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ธรรมไปที่ไหนหลักความเปนจริงจะไปตามกัน
กอนจังหัน
การภาวนาเราไมคอยไดสอนพระนะ การภาวนาไมคอยไดสอนพระ การภาวนา
ถือสติเปนสําคัญ หลักภาวนาขั้นใดก็ตามสติเปนสําคัญมาก เปนพื้นฐานถึงที่สุดวิมตุ ติ
พนจากสติไปไมได สติเปนสําคัญมากทีเดียว จําใหดีขอนี้ ใครตั้งสติเกงคนนั้นความ
เพียรจะกาวหนา ถาสติขาดวรรคขาดตอนแลวก็เจริญแลวเสื่อมๆ แลวไมไดหนาไดหลัง
ถาลงสติดีแลวตั้งพื้นฐานไดเลยแนนอนไมเปนอื่น สติเปนสําคัญมาก ใหพร
หลังจังหัน
มาจากวัดไหน (กําแพงเพชรครับ) อยูอําเภออะไร (อําเภอเมืองครับผม) ที่
กําแพงเพชรก็ดูวาทานนพดลไปอยูทเี่ ขาดอยลับงา เคยไดพบกันหรือเปลา (ไมเคย
ครับผม) โห ใกลนิดเดียวไมเคย (พึ่งไปอยูกําแพงเพชรครับ แตกอนอยูพิจิตร) อยูที่
นั่นที่นี่ ที่ถามดูวาที่ไหนเหมาะสมไมเหมาะสมสําหรับพระภาวนา ที่ทา นนพดลอยูดี
เหมาะสมแลว ทานไมสรางอะไรเลย เรียกวาใครไปสถานที่ของทานที่ทานนพดลอยูใน
จังหวัดกําแพงเพชรนั้นจะไปปลงธรรมสังเวชละ ไอพวกสวมพวกถาน อะไรก็สดสวย
งดงามแตหวั ใจเปนสวมเปนถาน อันนั้นอยูซอมซอ วาอยางนั้นเลย ไมมีใครปรารถนา
แตใจสงางามดวยภาวนา มันผิดกันตรงนั้นละ เราไดไปดูแลว ทานนพดลก็เปนพระวัด
นี้ ออกจากนี้ก็ไปอยูก ําแพงเพชร แลวไปอยูสถานที่เชนเดียวกันกับวัดปาบานตาด ไม
กอไมสรางอะไรเลย คือสรางใจนี่สําคัญ เราไปดูแลวเหมาะสม เราวาอยางนั้น เรียกวา
เขาดอยลับงา เราเคยไปแลว
ไปที่ไหนแลวกอสรางหรูๆ หราๆ ฟูๆ ฟาๆ มันเปนเรื่องของกิเลส เปนเรื่อง
ของสวมของถาน ไมใชเรื่องของอรรถของธรรม พระพุทธเจาไปอยูสถานที่ใดไมเห็นมี
สิ่งที่วาหรูหราฟูฟาแบบกิเลสนิยมกัน มีแตไปอยูท ี่ไหนก็ รุกขฺ มูลเสนาสนํ บรรพชา
อุปสมบทแลวใหทานทั้งหลายไปอยูตามรุกขมูลรมไม ฟงซินะ ในปาในเขาตามถ้ําเงื้อม
ผา ปาชาปารกชัฏ อันเปนสถานที่เหมาะสมกับการประกอบความเพียร ใครๆ อะไรไม
รบกวน ใหทานทั้งหลายอยูและบําเพ็ญในสถานที่เชนนั้นตลอดชีวิตเถิด นี่อนุศาสน
สอน พอบวชเสร็จสอนอนุศาสนนี้เปนอันดับหนึ่ง เรียกวาธรรมะเด็ดก็คอื ขอนี้ละ ทาน
ไลเขาปาๆ
พอเขาไปปาแลว..สมัยปจจุบันนี้เขาเรียกมหาวิทยาลัยบาน มหาวิทยาลัยปาก็
ตองมี ทีนี้เขาในปาแลวสําเร็จออกมา องคนี้สําเร็จพระโสดา องคนี้สําเร็จพระสกิทาคา
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องคนี้สําเร็จพระอนาคา
องคนสี้ ําเร็จพระอรหันต
ออกมาจากปาจากเขาที่เปน
มหาวิทยาลัยปา ดังพระพุทธเจาทรงชมเชยสงเสริมและใหพระไปอยูรกุ ฺขมูลเสนาสนํ
ทานสงเสริมและใหพระไปอยู แลวใหอุตสาหอยูและบําเพ็ญในสถานที่เชนนั้นตลอด
ชีวิตเถิด นูนนะฟงซิ ไมใชธรรมดา
ใครจะเกงยิ่งกวาศาสดา เอา เกงมาซินะ ในโลกอันนี้ใครจะเกงยิ่งกวาศาสดา
พระพุทธเจาตรัสรูธรรมขึ้นมานี้ใครตรัสรูไดเหมือนพระพุทธเจา มีพระองคเดียวเทานั้น
ตรัสรูธรรม แลวนําธรรมประเภทนี้มาสอนโลก ใครสอนได ก็มีแตพระพุทธเจาเทานั้น
สอนโลก เราอยาเยอหยิ่งจองหองนะพวกกิเลสตัณหาตาบอด พวกอึ่งอางมาแขงวัวนะ
ไมเปนทาๆ อะไร ใครอยูที่ไหนก็วาเกงๆ ความเลวนั้นละมันออกมาอวดกันอยูทุกวันนี้
ถาความดีจะอวดกันหาอะไร ใครมองใครดูก็รูวาใครดี มันก็สงบเย็นไปเลย
ไอนี้มันขัดมันแยงกันอยูดวยทิฐิมานะ ไมลงรอยกัน ไปที่ไหนเบงเปนบาไปเลย
ตัวเทาอึ่งอางนี่พองตัวขึน้ เทาวัว แลววัวกับอึ่งอางมันตางกันไหม ไอตัวเล็กๆ นี่ละมัน
พองตัวขึ้นแขงธรรม ธรรมเหมือนวัว อึ่งอางเหมือนกิเลส เหมือนพวกเรานี่ ไมไดเรื่อง
ไดราวอะไร เลยนาสลดสังเวชนะ อยูไปนานเทาไรๆ ยิ่งไดพินิจพิจารณาถึงเรื่องโลก
เรื่องสงสาร สรุปความลงแลววากิเลสนับวันหนาแนนขึ้นทุกวันๆ ในหัวใจสัตว จากนั้นก็
แสดงออกกระจายออกทางกิริยามารยาท ความประพฤติ หนาที่การงานลมเหลวไป
หมด สกปรกโสโครก เปนอยางนั้นถากิเลสพาดําเนิน
ถาธรรมพาดําเนินจะเรียบไปเลย หนาที่การงานอะไรจะเรียบๆ เปนชิ้นเปนอัน
เปนเนื้อเปนหนัง ถากิเลสออกไมเปนทาละ ถาออกก็ยกตัวขึน้ ทันทีเลย พอโผลออกมา
จากกุฏิหลังเทากําปน โผลตัวออกมานี้พอง เห็นไหมนี่พอง ใหญกวาโลก ใหญกวาวัด
ใหญกวาเพื่อน ไปที่ไหนทะเลาะไปเรื่อย พอจะชมเชยสรรเสริญตามหลักความจริงไมมี
มีแตความติฉินนินทาเหยียบย่ําทําลายหัวเขาไป กิเลสไปที่ไหนเหยียบไปที่นั่นนะ ถา
ธรรมไปที่ไหนหลักความเปนจริงจะไปตามกันเลย ดีชั่วมันมีอยูในโลกนะ เราเองก็มีดมี ี
ชั่ว แนะ เทียบเคียง แลวใครจะพยายามดัดแปลงแกไขอยางไรตามอรรถตามธรรมก็
ดัดแปลงแกไขตัวเอง ไมไปหาแตตําหนิติเตียนคนอื่น โดยเจาของไมแกเจาของ ทัง้ ๆ ที่
ความสกปรกเต็มหัวใจเต็มความประพฤติ ใชไมไดนะ ใหพากันพิจารณา
ศาสนาก็เลิศเลอแลวนะ พุทธศาสนาเปนศาสนาของทานผูสิ้นกิเลส ศาสดาเอก
ของโลกเปนครูสอนเทวบุตรเทวดา อินทร พรหม หมด ไมมีใครเกินศาสดาองคเอก
ของเรา ที่เราเปนลูกชาวพุทธก็เพราะคําสอนศาสดาองคเอกพอของเรา ใหนํามาปฏิบัติ
นะ อยาหาโออาฟูฟ า หาเงินหาทองหาเปนบากันทั้งบานทั้งเมือง หาเงินหาทองขาวของ
หามาเพื่อติดหนี้ติดสิน กินไมอมิ่ กินไมพอ พะรุงพะรัง หาเทาไรยิ่งติดหนี้ติดสินเขาไป
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เรื่อยๆ แทนที่หามาจะไดเปนกอบเปนกํานําออกไปทําประโยชน มันไมออก เพราะ
กิเลสเอาไปกินหมด เขาใจไหมละ
นี่เราก็หาอรรถหาธรรมมันไดอะไรบางหรือเปลา กลับไปเมืองเพชรบุรีมันจะได
แตทองเปลาๆ ไปเหรอ (ไดบุญไปเจาคะ) เออ เอาละยอมรับ หาบุญหากุศล หาอะไร
ไดอยางนั้น ดีมีชั่วมี บุญมีบาปมี หาอะไรเจอ พระพุทธเจาที่สอนสอนสิ่งที่มีที่เปนทั้งดี
และชั่ว สอนใหละใหบําเพ็ญ ละชั่วมันมีอยูแลวชั่วในตัวของเราละออกไป บําเพ็ญความ
ดี สงเสริมความดีเขาไป อยางนั้นถึงถูกตอง พูดชัดๆ อยางนีล้ ะเรา อายุก็ ๙๔ ปนี้แลว
จะอยูไปสักกี่วัน เสียงนี้แผดออกไปเรื่อยๆ เพราะตาหูจมูกลิ้นกาย เฉพาะอยางยิ่งจิต
มันไมไดนอนนะ ไมมีวัย ไปที่ไหนมันอยูอยางนี้ๆ พูดใหมันชัดเจนเสีย มันกําลังจะตาย
ตัวเองไปงวมงามตวมเตีย้ ม ลมลุกคลุกคลานไปตามวัดตามวา ตามสถานที่ตางๆ แตใจ
มันไมไดเปน ใจไมมีวัย พูดใหมันชัดเจน มันจาตลอด วาอยางไร พากันจําเอานะ
ธรรมไมมีวัย โลกกราบธรรมนั่นแหละ ธรรมไมมวี ัย โลกมันมีวัย สมัยนั้นเจริญ
สมัยนี้เสื่อม ธรรมเปนฐีติ เรียกวาฐีติธรรม เปนธรรมชาติที่ตั้งอยูเปนของตัวเองตลอด
ใหกราบ ใครอยากกราบกราบ ใครอยากปฏิบัตินําออกไปปฏิบัติ นั่น
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

