เหนือตลอดเวลา แตที่จะกระจาย
ออกมาใหเปนประโยชนแกโลกน้ันตองคํานึงถงึสังคมที่เขามาเกี่ยวของ จะควรไดรับ
ธรรมประเภทใดเปนประโยชนแกกําลังของตน นั่นละจะออกตามนั้นๆ เพราะฉะนั้น
การเทศนาวาการสนามหลวงจึงไมมีคาํวาเผ็ดรอน เขากันไดอยางสนิทเลยก็คือแกงหมอ
ใหญ เทศนแกงหมอใหญ ชั่วโมง ๒๓ นาที มีแตแกงหมอใหญแทบทั้งน้ัน 
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ถาวาพระก็ไมใชพระกรรมฐาน ที่ทานตั้งใจฟงอรรถธรรมเพื่อแกกิเลสจริงๆ มา
นั่งฟง ก็เปนพระทั่วๆ ไป ไมนอยนะเต็มหมด ทีนี้พระเหลานี้กับธรรมประเภทไหนจะ
ควรกัน มันก็ควรกับไปทางแกงหมอใหญเหมือนกัน มันก็เลยไปแกงหมอใหญ ทั้ง
ประชาชนทั้งพระไปเลย ถาหากวาเปนแกงหมอเล็ก ผูมุงตออรรถตอธรรมตอมรรคผล
นิพพานแกกเิลสเปนลําดับๆ มานั่งอยูนั้นมันจะวิ่งเขาถึงกัน ไมคุยนะมันเปนจริงๆ พอ
นั่งปบอันนี้มองไปนีม้ันจะบอกในตัวหมดเลย วันนี้เปดเสียบางนะ มันไมไดคํานึงวา
ธรรมะนี้จะเทศนใหใครฟงไมใหใครฟง เขาสูงกวาธรรมหรือธรรมสูงกวาเขา ธรรมนี้สูง
กวาโลกตลอด เรียกวาโลกุตรธรรม แปลวาธรรมเหนือโลกมาตลอด 

การที่จะแสดงออกไปนีต้องมุงผูฟงจะไดรับประโยชนมากนอยเทานั้น ที่จะวา
ธรรมนี้ควรแกโลกหรือไมควรไมไดพูด เพราะมนัเหนือตลอดแลว หัวใจก็เหนืออยูแลว 
ใจกับธรรมเปนอันเดียวกันก็เหนือกนัตลอดอยูแลว จึงไมมีวิตกวิจารณกับสังคมมาก
นอยขนาดไหนชั้นใดภูมิใดไมเคยคํานึงนะ ธรรมนี้เหนือกวาตลอดเวลา แลวทีนี้จะนํา
ธรรมะประเภทใดมาใหเปนประโยชนแกผูฟง มนัจะออกของมันเอง เปนอยางน้ัน ให
ทราบเสียนะ ถาเปนเรื่องของกิเลสเต็มหัวใจแลวมันจะสะทกสะทานหวั่นไหว ธรรมะนี้
เทศนยังไงๆ ติดเราแลวก็ติดเขา 

นี่ละธรรมะประเภทอยูในสวมในถานในโลกธรรม โลกธรรมลอมรอบอยู ธรรมะ
ที่อยูในทามกลางโลกธรรมก็มีการกระทบกระเทือน มีการประหมาหรือหวั่นไหว ถา
ธรรมะเหนือโลกทั้งหลายหมดแลวมันไมมีอยางน้ัน ควรที่จะไดรับประโยชนหนักเบา
มากนอยเพยีงไรมันจะออกตามนั้นๆ ใหพากันเขาใจเอาไว สําหรับหลวงตาบัวนี้ตัวเทา
หนูก็ตามนะ แตความคิดที่จะวา ประชาชนมาฟงเทศนหนักเบามากนอย ธรรมะเราจะ
ควรแกเขาแคไหน ธรรมะเราต่ํากวาเขาหรือสูงกวาเขาไมมี เปนโลกุตรธรรม ธรรม
เหนือโลกตลอดเวลา จะสงเคราะหไดมากนอยเพียงไรจะออกตามนั้นเทานั้นเอง เราพูด
จริงๆ เราไมไดคุย แตกอนมันกม็ีถาติดเขาติดเราเปนไดนะ ถาไมติดใครไมติดอะไร
เลยไปไดทั้งนั้น เปนอรรถเปนธรรมลวนๆ เลยน่ัน เอาละที่นี่พอ 

(ขอโอกาสเจาคะ บานโคกนี้อยูใกลกับบานนามนไหมคะ) ก็มันลุกลามใสกัน
เดี๋ยวนี้มันจะถึงกันแลวละ แตกอนจะหางกันกิโลกวา บานนามนทางนูน บานโคกทางนี้ 
หางกันประมาณกิโลกวา เดี่ยวมันตอกันถึงกันแลวแหละ บานนามนกับบานโคกมัน
ลุกลามถึงกนัแลว บานมันขยายออกไปบานใหญ ถามเพื่ออะไรวามา (กําหนดดูตาม
รอยครูบาอาจารยเวลาทานเดินธุดงค) บานโคก บานนามน แตกอนนี้ไกล หมายถึงวัด
นี้วัดนั้น ก็ไมต่ํากวา ๒ กิโล แตเดี๋ยวนี้บานมันติดกัน วัดอยูที่เกากต็ามแตบานมัน
ติดกัน บานติดกันเลยเดี๋ยวนี้ บานโคก บานนานม 
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เออ เราพูดถึงบานโคก บานนามน เราไดพูดอยูนี้ดูมันจะตดิในเทปหรืออะไร 
ที่วาพรรษาที่ ๑๐ ที่บานนามนที่เราหนักมากที่สุดเลยการฝกทรมานเจาของ พรอมทัง้
ทางรางกายและจิตใจ รางกายก็ฝกเอาเสียจนไมไดนอน บางคืนนั่งตลอดรุงๆ เลย ทาง
จิตก็ฝกบีบบังคับกันเต็มเหนี่ยว จิตก็ทุกขรางกายก็บอบช้ําก็คือบานนามน พรรษาที่ 
๑๐ ละมั้ง (กุฏิพอแมครจูารยอยูใกลกับทานอาจารยมั่นไหมคะ เห็นแตกุฏิทานอาจารย
มั่น ไมเห็นกุฏิพอแมครจูารย) กุฏิเราอยูในปานะ ที่บานนามนกุฏิเราอยูในปานูน กุฏิ
ทานอยูกลางวัดนี่นะ อยูไกล หางกนั แตจิตใจกับการสืบตอกันนี้เกี่ยวของกันกับเรานี้
ไมไดไกลนะ แตเร่ืองกุฏิไกล หางกัน เราอยูในปาจริงๆ นูน กุฏิทานอยูทามกลางที่โลง
แจง เราอยูในปาลึกๆ ที่บานนามน 

บานนามนนี้เปนบานหนักมากที่สุดในการประกอบความพากเพียรของเรา หนัก
ทางดานจิตใจ ฝกทรมานตีเอาแหลกเลย ทางดานรางกายก็นั่งตลอดรุง จนกระทั่งทาน
เตือน ทานไมไดเตือนตรงๆ ละ ทานแย็บๆๆ มันก็รูทันที เพราะวันไหนถาลงไดนั่ง
ตลอดรุงแลววันนั้นจะเหมือนกับแชมเปยนขึ้นเวทีนะ ขึ้นไปหาทานเหมือนแชมเปยนขึ้น
เวท ีซัดกันนี้เสียงลั่นเลย นี่เห็นไหมละเวลามันเปน มันไมไดสะทกสะทานนะ มันพูดนี้
พูดดวยความดูดดืม่ภายในจิตใจ และพูดใหทานไดฟงแลวใหทานไดเมตตาวา การพูด
ไปทั้งหมดนี้นะขัดของตรงไหนๆ ใหทานไดแนะเราๆ นําออกมาแลวก็เอาอีกๆ 
เพราะฉะนั้นจึงหนักมาก นั่งตลอดรุงบอย 

ที่บานนามนจึงเปนพรรษาที่หนักมากที่สุด กลางวันนี้ไมนอนเลย เวนแต
กลางคืนเรานั่งตลอดรุงแลวกลางวันเราจะพักให ถาธรรมดาแลวกลางวันไมนอนใหเลย 
นั่นละปนั้นละปทรมานหนักปหนึ่ง ปบานนามน หนักทั้งรางกายและจิตใจหนักไป
ดวยกัน จากน้ันไปแลวธรรมะขั้นสูงมันมักจะหนักทางดานจิตใจ รางกายมันก็หนัก
เหมือนกัน แตถาเทียบทางดานจิตใจซึ่งทํางานโดยอัตโนมัตแิลว งานทางดานจิตใจจะ
หนักมากกวา มันไมหยุดทํางานทางดานจิตใจ คือธรรมกาวเดินดวยอัตโนมัติ คือมันมี
กําลังวังชา มีเครื่องดูดดื่มตออรรถตอธรรมตอมรรคผลนิพพานแลว ความขี้เกียจขี้
ครานหายหนาไปหมด 

เดินจงกรมนี้จนจะกาวขาไมออก ถงึจะออกจากทางจงกรม คือมันเพลินไปหมด 
กาวขาไมออกมันจะไปไดยังไงคนเราใชไหม นั่นเรียกวามันเดินเต็มเหนี่ยว กาวขาไม
ออกแลวกต็องพกั พกัแลวก็ยังไมลืมนะ นี่ละที่เชื่อพระโสณะ ทานประกอบความเพียร
จนฝาเทาแตก แตกอนกเ็ห็นในตํารา ทานเดินจงกรมจนฝาเทาแตกพระโสณะ ทีนี้ก็มา
เขากันไดตอนความเพียรเราเขาขั้นนั้นละ เขาขั้นถาลงไดลงทางจงกรมหยุดไมเปน 
จนกระทั่งกาวขาไมออก คือมันเมื่อยลาไปหมด กําลังหมดแลวหยุด นั่นละเรียกวามัน
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ไมมีกําลังจะเดินตอไป แลวมันก็หยุดของมัน ถาจะใหมันหยุดเองนี้มันหยุดไมเปนนะ 
คือจิตนี้มันดดูดื่มตลอดนะ นี่เรียกวาความเพียรอัตโนมัติ 

ทีนี้พระโสณะในตําราทานบอกวา พระโสณะทานเดินจงกรมจนฝาเทาแตก ไอ
เราไมแตก แตมันเขากันไดแลว ถึงขนาดที่วาเอาเทามาดูจริงๆ มาดูเทาเจาของ คือพอ
มานั่งอยางน้ี เทานี้มันออกรอนเหมือนฟนไฟลนทั้งสองเทานีน่ะ โอ เทาเราน้ีมันแตก
เหรอ ทําไมมันถึงรอนเอานักหนา ครั้นมาดูมันไมแตก แตเวลาเราเอามือลูบคลํานี้มัน
เสียว นี่มันจะถึงเน้ือนะ มันเสียวนี่จะถึงเน้ือ หนังน้ีมันบางเขาไปๆ จะถึงเน้ือแลวนั่น 
พอลูบคลํานี้มันจะเสียวๆ นี่ละเราถึงแคเสียว ยังไมแตกนะ พูดใหมันเต็มยศ กิเลสแตก
เสียกอน ถากิเลสไมแตกฝาเทาจะตองแตกแนนอน ก็ถาลงไดลงทางจงกรมมันไมรูจัก
หยุดนี่นะ นี่ละอํานาจของธรรมดูดดืม่ 

อํานาจกิเลสดูดดื่มมันจะดึงเขาใสเส่ือใสหมอน เขาใจไหม เขาใสเส่ือใสหมอน
ทั้งน้ันละ มันไมไดดึงเขาไปหาทางจงกรม ถาเปนธรรมดึงแลวเขาทางจงกรม เดนิ
จงกรมไมรูจกัหยุด ถาวานั่งเหมือนหัวตอ สุดทายก็แจง มันนอนไมหลับ ออกจากเดินก็
ลงนั่ง นั่งมนัก็หมุนของมัน หมุนอรรถหมุนธรรม เดินก็เดินดวยอรรถดวยธรรม แลว
สุดทายมันก็สวาง ตลอดรุงเลยเราไมหลับ มีหลายคืน นี่ละเวลาความเพียรมันหมุนของ
มันเอง ฝาเทาเราออกรอนวูบๆๆ มาดูฝาก็ไมแตก แตมาลูบๆ นี้เสียว นี่แสดงวาหนัง
อันนี้มันบางเขาไป มันจะเขาไปถึงเนือ้แลว พอลูบนี้มันเสียว จากน้ีก็ถึงเนื้อ พอถงึเน้ือ
แลวก็เรียกวาฝาเทาแตก 

มันไมใชแตกอยางน้ีนะ มันทะลุเขาไปๆ บาง หนังสวนหยาบนี่ขาดเขาไปๆ ก็ไป
ถึงเน้ือ พอไปถึงเน้ือแลวก็เรียกวาฝาเทาแตก อันนี้เราพอลูบอยางน้ีมันเสียวแลว จะ
เขาถึงเน้ือแลว กิเลสมันแตกเสียกอน พูดใหมันชัดเจน นั่นละถึงขั้นความเพียรหยุดไม
เปน กลางคืนเวลาไหนก็ตาม ถาลงไดลงทางจงกรมแลวลืมเวล่ําเวลา เดินจงกรมจิตมนั
จะหมุนของมันเรื่อย ตานี่ฝาฟางนะ ฟงใหชัดเสีย ไอเร่ืองความเพียรหมุนตัวเปนเกลียว
นี้ไมมีวันมีคืน ไมรูจักเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา จนกาวขาไมออกถึงรูนะ นี่กาวขาไมออกมนั
หมดกําลังแลวหยุด 

นั่นละถานานเขาไปกวานั้นฝาเทาจะแตก ของเรานี้เปนแตเพียงออกรอนยังไม
แตก กิเลสแตกเสียกอน นี้ก็เปนพยานกันไดกบัพระโสณะ ที่ทานเดินจงกรมจนฝาเทา
แตกในตํารา ทนีี้ก็มาโดนเอาเรา ตัวเราเปนขึ้นมา อยางน้ีเรียกวารับกันได ยอมรับทันที 
แตเรายังไมแตก เปนแตเพียงวาเสียวๆ มันจะแตกแลวมันจะทะลุถึงเน้ือ มันเสียวๆ 
เปนอยางน้ันนะ ทําอยางน้ันละทําความเพียร ถาลงถึงขั้นความเพียรอัตโนมัติแลวนี้มัน
ไมมีเวลานะ ไมมี ความขี้เกียจขี้ครานหายหนาไปหมดเลย มีแตความหมุนตลอดๆ อยู
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อยางน้ัน แมที่สุดนั่งฉันจังหันอยูนี้นะ มันไมไดอยูกับอาหารการกินนะ จิตอนัหนึ่งที่เปน
อัตโนมัติของมัน กับกิเลสกับธรรมฟดกันอยูภายในจิต มันจะหมุนกันอยูลึกๆ นะ 

ทางนี้ก็ฉันไปๆ แตเจตนาจริงๆ มันไมมาอยูในอาหาร มันอยูนูน นี่พูดถึงเร่ือง
มันเปนมาแลวจึงมาเลาใหฟง นี่ละถงึขั้นเปนอัตโนมัติเปนอยางน้ัน เราจะทําอะไรๆ อยู
ก็ตาม เร่ืองอัตโนมัติระหวางกิเลสกับธรรมฟดกนันี้เปนอยางนั้นตลอดเลย มันไมได
ตั้งใจมันหากเปนของมนัเอง นี่เรียกวาอัตโนมัติ ความเพียรอัตโนมัติ มีแตเร่ืองอรรถ
เร่ืองธรรมลวนๆ ในหัวใจ เวลามันขี้เกียจขี้ครานมันไมไดไปหาธรรมนะ ไปหาแตเส่ือ
แตหมอนเอามาอวดกัน เขาใจไหม คนนี้ก็ไดเส่ือไดหมอนเต็มตัว คนนี้ไดเต็มตัว หมด
ทุกคนนี้มีเส่ือมีหมอนตดิตัว มองไปนี้ไมเห็นคนเลย เห็นแตเส่ือแตหมอนเต็มตัวมา 

พวกเรามีแตเส่ือหมอนเต็มตัวมาอวดกัน ทานมีแตธรรมเต็มหัวใจมาอวดกัน 
ตางกันไหมละ นี่เอามาเทียบใหทราบถึงจิตที่มนัเปนขั้นอัตโนมัติ คือมันจะไปแลวนะ
นั่น ยังไงกไ็มถอย จะพนแนนอน มันเปนของมันเดี๋ยวนั้น เหมือนวานิพพานอยูชั่ว
เอื้อมๆ อยางน้ีความเพียรหยุดไมไดเลย นอนก็ตองบังคับใหนอน เอาพุทโธบังคับ จะ
ใหสงบก็เอาพุทโธบังคับ จะใหมันอยูเฉยๆ สงบจากสติปญญาที่หมนุฆากิเลสมันไม
หยุดแหละ มันรุนแรงของมัน ตองเอาพุทโธๆ บังคับ 

สติบังคับพุทโธๆ มันสงบ สงบจะนอนก็นอนได สงบจะเปนสมาธิก็เปนไดตอน
นั้นนะ ถาจะบังคับใหมันอยูเฉยๆ ใหมันสงบไม เพราะสติปญญามันมกีําลังมากหมุน
อยูขางนอก พอปลอยพบัผึงเลย นั่น นี่ละขั้นสติปญญามีกําลังกลา ใหทานทั้งหลายฟง
เสีย ผานมาหมดแลวที่มาพูด ไมใชมาพูดเฉยๆ ถึงขั้นมันแกกลาสติปญญาแกกลาเปน
อยางน้ันเปนอัตโนมัติ เอาละที่นี่พอ 

(ทองคําได ๒ บาทครับผม) เออ เทาไรเอา ๒ บาทก็เอา ๓ บาทก็เอา หรือหา
บาทๆ มา มาเถอะ หนองกะปาดจะมาก็มา เขาใจไหม หาบาทๆ เขาใจไหม ๕ บาท 
พวกนี้มันไมมีวาสนา มันมาเต็มศาลามันไมมีใครมีวาสนาละพวกนี้.บานหนองกะปาด
อยูติดกับคําชะอี คั่นกันทุงนาเล็กๆ เดี๋ยวนี้มันนาจะถึงกันแลวหนองกะปาดกับบานคํา
ชะอี นี่ละทีว่า หาบาทๆ เขาใจไหม มันยังไมเขาใจ ดูทามันยังเซอซา พวกนี้มันยังไม
เขาใจเลย เราจะตองแย็บใหฟงกอนนะ มันไมเขาใจพวกเซอซา 

คือบานหนองกะปาดเขาเลี้ยงวัวฝูงไว วัวฝูงน้ัน เมื่อพอคาเขาไปติดตอเขาก็ไป
ซื้อที่เจาของเลี้ยงวัวฝูงไวนั้น ทีนี้พอคาเขาจะใหตัวละ ๓ บาท แตเจาของนั่นจะเอาตัว
ละ ๔ บาท ทางนั้นใหเขา ๓ บาท ทางนี้ก็ ๔ บาทเรื่อยๆ เขาใจไหมละ พูดมันตอง
ยกตัวอยางใหชัดเจนซี ไมชัดเจนพวกนี้มันโง มนัดูไมออกฟงไมออก เพราะฉะนั้นจึง
ตองไดทําใหชัดเจน กอไก กอกา สระอิ สระอา มาพรอมกันหมดมันถึงจะเขาใจใชไหม 
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เจาของผูขายวัวมันนั่งชันเขา มันปลอยหําไวนี่นะ เร่ืองจริงมันเปนอยางน้ันวาไง อันนี้
เขาก็มาซื้อวัว เขาจะใหตัวละ ๓ บาท ทางนี้ก็ ๔ บาทๆ พอดีเมียมันขึน้มา มันนั่งอยู
ชานกับลูกคาที่เขามาซื้อวัว พอขึ้นมามาเห็นผัวนั่งชันเขา ปลอยหําเขาใจไหม ปลอยหาํ 
เมียมันเห็นมันอายซิเมีย เมียขยิบตาใสปบ เขาใจไหมละ มันเห็นหําผัวละมันอายเขา 
ขยิบตาใสผัว 

ผัวนึกวาเมียใหขึ้นราคา พอเมียขยิบตาปบทางนี้ก็ หาบาทๆ เลยเมียก็เขาไปใน
หอง อูย ตั้งแต ๓ กับ ๔ บาทก็ยังไมลงกันได ทําไมอยูๆ ก็ไป ๕ บาท ๖ บาทยังไงนี่ ไม
เอาแลวเรา เขาก็ลงไป พอเขาลงไปแลวเมียก็ออกมา ที่เขาจะซื้อตัวละ ๓ บาทมันก็
นาจะขายใหเขาไดแลวนี่นะ ก็เธอขยิบตาใสฉันวาใหขึ้นราคาฉันก็ขึ้นราคาละซิ ไมขยิบ
ยังไงปลอยหําใหเขาเห็น มันอายเขาจะตายแลว อูย เสียดาย.เขาไปไดหาทวีปแลว นี่ละ
หํานี้หําขาดทุน เขาใจไหม มันปลอยหํา หําขาดทุน ไมไดกําไร ๔ บาทก็เลยไมได ยัง
จะบืนเอา ๕ บาทอยู เขาก็เปดละซี เอาละพอ 
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