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ตองใหไดพระนิพพาน
กอนจังหัน
เห็นผาอังสะพระเปยกหมดไปบิณฑบาตกลับมา ผาอังสะเปยกหมดเลย คือ
เหงื่อ ไปบิณฑบาตกลับมา ที่เราพูดอยางนี้คอื เราเคยเปนแลว กําลังหนุมนอยนี้ โอย
เหงื่อ มานี่จีวรเปยกหมดเลย สังฆาฏิซอนกันเปยกเปนอันดับสาม อันดับหนึ่งจริงๆ คือ
อังสะ เหมือนซัก อันดับสองจีวร คลายซัก อันดับสามสังฆาฏิ สวนสบงไมตองพูด เปยก
หมดเลย กําลังหนุมนอยเหงื่อออกงายมาก
วันไหนนั่งตลอดรุงนี้ เรียกวาเปยกหมดเลย สบง จีวร เหมือนซัก เปยก เหมือน
เอาผาซักมาหมเลย อันนั้นมันยางตาย นั่งภาวนาตลอดรุง เอา ลองดูซิใครเกง นี่ผานมา
หมดแลวจึงพูดไดอยางเต็มปากดวยความกลาหาญชาญชัยตอมรรคผลนิพพาน เอา
เปนก็เปน ตายก็ตาย บูชาพระนิพพาน ไมอยูท ี่อื่น ไปพระนิพพานอยางเดียว มันจึง
รุนแรงความเพียรของเรา ที่เขียนในประวัตนิ ั้นเราไมอยากอาน ก็คนหนึ่งเก็บตามรอย
คนหนึ่งเปน มันจะเหมือนกันไดยังไง ผูที่เขาไมเคยอานเขาก็จะวาเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดนะ
นั่น ตัวจริงจริงๆ ไมไดเปนอยางนั้น โธ ถึงขั้นจะสลบก็มี นี่ก็เพราะอํานาจของใจ ใจมัน
รุนแรง พุงๆ
อยางไรก็จะไมใหกลับมาเกิดอีกในชาตินี้ บอกตรงๆ เลย คือมันบอกตั้งแต
กิเลสยังเต็มหัวใจอยูนะ คือความมุง มั่น อยางไรจะตองใหไดพระนิพพาน เวลาไปฟง
เทศนของหลวงปูมั่นมาแลวมันเพิ่มเอามากนะ แตกอนความศรัทธาเลื่อมใสในพุทธ
ศาสนา มรรคผลนิพพานก็มี อานตามตํารับตําราก็ทานผูสิ้นกิเลสนั่นละเทศนสอนเอาไว
พระพุทธเจา มันก็ไมสนิทใจ มันตองใหพบสดๆ รอนๆ มันถึงถึงใจดี นี่กไ็ ปเจอเอาพอ
แมครูจารยมั่น มุงใสทานเลยละ ใครจะมาปลดเปลื้องความสงสัยเราเรื่องมรรคผล
นิพพาน เราจะมอบกายถวายตัวเลย แลวเราก็จะเอาตายเขาวาใหไดมรรคผลนิพพานนี่
แรงนะ จิตมันรุนแรงมาก
เพราะฉะนั้นการอยูการกินใชสอย ไมไดมีอะไรมาเปนอุปสรรค พอไดยังชีวิตให
เปนไปวันหนึ่งๆ ไปบิณฑบาตในหมูบานเขาอยูภูเขา ไดขาวเปลาๆ มาสองสามกอน
บานใหญไมอยูเพราะอาหารการกินสมบูรณ ธรรมะจม ถาอาหารการกินบกพรองๆ
ธรรมะดีดๆ เพราะเราไปเราไปเพื่อธรรมะ เราไมไดไปเพื่ออาหาร จึงตองไปหาอยูที่
ขาดแคลนกันดารในปาในเขา เขาไดอะไรเขาก็ใส สวนมากมักจะมีแตขาวเปลาๆ มีขาว
เปลาๆ เดินจงกรมตัวปลิวไปเลย ไมงวง นั่งภาวนากลางคืนก็ไมงวงถามีแตขาวเปลาๆ
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ขึ้นอยูกับกับ ถากับแบบวัดปาบานตาดนี้พระนี้ตายกันหมดเลย มีแตอาหารดีๆ ตาม
โลกสมมุตินยิ ม แตเลวสําหรับธรรมซี ถาอาหารดีๆ กินมากๆ แลวงวงเหงาหาวนอน ขี้
เกียจขี้ครานมานั้นหมดเลย
อาหารกินลงไปมีแตขาวเปลาๆ ไดกบั ก็กับอยางวาแหละ มีน้ําพริกบางอะไรบาง
นี้ดีหนอย คือจิตมันไมไดอยูกับอันนี้ อยูกับมรรคผลนิพพาน ถาอยางนั้นแลวเอาละที่นี่
เราคิดยอนหลัง โถ เรามาเห็นพระเณรก็ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เราก็ไมไดยกตนขม
ทาน แตเราดูนี้เราบังคับใจเรานะ ก็นิสัยวาสนาไมเหมือนกัน ไปอยางนั้นเสียมันก็ปลอย
ลง ถาใหเปนอยางที่เราเปน อูย พระเหลานี้อยูกับเราไมไดนะ
พอพูดอยางนี้แลวก็คิดถึงทานอาจารยคําดี ทานเทศนสอนพระที่วัดถ้ําผาปู เรา
ขบขันนะ พระละเลาใหฟง ทานเองทานไมคอยเลา แตพระองคไหนๆ เลาใหฟงทั้งนัน้
การเทศนนี่ตองยกทานอาจารยขึ้น คือทานอาจารยคําดีตองยกเราขึ้น ไมหลังเทศนก็
ตองกอนเทศน พูดเรื่องปฏิปทา พระเหลานี้ถาไปอยูก ับทานมหาบัวนี้ไมไดพอ ๓ วัน
หรอก ถูกไลเปงไปหมดวางั้น คือแตกอนทานดุเกง ความดุนี้ทําใหเสีย ทานเลยพลิก
ใหมไมดุใครเลย แตเราไมไดพลิกซีมแี ตจะเพิ่มเขาเรื่อยๆ ความเด็ดความดุ ไปอยูกับ
ทานมหาบัวพวกนี้ไมไดอยูถึง ๓ วันแหละ ถูกไลจากวัดวางั้น
ไมขึ้นตนการเทศนก็ลงตอนปลาย ที่วามันขบขันนะ ทานพูดถึงเรื่องปฏิปทาของ
เรานํามาสอนพระ แลวเด็ดดวย อยางนั้นจริงๆ เสียดวย พระเณรพอมองสายตาเทานี้
สลบไปแลวนะ อยามาวาตาฝาตาฟางอยางทุกวันนี้เลย ตาแตกอนไมไดเปนอยางนี้นะ
สอดปบๆ จี้เรื่อยๆ ก็กิเลสมันเกงขนาดไหน ธรรมไมเกงไมทันกัน เอากันตรงนั้นนะ
นิมิตของทานเกงนะ ตอนนั้นเรามาจากหวยทราย หลีกจากหมูเพือ่ นมาโดย
ถือเอามารดาเปนเหตุ จะไปเยี่ยมมารดา ถาไปธรรมดาไมไดพระรุม จะไปเยี่ยมมารดา
กอน ใครก็มาดวยไมได ก็ไปเยี่ยมมารดาจะไปหาวิเวกที่ไหน มันก็รอดไดๆ มานี้ก็ให
เขาไปตีตั๋วให ไปพักอยูกับมารดาเพียง ๒ คืนพอเปนพิธี ออกจากนั้นไปเลยไป
ขอนแกน ไปวัดศรีฐานแหละ ทุกวันนี้มันเปนกลางหมูบานแลวแหละ ทานไดนิมิตแลว
นะนั่นทานอาจารยคําดี ไดนิมิตแลว
ตื่นเชาขึ้นมา เออ เราจะไดพบพระองคสําคัญในเร็วๆ นี้วางั้น แลวก็จัดพระให
ไปเฝาศาลา เผื่อเวลาพระกรรมฐานมาอยาใหทานไปไหน ตองไดพบเราเสียกอน
หมายถึงพระกรรมฐาน เราจะไดพบพระองคสําคัญๆ ทานบอกสําคัญๆ ในเร็วๆ นี้ ได
สักสองคืนเราก็โผลไป ใหพระมารักษาศาลา เราก็ดูศาลา หรือทานจะเอาเรื่องใหพระมา
รักษาศาลานั้นดวยอาศัยเหตุอื่น เราก็ดูในศาลามีสาระแกนสารอะไร ดูกระโถนก็เปน
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กระบอกไมไผตัดครึ่งๆ แลวดูไปที่ไหนก็ไมเห็นมีสาระ โอ คงจะเปนความจริง ทานให
มาเฝาศาลาเพื่อจะพบเห็นพระจริงๆ
พอดีเราไปองคเดียวเสียดวย ก็หลีกจากหมูเพื่อนหาความสบาย พอเราไปพระ
ทานก็เลาใหฟงตามเรื่องราวที่ทานไดนิมิต สั่งพระมาเฝาศาลา นิมิตของทานเกงนะ คือ
สั่งพระมาเฝาศาลาเพื่อจะไดพบพระองคสําคัญ แตไมทราบวาองคไหนสําคัญ จะไดพบ
อยูเร็วๆ นี้ ทีนี้ก็มาสรุปละที่นี่ พอพบกันแลวก็คุยกัน ตอนเชาเคยเลาใหฟงแลวนะ
ตอนเชาละตอนสําคัญมาก เรานั่งอยู หูเราก็ดี ทานนั่งอยูนี้ พอพระเอาปนโตอะไรเขา
มา ตองมาหัวหนากอนใชไหม หัวหนาตักแลวถึงเอาไปแจก พอพระองคไหนกมเขามา
ใกลๆ เสือนั่นรูไหม ทานบอก เสือนั่นรูไหม ทานกระซิบนะ องคไหนเขามานี้ รูไหมเสือ
นั่น ขบขันจะตาย เสือนะนั่น องคไหนเขามาใกลๆ เสือนะนั่นรูไหม
ทีนี้เราก็หูดี ทานกระซิบองคไหนเราก็ไดยินทุกคํา พระพอออกจากนี้ไปเรียบนะ
เรียบๆ พอวันหลังมานี่เรียบหมดวัดเลย แสดงวาทานปลอยตามเรื่อง เพราะทานไมดุ
นั่นเอง พอเห็นเราทานวาเสือนะนั่น ระวังใหดี ขนขันดี นี่ละการพาหมูเพื่อนปฏิบัติ
ปฏิบัติอยางนี้ เด็ด เฉียบขาด เฉพาะตัวเองยิ่งแลว มาหาหมูเพื่อนมันก็เปนเรือพวงๆ
ไปเสีย ถึงอยางไรมันก็เด็ดของมัน เพราะฉะนั้นทานถึงไดอางขึ้นมาเรื่อยๆ นี่ถาไปอยู
กับทานมหาบัวไมถึง ๓ วันนะ ถูกไลหมด คือทานไมดุเลย นี่ละความเด็ด การประพฤติ
ปฏิบัติ
อยางทุกวันนี้ธาตุขันธแกชราคร่ําคราก็ตาม แตจิตใจสติปญญา ธรรมทั้งหลาย
อยูในหัวใจไมไดมีวัยนะ มองแพล็บๆ มันรูตลอดเวลา แตหลับตาเอา แบบหลับตาเอา
อยูแบบทุกวันนี้อยูแบบหลับตา ไปเซอๆ ซาๆ ไป แตสติปญญาหลักธรรมชาติอยู
ภายในจิตนี้ไมไดเปนนะ พูดใหฟงชัดๆ เสีย แพล็บๆ รอบตลอดเวลา นี้คือหลัก
ธรรมชาติของจิตที่ไดฝก ใหเต็มที่แลว เปนหลักธรรมชาติแลว ไมมีคําวาจะออนตัว รอบ
อยูตลอดเวลา รางกายจะคลานไปก็ตาม แตจิตไมมีวัย ธรรมไมมีวัย หมุนติ้วๆ ทาน
ทั้งหลายจําเอา
ธรรมเขาในหัวใจใดเปนอยางนั้น พระพุทธเจา พระอรหันต จะไมกราบทานได
ลงคอยังไง เลิศเลอขนาดไหนธรรมดวงนี้เขาสูหัวใจใด หัวใจนั้นเปนอยางนั้นละ ของ
งายๆ เมื่อไร ทานฝกมาแทบเปนแทบตาย นี้เพียงตัวเทาหนูก็ไดมาเลาใหหมูเพื่อนฟง
ยังพูดอวดหมูเพื่อนไดดว ย ปฏิปทาที่ดําเนินมานี้กับเราดําเนินมาแตกอนเปนยังไงวางั้น
เถอะ อวดไดเลย เอาจริงเอาจังทุกอยาง ไมงั้นไมไดกิเลส ถึงไดรูวากิเลสนี้แหลมคม
มาก ใครยังไมไดรบกับกิเลสอยาดวนพูดอวดนะวา การงานของเราหนักแนนๆ อยามา
พูด ถาไมไดฟดกับกิเลสเสียกอน ตัวครอบโลกธาตุคือกิเลส ไมฉลาดแหลมคมมันจะ
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ครอบหัวใจสัตวโลกใหตายกองกันอยูไดยังไง ธรรมเทานั้นจะปดมันออกได ธรรมตอง
ฟตใหเหนือกิเลสซิ ธรรมฟตเหนือกิเลสมันตองมีลวดมีลายตลอดเวลา อยูที่ไหนอยาง
นอยสติติดแนบๆ จากนั้นก็ปญญาออกเปนระยะๆ พระเราทั้งหลายใหตั้งอกตั้งใจนะ
มานี้มาเพื่อเปดโอกาสใหพระเรา เราไมไดไปแตะตองพระนะ
การทําการทํางานนั้นๆ นี้ๆ จุบๆ จิ๊บๆ อยามาทําใหเห็นนะ เราไมเคยสงเสริม
มาแตไหนแตไรเรื่องวัตถุ เปนการทําลายศาสนาสําหรับวงกรรมฐานผูปฏิบัติภาวนา
งานการนั้นๆ นี้ๆ เปนขาศึกนะ ผูป ฏิบัติภาวนาอยาเอาอะไรมายุง ยุงอะไร ทําโนนแลว
ไปทํานี้ ทํานั้นทํานี้ไมไดนะ นี่พูดจริงๆ ไมทํา นี่เปนอยางนั้น ตั้งแตออกปฏิบัติมางาน
อะไรมายุงไมได ไปก็ไปองคเดียวเสียดวย พอแมครูจารยยิ่งชมเชยยิ่งเสริมอีกดวย ทาน
วาจะไปกี่องค ไปองคเดียว เออ ขึ้นทันทีเลย ทานมหาไปองคเดียวนะ ใครอยาไปยุง
ทานนะ นั่น นี่เปนองคหนึ่งอยางนี้
ทีนี้อีกประเภทหนึ่งเขามาลาไปเที่ยว เหอ ขึ้นเลยนะ ตั้งแตอยูในวัดมันก็ตกนรก
ใหเห็นตอหนาตอตา แลวมันจะไปตกหลุมไหนอีก ใครจะตามทันตามเห็นละ นั่นเห็น
ไหมละ พระประเภทนี้มี ก็ดูจะปรากฏแตเรา เราก็ไมเคยไดยนิ จากผูใด พูดอยางแบบที่
ทานพูด พอวาจะไปองคเดียวเทานั้นทานขึ้นทันที เออ ทานมหาไปองคเดียว ใครอยา
ไปยุงทานนะ นั่นบอกแลว เพราะทานเห็นความตั้งใจของเรา อยูกับหมูกบั เพื่อนทานก็
ดูตลอดเวลา เราไมไดนอนใจนะอยูกับหมูกับเพื่อน เพื่อพอแมครูจารยทานอยูเปนรม
โพธิ์รมไทร อยาใหอะไรระเกะระกะสายหูสายตาใหเปนที่หนักใจ ทีนี้เราก็ตองคอยดู
สอดสองพระเณรตลอด
เวลาเราจะลาทานไปไหนนี้ โถ ดูลักษณะทานจะเปลี่ยนทันทีนะ มีอาการเปลี่ยน
คือทานไมอยากใหไป ถาไปแลวเรื่องพระในวัดระเกะระกะ แตทานเห็นประโยชนสวน
ใหญของเรา ทานก็เปดใหๆ ไปเปนระยะๆ ไปก็จริงจังดวย ที่เปนพยานก็คือทานมหา
ตองไปองคเดียวนะ ใครอยาไปยุงทาน ทานเห็นตอนกลับมา หนังหอกระดูกไมมีเนื้อละ
อายุ ๓๐ สามสิบกวา ไมมีเนื้อติดตัว หนุมๆ ขนาดนั้นละ คือการฝกทรมานนั่นเอง มาที
ไรมีแตหนังหอกระดูกๆ ทานดูอยูทุกระยะ แมแตอยูในวัดก็เหมือนกัน เราไมไดฉัน
จังหันอิ่มนะ บิณฑบาตเราไมเอาของที่เขาตามมาถวายจากในบาน แตไมใหใครทราบ
สําหรับทานทราบจนได เห็นไหมละ
บิณฑบาตกลับมาแลว มีอะไรจัดเสร็จปบๆ ซุกเขาฝาไปจัดอาหารใหทาน เรา
เอานิดๆ พอ สําหรับพระในวัดจะไมมีใครสนใจ ไมคอยมีใครรูละ นอกจากจะรูทวี่ า
หามใสบาตรเราเปนอันขาด ใครจะไปใสบาตรเราไมได เด็ดขาดมากนะ พอแมครูจารย
นานๆ ทานใสทีหนึ่ง ถาเปนเรื่องทานใสแลว ทานจอมปราชญ เราจอมโง ยอมรับ ถา
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ทานใสบาตรแลวตองฉันอันนั้นละ ถาไมใชของทานใครมาใสไมได เพราะฉะนั้นพระจึง
กลัวเราเหมือนเสือ อยูหนองผือก็ดี กลัว ไมกลัวยังไงจิตใจของเราเปนธรรมตลอด
ไมใชดุๆ ดาๆ แบบสัตวแบบเสือแบบยักษแบบผีนะ ดุเด็ดดวยอรรถดวยธรรม
ตางหาก พระจะไมเคารพไดยังไง พระในวัดเชนอยางวัดหนองผือนีก้ ลัวมากสําหรับเรา
รองพอแมครูจารยลงมา แตที่จะกลัวมากจริงๆ ประจําก็คือกลัวเรา ทานอยูกุฏิทานไมมี
อะไร แตเราไปสอดไปแทรกอยางนั้นตลอดเวลา นี่ละการอยูกับหมูกับเพื่อนเราก็หนัก
เพราะบางรายมันเหมือนขอนซุงไมไดเรื่องไดราว อืดๆ อาดๆ เนือยนาย ดูไมไดนะเรา
ฟงซิพระในวัดนี้เปนยังไง ที่พดู เหลานี้พูดใหใครฟง ใหพากันพินิจพิจารณานะ
นี่ละการปกครอง ปกครองตัวเองก็เขมงวดกวดขันอยางที่วา บิณฑบาตไดเทาไรมาใน
บาตรเทานั้นพอ หยิบใสนิดๆ พอ ไปซอนไวตน เสาบาง ฝาบาง ใครมาแตะไมไดนะ
นานๆ ทานมาใสบาตรทีหนึ่ง เวลาทานจะใส ก็ของเรานั่นแหละจัดถวายทาน พอถึง
เวลาจวนจะฉันแลว ทานจัดไวแลว ปุบปบถึงแลวนะ เปดฝาบาตร เอา ขอใสบาตรๆ ตา
แหลมคมมากนะ เปนอยางนั้นละพอแมครูจารย ทานจดจองกับเราตลอดเวลา
บางทีอยูเฉยๆ ไมใชคุย พูดตามความจริง พระขึ้นไปหาทานตอนบายๆ เราก็
อยูกับทานนั่นแหละ หากทําไมจึงพูดอยางนี้ขึ้นมา มีเหตุอันหนึ่งอันใดที่เปนเครื่อง
สะดุดใจใหเกี่ยวกับเราจนไดนั่นแหละ คุยกันไปๆ อยูดีๆ ทานมหาไปไหน แนะ อยู
เฉยๆ ทานมหาไปไหน บอกวาทานอยูวัดนี่แหละ ทานก็เงียบไปเสีย จิตของทานคงจะ
มาประหวัดๆ กับเรา เปนอยางนั้นพอแมครูจารยมั่น
โถ จอมปราชญกับจอมโง เราจอมโงทานจอมปราชญ ตองฟตตัวใหทัน การ
เกี่ยวกับเรื่องอุปถัมภอปุ ฏ ฐาก ดูแลพระเณรดวยและดูแลทานดวย คอยแนะเพื่อนฝูงที่
เขาไปปฏิบัติตอทานดวย เราตองไดแนะทุกรายๆ กอนจะเขาหาทานติดสนิท เอาเครื่อง
บริขารใชสอยอะไรของทานมาซักมาฟอก เราตองติดแนบตลอดเวลา ขนาดนั้นนะ
อยางเซอๆ ซาๆ อยางนี้ตายเลย นี่เราปลอย พอดีเราก็ยกใหขอวัตรปฏิบัติรวมกันใน
วัดในวา ใหเปนความพรอมเพรียงสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน พระในวัดนี้ก็ทําไดดี
เราก็ไมตองติ เราจึงปลอยไปหาทางนี้เสีย เรื่องของเราเราไมใหมาเกี่ยว
บางทีมันอาจจะลืมตัวก็ไดพระ เหมือนจะมาเปนอิสระอิสโรอยูนี้ ไมมีครูมี
อาจารย อาจริโย เม ไมมีก็ได มันนอนใจ คือเราทิ้งงานนี้ใหทําอยางนั้นแทนเรา
สวนตัวของเรานิสัยเปนอยางนี้ไมใหใครมายุงงายๆ แหละ เปนปรกติอยูคนเดียวๆ
อยางนี้ตลอดแตไหนแตไรมาจนกระทั่งปานนี้ ใครไปยุงไมไดนะ อยูในกุฏิมันเปน
อารมณอันเดียว พูดใหฟงชัดๆ เสียพี่นองทัง้ หลาย จิตนี้อยูคนเดียวยิ่งจา ถาอยูกับหมู
กับเพื่อนมันก็มีกิริยาออกไปเกี่ยวกับนั่นกับนี่ ถาอยูคนเดียวจริงๆ แทๆ มันจาครอบ
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โลกธาตุ ฟงเสียนะ มันจวนจะตายแลวเปดใหฟงเสีย คิดวาเราสอนโลกหลอกๆ ลวงๆ
เหรอ เรารอดตายมามาสอนโลก ทีนี้ธรรมไดมามากนอยก็ถอดออกมาสอนโลก พระ
เปนอันดับหนึ่งไดฟง บนศาลานี่ ยอดธรรมทั้งนั้นละมาสอน ผึงๆ เลย ทุกวันนี้มัน
กลายเปนแกงหมอใหญ แกงหมอเล็กอยางนั้นไมคอยไดฟง แกงหมอเล็กหมอจิ๋วพระ
บนศาลาจะไดฟงกอนเพือ่ น
แตกอนไมมใี ครมาเกี่ยวของ เทศนสอนพระฟดลงเต็มรอยเปอรเซ็นตๆ เลย
นั่นละคนที่เขาไดไปฟงวาธรรมะเด็ดเดี่ยวเฉียบขาด
ก็คอื เราเทศนสอนพระลวนๆ
ออกมานี่แลวสะเปะสะปะ ครั้นจะตีแรงก็หัวเด็กมันมีอยูนั้น แลวหัวคนแกอยูขางๆ นั้น
หัวอันธพาลมันก็หลบซอนไดละซีใชไหมละ ครั้นจะตีแรงก็จะถูกหัวเด็กถูกหัวคนแก
หัวอันธพาลมันก็หลบซอนอยูนั้นมันก็ตีไมถกู เขาใจไหมละ นี่ละแกงหมอใหญ พากันจํา
เอานะทุกคนๆ
การปฏิบัติธรรมะไมใชเรื่องเล็กนอย โธ กวาจะไดมาสั่งสอนหมูเพื่อน เราก็ไม
เคยไดคิดวาจะไดมาสั่งสอนหมูเพื่อน มันหากเปนไปเอง ไมเคยสนใจกับใครที่จะมาสั่ง
สอนหมูเพื่อน จนกระทั่งนําพี่นองทั้งหลายชวยชาติบานเมืองเราก็ไมเคยคิด แตเหตุ
จําเปนมันหากมา มาแลวก็ตองไดออกรับๆ จนกระทั่งทุกวันนี้เห็นไหม มันก็เลยเปน
การชวยชาติบานเมืองอยูตลอดมาอยางนี้แหละ เราเคยคิดเมื่อไร ไมเคยคิด
เราชวยชาติ ผลแหงการชวยชาติก็เห็นแลวใชไหมละ ทองคําเราไดตั้ง ๑๑ ตัน
กําลังถึง ๕๐๐ กิโล ๑๑,๕๐๐ กิโลเขาคลังหลวงเปนของงายเหรอ (๕๐๕ แลวเจาคะ)
นั่น ได ๑๑,๕๐๕ กิโลแลว นี่ละที่เรานําชวยชาติ เราก็ไมเคยไดคิดวาเราจะไดนําอยางนี้
นะ มันหากเปนเอง จะเปนนิสัยหรือวาสนาอะไรเกี่ยวโยงกัน อันนี้เราไมปฏิเสธ มัน
เกี่ยวโยงกันยังไงมันก็มาตามสายเกี่ยวโยงๆ วาอะไรก็ฟง วาอะไรก็เชื่อถือ การงานก็
เจริญขึ้นๆ มันก็เปนไปไดอยางที่วานี่
ทองคําก็ไดตั้ง ๑๑,๕๐๕ กิโล แลวดอลลารที่เขาคลังหลวงแลว ๑๐ ลาน ๒ แสน
กวาดอลล สําหรับทองคําแตตนจนอวสานจะรั่วไหลไปไหนไมไดเลย เขาคลังหลวง
ลวนๆ สวนดอลลารแยกดังที่เคยเลาแลว เพราะเงินไทยเราที่เราหยุดการเทศน รายได
ที่จะนํามาชวยชาติก็รอยหรอลงๆ แตคนจนทั่วประเทศไทยเราที่เขามารุมกับเรา เห็น
ทุกวันมิใชเหรอ คนนั้นขอนั้นคนนี้ขอนี้ ก็ตอ งไดแยกไดแจก ทีนี้เงินไทยไมพอก็ตองไป
เอาดอลลารมาชวยกันหนุนชวยโลกเรา
เราก็ไมไดคิดวาเราจะชวยชาติบานเมืองแตมันก็เปน เห็นไหมละ การเทศนก็
เหมือนกัน เทศนใหใครฟง ตั้งแตออกปฏิบัติมาแลวไมเทศนใหใครฟงเลย เขาบอกวา
เขาไมเชื่อ เขานิมนตไปเทศน โอย อาตมาเทศนไมเปน อูย ลงเปนมหาแลวใครจะไป
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เชื่อ แนะ คําวามหามันฆาตัวไดนะ ตกลงก็ไดเทศนใหเขา เวลาจําเปนเชนเราไปเที่ยว
ไปพักอยูนอกบานเขา เขามีงานในวัด เขาก็ไปเอาเรามาเทศน เราบอกเราเทศนไมเปน
อูย อยาพูดเลยลงเปนถึงขั้นมหาแลว ยังแตวาอยาโกหกเทานั้นเอง เขาก็ถือเปนความ
ถอมตนของเราไปเสีย นานๆ เทศนทีหนึ่งๆ นี่เราไมเคยจะสนใจเทศนกับใคร การ
ปฏิบัติของตัวเองเทศนสอนเจาของ จนถึงขั้นสติปญญาอัตโนมัติ มหาสติมหาปญญา
เทศนสอนเจาของจนเปนสติปญญาอัตโนมัติและมหาสติมหาปญญา ฟาดกิเลสขาด
สะบั้นลงไป เพราะเจาของสอนเจาของ
เรียนปริยัติมาแลวไมสอนใครนะ ทานจะใหเปนครูสอนพวกนักธรรมพวกบาลี
ก็ถึงขั้นมหาแลวมันก็สอนไดหมดละซี ไมเอา ไมเอาเลย จะสอนตัวเองบอกอยางนี้ เรา
ก็สอนตัวเองมาตลอด พอออกจากการเรียนแลวเขาปา ทีนี้สอนแตตัวเองเรื่อย
จนกระทั่งออกจากปาจากเขามาแลว เห็นไหมสอนใครบางดูซิ เต็มอยูทศี่ าลานี้ พูดอยู
เดี๋ยวนี้มันก็ออกทั่วประเทศไทยแลว สอนใครออกทั่วประเทศไทย นั่นฟงซิ มันก็เปน
อยางนี้แหละ
มันจะเกี่ยวกับเรื่องนิสัยวาสนาอะไรก็ไมรู เราก็ไมไดคิดวาจะเทศนสอนใครละ
มีแตเทศนสอนเจาของใหเต็มภูมิ กิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวเราเปนที่พอใจ ทีนี้กิเลส
ขาดลงไปแลวมันก็ยังไดสอนอยูนี่ละ พูดตรงๆ กิเลสมันขาดสะบั้นไปแลวตั้งแตวันที่
๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ พูดใหชัดเจน ผลของดีของเลิศของเลอนํามาพูดใหโลกฟงพูด
ไมไดมีหรือ ไมงั้นพระพุทธเจาตรัสรูไมได ออกมาพูดวาไดตรัสรูแลวก็ขัดกับพวกเปรต
พวกผีพวกปากอมขี้เขาใจไหม พูดเรื่องเปนศาสดาไมได สอนธรรมสอนโลกสอนไมได
แตนี้ทําไมศาสดาเอกจึงปรากฏมาจนกระทั่งปานนี้ ก็เพราะสอนไดพูดไดใชไหมละ
สาวกเราถือเปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ อยูทกุ วันนี้ ทําไมเราจึงกราบทานลงคอ ก็
เพราะทานรูทานเห็นทานสอนไดพูดได ธรรมะเปนของเลิศเลอพูดไมไดมีเหรอ ตั้งแตขี้
อยูในปากมันยังอมออกมาพนได เขาใจไหมพวกปากอมขี้มีเยอะนะ ถาพูดของดิบของ
ดีมันไมฟง ถาพูดเรื่องปากอมขี้ โอย สมัครไปเลย เขียนใบสมัคร พวกนี้เขียนใบสมัคร
เสร็จแลวยังปากอมขี้ พูดตัง้ แตเรื่องสกปรกรกรุงรัง อมอรรถอมธรรมไมไดเอามาพูด
นะ มีแตปากอมขี้ ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง เต็มไปหมดในปากคนในหัวใจคน สวนในหัวใจ
จริงๆ จะมีอรรถมีธรรม พุทโธ ธัมโม สังโฆ เจริญภาวนานี้ไมคอยมีนะ หัวใจใดก็ตาม
มันฟงหรือไมเดี๋ยวนี้นะที่เทศน หรือเปนบาผูเดียวแตหลวงตาบัวเหรอ
ทานพฤกษฟงเสียบางนะ เวลานี้เขาโจมตีทาน สกุลทานพฤกษเปนสกุลที่มั่งคั่ง
สมบูรณ เต็มไปดวยศีลดวยธรรมอยูสกุลนี้ จ.ชลบุรี คุณแมบังอร สกุลนี้เปนสกุลมั่งคั่ง
สมบูรณ สกุลที่มีศรัทธายกใหสกุลนี้ เวลานี้ถูกเขาโจมตี เขาเขียนจม.มาฟองรองหลวง

๘
ตา พระพฤกษใหฟงเสียนะอยูเมืองชลนะ เขากําลังโจมตีทุกแงทุกมุม หาวาพระพฤกษ
เอาเงินสงฆ ในเขาเขียวมีเงินสักกี่สตางคเมื่อไร ทานพฤกษนี่อยูเขาเขียว ขวนขวายแต
อรรถแตธรรมทั้งนั้น เราไปดูแลวกุฏทิ านในปาของทาน เราไดชม เออ เหมาะแลว เขา
เขียวนี้เหมาะแลวในการภาวนา เราวางั้น มันก็เอาคําที่เราชมเชยทานพฤกษไปโจมตี
ทานพฤกษอกี โจมตีเราอีก ครั้นโจมตีเรา เราใหมันยกมาทั้งโคตรก็ยกมาเถอะมาโจมตี
เรา โคตรเราก็มีโคตรเราก็จะยกมาโจมตี
นี่เขากําลังทําลายทานพฤกษแลวก็อาจารยใช วัดเขาฉลาก เมืองชล เกี่ยวกับเรา
เขาไปดวย ถาเราออกตรงไหนเขาจะตามโจมตี คือเราพูดชมเชยองคไหน เขาจะโจมตี
เราโจมตีผูนั้นๆ ทีนี้เมืองชลหรือใครก็ไมทราบเขาโทรศัพทถึงกันฟองรองทานพฤกษ
ทานพฤกษใหทราบเสียนะ อันนี้ปากอมขี้อยาไปสนใจ ปากอมธรรมที่ชักชวนเพื่อนฝูง
ทําบุญใหทานนั้นดีเปนปากอมธรรม ใหสั่งสมอันนี้ใหดี ปากอมขี้มันไปโจมตีชางหัวมัน
เถอะ มันจะพูดทัง้ โคตรก็ชางหัวมันเถอะ เรามีโคตรเราอยาฟงถาไมอยากสกปรกหูของ
คนทั้งโคตร เขาใจไหม นี่ทานพฤกษเปนลูกศิษยจงึ เตือนใหรู
พวกนี้มันไมหาของดี หาแตของชั่ว คนหนึ่งหาของดีมันไปโจมตี คนชั่วทําดีไมมี
ทําดีไมได ตองทําแตชั่วได พวกนิสัยปากอมขี้เปนอยางนั้น นี่เตือนทานพฤกษไป อยา
สนใจนะ หลวงตาบัวไมพาสนใจอยางนี้ไมใหสนใจ ใหสนใจการทําบุญใหทาน จิตต
ภาวนา เราพอใจมาก พระพุทธเจาตรัสรูดวยการสรางความดี ไมไดตรัสรูดวยปากอมขี้
พากันจําเอา
ทานพฤกษจําไวนะ เขากําลังโจมตี เอาหลวงตาไปขวางหนาไวเลย หลวงตาให
มันยกมาทั้ง ๓ โคตร กามโคตร รูปโคตร อรูปโคตร ก็มาเถอะมาโจมตีหลวงตาบัว
หลวงตาบัวจะกินเฉย ตดปงๆ ถาปวดตดนะ อาว จริงๆ เราไมมีอะไรกับโลกนี่ พูดได
เต็มปาก เหนือหมดแลว
หลังจังหัน
(หลวงตาครับ แมบังอร ชลบุรี ถวายน้ําตาล ๑๑๔ กระสอบๆ ละ ๕๐ กิโลกรัม)
นี่ละผูที่สกุลที่ถูกเขาโจมตีอยูเวลานี้ สกุลคุณแมบังอร สามีเปนจีน ลูกเตาก็มี ๒-๓ คน
ทานพฤกษคนหนึ่ง แลวดอกเตอรอะไร นาจะมีเทานั้น นี่สกุลที่ใจบุญ ใจบุญมากจริงๆ
ถึงไหนถึงกันสกุลนี้ นี่ที่เขาฟอง ปากอมขี้เขาไปฟองทานพฤกษทอี่ ยูวัดเขาเขียว คือเรา
ไปชมสถานที่นี่เหมาะสมอยางนั้นอยางนี้ เขาไปโจมตีตรงนั้น วาแตหลวงตาพูดชมที่
ไหนเขาจะตามโจมตี เขาบอกอยางนั้น หลวงตาไปพูดทีต่ รงไหน ถาเกี่ยวกับหลวงตานี้
จะตองถูกโจมตีๆ เขาวา เปนอยางนั้นละ นี่ก็บังอรถวายน้ําตาล ๕๐ กิโล ๑๑๔ กระสอบ

๙
ชลบุรี นี่ละคุณแมบังอรที่พูดถึงตะกีน้ ี้ ที่ถูกเขาโจมตีทั้งแมทงั้ ลูก ลูกมาโผลขึ้นวัดปา
บานตาด แมโผลขึ้นวัดปาบานตาด พวกนั้นโผลลงไปนรก เขาใจไหม
คณะสงฆ ญาติธรรม สวนปากูทองโพธิญาณ อําเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม ถวายปจจัย ๑๐๕,๐๐๐ บาท ทองคํา ๙ บาท ๕๐ สตางค เอาสาธุพรอม
กัน ดีละ ตางคนตางชวยกันอยางนี้ บานเมืองเราจะแนนหนามั่นคงขึ้น ตั้งแตออกชวย
ชาติ พี่นองทั้งหลายพรอมหนากันชวยชาตินี้ ทองคําเราไดเขาคลังหลวงตั้ง ๑๑ ตันกับ
๕๐๐ กิโลกวา ตั้งแตเริ่มชวยชาติมานี้ไดทองคําเปนชิ้นเปนอัน ได ๑๑,๕๐๕ กิโล
ทองคําลวนๆ นะ เขาคลังหลวงเรียบรอยแลว
ไปกรุงเทพคราวนี้ดูก็มีเทศนที่นั่นที่น่หี ลายแหงเหมือนกัน ไปกรุงเทพคราว
ขางหนา คือไปคราวนี้กลับมาเขาพรรษา ตามปรกติที่เราไปก็ไประยะนี้ กอนพรรษา
กลับมาก็เขาพรรษา แลวก็ธันวา มกรา เดือนเมษาหรืออะไรนั้นหนึ่ง จะเขาพรรษาหน
หนึ่ง เมื่อเชานี้ดูเหมือนพูดธรรมะบางกอนจังหัน อยางนั้นละเวลามันจะเปน ปุบปบเอา
เลย ไมตองยกครู ขึ้นไปตอยเลย สูเขาไมไดตกเวทีแลวไปเลย ธาตุขันธมันก็มขี องมัน
อยูน้นั เปนหวัดคราวนี้สองอาทิตยยังไมหายนะ หวัดธรรมดามันก็อาทิตยเดียวหายๆ
อันนี้เปนหวัดคนแก สองอาทิตยแลวยังไมหาย ขากเสลดเหนียวเหมือนตังเม
วันนี้วันอาทิตยเหรอ วันอาทิตยนี้เปนวันหยุดราชการ ถาวันราชการเราไป
จันทร อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร ๕ วันนี้ไปโรงพยาบาลตางๆ เอาของไปมอบใหโรงนั้น
โรงนี้ พรอมกับเงินสองหมื่นบาททุกโรงไป วันนี้วันอาทิตยไมไดไปละ.ระยะนี้เราเพลีย
มาก ตัง้ แตเปนไขหวัดมาเรื่อยๆ มันหากมีอะไรแทรกๆ อยูเรื่อย มันไมมีแตไขหวัด
อยางเดียว มีโรคอะไรแทรกๆ มันจึงหายไดยาก สองอาทิตยกวาแลวยังไมหาย วา
ไขหวัดๆ จะจามจะไอจริงจังก็ไมเห็นมีเทาไร หากมีแตไมมาก สวนที่เปนอยูในรางกาย
ลักษณะมันบมมันสุมอยูในนั้น การพูดอยางนี้เราพูดตามเรื่องธาตุเรื่องขันธเฉยๆ นะ
พูดใหสมใจที่สอนโลกมานาน สอนโลกมานี้ได ๕๖-๕๗ ป
เทศนกอนจังหันก็ดูวาเผ็ดรอนดีอยูไมใชเหรอ เทศนกอนจังหัน ถามันออกมา
ปุบปบจะเผ็ดรอน ถาออกธรรมดาก็ไมเทาไร ถาแบบปุบปบนี่เผ็ดรอน พอพูดอยางนี้ก็
ระลึกถึงพอแมครูจารยมั่น แตเราไมไดวัดรอย เรื่องมันเปนคลายๆ กันก็บอกวาเปน
คลายกัน เปนตามนิสัยวาสนาของใครของเรา แตมันคลายกัน เราไมไดวัดรอย พอแม
ครูจารยก็เหมือนกัน ถาปุบปบแลวเอาเลย ไอเรามันคนนิสัยขี้ดื้อ ขึ้นไปทั้งๆ ที่วันนี้จะ
ประชุม พระแถวๆ นั้นมาหมด กลางคืนมา อยูตาม ๔-๕ กิโล ๓-๔ กิโล บานเล็กบาน
นอย พอถึงวันที่ทานจะประชุมเปนพิเศษ พระหลั่งไหลมาฟงเทศน คือถึงเวลาแลวมา
นั่งพรอมกันแลวฟงเทศนทาน

๑๐
ทานเทศนถึงนิพพานทุกครั้งเทศนกับพระ ฟาดถึงนิพพานปงๆ ถึงก็ถึงเงียบๆ
นะ ถาทานเอะอะแลวนี่ อูย ทะลุนิพพานอีกดวยนะ ทีนี้เราก็เปนพระขีด้ ื้อ พอไดเวลา
กอนจะถึงเวลาเทศน เรานี่ละออกหนา อะไรก็มีแตเรา ขี้ดื้อก็เรา ทานก็เมตตาดวยไม
เห็นทานวาอะไรกับเรา ดุก็เรานี่ละ แตดุเปนธรรมไปหมด ก็เปนเรื่องธรรมรื่นเริงไปเลย
ทานดุเรานะ มันหากมีแงนั้นแงนี้ สอดนั้นสอดนี้ แลวก็ไปโดนทานเขาไป ไมใชสิ่งนั้น ที
นี้ขึ้นแลวนะธรรมะ นี่เรียกวาเปดปากโองไวเลย ฝนกระหึ่มแลวนั่น นั่นละเทศนฟงถึงใจ
ถาทานคานแบบปุบปบเอาละ ถาฟงอยางนี้ฟงถึงใจ ถาใหทานเทศนไปเรื่อยๆ ธรรมดา
นี้ ถึงนิพพานก็ยังรูสึกวาขาดอะไรๆ สุดทายขาดน้ําปลา ถาทานปงปงใสทา น พอทานปง
ออกมา นั่นละฟงละที่นี่ พุงๆ เลย
เรามันไมอยากฟงธรรมดา มันหากมีแงนั้นแงนี้ สอดนั้นนี้ สักเดี๋ยวก็ไปโดนทาน
เขาก็ปงเลยละ เอาละทีนี้ไดการ เรียกวาไดการวางั้นเถอะ ไหลเลยนะที่นี่ เปดใหแลว
เปดอันนั้นแลว เรามันนิสัยขี้ดื้อ กับพอแมครูจารยนี้เวลาโตกันของงายเมื่อไร จนพระ
แตกมาทั้งวัด เวลามันออนมันก็ออน เวลามันแข็งมันก็แข็งนะกับพอแมครูจารยเรานี้
ใครไปแตะทานได แตพระขี้ดื้อมันเขาไดทั้งนั้น ซัดนี้พระมาทั้งวัด ถกเถียงกันเรื่อง
สมาธิปญญา นานๆ จะมีทีหนึ่ง คือเราไมไดตงั้ ใจใหมีนะ มันหากบังเอิญ สอดนั้นแทรก
นี้ไปเดี๋ยวไปโดนเขาผางออกมาเลย ถาอยางนั้นฟงถึงใจ
คือธรรมะทีอ่ อกดวยความสะดุดใจทาน สะดุดใจก็คือสะดุดธรรม พอวาไมใช
อยางนั้นละ เอาละนะ ผึง เราหากมีของเรา พูดไปนั้นพูดไปนี้ พูดไปพูดมาทานโมโห
ทานก็เอาสันพราอีโตใสเสียทีหนึ่ง ตูม นี้ก็ขึ้นเลย เปนอยางนั้น นิสัยเรารูสึกวาขี้ดื้ออยู
นะ กับพอแมครูจารยจะไดฟง เทศนถึงใจก็เรานี่ละไมใชใคร อยูดวยกันมากๆ ครู
อาจารยทั้งหลายทานก็เรียบๆ ทานก็เทศนไปเรียบๆ ถาหากวามีอะไรเขาไปอยางนี้
ความเรียบหายไปมีแตความเด็ดเดี่ยวเฉียบขาด พุงๆ เลย เปนอยางนั้น ธรรมะทานไม
ทราบมาจากไหน
นี่ละธรรมะไมติดเขาติดเราเสียอยางเดียวพุงทะลุเลย ไปไหนไปไดหมด ธรรมะ
เหนือโลกอยูแลว พอเขามาสวมใจใจกับธรรมเปนอันเดียวกันเหนือโลกไปดวยกันเลย
ไมมีคําวาสะทกสะทานกับสิ่งใดชื่อวาสมมุติ อันนี้เปนวิมุตติผานหมด นี่ละมันตางกัน
อยางนี้ ถายังติดเขาติดเราเทศนไมเต็มเม็ดเต็มหนวยนะ ไมติดทัง้ เขาทั้งเราไมติดอะไร
เลยนี้พุงเลย ตามแตเหตุการณที่จะใหเทศนหนักเบามากนอยมันจะออกเต็มเหนี่ยวๆ
เลย เพราะใจทั้งดวงเปนธรรมทั้งแทง จึงวาไมติดเขาติดเรา ติดเขาติดเราก็คือกิเลสอยู
ในนั้น มันเปนกางขวางคอ ออกไมสะดวก ถากิเลสขาดสะบั้นลงหมดโลงไปหมด ออกที่
ไหนไดหมด ตามแตเหตุการณที่ควรจะใหออกหนักเบามากนอยมันจะพุง ของมาเลย

๑๑
เปนอยางนั้นละ จิตที่ไมมีอะไรมาผาน สมมุติไมมี มีแตวิมุตติความบริสุทธิ์ลวนๆ มัน
เหนือหมด ออกทางไหนออกไดหมด พุงๆ
ไมวาธรรมะขั้นใด ไมตอ งไปเรียนกับใคร ธรรมะแทๆ อยูที่หวั ใจ พระพุทธเจาที่
แสดงไวในพระไตรปฎกนั้นเพียงเล็กนอยนะไมมาก อยูในพระทัยพระองคสักเทาไร นั่น
ละที่ออกลวนๆ ฟงถึงใจๆ ออกในตําราเปนตําราไปแลว ผูเขียนก็เปนคนปุถุชน ผู
เทศนเปนพระอรหันตเปนพระพุทธเจาก็จริง แตเวลาปุถุชนเขามาไปจดจารึกผิดพลาด
ไปได เนื้อธรรมนี้เบา จึงทําใหคิดยอนหลังถึงผูที่แตงพระไตรปฎกมา แตกอ นเราก็
ไมไดอาน เราไมอาน อานปบรูทันทีภูมิของผูเขียนคือภูมิเชนไรบอก มันบอกอยูใน
สํานวน ถาเปนพระอรหันตนี้จะลงใสจุดปุบๆๆ ไมเคลื่อนคลาด เปนพระอรหันตทาน
แตง ถาสมมุติวาทานเทศนหรือแตงออกมานี้ ถาคนมีกิเลสมันหากมีขัดมีของไมสะดวก
อยูในนั้นแหละ อานปบรูทันที
พอพูดอยางนี้ก็ระลึกถึงทานเจาคุณสมเด็จมหามุนีวงศ วัดนรนาถ ทานหาอุบาย
มานะ ทานมาดวยอุบายสุภาพออนโยนเมตตา ทานจะมานิมนตจริงๆ ก็ยังไงอยู เพราะ
ทานเจาคุณทานไมกลามานิมนตไปประชุม ประชุมยังไงขาดเราไมได นี่ซสิ ําคัญ แลว
ใครจะไปละ ไปก็ไมกลาที่จะพูดอะไรละทานเจาคุณวัดโพธิ ตกลงก็ขอนิมนตพระเดช
พระคุณสมเด็จนี่ละไป หาอุบายไปเยี่ยมวัดเยี่ยมวาแลวก็ลากมาพรอม พูดดี ก็ทาน
สนิทกันนี่นะ หาอุบายพูดแลวลากมาพรอมทานวานี้ ทานบอกวาลากมาพรอม ก็ไป
จริงๆ เราก็ดี มาพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ มาเยี่ยมอะไร
พอเขาไปสัมผัสตรงที่จะไปประชุม ไปหรือไมไปประชุม เออ ไปฟงเขาประชุม
หนอยนะ ทานวางั้น ทานไมไดบอกวา เราจะเขาองคประชุมองคหนึ่งไมวา นะ ใหไปฟง
เขาประชุม เขาจะประชุมกันเรื่องอะไรทานวางั้น ไปฟงดวยนะ ไปฟงพวกนี้เขาประชุม
กันยังไงบาง มีฝายปริยัตกิ ็เยอะ ฝายปฏิบัติก็มีเราไมกี่องค แตเราเปนสําคัญ ในนั้นขาด
ไมไดฟงวา นี่ละพอคุยไปๆ ถึงเรื่องปริยตั ิ ทานพูดถึงเรื่องปริยัติที่พูดๆ ไป มันมา
สะเทือนใจซิ พอสะเทือนใจมันออกเลยทันทีนะ พอออกทานก็รีบหยุดกึ๊กทันทีเลย ทาง
นี้ก็ออกไมมากนะ ถาหากวามีอะไรตอมันจะไปใหญนะมันออกแลวนี่เตรียมแลว ทานก็
รูทันที ทานเลยพลิกคําใหมไปเสียเราก็หยุดเสีย เปนอยางนั้นละ
ประการหนึ่งทานรูนิสัยเราอยูแลว วาจริงจังมากทุกอยาง คิดดูซิ เขาเขียนภาพ
อวิชชา ภาพอวิชชาในกระดาษ เขาเขียนไวหยดยอยนะ สวยงามนาดู มานี่ ดูซิอวิชชา
ทานวางั้นนะ นี่ละทานมองหนาเรา อยางนั้นนะเรา คือเวลาจะพูดออกมานี้ไมใชเรา มัน
เปนธรรมออกมานี่นะ ทานก็มองหนา มาดูนี่ซิ ดูอวิชชา เขาเขียนเปนรูปเปนภาพ
อวิชชา เปนรากแกวรากฝอยออกมาหยดยอย ดูซิดูอวิชชา เฮย ผมไมดู อวิชชาไมไดอยู
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ในกระดาษ มันอยูในหัวใจคน ทานมองหนายิ้มๆ เลยไมตอ เราก็เลยไมดูจริงๆ นะ
ไมใชธรรมดา ประสากระดาษ
เราฆาอวิชชาชําระอวิชชากิเลสตัณหาเราไมไดฆาในกระดาษ
เราฆาในหัวใจ
ตางหากนี่นะ เปนอะไรๆ มันก็รูมาหมดแลวเรื่องที่วานี้ ออกนั้นมันรูหมดแลวนี่ มันจะ
ไปหาลูบคลําอะไรประสางมเงา เขาใจไหม ตัวจริงมันไดมาสับแหลกหมดแลวนี่ ทาน
ระวังอยูนะสมเด็จ กับเรานี้ไดระวังทั้งนั้นละ ฝายปริยัตินะ ไมวาจะเปนชั้นไหนก็ตาม ถา
เปนเราเขาแทรกอยูในนั้นแลวตองระวัง ไมระวังไมได ถาลงไดผางออกมาแลวไมมีรอ
ใครเลยนะ มีแตฟงกันเงียบไปเลย
ธรรมะอันนี้เปนอยางนั้น ไมติดอะไร ไมติดเรา ไมติดเขาไมติดใคร เรื่องโลก
สมมุติผานหมดแลว แลวจะไปติดกับอะไร คําวาวิมุตติกห็ ลุดพนไปแลว มันผานไป
อยางสบายๆ โลงไปหมดเลย นั่นมันตางกันนะ.ถาติดเขาติดเราอยูไมเต็มเม็ดเต็มหนวย
การเทศนาวาการก็ตามถาติดเขาติดเราไมเต็มเม็ดเต็มหนวย ลักษณะเปนกางขวางคอ
นิดหนอยอยูนั้นแหละ ถามันโลงไปหมดแลวมันไปไดหมด แลวแตเหตุการณที่ควรจะ
ไปหนักเบามากนอยไมตองบอก พุง ๆ เลย.เพราะใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวออก
ไดหมด ในแดนสมมุติไมมีอะไรติดคาง ผานหมดเลย
นี่ละการปฏิบัติธรรม ใหมันเปนในใจซิพูดไดทงั้ นั้น นี่แตกอ นก็พดู ไมไดเดี๋ยวนี้
ทําไมพูดได มันเปนอยางนั้น มันเปนอยูในหัวใจนี่นะ เวลามันถึงขั้นโลงโลงหมดจริงๆ
โลกธาตุเหมือนไมมี จะวา
สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ
โมฆราช สทา สโต
อตฺตานุทิฏฐึ อูหจฺจ
เอวํ มจฺจุตฺตโร สิยา
เอวํ โลกํ อเวกฺขนฺตํ
มจฺจุราชา น ปสฺสติ
ดูกอน โมฆราช เธอจงเปนผูมีสติทกุ เมื่อ ฟงซิสติทุกเมื่อ พิจารณาโลกใหเปน
ของสูญเปลาวางเปลา ถอดอัตตานุทฏิ ฐิซึ่งเปนเหมือนกางขวางคอออกเสีย จะพนจาก
พญามัจจุราชโดยชอบ
พญามัจจุราชจะตามไมทันผูทพี่ จิ ารณาโลกเปนของวางเปลา
อยางนี้ นั่น ทีนี้พอจิตมันผางเขาไปตรงนั้นแลวมันก็เปนพระโมฆราชทั้งหมด ทานยกมา
เพียงเอกเทศ มานพ ๑๖ คน โมฆราชคนหนึ่ง ผูนี้จะตรัสรูเร็ว พระองคก็จี้เขาไปตรง
นั้นก็บรรลุธรรมปงเลย ทีนี้ใครผางเขาไปตรงนั้นมันก็เปนพระโมฆราชเหมือนหมด มี
แตโมฆราชองคเดียวเหรอ มีไดทั้งนั้นละ
ผูที่สิ้นกิเลสผางนี้เปน พระโมฆราช ทั้งหมด โลงวางเปลาหมด ไมมอี ะไรมา
ขวาง ขึ้นชื่อวาสมมุติขาดสะบั้นไปหมด เหลือแตวิมุตติคือความบริสุทธิ์หลุดพน วางไป
หมดๆ เลย ไปดวยความวางอยูดวยความวาง ยืน เดิน นั่ง นอน ดวยความวางความ

๑๓
สวางไสวคือจิตของพระอรหันต เขาใจไหมละ เรามันไมวางตรงนี้ไมวางตรงนั้น แลวไม
วางตรงนี้ เดี๋ยวไปเหยียบขวากเหยียบหนามเขาไปอีก ถาไมมีอะไรจะเหยียบ แหลก
หมดเลย นั่นจิตที่ผานแลวเปนอยางนั้น นี่ที่พูดอยางนี้มีแตครั้งพุทธกาล ครั้งนี้ไมมี
เหรอ ถาไมมีขอปฏิบัตคิ รั้งใดก็ไมมมี รรคผลนิพพาน ถามีขอปฏิบัติติดตามสวากขาต
ธรรมที่พระองคตรัสไวชอบแลวนี้ตามไปเถอะ กาวหนึ่งใกลเขาไป กาวหนึ่ง กาวสอง
กาวสาม เขาถึงนิพพานปงเหมือนกัน เพราะเปนสวากขาตธรรมจะไสสัตวโลกใหถึง
นิพพานเหมือนกัน
สวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลวไมผิด ถาเดินตามนี้แลวพุง เดี๋ยวนี้ก็เอาได
มรรคผลนิพพานอยูทุกหัวใจถาปฏิบัติ เหมือนกันกับกิเลสอยูทุกหัวใจ อกาลิโก เปน
กิเลสไดวันยังค่ํา เปนธรรมไดวันยังค่ําถาปฏิบัติ ไมเลือกกาลสถานที่เวล่ําเวลา แตนี่มัน
ไมปฏิบัติก็เลยไมไดเรื่องไดราว ดีไมดีผูปฏิบัติไดผลยังไงมาเลาใหฟงมันหาวาโอวาอวด
ไปเสียกิเลส มันไมยอมใหขามหัวมันนะกิเลส แตธรรมนี้เหยียบมันแหลกไปเลย กิเลส
ตัวไหนเกงมาวางั้นเลย ถามันหมดแลวไมมีตัวไหนโผลขึ้นมาไดละ ขาดสะบั้นไปหมด
เลย จึงเรียกวาจิตหลุดพน แลวจะไปกลัวกับอะไรไปกลากับอะไร หมด ความกลัวไมมี
ความกลาไมมีสําหรับจิตพระอรหันต ไมมีคําวากลัววากลา เหนือหมด นั่น
ใหมันเห็นประจักษในใจ ใครจะมาฟองรองหรือจะมาเรื่องหาราวอะไรธรรมดา
ปรกติ มันเปนอยูในปากของผูวาตางหาก แนะไปอยางนั้นนะ คิดออกมาก็คิดใจอมขี้
ปากอมขี้ออกมา อันนี้ทานใจอมธรรมปากอมธรรมทานจะไปฟงอะไรอยางนั้น เขาใจ
ไหมละ ปากอมธรรมใจอมธรรม กับปากอมขี้ใจอมขี้มันตางกันนี่นะ ถาปากอมขี้ออกไป
สกปรกหมดขวางโลก ถาปากอมธรรมนี้โลงไปหมดเลย นั่น จําใหดีนะ ใหไดเห็นใจอม
ธรรมซิ นี้มีแตใจอมขี้ ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลงเต็มอยูทุกหัวใจ เขาใจไหมละ ขี้ ไมใชขี้ใน
ถานนะ ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลงตางหาก เอาละวันนี้พอ ตอนเชากอนจังหันก็เทศนเสียกัณฑ
หนึ่งใหญ ฉันเสร็จแลวเอาอีก จะใหเทศนอะไรอีกละ
(หลวงตาเจาคะ ที่หลวงปูมั่นพูดกับพระวาหลวงตา พระองคนี้สําคัญนะ แลว
ชวงที่ทานอาพาธ ทานก็ถามวา ถาทานไมอยูแลวพระจะไปอยูกับใคร พระทานก็บอกวา
ก็จะตามทานมหา ก็คือหลวงตา) ก็ทานพูดอยางนั้น ทานพูดใหพระฟง สวนใดที่
เกี่ยวกับเราทานจะไมพดู กับเราละ ทานจะพูดใหพระฟง เชนอยางในพรรษานั้นทาน
ปวย เริ่มหนักละ ทานก็เริ่มหนักในขันธ เราก็เริ่มหนักในจิต จิตหมุนตลอดเวลาไมมีวัน
มีคืน บางคืนนอนไมหลับเลย เพราะจิตเปนธรรมจักร หมุนเองไปเอง จะพนกิเลสฆา
กิเลสไปเอง จะพนไปเองทีเดียว ตอนนั้นเรากําลังอยูในขั้นนั้น

๑๔
แลวอยูๆ พระนวดเสน เวลาเปดแลวเราก็เปดใหฟงเสีย นวดเสน ๒ องค ๓
องคนั่งนวดเสน อยูๆ ทานก็ลักษณะเอะใจพูดขึ้นมา เออ นี่เวลาผมตายแลวพวกทาน
จะอาศัยใคร เกาะใครละ พระก็นิ่ง สักเดี๋ยวทานก็ขึ้นมาแบบเอะใจเหมือนกัน เออ ให
พึ่งทานมหานะ ทานมหานี่สําคัญอยูทั้งภายนอกภายใน วาเทานั้นแหละ ทีนี้พระก็มา
กระจายใหเราฟง เราฟงแลวเราก็เก็บเงียบ ทานก็ไมไดพูดเฉย ถาเรื่องกับเราปากตอ
ปากไมเคยมีที่ทานจะพูด แตพูดลับหลัง เราก็ฟงลับหลังนั่นแหละ มันก็ทนั กันละซิ เอา
ละที่นี่นะ
(เขาเดินจงกรม พอหยุดมองแผนดิน แผนดินจะดูดเขามาหากัน เขาเลยสงสัย
วาจะแกไขยังไงครับ) คือแผนดินดูดเขามาหากัน ดูดเขามา กําหนดแลวแผนดินมันจะ
เขามาหาใจ พอกําหนดแลวแผนดินที่มันดูดเขามาหากัน ดูดเขามาๆ เราเพงดู สักเดี๋ยว
แผนดินนั้นจะดูดเขามาถึงใจเรา พอถึงใจเราแลวก็หมดปญหา แตใจแสดงอาการใด
ขึ้นมา มันก็จะแสดงขึ้นมาหลังจากนั้น เขาใจหรือยัง เวลาภาวนาอยาไปคาดไปหมายนะ
สิ่งที่เปนมาแลวใหผาน อยาเอาไปเปนอารมณ ถาเปนอารมณไมเปนทานะ มันเปน
ภาวนาสัญญา ใหมันเปนขึ้นปจจุบัน พอมันเปนคราวนี้ก็ใหมันเปนไปเสีย เวลาภาวนา
อยาไปหมายอันเกาที่เคยเปนแลวจะไมเกิดประโยชน
เราทําของเราตั้งตนเหมือนเกานั่นละ ไมใหไปคิดเรื่องผลที่มนั เกิดขึ้นแลวอยาง
นั้นๆ เปนสัญญาอดีตปดออก ใหอยูในปจจุบันแลวมันจะเปนอีก เปนอีก แลวเปน
ปจจุบันนั้นอีก แลวจะเปนตางกวานั้นละเอียดกวานั้นไปอีกเรื่อยๆ ถาเราไมคาดนะ ถา
คาดไมเปน เขาใจหรือเปลาละ เรื่องปจจุบันสําคัญมากนะ มันจะเปนอะไรขึ้นมาๆ ก็
ตาม ถาวันนี้เปนแลว เวลาเราภาวนาอยาไปยึดเอาของเกาที่เปนแลวเขามาภาวนามันจะ
ไมเกิดประโยชน.. พอมันเปนแลวผานไป เราตั้งปจจุบันนี้ตั้งเหมือนเกานั่นละมันจะ
เปนอยางเกา มากกวานั้น ละเอียดกวานั้นไปอีก ถาเราไมหมายอดีตสัญญาอดีต ถา
หมายไมได
อันนี้พอแมครูจารยมั่นเคยเทศนเราลืมเมื่อไร ทีแรกทานพูดอยูถ้ําสาริกา เราก็
ไมเคยคาดเคยคิดวาจิตเราจะเปนอยางนั้น มาอยูหนองผือ รูสึกวาทานตื่นเตนเมตตา
มากอยูนะ เราก็ไมเคยคาดเคยคิดวามันจะเปนอยางนั้น ทานเลาใหฟงอยูที่ถ้ําสาริกา
จิตนี้มันสวางจาครอบโลกธาตุ สวางหมดเลยทานวา นั่นละตอนทานเจอผีใหญ แตเรา
ไมมีผีใหญ มีแตผีนอยมันกวนใจ ทีนี้ทานเปนอยางนั้นเราก็ฟงไป เราก็ไมถอื มาเปน
อารมณไมถอื มาเปนคติที่จะยึดอันนีเ้ ปนหลักนะ เราตองเอาการภาวนาของเราเปนหลัก
ตามนิสัยของเรา นี่เราภาวนาไปๆ อยูหนองผือนะ โถ บทเวลามันจะเปนมันก็เปนอยาง

๑๕
เดียวกัน เปนแลวหมุนลงๆ แตจิตมันก็ติดตามเรื่อย สติแนบๆ มันก็วางผึงเลยทีเดียว
โลกธาตุนี้วางหมดเลย
โอโฮ ทําไมเปนอยางนี้จิตเรา เปนอยูหนองผือ คือมันวางหมดเลยจริงๆ วาง
แลวเปนวางอัศจรรยเสียดวย ไมใชวางธรรมดา ตั้งแตเราภาวนามายังไมเคยปรากฏ
อยางนั้นเลย เปนอยางอืน่ อยางใดเปน แตไมไดเปนแบบอัศจรรยอยางนี้ พอวันหลังมา
ก็ไปเลาถวายทาน โอ ทานคึกคักนะ เออ เปนเหมือนกันกับผมเปนอยูถา้ํ สาริกาวางั้นนะ
เปนอยางนี้ละที่ถ้ําสาริกาทานเคยเลาใหเราฟงแลว แตเมื่อมันไมเปนกับเจาของมันก็ไม
สะเทือนใจใชไหม ทีนี้เรื่องนั้นมันมาเปนกับเจาของเสียเอง พอมันจาขึ้นมามันครอบ
หมดเลย สวางจาครอบ เปนแตเพียงวาไมเห็นผีใหญเหมือนทานเทานั้นเอง เลาใหทาน
ฟง ทานก็ เออ มันเหมือนกันละกับที่ผมเปนคราวนั้น มีผีใหญเขามาทานวางั้น เราไมมี
เราก็บอกไมมี
วันหลังจะเอาใหเปนอยางนั้นอีก ขึน้ ไปกราบเรียนทานทานดุเอาเสียแหลกเลย
เห็นไหม มันจะเปนบาภาวนานะ มันเปนแลวมันก็ผานไปแลวยุงกับมันทําไม ปจจุบัน
ตางหากที่จะใหเกิดธรรมเหลานี้ ไมใชเกิดดวยสัญญาอารมณ นี่มันจะเปนบานะ ดุเรา
ไมใหเราไปยึด สิ่งที่เปนไปแลวอยาไปยึดไมเปนประโยชนอะไร เปนแลวใหมันผานไป
เราเอาปจจุบัน จะเกิดยังไงจะเกิดขึ้นในปจจุบันทานวา เราก็เลยไมลืม ทีแรกทานก็รูสึก
วาสงเสริม พอมันไมเปนวันหลังไปเลาใหทานฟงทานเขกเอาเสียแหลกเลย
(หลวงตาคะ ถาเดินไปแลวก็ดูนาฬิกาไปดวยอยางนี้คะ อยางเวลาเราตั้งใจจะ
เดินจงกรมสัก ๑ ชั่วโมง พอเดินไป ๕ นาทีก็ดู ออ ๕ นาทีแลว อยางนี้คะ ไมรูเปนยังไง
มันคงจะติดสอนหนังสือนะคะ ถูกไหมคะ) อันนี้เรียกวาบามันติดสมองแลว บาขึ้น
สมองแลว (ไมควรจะตั้งเวลาใชไหมคะ) ตั้งหัวมันอะไร ดูเวล่ําเวลาที่ไหน กิเลสครอบ
หัวคนมากี่กัปกี่กัลปเขามีเวลาอะไร แตเวลาเราจะภาวนาเพื่อแกกิเลสแลวดูแตนาฬิกา
มันเขากันไมไดนะ
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

