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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๔๘

พากันฟนจิตใจ
ผูกํากับ ปญหาธรรมะ จากหนาปญหาธรรมเว็บไซคหลวงตา คนแรก
ครั้งแรกที่ภาวนา ยังไมมีคําบริกรรม แตจิตสงบและนิ่งดี เมื่อนั่งภาวนาระยะแรก
นานเปนชั่วโมงแตความรูสึกวานิดเดียว ตอมาไดกราบหลวงปูฝนทานไดสอนลูกภาวนาใช
คําบริกรรมพุทโธ จิตเปลี่ยนไป จิตที่เคยนิ่งเปลี่ยนเปนสภาวะตางๆ สุดแทแตจะเกิด
ตอมาไดกราบหลวงตาลูกรูจักวิธีพิจารณาอสุภะ สติและปญญาเกิดเปลี่ยนอีกในระยะหลัง
ขณะภาวนา จิตมีกําลังสมาธิดีขึ้น ปญญาเปลี่ยนไป สลับกันไป มีเจริญมีเสื่อมเปนไป
เรื่อยๆ ครั้งหลังสุดกําลังสมาธิดีขึ้น เกิดสภาวธรรม ลูกจึงกําหนดอสุภะ แตชา ปญญาก็
แกไขไปเรื่อยๆ จนกําหนดธาตุดินทัง้ 2 อยาง สภาวะธรรมที่เกิดนี้ทําใหเหนื่อยหมดแรง
เหมือนหัวใจจะวายใหได แลวเกิดสภาวธรรมอีกครั้งเปนเสียงดังราวกับฟาผา แลวทุกอยาง
เงียบลงไป มีแตความสงบจนถึงเชา ทุกอยางเหมือนไมมอี ะไรเกิดขึ้น ความเหนื่อยลาไมมี
กลับสดชื่นดี ที่เปนทุกขเนื่องจากตัง้ แตนั้นมาสมาธิที่เคยไดอยางแนนหนาเหมือนเบาบาง
ลง เหมือนไมเคยภาวนาเลย เปนทุกขมากพยายามพิจารณาอสุภะตอไป เหมือนขาดกําลัง
การภาวนาเปนเชนนี้มาหลายปแลว กราบขอขมาหลวงตามเมตตาชีแ้ นะลูกใหหมดทุกข
ดวย (จาก จานเดียว)
หลวงตา ขอที่วาไมมคี ําบริกรรมนั้น ทานอาจารยฝนทานสอนใหมีคําบริกรรมก็
ถูกตองแลว ที่ทุกวันนี้ไมคอยไดเรื่องไดราว ความไมไดเรื่องไดราวคือคนเริ่มหมดราคาไป
มากเขาแลว ครั้นตอไปหมดราคาแลวตายเลยนะจะวาไมบอก โอย มันมีทุกแบบ เอาวาคน
ตอไป
ผูกํากับ คนที่สองครับ
ลูกสังเกตพัฒนาการของจิต หลังจากไมยอมใหพุทโธ และสติเผลอไปได ตามหลวง
ตาเมตตาสอนเสมอมา อาศัยแรงตั้งใจ และบูชาคําสอนของหลวงตา จิตใจจึงไมยอมแพ
ถึงจะแว็บเผลอไปแตก็รบี ดึงกลับมา จิตมันแนนหดอยูทา มกลางจิต ยิ่งถาออกไปเจอเรื่อง
วุนวายขางนอก สถานีผูคนพลุกพลาน จิตก็ยิ่งหดนิ่งเขามา สงบ เหมือนอยูคนเดียวในหอง
เงียบ แตสภาวะแวดลอมไมเงียบ ที่แทมันเงียบสงบ เย็นอยูขางในจิตเรานี่เอง เหมือนมี
ความระมัดระวังมากขึ้นเจาคะ ทั้งๆ ที่ตองทํางาน เจอคนวุนวาย แตจิตมันเหมือน
ระมัดระวังโดยอัตโนมัติ คือเจอความวุนมาก จิตยิ่งตองระวังมากขึ้น ทีนี้จิตดูเหมือนมีฐาน
ความสงบ จากสติและคําบริกรรมเจาคะ เมื่อพิจารณาทางปญญา มันดูรวดเร็ว มองหนัง
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เขา หนังเรา ตาในเห็นเปนเนื้อแดง บางทีขยับขึ้นไปเห็นแตโครงกระดูก คอยเปนไป
ตามลําดับเจาคะ
ลูกขอเมตตาหลวงตาแนะนําเพิ่มเติมเจาคะ (จาก เพื่อนเจาดําหางกุดที่สวนแสง
ธรรม ตอนนี้มันไปอยูวัดปาบานตาดแลว)
หลวงตา ที่พิจารณานี้ถูกตองแลว ไมตอบมาก ไมมอี ะไรพอที่จะใหตอบมาก
เทานั้นแหละ
ผูกํากับ ทางสถานีวิทยุสวนแสงธรรมฝากถามมาวา
1.ทําอยางไรจะใหเด็กไทยเขาวัดเขาวา
และอยากใหวิทยุเสียงธรรมเปดเชนนี้
ตลอดไป
หลวงตา ตองใหผูใหญของเด็กไทยเขาวัดเขาวานําหนากอน ตั้งแตวงราชการลงมา
แลวเด็กไทยคนไหนจะเหนือครูอาจารยเหนือพอเหนือแมไปไมไดแหละ อยากใหเด็กไทย
เขาวัดเขาวา แตผูใหญของเด็กไทยมันไมสนใจธรรมะ จะไดเรื่องไดราวอะไร
ผูกํากับ 2. สามเณร มีความกําหนัดจับตองตัวชาย-หญิง ถาเปนพระตองอาบัติ
แตถาเปนเณรจะเปนเชนไร
หลวงตา ก็อยาจับซี วาเปนอาบัติไมเปนอาบัติไมตอบ บอกวาอยาจับเทานั้นพอ
ผูกํากับ ขอ3.ทําอยางไรจึงจะมีศีลบริสุทธิ์เหมือนเดิม
หลวงตา ไมอยากตอบ
ผูกํากับ ขอ 4. เมื่อสามเณรสึกไป 4-5 ปแลว อยากจะกลับมาบวชเปนพระภิกษุ
สงฆ จะไดหรือไม และจะสามารถพนทุกขไดหรือไม
หลวงตา ไมตอบ ขี้เกียจ เณรเลอะเทอะอยางนี้ไมตอบ
ผูกํากับ จากหนังสือพิมพ พิมพไทย เขาสะทอนงานบุญประทายขาววัดเราดังนี้ครับ
เปนที่นาตื่นตาตื่นใจกับงาน “บุญประทายขาว” ที่ทางวัดปาบานตาด จังหวัด
อุดรธานี ไดจัดขึ้น ณ บริเวณศาลาหลังใหญ เมื่อเชาตรูของวันอาทิตยที่ 13 กุมภาพันธ ที่
ผานมา โดยมีผูมีจิตเปนกุศลจากทั่วสารทิศทั้งภายในประเทศและจากตางประเทศ ไดพา
กันหลั่งไหลเขามารวมงานบุญประเพณีในครั้งนี้นับเปนเรือนหมื่น
ทําใหบรรยากาศ
โดยรอบบริเวณของศาลาหลังใหญหนาแนนไปดวยคลื่นมหาชน
ในจํานวนนี้มีชาวมาเลเซีย ชาวอินโดนีเซีย และชาวสิงคโปร ซึ่งลวนแตเปนศิษยสาย
ธรรมของหลวงตาพระมหาบัว เดินทางเขามารวมงานจํานวนหลายคณะดวยกัน
บริเวณลานกวางดานทิศใตของศาลาหลังใหญ ชาวนาทั้งในตําบลใกลเคียงและที่อยู
หางไกลออกไป
ไดพรอมใจกันนําขาวเปลือกทั้งชนิดขาวเจาและขาวเหนียวเขามาถวาย
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ใหแกทางวัด กองรวมกันเปนกองพะเนินเทินทึก สูงเทียบกับชายคาของศาลาหลังใหญ
รวมแลวประมาณกวา 1 หมื่นกระสอบ
เมื่อไดเวลาอันควร พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน
เจาอาวาสวัดปาบานตาด ไดเดินทางเขาสูมณฑลพิธี ประกอบพิธีประทายขาว โดยเริ่มตน
จากการเทศนสอนสาธุชนใหรูจักกับการรับศีล
การสมาทานศีล
และการรักษาศีล
ตอจากนั้นพระสงฆจากวัดปาทั้งมวลไดรวมเจริญพระพุทธมนต ระหวางนั้นหลวงตามหา
บัวไดเจริญจิตตภาวนาบริกรรมน้ําพระพุทธมนตจนเสร็จพิธี แลวจึงแจกจายใหแกสาธุชนผู
มารวมงานบุญประทายขาวอยางทั่วถึง เพื่อไดอัญเชิญไปประพรมเปนสิริมงคลแกนาขาว
ยุงฉาง หรือตามแตจะตัง้ จิตอธิษฐานใหสมปรารถนาในประการใดๆ
จากนั้นสาธุชนทั้งหลายก็ไดรวมกันถวายภัตตาหารแดพระสงฆ
ที่วัดปาบานตาดแหงนี้ หลวงตามหาบัวทานไดสืบสานประเพณีบุญประทายขาว
ตลอดมาเปนประจําทุกป การจัดงานของวัดปาบานตาดนับปก็ยิ่งมีผูนําขาวเปลือกมาถวาย
เพิ่มมากขึ้นๆ ซึ่งในปทผี่ านมาไดถึงประมาณ 7,000 กระสอน สวนในปนี้คาดวานาจะได
เกินกวา 10,000 กระสอบ
หลวงตามหาบัวทานมีเมตตาตอชาวนาอยางเต็มโลกเต็มสงสาร การทําบุญประทาย
ขาวทําใหชาวนาขายขาวไดในราคาที่เปนธรรม ตัดปญหาเรื่องการถูกกดราคา ตัดปญหา
การถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลางหรือเจาของโรงสี ทั้งนี้ก็เพราะผูที่นําขาวเปลือก
มาถวายใหแกทางวัดจะเปนจํานวนเทาใดก็ตาม กรรมการวัดจะจดบันทึกจํานวนตามที่บอก
โดยที่ไมตอ งไปชั่งไปตวงเหมือนกับการขายขาวใหกับพอคาคนกลางทั่วๆ ไป บรรดาลูก
ศิษยของหลวงตาทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศที่เดินทางเขามารวมทําบุญประทายขาว ก็
จะทําบุญดวยการชวยซื้อขาวเปลือกจากชาวนาเหลานี้ แลวปวารณาถวายใหกับทางวัด โดย
ไมมีการตอรองราคา เจาของโรงสีรายใหญๆ ในจังหวัดอุดรธานีก็เปนลูกศิษยหลวงตา ก็จะ
เขามารวมทําบุญ ดวยการรับซื้อขาวเปลือกจากทางวัดไปทัง้ หมด สําหรับในปนี้ทางวัดได
ตั้งราคากลางไวที่กระสอบละ 700 บาทเหมือนๆ กันทั้งหมด(หลวงตา คําวาทางวัดตั้ง
ราคา เหมือนกับหลวงตาบัวตั้งราคาเอาไว ตอนนี้มันขวางหูเหลือเกิน เพราะฉะนั้นจึงขวาง
ซิ เอาวาไป)
พระสงฆสาวกผูปฏิบัติดปี ฏิบัติชอบ
พระสงฆผูเจริญในพระธรรมคําสอนของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอยางเด็ดเดี่ยวเที่ยงแท ยอมเปนที่ตั้งแหงศรัทธาสาธุชน ยอม
นําความรมเย็นเปนสุขมาสูมหาชนอยางถวนหนาดั่งฉะนี้
ณ.หนูแกว
หลวงตา เรื่องปญหาเลยไมพูดเลยนะ
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ผูกํากับ ไมมีปญหาครับ เขาสะทอนงานบุญประทายขาว
หลวงตา ปญหาที่ถามวันนั้น มีปญหาสําคัญ ก็คือวา เอาถามมาจะตอบ เตรียมจะ
ตอบแลวนะนั่น มาผางก็ผางทันทีเลย ไมตอ งไปหาควาคัมภีรไหนละ ออกผึงๆ เลย ถาลง
วาเอาถามมาจะตอบ เปนอันวาพรอมแลวนั่น ผางมาก็ผางใสเลย นี่ละธรรมะปาเปนอยาง
นั้น พูดใหมันตรง ออกจากนี้ทั้งนั้นนะ สาธุ ไมไปหาคัมภีรไหน คัมภีรพระพุทธเจาอยูใน
หัวอก คัมภีรสาวกทั้งหลายอยูในหัวอก ที่ไปจดจารึกลงในคัมภีรนั้นคัมภีรนี้ถอดออกจากนี้
ไป แลวผูจดจารึกไปก็ไมแนนอนนัก แตหลักใหญไดสวนดีมาใชเราก็พอใจ ผูแตงก็อยาก
ใหถูกตองนัน่ แหละ แตก็ผิดพลาดไปไดเปนธรรมดา เอาวาไป
ผูกํากับ ทางฝายรัฐบาลจะจัดเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมา
หลวงตา ไมตองพูดแหละ ขี้เกียจพูด สกปรก พูดจริงๆ นะ แหมโลกนี่สกปรก
จริงๆ แตกอนเราไมเคยคาดเคยคิด เวลารับกันแลวมันเห็นหมดนี่ มันสกปรกมาก มันจา
ของมันไปเลยนอกจากไมพูดเทานั้น เฉย หูหนวกตาบอดไป
ลูกศิษย แมไมสบายเจาคะ
หลวงตา อายุ ๙๕ แลวนะ ไมใชเลน เอา ใหหายไปตามสภาพคนแก จะใหมาเปน
หนุมเปนสาวเหมือนแตกอนไมไดแหละ พระธรรมทานไมนิยม จึงตองบอกไปตามธรรม
อยูเย็นเปนสุขไปตามสภาพคนแก ก็วา งั้น ไมไดวา ใหยอนเปนสาวอีกนะ ใหเปนหนุมเปน
สาวแตงตัวโกเกมา นุงซิน่ นุงผา วันนั้นไปเทศนที่อําเภอก็เอาเสียบาง แหมมันดูไมไดจริงๆ
เหมือนดูสัตว สัตวคึกสัตวคะนอง พวกหมาเดือน ๙ เดือน ๑๒ ฉันใด มนุษยเกงกวานั้น
เดี๋ยวนี้ มันคึกมันคะนองเหลือประมาณจนดูไมได หลับหูหลับตาไปเฉย ก็รูวาขี้ก็ขี้ ทองก็
ทองแลวผานไปธรรมดา ไมไปติดใจกับมันแหละทั้งสอง
สกปรกมากนะ เมืองไทยเรานี่เรื่องขนบประเพณีนี้ไมมีแลวนะ ความับๆ เอาอะไร
เอาเปรตเอาผีเอายักษ เอาหมาเดือน ๙ เดือน ๑๒ เขามาทับเมืองไทยเรา กามกิเลสนี้มัน
อวดกันหาอะไร มันก็มีมาตั้งกัปตัง้ กัลปแลวทําไมไมพิจารณาบาง ใหชินใหชาพอเปนพอไป
ธรรมดา ทําไมมันกําเริบเสิบสานยิ่งกวาสัตว สัตวเขายังมีเวล่ําเวลา มนุษยนี้คึกคะนองยิ่ง
กวาสัตวไปอีกนะ เลวกวาสัตววางั้นเลย ดูไมได ถึงเวลาที่จะเทศนก็เทศนบางละ ไมมีใคร
เทศนอยางนี้ เขาเหมือนเรา เราเหมือนเขาซิ เทศนไมได ลูบหนาปะจมูกไปเสีย ไมกลาจะ
วาใหกัน แตตางคนตางขยี้ขยําเรื่องเหลานี้ใหเหม็นคลุงเขาไปทั่วโลกดินแดนแลวนะ ธรรม
ดูไมไดธรรมก็จับเอาบางซิจะวาไง มันเลอะเทอะมากนะเวลานี้เมืองไทยเรา
ทุกสิ่งทุกอยางมีแตคอยเอารัดเอาเปรียบ ทุจริตทุกแบบทุกฉบับ ถาความดีแลวไม
มาแสดงใหเห็น มีแตความชั่วทั้งนั้นแสดง ใครออกทางไหนก็มีแตความเลวรายทั้งนั้นๆ
เอาธรรมจับตลอดซิ ใครจะวาเกงทางไหนๆ มันก็เกงเพือ่ ความเลวๆ ไปทั้งนั้น ไมไดเกง
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เพื่อความดิบความดีอะไรนะ เลวไปโดยลําดับลําดา นี่เพราะอะไร เพราะจิตใจมันต่ําทราม
มากทีเดียว ธรรมเขาไปไมตดิ ธรรมเกาะไมตดิ มีแตมตู รแตคูถเต็มหัวใจ มันจึงแสดง
ออกมาตั้งแตเรื่องมูตรเรื่องคูถความสกปรกโสมมจนดูไมไดทั้งเขาทั้งเรา
แตขี้กบั ขี้อยู
ดวยกันไดอยางนั้นแหละ ความสกปรกตอความสกปรกมันก็อยูดวยกันได ถาอยางอื่นเขา
มาผสมขี้แลวเขามาไมไดนะ ทองคําธรรมชาติเขามาไมได แตเรื่องมูตรเรื่องคูถเขาอยูเ ทาไร
กองเทาภูเขา เขาก็เปนภูเขามูตรคูถอยูนั้นละไมเปนอื่น เขาอยูกันไดสบายๆ นี่โลกก็เปน
อยางนั้นเวลานี้ อยูไดอยางสบายๆ
เปนผูใหญเทาไรยิ่งสนุกตักสนุกตวง ไมวาการซื้อการขาย บริษัทบริวารทองปองไป
ตามๆ กันหมด คนอืน่ เขาทองแหงผากๆ ไมมองดูหนาเขาเลย ถาออกมาประกาศก็
ประกาศแตความดีๆ แตมันไมทํานะความดี มันประกาศหลอกโลกเฉยๆ จึงวาโลก
หลอกลวง เปนอยางนั้นละ ความดิบความดีที่โลกทั้งหลายตองการมันไมเอามาทํา มันไป
ทําความชั่ววาเปนความดีของมันไปเสีย มันไมดี ทําชั่วเปนชั่ว ทําดีเปนดีไปตลอดนั่นละ
แตโลกมันโลกสกปรก จะใหสะอาดอยางนั้นไปไมได เคลื่อนออกไปตรงไหนก็มแี ตกอง
มูตรกองคูถเคลื่อนออกไปๆ เหม็นคลุงไปหมด โอย ฟงแลวฟงไมได ดูแลวดูไมได
เหลานี้มีใครพูดอยางนี้มไี หมในประเทศไทย ก็มแี ตหลวงตาบัวคนเดียวพูดอยางไม
สะทกสะทาน ธรรมเหนือทุกสิ่งทุกอยาง นํามาพูดไดเพราะผูตองการธรรมมีอยูทั่วโลก จะ
วาไง เขากราบธรรม เขาไมไดกราบกองมูตรกองคูถ แตความจําเปนจําใจของเขามีอยู เขาก็
ตองคลุกเคลาไปกับมูตรกับคูถ กิเลสมีอยูในหัวใจมันก็สกปรก ทั้งๆ ที่ตองการของดี แต
ความชั่วมีอยูภายในมันก็ลากเจาของไปอยูนั้นละ
นี่ควรจะพิจารณานะพี่นองทั้งหลาย
ไมฟง เสียงอรรถเสียงธรรมแลวจะไมมีทาง
เจริญนะ ใครจะวาเจริญที่ไหนก็เจริญเถอะ มีแตฟนไฟเผาไหมกันทั้งนั้น ถามีธรรมแทรก
เขาไปตรงไหนจะพอสงบรมเย็นไดนะ คิดดูตั้งแตจติ ของเราวันไหนมันคิดมากๆ มาภาวนา
ไมลงนะ วันไหนคิดมากแลวภาวนาไมลง เทานี้ละเห็นภัยแลว เอ ทําไมวันนี้จิตเราจึง
ภาวนาไมลงนะ มันก็รูทีเดียววาเพราะความคิดมาก ทีนี้กบ็ ังคับความคิดนี้ตีหางออกไป
เอาความสงบคืองานของธรรมเขาไปแทรกปบเขาไป บังคับไมใหมันคิดเรื่องอะไร มันคิด
มาพอแลว ไฟเผาหัวอกอยูเดี๋ยวนี้ก็เพราะความคิดนั้นแหละ
ทีนี้ปดมันออก เอาความคิดที่เปนธรรมเขามา ความคิดเปนธรรมก็ชะก็ลางสงบ
รมเย็น ทีนี้ใจรมเย็นจาขึ้นมา นั่น สิ่งที่เลวรายทั้งหลายหายหนาไปหมด ก็เพราะกิเลสนี้มัน
ขนเขามาเผาเจาของ เอาธรรมชะลาง ธรรมอยูในหัวใจอันเดียวกัน ก็มีความสงบรมเย็นได
คนเรา ถาไมมีการชําระเลยตายทิ้งเปลาๆ นะ ใครอยาไปหวัง เกิดมามีแตความหวังๆ แต
มันผิดหวังไปเทาไรไมไดคิดเหรอ คิดบางซิ มันมีแตผิดหวังนั่นละคนเรา ถามีธรรมแลวพอ
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เปนพอไป ทุกขก็ไมมากเหมือนโลกทั่วๆ ไปเขาทุกข โลกไมมีธรรมทุกข นี้ไมมีที่จอดแวะ
นะ จมไปเลยๆ แตทุกขของผูม ีธรรมแทรกอยูนยี้ ังมีทางจอดทางแวะ มีฝง มีฝาอยูบาง ให
ยึดนะ
ธรรมพระพุทธเจาเลิศเลอ พวกเราสัตวโลกทั้งหลายใครเลิศเลอ แขงพระพุทธเจา
จึงไดเอาอันนี้ไปโปะศาสนา ไปโปะธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเสียนักหนาจึงมองหา
ธรรมไมเห็น เวลานี้ไมมีใครมีธรรมในใจ มีแตกิเลสออกหนาออกตา มันเลิศตรงไหนกิเลส
กราบมันเสียบางซิ กิเลส สรณัง คัจฉามิ เสียบางซิ พูดทําไมพุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉา
มิ ไมเกิดประโยชนอะไรนี่ พูดไปเฉยๆ หัวใจไมมีธรรม มีแตมูตรแตคูถ กิเลสตัณหาเต็ม
หัวใจ ใหพากันคิดบางนะ อยาพากันดิ้นกันดีดจนเกินไป ดิ้นเทาไรถึงวันตายก็ไดแตเรื่อง
ของกิเลสพาดิ้น หาความสุขความสบายไมได ความสมหวังไมมี ถาธรรมพาดิ้นแลวดิ้น
เทาไรยิ่งเบิกยิ่งกวางออกไป ดิ้นเทาไรยิ่งกวางออก ดิ้นสูกิเลสละซี
นี่เคยพูดใหฟงแลวที่ไดนําธรรมมาสอนพี่นองทั้งหลายนี้ มาสอนเรียกวาเดนตาย
ออกมานะ ถาหากวายังไดสูกันไปอีกนี้ดีไมดีตายละ เพราะเอากันอยางไมถอย ฟดกับกิเลส
ลมลุกคลุกคลาน เราเคยพูดแลวไปน้ําตารวงอยูบนภูเขา ทั้งๆ ที่ไปสูกับกิเลส สูมันไมไดๆ
หงายไมใชหงายธรรมดา หงายแบบไอหยองนี่ละ ไอหยองหงายยังไง หงายหมา นี่ไอหยอง
หงาย ลมทั้งหงายสูมันไมได แตความมุมานะนี่ซิสําคัญ สูไมไดคราวนี้ เอา กลับไปอีก ไป
หาครูบาอาจารย ไปลับหินอีก
พอแมครูจารยมั่นเราลืมเมื่อไร แหม ฝงลึกมากนะ ในโลกธาตุนี้ ในปจจุบันนี้ เรา
เทิดทูนสุดหัวใจเลย เทิดทูนพอแมครูจารยมั่น ผิดแงไหนๆ ทานตีปวะๆ แลวไปตามทาง
ของทานที่สอนๆ ไดอบุ ายวิธีใดไมพนจากพอแมครูจารยมั่นเรา แลวกลับไปอีกลมมาอีก
เอาอีก กลับไปอีก ลมมาอีก ลมหมาลมแมวสับกันไปละที่นี่ ลมแมวมันตบได ลมหมามีแต
รองแหง็กๆ ตอไปมันก็ลมแมว ตอไปก็เริ่มเปนเสือดาว เสือโครง ขึ้นละ ฟดกันๆ กิเลส
ออนตัวลงๆ ทีนี้ก็หนักกําลังขึ้นไป
ฟดเสียจนกระทั่ง เอาพูดใหมันตรงๆ เอาจนกระทั่งสําคัญตนวา เหอ นี่ไมใชเปน
พระอรหันตนอยแลวเหรอ ทําไมกิเลสตัวไหนตั้งแตกอนมันเอาเราเสียจนหงายหมาๆ ทีนี้
มันไปไหนหมด ปรากฏไมมีอะไรเลยในหัวใจ แตพูดเฉยๆ นะ ยังไมไดสําคัญตนวาเปน
อรหันต คือพูดในเวลาที่กิเลสมันหมอบ คนหาที่ไหนก็ไมเจอๆ อาวมันอยูที่ไหนซัดเขาไป
คนหาอยูอยางนั้นตลอด งานของจิตนี้ไมถอย ถาลงไดตามกิเลสแลวเปนไมถอย ใหถอย
ไมมี ไมมีก็คนหา เรียกวางาน
ฟาดเขาไปเดี๋ยวกิเลสโผลออกมา เหอนี่กูไดเห็นตัวมึงแลว ซัดกันอีกๆ อยูเรื่อยๆ
ตั้งแตกิเลสมันเอาเราหงายหมา บทเวลาเราซัดกิเลสไดคนหา จนไดวา เหอ ไมใชเปนพระ
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อรหันตนอยๆ แลวเหรอ กิเลสไมเห็นมีเลย มันไปไหนหมด แตไมเกิดความสําคัญนะ คือ
คนหาไมเจอก็วาเอาเฉยๆ แตความเขาใจเจาของวายังมี เต็มอยูในหัวใจเรา มี เปนแต
เพียงเวลานั้นคนหาที่ไหนก็ไมเจอ ก็ยกเอาตรงนั้นละวา เหอ กิเลสมันไปไหนไมใชเปนพระ
อรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวเหรอ
นี่เวลาธรรมมีกําลังกลาฟงเอาซิ ลมลุกคลุกคลาน น้ําตารวงอยูบนภูเขาคนๆ นี้
พระองคนี้แหละ เราพูดจริงๆ เราเปนเองนี่นะ ถาคนอื่นเปนมาพูดอาจผิดๆ พลาดๆ เรา
เปนเองไมผดิ พลาด ความมุมานะนี้ไมถอย อันนีอ้ ันหนึ่งที่ดีอยูมากทีเดียว ไมไดตอ งติ มัน
จะเปนยังไงก็เอา ไมถอย เอาอีกๆ หลายครั้งหลายหนก็จนไดถึงขั้นอรหันตปลอม วางั้น
เถอะ เหอ ไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวเหรอนี่ หายเงียบไปหมด ซัดกันอีกๆ
บทเวลาธรรมมีกําลังแลวนี้ธรรมทํางานนี้เหมือนกิเลสทํางาน คิดปรุงออกเรื่องใดมีแตกิเลส
ทํางานเปนอัตโนมัติบนหัวใจของสัตว
ทีนี้เวลาธรรมมีกําลังมากแลวธรรมเปนอัตโนมัติ ฆากิเลสโดยอัตโนมัติ ไมวายืน
เดิน นั่ง นอน เวนแตหลับ มันจะหมุนติ้วๆ ของมัน ฆากิเลสตลอดเวลา จนกระทั่งกิเลสสิ้น
ซากไปหมดไมมีอะไรเหลือ แลวไมตองสําคัญวา ไมตองพูดวา ไมใชเปนอรหันตนอยๆ
ขึ้นมา อรหันตใหญก็ไมวา อรหันตนอยก็ไมวา เหอ เทานั้นพอ ผางขึ้นมาเทานั้น นี่เพราะ
ความอุตสาหพยายาม ไมใชความทอถอยออนแอ ของดีมีอยู ไมใชไมมี ทานจึงสอนวา วิริ
เยน ทุกฺขมจฺเจติ คนจะลวงทุกขไปไดเพราะความเพียร ถาไมมีความเพียรจม นี้ก็บึกบึน
อยางนี้เอง
จนกระทั่งถึงมันจาขึ้นมาแลว ไมถามหา อรหันตนอยก็ไมถาม อรหันตใหญก็ไม
ถาม สนฺทิฏฐิโก ขั้นสุดทายประกาศปางขึ้นมาเทานั้น พอ ทีนี้ตั้งแตวันนั้นมา ไมมีกิเลสตัว
ใดเขามาแฝงในหัวใจใหไดเกิดความสงสัยวา เหอ กิเลสตัวนี้กูนึกวามึงมวนเสื่อไปตั้งแตวัน
นั้นๆ มึงยังโผลหนามาอีกเหรอ ไมเคยมี ตั้งแตวันนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้ เพราะฉะนั้นสิ่ง
กวนใจคือกิเลสอันเปนตัวสมมุติจึงไมมีในหัวใจ มีแตบรมสุขจาอยู สอนโลก โลกเต็มไป
ดวยความทุกข เราไมมีทุกข มีแตบรมสุขเต็มตัว
นี่จําเอานะ เวลามันเกิดขึ้นมานี้ไมไดคาดไดหมาย คาดไมถูก หมายไมถกู
ธรรมชาตินี้เปนขึ้นมาเอง เรียกวาธรรมชาติ เปนขึ้นมาเอง ตั้งแตนั้นมาหายสงสัยหมดเลย
สอนโลกมีแตความเมตตาสงสารลวนๆ เทานั้น ใหเปนอยางอื่นอยางใดไปไมมี อดีตของ
เจาของก็ไมมี อนาคตก็ไมมี ปจจุบันก็หมด ทําไมจึงวาอยางนั้น อดีตที่เคยเกิดมาในภพใด
ชาติใดเปนยังไงๆ มันผานมาหมดแลว อนาคตจะไปที่ไหนอีก ก็มันไมไป แลวปจจุบันเปน
ยังไง ปจจุบันก็เต็มเหนี่ยวแลวหมดปญหา รวมแลวอดีต อนาคต ปจจุบันเปนสมมุติทั้ง
มวลปลอยหมดโดยประการทั้งปวง ไมมีอะไรเหลือ
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นี่ละธรรมพระพุทธเจาเลิศขนาดไหน ทําไมจึงกอดตัง้ แตมูตรแตคูถอยู เสกสรรให
เปนของดิบของดีเปนทองคําทั้งแทง มันจะเปนไดยังไง ก็มตู รคูถรูกันอยูทั่วโลก คนหาซิ
ทองคํามีอยูใตกองมูตรกองคูถนั่นแหละ ใหพยายาม ไมงั้นจะตายทิ้งเปลาๆ แหละ ครั้น
เวลาอยูเปนผูเปนคน มีชีวิตชีวานี้ไมสนใจกับอรรถกับธรรม กับวัดกับวา กับครูบาอาจารย
เวลาตายแลวก็นิมนตพระมา กุสลา ธมฺมา กุสลา ธมฺมา นิมนตมาหาสะแตกอะไรเรา
อยากวาอยางนี้ เวลามีชีวิตอยูมันไมมองดูหนาพระดูหนาธรรมอะไรเลย เวลาตายแลวจะไป
เคาะโลงโปกๆ รับศีลนะพอ รับศีลนะ ฟงซิ ตัวหัวมันเองที่เคาะโลงโปกๆ มันก็ไมเคยไดไป
รับศีล แตมันไปเคาะโลงบอกพอรับศีล มันบาซ้ํากันกับบา บาซ้ําบา นี่ความโงเขลาของเรา
สรางใหมันพอซิในหัวใจจะประกาศปางขึ้นในหัวใจ ธรรมพระพุทธเจาจะอยูที่ใจ
สัมผัสที่ใจ รูแจงที่ใจ หายสงสัยที่ใจ ไมตอ งไปทูลถามพระพุทธเจาละ บรรดาสาวก
ทั้งหลายตรัสรูปงขึ้นมาไมมีองคใดไปถามพระพุทธเจาเลย สนฺทิฏฐิโก รูจําเพาะตน
เรียกวารูโดยลําพังตนเอง นี่เปน สนฺทิฏฐิโก รูดว ยตนเองจากการปฏิบัติเปนผลขึ้นมาแลว
ไมตองไปทูลถามพระพุทธเจา ธรรมนี้ไมตองการใหใครทูลถาม ถึงขั้นนั้นแลว สนฺทิฏฐิโก
จะรูเองเห็นเอง ทานบอกอยางนั้น ทานสอนตั้งแตวิธีการกําลังดําเนินไปนี้ แตเวลาถึงนั้น
แลวไมถามกันแหละพระอรหันต
เดินไปนี้จะไปทูลถามพระพุทธเจา แตพอดีฝนตก ไปยืนอยูใตถุนพระคันธกุฎี พอ
ฝนตกแลวพิจารณาน้ําฝน นั่นเห็นไหมทานฟงธรรม ทานปฏิบัติธรรม ฝนตกลงมาจาก
ชายคาลงมากระทบกัน น้ําขางลางกับขางบนตกลงมากระทบกัน ตั้งเปนตอมเปนฟองขึ้นมา
แลวดับไปๆ ทานพิจารณาเรื่องสังขาร ไมวาดีวาชั่ว เกิดดับๆ เกิดที่ใจ พิจารณาเขาไปหา
ตนตอมันคือใจ อวิชชากิเลสขาดสะบั้นออกไปจากนั้นแลว ผางเลย หมด พอฝนตกหยุด
กลับ แทนที่จะไปทูลถามพระพุทธเจายังกลับ ไมตอ งไปทูลถาม นั่นละสนฺทิฏฐิโก ประกาศ
แลวไปทูลถามหาอะไร สนฺทิฏฐิโก ก็พระพุทธเจาประกาศไวแลว
นี่ธรรมเปนของเลิศเลอมาขนาดไหน เวลานี้มีตั้งแตเรื่องกิเลสตัณหาความชั่วชา
ลามกเหยียบย่ําทําลายธรรม เรื่องธรรมจะไมมีในเมืองไทยเราแลวนะเวลานี้ ทั้งๆ ที่เปน
ชาวพุทธ ไมวาผูใดๆ ออกลวดลายตั้งแตเรื่องของกิเลส เรื่องความชั่วชาลามก เรื่องเอารัด
เอาเปรียบ โอย ชิงดีชงิ เดน จะวาไดดีจากไหนมาชิงกัน ชิงชั่วชิงความเลวทรามถูกตอง ชิงดี
ชิงเดนมันชิงอะไร ไมเห็นมีดีที่ไหนในหัวใจ มีแตความชั่วชาลามก เลวมากนะเวลานี้
ใหพากันฟนนะจิตใจเรา เราอยาไปหวังเอาตามที่กิเลสมันหลอกลวง วาจะใหได
อยางนั้น ใหไดอยางนี้ ผิดหวังทั้งนั้นละพวกนี้ ผูไมหวัง หวังธรรมแทรกกันไปดวย อันนั้นก็
เอาไป มีปากมีทอ งไมใชทองชาง ปากคนทองคน อิ่มเทาคนพอ เปนสุข ปากหนูทองหนูอิ่ม

๙
เต็มพุงของหนู หนูเปนสุข คนเราก็เหมือนกันไมมีใครเปนเหมือนทองชาง เราอยาคืบอยา
คลาน อยาดีดอยาดิ้นจนเกินไป มันทําลายตัวเอง เขาใจ เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้
(ปูลีผาแดงถวายทองคํา ๒ บาท หนึ่งสลึง ครับ) เออ เกงปูลี ทองคําประเภทซึม
ซาบ ซึมซาบมาเรื่อยนะ ไดทุกวัน
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

