เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ [ค่ํา]

“ความไมลืมตัวคือธรรม”
วันนี้เหนื่อยไมอยากพูดอะไรเลยละ เทศนจบแลวเหนือ่ ย เทศนนานเสียดวยนะ ดู
เหมือนชั่วโมง ๘ นาที เวลาเทศนมนั เปนของมันอยางนัน้ ไมไดนึกวาจะเทศนไดมากได
มาย พอเทศนไป ๆ วันนี้ตั้งชั่วโมง ๘ นาที นับวามาก แตเวลาจบมันเหนือ่ ย เพลีย มันอยู
ไกล นึกวาโรงเรียนทีเ่ ราเคยเทศนคราวกอน ไมไดหางจากรังสิตไปนักนะ หางไปนิดหนอย
เรานึกวาไปเทศนทต่ี รงนี้ ที่ไหนไดนูนองครักษ จวนจะถึงนครนายกแลว ใชเวลาเดินทางชัว่
โมง (ขาไป ชั่วโมง ๑๙ นาที ขามา ชั่วโมง ๑๗ นาที) มันไกลอยู พอดีเราไปเที่ยงครึ่งออก
จากนี้ ไปถึงนูนก็พอดีนะ คุยกับเขาบางเล็กนอยแลวขึน้ ธรรมาสนเลย เห็นเขาทําหอพระก็
ดีอยู เรารูส กึ เย็นตาไดเห็นอยางงัน้ หอพระ ใหไดมโี อกาสสวดมนตบา ง คนทั้งคน ทุเรศ
จริง ๆ
เพราะฉะนั้นถึงเทศนดังที่เทศนวันนี้ มองดูแลวมันสลดสังเวชนะ เจาของยังเพลิน
ตัวเปนบาอยู จึงบอกวาถาธรรมดาแลวสนุกดูโลก แตจะสนุกยังไง คนหนึ่งมันตกน้ําปอม
แปม ๆ จะไปสนุกอยูยังไง เพราะฉะนั้นถึงไมไดดูดวยความสนุก ดูดว ยความนาเศราโศก
เสียใจไปตาม ก็ใจเราไมเศรา มันก็นา เทานัน้ เอง นาเศราโศกแตไมเศราโศก เจาของผูเปน
ไมรูตัว โหย นับวันเพลินไปนะ เพลินจนลืมเนือ้ ลืมตัว มีแตกเิ ลสพาใหเพลิน ธรรมไมได
สะดุดใจบางเลย สวนมากตอมากเปนอยางงั้น พุทธศาสนาก็มีแตไมมีใครปฏิบัติ พอจะ
เห็นความแปลกประหลาดอัศจรรยของศาสนาทีพ่ อจะนํามาสอนโลกไดบา ง
ตัวเองแมแตบวชเขาไปนีก้ ไ็ ปทําลายศาสนาเสีย มันไมไดไปปฏิบัติศาสนาเพื่อใหตัว
และศาสนาเจริญขึน้ กลับไปเปนขาศึกตอศาสนาอยางที่เปนอยางเห็นอยูนี่ เราบวชมานีเ้ ทา
ไรพรรษาเราไมเคยเห็น มาหลับหูหลับตาแสดงละครเปรตละครผีของพระใหคนทัว่ โลก
เห็น มันสลดสังเวช แลวก็หวั โลน ๆ ดวยกันเสียดวยนะ แหม เหมือนไมไดดูธรรมดูวินัย
เลย บทเวลาแสดงออกเปรตผีสูไมได นีซ่ ที ม่ี นั สลดสังเวช หัวโลนดวยกันดูกนั ดูดว ยหลัก
ธรรมหลักวินยั ทําไมจะไมรูความผิดความถูกของกันและกันละ นีท่ ม่ี นั สลดสังเวช แตผูเขา
ไมเห็นไมดู ถาไมอุจาดบาดตานัก เขาก็ไมสะดุดใจแหละ
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แตสาํ หรับพระดูหลักธรรมหลักวินยั เทียบเคียงกับหลักธรรมหลักวินยั กับความ
ประพฤติของพระของเณรเรา ก็ไมมีใครพูดอยางนี้ ใครก็ออมปาก ใหกิเลสมันปดปาก เย็บ
ปากไวหมด แลวสนุกออกเพนพาน แตปากนี้ไมเหมือนปากใครนะ อยางที่เห็น อยางที่พูด
เวลานี้ เราไมมีอะไรกับใคร เราไมมคี าํ วากลา เราไมมคี าํ วากลัว คําวาไดวา เสียเราก็ไมมี คํา
วาแพวา ชนะเราก็ไมมี มีแตธรรมลวน ๆ ที่มาสอน เพราะฉะนั้นจึงพูดไดในฐานะของธรรม
ซึ่งเหนือโลกแลวทุกแงทุกมุม พูดไดทั้งนั้น นอกจากเล็งผลประโยชนจะไดมากนอยเพียงไร
ถาไมไดพูดไปหาอะไร แนะก็เทานัน้ ถาหากวาจะเปนประโยชนอยูบ า ง ก็เหมือนเราถางกอ
ไผหนา ๆ มันมีอะไรอยูในนั้น ก็ทนถางเขาไปเพื่อจะเอาสาระอันนั้น ถาวาพอจะเปน
ประโยชน ก็ทนสอนไป ไมเกิดประโยชนก็ไมทราบจะสอนไปหาอะไร
แหม ธรรมะพระพุทธเจากับความประพฤติของสัตวโลกนีม้ นั เขากันไมไดเลย
โถ ๆ อยางที่เทศนเมื่อคืนนี้ ทอ ๆ ใจเลยเทียว แตกอนเราก็ไมเคยคิด กับใคร ๆ มันก็
เหมือนกันไมวา เขาวาเรา ดูเขาก็แลว ดูเราก็พอกัน ก็ไมทราบใครจะไปไดเงื่อนแปลก
ประหลาดมาจากไหน เมื่อพอกันก็เปนไปแบบเดียวกัน ทีนี้พอไปไดเงื่อนออกมานี้ เหมือน
อะไร ไมเหมือนอะไรมันก็รู นัน่ แหละจึงวาเกิดความทอใจ สอนไปหาอะไร ไปอยางงั้นนะ
อยูไปกินไปวันหนึ่ง พอถึงวันแลวไปเทานั้นเอง ไมลาํ บาก มันไปอยางงั้นนะ การแนะนําสัง่
สอนไมวาจะแงไหน ๆ มันลําบากทัง้ นัน้
ระยะนี้เปนระยะที่เฉพาะเมืองไทย ก็คือชาวพุทธของเรา รูสึกวาดีดดิ้นออกนอกลู
นอกทางโดยไมคิดไมอานอะไรเลย หลงไปตามเมืองนอกเมืองนา เขาโยนอะไรเขามาๆ ก็
มาทําลาย เขาหารายไดของเขา เราก็หารายเสียของเรา นัน่ อะไรมาความับ ๆ เปนบาไป
กับเขาไมรเู นือ้ รูต วั เลย ของเห็นไหมเฟอจนดูไมได เทียบกับพุทธศาสนาแลวดูกันไมได นี่
ดูซิ อยางผาเช็ดเทาอยูน น้ั โอยเปลีย่ นมาเรือ่ ยนะ ใหมเอี่ยม ๆ อยางดิบอยางดีมาใหเช็ด
เทา มันก็เช็ดไมลง มันขวางธรรม ธรรมอยูใ นใจ
ทีนี้เรามองไปขางนอกเขายิ่งไมรูจักประมาณอะไรเลย ความฟุง เฟอมันเหยียบหัว
เอาๆ มีมากเทาไรยิง่ สนุกจาย สนุกซื้อ สนุกไขวควา หาเอาจนได ๆ ความฉิบหายวายปวงที่
จะเกิดขึ้นเพราะความเปนบาของเราไมไดคิดกันละซิ เวลานีโ้ รงงานมาก ๆ นี่เราอดคิดไม
ได มันเห็นอยู พอเห็นปบสะเทือนปุบ มันก็รูละซิ อะไร ๆ มา เพียงโรงงานโรงเดียวเทานัน้
กระจายขายไปทั่วประเทศไทย ฟงซินะ คนนัน้ โรงงานอันนัน้ โรงงานนัน้ มาผลิตขายใน
เมืองไทยแลว เพราะเมืองไทยเปนเมืองหิวโหย มันดีดมันดิ้น มันหิวมันโหย มันเสาะมัน
แสวงหา ทีนี้เวลาใชมันก็ไมไดประหยัด คําวาประหยัดมัธยัสถไมมีเลย มีแตความฟุงเฟอ
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เหอเหิม ไดอันนี้มาความับ อันนัน้ มาความับ ใชวนั หนึง่ สองวันทิง้ แลว มาอีกควาอีก นี่
สรางกองทุกข ความกังวลวุน วาย
เอาอะไรมามันก็เสียเงินไป เงินเราไมหาใครหา หามาเพื่อซื้อ เพื่อจับ เพื่อจายอยาง
งั้น อยางงี้ ซึ่งมามากมายของเหลานี้ เราจะหาเงินจากน้าํ มหาสมุทรทะเลทีไ่ หนมาซือ้ มาจาย
ละ มันก็ดีดของมันอยูอยางงี้ แลวก็เพลินไปนั้นไมรูตัว แหม ทําไง ไดไปเห็นไหม
พิพิธภัณฑหลวงปูมั่น ผา เครือ่ งบริขารทีเ่ อามาไวเพือ่ เปนคติตวั อยาง นีล่ ะพุทธศาสนาแท
ไมลืมตัว ประหยัดมัธยัสถ ไมมอี ะไรเกินพุทธศาสนาเรา อยางของหลวงปูมั่น ผาเช็ดไม
เช็ดมือ ผาอะไรพับ ๆ เก็บไวซักฟอกเก็บไว ๆ ขาดวิน่ ขนาดไหนเราเห็นไหม ทานไมทิ้ง
ไมสรางความกังวล ซักจนกระทั่งใชไมไดแลวทิ้ง
อันนี้ก็เขากันไดกับพระอานนท จีวรขาดใชไมไดแลว ทานก็เอาผาจีวรมาขยีข้ ยํากับ
ดินเหนียวทาฝากุฏิ ทานไมทิ้งเปลา ๆ ทานประหยัดทานมัธยัสถ นี่พุทธศาสนาไมลืมตัวนะ
อันนี้เราเปนชาวพุทธทําไมถึงลืมเนื้อลืมตัว แมแตพระก็ระลึกไมไดเลยวา ไดมีความ
ประหยัดแมนดิ หนึง่ ทีต่ รงไหนในหัวใจ มันไมมี มันเปนบาดวยกันหมด ผาเช็ดทงเช็ดเทา
อะไร อะไรเกลื่อนเหลือเฟอๆ มีแตสิ่งที่จะใหเพิ่มความลืมเนื้อลืมตัวเขามาก ๆ โอย ทุเรศ
จริง ๆ นะ เราทนนะที่อยูกับหมูกับพวกในวัดปาบานตาดก็เหมือนกัน นัน้ ก็วา ประหยัดแต
ดูในสายตาของธรรมแลว แหม มันประหยัดขี้หมาอะไร เราอยากวาอยางงัน้ มันดูไมไดนะ
ในหองน้ําหองสวมของเราเหมือนกัน มีอะไรเขามาในนัน้ ฟาดเขาปาหมดเลย เอา
มาเผาหัวมันเหรอ หาความกังวลยุงไมเขาทา ความคิดความปรุงของเรือ่ งเหลานีน้ าํ เขามา
คิดปรุงเรื่องที่จะฆากิเลส มันจะไดตายเปนลําดับ ๆ อันนีก้ เิ ลสมันเพิม่ ขึน้ เปนลําดับ มันเขา
เรื่องกันไหม แลวไดคดิ บางไหม นัน่ เปนอยางงัน้ นะการปฏิบตั ธิ รรม เรายกใหเยีย่ มคือพอ
แมครูจารยมน่ั ไมมคี ลาดเคลือ่ นเลยตามหลักธรรมหลักวินยั เก็บหอมรอมริบเรียบรอย
หมด เห็นแลวจึงกราบลงทันทีเลย ไมลืมเนื้อลืมตัว นีเ่ รียกวาธรรม ความไมลมื ตัวคือธรรม
อะไรจะมีมากมีนอย มี แตเราไมลมื ตัว ใชไปเทาที่จําเปนพอเหมาะพอดี ไมฟุงเฟอเหอเหิม
มากกับสิง่ เหลานี้ มันจะสรางความลืมเนือ้ ลืมตัวหนักเขา ตอไปก็หลับตา ตามีก็ไมลืม ลืมดู
ก็ไมเห็น เห็นอรรถเห็นธรรม ก็เห็นแตสิ่งที่จะพาใหดีดใหดิ้นไปเทานั้น
เดี๋ยวนี้ตัวของเราเองมันก็พิลึกนะ คนนัน้ เอาอันนัน้ มาให คนนีเ้ อาอันนีม้ าให ไมรู
อะไร เราไมใช คนนัน้ ยัดเขามา คนนีย้ ดั เขามา เราอยูในความพอดีของเราตลอด สะดวก
เลย ไมมีอะไรแสดงอาการคึกคะนองขึ้นมา อันเปนเรื่องของกิเลส มีแตเรือ่ งธรรมลวน ๆ
สงบเงียบ ไมตื่นกับอะไร มันก็ไมกวนใจ เรื่องตื่นกับสิ่งนั้นตื่นกับสิ่งนี้ เปนเรือ่ งกวนใจให
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ขุนมัว เศราหมองมืดตื้อไปเรื่อย ๆ อยางพอแมครูจารยมั่น แหม ทุกกระเบียดเลยนะ ทาน
ตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติเพื่อเปนคติตัวอยางแกบรรดาลูกศิษยลูกหาโดยตรงทีเดียว ทานปฏิบตั ิ
มาเฉพาะทาน ทานก็ทํามาอยางนั้น ทีนี้เวลามีลูกศิษยลูกหาเขามาศึกษาอบรมกับทานก็ได
เห็นกิรยิ าของทาน
คิดดูอยางไมกวาดเรานี่ โอย สะเทือนใจจนกระทั่งทุกวันนี้นะ นีท่ า นสอนเรา ไม
กวาดอยูใตถุนกุฏิเรา เราเห็นวามันสึกมันหรอไปแลว เราก็เลยโยนเขาปาขาง ๆ ทีนี้ตอน
ทานผานมาซิ ทานมาเห็นไมกวาดเราทีย่ งั ใชไดอยูแ ตเราทิง้ เราจะหาใหม พอถึงเวลาปด
กวาด คือตอนทานเอามาไวนน้ั เราไมอยู ทานจะดัดตอนที่เราไมอยูทั้งนั้น ทานมักดัดเรื่อย
กับเราใหสะดุด สะเทือนใจเรือ่ ยทีเดียว ตอนนั้นดูวาไปทํางานอะไรอยูทางหนาวัด ถึงเวลา
แลวก็มาปดกวาด เพราะตอนบาย ๆ ทานจะออกจากกุฏิทานไปเดินจงกรมในปา ทานอยู
เงียบ ๆ ไมเกี่ยวกับใคร พระเณรไปยุงทานไมได ไปเดินจงกรมในปา พอออกมานี้คงจะ
เดินมาดูไมกวาดของเรานัน่ แหละ ไปเห็นแลวเอามาสอดไวทเ่ี กาเลย
พอเรากลับมาเราก็จะปดกวาด พอกมลงใตถุนกุฏิจะเอาไมกวาดมากวาด เลยเห็น
ไมกวาดอันนี้ อาว ไมกวาดอันนี้มายังไง ก็เราเปนผูเ อาไปทิง้ แลวมันกลับมาไดยังไง เราก็
จับเอามาดู รอยเปอรเซ็นตก็เราพึ่งเอาไปทิ้ง เอ ใครเอาไมกวาดมาเหน็บไวอกี นะ ตามดู
รอยละซิ ไมกวาดเราทิ้งไวตรงไหนตามไปก็เห็นรอยทานเขาไป ไปเอาไมกวาดที่ยังใชไดอยู
มาเหน็บไว จากนั้นดูรอยไปทางกุฏิทาน โอย สะดุดใจกึ๊กเลย ตั้งแตนั้นมาปฏิบัติเขมงวด
กวดขัน ถาพอใชได หรือซอมแซมไดอยูจะตองซอมแซม จะไปทําสุม สีส่ มุ หาควานูน ควานี้
หาใหมอยางนั้นไมได มันขัดตอธรรม
นีท่ า นก็สอนเราเสียดวยนะ ไมไดไปสอนองคอื่น เราเลยไมลมื นีจ่ อมปราชญทา น
เสาะแสวงหาความสุขไดเต็มหัวใจดวยวิธกี ารเหลานี้ ทานไมหาความสุขไดดวยความฟุง
เฟอเหอเหิม คึกคะนอง ดีดนูนดีดนี้ หาไดไมพอหาวันยังค่าํ เหมือนอยางพวกเรานะ ทานมี
ความพอทานก็ไมดีดไมดิ้นละซิ พวกเราดีดอยูตลอดดิ้นตลอด เปนทุกขตลอด หาความสุข
มาครองหัวใจสักครูหนึ่งไมมี นีล่ ะธรรมกับโลก โลกนีม้ คี วามหิวโหยตลอด กิเลสตองพา
คนใหดีดใหดิ้นไมมีคําวาพอ เรื่องกิเลสจะไมมีคําวาพอ ไมวาอะไรก็ตามไมพอทั้งนั้น หิว
โหยตลอด แตธรรมมีพอเปนระยะ ๆ ไป มันตางกันอยางนี้นะ มันถึงไมกังวล
ทานอยูที่ไหนทานอยูอยางงั้นแหละ ทํารานเล็ก ๆ อยูในปา กระตอบพออยูได ทาน
ไมไดหาอะไรมากกวานั้นนะ คือพออยูได วางั้นเถอะ ธรรมชาติทเ่ี ลิศเลออยูใ นหัวใจของ
ทานพอหมดทุกอยาง ไมมอี ะไรเกินธรรมชาตินน้ั เลย แลวสิง่ เหลานีก้ พ็ ออาศัยเขาเทานัน้
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พอพาอัตภาพรางกาย ซึ่งมีธรรมชาตินี้ครองอยูในนั้น อยูไปกินไปวันหนึ่ง มันไมมีอะไร ก็
มันเหนือทุกอยางแลวในหัวใจ ดวยเหตุนี้เองทานจึงไมดีดไมดิ้นกับอะไร ทานอยูไ หนสบาย
หมด เพราะหัวใจพอแลว ไมหลงใหลกับอะไรเลย ไมดีดไมดิ้น เพราะฉะนั้นผูที่มุงอรรถมุง
ธรรมจริง ๆ อะไรจึงมีคําวาพอ ๆ ถาไมมุงอรรถมุงธรรมไมพอ นัน่ กิเลสเขาแทรก ถามี
อรรถมีธรรมอะไรที่พอเหมาะรูทันที
กอนจะมานี้เราไปทางดานนอกกําแพง (วัดปาบานตาด) ที่มีกุฏิหลังหนึ่งอยูนั้น
ปลูกกุฏซิ ง่ึ เปนบานเกาเขาทีเ่ ปนเจาของนา เวลาเจาของเขาสละไปแลว เขาก็เลยมอบเรือน
เขาใหทางวัดไปเลย เขาไมเอาอะไร ทางวัดก็เลยซอมอันนี้ขึ้น เราก็ไมไดไปดู เขามาซอม
กันเอง เราไมไดไปดูแหละ ทีนี้ซอมมันไมไดซอมซิ มันกลายเปนสรางขึน้ อะไรมีแตไมดีทั้ง
นัน้ สรางขึน้ เรือ่ ย ๆ ไมดีทั้งนั้นเรื่อย เอาจนไดกุฏิขึ้นมาหลังหนึ่งสวยงามอยูนะ เรื่องของ
กิเลสนีส้ วยงามมาก ในฐานะวาเอาธรรมเขาไปเทียบกับโลกกับธรรม เรียกวากุฏหิ ลังนีส้ วย
งาม แตมันยังไมทันกิเลส กิเลสอยากไดงามกวานี้ แตธรรมก็เห็นวาสวยงามพอแลว
ถาเทียบกับทางกิเลสแลว กิเลสยอมรับแลววาสวยงาม แตมันยังไมพอ มันอยากจะ
ตกแตงสงเสริมเขาไปอีกละซิ คือเราอนุโลมไปตามแลวก็ดูเฉย เพราะสวนมากเขามักจะทํา
ตอนเราไมอยู อยางปลูกนั้นปลูกนี้ตอนออกศาลา ทําแตเวลาเราไมอยู ถาเราอยูนั้นไมได
กลัวฟากระหน่าํ เอาละซิ ดีไมดีไลออกจากวัด ทีนเ้ี วลาทําไปแลวพืน้ นีล้ าดซีเมนตเรียบรอย
สวยงามนาอยูพอธรรมดา เรียกวาอนุโลมใหไดขนาดนีพ้ อแลว สวยงามพอแลว เพราะเรา
อนุโลมมาเต็มที่แลว แบบหูหนวกตาบอด ทํายังไงเราก็เฉย ทีนี้คงไดใจละมั้ง
เชาวันหนึง่ เพราะตามธรรมดาเราจะออกไปดูนั้นดูนี้ ไปดูแลวอะไรบกพรองตรง
ไหน กลับมาก็สั่งตามเรื่อง ใหเขาปฏิบตั ติ ามทีเ่ ราไปเจอแลว ควรจะปฏิบัติยังไง สัง่ ใหพระ
ใหโยมไปดูของเขาแหละ วันนั้นก็ออกไป กระเบื้องขัดมันเสียดวยนะ กําลังเริม่ วางแนว
กระเบื้องขัดมันเลื่อมพั่บ ๆ ๆ ที่ลาดซีเมนตนั้นมันไมดี เอากระเบื้องเลื่อมพั่บ ๆ มาก็มา
วางแนว ปูกระเบื้องนี้ไดสามสี่แผนหรือไง คงจะค่ํากอน หรือจะมีเหตุการณอะไรก็ไมรู เริม่
ปูไดสามสี่แผน ตอนเชาเราไปหยุดแลว ทําตัง้ แตวนั กอนนัน้ แหละ เราไปดูเห็นรอยทําใหม
ก็เดินเขาไปหาดูใหชดั เจน โอ นี่มันยังไมพอนะ ยังเอากระเบื้องขัดมันมาอีก โธ ๆ
เราก็ดกู ระเบือ้ ง เอามามันเปนหีบ ๆ นะ สองหีบสามหีบมาวาง กระเบื้องยังอยูขาง
ใน จะเอาใหเต็มยศวางัน้ ใตถุนนั้นจะปูกระเบื้องใหเลื่อมพั่บ ๆ ๆ ขนมาใสลงั ไว นีเ่ ขาคง
สัง่ มาจากตลาด เพราะเปนกระเบือ้ งทีส่ าํ เร็จรูปเรียบรอยแลว มีแตวางลง ๆ ก็ไดระดับกัน
เลย พอตอนเชาตอนจังหันเริ่มออก กุฏิหลังนี้ปูยังไง ๆ ก็วากัน สรุปความลงไปวา ใหรบี
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เอาออกทั้งหมดที่ปูดวยกระเบื้องกระแบงอะไร ถาไมรื้อออกใหเอาไฟเผาเสียเลยกุฏิหลังนี้
เราดูไมได เราทนดูมานานแลวนะ บอกเทานัน้ พอวันหลังไปเรียบหมด เก็บหนีหมดเลย
อยางงั้นนะ นีแ่ หละกิเลสกับธรรม มันแทรกมันแซงกัน มองไมทัน แตเรื่องธรรมแลวมอง
ทันหมด กิเลสตอกิเลสมันไมมอง มีแตไมพอ อะไรก็ไมพอ อะไรไมดีพอเรื่อยไปเลย
นีเ่ ราก็อนุโลมเต็มทีแ่ ลว อยางกุฏเิ รานัน้ ตนเหตุมนั ก็เปนกระตอบทีเ่ ราสรางไว เรา
อยูอยางงั้นมาเปนประจํา เอาไมไผมาสับเปนฟากแผ ขางนอกนี้ก็เปนเฉลียงขนาด ๑ เมตร
พอไดนั่ง ออกมาจะนั่งภาวนาก็นั่งได เราทําอยางงัน้ เทานัน้ เอง ฝาแอมดวยฟาง ขางบนมุง
ดวยหญาคา เย็นดีนะ คือมันจะไดภายใน ๓ ป กระตอบแตละหลัง พอมันแหงแลวปลวกก็
กัดตนเสา มันกัดกินเปนอาหารของมัน ทีนี้เมื่อเสาถูกปลวกกัดแลวมันก็ลมโครมลงไป
ปลูกใหมขน้ึ มาปุบ ปบ วันเดียวเสร็จ อยูไปไดอีก ๓ ป นีก่ เ็ ปนหลังทีส่ าม หลังเกิดเหตุ
มีลูกศิษยลูกหาไปจากกรุงเทพฯ ตอนนั้นไมมีใครอยู เขาคงไปเทีย่ วดูบริเวณนัน้
ธรรมดา พอดีมีพระเดินผานมานั้น เขาเห็นกุฏขิ องเรา เขาก็ไมรวู า เปนกุฏเิ รา เลยถามนี่
เปนกุฏิใคร วางัน้ เล็ก ๆ ดูจะเปน ๒ เมตรครึง่ มณฑล สี่เหลี่ยมพอดี ทําเทานัน้ ทุกครัง้
พระทานบอกวากุฏทิ า นอาจารย “ไหน ๆ เปดใหดูหนอยๆ” บอกใหพระทานเปด พอเปด
ฝาประตูออกแลว เขาก็คลานขึ้นไปดู “โอโห เปนอยางนี้” เอาละนะเริม่ แลว ทานอาจารยมี
ชื่อเสียงโดงดังมาสักเทาไร ทําไมกุฏิจึงเปนกระตอบเทากําปน เลยไปนั่งรองไหอยูในนั้น
พระทานเห็น ดูขางในก็ไมมีอะไร จะมีอะไรก็มีหนังสือเลมหนึ่ง เราเอาไวขา งบน เพราะ
หนังสือธรรมะเราจะเอาไวสงู เสมอ ไมใหตาํ่ กวาทีน่ อนต่าํ กวาศีรษะเราไป พอแมครูจารย
มัน่ ก็แบบเดียวกัน หนังสือเราก็ทาํ แครไวขา งบนวางไว เลมหนึง่ หรือสองเลม
พอกลับนี่ ไปหาเรา วันนัน้ เปนวันกฐิน เรายังไมไดเลิกมาจากศาลา ไปใกลๆ
“ทําไมกุฏทิ า นอาจารย” ทั้งพูดทั้งรองไห เอาละนะทีน่ ่ี “ทานอาจารยมีชื่อเสียงโดงดังทั่ว
ประเทศไทย มองกุฏิดูกุฏิ ไปเปดไปดูมาแลว หลังเทากําปนทําไมจึงอยูได” พูดแลวรองไห
ดวย “อาว ก็อยูในทองแมมา ทองแมกับกุฏิหลังนี้อะไรใหญกวากัน ก็อยูมาได ๙ เดือน
๑๐ เดือน ถึงไดออกมาเปนคน แลวก็มาอยูกุฏิหลังนี้ซึ่งใหญกวาทองแมเปนไหน ๆ ทําไม
จึงอยูไมได อยูในทองแมตั้ง ๙ เดือน ๑๐ เดือน ยังอยูได ถาจะเอากวางกวานี้ก็ใหไปปลูกที่
ทุงอยุธยา หรือทุง สระบุรี ๒ แหงจะได ๒ หลัง” เราวางัน้ เอาอีกแลวรองไหอีก พอกลับไป
เลยสงเงินมา เรื่องมันเปนอยางงั้น จึงไดปลูกกุฏิหลังเราอยูทุกวันนี้
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จากนัน้ เราก็กาํ ชับเลย ใครจะปลูกจะสรางอะไร ๆ ถาไมไดขออนุญาตเปนที่ตกลง
กันเรียบรอยกอน สงมาเทาไรก็ตองสงคืนใหหมด เราบอกงัน้ นะ อันนีเ้ ราไมบอก เขาสงมา
เอง เมื่อสงกลับคืนก็เปนการประชดกัน เพราะเราไมไดสั่งไดเสียอะไร ถาเราไดสั่งอยางงั้น
แลว สงมาก็สงคืนไดเลย มันถึงไดมีกุฏิหลังนั้นอยู ไมงั้นมันก็จะเล็กกวานั้นอีก เราไมชอบ
แลวเขาขอมาปลูกหลังเล็ก ๆ ขางกุฏิเราไปนั้นอีก ปลูกก็ปลูกทิ้งไวนั้นแหละ เขาอยากจะ
ปลูกเองพวกในอุดร รานศิรธิ รรม ไมไดทําอะไรเปนที่ระลึกก็ขอปลูก “ก็มันมีอยูแลวจะ
ปลูกอะไร” “โอยขอปลูกเถอะ” เขาเลยปลูก เราก็ไมเคยไปสนใจจนกระทั่งทุกวันนี้ ปลูกก็
ปลูก เราก็อยูอยางงั้น มันจึงมี ๒ หลัง
เราไมยงุ กับอะไร ธรรมพระพุทธเจา โอย พอเหมาะพอดีทกุ อยาง การอยู การ
กิน ใชสอยทุกอยางพอเหมาะพอดี การปฏิบัติอะไรก็พอดีทั้งนั้น เพราะจิตใจเปนธรรม
อยูกับธรรม หรือผูก าํ ลังกาวเดินธรรมะ จิตก็อยูใ นนัน้ เสีย ผูร อู รรถรูธ รรมเต็มเม็ดเต็ม
หนวยทานก็อยูก บั ธรรมนัน้ เสีย อันนี้ก็เพียงสําหรับปลูกไวใหซากผีดิบอยู คือรางกาย มัน
ก็เปนสภาพอยางนี้ กับอันนั้นก็พอกัน อยูไปพอถึงวันเทานั้น สวนทีเ่ ลิศเลอ หรือสวนทีอ่ บ
อุน ทีส่ ดุ ภายในใจคือธรรม ทานอยูกับอันนั้น ทานไมไดยุงกับอะไร พากันจําไวนะ
ไอดีด ๆ ดิ้น ๆ อยูอยางนั้น ดูเอา เทียบเอาก็แลวกัน พระเราหัวโลน ๆ มันจึงดูไม
ไดฟงไมได มันหนาดานจริง ๆ หมดศีลหมดธรรม หมดหิริโอตตัปปะ ความสะดุงกลัวตอ
บาปตอกรรมไมมี มีแตความดื้อดานหนามึน โห หนาดาน เทานัน้ เอง พุทธศาสนาเปนตัว
อยางของโลกไดเปนอยางดี ตลอดถึงวัตถุสวนหยาบ ๆ ที่อาศัยกันไปเพื่อรางกาย ความ
เปนอยูของรางกาย ทานก็พอเหมาะพอดี ทางดานจิตใจดวยแลวทานยิ่งปดตลอดไมให
อะไรเขาไปยุง สัง่ สมบํารุงจิตใจไปดวยจิตตภาวนา ดวยความมีสติสตัง ระมัดระวังตัวตลอด
พระกรรมฐานทานมุงอรรถมุงธรรม ทานเปนอยางงั้น แตทานไมไดมาโมมาคุย ที่
โลกตาบอดมองเห็นพระกรรมฐานเหมือนสวมเหมือนถานไป ไมมีคุณคาไมมีราคา สีผา ก็
เปนสีกรักที่โลกเขาไมตองการแลว ทานเอาไปครอง เราก็มาหยิง่ ในตัวของเรา เราแตงตัว
สดสวยงดงาม ทานมีแตผาสีกรักผาขี้ริ้วไปอยางนั้น สูของเราไมได ของเราแตงอยางสด
สวยงดงาม แตงประชดประชันกัน แตงชิงดีชิงเดนกัน นุงซิ่นนุงผาธรรมดา ประเพณีของ
ชาติเราที่พอแม ปูยา ตายาย พาดําเนินมามันไมสนใจนะ มันไปฟาดเอาจิ๊กโกจิ๊กเกมาสวม
ใสเอา จนไมมียางอายนะ มองดูจนมองไมได เวลานุง เขาไปมองเห็นหี ดูซินะ มันดูไดเมื่อ
ไร มันก็ทําได เพราะกิเลสมันหนักไปทางอยางนั้น อยากใหเขารูเ ขาเห็น วับ ๆ แวม ๆ พอ
ใหเห็นหีบา ง ไมเห็นหีบา ง ใหเขาสนใจดู เปนอยางงัน้ นะ
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นี่แหละกิเลสมันอายเมื่อไร มันจะเอาตามความตองการของมัน ใหมใี ครวาสวยวา
งาม ใครจองใครมองดูครูหนึ่งก็เอา แตเจาของจริง ๆ นั้นเปนยังไงไมดู อยากจะใหคนอื่น
เขาจองเขามอง อยางประเพณีบานเมืองอื่นใดเขามีกฎมีเกณฑ มีเนื้อมีหนังเปนของเขานะ
ประเทศนั้นเขาแตงเนื้อแตงตัว ขนบประเพณีเขาเปนยังไง ประเทศนัน้ เปนยังไง เขามี
เครื่องหมายของเขา แตประเทศไทยของเราคือความเลอะเทอะ มองไปที่ไหนมันดูไมได
เวลานีด้ ไู มได ผูหญิงชอบนุงกางเกงอยางรัด ๆ เสียดวยนะ ดูจนดูไมไดเลย โถ หนาดาน
ขึ้นไปทุกวัน ๆ เปนอยางงั้น พอแม ปูยา ตายาย ที่พาดําเนินมา พานุงพาหมมา รูส กึ วางาม
ตา สงบใจ ชืน่ ใจ เมืองไทยของเราใชการนุงแบบไหน ๆ ก็สงบงามตาไปตามประเพณีของ
เรา
ทีนพ้ี อเอานัน้ เขามาแทรก แทรกมันแทรกอยางผาดโผนละซิ จนดูไมไดนะ เราพูด
จริง ๆ นีล่ ะภาษาธรรม ทานทัง้ หลายฟงเสีย มันผาดโผนขนาดไหนเมืองไทยเรา จนไมมี
ขนบประเพณีเปนทีร่ ะลึกบางเลย ปู ยา ตา ยาย มันเอามาเหยียบหัวเลนหมด มันเอาแต
แบบหมูแบบหมา แบบไมนงุ ซิน่ นุง ผา นุง ก็นงุ แบบรัด ๆ กุม ๆ มองเห็นหีมนั เอามานุง
มันไมไดคิดวาดีชั่วประการใดนะ ใหเขามองแย็บหนึ่งก็เอา มันเลวขนาดไหน จิตใจต่าํ มาก
ทีเดียว มันสออยูทางจิตใจนะที่เอามาสอน คือจิตใจไมมีการยับยั้ง ไมมีการพินิจพิจารณา
ใครครวญ ความพอเหมาะพอดีอยางไรกับฐานะของเรา บานเมืองของเรา มันไมไดคิด มี
แตดีดแตดิ้น มันถึงเลอะเทอะ มันไมมีกฎมีเกณฑ ไมมีเนื้อหนังเปนของตัวเอง
นีล่ ะเมืองไทยเราเสียตรงนี้ การนุงหมใชสอยก็เปนอยางนี้แลว ทีนี้สิ่งใดที่เขามา
เกี่ยวของมันก็ควา ๆ เพราะมันไมมีหลัก จิตใจเหลวไหล ไมมีหลัก อะไรมาก็ไขวควาไป
หมด เลอะเทอะไปตาม ๆ กันหมด นีล่ ะทีน่ า สลดสังเวช นีล่ ะธรรมสอนโลก ใหทา นทัง้
หลายไปพิจารณา เราไมไดหาเรือ่ งหาราว เราเอาธรรมมาสอน สิง่ เหลานีม้ นั เลอะ ๆ เทอะ
ๆ ไมมีคุณคาอะไรกับเมืองไทยเรา นอกจากจะมาเหยียบย่ําทําลายคุณคาของเมืองไทย ซึ่ง
บรรพบุรษุ ปู ยา ตา ยาย พาดําเนินมาใหแหลกเหลวลงไปเทานัน้ ไมมีชิ้นอื่นชิ้นใดที่จะพอ
สงเสริมจากพวกเราในปจจุบนั ทีเ่ ปนเหมือนลิงตัวหนึง่ ไมมี ดูแลว ใหพากันคิดบาง
มันเลอะเทอะจริง ๆ นะ คือจิตมันดานมันต่ําสุด สุดต่ํา มันเลยไมมองเห็นอะไร
เรื่องศีลธรรมเปนขาศึกตอมันแหละพวกนี้ มันจะถือวาเปนคุณตอมันอยางที่มันทําอยูนั้น
นอกนั้นไมใชคุณ จะใหดกี วานีม้ นั บอกวาเลวไปเลย มันไมเอา โห นาทุเรศ อยางวัดปาบาน
ตาดเลอะ ๆ เทอะ ๆ ไปขนาดไหน เพราะความคละเคลากัน ทั้งพระทั้งฆราวาส คละเคลา
กันไป เราก็เลยแบบหูหนวกตาบอดไปแลวแหละ เดินไปที่ไหนก็ดูไปเทานั้นแหละ พระ
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เณรเอากันเรือ่ ยแหละ แตมันมากตอมาก มันก็มองไมทั่วถึง มันก็แซงเอา แฉลบออกไปให
เห็นจนไดนน่ั แหละ
ทานทัง้ หลายวาหลวงตาหาเรือ่ งใสเมืองไทยเหรอ พิจารณาซิ หลวงตาพยายาม
สงวนเนือ้ หนังขนบประเพณีของเมืองไทยเราใหเปนหลักเปนเกณฑ เปนเนือ้ เปนหนัง เปน
ที่นาอยู เปนทีน่ า เกรงขาม ไมไดพูดเพื่อจะชักชวนคนภายนอกใหเขามาเหยียบย่ําเมืองไทย
เพราะคําพูดของหลวงตานะ พากันคิดใหดี การแตงเนื้อแตงตัว มันออกสังคมทั่ว ๆ ไป
เปนสิง่ ทีค่ วรพิจารณาดวยดี เขาดูถูกอยูภายในใจดูถูกเรา เรายังยิม้ แตม มันไมรูตัว
วันนีพ้ ดู เทานัน้ แหละ เทศนมาพอแลว
อานและฟงธรรมเทศนาหลวงตา วันตอวัน ไดที่
www.Luangta.com or www.Luangta.or.th

