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ไมไดอยูตามอัธยาศัย
(คุณแมบังอร ชลบุรี สงตนไมมาถวายครับ) แมบังอร แมพระพฤกษสงตนไม
มานี้หลายคันรถแลวหลายหน นี่สงตนไมมาอีก ใครอยากจะเอาไปปลูกที่ไหนเราใหเลย
นะไมสงวน ใครจะเอาไปปลูกตามไรตามนาตามที่ไหนปลูกได ของเรามีพอประมาณ
ปลูกไวทั่วไป ปลูกไวสําหรับลูกหลานนั่นแหละ นี่เขาเอามาอีก ใครจะเอาไปปลูกทีไ่ หน
ก็ใหไปปลูกไดเราไมหึงไมหวง ใหเปนประโยชนทั่วๆ ไป นี่เขาเอาไปปลูกตามริมคลอง
เราก็ไปดู ตนตายก็มี ขึน้ ก็มี ที่เอามาจากชลบุรี ของใกลหรือชลบุรี จากกรุงเทพไปตัว
ตลาดเมืองชลบุรี ๙๒ กิโล ทางเดิมนะ
แตกอนเราไปไหนมันจํานะ สังเกต จากกรุงเทพไปเมืองชลปบเขาถึงเปนกิโลที่
๙๒ ถึงตัวเมืองชล เวลานี้ทางมันตัดไปทางบางนามันก็ยนเขา แตกอนไปทางปากน้าํ
ทางเกาไปถึงเมืองชล ๙๒ กิโล เดี๋ยวนี้จะยนเขาเยอะเพราะทางตัดใหม แตกอนไปที่
ไหนทั้งชอบเปนนักสังเกตดวย ความจํายังดีดวย ไปไหนจําไดๆ เชนอยางเมืองชล จาก
กรุงเทพไปเมืองชล ๙๒ กิโลก็จําไดแตกอ น ที่ยงั ไมลืมก็ติดอยู ระยองดูเหมือน ๒๒๒
หรือ ๑๒๒ ลืมแลว ไปสัตหีบ ๑๗๕ กิโลหรือไง แตกอนมันทางแคบๆ เวลานี้ทางตัด
ใหมจึงเอาแนไมได สวนมากมักจะยนเขามาๆ
ทานพฤกษนี่ก็ถูกเขาโจมตีเรื่อยเพื่อจะใหเสียชื่อเสียงความดิบความดีไป เราไม
ทําความดีแตไปหาตัดรอนความดีคนอื่น ซึ่งไมทราบเลยวานั้นคือการสังหารตนเอง
ทานพฤกษเรานี้ เราอานทราบเรียบรอยแลวเราก็ตอบจม.ไปวา อยาไปตื่นเตนกับปาก
อมขี้ ปากนีป้ ากสกปรก ปากอมขี้ หูเราอมธรรมใหฟงเปนธรรม หาวาใหคนที่เขาทําดี
ตัวทําความดีไมไดก็ไปสรางความชั่ว
ทานพฤกษทา นจะมีอะไร สกุลของทานเปนสกุลที่มั่งคั่งสมบูรณ แมบังอรเปน
สกุลที่มั่งคัง่ สกุลหนึ่งในเมืองชล จะเรียกวาเบอรหนึ่งก็ไมผิด ในตลาดตึกใหญโต
รโหฐาน มีกิจการคามากมาย ลูกก็ดมู ีสองคนเทานั้นมั้ง คนหนึ่งเปนดอกเตอร คนหนึ่ง
ก็พระพฤกษนี่แหละ สมบัติเงินทองเต็มไปหมด ทานก็พูดเอง สมบัติเงินทองมีใช
ประโยชนอยางอื่นก็ไมมคี ณ
ุ คาเทากับสรางบุญสรางกุศล แนะทานก็พูดถูกตอง เลย
แยกทางโนนแยกทางนี้สรางกุศล เปนสกุลที่มั่งคงในเมืองชลเรียกวาอันดับหนึ่ง
ถูกเขาโจมตีวา ทานเอาเงินที่เขาเขียวไปทํารีสอรทที่ขางลาง วัดเขาเขียวเราก็ไป
ดูแลว มีแตปา ตนไม ถาเราพูดถึงเรื่องอะไรเขามักจะไปโจมตีตรงนั้น แปลกอยู ปาก
เรานี้เปนปากยังไงก็ไมรู ถาไปชมตรงไหนแลวเขามักจะไปตีที่เราชม อยางเขาเขียวเรา
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ขึ้นไปแลว ขึ้นไปถึงสํานักทานพฤกษอยูเลยแหละ โห นาดูมาก บนเขาจริงๆ กุฏิมไี มกี่
หลัง พวกสัตวพวกเนื้อเต็ม บริเวณนั้น พวกสัตวพวกเนื้ออยูกับพระนะ เปนเพื่อนกัน
กับพระ พวกหมี พวกเสือ พวกหมู โอย หลายชนิด พวกเนื้ออยูรอบๆ ตามกุฏิมันไปได
หมดนั่นแหละ เพราะพระกับพวกนี้อยูดวยกันได
นี่เราขึ้นไปดูแลว โอย ดีมาก เราก็ไปชมตรงนั้นละ ตรงนั้นก็ถูกโจมตี ปากเรา
เปนอยางไร พูดถึงตรงไหนก็ถูกโจมตี ทานพฤกษทานมีความมักนอย ทานไมสนใจกับ
เงินทองขาวของ คิดดูซิเขาไปทอดกฐินที่วัดเขาเขียว ทานยกเงินทั้งหมดจากกฐินวัดเขา
เขียวมาใหวัดปาบานตาด เราลืมเมื่อไร เงิน ทานยกมาจากวัดเขาเขียวมาทุมใหวัดปา
บานตาดทั้งหมด ทานสั่งสมอะไร ก็ยังถูกโจมตี วามาทํารีสอรทรีแสดอะไร เอาเงินของ
สงฆวัดเขาเขียว มันจะมีเงินอะไรวัดเขาเขียว ก็มแี ตกุฏิมีแตปา สามสี่หลังอยูนั้น แลวจะ
มีรายไดรายรวยที่ไหนพอจะเอาเงินนั้นมาทํารีสอรทรีแสด ถูกตมถูกตุนถูกทุกแบบละ
นี่ปากสกปรก
ใหระวังใหดีนะปากสําคัญมาก ดังที่วาเหลานี้ก็ออกจากปาก ปากอมขี้ ปาก
สกปรก พนใสหูนั้นหูนี้ลางทั้งวันก็ไมสะอาดละ คือปากอมขี้ไปพนใสหูคนที่หูสะอาด
ลางทั้งวันก็ไมสะอาด พวกปากอมขีม้ ันสกปรกมาก เหลานี้เราไปดูทั้งนั้น มันแปลกถา
เราไปดูตรงไหนไปชมตรงไหนละเกิดเรื่อง เขาก็หวังจะทําลาย ถาเราไปชมตรงไหนจุด
นั้นจะเดน จุดนั้นจะมีชุมนุมชนเขามาเกี่ยวของ หรือทําบุญใหทานก็ไปทําลายๆ เชน
อยางทานใช สุชีโว วัดเขาฉลากก็ถูกโจมตีเหมือนกัน เราก็ไปเกี่ยวของ แนะเปนอยาง
นั้นนะ พวกเปรตเราวาอยางนั้น หาเก็บตก พวกเปรตมันหาเก็บตก
เรามันเขาทุกแหง ที่ไหนเปนสถานที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราเขาหมด อยางทาน
ใชทางเมืองชลกับเราก็เปนอันเดียวกันกับวัดปาบานตาด วัดเขาเขียววัดเหลานี้เปนอัน
เดียวกับวัดเรา เราไปหมด เขาฉลากนี้เราก็ไปไมรูกี่ครั้ง ตั้งแตสมัยทานอาจารยใชอยู
นั้นทานนิมนตไปพักเปนประจํา ที่เขาฉลากเราก็เคยไปพัก เปนสถานที่สงบสงัด
อาจารยใชทานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ คุนกันมาตั้งแตทานอายุพรรษายังนอยๆ นูน
หนังสือเราที่ไปพิมพแตกอ นพิมพโรงพิมพชวนพิมพ ทานจะมาจองไวกอ นเลย
ถาพิมพหนังสือของเราเลมใดแลวใหทานรับเปนเลมแรกเลย เขาพิมพจากโรงพิมพตอ ง
จองไวใหๆ ทานใช ทานมาขอไวอยางนั้น ทานเปนผูปฏิบัติดีอาจารยใช นี่กล็ ูกศิษยทา น
อาจารยมั่นนะ มาจากนูนละอาจารยกินนรี อาจารยมี สูงเนิน อาจารยกินนรีอาจารย
อะไรนี้มีแตลูกศิษยหลวงปูมั่นทั้งนั้นละ ทานไมใหญัตติ ทานคิดเห็นการณไกล ทาน
เหลานี้อยากญัตติ ทานไมใหญัตติ ถาญัตติแลวโลกสมมุติมันมีฝก มีฝายขึ้นมาแหละ
ทานวา ไมตอง คณะของทานมีจํานวนมากถามาเปนฝายนี้แลว ก็เลยเหมือนกับวากั้น
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เขตกั้นแดนกัน ไมตอ ง ทานไมใหญัตติ ใหกระจายกันไปหมดเพื่อประโยชนสวนรวม
ทานวา
เพราะฉะนั้นทานเหลานี้จึงไมไดญัตติ ไมอยางนั้นทานญัตติไปนานแลว หลวงปู
มั่นเองทานพูดใหฟง ทานหวังประโยชนสวนใหญ เปนลูกศิษยของทานทั้งนั้นแหละ
อาจารยมีนี้อัฐิของทานก็กลายเปนพระธาตุแลว นั่นเห็นไหมละ อาจารยมี สูงเนิน นี่ก็
เปนฝายมหานิกาย ทานไมใหญัตติ ไอชื่อเสียงตัง้ แตไกตงั้ แตหมูมันก็มีชอื่ ทานวา มัน
ไมไดสําเร็จประโยชนอยูกับชื่อกับนาม สําเร็จอยูที่การประพฤติปฏิบัติ การปฏิบัตินี้
สังคมก็ยอมรับ พุทธศาสนาก็ยอมรับดวยกันแลววาเปนสมณะ ไมหามสัคคาวรณ มัค
คาวรณ ไมหามมรรคผลนิพพาน เอา ปฏิบัติ ทานสอนอยางนั้น มันขึ้นอยูกับขอปฏิบตั ิ
ไมไดขึ้นอยูก ับชื่อกับเสียงอะไรแหละ ทานวา เพราะฉะนั้นทานจึงไมใหญัตติ ทาน
เหลานี้จึงไมไดญัตตินะ ฟงเสียงทานอาจารยมั่นนั่นแหละ
ทานทําประโยชนใหบรรดาลูกศิษยลูกหาฝายกรรมฐาน สําหรับพระเรานี้มาก
มายหลวงปูมั่นเรา ทานอาจารยมีก็ลวงไปแลว องคไหนพระผูใหญๆ ฝายมหานิกายที่
เปนลูกศิษยหลวงปูมั่นก็รูสึกวาลวงไปๆ จนจะหมดแลวเวลานี้ ลูกศิษยผใู หญของทาน
อาจารยมั่น ทานอาจารยมีก็ลวงไปแลวอัฐิกลายเปนพระธาตุ ที่มวกเหล็กหรืออะไร เรา
เขาไปหาทาน ทานอยูมวกเหล็กลึกๆ เราไปทางนั้นไดทราบขาวแลวก็บุกเขาไปหาทาน
เลย ทานรูสึกวาเมตตามากกับเรา เมตตามากจริงๆ เปนกรณีพิเศษ
โห ทานมหามาไดอยางไร อยูลึกอยูเขาขนาดนี้มาไดอยางไร ครูบาอาจารยอยูที่
ไหนผมเขาไดหมดแหละ ทานดีใจไปหาทาน ทานอยูในถ้ําลึกๆ เขาไปหาทาน เพราะ
คุนกันมาตั้งแตเราเรียนหนังสือทานก็มาพักอยูวัดสุทธจินดา ทานอยูสูงเนิน แตทานไม
พักวัดอื่นๆ ทานไปพักวัดสุทธจินดา แลวไปพักที่กุฏิเรา กุฏิเรามันกุฏิใหญ ทานไปพัก
กับนั้นทุกปๆ พอออกปฏิบัติ ทานก็ทราบวาเราออกปฏิบตั ิ ไปสายไหน ไปสายพอแม
ครูจารยมั่นทานทราบมาตลอด ทีนี้พอออกปฏิบัติแลวกลับมาทีหลังนี้ทานยิ่งสนิทมาก
กับเรานะ นี่อาจารยมี เราก็ไปเทศนที่สูงเนินในการชวยชาติ เรายังไมลืมเทศนที่สูงเนิน
นานกวาเพื่อน ชั่วโมงกับ ๒๙ นาที เทศนที่สนามหลวงชั่วโมง ๒๓ นาที จําไดนะ แต
เทศนที่สูงเนินชั่วโมง ๒๙ นาที เทศนนาน ตอนชวยชาติอยูนั้น
สายพอแมครูจารยมั่นเวลานี้ก็มีอยูทกุ ภาค
วาทานอาจารยมั่นลงหมดเลย
เพราะเปนธรรมที่เลิศเลอ ทานครองไวเรียบรอยแลว มีทุกภาคนะกรรมฐานสายหลวงปู
มั่นเรา ไมวาเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออก ภาคกลางมีหมด เราในระยะนี้ไมสบายนะ
เปนอะไรไมรู มันหากเปนอยูลึกๆ พูดไมถกู แตไมสงสัย เปนอยูลึกๆ มันออนอยู
ภายใน เราอยูเงียบๆ สบาย คือกลางคืนเงียบๆ อยูคนเดียวเงียบๆ นั่นละสบายสุดขีด

๔
อยูกับใครตอใครนี้เราอยูดวยการบังคับนะ เราพูดจริงๆ เชนอยางแนะนําสั่งสอนหรือ
เกี่ยวของกันนี้ เราก็อยูดวยการบังคับ เราไมไดอยูต ามอัธยาศัยของเรา ถาเปนอัธยาศัย
แลวทั้งวันทั้งคืนเราอยูองคเดียวเทานั้นพอ
นั่งอยูที่ไหนโลงหมดวางหมดโลกธาตุนี้ พูดใหมันชัดเจนจากผลแหงการปฏิบัติ
ของเรา อยูที่ไหนมันวางหมดเลย โลกธาตุนี่วางหมด คือใจนี้ไมมีอะไรมาเกี่ยวของ ชื่อ
วาสมมุติผานหมดเหยียบไปหมดแหลกหมด เหลือแตธรรมชาติที่ไมใชสมมุติ ทีนี้อยูท ี่
ไหนมันก็วางหมด ที่ทานสอนวา สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ ดูกอนโมฆราช เธอจงมีสติ
ทุกเมื่อ พิจารณาโลกใหเปนของสูญเปลา ถอนอัตตานุทิฏฐิซงึ่ เปนเหมือนกางขวางคอ
ออกเสีย จะพึงหลุดพนจากกิเลสทั้งปวง พญามัจจุราชจะตามไมทันผูพิจารณาโลกเปน
ของวางเปลา ทีน้เี มื่อจิตวางเปลามันก็เปนดวยกันหมด อยูที่ไหนวางหมด
ก็มีจิตดวงเดียวเทานั้นไปสอดไปแทรกนั้นๆ กีดขวางตัวเอง จิตเปนกางขวางคอ
ตัวเอง ไปหมายนั้นไปหมายนี้ หมายนั้นหมายนี้ พอจิตหยุดกึ๊กเทานั้นหายหมด โลกไม
มี นี่มันอยูกบั กิริยาของจิตอยางเดียว พอจิตหยุดกิริยาแสดงออกเทานั้นกึ๊กนี้ โลกนี้วาง
เปลาไปหมดเลย เพราะฉะนั้นจิตผูที่ทานวางจากสมมุติโดยประการทั้งปวงแลวอยูที่
ไหนจึงสบาย ยืน เดิน นั่ง นอน อยูดวยความวางเปลาตลอด อยูก็วางไปก็วาง เปนก็วาง
ตายก็วาง วางอยูตลอดไมมีอิริยาบถคือจิตของทานผูสิ้นกิเลสโดยชอบแลว นั่นเปน
อยางนั้นนะ
ธรรมเหลานี้พูดถึงเรื่องมรรคเรื่องผลใครเชื่อเมื่อไรชาวพุทธเรา มันหนาขนาด
ไหนชาวพุทธเรา พูดเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องนิพพานมันไมไดเชื่อนะ ถาพูดเรื่องสวม
เรื่องถานเรื่องยุงเหยิงวุนวาย เรื่องฆาฟนรันแทงเอาไฟเผากันนี้มันชอบมาก เพราะพวก
นี้พวกสกปรก จิตใจสกปรกชอบทําแตสิ่งที่สกปรกรกรุงรัง เอาฟนเอาไฟเผากัน ถาสิ่งที่
จะใหเปนความสงบรมเย็นแกตนเองและสวนรวมมันไมอยากสนใจ ทีนี้ธรรมเขาในจุดนี้
ซิ จุดความสงบรมเย็น แตกิเลสมันไมอยากเขา มันถึงรอนตลอด โลกอยูที่ไหนรอนที่
นั่น
มนุษยนี่ละตัวสําคัญมาก ยกตนขึ้นมาเปนสัตวที่ใหญโตกวาเขา ใหญโตดวย
ความเปนฟนเปนไฟ เปนภัยตอสัตวทั้งหลายคือมนุษยเรา จะเปนใครที่ไหนไป ที่ไหน
มนุษยมันเอามากินทั้งนั้นละ กินไมไดเอามาใช มนุษยนี้ตัวสําคัญ ยกตนขมสัตว
ทั้งหลายคือมนุษยนี่ละ อํานาจบาๆ ปาๆ เถื่อนๆ คืออํานาจมนุษยเรา ขางในเรานี้ก็ได
เขมงวดกวดขันตอนเย็น พอสี่โมงครึ่งแลวเราจะออกมา มาคอยดูประตูวัด ใหทาง
ต.ช.ด. เขาปด ตั้งแตสี่โมงเริ่มปดประตู หามไมใหคนเขามาจุนจาน จากนั้นเราก็
ออกมาดู เพือ่ รักษาความสงบสงัดเรียบรอย ใหพระไดภาวนากัน

๕
วัดนี้ทางนี้ใครเขาไมได เฉพาะบริเวณศาลา จากนี้หามไมใหเขา หามเด็ดขาด
ดวย ใหพระทานไดภาวนา จากนี้เขาไปสุดวัด เปนที่ภาวนาของพระทั้งนั้น คนมาก็มา
แคนี้ออก มาแคนี้แลวออก ไมใหเลยเขาไป เพราะนั้นเปนทําเลภาวนาของทาน เรากีด
กันเอาไวใหหมด ใหความสะดวกสําหรับพระภาวนา หนาที่การงานอะไรเราก็ไมรบกวน
ใหทานไดภาวนาเต็มเม็ดเต็มหนวย ครูบาอาจารยทั้งหลายทานดําเนินมาก็เปนอยางนั้น
สําหรับหลวงปูมั่นไมใหมีงานอะไรเลย มีแตงานภาวนาอยางเดียวเทานั้น เรานี้
เอางานโลกงานสงสารงานสวมงานถานเขามายุงกวน สรางวัดที่ไหนเอาละงานขึ้นที่นั่น
งานภาวนาไมมี มีแตงานสั่งสมกิเลส ความกังวลวุนวาย แลวกิเลสจะหลุดลอยไปที่ไหน
มันมีแตการสั่งสมกิเลส ถาเปนงานชําระกิเลสตองมีสติมีปญ
 ญาติดแนบอยูกับใจ มันคิด
เรื่องอะไรๆ จิตนั่นละจะเปนตัวคิดออกมาผลิตกิเลสออกมาเผาเจาของ ถาสติจับอยูนั้น
แลวมันจะไมออก นี่กาํ ชับกําชาเรื่องภาวนา ภายในวัดนี้เราไมใหจืดจางแตไหนแตไร
มานะ การภาวนาของพระไมเคยใหลดหยอน แลวเราไมไปแตะนะ งานของพระภาวนา
เราไมไปยุง งานของเราเปนเรื่องของเราไป สําหรับงานของพระเราไมใหเขาไปยุงงาน
ภาวนา ทําอยางนั้น
เพราะการชําระกิเลสมันชําระยากมากนะ ชําระไดแลวหากเลิศเลอ ไมมีอะไร
เลิศเลอยิ่งกวาผูชําระกิเลสใหสิ้นไปจากหัวใจแลว นั้นไมบอกวาเลิศก็เลิศ ไมบอกวาเลอ
ก็เลอ ถากิเลสยังมีอยูในใจแลวไมเลิศ ตั้งชือ่ ตัง้ นามขึ้นฟากจรวดดาวเทียมมันก็ไมเลิศ
ไมเลอ ถากิเลสขาดสะบั้นไปจากหัวใจอยูใตดินก็เลิศเลอ จําเอานะ เอาละใหพร
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

