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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ลวดลายของทานอาจารยมั่น 
กอนจังหัน 

 พระมาฉันเทาไรวันนี้ (๒๖ ครับผม) สําหรับพระวัดนี้เอาแนไมได อยางภูวัวก็
เหมือนกันทานไมไดมาฉนัหมด คลายกันกับวัดนี้ สําหรับวัดนี้ไมเคยมีพระมาฉันจังหัน
ครบองค ขาดบางทีครึ่งตอครึ่ง หายเงียบๆ ทานภาวนาของทาน เรงภาวนา หนัก
ภาวนา อาหารตัดออกๆ เพื่อบรรจุธรรมเขาสูใจๆ เมื่อธรรมเขาสูใจ ใจนี้จะเบาหวิวๆ 
เร่ือยนะ อาหารเขาสูทองขึ้นเขียงไมยอมลง เห็นไหมหมูขึ้นเขียง เปนอยางน้ันแหละ 

ธรรมะพระพุทธเจามีพระองคเดียวเปดนี้ มันก็ไมทันกับกเิลส เต็มโลกเต็ม
สงสารมีแตกิเลสเปนศาสดาเต็มอยูในหัวใจของแตละคนๆ สวนพระพุทธเจาที่จะมา
สอนโลกนี้มีเพียงพระองคเดียวประกาศธรรมสอนโลก เทวโลก พรหมโลก มนุสสโลก 
ก็ไมเพียงพอ กิเลสมันเปนศาสดาสอนอยูทุกหัวใจ ถาเปนเรื่องของกิเลสแลวเปนบากัน
เลย โห เราพูดจริงๆ จวนจะตายเทาไรแทนที่จะมาเปนหวงเจาของ บอกเม็ดหินเม็ด
ทรายเราไมมีนะ มีแตความเปนหวงโลกเทานั้น 

มันนับวันหูหนวกตาบอด กิเลสตณัหาไดไมพอกินไมพอ ตัวนี้ละตวัมันเผา
เจาของจมอยูในแดนมนุษยแลวจมอยูในแดนนรกอีก ส่ิงเหลานี้ใครเปนคนพูดไว ก็
ศาสดาองคเอกพดูไว ผดิที่ตรงไหน คําพูดของพระพุทธเจาจะไมมีสอง หากจะพูดถึง
เล็งญาณก็เหมือนกัน พระญาณหยั่งทราบๆ ตลอด เวลาพูดก็ไมมีสอง จึงเรียกวาสวาก
ขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวๆ  มีเพียงพระองคเดียว แตกิเลสทุกหัวใจมันมีศาสดาของ
มันๆ หมดแลวจะทันกันไดยังไง 

ใหพากันเปดหูเปดตาบางนะ อยาลืมเนื้อลืมตัว กิเลสน้ีละพาใหคนลืมตัว ไปที่
ไหนๆ มีแตกิเลส มองหาตัวคนจนจะไมเห็น แตเจาของโออาฟูฟา หยิ่งนะ ธรรมดูมนั
สลดสังเวชนะ กิเลสโออาฟูฟา นกึวาตัวนี้เลิศเลอแลวในโลกอันนี้ แตธรรมดูนี้สลด
สังเวช ธรรมทานดูทานดูอยางกระจางแจง กิเลสดูนี้ลวกคนตมคนตลอดไปเลย พากันรู
เนื้อรูตัวบางพี่นองทัง้หลาย ศาสนาพุทธนี้กระเทือนโลกมานาน แตผูที่จะปฏิบัติตาม
พุทธศาสนานี้มีนอยมาก เอา แดนนรก นรกอัดแนนๆ ทางแดนสวรรคเบาบางๆ ทางก็
เบาบาง ที่อยูก็เบาบาง สวรรคแตละชั้นเบาบางๆ ทั้งน้ัน แตลงไปทางแดนนรกอัด
แนนๆๆ เพราะใครก็เขียนแตใบสมัครไปลงนรกกนัๆ 

พวกนี้ใบสมัครมันเต็มกระเปาๆ เจาของไปเดินจงกรมใบสมัครมันไวในนี้ ตัวขี้
เกียจขี้ครานตัวไมเอาไหน ภาวนาจิตมันวิ่งไปตามกิเลส ไมไดวิ่งไปตามธรรม พวกนี้
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พวกไมเอาไหนนี้เต็มกระเปาละ พากันไปคิดนะ สลดสังเวชนะ โธ กิเลสมันหนาแนน
จริงๆ หนาแนนขึ้นทุกวันๆ แลวใครมาก็มีแตความรูของกเิลสๆๆ มา แลวไฟเผา
ตัวเองกับเผาโลก ตัวเองก็เผาทั้งวันทั้งคืน มันไมไดขึ้นอยูกับความมั่งความมีดีเดน
ความรูวิชาอะไร มันเปนเรื่องของกเิลสผลิตใหทั้งนั้น ถาเร่ืองธรรมผลิตใหแลวรูจัก
ประมาณรูตัวๆ นะ เร่ืองธรรมนี่รูตัว ไมลืมตัว ถากิเลสน้ีมีแตความลืมตัวๆ แลวก็จม
ไปๆ 

เห็นไหมอยูที่หนาวัดนั่น ใครเขียนอยางน้ัน มีแตหลวงตาองคเดียวนี้มาเขียน 
มันทนสลดสังเวชไมได แลวเขาก็มาตามภาษาของเขาละ แตเอาธรรมจับดูซินะ มัน
ไมใชภาษาของเขา มันภาษาของกิเลส กิเลสแหมาๆ ไสเขามา เขามาในวัดนี้ก็เอากิเลส
ไสเขามา ทีนี้ทนดูไมไดก็ขูเอา ธรรมทนดูไมไดขูเอาๆ มาอะไร นั่น ถายิ่งตอนเย็นแลว
เหมาะ  ถาเราออกมาแลวเทวดาก็มาเถอะนะ ไมมีอะไรเหนือธรรม ธรรมเลิศ มาอะไร 
ถาม ไลไปไลมา ถาหาหลักเกณฑไมไดขนาบเลย ไลเดี๋ยวนั้นเลย ไปออกไปเดี๋ยวนี้ ที่นี่
ทานบําเพ็ญธรรมไมใชทีอ่ยูของหมาเดือนเกาเดือนสิบสองนะ ใสเลย ไปเดี๋ยวนี้ ไลเลย 

ถาเปนเราแลวเหมาะ แตสวนมากเราจะออกมาตอนเย็นๆ กะวาคนหมดไป คือ
เรากําหนดใหมีเวล่ําเวลา มีขอบมีเขต เขาวัดเขาวาจนมืดจนดํา ทั้งเขาทัง้ออก ทีนี้วดั
เปนสถานที่มีขอบเขตและปฏิบัติธรรมดูอยางน้ันมันดูไมไดซิ เพราะเรานี้ทนดูมานาน
แลว การเขมงวดกวดขนัทางขอวัตรปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยเขมงวดมาตลอด ที
นี้เวลามีคนเขามาเกี่ยวของมากเขาๆ ความเลอะเทอะตดิมาๆ เขาก็ภูมิใจเขาละที่เขามา
วัดเขาภูมิใจเขา เขาไมรูตัวนะเปนอยางไร แลวมาก็อยางวาละ เกงกางๆ มาแลวอาปาก
มา มันไมงับปาก อาปาก มาแบบเซอๆ ซาๆ เขามา  

ธรรมทานดูหัวตับรูไหมละ มันทนดไูมไดทานก็วาเอาบางๆ ซิ เรายังโออาฟูฟา
อยูเหรอ วาเกงอยูเหรอ กิเลสน้ีเกงตลอด ทัง้ๆ ที่มันเลวตลอด นี่ละมนัถึงไดเหยียบ
ธรรมๆ คนจมไปเพราะกิเลส ไมมีธรรมในใจ ถามีธรรมในใจมากนอยจะรูตัวเอง 
รูสึกตัวเอง วันหนึ่งระลึกพุทโธไดไมต่ํากวาหาหน ถามีธรรมไดหาหนก็ยังดีนะ เดี๋ยวนี้มี
ตั้งแตกิเลส ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับมีแตคําบริกรรมของกิเลสตัวฟุงเฟอเหอเหิม 
ตัวดีดตัวดิ้น ตัวไมรูจักประมาณ มีแตคําบริกรรมของกิเลส ใครก็บริกรรมตลอด  

พวกนี้พวกนกัภาวนาเต็มอยูที่ศาลานี้ นักภาวนาบริกรรมตามคําของกิเลส บอก
วาเปนบาไมถอยๆ เฒาเทาไรยิ่งเปนบาหนักเขา มันบริกรรมอยูในนั้น พวกนี้พวกนัก
ภาวนานะ พวกบาไมถอย โอย พูดแลวสลดสังเวช ใหพร 

หลังจังหัน 
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(โรงพยาบาลโซพิสัย จ.หนองคาย มารับรถพยาบาลที่ตกมาถึงวันนี้) โซพิสัยดู
ไมคอยไดชวยมากนัก ไปวันนั้นดูรถไมเปนทาเลยใหเลย จึงใหมารับ วันหนึ่งไปโรง
หนึ่งๆ ไปแตละโรงๆ ของเต็มรถๆ ไปเลย ดูอะไรบกพรองที่ตรงไหน บางทีเขาก็ขอ 
บางทีเขายังไมขอเราทราบ มองเห็นกอนใหกอนก็มี ถาเปนความจําเปนไมขอก็ให เมื่อ
เราพอมีพอถูไถไดอยูใหทันทีๆ แหละ นอกจากมันไมมี บางทีไมมีจริงๆ หมด เพราะ
โรงพยาบาลเปนรอยๆ โรง เฉพาะที่ชวยโลกเรียกวาโรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่งที่ชวย
โลก มันเปนรอยๆ วันนี้ก็นาจะเปนโรงใดโรงหนึ่ง โรงพยาบาลวันนี้นะ จันทร อังคาร 
พุธ พฤหัส ศุกร มักไปโรงพยาบาล เสารอาทิตยมักจะไปตามวัด ไปก็ไปสงเคราะห
ทั้งนั้น 

ธรรมะไปที่ไหนๆ ก็เทากับน้ําดับไฟ ไฟคือเร่ืองของกิเลสมันเผาหัวใจสัตวโลก 
เผาหัวใจสัตวโลกแลวมันก็ผันกิริยาอาการใหดีดใหดิ้นไปในทาตางๆ ซึ่งเปนเรื่องความ
เสียหายเสียมากตอมาก เมื่อมีธรรมแลวก็มีเบรกหามลอก็ระงบัดับทั้งๆ ทีอ่ยากทํา แต
กอนอยากทาํโดยไมรูเร่ืองรูราวอะไรดวย วาโทษของมันเปนยังไงๆ พอธรรมแทรกเขา
ไปเตือนๆ เหยียบเบรกหามลอได นี่ละธรรมหามลอกิเลสได นอกจากนั้นไมมีอะไรจะ
หามกิเลสได มีธรรมเทานั้นหามลอกิเลสได เรียกวาเหยียบเบรก น้ําดับไฟก็คอืน้ําแหง
ธรรม 

ไฟคือกิเลส ราคคฺคินา ราคะก็เปนไฟกองหนึ่ง โทสคฺคินา ความโมโหโทโสก็
เปนไฟกองหนึ่ง โมหคฺคินา นี้ไฟกองใหญเปนกองหนึ่ง เหลานี้จะเอาอะไรมาดับไมได
ทั้งนั้น ตองเปนธรรมโดยถายเดียว อยางอื่นดับไมได ตองธรรมดับ นอกนั้นดับไมได 
แลวมีธรรมไปที่ไหนเรื่องฟนเรื่องไฟเหลานี้จะคอยระงับดับลงไป เกิดความสงบสุข
รมเย็น ธรรมมีที่ไหนรมเย็น 

ธรรมนี้จะไดมาสอนโลกก็มีเพียงพระพุทธเจาพระองคเดียว ปรารถนาเปน
พระพุทธเจามามีสามขั้น ขั้นหนึ่งปรารถนามา ๑๖ อสงไขยแสนมหากัป แลวใครก็ไม
ทราบดวยวาอสงไขย แปลวานับไมได ถึง ๑๖ หน ถาเทียบทุกวันนี้ก็เรียกวา เอาจุดลาน
เปนเกณฑ เทานั้นเทานี้ก็ไปอยูที่จุดลาน หนึ่งลาน สองลาน สามลาน ส่ีลานอยูจุดลาน 
ทีนี้อสงไขยๆ นี้ก็เหมือนกับวาเทากับวาหนึ่งลานๆ ไป ๑๖ อสงไขยแลวยังแสนมหากัป 
พระพุทธเจาแตละพระองคปรารถนามาเปนศาสดาสอนโลกเปนของเลนเมื่อไร ผูที่รับ
ทุกขรับยากลําบากแสนสาหัสเปนเวลายืดยาวนานก็คือพระโพธิสัตว ที่ปรารถนาเปน
ศาสดาสอนโลก แลวขวนขวายตามทางของศาสดา ซึ่งเปนทางที่ลําบากลําบนมาก
ทีเดียว 
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ใครจึงปรารถนาเทาไรความเปนพระพุทธเจาลมเหลวๆ นี่ก็พระองคแสดงเสีย
เอง เวลาทานเสด็จลงมาจากดาวดึงสไปโปรดพระมารดา ลงมาเหมือนวาทานแสดงฤทธิ์
ใหพวกนรกจกเปรต สวรรคชั้นพรหม มนุษยมนาเห็นกันทั่วถึงหมดชั่วระยะนะ อํานาจ
แหงธรรมของพระพุทธเจาเปดโลกใหโลกไดเห็นตามความสัตยความจริง ทั้งๆ ทีม่อียู
แตกอน แตถูกกิเลสมันปดไวมองไมเห็นก็เทากับไมมี วันนั้นพระองคเปดใหเห็นตาม
ความเปนจริง ใครก็อยากปรารถนาเปนพระพทุธเจาทั่วหนากัน ตามตําราบอกไว 
ปรารถนาเปนพระพุทธเจาทั่วหนา เปนอัศจรรยที่สุด พระพทุธเจาเสด็จลงอัศจรรยมาก
ที่สุด ถึงขนาดที่วาใครก็ปรารถนาเปนพระพุทธเจาๆ 

เวลาที่พระองครับสั่งวา ที่โลกปรารถนาจะเปนพระพุทธเจานี่ดเูอา พระพุทธเจา
วางั้นนะ มากตอมากอยางน้ีละ แตจะไดเปนพระพุทธเจาอยางแทจริงน้ี อยางมากสัก
สามราย ฟงซินะ ผูที่ปรารถนาเปนพระพุทธเจาเพราะความอัศจรรยองคศาสดา ที่เสด็จ
ลงมาจากชั้นดาวดึงส ใครไดเห็นทั่วหนา แดนนรกสวรรคเปดจาขึ้นมา อํานาจฤทธิ์ของ
พระพุทธเจา ฤทธิข์องธรรมเปดใหเห็นทั้งดีทั้งชั่ว เชื่อบุญเชื่อบาปเต็มหัวใจในวันนั้น 

ทั้งๆ ที่ส่ิงเหลานี้เคยมีมาดั้งเดิม เมื่อไมเห็นมนัก็ไมกลัว คิดดูแตกองไฟมันยัง
เดินเขาไปเหยียบไดมันไมเห็นใชไหมละ ถาเห็นใครจะไปเหยียบ วันนั้นเปดความจริง
ออกมา พระองคเปดธรรมเปดโลกธาตุ ทนีี้ใครก็อยากปรารถนาเปนศาสดาเปน
พระพุทธเจา ปรารถนาๆ เปนโพธิสัตวๆ เวลาพระองครับสั่ง ที่ปรารถนาเปน
พระพุทธเจานี้จํานวนมากมาย เวลาจะไดเปนตัวจริงขึ้นมานั้นสักสองสามรายก็ทั้งยาก
ทานวา นอกนั้นลมเหลวไปหมด เพราะความเปนศาสดานี้เปนความปรารถนาที่หนัก
แนนจริงๆ สละเปนสละตายจริงๆ เปนเวลานานกวาจะเปนไดสมบูรณแบบ 

๑๖ อสงไขย นานนับไมไดถงึ ๑๖ อสงไขยแปลวานับไมได ๑๖ อสงไขยแสน
มหากัปบาง ๘ อสงไขยแสนมหากัปบาง ๔ อสงไขยแสนมหากัปบาง เวลาเปน
พระพุทธเจาแลวทรงฤทธาศักดานุภาพของศาสดาก็เปนขั้นเปนตอนลงมา  พวก ๑๖ 
อสงไขยนี้อศัจรรยลนโลกลนสงสาร เปนศาสดาประเภทที่หนึ่ง ประเภทที่สองก ็ ๘ 
อสงไขย ประเภทที่สาม ๔ อสงไขย ใครก็อยากเปนพระพทุธเจาดวยกันทั้งน้ัน เวลา
พระองคเปดใหเห็นความจริง วาความจริงน้ีมีมาดั้งเดิม แตอํานาจของกเิลสตัณหามัน
ปดใหสัตวโลกทั้งหลายตาบอดหูหนวก เดินไปเหยียบย่ําไปมันก็ไมเห็น แลวเผาตัวเอง
นั่นละไปเรื่อยๆ 

เวลาเปดนี้สัตวทั้งหลายไดเห็น เชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อนรกสวรรค ใครก็ปรารถนา
เปนพระพุทธเจา พระองคก็สรุปลงวา เออ นี่ปรารถนามากมายขนาดนี้นะ เวลาจะได
เปนพระพุทธเจาตามความสัตยความจริงแลวสองสามรายเทานั้น นอกนั้นลมเหลวหมด 
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เพราะมันกาวไมไหว แลวก็ปลอยๆ ที่จะใหถึงจุดหมายปลายทางจนเปนศาสดาขึ้นมานี้ 
มีเพียงสองสามรายเทานั้น นอกนัน้ลมเหลวหมดไมเปนทาๆ พอพดูอยางน้ีก็มาถึง
หลวงปูมั่นเรา เวลาทานเลาใหฟงอศัจรรยเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นลวดลายของ
ศาสดาทานจึงมี ไมมากก็มีลวดลายของโพธิสัตวของศาสดา หลวงปูมั่นเรา เวลาจิตจะ
เขาดายเขาเข็มทีไรความปรารถนาพุทธภูมิจะผานเขามาทานวางั้นนะ คือทานปรารถนา
พุทธภูมิ แตยังไมไดรับลัทธพยากรณ รับคําพยากรณจากพระพุทธเจาพระองคใด
พระองคหนึง่ 

ถาลงไดรับคําพยากรณจากพระพุทธเจาแลวแกไมตก เอกนามกึ หนึ่งไมมีสอง 
คือพระญาณหยั่งทราบของพระพุทธเจา เมื่อเล็งญาณดูปบไดทํานายออกมาแลวตอง
เปนอยางน้ันเปนอื่นไปไมได เพราะพระญาณนี้แมนยําที่สุดไมมีอะไรทําลายไดเลย ถา
พระพุทธเจายังไมทรงทํานายยังแกไดพลิกได ทนีี้พอทานภาวนาจะเขาดายเขาเข็มทีไร
สายโพธิญาณผานเขามา ถอยเสียทานวางั้นนะ ทานเลาใหฟง พอจติจะเขาดายเขาเข็มที
ไรนี้สายโพธิสัตวโพธิญาณ เพราะทานปรารถนาเปนพระพุทธเจา ผานเขามาทานถอย
เสีย เพราะเห็นวาสายศาสดาใหญกวานี้มาก 

แตทีนี้ความอยากหลุดพนจากทุกขกม็ีเต็มกําลังๆ หนักเขาทุกทีๆ สุดทายก็เลย
ประมวล พระพุทธเจาก็เปนไปตามอาํนาจวาสนาของศาสดาผูสอนโลก กต็องกวางขวาง
มากมาย แตเวลาสรุปแลวความพนทุกขเปนจุดสําคัญ อันนี้เราไมไดเปนศาสดาขนาด
นั้น ขอใหไดพนทุกขเราก็พอแลว เพราะมันทุกขเหลือประมาณในโลกนี้อยากพนทุกข
ไป แลวขอเปลี่ยนคําปรารถนาจากความเปนพระพุทธเจานั้นมาเปนสาวกภูมิ ทีนี้พอ
พลิกนั้นปบจิตก็เขาพุงเลยทานวา เปนอยางน้ันนะ เพราะคําวาโพธิสัตวไมผาน เพราะ
ทานขอทําความปรารถนาเนื่องจากยังไมมพีระพทุธเจาทรงทํานาย เปลี่ยนได ถาทรง
ทํานายยังไงก็ไมตก จากน้ันเปล่ียนจิตก็พลิกปุบพุงเลยทานวา นั่นละที่ไมไดเปน
พระพุทธเจาเปนเพราะเหตุนี้เองทานวางั้น ทานเลาใหฟง 

เพราะฉะนั้นนิสัยวาสนากิริยาอาการของทานที่เปนลวดลายของศาสดา จึงมีติด
ตัวอยูตลอด พอแมครูจารยมั่นนี่ความรูหยั่งทราบลึกซึ้งตางๆ ส่ิงตางๆ นี้ก็เปนความรู
ในภูมิของศาสดานี้ทานก็มี พวกเทวบุตรเทวดาอินทรพรหมทานรูหมดเลย ทานถือเปน
ธรรมดา นี่ละที่ทานรูจริงๆ เหมือนเราตาดีมองไปเจออะไรๆ ก็มาเลาสูกันฟง คนตาดกี็
เชื่อกันธรรมดาๆ ไมไดมรีะแคะระคาย แตคนตาบอดมันไมเชื่อวันยังค่ํา มาหาโกหกกัน
ทําไมบาง เขาใจไหม ทีนี้พวกเราตาบอดไมเชือ่ธรรมตาดีของศาสดา เพราะฉะนั้นพอไล
เขาทางจงกรมมันแฉลบออกไปหาหมอน ไลเขาทางจงกรมมันแฉลบไปหาเสื่อหาหมอน
ไป เขาใจไหม มันมีทาออกอยู ออกไปเขานรกอเวจีนั่นละ เปนอยางน้ันนะ 
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พูดถงึเร่ืองพอแมครูจารยมั่น ความรูแปลกๆ ตางๆ นี้ อยางที่อยูหนองผอื อัน
นี้ความรูของทานอาจารยฝนละซิ ทานไปหาทานวันนั้น คือครูบาอาจารยองคใดไปนี้ตา
เราจะจับตลอด ไมยอมละสายตาไปไหน เวลาครูบาอาจารยองคนี้ซึ่งเปนลูกศิษยผูใหญ
ของทานขึ้นไปหานี้ตาจะจับตลอดเลยเรา องคนี้มาหาทานทานจะปฏิสันถารตอนรับ
ภายในภายนอกอยางไรบาง กิริยาภายนอกเปนอยางหนึ่ง กิริยาภายในเรื่องอรรถเรื่อง
ธรรมเปนอีกอยางหนึ่ง ทานปฏิสันถารตอนรับลูกศิษยของทานไมเหมือนกันเลยนะไม
เหมือน องคนี้ขึ้นไปทานมีกิริยาอยางน้ีตอนรับกิริยาอยางน้ันตอนรับ ทั้งกริิยาอาการทั้ง
เร่ืองอรรถเรื่องธรรมไมเหมือนกัน เปนอยางน้ันนะหลวงปูมั่นเรา 

พอดีวันนั้นขึ้นไป ทานอาจารยฝนทานเกงทางเทวดา พอขึ้นไปกราบ ไอเรายัง
ตาบอดอยู หูหนวกดวย พอขึ้นไป ก็เรานี้ไปเตรียมพรอมไวแลว เร่ืองอยางน้ีมันเกงอยู 
ควรยกใหวาเกงก็ถกู ความสนใจ มีครูบาอาจารยทั้งหลายแปลกหนาแปลกตามานี้เรา
จะไมละสายตา เราจะคอยจับดูระหวางทานกับครูบาอาจารยทั้งหลายที่มาหาทาน ทาน
จะปฏิบัติปฏสัินถารตอนรับกันอยางไรบาง เราจะไมยอมไปไหน 

ทีนี้วันนั้นทานอาจารยฝนไป พอกราบทานพูดยิ้มๆ นะ เรานั่งรออยูแลวนี่ “เออ 
วันนี้มันหอมอะไรนา” ทานวางั้นนะทานอาจารยฝน “เออ วันนี้มันหอมอะไรนา แต
ไมใชธูปเทียน” “เออ ใชแลว” ทานตอบเทานั้น ทานบอกวา“ใชแลว” ไอเรายังเปน
บา แตจับอันนี้เอาไว พอขึ้นไปทานกราบพอแมครูจารยมั่นแลว ทั้งยิ้มทั้งพูด “เออ 
วันนี้มันหอมอะไรนา แตไมใชธปูเทยีน” “เออ ใชแลว” พอแมครูจารยมั่นตอบวา 
“เออ ใชแลว” เราหูหนวกตาบอดกต็ามแตมันจับเอาไว พอไดโอกาสทานอาจารยฝน
ทานกลับไปแลวก็ถาม ที่พอแมครูจารยกับทานอาจารยฝนทานพูดวันนั้น พูดวาอยาง
นั้นๆ วามันหอมอะไรนา แตไมใชหอมธูปเทียน แลวพอแมครูจารยตอบวา เออ ใชแลว 
นั่นมันหมายความวายังไง 

ไมใชแลวยังไง พวกรุกขเทพทั้งหลายมาเต็มอยูแถวนี้หมดเลย มาคอยฟงเทศน 
ครูบาอาจารยจะเทศนาวาการใหบรรดาลูกศิษยลูกหามีทานอาจารยฝน เปนตน เต็ม
หมดแถวนี้ นี่เวลาทานเปดเห็นไหม ทานวาใชแลว ทานตอบวาใชแลว ทานยิ้มกัน มัน
หอมอะไรนา แตไมใชธปูเทียน ทานวาอยางน้ัน เออ ใชแลว ทานวา ไอเราตาบอดก็
บอด หูหนวกก็หนวก แตจมูกมันยังตามจับอยูนะ วันหลังไปถามทานทานก็เปดออกมา
เลย จะไมใชยังไง เมื่อคืนนี้พวกเทพทั้งหลายรุกขเทพเต็มหมดแถวนี้ แลวพวกเทพ
ทั้งหลายชั้นสูงอยูหางๆ พวกนี้เต็มหมด เขาจะไดยินไดฟงเทศนอันสําคัญในคืนวันนี้ วา
อยางน้ัน ฟงซิทานวา เออ ใชแลว ทานตอบกัน ไอเรายังเปนบาอยู เราก็ไมลืมนะ 
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นี่ลวดลายของทานอาจารยมั่น เร่ืองเทวบุตรเทวดาทานถือเปนธรรมดา ที่ทาน
วา อฑฺฒรตฺเต เทวปหฺากํ ตอนเที่ยงคืนไปแลวทานแกปญหาและเทศนาวาการสอน
พวกทวยเทพทั้งหลาย ในพุทธกจิหาของพระพุทธเจามีหาประการ อนัที่สามนี้เทศน
สอนพวกทวยเทพเทวดาทั้งหลาย เวลาพอแมครูจารยมั่นทานเลาใหฟง อันนั้นทานวาง
ไวเปนกลางๆ สวนที่จะกอนจะหลังอันนั้นมีอีก อันนี้เปนจุดกลาง จะเห็นไดชัดเวลาทาน
อยูในปาในเขา อยูในทีเ่งียบสลัด เพียงประมาณสี่ทุมมาแลว พวกเทพทั้งหลายเต็ม
หมดเลย 

ทานอยูในปาในเขาทานไมไดวาง วาอยางน้ันนะ รับแขกพวกเทพ พวกรุกขเทพ 
อากาศเทพ แลวพวกเทพชั้นตางๆในสวรรคจนกระทั่งถงึพรหมโลก ทานบอกวาทาน
ไมไดวาง สอนพวกทวยเทพทั้งหลาย นี่ละทางนี้ทานเชี่ยวชาญมาก ทานพูดธรรมดาเลย 
แทบไมเวนแตละคืน ทานวา พวกทวยเทพทั้งหลายมา ชั้นสูงก็มา สวรรคชั้นพรหมมา 
ทานเลาใหฟง แลวทานเปนผูเทศนาวาการ ทานจึงบอกวาทานไมวาง ไมไดเกี่ยวกับ
มนุษยก็ตาม แตเกี่ยวกับพวกเทพนี่ยิง่มากกวามนษุย ทานวาอยางน้ัน นี่ละความรูของ
ทาน  

แลวก็มีแมชีกั้งคนหนึ่งทีอ่ยูหนองผือ แกตามไดนี่นะ แตทานไมไดพูดมากละ 
หากไมปฏิเสธ หากไมพดูมาก โอย ทําไมญาทาน เขาถือเปนความเคารพมากญาทาน 
เมื่อคืนนี้มันอะไรตออะไรก็ไมทราบ ที่ผานมาบนอากาศมาลงที่หนองผือนัน้หมด วางั้น
นะ ผานมาบนอากาศๆ การแตงเน้ือแตงตัวผิวพรรณวรรณะไมเหมือนกัน นั่นแกเอามา
พูดไดยงัไง คณะนี้มาเปนอยางน้ี คณะนี้มาอยางน้ี การแตงเนื้อแตงตัวผิวพรรณวรรณะ
ตางกันเปนลําดับลําดา ที่มาสุดทายเหลืองอรามหมด มองไปทางไหนเปนหนาทั้งน้ันๆ 
นั้นมันคืออะไร ทานตอบนิดๆ “ทาวมหาพรหม” ทานไมพูดมาก ทาวมหาพรหม ทาน
พูด แกรูนี่ เวลามารูนี่แกรู ตามรูหมด ญาณของแกเกง แกก็เสียแลว ฟงวาอัฐิของแก
กลายเปนพระธาตุ ยอมรับทันที เพราะจิตของแกหมุนติ้วๆ ตั้งแตเราอยูที่นั่น 

อยางน้ันละธรรม ถาใครปฏิบัติศาสนธรรมของพระพุทธเจาเปนตลาดแหงมรรค
ผลนิพพาน ขอใหมีผูปฏิบัติอยูเถิด อยาเหยียบย่ําไปมาเฉยๆ ไมเกิดประโยชนอะไร 
เหมือนแรธาตุตางๆที่มอียูใตดินมีหลายประเภท ใครมีความเฉลียวฉลาดไปคนแรแปร
ธาตุออกมาใชเปนประโยชน นี้ธรรมของพระพทุธเจาก็เหมือนกัน เฉพาะอยางยิ่งนัก
จิตตภาวนาจะเห็นไดอยางชัดเจนประจักษใจ ไมไดเชื่อใครงายๆ เจอปบเขาไปนี้
ยอมรับทันทีในความรูความเห็นของตน โดยไมตองไปถามใคร  

พุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลว ใหตามกันดวยจิตตภาวนา เราเชื่อ
ธรรมดาๆ นี้เปนอีกอยางหนึ่ง แตก็เปนมงคลตามขั้นภูมิของผูเชื่อผูนับถือ แตผูที่
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ปฏิบัติตามทางของศาสดาจริงๆ เกี่ยวกับทางดานจิตตภาวนาอันนี้เยี่ยมๆๆ ไปโดย
ลําดับ จนหาที่คานธรรมพระพุทธเจาไมไดเลย รูตรงไหนๆ เห็นตรงไหน เชื่อตัวเอง 
มั่นคงขนาดไหน พระพุทธเจาสอนไวหมดแลว แลวจะไปฝนพระพุทธเจาไดยังไง นั่น 
เรารูเราเห็นเราเชื่อเราแมนยําๆไมผิดพลาด แลวเวลาเกี่ยวกับพระพุทธเจา 
พระพุทธเจาสอนไวหมดแลว  เปนอยางไรภูมิของศาสดากับภูมิพวกเราตางกันอยางไร
บาง 

นี่ละถามีผูคุยเขี่ยขุดคนมาก็ไดธรรมมาใชเปนประโยชน ถาคุยเขี่ยขุดคนตั้งแต
มูตรแตคูถนีม้ันก็ไดแตมตูรแตคูถเต็มบานเต็มเรือน เต็มเสื่อเต็มหมอน เต็มตัวของ
บุคคล มองไปนี้ โอย แตงตัวนี้หยดยอยนะ มองไปนี้ แลวมองขางในมีแตมูตรแตคถู 
ของสกปรกคือกิเลส ไดแกพวกเราเอง พากันจําเอานะ ศาสนานี้เลิศเลอสุดยอดแลว 
หากอยูใตดนิถูกเหยียบย่ําไปมา กิเลสน่ันละเหยียบอรรถเหยียบธรรม ไมเชื่ออรรถเชื่อ
ธรรม ไมสนใจในอรรถในธรรม เราก็เลยหมดคาไปตามๆ กันหมด ทั้งๆ ที่เจาของ
ภาคภูมิใจวาเราเปนคนมีคามีราคามาก นั่นละอํานาจของกิเลสมันเสกขึ้น มูตรคูถมันก็
เสกขึ้นวาเปนของดิบของดี ธรรมไมตองเสก ทานเลิศเลออยูแลว เอาละวันนี้พูดเพียง
เทานี้ 

วันนี้ก็ไดฟงเทศน ผูที่ไมเคยไดฟงก็ไดฟง เรียกวาเปดไปเรื่อยๆ เราจวนจะตาย
แลวนะ คําพูดที่เราเทศนทั้งหมดไมมขีอของใจสงสัยวาจะผิดไป มั่นใจแนใจจากหัวใจนี้ 
เอาออกแสดง พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ สดๆ รอนๆ อยูที่หัวใจ ขอใหเปด
ประตูเขาไปเถอะ สดๆ รอนๆ อยูนั้น 

 
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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