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จะใหเปนอรหันตหมดทั้งธาตุทั้งขันธ?
เราไปกรุงเทพ ๑๕ วัน โรงพยาบาลมารับของจากโกดัง ๒๓ โรง อยางนี้ละ คือเรา
อยูไมอยูไมสําคัญ ของนี้ตองเต็มอยูตลอดเวลาเลย เราสงสารเราขวนขวายหามาให ที่
ไกลๆ ก็อยางอุบลฯ ลงมา ของเลนเมื่อไร อยางนั้นเราก็ใหพิเศษเพิ่มเขาอีกเทานั้นๆ เรา
เห็นใจ ทานเหลานี้ถาไมจําเปนจริงๆ ไมมา แตทาํ ไมจึงตองมา ก็เพราะวามันไมไหว ตอง
หาผูชวยเหลือ จึงตองมา เชน อุบล โรงพยาบาลตามอําเภอๆ อุบลมาบอย เราพิจารณา
หมดแลวเรื่องเหลานี้ แลวตามปรกติเมตตาครอบอยูหมดโลกธาตุ พูดใหมันชัดเจน เรื่อง
เมตตานี่สําคัญมาก ไมมีอะไรติดตัวละ เมตตานี่ปดออกหมดเลยเพื่อประโยชนแกโลกๆ
สําหรับเจาของไมไดสนใจเลย มีแตออกเรื่อย จะสนใจอะไรก็มันพอทุกอยางวางั้นเลย นี่ละ
การปฏิบตั ิธรรม ขอใหทานทั้งหลายทราบ
นี่ก็จวนจะตายแลว พุทธศาสนาของพระพุทธเจาไดยินตั้งแตครั้งพุทธกาลที่เดนชัด
ตลอดมา พระพุทธเจาตรัสรูเปนพระองคแรก จากนั้นพระสงฆสาวกบรรลุธรรมๆ เปนพระ
อรหันตๆ ความเลิศเลอๆ มาเปนลําดับ ทีนี้ก็คอยเรียวไปๆ จากการปฏิบัติของคนดอย
ลงๆ ผลก็มลี ดลงๆ ทีนตี้ อไปผูป ฏิบัติไมไดมองดูศาสนาเลยก็ไปเหมาเอาแตวาศาสนาไมมี
มรรคมีผลแลว ก็ตัวเองเปนโมฆะแลวนั่นมันจะเอาอะไรมาเปนมรรคเปนผล ผูปฏิบัติทาน
ปฏิบัติอยู ทานหาอยูทานก็ไดอยู บุญบาปมีเสมอกัน ไมมีอะไรยิ่งหยอนกวากัน ความจม
อยูในทุกขกบั ความพนทุกขก็ อกาลิโก เชนเดียวกัน ผูทสี่ มัครใจที่จะทําความลมจมแก
ตัวเองก็ลืมเนื้อลืมตัว
(มีผูถายภาพหลวงตา) อยาถายภาพนะเวลาเทศน อยามายุง เคยเตือนเสมอ ฟงๆ
ไปซิ ไอนี้มนั เปนภัย เห็นไหมละก็พูดแลวนี่ ขาดวรรคขาดตอนไปแลว นี้เวลาไดออกแลว
ไมยุงกับอะไรนะ อะไรอยามากวน ใหออกแตปจจุบันนี้พูดแลว นี่ผลแหงการปฏิบัติทาน
ทั้งหลายทราบหรือยัง หรือหลวงตามาอวดเหรอ มันจวนจะตายแลวนี้เปดออกใหพี่นอง
ทั้งหลายทราบเสียบาง วามรรค ผล นิพพานของพระพุทธเจานี่ประกาศปางๆ มาตั้งแตครั้ง
พุทธกาลจนกระทั่งบัดนีต้ ลอดไป สําหรับผูที่มุงหวังตอการประพฤติปฏิบัติ ผลจะไดรับมา
ตลอดๆ อยางนี้แหละ

๒
นี่ไดเอามาประกาศก็เพราะจวนจะตายแลว หรือจะพูดอยางหนึ่งวามันจะไมคอยมี
ใครประกาศ หรือจะไมมีประกาศ ตั้งแตนานมานี่ก็ไมเคยไดยิน ก็มีหลวงตาบัวปากเปราะ
คนเดียวนี้ละออกเทศนทวั่ ประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการชวยชาติบานเมือง ๖ ปเต็มเทศน
ทั่วประเทศไทยเลย มากไหมเทศนกกี่ ัณฑพิจารณาซิ มันกี่พนั กี่หมื่นกัณฑ เพียง ๖ ปเต็ม
เทานี้ เทศนมากอนหนานี้แลว ตั้งแต ๒๔๙๓ เรื่อยมา เบื้องตนก็พระสงฆเขาไปเกี่ยวของ
เราอยูในปาในเขา ไปที่ไหนพระสงฆติดตามๆ ตลอดเลยนะ หลบๆ หนีเทาไรไมพนๆ
คอยขยับขยายพระมากเขาๆ รุมเขา มากเขา เลยไดมาตั้งสํานัก เปนหวงโยมแมแหละ พูด
ใหมันตรงๆ เปนหวงโยมแม จนไดพูดใหหมูเพื่อนฟง เออ ผมนี่จะยังไปไหนไมไดละ
เกี่ยวของกับโยมแมแลว นั่นเห็นไหมละ
เวลาพิจารณามันก็เขากันปุบเลย นั่นละสงสัยไหมละ เปนอยางนั้นแลว นี่จะไดไป
เกี่ยวของกับโยมแมกอนนะ เรื่องราวมันมีอยูนี่นะ พอออกพรรษาแลวจําเปนจําใจปุบปบ
นั่นบทเวลาจะเปนขึ้นเลย เอาโยมแมบวช พอโยมแมบวชนี้มันก็เต็มไปหมดอยางนี้แหละ
เรื่อยๆ มา จึงไดสอนพระเปนอันดับแรก จากนั้นก็ขยายออกมาๆ จนกระทั่งกลายเปนสอน
โลกไปเลย ธรรมะที่เทศนนี้ออกทั่วโลก ธรรมะเหลานี้ออกทัว่ โลกมาเปนเวลาอยางนอย ๖
ปแลวนะ ออกทั่วโลก ทางอินเตอรเน็ตออกไปหมด
เราก็เรียนตามความเปนจริง ธรรมะที่ออกมาเหลานี้ถอดออกมาจากหัวใจทั้งนั้นนะ
พูดแลวสาธุเราไมไดประมาทตํารับตํารา เราก็เรียนมาเหมือนกันเรื่องเรียน ครั้นเวลาจริงๆ
แลวตําราทั้งหมดวิ่งเขามาสูหัวใจหมด เพราะรากเดิมอยูที่นี่ ธรรมะอยูที่พระพุทธเจา ตรัสรู
ที่นั่น ถอดออกจากนี้ไปเปนพระไตรปฎกเขาใจไหม เวลาปฏิบัติเขาไปพระไตรปฎกไหลเขา
มานี้หมดเลย เขามาหารากเดิม ตนลําเดิมนี้ทั้งหมด จึงไมไดเกี่ยวกับทางปริยัตินะ เรียนก็
เรียนมา เวลาเทศนนี้ไมไดออกเลย ออกนี้ลวนๆๆ ไปเลยเชียว
นี่ละธรรมะเกิด กิเลสเกิดก็แบบเดียวกัน วันหนึ่งคืนหนึ่งตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่ง
หลับกิเลสเกิดสักเทาไร ผูสั่งสมกิเลสโดยไมรูสึกตัวก็มี ผูตั้งหนาตั้งตาทําเพื่อกิเลสจริงๆ ก็
มี เรื่องกิเลสเกิดไดวันยังค่ํา ทีนี้ธรรมเวลาไดเกิด เกิดไดวันยังค่ํา เกิดจนกระทั่งธรรมกับ
ใจพอกันเรียบรอยแลว เหมือนน้ํามหาสมุทร เอา ฟงใหดีนะ ตักที่ตรงไหนๆ น้ํามหาสมุทร
จะบกบางไหม ธรรมะพระพุทธเจาเทศนสอนโลกสามโลกธาตุมีบกบางที่ไหน ธรรมะยัง
ครอบมหาสมุทรอีกนะ
หัวใจกับธรรมเวลาเขาถึงกันแลวครอบโลกธาตุ มีอัดมีอั้นที่ไหน ออกจากหัวใจออก
เทาไรออกไปเลย เหมือนเราตักน้ําในมหาสมุทร ตักเทาไรตักไปเถอะๆ แลวแตเหตุการณ
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ที่จะมาเกี่ยวของกับน้ํานั้นมีมากมีนอย นี้เหตุการณของโลกทั้งหลายที่มาเกี่ยวของกับธรรม
มากนอยที่ควรจะสงเคราะหกันหนักเบาแคไหนๆ จะเปนเองออกเอง เปนเอง ออกเอง ถา
ไมมีอะไรเลยก็หูหนวก ตาบอด ไปสถานที่โง โง ไปสถานที่ฉลาดเปนเองๆ ไปสถานที่หู
หนวกตาบอดเขาก็บอดเราก็บอดไปเสีย เขาหนวกเราก็หนวกไปเสีย สถานที่มียิบแย็บที่จะ
รับกันจะออกรับกันทันทีๆ
ทานทั้งหลายฟงเสียนะธรรม ธรรมในใจ ธรรมเกิดที่ใจ ธรรมอยูท่ใี จ รวมอยูที่ใจ
พออยูท ี่ใจ ไมมีคําวากลัวอดกลัวอั้น หรือกลัวจะสิ้นจะเปลืองไมมี เพราะครอบไปหมดแลว
โลกนี้เปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ความบริสุทธิ์เปนธรรมธาตุแลวไมมีกฎอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺ
ตา จึงไมมคี ําวาหมดวายัง คําวาสิ้นวาเปลืองไมมี สมควรที่จะสงเคราะหโลกไดมากนอย
เพียงไรก็สงเคราะห นี่เราก็พยายามสงเคราะหโลกเต็มกําลังความสามารถ
อยางเวลานี้ในเมืองไทยของเรากําลังเดือดรอนวุนวาย เราอยูในทามกลางแหงความ
เดือดรอนนี่ คนทั้งหลายจะวาเรานี้เปนฝายนั้นฝายนี้ เราไมเปนนะ เราเปนธรรมเหนือทุก
อยางเลย ธรรมอยูกับใจ ใจเปนธรรมแลวเหนือหมด ใครผิดบอกวาผิด ใครถูกบอกวาถูก
ไมมีคําวาเอียงเรื่องธรรม เราจึงไมมีคําวาฝายนั้นฝายนี้ คําวาแพวาชนะเราก็ไมมี คําวากลา
ก็ไมมี คําวากลัวก็ไมมี มีแตธรรม ความเมตตาธรรม ผูที่มืดหนาสาโหดมันรูสึกตัวไดก็
รูสึกตัว รูไมไดก็จําเปน เปนกรรมของสัตวๆ
เวลานี้ก็อยูในทามกลางแหงพุทธศาสนาของเรา นี่เพราะอะไร เพราะขวากเพราะ
หนามเกิดในทามกลางพุทธศาสนามันก็ทิ่มแทงหัวใจพุทธศาสนาคือชาวพุทธเรา ใหเกิด
ความเดือดรอนวุนวายนั่นเอง ถาเปนธรรมลวนๆ แลวทานสะดวกสบายมาก ดังครั้ง
พุทธกาล พระอรหันตทานอยูดวยกันเคยไดยินไหมวาทานทะเลาะกัน ทานไมมี เพราะเรื่อง
ทะเลาะเบาะแวงเปนเรื่องของสมมุติ เรื่องความสกปรก อันนั้นเหนือแลว ทานจะไปขัดไป
แยงกันที่ตรงไหน นั่นละธรรมสงบรมเย็น ทานอยูในปาในเขา
ยกตัวอยางเชน เห็นไหมเมื่อเชานี้พระทานมาตั้ง ๔๐ องค มาฉันจังหัน พอเริ่มฉัน
เทานั้น เราเริ่มฉันกอน จะไดสักกี่ชอนกี่คําละ ยังไมถึงไหน พระเริ่มฉันทีหลัง แลวฉันไม
ทราบวาไดกี่ชอนกี่คําทานหยุดแลวออกแลวไปแลว เห็นไหม นี่ทําไม ฉันปุบปบๆ สองสาม
คําสองสามชอนไปแลวๆ เปนยังไง เราจะเขาใจวาทานอิ่มเหรอ ทานไมไดอิ่มนะ ทานฝก
ทานทรมานทานตางหาก ฉันเทานี้พอดี เพราะมุงตออรรถธรรมอันยิ่งใหญเลิศเลออยูใน
หัวใจ อันนี้เปนเครื่องฝกทรมาน
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คือถาหากวามันหนักไปอยางนี้ความพากความเพียรก็ไมดี กินอิ่มมาก ความขี้เกียจ
มาก นอนก็มากราคะตัณหาก็เพิ่ม รางกายเปนเครื่องมือของราคะตัณหา ราคะตัณหาอยูใน
หัวใจนั้น ทีนี้เวลามีเครื่องมือดีราคะตัณหาก็สนุกใช เพราะฉะนั้นจึงตองตัดทอนออกเรื่อย
เครื่องมือ ฉันสองสามคําๆ เห็นไหมพระทานออกไปแลว หยุดไปแลวๆ อยาเขาใจวาทาน
อิ่มนะ ทานไมไดอมิ่ ทานฝกทานทานฝกอยางนัน้ ความอิ่มใครก็รู ไมอิ่มใครก็รู นี่ฉันเพียง
สองสามคํา ทั้งๆ ที่เราเปนหัวหนาฉันไมไดกี่คํา ทานฉันตามหลังไดสักสองสามคําไปแลว
หายเงียบๆ
นี่คือความตั้งอกตั้งใจของทานผูมุงธรรม ทานจะตักตวงเอาธรรม ทานไมไดสนใจ
กับอาหารการบริโภคซึ่งพอเยียวยาธาตุขันธไปวันหนึ่งๆ เทานั้น ทานหนักแนนในธรรม สิ่ง
เหลานี้เราเต็มกําลัง เราเปนตัวเทาหนูเราผานมาหมดแลวนะ เพราะฉะนั้นพระทานทํายังไง
เรารูหมดๆ เพราะเราผานมาหมดแลว การขบการฉันนี้ฝกทรมานเอามากทีเดียว ไป
บิณฑบาตบานใดที่เปนบานใหญไมอยูไมไป มีคนเคารพนับถือมากไมอยู เขาเคารพนับถือ
มากเขาก็มาเกี่ยวของกับเรา ยุงมาก เสียเวลาประกอบความพากเพียร นั่นเอาตรงนั้นนะ
เพราะเราไปหาอรรถหาธรรม
เพราะฉะนั้นจึงไปหาหลบซอนอยูตามปาตามเขา กับคนในปาในเขา สามหลังคา
เรือน สี่หลังคาเรือน หาหลังคาเรือน เขาอยูเปนหยอมๆ เรามองไปในภูเขาเต็มไปหมดมี
แตภูเขา อยาเขาใจวาไมมีบานนะ มีเปนหยอมๆ ตั้งแตกอ นที่คนยังไมมากนะมีคนอยูนั้น
ไปอยูก ับพวกนี้เองเพื่อฝกทรมานตนเอง บิณฑบาตไดมาเทาไรก็เอา เทานั้นพอยังอัตภาพ
ใหเปนไป แตจิตกับธรรมนี้พุงๆ ตอกันตลอดเวลา นี่ทานฝกทาน รางกายกินใหอิ่มเมื่อไรก็
ไดยากอะไร เราหิวมาแทบเปนแทบตาย เสือกคลานมา พอกินอิม่ แลวครูเดียวเทานั้นดีด
ผึง มาแขงสูไ มได กําลังทางรางกายขึ้นไดงาย แตกําลังทางดานจิตใจนี้ขึ้นไดยากนะ จึงตอง
ไดฝก ไดฝนกันอยู รางกายมันไมเปนปญหาอะไร กินเมื่อไรก็อมิ่ เมื่อนั้น แตทางดานธรรมะ
นี้ตองไดเสริมกันอยางหนักๆ
นี่ละการฝกทรมาน ยิ่งในพรรษานี้ดวยแลวทานก็ยิ่งหนักแนน แตกอนทานก็ปฏิบัติ
มาอยูแลวอยางนั้น แตเวลาเขาพรรษาเปนกาลเวลาที่วาไมไดไปทีไ่ หนๆ ไมมีงานการยุง
อะไร ทานเรงความพากเพียรของทาน ธุดงควัตรนี่ทานนํามาปฏิบัติ เห็นไหมละธุดงควัตร
๑๓ ขอ มีในคัมภีร เอาไปติดไวที่สนามหลวง พวกเปรตพวกผีมันก็ไปปลดลงๆ เห็นไหม
เห็นตอหนาตอตา พวกหยาบโลนที่สุดเลยพวกนี้ เปนธรรมแทๆ ประกาศนาจะเคารพบูชา
ไหวเสียดวยซ้ําถึงถูก เพราะธุดงควัตรคือองคศาสดานั่นเอง มันไปปลดลง จับพระพุทธเจา
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ลากลง เหยียบเลนไปสบายๆ นี่พวกที่หยาบโลนที่สุดมีอยูใ นปจจุบันนี้แหละ ใหทาน
ทั้งหลายดูเอา
พวกนี้จะไมสนใจกับศีลกับธรรมอะไรเลย สนใจตั้งแตที่จะใหไดอยางใจๆ ใจนั้น
เต็มไปดวยความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา ความไดไมมีเมืองพอ ทุกอยางรวมอยูนั้น
หมด มันมุงตอนั้นๆ มันถึงเหยียบอรรถเหยียบธรรมไมสนใจ ใครมาขวางหนาเหยียบไป
เลยๆ พวกนี้ พวกตาบอดภายในใจ ไมรูจักบาปจักบุญแหละ ใหพากันเขาใจ นี่พูดถึงเรื่อง
ธุดงควัตร มันก็ไปเหยียบลง ไปปลดลงๆ ฟงซิหยาบไหม พิจารณาซิ พระพุทธเจาองค
ศาสดาอยูนั้นแหละ
ทานอุตสาหพยายามปฏิบัติตามธุดงควัตร ยิ่งเขาพรรษานี้ดวยแลวทานก็ยิ่งเรงทํา
ความพากเพียรดวยวิธีการตางๆ เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา ผูเริ่มตนฝกหัด จิตไมมีอะไร
ก็ใหเอาหลักภาวนาบริกรรมใหดี สติติดกับคําบริกรรม นี่เรียกวาเริ่มตนภาวนา พระก็ตาม
ฆราวาสก็ตาม เริ่มตนทําตองเปนอยางนั้น ไมมีทยี่ ึดที่เกาะไมไดจิตใจเลื่อนลอย กิเลสลาก
ไปหมด เพราะฉะนั้นจึงตองเอาคําบริกรรม ซึ่งเปนธรรมใหใจไดยึด เชนเรากําหนดพุทโธ
ตามจริตนิสัยที่ชอบในธรรมบทใดแลวนํามาบริกรรม มีสติกํากับรักษาอยูกับคําบริกรรม
ของตนนั้นๆ
นั่นละเรียกวาทําความเพียร หนักอยูนะ จิตใจมันเคยเถลไถล บังคับใสคําบริกรรม
นี้เหมือนจะลากไปฆา มันฝด มันเคือง มันฝน แตเอาไมถอย ได เอาไมถอย ได นี่ละการ
ฝกเบื้องตนเปนอยางนั้น ขั้นฝกหัดเบื้องตน แตสตินี่สําคัญมากทีเดียว เผลอไมไดสติ สติ
เปนพื้นฐานในธรรมทุกขั้น ตั้งแตพนื้ ๆ จนกระทั่งถึงมหาสติ มหาปญญา สติเปนพื้นฐาน
สําคัญทีเดียว ปญญากาวออกเปนระยะๆ เมื่อยังไมแกกลา พอแกกลาขึ้นมาแลว สติกับ
ปญญาเปนอันเดียวกันเลยพุงๆ นี่ละภาคปฏิบัติ
ธรรมจะเกิดจากใจ พระพุทธเจาตรัสรูที่ใจดวยการภาวนา ถาใครกําหนดลง
พิจารณาที่นั่น มหาเหตุอยูที่นั่น มหาเหตุอันใหญหลวงก็คือกิเลส สรางแตเหตุการณความ
ทุกขความทรมานใหสัตวโลกยุงเหยิงวุนวายทั้งวันทั้งคืน ยืน เดิน นั่ง นอน ธรรมจะเกิดได
นอยๆ ทีนี้เวลาเราไดภาวนา ระหวางกิเลสกับธรรมฟดกันตรงมหาเหตุคือใจนั้นแหละ เอา
ใจเปนเวที กิเลสกับธรรมฟดกันอยูบนหัวใจ เรียกวาฝกฝนอบรมทรมาน หรือภาวนา
เบื้องตนเปนอยางนี้
พอเราบริกรรมติดๆ กัน นี่พูดเฉพาะอยางยิ่งคือนักบวชที่ไมมีงานอะไรเลย มีแต
งานที่จะสั่งสมความดีเพื่อมรรค ผล นิพพานแกตนเทานั้น จึงไมมีงานอื่นใด หนาที่การงาน
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นี้จึงทําไดเต็มเม็ดเต็มหนวย เชนไมใหเผลอสติทั้งวันได ไมมีการมีงานอะไร ไมใหเผลอ
ปดกวาดเช็ดถูอะไรสติติดแนบๆ อยูอยางนั้นตลอดเวลา เมื่อจิตไดมีการบํารุงรักษาอยูไมมี
อะไรเขามาทําลาย ก็คอยเจริญขึ้นๆ จิตเจริญดวยการรักษา อะไรรักษา สติ นั่น ถาสติยัง
ครอบจิตอยูกิเลสก็ไมเกิด แมจะมีอยูเต็มหัวใจก็เกิดขึ้นมาไมได กิเลสจะออก เอาสังขาร
คือความคิดปรุงนี้เปนเครื่องมือ มันจะผลักดันออกมาๆ
เราจะเห็นไดชัดเวลากิเลสมันอยากคิดอยากปรุง มันผลักดันคําบริกรรมของเรา
ขึ้นมา ทางนี้ก็บีบเอาไวดวยคําบริกรรม ดวยสติๆ ทางนั้นก็ขนึ้ ไมได บีบเอาไวๆ หลายครั้ง
หลายหนทางที่ผลักดันขึน้ มาก็เบาลงๆ เมื่อทางนั้นเบาลง คําบริกรรมของเรากับสติติด
แนบแนนหนามั่นคงเขาไป ใจสงบ สงบไดเพราะกิเลสไมกวน จากนั้นไปก็คอยสงบลงเรื่อย
กิเลสคอยจางไปๆ คือความฟุงซานวุนวายแหละกิเลส มันคอยจางลงไปๆ เพราะขอบังคับ
ไดแกคําภาวนาของเรา จากนั้นจิตใจก็สงบไดละที่นี่
พอจิตใจสงบไดจะเห็นความสําคัญของใจในเวลานั้นนะ ถาใจยังสงบไมได ไมมี
ความหมายในโลกธาตุนี้ เปนบอยของสิ่งทัง้ หลายทั่วโลกนี้ไปหมด จิตดวงนี้ไมมีเปนใหญ
ไมมีความสําคัญตนวาดีชั่วประการใดเลย เปนบอยเขาทั้งนั้น ของอารมณตางๆ ก็ของกิเลส
ที่มันคิดมันปรุงนั้นแหละมันหลอกเจาของ กิเลสอยูในใจคิดปรุงขึ้นจากใจ หลอกตัวเองให
หลงไปเรื่อยๆ พอจิตสงบแลวสิ่งหลอกเหลานี้สงบๆ เงียบไปเลย เมื่ออบรมมากเขาๆ
ความสงบนี้แนนหนามั่นคงเปนสมาธิขึ้นมา สมาธิคือความแนนหนามั่นคง ความสงบนั่นละ
แนนเขาไปๆ ประหนึ่งวากอนหินทีเดียว
จิตสงบเต็มที่จิตมีสมาธิเต็มภูมิแลวจะเปนเหมือนหินแนนปงเลย สติก็อยูก ับนั้นอีก
นะ ไมวาจะความสงบขั้นใดถึงขั้นสมาธิ สติติดแนบอยูนั้น เอาอันนั้นแทนคําบริกรรม เอา
จุดแหงความสงบเย็นนั้นเปนจุดหมาย แลวสติตั้งอยูในนั้นเรื่อยๆๆ ทีนี้พอจิตคอยสงบ
คอยอิ่มอารมณการคิดปรุงแตงตางๆ แลวออกทางดานปญญา ปญญาก็เคยไดสอนแลว
พิจารณาแลว แยกธาตุแยกขันธ แยกเขาแยกเรา พระพุทธเจาทานสอนใหพระแลววา เกสา
โลมา นขา ทันตา ตโจ เปดออกใหเห็น ของเหลานี้อยูกับตัวของเราเอง ไมอยูที่ไหน
ผมอยูกับหัวเรา ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก อยูก ับตัวของเราทั้งนั้น ดู
เหลานี้ใหมันเห็นชัด หลงๆ อันนี้แหละจะเปนหลงอะไรไป เมื่อพิจารณาอันนี้ชัดแลวจิตใจ
จะถอนออกมาจากความยึดมั่นถือมั่น นี่เรียกวาปญญา ทีแรกก็เกสาก็เปนคําบริกรรมใหจิต
สงบเสียกอน เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ใครจะทําใหเปนความสงบก็ได พอจิตสงบแลว
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เอาอันนี้เปนวิปสสนาไปเลย คลี่คลายสิ่งเหลานี้ออกใหเห็นชัดเจน ทั้งภายนอกภายใน จิต
กระจางแจงขึ้นมาๆ นั่นธรรมออกแลวนะที่นี่ ธรรมเริ่มเกิดแลวๆ
จากนั้นปญญาไมมีสิ้นสุด ดังที่เคยพูดแลวกระจางแจงไมมสี ิ้นสุด จนกระทั่งกิเลส
สิ้นซากไปเมื่อไรแลว ปญญาเครื่องแกเครื่องถอดถอนกิเลสจะยุติตัวเอง ไมตองมีการ
บังคับบัญชาอะไร เบื้องตนทานแสดงวามหาสติมหาปญญาหมุนเปนธรรมจักร โดย
อัตโนมัติของตัวเองเพื่อฆากิเลสทุกประเภท สวนมากลงถึงขึ้นมหาสติมหาปญญาแลวตอง
เปนกิเลสขั้นละเอียดสุดยอด แตจิตก็หมุนมาตลอดๆ จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไปจากใจ
หมดแลว มหาสติมหาปญญาที่หมุนเปนธรรมจักรยุติตัวเองเงียบ ทีนี้หมดงานไมมีอะไร มี
กิเลสเทานี้เปนตัวกอกวนยุงเหยิงวุนวายภายในจิตใจ
พอกิเลสสิ้นซากไปแลวไมมีอะไรกวนใจ ธาตุเปนธาตุ ขันธเปนขันธ รูปก็คือกาย
ของเรา เวทนาคือความสุขทุกขที่มีอยูภายในกาย ไมไดมีในจิต หมดแลวจิต สัญญาจํานั้น
หมายนี้ก็จําไปตามเรื่องของขันธ สังขาร วิญญาณรับทราบจากทางตา หู จมูก ที่มันสัมผัส
สัมพันธกับสิง่ ที่ไดรับทราบๆ แลวดับไปๆ มีขนั ธทํางานของตัวอยูเทานั้น ขันธนี้ไมมี
เจาของ กิเลสซึ่งเปนเจาของดวยความยึดมั่นถือมั่นของมันขาดสะบั้นลงไปแลว ธรรมเปน
เจาของ ธรรมไมยึด เอาขันธเหลานี้มาเปนเครื่องมือทํางานสอนโลกทั่วๆ ไป ดัง
พระพุทธเจาสาวกทั้งหลายทานสอน ทานเอาขันธนี้ ขันธของทานเปนขันธลวนๆ ไมไดเปน
ขันธเจือปนดวยกิเลส
เวลากิเลสมีอยูไมวารูปวากาย วาเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เสริมใหกิเลสเกิด
ตลอด พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปนี้เปนขันธลวนๆ ไมเปนกิเลส นี่ละธรรมเกิดอยางนัน้ ทาน
ทั้งหลายใหฟงเอา เวลากิเลสเกิด อยูที่ไหนเปนฟนเปนไฟไปตามๆ กันหมด มีแตพวก
กิเลสเกิด เขาใจไหม โรงงานกิเลสก็คือตัวของเรา ใจของเรา มันหมุนติ้วๆ กิเลสพาใหหมุน
พอฆากิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวกิเลสหมดไมมอี ะไรหมุน เหลือแตธรรมที่บริสุทธิ์ลวนๆ
ทานไมหมุน ก็ดูแตขันธที่มันดีดมันดิ้นไปตามสภาพของมัน
ขันธนี่เหมือนโลกทั่วๆ ไป ไมมีอะไรผิดแปลกตางกันนะขันธ โลกเปนยังไง ขันธ
ของพระพุทธเจาของพระอรหันตก็เปนแบบเดียวกัน เปนแตเพียงวาเปนขันธลวนๆ ไมมี
กิเลสเจือปน การเปนอยูหลับนอนอะไรๆ เหมือนกันหมด คือความรูที่อยูในขันธ วงขันธนี้
เทานั้นที่เปนอยูในขันธ
ความรูที่รับทราบตลอดเวลาในขันธนี้คือความรูที่เกี่ยวกับขันธ
เวลามีชีวิตอยู สําหรับความบริสุทธิ์นั้นเรียกวาทุกอยางขาดสะบั้นไปหมดตั้งแตขณะทาน
ตรัสรูธรรม หรือบรรลุธรรม
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ความรูอันหนึ่งที่เปนประจําในการรับผิดชอบขันธของทาน จิตของทานบริสุทธิ์แลว
ความรูอันนี้แทรกอยูกับเรื่องขันธ เพราะฉะนั้นกิริยาตางๆ จึงมีเหมือนกัน เชนเดินไปตาม
ทางจะลื่นอยางนี้ พระปุถชุ น คนปุถุชน กับพระอรหันตลื่นจะชวยตัวเองเต็มความสามารถ
เหมือนกัน ไมไดผดิ กันเลย ไมควรลมไมยอมใหลม ชวยตัวเอง ถาควรจะลมแลวใครก็ลม
ไดดวยกัน นี่เรียกวาสัญชาตญาณ ไมตองบังคับ ยึดถือไมยึดถือ สัญชาตญาณความ
รับผิดชอบตัวเองจะชวยตัวเองเต็มเหนี่ยว ไมควรลมจะไมยอมลม ลื่น หรือเดินไปจะ
เหยียบนึกวางู โดดผึงเดียวขามไปแลว นั่น เปนแบบเดียวกัน เปนแตเพียงวาใจตางกัน อัน
นี้ตางกัน
คือใจของคนสามัญจะรอนวูบ ใครก็รูทุกคน เพราะงูทั้งตัวจะเหยียบมัน โดดขามไป
นี้ตกใจเกินเหตุเกินผลจนรอนวูบเปนฟนเปนไฟ แตใจของผูสิ้นกิเลสแลวทานจะแย็บรู
เทานั้น หากธรรมชาติอันหนึ่งชวยตัวเอง โดดขามได นี่สัญชาตญาณ อันนี้เปนเหมือนกัน
ใหทานทั้งหลายทราบ วันนี้พูดถึงเรื่องขันธเหมือนกับโลกทั่วๆ ไป คืออะไร ดังที่มคี นมา
ถามปญหาพอแมครูจารยมั่น แลวเกี่ยวกับเรื่องพอแมครูจารยมั่น ถามมาหาเรา เราไม
ตอบเสียเวลาจะตอบ เรามีตอบฉบับหนึ่งหรือไง
เขาสงสัย พระทานสงสัยทานก็ถามมาไมมีเจตนารายตออะไรละ ทานสงสัยทานก็
ถามเรามาวา ทานอาจารยมั่นใครก็ร่ําลือกันทั้งโลกวาทานเปนพระอรหันต แตทําไมทานยัง
สูบบุหรี่อยู ขอถามทาน เขาถามตามเรื่องวา ถาลงเปนอรหันตแลวใหเปนอรหันตหมดทั้ง
ธาตุทั้งขันธ เคยขี้อยาขี้ เคยเยี่ยวอยาเยี่ยว เคยกินอยากิน เคยนอนอยานอน เปนอรหันต
แลวกินไมได ขี้ไมได นอนไมได ถาเปนอรหันตแลว ถาเปนธาตุธรรมดาทั่วๆ ไปก็กนิ ได
นอนไดเหมือนกัน อันนี้เปนเรื่องธาตุเรื่องขันธ
เรื่องขันธนี้มนั เปนเหมือนโลก ยังบอกแลว เชนอยางยาเสพยติดลองดูซินะ ขันธ
ใครก็ตาม เพราะขันธนี้เปนสมมุติดวยกัน ติดไดไมสงสัย ไมวาขันธปุถุชน ไมวาขันธของ
พระอรหันต ขันธของพระพุทธเจา ยาเสพยติดเขาไปในขันธนี้มันเขากันไดเสมอกัน
เพราะฉะนั้นพูดไดยันเลยวา ปุถุชนแนใจแลววากินยาเสพยติดนั้นติด พระอรหันตใครวา
ไมติด ติด ขันธของทานติด แตดวงใจของทานอรหันตไมตดิ ขันธของทานติด ขันธของ
พระพุทธเจาติด แตพระพุทธเจาไมติดยาเสพยติด ใหเขาใจอยางนั้นซิ แยกอยางนั้นซิ
เพราะเหลานี้เปนเรื่องของสมมุติก็ตอ งเปนแบบสมมุติไป
เพราะฉะนั้นทานจึงหาม
เมื่อมีความรับผิดชอบในธาตุในขันธของตนจากความ
บริสุทธิ์ของใจแลวทานจะไมแตะสิ่งเหลานี้ ทานรักษาไดเขมงวดกวดขัน ถากินลงไปติด
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เหมือนกัน เขาใจเหรอ ไมใชเปนพระอรหันตแลวไมติด อยาเขาใจผิดนะ นี่ถอดออกมา
จากหัวใจ ฟงใหชัดเจนนะ ทุกสิ่งทุกอยางเปนเหมือนโลกทั่วๆ ไป เปนแตเพียงวาจิตเปน
อันหนึ่งตางหาก ผานไปหมดแลว รับผิดชอบอยูนั้นแตไมใชอันนั้น มันเปนหลักธรรมชาติ
ของมัน เรื่องของขันธก็เปนไปตามขันธ อะไรควรชอบ อะไรไมควรชอบ อันนั้นดี อันนี้ไมดี
รักอันนั้น ไมรักอันนั้น อยูในวงขันธทั้งนั้นเขาใจไหม ธรรมชาตินั้นไมมี ใหพากันเขาใจนะ
เปนยังไงหลวงตาบัวพูดถึงเรื่องยาเสพยติด จะมีตั้งแตปถุ ุชนหรือ ทานผูสิ้นกิเลส
แลวขันธของทานเปนขันธเหมือนโลกทั่วๆ ไปติดไดเหมือนกัน เพราะฉะนั้นพระพุทธเจา
ทานจึงหามตลอดไปเลย สิ่งที่เปนภัยพระพุทธเจาทราบหมด หาม สุรายาเมาอะไร
จนกระทั่งยาเสพยติด อยางเกิดขึ้นมาทุกวันนี้ก็เปนธรรมของพระพุทธเจาที่สอนไวแลว
พวกยาเสพยติด สงเคราะหเขาในสุราเลยทันที ไมตองไปหามาจากที่ไหน อันนี้เปนภาคที่
เปนพิษเปนภัย เขาในสิ่งที่เปนพิษเปนภัย หามในทางพระวินัยทันทีเลย เขาใจไหมละ
เชนอยางน้ําออย น้ําตาล แตกอนไมไดพูดถึงเรื่องน้ําตาล พูดแตน้ําออย ทีนี้นํา้ ตาล
ก็เปนสิ่งคูควรกันเหมือนกันกับน้ําออย เขาในทางอนุญาตวาเปนสัตตาหกาลิก น้ําออยกับ
น้ําตาลจึงเปนของคูควรไดเชนเดียวกัน เชนเดียวกับยาฝนหรือสุรายาเมา จนกระทั่ง
ยาเสพยติด เขากันไดพวกนี้ หามทางพระวินัย ทานสงเคราะหเขากันอยางนั้นๆ มีลักษณะ
ปกครองทางวินัย แลวแยกแยะออกไป อันใดที่ควรกับทางไหนทางดีหรือทางชั่ว ที่ควรทาง
ดีใหหมุนไปทางดี ที่ควรทางชั่วใหหมุนทางชั่ว เชน พวกฝน พวกยาเสพยติด ใหหมุนเขา
ไปทางสุรา สุราเปนพื้นฐานไวแลวที่หาม เหลานั้นเขามาอยูในจุดนี้หมด เปนสิ่งที่หาม
เหมือนกันหมด
สิ่งที่ถูกตองดีงาม เชนอยางน้ําตาล เชนน้ําออย ทานกําหนดไววา น้ําออยอนุญาตไว
ในพระวินัย รับประเคนแลวฉันได ๗ วัน หมดอายุ ตองสละ ไมสละไมได แตกอนน้ําตาล
ไมมี ทีนี้เวลามีน้ําตาลมามันเปนของคูควรกันกับน้ําออย น้ําตาลจึงสงเคราะหเขาไปดวยกัน
นี้ อันไหนทีค่ วรทางดีก็ใหสงเคราะหทางดี อะไรที่ควรทางชั่วสงเคราะหทางชั่ว เรียกวาควร
หาม หาม ฝายไหนที่ควรหามสงเคราะหเขาไปฝายหาม สวนไหนที่เปนฝายอนุโลมผอนผัน
หรือฝายถูกตองใหเปนไปตามนั้น
ใหพากันเขาใจ เอาเอาไปฟงหลวงตาบัวพูดผิดไหมที่พูดเหลานี้ เรื่องขันธเปนขันธ
ติดไดเหมือนกันหมดในโลกนี้ เราจึงบอกวาเอาสุรายาเมา เอายาเสพยติดไปใหพระ
อรหันตทานกิน อรหันตทานไมติดแตธาตุขันธของทานติด เขาใจไหม เดี๋ยวก็จะไปเหมาวา
พระอรหันตติด ธาตุขนั ธของทานไมไดเปนอรหันต ทีนี้ทานเปนผูรับผิดชอบ คือทาน
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บริสุทธิ์แลวรับผิดชอบในขันธของทานไมควรทานปดทันทีเลย ใหพากันเขาใจอยางนั้นนะ
เดี๋ยวจะวาอะไรๆ ก็ไมตดิ ทั้งหมด อยางที่เขาถามมา ทราบวาหลวงปูมั่นยังสูบบุหรี่อยู วา
เปนพระอรหันตแลว เราอยากตอบวาโคตรพอโคตรแมมงึ เคยเปนพระอรหันตหรือมึงมา
เกงกวาครูบาอาจารยของกูไดเหรอ อยากวางั้นเขาใจไหม เขาถามมาดวยเจตนาดีเราก็ตอบ
ใหฟงอยางนัน้ แหละ
อะไรไมขัดของตามหลักธรรมหลักวินัย ความสวยงาม ความนิยมของมนุษยแลวก็
ใชกันได แตอะไรขัดของแลวปดออกๆ เราก็ชี้แจงใหฟงตามเรื่องนั่นแหละ ทั้งๆ ที่คนถาม
มามากตอมากเราไมตอบ ก็หลับตามาถาม ถาหากวาธรรมก็ลืมตาฟงลืมตาดู ไมควรตอบ
ตอบหาอะไร อยางนี้ก็ได แตเราไมไดยกวาเราเปนคนตาดีตาบอดอะไร เราคือเรา เขาใจ
ไหม พูดใหฟงอยางนี้นะ วันนี้แยกแยะธรรมทั้งหลายใหทานทั้งหลายฟง เขาไปภาคปฏิบัติ
มันก็รูเอง สิ่งเหลานี้ไมตองทูลถามพระพุทธเจามันจะรูภายในใจ เรียกวาธรรมเกิด ธรรม
เปนผูยอมรับทุกสิ่งทุกอยาง ปดทุกสิ่งทุกอยางดวยความเหมาะสม ควรหรือไมควร
ธรรมจะรูเองภายในใจ ไมตองมีใครมาบอกก็ตาม อะไรควรไมควรจะปดจะเสริมทันทีๆ
นั่นแหละธรรมในใจเปนอยางนั้น
นี่ก็เริ่มเขาพรรษาแลว เมื่อวานนี้ก็ไดอธิบายใหฟงแลว เกี่ยวกับเรื่องตั้งสัจจอธิษ
ฐานรักษาตัวเอง ปฏิบัติใหไดสาระสําคัญในเวลาเขาพรรษา ๓ เดือนไมมากอะไรนักเลย
ใครจะไดสาระสําคัญอะไรเปนที่ระลึกในเวลาพรรษา เชน การใหทาน การรักษาศีล การทํา
ความดีประเภทตางๆ ในพรรษานี้เราจะเขมงวดกวดขันทําความดีใหไดอยางนั้นๆ ใหทํา
เอานะ พระพุทธเจาทรงสอน เมื่อวานนี้ลืมภาษาบาลี วันนี้ระลึกไดแลว ก็อยางนั้นแลว มัน
ลืมไปเฉยๆ มันฝงอยูในใจนานแลว ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺป อกฺขาตาโร ตถาคตา วันนี้มัน
ระลึกไดแลวเขาใจไหม ก็มันติดอยูในนั้น มันลืมเฉยๆ
ความพากเพียรเพื่อละกิเลสทั้งหลายนี้ เปนสิ่งที่ทานทั้งหลายทําเอง พระพุทธเจา
ทั้งหลายเปนแตเพียงผูชบี้ อกแนวทางผิดถูกชั่วดีเทานั้น เขาใจแลวหรือ? เราก็ใหไปปฏิบัติ
ทานสอนไวอยางนั้น ความดีความชั่วอยูกับเรา เราทําทางดี ดี ทําทางชั่ว ชั่ว ใหปฏิบัติ
ตัวเอง ซึ่งเวลานี้อยูในศูนยกลาง ไปทางชั่วก็ได ไปทางดีก็ไดเรา ถาเราปลอยตัวไปทางชั่ว
ไหลลงไปเลย ถาทําดีก็ไหลไปทางดี จําเอานะ วันนี้ก็เทศนเทานี้วาจะไมเทศนมากมันก็มาก
ของมันเอง
ในพรรษาใหมีขอบมีเขตนะ พระทานมีขอบเขต เมื่อเชานี้ก็มาฉันตั้ง ๔๐ องคแต
เรากําหนดไววาไมใหเลย ๕๐ แตนี้มีพระพิเศษมาที่เรารับ อาจจะพิเศษไปอีกก็ได เพราะ
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พระที่อยูแลวก็เต็มจํานวนนั้นจะขับไลทานไปไหน เขาใจไหมละ ทีนี้เวลาเรารับพิเศษก็เปน
พิเศษขึ้นมา อยางเมื่อวานก็มาองคหนึ่งจะมาจําพรรษาที่นี่ เราเปดโอกาสใหพระเราปฏิบัติ
หนาที่ของตน คือการประกอบความพากเพียร เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา สํารวมระวังตน
ดวยสติๆ ตลอด เราไมใหลดหยอนผอนผันเรื่องความพากเพียรของพระ ในวัดนี้ไมให
ออนเลยนะ ตั้งแตไหนแตไรมา เขมงวดกวดขันมาตลอด งานการขางนอกจะมีบา งก็ใหมี
หากเวลาจําเปนเราก็ขอรองใหทานมาชวยชั่วระยะชั่วกาลเวลา จากนั้นก็ใหเปนปรกติ เราก็
ทําของเราไปเอง เราไมกวนทานนะ เพราะเราถือเรื่องความพากเพียรทางดานธรรมะนี้
เรียกวาเลิศเลออยูในหัวใจตลอดแลวไมมีจืดจาง
งานการภายนอกเปนเพียงอาศัยเทานั้นเอง ภายในสําคัญมากทีเดียว เราจึงไม
รบกวนพระ สถานที่อยูน ี้ก็พอดีจําเปนก็ ๕๐ องคพอดี ตอไปนี้ขางนอกก็กําลังปลูกตนไม
อะไรๆ กําลังขยายๆ ทีนี้พอสมควรแลวการงานขางนอกคอยเบาไป พระทานก็จะไปปลูก
กระตอบอยูข างนอกนั่นแหละ นอกกําแพงแตในวัดเหมือนกัน เวลานี้ยังรออยู แตกระตอบ
มันมีอยูแลว ทานจะพักเปนกาลเปนเวลา เวลามีการมีงานทานก็พักอยูในกระตอบตามนั้น
ถาหมดไมมกี ารงานนี้ทานก็เขามาอยูขางใน ปลอยใหเขาทํางานวัดที่ยังไมเสร็จไมสิ้นตอไป
เรื่อยๆ อยางนั้น พองานทางนั้นเสร็จพระนี้จะขยายออกไปขางนอกกําแพงไปเรื่อยๆ เต็ม
วัดแหละ หมดแลวนะ
มีอะไรเอาเขามาๆ ตั้งอยูโ นนแหละเทียน ใครก็เทียนพรรษาๆ อันนี้เปนความนิยม
กันตางหาก ทานบอกไวในหลักธรรมหลักวินัยวา ธูปเทียนธรรมดา เดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นมาวา
เทียนพรรษา คนนั้นก็ถวายเทียนพรรษาๆ เทียนบางเลมเทาตนเสานี่ นี่เทียนพรรษาถวาย
วัดสวนแสงธรรมเราเคยเตือนมาแลว คอยเบาบางไป ปนขี้ ึ้นอีกแลวตนเทาเสานี้ก็มี แลวก็
บีบบังคับใหพระตองขนมา ขนขอนซุงคือเทียนพรรษานั้นมา พิจารณาเหตุผลบางซิพี่นอง
ทั้งหลาย อะไรพอเหมาะพอดีมันก็รูกนั อยูนี่ มันเลยเหตุเลยผลก็รูใชไหมละ เอะอะก็เทียน
พรรษาๆ ไมฟงเหตุฟง ผล เทียนพรรษามันหนักเบามากนอยเพียงไร มีที่ไหนเทียนพรรษา
ไมมี มีแตถวายดอกไมธปู เทียนโดยไมนิยมกาลสถานที่เวล่ําเวลาเทานั้น ตามแตอัธยาศัย
เขาใจแลวหรือ?
ชมถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกําหนดการ ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

