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เดนคนละทาง
วัดปาหลวงตาบัวเลี้ยงเสือมากนะ เปนสัตวที่นารัก เสือซึ่งเปนสัตวที่นากลัวมากแลว
กลับมาเปนสัตวที่นารักมาก มันขบขันตอนที่เราไปเยี่ยม เราก็เซอ นูนเวลามันทําเร็วแทๆ
นะ เราก็เซอ คือมีกรงอยูนี้มันอยูขางใน เราอยูขางนอกก็เลยเดินรอบขางๆ มันไป เขาอยู
ขางใน เขาเดินเอื่อยๆ ไปมา เราเดินฉากไป เขาเดินไปทางนูน เราไมไดนึกวาเขาจะหันมา
ใสเราปวะนี่ เขาเดินไปทางนูน เราก็เดินไปทางนี้ ปวะนี่เลย แรงอยูนะ แตเล็บมันไมออก
ปวะนี่ เรามองไปที่ไหนไดเขาเดินไปที่นูนแลว เขาใสเรานี่ปวะแลวไปโนนแลว อูย ลึกลับ
แทๆ เวลาตบเรานี้ไมรูเลย เร็ว กรงเหล็กอยูนี้เขาอยูขางในเราอยูขางนอก มันสอดออกมา
ตบเราไดยังไง ความเร็วของมันนะ เราก็เดินเซอๆ มันปวะเขานี่เลย เรามองไปเขาเดินไป
สบายเหมือนเขาไมไดตบเรานะ เขาเดินแบบสบายเลย เราก็เลยยิ่งรักเขามาก เขาเฉย
เหมือนไมไดทําไมเราตอนเขาไป ใสปวะนี่ มันแปลกอยู เปนสัตวที่นารัก ถามพระทานวา
มันเคยทําใครไหม วาไมเคยทํา อยางไรก็ตามมันก็เปนสัตวนากลัวอยูนั้นละ ไมทําใครวางั้น
ครูบาอาจารยบางองคเดนคนละทางๆ ครูบาอาจารยทั้งหลายในสมัยปจจุบันนี้ที่
ทานเพิ่งลวงลับไป อยางทานอาจารยชอบกับเสือกับงูเดนมาก เหมือนวาเปนเพื่อนสหาย
เดียวกัน หลวงปูผาง อันนี้พวกงูพวกนาค หลวงปูขาวนี่ชาง เดนคนละทางๆ หลวงปูฝนมี
แปลกๆ หลวงปูชอบกับเสือนี้บอย เสือขึ้นไปหาทาน มันแปลกอยูนะ ก็แบบเสือที่เดิน
เอื่อยๆ ผานเรา มันปบนี่เลยแลวเขาก็เดินเฉย เสือพวกนั้นก็ลกั ษณะนั้นละ ดูเหมือนมันจะ
รักทาน มันขึ้นไปหาทานเรื่อย สูมาทําไม ทานวางั้นถามเขา เขาขึ้นไปแลวไปนั่งขาง นี่ทาง
จงกรมบนถ้ํา เขาขึ้นมาเสียงเขากระหึ่มๆ อาว นี่มันก็ตอนเชาแลว เรากําลังจะลงไป
บิณฑบาต เสียงมันกระหึ่มๆ อาวๆ ๆ ขึ้นมา ทานเดินอยู แลวขึ้นมาจริงๆ นะ เดินขึ้นมา
เฉยเลย ครั้นเดินขึ้นมาถึงทางจงกรมเขาก็มายืนอยูนั่น มึงมาอะไรละ มึงขึ้นมาอะไรกูกําลัง
จะไปบิณฑบาต ไปลง เขาก็เฉย ทานเลยจับตัวมัน ไปลง มันก็รองโฮกแลวไปเลย
เวลาเขาลงไปสักครูหนึ่งทานก็เตรียมลงไปบิณฑบาต
ทานเลยคิดยิบแย็บขึ้นมา
หรือมันจะไมซื่อกับเราก็ไมรู เวลาเราเดินไปนี้เดี๋ยวมันจะดักอยูขางทาง กลัวมันจะคิดไมซื่อ
ตอเรา เดินไปทานก็ดูไป ไมมี เขาไปแลว เจอบอยแหละเสือ อาจารยชอบเจอบอย มันเปน

๒
ตามนิสัยวาสนา เปนสัตวก็เคยเกี่ยวของกันมา เวลาเปนสัตวจิตใจก็ผกู พันสนิทสนมกันมา
อยางนั้น เปนสัตวแตราง แตจิตใจมันเคยเกี่ยวของกันมาถึงเปนอยางนั้น
ทานอาจารยฝนนี่พวกเสือพวกอะไร พวกสัตวลกึ ลับที่มองไมเห็นดวยตา ทานเดน
มากอยูนะทานอาจารยฝน ทานเลาใหฟงเองทานมาอยูปากชอง ทานอยูในยานกลางดงไมมี
บานคนแตกอน มีสองสามหลังคาเรือนพอบิณฑบาตได เขาก็นมิ นตใหทานไปพักดวย ทาน
ก็ไปพัก อยูก ลางดง หินดาน โลง ทานไปพักอยูน ูนแลวออกมาบิณฑบาตกับทับเขา เขาอยู
ปลูกเปนทับเปนอะไรอยางนั้นละ เขาไปทําอะไรอยูที่นั่น เวลาออกมาเสือยังไมมา พอรับ
บิณฑบาตพอสมควรแลวก็กลับมา ก็มาเห็นมันนอนอยูบนหินดานหินลาดอะไรนี่ กลางแจง
มองไปอะไรเหลืองๆ ทานวาอยางนั้นนะ มองไป เขานอนสบาย มองไปเห็นแตเหลืองๆ ไม
มองเห็นลาย สวนใหญมองไปจะเห็นเหลืองมากกวา ดําเลยไมปรากฏ เอ นี่มันอะไร ทานก็
เดินไปเรื่อย พอไปใกลๆ ถึงรูวาเสือ มันนอนตากแดดผิงแดด เสือโครงนะ ทานเดินไป
แลวก็วา มึงมาอะไรที่นี่ มันรองโฮกแลวเปดเลย วิ่งเขาปาเลย อยางนั้นแหละ มึงมานอน
อะไรที่นี่ไอนนี่ ะ
แปลกๆ อันหนึ่งก็คือ ทานไปพักอยูท ี่ ทางภาคอีสานเขาเรียกวาผีกองกอย มันรอง
กลางคืน เขาวาถาผีชนิดนี้มาเยี่ยมบอยๆ คนมักตายบอยๆ มันกินคนอยางลึกลับ เขาเรียก
ผีกองกอย ทานก็ไปพักอยูที่นั่น คนที่มาพักเขาก็บอกวา ที่แถวนี้มีผีกองกอย เขาเลาให
ทานฟง ตอนนั้นดูวาทานมีพระไปดวย เปนสององคกับทาน แลวก็มีตาปะขาวคนหนึ่งรวม
เปนสามไปพักอยูนั้น พอสามทุมลวงไปแลว คืออยูในปามันเหมือนดึกนะ เขาบอกวาแถวนี้
มีผีกองกอย ถาผีกองกอยเที่ยวไปแถวไหนแลวคนมักจะเปนไขปวยแลวตาย เขาวาผีพวกนี้
มันกินตับคน เขาเลากันไปอยางนั้นแหละทานก็ฟงไป จึงไดเห็นผีนี้ชัดเจน นั่นเห็นไหมละ
พอมันรอง ตาปะขาวอยูที่นั่น ตรงนั้นละ สามทุมกวาๆ ทานกําลังนั่งภาวนาอยู
เสียงกองกอยๆ มา ไดยินชัดเจนเงียบๆ กลางคืน ที่เขาวาเสียงกองกอยๆ มันเสียงอยาง
นั้นจริงๆ เขาเรียกผีกองกอย พอมาถึงตาปะขาว ทานก็วิตกถึงตาปะขาว กลัวมันจะมา
ทําไมตาปะขาวเพราะมันเปนสัตวลึกลับ มองดวยตาไมเห็น พอมันมาไดจังหวะแลวทานก็
กําหนดจิตดู ทานพูดเองนะ โอย มันตัวเหมือนลิงทานวา มันเหมือนลิง พอจิตทานสงไป
โอย มันกลัวมากที่สุดเลย พอตามันรับกับใจของทาน เหมือนวาตามันรับกับตาเราวางั้น
เถอะ แตตาเราเปนตาใจ พอมองเห็นปบวิ่งปรูดเลย กลัวมากที่สุดเลย กลัวอยางมาก
ทีเดียว

๓
เราเห็นมัน จองดูอยูนี่ พอมันแพล็บเขามามองเห็นเรานี้ปรูดวิ่งเลย ตั้งแตวันนั้น
เงียบเลย โอ ไดเห็นแลวมันเหมือนลิง ทานวางั้น สัตวตัวนี้เหมือนลิง คือมันไมไดเปนรูป
วัตถุนะ รูปเปนนามธรรมแตเหมือนลิง ทานวางั้น ทานอาจารยฝนทานเลาใหฟง ทานรูสึก
พิสดารเกี่ยวกับพวกเปรตพวกผี พวกเทวบุตรเทวดา ทานอาจารยฝนเดนอยูองคหนึ่ง นั่น
ละเดนไปคนละทางๆ บรรดาพระเจาพระสงฆทเี่ ปนนักภาวนาดวยกัน มีนิสัยวาสนาเดน
ทางไหนก็เปนไปทางนั้นๆ จะเปนขึ้นมาเองรูเอง
ครูบาอาจารยที่เปนนักภาวนา ทานรูของทานธรรมดาๆ แตเรื่องของโลกมันกีดมัน
ขวาง ทานจึงไมนําออกมาใช ไมพดู พูดก็มีแตการแนะนําสั่งสอนไปธรรมดาที่อยูในฐานะ
ซึ่งควรจะสอนได แตเรื่องภายในแลวทานไมพูด เฉย นอกจากพวกเดียวกัน ถาพวก
เดียวกันทานพูดเสมอ ไปอยูที่นั่นมีอยางนั้นๆ เชนอยางในถ้ํา มีผีมีเทวดารักษา ทานรู แต
ทานพูดในวงของทานเองพวกนักภาวนากรรมฐานดวยกัน คือใจนี้เปนนักรู เมื่อเปดออกๆ
นิสัยวาสนาของใครจะเดนทางไหนๆ
มันจะรูของมันเห็นของมันไปตามนั้น
จะไม
เหมือนกัน ขึ้นอยูกับนิสัยวาสนา ไปคนละทิศละทาง
มีตัวอยางในปจจุบันนี้ สมัยพอแมครูจารยมั่น ก็พระกรรมฐานนี่ นี่ละทานยืนยันกัน
อยางนั้น ทานยอมรับกัน เราเห็นตัวอยางที่ยอมรับกัน มันมีผูหญิงคนหนึ่ง คือมันมีผลไม
อยูที่นั่น แลวผูหญิงคนนั้นกําลังทองดวยนะ ปนขึ้นไปเอาผลไมนั้น พลัดตกลงมามาตายอยู
ที่นั่น ตายอยูหนาถ้ํา พระทานก็ไมรู สวนพวกชาวบานเขารู ตายแลวมันไมไปไหนซิ มันอยู
นั่น ทีนี้พระองคหนึ่งก็ไปอยูถ้ํานั้นแหละ องคหนึ่งอยูถ้ํานั้น นัดกันวาเทานี้วันเทานั้นวันถึง
จะลงมา นี่เราพูดไมใชคําหยาบ เอาความจริงมาพูด ความจริงมันเปนอยางนั้น เรื่องราวมัน
มีอยางนั้นเปนอยางนั้น สัตวโลกเปนอยางนั้น
พระทานไปนั่งภาวนาอยูในถ้ํา ทานทนอยูได ๓ คืน ฟงซินะ ผูหญิงคนนั้นมากอด
มากุมมาจับอะไรยุงไปหมด ปดออกเทาไรมันก็ไมยอม แผเมตตาธรรมอะไรไมยอมทั้งนั้น
มีแตเรื่องกามกิเลสแสดงนิมิตในหญิงคนนั้นที่มีทองตาย ทนอยูได ๓ วัน กลางคืนภาวนา
ไมได มาแลวๆ ตองลืมตาเหมือนไมภาวนา เฉย ถึงคอยยังชั่ว พอกําหนดปบมาแลว ทนได
๓ คืนแลวลงไป ไปก็บอกหมูเพือ่ น ไปหาหมูเพื่อน อาว ไหนกําหนดวาจะอยูเทานั้นวัน
เทานี้วัน ทําไมถึงมาเร็ว โอย อยูไมไดเลย เปนอยางนั้นๆ พอวาอยางนั้น เอา อยางนั้นผม
ไปเอง
องคนั้นทนอยูได ๒ คืน เผนเลย นี่เห็นไหมทานยอมรับ ทีนี้ก็เลยสืบถามกับ
ประชาชนเขาแถวนั้น ไมไดบอกเขานะวารูเรื่องอะไร สถานที่นี่มีอะไรๆ หาอุบายถามไป

๔
ถามมา ก็เลยทราบวา ผูหญิงคนนั้นกําลังทองอยู ปนขึ้นไปเอาผลไมแลวพลัดตกลงมาตาย
อยูนั่น ออ นี่เองเปนเปรต แตเขาไมรูนะ ทานหาอุบายถามไปเฉยๆ เขาบอกเรื่องราวทานก็
ทราบ แตเขาไมทราบเรื่องของทานวาเพราะอะไรถึงถาม เปนอยางนั้นแหละความรูเปน
อยางเดียวกัน ปฏิเสธกันไมไดนะ ยอมรับกันทันทีเลย
เรื่องเหลานี้ พวกเปรตพวกผีพวกสัตวประเภทตางๆ มีเกลื่อนโลกธาตุ มากยิ่งกวา
มนุษยเปนไหนๆ อยางมดมีนอ ยเมื่อไรที่เรามองเห็นดวยตาของเรา พวกมดพวกปลวก
พวกอะไรเต็ม ทีนี้สัตวประเภทหนึ่งที่ไมใชเปนวัตถุอยางนีม้ ันก็ยิ่งมากกวานี้อีก ที่ไหนมี
ตั้งแตจิตวิญญาณ คือจิตวิญญาณเหลานี้มันก็เสวยกรรมของมันไปตามภพตามชาตินั้นๆ
กรรมหนักกรรมเบา ควรจะเปนสัตวกําเนิดใดประเภทใดมันก็เปนของมันๆ ตามกรรมของ
มันอยางนั้นแหละ
ในโลกอันนี้สัตวประเภทที่วามองไมเห็นดวยตานี่ มากยิ่งกวาที่มองเห็นดวยตานะ
มากเกินกวาที่เราจะพรรณนา ทีนี้เราไมเห็นเราก็บอกวาสิ่งเหลานั้นไมมีๆ ผูทานเห็นทาน
เห็นทานรูกันอยูนี่ ทานจะไปสงสัยอะไร ก็รูอยูเห็นอยูอยางนี้ จะวาอันนี้ไมมีไดเหรอ นี่ละ
เรื่องสัตวโลก เพราะฉะนั้นจึงวาสัตวที่เปนไปดวยอํานาจแหงกรรม เปนไปดวยกันทัง้ โลก
เลย ทานจึงสอนใหสรางกรรมดี มันแลวแตกรรมของใครจะไปตกในภพใดชาติใด ถาหนัก
จริงๆ ก็ลงนรกเลย แตคําวานรกก็เปนขั้นๆ ทานแสดงไวในตํารามี ๒๕ หลุม ในไตรภพคือ
ในวัฏจักรนี้ที่กรรมหนักที่สุดที่จะไปตกนรกหลุมนี้ทานก็บอกไววา อนันตริยกรรม ๕ แนะก็
บอกไวแลว เปนกรรมที่หนักมากที่สุดในบรรดากรรมทั้งหลาย ทานบอกไว ๕ ประการ เปน
กรรมที่หนักมากที่สุดไมมีระหวาง เชนอยางตกนรกนี้จะมีความสุขชั่วฟาแลบนี้ไมมีเลย
ติดกันไปเลย
ฆามารดาหนึ่ง ฆาบิดาหนึ่ง ฆาพระอรหันตหนึ่ง ทําลายพระพุทธเจาแมไมตายหนึ่ง
ยุยงสงเสริมใหพระสงฆผูทรงศีลทรงธรรมแตกแยกจากกัน ใหแตกสามัคคีกันนี้หนึ่ง
กรรม ๕ ประการนี้ถายังพอมีสติระลึกไดอยูแลว อยาทําเปนอันขาด เรียกวากรรมนี้
กรรมหนัก ตกนรกหลุมเรียกอะไรเราก็ลืมเสีย แตกอนจําไดหมดชื่อนรก นรกหลุมนี้รับ
พวกกรรมประเภทนี้ เปนขั้นๆ ทีนี้จิตไมตาย จากหนักก็คอ ยผอนมาเบา ผอนมาๆ ก็มาถึง
ขั้นเปนเปรต เปรตก็มีถงึ ๑๓ จําพวก ของเลนเมื่อไร มาโดยลําดับ แลวก็มาเกิดเปนผูเปน
คน นี่ละเรื่องอํานาจแหงกรรม ที่เปนเหลานี้เจาของทําเองนะไมใชผูอนื่ ผูใดทําใหแลวมา
โยนตูมใหเราอยางนี้ไมมี เปนเรื่องเจาของทําเอง ทานจึงสอนใหระมัดระวัง

๕
ไมมีทไี่ หนที่จะเชื่อไดยิ่งกวาพระพุทธเจา สอนโลกไมมีผิดพลาด สอนดวยความ
แมนยํา รูแลวเห็นแลวทุกอยางคอยสอน ไมใชสอนแบบลูบๆ คลําๆ ทานสอนอยางรูจริง
เห็นจริง ทานไมไดบอกวาเห็น แตนํามาสอนกวางๆ อยางนี้ละ ถาหากวามีผูมาทูลทาน เชน
อยางพระสาวกทานไปรูเห็นพวกพวกเปรตพวกผีพวกอะไรแปลกๆ ตางๆ ทานมาเลาถวาย
โอย เราเห็นแลวแตครั้งนั้นๆ สมมุติวาเปรตตัวนี้ แตกอนมันทํากรรมนั้นๆ อยางนั้นนะ
คือแตกอ นไมมีใครพูดกับทานก็เหมือนทานไมรู พอมีพระสาวกไปเจอพวกเปรตพวกนี้เขา
ก็มาทูลพระพุทธเจา ทานบอกวา โอย เราเห็นแลวตั้งแตสมัยนูน สมัยเราตรัสรูใหมๆ ระยะ
นั้นๆ
แลวทีนี้ทานเปนผูอธิบายเสียเองนะ เปรตตัวนี้เริ่มแรกมันเปนอยางนั้นๆ ไปสราง
กรรมนั้นๆ มาถึงไดเปนอยางนั้น บางรายตกนรกแลวขึ้นมาตกคางอยูในกําเนิดแหงเปรต
ทานบรรยายไปหมด นั่นละทานรูแจง ทานไมมีตดิ มีของ จาไปหมดเลย แตพวกเรานี้บอด
ทั้งหมด ลบลางทั้งหมดวาไมมีๆ แลวโดนแตขวากแตหนาม คนตาบอดมักจะโดนแตขวาก
แตหนาม เพราะไมเห็น เขาใจวาไมมี หนามมันมีอยูปฏิเสธไดยังไง ไปเหยียบมันก็ปกเอา
พวกหินโสโครกหรือพวกไมหัวตอไมเห็น เรานึกวาไมมีแลวโดนเอาๆ อันนี้ละที่วาไมเห็น
สิ่งเหลานี้เรานึกวามันไมมี แลวก็โดนเอาๆ มีแตคนตาบอดหูหนวก คนมืดหนาสาโหด ไป
โดนสิ่งที่ไมพึงปรารถนาทั้งหลาย ผูทานเชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อพระพุทธเจาทานไมโดน ทาน
หลบทานหลีก
เราก็ใหพยายามฟงเสียงพระพุทธเจา ฟงเสียงกิเลสนี้มีตั้งแตพวกตาบอดหูหนวก
หลอกกันไปวันยังค่ํา หลงกันไป ตกเหวตกบอ ตกนรกอเวจีไปไมหยุดไมถอย ถาเชื่อ
พระพุทธเจาไมตก แนะ แนนอนไหมละพระพุทธเจา ถาเชื่อทานแลวไมตก ถาเชื่อตัวเองซึ่ง
เปนเรื่องของกิเลสอยูภายในใจแลวเสียทาทั้งนั้นแหละ ใหพากันจําเอานะ วันนี้ก็พูดเพียง
เทานี้แหละไมพูดอะไรมาก เหนื่อย พูดทุกวันๆ เมื่อคืนนี้ก็เปดโลกธาตุ เปดไปหมด ขึ้น
โนนลงโนนลงไปหมดเมือ่ คืน วันนี้เหนื่อยไมเอาละ เอาละที่นี่ใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

