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ไมเอาจริงเอาจังไมเห็นฤทธิ์เดชของธรรมของกิเลส
กอนจังหัน
พระใหตั้งใจภาวนากันนะ เราไมคอยไดเกี่ยวของกับพระนักนะ เพราะยุงมาก
ตอมากวันหนึ่งๆ ไมไหวกําลังของเราคนเดียว พระก็ไมคอ ยไดอบรมเวลานี้นะ ตั้งหนา
ตั้งตาภาวนา สติเปนสําคัญนะ การภาวนาอยูที่สติ ขาดสติเมื่อไรขาดความเพียรละ
หลังจังหัน
มาจากโพธารามใชไหม (คะ) จําไมได เดี๋ยวนี้ความจําเสื่อมหมด ไปอยูท ี่ไหนๆ
จําไมได ความจําเสื่อมเปนลําดับลําดา ความจําภายนอก มันไปมีอยูภายใน เวลาพูด
อะไรๆ ออกตามนี้ๆ จะเปนเกี่ยวกับเรื่องความจําไมไดแหละ ทานสงบไปอยูที่อะไร
ยายที่เกาไปอยูที่สรางใหมมัง เราเคยไปหนหนึ่งแลว ทานสงบทานหยีนะ ทานสงบจะ
เปนหลักคนหนึ่งทางโนน ทานเคยอยูที่นี่ ออกจากนี้แลวก็ไปอยูที่โพธาราม จากนั้นยาย
ไปอยูที่ใหม ที่ใหมเราก็ไป ก็ดีอยู นีก่ ็จะปลูกตนไมขึ้น ยังไมมีรม สวนที่เกานั้นก็ดีหาก
แคบ คับแคบเกินไป ทานหยีองคหนึ่งจะไดเปนประโยชนทางดานโนน ไปจากวัดนี้ก็ไป
อยูที่นั่นเลย อยูที่โพธาราม
ทางภาคใตไมคอยมี ลูกศิษยมีเต็มไปหมดเหมือนกัน แตไมคอยงอกเงยมันเปน
อยางไรก็ไมรู ทางภาคใตก็ไมนอ ยนะลูกศิษยของวัดปาบานตาด แตไมคอยไดยินความ
งอกเงยของการอบรมศึกษาจากครูบาอาจารยไปนะ สวนมากพระออกจากวัดปาบาน
ตาดนี้ไปมีทกุ ภาค แยกออกไปทุกภาค ทางภาคใต ภาคกลาง ทางเหนือ มีทุกภาคนั่น
ละ แตก็มารวมอยูที่ภาคตะวันออก-ภาคอีสานนี้แหละ ทางนูนก็ประปรายไมคอยได
เรื่องไดราวอะไรนัก
การภาวนาเปนของเลนเมื่อไรเรื่องการภาวนา เพราะฉะนั้นจึงไมคอยมีบรรดา
พระกรรมฐานที่ออกจากครูบาอาจารยไปไมคอ ยจะมีชื่อเสียงโดงดัง จากการอบรมครู
บาอาจารยไปจริงๆ มีนอยมาก ไปทางนี้ก็มีทานสงบละดี ทานสงบดี ออกจากวัดนี้ไป
แลวก็ทางไหนบาง มันไมคอยมีนะ ภาคจิตใจจริงๆ ถอดจากหัวใจที่ครูบาอาจารย
แนะนําสั่งสอนไปปฏิบัตเิ ปนผลของตัวขึ้นมานี้มีนอยมากทีเดียว
ทางโพธารามก็อาศัยทานสงบละดีทานสงบ จะเปนหลักเกณฑทางนูนได ไม
สงสัย เราอยากไดลูกศิษยลูกหาถอดออกจากหัวใจของครูบาอาจารยไปเปนหัวใจของ
ตัวเอง แลวปฏิบัติเปนเนื้อเปนหนังขึ้นมาสั่งสอนคน คือธรรมะที่ออกจากใจลวนๆ เปน
ธรรมลวนๆ นี้ตางกันมากกับที่เราจดจํามา การจดจํามาเทศนาวาการนี้เจาของก็ลอยๆ
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ไมแนนหนามั่นคง เพราะเปนความจํา ถาเปนความจริงถอดออกปบนี่มีฤทธิ์มีเดช เปน
อยางนั้นละ มันตางกัน
ธรรมะที่ออกจากหัวใจออกไปนี้กับธรรมะที่จดจํามา โอย ผิดกันมากนะ การ
เทศนไมมีรสมีชาติ ถาใจไมมีรสมีชาติอยูแลว เราก็หวังจะอาศัยทานสิงหทองก็เสียเสีย
ทานสิงหทองสําคัญอยู ก็ไดบอกวามอบศพ นี่เวลาผมตายใหทานเผาศพผมนะ เวลา
ทานตายผมจะเผาศพทาน สุดทายทานมาตายกอนเรา นี่คือไววางใจแลวนั่น มอบศพ
ใหละ ตายเสียกอน เราเลยเผาศพใหทานสิงหทอง คือแนใจแลวถึงแย็บออกไป เวลา
ทานตายผมจะเผาศพทาน เวลาผมตายทานมาเผาศพผมนะ วาอยางนั้น คือไววางใจ
แลวนั่น
พอดีทานก็ตายเสีย ไมอยางนั้นทานสิงหทองจะเปนประโยชนองคหนึ่งไมใช
นอยนะ ความพากเพียรเกงมากทานสิงหทอง เดินจงกรมนี่เปนเหวไปเลย ความเพียร
เกงทานสิงหทอง นิสัยเขากันไดกับเราไมชอบการกอการสราง ครูบาอาจารยทานไมพา
กอพาสรางทางดานวัตถุภายนอก นั้นเปนเปลือกเปนกระพี้ มันศาสนวัตถุ ไมใชศาสน
ธรรมที่ออกจากการปฏิบัติไดเปนสมบัติของตัวจริงๆ ออกไปนี้ตางกันมากนะ ศาสน
วัตถุนี้ก็ไดไปอยางนั้นแหละ เลื่อนๆ ลอยๆ ไมเปนหลักเปนเกณฑ
อยางทานวันนี้ก็เคยอยูกบั พอแมครูจารยมานานเทาไร ครั้นออกไปก็ไปสราง
บานสรางเมืองขึ้นที่นั่น เวลาตายแลวเราผานไปที่นั่น โอย เหมือนสรางบานสราง
เมืองขึ้น ไมทราบวาสรางหาอะไร มันไมไดเปนไปตามครูบาอาจารย นี้เราก็เคยพูดเวลา
อยูกับหลวงปูมั่น เวลานี้มันซอนเล็บนะ เวลาออกไปนี้มันจะกางเล็บเต็มเพลงของมัน
นิสัยเคยชอบอยางไรมันก็จะเดินตามนิสัยเจาของ มันจะไมเอานิสัยของครูบาอาจารยไป
ใช มันก็จริงๆ
อยางวัดทานวันนี้เหมือนสรางเมืองแหงหนึ่ง อยางนั้นแหละ มันไมไดดนู ะ ทิฐิ
มานะมันฝงอยูภายใน คือกิเลสตัณหานั้นละมันอยูภายใน เราก็หวังอาศัยทานสิงหทอง
ก็ตายเสีย ผูที่จะเอาจริงเอาจังทางภาคปฏิบัติจริงๆ หายากนะ สมบัติเปนของตัวจริงๆ
จากการปฏิบัติ นั่นละเปนสมบัติของตัวแท รูเห็นขึ้นมาอะไรเปนของตัวๆ เรานั่งภาวนา
มันเอาจริงเอาจังนะนี่ ไมไดทําเลนๆ ทําอะไร ไมเหลาะแหละ ทางดานภาวนาก็
เหมือนกัน ฟาดนั่งภาวนาหามรุงหามค่ํา นั่งตลอดรุงๆ ฟาดเสียจนกนแตก อยางนั้น
แหละ
จนพอแมครูจารยทานรั้งเอาไว มาตัวไหนมันคึกคะนองมาก ทานวาอยางนั้นนะ
เพราะทานเห็นเรานั่งตลอดรุงๆ มาหลายๆ คืนติดๆ กันมาตั้ง ๙ คืน ๑๐ คืน แตเวน
คืนสองคืนแลวนั่งตลอดรุง เวนสองคืนสามคืนนั่งตลอดรุง นีท่ านก็ไดรั้งเอาไว ถามันจะ
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เลยเถิดทานก็รั้งเอาไว คือเหตุที่ทานจะทราบวาเรานั่งตลอดรุง วันไหนนั่งตลอดรุงนั้น
ไดธรรมอัศจรรยทุกคืนไมมีพลาด ฟดกันเวลานั้นนะเวลาจนตรอกจนมุม ใครอยาเขาใจ
วาจะโงตลอดไป ไมโงนะจิต เวลามันจะเปนจะตายจริงๆ มันหาทางออกจนไดดว ย
ปญญา พนไปได ออกไปได
นี่ลงไดนั่งตลอดรุงคืนไหนไดอัศจรรยทุกคืนๆ ไมเคยพลาด คือมันเอากันเวลา
จนตรอกจนมุม สติปญญามันจะหมุนตอนนั้นละ อยูเฉยๆ ไมเกิดละปญญา เวลาจน
ตรอกจนมุมเราไมใชวาจะโงทุกคนนะ มันหาทางออกจนไดนั่นแหละ นี่ไดทํามาแลว
ฟาดเสียนั่งภาวนาจนกนแตก ของเลนเมื่อไร นั่งตลอดรุงๆ ถาลงไดนั่งเอาอยางนั้นละ
มันจะเปนอยางไรมัดเขาเลยๆ ไมใหมันกระดิกตัวออกนอกลูน อกทางไปได ถาลงวาได
ปกตรงไหนแลวใหขาดสะบั้นไปเลยเชียว เปนอยางนั้นละที่วากนแตก ไมยอมใหลุก นั่ง
ตั้งแตยังไมมดื บางวันซัดตลอดรุงเลย ไมกระดิกพลิกแพลงไปไหน นั่งทาขัดสมาธิละ
นั่งตลอด
ลองดูซิใครจะมีความอดทนแคไหน ถาใจไมหนักแนนจริงๆ ลม นั่งตลอดรุง
ไมใชของเลน ไมเอาจริงเอาจังลม ลมละลาย นี่พูดจริงๆ ไมเคยลม ถาลงวาเอานะ
เทานั้นพอ ใสปงเลยเทียว ขาดสะบั้นไปเลย แตมันดีอันหนึ่งที่จิตใจมันเด็ด มันเด็ดขาด
จริงๆ วาอะไรเปนอันนั้น ไมเหลาะแหละ วาเอานะวันนี้เทานั้นละพอ ซัดกันเลย เวนขอ
เดียว ครูบาอาจารยหรือพระเณรเกิดเหตุภายในวัดเราจะลุกไปชวยเทานั้น เฉพาะ
เจาของนี้เอาเอาเลย เปนอะไรเปนเลย ไมมขี อยกเวน ปวดหนักปวดเบา..เอา..ออก วา
อยางนั้นเลย มันก็ไมเคย
ที่จะปวดเยี่ยวๆ นี้ไมมีละ ก็เหงื่อมันไหลออกผาจีวรเปยกหมดเลย คือมันเปยก
มันไมใชเหงือ่ มันยางตาย นั่งตลอดรุง จีวรนี้เปยกเหมือนเราซักนะ ตื่นเชาขึ้นมานี้ตอง
ไปซักวันนั้น วันไหนนั่งตลอดรุง คือจีวรมันเปยกหมดเลย มันไมใชเหงือ่ มันอะไรก็ไม
ทราบ คือความสัตยความจริงบีบบังคับมัน ไมใหมันดีดมันดิ้นไปไหนเลย จีวรนี้เปยกๆ
ไมมีธรรมดานะ เราเลยซัก มันจะตายของมันจริงๆ แตความสัตยความจริงนะซี
เหนือกวาบีบไว เอาอยางนั้นละ ถึงขนาดนั้นจึงไดมาพูดใหหมูเพื่อนฟง กิเลสมันเกง
ขนาดนั้นนะ ฟงเอาซิ ไมเอาจริงเอาจังไมเห็นฤทธิ์เดชของธรรมกับฤทธิ์เดชของกิเลส
ฟดกัน ถาเอาจริงเอาจังแลวมันสูธรรมไมไดแหละ กิเลสพังเลยๆ ถาไมจริงจัง
ลมเหลวๆ ตองจริง
นี่ฟาหญิงก็จะเสด็จมาตอนบายโมงครึ่งแหละ เราจะรอรับเสด็จทาน วันนี้ไมไป
ไหน ทานเสด็จมาแลวเสด็จกลับ วันนี้เราก็คงไมไปไหน ถาไปก็ไปใกลๆ นิดเดียว พอ
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กลับมาใหทันเวลาทาน ทานภาวนาเอาดีอยูนะฟาหญิง ภาวนาดีอยู ก็อยูทางปทุมฯ
สถานที่ภาวนาดีอยู เราไปดูแลวสถานที่ภาวนาเหมาะสม
มันเหนื่อยลงทุกวันนะเรา เหนื่อย ไปไหนมาไหนเดินกลับมาเหนื่อยแลว กําลัง
มันลดลงๆ ออนลงทุกวัน เดินเพียงแคในบริเวณวัดก็เหนื่อย ทุกวันนี้เหนื่อย เรามัน
นิสัยเปนคนแข็งแรง คึกคักขึงขังตึงตังมาตลอดนิสัย มาถึงระยะนี้แลวเปนอีกคนใหม
ออน ออนเปยกไปหมดเลย ทีนี้ใหพรนะ
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

