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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

ธรรมะประเภทนี้ไมไดออกงายๆ 
กอนจังหัน 

พระไมไดเหมือนฆราวาส ตองไดมีผูให เรียกวาประเคน ไมใหตะกละตะกลาม 
เขาใจไหม กันความตะกละตะกลามของพระ ใหสวยงาม เรียกวาทุกอยางที่ไดมาเปน
ความบริสุทธิ์ลวนๆ ไปเลย 

 การปกครองมันแทรกเขาๆ การปกครองเลยลําบากนะเรา ผูปกครองลําบาก 
ภายในนี้แตกอนมีแตพระลวนๆ ผูชายที่มาแทรกอยูกับพระนี้ไมมี ทางนูนมีผูหญิงก็
ผูหญิงลวนๆ อยูแลวตามปรกต ิ นี้ผูชายเขาไป ผูชายผูหญิงเขาไปแทรกกันไมไดนะ 
พระทานเองไมไดเขาไปในครัว ผูชายที่มาอยูที่นี่อยาไปแทรกไมไดนะ ลําบากมากที่เรา
ปกครอง สับสนปนเปกัน ฝายผูหญิงก็เหมือนกนั ฝายผูชายอยาเขาไปขางใน เห็นไหม
พระทานมีองคไหนเขาไป กม็ีแตหลวงตาองคเดียวเทานั้น อยากไปเมื่อไรก็เดินไป
เทานั้น นอกนั้นพระเขาไปไมไดนะ ถาไมมีกิจจําเปนที่ไดส่ังเสียเรียบรอยใหเขาไป เขา
ไปไมได เขาไปก็ไลออกจากวัดเลย นูนของเลนเมื่อไร  

พวกญาติโยมที่มารักษาศีลรักษาธรรมหรือรักษาอะไรก็ไมรูนะ เขามาอยูที่นี่
เพนพานเขาไปขางในหรือสวนนั้นสวนนี้ไปนูนไมไดนะ ปกครองยากนะ เดี๋ยวนี้มันมี
สองสามแทรกเขามาแลวนี่ แตกอนมีแตพระลวนๆ มีแตทางนูนลวนๆ อยูก็สบาย ทีนี้มี
ฝายผูชายเขามาพักอยูขางในนี้ สวนกันไปสวนกันมา ความเสียหายมีนะ เร่ืองธรรม
ละเอียดมากทีเดียว เราไมสบายใจเลย ใหพากันจําเอา พวกผูชายใหไปอยูขางนอก
ศาลาใหญเสียดีกวา ที่จะมาอยูสับสนปนเปกับพระ พวกฝายผูชายอยูขางในนี้ใหไปอยู
ขางนอก ไมอยูขางนอกก็ไปอยูบานเจาของเสีย อยาใหเขามาลําบากในการปกครองเลย 
ฝายผูหญิงกใ็หอยูทางนูน นี่มันสับปนกันมา ลําบากการปกครอง ใหพากันจําเอาอยางน้ี 
พูดเปนคําสัตยคําจริง ใหพร 

หลังจังหัน 

เขื่อนอุบลรัตนนี้เขาสรางกุฏิไวหลังหนึ่ง เขาบอกวาสรางไวเพื่อหลวงตา หลวง
ตามาจะไดเมตตาพักแถวน้ี เราก็อยางวาแหละ แถวนี้เปนยังไงผีดุหรือ มันผีดุหรือคน
ดุนะ เราวา เขาสรางกุฏิไวดีนะติดกับเขื่อน มันเปนเหมือนภูเขานั่นแหละ เรียกวาภูเขา
ยอมๆ เตี้ยๆ บริเวณนั้นดี เขานิมนตไปเทศนาวาการที่เขื่อนอุบลรัตน เราก็ไดไปหน
หนึ่งหรือสองหน เขาทํากุฏิไวเรียบรอย เราไดไปพักที่นั่น ทางจงกรมเขาก็ทําไว ทกุ
อยางทําไวเรียบรอยหมดเลย ไปพักทีน่ั่นอากาศก็ดี ขางหนาน้ําเขื่อนเต็มไปหมด ทางนี้
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เปนปาเปนเขาเตี้ยๆ อากาศดี ไปเทศนที่นั่นหนเดียวหรือสองหน (สองครับ) นั่นละไป
ถึงสองหน ไปเทศนาวาการที่เขื่อนเกี่ยวกับชวยชาติเรานั้นแหละ อากาศด ี เขาทํากุฏิไว
เรียบรอยแลว มีทางจงกรมเหมาะสม เราไปพักทีน่ั่น 

ธรรมของพระพุทธเจานี้ ตั้งแตมนุษยเราน้ียังไมสามารถปฏิบัติได พูดกันยังไมรู
เร่ืองรูราว ถกเถียงยุงกันไปหมด วาบาปไมมี บุญไมมี แลวตัวสรางบาปสวนมาก สราง
บุญไมอยากพูดแหละเรา คือมันขี้เกียจสรางบุญ สรางบาปนี่มันไหลไปเลย มันสรางแต
ส่ิงเหลานี้ มันจึงไมคอยเชื่อธรรมพระพุทธเจาที่ทรงโลกวิทู โลกวิทู แปลวา รูแจงโลก
นอกโลกในตลอดทั่วถงึ กิเลสขาดจากพระทัย เปนพระทัยทีบ่ริสุทธิ์ลวนๆ นําธรรมมา
สอนโลกดวยความเปนศาสดาองคเอก 

ทีนี้โลกมันมแีตโลกตาบอด ไมใชโลกวิทูตาแจงตาสวางทั้งภายนอกภายใน
เหมือนพระพุทธเจาผูทรงสอนโลก ผูรับโอวาทมันมีแตพวกตาบอดหูหนวก หัวชนไป
เลยไมยอมเชื่อ แลวหัวชนก็หัวเจาของละแตก มันก็ไมรูโทษของตัวเองวาเจาของดื้อ
ดานเอาหัวไปชนตนเสา หัวแตกยังหาวาตนเสานี้มากีดขวาง สมมักสมหมายกูแลว กู
พยายามโดนตนเสาตนนี้มาตั้งแตเมื่อวานนี้ พึ่งมาเจอกันวันนี้ แลวเปนยังไงละตนเสา
กับหัวคน หัวคนแตกนะ ตนเสายังดี นี่ละทรงตําหนิส่ิงไหนๆ ส่ิงเหลานั้นเทากับตนเสา 
ผูที่โดนความทุกขความทรมานจากเจาของผูไปโดน บาปบุญนรกสวรรคจะเปนอะไร 
เจาของผูดื้อดานหาลบลางส่ิงที่มีอยูตามหลักธรรมชาติวาไมใหมี ก็มีแตโดนสิ่งเหลานี้ 

ธรรมนี้จึงวามีผูนํามาสอน หลักธรรมชาติแทนี้ธรรมมีอยูในโลกเปนพื้นฐานมา
ดั้งเดิม แตไมมีใครที่จะคุยเขี่ยขุดคนขึ้นมาทําประโยชน ก็เทียบเหมือนกับแรธาตุตางๆ 
ที่คนตาบอดหูหนวกโงเขลาเบาปญญาเหยียบย่ําไปมาอยูนั้นแหละ มันอยูใตดินก็ไมได
เกิดประโยชนอะไร นอกจากคนตาดีคนแรแปรธาตุ นําแรธาตุตางๆ ขึ้นมาทําประโยชน 
โลกก็จึงไดมองเห็นไดเปนประโยชนจากแรธาตุตางๆ เพราะอํานาจแหงคนฉลาดเขาคุย
เขี่ยขุดคนขึน้มา 

ธรรมก็เหมือนกัน ธรรมเปนเหมือนกับแรธาตุตางๆ มีทกุประเภท คนตาบอดหู
หนวกก็เหยียบย่ําไปมาอยูนั้น ไมไดสนใจกับสิ่งเหลานั้นเลยวามีคุณคาอะไร ผูฉลาด
ตางหากเอาไปคุยเขี่ยขุดคนขึ้นมาทําประโยชนแกโลก นี้ก็คือพระพุทธเจาเปนพระองค
แรกคุยเขี่ยขุดคนธรรมขึ้นมา เฉพาะพระพุทธเจาของเรานี้ทรงบําเพ็ญ เรียกวาคุยเขี่ย
ขุดคนธรรมนั้นแหละอยู ๖ ป จึงไดตรัสรูขึ้นมา เรียกวาเจอแลว เจอแรธาตุที่เลิศเลอคือ
ธรรมอันประเสริฐขึ้นที่พระทัยแลว จึงไดนํามาสอนโลก 

จากน้ันก็กระจายออกไป อบรมสั่งสอนบรรดาพระสงฆทั้งหลายไดรับการอบรม 
บรรลุธรรมขึ้นมาเปนสาวกอรหันตของพระพุทธเจา แลวเปนสรณะของโลกเรื่อยมา
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จนกระทั่งทกุวันนี้ ที่เราไดกลาวอยูทกุวันนี้วา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ พระพุทธเจาเปนที่
พึ่งเปนพึ่งตายของเราของสัตวโลก ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ  ธมฺมํ คือแรธาตุอันเลิศเลอที่
พระพุทธเจาทรงคนพบนั้นแหละขึ้นมา สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ก็คือพระสงฆผูมาสดับ
ตรับฟงธรรมจากพระพทุธเจา แลวคุยเขี่ยขุดคนดวยความพากเพียรดวยวิธีการตางๆ 
จนไดบรรลุธรรมขึ้นมาถึงอรหัตภูมิ เรียกวา สงฺฆํ สรณํ คจฉฺามิ พระสงฆเหลานี้เปน
สรณะของพวกเราทั้งหลาย นอกนั้นเปนไมไดนะเปนสรณะ จึงตองไดหาหลักยึดที่
ตายตัวมาเปนสรณะ 

พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เปนธรรมชาติที่มีจริง ผูคุยเขี่ยขุดคนก็มีตนมี
ตัว ธรรม-พระสงฆมตีนมีตัวมีหลักมีเกณฑทั้งนั้น ไมใชงมเงาเกาหมัดเอามายกขึน้
กราบไหวบูชา วานี่คือศาสดาของเรา นี้คือธรรมของเรา เปนศาสดาโดยแท เปนธรรม
โดยแท เปนพระสงฆโดยแท ที่มาสั่งสอนสัตวโลก ซึ่งควรจะยึดถือเปนหลักเปนเกณฑ
สําหรับเราชาวพุทธพอทีจ่ะเดินตามทานได ใหพากันปฏิบัติอยางน้ีแหละ 

ทุกวันนี้รูสึกวาพี่นองชาวพุทธเรานี้เหินหางจากอรรถจากธรรมมากทีเดียว เอา
ธรรมจับ อยาเอากิเลสตัณหาทิฐิมานะของตนออกมากาง จะมีแตความเลวรายเต็มบาน
เต็มเมอืง แลวก็ยอกันวาดีๆ ที่โลกกเิลสตัณหามันยกยอกันวาดีๆ นี้แลคือไฟกําลังเผา
โลกอยูเวลานี้ ไดแกธรรมชาติเหลานี้แล มันไมเหลียวแลธรรม พระพทุธเจาทานสอนให
ประพฤตติัว ใหจิตใจไดรูเนื้อรูตัวแลวจะเปนความสงบรมเย็นขึ้นแกตัว สองแสงสวาง
ออกไปทั่วโลกดินแดน ในบรรดาสัตวที่มีหัวใจดวยกัน แบกกองทุกขอยูดวยกัน จะได
เห็นภัยของกันและกัน เห็นความทุกขของกันและกัน แลวเฉลี่ยเผื่อแผความสุขที่มีมาก
นอยใหทั่วถึงกันตามเกิดตามมี  

นี่เร่ืองธรรมพระพุทธเจาเปนอยางน้ัน ทานสอนไวอยางน้ี แลวพวกเราเปน
อยางไร  มนัไมไดเร่ืองไดราว หาแตส่ิงที่เปนฟนเปนไฟมาเสกสรรปนยอวาเปนของดี 
มันดีอะไรกไ็ฟเผาโลก ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา นี้คือไฟเผาโลก จะเปนอื่นที่
ไหนไป อยูกับเราๆ ทานๆ ทุกคนนี้ พระพุทธเจามีตนมีตัว สอนธรรมก็สอนลงจุดที่
กําลังเปนไฟอยูเวลานี้นั่นเอง ผิดไปไหนคําสอนของพระพุทธเจา จึงเรียกวาสฺวากฺขาโต 
ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลวชอบแลว แลวสอนลงที่
หัวใจเรา มันเปนอยางไร ควรจะยึดมาเปนคติเครื่องเตือนใจ เอาธรรมมาบังคับ บังคับ
จิตใจเรา ไมอยางน้ันกิเลสทําลายตลอด 

กิเลสกลัวแตธรรม ธรรมกับกิเลสเปนขาศึกกันมาแตไหน เหมือนความสกปรก
กับน้ําที่สะอาดชะลางกัน น้ําที่สะอาดคือธรรม ความสกปรกคือกิเลส ชะลางกันก็คอย
สะอาดขึ้นมาๆ ควรจะมีอรรถมีธรรมชะลางเราวันหนึ่งๆ เชนวันพระวันโกน วัน ๗ ค่ํา 
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๘ ค่ํา ๑๔-๑๕ ค่ํา ตามพุทธบัญญตัิ ทานทรงบัญญัติไวเพื่อความผอนผันสั้นยาวแก
พุทธบริษัทจะไดมีโอกาสไปบําเพ็ญความดี พักผอนจิตใจซึ่งเปนตัวหมุนติ้วทั้งวันทั้งคืน 
ดวยศีลดวยธรรมเสียบาง จิตใจจะมคีวามสงบ จึงมีวันพระวันโกน 

โลกสากลทั่วๆ ไปที่ถอืศาสนาหรือไมถือกต็าม เขาก็ถือวันเสาร-วันอาทิตยเปน
วันวางงาน วันวางงานทั่วๆ ไป สวนความวางของแตละคนๆ จะเอาไปทําประโยชน
อะไรก็แลวแต มันมีวางอยูนี้ เราก็ควรจะใหมีวางบาง คิดจากตื่นนอนกระทั่งถงึหลับ
หนักมากไหม เหยียบตั้งแตคันเรง ไมไดเหยียบเบรกหามลอ มันก็เปนไฟไปได 
ความคิดความปรุงตั้งแตตื่นนอนถึงหลับ ถาไมมีหลับแลวมนุษยตายงายที่สุด นี้เอา
ความหลับนอนเปนเวลาพักเครื่องของธาตุของขันธ นอน ตื่นขึน้มาทีนี้เร่ิมทํางานๆ  

เราก็เอาวันเชนนี้รางกายของเรานี้แหละไปบําเพ็ญความดีงาม เพื่อการพักผอน
หยอนใจ เรียกวาพักเครื่อง ไปบําเพ็ญศีลธรรม เชนไปวัดไปวา หรือไปทําภาวนา ทํา
ความสงบใจที่มันเปนตัวหมุนติ้วๆ ตลอด ใหสงบไดดวยธรรม ธรรมจะเปนธรรมบทใด
ก็ตาม เปนเบรกหามลอไดเปนอยางดี พุทโธก็เปนเบรก ธัมโมหรือสังโฆ หรือคํา
บริกรรมใดก็ดี เปนเบรกหามลอคือกิเลสพาหมนุนั้นไดเปนอยางดีๆ นี่ละวันเสาร-วัน
อาทิตยหรือวาวันพระวันโกน ผูเสาะแสวงหาความดีงามจึงหาวันวางอยางน้ี เพื่อทํา
ความสงบใจแกตนเอง จิตใจเมื่อมีความสงบรมเย็นแลว นั่นละโลกจะมีความหมายที่
ใจมีความสงบรมเย็น 

ถาใจหาความสงบไมไดนี้มืดกับแจงมีมาตั้งกปัตัง้กัลปมีความหมายอะไร เรา
สรางความหมายเพื่ออะไร เราสรางความหมายเพื่อความมืดความแจงหรือ ความมืด
ความแจงมันมีมาตั้งแตเรายังไมเกิด สรางความหมายใหตัวของเรา ที่เกิดมาแบกกอง
ทุกขมา เอาความสุขชะลางมันใหมีความสงบเย็นใจบางดวยศีลดวยธรรม ศีลธรรมก็คือ
ศาสดาองคเอกเปนผูมาประกาศสอนโลก มอบมรดกอันลนคาใหพวกเราชาวพุทธได
นําไปปฏิบัติในวันที่วาง อยางนอยวันวาง มากกวานั้นใหมันวางดวยศีลดวยธรรมไป
ตลอดยิ่งดี ไปประพฤติปฏิบัติตนบาง 

เราเปนชาวพุทธ ชาวพทุธเรานี้รูสึกเหินหางจากอรรถจากธรรมมากทีเดียว มอง
หาคนทั้งคน มองหาพระหาเณรในวัดในวาแทบมองไมเห็น ถามองดูประชาชนก็เหมือน
เปรตเหมือนผี มองดูเราก็เหมือนมูตรเหมือนคูถ คือมองดพูระก็เหมือนมตูรเหมือนคูถ 
มองดูวัดนั่นคือสวมคือถาน ส่ิงที่อยูในสวมในถานคืออะไร ก็มีแตมตูรแตคูถคือพระ
เณรที่ปฏิบัติตัวเหลวแหลกแหวกแนว หาสาระที่นากราบไหวบูชาไมได มีแตส่ิงที่
เลวรายเต็มหัวใจพระ แสดงออกมาทางกายวาจามีตั้งแตมตูรแตคูถเต็มตัวของพระของ
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เณร แลวในวัดนั้นก็กลายเปนสวมเปนถาน บรรจุมูตรคูถคือพระเณรที่เลวรายไวเสีย
ทั้งหมด แลวเปนที่เจริญใจที่ไหน พิจารณาซิ 

นี่ละเทียบเขามา เอาทีนี้ยนเขามา รางกายของเรานี้มันจะเปนของสกปรกโสมม
ก็ตาม แตบรรจุธรรมไวในนั้น เหมือนกับวัดนี้บรรจุพระเณรที่ปฏิบัติดีปฏบิัติชอบเอาไว 
วัดนั้นก็เปนวัดที่นากราบไหวบูชาเปนขวัญตาขวัญใจ กลับมาบานแลวยังคิดถึงวัด 
เพราะเปนที่สงบรมเย็น มองเห็นพระเจาพระสงฆงามหูงามตาไมแสลงแทงใจ ใหเกิด
ความไมเปนมงคลขึ้นมาในใจ เปนความทุกข ตําหนิติเตียนพระที่ทําไมดี ซึง่ก็เปนความ
ตําหนิถูก แตก็ไมพนที่จะเอาทุกขเขามาเผาตัวเอง เพราะความตําหนินั้นจนไดนั้นแหละ 

ไปที่ไหนใหมีความเย็นตาเย็นใจบางซิ ธรรมพระพุทธเจามีที่แสลงตาแสลงใจ
ตรงไหน เอามาคาน พวกกองทัพกิเลสอยูในวัฏวนนี้มีแตกองทพักเิลส ธรรมของ
พระพุทธเจาเอาออกมากาง ชะลางมันลงไปกองทัพกิเลสที่สกปรกดวยความประพฤติ 
กาย วาจา ใจนี้ใหสะอาดสะอานลงไป อยูดวยกันก็ผาสุกเย็นใจๆ เราไมตองเอาที่อื่นที่
ใด ใหเราปฏิบัติธรรม อยูในตัวของเรานี่ไปที่ไหนก็เย็นๆ นี่ละผูมีธรรมมากนอยเย็นนะ 
เชนไดไปในวัดมองเห็นพระเจาพระสงฆนาเคารพเลื่อมใส ไมแสลงตาแสลงใจดวย
ความประพฤติเลวรายของพระของเณร เห็นแตความเปนมงคลที่ทานปฏิบัติดีปฏบิัติ
ชอบ มาแลวก็มาเปนสิริมงคลแกจิตใจอยูโดยดีๆ   

นี่ละธรรม ที่ไหนทีแ่สลงแทงใจไมมี มีแตกิเลสน่ันละไปที่ไหนแสลงแทงใจ
เพราะกิเลส เพราะธรรมไมมี แตโลกไมตองการธรรม สูกิเลสไมได จึงว่ิงหาแตเร่ือง
กิเลส  ก็เทากับวิ่งหาฟนหาไฟ หามูตรหาคูถมาโปะตนเองใหเหม็นคลุงไปหมด ใหพา
กันพินิจพิจารณานะ เราเปนชาวพุทธควรจะมีการหักหามจิตใจเราจากสิ่งเลวราย
ทั้งหลาย คือการทําบาปทํากรรม ทํามาเทาไรก็ไมมีคําวาครึวาลาสมัย เหมือนไฟเอามือ
จี้เขาไปรอนทั้งนั้น จะมอืใครก็ตาม มือเทวดามาก็รอน อยาวาแตมือมนุษยเราเลย ไฟ
ไมเขาใครออกใคร ความชั่วไมเขาใครออกใคร ความดีไมเขาใครออกใคร ขอใหปฏบิัติ
ตัวใหเปนคนดีจะเปนคนดีไดดวยกนั  

อยางธรรมที่วาพระพุทธเจาเลิศเลอ พระสงฆสาวกเลิศเลอ ทานเลิศเลอแลว เรา
เอาทานเปนที่สักการะบูชา กราบไหวเปนขวัญตาขวัญใจแลวนําธรรมนั้นมาปฏิบัติตน
เพื่อใหเปนความสงบรมเย็นแกตัวเราและครอบครัวของเรา อยางนอยในครอบครัวของ
เราแตละคนๆ ก็สงบรมเย็นถานําธรรมมาปฏิบัติ ถาเอากิเลสตัณหามาปฏิบัติแลว
แหลก สุดทายผัวเมียเจอกันนี้วาคูรัก คูพึ่งเปนพึ่งตาย มันเปนคูเดือดคูแคนกันได
เพราะกิเลส เขาใจเหรอละ ถาลองกเิลสแทรกตรงไหนครอบครัวนั้นแตก ผัวเมียแตก
กัน อยางนอยราวราน ใหเกิดขอระแวงแคลงใจ สงสัยกัน 
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เมื่อคืนนี้ไปไหน เมียถาม ไอตัวแสบนั่นก็วาไปฟงเทศน เมียมันสงสัยก็ถาม เมื่อ
คืนนี้ไปไหนไมเห็น ไปฟงเทศน แหม พระทานเทศนดีนะ มันเอาเรื่องธรรมมาโกหก
เมียมัน แลววัดไหน ไมบอกละเดี๋ยวเราจะเปนกบเฝาบาน เมียจะไปฟงเทศนเสียหมด 
นั่นมันหาทางออก เขาใจไหม นี่ไอตัวกิเลสเปนอยางน้ันนะ ถาธรรมแลวตายใจไดเลยๆ 
คําสัตยคําจริง เรากับเมียเราเปนอันเดียวกันแลว เปนทองแทงเดียวกัน ทําผิดเมียกผ็ิด
เรา ศาสนาทานสอนอยางน้ัน ไมมีที่วาลับหูลับตา นตฺถิ โลเก รโห นาม ขึ้นชื่อวาที่ลับ
ไมมีในโลก ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่วทั้งทีแ่จงที่ลับ ธรรมทานไมมีที่แจงที่ลับ ทําแลวเปนอัน
ทําทั้งดีทัง้ชั่ว 

ใหนําธรรมนี้ไปปฏิบัต ิ เปดเผยตัวเองตลอดเวลา อยาทําความลี้ลับแกตนเอง
แลวไปหลอกคนอื่น วาไปฟงเทศนมา นี่หลอกคนอื่น ตาเขาก็ตาคน ใจเขาก็ใจคน มัน
จะใจคนแตเราคนเดียวหรือ ไปหลอกเขาไดที่ไหน ถาเปนธรรมแลวไมตองถามกัน มัน
ตายใจกันตลอดเวลา นี่ละธรรมเปนที่ตายใจได ขอใหนําธรรมไปปฏิบัติทานทั้งหลายจะ
อบอุน เงินทองขาวของเราเกิดมาเราไมไดเกิดมากับกองเงินกองทอง เกิดมาจากทอง
แมของเรา ตัวลอนจอนๆ เหมือนกนั ปฏบิัติตัวใหดีก็ดีไปเลย ถาเลวก็เลวไปที่ตัวของ
เรา เอาตรงนี้ใหดี ฟตตวัใหดี ถาดีตรงนี้แลวจะคอยดีไป 

เวลานี้พุทธศาสนากําลังหางเหินจากพี่นองชาวพทุธเรามากมายทีเดียว อยาวา
ตั้งแตประชาชน แมแตพระก็เหมือนกัน เวลานี้ดีที่วัดเราเขาไมไปติดปายไวหนาวัด 
แลวเขียนการตูนไวดวย ติดปายไวหนาวัด เชนหนาวัดปาบานตาด เขาติดปายไววา นี่
คือสถานที่อยูของเปรตของผีของมตูรของคูถ เขาติดปายไวนั้นนะ เขาใจไหมละ มูตร
คูถคืออะไร คือพระเณร สถานที่อยูของเปรตของผีตัวเลวรายก็คือพระคือเณรหาความ
เปนสิริมงคลไมได เขาตดิไวนั้นแลวอานแลวเปนยังไง 

นี่เราพูดยอๆ นะ ถาจะขยายการตูนนี้ออกมานี้ทั้งวัดเปนการตูนทั้งหมด เพราะ
พระเณรมีแตพระเณรเลวรายใชไมไดเลย นี่เขาไมไดติดการตนูไวตามวัดตางๆ ก็ยงัดี 
เขายังบอกวาวัดนั้นวัดนี้ เขาไมไดบอกวา นี่สวมใหญสวมชื่อวางั้นสวมชื่อวางี้ สวมวัดปา
บานตาด มูตรคูถคือพระคือเณรในวัดปาบานตาด แลวติดไปทุกวัดทกุวาดูไดไหม แต
ความประพฤติมันเปนอยางน้ัน แลวประพฤติไดทําไดแตไมอยากใหคนอื่นเขาตําหนิมี
อยางเหรอ เจาของยังทําไดชอบทําได คนอื่นเขาตําหนิไมไดมอียางเหรอ 

เพื่อไมใหเจาของไดตําหนิตนเพราะการทําชั่วใหทําความดี เมื่อเราทําความดี
แลวใครจะตําหนิติชมก็ตามเถอะ มนัเปนปากเขาออกมาจากใจเขาน้ําลายเขานั้นแหละ
ไมไดมาแปดเปอนเรา มันเปนขึ้นจากผูสรางผูทําความแปดเปอน บาปกรรมทั้งหลาย
อยูกับผูตําหนิติเตียน ความเปนมงคลอยูกับผูพดูชมเชยสรรเสริญตามหลักความจริง 
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ใหทานทั้งหลายจําเอา ใหสงเสริมตัวใหเปนคนดีอยามีที่ลับที่แจง บาปบุญไมมีที่ลับที่
แจง กิเลสกับธรรมไมมีที่ลับที่แจง อยูกับตัวของเราเอง ทําที่ไหนเปนที่นั่น เปนบาปก็
เปนไดเปนบุญเปนได เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้ พูดมากกวานี้มันก็หมดโวหาร หลวงตา
นี้เปนหลวงตาประถม ๓ เทศนมากไปๆ มันจะขายภูมิตัวเอง ทีนี้จะใหพร 

(นักเรียนอุดรพิทย ชั้น ม.๖/๙ ๔๘ คน ครูหนึ่งคน ทําบุญ ๖๐๐ บาทครับ) 
บรรดาลูกหลานนักเรียนมาฟงใหดีนะฟงเทศน ไดฟงเสียงอรรถเสียงธรรมเขาสูใจใจ
เปนมงคลนะ มีแตเสียงเปรตเสียงผีเขาสูจิตใจใจเปนยักษเปนผีเปนฟนเปนไฟเผาไหม
กันได ถาใจเปนธรรมไดยินเสียงอรรถเสียงธรรมเปนน้ําดับไฟเขาไป ใจจะพากันสงบ
รมเย็นไปทั่วโลกนั้นแหละ ธรรมเปนเรื่องเล็กนอยเมื่อไร มีตั้งแตเสียงเปรตเสียงผีเขา
หัวใจเผากัน ไมมีเสียงอรรถเสียงธรรมไปชโลมใจหรือนํ้าดับไฟบางเลยไมดี ลูกหลาน
ใหจําใหดี ใหปฏิบัติ 

นี่พวก ม.๕ ม.๖ มาของเลนเมื่อไร หลวงตานี้เรียนจบ ป.๓ หลวงตาบัว หลวง
ตาประถมสาม ฟงทางนัน้ ม.๖ หลวงตาผูสอนอยูเวลานี้เปนหลวงตาประถม ๓ คือแต
กอนไมมีประถม ๔ มีเทานั้น เรียนจบประถม ๓ แลวออกเลยๆ ประถม ๔ ไมมี ตอมา
เขาก็ตอกันไปถึงไหนกไ็มรู นี่เลาใหลูกหลานฟง ทีไ่ดมาสอนลูกหลานนี้ก็หลวงตา
ประถม ๓ เอาขยับเขาไป ประถม ๓ เดี๋ยวก็จะสามๆๆ ไปเรื่อย หลวงตานี้มันเปนสาม
แลวนะเดี๋ยวนี้ เรียนประถมโลกก็เปนประถม ๓ จากน้ันนักธรรมตรี โท เอก ก็สาม แลว
เปรียญมหาก็ ๓ ประโยค เลยสามเร่ือยเปนเกาแลวนะนั่น รวมกันแลวมาสอนลูกหลาน
ไดอยางละสามๆ ไดมาสอนลูกหลาน เปนเกานะนั่น 

เดี๋ยวนี้วิทยุ ๙๕ แหงแลว นับวามากโดยลําดับ เราก็พอใจ คือธรรมะสวนมาก
จะออกจากเรา ครูบาอาจารยทั้งหลายมีหลายทานหลายองค ทานก็ชวยบางเล็กๆ 
นอยๆ เทานั้น สวนที่จะแบกใหหนักจริงๆ ก็คอืเรามักออกหนาอยูตลอดๆ ไมวาสถานี
ใดเราตองเหมือนวาเปนแนวหนา เราก็พอใจ แนวหนาของธรรมที่เราออกนี้ เรา
ออกเปนทีพ่อใจแมนยําภายในจิตใจ ไมผิด เพราะคุยเขี่ยขุดคนขึ้นจากที่นี่ รูเห็นไดมาก
ไดนอยจนเต็มหัวใจก็ออกจากที่นี่ จงึไมเคยมีคําวาสะทกสะทานวาจะผิดไป ธรรมที่เรา
ออกสอนโลกที่วา ๙๐ กวาสถานี เอา รอยก็รอยเถอะวางั้นเลย 

ธรรมประเภทนี้ไมไดออกงายๆ นะ เหตุใดจึงไมไดออกงายๆ เพราะไมมีใคร
ปฏิบัติคุยเขี่ยขุดคนพอทีจ่ะออกมา พระพุทธเจาเปนปฐมฤกษมหามงคลใหญ คุยเขี่ย
ไดมาเปนศาสดาเอก พระสงฆสาวกทัง้หลายก็รองศาสดาเปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ คุย
เขี่ยขุดคนออกมาประกาศธรรมสอนโลก นี้ก็อยูในเครือขายของ สงฺฆํ สรณ ํคจฺฉามิ ถา
จะอางนะ ใครไมอางก็ตามเราเปนที่พึ่งของเราพอตัวแลว เราไมหาอะไรอีกแลว นี่ละ
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เอาธรรมอันนี้มาสอนโลก เราจึงไมเคยสะทกสะทาน จาอยูในหัวใจนี้มาไดเทาไรป เคย
พูดแลว ๕๖ หรือ ๕๗ ป นี่เรายังไมลืม 

แตกอนพอไปวัดดอยธรรมเจดีย พอไปปบจะขึ้นเลย ขึ้นไปสถานที่ของเราที่
สมบุกสมบันหั่นแหลกกับกิเลสขาดสะบั้นกัน บนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย กุฏิตรงนัน้
แหละ ขึ้นเลยแตกอน เดี๋ยวนี้ขึ้นไมได ไปกถ็ึงแคขางลาง นั้นละตั้งแตนั้นมา เปนยงัไง
ความรูความเห็นประเภทนั้นเราก็ไมเคยเกิดเคยเห็น ไดเกิดขึ้นแลวในคืนวันนั้น แลวนํา
ธรรมะเหลานี้ที่ออกมาสอนอยางไมสะทกสะทานหว่ันไหว ในสามโลกธาตุนี้เหนือหมด
เลย เปนอยางน้ันละธรรมถาลงไดจาขึ้นหัวใจแลวเหนือหมด ทานจึงวาธรรมสอนโลกๆ 
โลกุตรธรรม แปลวาธรรมเหนือโลก มันเปนอยูที่ใจนี้เหนือหมดเลย 

พระพุทธเจาสอนโลกเพียงพระองคเดียว สามโลกธาตุเปนศาสดาทั้งหมด สงฺฆํ 
สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเราก็เปนครูสอนโลกไดเชนเดียวกัน แลวธรรมนี้เปนธรรม
ประเภทเดียวกัน ออกมาจากหัวใจเปนธรรมอันเดียวกันสอนโลกไมไดมเีหรอ พากันจํา
เอานะ การพูดนี้เราไมไดพูดเพือ่ความโออวดอะไร แมแตเม็ดหินเม็ดทรายไมเคยมี 
นอกจากความเมตตา เร่ืองความเมตตานี้ครอบโลกธาตุ เปนขึ้นมาเองทุกส่ิงทกุอยาง 
เพราะฉะนั้นวัดนี้จึงไมมี บอกตรงๆ ถาเราไมตายไมมี ตายแลวจะมีหรือไมมีก็ไมทราบ 
เพราะอะไร มันแบอยูอยางน้ีละอํานาจแหงความเมตตา กวาดๆๆ ความเมตตา 

มันเปนขึ้นมาเองนะ ใครไมคาดไมคิดขอใหเจอเขาก็รูเองที่วาธรรมอัศจรรย 
พระเมตตาสุดสวนคือศาสดาองคเอก ดังที่วา มหาการุณิโก นาโถ หิตาย สพฺพปาณินํ 
พระพุทธเจาทรงพระเมตตามหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ ทําประโยชนแกสัตวโลกไมมี
ประมาณเลย นั่นขึ้นเอง อันนี้พอเปดจาขึ้นมานี้มีแตความเมตตานิ่มไปหมดเลย ออน
นิ่มไปหมดความเมตตา มันก็เปนขึน้มาเองจะใหวาไง ใหเปนขึ้นที่หัวใจใครก็เถอะนะ 
มันพดูขึ้นมาไดเอง ไมเคยคิดสะทกสะทานวาสูงไปต่ําไปไมม ี บอกวาธรรมเหนือโลก
แลวพอ เปนอยางน้ัน 

จายตลอดนะ เดี๋ยวนี้กําลังอยูที่บึงกาฬจะเปน ๓ ลานละ ที่ภูเขียวจะ ๑๐ ลาน 
กําลังเร่ิมแลวเวลานี้ อําเภอเพ็ญพึ่งเสร็จมา อําเภอเพ็ญบักหมาวิชัย อําเภอเพ็ญเปน
อําเภอของหมาวิชัย มันเหยียบหัวหลวงตาไปบักหานี่นะ เขาใจบ บักหมาวิชยับักหา
นี่นะ มันออกทั่วโลก เราไปทําคุณประโยชนแกโรงพยาบาลมากขนาดไหน เราไมไดลืม
นะหมาวิชัยนี้เองมาทําปญหาสรางปญหาขวางหนาเรา เราเขาไปขอนั้นขอนี้ ฟาดเสีย
เปนหลายๆ ลานพอเขาไปเทานั้น หองผาตัดหองอะไรๆ ทุกส่ิงทกุอยางใหหมด ดู
เหมือน ๓ ลานหรืออะไรในหองทั้งเครื่องทุกสิ่งทุกอยางเราใหหมดดูเหมือน ๓ ลาน
กวา 
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ทีนี้พอเดินออกมามันเอารถโปเกเขามาขวางหนาไว บักหานี่นะ หมาวิชัยนี่นะ 
มันเอารถโปเกมาให แลวจะทํายังไงก็รถนี้ใชไมไดเลยมันยังเอามาขวางหนา คือขอรถ
เรา ตกลงเราก็เลยใหทันทีเลย เมื่อเร็วๆ นี้ทางตํารวจอําเภอเพ็ญเหมือนกนั นั่นก็มาขอ
ตึกอะไรตออะไร นี่เราก็ใหอีก ใหเร็วๆ นี้ ใหหมาวิชัยนี้มากตอมาก มันยังเหยียบหัวเรา
ไปไดสบายๆ บักหานี่มันเกิดมาจากโคตรใดบุบักนี่นะ นี่ออกแลวเขาใจไหม  เอา เวลา
จะพูดมันตองออกเต็มเหนี่ยวซิ ก็มันเปนอยางน้ันจะใหเราวาไง เราชวยมากที่สุด แลว
มันเหยียบหัวเราไป มนัเหยียบหัวไปเพื่ออะไร เพื่อเกาอี้รัฐมนตรีบักหานั่น มันเห็น
เกาอี้ดีกวาธรรม เขาใจไหม เอาละมากกวาน้ีพวกลูกศิษยลูกหาจะรุมตีเรา เราจะไปละ 
เอาละพอ 
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