เทศนอบรมพระและฆราวาส เนื่องในงานรับผาปาชวยชาติ
ณ วัดปาพระอาจารยมั่น อ.พราว จ.เชียงใหม
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๖

จังหวัดมหามงคล
(กราบนมัสการพระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัว ญาณสัม
ปนโน ที่เคารพอยางสูงยิ่ง เนื่องดวยคณะศิษยานุศิษยของหลวงปูมั่น ภูริทัตโต มีความ
เคารพเทิดทูนในองคหลวงปูมั่น และบูรพาจารยฝายกรรมฐานเปนอยางสูงยิ่ง จึงไดจัด
งานระลึกพระคุณเนื่องในวันคลายวันมรณภาพของหลวงปูมั่น ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๑
พฤศจิกายน ๒๕๔๖ และสมโภชพระมหาธาตุมณฑปอนุสรณสถานของหลวงปูมั่น ภูริ
ทัตโต กับบูรพาจารยสายพระกรรมฐานดวยการปฏิบัติธรรมถวายเปนสังฆบูชา ใน
โอกาสอันเปนมงคลยิ่งนี้ คณะศิษยานุศิษยและสาธุชนไดกราบอาราธนาพระเดชพระ
คุณทานโปรดเมตตามาแสดงพระธรรมเทศนาและรับผาปาชวยชาติ เพื่อคณะศิษยานุ
ศิษยและประชาชนชาวไทยทั้งหลายจะไดมีสวนชวยชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ใหดํารงสถาพรคูแผนดินไทยไปตลอดกาลนาน
กระผมนายปริญญา ปานทอง รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม พรอมทั้งคณะ
ศิษย พี่นองชาวอําเภอพราวและสาธุชนทั้งมวลที่มาพรอมกันอยู ณ มณฑลแหงนี้ ขอก
ราบอาราธนาพระเดชพระคุณทาน พระธรรมวิสุทธิมงคล โปรดแสดงพระธรรมเทศนา
เพื่อประโยชนในทางธรรมแกบรรดาศิษยานุศิษย
และศรัทธาสาธุชนทั้งหลายดวย
เทอญ)
ขอความกรุณาเวลากําลังเทศนกรุณาใหงดการถายภาพ และซุมเสียงตาง ๆ ที่
จะเปนการกระทบกระเทือนตอการแสดงธรรม จะไมไดผลเทาที่ควร ไดเคยเตือนเสมอ
เพราะเคยมีอยูบอย ๆ
วันนี้เปนวันมหามงคลของพี่นองชาวจังหวัดเชียงใหมเรา
โดยตั้งขึ้นที่วัด
อําเภอพราวของเรา โดยมีคุณปริญญา ปานทอง รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ประธานในพิธี คุณชนะ แพงพิบูลย นายอําเภอพราว ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน
นางอรนัดดา ตันติพัฒน นายกเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม ไดมาเปนประธานและให
ความรมเย็นกับบรรดาพี่นองชาวอําเภอพราวของเรา วันนี้รูสึกวาพี่นองทั้งหลายมากัน
เปนจํานวนมาก หลวงตารูสึกซาบซึ้งมากในงานการชวยชาติมหากุศลของเรา
วันนี้ก็ไดมาถึงที่นี่ เมื่อวานนี้ก็แสดงธรรมที่ดอยปุย แลววันนี้ก็ไดมาที่นี่ มาเห็น
พี่นองทั้งหลายมีความพรอมเพรียงสามัคคี จนกระทั่งวัดนี้แนนไปหมดจะไดขยายวัด

ใหม หลวงตาจึงรูสึกซาบซึ้ง และในสถานที่นี่เปนสถานที่อยูของนักปราชญ หรือจอม
ปราชญในสมัยปจจุบัน คือหลวงปูมั่น ทานเคยไดมาตั้งรากฐานอบรมบรรดาพี่นองชาว
จังหวัดเชียงใหมเราในที่ตาง ๆ และมาพักอยูสถานที่นี่เปนเวลานานพอสมควร จน
ปรากฏเปนวัดขึ้นมา และเปนที่ระลึกกราบไหวบูชาของสาธุชนทั่ว ๆ ไป
และในกลางวัดนี้ก็มีเจดียอันใหญหลวงซึ่งประดิษฐานครูบาอาจารยทั้งหลาย ที่
เขาไปกราบไหวบูชาทานมาเมื่อสักครูนี้ ลวนแลวตั้งแตเปนครูอาจารยที่เลิศเลอในสมัย
ปจจุบัน จะเรียกวาเพชรน้ําหนึ่ง ๆ ก็ไมมีผิด เราไมอยากจะวาไมนาจะผิด บอกวาไมมี
ผิด เพราะเครื่องยืนยันของทานซึ่งเปนผลใหโลกไดเห็นทั่วกันนั้น คือ พระธาตุที่
ประกาศออกจากความบริสุทธิ์ของทานทางรางกายออกมาเปนพระธาตุ การเปนพระ
ธาตุในตําราทานแสดงไววาคือพระอรหันตเทานั้น อัฐิที่จะกลายเปนพระธาตุได นอก
นั้นไมมี
นี่ทานเหลานี้ลวนตั้งแตอัฐิของทานเปนพระธาตุ ๆ แทบทั้งนั้นที่ไดเห็นมาแลว
ไดกราบไหวบูชาทานแลวก็ลงมาดวยความยิ้มแยมแจมใส ปลื้มอกปลื้มใจ มาพบพอ
พบแมของเรา นี่ละพอแมของพระ เพราะฉะนั้นทานจึงเรียก บรรดากรรมฐานทานจึง
ชอบเรียกวาพอแมครูบาอาจารย คือเปนทั้งพอ ทั้งแม ซาบซึ้งเปนที่หนึ่งของพอแมที่ให
แดนเกิดแกเรา ทานจึงเรียกวาพอแมครูบาอาจารย วันนี้ไดเขากราบไหวทานดวยความ
ซาบซึ้งถึงใจ เต็มหัวใจแลวคอยออกมาไดประกาศใหพี่นองทั้งหลายทราบ วาทานเหลา
นี้คือเพชรน้ําหนึ่ง
นี่ประกาศผลแหงการประพฤติตามหลักพุทธศาสนาของเรา ซึ่งเปนศาสนาที่เลิศ
เลอมาดั้งเดิม เปนศาสนาที่แมนยําในมรรค ในผล นิพพาน ตั้งแตบุญกุศลขึ้นไปถึง
มรรค ผล นิพพาน ศาสนานี้เปนเครื่องยืนยันรับรองสําหรับผูบําเพ็ญ จะตองเปนไป
ตามสายทางแหงความถูกตองดีงาม ดังธรรมทานแสดงไววา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺ
โม พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวชอบแลว คําวาชอบคือถูกตองดีงามทุก
อยาง ไมตองดัดแปลงแกไขใด ๆ ทั้งสิ้น พระพุทธเจาก็ตรัสรูเองโดยชอบ ที่วา สมฺมาส
มฺพุทฺโธ แปลวาผูตรัสรูเองโดยชอบ
เมื่อตรัสรูเองโดยชอบ
ธรรมที่ประกาศออกมาสอนโลกก็เปนธรรมโดยชอบ
ธรรม จึงใหชื่อวาสวากขาตธรรม ตรัสไวแลวโดยชอบ ผูปฏิบัติตามอรรถธรรมของพระ
พุทธเจาเปนผูยืนยันในตัวเองไดเลย โดยถือธรรมการบําเพ็ญของตนเปนหลักประกัน
ตัว การบําเพ็ญคุณงามความดีนี้เปนสายทางแหงธรรมที่ชี้บอกไวแลววา ใหพากัน
อุตสาหพยายาม
ซึ่งเปนการฉุดลากบรรดาสัตวทั้งหลายใหผานพนขึ้นจากอุปสรรค

ความกีดขวาง คือความทุกขทั้งหลายเปนลําดับลําดา ดวยอํานาจแหงการบําเพ็ญกุศล
ผลทานตาง ๆ ตามสายทาง คือสวากขาตธรรมของพระพุทธเจา
นี่บรรดาครูบาอาจารยทั้งหลายที่ไดอาราธนามาประดิษฐานทานอยูสถานที่นี่ ก็
ลวนแลวตั้งแตทานผูปฏิบัติตามอรรถธรรมของพระพุทธเจาโดยถูกตอง ผลก็ปรากฏขึ้น
เปนที่พอใจ เปนองคทรงไวซึ่งมรรคซึ่งผลซึ่งนิพพาน โดยสมบูรณดวยกัน ธรรมของ
พระพุทธเจาจึงเปนธรรมที่คงเสนคงวาหนาแนน เปนอกาลิโก พรอมที่จะใหผลแกผู
บําเพ็ญตามสายทางของศาสดาที่สอนไวแลวทุกเวลา อกาลิโก ไมมีกาล สถานที่ เวล่ํา
เวลาใด ๆ มากีดขวางการทําดีตามทางของศาสดาไดเลย แลวการทําชั่วก็เปนคูเคียงกัน
ไป เรียกวากิเลสนี้ก็เปน อกาลิโก ทานก็สอนใหระมัดระวัง ใหงดเวน
คือการทําชั่วไมวาที่แจง ที่ลับ สถานที่ กาลใด ๆ เปนความชั่วทั้งนั้น แลวผลนํา
มาซึ่งความทุกขใหแกผูทําโดยลําดับลําดา ไมลําเอียง สําหรับผูทําดีก็เปนอกาลิโก ทําใน
ที่แจงที่ลับ ที่ใกลที่ไกล ไมวากลางคืนกลางวัน เวลาไหนเปนบุญเปนกุศลทั้งนั้น นี่เรียก
วา อกาลิโก เปนพื้นฐานไวเรียบรอย ผูใดปฏิบัติคุณงามความดีใครจะเห็นก็ตาม ไม
เห็นก็ตาม อยาวิตกวิจารณวาไมมีคนอื่นใดเห็นแลวรูสึกวาไมคอยพอใจ ไมคอยเต็มใจ
นัก เมื่อพระพุทธเจา หรือธรรมของพระพุทธเจาชี้บอก พระพุทธเจาทรงรูทรงเห็นแลว
นั้นแลเปนความถูกตองดีงาม ไมมีที่แจงที่ลับ ขอใหพากันทําลงไปเถิด นี้เปนคําสอน
ของพระพุทธเจา
เราทั้งหลายไดเกิดมาเปนมนุษย เปนมนุษยนี้ไมใชจะเกิดอยางงายดายเหมือน
สัตวทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาจากการทําชั่วเสียมากตอมาก จึงเกิดไดงาย เพราะคนชั่วทําชั่ว
ไดงาย เกิดในสถานที่ชั่ว ภพที่ชั่ว เปนสัตวที่ชั่วมีมากมายกายกอง เต็มไปทั่วดินแดน
ไมวาในน้ํา บนบก ดิน ฟา อากาศ สัตวทั้งหลายเหลานี้เกิดไดทั้งนั้น เพราะสัตวโลกทํา
ไดงายในบรรดาความชั่ว สัตวทั้งหลายจึงไหลลงสูความชั่วไดมากกวาผูที่จะไปในทางที่
ดี นี่เราไดเกิดมาเปนมนุษยก็เรียกวาเล็ดลอดมาจากบรรดาสัตวทั้งหลายที่มีทั่วแดน
โลกธาตุ ซึ่งลวนแลวตั้งแตเปนสัตว ๆ แตเราเล็ดลอดออกมาเปนมนุษยไดนี้ ก็เพราะ
อํานาจแหงคุณธรรมคือความดีงามของเรา ที่ไดสรางมาแลวตั้งแตชาติปางกอนเปน
ลําดับลําดา
บุญกุศลนั้นจึงหนุนมาใหเราไดเกิดเปนมนุษย ทั้ง ๆ ที่สัตวทั้งหลายเปนสัตวทั่ว
โลกดินแดนจํานวนมากขนาดไหน เทากับขนโค ขนโคมีมากขนาดไหน นี่ละสัตวทั้ง
หลายที่ไปไดรับความทุกขความทรมานในที่ตาง ๆ เทากับขนโคมากตอมาก สําหรับ
มนุษยเราที่เล็ดลอดออกมาเกิดเปนมนุษย ไดมาบําเพ็ญคุณงามความดีนี้จึงเทากับเขา
โค มีจํานวนนอยมาก ทานจึงเทียบวาเขาโคกับขนโค โคตัวหนึ่งขนของมันเต็มตัว แต

เขาของมันมีเพียงสองเขาเทานั้น คน-สัตวที่เกิดในโลกนี้มีจํานวนมากมายกลายเปน
เรื่องขนโคไปเสียทั้งสิ้น แตเราทําไมเล็ดลอดมาเปนเขาโค เกิดขึ้นเปนมนุษย แลวยังรู
จักพระพุทธศาสนา มีความเคารพพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เปนขวัญใจ ฝาก
เปนฝากตายตลอดมา
การทําบุญใหทานเปนนิสัยของผูเชื่อบุญเชื่อกรรม เชื่อพระพุทธเจา พระธรรม
พระสงฆ มีติดอยูในสันดานของมนุษยผูดีทั้งหลาย ยอมบําเพ็ญอยูเสมอ ไมวาจะไป
สถานที่ใดก็ตาม นิสัยแหงบุญที่ติดอยูภายในจิตใจนั้นยอมไมลดละในการสรางคุณงาม
ความดี ไมวาที่แจง ที่ลับ แลวคุณงามความดีที่เราสรางนี้แล เปนเครื่องสนับสนุนและ
ติดแนบฝากเปนฝากตายไดตลอดไป ผูมีบุญมีกุศลจะตายในสถานที่ใดเปนสุคโต ๆ ทั้ง
นั้น แมแตยังไมตาย เจาของบําเพ็ญกุศลประจําวัน คืน ป เดือน จนกลายเปนนิสัยแลว
ก็รูสึกวามีความอบอุนในจิตใจของตนผูจะไปเกิดไปตาย เพราะใจนี้เปนนักทองเที่ยว
จากภพนี้แลวไปเกิดภพหนา เกิดภพนั้นภพนี้ตลอด
ทานจึงเรียกวาใจนี้เปนนักทองเที่ยว ถึงจะเปนนักทองเที่ยวก็ทองเที่ยวไปดวย
บุญดวยกุศล ภพที่สัตวทั้งหลายผูสรางบาปสรางกรรมไปเกิด ภพของเราผูสรางบุญ
สรางกุศลไปเกิดยอมเปนภพที่ดีงาม มีความสุขความสําราญบานใจ จนกระทั่งบารมี
ของเราแกกลาดวยการบําเพ็ญมากไมหยุดไมถอย สามารถถึงพระนิพพาน พนจากทุกข
ไดโดยสิ้นเชิง นี้คือผูที่เกิดมาไดเห็นพระพุทธศาสนา ไดมีความเคารพนับถือ และเชื่อ
ฟง เชื่อบุญเชื่อกรรม แลวอุตสาหบําเพ็ญตน ความดีอันนี้เปนสิริมงคลติดเราไปตลอด
เวลา จนกระทั่งถึงวันตาย
ถึงวันตายก็ตายดวยความยิ้มแยมแจมใส ไมไดตายดวยความโศกเศราเหงา
หงอยเหมือนคนทําบาปทํากรรมมากๆ คนผูเชนนั้นไมตายก็เปนทุกข เกิดความเดือด
รอนวุนวายภายในจิตใจ ไฟนรกแดนมนุษยก็เผาอยูที่หัวอกนั้นแหละ พอตายแลวไฟ
นรกแหงแดนเมืองผีก็เผาตอไปอีก ยิ่งหนักยิ่งกวาทุกขในแดนมนุษยนี้หลายชั้น หลาย
เทาทีเดียว นี่คือคําสอนของพระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอนไวแลว เราเกิดมาไดพบพระพุทธ
ศาสนา ไดทําบุญใหทาน รักษาศีล เจริญเมตตาภาวนา แมระลึกถึงพุทโธ ธัมโม สังโฆ
ภายในใจก็เทากับเราไดเขาเฝาพระพุทธเจาในขณะที่เราระลึกถึงทาน ระลึกถึงธรรม
ระลึกถึงพระสงฆอยูตลอดไป
เราอยาเขาใจวาพระพุทธเจาปรินิพพานแลวอยูเมืองนูนเมืองนี้ นั้นเปนรูปราง
คือเปนสรีระรางกายเชนเดียวกับสัตวโลกทั่ว ๆ ไป เปนสมมุติยอมมีตายไดทั่ว ๆ ไป
ตามแตสภาพรางกายจะทนไดไปถึงไหน เมื่อทนไมไหวก็ตายที่นั่น ๆ นี่พระพุทธเจาก็
ปรินิพพานที่เมืองอินเดีย เหมือนกับสัตวโลกทั้งหลายที่ตายอยูในที่ตาง ๆ ซึ่งไมใช

เมืองอินเดียก็ตาม ก็ตายเชนเดียวกัน แตคุณงามความดีที่สรางเอาไวนั้นไมไดตายดวย
พระพุทธเจาปรินิพพานแลว นั่นหมายถึงเรื่องธาตุขันธหมดสภาพแลว จิตใจของพระ
พุทธเจาซึ่งเปนของไมเคยตายมาแตกาลไหน ๆ ในบรรดาจิตทุกดวง ทั้งที่จิตบริสุทธิ์
และไมบริสุทธิ์ ไมเคยตาย
ดีดออกจากรางนั้นแลว จิตทานผูบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพนทราบประจักษตั้งแตยัง
ไมตาย หรือยังไมนิพพานดังพระพุทธเจา พอดีดแลวก็ถึงนิพพานเลย แลวบรรดาพระ
สงฆสาวกผูบําเพ็ญตามทานไดมรรคไดผลจนเปนที่พอใจ แลวก็ตรัสรูตามพระพุทธเจา
เรื่อย ๆ ไป จนกลายเปนธรรมธาตุดวยกัน สม่ําเสมอกันไปหมด นี้คือธรรมที่เลิศเลอ
จากการประพฤติปฏิบัติบําเพ็ญของตัวเอง ถึงจะยากลําบากบางก็ขอใหทนนะเราเปนลูก
ชาวพุทธ อยาสุกเอาเผากินไมใชของดี ทําอะไรทําไมคิด ไมอาน ไมคํานึงคํานวณถึงเหตุ
ผลตนปลายแลวมักจะขาดทุนเสมอคนเรา ตองไดพินิจพิจารณา
ความอยากนั้นมักจะเปนเรื่องของกิเลสเสียมากตอมาก ความไมอยากนั้น
เปนเรื่องของธรรม เรื่องของธรรมเปนของดีเลิศ ถาเราไปมีความสนใจในอรรถในธรรม
ก็เทากับวาเราจะหนีจากอํานาจของกิเลส ที่มันควบคุมไวในแดนแหงกองทุกขทั้งหลาย
มันจึงทําการกีดขวางไมใหอยากไป ไมใหอยากทํา ใหมีเรื่องมีราว สรางเหตุสรางผล กล
ไกที่จะหักหามเราใหอยูในเงื้อมมือของมันตลอดไป คนเราจึงทําบุญทํากุศล ทําคุณงาม
ความดี ประพฤติตัวเปนคนดีไดยาก ถาทําเปนคนเลวนั้นไดเลวมาก ๆ เพราะกิเลสเปน
ทางต่ําไหลลง ๆ เหมือนน้ําไหลโจนลงจากภูเขา ไมมีอะไรหามไวไดเลย ไหลลงจนถึงที่
ราบ ถึงมหาสมุทรทะเลหลวงไมมีหยุดหยอน
เรื่องกิเลสพาสัตวโลกไหลลงก็เชนเดียวกัน ไหลลงตั้งแตความชั่วเล็ก ๆ นอย ๆ
ทําตามมันไปจนกลายเปนความชั่วอันใหญหลวง เมื่อทําไมหยุดไมถอยกลายเปนความ
ชั่วอันยิ่งใหญ ตายไปแลวไหลลงไปแดนนรก นรกก็มีหลายประเภท นรกที่ยอมก็มี ที่
หนักมากก็มี เมื่อทํากรรมชั่วชาลามกมากๆ เขา นรกที่วาหลุมเปนที่หนึ่งที่ใหกองทุกข
มากที่สุด เสวยกรรมอยูนั้นเปนเวลาตั้งกี่กัปกี่กัลป นี่ละเปนนรกหลุมพอเหมาะพอดีกับ
คนสรางแตบาปแตกรรมนับแตวันเกิดมา ไมอยากทําบุญใหทานเพราะกิเลสหามไมให
ทํา แตถาทําตามกิเลสคือความชั่วนั้นไหลทั้งวันทั้งคืน
ขอนี้จึงควรนํามาพิจารณาสําหรับพวกเราทั้งหลายซึ่งเปนชาวพุทธ มักจะถูกตม
ตุนจากกิเลสลอลวงใหไปทางของมัน คือทางความชั่วชาลามกจนไดนั้นแหละ ใหเราฝน
เสมอ ถือพระพุทธเจาซึ่งเปนองคศาสดาที่ทรงดําเนิน เวลาจะตรัสรูกอนตรัสรูนั้นสลบ
ถึงสามหน นั่นทุกขหรือไมทุกข เสด็จออกจากหอปราสาทราชมณเฑียรจากความเปน
กษัตริย เขาในปาในเขา ก็เทากันกับเทวดาตกจากสวรรคลงสูแดนนรกนั้นเอง นี่มหา

กษัตริยเสด็จออกจากหอปราสาทราชมณเฑียรเขาสูปาสูเขา ขอทานเขามากินก็ยอมเปน
เชนนั้น
นอกจากนั้นยังบําเพ็ญพระองคดวยความทุกขความลําบาก เริ่มแรกตั้งแตวัน
เสด็จออกจากพระราชวัง พระองคมีไพรฟาประชาชีทั่วแผนดิน เฉพาะอยางยิ่งในพระ
ราชวังเต็มไปดวยนางสนม บริษัทบริวารเต็มไปหมด แลวก็ยนเขาไปถึงพระราหุล พระ
นางพิมพา มีตั้งแตธรรมชาติที่มีคุณคา ซึ่งนารัก นาสงวน นาหวงนาหวงทั้งนั้น แตพระ
องคทรงตัดพระทัยออกไป จะเขาไปชมพระราหุลนั้นก็กลัวภัยอันใหญหลวง คือพระ
นางพิมพาซึ่งเปนคูพระบารมีกันจะตื่นขึ้นมา ตองตัดพระทัย ความจริงนั้นก็ทรงรักทรง
หวงใยทั้งพระนางพิมพา ทั้งพระราหุล คือหวงใยทั้งแมทั้งลูกนั้นแหละ แตก็ตัดใจออก
ไป นี่ทุกขไหมพิจารณาซิ
ใหเราคิดอยางนี้มาเทียบเคียงกับเรา เราสรางคุณงามความดีไมจําตองถึงพลัด
พรากจากลูกจากเตา จากผัว จากเมีย ไปทําบุญอะไร ไมเหมือนพระพุทธเจานั่น ซึ่งมีน้ํา
หนักมากกวาเรา เพราะความปรารถนาเปนศาสดาสอนโลก ยอมไดรับความทุกขความ
ลําบากมากกวาโลกเปนธรรมดา ใหถือเขามาเปนคติเครื่องเตือนใจ ทรงบําเพ็ญอยูนั้นก็
เปนเวลา ๖ ป ที่เปนทุกขมากที่สุดก็ถึงขั้นสลบไสลถึงสามครั้ง นี่พระองคก็ไมทรงลดละ
ประกอบบําเพ็ญจนกระทั่งไดตรัสรูขึ้นมา เพราะอํานาจแหงความพากเพียรไมหยุดไม
ถอย
นี่เราทั้งหลายซึ่งเปนลูกของตถาคตพุทธบริษัท ก็ขอใหพากันดําเนินตามรอง
รอยแหงศาสดา แมจะไมไดทุกกระเบียดตามศาสดา ก็ขอใหไดแบบลูกศิษยมีครูสอน
คอยดําเนินตามสติกําลังความสามารถของเราไป ใหฝาฝนเชนเดียวกับพระพุทธเจา
ทรงฝาฝนโลกทั้งหลายมาแลว โลกที่แนนหนามั่นคง เหนียวแนนที่สุดไมมีอะไรเกิน
โลกวัฏวน พระองคก็ทรงตัดพระทัยออกไปได ทั้ง ๆ ที่ออกไปแลวพระทัยยังหวง ก็ยัง
ตัดพระทัยอีกไมใหหวงใหหวง จนผานพนไปได นี่เราสรางคุณงามความดี ไมถึงกับ
ตองรางจากบานจากเรือน จากพอจากแม จากอะไรไปแหละ
เราไปทําความดีเปนประจําวัน ใหพากันทํา อุตสาหพยายาม มีมากมีนอยการทํา
บุญใหทานนี้เปนเรื่องใหญโตมากนะ ขอใหทานทั้งหลายไดเขาอกเขาใจในขอนี้ ไป
เทศนที่ไหนหลวงตาไมเคยละการใหทานนี้เลย เพราะทานนี้เปนยอดแหงความดีทั้ง
หลาย และเปนยอดแหงความกวางขวาง เปนยอดแหงความสามัคคี สมานกันไดดี
เพราะอํานาจแหงการใหทาน ใหทานใครก็ตามแมที่สุดใหทานสัตว บุญกุศลไดมาจาก
สัตว ใหทานคนบุญกุศลไดมาจากคน ใหทานคนจนบุญกุศลไดมาจากคนจน ใหทานผู

ใด สัตวตัวใด บุญกุศลออกมาจากนั้นๆ มาเปนสมบัติของเรา จึงไมมีคําวาสูงวาต่ํา ขึ้น
ชื่อวาบุญกุศลแลวออกมาไดทุกทาง
ใหพากันอุตสาหพยายาม เราไมไดเปนเศรษฐีมีเงินเปนหมื่น ๆ แสน ๆ ลาน
เรามีพออยูพอกินวันหนึ่ง ๆ ในครอบครัวของเรา ใหแบงสันปนสวนเอาไวพอใหเหมาะ
สม เพราะความจําเปนมีทั้งทางธาตุทางขันธและทางดานจิตใจ ทางธาตุขันธก็อาศัยวัตถุ
เปนเครื่องบํารุงรักษา เชน มีอาหารการบริโภค มีบานมีเรือน ที่อยูอาศัย มีเครื่องใชไม
สอย เปนธรรมดาสําหรับรางกายเรา เราก็ตองวิ่งเตนขวนขวายหามาตามความจําเปน
ใหเหมาะสมกัน นี่คือที่พึ่งของกายในเวลามีชีวิตอยู ใหพากันขวนขวาย ถึงไมบอกก็
ขวนขวายเอง โลกเปนอยางนั้น
แตสําคัญที่จิตใจ ถาไมบอกไมขวนขวายนะ วิ่งเตนขวนขวายหาแตอาหารการ
บริโภคทางดานวัตถุ หวงใยแตรางกาย กลัวเปนกลัวตาย กลัวทุกข กลัวยาก กลัว
ลําบาก ในเวลายังมีชีวิตอยู แตเวลาตายไปแลวยิ่งมีความทุกข ความยาก ความลําบาก
เพราะจิตใจไมมีบุญกุศลเครื่องหลอเลี้ยงเหมือนทางรางกายนี้เลย นั้นไมไดคิดกันมาก
ตอมาก จึงขอใหคิด ที่พึ่งที่อาศัยของเรามีอยูสองอยาง สวนรางกายที่อยูอาศัยอาหาร
การบริโภค นี่เปนสวนรางกาย สวนจิตใจคือบุญคือกุศลเกิดขึ้นจากการทําบุญใหทาน
ทุกประเภท นี้มาเปนอาหารโอชารสที่เลิศเลอ เปนเครื่องหลอเลี้ยงจิตใจ
รางกายก็ใหมีที่อาศัย ใจก็ใหมีที่อาศัยคือบุญกุศลเปนเครื่องหลอเลี้ยงจิตใจ จิต
ใจก็ไมเดือดรอน รางกายจะเปนจะตายเมื่อไร ใจมีอาหารเปนเครื่องหลอเลี้ยงแลว ใจก็
ไมเดือดรอน พอตายไปจริง ๆ เวลาตายไปแลวจิตจะตองพึ่งบุญกุศลนี้เทานั้น สมบัติ
เงินทองขาวของแมจะขวนขวายดวยความจําเปนทั่วหนากันในเวลามีชีวิตอยูก็ตาม พอ
ชีวิตหาไมแลวขาดสะบั้นไปหมด ตั้งแตลมหายใจกับรางกายของเราขาด สิ่งทั้งหลายที่
เปนสมบัติของเราก็ขาดไปพรอม ๆ กัน ไมมีอะไรที่จะเปนเครื่องยึดอาศัยไดเหมือน
เวลาเรามีชีวิตอยูเลย
แตสวนใจของเราเมื่อมีบุญมีกุศลแลว นี้แหละเปนที่พึ่งเปนพึ่งตายไปในทุกภพ
ทุกชาติ วัตถุสมบัติเหลานี้ติดตามไปไมได รางกายก็ติดตามไปไมได ติดตามไดแตบุญ
แตกรรมอันดีงามของเรา ติดตามไปไดทุกภพทุกชาติ ไปเกิดในภพใดชาติใด สูงต่ํา
ประการใดดวยอํานาจแหงบุญแหงกุศลนี้ทั้งนั้นพาไป สนับสนุนไปใหเกิดในสถานที่
เหมาะสมกับบุญกรรมของตนที่สรางไวมากนอยเพียงไร ดังที่ทานแสดงไวในทางความ
ดี สวรรคก็มีไวสําหรับสัตวผูมีความดีงามเปนชั้น ๆ ขึ้นไป ตั้งแตชั้นจาตุมฯ ขึ้นไป ถึง
ชั้นที่หกปรนิมมิตวสวัตดี นี่คือสวรรคสําหรับคนมีบุญตั้งแตชั้นจาตุมฯ ขึ้นไป

ผูมีบุญในขั้นนี้ก็ไปเกิดในสวรรคชั้นนี้ ผูที่มีบุญสูงกวานี้ก็ขยับขึ้นไป ๆ จน
กระทั่งถึงปรนิมมิตวสวัตดี สวรรคหกชั้น เทวดาทั้งหลายนี้มีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงตาง
กัน บุญมีเหมือนกันแตมีมากมีนอยตางกัน ผูมีมากก็ขึ้นไดชั้นสูง มีความละเอียดลออ
ความสุขละเอียดลออตางกันเปนลําดับลําดา จนกระทั่งถึงพรหมโลก นี่ก็เปนที่อยูของ
สัตวผูสรางความดีนั้นแล จนกระทั่งถึงนิพพาน เรียกวาผูที่สรางความดีเลิศเลอแลวถึง
นิพพานปง ตัดขาดสะบั้นเรื่องความทุกข ความทรมานที่เคยเกิด แก เจ็บ ตาย มากี่กัป
กี่กัลป พอจิตไดบริสุทธิ์เพราะอํานาจแหงบุญกุศลที่เราสรางมาหนุนเต็มที่แลว พนจาก
ทุกขโดยประการทั้งปวง
ทานเรียกวาถึงนิพพาน ตัดเรื่องความเปน ความตาย ความทุกข ความยาก
ความลําบากในวัฏวนที่เคยเกิด แก เจ็บ ตาย มานี้ออกโดยสิ้นเชิง ไมมีสิ่งใดเหลือเลย
นี้ละพระพุทธเจาที่เปนศาสดาของพวกเราทั้งหลาย ทานตัดขาดแลวตั้งแตวันที่ทานตรัส
รูในวันเดือนหกเพ็ญ ขาดสะบั้นเลยเหลือแตพระทัยที่บริสุทธิ์สุดสวนแลว เปนความ
เลิศเลออัศจรรยสุดสวน จึงไดนําธรรมนี้มาสั่งสอนสัตวโลกดวยสวากขาตธรรม เพราะ
พระองคตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบ โดยไมมีใครแนะนําสั่งสอนแนวทางที่จะให
ดําเนินและปฏิบัติตามจนไดเปนพระพุทธเจาเลย เปนความสามารถ เปนนิสัยวาสนา
ของพระพุทธเจาแตละพระองค ๆ เองที่จะตรัสรูแตละพระองค เปนผูทรงบําเพ็ญเอง รู
เอง เห็นเองขึ้นมาดวยกันทั้งนั้น
พระพุทธเจาเมื่อไดตรัสรูขึ้นมาแลวก็นํามาสั่งสอนสัตวโลก เรียกวาตรัสรูเองโดย
ชอบ ทุกอยางชอบหมด ตรัสรูก็พนทุกขโดยชอบ ธรรมสอนโลกนี้ก็เปนธรรมที่ชอบ
ธรรมสุดสวน นํามาสอนโลกสอนพวกเรานี้แหละพวกสัตวโลกทั้งหลาย จึงใหพากัน
อุตสาหพยายาม คนตาบอดยอมอาศัยคนตาดี ถามีแตคนตาบอดดวยกันก็ชนไมชน
อะไร โลกอันนี้โลกปาชาผีดิบมีแตคนตาบอดเอาหัวชนกัน ชนตนไม ภูเขา ตกเหว ตก
บอ ไปที่ไหนมีแตปาชาคนตาบอดถาไมอาศัยคนตาดีจูงไป คนตาดีจูงไปแลวแคลว
คลาดปลอดภัย ตาดีจูงไปคือฟงเสียงธรรมของพระพุทธเจานั้นแล ทานสอนวาอยางไร
ใหอุตสาหดําเนินตามทานที่ชักจูง คือการแนะนําสั่งสอนพวกเรา
นี่ก็ผานพนอุปสรรคไปไดโดยลําดับ จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพนไปไดเพราะการ
เดินตามครูของเรา เราอยาถือทิฐิมานะวาตัวรูตัวฉลาดแหลมคมยิ่งกวาพระพุทธเจา นั้น
จะเปนความโงที่สุดประมาณไมได แลวจะกลายเปนปาชาทุกแหงทุกหน ลวนแลวตั้งแต
เปนปาชาของคนตาบอดใจบอด ไปที่ไหนไปก็กาวไมออก ไปที่ไหนก็โดนขวากโดน
หนาม โดนตั้งแตฟนแตไฟ โดนแตภัยรอบดาน มีแตความทุกขความทรมานในภพชาติ

ตาง ๆ ของคนตาบอดที่ไมสนใจกับความดีงามจากทานผูตาดี คือธรรมทั้งหลายทาน
แสดงเอาไว ใหเราจําไวตั้งแตบัดนี้
เวลานี้ถึงตาเราดีใจเราก็ยังบอด ใหเชื่อตัวเองวาใจเรายังบอดนะ ใจของพระ
พุทธเจาเปนใจที่บริสุทธิ์สุดสวน ใหเชื่อฟงคําสอนของทาน ตะเกียกตะกายไปตามนั้น
แหละ นี่เห็นไหมอยูขางหลังนี่ ภาพพจนหรือวารูปปนทานมาแสดงไวนี้ ปนไวเพื่ออะไร
ธรรมดาทองก็เปนทอง อิฐเปนอิฐ ปูนเปนปูน หินเปนหิน ทรายเปนทราย มีคุณคา
อะไร แตนามครูบาอาจารย คุณครูบาอาจารยเขาแทรกอยูในนั้นแลวเปนของมีฤทธิ์มี
เดช มีคุณคามหาศาลขึ้นในทอง ในอิฐ ในปูน ในหิน ในทราย นั้นแล เราจึงไดกราบ
ทานตลอด
อันนี้ก็ทานมาจากไหนนี่ ทานดําเนินตามทางของศาสดาจนไดเปนผูเลิศเลอให
เราทั้งหลายไดกราบไหวบูชาเปนขวัญตาขวัญใจ ระลึกไวไมลืมตลอดมานี่ละ ขอให
ระลึกทานอยูเสมอ สถานที่นี่ หรือเฉพาะอยางยิ่งในจังหวัดเชียงใหมเรานี้เปนจังหวัดที่
เปนมหามงคลมากกวาจังหวัดทั้งหลาย หลวงตาไมไดยกไมไดยอจังหวัดใด เหยียบย่ํา
ทําลายจังหวัดใด พูดตามความรูสึกและความรูความเห็นที่ไดยินมา ปรากฏวาจังหวัด
เชียงใหมเรานี้ทานผูมาสําเร็จคุณธรรมสูงสุด ๆ เรียกวาเปนเพชรน้ําหนึ่งนี้มีจํานวน
หลายองคมากทีเดียว
นับเริ่มตนตั้งแต หลวงปูมั่น หลวงปูพรหม หลวงปูขาว นั่น และหลวงปูแหวน
มาเปนลําดับลําดา ที่ระลึกไมไดก็คงมีอยู มีจํานวนมาก เพราะจังหวัดอื่น ๆ ไมคอย
เห็นมี มีจังหวัดนี้ที่มากที่สุด แลวสถานที่นี่ก็มาบรรจุครูบาอาจารยที่เปนองคเอก ๆ ไว
กราบไหวบูชา จึงเปนสิริมงคลแกบรรดาพี่นองทั้งหลาย วัดนี้เปนวัดมหามงคล คือ
หลวงปูมั่นทานเคยมาบําเพ็ญอยูในสถานที่นี้ และทําประโยชนแกโลกดวยความ
เมตตา เจริญเมตตาภาวนาแผกระจายไปถึงโลกทุกแหงหนทีเดียว ทานไปอยูที่
ไหน ทานผูมีธรรมในใจไปที่ไหนกระจายไปดวยความเมตตา ซานไปทั่วโลกดิน
แดน
ทานไมไดเหมือนหัวใจเรานะ หัวใจพระพุทธเจา หัวใจพระอรหันตทานสวางจา
อยูทั้งวันทั้งคืนประจําองคของทานเปนลําดับลําดาไป นี่ทานมาอยูอําเภอพราวของเรานี้
นานสักเทาไร สวางจาอยูนี้ เราก็ไดกราบไหวบูชาทานเปนขวัญตาขวัญใจ และมี
อานิสงสมากมายตลอดมา กราบไหวทั้งหลายมันตางกันนะ กราบไหวหมูหมาเปนยังไง
บาง กราบไหวหมาเปนอยางหนึ่ง กราบไหวแมวเปนอยางหนึ่ง กราบไหวเด็กเปนอยาง
หนึ่ง กราบไหวคนที่เปนคนชั่วเปนอยางหนึ่ง กราบไหวคนที่เปนคนดีเปนอีกอยางหนึ่ง
กราบไหวพอแม ทานผูมีคุณ ครูบาอาจารย เปนผลอีกอยางหนึ่ง มันตางกันอยางนั้น

นี่เราไดครูบาอาจารยองคที่ประเสริฐเลิศเลอมากราบไหว ไมใชหมูใชหมาตองมี
อานิสงสมากทีเดียว จึงขอใหพี่นองทั้งหลายไดอุตสาหพยายาม เราเกิดมาพบพระพุทธ
ศาสนานี้เรียกวาเลิศเลอแลว หาที่ตําหนิติเตียนไมไดแลว ถาไมมีวาสนาเกิดมาพบพระ
พุทธศาสนาก็เหมือนไกพบพลอยนั้นแหละ ไกพบพลอยในนิทานอีสป อันนี้ทานก็แสดง
ไวในชาดกเหมือนกัน แตกอนเราเรียนหนังสือเปนนักเรียนอยู ครูทานสอนเราก็จําได
นิทานอันนั้น วาไกแจตัวหนึ่งคุยเขี่ยหาอาหาร ไปพบพลอยเม็ดหนึ่งงามดีมีคามาก จึง
พูดเปรย ๆ ขึ้นวา นี่ถาเจาของของเจามาพบเจาเขาเชนนี้ เขาคงเก็บเจาไปฝงไวในหัว
แหวนตามเดิม แตนี้เจาไมมีประโยชนอะไรแกเรา สูขาวสุกขาวสารเพียงเมล็ดเดียวก็ไม
ได วาแลวก็คุยเขี่ยเลยไปในแปลงอื่น ๆ
ทานสรุปเรื่องนี้วา นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา ของที่ดียอมเปนประโยชนแกผูที่รู
จักใชเทานั้น นี่ละเราใหพิจารณานะ ใหเห็นวาเปนเพชรเปนพลอย เปนพลอยจริง ๆ
เปนของมีคุณคาจริง ๆ แลวปฏิบัติตัวของเราใหมีคุณคา อยาหาตั้งแตขาวสุกขาวสาร
กินไปวันหนึ่ง กินไปวันหนึ่ง ไมไดคิดถึงอรรถถึงธรรมซึ่งเปนเหมือนเพชรเหมือนพลอย
พอเปนมหามงคลแกตนดวยแลวไมดี ไมถูก นี่เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนา คนที่ไม
เคารพนับถือศาสนาเห็นเหมือนกับไกพบพลอยนี่มีจํานวนมาก
เราอยาใหเปนไกพบพลอย ใหเปนคนพบพลอย คนหาพลอยอยูแลวไปพบเขา
แลวกวานเอาเลย กวานเอาเลย อยากใหมันมีทั้งภูเขาจะกวานเอาหมด ดีไมดีชาว
เชียงใหมนี้จะมากวานเอาหมด แลวเมืองอื่นๆ ก็จะมาแยงชาวเชียงใหมอีก เพราะใครก็
ตองการคําวาพลอย ๆ นี่อยาใหเปนแบบไกแจนะ พบพุทธศาสนาแลวซึ่งเทากับเพชร
พลอย แตเปนเพชรพลอยที่เลิศเลอสุดยอด ใหพากันอุตสาหพยายามปฏิบัติ เปน
วาสนาของเราแลวที่เราไดมาพบ ไดกราบไหวบูชา ไดนับถือทาน เปนจิตเปนใจฝากเปน
ฝากตายจริง ๆ อยาไดลืมนะ อันนี้เรียกวาสมบัติของมนุษย คือศาสนา
ศาสนาพุทธนี้เปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลวใหพากันปฏิบัติ เพราะเจาของ
ศาสนาเปนผูสิ้นกิเลส ไดแกพระพุทธเจาของเราเปนผูสิ้นกิเลส สอนธรรมเปนธรรมที่
บริสุทธิ์สุดสวน ผูปฏิบัติตามไมผิดพลาดเลย ใหพากันยึดกันถืออันนี้ไวใหดี การทําบุญ
ใหทานอยาปลอยอยาวาง เรามีนอยก็ทําตามเกิดตามมีของเรา ถาปลอยแลวเสียวันเสีย
คืนนะ เสียสมบัติที่จะเปนสาระสําคัญภายในจิตใจของเราไป จะเห็นวาสิ่งนั้นดี ๆ ลาบก็
ดี กอยก็ดี แกงก็ดี เผ็ดก็ดี เพื่อเขาพุงไปเสียไมเกิดประโยชนอะไรนะ ใหเพื่อจิตใจบาง
เรามีอะไรมาก็ใหทั้งทําบุญใหทาน ทั้งเพื่อรับประทาน แบงสันปนสวนไวเสมอ
อันนี้ไวสําหรับธาตุขันธ อันนี้ไวสําหรับจิตใจ ใหใจก็ไดอาหารโอชารสคือบุญคือกุศล
เกิดขึ้นจากการใหทานของเรา ทางภายนอกก็ไดอาหารการบริโภค ดังที่เราบริโภคทั่ว

โลกดินแดนนี้แหละ อยาใหขาดทั้งสองอยางนะ ขาดอยางใดก็ตาม ขาดทางดานคุณงาม
ความดีเขาสูจิตใจ ขาดทานขาดการกุศลนี้ขาดมากทีเดียว เรียกวาเรานี้ตัดทางเดินของ
ตน ไปที่ไหนไปไมถูก ขัด ๆ ของ ๆ ยุง ๆ เหยิง ๆ ไปเกิดภพใดชาติใดมีแตภพที่ยุง ๆ
เหยิง ๆ วุนวาย ขัด ๆ ของ ๆ ภพทุกข ๆ จน ๆ ขนแคน ไมไดเปนภพที่ราบรื่นดีงาม
เหมือนคนมีบุญ
ฟงซิสัตวโลกที่ไดรับความทุกขความทรมานมากขนาดไหน ผูเสวยความดีงาม
เราตางกันอยางไรบาง อยางนักโทษกับเรา เราไมเปนนักโทษ ถึงเราไมไดเปนเทวดาเรา
ก็ยังดีกวานักโทษ นักโทษอยูในที่คุมขัง ยิ่งมีโทษหนักเทาไรยิ่งเปนทุกขมาก ถูกบีบ
บังคับทุกอยาง ตัดโลกภายนอกออกหมด คือคนทําความชั่วติดคุกติดตะรางอยูในเรือน
จําเราก็เห็นชัดๆ หรือใครอยากไปติดคุกเหรอ พิจารณาซิ เราอยูภายนอกนี้เราสะดวก
สบาย แมไมสูงกวานี้ก็ยังดี นี้เรายิ่งสรางคุณงามความดีใหมีระดับสูงกวานี้
เรามันตองตายดวยกันนั่นแหละ วันหนึ่ง ๆ ทั่วโลกดินแดนไมมีใครเกิดแลวไม
ตาย ตายดวยกันทุกคน ใหจําคําที่วาตายนี้อยูกับเราทุกคน อยาประมาทนะวาตัวจะ
ไมตาย มันตายไดทั้งนั้นละเมื่อลมหายใจสุดสิ้นลงแลว ตายไดทั้งหมด สัตวน้ํา สัตวบก
บุคคล ตายไดดวยกัน เวลายังไมตายนี้ใหอุตสาหพยายาม ใชปญญา ใชความคิดยืดยาว
เอาไว เผื่อความสะดวกของเราในอนาคตขางหนา ชาตินี้ดังที่เราเปนอยู สุข ทุกข ยาก
ลําบากขนาดไหนเราก็รู ๆ เห็นๆ กันอยู พอเปนพอไป ไมเปนความทุกขเดือดรอนมาก
เกินไป
ทีนี้ความดิบดีของเรา เราก็ใหพยายามสราง ใหเปนความสุขความเจริญในกาล
ตอไปขางหนา นี่จะเปนความสุขเกษมศานต การทําบุญจึงเปนธรรมอันเลิศเลอสําหรับ
หนุนจิตใจของเราใหไปสูสถานที่สมหวัง ๆ ตลอดไป ๑) การใหทาน ๒) การรักษาศีล
ใหเขมงวดกวดขันมีการรักษาบาง ๓) การเจริญเมตตาภาวนา เวลาจะหลับจะนอนใหมี
พุทโธ ธัมโม สังโฆ ติดใจบางนะ อยานอนลมตูม ๆ เหมือนหมูใชไมไดนะ เวลาจะหลับ
จะนอนขอใหกราบพระเสียกอน ตัวขี้เกียจคือตัวกิเลสมันฝนเอาไวมันไมใหกราบ ใหลม
ใสหมอนเลยๆ มันไมใหกมหัวลงกราบพระพุทธเจา กิเลสมันลากเอาไว
ใหฝนกิเลสมากราบเรียบรอยกอน แลวนั่งภาวนาพุทโธ ๆ มีสติกํากับจิตใจของ
เรา ทําใจใหสงบในขณะภาวนา ภาวนาคือการอบรมจิตใจของเราจะมีความสงบผองใส
ทั้ง ๆ ที่เคยดีดเคยดิ้นมาตั้งแตตื่นเชายันค่ํา ในขณะนั้นเราระงับความคิดความปรุงไป
ตามกิเลส ใหเปนความคิดของธรรมแทนที่เขามา ไดแกการภาวนา นึกพุทโธแทนความ
นึกถึงกิเลส ความร่ําความรวย ความไดอะไรก็แลวแตเปนเรื่องของกิเลส ใหนึกพุทโธ ๆ

หรือธัมโม หรือสังโฆ ตามแตจริตนิสัยเราชอบ เราชอบอะไรใหนึกนั้น มีสติกํากับไวกับ
ความรูอันนั้น
ใหสติกํากับไวไมใหคิดเรื่องอะไร เพราะเราคิดมาตั้งแตตื่นนอนแลว วันนี้เราจะ
คิดเพื่อทางของอรรถของธรรม ทางของกิเลสคิดตั้งแตตื่นนอน นี่ทางของธรรมพึ่งจะมา
คิดเดี๋ยวนี้ ปดความคิดทั้งหมดอะไรไวใหมีแตทางของธรรม เปดขึ้นวาพุทโธ ๆ แทน
กิเลส ความคิดของกิเลสทั้งหลาย อยูกับใจมีสติบังคับ ใจจะคอยสงางามขึ้นมา สงบเย็น
ขึ้นมาเรื่อย ๆ นี่เปนฆราวาสญาติโยมมีธุระกิจการทางภายนอกมากมาย ก็ขอใหทํา ไม
ไดมากขอใหทํา อยาใหขาดวันขาดคืน ไมไดเหมือนพระ พระทานบวชเขามาแลวเพื่อ
พระพุทธศาสนา เพื่อมรรค ผล นิพพาน จริง ๆ งานของพระกับงานของโลกจึงตางกัน
งานของพระเขามาบวชชําระกิเลสตัณหาอาสวะ ซึ่งเปนเรื่องของชาวบานชาว
เมือง เรื่องสวมเรื่องถาน เรื่องสกปรกโสมม เวลามาบวชแลวชําระสิ่งสกปรกโสมม อยา
ไปหวงไปใยกับมัน มีแตการชําระสิ่งเหลานั้นดวยความพากเพียร เดินจงกรมก็ชําระ
กิเลส นั่งสมาธิภาวนาก็ชําระกิเลสตัวสกปรกรกรุงรังอยูภายในใจของเรา ใหมันจางออก
ไป จางไป จิตใจจะมีความสงบรมเย็นเปนลําดับลําดา พระนี้ละเปนผูจะตักตวงเอา
มรรค ผล นิพพาน ไดตามมักตามหมายไมสงสัยแหละ ขอใหดําเนิน แตอยาไปแยงเอา
งานของฆราวาสมาใชก็แลวกัน
งานของฆราวาสก็คืออยางที่เขาทําทั่วโลกดินแดน
งานของพระคือการเดิน
จงกรม นั่งสมาธิภาวนา มีความมักนอยสันโดษนั้นทิ้งไปหมดเสีย โดดเขาไปเอางานของ
โลก ชอบลาภ ชอบยศ ชอบสรรเสริญเยินยอ หารายไดรายรวย ไปแบบโลก ๆ ไปเสีย
แทนที่จะบวชเขามาหาอรรถหาธรรม หาบุญหากุศลเพื่อมรรค ผล นิพพาน กลายเปน
บวชเขามาหาความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา หาชื่อหาเสียง หายศถาบรรดาศักดิ์
เปนแบบโลก ๆ เลยเลวกวาโลกไปหมด นี่พวกพระของเราทั้งหลายใหพากันระมัดระวัง
บวชเขามา พระพุทธเจาสละยังไงเราเดินตามรอยของพระพุทธเจา
หอปราสาทราชมณเฑียรพระพุทธเจาเสียดายที่ไหน สละออกมาหมด แลว
กษัตริยในครั้งพุทธกาลที่ออกบวชในพุทธศาสนามีนอยเมื่อไร พระองคใดก็ตามเสด็จ
ออกมาแลวออกเลย เงียบเลยๆ ไมเคยเห็นไปพัวพันกับหอปราสาทราชมณเฑียร ซึ่ง
เปนโลกามิสอันเปนเรื่องของโลกลวน ๆ นั้นเลย ทานบวชเพื่ออรรถเพื่อธรรม พอจาก
นั้นมาแลวก็มาเปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา ทานบริสุทธิ์แลวจากการชําระ
สะสางตามความมุงหมายที่ทานเสด็จออกบวช แลวผูที่ออกบวชตามธรรมดาก็คือตั้งแต
พระราชามหากษัตริย เศรษฐีกุฎมพี พอคา ประชาชนคนธรรมดา มาบวชไดดวยกันทั้ง

นั้น กิเลสมีอยูดวยกัน ชําระไดดวยกัน ชําระสิ่งเหลานี้ออกใหหมดไป ๆ แลวธรรมก็
เจริญรุงเรืองขึ้นมา
นี่เรียกวาบวชมาเพื่อละโลก อยาไปหึงหวงในโลก บวชมาไปหากอบโกยโลก
พระไปหากอบโกยโลกมันก็เหมือนสวมเหมือนถานนั่นเอง เรื่องของโลกเปนอยางหนึ่ง
เรื่องของพระเขาไปเกี่ยวของมันกลายเปนสวมเปนถาน สกปรกโสมมไมมีอะไรเกินพระ
ไปที่ไหนเขาดูถูกเหยียดหยาม นาละอายไหมละพวกเรา ใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติ เดิน
จงกรมเอาลงไป นั่งสมาธิภาวนา นี้คืองานของพระโดยแท ไองานเรื่องนอก ๆ นานา
กอนั้นสรางนี้ งานยุงเหยิงวุนวาย กวนบานกวนเมือง กวนหากวนสิบนั้นเปนงานของ
โลก อยานํามาใชในพระ
ถาจะใหถูกตองตามทางเดินของพระพุทธเจาจริงๆ ไมยุงกับอะไร บริขาร ๘ เทา
นั้น เดินจงกรม นั่งสมาธิ เขาปาไหน เขาลูกไหน ถ้ําไหน เงื้อมผาไหน ที่จะเปนที่สะดวก
ในการบําเพ็ญเขาไปที่นั่น บําเพ็ญที่นั่น ฆากิเลสที่ตรงนั้น ออกมาเปนสรณะของตัวแลว
ก็เปนสรณะของโลกได ถาไมมีอะไรติดเนื้อติดตัวแลวออกมาเหมือนหมาขี้เรื้อน พระ
หมาขี้เรื้อนใครอยากกราบวะ ไมมีใครอยากกราบ เราไมอยากเปนหมาขี้เรื้อนทําตัวให
เปนพระสมบูรณแบบในหัวใจเราแลว ไปไหนสบายหมด เย็นไปหมด ๆ นี่ละอํานาจ
ของธรรม
ขอใหปฏิบัติ ธรรมพระพุทธเจาแบมือรับอยูตลอดเวลาสําหรับผูปฏิบัติ ผลจะ
พึงไดไมเปนอยางอื่น จึงเรียกวาอกาลิโก ไมมีกาล สถานที่ เวล่ําเวลาใดจะมากีดขวาง
ทําลายได ขอใหตั้งใจปฏิบัติบรรดาพระลูกพระหลานที่บําเพ็ญเพียร อยาลืมเนื้อลืมตัว
บวชมาแลวใหระลึกวาเราเปนพระ หนาที่ของพระ การงานของพระคืออะไร ใหดู ดูเจา
ของ ดูเจาของดวยสติแลวจะรูตัว พอรูตัวแลวจะไดพลิกตัว อะไรผิดปดออกๆ บําเพ็ญ
ตั้งแตสิ่งดีงามทั้งหลาย เรื่องมรรค ผล นิพพาน ไมวาสมัยนั้นสมัยนี้ กิเลสก็ไมมีสมัย
สมัยใดกิเลสเต็มหัวใจ นี่เปนของสกปรก เปนฟนเปนไฟเผาไหมสัตวโลกทั่วไป ทั้งเขา
ทั้งเรา
ทีนี้เวลาเรามาบวชเปนพระเราจะแกกิเลส ชะลางกิเลสนี้ ชะลางดวยอรรถดวย
ธรรม ธรรมก็ไมมีกาล สถานที่ เวล่ําเวลา ไมมีคําวาครึวาลาสมัย เหมือนน้ําชําระลาง
ของสกปรกไมมีกาลเวลา น้ําสะอาดตลอดเวลา ชะลางของสกปรกไดตลอดมาเชนเดียว
กันกับธรรมะซึ่งเปนของสะอาด
ชะลางสิ่งที่สกปรกไดแกกิเลสตัณหาภายในใจให
สะอาดสะอานขึ้นมาโดยลําดับ ความสงบจะมีในพระผูเสาะแสวงหาธรรม สมถธรรม
วิปสสนาธรรม คือความรูแจงแทงทะลุไปโดยลําดับ จะไมนอกเหนือไปจากความ

พากเพียร คือเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา ดวยสติระมัดระวังตัวเสมอนี้เลย จะไมนอก
เหนือจากนี้ไปได
พระพุทธเจาบริสุทธิ์ดวยธรรมเหลานี้ สาวกทั้งหลายบริสุทธิ์ดวยธรรมเหลานี้
เราตองการบริสุทธิ์ดวยธรรมเหลานี้ ขอใหนําธรรมเหลานี้เขามาติดกับหัวใจของเรา ไป
ที่ไหนใหมีสติสตังอยาลืมเนื้อลืมตัว ถาลืมเนื้อลืมตัวนี้มันขาดแลวนะ พระบกพรองแลว
ไมเต็มเม็ดเต็มบาทนะ ใหรูตัววาเปนพระเสมอ หนาที่การงานของพระใหทําแบบพระ
อยาแยงเอางานของฆราวาสมาใช มันจะสกปรกโสมม ถาดําเนินอยูอยางนี้แลวสมาธิไม
ตองพูด ปญญาความเฉลียวฉลาดจะเกิดขึ้นจากความพากเพียร จนกระทั่งวิมุตติหลุด
พน ไมมีกาล สถานที่ เวล่ําเวลา รอผูปฏิบัติอยูตลอดไป
จึงขอใหพระลูกพระหลานตั้งหนาตั้งตาประพฤติปฏิบัติ เวลานี้ไดมาสั่งสอนโลก
เราก็แกแลว หลวงตานี้แกมากแลวเวลานี้ สอนโลกก็สอนเต็มเม็ดเต็มหนวยทุกสิ่งทุก
อยาง สอนโลกโดยไมมีคําวาสะทกสะทาน เพราะหัวใจไมมีอะไรสะทกสะทานแลว หัว
ใจแมนยําตออรรถตอธรรม ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลวสอนอะไรมาสอนตามความ
สัตยความจริง จึงไมมีคําวาสะทกสะทาน สะทกสะทานนั้นเปนเรื่องของโลก เรื่องของ
ธรรมไมมี พูดออกมาตามความสัตยความจริง นี่ไดปฏิบัติมายังไงก็ไดมาสอนโลกเต็ม
เม็ดเต็มหนวย เต็มกําลังความสามารถ จึงไมมีคําวาสะทกสะทาน
เอา ใครมีความสามารถขนาดไหน เอาถามมา นั่นถึงขนาดนั้นนะ ไมวาสมาธิขั้น
ใด ปญญาขั้นใด เอาถามมาจะตอบใหทันทีเลย นั่น ฟาดใหมันถึงที่ถึงแดน เพราะธรรม
เปนของจริงทาทายไดตลอดเวลา แตนี่อะไรก็ไมไดเรื่องไดราวนี่ซี ศาสนาก็กลายเปน
คัมภีรใบลานอยูในตูในหีบ เก็บยัดไวในตูในหีบ เจาของเพนพานตกนรกอเวจีไปไหนก็
ไมรู ในบานในเรือนมีทั้งนั้นละคัมภีรใบลาน ในวัดในวายิ่งมากเต็มไปหมด แตผูอยูใน
วัดในวามันเสาะแสวงหาแตสวมแตถาน ไมไดหาอรรถหาธรรม มันก็ไดแตของสกปรก
โสมม ของเลอะ ๆ เทอะ ๆ ไมมีคุณคาไมมีราคา
พระก็กลายเปนพระสวมพระถาน ไมมีคุณคามีราคา วัดกลายเปนวัดสวมวัด
ถานไปเลย เพราะความประพฤติของพระเหลวแหลกแหวกแนวนั้นแหละ ใหเราสํานึก
ตัวของเรานะ ตางคนตางอยูในวัดในวา เราเปนยังไงจะทําวัดใหเลอะเทอะไปไหน หรือ
จะทําวัดใหสะอาดสะอาน ถาตัวดีแลวอยูที่ไหนเปนวัดเปนวา อยูไหนสะอาดสะอานไป
หมด มาสรางวัดสรางวาก็สะอาดสะอานไปหมด ถาตัวของเราสะอาดดวยอรรถดวย
ธรรม ถาตัวสกปรกแลวสรางเปนหอปราสาทขึ้นมากี่ชั้นก็ไมเกิดประโยชนอะไร เหมือน
เอาคนตายโยนขึ้นไปบนหอปราสาท ไปเหม็นคลุงอยูบนหอปราสาทเกิดประโยชนอะไร

วันนี้พูดเพียงเทานี้ละ พูดนานไป ๆ ก็รูสึกวาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา ขอใหบรรดา
พี่นองลูกหลานทั้งหลายที่เปนชาวพุทธขอใหอยาลืมตัวนะ ใหบําเพ็ญคุณงามความดีดัง
ที่อธิบายมานี้ การใหทานอยาปลอยวาง รักษาศีล การเจริญเมตตาภาวนานี้เปนคุณ
มหาศาล การภาวนานี้เปนคุณมหาศาล มีอานิสงสมาก ถึงจิตใจเราจะไมสงบก็ตาม เรา
นึกพุทโธ ธัมโม สังโฆ แตละคํา ๆ เหมือนยกพระพุทธเจาทั้งพระองค ๆ จึงมีอานิสงส
มากนั้นแหละนะ
เอาละการแสดงธรรมก็สมควรแกธาตุแกขันธ แกเวล่ําเวลา ขอความสวัสดีจงมี
แกบรรดาพี่นองทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ
(รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมกลาวนําถวายผาปาฯ)
ทีนี้จะอานทองคําใหฟง รวมทองคําทั้งหมด ๘,๔๔๑ กิโลครึ่ง ขาดอยูอีก ๑,
๕๕๗ กิโลครึ่ง จะครบ ๑๐ ตัน นี้เรายังไมไดกําหนดละวาจะใหครบวันนั้นวันนี้ แตที่
กําหนดก็คือวา ๑ ตันกับ ๓๐ กิโลนี้จะตองใหไดมอบในคราวนี้เทานั้นเอง ตอจากนั้นก็
ลดลง ๆ ได ตองได ทีนี้รวมดอลลารที่ไดแลวทั้งหมดเวลานี้ ๘,๕๓๕,๔๕๔ ดอลล ยัง
ขาดอยูอีก ๑,๔๖๔,๕๔๖ ดอลล จะครบจํานวน ๑๐ ลาน ยังไงก็ไดอันนี้ ไมคอยหนักละ
ดอลลารไมคอยหนัก ทองคําถึงเล็กนอยก็หนัก จึงเปนภาระหนักมากอยูนะ ยังไงเราก็
ไดละ ดอลลารไมต่ํากวา ๓๐๐,๐๐๐ คือธรรมดามอบทองคําทีไรตองมอบดอลลารติด
ตามไป ๓๐๐,๐๐๐ บางที ๔๐๐,๐๐๐ ก็มี แลวแตมันจะไดมากนอย
คราวนี้ดอลลารเราคิดวาไมต่ํากวา ๓๐๐,๐๐๐ จะไดแน ๆ ทองคํานี่แนนอนเลย
ตองใหได ๑ ตันกับ ๓๐ กิโล ประกาศทั่วโลกแลว เอาถาใครไมอยากใหคอหลวงตาซึ่ง
เปนหัวหนาขาด เอาใหไดนะ วางี้เลย ถาเห็นคอไมสําคัญแลวก็เอาปลอยเลย คอขาดไป
เลยหลวงตานี่ วางั้นเลย นําพี่นองชาวไทยมาเต็มเม็ดเต็มหนวย สละชีวิตจิตใจทุกอยาง
ลงแลวกลับมาใชไมไดแลว ตัดคอเจาของเสียเลย อยาใหมันเหลือในโลกนี้ มันหนักโลก
วางั้นเลย เขาใจแลวนะ ตองเอาอยางงั้นซิ
ชมการถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกําหนดการ ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

