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เห็นผลมาแลวจึงมาสอน
กอนจังหัน
วัดกรรมฐานสวนมากไมมีเณรนะ ทานไมรับเณร พระกรรมฐานทานอยูในปา
ทานไมรับเณร ในวัดนี้ก็ไมรับ ก็มีไดรับเณรหนึ่งไวไดพดู อยูน ี่ ตอนเงียบๆ มันไปทําบั้ง
ไฟเล็กไปจุดชิดๆๆ อยูในปา ก็เณรเดียวเทานั้นมันไมมีเพือ่ นมีฝูงเลนดวย ไปเลนกับ
พระทานจะเขกเอา ไปยุงทานไมไดซิ มันจุดบั้งไฟเล็ก เห็นอยางนั้นละวาไง วัดนี้ไมเคย
รับเณร สวนมากกรรมฐานที่ทานเที่ยวเด็ดเดี่ยวจริงๆ ไมมีเณร วัดปาบานตาดนี้ก็ไมมี
มีก็อยางวาแหละ มีเณรบั้งไฟเล็กนั่นละ ไปจุดชิดๆ อยูในปา
บันดลบันดาลเทวดาบอกก็ไมรู อยูลึกๆ นะ มันบันดลบันดาลยังไง ประมาณ
สองทุมเราเดินจงกรมอยู มันเปนอะไรในจิตนี้แหละ เลยบุกเขาไปในทางจงกรมซึ่งไมมี
ใครเดินเลยทางนั้น นั่นละเณรไปจุดบั้งไฟอยูนั้น บั้งไฟเล็ก ชิดๆๆ เราตามเขาไป โอย
เณรตัวสั่นเลยเพราะไมคาดไมคิดวาใครจะไปเห็นในปานั้น ขบขันดี มันโศกเศราเหงา
หงอย ๓ วัน เราก็ไมพูดถึงเลย เพราะโทษเต็มตัวมันอยูใน ๓ วันนี้ จนกระทั่งลวงไปสัก
๔-๕ วัน ดูลักษณะมันดีขึ้นจึงเรียกมาสอน มาลงทัณฑกรรมตะวันตกศาลานี่ ใหขุดดิน
จอมปลวกมาถมที่ต่ํา ใหทําวันละหนึ่งชั่วโมง ๓ วัน เรียกวาทําทัณฑกรรม ตามหลัก
พระวินัยมี ก็มีเณรเดียวนั่น มันก็เปนอยางนั้นละ เสร็จแลวใหพร
หลังจังหัน
ไปโคราชนี่ก็ตองคางคืนที่โคราชคืนหนึ่งถึงจะไดกลับมา มีงานอะไรบางเราก็
ลืมๆ เสีย (แสดงธรรมแลวรับผาปา เผาศพ แลวก็ไปพักทีเ่ ขาใหญ วัดอาจารยอุทัย
ครับ) เออ คางที่เขาใหญ ทานอุทัย มีกุฏิเอาไวเสียดวยนะ ที่ทานอุทัยอยูทุกวันนี้มีกฏุ ิ
สรางไวใหเรานี่แหละ ดูก็รูนี่ นอกนั้นก็เปนกระตอบกระแตบ มาทําหลังใหญโตขึ้นตรง
นั้น หลวงตาจริงๆ ไมเห็นใหญโตอะไร นั่นเห็นไหมกุฏินั่น กุฏิหลวงตาดูเอาซิ
มาพักที่นี่ กุฏิกระตอบเล็กๆ ๓ ปหักลมโครม คือพอไมมันแหงแลวก็ปลวกกิน
ลมโครม ถายังไมแหงปลวกยังไมกิน พอตนเสาแหงปลวกกินลม นี่หลังที่ ๓ เขาไปเห็น
นั้นแลวเขาเลยสงเงินมาปลูกกุฏิหลังนี้ละ ไปรองหมรองไหอยูกุฏิหลังนี้ละหลังสุดทายนี่
มีพระอยูที่นนั่ องคหนึ่งเขาไปถามดู กุฏิทานอาจารยหลังไหน นี่ๆ เขามองไปเห็นแลว
เขาไมอยากเชื่อ เขาใหเปดประตูใหดู ก็ไมมีอะไร บาตรไมมีเพราะมาฉันจังหันยังไมได
ขึ้นไป มีหนังสือเลมหนึ่งเอาไวสูงๆ เอาวางไวที่แครสูงๆ เทานั้น นอกนั้นไมมีอะไร

๒
ไปก็ไปรองไหอยูกุฏิหลังนั้น ครูบาอาจารยชื่อเสียงโดงดังทั่วประเทศไทย เวลา
มาดูกุฏิหลังเทากําปน วางั้นนะ ลูกศิษยทางกรุงเทพแหละเขามาทอดกฐิน มาก็มา
รองไหอยูนี่ วาเห็นกุฏิเราอยูแลวสลดสังเวช พอไปถึงปบเขาจึงสงเงินมาปลูกกุฏิหลังอยู
ทุกวันนี้ ก็เรายังไมไดสั่งไดบอกวาไง เขาสงตูมตามมาเลย จะสงกลับคืนก็นาเกลียด ไม
ถูก เราก็ตองรับไว ตอไปถึงไดสั่งทีหลัง สั่งทั่วไปหมด ถาใครสงเงินมาใหทําสิ่งนั้นสิ่งนี้
ถาเรายังไมตกลง สงมาเทาไรก็ไมสําเร็จ บอกเลย อันนี้เปนเหตุ
สิทธัตถราชกุมารอยูหอปราสาท เปนพระเจาแผนดิน เสด็จออกทรงผนวชทรง
บําเพ็ญอยูในปาเมืองพาราณสี ๖ ป สําเร็จในมหาวิทยาลัยปา ออกมาแลวก็สอนพระ
รุกฺมูลเสนาสนํ สอนใหไปอยูในปาในเขา ไมไดบอกวาใหไปอยูในหอปราสาทราช
มณเฑียร พระองคเองเสด็จออกมาจากหอปราสาทก็มาอยูในปา เวลาบรรลุธรรมหรือ
ตรัสรูธรรมก็ตรัสรูในปา แลวก็สอนพระใหอยูในปา รุกฺขมูลเสนาสนํ ทุกวันนี้ยังเปน
ธรรมที่เด็ดขาด ไมสอนไมได นั่นฟงซิ สอนธรรม รุกฺขมูลเสนาสนํ บรรพชาอุปสมบท
แลวใหทานทั้งหลายไปอยูตามรุกขมูลรมไมในปาในเขา ตามถ้ํา เงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ
ที่แจงลอมฟาง อันเปนสถานที่สะดวกสบายปราศจากสิ่งรบกวน บําเพ็ญสมณธรรมได
สะดวก จงพากันอยูและบําเพ็ญในสถานที่เชนนั้นตลอดชีวิตเถิด
โนนนะ ไมไดบอกธรรมดานะ ตลอดชีวิต นั่นเปนยังไงพระพุทธเจาเสด็จออกมา
ออกมาจากในปาแลวชี้รุกขมูลรมไมใหเปนที่อยูที่พักอาศัยของพระ บําเพ็ญสมณธรรม
ของพระตลอดชีวิตไปเลย ไมไดบอกใหหวนกลับไปหอปราสาท แลวองคใดตรัสรูธรรม
บรรลุธรรมขึ้นมามีแตอยูในปาในเขาเสียมากตอมาก สรณะของพวกเราสําเร็จมาจากปา
นะ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ พระพุทธเจาทรงสําเร็จมาจากในปาเมืองพาราณสีใชไหม มันดู
นานแลวลืม สาวกทั้งหลายก็สําเร็จในปาออกมาเปนสรณะของพวกเรา พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ
สรณํ คจฺฉามิ เกิดในปาทั้งนั้นมาสอนพวกเรา ใครจะอวดดิบอวดดีวายิ่งกวา
พระพุทธเจา พระสงฆสาวกจม คนๆ นี้จม พระองคนี้จม ไมมคี วามเจริญแหละ
เราไดเห็นคุณคาของการอยูในปาในเวลาคับขัน เห็นชัดเจนมากนะ อยูในปา
ธรรมดาเปนอยางหนึ่ง ขยับเขาไปในที่นากลัวหวาดเสียวทั้งกลางวันกลางคืน นั่นเปน
อีกอยางหนึง่ สติกับจิตอยูดวยกันตลอดเวลา นั่นคือความเพียรตลอด แลวกิเลสจะเกิด
ไดยังไง คนกลัวตายมันกลัวจะตาย สติรักษาตัวตลอดเวลา คือกิเลสไมเกิด แลวธรรม
เกิดตลอด สติติดตัวๆ จิตจะไมฟุงซานไปไหน จะสงบเย็นๆ
ทานที่บําเพ็ญมาแลวทานเห็นผลมาแลวจึงมาสอนพวกเรา ไมใชมาสอนสุมสี่สุม
หา ตัวอยูในหอปราสาท เห็นพระทานอยูในปาไปหาวาพระที่อยูในปาเปนพระวิกลจริต
มันเลยบาไปแลวพระองคนี้ พูดใหมันชัดๆ พระองคนี้เปนนักเทศนดวยนะ มันเทศน

๓
หากินขาวตมขนมเขาเฉยๆ ไมไดเทศนเพื่ออรรถเพื่อธรรม มันเลวขนาดไหนพระองคนี้
พูดใหมันชัดๆ อยางนี้ แตผูมันเปนมันยังเปนได เราพูดตามหลักความจริงทําไมจะพูด
ไมไดวะ พระอยูในปาเปนพระวิกลจริต วาอยางนี้ ความหมายก็คือวาจะพูดกระแทก
แดกดันพระที่อยูในปา ดวยกิเลสตัณหาของตัวเอง กระแทกแดกดันคือกิเลสตัณหา ถา
พูดเปนธรรมแลวพูดไมได
พระพุทธเจาไลพระเขาอยูในปาตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้ เหตุใดพระอยูในปา
จึงเปนพระวิกลจริตมีอยางเหรอ ถาไมใชเลยเทวทัตไป นีพ่ ูดเพื่อกระทบกระเทือน
กระแทกแดกดันดวยอํานาจของกิเลสตางหาก จึงพูดออกมาไดในคําเชนนี้ ถาเปนธรรม
พูดไมไดวางัน้ เลย ก็ตําราเห็นมาดวยกันเรียนมาดวยกัน มาโมมาอวดไดเหรอ สอนให
อยูในปา รุกฺขมูลเสนาสนํ ขึ้นแลวนี่ พอบวชปบพระโอวาทนี้ขึ้นตนเลย พระทุกองค
ตองไดรับ
รุกขฺ มูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย
บรรพชาอุปสมบทแลวใหทานทั้งหลายไปอยูตามรุกขมูลรมไม ในปาในเขา ตามถ้ํา
เงื้อมผา ฟงซินะ ปาชาปารกชัฏ ที่แจงลอมฟาง อันเปนความสะดวกแกการบําเพ็ญ
สมณธรรม จงอยูและบําเพ็ญในสถานที่เชนนั้นตลอดชีวิตเถิด ฟงซินะไมใชธรรมดา
ตลอดชีวิตนูน พระพุทธเจาใหอยูและบําเพ็ญในสถานที่เชนนั้น เอามายันกันซิ ใครเปน
ศาสดาของเราทุกวันนี้ ก็มีพระพุทธเจาเทานั้น แลวตัวเองไปสอนไดยังไง ตั้งแตตัวเอง
สอนตัวเองก็ยังไมไดเรื่องไดราว
พระพุทธเจาสอนพระองคจนเปนพระพุทธเจาแลวจึงมาสอนโลก เราสอนเราก็
ไมไดเรื่องแลวจะไปสอนคนอื่นใหรูเรื่องรูราวไดยังไง นอกจากมันจะเถลไถลไปวา พระ
อยูในปาเปนพระวิกลจริตเทานั้น มันเปนบาสดๆ รอนๆ สอนคนใหเปนคนดีไดยงั ไง
คนบาสอน พระบาสอนคน นี่ละพระบาสอนคน แลวจะใหเปนคนดีพระดีไดยังไง เอา
มายันกันอยางนี้ละ มันกลาพูดนี้กลา เหนือหมดนี่พูดจริงๆ ไมมีคําวากลาวากลัวในสาม
แดนโลกธาตุ จาอยูในนี้หมดแลวจึงกลาพูด หรือวากลามันก็เลยกลากลัวก็เลยกลัว ไมมี
ในแดนสมมุติ ในสิ่งที่ออกมาพูดเวลานี้ไมมี กลาก็ไมมีกลัวก็ไมมี มีแตธรรมลวนๆ
เหนือไปหมดแลว จึงพูดไดถนัดชัดเจนทุกอยางเรา
เอากิเลสตัณหาเอาสวมเอาถานมาอวดธรรมมีอยางเหรอ ทองคําธรรมชาติทั้ง
แทง สูงขนาดไหนธรรมพระพุทธเจา แลวเอาสวมเอาถานดังที่วานี่มาอวด อวดไดยังไง
ก็สวมก็ถานอยูที่ไหนมันก็เปนสวมเปนถาน
ขอใหเดินตามแนวทางของศาสดาเอก
เถอะนะ ใครตกนรก หลวงตาบัวจะไปตกแทนไดเลยแทนพระพุทธเจา ไมตองไป
ฟองรองพระพุทธเจาวา สอนโลกทัง้ หลายไปสวรรคนิพพาน ตามสวากขาตธรรมที่ตรัส

๔
ไวชอบแลว เวลาพระองคสอนแลวเขาปฏิบัติตามพระพุทธเจา แลวตกนรกหมกไหม
เปนแถวไปนี้ จะพาไปฟองพระพุทธเจา
นี่ไมเห็นไปฟอง มีแตพระพุทธเจาดุเอาวาไง ดุทกุ วัน เราไมไดไปตอวา
พระพุทธเจาได เพราะไมมีที่คัดที่คาน พระพุทธเจาทานดุเอามี โก นุ หา โส กิมานนฺ
โท นิจฺจํ ปชฺชลิเต สติ อนฺธกาเรน โอนทฺธา ปทีป น คเวสถ ก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้มัน
เปนฟนเปนไฟเผาไหมหัวใจของสัตวโลกอยูตลอดทั้งวันทั้งคืน เพราะอํานาจของกิเลส
แลวยังมารื่นเริงหัวเราะกันไดอยูเหรอ ทําไมจึงไมเสาะแสวงหาที่พึ่ง นี่พทุ ธภาษิต หรือ
พุทธโอวาทของพระพุทธเจา ยังมาเปนบามาหัวเราะกันอยูเหรอ นั่น ฟงซิ โก นุ หา โส
กิมานนฺโท นั่นนะทานวา คือถาภาษาของเราเรียกวารําคาญเหลือเกิน มันหัวเราะลั่น
กันอยูในกองไฟ กลางกองไฟเผาหัวมันอยูนั่น ทานผูที่พนจากกองไฟแลวทานก็ดุเอา
บางซิ โก นุ หา โส กิมานนฺโท
ธรรมพระพุทธเจาเด็ดขาดขนาดไหน เด็ดขาดตลอดมา ไมมีกิเลสตัวใดที่จะ
เหนือธรรมพระพุทธเจาไปได ศาสดาองคเอกทุกองคเหนือกิเลสทั้งนัน้
กิเลสขาด
สะบั้นๆ จึงไดมาเปนศาสดาสอนโลก ธรรมเปนธรรมสอนโลก กําจัดกิเลสทั้งมวลใหสิ้น
ซากไปได ทรงบรมสุขเต็มหัวใจๆ ถาปฏิบัตติ ามพระพุทธเจาแลวเปนอยางนั้น ถา
ปฏิบัติตามกิเลสตัณหาแลวมันก็จมเรื่อยเลย จมกันอยูอยางนั้น เอาละวันนี้นะพูดเทานี้
ออกจากนี่ยงั จะไดไปโคราช พอฉันเสร็จแลวก็ออกเดินทางไปโคราช จะคางคืนหนึ่ง
แลวก็กลับมา
จากนี้ไปโคราชก็ตั้ง ๓๑๕ กิโลนะไมใชเลนเหมือนกัน ไกล ไปคางนั่นคืนหนึ่ง
แลวเผาศพพระองคไหน เกี่ยวโยงกับเรายังไงก็ไมทราบ (ชื่อหลวงปูทา นัยวาเปนลูก
ศิษยทานอาจารยมี สูงเนิน) สูงเนิน คุนกัน มีสวนเกี่ยวโยงกัน อาจารยมีนี้เปนลูกศิษย
หลวงปูมั่น ทานปฏิบัติเรียบรอยตลอดมา ตั้งแตเราเรียนหนังสืออยูวัดสุทธจินดา
โคราช ทานอยูสูงเนิน ทานอยูวัดปานะ สูงเนิน เวลาทานมาโคราชนี้ทานจะไมไปพักวัด
ไหน ทานจะเขามาพักวัดสุทธจินดา แลวกุฏิเรา กุฏิเรามันใหญ มีลูกศิษยลูกหาอยูนั้น
เยอะ ทานมาพักกับเรา จึงคุนกันมาตั้งแตเรียนหนังสือ
พอออกจากนั้นแลวก็ออกปฏิบัติเลย จนกระทั่งปฏิบัติมาเสียเต็มเหนี่ยวแลวจึง
กลับไปพบกันกับทานอีก โอย ทานดีใจมาก หือ ขึ้นเลยทันที ทานมหามาไดยังไงนี่ คือ
ทานอยูในมวกเหล็กลึกๆ นะ เราทราบวาทานอยูนั้นเราก็บุกเขาไปเลย เขาไปหาทาน
หือ ทานมหามาไดยังไงมันอยูลึก ออ ครูบาอาจารยอยูที่ไหนไปไดทั้งนั้นแหละเราวา
โอย ทานดีใจนะ ทานรื่นเริงกับเรานะ เมตตา เพราะตั้งแตเรียนหนังสือก็คุนกันอยูแลว
พอเรียนหนังสือหยุดทานก็ทราบวาเราออกปฏิบัติ ไปอยูกับหลวงปูมั่น แลวก็นานแสน

๕
นาน จนกระทั่งหลวงปูมนั่ มรณภาพไปหลายปแลวถึงไดยอ นกลับไป แลวไปพักกับทาน
ที่สูงเนิน วัดปาสูงเนิน โอย ทานดีใจมาก แลวทานไปอยูมวกเหล็ก เราก็บุกเขาไปหา
ทาน รูสึกทานตื่นเตนเมตตามาก หือ ทานมหามาไดไง โอ ครูบาอาจารยอยูที่ไหนไปได
ทั้งนั้นละเราวา ทานรื่นเริง
ที่สูงเนินเราก็ไปพักกับทาน ทานเมตตามากอยูน ะกับเรา รูสึกทานเมตตามาก
ทานเปนพระลูกศิษยขั้นผูใหญ เปนฝายมหานิกาย นี่คือพอแมครูจารยมั่นไมใหญัตติ
เห็นไหมทานสั่งเอง ไมตองญัตติ ญัตติหาอะไรทานวางั้น มรรคผลนิพพานไมไดอยูกับ
ญัตติไมญัตติ ไมอยูก บั ธรรมยุตมหานิกาย อยูกับการประพฤติปฏิบตั ิ ไมหามสัค
คาวรณ มัคคาวรณ ทั้งธรรมยุตมหานิกายเปนชื่อเฉยๆ ทานวา เอาปฏิบัติใหตรงแนว
ตามนี้ ถาญัตติแลวมันจะเปนฝกเปนฝายไป เพราะโลกถือสมมุติทานวา ถาทานญัตติ
แลวพวกของทานซึ่งมีจํานวนมากจะเขาทานไมติด
นั่นเห็นไหมทานเห็นประโยชนสวนใหญ ไมตองญัตติวางั้น เมื่อทานเปนพวก
ทานอยางนี้ก็เขากันไดหมด คณะของทานเปนคณะใหญทานวา เพราะฉะนั้นทานถึง
ไมไดญตั ตินะ หลายองคบรรดาลูกศิษยฝายมหานิกายผูใหญ เปนขั้นผูใหญนะเปนลูก
ศิษยหลวงปูมั่น ทานไมใหญัตติเลย ทานสั่งเอง ทานพูดเองเสียดวย ทานพูดอยางเด็ด
เสียดวย มันสําคัญอะไรประสาธรรมยุตมหานิกายมันชื่อ ตัง้ แตไกเขาก็มชี ื่อทานวา มัน
อยูกับขอปฏิบัติตางหาก พอแมครูจารยมั่นละเลาเอง
ทานเหลานี้ละยังอยูทกุ วันนี้ แลวอาจารยมกี ็เสียแลว นี่ก็อัฐขิ องทานกลายเปน
พระธาตุเห็นไหมละ มีธรรมยุตมหานิกายที่ไหน อัฐิกลายเปนพระธาตุ ขอใหปฏิบัตดิ ี
เถอะ อยูทกี่ ารปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไมอยูที่ชอื่ ที่นาม นั้นธรรมยุตนี้มหานิกายอะไร เรา
ไมไดสนใจนะชื่อนั้นชื่อนี้ ขอใหปฏิบตั ิดีปฏิบัติชอบมันจะเขาถึงกันทันที ธรรมนี้เขากัน
ไดสนิททันที ถาเปนเรื่องโลกเรื่องสงสารแลวเขากันไมสนิท ผิดกันอยางนี้นะ ใหพร
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

