๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

ภูมิเราภูมิหนู
เทศนหมอเล็กหมอจิ๋วนี่เทศนอยูบนศาลา
ตั้งแตยังไมมปี ระชาชนเขามา
เกี่ยวของ เทศนสอนพระลวนๆ เทศนหมอเล็กหมอจิ๋วอยูขางบน ที่ไดฟงทุกวันนี้ก็จะได
อันที่เก็บเอาไว อัดเทปไว เทศนทุกวันนี้มันแกงหมอใหญๆ ไมคอยมีแกงหมอเล็กหมอ
จิ๋ว นานๆ จะมีทีหนึ่ง ถาไปสถานที่ใดมีพระตัง้ ใจประพฤติปฏิบัติดีทางจิตตภาวนาแลว
ก็ออกบางๆ สวนที่เทศนอยูบนศาลานี้รอยทั้งรอยเลยออก ธรรมะแกงหมอเล็กหมอจิ๋ว
ทั้งนั้น ทุกวันนี้ก็ไดอันนีล้ ะฟงสําหรับนักภาวนาทั้งหลาย สวนมากเขาจะออกตอนดึกๆ
เขาจัดรายการดีเหมือนกัน คือรายการดึกๆ เปนรายการภาวนาตองการเงียบๆ
ที่เราเทศนทั้งหมดในธรรมทุกขั้นนี้ เทศนถอดออกมาจากหัวใจดวยนะ จึงกลา
พูดไดทุกอยาง เหมือนพระพุทธเจา เราไมไดวัดรอย พระพุทธเจาพระองคไปถามใคร
พอตรัสรูผางขึ้นมาเปนศาสดาเอกในเดี๋ยวนั้นเลย อันนี้ภูมิใดๆ ก็ตามสาวกแตละองคๆ
ตามนิสัยวาสนาของทานจะเกิดของทานเอง
ไมตองไปทูลถามพระพุทธเจาเพื่อนํา
ธรรมะไปสั่งสอนโลก ไมมี พอบรรลุธรรมปงแลว นั่นเต็มภูมิของทานแลวออก เปน
อยางนั้นละ ก็ดูซิที่เราเทศนนี่ก็เหมือนกัน เราเทศนก็ออกเต็มภูมิหนูของเรา ภูมิเราภูมิ
หนู ถาเห็นแมวมาเราก็หมอบเสีย พอแมวผานไปแลวเราคอยออก เขาใจไหม เราสภา
หนูนี่วะ
(มีคนเขียนจดหมายมาครับ เรื่องงานบุญขาวเปลือกที่ผานมาเมื่อเดือนกุมภา
๕๐ หลานไดมารวมงาน ไดไปเจอพระบอกบุญบริเวณลานขาวเปลือกทางทิศตะวันออก
มีปายบอกบุญวา มาจากวัดปาจํากู อ.เมือง จ.ลําพูน ทานมีรูปภาพใหบูชาใบใหญใบละ
๕๐ บาท ใบเล็กใบละ ๒๐ บาท โดยมีหลักฐานเปนรูปภาพพระพุทธเจา รูปครูบา
อาจารยองคตางๆ และรูปของนางสาวจอที่ทํารายรางกายแมขณะแมสวดมนต รางกาย
จึงแปรสภาพมาเปนสุนัขดังภาพที่สง มาพรอมนี้ นอกจากนี้ยังมีเทปและวีซีดีเรื่องกฎ
แหงกรรม เรื่องนี้หลานสงสัยวาทางวัดปาบานตาดรับทราบหรือไม เพราะหลายคนที่ไป
บูชาตางวิเคราะหกันวาทางวัดอาจจะทราบหรือไมทราบหนอ ถาหลวงตากับทางวัดไม
ทราบอาจจะเปนความเสียหายได หลานจึงกราบเรียนมาดวยความเคารพอยางสูงยิ่ง)
หลานเอย หลวงตาไดทราบ แลวแตหลานจะหาบเอาบุญหรือบาปเปนของหลานหมด
เทานั้นพอ ไมตอบยาก ตอบเทานั้นพอ เอาเลยนะหลาน มีทุกแบบนั่นแหละ แบบไหน
ก็แบบนั้นเปนของใครของเรา กมฺมสฺสโกมฺหิ กรรมเปนของตัวจะไปแยกใหใครไมได

๒
(ชาวมาเลเซียถวายหนังสือปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน ภาคภาษาอังกฤษ พิมพ
ในมาเลเซีย จํานวน ๑,๐๐๐ เลม) ปฏิปทาฯ กับประวัติหลวงปูมั่น เราเปนผูแตงเอง
ประวัติหลวงปูมั่นสําคัญมากทีเดียว พอพูดอยางนี้แลวก็มาระลึกถึงโยมแม โยมแมไม
เคยยกยอลูกสักที โยมแมเรา เราเขาไปครัวกับทานปญญา โยมแมกม็ านั่งปบ ใหแม
ชมเชยลูกสักหนอยเถอะวันนี้ ชมเชยอะไรตั้งแตเปนเด็กเปนเล็กทั้งเฆี่ยนทั้งตีทงั้ ดุทงั้ ดา
พอโตขึ้นมาแลวจะมายกยอเรื่องอะไร โอย ตอนเด็กก็เปนอยางหนึ่ง ผูใหญเปนอยาง
หนึ่ง จากนั้นก็พูดถึงเรื่องการแตงประวัติหลวงปูมั่น แมอานแลวน้ําตารวงเลย
เราก็ตอบวา พอแมครูจารยมั่นทานเปนจอมปราชญสมัยปจจุบัน ก็แตงไปตาม
รองรอยของทานนั่นแหละ ดีหนักเบาแคไหนก็เปนเรื่องของทานเอง อันนั้นก็ยกให แต
ผูแตงนี่ละสําคัญมาก เอาอีกแหละ บอกตรงๆ เลยผูแตงสําคัญมาก เหมือนไมไดเกิด
ในทองแมเลย วางั้น พูดตรงๆ เลย ทําไมถึงหยดยอยเอานักหนา ไปที่ไหนตามกันได
หมดเลย สุดทายโยมแมก็ลงลูกนะ ลงเอง นั่นละแมลงลูกก็คือโยมมารดา ลงจริงๆ ลง
สุดขีดเลย เราก็ไมเคยตั้งแตบวชมาแลวที่จะไปพูดในฐานะแมกับลูก ไมเคยมีนะ ที่จะ
ไปพูดในฐานะแมกับลูกคุยกันไมมี เราไมเคยมี เขาไปในครัวนี้ก็เปนสาธารณะๆ
ตลอดเวลาเขาไป พูดทีไ่ หนเหมือนกันเราไมเคยพูด เฉพาะแมกับลูกไมเคย แตโยมแม
นี้ลง
ตอนที่ลงมากที่สุดก็คอื ตอนเราไปเทศนสอนคุณเพาพงา ตั้ง ๙๐ กัณฑกวาละมั้ง
๓ เดือน เขาไปพักอยู ๓ เดือน เขาเขียนจดหมายมาหาเราวา หมอเขาตรวจดูแลววา
เปนโรคมะเร็งในกระดูก อยางนานไมเลย ๖ เดือนตาย ไมมีทางอื่นทางใดที่จะแกไข
สําหรับรางกายนี้มีเทานั้น อยางนาน ๖ เดือนเขาบอก แลวหมดหนทาง ทางแกไขก็มแี ต
แกไขทางดานจิตใจแกวางั้น เพราะฉะนั้นจึงอยากจะมาภาวนาที่วัดปาบานตาดจนกวา
จะถึงวันตาย เราก็เปดใหสองทาง แกมาทางแรกเลย มาทางเด็ด เราจึงใหอยูที่กฏุ ิ
คุณหญิงกอย ตั้งแตนั้นมาเราไปเทศนใหฟงทุกคืนเลย เทศนอยูตั้ง ๓ เดือน นั่นละโยม
แมลงเต็มทีต่ รงนั้น เขาบอกวาแกจะอยูได ๖ เดือน สุดทายอยูไดถงึ ปนะ ปกวาเพา
พงานะโรคมะเร็ง ที่วาแมลงลูกก็คอื โยมแมลง ลงจริงๆ
บางทีรองแวดขึ้นเลย มันหากมีธรรมะของเราที่พูดไปๆ สัมผัสสัมพันธอะไรไป
เรื่อยๆ ไมไดเจตนาที่จะพูดอยางนั้นๆ นะ พูดไปสัมผัสสัมพันธไปก็พูดไปเรื่อยๆ ไป
จนถึงสุดขีดเลย สุดขีดแลวก็ไปเวลานั้นดวย สุดขีดของธรรม สุดขีดของชีวิตวางั้นเถอะ
พอถึงจุดนั้นแลวก็ลาโลกไปเลย โยมแมรองแวด โอย แมไมอยากฟงคํานี้ สุดขีดของ
ธรรมแมอยากฟง แมน้ําตารวงตลอดมาวางั้น แตสุดขีดของชีวิตแมไมอยากฟง รอง
แวดๆ เลยโยมแม เราก็พูดตามหลักความจริง เราพูดไมมีอะไรนี่ พูดไปธรรมดาๆ เรา

๓
ไมมีอะไร อยางทุกวันนี้เราก็ไมมีอะไรกับโลก ถึงจะมีกิริยาทาทางนาตินาชมขนาดไหน
ก็เปนเรื่องสมมุติตอ สมมุติเขามาประสานกันเทานั้นเอง สําหรับเรื่องจิตใจของเราเราไม
มีอะไรในโลก เราบอกตรงๆ ผานไปหมดแลวโดยสิ้นเชิงไมมีเหลือ ใครจะตําหนิติฉิน
นินทาอะไรมันก็อยูในวงสมมุติดวยกัน กิริยาอาการดีหรือไมดยี ังไง ควรชมก็ชม ควรติ
ก็ติไปตามนี้เทานั้น สวนธรรมชาตินั้นไมมีทาง นั่น มันเปนคนละวรรคละตอน
การเทศนาวาการสอนโลกนี้เราก็สอนเต็มภูมิของเราที่จะรับไดแคไหน
ที่ได
รับมานี้ก็จากพอแมครูจารยมั่น เราลืมเมื่อไรพอแมครูจารยมั่น แหม ทานเทศนนี้เด็ด
เดี่ยวเฉียบขาด ฟงตัง้ ๔ ชั่วโมงลืมเลยละ นั่งถึง ๔ ชั่วโมง ไปถึงทานทีแรกทานเทศนถึง
๔ ชั่วโมง ตั้งแตเริ่มจนกระทั่งจบ ๔ ชั่วโมง ครั้นนานเขามาก็ ๓ ชั่วโมง สุดทาย ๒
ชั่วโมงจบ จากนั้นไมเทศนอีกเลย ทานเทศน ๓ พัก พัก ๔ ชั่วโมง ๓ ชัว่ โมง ๒ ชั่วโมง
จบตอน ๒ ชัว่ โมง จากนั้นไมเทศนอกี เลย
เราเกิดมาก็ไดฟงเทศนหลวงปูมั่นเราที่ฟงถึงใจจริงๆ เพราะทานถอดออกจาก
หัวใจ มรรคผลนิพพานอยูนี้หมด เปดออกๆ สําหรับผูที่ตั้งใจฟงเพือ่ อรรถเพื่อธรรม
จริงๆ นี้ โหย ฟงไมอิ่ม คิดดูซิทานเทศนถึง ๔ ชัว่ โมงยังวาทานเทศนนอยไปอีก นั่นเห็น
ไหม เวลามันกลอมลง ธรรมะกลอมจิตเปนอยางนั้น ก็ไมเห็นมีใครตั้งแตเราผานมา เรา
ไมไดประมาทครูบาอาจารยองคใดนะ
มีหลวงปูมั่นองคเดียวเทานั้นที่เทศนเรียกวา
จอมปราชญในสมัยปจจุบัน มีหลวงปูมั่นเทานั้น เทศนนี้ไหลเลยเชียว ออกจากนี้ลวนๆ
คือจิตของทานเปดหมดแลว เรื่องสมมุติอะไรๆ นี้ไมมีเขามาผานเลย กิเลสเปน
จอมสมมุติ พอกิเลสสิ้นไปแลวสมมุติก็สิ้นภายในใจ โลงไปหมด เมื่อโลงแลวมีแตธรรม
ลวนๆ ออกไดเต็มเหนี่ยวๆ แลวแตจะออกหนักเบามากนอยเพียงไร สมควรแกผูมาฟง
จะรับผลประโยชนไดมากนอยเพียงไร ธรรมะจะออกทันทีๆ รับกัน สําหรับพอแมครู
จารยเปนอยางนั้น
ไปอยูหนองผือ ไปอยูบ านโคกนามน มีแตธรรมะแกงหมอเล็กหมอจิ๋วทั้งนั้น
เพราะไมมีประชาชนเขาไปเกี่ยวของ ฟงนี้โถ ถึงใจๆ เราจึงไดเคยพูดออกมาเลย ที่เรา
บวชมานี้พรรษาที่ ๑๐ เปนพรรษาที่เราหนักมากที่สุดเลย เราจําไดที่จําพรรษาบานนา
มน เปนพรรษาที่หนักมาก หนักทั้งทางรางกาย หนักทั้งดานจิตใจ ทางรางกายก็ทรมาน
ทางจิตใจก็ทรมาน นอกนั้นก็หนักทางนูนเบาทางนี้บางไมเสมอกัน แตสําหรับบานนา
มนนั้นหนักทั้งสองฝายเลย นั่นละปพรรษา ๑๐ เปนพรรษาที่เราหนักมากที่สุดในการ
ฝกทรมานตน นอกนั้นไมปรากฏ อันนั้นมันเสมอกันทั้งรางกายทั้งจิตใจหนักเทากัน
ทรมานเทากัน

๔
จากนั้นไปแลวทางดานจิตใจแหลมคมเทาไร ทางดานจิตใจยิ่งหนักเขาไป สวน
รางกายก็คอยตามกันไป สวนจิตใจมันหมุนติ้วๆ เลย เรียกวาจิตใจหนักมาก หนักโดย
อัตโนมัตินะ ไมใชหนักโดยบังคับ หนักโดยอัตโนมัติ มันหมุนของมันไปเรื่อยๆ พรรษา
๑๐ เปนพรรษาที่หนักมากทั้งทางรางกายและจิตใจ หลังจากนั้นมาแลวก็เปนสติปญญา
อัตโนมัติ อันนี้หนักทางดานจิตใจเรื่อยมา นั่นละตอนที่พอ แมครูจารยมั่นปวย ใน
พรรษาทานจะมรณภาพ ตอนนั้นตอนจิตเราหมุน หมุนตลอดเลยไมไดนอน บังคับมันก็
ไมหลับนะ ตองไดใชพทุ โธเราไมลืม
คือเราจะบังคับธรรมดาไมได อํานาจของสติปญญามันลากทีเดียวพุงๆๆ เลย
มันไมอยูในความสงบ ความสงบไมมีคา สูสติปญญาที่แกกิเลสเบิกกวางๆ ไปไมได
สติปญญาเบิกกวางแลวรุนแรงมากทีเดียว เราจะยับยั้งใหอยูดวยความสงบธรรมดา
ไมได ตองยับยั้งดวยพุทโธ เอาพุทโธมา นึกใหจิตอยูกับพุทโธ คือพอรามือเทานั้นมัน
จะผึงเลย ออกทางดานปญญา เพราะมันรุนแรงมาก ตองไดพุทโธ พุทโธๆ บังคับเสีย
ดวยนะเผลอไมได รามือไมไดมันจะออกทางปญญา ตองบังคับกับพุทโธๆ แลวจิตสงบ
แนวเลย สงบเปนสมาธิแนว เอาพุทโธบังคับนะ เอาธรรมดาบังคับไมได พลังของ
สติปญญามันรวดเร็วมันรุนแรงมากเอาไวไมอยู ตองเอาพุทโธหักหามเอาไว พุทโธๆ
บังคับ บังคับเรื่อยๆ แลวก็ลงแนว
พอมันลงแลวก็เหมือนถอดเสี้ยนถอดหนาม
จิตเวลามันลงมันปลอยภาระ
ทั้งหมดเขาสูความสงบแนว นั่นเหมือนถอดเสี้ยนถอดหนาม เบาหวิวหมดทั้งตัว บังคับ
ใหอยูนั้นถอยมาไมไดมนั จะออกทางดานปญญาอยางรวดเร็ว ตองบังคับเอาไว ถึงจะ
สงบเย็นก็บังคับใหอยูในนั้น จนกระทั่งมันพอแกความตองการแลวถึงคอยรามือ รามือ
ก็ผึงเลย ปญญาออก นั่นขั้นปญญา ขั้นปญญาแกกิเลสอยูไหนแกหมดแกกิเลส ถึงขั้น
สติปญญาแกกิเลสแกตลอดเวนแตหลับ เชนเดียวกับกิเลสอยูบนหัวใจสัตว อยูที่ไหนๆ
กิเลสทํางานตลอด ทํางานโดยอัตโนมัติของมัน ไมวาสัตวบุคคลใดก็ตามกิเลสทํางาน
ตลอด
เราก็ไมเคยรูแตกอน แตเวลาธรรมะแกกิเลส แกจนกระทั่งนอนไมหลับ บังคับ
กัน คือมันหมุนเพื่อแกกิเลสตลอดเวลา อยูที่ไหนมีแตแกกเิ ลสโดยอัตโนมัติๆ จึงได
ทราบวา ออ เรื่องธรรมะนี้เมื่อมีกําลังแลวแกกิเลสก็แกอตั โนมัติเหมือนกันกับกิเลส
ผูกมัดสัตวโลกเหมือนกัน นั่น มันจับไดทันทีเลย ทีนี้พอกิเลสขาดสะบั้นไปแลวหมด ไม
มีอะไรมาผาน แนะ ก็กิเลสเทานั้นตัวเปนขาศึกใหญโต เหลานี้ก็มาพูดใหพี่นอง
ทั้งหลายฟงหมดแลว ธรรมเหลานี้ไปหาที่ไหน หาคัมภีรก็เห็นอยูตัวหนังสือ หาใน
ภาคปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติจิตตภาวนาจะเจอ เจอที่หัวใจของผูภ าวนา

๕
พระพุทธเจาพระสาวกทั้งหลายเจอที่ภาวนา ไมไดไปเจอในคัมภีร คัมภีรพอเปน
ปากเปนทางเพื่อเขาสูความจริงเทานั้น เอาจริงๆ แลวเขาจิตตภาวนา จะไปเจอความ
จริงที่นั่นแหละ ธรรมเหลานี้มีใครมาพูดทุกวันนี้ เราอยากจะพูดใหเต็มปาก ก็ไมมีใคร
สนใจภาวนาแลวจะเอาอะไรมาพูด ดีไมดดี ูถกู พุทธศาสนาดวยซ้ํา แลวดูถูกผูนั่งภาวนา
อยูในปา วาภาวนานั่งหลับหูหลับตาจะไดเรื่องไดราวอะไร ไปอยางนั้นนะ พวกเรียน
เปนหนอนแทะกระดาษอยูนั้นเปนผูทําประโยชน ทําประโยชนขี้หมาอะไร ตางคนตาง
เรียนมามันฟดกันได เขาใจไหมละ
เราก็เรียนเราก็ปฏิบัติ มันตามไดทุกอยาง ภาคปฏิบัตเิ ปนภาคสําคัญมากทีเดียว
เวลาเรียนไดชองทางแลวทีนี้เปดๆๆ นะ ถาไมเรียนก็ไมรู ธรรมะประเภทที่พูดเหลานี้
ใครเอามาพูด ก็ไมมีใครทําไมมีใครพูด นี่ทําแทบเปนแทบตายเฉียดสลบไสลถึงได
ธรรมประเภทนี้มา เวลาไดมาแลว นี้ก็เคยพูดบางแลวไมใชหรือวา เวลามันผางขึ้นมา
นั้นแลวออนใจหมดที่จะสอนโลกทั้งหลาย สอนไปทําไม นูน ดูซินะ เราไมเคยคาดเคย
คิด แลวมันก็วิ่งไปหาพระพุทธเจาที่ทรงปรารถนาเปนพระพุทธเจาเพื่อนําธรรมมาสอน
โลก พอตรัสรูขึ้นมาแลวทรงทําความขวนขวายนอยไมอยากสอนโลก จนทาวมหาพรหม
มาอาราธนา พฺรหฺมา จ โลกา วาสัตวทั้งหลายผูมีมลทินเบาบางยังมีอยูมากไมใชจะหนา
ไปหมด ขออาราธนาพระองคทรงเมตตาสัตวโลก
อันนี้เพียงตัวเทาหนูเปนนะ เวลามันจาขึ้นมานี้มองดูที่ไหน เอะ สอนไปหาอะไร
เราทําแทบเปนแทบตายถึงมาเปนอยางนี้
แลวใครจะมาสละชีพเพื่อเปนเพื่อตายได
อยางนี้ เพื่อจะรูธรรมอยางนี้ ออนใจนะ สุดทายก็ยอนหนายอนหลังมันก็ไปได
เหมือนกัน เปนอยางนั้นละ เวลามันเปนขึ้นทีแรกออนใจทอใจ ทําความขวนขวายนอย
ไมอยากสอนใครเลย อยูไปกินไปวันหนึ่ง พอถึงวันตายแลวไปเสียเทานั้นละ ไปอยาง
นั้นนะ ไปงายๆ อยูไปกินไปก็คือ ไปอยูในปาในเขา หาอาศัยเขากินไปวันหนึ่งๆ เวลา
อยูก็อยูในปาสบาย สงบรมเย็นในธรรมทั้งหลายในปาในเขา พอถึงกาลเวลาแลวดีดผึง
ไปเลย ไมไดมาเกลื่อนกลนวุนวายกับสวมกับถานดังที่เปนอยูเวลานี้นะ
นี้มีแตสวมแตถานจะวาอะไร ไปที่ไหนใครมีความสะอาดมาอวดกันไมมใี นหัวใจ
มีแตสวมแตถาน
ทานผูนักภาวนานั่นละเปนผูมีอรรถมีธรรมมีทองคําอยูในใจๆ
จนกระทั่งจาขึ้นมาแลวทองคําทั้งแทงอยูในใจ เทียบกับสวมกับถานมันเขากันไดยังไง
นั่นละทานทอใจ ทออยางนั้นเอง เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้ละ พอ
ที่ฝนแปลกๆ เคยเลาใหลูกศิษยฟง ตอนเราไปรอยเอ็ด ที่วา ฝนแปลกๆ แตดูวา
เปนมงคลที่วา ทาวสักกเทวราชมาขอฟน ในความฝนไมใชภาวนานะ ฝน ฝนวาทาว
สักกเทวราชมาขอฟน ฟนซีกนั้นมันโยกคลอนอยูเจ็บอยู แลวเราก็รูสึกวาไดปลงใจให

๖
นะในความฝน พอตื่นเชาขึ้นมาฟนนั้นไมเห็นเลย ไมทราบหายไปไหน จะกลืนก็ไมได
คิดไมรูสึกวาไดกลืนนะ หายไปเลยจนกระทั่งปานนี้ เอาไปแลว ทาวสักกเทวราชมาขอ
ฟน เออ มันแปลกอยูนะ นอนหลับไมใชภาวนา ฝน มาขอฟน บอกดวยนะบอกชัดเจน
วาจะเอาไปใหพวกทวยเทพทัง้ หลายกราบไหว อยูกับมนุษยมันยุง เลยพูดทัง้ สองภาค
นะ เราก็พูดใหฟงทัง้ สองภาค เขาวาจะไปใหพวกทวยเทพทั้งหลายกราบไหวเขาวางั้น
อยูกับมนุษยมันยุง เขาบอกวามนุษยยุง ไมทราบวามนุษยนี้ยุงอะไรก็ไมรู เขาพูดยอๆ
เทานั้น อยูกับมนุษยยุงวางั้น
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

