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เทศนอบรมฆราวาส ณ ศาลาใหญวัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

การถือทิฐิมานะไมใชของดี 
 วันนี้เปนวันอธิษฐานพรรษา เขาพรรษา ใหพี่นองทั้งหลายตั้งความสัตยความ
จริงใสตัวเองนะ คนเรามันเรรอนๆ ไมคอยมหีลักมีเกณฑ ใหมีขอบเขตเหตุผลมี
หลักเกณฑอรรถธรรม เขาบังคับกายวาจาใจ ความประพฤตหินาที่การงานดวยนะ มัน
โกโรโกโสเรื่อยมาตั้งแตวันเกิด วันนี้เปนวันเขาพรรษา ใหตั้งสัจจะอธษิฐาน อยางนอย
ถึงวันออกพรรษา เชนอยางการทําบุญใสบาตรไมใหขาดวันหนึ่งๆ ไดองคเดียวก็เอา
ไมใหขาดสัจจะอธษิฐานที่ตั้งไวเพือ่ทานบารมีของเรา ในวันหนึ่งใหไดใสบาตร ไมมากก็
ตามไดองคเดียวก็เอา เพราะสวนมากสําหรับวัดนี้จะรับเฉพาะบิณฑบาตไดมา 
นอกจากนั้นทานไมรับ กับธุดงคขอนี้ขัดกัน 

ธุดงคก็คือ ธุตังคะ เครื่องชําระกิเลสความโลภมาก ไดเทาไรไมพอ ตดัอันนี้
ออกมาตั้งแตวันนี้ถึงออกพรรษา ทานเอาพรรษาเขามาตดั ตั้งสัจจะอธษิฐานไว อยาง
พวกประชาชนญาติโยมก็เหมือนกัน ใครเคยทําอะไร กินเหลาเมาสุรา ตัดขาดตัง้แต
วันนี้ตอไปเลย ไมใหกิน เวลาเกิดมาพอแมเอาขนมนมเนยมาปอน พอโตขึ้นมาแลวซัด
ตั้งแตเหลาๆ ใชไมไดนะ ตองเอาศาสนาเขามาตีปากเอาไว ปดปากตปีากไว อยากิน
เหลา กินขาวแทน ถามันจะตายจริงๆ ไปนิมนตพระวัดปาบานตาด ถาพระทั้งหลายไม
ไปหลวงตาจะขึ้นรถสามลอหลวงตาไป ใหไสไปเลย 

พอไป ไหนผูที่ตั้งสัจจะอธิษฐาน มนัตายเพราะตั้งสัจจะอธษิฐาน ไมไดไหวพระ
หรือไมไดใสบาตรวันหนึ่ง วันหนึ่งๆ ขาดใสบาตร ไหวพระสวดมนตก็ขาด ไปสะแตก
เหลาดวย ไหนมันอยูไหนเดี๋ยวนี้ เขาก็จะไสลอเราไป ไปก็ กสุลา ธมฺมา มึงอยาสะแตก
เหลานา กินเหลามันไมเปนหนาเปนหลัง คนดีๆ ก็ขาดสติสตังอยูแลว ความประพฤติ
โกโรโกโส หนาที่การงานไมเปนทา นี่เรียกวาคนไมมีคําสัตยคําจริง พอมคีําสัตยคําจริง
แลวเหลาไมกิน เกิดมาพอแมไมไดเอาเหลามากรอกปาก เอาขนมนมเนยมากรอก วันนี้
เราทําไมเหยียบหัวพอหัวแม เหยียบหัวพระพุทธเจาไป หามไมใหกินเหลา เราไปหาสะ
แตกทําไม ทานสอนไวไมใหกินเหลา แตเราดื้อซิไปหาสะแตกเหลา สะแตกเหลากับ
ความดื้อมันเขากันได เราตองเอาน้ําหนัก ไมไดหยาบนะ เอาน้ําหนักฟดกัน ไมงัน้ไม
พอ 

ใหพากันตั้งสัจจะอธิษฐาน วันหนึ่งๆ ไหวพระตอนเชาตอนเย็นอยาใหขาด ตั้ง
สัจจะเอาไว แลวทําบุญใหทาน ไดขาวหรือไดส่ิงของไปใสบาตรแมองคเดียวก็ได ไมขาด
ทานของเราวันนั้น ทําทานอยาใหขาดวันหนึ่งๆ แลวไหวพระสวดมนตก็ใหไหว กอนจะ
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หลับจะนอน ตื่นนอนใหไหวเสียกอนไป แลวสัจจะที่จะบังคับเจาของเพื่อความเปนคนดี 
ใหบังคับเขาทุกดานทุกทางในวันเขาพรรษา เปนวันที่สํารวมระวังมากทีเดียวกวาวัน
อื่นๆ วันอื่นๆ ก็เถลไถลอยูแลว วันเขาพรรษาหาม ใหมีคําสัตยคําจริงบังคับตัวเอง
คนเรา ไมมีความสัตยความจริงเพื่ออรรถเพื่อธรรมเขาบังคับแลวเหลวแหลกกันทั้งน้ัน
ละ 

ใครอยาวาใครเปนคนดิบคนดี อายุก็มาก อยางมีในตําราวาพราหมณแกคน
หนึ่งเขาเปนชาติอริยกะ พระพุทธเจาเปนสิทธัตถราชกุมาร ก็วงศอริยกะ เปนพราหมณ
วงศอริยกะเหมือนกัน แตพราหมณคนนั้นเขาดูถูกวาพระพทุธเจาทานเกิดเปนรุนลูกรุน
หลาน ถึงจะเปนชาติอริยกะเหมือนกันก็ตาม ไมควรที่จะกราบไหว วาอยางน้ันนะ 
เพราะเราเปนชาติอริยกะ ชาติปูของสิทธัตถราชกุมาร สิทธัตถราชกุมารเปนชาติอริยกะ
เหมือนกันแตเปนรุนหลาน ปูจะมากราบหลานหรือมาฟงโอวาทของหลานไมสมควร 
ถือทฐิิมานะวาเปนพราหมณแก ชาตอิริยกะอยูนาน 

จนกระทั่งวันพระพุทธเจาจะปรินิพพาน ก็เสด็จมาที่เมืองกุสินาราจะมานิพพาน
ที่นั่น ทีนี้วันนั้นพราหมณคนนั้นก็มาพินิจพิจารณา ซึ่งเปนวันสุดทายของพระพุทธเจาวา
จะเสด็จมาปรินิพพานในคืนวันนี้ ทีแรกก็ถอืทฐิิมานะมานานวาเปนพราหมณอริยกะ 
เปนคนแก ไมสมควรที่จะฟงลูกฟงหลานเชนสิทธัตถราชกุมารซึ่งเปนเพียงหลานๆ แต
วันนี้พระสิทธัตถราชกุมารคือพระพุทธเจาของเรานี้ จะปรินิพพานเสียแลวในคืนวันนี้ 
เวลาพระพุทธเจารับสั่งคําใดไมเคยเคลื่อนเคยคลาดเลยตั้งแตไหนแตไรมา แลววันนี้
ทานจะมานิพพานนี้ตองเปนคําสัตยคําจริงแนนอน ถาเราจะมัวถือทฐิมิานะอยูนี้เราจะ
ไมไดผลประโยชนอะไรเลย ทิฐิมานะก็ถือมานานจนกระทั่งปานนี้ไมเกิดประโยชน 

พระพุทธเจาทานเปนสิทธัตถราชกุมาร แตทานเปนถึงศาสดาๆ เราจะเอาทิฐิ
มานะความเปนพราหมณแกกวาทาน เปนชาติอริยกะดวยกันนี้ไมสมควร วันนี้จะตอง
ไปฟงโอวาทของทานใหจงได นั่น ทิฐิมานะของพราหมณแกคนนั้นก็ลดลงทันทีๆ ถอื
สิทธัตถราชกุมารเปนพระพุทธเจาขึ้นทันที แลวตัดสินใจมาจะมาฟงเทศน เพราะหากวา
ผานวันนี้ไปแลวเราจะหมดหวังตลอดตาย ไมเกิดประโยชนอะไร พระสิทธัตถราชกุมาร
คือพระพทุธเจานี้ทานรับสั่งอะไรไมเคยเคลื่อนคลาด นี่ทานก็จะมานิพพานในเมืองน้ี 
เราตองไปวันนี้ ถาหลังจากนี้แลวจะไมมีหวัง เลยตัดสินใจมา 

พอมากถ็ูกพระอานนทหามไมใหเขา จะเขาไปเฝาพระพุทธเจา พระอานนทก็
บอกวา เวลานี้พระองคกําลังเพียบมากแลวอยาเขาเฝาเลย พระพุทธเจาทรงรับสั่งทันที 
ใหพระอานนทเปดทางใหเขามาเดี๋ยวนี้ เรามาเมืองนี้เราก็มาหวังพราหมณคนนี้คนหนึ่ง 
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เห็นไหมละ ทางนั้นถือทิฐิมานะ ทางน้ีไมถือ เรามาเพื่อพราหมณแกคนนี้ละคนหนึ่ง 
เพราะจะไดเปนปจฉิมสาวก เปนอรหันตองคสุดทาย เปดทางใหเขามา 

พอเขามาแลวก็มาถามถึงเร่ืองศาสนามีมากมายเต็มบานเต็มเมือง ศาสนาไหน
กวาของตัวดีๆ  เออ เปนธรรมดา แนะพระพุทธเจาตรัส ใครเปนลูกเตาเหลากอของพอ
คนไหนแมคนไหน ถึงจะทุกขจะจนลูกก็ตองถอืวาเปนพอเปนแมเปนธรรมดา นี่เปน
ความนับถือตามโลกตามสงสาร ทางดานธรรมะเขาก็ถือเปนเหมือนพอเหมือนแมของ
เขา ผิดถูกประการใดเขาก็ตองถอืวาเปนศาสนาของเขาอยูนัน่แล เพื่อตัดความกังวล
ทั้งหลายนี้ ใหออกในจดุศูนยกลาง ทานเลยยกขึ้นวา ศาสนาใดก็ตาม นั่นเห็นไหม
พระพุทธเจาทานทําความกระทบกระเทือนแกใครที่ไหน วาศาสนาใดมีมรรค ๘ มี
อริยสัจ ๔ ศาสนาน้ันเปนศาสนาที่ทรงมรรคทรงผล 

สมณะที่หนึ่งคือพระโสดา สมณะที่สองคือพระสกิทาคา สมณะที่สามคือพระ
อนาคา สมณะที่ส่ีคือพระอรหันต สมณะทั้งส่ีนี้จะมีในศาสนานี้ ศาสนาที่มีมรรค ๘ มี
อริยสัจ ๔ เปนศาสนาที่ยกคนและสัตวโลกทั้งหลายใหพนจากทุกขโดยลาํดับจนกระทั่ง
ถึงพระนิพพานไดโดยไมตองสงสัย เวลาเรามีนอยอยาถามเรามาก เราจะบอกใหแตวา 
ศาสนาใดๆ ก็ตามใหถอืวาศาสนาใดมีมรรค ๘ มีอริยสัจ ๔ ใหปฏิบัติตามศาสนานั้น 
แลวก็ใหพระอานนทบวชให 

การบวชนี้ใหพระอานนทบวชใหแลว อยามากังวลกับความเปนความตายของ
เรา ความเปนความตายคืออริยสัจ เราก็มีอริยสัจเราจะตองตายในคืนวันนี้ แลวเธอเอง
ก็เปนอริยสัจ เธอก็จะตายเหมือนกันนั่นแหละ กอนตายนี้ใหบวช จากน้ีแลวใหไป
ภาวนาอยูขางที่เราจะนิพพานที่เราจะตาย ใหไปเดินจงกรมภาวนาอยูขางที่พระพุทธเจา
จะนิพพานนั่นแหละ อยาไปกังวลกบัใครเลย ใหตั้งหนาตั้งตาภาวนาใหไดเปนปจฉิม
สาวก คืออรหันตองคสุดทายของเรากอนจะตาย ใหไปภาวนา 

พราหมณแกคนนั้นก็หายกังวลในศาสนาใดๆ ยึดเอาอริยสัจ ๔ ความเกิดแกเจ็บ
ตาย พิจารณาอยูในวงนี้ เกิดแกเจ็บตายอยูในนี้ สรุปความลงวา ไดบรรลุธรรมในระยะ
เดียวกันกับพระพุทธเจาปรินิพพาน เปนอันวาพราหมณแกคนนี้ไดเปนปจฉิมสาวก
อรหัตอรหันตองคหนึ่ง ในระยะเดียวกันกับพระพุทธเจาปรินิพพาน จึงเรียกวาปจฉิม
สาวกองคสุดทาย คือพราหมณแกคนนี้ สุภัททปริพาชกเลยไดเปนพระอรหันตขึ้น เปน
ปจฉิมสาวกในคืนวันนั้น 

นี่ละการถือทิฐิมานะไมใชของดี วาเราเปนคนแก เราเปนผูใหญ เราไมเชื่อคํา
สัตยคําจริงของเด็กซึง่ใหญกวาคนแกเปนไหนๆ อยางน้ีใชไมไดนะ คนเล็กคนแกคน
ไหนก็ตามใหถือเอาคําสัตยคําจริง คําใดที่ถูกตองแมนยําใหถือเอาคํานั้นเปนหลักเปน
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เกณฑเปนใหญ ยอมรับคํานั้น และปฏิบัติตามคําที่ถูกตองดีงามนั้น เชนสามีภรรยา 
ใครไปทําผิดที่ไหนมา ใหยอมรับตัวเองวาผิด สมมุติวาผัวไปสะแตกเหลามา แลวมา
รบกวนทางบานทางเรือนนี้ เมียขนาบเอาบางวาสะแตกเหลามาจากไหน กินแลวมา
อาละวาด แลวมาเรียนวิชาหมากัดกนัขึ้นมาอีกในวงบานนี้ เรือนนี้ไมใชเรือนหมานะ วา
ใหผัว ผัวตองหมอบเพราะเมียไมไดกนิเหลา ผวัสะแตกเหลา ตองยอมรับกันอยางน้ี 

ใครผิดใหยอมรับวาผิด ใครถูกยกขึ้นเปนครู เพราะคําวาถูกน้ีเปนธรรมสูงสุด
แลว ใหพากันถืออันนี้ ใครอยาไปถือสิทธิ์วาเราเปนเมียคนนั้นเปนผัวไมไดนะ ใครจะ
เปนผัวเปนเมียกันขนาดไหนก็ตามตองถอืหลักความจริง ยอมรับความจริงความ
ถูกตองของกันและกัน แลวอยูกันไดจนกระทั่งวันตายคนเรา ถาถือทิฐมิานะแตกกระจัด
กระจายใชไมไดนะ พากนัจําเอา 

วันนี้เปนวันอธิษฐานพรรษาแลว ขอใหทุกๆ ทานไดตั้งสัจจะความจริงไวบังคับ
ตัวเอง เชนไหวพระสวดมนต หรือกนิเหลาเมาสุรา เคยกินมาจนหัวราน้ําก็ตาม บังคบั
เลย หามตั้งแตบัดนี้ตอไปอยางนอยตองถึงวันออกพรรษา ไมกินเหลา เอา จะตายก็ให
ตาย ดัดกันอยางน้ีหนักๆ แลวเหลาก็หายไปๆ เราก็เปนคนดีตลอดไปเลย ใหจําเอา 
การใหทานวันหนึ่งอยาใหขาด สวดมนตไหวพระวันหนึ่งๆ อยาใหขาด ความประพฤติ
หนาที่การงานอะไรที่เปนมลทิน หรือเปนความเสียหายแกตนและสวนรวมแลวใหงดๆ 
เชนวาอยางนอยงดในพรรษา นี่อยางนอยที่สุดนะ มากกวานั้นใหงดไปโดยลําดับลําดา 
จะเปนความถูกตองดีงาม 

สําหรับชาวพุทธเราใหมีขอบเขต เอาธรรมละมาบังคับไมเสียหาย ถาเอากิเลสมา
บังคับจมไดทั้งนั้น ไมมคีําวาสูงวาต่ําวาอะไรแหละ จมไดดวยกันทั้งน้ัน ถาเอาธรรมเขา
ไปบังคับ เด็กก็เปนเด็กดีนารัก ผูใหญก็เปนผูใหญดีนาเคารพบูชา ใหถืออยางน้ันนะ 
อยาถืออายมุืดแจงเฉยๆ วาเปนผูใหญผูนอย ใหถือธรรมเปนผูใหญตลอดเวลา เด็กมี
อรรถมีธรรมก็ใหมีความเคารพรักเด็ก ไมควรฝาฝนคําพูดของเดก็ที่พดูถูกตองแลว 
ยอมรับกันๆ เรียกวาคําสัตยคําจริงคือธรรม จะเปนคนดีดวยกัน 

เขาพรรษาอยางน้ีขอใหมีคําสัตยคําจริงบังคับตัวเองทุกคนนะ ไมไดมากไดนอย
ใครจะไดเทาไรก็เอา เชนอยางศีล ๕ ใหไดทุกคน ขอสุรานี่บังคับใหขาดเลยเทียวไมให
มันกิน เอา มันจะตายจริงๆ ใหมันเห็นสักที ใหวาอยางน้ันวาตัวเองแลวจะเปนคนดี
เร่ือยๆ สุราก็แตกกระจัดกระจายไปเลย เขามาใกลเขตบานคนๆ นั้นไมได นี่คือความดี
ขับไลความชั่วใหขับไลแบบนี้ อยาอยูเฉยๆ ใชไมไดนะ 

นี่พระทานก็สมาทานธุดงคของทาน บิณฑบาตรับของมาถึงเขตวัด พอเขาเขตวัด
แลวทานหยุดทานไมรับ ไดมากนอยเพียงไรทานเอาเพียงเทานั้น เรียกวาสมาทานธุดงค
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ขอบิณฑบาตเปนวัตร หามรับของนอกบาตร นอกจากเขาเขตวัดแลวเทานั้นไมรับเลย นี่
ก็เปนขอวัตร ตอจากนัน้ทานเรงความพากความเพียรในวง ๓ เดอืนนี้อีกเปนกรณี
พิเศษโดยลําดับลําดา นี่คือการชําระกิเลส กิเลสน้ีเปนภัยตอโลกสงสารมากมายมา
นมนานนะ เดี๋ยวนี้ไมเปนภัยตอเราหรือ เห็นแตเปนบุญเปนคุณ อะไรเปนความชั่วชา
ลามกเปนคุณทั้งนั้นเหรอ อันใดที่เปนของดบิของดีเปนมูตรเปนคูถไปหมดแลวหรือ
เวลานี้ชาวพุทธเรา 

ใหถือซิพระพุทธเจาเปนศาสดาองคเอก สอนโลกดวยความถูกตองแมนยํา
เรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบ สงคนใหไปสูสวรรค มรรคผลนิพพานจํานวนมาก
เทาไร แตความชั่วชาลามกมันสงใครใหไปสวรรคนิพพาน มีแตไสลงนรกๆ เรายังจะ
พอใจลงนรกจากกิเลสหลอกลวงไสลงไปนรกนั้นอยูเหรอ ใหถามตัวเองนะใหบังคับ
ตัวเอง อยูเฉยๆ ไมบังคบัไมไดนะ 

เชนอยางพระที่ทานบวชมาเพื่อศีลเพื่อธรรม เพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆ ใครจะ
เขมงวดกวดขันกวาพระ พระนี้สวยงามที่สุด สงางาม ใหความชุมเย็นแกโลกก็คอืพระ
ทรงศีลทรงธรรม พระมีศาสดาติดตัว ศาสดาติดตัวคืออะไร พระวินัย พระธรรม เปน
ศาสดาองคเอกแทนตถาคต ใหเปนสมบัติของพระทั้งหลายกราบไหวบูชา ดังที่พระ
อานนทไปทลูอาราธนาทานจวนจะเสด็จเขาสูปรินิพพาน ไปขอทูลอาราธนาวาขอให
พระองคทรงชีวิตอยูเปนเวลานาน อยาพึ่งดวนนิพพานงายเลย ใหประชาชนทั้งหลายได
กราบไหวบูชาตอไปเปนเวลานานๆ  

อาว อานนทจะมาหวังอะไรกับเราอีก นั่นเวลาทานสําทับกลับมา ดุเอาบางน่ันละ 
ภาษาของเราเรียกวาดุ อรรถธรรมทุกอยางเราสอนหมดไสหมดพุงไมมีอะไรเหลือแลว 
ทั้งพระธรรมทั้งพระวินัยสอนหมดพุง เวลานี้ยังเหลือแตรางกระดูกในตัวของเรากับลม
หายใจที่เกี่ยวของรับผิดชอบกันอยูนีเ้ทานั้น นอกจากนั้นเราสอนไวหมดแลว พระธรรม
ก็ดี พระวินยัก็ดี นี้คือศาสดา สวนรางกระดูกของเรานี้ไมใชศาสดา เปนกองกระดูก
เหมอืนกองกระดูกของสตัวทั้งหลายทั่วๆ ไป อยามายึดเปนหลักเปนเกณฑ ใหยึดเอา
หลักธรรมหลักวินัยที่เปนองคศาสดานี้เปนหลักเปนเกณฑ คือขอวัตรปฏิบัติ กําจัด
ความเลวรายดวยอํานาจแหงธรรมเหลานี้ ใหยึดอยางน้ี 

สรุปความลงวา พระธรรมก็ดี พระวินัยก็ดี ที่เราตถาคตไดส่ังสอนไวแลว 
บัญญัติไวแลว นั้นแลจะเปนศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแลว 
ใหเธอทั้งหลายยึดหลักธรรมหลักวินัยที่เปนองคศาสดาติดอยูในหัวใจ ทานทั้งหลายจะ
เปนประหนึ่งวาตามเสด็จพระพุทธเจาตลอดเวลา นี่เห็นไหมพระพุทธเจาสอนบรรดาลูก
ศิษยลูกหาและสัตวโลกทั่วๆ ไป ใหยึดหลักพุทโธ ธัมโม สังโฆ ติดหัวใจ ก็เทากับเรา
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ตามเสด็จพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ อยูในหัวใจเราตลอดเวลา เปนสิริมงคล 
ไมไดเปนความเลวรายเหมือนกิเลสตณัหาความโลภ อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ด ีความโกรธไดดุ
ไดดาใหเขาเทาไร ไดชิงดีชิงเดน ชิงชั่วชิงความลามกเทาไรยิ่งเปนของดีๆ อยานํามาใช
อันนี้ ไมใชวงของผูปฏิบัติอรรถปฏิบัติธรรม 

อยูดวยกันใหมีความเห็นใจซึ่งกันและกัน ใหเก็บความรูสึกไวใหดี อยา
เปาะแปะๆ ปากเปราะปากบอนใชไมได ลมปากของเราไมเหมือนลมที่พัดอยูตาม
ธรรมดา ลมนั้นเขาไมเปนพิษ นอกจากลมรายลมแรงจริงๆ เขาเรียกวาพายุ นั่นเปน
กรณีพิเศษ สําหรับลมธรรมดาเรานี้ไมเปนภัยตอผูใด ลมปากของเราก็เหมือนกัน 
ขอใหรักษาลมปากของเรา จะพูดจะจาอะไรใหดูใจเขาใจเราเสียกอนแลวคอยพูด ถา
สมควรพูดแลวคอยพูด ไมสมควรพูดจะเปนความเสียหายแกตนและผูอื่นแลวใหงด 
อยากพูดขนาดไหนก็ไมพูด จึงเรียกวาผูมารักษาธรรม 

อยามาหายุแหยคนนั้น กอกวนคนนี้ เปนคนปากเปราะ ไปที่ไหนชิงเลวชิงเดน 
ไมใชชิงดีชิงเดน อยากอวดกามของตัวเองไปใหเขาเคารพนับถือ ใหเขาไดมองหนาเรา
แย็บหนึ่งเพราะคําพูดเลวรายของเรานั้นก็เอา คนประเภทนี้ไปไหนขวางโลก มาอยูใน
วัดก็ขวางวัด อยูในเพื่อนฝูงดวยกันก็ขวางเพื่อนฝูงดวยกัน สุดทายวัดนั้นเปนไฟเผากัน
ตลอดเวลา หาธรรมที่จะเปนน้ําดับไฟไมไดเลย ใหพากันจําเอานะขอนี ้

เห็นหนากันใหพูดเรื่องศลีเร่ืองธรรม พอพดูอยางน้ีเราก็ระลึกยอนไปถึงวง
กรรมฐาน ทานมาหากัน ทานไปเที่ยวในปาในเขาในที่ตางๆ เวลามากราบครูบาอาจารย 
ยกตัวอยางเชนหลวงปูมั่นเปนตน พอกราบเสร็จแลวทาน กอนกราบหนึ่ง กอนฟงเทศน
ทานหนึ่ง หรือหลังฟงเทศนทานแลวหนึ่ง มาสนทนาปราศัยเรื่องอรรถเรื่องธรรม ทาน
ไปอยูที่นั่นเปนยังไงภาวนา ฟงซิ ทานไปอยูที่นั่นเปนยังไง ทานพูดถึงเร่ืองภาวนาไมได
พูดถงึเร่ืองสกปรกโสมม เร่ืองนินทากาเลชิงดีชิงเดนกัน เหมือนอยางลูกศิษยของหลวง
ตาบัวอยูในวัดปาบานตาดนี้แหละ สวนมากในครัวไฟ มันเกงมากนะพวกนี้ 

ทางวัดสําหรับพระทานมีกิเลสเหมือนกัน ทานไมเคยแสดงใหมารกรุงรังหูของ
เราใหไดชะไดลาง ทานมีแตความสะอาดกายวาจาใจของทาน เวลาระบายตอกันมีแต
อรรถแตธรรม ผูฟงซึ่งเปนหัวหนารับผิดชอบก็เย็นใจสบายใจหายกังวล แตในครัวนี้มี
อยูเร่ือยๆ มันเปนยังไง ไดยินหรือยังในครัวลูกศิษยหลวงตาบัวเหมือนกัน มันมีแต
ขวากแตหนาม มีแตฟนแตไฟเผาไหมกันนั้นเหรอ ชงิดีชงิเดน มานั่งปบคุย คนนั้นเปน
อยางน้ัน คนนี้เปนอยางนี้ คุยเรื่องอรรถเรื่องธรรมใหเปนที่ร่ืนเริงบันเทิงของกันและกัน
ไมไดเหรอ มาหาธรรม ธรรมไมมีเหรอวัดปาบานตาด มีแตส่ิงเหลานั้นเหรอ ส่ิง
เหลานั้นที่ไหนเขาก็มีกัน 
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มาหาอรรถหาธรรมใหพูดแตอรรถแตธรรม มองกันอยามองในแงราย ใหมอง
ในแงดีแงใหอภัย เมตตาธรรม สงเคราะหสงหาซึ่งกันและกัน ใครก็มีผิดมีพลาด
ดวยกันทุกคนนั่นแหละ เมื่อตางคนตางมุงธรรมดวยกันแลวแนะนําตักเตือนสั่งสอนกัน
ไดคนเรา ถามีทิฐิมานะเอาไฟเผากัน โดยที่วาเตือนกันไมได จะเพิ่มเชื้อไฟใหเผากัน 
เปลวไฟจรดเมฆ เปลวไฟความโกรธ ราคะตัณหา จรดเมฆใชไมไดนะ ใหพากันตั้งใจ
ปฏบิัต ิ

หลวงตาพูดจริงๆ อายุจะ ๙๔ วันที่ ๑๒ สิงหาคมนี้แลว จะตายเมื่อไรก็ได หรือ
จะไมถงึ ๙๔ หรือ ๙๔ กวาไปก็ได อยูที่ลมหายใจเปนผูตัดสิน เปนผูพิพากษาใหญ 
กอนตายยังมีชีวิตอยูนี้กไ็ดแนะนําส่ังสอนพี่นองทัง้หลายมาได ๕๐ กวาปแลว ตั้งแต
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ วันนั้นเปนวันขาศึกอันใหญหลวง ขาศึกแหงวัฏวน คือ
กิเลสมันอาละวาด มันบีบบังคับที่หัวใจเรา ตายมากี่กัปกีก่ัลป สงไปในภพนอยภพใหญ 
ภพเปรตภพผีภพนรกอเวจีไปหมด กเิลสตัวนี้มันสงไปหมด 

แตวันนั้นไดขึ้นเวทีฟดกนัเสียอยางเต็มเหนี่ยว เปนวาระสุดทายแหงมหาภัยคือ
กิเลสวัฏวน ที่หมุนอยูในหัวใจเรา ไดขาดสะบัน้ลงในคืนวันนั้น ดวยอํานาจแหงความ
อุตสาหพยายาม ความพากความเพียรที่หมุนกันอยางเต็มที่ กเิลสไมตายเราตาย มีสอง
อยาง ที่จะใหอยูดวยกันเปนคูแขงกนัตอไปอีกไมไดแลว นี่ละซัดกัน หลังจากฟงธรรม
ของหลวงปูมั่นแลว ทานชี้มรรคผลนิพพานแบมือเลย วาน่ีนะๆ มรรคผลนิพพาน ทาน
จะไปหามรรคผลนิพพานที่ไหน ตนไมเปนตนไม ภูเขาเปนภูเขา ดินฟาอากาศเปนดิน
ฟาอากาศ ส่ิงจักรวาลทั่วโลกเปนสิ่งนั้นๆ ไมใชกิเลส ไมใชมรรคผลนิพพาน กิเลสแท
มรรคผลนิพพานแทอยูทีใ่จ นี่ละทานเปดทางใหไปถึงทานวันแรก 

เอา คนลงที่นี่ พระพุทธเจาตรัสรู เห็นทั้งกิเลสเห็นทั้งธรรม ฆากิเลสดวยอรรถ
ดวยธรรม ฆาดวยจิตตภาวนา พระสาวกทั้งหลายก็ฆากิเลสที่จิตตภาวนา กิเลสอยูที่นี่อยู
ในหัวใจ ธรรมก็อยูในหัวใจ ปราบกันไดในหัวใจของเราทุกคนๆ ที่มีความพากเพียร 
เอา ใสลงไปที่นี่ดวยจิตตภาวนา นี่คําสอนของหลวงปูมั่นสอนเราเราไมเคยลืม พอลง
จากทานแลวเดินไปยังไมถึงทีพ่ักเลย วายังไง ถามเจาของ มาฟงเทศนของหลวงปูมั่น
สมเจตนาที่มาอยางสุดหัวใจ ตั้งหนาตั้งตาจะมาใหทานเปดมรรคผลนิพพานวามีหรือไม
มี มันสงสัยมรรคผลนิพพาน 

ทีนี้ทานเปดหมดแลวมรรคผลนิพพาน หายโลงไปหมดในหัวใจ ทั้งๆ ทีม่ีกิเลส
แตมรรคผลนิพพานหายโลงหายสงสัย นั่นละฟดกันตั้งแตบัดนั้นมา ตั้งแตพรรษา ๗ 
ออกปฏิบัต ิ เพราะหยุดเรียนหนังสือพรรษา ๗ จนกระทั่งพรรษา ๑๖ วันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๔๙๓ นั่นละฟดกันตัง้แตบัดนั้นมา สําหรับเราเราอยากจะพูดวาไมมีการ
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ใหน้ําถาเปนนักมวย นักมวยทั้งหลายจะเปนแชมเปยนก็ตามเขามีกรรมการแยกมวยๆ 
แลวใหน้ํา แตสําหรับเรานี้ไมใหมี ใหสมใจเจาของที่ไดไปฟงเทศนหลวงปูมั่นอยาง
สมใจวางั้นเถอะ เพราะกิเลสตัณหามันปดมรรคผลนิพพานไว อานคัมภีรไหนตําราเลม
ใดๆ ทานก็บอกมรรคผลนิพพานมีๆ กิเลสมันหนามันไมยอมฟงเตม็เม็ดเต็มหนวย 
มันแบงเอาอยูนั้นละ 

เชื่อมรรคผลนิพพานก็เชื่อ เชื่อกิเลสวามรรคผลนิพพานมีหรือไมมีนาอยางนี้มัน
ก็เชื่อ จนกระทั่งไปถึงพอแมครูจารยมั่น ทานจึงเปดเรื่องมรรคผลนิพพาน ทานจะไปหา
ที่ไหนมรรคผลนิพพาน ตนไมเปนตนไม ดินฟาอากาศเปนดินฟาอากาศ ไลไปหมดทั่ว
ประเทศเขตแดนทั่วสามแดนโลกธาตุ ไมมธีรรมไมมีกิเลสอยูในสถานที่หรือส่ิงน้ันๆ 
กิเลสแทธรรมแทอยูที่ใจ นั่นไลเขามา พระพุทธเจาตรัสรูที่ใจ สาวกทั้งหลายตรสัรูที่ใจ 
ธรรมเกิดที่ใจ กิเลสมุดมอดไปที่ใจ เอาลงตรงนี้นะ เราฟงเต็มเหนี่ยวแลวก็ซัดกันเต็ม
เหนี่ยวเลย 

หลวงตานี้พูดจริงๆ ไมไดโอไดอวดพูดตามหลักความจริงวานิสัยเปนคนจริงจัง
มากดวย ตั้งแตเปนฆราวาสอยูก็เหมือนกัน ถาลงไดล่ันคําไหนแลวเปนทําตามคํานั้น
คําพูดนั้น ยิ่งมาบวชมาอานในอรรถในธรรมของทานมีแตเร่ืองความสัตยความจริง โอ
โห เราก็เคยมีความสัตยความจริงมาตั้งแตเปนฆราวาสแลว ทีนี้เอาละที่จะฟดกับกิเลส 
หลังจากนั้นแลวทีนี้ไมมีกรรมการ มวยระหวางธรรมกับกิเลสฟดกันบนหัวใจ การฝก
การทรมานนี้เรียกวารอดตายมา เอา กิเลสไมตายเราตายเทานั้น มุงตอมรรคผล
นิพพานอยางเดียวกัน ซัดกันไปซดักนัมาตั้งแตพรรษา ๗ ถึงพรรษา ๑๖ เปนเวลา ๙ ป 
นี่ละตกนรกทั้งเปน 

ถาเปนนักมวยก็ไมมีกรรมการแยก เอา ใครดีใหอยูบนเวที ใครไมดีใหตกเวที
ไปเลย ไมตองตามกุสลากัน นักมวยก็เกงตอเกง เอา ใครเกง ถากิเลสเกงก็ใหมันกุสลา
เรา ถาเราเกงก็ใหกุสลากเิลส ฟดกันเสีย ๙ ป สุดทายก็กุสลากิเลสแหลกไปเลย ตั้งแต
บัดนั้นมาเราไมเคยมี ความโลภก็ดี ความโกรธก็ดี ราคะตณัหาก็ดีที่มแีบบโลกๆ เรา
บอกโดยเปดเผยอยางเต็มที่เลย นี่เทศนสอนพี่นองทัง้หลายเปนวันเขาพรรษา เปด
อรรถเปดธรรมซึ่งเปนผลแหงการปฏิบัติของตัวใหพี่นองทัง้หลายฟง ธรรมเหลาน้ีไมใช
ธรรมโกหก เราปฏิบัติไมไดปฏิบัติโกหกตัวจนจะสลบไสลก็มี แตไมเคยสลบก็บอกวาไม
เคยสลบ เฉียดๆ ตลอดเวลา 

เราปฏิบัติเราเอาจริงเอาจังเราไมโกหกตัวเอง ทีนีม้าสอนพี่นองทั้งหลายเอาสิ่งที่
จริงจังทั้งเหตุทั้งผลมาสอนพี่นองทั้งหลาย จะเปนความหลอกลวงโลกไปแลวหรือ ถา
อยางน้ันศาสนาหมด พระพุทธเจากลายเปนพระพุทธเจาหลอกลวง สาวก สรณํ คจฺฉา
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มิ ของพวกเราเปนสรณะที่หลอกลวง หลวงตาบัวที่เดินตามสรณะทั้งสาม คือพระพทุธ 
พระธรรม พระสงฆนี้ก็เหลวไหลเหลวแหลก สอนทานทั้งหลายก็เปนการหลอกลวงทาน
ทั้งหลายใชไมไดนะ แตนี้เราจริงจังในความสัตยความจริงของเราทั้งเหตุ เราออกมาจน
รอดตายๆ มีแตเรา ผลที่ไดกไ็ดมาเปนลําดับๆ จนถึงขึ้นอัศจรรยเปนขั้นๆๆ ขึ้นไป ถึง
พระวิมุตติหลุดพนผางขึน้ในคืนวันนั้น วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ บนหลังเขาวัด
ดอยธรรมเจดีย จังหวัดสกลนคร เวลา ๕ ทุมพอดี ระหวางกิเลสกับธรรมฟดกันขาด
สะบั้น รางกายของเรานี้ดีดผึงเลย 

นี่ละอํานาจของกิเลสที่มนัติดอยูหัวใจมานานแสนนาน กี่กัปกี่กัลปทําใหเราตาย
กองกัน ทั้งเขาทั้งเราตายกองกัน ใหกิเลสเผาอยูๆ ตลอดเวลานี้มายุติกัน ไดเผากิเลส
ในคืนวันนั้น เวลา ๕ ทุมพอดี นั่นละตั้งแตวันนั้นแลวเรียกวารางกายน้ีอยูธรรมดานะ 
ฤทธิอ์ํานาจของกิเลสกับธรรมที่ขาดสะบั้นจากกันในคืนวันนั้น รางกายนี้ดีดผึงเลย นี่ละ
ที่เราวาเหมือนฟาถลม มันเปนจริงๆ จะวายังไง ฟาดินถลม ฟาเขาก็อยูของเขาเขาไม
ถลม มันฟาดินอยูในธาตุในขันธของเรากับกิเลสและธรรมฟดกันนี้ละ พอกิเลสขาด
สะบั้นลงไปจากใจนี้รางกายดีดผึงเลย นั่นละจึงวาเปนเหมือนฟาดินถลม กิเลสขาด
สะบั้นไปเลยตั้งแตบัดนั้นมา 

ยังมีขอหนึ่งอีกเราก็เห็นในตํารับตํารา พระพุทธเจาทรงปรารถนาเปนศาสดา
เอกสอนโลกมา เฉพาะพระพุทธเจาของเรานี้ ๔ อสงไขยแสนมหากัป จึงไดสําเร็จ
สมบูรณในความเปนศาสดา พอตรัสรูแลวทรงทอพระทัย โอโห ธรรมประเภทนี้จะไป
สอนใครได ทอพระทัยจะไมยอมสอนโลกแลว มีความปรารถนานอยจะอยูเพียง
พระองคเดียวๆ ฟงซินะ ทําไมถึงเปนอยางน้ัน ธรรมประเภทนั้นประหนึ่งวาไมมีใครจะ
รูไดเห็นไดตามพระพุทธเจาในเวลานั้น สอนก็คงจะไมรูเร่ืองรูราว เขาก็จะหาวาทานเปน
บาไปหมดเสีย เลยทําความขวนขวายนอย ทอพระทัย 

ทีนี้ทาวมหาพรหมมาทูลอาราธนา นี้เปนพยานอันหนึ่ง ตอนทีท่าวมหาพรหมมา
ทูลอาราธนาใหทรงอยูโปรดสัตวโลกที่มีอุปนิสัยปจจัย มลทินเบาบางมากอยูแลวก็ยงัมี 
นี่ก็เปนแงหนึ่ง แตไมใชพระพุทธเจาโงจนทาวมหาพรหมมาสอนนะ พระองคฉลาด
ยิ่งกวานั้น แตจังหวะทาวมหาพรหมเขามาแทรกก็พูดถึงเร่ืองมหาพรหมมาแทรก สวน
พระองคนี้ครอบไปหมดแลว โลกวิทู รูแจงโลกไปหมด นี้เห็นไหมละพระพุทธเจาก็เปน
อยางน้ัน 

ไอเราตัวเทาหนูนี้ เอา พูดใหมันชัดเสียนะวันนี้เปนวันพูด เราไมเคยคาดเคยคิด
นะวาจิตดวงนี้จะเปนขนาดนั้น เพราะไมเคยคาดเคยคิดจริงๆ ตั้งแตเกิดมาบวชมา
สมมุติวาบรรลุมรรคผลนิพพานก็จะบรรลุผึงไปเลย ไมไดมีอะไรที่จะทําความแปลก
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ประหลาดใหสะดุดใจอยางแรงกลาเหมือนคืนวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เวลา ๕ ทุม
นั้นเลย อันนั้นดีดผึงจริงๆ รางกายน้ีพุงเลยทีเดียว มันดีดขึ้นไดยังไง ใจก็อยูดีๆ บท
เวลามันจะตัดสินกัน ประหารชีวิตกิเลสละซิ ธรรมมหาสติมหาปญญานี้มันนอนได
เมื่อไร ตองบังคับใหหลับใหนอน ไมอยางน้ันมันไมนอน หมุนกันจะฆากิเลสตลอดเวลา
จนจะเปนจะตาย ไดยับยั้งไวดวยพุทโธ ยับยั้งไวดวยคําบริกรรม ซัดกันไปซัดกันมา
กิเลสจึงไดขาดสะบั้นลงจากหัวใจในคืนวันนั้น เวลา ๕ ทุมเปงพอดี รางกายนี้ดีดผึงเลย 

เราไมเคยคาดเคยคิด รางกายนี้กระเด็นขึ้นเลยเชียว ทําไมมันถึงแรงขนาดนั้น 
อํานาจของธรรมกับกิเลสฟดกันในหัวใจนั้นแหละ ไมเคยคาดเคยคิด แลวดีดผึงเลย
เชียว นั่นละทานจึงเรียกวาฟาดินถลม เราก็ยอมรับ เพราะมันรุนแรงมากโดยไมคาดได
คิดนะ รางกายเทาอึ่งนี้ทําไมมันดดีไดวะ นี่ละอํานาจของธรรมกับกิเลสฟาดกันขาด
สะบั้นลงไปแลว ทีนี้จาเลยนะ โหย โลกธาตุนี้ครอบไปหมดเลย เราไมเคยคาดเคยคิด
นะวาจิตจะเปนอยางน้ี พอทําไปๆ ถาหากวานิพพาน ยอมรับวาอยากไปนิพพานไปให
ถึงนิพพาน แตไมเคยปรากฏ หรือไมเคยคิดวาฤทธานุภาพแหงความบริสุทธิ์นี้จะเปน
อยางอัศจรรยใหเห็นอีกในแงหนึ่ง ทีใ่หเราไดสะดุดใจจนกระทั่งทกุวันนี้ เราไมเคยคิด 
เปนขึ้นมาเสียแลวในคืนวันนั้น 

ทีนี้พอเห็นความอัศจรรยอันนี้มันเลยโลกเลยสงสาร เอย ทํายังไง ธรรมประเภท
นี้ไปสอนใครใครจะรูไดเห็นได ไปสอนที่ไหนเขาจะวาบาวาบอไปหมด แลวทํายังไง 
ธรรมนี้เหมือนหนึ่งวาเหนือโลกเหนือสงสารที่จะรูไดเห็นได นั่นละทีนี้ทอใจ เกือบจะถึง
ขั้นลงใจวาจะไมสอนใคร อยูไปกินไปวันหนึ่งตามปาตามเขา พอถึงวันเวลาแลวก็ดีดผึง
ไปเสียเทานั้น ไมสอนละ เราสอนเราขนาดนี้เต็มเม็ดเต็มหนวยเอาเปนเอาตายเขาวา 
มันถึงรูไดอยางน้ี แลวใครจะกลาเสียสละอยางน้ีมันถึงจะรูไดอยางน้ีละ แนะมันเปน
อยางน้ันนะจิต เวลามันพลิกของมันก็พลิกอยางนั้น พลิกไปพลิกมา ใครจะรูไดละคิด
ทอใจ 

สักเดี๋ยวธรรมขึ้นละ ขึ้นที่หัวใจ อันนี้ก็ขึ้นเหมือนฟาดินถลมอีกเหมือนกนั พระ
ธรรมทานกระตุกเราอยางแรงมากทีเดียว ก็เมื่อโลกอันนี้เปนโลกมนุษย พุทธศาสนาก็
อยูกับวงมนษุยแทๆ ผูทีน่ับถือพุทธศาสนาก็มีมากมายกายกอง แลวทําไมวาทานเหลานี้
จะรูไมไดเห็นไมไดจะมคีวามสามารถ เราเปนเทวดามาจากไหน เปนเทวบุตรเทวดามา
จากไหน เหนือมนุษยทั้งหลายไปมากขนาดไหนถึงจะดูถูกมนุษยทัง้หลายซึ่งเปนชาว
พุทธดวยกันวาเขาจะรูไมไดเห็นไมได เราเปนเทวดาตนวิเศษมาจากไหนถึงรูไดเห็นได 
นี่ละธรรมเตือนขึ้นอยางแรงทีเดียว รูไดเพราะเหตุไร มาลงกนัยุติตรงนี้นะ รูไดเพราะ
เหตุใด 
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พอวารูไดเพราะเหตุใด ดูความบริสุทธิ์ของเราจาถึงขั้นตอนตั้งแตเราอุตสาห
พยายามบําเพ็ญความพากความเพียรดีงาม การใหทานรักษาศีลภาวนา มีตั้งแตสราง
บารมีสรางสายทางมาเพื่อนิพพานที่เราอยูปจจุบันนี้ละ มองดู ออ เห็นไหมละ สัตวโลก
ทั้งหลายมีบารมีเหมือนกัน จะไปประมาทกันไดยังไง เชนอยางวามาวัดมาวาก็มาสราง
บุญสรางกรรม คือสรางบารมีนั่นเอง พอวารูไดเพราะเหตุใด ก็เราเอาตัวเราเปนพยาน 
ยอนหลังไปหาการประพฤติปฏิบัติของเรา ออ ยอมรับนะ ออ รูได ถึงไมมากก็รูได 
ยอมรับเลยวารูไดเพราะเหตุใด ก็เพราะเหตุมีสายทางมีบารมีมามากนอย ใกลเขามาๆ 
จนถึงที่สุดวมิุตติพระนิพพานก็รูไดอยางน้ีแล นั่น 

แตกอนเรารูไดยังไง ทําไมมันรูได ก็เดินตามสายทางคือบุญกศุลผลความดีงาม
ของเราละมาเรื่อยๆ ไมหยุดไมหยอนไมทอไมถอยก็ถึงไดอยางนี้ละ นั่น ออ ยอมรับนะ 
ออ รูไดๆ นี่ละเปนเหตุที่จะลงใจ ทแีรกจะไมสอนใครเลย เราพูดอยางน้ีทางนี้ไมไดดู
ถูกเหยียดหยามพี่นองชาวพุทธหรือผูใดๆ ก็ตาม เราพูดตามหลักความจริงที่ไมเคย
คาดคิด แตมันกระเด็นขึ้นในใจในเวลาที่กิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจแลวธรรมนี้จา
ขึ้นมา ธรรมอันนี้เหมือนวาไมมีใครจะรูไดเลย มีแตเราคนเดียวลักษณะเปนอยางน้ัน 
โดยเหยียบย่ําทาํลายเพื่อนมนุษยชาวพุทธดวยกัน ผูสรางบารมีมากนอยจวนจะถึงอยู
แลวก็มี มันก็เหยียบลงหมด วาวิเศษแตตัวคนเดียว 

เพราะฉะนั้นพระธรรมทานจึงเตือน กระตุกเอาอยางแรง ก็มนุษยทั้งโลก ทัง้ชาว
พุทธชาวไหนก็ดีเต็มบานเต็มเมืองในโลกวาไมมีความสามารถ เราเปนเทวบุตรเทวดา
มาจากไหนจึงมีความสามารถเลยมนุษยทั้งหลายไปละ เรารูไดรูไดเพราะเหตุไร นี่ละมัน
จึงยอนไปหาความรู ที่วาเพราะเหตุไร คือมีบารมีมาดวยกนั มีมากมีนอยมี ประมาทกนั
ไมไดสัตวอยูตามปาตามในน้ําบนบกมีทั้งน้ัน ถึงกาลเวลาที่เขาจะเสวยบุญกรรมของเขา
ตามขั้นตามตอนเขาก็เสวยไปอยางน้ัน ไปดูถูกเขาไมไดนะ พอพลิกนั้นปบเขาก็ปุบเลย 
ไปสวรรคนิพพานเร็วกวาเราก็ได 

เวลานี้ตกอยูในระยะนี้ เอา มันลงหลุมก็ลงหลุมเสียกอน นิพพานบางคนเห็นอยู
นี้แตมันกําลังตกหลุม มันขึ้นหลุมนี้แลวมันก็จะถึง เขาใจไหม พวกนั้นไมตกหลุมแต
เอะอะๆ สะแตกแตเหลาเมาแตสุรายาเมาจมอยูในนรกไมมีวันขึ้น นั่นรายไหมเลวไหม 
ผูนี้เขาตกหลุมแตเขาขึ้นไดเขาไมกินเหลา เขาใจไหม ขึ้นนิพพานไดเลย พากันจําเอานะ 
วันนี้เปดหัวอกใหทานทัง้หลายฟงเสีย การสอนโลกมาเปนเวลา ๕๖-๕๗ ป ตั้งแต 
๒๔๙๓ วันนั้นละวันกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจ เปน อกุปปธรรม ประจักษในหัวใจ ไม
ตองไปถามพระพุทธเจา วาพระพุทธเจาเปนองคเชนไร ที่มาสอนโลกสอนยังไง จา
ขึ้นมานี้เปนอันเดียวกันหมด 
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เหมือนน้ําในมหาสมุทร น้ําในมหาสมุทรกวางแคบขนาดไหน นั้นคือน้ํามหา
วิมุตติมหานิพพาน พระพุทธเจาองคใดตรัสรูปบนี้เขาเปนน้ํามหาวิมุตติมหานิพพาน 
เชนเดียวกับฝนที่ตกลงมาบนฟา ไมไดเลือกวาฝนตกนี้มาจากเมฆกอนไหนๆ ไมตองไป
ถาม พอตกลงมาถึงแมน้ํามหาสมุทรเปนแมน้ํามหาสมุทรเหมือนกันหมด นี้จิตใจของ
พวกเราทั้งหลายที่บําเพ็ญมามากนอยก็ตาม เวลาถึงขั้นถึงตอนถึงมหาวิมุตติหลุดพน
จากกิเลส เปนน้ํามหาวิมุตติมหานิพพานเหมือนกันหมด เขาใจไหม ทานจึงไมให
ประมาทกัน การเทศนาวาการ วันนี้ไมทราบวาเทศนไปไหนๆ หลงหนาหลงหลังหลวง
ตาก็ดี หลงทกุวันๆ ใหทานทั้งหลายฟงเอานะ 

วันนี้เปนวันเขาพรรษา ใหตั้งความสัตยความจริงบังคับตัวเอง ที่มันจะจมลงใน
นรกลากขึ้นสวรรคถึงนิพพานทั้งเปนเห็นไหมละ แตกอนมันจมมันก็จมอยางน้ัน แต
เวลามันดีดก็ดีด ดังเอาปจจุบนันี้พูดถึงตัวเราเอง ตัวใครก็ตามเมื่อถึงธรรมขั้นนี้จะเปน
เหมือนกันหมด เวลาลมลุกคลุกคลาน ความพากความเพียรไมอยากเอาไหน ถาเปน
เร่ืองเปนหลุมเปนบอเปนฟนเปนไฟนรกหมกไหม เอา ชอบกันทั้งน้ันๆ นอนหลับอยู
ใหมาปลุกนะ ถาจะไปนรกหมกไหม เอา นอนหลับก็มาปลุก ปลุกทั้งเราดวยปลุกทั้งแม
อีหนูดวย ปลุกทั้งเด็กทั้งเล็กปลุกไปดวยกันหมด ถาจะไปหาฟนหาไฟตกนรกไดทั้งเปน 

ถาวาจะชวนไปนิพพานไปวัดไปวา อยามายุง พึ่งเร่ิมมานอนเดี๋ยวนี้จะนอนให
สบายหูสบายตาสักหนอย สุดทายหมอนดีกวานิพาน เวลามันเปนเปนอยางน้ัน แตเวลา
หมอนนี้เหมือนมูตรเมือนคูถดีดผึงออกมา มรรคผลนิพพานเหมือนทองคาํทั้งแทงน้ีดดี
เลย ถึงกาลเวลาไมนอนนะ นี่เปนในหัวใจ ถึงขั้นสตปิญญาอัตโนมัติความเพียร
อัตโนมัติ ภาวนามยปญญาไมถอยนะ จนบังคับใหนอน ไมนอนไมได บังคับเฉยๆ 
ไมได สตปิญญาออกทํางานนี้พุงๆๆ ทานหลายฟงเสียนะธรรมพระพุทธเจาเปนยังไง ผู
ปฏิบัติธรรมตามพระพุทธเจามีไหม ทุกวันนี้มีไหม และผูทรงมรรคผลนิพพานตาม
พระพุทธเจาที่เปนองคศาสดายังมีอยูไหมทุกวันนี้นะ 

ทําไมจะใหกเิลสกลอมเอาๆ วามรรคผลนิพพานไมมี พระพุทธเจาตายแลว
เทานั้นปเทานี้เดือน มรรคผลนิพานไมมี แลวกิเลสมันอยูที่ไหน มันเกิดในหัวใจเรามากี่
กัปกีก่ัลป เมื่อใดมันจะบรรลัยไป แลวมรรคผลนิพพานทําไมจะคอยแตบรรลัยทุกเวลํ่า
เวลา ทั้งๆ ที่เราปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานอยู มันเปนยังไง ใหกิเลสหลอกอะไร
นักหนามนุษยเรา กิเลสมีฉันใดมรรคผลนิพพานมีฉันนั้น น้ําเปนน้ําดับไฟ ไฟมันจะลุก
ขนาดไหนน้ําฟาดเขาไปขาดสะบั้น นั่น พากันเขาใจ ใหพากันพิจารณา ความชั่วมันตอง
เปนขาศึกตอความดี ความดีก็เปนขาศึกของความชั่ว ฟาดกนัลงไป สุดทายความชั่วขาด
สะบั้นทรงความบริสุทธิ์ไวเต็มหัวใจของเรา 
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นั่นละพระพุทธเจาองคเอกปจจุบัน ไมมีอดีตอนาคตศาสดาองคเอก สอนธรรม
ไวสด ๆ รอนๆ ตามที่มรรคผลนิพพานมีอยูดั้งเดมิ ไมมกีาลนั้นสมัยนี้มรรคผลนิพพาน
จะสิ้นสูญไป นรกส้ินสูญไป สวรรคนิพพานสิ้นสูญไป กาลนีม้รรคผลนิพพานจะมีนรกมี 
ไมมี ธรรมดาอะไรมีอยูอยางน้ัน นรกมีอยูนั้นบาปบุญมีอยูนั้น สวรรคมีอยูนั้น นิพพาน
มีอยูนั้น เห็นไหมละ เอา ถาปฏิบัติทางไหนไปไดทางนั้น เปน อกาลิโก ไมมีขั้นมตีอน
ไมมียุคมีสมยั ใหพากันทําเอา แตระวังหมอนมันจะมาโดดใสคอแลวมัดติดคอเอาไว 
แลวหลังก็เอาเสื่อมามัดติดหลังไว เพื่อความสะดวก เวลาเดินจงกรมก็ลมตรงไหนก็เปน
เส่ือเปนหมอน กิเลสมันจะหลอกตรงนั้น 

พักผอนเสียกอนนะ พักผอนเสียกอนดกีวาแลวคอยเดินจงกรม ฟาดน้ีดัง
ครอกๆ ปานนี้มันตื่นหรือยงัก็ไมรู ยังเพลินในเสื่อในหมอน มันเปนอยางไงพวกบาลูก
ศิษยหลวงตาบัว โมโหหลวงตาบัวพามันเปนบา จะไปตําหนิลูกศิษยก็ไมได ก็เราก็เปน
บามากอนลูกศิษยแลวนี่นะ ใหระวังนะ เราเปนมากอนแลวก็เตือนละเขาใจไหม ใหรูวา
ภัยไมใชของดิบของดีเอานักหนา หมอนเวลาดีก็ดี เส่ือเวลาดีก็ดี เวลาเปนภัยมันก็เปน
นะเขาใจไหม เวลาเราจะเดินจงกรมนั่งสมาธภิาวนาหาความดีงามใสตน นี่ละกิเลสมัน
เปนภัย เส่ือหมอนเปนภัยตอนนี้ แลวเสื่อหมอนจะเปนคุณตอเรา ความดีงามจะเปนภัย
ไปหมด ระวังนะกิเลสมันหลอกตอนนีน้ะ 

พูดไปพูดมาเลยเหนื่อย วันนี้เลยพูดอะไรไมไดมาก มากหรือไมมากก็ไมรูละ 
มันหมดพุงแลว เคาะทางนี้ก็ไมมี เคาะทางนี้ก็หมดแลว เปนอันวาแสดงธรรมใหทาน
ทั้งหลายฟงวันนี้หมดพุงนะเขาใจไหม ฟงใหฟงใหสุดใจนะวันนี้ เอาละพอ พูดถงึเร่ือง
ขอวัตรปฏิบัติทั้งหลายที่จะปฏิบัติในกาลพรรษานี้ ใหพากันมีขอวัตรปฏิบัติบังคับ
ตนเองนะ พระทานปฏิบัติของทานอยูแลว เราก็ใหมีขอบังคับดัดตัวเอง ไมดัดไมไดนะ
กิเลสเอาไปกินหมดๆ เอาละที่นี่ขอความสวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นองลูกหลานทั้งหลาย
โดยทั่วกันเทอญ 
 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 
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