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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

อํานาจแหงจิตแหงธรรม 
 

กอนจังหัน 

ในครัวนั้นเปนแตเพียงวาพระทานจัดอาหารสงเขาไปให ไมทราบวาแจกวาแยกวา
แยะกันยังไง เปนธรรมหรือไมเปนธรรมเราไมไดไปดู ขางในครัวนะ สําหรับพระไมตอง
ถาม ขางในนั้นเปนธรรมหรือไมเปนธรรม กิเลสมันมีอยูทุกแหงทุกหน ความไมเปนธรรม
นั่นแหละคือกิเลส ผูไดกไ็ด ผูไมไดกไ็มได ผูอดอด ผูอิ่มอิ่มจนจะตาย นี่คือเร่ืองกิเลส ถา
เร่ืองของธรรมแลวเสมอหมด มีเทาไรๆ แยกถึงกันหมด เรียกวาธรรม ไหลซึมเขาสูความ
สม่ําเสมอ ถาเปนกิเลสแลวไดเทาไรๆ ยิ่งกวาดเขามาๆ ตอนเขามาๆ นี่คือกิเลส ความพอ
ไมมีคือกิเลส ตัวหิวโหยที่สุดคือกิเลส ทําโลกใหเดือดรอนวุนวาย ไปดวยความหิวโหย 
ความทะเยอทะยาน ความดีดความดิน้ คือกิเลส 

อาหารที่จัดเขาไปในครัวนี้ตั้งแตสรางวัดมา มันกไ็มใชเวลาของเราที่จะไปดูเวลาจัด
อาหาร เปนแตเพียงวาถามพระหรือถามใครตอใครอยูตลอดมา จัดยังไง เปนธรรมหรือไม
เปนธรรมขางใน ทําใหสงสัยๆ สําหรับพระนี้ไมสงสัย เราดูตลอด ขางในนั่นซิไมไดด ูถาไม
เปนธรรมแลวเสียหมดนะ ความไมเปนธรรมที่ไหนคือเปนไฟเผา เห็นแกตัว เห็นแกได
อยางเดียวนั้นเปนเรื่องของกิเลส ถาเปนเรื่องของธรรมแลวไหลซึมเขาหมดใหทั่วถึง ให
สม่ําเสมอกัน 

ทานทั้งหลายที่มาที่นี่ก็ใหจําเอาไว ส่ิงเหลานี้มีอยูทั่วไป ไมไดมอียูแตในวัดในวา
หรือในครัวหลวงตาบัว ครัวของทานทั้งหลายก็ม ี บานและสถานที่ตางๆ ของทานทั้งหลาย
มีแบบเดียวกัน เปนธรรมหรือไมเปนธรรมตอกนั ถาไมเปนธรรมตอกัน แมในครอบครัวก็
เดือดรอน พอแมลูกเตาไมเปนธรรมตอกัน พอแมลูกเตาแตละครอบครัวนั้นเดือดรอนนะ 
ถาเปนธรรมตอกัน กระจายไปที่ไหนเปนธรรมไปหมด ทานทั้งหลายทราบหรือยังวาธรรม
เปนยังไง 

นี่ก็พากันวิ่งมาหาธรรม ธรรมคือพญานาค มันเปนยังไงตัวพญานาคเราก็ยังไมเคย
เห็น เกิดมาแตโคตรพอโคตรแมหลวงตาบัวไมเคยเห็นพญานาค เห็นแตเขาเขียนไวตาม
รูป แลวทานทั้งหลายไปดูพญานาคมาแลวเปนยังไง เปนธรรมหรือไมเปนธรรมก็เลยแยก
ไปถึงพญานาค มันตื่นบากันพวกนี้นะ อะไรกไ็มรู 
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มาวัดนี้ใหดูทุกคนนะ มาวัดใหดูวัด ไปทางโลกก็ดทูางโลก เขามาวัดก็ใหดูวัด ดู
พระ ดูธรรม ดูกิริยาอาการของพระที่ปฏิบัติถกูตอง เปนธรรมหรือไมเปนธรรม ใหทาน
ทั้งหลายดู แลวเอาไปเปนคติตัวอยางแกตัวเอง ธรรมมีอยูทัว่ไปถาคนเสาะแสวงหา กิเลสก็
มีอยูทั่วไปเหมือนกัน เปนฟนเปนไฟ เอาละทีนี้ใหพร ใครเปนคนดูแลขางในครัว นี่สําคัญ
มากนะ ใหสม่ําเสมอ อยูซอกใดมุมใดคนทั้งน้ันอยูในนั้น มีปากมีทอง ใหสม่ําเสมอกัน เรา
เปนหวงอยูตลอด แตไมใชฐานะที่เราจะเขาไปดูอะไรตออะไร เปนแตเพียงวาไตถามแลว
บอกใหคนคอยดูคอยสอดสองเทานั้นเอง เราไมไดไปดู เอาละใหพร 

 
หลังจังหัน 

 เวลานี้กําลังจะพยายามเสาะแสวงหาทองคํา ใหคอยไหลซึมซาบเขามาสูคลังหลวง
ของเรา เพราะในระยะนี้เปนโอกาสที่เหมาะสมมาก ที่ทองคําจะคอยไหลซึมเขาสูคลังหลวง 
ถานอกจากเวลานี้แลวจะไมไดนะ ไมไดเลยเชียว คือเวลานี้เปนเวลา ถาวาหนาฝนก็เรียกวา
ฝนกําลังตก ตกใหญผานไปแลว ตกเล็กตกนอยคอยตกคอยไหลตามๆ กันไป เวลานี้
ทองคํากําลังไหลซึมตามๆ ไป ใหไดนะ เดี๋ยวนี้ไดสักกีก่ิโลแลว (๑๕ กิโลกวาแลวครับ) นี่
ละหลังจากมอบแลว ที่วาหยุดแลวเรื่องการประกาศออกทางโครงการ หยุดแลว มอบ
เรียบรอยแลว เวลานี้ดูเหมือนไดทองคํา นาจะไมต่ํากวา ๑๕ กิโล (๑๕ กวาแลวครับ) จะ
ใหไดเร่ือยๆ ไป 

เพราะเราเปนหวงทองคาํในคลังหลวงอยูมากนะ เราไดเปนกอบเปนกําก็ยกใหแลว
วาพอใจ ที่รอบๆ ยังบกพรองอยูมากเทียว ควรจะไดในระยะนี้ซึ่งเปนโอกาสหรือเวล่ําเวลา
ที่เหมาะสม ถาหยุดจากนี้แลวจะไมไดนะ แลวก็ไมไดตลอดไปดวย นี่เปนเวลาที่ควรจะไดก็
ขอใหไดเพิ่มกันเขาไปๆ  

นวดยาตั้งแตวันที่ ๒๕ มานี้ได ๕ หน เรียกวานวดอยางหนักทีเดียวไมใชธรรมดา 
เอาอยางหนักเต็มที่ดวยกันทั้งหาหนนั่นแหละ อันนี้มันแข็งมาก นี่ที่วาเขาเปนงอยเปน
เปลี้ยอะไรไปไมได คือเสนมันตึงมันแข็งกลายเปนเหล็กไป แลวก็ใชไมไดเลย อันนี้ของเรา
มันก็กําลังแข็งขึ้นๆ จึงวาไดนวดนี่แหละ ที่วา ๕ หนนี้คือไดสอบถามดกูับหมอเสนหมอ
อะไร เขาบอกวาที่เปนนี้เพราะเสนอยางเดียว เสนมันแข็งมากจะทําใหเปนอัมพาต ถาแข็ง
มากกวานี้แลวก็เปนอัมพาตเลย นอกจากนั้นไมมีโรคอะไรแทรก ถาเปนอยางน้ันก็ เอา 
ทดลองกันละที่นี่ เราก็ปลอยเลย เสนนี้เรียกวาปลอยหมดตั้ง ๕ หน เอาจนเหมือนวาเขา
ขาดไปเลยไมใชธรรมดา เสนขาดเขาขาดไปเลย ๕ หน นี่ก็รูสึกวาคอยๆ ออนลงบาง แตเรา
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ยังไมหวังผลในระยะนี้นะ เพราะเวลานวดก็เจ็บมาก จากน้ันก็ระบมอยูในนี้กอน ทีนี้เสนมัน
จะคอยออนไปๆ  นั่นละผลจะเกิดขึ้นทีหลัง ทดลองดูเสียกอน 

๕ หน โห หนักมากจริงๆ นะ พูดเหลานี้ใหฟงไมมีใครอยากเชื่อนะ พูดทีว่านวดเรา 
ไมมีใครเชื่อ นอกจากไปนั่งดูอยู อยางอาจารยหมออวยไปดูเราที่นวดอยูพิพิธภัณฑหลวงปู
มั่นที่ฝงธนฯ วันนั้นอาจารยหมออวยมาติดตอเราขอใหไปนวดเสน เพราะหมอนวดเกงมาก 
เขาเคยนวดหายมามากตอมากแลว ตอนนั้นเรากําลังเจ็บแขนจนจะใชไมได มันปวดมันขัด 
อาจารยหมออวยมานิมนตเราไป  ทางนั้นไดติดตอกับหมอไว ถึงวันเวลาก็ไปนวด นี่ละที่วา
อาจารยหมออวยไดเห็นประจักษตา หมอคนนี้อายุประมาณ ๔๐ มือนี้เหมือนเหล็ก นวด
เสนเกงมากทีเดียว อาจารยหมออวยติดตอมา 

พอไปถึงแลวก็ใหหมอเขาจับดูวามันมีโรคแทรกโรคอะไรไหม ถาไมมีโรคแทรกมี
แตโรคเสนลวนๆ แลวเราก็จะปลอยเลย เขาจับดูมันไมมี วาเปนโรคเสนลวนๆ  เอา ทีนี้
ปลอยใหเลยนะ เราวา พูดอยางเด็ดขาดเสียดวย เอา ปลอยเลย เชื่อหมอแลวนี่ แขนจะ
ขาดขาดไป หมอจะเอามาตอเอง เรียกวาทอดอาลยัเลย ฟดใหญ อาจารยหมออวยนั่งดอูยู
นี่ เอาเต็มเหนี่ยวเลย ๒ ชั่วโมงกวา อาจารยหมออวยก็นั่งดู พอหยุดนวดเขาก็วา ขอกราบ
ทานอาจารยอีกหนหนึ่ง เพราะเหตุไร เพราะผมนวดเสนมานี้เปนพันๆ หมื่นๆ คน ผมไม
เคยเห็นรายไหนเลยที่จะเปนอยางทานอาจารย เพราะฉะนั้นผมจึงขอกราบ ผมไมเคยเห็น
เลย นอกจากนั้นเสียงรองจากจี้กๆ ทัง้น้ันแหละ มีทานอาจารยองคเดียวนี้เหมือน แกก็พูด
ดวยความเคารพนะ เหมือนซุงทั้งทอนเลย คือเราปลอยเต็มเหนี่ยว ก็เราบอกแลวนี่ ปลอย
เต็มที่เลย หายนะ 

ไมไดนวดแตเพียงนี้นะ นวดทั้งหมดเลยเชียว หมดทั้งตัวเลย เสนมันเกี่ยวโยงไป
ไหนเอากันเต็มเหนี่ยว เราปลอยใหเต็มที่เลย นั่นละอาจารยหมออวยไดดูที่ไดโตวาทกีัน ที่
อาจารยหมออวยจะลงทางพุทธศาสนาอยางแนบแนนก็เพราะโตกันอยางหนัก ประจันหนา
กันเลย เอา อาจารยหมออวยเรียนวิชาทางโลกทุกส่ิงทุกอยางมา เรียกวาสมบูรณเต็มที่แลว 
ทีนี้ก็เรียนทางพุทธศาสนา เรียกวาพุทธศาสตรแหละ เอา วันนี้โตกัน ซัดกันนี้อาจารยหมอ
อวยยอม ทนีี้ยอมแลวก็มาเห็นพยาน เขาใจไหมละ เราปลอยแลวนะ เอาเลย ซัดเลย 
อาจารยหมออวยก็นั่งอยูนี้ ไมพูดสักคําอาจารยหมออวย คงจะไปคิดมากแหละ เพราะหมอ
เขาบอกชัดๆ เลยวา นวดมานี้ไมเคยมีรายไหนเลย มีรายเดียวเทานี้ที่นวดสุดขีดเต็มที่ เต็ม
กําลังของผม ไมอิ๊ไมอะเลย เฉยเลย ก็อยางน้ันละ หายเลยนะแขนขวานี่ 
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พูดถงึเร่ืองนวดเปนอยางน้ันละ แตเดี๋ยวนี้มันบวกกันเขากับความชรา เจ็บนั้นก็เจ็บ 
แตความเจ็บนี้บวกเขาไปหาความเพลียนะ เจ็บมากเทาไรคอยออนลงๆ กําลังออนลง 
เพลียลง แตกอนไมเพลีย ทุกวันนี้เพลีย เจ็บกับเพลียมันเกี่ยวโยงกันเลย แตก็บีบอยางแรง
อยางวาแหละ แบบเฉยเลยเหมือนกัน นี่ก็กําลังดมูันอยูมันจะเปนยังไง หมอนวดเสนก็บอก
วาเปนเพราะเสนเทานั้น ถาเปนเพราะเสนก็เอาเลย บอก มันไปหลบไปซอนอยูที่ไหนเอา
ออกมาใหหมด มันจะเปนยังไง ขาจะขาดก็ใหขาดไปดูซินะ ปลอยเลยเต็มเหนี่ยว หนัก
ตั้งแตวันที่ ๒๕-๒๙ หาวัน นวดมา ๕ วันเต็มเหน่ียวทุกวัน นี่มันก็เจ็บที่รอยบีบ เวลาบีบ
เจ็บอยางหนึ่ง เวลาหยุดแลวมันก็ระบมอยูตามนี้ แลวเอาอีกอยูงั้นละ 

ที่พูดมานี้เร่ืองพทุธศาสนานะ เราไมไดพดูเรื่องอะไร เร่ืองธรรมเปนยังไง พดูเรื่อง
นวดเสนนี่ก็บอกวาไมมีใครเทาที่เขานวดมานี้เปนหมื่นๆ แสนๆ ราย ไมเคยเห็นรายใดเลย
เปนอยางน้ี เขาก็พูดตอหนาอาจารยหมออวย ผมไมเคยเห็นจริงๆ เหมือนซุงทั้งทอน เฉย
เลย ไมมีอึ๊ๆ  อะๆ เฉยเลย ซัดลงเต็มเหนี่ยวๆ เพราะฉะนั้นมันถึงออนซิ คือมันแข็ง
ตรงไหนฟดลงเต็มเหนี่ยว เราก็ปลอยเต็มที่เลย เอา มันจะขาดใหขาดไป หาย นั่น 

นี่ละอํานาจของธรรมของจิตไมใชอะไรนะ ที่เอามาใชอยูนี้อํานาจของจิตของธรรม
ทั้งนั้นครอบไวหมด เจ็บขนาดไหนก็เปนความจริงดวยกัน ความจริงตอความจริงดูกันได
เห็นกันได เจอกันได รับกันได ใสกันเต็มเหนี่ยวเลย จะตายก็ตายไปเลย เขาใจไหมละ นี่ละ
เร่ืองธรรม ธรรมไมเคยตาย จิตไมเคยตาย เหลานี้มันจะแตก เอา แตกไป ไมเหนือธรรม 
เพราะฉะนั้นมันถึงนวดไดซีนวดอยางน้ี ไมมีใครนวดไดละ นี่ก็เพราะอํานาจแหงจิตแหง
ธรรม 

ธรรมดามันนวดไมไดแหละคนเรา แตนี้ก็นวดอยางน้ี นี่เราพูดเฉพาะเรา ไมไดพูด
ทั่วๆ ไป สําหรับเราเองเปนตามนิสัย เปนตามจิตใจ เปนตามธรรมภายในตัวของเราเองเอา
ออกแสดง เขาใจไหม แตคนอื่นจะเปนยังไง อนันั้นก็ตามจริตนิสัยวาสนาของใครแตละ
คนๆ เราไมไดเอามาเปนแบบเดียวกับเราหมดนะ เราคิดวาไมเปนแหละ สวนควรแยกของ
ทานแยก เร่ืองจิตกับอันนี้แยกจริงอยู แตกายกับจิตมันเกี่ยวโยงกัน ความรับผิดชอบมันถงึ
กัน เจ็บมากเจ็บนอยมันก็รูอยูอยางนั้น ตางกันตรงนี้ สําหรับเรานี้วาอยางไรเปนอยางน้ัน
เลย ไมไดมีสองนะ ถาลงวาอะไรแลวเปนอยางน้ันเลยไมมีสอง เด็ดขาดไปเลยเทียว ตาย
เลยเทียว ถาลงวาไดเอาเทานั้นละพอ ไมมีคําวาถอย ขาดไปเลย อะไรไมดีใหขาดไปเลย ไม
สนใจ 
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นี่ละคําวาจิตเดนกวาสกลกาย สกลกายจะเปนอยางไรก็ดูมันจนถึงที่สุดของมัน เอา 
มันจะแตกดบัตายในขณะที่นวดก็ใหเห็นจนวาระสุดทาย นูนนะฟงซิ คําวาถอยไมมี เร่ือง
ความจริงตอความจริงถอยกันไมได ตางอันตางจริงดูกันใหชัดเจน เวลาฟดกับกิเลสก็แบบ
เดียวกัน ถึงเวลาจะเอาเปนเอาตายกันกับกิเลสแลวไมมีใครถอยกันละ ระหวางกิเลสกับ
ธรรมฟดกันไมมีการถอยกัน สุดทายก็ธรรมชนะตลอดไปเลย กิเลสชนะธรรมไมได ความ
เจ็บปวดแสบรอนเหลานี้เปนสมมุติทั้งมวล ธรรมเหนือสมมุติแลวครอบกันไดเลย นั่นเปน
อยางน้ัน 

จึงวาจิตนี้เปนของเลิศเลอมากที่สุด ไมมอีะไรเกินจิตในโลกอันนี้ เลวที่สุดก็ไมมี
อะไรเกินจิต คําวาสุขวาทุกขก็ไมมีอะไรเหนือไปจากจิต จิตเปนผูรับทั้งน้ัน ทุกขในโลกธาตุ
นี้มีจิตเปนผูรับ สุขก็เหมือนกันจิตเปนผูรับ เรียนใหถึงกันแลวก็รูกันหมดเลย นอกจากพูด
ไดบางไมไดบาง สวนที่เปนในจิตอยูกับตัวเองไมสงสัยไมถามใคร ประจักษอยูในตัวเอง ที่
เรียกวาจิตวาธรรมไดรูไดเห็นกันยังไง เปนอยูภายในตัวเอง 

เวลาฟดกับกิเลสดังที่มาพูดใหทานทั้งหลายฟง นั่นละเอาความจริงออกมาพดู
ลวนๆ นะ เราไมเคยมีคําโกหกมาหลอกลวงโลก เราดําเนินมายังไงเปนยังไงเอาตามนั้น 
พูดตามนั้นไดเลย เพราะมันเปนตามนั้นพูดตามนั้น ไมมีคําวาโกหกหลอกลวง วาเอานะก็
เอาเลยจริงๆ ก็คิดดูอยางที่วาน่ังตลอดรุง อะไรจะตายกอนตายหลังเราจะดูจนวาระสุดทาย 
ใหลุกนี้ไมมทีาง ตองตายเทานั้น มีเทานั้น มันก็ไมตาย เห็นไหมละ ฟาดเสียจนกนพองกน
แตกกนเลอะ ฟงซ ิไมไดถอยนะนั่น จิตไมพาถอย เอา พองก็พอง แตกก็แตก เลอะก็เลอะ 
ถากิเลสไมแตกยังไมถอย เอาขนาดนั้น จนกระทั่งพอแมครูจารย 

นั่นละเห็นไหมจอมปราชญ เราทําเลยเถิดทานก็รู ทําเมื่อไรไปพูดกับทานเหมือน 
แชมเปยนนะ นี่ละความรูมันเกิดขึน้ในใจ แตกอนขึ้นไปหาทานไมวาทานวาเราเหมือนผา
พับไว เรียบๆ แตเวลาธรรมไดเกิดขึน้ในใจเปนความแปลกประหลาดอัศจรรยนี้ พลังทุก
อยางรวมอยูในนั้นหมดเลย  มันเปนยังไง มันรูยังไง มันเห็นยังไง มันจะดึงออกมาถวายครู
บาอาจารยใหทานฟง ผิดถูกประการใดทานจะคอยแนะคอยบอกเรา เราจะคอยปฏิบตัิตาม
ทาน แตเวลาถึงวาระเราที่จะพูดออกมาใหทานฟงแงใดมุมใด ผิดถูกชั่วดปีระการใด เราจะ
พูดใหเต็มภูมิของเรา เพราะฉะนั้นกิริยาอาการทุกอยางจึงเปนเหมือนแชมเปยน 

ขึ้นไปหาพอแมครูจารยมั่นนี้เหมือนแชมเปยนนะ เวลามันไดรูแลวมันเปนของ
แปลกประหลาดอัศจรรยไมเคยรูเคยเห็น การพินิจพิจารณาฟดกันระหวางกิเลสกับธรรมก็
ไมมีใครรูใครเห็น มีแตเราเทานั้น ซัดกันจนกระทั่งมันลงหมอบราบ เพราะอํานาจของ
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ธรรม ความอัศจรรยขึ้นผึงๆ เลย ทีนี้เวลามาพูดกับทานก็พดูไดอยางเตม็ปาก พูดไดเต็ม
ความรูของตวัเอง พอพดูจบลงแลว ทานจะนั่งฟงนิ่งเลยนะ ทานจะฟงทุกกิทุกกีที่เราพูดไป 
ผิดถูกประการใดทานจะฟงทกุระยะเลย ทานนิ่งฟง เราก็พูดตามเรื่องของเรา พอจบลงแลว
ก็หมอบคอยฟงทาน ทานจะชี้แจงอะไรออกมาเราจะคอยจับคอยยึดๆ ตามนั้นๆ ทานก็ใส
เปรี้ยงๆ เลย 

ทีนี้เวลาเปนคืนไหน นั่งตลอดรุงวันไหนไมมีวันพลาดเลย คือเอาชีวิตเขาแลก มัน
จะพลาดไปไมได ความรูความเห็น ความแปลกประหลาดอัศจรรยจะตองเกิดขึ้นในเวลา
นั้น ในเวลาคับขัน ทีนี้เวลาทําวันไหนมันก็เปนความอัศจรรยทุกวัน ขึ้นหาทานอยางหาว
หาญทีเดียว ภูมิของเราเทาหนูนี่แหละมันก็หาวหาญแบบหนู เขาใจไหมละ จนกระทั่งมันจะ
เลยเถิด ทานก็หักหามเอาไว ถาเปนโดยลําพังเราเองยังจะไมหยุดนะ เชนอยางวากนแตก 
แตกก็แตกถากิเลสยังไมแตกยังไมถอย นั่นฟงซ ิพอขึ้นไปหาทานวาระสุดทาย เพราะนั่งไป
ตั้ง ๙ คืน ๑๐ คืนแลว เวนคืนหนึ่งสองคืนบางสามคืนบาง นั่งตลอดรุงๆ 

พอวาระสุดทายขึ้นไปหาทาน นี่เห็นไหมอาจารยของคน เปนอยางน้ันละ ตองเหนือ
เรา เพียงเราไมรูภาสีภาษาอะไร พอขึ้นไปปบ กราบลงเทานั้น ขึ้นผางเลยนะ เพราะทาน
พูดกับเราทานจะไมพูดออนแอทอแท คุยกันธรรมดานี้ก็เหมือนพอกับลูกคุยกัน แตพอ
หมุนเขาทางธรรมนี้จะเปรี้ยงทันทีเลย ทานไมเคยออนเพราะทานรูนิสัยเราเปนมานี้ 
เรียกวานิสัยผาดโผนโจนทะยาน ถาลงลง ถาไมลงไมลง พูดงายๆ วางั้น สูวันยังค่ํา พอขึ้น
ไปนี้ทานก็วา เขาฝกมา ขึ้นเลยนะขึ้นอยางน้ีเลย ถามาตัวไหนผาดโผนโจนทะยานมาก เขา
จะฝกอยางเต็มที่เลย ไมควรกินหญาไมใหกิน ไมควรกินน้ําไมใหกิน แตฝกไมถอย เอา
จนกระทั่งมานี้ลดพยศลง ลดพยศลงเทาไรการฝกเขาก็คอยลดลง จนกระทั่งมานี้ใชการใช
งานไดตามตองการแลว การฝกเขากห็ยุด ใชการใชงานธรรมดาไป 

ทานพูดเพียงเทานั้นเราเขาใจทันที เพราะมันมีในคัมภีรแลวนี่ พอทานพูดถงึเร่ือง
การฝกมาเราก็เรียนมาแลว เราก็ยังเคยพูดอยูวาเรายังเสียดาย ทานพูดขนาดนั้นแลวนาจะ
ยอนกลับมาฟาดหนาผากเราใหหงายหมาไปสักหนอย พอทานพูดเรื่องมาจบลง วามาใช
การใชงานไดแลวเขาก็หยุดการฝกแบบนั้น ทานหยุดไปเลยไมมีเงื่อนตอ แตเรายังเสียดาย
วา ไอหมาตัวนี้มันฝกยังไงมันจึงไมรูจักประมาณ ความหมาย อยากใหทานฟดเราอยางนี้
อีกจะสมใจ แตนี้ทานก็ไมพูด เรายังเสียดายอยู 

ตั้งแตวันนั้นมาเราก็ไมเคยนั่งตลอดรุงอีกนะ ทัง้ๆ ที่ฟดมันจนกระทั่งกนแตกก็ตาม 
ถากิเลสไมแตกไมถอย จะเอากันเต็มเหนี่ยวเลย พอทานอธิบายใหฟงอยางน้ันแลวยอม
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หมอบ หยุด เราก็ไมเคยนั่งตลอดรุงอีกเลย นั่งธรรมดาๆ ธรรมดาเรานี้มักจะ ๔ ชั่วโมง ๕ 
ชั่วโมง ๓ ชัว่โมงเปนพื้นฐาน ถาลงไดตลอดรุงแลวก็ตลอดเลยจริงๆ นี่เร่ืองครูบาอาจารยที่
เหนือเราเปนอยางน้ัน ยอมรับๆ พอกาวเดินก็ถูกตามนั้นๆ นี่การฝกตนเอง มีแงหนักแง
เบา อยามีแตออนแอปวกเปยกถายเดียวไมเปนทานะ จะตําหนิเจาของไดตลอดเวลา ถา
เจาของคึกคกัขึงขังตงึตังซัดกันนี้ ไดความปติขึ้นจากการฝกเชนเดียวกัน ถามีแตออนแอมี
แตความเสียใจ แพเขาตลอด ไมมีคาํชนะเลย ถาเอาเสียจนกระทั่งมชีนะแลว วันนั้นปลื้ม
ปตินะ วันหลังเอาอีกอยูงั้นแหละ นี่ละการฝกเจาของ มันมแีงหนักแงเบา ถาถึงกาลเวลาที่
จะควรหนักแลวตองหนัก ไมหนักไมได เอา มนัจะตายตาย อยาวาแตสลบไสลเลย ตายก็
ตาย ซัดกันเลย นั่นละที่นี่ธรรมเกิดเวลาจนตรอกจนมุม เพราะเกิดดวยสติปญญาไมใชทน
เฉยๆ นะ 

เจ็บปวดแสบรอนมากเทาไร สติปญญายิ่งหมุนเปนธรรมจักร เดี๋ยวมันก็ทันกันแก
กันตก พอแกกันตกอยางทุกขนี่ รางกายของเราเหมือนฟนทั้งทอนเหมือนหัวตอ 
ทุกขเวทนาเหมือนกับไฟเผาหัวตอ มันดับพรึบลงเลยนะ เวลามันรอบแลวหมด ทุกข
ทั้งหลายที่เต็มอยูในรางกายของเราหมด สุดทายกายหายเงียบเลยเหลือแตความอัศจรรย 
สักแตวาปรากฏเปนความอัศจรรยเทานั้นจะพูดเปนสองไมได เพียงสักแตวาปรากฏ คือ
ละเอียดสุดยอดอัศจรรยเต็มเหนี่ยว ไดอยางน้ันทุกคืน 

เพราะฉะนั้นความทุกขขนาดไหนมันถึงไมถือเปนอุปสรรค มันจะมุงเอาอันนั้น ก็
ฟดกันเต็มเหนี่ยว การฝกทรมานมนัเปนตามนิสัยของแตละรายๆ สําหรับนิสัยเรานี้เปน
นิสัยหยาบ มันไมเบาบางเหมือนนิสัยทั้งหลายนะ ถาทําธรรมดาๆ ไมไดเร่ือง ตองมัดมือ
ชกเลยเชียว อยางน้ันมันถึงพอไดเร่ืองไดราว ดวยเหตุนี้เรารูวางานของเรานิสัยของเรามัน
หยาบ เราจะทําอยางละเอียดลออ เอากบไปไสไมทั้งตนเลยไมไดนะ มันตองฟดกันเต็ม
เหนี่ยวๆ พอถึงกาลเวลาที่จะไสกบมนัก็บอกของมันเอง ถงึเวลาจะละเอียดหยาบไมได มัน
จะเขาขั้นละเอียดแลวตองละเอียดตามกันไปเลย สติปญญาก็ซึมไปเลย ถึงขัน้กิเลสที่
ละเอียดสตปิญญาก็ซึมกันไปเลย นี่จะรุนแรงไมได แนะมันก็เปนอยางน้ัน มันหากรูใน
ตัวเองนั่นแหละการฝกทรมาน 

ใจเปนของประเสริฐ ขอใหทานทั้งหลายจําเอาไวทุกคน นี้เอาออกมาแสดงถอดจาก
หัวใจมาพูดนะ ไมมีอะไรเลิศเลอในโลกธาตุนี้ มีใจเทานั้น แลวก็ไมมอีะไรเลวและทุกขรอน
ที่สุดยิ่งกวาใจ เวลาฝกไดแลวไมมีอะไรเลิศเลอยิ่งกวาใจ อยูที่ใจนี้ทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้น
จึงสอนใหมีธรรมในใจคอยแทรกคอยซึมเขาไป เราจะพอมีที่ซุกหัวนอนบางนะ ถาไมมี
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ธรรมเลยนี้ใครจะวาใครเกงขนาดไร ความรูความฉลาดนักปราชญแหลมคมขนาดไหน เปน
นักโทษของกิเลสทั้งนั้นแหละ ไมไดมีใครดี เหมือนอยางนักโทษในเรือนจํา ใครจะเปนชาติ
ชั้นวรรณะใดก็ตาม ลงไปติดตะรางแลวเขาเรียกนักโทษเหมอืนกันหมด อันนี้ก็เหมอืนกัน
นักโทษของวัฏจักรคือพวกเราพวกสัตวโลกน่ีแหละ มันไมมอีะไรวิเศษนะ มีธรรมเทานั้น 
ถาธรรมแทรกเขาไปตรงไหน จะเริ่มรูตัวขึ้นมาๆ เร่ือยๆ อยางน้ัน 

เวลามันทําเต็มเหนี่ยวมันก็พูดไดเตม็เม็ดเต็มหนวยละซิ เวลาถึงขั้นที่เลิศเลอ 
มองดูโลกธาตุนี้ไมมีอะไร มีแตจิตดวงเดียวเทานั้นสงางามจาครอบโลกธาตุเลย จะเอาอะไร
มาเทียบเปนคูแขงไมมีเลย นั่น นี่เวลาเลิศสุดยอดแลวนั่น ทีนี้เวลาเลวก็ไมมอีะไรเลวยิ่ง
กวากิเลสเขาขยี้ขยําหัวใจ โลกน้ีทุกขรอนเพราะอํานาจของกเิลสทั้งน้ันแหละ เราอยาไป
มองขามไปซ ิ มองดูสมบตัิเงินทองขาวของ มองดยูศถาบรรดาศักดิ์สูงต่ํา นั้นเปนเรื่องของ
กิเลสหลอกคน ตื่นเงาของกิเลสเทานั้นแหละ ถาธรรมจับเขาไปส่ิงเหลานี้มันจะเลิศเลอ
ขนาดไหนมันจะปลอยเขามาๆ เพราะไมมอีะไรเลิศยิ่งกวาธรรมภายในใจ  

พอธรรมไดสัมผัสใจเทานั้น ทุกส่ิงทกุอยางที่เกาะแนนที่สุดๆ เหลานั้น มันจะคอย
ปลอยเขามาๆ ยึดทางนี้แนนเทาไรยิ่งปลอยนั้นเขามาๆ ยึดนี้ไดเต็มเหนี่ยวปลอยหมดเลย 
ทางนี้ก็ปลอย ปลอยทุกอยางไมมอีะไรเหลือ ปลอยทั้งเขาปลอยทั้งเราไปหมดเลย นั่น แลว
นั่นละเลิศอยูตรงนั้น จิตใจเปนของเลิศอยาพากันมองขามไปนะ เวลานี้โลกทั้งหลายไมไดดู
ใจ ไมมีศาสนา โลกไมมศีาสนาเวลานี้ ศาสนาคือธรรมเปนน้ําดับไฟ โลกไมสนใจ พากันดีด
กันดิ้นกับฟนกับไฟ มันจึงเผาไหมกันทั่วโลกดินแดนหาความสุขไมได ทานทั้งหลายอยาไป
มองนะกวางแสนกวาง บานนั้นเจริญเมืองนี้เจริญ มีแตอิฐแตปนูแตหินแตทรายที่กิเลสวาด
ภาพหลอกเทานั้นแหละ ความจริงแลวหมดหวังๆ ไปดวยกนั มันไมไดมหีวัง 

ใครจะขนาดไหน ยศถาบรรดาศักดิ์สูงขนาดไหนก็ตาม ไมไดมีความอบอุนนะ 
สมบัติเงินทองขาวของมเีทาไรก็ไมมคีวามอบอุน ถาไมมีธรรมเขาแทรก ถามีธรรมเขา
แทรกอบอุนทั้งนั้นแหละ ไมวาคนมีคนจนฐานะประการใด มีธรรมแลวเย็นไปหมด
เหมือนกันทั่วหนากัน ใหจําเอานี้นะ วันนี้พูดเพียงเทานั้นแหละเหนื่อย ทีนี้จะใหพร 

ผูหญิงเด็กคนนั้นแหละ อินโดนีเซียนั่นภาวนาดีนะ คุณ...ไปไหนวันนี้ไมเห็น (อยูที่
กุฏิเจาคะ) มันเปนยังไงภาวนา ก็มานาน นึกวาจะผานไปไดตัง้หาทวีปแลว เปนยังไง มันวก
มันวนอยูนี่นะ มันนาถามนะ นี่เห็นไหมละอินโดนีเซียเขาผานไปไดดีแลว นี่เขาในขั้น
เดียวกันมันควรจะไป มันเปนเพราะเหตุไรนั่นซิ เราถามนี้เราถามดวยความพิจารณา
เรียบรอยแลวนะ มันมาปวนเปยนอยูอะไร หวงใคร หวงลูกหวงผัวเหรอ หวงอะไร เหลานี้



 ๙

มันเลิศกวานิพพานเหรอ เราอยากถามวาอยางน้ันนะ มันควรจะไปแลวมันบืนกลับมาหา
อะไร หามูตรหาคูถเหลานี้นะ ใหไปถามดู มันเขานี้แลวมันควรจะผานไปไดแลวนี่นะ แลว
ทําไมจึงยังมาปวนเปยนๆ อยูกองมตูรกองคถูเหลานี้ละ ผัววิเศษอะไร ลูกวิเศษอะไร เรา
วิเศษอะไร ธรรมตางหากวิเศษ เอาอันนี้ไปจับนะ มันเปนยังไงผานมานานแลว เราจับตาม
ตลอดเวลานะ พดูตรงไหนอยูในยานไหนๆ มันรูหมดไมใชอวดนะ เพราะฉะนั้นเวลามันมา
ปวนเปยน โมโหก็ตีเอาซ ิ

โยม ขอรางวัลวันเกิดหนอยเจาคะ จะไดเกิดใหม วันเกิดเมื่อวานนี้เจาคะ 
หลวงตา ของขวัญก็ความขยันนั้นละ เอาไป ไอความขี้เกียจนี้มันเต็มโลกไมให ให

ความขยัน ไปๆ ภาวนา 
อินโดนีเซียมาเยอะนะ เราอยากจะใหไดธรรมจากภาคปฏิบัติไปชมตามสถานที่

ตางๆ บานโนนเมืองนี้ประเทศไหนก็ตาม ขอใหไดธรรมไปเถอะจะสงางามขึ้นทันทีเลย อัน
นี้มันมีแตมตูรแตคูถ ประเทศใดโลกใดมีแตมูตรแตคูถ เต็มไปดวยฟนดวยไฟเผากัน
ตลอดเวลา นี่ละวิชาของกิเลส มนัเปนอยางน้ันนะ วิชาของธรรมมันไมมองดูซิ จึงหา
ความสุขไมได มันผานมาแลวดวยกันทําไมจะพดูไมถกู เร่ืองกิเลสกับหัวใจเราทุกคน มัน
เอาอะไรใหเราก็รู ทีนี้ธรรมเขาสูหัวใจแลวเปนยังไงมันก็รูอกี มันก็พูดไดทัง้สองละซิ วาจะ
ไปแลวก็ยังไมไป ยังโมโหไมหยุด ไปละ อยูนานไมได 

เมื่อวานอาจารยแบนก็มา ก็เทศนทางฝายพระบางเมื่อวาน เพราะนานๆ พระไดมา
เลยเทศนหนักไปทางพระ เปนหวงทุกดานนั่นแหละ แตทางฆราวาสเราไดฟงอยูเร่ือยๆ 
ทางพระนานๆ จะไดมา ทานถือโอกาสที่จะไดมาไดยินไดฟง เอาละที่นี่ ไปละ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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