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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

นิสัยของผูปฏิบัติธรรม 
กอนจังหัน 

ใหพากันตั้งใจภาวนานะพระ เอาใหเรงนะ อยาออนใจ อยาออนแรง ทางดาน
ภาวนาเปนสําคัญมาก พุทธศาสนาพระพุทธเจาตรัสรูดวยการภาวนา พระสงฆสาวกที่
เปนสรณะของพวกเรานี้ เปนขึ้นมาดวยการภาวนา ไมไดเปนขึ้นมาดวยการเตร็ดเตร
เรรอนสรางนั้นสรางน้ี ยุงน้ันยุงนี้ กวนหากวนสิบกับชาวบาน เขาอกจะแตก ไมเปน
อยางน้ันนะ ทุกวันนี้มันเปนศาสนาปลอมเขามา ไปที่ไหนมีแตเร่ืองการกอการสรางยุง
ไปหมด เอาวัตถุนั่นละออกหนา วัตถุก็เร่ืองของกิเลสความกังวลวุนวายรบกวนกันนั่น
แหละ 

พุทธศาสนาแทๆ ของผูปฏิบัติธรรมทานไมกวนใครนะ บิณฑบาตไดมาเทาไร
เทานั้นพอๆ ทานมุงตอมรรคผลนิพพานเปนหลักใหญสุดหัวใจทาน เพราะฉะนั้นความ
อดอยากขาดแคลนจึงไมมาเปนอุปสรรคแกทานผูปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานได ให
ตั้งใจปฏิบัตนิะ ที่วาเหลาน้ีก็จะไมมแีลวเดี๋ยวนี้ จะไมมีนะ พอวามรรคผลนิพพาน
หัวเราะกันทั่วโลก กิเลสมันหัวเราะ ถาวาเขาสวมเขาถานเขาโรงระบาํรําโป โอย ร่ืนเริง
บันเทิง พวกนี้พวกสวมพวกถานพวกระบํารําโป พวกร่ืนเริงบันเทิง พอพูดถงึเร่ืองศีล
เร่ืองธรรม เขาวัดเขาวาภาวนาหาความสงบใจ หัวเราะกันลั่น 

ใหเขาไปสวรรคนิพพานกันหมดเสีย จะไมมีใครแยงปลาในบึงในบอกับพวกเรา 
ไปอยางน้ันนะ มันหนาเขา กิเลสหนาเขาเปนอยางนี้ ทานทั้งหลายจําใหดีนะหลวงตาบัว
ตายแลวเรื่องเหลานี้จะยังไมตาย จะเปนสาระสําคัญตอไป จะเปนอยางน้ีแนนอน เวลานี้
ออกมาวัดมาวามาไดอยางออกหนาออกตาสงาผาเผยนะ ตอไปนี้จะหดเขาไปๆ ผูมาวัด
มาวาตองไดดอมๆ มองๆ มาเหมือนจะไปเที่ยวฉกเที่ยวลักเขานั่นแหละ คือพวกสวม
พวกถานพวกสกปรกมันหัวเราะเยาะเยย นี่เขาจะไปวัดกันละนะ ไปๆ ใหเขาไป จะไมมี
ใครแยงปลาในบึงในบอกับพวกเรา จะเปน เร่ืองของกิเลสตองเปนอยางน้ันทั้งน้ัน เร่ือง
ของอรรถของธรรมที่จะเล็ดลอดออกไปไดนอยมากนะ 

ทานทั้งหลายจําเอานะ หลวงตาบัวตายแลวคําพูดคํานี้จะผิดไปไหน ยิ่งเรียว
แหลมลงไป กิเลสหนาแนนขึ้นมาโลกยิ่งรอน แลวก็เปนบากันวาโลกที่นั่นเจริญที่นี่เจริญ 
มองดูที่ไหนไมเห็นเจริญ เอาหัวใจนี้ดูหมดเลย ไมมีที่ไหนวาบานใดเมืองใดเจริญ มันมี
ตั้งแตเจริญดวยฟนดวยไฟไปจากการขวนขวายไมพอ วิ่งเตนไมพอ สรางน้ันสรางนี้ 
ถนนหนทางตึกรามบานชอง โรงงานใหญๆ สรางขึ้นมาเพื่ออวดกัน ไมมอีะไรอวดก็เอา
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ส่ิงเหลานี้ละ เอาอิฐปูนหนิทรายเหล็กหลาน่ีมาอวดกัน อันนี้ที่ไหนมันก็มี เรานั่งอยูนี้มัน
ก็มี เอาธรรมมาอวดกันบางซิ พระพุทธเจาเอาธรรมมาอวดโลก โลกไหนแขงไดมีไหม 
พระพุทธเจาเอาธรรมมาอวดโลก ไมปรากฏวาโลกไหนแขงธรรมพระพุทธเจาได เลิศ
เลอตลอด สุดทายผลสุดยอดก็คอืนิพพาน นิพพานํ ปรมํ สุขํ ไมมีอะไรที่จะสงบรมเย็น
ยิ่งกวาพระนิพพาน 

ตรงกันขามก็ไมมอีะไรทีส่งบรมเย็น ยิ่งกวาพวกสวมพวกถานแยงกันกินแยงกัน
อยู ชิงดีชิงเดน มันชิงตัง้แตสวมแตถานกันนะ มันไมไดชงิเอาดิบเอาดีอะไร มันวาเฉยๆ 
ใหไพเราะเพราะปากเทานั้นก็เอา เพราะหูเทานั้นก็เอา มันไมไดเร่ืองนะ มันรอนเปน
ฟนเปนไฟจากกิเลสเผาหัวใจสัตวโลก ไปที่ไหนดูแลวมันดูไมได อยางเราไปตอนเชา
ออกไปอยางน้ีเหมือนกัน ตองเตรียมยาเอาไวๆ จะเดินออกไปนี้จะไปดูนั้นดูนี้ พอไป
แลวก็มารุมละ ทีนี้ไดวิชาติดตัวไปแลวที่นี่ เฉย ใครรุมเขามาก็เฉยๆ รุมมาเทาไรก็เฉย
แบบเฉย ถึงวัดไมมีเร่ือง 

ถาวาเขา อะไร โอย นั่นเกิดเรื่องแลวนะ อะไร คนนั้นก็รุมนี้ก็รุมไมไดฉันจังหัน
ละวันนี้ ถามาถึงวัดนี้กต็องบายโมง ใครจะไปฉันจังหันบายโมง เพราะฉะนั้นถึงสะพาย
ยาแจกไปดวย ไปเฉย ยาแกนี้ยาวางเฉย ใครจะมาหารุมนี้เฉยเรื่อยๆ เขาจะวาบา บาก็
ตามก็เราไมใชบา เขาใจไหม ใครจะไปรูยิ่งกวาเรารูเราวะ ตองมีวิชาหลายขนาน ไมงั้น
ไมไดนะ แกไมตก แกบาไมตก เอาวิชาหลายขนานไป รุมละไปไหนรุมๆ เราหลบนี้ปบ
ทางนั้นรุมเขามา หลบน้ีปบทางนูนรุมเขามา หลบนั้นปบ เหมือนกระตายหลบหมานั่น
แหละ มันหากเปน เราก็เห็นใจที่เขามีความเคารพเลื่อมใส แตเราจะไปคอยทักทายคน
นั้นคนนี้ น้ําหนักอันนี้จะบอบช้ํา เพราะฉะนั้นจึงปลอย เวลาปลอยปลอยไป เวลาสอน
สอน จะใหเปนแบบเดียวกัน.อยางเวลาเดียวกันไมได 

พระเณรใหละเอียดลออนะ เร่ืองหลักวินัยสําคัญมาก พระวินัยนี้เคลื่อนคลาด
ไมได สําหรับวัดนี้เคลื่อนไมได ถาเคลื่อนดวยเจตนาไลออกจากวัดทันที เคลื่อนดวย
ความผิดความพลาดธรรมดา ทานก็บอกแลวเครื่องเยียวยา เครื่องเตือนโทษ เชนแสดง
อาบัติ เตือนโทษ นั่น เรียกวาลดหยอนผอนผันใหเตือนโทษใหรูโทษ อันนี้เปนโทษ ถา
ตั้งใจทําผิดแลวไมได สําหรับวัดนี้แตไหนแตไรมา ถาเปนเจตนาไลออกทันทีไมใหอยู 
มันหมดทางที่จะแกแลว อลชฺชิตา หาความละอายบาปไมได หมดทา เชนอยางทาน
บอกวาตองอาบัติ ตองดวย อลชฺชติา นี้ขาดสะบั้นไปเลยแกไมได ถาตองดวยความ
รูเทาไมถึงการณนั้นเปนอีกอยางหนึง่ 

ทานจึงมีไวหลายแบบหลายฉบับที่แกความผิดของตัวเอง ถาลงผิดดวยเจตนา
ไมมีหิริโอตตัปปะแลวขบัออกไมใหอยู เปนเนื้อรายทําลายของดทีี่มอียูจํานวนมากให
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เสียไปนั่นละ เห็นพี่นองทั้งหลายมาวัดมาวาขอใหพิจารณานะ อยามาเพนๆ พานๆ 
แบบนิสัยสันดานที่เคยมา มานี้เพนๆ พานๆ ดูนั้นดูนี้เพลินดวยนิสัยที่เคยเพลิน มันไม
มีจิตใจใฝธรรมนะ มาอยางน้ันละ มาดูเพลินกันไปอยางน้ันละ เขาวาไปดูวัดนั้นดีนะวัด
นี้ดีนะ เจาของดีหรือไมดีไมดู ไปดวูัดนั้นวัดนี้ แตมาวัดปาบานตาดมักจะโดนบอย ถา
มานี้ละมักจะเจอ ถามาเจอกับหลวงตาโดนละ คือองคอื่นทานเฉยทั้งน้ัน แตกับหลวงตา
นี้ไมได 

บางทีไปยืนจังกาอยูหนารถใหญ ๓ คัน ๔ คันนี้ เขาจะเขามารุมวัดนี้ นี่จะไป
ไหนมาไหนกัน ดูตะวัน ๔-๕ โมงแลว มีธุระอะไร จะไปเที่ยววัด สถานที่นี่ไมใชสถานที่
เที่ยว ไปเดี๋ยวนี้ นั่นเห็นไหมละ มันวิเศษวิโสอะไรขี้หมูขีห้มา ธรรมนี้เลิศเลอจอม
โลกธาตุสูไดไหม นั่น อันนี้ที่เรารักษาอยู อันนั้นประสาขี้หมูขี้หมารักษาอะไร มันเปนอยู
กับทุกคน สวนที่ดีเลิศเลอที่เรารักษานี้อยามาแตะอยามาทําลาย ความหมายวาอยางน้ัน 
ผูรักษาทานรักษาอยูนี่มาทําลายทําไม เพนพานๆ ไมไดหนาไดหลัง 

ดูซิเราเขียนไวนั้นก็หลายแบบหลายฉบับ “ที่นี่เปนวัด เปนสถานที่ภาวนาเพื่อ
ความสงบใจ ไมมีกิจจําเปนไมควรมาเที่ยวเพนพาน” นี่พักหนึ่ง ขึ้นพักที่สอง “กูจะ
ฟองทานเปา มันมาเที่ยวเพนพาน” ชุดที่สามกลวัจะถือมีดอีโตใหญๆ เงือดเงื้อไวตรง
ประตูวัด เขาใจไหม มันตองเอาเปนขั้นๆ ซิ ไมงั้นไมได เพราะเรื่องภัยมหาภัยมันมี
หลายดาน ที่จะตอบรับมหาภัยก็ตองมีหลายเครื่องมอืซิ ใหระวังนะพวกนี้ มาวัดนี้จะไม
คอยเหมือนวัดทั้งหลายนะ นี่เรารักษาจริงๆ เราไมรักษาเลนๆ รักษาศาสนา 

พระพุทธเจาเลิศเลอจริง ธรรมเลิศเลอจริง เรารักษาดวยความเขมงวดกวดขัน
ทุกส่ิงทกุอยางจริงจังทุกอยาง อยามาเหลาะแหละโลเลอันแบบสวมแบบถานของกิเลส
ใหเห็นนะ ใครมาใหสังเกต ตามีหรือหูมีฟงสังเกต นี่เรียกวามาไดคติเครื่องสอนใจ มา
เพนๆ พานๆ เลอๆ ลาๆ ดูไมไดนะ สวนมากมักมาอยางน้ันเขามาในวัดนี้ สําหรับพระ
ในวัดนี้ทานไมวาอะไร ไมวาองคไหนเหมือนกันหมด กม็ีแตหลวงตาบัว เพราะหลวงตา
บัวเอาจริงเอาจัง สอนเปนธรรมจริงๆ ไมไดสอนใหผูรับฟงเกิดความพินาศเสียอะไรนี่
นะ เปนอรรถเปนธรรมทั้งนั้น เด็ดก็เด็ดเปนธรรมเปนดีทั้งนั้นไมไดเสียหาย การที่จะ
ออกจากปากแตละคําๆ พิจารณาเรียบรอยๆ ออกๆ จะผิดไปไหน เราถึงไดเตือนเสมอ
เพนพานๆ ดูไมไดนะ เอาละใหพร 

ที่พูดตะกี้นี ้ พระทานไปอยูในปา นี่ละตํารา แบบฉบับของทาน พระทานไป
ภาวนาในปาตั้ง ๓๐-๔๐ องคในปาใหญ พวกญาติโยมเขาไป เขามีน้ําปานะน้ําอะไรเขา
ไปถวาย ไปไมเห็นพระสักองค เดินซอกแซกไปมา เห็นพระองคเดียวอยูในที่ชุมนุมที่
รวม นอกนั้นไมมี อาว พระไปไหนหมดไมมพีระ พระทานอยูในปาทานเดินจงกรมอยู
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ในปา นั่นเห็นไหมละฟงซิ แลวจะพบทานไดยังไง นี่พวกน้ําปานะ น้ําสมน้ําหวานเอามา
มาก เพราะไดทราบวาวัดนี้มีพระมาก โอ มากก็ไมเปนไร ถาอยากพบทานก็ไปเคาะ
ระฆัง หรือเคาะเครื่องสัญญาณ แลวทานก็จะมา 

พอไปเคาะระฆังหรือเครื่องสัญญาณก็แลวแตเถอะ เคาะโปกๆ เดี๋ยวองคนั้นก็
มาองคนี้มา มาจากทุกทศิทุกทาง มากิริยาเครงขรึม ดูลักษณะเหมือนจะกดัจะฉีก เห็น
ไหมละ ทีนีม้าเขาก็ดูพระ องคไหนมานั่งปบเงียบๆ นั่งๆ เงียบไมพูดไมจา มีแตหัว
หนาที่คอยพูดคอยจากับเขาบางเล็กๆ นอยๆ แลวก็จัดน้ําปานะถวาย พอเสร็จแลวก็
ถาม พระเหลานี้ทานทะเลาะกันเหรอ พวกญาติโยมเขาถาม พระที่มาหลายๆ องค เห็น
องคไหนมีแตหนาเครงขรึมไมมีหนายิ้มบางเลย ทานทะเลาะกันเหรอ ทานไมไดทะเลาะ 
นิสัยของผูปฏิบัติธรรมทานปฏิบัติอยางน้ี แบบไมใหลืมตัว แบบไมลืมตัวคือมสีติ
ระมัดระวังตลอด นี่ละตัวอยาง ในคัมภีรมี 

พระตั้ง ๓๐ เวลามานั่งแลวเครงขรึม เขาจัดน้ําปานะอะไรถวายทานก็ฉัน ฉัน
แลวหายเงียบไปเลยๆ นั่นผูมุงปฏิบัติธรรมแททานเปนอยางนั้น ไมใชเกงๆ กางๆ 
โอเอๆ ก็ไดตํารามาเทียบๆ ผูจะปฏิบัติก็ตองดูตามตํารา ปฏิบัติอยางน้ันมันก็เปนอยาง
นั้นขึ้นมา เอาละ เทานั้นละ 

อาหารการขบฉันเวลาทานแยกออกไปๆ แจกจายใหสม่ําเสมอทั่วศาลานะ ความ
เสมอภาคนั่นละเปนธรรม มีมากมีนอยไมสําคัญยิ่งกวาความเปนธรรม มีนอยใหเสมอมี
มากใหเสมอ อยาเห็นแกเราไมได ผิดธรรม ถาผิดธรรมนี้โลกแตก ผิดมากๆ โลกแตก 

พอแมครูจารยทานเลาใหฟง ทานเลาทุกอยางขบขันหมดนะ องคทานเองเลา
เลาเฉย เร่ืองขบขันขนาดไหนทานก็เลาตามเรื่อง แตทานไมแสดงความขบขัน พูดเฉย 
พูดเรื่อยเฉย ไอเราเปนนิสัยลิงมันอกจะแตก มนัจะหัวเราะออกมาก็ไมไดเดี๋ยวแมวจะ
ฟาดเอา เลยอกจะแตก ทานพูดถงึเร่ืองตั้งแตเปนเณร ทานเลาเร่ืองของทานเอง ตั้งแต
เปนเณร ใครมาบวชใหมไมได ปฏสิงฺขา โยนิโส ปณฺฑปาตํ ก็ตองใหหัวหนาเสกเปา 
แลวก็ยื่นใหองคนี้ยื่นใหองคนั้น ตั้งแตสมัยทานเปนเณรเปนอยางน้ันทานวา แตทานพูด
เฉยซิ ไอเรามันจะตาย พอเปาฟูๆ ยื่นทางนี้ เปาฟูยื่นใหองคนั้นๆ เปาเสก ผูนี้เสกเปน 
เปา ปฏิสงฺขา โย เสก ปฏิสงฺขา โย เปน พวกนั้นเสกไมเปนจึงตองเสกเปายื่นใหกัน 

ทานเลาทานเฉยนะ แตเรามันจะตายซิ เพราะนิสัยพอแมครูจารย โอย จับไมได
นะ เราอดหัวเราะจะตาย นิสัยพอแมครูจารยเรียบมาก ลักษณะพูดตลกหัวเราะไมมี ครู
อาจารยองคอื่น คืออันนี้มีตามนิสัยเลยนะ อยางหลวงปูมั่นทานไมมีเรียบๆ องคอื่น
ทานก็เปนธรรมเหมือนกัน แตทานก็มีตามนิสัย มีตลกขบขันบางเล็กๆ นอยๆ ตาม
นิสัยวางั้น มี แตหลวงปูมั่นไมมี สําหรับเรานิสัยลิง อยูในทามกลางราชสีห ลิงมันก็ออก
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ลวดลายของมันไดเหมือนกัน ไปอยูในทามกลางราชสีห ลิงมันก็เลนละครลิงอยูขางๆ 
ราชสีหได บางทีพอแมครูจารยทานก็หัวเราะเหมือนกัน นิสัยลิง แตมันหากปวนเปยน
ออกจนไดนั่นแหละ ทานเปนราชสีนี่ เราเปนลิงจะไปแสดงเปนแบบราชสีหไดเหรอ มนั
ก็ไปแบบลิง บางทีทานก็หัวเราะเหมือนกัน 

เทาไรพระ (๓๖ ครับผม) พระ ๓๖ นะวันนี้ หนองผือก็ขนาดนี้ อยางมากทาน
ไมใหเลย ๓๖ นอกจากนั้นก็พักอยูตามหมูบานเล็กๆ นอยๆ ๙ หลังคาเรือน ๑๐ 
หลังคาเรือน บานนั้นๆ ๔ กิโล ๕ กิโล ๙ กิโล ๑๐ กิโล ถึงวันอุโบสถเต็มวัดเลย พอฉัน
เสร็จแลวประมาณ ๑๑ โมงหรือเที่ยงพระจะมาพรอมหนากันเต็มหมดเลย แตอยู
ประจําในวัดนั้นมีแค ๓๕-๓๖ เพราะไมมีทีอ่ยู ไมมีทีท่ําทางเดินจงกรม ดงกวางก็จรงิ
อยู แตพระมากตอมากมันก็รับไมไหวเหมือนกัน 

หลังจังหัน 

 พระเณรตลอดถงึครูบาอาจารยทั้งหลาย ทานก็มาตามนิสัยวาสนาเดิมของทาน 
จริตนิสัยไมเหมือนกัน ผูจะดัดนิสัยวาสนานี้ตามที่บอกไวในตํารา ตัดขาดเฉพาะ
พระพุทธเจาองคเดียว นอกนั้นนิสัยยังไงๆ เคยเปนมาก็เปนนิสัยเดิม แตพระพุทธเจา
ตัดขาดนิสัยวาสนามาดั้งเดิมขาดหมด ก็มพีระพุทธเจาเทานั้นตามที่ทานแสดงไวใน
ตํารา นอกนั้นเปนตามนิสัยเดิม ยกตัวอยางนิสัยในทางเรียบรอยก็เชนอยางพระสันต
กาย พระสันตกายนี้ทานไปที่ไหนๆ พระเณรดูทานเหมือนทานเปนพระอรหันต เขา
ตองหมายเอาวาความเรียบรอยนั่นแลคืออรหันต คงจะหมายอยางน้ัน ไมไดหมายถงึ
กิเลสขาดจากใจแลวเรียกอรหันต 

เพราะทานสันตกายนี้ ทานมีกิริยามารยาททุกอยางเหมือนมีสตติลอดเวลา 
เรียกวาเหมือนผาพับไว พระทั้งวัดเคารพเลื่อมใสทาน และเหมาทานวาเปนพระ
อรหันต บางรายไปถามทานก็มี ถามทานเองก็มี ทานกบ็อกวายัง จนกระทั่งไปถึง
พระพุทธเจา ไมลงใจกบัพระสันตกายนี้ ใครก็เหมาวาทานเปนพระอรหันต ทาน
เรียบรอยเหลือเกิน ทุกอยางเหลือบสายมองขวานี้เหมือนวามีสติรอบตลอดเวลา จึง
เรียกวาเหมือนผาพับไว สนฺตกาโย ผูมีกายสงบเรียบรอย สนฺตวาโจ ผูมีวาจาสงบ
เรียบรอย สนฺตมโน ผูมจีิตอันผองใสบริสุทธิ์ สุสมาหิโต ทานฝกฝนดีแลว แปลตาม
ภาษา วนฺตโลกามิโส ภิกฺขุ อุปสนฺโตติ วุจฺจติ คายโลกามิสภายในจิตใจออกหมดโดย
ส้ินเชิง นั้นคือนักปราชญ นี่ในบาลีโดยยกพระสันตกายนี้ขึ้น  

จนถึงขนาดไดประชุมกัน พระสงฆทั้งหลายพูดภาษาโลกๆ เราตามความเขาใจก็
วาใครก็เหมาวาทานเปนพระอรหันต ซุบๆ ซิบๆ เพราะทานเรียบรอยมาก กายวาจา
เรียบตลอดเลย บางองคไปถามทานเองวาทานเปนพระอรหันตเหรอ ทานก็บอกวายัง 
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ไปทูลถามพระพุทธเจาพระองคก็รับสั่งอยางน้ัน เลยเอาสันตกายนี้เปนตนเหตุยกภาษิต
นี้ขึ้นเทศนาวาการ ไดสําเร็จพระอรหันตมากมาย พระสันตกายก็ไดสําเร็จอรหันตในการ
ฟงเทศนคราวนั้น ปญหาของทานเอง ไดเปนพระอรหันตขึ้นมา 

คือพระสงฆทั้งหลายสงสัย ดวยความเรียบรอยของมารยาททาน เปนอยางน้ัน
นะ คือนิสัยเดิมละไมได เวลาพระพุทธเจาทานทรงแสดงวาพระสันตกายนี้ โห ทานเคย
เปนราชสีหมานี้ ๕๐๐ ชาติ ไมมีสัตวตัวใดเขามาแทรกในภพชาติตางๆ ไดเลย ทานเคย
เปนราชสีหมาตั้ง ๕๐๐ ชาติ ไมสับปนกัน เพราะฉะนั้นนิสัยนี้จึงเปนเนื้ออันเดียวกนั 
คลายกันกับราชสีห พวกเสือ พวกแมว ทานยกราชสีหเปนที่หนึ่ง กิริยามารยาท
เรียบรอยมีสติสตัง สวยงามมาก นาเกรงขาม ราชสีหทุกวันนี้เขาจะเรียกสิงโตมัง แตใน
บาลีเรียกวาราชสีห 

ทานแสดงไวในตําราราชสีหเวลาจะหลับนอนนี้ตองวางอวัยวะ ราชสีหเปน
ตัวอยางของสัตวจริงๆ จึงไดนํามากลาวไวในตํารา วาเวลาราชสีหจะนอนนี้วางอวัยวะ
ทุกสัดทกุสวนของตัวเองไวดวยความมีสติ กําหนดกฎเกณฑเอาไว ขาไวอยางไรๆ หาง
ไวอยางไรกําหนดไวเรียบรอย ตื่นขึ้นมาถามีอวัยวะสวนใดเคลื่อนไปจากกําหนดไวเดิม
แลวจะไมยอมลุกหากิน นอนใหม ในตําราบอก ตื่นขึ้นมาถามีอวัยวะปรกติดงัที่วางไว
ตามเดิมนั่นละออกหากิน ถาเคลื่อนคลาดไมยอมออกหากิน นี่เปนราชสีหที่เปน
ตัวอยาง ดังที่เขียนวาสีหไสยา คือนอนแบบราชสีหแปลแลว ไสยา นอน สีหไสยา นอน
แบบราชสีห ทานบอกไวในตํารา 

พระสันตกายใครก็วาทานเปนอรหันต พอดพีระพุทธเจาเลยยกเรื่องพระสันต
กายขึ้นประชุมเทศนในเย็นวันนั้น พระเลยสําเร็จอรหัตอรหันตตั้งมากมาย พระสันต
กายองคนั้นก็ไดสําเร็จกับพระทั้งหลาย แตกอนทานไมสําเร็จ สําเร็จในกัณฑนั้นละกัณฑ
เทศนปรารภเรื่องของทาน ที่พูดเรื่องทานฟงเทศนสําเร็จอรหัตอรหันตนี้มาสมัยทุกวันนี้ 
พวกกองมตูรกองคูถกองสวมกองถานมันไมยอมเชื่อ มันวาเหลือเชื่อไปหมด มันจะเชื่อ
ตั้งแตพวกสวมพวกถานวาเปนของดิบของด ี ของเลิศของเลอ มันจึงเสกสรรปนยอกัน
ขึ้น ก็สวมถานเสกขึ้นไปไหนมันก็เปนสวมเปนถาน จะใหมันเลิศเลอไปที่ไหน มันก็ไม
คิดอยางน้ี มนัก็วาเลิศเลออยางเดียวเทานั้น  

ทองคําธรรมชาติถึงจะเหยียบลงไปไหนก็เปนทองคํา อยูใตดินก็เปนทองคํา 
ธรรมชาติที่เลิศเลออยูไหนก็เลิศเลอ จิตใจถาลงมนัไดต่ําแลวสิ่งใดเปนของสูงมันเขากัน
ไมได ถาอะไรเปนของต่าํเขากันไดกับระดับจิตของคนต่ําทราม เขากันไดๆ  จิตของผูที่
สูงดวยอรรถดวยธรรมแลวเขากันไมได มันตางกัน เราดูจิตของเราตอนเราฝกหัด
เบ้ืองตน ไมตองเอาใครมาเทียบนะ ใหมันไดระดับแตตนจนกระทั่งถงึที่สุดของธรรมนะ 
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เราจะลําดับจิตใจของเรากิริยาอาการ ความตะเกียกตะกาย ความพากความเพียรแทบ
ลมแทบตายไปโดยลําดับๆ ตั้งแตสวนหยาบๆ ถึงละเอียด ละเอียดสุดไปเลย ดูรองรอย
ของตัวเองมามันก็ทราบ 

เวลาเราไมเขาอกเขาใจอะไรมันก็ลมลุกคลุกคลานไป ฝน ฝนเพื่ออรรถเพื่อ
ธรรมฝนไปเรื่อย มันฝนตามนิสัยของกิเลสที่มันหนาไมยอมฟงเสียงใครนั่นแหละพาให
ฝนนะ ครั้นฝกไปๆ มันก็คอยยอม ยอมธรรม ยอมจํานนธรรม ตอไปธรรมวาอยางไร
เปนไปตาม หิริโอตตัปปะติดใจๆ ไมฝน เวลาไดอบรมเขาไปจิตใจคอยผองใส อะไรถูก
นิดรูวามันเปอนสกปรก เชนผาขาวถูกอะไรดําๆ ดางๆ ติดปบรูทันที ไมเหมือนหลังหมี 
หลังหมีมันดําปอ ใสอะไรลงไปก็ดํา จิตใจที่คอยผองใสออกมาก็เหมือนผาขาว ดําๆ 
ดางๆ ไปเสียกอน ตอไปซักเปนผาขาวแลวก็ขาวจั๊วะ อะไรถูกนิดรูทันทีๆ  เลยจิตที่ฝก
แลว 

จนกระทั่งถงึจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่ พอเขาไปติดปบตกผล็อยๆ ไมติด จิตที่บริสุทธิ์
จริงๆ แลวเหมือนน้ําตกลงใบบัว น้ําหยดลงบนใบบัวแลวกลิ้งตกไปๆ คือน้ําก็ไมมี
เจตนาจะซึมซาบใบบัว ใบบัวก็ไมมีเจตนาจะรับซึมซาบของน้ํา ตางอันตางเปนอยางน้ัน
ของตัวเอง น้ําตกลงบนใบบัวก็กล้ิงตกไปๆ ทานจึงแสดงไวในธรรมวา กิเลสเกิดหรือตก
ไปในจิตพระอรหันตยอมกล้ิงตกไปเองอยางน้ันเหมือนกัน แลวก็มีปญหาอนัหนึ่งแทรก
ขึ้นมาวา ก็เมื่อพระอรหันตส้ินกิเลสแลว แลวกิเลสอะไรจะไปตกในจิตพระอรหันต พอ
ใหกล้ิงตกไป  

สังขาร สังขารเอามาใชชั่วระยะๆ ปบ มันแสดงแปลบๆ ตกไปๆ เทานั้นเอง 
ไมใชจะเปนกิเลสในใจจริงๆ กิริยาเหลานี้เปนสมมุติ สังขารกับสมมุติเขากันได เวลา
แสดงนี้มันกแ็สดงออกมาปบตกไปๆ ก็อยางน้ันเองจะมอีะไร บางรายกเ็ปนปญหาพระ
อรหันตวาส้ินกิเลสแลวกิเลสจะตกในจิตพระอรหันตแลวตกไปไดอยางไร ก็คือสังขาร
สมมุติที่นํามาใช ขันธเปนสมมุติอยูนี ้ จิตทานเปนจิตที่บริสุทธิ์ แตขันธเปนสมมุติ คิด
ปรุงออกมาก็ตองเอาสมมุติมาใช นั่นแหละสมมุติที่แย็บๆ ออกมาตกไปๆ นั้นแหละ
ที่วากิเลสตกในจิตพระอรหันตยอมกลิ้งตกไป มันตกไปพรอมๆ กัน อยางนั้นเอง 

ดังที่ทานแสดงไววา ปภสฺสรมิทํ ภิกขฺเว จิตฺตํ ดกูอนภิกษทุั้งหลาย จิตเดิมเปน
จิตที่ผองใส แตอาศัยกิเลสจรมา อาคนฺตุเกหิ อุปกิเลเสหิ ทานแสดง จิตจึงเศราหมอง 
พวกมหาเปรียญเรียนธรรมะขั้นนี้เถียงกันตาดําตาแดง วาจิตผองใสแลวมันเศราหมอง
ไดอยางไร ที่วา.ปภสฺสรมิทํ ภิกฺขเว คือจิตเดิมมันผองใสแตเพราะอาศัยกิเลสมา
คลุกเคลามันก็เศราหมองไป ก็เมือ่มันผองใสแลวมันเศราหมองไดอยางไร มันตกไปได
อยางไร มันเศราหมองเฉยๆ เวลาปฏิบัติถึงรู 
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คําวาเศราหมองกับความบริสุทธิ์มันตางกัน พอขั้นบริสุทธิ์แลวหมดปญหา อันนี้
เพียงผองใส ปภสฺสรมิทํ ภิกฺขเว คือจิตผองใสเฉยๆ มันเศราหมองไดจิตผองใส ถาจิต
บริสุทธิ์ไมมทีางเศราหมอง เวลาเรียนนี้ก็เถียงกนัตาดําตาแดง เราก็นักเถียงเหมือนกัน 
พอเราออกไปปฏิบัติแลว ออ แนะ คือจิตผองใสกับจิตที่บริสุทธิ์มันตางกัน มันผองใส
มันเศราหมองได พอบริสุทธิ์แลวหมดทางที่จะตําหนิติเตียนวาเศราหมองผองใสอะไร 
เลยสมมุติไปแลว ตางกันอยางน้ันนะ 

ปริยัติที่ทานแสดงไวไมมผีิดมีพลาดนะ มันผิดอยูกับผูไปศึกษาเลาเรียน ผิดอยู
ตรงนี้ เจตนาก็อยูที่ตรงนี้ ถาผูนี้มีเจตนาที่ถูกตองดีงามมุงตอปริยัติที่ไดเรียนมาแลวเอา
ปริยัติมากางเปนแผนผัง เปนแบบแปลนได ปลูกบานปลูกเรือนสําเร็จรูปจากแปลนได 
การเรียนก็สรางมรรคผลนิพพานขึ้นจากแปลนได ถาตั้งใจปฏบิัติตามนั้นจริงๆ แตเรียน
มาเปนนกขุนทองใชไมได แนะมันตางกันนะ 

ก็ดีอยางหนึง่ที่ทางปริยัตเิราก็ไดเรียนมา ทางภาคปฏิบัติเราก็เรียนมา มันจึง
เทียบกันไดอยางรวดเร็วนะ ปบวิ่งใสกันปบๆๆๆ ถามีแตปฏิบัตอิยางเดียวมันก็
ตรงไปตรงมาเลย ขอเปรียบเทียบปลกียอยไมม ี ถามีปริยัตมิีขอปลีกยอยเปรียบเทียบ
เปนเครื่องประดับกันไปๆ เปนสายทางจูงไปดวย นั่นตางกันนะ ปริยัติปฏิบัติดี ถามแีต
ทางปฏิบัติมนัตรงไปตรงมา  

ไดพูดใหฟงเสมอวาพระอะไรที่วัดนรนาถ สมบัติ บุญเรือง เหรอ เราก็เอามาพูด
เสมอ คือมนัสะดุดใจอยู พระสมบัติ บุญเรือง ทานไปเรียนนิพนธนิเพนที่ไหนมา ทาน
มาออกทางทีวี บอกวาทานอาจารยมหาบัวการเทศนาวาการถูกตองแมนยําหาที่ตองติ
ไมได พรอมกับขอเปรียบเทียบเขากันไดสนิทๆ แตทานเปนนิสัยตลก แนะ ตรงไหนที่
เปนอยางไรทานก็เลาใหฟง เพราะเราก็เคยตลก ตลกตั้งแตทานยังไมเกิด ตลกมา
พอแลว อันนี้ก็ตลกอกี  

ขอเปรียบเทียบสําคัญมาก ปริยัติเปนเครื่องประดับ เปนสายระโยงระยาง เกี่ยว
กันปริยัตินะ มันเหมือนสายโซ ระโยงระยางเกี่ยวเนื่องกันไป ถาสายปฏิบัติตัดขาดๆๆ 
ไปเรื่อย มีปริยัติเขามาก็เปนสายเกี่ยวโยง เหมือนเขารอยพวงดอกไมดูนาชม  

(โรงพยาบาลแวงนอยอยูในพื้นที่ทุรกันดาร มากราบขอความอนุเคราะหหลวง
ตาสรางอาคารผูปวยใน ๖๐ เตียง สองชั้น งบประมาณ ๑๑,๕๔๙,๐๐๐ บาท) เงินนี้เงิน
เพื่อโลกจริงๆ ดังที่เราพูดชี้นิ้วไมมสีอง เงินที่ไดมาทั้งหมดเพื่อโลกทั้งน้ัน เราแบ ถึง
อยางน้ันก็ไมทัน จะวาหาเราก็ไมหา มันหากมาๆ ใหไมทันนะ ใครก็ทราบจุดใหญก็คือ
วัดปาบานตาดที่สละใหทาน วัดทั้งหลายเราไมไดประมาท เราเคยอยูวัดราษฎรวัดหลวง
ทั่วประเทศไทยอยูหมด กรุงเทพฯ วัดไหนวัดใหญขนาดไหนเราเคยไปอยูหมดแลว 
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ครั้นเวลามาเจอก็มาเจอวัดปาบานตาดเปนวัดนักเสียสละ มันก็ลงจุดนี้ ทาํไมเขาจะไมรู
ก็เราเปนคนทําอยูทุกว่ีทกุวันเรายังรูได เขาทําไมจะไมรู นี่ละเหตุผลกลไกเปนอยางน้ี มี
เทาไรออกหมด  

แวงนอยนี่เทาไร (๑๑ ลานครับ) แบบแปลนมีในนี้แลวเหรอ (เขาใชแบบ
แปลนของกระทรวงสาธารณสุข) ก็มีแตเอาสงมากระทรวงสาธารณสุข เอาเงินมาให
ไมให สงมาเทาไรก็ได สงเปนคันรถก็ไดประสาแปลนใชไหม แตเงินไมสงมาใหมัน
สําเร็จประโยชนอะไร เอาจริงนะเรากระทรวงไหนกระทรวงมาหาเราเหตุผลเทานั้นฟด
กัน อยางอืน่ไมมี เราไมเคยกลาเคยกลัวกับสิ่งใด หมอบถาเปนเรื่องธรรม อะไรเปน
ธรรมหมอบทันทีเลย ถาไมใชธรรมซัดตกฟากแมน้ําโขง เปนอยางน้ันจริงๆ ไมใชพูด
เลนนะ ถาธรรมนี้หมอบทันทีเลยเรา ถาไมใชธรรมไมหมอบ ดีไมดฟีาดตกแมน้ําโขง 
คือธรรมนี้เหนือโลกจะไมเคารพไดยังไง คนเคารพธรรมเปนคนเหนือโลกเปนลําดบัลํา
ดา คนไมเคารพธรรมคนอยูในนรกอเวจี  

ลองถามเอกดูใหไปพิจารณาดู ประมาณอาทิตยหนึ่งใหไดความมาหาเรา 
เพื่อใหเปนความแนนอน หากเปนที่แนใจแลวควรจะสรางใหเราก็จะสราง (ที่อําเภอ
เพ็ญชางเอกพบกับหมอแลว นัดแบบแปลนมาดูเปนเดือนแลว) อยางนั้นใหพวกแวง
นอยกอน ทางนูนควรใหก็เอาไมควรใหไมเอา เราตัดขาดสะบั้นไปเลยนะเพราะผิดเวลํ่า
เวลามานานแลว อําเภอเพ็ญเราก็ไดวาหมาวิชัยอยูแลว เรายังอุตสาหพยายามบึกบึนให
มันอยูนะ พวกที่เขามาขอตึกทําไมไมไปหาหมาวิชัย เขาก็แฮๆ ไปก็ไมไดสักสตางคใช
ไหม มาหาเรามันไดนี่ มันก็มาหาเรา ทีนี้ทางนั้นชา ทางนี้ใหทางนี้กอน ทางนั้นควรให 
ไมควรใหไมให ยากอะไรเรา มันเลยเขตเลยแดนมาแลว  
 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 
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