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นอกคัมภีรแตไมนอกธรรม
....ถามีแกใจมันก็เขมแข็งคนเราใชไหมละ ถาออนแอก็ใหเขาเหยียบไปๆ เงิน
มาจากสกุลไหนเหยียบหัวเมืองไทยไป เหลานี้คิดหมดนะเรา ถาเปนแบบโลกคิดมาก
แตแบบธรรมก็ไปอีกแบบหนึ่ง แยกมาทางแบบโลกนี้ทําใหคิดอยูมาก อะไรๆ มา
เหยียบหัวเราไปๆ ตีนเขาสูงมาเหยียบหัวเมืองไทยได เราก็คนๆ หนึ่ง นี่ละที่ทําใหคิด
เพราะฉะนั้นจึงตองไดเตือน ดุก็มี ของดิบๆ ดีๆ ไปเอามาจากเมืองนอกเมืองนา โอย ดี
อกดีใจ ของเมืองตัวเองเปนยังไง ตรงนี้ละเหยียบหัวเมืองตัวเอง ไปเอาของเขามาอวด
ที่วาตัวดีเขาใจไหม ไดช็อกโกแล็ตมาเขาดีใจ ไดช็อกโกแล็ตมาถวายหลวงพอของเขา
หลวงพอก็เปนหลวงพออยางนี้ ช็อกโกแล็ตนี้มาจากฝรั่งเศส เหอ เทานั้นก็ใสเปรี้ยงเลย
อยูที่อยุธยาเราลืมเมื่อไร นายกเทศมนตรีอยูที่นั่น ใครก็อยูที่นั่น ใสเปรี้ยงๆ เลย
จากนั้นมาก็ตบทายวา ตัวดี เลยติดมาจนทุกวันนี้ อยางนี้ละเราคิดทุกอยาง
คนเราถามีแกใจแลวฟตตัวได ถาปลอยไปเรื่อยๆ ก็เปนอยางนั้น ใครมาก็
เหยียบหัวไปเรื่อย ตีนใครๆ มาเหยียบหัวไปเรื่อย แมแตตนี หมายังเหยียบได หมามา
จากเมืองนอกแลว อูย เปนบา หลวงตาบัวนี้หมาก็เหยียบหัวไปเหมือนกัน มันตีนสูง
ตั้งแตตีนหมามันก็สูงเหยียบหัวคนได เหยียบหัวพระได แมแตหัวหลวงตามันยังเหยียบ
ไอขอดมันเหยียบนะเลนกับมันละซี เขาใจไหม พิจารณาไหมพวกนี้ นี่พิจารณาทุกแง
ทุกมุมนอกจากจะพูดหรือไมพูด อะไรผานๆ พิจารณาหมด ไมใชอยูไปกินไป ใครเอา
อะไรมาถวายก็เจริญพรๆ นี่ไมเปนอยางนั้น คิดทุกอยาง
เพราะฉะนั้นจึงไดเตือนพีน่ องชาวไทยเสมอใหสงวนเนื้อสงวนตัว อยาใหออน
เปยกเกินไป ใครมาจากที่ไหนๆ ก็เหยียบหัวไปๆ แสดงวาเราออนเปยกไมเอาไหน เขา
ก็ยิ่งสนุกเหยียบหัวไป การทํามาคาขายทุกสิ่งทุกอยาง วัตถุที่ผลิตออกมาขายก็มา
เหยียบหัวเมืองไทยๆ เมืองไทยจะไปเหยียบหัวเขาบางไมไดเหยียบ เปนยังไง มันอด
คิดไมไดนะ นี่คิดหมดนอกจากไมพูด เรื่องอะไรผานมาปบมันจะจับปุบ พิจารณาๆ
ปลอย พิจารณาปลอย ไมใชธรรมดานะ
นี่ละที่วาทบทวนเจาของดังที่เคยพูด ภาวนาเจริญแลวเสื่อมๆ มันเปนยังไง หา
เหตุหาผลของมัน ก็มาของใจที่คําบริกรรม ไมมีคําบริกรรมจอติดจิต สติเผลอไดๆ
เจริญขึ้นไปๆ พอถึงที่มันเคยอยูและเคยเสื่อมมันก็เสื่อม อยูไดสองคืนหรือสามคืน
เสื่อม เสื่อมตอหนาตอตา จึงไดพิจารณาทดสอบหาเหตุหาผล มันจะเปนเพราะขาดคํา
บริกรรมนี้กระมัง ถึงสติจอ สติกอ็ าจเผลอได ถามีคําบริกรรมมัดติด สติมัดเขาไปอีก
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แลวอาจจะไมเสื่อม นี่ละมาของใจจุดนี้ มาเอาจุดนี้ ที่วา เอา ลงใจ จะเอาคําบริกรรมกับ
สติติดกัน จะไมยอมใหเผลอเลย มันจะเสื่อมไดเหรอ เอาตรงนี้
แตนิสัยเรามันจริงจังมาก ถาวาลงจุดไหนลงจริงๆ เอาจริงเอาจังจนเห็นเหตุ
เห็นผลถึงจะปลอย อันนีก้ ็มาเอาที่วาคําบริกรรมกับพุทโธติดกันเลย ใสเขาไปๆ จึงได
เห็นฤทธิ์ของกิเลสที่มันหนุนออกมา มันอยากคิดอยากปรุงมีแตเรื่องของกิเลส ทีค่ ํา
บริกรรมกับสติปดชองมันออกมาปดไวเลย ปดดวยพุทโธ ปดดวยสติ ไมใหมันออก มัน
ดันนี่ โถ เหมือนอกจะแตก ถึงไดรูเรื่องกันวากิเลสรุนแรงมาก เมื่อมันไมไดออกตาม
ความตองการของมัน บังคับไวจนอกจะแตก ไมยอมถอยกันคือไมยอมใหเผลอ ไมยอม
ใหคิด เพราะฉะนั้นจึงกลาพูดวา ถามีสติอยูกิเลสจะมากนอยเพียงไรออกไมได ออก
ไมไดจริงๆ จนอกจะแตก ออกไมไดสติบังคับไว สติจึงเปนเรื่องใหญโตมากทีเดียว
ดังพระพุทธเจาทรงแสดงไววา สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา สติจําตองปรารถนาในที่
ทั้งปวงไมมีเวนที่สติจะไมเกี่ยวของ นั่นเห็นไหมละ พอสติจับคําบริกรรมจับเขาไมให
ออก เราไมไดลืมนะ ทําอะไรมันทําจริงทําจังถึงใจ ถาไดถงึ ใจไมลืม เอาตรงนั้น ทีนี้พอ
เจริญขึ้นขึ้นเรื่อยที่นี่ ไมเสื่อม นั่นเห็นไหม นี่ก็คอื ความไมขาดสติเลยไมเสื่อม พอถึงขั้น
ขึ้นไปแลวมันเคยเสื่อม เอา เสื่อม ปลอยเลย เรื่องความเสื่อมนี่เราเสียดายอาลัยอาวรณ
กับมันจนอกจะแตกแลว ทีนี้ปลอยเลย แตพุทโธคําบริกรรมกับสตินี้จะไมปลอย ใหมัด
อยูในใจเลย ใจไดรับอารักขาดีก็เจริญ นั่นเปนอยางนั้น
นี่ทําแลวที่มาสอน จึงแนใจคําสอนนี้ไมผิด ผานมาแลวทั้งนั้นๆ บวกลบคูณหาร
มาหมดทุกอยาง อะไรใชไดเปนประโยชนถูกตองๆ แลวนํามาสอน อะไรผิดก็บอก
เพราะเราผิดมากอนแลว แนะเปนอยางนั้นจิตจึงไดตั้งขึ้นไดดว ยสติไมใหเผลอ ขึ้นได
ขึ้นถึงขั้นมันจะเสื่อม มันรูนี่ขึ้นไปถึงนั้นแลวเสื่อม พอถึงนั้นแลวเปดทาง เอาๆ เสื่อม
แตพุทโธคําบริกรรมกับสตินี้ไมปลอย เอา เสื่อมไปไหนเสื่อม ไมเสื่อม เห็นไหมละ ขึ้น
เรื่อยเลย จากนั้นก็เตลิด ไมมีเสื่อมอีกเลย ก็เปนคติอันหนึ่งทีน่ ํามาสอนบรรดาลูกศิษย
ลูกหา ผานมาแลวทั้งนั้น
แตสําคัญใหมีความจริงใจ แนใจตรงไหนแลวเด็ดขาดลงไปเลย อยาเหลาะๆ
แหละๆ ถาเหลาะๆ แหละๆ ใชไมไดทั้งนั้น ถาจริงจังแลวใชได นี่วาอะไรเปนอยางนั้น
ถาลงใจตรงไหนแลว เอาละเอาตรงนี้นะ ใสปวะเลย พุงเลย การภาวนานี่ของงายเมื่อไร
กิเลสมันผาดโผนโจนทะยานมาก เวลาธรรมเขาไปตานทานกันจึงรูวากิเลสผาดโผนมาก
ปลอยใหมันไหลอยูเรื่อยๆ มันก็ไปตามเรื่องของมัน ไมมอี ะไรคัดคานตานทานมันก็
ไหลของมันไปเรื่อยต่ําลงเรื่อย สุดทายคนทั้งคนหาคาหาราคาไมไดเลย ทีนี้พอสกัดลัด
กั้น มีการตานทานกันรบกัน ทีนี้ก็มีแพมีชนะขึ้นมา
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เบื้องตนนี่สําคัญ จิตตั้งเบื้องตนลมลุกคลุกคลานๆ เพราะสติไมดไี มใชอะไร
พลังของกิเลสมันรุนแรง กระแสของกิเลสใสทีเดียวลมผล็อย สติตั้งปบ ลมพรอมเลย
ตั้งเพื่อลมไมไดตั้งเพือ่ อยู เวลาเขมงวดกวดขันสติเขาใหดีแลว ทีนี้บังคับไมใหเผลอเลย
แตการบังคับของเราจะมีแตบังคับอยางนี้ไมพอ ตองสังเกตดูสิ่งแวดลอม สิ่งเกี่ยวของ
ก็มาลงที่ฉันมากฉันนอย สติมาลงจุดนี้ ถาฉันมากตั้งเทาไรตั้งเถอะลมทั้งนัน้ นั่นเอาแลว
นะ ฉันมากตั้งสติไมไดเลย ผอนลงๆ สติคอยดีๆ อดสติตงั้ แนว จับได นั่น เมื่อเปน
เชนนั้นแลวก็ตองมีอดมีอิ่มกันไป ถาอดเสียทีเดียวมันก็ตาย ถามีแตอมิ่ ก็สติไมมีเหลือ
ก็มแี ตหมูขึ้นเขียงๆ มันตองแบงกัน มันขึ้นเขียงก็ปด มันลงบาง ขึ้นบางปดลงบาง
สุดทายไมใหขึ้น หมูขึ้นเขียง เขาใจไหม ตองสังเกต
ที่วามานี้ทํามาแลวทั้งนั้น เพราะความมุงหวังอยางแรงกลามันรุนแรงจริงๆ คือ
ฟงธรรมของพอแมครูจารยมั่นถึงเรื่องมรรคผลนิพพาน ทานก็ใสเปรี้ยงๆ เหมือนทาน
กางเรดารนั่นแหละไว พอไปทานเปรี้ยงเลย ทานมาหาอะไร ทานมาหามรรคผล
นิพพานเหรอ ตนไมภูเขาดินฟาอากาศไมใชมรรคผลนิพพาน ไมใชธรรม ไมใชกิเลส
กิเลสก็ไมใช ธรรมก็ไมใช ธรรมแท กิเลสแท อยูที่ใจ เกิดที่ใจ จะแกมันวิธีไหน เอาดวย
จิตตภาวนา นั่นเห็นไหม อยางอื่นแกไมไดแกไมตก มีจิตตภาวนาจะแกกิเลสได เอาลง
จุดนี้ ทีนี้มันก็ลงใจ มรรคผลนิพพานอยูที่นี่ ถูกปดถูกบังไวหมดดวยกิเลสทั้งหลาย เอา
เปดออกดวยจิตตภาวนา มันจะจาขึ้นมาที่นี่แหละ เราไมลืมนะเพราะตั้งใจไปศึกษา
จริงๆ ทานวาอะไรตั้งใจศึกษา จับทุกแงทุกมุม
เอาจริงอยางนั้น เมื่อลงใจแลวก็ทุมเลยๆ เพราะฉะนั้นอะไรที่ไมลงใจจึงตองได
ถกไดเถียงกับทาน บรรดาลูกศิษยลูกหาที่ถกเถียงกับทานเปนเวทีแชมเปยนก็คือเรากับ
พอแมครูจารยมั่น ไมมีครูบาอาจารยองคใดบรรดาที่เปนลูกศิษยมา จะโตกันขนาด
นักมวยแชมเปยนเหมือนเรากับพอแมครูจารยมั่น คือหาความจริง ไมไดมีคําวาแพวา
ชนะ ไมมี ก็ไปมอบกายถวายตัวตอทานแลว ทีนี้ขัดตรงไหนก็เอากันแหละเพื่อใหลงใจ
ถาลงใจแลวลงอยางนั้นเรา ถาไมลงใจมันคาราคาซังไมเต็มเม็ดเต็มหนวย ถาลงใจ
ตรงไหนแลวทุมเลยๆ นี่ละที่วาถกเถียงกันหาความลงใจ พอลงใจแลวก็ทุมเลยอยางวา
นั่นละ ทุมเลยมันก็ไดเต็มเม็ดเต็มหนวย
ความมุงเรื่องมรรคผลนิพพานมุงเต็มหัวใจเลยไมเคยออน ตั้งแตไดรับโอวาท
จากทาน แตกอนตํารับตําราอาน อานถึงมรรคผลนิพพานยังสงสัยนิพพาน สวนใหญ
เชื่อ สวนยอยมันแบงไปกินเสีย วามรรคผลนิพพานจะยังมีอยูห รือไมนา นี่สวนยอยมัน
แบงไปกิน สวนใหญเชื่อ ทีนี้พอไปฟงโอวาทพอแมครูจารยมั่นแลว สวนยอยทั้งหลายนี่
ลมระนาวหมด สวนใหญก็พงุ เลย นี่ละที่ไดเอากันอยางหนัก เมื่อลงใจแลวก็ใสตูมเลย
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เทียว เพราะฉะนั้นจึงถกเถียงกันกับทาน เอาจริงเอาจังนะเรา บรรดาลูกศิษยทั้งหลายที่
ไปเปนลูกศิษยทาน ที่จะขึ้นเวทีตอยกันเหมือนเรากับทานนี้ไมมี เราเปนอยางนั้นจริงๆ
เมื่อไมลงใจตรงไหนจิตมันก็คาราคาซัง ถาลงใจตรงไหนแลวทุมเลยนะ ที่กราบเรียน
ถามเพื่อเอาความลงใจแนใจ พอแนใจจากทานแลวก็ทุมเลยไมมีหยอน วามรรคผล
นิพพานมีเทานั้นละจิตมันอยูกับมรรคผลนิพพานเลย
ทุกขยากลําบากขนาดไหนมันจะไมสนใจ มันจะพุงๆ กําลังอันนี้มันรุนแรง กําลัง
จิตใจพุงตอมรรคผลนิพพานรุนแรงมาก เพราะฉะนั้นอะไรจะทุกขยากลําบากจึงมากีด
ขวางไมได เวลาจะเปนจะตายจริงๆ ไปบิณฑบาตไมถึงบานเขา เพราะอดขาวนั่นเอง
ไมใชอะไร บิณฑบาตไปในหมูบานเขาไมถึง กะวาจะพอถึงเพราะเราอดมาหลายวัน ทีนี้
จะไปหมูบานเขามันไกลนี่นา ทางสามกิโลสี่กิโลของงายเมื่อไร ลงจากภูเขาไปหมูบาน
เขา ไปนั่งพักอยูก ลางทาง คือกาวขาไมออกมันหมดกําลัง นั่งอยูนั้นแตจิตมันสงานะ
มันออนแตรางกาย จิตใจสงางาม ไมไดมีที่ตอ งติจติ นะ
นั่งพอไดกําลังกาวออกแลวไป พอออกมาบิณฑบาตไดเทาไรก็เทานั้นแหละ มัน
จะตายจริงๆ เพราะไปเยียวยาไมใหมันตาย เรื่องรสชาติอาหารดีไมดีไมสนใจ พอไดยงั
อัตภาพใหเปนไปเปนทีพ่ อใจเทานั้นพอ แมเชนนั้นเวลาฉันจังหันแลวเดินนี้เหมือนมา
แขง เห็นไหมกําลังเวลาไปออนเปยกๆ ไปไมถึงหมูบานเขา พอฉันเสร็จแลวออกมาดีด
ผึงเลย นั่น กําลังทางกายมันหางาย แตกําลังทางใจหายาก จึงตองไดพยุงทางใจใหมาก
ทีเดียว อดบางอิ่มบางแหละดีนักปฏิบัติ ถาอิ่มหมีพีหมาไปแลวใชไมไดนะ เลว นั่ง
ภาวนาก็มีแตงวงเหงาหาวนอน ความขี้เกียจขี้ครานก็มาก
ทดสอบใหมันรูทุกแงทุกมุมมันถึงมีทางกาวเดิน ถาไมทดสอบสักแตวาทําไมได
เรื่อง นี่ไดทดสอบมาแลวถึงไดนํามาสอนหมูเพื่อน นิสัยเรามันหนักไปทางอาหาร ถา
ผอนอาหารอดอาหารเทาไรจิตยิ่งดีสติยิ่งแนๆ พอมาฉันใหอิ่มนี้ไมไดนะ นี่ตอนตั้งตน
ลมลุกคลุกคลาน ตองไดระวังทางอาหารใหมากทีเดียว จนกระทั่งจิตไดหลักไดฐาน แม
จิตไดหลักไดฐานแลวมันก็ยงั รูนะ เวลาเราฉันวันไหนอิ่มหนําสําราญ คือจิตมันเปน
อัตโนมัตินะ อัตโนมัตคิ ือฆากิเลสโดยอัตโนมัตไิ มตองบังคับ สติปญญาเปนอัตโนมัติ
หมุนตัวไปเองแลว แมเชนนั้นเวลาเราฉันมากนี้ก็เปนอัตโนมัติของมันรูสึกวาอืดอาด ไม
คลองตัว ทัง้ ๆ ที่มันเปนของมันเอง แตมันรูสึกเอื่อยอายๆ อะไรชอบกล แตพอผอน
อาหารปุบลงไปทีนี้ดีดผึงๆ แลวคลองตัว นั่น
แมตั้งแตจิตที่ไดหลักไดฐานจนเปนอัตโนมัติแลวมันก็ยังอืดอาดได อํานาจของ
อาหารของรางกายที่มันทับธรรม จึงตองไดระวังๆ เพราะฉะนั้นการผอนอาหารอด
อาหารสําหรับนิสัยแลว ตั้งแตพื้นจนถึงที่สุดของธรรมปลอยไมได อดไปตลอดอิม่ ไป
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ตลอดแตไมใหอิ่มมาก ไอเรื่องที่จะอิม่ ธรรมดานี้ โอย อยาไปหวังเลย ก็ไมใหมันอิ่มนี่
มันอิ่มมันทับจิต ไมใหอิ่ม พออยูไดๆ เทานั้น บังคับตลอด เวลาเราผอนมากเทาไรจิต
ยิ่งคลอง ทีนเี้ ราภาวนาเพื่อจิตเพื่อธรรมเราไมไดเพื่ออาหาร อาหารพอฉันเสร็จแลวเดิน
ไปเหมือนมาแขงเห็นไหม กําลังทางรางกายมาอยางรวดเร็ว แตกําลังทางดานจิตใจนี้มา
ยาก จึงตองไดพยุงทางนี้ใหมากที่สุด การฝกทรมานเปนอยางนั้น
นี่หมายถึงผูที่หวังความหลุดพนจริงๆ ตองเปนคนจริงจังทุกอยาง แมนยําๆ ทุก
อยางแน แลวกิเลสออนละถาอยางนั้น ถาทางนี้ออนกิเลสเหยียบหัวเลย ไดปฏิบตั ิ
มาแลว อยางพระวัดปาบานตาดนี้สวนมากจะเปนแบบเรา ทานไมคอยฉันนะ ถึงฉันก็
ดูซินั่งฉันปอบแปบๆ สองสามคําไปแลวๆ ทานจะอิ่มอะไร ไมอมิ่ ทานบอกวาพอ
บรรเทาแลวเอาละ พอ นั่น ทานมุงธรรมทานฉันแตนอยๆ มุงธรรม ถาไมฉันมันก็จะ
ตายจะทําไง มันจําเปนตองไดฉัน ฉันก็ตองฉันพอบรรเทาเพื่อธรรมกาวเดินไดสะดวก
เทานั้นเอง
ในวัดนี้ฉันจังหันครบองคเมื่อไรไมเคยมี ขาดไปวันละมากมายนะ เชนอยาง ๓๕
องค พระทัง้ วัดนี้มีจาํ นวนเทาไร นอกนั้นไมฉัน อยางนั้นละ ทานหนักทางดานจิตต
ภาวนา สําหรับวัดเรามีอยางนั้นไมเคยเห็นพระมาฉันจังหันครบองคเลยตั้งแตสรางวัด
ขาดอยูอยางนั้นตลอดเวลา อันนี้เราก็เลาใหฟง บอกหมูเพื่อนวาเปนคําบอกเลา ไมใช
เปนคําสั่ง ไมใชเปนคําสอน เปนคําบอกเลา แลวแตใครจะถูกจริตนิสัยแลวนําไปปฏิบัติ
ตอตนเอง ถาเห็นวาเปนประโยชนเจาของก็รูตัวเองเทานั้นเอง นี่พูดถึงเรื่องการฝก
ทรมาน สําหรับนิสัยเราชอบทางผอนอาหารอดอาหาร ดานธรรมะถึงกาวเดินไดเราก็วา
อยางนี้ เราไมไดบอกใหทําอยางเรานะ เปนเพียงคําบอกเลา
ทีนี้พระทั้งหลายเลยปฏิบัติตามคําบอกเลานั้น
คําบอกเลานี้เลยเปนคําสอน
ขึ้นมาสําหรับพระองคผอ นอาหารอดอาหารนั้นๆ เปนคําสอนขึ้นมาแลว ดีไมดีเปน
คําสั่งอีก เจาของตองฝกเจาของดัดเจาของอยูในนัน้ เปนคําสั่งเจาของในนั้น แตที่ครูบา
อาจารยสอนนี้บอกวาเปนคําบอกเลาแลวแตใครจะยึดไปปฏิบตั ิยังไง
เพราะอันนี้
เหมือนวานอกคัมภีรก็ไมผิดการทําอยางนี้ แตไมนอกธรรมนะ คําวานอกคัมภีรที่จะเอา
มายืนยันจริงๆ อันนี้ทานไมแสดงไวในคัมภีร แตธรรมมันมีอยูกับทุกคน ใครปฏิบัติ
ยังไงไดผลเอาไปปฏิบัติ
อยางพระพุทธเจาทานแสดงไววา
การอดอาหารนี้ถาอดเพื่อโอเพือ่ อวดเพื่อ
ผยองพองตนแลว ปรับอาบัติทุกอาการที่เคลื่อนไหว นี่ละพระบัญญัติ ถาอดอาหารเพื่อ
ผยองพองตนเพื่อโอเพื่ออวดแลวปรับอาบัติทุกอาการที่เคลื่อนไหว คือหามไมใหอด
นั่นเอง แตถาอดเพื่ออรรถเพื่อธรรมแลวอดเถิดเราตถาคตอนุญาต นั่นทานมีอยางนั้น
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เพราะฉะนั้นการอดของเราไมไดอดเพื่อโอเพือ่ อวด เราอดเพื่อฆากิเลส ก็อดเถิดเรา
ตถาคตอนุญาตมันก็เขาขอนี้ไดอยางนีล้ ะ แลวแตจะถูกกับจริตนิสัยของใคร สําหรับเรา
นี้เปนอยางนั้นตั้งแตตนเลย การอดอาหารผอนอาหารพรากกันไมไดตลอดไป ก็มา
หยุดเอาตอนนี้แหละ พูดใหมันเต็มยศก็คือตอนลงเวที พรรษากําลังจะ ๓๗ ละมั้ง ลง
เวทีก็ฉันธรรมดา ตั้งแตนั้นมาเราก็ไมเคยอดนะ นอกจากธาตุขันธไมดไี มฉันเฉยๆ แตที่
จะอดเพือ่ ความเพียรนี้ไมมี ตัง้ แตตน ออกปฏิบัติจนกระทั่งถึงพรรษา ๑๖ นี้เอาจริงเอา
จังมากทีเดียว
พวกเด็กนักเรียนมาก็ใหพากันดู ดูวัดดูวา ดูเปนคติตัวอยางนะ ในวัดทานมี
แบบมีฉบับอะไรบาง เปนแบบฉบับของมนุษยเราที่ดีงามปฏิบัติตอกัน เอาธรรมกาง
ออกไปจะเปนแบบแปลนแผนผังที่ดีงาม สงบเสงี่ยมงามตา ถานอกจากแปลนของธรรม
แลวเปนแปลนของลิง ลิงเปนยังไงเราดูก็รู หลุกหลิกๆ คึกคะนองไมมีอะไรเกินลิง
กิริยาของคนที่ไมมอี รรถมีธรรมก็เปนกิริยาของลิง หลุกหลิกๆ ทั้งภายในทั้งภายนอก
ภายในความโลภก็มาก ความโกรธก็มาก ราคะตัณหาก็มากในหัวใจของลิง คือมนุษยไม
มีธรรม ถามนุษยมีธรรม ธรรมเขาไประงับดับมันไวไมใหเลยเถิด ถึงจะมีคกึ คะนองบาง
ก็ใหมีธรรมเปนเบรกหามลอเอาไวมนั ก็ไมเลยเถิด นั่น จึงตองมีธรรมบังคับไวเสมอ
รถทั้งคันเขามีทั้งคันเรงมีทั้งพวงมาลัยมีทั้งเบรก เห็นไหมละ เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยนั้นเอง เราขับขี่เราก็เปนแบบเดียวกัน คันเรงอะไรที่หนาที่การงานที่เปน
ผลเปนประโยชน เอา พากเพียร อดทนไปในหนาที่การงานนั้นๆ อยาขี้เกียจขี้คราน นี่
เรียกวาเหยียบคันเรง เรงตอหนาที่การงาน การเรียนก็ เอา เรียน ตั้งใจเรียนจริงๆ เวลา
เลนก็มี ครูเขาก็เปดเวลาใหแลวการเลนมีเวลาเทาไร นอกนั้นเปนเวลาเรียนก็ใหเรียน
ใหมีคันเรงมีเบรกหามลอถึงถูกถึงดี นี่ละกรอบแหงความสะดวกราบรื่นใหนําไปปฏิบัติ
ถาปลอยเนื้อปลอยตัวธรรมดาๆ แลวมันเลยธรรมดา
คือกิเลสจะไมมีความพอดี ปลอยเทาไรยิ่งเตลิดเปดเปง กิเลสไมมีขอบเขต
แมน้ํามหาสมุทรเขามีฝง กิเลสไมมฝี ง เพราะฉะนั้นจึงตองเอาธรรม ขึ้นตนก็สติธรรม
เปนฝงหามกิเลสไมใหผยองพองตนจนเกินไป ใหอยูในกรอบ ถึงจะมีกิเลสตัวคึกตัว
คะนองก็ใหมีธรรมเบรกหามลอเอาไวเสมอจะดีคนเรา คนดีเพราะการฝกฝนอบรมนะ
ไมใชดีเพราะชื่อเฉยๆ ไมใชดีเพราะชาติ เกิดขึน้ มาจากชาติใดก็ตามแลวดีไปเลยไมใช
เหมือนตนไมตนมันจะมีเนื้อแข็งดีขนาดไหนก็ตามมันก็เปนตนไมดีอยูนั้น แตไมนํามา
ทําประโยชนก็ไมเกิดประโยชนอะไร ถาเรานํามาทําประโยชนไมวาไมประเภทใด เนื้อ
แข็งเนื้อออนเอามาทําประโยชน ก็ไดประโยชนตามกําลังของมันฐานะของมัน นั่น ถาทิ้ง
ไวเฉยๆ ไมดีขนาดไหนก็เปนขอนซุงอยูอยางนั้นไมเกิดประโยชน
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คนเราจะดีขนาดไหนมีแตชื่อ ตัวเองไมทําความดีก็เปนขอนซุง อยาทําตัวใหเปน
ขอนซุง ทําตัวใหเปนคนดี ตั้งใจฝกฝนอบรมตนเองใหเปนคนดีนี้ละทีนี้ดีขึ้นๆ เหมือน
อยางไมนี้เปนไมเนื้อแข็งเขาเอามาเลื่อย เอามาเจียระไนแลวคุณภาพของมันก็ดีตาม
เนื้อไม ถึงเปนไมเนื้อออนมันก็ดีตามคุณภาพของมัน นอกจากทิ้งไวใหเปนขอนซุงแลว
เลวทั้งนั้นไมเกิดประโยชนอะไร เราอยาใหเปนคนประเภทขอนซุง ใหเปนประเภทที่ไม
นี้พรอมแลวที่จะนําไปทําประโยชน เปนเลื่อยหรือเปนเจียระไนอะไร ไสกบลบเหลี่ยม
ไปปลูกบานสรางเรือนอะไรไดจากไมตนนั้นๆ ลํานั้นๆ จะเปนชาติชั้นวรรณะใด ดี
เพราะการฝกการอบรมนะ ไมไดดเี พราะชื่อ ถามีการฝกฝนอบรมแลวดีตามสัดตาม
สวนของตน เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้ใหพากันจําเอา
(หลวงตาเมตตาชวยเหลือผูปวยลางไต ที่จังหวัดยโสธร จํานวน ๗ หมื่นบาท
จากจํานวนที่ขอจริง ๖๑,๒๐๐ บาท) นี่ไมถกู ตม เพราะเขามีโครงการของเขาที่จะตอง
รักษาอยูแลว ๓ เดือนนี้ ๖ หมื่น แลวเราก็จะใหอีก ๓ เดือนตอกันไปเลย นี่คงไมถกู ตม
เพราะเราถูกตมมามากแลว เอาเงินไปแลวเงียบเลยไมรักษาตา อันนี้เขามีโครงการตอ
กัน เราเลยให
ทางลําปางเลยเงียบไปเลยนะ ๘ หมื่น (หายไปแลวครับ ลําปาง) นั่นเปนอยาง
นั้น อยากผาตามาติดตอเราวา ๘ หมื่น เราใหเลย แลวก็ลูกไปดวย พอเอาไปแลวลูกคง
เอาไปตมหมด ทีนี้ใหติดตามถามเลยไมผาตา หายเงียบ เงินก็เอาไปกินเลย มันทําให
เข็ดอยูอยางนี้ละเรา เรายกมาเพียงรายเดียวนะที่เราถูกตม พอมอบเงินใหแลวใหไปทํา
ตามที่เขาตองการ กลับตองการอยางอื่นไปเสีย ไมทําตามที่เขาบอก เปนอยางนั้นละ
อันนี้ใหยโสธร โอนไปทางยโสธรเลย
ถูกตมตลอดนะหลวงตานี่ เรื่องตมตมตลอด เพราะเราเปนธรรม วายังไงๆ ลง
กันดวยความสัตยความจริงๆ ใหตามนั้นๆ ทีนี้มันพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหาอุบายมา
ขออีกอยางนั้นอีกอยางนี้ เราก็ เอาๆ สุดทายตับไมมีเปนอยางนั้นนะ แตมันก็เห็นเรื่อง
ความชั่วของคน ก็เราไมไดชั่ว เราใหตามความสัตยความจริง ก็เปนธรรมการใหของเรา
แตผูรับไปไมเปนธรรมตางหาก ก็เสียหายกับเขาเอง แตสิ่งที่ควรนํามาพูดก็เพือ่ ให
คนเราทั้งหลายไดพิจารณาหลายแงหลายทาง แมแตหลวงตาเองยังถูกตม เขาใจไหมละ
คนอื่นๆ อยาวาเขาจะกลัวเขาจะตมไมไดเลย ตั้งแตหลวงตาบัวเขายังตมวางั้นเถอะ ให
พากันคิดเอาไว เทานั้นละ จะใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

๘
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

