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ความรูภายใน
กอนจังหัน
ภาคอีสานเราทําหมอนสี่เหลี่ยมแข็งเหมือนกับไม ไปดูเอาซิ ภาคอีสานทั้งภาค
ทําหมอนแข็งเหมือนกับไม เอาตัวอยางมายันกัน ดูไมไดนะ ทําแบบเดียวกันหมดภาค
อีสาน นั่นหมอน หนุนไมได เหมือนหนุนไมทั้งทอน นี่เอามาเปนตัวอยางดูมันดูไมได
ทําออนกวานั้นไมไดเหรอ ทําแบบอื่นอยางใดไมไดเหรอที่ออน ใครก็ทําแบบเดียวกันๆ
หมดภาคอีสาน เหมือนกับไม ไปโยนใสใครสลบไปเลยละ เขาใจไหม หมอนภาคอีสาน
โยนใสใครสลบไปเลยเพราะมันแข็งเหมือนหิน ถายเอาถายรูปถายไปใหดูกันทั้งภาค
อีสานเลย มันจะเปลี่ยนแปลงอยางอื่นใหเปนประโยชนดีกวานี้ไมไดเหรอ ทําแบบ
เดียวกันๆ ไมดูหนาดูหลังอะไรเลย ไมมีเหตุมีผล ถายใหหมด ไมเอาคนหัวแตกเพราะ
ถูกหมอนทับถายบางวะ ทํามีเหตุมีผลบางซิทําอะไร
นี่ละธรรมฟงเอาซิ ทานทั้งหลายฟงเอา ไมมีสูงมีต่ํา ไมมีโนนมีนี้ ผิดตรงไหนวา
ตรงนั้นๆ เรียกวาธรรม ธรรมนี่ตรงไปตรงมาเลย พอพูดอยางนี้เราก็ไปสัมผัส เราเอง
นะ คือเราเปนบาเอง อยูกุฏิ แตกอ นทําขอวัตรปฏิบัติ พระเณรทันเราเมื่อไรเรื่องขอวัตร
ปฏิบัติ เหมือนกันหมด วันนั้นไปเผลอเปนบาอะไรไมรูนะ ไปทําอะไรอยูแลวมาดู
นาฬิกา คือตามปรกติบาย ๔ โมงปดกวาด วันนั้นดูเหมือนได ๓ โมง ๒๐ นาทีเรามองดู
นึกวาเลยเวลาแลวปุบปบโดดลงไปปดกวาด ตั้งแตกุฏิเจาของออกมาโผลหนาศาลานี้
ไมเห็นพระเณรสักองคเลย
ขึ้นละที่นี่นะ เหอ พระเณรเหลานี้ไปไหนหมดๆ ไลเบี้ยเขา มันตายหมดทั้งวัด
เหรอ ใครจะมากุสลาใคร เณรมันคงรําคาญ ก็ทิดหรวดนี่ละมันเปนเณรอยู มันคง
รําคาญมันก็เลยเอาไมกวาดออกไปกวาด เปนยังไงเณร พระทั้งวัดมันตายกันหมดแลว
เหรอ ไมเห็นใครมาปดกวาดศาลาเดี๋ยวนี้ ใครจะกุสลาใครมันตายกันหมดทั้งวัดแลว ไล
เบี้ยเณร เณรแกคงรําคาญ ไมรูเวลากันเหรอวางั้นเรา มันพึ่งไดบาย ๓ โมง ๒๐ นาที
ไหนวาอีกนะ เวลาพึ่งไดบาย ๓ โมง ๒๐ นาที เหอ ขึ้นแลวนะ หยุดๆๆ นั่นเห็นไหมละ
นี่ละธรรมเขาใจไหม หยุดๆ มันจะเปนบากันทั้งวัดมากวาด ใหเปนบาแตเราคนเดียว
ใหพากันหยุดทั้งวัด เราจะไปแกบาของเรา เดินปุบๆ กลับคืน
เณรคงจะหัวเราะแลวเลาใหพระฟง นั่นเห็นไหมธรรม เปนอยางนั้นละ ที่เรา
แผดเสียงลั่น พอเจาของผิดก็แผดใสเจาของ เราจะไปแกบาเรา กลับทันที เณรมันคงจะ
หัวเราะละทา นี่ธรรมเขาใจไหม ใครก็ตาม ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก จะเอนๆ
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เอียงๆ เขาขางนั้นขางนี้ไมไดไมใชธรรม ธรรมตองเสมอ นี่เราพูดเปนตัวอยางใหฟง
ตัวอยางเราเปนบา ปดกวาดบาย ๓ โมง ๒๐ นาทีแลวมาขูพระเณรทั้งวัด มันตายกัน
หมดทั้งวัดเหรอ นูนนะธรรมดาเมื่อไร พระเณรมันตายกันหมดทั้งวัดเหรอ ใครจะมา
กุสลาใคร เณรมันรําคาญ ไหนเณร ไมรูหรือเวลา มันพึ่งไดบาย ๓ โมง ๒๐ นาที หือ
ซ้ําเขาอีก บอกพึง่ ไดบาย ๓ โมง ๒๐ นาที หยุดๆ อยางนั้นละฟงซิ หยุดทันทีเลย บอก
ใหหยุดทั้งหมดเดี๋ยวมันจะเปนบากันทั้งวัด เราจะไปแกบาเรา แลวก็กลับปุบๆ เลย นั่น
ละเรียกวาธรรม ตรงเปงอยางนั้นเรียกวาธรรม
มันขบขันจะตายไป ก็เราเปนบาแลวไปหาวาพระตายกันทั้งวัด ใครจะกุสลาใคร
พอมันโดนเจาของเขาเลยหงายทันที นั่นเห็นไหมละ นี่ละธรรม ใหทานทั้งหลายจํา
เอาไว อยาเห็นแกเขาแกเราแกนั้นแกนี้ยิ่งกวาธรรม ธรรมเสมอภาคไปเลย ผิดบอกวา
ผิด ถูกบอกวาถูก อยางที่พูดเรื่องหมอนนี่เหมือนกัน มันแข็งก็บอกแข็ง มันทําแบบ
เดียวกันหมดภาคอีสาน หมอนนี่โยนใสใครสลบไปเลย มันเหมือนหินไมไดเหมือน
หมอนเหมือนนุนนะ นี่พูดเรื่องเปนธรรม ตองเสมอเลยเรียกวาธรรม ไมเอียงโนนเอียง
นี้ เอียงนั้นเอียงนี้เปนกิเลสทั้งมวล ถาธรรมแลวเสมอไปเลยเรียกวาธรรม
พระใหปฏิบัติเครงครัด เรื่องสติเปนสําคัญดานธรรมะ สติเปนสําคัญเราเคยพูด
แลว เปนการยืนยันรับรองเลย ที่แนะนําทานทั้งหลายมานี้ไมผิด สติเปนพื้นฐานสําคัญ
มาก ตั้งแตเบื้องตนจนถึงนิพพาน เขาขั้นนิพพานแลวเปนมหาสติมหาปญญา สติลมลุก
คลุกคลาน แลวก็ตั้งขึ้นไปไดจนกลายเปนสติปญญาอัตโนมัติ จากสติปญ
 ญาอัตโนมัติ
แลวก็เปนมหาสติมหาปญญา กิเลสขาดสะบั้นเลย นี่วิธีการที่ถูกตอง อยาไปทําสุมสี่สุม
หา พระกรรมฐานเรามีนอยเมื่อไร ไปภาวนาที่ไหนไมไดเรื่องไดราว เพราะทําเหลาะๆ
แหละๆ ไมมีหลักมีเกณฑ ถามีหลักมีเกณฑจับตรงไหนติดตรงนั้นๆ เรียกวามีหลักมี
เกณฑ เหลาะๆ แหละๆ ไมไดนะ
เพียงมองนี่ถาหากวาธรรมดาแลวหูหนวกตาบอดดูพระดูเณร ถาลืมตาดูนี้มัน
กระเทือนแลว ฟงคําพูดคําจามีเหตุมีผลหลักเกณฑประการใดบาง ดูการประพฤติตัว
เปนยังไง เกะๆ กะๆ เกงๆ กางๆ นี่ไมใชธรรม ธรรมแทมีสติรอบตัวตลอดเวลา ทําขอ
วัตรปฏิบัติ อันนี้เราก็เคยไดพูดแลว ไดชมมาตลอดตั้งแตสรางวัดปาบานตาด อันนี้ไม
เหลาะแหละ ยกใหเลย ที่มาแสดงตอสังคมเปนสวนรวม เรียกวาสามัคคีกัน พระเณรใน
วัดนี้เราไดชมตลอดเวลา การทําขอวัตรปฏิบัติปดกวาดเช็ดถูนั้นนี้เรียบมาตลอด
เฉพาะอยางยิ่งเราชมพระฝรั่งองคหนึ่ง ผาขาดๆ องคไหนไมรู ทําความสะอาด
อยูในตําหนัก ในกุฏิขางในนี้หนึ่ง มีพระฝรั่งสองสามองค เราสั่งใหไปทํา อันนี้จัดใหไป
ทําโดยเฉพาะๆ ทําดีดวยกัน ฝรั่งสองสามองคทําดี มีองคหนึ่งเปนพิเศษ ปดกวาดอยู
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ทางตําหนักนั่น เราเดินไปบอก ถาไมมีคนมามากนักจะเวนวันก็ไดตรงนี้เราวางั้น เวน
วันปดกวาด ไมยากอะไรทานวางั้น ทานบอกไมยากอะไร ทําครูเดียวก็สําเร็จ เออ ถา
อยางนั้นก็ทาํ ไป อยางนั้นละ นั่นเห็นไหมละ เวลาปดกวาดเช็ดถูเราไปเที่ยวซอกแซก
ซิกแซ็กดูหมด คือดูพระดูเณรนั่นเอง อันนี้เปนเครื่องหมายของพระของเณรเรา
เหลาะแหละหรือจริงจัง ดูสิ่งทั้งหลายที่ทําจะรูเอง
ถาเหลาะแหละทําสิ่งทั้งหลายชุยๆ ชี่ๆ ดูไมไดนะ เลอะๆ เทอะๆ อันนีเ้ ราชม
พระเรา เรื่องขอวัตรปฏิบัติดวยความพรอมเพรียงสามัคคีนี้ ตั้งแตสรางวัดปาบานตาด
ไมเคยไดมีทตี่ องติตลอดมา หากวาจะตองติกต็ อ งติอยูภายใน มันเซอๆ ซาๆ อยู
ภายในดวยสติไมคอยมี นั้นละใหระวังตรงนั้น อันนี้เราสองเขาไปดูก็เห็นนะ เห็นก็เห็น
อยางลึกลับพูดไมได เรื่องความรูภายในจิตใจนี้เปนของเลนเมื่อไร ละเอียดสุดยอด มัน
ตามรูหมดอะไรๆ นะ วันนี้จะเปดเสียบางใหทานทั้งหลายทราบ
ไมมีใครที่จะเก็บความรูสึกไดดียงิ่ กวาพระพุทธเจา พระอรหันตทาน รูนี่รูจริงๆ
แตทําเหมือนไมรู หากวาผูใดหรือรายใดที่จะพอเปนประโยชนยังไงๆ ก็ไปแนะๆ
เฉพาะๆ แลวผานไปเลยๆ ความรูอันนี้ทานจะไมไดเอามาใชทั่วๆ ไป ทานจะใช
เฉพาะๆ ที่จะเปนประโยชนแกผูใดโดยเฉพาะ พอมีโอกาสเมื่อไรทานจะแนะนิดๆ เปน
ความรูภายในที่ทานเก็บไวเรียบรอย จะรูเห็นอะไรก็ตามเหมือนไมรูไมเห็น เดินผานไป
ผานมาพับมันรูแลว วาสายทางของคนนี้มายังไงๆ อันนี้สําคัญมาก ทานทั้งหลายไมเคย
ฟงใหฟงเสีย หลวงตาบัวจะโงเงาเตาตุนก็ตาม ขอใหฟงธรรมขอนี้ก็แลวกัน
เรื่องความรูนี่ละเอียดลออมาก พอมองเห็นปบมันทราบแลว ทราบสายทางของ
ผูนั้นเปนมายังไงๆ รูปบๆ นี่เรียกวาความรูภายใน นี่ละทานเก็บ ไมมีใครเก็บความรูสึก
ประเภทนี้ไดยิ่งกวาทานผูรูธรรมเห็นธรรมมีพระพุทธเจา พระอรหันต เปนตนที่เก็บ
ความรูสึก ทานจะเอาออกใชเฉพาะรายๆ ที่จําเปนเทานั้น ทานไมไดใชดะนะ ธรรมะที่
เทศนสอนทั่วๆ ไปเปนอยางหนึ่ง ธรรมะที่เฉพาะๆ เปนอีกอยางหนึ่ง เขาใจไหมละ อัน
นี้ทานจะพิจารณาเต็มเหนี่ยวเสียกอนกอนที่จะออกใช ไมใชใชสุมสี่สุมหา เพราะฉะนั้น
กิริยาของทานที่แสดงออกจึงตองมีเหตุมีผล มีความรูเปนเครื่องยืนยันตลอดๆ ไปเลย
วันพรุงนี้ผมก็จะไปเชียงใหม ใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติผูอยูในวัดในวา เหมือน
ศาสดาอยูบนหัวเราทุกคน
ธรรมและวินัยนั้นแลคือศาสดาของเธอทัง้ หลายแทนเรา
ตถาคตเมื่อเราผานไปแลวหรือตายไปแลว หลักธรรมหลักวินัยใหมีอยูในตัว หลักธรรม
หลักวินัยคือสติกับปญญาจะเปนผูรักษาศาสนา รักษาธรรม รักษาวินัย เทิดทูน
พระพุทธเจาไดคือหลักศาสนา อยางอื่นไมได สติสําคัญ ได สติกับปญญาใหตั้งใหดี อยู
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ที่ไหนอยาใหเคลื่อนคลาดสติ เวลาจอเขาหาความเพียรจริงๆ นี้ยิ่งแมนยําๆ เราทํางาน
การอะไรนี้ใหมีสัมปชัญญะรูตัวตลอดเวลา นี่ชื่อวาผูมีสาระตลอด
ทําอะไรจะสวยงาม แตสติพลาดๆ อยูตลอดอยางนี้ไมดี เพราะทํานี้ทําเพื่อ
ตัวเอง ทําเพื่อสติเพื่อปญญาแกกิเลสของตัวเอง ขอวัตรปฏิบัติภายนอกนี้เปนความ
จําเปนภายนอก แตเปนความจําเปนเขาภายในโดยเฉพาะๆ อันนี้พรากไมไดเลย
สติปญญาเพือ่ รักษาตนเอง พากันจดจําใหดี
ทางประชาชนภายในก็ดี ระวังใหดีนะภายใน รูสึกจะมีพิสดารอยูนะภายใน มัน
หากมีเรื่องแปลกๆ ตางๆ นี่เก็บไวนะเหมือนไมรูไมชี้ เดินเขาไปภายในไมคอยดูคน
เดินเขาไปนี่ จะดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปโดยเฉพาะ แลวปฏิเสธไมไดคือดูสัตว ชอบจะดูสัตว
เพราะสงสารมัน เขาไปๆ เรื่อย ดู มันพิสดารอยูนะขางใน ผูปฏิบัติธรรมมันหากมีฤทธิ์
มีเดชไปคนละทิศละทาง ระวังใหดี ถาจับไดไลหนีจากวัดทันที เอาธรรมเอาวินัยตั้งกึ๊ก
เขาไปแลวปฏิบัติตรงกลาง ศูนยกลางอยูตรงนั้น อยาแบงอยาแยกไปทําพิสดารแก
ตัวเองอยางนั้นอยางนี้ ปรารถนาอันนั้นปรารถนาอันนี้ ใหมันอยูลึกๆ อยาแสดงออกมา
ถาแสดงออกมามันกระทบกระเทือนกัน อันนี้สําคัญมาก จําใหดี เอาละใหพร
หลังจังหัน
ผูกํากับ กราบเรียนครับ อดีตเจาคณะจังหวัดเชียงใหม ลําพูน แมฮองสอน
ธรรมยุต แหงวัดสันติธรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม พระมหาทองอินทร กุสลจิตฺโต เปนลูก
ศิษยของหลวงปูสิม พุทธฺ าจาโร ไดมรณภาพเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ เวลา ๑๕.๐๐
น.รวมสิริอายุ ๗๖ ป ไดรับพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๘
หลังจากพระราชทานเพลิงศพได ๓ วัน คณะศิษยไดนําอัฐิของทานมาคัดเลือก จึง
พบวามีแกวใสๆ คลายบุษราคัมปะปนอยูภายในอัฐิของทาน ในครั้งแรกที่เห็นก็ไมมี
ใครคาดคิดวาจะเปนพระธาตุ คิดแตเพียงวามีใครแกลงเอาแกวอะไรมาใสไว แตเมื่อ
แกวใสๆ นั้นมีจํานวนมากขึ้นและบางชิ้นก็ยังแปรสภาพไมหมด มีสภาพเปนอัฐิ
ครึ่งหนึ่ง เปนแกวครึ่งหนึ่ง จึงไดเกิดเฉลียวใจกันขึ้น เมื่อมีผูพบเห็นจํานวนมากเขาๆ
และหลายหลากสี จึงไดเชื่อมั่นวาอัฐธิ าตุของทานกลายเปนพระธาตุ
หลวงตา อยางพระผางอยูที่บานดงเย็น บานดงเย็นเปนบานหลวงปูพรหม ทาน
ไปอยูเชียงใหมกับหลวงปูมั่น โอย หลายป นี้ไดเคยคุยธรรมะกันเวลาที่ทานไปพักอยู
บานนามนดวยกันกับพอแมครูจารยมั่นเรา ไดคุยธรรมะทุกสิ่งทุกอยางเรียบรอยแลว
เวลาไปเผาศพทานเราก็ไดบอกบรรดาลูกศิษยลูกหา ใหพยายามเอาอัฐิของทานใหได นี่
ละองคหนึ่งที่อัฐิจะกลายเปนพระธาตุ คือเราคุยกันตั้งแตบา นนามนแลว เราทราบ
ละเอียดลออแลว แตเวลาไปเผาศพทาน โอย คณะกรรมการแนนหนามั่นคง เขาไปแตะ
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ไมไดเลย ตัง้ แตเราก็ไมเขาวางั้นเถอะ จะใหลูกศิษยลูกหาองคไหนเขาไปไดวะ นี่ทา น
ผางนี้ก็เคยมาอยูวัดปาบานตาด มาอยูวัดปาบานตาดแลวทานกลับไปบานทาน บานดง
เย็น อันนี้ก็ไมมีใครทราบแหละเพราะทานเงียบๆ อยูนี้ทานก็เงียบๆ เวลาออกจากนี้ไป
ไปอยูบานดงเย็น เวลามรณภาพก็มรณภาพตอนกลางคืนเงียบๆ เหมือนกันไมมีใคร
ทราบ
เวลาเผาศพเรียบรอยแลวอัฐิของทานกลายเปนพระธาตุเต็มไปหมดเลย จึงไดรู
วาทานคือพระเชนไร นี่ก็องคหนึ่ง ถาลงอัฐกิ ลายเปนพระธาตุแลวตีตราเลย เรียกวานั้น
คือพระอรหันตวางั้นเลย อัฐินี้สําคัญ แตสวนมากนักปฏิบัติดวยกันจะทราบกันตั้งแต
ทานยังไมตายนั่นละ คือถาเปนดานธรรมะ คุยธรรมะธัมโมกันเปนยังไงๆ ใครมีจิต
องคใดอยูในขั้นใดภูมิใดนักปฏิบัติจะทราบกันดี องคนี้ทานก็เงียบๆ อยูอยางนั้นละ
ออกจากวัดปาบานตาดไปก็ไปอยูที่นนั่ เวลาทานตายแลวอัฐิกลายเปนพระธาตุ เขาจึง
ไดเอาออกมาถายภาพไว ถายภาพใหคนไดเห็น นี้ก็องคหนึ่ง
การปฏิบัติธรรม ธรรมทานบอกแลววาเปน อกาลิโก ไมมีกาลสถานที่เวล่ําเวลา
ใดๆ ที่จะมากีดขวางทําลายการทําดีของผูนั้นๆ ได เปนผลตลอด การทําชั่วก็เปน อกา
ลิโก ทําชั่วไมวาที่ลับที่แจงที่ไหนเปนชั่วทั้งนั้น ทําดีไมวาที่ลับที่แจงเปนดีทั้งนั้น นี่ละ
เรียกวาธรรมเสมอภาคเปนอยางนั้น องคหนึ่งชือ่ วาเสถียรเหรอ นี่เขาก็เอาพระธาตุของ
ทานถายออกมาใหดูดวยกัน เสถียรนี้เปนคนอุดรฯ แลวพอแมพายายไปอยูทาง
เชียงราย (บวชที่ลําปาง) เออ บวชที่ลําปาง ทานก็ไปอยูที่นั่นแลวไปวิเวกอยูในเขตไทย
กับเขตพมาตอกัน ดงใหญเมืองกาญจนวางั้นนะ อันนี้ทานสั่งเสียไวเลย เวลาทานตาย
แลวอัฐิของทานจะเปนพระธาตุอยางนั้นๆ ทานบอกไวเลย อันนี้องคหนึ่งเปนชัดเจน
มากทีเดียว
พระยังหนุมๆ เวลาเราถามเหตุถามผลจริงๆ แลว ทานสืบสาวราวเรื่องมาจาก
ใครมายังไง ทานปฏิบัติยังไงๆ สืบไปๆ เลยรูเรื่อง หนังสือเรา เทปเราเต็มอยูในกับทาน
อยูกับทานที่เขตพมา ออ เอาละหายสงสัย คือเทปของเรากัณฑเผ็ดๆ รอนๆ อยูในนั้น
หมดวา ทานก็ปฏิบัติตามนั้นจะวาไง ก็เหมือนเทศนอยูนี้ละ ออกจากเทปก็เหมือน
เทศนอยางนี้เองจะผิดไปไหน องคนกี้ ็อัฐกิ ลายเปนพระธาตุเรียบรอยแลว ทานผางนี้ก็
เปน เปนเรื่อยๆ อยางเจาคุณอะไรที่เชียงใหมนี้ทานก็เปนของทานเงียบๆ เปนเงียบๆ
คือเปนอยูในวงจะวามูตรคูถก็ไมผิด แลวจะมาเปดเผยตัวไดยังไงเขารุมเอาเขาใจไหม
ละ
พวกปฏิบัตนิ ักภาวนาจึงตองทําหลบๆ ซอนๆ อยูในวัดเปนพระก็เหมือนกัน
เปนพระอยูในวงปริยัติ เราจะไปแสดงภาคปฏิบัติขัดมากทีเดียว ตองเปนแบบลิงแบบ
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คางกับเขา แบบลิงแบบคางคือแบบลิงแบบคางของพระนะ ไมใชลิงคางแบบฆราวาส
คือการหยอกเลนพระนั้นหยอกเลนแบบพระ แตมันเหมือนลิงเขาใจไหม แตหยอกเลน
เหมือนพระตางหาก ไมไดเปนแบบฆราวาส หยอกเลนอยูในวงธรรมวินัยจึงไมผิด นี่เรา
เปนเอง ถาปฏิบัติอยูในจิตนี้บอกใครไมไดเลยนะ ไมเคยบอก เรียนหนังสืออยูตงั้ แต
ตนจนกระทั่งหยุดหนังสือ ภาคปฏิบัติเราไมเคยละ มันหากเปนอยูในหัวใจ
อยูในวงปริยัติการภาวนาอยางนั้นอยางนี้ไมเคยพูดเลย เฉย แตเปนอยูภายใน
เวลาไปกับหมูกับเพื่อนก็เปนลิงเปนคางกับเขาเสีย เรื่องธรรมนี้ไมออก เราจึงไดพูดให
ฟงถึงเรื่องเราเผลอตัว คือการปฏิบัติภาวนาทําอยูอยางนั้นตลอดหากไมบอกใคร ไมให
ใครทราบเลย ในวงปริยัติไมทราบทั้งนั้น ไมบอก ทีนี้วันหนึ่งเดินจงกรมเงียบๆ คนแลว
นึกวาเงียบคนหมดแลว ลงไปเดินจงกรมเงียบๆ ทีนี้เพื่อนฝูงก็มา ทําอะไร พวกลิงมัน
เจอกัน ทําอะไร เราเซอไป เราก็บอกตรงๆ บอกวาเดินจงกรม หือๆ ขึ้นเลย อยางนั้น
นะ นี่จะไปสวรรคนิพพานเดี๋ยวนี้เหรอ เดี๋ยวรอกันเสียกอนไดไหมเรียนจบแลวคอยไป
ดวยกัน ดูซมิ ันแหยเอาเห็นไหม เราเผลอ
คราวหลังมาเราเดินจงกรม เวลาเพื่อนฝูงใครไปเจอเขา ทําอะไร โอย เปลี่ยน
บรรยากาศ ตองเปนอยางนั้นใชไหม เรียนหนังสือนานมันเหนื่อยเปลี่ยนบรรยากาศไป
อยางนั้นละ เรื่องก็ผานไป พอวาเดินจงกรมเทานั้น หือๆ มันขบขันดีนะ หือๆ เราเซอ
เองนี่นะ เราก็พูดตามตรง นี่ละอยูในวงปริยัติเปนอยางนั้น เดินจงกรมเราก็เดิน ปริยัติ
เราก็เดิน เพราะอันนี้มันฝงอยูในหัวใจลึกๆ พูดใหใครฟงไมได เวลาออกกับหมูกับ
เพื่อนธรรมอันนี้จะไมออกเลย เราไมเคยพูดเรื่องภาวนาใหใครฟง บรรดาพระทั้งหลาย
ที่เปนปริยัติดวยกันไมเคยพูด
คิดดูซิไปเดินจงกรมเผลอตัวไป เขาถามก็บอกวาเดินจงกรม หือๆ เขาเลย
อยางนั้นละมันแหยกันนะพวกลิง แลวแขนซายแขนขวาจะไปถือผิดถือถูกกับอะไรใช
ไหม มันก็หยอกเลนธรรมดาพวกเพือ่ นกัน จะเอาผิดเอาถูกกันไดยังไง พอใหรําคาญ
เขาใจไหมละ นี่เปนเปนแลว อยูในวงปริยัติเราจะเอากรรมฐานไปพูดนี้มันขัดกัน
นอกจากผูทมี่ ีความสนใจทานจะพูดกันไดเฉพาะ แตมันไมคอ ยมีนะ ไมมี
ถาทําลงไปเปนอยางนั้นละ ถาลงอัฐิไดกลายเปนพระธาตุแลวตีตราเลย จะทํา
ยังไงก็คือพระอรหันตโดยแทๆ อยูงั้น สําหรับวงกรรมฐานเรามีอยูทั่วไปแตทานไม
แสดง หากรูในวงภายในกันเอง.เรียกวากรรมฐานเปนครอบครัวหนึ่ง ในวงกรรมฐาน
ดวยกันจะเขาใจกันไดๆ ใครเปนยังไงภูมิจิตภูมิธรรมเปนยังไงเขาใจกันได ออกไปนอก
ทานไมพูดนะ เฉย เหมือนคําพูดในครัวเรือนของเรา ออกไปนอกบานเราก็ไมพูด อันนี้
คําพูดนี้เปนคําพูดในครัวเรือนของกรรมฐานทราบทั่วถึงกัน ใครเปนยังไงๆ รู แต
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ออกไปแลวเงียบทานไมพูดนะ เฉย ที่มาพูดตางจากเพื่อนฝูงทัง้ หลายในวงกรรมฐาน
ดวยกันก็คืออีตาบัวเขาใจไหม มันออกเสียทั่วประเทศเขตแดน ยังออกทัว่ โลกอีกอีตา
บัวนี้มันดื้อปากอยูนะ มีองคเดียวนี้ละดื้อปากอยู นอกนั้นทานไมแสดงละ แตกับเรามัน
ก็จะเปนนิสัยวาสนาอะไรก็ไมทราบ พูดที่ออกหนาออกตาจริงๆ ก็คือเรา ในวง
กรรมฐานสายพอแมครูจารยมั่นนี่ออกหนาออกตา ทั่วประเทศเขตแดนคือเราวางั้น
แหละ
เวลาเราพูดถึงเรื่องการออกอยางนี้ ในวงกรรมฐานทั้งหลายทานไมออกนะทาน
เงียบๆ ของทาน แตที่ออกก็คือเราก็บอกวาออกอยางนี้ ทีนี้สิ่งที่ออกเปนยังไง นี่เราก็
เปดเผยในหัวใจของเราแลว เราออกดวยความเปดเผยในหัวใจของเราเปนยังไงๆ เวลา
ออกนีไ้ มไดออกดวยอยางอื่นอยางใด ออกดวยความเมตตาทั้งนั้น สําหรับจิตดวงนี้ไมมี
อะไรกับสมมุติ หมดโดยประการทั้งปวง แตธาตุขันธมีอยู กิริยาอาการของธาตุของขันธ
มันก็แสดงไปอยางนั้นละ ที่นํามาแสดงดวยความเมตตาสงสารอะไรๆ อยางนี้เปนเรื่อง
ธาตุเรื่องขันธ ธรรมชาตินั้นพูดไมไดแลว คือนอกสมมุตไิ ปแลว นั่น ทีนี้เวลามันเปนอยู
ในวงสมมุติในธาตุในขันธ อันนั้นมันก็เปนวิมุตติของมัน อันนั้นก็เปนนอกสมมุตอิ ยู
แลว นําอันนอกสมมุติออกมาแสดงไปอยางนั้นแหละ
กิริยาของธาตุของขันธมผี ิดมีถกู ดีชั่วตางๆ เปนไปไดทงั้ นั้นละกิริยาอันนี้ เพราะ
มันเปนเหมือนโลก สังคมยอมรับสังคมไมยอมรับกิริยาของธาตุของขันธ ตองมีการ
ปฏิบัติใหเหมาะสมกับธาตุขันธ ธรรมชาตินั้นแทไมมอี ะไร สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ
วางไปหมดเลย จะมีอะไรไปเกี่ยวของ ทําอะไรก็ไมมี นั่นเปนธรรมชาติอันหนึ่งที่อยูใน
ขันธ และนําขันธออกไปใชในสมมุติทั้งหลายก็ตองใชอีกแบบหนึ่ง จะใหเปนแบบ
เดียวกันไมได
นี่ละธรรมของพระพุทธเจานี้ ไมมีใครจะพูดถูกตองแมนยําในสามแดนโลกธาตุ
นี้ยิ่งกวาพระพุทธเจา จึงเรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบทุกแบบทุกฉบับทุกขั้นทุก
ภูมิของธรรม ไมมีผิดมีพลาดเลยคือธรรมของพระพุทธเจา นอกนั้นเปนเรื่องของกิเลส
ตัณหาปลอมกันทั้งนั้น ปลอมทัง้ นั้นแหละ ธรรมแทไมปลอม อยางพระพุทธเจาสาวก
ทั้งหลายไมปลอม จิตถาลงไดถึงขั้นนั้นแลวหมดความจอมปลอม แมเม็ดหินเม็ดทราย
ไมมี บริสุทธิ์สุดสวน ถายังมีผูปฏิบัตอิ ยูผลก็เห็นกันอยูอยางนี้ ดีมีอยูชั่วมีอยู ทําดีไดดี
ทําชั่วไดชั่วไปตลอดอยางนี้ละ ใครจะยอมรับไมยอมรับเปนเรื่องของแตละบุคคล ความ
จริงยอมรับความจริงตลอด
ความจริงคืออะไร ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว นี้คือความจริง ใครจะไปลบลางไมได
อันนี้ แตที่วา ทําดีไดชั่ว ทําชั่วไดดีไมมี แตกิเลสมันเสกสรรได คนที่เขาทําชั่วๆ ทําไม

๘
เขาเปนอยางนั้นๆ นั่น เขามั่งเขามี เขามียศถาบรรดาศักดิ์ ก็ยศถาบรรดาศักดิ์ของ
จอมปลอมนั้นแหละไมใชของดี กิเลสพวกจอมปลอมมันก็เขากันไดสนิท ใครก็เลยไมมี
แกใจที่จะทําดีๆ ถาทําดีแบบใหคนเคารพนับถือมันก็เปนโลกไปเสีย ถาทําดีเพื่อความดี
สําหรับตัวเองแลวไมมีอะไรเขาไปยุงได ทานทําของทานสบายๆ
ใหพากันตั้งใจปฏิบัตินะ ธรรมพระพุทธเจาเปดเผยตลอดเวลาตามหลักความ
จริงของตัวเอง แมกเิ ลสจะปดบังธรรมชาตินั้นก็เปดเผยในตัวเองอยูตลอด ใหพากัน
ปฏิบัติ ถารื้อถอนสิ่งที่จอมปลอมออกแลวมันจะเปดขึ้นภายในใจ จาขึ้นนั่นเลย เอาละ
นะ ไมพูดมาก วันพรุงนี้ก็จะไดไปเชียงใหม จากนี้ถึงเชียงใหม ๖๑๖ กิโล เดินทาง ๘
ชั่วโมง ๙ ชั่วโมงไปพอดีๆ ก็เทานั้นละหยุดเทานั้นนะ
(อันนี้เขานิมนตหลวงตาไปเทศนเฉยๆ ปจจัยไทยทานตางๆ นี้เขาเอามาเปน
เงินทุนที่ไดรับจากการบริจาค นําเงินทุนดังกลาวไปพัฒนาการศึกษาของพระเณรและ
เยาวชนผูดอยโอกาสในจังหวัดกาฬสินธุครับ) เขานิมนตเราไปเทศนเหรอ (นิมนตแลว
ละครับ) รับแลวเหรอ (ยังไมไดรับครับ) โอ ถายังไมรับไมรับ เอา ตองมีเหตุมีผลทุก
อยาง เราจะเปนคนใชยังไงไปเทศนใหเขาอยางนั้นไมเอา ไมมีเหตุมีผล จะมาเอาเรา
เปนเครื่องมือไปใชทั่วบานทั่วเมืองไมเอาบอกตรงๆ พูดตรงๆ อยางนี้ละ นี่เขาจะมา
นิมนตเหรอ นิมนตก็บอกไปเลยวา ไมเอาเลยทันที อยามานิมนตถายังไมนิมนต นิมนต
แลวก็ไมไป
เอาไปเปนเครื่องมือหาอะไร มันรูทันทีนะ แย็บออกมามันรูทนั ทีๆ นอกจากไม
พูดเก็บไวเฉยเหมือนไมรู นี่มันจะมาโดนเราเขาปดทันทีเลยไมเอา ใหบอกมันเปนบามา
จากไหน พระที่ไหนมา ไปเทศนหาอะไรไปพัฒนาอะไร พัฒนาตัวเองไปหาเงินที่ไหน
พระพุทธเจาพัฒนาพระองคเปนศาสดาเอกหาเงินที่ไหน
สาวกทั้งหลายทานพัฒนา
ตัวเองหาเงินที่ไหน นี้มันจะไปหาเงินที่ไหนพัฒนา พัฒนากิเลสนั่นแหละมันพอกพูน
ไมไปสงเสริมกิเลสคือไมไปเทศนเขาใจไหมละ มีเทานั้น มันมีทุกเรื่องนะใหเรายุงดวยๆ
แลวเอาเปนเครื่องมืออีกดวย อยางนี้ละเอะอะจะเปนเครื่องมือ หาเงินพัฒนาคน
พัฒนาอะไร พระพุทธเจาพัฒนาไมเห็นหาเงินวะ นี่ก็ไปแทบเปนแทบตายจนถึงขั้นสลบ
ไสลมาสอนโลกอยางนี้ไมเห็นหาเงินวะ
ไปที่ใดๆ หากมีไอเรื่องของโลก มันจําเปนเวลาไปพักขางบานเขาจะเดินทาง
ตอไป ไปพักขางบาน เขามีงานในวัด เอา นิมนตไปเทศนอยางนี้จําเปนก็ไปเทศนใหเสีย
เทศนเขาถวายอะไรๆ มากนอยโละหมดเราไมเคยแตะแมสตางคหนึ่ง นั่นไป เราไมไป
หาเงินนะ เปนอยางนั้น นี่จะใหไปเปนเครื่องมือหาเงินใหใคร ไมเปนบอกตรงๆ เลย
บอกวาไมเปน เห็นหนาไหนก็บอกไมเปน หันทางนี้ก็ไมเปน หันไปทางไหนก็บอกไม

๙
เปนเขาใจไหม มันตองเด็ดซิ เขาไมรูเรื่องมันอะไรๆ เขาจะวา หันหนามาไมเปน นี่หัน
หนานี้ไมเปน เลยไมทราบไมเปนอะไร เอาละใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

