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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

เสียงความจริงคือเสียงธรรม 
กอนจังหัน 

พระ ๔๒ ที่ไมไดมาฉันเยอะนะ อยูขางใน ทานไมฉันทานก็ไมออกมา องคใดที่
ไมฉันเราใหเปนสิทธิพิเศษสําหรับทานจะปฏิบัติตอตัวเองทางดานความเพียร คือจิตต
ภาวนา ถาฉันอยูก็ไดมารวมกันทําขอวัตรปฏิบัติรวมกัน เปนความพรอมเพรียงกัน ถา
องคไหนไมฉันก็แยกตัวออกแลวไมยุงกับใคร ชําระซักฟอกจิตใจตลอดเลย สําหรับพระ
วัดนี้ไมเคยมีพระมาฉันครบองคตั้งแตสรางวัดมา ขาดตลอดเวลา พอองคนี้มาฉัน เอา 
องคนั้นหายองคนี้หายไปเรื่อยๆ อยางน้ัน 

การตะเกียกตะกายอยากเปนคนดีมีความสุขความเจริญ ตองไดฝกฝนอบรม
ตะเกียกตะกาย หนักบางเบาบาง บางทีหนัก เอา ถึงขั้นจะตาย เอา อยางน้ันก็มี เพื่อ
ความดีงามสําหรับตน แบบสุกเอาเผากินๆ ใชไมไดนะ พวกเรานี่พวกสุกเอาเผากิน ไม
มีหลักมีเกณฑในการทํามาหาเลี้ยงชีพ การเสาะแสวงหารายไดรายมี การเก็บการรักษา
ไมคอยม ี มแีตเล่ือนลอยๆ หาก็หาแบบเลื่อนลอย ไดมาก็เล่ือนลอย เวลาไดมาแลว
เล่ือนลอย การเก็บรักษาจะมีที่ไหน มันก็ตองเลื่อนลอยเหมือนกันหมด ถาเปนธรรม
แลวมีหลักมีเกณฑ ไดมามากนอยจะแยกสันปนสวนไปทางไหนๆ ตองพิจารณาให
เรียบรอย เรียกวาผูครองชีพดวยความมีหลักมีเกณฑ อยูไปกนิไปแบบสุกเอาเผากินๆ 
ใชไมไดนะ 

มีธรรมเทานั้นเปนเครื่องยืนยัน เพื่อความสุขความเจริญและความแนนหนา
มั่นคงแกโลก ถามอบใหกิเลสแลวแหลกไปหมด ไมมีใครไดใครมี ไมมีใครดีใครเดน 
ความสุขความเจริญไมม ี ถาไมมธีรรมเขาแทรกๆ ถามีธรรมแลวอยูที่ไหนสบายๆ จึง
ตองเสาะแสวงหาธรรม อดทนละดี ตองใชความอดความทน เก็บความรูสึกใหดี อยาให
มันออกแปลบปลาบๆ ปากนี้เร็วนะ เก็บความรูสึกไว ใครครวญพิจารณาเรียบรอยแลว 
คําไหนจะเปนประโยชนแกสวนรวมหรือแกผูใดก็ตามใหนําคํานั้นออกไป ถาไมเกิด
ประโยชนและยังจะเกิดโทษดวยแลวเก็บเงียบเลย นั่นเรียกวาคัดเลือกกิริยาการ
แสดงออกของตัวเองแตละคนๆ 

อยางพระที่อยูดวยกัน มีหัวใจดวยกัน มีกิเลสดวยกัน เวลามาอยูดวยกันแลวเอา
ธรรมตีเขาไปเลย ฟงเสียงธรรมเทานั้น กิเลสไมใหมีอํานาจ เอาธรรมบีบบังคับก็
สวยงามออกมา มีความสวยงามออกมาสงบรมเย็น นี่มาจากชาติชั้นวรรณะไหนเต็มอยู
นี้ มีหลักศาสนธรรมที่เปนความถูกตองและเลิศเลอครอบไวแลว ก็ดีงามไปตามขั้นภูมิ
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ของตนที่ปฏบิัติได ถาไมปฏิบัติเลยปลอยใหดีเองมันกม็ีแตชื่อละ นายดี นายมี นาง
สวรรคเต็มอยูในเรือนจําเยอะนะ มันดีแตชื่อ สมยัปจจุบันนี้คนเปนบาชื่อเสียง เราอด
หัวเราะไมไดถาจะหัวเราะ แตอดเอาไมหัวเราะเพราะมันนาสลดสังเวช 

ตั้งชื่อตั้งนามนี่ พอถาม นี่ชื่อวายังไง ใหเตรียมตัวไปฟงบนจรวดดาวเทียมนะ นี่
ชื่อวายังไง มันจะไปตอบฟากจรวดดาวเทียม แตตัวของคนอยูในกนนรก เปนอยางนั้น
นะ มันไมสนใจปฏิบัติตัวเองใหเปนคนดียิ่งกวาชื่อกวานาม ชื่อนามนี่ตั้งหยดยอยไปเลย 
อูย สมัยบาจริงๆ ลมปากลมแลงเสกสรรปนยอกันมา ความดีไมสนใจที่จะปฏิบัติเพื่อ
ตัวเอง เสียตรงนี้นะ พระพุทธเจาทานสอนใหปฏิบัตเิพื่อตัวเอง ไมไดประกาศปางๆ 
แบบลมๆ แลงๆ มีตนมตีัวมีเนื้อมีหนังมีหลักมีเกณฑการปฏิบัติตัวเอง 

นี่ก็ประชาชนเขามาเกี่ยวของกับวัดนี้มากมายกายกองในวันหนึ่งๆ ควรจะไดคติ
ธรรมไปใชในบานในเรือนของตน จะมีอยูครบนี้หมด ความรูจักประมาณในการเปนอยู
ปูวายการใชสอยทุกอยาง มีอยูในวัดนี้หมด เอาไปเปนคติเครื่องเตือนใจได ถาไมสนใจ
แลวไปไหนมันก็ไมดีแหละ ไปที่ไหนก็ไมดี เอาละใหพร 

กอนฉันหลวงปูมั่นทานเคยเลาใหฟง ตั้งแตทานเปนเณร กอนจะฉันเอาปนขาวนี่
ไปใหเณรที่เรียน ปฏิสงฺขา โยฯ จบแลวเปาเสกให แลวสงตอไปเรื่อยๆ ทานพูดเองนะ 
ทานพูดทานไมไดหัวเราะ แตเราผูฟงอกจะแตกจวนจะระเบิด จะหัวเราะก็ไมไดอีก
แหละ ทานวาตองใหเณรหัวหนาที่รู ปฏิสงฺขา เปาให องคไหนที่ไมไดกต็องใหเณรนั้น
เปาใหเสร็จกอนจึงคอยฉัน ก็นาฟงอยูนะ ตองมี ปฏิสงฺขา กอน พอม ี ปฏิสงฺขา แลว
คอยฉัน องคไหนไมได ปฏิสงฺขา ก็เปาใหกัน ยื่นคําขาวใหกัน นี่ทานพูดนะ ตั้งแตสมัย
ทานเปนเณร สมัยโบราณใหเปาให ปฏิสงฺขา แลวเปาและยื่นคําขาวให ขบขันดีนะ 

นี่แบบมี ปฏิสงฺขา โยนิโส ปณฺฑปาตํ ปฏิเสวามิ พิจารณาอาหารการบริโภคเพื่อ
อะไรๆ มีเหตุมีผลเสร็จ ทานสอนไว เพราะฉะนั้นจึงเอามาใชตามกําลังของคนสมัยนั้น 
ไมได ปฏิสงขฺา ก็ใหคนอื่นเสกเปาให คนไมมี ปฏิสงฺขา ก็ขบขันอีกอันหนึ่งเหมือนกนั 
พวกนี้พวกม ีปฏิสงฺขา พวกเณรเล็กๆ นอยๆ ไมได ปฏิสงฺขา โยนิโส ปณฑฺปาตํ ก็มีเณร
ใหญเสกคาถาให เอาปนขาวยื่นใหกันเสกใหกัน นี่พอแมครูจารยมั่นทานเลา เรากลั้น
หัวเราะจะตาย ทานเลาสบายไอเรามันจะตาย ยื่นคําขาวใหองคนั้นๆ เสกเปาไปเรื่อยๆ 
นี่คนมีคาถา 

พระเณรมีคาถานาดูนะ กับคนไมมีคาถา สุกเอาเผากิน สุกไมสุกก็ตาม อยาง
เฒาตันไปหายิงเน้ือ วันนั้นไมไดอะไรเลยจนตะวันจะเที่ยงถึงกลับมาถึงทบั ถึงทับแลว
จะตายมันหิวขาว ทั้งหุงขาวทั้งไดเห็ดโคนมาก็เผาเห็ดโคน แลวใสปาก มันจะตายมันหิว
ขาว เห็ดโคนมันลวกปาก จะคายออกก็เสียดาย ไดแตรองฮอๆๆ  นี่ไมมี ปฏิสงฺขา คน
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ไมมี ปฏิสงฺขา เห็ดโคนมันรอน มันหิวขาวจะตาย พอเอาเห็ดโคนใสปากมันรอนมันเผา
ปากละซิ กร็องฮอๆๆ ขบขันดี หวัดเรามันเปนยังไง อยางนี้ละคนแก มันไมไดหาย
งายๆ นะมันเรื้อรัง ธรรมดาหวัดมีปญหาอะไร อันนี้เปนปญหาใหญมันไมหายงายๆ ยัง
ไอยังจามอยูเมื่อคืนนี้ก็ด ีอันนี้ไมม ีปฏิสงฺขา เสกเปาใหมันหายหวัดอันนี้ เลยยอมจาม
ยอมไอไปเพราะเราไมมี ปฏิสงฺขา 

หลังจังหัน 

 โรงพยาบาลโขงหลงเขาขอเครื่องมุงอะไรๆ ตกลงใหเขาแลว กําลังมุง ไปถาม
เมื่อวานวาจวนเสร็จแลว เครื่องมุงโรงพยาบาลโขงหลง เอาของไปสงใหดวย แลวก็ไปดู
เครื่องมุงเขาดวย (มูลนิธิชวยเหลือชนบทที่จังหวัดเชียงใหม ที่หลวงตาเมตตาสงส่ิงของ
ตางๆ ไปชวยเหลือชาวชนบทในเขตเชียงใหม เชียงราย และแมฮองสอน เขาไดรับ
เรียบรอยแลวและมีหนังสือขอบพระคุณมา พรอมทัง้จะนําส่ิงของไปบริจาคใหคนทุกข
คนจนตามสถานที่ตางๆ ดังกลาวขางตนตอไปครบั) 

ไปโรงพยาบาลแทบวาทุกวัน เวนวันเสารวันอาทิตยเทานั้น ไปโรงพยาบาลตางๆ 
จันทรถึงศุกรไปโรงนั้นๆ ตลอด ไปโรงนั้นถามเรื่องนั้น ไปโรงนี้ถามเรื่องน้ี ไมใชไปสง
ของใหแลวมานะ มันมีเร่ืองที่จะตองติดตามกันเรื่อยๆ  อยางเมื่อวานนี้ติดตามถึงเร่ือง
เครื่องมุงเขา จวนจะเสร็จแลว โรงพยาบาลโขงหลงทางเขาวัดถ้ําพระภูวัว อันนี้เราก็เคย
ชวยมานานแลว ไปไหนโรงพยาบาลไหนที่เราผานไปแลวไมไดชวยนี้แทบไมมีนะ โรงน้ี
ชวยนั้น โรงนั้นชวยนั้นๆ ตลอดเลย อยางเมื่อวานไปโขงหลงก็ชวยหลังคา ไปชวยกอน
หนานั้นก็มี อันนี้เขาขอหลังคาเราก็ใหหมดเลย 

ที่เราดีดเราดิ้นนี้เราไมไดเอาอะไรนะ ที่ดีดดิ้นนี้เพื่อโลกชวยโลกทั้งน้ัน เราไม
เอาอะไรเลย ไดรับมามากนอยๆ เฉล่ียไปหมดๆ เลยเราไมเอา ทางดานธรรมเราก็พอ 
ดานวัตถุทุกอยางเราก็พอ กับโลกทีบ่กพรองตลอดมาเราชวย ไปทีไ่หนจนพวกในสี่แยก
ตางๆ เขาจํารถเราไดหมด จําไดจริงๆ เพราะผานแลวผานเลา ไปทีไรไฟเขียวไฟแดง
ดอกไมพวงละสามรอยบาทๆ ให เขาขายดอกไมพวกหนึ่งสิบบาท แตเราใหรายหนึ่ง
สามรอยๆ ดอกไมไมเอา ไปยื่นใหๆ ไปเรื่อยเลย อยางน้ีละเขาจําไดหมดนั่นแหละ เรา
ไปไหนเขาจําไดหมด นีล่ะอํานาจเมตตาธรรม เขาจําไดหมด ไปทีไ่หนมีแตเมตตาหวาน
ไปหมด ถาพอแลวเปนอยางละ ถาไมพออะไรมาก็จมไปๆ ไมพอ ถาพอแลวอะไรมา
มันลนเหลือๆ ไป นี่พอ พูดชัดๆ อยางน้ี 

เสียงธรรมไมใชเสียงโกหกมดเท็จ ไมใชเสียงโมโออวด เสียงความจริงคือเสียง
ธรรม เวลาหาอรรถหาธรรมเราก็หาแทบเปนแทบตาย ตั้งแตเร่ิมบวชมา บวชวันที่ ๑๒ 
พฤษภาคม ๒๔๗๗ นั่นละวันเขาโบสถบวชที่วัดโยธานิมิตร มาถึงปนี้กไ็ด ๗๓ ปเตม็
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แลว วันที่ ๑๒ พฤษภา นี่ก็เลย ๑๒ พฤษภา มาแลว ได ๗๓ ปเต็ม นี่ละเสาะแสวงหา
ความดีงามทั้งหลาย อานหนังสือไปแปลกๆ อยูนะ อานไปสะดุดเรื่อยๆ เหมือนวา
กระตุกเจาของที่เคยทําความผิดมาแลวในธรรมะขอนั้นๆ อธิบายไปบอกไปๆ เราผิด
มาแลวๆ พยายามแกเร่ือยๆ  เอะ นี่เราก็ผิดมาแลว พยายามแกเร่ือย วัยนั้นอยากไป
สวรรค พูดตามความสัตยความจริง เวลาบวชจะไมใหไดตองติเจาของไดเลย สิกขาบท
วินัยใหสมบูรณแบบ เวลาตายแลวจะไดไปสวรรค 

ความคิดกอนบวชจนกระทั่งถงึบวช ตายแลวจะไดไปสวรรค ทีนี้พอบวชเขาไป
แลวอานหนังสือ สวรรค จากน้ัน พรหมโลก นิพพาน จิตเลยดื่มไปเรื่อย สวรรคมีอายุ
เทานั้นๆ ชั้นนั้นๆ พรหมโลกชั้นนั้นๆ ถึงนิพพานเลิศเลย ทีนี้มันเลยบึ่งถึงนิพพาน 
สวรรคไมอยากไปนะ สวรรคก็ไมอยากไป พรหมโลกไมอยากไป ดิง่ถงึนิพพาน นี่เวลา
เรียนจวนจะจบแลว มุงแตนิพพาน ใครจะมารับภาระความสงสยัในมรรคผลนิพพานให
เรา เห็นมีแตหลวงปูมั่นองคเดียว จิตใจมันพุงๆ ใสหลวงปูมั่น กําลังเรียนหนังสืออยู 
ทานพูดถึงเร่ืองนิพพานๆ ในหนังสือ ก็ศาสดาองคเอกละสอนไว แตมันก็ไมลงใจ มนั
อยากเอาสดๆ รอนๆ ปจจุบัน หาสดๆ รอนๆ คือใคร ก็เล็งเห็นแตหลวงปูมั่น 

พอหยุดจากเรียนแลวออกเลยนะ โอย ลําบากแตก็ผานได คือผูใหญ ไปอยูที่
ไหนๆ พูดเราก็สาธุ เราไมไดพูดโออวดนะ มันจะมีวาสนาอยูบางพอประมาณ ไปอยูกับ
ผูใหญที่ไหนๆ ทานรักเมตตาทั้งนั้น ไปอยูกับองคใดๆ เฉพาะสุดทายนี้ก็คือสมเด็จมหา
วีรวงศ วัดพระศรีมหาธาตุ วันนั้นเปนวันเผาศพหลวงปูมั่นเรา พอเผาศพเรียบรอยแลว
จะเอาเราไปกรุงเทพดวย ไมมปีมีขลุยจะลากไปเลยนี่ ถือวาเปนลูกศิษยกนกุฏิอยูในนั้น
แลว จะเอาไปเลย เออ จะทําไง พอดกี็มีทานเจาคุณศรีวรคุณ นองชายของทานเจาคุณอุ
บาลี โอ เราไมลืมบุญของทาน ทานละชวย 

คือทานทั้งสององคนี้ทานเปนเพื่อนกันสนิทกัน ทานจะวาอะไรกันทานก็วาได 
เราก็นั่งหมอบ จะเอามหาบัวไปกรุงเทพ จะเอาใหได เพราะติดตามเราตลอดมาจะเอา
เราไปกรุงเทพ เราก็ไมไป หลบนั้นหลีกน้ี พอมาถึงที่จนตรอก เผาศพหลวงปูมั่นเสร็จ
เรียบรอยแลว เลยไมมีสองมีสามนะ จะเอาไปทาเดียว โธ เราก็ไมทราบจะทํายังไง แลว
เวลานั้นพูดใหมันชัดเจนเลย เวลานั้นจิตมันหมุนติ้วๆ แลว มันอยูกบัใครไมไดแลว 
เดือน ๓  พอเดือน ๖ มนัก็พังกันที่บนหลังวัดดอยธรรมเจดียใชไหมละ เดือน ๓ กําลัง
หมุนติ้วๆ อยูกับใครไมไดเลย 

คิดดูเผาศพพอแมครูจารยมั่นมาอยูได ๔ คืน มาอยูในงานเผาศพ คลุกคลีตีโมง
อยูในงานเผาศพ นอกนั้นเราไมเขามา คืออันนี้หมุนอยูตลอด แลวอันนี้เลิศเลอยิ่งกวา 
ธรรมานุธรรมปฏิบัติ คอืการปฏิบัติบูชาธรรม บูชาทานดวยการปฏิบัติเลิศเลอยิ่งกวา
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การขวนขวายภายนอก เรียกวาอามิส เชน ขวนขวายเพื่อทานอะไรๆ เกี่ยวกับดานวัตถ ุ
เราก็เลยยกอันนี้พรอมกบัความพอใจของเรามันหนักแนนพอแลว เอาอันนี้ละบูชาทาน 
อยูในเขา ไปอยูองคเดยีวในเขา บางครั้งก็ไปทางกาฬสินธุ อยูองคเดยีว ถึงเวลาที่จะ
กราบเยี่ยมทานทางดานวัตถุ สรีระของทานก็มา มากราบปบๆ กลับเลยไมใหใครรูใคร
เห็น พระจะติดตาม เพราะจิตของเรามันหมุนอยูตลอดเวลา 

นี่ละจิตเวลามันจะออกทานทั้งหลายจําเอา ถึงขั้นมันจะออกยังไงกอ็ยูไมไดเลย 
หมุนติ้วๆ บางคืนไมไดหลับเลย มันหากเปนของมันหมุน เหมือนวานิพพานอยูชั่ว
เอื้อมๆ จับผิดจับถูกๆ แลวอะไรจะไปหนักยิ่งกวานิพพานอยูชั่วเอื้อม มันก็หมุนใหญ
เลย นั่นละพอเผาศพแลวทานจะเอาไปกรุงเทพ สมเด็จมหาวีรวงศ วัดพระศรีมหาธาต ุ
เอาแบบไมมีขอแมเลย ถือวาเราเปนลูกศิษยกนกฏุขิองทานมานมนานแลว ทานจะลาก
ไปเลย เราก็ อูย จะทํายังไง แตยังไงก็ไปไมได หากจะหาอุบายออกดวยวิธีที่สวยงาม 
เคารพไมใหเสีย จะพยายาม 

ก็พอดีกับทานเจาคุณศรีวรคุณ ทานเปนเพื่อนกัน ทานนั่งอยูดวยกัน คุยกันไป
คุยกันมา มแีตจะเอาไปทาเดียว ทานเจาคุณศรีวรคุณทานก็ทราบวาเราออกปฏิบัตินาน
เทาไรแลว ทานคงจะรําคาญหรอืสงสารเราทา มีแตจะเอาไปทาเดียว ไอเรามันจะทํา
ยังไง เพราะจิตเวลานั้นมันหมุนธรรมจักร มันจะไปไดยงัไง จะกลับไปอยูอยางน้ันได
ยังไง บทเวลาทานจะขึ้นก็ไมยากนะ เพราะทานเปนเพื่อนกัน ก็จะเอาเขาไปไหนอีกวา
งั้นนะ เขาอยูกับเรามานานแลว เขาจะออกไปที่ไหนก็ใหเขาออกไปบางซี ก็รูแลววาเรา
เคยอยูกับสมเด็จ เขาจะไปทางไหนก็ไปบาง อายุพรรษาก็เฒาแก ถาเปนคนก็เรียกวา
เปนพอตาแมยายไดแลว ไมใชเปนลูกเขยใหม จะเอาเขาไปไวเปนลูกเขยใหมยังไง 
พรรษาก็แกแลว 

เราอยากใหทานถามพรรษา สักเดี๋ยวทานก็ถาม ทานมหาพรรษาเทาไร เราก็
ตอบทันทีเลยวา ๑๖ พรรษา โนนนะ เปนอุปชฌายก็ไดแลว จะเอาไปเปนลูกเขยใหมได
ยังไง เราอยากจะตอบวา ได ๓๐ พรรษานูนนะ มันอยากหาทางออก เลยรอดไป นั่นละ
ตอนที่วาหมุนนี่กลับไมไดนะ ใหดูเอานั่นจิตเวลามันหมุน หมุนเพื่อจะ เพราะนิพพาน
อยูชั่วเอื้อมๆ เลย ใหมันเปนในใจเถอะนะ ใครก็ตามเปนในใจ โลกธาตุสามโลกธาตุไม
มีอะไรมีน้ําหนักยิ่งกวาธรรม ไมมีอะไรมีน้ําหนักยิ่งกวาพระพทุธเจา จับติดๆ จับติดเลย
ไมมีแยกกันเลยๆ เปนกับตายอยูกับธรรมอยูกับพระพุทธเจาอยางเดียว ส่ิงเหลานั้นไม
มีความหมาย นี่ละเวลามันถึงขั้นมันจะออกเปนอยางน้ันนะ 

ทานชวยได ทานก็เลยสงบนะ พอวา ๑๖ พรรษา โนนนะเปนอุปชฌายกไ็ดแลว 
จะใหเปนลูกเขยใหมอยูยังไง ทางนั้นก็เลยสงบลง เปนอันวาหยุด เพราะทานพูดนี้ก็ถาม
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เราเสียดวย เราไมอยากตอบ ๑๖ พรรษา เราอยากจะตอบวา ๓๐ พรรษานูนนะ จะวา
งั้น เพื่อหาทางออก นูนนะเห็นไหมละ เปนอปุชฌายก็ไดแลว จะไปเปนลูกเขยใหมอยู
ยังไง ทานพูดกัน เราก็ฟง สุดทายทานก็ปลอย นั่นละถึงไดออกสะดวก ตอนที่จิตมัน
หมุนหมุนจริงๆ นะ เอาเถอะนะสามโลกธาตุนี้ไมมีอะไรมีความหมาย ถาลงธรรมกับใจ
หมุนใสกันแลวนี้ไมมีอะไรเอาออกได สามโลกธาตุไมมีความหมาย ลงธรรมกับจิตได
เขาถึงกันแลวนี้ไมมีความหมาย มีอนัเดียวเทานั้น พุงๆๆ เลย ใหฟงเสียทานทั้งหลาย
ฟงธรรม ธรรมพระพุทธเจาเปนอยางนั้นละ 

ถาลงไดธรรมเขาถึงใจแลวอยูไมไดบอกงั้น คิดดูอยางพระยสกุลบุตรเปนไง 
สมบัติเงินทองขาวของกองสักเทาไร มีลูกชายคนเดียว พอแมจะเอากองเงนิกองทองมา
มอบใหหมด ก็ลูกชายคนเดียว ไมเอาๆ วุนวาย ยุงเหยิงวุนวายไมเอา ออกทาเดียวๆ 
ไปหาพระพทุธเจากําลังเสด็จจงกรมอยู มานี่ๆ มานี่ไมยุงไมวุนวาย ทานเทศนสอน
สําเร็จผึงเลย ก็มันสุกมันแกพอแลว ถึงจะไมบมมันก็จะสุกหลุดขั้วมันจากตนแลว 
พระยสกุลบุตร อันนี้ก็คลายคลึงกัน ถึงขั้นจะไปแลวมันอยูไมไดนะ เอาอะไรมาไวก็ไม
อยู หมุนติ้วๆ เลย คิดดูซิในงานศพพอแมครูจารยมั่น มาอยูได ๔ วัน 

ถาพูดถงึเร่ืองสวนสรีระกาย คนเคารพนับถือนิยมกันขนาดไหนครูบาอาจารย
ขนาดนั้น ไอเราเปนลูกศิษยติดแนบอยูกับทานตั้งแตวันไปอยูกับทาน จนกระทั่งทาน
มรณภาพถึงวันเผาศพนั้น ไปอยูกับทานเพียง ๔ วันมันเปนไปไดเหรอ นี่เพราะอะไร 
เพราะจิตนี้มันหมุนตลอด เอาจิตนี้ละเปนธรรมบูชาทาน ปฏิบัติบชูาแทนอามิสบูชา คือ
ขวนขวายวิ่งเตนอยางน้ีเพื่อทาน เพือ่ศพของทาน ไมเอา ใหหมูเพื่อนจัด ใครจัดก็ได 
เราไปทําของเราเอง เอาปฏิบัติบูชาอยางน้ี เขาไปกราบมับๆ เปดเลยๆ นั่นละถึงขั้นมนั
อยูไมไดอยูไมไดนะ ธรรมนี้เปนอยางน้ัน 

ฟงเสียธรรมพระพุทธเจา สดๆ รอนๆ ขอใหมันเขาหัวใจใดเถอะนะ โลกกิเลส
ตัณหาตายกองกันนี้พงัทลายๆ เลย ขอใหธรรมไดเขาถึงใจเถอะ อํานาจของกิเลส
ตัณหามันจะหนาแนนมากี่กัปกี่กัลปกต็ามธรรมพังไดทัง้น้ัน ไมมีเหลือเลยเมื่อกําลังของ
ใจกับธรรมเขาถึงกันแลว โลกธาตุนี้ตายกองกันมากี่กัปกี่กัลปพังหมดเลย อํานาจของ
ธรรม จึงวาโลกุตรธรรม ธรรมเหนือโลกละซิ นี่ละใหพากันฟงเสียนะ การปฏิบัติธรรม
ขั้นที่หมุนติ้วๆ สมเด็จทานก็จะเอาไปวัดพระศรีมหาธาตุ เราก็จะตายละ เอ ทําไง ก็
พอดทีานเจาคุณศรีวรคุณทานชวยเลยรอดตัวได จากนั้นก็พุงเลย 

เดือน ๓ เผาศพเสร็จ ไปวัดดอยธรรมเจดีย ก็พอดีครบ ๑๐๐ วันของทาน เขาก็
นิมนตลงมาอีก เอา มนัยังไงอกีนา เราเคารพทานเราก็ตองลงมา ลงมาแลวปบทีนี้ไป
นูน ไปทางอําเภอบานผือ ศรีเชียงใหม ไปคนเดียวเทานั้นละ ไปจนกระทั่งเดือน ๖ 
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กลับมา กลับมาก็ขึ้นดอย นั่นละไปฟดกันขาดสะบั้นลงไปตรงนั้น เดือน ๖ วันที่ ๑๕ 
พฤษภา ๒๔๙๓ นั่นละขาดสะบั้นลงไปปญหา ตั้งแตนั้นมาจึงหมดปญหาโดยประการ
ทั้งปวง เรียกวาหมดโดยสิ้นเชิง สมมุติไมมีเลยในหัวใจ อยูกับสมมุตทิั้งหลายนี้มันยุง
นะ เราอยูคนเดียวโลกนี้มันวางหมด เหมือนไมมี สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ โลกเปน
ของสูญเปลาวางเปลา มันวางอยูที่หัวใจ หัวใจไมมีอะไรเขามาผาน ขึ้นชื่อวาสมมุตแิม
เม็ดหินเม็ดทรายไมมีผาน เหลือแตวิมุตติธรรมความวางเปลา สฺุญโต โลกํ อยูไหน
อยูไดหมด สบาย นั่นละธรรมแทไมยุงกับอะไร 

ธรรมแทมีอนัเดียว มีสองเขาไปมันเหมือนกางขวางคอ เหมือนผงเขาตา มีอัน
เดียวเทานั้นพอ อยูสบาย พูดนี้ถอดออกมาจากหัวใจมาพูดนะ ไมไดมาพูดเฉยๆ ทกุส่ิง
ทุกอยางที่พดูมานี้พูดออกมาจากหัวใจๆ เราปฏิบัติแทบเปนแทบตาย แทบจะสลบไสล
บางครั้ง มาโกหกโลกไดยังไง ฟงซินะ นี่ละการปฏิบัติธรรม ขอใหพากันปฏิบัตินะ อยา
เห็นวากิเลสตัณหาพวกสวมพวกถานเลิศเลอยิ่งกวาธรรม ถาเห็นวาส่ิงเหลานั้นเลิศเลอ
ยิ่งกวาธรรม เราจะเปนสวมเปนถานเปนมูตรเปนคูถอยูในสวมในถานตลอดไป จะไมมี
วันฟนขึ้นมาไดเลย ถาเห็นธรรมเปนธรรมแลวเราจะขึ้นไดจากสวมจากถาน 

อยาจมอยูกบัสิ่งนรกจกเปรตนี้ มันเคยจมมาสักเทาไรแลว มันดีอะไรบาง ตนไม
ภูเขา ดิน ฟา อากาศ สมบัติเงินทองขาวของ ยศถาบรรดาศักดิ์มันมอียูบนหัวใจคนสัก
เทาไร มันพาคนจมมากขนาดไหน ธรรมมีเทาไรขึ้นนิพพานหมด นั่นเห็นไหมละ ธรรม
มีมากมีนอยขึ้น โสดา สกิทา อนาคา อรหันต มีแตประเภทที่ขึ้นๆ ทั้งน้ันไมลง ถาลง
โสดาแลวอยางนอย ๗ ชาติ นอกจากนั้น ๓ ชาติ ๑ ชาติไป อนาคาไปแลวไมกลับ ขึ้น
สุทธาวาส ๕ ชั้นๆ ทะลุถึงนิพพาน ไปนิพพานไมกลับมาเกิดอีกนะ ไมกลับมาเกิดตาย
กองกัน 

ส่ิงเหลานี้เราเคยคิดเมื่อไรแตกอน เวลามันรูในใจไปหาใครมาเปนพยาน ไม
ตองไปหา สนฺทิฏฐิโก พระองคประกาศปางๆ ไวแลว โดยพระองคเปนพระองคแรกที่
ตรัสรูขึ้นมาผาง ญาณฺจ ปน เม ทสฺสนํ อุทปาทิ ความรูความเห็นอันเลิศเลอได
เกิดขึ้นแลวแกเราตถาคต พูดทาทายเบญจวัคคียทั้ง ๕ อกุปฺปา เม วิมุตฺติ ความหลุด
พนจากทุกขทั้งปวงของเราไมมีการกําเริบอีกแลว อยมนฺติมา ชาติ ชาตินี้เปนชาติ
สุดทายของเราตถาคต นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว ตอจากนี้ไปเราจะไมมากําเนิดเกิดตายกอง
กันอยางน้ีตอไปอีก นั่น พระอัญญาโกณฑัญญะไดสักขีพยานในขณะนั้นก็เปลงอุทานขึ้น
เลยวา ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ ส่ิงใดก็ตามเกิดแลวดับทั้งน้ัน 

คือธรรมดาที่ทานแสดงไวในตําราทานพูดกลางๆ นะ ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺมํ 
สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ ส่ิงใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเปนธรรมดาสิ่งน้ันยอมดับเปนธรรมดา นี่พูด



 ๘

เปนภาษาทางปริยัติ แตพูดใหถงึใจในธรรมทั้งหลายของผูที่รูธรรมแลวจะไมพดูอยาง
นั้น เชน พระอัญญาโกณฑัญญะพูดจะไมพดูอยางนั้น พอธรรมะ โสตะ คอืกระแสพระ
นิพพานพาดพิงถงึปงนี้เทานั้น ส่ิงใดก็ตามเกิดแลวดับทั้งน้ัน ขึน้นี่เลย จะไมวาส่ิงใดสิ่ง
หนึ่งเกิดขึ้นเปนธรรมดาดับเปนธรรมดาไมมี ทานจะออกดวยอํานาจพลังของใจทาน ส่ิง
ใดก็ตามเกิดแลวดับทั้งนั้น ส่ิงที่ไมดบัคืออันนี้ นั่น เขาใจไหม ธรรมชาติที่รูอยูเวลานี้อัน
นี้ไมดับ นั่นขอยืนยัน 

ส่ิงใดก็ตามเกิดแลวดับทั้งน้ันทานวางั้น แลวอะไรมาเปนขอยืนยันกัน อะไรไม
ดับ อันที่รูขึ้นเดี๋ยวนี้ไมดับ นั่นเปนขอยืนยันกัน พระพุทธเจาก็ทรงเปลงอุทานรับกัน
ทันทีเลย อฺญาสิ วต โภ โกณฺฑโฺญ อฺญาสิ วต โภ โกณฺฑฺโญ พระอัญญาโกณ
ฑัญญะผูเจริญไดรูแลวหนอๆ รูธรรมประเภทนี้ ตอไปนี้จะไมตายเกิดๆ อีก สุดทาย
พระอัญญาโกณฑัญญะกบ็รรลุธรรมปงเลย นั่นเห็นไหมละ นี่ละธรรมของพระพุทธเจา
ลากเข็นสัตวโลกขึ้นไปมนัไมอยากขึน้จากสวมจากถาน 

อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดี ดีทั่วโลกดินแดน ตายกองกันมันดีเหรอพิจารณาซินะ มันตา
ยกองกันนี้มนัดีเหรอ วันนี้เผาศพคนนั้น วันนั้นเผาศพคนนี้ เผาศพคนนั้นคนนี้
ตลอดเวลาดีเหรอพิจารณาซิ ฟาดลงไปปาชาดับหมดไมมอีะไรเหลือ จิตบริสุทธิ์เทานั้น
ปาชาไมมี หมดโดยสิ้นเชิง พากันจําเอานะ เอาละวาจะไมพูดมากที่ไหนมนัมากพอแลว
วันนี้ เอาละทีนี้ใหพร 
 

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/

