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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

เช่ือแตยังไมลงใจ 
 ทองคําที่มอบเขาคลังหลวงแลว ๑๑,๐๓๗ กิโลคร่ึง หลังจากมอบแลวไดทองคํา
ประเภทน้ําไหลซึมเพิ่มเขาอีกจนกระทั่งถงึวันที่ ๒๗ ตุลา ไดทองคํา ๕๕๐ กิโล ๑๐ 
บาท ๙๖ สตางค รวมทองคําทั้งหมดทีม่อบแลวและยังไมไดมอบ เปนทองคํา 
๑๑,๕๘๗ กโิล ๔๙ บาท ๘๕ สตางค ตั้งแตเราเริ่มชวยโลกมาป ๔๐ แหละ ปเมืองไทย
จะจม เราไดพากันฟนตั้งแตบัดนั้นมาจนกระทั่งถงึบัดนี้ ทองคาํก็ไดตั้ง ๑๑,๕๘๗ กิโล 
๔๙ บาท ๘๕ สตางค ทองคําที่เขาคลังหลวง สวนดอลลารไดเขาเพียง ๑๐ ลานสอง
แสนกวา ก็คงไมไดเขาอกีแลวดอลลาร 

ดังที่เคยเรียนใหพี่นองทัง้หลายทราบทั่วกัน คือตอนที่เราเทศนชวยชาติเขา
ถวายปจจัยมามากนอยก็ออกชวยโลกไดพอเปนไป ทีนี้พอเราหยุดเทศนการเงินเหลานี้
ก็ไมม ี แตความจําเปนของโลกหมนุเขามาหาเรามีรอบตัวๆ แลวเงินไทยชวยเหลือไม
พอ จงึตองเอาเงินดอลลารออกมาชวย ทีนี้ตกลงเงินดอลลารกับเงินไทยเลยไปดวยกนั 
ออกชวยโลก เวนแตทองคํา ทองคําตัง้แตตนมาจนกระทั่งสุดขีด เรียกวารอยทั้งรอยเลย 
ไมใหแยกไปไหนเลย ทองคําเขาคลังหลวงลวนๆ เวลานี้ทองคําเราที่มอบเขาคลังหลวง
แลว ๑๑,๐๓๗ กิโลคร่ึง ไมใชเลนๆ นะ ไดเยอะอยู และหลังจากมอบแลวไดทองคํา
ประเภทน้ําไหลซึมอีก ๕๕๐ กิโล ๑๐ บาท ๙๖ สตางค รวมทองคําทั้งหมดที่มอบแลว
และยังไมไดมอบเปน ๑๑,๕๘๗ กิโล ๔๓ บาท ๘๕ สตางค 

นี่เราอุตสาหพยายาม มันก็ไดขึ้นมาๆ ก็ไดทองคําตั้งเยอะนะคราวนี้ ตั้งหมื่น
กวากิโล ๑๑,๐๓๗ กิโลคร่ึง ที่เขาคลังหลวงของเรา แลวสมบัติตางๆ ที่เราพาพี่นอง
ทั้งหลายนําเขาสูคลังหลวงนั้น ผูจัดการพิจารณาทางคลังหลวงก็มี จะแยกแยะเงินหรือ
ทองคําอะไรไปทางไหนๆ นี้ ตองผานมาหาเรากอน นั่น แตกอนเขามอีะไรเขาก็ออก
ของเขาไปเรื่อยๆ เพราะเราไมไดเกี่ยวของแตกอน ทีนี้พอเราเขาไปเกี่ยวของ หาสมบัติ
เขาสูคลังหลวงซึ่งเปนจุดศูนยกลาง ทางโนนที่จะปฏิบัติตอสมบัติเหลานี้ตองได
ปรึกษาหารือกับเรา จะทําสุมสี่สุมหาไมได แนะ มันก็มีแปลกๆ กันอยูงั้นใชไหมละ  แต
กอนเขาไมตองมาถาม เดี๋ยวนี้ไมถามไมได ทางนี้คานไปกอนแลว 

วันนี้วันอาทิตยที่ ๒๘ คือถาเปนเสารอาทิตย เราไมไดไปโรงพยาบาล จันทร 
อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร นี้ไปทุกวัน จันทรไปโรงนี้ อังคารโรงนั้น พุธ พฤหัส ศุกร ไป 
อาทิตยหนึ่งหาโรง ที่เราไปสงให สวนที่เขามารับที่นี่ เขาก็มารับเอง ไมวาใกลวาไกล เรา
จัดไวเรียบรอยแลวในโกดังเต็มอยูนัน้ จังหวัดไหนมาไดทั้งน้ัน ถามาไกลก็ใหเปนพิเศษ 
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ถาใกลหรือธรรมดาทั่วๆ ไปก็ใหธรรมดา กําหนดมีพิเศษกค็ือ เชนอยางทางดานทิศ
เหนือก็อุตรดิตถ ทางนูนก็ตั้งแตยโสธร โคราช เขตนั้นเขามานี้ ใหเปนพิเศษๆ ไกลกวา
นั้นยิ่งใหมากกวานั้น ใหพิเศษๆ สวนใกลเขามานี้ก็ใหธรรมดา คือใหอยางสม่ําเสมอ 
วันนี้วันอาทิตยเราไมไดไปโรงพยาบาล ๒๗-๒๘ วันเสารอาทิตย ไมไดไป สวนมากไป
ตามวัด ไปตามวัดก็เอาของใสรถเตม็ เทปวะเลย ไมใชไปเอา ไปใหทั้งนั้นๆ ไปที่ไหน
ใหๆ เร่ือยๆ 

ระยะที่ชวยชาติคราวนี้ ธรรมะไดมีโอกาสไหลเขาสูจิตใจของประชาชนชาวพุทธ
เราบางพอประมาณ ตามที่เราคิดไวไมผิด คอืวาจะออกชวยชาติ โลกทัง้หลายจะมองแต
ดานวัตถุ เขาไมเคยสนใจมองเรื่องอรรถเรื่องธรรมละ แตเรามองพุงเขาไปหาธรรม ใน
คราวนี้ธรรมจะไดเขาสูจิตใจคนบางพอประมาณ แนะ สวนสมบัติจะเขามากนอยใครก็
ทราบกัน สําหรับธรรมนั้นจะเขาสูจิตใจ คนไมคอยไดคิดและไมไดคิด เราคิดแลว จุดนี้
ก็จริงๆ การชวยชาติคราวนี้ ธรรมะไดออกชวยโลกทั่วประเทศไทยเรา เฉพาะวิทยุตัง้
รอยแหงนะ ออกทั่วประเทศ รวมแลวเปนรอยกวาแหง ธรรมะเขาสูจิตใจประชาชน 

ธรรมะในตํารากับธรรมะจากภาคปฏิบัตินี้ตางกันอยูมาก ไมใชธรรมดา ตางกัน
มากทีเดียว เราจะทราบไดชัดก็คอืวา เรียนเราก็เรียน ปฏิบัติเราก็ปฏิบัติ ไดสัมผัสทัง้
ฝายปริยัติ ฝายปฏิบัติ จึงพูดไดไมสงสัย ภาคปฏิบัตินี่รูเห็นขึ้นจุดใดๆ เร่ืองใดๆ นี้ ทั้ง
รูทั้งเห็น ทั้งเปนเจาของดวย เปนเจาของของธรรมประเภทนั้นๆ ที่ปรากฏขึ้นในใจ สวน
การศึกษาเลาเรียนมามีแตความจําเปนภาคพื้นของทางภาคปฏิบัติ เรียนจําไดแลวให
ออกปฏิบัติ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ทานวาไว ปริยัติคือการศึกษาเลาเรียน นั่นเรียกวา
แบบแปลนแผนผัง ปฏบิัติคือดําเนินตามที่เรียนมา เอาแปลนออกมากาง ปลูกบาน
สรางเรือนเอาปลูกขึ้นมา ปฏิเวธก็เห็นผลของการกอสรางผลงานของตนเปนลําดับจน
สมบูรณแบบจากการกอสราง นั่น ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ จึงแยกกันไมออก 

เราเรียนเฉยๆ เอาความจํามาเปนมรรคเปนผลมาโอมาอวด ดีไมดมีาเยอหยิ่ง
จองหองวาเรียนไดชั้นนั้นชั้นนี้ยิ่งเลว คนผูนั้นเลวกวาคนที่เขาไมไดเรียนเสียอีก เขา
ไมไดเรียนเขาไมไดมอีะไรเยอหยิ่งจองหอง ตัวเรียนมาไดเพียงความจําเอามาโออวด
เขา มาเยอหยิ่งจองหองใชไมไดเลย เพราะการเรียนนี้มีความจําเทานั้น ไมไดเปนสมบัติ
ของตัวเอง การปฏิบัติ ผลออกจากปฏิบัตินี่รูดวยเห็นดวย เปนสมบัติของตัวดวย นี่เปน
สมบัติของตนโดยแทจากภาคปฏิบัติ ที่สืบเนื่องมาจากปรยิัติเปนแบบแปลนแผนผัง 
เอาปริยัติออกมากางแลวปฏิบัติตามนั้น ปฏิเวธคือผลของงานกป็รากฏขึ้นมา 

การปฏิบัติธรรม ผูไมเคยปฏิบัติ อยางนอยก็ไมทราบผลของการปฏิบัติวาเปน
อยางไร ก็จะเอาแตความจดความจํามาเปนมรรคเปนผล มาเปนตัวเปนตน ใชไมได 
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ตองเอาภาคปฏิบัติออกแจงกัน เอาปริยัติออกมาปฏิบัติตามนั้น ผลเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติ เชนเรานั่งสมาธิภาวนาเปนยังไง จิตมีความสงบรมเย็น รูหยาบละเอียดลึกตืน้
หรือกวางแคบขนาดไหน มันจะบอกขึ้นรูขึ้นภายในใจ นี่เรียกวาภาคปฏิบัติ ผลเกิดขึน้
อยางน้ี ปริยัติเราไดศึกษามาแลว ปฏิบัติทําลงไปผลก็ปรากฏขึ้นมา ทีนี้คําวาปฏิเวธก็รู
ผลของงานตวัเองจากการปฏิบัติมีจิตตภาวนา เปนตน ไปเรื่อยๆ ทีเดียว 

ธรรมะจึงคงเสนคงวาหนาแนนอยูตลอดเวลา เปนสวากขาตธรรมตรัสไวชอบ
แลวตลอดมา นี่คือพุทธศาสนา เอาไปปฏิบัติซ ิ มรรคผลนิพพานไดยินแตชื่อแตนาม 
เจาของไมปฏิบัติจะหามรรคผลนิพพานมาเปนสมบัติของตัวไดยังไง ตองออกปฏบิัติ 
เมื่อออกปฏบิัติมากนอยผลงานจะปรากฏขึ้นมาๆ นี่มันก็ไปสมัผัสที่เราบวชใหมๆ คือ
เวลาเราไปเปนนาคอยูวัดโยธานิมิตร ทานพระครูทานออกเดนิจงกรมตอนเชา ทานออก
เดินจงกรมราวตี ๔ หรือจวนตี ๕ ทานออกเดินจงกรม ทานเอาผาสังฆาฏิไปพรอม 
เพราะทานจะอยูปราศจากไตรจีวรไมได 

ทานเดินจงกรม เราไปเปนนาคเราก็สังเกตทาน เพราะทานนอนในโบสถ ขาง
หลังโบสถคือหลังพระประธาน ปลอยใหพวกเรานอนอยูหนาโบสถบาง ในบริเวณโบสถ
ขางหนาบาง เวลาทานออกไปเดินจงกรมเราสังเกตด ู เราไมรูประสีประสาอะไรนี่ ไป
เปนนาคจะบวช เห็นทานเดินจงกรมกลับไปกลบัมา พอบวชแลวก็อยากภาวนาจะทํา
ยังไง ทานกส็อน ใหภาวนาพุทโธแหละ เราก็เอาพุทโธ ทานวางั้น ทานสอน เราจึงได
ภาวนาตั้งแตนั้นมาเรื่อยๆ  

เรียนหนังสืออยู ๗ ป ตัง้ใจเรียนจริงๆ ๗ ป พอหยุดจากนั้นก็เขาปาเลย เรียน
หนังสืออยู ๗ ปนี้ไดความอัศจรรยจากการภาวนา ๓ หน ที่เราไมเคยรูเคยเห็นเคยเปน 
แตมาเปนขึ้นอยางไมคาดไมคิดนี้มันอัศจรรยมากนะ โถ จิตรวม มันตื่นเตนวางั้น
เถอะนะ จิตรวมนี้ขาดหมดเลย เหลือแตจิตดวงที่อัศจรรย เหมือนอยางเกาะเล็กๆ อยู
ทามกลางมหาสมุทร จิตดวงนี้เหมือนอยูทามกลางของสมมุตทิั้งหลาย มันอัศจรรย นี่ละ
บวชใหมๆ ไปภาวนา นี้เปนครั้งแรกที่เราไดเห็นความอัศจรรยภายในจิตจากการภาวนา 
จากน้ันก็เอาใหญเลย ไมได กม็ันไปคาดเอาแตผลที่ไดมาแลว ปจจุบันมันไมสนใจ มัน
จะเอาอยางน้ันๆ มันก็ไมได เรียนหนังสืออยู ๗ ป จิตรวมอยางน้ี ๓ หน 

นั่นละที่ฝงลึกเปนอจลศรัทธา ไมหว่ันไหว เชื่อมั่นในผลที่ปรากฏวาจะเขยิบหรือ
คืบหนาตอไปจนถึงมรรคผลนิพพานไดจากน้ี จับอันนี้ไว พอออกปฏบิัติแลวเอาใหญ
เลย ไดอยางวา จากกรุงเทพกม็าจําพรรษาที่อําเภอจักราช โคราช เรงความเพียรเต็ม
เม็ดเต็มหนวย พอออกพรรษาแลวก็รีบมาหาพอแมครูจารยมั่นที่อยูวัดโนนนิเวศน ทาน
เจาคุณอุปชฌายนิมนตทานมาจากเชียงใหม ทานก็มาให มาจําพรรษาให ๒ พรรษา รีบ
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มาหาทานไมทัน ทานไปสกลนครเสียกอน หวุดหวิด สองสามวัน ทานไปกอนสองสาม
วันเรามา เราก็ตามไปทหีลังไปหาทาน 

ที่ขบขันที่ทานแผดเสียงขึ้นเวลาเงียบๆ มืดๆ เราไปมืดๆ ใหโยมเขาบอกทาง 
เขาก็เดินไปบอกทาง นีล่ะใหไปทางเสนนี้ทางคนเดินปาบุกปาไป ไปตามนี้จะถึงวัดเลย 
เพราะวัดพึ่งสรางใหมถนนหนทางอะไรก็ไมม ี เราก็ไป นั่นละไปหาทานไปมืดๆ เสียง
ทานแผดขึ้นมา เราไปก็เดินเถอดูศาลาดูกุฏิ กุฏเิล็กๆ แลวมีศาลาหลังหนึ่ง ใครมานี่ 
ทานวางั้น ทานเดินจงกรมอยูขางศาลา ทานพักในกั้นหองศาลา พักอยูนัน้ ทานออกมา
เดินจงกรม เราบอกวากระผม ผมๆ ขึ้นเลย โอย เอาใหญเลย ถึงใจนะละ เปนผลบวก
ตลอด ทานแผดเสียงขึ้น อันผมๆ นี้ตั้งแตคนหัวลานมันก็มีผมตรงที่มันไมลาน หาที่
คานไมไดเลย โอย ทําไมถึงพดูถกูเอาหนักหนา 

แทนที่จะเปนผลลบกลัวทาน สะทกสะทานหวั่นไหวไมนะ มันพุงตอธรรมที่ทาน
พูดวาจริง ตั้งแตคนหัวลานมันก็มีผมตรงที่มันไมลาน ทานวางั้น คานซิใครอยากคาน 
ทางนี้ก็พลิกใหม กระผมชื่อพระมหาบัว วางั้นนะ เออ ตองวางั้นซิ ทีนี้ทานแหยละ อันนี้
ผมๆ ตั้งแตเด็กมันก็มีผม เอาอีกแหละ ก็ถกูจริงๆ เด็กมันกม็ีผมใชไหม ทานขึ้นไปจุด
ตะเกียงโปะเล็กๆ  พระก็ปุบปบมาไดยินเสียงทานแผดใสเรา เงียบๆ มืดๆ พระก็เดนิ
จงกรมอยูเงยีบๆ นี่ละเปนความตั้งใจสุดขีดละ มุงจะเอามรรคผลนิพพาน ขอใหทาน
ผูใดมายืนยันเรื่องมรรคผลนิพพานวามีอยู เราจะเอาตายเขาวาเลยเพื่อมรรคผล
นิพพานอยางเดียว 

ก็คิดเห็นแตหลวงปูมั่นที่ปรากฏชื่อลือนามมาตั้งแตเราเปนเด็ก บึ่งหาทาน ทาน
ก็ตอนรับอยางเต็มเหนี่ยว เหมือนวาทานเอาเรดารจับไวเลย เสียงทานแผดเปรี้ยงๆ ขึ้น
ไปทานก็เทศนเลย ทานมาหาอะไร ไลเบ้ียเขาไป เราก็ฟงอยางถึงใจ พอเสร็จแลวก็ นั่น
ที่เขียนไวเขากันได ทานสอนวา ทานก็เรียนมาพอสมควรจนเปนมหา พูดกับเราเวลา
เทศนไมไดเหมือนพูดอยางน้ี นี่เอาใจความพอเหมาะสมออกมา อยาวาผมประมาท
ธรรมะพระพุทธเจานะ ใหยกบูชาไวกอน เวลานี้ยังไมเกิดประโยชนเทาที่ควร ใหทาน
ออกปฏิบัต ิ ธรรมะฝายปริยัติกับปฏิบัติจะวิ่งเขาประสานกัน เวลานั้นเอาไวไมอยู คือ
ปริยัติกับปฏิบัติเอาไวไมอยู มันจะวิ่งประสานกัน ทานวาเราไมลืมเลย 

ใหเรงทางดานปฏิบัติ แลวธรรมะทั้งหลายนี้ที่ทานเรียนมาจะวิ่งเขาประสานกัน
กับทางดานปฏิบัติ จะเปนผลอยางกวางขวางลึกซึ้ง ทานวา เราจําไมลืมนะ จากน้ันมาก็
ฟดใหญเลย เพราะนิสัยนี้เปนนิสัยที่ผาดโผนโจนทะยานมากอยู เอาจริงเอาจัง ตั้งแต
ทานไสเราขึ้นทานยังตองร้ังเอาไว คือมันผาดโผน ทําอะไรมันผาดโผนทานตองมร้ัีง
เอาไวเสมอกับเรา เพราะฉะนั้นทานพูดอะไรกับเราทานตองจริงทุกอยาง เพราะทานรู
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นิสัย พูดธรรมดาๆ เหมือนพอกับลูกพูดกัน พอพดูเรื่องอรรถธรรมนี้ผางขึ้นเลยทันที 
ไมมีคําวาออนขอ ขึ้นเดี๋ยวนั้นเหมือนฟาถลมเลย เปรี้ยงๆ  

ทานรูวาเราเปนคนนิสัยจริงจัง เอาใหญเลยละ จากนั้นมาออกปฏิบัติ ๙ ป เอา
จริงเอาจังมากทีเดียว เหมือนตกนรกทั้งเปน ไปคนเดียว ทานก็ไมหาม ไปเทีย่ว
กรรมฐานคนเดียวทานไมหาม นอกนั้นทานวาทั้งนั้นแหละ พอมาลาทลีะสององคบาง
สามองคบาง มาลา เหอ ขึ้นทันทีเลย ตั้งแตอยูนี้มันตกนรกตอหนาตอตาใหเห็นอยูนี้ 
ออกไปนี้มันจะไปตกนรกหลุมไหนละ เพียงเทานั้นใครจะกลาไปละ มนัก็หมอบหยุด 
แตเราลาทาน ทานถามไปกีอ่งค ไปองคเดียว เออ ขึ้นทันทีนะ ทานมหาไปองคเดยีว
ใครอยาไปยุงทาน ทานวางั้นนะกับเรา เราก็ไปแตองคเดียว 

ไปองคเดียวมันเอาจริงๆ นะ ปาชาคือความตายอยูกับเรา เปนตายก็ฟดกัน
ใหญโต มาหาทานทีไรมีแตหนังหอกระดูกๆ คอืไมมีเน้ือ เพราะความทรมานมาก ฝก
มาก ขาวนี้อดมากทีเดียว คือการอดอาหารนี้ภาวนาดี สติดี เพราะฉะนั้นมันถึงหนัก
ทางการอดอาหาร จนกระทั่งทองเสียเรา ภาวนาเอาจริงเอาจัง จากน้ันมาก็เรงเร่ือยๆ 
พอถงึระยะที่ทานเริ่มปวย อันนั้นจิตของเราเริ่มขึ้นภาวนามยปญญาแลว สติปญญา
ภาวนาโดยอัตโนมัติแลว หมุนแลว ทานก็เร่ิมปวย จิตของเราก็เร่ิมหมุน หมุนตั้งแต
ทานยังไมปวย ก็ไดกราบเรียนธรรมะทาน ปญหาทางปฏิบัติเร่ือยมา 

ทีนี้พอทานหนักเขาเราก็หนักทางนี ้ ทานหนักทางธาตุทางขันธการเปนการตาย 
เราหนักทางจิตใจ ระหวางกิเลสกับธรรมฟดกัน วิ่งออกจากทางจงกรมก็มาหาทาน ออก
จากทานก็เขาทางจงกรม หนัก ปนั้นปหนักมากอยู ทานหนักทางธาตุขันธ เราหนักทาง
จิตใจ ระหวางกิเลสกับธรรมฟดกันโดยอัตโนมตัิไมมีหยุดมยีั้งเลย บทเวลาธรรมะมี
กําลังออกนี้ฆากิเลสโดยอัตโนมัติ แตกอนเราไมเคยคิดวาอัตโนมัติๆ อะไร แตเวลา
ธรรมะมีกําลังแลวออกฆากิเลสเปนอัตโนมัตินะ ไมวาอยูที่ไหนมันจะหมุนของมัน
ตลอดเวลาฆากิเลส 

ทีนี้มันก็ยอนไปเห็นเรื่องของกิเลสทํางานบนหัวใจสัตวโดยอัตโนมัติ เหมือนกัน
กับธรรมที่ตามฆากิเลสโดยอัตโนมัตเิวลานี้ นั่น มันก็จับได คือแตกอนกิเลสมันเปน
อัตโนมัติ ทํางานอยูบนหัวใจสัตวตลอดมา เราก็ไมไดคิด แตเวลาธรรมะมีกําลังกลาแข็ง
ขึ้นมาแลว มันฆากิเลสโดยอัตโนมัต ิมันจึงไดเอามาตอบรับกัน วากิเลสทํางานบนหัวใจ
สัตวก็เปนอัตโนมัติอยางนี้ แตเวลาธรรมะมีกําลังฆากเิลสก็เปนอัตโนมัติอยางน้ี
เหมือนกัน ทีนี้จับมาเทียบไดแลว จากนั้นมันก็หมุนเลยเทียว 

กิเลสตัวไหนโผลขึ้นมาไมได ถาลงสติปญญาเปนอัตโนมัติแลวกิเลสโผลขึ้นมา
ไมได ขาดสะบั้นๆ เลย การปฏิบัติใหมันเห็นอยางน้ันซิมันถึงพดูได เราไมเคยสะทก
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สะทาน ถอดออกมาจากหัวใจมาพูดสะทกสะทานที่ไหน นอกจากไปที่ไหนที่หูหนวกตา
บอดก็บอดไปกับเขาเสีย เขาบอดเราก็บอด เขาหนวกเราก็หนวกไปเสีย ถาถึงสถานที่
มันควรจะออกมันจะผางของมันออกทันทีเลย อยางน้ันละธรรมะเกิดภายในใจ เวลา
ธรรมเกิดภายในใจเกิดตลอด เหมือนกิเลสเกิดภายในใจเกิดตลอด แตเวลาธรรมะมี
กําลังกลาแลว ธรรมะเกิดตลอด กิเลสดับไปตลอดๆ  เอาเสียจนกระทั่งมวนเสื่อเลย เรา
ก็ไมลืม 

อยางเมื่อวานนี้ทานแบน วัดดอยธรรมเจดียมา เปนวัดที่ฝงลึกมากสําหรับเรา 
เวลาไปไดความอัศจรรยขั้นแรกก็ไปไดอยูที่วัดดอยธรรมเจดีย ไปอัศจรรยตัวเอง คือ
ตอนนั้นจิตมนัวางหมด พิจารณา อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ส่ิงนั้นสิ่งน้ี อสุภะอสุภังไมมี มัน
ผานหมดแลว มีแตจิตวางๆ จิตมันก็ยิ่งหมุนใหญแลววางไปหมด อัศจรรยจิตตัวเองก็
ไปอัศจรรยอยูที่วัดดอยธรรมเจดีย อัศจรรยสุดทายก็ไปอัศจรรยที่นั่นอีกเหมือนกัน วัด
ดอยธรรมเจดีย 

นี่พูดถึงเร่ืองการฆากิเลส เมื่อธรรมมีกําลังแลวฆากิเลสไดอัตโนมัติเหมือนกัน 
แตเวลากิเลสมีกําลังมันฆาเราทําลายเราทรมานเราโดยอัตโนมัติเหมือนกัน อยูที่ไหนก็
กิเลสทํางานๆ บางทีนอนไมหลับเพราะความคิดมากยุงมาก กิเลสมาก ครั้นเวลาธรรม
มีกําลังมากถงึขั้นที่นอนไมหลับก็ไมหลับเหมือนกันอีกแหละ มันฟดกับกิเลส เพลิน ไม
มีการหลับการนอน พอกาวขาลงทางจงกรมเทานั้นไมรูจักขึ้นนะ ไมรูจักหยุด จนกาวขา
ไมออก มันเปนของมันเอง มันจะหมุนของมันตลอดเวลาเลย ไมมกีลางวันกลางคืน ไม
มีเชาสายบายเย็นถาลงไดกาวลงทางจงกรม จนกระทั่งกาวขาไมออก คอืมนัหมดกําลังก็
หยุดเสีย นั่น กาวขาไมออกแลว เมื่อย นั่นเห็นไหม นี่ละความเพียรกลา มันเปนเอง 
หมุนตลอดเลยเทียว 

อยางพระโสณะทานเดินจงกรมจนฝาเทาแตก เราก็อานในตํารามี เดินจงกรมจน
ฝาเทาแตก ความเชื่อก็เชื่อแตยังไมลงใจนัก ทานเดินจงกรมจนฝาเทาแตกเราก็ฟงไป
เปนธรรมดา พอมาถงึวาระของเราเขามันเปนที่นี่ เอาละรับกันเลย ยอมรับ คือพอไดลง
ทางจงกรมแลวไมรูจักขึ้น ไมรูจักออก จนกระทั่งกาวขาไมออกหมดกําลังแลวถึงจะออก 
คือความเพียรมันหมุนของมันอยูตลอดเวลา กลางคืนก็ไมนอน ตองบังคับใหนอนดวย
พุทโธ เวลาจะหลับจะนอนจะพักจติใหเปนสมาธิสงบ พักงานการคนควาพิจารณาตางๆ 
เรียกวางาน ตองมาพักทางพุทโธ 

พุทโธถี่ยิบ ใหอยูนี้ จิตสงบแนว พักสมาธิ จิตสงบแนวลงไปพักอยูนั้นแลวจะให
หลับก็หลับตอนนั้นได ถาจากนั้นแลวมันไมหลับนะ สติปญญามันหมุนขนาดนั้นละ เอา
จนกิเลสมวนเสื่อลงหมดแลว ทีนี้ความพากความเพียร สติปญญา มหาสติมหาปญญา 
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เปนเครื่องมือฆากิเลส ระงับตัวลงเอง ไมตองบอกระงับเอง เปนอยางน้ันละ อันนี้เมื่อ
เราผานมาหมดแลวมันก็พูดไดซิ ส่ิงเหลานี้เราผานหมดแลว เราทําแลวทั้งน้ัน ผานหมด 
อันนี้ก็ไปเปนอยูที่วัดดอยธรรมเจดีย วัดดอยธรรมเจดียจึงเปนวัดที่สําคัญ ฝงลึกกับเรา 
ที่อัศจรรยมาก ตอนเชามืด ตี ๔ ตี ๕ เราเดินจงกรมอยูดานตะวันตกวัดดอยธรรมเจดีย 
จิตมันสวางไสว มันวางครอบไปหมดเลย ก็มาอัศจรรยตัวเอง วาจิตของเรา ทําไมมันถงึ
อัศจรรยนักหนา วางก็วางเสียเหลือประมาณ อัศจรรยตัวเอง 

พระธรรมทานก็เตือนตรงนั้น แตเราจับไมได กลับมาก็มาปลงที่นั่นละ ที่วัดดอย
ธรรมเจดีย ขึ้นไปที่นั่น เผาศพพอแมครูจารยมั่นเสร็จเรียบรอยแลว ขึ้นวัดดอยธรรม
เจดียเดือนสาม ออกจากน้ันดูเหมือนไปทางดานจังหวัดหนองคาย เขาไปอําเภอศรี
เชียงใหม แตกอนยังไมมีอําเภอนะ อําเภอศรีเชียงใหมไมมี มีแตอําเภอทาบอเทานั้น 
อําเภอศรีเชียงใหมยังไมม ี เราผานเขาไปทางนูน ไปภาวนา เดือนหาตอเดือนหกก็
กลับไปวัดดอยธรรมเจดีย ไปมวนเสื่อกันกับกิเลสลงที่ตรงนั้น สามเดือน กลับไป 
จากน้ันมาที่นี่ก็มันก็วางหมดเลย จะใหวาไง 

นี่ละธรรมพระพุทธเจา สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว มันไมชอบแตพวกเรา 
ทานวาใหขยัน มันขี้เกียจเสีย แนะ ทานชี้เขาทางจงกรม มันกช็ี้เขาเส่ือเขาหมอนเสีย ถา
วากมหนาอยู มันกมหนาอะไร โอ เย็บเสื่อเย็บหมอนขาด นอนไมตื่นไปเสีย อยางงั้นซี 
ถึงเวลาเสื่อหมอนหางไมตองบอก มันไมอยากหลับอยากนอนละ ที่วาพระโสณะ
ประกอบความเพียรจนฝาเทาแตก เชื่อ ลงไดลงทางจงกรมแลว เดินตลอดเลย 
กลางคืนก็ตามกลางวันก็ตาม มันเดินอยูตลอดวาไง มันจะไมแตกไดไงฝาเทานะ เราก็
มาเห็นเราเอง พอเดินกาวขาไมออก เหนื่อยแลวก็ขึ้นมานั่ง ออกรอนฝาเทา เหมือนไฟ
ลนนะ ออกรอน ไดจับฝาเทามาดู เราไมลืมนะ 

เอ ฝาเทาแตกเหรอ เอาฝาเทามาดูก็ไมเห็นแตก เราเลยเอามือลูบฝาเทา โอย 
มันเสียว มันจะเขาถึงเน้ือ คือหนังมันบางมากแลว มันจะเขาถงึเน้ือ นั่นละพอเขาถึงเน้ือ
เมื่อไร เรียกวาฝาเทาแตก มันไมไดแตกอยางนี้นะ มันทะลุเขาไปถึงเน้ือตางหาก พอ
เขาถึงนี่ โถ นี่มันจะแตกนะนี่นะวางั้น มันเสียว พอลูบนี่เสียว เจ็บ ถานานกวาน้ันแตก 
แตนี้กิเลสมันแตกเสียกอน ฝาเทาเลยไมแตก พระโสณะ กิเลสยังไมแตก ฝาเทาแตก
กอน เอา พูดยันกันเลย เอาธรรมตอธรรมพูดกัน จะเปนไรไป มีสูงมตี่ําที่ไหน ธรรม 
เปนของจริง พูดไดดวยกัน ที่นี่พอมาถึงน่ีแลว ฝาเทามันก็จะแตก เรามาลูบดู โอย 
เสียว ทั้งเจ็บทั้งเสียว มันยังไมแตก คอืมันยังไมทะลุถึงเน้ือ 

ที่ทานวาฝาเทาแตก คือหนังหยาบมันทะลุเขาไปๆ จนกระทั่งถึงเน้ือ พอถึงเน้ือ
เมื่อไหรเรียกวาฝาเทาแตก อันนี้ยังไมถึง พอลูบอยางน้ีมันเสียวแปลบๆ ทั้งเจ็บนี่จวน
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จะแตกแลว พอดีกิเลสขาดสะบั้นไปเสียกอน แตกเสียกอน ฝาเทาจึงยังไมแตก ไมงั้น
แตกแนนอน เชื่อ แนะ เชื่อพระโสณะ ไมเชื่อไดไง ถาลงไดลงทางจงกรม มันรูจักขึ้น
เมื่อไหร ไมรูจักออก ไมรูจักขึ้นนะ ความเพียร ธรรมะนี่ดื่มตลอดนะ เพลินตลอดเลย 
หมุนติ้วๆๆ นี่ละความเพียรกลา หมุนตัวไปเอง ถามันยังไมไดที่ไดทางนะ ลากเขาทาง
จงกรม มันก็ดันเขามาหาเสื่อหาหมอน เขาใจไหม แตเวลามันไดที่ไดทางแลว โหย มัน
ไมอยากสนใจกับเสื่อกับหมอน กลางคืนมันนอนไมหลับ กลางวันยังจะนอนไมหลับอีก 
มันหมุนของมัน นั่น เร่ืองความพากเพียรเปนอยางงั้นละ 

เหลานี้เราผานมาหมดแลว ถึงไดมาพูดใหพี่นองทั้งหลายฟง เอาเสียจนกระทั่ง
ขาดสะบั้นไปหมดกิเลส ฝาเทาก็เลยไมแตก เปนแตเพียงวาเสียวๆ ถานานกวานั้นจะ
แตก ฝาเทา นี่กิเลสแตกเสียกอน พอกิเลสแตกแลวก็เรียกวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ 
กรณียํ เสร็จงาน พรหมจรรยไดอยูจบแลว ส่ิงที่ควรทําไดทําเรียบรอย ควรทําก็คอืฆา
กิเลสน่ันเอง ไดทําเสร็จเรียบรอยแลว กิจอื่นที่จะทําใหยิ่งกวานี้ไมมี ไมมีอะไรที่จะยิง่
กวางานฆากิเลส งานฆากิเลสเปนงานที่หนักมากที่สุดเลย พอฆากิเลสเสร็จแลว หมด
งาน วุสิตํ อยูที่ไหนทานก็ไมไดฆากเิลส หมดไปเลย วุสิตํ พรหมจรรยอยูจบแลว คือ
การประพฤติปฏิบัติธรรมแกกิเลสไดส้ินสุดลงไปแลว 

เร่ืองการปฏิบัติ ถามันรับกันแลว สดๆ รอนๆ นะ อยางพระโสณะทานวาเดิน
จงกรมจนฝาเทาแตก เราก็ฟงธรรมดาๆ ไมไดหนักแนนอะไรนัก พอความเพียรของเรา
กาวเขาไปๆ ถึงขั้นฝาเทาจะแตก มันออกรอนเปนประมาณ มานั่งแลวก็มันออกรอน
เหมือนไฟลน เราก็ เอ ฝาเทาแตกหรือ มาดูก็ไมแตก พอเอามือลูบดู โอย เสียวๆ 
แปลบๆ เจ็บ นี่ละถาออกจากนี้แลว มันจะทะลุถึงเน้ือเรียกวาฝาเทาแตก ของเรายังไม
แตก ไมแตกก็เปนพยานกันไดแลว นั่น คือมันหมุนความเพียรไมหยุด มันแตกได 

พูดใหบรรดาพี่นองชาวพุทธเราฟง เราพูดอีก พูดอยางยนัตัว ไมมีสองที่จะ
เคลื่อนคลาดจากหลักความจริงที่ปฏิบัติมา ไมมี เพราะฉะนั้นเราจึงกลาพูดทุกอยาง 
ขอใหรูพระพุทธเจาใครไปบอกทาน ตรัสรูผางขึ้นมาเปนศาสดาเอกแลว นั่น สาวก ตรัส
รูปงขึ้นมาก็เปนสรณะของโลกไดแลว นั่น อันนี้ขอใหมันเปนขึ้นในใจ สรณะของเจาของ
ก็ปงขึ้นมาพรอมกันกับเปนสรณะของโลกขึ้นในขณะเดียวกันเลย ขอใหมนัเปน มันไม
เปนมันจึงจืดจึงชืด นิพพานอยูที่ไหนไมรู บางรายก็วามรรคผลนิพพานไมมี มีแตเส่ือ
แตหมอน แลวก็ปฏิเสธ รับเสื่อหมอนวาเปนของดิบของดีแทนมรรคผลนิพพานไปเสีย 
นี่ละกิเลสหนาๆ เปนอยางงั้นละ เอาละพอ ใหพร 
 

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

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/


 ๙

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 


