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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

อยากไปนิพพานในชาตินี้ 
กอนจังหัน 

 โกไหมหลวงตาบัว นั่งอยูนั่นโกไหม พัดเปรียญ ๓ ประโยคนั่น เปนยังไงโกไหม 
นี่ทานอาจารยมหาทองสกุ ที่เราลงมาจากภูเขา อาว เรียนมาแทบลมแทบตาย ไดพัด
ประจํามหาเปรียญไหมละ กระผมไมสนใจกับมันละ อูย ไมไดๆ ทานจัดเองนะนั่น พดั
ของทานไมใชพัดของเรา ทานก็ลุกปุบปบไปเลย ไมไดๆ เรียนแทบเปนแทบตายนี่นะ 
ทานก็ไปเอาพัดของทานมา นิมนตเรามานั่งเกาอี้ คือธรรมดาเราไมไดนั่งเกาอี้กับทาน 
ทานจัดไวเรียบรอยแลว เอามานั่ง เอาพัดมาวางนี่ มหาบัวมีพัดประจํา อยูที่วัด
สุทธาวาส 

พอพดูเรื่องน้ีก็ทําใหอัศจรรยเอามากนะ ไมเคยคาดเคยคิด อยางทานอาจารย
มหาทองสุกเอามาพูดเวลานั้น คือเร่ืองก็ผานไปนานแลว เวลาพูดถงึเร่ือง โอย ทานตัว
ส่ันเลย ตื่นเตนหรืออะไรชอบกลนะ ผิดปรกติมาก คือถังน้ํามันเบนซินอยูนี่ ถังนํ้ามัน
เบนซินเขาเปดเอาไว ไมเปดมากเปดนิดหนอย น้ํามันเบนซิน นี่ไอแทนเล็กๆ อัฐพิอแม
ครูจารยมั่น เอาวางไวขางบนผอบรอที่จะเขาบรรจุ ทีนี้โบสถยังไมเสร็จ ถาโบสถเสร็จ
แลวจะเอาเขานั้น เลยรอ ทานก็สองไฟธรรมดาละ กถ็ังนํ้ามันเบนซินอยูนั่น พอสองไป 
ปงขึ้นเลย ดับพรึบหายเงียบ จนทานอาจารยมหาทองสุกลมทานวานะ มันปงขึ้นอยาง
แรงจนลม ไอเทียนไขที่ถอืไปนั้นก็หลุดมือๆ ไปดวยกัน อันนั้นมันปงเดียวหายเงยีบเลย
นะ มันเปนยังไง 

นี่ละอัฐิของพอแมครูจารยมั่นอยูขางบนแทน ถังนํ้ามันเบนซินอยูที่นี่ ถาไมใช
อานุภาพอันนี้จะเปนอะไรไป ลงปงขนาดนั้นแลวตองหมดเลยกุฏิหลังน้ัน เผาทาน
อาจารยมหาทองสุกดวยละเราแนใจ คือทานไมไดสติเลยทานวา พอปงแลวก็ลมทั้ง
หงาย แลวเทียนหลุดมือไปเลย แลวอันนี้ก็ดับ ไฟดับ อัฐิพอแมครูจารยมั่น เปนผอบ
อยูขางบน ไมใชเพราะอันนี้จะเปนเพราะอะไร อัศจรรยอยูนะ ทานเลาเวลานั้นยัง
ตื่นเตนอยูนะ 

 ทานอาจารยมหาทองสุกนิสัยทานสงบเรียบรอยดีมาก มารยาทเต็มยศของพระ
เลย ทานก็เสียขณะเปนเจาอาวาสวัดสุทธาวาส ตกลงก็เลยไดเผาที่นั่น นี่ละที่ทานไปควา
เอาพัดมาใหเรา ตั้งเกาอี้ขึ้นเลย ทานจัดเองนะ เราไมไดจัด โอ ไมไดๆ ทานวางั้นนะ 
เรียนมาแทบเปนแทบตาย เขามีพัดยศประจําเปรียญทั่วแผนดิน เราไมมีกับเขาใชไดไง 
ทั้งพดูทั้งจัดนะ แลวกน็ิมนตเราไปนั่ง หลวงตาบัวก็เปนมหา ก็มีพัดยศอยูนั่น พดั
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เปรียญ ๓ ประโยค ทุกวันนี้มันเฟอมากคงไมมพีัดอยางน้ัน คือมันมากตอมากเลยไมมี
พัด แตกอนพัดประจํา ไดเปรียญ ๓ ประโยคแลว พัดเปรียญ ๓ ประโยค  
 สําหรับเราไมไดสนใจกบัอะไร เพราะฉะนั้นเวลาทานถาม วาไงเรียนมาแทบลม
แทบตาย ไดเห็นพัดยศกับเขาไหมละ ทานวางั้น เฮย กระผมไมสนใจ อูย ไมได กึ๊กกั๊ก
เลย แลวก็จัดให ทานก็เปนเปรียญ ๓ ประโยคเหมือนกัน เพราะฉะนั้นพัดอันนี้จึงเขา
กันได  
 เมื่อคืนนี้หาทุม ฝนตกหนักนะ เราก็นั่งอยูบนศาลา อูย ตกนาน เพราะฉะนั้น
ตอนเชามันจึงเห็นน้ําเจิ่งเต็มอยูนี่ ตัง้กี่ปแลวน้ําไมเคยไหลผาน ปนี้มีแลว นี่เหมือนกับ
โบร่ําโบราณเรา แตกอนมาสรางวัดทีแรกก็เปนอยางน้ันละน้ํา ไหล คือหนากําแพงมัน
เปนนาเขา ทวมหมดเลย มองออกไปนี่เปนน้ําหนองหานไปเลย นี่หายไปกี่ป เพิง่มา
ปรากฏ ปรากฏเมื่อเชานี้ เหือดแหงจริงๆ ไมเคยเห็นมีน้ําไหลผานวัด เพิ่งมาเห็นวันนี้
เมื่อเชานี้ เราไปเที่ยวดู เพราะเห็นฝนตกเมื่อคืนตกหนัก เราก็นั่งดูๆ ตอนหาทุมมันเรง
ใหญๆ ใหพรๆ    

หลังจังหัน 

 เมื่อเชานี้เราออกมาตั้งแต ๖ โมงเชา ไปดูน้ํา คือฝนตกหนักเมื่อคืนนี้ นั่งดูมัน
อยูนี่ ๕ ทุม ตกหนักตกนานเสียดวย จากน้ันมันก็พรําไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นจึงจะไปดู
น้ํา ออกไปดูน้ําเต็มไปหมด  เราไปถึงแคตรงสะพาน ก็พอดีๆ กับทีน่้ําทวมใหเห็นนี่ 
แตกอนมันเปนธรรมดาของทุกปๆ ถึงหนานํ้า น้ําก็เร่ือยๆ ทวมไปอยูนูน หายหนาไป
หลายป เพิ่งมาเห็นเมื่อเชา ฝนมีแตฝอยๆ เมือ่คืนนี้ไมฝอย ใสตูมเดียว น้ําก็มาเต็ม
หมด เมื่อเชานี้ออกแตเชาเลย ๖ โมงเชาออกไปหวย ฝนตกหนักเหลือเกินเมื่อคืน น้ํา
จะเปนยังไง ไปดูน้ํา กําลังไหลเต็ม ศาลาใหญทวมเลย ขางๆ คลายกับโบรมโบราณเรา 
ตอนมาสรางวัดใหมๆ น้ําเปนอยางน้ี จากน้ันมาหายหนาไปเลยน้ํา เพิ่งมาปรากฏปนี้ 
น้ําไมมาก แตปนี้ไดปรากฏ 

 พูดถงึเร่ิมเปนหนาฝนมาตั้งแตเดือนพฤษภามาถงึเมื่อคืนนี้ มีฝนหาเดียว ตก
เมื่อคืน อาวแตกอนมันฝอยๆ มาเรื่อยๆ เมื่อคืนนี้กระหน่ําลงมา เราก็นั่งดูอยูเมื่อคืน 
นั่งภาวนาอยู ๕ ทุม ตกนานดวย ตั้งแตนั้นแลวก็พรําเบาๆ นี่น้ําทวมหมด เหมือนกับน้ํา
แตเกากอนโบรมโบราณนะ แลวหายหนาไปหมด ไมทราบเปนยังไง เราก็งงเหมือนกนั 
อาจจะเปนเพราะดงอันนี้นะ แตกอนเปนดงหนาปาทึบตั้งแตหนาวัดไปนี้ ไปอําเภอ
หนองแสง ดงใหญทั้งน้ันละ เดี๋ยวนี้หมดมันเปนบานคน เลยนํ้าก็หมดไปตามๆ กัน ทํา
ใหสงสัยปาไมหมด น้ําก็เลยคอยๆ หมดไปดวย เมื่อเชาไปดูน้าํ โถ มันตกนานดวยเมื่อ
คืนนี้ จนไดคิดนะ นั่งภาวนาอยูหนากุฏินั่นแหละ ฝนตก นั่งอยูหนากุฏิ ๕ ทุม มันก็หนัก
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อยู โถ หนักมาก ตกอยูนานรวมชั่วโมง ทีต่กอยางหนักนะ เสมอ จากน้ันก็คอยเบาลงๆ 
แตไมหยุด เบาเรื่อย 

เพราะฉะนั้นพอสุดทายเราถึงออกไปดนู้ําเลย เชื่อ ฝนเมื่อคืนตองทําใหน้ํามาก 
เราเชื่อ พอ ๖ โมงเชาออกเลย ไปดนู้ําที่ศาลา น้ําเฉพาะศาลานั้นทวมหมดใชไหม นั่น
ละ ก็เพิ่งจะเห็นปนี้ มันเปนอะไรนะ มาสรางวัดทีแรกก็มีอยูน้ําทวมๆ พอหลังจากนั้น
มาหายหนา แทบไมมี เพิ่งมาปรากฏเอาเมื่อเชานี้ (วันนี้พระไดลุยน้ําบิณฑบาตเจาคะ) 
ตอนเชาเหรอ (เจาคะ เมื่อเชานี้คะ) เมื่อคืนนี้ตก เอออยางน้ีซิ ตั้งแตตั้งหนาฝนมา
เดือนพฤษภา พึ่งมามีฝนเมื่อคืนนี้ คือฝนตกเปนหาจริงๆ เมื่อคืนนี้ ตกหนักดวย ก็นั่ง
ภาวนาอยูนั่น ดูมันอยูตอน ๕ ทุม ตกหนักเสมอ จากน้ันก็พรําเบาๆ เร่ือยไมขาด เพิ่ง
มาหยุดเอาตอน ๖ โมง ฝนหยุด 

พอออกจากที่แลวปบไปดูน้ํากอน เชื่อวาฝนตกขนาดนี้น้ําตองมาก มาจริงๆ 
เต็ม แลวปลาอยูในหวยจะออกมาทางไหนบางก็ไมรู แตน้ําเมื่อมันทวมมันลนฝงไปแลว 
ปลาก็ไปไดละ ปลาเขาเอามาปลอย เทเปนหมื่นๆ เขามาเท คลองหนาวัดเปนคลองที่
ปลามากที่สุด นี่เขาจะมีโอกาสออกเที่ยว แตเราก็วิตกวิจารณ ครั้นออกไปเที่ยวแลว 
หมอแกงก็อยูนั้นละ อยูขางหนา โดดไปนี้โดดลงหมอแกง เสร็จเลย เราคิดไปอยางน้ีนะ 
พอโลงทางนีต้ิดทางนี้ มนัลําบากเหมือนกัน เพราะเราคิดปบ เราจะออก พอโลงตรงนี้
ติดตรงนั้น โลงตรงนั้นติดตรงนี้ หายใจไมออก 

อยางเรื่องปลานี้ก็เหมือนกัน วันนี้ปลาตองออกแน เขาอยากไปรื่นเริงเราก็ยินดี
กับเขา แตมันมีหมอแกงใหญอยูขางหนาละซี จิตมันก็ถอยกรูดๆ เลย เปดชองนีป้ด
ชองน้ี วันนี้น้ํามาก ตั้งแตพฤษภามาจนกระทั่งปานนี้ จะหมดฤดูฝนแลว พึ่งตกมาเมื่อ
คืน ตกจริงๆ เอออยางนี้เปนน้ําเปนเนื้ออยางน้ีคอยยังชั่วหนอย ฝนแตกอนตกอยางน้ี
ละ ตกสม่ําเสมอๆ น้ําทวมมาหนาวัดๆ ตลอด นี่หายหนาไปตั้งเปนสบิกวาปแลว ไม
เห็นน้ําเลย พึ่งมาเห็นเมื่อเชานี้  
 พอพดูเรื่องนํ้านี่ เราไปพักอยูที่เขื่อนน้ําอูน แตกอนเขายังไมกั้นเขื่อน พักภาวนา
อยูที่นั่น เปนเดือนอายเดือนยี่ ฟาใหมฝนตก ลําน้ําอูนมันมาอยูขางๆ  เราก็กางกลดลง
ริมแมน้ําอูน มาภาวนา ออกมาจากหนองผือ มาพักภาวนาอยูที่นั่น มันสงัดดี ฝนกต็ก
พอด ีสามทุมฝนตก ไอเราก็ไมมีอะไร พึ่งไปพักภาวนาอยูที่นั่น พอสามทุม ไอเสือมนัก็
มาที่นั่น ควายแมกับลูกกอ็ยูที่ฝงเปนฝงทางนี้ ฝงทางเสืออยูนี้ สามทุมพอดี อยูๆ ฝนก็
ตก ตอนนั้นฝนตกดวย กําลังตกเดือนอายเดือนยี่ ฟาใหมฝนใหม ตกหนกั หนาวมาก 
ฝนหนานี้หนาวมากทีเดียว เราก็อยูนั้นละ พอเราโดดออกจากมุงมา ฝนตก ฟงเสียง
ควายรองขางๆ เสือมากดัมัน เราก็โดดออกจากมุงมา มันมาทําอะไรกันทีน่ี ่
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ควายมันโดดออกไป ขามไปฝงโนน เสือก็อยูทางฝงที่เราอยูนี้ เรารองขึ้นเลย 
มันมาหาทําอะไรกันที่นี ่ กลางคืนนะ เสือ เรากางมุงอยู ฝนก็ตกดวยนะ ไอเสือก็มากัด
ควาย ควายก็รอง เราก็โดดออกจากมุงน่ันละ ขนาบขึ้นเลย มันมารองทําไม กัดกันทาํ
ไหมนี่ ไลกลางคืน ตอนเชาเห็นรอยเสือ ที่นี่แมมนัโดดเขาไปทางนี้ มันขามไปโนนไมได 
ไอลูกมันวิ่งเขาบาน เจาของเขาทราบ เห็นลูกมันวิ่งเขาบาน อาวแมมันเปนยังไงนี่ เขา
เลยวิ่งออกมา เขาเลยมากอไฟไวกับตัวแมมัน กอไฟไว นัน่ละเสือมันก็ไมกลาลงไป
ซ้ําซาก เราก็อยูขางบน เสือโครงใหญนะ เราอยูขางบน ควายมันอยูฟากทางแยกทางเรา
อยู มันไปมนัขามไมได เสือกัดขามัน 

เขาก็เลยมากอไฟใหเรา เราก็อยูทางดานนี้ เสือดูรอยมันผานไปผานมานะ แต
ไมกลาเดิน เพราะมันเห็นไฟ กลัวเจาของเขาจะดกัยิง พอตื่นเชามาเห็นแตรอยเสือผาน
ไปผานมา มุงเราก็อยูนี้ รอยเสือก็วิ่งไปมา มันเสียดายซากควายที่ยังไมตาย มันเคยกิน 
ก็พอดีเขากอไฟไว มันเลยไมกลาเดิน กลัวเจาของเขามาดักยิง ตื่นเชาเราก็ไปดู ออ มา
รองใกลๆ นี่เอง เสือก็มากัดควาย มันมากัดอะไรกนัที่นี่ ไมไดเห็นเสือละ แตไดยินเสียง
ควายรอง เสือมันก็หลบหนีไป แตวามันก็ผานไปผานมาอยูนะริมน้ําอูน เราก็อยูนี้ เสือก็
ผานไปผานมา มันไมสงเสียงละเสือ เชาจึงรูวาควายอยูนั่นเขามากอไฟใหมัน เสือมันไม
ลงไปซ้ํา ถาไมมีไฟไมเห็นคนมันจะลงไปซ้ํา กินเลย มันคงกลัวเขาจะดักยิงมัน มันก็เลย
ไมกลาลง 

ตอนฝนตกนะนั่น ตกหนักเสียดวย โหย หนาวจะตาย เอาผาหรืออะไรที่จะเปยก
ใสในบาตรๆ ไว มีแตมุงขางนอกนะ แลวเอาอะไรมารอง ก็เอาฟางมารองนั่งนอนอยูที่
นั่น ฝนตกหนักเสียดวยนะ คืนนั้นละคืนทรมานมาก เสือก็มากัดควายอยูขางๆ ก็รองใส
เสืออีกเราก็ดี เสือมันก็ไปละ เราก็อยูที่นั่น (เขื่อนน้ําอูนชวงไหนคะ) เขื่อนน้ําอูนที่ไป
หนองบัว เขื่อนน้ําอูนที่เราไปอยูแตกอนยังไมมีเขือ่นนะ เวลาเขากั้นเขื่อนแลวน้ําจึงทวม
หมดที่เราอยู ทวมหมดเลย ทวมขึ้นถึงน่ี นั่นละเขื่อนน้ําอูน ที่เขื่อนน้ําอูนกั้นเอาไว เรา
อยูขางหนานูนแตกอน เขายังไมกั้นเขือ่น  
 อยางน้ันละพระกรรมฐาน เวลาเที่ยวกรรมฐาน โดนทุกปเรา แตไมเคยเข็ดนะ 
มันแปลกอยูที่ไมเข็ด คืออํานาจของธรรมมันดูดๆ ธรรมดูดตลอด ความทุกข
ยากลําบากไมสนใจ ไมเข็ด ทุกปหนาเดือนอายเดือนยี่ฝนตกหนัก โธ หนาวมากนะ ตก
กลางวันเราก็ไมวา สวนมากมันตกกลางคืนนี่ซี มันปดประตตูีหมา ยังแตขี้ทะลกัเทานั้น 
ฝนตกแรง เปนอยางน้ันแทบทุกป คือตอนนั้นเปนเวลาที่จะออกเที่ยวกรรมฐานภาวนา 
พอเดือนมีนา เมษา ขึ้นเขาไปตามถ้าํ ถาเลยกวานั้นเดือนอายเดือนยี่นี่เที่ยวอยูตามปา 
เที่ยวอยางงั้นเที่ยวกรรมฐาน 
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กรรมฐานนี่พูดถงึเร่ืองลําบาก ลําบากมากอยูนะ แตที่วาลําบากมากนี่ มันไมมี
น้ําหนักเทาธรรมนะ ธรรมดึงดูดๆ เพื่อมรรคผลนิพพานๆ เร่ืองความลําบากลําบน
ไมไดสนใจนะ ไมเข็ด มุงตอธรรมอันนั้นละ อยูไดทั้งน้ัน ความมุงมั่นมตีรงไหนตรงนั้น
ละเปนจุดที่หมาย แลวอุปสรรคอะไรๆ นี้ไปขวางหนาไมไดนะ  
 คือการภาวนานี้เราจะพูดใหฟง เวลาจิตยังไมสงบ ก็จิตธรรมดาเหมือนเราๆ 
ทานๆ นี่นะ ถาไปสูสถานที่กลัว เวลามันกลัวใหจิตเขามาตั้งอยูกับพุทโธ อยาใหออกไป
หาที่กลัว สวนมากจิตเรามันเปนบา ถาวากลัวผีก็จิตไปอยูปาชานะ ถาวากลัวเสือก็จิตไป
อยูกับเสือ เปนอยางน้ันนะ มันไมไดอยูกับกลัว ทีนี้มันก็เพิ่มความกลัวมากเขาๆ ละซี ที
นี้ก็ไดอุบายอันหนึ่งมา ไมใหคิด เราหาอุบายสอนเราเองนะ กลัวเสือกลัวอะไรๆ ก็ตาม 
ใหอยูกับพุทโธ ไมใหออกจากน้ี ถาออกจากนี้ปบ กลัวเสือแลว เพราะเสือมันชุมนี ่

พอนึกอยูกับพุทโธๆ อํานาจของธรรมกับพุทโธเขากลมกลืนเปนอันเดียวกัน
แลวแนนปงนะ ที่นี่ไมวาแตอะไรละ เสือเดินเขามาจะเดินไปลูบคลําเสือได ฟงซินะ แต
กอนมันกลัวจนตัวสั่นก็ได มันกลัวมาก ขณะกอนนะ พอเราภาวนาพุทโธๆ หนักแนน
เขาๆ พุทโธกับธรรมนี้มันเปนอันเดียวกันแลว แนนปง ไมกลัวอะไรเลย คิดไปถึงสาม
แดนโลกธาตุ ไมมีกลัวอะไรเลย นั่นเห็นไหมละ จิต เปนอยูในหัวใจนี่มาเลาใหพี่นอง
ทั้งหลายฟง วิธีดัดสันดานตัวเอง แมแตเสือมันจะเดินเขามานี้ จะไปลูบคลําหลังเสือได
สบายๆ ทั้งๆ แตกอนก็กลัวเสือจนตัวสั่น แตขณะหลังนี้ไมเปนอยางนั้นละมันกลา 
เมตตา ถาวาอะไรมันออนนิ่มไปหมดเลย ไมไดกลัวอะไรในโลกอันนี้ ถาเสือมานี่จะเดิน
เขาไปหามันไดเลย ลูบหลังมึงไปไหนอยางน้ันอยางน้ี พูดกับมนัอยางเราพูดกับหมาเรา
นี่นะ มันเปล่ียนนะจิต 

 นี่ไดฝกมาหมดแลว ที่ไดมาเลาใหพี่นองทัง้หลายฟง วิธีดัดสันดาน
ตัวเอง กลัวเทาไรยิ่งเขาๆ จิตอยูในขั้นพุทโธนะ พุทโธไมปลอยกับสติแลวอยูไดสบายๆ 
นี่ขั้นหนึ่ง ขั้นนี้เปนขั้นเพื่อจิตสงบ ขั้นที่สองวิปสสนา ขั้นพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ พอ
วาเสือนี่อะไรเปนเสือ นั่น มันหากเปนของมันเองนะ เล็บหรือเปนเสือ กลัวเล็บหรือ 
เล็บเราก็มี ไลกันไปไลกนัมา กลัวตา ตาเราก็มีไมเห็นกลัว กลัวเขี้ยวมัน เขี้ยวเราก็มี ไป
จนตรอกเราไมลืมนะ ไปจนตรอก ไลไปถึงหางที่นี ่

ถาจะเอาหางเราอวด เราไมมีหาง กลัวหางมันหรือ มันพลิกไดนะ กลัวหางมัน
หรือ ตั้งแตมันยังไมเห็นกลัวเราไปกลัวมันทําไม หางติดตัวมันอยูไมเห็นกลัว เรากลัว
หาอะไร แกปบเลย นี่ละปญญา ถงึขัน้แยกธาตุแยกขันธคือขัน้วิปสสนา เราเห็นเสือปบ
มันจะพิจารณาแยกธาตุแยกขันธปุบๆ ตอจากนัน้หมดสภาพรูปธรรมทั้งหลาย หมด จิต
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วาง พอปรุงขึ้นพับ พอวาเสือพับดับพรอมๆ ไมไดพิจารณาอะไรเลย จิตวาง นั่นเปน
ขั้นๆ 

ถึงขั้นจิตวางไมมีอะไรกลาไมมีอะไรกลัว ไมถอย มีแตธรรมจาบนหัวใจ มันสวาง
จาอยูภายใน มันวาง วางหมดเลย สัตวเสือไมมี มันวางหมด ถึงขั้นมันวางหมดมันวาง
อยางน้ัน จนกระทั่งเขามาถึงวางภายในจิต คือวางภายนอก ภายในจิตยังไมวางก็ยงัไม
ส้ินสุด  วางภายนอกวางหมด วางเขามาภายใน ปลอยวางภายในหมดเลย ทีนี้หมด
โลกธาตุวางไปหมด พอวางตัวนี้เทานั้นวางหมดโลกธาตุ ถายังไมวางอันนี้ อันนี้วางอัน
นั้นวางก็ยังไมหมด พอเขามาถึงตัวนั้นก็วาง อันนั้นก็วางๆ อันนี้ก็วางอนันี้ก็วาง วาง
หมดเลย หาย ไมมีคําวากลาวากลัวหมดโลกธาต ุ

การพิจารณาภาวนากรรมฐานทานทั้งหลายฟงเสียนะ หลวงตาบัวมาอวดทาน
ทั้งหลายเหรอ ภาวนามาแทบเปนแทบตายถาไดเห็นเราเวลาทุกขจนขนแคนจะเปนจะ
ตาย มีมากเราเองนะ แตสําคัญจิตใจมันเด็ดมาก เราไมคอยเหมือนใครงายๆ วาอะไร
เปนอยางน้ันๆ ขาดสะบั้นไปเลย ถึงพอแมครูจารยทานเปนอาจารยเราสอนเรา ฉุดลาก
เราขึ้น ทานยังตองไดร้ังเอาไวๆ คือมันผาดโผน เปนอยางน้ันละ แตเราก็ไดชมนิสัยเรา
นี้ ถาไมเปนอยางน้ีมันก็ไมไดผลอยางน้ี แนะ นิสัยนี้ผาดโผนมากทีเดียว เปนก็เปน 
ตายก็ตายผึงเลยทันที จิตนี้เด็ดมากพูดจริงๆ จิตเราเด็ดมากเชียว ลงไดลงใจแลวเอา
เถอะวางั้นเลย เปนก็เปน ตายก็ตาย ไมมีอะไรขวางหนาไดเลย พุงๆ นี่อาํนาจของจิต
เมื่อมันเด็ดเด็ดอยางน้ัน เวลามันออนออนไปหมด ขึ้นอยูกับการอบรม 

ขอพิจารณาถึงเร่ืองแยกธาตุเสือ แลวอะไรเปนเสือ นั่น หาไลไปหมดจนกระทั่ง
ถึงหาง มันมีเครื่องรับกันๆ วากลัวตา ตาเราก็มีไมเห็นกลัว กลัวเล็บมันเล็บเราก็มีไม
เห็นกลัว ไลเขาไปๆ ของมันก็มขีองเราก็มี สูกันไดตลอดๆ  สุดทายที่วาจะจนตรอก 
กลัวหางมันเหรอ เราจะเอาหางออกมาอวดมันไมมีหางซิ พลิกปบ ตั้งแตตัวมันเองมัน
ยังไมเห็นกลัวหางมัน เราจะกลัวหาอะไร แนะมันแกกันไดนะ มันยังไมเห็นกลัวหางมัน 
เราจะไปกลัวอะไรอยูไกลๆ มันแกไดนะ นี่คือปญญา ผานไดสบายๆ  

การภาวนา พูดถงึเร่ืองการภาวนา นิสัยเรามันจริงจังมากทีเดยีว พอแมครูจารย
มั่นทานก็รูวาเรามุงตอทานโดยตรง คือเราสงสัยมรรคผลนิพพาน อานไปๆ จิตใจมันมุง
ตอมรรคผลนิพพาน อยากไปนิพพานในชาตินี้ อยากสิ้นกิเลสในชาตินี้ แตก็ยังงมๆ งูๆ  
ปลาๆ มันหาหลักยึดไมไดพอที่จะกาวพุงไปเลยไมได กม็องเห็นแตพอแมครูจารยมั่น 
องคนี้ละองคที่จะเปดทางมรรคผลนิพพานนรกอเวจีใหเราเห็นทราบอยางชัดเจน คือ
องคนี้ละ ไปก็ผึงเลย เขาไปหาทาน ทานก็ใสเปรี้ยงเลย เราไมลืมนะ 
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โถ ทานกางเรดารไว พูดอยางเด็ดเลย ทานมาหาอะไร ขึ้น มาหามรรคผล
นิพพาน ทานก็ไลไป ตนไมภูเขาดินฟาอากาศไมใชมรรคผลนิพพาน ไมใชกิเลส ไมใช
ธรรม ไลไปๆ กิเลสแทธรรมแทอยูที่ใจ เอา ฟาดลงตรงนี้ดวยจิตตภาวนา มันก็ลงตรงนี้ 
พอลงตรงนีแ้ลวทีนี้เอาละ ขาดสะบั้นไปเลย คือแตกอนมันสงสัยมันไมรุนแรง มันสงสัย
มรรคผลนิพพาน พอทานเปดใหแลวกิเลสก็มีอยูในใจ ควรจะสงสัยมรรคผลนิพพาน
กลับไมสงสัยนะ พุงเลย นั่นละมันถึงไดกําลังมาก ถาลงไดลงใจแลวเปนอยางน้ัน ถาไม
ลงใจไมลง อยางน้ีละ คาราคาซังไมเต็มเม็ดเต็มหนวย พอลงใจแลวทุมเลยเทียว 

นี่ก็พอแมครจูารยเปดทางมรรคผลนิพพานให อะไรๆ ไมใชกิเลส ไมใชบาป
ไมใชบุญ อะไรๆ ไลไปหมด ไลเขามา ตัวกิเลสตัวตัณหาตัวธรรมอยูที่ใจ ใหพิจารณาที่
ใจดวยจิตตภาวนา จิตตภาวนาเทานั้นจะเปดได เปดขาศึกและมหาคุณอยูที่ใจของเรา 
พระพุทธเจาเปนศาสดาไดเพราะภาวนา สาวกทั้งหลายเปนเพราะภาวนา เราก็เอา
ภาวนาใหเห็นธรรม เห็นธรรมแลวก็เห็นเราตถาคตอยูที่ใจ มันก็ลงใจ ตั้งแตนั้นมาก็
ฟาดเลย 

แตไปเที่ยวกรรมฐานไมไดไปกับใครนะ ไปองคเดียวตลอด นิสัยเปนอยางน้ัน 
ถาไปสององคเปนน้ําไหลบา กําลังไมแรง สององคสามองคไมไดละเรา เปนน้ําไหลบา
มันไมแรง ถาไปองคเดยีวมันพุงๆ ปาชาอยูกบัเราเทานั้นพอ เปนตายอยูกับเราไมยุง
กับใครเลย อยากกินกี่วนัก็กิน ไมกนิก็ไมกิน เร่ือยไปอยางน้ัน ถามีเพื่อนฝูงไปดวย ถา
เราไมฉัน ทานก็เกรงใจทานเกรงใจเราไมรุนแรง เพราะฉะนั้นเราจึงไปกรรมฐานองค
เดียว พอแมครูจารยก็เสริมดวยนะ ถาเปนเราแลวเสริม ทานวาไปกี่องค ไปองคเดยีว 
เออ ขึ้นทันทเีลย ทานมหาไปองคเดียวนะ ใครอยาไปยุงทานนะ 

เพราะทานเห็นเราจริงใจมาก อยูกับทานทานก็รูอยู บางทีสององคสามองคลาไป
เที่ยว เหอ ขึ้นเลยนะ ตั้งแตอยูนี้มนัก็ตกนรกใหเห็นอยูทั้งวันทั้งคืน แลวมันจะไปตก
หลุมไหนอีกออกจากวัดนี้ไป แลวใครจะกลาไปใชไหม ไมมใีครกลา ก็อยูในนี้มันก็ตก
นรกใหเห็นอยูทั้งวันทั้งคืน แลวมันจะไปตกนรกหลุมไหนละ ทานวาเทานั้นหมอบนะไม
ไป สวนเรา สาธุ ไมไดโออวด พอไดโอกาสเรียบรอยกอนทีจ่ะลาทานไป โถ ตองไดใช
เลหเหล่ียมรอยสันพันคม ตามกําลังของคนโงกับจอมปราชญ 

กอนที่จะไปก็กราบเรียนปรึกษาหารือทุกส่ิงทุกอยาง เปนโอกาสที่วางแลว ในวัด
นี้จะมีธุระอะไรๆ บาง เพราะเราเปนหัวหนาเกี่ยวของกับพระกับเณรกับวัดวา ทานเปน
รมโพธิ์รมไทร ถาทานวาไมมีอะไร หากวาไมมีอะไรก็อยากจะกราบลาพอแมครูจารยไป
พักภาวนาสักชั่วระยะหนึ่ง บอกระยะนะ ไมไดบอกวาไปเลยนะ เพราะดูทานแลวทานก็
เมตตาเรามากขนาดไหน เกี่ยวกับพระเณรทั้งวัดอยูกับเราทั้งน้ัน ทานก็วา เออ ไปได 
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ทีแรกทานไมตอบนะ หากวาไมมีธุระอะไรแลวกอ็ยากจะกราบลาพอแมครูจารย
ไปภาวนาสักชั่วระยะหนึ่ง ทานนิ่งนะ ถาหากวาทานไมเปดออกมาอีกเรากไ็ปไมได พดู
แลวไวนานๆ ไดโอกาสแลวทานหากเปดออกมาเอง เออ ทีท่านมหาวาอยากไปภาวนาก็
ไปไดแหละ นั่นเปดแลวนะนั่น พอเปดแลวทานก็ถามตอ คดิวาจะไปทางไหนละ เราก็
กราบเรียนทานจะไปทางนั้นๆ แลวจะไปกี่องค ไปองคเดียว เออ ขึ้นทันทีเลย 
เพราะฉะนั้นเราจึงไมสนใจวาพระเณรจะมาสนใจกับเรา พระทั้งวัดหนองผอืเราไมสนใจ
กับใคร มีแตเราคนเดียวๆ เกี่ยวกับทานโดยเฉพาะ 

แตเวลาพอแมครูจารยมั่นมรณภาพแลวเกาะพรึบเลย โถ พระเณรมาจดจองเรา
อยูตั้งแตเมือ่ไรก็ไมทราบ จนไดเปนขโมยหนีจากหมูจากเพื่อน เพราะไมสะดวกสบาย
ในการภาวนา หลังจากพอแมครูจารยมรณภาพแลว นั่นละจิตหมุนเปนธรรมจักรอยูกบั
ใครไมไดเลย ตองอยูคนเดียว ทีนี้หมูเพื่อนจะไปกับเราไดยังไง ขโมยหนีกลางคืนก็ไป 
กลางวันก็ไป หมูเพื่อนวายังไงก็ไมฟงรุมตาม พอตกกลางคนืหมูเพื่อนพกัภาวนา เรา
เตรียมของไวเรียบรอย มันเหมือนบานะเรา เตรียมของไมมากนะ บาตร จีวร กลด 
เทานั้นแหละ เอาวางเรียบรอยแลวเดินฉากดูที่พระเณรตามเกาะเรา ฉากไปองคนี้เดนิ
จงกรม องคนั้นนั่งภาวนา ดูใครไมสนใจกับเรากลับมาเตรียมของเปดหนทีางนี้เลย ทาง
ไหนมีพระไมไป ออกกลางคืนไปเลย ไปกลางคืนนะ ตื่นเชามาแตกฮือเลย ถาตกนรก
ตกไดเราเรื่องขโมยหนีจากหมูเพื่อน 

กลางวันก็เหมือนกัน ดอูาการเสียกอน ดูลาดเลาดูพระดูเณร ถาเห็นไมมีองค
ไหนสนใจกับเรา สวนบริขารเราเตรียมไวพรอมแลว พอกลับมาสะพายบาตร ทางไหน
ไมมีพระออกทางนี้ไปเลย กลางคืนก็ออก เปนอยางน้ันละ เราไมทราบวาพระเณรมาจด
จองเราอยูตั้งแตเมื่อไร ตอนที่เรากับพอแมครูจารยโดยเฉพาะปฏิบัติตนอยูอยางนั้น
แลว เราก็ไมสนใจกับพระเณร จึงไมทราบวาพระเณรไดเกี่ยวของกับเราเมื่อไร แตพอ
ทานมรณภาพเกาะพรึบเลย นี่ละที่เราลําบาก เปนขโมย จิตก็เปนจิตธรรมจักรดวย มี
แตพุงๆ ไปกับใครไมได อยูกับใครไมได ตองอยูคนเดียว ทํางานตลอด กลางคืนนอน
ไมหลับ ธรรมฆากิเลส 

นี่ละถึงกาลเวลาธรรมฆากิเลสฆาตลอดนะ กิเลสฆาสัตวทําลายสัตวทั้งหลายฆา
ตลอด ทั่วสามแดนโลกธาตุกิเลสทําลายสัตวฆาสัตว ใหไดรับความลําบากลําบนทั่วหนา
กันหมด นี่คอืกิเลสทํางานโดยอัตโนมัติ ทีนี้พอธรรมมีกําลังมากขึ้นมาแลวฟดกิเลส ทนีี้
ฆากิเลสเปนอัตโนมัติเหมือนกัน เราไมเคยคิดแตกอนวาธรรมะจะฆากิเลสโดยอัตโนมัต ิ
แตเวลามันเปนในจิตของเราแลวอยูที่ไหนฆาแตกิเลส แมที่สุดฉันจังหันอยูนี้ มันไมได
อยูกับอาหารหวานคาวนะ จิตของเรามันหมุนฆากิเลสตลอด กลางคืนนอนไมหลับ นี่ละ
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เวลาธรรมะฆากิเลสฆาเปนอัตโนมัต ิ เหมือนกนักับกิเลสทําลายสัตวโดยอัตโนมัต ิ มา
ทราบดวยเจาของชัดเจน จึงพูดไดเตม็ปากไมสงสัย 

จนกระทั่งกิเลสทุกสวนๆ ขาดสะบั้นลงไป มหาสติมหาปญญาแกกลาสามารถ
ฟาดขาดสะบั้น ผางเลย โลกธาตนุี้วางไปหมดเลย นั่นละที่นี่หมด ไมมีอะไรกวนใจ
ตั้งแตบัดนั้นมา เราก็พูดหลายครั้งหลายหนแลววาวันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ วันนั้นเปน
วันกิเลสมวนเสื่อลงจากใจของเราบนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย ตั้งแตบัดนั้นมาไมเคย
ไดฆากิเลสตัวใด หมดโดยสิ้นเชิง สวนธาตุสวนขันธมันก็เปนธรรมดาของโลกสมมุติ เขา
ติเราได เราติเขาได จึงวารางกายน้ีเปนโลกธรรม ใครจะตําหนิติชมอะไรไดทั้งน้ัน 
เพราะอยูในสมมุติดวยกนั สวนจิตนั้นไมมีทาง ผานไปหมดแลวจากสมมุติทั้งหลาย มัน
ก็รูเองในตัว เปนอยางน้ันละ 

(เมื่อสองอาทิตยกอนหนูภาวนาที่บานตาดนี้ ขณะที่ภาวนาดูลมหายใจเขา
ออกไปเรื่อยๆ แลวจิตมันสงบเขามาภายใน ความรูสึกวารางกายหายไป แลวมีจิตผูรู
เดนชัดขึ้นมา มันตื่นเตนอยูสักหนอยหนึ่งวาอยูดีๆ รางกายหายไปไดยังไง) ใหอยูกับ
จิตนะ ใหอยูกับผูรูเลย เขาใจไหม มันจะแสดงอาการเปนอาการของจิตๆ ถาจิตตั้งไวอยู
แลวจากนั้นก็คอยกลับลงมาๆ มาสั่งสมกําลังที่จติ ถาปลอยใหเปนตามอารมณตางๆ 
แลวมันเพลิน กําลังทางดานจิตใจที่จะแกกิเลสไมคอยมี มีแตความเพลินไปกับสิ่งน้ันสิ่ง
นี้ พอพูดอยางน้ีเราก็เคยเลาใหฟงแลว เร่ืองไลแมชีแกวลงจากภูเขารองไหลงไปก็
เพราะเหตุนี้เอง 

โห เร่ืองเทวบุตรเทวดาอินทรพรหมแกไมสงสัยเลย แกพูดธรรมดาๆ ตลอดถงึ
พวกเปรตพวกผีแกพูดไดธรรมดา เพราะแกรูจริงๆ วางั้นเถอะ จนติด รูเสียจนติด 
ภาวนาถาไมรูไมเห็นเหลานี้เหมือนไมไดภาวนา เหมือนไมมผีลงาน พอรวมปบใหออกรู
ส่ิงตางๆ ทั่วโลกดินแดนแลวกลับมา ภูมิใจวาไดรูไดเห็น ก็ฟงดูซิ ทีนี้เมื่อติดมากเราก็รู
วาติดมาก แลวคอยตีตะลอมเขามา เราไมไดหักทีเดียวนะเพราะมันติดอยางมากแลว 
คอยตีตะลอมเขามาๆ จนกระทั่งถงึวาระสุดทาย จนอาจารยกับลูกศิษยทะเลาะกันเลย 
เรากับผูเฒาแมแกวทะเลาะกันเลย แกไมลงเรา แกติดแลวนั่น แกนึกวาแกเกงกวาเรา
เสียดวยซ้ําไป เราดนเดาเฉยๆ นะ คือแกสูเราซิจึงเปนเหมือนวาแกเกงกวาเรา 

พอสุดทาย เอ ไมไดแลวนี่ มันตองไดใชไมหนักแลวคราวนี้ ไมอยางน้ีไมไดผล 
พอถงึไมหนกัก็ไลลงภูเขาเลย บอกไมฟง มัดกันเลยบอกหามไมใหออกเปนอันขาด วัน
จะเอากันนะ มันจะรูอะไรๆ ก็ตามปลอยใหหมด พิจารณาอยางน้ันๆ มันจะลงอยางน้ี นี้
เปนวิธีการถอนกิเลส เราบอก วิธีการนั้นสั่งสมกิเลส เหมือนเราเดินไปที่ไหนก็เห็นเห็น
ไปเรื่อยๆ ดวยหูดวยตาของเรา ดูภายในมันก็เห็นอยางน้ัน แตไมใชทางแกกิเลส เราก็
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ชี้แจง ทางแกกิเลสใหลงตรงนี้ สอนวิธีการใหลงๆ แกก็ยังไมลงๆ  สุดทายก็ไลลงภูเขา
เลย ไป ใครเปนนักปราชญใหไป เราเปนคนโงเราจะอยูตามความโงของเรา ไปใครเปน
นักปราชญ อยามาอยูทีน่ี่กับคนโงมันจะเลอะเทอะกัน ระหวางคนโงกับคนฉลาด 

แกก็ลงภูเขาไปรองไห มนัก็เขากันไดกับนึกยอนหลัง ความรูของแกเกงมากนะ 
สมัยพอแมครูจารยไปอยูแกก็รู ภาวนารู ตอนที่เราไปทีหลังแกบอกลวงหนาไวเลย บอก
วาคราวนี้ละหลังจากหลวงปูมั่นผานไปแลว คราวนี้เปนคราวที่สองเร่ืองจะคลายคลึงกัน
กับมีครูอาจารยมาโปรดพวกเรา มองดูบนนานฟามีแตดวงแตดาวกระจางแจงมาหมด 
ดวงใหญดวงเล็กๆ ลงทามกลางวัดหวยทราย แตกกระจายไปตามบริเวณนอกๆ คอื
พระเณรจะอยูดวยเวลาเราไปอยูที่นั่น 

พออาจารยองคไหนมาก็ใหไปดู ใชไหม ไมใช แกรูดวยนะองคไหนแนนูนนะ 
องคไหนมาใชไหม ไมใชๆ  เร่ือยไป พอเราไปเทานั้นละ เขาทราบแกก็ไปบอกใหเขามา
ดู พูดใหตรงศัพทตรงแสงเสียเลย นี่ละผูที่เคยฝกทรมานกนั มันหากยอมกันเองนะใน
หลักธรรมชาติ พอเราไปแกก็ไปดู พดูแลวสาธุ พูดตามหลักความจริง ทั้งจะปวดหนัก
ทั้งจะปวดเบา ทั้งกลัวทั้งกลา ทั้งเคารพเลื่อมใสเต็มไปหมด แกบอกวาขี้ก็จะออก พดู
ตรงๆ อยางน้ี มันเปนอะไรไมทราบมันหากเปนของมันเอง ทีนี้พอกลับไป องคนีใ้ช
ไหม ใชวางั้นเลย แกบอกเขา องคนี้ละองคที่จะฝกทรมานพวกเรา แตคอยดูไปกอน
ทานจะสอนพวกเราหรือไมคอยดไูป บทเวลาเราไลลงจากภูเขามันสอนหรือไมสอนไมรู 
นั่นมันก็เขากันไดทกุอยาง แกก็ลงไดอยางน้ัน 

ป ๒๔๙๔ ไปหวยทราย นั่นละป ๙๔ ฟดกันตรงนั้น ป ๙๕ เอาสุดเหวี่ยงเลย
เชียว จนกระทั่งไลลงจากภูเขา ป ๒๔๙๕ แกรองไหลงจากภูเขา พอไปแกก็ไปรูสึกตวัใน
คําเทศนของเรา เราเทศนอยางน้ีแกไมยอมเอา เหมือนกับวาสูของแกไมได ทีนี้เวลาไป
หมดทางแลวถูกเราไลลงไมมีที่เกาะทีย่ึด เออ นี่เราก็มาหาครูอาจารย เราก็แนใจวา
อาจารยองคนี้จะเปนผูฉุดผูลากเราใหพนจากนรกอเวจีภพชาติตางๆ ไดคือองคนี้ แต
ครั้นแลวถูกทานไลลงภูเขาไมมีที่เกาะ น้ําตาพังรองไหจากภูเขา 

ก็มาระลึกถึงโทษตัวเอง การที่ทานไลลงจากภูเขาเพราะเหตุไรทานถึงไล นี่เอา
กัน เพราะไมฟงคําของทาน แนะ ถางั้นก็เราผิดซิ ทานสอนอะไรก็ปฏิบตัิตามทาน เร่ือง
ของเราก็เปนเรื่องของเรา ถาหากวาเปนที่ถูกตองทานก็ยอมรับไปแลว นี้ทานไมยอมรับ 
ทานปดใหเขามาสูจุดนี้ แตเราดื้อเถียงทาน ทานไลลงภูเขาสมควรแลววางั้นนะ เอา ถา
วาตั้งใจจะฟงจากครูบาอาจารยเปนอรรถเปนธรรมจริงๆ เอาใหฟงเสียงทานซินะทาน
สอนอะไร แกก็ไปทํา พอไปทําวันนั้นก็ลง. โอ เหมือนวาจักรวาลขาดสะบั้นไปหมดเลย 
พอลุกออกจากที่ก็กราบไปทางภูเขา เราจําพรรษาบนภูเขากับเณรภูบาล ใหพระจําอยู
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ขางลาง เราอยูขางบน พอออกจากสมาธิแลวก็นั่งกราบไปทางภูเขา พอตอนบายก็พา
พวกเพื่อนพวกฝูงไป สวนมากพอวันพระเขาจะขามตัดทุงนาขึ้นภูเขา วัดอยูนูนเขาไมไป 
เขาลงจากนูนเขาก็มา 

วันนั้นเขายกขบวนไป ถูกเราไลลงจากภูเขาได ๔ วัน พอกลับขึ้นมาตอนบาย ๔ 
โมงเรากําลังปดกวาดอยูบนภูเขา พอโผลหนาขึ้นมา มาอะไรจอมปราชญ มาหาอะไร
จอมปราชญมาหาคนพาลอะไร เดี๋ยวๆๆ ใหพูดเสียกอน ใหพูดกอน เอา วาอะไรมี
อะไร ตกลงเขาก็มานั่งเต็ม เราก็ปดกวาดเลยวางไมกวาดที่นั่น เณรก็วางไมกวาดก็มานั่ง
ฟงดวยกันอยูลานหิน ซัดกันนั้น ลงๆ ยอมรับ วาจิตกอนที่จะมานี้ก็เพราะไดทําตาม
ทานนั่นละ จิตไดลงอยางอัศจรรยเลย แลววันนี้ถึงไดมาตอ แลวมาสารภาพความจริง 
จากน้ันแกก็อธิบายตอ ทีนี้เร่ืองของแกที่รูมากๆ นั้นปลอยหมดเลยนะ ไปกับเรื่องของ
เราลวนๆ เลยไมนาน ป ๒๔๙๕ แกกผ็านไดเลย 

ป ๙๓ เรายอนไปจําพรรษาหนองผือ พอแมครูจารยมรณภาพไปแลวเพื่อความ
อบอุนแกชาวหนองผือเพราะมีคุณมาก พอ ๙๔ เราก็ไปหวยทราย ไดพบกัน . ๙๔-๙๕ 
๙๔ กําลังฟดกันเต็มเหนี่ยวละกับแก ไลแกลงภูเขารองไห พอ ๙๕ ซดักันลงเรา พอลง
เราแลวนี้ก็ซัด เร็วนะแกเร็วอยู ผางไปไดเลย เร่ืองราวเปนอยางน้ันกับแมชีแกว เร่ือง
ความรูนี้เดนมากนะ ความรูของแกแปลกๆ ตางๆ เดนมาก ไมผิดดวย ก็วัดแกอยูทาง
ฟากบานหวยทรายใชไหมละ บานหวยทรายอยูจุดศูนยกลาง วัดเราอยูในปาทางโนน 
เราก็มีนิสัยอยางน้ีไมเคยเกี่ยวของกับใคร จะไปไหนมาไหนไปเลยๆ แกรูนะ พอเราฉัน
จังหันแลวเราจะไปภาวนาที่ไหนเราออกไปละๆ 

พอฉันจังหันแลวบอกลูกนองละ ไปละนะวันนี้ไปแลว บอก ไปแลว เย็นไปหมด
แถวนี้วางั้น ถาไมไขแกกบ็อกวาไปแลววันนี้ แกก็ใหลูกนองไปดู ไปแลว ทีนี้เวลาเรามา
ก็เหมือนกันนะ ถาหากวาแกจะไขเงื่อนแกก็ไขบางนิดหนอย นี่เร่ิมมาละนะ คืออบอุน
เขามาๆ นี่แกไขเงือ่น ธรรมดาแกไมบอกนะ บอกวา มาถึงแลว แมนยํา ไปแลววันนี้ ไป
ดูหายเงียบ มาถึงวัดแลว ก็อยูหมูบานตรงนี้ วัดเขาอยูนี้ วัดเราอยูในปา เราไปไหนมา
ไหนเราเกี่ยวของกับใครเมื่อไหรไมเกีย่ว ทีนี้เวลามาถึงแลว มาแลวนะมาแลว เตรียม
ของมาละ จีบหมาก หุงขาวหมอเทานี้ 

เราก็ถามจีบหมากจีบมาทุกวันเหรอ ไมไดจีบทุกวัน เพราะอะไร ก็คุณแมบอก
ใหจีบเมื่อเชานี้ บอกวาทานมาแลว หุงขาวก็หุงทุกวันเหรอ ไมไดหุง หุงวันนี้เทานั้น
แหละ แกบอกวามาถึงแลววางั้น แนะ ไมไดเห็นเรื่องเรานะ อยูคนละฟาก ทีนี้เวลาเรา
ไปปบ ไปแลวนะวันนี้ แมนยํา เวลามาปบ มาแลว แนะ อันนี้ไมผิดเลยถูกตองแมนยํา 
ความรูของแกเกงมาก นีท่ี่ไดไลลงจากภูเขา เราไปหาทีแรกแกก็บอกวาแกหยุดภาวนา



 ๑๒

มานาน มันทนไมไหว เพราะญาทานๆ คือความเคารพสูงสุดของเขา บอกวาหามไมให
ภาวนาเวลาเราจากไป แตถาเปนผูชายเราจะบวชให เปนเณรแลวใหไปกับเรา แตนี้มัน
เปนผูหญิงมันลําบาก เอา จะเสวยบุญเสวยกรรมเหมือนโลกเขาก็แลวแตเถอะทานวางี้ 
แลวทานทิ้งทายวา ตอไปจะมีผูมาสอนนะ ทานวางี้นะ 

นั่นละเวลาทานออกปฏิบตัิก็พอดีเปนจังหวะที่เราไปเที่ยวทางนั้นพอดี จึงไดเอา
กัน แกก็ลงได นี่ก็เกงทางความรูนอกๆ พวกเปรตพวกผีนรกอเวจีแกเห็นหมดเลย ก็
อยางที่เราพูดถึงเร่ืองของเราผิดที่ไหน เรามาถึงไมถึงแกรูแลวเห็นแลว นั่น ขางนอกไป
จากน้ีมันก็เหมือนกัน พวกผีอยูในหองขังเหมอืนกันก็มี แนะ ฟงซิแกพูดนะ พวกผี
ทั้งหลายนี้เปนบริเวณเขาอยูบริเวณผีอยู แลวบางแหงก็มีเขามกีรงขังๆ แลวพวกผีอยูใน
กรงขัง แกไปถามนะ แลวอันนี้ขังเขาไวทําไม พวกนี้พวกผีอนัธพาล ปลอยไมได คือ
ปลอยมันไปอาละวาดเขา ตองขังเอาไว 

โอ มนุษยมหีองขัง ผกีม็ีหองขงัเหมือนกัน แกกถ็ามเหมือนกัน เอา ทําไมนึกวา
มีหองขงัตั้งแตมนุษย แลวทําไมผีตองมีหองขงั ผีกม็ีผีอันธพาล ผีชั่วผีดีเหมือนกนัจึง
ตองทาํเหมือนกัน แกถามพวกผี แกมาพูดอยางสบายนะ เกงมากเรื่องความรูอยางนี้ 
อัฐิของแกกลายเปนพระธาตุเร็วนะ เพราะแกผานไปตั้งแต ๒๔๙๕  ๒๔๙๓ เราจํา
พรรษาหนองผือ ๒๔๙๔ หวยทราย ๙๕ หวยทราย ระยะนั้นละ ไปอยูนั้น ๔ ป 
(มรณภาพ ๒๕๓๔) 

เราจําไมได จวนจะตายเทาไรก็บนถึงเรา ไมบนอะไรนะบนถึงบุญถึงคณุทั้งน้ัน
เลย จวนจะตายเทาไร บนอยากใหเราไปเยี่ยมๆ เราไปสวนมากเราไมคางคืนละ เราไป
เยี่ยมแกแลวกลับมาวัดเรานี้ ๓ ชั่วโมง แกบนมากตอนแกจะลวง บนมาก บนคิดถึงบุญ
ถึงคุณทกุอยางบนหมดเลยนะ รวมมาลงในหัวใจแกหมดถงึบุญถึงคุณของเรา ที่แนะนํา
ส่ังสอนแกมาสักเทาไรไมพรรณนาไปละ เอาแคนี้ละวางั้นเถอะ อัฐขิองแกกลายเปนพระ
ธาตุแลว นี่ก็ลูกสาวของแก หมอเพญ็ศรีสรางเจดียให ดูวา ๑๘ ลาน สรางให ใครเคย
เปนลูกที่สดๆ รอนๆ เห็นแกก็บอก วาคนนี้คนนั้นเคยเปนลูกๆ ถาหากไกลกวาน้ันแกก็
ไมบอก ผูทีอ่ยูใกลที่สดๆ รอนๆ แกก็บอก เชนหมอเพ็ญศรี แลวใคร พระก็เหมือนกัน
องคไหนเคยเปนลูกของแกแกก็บอกหมดนั่นละ องคนั้นเคยเปนลูก คนนี้เคยเปนลูก 
เอาละทีนี้จะใหพร 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
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