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ขัดกับธรรมแลวเปนกิเลส
เมือ่ วานนีเ้ ราก็ไปผาแดง เอาอาหารไปสงใหบา ง ไมมาก รถปกอัพกับรถของเรา
สองคันเทานัน้ ไปคุยกันอยูศาลา ลิงเดินผานหนาศาลา ดุม ๆ ทําไมเห็นตัวเดียวละเรา
ถาม หัวหนาเขามีตวั เดียว ตัวใหญ ดูวาเขาจะขึ้นมาจากทางครัวก็ไดทา ขึ้นเขา มีมาก
ไหมละ โอย มีเยอะ แตตัวนี้เขาไปมาอยูเสมอ นอกนั้นไมคอยออกมา มาเปนครัง้ คราว
แตตวั นีเ้ ปนประจํา อยากมาเมื่อไรมาทั้งนั้น ดูจะเปนหัวหนาฝูงละ ตัวใหญ เรานัง่ คุย
กับพระ เขาผานมาหนาศาลา เขามาแบบเฉยนะ เขาเคยแลวเคยกับพระ เขาขึน้ มาจาก
ทางดานครัว คอยเดินดุม ๆ ทาระวังไมมี เฉยเลย ถามวาไดเอาอาหารใหเขาไหมละ วา
ใหอยูเ ปนประจํา มีที่ ๆ อะไรใหอาหารเขาเหมือนกัน เขาก็มีเยอะอยู พวกกลวยพวก
ขาวเอาขึน้ ไปใหเขาเปนประจํา
แตภสู งั โฆ ดูวาไมมีลิง เอ ทําไมไมมี ดงก็มี โคกก็มี ลิงเขาอยูประจําเขาก็อยูดง
หนาศาลาลงไปนีเ้ ปนดงทัง้ นัน้ เราไปเทีย่ วดูหมดแลวไมมลี งิ เอ ยังไงกัน เราก็แนใจอยู
แลววาบานลิงนะแถวนัน้ วัดภูสังโฆกับผาแดง ความสะดวกสบาย สงัดในการภาวนา
เรียกวาพอ ๆ กันเลย เสมอกัน ที่เปนปาเปนเขาก็มีสองแหงนี้ วัดดอยธรรมเจดียก็
กวาง พระมีมาก ก็ดีเชนเดียวกัน นีห่ มายถึงสํานักภูเขา ภูววั เหลานี้พอกัน เหมือนกัน
หมด ภูววั มีวดั อยู เราก็เรียกวาวัดแหละ พระไปอยูที่ไหนก็เรียกวาวัด ความจริงทานก็
ไมมีอะไร ไปทํากระตอบกระแตบอยูตามในปา อยางนั้นมีเยอะอยูนะ หากไมมีแหงละ
หลายองค แหงละสององคบาง สามองคบา ง อยูแถวนั้น อยูบนหลังเขา
วัดถ้าํ บูชาเราก็เคยไปดู มาภูทอกมันดูไมได เราไดดทุ า นจวน แตทานก็เปน
ธรรมนะ เวลาโดนดุนท้ี า นเปนธรรม ทานยอมรับทุกอยางทีเ่ ราวา เดี๋ยวนี้ภูทอกมันเปน
ทําเลเทีย่ วไปแลวแหละ มันไมใชสถานทีบ่ าํ เพ็ญภาวนา เปนที่ทองเที่ยวอะไร เขาเรียก
สวรรคนน่ั นะ ดอยสวรรคสะแหวน อันนีเ้ ปนตนเหตุใหกลายเปนวัดเสียไปหมดเลย ที่
ไปดุใหทา นจวน ดุอันนี้เอง บอกใหประมวลมาเลย คิดผลลบผลไดผลเสียดวยกัน ได
มาตัง้ แตความคิดเริม่ แรกทีจ่ ะสรางดอยนรก เราไมเรียกวาดอยสวรรค ทานใหชอ่ื วา
ดอยสวรรค เราเรียกวาดอยนรก ตั้งแตเริ่มตนคิดอานไตรตรองทุกอยางมานี้ มันเสีย
ความคิดความอานเพื่ออรรถเพื่อธรรมไปมากนอยเพียงไร จากนัน้ ก็ขวนขวายสราง
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ความกังวลขึน้ ตัง้ แตเริม่ แรกแลวเรือ่ ย ๆ จนกระทัง่ สําเร็จแลว ทีนี้เรื่องยุง ยุงตลอด
เวลา เสียงคนลั่นทุกแหงทุกหน มีแตคนขึ้นลงยุงไปหมด เราวา ยอมรับหมดเลย
มันก็เปนอยางนั้น คือถาขัดกับทางของธรรมแลวมันก็เปนกิเลส เปนนรกอเวจี
ไปทั้งนั้นแหละ ทางของธรรมราบรื่นดีงามทุกอยาง ผิดกันมากนะกิเลสกับธรรม เดิน
คนละสาย ไมเดินสายเดียวกัน เพราะเรานีม่ นั เคยเสียพอเรือ่ งปาเรือ่ งเขา ในระยะ ๙ ป
เต็มนีม้ แี ตเขาปาเขาเขาตลอด หลังจากนัน้ มาแลวก็อยูใ นปาในเขา พอพาโยมแมมา
บวชนีก้ เ็ ลยมีแตจดื จางไปแลวเรือ่ งปาเรือ่ งเขา ปาก็เลยกลายเปนปาคนไป เขาถามีเขา
เหมือนสัตวนี้ก็มีแตเขาคนเต็มไปหมด ทุกอยางก็สอนเรียบรอยแลว ก็ปฏิบัติตามนั้นซิ
หลักเกณฑมีอยู เขาใจหรือสอนนี่ ก็สอนตามลําดับลําดาแลวนีจ่ ะผิดไปไหน วางัน้ เลย
เอา คานมาซิที่สอนไปแลวผิดตรงไหน (ไมมที ค่ี า นเจาคะ) ก็อยางนั้นซี ฟงเสียงที่พูดนี้
มันแฉลบ ๆ มันยังไงของมัน หลักใหญของเธอก็ถูก แตวธิ กี ารสอนนัน่ ซี การสอนมัน
สําคัญนะ
ธรรมะเปนขั้น ๆ การพิจารณาก็เปนขัน้ ๆ ไปปลอยไป เปนขั้นไปปลอยไปวาง
ไปใชไหมละ จะมาควาอะไรอยางนั้น มันควาโนนควานีม้ นั อะไรกัน อยางพอแมครู
จารยสอนเรานัน้ เราเทิดตลอดเวลาเลย แหม แตทา นสอนเราทานไมเคยพูดธรรมดา
แหละ เพราะทานรูน สิ ยั คือทานสอนใหถูกกับนิสัย เวลาคุยกันอยูธ รรมดานีเ้ หมือนพอ
กับลูกแหละ ไมทราบวาสนิทหรือไมสนิท เหมือนพอกับลูกแหละถาธรรมดานี้ พอหมุน
เขาทางธรรมะนีเ้ ปรีย้ งเลยทันที หลบทันก็ทัน ไมทันก็หงายเลย เปนอยางนั้นทุกครั้ง
ทานกับเรานะ ไมมที จ่ี ะเบาเลยแหละ เปรีย้ งมาเลยเชียว เปนอยางนัน้ แลวเขาปบ เลย
นะกับนิสยั อันนี้ เปรี้ยงมามันถึงใจวางั้นเถอะ ทานเปรี้ยงมาทางนี้ถึงใจ ๆ
ก็คดิ ซิวา ทีว่ า ผม ๆ นีแ่ หละ ตั้งแตคนหัวลานมันก็ยังมีผมตรงที่มันไมลาน คาน
ซินะ แหมลงทันทีเลยนะ เอ ทําไมทานพูดถูกเอานักหนา แทนทีจ่ ะเปนผลลบ กลัวทาน
ไปอะไรไปอันเปนเรื่องกิเลส ไมเปนนะ โอย ทําไมทานพูดถูกตองเอานักหนา ซึง้ เลย ๆ
ซัดทีไรก็ทีนั้น พอวากระผมชื่อพระมหาบัว วางัน้ เออ ก็อยางนั้นละซี ขึน้ เลยนะ นีผ่ ม
ๆ ทานก็แหยเอาละซี ตั้งแตเด็กมันก็มีผม แนะเอาอีกแหละ เด็กมันก็มีผมจริง ๆ พระ
เณรเงียบ ๆ นีแ้ ตกมาหมดเลย เสียงทานลัน่ ขึน้ อยูศ าลากลางวัด ทานเดินจงกรมอยู
ขางศาลา ทานกัน้ ศาลาอยู
เห็นไหมละทาน ทานไปหาหรูหราทีไ่ หน ภายในนีม้ นั หรูหราพอแลวพูดงาย ๆ
มองดูโลกธาตุนี้มันเปนถังขยะไปหมด เขาใจเหรอ อันนั้นของทานมันสงา อันนี้พอ
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อาศัยไปเทานัน้ ละ เขาใจไหมละ อยูที่ไหนอยูไดพออาศัยไป เพราะธรรมชาตินม้ี นั
เหนือทุกอยางแลว เมื่อธาตุขันธยังเปนเหมือนธรรมชาติอยูแลวก็อาศัยกันไป พออยู
พอกินพอหลับพอนอนที่ไหนอยูไปกินไปอยางนั้น ทานไมไดมาถืออันนี้เปนประมาณ
เพียงอาศัยของธาตุขันธที่เปนสมมุติดวยกัน เขาใจไหมละ อาศัยไปอยางนัน้ แหละ ทาน
ไปอยูที่ไหนทานจึงไมมีเรื่องหรูหราฟูฟา ไมเคยมีเลยสําหรับพอแมครูจารยมน่ั ทานอยู
สบาย ๆ
เพราะจิตของทานพอทุกอยาง เหนือทุกอยาง พูดไมไดเลย พูดงาย ๆ วางัน้ นะ
พูดไมไดจะเอามาเทียบเคียงไมได เทียบไดแตวาถังขยะเทานั้นพอ หมดโลกธาตุ แดน
สมมุติทั้งหมดเปนถังขยะหมดเลย พอผานเทานัน้ ละนะ นัน่ มันตางกันอยางนัน้ นะ ทาน
จะไปหาวิ่งอันนั้นสวยอันนี้งามยังไง มันสวยอะไรก็ถังขยะ แนะ ขี้กองไหนมันก็ขี้ จะไป
วากองนี้สวยกวากองนั้นยังไง เคยเห็นไหมขี้กองนี้สวยกวากองนั้น ขี้กองนั้นสวยกวา
กองนี้มีไหม นั่นละถังขยะ มันก็เหมือนถังขี้นั่นเองจะสวยอะไร ทําอะไรไปมันก็ออก
จากขีน้ ว่ี า ไง อิฐปูนหินทรายเหล็กหลากอขึ้น เอาสีไหนมาทาก็อนั เดียวกันนัน่ แหละ
หลอกเปนบากันอยางนัน้
ทานอยูที่ไหนทานอยูทานไมไดสนใจ ที่หนองผือที่มีกุฏินั้น ทานดุเอานะ ทาน
อาจารยฝน ตางหากนะ คือประชาชนเขามาขอรองกับทานอาจารยฝน ขอปลูกกุฏิถวาย
ทาน จะไปขอเองก็กลัวทานจะดุเอา พรอมกันมาขอบานหนองผือ ทานก็เลยกราบเรียน
หลวงปูม น่ั เรา สรางหาอะไร แนะ อันนี้มันก็ดีพอแลว กั้นหองอยูศาลา นี่มันก็ดีพอแลว
สรางหาอะไรอีก นั่นฟงซินะ ทานก็ถวายเหตุผลไปอยางนั้น ๆ ทานก็ปลอย จึงไดมาทํา
กุฏิหลังนั้น หลังทีเ่ ปนทีร่ ะลึกกราบไหวอยูท กุ วันนี้ ไมใชเกิดเพราะทานนะ เกิดเพราะ
ทานอาจารยฝน ประชาชนมาขอรองทาน ทานก็เลยกราบเรียนขออนุญาตสราง พอทาน
ดุแลว ทางนีก้ ก็ ราบเรียนเหตุผลอะไร ๆ ไป ทานก็นง่ิ ๆ จึงไดทํา
ทานไปอยูที่ไหนมีแตอยางนั้นละ กั้นหองปบอยูเลย ก็เพียงปลงธรรมชาติอันนี้
ลงสูก บั ธรรมชาติอนั นีซ้ ง่ึ เปนอยางเดียวกันเทานัน้ ทานไมไดมาหวังอะไรกับสิ่งเหลานี้
ธรรมชาติอันนั้นมันเหนือทุกอยางแลว แตรางกายนี้มันเปนสมมุติทั่ว ๆ ไป อาศัยกิน
อยูหลับนอนก็อาศัยไปอยางนั้นแหละ พออาศัยเทานั้น ทานไมตองการหรูหราอะไร นี่
ละทานผูมีธรรมเปนเครื่องอยู ทานอยูไ หนทานสบายหมด คนมีธรรมภายในใจไมดดี
ไมดิ้นมากนัก ถาไมมีธรรมมีแตกิเลส โหย กงจักรสูไมไดนะ หมุนติ้ว ๆ เลย
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เราอยากใหชาวพุทธเราภาวนาบางนะ พุทธศาสนานีผ้ นู บั ถือนัน่ ละพาใหเลวลง
ๆ ที่จะพากันพยุงศาสนา ใหเจริญรุง เรือง มองไปที่ไหนไมคอยเห็นมีและไมมี เปนแต
อยางนั้น มีแตกเิ ลสลอมหนาลอมหลังในวัดในวาในพระในเณร ในฆราวาสญาติโยม มี
แตกิเลสลอมหนาลอมหลังดวยกิริยาความดีดดิ้นของกิเลส ของพระนั้นแหละ เวลา
แสดงขึ้นมาในวัดมันก็เปนเรื่องของกิเลสไปหมด ไมเปนเรื่องของอรรถของธรรม เวลา
นีศ้ าสนาเปนอยางนัน้
เพราะไมไดดูหัวใจตัวมันดีดดิ้น ตัวนี้แหละตัวดีดตัวดิ้น พาใหโลกดิ้น แมแตใน
วัดในวา พระเณรหัวโลน ๆ เราก็ดน้ิ เหมือนเขา แลวดิ้นเลยยิ่งกวาเขาไปอีกจนดูไมได
เลย ก็เห็นแลวปจจุบนั นี้ เปนยังไง เพราะไมไดดูหัวใจเจาของ ดูหวั ใจนีม้ นั จะแสดง
เปลวของมันขึ้นนี้ ผลักดันออกเรื่องนั้นเรื่องนี้ อันนี้ตัวผลักดันออกใหคิดใหปรุงเรื่อง
นัน้ เรือ่ งนี้ อันนั้นดีอันนี้ดี คือกิเลสนั้นละหลอกวาดีไปหมด ถาลงกิเลสผลักดันออกทาง
ไหนดีไปทั้งนั้นแหละ เพราะฉะนัน้ คนจึงทําชัว่ ไดดว ยเขาใจวาดี ที่ถูกใจตนเองแลวก็ถูก
ใจของกิเลสนัน้ แหละ เปนอยางนัน้ นะ
ไดภาวนาบางจะดี ใครอยูที่ไหนความสุขตองการดวยกัน ไมมีเพศความสุข
ตองการดวยกัน แลวศาสนาก็ไมมีเพศ ปฏิบัติไดดวยกัน มรรคผลนิพพาน ความดีงาม
ทั้งหลายก็ไมมีเพศ ปฏิบัติไดดวยกัน แนะ ไมเห็นมีอะไรแปลกกัน ถาเราจะดูนะ ถาวา
ความสุข ความทุกข มันก็มีไดดวยกัน สิ่งที่แกความทุกขทั้งหลายคือธรรม มันก็มีได
ดวยกัน ไมมีอะไรแปลกกันเมื่อเทียบดูแลว เหมือนกันหมดเลย แตเพียงมาเปลีย่ นเปน
เพศ ๆ แลวแยกออกฝายนั้นฝายนี้ เพื่อเปนขอบเปนเขต ฝายพระฝายบาน ฝายวัดฝาย
ชาวบาน การปฏิบัติแยกแยะภาคปฏิบัติตางกัน หยาบละเอียดตางกันเทานัน้ ทางพระ
ทานถือวาเปนฝายละเอียด ปฏิบัติตามแบบของพระ มีการระมัดระวังรักษาตลอดเวลา
คือพระของพระพุทธเจา มีการระมัดระวังรักษา เพราะฉะนั้นจึงตองมีไดมีขอบมีเขต มี
บานมีวดั มีพระมีฆราวาส ตางกันเพราะความประพฤติไมเหมือนกัน หนาที่การงานของ
พระ กับหนาทีก่ ารงานของฆราวาสไมเหมือนกัน จึงแยกแยะอยางนั้น
แตเรื่องความดีงามก็ตองการดวยกัน
ตามแตความสามารถของผูใดจะ
ขวนขวายหาเองนะ เราพูดไปแลวก็ไมลืมถึงดานภาวนา การภาวนานีเ้ ราอยูธ รรมดานีก้ ็
ตามนะ เคยใหทาน รักษาศีล ตามประเพณีของชาวพุทธเราก็ตาม แตเมือ่ ไดภาวนาลง
ไป ๆ แลว จิตปรากฏเปนผลแปลกประหลาดขึ้นมา เพราะเราทําอยูเ ปนประจําตอง
ปรากฏวันหนึง่ แนนอน ไมปรากฏไมไดเพราะทําอยู วันนี้ผิดไปพลาดไปวันนั้นถูกนิด
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ถูกหนอย ตอไปก็ถูกไปเรื่อย ๆ นัน่ ทีนเ้ี วลาธรรมไดเขาสัมผัสใจแลวมันจะกระตุน
เตือนโดยหลักธรรมชาติเอง การใหทานมันจะหนักแนนเขาไปในตัวเอง ความสนใจใน
ทางบุญ ทางกุศล จะหนักแนนเขาไปเรือ่ ย การรักษาศีล การประพฤติเนื้อประพฤติตัว
ทุกอยาง จะเหนียวแนนมัน่ คงสูท างความดีงามไปเรือ่ ย ๆ นะ ถามีการภาวนา
เพราะทางภายในนีเ้ ปนสําคัญมาก อะไรขัดอยางนี้ภายในนี้มันจะเตือน เหมือน
วาเตือน มันหากเปนความรูส กึ ขึน้ มาในใจ ควรจะหักจะหาม ควรจะเปดทางหรือไมเปด
ทาง เหตุผลมาพรอมกัน ๆ จากใจ เพราะหลักใหญใจไดปรากฏเปนความแปลก
ประหลาดขึน้ มาแลว มีความซึง้ ภายในใจเสมอ ยิ่งมีมากเทาไรยิ่งฝงใจ อยูที่ไหนใจกับ
ธรรมไมพรากจากกันนะ
ไปทีไ่ หนก็เลยกลายเปนมีธรรมในใจ ทีนี้เมื่อมีธรรมในใจ ใจจะแสดงออกยังไง
ธรรมจะเปนลักษณะที่วาเตือนกันอยูในตัว ๆ คนเราไมคอ ยทําความชัว่ แหละ ถาลงได
ภาวนาแลวมันหากเปนเองทุกคนนัน่ แหละ พวกนักภาวนาก็เหมือนกัน ถาจิตใจได
ปรากฏผลขึน้ มาเรือ่ ย ๆ แลวการภาวนาขยันเขาไปเรือ่ ยอยางนัน้ นะ ขยันหมัน่ เพียร
หนักเขา ๆ ผลของธรรมก็ยิ่งปรากฏขึ้นเรื่อย ทางความพากเพียรยิ่งมีกําลังมากขึ้น ๆ
นัน่ ละอํานาจของการภาวนาไมใชเรือ่ งเล็กนอยนะ
เปนการสงเสริมสวนดีทางอืน่ เชน เราเคยใหทานเปนประจํานิสยั มันจะหนัก
แนนเขาภายในใจ ใหมีกําลังขึ้น ความสนใจก็มากขึ้น การอยากทําก็มากขึ้น ทุกอยาง
มากขึ้นในทางที่ดี ศีลไมเคยรักษามันก็คอยเปนไปเอง เพราะการภาวนาเปนหลักใหญ
เตือนใหสง เสริมทางทาน ทางศีลขึน้ ไปในตัวเสร็จ เหมือนตนไมนี้เมื่อบํารุงลําตนของ
มันดีแลว กิ่ง กาน สาขา ดอก ใบ จะสวยงามไปตาม ๆ กันหมด ถาลําตนเสียอยาง
เดียวเทานัน้ กิ่ง กาน สาขา ดอก ใบ ก็เสียไปตาม ๆ กัน เพราะฉะนั้นจึงขึ้นอยูกับตน
ไมไดขึ้นอยูกับกิ่งกานนะ ขึ้นอยูกับตนของตนไม นีก้ ารสรางความดีขน้ึ อยูก บั ใจ ใจมัก
ขึน้ อยูก บั ภาวนา นีเ่ รียกวาปุย สําคัญตรงนีน้ ะ บํารุงลําตนดวยจิตตภาวนา ทีนี้จิตใจยิ้ม
แยมแจมใสขึ้นมา ๆ ทุกสิ่งทุกอยางที่แตกกระจายออกไปจากจิตใจในกิริยาอันดีงามทั้ง
หลายจะเพิ่มขึ้น ๆ สวยงามขึน้ เรือ่ ย ๆ นัน่ ตางกันอยางนัน้ นะ
พุทธศาสนาเรานีเ้ ปนหลักใหญทส่ี ดุ คือการภาวนา จะทรงไวซึ่งความดีทั้งหลาย
อยางมากมายทีเดียว ถึงไมไดถึงความพนทุกขก็ทรงไวซึ่งความดีทั้งหลาย ผิดกับคนที่
ไมไดภาวนาอยูมากทีเดียว เพราะฉะนัน้ การภาวนาจึงสําคัญ อยางพระทานอยูในปาใน
เขาแลวมีครูมอี าจารยคอยแนะนําสัง่ สอน จิตใจจดจออยูกับครูกับอาจารย ผิดพลาด
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ประการใด และครูอาจารยนน้ั เปนเหมือนแมเหล็ก เปนเครื่องดึงดูดบรรดาลูกศิษยลูก
ทั้งหลายมากนอย หากเปนเองนะ ครูบาอาจารยอยูท ไ่ี หนความอบอุน มีในหัวใจของ
พระทัง้ หลาย จะไปอยูที่ใกลที่ไกลไปภาวนายังไง ความอบอุนถึงกัน ๆ เพราะคําวา
ธรรม ไมมีใกลมีไกล ถึงกันหมด
เวลาไปภาวนาเปนยังไงขึน้ มา มาเลาถวายทานฟง เพื่อทานจะไดแนะนําทางผิด
ถูก ชั่ว ดี พอทานแนะนําแลว ไดอุบายปบแลวเกิดกําลังขึ้นอีก กําลังใจ ไปเรงภาวนา
อยูที่ไหนจิตใจอยูกับตัวเอง และอยูก บั ครูอาจารย ครูอาจารยนม้ี นั วิง่ ถึงตลอดแหละ
มันซึมซาบถึงกันตลอด พอพูดอยางนี้แลวเราก็ยังระลึกได เวลาเรามาหาพอแมครู
อาจารย มากราบเรียนทานตามความจริงทีเ่ ราเปน แลวมันเปนยังไงเวลามาอยูก บั ครูบา
อาจารยน้ี กลางคืนเวลานัง่ ภาวนา เวลาหลับเวลานอนก็ไมคอยไดปรากฏองคพอแมครู
บาอาจารยมาตักมาเตือนแบบนัน้ แบบนี้ หรือมาเห็นรูปรางกลางตัวอะไรอยางนี้ไมคอย
เห็น เวลามาอยูก บั ทานบอกอยางนัน้ นะ มันก็มีแตความอบอุนอยางเดียวไปเลย เวลา
ภาวนาไปแลวมันก็ไมเห็นรูปเห็นราง นอนหลับไปมันก็ไมฝน เห็นครูบาอาจารยมาแนะ
นําสัง่ สอน
แตเวลาจากครูบาอาจารยไปแลวทําไมเรือ่ งเหลานีม้ นั ถึงเปนเอาทุกคืน ก็เรามัน
เปนจริง ๆ มันไมอยากพูดเลยวาเวนคืนนัน้ เวนคืนนี้ ไมอยากพูดนะ มันเกี่ยวโยงกันอยู
ตลอดเลย หลับตาปบ นีม้ าแลว มีแลวมีเรื่องอะไร ๆ ขึ้นมา ไมทราบวาฝนไมฝน ฟงเอา
ก็แลวกัน เปนอยางนัน้ นะ ออกจากทานไป วันไหนก็วนั นัน้ เปนประจําอยูอ ยางนี้ เวลา
มาอยูท น่ี ก่ี ไ็ มเห็นปรากฏอยางนัน้ เราวาอยางนีน้ ะ (มันเปนอะไร) โอย.ก็มาอยูกับ ถา
พูดภาษาของเราก็คือวา ก็มาอยูกับตนลําแลวมันยังจะเปนบาอยูอีก เอาไปฆาทิ้งเสียก็
อยางนัน้ นะ ตนลําก็คือทานเอง มาอยูกับทาน แตทานก็พูดสวยงามดีมากนะ พูดให
กําลังใจ พูดปลอบโยนดี
(เออ อยูก บั ครูบาอาจารยแลวมันก็รม เย็นเปนสุข มันไมเหมือนเราไปอยูคน
เดียว อยูค นเดียวเรามันเปลีย่ ว) ทานก็หาอุบายพูดไปอยางนั้น (มันก็ตองระลึกถึงครู
บาอาจารย) ทานวา แตเราจําไมคอ ยไดละอันนีน้ ะ หากจําไดแตทานพูดปลอบโยนดี
มาก นีต่ ามนิสยั ของเราเปนอยางนัน้ พอออกจากทานไปแลวไมวาหลับตาลืมตา มัน
หากเปนของมันเอง สวนมากเปนกลางคืน มีเรื่องมีราวเกี่ยวกับทานอยูตลอดนะ มีอยู
ตลอด เอ.เปนยังไงเปนอยางนี้ นีล่ ะทีไ่ ดมาเลาถวายทาน นีค่ อื ความอบอุน ภายในจิตใจ
ไปอยูกับทานจิตใจก็เปนอยางหนึ่ง ออกจากทานไปมันก็เปนอยางนี้ ทีน่ ม่ี คี รูบาอาจารย
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ที่เปนหลักเปนเกณฑเปนเครื่องดึงดูดไดเปนอยางดีแลว ลูกศิษยลูกหาก็ดื่มด่ําภายใน
ใจ ปฏิบตั ติ วั เองก็ปฏิบตั โิ ดยถือครูบาอาจารยเปนหลักใจไวเปนประจํา จิตก็จะดื่มด่ํา
ทางธรรมไปเรื่อย ๆ
เพราะฉะนัน้ พระกรรมฐานจึงไมปราศจากครูบาอาจารย อยูที่ไหนมักมีครูบา
อาจารยเสมอ เขาออก ๆ อยูเรื่อย ๆ ไปมาหาสูอ ยูเ สมอ เกีย่ วกับเรือ่ งอรรถเรือ่ งธรรม
การแนะนําสัง่ สอนนีส้ าํ คัญมากทีเดียว ถาสอนไมถูกไมไดนะ ยิ่งสอนถูกเทาไรมันยิ่ง
เพิ่มกําลังใจเขาไป นี่ก็มาระลึกถึงพอแมครูจารยมั่น ทานใสเรานีเ้ ปรีย้ งทีไรนีเ้ หมือนวา
อะไรที่มันพัวพันอยูกับเราจนหนักอึ้งนี้ขาดสะบั้นไปเลย พอทานเปรีย้ งมาทีไรเปนอยาง
นัน้ ทานสอนเราทีไหนไมเคยสอนธรรมดาแหละ ทานจะใสเปรีย้ งทันทีเลย เหมือนกับ
วาอันนีห้ ลุดพรวดลงไปเลย ขาด เปนอยางนัน้ นะ เราจึงไดเทิดทูนสุดหัวใจ การสอนนี้
ถูกตองแมนยําไมมีเคลื่อนคลาดเลยคือพอแมครูจารยมั่น เราไมลมื มีแตจุดสําคัญ ๆ
ที่ทานใสเปรี้ยงทีไรนี้ขาดสะบั้นไปเลยทุกที
นีแ่ หละไดครูอาจารยทด่ี มี นั เปนกําลังใจมากทีเดียว พระกรรมฐานทานเทีย่ วอยู
ในปาในเขาทานอุตสาหพยายามของทาน นีย่ งั ดีถงึ จะหางเหินจากครูบาอาจารยบา งก็
ยังดีที่มีความตั้งอกตั้งใจใฝอรรถใฝธรรม ประจําตนและอิริยาบถของตนอยูเสมอนี้ ก็มี
วันที่จะตักตวงเอามรรคเอาผลไปเรื่อย ๆ ถึงชาก็ไดไมเสียไปโดยถายเดียว ดังที่ผูไม
เคยสนใจกับอรรถกับธรรม มีมากอันนี้ แมแตพระเราก็มีมากทีเดียว บวชมาไมสนใจ
กับจิตใจตัวเอง จิตใจคิดอะไรไมเคยมองดู เห็นแตดน้ิ ตามโลกตามสงสาร มันก็กลาย
เปนเรื่องกิเลสเรื่องสกปรกไปหมดในตัวของพระจิตใจของพระ แลวบริเวณทีอ่ ยูท อ่ี าศัย
เปนเรือ่ งเลวรายไปหมด เพราะอยูท ใ่ี จพาใหเลวราย ถาใจดีอยูที่ไหนก็ดีหมด
ทุกวันนี้ก็ไดอาศัยเราพูดจริง ๆ อยางนี้ ในวงพระกรรมฐานนัน่ แหละ ทานผูที่
จะไดอรรถไดธรรมมาแจกจายประชาชน หลังจากทานไดผลประโยชนพอสมควรแก
องคทานแลว แนะนําสัง่ สอนก็เปนทีช่ มุ เย็นจิตใจ ถาไมมีนี้แลวจะหมดนะ ศาสนาใน
คัมภีรไมอด เต็มอยูอยางนั้นแตไมมีใครสนใจปฏิบัติ นอกจากวิ่งตามกิเลสไมมีวันมีคืน
เทานัน้ เต็มบานเต็มเมืองเต็มพระเต็มเณรเรา จึงไมปรากฏอรรถธรรมมาโชวกันบางซิ
มีแตเรื่องกิเลสเรื่องลามกจกเปรตมาโชวกัน อยูที่ไหนโชวแตเรื่องกิเลสมันนาเอือมระ
อานะ เรือ่ งอรรถเรือ่ งธรรมไมไดมาโชวกนั บางเลย
ฝายปฏิบตั กิ รรมฐานทานมีนะ ผิดกันกับพวกเรามาก เขาหากันสนทนาธรรมะ
ลวน ๆ ทานไมมโี ลกสงสารเขามาเจือปนเลย ไปทีน่ น่ั ภาวนาเปนอยางนัน้ ๆ ๆ นัน่
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องคนี้ไปอยูที่นั่น ภาวนาเปนอยางนัน้ ๆ แลวเวลามาเลาสูก นั ฟงมีแตเรือ่ งอรรถเรือ่ ง
ธรรมซึ่งดีตอดีบวกกันแลวมันก็ดีเพิ่มขึ้นซิ ก็เปนกําลังใจทั้งสองฝาย เปนกําลังใจไป
เรือ่ ย ๆ
ทานอยูในปาทานไมไดคุยเรื่องโลกเรื่องสงสาร ทานคุยแตเรือ่ งอรรถเรือ่ งธรรม
ถึงเวล่าํ เวลาทานเขาทีข่ องทาน วัดนี้เหมือนไมมีคน เงียบเลย ตางองคตางทําหนาที่ของ
ตัวเอง เชน อยางวัดภูววั นีก้ ็ พอตกค่าํ หัวหนาจะพามาแหละ มาที่กุฏิ ๒ ชัน้ นัน้ เรียกวา
ศาลาก็ถูก มาแลวก็เอาเทปมาเปด ตางองคตางนั่งฟง เทากับฟงเสียงครูอาจารยแนะนํา
สัง่ สอนเวลานัน้ ประชุมฟงธรรม นัง่ สมาธิภาวนาไปในตัว ฟงอรรถฟงธรรมกลอมใจลง
ไปเรื่อย ๆ จิตใจก็สงบเย็น
หลังจากการฟงเทศน ซึ่งเทศนแตละครั้งนี้ไมต่ํากวา ๑ มวน เรียกวา ๑ ชั่วโมง
พอหลังจากเทศนแลว องคที่จะไปก็ไดไมไปก็อยูที่นั่น องคไหนจะอยูที่นั่นทานก็นั่ง
ภาวนาตอไปเรือ่ ย การลุกไมกําหนด แลวแตใครจะไปหรือไมไปเมื่อไรได เวลามา มา
ฟงพรอมกัน เชนอยางภูววั นีก้ ท็ า นอุทยั เลาใหฟง เอง สวนมากเทปก็เปนเทปของเรานั่น
แหละ และครูบาอาจารยทง้ั หลาย แตมากตอมากก็คือเทปของเรา ฟงเปนประจําอยู
อยางนั้นทุกคืน ๆ เลย พอฟงนั้นก็เปนนั่งสมาธิภาวนาฟงธรรม เสียงของเทปก็เทากับ
เสียงของครูอาจารยสอน จิตใจก็ดื่มด่ํา พอหลังจากนั้นแลวก็นั่งภาวนาตอไป ใครอยาก
ลุกเมื่อไรก็ลุกได ไปประกอบความเพียรในสถานที่ของตน ๆ ทานปฏิบตั อิ ยางนัน้ จิตใจ
ก็สงบเย็น
นีล่ ะการขวนขวายหาศีลหาธรรม ยอมไดศีลไดธรรมไดคุณงามความดีเขามา
ครองใจ การวิ่งเตนไปตามกิเลสตัณหาก็ไดแตเรื่องของกิเลสตัณหา อันเปนฟนเปนไฟ
มาเผาไหมตวั เองนัน้ แหละ มันตางกัน เพราะดีมปี ระจําโลก ชั่วมีประจําโลกมาแตกาล
ไหน ๆ ใครกระดิกไปทางไหนหมุนไปทางใด ทางชั่วก็เจอชั่ว ทางดีก็เจอดีเหมือนกัน
คําวาดีชว่ั ไมมนี ม้ี นั เปนคนหมดคาหมดราคาพูด คนวาบาปบุญไมมคี อื คนหมดราคา
พูด นรก สวรรคไมมี คนหมดคาหมดราคายังเหลือแตลมหายใจฝอด ๆ เทานัน้ แหละ
มาพูดเปาหัวโลก หัวสมองของโลกใหมืดไปตาม ๆ กัน ผูท ท่ี า นเปนอรรถเปนธรรม
ทานจะไมพูดอยางนั้นไดเลย ฟงซิวาพูดไมไดเลย เพราะสิ่งเหลาประกาศกองมากี่กัปกี่
กัลป แลวทําไมไอคนหมดราคาจะมาลบลางแตคนเดียวในสภาวธรรมทัง้ หลายทีม่ มี าตัง้
กัปตั้งกัลปใหสูญหายไป มันเปนไปไมไดนอกจากขายตัวเอง ทําลายตัวเองไปโดยลําดับ
เทานัน้ อยางอื่นไมมี
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เพราะดีกับชั่ว บุญ บาป มีมาแตกาลไหน ๆ ผูมาสอนพระพุทธเจาทานก็สอนสิ่ง
ที่มีอยู ทานไมไดอุตริเอาธรรมไมมีมาสอนนะ ทานเอาธรรมมาสอน ธรรมนัน้ มีอยูแ ลว
ทานไปคนพบของมีอยูแลว นํามาสัง่ สอนโลก เหมือนเราไปคนดูแรธาตุตา ง ๆ ที่อยูใต
ดินซึง่ เหยียบไปเหยียบมานัน้ คนโงเหยียบไปเหยียบมา คนฉลาดคุย เขีย่ ขุดคนแรธาตุ
ตาง ๆ ขึน้ มาทําประโยชนไดมากมายดังเราเห็นนีแ้ หละ เปนยังไง สิง่ เหลานัน้ ก็เปน
ประโยชนขึ้นมา ธรรมก็ถกู เหยียบย่าํ ทําลายดวยความสกปรกของกิเลสทัง้ หลาย เวลามี
ผูต รัสรูก ร็ ธู รรมทีม่ อี ยูแ ลวนัน้ แล แลวนําธรรมนัน้ มาสัง่ สอนโลก โลกจะไดประพฤติ
ปฏิบตั ติ าม วาบาปวาบุญก็มอี ยูแ ลว เอาอันนัน้ มาสอนโลก นรก สวรรคมีมากี่กัปกี่กัลป
ใครจะไปลบลางไดที่ไหนไมมีทาง
พระพุทธเจาพระองคใดตรัสรูไ มเคยมาลบสวรรค ลบนรกอเวจีไดเลย ไมมีใคร
ลบได ก็เพราะธรรมชาตินเ้ี ปนอฐานะ ไมสามารถที่จะทําใหเปนอยางอื่นอยางใดไดแลว
นอกจากเราจะหลบหลีกปลีกตัวไปตามสิ่งที่มีอยู ที่ละไมไดหรือลบไมไดนั้นเอง เชน
บาปถาทําลงไปแลวจะลงนรก นรกทําลายไมได เราตองทําลายความชัว่ ทีอ่ ยูใ นตัวของ
เรา อยาทําบาปถาไมอยากตกนรกอยาทํา ตนเหตุอยูตรงนี้ ถาลงทําบาปแลวจะบอกวา
นรกไมมีเทาไรก็มีแตคําพูดลมปากเฉย ๆ ตูมเลย นัน่ เปนอยางนัน้
บุญมี หรือบาป บุญไมมี มีแตเรือ่ งคนหมดราค่าํ ราคาแลวทัง้ นัน้ มาพูดหลอก
โลก โลกที่มีสาระอยูเขาไมฟง พระพุทธเจาเปนมหาสาระมาสัง่ สอนธรรมแกโลก แลว
ทําไมจะไปสอนผิดพลาดไปได ไมมี แลวผูปฏิบัติธรรมตามพระพุทธเจาก็ตองไดรับคุณ
งามความดีตลอดไปอยางนี้ ใหเปนอยางอื่นไมได เรือ่ งทีจ่ ะมาลบบาปลบบุญ ลบนรก
สวรรควา ไมมอี ยางนี้ มันมีแตลมปาก อันนี้มีมาดั้งเดิม แมพระพุทธเจาทุกพระองคมา
ตรัสรู ลบไมไดทั้งนั้น ทั้ง บาป บุญ นรก สวรรค พรหมโลก นิพพานไมมีพระองคใด
ลบไดจึงสอนสัตวโลกที่อยูในวิสัยที่จะเปนไปได สวนการลบสิง่ เหลานัน้ ๆ มันไมใชวิสัย
แลวลบไมได พระพุทธเจาก็ลบไมได จึงสอนทีอ่ ยูใ นวิสยั คือเชนนรก มีนรกเปนที่
ทรมานสัตว สัตวทําอะไรถึงตกนรก นัน่ ก็ทาํ บาป ก็สอนสัตวทง้ั หลายอยาทําบาป ทํา
บาปอยางนัน้ ๆ จะเปนอยางนั้น
นี่ทานสอนอันนี้ที่อยูในวิสัยสอนได ใหทาํ บุญอยางนีแ้ ลวจะไปสวรรค ไป
นิพพานถึงนิพพานได สอนวิธกี ารทีจ่ ะไปลบสิง่ เหลานัน้ ไมมที าง ทานจึงไมลบทั้งสอง มี
แตสอนวิธหี ลบหลีก วิธีอุตสาหพยายามที่จะใหเขาถึงในทางที่ดี สอนใหละเวนในสิง่ ที่
ชัว่ เทานัน้ อยางอื่นไมวาพระพุทธเจาพระองคใดสอนไมได สอนแบบเดียวกันหมด นี่
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ละพระพุทธเจาทุกพระองคยังลบ บาป บุญ นรก สวรรคไมไดแลว สัตวตัวไหนที่มัน
วิเศษวิโสกวาพระพุทธเจาทีว่ า จะมาปฏิเสธหรือลบบาป บุญ นรก สวรรคไมมี มันเลว
ขนาดไหนคนประเภทนัน้ นีล่ ะใหพากันจําเอานะ
ใหพยายามปฏิบัติตามที่พระองคทรงสอนไวแลวอยางไร
จะคอยไดคุณงาม
ความดี เฉพาะเรือ่ งการภาวนาควรจะไดรบั การอบรมเสมอพวกชาวพุทธเรา ที่จิตใจไม
แสดงความแปลกประหลาดอัศจรรยขึ้นมา ก็เพราะสิ่งเลวรายปกปดกําบังมันไวตลอด
การภาวนาเพือ่ สงบระงับสิง่ เหลานี้ หรือเบิกหรือเพิกถอนสิ่งเหลานี้ออก ใหเบาบางไป
จิตใจจะคอยมีความสงางามขึ้นมา ดวยการภาวนา
ทีนเ้ี มือ่ เวลาจิตใจมีความสงางามหรือสงบรมเย็นขึน้ มา เราจะเห็นความแปลก
ประหลาดอยูที่ใจ เราอยาไปหา ดิน ฟา อากาศ สามแดนโลก ไปหาความแปลก
ประหลาดอัศจรรยทไ่ี หนไมเจอ แตถา หาทีใ่ จดวยจิตตภาวนาตามแนวทางทีพ่ ระองค
ทรงสัง่ สอนไวแลวนีเ้ จอ ไมมากก็นอยเจอ เจอจนกระทั่งจัง ๆ เลย หลุดพนจากกิเลส
โดยประการทัง้ ปวงจากภาวนา ไมเปนอื่น ใหพากันอุตสาหพยายามเอา
ศาสนาขอใหมหี ลักภาวนาประจําตน ๆ บางนะ ถาไมมีประจําตนแลวเหมือนไม
มีขื่อมีแป ไมมีหลักมีเกณฑ ตางคนตางดิ้นไป ถาถามก็วาถือศาสนาพุทธ ทีนศ้ี าสนา
พุทธเราก็ไปแปรสภาพพุทธศาสนาที่เปนของเลิศเลอ ใหกลายเปนของเลวไปตามกิเลส
เสีย กิเลสอยูที่ใจของเรา เวลาแสดงออกไปก็ไปทําลายศาสนานัน้ ละ ก็ไมไดเกิด
ประโยชนอะไร จึงตองใหพยายามเอาใหดีนะ
การเทศนตองขออภัยจากพี่นองทั้งหลาย พูดไปหลงลืมไปนะ ไมเหมือนแต
กอน เรือ่ งจิตตภาวนาเราจะหาความเลิศเลอจะไดจดุ นีน้ ะ ความเลวรายทีส่ ดุ ก็เหมือน
กันจะไปหาที่ไหนไมเจอ สามแดนโลกธาตุไมใชสถานทีอ่ ยูแ หงความเลวรายทัง้ หลาย
และไมใชสถานทีอ่ ยูแ หงความดีเลิศและเลิศเลอทัง้ หลาย นอกจากใจดวงเดียว ทั้งสอง
อยางนี้อยูที่ใจ ใจเปนผูร บั ทราบ ใจเปนผูส มั ผัส ใจเปนผูเคลื่อนไหวที่จะไปสั่งสมสิ่งดี
ชัว่ ทัง้ หลายขึน้ มาเผาตัวเอง และสงเสริมตัวเองมีใจนีเ้ ทานัน้ เวลารวมลงไปแลวมารวม
ที่ใจหมดเปนผลอันดีงาม ดังพระพุทธเจา พระสาวกทัง้ หลาย ทานไมหาความสุขทีไ่ หน
อีกแลว เรียกวาไมมคี วามสุขในแดนใดทีจ่ ะเหนือความสุขแหงใจทีบ่ ริสทุ ธิ์ ใจเปนธรรม
ลวน ๆ นีเ้ ลิศเลออยูต รงนี้ เรื่องหาความทุกขก็เหมือนกัน ก็อยูที่นี่ ผูสรางความทุกข
มากเทาไรก็มารวมใหเราแบกหาม ใหผทู าํ ละแบกหามอยูท น่ี น่ั ความทุกขก็ดีความสุขก็
ดี จึงมีอยูที่ใจแหงเดียว
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จําใหดคี าํ นีน้ ะ ไมมีที่อื่นที่ใด อยาพากันไปดีดดิน้ หา ใหดใู จตัวเอง ตัวนี้ตัว
สําคัญมาก ผิดคือใจดวงนีพ้ าผิด ถูกคือใจดวงนีพ้ าถูก เมือ่ ถูกแลวใหกา วเดินใหดี
นะ เอาละวันนีพ้ ดู เพียงเทานัน้
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com

