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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

รูแทสอนไมผิดไมพลาด
กอนจังหัน
เราไดเตือนเสมอการภาวนาของพระหรือของผูใดก็ตาม สติเปนสําคัญ การ
ภาวนาสติเปนสําคัญมาก ถาสติไมเผลอกิเลสไมเกิด บอกชัดๆ เลย เผลอสติพับกิเลส
ออกแลว กัดเจาของแลว สติเปนสําคัญ นี่ไดฝก มาแลว จิตเจริญแลวเสื่อมๆ ปกับหา
เดือน เวลามันขึ้นแลวเราไมรูจักวิธีรักษาในเบื้องตน แตเวลามันมาดัดสันดานเราแลว
นั่นละที่นี่เสาะหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑ ก็มาไดที่สติกับคําบริกรรมใหติดกับหัวใจ
สติจับ เอา ที่นี่มันจะเจริญจะเสื่อมไปไหนใหมันไป อันนี้เราจะไมใหเสื่อมจะไมใหพราก
จับติดเลย ความเสื่อมความเจริญเราทุกขกับมันจนอกจะแตกแลว ไมอยากใหเสื่อม
เทาไรมันก็เสื่อมตอหนาตอตา ปหาเดือน
เอา ทีนี้ใหจับกันตรงนี้ แตนิสัยนี้พูดจริงๆ มันจริงมาก ถาลงวาอะไรขาดสะบั้น
ไปเลย อันนี้ก็วาสติกับจิต คําบริกรรมเอาพุทโธๆ ติดกับจิต สติติดตื่นนอนไมใหเผลอ
เลยตลอดค่ํา เอา ตั้ง มันจะเปนยังไงมันจะเสื่อมจริงๆ หรือ ปลอยแลวทอดอาลัยตาย
อยาก เอาๆ เสื่อมไป เจริญก็เจริญไปเพราะเราเคยพอแลว ไมอยากใหเสื่อมเทาไรมัน
ยิ่งเสื่อมตอหนาตอตายิ่งสรางกองทุกขใหเรา ทีนี้เราจะจับพุทโธกับสติติดแนบอยูใน
หัวใจ เอาๆ เสื่อมไปบอกตรงๆ เลย เหมือนวาทาทายกัน เอา อะไรจะเสื่อมใหเห็นกัน
คราวนี้ละ ฟดกันเลย
แตสติติดจริงๆ นะไมใหเผลอเลย ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งค่ําเผลอไปไหนไมได
เลย บิณฑบาตไมทราบเขาเอาอะไรใสให คือมันไมสนใจขนาดนั้นมันจะเผลอ ไดสาม
วันจิตคอยสงบ ทีแรกมัน โถ มันดันนี่เหมือนอกจะระเบิดนะทางสังขาร อวิชฺชาปจฺจยา
สงฺขารา อวิชชามันดันออกมาใหเปนสังขารสมุทัยกิเลสดันออก สติจับติดๆ สติกับพุท
โธปดไมใหออก จึงไดบอกชัดๆ วากิเลสจะเทาภูเขาก็เถอะบอกเลย สติเปนสําคัญครอบ
ไดหมด เหมือนกับวาฝงมหาสมุทร สติเปนฝง น้ํามหาสมุทรลนไปไมได เอาอยูได พอ
ถึงขั้นมันเจริญแลวมันจะเสื่อม คือมันอยูไปไดสองคืนสามคืน พอไปถึงนั้นแลวยังไงก็
ไมอยูขาดสะบั้นลงไปเลย เปนอยางนี้ปกับหาเดือน ทีนี้จะปลอยเลยที่นี่ เอาๆ เสื่อมไป
บอก จะเสื่อมไปไหนเสื่อมไป แตสติกับพุทโธติดกับจิตจะไมยอมใหเสื่อม เปนยังไงถึง
ไหนถึงกันใหรูกันคราวนี้
จับติดจริงๆ ทอดอาลัยตายอยากเรื่องความเสื่อมความเจริญ ได ๓-๔ วัน
ติดกันเลย จิตคอยสงบตัว ทีแรกมันดันออกๆ อํานาจของสมุทัย อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขา
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รา ดันออกๆ ทีนี้เมื่อสติจับติดๆ บังคับๆ แลวสุดทายสังขารไมเกิดกิเลสไมเกิด แลว
ตั้งฐานได เอา ปลอย อยากเสื่อมเอาเสื่อมไป ไมเสื่อม เพราะอันนี้จับติด ฐานที่ตั้งแหง
ความไมเสื่อมคือสติกับคําบริกรรม แลวเจริญๆ ทีนี้ก็ฟดใหญเลย นี่เรียกวาไดหลัก ทีนี้
ไดหลักแลว ที่นํามาสอนพี่นองทัง้ หลายไดผานมาแลวทั้งนั้น จากนั้นก็บุกใหญเลย พอ
ไดที่แลวทีนี้ไมถอยละ
เอาเสียจน...นั่งภาวนาจนกนแตก ไมแตกไดไงนั่งตลอดรุงๆ ไมใหพลิกให
เปลี่ยนไปไหนเลย นั่งแบบไหนแบบนั้น เอา ปวดหนักออกเลยปวดเบาออกเลย บอก
ชัดๆ เลยเปดทางใหหมด ตั้งแตยังเปนเด็กเราขี้ใสตักแมเอาแมเปนสวมเปนถานมา
พอแลว นี่ขี้ใสจีวรเจาของ พอออกจากที่แลวมันซักไมไดเอาไปฆาทิ้งเสีย หนักศาสนา
เอาเจาของซัดกันเลย แตมันไมเคยปวดหนัก แตเบานั้นเหงื่อมันออกหมดแลวมันจะไป
ปวดอะไร ไหลออกจีวรเปยกหมดเลยคนจะตาย สวนหนักไมเคย ถามันปวดมันก็เอา
จริงๆ นะ มันจะออก เอาๆ ออกเลย ตั้งแตเปนเด็กมันเอาตักแมเปนสวม ทีนี้เอาตัก
เจาของเปนสวม ไมออก เอามันขนาดนั้น ไมเด็ดไมไดนะกิเลสเกงมาก ไดผานมาแลว
จึงไดนํามาสอนพี่นองทั้งหลาย มีแตเรื่องเราผานมาแลวทั้งนั้นไดนํามาสอนเพื่อเปน
คติๆ ใหพากันตั้งใจ
การภาวนาพระของเราอยายุงกับงานอะไรนะ งานนั้นงานนี้เปนงานทําลายจิตต
ภาวนา งานจิตตภาวนาคือสติกับจิตจับติดๆ ใครจะอยูในคําบริกรรมตั้งฐานเบื้องตนก็
เอา อยาปลอยจากคําบริกรรม ผูมีความสงบสติจับอยูกับจุดแหงความสงบ จากนั้นก็
สติปญญาทีน่ ี่จะคอยหมุนไปๆ เรื่อยๆ ละ อยาทําเหลาะๆ แหละๆ นะทําอะไร ไป
ภาวนาไมไดเรื่องไดราว โฮ ศาสนาของพระพุทธเจาเปนศาสนาที่เลิศเลอ ไมมีในโลกนี้
อันใดหรือศาสนาใดที่จะมาเทียบมาเคียงได เพราะศาสนานี้เปนศาสนาของทานผูสิ้น
กิเลส สอนทุกสิ่งทุกอยางเปนสวากขาตธรรมตรัสไวชอบหมด ขอใหทําชอบเถอะยังไงก็
ผานไดๆ
พระพุทธเจาสอนโลกสอนตั้งแตพื้นถึงนิพพาน ไมมอี ัดมีอั้นพระพุทธเจาสอน
โลก เราอยาอัดอยาอั้นในความเพียรของเราเพื่อจะกาวเดินตามเสด็จพระพุทธเจา เอา
ใหดี แลวก็ยามตอนเย็นนี้ละพิลึก เราออกมาทีไรนี้แหม ถาเปนเราไมเปนไรละ ไล
ขนาบแตกฮือๆ เลยเรา พอ ๔ โมงกวาๆ ไปแลวยังไหลเขามาๆ เขามาเซอๆ ซาๆ ดู
นั้นดูนี้พอกวนพระ ระเกะระกะ เกงๆ กางๆ ทานจะวาอะไรทานไมวาละพระ ทางนั้นก็
สนุกเตร็ดเตรเปนบา อาปากดวยนะ เที่ยวมาดูวัด วัดเปนยังไงจึงตองมาดู มาให
คะแนนวัดตัดคะแนนวัดเหรอ เจาของเปนยังไงมันเลวจะตาย เหมือนสวมเหมือนถาน
พระทานดูรูเมื่อไร ทานดูหมดตับหมดปอดนั่น เซอๆ ซาๆ เขามา
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เอาแลวนะหนักเขาๆ เดี๋ยวนี้ เขียนไวแลวนั่น “ที่นี่เปนสถานที่ภาวนาเพื่อความ
สงบใจ ไมมีกิจธุระไมควรมาเที่ยวเพนพาน” นั่นออกแลว ทีน่ ี่เริ่มขึ้นแลววา “กูจะฟอง
ทานเปา มันมาเที่ยวเพนพาน” หนักเขาแลวนะนั่น ตอไปจะเอาคอนทําเปนการตูน
เงือดเงื้อไวนี้ ระวังใหดีนะหัวพวกนี้นะ เราจะทําเปนการตูนเงือดเงื้อไวน้ี ใหทานเปาละ
ฟาด พวกอืน่ มันไมกลัวตองทานเปามันกลัว จะเอาทุกแบบ ไมงั้นไมไดกเิ ลสมันเกงนัก
นั่นเห็นไหมทานเปาอยูนั้น
เราไปเห็นอําเภอภูเขียวเรื่องราวมันนะ เราเอาของไปสงโรงพยาบาล เขาเขียน
ติดไวทายรถ “กูจะฟองทานเปา” เราก็ไดตนฉบับนั้นมา พอมานี้เราก็ตอทายวา “มัน
มาเที่ยวเพนพาน” เอาตรงนั้น “กูจะฟองทานเปา” ตนฉบับของเขา ปลายฉบับก็วา
“มันมาเที่ยวเพนพาน” ระวังใหดีนะพวกนี้ ถาเราออกมาตอนเย็นไมเปนไร ไลแตก
ฮือๆ เลย มันอะไรมันเหมือนกองมูตรกองคูถเขามาสูธรรมมันดูกันไมไดนะ การสอนนี้
เพื่อใหมีสติสตังเปนผูเปนคนบาง ศาสนามันเหยียบแหลกไปหมดนานแลวนะ ใหกิเลส
เขาไปเหยียบศาสนา ศาสนาเลยเปนของครึของลาสมัย ทันสมัยล้ํายุคล้ําสมัยก็คือกิเลส
เหยียบหัวสัตวโลก เพราะฉะนั้นมันถึงรอนเปนฟนเปนไฟซิ
ทานผูมีธรรมทานไมรอน อยูที่ไหนไมรอน อดอยากขาดแคลนทานไมรอนใน
หัวใจทาน เห็นไหมทานไปภาวนาอยูในปาในเขา ทานสมบูรณพูลผลที่ไหน บิณฑบาต
ไดขาวเปลาๆ มาเทานั้นฉันนิดหนึ่งพอ แตจติ นี้พุงๆ อยูกับธรรม นั่นทานเอาอยางนั้น
ทานมาสอนพวกเรา พระพุทธเจาสาวกทั้งหลายมีแตองคสมบุกสมบันแทบเปนแทบ
ตาย ผูที่ขิปปาภิญญามีนอยมาก ไอพวกทันธาภิญญา ทั้งปฏิบัติลําบากทั้งรูไดชามีมาก
ผูที่ปฏิบัติสะดวกรูไดเร็วมีนอยมาก
ใหเอาธรรมพระพุทธเจาไปสอนนะ โลกชาวพุทธเรานี้หางเหินจากธรรมมามาก
แลวตั้งแตผูใหญลงมา ใหญเทาไรยิ่งลืมเนื้อลืมตัว มีเมียไมถงึ ๓๐ คนแลวหรือผูใหญ
ในเมืองไทยของเรานี่นะ มีเมียมันได ๓๐ คนหรือ นี่เปนที่ดถู กู เหยียดหยามเจาของเอง
ประชาชนเขาไมนับถือผูใ หญประเภทนี้ ตัดลง สิ่งเหลานี้เปนเครื่องเหยียบย่ําทําลาย
ศักดิ์ศรีดีงาม และความสงบรมเย็นแกชาติบานเมืองของเรา สําหรับเปนผูใหญตองตัด
ใหแหลกขาดสะบั้นไปเลย อยาเปนบากาม ใหญเทาไรยิ่งเปนบากามใชไมไดนะ
เมืองไทยเรานี้มันเปนบากาม ตั้งแตผูใหญลงมาหาผูนอย เอาไปฟง นี่ธรรม
พระพุทธเจานะนี่ไมใชธรรมของหลวงตาบัว ธรรมพระพุทธเจา พระพุทธเจาเลิศเลอ
พระพุทธเจามีพระนางพิมพาองคเดียว
มีหมามีเปดมีไกไปเปนเมียทานมีอีกไหม
แอมๆ ขางเปนเรือพวงมีไหม ไมมี อันนี้มันเกินประมาณนะผูใหญในเมืองไทยของเรา
เหอกับทางบากาม ไปที่ไหนเมียเปนพวงๆ นาทุเรศสงสารนะ ดูเจาของบางซิปกครอง
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บานเมือง ไมดูเจาของบางจะปกครองบานเมืองไดยังไง ประชาชนเขาหัวเราะเขายิ้ม
ดวยความดูถูกเหยียดหยามเขาไมอยากดู ใหดูนะผูใหญในเมืองไทยของเรา อยาเปนบา
กามๆ นะ มันพิลึกกึกกือเหลือเกิน ไปที่ไหนมีแตอันเดียวนี้ ลืมเนื้อลืมตัวตลอดเวลา
ใหเขาเคารพนับถืออะไร
หมามันก็มีเมียมีกี่ตัวก็ไดไมเห็นเขาไปเคารพมัน เราเปนผูใหญผูโตจะเอาหมา
แทนคนคนแทนหมามาเปนเมียไดเหรอ มันใชไมไดนะ พากันจําใหดี นี่ละธรรมสอน
โลกสอนอยางนี้เอง เราไมมีสูงมีต่ําธรรมเหนือหมด เอาธรรมมาสอนพวกเราที่จม
ดิ่งๆๆ อยูดว ยความสกปรก มาสอนใหเอาไปพิจารณาทุกคน เอาละหิวขาว จะใหพร
หลังจังหัน
วันนี้วันที่ ๑๓ เมื่อวานนี้ตรงกับเราบวชพอดี เราบวชวันที่ ๑๒ พฤษภา ๒๔๗๗
ถึงเมื่อวานนี้ ๗๓ ปเต็ม (บวชแลวโยมมารดาไมตองปลุกใชไหมเจาคะ) ใชๆ พูดยาก
อยูนะเรา เจาของเองก็ไดชมเจาของ ที่จะไดตองติเจาของไมเห็น มีแต โอโห อยางนั้น
มันก็ทําได ทําอะไรมีแตรั้งๆ ไปอยูกบั พอแมครูจารยทานรั้งนะ ที่จะไดไสไมเห็นมี มัน
เปนอะไรนิสัยอันนี้นะ เวลาจะออกไปบวชแมมานั่งปบ นี่แมจะบอก อยางอื่นอยางใด
แมไมมีทตี่ องติลูกคนนี้ วาอยางนั้นเลย แตที่แมอกจะแตกไวลวงหนานี้ก็คือนอน
เหมือนตายนะลูก ถาไมปลุกแลวแลวเทานั้น
คือคําวาปลุกหมายถึงวาเราสั่งแมไวตอนเชาเราจะไปธุระแตเชา มันมีพี่ชายคน
หนึ่งเปนคูแขงกัน พี่ชายคนนั้นบอกแมเหมือนกัน ถาหากวันไหนจะไปธุระอะไรบอกแม
ใหปลุก ยังไมถึงเวลานั้นเขาไปของเขาแลว บางทีแมก็ไดปลุกบาง บางทีเขาไปของเขา
แลว อันนี้นอนเปนตายยังแตกุสลาเทานั้น นี่ละที่แมวิตกมากนะลูก บอกตรงๆ เลย
อยางอื่นแมไมมีที่ตอ งติ เรื่องนอนนี้เปนตายเลยนะลูก ทีนี้เวลาไปบวชแลวพระไป
บิณฑบาตบานไหนเมืองไหนกลับมาแลวตองไปปลุกทานบัวมาฉันจังหัน อูย อยาใหแม
ไดยินเลย แมจะเอาหัวมุดดินเลยนะลูก เราเฉย
แมไมรูความภายในของเรา ที่ใหแมปลุกทุกครั้งคือมันทอดธุระไมใชอะไรนะ
วันพรุงนี้จะออกไปแตเชาเลยใหแมปลุกให พอแมรับทราบแลวทอดธุระตายเลย แมจึง
ไดปลุก แตพี่ชายไมเปนอยางนั้น บอกก็จริงแตถึงเวลาเขาตื่นเขาไปของเขา แตเราไมมี
ไมมีเลย คือมันทอดธุระ เวลาบวชแมวาอยางนี้แหละ เอานะที่นี่ ไมมีแมมาตามปลุกเรา
นะ เราตองเปนตัวของเราโดยตรง ตั้งแตนั้นมานอนดีดผึงๆ พวกเพื่อนนอนอยูดวยกัน
ตื่น เพราะความตื่นนอนของเราเหมือนเนื้อตื่นนายพราน ตั้งแตวันบวชดีดผึงๆ เลย นี่
ละความตั้งใจมันหากเปนของมันเอง
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๑๘ พรรษาฝกใหม ๑๖ ก็ฟดกันกับกิเลสขาดสะบั้นลงไป พรรษา ๑๖ ทีนี้การ
ฝกฝนการดีดการดิ้นเพื่ออรรถเพื่อธรรม การการดีดการดิ้นก็เห็นวายุติลงแลว ทุกสิ่ง
ทุกอยางพอแลวเราก็ควรจะตื่นนอนในเวลาพอดิบพอดี ตืน่ ขึ้นมารูทิศรูทางเรียบรอย
ดวยความมีสติแลวคอยลุกอันนี้สวยงาม อันนั้นวิธีการรบก็ตองเปนอยางนั้น ยกให อัน
นี้หยุดรบแลว ใหตื่นนอนดวยความพอดิบพอดีมีสติสตังรูท ิศใตทิศเหนือแลวคอยลุก
ไป อยาแบบปงปง เวลาอยูในสงครามฟดกับกิเลสนี้เปนแบบนั้นละ ผึงเลยเชียว ๑๘
พรรษาฝกใหม ๑๖.พรรษาลงเวที ถึงขนาดนั้นมันก็ยังดีดของมัน ไมไดงายๆ นะ พอ
ตื่นนอนดีดแลวๆ มันเร็ว มันเคยชิน
มันเอาจริงเอาจังทุกอยาง ไมไดเหลาะแหละๆ พิจารณายอนหลังที่จะมีตําหนิติ
เตียนเจาของตรงไหนๆ ไมมี มีแตวารั้งๆ จึงวา โอโห อยางนั้นมันก็ทําไดๆ คือถาทํา
อยางทุกวันนี้ตาย นั่นมันทําไดคือความมุงมั่นมันมี อันนีค้ วามมุงมั่นก็ไมมีจะทําไปหา
อะไร มันก็นอนแบบตาย ทุกอยางเปนเหมือนตายทุกวันนี้ ไมมีราค่ําราคาอะไรเลย ทํา
อะไรๆ ความมุงมั่นอะไรตออะไรไมเห็นมี จะตําหนิตนเองวาเหลวไหลก็ไมได ไมเห็นมี
ที่ตําหนินะ ก็ธรรมดาอยู เวลานั้นเปนอยางหนึ่ง เวลานี้เปนอยางหนึ่ง
เราจึงไดบอกวางานการใดก็ตามไมมีงานใดที่จะหนักมากยิ่งกวางานแกกิเลส วา
อยางนั้นเลย ลงจุดนี้จุดเดียว งานการอะไรหนักขนาดไหนถึงเวลาจะหยุดทิ้งปวะไปเลย
ไมอยางนั้นฆากิเลสไมได ถาวันไหนแพกิเลส คือกิเลสมันเปนขั้นเปนตอน ถาไปแพขั้น
ใดตอนใดนอนไมหลับ ลุกขึ้นฟดกันใหมเลย เอาจนไดชนะตรงนี้ละ เอาละพอ นี่มัน
เปนอยางนั้นนะ มันเปนขั้นเปนตอน
อยางพอแมครูจารยที่รั้งเอาไวไดทานก็รั้ง เชนนั่งตลอดรุง เดนชัดมากนัง่ ตลอด
รุง คือวันไหนไดนั่งตลอดรุงแลวเปนวันเห็นเหตุเห็นผล เห็นความอัศจรรย เห็น
ความสามารถของตนเห็นในคืนเชนนั้น เวลานั่งตั้งสัจจะอธิษฐานกึ๊กวันนี้ตองตลอดรุง
โผลขึ้นมาเปนวันใหมชัดเจนแลวถึงจะลุกได ถายังไมถงึ นั้นลุกไมได มันจะปวดหนัก
ปวดเบาใหปวดไป เรื่องที่จะลุกไมมี เวนขอเดียว คือเวนครูบาอาจารย เพราะเราอยูกับ
หมูกับเพื่อน เวนครูบาอาจารยเจ็บไขไดปวย หรือเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินในวัด ยกตั้งแต
ครูบาอาจารยลงมา เราจะลุกไปชวย ถานอกจากนั้นเราเอง เอา ตายก็ตายไปเลย ไมมี
ขอแม มีขอเดียว ชวยหมูเพื่อนในวัดในวามีครูบาอาจารยเปนตนเทานั้นเอง นอกนัน้ ไม
ยกเวน ยกเวนเทานั้นเอง
ทีนี้เวลาจะตายจริงๆ คนเราอยาเขาใจวาจะโงตลอดไป นี่จับไดกับเจาของ อยา
เขาใจวาจะโงตลอดไป เวลาเกิดทุกขเวทนา คือเรานั่งอยูนี่ตัวของเราเหมือนหัวตอ
ทุกขเวทนามันโหมเขามาใหตัวเราทั้งตัวเหมือนกับไฟเผาหัวตอ ไมใหลุก เวลาจะตาย
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มันยิ่งหนักกวานี้ นี่ยังไมตาย คือมันหาอุบายแกกัน เวลาจะตายมันตองหนักกวานี้มัน
ถึงตาย เดี๋ยวนี้ยังไมตาย พระพุทธเจาสลบสามหนเราสลบที่ไหน นั่นเอามาเทียบๆ
เวลามันหนักเขาแยกทุกขเวทนานะ
ทุกขเวทนาสําคัญมาก เจ็บตรงไหนๆ สมมุติวา เจ็บเขา เรายกมาเปนเพียง
เอกเทศนะ เวลามันซัดกันมันหมุนติ้วๆ เลย เวลามันปวดตรงไหนปวดมากเราจะยกอัน
นั้นขึ้นมาพิจารณา เชนปวดเขา เวลาคนตายแลวเขามีไหม เอาไปเผาไฟเขาวาอยางไร
เขาก็ไมเห็นวาอะไร แตเวลานี้มันมาเจ็บมาปวดมันปวดจากอะไร ไลไปไลมา ไลตรงนี้
ไลตรงนั้นไลไปไลมารอบ ไมไดมอี ะไรเจ็บปวดแสบรอน อวัยวะทุกสวนยังมีอยูทกุ อยาง
เอาไปเผาไฟไมเห็นแสดงวายังไง เดี๋ยวนี้มันเปนไปจากใคร ใครเปนคนสําคัญมั่นหมาย
ไลเขามาหาจิต พอมันมารอบที่จิตแลวนั่นละทีนี้ไมไดบอกก็ลงเองจิต
จิตนี้ กิเลสละลากไปๆ พอธรรมตีตะลอมเขามากิเลสไมมีทางไป ธรรมตีคว่ําลง
จา รางกายทั้งรางเปรียบเหมือนไฟเผาอยูนั้นไมมีนะ เวลามันลงเต็มทีข่ องมันรางกาย
หายเงียบเลย มีแตความรูที่วาอัศจรรยอันหนึ่ง เราบอกไดเทานี้วาสักแตวาปรากฏ คือ
จะพูดเปนสอง พูดหนักกวานั้นไมได มันไมตรงกับความจริง สักแตวาปรากฏ คือ
ปรากฏนี้ปรากฏที่อัศจรรยมาก จิต เวลามันลงรางกายไมมีหายเงียบเลย จะวามีอะไรใน
จิตนี้ไมไดอกี นะ สักแตวา ปรากฏเทานั้นละ
เวลามันลงละเอียดกายหายเงียบเลย อันนั้นพูดไดแตเพียงวาสักแตวาปรากฏ
อัศจรรยนะ นั่นละเหลืออยู จะวาเหลืออยูจริงมันก็พูดยากอยู เวลาเขาถึงขั้นถึงตอนมัน
แลว รางกายหาย ที่ยังเหลือคืออะไร สักแตวาปรากฏ ปรากฏคือความอัศจรรยเหลืออยู
เปนอยางนั้นนะ ถาวันไหนฟดกันไดอยางนี้ทุกคืน แลวความตายมันจะใหญโตมาจาก
ไหน ธรรมใหญกวานั้น เวลาจะตายผูมีธรรมไมมธี รรมมันตายไดดว ยกัน มันทุกข
ดวยกัน นี่เราตายเพื่อความดี เอา ตาย ฟดกันอยางนั้นละ
นี่ละที่ขึ้นไปหาพอแมครูจารยมั่น ขึ้นไปเหมือนผาพับไวนะ เหมือนทานๆ เราๆ
ขึ้นไป เพราะความเคารพเลื่อมใส กิริยามารยาทเหมือนผาพับไวเวลาลูกศิษยขึ้นไปหา
ครูบาอาจารย เราเหมือนทาน ทานเหมือนเรา ทีนี้มาเขาถึงตอนนี้ พอมันภาวนาเปน
ขึ้นมาอยางแบบอัศจรรย บทเวลาออกทางธรรมะนี้ โอย เหมือนแชมเปยน ซัดกัน มัน
อาจหาญมาก มันรูจริงๆ นี่ มันไมสะทกสะทานนะ คือเลานี้เลาอยากใหทานไดยินไดฟง
แลวทานจะไดแกไขดัดแปลงตรงไหนขัดของตรงไหน ความหมายวาอยางนั้นตางหาก
แลวมันพอใจเลา
ปฏิบัติมาแทบเปนแทบตายพึ่งจะมาปรากฏอยางนี้ เลาใหทานฟง โอย เหมือน
จะกัดจะเหาขึ้นเวทีนะ ทานก็นิ่งเฉย ไอบานี่ ตามภาษาตลกอยางหลวงตาบัว ไอบานี่มัน
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รูแลว คงวาอยางนั้น พอจบแลวนั่งหมอบคอยฟง ทานจะออกแงไหนๆ ทานจะชวย
แกไขเราบกพรองตรงไหนๆ คอยฟงทานจะแกไขใหเรา จากนั้นทานก็ขึ้นผางเลย มันถึง
ใจทาน พอขึ้นก็ขึ้นอยางที่เราเปนในจิตมันรับกัน ทานก็เมตตาเต็มสวน จิตของเรา
ไดผลเต็มกําลังของเรา ออกรับกันนี้เหมือนนักมวยแชมเปยน
บทเวลาขึ้น เออ เอาละทีน่ ี่ไดหลักแลว อัตภาพนี้มันไมตายถึงหาหนละ มันตาย
หนเดียวเทานั้น เอา ไดหลักแลวทีนี้ฟดมันเลย โอย นี่ก็เหมือนหมาตัวหนึ่ง ใบไมสด
ใบไมแหงถือวาเปนขาศึกจะกัดจะเหาใบไม เขาใจไหม มันมีกําลังใจ ซัดเขาไปๆ พอ
นานเขา เพราะมันไดทุกคืน เอาตายเขาวามันไมไดอยางไร เห็นไหมจอมปราชญสอน
จอมโง พอถึงเวลาพอสมควรแลวทานรั้งใหอยูในความพอดี ไอเรามันผาดโผน พอ
ตอไปๆ ทานเห็นวาสมควรๆ ทานนิ่งนะ จะชมเชยสรรเสริญก็ไมใช ตําหนิตรงไหนก็
ไมใช ทานนั่งนิ่งพูดนิดหนอยๆ
เรายังไมรูนะนั่น เพราะนั่งคืนไหนเปนอยางนั้นไดทุกคืนๆ ยิ่งละเอียดลออนั่ง
ตลอดรุง คนจะตายจริงๆ ปญญามันมานะ สติปญญามาเอง ออกจากเราเราพูดเอง มัน
ไมยอมตายหนา เวลามันจะตายจริงๆ มี คนเราไมไดโงตลอดไปนะ สติปญญามันฟด
กันกับทุกขเวทนา อวัยวะสวนไหนเจ็บหนักเจ็บเบาตรงไหนๆ มันไลเขาไปๆ สุดทายคน
ตายแลวอันนี้มีอยูเอาไปเผาไฟมันวาอยางไร เดี๋ยวนี้มันเปนกับอะไร ไลเขาไป พอรอบ
แลวจิตก็ลงผึงเลย
พอไปเลาใหทานฟงทีแรกทานก็ผึงเลย ปลุกใจ พอหลายวันเขาเพราะมันนั่งไม
ถอยนี่ ทานนิ่งๆ นะ พอเราขึ้นไปกราบปบ มาตัวไหนที่มันคึกคะนองมาก วาอยางนั้น
นะ พอเรากราบยังไมไดพูดคําไหน เพราะทานทราบแลวเราจะขึ้นไปพูดเรื่องนี้ เพราะ
มันเอาจริงเอาจัง จะตองขึ้นเรื่องนี้กอ น มาตัวไหนที่มันคึกคะนองไมฟง เสียงสารถีผูฝก
มาแลว เขาจะตองฝกอยางหนัก วาอยางนั้นนะ ไมควรกินหญาไมใหกิน ไมควรกินน้ํา
ไมใหกิน แตการฝกฝกอยางหนัก เอาจนกวามานี้มันคอยลดพยศลงๆ การฝกของเขาก็
ลดลงตามสวนๆ ทานวา จนกระทั่งมาใชการใชงานไดแลวการฝกเชนนั้นเขาก็ระงับไป
เพียงเทานี้เราก็ไดความ ทานไมไดบอกวาไอหมาตัวนี้มันฝกอยางไร เราเสียดาย
อยากใหทานหันมานี้ ไอหมาตัวนี้มันฝกอยางไรมันถึงไมรูจักประมาณ อยากใหทานวา
อยางนั้น แตทานก็ไมวา แตเราก็รูแลวนี่มันผาดโผนไป ทานรั้ง จากนั้นเราก็ไมไดนั่ง
ตลอดรุง ไมนั่งนะ แตหาหกชั่วโมงเจ็ดแปดชั่วโมงไมตองถาม เปนเพียงไมตลอดรุง
เทานั้น เราไดแตความทุกขความลําบากนะการภาวนา ไมไดไดอยางพอเปนพอไป
สะดวกสบายสําเร็จในเสื่อในหมอนไมเห็นมี เห็นแตรอดเปนรอดตาย
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ทีนี้เวลามาสอนผูสอนคนเขาก็วาหลวงตาบัวนี้ดุดาวากลาว เฉียบขาดเหมือน
หมาบาตัวหนึ่งเขาคิด พลังจิตพลังอะไรลวดลายมันเปนอยูในจิต เวลามันออกมันก็
แสดงอยางนั้น เขาใจไหมละ ถึงเราไมโกรธก็ตามมันหากเปนอยูในนิสัยของจิต เปน
อยางนั้น ใหทานทั้งหลายฟงเสียนะ พลังของจิตๆ -เมตตาของจิตมันออกพุงๆ เลย
อยางที่เราฝกเราถากําลังของจิตมีมากเทาไรกิเลสมันตัวไหนวะ
การฝกทรมานสมัยปจจุบันยกใหพอแมครูจารยมั่น จอมปราชญวาอยางนั้นเลย
เราไมเคยเห็นองคไหนทีจ่ ะสอนไดถกู ตองแมนยําไมผิดไมพลาดเลย คือพอแมครูจารย
มั่น เพราะฉะนั้นเราถึงไดกราบสนิทใจ ไมมีเหลือแมเปอรเซ็นตเม็ดหินเม็ดทรายที่ยังไว
ไมลงทาน ไมมี หมดเลย ขนาดนั้นละเราลงทาน เพราะทุกแงทุกมุมทานใสตรงไหนถึง
จะเถียงกับทานก็เถียงเพื่อหาความจริง ทานก็สอนความจริงออกมาแลวจะรับหรือไมรับ
เมื่อมันลงแลวก็หมอบ หมอบแลวก็ซัดเลยที่นี่ เอาจริงนะ ถาลงตรงไหนเอาเลยเรา ถา
ยังไมลงเถียงกันกับพอแมครูจารยมั่นของเลนเมื่อไร นักเถียงนี่ มันก็ดอี ยางหนึ่ง เวลา
มันเปนผูใหญมันก็นิสัยอันนั้นละออกมา.เปรี้ยงๆ เลย
นี่ละการฝกเจาของฝกอยางนั้นละ
ไมไดตองติเจาของวาความเพียรออนแอ
ทอแท เราพูดจริงๆ เราไมมี มีแตผาดโผนตลอดๆ พอแมครูจารยสอนยิ่งชัดเจนดี
ทานรั้งเอาไวๆ เชนอยางนั่งภาวนาทานก็ยกสารถีฝกมามา เราก็รู ทีนี้เวลาใชสติปญญา
มากเกินไปทานก็เตือน เราก็รู เปนระยะๆ ตรงไหนจะผาดโผนไปทานรั้งๆ เราก็รู คอย
แกไปตามทาน แลวใครจะสอนไดอยางพอแมครูจารยมั่น บอกยกนิ้วเลย นั่นจึงวารูแท
สอนไมผิดไมพลาด
นั่นละผูที่รูธรรมรูอยางโลงตั้งแตพื้นถึงนิพพาน แลวจะเอาอะไรมาผานไดละ
ขาดสะบั้นไปหมด ครูบาอาจารย-พระพุทธเจา-พระสาวก สาวกก็เปนตามนิสัย
เหมือนกัน บางองคก็เชีย่ วชาญ แตความบริสุทธิ์เหมือนกัน บางองคก็เชี่ยวชาญ อยาง
พระสารีบุตร-โมคคัลลานสติปญญาเกง สอนโลกเกง สารีบุตร-โมคคัลลาน-อานนทนี่
ชัด นอกนั้นทานก็ดีไปตามนิสัยวาสนาของทาน แตความบริสุทธิ์เสมอกัน ที่เดนมากคือ
สารีบุตร-โมคคัลลานการสอนประชาชน
ไปถึงนิทานอันหนึ่งละทีน่ ี่ เขาเรื่องพระสารีบุตร-โมคคัลลาน ทานเทศนฟงวา
เปนวันอบรมศีลธรรมตอนกลางคืน ทานเทศนอบรมตอนกลางคืน พระสารีบุตรเทศน
แลวพวกญาติโยมเขามานั่งรุมกัน เขามายกยอสรรเสริญพระสารีบุตร แหม ทําไมทาน
เทศนลึกซึ้งเอานักหนา ตั้งแตเกิดมาเขาไมเคยฟงเทศนอยางนี้.อัศจรรย ทานเทศนรูสึก
วานอยไป ฟงซิฟาดตลอดรุงนอยไป คือมันเพลินเขาใจไหม ธรรมเปนเครื่องดูดดื่มๆ
มันเพลินไปตามธรรม รูสึกวานอยไปทั้งที่เทศนตลอดรุง

๙

ทีนี้มีพระองคหนึ่ง จะเปนคลายกับหลวงตาบัวก็แลวแตจะพิจารณา เอย พวก
ทานทั้งหลายไปฟงเทศนของพระสารีบุตรเพียงเทานั้นก็วาทานเทศนดี ถาไดฟง เทศน
อาตมานี้จะเปนอยางไรไมรูนะ เขาก็จับติดละซิที่นี่ เขาก็ตามเอาจะเอาหลวงตาบัวมา
เทศน พอคืนหลังนี้เอาอีก แลวก็ผัดเพี้ยนไปเรื่อย เขาเอาจริงเอาจังเขาไมถอย พอตอน
หนึ่งทุมสองทุมใหพระองคนี้เทศนก็ผัดไป.คอยขยับไปหาทุมหกทุม เขาก็ไลไป เอาองค
นั้นมาเทศนแลวเดี๋ยวก็เอาองคนี้มาอีก
เวลานั้นอาตมาจะเทศนเวลานั้น
ฟาดจนกระทั่งตีสาม ขึ้นไปก็ไปนั่งบน
ธรรมาสน นั่งตัวสั่น เขาก็เอากอนดินฟาดขึ้นไป โดดหลบกอนดินวิ่งไปตกถาน อาว มี
ในตํารานะ ตกถาน เขาเอากอนดินฟาดลงในถาน ถานแตกอนไมไดเปนถานอยางนี้ นี่
ละนิทานพระอวดเกงเขาใจไหม พระสารีบุตรเทศนใหเขาฟงเขาบอกวาทานเทศนนอย
ไป ฟงนี้เพลินตลอด ทางนี้ก็อยากอวดเกงละซีถกู เขาไลลงตกถาน ตกถานจริงๆ ถาน
แตกอนก็มีถานพอดีกับพระประเภทนั้น นี่มีในชาดกนะที่มาพูดนี่
คือเทศนมีแตเนื้อธรรมลวนๆ ผูมุงอรรถมุงธรรมอยางจริงจังตามขั้นภูมิของจิต
ของธรรมฟงแลวมันเพลินตลอด เราอยาวาที่อื่นเราตัวเทาหนู ฟงเทศนพอ แมครูจารย
มั่นไมเคยปรากฏเลยวาเหน็ดเหนื่อย ทานเทศนทีแรก ๔ ชัว่ โมง ไปอยูก ับทานทีแรก
ทานเทศน ๔ ชั่วโมง ประชุมแตละครั้ง ๔ ชั่วโมงจบ พระนี่เหมือนหัวตอ เหมือนไมมี
คนในวัดในศาลาเลยนะ เงียบเปนหัวตอ ก็คงจะเปนแบบเดียวกัน คือมันเพลินธรรม
ของทาน ทานเทศนจบลงแลวยังอยากใหเทศนตอ นูนนะดูซิ ตอมาก็ลง ๓ ชั่วโมง พอ
สุดทายก็ ๒ ชั่วโมงจบ จากนั้นไมเทศนอีกเลยพอแมครูจารยมั่น ๔ ชั่วโมง ๓ ชั่วโมง ๒
ชั่วโมงหยุด
ก็มาเห็นปจจุบันพอแมครูจารยมั่นเทศน ไหลออก ก็ธรรมะของทานกับใจเปน
อันเดียวกันแลวมันไหลออกไดเลยตลอด
มาแงไหนปบเปดกอกไหลไขที่ไหนไหล
ออกมาเพราะน้ําเต็มอยูในถังแลว จะเปดขางไหนก็เปดออกมาซิ ธรรมะขั้นใดภูมใิ ด
ออกมาปบพุง รับกันปงๆ
นั่นละจิตถาไมตดิ ตัวเองเสียอยางเดียวเทานั้นไมติดอะไร
สําคัญที่มันติดตัวเอง เมื่อติดเราก็ติดเขา ก็ตดิ โลกติดสมมุติ เราเปนสมมุติเขาเปน
สมมุติ สมมุติตอสมมุติตดิ กันกาวไมออก ถามันผานไปหมดแลวมันติดอะไร
พูดไดทุกบททุกบาทตามอรรถตามธรรม ไมเคยสะทกสะทานกับใคร วาใครจะ
ตําหนิติเตียนอยางไร ธรรมเปนธรรมที่ชอบธรรมทุกอยางแลวตําหนิที่ตรงไหนถาไม
ตําหนิเจาของผูมาฟง บกพรองตรงไหนแกเจาของถึงจะถูก จะไปตําหนิทานอยางไร
ทานพูดตามแถวธรรม ไมวานิ่มนวลออนหวานนี้ก็เปนแถวธรรมสายธรรม ขึ้นไปดุดาวา
กลาวนี่ก็เปนสายธรรม เด็ดเดี่ยวเฉียบขาดนั้นก็เปนสายธรรมๆ เปนขั้นๆ ไปอยางนั้น

๑๐

ละ ไมไดมอี ะไรเสียหาย พากันเขาใจหรือยัง ฟาดทะลุถงึ นิพพาน นั่นละสายธรรมละ
พุงๆ เลย
(เจาอาวาสวัดปาถ้ําโพรง อําเภอภูพาน จ.สกลนคร พรอมคณะศรัทธาญาติโยม
ขอกราบถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนวัดปาถ้ําโพรงแดองคหลวงตา เพื่อ
เปนสถานีลูกขาย สถานีวิทยุตั้งที่วัดปาถ้ําโพรง บานสรางแกว อ.ภูพาน จ.สกลนคร
ประกอบดวยกําลังสง ๓๐๐ วัตต เสาสูง ๖๐ เมตร คลื่นความถี่ ๑๐๒.๗๕ เม็กกะเฮิซ
ครอบคลุมพื้นที่อําเภอภูพาน อําเภอกุดบาก อําเภอเขาวง อําเภอนากู อําเภอเตางอย
และพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งเริ่มออกอากาศวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๐ ถึงปจจุบัน ออกอากาศ
ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง โดยรับสัญญาณจากสถานีแมขายวัดปาบานตาดรอยเปอรเซ็นต)
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

