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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

คานอวิชชาหัก 
กอนจังหัน 

พระเทาไร (๒๙ ครับผม) แนะ เมื่อวาน ๒๘  ขึ้น ๒๙ พอๆ กนักับวัดภูวัว ภูวัว
ก็อยูในยานนี้ ภูวัวเราก็เปดใหหมดแลว เปดใหอยางเปดอกเลย เพราะเรามีความมุงมั่น
ตอแดนมรรคผลนิพพาน ซึ่งจะเกดิดวยความสะดวกในสถานที่เชนนั้น เราไมไดลืม 
เพราะไดยินมานานแลววาทานอุทัยอยูกับพระสององค ดูเหมอืนสามองคดวยกัน บานก็
สองสามหลังคาเรือน สงัดดีอยูทานวา แตอยูก็เกรงใจญาติโยมเขา เขาก็หากิน เราก็ไป
หากินกับเขา ทานก็คิดเปนธรรมนะ ทานจะไปเขาไมยอมใหไป พวกผมไมตายทานไม
ตาย อดอยากขาดแคลนจะหามาวางั้นนะ ไมยอมใหไป สุดทายทานก็อยูกับเขาอยางน้ัน
เร่ือยมา คือเขาไมยอมใหออกไปเลย ทานก็เห็นใจเขาสงสารเขา มีสองสามหลังคาเรือน 
หาคุยเขี่ยกินตามนั้นละ ทานสงสารเขาทานจะไป เขาไมยอมใหไป ผมไมตายทานไม
ตาย สุดทายก็ถูไถกันไป เราไดยินมานาน 

จากน้ันเราก็ไปดู ลงรถปบไป คือแตกอนยังหนุมนอยอยู พอลงรถแลวไปหมด
เลยบริเวณน้ัน ปากก็เปดอกเลย บอกวา ทานอุทัย ผมไปดูมาหมดแลว แถวนี้สงบสงัด
ดีทั้งน้ัน กลางวันมันก็มีพวกหินแตก ตนไมขึ้น ที่ไหนหินแตกตนไมขึ้น เราอยูในรมไม 
กลางคืนออกเดินจงกรมที่กลางแจงหินดาน สะดวกทุกอยาง เปดอกใหทานอุทัยเลย 
เอา แตนี้ตอไปพระจะมาเทาไรใหมา ผมจะรับเลี้ยง บอกเลย พระตั้งใจปฏิบัติ เอา มา 
แตพระโกโรโกโสไลลงภูเขาใหหมดมันหนักภูเขาลูกนี้ เด็ดทั้งสองเลย 

ตั้งแตนั้นมาก็ขยับขึ้นอยูในยานเดียวกัน ๒๙-๓๐ สามสิบกวา อยูในยานนี้ ทาน
ก็คงเห็นใจเราเหมือนกัน เราเปดเลย เอา มาเทาไรใหมาเราจะเลี้ยง พระประเภทนี้หา
ยาก ส่ิงอื่นสิ่งใดหายากเมื่อไร หางายนิดเดียว แตพระหายากนะ พระดิบพระดีพระ
ปฏิบัติใหความอบอุนแกตนและผูอื่นหายากมาก ทานก็รับเพียงแคนั้น ๓๐ เปนจุด
ศูนยกลาง ขึ้นบางลดบางๆ อยูอยางนั้นตลอด เราก็เล้ียงมาจนกระทั่งปานนี้ นาน ๒๐ 
กวาปแลวมัง พระก็ไมขาด วันเราไปนั้นก็ ๒๘ องค เยอะอยู 

เราก็เปดอีก เอา ใหมา พระที่ตองการจะมาบําเพ็ญสมณธรรมใหมา ทําเลนี้ไมมี
ที่ตองติ เปนที่บําเพ็ญชั้นเอก ทานก็รับอยูแคนั้น นานๆ เราไดไปทีหนึ่ง เพราะเราก็งาน
มากไปโนนไปนี้ เปนความเมตตานั่นแหละไป อยางเมื่อวานไปถ้ําผาปู เอาของไปเทลง
เลย จากนั้นเราก็มอบเงินสดใหสําหรับทําอาหารถวายพระ เราไปทีไรใหทีละหาหมื่นๆ 
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เปนประจําไมใหขาดเขินแหละ เพราะชวงที่เราไปไมหางกัน ไมถึงเดอืน ใหหาหมื่นๆ 
สําหรับแมชีแมขาวใหคนละหนึ่งพัน ของเราเต็มรถเทปวะๆ เลย 

แถวนั้นเราไปที่ไหนตีตลาดๆ เปนยังไงไมรูนะ ไปที่ไหนถาดีแลวเอาหมดๆ เปน
ลังๆ ก็ยกขึน้เลย พวกแมคาถาเห็นเราไปเขายิ้มละ เขาจําเราไดวากองรับเหมามาแลว 
เขาวากองรับเหมา อะไรที่เราชอบเอาจริงๆ นะยกลังเลยเทียว เขาเอามาเปนลังยังไมได
เอาออก แตเปนผลไมชนิดนี้ๆ เอาหมด เอาเลยๆ ตลอด เมื่อวานไปถ้ําผาปู เราสงสาร
เราเปนหวงเปนใยพระที่ปฏิบัติดีปฏบิัติชอบ มีนอยเขาทกุวันนะ ไอพระโกโรโกโสไมวา
ทานวาเราเต็มบานเต็มเมือง เกล่ือนไปดวยสวมดวยถาน สวมถานก็คือวัด มูตรคูถก็คอื
พระเณรปฏิบัติตัวเหลวแหลกแหวกแนว มันเต็มไปดวยสวมดวยถานดวยมูตรดวยคูถ
เวลานี้ หาพระดีไมได นีก่็คือกิเลสเหยียบหัวมัน เหยียบหัวพระ เหยียบหัวทั้งเขาทั้งเรา
ดูไมไดนะ เงยคอขึ้นไมไดกิเลสเหยียบเอาๆ แลวจะไมมีคนดีเหลือในโลกนะ 

ถามีใครจะดีอยูบางก็พยายามทําลายกัน อันนี้เราก็สลดสังเวชเชนเราไดขาว ทํา
ก็ทําเถอะเราวางั้น เราไมมีอะไรกับโลก สามโลกธาตุเราไมมีอะไรเลย เราไมเคยสะดุด
จิตใจวากลัวก็ดีวากลาก็ด ี เราไมมี เปนธรรมลวนๆ ตายไปก็เปนธรรมลวนๆ อยูก็เปน
ธรรมลวนๆ ไดทําประโยชนใหโลก เราไมมีอะไร อยางโลกทีไ่ดยิน ไดเห็นดวยตาก็ดีที่
เขาพยายามจะฆาเรา พูดใหมันชัดๆ หลายแหงหลายหน หาฆาคนทําดี คนชั่วเต็มบาน
เต็มเมืองทําไมมันไมไปเกี่ยวของ พวกเลวมันเลวดวยกันไปอยางน้ี คนดีมันทําลาย คน
ชั่วมันเสริมกันขึ้น คนชั่วมีมากเทาไรคนดีก็จะไมเหลือละ เลอะเทอะนะเวลานี้ 

บรรดาพี่นองทั้งหลายมาวัดมาวาก็ใหดู อยาเอาตั้งแตความชั่วชาลามกคนชั่วชา
ลามกไปมันเลอะๆ เทอะๆ เห็นไหมเราเขียนไวนั่นทุกแบบนะในวัดปาบานตาด เห็น
ไหมตามวัดมีทุกแบบ เขาจะอานหลวงตาองคนี้ออกละ ทีพู่ดอยางสวยงาม ที่นี่เปนวัด 
เปนสถานที่ภาวนาเพื่อความสงบใจ นี่เรียกวาเรียบๆ จากน้ันก็บอกวา กูจะฟองทานเปา 
เอาละนะ มันมาเที่ยวเพนพาน จากนั้นเด็กเต็มอยูนั้น อยามายุงเด็ก ไลออก ถึงขนาด
นั้นมันก็ไหลเขามาอยางน้ี ผูที่เขียนวา อยามายุง นั่นละตัวยุงตัวหนึ่ง 

พากันรักษานะ ถาศีลธรรมไมมีอยูในโลกมนุษยเราไมมีความหมาย เราอยา
เขาใจวากิเลสจะพาคนมีคามีราคามีความสุขความเจริญ อยาหมาย ตายทิ้งเปลาๆ นะ 
ธรรมเทานั้นที่เลิศเลอสุดยอด โลกไดกราบไหวบูชาอยูทุกวันนี้คือธรรม ผูใดสนใจใน
ธรรมผูนั้นจะมีความสงบเย็นบางพอประมาณ ถาเสาะแสวงหาไดมากเทาไรเย็น เย็น
เต็มที่ในหัวใจ ถาใครไมคอยสนใจเรื่องอรรถเรื่องธรรม เปนบากับมูตรกับคูถกับสวม
กับถานตายทิ้งเปลาๆ ตายจมไปดวยมูตรดวยคูถในสวมในถานนะ คือความ
ทะเยอทะยานไมมีวันหยุดวันยั้ง ไดมาเทาไรยิ่งดีดยิ่งดิ้น ตาย พวกนี้พวกตายไมมีปาชา 
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สรางอันนี้วาพอด ีแลวสรางอันนั้นอีกๆ กิเลสมนัทําคนใหพอเมื่อไร มันทําคนจะเอาให
ตายสดๆ รอนๆ ถาธรรมแลวพอ 

ไมมีผูใดนะ เราขอพูดใหเต็มเม็ดเต็มหนวย แตกอนเราก็ดีดกด็ิ้นแทบเปนแทบ
ตาย ทีนี้เวลามาปฏิบัติธรรม ปฏิบัติเขาไปๆ ตั้งแตลมลุกคลุกคลาน จิตตั้งไมไดๆ จน
รองไหอยูบนภูเขาเราลืมเมื่อไร ฟดกันเลยๆ ซัดกันไปซดักนัมา ฟาดจนฟาดินถลมอยู
หลังวัดดอยธรรมเจดีย ตั้งแตนั้นบรมสุขไมตองถาม นิพพานไมตองถาม เปดอกให
ทานทั้งหลายฟงอวดแลวหรือ เราปฏิบัติมาแทบเปนแทบตาย มาเปดอกอวดโลกแลว
เหรอ ทานทั้งหลายจะฟงก็ฟงซิ คนทีพู่ดอยูเวลานี้เปนคนลวงโลกแลวหรือ ใหดู ไอคน
ที่ลวงโลกมนัเต็มอยูทุกหยอมหญาทําไมไมไปด ู แลวเอามันมาเปนตัวอยางก็เลวไป
ดวยกันทั้งหมดนะ 

ทุกส่ิงทกุอยางดูไมไดนะ แมที่สุดเดนิเขามาในวัดแตงตัวลอนจอนจะเห็นหําเห็น
โค็ยไมวานะ เห็นหีเห็นโค็ยทุกอยางแหละ มันไมดูธรรมะ มันดูตั้งแตกเิลส กิเลสมัน
ชอบอวดกัน แตงตัวไมมีแบบไมมีฉบับเลย ดูแลวสลดสังเวช ผูที่ดีทานมีแบบมีฉบับมี
กําหนดกฎเกณฑมีขอบังคับตัวเอง กิเลสไมมขีอบังคับ ชอบอยางไรทําอยางน้ันแหละ 
เวลานี้มีแตอยางน้ัน แมที่สุดเขามาในวัดก็ดูไมได สลดสังเวชนะ มันแตงจะเห็นหําเห็น
หีอยูนั่นนะ มันก็ไมเห็นตัวเองผูแตงมา มันอยากเปดอวดกนั อวดอะไรของเหลานี้มีมา
ตั้งกปัตั้งกัลปพาคนใหจมสักเทาไรแลว เอามาอวดหาอะไร 

ทองคําทัง้แทงบรมสุขทีพ่ระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายเลิศเลอทานสอนอยู เอา
มาอวดโลก โลกไมยอมฟงนะ มันสูมูตรสูคูถไมได มันเลวลงไปทุกวันๆ นะจิตใจคน 
ทําไมจึงเปนอยางน้ัน ทุกส่ิงทุกอยางไมอดในโลกเรานี้ ไมวาไปเมืองไหนโลกไหนไมอด
ไมอยาก มันอดอยากอยูที่ความดีดความดิน้ความไดไมพอ อันนี้อดอยากตลอด 
เรียกวาตัณหาๆ แปลวาอะไร คือความหิวความโหย ไดไมพอๆ นี้เต็มบานเต็มเมือง ถา
ธรรมแลวพอๆ  

ตะกี้นี้เราก็พูดใหฟงถงึเร่ืองการดีดการดิ้นของเรา เอามาเปนสักขีพยานใหทาน
ทั้งหลายไดเปนคติ ฟาดเสียจนกระทั่งฟาดินถลมอยูบนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย 
ตั้งแตนั้นมาเราพอ นั่นเห็นไหม ไมหาอีกธรรม ใครจะวาอะไรก็วาเราไมหา ธรรมไมหา 
อะไรก็ไมหา ที่แดนสมมุติในโลกนี้ไมหา พออยูในหัวใจนี้ นี่ละธรรมพอ กิเลสไมพอ 
เวลานี้ดีดดิ้นไปโนนไปนี้มีแตความเมตตาสงสารโลกนะที่เราไป เราไมไดไปหวังเอา
อะไรแหละ ไดมามากนอยทุมลงๆ ดวยความเมตตา เราทําอยางน้ัน ใหพากันจําเอานะ 

ธรรมพอ กิเลสไมพอ จําใหดีคํานี้ เอาไปพินิจพิจารณา อยาพากันดีดกันดิน้จน
เปนบาไปเลย อยางที่เราเคยยกเคยอุมบานเมืองของเรามันจะลมจะจม เราชวยเขาไป
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อุม ไมเคยคาดเคยคิดวาเราจะมาเกี่ยวกับการบานการเมือง แตนี้มองเห็นแลวมันทนไม
ไหว มองดหูนาไหน หมูหมาเปดไกอยาวาแตคนเลย หันหัวลงไปจมในทะเลหลวงแหง
ความลมจม เราก็ตองไดประกาศออกมา เอา จะชวย นั่นเห็นไหมออกแลว หันหนา
ออกจากธรรมออกมาชวยโลกดังที่ชวยมาตลอดทกุวันนี้ ผลก็ปรากฏวาพอประมาณอยู
นะที่ชวยพี่นองทัง้หลาย ผลที่ไดมานี้ก็สมเหตุสมผลกับพี่นองทั้งหลายหาผูนํา หาผูฉุดผู
ลาก ทองคําเราก็ไดตั้ง ๑๑,๕๑๑ กิโล 

นี่ละทองคําของพี่นองทัง้หลายที่เปนหัวใจของแตละคนๆ ที่รักสงวนมาก ถอด
ออกมาเขาเปนหัวใจของชาติ ไดทองคํา ๑๑,๕๑๑ กิโล นี่คือนํ้าใจของพีน่องทั้งหลายที่
รักชาติ สละออกมาเพื่อชาติ เห็นประจักษ แลวดอลลารก็ได เฉพาะเราเอาเขาคลังหลวง
แลว ๑๐ ลาน สองแสนกวา จากน้ันมาแลวดอลลารนี้เราจะไมเขาคลังหลวงเราบอกแลว 
สําหรับทองคํารอยทั้งรอยเขาตลอดจนกระทั่งวันเราตาย สวนดอลลารนี้เราจะแยก
ออกไปชวยเงินไทย เงินไทยตั้งแตวนัเราเทศนาวาการชวยชาติหยุดลงเงินไทยก็ไมเขาๆ 
แตความจนของคนไหลเขามาทุกวันมาหาเรานี้ละ ตองเอาเงินมาชวยๆ มันไมไหวซิตอง
ไปลากดอลลารมา 

ดอลลารจึงไมไดเขาคลังหลวงนะเวลานี้ เอาดอลลารมาชวยเงินไทย ชวยอยูเวลา
นี้สรางน้ันสรางน้ีทั่วประเทศไทยก็คอืเงินดอลลารกับเงินไทยออกชวยกัน นี่ทาน
ทั้งหลายเห็นไหมการชวยชาติเปนอยางน้ีละ สตางคหนึ่งไมมีเรา เราแนที่สุดในการชวย
ชาติชวยดวยความเมตตาอบอุนพอแลวทุกอยาง ไมเอาอะไรกบัโลกนี้ บอกตรงๆ นี่ละ
ธรรมพอไมเอาอะไรเลย ที่จะเปนความมัวหมองในใจของเราวาชวยชาติเราไปหยิบเอา
ไปฉวยเอาแบบฉกลักปลนอะไรก็ตาม ที่ใหเปนความมัวหมองในใจเราแมเม็ดหินเม็ด
ทรายเราไมมี เพราะเราทําดวยความเมตตาลวนๆ ไดมาเทาไรทุมออกๆๆ เลย 

เราชวยโลกชวยอยางน้ี เราไมแตะ สําหรับเราเราบอกวาเราพอแลว ตองใหเขา
กันไดซิกับคาํวาพอ มือเขียนตองมือลบ อยาเอามือเขียนตีนลบ นี้บอกวาพอเราก็พอ
อยางน้ันจริงๆ ชวยโลก เราอุตสาหพยายาม ตั้งแตชวยโลกมานี้ก็คอยกระเตื้องขึ้นมา 
อยางทองคําเราก็อบอุนนี่นะ ทองคํา ๑๑,๕๑๑ กโิล นี้คือหัวใจของชาติ ไปตั้งสงางาม
อยูที่คลังหลวง เรามีหนามีตามีความเขมแข็งแนนหนามั่นคงขึ้นจากทองคําจํานวนนี้นะ 
นี่ละหัวใจของชาติเรา คือความแนนหนามั่นคงขึ้นจากสมบัติเหลานี้ 

เราไดอุตสาหพยายาม สําหรับดอลลารก็ไดเพียง ๑๐ ลาน ๒ แสนกวาเขา 
นอกจากนั้นเงินไทย เงนิไทยนี้เราเอาไปซื้อทองคํา ๒,๐๐๐ ลานเขาสูคลังหลวง มี
เทานั้นเงินไทย ไมไดเขามากกวานั้น จากนั้นก็ออกชวยชาติ ตึกรามอะไรที่ไหน 
โรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่ง ออกชวยชาติทั้งน้ันไมเขา สําหรับเงินไทยเรากระจายออก 
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แลวลากเงินดอลลารมาชวยกัน มันไมพอนี้จะทําไง เราก็ชวยเต็มเม็ดเต็มหนวย แลวเรา
ก็พอใจนะ คือเราชวยดวยความเมตตาลวนๆ เพราะฉะนั้นจึงคําวาแตะไมมีเรา วาอะไร
เปนอันนั้น เปนอื่นไปไมไดสําหรับหลวงตาบัว ถาลงไดชี้ตรงไหนขาดสะบั้นไปเลยๆ 
เด็ดหรือไมเด็ดทานทั้งหลายฟงเอา 

การฆากิเลสของเราก็แบบเดียวกัน ฟดกับกิเลสนี้ เอา กิเลสไมตายเราตาย จะ
ใหเปนคูแขงกันตอไปที่เรามีชีวิตอยู ยอมยกมอืแพกิเลสไมมบีอกตรงๆ เลย กิเลสไม
ตายเราตองตายมีสองอยาง จะใหมาอยูเปนคูแขง แลวยกธงขาวใหกิเลสไมมีบอกตรงๆ 
เลย ก็ไมมีจริงๆ หลังจากการไดรับฟงอรรถธรรมของพอแมครูจารยมั่นซึ่งเปนคลังแหง
มรรคผลนิพพาน เปดใหฟงอยางชดัเจน เราก็ตั้งหนาตั้งตาไปฟงอยางเต็มเหนี่ยว ไป
ทานก็ผางออกมาเลย เพราะทานกางเรดารเอาไวแลว หือ ทานมาอะไรขึ้นเลย มาหา
มรรคผลนิพพานเหรอขึ้น ทานก็ไลดังที่เคยเลาใหฟง 

จากน้ันธรรมะของทานเหมือนคนทะเลาะกันมาตั้งกัปตั้งกัลป คือเคยทะเลาะกัน 
เปรี้ยงๆ ทีนี้ก็พอดีกับเราตั้งหนาตั้งตาที่จะฟงอรรถฟงธรรมใหเต็มเม็ดเต็มหนวย แลว
เอาชีวิตเขาแลกดวยความเชื่อของเราในธรรมที่ทานแสดงแลว ไปทานกผ็างๆ เขามา
ตรงนี้เลย พอผางเขามา นี่เห็นไหมมรรคผลนิพพานเหมือนอยางน้ีนะ นี่ละเห็นไหมๆ 
ตาบอดหรือทานอยากวาอยางนั้น มนัฟงถึงใจ พอลงมาแลวก็ซัดเลยตั้งแตนั้นละ บอก
วากิเลสไมตายเราตองตาย สุดทายกิเลสตายเปดใหชัดเจน ตายที่หลังเขาวัดดอยธรรม
เจดีย วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ กิเลสตายตรงนั้น 

เราออกบําเพ็ญมาตั้งแตพรรษา ๗ ขึ้นบนเวที พรรษา ๗ ถึง ๑๖ พรรษา  ๙ ป
นะ นี่ละฟดกับกิเลสไมมีกรรมการแยก เอาใครดีใหอยูบนเวที ใครไมดใีหตกเวทีไป
ระหวางเรากับกิเลสซัดกัน สุดทายใครตก ฟาดนิถลมวัดดอยธรรมเจดีย นี้ไดธรรมมา
สอนโลก เราไมไดสอนดวยความโกหกนะ เพราะฉะนั้นเห็นอะไรเหลาะๆ แหละๆ มัน
จึงขวางหูขวางตาซิ เราอุตสาหทนอยูกับหมูกับเพื่อน ทั้งฝานโนนฝายนี้ ทนเอานะ เรา
ไมเคยคิดวาเราจะไดมายุงกับสิ่งเหลานี้ ทั้งภายในครัวทั้งภายนอก ภายนอกไมคอยมี
อะไร แตภายในนี้มันเกง คนหนึ่งมันมีหาปากหรือกี่ปากในครัว มันทะเลาะเบาะแวงเอา
เร่ืองเอาราวมาบน อยางนอยมาบน นอกจากนั้นนินทากาเลกันไป แลวก็เปนหมากัดกนั
อยูภายใน 

มันเปนยังไงพวกนี้ มันกินขาวหรือมันกินขี้วะพวกขางในนี่ มันถึงไดมาทะเลาะ
กันเหมือนหมา หมามันกินขี้นะมันมาทะเลาะกัน คนกินขาวทําไมไปแยงอาหารหมามา
กินอยางน้ัน ทะเลาะกันหาอะไร โอ พดูแลวมันนาทุเรศนะเรา พูดเปดหัวอก นี่ละธรรม
พูดทานพูดอยางน้ี ทานไมวาโมกโขโลกนะ เกรงอกเกรงใจคนนั้นสูงคนนี้ต่ําไมมี..ธรรม 
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เปดโลง ใครผิดบอกวาผิด เราผิดบอกวาผิด เราถูกบอกวาถูก เขาผิดเขาถูกบอกตาม
ความจริงจึงเรียกวาธรรม ตายใจได ใหพากันพินิจพิจารณา 

ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถงึค่ํา ถึงเวลานอนไดเสียอะไรบางในตัวของเรา ตรวจตราดู
บางซิ ไปหาตรวจตั้งแตคนอื่น คนนั้นไมดีอยางน้ันคนนี้ไมดีอยางน้ี เอาแตเร่ืองคนอื่น
มาติฉินนินทาไดประโยชนอะไร เอาตัวเองนี้ซิออกแจงพิจารณา วันนี้ตั้งแตตื่นนอนขึ้น
มาถึงบัดนี้มนัคิดอะไรพดูอะไรทําอะไร ดีหรือชั่วประการใดบาง บวกลบคูณหารตัวเอง 
คนๆ นั้นจะคอยดีขึ้นๆ ถาไปหาตรวจตราใหคะแนนตัดคะแนนแตคนอื่นพวกนี้จม 
ประเภทปากเปราะจม พากันจําเอานะ เอาละใหพร  

เออ เขาเอาตนไมมาใหปลูก นอกกําแพงนี้ออกไปแลวปลูกไดเลยนะ เขาเอา
ตนไมมาจากจังหวัดตางๆ เขามานี้ ใหมาปลูก ปลูกก็ปลกูเพื่อบานเพื่อเมืองของเรานั่น
แหละจะปลูกเพื่อใคร  ลูกเตาหลานเหลนเกิดมาก็ไดอาศัยกินกันไปๆ ใครเห็นได
มาแลวเอาไปปลูกเสีย เขาเอามาเรื่อยๆ ปลูกทางดานนอกกาํแพงนี้ไป กวางขวางปลูก
ได 

เออ ปนี้จะทอดกฐินใหวัดโพธิ ทานเจาคุณทานก็เปนกันเองกบัเรา แลววัดโพธิก็
เปนวัดอุปชฌายเรา มันเขากันไดสนิท เมื่อทานขอมาอยางน้ันใหเลยเรา เพราะมันเปน
อันเดียวกันอยูแลว ทานกับเราก็คุนกันมาตั้งแตเปนมหาเปรียญอยูดวยกันจนกระทั่ง
ปานนี้ ทานก็พูดเปนกันเอง แนะ ไมผิด เพราะเปนกันเอง แลวอุปชฌายก็อยูวัดโพธิ 
แนะ มันเขากันได เอา รับบอกงั้นเลย เอาเลย เราก็ไมเคยไดทอดกฐินวัดโพธิสักที
ตั้งแตบวชมา พอดีทานเจาคุณก็ไมเคยไดติดตออยางน้ี เหมาะแลวเราก็วาอยางน้ัน เอา
กันเลย 

เจาอาวาสคือจุดสําคัญอยู ทานกําลังสรางเจดียหรืออะไร มันนาจะเอาเงินทุมเขา
ไปนั้น อยางอื่นเราพิจารณาพอเปนพอไป แตพอทราบวาทานกําลังสรางเจดียหรืออะไร 
อันนั้นละ เจดียตองขาดเงินเทานั้นๆ อยางอื่นไมจําเปน แตเงินจําเปนสําหรับเจดีย 
แนะ เราก็เลยจะตองหมนุเขานั่น นี้ก็เปนกันเอง ไมผิดทางไหนก็ไมผิด ทานใหขอใหเรา
ไปทอดกฐินไมผิด มันเปนกันเองแขนซายแขนขวา แลวอุปชฌายเราอยูนั้นดวย แนะ 
ไมขัด เปนญาติกันอยูแลว ธรรมวินัยอนุญาตใหเปนญาติ 

นั่นงามไหม เห็นไหมเขานุงผาซิ่นไปนั่น เดินผานไปดานหนารถยนต เขานุง
ผาซิ่น สวยงามมากนั่น ประเพณีของคนไทยเรา รักษาประเพณีบางซิ เดี๋ยวนี้เอา
ประเพณีหมาเขามารักษานะ เดินไปเห็นงามตา พูดอยางน้ีไมมีใครพูดนะ โมกโขโลกนะ 
เขาเกรงใจเราเราเกรงใจเขา ธรรมเหนือเมฆไมเกรงใจใคร สอนคนใหดีผิดไปแลวเหรอ 
นั่น เขาใจไหมละ ถางั้นธรรมก็ไมมีศาสดาก็ไมมี ถาสอนโลกเปนความเสียหาย 
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หลังจังหัน 

ฉันตามสบายนะพระ ฉันตามสบาย เรานี้พอมานั่งปบฉันแลวตั้งแตหมูเพื่อน
บิณฑบาตอยูในบาน พอมานั่งปบฉนัแลว หมูเพื่อนกลับมายังเอาหวามๆ อยู เขาใจ
ไหม มันก็อิม่กอนหมูเพือ่นละซิ กินตั้งแตมานั่ง หมูเพื่อนยังไปหากินอยูในบาน เรามา
นั่งปบมีผูมาใหกินแลวฟาดเลยเปนอยางน้ัน นั่งฉันใหสบายนะ เห็นไหมเวลาอนุโลม
ตามธาตุตามขันธเวลานี้ ใครเอามาก็ฉันปุบๆ แตกอนไมไดเด็ดขาดนะ ก็พึ่งมาเปนเอา
ตอนแกนี้ ถงึเวลาแลวถึงจะปบเขาใส ไมใชเวลาไมไดเด็ดขาดๆ ตลอดมา ทีนี้พอเฒา
แกมานี้นั่งปุบใสปุบแลว เพราะฉะนั้นจึงบอกหมูเพื่อน ฉันใหพอนะ เรานี้เอาแนไมได 
มานั่งปุบฉันแลวเดี๋ยวนี้ แตกอนนี้ โถ ขอบังคับมัดๆ กระดุกกระดกิไมไดนะบังคบั
เจาของ เวลานี้เปนเวลาปลอย สงเสริมมันหนุนมันมันก็ไมไปเดี๋ยวนี้นะ แตกอนดงึไว 
เดี๋ยวนี้สงเสริมมันมันก็ไมยอมไป ธาตุขันธมันออนแลวไมยอมไป 

รูปนั้นเอารูปครูบาอาจารยองคที่นาเคารพบูชามาไวติดซิ ครูบาอาจารย เชน 
หลวงปูฝน หลวงปูขาว เหลานี้เปนตน เอามาไวใหพวกเราไดกราบไหวบูชา ไอรูปอีตา
บัวเต็มศาลานั่นนะ ดูซิ ประสาอีตาบัว รูปครูบาอาจารยเอามาไวติดศาลา รูปพอแมครู
จารยมั่น หลวงปูเสาร หลวงปูฝน หลวงปูขาว หลวงปูคําดี เอามาตดิเถอะ ใหโลก
ทั้งหลายไดกราบไวบูชา นี้มีแตเพชรน้ําหนึ่ง เราไมไดเอาออกมาอวดงายๆ นะ เปนที่
แนใจแลวออกเลยๆ ที่วานี้เพชรน้ําหนึ่ง หลวงปูฝน หลวงปูขาว หลวงปูคําดี เปนเพชร
น้ําหนึ่ง แมชีก็แมชีแกว พูดตามความจริงอยางน้ีเลย 

เพราะแมชีแกวเราเปนคนเขนคนสับคนยํานี่นะ ไลลงภูเขารองไหเราลืมเมื่อไร 
แกเองแกก็ไมลืมถูกเราไลลงภูเขา คือแกเกงทางความรูพวกเปรตพวกผี พวกเทวบุตร
เทวดาอินทรพรหมเกงมากนะ นั่งปบนี้ออกเลย วันไหนถานั่งภาวนาไมไดออกรูเห็นสิ่ง
เหลานี้วันนั้นถือวาไมไดประโยชน ถาวันไหนไดออกรูออกเห็นนี้วันนั้นไดผลเต็มเม็ด
เต็มหนวย พอไปถึงทีแรกก็เอาละ แกก็เกงเหมอืนกัน เราพูดตามความแกเกง เออ ปนี้
จะมีครูบาอาจารยเรามา คลายคลึงกับญาทานมั่น จะมาปนี้ละ พวกเราจะชุมเย็น 
ตั้งแตญาทานมั่นออกไปแลวนี้แหงผากบรรดาพระเณรทั้งหลาย คราวนี้จะมีละ นั่นเห็น
ไหม ปรากฏแลว 

เวลาถามแก นานๆ ถึงถาม แกวาดวงดาวเหาะลอยมาบนอากาศ ดวงใหญดวง
เล็กเหาะลอยลอมรอบ มาลงหวยทรายเราหมด ลงขางๆ ลงนี้หมด..ดาว ปนี้จะมีครู
อาจารย แนะ แปลกอยูนะแก ตั้งแตญาทานมั่นไปแลวจากนูนมาหายเงียบ จะมีคราวนี้
ละไลเล่ียกัน แกพูดอยางออกหนาออกตา เพราะแกพูดดวยความรูของแก มปีนี้ละ 
จากน้ันมาบรรดาประชาชนลูกศิษยลูกหา มีพระมาพักหวยทรายทีไรหลั่งไหลออกไปด ู



 ๘

ใชไหม ไมใชๆ บอก นี่เปดอกใหฟงเสีย พอไป ใชไหม ไมใชๆ ที่พาเหาะลอยมาตาม
บนฟาสวางจามานั่น ตามบนฟาเต็มฟามาเลย ดวงใหญดวงเล็กลงหวยทรายนี้หมด ลง
กระจายออกไปตามนี้หมด นั่นละเวลาแกออกจากที่ของแกแลวแกจะบอก 

ปนี้จะมีครูอาจารยมาโปรด เหาะลอยมาจากบนฟาดวงสงางาม ดวงใหญดวง
เล็กมารอบๆ มีครูบาอาจารยองคไหนมาไปดู เปนยังไงใชไหม ไมใชๆ เร่ือย นี่ละ
ความรูภายในจะไปถามใครที่ไหน มันชัดอยูในหัวใจ ชัดยิ่งกวาตาเนื้อเรา แมนยําๆ 
องคไหนมา ไมใชๆ ทีนีก้พ็อดีหลวงตาบัว หนองแซง ชือ่บัวเหมือนกัน พอวามีพระองค
หนึ่งชื่อบัวมาเที่ยวนี้ โอย ตางคนตางเตรียมพรอมออกไป เปนหลวงตาบัวมากอนหนา
นั้นสองวัน ชื่อบัว แตไมใช แนะเห็นไหม ยังไมใชยังวาอีกนะ บัวชื่อเหมือนกันกต็าม 
แตยงัไมใช 

อีกสองวันเราก็โผลไปละ คือหลวงตาบัวไปกอนหนาเรา พวกน้ีพวกดักละ เราไป
ไหนไมไดพวกดักตาม ตามธรรมดาเราไปคนเดียวๆ อันนี้ก็ดักตาม พอทราบวาเราจะ
มาทางนี้แลวดัก หลวงตาบัวมา ชื่อนะใช แตองคนั้นไมใช ขบขันดีอยูนะ นี้เปดตาม
หลักความจริง พอดีเราไปหลังหลวงตาบัวสัก ๒-๓ วัน เพราะพวกนี้พวกดักเรา ทราบ
วาเราจะไปทางหวยทรายดักหนาไปกอน วาชื่อบัว ใชชื่อน้ันใช แตตัวยังไมใชวาอีกละ 
พอดีหลังจากนั้นสองวันเราก็ไป นี้ออกมาดูแกพดู แกกับเราเวลาสนิทสนมกันแลวแกก็
พูดได แตกอนแกไมกลาพูด พูดไดแตวา พอญาทานจะไปทานสั่งเสีย ตอไปนี้อยา
ภาวนาทานวา 

คือจิตแกผาดโผนมาก แกมาภาวนารักษาไมไดจะเปนบาได เขาใจไหมละ พอ
ไปแกเลาใหฟงเราเขาใจทันที พอเลาใหฟงเขาใจ จากน้ันแกก็เปดเรื่องของแก ออ นี่ละ
ที่พอแมครูจารยหามไมใหภาวนา จะเปนบากับโลกเขาก็ ทานวางั้นนะ ถาเปนเณรทาน
จะเอาไปดวย ทานจะบวชเปนเณรเอาไปดวยทานวา แตนี้มันเสียที่เปนผูหญิง เลยเอา
ไปไมได เอา อยูไป จะเปนบากับโลกเขาก็แลวแตเถอะ ทานวาทานก็ไป ทานก็ทิ้งทายไว
อีก ตอไปจะมีผูมาสอนอยูนะทานวา ตอไปนี้จะมีผูมาสอนอยู แกก็เลาหมด เราไปนั้น
แกก็เลา ใครมาสอน แกกเ็ลาใหฟง 

พอไปถึงนั้นนี่ที่มันสําคัญ องคใดมาไปดูไมใชๆ คือแกทราบตั้งแตกอนหนาแลว 
คือเหาะลอยมาดวงดาวเต็มฟา ไฟสวางไสวดวงใหญดวงเล็ก มาลงหวยทรายรอบๆ 
หวยทราย แกจึงบอกวา คราวนี้จะมีครูอาจารยมาโปรดพวกเรา ไลเล่ียกับหลวงปูมั่น ก็
พอดีเราไป นั่นละเปนอยางน้ัน ทีนี้พอไปถึงแลว ออกมาดู พอมาดทูีนี้พูดไมไดเลย 
ตอนคุนกันแลวนะ นี่เราเปด แกก็ตายไปแลว เราก็อยูอยางน้ีไมมีไดมีเสียอะไรตอกัน ก็
จะเปดใหฟง พอมาเห็นทั้งจะปวดหนักทั้งจะปวดเบาแกวา พอไปแลว..เปนยังไงองคนี้



 ๙

ใชไหม ใชองคนี้แหละๆ วางั้นเลย ทั้งปวดหนักทั้งปวดเบา มันลงมันกลวั ทั้งกลัวทั้ง
เคารพ จึงบอกทั้งปวดหนักทั้งปวดเบาพอเจอเขา มันโดนปงเลย แตคอยดูไปทานจะ
สอนพวกเราไหม ดูไป บทเวลาไลลงภูเขาสอนหรือไมสอน เขาใจไหม นี่ละเราไลลง
ภูเขา นั่นสอนหรือไมสอน นั่นละเรื่องราวเปนอยางน้ัน 

แกแมนยํามากเรื่องความรูแปลกๆ ชี้นิ้วเลย คือวัดเราก็อยูทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือกับบานหวยทราย วัดแกก็อยูตะวันออกเฉียงใตของหมูบาน เวลาเราออกไปแลวรู 
ไมผิดเพี้ยนเลย พอออกมาฉันจังหันเสร็จแลวคุยกัน พอหลังจังหันแลว ไปละนะวันนี ้
บอกบริษัทพวกเพื่อนฝงูอยูดวยกัน ไปแลวนะวันนี้ คือปรกตินิสัยเรา เราจะไมเกี่ยวของ
กับใคร จะไปไหนไปเลยๆ มาเลย ไมเคยเกี่ยวกับพวกนี้ แกรูไดไง ไปแลวนะวันนี้ 
อยางมากแกก็บอกวา เย็นไปหมดแถวนี้ ไปดูซิ ไปดู ไปแลว ไมมีผิดนะ ทั้งๆ ที่เราไม
เคยบอกใคร พอฉันเสร็จแลวเตรียมของปุบปบออก เราอยูในปาออกทางปาไปเลย 

เวลาเรามาก็เหมือนกัน ส่ิงที่เปนเครื่องยืนยันก็คอืวา หุงขาวหนึ่ง จีบหมากหนึ่ง 
พอเห็นเราไปนี้หุงขาวไว แลวจีบหมากไว เราก็ถาม จีบหมากนี้จีบทุกวันเหรอ หุงขาว
หุงทุกวันเหรอ พึง่หุง เพราะเหตุไรถึงหุงขาว ก็คณุแมบอกวาญาทานมาถึงแลว แกบอก
ใหหุงขาวดวย ใหจีบหมากดวย ทุกวันมันไมมี มีวันที่เราไปถึงเชาวันนี้ แกบอกใหหุง
ขาวใหจีบหมาก วาญาทานมาถึงแลว ก็แปลก แกแมนยํามาก พอมาถงึแลวถึงจริงๆ วา
ไปแลวไปจริงๆ ไมมีผดิ ไมมีคลาดเคลื่อน อันนี้แกแมนยํามาก เวลาเรามาวัด ถึงแลว 
แนะ เราก็อยูในปา เขาก็อยูของเขา บานก็อยูสวนบานไมเกี่ยวของกับเรา แกบอกหุงขาว
วันนี้ ญาทานมาถึงแลว แมนยํา จีบหมาก นี่ละแกแมนยําอันนี้ ไมผิด 

อัฐิของแกก็เปนพระธาตุเรียบรอยแลว พ.ศ.๒๔๙๓ เราจําพรรษาหวยทราย
เพราะสงสารพวกประชาชน เราก็ออกมา ๙๔ ก็ดูไปจําหวยทราย ๙๕-๙๖-๙๗ ใช 
หวยทราย ๔ ป ๙๘ ก็ลงไปจันท ๙๙ ก็มาที่นี่ จากน้ันอยูที่นี่เร่ือยเลย 

(หนูฟงวา งานเผาศพหลวงปูมั่น.แลวหลวงตาพูดกับหลวงปูหลาถึงหลวงพอบัว 
หนองแซง หนูฟงวิทยุไมชัดอยากใหหลวงตาเลาใหฟง).เราก็หูหนวกฟงกันไมรูเร่ือง 
(ที่ทานบอกวาคานกุฏิหัก ที่จริงมันไมใช กิเลสมนัหัก) อันนี้คือไปวัดชมุพล งานอะไร 
หลวงปูขาวอยูที่นั่น เขานิมนตเราไปดวย เขาก็บอกชัดๆ เลย โยมกลอม พอของทาน
ทุยมานิมนต เราก็บอกชดัเจนเลยวา จะนิมนตหลวงพอบัวไปไหม ถาหลวงพอบัวไปเรา
ถึงจะไป ถาหลวงพอบัวไมไปเราไมไป งานนี้เราไมถืออะไรใหญยิ่งกวาหลวงตาบัวกับ
เราที่ขัดของภายในใจอยูเวลานี้ เราวางี้เลยนะ ไป จากน้ีไปก็จะไปหาหลวงพอบัว ไป
จริงๆ แลวทางนั้นก็รับกันเลยวา นี่ไปนิมนตอาจารยมหาบัวหรือยัง ถาไมนิมนตอาจารย



 ๑๐

มหาบัวไปอาตมาก็ไมไป ถาอาจารยมหาบัวไมไปอาตมาก็ไมไป อาตมาจะไปเพราะ
อาจารยองคเดียวนี้เทานั้น มันเขากันไดปุบเลย ทีนี้ก็ไปปบเลยละ 

งานหลวงปูขาว ดูเหมือนงานทําบุญอายุหรือไง เขากันไดสนิทเลยนะ นั่นละที่วา
คานกุฏิหัก กุฏิหลวงพอบัว ทานเตรียมพรอมไวแลววาเราจะไป เพราะถามกันแลววา 
ถาหลวงพอบัวไปเราจะไป ทางโนนก็วา ถาอาจารยมหาบวัไปอาตมาก็จะไป ถาอาจารย
มหาบัวไมไปอาตมาไมไป จะไปเพราะอาจารยมหาบัวเทานั้นวางั้น อันนี้ก็บอกวา เราจะ
ไปเพราะหลวงพอบัวเทานั้น รับกันเลย ไป ออกจากนี้ก็ไปนิมนตทางโนน ทางโนนก็
บอกวา ไป ออกจากนี ้คอืนิมนตทานแลว มาก็มาที่นี่ ทานก็ทราบแลวเตรียมพรอม กฏุิ
ของทานอยูนั้น กุฏิเราอยูนี้ คือเตรียมพรอมไวแลวหลวงพอบัว นี่ละเรื่องมันเอาชัดๆ 
เลยนะ เพราะเราบอกแลววา เราตั้งใจจะไปหาหลวงพอบัวอยางเดียว งานนี้เปนตนเหตุ
เทานั้น 

พอไปคุยกันพอสมควร ลูกศิษยลูกหาพระเณรเต็มไปหมด พอเสร็จเรียบรอย
แลวพระเณรเลิกไป เอาละเลิกกันไปหมด จะคุยธรรมะกับหลวงพอบัว บอกเลย เรามา
นี้มาเพื่อหลวงพอบัวเทานั้น มันขัดอยูในหัวใจ เราบอกตรงๆ เลย พอเสร็จแลวก็ สอง
ตอสองละทีน่ี่เอากันละ ขึ้นไป เอา ภาวนาตั้งแตเปนตาปะขาวมาบวชทีแรกเลาจนมาถึง
ปจจุบันนี้เปนยังไง เอา เลามา เราจะฟงใหชัดเจน เราของใจตลอด เรายังไมสะดวกใจ
นะเราบอกตรงๆ เลย เอา วันนี้เปดใหเราฟง ทานก็เลามาโดยลําดับๆๆ จนกระทั่งถงึ
จุดปจจุบัน พอจุดนี้แลวหยุดกึ๊ก แลวเปนยังไงละถึงน้ีแลว แลวเจาของเขาใจวาไง เขาใจ
วาส้ินแลว เขาใจวาส้ินกิเลสแลว นั่นละเปนอยางน้ัน 

สองตอสองนะนี่ พอไปถึงจุดนั้นแลวหยุดกึ๊ก เอาๆ เลาตอไปซิ หายเงียบ สุด
เทานี้ แลวเขาใจวายังไงละ เขาใจวาส้ินแลว สองตอสองมันกพ็ูดกันไดชัดเจน ออ แลว
กัน เอา ที่นี่เราไมไดบอกวาส้ินไมส้ินละ เราไมบอก เอา ที่นี่เปนอยางน้ีแลวใหพิจารณา
อยางน้ันๆ นะ เราบอกเลย เพราะมันไมส้ินนี่ ทางเดินมีอยูแตไมไป มันปดตาหาทางไป
ไมได เราก็เปดทางให แลวหามเลย หามไมใหหลวงตาลงไปศาลา ผมมานี้ผมมาเพื่อ
หลวงตาเองนะ งานนี้ผมไมถอืสําคัญอะไร แตการลงไปงานผมไป การเทศนาวาการ
พอควรเทศนก็เทศน ไมควรเทศนก็ไมเทศน แตหลวงตาไมใหไป 

ตั้งแตนี้ตอไปเอาใหเต็มเหนี่ยววันนี้ เพราะมันจวนแลวนี่ มันไปตดิอยูเทานี้ 
เหมือนวากระดาษบางๆ ปดนี้มันมองไมเห็น กระดาษบางๆ เทานั้นละไมไดภูเขาทั้งลูก
ปดนะ กระดาษบางๆ ปดไวมองไมเห็น เทานั้นแหละ พอเราเปดกระดาษบางๆ ออก 
เอา ภาวนา นั่นละที่วาคานกุฏิหัก กําลังพิจารณาไปถึงจุดที่แกบอกเขาใจวาหมดแลว 
เราเปดทางใหเทานั้นมันก็ลง นี่ละที่วาคานกุฏิหัก พอมาถึงจดุนั้นแลวผางลงเลย 



 ๑๑

เหมือนคานกุฏิหัก พอจิตทํางานอยางสนั่นหวั่นไหวหยุดไปแลวนี้ ดูอะไรกุฏิก็ยังดีๆ 
อะไรก็ยังดีๆ โอ นี่คานอวิชชาหักทานวา ทานพูดเองนะ วาคานอวิชชาหักวางั้น 

พอสวางเสียงกึ๊กๆ กั๊กๆ บันได พอสวางนะ กุฏิทานอยูนั้น กุฏิเราอยูนี้ กุกกั๊กๆ 
ใครมาที่นั่น กระผม หลวงพอบัวเหรอ เออๆ ขึ้นมาๆ ตอนนี้ไมมีคน เอา ขึ้นมาเลย 
เอา เปนยังไงๆ เลาใหฟงยอๆ นั่นละคานกุฏิหักก็เปนหลักฐานพยานกัน เออ เอาละ
ใชไดแลว นั่นละคานอวิชชา ตั้งแตนัน้มาเราก็หายสงสัย ไมพดูกัน พอพดูไปถึงจดุมันรู
เองๆ พอพดูเรื่องนี้ก็ไปถึง สาธุ เราไมไดวัดรอยหรือไมไดยกตนเทียบทานหรือสูงกวา
ทานนะ ทานอาจารยคําดกี็ตรงกับเจตนาเดียวกัน ทานไมถือเน้ือถือตัว ทานถือกตัญู
กตเวทีเปนสําคัญมาก 

อยางทานอาจารยคําดีทานวาเราเปนอาจารยทานตลอดนะ เราบอกวาครูบา
อาจารยไมอยากใหพูดอยางน้ัน กระผมเคารพครูบาอาจารยมาตั้งแตไหนแตไร โอย 
ขอใหพูดบางมันเต็มหัวใจนี้ ทานก็ไปแบบนั้น มันไมสนิทนะ ถาวาทานมหาเปนอาจารย
ผมแลวมันสนิท นี่ละที่ทานเลาใหฟง คือทานภาวนา สนิทกันมาอยูแลวแหละ ทาน
ภาวนาไปถึงนั้นละ นี่ละที่วาภาวนามยปญญา มันเปนเอง ที่วาทานไปจุดธูปจุดเทียนอยู
แทนพระเล็กๆ อยูขางลาง กุฏิทานอยูขางบน แทนพระอยูนี้ ทางจงกรมอยูที่นี่ ทานเดิน
จงกรมอยูมนัติดปญหา เหมือนวาหอกวาหลาวทิ่มแทงประสานกันอยางน้ี 

นี่ก็ทานพูดเอง เราบอก โอย ไมอยากใหพูด กระผมเคารพครูบาอาจารยนะ ผม
เคารพทานเหมือนกันนั้นแหละทานวา ทานเปนอาจารยของผมไปอกี พอทานมาจุดธูป
เทียน คือมนัขวางนี้มันแกไมได มองไปไหนก็ไมเห็น มองเห็นแตทานมหาวางั้นเลย 
ทานพูดชัดๆ อยางน้ีละ ไปจดุธูปเทียน ทานไมไดวานิมนตนะ ทานจุดธูปเทียนกราบ
เสร็จเรียบรอย ขออาราธนานะ ขออาราธนาทานมหาบัวมาโปรดโดยดวนวางั้นนะ อันนี้
ก็บาอะไรก็ไมรู ทานอาราธนาตอนเชา พอตอนเที่ยงเราก็ไปมันก็แปลก เราไมเคยไปนะ
วัดถ้ําผาปู ไมเคยไปเลย มันบันดลบันดาลอะไร พอตอนค่ําเราก็ไป โฮ มาเร็วอยูนะ เร็ว
ยังไง หากจะไดพูดกัน นี่ละทานจึงไดมาเลาอันนี้ใหฟง 

ไดความแลวก็เขาหอง สองตอสองคยุกัน ทานพดูถึงเร่ืองปญหาที่มันติด เลาเขา
ไปๆ ไปถงึจุดนั้น เราก็เลาธรรมะแกปญหาทานพูดงายๆ พอใส โอย คนสองคนเทานั้น
เสียงลั่นเลย นี่เรียกวามันถึงใจ เขาใจไหมละ ก็อยูสองคน ทานกับเราอยูในหอง ทาน
เสียงวากขึ้นเลย เอาละที่นี่ไดแลวประตูเปดแลวยังเหลือแตจะเขาเทานั้น เปดแลวประตู
เปดแลววางี้ เสียงลั่นนะ เฉพาะทานกับเรา คนอยูขางนอกเตม็อยูนะ เขามารอ เขาจะ
ฟงเทศนตอนค่ํา แตเราเวลานั้นกับทานอาจารยคําดีไมใหใครรู เขาอยูสองคน สองตอ
สองจะแกปญหาโดยเฉพาะ บทเวลาถึงใจทานรองวากขึ้นเลย เออ เอาละทีนี้ประตูเปด



 ๑๒

แลวยังเหลือแตจะเขา ทานก็เสียงลั่นเลย คนก็ไดยินหมด นั่นละขั้นนั้นถามันถึงใจเปน
อยางน้ัน แลวไมนานทานก็ผานไดทานอาจารยคําดี 

เพราะฉะนั้นตั้งแตนั้นมาทานไมไดวาเราเปนผูนอยตอทาน บอกวา ทานมหาบัว
เปนอาจารยของอาตมา เปนอาจารยของอาตมาอยูตลอด จนกระทั่งวันทานนิพพานนะ 
เรียกวาไมเปนอยางอื่น เปนอาจารยของอาตมาๆ ตลอด บอกไมใหพดูเทาไรเราเคารพ
ทาน เคารพก็เคารพเถอะ ธรรมสูงกวาน้ีอีก สูงกวาอาวุโสภันเตทานวาธรรม ทานก็ไป
ของทานอยางน้ัน เราก็เลยยอมรับกัน เอาละที่นี่สายแลว 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

