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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ความรูพิสดารมากคือแมชีแกว 
 พูดถงึเร่ืองหลวงตาไดพาพี่นองทัง้หลาย ขวนขวายสมบัติเขาสูคลังหลวงของเรา 
ไดเปนจํานวนมากพอสมควร ทองคําเวลานี้ไดเขาสูคลังหลวงแลว ๑๑,๕๗๖ กิโลกรัม 
เฉพาะทองคาํนะ นับวาไดมากพอสมควร ไมมีสมัยใดจะเทียบเทาสมัยปจจุบันที่พี่นอง
ทั้งหลายรวมกัน นําสมบัติคือทองคําเปนตนเขาสูคลังหลวงของเรา นับวาไดมาก แต
ดอลลารไดเพียง ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลล ไดเขาสูคลังหลวง จากน้ันดอลลารก็ไมไดเขา
อีก ก็เปนไปตามที่เรากําหนดพินิจพิจารณาแลวปฏิบัติตามนั้น เพื่อประโยชนแกชาติ
ไทยของเราเอง 

ดอลลารนั้นเขาเพียง ๑๐ ลานกวา จากน้ันก็มาชวยเงินไทย เงินไทยออกชวย
ชาติของเรา การปลูกการสรางสถานที่ตางๆ มีโรงพยาบาลเปนสําคัญ โรงพยาบาลนี่
พิสดารมากทั่วประเทศ ไมมีภาคไหนที่ไมไดรับการสงเคราะหจากสมบัติพี่นองทัง้หลาย
บริจาคออกไป พวกโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย เรียกวาทุกภาคเลย สมบัติที่ออกชวย
โลกคราวนี้ โรงพยาบาลรูสึกจะเปนอนัดับหนึ่ง ที่ไดรับการสงเคราะหจากพี่นองชาวไทย
เราชวยเหลือปลูกสราง ตั้งแตเครื่องมอืแพทยไปเปนลําดับลําดา โรงพยาบาลนี้มีทั่ว
ประเทศไทย ก็ออกชวยทัว่ประเทศไทยตามความจําเปน ทุกภาคเลยชวยเหลือหมด 

สมบัติของพีน่องทั้งหลายนํามาบริจาคนี้ จะเรียกวาเปนประวัติศาสตรก็ไมผิด 
ในการชวยชาติของพี่นองชาวไทยเราคราวนี้ และผูนําคือหลวงตาบัว บริสุทธิ์สุดสวน ไม
มีแมบาทหนึ่งที่จะเขากํามือของเรา ไดเทาไรออกชวยโลก เพราะเราชวยโลกดวยความ
เมตตา เราพอทุกส่ิงทกุอยางแลวในหัวใจของเรา ตั้งแตวันเร่ิมแรกประพฤติปฏิบตัิ 
บวชมาตั้งแตวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๗๗ นั่นละส่ังสมความดตีั้งแตบัดนั้นมา 
จนกระทั่งไดออกชวยชาติบานเมือง 

ส่ังสมความดีก็คือ ศึกษาเลาเรียนแลวก็ออกปฏิบัติ นําธรรมเขาสูหัวใจ จากนั้น
แลวก็นําธรรมออกสูโลก ดวยการสงเคราะหสงหาเทศนาวาการตางๆ ส่ังสอนพี่นองชาว
ไทยเราใหรูจักดีจักชั่วจักบุญจักบาป รูจักนรกสวรรค ถามนุษยเราเฉพาะอยางยิ่งชาว
พุทธเราไมรูส่ิงเหลานี้แลวเรียกวาหนาที่สุดเลย คําวาบาปมีบุญมีใครเปนคนสอนไว 
พระพุทธเจามีกี่พระองคนับไดเมื่อไร แมน้ํามหาสมุทร เม็ดหินเม็ดทรายยังสูไมได มาก
ขนาดนั้นละพระพุทธเจา นําธรรมมาสอนโลก สอนแบบเดียวกันหมด ไมมีพระองคใด
แหวกแนวไปสอนผิดกัน แมนิดหนึ่งไมมี บรรดาพระพุทธเจาตรัสรูธรรมโดยชอบแลว 
เปนศาสดาเอกของโลกเปนลําดับลําดาถายทอดกันมาเรื่อยๆ จนกระทั่งปจจุบันนี้ก็คือ
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พระสมณโคดมของเรา ตอจากนี้กพ็ระอริยเมตไตรย ทานวางเปนแถวเปนแนวมา นี้ละ
ศาสนาน้ีมีหลักมีเกณฑ ไมใชสุมสี่สุมหาควาเขามาเปนศาสนา อะไรควาเขามาเปน
ศาสนา แลวก็เอาไฟมาเผาตนเอง อยางน้ันไมมีในพุทธศาสนา 

พุทธศาสนานี้สอนดวยสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบทุกอยางแลว ใครประพฤติ
ปฏิบัติตามนี้แลวอยางนอยเปนคนดีขึ้นเปนลําดับ จากน้ันก็เจริญรุงเรือง ทั้งหนาที่การ
งานสวนรวมสวนยอยสวนใหญ ถามีธรรมเขาเคลือบแฝงแลวการงานทั้งหลายจะสะอาด
สะอานเรียบรอยดีงาม ไมคอยรั่วไหนแตกซึมไปไหน ธรรมเปนเคร่ืองปกครองเปน
อยางน้ัน 

อยางหลวงตาที่นําพี่นองทั้งหลายนี้ไมปรากฏเลยในหัวใจวา ไดเอาเงินพี่นอง
ทั้งหลายมาเขาพกเขาหอในตับของตวัเอง หนึ่งบาทไมเคยมี มีเทาไรออกหมดๆ เลย 
เงินวัดนี้ถาหากวาเราจะสั่งสมตั้งแตมาสรางวัดปาบานตาดมีผูนํามาถวายนี้ เรียกวา
พันลานเราไมอยากจะพดูนะ ใหวาหมื่นลานขึ้นไป สําหรับวัดปาบานตาดที่ไดรับการ
บริจาคจากพี่นองทัง้หลายจากที่ตางๆ เร่ือยมา ตั้งแตเร่ิมสรางวัดมาได ๕๐ กวาป เงิน
จํานวนเหลานี้ไมไปไหน ออกหมดเลย ทางวัดไมส่ังสมไมเก็บ มีแตชวยโลกมาโดย
ลําดับลําดาจนกระทั่งปจจุบันนี้ ชวยเต็มเม็ดเต็มหนวย นี่เรียกวาธรรมชวยโลกชวย
อยางน้ี 

ถากิเลสชวยกิเลสมันขยี้ขยําแหลกหมดไมมีอะไรเหลือ กินไมพอคอืกิเลส 
เหมือนไฟไดเชื้อ ไฟมนัพอเชื้อทีไ่หน ไสเขาไปซินะ เชื้อมีเทาไรไสเขาไปจะใหไฟดับ
ดวยเชื้อนี้ไมมี เสริมขึ้นไปเรื่อยๆ เปลวจรดเมฆนูน ไฟมันสูงขนาดนั้นเมื่อไดรับการ
สงเสริมแลว กิเลสก็เหมือนกันเมื่อไดรับการสงเสริมแลวไดเทาไรไมพอๆ คือกิเลสบน
หัวใจสัตว 

กิเลสไมมีทีอ่ยู โลกธาตุกวางแสนกวางจะไมอยูที่ไหน อยูในหัวใจของสัตวโลก
นั่นแหละ เฉพาะอยางยิง่อยูในหัวใจของชาวพุทธเรา ถาชาวพุทธเราไมรูจักกิเลสวาเปน
ภัยแลวก็หมดทา หมดความสงาราศีในนามวาลูกชาวพุทธ ไมรูจักบุญจักบาป หาบแต
บาปแตกรรมเขาสูหัวใจตลอดเวลา ตายแลวจมลงในนรก คําวานรกมีมากีก่ัปกีก่ัลป 
พระพุทธเจาองคไหนตรสัรูขึ้นมา มีองคไหนบางที่ปฏิเสธวานรกไมมี สวรรคไมมี 
พรหมโลกไมมี นิพพานไมมี สัตวทั้งหลายพวกเปรตพวกผีในภพตางๆ ในน้ําบนบก 
บนฟาอากาศที่ไหนมีหมดที่สัตวตองกําเนิดได ตองไปถือกําเนิดเกดิตามอํานาจแหง
กรรมของตน มีไดทุกแหง เกิดในน้ําบนบกบนฟาอากาศ ที่ไหนๆ เกิดไดทัง้น้ันดวย
อํานาจแหงกรรมไสใหไปเกิด 
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อยางคําวานรกๆ มีใครไปรูไปเห็น ก็มีแตพระพุทธเจาไปรูไปเห็น แตสัตว
ทั้งหลายไปตกไดนะ ไมเห็นแตตกไดงายๆ ผูที่รูที่เห็นตามคําสอนทานแลว จะมีการ
หลีกเวนในส่ิงที่ชั่วชาลามก อันเปนทางที่จะเขาสูนรกหมกไหม ใหไดรับความทุกขความ
ทรมาน ปลีกตัวออกจากความชั่วทั้งหลายแลวก็ไมไปตก แลวสั่งสมความดีงามขึ้นมา 
แลวความดีงามทั้งหลายนี้ละหนุนคน อยางนอยใหมาเกิดเปนมนุษยผูมีอํานาจวาสนา
บุญญาภิสมภาร มีอรรถมีธรรมภายในใจ เปนที่นากราบไหวบูชาของประชาชนทั้งหลาย 
ถาเปนมนุษยก็เปนมนุษยประเภทนี้ 

ไมใชมนุษยเปนเปรตเปนผีหาฉกหาลัก หาปลนหาสะดมบานเรือนเขา โลกกวาง
แสนกวางไมอยู เขาไปอยูในเรือนจําในตะราง พวกสัตวเหลานี้สัตวนรก มนุษยเปนสัตว
นรกดูเอาอยูในเรือนจํามันก็มีเหมือนกัน พอพดูอยางน้ีแลวก็ระลึกถึงแมชีแกว แก
พิสดารมากนะ ความรูความเห็นแปลกๆ ตางๆ แกไปเห็นหมดเลยแดนนรกสวรรค 
พวกเปรตพวกผีประเภทตางๆ จิตแกพิสดารมาก ตอนนั้นยังเปนสาว พอแมครูจารย
มั่นไปอยูหนองนอง บานหวยทราย ฟงเทศนแลวแกเกิดความเลื่อมใสแลวไปปฏิบัติ
ภาวนา ภาวนามันเปนจริงๆ ซิที่นี่ 

เราสรุปความเลยเปนจริงๆ ออกมาหาทานมาเลาใหทานฟง ทานก็ชี้แจงทุกส่ิง
ทุกอยางใหฟงจนเปนที่พอใจ ความรูของแกพสิดารมาตั้งแตโนน ทีนี้เวลาทานจะจาก
ไปทานก็วิตกวิจารณ เออ นาสงสารเด็กผูหญิงคนนี้ ถาหากวาเปนผูชายเราจะใหบวช
เปนเณรแลวเอาไปดวย แตนี้เปนผูหญิงมันลําบาก ใหอยูเสวยบุญเสวยกรรมไปเสีย 
แลวทานก็ทิ้งทายวา หลังจากนี้ไปแลวจะมีผูมาแนะนําส่ังสอน ทานวางั้น แลวทานก็จาก
ไป แกก็ไปมีครอบครัวเหยาเรือน ครองบานครองเรือนอยู ๑๒-๑๓ ปแกกอ็อกบวช 
ทนไมไหว นั่นถึงกาลเวลาแลวทนไมไดนะ ออกบวชเลย 

ออกบวชปฏบิัติธรรม ทีนี้ความรูความเห็นของแกเปนอยางวาแหละ ที่พอแมครู
จารยมั่นทานหามไมใหภาวนา คือเราไปนี้หามไมใหภาวนา เพราะความรูนี่พิสดาร หาก
ไมมีผูแนะนําส่ังสอนแลวจะเสียไดทานวา แลวทานก็ไป ทีนี้พอแกมคีรอบครัวเหยา
เรือนแลวอยากภาวนาเปนกําลัง เลยลาสามีออกไปบวช ออกบวชก็พิสดารมากทีเดียว
ไมใชเลนๆ บวชแลวแกก็ปฏิบัติธรรม ความรูความเห็นนี่พิสดารมาก พวกเปรตพวกผี 
นรกอเวจีเห็นหมดจิตนะ พูดนี้อาจหาญชาญชัยมากทีเดียว จนกระทั่งไปพบถึงพวกผ ี

แกเลาใหฟงถึงเร่ืองพวกผี ผีก็มีหลายประเภท ผีเปนคนดีตามประเภทของผีกม็ี 
ผีเปนอันธพาล ผีโหดรายทารุณก็มี เวลาแกไปดพูวกผีอยูในเมืองผี ไปดูเขาขังเอาไวๆ 
เปนหองขังของผีนั่นแหละ แกก็ถาม นี่ละความรูของแกเปนอยางน้ัน แลวผีเหลานั้นอยู
ดวยอิสระความเปนผีของตน แตผีเหลานี้ทําไมจึงตองถูกกักถกูขังวางั้นนะ โอ ผีเหลานี้
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เปนผีอันธพาลปลอยไวไมได มันไปรกุรานเพื่อนฝูงทัง้หลายใหไดรับความลําบากลําบน 
จึงตองเอามาขังเอาไว คือผีดวยกันกย็ังถูกกักถูกขัง พวกนีพ้วกผีอันธพาล 

นั่นเห็นไหม แกรูขนาดนั้นนะ ไปเห็นพวกผีที่ถกูขังเอาไว ผีทั้งหลายก็เหมือน
อยางคนเราเต็มบานเต็มเมืองแตไมถกูขัง แตพวกสัตวนรกอยูในเรือนจําถูกขงัเห็นไหม
ละ นี่มันก็เปนประเภทอยางน้ันละ แกพิสดารมากนะความรู นี่ละที่พอแมครูจารยหาม 
เราไปนี้หามไมใหภาวนา แตทานทิ้งทายเอาไววา ตอไปจะมีผูมาสอน แลวทานก็ผานไป 

มันดลบันดาลอะไร พ.ศ.๒๔๙๔ เราก็ไปหวยทราย เวลาเราจะไปแกก็รูลวงหนา 
นั่นละความรูของแก เวลาเราจะไป เออ คราวนี้จะมีครูบาอาจารยทั้งหลายมาโปรด 
คลายคลึงกันกับหลวงปูมั่น เหาะเหินเดินฟามานี้สงางามมาก ดาวดวงเล็กดวงใหญ
เหาะลอยบนอากาศมาลงหวยทรายและรอบๆ หวยทรายนี้หมดเลย จะมีครูบาอาจารย
มาสั่งสอนเราคราวนี้ คลายคลึงกันกับสมัยหลวงปูมั่น 

เผอิญเราก็ไปอีกแหละน่ันก็ดี เพือ่นฝูงก็ไปดวยอยูจําพรรษานอกๆ จากหวย
ทรายไปหลายแหงหลายหน พระเยอะที่เราไปจําพรรษาอยูนั้น ๔ ป แกก็มาเลาเร่ือง
ภาวนาใหฟง โฮ พิสดารมากนะ แกพูดวาหลวงปูมั่นทานหามไมใหภาวนา คืออันนี้ถา
ไมมีใครมีความรูแนะนําส่ังสอนแลวจะไมได มนัเปนบาได ทานหาม แตทานทิ้งทาย
เอาไว ตอไปจะมีผูมาแนะนําส่ังสอน ก็พอดจีังหวะเราไปที่นั่น 

แกมาเลาใหฟงพิสดารมาก เราคอยๆ ตีตะลอมเขามาๆ ทีแรกเปดใหแกพูดให
ฟงใหหมด เปนยังไงๆ ในความรูจากจิตตภาวนา เอาๆ เปนยังไงเลาใหฟงใหหมด เรา
บอกงั้น แกก็เลาจนสุดกําลังความสามารถ แหม พิสดารความรู แตแกหารูไมวา ความรู
นี้เปนความรูใหเพลิดใหเพลินใหหลงไปตาม ไมใชความรูแกกิเลส เปนความรูเหมือน
อยางตาเราไปเที่ยวที่ไหนเห็นนั้นๆ เห็นไปเฉยๆ ไมใชเห็นแกกิเลส จากน้ันพอสมควร
แกเลาใหฟงเรียบรอยแลว ที่นี่เราก็ตีตะลอม สอนแก แกติด ติดจนกระทั่งกับเรานี้
ถกเถียงกันเลยเทียว ลูกศิษยกับครูซัดกันเลยเทียว 

คือลูกศิษยไมลงครู ดีไมดีแกจะประมาทเราดวยซ้ํา แตก็ไมประมาท แตแกติด
ภาวนาของแก มีความรูแปลกๆ ตางๆ  วันไหนภาวนาจิตไมไดออกเที่ยวอยางน้ีแลว 
เรียกวาเหมือนไมมีผลอะไรเลย ถาจิตไดออกเหน็อยางน้ีแลว กี่ชั่วโมงกต็ามนั่งฟาดจน
ตลอดรุง มแีตออกรูออกเห็นพวกเปรตพวกผี พวกโจรพวกมาร สวรรคชั้นพรหม เห็น
หมดเลย ใหแกเลาใหฟงเต็มที่แลวเราก็คอยตีตะลอมเขามา เพราะมันติดมากแลวนี่ จะ
ไปตีทีเดียวหักโหมทีเดียวไมได ตองพยายามหักเขามาๆ เวลาเขาแลวใหออกก็ได 
ไมใหออกกไ็ด ไดไหม บงัคับเขาไปเปนลําดับ 



 ๕

ครั้นไปเลาใหฟงมีแตออก ไมไดเขา เขาแลวไมใหออกไดไหม ไลเขาไปๆ มีแต
ออกๆ ตีเขาไปซิ จนกระทั่งถงึไมใหออก ตีเขาไป คือไมใหออกรูส่ิงตางๆ  เอาที่นี่ใหทํา
อยางน้ีๆ เราอธิบายใหฟง แกไมยอมฟงละซิ แกติดของแกแลวภาวนา ซัดกันกับเรา 
เอาไปเอามาก็ถูกเราไลลงภูเขา คือเราจําพรรษากับเณรหนึ่งอยูบนภูเขา พวกหมูคณะ
อยูทางตีนภูเขาทางนูน วัดหวยทรายทุกวันนี้ เราจําพรรษาอยูนูนกับเณร พอถงึเวลาวัน
พระวันอะไรเขาจะลัดทุงขึ้นไปหาเรา ๔ โมงเย็นเขาไป จวน ๖ โมงเย็นเขาก็ลงมา ยกไป
ทั้งคณะในวัด 

จากน้ันมาก็เอากันละที่นี่ สอนกัน ตีกันเขาจนกระทั่งถงึมดัเลยไมใหออก แกก็
เถียงเรา เอากันอยางหนัก แกติด เขาใจไหม แกไมรู จากน้ันมาก็ไลลงภูเขา เอาหนักถึง
ขนาดไลลงภูเขา รองไหลงภูเขาเลย รองไหก็เฉยเรา น้ําตานี้ไมเปนประโยชนสูน้ําธรรม
ไมได น้ําตาไมเกิดประโยชนอะไร ลงภูเขาไปรองไหไป เราเฉยเราไมสนใจ น้ําตาไมเกิด
ประโยชน เราสอนทุกส่ิงทุกอยางแลวแกไมยอมเอาเพราะมันติดมาก เมื่อถูกไลลงภูเขา
รองไหลงไปเลย ไปก็ไปเห็นโทษของแกวาวาเหว หมดที่พึ่ง เราก็หวังจะพึ่งเปนพึ่งตาย
กับอาจารยองคนี้ แตครั้นแลวก็มาถูกทานไลลงจากภูเขา เราจะไปอาศัยใครพึ่งใคร 
วาเหวมากทีเดียว เสียใจรองไหลงไป 

ก็มาสะดุดใจที่วา การที่ทานไลลงภูเขาถึงขนาดรองไหนี้เปนเพราะอะไร เหตุไร
ทานถึงไล ไมใชเราผิดเราพลาดตรงไหนแลวเหรอ แลวไมใชเราดื้อดานไมฟงทานเหรอ 
มายอนถามตัวเองเมื่อหมดทางไปแลว ก็ทานสอนอยางน้ันๆ เราไมปฏิบัติตามทาน 
ทานไลลงภูเขาสมควรแลว วางั้นนะวาใหเจาของ เอาที่นี่ใหปฏิบัติตามที่ทานสอนดูซินะ 
เปนยังไงก็ใหรูกันคราวนี้ น่ีเอาแตทิฐิมานะไปถกเถียงทาน ทานไลลงภูเขาสมควรแลว 
วาตัวเองนะ สอนตัวเอง เอา ที่นี่ใหปฏิบัติตามทาน ทานสอนวายังไงใหปฏิบัติตาม 

พอปฏิบัติตามมันก็ลงพุงลงไปเลยทีเดียว พอออกจากที่แลวก็หันหนาไปทาง
ภูเขา ออกจากที่ภาวนาแลวกราบ พอตอนบายกไ็ปละที่นี่ ไปทางนูนก็กําลังปดกวาดอยู
บาย ๔ โมง เหอ มาอะไรนักปราชญ ขึ้น จอมปราชญมาจากไหนนี่ ขึ้นมาหาอะไร มาหา
คนโงคนพาล เดี๋ยวๆ ใหพูดเสียกอนๆ ตกลงเราก็เลยวางไมตาดตรงนั้นละ ปดกวาด
อยูกับเณร เขาก็ยกขบวนไป ก็เลยนั่งอยูบนหินนั่นเลย หินดาน แลวก็เลาใหฟงอยางน้ัน 

เมื่อเขายอมรับเหตุรับผล จิตเปนไปดวยดีตามที่เราสอนแลว ทีนี้เราก็สอนตอ 
จากน้ันมาเรื่องของแกทั้งหมดปดหมดเลย ลงในเร่ืองของเราลวนๆ ไมนานนะแกก็ผาน
ไดเลย นี่เห็นไหมละ การแนะนําส่ังสอนถาความรูไมถึงไมไดนะ ดีไมดีเขาดูถูกอีกดวย 
นี่เราก็ไดสอนอยางวา แมชีแกว ความรูพิสดารมากทีเดียว เร่ืองการไปการอยูของเราที่
ไหนแมนยํามากไมมีผดิเลย พอเราจะไปไหน วดัเราอยูทางดานโนน บานอยูตรงนี้ 
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สํานักแมชีอยูทางโนน นิสัยของเราจะไปไหนเราไมเคยบอกใคร เราจะไปไหนปุบปบ 
วันนี้จะไปนี้เตรียมของไปเลย เขารูแลวทางโนน แมชีคนนี้แหละบอก ไปแลวนะวันนี้ 
ไปดูซิไปแลว 

ไมมีผิดมีพลาด อยางมากแกกข็ยายความลงไปวาเย็นหมดเลย บริเวณที่เราอยูนี้
เย็นหมดเลย ไปแลว นี่แกไขความออกมา ถาไมไขแกก็บอกวาไปแลววันนี้เทานั้น ทีนี้
เวลามาก็เหมือนกัน พอมาถึงวัดปบ มาถึงแลววันนี้ ไปดู ถงึแลว อันนี้ไมผิดพลาดเลย
เกงมาก เราออกจากวัดไปไหนเมื่อไรรูทันที เวลาขากลับมาถึงวัดก็รู บอกไมผิดพลาด
เลย เกงความรูของแก 

นี่เราพูดถึงเร่ืองความรูพิสดารมากก็คือแมชีแกว เอาเสียจนกระทั่งเราไลลงภูเขา
รองไหลงไป ไมเอาขนาดนั้นไมไดนะ คือมันติด ติดแลวก็สําคัญวาน่ีเปนของแทของจริง
ของเลิศของเลอไปเสียหมดเลย ครูบาอาจารยสอนเหมือนไมมีน้ํายา จากน้ันก็ไลลง
ภูเขา ลงภูเขาแลวถึงระลึกได เอาคําสอนเราไปสอนก็รูตัวขึ้นมา พลิกใหมขึ้นมา เปน
อยางน้ันนะการสอนคน 

อยางพอแมครูจารยทานพูดถกูตองแลว ทานหามไมใหภาวนาเพราะความรู
พิสดาร แตทานทิ้งทายเอาไววา ตอไปจะมีผูมาสอนอยู กพ็อดีเปนจังหวะเราไปสอน แก
เกงมากความรู แกก็ผานไปไดแลว เร็วนะ ป ๒๔๙๕ แกผานไดเลยเชียว พอแกลงแลว
ทีนี้ก็สอนภายในที่จะแกกิเลสลวนๆ มันกพ็ุงเลย แตกอนมแีตเร่ืองส่ังสมกิเลส ความรู
นั้นรูนี้ มีแตความเพลิดความเพลิน เปนการสั่งสมกิเลสไมใชการแกกเิลส เมื่อเราฟง
เต็มเม็ดเต็มหนวยแลวเราก็หักหามเขามา คือใหตัดออก ที่นี่จะสอนวิธีการแกกิเลส แก
ไมยอมรับ ถกูไลลงจากภูเขาจนรองไหแลวถึงกลับมาเห็นโทษของตัว แลวมาเห็นคุณคา
ของการสอนของเรา นําคําสอนของเรามามันก็ลงอยางวานั่นละ 

เร็วอยูนะ ๙๕ แกผานได แกมรณะลงไปอฐัิของแกก็กลายเปนพระธาตุ รวดเร็ว
มากนะ เพราะผานไปแลวตั้งแต ๒๔๙๕ จนกระทั่ง พ.ศ.เทาไรแกถึงตาย อัฐกิลายเปน
พระธาตุเรียบรอยแลว นี่ละที่แกวา ปนี้จะมีคนมาแนะนําส่ังสอนพวกเรา คลายคลึงกับ
หลวงปูมั่น พระเณรจะมีมากคลายคลึงกัน ปนี้แหละคอยดูนะ แลวก็เปนจริงๆ ปนั้นเรา
ก็ไป เวลาแกเลาใหฟงนี้ พวกดงพวกดาวดวงเลก็ดวงใหญเหาะมาจากบนฟา สงางาม
มา ดวงใหญก็มีดวงเล็กกม็ี มาลงหวยทรายหมด ดาวทั้งหลายก็คือบรรดาครูบาอาจารย
และพระเณรแกวา ก็ลงทีน่ั่นละหวยทราย สรางวัดเล็กๆ นอยๆ ตามนั้น ที่เราไปอยูนั้น 
๔ ป 

พอออกมา คนมาแลวก็ใหไปด ู ใชไหมเปนอาจารยที่จะสอนที่วาเหาะมาบน
อากาศนั่นนะ ใชไหมไปดู ไมใช ไมใชเร่ือย ครูบาอาจารยองคไหนที่มีชื่อเสียงมานี้ ไปด ู
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ใชไหม ไมใชๆ พอถึงวาระเรานี่ มันก็แปลกอยูนะ นี่เปดใหฟงเสีย แกก็ตายไปแลว
แหละ พอไปถึงเทานั้นเห็นเรามานี่  หูย ไมทราบมันเปนยังไง บอกตรงๆ แกพูดตรงๆ 
พอมองเห็นสะดุงปงเลย ทั้งปวดหนักทั้งปวดเบา ยุงไปหมดในนี้ละ ชัดเจนแลว องคนี้
จะสอนเรา พอกลับไปถงึวัดแลว องคนี้ใชไหม ใช องคนี้แหละ รอยทั้งรอยองคนี้ละ แต
คอยฟงทานจะสอนพวกเราไหมเทานั้นแหละ คอยฟงด ู บทเวลาไลลงภูเขา จนรองไห
สอนหรือไมสอน มันก็รู นี่ละเปนอยางนั้นแกรูกอน 

ไลแกลงภูเขา แกรองไหลงไป แกวา องคนี้แหละๆ แตคอยฟงทานจะสอนเรา
หรือไมเทานั้นแหละ บทเวลาสอน ไลลงภูเขา พอเห็นแลวมันสะดุง ผูที่เคยแนะนําส่ัง
สอนเคยเปนครูเปนอาจารยมา ความหมายวางั้น พอมองเห็นปบมันสะดุงปงเลย ทัง้
ปวดหนักทั้งปวดเบาวุนไปในนี้ ทั้งเคารพเลื่อมใส ยอมตั้งแตยังไมสอน ยอมแลวลง
แลววางั้น ถึงขนาดนั้นมันก็ยังแพง(หวงแหน) จนไดไลลงภูเขา รองไห นี่ละการสอน
คน ทางหวยทรายก็ไดแมชีแกว อัฐขิองแกกลายเปนพระธาตุ ความรูแกพิสดารมาก
ทีเดียว พวกเปรตพวกผีพวกอะไรนี้ เห็นหมดนั่นละ 

เราไปอยูหวยทราย ๔ ป ไปอยูปที่หน่ึง  ปที่ ๒ แมชีแกวก็ผานได ไปอยูนัน้ได ๔ 
ป ออกจากนั้นแลวก็ลงไปจําพรรษาที่จันทบุรี ยอนกลับมาก็มาอยูที่นี่จนกระทั่งปานนี้
แหละ สรางวัด 

ใหพากันตั้งอกตัง้ใจปฏบิัติตอศีลตอธรรมนะ เลนกับกิเลสตัณหาเหมือนเลนกับ
มูตรกับคูถ มูตรคูถเปนยังไง มันสะอาดสะอานไหม นากราบนาไหวนาบูชาไหมกอง
มูตรกองคูถ กิเลสตัณหาแบบเดียวกัน อยาพากันเพลินบากันนะ มันเพลิดมันเพลินลืม
เนื้อลืมตัว เพราะกิเลสตัณหาลากไปๆ เห็นกองมูตรกองคูถวาเปนของดิบของดี วาเปน
ทองคํา แลวเห็นทองคําวาเปนมูตรเปนคูถไปเสยี โลกมันเลยเลอะเทอะ หาหลักหา
เกณฑยึดไมไดนะเวลานี้ จะใหญจะนอยเรียนสูงเรียนต่ํา เรียนชั้นไหนภูมิใดก็ตาม จิต
ไมมีธรรมเสียอยางเดียวเลวหมด ถามีธรรมจะไมเรียนมากขนาดไหนก็ตาม มีธรรมเปน
หลักใจแลว นั่นละมีใจเปนหลัก มีทางเจริญได พากันจําเอา 

กิเลสเปนของงายเมื่อไร ฆากิเลสไมใชของงายนะ โอ หนักมากทีเดียว พูดให
ตรงศัพทตรงแสงเลยก็คือวา เราน่ีตั้งแตออกปฏิบัติพรรษา ๗ ถึงพรรษา ๑๖ เปนเวลา 
๙ ป ไดรับโอวาทอยางถึงใจจากพอแมครูจารยมั่น ไมมีอะไรบกพรองในโอวาทของ
ทาน เต็มเม็ดเต็มหนวย เปนกําลังใจอยางเต็มที ่ถึงขนาดนัน้ยังฟดกันถงึ ๙ ป ฟงซินะ 
มันถึงไดพัง พูดใหมันชัดเจน ๙ ป กิเลสถึงไดพัง ตั้งแตพรรษา ๗ ถึงพรรษา ๑๖  วันที่ 
๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ หลังวัดดอยธรรมเจดีย ๙ ป เอากันเต็มเหนี่ยว มันถึงไดพงั ไมใช
เอาธรรมดา เอาจริงเอาจัง เรียกวาถาเปนนักมวยก็ไมมีกรรมการแยก ใครดีใหอยูบน



 ๘

เวที ใครไมดีใหตกเวทีไปเลย ระหวางกิเลสกับเราฟดกันบนหัวใจ อยูในหัวใจ เอา 
กิเลสดีใหมันครองหัวใจ ถามันไมดใีหมันตกเวทีเลย ซัดกันจนกระทั่งกิเลสตกเวทีเปน
เวลา ๙ ป เห็นไหมละ 

กิเลสตกเวที ๙ ป เราไมตก เราไมตกเราก็บอกวาไมตก ฟดกันถึง ๙ ป ตั้งแต
พรรษา ๗ ถึงพรรษา ๑๖ ฟดกับกิเลส เหนียวไหมกิเลส คําวาเหนียวไหมกิเลสก็คือวา
ฟดกันอยางเต็มเหนี่ยว ตกนรกทั้งเปนก็คือเราซัดกันกับกิเลส เพราะมันเอาจริงเอาจัง 
เชื่อตอมรรคผลนิพพานที่พอแมครูจารยเปดทางใหเรียบรอยแลว แมกิเลสจะมีเต็ม
หัวใจกต็าม ความสงสัยมรรคผลนิพพานหายหมดเลย มีแตจิตจะพุงๆ ไปเลย ถึงขนาด
นั้นยังฟาดเสียตั้ง ๙ ป เห็นไหมละ จากน้ันแลวจึงไดมาเทศนสอนโลก 

เพราะฉะนั้นการสอนโลก เราจึงสอนดวยความไมสงสัย สอนอยางเปดหัวอกทกุ
อยางเลย จาอยูทั้งกลางวันกลางคืน ไมมีคําวายืนวาเดินวานั่งวานอน ธรรมชาตินี้จาอยู
บนหัวใจตลอดเวลา ตั้งแตกิเลสขาดสะบั้น ธรรมเลยกระจางออกมา หายสงสัยทุกส่ิง
ทุกอยาง มรรคผลนิพพาน พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ นรกสวรรค พรหมโลก 
นิพพาน หายสงสัยไปเลย ใจนี้เปดออกหมดใหเห็นชัดเจน จะไปถามใครไมตองถาม 
พากันจําเอา 

ธรรมมีสดๆ รอนๆ นะ อยาถือตัง้แตกิเลสสดๆ รอนๆ หลอกคนตลอดไป มัน
พากันจมกันหมดทั้งเมอืงไทยเรานะ ถาถือธรรมแลว มีการยับยั้งกันได ร้ังกันได แลวจะ
พออยู ไมผาดโผนโจนทะยานไปกับกิเลสเกินไป จะมีการหักหามตนบาง สรางความด ี
เวลาวาง มันมีวันหนึ่งๆ ๒๔ ชั่วโมง ทําไมจะไมวางการสรางความดี วิ่งไปตามกิเลส
ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับ ทําไมมนัวางตลอด เอาอยางน้ีซิถามเจาของ เราจะสราง
ความดี ทําไมมันไมวาง เวลาตายมันทําไมวาง ใหวาเขาไปซิ ใครๆ ก็ไมวางๆ เวลาตาย
เอาเวลาวางมาจากไหน มันถึงไดตาย ฟดกันตรงนี้ มันก็อยูหมัดเขาใจไหม อยูหมัด 

อาว เอาอยางจังๆ มันกอ็ยูหมัดละซ ิถาไมจัง มนัฟาดเราอยูหมัดนะ มันมีสอง
อยาง ถาเราไมจริงไมจงักับมัน กิเลสเอาเราอยูหมัด ถาเราเอาอยางจริงจังกับกิเลส 
กิเลสอยูหมัดเลย พระพุทธเจา พระสาวกทั้งหลายประเภทที่เอากิเลสอยูหมัด พวกเรานี่
มีแตกิเลสเอาอยูหมัด พวกน้ีพวกอยูหมัด ยอมกิเลส เอาละพอ  
 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

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

