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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๓๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๗ 

ขอพระ 
 โยม: ขานอยอยากไดพระหลวงปูไปอยูนํา ขอหลวงปูชวยพิจารณาแด 
 พระ: ไปหาวัดท่ีหลาย ๆ ไป อยากไดที่นี่แตพระทานบอยากไป ผูใดก็มาเต็มอยู
กับหลวงตาบัวน่ี ยาบ ๆ ๆ อยูนี่ ไลไปไสก็บไป ไปหาจับเอาเดอตามนั่น ไดยินบ ไปหา
จับเอาพระอยูตามน่ัน ไลไปก็บไป ไปหาจับเอาไปถาอยากได 
 ถาผมบไดนี่บเอา บเฮ็ดดอกวัด (บสรางวัด) 

ไลไปเพิ่นก็บไปจะเฮ็ดจั่งใด ไปหาจับเอาไป แตระวังสันพราเพ่ินจะใสหนาผากเอา
เดอละ มีแตจะจับทาเดียวบเบ่ิงสันพราเพ่ินบไดนะ 

บพอไดอยูบครับ 
มันบไดจะใหวาจ่ังใด จะใหขอยสั่งพระองคนี้ไปอยูหั้น ใหพระองคนั้นไปอยูหั้น 

ขอยสั่งบไดดอก มันเปนเร่ืองธรรม เปนอัธยาศัย นอกจากเปนการแนะหรือเปนอุบายเทา
น้ันละ จะไปชี้ใหองคนี้ไปอยูหั้น องคนั้นไปอยูหั้นขอยบกลาชี้ดอก ตั้งแตขอยไปอยูนําพอ
แมครูจารยม่ันเพ่ิน พวกญาติโยมเขามาขอเอาขอยไปจําพรรษาดวย เพิ่นกะวา นี่เขามา
ขอแลวสองเทื่อสามเทื่อ ทานมหาวาจ่ังใดไมเห็นตอบจักเท่ือ ขานอยไมไดมาเพื่อใผ มา
เพ่ือพอแมครูจารยผูเดียวเทาน้ัน เพ่ินเลยเงียบเลย จ่ังซ้ันแลว เฮาบลืม 
 เลยสิบไดตั๊วซั่น 
 มันจะบไดตั๊ว จักซิวาจ่ังใดแลว ยาบ ๆ จั่งซี้แลว จะไลองคนี้ไปอยูหั้น องคนั้นไป
อยูหั้น ขอยบกลาสั่งดอก มันเปนธรรมบแมนวินัย ถาวินัยนี่สั่งขาดไดโลด 
 มาดวยความจําใจ จะไดหรือบไดก็แลวแตหลวงปูจะโผดดอกครับ นอกน้ันบเอา 
ถาบไดบอนนี้พวกผมกะเลยสิจะบสรางดอกวัด 
 พระ: ครันแมนผูหญิงบไดอีน่ีบเอาใผในโลกวาจ่ังซ้ันต๊ัว 
 โยม: ครับ ๆ บสรางเลยครับ ครันบไดพันธุน้ีบเอาเลยครับ 
 พระ: บไดพันธุน้ีบเอาเลยบ โธ ๆ ๆ  
 โยม: ตั้งใจมาโดนแลว (ต้ังใจมานานแลว) 
 มันเปนจ่ังใดละ พันธุทางพูนมันเปนจั่งใด ถึงจะหันใสพันธุทางนี้พันธุเดียว พันธุ
ทางพูนเปนจั่งใดละ 
 ผิดกันอยูครับ มันมีบอนผิด 
 พระ: เอาบอนเดียวน่ี บไดบอนน้ีก็บเอาไสเลย โพดอีหลีสิเนาะ โฮย  พระก็หลาย 
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ๆ เพ่ินอยากมาหาเฮาน่ี ไลเพิ่นไปไสมาไส เฮาก็บกลาไล พอออกชื่อวาจั่งใดละ 
 ชื่อ......ครับ 
 เปนจั่งใดถึงอยากไดแตพระพันธุนี้ 
 อยากไดครับมันพันธุขาวด ีขาวพันธุด ี
 ทางพันธุนาแองเฮาเปนจั่งใดเดี๋ยวนี้ 
 ก็เปนขาวพันธุพื้นบาน กินก็อิ่มก็พีอยูครับ รัฐบาลเพ่ินเปล่ียนไดก็อยากเปล่ียน
บางครับ ท่ีน่ันเปนดงครับ เปนดงดิบ 
 ดงใหญปานใดละ 
 มี ๗๐ ไรครับ เปนดงมีผึ้งหลาย 
 มีตนยางหลายอยูตี้ อยาไปทํามันดี้ผึ้งนะ 
 ใครไปลักปรับ ๕,๐๐๐ บาทครับ 
 ก็ตองอยางนั้นซ ีนี่ผึ้งขอยมาเต็มอยูนี่ มาทุกป มันเย็นบอนไหนก็มาอยูบอนน้ัน 
 กกยางใหญกวาของหลวงปูครับ 
 แตกอนมันก็ใหญแลวอยูนี ่โถ เทาถังน้ําตั๊ว 
 มีปาขาวสาร ปาตาวคือกันครับ 
 มันเปนดงเด พากันรักษาไวดี ๆ เดอ เปนที่ของใผละ 
 ท่ีผีปาชาครับ 
 มีเวลาวางจะใหพระไปเบ่ิงดอก ครันวางดี ้อยูบานใด 
 นาแองครับ 
 อยากไดแตพระพันธุนี้ 
 ถาบไดพันธุนี้จะอยูจั่งซั้นแหละครับจะบเฮ็ดอีก ไดเณรก็เอาครับ อยาวาแตพระ
ไดเณรก็เอาครับถาเพ่ินไป ครันเพ่ินยานอยู พวกผมจะไปนอนเฝาอยูดอก 
 ยานหยัง ยานผี 
 ครับ 
 เพิน่บยานดอกพระเณรวัดน้ี บยานผีดอก ผีตายเพ่ินบยาน เพ่ินยานแตผีเปน ผี
เปนละยานต๊ัว มันหลอกปลิ้นปลอนทุกอยางนั่นแหละ เอาใหลมใหจมไดอีหลี ผีตายมันบ
หลอกดอก เจาเคยมาวัดน้ีหลายเท่ือแลวต๊ี เจาจึงอยากไดพระพันธุนี ้
 ครับมาหลายเท่ือ มาก็ตั้งจะมาขอพระแตบกลาเวากะหลวงปู มาหลายคนจังหัน
แลวก็กลับเลย ตั้งใจจะมาขอพระเวาแตอยูบาน 
 ครันแมนสาวก็ไปเบ่ิงหลายเท่ือแลววาง้ันเถาะ 
 หลายเทือ่โพดครับ 
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 สาวบานน้ีงามปานใดเบ่ิงไวแลววาง้ันเถาะ 
 ครับ แตบกลาเวาครับมันอาย ฮักลูกสาวเศรษฐีบกลาเวามันทุกขใจเปลา ๆ 
 ไปขโมยฮักลูกสาวเขาแตเหิง บฮูจักอีหลีวาง้ันเถาะ พอแมบฮูจักเลยวางั้นเถาะ 
 ครับ 
 โถ โพดแลวน่ี 
 แตนี้ฆากะตายขายกะไดดอกครับยอมแลว วาแตโผดใหก็พอแลว ไดเชื้อไดพันธุ
หนอยครับ มันโสตายเพราะมักสาวกะได 
 ภาษาภาคอีสานเวาสนุกดีอยูด้ี โสตายคือวาสละพอแฮงแลวจึงมาวาง้ันเถาะ ไว
ขอยจะพิจารณาดอกครันเจาลงขนาดโสตายแลว 
 ครับโสตาย ถาบไดพันธุนี้ก็บเฮ็ดซะเลย อยูจั่งซั้นแลวตามบุญตามกรรมไป แลว
แตหลวงปูจะกรุณาโผด 
 จะพิจารณากอน เดี๋ยวนี้ขอยกําลังสรางอยูวัดหนึ่งทางกกสะทอนนี ้
 ไปเห็นอยูครับ 
 ไปเห็นแลวต้ี เปนจั่งใดงามบ 
 งามครับ 
 พันธุนั้นเปนจั่งใด พันธุนั้น 
 พันธุนั้นก็ดีครับ อยากไดอยูครับ 
 พันธุนั้นก็ออกไปจากนี้เด ครันบดีเอาไปฆาหมดวัดเดอ พันธุน้ีแหละ ขอยบเสีย
ดายดอก ครันบดีขอยบเลี้ยงไวดอก ครันเลี้ยงไวมันจะแพรพันธุ 
 ครันไดพันธุนั้นก็จะไคอยู อยูหั้น โอย บฆาดอกครับ มีแตจะเอานํ้าหดไวครัน
เปนตนไมกะได หายากพันธุนี้ พันธุนี้ดี๊ด ี
 หลวงตาเวาจ่ังซ้ีเคยไดยินจักเท่ือบละ จั่งซี้แลวแลวแตเรื่องมันมาเรื่องใดมันไปได
ทุกเร่ืองน่ันแหละ มาเรื่องไหนไปเรื่องนั้น ๆ 
 ไป จะไดลาเพิ่น 
 ไป ไปซะ 
 ครับ พิจารณานะขานอย 
 จะพิจารณาดอก  ทางน้ันอยาใหเขาเอาผัวกอนต๊ีละ  ทางน้ีไปเห็นแตบานฮางบได
ต๊ี  เห็นบานฮางมันผิดหวัง 
 เรื่องคนมาขอพระนั่นมากตอมากแหละ แตเราไมเหมือนใคร ไมไดสั่งสุมสี่สุมหา
ไป ใครอยากไดก็สั่งใหไป ๆ เวลาเสียมาแลวมันลําบาก เพราะฉะนั้นจึงไมกลา อยางเรา
ไปอยูหนองผือ เวลาหนาแลงเราก็ไปเท่ียวทางปาทางเขา บานเขาอยูริมปาริมเขา เรามา
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เขาก็วาเหวละซิ โอย แตกกันมาท้ังบานเลยนะ เปนรอย ๆ คนมาขอพระ มาขออาจารย
มหาบัวใหไปจําพรรษาดวย โอย วาเหวเหลือเกิน พอทานหนีแลวเย็นไปหมดแถวน้ัน จึง
มาขอทาน ทานวา เออจะพูดกับทานให ไปเสียกอนนะจะพูดกับทานใหละ ไปประมาณ
สักอาทิตยหนึ่ง เงียบบเห็นไดยินหนายินหลัง กลับมาอีก ยกขบวนกันมาเลยหมดท้ังบาน
แหละวาไง 
 ไปคอยนานไมเห็นเลยน่ี จวนเขาพรรษาแลวก็รีบมาอีกเขาวาง้ัน พอดีเขามาครั้งที่
สอง 
 โฮ ยังบทันเวาใหเพ่ินฟง สิเวาละคราวน้ีเดอ จะเวาละ ไปพากันกลับเสียกอน สอง
หนแลว พากันกลับเสียกอนจะเวาใหเพิน่ฟง 
 พอเราเขาไป น่ีวายังไงทานมหา เขามานิมนต ๒ หนแลวนะน่ี เขานิมนตใหทาน
มหาไปจําพรรษากับเขา ทานมหาจะวายังไง กระผมไมไดมาเพื่อญาติเพื่อโยมเพื่อผูใดทั้ง
น้ัน กระผมมาเพื่อพอแมครูจารยองคเดียวนี่เทานั้น ทานเลยเงียบเลย พอเขามาทีหลัง 
โอย ทานบไปแลวละโยมเอยพากันกลับเสีย มา ๓ หน 
 เร่ืองธรรมเปนอยางง้ันแหละเร่ืองธรรม เร่ืองวินัยบังคับได เรื่องธรรมตองใหเปน
ตามอัธยาศัย ทานก็เห็นใจเราน่ี เรามุงมาเพ่ือทานทานก็รู แนะ เวลาน้ีเปนเวลาตักตวง
อรรถธรรมทั้งหลายตองเปดโอกาส ทานรูหมดแหละ ใครจะไปรูย่ิงกวาพอแมครูจารยม่ัน 
เราก็ไมไป พอออกพรรษาแลวถึงไป สวนมากไมคอยไปซ้ําของเกาแหละ ไปบานน้ีแลวไป
บานโนน คราวหลังไปทางโนน ๆ เร่ือย สวนมากเราไมซํ้าของเกาหรอก ไปที่ไหนเหมือน
กัน 
 อยางทานจําพรรษาสกลนคร อยูบานโคก ๓ ป หนองผือ ๕ ป เราเท่ียวแถวน้ีต้ัง
แตวัดทานวัน ถ้ําเปด ภูเหล็ก จนกระทั่งถึงภูจอกอ เปนยังไงไกลไหม ปนี้ขึ้นนี้ลงทางนี ้ป
นั้นขึ้นทางนั้นลงทางนั้น ปน้ันข้ึนทางน้ันลงทางน้ี ปนี้ขึ้นทางนี้ลงทางนั้น หลายปตอหลาย
ปจนถึงโนน เรื่องซ้ําไมซ้ํา ภูเขาลูกเดียวน่ันละแลวตอกันไปเร่ือย ๆ จนถึงภูจอกอทาน
หลาโนนแลว เท่ียวจริง ๆ เพราะฉะน้ันประวัติของเราน่ีใครจะเขียนไมไดเลยละ จะไดยัง
ไงก็เราไปองคเดียว ๆ ถาไปกับองคนี้องคนั้น ทานก็เอาเงื่อนนี้ตอกันซี เดี๋ยวองคนั้นก็เลา
ใหองคนี้ฟงวาทานไปที่นั่น ๆ แลวไปกับองคนั้น องคนั้นก็เลาตออีกวาทานไปที่นั่น ๆ 
เงื่อนมันตอกันไปไดเรื่องมันก็ไดใชไหมละ เขียนประวัติก็เขียนได แตนี้ไม มีแตไปองค
เดียว ๆ ทั้งนั้น ถึงจะรูจากเราเลาใหฟงวาเราอยูท่ีน่ันท่ีน่ี ก็เลาใหฟงเฉพาะที่อยูไมมีใคร
ติดตามจะรูไดยังไง 
 เราเปนคนอาภัพวาสนาไปไหนมันเปนอยางน้ัน ไปแตองคเดียว ๆ เที่ยว
กรรมฐานคนเดียวท้ังน้ันเลยนะ ตั้งแตออกจากการศึกษาแลว เขาปาแลวก็ข้ึนเวทีเลย ข้ึน
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ก็ขึ้นจริง ๆ เสียดวยนะไมไดขึ้นธรรมดา ข้ึนแบบเอาเปนเอาตายเลย ไมไดมีแบบเหยาะ 
ๆ แหยะ ๆ แหละทํางาน เพราะฉะนั้นจึงไมเอาใครไปดวยมันทําใหกดถวงกัน ไปคน
เดียวมันสะดวกทุกอยาง ชีวิตของเราคนเดียว ถาเปนสองก็น้ําไหลบาสองชองแลวไมรุน
แรง ๓ องค ๔ องคแลวนํ้าไหลบาซาไปหมดไมมีกําลัง ไปองคเดียวก็เหมือนกับน้ําที่ลง
ชองเดียว พุง ๆ ๆ จึงไปองคเดียวเพื่อความสะดวกสบายในการบําเพ็ญของเจาของ การ
เปนอยูขบฉันนี้เปนเรื่องของเจาของทั้งหมด อยากกินก็กิน ไมอยากกินกี่วันชางมัน น่ัน
อยางนั้นนะ อยากกินเมื่อไรกิน ไมอยากกินก็ไมกิน ไปที่ไหนอยากพักก็พัก...เร่ือย ชอบ
ที่ไหนสะดวกที่ไหนพัก ๆ เรื่อยไปยังงั้น 
 ถาไปกับหมูกับเพื่อนจะตองเล็งดูหัวใจหมูเพื่อนซ ิ คนไปดวยกันไมมองดูใจกันได
เหรอ ก็ตองมองดูใจกัน เราไปองคเดียวเรามองดูหัวใจเราพอ เดินท้ังวันน่ีก็เดินจงกรม
ทั้งวันวาไงไปคนเดียว น่ันจึงไดวาใครจะเขียนประวัติเราน้ีเขียนไมได นอกจากจะหยิบมา
เขียนบางตอนท่ีเราเลาใหฟงตรงน้ันตรงน้ีบาง อยางนั้นเขียนได แตจะใหสืบตอกันนี้ไมได
เพราะไมมีใครติดตาม เราไมใหติดตามน่ี ไปองคเดียว ๆ ตลอด จนกระทั่งถึงบานแถว
เสือกินคนก็มี เขาจะมานอนเฝาเรา เขากลัวเสือกินเราอยางน้ันก็มี 
 แตกอนเสือชุมนี่ไมไดเหมือนทุกวันนี ้ ทุกวันนี้ปาก็ไมมีสัตวเสือไมม ี หมดเลย 
หมดจริง ๆ นะ คือเราไดเท่ียวยอนหลังแลวไปเห็นสภาพเกาท่ีเคยไปน้ี มันเปนไรเปน
สวนไปหมด เปนบานเปนเรือนหมดเลย เหมือนอยางบานตาด นี่จากนี้ขึ้นถึงภูเขามีแตดง
ใหญทั้งนั้น เวลานี้มีแตสวนออยเต็มหมด บานผูบานคนสวนออยเต็ม ทางโนนทางไหนก็
เหมือนกันหมด เวลายอนหลังไปถึงไดปลงธรรมสังเวช โห ถึงขนาดน้ีเชียวนะ ทําลาย
หมด 

เราไมไดคิดเลยวาพวกปาเหลาน้ีจะถูกทําลาย แลวสัตวเสือเน้ือตาง ๆ นี้จะถูก
ทําลายหมดนะ ปาหมดสัตวก็หมด แตกอนโอยย้ัวเย้ีย ๆ อยูตามปา จนสัตวไมรูจักคนไม
รูจักกลัว ยิ่งไปทางดงศรีชมภู ทางภูสิงห ภูวัว ภูลังกาน่ี บานคนอยูหาง ๆ ไปทั้งวันก็ไม
เจอบาน บางแหงนะไปทั้งวันไมเจอบานหางกันไหมฟงซ ิ นอกจากนั้นมีแตดงแตปาทั้ง
หมดเลย แลวสัตวเต็ม เราไปสัตวไมรูจักกลัวคนเพราะไมมีใครทาํลายเขา บานคนไมมี 
คนมีนอยแตกอน 
 ประกอบกับที่เหลานี้เปนที่ไขปาดวย ยาแกไขปาไมมี ใครไปก็ตาย พวกยายบาน
ยายเรือนไปจากทางสวนมากรอยเอ็ด อุบลฯ ยโสธรน่ีเปนอุบลฯ อันเดียวกันแตกอน ยาย
เขาไป แลวคนทุงเขาไปดง ไปก็เปนไข ผูตายก็ตาย ผูไมตายก็เผนกลับบาน มันถึงไมมี
บานคนแตกอน คร้ันตอมาน้ีความจําเปนบังคับเขาไป ยาก็ทันกันกับไขปา ไขมาลาเรียน่ัน
แหละไขปาจะเปนอะไรไป คนหนาแนนเขา ๆ เด๋ียวน้ีเลยกลายเปนบานคนหมด ปาทั้ง
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หลายหมดเลย หมดจริง ๆ ไมมีเหลือ มองดูความกวางขวางของทุงของสวนนี้สุดสายตา 
ๆ แตกอนเปนปาสุดสายตา ทําลายหมดเลยไมมีเหลือ 
 นี่พูดถึงเรื่องการเที่ยว ก็ยังดีนะในสมัยเราเท่ียวปายังมีรอยเปอรเซ็นตนะ เรามาส
รางวัดน้ีไดสัก ๙ ป ๑๐ ป ปาแถวน้ีเร่ิมหมดละ ทีแรกเปนดงหมด ครั้นตอมานี่ก็เปนไร
เปนสวนไปหมดแลว แตกอนเที่ยวที่ไหนเปนปาจริง ๆ เพราะฉะน้ันจึงวาหาท่ีน่ันหาท่ีน่ี 
หาท่ีเด็ด ๆ เด็ดคือหาที่สัตวที่เสือละซิ ที่ไหนก็มีแตเสือ แตมันชุมหรือไมชุมตางกัน ตรง
ไหนท่ีนากลัวไลเจาของเขาไปตรงน้ัน ไลเขาไปตรงน้ัน 
 แตกอนเปนฆราวาสข้ีขลาดท่ีสุดนะหลวงตาบัว นี้ไมไดยกยอเจาของเรื่องความขี้
ขลาดนี ่ คนในบานไมมีใครข้ีขลาดย่ิงกวาเรา เราน่ีข้ีขลาดท่ีสุดเลย กลัว พอไปบังพุมไม
พุมเดียวก็วาจะมีเสือ-หมีในนั้น ๕ ตัวแลว มันกลัว เวลาไปบวชน้ีดัดใหมหมดวาไง กลัว
เทาไรย่ิงเขา แตกอนกลัวแลวเผน เด๋ียวน้ีกลัวเทาไรย่ิงเขา ๆ ตรงไหนสถานที่ไหนที่กลัว 
ๆ มากน้ันละภาวนาดี บังคับเจาของเขาไป กลัวเทาไรย่ิงเขา ไปอยูท่ีน่ันภาวนาดีน่ี จิตมัน
ไมคึกคะนองไมดิ้นไมกวัดแกวงไปไหน บังคับจับใสธรรมก็งาย ๆ ภาวนาก็ไดผล เมื่อได
ผลในท่ีเชนไรท่ีเชนน้ันก็ตองเปนสถานท่ีบําเพ็ญของเรา ยากลําบากจะเปนจะตายอยางไร
ก็ตองยอม นี่ละที่วาไมเอาหมูเพื่อนไป มันไมสนุกมันไมไดเด็ด 
 ไปลําพังเจาของมันเด็ดจริง ๆ ไมไดพูดเลนไมไดพูดอวดนะ เราน่ีเอาจริง ๆ พูด
ถึงเร่ืองความพากเพียรน่ีไมลืมจนกระท่ังวันตาย งานทางโลกไดทํามามากนอยเพียงไรก็
เคยทํา ไมเคยไดสละเปนสละตายกับมันนะงานเหลาน้ัน แตงานเพื่อฆากิเลสนี้สละตลอด 
ๆ ๆ ถึงจุดแลวเอานะเทาน้ันพอ คําวาเอาหนาเปนอันวาขาดสะบ้ันไปเลย เปนก็เปนตาย
ก็ตาย จึงวาหนักมาก 
 กิเลสไมมีอะไรฉลาดแหลมคมยิ่งกวามันละ มันถึงไดครอบหัวใจโลกธาตุ สัตวโลก
ทุกตัวเวนพระพุทธเจาพระอรหันตทานเทาน้ัน นอกน้ันมันครอบหมดเลย ไมฉลาดครอบ
ไดยังไง มันฉลาดเหนือโลกถึงไดครอบโลกละซิ มีธรรมเทานั้นที่จะมองเห็นมันนอกนั้นไม
เห็น ธรรมเทานั้นที่จะปราบมันไดนอกนั้นปราบไมได เพราะฉะน้ันธรรมจึงเรียกวา
โลกุตรธรรม ธรรมเหนือกิเลส ธรรมเหนือโลก โลกก็คือโลกของกิเลสของคนมีกิเลส 
โลกุตรธรรม-ธรรมเหนือโลก เอาธรรมเขามาปราบอยู เร่ิมแรกก็ลมลุกคลุกคลานน่ัน
แหละ ก็อาศัยความอุตสาหพยายามไมหยุดไมถอย ฟดกันไปฟดกันมา สุดทายความแพ
ความชนะมันเปนครูท้ังน้ันน่ี แพในน้ันชนะในน้ันเปนครูในน้ันเร่ือยไป มันก็ผานไปไดซี 
 ฉะน้ันเวลาสอนคนบางทีจึงทอใจเหมือนกันนะแตทนเอา ผูดียังม ี แยกผูดีมา
พิจารณามาเปนกําลังใจเสีย ถาจะมองดูทั่ว ๆ ไปนี้มันสอนไมลงนะ ไมไดพูดดวยความโอ
อวด ไมไดพูดดวยความดูถูกเหยียดหยามนะ ตามหลักความจริงระหวางธรรมกับโลกตาง
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กันอยางไรบาง หรือไมอยากพูดวาบาง ตัดออกเลย มันตางกันยังไงวางั้นเลยมันถึงเด็ดด ี
 โลกหนาแนนขนาดไหน ธรรมสวางกระจางแจงละเอียดขนาดไหน เพราะฉะน้ัน
พระพุทธเจาพอเวลาตรัสรูใหม ๆ จึงทรงทอพระทัย ก็อยางนั้นเอง มันเหมือนกับวาจะ
เอากําปนน่ีถาเทียบแลวนะ เหมือนกับเอากําปนนี่ไปตีภูเขาทั้งลูกใหแตก มันเปนไปไดเห
รอพิจารณาซิ ขอเทียบเคียง พระองคเพียงพระองคเดียวเทานั้นก็เทากับกําปน สามแดน
โลกธาตุนี่เทากับภูเขา มันใหญมันหนาขนาดไหน แลวจะไปทําลายกิเลสอยูในภูเขาเหลา
นั้นทานจะทําลายไดยังไง นั่นละที่ทรงทอพระทัย 
 ออ บทเวลาพิจารณาแลว วิธีการตาง ๆ มี ในภูเขาลูกนั้นมันก็ไมไดเปนหินแทง
ทึบไปหมดทั้งลูก ยังมีหญามีอะไรแทรกอยูในนั้น ทีน้ีคนท่ีหนาแนนมี คนบาง ๆ ยังมี 
ทานแยกประเภทออก ๆ ถึงไดมีแกพระทัยสอนโลก เขาใจเหรอ ที่พูดนี้เขาใจหรือเปลา 
คําวาหนาในโลกสวนใหญมันหนาท้ังน้ันจริง ๆ น่ี หนาอยางท่ีวาภูเขาท้ังลูก จะเอากําปน
ไปตีภูเขาใหแตกมันเปนไปไมได เมื่อตีภูเขาไมแตกก็ไปเด็ดเสนหญาซิ เสนหญาอยูบนภู
เขาน่ัน โกยออกซิดินอยูในภูเขานั่น มือโกยไดนี่ขนาดนี้ก็เอาไดแคไหนก็เอา มันไมใชเปน
หินแทงทึบดวยกันหมดน่ีนะภูเขาท้ังลูก ยังมีหญามีอะไรพอจะทําลายได มีดินมีอะไร ที่
ออน ๆ มีอยู 
 อันน้ีคนท่ีหนาแนนผูบางยังมี ก็เอาผูบางนั่นซิไปผูหนาก็ทิ้งไว พระองคจึงไดทรง
สอนโลกเร่ือยมา น่ีตัวเทาหนูก็ยังเปนในหัวใจเรา มันทอเหมือนกันบางทีแตก็ทนเอา
อยางวาน่ันแหละ มันตางกันขนาดไหนธรรมกับโลกฟงซ ิ กิเลสกับธรรมตางกันขนาดไหน 
เทียบกันอยางน้ันแหละ เทียบกันอยางภูเขาทั้งลูกกับกําปน ใครจะไปทําลายกิเลสก็
เหมือนกับเอากําปนไปทําลายภูเขา กิเลสมันมากตอมาก สัตวทุกตัวมีกิเลสทุกตัววาไง ใจ
ทุกดวงมีกิเลสอยูนั้นทุกดวง ๆ เทากับภูเขา ๆ แลวจะเอากําปนไปตีมันแตกไดยังไง น่ีละ
มันหนัก 
 ใหพากันพยายามนะ เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาน้ีเลิศแลวนะ ไมไดเกิดพบ
งาย ๆ นะพุทธศาสนา ท่ีวาโลกวางเปลาจากศาสนา ๆ น้ันหมายถึงพุทธศาสนาท้ังน้ัน
นะ ไมไดหมายถึงศาสนาลัทธิของคนมีกิเลสดนเดาเกาหมัดนะ หมายถึงทานผูส้ิน
กิเลสแลวมาสอนโลก ที่วาศาสนาพระพุทธเจาแตละพระองค ๆ มาหรือวาวางศาสนา 
ศาสนาไมมี ศาสนาวาง เวลาน้ีไมมีศาสนา คือไมมีพุทธศาสนาน่ันเอง พระพุทธเจา
มาตรัสรูแตละพระองค ๆ น้ันละคือศาสนามาแลว ๆ คําสอนเครื่องฉุดลากสัตวมา
แลว   เวลานี้มาแลวเครื่องฉุดลากสัตวออกจากที่จมดิ่งนั้นมาแลว ๆ ความหมายวาอยาง
น้ัน นี่ก็ลวงมาแลวได ๒,๕๐๐ กวาปน้ีแลวใครจะต่ืนก็ต่ืนนะ ถาไมตื่นจมจริง ๆ 
 เร่ืองนรกสวรรคน้ีสําคัญมาก กิเลสมันเอาจริง ๆ ใหเช่ือมันจนไดน่ันแหละ น่ีละ
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เราวิตกมากตรงน้ี กิเลสตัวน้ีสําคัญมากนะ กิเลสตัวปฏิเสธบาปบุญนรกสวรรค แลวนอก
จากน้ันตายแลวสูญ น่ีสวนธรรม มีพวกนี้ที่มันใหคนหลวมตัวลืมตัว ทําความช่ัวชาลามก
อยางไมสะทกสะทานคืออันนี้เอง แลวทีน้ีเวลาผลเกิดข้ึนมาก็แบบเดียวกันซี แลวใครจะ
เปนคนรับ คนน้ันละคนตัวมันเกง ๆ น่ันละจะรับนะ คนหน่ึงสอนไวตามหลักความเปน
จริง คนหน่ึงไปลบลางมันลบลางไดยังไง ก็ของมีของจริงอยูแลวจะไปลบลางไดยังไง ลบ
ไมได นอกจากจะหลบจะหลีกในส่ิงท่ีควรหลบหลีก นอกจากบําเพ็ญกาวเขาไปสูสถานที่
กาว เชน สวรรค นิพพาน พรหมโลก 
 ความดีบุญกุศล เอา กาวเขาไป เรื่องบาปนรกอเวจีนี้ใหผลักเจาของออก มันอยาก
ขนาดไหน เอา เอาชีวิตเขาแลก ชีวิตนี้ไมมีความหมายอื่นใดยิ่งกวาเราไปจมในนรกตั้งกัป
ตั้งกัลป ตองอยางนั้นซิเทียบกัน ความอยากหรือความด้ินลมด้ินตาย ท่ีจะเปนจะตาย
เพราะความทุกขมากในชีวิตนี้ เพียงชีวิตน้ีเทาน้ันไมนาน เอา อยางมากเทาไรปพิจารณาซิ 
ทนทุกขทรมานดวยการสรางคุณงามความดี หรือดวยการฝนกิเลสน้ีจะทุกขขนาดไหนวะ 
ไปจมอยูในนรกเพราะการทําตามกิเลสน้ีซีมันสําคัญ กี่กัปกี่กัลปนั่นเทียบกันปุบเขาไป 
มันทําไมลงแหละคนเราถามีเหตุมีผลเทียบแลว...ไมทํา ก็เปนเราจริง ๆ นี่ไปจมจะเปน
ใครไป 
 เดี๋ยวนี้ศาสนาของพระพุทธเจายังพอมี ที่ฉุดที่ลากยังพอม ี ใหรีบใหเรงขวนขวาย 
สรณะ พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ สําคัญมากนะ อะไร ๆ อยาลืมน่ีนะ หลักใจเปน
สําคัญ ไมมีอะไรจะยิ่งกวาหลักใจ หลักใจน้ีสําคัญมาก นอกจากน้ันยังครูบาอาจารยเปนท่ี
เกาะอีก อันน้ีสําคัญอยูมากนะ อบอุน ไปสด ๆ รอน ๆ พบกันสด ๆ รอน ๆ เห็นกันสด 
ๆ รอน ๆ ไดยินไดฟงกันสด ๆ รอน ๆ  เห็นหนาเห็นตากันอยูสด ๆ รอน ๆ น้ีละเปนส่ิง
ท่ีเรงเราจิตใจของเราใหหมุนต้ิวในทางท่ีดี 
 เพราะมีหลักยึดน่ี มีพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆเปนศูนยกลางฉุดไวแลวยัง
ไมแลว ยังมีครูบาอาจารยเปนท่ีตายใจท่ีแนใจ เปนที่ฝากเปนฝากตายเขาอีก มันก็แนน
เขาไปอีก แนนเขาไปอีก น่ีละส่ิงน้ีสําคัญมากนะ ถาขาดอันน้ีแลวเราอยาเขาใจวาโลกน้ีจะ
พาคนใหเจริญรุงเรืองนะ ไมมีคําวาเจริญ ถาธรรมไมเขาแทรกแลวหาความเจริญไมได มี
มากมีนอยไมมีความหมายใด ๆ ทั้งสิ้นถาขาดที่พึ่งทางใจคือธรรมแลว ฉะน้ันจงเอาใหดี 
 เราอยาไปมองขามนะ วาคนน้ันม่ังมีศรีสุขมีเงินเทาน้ันเทาน้ี มียศถาบรรดาศักดิ์
เทาน้ันเทาน้ี มันลมปากเฉย ๆ น่ี กองสมบัติก็กองอยูโนนเราก็ทุกขอยูนี่ เอาไฟมาจี้ดูซี 
เอา กองสมบัติมาชวยไหม เอาไฟมาจี้ดูซี รองโกก ๆ อยูน่ันเห็นไหม นั่นถาเราไมรักษา
ตัวของเรา เราตองรักษาตัวของเราซิ อยาเอาไฟมาจี้ตัวเอง นั่นรักษาก็อยางนั้นซิ อันใดที่
จะดีงามตอตัวเองใหพยายามขวนขวาย พระพุทธเจาจึงสอนภิกษ ุ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 



  

หวงใยหมูคณะ ๑๑๕ 

๑๑๕

พวกเธอทั้งหลายจงอยูใหมีที่พึ่ง อยาอยูปราศจากที่พึ่ง ที่พึ่งคือธรรม หลักใหญทานสอน 
ในพระไตรปฎกมีนี่เราไดดู โอโห ขึ้นภิกษุทั้งหลายเลย เธอทั้งหลายจงมีที่พึ่ง อยา
ปราศจากที่พึ่งคือธรรม จากน้ันก็สติธรรมใหแนบติดกับตัว ใหรูตัวเสมอ ฟงซิ 

เอาเทานัน้ละ ไมเทศนมากแหละเหนื่อย จะใหพร 


