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เครื่องหมายของปใหม
กอนจังหัน
เรื่องอรรถเรื่องธรรมพระเรา เราพึ่งกลับมาจากกรุงเทพก็ไมไดสอนเลย พระ
เปนของสําคัญมาก พระเปนผูนําหนาศาสนา ถาพระเหลวไหลแลวใชไมไดเลย
เพราะฉะนั้นจึงตองเขมงวดกวดขันสําหรับพระ เฉพาะวัดนี้เอาจริงเอาจังมาก ถาขัดตอ
หลักธรรมหลักวินัยแลวไลทันทีเลยไมใหอยู สกปรกเลอะเทอะ ผูสะอาดอยูไมไดนะ ผู
สะอาดกับผูส กปรกอยูดว ยกันไมได เพราะฉะนั้นพระทานจึงไดแยกเปนนิกายนั้นนิกาย
นี้ นิกายสกปรก นิกายสะอาดมี ทานจึงแยกเอาไว นิกายแปลวาหมูวาคณะ
เปนยังไงพวกที่อยูท ี่นี่ ตัง้ ใจปฏิบัติใหดีนะ ไมมีเรื่องอะไร งานการอะไรไมมี ป
ใหมปเกาไมมี ดูแตหัวใจเจาของ กิริยาอาการความเคลื่อนไหวของเจาของใหดี นี่ละป
ใหมปเกาเจริญรุงเรืองที่นี่ ถาเสื่อมทรามฉิบหายก็ตรงนี้ละ ตรงตัวของเราเอง ใครขาม
เกินเหยียบหัวพระพุทธเจาไปดวยการขามเกินพระธรรมวินัย ผูนั้นเหลวไหลมาก ไมมี
วันที่จะไดฟน ฟูขึ้นไดละ พากันตั้งใจปฏิบัติดีๆ ดูหลักธรรมหลักวินัย นั้นคือองคศาสดา
ใหติดแนบกับตัวไป อยาขามเกิน
ใครขามเกินหลักธรรมหลักวินัยนี้ โอ ไมไดนะ สะดุดใจมาก สําหรับเราเองเอา
จริงๆ ไมสนิทจนกระทั่งวันตายเลยถาไดเห็นไมมีหิริโอตตัปปะ ขามเกินธรรมวินัยนี่
สะเทือนใจมาก ไอเรื่องความผิดพลาดไมไดตงั้ อกตั้งใจมีไดทงั้ ทานทั้งเรานั้นแหละ แต
เรื่องความไมละอายบาปทานเรียกวาอลัชชิตา หาความละอายไมไดนี้อยูดวยกันไมได
เลย ไมสนิทจนกระทั่งวันตาย นี่ละที่ทานแยกออก ของสะอาดกับของสกปรกใหอยูคละ
เคลากันไมได ตองแยกกันออกๆ ที่ทา นแยกมาแลว
พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ ใหดู สติเปนสําคัญประกอบกับความเคลื่อนไหวของ
ตัวเองออกมาจิตคิดเรื่องอะไรๆ ใหสติติดตามๆ สติเปนของสําคัญมากทีเดียว ใหพา
กันตั้งอกตัง้ ใจ ในสถานที่นี่คือวัดนี้ตงั้ เปนเอกเทศไวแลวเรียบรอยโดยสมบูรณ ใหมีแต
สถานที่พระบําเพ็ญโดยความสะดวกสบาย ไมมีใครเขาไปเกี่ยวของวุนวายเลย เราแยก
ไวเปนประเภทๆ ใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติ หลักธรรมหลักวินัยเคลื่อนคลาดไมไดนะ ถา
ไดเห็นเปนใหหนีทันทีไมใหอยู นี่เคยปฏิบัติมาอยางนั้น ไมเคยอนุโลม ถาเปนความไม
มีหิริแลวเปนอยางนั้น ความผิดพลาดธรรมดาเปนไดดวยกันนั่นแหละ พยายามแลวมัน
ก็ผิดพลาดได เหยียบพลาดได หกลมไดเปนธรรมดา ไมไดตงั้ ใจจะหกลม มันหกลมลง
ดวยความผิดพลาด พระมีเทาไรไมรูนะ จํานวนมากอยู อยามีงานการอื่นใดที่เปนของ
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สําคัญยิ่งกวาความพากเพียร ใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติตนทางความพากเพียร ดานจิตใจ
เปนของสําคัญมากนะ วันนี้เอาแคนี้ละ จะใหพร
หลังจังหัน
(น.ส.ไฉน ทําบุญมาสองพันบาทอุทศิ ใหญาติพี่นอง เขาบอกวามีพระชื่อมหา
ปรีชา อยูสํานักสงฆที่จังหวัดมหาสารคาม เขาอยากสนับสนุนใหพระองคนี้มีที่ปฏิบตั ิ
ธรรม เขากราบเรียนมาใหหลวงตาทราบแคนี้ครับ) เขาขาดอะไร (ไมไดบอกมาครับ)
แลวเขียนมาอะไร ไมเห็นมีอะไรที่จะมาเกี่ยวของกับเรา ตั้งใจปฏิบัติก็ปฏิบัติไปซิ
สนับสนุนก็มีแตสนับสนุนตัวเองจะใหใครไปสนับสนุน
พระพุทธเจาเสด็จออกทรง
ผนวชใครไปสนับสนุนพระองค ขโมยหนีไปดวยซ้ํา พระสงฆออกไปปฏิบัติเปน สงฺฆํ
สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา ไมปรากฏวาใครตามสนับสนุน เปนพระอัธยาศัยของ
พระองคเองๆ ในบรรดาพระสาวกที่ออกจากสกุลพระมหากษัตริยออกมาบวช ไมมีใคร
ตามสนับสนุน สวนมากเสด็จออกแบบเงียบๆ หรือขโมยออกเลย ตองการใคร
สนับสนุน
งานปใหมนี้หมายถึงวันวางระหวางปตอป เปนโอกาสที่เราจะไดแกเนื้อแกตัวเรา
อะไรที่ไมดิบไมดีก็แกไขดัดแปลงเสียใหม ที่ดีแลวก็สงเสริมใหดีขึ้น สนับสนุนใหดีขึ้น ก็
มีเทานั้นละ เรื่องปใหมปเกาเปนโอกาสของมนุษยเองจะแยกแยะตนเอง ปใหมนี้
สวนมากตามหลักพุทธศาสนาก็เสาะแสวงหาความสงบรมเย็น ทําบุญใหทานเทานั้น
โลกเขาก็เปนโลกเขาไป ก็มีเทานั้น
(ถวายปจจัย ๑๐๐,๘๐๐ บาทใหหลวงตาครับ อุทิศใหคุณตาคุณยาย) เอาไวนั้น
ละมายุงอะไรประสาไอหลังลาย พูดจริงๆ เราไมเปนบากับเหลานี้นะ เราทําเพื่อโลก
ตางหาก ประสาไอหลังลายมวนบุหรี่สูบไดอะไร นี่เวลาจะพูด ปฏิบัติตามโลกตาม
สงสารมานานพลิกบางซิ ใหระลึกเสียบาง ประสากระดาษ เอามามวนบุหรี่เหม็นเขียวจะ
ตายไป หลวงปูแหวนทานทําทานพลิกเสียบาง ทานก็ปฏิบัติตอโลกมานาน อนุโลมตาม
โลกมานาน เวลาทานจะทําทานก็เอาธนบัตรใบละหารอยมามวนบุหรี่ตัวใหญๆ ทาน
เคยสูบบุหรี่ตัวใหญๆ ใชไหม มวนใหญๆ ทานก็เอามามวนสูบ
อาว หลวงปูอันนี้มันธนบัตรทําไมเอามามวนบุหรี่สูบละ ทานก็ทําทาเหอ ประสา
กระดาษ บทเวลาทานจะตอบ นั่นเห็นไหมทานปฏิบัติมานาน ตามโลกตามสงสารมา
นาน ทีนี้เวลาทานจะพลิกใหเปนขอคิด ทานไมไดประมาทสิ่งเหลานั้น ใหเปนขอคิด
แยก ความหมายวางั้น ทานทําเซอๆ ซาๆ เอาธนบัตรใบละหารอยมามวน ทานสูบบุหรี่
ตัวใหญๆ พวกพระมาเห็น โอย หลวงปูนี่ธนบัตรใบละหารอยนะเอามามวนสูบบุหรี่

๓
ทําไม หือ ทานทําทา ก็ทานทําเอง ทานทําทาพลิกนั้นพลิกนี้ บทเวลาจะตอบ ประสา
กระดาษ ทานวา ทานก็สูบเรื่อยไปเลย
นี่ก็พลิกเสียบาง เวลาจะพลิกก็พลิกซี ไมงั้นมันจะหลงจมไปเลย ไอหลังลายมี
อํานาจมากทําใหคนเสียคนมากมายกายกอง เพราะฉะนั้นจึงพลิกขึ้นมาใหรู นี้เปน
เครื่องสําหรับใชสอย เปนความสะดวกสบาย ไมใชเปนเครื่องเสริมใหคนเปนบานะ คิด
อยางนั้นบางซิ ไมกระตุกบางมันไมไดคิดคนเรา ตองกระตุกเสียบาง อยางหลวงปูแหวน
ทานเอาธนบัตรใบละหารอยมามวนสูบบุหรี่ เพราะตามปรกติทานสูบบุหรี่ตัวใหญๆ
ทานสูบของทานเฉยไมสนใจกับใคร โอย หลวงปูนี่ธนบัตรใบละหารอยนะ มามวนบุหรี่
สูบอะไรกัน เหอ ทานวาเหอ ก็ทานเอามามวนเอง ทานมองดู สุดทายทานก็ตอบ
ประสากระดาษ ทานก็สูบเรื่อยไปเลย แนะเวลาทานจะพลิก ทานไมไดประมาทโลก
ทานปลุกใหคนคิดตางหาก
อันนี้ใชมาสําหรับโลกนมนาน ทานก็ยอมรับมาตลอดแลว ถามีแตอยางเดียว
ธรรมมีอยูกก็ ระตุกเสียบางใหรูเรื่อง ใหรูตัว อยาหลงจนลืมเนื้อลืมตัวจนเสียคน เสียคน
ได อะไรก็ตามถาทําใหเสีย เปนอยูกับหัวใจเจาของที่จะไป เสียไดดีได นี่ก็ไมไดทํา ถา
จะทําก็จะเปนอะไรไปก็รอู ยางเดียวกันนี่วะ จะทําใหเปนอยางอื่นอยางใดไปไมได โลก
เปนโลก ธรรมเปนธรรมลวนๆ ตลอดเวลา
วันนี้เปนวันวางเมื่อวานเปนวันวาง วางเรื่อยมาได ๒-๓ วันนี้แลวนะ ตั้งแตวันที่
๓๑ เรื่อยมา เปนปเกาสงปใหม คนเกาสงคนใหมพลิกตัวใหดีนะ อยาไปตื่นมืดกับแจง
มีมาตั้งกัปตัง้ กัลปแลวละ
ตัวของเรามันเปลี่ยนแปลงตัวของเราทั้งขึ้นทั้งลงมา
ตลอดเวลา มืดกับแจงเขาไมไดขึ้นไดลง เขามีมืดมีแจงมาตั้งกัปตั้งกัลปเขาไมเห็นไปที่
ไหนไมเคลื่อนไปไหน ถึงเวลามืดก็มืดถึงเวลาแจงก็แจงอยูอยางนั้น เรียกวามืดกับแจง
แตตัวของเราพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคม ใหจมก็ไดใหฟูกไ็ ด นั่น ให
พิจารณาตรงนี้นะ
ใหกลับเนื้อกลับตัว ใครเปนคนไมดีเคยปฏิบัติไมดีมา พลิกตัวเองแกไขตัวเอง
ได เจาของทําชั่วไดทาํ ไมทําดีไมไดคนๆ นี้ พลิกสันเปนสัน พลิกคมเปนคมซิมีดเลม
เดียว มันมีอยูทั้งสันทั้งคมทั้งดีทั้งชัว่ อยูกับตัวของเราเอง ตองพิจารณาพลิกแพลงให
เปนคนดีซิ เมื่อเปนคนดีแลวเปนสุขทั้งนั้นละ ถาลงดีแลวดีทุกอยาง ไมเฟอ ความดีคน
ดีไมเฟอ แตคนชั่วเพียงคนเดียวเทานั้นไปอยูในบานนี้นักเลงโตมานี้นะ เขาเตือนกันทั้ง
บาน นักเลงโตมาที่นี่นะระวังนะของใคร วันนั้นคนทั้งบานจะไมไดหลับไดนอนกัน ตาง
คนตางจองตางจอ ระวังสมบัติเงินทองของตัวเองมันจะมาขโมยหรือจะมาเอาแบบไหน
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นั่นละคนชั่วเพียงคนเดียวเฟอ ทําลายคนไดทั้งบานไมไดหลับไดนอนกัน ถาคนดีนอน
หลับกันไดสนิททั้งบานทั้งเมือง นอนหลับสนิทไมตองระเวียงระวังกัน
นี่ละความดีไปที่ไหนเปนภัยตอใครเมื่อไร ไมเปน ถาเปนความชั่วเปนภัย
ตลอดเวลา อยูกับตัวของเราก็กวนเรา ถาเปนความชั่วแลวกวนตัวเองมาก ถาเปนความ
ดีสงบรมเย็น คิดเพลิดเพลินในศีลในธรรมจิตใจมันชุมเย็นนะ ผิดกัน ถาคิดทางชั่วชา
ลามกเปนไฟเผาตัวเองนั้นแหละ เผาอยูในหัวใจตัวเอง ทานเตือนไวปใหมปเกาก็เพือ่
มาเตือนตัวเองไมใชอะไร วันคืนลวงไปวันลวงไปตัวของเราก็ลวงไปๆ ผานไปๆ แลวได
ความดิบความดีอะไรบางที่พอมาเปนเครื่องระลึกใหมีความภาคภูมิใจ ใหคิดนะใจดวง
นี้สําคัญมาก
ไมมีศาสนาใดที่จะสอนลงที่ใจเหมือนพุทธศาสนา ทานสอนลงที่มหาเหตุตรงนั้น
แกตรงนี้แลวดีขึ้นๆ ถาไมแกจมได นั่น เรื่องใจเปนสําคัญมาก ยิ่งเขาจิตตภาวนาดวย
แลวมันยิ่งสงาจาครอบโลกธาตุเลย แตกอนจิตใจนี้ถูกมูตรถูกคูถครอบมันอยู แสดงตัว
ไมได มูตรคูถคือขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลงครอบหัวใจ พอเปดอันนี้ออกมานีแ้ สดงจาขึ้นมา
เปดออกหมดไมมอี ะไรเหลือแลวจาหมดครอบโลกธาตุ ฟงแตวาครอบโลกธาตุ อาโล
โก อุทปาทิ สวางครอบโลกธาตุ แปลวาอยางนั้น โลกวิทู รูแจงหมดโลก นั่นละใจดวงนี้
ไมใชใจดวงใด ใหพากันฝกฝนอบรม
มาวัดมาวาใหตั้งหนาตั้งตาประพฤติปฏิบัติตัวใหดี อยามาลืมตัวนะ มาอยูในนี้
ลืมตัวไมไดนะ ถาจับไดไลทันที เราไมมีอุทธรณ ศาลเขามีศาลตน ศาลอุทธรณ ศาล
ฎีกา ศาลธรรมวินัยไมมี ตรงเปงๆ เลย ผิดถูกชัว่ ดีวากันไปตามเรื่องนั้นเลย วันปใหม
เขาก็เพลิดเพลินทางโลกทางสงสาร เราก็เพลิดเพลินในทางอรรถทางธรรมของเรา นี่
เปนความดีงามสําหรับเราในปหนึ่งๆ ปรกติเราก็ปฏิบัติตัวเพื่อเปนคนดีอยูแลว ยิ่งมีวัน
มีคืนมาเตือนแลวก็ยิ่งใหขยับตัวเขาเปนคนดีมากขึ้นๆ เปนของดีนะ นี่เราพูดเพื่อโลก
สําหรับเพื่อธรรมลวนๆ แลวพูดชัดๆ เลย สําหรับเพื่อธรรมลวนๆ แลวทานไม
สนใจกับวันคืนปเดือนอะไร มากยิง่ กวาสนใจจดจอดูจิตตัวเปนมหาเหตุ มันสรางฟน
สรางไฟอยูในหัวใจ สติปญญาศรัทธาความเพียรเปนน้ําดับไฟสาดเขาไปตรงนั้นๆ แลว
มันก็สงบเย็นไดๆ ทานไมไดสนใจกับวันคืนปเดือน ยิ่งกวาสนใจในฟนไฟที่เกิดขึ้นกับ
ใจ แลวระงับกันดับกันดวยความพากเพียร นั่นละทานทําภาวนาทานเปนอยางนั้น ทาน
ไมสนใจกับอะไรมากยิ่งกวาสนใจดูหัวใจตัวเอง ตัวนี้ตัวคึกตัวคะนองตัวฟนตัวไฟอยูนี้
หมด ไมไดอยูที่ไหน รวมแลวมาอยูที่ใจ
ใจเปนมหาเหตุ กระจายออกไปที่ไหนมีแตใจคิดอานไตรตรอง ทําความ
เดือดรอนแกตนก็คอื ใจ เดือดรอนแกผูอื่นก็คอื ใจ เมื่อตางคนตางแกไขจิตใจที่เปนตัว
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เดือดรอน ใหเปนความสงบรมเย็นเปนน้ําดับไฟแลวก็สบายทั่วหนากัน ถาไมมีการ
ดัดแปลงตัวเองแลวมันก็เปนทอนไมทอ นฟน ดิน น้ํา ลม ไฟ เปนรางกายของคนๆ
หนึ่ง มีธาตุสี่ ดิน น้ํา ลม ไฟ ธาตุน้ําเราก็เห็นในตัวของเรา ธาตุดินนี่แข็งๆ ธาตุดิน ธาตุ
ลมก็ลมหายใจของเรา ธาตุไฟก็เชนไฟความอบอุน ภายในรางกายก็มีเทานี้ จิตวิญญาณ
ครองอยูนี้ สิ่งเหลานี้ก็ปฏิบัติไปตามจิตที่เปนหัวหนาครอบครอง
พอจิตออกไปจากนั้นเสียแลวเหลานี้ก็เปนธาตุเดิมของเขาไปตามเดิม เขาไมไป
ไหนนะ ไปนรกไมไป ไปสวรรคไมไปธาตุสี่ ดิน น้ํา ลม ไฟ เปนธาตุสี่ ดิน น้ํา ลม ไฟ
ตามเดิมปรกติมา มันสําคัญอยูที่มโนธาตุคือใจ พลิกไดหลายสันหลายคมมากนะ ให
แกไขดัดแปลง
ถาแกไขดัดแปลงตัวนี้ไดมากนอยเพียงไรจะสงบรมเย็นไปเรื่อยๆ
คนเรา รมเย็น เย็น เย็นจนกระทั่งบรมสุข คําวาบรมสุขคือวาสุขสุดยอดเลยสมมุติไป
หมดแลว ก็ตั้งชื่อใหวาเปนบรมสุข เรียกวาสุขสุดยอดแลว คือจิตของพระพุทธเจา จิต
พระอรหันตทานสุดยอดอยูนั้น
ในเวลาครองขันธอยูก ็เรียกวาทานผูบริสุทธิ์ พอขันธสลายลงไปนี้แลวอันนั้นก็
เปนธรรมธาตุไปเลย ไมดับ นั่นละนิพพานเที่ยง ธรรมธาตุนั้นเอง จิตดวงนี้แหละที่ชําระ
ตนไดจนกระทั่งเปนธรรมธาตุเรียบรอยแลว นั่นละนิพพานเที่ยง เที่ยงตลอดไปเลย ไม
มีความเปลี่ยนแปลงเหมือนโลกสงสาร
โลกสงสารอยูในสมมุติเปลี่ยนตลอดเวลา
ธรรมชาตินี้พนสมมุติไปแลว อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไมติดตามไดเลย นั่นละทานวา
นิพพานเที่ยง ก็จากความดีทั้งหลายที่เราสรางนี่ละไมใชอะไร หนุนเขาไปๆ ถึงขั้นนั้น
แลวผานไดดวยกัน ถายังไมหนุนก็ตองหมุนเปนธรรมดาไปสูงไปต่ํา วันนี้ก็พูดเทานั้น
ละ นี่ก็ปใหมปเกา วันนี้พอเปนเครื่องหมายของปใหมเทศนใหทราบทั่วหนากัน ใหดูตัว
ของตัวปใหมปเกาอยูกบั คนใหมคนเกานี่ละ ใหแกไขดัดแปลงตรงนี้ ดีก็ดีคนเกานี้
แหละ เอาละพอ
ไปกรุงเทพฯก็ไมไดหยุดนะเทศน ไปกรุงเทพฯเทศนตลอด ไปเทศนที่ไหนเขามี
ไอนี้ไปคอยติดอะไรวิทยุ ไปเทศนทไี่ หนวิทยุขึ้นทันที ขึ้นมาวัดปาบานตาดออก เขามี
จานดาวเทียมๆ พอเทศนปุบเขามีสายนูนเขามานี้ปบทางนี้ออกเลยทั่วประเทศ เราไป
กรุงเทพฯก็รวู าอยูกรุงเทพฯ ก็ควรกับวิทยุ ออกไปนูนที่เมืองชลฯ เพชรบุรี ชะอําชะ
แอม ไปเทศนที่ไหนออกทั้งนั้นเขาวาแบบเดียวกัน เพราะอะไร เขาบอกไอนี้มันเอามา
วางไว พอเทศนมันขึ้นเลยทันที ไอบาตัวนี้ละมันเอาไป ไปไหนมันติดไปดวย เทศนที่
ไหนมันก็เปนวิทยุขึ้นเดี๋ยวนั้นๆ เลย
(คุณบุษที่อยูเมืองนอกก็ดูอยูต ลอดเวลา) เขาดูเหรอดูอินเตอรหรืออะไร เออ ก็
ไดทราบวาอยางนั้น ดูจนติดเขาบอกวาเขาดูจนติด ไมไดดูไมไดเขาบอก อยางใน
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กรุงเทพฯก็เหมือนกัน เขาบอกบางคนติดจริงๆ วางั้น ไมไดฟงอยูไมไดเลย ไอเรื่องที่
เขาพูดวาหลวงตาเทศนเหมือนขวานผาซงผาซากเด็ด อูย นั่นละยอดธรรมอยูที่นั่น เขารู
นะ เขาบอกวานั่นละยอดธรรมอยูทนี่ ั่น เคยมีใครพูดสักทีอยางนี้ ก็มีแตเราพูด พลัง
ของธรรมๆ ออกเขาใจไหมละ เขาวาดุวาดาวาอะไรตออะไร แตผูที่เขาฟงประจําเขาฟง
จนติดนะ เขาพูดใหฟง ฟงจนติด ทีนี้เทศนที่ไหนเด็ดเฉียบขาดขนาดไหน นั่นละยอด
ธรรมอยูตรงนั้น ฟงซิ ยิ่งจอเขาวางั้น ยอดธรรมอยูตรงนั้น
นี่ใครไดพูดเมื่อไรงายๆ ไมไดพูดงายๆ นะคนเรา นี่เขาฟงชัดเจนมาก เพราะ
การที่ออกเด็ดๆ เผ็ดๆ รอนๆ มีแตพลังของธรรมนะออก พิษเม็ดหินเม็ดทรายไมมี
เพราะจิตบริสุทธิ์เต็มเหนี่ยวเปนธรรมทั้งแทง ออกตรงไหนแบบไหนเปนธรรมทั้งหมด
เลย ไมเปนภัยตอโลก นี่เขาฟง.เด็ดเทาไรยิ่งมีรสมีชาติ เขาวาอยางนั้น เขาบอกเขาติด
ไมไดฟงอยูไมได.รําคาญ.อารมณอะไรเขาบอกเขาไมสนใจ ถาวาเตรียมฟงธรรมปบ
ออนทันทีจิต นั่นเห็นไหมละ นั่นละธรรมเปนภัยตอผูใด เปนคุณทั้งนั้นละ
เรื่องจิตนี้ฝกยากนะ ทานทั้งหลายใหทราบเสีย นี้เอามาแลวจนน้ําตารวงอยูบน
ภูเขาเราลืมเมื่อไรฝงใจมากนะ ที่ดีขนึ้ มาก็เพราะอันนั้นละ โกรธแคนเราก็ไมเคยไดยิน
ไดฟงจากที่ไหนวา ไดยินแตวาความโกรธความแคนนี้เปนกิเลสๆ แตเวลามาโดนกับ
เจาของ อันนี้เปนพื้นฐานสําคัญใหมุมานะ ความเคียดแคนใหกิเลสในตัวเองเปนธรรม
นั่น ความเคียดแคนใหสิ่งใดบุคคลใดก็ตามเปนกิเลสทั้งนั้นๆ แตความเคียดแคนให
กิเลสที่อยูภายในใจของเรานี้เปนธรรม นี่ละเคียดแคนถึงน้ําตารวง หือ มึงเอากูขนาดนี้
เชียวหรือ นั่นเอาละนะถึงใจแลวนะนั่น มึงเอากูถงึ ขนาดนี้เชียวนะ
เอา อยางไรมึงตองพังวันหนึ่ง ใหกูถอยกูไมถอย นี่เคียดแคนมุมานะเต็มเหนี่ยว
จับอันนี้ไวเลย ฟดกันอยางใหญ หนักเทาไรฟดกันๆ อันนี้เปนพื้นฐาน ความเคียดแคน
ใหกิเลสนี้จึงเรียกวาเปนธรรม นั่น มันเปนอยูกับหัวใจเจาของ พอมุมานะไดเต็มเหนี่ยว
แลวมันจะถอยไดยังไง ไมถอย นี่ละน้ําตารวง ตั้งสติพับลม ตั้งลมๆ มันตั้งเพื่อลมไมได
ตั้งเพื่ออยู ถึงขนาดนั้นนะมันรูชัดเจนเจาของ กระแสของกิเลสมันรุนแรงขนาดนั้น ตั้ง
พับลมปุบ ตั้งพับลม ตัง้ ลมตอหนาตอตาเรา สูมันไมไหว น้ําตารวง ก็มีแตวา เหอ มึง
เอากูขนาดนี้เชียวเหรอ เอาละนั่นเห็นไหม ยังไงมึงตองพังวันหนึ่งใหกูถอยกูไมถอย
เคียดแคน นี่ละเคียดแคนใหกิเลสมันเปนธรรมนะ มุมานะตลอด
ตั้งแตนั้นมาฟดกันใหญไมมีถอย ใหจําเอานะ ความเคียดแคนอยางใดๆ ก็ตาม
เปนกิเลสทั้งนั้น แตความเคียดแคนใหกิเลสที่เปนภัยตอตัวเองนี้เปนธรรม จําเอานะ
น้ําตารวงละเปนตนเหตุใหเราไดมุมานะเต็มเหนี่ยวๆ เลย มันฟดทุกแบบกับกิเลส จึง
ไดนํามาพูดทุกแบบทุกฉบับ เพราะมันเปนในเราเองเราฟดเองทําเอง ทีนี้มันก็เปน
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ความรูออกมาที่จะสอนโลกก็สอนไดเต็มเม็ดเต็มหนวย เพราะเจาของสอนเราพอแลว
กิเลสหมอบราบเพราะเหตุผลกลไกอะไรก็ไดหลักไดเกณฑ เวลากิเลสมีอํานาจมากถึง
น้ําตารวงก็เอามาเปนหลักใจ เปนมุมานะ เปนอยางนั้น
โถ ไมลืมนี่นะ น้ําตารวงจริงๆ ไปขึ้นอยูบนภูเขาจะฟดกับมันใหเต็มแหนี่ยวๆ ที่
ไหนไดมันฟดเราหงายหมา หงายไมเปนทาเขาเรียกหงายหมา ถาหงายแมวนั้นมันตบ
ไดนะ หงายหมามีแตแงๆ พวกนี้พวกแงๆ ทั้งนั้นเขาใจไหม อยูใตถุนศาลามีแตพวก
แงๆ เขาใจไหมแงๆ หงายหมาไมมีทาสู ถาหงายแมวมันตบนะ หงายแมวหงายนี้มัน
ตบได หงายหมาไมเปนทา เหลานี้มีแตแงๆ ทั้งนั้น เอาละจะไป
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

