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ปลอยตามใจไมไดนะ
ตามธรรมดาฝนจะดีนะ ขางหนานี้ฝนจะดี คือถือเอาหนาวเปนเกณฑ ถาหนาว
สม่ําเสมอฝนก็ดีสม่ําเสมอ ถาหนาวอยางที่เคยเปนมา ๓ ปฝนก็ไมเปนทา เราเคย
สังเกตดู อยูใ นปาบางคืนนอนไมหลับเลย หนาวนอนไมหลับตลอดรุงเลยก็มี หนาหนาว
จะเปนเพราะอะไร ปกติเราไมไดเอาผาหมไป เราไมใชผาหม มีผาจีวร สังฆาฏิ พับใส
กันแลวก็หมเทานั้น หนาวขนาดไหนใหเทานั้นแหละ จนพอแมครูจารยสงสาร ทานเอา
ผาหมของทานที่ทานหมอยูทุกวัน ถาเอาใหมก็กลัวเราไมเอา ตองเอาผาของทานเองที่
ทานหมอยูทุกวันไปบังสุกุลใหเรา ทานคงสงสารทา
นั่นละดัดเจาของ ทานเอาผาหมทาน ทานไปบังสุกุลเอง กุฏิเรามันสูงแคนี้ เดิน
ไปนี้ก็เห็นที่นอนของเรา ดูเหมือนสูงประมาณเมตรหนึ่งเทานั้น เราไปเห็นผาอยูกลางที่
นอนเลย ผาหมทานนํามาบังสุกุล ทานทําสวยงามมากเปนคติอีกดวย เอะ ใครเอาผามา
บังสุกุลนะ ขึ้นไปดู ทานขึ้นไปเอง กุฏิเราสูงแคนี้ละมั้งดูเหมือนจะหนึ่งเมตร ทานก็ขึ้น
ไปบังสุกุล ผาหมพอแมครูจารย ทานวางเรียบรอยมาก มีเทียน มีดอกไม วางทับผานั้น
ผาหมทานเอง ถาเอาผืนใหมก็มีอยู เราไมไดหมสักที ทานเลยเอาผาหมของทานเองไป
บังสุกุล เราก็ตองไดหมให ทานสงสาร ทานเอาผาหมของทานเองทานหมทุกวัน เอาไป
บังสุกุลใหเรา ถาเปนผาหมทั่วๆ ไปใหมๆ ก็มีอยูเยอะ แตเราไมเอา เราดัดเรา
ความหมายวางั้น ทานคงสงสารเลยเอาผาหมไปให
เพราะเราไมเคยใชผาหม ดัดอยูอยางนั้น เห็นไหมฝกหัดตนเองเปนอยางนั้นละ
ไปอยูทไี่ หนก็ตาม อยูหนองผือก็ไมใชผาหม ดัด องคไหนจะใชไมใชเราไมสนใจ แตเรา
ดัดเราตลอดเวลาอยูในวัด ผูที่สังเกตก็รู ผูไมสังเกตก็ไมรู แตสําหรับบาตรเรานั้นจะรูได
เวลามาแลวมีอะไรเราจัดปุบปบๆ แลวไปแอบไวขางฝา แลวมาจัดอาหารถวายทาน ทุก
อยางที่เกี่ยวกับทานจะตองมีเราเปนหลักอยูนั้น คอยดูแลสอดสอง บาตรเราเอาไวติด
ฝา เอาฝาบาตรปดไวแลวเอาผาอาบน้ําปดอีกทีหนึ่ง ทานก็ดู เห็นไหมละ
ทั้งวัดไมมีใครทํานะ เราไมสนใจกับใคร เราสนใจแตกับเราคนเดียว ดัดเราคน
เดียว เวลาทานมาใสบาตร ขอใสบาตรหนอย ศรัทธามาสายๆ มือทานถึงบาตรเราเลย
นะ ปุบปบเลย ของก็เปนของที่เราจัดใสบาตรถวายทาน ทานก็เอาของดีๆ แหละมาใส
บาตรเรา ถาอยางนั้นเราก็ฉัน คนอื่นไมไดเปนอันขาด พระเณรนี้กลัวอยูนะ กลัวเรานี้
กลัวมากรองทานลงมา แตทานอยูกุฏิซิ เราอยูทุกแหงสอดสอง พระเณรเห็นเรานี้
เหมือนหนูเห็นแมวนั่นแหละ แตกลัวดวยความเคารพนะไมไดกลัวแบบอื่น เพราะเรา
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จริงจังทุกอยางทําอะไร พระเณรเห็นเราเหมือนกับหนูเห็นแมวนั่นแหละ กลัว เราเอา
จริงจังทุกอยางแตไหนแตไรมาไมเคยออนแอ อยางทานถามพระเณรสงสัยอะไร มีอะไร
ตออะไร พระเณรมาพูดอะไรกับทาน แลวลงทายทานก็วา ทานมหาวายังไง แนะ ถา
กราบเรียนวา ทานวาอยางนั้นๆ ทานหยุดเลยนะทานไมคาน แปลกอยูอนั หนึ่ง ตอน
สรุปทานจะถาม แลวทานมหาวายังไง อยูอยางนัน้ ละ
เรื่องมหาไมมีละในนั้น เครื่องหมายวาเปนมหาจะไมทราบเลย กิริยาของมหาที่
เรียนมาจะไมทราบทั้งนั้น เราไมมีเหลานี้ติดตัว มีแตธรรม มุงตอธรรม เรียนก็เรียน
มาแลว มันจะดีก็ดอี ยูแลว ดีจากการศึกษาจากครูบาอาจารย รับฟงจากทานมาปฏิบัติ
พระเณรนี้กลัวเรา ไปอยูไหนมันเหมือนเสือตัวหนึ่งแหละเรา เอาจริงเอาจังนี่นะ มา
เหลาะแหละๆ ใหเห็นนี้ไมไดแหละเรา อยูในวัดเรานี้หนักมากอยูนะ ทานเปนรมโพธิ์
รมไทร เราเปนคนสอดสองคอยดูแลพระเณรตลอดเวลา เปนอยางนั้นละ
เวลาของอะไรไดมาเราไมเอา จนกระทั่งทานเอาไปบังสุกุลใหที่กุฏิ เราก็เอา
ทานเอาไปบังสุกุลใหอยางวา อะไรๆ เวลาแจกของนี้ เสร็จธุระแลวเราก็ลาทานไปเที่ยว
ทานถามพระเณรวา สิ่งของที่เขาเอามาถวายมากๆ ทานมหาเอาอะไรไหม ทานไมเอาๆ
อยูอยางนั้นเรื่อย เราไมเอาเราถือผาสามผืน จีวร สบง ผาสังฆาฏิ กับผาอาบน้ําเทา
นั้นเอง มีเทานั้นติดตัว สุดทายทานถามอะไรมีแตวาทานไมเอาอะไรๆ ทีนี้ผาทั้งหมดขน
มาเอาไปกองไวกุฏิทาน ของเหลานี้จะเอาไวใหทานมหาใหทานเลือกเอา ตองการผืน
ไหนแลวคอยแจกกัน
ทานใหขนไปกุฏิทาน ทานเคยมีอะไรเมื่อไร แตเวลาทานจะทําก็ทําอยางนั้น ของ
ที่เขาเอามาถวายเอาไวในหองเราทั้งหมด รอทานมหามาเสียกอน พอมาแลวก็ขน
ออกมาเลย เอา จะเอาผืนไหนเลือกเอา ก็เราไมเอา พอเราไมเอาทานก็โละเลยที่นี่ เวลา
ทานจะทําทานทําอยางนั้นละทํากับเรา ผาหมก็ไปบังสุกุลให อาหารก็เหมือนกันทานมา
ใสบาตรเอง เราทําของเราคนเดียวอยางนั้นแหละ อยูกับหมูเพื่อนมากๆ ไมสนใจใคร
สนใจแตเราคนเดียว เขมงวดกวดขันตลอด อาหารเอาเฉพาะบิณฑบาตไดมา ไดมาแลว
มีอะไรก็ใสเสียนิดหนอยพอ ตลอดเลย ทานก็มาใสบาตรใหเรา ปุบปบเลยบทเวลาทาน
จะเอา มือถึงบาตรแลว จับบาตรปุบใสบาตรปุบๆ ขอใสบาตรหนอย ศรัทธามาสายๆ
แตทานไมทาํ บอยนัก นานๆ ทานทําทีหนึ่ง เห็นไหมตาทานดูหมด พระเณรใน
วัดดูรูหมดเลย เราทําลึกๆ ลับๆ ของเราทานก็ยังรู อยูในวัดเราก็ฉันเฉพาะของไดมา
บิณฑบาตไดมาอะไรเราก็จัดเอาเสียเทานั้นเอง สวนของที่จะตามมาสงเราไมไปยุง ไม
เอาเปนปรกติ เพราะฉะนั้นทานถึงไปใสบาตรใหเรา ทานแหลมคมมากเชียว ดวยเหตุนี้
พระที่จะกลัวเราก็กลัวอยางนี้เอง คือจริงจังทุกอยางไมไดเหลาะแหละนะ เราจึงหนัก
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มากอยูหนองผือ คอยสอดสองดูพระดูเณร พระเณรเห็นเราเหมือนเห็นเสือแหละ กลัว
เอาจริงเอาจังนี่ เราปฏิบัติเราก็ปฏิบัติอยางนั้น ไมใชตัวปฏิบัติอยางหนึ่งแลวมาสอนหมู
เพื่อนอยางหนึ่ง เราปฏิบัติเปนพื้นฐานมาตลอดของเรา
เขมงวดกวดขันการอยูการกินทุกอยาง
เราจะเขมงวดกวดขันตัวของเรา
ตลอดเวลา ทานรูหมดนะ เปนอยางนั้นละพอแมครูจารย เวลาผาไดมาไปกองเต็มอยูใน
หอง พอเรามานี้ขนออกมา เราไมเอาอะไร สุดทายก็โละๆ ออกหมดเลย อยางนั้นทานก็
ทํานะ ทําเพื่อเรา ดูผาหมไมมี ทานก็เอาผาหมทานไปบังสุกุลให ก็เราไมใชผาหม เรา
ดัดเรา นอนไมหลับทั้งคืนไมหลับก็ไมหลับ ไมงั้นจะวาดัดสันดานตนยังไง บางคืนทั้ง
คืนนอนไมหลับเลยตลอดรุง เพราะมันหนาวมากหลับไมได แตเวลาเขาภาวนานี้จิตมัน
เขาขางใน มันก็ไมหนาวแหละ หายเงียบ พอออกมานอนจะใหหลับมันยังไมหลับ
หนาว ลุกขึ้นมา ตลอดรุงไมหลับเลย
การฝกฝกอยางนั้น เราเอาจริงจังทุกอยางไมไดเหลาะแหละ แตก็เดชะไปอยูกับ
ครูบาอาจารยองคใดทานเมตตามากอยูนะกับเรา ไปอยูกับครูบาอาจารยองคใดไมใช
ทางปฏิบัติ แมทางปริยัติก็เหมือนกัน ครูบาอาจารยทั้งหลายรูสึกทานจะเมตตามากอยู
อยางสมเด็จมหาวีรวงศทานเมตตามาก จะตามเอาเรามา ได ๑๖ พรรษาแลวจะเอาเรา
กลับคืนไปวัดพระศรีมหาธาตุกับทาน เคยอยูกบั ทานมา ก็ไดเจาคุณศรีวรคุณชวย ทาน
เอาจริงเอาจังจะเอาเรากลับไปกรุงเทพ ไปอยูกรุงเทพอีก ๑๖ พรรษาแลวนั่น พรรษา
นั้นเปนพรรษา ๑๖ จิตกําลังหมุนติ้วๆ ตอนนั้นอยูกับใครไมไดแหละ ที่มาก็มาวันถวาย
เพลิงทานอาจารยมั่น ครูบาอาจารยผูใหญๆ มาหมดนั่นแหละ
สมเด็จมหาวีรวงศทานจะเอากลับไป คือทานมาในงานนี้ จะเอาเรากลับไป พอดี
ทานเจาคุณศรีวรคุณที่เปนนองชายเจาคุณอุบาลีทานเปนเพื่อนกันอยูดวยกัน ทานคงฟง
แหละ มีแตจะเอากลับไปทาเดียวๆ เอ จะทําไง จิตเราก็ยิ่งหมุนตลอดเวลาดวยเวลานั้น
จะทํายังไงนา พอดีทานเจาคุณศรีวรคุณ โอย ก็จะเอาเขาไปไหน ถาเปนฆราวาสญาติ
โยมนี้ก็เรียกวามีครอบครัวเหยาเรือน เปนพอตาแมยายแลว ยังจะเอาไปเปนลูกเขย
ใหมอยูยังไง ทานวางั้น อายุพรรษาก็แกแลว ทานถาม ทานมหาพรรษาไดเทาไร ๑๖
พรรษา นูนนะเปนอุปชฌายก็ไดแลว ยังจะไปเปนลูกเขยใหมไดยังไง เราก็รอดตัวไปได
ไมงั้นทานจะเอากลับไป คือความเมตตานั่นละไมใชอะไร
เราไปอยูที่ไหนครูบาอาจารยเมตตาทั้งนั้น พูดตรงๆ ก็คือวาเราไมใชคนขี้เกียจ
ขี้คราน คลองแคลวทุกอยาง ทําอะไรๆ กับครูบาอาจารยไมวาฝายปฏิบัติ ไมวาฝาย
ปริยัติ ไปอยูที่ไหนครูบาอาจารยเมตตาอยูเสมอ เปนอยางนั้นละ มาอยูหนองผือก็หนัก
จะตาย คอยดูแลพระเณร ใหพอแมครูจารยอยูเปนรมโพธิ์รมไทร อยาใหแสลงหูแสลง
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ตาทาน พระเณรเราคอยสอดสองดูแลตลอดเวลา หนักมากนะ ไมงั้นก็จะระเกะระกะ
ทานจะเห็นไดเวลาเราจากไป ดูพระเณรระเกะระกะละทา เพราะฉะนั้นเวลาเราจะลาไป
เที่ยวทีไร รูสึกทานไมสะดวก เราก็รูนะ ทานไมอยากใหไป แตทานก็เห็นประโยชนสวน
ใหญของเราคือจิตตภาวนา ทานก็นิ่งไป กราบลาทานแลวนิ่ง เราจะพูดอะไรตอไปอีก
ไมได ถาทานไมมีเงื่อนตอเราก็ตอไมได
จนกระทั่งนานแลวแทบจะวาหมดหวังละ เออ ที่ทานมหาจะไปเที่ยวก็ไปได
แหละ นั่นละเราจะไปไดตอนนั้น ความเคารพ ทานเห็นประโยชนสวนใหญของเรา ถา
อยูในวัดพระเณรราบรื่นดีงาม ไมแสลงหูแสลงตาทาน เพราะเราอยูควบคุมตลอด เวลา
เราไปคงจะเปนอยางหนึ่งใหเราเห็นนั่นแหละ ทานจึงไมอยากใหไป แตเห็นประโยชน
สวนใหญของเราทานก็ใหไป
พอแมครูจารยมั่นทานจริงจังทุกอยาง เฉลียวฉลาดแหลมคม จอมปราชญสมัย
ปจจุบัน ตาแหลมคม ทุกอยางแหลมคมหมด ใครไมรูทานรู ใครไมเห็นทานเห็น คิดดูซิ
อยางที่ทานเอาผาหมไปบังสุกุลใหเรา เราไมใชผาหมทานก็รู ทานเอาไปให ก็หม
เสียเวลาทานเอาไปนั้น ออกไปแลวไมเอาไปดวย ก็เราดัดเราอยางนี้ ทานก็สงสารอีก
แบบหนึ่ง เราก็สงสารเราอีกแบบหนึ่ง ดัดกิเลสตัวแสบๆ นั่นละ การฝกอบรมเปนอยาง
นั้นละ
พอแมครูจารยรูสึกวาทานจะไดรั้งเอาไว คือมันจริงมันจังมันผาดโผนทุกอยาง
ความพากความเพียรตลอดหนาที่การงานนี้เบาใจไดเลยเราอยูที่นั่น ดูพระดูเณร เวลา
เราจะไปไหนดูอาการทานไมอยากใหไป คือเวลาเราไปแลวดูพระเณรจะระเกะระกะ ทา
จะเปนอยางนั้น เวลาเราอยูเรียบตลอด ไมเรียบยังไงคอยสอดสองคอยตีอยูเรื่อยพระ
เณรจึงไดกลัว แตกลัวดวยความเคารพนะ ไมไดดวยความเกลียดความชังอะไร กลัว
ดวยความเคารพ เพราะจริงจังทุกอยาง เวลาเราจากไปพระเณรอาจจะเพนพานๆ ให
ทานเห็นนั่นละ ทานจึงไมอยากใหเราไป
การปฏิบัติฝกหัดตน ที่พดู เหลานี้พูดเพื่อใหฟงทุกคน เอาไปฝกหัดดัดแปลงตน
จะดีไดก็เพราะฝกหัดดัดแปลง พระพุทธเจาสลบถึงสามหน ฝกหัดหรือไมฝกหัด
พระพุทธเจาสลบสามหนจึงไดเปนพระพุทธเจา
สาวกทั้งหลายก็ทาํ ความพากความ
เพียรจนฝาเทาแตก ความพากเพียรทานเกงขนาดไหนทานไดมาเปนสรณะของพวกเรา
ควรจะนําไปพินิจพิจารณาใหดี ทําอะไรเหลาะๆ แหละๆ อยูไปกินไปวันหนึ่งๆ เหมือน
ซุงทั้งทอนๆ ใชไมไดนะ ตองจริงตองจังตองเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดทุกอยางดัดเจาของ นั่น
ละดัดตลอดเวลา ทําอืดๆ อาดๆ ดูไมไดนะ

๕
เวลายังหนุมนอยอยูนี้เราไปดูกฏิพระ ในวัดนี่ ขนาดนั้นนะ กลางคืนเที่ยวดูพระ
ถาองคไหนเห็นนอนหลับตอนนี้แลว กลางคืนดึกไปดูอีก จวนสวางไปดูอีก เอาขนาด
นั้นนะ ดูซ้ําซากแนนอนแลวเปนที่แนใจวาเปนอยางนี้นิสัย ใชไมไดแลวขับเลยไลเลย
ไมมีขอ คัดคานเพราะดูไดสักขีพยานมา ไดทงั้ ของกงของกลางไดมาหมด ไลเลย ไล
เรื่อยละพระเณรในวัดนี้แตกอนนะ ทุกวันนี้ไมเอาไหนแลว ปลอยตามเรื่องตามราว แต
ถึงอยางนั้นกลางคืนยังดอมไปอยูนะนัน่ ทุกวันนี้ไปอยูนะกลางคืน ไปเงียบๆ ไปแทบ
ทุกคืน ไปสอดสองหลังนั้นไปที่นั่นที่นี่ บางทีก็ไปโดนเอากับพระทานเดินจงกรมอยู
มืดๆ เราก็ไปมืดๆ ไปโดนกันอยูทางจงกรมก็มี อยางนั้นละ
นี่ละการสั่งสอนพระเณร เมื่อเรารับผิดชอบแลวเปนภาระของเราแลวเราตองสั่ง
ตองสอนตองดัดตองแปลง ไมดดั แปลงไมไดนะ บางองคถาเปนเลอะๆ เทอะๆ ทีว่ า
นอนไมรูจักตื่นนั้นไมนานละนั่น ถูกขับไลออกจากวัดละ ไลเลย เพราะเราไปดูแลวนั่น
เจาของไมรูนะวาทางนี้ไปดู ถาหลับแตวันกลางคืนดึกไปดูอกี ดึกยังไปดูอีก จนกระทั่ง
สวาง ดูแนใจแลวไมผิดเพี้ยน แสดงวามาเปนหมูขึ้นเขียง ไมควรจะอยูในวัดนี้ซึ่งเปนวัด
ศึกษาอบรมดัดแปลงตัวเอง ไมสมควรไลหนีเลย เราเคยไลพระไมนอยนะ เพราะฉะนั้น
พระเณรจึงตองระวัง เดี๋ยวนี้มันเฒาแกไมเอาไหนแลวแหละ ตั้งแตดูเจาของก็ไมไดเรื่อง
ฝกเจาของตองเอาจริงเอาจัง ไมงั้นมันไมดี การที่ไดมาแนะนําสั่งสอนหมูเพื่อน
นี้เรียกวารอดเปนรอดตายเรา เราทําเรานะ ฝกฝนอบรมเรา ครูบาอาจารยเปนผูแนะ
แนวทางให เราเอาอุบายวิธีการนั้นมาฝกเจาของๆ ตอนฝกเจาของนี่ละมันหนักมากอยู
วันนี้ก็พูดถึงเรื่องการฝกฝนอบรมเจาของ ใหฝก ใจ ปลอยตามใจไมไดนะ เปนหมูขึ้น
เขียงไปหมดปลอยตามใจ สิ่งที่มันบังคับใหแบบหมูขึ้นเขียงก็คือกิเลสนั่นละ มันหนา
มันไมอยากประกอบความพากความเพียร กินแลวนอนกอนแลวนินไป อยูไปวันหนึ่งๆ
ไมเกิดประโยชนอะไร ธรรมตองฝกเอาใหดีดใหดิ้นดวยสติปญญาตลอดเวลามันถึงทัน
กิเลส ไมเชนนั้นไมทัน มีเทานั้นละ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

