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เอตทัคคะทางปจจัยทั้งสี่เศราหมอง
กอนจังหัน
พระฝรั่งองคนี้ยืนดูหนอย ออกมายืนนี้ ถายภาพใหมาถายใครมีกลอง กลองมัน
ไปไหนหมดวันนี้เวลาตองการ เออ ยืนตรงนั้นเลย ใครจะเอากลองมาถายก็มาถายซี นี่
ละพระพุทธเจา พระสาวกทั้งหลายทานเดินอยางนี้ ดําเนินอยางนี้ เครื่องใชไมสอยใหดู
เอา มีที่ไหนเมืองไทยเรา ใครมาถายมาถายซิ กลองถายรูปมันไปตายที่ไหนวันนี้นะ ยืน
ตรงนี้เอากลองมาถายดู เอา ยืนหันหลัง ไอตุยมันตายแลวหรือ เอาถาย อยาดวนไปให
ยืนตรงนั้นใหเขาถาย ใหไดเห็นชัดสมัยปจจุบันดูเอา มีเหลืออยูเทานี้นะ นอกนั้นมีแต
โกๆ อูย หรูหราฟูฟาดูไมได
ไอตุยมันตายแลวหรือวันนี้นะ (วันนี้ไมไดมาเจาคะ) โฮ มันทําไมเปนอยางนั้น
วันนี้ เอา ยืนอยูนั้นใหใครไปถาย ดูนี่ตัวอยางครั้งพุทธกาลปฏิบัติมา ตลอดพอแมครู
จารย สมัยพอแมครูจารยก็อยางนี้พระ เราเองก็เคยแลวอยางนี้แตไมแสดงตัว นี่
ปจจุบันแสดงไดชดั เจน หันกลองมาทําไมทางนี้ หันไปทางโนนถายทานซิ ถายขางหนา
แลวก็ถายขางหลัง เออ เอาละพอใจๆ เห็นไหมพระสงฆวัดปาบานตาดองคนี้เกงที่สดุ
เอาละไปนั่งได
เราชื่นตาชื่นใจนะ นี่ละพุทธศาสนาไมฟุงเฟอเหอเหิม พอปะปะ พอชุนชุน ใช
อะไรใชไป พอแมครูจารยมั่นดําเนินมาอยางนี้ ตลอดบรรดาพระทั้งหลาย เราเองก็ทํา
มาอยางนี้ ทีนี้เวลาไปเที่ยวเราไปองคเดียว บานสามผง พอแมครูจารยมั่นทานตั้งวัดที่
นั่น เราก็ไปเที่ยวทางสามผง วันนั้นเปนวันซักผา เรานานๆ จะซักผาทีหนึ่ง เพราะไป
องคเดียวไมมีทําเลซักผา พอดีไปสามผง วัดนั้นก็เปนวัดกรรมฐาน พระทานซักผา เราก็
เลยไปซักผา ซักหมดเลย ผาผืนไหนออกมาๆ นี่ จนกระทั่งทานอาจารยบุญมาเรียกพระ
มาเลย
นี่ๆ ใหมาดู ผามหานะนี่ มหาตาบ มหาชุน มหาปะ อะไรวาไป ใหพระมาดู
จริงๆ ไมใชธรรมดา นี่ดูเอาซิวัดเรามีไหม ทานวาอยางนั้นแหละ นี่ละแบบแผนของ
พระพุทธเจา ของครูบาอาจารยมาโดยลําดับ ดูเอา ทานเรียกพระมาดูจริงๆ เราก็จําไม
ลืม โอ ทานสนใจในทางนี้อยูมาก เทานั้นละเรื่องมัน อันนี้มาเห็นในวัดปาบานตาดมี
องคเดียวองคนี้ เรียกวาเอตทัคคะในเรื่องการใชสบงจีวรปจจัยทั้งสี่เศราหมอง ใหพา
กันจําเอา
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นี่ละผูทานทรงอรรถทรงธรรม ผูทานปลดเปลื้องกองทุกขทั้งหลายออกจากใจ
ประพฤติเชนนี้ ทานไมดีดไมดิ้น มีอะไรทานไมสนใจ การอยูการกินการใชการสอยทาน
ก็แบบเดียวกันนี้ ทานไมกังวล ใหทานทั้งหลายพิจารณาเอานะ วันนี้เอาทานองคนี้เลิศ
ในวัดปาบานตาด ใหทานทั้งหลายดู ทั้งปะทั้งชุน จีวรนี้เต็มตัวเหมือนกับเสือดาว รอย
ดางๆ ดาวๆ เหมือนกับเสือดาว เปนอยางนี้ละ นี่ละแบบของศาสนา แลวไมเปนความ
ฟุงเฟอเหอเหิม ไมดีดไมดิ้น ความทุกขก็ไมมี ลดลงๆ ฆราวาสก็ใหใชตามเกิดตามมี
ธรรมดาอยางนี้ดูซิ นี่ละพุทธศาสนาพาใครใหเสียหายที่ไหน
ไอเรื่องฟุง เฟอเหอเหิมเปนบาก็คือเมืองไทยเรา ไมมอี ะไรเกินเมืองไทย เมือง
ดีดเมืองดิ้นเมืองฟุงเฟอเหอเหิม เมืองไมมีแบบไมมีฉบับ ไมมีเนื้อหนังเปนของตัวเอง
อะไรมาความับๆ คือเมืองไทยเราแลวก็พระไทยเราอีก วันนี้นานๆ จะไดมาเจอ ใหทาน
ทั้งหลายไดเห็นแบบของพระพุทธศาสนาทานเปนอยางนี้ ทานไมเปนบา เปนอยางนี้ละ
พระ ไปที่ไหนเปนอยางนั้น ทานไมดีดไมดิ้นกับอะไร แตใจกับธรรมนี้จอกันตลอดเวลา
ในหัวใจ ทานทําอยางนั้น นี่ละมรรคผลนิพพานเกิดจากนี้ละ ปฏิปทาคือการตามเสด็จ
พระพุทธเจา ตามเสด็จอยางนี้แล ใหดูเอา
นอกนั้นมันแหวกแนวๆ เทวทัตลากไปลงนรกหมดพวกนัน้ พวกเรานี่พวก
เทวทัต พระเทวทัต พระในวัดปาบานตาดก็เทวทัต ยกใหลูกศิษยตถาคตองคเดียวนี้
วันนี้เราเอาออกมาใหทานทั้งหลายเห็นเสีย แบบแผนตํารับตําราจามาแลวนี่ เอาออกมา
นี้ทั้งตัวพยาน ทั้งแบบแผนตํารับตําราก็มี นี่ละใหทานทั้งหลายดูเอา พระพุทธศาสนา
ทานไมตื่น แลวความสุขไมมีใครเกินผูปฏิบัติธรรมดังที่วามานี้ นี่ละความสุข ทาน
กอบโกยเอาความสุขมา ทานไมดีดไมดิ้นกับสิ่งใดทั้งนั้น เรื่องโลกเรื่องสงสารมันเรื่อง
ทําใหดีดใหดิ้น เพราะกิเลสแสดงออก ไอผูที่รับ ภาชนะก็ภาชนะกิเลสอันเดียวกันมัน
รับกันไดงาย เรื่องอรรถเรื่องธรรมไมอยากฟง
อยางเห็นพระองคนั้นเดินมายืนอยูนี้มันดูได พวกนี้มันดูไมไดพวกกิเลสพวก
คลังกิเลส พวกสวมพวกถานสกปรกมันดูไมได นี่ละเครื่องดําเนินเพื่อความสะอาด
สะอานและบริสุทธิ์ของใจถึงมรรคผลนิพพาน ทานดําเนินมาอยางนี้ ทานทั้งหลายดูเอา
วันนี้เปดโอกาสใหทานทั้งหลายไดเห็นความสําคัญของพุทธศาสนา ของพระ วันนี้เอา
พระทานมาเปนตัวอยางใหทานทั้งหลายดู พระวัดปาบานตาดสูไมได องคนี้ยกใหเปนที่
หนึ่ง หลวงตาก็สูไมได ยอมรับและชมเชย นีค้ ือทางของศาสดาทานเดินอยางนี้ ทาน
ทั้งหลายจําเอา
อยาพากันดีดกันดิ้นจนเกินเหตุเกินผล ไปที่ไหนเห็นแตคนเปนบา หาความสุข
ไมมี แตการดีดการดิ้นนี้ โอย ทุกสิ่งทุกอยาง ดิ้นเพื่อเอาไฟเผาตัวเอง อยางนี้ทานไม
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ดิ้น แตภายในธรรมกับกิเลสฟดกันตลอดเวลา แลวก็สวางจาขึ้นมาๆ พนทุกข ดีดผึง
เลย ดูเอา สมัยทานอาจารยมั่นเปนอยางนี้ละ พระทานเปนอยางนี้ ชื่นตาชื่นใจ ทานไม
ดีดไมดิ้น พูดเสียจะวาเราอวดเราไมอวด เมื่อนี้เปนเหตุแลวเราก็คิดถึงที่วา อยูบานสาม
ผง คือไปเทีย่ วไปองคเดียวมันจะมีที่ซักผาซักแผที่ไหน ซักผาเปนพวกแกนขนุน วันนี้
นั้นไดโอกาสก็ไปพักที่บานสามผง ทุมหมดผาไตรจีวร ซักหมดวันนั้น ซักแลวเอา
ออกไปตากผืนไหนก็แบบเดียวกันๆ
ทานอาจารยบุญมาทานเรียกพระมาเลยนะ นี่ใหมาดู นี่เปนมหานะนี่นะ ดูซิมหา
ทานทํายังไง นี่ทานทําตามแบบตามฉบับ แบบฉบับเปนอยางนี้ ทานก็เห็นเหมือนกัน
ใหดูเอาพวกเราพวกขุนนาง ทานบอกวาพวกเราพวกขุนนาง เราไปองคเดียว นี้ก็เลยได
นํามาพูด คือทานเรียกพระมาทั้งวัดเลยมาดู นี่เปนยังไงตัวอยาง นี่แบบฉบับของ
พระพุทธเจาอยางนี้นะ อยางที่ทานทําอยูนี้ พวกเรามีแบบฉบับพระพุทธเจาที่ไหน มีแต
แบบเทวทัต ทานวา ขบขันดีเราไมลืม
วันนี้เปนกัณฑเทศนกัณฑหนึ่ง ใหพี่นองทั้งหลายไดทราบเอาไว ความมักนอย
คือผัวเดียวเมียเดียว อยาเปนบากาม นี่เหมาะสม ครอบครัวเหยาเรือนชุมเย็น ทีนี้
สันโดษคือตามมีตามเกิด อยาดีดอยาดิ้นจนเกินไป ฆราวาสเปนอยางนั้น สําหรับพระ
อยางนี้ยกเปนเอก เรายกใหเลยสําหรับพระมีหนาที่ชําระกิเลสโดยถายเดียว มักนอย
ตลอดๆ ทุกอยาง
พอพูดถึงเรื่องนี้แลวก็ยกใหทานอาจารยหลุย ที่ทานมรณภาพทางหัวหินนูนนะ
นี่องคหนึ่งยกใหเรื่องมักนอยที่สุด คือทานอาจารยหลุย บรรดาลูกศิษยของพอแมครู
จารยมั่น ทานอาจารยหลุยเปนองคหนึ่ง เปนที่หนึ่งทีเดียว มักนอย ไมเอาอะไร ใครให
อะไรไมเอาทั้งนั้น กระโถนของทานทานก็ควาเอากระปองกระแปงหิ้วไป ฟงวาไปถึง
พระราชวังนะ เอาอยางนี้ซิ เราเปนพระไปไหนก็ตองเอาแบบพระไปซิ แบบโลกแบบ
สงสารเปนโลกเปนสงสาร แบบพระตองเปนแบบพระ เขาที่ไหนตองเขาแบบพระ เรา
ชมทาน ยกใหเปนที่หนึ่งนะทานอาจารยหลุย มักนอยที่สุด พอทานมรณภาพแลวเห็น
ไหมอัฐขิ องทานกลายเปนพระธาตุเรียบรอย สมมักสมหมาย
เราชี้ไวแลววาองคนี้คือพระอรหันตองคหนึ่ง ทีนี้พอทานมรณภาพ อัฐิของทาน
กลายเปนพระธาตุประกาศปางขึ้นมาแลวชัดเจน นี่ละทางเดินของพระพุทธเจา ทานผูนี้
คือทานผูพนทุกขโดยสิ้นเชิง ถึงขั้นพระอรหันตแลวทุกขนี้ดับหมดไมมีอะไรเหลือเลย
เหลือแตวิมุตติคือความหลุดพน จิตสงาจาครอบโลกธาตุ นี่ละปฏิปทาของทานไปจาก
ดางๆ ดาวๆ เหมือนเสือดาว ทานไมมักมาก ใหพากันจําเอา พวกนี้มันพวกบาเหอรอบ
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ดาน ในวัดเรานี้ก็บาเหอ แลวพวกญาติพวกโยมลูกศิษยหลวงตาบัวนี้บาเหอ ไปจาก
หลวงตาบัวนี้ละอีตาบัวบาเหอ ใหจําเอานะ เอาไปเปนคติตัวอยาง
การอยูการกินการใชการสอย อยาฟุงเฟอเหอเหิม ใหรูจักประมาณในการอยู
การกินการใชการสอย นี้คือแบบแผนของชาวพุทธเรา ปฏิบัติตามศาสดาองคเอก ไอ
การดีดการดิ้น อะไรมาไมพอๆ ความับๆ นี้คือแบบลิง พวกเราเรียนแตวิชาลิง ควา
โนนควานี้ วิชาธรรมที่งามหูงามตาไมอยากสนใจนะ เอาละเทศนแคนี้
ไมมีใครพูดอยางนี้ นี่พูดแบบไมสะทกสะทาน เอาความจริงกระจายออกหมด
เลยใหโลกไดเห็นศาสนาเปนยังไง ศาสนาเลิศเลอที่สุดคือพุทธศาสนา จาอยูในหัวใจ
ครอบโลกธาตุ เปนผาขี้ริ้วหอทอง ทุกสิ่งทุกอยางผาขี้ริ้วหอทอง ทองคือธรรมธาตุ จิตที่
บริสุทธิ์ลวนๆ คือจิตพระพุทธเจา พระอรหันต ซึ่งทานดําเนินอยางนี้ละ ทานไดธรรม
อยางนั้นมา ไอพวกเราดําเนินฟูๆ ฟาๆ นี้มีแตสวมแตถานเต็มหัวใจ เขาใจไหมละ เอา
ละใหพร
หลังจังหัน
(ทองคําสองบาทคะ ถวายครบรอบหลวงปูมั่นมรณภาพ) ครบรอบทานวันนี้
เหรอ หลวงปูมั่นมรณภาพครบรอบวันที่ ๑๑ เหรอ (ตีสองของเมื่อคืนนี้เจาคะ
สมัยใหมถือเปนวันใหมแลว) ก็ตองตามหลักพระวินัย สวางปุบนั่นละหมด วันนี้หมด
อํานาจ ไปถึงสวางปุบเปนวันใหม ทานเอาหมดทั้งคืนทะลุนะ ทุกวันนี้เขาเอาเที่ยงคืน
เปนเกณฑ ตามหลักพระวินัยมีอยางนั้น เชนอยางไปไหนมาไหนทานตองถือเอาอรุณ
ไปไหนจะรีบมาใหทัน คือเขาพรรษาวางั้นเถอะ ไปนี้ไมใหขาดพรรษาตองมาใหทัน
หลักพระวินัย ไมวาอะไรก็ตาม ถาวา ๗ วันอยางนี้นะ ถาสวางปบนั่นหมด พระวินัย
ศาสนาถือพระวินัยเปนหลักเกณฑที่จะปรับโทษพระ หรืออะไรๆ จะขาดก็ขาดตอนเปน
วันใหมเพราะอรุณขึ้น
เมื่อวานนี้ไปโรงพยาบาลเซกา ทางทีจ่ ะไปบานแพง เอาของไปใหเฉยๆ เดี๋ยวนี้
ไปโรงไหนมักใหโรงละสองหมื่นๆ ที่กระเทือนใจก็คือตอนเราไปใหโรงพยาบาลภูหลวง
เอาของไปสงใหโรงพยาบาลภูหลวง เขาบอกวาถาหลวงตาเอาของมาใหอยางนี้ เดือนนี้
ก็เปนอันวาทุนรายจายไปสี่พัน ถาธรรมดาแลวโรงพยาบาลจะตองจายเดือนละหนึ่ง
หมื่น คาอาหารสําหรับคนไข ถาหลวงตามาใหอยางนี้ก็จะไดจายเพียงหกพัน อันนี้เราก็
ใหแลวรถยนตคันหนึ่ง จากนั้นมาเราเลยใหเปนโรงละสองหมืน่ ๆ ไปเลยเดี๋ยวนี้นะ โรง
ไหนก็ใหโรงละสองหมื่นๆ ถาเราไปสงให โรงละสองหมื่นๆ สงสารวาไง
คือรายจายของโรงพยาบาล เขาบอกวาจายเดือนละหนึ่งหมื่นสําหรับคาอาหาร
คนไข เราเอาของไปสงก็จะทุนรายจายไปตั้งสี่พนั จากนั้นมาเราก็เลยจายใหโรงละสอง
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หมื่นๆ ไปเลยเดี๋ยวนี้นะ ไปที่ไหนใหสองหมื่น อยางเซกาเมื่อวานนี้ก็ใหสองหมื่น ของ
เต็มรถไปละ ไปทุกแหงเปนอยางนั้น
พี่นองทัง้ หลายคิดดูซิวา เงินที่เขาบริจาคมาวัดปาบานตาด ถาพูดตามหลักความ
จริงตั้งเปนเศรษฐีไดวัดปาบานตาด เศรษฐีเงินนะ มากขนาดนั้นละ ออกชวยโลก
ทั้งหมดนะทีว่ านี่ เราไมเคยยุงเลย นอกจากใชก็ใชที่เกี่ยวของกับวัดไปเทานั้น ใชจายนั้น
จายนี้อะไร จากนั้นก็ออกชวยโลกทั้งหมด เงินจะประมาณสักกี่พันกี่หมืน่ ลาน เราก็ไม
อยากจะพูดหมื่นลาน วาเปนหมื่นๆ ลานวางั้น นี่เห็นไหมมาวันหนึ่งๆ เหลานี้ ออกมานี่
ไปไหน ออกทั่วโลกเลย ไมไดมาในนี้ ไมมี ทานทั้งหลายดูเอา เงินทองขาวของไมวาเขา
จะถวายเปนสวนรวมอะไรๆ ไมวาจะถวายเรา แบบเดียวกันหมดคือออกเพื่อโลกทั้งนัน้
เราไมเอา เราก็บอกวาเราพอแลว มีแตความเมตตาสงสารโลกเทานั้น มีเทาไรๆ สงสาร
โลกทุมเลยๆ
เมื่อวานนี้พอออกจากโรงพยาบาลเซกามา มาดานตลาด ตลาดก็มีแตสินคา ทุก
วันนี้สินคาสําเร็จจากโรงงานมาขายเต็ม
ทองตลาดเต็มไปดวยสินคาที่สําเร็จจาก
โรงงานๆ เต็มไปหมด พอดีเรามานั้นก็เห็นผูหญิงคนหนึ่งหาบของพะรุงพะรัง ของ
เหลานี้ก็เหมือนของที่เต็มในสินคา
เอามาขายอะไรก็ไมรู
หาบมาจะเอามาขาย
เหมือนกับวาเอาออยไปขายสวนออย โอย ผูหญิงคนนี้ทําไมจึงเปนอยางนี้ สองฟาก
ถนนในตลาดของเขาเต็มอยูเทาไร มีแตของดีๆ ทั้งนั้น แลวจะมาขายยังไง
พอดีมันมีรถคันหนึ่งจอดอยูนี้ พอรถเราผานไปก็ใหจอดรถขางหนา แลวใหเขา
รออยูแกจะหาบของผานไปนั้นหรือเปลา รอแลวไมเห็น เราก็ใหคนรถลงยอนไปดูอีก
ไมเห็นเลยไมทราบเปนยังไง มันก็กรรมของแก เราจะใหเงินนะนั่นไมใชธรรมดา นอย
เมื่อไรเปนพันๆ ถาลงไดใหแลว ไมเห็นเลยนะ เออ กรรมของสัตว เราบอกคนรถวิ่ง
กลับไปดู คือมีรถยนตคนั หนึ่งกั้นอยูนี้ เขามาทางโนน เรามารออยูขางหนารถยนต นึก
วาเขาจะโผลมาแลวจะไดพูดตกลงกันที่นั่น แตไมเห็น เราเลยใหคนรถวิ่งไปดู สองฟาก
ถนนตลาดทั้งนั้น พวกราน ไมเห็นนะ ไปดูแลวไมเห็น เอ มันไปยังไง เอาละกรรมของ
สัตว แลวไปเลย ก็อยางนั้นละเห็นไหมละ
คืออํานาจความเมตตานี่มันพิลึก พูดเทียบแลวมันไมมีสิ่งใดที่ใครจะนาเชื่อเรื่อง
ความเมตตานี่นะ ก็เหมือนอยางที่จติ มันเปนขึ้นมาดังที่พดู นั้นนะ ที่กระเทือนโลกธาตุ
ขึ้นมาหลังวัดดอยธรรมเจดีย มันแบบเดียวกันนั่นละ ความเมตตามันครอบโลกธาตุ
แบบเดียวกันเลยนะ ไปที่ไหนมีแตจะใหทั้งนั้น นี่ถาหากวาไมกลัวจะเสียเวลาตอนเราจะ
เดินทางนี้ มันจะใหดะไปตามทาง แลวไมถึงไหนแหละวันนั้น เปนอยางนั้นนะหัวใจนี่
บางทีเห็นเขาขึ้นมอเตอรไซคมา คือมอเตอรไซคเขามีของขายอยูนี้ เปนมอเตอรไซค
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ขายของ ขางๆ มีแตของเขาเต็ม ไปเราก็ใหเขาจอด ลงรถแลวเอาสักชิ้นหนึ่งเทานี้ แลว
ใหเงินเขาเทานั้นๆ แลวไปเลยๆ นี่ความเมตตา
แตที่ทําอยางนั้นไมไดทุกแหงไปคือวา เราจะไปขางหนา เวลาของเราไมพอ เรา
ใหเปนระยะ จุดสําคัญที่ควรจะใหปบใหเลยแลวไปๆ นี่ละความเมตตา คือทุกอยางไมมี
อะไรบกพรองในหัวใจ พูดใหชดั เจน จากการปฏิบัติตามพุทธศาสนา ไมมีอะไร
บกพรองนะ เวลามันเต็มเหนี่ยวก็เปนอยางนั้น หัวใจเต็มที่แลวสมบูรณแบบ สมบูรณนี้
สมบูรณแบบเลิศเลอ ไมใชสมบูรณธรรมดา ทีนี้มองไปที่ไหนมันอดไดยังไง อดเมตตา
สงสารไดยังไง เขาทุกขเขาจน ความยากความลําบากเต็มหัวอกของเขา เต็ม
กิริยามารยาทความเคลื่อนไหว เปนฟนเปนไฟ กับธรรมชาตินี้เปนยังไงเทียบกันแลว
นั่นละที่มันอดไมได เฉลี่ยละซิ อันใดที่เปนฐานะจะควรเฉลี่ยไดก็เฉลี่ยไป
เพราะฉะนั้นจึงวาวัดปาบานตาดมีเทาไรมีเถอะ ออกหมดเลย เพราะฉะนั้นจึง
พูดไดเต็มปาก มีเทาไรเอามา เอาหมดแหละ พูดอยางนีค้ นภายนอกเขามาฟงฟงได
เมื่อไรใชไหม แตเราสบายเลย ตางกันนะ เพราะออกนี้ออกดวยความเมตตา มาเทาไร
มาเถอะ คือมาเถอะก็จะออกหมดวาไง ไมใชเก็บ ออกหมดเลย นี่ละคุณของศาสนาเห็น
ประจักษในหัวใจ ที่อื่นที่ใดไมใชเปนที่รวมของทุกขและสุขนะ รวมอยูที่หัวใจ ดินฟา
อากาศจะกวางแสนกวางเทาไร ที่รวมมันอยูที่ไหน ก็คือสุขกับทุกขที่อยูกับโลก สิ่ง
เหลานั้นเขาก็อยูอยางนัน้ แตเรื่องความสุขความทุกขอยูที่ใจ
อะไรจะมีเทาไรก็ตาม เมื่อความทุกขมีอยูที่ใจ สิ่งเหลานั้นก็ไมมีความหมาย ถา
ลงใจไดมีความสุขเต็มทีแ่ ลว สิ่งเหลานั้นหมดความหมายอีกเหมือนกัน ความสุขมาอยู
นี้หมดเลย เปนอยางนั้นนะ ปวดเขาอีกแลวยังไมถึงไหน นวดเสนจนจะตายเมื่อวานนี้
มันเปนยังไงลองดูซิ ฟาดเต็มเหนี่ยว เหมือนวาเขาจะขาดไปนูนนะ คือเอาจริงๆ นะเรา
ถาวาปลอยแลวเอาเลย อะไรจะขาดใหขาดไป เฉย เปนอยางนั้นนะบทเวลาเฉย มันก็ยัง
ไมหาย เมื่อวานนี้เอาเต็มเหนี่ยว จนกระทั่งนวดเสนเสร็จแลวลุกไมขึ้นเลย พระทาน
ตองอุมขึ้น มันไมมีกําลังจะลุก คือมันออนกําลังขนาดนั้น
ความเจ็บเจ็บเทาไรเจ็บไป เฉย ไมสนใจ ความเจ็บทั้งหมดจะมารวมอยูที่ความ
ออนเพลีย ลงนี้หมดเลย พอนวดเสนหยุดแลวลุกไมได พระตองอุม ขึน้ ลุกก็ไปยืนพิง
เสาเสียกอน ความออนเพลียดวยอํานาจแหงความเจ็บปวดเวลานวดเสน นวดจริงๆ
เมื่อวานปลอยเลย มันเปนยังไงมันถึงเจ็บนั้นเจ็บนี้มากนัก เอาลองดูซิวันนี้ นั่นละคําวา
ลองดูซิวันนี้คือเอาเลยเต็มเหนี่ยว อยางนั้นละ มันก็ยังไมหาย
พูดถึงเรื่องกองทุกขมารวมอยูที่ใจนะ ความสุขก็มารวมอยูที่ใจแหงเดียวนี้ทั้งนั้น
โลกธาตุไมมคี วามหมาย มามีความหมายอยูที่ใจ ถาใจประกอบตนใหถูกตองความสุขก็
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มีขึ้นมาๆ
ถาทําผิดแลวจะเอาสมบัติเงินทองขาวของมากองเทาภูเขามาแขงไมมี
ความหมาย ทุกขอันนี้เหยียบแหลกหมดเลย เพราะทุกขอันนีอ้ ยูที่หัวใจ เต็มหัวใจ
เมื่อเชานี้ก็ใหพระทานออกมายืนดู นี่ละทางแหงบรมสุขอยางที่ทานกาวเดิน เรา
พอใจ นี่ละทางแหงบรมสุข พระพุทธเจาเปนผูมักนอยที่สุดเลย ใชแตพอจําเปนๆ ทีนี้
พวกฆราวาสเราถาใชตามความจําเปนๆ แตละครอบครัวๆ ไมดีดไมดิ้นนัก ความสุขก็
จะพอมี ไดครอบครองกันบาง อันนี้มีแตความดีดความดิ้น นี้มีแตกองทุกขนะ ที่ดดี ดิ้น
กัน โลกดิ้นกันอยูนี้มีความสุขที่ไหน มีแตกองทุกขทงั้ นั้น เอาธรรมจับเห็นหมด เวลา
เห็นปดไมอยูนะ กระแสของจิตออกไปยังไงๆ มันออกไปหาแตฟนแตไฟ ไมไดไปหา
ความสุขความเจริญที่ไหน นี่ละอํานาจของกิเลสครองหัวใจ ไปที่ไหนไปดวยอํานาจของ
กิเลส จึงเอาฟนเอาไฟไปพรอม
คนนั้นดีดคนนี้ดิ้น ออกไปจากหัวใจ หัวใจสรางฟนสรางไฟหนักเขาๆ แลวตาย
ทิ้งเปลาๆ ไมเกิดประโยชนอะไร ใครจะวามีสมบัติเงินทองขาวของอะไร เอามาอวดกัน
ในสายตาของกิเลสเทานั้น สายตาของธรรมอวดไมไดนะ พระพุทธเจาเอาธรรมชาตินี้ละ
สอนโลก พอถึงธรรมชาตินี้แลวจาไปหมด อะไรไมมีความสุขยิ่งกวาหัวใจดวงนี้ ครอบ
หมดโลกธาตุๆ
วันพรุงนี้กะวาบายโมงเราถึงจะออกเดินทาง เราไปของเราเอง จะไปไหนไมยาก
ไปปุบเลยๆ ตามนิสัยอยางนั้นมา นิสัยนี้เปนมาดั้งเดิม ไมใชดั้งเดิมนูนนะ เปนมาตอน
บวช พอบวชแลวเปลี่ยนนิสัยหมดเลย การเที่ยวเลนเที่ยวคุยกับเพื่อนกับฝูงคราวเปน
ฆราวาสปดหมด ไมมี มีแตเรื่องของธรรมๆ ถาวาดูหนังสือมีแตดูหนังสือ ไมออกไปที่
ไหนเลย เรื่อย จนกระทั่งออกปฏิบัตินี้ยิ่งแลว ดีดทีเดียว ก็มีพอ แมครูจารยมั่นแหละ
เห็นไหมทานสองดูทานรูแลว
เวลาจะลาไปเที่ยว จะไปทางไหน ทานถาม คราวนี้คิดวาจะไปทางนูนๆ ทานไป
เที่ยวหมดแลวนี่ พูดตรงไหน เออ ทางนั้นดีนะ แตลงมาจุดที่วา จะไปกี่องค เราวาไป
องคเดียว ขึน้ ทันทีเลยนะ ขึ้นอยางผึงผังเลย พระเณรนั่งอยูเปนแถว พอวาจะไปองค
เดียว เออ ทานมหาไปองคเดียวนะ ใครอยาไปยุงทาน สายมือไปอยางนี้ละ ใหทานไป
องคเดียว ทานเห็นนิสัยของเรา ไปองคเดียวๆ คําวาองคเดียวนั้นเปนความเพียร
ตลอด กาวออกจากวัดนี้เปนความเพียรแลวนั่น เดินจงกรมไปเลย จากหมูบานนี้ถึง
หมูบานนั้นเปนการเดินจงกรมไปตลอด คนๆ เดียวไมเปนน้ําไหลบา ที่จะรับผิดชอบซึ่ง
กันและกันไมมี เปนกับตายก็คือเราคนเดียว อยากกินก็กิน ไมอยากกินกี่วันก็ตาม ก็
เคยปฏิบัติอยางนั้น ทุกอยางปาชาอยูกับเราคนเดียว ไมจําเปนตองใครมาจัดการปาชา
ของเรา
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เดินจากบานนี้ไปถึงหมูบา นนั้นมีแตเดินจงกรม ที่จะวาเสียเวล่ําเวลาเวลาไหนไม
มี จากนี้ไปเขาลูกนั้นไปปานั้นก็แบบเดียวกัน มีแตความเพียรตลอดเวลา นี่ละการชําระ
กิเลสหนักมากนะ ตัวกังวลวุนวายก็คือกิเลส มีมากมีนอยแสดงอยูภายในจิตๆ ใหเห็นๆ
ชําระลางลงไปๆ จนกระทั่งถึงขั้นมันเงียบ นี่เราก็เคยพูดแลว มันซัดกันชุลมุนวุนวาย
ถึงเวลามันจะมวนเสื่อมันก็หมดไปๆ ยังเหลือเทาไรมันก็หลบก็ซอน คือสติปญญานี่มัน
เปนอะไรพูดเสียวาระเบิดก็นิวเคลียรนิวตรอน พรึบเดียวหมดเลย กิเลสจะโผลขึ้น
ตรงไหนขาดสะบั้นๆ นี่คือสติปญญาอัตโนมัติดว ย มหาสติมหาปญญาดวยบวกกันเขา
กิเลสพอแพล็บขาด ขาดพรอมๆ มันหากเปนของมันเอง
เราไมไดตั้งใจวาจะฆานะ อํานาจของธรรมมีกําลังแลวฆากิเลสเองโดยอัตโนมัติ
เหมือนกิเลสมีกําลังกลาแลวฆาธรรมภายในใจของเราโดยอัตโนมัติ
ตั้งสติพับลม
ผล็อยๆ นี่คืออํานาจของกิเลสมันมาก ซัดทีเดียวขาดสะบั้นเลย จนกระทั่งถึงน้ําตารวง
บนภูเขาเราลืมเมื่อไร เราไมลืมนะ ลาออกจากพอแมครูจารยมั่น ความเพียรจะเอาให
เต็มเหนี่ยว ครั้นไปแลวยังไมไดยกครูกิเลสเตะตกไปแลวๆ คือตั้งสติตั้งไมอยูนะ เวลา
กระแสของกิเลสมันรุนแรงนี้ตั้งไมอยู เห็นประจักษกับหัวใจเราเอง ตั้งพับลมผล็อยๆ
ตั้งเพื่อจะตั้งใหอยู ใหสติอยูไมอยูนะ ตั้งพับลมไปพรอมกัน เรียกวาตั้งเพื่อลมไมไดตั้ง
เพื่ออยู ขนาดนั้นกิเลสมันซัดเรา
จนกระทั่งน้ําตารวง นี่เคยมาพูดใหพนี่ องฟงไมรกู ี่ครั้งกี่หน คือพูดดวยความถึง
ใจ ที่มันซัดเรา กิเลสซัดเราจนกระทั่งถึงน้ําตารวง โถ ขึ้นเลยนะ มึงเอากูถึงขนาดนี้เชียว
หรือ แตมนั เปนอยูในใจ อยูคนเดียวนี่ โถ มึงเอากูถึงขนาดนี้เชียวเหรอ คือขนาดสติตงั้
ลมผล็อยๆ สูมันไมได ยังไงก็สไู มได เวลามันมีกําลังมากกิเลสเปนอยางนั้นประจักษใจ
ตั้งสติไมอยู ตั้งเพื่อลมๆ ก็มีแตกิเลสเหยียบอยูตลอดเวลา ทีนี้มันก็เคียดแคนละซิ เรา
ถึงไดมาแยกพูดวา ความเคียดแคนใหสัตวหรือบุคคลใดก็ตามเปนกิเลสทั้งนั้น แต
ความเคียดแคนใหกิเลสที่เปนขาศึกของตัวเองนี้เปนธรรม นี่ละเราเคียดแคนกับกิเลส
น้ําตารวง
ถึงขนาดวากูมึงนะ เปนอยูภายในใจ กูมึงแบบถึงใจที่เคียดแคนใหกิเลส หือ มึง
เอากูถึงขนาดนี้เชียวเหรอ เอาละยังไงมึงตองพังวันหนึ่ง ใหกูถอยกูไมถอยวางั้น เวลานี้
กูยอมรับวากูสูมึงไมได แลวกลับไปหาโรงงานใหญพอแมครูจารยมั่น ไปไดรับโอวาท
เต็มเหนี่ยวกลับมาหงายอีกๆ ไปอีก กลับมาอีก ตอไปมันก็เอียงหนาเอียงหลังกิเลส
ตอยกัน เอียงหนาเอียงหลังทีนี้มันก็ลม ใหเห็น เหอ มึงก็มีทอ งเหมือนกัน กูนึกวามีทอง
แตกูหงายหมาๆ ใหมึงดู ทีนี้มึงก็มีทองเหมือนกันเหรอ ทีนี้ไดแลวนะที่มันหงายไป
เพราะวิธีการใดจับวิธีการนั้นไว นี่เราพูดถึงเรื่องกิเลสมากําลังมากเปนอยางนั้น

๙
เอาตัวของเราออกยันเลย เพราะเราเปนครูเปนอาจารยสอนโลก วิธีใดเปนยังไง
นํามาสอนเพื่อใหเปนคติ จนกระทั่งสติกับปญญามีกําลังเพราะฟดไมถอย ความเคียด
แคนนี้ทําใหมุมานะที่สุดเลย เคียดแคนอยางถึงใจกับกิเลสตัวมันเอาเราหงายๆ ถึง
ขนาดวามึงเอากูถึงขนาดนี้เชียวเหรอ นั่น กูมึงนะ เอาละยังไงมึงตองพังวันหนึ่ง ใหกู
ถอยกูไมถอยวางั้น อันนี้ละเปนความมุมานะอยางถึงใจๆ ซัดกันเรื่อยเลย พอไดกําลัง
แลวก็เอามันอยางนั้น ใหสมใจที่มันซัดเราหงายหมาๆ เราก็เอาใหมันหงายหมา
เหมือนกัน สุดทายมันก็หงายหมาเหมือนกัน ไมมีคําวาหงายแมว คือหงายแมวมันตบ
ไดเขาใจไหม หงายหมามีแตรองแง็กๆ หงายแมวนี่มันตบได อันนี้ฟาดมีแตหงายหมา
เลยหงายแมวไมมี ซัดลงๆ
จนกระทั่งถึงกําลังมันกลาเต็มที่แลว คนหากิเลสตัวใดก็ไมเห็นมี ถึงวาระมัน
หมอบนะ กิเลสหมอบ กิเลสอยางละเอียดหมอบ จนกระทั่ง เหอ มันไมใชเปนพระ
อรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวเหรอ แตไมไดสําคัญตนนะ เอาเวลาวางเฉยๆ กิเลสมันหมอบ
คนหาที่ไหนก็ไมเจอ คนหาที่ไหนก็ไมเจอ เหอ ไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลว
เหรอ วาเฉยๆ ไมไดสําคัญตนวาเปนอรหันต ทีนี้พอแย็บออกมาซัดขาดๆ เวลานั้นยังไง
กิเลสจะมีแตพงั โดยถายเดียว ถึงขั้นสติปญญาอัตโนมัติทํางานแกกิเลสโดยลําพังตัวเอง
แลวเปนอยางนั้นทั้งนั้น
มันจึงยอนกลับมาคิดอีก กิเลสทํางานบนหัวใจสัตวโลกเปนอัตโนมัติของมัน
เปนอยางนี้ทั่วโลก นั่นเอาละนะ ทีนี้พอธรรมะมีกําลังแลว ธรรมะฆากิเลสนี้ฆาโดย
อัตโนมัติเหมือนกันกับกิเลสทําลายสัตว โผลขึ้นมาขาดสะบั้นๆ สุดทายก็พรึบลงหมด ที
นี้คําวาอรหันตนอยอรหันตใหญไมมเี ลย เงียบเลย แตกอน เหอ มันไมใชเปนพระ
อรหันตนอยขึ้นมาแลวเหรอ แตความสําคัญเราไมมี คือเอาเวลาวางนั่นละ กิเลสมันไม
โผล เหอ ไมใชเปนพระอรหันตนอยขึ้นมาแลวเหรอ ทั้งๆ ที่วาทางนี้มันยังจองยังจะเอา
กันอยูนะ มันวาเฉยๆ แตพอถึงขั้นเวลามันขาดสะบั้นลงไปแลวไมไดบอกละ ไมตองหา
ที่ไหน ผางขึ้นมาเทานั้น คําวาอรหันตนอยอรหันตใหญไมมีเลย เงียบเลย
นี่ละคุณคาแหงการปฏิบัติธรรม ความโกรธโกรธอยางนี้เปนธรรม อยางที่โกรธ
ใหกิเลสนี่นะ โกรธ เคียดแคนใหมันถึงน้ําตารวง เอาละมึงตองพังวันหนึ่ง เรียกวาผูก
อาฆาตกัน อาฆาตกับกิเลส อาฆาตแบบธรรมเปนอาฆาตอยางนี้ มุมานะฟาดกิเลสให
ขาดได ถาอาฆาตแบบกิเลสเปนกิเลสวันยังค่ํา นี่เราก็ไดมาพูดใหพี่นอ งทั้งหลายฟง ถึง
เวลาธรรมมีกําลัง เรื่องธรรมมีกําลังแลวจะแกกิเลสเปนอัตโนมัติ เหมือนกิเลสทํางาน
ของมันทําลายสัตวโดยอัตโนมัติอยางนี้ ทั่วโลกเปนอยางนั้น พอเราไดอันนี้แลวมันก็

๑๐
เทียบกันไดปุบ ออ กิเลสทํางานบนหัวใจโลกทํางานอยางนี้เอง ทํางานอยางที่ธรรม
กําลังทํางานฆากิเลสอยูโดยอัตโนมัตนิ ี้เอง นั่น มันจับไดแลว
ทีนี้พอกิเลสมันขาดสะบั้นลงไปหมดแลวไมมี
ในโลกอันนี้มีกิเลสเทานั้นตัว
กอกวนที่สุด มากนอยจะแสดงอยูในตัวของตัวเอง จนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงแลวทีนี้ไม
มี คําวากิเลสไมมี ถึงจะเสียงแผดเหมือนฟาถลมก็ตาม เปนกระแสของธรรมๆ กิเลสไม
มีจะเอาความโกรธมาจากไหน แผดขนาดไหนก็ไมมกี ิเลส นั่นละทานจึงวาธรรมที่
บริสุทธิ์ลวนๆ ใจบริสุทธิ์ลวนๆ จะหากิเลสตัวใด ก็มันหมดไปแลวจะหามาโกรธที่ไหน
ความโกรธก็เปนกิเลส โมโหโทโสเปนกิเลสทั้งนั้น เมื่อมันสิ้นไปแลวหาที่ไหนมันก็ไมมี
ก็มีแตพลังของธรรมออกพุงๆ เทานั้นเอง วันนี้รูสึกจะมีแตบทหนักๆ นะเทศน กอน
จังหันนั้นก็มี ถายรูปพระนั่นก็มี นัน่ ก็มีธรรมบทหนึ่ง แลวหลังมานี้ก็เปนธรรมอีกบท
หนึ่ง เพื่อสอนพี่นองทัง้ หลายใหเขาใจ ก็มีเทานั้นละ เอามีอะไรวามาที่นี่
ผูกํากับ รายงานครับ สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน อําเภอปาย จ.
แมฮองสอน เริ่มเปดกระจายเสียงอยางเปนทางการ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘
ออกอากาศ ๐๔.๐๐น. ถึง ๒๔.๐๐น.เปนประจําทุกวัน และในเวลา ๐๖.๐๐น. ยังไดมี
วิทยุชุมชนของอําเภอปาย คลื่น ๑๐๓.๐๐ ไดถายทอดกระจายเสียงธรรมะ โดยรับคลื่น
ตอจากคลื่น ๑๐๑.๐๐ ทําใหผูฟงมากยิ่งขึ้น
หลวงตา ธรรมะนี้รูสึกวาออกทั่วประเทศไทยแลวเวลานี้ ในขณะเดียวกันกับการ
ชวยชาติทางดานวัตถุ ทางดานวัตถุนี้เรียกวาคอยยุติลงไปแลว หากเหลืออยูบางก็เปน
ประเภททองคําซึมซาบที่ทานทั้งหลายบริจาคมาธรรมดาๆ เทานั้น สวนธรรมะนี้
กระจายกวางขวางออกไปมากทีเดียว ธรรมที่ออกนี้ไมใชแตเพียงธรรมะของเรานะ ยังมี
ของครูบาอาจารยองคสําคัญๆ ตามกันไปดวยจึงวาพรอมคณะ คณะคือครูบาอาจารย
ทั้งหลายนี้ออกจากเทปๆ ไปดวยกัน ครูบาอาจารยเหลานี้ก็สายหลวงปูมั่นทั้งนั้น แต
นั้นทานก็เทศนตามอัธยาศัยของทาน สรุปความลงแลว นี่เขามาพูดนะเขาบอกมาวาครู
บาอาจารยทั้งหลายก็ยกไวบูชา แตไมถึงใจเหมือนเทศนหลวงพอ หลวงพอนี้ถงึ ใจ ใส
เด็ดปงๆ เลย ฟงแลวมันเพลินไปเลยเขาวางั้น อันนี้สวนมาก เลยกลายเปนเรานําหนา
ไปหมดเทศน เอาเทานั้นละ
ผูกํากับ เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง จังหวัดเลยขอความอนุเคราะหเครื่อง
อุปโภคบริโภค เพื่อใชเปนเสบียงอาหารในการออกลาตระเวนดูแลรักษาปา ซึ่งทางเขต
รักษาพันธุสัตวปาภูหลวง มีพนักงานเจาหนาที่ทั้งหมด ๒๖๗ คน แบงเปนพวกพิทกั ษ
ปาทั้งหมดจํานวน ๑๖ หนวย เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง จึงใครขอความอนุเคราะห

๑๑
ดังรายการตอไปนี้ ๑.ขาวสารเหนียวจํานวน ๑๑ ถุง ๒.น้ําปลาจํานวน ๒๕ ลัง ๓.น้ํามัน
พืชจํานวน ๒๕ ลัง และอื่นๆ แลวแตหลวงตาจะเมตตา
หลวงตา เรารับอยูนะรับ แลวจะสงนั้นจะกําหนดกันยังไง (เขาเอารถมาครับ)
ไหนรถ มีกี่คันรถนะ (๖ ลอครับ) คิดวาของเราจะมีพอเวลานี้ที่เราเอาไวสําหรับ
โรงพยาบาลตางๆ ในโกดังไมใหขาดนะ หากวาจําเปนก็จะเอาอันนี้ไปกอนโกยออกไป
เลย แลวโกยเอาเขามา นั่นเปนอยางนั้นนะ เอาเอาไดเลย เอาไปพรอมเลย เอามารถ ๖
ลอนั่น เอาใหเต็มเลย จํานวนนี้บอกไวเฉยๆ เราจะใหเต็มรถ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

