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มันเปนอยูเรื่อยๆ
(แมบังอร ชลบุรี สงของจําพวกขาวสาร น้ําตาลและอื่นๆ มาถวายเจาคะ) บังอร
นี่ก็แมของพระพฤกษ ที่เขากลาวหาหรือฟองรอง วาทานไปเอาเงินจากเขาเขียวมาสราง
รีสอรต อยางนั้นมันก็หาพูดไดปากอมขี้ ก็พอดีเราไปไดเห็นตัวจริงเขา คําฟองเขานี้กับ
สิ่งที่เขาฟองนั้นมันเขากันไมไดเลย หาวาทานพฤกษนี้เอาเงินจากสํานักเขาเขียวนี้มา
สรางรีสอรต สํานักเขาเขียวนั้นเราก็ขึ้นไปดูแลว นี่ที่มันชัดเจน อยูบนหลังเขาจริงๆ
สํานักเขาเขียว นาอยู แตเราไมมีเวลามาก ไปเดินเที่ยวรอบๆ นั้นนาดูมากนะ พวกสัตว
เต็มอยูนั้น สัตวอยูบริเวณนั้นอยูกับคน มีกระทัง่ พวกหมี พวกเสือ พวกหมู เกง อะไร
หลายชนิดนะ อยูบน คนอยูที่นั่น เขาก็อยูรอบๆ นั้นแหละ เราก็ขึ้นไปเที่ยวดู มีกุฏิสาม
สี่หลัง เหมาะ สงบสงัดดี ขึ้นจากสวนสัตว จากนั้นขึ้นไปดูเลยไปเห็นทุกอยาง เหมาะ
ทานพฤกษทา นก็อยูขางบน มีกุฏิสามสี่หลัง มีทางจงกรม
แตเราไมมีเวลามาก เที่ยวรอบๆ ตามบริเวณกุฏิหมดนั้นแลวเราก็ลงมา ไมได
เที่ยวออกไปขางนอกๆ ซึ่งเปนทําเลสัตวปาอยูเยอะ สัตวปามีเยอะ พวกกระทิง วัวแดง
อยูขางบน หมู กวาง เกง โอย เต็มไปหมดอยูขางบน คือเขาอาศัยพระ แลวตรงนั้นเปน
ปาสงวนดวย สงวนสัตว สงวนปาดวย คนจึงไมกลาขึ้นไป พระก็อยูขางบน เราขึ้นไปดู
ไมคอยไดทวั่ ถึงเสีย เราไมไดไปไดกวางขวางตามสถานที่มีอยูนั้น ซึ่งเปนสถานที่นาดู
มากนาชมมาก เวลาไมพอ แลวก็ลงมา ขึ้นจากสวนสัตวไปโนน แลวลงมาทางสวนสัตว
มาเลย
ทางนี้ก็อาศัยคุณแมบังอรแมของทานพฤกษสงของมาเรื่อยๆ ตะกี้นี้ก็สงมาเยอะ
เพราะทางนูนก็ไดมาดูสภาพความเปนอยูของวัดปาบานตาด ความเปนไปของวัดปา
บานตาดไดดี เพราะฉะนั้นไปอยูนูนแลวจึงสงของมาเรื่อยๆ เพราะเห็นวาสถานที่นี่เปน
สถานที่บริจาคทาน ไมใชสถานสั่งสม มีเทาไรออกหมดๆ ทางนูนก็เลยสงมาเพื่อชวยกัน
บริจาคทานบรรเทาทุกขแกผูยากจน
วันนี้ดูเหมือนบาย ๓ โมงฟาหญิงทานก็จะเสด็จเขาที่ตําหนัก ค่ํากวานั้นหนอย
บายๆ ก็จะเขาไปหาเรา หลังจากนั้นไปแลวก็ไมมอี ะไร ตอนเชาประมาณ ๗ โมงเชาเรา
ก็ลงมา ทานก็เสด็จมาที่นี่(ศาลา) มามีอะไรๆ ก็พดู กันตรงนั้นแหละ พอฉันเสร็จ
เรียบรอยทุกอยางแลวทานก็เสด็จกลับ วันพรุงนี้นะ
เมื่อคืนไมทราบเปนยังไงมันเพลียบอกไมถกู ตัง้ แตยังไมถึงทุม เขากุฏินอนเลย
มันออนไปหมดหาเหตุหาผลก็ไมได นอนเลยจริงๆ ตั้งแตยงั ไมถึงทุมเขาในหอง เพราะ

๒
มันเหนื่อยเปนกําลัง เขาไปก็นอนเลย จนกระทั่งสามทุมกวาๆ ใหหลับมันไมหลับแหละ
แตนอนสงบอารมณ สงบอารมณมันไมรูแหละพวกบานี่ มีแตวาบาอารมณ แตบา
อารมณมันจะรูหรือไมรูก็ไมรูนะ นั่นละสงบอารมณถึง ๔ ทุมจึงลุกออกมา อยูขางในมัน
เหนื่อย ๔ ทุมจึงลงมาเดินมาดูครัว หมาก็เขากรงแลว มาดูครัวเห็นเงียบหมดเลย ๔
ทุมนะเราจึงไดลงมาจากหอง ไปตั้งแตยังไมถึงทุม เขาหองเลย มันเพลีย เดี๋ยวนี้เปน
อยางนั้นแหละพูดไมถูก เวลามันจะเปนอะไรขึ้นมานี้มันเปนของมัน
อยางเมื่อวานนี้มันเปนขึ้นมาเราก็เลยเขาหองตั้งแตยังไมทมุ นูนจวน ๔ ทุมถึง
ไดออกจากหอง มันไมหลับนะ สงบอารมณอยูนั้นแหละ สงบจิตสบายใจอยูนั้น ใหหลับ
มันไมหลับ พอหลังจากนั้นก็ ๔ ทุม ก็ลงมาดูครัว เพราะครัวเกี่ยวกับหมา ทานปฏิบัติ
ยังไงตอหมา มา เงียบ หมาก็เขากรงหมดแลว พระก็หนีแลว เพราะเราบอกวาตั้งแต ๒
ทุมไปแลว ใหเอาหมาเขากรง พอหลังจากนั้นแลวพระจะไปทําธุระหนาที่ของตนก็ได
ไมมีอะไรจําเปน เพราะในครัวไมมีสิ่งของหรือของจําเปนอะไรที่จะตองรักษา ตั้งแต ๒
ทุมลวงไปแลวครัวก็วาง คือพระที่รักษาดูแลหมานั่นก็ ๒ ทุมไลหมาเขากรง จากนั้นพระ
ก็แยก
ทีละ ๒ องคมั้ง ในครัว ก็จะมีวาระๆ ละ ๗ วันๆ วาระละ ๗ วัน ดูวาระหนึ่งก็มี
ประมาณ ๒ องค แลวแตกรณี ถามีความจําเปนก็เพิ่มพระอีก ถาไมจําเปนก็อยู
ประมาณ ๒ องคในครัว คอยดูเกี่ยวกับหมานั่นแหละ พอเอาหมาเขากรงเสร็จเรียบรอย
พระก็หมดภาระไป เพราะไมมอี ะไรจะรักษา
เมื่อวานนี้มันจะเปนจะตายของมัน พูดไมถูกนะ คนแกทุกวันนี้ ไมวาที่ไหนละ
คนแก คนหนุมคนสาวคาดไมไดนะ คาดคนแก เวลามันเปนไมรูนะ ก็เราก็ไมเคยแก ก็
เพิ่งมาแกนี้ เขาใจไหม เพิ่งมาแกเลยไดรูเรื่องเจาของ โห มันเปนอยางนี้เอง เวลามันจะ
เหน็ดจะเหนื่อยเมื่อยลาแบบไหนๆ มันจะเปนของมันขึ้นมาๆ เราคาดไมถกู ละ เมื่อคืน
นี้ยังไมถงึ ทุม นะ มันออนเปนกําลัง เอ ไมไหว ทําไมเปนอยางนี้ เขาหองเลย พอมืด
เทานั้นละ เขาหองนอนเลย สงบอารมณ จนกระทั่งเริ่ม ๔ ทุม มันไมหลับละ คือสงบ
อารมณ ถาวาภาษานอกไปจากนั้นอีกก็เรียกวาภาวนา เรียกวาสงบอารมณ
กําลังจะถึง ๔ ทุมลุกขึ้น พอ ๔ ทุม ก็ลงมาครัวไฟ หมาก็เงียบ พระก็เงียบ เมื่อ
วานเพลียเปนกําลัง เพลียผิดปรกติ เขาหองดูเหมือนประมาณ ๖ โมงครึ่งมั้ง เขาหอง
เลย เพราะมันดูอาการอะไร มันบอกไมถกู บอกออกมาขางนอกไมถูก แตวาดูตัวเองรู
วามันไมไหวแลว ก็มีแตเขาพักจะบรรเทากันบาง เราก็เขาพัก นอน พักอารมณ สงบ
ความคิดความปรุงที่อยูในขันธนี้เรียกวาดับหมด เรียกวาระงับขันธ ขันธะแปลวากอง

๓
แปลวาหมวด ขันธ ๕ รูป กาย เวทนา ความสุขความทุกขในกาย เฉยๆ สัญญาความจํา
ไดหมายรู สังขารความคิดความปรุง วิญญาณความรับทราบ
ที่วาไปสงบอารมณคือไมคิดไมปรุง ขันธระงับเงียบไปเลย ควรแกกาลมันก็รูเอง
เจาของรูเอง แลวก็ลุกขึ้นมา ทีนี้จะทําอะไรก็แลวแต ถาเห็นควรแกกาล ธาตุขันธมกี ําลัง
พอสมควรแลว เราจะเคลื่อนไหวไปมาอะไรก็ทําไดแหละ เมื่อคืน ๔ ทุมถึงออกจากกุฏิ
มันเพียบขนาดนั้นละ ๖ โมงครึ่งเพียบแลว มันเปนอยูเรื่อยๆ นะ เปนแบบนี้มันเปนอยู
เรื่อยๆ คนแก นี่ก็อายุ ๙๕ กําลังยางเขา ๓ เดือนแลว
วันนี้ฟาหญิงทานจะประทับคางที่นี่ แลวตอนค่ําพวกตํารวจจะเต็มไปหมดแถว
นั้น จะไมมใี ครมา ประชาชนก็ไมมใี คร ประชาชนเขาก็อยูขางนอกเปนปรกติ พวก
ต.ช.ด. เขาอยูนอกกําแพง กําแพงในนี้นะไมใชกําแพงนูน ก็มแี ตพระอยูขา งใน แลวก็มี
พวกตํารวจ กุฏิหมออวยพวกตํารวจก็นอนอยูแถวนั้น พวกทํางานก็ทํา พวกนอนก็นอน
พัก กุฏิหมออวยวันนี้เรียกวาเปนสถานที่พักที่นอนของพวกตํารวจละวันนี้ ไมมีใครมา
เกี่ยวของ มีก็มีแตเรา
ไอเรามันไปไดทุกเวลา เขาก็รูแลว เราไปเราก็ไปเงียบๆ ของเรา เห็นคนนั้นยืน
ที่นั่นคนนี้ยืน เราก็เดินของเราไปเรื่อย เขาเห็นแลวก็ยกมือไหวๆ หรือทําตะเบะตะแบะ
อะไรไมรู เราก็เดินของเราไป เปนปรกติที่เราเดินตรวจวัด นี่เปนปรกติละ เดินไปขาง
ในนูน เขาไปขางในออกมาขางนอก เดินตามบริเวณ ถาวันไหนสะดวกสบาย ถาไม
สบายก็ไมออกไมเดิน
ทานก็จะมาพักคางคืนหนึ่ง มาก็พดู ธรรมะละ ฟาหญิงทานชอบภาวนา อยูที่
กรุงเทพทานอยูปทุมนะ ทานอยูพระตําหนักปทุมธานี เราก็เคยไป ทานนิมนตไปทีแรก
.วางฤกษวางเถาอะไรปลูกสรางบาน จากนั้นมาแลวดูวาไดไปอีกหนหนึ่งหรือไงนะ ที่
ปทุมธานี ทานไมไดพกั อยูในพระราชวังสวนจิตร ทานประทับอยูที่ปทุมธานี เวลาจะ
เทศน เวลามีงานที่ทานเสด็จนี้ เขาจัดที่ประทับ พวกเกาองเกาอี้อะไรนี้ ทานจะมา
ประทับรอเวลา พอถึงเวลาเราไปแลว พอเราขึ้นธรรมาสนปบ ทานก็เสด็จปุบมานั่ง
ประทับนั่งขางนี่นะ มานั่งขางๆ ธรรมาสน เราก็เทศน
เวลาทานถวายของอะไรๆ บาง นั่นละตอนจะถาม เราก็ลงไปรับของ ถามวาเปน
ยังไงละฟงเทศน ทานก็รับสั่งเหมาะเจาะดี ไมมากนะ โห ทานพอเทศนมนั สงบแนวเลย
จิต ไมออกนะ สงบแนวเลยจิต แตเวลาบรรยายออกไปบางทีกายเหมือนไมมีนะ เพราะ
จิตมันเพลินๆ เขาขางใน บอกวาทานพอเทศนไมไดเหมือนใครเทศนวางี้เลย องคอื่นๆ
ทานเทศนทานก็เลาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไป ทานพอเทศนตีเขามานี้ๆ จิตมันก็หดเขามาๆ

๔
สงบ แนะทานก็รูเห็นไหมละ เราเทศนอยางนั้นจริงๆ ตีเขามาหาตัวกองทุกข มันฟุงซาน
ออกไปตีเขามานี้มันก็หมอบๆ สงบ เปนอยางนั้นละ
เอ เมื่อวานนี้เอาของไปสงจิตเวชหรือไง ที่จงั หวัดเลย ทั้งจังหวัดมี ๒
โรงพยาบาล เราไดไปสงทั้ง ๒ โรงเลย ตามธรรมดาจังหวัดตางๆ ไมไปนะ เราจะไปแต
อําเภอของจังหวัดนั้นๆ เทานั้น เห็นวาจังหวัดพอสมควร แตจังหวัดเลยนี้ขาดแคลน
มากเราจึงตองไป ไปตัวจังหวัดเลย แลวก็ไปโรงพยาบาลจังหวัดแลวก็โรงพยาบาลจิต
เวช ๒ แหง เมื่อวานหรือวันไหนเราก็ไปจิตเวช เอาของไปเท นี่ละวันหนึ่งไปอันหนึ่งๆ
ถาวันราชการไปตามโรงพยาบาล โรงนั้นโรงนี้เอาของไปเทให แลวก็มอบเงินใหโรงละ
สองหมื่นๆ ไปอยางนั้นละ สงสารจะวาไง
ความสงสารนี้มันลนฟาลนแผนดินนะ ก็ไมมีอะไรในจิต มีแตความสงสาร
เทานั้น อยางอื่นไมปรากฏ เรื่องราวอะไรที่จะมาในจิตไมมีเลย สังขารคิดปบดับพรอม
แนะมันเปนธรรมชาติของมัน มันไมสืบตอ เพราะตัวสมุทัย คือ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขา
รา ไมสงออกมา อวิชชาดับ สังขารก็เปนสังขารประจําขันธไปเสีย ก็เรียกวาขันธลวนๆ
สังขารขันธ วิญญาณขันธ เหลานี้เปนขันธลวนๆ ไป ไมไดเปนขันธเจือปนกับกิเลส ทาน
จึงเรียกวาขันธลวนๆ ขันธก็ไมมีกิเลส ถากิเลสไมผลักดันออกมาใชขันธเปนเครื่องมือ
เสียอยางเดียว ขันธก็เปนขันธธรรมดา
ระยะนี้เราก็ไมคอยไดอยูล ะ ทั้งเหนื่อยดวย อยางเมื่อคืนนี้ที่วานี่ละ นอนแนว
เลย เปนอยางนั้นละ ถามันเปนของมันแลวมันก็รูเฉพาะเจาของ ถาวันไหนมันไมอยาก
เคลื่อนอยากยายไปไหนแลวก็นอนเทานั้น ถาวันไหนมันพอเปนพอไปเราก็ลุกไปที่นั่น
ที่นี่บาง ถาวันไหนมันเพียบมากเราก็ไมไปเสีย นั่นละ นี่วันนี้ฟาหญิงจะมา ตอนบายๆ
ก็จะเขา แลวก็หยุด ตอนเชามาอีกทีหนึ่ง มีอยูสองวาระ นอกจากนั้นก็มแี ตตํารวจเต็ม
แถวนี้ กับเราเทานั้นละ สําหรับพระทานไมคอยมาละ ทานมาก็มาแคศาลา มาครัวมา
ศาลานี้ ออกไปนูนทานไมไป ปรกติทานก็ไมไป สวนเราไปไดทุกแหง ไปหมด นูน เขา
ไปนูนออกมานี้ เวลาตํารวจมามากๆ เราเดินมาตํารวจเขาก็ทําความเคารพธรรมดา ยืน
อยูคนละแหงๆ หางๆ กันตามนั้น
วันนี้ก็ยังจะไปโรงพยาบาลอยูนะ วันที่ ๑๖ วันศุกร ยังไปอยู พอ ๑๗ วันเสาร
วันอาทิตยไมไป วันที่ ๑๖ อาจจะไปโรงใดโรงหนึ่งอยู เราเอาของไปเทใหเรียบรอยแลว
ก็มอบเงินใหสองหมื่นแลวก็ไป ไปทุกโรง เราทําอยางนั้น บางทีไปเจอตํารวจตรวจอยู
ตามถนนหนทาง จอดรถปบเรียกตํารวจมา มาอยูนี้กี่คนดวยกัน มาบางทีตั้ง ๒๐ กวาก็
มีเราใหคนละหารอยๆ แลวผาน ก็อยางนั้นจะวาไง มันเปนของมันเองเปนอยูในนี้ พูด
ไมถกู ถาพูดกวางๆ ออกมาก็เรียกวาความเมตตาเทานั้น ไปเจอเรื่อยตํารวจ เจอที่ไหน

๕
ก็ไดใหละ มันหากสงสารเอง ใหคนละหารอย ไมมากกวานั้น บางแหงก็ตงั้ ๒๐-๓๐
คนก็มีตํารวจ เหมือนวาเปนกองทัพเลย เต็มถนน บางที ๔-๕ คนก็มี ๗-๘ คนก็มี
สวยมากมักจะเจอทางจังหวัดเลย ไปที่อื่นๆ ไมเหมือนจังหวัดเลย ทางจังหวัดเลยนี้เจอ
ตํารวจบอยตามสายทาง วันนี้ก็ไมมอี ะไร ไมพูดอะไรมากละ เหนื่อยแลว เทศนก็เทศน
พอแลว
(อยูในทานอนเขานิโรธสมาบัติไดไหมเจาคะ) สําเร็จไดทุกอิริยาบถ บางองค
สําเร็จอิริยาบถนอนก็มี ๔ อิริยาบถเชนพระอานนท ยืนเดินนั่งนอนก็ไมใชทั้งนั้น เอนลง
ยังไมถงึ หมอน (หลวงปูฝนทานเขาสมาบัติตั้งแตทานเปนอนาคามี ทานรักษาโรคหัวใจ
ทานได) ทานบอกเหรอวาทานเปนอนาคามี ( ก็ตอนนั้นทานบอกวาทานเปนโรคหัวใจ
แลวทานหลบลงไปอยูทแี่ จวไงฮะ แลวพอแมครูจารยก็บอก แจวนั่นนะ) ทานเลาใหฟง
แตนั่นทานพูดถึงตอนเผาศพแลวทานก็มา ทานเลาเรื่องนี้ละ เราไดสะดุดขึน้ ปบเลย
เพราะเราจะไปคุยธรรมะกับทานทีไรไมมีโอกาสจะคุย หากมีแขก พระนั่นละที
ละสององคบางสามองคบางอยูกับทาน เพราะทานเปนนิสัยอยางนั้น เรานิสัยคนเดียว
เขาใจไหม ไมมีใครจะมาอยูกับเราได เขาใจ แตทา นมีอยางนอยสององคอยูกับทาน จะ
ไปคุยธรรมะอะไรก็ไมไดคุย เอะ ยังไง ก็เลยไปจับไดตอนทีท่ านเลาเรื่องเผาศพพอแม
ครูจารยมั่นเราแลวกลับมา นั่นละที่วามันเขาจิตใสแจวนะ ทางนี้ปุบวา ยังตายอยูนี่เหรอ
เราวางั้นนะ มันรูทันทีนะพอแย็บออกมานั่นนะ โธ ยังตายอยูนี่เหรอเราวางั้น
นี่ละธรรมตอธรรมพูดกัน เสียความเคารพไมมี ไมมีอาวุโส ภันเต ธรรมตอ
ธรรมตอบโตกัน เขาใจไหมละ ยังตายอยูนี่เหรอ นั่น ทางนี้ตอบออกนะนี่ มันรูทันที พอ
ทางนั้นพูดแปบมาทางนี้รูแลว โฮ ยังตายอยูนี่เหรอนึกวาไปถึงไหนแลว ตอจากนั้นทาน
ก็ไปผานไดละ คือตอนที่ทานวาเผาศพพอแมครูจารยมั่นมานั่น ทานมาเปนขึ้นมานี้
เหมือนวามันจะไปจริงๆ จิตหดเขาหมดเลย ยังเหลือตั้งแตใสแจวเทานั้น ทางนั้นจับปุบ
เลย ยังนอนตายอยูนี่เหรอ นั่นเห็นไหม ถามันผานแลวมันจะไมมีคําวานี้ เอาละไปละ
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

