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ชีวิตของเราที่ไมลืมเลย
กอนจังหัน
เราอยากเห็นพี่นองลูกหลานเรา เขาวัดเขาวาฟงธรรมจําศีล ทําบุญใหทาน นี่
เปนมงคลอยางยิ่ง กิเลสมันไมใหมองมันอยากขามๆ เรื่องใดเปนเรื่องของกิเลสนี้เร็วยิ่ง
กวาลิง เคยเห็นลิงไหม ลิงมันเร็วไหม กิเลสมันเร็วยิ่งกวาลิง ถาเปนเรื่องของกิเลสแลว
ปบๆ ถาเรื่องศีลเรื่องธรรมอืดอาดๆ เราจึงไดออนใจ พระพุทธเจาทรงทอพระทัย มา
เขาในหัวใจนี้มันเปนอันเดียวกัน ไมตองบอกมันก็รูกันทันทีเลย ใหพากันสนใจปฏิบัติ
ศีลธรรม
เมืองไทยเรานี้เปนเมืองพุทธโดยแท ทําไมจึงกลายเปนเมืองผีขึ้นไดวะ เวลานี้ผี
มันกําลังแทรกแซงอยูตามวัดตามวาตามศาสนา แมในวงราชการก็เหมือนกันไอผีนี่ ตัว
เปนขาศึกตอศาสนา ตัวใหญๆ เปงๆ มีนะในวงรัฐบาลเรานี้ ตัวใหญๆ เปงๆ เปน
ขาศึกศัตรู เปนมหาภัยตอศาสนา เดี๋ยวตั้งกฎนั้นตั้งกฎนี้ออกมา เราฟงตลอด ทาน
ทั้งหลายมีหูมีตาฟงใหดนี ะ อํานาจปาๆ เถื่อนๆ โดยอาศัยอํานาจวาเปนรัฐบาลๆ มัน
เอาอันนั้นละออกมาเปนอํานาจปาเถื่อน ใหคอยดู คนก็รู หมาก็รู กฎปาเถื่อนก็รู กฎ
เปนศีลเปนธรรมก็รู ดูใหดีนะ มันแทรกเขามาอยางนี้ละเวลานี้ นาทุเรศจริงๆ
พากันตั้งใจปฏิบัติเรื่องศีลเรื่องธรรมนี้สําคัญมาก ถาลงมีศีลธรรมไมวาบานใด
เมืองใดจะมีความสงบเย็นใจๆ ถากิเลสเขาไปที่ไหนเหมือนเอาไฟจอเขาไปเผาแหลกๆ
ตึกรามบานชองใหญโตขนาดไหน ไมขีดไฟกานเดียวเทานั้นใสพุงหมดเลย กิเลสมี
อํานาจมากทําลายไดหมด เพราะฉะนั้นจึงตองสรางความดีไว ปดกิเลสออก ฟนไฟนั่น
ละคือกิเลส อยาใหเขามายุงกวน ใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติ
เปนผูใหญในวงราชการ ควรจะเปนคติตัวอยางอันดีแกผูนอยๆ นี้สมชื่อสมนาม
วาเปนผูใหญ เปนวงราชการปกครองบานเมือง ตั้งแตผูใหญบาน กํานัน นายอําเภอ
ผูวาราชการ ขึ้นเรื่อยๆ ตองมีธรรมเปนเครื่องกํากับๆ ใหมีความสงางาม ผูนอยดู
ผูใหญที่มีศลี มีธรรมแลวดูดวยความเคารพ ดวยความรักบูชา ถาเปนเปรตเปนผีอํานาจ
ปาๆ เถื่อนๆ เขาไมอยากดูแหละ สูดูหมาไมได หมาตัวดีๆ มันเกงกวาคนดีกวาคนที่
เลวๆ นั่นนะ เวลานี้คนแยงเปนหมาก็มี ยกหมาขึ้นเหยียบหัวมัน คนกลายเปนเขียง
เหยียบขึ้นของหมา สูหมาไมได ความประพฤติเลวทราม ใหญเทาไรยิ่งประพฤติตัวเลว
ทรามๆ นาสลดสังเวชนะ
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เปนยังไงหูมตี ามีทุกคน หลวงตาพูดวอๆ นี้เอามาจากศีลจากธรรม สิ่งเหลานี้
สัมผัสสัมพันธอยู ตา หู จมูก ลิ้น กาย ทุกคนๆ รูดวยกันทุกคนเปนแตเพียงวาไมพูด
ปลอยใหมันเผาอยูตลอดเวลาทั้งเขาทั้งเราเผาดวยกัน ถาเอาธรรมสองเขาไป อยูในตัว
ของเรานี้ปดออกกอนเลยอันไหนไมดีๆ มองออกไปขางนอกเห็นตรงไหนก็หลีกก็เวน
ใครอยูที่ไหนก็ใหปดออกสิ่งไมดี ไมใชเปนคุณเปนประโยชนนะสิ่งไมดี ตองเปนภัย
ทั้งนั้น ใหพากันระวัง
ธรรมนี้จับรูหมด กิเลสตาฝาๆ ฟางๆ มันไมไดเห็นอะไร เห็นแตมูตรแตคูถ
อะไรที่เปนความชั่วชาลามกซึ่งเปนเหมือนมูตรเหมือนคูถแลวกิเลสชอบมาก กิเลสมัน
ชอบมูตรชอบคูถ หัวใจที่มีกิเลสชอบแตความสกปรกโสมม พอเราวาเบื่อความสกปรก
นี้มันก็เหาวากๆ ขึ้นมาแลว เดี๋ยวจะเขาขายนั้นจะเขาขายนี้ เอา เขามาวางั้นเลยเรา ขาย
ไหนนะ มันวิเศษวิโสกวาธรรมพระพุทธเจามาจากไหนมันจึงมาเหาวอๆ เปนอยางนั้น
นะเดี๋ยวนี้ เลวมาก
ผูใหญในวงราชการนี้ตัวสําคัญ เลว ในวงราชการก็กินกันๆ เอารัดเอาเปรียบกัน
ยื้อแยงแขงชัว่ กันตลอด วาแขงดี มันเอาที่ไหนมาแขง มันมีแตความชั่วทั้งนั้น มันก็มีแต
แขงชั่วกันเรื่อย เลอะเทอะ ประชาชนเขาดูแลวเขาอิดหนาระอาใจ ครั้นเวลาอยากเปน
ผูใหญก็มาไหวมาวอนเขาใหไปหยอนบัตรๆ คนทั้งประเทศหยอนบัตรให พอหยอน
บัตรใหแลวมันรายกวายักษ ในวงราชการก็ขัดกัน ออกมาภายนอกก็เหยียบย่ําทําลายไป
หมด นี่คือความไมมีศีลธรรม ถามีศีลธรรม ใครๆ ก็คนเหมือนกัน แบงเสมอภาคแหง
ความเปนคน ผูใหญผูนอยใหเปนอรรถเปนธรรมดวยกัน อยูดวยกันไดเหมือนเด็กกับ
ผูใหญอยูดวยกัน
พอแมกับลูกเปนยังไง ลูกมีกี่คนพอแมเลี้ยงดูไดหมด แลวเด็กรักพอรักแม
ทั้งนั้น มีเด็กกี่คนลูกกี่คนรักพอรักแมของตน ใครเปนคนเลี้ยงดูเขาเขาถึงรัก เขาก็รูนี่
นะ อันนี้เราก็เหมือนกัน วงราชการงานเมืองเปนผูใหญเทาไรเปนเหมือนพอเหมือนแม
ของประชาชนราษฎรทั้งประเทศ ทําตัวใหดี เอา มันจะอดเพราะเปนวงราชการเปนเจา
เปนนาย มีอํานาจวาสนามาก แลวมีแตความเฉลี่ยเผื่อแผจนกระทั่งเจาของอดอยากขาด
แคลนไมมีอะไรกิน ยื่นใหลูกใหหลานใหประชาชนราษฎรไปกิน ตัวเองเปนผูใหญไมกิน
ทองแหง
ขาราชการคนไหนที่ทองแหงๆ ไมไดกิน เพราะความดีที่เฉลี่ยเผื่อแผแกบรรดา
ประชาชนราษฎรจนกระทั่งอดอยาก ใหบอกมาหลวงตาบัว หลวงตาบัวจะตีเกราะ
ประชุมทันทีเลย ฟาดมันไปทั้งผูท ั้งคนทั้งหมูทั้งหมาไปชวยขาราชการผูนี้ ขาราชการผูนี้
เปนคนดีหาไดยาก เอาชวย คนชวยไดหมาชวยได วิ่งตามเจาของเขาใจไหม ใหพากัน
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จําเอานะ พูดนี้พูดใหฟงชัดเจน มันเปนอยางนั้นนะเดี๋ยวนี้ คนเรารักกันดวยความ
เสียสละนะ ไมไดรักกันดวยความตระหนี่ถี่เหนียว ดวยอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ
เขาเคารพ เชนอยางเขาไมอาจที่จะทําไดในกิริยาอาการสวนรางกาย เขาก็หมอบเสีย
ทําทายกมือไหว พอผานไปแลวเขาเอากําปนตีตามหลัง เขาใจไหมละ เขาเบื่อ นี่ละคน
ไมมีธรรม ถาคนมีธรรมไปที่ไหนเขายกยอสรรเสริญ จําใหดี
อยาลืมศีลธรรมนะ ศีลธรรมนี้เด็ดขาด การชําระความชั่วนะ ใครมีความชั่วมาก
นอยเทาไร เอาธรรมเขาไปเด็ดมันขาดสะบั้นไปเลย อยางอื่นกิเลสไมกลัว กลัวแตธรรม
เทานั้น ใหพากันตั้งใจปฏิบัติ เมืองไทยเรานี้เปนเมืองพุทธโดยแท ทําไมกลายเปนเมือง
เปรตเมืองผี ทั้งในวัดในวา นอกวัดนอกวา ในวัดนั่นเปนสถานที่ควรอยางยิ่งที่บรรจุ
อรรถธรรมคือความสงบรมเย็นไวกับพระกับเณรในวัดในวา เฉลี่ยออกไปที่ตรงไหน คน
มองเห็นพระเจาพระสงฆมีความเคารพนับถือกราบไหวบูชา ใหเปนอยางนั้นซิวัด อยา
ใหมีแตเปนสวมเปนถานไปหมด
สวมถานคือยังไง สิง่ ที่บรรจุเต็มอยูในวัดนั้นมีแตเรื่องสวมเรื่องถาน เรื่องอรรถ
เรื่องธรรมไมมี มีแตเรื่องความฟุงเฟอเหอเหิม บํารุงบําเรอทุกสิ่งทุกอยาง เรื่องของ
ฆราวาสญาติโยม เรื่องของกิเลสไปเต็มอยูในวัดนั้นหมด นี่เรียกวาสวมวาถานบรรจุอยูที่
สกปรกทั้งหลายนี่ในวัด ทีนี้พระเณรปฏิบัติตัวเหลวแหลกแหวกแนว เปนเหมือนมูตร
เหมือนคูถ หาความที่นาเคารพนับถือไมมีในกิริยาอาการของพระ ผาเหลืองก็หมไว
อยางนั้นแหละ โกนก็โกนไปอยางนั้นโกนผม แตตัวเปนอีกอยางหนึ่ง ใครจะกราบไหว
ไดลงคอ ตัวนี้เปรียบเหมือนมูตรเหมือนคูถ อยูในวัดวัดนั้นก็เปนสวมเปนถาน มูตรคูถ
ก็อยูในสวมในถานไปหมด ไปทีไ่ หนก็เปนอยางนั้น
อยาทําตัวใหเปนมูตรเปนคูถ นี้แยกออกภายนอก แยกเขามาภายใน ในตัวของ
เรา ในบานในเรือนของเรา อยาใหเปนสวมเปนถาน ตัวของเราอยาเปนมูตรเปนคูถใน
บานในเรือนจะเนาเฟะไปหมด อยูท ี่ไหนทะเลาะเบาะแวงซึ่งกันและกัน นี่ความเห็นแก
ตัว จําเอานะ สวมถานมีอยูทุกแหง แยกเขามาหาตัวของเราเอง ความดีมอี ยูทุกแหงทุก
หน จําเอา เอาละที่นี่ใหพร
หลังจังหัน
ศาสนาพุทธเรานี้รูสึกจะกระจายออกประเทศนอกเยอะนะเวลานี้ เวลาที่เราชวย
ชาติเทศนนี้ออกทางอินเตอรเน็ต ออกทั่วโลก นี่จะเปนขอคิดไดคติมากอยูจากที่เทศนนี้
ออกทั่วประเทศไทยแลวก็ออกทางอินเตอรเน็ตทั่วโลกเลย ไดฟงทุกวันๆ พุทธศาสนา
แตกอนก็มีอยูตามคัมภีรใบลานไมไดแสดงออกมา อันนี้แสดงออกทางเสียงทางอะไร
เชน อินเตอรเน็ต เทาที่ทราบมานี้หลายประเทศนะ ที่ออกจากเมืองไทยเราไป คนไทย

๔
เรามีอยูทุกประเทศ ไดยินไดฟงอรรถธรรมนี้ทั่วทุกแหงทุกหน เมืองนอกเขาก็มีหูมีตานี่
ดีชั่วเขาก็รู เห็นไหมนี่ฝรั่งมาเต็มอยูในศาลาเรา มาจากประเทศไหนๆ บาง มาทําไม อยู
ที่หัวใจ หัวใจเชื่อหัวใจฝงลึกในสิ่งใดแลวยอมติดพันในสิ่งนั้น นี่เขาเชื่อพุทธศาสนา
ถาพูดถึงเรื่องศาสนาแลวศาสนาพุทธเรานี้มีแบบมีฉบับ มีกฎมีเกณฑเปนลําดับ
ลําดามา รากฐานของพุทธศาสนาที่แสดงออกใหประชาชนทั่วๆ ไปทราบก็คือพระ พระ
เจาพระสงฆที่เปนเครื่องหมายของพุทธศาสนา ศากยบุตรลูกศิษยตถาคต ออกมาเปน
แบบเปนฉบับ นอกนั้นเขาไมมี อะไรเขาก็ไมมี ของเรายังมี มีแบบมีฉบับเปนวรรคเปน
ตอนๆ ไปเลย แลวก็ปฏิบัติตามนั้นๆ ผลก็เขาสูความพนทุกขอยางเดียวกัน พุทธ
ศาสนาเราจึงมีแบบมีฉบับทุกอยาง
เชนอยางบวชเปนพระ พระก็มีหลักธรรมหลักวินัย เฉพาะอยางยิ่งพระวินัย พระ
วินัยขีดเสนตายไวเลย ผูมาบวชเปนพระถาตองการเปนพระโดยสมบูรณแลว ใหปฏิบัติ
ตามพระวินัยขอนั้นๆ อยางที่ทานแสดงไว ๒๒๗ ที่นํามาแสดงออกมาสวดในปาฏิโมกข
ตางหากนะ ๒๒๗ ขอนัน่ ที่ไมไดเขามาสู ๒๒๗ นี้มากตอมากพระวินัย ตองปฏิบัติให
ถูกตองเหมือนกันหมด นี่ละพระสมบูรณแบบอยูที่พระวินัย นี่ก็เปนกฎอันหนึ่งของพระ
ลูกศิษยตถาคต มีอะไรเปนเครื่องประกัน มีพระและหลักธรรมวินัยเปนเครื่องประกัน
ดูซิอยางมาอยูในศาลานี้ มาจากชาติชั้นวรรณะใดพระที่มาบวช ตองเปนแบบ
เดียวกัน คือหลักธรรมหลักวินัยเปนหลักเปนแบบเดียวกัน ตองปฏิบัติแบบเดียวกัน
เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงมีแบบมีฉบับเปนระยะๆ มีวรรคมีตอน ไมใชสุมสี่สุมหานะ
ทําอะไร พระพุทธเจาทรงบัญญัติลงตรงไหนๆ แนนอนๆ เรียกวาถูกตองๆ ไม
ผิดพลาด พุทธศาสนาจึงมีแปลกๆ เขาอยู ไมไดเหมือนศาสนาทั้งหลาย กฎของพระ
ของเณรปฏิบัติยังไง ตามหลักธรรมหลักวินัย ใหปฏิบัติอยางนั้นๆ เรื่อยมา
จากนั้นการปฏิบัติบําเพ็ญธรรม ธรรมก็จิตตภาวนา อันนี้ไมคอยจะมีในศาสนา
ใด แตที่เดนที่สุดคือพุทธศาสนาของเรา สอนใหภาวนา ก็เขากันไดกับพระพุทธเจาตรัส
รูดวยการภาวนา จึงไดเปนพระพุทธเจาขึ้นมาเปนพระองคแรก ก็เปนขึ้นมาดวยการ
ภาวนา ทานเจริญอานาปานสติ นี่ละที่พระพุทธเจาไดตรัสรูขึ้นมาดวยการบําเพ็ญภาวนา
อานาปานสติ กําหนดดูลมหายใจเขาออก ปฐมยามก็ไดบรรลุ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
คือรองรอยของพระพุทธเจาเรานี้เปนมาจากไหนๆ ปุพเพ คือชาติกอ นๆ เคยเกิดเปน
อะไรๆ บาง ตกนรกหมกไหม ขึน้ สวรรคชั้นพรหม เปนเปรตเปนผี พระพุทธเจา
เหมือนกับโลกทั่วๆ ไปตอนที่ยังไมไดเปนพระพุทธเจา ไดทองเที่ยวอยางนี้ ทําบาป
ทําบุญ ความชั่วชาลามกหนักเบาเหมือนโลกทั้งหลาย การที่จะตองเสวยกรรมของตนใน
ภพนั้นๆ จึงเปนไปตามบุญตามกรรมอยางนั้นเรื่อยมา นี่เรายกตัวอยางทีว่ า ปุพเพนิวา
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สานุสสติญาณ ทรงระลึกชาติยอนหลังได พระองคเองเคยเกิดเปนอะไรๆ บางมา
จนกระทั่งถึงปจจุบันนี้ นี่เรียกวาระลึกชาติยอนหลังของตัวเองได ตามดูรอยของตัวเอง
ที่เกิดในภพชาตินั้นๆ มา นี่เกิดขึ้นจากการภาวนาอานาปานสติเปนสําคัญ
พอมัชฌิมยาม เที่ยงคืนก็ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณ คือทรงรูเรื่องความเกิดความ
ตายของสัตวทั้งหลาย สัตวทั้งหลายเกิดตายๆ ทองเที่ยวในวัฏสงสารเชนเดียวกับ
พระองคที่เปนมาแลว ทรงรูดวยบุพเพนิวาสของพระองค จากนี้ทรงเล็งดูสัตวทั้งหลาย
เปนยังไงเหมือนเราไหม โอย ยั้วเยี้ย สัตวตัวหนึ่งๆ เปนขนาดไหน แลวเต็มโลกเต็ม
สงสาร โอโห นาสลดสังเวชการเกิดการตายคือจิตดวงนี้ไมเคยตายไมเคยฉิบหาย สกล
กายที่เกิดดับๆ ตายเฉพาะพวกนี้ สวนจิตพอรางนี้ใชไมไดแลวปลอย เขารางนั้นๆ ภพ
นั้นๆ ภพดีภพชั่ว สูงต่ําตามแตกรรมดีกรรมชั่วที่ตนไดสรางเอาไว ก็กรรมดีกรรมชั่วนั่น
แหละไสลงไปใหไปเกิดสูงบางต่ําบาง พระองคเล็งดูสัตวโลกที่เกิดตายๆ เรียกวามัน
เหลือประมาณ พระองคเพียงพระองคเดียวเทานั้นเกิดมารูหมดวามากขนาดไหน แลว
ยังมาดูสัตวโลกมีจํานวนมากมาย
จุตูปปาตญาณ ทรงรูเรื่องความเกิดความตาย ตายจากภพนี้แลวไปเกิดเปน
อะไรๆ ตามรูหมด นี่เรียกวาจุตูปปาตญาณ พระองคก็ทรงนําเรื่องทั้งสองนี่แหละ
ประมวลเขามาสูตนเหตุมัน คืออะไรจึงทําใหสัตวทั้งหลายไดเกิดตายๆ ไมหยุดไมถอย
ไมมีตนมีปลาย เหมือนมดแดงไตขอบดง สัตวทั้งหลายเกิดในวัฏจักรนี้เหมือนมดแดง
ไตขอบดง ไมรูของเกาของใหมมดแดงมันก็ไตของมันไปวนไปวนมา ของเกาของใหม
ไมรู อันนี้เราภพเกาภพใหมสูงต่ําก็ไมรูเหมือนกัน แลวทั้งเขาทั้งเรามีอะไรเปนสาเหตุ
ถึงไดหมุนเกิดหมุนตายอยูอยางนี้ พิจารณาลงในปจจยาการ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา
ตนตอมันอยูท ี่นี่ พิจารณาคนลงไปๆ จึงไปถึงอวิชชา ตนตอแหงกิเลสทั้งหลายอยูตรง
นั้น บอแหงภพแหงชาติอยูกับกิเลสก็อยูตรงนั้นนั่นแหละ จึงไดถอนพรวดขึ้นมาหมด
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา นี้ พออวิชชาดับแลวทุกสิ่งทุกอยางก็ดับ ภพชาติ
ทั้งหลายดับหมดโดยสิ้นเชิงไมมอี ะไรเหลือเลย นี่เกิดขึ้นจากการภาวนานะ แบบฉบับ
จริงๆ พระพุทธเจา ตนฉบับพระพุทธเจาเปนนักภาวนาพระองคแรก พระสงฆสาวกก็
โดยลําดับมา ภาวนาจึงเปนรากแกวแหงพุทธศาสนา ทานมีแบบมีฉบับมาอยางนั้น
เวลาตรัสรูแลวสอนบรรดาสัตวทั้งหลายมีเบญจวัคคียเปนตน ไดบรรลุธรรมๆ อยูใน
ปาๆ เพราะพระพุทธเจาทรงบําเพ็ญธรรมอยูในปา ตรัสรูธรรมก็อยูในปาตําบลอุรุเวลา
เสนานิคม รัฐมคธ ตํารามีอยู ทรงบําเพ็ญอยู ๖ ป หาวิธีนั้นหาวิธีนี้ วิธีนี้ไมถูกปลอย
เอาวิธีนี้เอาวิธีนั้น เพราะเปนสิ่งที่ไมเคยทําก็ตองบึกบึน
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จนกระทั่งวาระสุดทายคืนสุดทาย
จึงไดระลึกถึงอานาปานสติที่พระองคทรง
บําเพ็ญตั้งแตคราวเปนพระราชกุมาร พระราชบิดาพาเสด็จไปแรกนาขวัญ ทรงประทับ
อยูที่ใตรมหวาใหญ ผูใหญไมอยู ทานอยูของทาน ทานเปนเด็ก ทรงเจริญอานาปานสติ
เกิดความกระจางแจงขึ้นในนั้น นั้นละเวลาบําเพ็ญแบบนั้นแบบนี้ไป แบบไหนก็หลุดไม
หลุดมือไมถกู ตองๆ จึงปลอย มาระลึกถึงอานาปานสติในคราวทรงพระเยาวอยู จึงยึด
อันนั้นมาอานาปานสติ ในคืนวันจะตรัสรูนั้น ก็ไดตรัสรูขึ้นมา นี่ละแบบฉบับของพุทธ
ศาสนาของเรามีแบบมีฉบับทุกอยาง ไมใชทําแบบลอยๆ มีแบบมีฉบับเปนขั้นๆ เปน
ตอนๆ
อยางพระนี่กเ็ หมือนกัน แบบของพระคืออะไร อะไรเปนแบบของพระแท ธรรม
วินัย นั่น เปนแบบของพระ ชีวิตของพระอยูกับธรรมกับวินัย ธรรมวินัยนี้เปนเครื่องกัน้
อันตราย พระวินัยเครื่องกั้นสองฟากทางไมใหออกนอกลูนอกทาง เดี๋ยวจะตกเหวตก
บอไป สวนธรรมเครื่องแกกิเลส ทําใจใหสงบเรียกวาธรรม เดินศูนยกลางไปนี้ สติธรรม
ปญญาธรรม วิริยธรรม ขันติธรรม อุตสาหพยายามบําเพ็ญ เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา
อยูในทามกลางแหงธรรมและวินัย นี่เรียกวาธรรม พระวินัยเปนรั้วกั้นสองฟากทาง ไม
ใหเถลไถลออกไป ถาออกไปแลวตกเหวตกบอ ถาผิดจากพระวินัยแลวไมมีหวัง ตกเหว
ตกบอโดยถายเดียว ใครขามเกินพระวินัยแลวไดถึงมรรคผลนิพพานไมเคยมี
ผูดําเนินตามธรรมและวินัยนั้นแล คือผูตามเสด็จพระพุทธเจาทันๆ ตลอด ทาน
วาอยางนั้น
เพราะฉะนั้นธรรมและวินัยจึงเปนศาสดาของสัตวโลกทั้งหลายแทน
พระพุทธเจาเวลาพระองคผานไปแลว เราจึงตองยึดเอาหลักธรรมหลักวินัยมาเปนขอ
ปฏิบัติและบําเพ็ญ นี่พูดถึงพุทธศาสนาเราเปนศาสนาที่มีแบบมีฉบับทุกอยาง ไมไดทํา
อยางเลื่อนลอยๆ
เชนอยางวาบวชเปนพระ ใครจะมาจากชาติชั้นวรรณะใดก็ตามมาบวชเปนพระ
เปนพระเสมอกันหมดดวยการปฏิบัติธรรมวินัยแบบเดียวกัน
บวชแบบเดียวกัน
บําเพ็ญแบบเดียวกัน เปนลูกศิษยตถาคตแบบเดียวกัน อยูดวยกันดวยความรมเย็นเปน
สุขอยางที่เห็นอยูนี่แหละ ทานถามชาติชั้นวรรณะกันที่ไหน หลักธรรมหลักวินัยตีตราลง
ไปวาเปนอันเดียวกัน ปฏิบัติแบบเดียวกัน ลูกศิษยตถาคตดวยกัน การปฏิบัติก็ปฏิบัติ
ตามแบบฉบับของธรรมวินัยที่ทานแสดงไวแลว ทานมีแบบมีฉบับนะ พุทธศาสนานี่มี
แบบมีฉบับตายตัวๆ ไมไดเปนแบบลอยๆ สมชื่อสมนามวาพระพุทธเจาเปนศาสดา
องคเอก เปนแบบฉบับไดทุกอยางๆ เลย พุทธศาสนาจึงเปนศาสนาที่มีแบบมีฉบับ
อยางสมบูรณทุกอยาง
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พวกเราทั้งหลายก็ควรจะมีแบบมีฉบับไวประจําตน ใครควรที่จะปฏิบัติตนในศีล
ในธรรมขอใดๆ ควรมีแบบมีฉบับไวประจําตัวเอง ตองมีการบังคับ คนอยากดีตอง
บังคับ ศาสนาทานไมบังคับ อยางพุทธศาสนานี้ไมบังคับใคร ใครอยากนับถือก็ไดไม
นับถือก็ได แตเมื่อนําศาสนาเขามาเปนสมบัติของตนแลว ตองเอาศาสนาบังคับตน
เพราะศาสนาเปนความถูกตองดีงาม เราไมถูก เอาศาสนามาบีบบังคับใหปฏิบัติตาม
หลักศาสนา ก็ดีไปตามศาสนานั้นละ ที่วาบังคับๆ บังคับใหคนดี ไมใชบังคับใหคนเลว
พุทธศาสนานี้เลิศเลอ เราพูดอยางเต็มปากของเรา สามแดนโลกธาตุเราไมเคย
หวั่นกับสิ่งใดเลย เราไมมี ตั้งแตที่วามาแลว พ.ศ.๒๔๙๓ มาผางทีเดียวเทานั้นมันจาไป
หมดเลย ไมมีอดีตอนาคต อะไรๆ ทีเ่ ปนยังไง พระพุทธเจาทั้งหลายก็เปนแบบเดียวกัน
เห็นอยางเดียวกัน รูอยางเดียวกัน ถามกันหาอะไร เทานั้นเอง เราจึงไมสงสัยเรื่องพุทธ
ศาสนาวาเปนศาสนาเชนไร ศาสนาชั้นเอก นําสัตวโลกใหพนจากทุกขโดยถายเดียว
เทานั้น ไมพาสัตวโลกใหลงนรก ศาสนานี้ไมไดหลอก
เชนอยางฆาสัตวตัดชีวิต ถาฆาสัตวตัดชีวิตธรรมดาเปนบาป ถาฆาเพื่อตัวเองกิน
แลวไมเปนบาป ลําเอียงอยางนี้ไมมี ใครก็ตามวางั้นเลย หามทั้งนั้น ใหสิทธิ์เสมอภาค
กันหมด นี่เรียกวาไมลําเอียง พุทธศาสนาเปนศาสนาที่แนวแนตอหลักความจริงลวนๆ
ขอใหนําไปปฏิบัติทุกๆ คนนะ เวลานี้ที่เราแสดงอยูนี้กอ็ อกทั่วประเทศไทยนะ ออกไป
หมด นอกจากนั้นก็ออกทางอินเตอรเน็ตออกทัว่ โลกอีก รูสึกจะเปนประโยชนแกโลก
ทั่วๆ ไปอยูไ มนอยเหมือนกัน การแสดงธรรมจากการนําชาติคราวนี้นั้น เราคิดวาจะได
เปนประโยชนแกชาวโลกเราอยูไมนอย เพราะแสดงอยูตลอด และหนาแนนขึ้นเรื่อยๆ
ออกกวางขวางมากมาย
แตกอนที่ยังไมไดชวยโลกก็เทศนอยูธ รรมดาๆ
เวลาออกชวยโลกมันก็ออก
กวางขวาง จนกระทั่งมาทุกวันนี้หยุดชวยโลกแลวก็เทศนไมหยุด ไมทราบวาเทศนชวย
ใคร ออกจากชวยโลกแลวก็ชวยคนเทานั้นใชไหม คนมันจนตรอก เราก็ไดพยายาม
เทศนใหพี่นองทัง้ หลายทราบ การเทศนาวาการเราพูดอยางตรงไปตรงมาตามภาษา
ธรรม ไมมีเลหเหลี่ยมหลายสันพันคม หลอกนั้นหลอกนี้เราไมมี ธรรมไมเคยมีอยางนั้น
จิตอะไรที่สมั ผัสเขาไปในธรรมเปนแบบธรรมหมด กิริยาทาทางคําพูดคําจาจะตองเขาสู
แบบธรรมๆ แบบอื่นไมเอา ไมถกู นั่น ใหถูกธรรมทั้งนั้นแหละ
เวลาปฏิบัติไป พูดใหฟง เพื่อเปนคติ ไมใชเพื่อเหยียบย่ําทําลาย ไมใชเพื่อยกยอ
ชีวิตของเราในความเปนพระนี้ ชีวิตของเราที่ไมลืมเลย ฝงลึก เราก็เคยพูดใหฟงแลว
บานหนองแวงนี่นะ บวชใหมๆ ไดพรรษาเดียว พอออกพรรษาแลวทานใหเปนหัวหนา
พระไปสวดมนต เขาทําบุญลานขาวเขา ไปสวดมนตก็ไดพรรษาเดียว ทําไมจึงเปน

๘
หัวหนา องคไหนทานไมไดแกกวาเรา พรรษาเดียวกันแตออ นวันออนเดือนกัน เราแก
กวาเพื่อนก็ตองไดไป นีท่ ี่วาไปติดเทศน เขาใจไหม โถ คับหัวอกไมลืมเลยนะ ฉันขนม
นางเล็ดแผนหนึ่งนี้ครึ่งแผนก็ไมหมด กลืนไมลง เราจะเอาอะไรเทศนใหเขาฟงๆ มันจะ
ตายจริงๆ จําเปนก็เปนเราเสียดวย นั่นละที่วาทุกขแสนสาหัส จะเอาอะไรเทศนใหเขา
ฟงๆ มันไมมีสิ่งจะมาเทศนจึงอั้นตู เขาใจไหม ถึงไดเกิดความเดือดรอนขนาดนั้น
ตอมาๆ ไดศึกษาเลาเรียนมากเขาชวยกันเขาไปแลวออกภาคปฏิบัติ ออก
ภาคปฏิบัตินี้เอาละนะที่นี่ ภาคศึกษาเลาเรียนเปนภาคความจํา เหมือนเราเหมือนทาน
จําไดมากนอยก็เปนสัญญาความจํา ยังไมไดเปนสมบัติของตน ศึกษาเลาเรียนมามาก
นอยเปนเพียงความจําๆ ยังไมเปนสมบัติของตน เมื่อออกปฏิบัติ ปฏิบัติตัวเองละทีน่ ี่
บําเพ็ญภาวนาผลปรากฏขึ้นแลว ออกปฏิบัติผลปรากฏขึ้นเปนของเราแลว จิตเริ่มสงบ
นี่ก็จิตเราสงบ สมบัติแหงความสงบสมถธรรมนี้ก็เปนสมบัติของเรา เริ่มแลวนะ เริ่มๆๆ
เพราะเราไมมีเปนวรรคเปนตอนลุมๆ ดอนๆ พอออกปฏิบัตอิ อกจริงๆ ไมมีอะไรมายุง
เลย ในระยะ ๙ ปไมมอี ะไรมายุงเลย
พอวาหยุดแลวการเรียน ไดสมมักสมหมายตามที่ไดตงั้ ความปรารถนาไววา เรา
จะเรียนใหไดถึงชั้นมหาเปรียญ ๓ ประโยคแลวพออยูพอกิน การกาวเดินในการปฏิบัติ
ธรรมไมจนตรอกลงถึงขัน้ มหาแลว นี่ละพอจบนั้นปบออกเลย ออกคราวนี้ไมมีเยื่อใย
ขึ้นเวทีปฏิบัติ ความจดความจํามีมากมีนอยไมสนใจมีแตภาคปฏิบัติ ทีนี้ผลแหงการ
ปฏิบัตินี่ซิมันสําคัญ ปริยัติเราก็เรียนมา ไดรูไดเห็นทุกสิ่งทุกอยางหายสงสัย ทีนี้
ภาคปฏิบัติปฏิบัติมานี้มันก็รูขึ้นทุกสิ่งทุกอยางตามกําลังของตน อันนี้ก็หายสงสัยไปโดย
ลําดับๆ จนกระทั่งปจจุบันนี้หายสงสัยโดยประการทั้งปวง เรียกวาภาคปฏิบัติมีผลโดย
สมบูรณเต็มหัวใจ
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ปริยัติไดแกการศึกษาเลาเรียน เปนแบบแปลนแผนผัง
ปฏิบัติ นําแบบแปลนนั้นออกมาปฏิบัติ เหมือนเรามาปลูกบานปลูกเรือนตามแปลน
เราก็รูเห็นผลงานที่เราเริ่มสราง เริ่มขุดดิน เทคงเทคานไป เห็นผลมาโดยลําดับ
จนกระทั่งสําเร็จเปนตึกรามบานชองโดยสมบูรณ ปฏิเวธๆ คือความรูผลงานของตน
เปนลําดับประจําตนตลอดมาเชนเดียวกัน ทีนี้จิตเปนสมถะคือความสงบใจ จิตเปน
สมาธิ สมาธิขั้นใด นี่จากการปฏิบัติ ผลคือความรูแจง ปฏิเวธๆ มันก็รูจติ ของตัวเอง รู
วาจิตเรามีความสงบมากนอยๆ จนกระทั่งมีความสวางกระจางแจงขึ้น ปฏิเวธๆ คือ
ความรูแจงในผลงานของตนมันก็รูตามโดยลําดับลําดา
เบิกกวางออกเทาไรเพราะผลงานมีมากๆ ก็รูละซิ เอาใหทะลุเลย งานนี้ไมมี
อะไรมาตัดใหขาดวรรคขาดตอน งานของเราก็รูสึกจะเปนวาสนาอยูนะ ตั้งแตวันกาว

๙
ออกปฏิบัติ ไมมีอะไรที่จะมายุงเราไดเลย ออกปฏิบัติออกคนเดียวเสียดวยตลอดไปเลย
พอแมครูจารยมั่นสงเสริมตลอด องคอื่นไมไดนะ มันตางกันอยูอันนี้ บางทีลาทานไป
เที่ยว วาไปองคเดียว ไปทําไม เทานั้นพอแลว บางทีวาไปสององค ไปหาอะไร แนะ
มักจะมีอยางนั้น ถาทานนิ่งๆ ก็ไปได
สําหรับเราจะไปทางไหน คิดวาจะไปทางนั้น ไปกีอ่ งค ไปองคเดียว ทานขึ้นเลย
นะพอแมครูจารยมั่น พอวาไปองคเดียว เออ ทานมหาไปองคเดียวนะ ใครไปยุงทาน
ไมไดนะ ชี้สา ยนิ้วไปตามพระตามเณร ใหทานไปองคเดียว ใครอยาไปยุงทานนะ นั่นละ
เรื่องมันจึงไมขาดวรรคขาดตอน ออกก็พงุ เลยๆ กลับมาหาทานทีไรมีแตหนังหอ
กระดูกๆ ทัง้ ๆ ที่ยังหนุมนอยนะ ระยะนั้นอายุ ๓๐ สามสิบกวา อายุยังหนุมนอย เปน
เหมือนคนอายุ ๘๐-๙๐ ป คือเปนหนังหอกระดูกมา ไมมีเนื้อ ดัดเจาของ การกินนี่
สําคัญดัดมากนะ มาหาทานทีไหนก็เปนอยางนี้ ออกไปก็ฟดกันเลยไมขาดวรรคขาด
ตอน คือไมมีงานอะไรๆ เขามากีดมาขวางใหขาดวรรคขาดตอน มีแตงานภาวนาอบรม
จิตใจลวนๆ เรื่อย ตั้งแตตนจนกระทั่งถึงวาระสุดทายเปนเวลา ๙ ป
หลัง ๙ ปทไี่ ดตัดสินกันก็พูดใหฟงแลว หลังวัดดอยธรรมเจดีย นั่นละเดินตั้งแต
นี้ตลอดๆ ผลทางภาคปฏิบัตินี้เกิดขึ้นเรื่อยๆ ธรรมเกิดที่นี่นะ แตกอนกิเลสเกิด เอะอะ
กิเลสเกิด ตา หู จมูก ลิ้น กาย สัมผัสสัมพันธอะไรกิเลสเกิดทั้งนั้นๆ เวลาธรรมมีกําลัง
แลว ตา หู จมูก ลิ้น กาย ซึ่งเปนเครื่องใชนี้แหละ พอสัมผัสสัมพันธธรรมเกิดๆ สติ
ธรรม ปญญาธรรม จะเกิดขึ้นเรื่อยๆ จนกระทัง่ ทะลุไปเลย นี่เรียกวาธรรมเกิด เราพูด
สรุปความนะ นี่ภาคปฏิบัติ ธรรมเกิดจากภาคปฏิบัติเกิดอยางนี้ ไมเคยรูเคยเห็น รู
ขึ้นมาเห็นขึ้นมา หายสงสัยๆ เรื่อยๆ จนกระทั่งทะลุผางหมด หายสงสัยทั่วแดนโลกธาตุ
ก็ประกาศขึน้ ในจิตดวงเดียวนี้แหละ นี่เรียกวาเปนปฏิเวธโดยสมบูรณ
นี่เราก็ปฏิบัติมา จิตดวงนี้เวลาลมลุกคลุกคลานก็เคยพูดแลว เวลามันมีกําลัง
แข็งมันก็แข็งขึ้นมาๆ แตธรรมเกิด เกิดมากเกิดนอยที่จะไปสนใจสอนใครไมมี สอน
เจาของทั้งนัน้ ธรรมเกิด เกิดเพื่อแกเจาของ ปญญาเกิดก็เพือ่ แกเจาของๆ เรื่อยๆ จน
ทะลุพุงไปเลย ทีนี้จะแกใครตอใครก็เปนมาเองอยางที่วานี่แหละ ใหพากันตั้งใจปฏิบัติ
นะ ธรรมพระพุทธเจานี่เลิศเลอ มรรคผลนิพพานสดๆ รอนๆ อยูที่หัวใจของผูปฏิบตั ิ
ธรรม รักใครใฝใจในธรรม เฉพาะอยางยิ่งภาวนาสําคัญมาก มันจะดีดดิน้ ขนาดไหนก็
ตามเถอะ ไมเหนือสติเปนเครื่องบังคับไปไดแหละ
สตินี้เราเชื่อสุดยอดเลย เพราะเรานํามาใชแลว กิเลสจะหนาแนนขนาดไหนก็
ตาม สติบังคับไวนี้ออกไมไดๆ ใหพากันตั้งใจปฏิบัติ ศาสนาพระพุทธเจานี้เปนศาสนา
ที่เลิศเลอ เปนยังไงเราเปนลูกชาวพุทธมีแตผูเลวๆ ใชไมไดนะ ใหเลิศเลอในเจาของ

๑๐
อยางนอยอยาใหตําหนิเจาของได อยูในบานในเรือน หนาที่การงาน งานใดเปนภัยตอ
เรา งานใดเปนคุณตอเรา ใหคัดเลือกเสียกอนแลวคอยทําลงไปๆ อยาเห็นแกไดแกทาํ
ดวยความอยากความทะเยอทะยาน เสียคนได ไมไดใชความพินิจพิจารณา ตองใช
ความพินิจพิจารณาเสียกอน ดีชั่วในกิจการตางๆ ผิดถูกประการใดใหดูเสียกอนแลว
คอยทําๆ คัดเลือกไปอยางนั้นนะ พากันจําเอานะ วันนี้เอาแคนี้
ผูกํากับ
หนังสือเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงครับ
หลวงตา
เอาฟง นี่จะอานหนังสือเรื่องราวทางวิทยุใหพี่นองชาวไทยได
ทราบทั่วหนากัน วิทยุนี้หมายถึงวิทยุเสียงธรรม
ผูกํากับ
หนังสือมีดังตอไปนี้นะครับ
หนังสือดวนที่สุด
ที่ทช๓๓๐๐(ว/๒๑๖๗)
สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ
ถ.พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๔๘
เรื่อง ขอใหระงับการออกอากาศ และแพรกระจายคลื่นแปลกปลอม
เรียน หัวหนาสถานีวิทยุชุมชนสวนแสงธรรม
ดวยศูนยตรวจสอบการใชความถี่วิทยุเขต ๑ (นนทบุรี) สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติตรวจสอบพบวา การสงกระจายเสียงของ
สถานีวิทยุชุมชนสวนแสงธรรม ไดกระทําการใหเกิดการรบกวนขายสื่อสารในกิจการ
วิทยุเคลื่อนที่ทางการบินและกิจการนําทางทางการบิน ซึ่งอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุตอ
การจราจรทางอากาศได ดังนั้นเพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณดังกลาว อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม ๒๔๙๘ เลขาธิการ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ในฐานะพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติการแทน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
จึงขอใหสถานีวิทยุชุมชนสวนแสงธรรม ระงับการออกอากาศโดยทันที จนกวา
จะดําเนินการแกไข หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องสงกระจายเสียง หรืออุปกรณอื่นใดที่ใชใน
การออกอากาศ มิใหแพรกระจายคลื่นแปลกปลอมออกมารบกวนขายสื่อสารของผูอื่น
อีก หากฝาฝนไมดําเนินการดังกลาวจะมีความผิดตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่
๓ พ.ศ. ๒๕๓๕) ตองระวางโทษปรับไมเกิด ๔๐,๐๐๐ บาท หรือจําคุกไมเกิน ๒ ป
หรือทั้งจําทั้งปรับ
และถือวาสถานีวิทยุชุมชนสวนแสงธรรมจงใจกระทําใหเกิดการ

๑๑
รบกวนตอกิจการวิทยุโทรคมนาคม ซึ่งมีความผิดตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแกไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๓๕) ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือจําคุกไมเกิน ๕ ป หรือ
ทั้งปรับทั้งจํา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการโดยพลัน มิเชนนั้นสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ จะดําเนินคดีตามกฎหมายทันที
ขอแสดงความนับถือ
นาย สุรนันท วงศวิทยากําจร
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
พนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติการแทน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
หลวงตา
สรุปความลงแลวไดยังไงบาง ที่ของเราออกนี้ขัดกับเขาหรือวาไง
ผูกํากับ
เขาวาวิทยุเสียงธรรมไปรบกวนเกี่ยวกับวิทยุการบิน อาจจะเกิด
อุบัติเหตุตอการจราจรทางอากาศได แตลูกศิษยของหลวงตาที่กรุงเทพฯ เขาก็มีความรู
ทางดานขายการสื่อสารเกี่ยวกับวิทยุ เขาไปตรวจสอบแลวเขาบอกไมเกิน คลื่นของเรา
ไมไปรบกวน ยกเวนแตมีคลื่นที่มากลั่นแกลงตั้งคลื่นขายเดียวกัน มาแกลงไมใหเรา
ออกอากาศรับฟงได ถาสองคลื่นนี้มาเหมือนที่หลวงตาเทศนแบบหมากัดกัน นี่อาจจะ
เปนได อาจจะครับ
หลวงตา
เออ อาจจะ ถามันเปนไปแลวก็มีเหรอ (ยังไมเปนครับ) อาจจะ
เปนไปได ไมใชมันเปนไปแลวก็มีเหรอ มันมีแงนาถาม ยังไงก็จะทราบกัน ในเรื่องอยาง
นี้นะ ในเรื่องที่มาหามอะไรนี้ก็ไมเคยมีมากอนใชไหมละ (ไมเคยมีครับ) อันนี้เรายังไม
พูดอะไรละ มันยังไมถงึ กาลเวลา เปดก็ไมออก เมื่อถึงกาลเวลาแลวผางเลย ก็ฟง
เหตุผลเทานั้นแหละ อันนี้เราคอยฟงเสียกอน เพราะพวกที่เกี่ยวของนี้มีทั้งทีฝ่ ายมา
คัดคาน ทั้งที่ฝายที่จะยอมรับหรือไมยอมรับ หรือจะสวนหมัดกันยังไงมันก็เปนอีกฝาย
หนึ่ง ใชไหมละ เราก็รอฟงอันนี้กอ น เรื่องราวทั้งหลายก็จะมาหาเรานี้ละ เทาที่ทราบมา
นี้เรายังไมลงใจเลย จึงยังไมพดู อะไร คอยฟงเรื่องราวที่มันชัดเจนกวานี้กอน ไมบอกก็
ตาม มันจะออกของมันเอง มีเทานี้กอน ระงับไวกอน
ผูกํากับ
มีปญหาธรรมะครับ ปญหาธรรมะจากอินเตอรเน็ตของหลวงตา
คนที่ ๑ หลานเจริญสติควบคุมไมใหเผลออยูทุกอิริยาบถ เมื่อถึงระยะที่พิจารณาทาง
ปญญา หลานพิจารณามาถึงอสุภะภายใน-ภายนอก ตามหลวงตาสอนเปนขั้น ๆ หลาน

๑๒
ยิ่งพิจารณาอสุภะ ตัวราคะตัณหามันยิ่งรุนแรงเขามาในจิตมากขึ้นทุกที หลานพิจารณา
ทุกอิริยาบถไมใหเคลื่อนจากอสุภะ หลังจากชํานาญอสุภะภายนอกมาแลว จิตมันก็
เหมือนดึงหดเขามาใหพิจารณาอสุภะภายใน จุดระหวางพิจารณาอสุภะชํานาญในระดับ
หนึ่ง จิตก็แว็บๆ เขามาเหมือนตั้งใจจะใหพิจารณาสุภะไลเขาหาความจริง ผลก็คอื จิต
ยังมีกามราคะอยู มันอยูใ นขั้นสูและพิจารณา จิตดูรื่นเริง แตบางครั้งเหนื่อยหนักมาก
เจาคะ ขณะนี้ลูกเดินไปไหนในชีวิตประจําวัน จิตมันเหมือนเปนอัตโนมัติเดินอสุภะ
กลับไปกลับมา ยอนหนายอนหลัง โดยไมตองบังคับใหพิจารณา ลูกดําเนินมานี้ถูก
หรือไมเจาคะ และควรพิจารณาอยางไรตอไปเจาคะ
หลวงตา
ไมไดบอกวาผลเปนยังไง เอะอะก็มาถามผิดหรือถูก ผลของ
ตัวเองที่ไดรบั เปนยังไงบางละ
ผูกํากับ
ในนี้เขาบอกวาเขาพิจารณาอสุภะชํานาญในระดับหนึ่ง
หลวงตา
พิจารณาอสุภะภายนอกราคะมันยิ่งกําเริบ วางั้นใชไหม นั่นไมใช
พิจารณาอสุภะ มันพิจารณาสุภะ คนนี้ก็สวยคนนั้นก็งาม มันก็กําเริบละซี ถาพิจารณา
เปนอสุภะแลวเหมือนปาชาผีดิบผีตายมันถอยทันที ถาพิจารณาอยางนั้นมันไมได ก็ให
เขามาพิจาณาภายในตัวเสียกอน เชนอยางทานสอนใหไปเยี่ยมปาชา ก็พิจารณาอสุภะ
นั่นละ ไปเยี่ยมปาชาทานก็บอกวิธี ธุดงคขอ เยี่ยมปาชา ใหไปเยี่ยมศพ ในครั้งนั้น
ปรากฏวาเปนศพที่ตายเกลื่อน ไมไดฝงไมเผากันนะ ใหไปเยี่ยมศพแลวใหไปดูตั้งแตที่
ตายเกาๆ จนเปนกระดูกอะไรๆ ขยับเขาไปๆ ไปหาตายใหม แลวอยาไปทางใตลม ให
ไปทางเหนือลม ทานบอกวิธี จนกระทั่งเขาใจอสุภะเรียบรอยแลว กลับมาก็เอาอสุภะ
นั้นเขามาหาตัวเอง ก็เอาตัวเองนี้เปนอสุภะเปนปาชาผีดิบผีตายอยูในนี้หมดเลย
ที่พิจารณาภายนอกก็พิจารณาแบบนั้นละเราวา พอไปเห็นคนนี้สวยนะ คนนั้น
สวย มันก็ยิ่งกําเริบ ถาพิจารณาอยางนั้นกําเริบทั้งนั้นแหละ มันไมใชพิจารณาอสุภะ มัน
พิจารณาสุภะคือความสวยงาม ถาพิจารณาเจาของใหเปนอสุภะ พิจารณาภายนอกเปน
อสุภะ ถาพิจารณาภายนอกกําลังยังไมพอ ใหพิจารณาภายในเสียกอน ทานบอก ซ้ําๆ
ซากๆ เรื่องเหลานี้แกได เรื่องราคะตัณหามันจะเหนือเมฆมาก็ตาม ไมพน อสุภะนี้ไปได
อันนี้ฟาดขาดสะบั้นลงไปเลย
อสุภะเวลามันชํานาญจริงๆ ของงายเมื่อไร เราจึงเรียกวาขั้นชุลมุน นี่ถึงขัน้ ที่พูด
ถึงเรื่องอสุภะที่เขาถามปญหามานะ เราพิจารณาอยางนั้นเสียกอน ถอยหนาถอยหลัง
ถอยหาผลบวกของเรา อันไหนที่เปนผลลบใหถอยหางออกมา มาหาผลบวก พิจารณา
แลวก็ไดไปเรื่อยๆ จนกระทั่งมองไปที่ไหนเปนซากอสุภะไปหมดเลย นั่น เวลามัน
ชํานาญนะจิต มองดูรางไหนไมมีคําวาสวยงาม มีแตซากอสุภะอสุภังเกลื่อนไปหมดเลย

๑๓
พอมองเห็นพับผึงขาดสะบั้นๆ ไปหมด นี่เรียกวาอสุภะมีกําลังแกกลา มองไปที่ไหน
เปนอันเดียวๆ กันหมด นี่เรียกวาขั้นชุลมุนของสติปญ
 ญาที่ทํางานเกี่ยวกับอสุภะ
เรียกวาชุลมุน ยังไมเรียกวาอัตโนมัติ
อันนี้เปนขั้นที่รุนแรงเปนขั้นที่ชุลมุนวุนวายมากทีเดียว พอผานจากนี้อันนี้ขาด
ลงไปปุบลงไปเรียบรอยแลว ทีนี้สติปญญาอัตโนมัตจิ ะนําอันนี้ไปฝกซอมเรื่อยๆ กาว
เรื่อยๆ ทานบอกวาสําเร็จพระอนาคามี ราคะขาดแลว แตอะไรที่เปนสิวเปนฝอยเปน
อะไรเล็กๆ นอยๆ ยังติดอยู ทานชําระอันนั้นเรื่อยๆ ขึ้นเรื่อยๆ อันใหญก็นี่ละ ตัว
ชุลมุนวุนวาย จึงไมเรียกวาสติปญญาอัตโนมัติ จนผานชุลมุนนี้ไปแลวจึงเปนสติปญญา
อัตโนมัติดวยการนําอันนี้ไปฝกซอมใหชํานาญๆ ขึ้นไป เขาใจแลวนะที่พูดนี้ เพราะพูด
นี้ถูกหรือผิดอะไรยังไมได มาถามถูกหรือผิด ผลเปนยังไงไมเห็นบอกมา แลวมีอะไรอีก
ผูกํากับ
คนที่ ๒ ผมฝกสมาธิจนมีอาการตางๆ เชน อาการเหมือน
ตัวหมุนจากชาแลวเร็วจนตองออกจากสมาธิเพราะมันนากลัว อาการอีกอยางหนึ่งก็คือ
กระผมทําความรูสึกแยกเปนสองสวนได จนเห็นรางกายของตนเองนอนอยู สวนตัวที่
ลอยขึ้นจะมีความรูสึกมากกวาและมีแสงสวางออกจากตัวเอง
แตเดี๋ยวนี้เสื่อมแลว
ตอมาก็ฝกกําหนดลมหายใจเขาออก ฝกไปทุกวัน วันละ ๕ นาทีและเพิ่มไปเรื่อยๆ ใน
วันหนึ่งก็รูสึกมีลมหมุนที่ปลายจมูก และนั่งสมาธิทุกทีก็จะมีอาการอยางนี้ทุกครั้ง อยาก
ใหหลวงปูชวยชี้ทางสอนเกลากระผมดวยครับ
หลวงตา
โอย ไมอยากพูด มันทําจับจด เดี๋ยวจับนูนจับนี้ไมไดศัพทไดแสง
เราไมอยากอธิบายละอยางนี้ ทําอะไรใหมันจริงจังบางซิ เดี๋ยวมาลมหายใจ เดี๋ยวไป
อยางนั้นไปอยางนี้ ยุง จับอะไรจับใหมันเห็นชัดเจน จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนดวยเจตนาหา
เหตุหาผลจริงๆ อยาสักแตวาทําสักแตวาเปลี่ยน อยางนั้นใชไมได ไมดี นีก่ ็แกแลวนี่
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

