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 สรุปทองคําและดอลลารเมื่อวันที ่๑๑ เม่ือวานน้ี ทองคําได ๗ บาท ๒๕ สตางค 
ดอลลารได ๖๒ ดอลล รวมทองคําที่ไดทั้งหมดทั้งที่มอบแลวและยังไมมอบ เปนทองคํา 
๕,๖๗๙ กิโลคร่ึง ดอลลารไดแลวทั้งหมด ๗,๓๑๓,๐๗๔ ดอลล เขยิบข้ึนไปเร่ือย ๆ นะ
ทองคําและดอลลารเรา แตอะไรมันไปขวางหนาอยูนั่น ทองคําขึ้นราคา ๆ  โมโหนะเรา 
มันจะกัดกันอะไรก็ไมรูแหละ คอยแตจะกัดกัน 

(ลูกศิษยกราบเรียนเก่ียวกับความคืบหนาเร่ืองอินเตอรเน็ต ในการขยายพ้ืนท่ีเว็บ
ไซดของหลวงตา และเปดบัญชีกับธนาคารกรุงไทยตั้งชื่อบัญชีวา “รวมทําบุญเก่ียวกับเว็บ
ไซดของหลวงตาด็อดคอม” เพื่อเขารวมทําบุญเกี่ยวกับเว็บไซดของหลวงตา) เราก็สอนไป
ตามภูมิของเด็กจะรับไดแคไหนเราก็สอนไปตามลําดับลําดา อยาลืมนะความรูน้ีแทรกเขา
ไปเพื่อความเปนคนด ีไมไดแตวิชาความรูไปเฉย ๆ ตองเปนความดีเขาไปแทรกในหัวใจ
ดวย แสดงออกอะไรก็เย็นไปหมด น่ีเรียกวาความรูออกจากธรรม เย็น ไมใชวาเรียนเอา
คะแนนเฉย ๆ ตองสนใจทางดานธรรมะดวย ทําตัวเปนตัวอยาง ความรูสูงเทาไรตองย่ิง
เปนตัวอยางอันดีขึ้นไปเรื่อย ๆ เหมาะกับธรรมท่ีใหน้ี 
 พระพุทธเจาเปนตัวอยางของโลกธาตุ พระองคก็ทําพระองคเต็มเหนี่ยวเสียกอน
จึงมาเปนตัวอยางของโลก ท่ีโลกไดรับอรรถรับธรรมจากพระพุทธเจาแลวหลุดพนจาก
ทุกขเปนลําดับ ๆ จนกระทั่งนิพพานมีจํานวนมากที่สุดเลย และนอกนั้นเปนคนด ีมีความ
สงบสุขรมเย็นท่ัวหนากันไปเพราะธรรม นี่ละคือการศึกษา การไดยินไดฟงแลวสนใจ
ปฏิบัติไปดวย อันน้ีก็แบบเดียวกัน เพราะธรรมะออกมาจากพระพุทธเจาอยางเดียวกัน 
ไมใชมีแตความรูดานธรรมะเฉย ๆ มันก็เปนความจําไปเทาน้ัน ถาใหมีความจริงในใจคือ
สนใจปฏิบัติดวย เรียกวามีความจริงแฝงไปดวย ผลก็จะปรากฏเปนความสงบสุขแกตัว
เองและสังคมทั่ว ๆ ไป ไมมีประมาณ สําคัญมากตรงนี ้
 ธรรมะหลวงตาน้ีมันมีแตขวานผาซาก ๆ มันทําไมถึงกระจายไปกวางขวางเอานัก
หนาละไอขวานผาซาก (ของจริงเจาคะ) น่ันแหละ น่ีคําวาขวานผาซากออกมาจากกิริยาท่ี
ฟดกับกิเลสนะ เขาใจไหม กิเลสตัวไหนมันแข็งทางธรรมะตองแข็ง ๆ ทีนี้เวลาออกมา
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ลวดลายมันก็ออกมาดวยซิใชไหม แตเรื่องเจตนาที่จะเปนอยางนั้นไมมี ท่ีจะเปนแบบโลก
เขาวา ขวานผาซาก หรือพูดหยาบโลนอะไร ธรรมะไมมีหยาบโลน ชําระส่ิงหยาบโลน
ตางหาก ส่ิงหยาบโลนมันเปนพ้ืนอยูกับสัตวโลก ธรรมะออกมาชะลางนี่เขาวาธรรมะ
หยาบโลน กิเลสมันเปนตัวสะอาดข้ึนมาแลว เขาใจไหม  

น่ีละจึงรูสึกวา ทางโลกเขาวา กิเลสไมพอใจ แตธรรมะนั้นไมชําระสิ่งสกปรกจะ
ชําระอะไร น้ําสะอาดตองชําระสิ่งที่สกปรก ธรรมะสะอาดสุดยอดตองชําระกิเลสที่มันตัว
สกปรกสุดยอดเหมือนกัน เพราะฉะนั้นจึงตองมีกิริยาอยางนั้นรับกัน ๆ ๆ ผลเปนที่พึง
พอใจโดยลําดับ เขาใจไหม โลกไมเขาใจ เด๋ียวน้ีจะเร่ิมเขาใจแลว เพราะเหตุไร คือทาง
ของธรรมเปนอยางนี้จะเปนอยางอื่นไปไมได ใครจะวาพูดหยาบพูดโลนพูดดุพูดดา อัน
นั้นเปนเรื่องของเขา หรือเปนเรื่องของกิเลสตอตานธรรม วางั้นเถอะนะ สวนธรรมจะตอง
ทําหนาท่ีชะลางเร่ือย ๆ  ๆ ตรงไหนสกปรกมากยิ่งเทน้ําลงใหหนักมือ ๆ เพ่ือความ
สะอาดของที่สกปรกนั้นใหสะอาดไป ใหพากันเขาใจ เด๋ียวน้ีคอยเขาใจกันไปแลวละ 

เรายกตัวอยาง เอาพอแมครูจารยม่ันเลยแหละนะ ทั้ง ๆ ท่ีเราต้ังทาไปหาทาน 
พอใจ ไมมีผลลบนะ มีแตผลบวก เพียงถามวาทานมาจากไหน พระท่ีมาจากวัดบานโคก 
นามน ซึ่งเปนสํานักหลวงปูมั่น ทานออกมาจากนั้นมาพบกันที่หนองคาย เราก็ตั้งใจจะไป
หาทานอยูแลว แตยังไมไดกําหนดกฎเกณฑวาจะไปวันใดเดือนใดในระยะนี้นะ เปนแต
เพียงวาความแนใจจะตองไป ทีนี้พอพระองคนั้นมาเลาใหฟง เราก็คึกคัก “ไหน ๆ วาอีก
ทีนะ” วามาจากบานนามน ทานอาจารยม่ัน วาง้ัน “ไหน ๆ พูดอีกทีนะ” ทานก็ย้ําอีกเราก็
เปนท่ีเขาใจ ทานอาจารยม่ัน บานโคก นามน ท่ีปรากฏช่ือลืมนามน้ันเหรอ ท่ีเปนคูเคียง
กับทานอาจารยเสารเหรอ เอาขนาดน้ันนะ ละเอียด  โอย องคนั้นแลว 

เออ ทีนี้ถามหนอย ไหนไดทราบวาทานดุดาวากลาวเกงมากใชไหม โอย อยาวา
แตดุดาวากลาวเลย พอขับทานขับเลย จะวาอะไรดุดาวากลาว น่ีแทนท่ีจะเปนผลลบนะ
กลับเปนผลบวก เออน่ีละอาจารยเรา จับไวแลวนะอาจารยเรา ปุบปบสามวันเทาน้ันออก
เดินทางเลย ไปหาอาจารยองคดุ ๆ น่ันละ ไปก็อยางที่เคยเลาใหฟง ไปดูเถอกุฏินั้นกุฏินี้ 
“ใครมาน้ี” วานะ เหมาะเหลือเกินนะ “กระผมละซ”ิ  “อันผม ๆ น้ี ต้ังแตคนหัวลาน” ล่ัน
ข้ึนเลยนะตรงน้ัน เงียบ ๆ ทานเดินจงกรมอยูมืด ๆ เราไปมืด ๆ ทานเดินจงกรมอยูขาง
ศาลาน่ันเราไมเห็น เรามีแตไปเถอมองดูศาลา แลว “ใครมาน้ี” ทานวา ยืนอยูน้ีเราไมเห็น
นะ ทางนี้ก็บอกกระผม ทานก็แผดข้ึนเลยวา “อันผม ๆ นี้ตั้งแตคนหัวลานมันก็มีผมตรง
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ที่มันไมลาน” เอา แยงดูซินะ คือตรงที่มันไมลานมันมีผมอยางทานวา เราก็กลับปบใหม
เลย “กระผมชื่อพระมหาบัว” “เออ วาง้ันซี น่ีผม ๆ” ทานแหยเอานะ ตั้งแตเด็กมันก็มีผม 
เอาอีกแหละ ตั้งแตเด็กมันก็มีผม โอย ถึงใจ  

ไมไดมีเลยผลลบนะ มีแตผลบวกตลอด โอย ทําไมถึงใจเหลือเกิน ไปอยูกับทาน
น้ีกลัวเปนตัวส่ัน ทั้งๆ  ท่ีกลาขนาดน้ันละ แลวก็ตัวส่ัน แตมันเหตุผลบังคับทีเดียว ช้ีวาน้ี
ละ อาจารยของเรา ทานจะดุดาวากลาวแบบไหนเราจะฟงเอง ถูกไล ทานไลเพราะเหตุใด
เราจะรูเอง นี่มันยิ่งขึงขังขึ้นนะ ครูบาอาจารยชนิดน้ีเราไมเคยไดยิน ชื่อเสียงของทานโดง
ดังมาต้ังแตเราเปนเด็ก ครูบาอาจารยขนาดน้ีจะดุดาวากลาวขับไลไสสงใครตอใครก็ตาม
นะ จะเปนไมได ที่ไมมีเหตุผล ตองมีเหตุผลเต็มตัว น่ีละท่ีเราจับตรงน้ีนะ 

พอไปก็ใสเปรี้ยง ก็ถูกจริง ๆ “ผม ๆ” โอย มันถูก นี่ละมันก็ยังกลัว แตกลัวมันก็
ไมถอย ไปอยูกับทานนี ้พระเณรน่ีเหมือนผาพับไวตลอด กลัวตลอดแตไมมีใครยอมหน ี
นั่นฟงซ ิ กลัวแบบไมยอมหนี ทานก็เหมือนเรา เราก็เหมือนทาน กลัวตลอด เวลาทาน
เทศนเสียงทานล่ันข้ึนน่ี โอย ตัวส่ันไปแลวนะ นี่ยังไมรูเรื่องความจริงของทาน ทีนี้อยูไป 
ปฏิบัติไป ปรับปรุงจิตใจไปเรื่อย ทานดุดาวากลาวตรงไหนฟงใหชัดเจน ๆ ดุตรงไหนมี
แตธรรมออกลวนๆ ทีน้ีปรับตัวของเราทันเขาไปโดยลําดับ ๆ ครั้นตอไปทานไมดุนี้ฟง
เหมือนกับวาอะไรมันขาด ถาเปนอาหารก็ขาดอะไรอยูในน้ันละ อยางนอยก็ตองเอาน้ํา
ปลามาตั้งไวขาง ๆ  

ถาทานเทศนธรรมดานี่ถึงเด็ดเผ็ดอะไรก็ตามเถอะ สูทานเอะอะขึ้นมาไมไดนะ 
เชนเราพูดอะไรผิดพลาด “มันไมใชอยางงั้นนะ” น่ีข้ึนแลว พอวาง้ันก็เปร้ียงเลย มีตั้งแต
ธรรมลวน ๆ เลย ทีนี้สุดทายก็ถาทานไมดุเสียกอนเทศนนี่มันไมเต็มเม็ดเต็มหนวย ถา
ทานเปร้ียงปรางเสียกอนเทศนน้ีเต็มยศ กลับเปนอยางง้ันไปแลวนะ ไอคําที่วากลัวนั้นไม
มี มันหมดไปเลย เวลาทานดุอะไรท่ีไหนก็ตาม เสียงเปร้ียงปรางน่ีรุมเขาไปหานะ จะได
ฟงธรรมะสุดยอดเลย น่ีความชินของผูปฏิบัติธรรม รูเรื่องของทาน รูเรื่องของธรรมดวย 
ยอมรับ พูดงาย ๆ ทีน้ีคําวาทานดุในพระท้ังหลายเหลาน้ันไมมี มีแตคนอื่น ๆ ไปตัวสั่น
อยูนอกวัด ที่อยูในวัดไลก็ไมหนี มันเปนอยางง้ันนะ 

เรื่องธรรมะนี้ก็เปนศัพทธรรมะตรงไปตรงมา ใครจะวาอะไรก็เปนธรรมลวน ๆ 
ถาใครอยากฟงแงไหนก็ยึดเอา ๆ ตอไปมันก็ปฏิบัติตัวเอง คอยปรับปรุงตัวเอง ยอมรับ
หมดคําพูดเหลาน้ี ไมใชคําพูดที่หยาบที่โลนที่ดุดาอะไร มีแตชําระลาง ๆ  ๆ ทั้งนั้น ๆ 
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ไปเลย น่ีเราพูดยอ ๆ นะ เปนอยางน้ีละ เพราะฉะน้ันคําพูดท่ีเราพูดใครจะวาอะไรเรา
เปนไปตามไมได เวลาเทศนตองเปนภาษาธรรมข้ึนเลย นี่ละภาษาธรรมตรงไปตรงมา
ตามแนวน้ีเลย พระพุทธเจาฆากิเลสดวยวิธีการน้ี นําวิธีการเหลาน้ีมาสอนโลก ทีน้ีเราก็
ปฏิบัติแบบเดียวกัน มันก็เจอแบบเดียวกัน ควรจะหนักจะเบาแคไหนมันก็รูตัวของเรา
เอง  

ทีน้ีเวลานําธรรมมาจากผลแหงการปฏิบัติของเราอยางไรแลว มันก็เปนออกมา
แบบเดียวกัน เปนลวดเปนลายออกมาเร่ือย ๆ เหมือนเราปฏิบัติตัวของเรา ควรเด็ดเด็ด 
ยิ่งการปฏิบัติตัวเองยิ่งเด็ดกวานี้อีกนะ นี่เราออกมาสูแกงหมอใหญก็ขนาดนี ้ แมเชนน้ัน
มันก็ยังมีลวดลายแฝงไวนั้นละใหพอไดพูดกันไดวา หลวงตาน้ีดุ หลวงตาน้ีเด็ด พูดถึง
เรื่องอรรถเรื่องธรรมจะคอยชินหูไป ผูตั้งใจตออรรถตอธรรม ไอเร่ืองท่ีวาดุดาวากลาว
เผ็ดรอนหรือหยาบโลนน้ีจะหมดไป ๆ เพราะธรรมชาติเหลาน้ีมีแตเคร่ืองชําระของ
สกปรกทั้งนั้น ของหยาบของโลนไมมีอะไรเกินกิเลส ธรรมะฟดลงไป ทําไมธรรมเพื่อฆา
กิเลส ชําระกิเลสน้ัน ทําไมธรรมะจะหยาบโลนไป ทําไมธรรมะจะเผ็ดรอนไป กิเลสตัวเผ็ด
รอนทําลายโลกมาขนาดไหน ธรรมะนี้เปนเครื่องดับทั้งนั้น ๆ นี่ละที่เขากันไดนะ  
 เมื่อวานหลวงตาเอาของไปสง คือของสงน้ีหมายความวาเอาไปเสริมเฉย ๆ คือ
สวนท่ีสงประจําเดือนเราสงแลวเปนประจําไมใหขาด ถาเราไปเวลาวางน้ีก็เปนประเภท
อาหารเสริม เสริมจากท่ีเราจัดไวเรียบรอยแลว เม่ือวานน้ีไป เด๋ียวน้ีถนน เขาเรียกบาน
ยางเลียนนะ คําวาเลียน คือตนยางน่ีเปนแถวกันเลย เขาเรียกยางเลียน ถามันเปนแถวไป
อยางง้ีเขาเรียกยางเลียน ตนไมเรียง เม่ือวานไปน้ี โอย เขาลาดยางต้ังแตบานยางเลียน
เขาไปถึงวัด มันนาจะไมต่ํากวา ๑๐ กิโลนะ น่ีเรียบไปเลย ถึงประตูวัดเขาทะลุเลย เรียบ
ไปเลยต้ังแตบานยางเลียน คิดวาไมต่ํากวา ๑๐ กิโล พอถึงนั่นก็พุงเลย รถเราไมทราบวา
ไดจรวดมาจากไหน ไปทีแรกอืดอาด ๆ พอไปถึงนั้นปบเดียวพุงเลย เรียบเลยนะไมใช
ธรรมดา ลาดยางอยางเรียบเลย เหมือนถนนตามเมืองของเราน่ันแหละ สะดวกเม่ือวานน้ี 
จากนี้ออกไปถึงนูน ๒ ชั่วโมง ๓๕ นาที ขากลับมา ๒ ชั่วโมง ๒๙ นาที คือไปจอดที่
สวางฯ เอาของที่นั่น ๓ นาที เวลาจึงไมคอยเคล่ือนคลาด ตรงไปตรงมาพอดิบพอด ี
 พระก็ไมมาก คือพระวัดน้ีเราเปดโอกาสใหแลววาจะมามากเทาไรใหมา เราวาง้ัน 
เพราะสถานท่ีน่ีเหมาะสมมากในการประพฤติปฏิบัติบําเพ็ญธรรม พระที่ตั้งใจปฏิบัติแลว
มาเทาไรใหมา เราบอก นอกจากพระโกโรโกโสบอกไลหนีลงภูเขาใหหมด เด็ดทั้งสอง
อยางนะ พิจารณาดูผิดหรือถูก ทางดีก็เด็ด เอา มาเทาไรใหมาเราจะรับเล้ียง หากเราสูไม
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ไหวเราจะบอก แตพระโกโรโกโสไลลงภูเขาใหหมด เอาอยางน้ัน นี่พระทานคงจะตั้งเปน
ศูนยกลางเอาไวประมาณ ๓๐ ไปเมื่อวานนี้ก็ ๒๙ องค บางทีก็ ๔๐ กวา ขึ้น ๆ ลง ๆ อยู
แถวน้ี จุดกลางทานคงจะตั้งไวในประมาณ ๓๐ องค 
 เราก็ซักไซไลเลียงถึงอาหารการบริโภค ทานวาพอทุกอยางเลย ทานยังบอกใหตัด
อาหารลง แตเราไมพูด เราไมตอบ แตเราไมตัด เราทําของเราไปเร่ือย เปนที่พอใจวา
ทานใหตัดลงแสดงวาพอ แลวเราก็ยํ้าอีกเม่ือวานน้ี เปนยังไงอาหารท่ีจัดมาเปนประจํา ๆ 
พอไหม โอยพอ เหลือ เหลือเฟอ ยังไดแจกพระที่อยูตามแถบนั้น พระอยูแหงละองค 
สององค สามองค อยูบนภูเขา กวางขวางนะ เวลาทานจําเปนทานก็มาติดตอท่ีน่ี ทางนี้ได
สงใหเสมอ เราพอใจเลย เพราะฉะน้ันคําวาตัดเราจึงไมมีปญหา เราไมเคยตัดอยูแลวนะ 
ไปเมื่อวานนี้ของเอาไปเต็มรถ รถตูสองคันเต็มเอี๊ยดเลย  

ยังพูดขบขันอดหัวเราะไมไดนะ พอรถมันวิ่งไปนี้ไปเห็นแตงโม แตกอนพอเรา
ผานน้ีเราจะขนแตงโมข้ึนใสรถเต็มเลย จะไปวัดไหนก็ตาม เมื่อรถพอไปไดแลวจะขนให
เต็มไปเลย แตไปเม่ือวานน้ีรถเราแนนแลวเอาไปไมไหว ทีนี้ไปเห็นแตงโมกองพะเนิน โอ
โหย เราเลยกลืนนํ้าลายผานไปเลย มันไมได ก็เลยกลืนนํ้าลายผานแตงโมไปเลยเม่ือวาน
น้ี เสียใจมันไมได ถาหากวาพอเอาไดเอาจริง ๆ นาน ๆ ไดทีหนึ่ง เราสนใจมากนะกับ
พระปฏิบัตินะ เพราะฉะน้ันเม่ือวานกอนจะมาก็เตือนอยางหนักแนนเลย ไมไดอยูนานนะ 
อยูรวมชั่วโมง พอไปปบใหโอวาทยอ ๆ เด็ด ๆ กับพระ เสร็จเรียบรอยแลวก็มาเลย ดู
เหมือน ๕๕ นาทีเราออกจากน้ัน อยูที่นั่นเพียง ๕๕ นาที 

ไดแนะนําส่ังสอนพระ เพราะสถานท่ีน่ันเหมาะสมแลว ทานอุทัยทานก็ดี เปนผูตั้ง
หนาต้ังตาปฏิบัติ อยูดวยความลําบากลําบนในสถานท่ีน่ันมาเปนเวลานาน ทีนี้พอไดรับ
ความชวยเหลือจากเราแลวทานก็เปนความสะดวก จะรับพระมากนอยเปนอัธยาศัยของ
ทาน ใหทานรับตามความสะดวก เมื่อเห็นวาพระผูมุงอรรถมุงธรรมจริง ๆ ใหมาวาง้ัน
เลย เราสงเสริมพระผูปฏิบัติ ที่ไหนก็ตามไมใชเพียงวัดภูวัว ท่ีอ่ืนท่ีใดก็ตามเราสงเสริม
แบบเดียวกัน เปนแตเพียงวาวัดน้ันไมมีท่ีโคจรบิณฑบาต เปนความจําเปนอยางย่ิง 
เพราะฉะน้ันเราจึงสงเคราะหเต็มเหน่ียวเลย นอกนั้นก็เปนธรรมดา อยูที่ไหนก็ไมอด
อยากขาดแคลน พอเปนพอไป ถึงเวลาแลวเราก็ไปเสริมให ๆ  

สําหรับภูวัวน้ีตองไปเปนประจําเดือนเลย พอจวนสิ้นเดือนไป ๆ เราจะอยูไมอยูก็
ตาม ถึงเวลาแลวเขาจัดของเขาไปเอง เม่ือวานน้ีวางเราก็เลยไป เราอยากสงเสริมพระผู
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใหมีความสงางามในเมืองไทยของเราซึ่งเปนเมืองพุทธ ใหมีพระ
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ปฏิบัติมาก ๆ เราไมไดเหยียบยํ่าทําลายผูใด เราพูดตามภาษาธรรม ตามเรื่องของธรรม 
คือตั้งแตครั้งพระพุทธเจามาก็เปนพระองคแรก เปนผูทรงมรรคทรงผลอันเลิศเลอ ตอ
จากน้ันก็ตามมาสาวก ๆ เรื่อยมาจนกระทั่งถึงบริษัท จนกระทั่งทุกวันนี ้ ดําเนินมาดวย
ความถูกตองแมนยํา  

เฉพาะพระสงฆนั้นอยูในปาในเขามากตอมาก สําเร็จออกมาจากมหาวิทยาลัยปา 
มหาวิทยาลัยปาของพระพุทธเจานี้ ผลท่ีสําเร็จออกมาจากอาจารย อาจารยคือประเภท
พระอรหันต พระพุทธเจาเปนช้ันปรมาจารย เลยยอดไปอีก จากน้ันอาจารยท่ีสําเร็จเปน
อรหัตอรหันต สําเร็จออกมาแลวก็สั่งสอน ๆ กันเร่ือย สําเร็จจากมหาวิทยาลัยปามา เปน
สรณะของพวกเรา จนกระทั่งเปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ น้ีสําเร็จออกมาจากปาจากเขาเปน
สวนมากตอมาก แลวทานดําเนินมาอยางน้ัน ทีนี้นานมามันก็ขาดไป ๆ จนไมมีปาเลย 
ตามตํารับตํารามี แตคนไมสนใจปฏิบัติมันก็จางไป ๆ  

ทีน้ีศาสนาของเราก็เลยกลายเปนกระดาษเฉย ๆ ถาเปนบานก็เรียกวามีแตแปลน
เต็มหองเต็มหับ ไมมีใครจะหยิบยกเอาแปลนน้ันมากางปลูกบานปลูกเรือนใหสําเร็จไป
ตามแปลนท่ีเราตองการขนาดไหนน้ันไดเลย ทีนี้ธรรมพระพุทธเจา พระไตรปฎกนั้น
แปลนทั้งนั้น แปลนแหงมรรคผลนิพพาน แปลนแหงบาป แหงบุญ แหงนรก สวรรค 
เปรต ผีประเภทตาง ๆ รวมอยูในพุทธศาสนาน้ีหมด ศาสนธรรมท่ีแสดงไว ๘๔,๐๐๐ 
พระธรรมขันธ น้ีคือแปลนแหงมรรคผลนิพพาน ไมมีใครหยิบออกมาประพฤติปฏิบัต ิ
มันเปนกระดาษเศษอยูเชนเดียวกับแปลนน้ันแหละ เปนกระดาษเศษอยูในหองในหับ 
อันนี้ก็เปนกระดาษเศษอยูในตูพระไตรปฎก เปนอยูง้ันไมสําเร็จประโยชน  

เรียนออกมาสําเร็จ เรียนช้ันไหน ๆ แลวก็วาตัวเปนมรรคเปนผล มันก็เทากับเอา
แปลนออกกางปุบแลวก็สําเร็จเปนบานเปนเรือนข้ึนมาโดยไมกอสรางเลย นี้เปนไปได
ไหม ถาจะดึงเอาแปลนท่ีเปนแบบเปนฉบับมากางแลวปลูกบานปลูกเรือนตามแปลน ผล
ก็เปนบานเปนเรือนข้ึนมา อันนี้ดึงพระไตรปฎกออกมา จากท่ีเราเรียนแลวน้ันมาปฏิบัติ 
ทานแสดงไวตั้งแตศีล สมาธ ิ ปญญา วิชชา วิมุตติหลุดพน อะไรอยูในนั้นหมด เรามา
ปฏิบัติตามนี ้ ผลก็ปรากฏขึ้นตามนี้ ๆ นี่ละครั้งพุทธกาลทานปฏิบัติอยางนี้ มาครั้งนี้มัน
เอาแปลนเปนมรรคเปนผลละซิ ทางบานเมืองเขาแปลนเปนแปลน การปลูกสรางตาม
แปลนเปนความยอมรับของโลกเขาเปนอยางน้ัน เขาไมใหไดแปลนสําเร็จเปนบานทีเดียว
นะ เขาตองเอาแปลนมาสรางเปนบานเปนเรือน 
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อันนี้พุทธศาสนาของเราเอาพระไตรปฎกทั้งหมดที่เปนแปลนนั้น มาเปนมรรค
เปนผล ใครสอบเรียนไดช้ันไหนเปนมรรคเปนผลไปหมดเลย โดยไมคํานึงถึงการ
ประพฤติปฏิบัติซึ่งเปนการปลูกบานจากแปลนใชไหม ปลูกมรรคผลนิพพานข้ึนจาก
แปลนของพระพุทธเจานี่มันไมมี ทีนี้มันก็มีแตแปลนเต็มบานเต็มเมือง แลวเอาแปลน
เปนมรรคเปนผลไปหมด เวลาน้ีศาสนาพุทธเราจึงมีต้ังแตแปลนเต็มบานเต็มเมืองเต็ม
ตลาดลาดเล เต็มตึก หรือเต็มตูในวัดในวาตาง ๆ มีตั้งแตพุทธศาสนาคัมภีรตาง ๆ เรียก
วาแปลนของพุทธศาสนา เลยมีแตแปลนทั้งหมด ไมมีผูใดประพฤติปฏิบัติตาม มรรคผล
นิพพาน ที่เปนผลจากการปฏิบัติก็ไมม ี 

เพราะฉะน้ันเราจึงร้ือฟน ภาคปฏิบัติน้ีเรียกวาการสรางบานตามแปลน ทานอยูใน
ปาในเขาประพฤติปฏิบัต ิ น่ีเรียกวาการสรางมรรคสรางผลข้ึนจากแปลนคือศาสนธรรม 
เราแนใจอยูตลอดเวลาวา ถายังมีภาคปฏิบัติอยูมากนอยเพียงไร มรรค ผล นิพพาน จะ
สืบตอกันไปเรื่อย ๆ อยูอยางงั้น ถาไมมีแลวก็มีแตแปลนเทาน้ันละ เลยวางไปหมด มีแต
ลมแตแลง สอบไดช้ันน้ันช้ันน้ี ประสาความจํา เด็กเรียนก็จําได ผูใหญเรียนก็จําได ผู
หญิงผูชายเรียนไดทั้งนั้น แตมันเปนความจํา ไมเปนความจริงใหเปนมรรคเปนผลไดจาก
การเรียน เพราะเราไมปฏิบัติ น่ีละเราวิตกวิจารณมาก เพราะฉะน้ันเราจึงสงเสริมพระเรา 
ที่ไหน ๆ มีภาคปฏิบัต ิ เปนวัดปาดวยเราจะเขาถึงเสมอนะ ไปวัดนั้นไปวัดนี้ เขาไปเร่ือย 
ๆ อยางงั้น 

องคไหนที่บกพรองตรงไหนก็แนะนําสั่งสอน ดุดาวากลาวเปนธรรมดาท่ัวไปหมด 
ในบรรดาสายหลวงปูม่ัน หลวงตาอยูที่นี่ไปทั้งนั้นนะ พอไดโอกาสเมื่อไรก็ไป อยางที่ไป
เม่ือวานน้ี ไปก็ไปแนะนําสั่งสอน เรื่องอาหารการกินไมไดถือเปนเรื่องใหญโตยิ่งกวาอรรถ
ธรรมท่ีจะแนะนําส่ังสอนใหเปนคติแกกันและกันนะ อันน้ีเราถือเปนความสําคัญมากนะ 
ถาหากวายังมีการปฏิบัติอยูนี่ผูทรงมรรคทรงผลไมตองถาม วาง้ันเลย  มี เหมือนอยาง
บานมีข้ึนจากการปลูกสราง การปลูกสรางเอาออกมาจากแปลน ดึงแปลนออกมาปลูก
สรางจะเอาแบบไหนขนาดไหน ๆ ทําตามน้ันสําเร็จข้ึนมาๆ  

อันน้ีเร่ืองพุทธศาสนาคือแปลนแหงมรรคผลนิพพาน เอา ปฏิบัติลงไป ควรท่ีจะ
ไดตั้งแตกัลยาณชนเปนคนมีสมบัติผูด ีเปนความสงบรมเย็นในครอบครัวเหยาเรือน และ
สวนรวมไปเร่ือย ๆ จนกระทั่งถึงมรรคถึงผล ถึงสวรรค นิพพาน ไปเลย นี่ปฏิบัติอยางนี ้
น่ีละพากันจําเอาไว ศาสนาเราอยากใหดึงศาสนาซ่ึงเปนแปลนแหงมรรคผลนิพพาน เพื่อ
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ความเปนคนดีดวย แปลนแหงความเปนคนดีออกจากศาสนา ใหไดพากันนําไปปฏิบัติให
ไดผลเทาที่ควรตามเพศของตนนะ 
 (ลูกศิษย : อยากทราบสภาวะที่พอแมครูอาจารยพูดบอย ๆ หลายหน ที่วาพอ
หลับไปแลวไมรูตัว พอลืมตามาตองถามพระเณรน่ีเราหลับไปหรือเปลา) อันนี้พวกขันธ
มันเปลี่ยนแปลงของมันเองนะ สวนจิตมันไมมีปญหาอะไรแลวแหละ สวนขันธน่ีมัน
เปลี่ยนของมันไปเรื่อย ๆ เราพูดอยางน้ีนะ จิตมันปลอยขันธดวยอํานาจของกิเลสปลอย
ขันธอยางหนึ่ง ถอนอุปาทาน เรียกวาถอนความยึดมั่นถือมั่นในขันธหา ถอนดวยอํานาจ
แหงธรรมแกกิเลสตัวยึดถือขันธ พอแกกิเลสตัวนี้ขาดลงไปแลว ขันธก็พรากจากกันกับ
จิต ไมยึดมั่นถือมั่นตอไป น่ีเรียกวาจิตกับขันธพรากจากกันดวยอํานาจของการชําระกิเลส 
ตัวเปนอุปาทานยึดขันธไว อันน้ีเปนประเภทหน่ึง  

นี่ก็ไดพิจารณาเหมือนกัน จึงไดพูดกับหมูเพื่อน หลังจากน้ันมาแลวขันธก็เปน
ความรับผิดชอบโดยหลักธรรมชาติของมัน เรื่องยึดมันไมยึด แตความรับผิดชอบมันก็มี 
มีอยูเปนสัญชาตญาณอันหน่ึงน้ันแหละ เปนความรับผิดชอบเฉย ๆ แตไมยึด ทีนี้ขยับ
เขามาอีกจากความรับผิดชอบในขันธ มันเลยกลายเปนวามันจะไมรับผิดชอบในขันธ มัน
เปนอะไรมันก็ปลอยเรื่อย ๆ นี่ก็เปนอีกขั้นหนึ่ง อันหนึ่งปลอยขันธดวยอํานาจฆากิเลส
อุปาทานหมดแลว ขันธกับจิตก็เปนคนละประเภทไป เปนแตเพียงวาเปนสัญชาตญาณ
ปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบขันธอยูธรรมดา คร้ันหลังจากน้ันมาอีก ขยับเขามาอีก รับผิดชอบ
อยางนี้มันก็คอยเปลี่ยนเขามา เปลี่ยนเขามาจนกระทั่งถึงขั้นที่วามันจะไมรับผิดชอบขันธ 
เปนอะไรก็ตามมันเหมือนวาปลอยไปเรื่อย ๆ อะไรเจ็บปวดอะไรก็ปลอยไปเรื่อย เชน 
โดนสะดุดอะไร เลือดสาดก็ตาม เฉยเร่ือยไปเลย ไมสนใจจะเอาอะไรมาใส นี่ก็ปลอยอีก
แบบหน่ึงนะ  

เวลาน้ีอยูตอนน้ีนะ เปนสัญชาติญาณรับผิดชอบกันม ีทีนี้ปลอยนั้นเขามา เขาข้ันท่ี
จะไมรับผิดชอบ เจ็บปวดอะไร โดนอะไรก็ตาม ที่จะพิถีพิถันหาหยูกหายามาใส เฉยเลย 
เฉยตลอด ไมสนใจ ที่วาอะไรมันยังมีใช ๆ ไป อะไรไมดีทิ้งไปเลยๆ มันเปนลักษณะนั้น 
จึงไดบอกกับหมูเพื่อน อาว ทําไมมันถึงขยับเขามาอยางนี้นา มันเปนเองของมัน ทีนี้เขา
มานอนหลับ นอนหลับใครก็รูกันทุกคน เวลาหลับถึงไมรูวาหลับนะ มันก็เขาใจวาหลับ 
เวลาต่ืนปบรูวาต่ืน คือต่ืนน้ีมันเหมือนกับเราลืมตาข้ึนมาเราต่ืนนอน ลืมตาขึ้นมาจามันก็
มองเห็นน้ันเห็นน้ี ทีน้ีเด๋ียวน้ีไมเปน แตกอนก็เปนมาลําดับลําดา น่ีพ่ึงมาเร่ิมเปล่ียนใหม 
ก็เรื่องของขันธทั้งนั้นแหละ  



 ๙ 

ทีน้ีเวลามันหลับไมรู เวลามันต่ืนก็ไมรู มันก็ตื่นของมันอยูแลว ถาวาหลับก็ไม
ทราบหลับเวลาไหน แตกอนเราก็ไมเคยเปน มันเปนในเจาของเอง เจาของยังสงสัยเจา
ของ ทําไมเปนอยางนั้น เราก็เลยโยนใหขันธเสีย เวลามันหลับน้ีไมรู ตื่นขึ้นมามันตื่นอยู
แลว แนะ วามันต่ืน มันตื่นเมื่อไรก็มันตื่นอยูแลว มันเปนลักษณะนั้น เราเลยถามหมู
เพื่อน ไปที่ไหน พอไปถึงที่นั่น สมมุติวาสั่งเขาไวจะเอาของ พอรถไปจอดปบ เขาเอาของ
มาใสปุบปบ ๆ ไป เวลาผานไปเรียบรอยแลว น่ีเอาของท่ีส่ังแลวเหรอ เอาแลว ตอนนั้น
เราไมรู ออ เราคงหลับตอนน้ัน ท่ีจะใหต่ืนปุบปบข้ึนมาใหรู โอย ไม เด๋ียวน้ีไมเปนอยาง
งั้น 

พอวาตื่นนี้ไมทราบตื่นเมื่อไร มันเปนอยางน้ันไปเสีย หลับก็ไมรูวาหลับเม่ือไร 
เด๋ียวน้ีกําลังอยูในข้ันน้ี แตเราก็ไมสงสัยแหละไอเรื่องของขันธ เพราะมันแปรสภาพ มัน
จะเปนยังไงก็ใหเปน มีแตอานมันไปตลอดเทานั้น เรื่องของจิตไมมีปญหาอะไรแลว เขา
ใจเหรอสภาวธรรมท่ีเปนอยางน้ี (คงเปนเพราะเหน่ือยมาก) มันเหนื่อยก็เปนธรรมดา ไม
เปล่ียนแปลง คือไมทําใหสงสัยการเหน่ือยนะ แตการหลับน่ีสงสัย เวลาหลับไมทราบ
หลับเมื่อไร เวลาต่ืนข้ึนมา พอตื่นขึ้นมาไมทราบขณะตื่นมันตื่นยังไง แตกอนก็ทราบขณะ
ตื่นใชไหมละ พอมันตื่นขึ้นมาเหมือนกับเปดตาขึ้นมาปบ ความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องธาตุ
เร่ืองขันธก็จาข้ึนมาในเวลาน้ัน นี่ตื่นนอน เด๋ียวน้ีไมเปน 

พอรูสึกข้ึนมาวาต่ืนเหมือนหน่ึงวามันต่ืนอยูแลว เลยไมทราบวาหลับเม่ือไรต่ืน
เมื่อไร เด๋ียวน้ีกําลังอยูในข้ันน้ี แตขั้นใดก็ตามเราก็รูวาความเคลื่อนไหวของขันธมันคอย
เปลี่ยนของมันไปอยางนี ้ๆ สวนจิตไมมีปญหาอะไรแลวแหละ คือมันหมดโดยสิ้นเชิง ไม
มีขณะไหนที่จะมาสอดแทรกใหเกิดสงสัยแมเม็ดหินเม็ดทรายไมมี แลวก็ไมเคยจะตั้งแง
สงสัยไวกับธรรมชาติน้ีเลย เปนที่แนแลวตั้งแตขณะผางขึ้นมา แตขันธนี่มันคอยเปลี่ยน
ของมันไปเรื่อยๆ เด๋ียวน้ีเชน แขงขาไปโดนอะไร เจ็บน้ันเจ็บน้ีจะมาดู ไมสนใจนะ  แลว
จะเอาหยูกยามาใสไมสนใจ อะไรมันเปนก็เปนไป อะไรที่ยังใชมันไป อะไรที่มันขาดขาด
ไป เสียเสียไป อะไรที่ยังอยูใชมันไป ถามันไมมีใชแลวก็เหมือนวาไปเลย พูดงาย ๆ วา
อยางนั้น 

(พวกลูกศิษยเสียวไส) ก็มันเปนอยางงั้นจะใหวาไง มันปลอยไปเรื่อย ๆ อยางงั้น 
ชอบกล ปลอยไปเรื่อย ๆ แตสวนมากมันจะปลอยตามเรื่องของสมมุติ ของธาตุของขันธ 
มันเปลี่ยนตัวของมันไปเรื่อย สวนจิตไมมีอะไรเปล่ียนแหละ อันน้ีเปล่ียนเร่ือยแหละ การ
หลับนอนระยะน้ีไมรูวาหลับเม่ือไร ตื่นเมื่อไร ไมรูนะ ถาวาตื่นมันก็ตื่นอยูแลว แนะ แต
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กอนตื่นก็รู มันต่ืนเด๋ียวน้ี เด๋ียวน้ีมันไมมีคําวาเด๋ียวน้ี พอรูสึกขึ้นมามันตื่นอยูแลว ถาวา
หลับไมทราบวาหลับเม่ือไรอีกแหละ เออ ชอบกล ก็เราเปนผูรูเองเห็นเอง หลับประเภท
ไหนเราก็เคยมาแลว ทีน้ีมาหลับประเภทน้ีจึงทําใหสงสัย เอ มันหลับแบบไหนมันถึงเปน
อยางนี้ น่ีอันหน่ึงนะ 

กับเรื่องขันธ เวลาจิตปลอยขันธจากอุปาทานดวยอํานาจของธรรมชําระกิเลสตัว
อุปาทานใหขาดสะบั้นลงไป ความยึดถือขันธ รูปูปาทานกฺขนฺโธ. การยึดถือขันธอุปาทาน
ในขันธ ในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันขาดลงไปดวยอํานาจแหงธรรมตัดกิเลสตัว
อุปาทานขาด เรื่องขันธกับจิตก็แยกกันคนละฝงไปเลย น่ีมันก็รู อันนี้รูดวยกันทุกคน 
อุปาทานในขันธขาดจากกันปบมันก็รู แตเรื่องที่วา เชน อยางวาความรับผิดชอบก็มีดวย
กันทุกคน เราก็ไมสงสัยเรา ครั้นตอมานี้ไอความรับผิดชอบก็จะปลอยไปอีกละ มันจะไม
มีอะไรรับผิดชอบ เปนอยางง้ันนะเด๋ียวน้ี ลักษณะเหมือนจะไมรับผิดชอบกับอะไร ใน
ขันธตัวเองนะ อะไรเปนยังไงก็เปนไป เฉยๆ เร่ือย มันยังเหลืออยูอะไรก็ใชไป อะไรหมด
ไปก็ใหหมดไป ไมสนใจ อะไรยังอยูก็ใชไป ทีนี้มันจะหมดจริง ๆ ก็คงจะปลอยไปเลยทา 
ไมสนใจจะรักษามัน เด๋ียวน้ีกําลังอยูในข้ันน้ี   

(ลูกศิษย : ตางกันกับตอนที่พอแมครูอาจารยพูดวาตองรั้งเอาไว ๆ ) อออันนั้น
ตอนนั้นมันจะไป อันนี้มันเปนหลักธรรมชาติของขันธคอยเปลี่ยนไป ๆ อันน้ันมันเปน
เพราะอํานาจของโรคบีบเขาไปถึงขั้นจะอยูไมไดมันจะไป เขาใจไหม ควรบังคับไวก็บังคับ 
ควรร้ังไวก็ร้ัง เมื่ออยูในฐานะจะรั้งไดก็รั้ง ถาไมสามารถที่จะรั้งไวได แมพระพุทธเจาก็ยัง
ตาย พระสาวกทั้งหลายตายทั้งนั้น นี่สุดวิสัยที่จะรั้งไวได เขาใจไหม ถายังอยูในขั้นพอรั้ง
ไดทานก็รั้งเอาไว ๆ  

พอพูดอยางนี้เราก็ยังระลึกถึงพอแมครูจารยมั่น แหม มันสะดุงใจเหลือเกินนะ 
ตอนเวลามันเปนข้ึนในเราแลวนะ เปนข้ึนในเราแลวมันจะว่ิงถึงเร่ืองของทาน ตอนที่ทาน
ส่ังใหเรงนะๆ เร่ิมมาสามคืน ใหเรงเอาผมไปสกลนครนะ ผมตั้งใจจะมาตายที่สกลนคร 
ผมไมไดหวังจะมาตายที่นี่นะ ท่ีน่ีคือบานภู เขาใจไหมละ ไปพักตามทางที่นั่น ครั้นไปถึง
ท่ีน่ันแลวบรรดาครูบาอาจารยท้ังหลายก็รออยูน้ัน ทานก็ยังไมวาอะไรไปถึงทีแรก พอได
สักส่ีหาวันลวงไปแลว เอาละนะท่ีน่ี “ใหพาผมไปสกลนครนะ” แลวสุดทายเรงเขา ๆ ให
รีบเอาไปนะ “ผมไมไดหวังจะมาตายที่นี่นะ” เราก็ฟงไป จนกระทั่งคืนสุดทายวันนั้นทานก็



 ๑๑ 

ไมไดนอน เราก็ไมไดนอนเพราะน่ังเฝาทานอยู ทานบอกวาวันนี้นอนไมได น่ันซิ เราก็ยัง
ไมรูเน้ือรูตัว  

“ใหพาผมไปสกลเดี๋ยวนี”้ กลางคืนนะ แลวน่ังภาวนาหันหนาไปสกล ทานตั้ง
ปญหาใสปญหาแกพวกเราตาบอด ไมรู เวลามันมารูทีหลัง โถ เปนอยางนี้เอง ใหเรง ๆ 
แลวคืนนั้นไมนอนทั้งคืน นอนไมได นี่คืออะไร เวลาหลับลงไปขันธมันไมหลับ ความตาย
มันไมหลับ ถึงวาระของมันดีดผึงขึ้นมาแลวไปเลย ก็เหมือนนักมวย จะเปนแชมเปยนก็
เปนเถอะนะ ถานอนหลับครอก ๆ อยูเขาเอาไมไปตีหัวมันก็ตายทิ้งเปลา ๆ มีลวดลาย
ตอสูมันที่ไหน น่ีท่ีวาทานไมนอนก็คือวาปลอยลงไปแลวเหมือนนักมวยนอนหลับครอก 
ๆ พอถึงกาลเวลาของความตายมาถึงปบแกไมทัน ไปเลย ทานจึงไมยอมนอน  

แตมีคําหน่ึงท่ีเราเปนของเราแลวจึงมาระลึกถึงทานท่ีวา ทานไมพูดนะ มีแตใหเรง
พาผมไปในคืนนี ้ๆ ถาทานมีแย็บมาวา น่ีผมร้ังไวนะเทาน้ัน คืนวันน้ันจะตองแตกเลยวัน
น้ัน เราจะเอาเด๋ียวน้ัน โทรศัพทกริ้งกราง ๆ ทันทีใหเขามาเอาเด๋ียวน้ันเลย ทีนี้ฟงเสียง
ครูบาอาจารยทานมีอายุพรรษาแกกวาเรา คร้ันเวลาท่ีเราถูกสับถูกเขกอยูในมุงกับทาน 
แลวว่ิงไปหาครูบาอาจารยท้ังหลายเลาเร่ืองใหฟง องคนั้นก็วาอยางงี้ ๆ เราโมโหเราพูด
จริง ๆ นะ เราเปนผูรับเหตุการณตลอดเวลาจากทาน ทานเหลาน้ันคือครูบาอาจารยท้ัง
หลาย เวลาเราพูดใหฟงแลว นาจะเขมขนขึ้นมา ก็มีลักษณะเหมือนเฉื่อย ๆ ชา ๆ อะไร 
มันก็โมโหซิเรานะ มันยังไงกันนี่ 

ถาสมมุติวาทานพูดออกมาสักคําหนึ่งนะ น่ีผมร้ังเอาไวนะ เทาน้ันละนะเราจะ
โทรศัพทเด๋ียวน้ัน ใหเอามาเด๋ียวน้ี ใครจะวายังไงก็ตาม เราจะไมสนใจใคร เราอยูในเหตุ
การณ จะไปในคืนวันน้ัน แตนี้ทานไมไดพูด น่ีผมร้ังเอาไวนะ ทานไมไดพูด เวลามาเปน
เราเขาละซี ถึงวาระมันจะไปมันจะไปจริง ๆ รวมเขามาแลวจะ ๙๙% มันจะไป กําหนด
จิตอันนี้บอกใครไมถูก พูดใหใครฟงไมได แตมันรูในตัวเองที่ปฏิบัติตอกันในขณะนั้น 
เหมือนอยางวารอไวกอน รั้งจิตไวตรงนั้น เมื่อมันอยูในขั้นที่พอรั้งไดมันก็อยู ถาเลยน้ัน
แลวพระพุทธเจาก็ยังตาย 

นี่มันพอในขั้นนี้ น่ีเรามาจับตัวของเรา โอย พอแมครูอาจารยก็แบบน้ีเองนะ ถา
ทานพูดวาทานร้ังไวนะน่ี กลางคืนน้ันวัดแตกเลย มารูเรื่องของเรามันถึงไปรูเรื่องของทาน 
แตทานไมไดบอกวาทานร้ังเอาไว มีแตเรงเรา ใหเรงนะ ๆ ใหพาผมไปคืนนี้นะ ถาแย็บ
ออกมาวา น่ีผมร้ังเอาไวนะ เทาน้ันละพอเลยเรา มาเปนเราเขามันถึงรู น่ีคําวาร้ัง มันอยู
ในขั้นที่ควรรั้งไดก็รั้ง ถาหนักกวานั้นแลวตองปลอย ไมปลอยไมได เราถึงมารูเรื่องของ
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พอแมครูจารยม่ันท่ีทานวาใหเรงเอาไปคืนน้ีนะ เอาอยูงั้นตลอด เราถูกสับอยูตลอด พอ
ทานสงบลงนิดหน่ึงก็ว่ิงออกไปหาครูบาอาจารยท้ังหลาย ไปเลาเร่ืองอยางเผ็ดรอนใหทาน
ฟง องคน้ันวาง้ันๆ เอ มันยังไงเราจะตาย น่ีละท่ีเรามันชักโมโหครูบาอาจารย  

เราก็ยอมรับวาเราโมโหอยูนะ หากไมแสดงอะไรเปนอยูภายในจิต คนหน่ึงรับเหตุ
การณมาสด ๆ รอน ๆ เวลาไปพูดใหฝายหนึ่งฟง จืด ๆ ชืด ๆ ไป มันเขากันไมได น่ีละ
เร่ืองราวเปนอยางน้ัน  กับอันหนึ่งที่กลางคืนเงียบ ๆ แลวลักษณะของทานวาครางก็ไมใช
นะ ลักษณะออดแอด ๆ ขึ้นมา คลายกับคราง น่ีมันจะไปจับทานนะ แตอันน้ีเราระวัง
ตลอด เหมือนกับวาเอื้อมมือไปจับนี้ถอยทันท ี เอ เวลาทานเปนลักษณะเหมือนครางเบา 
ๆ อยางนี้ ทานจะมีเวลาเผลอบางไหมนา เทาน้ันละนะเราคิด ก็เวลาน้ันจิตของเราเปน
ธรรมจักรอยูตลอดเวลา มันหยุดเมื่อไร เปนธรรมจักรอัตโนมัติของความเพียร สติก็เรียก
วาเกงอยูแลว แตแลวยังไปสงสัยทาน   
 เวลาทานเปนอยางน้ีทานจะมีเวลาเผลอบางไหมนา พอวาง้ันตบทันทีเลยเรา ไม
ใหคิดตอไปจากนี้ ทีน้ีเวลามันเปนทีหลังผานไปแลว โอย หมอบราบเลย โถ ไปวาใหทาน
เผลอไมเผลออะไร มันโงชะมัดเรา พอถึงขั้นนี้แลวหมดปญหา อันนี้เรื่องสมมุติเรื่องถัง
ขยะ เผลอไมเผลอนี่เรื่องถังขยะ ธรรมชาติน้ันเรารูในตัวของเราแลวทีน้ี มันหมดปญหานี้
หมดเลย คําวาเผลอ ๆ อยาไปยุง แลวไปกราบขอขมาทานท่ีวัดสุทธาวาส เผาศพเรียบ
รอยแลว เรื่องของเราก็ผานไปเรียบรอยแลวทีนี้จึงลงมาขอขมาทาน ที่มีความรูสึกนึกคิด
เปนอกุศล เปนความโง ความขัดของแกครูบาอาจารย และเปนอันตรายแกตัวเองนั้นได
ขอขมาทุกสิ่งทุกอยาง ขอใหทานอโหสิกรรม ลุแกโทษใหดวยความเมตตาของทาน แลว
กราบลง ปรากฏวาจิตน้ีโลงหมดเลยนะ โลงปจจุบันเลย แสดงวาหมดทุกอยาง ท่ีเราคิด
แย็บเราตีไวเลยไมยอม 

เวลาเรื่องของเราเปนปบมันทะลุถึงกัน เผลอไมเผลออะไร ความหมายวาอยางง้ัน 
คืออันน้ันมันเลยไปแลว  จึงไปยอมทาน ไปขอขมาทาน ลงเพียบเลย โลงหมด เราไมลืม 
ตรงไหนที่มันเปนในจิตของเราในขณะที่กําลังกาวเดินมันเปนไดสงสัยได เวลามันผาน
ของมันไปแลวมันยอนขึ้นมารูหมด ยอมรับทานหมด เผลอหรือไมเผลอ เร่ืองบาอยาเอา
มาพูด วาง้ัน พูดงาย ๆ นะ มันเลยหมดแลว เผลอไมเผลอเปนสมมุติ เรื่องสมมุติทั้งนั้น 
ธรรมชาตินั้นนอกเหนือไปหมดแลวเอามายุงทําไม ความหมายก็วาง้ัน มันรูในจิตชัด ๆ 
เลยนะ  
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อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่ 
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com 


