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ธรรมะกลอมจิตใหสงบ
กอนจังหัน
วัดนี้มันเลอะไดสองทางนะ ทางพระเขามาๆ ก็มาเลอะในวัด ถูกขับไลออกไปก็
เยอะในวัดนี้ มันแทรกเขามาๆ แลวทําความเลอะเทอะในวัด พอทราบแลวขับออกๆ
แลวประชาชนก็เหมือนกัน เขามาอยูในวัดนี้เอาเรื่องเอาราวเขามา บางรายก็ฟองเขามา
หาเรา เราสืบๆ พวกนี้มาหาเรื่องขางนอก หาดูโทษคนนั้นดูโทษคนนี้ โทษของตัวเองไม
ดู เสียตรงนี้ละ ฆราวาสที่เขามาอยูในวัดนี้มาทําความเสียหายแกวัดเยอะนะ ที่จะเจริญ
ใหเรามองแทบไมเห็น เดี๋ยวมาแงนั้นเดี๋ยวมาแงนี้ เราอยูจุดศูนยกลางเลยอกจะแตก
พระเขามาก็เหมือนกัน เขามาก็มาทําลายในวัดแบบตางๆ กัน จะมีเจตนาหรือไมเจตนา
เราไมทราบ ทราบไดแตความเสียหายที่พระเลวๆ อยางนั้นมาสรางขึ้น
ฆราวาสอีกก็เหมือนกัน เอาเรื่องนั้นมาฟอง เอาเรื่องนี้มาฟอง ตัวเองเปนฟน
เปนไฟอยูไมได ตองหามองโทษคนนั้นหามองโทษคนนี้ โทษเต็มตัวในหัวใจเจาของไม
ดู ไปหาดูคนนั้นคนนี้ ตําหนิคนนั้นตําหนิคนนี้ ดีไมดกี ็ตําหนิเขามาหาพระ เราเอาจริง
เอาจังนะ เราจะสืบตามรองรอยนี้ใหทราบทุกอยางๆ เมื่อทราบแลวก็เห็นเรื่องเห็นราว
ของผูฟ องรองมาวาเปนคนชนิดใด นั่นมันบอกนะ เราเอาจริงเอาจังมาก เรื่องที่จะเชื่อ
งายๆ เราไมเชื่อเราพูดจริงๆ เราจะเอาเหตุเอาผลเขาเชื่อ เอาหูเอาตาเขาเชื่อ
สอดแทรกดูเรื่องไหนตอเรื่องไหน
นี่ละที่เราเคยไปอยูเสมอ กลางคืนเงียบๆ เราจะไมจุดไฟ เราจะซอกแซกเขาไป
ในวัดนี้ เขาไปหมดเลย บางทีก็ไปโดนพระเดินจงกรมมืดๆ ขโมยไปโดนเจาของบาน
เขา พระทานเดินจงกรมเงียบๆ ทานไมจุดไฟ เราตัวขโมยก็แทรกเขาไปไมจุดไฟ
เหมือนกัน ไปโดนกันทางจงกรมก็มี เราพูดใหชัดเจน นี่ละสอดแทรกดู ขางในนี้ถาหาก
เหมือนพระเราแหลกหมดนะ ถูกไลออกจากวัดมากตอมาก แตไมใชฐานะที่จะทําอยาง
นั้น มีตั้งแตเฉพาะพระ
เพราะฉะนั้นถึงไดเตือนเสมอขางใน เอาแตเรื่องแตราวเขามา มาหาศีลหาธรรม
จะไดอรรถธรรมออกมาอวดกันบางพอเปนสิริมงคลและเปนกําลังใจของกัน มันไมมี
เอาแตเรื่องราวตางๆ เขามาที่เปนฟนเปนไฟเผาไหมกัน ดีไมดียังฟองเขามาหาพระอีก
วาพระองคนั้นไมดีองคนี้ไมดีอะไรบาง เราสืบใหทราบชัดเจน เราก็เห็นขี้เทอเห็นความ
เลวของผูฟองมาอีก เราไมไดเชื่องายๆ นะ ทุกอยางจะเก็บไวเรียบรอย แลวคอยสอด
คอยแทรกหาเหตุหาผลตามที่เขาฟองรองมา ไมเชือ่ งายๆ นะนี่
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มีเยอะนะทางฝายฆราวาสที่มาทําความเสียหายแกพระ
มีฟองรองพระบาง
อะไรบาง เราตามสืบใหทราบหมด ครั้นแลวก็เหลว ไปลงอยูที่คนเลวนั่นแหละที่
ฟองรอง มันพิลึกนะ คนเขามาเกี่ยวของมากๆ อยางนี้โลกเขาก็จะคิดไปแบบโลกนั่นละ
มีความยินดี หลวงตาบัวมีคนมาเคารพเลื่อมใสมาก เราไมไดเปนอยางนั้นนะ หัวใจเรา
เปนอันเดียวเทานั้น สวางจาครอบโลกธาตุ ไมมีสมมุติใดๆ เขามาเกี่ยวของ เมือ่ สมมุติ
เขามาเกี่ยวของ สวนมากมันเปนของเลวๆ สอดเขามาแทรกเขามา ดูมันตลอด นี่ละที่
เราไดเรื่องมาพูด มันพิลกึ นะ พวกมาปฏิบัติธรรมละสวนมากทําความเสียหายในวัดนี้
พระนี้ก็ถูกขับออกเรื่อยๆ มาโกโรโกโส มันนาทุเรศนะ ทีนี้เราเปนผูหนัก ใคร
เคารพนับถือก็จะดีใจ วาหลวงตาบัวมีคนเคารพนับถือมาก หลวงตาบัวไมไดดีใจนะ
แบกยิ่งกวาภูเขาทั้งลูกดวยความหนัก ภูเขาหนักแตเราไมไดไปแบก ไอคนมนุษยขี้
เหม็นนี่นะแบกกันตลอดเวลา ดังที่พูดนี่ก็พดู เรื่องแบกกันนัน่ เอง ภาระมาทุกแบบทุก
ฉบับ พิจารณาใหดีนะ มานี้ใหพิจารณาใหดี ใหเก็บความรูสึกใหดี อยาปากเปราะปาก
บอน ปากเปราะปากบอนทําความเสียหายมาก นิทานมีแตเราไมยกมา เวลาไมพอ
นิทานโทษแหงความปากบอน มีในชาดกนะแตเราไมเอามาพูด เราพูดมาเปนตัวอยาง
เรื่องปากเปราะปากบอนไมดี
อยากใหคนเคารพนับถือ แตตัวเองไมเคารพนับถือ ปฏิบัติตัวเองใหเปนคนดี
จะใหใครมาเคารพนับถือ แมแตไอปุกกี้เขาก็ไมไปเคารพแหละ มันไมไปติด ถาใครเอา
ขาวตมขนมใหมันมันเอาแหละไอปุกกี้ เพราะฉะนั้นไอปุกกี้มนั ถึงเขาครัวบอย ไปที่นนั่
ประจบตรงนั้นประจบตรงนี้ทองปองออกมา แลวมาที่ในครัวนี่พระจัดอาหารใหกินตอน
เย็นมันก็ทองปอง มันออกมาจากโนนทีนี้มันจะไปไหนทองปองแลว พากันพิจารณาให
ดี เลอะเทอะนะ
อยาเขาใจวาหลวงตาบัวจะดีใจนะพี่นอ งทัง้ หลายเขามามากๆ นี่ เปนภาระที่
จะตองแบกตองหาม เพราะเราพอทุกอยางแลว ความสรรเสริญก็เปนสวนเกิน ตก
ออกๆ ความนินทากาเลก็เปนสวนเกิน ตกออกๆ แตความนินทามาหาเราเราไมเปนไร
ที่มากระทบกระเทือนกับวงคณะพระเจาพระสงฆที่เราปกครองอยู อันนี้หนักมากนะ พา
กันพิจารณาใหดี เลอะเทอะทีเดียว
วัดเรานี้ปฏิบัติอยางเขมงวดกวดขัน เวลานี้เรียกวาลดหยอนลงบาง มันก็ยงิ่ เพิ่ม
ความเลอะเทอะขึ้นจากความลดหยอนของเรา แตกอนพูดจริงๆ ไมเอาพระมากๆ
อยางมากที่สดุ ไมใหเลย ๑๘ องค เขมงวดกวดขันทุกสิ่งทุกอยาง ประชาชนเขามา
เกี่ยวของไมได เราปฏิบัติอยางนั้น เดี๋ยวนี้เปนยังไงละ มันเปนสวมเปนถานไปหมดแลว
วัดปาบานตาด มีแตมูตรแตคูถเต็มสวมเต็มถาน มูตรคูถก็คอื คนเลวนั่นละ สวมถานก็
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คือสถานที่อยูของคนเลว เรียกวาสวมวาถาน มันเลอะเทอะไปหมดแลวนะเวลานี้ มอง
ไปที่ไหนจะดูไมได ถาพูดภาษาโลกก็วาคับหัวอก เราผูเปนหัวหนาแบกไปหมดนี่นะ แต
นี้พูดจริงๆ ตามหลักธรรมชาติเราไมหนักกับอะไร ในสมมุติสามแดนโลกธาตุเราไมมี
อะไรจะมาใหเราแบก ปลอยหมดโดยสิ้นเชิง
กิเลสเทานั้นเปนภาระ เปนตัวเรื่องราวทั้งหลายเขามายุงกวนจิตใจ ปดกิเลสขาด
สะบั้นลงไปแลวไมมีอะไรมายุง อยูกับโลกเราอยูดวยอยางนี้แหละ ใหทานทั้งหลาย
เขาใจเอานะ เขามาวัดมาวาอยามาเกงๆ กางๆ เห็นวาวัดนี้คนเคารพนับถือมากอยาก
ไปดู เตร็ดเตรเรรอนเขามา เพนๆ พานๆ ผิดเวล่ําเวลาก็มา สวนมากเราจะออกเวลาที่
คนหนีหมดแลวประมาณ ๕ โมง หาโมงขึ้นไปละเราจะดอมๆ ออกมา ออกนี้จะไปดู
กิจการตางๆ ภายนอกวัดอะไรบกพรองขาดเขิน มาแลวจะไดเตือนๆ แลวมา
เพนพานๆ ถามาเจอกับเราแลวขนาบปาราบไปเลย พูดจริงๆ นะ เราไมเหมือนใคร มา
ถามเหตุถามผล มาอะไรกัน ไลเบี้ยเขาไป ถาไมมีเหตุมีผลแลวไลออกเดีย๋ วนั้นเลย เอา
อยางนี้ ขนาดนั้นมันยังเพนพานๆ
ติดประกาศมันอานเมื่อไร นั่นเห็นไหม ที่นี่เปนวัด เปนสถานที่ภาวนาเพื่อความ
สงบใจ ไมมีกิจธุระจําเปนไมควรมาเที่ยวเพนพาน เราเปนคนสั่งเอง เปนโวหารของเรา
ภาษาของเรา มันอานเมื่อไร มาเจอตัวจริงเขาถึงถูกไลกันไปๆ มันเลอะเทอะขนาดนัน้
นะ ยั้วเยี้ยๆ ไมทราบวามาอะไรตออะไร หลักเกณฑไมมี อยูเรๆ รอนๆ ทุเรศนะเรา
การสอนโลกสอนดวยความมีหลักมีเกณฑ หัวใจดวงนี้เปนหลักเปนเกณฑครอบ
โลกธาตุแลว นําธรรมมาสอนโลก เมื่อเห็นอยางนั้นมันจึงทุเรศ นี่ก็สอนดวยความ
เมตตา ใหทานทั้งหลายจําเอา แลวจะมาหาวาหลวงตาดุนะ ชําระความสกปรกทั้งหลาย
ออกเพื่อใหเปนคนดีขึ้นมา จําเอานะ ใหพร
หลังจังหัน
(คุณอุษณี ศักดิ์ศรีเจริญ อยูบางแสน ชลบุรี ถวายแผนซีดีเปลามา ๖๐๐ แผน
ครับ) ตั้งแตเกิดมาเราไมเคยเห็น ใชทางไหนละ (ใชอัดเทศนหลวงตาครับไดมากหลาย
กัณฑ) มาทุกแบบนั่นละ อยางที่เทศนเมื่อเชามีทุกแบบ อันนี้ก็มาทุกแบบเหมือนกัน มี
อยางนี้แลวทําใหระลึกถึงพอแมครูจารยมั่นเรา ธรรมะของทานเปนธรรมะกระเทือน
โลก แตจะไดฟงเฉพาะพระเทานั้น ฆราวาสไมมีโอกาสไดฟง เทศนสอนพระลวนๆ
ตลอดเลย มีแตพระลวนๆ ทานเปดเต็มเหนี่ยวเลย สุมเสียงของทานกังวาน พูดก็
สวยงามเปนประโยคเรียบๆ เหมือนชางเดินตามทุงนา ประโยคการพูดของทานเปน
อยางนั้น แตเวลาพูดธรรมะขั้นสูงเขาไปๆ พุงนะที่นี่ ที่วาชางเดินตามทุงนากลายเปน
ชางวิ่งนะ วิ่งตามทุงนา พุงๆ เลย ทานลวงไปแลวถึงไดมอี ันนี้ มีพวกเทปพวกอะไร เรา

๔
เสียดายธรรมะที่เราฟงมานี้ เราไมไดดูถกู ครูบาอาจารยองคใด เพราะเราไมคอยสนิท
กับทานเหลานั้นนัก ก็มีพอ แมครูจารยมั่นนี่ เรียกวายกนิ้วใหเลยการเทศน ยกนิ้วใหเลย
เพราะทานเทศนทางภาคปฏิบัติลวนๆ
เรื่องศีลนี้ไมคอยไดพูดกัน เพราะตางองคตางสมบูรณแบบเรื่องศีล ก็มีแตเรื่อง
อรรถเรื่องธรรม การเทศนจึงเทศนธรรมลวนๆ และเทศนพวกปฏิบัติเสียดวย พระนั่ง
เต็มอยูนี่เหมือนไมมีเลย เงียบ เสียงทานพุงๆ ทานเทศนจบลงแลวนี้ เริ่มแรกนั้น ๔
ชั่วโมงทานเทศน แลวคอยๆ ลดลงมาเหลือ ๓ ชั่วโมง ๒ ชั่วโมง หยุดตอน ๒ ชั่วโมงนะ
เทศน ๔ ชั่วโมงนี่พระเหมือนหัวตอ ฟง คือจิตไมไดมากังวลกับรางกาย เวลาเทศน
ธรรมะนี่เหมือนแมกลอมลูกดวยบทเพลงนั่นแหละ ธรรมะกลอมจิตใหสงบแนว เพราะ
ความรูกับธรรมที่สัมผัสกัน สืบตอกันโดยลําดับๆ จิตไมมีโอกาสจะคิดทางนั้นทางนี้
ธรรมเขาหาจิตนี้สงบ ถากิเลสเขาหาจิตฟุง วุนเลย ตางกันนะ ถากิเลสเขาไป
สัมผัสจิต จิตนี้จะฟุงซานมากทีเดียว แตถาธรรมเขาไปนี้ ติดตอกันไปเทาไรยิ่งสงบลงๆ
แนวเลย ทีนี้เวลาจิตลงเต็มที่ของมันแนวเลย เสียงธรรมนี้จะแววๆ อยูสูงๆ นี่เรียกวา
ชวยตัวเองไดแลวในขณะนั้นจิต เสียงแววๆ ขาดไปเลยเพราะตัวเองชวยตัวเองไดแลว
นี่พูดถึงขั้นทีย่ ังไมสงบเพือ่ ความสงบก็สงบอยางนั้นจากธรรมที่ทานเทศน สวนผูดําเนิน
ทางดานปญญาไมไดเปนอยางเดียวกันนะ คือจะขยับตามๆ ปญญา ทานเทศนปญญานี้
จะขยับตาม ไมอยูนะ ถาเปนสมาธินี้แนว สงบแนวเลย จนกระทั่งพอตัวของตัวแลว
เสียงธรรมที่กลอมนั้นก็แววๆ อยูสูงๆ เผินๆ นะ เขาสงถึงที่แลว แลวก็เงียบไปเลย
นี่พูดถึงขั้นของจิตทีอ่ ยูในความสงบ และกําลังจะเริ่มสงบก็สงบได ผูสงบแลวก็
แนวลงไป แนนหนามั่นคงลงไป ทีนี้ผูที่กาวเดินทางดานปญญา เหมือนวากาวตามทาน
ขยับตาม ทานกาวไปไหนปญญานี่จะพุงตามๆ ไมอยูนะปญญา แกกิเลสไปในตัวๆ
ในขณะที่ฟง เกี่ยวกับผูฟงที่ดําเนินทางปญญาแลวนะ ทางดานสมาธิมีแตกลอมจิตใหลง
ใหสงบๆ ทางดานปญญานี้ขยับตาม ไมอยู เพราะฉะนั้นผูฟงเทศนในครั้งพุทธกาลที่
ทานแสดงไวนั้นไดสําเร็จมรรคผลนิพพาน ไมสําเร็จยังไงก็ตามกันตลอด ถึงขั้นตามตาม
ตลอด พุง ไปไดเลย
ทีนี้ผูฟงไมใชคนหนึ่งคนเดียว
และไมใชครั้งหนึ่งครั้งเดียวการฟงเทศนก็ดี
คราวนี้ขยับไปถึงนี้ เทศนคราวหลังขยับเรื่อยๆ พุงเลย นั่น แตกอนเราก็ไมคอยคิดนัก
จะวาเชื่อหรือไมเชื่อก็ไมคอยแนนอนนักเวลาเรียนหนังสืออยูนะ เพราะจิตเรามันลอย
อะไรๆ มามันก็ลอยไปหมด ไมมีดีละจิตอันนี้นะ ทีนี้พอมาปฏิบัติเอาจริงเอาจัง
ภาคปฏิบัติมนั จับไดตลอด เอาตัวเรามาเปนพยานเวลาฟงเทศน เวลานี้เราพิจารณาอยู
อยางนี้ เอา ทานเทศนมานี้จะเปนยังไงคอยดู จอ พอทานเทศนมานี้ทานรูแลวทาน
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ผานๆ เราก็ขยับตาม ไดทีละวรรคละตอนไปเรื่อยๆ ตอไปก็ได นี่เราเชื่อวาพระพุทธเจา
แสดงธรรม ผูฟงธรรมไดบรรลุมรรคผลนิพพานจํานวนมาก แนในใจเลย เพราะอันนี้
เปนพยาน ถึงจะยังไมสาํ เร็จในเวลานั้นก็ตาม มันเปนพยานในการกาวเดินของจิตใน
เวลาที่ฟงเทศน กาวเรื่อยๆ นี่ขั้นปญญา
ทีนี้ผูฟงมันหลายขั้น ผูไมสงบก็สงบเขาไปจํานวนมาก แนะ ผูที่สงบแลวก็แนว
ลงไปอีก จากนั้นผูกาวเดินทางดานปญญาก็พุงๆ เลย มีหลายขั้นของผูฟ ง แลวก็ไดรับ
ประโยชนทั่วถึงกันตามขัน้ ภูมิและกําลังของตนนั้นแหละ เราเชื่อเลยเทียว ไมสงสัยที่วา
พระพุทธเจาแสดงธรรม ผูฟงธรรมไดบรรลุมรรคผลนิพพาน เชื่อเลยเทียว เพราะขั้น
ของจิตของธรรมผูที่มาบําเพ็ญไมเหมือนกัน ผูมาศึกษาอบรมไมเหมือนกัน ผูอยูพื้นๆ
ก็ขยับตัวขึ้นมา ผูพอมีหลักมีเกณฑกข็ ึ้นเรื่อยๆ ผูที่กาวเดินที่จะหลุดพนแลว พุงไปเลย
เพราะเทศนานั้นแหละไมใชเพราะอะไร
จะวาอะไรเราฟงอยูหนองผือ ฟงนี้จติ มันดับพรึบลงเลยเทียว ขณะฟงเทศนนะ
อะไรดับหมดเลย ทั้งๆ ที่สิ่งเหลานี้เขามีตามปรกติ แตจิตมันดับของมัน เหมือนวาสิ่ง
เหลานี้ไมมีเลย ตั้งสองสามวัน รัศมีของมันยังมีดับอยูในนั้น ทีแรกมันดับพรึบเหมือน
อะไรดับหมด เวลาจิตมันถอยออกมาแลวมองอะไรก็เห็น แตพื้นใหญของมันมันดับ ตั้ง
สองสามวันถึงจางไป เปนในหัวใจของเราเราฟงแลว งงก็ไมงง อัศจรรยเทานั้นเอง
อัศจรรยธรรมของทานที่แสดง
ทานแสดงดวยความรูจริงเห็นจริงสดๆ รอนๆ ผูจับมาดื่มมากินก็สดๆ รอนๆ
เหมือนกัน เหมือนเราปอนขาวเด็กนั่นแหละ ปอนขาวเด็กเปนยังไง จนกระทั่งถึงขั้นเด็ก
อิ่มเด็กก็รูเอง การปอนก็หยุด ทานปอนศีลปอนธรรมใสบรรดาสัตวทั้งหลาย ดวยการ
เทศนาวาการก็แบบเดียวกัน มันดูดมันดื่ม การเทศนาวาการก็เหมือนปอนเขาไปๆ มัน
ชัดๆ ที่วามันดับอยูตั้งสามวัน โอ อัศจรรย ฟงเทศนตอนนั้นพอมันลงเต็มที่แลวดับ
พรึบหมดเลย เทศนไมสนใจเลยนะ จะวาตั้งใจไมสนใจก็ไมใช อันนี้มันหากเปนเองของ
มัน ไมสนใจเอง มันสนใจอยูกับอันนี้ หรือเปนอยูกับอันนี้
พอทานเทศนจบจิตคอยถอนขึ้นมา อะไรก็ยังดับอยู ดับคือวาถอยออกมา อัน
นั้นดับแทๆ อันนี้คอยถอยออกมาดับ ตั้งสามวันรัศมีแหงความดับยังมี เห็นไดชัดๆ
อยางนี้ ผูฟงธรรมถึงขัน้ ผูรูจริงเห็นจริงจะไมสําเร็จไดยังไง เพราะเทศนตรงไหนจริง
ทั้งนั้น นอกนั้นดึงไปๆ ตามชองทางที่ถูกตอง ไมไดดึงออกนอกลูนอกทาง ผูนี้เดินตาม
ไปๆ ก็พงุ ถึงเลย อยาวาแตพระพุทธเจาสอนพวกสาวกทั้งหลาย ประชาชนทั้งหลาย ได
สําเร็จมรรคผลนิพพานอะไร แมแตหมามันยังพาพระไปถึงจุดหมายได ฟงซิ หยาบไหม
คําพูดคํานี้ เอาตํารามายันเลย
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เขาไปนิมนตพระใหไปฉันที่บานเขา เขาบอกวาเขาจะเอาหมามารับ เขาวางั้น จะ
ใหหมามารับไปบานแทน คือเขาอยากแสดงฤทธิ์หมาของเขา หมาก็มาจริงๆ นะ นี่เห็น
ไหม ตั้งแตหมาจูงก็ยังถึงที่ใชไหม พระพุทธเจาจูงจะไมถึงไดยังไง หมาจูงก็ยังถึงที่ ถึงที่
ฉัน เขาใจไหม ถึงเวลามันมา หมา พระทานก็อยากหยอกอยากเลนหมา ไมวาใครแหละ
ก็หมามาพาไปบาน เขาบอกไวแลววาจะใหหมามารับไป หมาตัวนั้นก็คงจะรูภาษาคนได
ดี บอกใหไปรับพระเขาก็ไป พอไปถึงทีข่ องพระอยูแลว พระก็เตรียมตัว ทานก็บอกวา
เหอ มาแลวเหรอ เขาก็รออยูนั้น
ทีนี้พระก็พาไป พอถึงทางแยกทางไหน ก็อยากทดลองหมา อยากหยอกเลนกับ
หมาละซิ พอไปถึงทางแยกทางนี้ ก็รูอยูแลววาจะไปทางนี้ หมาเขาก็พาไปนี้ หากพระ
ทําทาหลงแยกไปนี้ เขาก็ไปคาบชายจีวรดึงกลับมา แลวก็ดึงไปตามทาง พอไปตามทาง
เขาก็บอก มีทางแยกทางไหน พระนี่คือตัวหลงละ หลงทาง ไปนี้เขาก็ตามไปคาบชาย
จีวรมา ทางแยกเทาไรหลงทั้งนั้นละพระ คือพระทานอยากทดลองหมา อยากเลนกับ
หมา ทางแยกทางไหนก็ไปละ ทางตรงไมไปนะทางแยกหลงไปละพระ เขาก็ตามไปคาบ
มา นี่ตํารามี จนกระทั่งถึงบาน หมามาจูงพระจูงกระทั่งถึงบาน พระพุทธเจาจูงสัตวโลก
จะไมถงึ มรรคผลนิพพานไดยังไง พระพุทธเจาศาสดาองคเอกเหนือหมาสักเทาไร
พูดนี้หยาบไหม ฟงซินะ โลกสกปรกมันหาวาธรรมะเปนของสกปรกมาก เปน
ของสกปรกหยาบโลน เดี๋ยวนี้มันขนาดนั้นนะ หมดคุณคาหมดราคาหัวใจมนุษย เรียน
สูงขนาดไหนก็ตาม เปนความสําคัญของตนเองตางหาก ไมไดเปนความจริง เรียนจําได
แลวก็มาทะนงดวยความจําไดความรู
ความชั่วไมหลุดลอยไปจากใจจะวาดีไดยังไง
เรียนธรรมก็เหมือนกัน เรียนไมสนใจปฏิบัติก็ไมเกิดประโยชนอะไร เด็กผูหญิงผูชาย
เรียนไดทั้งนั้น แตถาไมตงั้ ใจปฏิบัติตามก็พอๆ กันหมด ไมเกิดประโยชนอะไร ถาเรียน
แลวนําการศึกษานั้นไปปฏิบัติ ไดผลดวยกัน
ทานจึงวาปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ธรรมสามประการนี้แยกกันไมออก เปนองค
ศาสนาโดยแท ปริยัติคือการศึกษาอบรม เลาเรียนก็ตาม ศึกษาครูอาจารยไดยินไดฟง
มาก็ตาม นําไปปฏิบัติซิ อยางหนึ่งเวลาฟงเทศนนี้เปนภาคปฏิบัติอยูในตัวนะ ฟงไปๆ
ปฏิบัติอยูในตัวนี้ยิ่งดีกวาภาคที่เราตั้งใจไปปฏิบัติ คือฟงไปในนั้น ปฏิบัติไปในตัว ทีนี้ก็
บรรลุมรรคผลนิพพานไดในขณะฟง เปนภาคปฏิบัติที่ดีเยี่ยมทีเดียว ภาคปฏิบัติอันดับ
สอง ฟงแลวก็มาปฏิบัติตอตัวเอง ทานวาใหนําสมาธิภาวนาพิจารณาอยางนั้นๆ นี่เปน
ภาคปฏิบัติอันดับสอง ภาคปฏิบัติอันดับหนึ่ง ทั้งฟงทัง้ รูทั้งเขาใจ ทั้งแกกเิ ลสตัณหาได
ในเวลานั้น นั่นเปนพักๆ นะ
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พูดไปนี้ไมเหมือนแตกอนนะ พูดไปหลงลืมไปไมมีเงื่อนตอ นี่ละความจําในขันธ
๕ สัญญานี่ตัวสําคัญ สังขารปรุงไดตลอด แตสัญญาจําไมได หลงๆ ลืมๆ ไป เปนอยาง
นั้นละ พูดไปหลงลืมไป นี่ก็ไมทราบวาพูดเรื่องอะไรมา หลงลืมไปอยางนี้ละ เราพูดถึง
เรื่องมรรคผลนิพพานสดๆ รอนๆ นะ เหมือนวัตถุที่เลิศเลอใสภาชนะไว ปดไว แลวเอา
มูตรคูถมาพอกขางบน ใครไปก็จะเห็นแตมูตรแตคูถอยูขางบน ทองคําทัง้ แทงอยูใตไม
เห็นกัน ก็อยูดวยกันสดๆ รอนๆ แตกิเลสมันไปปดไวหมด สกปรกอยูขางบน
นี่จิตใจของเราถูกกิเลสมันปดไวหมดขางบน เอะอะมากิเลสออกรับๆ กิเลสลาก
เราไปพรอมๆ มีแตกิเลสสดๆ รอนๆ ธรรมะสดๆ รอนๆ ไมได ไมแสดงตัวได ทีนี้เมือ่
ภาคปฏิบัติก็ดึงอันนี้ออก ที่ปดอยูด ึงออกๆ เปดออกๆ ก็เห็น เปดออกหมดจาเลย นั่น
สดๆ รอนๆ เราเคยเทียบใหฟงแลว เหมือนสระใหญที่มีน้ําใสสะอาด ทุกสิ่งทุกอยาง
เต็มอยูในนั้น คุณคาของน้ําอาบดื่มใชสอยดีหมด แตถูกจอกแหนปกคลุมไวในสระ ใคร
มองลงไปก็เห็นตั้งแตจอกแตแหน ไมเห็นน้ํา
ทีนี้มองไปๆ คือผูปฏิบัติปฏิบัติไป เหมือนกับวาเวิกจอกเวิกแหนออก เอาจอก
เอาแหนออก เริ่มเห็นน้ํา ตักน้ํามาอาบดื่มใชสอยดู แนใจ นั่น ประจักษใจ โอ นี่น้ํา หนึ่ง
น้ํานี้มีอยูในสระ สอง น้ํานี่ใสสะอาด อาบดื่มใชสอย ทรงรสทรงชาติไดเปนอยางดี ทีนี้
คนนี้แนใจแลววาน้ําในสระนี้มี ก็พยายามขนจอกขนแหนออกไปเรื่อยๆ อยางที่ทานวา
พระโสดา กระแสพระนิพพานถึงแลว ก็เหมือนเขาไปเปดจอกเปดแหนออกจากน้ํา เห็น
น้ําแลวตักอาบดื่มใชสอย ชัดเจน แน ออ น้ํานี้มี พรอมทั้งคุณภาพของน้าํ นี้มีสมบูรณ นี่
ทานถึงกระแสพระนิพพาน
จิตนี่หยั่งลงในน้ําทั้งหลาย ทุกอยางมีสมบูรณหมดแลว ทีนี้ก็มีแตจะขยับ ถึง
จอกแหนจะปกคลุมไปหมดหลังอาบดื่มใชสอยเรียบรอย ก็พอเปนพยานแลว ถึงจอก
แหนจะปกคลุมหุมหออยูก ็ตาม ความเชื่อนี้จะไมถอนวาน้ําในสระนี้มี และน้ําในสระนี้
ทรงรสทรงชาติสมบูรณแบบมีไมถอน นี่เปนอจลศรัทธา ถึงจอกแหนจะปกคลุมอยู
ความเชื่อนี้หยั่งแลววาน้ําในสระนี้มี พรอมทัง้ คุณภาพสมบูรณแบบ นี่ทานวา โสตะๆ
แปลวากระแสแหงพระนิพพานพาดพิงถึงแลว เทียบเหมือนคนเปดจอกเปดแหนเห็น
น้ําในสระนั่นแหละ จากนั้นเขาก็จะเอาออกเรื่อยๆ เอาออกจนหมดสระแลวจาเลยน้ําใน
สระ นี่ละถึงมรรคผลนิพพาน พากันจําเอานะ สดๆ รอนๆ อยางนี้
อยาใหกิเลสมาหลอก แหม โลกเรานี้มีแตโลกกิเลสปดหูปดตาไวหมดมองไม
เห็น ดีไมดีคัดคานตานทานตอสูกับธรรมที่เปนเครื่องเปดพิษภัยออกจากหัวใจอีกดวย
ซ้ํานะ มันไมไดเห็นวาธรรมเปนคุณ มันเห็นสิ่งปดบังใหมันตาบอดวาเปนคุณไปเสีย
อยางที่เขาวาเทศนหยาบเทศนโลน ฟงซิฟงไดยังไง สายธรรม ภาษาของธรรม ความรู

๘
ของธรรมและธรรมแทเปนอยางนั้น นี่ทาง เอา ต่ําก็ไปตามต่ํา เหมือนถนนไปสูหมูบาน
เอา มันสูงก็ไป ต่ําก็ไป เรียบก็ไป ไปตามทางสายนี้ไปทางอื่นไมได ไมถูก ก็ไปตามทาง
นี้จนกระทั่งถึงหมูบาน
อันนี้สายธรรมที่ควรจะหนักก็หนัก ควรจะเบาก็เบา ที่เขาวาหยาบโลนๆ ภาษา
ธรรมเรียกวาหนักเบาไปตามธรรมชาติซึ่งเปนสายทางของธรรม แสดงอยางนั้น เจตนา
ที่วาหยาบวาโลนทานไมมี ความหมายของธรรมไมมี อันนี้เปนความหมายของกิเลสที่
เขาตัว สงวนตัวมากไมใหอะไรมาแตะตองตางหาก สวนธรรมตรงไปตรงมา สิ่งที่วา
หยาบโลนมันมีอยูกับทุกคนไมใชเหรอ ถาวาทานเทศนหยาบโลน ตัวของเราเปนอะไร
เราสะอาดลนฟาลนแผนดินมาจากไหน เหนือธรรมไปไหน จึงวาธรรมหยาบโลน ตัวเรา
สะอาดเหนือโลกไปไหน เหนือนิพพานไปไหน เหนือพระพุทธเจาเหนือธรรมไปไหน
มันไมมี เขาใจไหม มันดนเดาเกาหมัดวาไปอยางนั้นเอง
ขอใหเปดในจิตนี่ ความเพียรจิตตภาวนาสําคัญมากนะ ที่จะเปดใหเห็นประจักษ
ทาน ศีล เหลานี้หนุนกันมาๆ ภาวนาเปนกุญแจที่จะไขมรรคผลนิพพาน เปนกุญแจ
สําคัญ เปดๆ และบุญกุศลทั้งหลายที่สรางมาดวยการทําบุญใหทานตางๆ มารวมอยูนั้น
ละ มารวมอยูในจิตตภาวนา จิตตภาวนาเปนทํานบใหญ เปนที่รวมของบุญกุศล
ทั้งหลาย เหมือนแมน้ําสายตางๆ ไหลลงสูทํานบใหญมีมหาสมุทรเปนตน ลงนั้นทั้งนั้น
ใหพากันตั้งใจปฏิบัติ
เพื่อนฝูงมีมากๆ ทั้งพระทั้งเณรทั้งประชาชนมีมากๆ วาเราจะสะดวกสบายใจ
ไมสะดวกนะ เปนภาระของเราไดดูแลรักษารับผิดชอบทั้งหมด เพราะฉะนั้นถึงไดดกุ นั
อยางตอนเชานี่เหมือนกัน พระเขามานี่เขามาเหยียบย่ําทําลาย จะมีเจตนาหรือไมมี
เจตนาก็ตามผิดก็เปนผิด มันก็ขวางจนไดความผิด ถึงขนาดไลออกจากวัดๆ ก็มี สอน
กันไปก็มี ไลออกไปเลยก็มี มาทําทุกแบบในวัด ประชาชนก็เหมือนกัน มีหลายแบบนะ
เรื่องก็มาถึงเราเปนจุดศูนยกลาง มาถึงเราจนได จะตองไดสืบไดเสาะพินิจพิจารณาตาม
เหตุตามผลที่เขาบอกมาหรือรองเรียนมา เราจะตองสอดแทรกดู
ที่จะใหเชื่องายๆ ไมได ธรรมไมใชอยางนั้น จะตองตามเหตุตามผลหาความจริง
ถาเปนความจริงแลวสิ่งเหลานั้นควรจะปฏิบัติยังไง ทีนี้ก็ปฏิบัติ สมมุติวาคนนั้นผิด ควร
เตือนเราก็เตือน คนนั้นเขาพูดตามความเปนจริงยอมรับ ถาไมเปนความจริงหาเรื่องใส
กันมันก็ไปเปนโทษกับคนนั้น ฟงอยางนี้ที่ฟงเรื่องราว ไมใชจะเขาขางนั้นขางนี้ เขาไมได
ธรรม ธรรมไมมีคําวาเขาขางนั้นขางนี้ ตรงไปตรงมา ไมมีพวกนั้นพวกนี้ ไมมีพวกเขา
พวกเรา ธรรมสอนโลก สพฺเพ สตฺตา อันวาสัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บ
ตายดวยกันหมดทั้งสิ้น ทั่วโลกธาตุเปน สพฺเพ สตฺตา ดวยกันทั้งนั้น จะแยกจะแบงไป
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ไหนไมได ธรรมะกระจายไปหมดอยางนี้แล เอาละวันนี้ สายแลว เมื่อเชานี้ก็เทศนกัณฑ
หนึ่ง หลังจังหันแลวก็เอาอีก
(มีผูถวายปจจัยสวนองคหลวงตารวมจํานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท) เอา สาธุพรอม
กัน (สาธุ) ถวายมายังไงก็ตามหลวงตานี้ออกหมดเลยไมมีเหลือ จึงเรียกวาวัดนี้เงินที่
ไดมามากนอยเปนเงินเพื่อโลกเพือ่ แผนดินไทยเปนอยางนอย
นอกจากนั้นกระจาย
ออกไปอีก เงินวัดนี้ออกชวยโลกทั้งหมด วัดนี้สมบูรณแบบทุกอยางวุนหาอะไร พวกเขา
ยากจนมีตั้งมากมายกายกอง เฉลีย่ ออกไปอยางนั้นละ นี่ก็ไดพดู กับผูกํากับแลวให
ติดตอไปทางเวียงจันทน ใหเอารถสิบลอมาสองคัน สงสารเขา โอย จนมากนะ นี่ละ สพฺ
เพ สตฺตา ไมมีทไี่ หนๆ สพฺเพ สตฺตา ครอบไปหมดเลย สัตวโลกมีความเกิดแกเจ็บ
ตายดวยกันหมดทั้งสิ้น หวังความชวยเหลือพึ่งผูอื่นดวยกันทัง้ นั้น
นี่เราก็จะจัดของไปมอบใหทางเวียงจันทน
สั่งเขาใหเอารถสิบลอมาสองคัน
กอนที่จะมาใหบอกลวงหนามากอน เพื่อเราจะไปจัดของมาพรอมมารอไวนี้ พอเขามาก็
ขนของขึ้นใสรถใหเต็มสิบลอสองคันไปเลย ขามไปเวียงจันทน สั่งแลวนี่ ใหเขาบอก
ลวงหนาสองวัน เราจะไปเอาของมาเต็มไวเลย สงไปทางเวียงจันทน สงสาร
นี่ละเงินพี่นองทัง้ หลายที่มาถวายวัดนี้ใหเห็นชัดๆ อยางนี้ เปนประโยชนแกโลก
อยางนี้ตลอดมา เราไมเก็บ ไมมีคําวาเก็บ แมบาทหนึ่งเราก็ไมเคยมีในใจเรา มีแตเพื่อ
โลกทั้งนั้น จะพูดวาเปนนักเสียสละในประเทศไทยสมัยปจจุบัน เรายกนิ้วไดเลย เอา
ใครเกงกวานี้มาเราจะยอมรับ วางั้นเลย คือหัวใจมันเปดจาอยูดวยความเมตตาไมใช
อะไรนะ เมตตานี่มีเทาไรไมเหลือ ปดออกหมดเลย
กลางคืนก็พจิ ารณา ทางดานภาวนาก็พิจารณาอีกทีหนึ่ง ตอนเชาพอตืน่ นอน
ขึ้นมาก็เอาอีก พิจารณา มีแตเพื่อโลกทั้งนั้นไมไดมีเพื่อเราเลย หมดโดยสิ้นเชิง ไมมี
เพื่อเรา มีแตเพื่อโลกทัง้ นั้น กลางคืนนั่งพิจารณาภาวนา เสร็จแลวก็พิจารณาเรื่องโลก
อีก โลกละเอียด โลกหยาบ โลกทุกแบบอยูในนี้พูดไมได แตรปู ระจักษในหัวใจ อันใดที่
จะนํามาสูโลกไดกน็ ํามาดังที่วานี่แหละ อันนี้เปนเรื่องหยาบๆ เพราะฉะนั้นจึงวาใคร
อนุโมทนาไมอนุโมทนาก็ตาม เทวบุตรเทวดาอินทรพรหมเต็มทองฟาอนุโมทนาความดี
งามของพวกเราที่สรางนี่นะ
ไอพวกมนุษยขี้เหม็นมันไมอนุโมทนาชางหัวมัน
พวกเทวบุตรเทวดาไมไดขี้
เหม็นนะ พวกนี้อนุโมทนาเต็มทองฟา อันนี้ไมเห็น อันนี้เห็นจะวาไง พูดใหมันชัดๆ มัน
จวนจะตายแลว เพราะฉะนั้นเราถึงกลาพูดทุกอยาง เพราะมันประจักษในหัวใจแลว
ใครเชื่อไมเชื่อไมสําคัญ นี่มีหรือไมมี เราเห็นชัดเจนอยางนี้ใครจะวามีหรือไมมกี ต็ าม
เราชัดเจนดวยสายตาของเรา

๑๐
อันนี้ก็เหมือนกันยิ่งประจักษชัดยิง่ กวานี้อีกที่เราชวยโลก เราไมไดชวยสุมสี่สุม
หานะ พิจารณาเต็มกําลังความสามารถ ที่จะออกแงใดมุมใดเราจะไมถามใคร เต็มหัวใจ
เราแลวออกๆ อยางอุบายวิธีการตางๆ ที่นําพี่นองทั้งหลายชวยชาติเหมือนกัน เราออก
ดวยพิจารณาในธรรมทั้งหลายแลวออกๆ เราจึงไมไปถามใครๆ ผิดถูกชั่วดีเราไมไป
สนใจกับใครยิ่งกวาเราพิจารณานี้ถูกตองแลวออก จะควรออกมากออกนอยจะเปดอยู
ในหัวใจนี่ละ เปดออกๆ
การพูดจาพาทีเหมือนกัน อยางเราเทศนที่เขาวาเทศนหยาบเทศนโลน เราไม
สนใจกับคําเหลานี้ ธรรมเหนือโลกทุกอยางแลวจะมาหยาบโลนอะไร ฟงซินะ มันเหนือ
ทุกอยางแลวจะมาหยาบๆ โลนๆ อะไร โลกนี้เปนโลกหยาบโลน ธรรมเปนธรรมชาติที่
สะอาดสุดยอดแลว จะเอาธรรมมาคละเคลากับนี้วาเทศนหยาบเทศนโลน ฟงไมได ไม
ฟง ไปเลย นี่ละเราพิจารณา
ยิ่งจวนจะตายเปดออกใหเห็นทุกอยาง วาพุทธศาสนาเรานี้เปนศาสนาที่เปด
โลกธาตุวางั้นเลย เปดมรรคผลนิพพานแลวยังไมแลว เรียกวาเปดมรรคผลนิพพาน
สดๆ รอนๆ แกผูบําเพ็ญ และเปดความรูความเห็นที่จะเปนออกจากใจนี้กระจางแจง
ไปหมดได นี่ก็เปนตลาดอันหนึ่งที่ใหญโต สําหรับอุปนิสัยของผูท ี่จะรูจะเห็นมากนอย
จะเปดขึ้นในหัวใจ แลวไมตองถามใครเลยๆ ดังพระพุทธเจาทานถามใครเมื่อไร ไมเคย
ถาม สาวกแตละองคทานไปรูไปเห็นอะไรมา ทานไมถามใคร ไมมีอะไรประจักษยิ่งกวา
ทานที่รูที่เห็นประจักษตนเอง เปนอยางนั้น ที่เราชวยโลกก็เปนอยางนั้นเหมือนกัน
บางคนก็วา เปนยังไงเหนื่อยไหมหลวงตา แทนที่เราจะตอบวาเหนื่อยหรือไม
เหนื่อยเราไมอยากตอบ อยากตีปากเอา เขาใจไหม มันขี้เกียจตอบ ตีปากเอาเลย เอา
ละพอ (มีผถู วายกฐินเพิ่มเติมคะ แลวหนูลากลับกรุงเทพพรุงนี้คะ) เออ ไปสวัสดีนะ
บุญเต็มหัวใจแลวไปเถอะ เงินทองขาวของกระเปาแฟบ แตมาเต็มอยูที่หัวใจ เขาใจไหม
กระเปาคือดานวัตถุ แปรสภาพมาเปนบุญเปนกุศลเต็มหัวใจ กระเปาแฟบแฟบไป
หัวใจเต็มดวยบุญดวยกุศลแลวพอ อันนี้จะพาไป อันนั้นไมพาไป เอาละจะใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

