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เทศนอบรมฆราวาส  
ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 

เมื่อค่ําวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
สําเร็จมรรคสําเร็จผลในขณะฟงธรรม 

 การฟงธรรมทางภาคปฏิบัตินี้เราก็ไดมาเจอเอาโยมแมของเรา โยมแมนี้แมแต
หนังสือก็ไมได คนเกาคนแกไมไดเรียนหนังสือ มาเรียนเอาตอนแก เพราะหนังสือนี้พึง่
มีมารุนหลังๆ รุนเรานี่ ตามบานนอกบานนารุนเรานี้เรียนหนังสือ ตั้งแตนูนไมไดเรียน 
ยิ่งคนเฒาคนแกไมไดหนังสือเลย โยมแมของเราก็ไมไดหนังสือ ไดมาเห็นกันตอนที่เรา
มาเทศนอบรมโยมแมนี่ละ วันที่มีประชาชนเขามาเกี่ยวของในวัดสวนมากมักจะเปน
ฝายผูหญิง เราก็ยกผลประโยชนใหทางฝายผูหญิง เรากับทานปญญาพระฝรั่งเขาไป มี
เทปก็เอาไปอัดกันที่นั่น และโยมแมก็มาฟงเทศนทุกวันๆ 
 มาตอนสุดทายตอนเพาพงามา อนันี้เทศนนาน เทศนใหสมเหตุสมผลที่เขา
ตั้งใจมาหาเรา เขาเขียนจดหมายไปถึงเราทีแรกวาเปนโรคมะเร็งที่กระดูก กระดูกเอว
หรืออะไร แลวหมอเขาบอกดวยวาอยางนานไมเลยหกเดือนก็ตาย ทีนี้แกเคยเกี่ยวพัน
กันกับวัดมากอนแลว พอไดทราบเรื่องราวจากหมอแลวก็ไมมีทางใดที่จะไดเปนผลเปน
ประโยชนในเวลาจะตาย นอกจากมุงใสอรรถใสธรรมเทานั้น แกก็เลยเขียนจดหมายไป
หาเรา บอกคําทํานายของหมอวาอยางนานไมเลยหกเดือน เขาวาอยางน้ัน 
 ทีนี้ไมมีทีพ่ึ่ง ก็หวังจะมาพักภาวนาที่วัดปาบานตาด แกเขียนจดหมายมาหาเราก็
ตอบไป พอตอบไป วันนั้นละแกไดรับจดหมายในตอนเย็น เตรียมของออกเวลานั้นเลย
ในเย็นวันนั้น ตอนเชาไปถึงวัด อาว จดหมายไดรับแลวยัง ไดรับเมื่อเย็นวานนี้ พอ
ไดรับจดหมายแลวก็เตรียมออกเดินทางเลย นี่มาดวยความตั้งใจจริงๆ เพราะเราพูด
เปนขั้นๆ ถามาดวยความตั้งอกตั้งใจจริงๆ แลวไปก็เปนประโยชน เราวาอยางน้ัน  

ไปธรรมดาเหมือนคนทั้งหลายเขาไปในเวลาที่คับขันของเราอยางน้ีไมเหมาะ ไป
เสียเวลาเปลาๆ เราวา ถาไปดวยความเปนผูเขาสูสงครามความตายในการสูดวยอรรถ
ดวยธรรมนั้นไปก็ไปได เราวา พอแกไดรับจดหมายตอนเย็นแกก็มาเลย มาถึงเราก็จัด
ใหเลย กุฏิสองหลังแตกอนมันยังวางอยู หลังคุณหญิงกอยหลงัหนึ่ง แลวหลังอุไร หวย
ธาร วางทั้งสองหลัง มากบ็อกใหเลือกเอาสองหลังน้ี แกก็เลือกเอาหลังคุณหญิงกอยอยู 

ตั้งแตนั้นมาเราเห็นความตั้งใจของเขาแลววาเขามุงมาจริงๆ เราก็ไปเทศนใหฟง
ทุกคืน ตัง้แตเขามาถึงแลวก็เทศนใหฟงทกุคืนๆ จนกระทั่งเขากลับดูเปนเวลา ๓ เดือน
กวา เทศนจะ ๙๐ กณัฑกวาละมั้ง มเีทปอัดไวหมดเลย เขาตั้งใจมาเราก็ตั้งใจเทศนให
ฟง แลวทานปญญาอัดเทปทุกวัน พอดีโยมแมก็มีโอกาสไดฟงอรรถฟงธรรม ได
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หลักฐานจิตใจในเวลาที่เทศนสอนคุณเพา เพราะตอนค่ําเราไปทุกวันๆ เทศนจิตใจกล็ง
ได รวมไดเลย จนกระทั่งเวลาเขาจากไปแลวโยมแมขอวาถาวันไหนวางก็อยากให
อาจารยมาเทศนสอนแม อบรมแมบาง แมรูสึกวาไดผลมากตอนที่คุณเพาพงามาฟง
เทศนอบรมที่นี่ อาจารยไดมาเทศนใหฟงทุกคืนๆ แมไดรับประโยชนมากมายทางดาน
จิตใจ 

เฉพาะเวลาเทศนนี้รูสึกจะไมมพีลาด จิตใจลงสงบไดทุกกณัฑๆ โดยไมตอง
บังคับบัญชา ถาลําพังคนเดียวปฏิบัตินี้นั่งจนหลังจะหักมันกไ็มลง จติไมรวม แตพอได
ฟงเทศนที่อาจารยมาสอนคุณเพาพงานี้จิตฟงน้ีสงบทุกคืนทุกกัณฑ ไมเคยไดบังคับ พอ
เร่ิมเทศนจิตก็เร่ิมจอและจิตสงบไดเลย นั่นละแมไดกําลังมาก ถึงจะไมมีใครมาก็ตามถา
อาจารยวางวันไหนก็นิมนตเขามาเทศนโปรดแมบาง แมจะไดมีกําลังสืบตอ 

นี่ละโยมแมไดกําลังใจตอนที่เพาพงาไปวัดปาบานตาด เราเทศนใหฟงตัง้ ๓ 
เดือนกวา โยมแมก็ไดกาํลังใจตอนนั้นละ จนถึงขนาดที่วาพูดตรงๆ ก็ตอนนั้นแมกับลูก
พูดกัน วาเทศนอาจารยไมเหมือนใครเทศน เทศนอาจารยนี่ตีตะลอมเขามาๆ เทศน
อื่นๆ เทศนไปเลานิทานนั้นนิทานนี้ จิตใจมันก็ไปขางนอกเสีย ไมเคยปรากฏวาเขาสู
ความสงบ แตเวลาอาจารยมาเทศนที่นี่มีแตตีเขาไปๆ จิตสงบไดทุกกัณฑเลย พอเร่ิม
เทศนจิตจอพอเทศนตอไปๆ กธ็รรมเปนเครื่องกลอมใจ ใจก็สงบไดดีๆ ทุกกัณฑเลย 
วาอยางน้ัน  

นี่ละอยูโดยลําพังมันภาวนาไมไดเร่ือง นั่งจนหลังจะหักมันก็ไมลง แตฟงเทศน
อาจารยที่เทศนใหฟงทุกครั้งเลยไมมีพลาด จิตสงบ เพราะฉะนั้นเวลามีแขกคนมาก็ตาม 
ไมมีมากต็ามถาอาจารยวางก็ขอนิมนตมาเทศนใหแมฟงบาง แมไดผลไดประโยชน
มากมาย วาอยางน้ัน จากการฟงเทศนของอาจารย นั่นละเรื่องราว โยมแมก็พลอยได
ประโยชนในเวลานั้น เวลาจวนจะตายเราก็ไปถาม สรุปความลงเลยวานี่โยมแมจวนเขา
มาแลวมองดูนี่จะไมนานนะ เราวาอยางน้ัน มองดูโยมแมจะไมนาน  

เราไปยืนอยูหนากุฏิ เราไมเคยเขาไปนั่งกุฏิโยมแม กุฏกิระตอบเล็กๆ นั่นแหละ 
ถึงเฉลียงขางนอกเราก็ไมเคยไปนั่ง ไปยืนอยูขางหนาถามเรื่องราวบาง ก็บอกวาใจแมนี่
สงบผองใสเย็นสบายอยู ไมมีหว่ันไหว ธาตุขันธจะเปนอะไรแมก็ไมวิตกวิจารณ บอก
ตรงๆ เลย เราไปยืนฟง แมไมวิตกวิจารณกับเรื่องธาตุเร่ืองขันธ จิตใจแมผองใสสงา
งามอยูตลอดเวลา เทานั้นเราก็ไดความ พอมาอกีสองวันละมั้งโยมแมก็เสีย แนะก็อยาง
นั้น เราก็ไมวิตกวิจารณกับโยมแม เพราะจิตใจผองใส มีความสงางามตลอด วาอยาง
นั้นนะ จิตใจไดหลักไดเกณฑแลว 
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นี่ละการฟงเทศน แลวไดพูดถึงจะวาชมเชยลูกของตัวก็พดูตามความจริง การ
ฟงเทศนอาจารยไมเหมือนใครนะ อาจารยเทศนนี่ตีเขามาๆ แลวกลอมจิตเขามาให
สงบจึงสงบไดตลอด สวนเทศนที่ทานเทศนทั้งหลายในที่ตางๆ จิตมันไมเขา มันออกไป
ขางนอกเสีย แตเทศนอาจารยนี่เทศนตีเขามาๆ จิตจึงสงบไดทุกคร้ังๆ เลย เพราะเรา
เทศนธรรมะภายในทางภาคปฏิบัติมันก็ตองตีเขามาหาตัวเหตุ ตัวคกึตัวคะนอง ตัว
อันธพาลมันอยูที่ใจ เมื่อตีเขามานี้อันธพาลมันหมอบ จิตใจก็สงบได นี่ละโยมแมจึงได
กําลังใจในเวลากอนจะเสียไป ไดกําลังใจ 

นี่ละการฟงเทศน คือเทศนภาคปฏิบัติมันกลอมใจลง เชนเดียวกับครั้งพุทธกาล
ที่ทานแสดงธรรม พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมแตละครั้งๆ ปรากฏวาเทวบุตรเทวดา 
มนุษยมนาสําเร็จมรรคผลนิพพานกันมากมายเปนแสนๆ นูนนะ ตามตํารับตําราทาน
แสดงไว จะไมใหเปนแสนๆ ไดอยางไรก็ศาสดาองคเอกคอืตูของพระไตรปฎกอยูใน
พระทัยหมด การแสดงออกจะไมมีคําวาผิดวาพลาดไปไหน เพราะศาสดาองคเอกยกตู
พระไตรปฎกในหลักธรรมชาติออกมาแสดง ผูฟงกไ็ดรับผลเปนที่พอใจ 

หลังจากการฟงเทศนแลว ปรากฏวามนุษยมนา-เทวดาทั้งหลายไดสําเร็จมรรค
ผลนิพพานเปนแสนๆ ในตําราบอกไววาเปนแสนๆ ทั้งน้ีเพราะพระพุทธเจาเองเทศน
ไมผิดไมพลาด เทศนอยางถูกตองแมนยํา ผูฟงกม็ุงตออรรถตอธรรมอยางแรงกลา ผล
ก็ตอบรับกันใหเปนที่ภูมิใจทั่วหนากัน นั่นละธรรมแทเปนอยางน้ัน แตกอนเราก็ไมคอย
ไดคิดอะไรมากนัก เร่ืองที่ทานแสดงไววาพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมจบลงนี้ บรรดา
มนุษย-เทวดาทั้งหลายไดสําเร็จมรรคผลนิพพานเปนจํานวนแสนๆ 

แตเวลามาปฏิบัตินี้ไปฟงเทศนหลวงปูมั่นละซิ ยอนกลับมายอมรับเลย เทศน
ของหลวงปูมั่นคือธรรมลวนๆ ออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ ทรงมรรคผลนิพพานไวแลว
อยางสมบูรณ เทศนออกมาผูฟงกฟ็งดวยความตั้งอกตัง้ใจ มันก็รับกันไดสนิท คือผู
เทศนก็เทศนเต็มไปดวยเมตตา ผูฟงกฟ็งดวยความสนใจตอมรรคตอผลจริงๆ เวลา
ทานเทศนนี้รูสึกวากลอมใจ จิตใจเบิกกวางๆ ออกไปๆ  

นี่เราไดประจักษ ยอมเชื่อที่วาพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมแกพุทธบริษทั
ทั้งหลายสําเร็จมรรคผลนิพพานเปนหมื่นเปนแสน เรายอมเชื่อที่หลวงปูมั่นทานเทศน 
คือเอาตัวเราเปนสักขีพยานเลยทีเดียว องคอื่นทีม่ีความตั้งใจเชนเดียวกันนี้ทานจะตอง
ไดรับผลเชนเดียวกับเรา ตางขั้นตางภูมิที่จะไดรับตางๆ กัน แตแนใจวาไดรับผลใน
เวลาฟงเชนเดียวกัน พอทานเทศนไปคราวนี้จิตของเราอยูในขั้นนี้ๆ ทานเทศนมาถึงขั้น
นี้จิตของเราจอ พอจอมาถึงนั้นทานผานปง จิตของเราขยับไดๆ ไปเรื่อยๆ เทศนวันนี้
เปนอยางน้ี เทศนวันหนาขยับไปๆ 
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มันเลยคิดไปเรื่องอนาคตวาผูที่จะสําเร็จนิพพานได ถาเปนผูเทศนประเภททรง
มรรคทรงผลมาเทศน ผูฟงกฟ็งเพือ่ทรงมรรคทรงผลแลวอยางไรก็ได เชนเดียวกับครั้ง
พุทธกาลแมไมมากกไ็ด นี่ยอมรับนะ แตกอนทานแสดงในครั้งพุทธกาลวาอยางนั้น  
ความเชื่อของเราก็ไมคอยมากนัก แตมาฟงเทศนหลวงปูมั่นนี้เชื่อทีเดียววาผูสําเร็จ
มรรคสําเร็จผล หรือสําเร็จในอรรถธรรม สําเร็จประโยชนจากการฟงน้ันไดไมสงสัยๆ 

เราเองเปนผูยืนยัน เทศนครั้งนี้จิตเปนอยางน้ี เทศนครั้งตอไปจิตเปนอยางน้ัน 
คอยเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ละเอียดเขาไป ลําดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆ คอยกาวไปๆ เมื่อกาวไม
หยุดไมถอยทําไมจะไมสําเร็จ ตองสําเร็จได นี่ละเราเชื่อตรงนี้ เชื่อวาพระพุทธเจาเทศน
บรรดาสัตวทั้งหลายไดรับมรรคผลนิพพานจํานวนมากมาย เพียงพอแมครูจารยเทศน
เทานี้ เราฟงองคอื่นที่ไหนทานก็จะเปน เปนแตเพียงวาทานไมไดพูด เรานี้พูดอยางน้ี
แหละวาเปนไปไดเร่ืองสําเร็จมรรคสําเร็จผล เปลี่ยนขั้นเปล่ียนภูมิ เปลี่ยนไดในขณะฟง
ธรรม 

เวลานี้กําลังภาวนาอยูจุดนี้ จิตกําลังติดขัดอยู พอทานเทศนมาถึงจุดนั้นทานพา
ผานไปๆ ขามไดๆ เปนระยะๆ ก็เทศนเร่ือยๆ มันก็ขามไปเรื่อยๆ ผานไปไดเร่ือยๆ 
ตอไปมันก็สําเร็จไดเอง น่ีละยอมรับตรงนี้ การเทศนดวยความรูจริงเห็นจริง ดังพอแม
ครูอาจารยมั่นเทศนเรียกวาอันดับหนึ่งในสมัยปจจุบัน จอมปราชญสมัยปจจุบันอันดับ
หนึ่ง ทานเทศนไมมีคลาดเคลื่อนเลย ถอดออกมาจากหัวใจที่ทรงมรรคทรงผลลวนๆ 
ผูฟงกต็ั้งหนาตั้งตามาฟงเพื่ออรรถเพือ่ธรรมอยางแทจริงแลว ไดสําเร็จผล เราประจักษ
ในหัวใจของเราๆ  

ทานเทศนแตละครั้งๆ จิตมันจะคอยเปลี่ยนของมันไปเรื่อยๆ บางทีเปลี่ยน
อยางชัดเจนในขณะฟงเทศน คราวนี้เทศนและเทศนคราวหนาเทศนอยูเร่ือยๆ มันกไ็ด
ยินไดฟง ขดัเกลาไปเรื่อย เล่ือนฐานะของจิตขึน้ไปเรื่อยๆ นี่ละแนใจวาสําเร็จมรรค
ผลไดไมสงสัย ผูเทศนเทศนดวยความสัตยความจริง ดวยความถูกตองแมนยํา ไมได
เทศนแบบสุมสี่สุมหา ผูฟงก็สักแตวาฟง ถาเปนอยางน้ันผลประโยชนไมคอยมี  

ถาเทศนอยางหลวงปูมั่นเทศน แลวผูฟงก็เปนผูมุงมั่นตอมรรคผลนิพพาน
ดวยกันแนใจวาตองไดเปนขั้นเปนภูมิ ไมขั้นมรรคขั้นผลก็ขั้นอรรถขั้นธรรมมีตางๆ กัน
ไปโดยลําดับ ตองเลื่อนชั้นขึ้นไปเรื่อยๆ นี่ละธรรมแทเปนอยางน้ัน เทศนไปใจมันมี
ความสวางไสว มีความดูดดื่ม ถึงวันเวลาที่ทานจะแสดงธรรมดูพระทั้งหลายสวนมากไม
คอยมีเณรละ มีแตพระลวนๆ มาจากสํานักตางๆ ๔ กิโลบาง ๕ กิโล หรือ ๑๐ กิโลก็ม ี

ทานบุกปามานะกลางคืน พอตอนเยน็ๆ ทานก็มาแลว เพราะรูแลววาค่ําวันนี้จะ
เทศน ทานจะประชุมเทศน กําหนดกันไววาประมาณ ๗ วัน คืออาทิตยละหน หรือ ๑๐ 
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วันบาง อาทิตยหนึ่งบาง นั่นละพระทานทราบกําหนดเวลาของทานที่จะเทศน วันเวลา
ทานทราบแลวทานก็มา ตางองคตางกระหยิ่มยิ้มยองเหมือนกับลูกกําลังหิวนม มองเห็น
แมนี้วิ่งใสเลย อันนี้ก็เหมือนกันพระกําลังหิวอรรถหิวธรรม พอเห็นครูบาอาจารยนี้
เหมือนเด็กหิวนมวิ่งใสแมนั้นแหละ มีความกระหยิ่มยิ้มยอง  

พอทานเทศนนี้พระนั่งเต็มไปหมด ไมปรากฏเลยวามีเสียงพระเสียงเณรที่มาดัง
ตรงนั้นตรงนี้อะไรใหไมสงบไมมี เหมือนไมมีคน นั่งเต็มอยู ทานเริ่มเทศน สวนมาก
ทานจะเทศนแตขั้นสมาธิไป ขั้นศีลน้ันตางองคตางรักสงวนเต็มที่แลวจะไมมีดางพรอย
ขาดทะลุอะไรเลย มีแตทางดานธรรมะลวนๆ เชนสมถะความสงบ สมาธิ ปญญา ทาน
เทศนตั้งแตขั้นนี้ขึ้นไป เวลาทานเทศนนี้จิตใจสงบ พระเต็มวัดเหมือนไมมีคน เงียบ 
เพราะอยูที่นั่นไมมีประชาชนเขาไปเกี่ยวของเลย จะมีมากมีนอยเพยีงไรก็มีแตพระ
ลวนๆ มาจากที่นั่นที่นี่ ตัง้สํานักหางจากหนองผือประมาณ ๔ กิโลบาง ๕ กิโลบาง หรือ 
๑๐ กิโล ทานยังอุตสาหมานะ มาอยางมืดดํากลางคืน ทานจุดไฟมา มากลางคืน ฟง
เทศนแลวกวาจะถึงวัดด ู ๔ ทุมนูนละ จะถึงเวลาไหนก็ตาม มาดื่มด่ําเต็มหัวใจแลว
กลับไปก็ไดความอบอุนภายในจติใจทั่วหนากัน 

นี่ละทานแสดงธรรม พอแมครูจารยแสดงธรรมนี่แสดงดวยความแมนยํา หา
ความสงสัยไมได ผูฟงนี้รูสึกวากระหยิ่มยิ้มยองพออกพอใจทั่วหนากัน เพราะมาดวย
ความตั้งใจเหมือนกัน นี่ละในครั้งนี้เราก็เห็นไดอยางชัดๆ ถือองคพอแมครูจารยมั่น
เปนองคประกันเรื่องมรรคผลนิพพาน ในการแสดงออก แสดงออกตัง้แตเร่ืองมรรค
เร่ืองผลที่ทานทรงไวแลวทั้งนั้น ผูฟงก็เอิบอิ่มเต็มอกเต็มใจ กระหยิ่มยิ้มยองทั่วหนากัน 
เห็นไดอยางชัดๆ เหมือนหนึ่งวานิพพานอยูชั่วเอื้อมๆ ของผูปฏิบัติทั้งหลาย เวลาแสดง
ธรรมเหมือนทานเปดประตูนิพพานให ตางองคตางฟง เงียบ เหมือนไมมีคน  

เวลาจบธรรมแลวองคไหนก็มีแตความกระหยิ่มยิ้มยอง แลวกลับไปสํานักถิ่น
ฐานของตน สํานักนั้นสํานักนี้ทานก็ไป  ผูที่อยูในวัดก็เปนอันวาอยู ผูที่อยูนอกวัดก็ตอง
ไปตามสถานที่ของทาน ทานอุตสาหอยางน้ันแหละ ถาวันปาฏิโมกขแลวตอนบายโมง
ทานจะเริ่มลงปาฏิโมกข อันนั้นฟงไดทั่วหนากัน มาจากสํานักตางๆ พอฟงปาฏิโมกขจบ
ลงแลวนั้นแหละทานจะแสดงธรรมใหฟงเต็มเมด็เต็มหนวยทุกครั้งในวันอุโบสถ ผูมา
ฟงกไ็ดฟง ๑๕ วันไดฟงธรรมทานเต็มเม็ดเต็มหนวยครั้งหนึ่งๆ ตลอดไป 

จึงรูสึกวาพระเณรยิ้มแยมแจมใส พออกพอใจ อยูดวยความหวัง วาอยางน้ัน
เถอะ เต็มตืน้ในหัวใจ ไมใชอยูดวยความวาเหว ทานอยูดวยความมีหลักมีเกณฑคือมคีรู
มีอาจารย มีอรรถมีธรรมเปนเครื่องเกาะเครื่องยึด จิตใจยอมมีความอบอุน เวลามาฟง
เทศนก็มาดวยความยิ้มแยมแจมใส ดวยความพออกพอใจ ครั้นมาฟงแลวก็กลับไปดวย
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ความเอิบอิ่มในอรรถในธรรม อยางนี้ตลอดมาพอแมครูจารยมั่นเทศน เทศนนี้จะไมมี
ขอของใจสงสัยตรงไหน  

คําวาเห็นจะนี้ไมเคยปรากฏในพอแมครูจารยมั่นที่เทศนาวาการเลย เห็นจะเปน
อยางน้ัน หรือวาควรจะเปนอยางน้ัน ไมมี มีแตตองเปนอยางนั้น ตองอยางนี้ เด็ดขาดๆ 
ดวยความแนใจของทานที่แสดงธรรมออกมา ผูฟงก็แนใจ รับอรรถรับธรรมไปดวย
ความเต็มใจ ตายใจ เวลาทานอยูที่นั่น โอ พระเณรนี้เหมือนวาอยูในตลาดแหงมรรคผล
นิพพาน วัดปาหนองผือเหมือนตลาดกลาง พระเณรมาในที่ตางๆ มาเต็มในวัดหนอง
ผือ เรียกวาเหมือนตลาดแหงมรรคผลนิพพานนั้นแหละ 

ฟงเทศนนี้ประหนึ่งวาครั้งพุทธกาลทีเดียว การเทศนไมไดผิดแปลกกนัเลย 
เทศนแตเร่ืองมรรคเรื่องผลลวนๆ ฟงแลวผูฟงดูดดื่มภายในใจเต็มเม็ดเต็มหนวย เรา
พอใจมากจึงระลึกไดไมลืม เวลาพอแมครูจารยมั่นยังอยูเหมือนวามีตลาดแหงมรรคผล
นิพพานอยูในสถานที่ทานพักอยูเลย เอา.ใครจะจับจายอะไรแลกเปลี่ยนเร่ืองอรรถเรื่อง
ธรรมจากกันและกันในเวลาเขามาชุมนุมกันอยางนั้น ก็ไดรับเต็มเม็ดเต็มหนวยจากฟง
เทศนของครูบาอาจารยจบลงไปแลว ไดขออรรถขอธรรมจากการสนทนาซึ่งกันและกัน 

เรียกวาเปนตลาดแหงมรรคผลนิพพาน ฟงแลวไมจืดจางนะเรา พอแมครูจารย
นี้เปนเจาของตลาดแหงมรรคผลนิพพานอยางสมบูรณแบบ เทศนาวาการออกมา
บรรดาผูไดยินไดฟงทั้งหลาย ก็มาแลกเปลี่ยนความรูความเห็นในอรรถในธรรม  จาก
เพื่อนฝูงดวยกันดวย จากอรรถจากธรรมที่ทานแสดงธรรมใหฟงโดยตรงบาง รูสึกวา
ผูฟงมีความยิ้มแยมแจมใสทั่วหนากัน ไมลืม สมัยนั้นพระเณรมากอยูนะ เฉพาะหนอง
ผือทานจะรับไดเพียงดูจะไมเลย ๓๖ อยางมากจะประมาณ ๓๖ องค แตพระนั้น
มากมาย เพราะอยูตางสํานัก หางกันสํานักละ ๓ กิโล ๔ กิโล ๕ กิโล หรือ ๑๐ กิโลก็มี 
ทานมาฟงตอนบาย มีอยูทั่วๆ ไปแถวนั้น ร่ืนเริงดวยอรรถดวยธรรม  

นี่ละครูบาอาจารยผูเปนอรรถเปนธรรม ผูครองอรรถครองธรรมอยูที่ไหนเย็น
ไปหมด ผูฟงก็รูสึกมคีวามอบอุน มีครูมีอาจารยคอยแนะนําส่ังสอน นี่ละเรื่องอรรถ
เร่ืองธรรมเขาสูใจเปนความเย็นที่สุดเลย ไมมีส่ิงใดที่จะเย็นที่จะพึ่งเปนพึ่งตายและให
ไดรับความอบอุนมากยิ่งกวาธรรมกับใจเขาสูกัน หรือบุญกุศลเขาสูใจ ธรรมกับบุญกับ
กุศลเขาเปนอันเดียวกันนั้นแหละ ผูไดสรางความดีงามไวใสตนก็เปนผูมีความอบอุน  
ภายนอกก็ไมรอนใจ เพราะสมบัติเงินทองขาวของกพ็อใชพอสอย พอจบัพอจาย ทั้ง
ทานทั้งเราทั่วๆ ไป ไมอดอยากขาดแคลน  

สวนมากมักขาดแคลนทางดานอรรถดานธรรม แตผูมีความสนใจในอรรถใน
ธรรมแลวก็สนใจทางธรรมไปพรอมๆ กัน ผูนั้นเรียกวาเย็น อยูในโลกนี้ก็ชุมเย็น ทาน
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วา อิธ นนฺทติ อยูในโลกนี้ก็ชุมเย็นภายในจิตใจ เปจฺจ นนฺทติ ละโลกนี้ไปแลวก็ไปรื่น
เริงบันเทิงในโลกหนา มีแดนสวรรคเปนสําคัญ สําหรับคนมีบุญเปนอยางน้ัน จิตใจก็
ไดรับความอบอุน ภายนอกเปนที่พึง่ของรางกาย สมบัติเงินทองขาวของ อาหารการ
บริโภคที่เกี่ยวของกับดานวัตถุคือรางกาย ส่ิงเหลานั้นก็มาหนุนกันกับทางดานรางกาย 
ใหมีชีวิตชีวา  

พาจิตใจนี้บําเพ็ญความดีงามทั้งหลายเขาไป ทางดานจิตใจจิตก็ไดรับอรรถรับ
ธรรม รับความดีงามเขาสูใจ จึงเปนความรื่นเริง อยูโลกน้ีก็ไมรอนใจเสียใจ ไปโลกหนา
ก็ร่ืนเริงบันเทิง เพราะความเปนผูมีบุญมีกุศลพรอมแลว ทางรางกายมีส่ิงหลอเล้ียง
อัตภาพรางกายไมอดอยากขาดแลน ภายในก็มีศีลมีธรรม มบีุญมีกุศล เรียกวาเปนคูกัน
ไปกับการรักษาธาตุขันธ บํารุงธาตุขันธ บํารุงจิตใจดวยศีลดวยธรรม ดวยความดีงาม 
บํารุงธาตุขันธดวยอาหารการบริโภคความเปนอยูปูวาย มีความสมบูรณพูนผลไปตามๆ 
กัน อยางน้ีเรียกวาหายาก 

อยางหนึ่งของไมมีจะไปทาํบุญใหทาน ก็เปนทางออกของกิเลสที่ลากคนซึ่งหลง
อยูแลวใหหลงไปตามได สุดทายไมมีโอกาสจะทาํบุญใหทานกับเขา ทั้งๆ ที่การทําบุญ
ใหทานไมจําเปนจะตองเอาเศรษฐีมานําหนานะ เรามอียางไรเราก็กินอยางน้ันทานอยาง
นั้น สละไปอยางน้ัน ศีลธรรมก็มีอยูในหัวใจทุกคนที่ตั้งใจประพฤติปฏิบตัิ ก็ไดศีลได
ธรรมคุณงามความดีไปเชนเดียวกันหมดนั่นแหละ ถาไมใหกิเลสมาหาทางออกหลอก
เจาของใหจมไปจนเสียเวล่ําเวลาตายเปลาๆ เทานั้น คนเราก็ไดดวยกันนั้นแหละเรื่อง
ความดีงาม 

เพราะฉะนั้นทุกๆ คนขอใหพากันตักตวงเอาความดีงาม สมบัติเงินทองขาวของ
อาหารปจจัยเราไมอดอยากขาดแคลน เมืองไทยเปนเมืองอูขาวอูน้ําพออาศัยกันได เรา
ไมมีเขามี พออาศัยเลี้ยงดูกันได เฉล่ียเผื่อแผกันไป สวนบุญสวนกุศลก็ใหตางคนตาง
เสาะแสวงหาความดีงามใสตน การใหทานเปนคูเคียงของลูกชาวพุทธ การรักษาศีลเปน
คูเคียงของลกูชาวพุทธ แลวการภาวนายิ่งเปนสิ่งที่เลิศเลอมาก เปนแกนของลกูชาว
พุทธ  

คือจิตตภาวนาทําจิตใหสงบเย็นใจ จิตใจจะดูดดืม่กับอรรถกบัธรรม ธรรมกับใจ
เกี่ยวของกันแลวเปนเครื่องดดูดื่มความดีงามทั้งหลายเขาสูตนๆ เวลาตายแลวไมตอง
พูดวาโลกอยูที่ไหน สวรรคอยูที่ไหน พรหมโลก-นิพพานอยูที่ไหน บุญจะไมพาคนไป
ทางผิดพลาด ไปตกนรกอเวจีไมเคยมี ในพระพุทธเจาพระองคใดทีม่าสอนโลกใหสราง
ความดีละความชั่ว แตเราสรางความดีละความชั่วแลวไปตกนรกอยางนี้ไมเคยมี มีแต
เปนไปตามคําสอนของพระพุทธเจาที่ทรงแสดงแลวทั้งน้ันแหละ  



 ๘

ใหพากันตั้งอกตัง้ใจ พวกเราที่อยูรวมกันนี้ตายดวยกันทุกผูทุกนาม นั่งอยูนี้
แมแตผูเทศนอยูเวลานี้ก็ยังไมตาย หลังจากนี้เอาแนไมได ตายไดดวยกัน การตายตาย
ไดดวยกันทกุคน แตการสรางความดีทําใหหนาแนนมั่นคงเขาสูใจเจาของเสมอ ดวย
ความไมประมาทนอนใจ แลวความสุขความเจริญสมบัติภายในคือบุญคือกุศล หรือ
ธรรมก็เปนสมบัติติดเนื้อติดตัวของเราไป สมบัติทางภายนอกเงินทองขาวของก็ปลอย
ไวตามสภาพของเขา ใหไปกับรางกายที่มันสิ้นสภาพไปแลวใหไป แตจิตใจกับบุญกุศล
มีความเกี่ยวเนื่องกันตลอดไปนี้ขอใหส่ังสมความดีอันนี้ใหด ี 

อันนี้ละเปนคูพึ่งเปนพึ่งตายโลกไหนๆ ก็คอืบุญคือกุศลนี้ละจะพาเราไปให
แคลวคลาดปลอดภัยเรื่อยๆ ไป สวนบาปกรรมนั้นเปนภัย ใครสรางก็สรางภัยใสตัวเอง 
สรางมากสรางนอยสรางภัยสรางกรรมไมดีใสตัวเองเรียกวาสรางทุกขใหตวัเอง อยาพา
กันสราง ใหพากันละเวนๆ สวนความดีงามใหพากันตะเกียกตะกายอุตสาหพยายาม 
บรรดาทานผูไดพนจากทุกขไปโดยลาํดับ หรือไปเสวยทิพพสมบัติอยูในแดนสวรรค
พรหมโลกลวนแลวแตทานผูตะเกียกตะกาย ไมใชสุกเอาเผากินเฉยๆ ทานอุตสาห
พยายาม ผลที่ไดรับก็คือเสวยทิพพสมบัติตามอํานาจแหงกรรมของตนที่สรางมามาก
นอยนั้นแล  

จึงพากันตั้งอกตัง้ใจประพฤตปิฏิบัติอบรมจิตใจของตน ซึ่งเปนของไมตายนี้ให
เจริญรุงเรืองดวยอรรถดวยธรรมจะนําเราไปสูสุคติโลกสวรรค ถามากกวานั้นก็ถึง
นิพพานได การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรแกธาตุแกขันธ แกกาลเวลา ขอความสวัสดี
จงมีแกบรรดาพี่นองทัง้หลายโดยทั่วกันเทอญ 

 
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/

