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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘

จุดที่บรรลุธรรม
ทองคําที่ไดตั้งแตวันที่ ๓๐ มิถุนา ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎา ที่กรุงเทพ ไดทองคํา ๑๔
กิโล ๒๕ บาท ๖๘ สตางค ทองคําทีไ่ ดหลังมอบแลวยังไมไดหลอม ๒๑ กิโล ๑๒ บาท
๗๕ สตางค ที่หลอมแลว ๑๒๕ กิโล ๑๐ แทงพอดี รวมทองคําทั้งหมดซึ่งเปนทองคํา
ประเภทน้ําไหลซึมไดเวลานี้ ๑๔๖ กิโล ๑๒ บาท ๗๕ สตางค นี่ละที่เราขอบิณฑบาต
และรบกวนพี่นองทัง้ หลาย ถาไมไดพูดอะไรนี้จะไมมีเลย ก็จะมีตั้งแตทองคําที่เรามอบ
อยางเปดเผยเปนงานใหญในวันนั้นเพียง ๑๑ ตันกับ ๓๗ กิโลครึ่ง นี่ละทองคําทีพ่ ี่นอง
ทั้งหลายรวมกันชวยชาติของตน นี่มอบเรียบรอยแลว
พูดถึงเรื่องทองคําๆ นี่จิตใจของเรามันเปนยังไงไมทราบนะ เพราะฉะนั้นจึงตอง
ไดรบกวนบรรดาพี่นองทั้งหลายอยูไมเลิกไมแลวนะ มันหากเปนอยูในจิตนี้แหละ แตก็
ไดสมมักสมหมายตลอดมา ประเภทซึมซาบก็ซึมเรื่อยมาอยางนี้ คอยเปนคอยไปอยาง
นี้แหละ นี่ละความพรอมเพรียงสามัคคีกัน ทองคําที่เราจะไดอยางที่ไดนี้ไมไดงายๆ นะ
ตั้งขึ้นเปนเรื่องเปนราวจริงๆ ถึงจะเปนเรื่องขึ้นมา ดังที่เราตั้งขึ้นมา เรียกวาเปนผูนําพี่
นองทั้งหลายนี่ตั้งขึ้นมาแลว ทีนี้ตางคนตางทราบวาเราเปนผูนําก็เดินตามผูนํา ผลที่ไดก็
อยางที่วานี่แหละ อยูๆ จะตั้งขึ้นมาเลยนี้ไมไดงายๆ นะ
อันนี้มันขึ้นอยูกับบุพเพนิวาสชาติปางกอนอีกดวย ไมใชอยูเฉยๆ ก็เปนได อยู
กับนิสัยวาสนานี่สําคัญ ผูนําดวย เกี่ยวโยงกับบริษัทบริวารบุพเพนิวาสชาติปางกอน
เกี่ยวโยงกันยังไงดวยบวกกันมา ถาไมพอมีเปนไปไมไดนะ
วันนี้คนมาก ถาหากวาคนจะมากอยางนี้แลวเราก็เตรียมไปฉันขางนอกเมื่อเชานี้
นะ แตนี้คิดวาคงไมมากอะไรนัก พอเขาตาจนเลยไดสูเลย ดานไหนมาก็สูเลย วันหลัง
จะเอาที่ศาลาใหญ วันนี้ก็เปนวันเพ็ญ เดือน ๘ วันพรุงนี้เปนวันแรมค่ําหนึ่ง เดือน ๘
นั่นละกาวเขาหนาฝน พรรษาๆ ก็คือหนาฝน วันนี้ยังไมเรียกหนาฝน มันมี ๓ ฤดู หนา
ฝน หนารอน หนาหนาว วันพรุงนี้จะกาวเขาหนาฝน ทานจึงเขาจําพรรษา พรรษาๆ คือ
หนาฝน วันนี้ยังไมใช วันพรุงนี้คนจะมากกวาทุกวัน เต็มไปหมดศาลา วันพรุงนี้จึงวาจะ
ฉันที่ศาลานอก วันนี้คิดวาจะไมมากอะไรนักเลยเอานี้กอน อยูที่ไหนนั่งไดหมด แตยงั ดี
ฝนไมตก ถาหากวาฝนตก โถ วันนี้...แตมันไมตก ตกกลางคืนเสีย ตอนเชามาก็พอ
หลบๆ ซอนๆ ได
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เรากลับจากกรุงเทพเมื่อวานนี้ เราไปกรุงเทพเราก็ไปเพื่อทําประโยชนแกชาติ
ของเรานั้นแหละ ไมไดไปเพื่ออะไร เราพูดตรงๆ เลยดังที่เคยพูดมาแลว เราพอทุก
อยางแลว เราไมเอาอะไรทั้งนั้น มีแตความเมตตาสงสารชาติของเราเปนอันดับหนึ่ง
และสัตวทั่วโลกอันดับตอไป กระจายออกไปกวางขวาง ทั่วโลกเลยใหญเทากันกับชาติ
ของเรา เราอุตสาหพยายามอยางนั้นละ
โลกไดรับความสงบรมเย็นตองอาศัยธรรม ไมมีธรรมรมเย็นไมได..โลก ใครจะ
อวดเกงกลาสามารถอํานาจวาสนามาจากโลกใดๆ ทวีปใดก็ตาม จมทัง้ นั้นๆ มีแต
ลมปาก มีแตความสําคัญเฉยๆ ธรรมที่เปนแกนอันเลิศเลอนี้เปนสําคัญที่ฝงอยูใน เชน
อยางชาวพุทธเรา ฝงอยูในหัวใจของชาวพุทธเราๆ พูดอะไรใหฟงเสียงธรรม อยาฟง
เสียงกิเลส ถาฟงเสียงกิเลส แมแตไปอยูในตูพระไตรปฎก มันก็ไปทะเลาะไปกัดกันอยู
ในตูพระไตรปฎก กิเลสมันไวหนาใครเมื่อไร ตูพระไตรปฎกเปนตูธรรมเพื่อความสงบ
รมเย็นแกโลก เอา ยัดกิเลสเขาไปในตูดูซิ ตูนั้นแตกเลย
สมมุติใกลๆ อยางนี้ละไมเอาไกล วัดปาบานตาดนี่ก็เปนสมมุติขั้นหนึ่ง เปน
สถานที่อบรมธรรม ตางคนก็ตางมาอบรมธรรมถาตามกฎเกณฑตามความรูสึกจริงๆ
ทั้งฝายพระและฝายฆราวาสมาอบรมธรรม แตเกิดมีพวกเทวทัตแทรกเขามาๆ ในวัดนี้
ทางพระ ทางครัวก็เปนฆราวาส ทางนั้นก็กัดกัน ทางนี้ก็กัดกัน เลยเปนโรงหมากัดกัน
ไมใชที่อบรมธรรม นั่นเปนอยางนั้น เรื่องกิเลสไปที่ไหนแตกไดทั้งนั้น กิเลสไมใชเรื่อง
เล็กนอย จอมปราชญทั้งหลายคือพระพุทธเจาทุกๆ พระองคตําหนิทั้งนั้น ฟงซินะ พวก
เรานี่เลยกลบทานไปหมด เหยียบหัวพระพุทธเจาไป พระพุทธเจาตําหนิมันทั้งนั้น พวก
เรานี่กลายเปนชมมันทั้งนั้น เห็นไหมละ ถาใครชมกิเลสนั้นละเอาไฟเผาหัวอกตนเอง
ถาใครชมธรรมเชิดขึ้นเรื่อยๆ จําเอานะคํานี้
จอมปราชญทุกพระองคที่ไดเปนพระพุทธเจา ทรงทําความปรารถนามานาน
เทาไร กวาจะไดเปนพระพุทธเจารื้อขนสัตวโลกใหพนจากทุกขไปโดยลําดับลําดา จึงไม
มีปราชญองคใดที่จะพูดโกหกแมคําเดียวไมมีในพระพุทธเจาทั้งหลาย พูดอยางเปน
ความสัตยความจริงตรงไปตรงมาไปเลย แตกิเลสหลายสันพันคม มีหลายเลหหลาย
เหลี่ยม เรียกวารอยสันพันคม หลอกลวงสัตวโลกใหจมอยูน ี้ โลกทั้งหลายก็ยังไมเข็ด
หลาบอิ่มพอ ถาเรื่องของกิเลสมันหวานนะ ยาเคลือบน้ําตาลวางั้นเถอะ เอาน้ําตาล
เคลือบขางนอก พิษมันอยูขางใน เลยเปนยาพิษอยูในน้ําตาลนั้นเสีย
นี่ยาพิษฝงอยูในหัวใจเราๆ น้ําตาลหวานเฉยๆ ขางในเปนพิษ กําจัดมันออกนะ
พิษภายในใจของเรา ความโลภ โลภใหอยูในความพอดิบพอดี อยาลืมเนื้อลืมตัว ปาชา
ครอบหัวอยูทุกคนทั่วโลกธาตุนี้
เกิดกับตายมาพรอมกันแลวเปนแตวันเวลาตางกัน
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เทานั้น นี้เหมือนกันหมด เพราะฉะนั้นอยาโลภ อยาเหยียบความตายไป คนโลภมากคือ
คนลืมตาย เมื่อลืมตายก็เปนบาไปหมด บายศ บาลาภ บาสรรเสริญเยินยอ บาอํานาจ
บาตรหลวงเลยเปนบาปาเถื่อน เปนบาทําลายไปเลย นี่ละกิเลสถามันขึ้นแลวมันพอง
ตัวอยางนี้ ถาธรรมขึ้นมากเทาไร พระพุทธเจาตรัสรูเพียงพระองคเดียวทําโลกใหรมเย็น
ไดขนาดไหน แลวสาวกแตละองคๆ ทําประโยชนใหโลกเฉพาะตัวเองเต็มเหนี่ยวแลว
ทําประโยชนใหโลกมากขนาดไหน ไมเคยปรากฏวาพระพุทธเจาพระองคใด และพระ
สาวกของพระพุทธเจาแตละพระองคๆ มากขนาดไหนไดทําความเสียหายแกโลกแม
องคเดียวไมเคยมี นี่ละธรรมจึงเปนที่ตายใจของโลกไดเรื่อยมาอยางนี้ ถาเราไมตายใจ
กับธรรม จะไปตายใจกับกิเลสก็ตายกองกันอยูนี้ตลอดไป ลมจมอยูนี้ตลอดไป
ใหเชื่อ เชื่อพระพุทธเจา กิเลสเราเชื่อมานมนานแลวมันฝงอยูนั้น เวลานี้ฟง
เทศนมันก็ฝง อยูนั้นละ มันคอยกระซิบกระซาบ นี่ทานเทศนใหฟงนะ ออกจากเทศนนี้
แลวไปนั้นๆ นะเรา ไปนั้นมันลากลงนรกเขาใจไหม มันกระซิบอยูขางในเราไมรู กิเลส
มันอยูขางใน ธรรมก็ฟง แตกิเลสมันอยูขางใน พอเทศนจบลงแลวกิเลสลากไปเลย สอง
ขาสามขาไมมีเหลือ ขาขาดแขนขาดถูกกิเลสลากไป ดีไมดคี อขาด ถูกกิเลสลากไปไม
รูตัว พวกเราที่มานี่มีหัวมีขาหรือเปลาก็ไมรู มีตอนที่มาในวัดนี้นะ พอออกจากนี้ไปแลว
ขาขาดไปหมดเลย กิเลสลากไป เปนอยางนั้นนะ
มันเกงมากนะกิเลส เราไดเห็นชัดเจนเวลาขึ้นเวที พูดใหทานทั้งหลายทราบ จึง
มาพูดไดเต็มปากที่ผานเวทีของกิเลสมาแลวกับธรรมฟดกัน จึงรูวากิเลสนี้แหม แหลม
คมจริงๆ แมแตปฏิบัติธรรมขั้นสูงขนาดนั้นกิเลสยังตามหลอกได ตามหลอกไดยังไง ที่
เคยพูดอยูบนภูเขานั้นเปนเดือนกุมภา พอเผาศพทานอาจารยมั่นแลวก็ขึ้นไปบนภูเขา
ไปทําความเพียรอยูนั้น ตอนเดือนพฤษภาถึงยอนกลับมาอีก มามวนกันที่ตรงนั้น ตอน
ไปเดือนพฤษภานี่ไปอัศจรรยใจตัวเอง นี่เห็นไหมกิเลสตัวมันหลอก หลอกขนาดนั้นนะ
ยืนอยูทางจงกรม มองไปไหนมันสวางจาไปหมดเลยจิตดวงนี้นะ รางกายนี้เหมือนแกว
ครอบตะเกียงเจาพายุ
หลอดไฟไสตะเกียงมันสวางอยูในนี้ มันสองทะลุออกมาหมด รางกายเลย
กลายเปนแกวครอบไป จาไปหมดเลย มันก็อดไมไดซิ เห็นไหม อวิชฺชาปจฺจยา นี่
เรียกวาโอภาส แสงสวาง นี่ก็เปนกิเลส ไมรูนะ ทนไมไหวเราก็ดี อดอุทานไมได ขึ้นถึง
โอโห จิตของเรานี้ทําไมถึงไดสวางไสวถึงไดอัศจรรยถึงขนาดนี้ มันวางไปหมดเลยเทียว
ตนไมภูเขานี่เหยียบไปอยางนั้นละ แตความวางมันทะลุไปหมดเลย ไมมีตนไมภูเขา
อํานาจของจิตคือความวางนี้มันครอบไปหมด ความวางนี้เหนือสิ่งทั้งหลายที่มีทั้งนั้น
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มันครอบขนาดนั้น ขึ้นอุทานเลย หือ จิตของเราทําไมถึงไดสวางไสว ถึงไดอัศจรรยถึง
ขนาดนี้เชียวนา วางั้นนะ ยืนรําพึงอยู
ไมนาน นี่ธรรมทานเห็นวาหลงแลวติดแลว พออุทานสงบลงไปแลว ธรรมขึ้นมา
เตือนนะ นั่นเห็นไหมละ ถามีจุดมีตอมแหงผูรอู ยูที่ไหน นั้นแลคือตัวภพ คือจุดนัน้ ก็
หมายถึงจุดสวางนั่นเอง ที่สวางไสว ไสตะเกียงเจาพายุนั่นละจุดหรือตอม ตอมหรือจุด
เปนไวพจนใชแทนกันได ถามีจุดมีตอ มแหงผูรูอยูที่ไหน นั้นแลคือตัวภพอยูทตี่ รงนั้น
ความหมายวางั้นนะ เราแทนที่จะเปดเวลานั้นกลับมืดเขามาอีก เอะ จุดยังไง ตอมยังไง
ไปอีก
พอพูดถึงเรื่องนี้แลวคิดถึงพอแมครูจารยมั่น เพราะตอนนั้นทานลวงไปแลว
หากวาทานยังมีชีวิตอยู เลานี้ใหทานฟง พอทานฟงทานก็จะจี้เขาไปปบ อาจจะบรรลุ
ธรรมในเวลานั้นเลยก็ได นี่ละจุดที่บรรลุธรรมไดคือจุดนี้เอง พอทานตีนี้ปบ อันนี้หลุด
มือปบ อันนัน้ จาขึ้นมา นี่ถึงเปนธรรมแท นั่น แตนี้ทานลวงไปเสียแลวจึงเสียดาย นี่ที่วา
พระทานบรรลุธรรมในเวลาถามปญหากับพระพุทธเจา ก็เชนปญหาอันนี้ละ ปญหาอันนี้
บรรลุไดแนนอน เพราะอยูตรงนั้น พอตีนั้นปุบขาดสะบั้นก็จาขึ้นเลย
นี่ละปญหาธรรมที่บรรดาสาวกทั้งหลายไดบรรลุธรรม ในขณะที่ถามตอบปญหา
กันกับพระพุทธเจา พระองคจี้ลงจุดนั้น นี่ถาพอแมครูจารยยังมีชีวิตอยู ทานจะผาง
ออกมาตรงนั้นเลย เราก็แบกอันนี้ไป เดือนสามไปนูน ไปองคเดียวทั้งนั้นแหละ
จนกระทั่งเดือนหกถึงไดกลับมาภูเขานี้อีก ถึงไดมามวนเสื่อจุดอันนี้ลง นั่นเห็นไหมละ
นี่ละเปนของเลนเมื่อไร กิเลสแหลมคมขนาดไหน มันหลอกเราจนได เพลินกับมันจน
อัศจรรยตัวเอง ธรรมทานเตือน อันนี้ไมใชของจริง เปนของปลอม ความหมายก็วางั้น
จนกระทั่งอันนี้พังลงไปแลวมันถึงรู ออ อันนี้เองที่วาจุดตอมแหงผูรู ที่สวางไสวที่
อัศจรรยคือตัวนี้เอง ตัวจอมปลอมของอวิชชา เงาของอวิชชา เกงไหม
นี่ละถึงไดวา เรื่องกิเลสนี่ถาไมขึ้นเวทีเสียกอนไมรูนา ขึ้นแลวถึงไดรูกัน รูกันจุด
นี้ละ จุดที่ละเอียดแหลมคม หลอกจนไดนะ หลอกจริงๆ จนเพลินอัศจรรยตัวเองได
แตเวลาอันนี้พังลงไปแลว ความสวางอันนั้นเปนหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์สุดสวน
หรือจิตเปนธรรมธาตุลวนๆ แลว มาเทียบกับที่วาเราอัศจรรยแตกอนนั้น อันนั้นเทากับ
กองขี้ควาย เห็นไหมละ แลวอันนั้นจะสูงขนาดไหนจึงมาตําหนิอันนี้วาเปนกองขี้ควาย
ทั้งๆ ที่แตกอ นเราชมเชยมันวาดีๆ นี่ละเปนอยางนั้นละธรรม เปนของเลิศเลอ
ขอพี่นอ งทัง้ หลายจับธรรมใหดีนะ อยูในใจของทุกคนที่วาอยูนี้นะ เปนแตเพียง
วากิเลสมันปกคลุมเอาไวไมใหเห็นๆ อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดี นี่ละทีม่ ันปกคลุมไว อะไรๆ ดี
หมด ปกคลุมจิตใจที่เลิศเลออยูนี้ อันนั้นดีอันนี้ดี กองขี้กองนีก้ ็ดี ขี้หมูกด็ ี ขี้หมาก็ดี ขี้
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คนก็ดี ขี้ควายก็ดี มาครอบอยูนี้ มีแตดีหมด ธรรมชาติที่ดีเลยโผลขึ้นมาไมได ทานจึง
สอนใหแกๆ ถึงขนาดทีว่ าดีเลิศยังเลวสําหรับสายตาของธรรมอีก ดังทีธ่ รรมทานตําหนิ
ถามีจุดมีตอ มแหงผูรูอยูที่ไหน นั่นทานตําหนิ มันไมใชของจริง ความหมายวางั้น ทีนี้
พออันนั้นขาดสะบั้นลงไปแลว ไมมอี ะไรที่จะพูดแลว หมด จึงไดมารูวา โอย อันนี้
เทากับกองขีค้ วาย ฟงซินะ แตกอนก็ชมเชยมันจนลืมตัวๆ อัศจรรยตัวเอง พอ
ธรรมชาตินี้พังลงไปแลว ธรรมชาตินั้นปรากฏจาขึ้นมาแลว กับอันนี้ตางกันยังไงบาง
เลยไมมีปญหาจะพูดแหละ หมดโดยสิ้นเชิง นี่ละธรรมของพระพุทธเจา
ขอใหทานทั้งหลายหมุนใจเขาสูธรรม กับกิเลสนี้ทั่วโลกดินแดน ตางคนตาง
สงเสริมกิเลส เวลานี้สงเสริมกิเลสมากขึ้นทุกวันๆ ไมมีใครที่จะสั่งสมอรรถธรรมใหเปน
ขึ้นภายในจิตใจพอจะนําธรรมนี้ออกสูสังคม ใหสังคมไดรับความสงบรมเย็น กระจาย
ออกไปๆ ทั่วโลก ถามีธรรมแลวจะสงบรมเย็น ที่กัดฉีกกันอยูนี้มีแตกิเลสพาใหกัด
กิเลสนั้นคืออะไร นั่นละวิชาหมากัดกัน ไมวาใหญวา นอย ฐานะสูงต่ําประการใด กิเลส
เอาเปนเครื่องมือไดเปนอยางดีๆ ทั้งนั้น ใหญเทาไรกิเลสยิ่งเอาเปนเครื่องมือไดดี
ทําลายกัน เบียดเบียนกัน ทุกอยางอยูกับกิเลสทั้งหมด
ขึ้นชื่อวากิเลสแลวจะไมยอมยินดีอนุโมทนาสาธุการกับใครๆ นะ อิจฉาริษยา
เห็นเขาดีก็อิจฉาริษยาเขา ที่สุดใครมาอยูดวยก็ใหดีกวาเราไมได ตองใหเราดีกวาเขา
ตลอด เทากับกองขี้ก็ใหดีกวาเขา ดีขี้ไปแขงทองคําไดยงั ไง ผูดีทานมีอยู ดีในหลัก
ธรรมชาติทานไมหาแขงใคร ทานแขงแตสิ่งที่เปนภัยตอจิตใจของทานคือกิเลส แขงกับ
นั้นเทานั้นเอง ทานไมไปแขงกับผูใดๆ ทั้งนั้น ทานแขงอยูตรงนั้น ทานชนะตรงนั้นแลว
ก็ดีไป ไมไปหาติชมใคร ดูเจาของพอแลวพอหมด นั่นเรื่องธรรมเปนอยางนั้น ถากิเลส
แลวพองตัวๆ ไปไหนมันจะพองตัวของมันไป เปนขาศึกไปเรื่อยๆ ใหพากันระมัดระวัง
อยูดวยกันก็เหมือนกัน เฉพาะอยางยิ่งในครัวไฟ มันจะสรางขวากสรางหนาม
สรางฟนสรางไฟ สรางเวทีหมากัดกันขึ้นมาขางในนะ นี่เราพูดใหฟงกี่ครั้งกี่หนแลว ใน
วัดปาบานตาดตั้งแตสรางวัดมาจนกระทั่งปานนี้ เราไมเคยไดเห็นพระมีทะเลาะเบาะ
แวงกันเลย ไมมีเลย จนกระทั่งปานนี้ เพราะเหตุไร เพราะหลักธรรมหลักวินัยมีอยู ตาง
องคตางมุงหนามุงตาปฏิบัติตอหลักธรรมหลักวินัย องคไหนๆ ก็เหมือนกันหมด แลว
จะไปทะเลาะกันหาอะไร ที่ทะเลาะกันก็คือมากีดมาขวางกันดวยอํานาจของกิเลสนั่นละ
ธรรมผูสงบรมเย็นก็สงบรมเย็นไป ไดรับความกระทบกระเทือนจากพวกหมากัด
กันนะ ผูตั้งใจภาวนาก็เลยรําคาญ พวกหนึ่งมันไมภาวนา มาหายุหาแหยเรื่องนั้นเรื่องนี้
หาแตเรื่องแตราว เอาโลกกิเลสมาสั่งสมภายในวัด นึกวาจะเขามาสั่งสมธรรม มันไมได
เขามาสั่งสมธรรมนะ ในครัวนี่ละเราตีเขาไปตรงนี้เลย เรานี้อกจะแตกแลวนะ แตนี้ฟง
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แลวเหมือนไมฟง พอฟงแลวทราบปบๆ เหมือนหนึ่งวาเก็บเขาไปลิ้นชักๆ ถึงเวลาออก
ก็ออกดังที่วา นี่ละ ถาไมออกก็เหมือนไมมีๆ รูหมดนะเรื่องราวเปนยังไงๆ รูหมดแต
ไมไดหนัก ถากิเลสอยูในนั้นหนักนะ อยากพูดอยากคุยอยากโมอยากดุอยากดาโดยหา
เหตุหาผลไมได เพราะความอยากมันดัน แตเรื่องธรรมไมอยาก รูเหมือนไมรู เห็น
เหมือนไมเห็น เมื่อสัมผัสเขามาในจุดใดๆ ของธรรมที่ควรแสดงออกหนักเบามากนอย
จะออกเองๆ ออกแลวจบหายเงียบเลย นั่น
ใหพากันตั้งอกตัง้ ใจ ใหดูตัวเอง ไปอยูกับเพื่อนฝูงผูใดก็ตาม อยาไปดูคนนั้นไม
ดี คนนี้ไมดี ตัวเสนียดจัญไรตัวนี้มันแสหาโทษคนอื่น มันอยูใ นใจ ใหดูตัวนี้ใหดี ตัวนี้
มันออกแลวตีหนาผากมันเลย หนาผากมันคือหนาผากเราแหละ ตีหนาผากเราก็ถูกมัน
ตีมันก็ถกู หนาผากเรา ตีตรงนี้นะ ธรรมพระพุทธเจาทานสอนตรงนี้ ทานไมไดสอนไปที่
อื่น ใหเตือนตน ใหดูตน ระวังรักษาตน ตัวนี้เปนตัวเสนียดจัญไร
ถาตางคนตางรักษานี่แลวไมกระทบกันงายๆ ละ เห็นกันก็เห็นดวยความเปน
ธรรม ถาควรจะแนะนําสั่งสอนหรือเตือนบางอะไรก็เปนไปดวยความเมตตา เปนไปดวย
ความเปนธรรม ไมไดเปนไปดวยความดูถกู เหยียดหยาม ความดูถูกเหยียดหยามเปน
กิเลส มันกระเทือนกันได ถาเปนไปดวยความเปนธรรม ถึงจะแผดก็ไมมอี ะไร เพราะ
แผดดวยธรรม เปนน้ําดับไฟไปทัง้ นั้นแหละ
วันพรุงนี้ก็จะเปนวันเขาพรรษา เขาพรรษาก็ขอใหมีกฎมีเกณฑ พวกเราทั้งหลาย
เปนลูกชาวพุทธ นี่พระเขาพรรษาแลวทานอธิษฐานจะไมรับของที่นอกจากบิณฑบาตมา
ไดเทานั้น ทานจะรับเพียงเทานั้น นี่เปนธุดงคขอหนึ่งของทาน ทานปฏิบัติมาเปนประจํา
สําหรับวัดนี้ปฏิบัติมาตลอดเลย ตั้งแตเราเขาไปหาพอแมครูจารยมั่น ไดคิดอานดูทุกสิง่
ทุกอยางกับทานแลวจับเอา ยึดเอาๆ จากนั้นมาปฏิบัติจนกระทั่งทุกวันนี้ ไมเคยใหตก
ขาดเรี่ยเสียหายไปไหนเลย ปฏิบัติมาประจํา มีขอบมีเขต ธรรมะเหลานี้ละจะเปนเครื่อง
บังคับจิตใจ บังคับทางภายนอก บังคับทางภายใน มีหลายขั้น
ภายนอกเปนอาหารการกิน มันโลภมากไมใหมนั มาก ดัดเขาไปๆ อารมณก็ให
นอยลง ถาอาหารไมมากอารมณก็ไมมาก คือคนเราถาฉันอิ่มๆ กินอิ่มๆ แลวอารมณ
มากนะ กําลังวังชามีมากก็เทากับสงเสริมกําลังของกิเลสขึ้นเอง ความพากความเพียรนี้
กาวไมคอยออก อืดอาดๆ พอผอนอาหารลงปบ สวนมากจะถูกทางผอนอาหาร เชน
อยางพระวัดนี้มากตอมากมีแตผอนอาหาร อดอาหาร เพราะทานทําความเพียรสะดวก
เวลาผอนอาหารสติก็ดีๆ ความเพียรสืบตอกันๆ อดอาหารผอนอาหารหลายวันเขาไปๆ
ทางนี้ยิ่งละเอียดๆ เขาไป เห็นผลในการประกอบความเพียรของตน แลวก็เห็นโทษ
แหงความอิ่มหนําสําราญ เพราะฉะนั้นจึงตัดทางนั้นลง
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เพราะเรื่องรางกายนี้มันมีกําลังงาย
เชนเราเดินมาจากภูเขาจะบิณฑบาตใน
หมูบาน ไปไมถึงบานมันจะตายกอนแลว ตองพักกลางทาง หมดกําลัง คืออดอาหารมา
หลายวัน กะวาจะใหถึงบานแหละ วันพรุงนี้ไปบิณฑบาตแหละ กะใหถงึ บานมันยังไมถงึ
ไปถึงกลางทางหยุด หมดกําลัง พักเสียกอนแลวก็กาวตอไป นี่เวลาอดอาหารเปนอยาง
นี้ พอฉันเสร็จเรียบรอยแลว ออกมาจากนั้นแลวดีดผึงเหมือนมาแขง กําลังมันขึ้นไดงาย
เขาใจไหมละ แตกําลังใจขึ้นไดยาก เพราะฉะนั้นจึงตองประคับประคองกําลังใจมากกวา
ทางรางกาย รางกายเอาเมื่อไรก็ไดไมยาก แตใจนี้ยาก จึงตองประคับประคอง สวนมาก
จะถูกทางผอนอาหาร อดอาหาร
ผอนนี่จะใหเต็มเม็ดเต็มหนวยก็ไมเต็ม ความเพียรหากดีๆ ผิดกับฉันตลอด ถา
อดนั้นทุมกัน ความเพียรก็พรอมกันเลย ทุมๆ อยางที่เคยพูดเสมอ อยูกับพอแมครู
จารย ๘ ป ฟงซินะ เราอยูกับทานไมเคยฉันจังหันอิ่มนะ วันนี้เปดเสียบาง พระเณรเต็ม
อยูนี้ไมดูใคร ใครจะเปนยังไงก็ตามดูแตเราคนเดียว เราสมาทานธุดงคขอ ไหนปกลึกไว
นี้ไมพูดใหใครฟง ปฏิบัติเฉพาะเราองคเดียวๆ ตลอดนะ ฉันจังหันไมเคยอิ่มอยูก ับพอ
แมครูจารย เพราะนั้นเปนที่ชุมนุมรวมของพระเณร แลวก็มารวมอยูกับเราผูคอยดูแล
แนะนําตักเตือนสั่งสอนแทนพอแมครูจารย อยาใหทานเดือดรอนวุนวายโดยพวกเราไป
กระทบกระเทือนทานที่ทา นไมไดนิมนตมา เราไปเอง อยาใหกระทบกระเทือนทาน เรา
ตองสอนกัน
สอนกันก็เรานั่นแหละคอยสอดสองดู ไมใหระเกะระกะ ใหงามหูงามตาสงบ
รมเย็น เพิ่มความเมตตาของทานมากขึ้นๆ ทานจะไดแนะนําสั่งสอนดวยความ
สะดวกสบาย เพราะฉะนั้นเราจึงฉันจังหันอิ่มไมได ถาอด อดก็ตอ งฟดเลย นี่ไมอด อยู
ขั้นนี้ก็เอาขั้นนี้เสียกอน ไมเคยฉันจังหันอิ่มนะ กะวา ๖๐% ประมาณเอา พอๆ เอาละ
พอๆ อยูงั้นตลอดเลย พอออกจากทานไปแลวดีดผึงเลย อยากกินก็กิน ไมอยากกินก็
แลวกันเลย กี่วันชางหัวมัน จนกระทั่งบิณฑบาตไมถงึ หมูบา น ไปไมถงึ อยูหมัด พูด
งายๆ เอาอยางนั้นตลอดนะ นี่ละการฆากิเลสยากไหมทานทั้งหลายพิจารณาเอาซิ ทน
ทุกขทรมานเอา
เวลาเราผอนอาหารอยางนี้ คือความเพียรเราไมเต็มเม็ดเต็มหนวย มันเกี่ยวของ
กับเพื่อนฝูง พวกพระพวกเณรเต็มวัดอยูในสายตาของเราที่จะคอยดูแลสอดสองอะไรๆ
องคไหนไมดีไปตักเตือนสั่งสอน ควรจี้จี้เอาเพื่อพอแมครูจารยองคเดียว ทานจะไดสงบ
รมเย็นของทาน นั่นความหมาย ทีนี้เวลาอยูอยางนั้นก็อดไมไดแหละ ตองผอนไวอยาง
นั้นประจํา ออกจากนั้นไปแลวไมตองบอก เรียกวาเต็มเหนี่ยวเลย ขึ้นเวทีแลวฟดเลยๆ
นี่ละการฝกทรมานตน แลวคุมคานะ ยอนถึงความเพียรของตัวเองตั้งแตวันกาวขึ้นสูเวที
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คือปฏิบัติกรรมฐาน ตั้งแตวันนั้นจนกระทั่งวันวาระสุดทายที่กิเลสพัง วางั้นเถอะ คิด
ยอนหลังลงไปแลว โอโห อยางนี้ก็ทาํ ไดๆ ที่จะคิดทอใจหรือตําหนิติเตียนตนเอง ไม
เลยนะ มีแต โอโห ขนาดนั้นมันก็ทําไดๆ
คือวัยเราแกแลวพิจารณาดูวัยที่ฟดกับกิเลส มันรุนแรง เขาใจไหม โอโห ขนาด
นั้นมันก็ทําไดๆ คือทําขณะนี้ตาย พูดงายๆ ตายเลย นี่เราเปนอยางนั้น ไดชมตลอด
เรื่องความเพียรของเราที่จะไปตําหนิตรงไหนวาออนแอทอแทไมมี มีแตผึงๆ ตลอดเลย
จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปดวยอํานาจแหงความเพียรอยางนี้ เหตุกับผลเขากันได
จึงไมมขี อตําหนิ ถาไมทําอยางนั้นก็ไมเปนอยางนี้ๆ สุดทายก็ลงจุดนี้หมด เหตุหนักผล
ก็หนักๆ เราจะไปทําออนแอทอแท เอาแตกิเลสมาเปนใหญเปนโต เอาความสุขจาก
กิเลสทั้งหมด มันไมไดเรื่องนะความสุขจากกิเลส มันหลอกเรา
เอาความสุขจากการหลับการนอนการอยูการกินเฉยๆ มันไมไดมีความสุขความ
เจริญอะไร เพียงธาตุเพียงขันธ พออิม่ ตอนเชาแลว เอา ตอนบายมามันหิวอีกแลว นั่น
เอาธรรมเขาสูใจซิ ธรรมนี้ไมมีกาลเวลา หนุนตลอดๆ มีความเยือกเย็นผาสุก แลวสวาง
ไสวๆ เรื่อยๆ ธรรมเขาสูใจไมเหมือนกับอาหารเขาสูทอง อาหารเขาสูทองมันอิ่มเวลา
เชา ตอนบายมันหิวได ธรรมเขาสูใจนี้หนุนเรื่อยๆ
นั่นละทานทําความเพียรภาวนา พระพุทธเจาสลบสามหนทุกขหรือไมทกุ ข เปน
ตัวอยางไดเปนอยางดี พระสงฆสาวกผูขิปปาภิญญาตรัสรูเร็วก็ไมวาทานแหละ แตผูที่
ลําบากลําบนตองเปนแบบเดียวกัน อยางทานเดินจงกรมจนฝาเทาแตก พระจักขุบาล
จนจักษุบอดแตกแลวเปนอรหันตขึ้นมาๆ ทานทําความเพียร ผูยากทานก็บืนตามความ
ยากของทาน ผูงายก็ไปไดงาย อันนี้พวกเราพวกถูไถตองถูไถ ไมถไู ถไมไดนะ ออนแอ
ไปตามกิเลสมันลากไปตมยําหมดนั่นแหละเหลานี้ ศาลาหลังนี้มีแตอาหารวางของกิเลส
มันตมยํา พวกเราถูกกิเลสตมยําหมด หลวงตาบัวเปนหัวหนาก็ถูกตมยํา ฟงหรือยัง
พวกนี้ที่เทศนนี่
กิเลสตมยําพวกเรา เราก็มีแตวาแหมตมยํานี้ดีนะ ตมยํานั้นดีนะ กิเลสตมยําเรา
ไมเห็นดูเลย กิเลสตมยํามันอรอยหรือไมอรอย มันเบื่อจะตายมันก็ไดกินจะทําไง ก็สอด
คอเขาไปเรื่อย อิ่มแลวก็ไมฟงยังสอดคอเขาไป อันนี้ดีนะ อันนั้นดีนะ สอดคอเขาไปให
กิเลสเหยียบเอาขยําเอา กลืนเอา นี่ที่พวกกิเลสเบื่อ อาหารวางของกิเลสมันเยอะมัน
มากเกินไป กิเลสจึงเบื่อ เขาใจไหม เอาใหกิเลสทองแหงบางซิ ฟาดลงไปๆ กิเลส
ทองแหงนะ ถาธรรมเด็ดแลวกิเลสทองแหง ถาธรรมออนกิเลสทองปอง เราจะใหกิเลส
ทองปอง หรือใหธรรมเปนที่ภาคภูมิใจ เอาไปคิดเองนะไมงั้นจะไมไดเรื่องไดราวอะไร

๙
จิตฝกเถอะนะ จิตเปนของไมตาย ฝก เวลานี้กําลังเรียกรองหาความชวยเหลือ
จากเจาของ ที่กิเลสทั้งหลาย ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหามันขยี้ขยําแหลก อยางที่
พูดตะกี้นี้เรื่องความโลภ อยาพากันโลภมากจนเกินไป ความตายครอบหัวอยูทุกคน
ยังไงก็ตาย ยศถาบรรดาศักดิ์สูงต่ําขนาดไหนก็ตาม มีอะไรๆ ก็ตาม นั้นเปนสิ่งภายนอก
ความตายติดอยูกับตัวของเราไมไดมองใครนะ ความตายไมมองใคร อยูก ับรางกายของ
เรา เมื่อเรามองเห็นความตายวามีอยูกับตัวของเรา เราก็จะไดฟตตัวของเราเพื่อ
ตานทาน เพื่อเตรียมพรอมที่จะตายดวยความเปนคนดี ที่ยังไมตายมีแตเพลิดแตเพลิน
ตายแลวก็ไมเห็นมีอะไร สมบัติเงินทองขาวของ ยศถาบรรดาศักดิ์สูงต่ําขนาดไหนก็อยู
อยางนั้นแหละ
นั่นเห็นไหมพัดหลวงตาบัว พัดนี้ก็ไมใชอะไรนะ เราเคยพูดใหลูกศิษยฟง นี่ลง
มาจากภูเขาวันนั้น คือตอนที่กิเลสมวนเสื่อ ลงมาจากภูเขามาวัดสุทธาวาส มาคุยกับ
อาจารยมหาทองสุก ทานเปนเจาอาวาส คุยกันไปคุยกันมามันไปสัมผัสอะไรไมรูนะ
สัมผัสถึงเรื่องเรียนหนังสือหรืออะไรนี่ ทานเลยถาม เออ เรียนจนเปนมหาแลวเคยได
เห็นพัดไหมละ พัดมหา ทานวาอยางนี้นะ อุย กระผมไมสนใจกับมันหรอก โอย ไมไดๆ
เรียนแทบเปนแทบตายตองใหมีพดั เปนเครื่องหมายบางซิ ทานปุบปบลุกขึ้นเลยนะ
ทานไปเอาพัดนี่มาจากในหองของทาน
ตองมีพัดติดตัว เรียนแทบเปนแทบตายไมมีพดั เปนเครื่องหมายใชไมได ทาน
วาอยางนั้น ทานปุบปบไปเอามา มาก็มาตั้งกึ๊กลงนี้ เอา ใหเขาถายภาพ นั่นละพัดหลวง
ตาบัว ทานอาจารยมหาทองสุกเอาพัดมาวางกึ๊กใหเขาถายภาพ เลยเปนมหาบัวพัดยศ
นั่นเห็นไหม เขาใจเอานะเรื่องราวเปนอยางนั้น ก็เลยพอเปนเครื่องหมายกับเขาวาเปน
มหา นี่พัดยศ เขาใจเหรอ พัดเจาคุณก็อยูขางบน ใครอยากไปกราบเจาคุณบัวใหไป
กราบขางบน ถาอยากกราบหลวงตาบัวก็กราบอยูนี้ ไมเคยมีใครขึ้น มีแตลงมาหาหลวง
ตาบัว สุดทายเจาคุณสูหลวงตาบัวไมได
วันนี้พูดถึงเรื่องการปฏิบัติตัวเอง แมนยําที่สุดคือพุทธศาสนา ไมมีที่ตอ งติเลย
ภาคปฏิบัติจับกันเขาไป กระจายออกไปตรงไหนๆ หมอบๆ เลย เพียงเราเรียนมาจดจํา
มานี้ ทั้งเรียนทั้งสงสัยสนเทหนะ เรียนถึงพระนิพพานมันก็ไปตัง้ เวทีตพี ระนิพพานอยู
นั้นแหละ หือ นิพพานมีจริงๆ เหรอ นั่นเห็นไหมละ มันฟงเสียงที่เรียนเมื่อไร พระ
นิพพานมีจริงๆ เหรอ พอออกมาภาคปฏิบัตินี้ตีเขาไปๆ โอย ไมตองถามที่นี่นะ พุงๆ
กึ๊กเลยเทียว ถามหาอะไร พระพุทธเจาเปนผูทรงนิพพานไวแลวจึงมาสอนโลก สงสัยไป
ไหน นี่ละเรื่องการปฏิบัติธรรม สนฺทิฏฐิโก รูเองเห็นเองๆ จากธรรมที่ทานสอนไวแลว
ยึดใหดี การปฏิบัติใหดี ปฏิบัติดีแลวเหมือนเราตามเสด็จทุกฝกาวนะ ถาหางเหินจาก
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อรรถจากธรรม ก็เรียกวาหางเหินพระพุทธเจาไป ถาเราปฏิบัติติดพันกับอรรถกับธรรม
เขาไป ก็เทากับติดพันพระพุทธเจา ตามเสด็จทานทุกฝกาวไปเลย สุดทายทานถึงไหน
เราถึงนั้น เชนทานถึงนิพพาน พระอรหันตถึงนิพพานเหมือนกัน หมดปญหา
ถาลงถึงนั้นแลวหมดปญหาโดยสิ้นเชิงไมมอี ะไรเหลือ ทานวา นตฺถิ เสยฺโยว
ปาปโย ไมมีอะไรยิ่งหยอนกวากัน คือทานผูถึงความบริสุทธิ์แลวเสมอกันหมด
นอกจากนั้นไมเสมอนะ สวนอํานาจวาสนาบุญญาภิสมภาร ที่เปนเครื่องประดับความ
บริสุทธิ์นั้นตางกัน พระพุทธเจาบางองคพระนิสยั วาสนากวางขวางลึกซึ้งมากทีเดียว นั่น
สั่งสอนสัตวโลกไดมากมายกายกองลดกันลงมาๆ แมที่สุดมาถึงสาวกก็เหมือนกัน เอา
บริสุทธิ์เหมือนกัน เปนอรหันตเหมือนกันก็ตาม แตอํานาจวาสนาบุญญาภิสมภารใน
การแนะนําสั่งสอน ตลอดความเคารพนับถือ ลาภสักการบูชานี้จะผิดกัน
ผิดกันที่นิสัยวาสนาของแตละทานไมเหมือนกัน
องคนี้สรางนิสัยวาสนามา
ยังไงๆ มุงหลักใหญคือตองการเปนพระอรหันต นอกจากนั้นแลวเครื่องประดับ เปน
พระอรหันตแลวขอใหมีความเลิศเลอในทางนั้นๆ อีก นั่น ทีนี้พอสําเร็จแลว
กิ่งกานสาขาดอกใบออกไป ก็มีแตสงิ่ สวยงามตามๆ กันไปหมด นั่นละเครื่องประดับ
ความบริสุทธิ์ของทาน
วันนี้พูดก็เห็นวาสมควร พากันเขาใจเอานะปฏิบัติธรรม นี่ถึงเวลาเขาพรรษาให
มีกฎมีเกณฑนะบรรดาพี่นองทั้งหลาย ใหบังคับตัวเอง ไมบังคับไมได อยางพระทานมา
บวชนี่ บวชมุงอรรถมุงธรรมนะ ไมใชบวชโกโรโกโสหาหลอกลวงชาวบานเขากิน กวน
บานกวนเมือง พระประเภทนั้นไมใชพระของศาสดา พระประเภทลูกศิษยตถาคตนั้น
บวชมาแลวตองบังคับตัวเองตลอดเวลา ความหนักหนวงถวงใจทุกสิ่งทุกอยางอยูในการ
บังคับตัวเองทั้งนั้น ทุกข ไมไดทําไรทํานาซื้อขายกับเขาก็ตาม แตการบังคับตัวเองมัน
อยูกับตัว
ความผิดความพลาดมันจะออกอยูตลอดเวลา ตีกันอยูตลอดเวลา นี่เปนทุกข
มากอยูนะ พากันจํา เราอยากเปนคนดีตองบังคับบัญชาตัวเอง จะปลอยเลยตามเลย
เตลิดเปดเปงลงนรกอเวจีนะ หรือไปนรกอเวจีหมดแลวถึงมาเตลิดเปดเปงไมมฝี งมีฝา
เวลานี้นะ คิดวานรกอเวจีมันดับไปหมดแลวเหรอ ถึงมาเตลิดเปดเปงเลนสนุกสนานจน
ไมรูจักเปนจักตาย พระพุทธเจาแสดงไวนะนรก ทุกองคแสดงแบบเดียวกันหมด
พระพุทธเจาทุกพระองคไมมีใครปฏิเสธนรกนะ นรกกี่หลุมๆ พระพุทธเจาทุกพระองค
เห็นหมดรูหมด บอกอยาๆ อยาทําความชั่ว จะลงนรกหลุมนั้นๆ ใหทําความดีจะขึ้น
สวรรคชั้นนั้นๆ บอกตลอด จนกระทั่งถึงนิพพาน ปลอยเลย ใครถึงนิพพานแลว
พระพุทธเจาทรงปลดภาระ ไมตองแนะนําสั่งสอนอีกแลว เขาใจ เอาละที่นี่พอ
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รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
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