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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๘

เทศนอยางนี้เราก็ไมเคยเปนแตกอน
เมื่อวานนี้ โธ ไปไกลนะ ไปสงอาหารโรงพยาบาล ไมไดไปนานแลว เห็นเขามา
เอาของที่โกดังนี่หนหนึ่ง บุงคลา นูนทางบานแพง เมือ่ วานนี้เลยตั้งหนาไป ออกจากนี้
บึ่งเลยเชียว ถึงบุงคลาทางมัน ๒๔๔ กิโล ถึงโรงพยาบาล ๒๔๔ กิโล มันไกลนะ อันนี้เรา
เคยสรางบานพักเจาพนักงาน ๓ ชัน้ เดี๋ยวนี้กําลังสรางบานพักเจาหนาที่ที่ศรีเชียงใหม
หนึ่ง อุบลรัตนหนึ่ง สรางพรอมกัน เวลานี้กําลังสราง หลังนั้นผานมาไดสองปแลว แลว
เมื่อวานนี้สงสารเขาไมไดไปนาน เห็นเขามาขออาหารอะไรไปโรงพยาบาล เมื่อวานเลย
ตั้งหนาไปเลย ไปสงสิ่งของเขา ไมลงรถนะ ตั้งหนาไปสงของเฉยๆ ไปสงของแลวเขาจะ
นิมนตใหลง ไมลง ที่นี่สูรถเราไมได รถเราดีกวานั้น เพราะฉะนั้นเราถึงไมลง อยางนั้น
ละมันพูดไดทุกแบบ พอจากนั้นก็บึ่งเลย เมื่อวานไกล ๒๔๔ กิโล เปน ๔๘๘ ไมใชเลน
ทั้งไปทั้งกลับ ๔๘๘ กิโลเลยอยุธยาละมังทั้งไปทัง้ กลับนะ ขนาดอยุธยาละมั้ง ๔๐๐ มัน
อยูที่สระบุรี
นั่นละๆ วันหนึ่งๆ เดินทางใกลเมื่อไร ไกล เพราะความสงสารโลกนั่นเอง วันนี้
ไปโรงนี้วันนั้นไปโรงนั้น ถาเปนวันราชการนะ วันเปดราชการไปโรงนั้นไปโรงนี้ ถา
วันหยุดราชการมักไปวัดนั้นวัดนี้ วันนี้ก็จะไปอยู วันนี้วันราชการเปดอยู ไปโรงพยาบาล
ไปดูแคตตาล็อกนะ คือไปโรงพยาบาลไหนแลวๆๆ และหางระยะกันแคไหนๆ จะไป
ตามระยะใหพอดีๆ สวนมากก็อยูในเขตหนึ่งเดือนไปทีหนึ่ง เราตองดูแคตตาล็อกกอน
จะไป ที่ไหนหางมากก็ไป นูนนะตั้งแตชัยภูมิมานะไมใชเลน ชัยภูมินี้เราก็ไดใหพิเศษอยู
สองโรง นอกนั้นก็ใหเสมอกันหมด ธรรมดาๆ ชัยภูมินี้ใหพิเศษสองโรง คือไปเราวัด
เข็มไมลไป ใหรูระยะสั้นยาวแคไหน
ผานชัยภูมิโรงพยาบาล ภักดีชุมพล เทพสถิต เทพสถิตนี้ไกลไปอีก ๑๓ กิโล
ไกลกวาภักดีชุมพล รวมแลวทั้งสองแหงนี้ตั้ง ๓๓๔-๓๓๕ กิโล เมื่อเราเทียบจากนี้ไป
ผานโคราชไปสูงเนิน ไปถึงเขตสีคิ้วนูนนะ ทางระยะนูนกับระยะนี้มันพอๆ กันเทากับ
เราไปสูงเนิน สีคิ้ว ไปกลับเหมือนกันนี่ละใหพเิ ศษ อันนี้เราใหพิเศษ ปจจัยก็ให ไมแน
นัก แตถาไปไกลๆ อยางนั้นใหๆ ไมสงสัย อยางเมื่อวานนี้ใหเขาสองหมื่น เอาของลง
เรียบรอยแลวก็ใหปจจัยหมื่นหาสองหมื่น ไปอยางนี้เรื่อยๆ
เราไปมันไดพิเศษ อาหารสดก็มีไปเอาตามทาง พวกไกเขาขายตามขางถนน มี
เทาไรเอาหมดเลยนะ เขาขายเปนแถว ลงจอดๆ มีเทาไรขนขึ้นรถหมดเลย ไมนับวา
เทาไร เอาหมด ไปที่ไหนเอาหมดเลย เปนอยางนั้น พวกไกลๆ ใหปจจัยๆ ทั้งนั้น ถา
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ใกลๆ ธรรมดาก็ไมใหแตก็ไมแนนัก ถาหากมองดูแลวมันอะไรไมแนใจ ให เวลานี้กําลัง
สั่งรถที่ภูหลวง เราเคยสงเปนประจําเราสงสาร ภูหลวงลึกๆ ในเขา แตมันเปนทุงนาเขา
ไปลึกๆ สวนภูเรือนั้นกลางเขาจริงๆ เขาไปกลางเขา อันนี้ใหเปนประจํา ภูหลวงเขาก็ขอ
รถพยาบาล เราใหเลย เพราะเราคิดอยากจะใหอยูแลว ดูสภาพมานาน ที่นี่ก็ที่แคบ
เหมือนกัน แตมันก็เปนกรรมของโรงพยาบาล หรือกรรมของเราก็ไมทราบ แคบ เราก็
บอกใหเขาติดตอกับเจาของที่เขา ที่ตดิ กับโรงพยาบาลแลวซื้อที่ เราก็จะขยายให แตเขา
ไมขาย ทีนี้เมื่อเขาไมขายก็หมดปญญา ตกลงโรงพยาบาลภูหลวงเลยแคบอยูอยางนั้น
เราก็สงเคราะหอยางอื่นไป นี่ก็กําลังสัง่ รถพยาบาลใหคันหนึ่ง ยังไมตกนะ รถนี่ไมขาดๆ
วันเสารวันอาทิตยสวนมากไปวัดนั้นวัดนี้
ถาวันราชการไปโรงพยาบาลนั้น
โรงพยาบาลนี้ สงของเรื่อยๆ อยางนั้น ของนี้มาไวในโกดังเต็มเอี๊ยดๆ นะ คืออะไรๆ ที่
จะใหโรงพยาบาลเปนประจําไมใหขาดตองสั่งมาใหเต็ม ใหไดทุกโรงๆ เลย สวนที่เรา
ไปก็ไป เราไปเราก็เอาพิเศษของเราตางหากไป สวนที่โรงพยาบาลไหนมาเอาไปไดเลย
เวลากลับไปก็เติมน้ํามันรถใหทุกคัน ใกลไกลเติมใหเต็มถังๆ นานอยูนะเราเห็นรถถัง
น้ํามันใหญ รถมันไปไหนมีแตเปนถังๆ ใหญๆ เต็ม เขาวาถังน้ํามัน น้ํามันอะไร น้ํามัน
รถ
พอดีมันไปสัมผัส เราก็ไมเคยถามละ อะไรเทาไรหมดไปเหลือไปเทาไรไมเคย
ถาม ถาเราถามอยางนัน้ เราทําไมได เราไมคํานึงถึงการหมดการยังอะไร มีแตใหๆ ทีนี้
ถามเขาบอกวาถังน้ํามัน ๒๐๐ ลิตร พอดีก็เลยถาม เออน้ํามันนี่เดือนหนึ่งที่เติมน้ํามัน
ใหรถโรงพยาบาลตางๆ นั้น เดือนหนึ่งหมดไปเทาไร เขาบอกหาแสนกวา เดี๋ยวนี้ไมอยู
นะ น้ํามันขึ้นราคาแลว นี่เราถามตั้งแตยังไมขึ้นราคา มันจะรวมลานแหละ การบริจาค
เราเอาจริงเอาจังมากนะ การเอาจริงเอาจังเพราะความเมตตาครอบโลกธาตุของเลน
เมื่อไร
เพราะฉะนั้นเราจึงอยากใหพี่นองทัง้ หลายไดมองเขาไปนี้ใหเห็น ทานทั้งหลาย
จะหงายเลยธรรมพระพุทธเจาเลิศขนาดไหน อัศจรรยขนาดไหน หงายเลยละ แตธรรม
ทานไมตื่นเตน ไอผูไปดูซิมันหงาย ธรรมทานมีเหมือนไมมี เรียกวาธรรม ไวใจไดทุก
อยาง ไมผาดไมโผนโจนทะยาน เสมอตลอด ธรรมแทเปนอยางนั้น ใจดวงนี้แตกอนก็
เหมือนทานๆ เราๆ ที่เปนขึ้นจากใจนี้เพราะอํานาจของธรรมนั่นเอง ที่เปนขึ้นในใจ นี่ที่
ธรรมทานวาเลิศเลอๆ โลกทั้งหลายกราบธรรม คือธรรมชาตินี้แหละ เมื่อจิตเขาไป
สัมผัสปบนี่มันจะติดกันไปเลย คืออันนี้มันเหนือทุกอยาง
มันจะติดจะพัน ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใส ใจเปนหลักเปนเกณฑดดู ดื่มใน
ธรรมนี้แนนหนามั่นคงเขาไปเรื่อยๆๆ นี่ละธรรมเปนอยางนั้น ถาเขาสูใจจิตใจจะออน
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นิ่มไปหมด จิตใจมันแข็งเหมือนยักษเหมือนผี เหมือนฟนเหมือนไฟ พอธรรมแทรกเขา
ไปนี้จะออนลงไปทันที ทานจึงเรียกวาน้ําดับไฟ เปนอยางนี้เอง เห็นในใจตัวเอง ภาวนา
เราเคยเลาใหบรรดาลูกศิษยฟง เกิดอัศจรรยครั้งแรกตั้งแตชีวิตเกิดมาวาอยางนั้นเถอะ
ก็มาบวช แลวใจมันชอบภาวนา เห็นทานพระครูทานเดินจงกรมที่วัดโยธา เราเปนนาค
ตอนเชาตอนตีสี่ตีหาทานลงเดินจงกรมเดินไปเดินมา เราก็ดู แลวถามทาน เรา
อยากภาวนา อยากภาวนาจะใหภาวนาธรรมบทใด ทานบอกวา เออ เอาพุทโธละนะ เรา
ก็ชอบพุทโธ นั่นละเอานั้นมา ภาวนาก็สะเปะสะปะไป ทีแรกตัง้ สติก็ดอี ยูภาวนา แลวสัก
เดี๋ยวสติหายเงียบ แลวก็หลับไป นอนไป เปนประจํา หากทําอยูอยางนั้น ทีนี้บทเวลา
มันจะเปน มันแปลกอยูน ะ นี่ละเราไมคาดไมคดิ พอพุทโธๆๆ เหมือนเราตากแหไวนี่
พุทโธๆ คือจอมแห พอเรากําหนดพุทโธๆ มีสติติดอยูก ับพุทโธๆ จึงเปนเหมือนดึง
จอมแหเขามา แลวตีนแหคอยหดเขามาๆ ลักษณะอาการของจิตที่หดตัวเขามาๆ
เหมือนเราดึงจอมแห ตีนแหหดเขามา
ทีนี้ก็ทําใหเกิดความสนใจหนักเขา พุทโธถี่ยิบ สติตั้งลงๆ อันนั้นหดเขามาๆ
พอเขามาถึงที่ก็เรียกวาหดเขามาเต็มที่แลวก็เรียกวาเปนกองแห ใชไหมละ อันนี้เปน
กองของความรูในจุดนั้น พอเขามาถึงนั้นกึ๊กเทานี้ โถ อัศจรรยนะ โลกธาตุนี่มันวางไป
หมดเลย เหลือแตจุดอัศจรรยอยูในทามกลาง ตื่นเตนก็เราไมเคยเปน มันตื่นเตน
ความตื่นเตนเลยไปกระตุกความอัศจรรยใหถอยออกมาเสีย ไดเทานั้นไมมากนักนะ วัน
นั้นทั้งวันเลยจิตจะปวนเปยนๆ อยูนี้ ไมไปไหน พอกลางคืนฟดใหญ ไมไดเรื่อง จะเอา
ใหไดอยางนั้น ฟดใหญ ไมไดเรื่องๆ
นั่นละอัศจรรยทีแรกในชีวิต โถ เปนอยางนี้หรือธรรม ใจของเราไมเคยเห็น
แสดงความอัศจรรยขึ้นในวันนี้ ขึ้นนี้เลยนะ อูย ใจดวงนี้เปนอยางนี้เอง แลวพยายาม
ไมไดนะ คือเราไปหมายอดีตที่เราเคยเปนมา พอจิตภาวนามันมุงแตอดีต ผลที่เคย
ไดมาแลว มันเปนสัญญาอารมณไปแลว มันไมอยูกับปจจุบัน ก็ไมได ทีนี้พอทําไปๆ
เมื่อมันไมไดแลวจิตมันก็จืด จืดจางกับความหมายวาจะใหไดๆ มันก็ถอยเขามา แลว
เขามาในวงปจจุบันโดยไมรูตัว ไมเปนอารมณ ภาวนาเปนอีก อัศจรรยอีก พอจากนั้น
แลวก็เปนบาอีก มันก็ไมได
จนกระทั่งจืดทีไรจากสัญญาความสําคัญมั่นหมายที่เคยเปนมานั้น มันจืดเขา
มาๆ จางเขามาแลวเปนปจจุบนั เปนอีก ตัง้ แตเรียนหนังสืออยู ๗ ปเปน ๓ หน แตฝง
ลึกมากนะ อันนี้แหละที่มันทําใหจิตใจเรามุงตอแดนนิพพาน พอจากเรียนแลว
ภาคปฏิบัติจะเอาใหได วาอยางนั้นเลย จิตดวงนี้จะเอาใหได อยางไรจะเอาใหได จิต
ดวงที่เปนมา ๓ ครั้งนี่นะ ไปก็ฟด ใหญเลย มันก็ไดจริงๆ เพราะมันเอาทั้งวันทั้งคืนเลย
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นั่นละเรื่องจิตเกิดความอัศจรรยมันตื่นตัวทันทีนะ ตั้งแตเราเกิดมาเราไมเคยเห็น มีแต
จิตดวงนี้เปนบอยเขา เปนบอยสิ่งนั้นสิ่งนี้ อารมณตางๆ เปนบอยเขาทั้งนั้น มันไมได
เปนใหญ เวลานั้นเปนใหญ โลกธาตุมันวางไปหมด อยูในทามกลางเหมือนทามกลาง
มหาสมุทร จุดนี้เปนจุดอัศจรรยอยูทามกลาง นอกนั้นวางไปหมดเลย เรายังเปนภาพไม
ลืมนะ
นี่ละการภาวนาเปนของแปลกประหลาดนะ
เพียงเปนเทานั้นมันฝงลึกนะ
เรียกวาอจลศรัทธา ศรัทธาไมหวั่นไหวฝงลึก ไมถอนนะ ฝงลึกๆ ลงไป จนกระทั่งขยับนี้
พอไดนี้แลวก็เอาไปเรื่อยๆ เลย นี่รากฐานมาจากที่ภาวนาเบื้องตนที่มันเปนขึ้นมา มัน
ทําใหดูดดื่ม มันทําใหจิตใจเชื่อฝงลึกๆ เรียกวาอจลศรัทธา จากนั้นก็เอาใหญละ พอ
ออกปฏิบัติแลวมีหนาที่อันเดียว เพราะเรามันมีนิสัยอยางนั้นนะ ถาวาทําอะไรทําอยาง
นั้น อยางอื่นมายุงไมได วาดิ่งลงตรงไหนตรงแนวๆ เลย หมุนไปทางไหนตรงแนวๆ
เลย
นี้ก็ออกภาวนาตรงแนวเลย ตั้งแตวันออกภาวนา พรรษา ๗ สอบเปรียญไดแลว
ออกเลย ถึงพรรษา ๑๖ มีตั้งแตภาวนาอยางเดียว งานอื่นใดมายุงเราไมไดเลย
เพราะฉะนั้นเราจึงไปหาอยูคนเดียวๆ ไมใหมีงานใด มีแตงานจิตกับภาวนาอยูนี้
เทานั้นๆ เอาอยางจริงอยางจังมากทีเดียว ตั้งแตพรรษา ๗ ถึงพรรษา ๑๖ ใช ๙ ป
เต็มๆ นี่ที่วาตกนรกทั้งเปน ตกจริงๆ ไมใชธรรมดา เพราะความมุงมั่นนี่ทําใหรุนแรง
ทุกอยาง ความมุงมั่นตอแดนนิพพาน ตอความเปนพระอรหันต มันหนักแนนมากไมมี
ออนเลย ไมมีออน ถึงจะทุกขยากลําบากขนาดไหนจิตมันดิ่งใสนั้นนะ
นี่ละความมุงมั่นสําคัญมากนะ มันก็คอยเปนคอยไปอยางวา ถึงแดนอัศจรรยอัน
นั้นจึงพูดไมไดเลย ที่เราเคยเปนมาทีแรกในคืนแรก ที่วาเราภาวนาเราอัศจรรย พอไป
ถึงแดนนั้นกับอันนี้ อันนี้ก็เหมือนขี้ควาย เปนอยางนั้นนะ นี่ละจิตดวงนี้ขอใหพี่นอ ง
ทั้งหลายจําใหดี อยูในใจของเราทุกคนๆ แตเวลานี้พวกมูตรพวกคูถ ขี้โลภขี้โกรธขี้หลง
ราคะตัณหามันครอบ มันไมมีคาอะไรละ มีแตนี้เหยียบย่ําทําลายอยูตลอดเวลา
พอจิตใจไดรับการอบรมแลวมันจะคอยเบิกออกๆ สงแสงสวางออกไป เห็นโทษ
เห็นคุณไปเรื่อย คอยเบิกกวางออกๆ กําลังใจก็หนักเขาๆ ความพากความเพียร ความ
แนนหนามั่นคงทางดานธรรมะนี้หนักเขาๆ เรื่อย นี่ละระยะ ๙ ปนี้เราอยูกับใครไมได
เราอยูคนเดียวตลอด พอแมครูจารยมั่นก็สงเสริม ใครจะไปที่ไหนทานถามเสียกอน จะ
ไปกีอ่ งค บางทีวาไปสององค ไปทําไม นั่น เทานั้นละนะ ยิ่งวาไปองคเดียว โอย เอา
เลย ไปหาอะไร ตั้งแตอยูกับครูบาอาจารยมันก็ตกนรกทั้งเปนใหเห็นอยู มันจะไปตก
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นรกหลุมไหนอีกละ ทานวาอยางนั้น แตหลุมนี้มันก็พอแลว ใครจะดื้อไปละใชไหม ไป
สององคก็ยังบอกไปทําไม ยังวาอยูนะ
แตสําหรับเราทานจะเมตตาเปนพิเศษเลย ถาวาไปองคเดียว เออขึ้นทันทีเลยนะ
นี่มันก็แปลกอยู คราวนี้จะไปทางไหนละ ทานถามพรอม กอนที่จะไปก็กราบลาทาน
เรียบรอย ตกลงเรียบรอยกันแลว เวลาจะไปจริงๆ ก็ครองผาเขาไปหาทาน จะลาแลว
ที่นี่ ลงจากทานแลวก็เตรียมของไป พอไปถึงทาน นี่จะไปทางไหนละ เราก็ตองบอกทาน
ตรงๆ คราวนี้วาจะไปทางนั้นๆ ทานไปเที่ยวหมดแลว เออ ทางนั้นดีนะ พอถามวาจะไป
กี่องค วาไปองคเดียว ขึ้นทันที ทุกครั้งนะ ทานคึกคักขึ้นเลยนะ พอวาเราไปองคเดียว
เออทานมหาไปองคเดียวนะ แลวพระเณรนั่งลอมอยูตามนี้ ทานมหาไปองคเดียวนะ
ใครอยาไปยุงทานนะ สายนิ้วไปอยางนี้ ใหไปองคเดียวทานมหา แนะก็แปลกอยูนะ
ทานคงจะเห็นเวลาเรากลับมาหาทานมันมีแตหนังหอกระดูก หนุมนอยนี้ไมมี
ความหมาย คือการฝกทรมานตนเอง หนังหอกระดูก ทานก็เห็นวาเอาจริงเอาจัง แมจะ
อยูในวัดทานก็ดูอยู ดูเรา เปนอยางไรบางที่ทานจะควรไววางใจขนาดไหน ทานดู
หมดแลว อยูกับทาน เราก็เปนผูควบคุมดูแลพระเณร ความเรียบรอยในวัด เราหนัก
มากนะ คืออยูลําพังทานสะดวกสบายทุกสัดทุกสวน แตบรรดาลูกศิษยลูกหาพระเณร
ไหลเขามาใหทานหนักอกหนักใจ นี่เพื่อจะบรรเทาอันนี้ลง ไมใหทานหนักใจมากเกินไป
จากความระเกะระกะของพระของเณร เราจึงคอยสอดสองดูแลตลอดเวลา
เวลาไปนี้ทานคึกคักขึ้นทุกที เออทานมหาไปองคเดียวนะ ใครอยาไปยุงทานนะ
แตเราก็ไมเคยสนใจกับใครวาจะมายุงกับเรา มุงตอแดนพนทุกข แดนพนทุกขอยาง
เดียว แตเวลาทราบไดชัดเจนก็คือ พอทานมรณภาพลงเทานั้นละ แหม พระเณรมาจาก
ทิศใดแดนใดไมทราบนะ เกาะพรึบเลย เราก็ไมเคยสนใจ พระเณรทานก็เหมือนไม
สนใจกับเรา เพราะมีรมโพธิ์ใหญอาศัยอยูแลวทานก็เฉย เราก็เฉย พอทานลวงเทานั้น
พรึบเลยทีเดียว ผิดคาดผิดหมายนะพระเณร จนกระทั่งไดขโมยหนี ถาตกนรกเพราะ
การขโมยพระเณรหนีนี้เราลงลึกมากนะ ขโมยไดทกุ แบบ
กลางคืนเงียบๆ ดึกสงัด เดินจงกรมดูลาดเลาพระเณร พระเณรมารุมมาก มัน
อยูไมได เพราะจิตใจมันหมุนติ้วอยูคนเดียว ไปเดินฉากนูนฉากนี้ บางองคเดินจงกรม
บางองคนั่งสมาธิภาวนาอยู เดินฉากไปๆ พระก็ไมรู ก็เราเดินตัวเปลา ๆ ความจริงของ
บริขารเราเตรียมไวแลว เดินตัวเปลาเดินฉากไปๆ ดูพระเณรเห็นปรกติเงียบๆ เรียกวา
ตายใจละที่นี่ ความหมายวาอยางนั้นละตายใจ พอมาก็เตรียมของสะพายบาตรแบก
กลดแลวก็ออก พระเณรอยูทางไหนไมออกนะ ออกทางนี้ไปเลย ตื่นเชามานี้ยุงกันใหญ
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เลย ไมทราบไปทางไหน เปนอยูเรื่อยนะอันนี้ เพราะมันทนไมไหว เราก็ทนของเราไม
ไหว ไอพระเณรก็เกาะๆ อยางวา
ไปอยูทไี่ หนไมไดนาน อยางมากไมเลยสองอาทิตย ตองหลบตองหลีกเรื่อยๆ
ไปโดยลําพังคนเดียวๆ ตลอดเลย เปนเวลา ๙ ป เราไมไปกับใครละ จนกระทั่งหลังมา
นี้เขาไปอยูในปาลูกไหนเขาลูกไหนก็เหมือนกัน พระเณรรุมๆ ก็เลยไดเกี่ยวของกันมา
จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ มันเปนอยางไรที่นี่ เดี๋ยวนี้มันก็เต็มศาลา ไมมีพระมีเณรมันก็มี
โยมเต็มศาลา ก็เปนอยางนั้นละ ไมคาดไมหมาย มันหากเปนของมันเอง ทุกวันนี้จะไป
ไหนมาไหนไมไดนะ พอเรากระดิกนิ้วมันจะทราบกันทั่วถึงทันทีเลย
นี่พูดถึงการประกอบความพากเพียร นิสัยเรา เรียกวานิสัยตรงไปตรงมา ตรง
จริงๆ นะ เด็ดจริงๆ วาอะไรเปนอันนั้นเลย ไมไดมีคําวาเหลาะแหละๆ ฝงลงตรงไหน
ขาดสะบั้นๆ เลย ความเพียรของตนก็เปนอยางนั้น เปนพื้นฐานฝงลงกึ๊กเคลื่อนไมไดๆ
ยิ่งถึงระยะความเพียรที่อยูกับใครไมไดเลย มีนะ ที่วาอยูกับใครไมไดเลย อยูไมได นัน่
ยิ่งแลว ตองอยูคนเดียว คําวาอยูคนเดียวคือยังไง คือจิตนี้มันทํางานฆากิเลส พูดงายๆ
มันฟดกันกับกิเลสอยูบนหัวใจนี้ ไมมีวันมีคืน เวนแตหลับเทานั้น นอกนั้นหมุนติ้วๆนี่
เรียกวาธรรมชําระกิเลสหรือฆากิเลสโดยอัตโนมัติ คือไมบอก ไมเพียร เปนเองหมุนเอง
เรียกวาความเพียรอัตโนมัติ ฆากิเลสเปนเอง
นี่ละที่วาอยูกับใครไมได เปนอยางนี้แลวอยูกับใครไมได ตองอยูคนเดียว หมุน
กันทั้งวันทั้งคืนๆ สมมุตมิ ีแขกมาหาแลวเราเขียนหนังสืออยู เราก็ตองจับดินสอไวยังไม
เขียน ตองคุยกับแขกเสียกอน แตมอื กับดินสอยังจับกันอยู หากเขียนไมไดนะ พอแขก
ไปปบมันจะเขียนของมันเลย ความเพียรประเภทนี้ก็เหมือนเราเขียนหนังสือ พอมีแขก
มีคนหรือใครเขามาเกี่ยวของ มันเหมือนจับปากกาไวไมไดเขียน พอแขกไปมันเขียน
เลย นี่ละจึงตองไมเอาใครมาไปยุงไดเลย ใหเขียนทั้งวัน ถึงเวลาอยูกับหมูเพื่อนไมได
ไมไดจริงๆ นะไมใชธรรมดา มันหมุนของมันอยูตลอดเวลา จะใหมีเวลาวางไมมี หมุนก็
หมุนเพื่อฆากิเลส มันตองหมุนตลอดเวลา นี่เรียกวาความเพียรอัตโนมัติ อยูที่ไหนเปน
ความเพียรตลอด
แมฉันจังหันอยูนี้มันไมไดสนใจกับอาหารการกินนะ ไมอยู มันจะหมุนของมัน
อยูโดยเฉพาะ เหมือนอยางเรากําลังรับประทานอาหารอยูนี้ ความคิดความปรุงของ
กิเลสที่มันเคยพาคิดพาปรุง มันก็คิดของมันไปรอบโลกธาตุใชไหม อันนี้ก็เคี้ยวกอบๆ
ทางนี้คิดไปเรื่อยๆ เรื่องของกิเลส ทีนี้พอหมุนเขามาเปนธรรมแลว อันนี้เราจะเคี้ยว
กอบๆ ก็ตาม แตมันไมไดหมุนกับอาหารมันหมุนของธรรมแนะไปอยางนัน้ นะ เราก็ไม
เคยทราบวากิเลสทํางานบนหัวใจสัตวโดยอัตโนมัติ เราไมเคยคิดแตกอน แตเวลาธรรม
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ของเรากับกิเลสฟดกันเปนอัตโนมัตฆิ ากิเลสเปนอัตโนมัติ ทีนี้อยูที่ไหนเปนแตเรื่องฆา
กิเลสทั้งนั้นๆ มันเลยคิดไปถึง ออ กิเลสทํางานบนหัวใจสัตวก็แบบเดียวกันนี้ ทีนี้ทาง
นั้นออนลงทางนี้ทํางานแทนแกตลอดๆ เปนอยางนั้น
วันนี้พูด.ใหพากันจําเอานะ เอาเปนคติเครื่องเตือนใจ ที่หลวงตาพูดมาเหลานี้ มี
แตเอาออกมาจากเนื้อๆ ไมมีคําวาจะไปหาเรื่องนั้นมาเพิ่มมาเติมไมมี เอาหลัก
ธรรมชาติ นี่ละที่เราเคยพูดเสมอนานๆ พูดทีหนึ่ง คือกิริยามารยาทการแสดงออก
ตลอดถึงการแสดงอรรถธรรมทั้งหลายนี้ แตกอนที่เราเรียนปริยัติความรูทางภาคจดจํา
กับความรูภาคความจริงเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี้ตางกัน ทีนี้เวลาเราเรียนหนังสืออยู
การเทศนาวาการนี้ เราก็เทศนเหมือนพระทั้งหลายเทศนทั่วไป คือเรียนก็เรียนมา
ดวยกัน เทศนก็เทศนไปตามแถวแนวเดียวกันไมแปลกตางกัน เราเองก็เปนอยางนั้น
ใครๆ ก็เปนอยางนั้น
แตนี้พอมาภาคปฏิบัติเขามาภาคปฏิบัติ ธรรมะปฏิบัติเกิดแลวที่นี่ผลเกิดแลว
จากภาคปฏิบัติ นี่ละที่มันพลิกตัวเองเปลี่ยนตัวเอง มันเห็นไดชัดกับตัวเองนะ สํานวน
โวหารการเทศนาวาการมาแตกอนทางภาคปริยัติ ที่เหมือนๆ ทั้งหลายทานเทศน ทีนี้
พลิกเขามา พอรูขึ้นภายในใจมากนอย รูไปตรงไหนแนๆ เคลื่อนไปไมไดนะ สมมุติวารู
อยางนี้เราจะเทศนพลิกแพลงไปอยางอื่นไมไดนะ รูอยางนี้ตองพูดอยางนี้ พูดตาม
ความรูความเห็นความเปนตลอด จะพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงอะไรไมไดเลย ทีนี้สํานวน
โวหารก็เลยเปลี่ยนไป
เวลามาปฏิบัติธรรม
รูธรรมมากเทาไรธรรมมากนอยยิ่งเปนความจริงมาก
เทานั้น เปลี่ยนแปลงพลิกแพลงไปอยางอื่นไมได ความรูเปนอยางนี้เวลานําอันนี้ออกไป
แสดงก็ตอ งออกไปจากความรูอันนี้ ความรูวาไงตองเปนอยางนั้นๆ ทีนี้จะพลิกแพลงไป
อยางอื่นไมไดนะ ตรงเปงไปตามความรูนี้เลย ทีนี้สํานวนโวหารมันก็เปลี่ยน เปลี่ยน
ยังไงก็อยางที่เทศนทุกวันนี้เทศนเรื่อยมา เขาเรียกวาขวานผาซาก เทศนอยางนี้เราก็ไม
เคยเปนแตกอนนะ มันมาเปนกับความรูในธรรมนี้ ธรรมทานบังคับ เปนอยางนี้จะพูด
อยางอื่นไปไมได มันตองตรงไปตรงมา ทีนี้เลยกลายเปนสํานวนขวานผาซากไป
เปนเองนะ คืออันนี้บังคับใหเทศนอยางอื่นไปไมไดตองอยางนี้ๆ ยิ่งธรรมะเด็ด
เดี่ยวหรือละเอียดลออเทาไรพลิกอยางอื่นไปไมไดเลย เรียกวาเขาดายเขาเข็มพลิกอยาง
อื่นไปไมไดตองพุงๆ สํานวนเหลานี้เลยกลายเปนคนละโลกไปกับคนๆ เกาที่เคยเทศน
แตกอนกับภาคปฏิบัติที่ออกมานี้ บังคับใหเทศนตามความจริงที่รูที่เห็น เทศนอยางอื่น
ไปไมได หนึ่งเปนขวานผาซาก สองเขาเรียกวากระแทกแดกดัน ความจริงกระแทกคือ
น้ําหนักของธรรมฟดกับกิเลสนะที่ออกมาๆ เปนเรื่องของธรรมกับกิเลสฟดกันๆ คน

๘

ภายนอกไมรูเขาก็วาเทศนกระแทกแดกดันคนเสีย
ความจริงธรรมกับกิเลสซัดกัน
ตางหากเขาใจไหม นี่ละเปน อยางทุกวันนี้จึงเทศนอยางอื่นไปไมได ความจริงมีอยูใน
หัวใจไมไดสงสัย เปนไงขึ้นมาแนนอนๆ จึงพูดไปตามหลักความแนนอนความจริง
พลิกแพลงอยางอื่นไปไมได ก็เลยกลายเปนขวานผาซาก เทศนดุเทศนดาเขาก็วาของ
เขาไป แตเราไมไดเปนมันเปนของเราอยางนี้ตางหากเขาใจไหม มันเปนตามความ
จริงๆ
นี่ละเรื่องธรรมถาเกิดขึ้นภายในใจ ทานวารูธรรมเห็นธรรมเปนอยางนี้ละ รู
ธรรมเห็นธรรมจากการปฏิบัติธรรม ที่เรารูทางดานปริยัตินั้น เราจําไดเฉยๆ วามรรควา
ผลวานิพพานวาสมาธิ วาปญญา วาวิมุตติหลุดพนก็มีแตความจําๆ ตัวธรรมเหลานั้น
จริงๆ ไมเคยปรากฏในจิต แตเวลาภาคปฏิบัติวาอะไรออกเปนอยางนั้นแลว เปนแลว
ถึงวาออกมาไดนะ วาสมาธินี้ก็แนนปงเห็นแลวออกมา สมาธิปญ
 ญา ปญญาขั้นใดก็เปน
ในใจแลวออกมาๆ ทีนี้มันก็แนนปงๆ ตรงแนวๆ นี่ละตางกันนะภาคปฏิบัติกับภาค
ปริยัติ
การเทศนาวาการภาคปฏิบัติจึงเนนหนักมากนะ ถาจะพูดถึงวามีรสมีชาติมันก็มี
ในตัวของผูเทศนแลวมันออกมาจากนั้น เรียกวาเขมขนๆ ธรรมะสูงเทาไรยิ่งพุงๆ เลย
เทศนออกมาดวยความเขมขน เทศนออกมาดวยความมีรสชาติเต็มหัวใจ ผูฟงก็ตอ งมี
รสชาติใชไหมละ ถาเทศนออกมาแบบลอยๆ เห็นจะเปนอยางนั้นเห็นจะเปนอยางนี้
โอย ไมไดเรื่อง ถาลงเห็นจะเปนอยางนั้นไมไดเรื่องละ ถาวามันตองอยางนั้นๆ โอย พุง
เลยเขาใจไหม คือออกมาจากหัวใจพุงๆ เทศนไมมีสงสัยถอดออกมาจากความจริง
ลวนๆ ออกมาพุงๆ เลย นั่น
นี่ละพระพุทธเจาพระสาวกทั้งหลายทานเทศน แกกิเลสทานแกอยางนี้ กิเลสพัง
ยังไงตองพัง เพราะจิตของทานมีตั้งแตรสแตชาติของธรรมออกมา เรียกวานิวเคลียร
นิวตรอนๆ กิเลสตัวไหนพังหมดแหละ นี่มันสายแลวนะนี่ มีแตนิวเคลียรนิวตรอน หือ
วาไงมีแตนิวเคลียรนิวตรอนเจาของจะตายแลวนะหยุดละ พักนิวเคลียรไวกอน
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

