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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

กลัวยอนหลัง
กอนจังหัน
พระแกเวลาบิณฑบาตใหไปหนาวัดกับทาน... องคแกไปลําบากในหมูบาน ให
บิณฑบาตกับพระที่หนาวัดนี้ ผูทยี่ ังหนุมนอยแตไมมกี ิจธุระอะไรจําเปนก็ใหเขาไปใน
บานตามเดิม พระแกใหบิณฑบาตหนาวัดนี้
ครูบาอาจารยอยูหรือไมอยูไมสําคัญนะ สําคัญที่หลักธรรมหลักวินัย นี่คือองค
ศาสดาอยูกับทุกองค เคารพหลักธรรมหลักวินัยทุกอยางแลวก็เปนศาสดาครอบหัวเรา
อยูนั้น พระพุทธเจานิพพานนั่นพระสรีระตางหาก ธรรมและวินัยนั้นแลจะเปนศาสดา
ของเธอทั้งหลายเมื่อเราลวงไปแลว นั่นทานบอกไวชัดเจน ใหเคารพธรรมวินัย
ขอวัตรปฏิบัติใครเคยทํายังไงใหทํา สิ่งเหลานั้นเปนเรื่องเคารพธรรมที่อยูในตัว
ของเรา เคารพเราเคารพธรรมอยูในตัวของเรา อยาไปเห็นวาใกลวาไกล วาในวานอก
วาที่ลับที่แจง ไมถูกทั้งนั้น ดีชั่วอยูกับตัวของเราทุกคน ใหพากันสํารวมระวังในตัวของ
เราเอง มองคนอื่นคนใดสูมองตัวเองไมได มองคนอื่นมักจะยกโทษยกกรณกัน เปน
โทษเปนกรรม นี่กิเลสใหมองนอก ถาธรรมใหมองขางในมองดูตัวเอง พระพุทธเจาทาน
สอนใหมองตัวเอง เฉพาะอยางยิ่งมองดูหัวใจ
ศาสนาพุทธเราไมเหมือนศาสนาใดๆ แหละ ใหมองดูหัวใจ มหาเหตุอยูที่หัวใจ
ลงที่ใจทั้งหมด มโนปุพพฺ งฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา ลงใจทั้งหมด ใจเปนตัว
คึกตัวคะนอง ใจเปนตัวดีดตัวดิ้น เพราะกิเลสตัวดีดดิ้นมันอยูในใจ ธรรมออกมายาก
เวลายังลมลุกคลุกคลานอยูธรรมออกยาก แตเวลาธรรมไดรับการบํารุงรักษาอยูเสมอก็
มีกําลังขึ้นมาๆ แลวก็ชําระสะสางสิ่งสกปรกทัง้ หลายที่เรียกวากิเลสออกจากใจๆ ได
กิเลสอยูกับใจ ธรรมอยูกบั ใจ ไมอยูทไี่ หน อยาไปหาดินฟาอากาศ อยาไปหาที่
ลับที่แจงที่ไหน อยูในหัวใจของเรานั้นแหละ ใหดูตรงนี้ ถาดูตรงนี้แลวจะทั่วถึง ถาดูที่
อื่นไมไดเรื่อง ยิ่งอยูด วยกันเปนหมูเปนคณะแลวมักจะมองแตขางนอกนะ คนนั้นเปน
ยังไง คนนี้เปนยังไง ตัวเปนยังไงไมดู เสียตรงนี้ ใหดูตัวเอง ตัวมันคึกตัวมันคะนอง
ธรรมทานสอนอยางนี้ เรื่องกิเลสสอนใหดูแตขางนอก ไปเทีย่ วหาชมขางนอก หาติขา ง
นอก เปนเรื่องติตัวเองโดยลําดับลําดานั่นแหละ ทุกคนใหตั้งใจดูตัวเอง
ไมมีอะไรที่จะเลิศยิ่งกวาศาสนธรรมของพระพุทธเจานี้แลว อันนี้เปนศาสดาเอก
โดยแท สอนธรรมเปนธรรมชั้นเอกๆ ตลอดมาตัง้ แตพื้นๆ จนถึงนิพพาน เปนธรรมชั้น
เอกจากศาสดาองคเอก เพราะผูสอนธรรมเปนผูบริสุทธิ์เรียบรอยแลว สอนออกมาอัน
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ใดจะไมมพี ษิ มีภัยสําหรับทานผูมีจิตบริสุทธิ์แลว กิริยาทาทางภายนอกอาจแสดงผิด
ความหมายหรือความสําคัญของคนอืน่ คนใดก็ไดแตไมผิดธรรม บริสุทธิ์ตลอด นั่นคือ
ทานผูบริสุทธิ์ จะมีกิริยาอะไรออกไปก็เปนเรื่องกิริยาภายนอกสมมุติ สวนภายในนี้เปน
ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ไมเปนพิษเปนภัยตอผูใดในบรรดากิริยาของทานผูบริสุทธิ์ แตถา มี
กิเลสอยูในนั้นมันคอยที่จะเปนพิษเปนภัย
การภาวนาไดสอนพระแลว ประชาชนก็มีหัวใจดวยกัน เราเนนหนักลงที่สติ ใคร
ตั้งสติดีคนนัน้ มีความเพียร ถาไมมีสติเหลวไหลทั้งนั้น ขึ้นตนตองสติ จนกระทั่งสุดยอด
ก็เพิ่มมหาสติมหาปญญาขึ้นไปเลย นี่ละฆากิเลสมีสติเปนพื้นฐาน
ใหเคารพตัวเอง การทําขอวัตรปฏิบัติทําเพื่อตัวเองนะไมไดทําเพื่อใคร ให
เคารพตัวเอง ทําดีไมดีขนึ้ อยูกับตัวเอง ผลดีอยูก ับตัวเองถาทําดี ทําไมดี ผลเลวอยูกับ
ตัวของเรา ไมไดอยูก ับทีค่ รูบาอาจารยอยู หรือมีที่ลับที่แจง อันนั้นเปนเรื่องโลกๆ เรื่อง
กิเลส เรื่องธรรมแทอยูกับตัวดวยกันทุกคน ไมมที ี่ลับที่แจง เคารพธรรมตองเคารพการ
ประพฤติปฏิบัติ การระมัดระวังรักษาของตัวเอง นี่สําคัญมาก
ผมเองก็ไมคอ ยไดอยู ไปนั้นไปนี้ ดิ้นไปตามโลกสมมุติไปอยางนั้น ดีดไปนูนดิ้น
ไปนี้ สําหรับเราเองเราพูดตรงๆ เราไมมีอะไรแลวในโลกนี้ หมด จะใชกิริยาอาการอะไร
ออกมาก็เปนแตสักกิริยาของสมมุติเฉยๆ ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นไมเปนภัยตอผูใดเลย
มันรูเองถาลงจิตบริสุทธิ์ หมด ไมมีสมมุติในโลกนี้จะเขาไปเกี่ยวของวาผิดถูกชั่วดี
ประการใด ไมมี เขาไมถึงเลย นั่นทานวาทานผูบริสุทธิ์ ผูตั้งใจปฏิบัติตนใหเปนผู
บริสุทธิ์ ตองมีความพากความเพียร มีสติสตัง
การทําขอวัตรปฏิบัติทําเพื่อเรานะ อยูเปนสวนรวมก็ทําเพื่อตัวเองๆ ดูตัวเอง
ทําไมดีกต็ ัวเองทําไมดี ทําดีก็ตัวของเราเอง อยูที่เราๆ ทั้งนั้น ไมไดอยูทอี่ ื่นที่ใด เรื่อง
กิเลสอยูขางนอกขางใน อยูที่ลับที่แจง เรื่องธรรมไมมี นตฺถิ โลเก รโห นาม ขึ้นชื่อวาที่
ลับแลวยอมไมมีในโลก นี่ละธรรมแททานวางั้น ไมมีที่ลับที่แจง อยูกบั ตัวของเราเอง
วันนี้พูดเพียงเทานี้ละ ตอไปนี้ใหพร ฉันจังหันแลวนาจะไมไดพูดอะไรมากนักละ ใหพา
กันตั้งอกตัง้ ใจ การประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยของพระเณรใหสมบูรณแบบนะ
หลังจังหัน
ผูกํากับ ลูกศิษยหลวงพอแนนนิมนตครับ (หลวงพอแนนที่เคยไปเทศนเหรอ
นิมนตอะไร) กราบเรียนอยางนี้นะครับ
วัดถ้ําขามถ้ํายาว บานดงเย็น อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙
เรื่อง กราบอาราธนาแสดงธรรมและรับผาปาสงเคราะหโลก
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กราบเรียนพระเดชพระคุณ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัม
ปนโน)
เนื่องในงานทําบุญวางศิลาฤกษสรางเจดียอนุสรณถวายหลวงพอแนน สุภัทโท
อดีตเจาอาวาสวัดถ้ําขามถ้ํายาว อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ในวันที่ ๕ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ.วัดถ้ําขามถ้ํายาว อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน จึงขอกราบอาราธนา
พระเดชพระคุณ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน) มาแสดง
ธรรมและรับผาปาสงเคราะหโลก รับทองคําตามเจตนารมณของหลวงพอแนน ที่ไดพา
คณะศิษยดําเนินมาโดยตลอด
เพื่อโปรดศรัทธาญาติโยมชาวขอนแกนตลอดจน
ใกลเคียง ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. แลวแตจะเมตตาตามสมควร
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
กราบเรียนมาดวยความเคารพอยางสูง
ลงชื่อ พระโกศล จิตฺตปาโล
เจาอาวาสวัดถ้ําขามถ้ํายาว ครับ
หลวงตา เรารับทราบไวเทานั้น ยังอีกนาน.....นี่เราจะเตรียมตัวไปแลว วันนี้
ไมไดพูดอะไรมากนัก บรรดาศรัทธาทั้งหลายเคยปฏิบัติความดีงามใหปฏิบัติตามเดิม
ความดีอยูกบั ตัวของเราไมไดอยูกับครูบาอาจารย และไมอยูก ับพระพุทธเจา พระธรรม
พระสงฆที่ไหน พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆอยูที่นี่ทั้งหมด ใจเปนผูรับรอง ไมมีสงิ่
ใดรับ พุทธ ธรรม สงฆ คือความดีทงั้ หลายไดนอกจากใจ สําคัญอยูที่ใจนะ ใจคือตัวรูๆ

นี่ละ พอพูดถึงตัวรูๆ นี้มันก็ทําใหคิดประหวัดนะ วาจะไมพดู มันหากมีสาเหตุใหพูด
ใจนี้ที่เรียกวานักทองเที่ยว คือใจดวงนี้ละเปนนักทองเที่ยว มีอวิชชาเปนตัวจูง
นอกจากนั้นก็ยังมีความดี ความชั่ว ถาไปทางดีอวิชชาก็ดงึ ไปทางนั้นละ อวิชชาอยูใต
อํานาจของกรรมอีกนะ ถาทําดีมันก็ไปดี ทําชั่วไปชั่ว อวิชชาเปนแตพาใหเกิดๆ แตเกิด
ดีเกิดชั่วนั้นอยูกับความดีความชั่วของผูทํา แลวก็ติดอยูทใี่ จ เวลาพิจารณายอนหลัง
เปดเสียมันจวนจะตายแลว
เวลามันจาออกมาแลวมันพิจารณาดูรองรอยของตัวเอง
รองรอยคือจิตดวงนี้มันมายุติที่ตรงนี้แลว พูดใหมันชัดนะ อวิชชาขาดสะบั้นลงไปจาก
ใจแลว จิตจึงเรียกวาหลุดออกในสมมุติคือวัฏวน
ดีดออกไปแลวลองพิจารณารองรอยของจิตดวงนีซ้ ิวาเปนมามายังไงๆ แหม
พิลึกพิลั่นนะ รองรอยของจิตดวงนี้มนั ไมไดตาย ไมมีคําวาตาย ตกนรกหมกไหมกี่กัปกี่
กัลปยอมรับวาทุกข แตไมยอมฉิบหายคือจิตดวงนี้ อยูในโลกอันนี้มันเปนโลกอนิจจัง
ถึงจะตกนรกหมกไหมกกี่ ัปกีก่ ัลปก็ยงั มีการเปลี่ยนแปลง สิ้นสุดยุติเรื่องกรรมทั้งหลาย
ลงไปได หากชา แตก็ไมพนอนิจจัง เวลามันผานขึ้นมาแลวมันพิจารณารองรอยของ
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ตัวเอง ที่มนั เกิดมันตายมายังไง มันเล็งปบยอนหลังทานเรียกวา ปุพเพนิวาสานุสสติ
ญาณ ระลึกชาติยอนหลัง ก็ดูตามรองรอยของตัวเอง ไปที่ไหนมันก็เปนรองรอยไปจิต
ดวงนี้ ไปภพนั้นภพนี้เกิดที่นั่นที่นี่ ไปทีไ่ หนมันก็เห็น รองรอยของจิตมันไปสัมผัส
สัมพันธกับอะไรๆ ภพชาติไหนตอชาติไหนๆ เกิดเปนสัตวเปนบุคคล เกิดเปนเปรต
เปนผีเปนอะไรเปนสัตวเดียรัจฉานเปนไดทั้งนั้นอันนี้จิตดวงนี้ เพราะอํานาจแหงกรรมดี
กรรมชั่วพาใหเปน
เวลาดูรองรอยมันนี้ โหย สลดสังเวชนะ โถ เปนขนาดนั้นเชียวนา ไมรู ทีนี้เวลารู
แลว มันไปตกนรกหมกไหมไปที่ไหน ทีนี้เรียกวากลัวตามหลัง มันบาเขาใจไหม
พิจารณามาแลวเรื่องของความทุกขของเจาของเปนมายังไงๆ มันกลัวตามหลังๆ ทั้งๆ
ที่เรื่องนั้นผานมาแลว ตกนรกก็ตกมาแลว ไดรับความทุกขความทรมานขนาดไหนก็ตก
มาแลวผานมาแลว เวลามารูยอนหลังเรียกวา โอย เสียดายกลัววางั้นละพูดงายๆ มันไป
กลัวยอนหลัง ทั้งๆ ที่ผา นมาแลวมันก็กลัวเรื่องเจาของเปนมา นี่ละวิถีของจิต เวลามัน
เปดแลวมันรูตามไปหมด
ที่วาพระพุทธเจาเกิดเทานั้นชาติเทานี้ชาติ ก็คือรองรอยแหงจิตดวงนี้มันไปเที่ยว
ภพนั้นภพนี้ ไปเกิดทีไ่ หนก็เรียกวาภพนั้นชาตินี้ๆ หารอยชาติๆ พระพุทธเจาที่วาหา
รอยชาติ ก็คือจิตดวงนีล้ ะรองรอย ตามรองรอยยอนหลัง ทานวาปุพเพนิวาสานุสสติ
ญาณ ระลึกชาติยอนหลัง คือตามรองรอยของตัวเองมาเปนยังไงๆ เวลาดูไปๆ มันมีดมี ี
ชั่วผานมาเรื่อยๆ เปนขวากเปนหนามเปนหลุมเปนบอมาเรื่อย เปนที่ราบรื่นดีงามมา
อยางนั้นละภพอันนี้
ใครใหระวังนะจิตดวงนี้ จิตดวงนี้ละมันจะไปของมันตลอด วัฏวนมันจะไปของ
มันตลอด เพราะฉะนั้นจึงสรางความดีใหไดไปทางที่ดีๆ ถาไมอยางนั้นจะพาเจาของให
จมไปเรื่อยๆ ความชั่วเจาของชอบทํานั้นละ เวลาเกิดผลขึ้นมาไมชอบเปนทุกข จําอันนี้
ใหดี มันอยากทําอะไรก็อยาทํา ถาหากวาเปนสิ่งไมดีแลวอยาทํา ทําก็คือทําลายเจาของ
เองนั่นละไมใชใคร เอาละทีนี้จะใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

