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เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

หามไมใหเปลี่ยนตัว
นี่กําลังหมุนไปทางน้ําทวมทางภาคกลาง หมุนไปทางอยุธยา อางทอง เวลานี้
ขาวอะไรๆ กําลังตกลงกับทางนี้ ใหคนไปติดตอเรื่องราวแลวขนขาวไปชวยกัน น้ําทวม
แถวอยุธยา สุพรรณบุรี อางทอง นี่ก็ไมนอยเหมือนกัน กําลังใหโรงสีศรีไทยใหมไป
ติดตอใหไดความมา แลวใหจัดการตามนั้นเลย นี่ก็น้ําทวมก็ไดใหเสี่ยศรีไทยใหมไป
ติดตอทางโนนแลวจะไดสงไป มันมีความจําเปนอยูรอบดาน จําเปนที่ไหนก็ตองหมุนไป
ที่นั่น ระยะนี้เปนระยะชวย เพราะความจําเปนหนุนกันเขามาๆ ทางเวียงจันทนก็วันที่
๒๔ พ.ย.เขาจะมารับของที่ศาลาใหญหนาวัด
(ปญหาธรรมะมีคนถามเขามาครับวา เมื่อนั่งสมาธิเห็นกายกับจิตแยกจากกัน
อยางชัดเจน จะตองทําอยางไรตอไปครับ) แลวผลมันเปนยังไงเห็นกายกับจิตอยาง
ชัดเจนแลว (ผลที่เกิดเขาบอกวา เทากับมีสองราง คือรางหนึ่งมีพลังจิตที่สูงกวามา
บังคับใหนั่งสมาธิทุกวัน ถาไมนั่งจะมีอาการมึนศีรษะทางดานซาย คลื่นไส โดยเฉพาะ
จะเปนมากในวันพระวันโกน มีอาการเหลานี้อยางชัดเจนมากกวาปรกติ จะแกไข
อยางไรครับ) ตองนั่งภาวนาซิ พระธรรมทานสอนไมใหคนขี้เกียจ คือถาไมนั่งภาวนาจะ
เจ็บปวย ใหนั่งภาวนา
(เขาบอกตอไปวา แมจะนั่งภาวนาสมาธิอยูในสภาวะปรกติ รางกายซีกซาย
ระหวางใบหูขางซายจะรูสึกเบาๆ และกลวง แตขา งขวาไมเปน จึงทําใหการทรงตัวเวลา
เดินจงกรมทําไมได จะแกไขอยางไร) อันนี้ก็มีสว นเสียได ถาเอนไปๆ ก็เหมือนคน
วิงเวียน อาจลมได ถาอยางนั้นก็ระงับเสีย ถาเดินไปมันเอนไปๆ ลักษณะเหมือนจะ
วิงเวียนแตมันไมวิงเวียน
มันหากเปนของมันอยางนั้นแลวก็ใหระงับเสียชั่วคราว
กลับมานั่งภาวนา
การภาวนาสําคัญมาก เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจึงสอนเนนหนักเรื่องการภาวนา
การภาวนานี้คนควาดูโลกธาตุ บอเกิดแหงความเกิดแกเจ็บตาย ความทุกขความลําบาก
ทั้งหลายของสัตวโลกไปรวมอยูที่ใจ จิตตภาวนาเขาจุดนี้แลวเรียกวาเขาหารากแกวของ
มัน พิจารณาภาวนาแลวมันจะคอยกระจายออกๆ เรื่องภาวนานี่อัศจรรย คิดดูตัวเรา
เองทําไมไปอัศจรรยเจาของได ก็มนั เปนชัดๆ จะไมใหอัศจรรยยังไง จนถึงขนาดออก
อุทานเลยวา โอโห จิตของเรานี้ทําไมถึงไดอัศจรรยเอานักหนา ทั้งสวางไสวเวิ้งวางไป
หมด เปนของอัศจรรยอยูในจิต ไดขนึ้ อุทานนะเวลาภาวนาไป ถาธรรมะขัน้ สูงกวานั้นก็
เรียกวามันจะติด

๒
ธรรมที่สูงกวานั้นเพื่อความพนทุกขจึงมาเตือนเรา ที่กําลังติดอยูในความสวาง
ไสว ความวางเปลา เปนความอัศจรรยอยางมากทีเดียว ถึงขนาดอุทานออกมา แลว
ธรรมะทานก็เตือนออกมาวา ถามีจุดมีตอม จุดก็จุดผูรู ตอมก็ตอมผูรูนั้นแหละ ที่สวาง
ไสวอยูนั้นแหละ แหงผูรูอยูที่ไหน นั้นแลคือตัวภพ ภพชาติก็ตัวนี้แหละพาใหเกิด แต
เรามันไปงงเสีย ถาหากวาไปเลาใหพอแมครูจารยฟงตอนทานมีชีวิตอยูนี้ ทานจะใสผาง
เดียว ดีไมดีบรรลุในเวลานั้นก็ได นั่นละบรรลุธรรมเวลาตอบปญหา เชนปญหาอันนี้
บรรลุแนๆ
คือจุดนี่จุดสวางไสว จะวาตอมก็อันเดียวกัน เปนไวพจนใชแทนกันได ถามีจุดมี
ตอมแหงผูรอู ยูที่ไหน นั้นแลคือตัวภพ ตัวภพก็ตัวนั้น จิตจอเขาไปตรงนี้แลวแตก
กระจายผางเลย นั่น แตนี้มันไมรูจักวิธีแกไขเลยงงไป ถาหากไปเลาใหพอแมครูจารย
ฟงเวลาทานมีชีวิตอยูแลว บอกชัดๆ วาจะบรรลุในเวลานั้นเลย ก็จดุ นั้นแลวตอมนั้น
แลวจะเปนอะไรที่ไหนไป ใสผางขาดสะบั้นไปเลย แตนี้มันไมรู แลวทานลวงไปแลวดวย
ทานลวงไปเดือนพฤศจิกา เราไปเปนเดือนกุมภา อยูหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย แบก
ปญหานี้ไปขามไปทางอําเภอทาบอ ศรีเชียงใหม แลวกลับคืนไปวัดดอยธรรมเจดีย
เดือนเมษา พฤษภา จึงไดไปปลงกันที่นั่น ที่วาจุดวาตอมแหงผูรูอยูที่ไหน ไปปลงลงที่
นั่นเลยแหละ พออันนี้ขาดสะบั้นไปแลว จุดก็ไมมี ตอมก็ไมมี ตอมแหงผูรกู ็เหมือนดวง
ไฟ หลอดไฟสวางอยูทหี่ ลอด นี่ละตัวภพ พอทําลายอันนี้ปบจาหมดเลย
เรื่องการภาวนานี้พิสดารมากทีเดียว หมายถึงวาภาวนาไดเหตุไดผลไดหลักได
เกณฑ นี้จะพิสดารมาก แตภาวนาแบบหมอนมัดติดคอไมไดเรื่องแหละ ไดแตเสื่อกับ
หมอน คําวาภาวนาก็วาเฉยๆ จิตไมไดทํางานตามภาวนา ถาทํางานตามภาวนาแลวจะรู
จะเห็นพิสดารมากคือการภาวนา อยางแมชีแกวนั่นออกรูขางนอก กระจายไปเลย พอ
ไปก็วาหลวงปูมั่นทานเวลาทานจะจากไปทานหามไมใหภาวนา เราสะดุดกึ๊ก ตองมีจุด
ใดจุดหนึ่งเราจะคอยฟงจุดนั้น พอแกแย็บออกความรูของแก ออ อันนี้เอง แนะอยาง
นั้นละเขาใจทันที แลวที่ไลแกลงภูเขาก็จุดนี้จะเปนอะไรไป
คือมันอยากภาวนามากเขาๆ ก็เลยภาวนา แตระวังเอาแกวางั้น บทเวลาเอากัน
จริงๆ แลวก็นั่นละไลลงภูเขารองไห ก็คืออันนี้เอง แกไมยอม ความรูของแกดีไมดีเอา
มาทับหัวเราอีก วาเราเปนลูกศิษยของแกไปอีก ใสเปรี้ยงนี้ก็ไลลงภูเขา รองไหลงไป แก
ก็มีเหตุมีผลอยู ที่ทานไลลงภูเขาเพราะอะไร ก็เพราะไมเชื่อฟงคําทาน เอาแตความรู
ของตนไปอวดทาน ทานก็ไลเอาบางซิ ถาหากวาจะปฏิบัติตามทาน ในฐานะถือวาเปน
ครูเปนอาจารยแลวก็ปฏิบัติตามที่ทานสอนซิ ทานสอนวาไง ทีนี้ก็เลยปลอยเรื่องของแก
หมด เขามาหาจุดที่เราสอน อยางนั้นนะ

๓
พอเขามามันก็ถูกนี่ ก็สอนดวยความถูกตอง ผูนนั้ ผิด งมเงาไปเฉยๆ พอเขามา
จุดนี้มันก็จา สวาง อัศจรรยเกินคาดเกินหมายแกวา ก็อยางนั้นแลว พอออกจากที่
ภาวนาก็หันหัวไปทางโนนกราบ เราอยูบนภูเขากับเณรภูบาล ทางดานตะวันตก วัดหวย
ทรายอยูทางนั้น บานหวยทรายอยูทางนี้ วัดอยูทางนั้นเราอยูทางนั้น สํานักชีเขาขามทุง
ไปเลย วันพระเขาไปยกขบวนไปเลย พอ ๔ โมงเขาก็ขึ้นไปถึง ๕ โมงกวาๆ เขาก็ลงมา
ไปพูดถึงเรื่องปญหานั่นละ นี่ละที่วาไลลงภูเขา ควรไลมันตองไลจะวาไง เมื่อเอาไวไม
อยูแลวก็ซัดกัน นิวเคลียรก็มานิวตรอนก็มาเขาใจไหม รองไหลงภูเขาไป
ทีแรกก็วาองคนี้แหละ แนะ แกก็แมนยําดีอยู วาออกพรรษาแลว ปนี้จะมีครูบา
อาจารยมาโปรดพวกเรานะ พระเณรมากมายคลายคลึงกับหลวงปูมั่นมาจําพรรษาที่
หนองนองปนั้นวางั้น พระเณรมากมายคลายคลึงกันคอยดู พอครูบาอาจารยองคไหน
มาก็ไปดู เปนไงใชไหม ไมใชๆ เรื่อยๆ เลย พอถึงวาระที่เราไป ออกไปดู ใชไหม บอก
ใชเลยรอยเปอรเซ็นต นี้ละใชแลว พูดใหเปดเผยเสียวาทั้งปวดหนักทั้งปวดเบามันอะไร
พูดไมถูก ทัง้ กลัวทั้งเคารพเลื่อมใสทุกอยางอยูในนั้นหมด เรียกวาทั้งปวดหนักปวดเบา
ถามวาองคนี้ไหม ใชองคนี้แหละคอยดูวาทานจะสอนพวกเราไหม คอยดูกแ็ ลวกันทาน
จะสอนไหม
บทเวลาไลลงภูเขาสอนหรือไมสอน แนะ แกก็ไดตรงนั้นละ ไดตอนที่ไลลงภูเขา
ไปไดสติละซิ ที่ไมยอมฟงเราเราก็ไลลงภูเขาไปเลยซิ เมื่อไมมีทางไปวาเหว เราหวังจะ
พึ่งครูบาอาจารยองคนี้แลวทานก็สลัดปดทิ้งไลลงภูเขาเสีย เราจะไปพึ่งใคร แลวการไล
ทานนั้นเพราะเหตุไร นั่นแกก็จับเอาตรงนั้น ก็เพราะไมฟงคําทาน เอา ถาอยางนั้นก็ฟง
คําทานซิ เราก็เอากันมาเสียพอแลวก็ไมเห็นไดเรื่องไดราวอะไร ก็ฟง ทานซิ นั่นละพอ
ฟงแลวลง แลวก็ลงผึงเลย ไดสี่วันแกก็ขึ้นไปเราไมลืมนะ ขึ้นไปขนาบอีก จากนั้นก็ตอ
ใหละที่นี่ตอใหเรื่อย
แกรวดเร็วอยูนะ ออกทางดานปญญานี้ก็หมุนติ้วเหมือนกัน ๙๓ จําหนองผือ
๙๔ จําหวยทราย ๙๕ จําหวยทราย ๒ ปนี้แกก็ผา นป ๙๕ ๙๖-๙๗ พอออกพรรษา
แลวเราก็ลงไปจันท ไปจําพรรษาที่สถานีทดลอง พอไปถึงจันทนั้นแลวก็ขบขันดีนะ
พวกนั้นเขาไมรูวาเรากับทานอาจารยลีสนิทสนมกันมาแตเมื่อไร เขาไมรู ก็ไปคุยอวด
ทานละซี คือทานอยูกรุงเทพสวนมาก สมเด็จทานนิมนตมาพักบรมนิวาส นานๆ ไปวัด
คลองกุง ทีหนึ่งๆ เวลาทานไปเขาก็รุมมาหาทาน มาพูดอวดทานละซิ ทานพอ ทีนี้ได
พระเกงมาองคหนึ่งนะ เทศนนี้เหมือนน้ําไหลไปเลยทีเดียว เทศนเกงมาก เทศนน้ําไหล
ไปเลย ชื่อทานอาจารยมหาบัววา ทานตอบคําเดียว มันตองอยางนั้นซิ ทานวามันตอง
อยางนั้นซิ

๔
ความจริงทานกับเราสนิทกันมาสักเทาไร พวกเขาไมรู แลวเอาเรื่องของเราไป
อวดทาน ทานก็บอก มันตองอยางนั้นซี เทานั้นแหละไมมาก ก็คุนกับทานมาเทาไรพวก
นั้นเขาไมรู เขาเอาไปโมทานซิอวดทาน ทานก็ตอบดีนะ มันตองอยางนั้นซิ ขบขันดี กับ
ทานอาจารยลีรูสึกจะมีอะไรเกี่ยวของกันอยูกับเราอยางแนนหนาเหมือนกัน การงานใน
วัดนี้เราจะตองเปนหลักอยูนั้นเลย คอยรับคําสั่งเสียของทานที่จะสั่งใหเราทําอะไรๆ เรา
ไมลืม งานของทานทีแรกสองอาทิตย พอทําไปประมาณไดสักอาทิตย พวกในครงใน
ครัวอะไรแตกราวกันทะเลาะยุงกันไปหมดเลย ยังไมถึงอาทิตยแหละ จะเอาสองอาทิตย
ทานก็สั่งใหเราไปไประงับแมครัวนั้น
พอออกมาแลวก็ไดผลแหละ พอสองทุม เขาประกาศ คือเขาอางแมครัวไมพอ
ทะเลาะกันเพราะเหตุไร เรากับอาจารยเจี๊ยะไปดวยกัน ทานสั่งใหเราไป หามไมให
เปลี่ยนตัว ตองมหาบัวเทานั้น ทานเอาอยางนั้นนะ หามไมใหเปลี่ยนตัว ก็เลยไปกับ
อาจารยเจี๊ยะ ไปก็ โห มีแตเขาโคงๆ มันของเลนเมื่อไร ยกขบวนใสกัน ทางนี้เขาโคงๆ
มีแตตัวใหญๆ เขาโคงๆ พอทางนั้นพูดปบทางนีย้ กทัพใสกันปง ทางนี้พดู พับทางนั้น
ยกทัพใสกันปง เราก็สั่งเลย ทีนี้ขึ้นสนามรบละ ขึ้นเวทีแลว หยุด นั่น เอาละนะ ใครจะมี
กี่ปากใหพูดเฉพาะคณะที่ควรพูด
เวลานี้เปนโอกาสของคณะใดใหพูดเต็มเม็ดเต็ม
หนวย เราจะเปนผูฟง พอทางนั้นจบแลว เอา ใหทางไหนพูด ใหทางนั้นพูดฝายหนึ่ง
เปนฝายฟง นั่น
ทางนั้นก็ขึ้นละ ออกมาใหเต็มเหนี่ยวเรื่องราวเปนยังไงๆ เราเปนผูฟง พอทาง
นั้นเต็มเหนี่ยว สุดแลวเหรอ เอา ทางนี้พูด ทางนั้นหยุดแลวก็นิ่ง ทางนี้กซ็ ัด พอเสร็จ
แลวเราก็เขาตรงกลางเลย ก็ไมเอามากละสรุปความลงมา ยอมทันทีเลยนะ พอสรุป เอา
ทีนี้จะตัดสินให พวกเราทั้งสองฝายนี้ไมไดมาในนามอาจารยของทานพอลี เรามาใน
นามลูกศิษยของทาน การที่จะมาทะเลาะเบาะแวงกันอยางนี้เปนการมาสงเสริมวาสนา
บารมีของทาน หรือเปนการมาเหยียบย่ําทําลายทาน ในฐานะเราเปนลูกศิษยทั้งสองฝาย
เอา พิจารณาเดี๋ยวนี้ นั่น
อยาเอาขอนี้ออกมานะใหพากันตัดสิน ไมไดมากละ เวลานี้ทานยังไมแสดง
อาการอะไร ทานคอยฟงบรรดาลูกศิษยกําลังกัดกันอยู วางีล้ ะเรา เอาจริงๆ เรา ลูก
ศิษยกําลังกัดกันอยู นี่ทา นยังไมแสดงอาการอะไร ทีนี้หากวาทานแสดงอาการอยางนี้นะ
ฟงเอานะ ทานแสดงอาการทานจะเตรียมของบริขารแปดเทานั้น จะไมเอาอะไรมากมาย
เลย บริขารแปดก็ไตรจีวร บาตร ประคตเอว มีดโกน สะพายบาตรแบกกลดบริขารแปด
ผานมาในทามกลางลูกศิษยตัวเกงๆ ทั้งสองฝายนี้แหละ ผานมานี้แลวก็จะบอกเปน
ประโยคอยางสําคัญๆ ขึ้นมาวา

๕
อาตมาหมดอํานาจวาสนา
ไมมีวาสนาอะไรที่จะพาบรรดาลูกศิษยลูกหา
ดําเนินงานเหลานี้เพื่อใหเปนมงคลมหามงคลได ถาอยูไปก็หนักวัดหนักวา จึงขอลา
ทานทั้งหลายไป ณ บัดนี้ สะพายบาตรเดินผานหนาเราไปนี้ ใครจะติดตามไปเอาทาน
มาไดมีไหม เอาแลวที่นี่ ทางนี้นิ่งทางนั้นก็นิ่งๆ เวลานี้ยังไมสายเกินไป เปนแตเพียงวา
เรื่องราวของเราไมลงกันก็เพราะเจตนาเพื่อครูบาอาจารยดวยกันเทานั้น แตมันเปนการ
กระทบกระเทือนในงานนี้อยางมากมาย
เวลานี้มันขัดของเรื่องอะไร วาขัดของอยูในเรื่องอาหารทําครัว แมครัวไมพอๆ
ก็บรรดาลูกศิษยที่มาเต็มวัดเต็มวา ไมมีใครมาเปนในนามเปนอาจารยของทานพอลี มา
ในนามลูกศิษยของทานทั้งนั้นเหตุใดจะปรับปรุงกันไมได การทําอาหารการทําครัวทํา
อยูในบานในเรือนกินจนจะตาย
กระทั่งบัดนี้ยังกินไดทําได
แลวจะมาทําใน
สาธารณประโยชนใหเปนมหามงคลอยางนี้ทําไมทําไมได แมครัวอดอยากอะไรใครก็มา
ในนามลูกศิษย เรียกรองขอความชวยเหลือจากผูใดจะมาทันทีๆ แตนี้เราอวดเกง
ตางหากมันจึงไดกดั กัน
พอวางั้นจบลงแลวคนนี้จะไปโรงนั้นคนนั้นจะไปโรงนั้น ไปติดตอขอแมครัว คน
นั้นจะไปโรงนั้นๆๆ ลงกันละที่นี่ เห็นที่วาทานเตรียมของ ทานเดินผานมานี้ใครจะ
ติดตามไปเอาทานมาไดไหม เวลานี้ยังไมสายเกินการณยังจะแกกันไดอยู เอา แกดวย
วิธีนี้ เรื่องแมครัวอดอยากอะไร คนนั้นก็จะไปโรงนั้นคนนี้ไปโรงนี้ พอสองทุม ประกาศ
ขึ้นแมครัวสองรอยคน พอสามทุมขึน้ สองรอยกวา ตอนแปดโมงเชาขึ้นตั้งสามรอยกวา
เรื่องเลยขยายไปอีกเปนอาทิตย ทีแรกทานสองอาทิตย ครั้นตอมาก็เลยขยายไปอีกเปน
สามอาทิตย นั่น เรื่องราวเรียบไปเลยเห็นไหมละ
ก็ทานจะเตรียมของทานหนีไปตอหนาตอตาใครจะตามแกได ใชไหมละ ไมมี
ใครตามได นี้อยูในฐานะที่จะแกไดอยู ซึง่ ยังไมสายเกินไปทําไมแกไมได แมครัวลูก
ศิษยของทานทั้งนั้นนี่ตดิ ตอใครก็ได ใครไมมาดวยทิฐิมานะที่ไหน มาในนามลูกศิษย
ของทานนะ โอย คนนั้นจะไปโรงนั้นคนนี้ไปโรงนี้ พรึบๆ เลย เรียบไปเลย ก็อยางนัน้
แหละ อันนี้ก็เรื่องใหญโตมากอยู เอาละที่นี่นะ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

