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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ทานสิงหทองเขากันไดกับนิสัยของเรา 
 คนโบราณเขาเอาใบตองกลวยแหงมามวนบุหร่ี มาทุกวันนี้ก็เปลี่ยนไป เปลี่ยน
มาเรื่อยๆ แตกอนใชอยางน้ีละ อยางหลวงปูแหวนเปนมวนโตๆ ทําตามนิสัยทานเคย 
หลวงปูมั่นไมใหญ ส้ันๆ หลวงปูแหวนใหญ เคยตามนิสัยมา อันนี้ขึ้นอยูกับนิสัยที่เคย 
พอเห็นบุหร่ีอยางน้ีแลวเราระลึกได ทานสิงหทองตั้งแตเดก็ขีด้ื้อ โตมานิสัยอันนั้นก็ยังมี
อยู ดือ้ พดูหยอกพดูเลน พอดีตวัเธอเองนั่นแหละขึ้นรถมาจากอุบลจะมานครพนม 
ทานนั่งรถโดยสารมา แตกอนรถโดยสารก็อยางวา พอมาถึงดงเขาเรียกดงหมากอี่ จาก
มุกดาหารไปอุบลไปทางอํานาจเจริญ นี่ละดงใหญ เขาเรียกดงหมากอี ่ทานสิงหทองนั่ง
รถคันนั้นมา เห็นผูเฒาคนหนึ่ง ตอนนั้นเปนสงครามโลกครั้งที่สอง อะไรๆ ก็อดอยาก
ไปตามๆ กนัหมด พอดีรถกําลังมา รถก็เปนรถถานไมใชรถน้ํามัน ติดก็ยาก ไปก็ชาๆ 
อืดอาดๆ ใชถานติดอยูทายรถ น้ํามันไมม ี

ทานสิงหทองเปนนิสัยชอบพูดเลน ชอบตลก แลวก็ไปเจออยางน้ันเขา พอไปถึง
กลางดง มองไปเห็นผูเฒาคนหนึ่งแกทําไรทําสวนอยูขางถนน แกอยากสูบบุหร่ีแตไมมี
ไฟจุดบุหร่ี พอไดยินเสียงรถมาแกก็ออกมาดกัมาโบกมือ พวกคนรถเขาก็ปรึกษากัน 
นั่นเขาโบกมือ วายังไงจะรับเขาไหม ปรึกษากันแลวก็ เอาจะรับก็รับเสีย ไดแคบุหร่ีซอง
หนึ่งก็เอา ตกลงใจละ พอไปถึงนั้นกจ็อดรถ เอา ขึ้นลุง แกกเ็ลยบอกวา โอย พอไมขึน้
ดอก พอโบกมือนี่มาขอตอกอกยา หมดทาเลย ก็เลยตองจอดรถใหแกตอ เอาไฟตอ
บุหร่ี กอกยาก็อันนี้ละ พอตอกอกยาเสร็จแลวแกก็ลงไปขุดสวน 

ทีนี้รถทํายังไงมันก็ไมติดก็เลยวา เปนเพราะเฒาหานี่ละๆ มีแตเฒาหา เขาพูด
ไปหัวเราะไปมันขบขัน โบกมือขอตอบุหร่ีเคยมีที่ไหนใชไหม เอา ไดคาบุหร่ีซองหนึ่งก็
เอา บทเวลาจริงๆ เอาขึ้นลุง โอย พอไมไปดอก พอมาโบกมือขอตอกอกยาตางหาก 
หมดทาเลย ทานสิงหทองมาคันนั้นดวย พอเสร็จแลวแกก็ไปขุดสวนอยูนั้น คือรถมันไม
ติดซัดกันอยูนั้น เปนเพราะเฒาหานี่ละๆ เร่ือยเลย ทีนี้พอรถติดวิ่งไปแลว นี่เปนเพราะ
เฒาหานี่ละ เขาพูดเขาหัวเราะกัน เขาพูดเลนไมไดพดูเคียดพูดโกรธ มันบเคยไดยิน
โบกมือขอตอกอกยา ไมเคยไดยินใชไหม คือมันอดอยากขนาดนั้นปสงคราม ทานสิงห
ทองไปเห็นเอง นัง่อยูในรถ ไมลืมละ ถึงบานตาดก็ไมลืมถาเปนของเลนของตลกทาน
สิงหทองเปนอยางน้ัน 

นี่เขาเรียกกอกยาทางภาคอีสาน เปนใบตองกลวยเอามามวนบุหร่ี เขาเรียกกอก
ยา ผูเฒาออกมากม็าโบกมือขอตอบุหร่ีเพราะไมมีไฟ คนรถก็เลยตกลงกันจะรับไหม 
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ไดคาบุหร่ีซองหนึ่งก็เอา เอารับเสีย ตกลงใจรับก็จอด เอาขึ้นลุง โอย พอบขึ้นดอก พอ
โบกมือนี่มาขอตอกอกยาตางหาก หมดทาเลยจะวายังไง เลยใหผูเฒาตอกอกยา เสร็จ
แลวผูเฒาก็ไปขุดสวนเฉย รถติดเครื่องไมติดเอากันอยูอยางนั้น มีแตวาเปนเพราะเฒา
หานี่ หัวเราะกันลั่น ธรรมดาวาเฒาหานี่เปนความเคียดแคนก็ได ความตลกเลนก็ได อัน
นี้มีแตวาเปนเพราะเฒาหานี่ พอรถติดเครื่องไดแลวผานไป ผูเฒาก็ขุดสวนอยูขางทาง 
นี่ๆ เฒาหานี่ วาอีกแหละ นี่ทานสิงหทอง นิสัยชอบเลน ถาเปนนิสัยแลวสอนยังไงก็
ไมไดเร่ือง 

ทานสิงหทองเคารพเรามากนะ พอออกจากหลวงปูมั่นก็ตดิสอยหอยตามเรา
ตลอด เปนลูกศิษยเรามาตั้งแตตนเลย ที่ไปอยูปาแกวชุมพลนี่ ทีแรกอยูที่นี่แลวแมมา
หา แมทานสิงหทอง ถกูกนัมากกับโยมแมเรา มันจะไมสะดวกทั้งสองฝาย ทานสิงหทอง
ก็จะเปนกังวลกับแม แตแมทานกับแมเราก็สนิทกันดี แตก็ไมพนความกังวล เราก็เลย
พิจารณา พอดีกับทางปาแกวชุมพลเขาไมมีหัวหนาวัด เขามาหาเรามาขอพระ พอดกีับ
ทานสิงหทองอยูที่นั่น ตกลงดวยเหตุดวยผล ทานสิงหทองกน็ั่งฟงอยู นีเ่หตุผลกลไก
เปนอยางน้ี เขาไมมีหัวหนาวัด ใหทานสิงหทองไปอยูนั้น ถาเราจะขับไปก็ไมงามใชไหม
ละ เพราะทานมาดวยสมัครใจทั้งทานสิงหทองทัง้แมทานสิงหทองดวย พอดีเหตุผลเขา
มาก็รับกันได ทางโนนมาขอครูบาอาจารยหัวหนาวัด มาหาเรา ก็พูดดวยเหตุดวยผลให
ทานสิงหทองไปนูนเสีย เอาแมไปดวย ทานสิงหทองก็พอใจไปอยูเปนเอกเทศ ทานสิงห
ทองจงึเสียที่นั่นแหละ แมเสียทีหลัง 

ทานสิงหทองเรื่องความเพียรนี้เกง ไมชอบทํางานทําการอะไร หมุนแตความ
เพียร อันนี้เราชอบ เขากันไดสนิทเลย เวลาทานทําความเพียรงานการอะไรมายุงไมได
นะทานสิงหทอง อันนีเ้ขากันไดสนิทกับเรา เพราะเราตั้งแตออกจากเรียนเขาปาแลว
เทานั้น งานการอะไรมายุงไมไดเหมือนกัน เอางานเดียวฆากิเลส ทานสิงหทองก็เปน
เชนนั้นเหมือนกัน แตทานวันเปนบางาน ทานวัน ภูเหล็ก เดี๋ยวมีงานนั้นขึ้นมา มีงานนี้
ขึ้นมา แลวมากวนเพื่อนฝูงนิมนตไปงานนั้นงานนี้ ทานสิงหทองมีแตบอกวาไมสบาย
เร่ือย นั่นบางาน อยูเฉยๆ ไมได บางาน 

ทั้งๆ ที่เคยอยูกับพอแมครูจารยมั่นมาแลว แตเวลาออกไปแลวมันก็เปนอยางที่
เราเคยพูดอยูในหนองผือ เวลาอยูที่นี่รูสึกวาเรียบราบเหมือนกับผาพับไวบรรดาพระ
เณรเรา วาอยางน้ีแหละ เวลาออกจากนี้ไปแลวมันจะแสดงกางเล็บออกเตม็เพลง ใครมี
เพลงใดๆ มันจะออกเต็มเม็ดเต็มหนวย กางเล็บออกตามนิสัยของตนนั่นแหละ ก็เปน
อยางวา ทานสิงหทองไมทํางานอะไรตั้งแตออกจากพอแมครูจารยมั่นไป แตทานวัน
เปนโรงงานใหญโตอยูที่ภูเหล็ก โอย เหมือนเมืองหนึ่งในปา สรางน้ันสรางนี้ เราขึ้นไป
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เห็นทีหลังตอนตายแลว ตางกันอยางนั้นละ ออกจากพอแมครูจารยมั่นเหมือนกัน นั้น
ออกไปแผลงฤทธิ์ทางการกอการสราง ไมไดเปนไปตามโอวาทครูบาอาจารย ซึ่งพอแม
ครูจารยมั่นไมทํานะ งานไมยุง ถามปบเขาเร่ืองภาวนาเลยๆ เร่ืองกอเร่ืองสรางไมม ีทาน
วันไปอยูนั้นก็สรางเมือง เมืองวัด เมอืงการกอสราง 

คือการกอการสรางน้ีเปนงานของวัฏวนวัฏจักร มันงาย แตการงานฆากิเลสนี้มัน
ยาก พอจอจิตเขาไปจอสติเขาไปนี้ถูกกิเลสมันเผาเอา หงายออกมาๆ แลวก็ไปทํางาน
อื่นพอแกรําคาญ เพราะฉะนั้นจึงไปทําแตงานภายนอก งานภายในทําไมได ถกูกิเลสมัน
ตีหนาผากเอาหงายๆ พูดใหมันชัดเราเคยผานมาแลว ฆากิเลสมันลําบากลําบนมาก 
ใครก็ไมอยากฆา ทํางานเหลานั้นมันสะดวกเบาสบาย มันก็ไปแตงานนอก ใหกิเลส
หลอกออกไปขางนอก งานฆากิเลสจริงๆ มันไมยอมงายๆ นะ ก็เปนอยูกับหัวใจเรา แต
นี้มันไมถอยนี ่

พอไดฟงอรรถฟงธรรมจากพอแมครจูารยมั่นอยางเต็มเม็ดเตม็หนวยแลว ทีนี้
เอาละ แตกอนเราก็ไมเคยทํางาน หยุดจากเรียนก็เขาปาเลย เขาปาก็เขาหาพอแมครู
จารยมั่น ไดรับโอวาทจากทานแลวถึงใจ จากน้ันมาก็มีแตจิตตภาวนาฆากิเลสโดย
ถายเดียวๆ งานการอะไรจึงไมมีสําหรับเรา เราไมมี ใครมายุงไมได ทานสิงหทองนี่เขา
กันไดกับนิสัยของเรา คือไมกอไมสราง มีแตประกอบความเพียร เราพอใจ ทานหนัก
แนนทางความเพียรดานจิตตภาวนา นอกนั้นเถลไถลๆ เพราะฉะนั้นนักภาวนาเราจึงไม
มีหลักใจ ถกูกิเลสตีกบาลเอาหงายไป เถลไถลไปทํานั้นสรางนั้นสรางน้ี คือถูกกิเลส
เนรเทศออกไป เขามาวงในไมไดถกูกเิลสตีหนาผาก ตีกบาลเอา ก็ตองเถลไถลไปทํานั้น
ทํานี้ 

งานอยางน้ันทํางายนี่นะ งานฆากิเลส อูย ยากแสนยาก ไมมีใครจะทําไดงายๆ 
แหละ งานฆากิเลสเปนขาศึกใหญโตมาก เพราะฉะนั้นเวลาผูใดสําเร็จมรรคผลนิพพาน
ขึ้นมา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณีย ํนาปรํ อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ พรหมจรรยไดอยู
จบแลว กิจที่ควรทําไดทําสําเร็จแลว กิจอื่นทีย่ิ่งกวากิจนี้คือการฆากิเลสน้ีไมมี นั่น 
พระพุทธเจาละอุทานขึ้นมา เปนงานที่ใหญโต งานร้ือภพร้ือชาติ คืองานฆากิเลส ฆา
แลวก็ร้ือภพชาติ การตายกองกันของสัตวโลกร้ือหมดไมมีเหลือ พอถงึขั้นจิตบริสุทธิ์
แลว จึงเปนงานที่ยากมาก 

งานฆากิเลสเปนงานที่หนักมาก แตถึงเวลาที่ธรรมมีกําลังแลวมันจะหนักขนาด
ไหนก็ตามเถอะ เร่ืองของธรรมจะติดตามเหมือนไฟไดเชื้อ เอา เชื้ออยูที่ไหนไฟจะตาม 
คือธรรม วิริยธรรม สติธรรม ปญญาธรรม จะติดตามเผาไหมกิเลสเหลานั้นใหหมดๆ 
เลยเมื่อกําลังวังชาถึงกันแลว ที่เรียกวาสติปญญาอัตโนมัต ิ ขั้นสติปญญาอัตโนมตัิมี
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ความเพียรเปนเนื้อเปนหนังของตัวแลวนี้ไมหยุด ฆากิเลสตลอดจนกระทั่งกิเลสมวน
เส่ือถึงจะหยดุได กอนนัน้กิเลสเหยียบเอาๆ ทั้งน้ันแหละ พอถึงขั้นเหยียบกิเลสแลว มี
อยูที่ไหนไมมีเหลือ 

เราก็เคยพูดใหฟงมันเปนในจิตนะ มันฟดกันเสียจนกระทั่งบางทีหายเงียบ พอ
ไปถึงขั้นมันละเอียดละเอียดจริงๆ นะกิเลส มันฉลาดมันแหลมคมมาก คุยเขี่ยขุดคน 
สติปญญาไมใชสติปญญาธรรมดา เปนสติปญญาอัตโนมัติ กาวเขาสูมหาสติมหาปญญา 
ถึงขนาดนั้นมันยังหลบซอนตัวไดนะกิเลส คือคนหาที่ไหนมันก็ไมเจอ เงียบหมด จิตก็
วางไปหมดเลย ทีนี้หาเหตุผล คือกเิลสเปนตัวเหตุสําคัญ คนหาที่ไหนก็ไมเจอๆ หือ 
ไมใชมันเปนพระอรหันตนอยๆ ขึน้มาแลวเหรอ แตมันไมไดสําคัญนะ วาเฉยๆ 
ความสําคัญวาเปนอรหันตเปนอันหนึ่ง อันนี้มันไมไดสําคัญ ทั้งๆ ทีท่ราบอยูกิเลสยังอยู 
แตมันไมปรากฏเวลานั้นก็วาขึ้นมาเฉยๆ จากนั้นพอโผลขึ้นมาก็ฟดกันเลย เอา
จนกระทั่งถงึขาดสะบั้นไปหมด จาขึ้นมาภายในจิตใจ เลยอรหันตนอยก็ไมพูด อรหันต
ใหญก็ไมพดูเลย ถึงขั้นมนัตัดสินขาดแลว ทั้งนอยทั้งใหญอรหันตตัดขาดหมดเลย ไป
ทามกลาง นั่นเปนอยางน้ัน 

เวลานี้ใครพูดดูซินะพดูเรื่องมรรคผลนิพพานใครเชื่อเมื่อไร รอยหนึ่งน่ี ๙๕% 
ไมอยากจะเชื่อวาธรรมะพระพุทธเจายังคงเสนคงวาหนาแนน ศาสดาคือศาสดา มรรค
ผลนิพพานคือมรรคผลนิพพานที่ศาสดาสอนไวมันไมอยากเชื่อ เพราะกิเลสหนาแนน
มันตีขนาบเขาไปหมด หาวาโกหกหาวาโอวาอวด อยางหลวงตาที่เทศนาวาการนี้มันก็ยัง
ออกอยู เห็นไหมปากอมขี้ พดูใหฟงชัดๆ หาวาเรานี้อุตริ แลวจะไปฟองวาใหเปนสังฆา
ปาราชิก วาเรานี้อุตริ ไอตัวอุตรินี้มันก็ถึงกันวา บอกใหมาทั้งโคตรเลยมาฟองหลวงตา
บัว หลวงตาบัวก็มีโคตรเหมือนกัน เราสูไมไดเราจะเอาโคตรเรามาสู ก็อยางน้ันพูดตลก 

ไอที่เขาวาจะมาฟองเราวาเปนสังฆาปาราชิกเพราะอวดอุตริมนสุธรรมไมมีในตน 
เขาก็วาไปเฉยๆ เขาไมเห็นมาฟองเราวะ ไอเราก็ยกทพัขึ้นสูกันเลนเฉยๆ บอกใหยก
โคตรมามาฟองเรา เราก็มีโคตรเหมือนกันยกโคตรใสกันเลย แนะก็พดูเลน เขาก็พูด
เฉยๆ เขาไมเห็นวาอะไร เราก็ยกโคตรใสเขาก็ยกแตปากเฉยๆ บางคนอาจจะวาอวด
จริงๆ ก็ได บางคนก็วาไปอยางน้ันสุมสี่สุมหา ใครถาหากวาเชื่อในมรรคในผลอยูแลว
จะไปวาอะไรอยางน้ัน ถึงเราไมรูเราก็ยอมรับ ดังศาสดาองคเอกเปนพระพุทธเจา เรา
ไมไดเปนพระพุทธเจาเราก็ยอมรับ เปนศาสดาเปนครูเอกของเรากราบไหวบูชา พุทฺธํ 
ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ตลอดมา ไมเห็นคัดคานใชไหมละ ยอมรับกัน 

นี่มันไมยอมรับดวย มันโตมันเถียงเรื่อย ทั้งเหาวอๆ ไปดวย ถึงวาศาสดาองค
เอกจะมีเหลือแตชื่อไมมใีครเชื่อศาสดา ถาเชื่อศาสดาก็เชื่อธรรมคําสอนที่สอนไวเพื่อ
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มรรคผลนิพพาน เชื่อบาปเชื่อบุญละซิ นี่มันไมเชื่อทั้งหมดนั่นละ มันจึงไมเชื่อศาสดา 
มันเชื่อแตกิเลสเต็มหัวใจ ความโลภเชื่อเต็มหัวใจ ความโกรธ ราคะตัณหา ความโลภ
โลเลไดไมพอๆ เชื่อฝงใจ ตายก็ตายไปดวยกันกบัสิ่งเหลานี้ นี่คือกิเลสมันเชื่ออยางฝง
ใจ เห็นไหมละอยางที่ยกขึ้นมาเปนตัวอยาง ใครๆ เขามาเปนหัวหนาๆ เปนผูใหญใน
ชาติไทยของเรา มีแตมากอบมาโกยมากินเลือดกินเนื้อกินตบักินปอดประชาชน จน
ประชาชนทั่วประเทศจะไมมีตับมีปอดใหกินแลวเวลานี้ พวกยักษใหญนี่ละมันกินไมพอ 
แลวความมั่งความมีใครจะมั่งมียิง่กวาพวกนี้ 

อํานาจของกเิลสตัณหาเหมือนกับไฟไดเชื้อ คือไฟไมเคยอิ่มเชื้อนะ ไสเขาไป
เทาไรเผาเลยๆ นี่ความโลภมันจะไปอิ่มสิ่งเขามาใหมันเสวยไดยังไง มแีตเผาไปเรื่อย 
ฆามันขาดสะบั้นลงไปแลวสิ่งเหลานี้ไมมีในหัวใจ มันก็สนุกพดูตามหลักความจริง แตที่
จะตั้งใจพูดไปเปนอยางอืน่ไมได ตองพดูตามหลักความจริง คําวาสนุกคือไมสะทก
สะทาน เอาความจริงมาพูดเลยๆ โลกทั้งหลายไมเชื่อวามรรคผลนิพพานมี ถาสมมตุวิา
จะตอบรับกัน นี่โคตรพอโคตรแมมงึเคยปฏิบัติไหม โคตรพอโคตรแมกูไมเคยปฏิบัติ
แตกูปฏิบัตกิูรูอยูนี่มึงเห็นไหม จะวางั้นตอบกัน เขาใจไหม มนัหากมีตลกอยูในนั้น เรา
เหมือนวาจะจริงจะจัง ไมจริง หลอกไปเรื่อยตลกไปเรื่อย 

มรรคผลนิพพาน สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม 
ตรัสไวชอบทุกบททกุบาท ใหเดินตามนี้จะไมเปนอื่น จะพุงเขาไปตรงนี้เลย จึงเรียกวา
ตรัสไวชอบแลวไมมีที่จะขดัจะแยงธรรมะพระพทุธเจา ถาตั้งใจปฏิบัติรู ตลาดแหง
มรรคผลนิพพานอยูกับพทุธศาสนา พูดอยางเปดอกเลยเชียว พระพุทธเจาเปนผู
ประทานให ตลาดแหงมรรคผลนิพพานคือพุทธศาสนา คําสอนของพระพทุธเจานี้สอน
ชี้แนวทางเขาสูตลาดมรรคผลนิพพาน คนอื่นชี้ไมถูก ใครสอนก็ตามไมถูก สวากขาต
ธรรม คือศาสดาองคเอกนี้เทานั้นสอนเพื่อมรรคเพื่อผล 

แตเวลาทานจะแสดงทานก็ไมใหกระทบกระเทือนใครนะ อยางพราหมณแกที่
เขาไปเฝาทานคืนทานจะปรินิพพาน พราหมณแกคนนั้นก็เปนชาติอริยกะ เขาถือวาเขา
เปนปูเปนตาเปนอะไรไป ถือวาพระพุทธเจาเราน้ีเปนลูกเปนหลาน แมจะเปนชาติ
อริยกะกต็าม นี่ละทิฐิมานะของสัตวโลกเปนอยางน้ัน เอาทิฐิมานะมาอวด เชนจะมาถาม
ปญหากับสิทธัตถราชกุมารซึ่งเปนชาติอริยกะดวยกัน ก็ถอืวาเปนรุนลูกรุนหลาน ไม
ถามๆ 

จนกระทั่งวันสุดทายคืนสุดทายที่พระพุทธเจาเสด็จมาจะปรินิพพาน ก็มาคิดชั่ง
น้ําใจถึงเร่ืองที่วาไมลง เพราะเราเปนปูเปนยาเปนตาเปนยายของสิทธัตถราชกุมาร แม
จะเปนชาติอริยกะดวยกนั จึงไมควรไปถามปญหาใหเสียเกียรติ เกียรติเขาคือทิฐิมานะ 
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แตวาระสุดทายคืนวันนี้ก็เปนคืนที่พระพุทธเจาจะเสด็จมาปรินิพพาน ก็ทราบกันทั่วโลก
ดินแดนวาพระพุทธเจาเคยโกหกโลกเมื่อไร วันนี้จะเสด็จมาปรินิพพานก็ตองเปนความ
จริง ถาเราไมไปทูลถามเสียวันนี้เราก็หมดหวังละจะทําไง จะมาถือทฐิิมานะแตอริยกะๆ 
อายุวัยอยูอยางน้ีไมได ตดัสินใจมา 

พระพุทธเจาก็เล็งญาณทราบแลว พอมาก็ถกูพระอานนทหามเอาไว วาพระองค
กําลังเพียบเวลานี้ไมใหเขาเฝา พระองคทรงทราบเปดทางใหเขามา เรามาที่นี่เพื่อ
พราหมณคนนี้ละคนหนึ่ง นั่นเห็นไหมละ ทานเล็งญาณไวแลวนี่ ใหเขามา เขามาก็ถาม
ถึงเร่ืองศาสนา คําวาศาสนาก็มีมากมายกายกอง ไมทราบวาศาสนาใดจริงศาสนาใดแท 
ใครก็วาศาสนาของใครดีๆ พระองคก็ไมไดตําหนิศาสนาใดนะ เอาตรงกลางเลย เพราะ
ศาสนามีมากตอมากมาดั้งเดิม คนมีกิเลสคลังกเิลสน่ันละเสกสรรปนยอขึ้นเปนศาสนา 
มันก็เปนคําสอนของกิเลส ไมใชศาสนธรรม มันเปนศาสนะของกิเลส เปนคําสอนของ
กิเลส พูดออกมาอะไรก็เปนเรื่องของกิเลส 

เดินไปตามกเิลสก็เปนฟนเปนไฟ อยางที่วาศาสนานั้นศาสนานี้เขาฆากันอยูทุก
วันนี้ ศาสนาฆากันหาอะไร ถาศาสนาแทเปนศาสนธรรมไมฆากัน เปนศาสนากิเลสเอา
ไดวันยังค่ํา ยกศาสนารบกันเลย นั่น ก็มันไมใชศาสนามันกองทัพกิเลสตางหาก ทีนี้
เวลาไปทูลถามพระพุทธเจาวา เออ เวลาเรามีนอย อยาถามเรามากเลยวาศาสนามีมาก
ตอมาก สงสัยวาศาสนาใดดีศาสนาใดถูก พระองคตัดบทลงไป อยาถามเรามากเวลาเรา
มีนอย ศาสนาใดมีมรรคแปด ทานยนลงน้ีนะ มีอริยสัจสี่ มีมรรคแปด ศาสนาน้ันเปน
ศาสนาที่ทรงมรรคทรงผล พระโสดาก็จะเกิดจากศาสนานี้ พระสกิทาคา อนาคา 
อรหันต สมณะที่หนึ่ง ทีส่อง ที่สาม คือโสดา สกิทาคา อนาคา อรหันต เกิดขึ้นจาก
ศาสนาที่มีมรรคแปด ทานวางั้นนะ ใหเอาไปปฏิบัติ 

ใหพระอานนทบวชให แลวก็ เอา ปฏิบัติใหไดสําเร็จมรรคผลนิพพานในวัน
เดียวกันกับที่วันเราจะตายพูดอยางนั้น ไมตองมากังวลกับเรา ก็สอนใหไปบําเพ็ญ ทาง
นั้นก็บําเพ็ญเต็มเม็ดเต็มเหนี่ยวหายสงสัยเรื่องศาสนาใดๆ ทั้งหมด เอาแตศาสนาที่มี
อริยสัจมีมรรคแปดนี้เขาสูหัวใจ ก็ไดสําเร็จเปนอรหันตขึ้นมาในคืนวันนั้น พรอมกบั
พระพุทธเจาปรินิพพานคืนวันนั้น ถกูหรือผิดพระพุทธเจาสอนโลก เปนอยางน้ันละ เรา
มาที่นี่ก็เพื่อพราหมณคนนี้ นั่นฟงซินะ เล็งญาณดูแลวนี่ ก็ไดสําเร็จจริงๆ พรอมกับวัน
ปรินิพพานของพระพุทธเจา 

นี่ละเรื่องศาสนา ศาสนาแทมีพุทธศาสนา เอา ใครจะเอาคอเราไปตัดไปเลย เรา
ไมเคยเสียดาย พุทธะ แปลวาผูรู ศาสนาของทานผูรูจริงๆ ไมใชศาสนาของคลังกิเลส 
ควาเอาไหนมานี่ก็พอของเรานี่ก็แมของเรา พอปลอมแมปลอม ไดลูกมาก็มีแตลูก
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ปลอม หาลูกจริงไมมีเพราะพอแมมันปลอม นี่ศาสนธรรม ศาสนกิเลสมันมีแตเร่ือง
ปลอมๆ กิเลสเปนของจริงไดเมื่อไร ส่ิงที่จะสอนคนใหเขาสูมรรคสูผลไมมี มีแตของ
ปลอม พุทธศาสนาเปนของจริงโดยแท ตรงแนวๆ เลย ปฏิบัติตามนั้นแลวจะไมเปนอื่น 
พูดงายๆ กว็างั้น พราหมณคนนั้นก็บรรลุธรรมในคืนวันนั้น พระพุทธเจาก็ปรินิพพาน
ในคืนวันนั้นเลย นั่นละศาสนธรรมสอนโลกใหตื่นเนื้อตื่นตัว เทานั้นละ 

เราเคยพูดถงึหมอมาหลายครั้งแลวนะ ถาหมอไดหันหนาเขาวัดเขาวา ฟงอรรถ
ฟงธรรมทําบุญใหทาน แลวจะเปนการชักจูงประชาชนจํานวนมาก เฉพาะอยางยิ่งใน
ประเทศไทยเราเขาศาสนาไดมากมายนะ เพราะเขาเชื่อถือหมอเขานับถือหมอเขาลงใจ
ในหมอ เมื่อหมอนําเขามาสูศาสนาซึ่งเปนศาสนาที่แทจริงดังพทุธศาสนานี้ดวยแลว 
ประชาชนจะยิ่งมีความเชื่อหมอมั่นใจในหมอเคารพหมอมากขึน้นะ นี่เราเอาหลักความ
จริงมาพูด อันนี้หมอไมคอยเขาวัดเขาวา มีบางเล็กๆ นอยๆ ไมคอยจะเขาวัดเขาวา
เทาไร 

เราพูดเรื่องหมอ ถาหมอหันหนาเขาวัดเขาวาแลวจะเปนการชักจูงประชาชน
เขาวัดเขาวาไดมาก เขาศีลเขาธรรมไดมากมาย แตหมอสวนมากไมคอยจะเขาวัดเขาวา 
จะเพลินในรายไดรายจาย หรือเพลินในทิฐิมานะของตัวเพราะวาเรียนสูงอยางน้ันก็ได 
เลยเอาความรูที่เรียนในสรีรศาสตรซึ่งเปนการแกโรคแกภัยเขาไปแขงพระพุทธเจา ซึ่ง
ทรงสอนเรื่องสรีรศาสตรแกกิเลสตัณหาฆาภพฆาชาติขาดสะบั้นลงไป เลยเปนคูแขงกนั
อยางน้ันก็ได มีอยูสองอยาง พวกหมอเรียนสรีรศาสตร อวัยวะสวนใดเสนใดๆๆ 
ทํางานอะไรๆๆ พวกหมอจะวิพากษวิจารณพิจารณา ปฏิบัติใหถูกตองกับอวัยวะสวน
ตางๆ ที่เรียกวาสรีรศาสตรไดเปนอยางดี 

ทีนี้พระพุทธเจานี้จิตตศาสตรอริยศาสตรครอบหมดเลยรูหมด ไมไดมีแต
สรีรศาสตรอยางเดียว นั้นแกกิเลส อันนี้แกโรคแกภัย อาจเพิ่มทิฐมิานะวาตัวรูมากขึ้น
อีกกไ็ด สวนพระพุทธเจาไมมีเพิ่ม พระสาวกอรหันตไมเพิ่ม รูหลักตามความจริง เลิศ
เลออยูภายในตัวโดยเฉพาะ ตางกันอยางน้ี การพูดทั้งน้ีเราไมไดพูดมีเจตนาจะ
กระทบกระเทือนผูหนึ่งผูใด เราเอาหลักความจริงมาพูด เพราะสวนมากความจริงจะ
พูดออกมาไมคอยได ดถููกเหยียดหยามกัน 

คือหมอนี้เรียนรูสรีรศาสตร ปฏิบัตติอสรีรศาสตรเพื่อแกโรคแกภัย สรีรศาสตร
เสนใดๆ นี้ อวัยวะนี้ใชในทางใดๆ หมอจะเขาใจ แลวแกไขดัดแปลงตามนั้นปฏิบัติ
ตามนั้นแกโรคแกภัยได สวนพุทธศาสตรนี่ครอบหมดเลย รูสรีรศาสตรรูจิตตศาสตร
ทางดานจิตใจรอบหมด เปน โลกวิทู ขึ้นมา พูดถงึเร่ืองน้ี เราอาจารย หมออวยเปนลูก
ศิษย อาจารยหมออุดม อาจารยหมออวยเปนลูกศิษย ฟดกันเต็มเหนี่ยวระหวางครูกับ



 ๘

อาจารย ครูกับลูกศิษยซดักันเลย ลงเลยนะอาจารยหมออวยอาจารยหมออุดม ยอมรับ 
พุทธศาสตรครอบหมดเลย 
 

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/

