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ไมเห็นกิเลสแตสั่งสมทุกวัน
กอนจังหัน
วันนี้เปนวันทําบุญประเพณีอะไรก็ตามเถอะ คือเปนวันทําบุญ พวกเปรตพวก
อะไรทราบไดดี ทราบดีกวาคนเราอีกนะพวกเปรต คือพวกนี้พวกหิวโหยมากคอยทีจ่ ะ
รับอาหารจากญาติมิตรทีไ่ ปทําบุญใหทาน และอุทิศสวนกุศลไปให พวกนี้รูไดดีทุกอยาง
คอยสอดคอยสองมารอ เชนอยางเรามาทําบุญอยางนี้ พวกเปรตทั้งหลายนี่เขาจะมา
แอบคอยฟงคอยรับทานที่ญาติทั้งหลายมาทําบุญใหทานและอุทิศสวนกุศลไปให พวกนี้
ก็ยิ้มแยมแจมใสเบิกบานกลับไป บางรายถึงขึ้นสวรรคเลยก็มี มีเยอะ ในหนังสือทาน
แสดงไว ขึ้นสวรรคจากญาติมิตรที่ทาํ บุญอุทิศถวายให
บางพวกหนาเหี่ยวหนาแหง จะเปนจะตายจะสลบไสลกลับไป เพราะไมมีญาติ
มาทําบุญใหทานเลย พวกนี้เปนทุกขมาก พวกที่เปนสุขก็มารับสวนบุญสวนกุศลจาก
ญาติที่มาทําบุญนี้แลวไป ถึงสวรรคมีเยอะ ในคัมภีรทานบอกไว คัมภีรพระพุทธเจา
ไมใชคัมภีรโกหกโลกเหมือนคัมภีรกเิ ลสนะ คัมภีรกิเลสนี้เต็มตั้งแตเรื่องโกหกทัง้ นั้น
เราไดทําบุญนี้นอกจากเปนบุญเปนกุศลสําหรับเราแลว พวกญาติพวกมิตรทั้งหลายยัง
ไดรับสวนบุญสวนกุศลจากเราอีก ญาติเกี่ยวของกันมาตั้งดึกดําบรรพ ไมใชวาเกิดมา
ญาติเมื่อวานปกลายปกอ นนะ ญาตินานแสนนาน มารอรับสวนกุศลของเรา ใครไป
ทําบุญใหทานอุทิศสวนกุศลให ญาติเหลานี้ก็ไดผานพนจากทุกขเปนลําดับลําดาไป
เพราะฉะนั้นบรรดาเปรตทั้งหลายจึงเสาะจึงแสวง เรื่องงานการมีที่ไหนๆ จะเขา
ไปแทรกๆ คอยรับสวนบุญสวนกุศลจากญาติของตนที่จะทําบุญอุทิศไปใหวางั้นเถอะ
พากันจําเอานะ วันนี้เปนวันบุญอะไร (ปกษใตเขาจะทําบุญเดือน ๑๐ อุทิศใหเปรต
ทางภาคอีสานเราเลยมาแลว) ที่ไหนๆ ก็มีญาติมีวงศเหมือนกัน สําคัญอยูที่ตรงนั้น
เมื่อญาติมิตรทําบุญอุทิศไปใหแลวก็ไดรับดวยกันนั่นแหละ วันนี้มีงานอันหนึ่งเปนงาน
ทําบุญใหทาน สวนเจาของไดรับบุญกุศลแลวพวกญาติมิตรทั้งหลายก็ไดรับสวนกุศล
จากเรา
ทานแสดงไวใน ติโรกุฑฑกัณฑสูตร ชัดเจนมากทีเดียว พวกเปรตทีม่ าแลว
กลับไปดวยความยิ้มแยมแจมใส เปลี่ยนชั้นเปลี่ยนภูมิไปเรื่อยๆ พวกที่มาแลวจิตใจ
เหี่ยวแหง เสียอกเสียใจกลับไปมีเยอะ ทานแสดงไว เรามีญาติดวยกันทุกคนอยาเขาใจ
วาไมมีนะ มีดวยกันทุกคน ญาติใกลญาติไกล ญาติเปนเวลานานกระชั้นเขามา มีญาติ
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ทั้งนั้นละ เวลาทําบุญแลวใหอุทิศสวนกุศลนี้ไปใหญาติของตนๆ จะเปนบุญเปนกุศลทั้ง
ญาติของตนและทั้งตนดวย พากันจําเอา จะใหพร
หลังจังหัน
บุหรี่นี่ภาษาภาคอีสานเราเขาเรียกวากอกยา เขาไมเรียกบุหรี่ ก็พอดีทา นสิงห
ทองอีกเหมือนกันมาจากอุบล ขึ้นรถมา ปนั้นมันสงครามโลก ไฟหายาก รถยนตตองใช
ถาน ไมไดมีน้ํามันนะ พอดีทานสิงหทองขึ้นรถมาคันนั้นเองเพราะฉะนั้นถึงจําไดดี บา
ตัวนี้เกงนะถาเปนเรื่องตลกเรื่องเลนนี้ทานสิงหทองจําไดแมนยํามากเชียว ทีนี้นั่งรถมา
ก็มีอตี าคนหนึ่งแกอยูขางถนน แกขุดสวนขุดไรอยูนั่น แกไมไดสูบยาสูบบุหรี่ แกก็ฉลาด
ดีเหมือนกัน แกก็ออกมารอที่ถนน เวลารถเขามาแกก็โบกมือใหรถเขาหยุด ทีนี้พวกอยู
ในรถเขาก็บอกวา รับไหมๆ เขาวางั้น มีคนเดียว รับไหม เออ รับเสีย ไดคาบุหรี่ซอง
หนึ่งก็เอา เขาพูดกันบนรถนะ เอา รับเสีย ไดคาบุหรี่ซองหนึ่งก็เอา
พอไปถึงแกยังโบกมืออยู เอา ขึ้นลุงๆ โอย พอไมขึ้นหรอก พอโบกมือมาขอตอ
กอกยาตางหาก แลวจะทําไงก็เลยใหเฒาตอกอกยา พอไปถึงนั่นแกก็โบกมือใหรถหยุด
รถเขาก็หยุด กอนจะหยุดเขาถามกันกอน จะรับไหมมีคนเดียวเทานี้ เออ รับก็รับเสีย
ไดคาบุหรี่ซองหนึ่งก็เอา วางั้น พอไปถึงนั้นก็จอดรถปุบ เอา ขึ้นลุง โอย พอไมขึ้นแหละ
พอโบกมือมาขอตอกอกยา หมดทา ก็เลยใหเฒาตอกอกยาตอไฟตอบุหรี่ พอแกตอ
กอกยาแลวออกจากนี้แกก็ไปขุดสวนแกควันถมดังสบายเลย
ทางนี้ติดรถเทาไรก็ไมติด มันรถถานไมใชรถน้ํามัน โอย เปนเพราะเฒาหานี่ละ
วาเฒาหาแตหัวเราะทุกคนเด บไดเคียดใหเฒา เปนเพราะเฒาหานี่ละ จุดยังไงรถก็ไม
ติด คือรถใชถานติดเครื่องไมงาย พอติดแลว เขาเคลื่อนยายรถออกไปก็เห็นแกขุดสวน
อยูนั่น นี่ๆ เฒาหานี่ แลวหัวเราะกันลั่นนะ ดาวาเฒาหาแตมีแตหัวเราะทั้งนั้น คือไม
เคยเห็น ไปโบกมือใหรถหยุด พอรถหยุดแลวก็ไปขอตอบุหรี่สูบบุหรี่ มันเคยมีไหม
ประเทศไทยเรา มันก็มีนะ ทานสิงหทองเอามาเลา หัวเราะลั่น
ภาษาภาคอีสานเขาเรียกกอกยา เขาไมเรียกบุหรี่ รถไปเห็นแกโบกมืออยูนนั่ จะ
รับไหมมีคนเดียว เขาปรึกษากับพวกรถเขา เออ รับก็รับเสีย ไดคาบุหรี่ซองหนึ่งก็เอา
เขาวา พอไปจอดรถปบ เอา ขึ้นลุง อูย พอไมขนึ้ พอโบกมือเพื่อขอตอกอกยาตางหาก
หมดทา ก็เลยจําเปนตองไดตอ หามผีตกปาชาไมเผาไดยังไงใชไหม นี่จําเปนแลวก็เลย
ใหแกตอยาสูบบุหรี่ ทีนี้พอตอเสร็จแลวติดเครื่องรถมันไมตดิ ละซิ ทํายังไงก็ไมติด เปน
เฒาหานี่ละ ใครก็วาเฒาหานี่ละ แลวหัวเราะกันลั่นนะ เปนเพราะเฒาหานี่ละ รถมันไม
ไป จนกระทัง่ รถไปไดแลว พอรถยายออกไป นี่ๆ เฒาหา ขุดสวนอยูขางถนน เฒาก็ขุด
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เฉย ควันถมดัง นี่เปนความจริงไมใชเลนๆ ทานสิงหทองไปไดเรื่องมาเอง ทานสิงห
ทองนั่งรถมาดวยนั่นซี พูดเรื่องเขาตอกอกยา
นี่มาจากอุบลที่ทานสิงหทองเลานี่นะ มาจากอุบลมานครพนม มาทางสาย
อํานาจเจริญ ยอมสารภาพเลยตั้งแตไปอยูภูทอก ทานสิงหทองยอมสารภาพ เอา ใคร
เกงใหมา เลาใหอาจารยหมออวยฟง อาจารยหมออวยก็อยากไปดูเหตุการณ เอา ให
ไปๆ ใครทีไ่ มเชื่อวาผีมีหรือเปรตมีอะไรใหไป ไปตัดสินกันในเขาลูกนี้แหละ อันนี้เขา
เรียกภูทอก เราผานไปผานมาอยูงั้น จากนั้นมาอําเภอนาแกแลวก็ไปอําเภอคําชะอี เรา
เคยผานไปผานมา เขาลูกนี้เขาเรียกภูทอก มันมีเขาลูกเดียวใหญๆ อยูนั้น
ทีนี้ก็มีผูเฒาหลวงตาองคหนึ่งทานอยูในภูเขาลูกนั้น ลูกนั้นมันแตกแงออกไป
ทางโนนอันหนึ่ง อันนี้อันหนึ่งอันใหญ ที่มันเปนรองลงมาจากภูเขา ผูเฒาอยูถ้ํานั้น ถ้ํานี้
เปนถ้ําหนึ่งสําหรับรับแขกพระแขกพระอาคันตุกะมา สวนมากจะมาพักถ้ํานี้ สวนถ้ํานั้น
ผูเฒาหลวงตานั้นอยูเปนประจําแลวแหละ จนกระทั่งรูเรื่องของพญานาคไดดี วางั้น พอ
ทานสิงหทองไปถึงนั้นผูเฒาก็บอกเลย คุณหลานๆ มาวันนี้ใหตั้งใจใหดีนะ ตาม
ธรรมดาพระอาคันตุกะมาจากที่ตางๆ มาพักที่นนั่ พญานาคจะลงมา จะแสดงอาการ
ตางๆ หลายประเภทใหไดเห็น ผูเฒาก็เตือน อยากลัวนะ หลวงพอเคยอยูน ี้มานานแลว
แหละ รูนิสัยของพญานาคตัวนี้ไดดี เขามาทักทายธรรมดา เขาไมไดมาเปนภัยตอเราไม
ตองกลัว เขาจะแสดงอาการอะไรก็ตาม ใหทราบวาเปนกิริยาแหงการตอนรับของเขา
บอกไวกอ นก็เพราะกลัวจะกลัว ทานสิงหทองเปนคนกลาหาญไมใชเลนนะ ทาน
สิงหทองมาจากบานศรีฐาน แตกอนไมมีรถยนตตองเดินทางมา มาหาพอแมครูจารย
มั่นที่หนองผือนี่ พอดีมาถึงภูเขาลูกนั้นค่ําพอดี มาดวยกันกับพระแตกี่องคไมทราบ
หากมีพระมาดวยกัน พอขึ้นถ้ํานั้นแลวผูเฒาก็ตะโกนเรียกมาไดยินชัดเจน เตือนวา
ญาติพี่นองจะมาเยี่ยมนะกลางคืนวันนี้ เพราะคุณหลานมาใหมเขาจะมาทักทาย แลว
อยากลัวนะ มีลักษณะตางๆ ที่เขาจะมาแสดงอาการ แสดงอาการอะไรก็ตามเปนการ
ทักทาย ไมมภี ัยมีกรรมอะไรแหละ ไมตองกลัว
พอดีกลางคืน ทานก็บอกตรงๆ ทานสารภาพเพราะเดินทางมาทั้งวันทานวา พอ
สามทุมทานก็นอน คิดวาพอตื่นขึ้นมาทานจะเดินจงกรม ทานสิงหทองทําความเพียร
เดินจงกรมเกงมากนะ มันเปนภูเขายาว เปนถ้ํา ผูเฒาอยูทางดานนั้น ทางนี้เปนรอง
ภูเขามีสระอยูขางบน สระน้ําไมกวางนักนะอยูขางบน เขาเขียนประกาศไววา หามไมให
ผูหญิงลงอาบน้ําที่สระนี้ ถาลงอาบแลวน้ํานี่จะเหม็นคลุงไปหมดเลย ถาตองการใหตัก
ขึ้นไปใชไปอาบเอา อยาลงสระ เขาประกาศไวเลย นี่พญานาคเปนเจาของ
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พอสามทุมเทานั้นก็พญานาคนั่นละมาปลุกนะ ทานนอนหลับสนิทอยู มาเปน
เหมือนงู เหมือนตัวเทาตนเสานี่ พอตื่นขึ้น ฟอๆ ๆ อยูบนหัว ทานนอนบนเตียงบน
แคร งูใหญตัวนั้นก็มาฟอๆๆ อยูนี่ ทานสิงหทองก็เลยรอง หลวงพอๆ มันเสียงอะไร งู
ใหญมาจากไหนนี่จะมากลืนผม บอกแลววาอยากลัว ไมกลัวยังไงมันจะงับหัวผมอยู
เดี๋ยวนี้นะ บอกแลวก็ไมฟงไมมอี ะไรแหละ ไมฟงอะไรมันจะตายเดี๋ยวนี้ ทานสิงหทอง
เวลากลัว มันจะตายเดี๋ยวนี้ แลวทําไงละ พอคนพูดอยางนั้นมันก็เงียบนะ เสียงเงียบ
พอหยุดพูดเสียงมันก็ขึ้นอีก ทานสิงหทองมีพระมาดวยองคหนึ่ง เลยตะโกนเรียกพระ
นั้นมาใหมาชวยดู จุดไฟดู มันงูใหญอะไรนักหนา ผูเฒาพูดไมเชื่อเลย บทเวลาความ
กลัวมันไดเอา
เวลาพระมาก็ใหเอาไมยาวๆ เอาโคมไฟเกาะกับไม จุดไฟแลวใหสองไปขางหนา
อยาถือโคมไฟไปเดี๋ยวจะไปเหยียบงู ทานสิงหทองสั่ง ทางโนนก็เอาไฟมาสองก็ไมเห็น
อะไร แลวเงียบไปเลย พอพระองคนั้นไปก็รองฟอๆ ๆ ขึ้นอีก ทานสิงหทองเลยไมได
นอนทั้งคืน โถ กลัวจริงๆ นะไมใชธรรมดา เหมือนมันอาปากอยู ฟอๆๆ มาหัวเรานี่
เหมือนวาจะงับเอาเลย หลวงพอตะโกนบอกมาเทาไรไมฟงเลยมีแตความกลัว ทานเลา
ใหฟงนะ พอตื่นเชาแลวเผนเลย ทานบอกตรงๆ อยางนี้ แลวทําไมเผน ไมเผนไดไงงูตัว
เทาลําตาล
เอา ถาใครไมเชื่อวาที่นี่มีเปรตมีผีใหมาทดลอง ใหเอาคนเกงๆ ที่ไมเชือ่ มา ให
มันไดเผนตกภูเขาสักหนอย พูดใหอาจารยหมออวยฟง ใครมาเปนอยางนี้ทั้งนั้น ผูเฒา
ก็บอก ยืนยันไดเลย ถาใครอยากทดลองคาถาของตัวเองวาเกงขนาดไหนใหมา คือ
พญานาคนี้มาหลายแบบนะ บางทีก็เหมือนลากตนตาลมา ลากตนตาลทั้งตนลงมาจาก
ภูเขา ซาๆๆ ผูเฒาอยูทางนั้น ถ้ําอยูตรงนี้ เขาลากมาตรงกลาง ลงไปทางโนนหายเงียบ
ทําทุกแบบที่จะทํา แตไมมีอะไรแหละทําเทานั้น
ทานสิงหทองไดเห็นชัดเจน โถ กลัวจริงๆ จนตัวสั่น ทานวางั้นนะ เพราะฉะนั้น
จึงวา ถาใครวาไมมีเปรตไมมีผีแลวใหมาภูเขาลูกนี้ เดี๋ยวมันจะเผนตกภูเขากลางคืน
แหละทานวา พูดอยางอาจหาญมากนะ โถ กลัวที่สุดเลยทานวา ก็มันจะงับอยูนี่นะ
หลวงพอพูดไมมีความหมายเลย บอกไมตองกลัว ไมมีความหมาย ตื่นเชาเปดเลย
นอนคืนเดียว เราเคยผานไปผานมาภูเขาลูกนี้แตไมไดขึ้น ถาเราขึ้นขาคงหัก ตกภูเขา
นะไปโดนเอาอยางนั้นนะ แตเราไมเคยขึ้นถ้ํานี้ หากผานไปผานมาเสมอ เพราะเปน
ทําเลเที่ยวกรรมฐาน
ทานสิงหทองไปโดน
แลวเลาใหอาจารยหมออวยฟงตอหนาตอตากันเลย
อาจารยหมออวยตั้งใจฟงจริงๆ แกอยากพาเพื่อนไปดูหากมีโอกาส ไปเลย ใหเอาตัว
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เกงๆ นะไป คนที่ไมเชื่อเปรตเชื่อผีวามีอะไร เอาตัวนั้นละไป แตไปใหตั้งทาใหดีนะ
เดี๋ยวตกภูเขาไมรูตัวนะ คือกลัวแลวเผนตกภูเขา ทุกวันนี้ก็คงจะมีแสดงอาการอยางนั้น
นี่พญานาคอยูบนสระน้ํานั่น อยางนี้มีสําหรับพระกรรมฐาน โอย ทานเคยพอแลวละ
ไมไดแสดงอาการอยางนี้แสดงกับทานใหเห็นกันตอหนาตอตามี..กรรมฐาน แตทาน
ไมไดเปนบาโฆษณา วงกรรมฐานดวยกันทานรูไดดี ผูที่มีความเชี่ยวชาญทางนี้แลวมอง
ปบนี้ทานเห็นเลยๆ ก็ของอันนี้มีอยู เหมือนคนเหมือนสัตวทั่วๆ ไป จะไปลบลางเขาได
ยังไงวาไมมี ถาลบลางเขาวาไมมีก็ลบลางเราเสียซิมันเหมือนกัน เรื่องบุญเรื่องกรรม
เกิดขึ้นแลวแลวแตจะเปนยังไง เปนเปรตเปนผีมองหากันไมเห็น แตแสดงฤทธิ์เห็น
ทันที ถาไมแสดงไมเห็น
พวกเปรตพวกผีมีหลายประเภทนะไมใชประเภทเดียว พวกนี้มีหลายประเภท
กรรมที่ทํามานั้นแหละใหไดรับผล พูดเรื่องที่วาลึกลับในสายตาเรา แลวเราก็ไมเชื่อวา
สิ่งเหลานี้มี แตทานผูที่มีความเชี่ยวชาญทางดานจิตตภาวนาสําคัญปดไมอยูนะ ไมวา
พวกเทพ จะเทพชั้นใด ไมวาพวกเปรตพวกผีประเภทใด ทานจะรูไปหมด แตทานไม
เหมือนเรา รูแลวก็เฉยเหมือนไมรู เหมือนเราเกี่ยวของกับประชาชนญาติโยม นี่รับแขก
ประชาชน นี่รับแขกพวกเปรตพวกผี
ก็เหมือนอยางพระพุทธเจา
ตอนบายสามสี่โมงรับแขกประชาชน
มี
พระมหากษัตริย เปนตน พอตอนค่ํามารับแขกพระ เห็นไหมละ ทานแสดงไวนั้น พอ
เที่ยงคืนรับแขกเทวดา ตั้งแตทาวมหาพรหมลงมา เปนแขกเทพ ทานก็บอกไวเปน
ระยะๆ นี้เปนพุทธกิจ งานจําเปนของพระพุทธเจาดวย แลวหลอกโลกไดยังไง พอคอน
คืนไปปจฉิมยามทรงเล็งญาณดูสัตวโลก เล็งดูหัวใจนะ ไมไดเล็งดูสมบัติเงินทองขาว
ของ ยศถาบรรดาศักดิ์อะไรนะ มองดูหัวใจของคนนั้น จะเปนเศรษฐีกุฎมพีคนทุกข
ยากไรเข็ญใจก็ตาม ถามีอุปนิสัยเล็งเขาไปรู ควรจะโปรดวิธีใดก็โปรด เรียกวาเล็งญาณ
ดูสัตว
ไมไดเล็งดูสมบัติเงินทองขาวของยศถาบรรดาศักดิ์อะไร เล็งดูหัวใจ มีอุปนิสัย
อยางไรหรือไม อยางนั้นตางหาก ทานเรียกวาเล็งญาณดูสัตวโลก ภพฺพา ภพฺเพ วิ
โลกานํ ตอนเชามาก็เสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว ในโลกธาตุนี้เราอยาวามนุษยเรา
ใหญกวาโลกกวาสงสาร มากกวาโลกกวาสงสารเลย พวกเปรตพวกผีแตละพวกๆ ยัง
มากกวามนุษยเราในแดนมนุษยนี้อีกนะ นั่นฟงซิ แตไมเห็นเขาแลวก็ไปลบลางเขาวาไม
มีๆ มีตงั้ แตมนุษย อยางนั้นตางหากนะ พระพุทธเจาทานไมลบลาง ทานยอมรับตาม
ความเปนจริงๆ ประเภทไหนๆ ทรงทราบตลอดทั่วถึงหมด และยอมรับตามนั้นๆ เลย
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สัตวทั้งหลายจึงวานับวันมืดบอดเขาทุกวันๆ ทานผูรูผูเห็นตามหลักธรรมชาตินี้
แลวทานก็จะพูดไปหาอะไร พูดแลวเหมือนไปรายบาใหเขาฟง เขาจะหาวาบากันทั้งบาน
ทั้งเมือง ทั้งๆ ที่เขาเปนบากันทั้งโลก ทานก็เฉยเสียทานไมใชบา เปนอยางนั้นจริงๆ นี่
แบบแปลกประหลาดอัศจรรยใครจะเกินพระกรรมฐาน
ผูที่ทานมีความเชี่ยวชาญ
ทางดานพวกเปรตพวกผี สัตวประเภทตางๆ ที่ลึกลับๆ เปดเผยในญาณความรูของ
ทานทั้งนั้น ทีนี้ทานรูแลวเห็นแลวทานก็นิ่งๆ เฉยๆ เสีย หากวามีโอกาสที่จะคุยกัน
สนทนากันเกี่ยวกับพวกสัตวเปรตประเภทนี้ ที่มีความรูทางเดียวกัน ทานก็คุยกันได
อยางสบายๆ ยอมรับกันเลย ไมปฏิเสธกัน ยอมรับ
ก็ดังที่เคยพูดใหฟง พระองคหนึ่งทีไ่ ปอยูถ้ําเปรตนั่นนะ ไปอยูไดสามคืนเผนมา
แลวองคนี้อยูถํา้ หนึ่งอีก มาแลวถามทําไมถึงมาเสียละ ก็มันอยูไมไดเปรตกวน มันเปน
ยังไง มันกวนอยางนั้นๆ เอา ผมจะไปดู ก็อยางนัน้ ละความรูอยางเดียวกัน เอาๆ ไปดูซิ
จะทนไดสักกี่วัน พอไปองคกอ นนั้นไปอยูสามคืน องคทีหลังนี้ไปไดสองคืน แลวโผล
มาแลว แลวมาอะไร อูย ทนไมไหว นั่นเห็นไหม ทานปฏิเสธเมื่อไร ทนไมไหวกวนเอา
เหลือเกิน นั่งลืมตาอยูม ันก็เห็นอยูในจิต หลับตาก็ยิ่งแลวจามันเห็นอยูตลอด วาจะ
ภาวนาหาอรรถหาธรรม มันมีแตเปรตแตผีที่ไมพงึ ปรารถนา จะอยูหาอะไรทานวางั้น ก็
มาเทานั้น นั่นเห็นไหมทานยอมรับกันความรู
เหมือนคนตาดีดวยกันเห็นดวยกัน คานกันไดยังไง ญาณหยั่งทราบอยาง
เดียวกันมันก็ยอมรับกันอยางนั้น เอา ยนเขามาหากิเลส กิเลสนี้ลึกลับมากนะ มีอยูก ับ
ทุกคน ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา มีอยูกับหัวใจทุกคน นี่ใครไปรูไดเห็นไดไมมี
นะ รูไดเห็นไดละไดไมมี มีพระพุทธเจาพระอรหันตทาน มีเทานั้นที่วาเปนสรณะของ
โลก รูไดเห็นไดถอดถอนชําระออกหมดไดเลย พระพุทธเจาเปนพระองคแรก ลําดับมา
ก็พระสาวก ทานสอนวิธีการพิจารณา ชําระสะสางใหรูใหเห็นมันยังไงๆ สอนวิธีภาวนา
วิธีภาวนาเปนวิธีการที่ชําระกิเลส ก็รูไดเห็นไดชําระไดจนกระทัง่ โลงหมดไมมีเหลือ
กิเลสภายในจิตใจโลกไมเห็น
ทานรูไดเห็นไดทานละของทานไดบรรดาพระ
อรหันต แลวพวกเราที่ละไมไดจะหาวาพระพุทธเจาพระอรหันตเปนบาอยางนั้นเหรอ
เอาวาซิ ทานละกิเลสไดหมดไมมีเหลือ พวกเรานี้คลังกิเลสเปนคนดีทั้งหมด เอา
พิจารณาซิ พวกเรานี่พวกคนดีทั้งหมดพวกตาบอด พระพุทธเจาพระอรหันตที่ทานละ
กิเลสไดโดยสิ้นเชิงนั้นเปนบากันทั้งหมด เอาพิจารณาซิ นี่ละความรูตางกันอยางนี้
ความรูพระพุทธเจาพระอรหันตทานสามารถชําระสิ่งที่เปนภัย เปนโรคเรื้อรังของภพ
ของชาติคอื กิเลส นี่ละโรคเรื้อรังเปนอยูในใจ
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เอาซิใครจะเกงขนาดไหน หลักวิชาไหนเอามาพิสูจนกิเลสอยูภายในจิตใจ ชําระ
กิเลสออกไดใหเหนือวิชาพระพุทธเจาไปมีไหมในโลกอันนี้ พูดอยางจังๆ เลยนะ
ความรูอันนี้เปนความรูธรรมดาเมื่อไร ที่จะไปเห็นกิเลสตัวสําคัญๆ ถอนมันออกได
หมดทั้งรากทีเดียวไมมีเหลือ เปนผูบริสุทธิ์พุทโธเต็มดวงขึ้นมาคือพระพุทธเจาพระ
อรหันตมีไดที่ไหน ไมมี นี่ละเห็นไดรูไดอยางนั้นละ พวกเราเต็มอยูนี้ไมมีใครเห็นใครรู
นะ เต็มอยูในหัวอกไมมใี ครเห็นใครรูวานี้เปนความโลภ นี้เปนความโกรธ นี้เปนราคะ
ตัณหา นี้เปนบุญ นี้เปนบาป หัวใจเปนผูสรางขึ้นมาไมเห็น พระพุทธเจาเห็นหมด เปน
อยางนั้นนะ เมื่อทานเห็นหมดแลวทานก็แกไขตามนั้น
พระพุทธเจาเปนพระองคแรกตรัสรูขึ้นมาผึง แลวก็สั่งสอนสาวกมีเบญจวัคคีย
ทั้ง ๕ ใสเปรี้ยงๆ เขาไป ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ขึ้นตนปฐมเทศนา จากนั้นก็อนัตต
ลักขณสูตรเรื่อยไป นี่ถอดถอนกิเลสถอดถอนดวยธรรมวิธีการที่พระพุทธเจาสอน นี่
วิธีการถอดถอนกิเลส ทางนั้นฟงเขาๆ ก็เปดออกๆ แลวบรรลุธรรมขึ้นเปนลําดับ เชน
พระโสดา อยางพระอัญญาโกณฑัญญะ จากนั้นวันหลังตอมาทั้ง ๕ นั่นละ เทศนอนัตต
ลักขณสูตรควรแกธรรมขั้นนี้แลว อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เปนสิ่งที่ปลอยวางโดยสิ้นเชิง
ปลอยหมด ถึงนั้นแลวก็ปลอยหมด เปนอรหันตขึ้นมา นั่นเห็นไหมละ
นี้ใครเห็นไดรูไดมีพระพุทธเจาพระองคแรก แลวพระสาวกทั้งหลายมีเบญจ
วัคคียทั้ง ๕ เปนอันดับสองขึ้นมาเรื่อยๆ นี่ละใครรูไดเห็นได วิชาอันนี้ใครรูได วิชาอันนี้
ใครหามาไดไมมี มีพระพุทธเจาเทานั้น แลวชําระกิเลสขาดสะบั้นลงไปเปนพระอรหันต
ขึ้นมา ร่ําลือโลกธาตุแดนพรหมโลกลงมาทั่วถึงกันหมด ทานแสดงไวในธัมมจักกัปปวัต
ตนสูตร ที่วาโลกธาตุๆ สามแดนโลกธาตุคือทานพูดอันนั้นตางหาก เมื่อออกไปแลววา
อยฺจ ทสสหสฺสี โลกธาตุ หมื่นโลกธาตุฟงซิ หมื่นโลกธาตุสะเทือนสะทานหวั่นไหว
ทั่วถึงกันหมด จากพระธรรมที่พระพุทธเจาตรัสรูขึ้นมา แสดงธรรมนี่กระเทือนไปหมด
เลยนั่นเห็นไหมละ มันตางกันหรือไมกับพวกเรานะ
โรคเรื้อรังคือโรควัฏวนไดแกโรคกิเลส อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ไมมีใครรูใคร
เห็น อันนี้ละพาใหสัตวทั้งหลายจมไปเรื่อย ขึ้นลงๆ ไปสวรรคชั้นพรหมลงมาลงนรก
อเวจี เปนที่ทองเที่ยวของจิตดวงนี้ทมี่ ีกิเลสครอบหัวมันอยูนั่น พอทานถอนนี้หมดแลว
ดีดผึงถึงนิพพานเลย เปนยังไงความรูของพระพุทธเจา กิลสเหลานี้ไมใชมีเฉพาะ
พระพุทธเจา ไมมีในพวกเราเราจึงไมเห็นความชั่ว พวกเราเปนคลังกิเลสเหมือนกันแต
ไมมใี ครเห็น พระพุทธเจาก็เปนคลังกิเลสแตพระองคทรงเห็นและรื้อถอนออกไดหมด
โดยสิ้นเชิง พระอรหันตทั้งหลายก็เปนคนมีกิเลสเหมือนพวกเรา เปนคลังกิเลส
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เหมือนกัน แตรื้อถอนออกไดหมด เปนยังไงความรูสามารถตางกันไหม ความรูของ
พระพุทธเจากับความรูของโลกทัง้ หลายตางกันหรือไม เอาไปเทียบดูซินะ
ยกขึ้นเลยวาความรูของพุทธศาสนา พระพุทธเจาเปนพระองคเอก เปนคลังแหง
ธรรมทั้งหลายเต็มพระทัย สอนโลกใหสวางแจงขึ้นมา จนกลายเปนพระอรหันตขึ้นมา
เรื่อยๆ กิเลสอยูในใจใครรูใครเห็นได พระพุทธเจาพระสาวกทั้งหลายทานสามารถรูได
ถอนออกได หมดภัยโดยประการทั้งปวง นั่น ตางกันไหมละกับพวกเรา อยูดวยกันคน
หนึ่งเห็นคนหนึ่งไมเห็น พระพุทธเจาเห็น พระสาวกทั้งหลายเห็น ละไดดว ยขาดสะบั้น
ไปหมด พวกเราไมเห็นแตสั่งสมขึ้นทุกวัน มันตางกันนะ สั่งสมกิเลสตัณหาเหลานี้ขึ้น
ทุกวันๆ ทัง้ ที่ไมเห็นมันนั่นแหละ หากสั่งสมมันขึ้นทุกวันเต็มหัวใจ พวกนี้มีแตคลัง
กิเลสนะนี่ ออกไปที่นี่เดีย๋ ว หมู หมา เปด ไก มันก็เปนคลังกิเลส มันสูพวกนี้ไมไดเดี๋ยว
มันแตกฮือนะ
ระวังไอปุกกีเ้ รา ไอปุกกี้มึงอยาดวนออกมานะ พวกนี้คลังกิเลสไปไหนมึงจะ
แตกหลงทิศ มึงไมไดกินขาวนะวันนี้ไอกี้ กูสงสารไอปกุ กี้ คลังกิเลสเดินผานไปนั้น ปุกกี้
มันจะไมไดกนิ ขาวเผนเขาปาหมดละ ตั้งแตไอปุกกี้ ไอหมี ไอหยองนะ ไอจ้ําดาว มันยัง
ไมไดกินขาว สูอยาดวนออกมานะ ใหพวกนี้เลิกไปกอนสูคอยมากิน ไมงั้นสูจะไมไดกิน
ขาวละ คลังกิเลสซัดสูนะ พวกนี้เขาไมเห็นละ สูก็ระวังใหดี เขาใจไหม เทศนมันหากมี
อยางนี้แหละ เขาใจไหม เพราะฉะนั้นมหาสมบัติ บุญเรืองเหรอ อยูวัดนรนาถออกทาง
ทีวี ไปเรียนอะไรมามาออกทางทีวีนั้น แลวมาเกี่ยวของกับเรื่องของเราวาไง ผูก ํากับ เอา
ชี้แจงมา
(บอกวา เทศนของหลวงตามหาบัว เปนธรรมะแทจริงของพระพุทธเจาเคย
แสดง อันดับสองก็วามีอุปมาอุปไมยดวย อันดับสามก็บอกมีตลกขบขันดวยครับ) นั่น
ละอันที่สามทานตลกขบขัน ก็เปนอยางนั้นละเราเปนอยางนี้จะวาไง เอาละพวกนี้มัด
กิเลสมันไวหมดแลวอยูในนูน สูออกไดแลวไอปุกกี้ สูหิวสูออกมาไดแลว พวกนี้เขาจับ
พวกภัยสูไวเรียบรอยแลว สูไปกินขาวได มันมีที่ไหนมันยังมาพูดไดสบาย ปนเปนตัว
เปนตนขึ้นมาพูด พวกนี้เปนคลังกิเลสหมาแตกฮือ ขนาดนั้นละเขาใจไหม เอาละพอ
(หมื่นโลกธาตุมีกี่จกั รวาลฮะ)
ก็ทานแสดงไวในธัมมจักเห็นไหมนอยเมื่อไร
สามแดนโลกธาตุนี้มันนอยนิดเดียว
เวลาทานแสดงออกมาหมื่นโลกธาตุสะเทือน
สะทานหวั่นไหวไปหมด สงฺกมฺป สมฺปกมฺป สมฺปเวธิ อปฺปมาโณ จ โอฬาโร โอภาโส
โลเก ปาตุรโหสิ เรียกวาสะเทือนสะทานไปหมด แมเทวบุตรเทวดาอินทรพรหม
ทั้งหลายจะมีอานุภาพขนาดไหนสูธรรมไมได วางั้น เราสรุปความแปลเขาใจไหม เท
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วานํ เทวานุภาวํ อานุภาพแหงเทวดาทั้งหลายสูไมไดเขาใจเหรอ เหนือหมด อานุภาพ
แหงธรรมพระพุทธเจาเหนือหมด
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

