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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อเชาวันที่ ๒๑ เมษายน พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

สําคัญที่ใจใหลงในธรรม 
  

กอนจังหัน 
 (หลวงตาทานพูดถึงการตั้งเจาอาวาสองคใหมวัดภูริทัตฯ) องคไหนๆ ที่ประชุมเห็น
ดีกัน องคไหนเปนอันดับหนึ่ง อันดับสอง อันดบัสามก็มาพูดใหเราฟงวันนั้น เมื่อสองวัน
กอน เราก็ทราบมากอนแลวองคไหนเปนยังไงๆ เมื่อสักขีพยานชัดเจน เราก็ส่ังเลย ตั้งให
องคนั้นเปนเจาอาวาส พระที่อยูกอนอยูหลังไมสําคัญ สําคัญที่เจาอาวาสผูเปนศีลเปนธรรม
เต็มเหนี่ยวแลวปกครองวัด ใหอํานาจเต็มเหนี่ยว ใครที่จะมาอยูในนั้นวามากอนมาหลัง
อยางน้ีไมสําคัญ เราบอก สําคัญที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ กอนก็ไดหลังก็ได เราบอก ถา
ปฏิบัติเลวๆ ปดออกใหหมด เราบอกอยางขาดเลย ไมอยางน้ันมันจะกลายเปนสวมเปน
ถานไปหมดเลยวัด ไมไดนะ ไมเขมงวดกวดขัน พระเปนสวมเปนถานนี่ แหม สลดสังเวช
นะ 
 นี่เราพูดถึงวัดอาจารยเจี๊ยะ เมื่อสองสามวันพระมาประชุมกนัหลายองค องคไหนๆ 
ที่เปนพระผูใหญมาประชุมกับเรา เพราะหลักใหญก็คือวาวัดอาจารยเจี๊ยะวัดภูริทัตฯ นี่เปน
วัดที่เขาถวายที่ใหเรา เราก็พิจารณาดูเห็นสมควรที่จะมีที่นี่เปนวัดสักแหงหนึ่งในวง
กรรมฐาน เพราะยานนั้นไมมีวงกรรมฐานเลย พิจารณาดูเราก็เลยรับ รับแลวตองเปนภาระ 
ไมใชรับแลวปลอยลอยๆ มันไมได เราไมเหมือนใคร รับใหทานแลว เราตองเปนภาระหา
พระมาเปนสมภารจึงไดอาจารยเจี๊ยะทานมา เปนพระที่เคยกันมาแตไหนแตไร รูจัก
ปฏิปทาการปฏิบัติธรรมวินัยดวยกันเรียบรอยแลว จึงนิมนตใหทานมาเปนเจาอาวาส ทาน
ก็ยินดีรับ ทานไมขัดของอาจารยเจี๊ยะนะ ทานจึงไดเปนเจาอาวาสตั้งแตบัดนั้นมา...
เร่ืองราว  
 พอทานลวงไปแลว เจาอาวาสองคใหมขึ้นมาจะมาตั้งสุมสี่สุมหาไมได แลวพระ
ทั้งหลายก็ทราบดี หลักความจริงก็เปนอยางน้ัน เมื่อทานอาจารยเจี๊ยะลวงไปแลวกรรมสิทธิ์
ก็มาลงเราผูเปนเจาของเดิม เพราะเรามอบถวายอาจารยเจี๊ยะใหเปนสมภาร เมื่ออาจารย
เจี๊ยะลวงไปแลวก็ตองเปนเรื่องของเราเปนภาระอีก นี่แหละเรื่องทีต่ั้งเจาอาวาส ตั้งองคไหน
ก็ตามจะไมพนกับเราที่ใหขอคําปรึกษาหรือลงใจให วางั้นเลย จึงไดมาปรึกษาหารอืกัน ก็
เปนอันวาตั้งไปแลวเราบอกเลย เพราะเราสังเกตสังกา-ทดสอบดูทุกองค บรรดาที่ควรจะ
มาเปนสมภารเจาวัดที่วัดภูริทัตตะ องคนั้นอันดบัหนึ่ง องคนี้อันดับสอง องคนี้อันดบัสาม 



 ๒

ใหพระชวยสอดชวยสอง ชวยตรวจตราดู องคไหนสมควรจะไปเปนเจาวัดที่ภูริทัตตะ จึงลง
ความเห็น แนใจ จึงใหเปนเจาอาวาสวัดนั้น เราสั่งใหเปนเจาอาวาสแลว  
 เร่ืองที่วาพระมาอยูกอนอยูหลังไมถอืเปนสําคัญ เราบอก ถือเปนสําคัญที่เปนเจา
อาวาสมีอํานาจที่จะปกครองวัดดวยความเปนศีลเปนธรรมตลอดไป ผูมาอยูกอนอยูหลัง
จะถือเปนอํานาจไมได มาอยูกอนทาํชั่วก็ได มาอยูหลังทําดกี็ได อันนี้เอาความทําดีทําชั่ว
เปนเกณฑกัน ใครจะอยูกอนก็ตามถาไมดีเขี่ยออก เราบอกชัดเจนเลย เพราะหลักธรรม
วินัยไมนิยมที่จะสั่งสมมตูรคูถ คือพระเลวๆ ไวในวัด หลักธรรมวินัยก็มียันกันอยูแลว เราก็
บอกเอาพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเปนประมาณ ที่มาอยูกอนอยูหลังพระที่ปฏิบัติชุยๆ ไม
เอาเปนประมาณ ใหเอาออกทันที เราสั่งไวเลย จะมาถืออํานาจวาอยูกอนอยูหลัง อยูนาน
ไมนานไมได หลักพระวินัยพระพุทธเจาบัญญัติมาแลวตั้งแตตรัสรู นี้มาอยูกอนอยูหลังสอง
สามวันไดยังไง ขอสมควรไมสมควรพระพุทธเจาบัญญัติไวแลว เอาอันนั้นเปนกฎเปน
เกณฑ ตัดสินตามนั้นไปเลย นั่นมันก็ถูกตอง จะมาวาอยูกอนอยูหลังไมได เราบอก 
 เปนอนัวาเราลงใจใหเรียบรอยแลว บอกแลว ใหผูที่เปนเจาอาวาสชัดเจนละ นี่ก็เบา
ใจไปอันหนึ่ง เร่ืองเปนเจาอาวาสไมใชเร่ืองเล็กนอยนะ โธ เล็กนอยเมื่อไร ที่วัดปาหลวงตา
บัวนั้นก็ไดทานจันทร ทานจันทรแตกอนเปนพระวัดปาบานตาด อยูนั้นได ๖ ป ๗ ปนะ 
จากวัดปาบานตาดไปอยูทางเมืองกาญจน ติดกับพมา ไปอยูนูนนานอยู แตเราไมไดเขาไป
เยี่ยม ไปถึงแคทองผาภูมิ ทานจันทรยังอยูลึกเขาไปอีก เรากไ็มไดไป ทีนีพ้อเขามาถวายที่นี้
ใหเปนวัด เราก็เลยนิมนตทานจันทรมาถามถึงเร่ืองความสมควรไมสมควร วาหรือไมวา
ของทาน ควรจะรับไดไหม “นี่ผมรับที่นี้เปนวัดแลว แลวนิมนตทานมาอยูเปนสมภารที่นี่
ขัดของไหม ทางนูนวาหรือไมวาทางทีท่านปกครองอยูนูน” “ไมมีอะไร” ถางั้นใหมาอยูวัด
ปาหลวงตาบัว ทานจึงไดอยูมาจนกระทั่งทุกวันนี้ 
 การที่คนถวายที่เปนวัดๆ ใหเรามากตอมากนะ แตเราไมถือแบบโลกๆ ถือรํ่ารวย  
ไดเทาไรยิ่งดีๆ  เราไมเอา ธรรมไมนิยม ธรรมความพอดิบพอดตีรงไหน เหมาะสมดวย
เหตุผลกลไกอะไรเอาตรงนั้น ที่เขามาถวายที่ไมวาที่ไหน ภาคเหนือก็มี ภาคตะวันออกก็มีที่
เขาถวาย เราไมรับ เพราะหาตัวไมได หาตัวที่จะมาปกครองวัดไมได สําคัญมากนะ เราจึง
ไมคอยรับ ใครถวายที่ไหนๆ ก็รับไมได เห็นใจสําหรับผูถวาย แตที่จะรับมานี้ตองเปนภาระ
ของเรา ผูถวายก็เพื่อเปนมงคล ผูรับไวทําใหเสียมงคลของผูถวายใชไมได  
 เราจึงไมคอยรับนะ วัดมากที่เขาถวายเรา ถาวาจะสรางวัดนี่ โอย สรางงายพูดตรงๆ 
ไมใชคุยนะ หลวงตาบัวนี่ถาจะสรางวัดนี่งาย งายทีเดียว เพราะมีผูถวายอยูแลวๆ ทั่วๆ ไป 
เปนแตเพียงวาเรารับไมได ดวยเหตุผลอยางที่วา วัดภูริทัตตะนี่ก็ลงตัวแลว เราสั่งใหใคร
เปนเจาอาวาสเรียบรอยแลว เพื่อนฝูงทีม่าปรึกษาหารือนั้นทุกองค เห็นพรอมกนัหมด 
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เปนอันวาลง นี่ก็เรียกวาเปนเจาอาวาสตั้งขึ้นมาใหม ที่ไดตัง้เพราะวัดนี้เราเปนเจาของ แลว
นิมนตอาจารยเจี๊ยะมาอยู เมื่ออาจารยเจี๊ยะลวงไปแลว ภาระตองอยูกับเรา เพราะฉะนั้นเรา
จึงรับผิดชอบทุกอยาง เห็นวาเรียบรอยแลวจึงผานไป เชนอยางเปนเจาอาวาสองคนี้เรียกวา
เราก็ผานไป องคนี้ก็เปนผูมีอํานาจตามเดิม 
 มีเทานั้นละที่เราสรางวัด รับที่สรางวัดก็มีภูริทัตฯกับวัดปาหลวงตาบัวเมืองกาญจน 
วัดปาหลวงตาบัวดีทางหนึ่ง ทานจันทรพอเขากนัไดกับเราก็คือเมตตาสัตว เราเมตตาสัตว
อยูแลว พอดีทานจันทรก็เมตตาสัตว ปฏิบัติตอสัตวไดดี ถงึอนัอื่นจะมีโลเลโลกเลกบางเรา
ก็ยังพออยูในขั้นใหอภัย เราก็ไมถือสีถือสา เหมือนหูหนวกตาบอดไปเสีย  เพราะเราถือจุด
ใหญคือเล้ียงสตัวไดดี เราเอาตรงนั้นละเลี้ยงสัตวไดดี สัตวนี้ โถ ตอนเชาหมูปาอยูบนภูเขา
เปนรอยๆ ไมใชนอยๆ นะ ไหลลงมากินขาวกับทาน นกยูงกเ็ปนรอยๆ ตอนนี้เต็มไปหมด 
ทานเลี้ยงดูทั่วถึงกันหมด 
 พอทกุตัวกินอิ่มแลวตางตัวขึ้นเขาเลย ไมกวนเรา ทั้งนกยูงทั้งหมูปา กย็ังเหลือแต
สัตวที่เล้ียงอยูในวัดยั้วเยี้ยๆ อยูเปนประจํา เขาอยูนั้นเปนประจํา สวนสัตวที่จรมากินเปน
เวลาก็คือหมูปา แลวก็นกยูง อันนี้มแีตพวกหลายๆ รอยๆ นะ ที่ทานเลี้ยงดูทั้งหมด ทาน
เมตตาดี นี่เขากันกับเราได อยางอื่นจะผิดจะพลาดอะไรไปบางถาพอใหอภัยไดเราก็ให
อภัย ไมไดบอกวาใหอภัยแบบหูหนวกตาบอดไป ไมคอยสนใจละนะ ถามันไมสําคัญ ถา
สําคัญไมไดนะเรา อันนี้พอถไูถไปไดคือทานรักสัตว  
 วัดนี้ชีวิตของสัตวทุกตัวมาอยูกับทานหมด หมูปาสามสี่รอย นกยูงประมาณสักสอง
รอยเต็มในวัดตอนเชาบริเวณนี้มีแตหมูปา-นกยูง เขาลงมากินอาหาร ทางนี้ก็จัดใหทั่วไป
หมด เขากินอิ่มแลวเขาขึ้นเลย เขาไมกวนเพราะเขาเปนสัตวปา แตมาอาศัยคน เห็นวาคน
เปนคุณตอเขา ไมเปนโทษ เขาก็มาอาศัยกนิ กนิแลวเขาไป เขาไมมาทะลึ่งอะไรทั้งนกยูงทัง้
หมูปา เสือก็ดู ๑๓ ตัว นูนนะเห็นไหม ที่ไหนทั่วประเทศไทยเราใครเลี้ยงเสือไดถึง ๑๓ ตัว 
ก็มีทานจันทรนั่นละ ที่มันลบลางอะไรๆ ไปได ทานดีหลายอยางๆ เราก็เฉล่ียมาแลวอะไรที่
ผิดที่พลาดบางนิดๆ หนอยๆ เราก็หูหนวกตาบอดไปเสีย เพราะเราถือเอาน้ีเปนจุดใหญ 
นอกจากเปนเรื่องสําคัญ ถาเร่ืองธรรมดาๆ ผิดพลาดนิดหนอยธรรมดาเราก็ไมคอยถอืสีถือ
สา 
 นี่ละการสรางวัดจึงลําบากนะ วัดนี่เปนหัวใจของชาวพุทธเรา ไปตั้งบานตั้งเรือนที่
ไหนตองมีวดัมีวาเปนขวัญใจ ไดไปกราบไหวบูชา ทําบุญทําทานในวันวาง หรือวัน ๘ ค่ํา
หรือ ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา ไดไปวัดไปวา ชุมตาชุมใจ ทีนี้แตละวัดเปนยังไง พอที่จะใหความ
อบอุนแกผูมาอาศัยไดไหม นี่อันหนึ่งที่สําคัญ ตองไดคัดไดเลือกพระนะ ถาพระไมดีมาก็มา
ทําความเลวราย ทําจิตใจของคนใหชอกช้ําไปหมด ไมดี จึงตองไดระมัดระวัง เพราะ
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เมืองไทยเราถือพทุธศาสนาเปนหัวใจของชาตไิทยเรา ถือพุทธศาสนาก็ตองถอืพระเปน
สําคัญ ถือวัดวาเปนสําคัญ ถาพระไมดีวัดไมดมีันจืดชืดไปหมด เห่ียวแหงไปหมด  
 ถาพระดีเขาไปวัดไหนๆ ชุมเย็นๆ ใจ ใจชุมเย็นเสียอยางเดียวอยางอื่นไมคอยมี
ความหมายนะ ยิ่งกวาใจที่ชุมเย็น จิตใจเปนเรื่องใหญโตมาก ทุกขทั้งโลกนี้มารวมอยูกับ
ใจทั้งหมด โลกกวางแสนกวางอยาเขาใจวาทุกขจะมาอยูทีน่ั่นที่นี่ มาอยูที่หัวใจของแตละ
คนละสัตว ทุกขอยูที่หัวใจ ทีนี้เวลาอบรมจิตใจใหดีงามถูกตองตามแนวทางแลว  ความสุข
ทั่วแดนโลกนี้มารวมอยูที่ใจ ใจจึงเปนที่รวมแหงความสุขและทุกข นอกนั้นไมมีอะไรเปน
ภาชนะรับความสุขความทุกขไดเหมือนใจ ดวยเหตุนี้ใจจึงตองไดรับการอบรมในทางที่ถูกที่
ดี เพื่อเปนภาชนะอันดีงามรับสิ่งที่เปนมงคลไวแจกจายใหเปนความรมเย็นทั่วหนากัน 
ตางกันอยางนั้นนะ 
 โห การสรางพระใหดีเปนของงายเมือ่ไร สรางคนใหดีก็ยากเปนอันหนึ่ง และสราง
พระใหดียิ่งยากเขาไปอกีนะ ยากมากทีเดียวสรางพระใหดี ถาเปนเจตนาที่เปนอรรถเปน
ธรรมอยูแลว การปฏิบัติหรือปกครองกันก็ไมคอยหนักใจ ผิดพลาดดวยความ
รูเทาไมถึงการณ ไมใชผิดพลาดดวยอลัชชิตาความไมละอายบาป เร่ืองความไมละอายบาป
นี้เปนไฟไปเลย ไปอยูที่ไหนไมไดพระแบบอลัชชี อลัชชิตาไมละอายบาป ไปที่ไหนเปนไฟ
ไปเลย การปกครองกันจึงลําบากตรงนี้ 
 ทีนี้ตางองคตางอยูดวยกนัเปนอรรถเปนธรรม ผิดพลาดก็มีบาง ความ
รูเทาไมถึงการณก็มีผิดมีพลาด แตผิดพลาดเหลานี้ไมไดถือเปนสําคัญ เพราะไมมีเจตนา
เขาแฝง ถามีเจตนาเพื่อความผิดพลาดแลวรายแรง ทานจึงบอกวาอลัชชีๆ หมดยางอาย 
หมดราคา ทานวาอลัชชี เปนคนหมดยางอาย เปนคนหมดราคา ไมมีประโยชนอะไรเลย 
เลวขนาดนั้น ถาเจตนาเขาไปแฝงถึงไหนจะทําความเลวรายใหอยางน้ันเอง ถาธรรมอยูที่
ไหนมีสวนผิดพลาดเปนธรรมดา เจตนาสวนใหญคือเปนธรรมมีอยู อันนี้ลบลางกันไปได 
 เพราะฉะนั้น พระที่มาอยูรวมกันเปนจํานวนมากถาตางองคตางตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติ
เพื่ออรรถเพือ่ธรรมจริงๆ  แลวปกครองกันงายนะ งาย เพราะตางองคตางมุงตอธรรม ผิด
ถูกประการใดยอมรับกนัทันทีๆ เลย นั่น เพราะมุงตอธรรม อะไรผิดทานปดทันที ทานไมมี
ทิฐิมานะจะโตจะเถียงกัน พระผูมุงอรรถมุงธรรมปกครองกันงาย หัวหนาก็เย็นใจ 
ยกตัวอยางสมัยปจจุบันนี้ก็คือหลวงปูมั่นเรา พระจะไปอยูกับทานมากนอยเพียงไรเหมือน
ผาพับไวเลยนะ เรียบตลอด 
 นี่ละทานผูมาเพื่อความเปนธรรม ครูบาอาจารยก็หลวงปูมั่นยอดธรรมแลวอยูใน
โลก ทานกช็ุมเย็นของทานเต็มเหนี่ยวอยูแลว ผูใดเขามามุงอรรถมุงธรรมตอทาน ตั้งใจ
ปฏิบัติดีปฏบิัติชอบการอยูรวมกันมากนอยก็ไมหนักใจ เย็นสบายไปตามๆ กันหมด เพราะ
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ยอมรับความผิดถกูชั่วดขีองกันและกัน ใครผิดยอมรับ ไอผิดไมยอมรับนี่ตัวอลัชชี ตัวทิฐิ
มานะใหญ ตัวขวางโลกทีเดียว  
 ที่เราผานมาบรรดาวัดทั้งหลายสวนมากวัดกรรมฐานไมคอยมีเร่ือง เพราะความ
มุงมั่นตอธรรมมีมาก การขัดๆ ของๆ มีธรรมดาคนมีกิเลสพระมีกิเลสยอมมี แตไมไดเปน
เจตนาที่รุนแรงอะไร กข็ดัของนิดๆ หนอยๆ แนะนําส่ังสอนดัดแปลงกันก็ไดไปเลย เพราะ
ผูนั้นมีเจตนาหวังอรรถหวังธรรมอยูแลว แตผูที่ไมหวังอรรถหวังธรรม ตั้งหนาเปนอลัชชิตา
ไฟเผาโลก เผาวัดเผาวา  เผาเพื่อนฝูงน้ีลําบาก ไปอยูที่ไหนลาํบากนะ สําคัญที่ใจใหลงใน
ธรรมอยางเดียวกัน เราจะอยูที่ไหนก็อยูได ชาติชั้นวรรณะใดที่ไหนไมสําคัญ ธรรม
ประสานไดเปนอันหนึ่งอนัเดียวกันไดหมดเลย ธรรมจึงเปนของสําคัญ 
 อยางวัดหลวงปูมั่นเรายังไมเคยเห็น ที่ไปอยูกับทานนะที่พระไดทะเลาะเบาะแวงกัน
อะไรๆ ไมเคยมี เปนอยางน้ันเรื่อยมา จนกระทั่งทานมรณภาพจากไป แลวก็มา  อยางที่เรา
ปกครองทุกวันนี้ก็ยิ่งมากนะ อันนี้ก็เดชะอยู เดชะบารมีของครูบาอาจารยคุมเกลาคุม
กระหมอม ก็รูสึกวาเรียบตลอดมา ไมเคย สําหรับวัดปาบานตาดไมเคยมีอะไรๆ ระแคะ
ระคายหรือกระทบกระเทือนกัน ไมเคยมี เงียบตลอดเลย นี่ก็เรียบรอยดีสําหรับวัดปาบาน
ตาด 
 แลววัดในสาขาเหลานั้นก็เปนแบบเดียวกัน ไมมเีร่ืองมีราว มีแตความสงบรมเย็น 
ในวัดปาที่ทานมุงอรรถมุงธรรมทานจะไมคอยมีเร่ืองมีราว ผิดถูกชั่วดีอะไรตักเตือนกนัได 
ยอมรับกันได ไปกันไดสบาย นี่ก็เปนอยางน้ัน ไอแบบกางขวางคอไปทีไ่หนขวางทางนั้นนี่
ลําบากนะ สวนมากทางดานปฏิบัติผูมุงอรรถมุงธรรมไมคอยมีละเรื่องที่วากางขวางคอ ไม
เคยมี มีนิดๆ หนอยๆ เพราะพูดกนัรูเร่ืองแลวก็ยอมรับกันทันที เพราะมุงธรรมเปนใหญ
อยูแลว สวนเหลานี้มันผิดพลาด ผิดพลาดก็เพื่อขวางธรรม ปดออกเสียแลวธรรมมันก็โลง 
 สําหรับวัดปาบานตาดเราก็ไดชมเชยพระทั้งหลาย ที่วัดปาบานตาดนี้มากที่สุด  รับ
พระชาติชั้นวรรณะ ฐานะตางๆ กันนี้เต็มอยูในวัดปาบานตาด ไมวาชาติใดๆ หลายประเทศ
อยูในนั้น มาก็เปนอวัยวะเดียวกันเลย ประเทศไทยเรานี้ทุกภาคไปรวมอยูที่วัดปาบานตาด 
ในเมืองไทยเรานี้มีทุกภาคไมเคยขาดพระ จากภาคตางๆ มีทกุภาคๆ อยูในนั้นหมด แลว
ประเทศตางๆ ก็มาเต็มอยูนั้น เดชะอยูไมเคยปรากฏวาพระองคใดไดเปนเสนียดจัญไรตอ
เพื่อนตอฝูง ไมวาชาติใดภาษาใดเปนธรรมดวยกันหมด เย็นสบาย 
 อยางเรามาอยางน้ี เมื่อคนเราลงใจในธรรมเสียอยางเดียว มุงในธรรมอยางเดียว 
ฟงเสียงกันไดงายดายนะ ไมไดดื้อดานนะ เชนอยางเรามานี้ก็เหมือนเราอยูนั่นเอง เพราะ
หลักธรรมหลักวินัยคือองคศาสดาติดอยูกับทกุองค ฝาฝนธรรมวินัยก็ฝาฝนพระพทุธเจา 
เราอยูนั้นก็เสีย เราไมอยูก็เสีย ผูปกครองอยูนัน้ก็เสีย ไมอยูก็เสียถาฝาฝนธรรมวินัย ถา
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ตางองคตางมีความแนวแนตออรรถธรรมตอวินัยดวยแลว หัวหนาอยูไมอยูไมสําคัญ 
หลักธรรมวินัยคือองคศาสดาติดแนบอยูกับตัว ชุมเย็นตลอดไป พระทานก็มาดวยความมุง
อรรถมุงธรรม ก็เปนแบบเดียวกัน ผาสุกเย็นใจ 
 นี่ละการปกครองกันดวยธรรมผาสุกเย็นใจ ไมตองถามหาเรื่องชาติชั้นวรรณะ ฐานะ
สูงต่ําไมถาม เร่ืองอันนั้นเปนเรื่องโลก เร่ืองธรรมเสมอภาคกันในความดีงาม ใครดีรูทันที 
ใครชั่วรูทันที นี่จึงเรียกวาธรรม ธรรมจึงเปนความจําเปนมากสําหรับโลกชาวพุทธของเรา 
อยาไดขามเกินธรรม เห็นวาธรรมเปนของไมจําเปนยิ่งกวาที่เราดีดเราดิ้นไปตามกิเลสโดย
เห็นวาเปนของดีนี้เลวนะ จะเลวแนๆ ใครอยาอวดดีอวดเกง  
 การปกครองกัน ถือธรรมเปนที่ตั้ง ถามีธรรมเปนที่ตั้งแลวราบรื่นดวยกัน ใหอภัย
กันไดงายที่สุด ไมถอืสีถอืสากัน ผูผดิก็ยอมรับเร็วที่สุด ยอมรับไปทางที่ถกู ผูแนะนําก็
แนะนําดวยความเปนธรรม ไมไดเยอหยิ่งจองหองวาตัวมคีวามรูสอนเขาไดดุเขาไดไมมี 
อยางที่เราอยูในวัดก็เหมือนกัน เราไมเคยปรากฏวาอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ เขามา
แทรกในหัวใจเราไมเคยมี จะดุดาวากลาวเผ็ดรอนขนาดไหนเปนความถูกตองแมนยํา
ลวนๆๆๆ ไปเลย ซึ่งผูฟงจะไดปฏิบัติตามดวยความนิ่มนวลภายในใจ ไมมีที่จะทําใหแสลง
ใจโดยความอวดอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ มาใชกับหมูเพื่อนเราไมเคยมี มีแตธรรม
ลวนๆๆ 
 นี่พูดถึงเร่ืองการตั้งเจาอาวาส การสรางวัด พระทีม่าอยูในวัดในวาใหเปนความสงบ
รมเย็น เพราะวัดนั้นเปนหัวใจของประชาชนชาวพุทธ เปนที่ๆๆ สรางบานสรางเรือนที่ไหน
ตองสรางวัดขึ้นมาเพื่อเปนที่อบอุนตอจิตใจของตน ทีนี้เวลาสรางวัดแลวผูมาครองวัดคือผู
ปฏิบัติก็ขอใหเปนธรรม ตวัเองก็อบอุนภายในใจตัวเอง เกี่ยวของกับประชาชนก็ใหมีความ
อบอุนทั่วถึงกัน ใจก็เย็น ศาสนามีที่ไหนเย็นที่นั่นถาปฏิบัติตามนี้แลว ถาศาสนาแทรกกับยา
พิษแลวนั่นละอาศัยศาสนา ยาพิษทุกวันนี้มันแทรกกับศาสนาไป เอาศาสนาเปนโลบัง
หนาๆ แลวมันแอบเอาฟนเอาไฟเผาศาสนาเผาหัวใจประชาชน  
 เวลานี้ดาษดื่นในชาติไทยเมืองไทยของเรานี่ เห็นชัดๆ อยูอยางน้ีจะใหวาไง คัมภีร
ใบลานมีมันไมสนใจ แตมันอาศัยแอบศาสนานั่นแหละไป พระไมออกจากศาสนาเรียกวา
พระไดยังไง พระไปบวชเรียกวาพระ เปนมหาโจรในเพศของพระมีนอยเมื่อไร นั่นมัน
แทรกอยูอยางน้ันซิ มันถึงเดือดรอนมากทุกวันนี้ พระเต็มวัดเต็มวาเต็มบานเต็มเมอืง 
ประเทศไทยนี้เต็มไปหมด หาความรมเย็นจากพระไมได มีแตความเดือดรอนวุนวาย 
กลายเปนพระกวนบานกวนเมือง พระทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ไปในตัวๆ นั่น
แหละ เพราะเรื่องมหาภัยมันแทรกกบัศาสนาไป กับธรรมไป อธรรมคือภัยศาสนา ภัยของ
หัวใจประชาชนมันแทรกกับศาสนาที่โลกไวใจ ศาสนาโลกไวใจตายใจ  มันแทรกเขาไปใน
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จุดนั้น ศาสนาก็เลยกลายเปนยาพิษ ตัวมันเองตวัเปนยาพิษ ศาสนาทานจะมีอะไร เวลามี
กําลังหนาแนน ขอใหทุกคนๆ พินิจพิจารณา ทําอะไรอยาสุมสี่สุมหา เอาละวันนี้เทศนเพียง
เทานั้นละพอ  
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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