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ขัดกับธรรมแลวเปนกิเลส 
 

 เม่ือวานน้ีเราก็ไปผาแดง เอาอาหารไปสงใหบาง ไมมาก รถปกอัพกับรถของเรา
สองคันเทาน้ัน ไปคุยกันอยูศาลา ลิงเดินผานหนาศาลา ดุม ๆ ทําไมเห็นตัวเดียวละเรา
ถาม หัวหนาเขามีตัวเดียว ตัวใหญ ดูวาเขาจะขึ้นมาจากทางครัวก็ไดทา ขึ้นเขา มีมาก
ไหมละ โอย มีเยอะ แตตัวนี้เขาไปมาอยูเสมอ นอกนั้นไมคอยออกมา มาเปนคร้ังคราว 
แตตัวน้ีเปนประจํา อยากมาเมื่อไรมาทั้งนั้น ดูจะเปนหัวหนาฝูงละ ตัวใหญ เราน่ังคุย
กับพระ เขาผานมาหนาศาลา เขามาแบบเฉยนะ เขาเคยแลวเคยกับพระ เขาข้ึนมาจาก
ทางดานครัว คอยเดินดุม ๆ ทาระวังไมม ีเฉยเลย ถามวาไดเอาอาหารใหเขาไหมละ วา
ใหอยูเปนประจํา มีที่ ๆ อะไรใหอาหารเขาเหมือนกัน เขาก็มีเยอะอยู พวกกลวยพวก
ขาวเอาข้ึนไปใหเขาเปนประจํา 

แตภูสังโฆ ดูวาไมมีลิง เอ ทําไมไมมี ดงก็ม ีโคกก็ม ีลิงเขาอยูประจําเขาก็อยูดง 
หนาศาลาลงไปน้ีเปนดงท้ังน้ัน เราไปเท่ียวดูหมดแลวไมมีลิง เอ ยังไงกัน เราก็แนใจอยู
แลววาบานลิงนะแถวน้ัน วัดภูสังโฆกับผาแดง ความสะดวกสบาย สงัดในการภาวนา 
เรียกวาพอ ๆ กันเลย เสมอกัน ที่เปนปาเปนเขาก็มีสองแหงนี้ วัดดอยธรรมเจดียก็
กวาง พระมีมาก ก็ดีเชนเดียวกัน น่ีหมายถึงสํานักภูเขา ภูวัว เหลานี้พอกัน เหมือนกัน
หมด ภูวัวมีวัดอยู เราก็เรียกวาวัดแหละ พระไปอยูที่ไหนก็เรียกวาวัด ความจริงทานก็
ไมมีอะไร ไปทํากระตอบกระแตบอยูตามในปา อยางนั้นมีเยอะอยูนะ หากไมมีแหงละ
หลายองค แหงละสององคบาง สามองคบาง อยูแถวนั้น อยูบนหลังเขา 

วัดถํ้าบูชาเราก็เคยไปดู มาภูทอกมันดูไมได เราไดดุทานจวน แตทานก็เปน
ธรรมนะ เวลาโดนดุน้ีทานเปนธรรม ทานยอมรับทุกอยางท่ีเราวา เดี๋ยวนี้ภูทอกมันเปน
ทําเลเท่ียวไปแลวแหละ มันไมใชสถานท่ีบําเพ็ญภาวนา เปนที่ทองเที่ยวอะไร เขาเรียก
สวรรคน่ันนะ ดอยสวรรคสะแหวน อันน้ีเปนตนเหตุใหกลายเปนวัดเสียไปหมดเลย ที่
ไปดุใหทานจวน ดุอันนี้เอง บอกใหประมวลมาเลย คิดผลลบผลไดผลเสียดวยกัน ได
มาต้ังแตความคิดเร่ิมแรกท่ีจะสรางดอยนรก เราไมเรียกวาดอยสวรรค ทานใหช่ือวา
ดอยสวรรค เราเรียกวาดอยนรก ตั้งแตเริ่มตนคิดอานไตรตรองทุกอยางมานี้ มันเสีย
ความคิดความอานเพื่ออรรถเพื่อธรรมไปมากนอยเพียงไร จากน้ันก็ขวนขวายสราง
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ความกังวลข้ึนต้ังแตเร่ิมแรกแลวเร่ือย ๆ จนกระท่ังสําเร็จแลว ทีนี้เรื่องยุง ยุงตลอด
เวลา เสียงคนลั่นทุกแหงทุกหน มีแตคนขึ้นลงยุงไปหมด เราวา ยอมรับหมดเลย 

มันก็เปนอยางนั้น คือถาขัดกับทางของธรรมแลวมันก็เปนกิเลส เปนนรกอเวจี
ไปทั้งนั้นแหละ ทางของธรรมราบรื่นดีงามทุกอยาง ผิดกันมากนะกิเลสกับธรรม เดิน
คนละสาย ไมเดินสายเดียวกัน เพราะเราน่ีมันเคยเสียพอเร่ืองปาเร่ืองเขา ในระยะ ๙ ป
เต็มน้ีมีแตเขาปาเขาเขาตลอด หลังจากน้ันมาแลวก็อยูในปาในเขา พอพาโยมแมมา
บวชน้ีก็เลยมีแตจืดจางไปแลวเร่ืองปาเร่ืองเขา ปาก็เลยกลายเปนปาคนไป เขาถามีเขา
เหมือนสัตวนี้ก็มีแตเขาคนเต็มไปหมด ทุกอยางก็สอนเรียบรอยแลว ก็ปฏิบัติตามนั้นซ ิ
หลักเกณฑมีอยู เขาใจหรือสอนน่ี ก็สอนตามลําดับลําดาแลวน่ีจะผิดไปไหน วาง้ันเลย 
เอา คานมาซิที่สอนไปแลวผิดตรงไหน (ไมมีท่ีคานเจาคะ) ก็อยางนั้นซี ฟงเสียงที่พูดนี้
มันแฉลบ ๆ มันยังไงของมัน หลักใหญของเธอก็ถูก แตวิธีการสอนน่ันซี การสอนมัน
สําคัญนะ 

ธรรมะเปนขั้น ๆ การพิจารณาก็เปนข้ัน ๆ ไปปลอยไป เปนขั้นไปปลอยไปวาง
ไปใชไหมละ จะมาควาอะไรอยางนั้น มันควาโนนควาน้ีมันอะไรกัน อยางพอแมครู
จารยสอนเราน้ันเราเทิดตลอดเวลาเลย แหม แตทานสอนเราทานไมเคยพูดธรรมดา
แหละ เพราะทานรูนิสัย คือทานสอนใหถูกกับนิสัย เวลาคุยกันอยูธรรมดาน้ีเหมือนพอ
กับลูกแหละ ไมทราบวาสนิทหรือไมสนิท เหมือนพอกับลูกแหละถาธรรมดานี้ พอหมุน
เขาทางธรรมะน้ีเปร้ียงเลยทันที หลบทันก็ทัน ไมทันก็หงายเลย เปนอยางนั้นทุกครั้ง
ทานกับเรานะ ไมมีท่ีจะเบาเลยแหละ เปร้ียงมาเลยเชียว เปนอยางน้ัน แลวเขาปบเลย
นะกับนิสัยอันน้ี เปรี้ยงมามันถึงใจวางั้นเถอะ ทานเปรี้ยงมาทางนี้ถึงใจ ๆ  

ก็คิดซิวาท่ีวาผม ๆ น่ีแหละ ตั้งแตคนหัวลานมันก็ยังมีผมตรงที่มันไมลาน คาน
ซินะ แหมลงทันทีเลยนะ เอ ทําไมทานพูดถูกเอานักหนา แทนท่ีจะเปนผลลบ กลัวทาน
ไปอะไรไปอันเปนเรื่องกิเลส ไมเปนนะ โอย ทําไมทานพูดถูกตองเอานักหนา ซ้ึงเลย ๆ 
ซัดทีไรก็ทีนั้น พอวากระผมชื่อพระมหาบัว วาง้ัน เออ ก็อยางนั้นละซี ข้ึนเลยนะ น่ีผม 
ๆ ทานก็แหยเอาละซี ตั้งแตเด็กมันก็มีผม แนะเอาอีกแหละ เด็กมันก็มีผมจริง ๆ พระ
เณรเงียบ ๆ น้ีแตกมาหมดเลย เสียงทานล่ันข้ึน อยูศาลากลางวัด ทานเดินจงกรมอยู
ขางศาลา ทานก้ันศาลาอยู 

เห็นไหมละทาน ทานไปหาหรูหราท่ีไหน ภายในน้ีมันหรูหราพอแลวพูดงาย ๆ 
มองดูโลกธาตุนี้มันเปนถังขยะไปหมด เขาใจเหรอ อันนั้นของทานมันสงา อันนี้พอ
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อาศัยไปเทาน้ันละ เขาใจไหมละ อยูที่ไหนอยูไดพออาศัยไป เพราะธรรมชาติน้ีมัน
เหนือทุกอยางแลว เมื่อธาตุขันธยังเปนเหมือนธรรมชาติอยูแลวก็อาศัยกันไป พออยู
พอกินพอหลับพอนอนที่ไหนอยูไปกินไปอยางนั้น ทานไมไดมาถืออันนี้เปนประมาณ 
เพียงอาศัยของธาตุขันธที่เปนสมมุติดวยกัน เขาใจไหมละ อาศัยไปอยางน้ันแหละ ทาน
ไปอยูที่ไหนทานจึงไมมีเรื่องหรูหราฟูฟา ไมเคยมีเลยสําหรับพอแมครูจารยม่ัน ทานอยู
สบาย ๆ 

เพราะจิตของทานพอทุกอยาง เหนือทุกอยาง พูดไมไดเลย พูดงาย ๆ วาง้ันนะ 
พูดไมไดจะเอามาเทียบเคียงไมได เทียบไดแตวาถังขยะเทานั้นพอ หมดโลกธาต ุ แดน
สมมุติทั้งหมดเปนถังขยะหมดเลย พอผานเทาน้ันละนะ น่ันมันตางกันอยางน้ันนะ ทาน
จะไปหาวิ่งอันนั้นสวยอันนี้งามยังไง มันสวยอะไรก็ถังขยะ แนะ ขี้กองไหนมันก็ขี ้จะไป
วากองนี้สวยกวากองนั้นยังไง เคยเห็นไหมขี้กองนี้สวยกวากองนั้น ขี้กองนั้นสวยกวา
กองนี้มีไหม  นั่นละถังขยะ มันก็เหมือนถังขี้นั่นเองจะสวยอะไร ทําอะไรไปมันก็ออก
จากข้ีน่ีวาไง อิฐปูนหินทรายเหล็กหลากอขึ้น เอาสีไหนมาทาก็อันเดียวกันน่ันแหละ 
หลอกเปนบากันอยางน้ัน 

ทานอยูที่ไหนทานอยูทานไมไดสนใจ ที่หนองผือที่มีกุฏินั้น ทานดุเอานะ ทาน
อาจารยฝนตางหากนะ คือประชาชนเขามาขอรองกับทานอาจารยฝน ขอปลูกกุฏิถวาย
ทาน จะไปขอเองก็กลัวทานจะดุเอา พรอมกันมาขอบานหนองผือ ทานก็เลยกราบเรียน
หลวงปูม่ันเรา สรางหาอะไร แนะ อันนี้มันก็ดีพอแลว กั้นหองอยูศาลา นี่มันก็ดีพอแลว
สรางหาอะไรอีก นั่นฟงซินะ ทานก็ถวายเหตุผลไปอยางนั้น ๆ ทานก็ปลอย จึงไดมาทํา
กุฏิหลังนั้น หลังท่ีเปนท่ีระลึกกราบไหวอยูทุกวันน้ี ไมใชเกิดเพราะทานนะ เกิดเพราะ
ทานอาจารยฝน ประชาชนมาขอรองทาน ทานก็เลยกราบเรียนขออนุญาตสราง พอทาน
ดุแลว ทางน้ีก็กราบเรียนเหตุผลอะไร ๆ ไป ทานก็น่ิง ๆ จึงไดทํา 

ทานไปอยูที่ไหนมีแตอยางนั้นละ กั้นหองปบอยูเลย ก็เพียงปลงธรรมชาติอันนี้
ลงสูกับธรรมชาติอันน้ีซ่ึงเปนอยางเดียวกันเทาน้ัน ทานไมไดมาหวังอะไรกับสิ่งเหลานี ้
ธรรมชาติอันนั้นมันเหนือทุกอยางแลว แตรางกายนี้มันเปนสมมุติทั่ว ๆ ไป อาศัยกิน
อยูหลับนอนก็อาศัยไปอยางนั้นแหละ พออาศัยเทานั้น ทานไมตองการหรูหราอะไร น่ี
ละทานผูมีธรรมเปนเครื่องอยู ทานอยูไหนทานสบายหมด คนมีธรรมภายในใจไมดีด
ไมดิ้นมากนัก ถาไมมีธรรมมีแตกิเลส โหย กงจักรสูไมไดนะ หมุนติ้ว ๆ เลย 
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เราอยากใหชาวพุทธเราภาวนาบางนะ พุทธศาสนาน้ีผูนับถือน่ันละพาใหเลวลง 
ๆ ที่จะพากันพยุงศาสนา ใหเจริญรุงเรือง มองไปที่ไหนไมคอยเห็นมีและไมมี เปนแต
อยางนั้น มีแตกิเลสลอมหนาลอมหลังในวัดในวาในพระในเณร ในฆราวาสญาติโยม มี
แตกิเลสลอมหนาลอมหลังดวยกิริยาความดีดดิ้นของกิเลส ของพระนั้นแหละ เวลา
แสดงขึ้นมาในวัดมันก็เปนเรื่องของกิเลสไปหมด ไมเปนเรื่องของอรรถของธรรม เวลา
น้ีศาสนาเปนอยางน้ัน 

เพราะไมไดดูหัวใจตัวมันดีดดิ้น ตัวนี้แหละตัวดีดตัวดิ้น พาใหโลกดิ้น แมแตใน
วัดในวา พระเณรหัวโลน ๆ เราก็ด้ินเหมือนเขา แลวดิ้นเลยยิ่งกวาเขาไปอีกจนดูไมได
เลย ก็เห็นแลวปจจุบันน้ี เปนยังไง เพราะไมไดดูหัวใจเจาของ ดูหัวใจน้ีมันจะแสดง
เปลวของมันขึ้นนี ้ ผลักดันออกเรื่องนั้นเรื่องนี้ อันนี้ตัวผลักดันออกใหคิดใหปรุงเรื่อง
น้ันเร่ืองน้ี อันนั้นดีอันนี้ดี คือกิเลสนั้นละหลอกวาดีไปหมด ถาลงกิเลสผลักดันออกทาง
ไหนดีไปทั้งนั้นแหละ เพราะฉะน้ันคนจึงทําช่ัวไดดวยเขาใจวาดี ที่ถูกใจตนเองแลวก็ถูก
ใจของกิเลสน้ันแหละ เปนอยางน้ันนะ 

ไดภาวนาบางจะดี ใครอยูที่ไหนความสุขตองการดวยกัน ไมมีเพศความสุข 
ตองการดวยกัน แลวศาสนาก็ไมมีเพศ ปฏิบัติไดดวยกัน มรรคผลนิพพาน ความดีงาม
ทั้งหลายก็ไมมีเพศ ปฏิบัติไดดวยกัน แนะ ไมเห็นมีอะไรแปลกกัน ถาเราจะดูนะ ถาวา
ความสุข ความทุกข มันก็มีไดดวยกัน สิ่งที่แกความทุกขทั้งหลายคือธรรม มันก็มีได
ดวยกัน ไมมีอะไรแปลกกันเมื่อเทียบดูแลว เหมือนกันหมดเลย แตเพียงมาเปล่ียนเปน
เพศ ๆ แลวแยกออกฝายนั้นฝายนี้ เพื่อเปนขอบเปนเขต ฝายพระฝายบาน ฝายวัดฝาย
ชาวบาน การปฏิบัติแยกแยะภาคปฏิบัติตางกัน หยาบละเอียดตางกันเทาน้ัน ทางพระ
ทานถือวาเปนฝายละเอียด ปฏิบัติตามแบบของพระ มีการระมัดระวังรักษาตลอดเวลา
คือพระของพระพุทธเจา มีการระมัดระวังรักษา เพราะฉะนั้นจึงตองมีไดมีขอบมีเขต มี
บานมีวัดมีพระมีฆราวาส ตางกันเพราะความประพฤติไมเหมือนกัน หนาที่การงานของ
พระ กับหนาท่ีการงานของฆราวาสไมเหมือนกัน จึงแยกแยะอยางนั้น  

แตเรื่องความดีงามก็ตองการดวยกัน ตามแตความสามารถของผูใดจะ
ขวนขวายหาเองนะ เราพูดไปแลวก็ไมลืมถึงดานภาวนา การภาวนาน้ีเราอยูธรรมดาน้ีก็
ตามนะ เคยใหทาน รักษาศีล ตามประเพณีของชาวพุทธเราก็ตาม แตเม่ือไดภาวนาลง
ไป ๆ แลว จิตปรากฏเปนผลแปลกประหลาดขึ้นมา เพราะเราทําอยูเปนประจําตอง
ปรากฏวันหน่ึงแนนอน ไมปรากฏไมไดเพราะทําอยู วันนี้ผิดไปพลาดไปวันนั้นถูกนิด
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ถูกหนอย ตอไปก็ถูกไปเรื่อย ๆ น่ัน ทีน้ีเวลาธรรมไดเขาสัมผัสใจแลวมันจะกระตุน
เตือนโดยหลักธรรมชาติเอง การใหทานมันจะหนักแนนเขาไปในตัวเอง ความสนใจใน
ทางบุญ ทางกุศล จะหนักแนนเขาไปเร่ือย การรักษาศีล การประพฤติเนื้อประพฤติตัว
ทุกอยาง จะเหนียวแนนม่ันคงสูทางความดีงามไปเร่ือย ๆ นะ ถามีการภาวนา 

เพราะทางภายในน้ีเปนสําคัญมาก อะไรขัดอยางนี้ภายในนี้มันจะเตือน เหมือน
วาเตือน มันหากเปนความรูสึกข้ึนมาในใจ ควรจะหักจะหาม ควรจะเปดทางหรือไมเปด
ทาง เหตุผลมาพรอมกัน ๆ จากใจ เพราะหลักใหญใจไดปรากฏเปนความแปลก
ประหลาดข้ึนมาแลว มีความซ้ึงภายในใจเสมอ ยิ่งมีมากเทาไรยิ่งฝงใจ อยูที่ไหนใจกับ
ธรรมไมพรากจากกันนะ  

ไปท่ีไหนก็เลยกลายเปนมีธรรมในใจ ทีนี้เมื่อมีธรรมในใจ ใจจะแสดงออกยังไง
ธรรมจะเปนลักษณะที่วาเตือนกันอยูในตัว ๆ คนเราไมคอยทําความช่ัวแหละ ถาลงได
ภาวนาแลวมันหากเปนเองทุกคนน่ันแหละ พวกนักภาวนาก็เหมือนกัน ถาจิตใจได
ปรากฏผลข้ึนมาเร่ือย ๆ แลวการภาวนาขยันเขาไปเร่ือยอยางน้ันนะ ขยันหม่ันเพียร
หนักเขา ๆ ผลของธรรมก็ยิ่งปรากฏขึ้นเรื่อย ทางความพากเพียรยิ่งมีกําลังมากขึ้น ๆ 
น่ันละอํานาจของการภาวนาไมใชเร่ืองเล็กนอยนะ  

เปนการสงเสริมสวนดีทางอ่ืน เชน เราเคยใหทานเปนประจํานิสัยมันจะหนัก
แนนเขาภายในใจ ใหมีกําลังขึ้น ความสนใจก็มากขึ้น การอยากทําก็มากขึ้น ทุกอยาง
มากขึ้นในทางที่ด ี ศีลไมเคยรักษามันก็คอยเปนไปเอง เพราะการภาวนาเปนหลักใหญ
เตือนใหสงเสริมทางทาน ทางศีลข้ึนไปในตัวเสร็จ เหมือนตนไมนี้เมื่อบํารุงลําตนของ
มันดีแลว กิ่ง กาน สาขา ดอก ใบ จะสวยงามไปตาม ๆ กันหมด ถาลําตนเสียอยาง
เดียวเทาน้ัน กิ่ง กาน สาขา ดอก ใบ ก็เสียไปตาม ๆ กัน เพราะฉะนั้นจึงขึ้นอยูกับตน 
ไมไดขึ้นอยูกับกิ่งกานนะ ขึ้นอยูกับตนของตนไม น้ีการสรางความดีข้ึนอยูกับใจ ใจมัก
ข้ึนอยูกับภาวนา น่ีเรียกวาปุยสําคัญตรงน้ีนะ บํารุงลําตนดวยจิตตภาวนา ทีนี้จิตใจยิ้ม
แยมแจมใสขึ้นมา ๆ ทุกสิ่งทุกอยางที่แตกกระจายออกไปจากจิตใจในกิริยาอันดีงามทั้ง
หลายจะเพิ่มขึ้น ๆ สวยงามข้ึนเร่ือย ๆ น่ันตางกันอยางน้ันนะ  

พุทธศาสนาเราน้ีเปนหลักใหญท่ีสุดคือการภาวนา จะทรงไวซึ่งความดีทั้งหลาย
อยางมากมายทีเดียว ถึงไมไดถึงความพนทุกขก็ทรงไวซึ่งความดีทั้งหลาย ผิดกับคนที่
ไมไดภาวนาอยูมากทีเดียว เพราะฉะน้ันการภาวนาจึงสําคัญ อยางพระทานอยูในปาใน
เขาแลวมีครูมีอาจารยคอยแนะนําส่ังสอน จิตใจจดจออยูกับครูกับอาจารย ผิดพลาด
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ประการใด และครูอาจารยน้ันเปนเหมือนแมเหล็ก เปนเครื่องดึงดูดบรรดาลูกศิษยลูก
ทั้งหลายมากนอย หากเปนเองนะ ครูบาอาจารยอยูท่ีไหนความอบอุนมีในหัวใจของ
พระท้ังหลาย จะไปอยูที่ใกลที่ไกลไปภาวนายังไง ความอบอุนถึงกัน ๆ เพราะคําวา
ธรรม ไมมีใกลมีไกล ถึงกันหมด  

เวลาไปภาวนาเปนยังไงข้ึนมา มาเลาถวายทานฟง เพื่อทานจะไดแนะนําทางผิด 
ถูก ชั่ว ดี พอทานแนะนําแลว ไดอุบายปบแลวเกิดกําลังขึ้นอีก กําลังใจ ไปเรงภาวนา 
อยูที่ไหนจิตใจอยูกับตัวเอง และอยูกับครูอาจารย ครูอาจารยน้ีมันว่ิงถึงตลอดแหละ 
มันซึมซาบถึงกันตลอด พอพูดอยางนี้แลวเราก็ยังระลึกได เวลาเรามาหาพอแมครู
อาจารย มากราบเรียนทานตามความจริงท่ีเราเปน แลวมันเปนยังไงเวลามาอยูกับครูบา
อาจารยน้ี กลางคืนเวลาน่ังภาวนา เวลาหลับเวลานอนก็ไมคอยไดปรากฏองคพอแมครู
บาอาจารยมาตักมาเตือนแบบน้ันแบบน้ี หรือมาเห็นรูปรางกลางตัวอะไรอยางนี้ไมคอย
เห็น เวลามาอยูกับทานบอกอยางน้ันนะ มันก็มีแตความอบอุนอยางเดียวไปเลย เวลา
ภาวนาไปแลวมันก็ไมเห็นรูปเห็นราง นอนหลับไปมันก็ไมฝนเห็นครูบาอาจารยมาแนะ
นําส่ังสอน  

แตเวลาจากครูบาอาจารยไปแลวทําไมเร่ืองเหลาน้ีมันถึงเปนเอาทุกคืน ก็เรามัน
เปนจริง ๆ มันไมอยากพูดเลยวาเวนคืนน้ันเวนคืนน้ี ไมอยากพูดนะ มันเกี่ยวโยงกันอยู
ตลอดเลย หลับตาปบน้ีมาแลว มีแลวมีเรื่องอะไร ๆ ขึ้นมา ไมทราบวาฝนไมฝน ฟงเอา
ก็แลวกัน เปนอยางน้ันนะ ออกจากทานไป วันไหนก็วันน้ันเปนประจําอยูอยางน้ี เวลา
มาอยูท่ีน่ีก็ไมเห็นปรากฏอยางน้ันเราวาอยางน้ีนะ (มันเปนอะไร) โอย.ก็มาอยูกับ ถา
พูดภาษาของเราก็คือวา ก็มาอยูกับตนลําแลวมันยังจะเปนบาอยูอีก เอาไปฆาทิ้งเสียก็
อยางน้ันนะ ตนลําก็คือทานเอง มาอยูกับทาน แตทานก็พูดสวยงามดีมากนะ พูดให
กําลังใจ พูดปลอบโยนดี  

(เออ อยูกับครูบาอาจารยแลวมันก็รมเย็นเปนสุข มันไมเหมือนเราไปอยูคน
เดียว อยูคนเดียวเรามันเปล่ียว) ทานก็หาอุบายพูดไปอยางนั้น (มันก็ตองระลึกถึงครู
บาอาจารย) ทานวา แตเราจําไมคอยไดละอันน้ีนะ หากจําไดแตทานพูดปลอบโยนดี
มาก น่ีตามนิสัยของเราเปนอยางน้ัน พอออกจากทานไปแลวไมวาหลับตาลืมตา มัน
หากเปนของมันเอง สวนมากเปนกลางคืน มีเรื่องมีราวเกี่ยวกับทานอยูตลอดนะ มีอยู
ตลอด เอ.เปนยังไงเปนอยางนี้ น่ีละท่ีไดมาเลาถวายทาน น่ีคือความอบอุนภายในจิตใจ 
ไปอยูกับทานจิตใจก็เปนอยางหนึ่ง ออกจากทานไปมันก็เปนอยางนี้ ท่ีน่ีมีครูบาอาจารย
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ที่เปนหลักเปนเกณฑเปนเครื่องดึงดูดไดเปนอยางดีแลว ลูกศิษยลูกหาก็ดื่มด่ําภายใน
ใจ ปฏิบัติตัวเองก็ปฏิบัติโดยถือครูบาอาจารยเปนหลักใจไวเปนประจํา จิตก็จะดื่มด่ํา
ทางธรรมไปเรื่อย ๆ 

เพราะฉะน้ันพระกรรมฐานจึงไมปราศจากครูบาอาจารย อยูที่ไหนมักมีครูบา
อาจารยเสมอ เขาออก ๆ อยูเรื่อย ๆ ไปมาหาสูอยูเสมอ เก่ียวกับเร่ืองอรรถเร่ืองธรรม 
การแนะนําส่ังสอนน้ีสําคัญมากทีเดียว ถาสอนไมถูกไมไดนะ ยิ่งสอนถูกเทาไรมันยิ่ง
เพิ่มกําลังใจเขาไป นี่ก็มาระลึกถึงพอแมครูจารยมั่น ทานใสเราน้ีเปร้ียงทีไรน้ีเหมือนวา
อะไรที่มันพัวพันอยูกับเราจนหนักอึ้งนี้ขาดสะบั้นไปเลย พอทานเปร้ียงมาทีไรเปนอยาง
น้ัน ทานสอนเราทีไหนไมเคยสอนธรรมดาแหละ ทานจะใสเปร้ียงทันทีเลย เหมือนกับ
วาอันน้ีหลุดพรวดลงไปเลย ขาด เปนอยางน้ันนะ เราจึงไดเทิดทูนสุดหัวใจ การสอนน้ี
ถูกตองแมนยําไมมีเคลื่อนคลาดเลยคือพอแมครูจารยมั่น เราไมลืม มีแตจุดสําคัญ ๆ 
ที่ทานใสเปรี้ยงทีไรนี้ขาดสะบั้นไปเลยทุกท ี 

น่ีแหละไดครูอาจารยท่ีดีมันเปนกําลังใจมากทีเดียว พระกรรมฐานทานเท่ียวอยู
ในปาในเขาทานอุตสาหพยายามของทาน น่ียังดีถึงจะหางเหินจากครูบาอาจารยบางก็
ยังดีที่มีความตั้งอกตั้งใจใฝอรรถใฝธรรม ประจําตนและอิริยาบถของตนอยูเสมอนี ้ก็มี
วันที่จะตักตวงเอามรรคเอาผลไปเรื่อย ๆ ถึงชาก็ไดไมเสียไปโดยถายเดียว ดังที่ผูไม
เคยสนใจกับอรรถกับธรรม มีมากอันนี้ แมแตพระเราก็มีมากทีเดียว บวชมาไมสนใจ
กับจิตใจตัวเอง จิตใจคิดอะไรไมเคยมองด ู เห็นแตด้ินตามโลกตามสงสาร มันก็กลาย
เปนเรื่องกิเลสเรื่องสกปรกไปหมดในตัวของพระจิตใจของพระ แลวบริเวณท่ีอยูท่ีอาศัย
เปนเร่ืองเลวรายไปหมด เพราะอยูท่ีใจพาใหเลวราย ถาใจดีอยูที่ไหนก็ดีหมด 

ทุกวันนี้ก็ไดอาศัยเราพูดจริง ๆ อยางนี้ ในวงพระกรรมฐานน่ันแหละ ทานผูที่
จะไดอรรถไดธรรมมาแจกจายประชาชน หลังจากทานไดผลประโยชนพอสมควรแก
องคทานแลว แนะนําส่ังสอนก็เปนท่ีชุมเย็นจิตใจ ถาไมมีนี้แลวจะหมดนะ ศาสนาใน
คัมภีรไมอด เต็มอยูอยางนั้นแตไมมีใครสนใจปฏิบัติ นอกจากวิ่งตามกิเลสไมมีวันมีคืน
เทาน้ัน เต็มบานเต็มเมืองเต็มพระเต็มเณรเรา จึงไมปรากฏอรรถธรรมมาโชวกันบางซ ิ
มีแตเรื่องกิเลสเรื่องลามกจกเปรตมาโชวกัน อยูที่ไหนโชวแตเรื่องกิเลสมันนาเอือมระ
อานะ เร่ืองอรรถเร่ืองธรรมไมไดมาโชวกันบางเลย  

ฝายปฏิบัติกรรมฐานทานมีนะ ผิดกันกับพวกเรามาก เขาหากันสนทนาธรรมะ
ลวน ๆ ทานไมมีโลกสงสารเขามาเจือปนเลย ไปท่ีน่ันภาวนาเปนอยางน้ัน ๆ ๆ น่ัน 
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องคนี้ไปอยูที่นั่น ภาวนาเปนอยางน้ัน ๆ แลวเวลามาเลาสูกันฟงมีแตเร่ืองอรรถเร่ือง
ธรรมซึ่งดีตอดีบวกกันแลวมันก็ดีเพิ่มขึ้นซ ิ ก็เปนกําลังใจทั้งสองฝาย เปนกําลังใจไป
เร่ือย ๆ 

ทานอยูในปาทานไมไดคุยเรื่องโลกเรื่องสงสาร ทานคุยแตเร่ืองอรรถเร่ืองธรรม 
ถึงเวลํ่าเวลาทานเขาท่ีของทาน วัดนี้เหมือนไมมีคน เงียบเลย ตางองคตางทําหนาที่ของ
ตัวเอง เชน อยางวัดภูวัวน้ีก็ พอตกคํ่าหัวหนาจะพามาแหละ มาที่กุฏิ ๒ ช้ันน้ัน เรียกวา 
ศาลาก็ถูก มาแลวก็เอาเทปมาเปด ตางองคตางนั่งฟง เทากับฟงเสียงครูอาจารยแนะนํา
ส่ังสอนเวลาน้ัน ประชุมฟงธรรม น่ังสมาธิภาวนาไปในตัว ฟงอรรถฟงธรรมกลอมใจลง
ไปเรื่อย ๆ จิตใจก็สงบเย็น 

หลังจากการฟงเทศน ซึ่งเทศนแตละครั้งนี้ไมต่ํากวา ๑ มวน เรียกวา ๑ ชั่วโมง 
พอหลังจากเทศนแลว องคที่จะไปก็ไดไมไปก็อยูที่นั่น องคไหนจะอยูที่นั่นทานก็นั่ง
ภาวนาตอไปเร่ือย การลุกไมกําหนด แลวแตใครจะไปหรือไมไปเมื่อไรได เวลามา มา
ฟงพรอมกัน เชนอยางภูวัวน้ีก็ทานอุทัยเลาใหฟงเอง สวนมากเทปก็เปนเทปของเรานั่น
แหละ และครูบาอาจารยท้ังหลาย แตมากตอมากก็คือเทปของเรา ฟงเปนประจําอยู
อยางนั้นทุกคืน ๆ เลย พอฟงนั้นก็เปนนั่งสมาธิภาวนาฟงธรรม เสียงของเทปก็เทากับ
เสียงของครูอาจารยสอน จิตใจก็ดื่มด่ํา พอหลังจากนั้นแลวก็นั่งภาวนาตอไป ใครอยาก
ลุกเมื่อไรก็ลุกได ไปประกอบความเพียรในสถานที่ของตน ๆ ทานปฏิบัติอยางน้ันจิตใจ
ก็สงบเย็น  

น่ีละการขวนขวายหาศีลหาธรรม ยอมไดศีลไดธรรมไดคุณงามความดีเขามา
ครองใจ การวิ่งเตนไปตามกิเลสตัณหาก็ไดแตเรื่องของกิเลสตัณหา อันเปนฟนเปนไฟ
มาเผาไหมตัวเองน้ันแหละ มันตางกัน เพราะดีมีประจําโลก ชั่วมีประจําโลกมาแตกาล
ไหน ๆ ใครกระดิกไปทางไหนหมุนไปทางใด ทางชั่วก็เจอชั่ว ทางดีก็เจอดีเหมือนกัน 
คําวาดีช่ัวไมมีน้ีมันเปนคนหมดคาหมดราคาพูด คนวาบาปบุญไมมีคือคนหมดราคา
พูด นรก สวรรคไมมี คนหมดคาหมดราคายังเหลือแตลมหายใจฝอด ๆ เทาน้ันแหละ 
มาพูดเปาหัวโลก หัวสมองของโลกใหมืดไปตาม ๆ กัน ผูท่ีทานเปนอรรถเปนธรรม
ทานจะไมพูดอยางนั้นไดเลย ฟงซิวาพูดไมไดเลย เพราะสิ่งเหลาประกาศกองมากี่กัปกี่
กัลป แลวทําไมไอคนหมดราคาจะมาลบลางแตคนเดียวในสภาวธรรมท้ังหลายท่ีมีมาต้ัง
กัปตั้งกัลปใหสูญหายไป มันเปนไปไมไดนอกจากขายตัวเอง ทําลายตัวเองไปโดยลําดับ
เทาน้ัน อยางอื่นไมม ี



 ๙ 

เพราะดีกับชั่ว บุญ บาป มีมาแตกาลไหน ๆ ผูมาสอนพระพุทธเจาทานก็สอนสิ่ง
ที่มีอยู ทานไมไดอุตริเอาธรรมไมมีมาสอนนะ ทานเอาธรรมมาสอน ธรรมน้ันมีอยูแลว 
ทานไปคนพบของมีอยูแลว นํามาส่ังสอนโลก เหมือนเราไปคนดูแรธาตุตาง ๆ ที่อยูใต
ดินซ่ึงเหยียบไปเหยียบมาน้ัน คนโงเหยียบไปเหยียบมา คนฉลาดคุยเข่ียขุดคนแรธาตุ
ตาง ๆ ข้ึนมาทําประโยชนไดมากมายดังเราเห็นน้ีแหละ เปนยังไง ส่ิงเหลาน้ันก็เปน
ประโยชนขึ้นมา ธรรมก็ถูกเหยียบยํ่าทําลายดวยความสกปรกของกิเลสท้ังหลาย เวลามี
ผูตรัสรูก็รูธรรมท่ีมีอยูแลวน้ันแล แลวนําธรรมน้ันมาส่ังสอนโลก โลกจะไดประพฤติ
ปฏิบัติตาม วาบาปวาบุญก็มีอยูแลว เอาอันน้ันมาสอนโลก นรก สวรรคมีมากี่กัปกี่กัลป 
ใครจะไปลบลางไดที่ไหนไมมีทาง 

พระพุทธเจาพระองคใดตรัสรูไมเคยมาลบสวรรค ลบนรกอเวจีไดเลย ไมมีใคร
ลบได ก็เพราะธรรมชาติน้ีเปนอฐานะ ไมสามารถที่จะทําใหเปนอยางอื่นอยางใดไดแลว 
นอกจากเราจะหลบหลีกปลีกตัวไปตามสิ่งที่มีอยู ที่ละไมไดหรือลบไมไดนั้นเอง เชน 
บาปถาทําลงไปแลวจะลงนรก นรกทําลายไมได เราตองทําลายความช่ัวท่ีอยูในตัวของ
เรา อยาทําบาปถาไมอยากตกนรกอยาทํา ตนเหตุอยูตรงนี้ ถาลงทําบาปแลวจะบอกวา
นรกไมมีเทาไรก็มีแตคําพูดลมปากเฉย ๆ ตูมเลย น่ัน เปนอยางน้ัน 

บุญม ี หรือบาป บุญไมม ี มีแตเร่ืองคนหมดราคํ่าราคาแลวท้ังน้ันมาพูดหลอก
โลก โลกที่มีสาระอยูเขาไมฟง พระพุทธเจาเปนมหาสาระมาส่ังสอนธรรมแกโลก แลว
ทําไมจะไปสอนผิดพลาดไปได ไมมี แลวผูปฏิบัติธรรมตามพระพุทธเจาก็ตองไดรับคุณ
งามความดีตลอดไปอยางนี้ ใหเปนอยางอื่นไมได เร่ืองท่ีจะมาลบบาปลบบุญ ลบนรก 
สวรรควาไมมีอยางน้ี มันมีแตลมปาก อันนี้มีมาดั้งเดิม แมพระพุทธเจาทุกพระองคมา
ตรัสรู ลบไมไดทั้งนั้น ทั้ง บาป บุญ นรก สวรรค พรหมโลก นิพพานไมมีพระองคใด
ลบไดจึงสอนสัตวโลกที่อยูในวิสัยที่จะเปนไปได สวนการลบส่ิงเหลาน้ัน ๆ มันไมใชวิสัย
แลวลบไมได พระพุทธเจาก็ลบไมได จึงสอนท่ีอยูในวิสัยคือเชนนรก มีนรกเปนที่
ทรมานสัตว สัตวทําอะไรถึงตกนรก น่ัน ก็ทําบาป ก็สอนสัตวท้ังหลายอยาทําบาป ทํา
บาปอยางน้ัน ๆ จะเปนอยางนั้น  

นี่ทานสอนอันนี้ที่อยูในวิสัยสอนได ใหทําบุญอยางน้ีแลวจะไปสวรรค ไป
นิพพานถึงนิพพานได สอนวิธีการท่ีจะไปลบส่ิงเหลาน้ันไมมีทาง ทานจึงไมลบทั้งสอง มี
แตสอนวิธีหลบหลีก วิธีอุตสาหพยายามที่จะใหเขาถึงในทางที่ด ี สอนใหละเวนในส่ิงท่ี
ช่ัวเทาน้ัน อยางอื่นไมวาพระพุทธเจาพระองคใดสอนไมได สอนแบบเดียวกันหมด น่ี



 ๑๐ 

ละพระพุทธเจาทุกพระองคยังลบ บาป บุญ นรก สวรรคไมไดแลว สัตวตัวไหนที่มัน
วิเศษวิโสกวาพระพุทธเจาท่ีวาจะมาปฏิเสธหรือลบบาป บุญ นรก สวรรคไมมี มันเลว
ขนาดไหนคนประเภทน้ัน น่ีละใหพากันจําเอานะ  

ใหพยายามปฏิบัติตามที่พระองคทรงสอนไวแลวอยางไร จะคอยไดคุณงาม
ความด ี เฉพาะเร่ืองการภาวนาควรจะไดรับการอบรมเสมอพวกชาวพุทธเรา ที่จิตใจไม
แสดงความแปลกประหลาดอัศจรรยขึ้นมา ก็เพราะสิ่งเลวรายปกปดกําบังมันไวตลอด 
การภาวนาเพ่ือสงบระงับส่ิงเหลาน้ี หรือเบิกหรือเพิกถอนสิ่งเหลานี้ออก ใหเบาบางไป 
จิตใจจะคอยมีความสงางามขึ้นมา ดวยการภาวนา 

ทีน้ีเม่ือเวลาจิตใจมีความสงางามหรือสงบรมเย็นข้ึนมา เราจะเห็นความแปลก
ประหลาดอยูที่ใจ เราอยาไปหา ดิน ฟา อากาศ สามแดนโลก ไปหาความแปลก
ประหลาดอัศจรรยท่ีไหนไมเจอ แตถาหาท่ีใจดวยจิตตภาวนาตามแนวทางท่ีพระองค
ทรงส่ังสอนไวแลวน้ีเจอ ไมมากก็นอยเจอ เจอจนกระทั่งจัง ๆ เลย หลุดพนจากกิเลส
โดยประการท้ังปวงจากภาวนา ไมเปนอื่น ใหพากันอุตสาหพยายามเอา  

ศาสนาขอใหมีหลักภาวนาประจําตน ๆ บางนะ ถาไมมีประจําตนแลวเหมือนไม
มีขื่อมีแป ไมมีหลักมีเกณฑ ตางคนตางดิ้นไป ถาถามก็วาถือศาสนาพุทธ ทีน้ีศาสนา
พุทธเราก็ไปแปรสภาพพุทธศาสนาที่เปนของเลิศเลอ ใหกลายเปนของเลวไปตามกิเลส
เสีย กิเลสอยูที่ใจของเรา เวลาแสดงออกไปก็ไปทําลายศาสนาน้ันละ ก็ไมไดเกิด
ประโยชนอะไร จึงตองใหพยายามเอาใหดีนะ  

การเทศนตองขออภัยจากพี่นองทั้งหลาย พูดไปหลงลืมไปนะ ไมเหมือนแต
กอน เร่ืองจิตตภาวนาเราจะหาความเลิศเลอจะไดจุดน้ีนะ ความเลวรายท่ีสุดก็เหมือน
กันจะไปหาที่ไหนไมเจอ สามแดนโลกธาตุไมใชสถานท่ีอยูแหงความเลวรายท้ังหลาย 
และไมใชสถานท่ีอยูแหงความดีเลิศและเลิศเลอท้ังหลาย นอกจากใจดวงเดียว ทั้งสอง
อยางนี้อยูที่ใจ ใจเปนผูรับทราบ ใจเปนผูสัมผัส ใจเปนผูเคลื่อนไหวที่จะไปสั่งสมสิ่งดี
ช่ัวท้ังหลายข้ึนมาเผาตัวเอง และสงเสริมตัวเองมีใจน้ีเทาน้ัน เวลารวมลงไปแลวมารวม
ที่ใจหมดเปนผลอันดีงาม ดังพระพุทธเจา พระสาวกท้ังหลาย ทานไมหาความสุขท่ีไหน
อีกแลว เรียกวาไมมีความสุขในแดนใดท่ีจะเหนือความสุขแหงใจท่ีบริสุทธ์ิ ใจเปนธรรม
ลวน ๆ น้ีเลิศเลออยูตรงน้ี เรื่องหาความทุกขก็เหมือนกัน ก็อยูที่นี ่ ผูสรางความทุกข
มากเทาไรก็มารวมใหเราแบกหาม ใหผูทําละแบกหามอยูท่ีน่ัน ความทุกขก็ดีความสุขก็
ดี จึงมีอยูที่ใจแหงเดียว  
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จําใหดีคําน้ีนะ ไมมีที่อื่นที่ใด อยาพากันไปดีดด้ินหา ใหดูใจตัวเอง ตัวนี้ตัว
สําคัญมาก ผิดคือใจดวงน้ีพาผิด ถูกคือใจดวงน้ีพาถูก เม่ือถูกแลวใหกาวเดินใหดี
นะ เอาละวันน้ีพูดเพียงเทาน้ัน  

 
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่ 

www.Luangta.or.th or www.Luangta.com 


