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หวังความสุขอันเปนแกนสารตองเสียสละ 
 

กอนจังหัน 

 เออ พระมาหนาแนนข้ึนทุกวัน ๆ ใหตั้งหนาตั้งตามาศึกษาจริง ๆ อยามาเพียงดูเร 
ๆ รอน ๆ เถอ ๆ มอง ๆ ไมสนใจดูตัวเองปรับกับเหตุการณที่ไดพบไดเห็นเพื่อแกไขตน
เองไมถูกนะ มาตองศึกษาจริง ๆ ดูใหดี ตามีด ูสติปญญาติดไปดวยกับตากับหูกับจมูกทุก
อยาง สัมผัสสัมพันธใหมีสติปญญาติดตามไป ไมงั้นกิเลสเอาไปถลุงหมดไมมีเหลือ เรามา
ศึกษา เพศของพระเราไวใจไมไดแลวหมดแลวนะพระ เราตองไวใจเรา อบอุน  อยางนอย
ศีลบริสุทธิ์เต็มที่ น่ีสําคัญมากนะ แลวสติปญญาติดแนบกับศีลกับธรรมไปตลอด น่ีเรียกวา
ทําความอบอุนแกตัวเอง ไปอยูที่ไหนอบอุนตัวเอง ตําหนิตนเองไมได ไปที่ไหนเย็น เม่ือ
เย็นจากศีลแลวเขาหาธรรม สมถธรรม สมาธิธรรม ปญญาธรรม สุดทายก็วิมุตติธรรม พน
จากความระมัดระวัง ความรักษาตัวดวยสติดวยปญญานี้ไปไมได ใหพากันสังเกตใหดี 

ขอวัตรปฏิบัติใหถือเปนหนาท่ีจําเปนของเราทุก ๆ คน เพราะขอวัตรปฏิบัติเหลาน้ี
คือเครื่องประดับของพระสวนภายนอก สําหรับภายในพระเปนผูมีขอวัตรปฏิบัติยอมอบ
อุนภายในตัวเอง อยาไปเขาใจวาคนน้ันทําแลวแลวเรา มันไมแลวซิเรา มันโลเล ผูที่แลว
ทานทําไปแลวทานดีของทาน เราบกพรองไมดู ใชไมไดนะ ธรรมไมมีที่ลับที่แจง บกพรอง
ตรงไหนเปนบกพรองที่ตรงนั้น ไมวามืดวาแจง บกพรองอยูที่ตัวของเราเอง ถาเราทําให
สมบูรณ ท่ีแจงท่ีลับสมบูรณหมด ถาเราทําตัวของเราใหบกพรอง ไปที่ไหนบกพรองทั้งนั้น 
ใหจําขอนี้ใหด ี

เฉพาะขอวัตรปฏิบัติน่ีสําคัญมาก ใหถือจริงถือจังทุกอยาง ตั้งหนาตั้งตาปฏิบัต ิ ขอ
วัตรปฏิบัติน้ันเปนเคร่ืองเสริมภายในจิตใจใหแนนหนาม่ันคงย่ิงข้ึน เพราะใจเปนผูส่ังงาน
ในกิจการตาง ๆ เพ่ือความเปนสิริมงคลแกตัวเราเองและวงหมูวงคณะ ใหพากันตั้งใจ การ
ปดกวาดเช็ดถูสิ่งตาง ๆ ใหทําจดจอตอเนื่องดวยสติปญญา อยาทําเลอะ ๆ เทอะ ๆ นะ 
เสีย น่ีจําใหดี บรรดาพระลูกพระหลานท้ังหลายท่ีมาท่ีน่ี ใหตั้งหนาตั้งตาศึกษา ใหทําความ
อบอุนแกตนเอง ไปอยูที่ไหนอบอุน ไปสรางวัดสรางวาท่ีใด ๆ ทําความอบอุนแกชาวบาน
ชาวเมืองเย็นไปหมด 
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คนมองเห็นพระ มองเห็นวัด มีความสะดุดใจไปทางที่ถูกที่ด ี คนวัตรราง คนไมมี
วัตร ไปท่ีไหนเหลวแหลกแหวกแนว มีแตฟนแตไฟเผาไหมตัวเอง จําขอนี้ใหด ีวัดนอก วัด
ใน วัดนอกคือการสรางวัดสรางวา วัดในคือขอวัตรปฏิบัติของเรา ใหมีเต็มตัวทุกคน ๆ นะ 
นาน ๆ จะไดพูดธรรมะใหพระลูกพระหลานฟง เพราะเราก็ยุงยากทุกอยาง หมุนติ้ว ๆ ก็
เพ่ือโลกเพ่ือสงสารน้ันแหละ ตอนี้ไปจะใหพร 

หลังจังหัน 

 เม่ือวานน้ีไปนายูง วัดธรรมอินทร ไปพูดถึงเรื่องการจายเงินเกี่ยวกับกําแพง กําแพง
มันพัง นายชางเขากําลังออกแบบ เสร็จแลวเขาก็จะเร่ิมลงมือ เราไปพูดเก่ียวกับเร่ืองการ
เงินเอาไววาควรจะจัดการยังไง ๆ เพราะระยะน้ีเราจะไปกรุงเทพ ถาเขาตองการเงินใน
ระยะน้ีเราจะปฏิบัติยังไง นํ้าปน้ีมันพิลึก มากจริง ๆ ฟาดเสียจนกําแพงพังแลวหักพับเลย 
อํานาจของนํ้ามันรุนแรง กําแพงลมลงไปแลวยังหักพับอีก เขาจะทําใหมตองทําใหแนน
หนามั่นคงยิ่งขึ้น ไมงั้นไมได ที่จะซอมตรงที่มันพังนี้ งบตั้งไวแลว ๑๐ ลาน ไมใชเลนนะ 
เราทําใหรอบวัดน้ี ๒๐ ลานกวาหนอยเทาน้ัน อันนี้เพียงซอมแคนี้ฟาดไปตั้ง ๑๐ ลาน เขา
วาจะทําใหแนนหนาม่ันคงจริง ๆ ถึงจะได ขอใหมันดีเถอะนะ ถาไมดีทําแบบชุย ๆ ไมเลน
ดวยนะเรา ตองทําฐานใหมั่นคงจริง ๆ ไมพอแลวก็เพิ่มเขาอีก ขอใหเปนท่ีแนใจเรา เรา
เปนที่พอใจ 

เรารักสัตวสงวนสัตว เพราะสัตวในน้ัน  (วัดปานาคํานอย) เต็มหมดเลย เนื้อที่ตั้ง 
๑,๓๑๕ ไร ทํากําแพงรอบหมดเรียบรอยแลว สัตวเต็มอยูในน้ัน นกเปดน้ําไมขาดเลย ไม
วาหนาฝน หนาแลง หนาหนาว เวลาน้ีกําลังหล่ังไหลมาพวกนกเปดนํ้า เพิ่มเขา ๆ มันเปน
ทําเลของนกเปดอยูโดยตรงทุกฤดูไมเคยขาด อยางนอยไมต่ํากวารอย ระยะนี้กําลังเพิ่มเขา
อีก เร่ิมหนาหนาวกําลังเพ่ิมเขา ๆ เปนทําเลท่ีเหมาะสม สระใหญต้ัง ๓ สระ อูย ใหญมาก 
สระน้ันเราไมไดนับนะท่ีเขียนไวในกําแพงหนาวัดวาหมดเทาน้ัน มันหมดเฉพาะการทํา
กําแพง สวนท่ีเราไปทําสระใหญใหขุดลอก เอาดินออกหมดใหเหลือแตอางหิน อันนี้หมด
ไปลานกวาเหมือนกัน สระใหญต้ัง ๓ สระ 

นกเปดนํ้าเวลาน้ีมันเท่ียวท่ัวถึงกันไปหมด แตกอนมันอยูสระทางดานโนน มันรก 
เขาชอบอยูที่นั่น เด๋ียวน้ีคอยคืบคลานมาสระใหญน้ี อันนั้นก็ใหญ อันนี้ก็ใหญ มาทั่วไปแลว
เด๋ียวน้ีมันพอเปนผาสุก ใครจะไปแตะมัน กําแพงทําไวแลวไมมีใครเขามาก็มีแตพระ นาน 
ๆ ทานไปของทาน เขาก็ไมสนใจแหละ มันผาสุกเย็นใจ ดูวามีครอบครัวอยูน้ันเลย มีลูกมี
เตาอยูน้ันเขาเลยไมไป พวกที่มีลูกเตาก็ฝงรากฝงฐานไวในนั้น พวกมาใหมก็เพิ่มเขามา
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เร่ือย ถึงเวลาเขาก็กลับ พออากาศหนาวลดลงเขาก็กลับไป เวลาน้ีกําลังหล่ังไหลมาวาง้ัน 
โห มันรวมพันโนนแนะ นอยเมื่อไร ท่ีวัดนาคํานอย ถาหนาหนาวอยางน้ีทานบอกวามันรวม
พัน วาง้ัน มืดแปดทิศเวลาเขาบินข้ึน ถาหนาแลงธรรมดาก็มีประมาณรอยสองรอยเปน
ประจํา หนาฝนก็เหมือนกันไมมาก มากข้ึนก็หนาน้ี ข้ึนจนรวมพัน ใครจะไปนับมันไดก็เดา
เอาอยางน้ัน คือมองเวลาเขาบินข้ึนมืดทึบเลย 

สัตวก็ไดอาศัย สัตวเหลาน้ีเรียกวารมเย็นตลอด ไมมีภัยจากคนจากอะไร นอกจาก
เขาไปเที่ยวหากินขางนอกอาจถูกฆาก็ได ถาอยูในบริเวณน้ันไมมีภัยสําหรับมนุษยเรา หมูก็
มาก เอาไปปลอยที่ทุงกระมัง ๔ ตัว ยังเต็มอยูนั้นอีก หมูตัวใหญ ๆ เข้ียวมันยาว เนื้อที่ตั้ง
พันกวาไร อยูไดหมดเลยแถวนั้น ปลาเต็มหมด อุดมจริง ๆ นะวัดน้ี คือปลานี้ก็เต็มหมด
สระใหญ เพราะเปนทางนํ้าไหล เขาเรียกแมนํ้าลาง ไหลผานมาน้ี เขาสระออกสระ สัตว
ออกไดเขาไดตลอดเลย ปลาเยอะวาง้ัน นอกจากนั้นก็ลิง มาก เอาไปปลอยเรื่อยนะ ทาง
โนนก็วัดเหมือนกัน เอาไปปลอยทางโนน วัดภูเขาเหมือนกัน ทางบานเพ่ิมบาง ทางภูกอน
ทางไหน ๆ หลายแหง มันเปนวัด ๆ เปนภูเขา เอาไปปลอยที่นั่น มันมากเกินไปเลี้ยงไม
ไหว ทานก็ดักเอาไปปลอย มันไมกลัว เอาอะไรไปดักไวมันก็นึกวาเปนอาหารเอาไปใหมัน
กินอยูในกรง มันก็เขาไปกินละซ ี ก็มันเคยกินอยางนั้น กอนที่จะไดทานก็ลอมันอยางนั้น 
เอากรงน้ันวางน้ัน เอากรงน้ีวางน้ี เอาอาหารใสน้ัน ๆ มันกินจนชินแลวทีนี้เอาเมื่อไรก็ได 

พวกปลา พวกลิง นกเปดน้ํา หมู มีแตสัตวใหญ ๆ ท้ังน้ันสําคัญ ๆ กําแพงรอบ
หมดไมมีใครเขามายุง ถามทานอินทรวามีคนเขามายุงกวนไหม ไมมี วาง้ัน ทีน้ีเวลากําแพง
มันเสียจึงตองทําขึ้นใหด ี เราก็พยายามชวยทุกดานทุกทาง ทางวัดทางวาก็ชวยทั่ว ๆ ไป 
ทางหนองกองก็ซื้อที่ให ๓๐ ไรขยายออกมา เด๋ียวน้ีดูวามีใครซ้ือใหอีกไมรูนะ คือขยาย
ออกไปอีกเพิ่มจากที่เราซื้อใหแลว ก็กวางละวัดหนองกอง เราซ้ือท่ีให แลวท่ีไหนหลายแหง
นะซื้อที่ของวัดให ซื้อที่ใหเพิ่มวัด ๆ สวนโรงพยาบาลก็ซ้ือให ๆ แบงซื้อให เชนทางไหน
เขาจะขายก็ซ้ือใหเลย ๆ เวนแตเขาไมขายก็จนใจ 

บางแหงก็ซื้อใหหมดเลย ที่ของโรงพยาบาลทั้งหมดซื้อที่ใหเลย ใหหาส่ิงปลูกสราง
มาทําเอง เราใหแตท่ี เชน บานฝาง น้ันมันอยูในครัวเขา ท่ีโรงพยาบาล ๙ ไรแลวอยูในครัว
ตลาด อูย มาอยูยังไง ไปดูแลวดูไมได เอกซเรยก็เอากระดาษเอาอะไรปกคลุมไว นั่นอะไร 
มันเอกซเรยไมใชเหรอ เอามาสําหรับฉาย เอามาคลุมไวทําไม โอย มันเสียใชไมไดแลว 
ทางนี้เปดออก ทางนั้นก็ขอเลย มันใชไมไดแลวคือขอแลวนั่น ทางน้ีก็บอกวาสําหรับเอามา
ฉายแลวเอามาปดไวทําไม เหมือนเปดทางให ทางนั้นก็วามันใชไมได พอ ใหเลย น่ันอยาง
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น้ันแหละ ใหเอกซเรยเคร่ืองหน่ึง จากนั้นดูโรงพยาบาลมันดูไมได แคบ ก็เลยถามถึงที่ใคร
จะขายบางแถวน้ีมีไหม ที่หางไกลพอสมควร โอยม ี มีอยูที่หนึ่งเขาจะขายอยู เขาก็พาไปด ู
เราก็เรียกเจาของเขามาติดตอราคากัน ติดตอตกลงราคาแลวซื้อใหเลย เปนแตเพียงบอก
วา วัตถุกอสรางเราไมใหเราไมมีเงิน ท่ีเราจะซ้ือให ใหกอสรางเอง เราจะพยายามใหได เรา
ก็เลยซ้ือใหเลย อันน้ีเรียกวาใหท้ังหมดเลย 

สวนสีชมพูน้ันใหกวางกวาท่ีเดิม ที่เดิมก็ ๙ ไรมันแคบ นั่นก็ด ี เราเลยซ้ือท่ีติดน้ัน
ให แตเปนที่ทางไปนาเขา ทางตรงกลางนี่ปดไมได เพราะนาเขาทางโนนกวางขวางมาก เขา
ตองลงไปทางนี้ ตกลงโรงพยาบาลเกาอยูน้ี โรงพยาบาลใหมอยูทางน้ี ทางผานก็เปน
ธรรมดาไมเห็นมีอะไรเสียหาย อันนี ้๑๕ ไรเขาขายเทาน้ัน เราก็เลยซ้ือให ที่ไมไดแพงเทา
ไรนะ สูถมไมได อูย ถมแพงกวานั้น ซื้อที่ดูเหมือน ๑๕ ไร ๘ แสนกวา เวลามาถมต้ังลาน 
๓ แสน เห็นไหมละ เวลามาถมดินมันสูง คือที่มันต่ําแลวถมขึ้นใหไดระดับพอดีเปน ๑ 
ลาน ๓ แสน อันนี้แบงซื้อให ทางวาริชภูมิ อูย หลายแหงนะซ้ือท่ีใหโรงพยาบาล คือแบงซื้อ
ใหท่ีเขาจะขายตรงไหน ๆ พอสมควร เราไปดูแลวก็ซ้ือให ๆ ที่ไหนเขาไมขายก็จําเปน ถึง
ไมสวยงามขนาดไหนก็ตองจํายอมเพราะเขาไมขาย ก็ไมมีทางออกแลว 

น่ีพูดถึงเร่ืองการชวยทางโรงพยาบาล ไมเพียงชวยเครื่องมือแพทยหรือตึกอะไร
เหลาน้ี ยังที่อีก มีเยอะนะ ซื้อที่นั่นที่นี่จนลืม จําไมไดนะเรา คือมันมากตอมาก ซื้อทุกแหง
ทุกหน ทางวัดก็เหมือนกัน ควรซ้ือใหท่ีไหนซ้ือให ๆ ไปเรื่อย ๆ อยางนั้น 

เมื่อเชานี้ก็ออกไปดูโนนอีก ออกแตเชาออกไปดูทางโนนที่เขาขุดคลองมา คือคลอง
เกามันคด ๆ งอ ๆ  เลยใหเขาขุดคลองตรงแนวมาใสกัน ขุดคลองใหมใหเอาดินมาถม
คลองเกาใหหมดเลย เราก็ไปเตือนไปบอกเขาวา คลองเกาที่ถมนี้ตองใหสูงหนอย เวลาถม
แลวมันจะยุบ เราบอกอยางน้ัน เห็นเขาเอารถบดไปดวยนะ  คือทําใหสูง  ถาใหเสมอกัน
แลวจะตํ่า ถาต่ําแลวเวลาฝนตกมาไหลลงนี้จะเปนคลองเล็กขึ้นมาอีกนะ ทําใหสูงไวอยาให
นํ้าไหลไดเราบอกง้ัน เม่ือวานน้ีไปส่ังเขา เม่ือเชาไปดูเห็นเขาเอารถบดมาทับ ก็แสดงวาสูง
ข้ึนแลว 

แลวก็ไปดูกุฏิหลังนั้นอีก โอย คราวน้ีเรียบวุธเลยนะ ไมเรียบไมได ถาลงไดเด็ด
ขนาดน้ันแลวอะไรมาผานไมไดนะ เพราะมันกระเทือนใจมานานแลว วัตถุเครื่องกอสรางนี้
มันทําลายวัดวาอาวาสพระเณรมากมาย ไมใชเรื่องเล็กนอยนะ แลวยังลุกลามไปหาทางโลก
ทางสงสาร อยางที่พูดเมื่อวานนี ้ ยังตกแตงนั้นตกแตงนี้ยุงไปหมด ตกแตงตั้งแตภายนอก 
ถากิเลสพาตกแตงมันไมมีเมืองพอ เรื่องของกิเลสแลวไมพอ ถึงไหนถึงกัน ตายก็ไมพอ
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เร่ืองกิเลสน่ี เร่ืองธรรมแลวพอเปนระยะ ๆ ย่ิงเปนวัดกรรมฐานดวยแลวจะมาทําการกอ
การสรางน้ีขวางกันอยางรอยเปอรเซ็นตเลย ในตําราก็เปนอยางน้ัน เราก็ดําเนินตามตํารา
จะวาไง ตําราทานบอกไมใหยุงในการกอการสราง มีแตการบําเพ็ญสมณธรรม 

รุกฺขมูลเสนาสนํ ไลเขาปา ๆ ไปอยูตามรมไม ในปา ในเขา ตามถ้ํา เงื้อมผา ไปอยู
ภาวนา ในสถานท่ีเชนน้ันไมมีใครเขาตองการแหละ โลกกิเลสเขาไมตองการ สวนธรรม
ตองการ พระพุทธเจาไลเขาไปในปา ไมใหสรางอะไร ๆ ใหสรางแตจิตใจ ดูจิตใจ ดัดแปลง
แกไขจิตใจเปนอันดับหนึ่ง นั่นเห็นไหมทานสอนไวอยางละเอียดถี่ถวน ที่มาเปนสักขีพยาน
อยูอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยรอยเปอรเซ็นตกคือหลวงปูมั่นเรานี ้ เรียกวาไมมีเลย นี่ถึงใจ ไป
อยูที่ไหนทานก็อยูกระตอบ จากนั้นก็กั้นหอง ศาลาเล็ก ๆ กั้นหองอยู ทานไมสนใจจะปลูก
จะสรางอะไร เพราะทานสบายพอแลวในใจ 

อยางพูดเมื่อวาน อะไรจะสบายย่ิงกวาจิตท่ีพนจากกิเลสดวยการชําระใหเต็มท่ีแลว
ไดละ ไมมี จิตที่สวางไสวจากกิเลสที่ชําระลงไปหมดโดยสิ้นเชิงแลว มันวางไปหมดไมมี
อะไรมาผานไดเลย ฟงซิ สามแดนโลกธาตุนี่ไมมีอะไรที่จะไปผานจิตของพระอรหันตไดเลย 
ถึงเรียกวาวาง วางหมดจริง ๆ วางหมด วางหมด ไมมีอะไรเหลือ ตลอดอนันตกาล จึงเรียก
วานิพพานเท่ียง วางตลอด ตั้งแตขณะที่กิเลสพังลงไป ส่ิงท่ีจะมาผานหัวใจน้ีเพียงเทาเสน
ผมหรือเม็ดหินเม็ดทรายไมมี นั่นคือสมมุติหมดแลว กิเลสเปนตัวเหตุแหงสมมุติท้ังหลาย 
พอกิเลสพัง สมมุติก็พังไปดวยกันหมด จิตก็มีแตความวางเปลาอยูตลอดเวลา อยูที่ไหนก็
วางอยูอยางนั้นเปนหลักธรรมชาต ิ ทานชําระกิเลสตัวไหน ตั้งแตวันกิเลสพังลงไปแลวพระ
อรหันตไมเคยทําความเพียรเพ่ือชําระกิเลสอีก 

ฟงแตวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ เสร็จกิจในพุทธศาสนา คือการบําเพ็ญเพื่อถอดถอน
กิเลสนั่นเองออกจากใจ วางหมดแลวไมมีอะไรเหลือ วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ พรหมจรรยไดอยู
จบแลว กต ํ กรณียํ กิจท่ีควรทําไดทําสําเร็จแลว กิจก็คือการถอดถอนกิเลสนั่นเอง กิจที่
ควรทํา นาปร ํ อิตฺถตฺตายาติ ปชานาต ิ คือกิจอื่นที่จะใหยิ่งกวานี้ไมม ี กิจที่หนักมากที่สุด
คืองานฆากิเลส ไมมีงานใดยิ่งกวานี ้ พอกิเลสพังลงไปจากใจแลว งานหมด พระอรหันต
ทานไมมีอะไรมากวนใหไดชําระสะสางอีกเลย ก็มีแตเรื่องธาตุเรื่องขันธเกี่ยวกับโลกสงสาร 
เพราะธาตุขันธก็เปนสมมุติเหมือนกัน มันก็เขากันไดกับสมมุติทั่ว ๆ ไป ดินฟาอากาศ
เปลี่ยนแปลงธาตุขันธก็เปลี่ยนแปลง หนาวมาก รอนมากอะไร เกิดเจ็บไขไดปวยเปนหวัด
เปนไอเปนธรรมดา เพราะขันธนี้เปนสมมุติก็เขากันได แตมันก็อยูในสมมุติของมัน ไมได
เขาไปอาจเอื้อมกับวิมุตติธรรมคือธรรมธาตุได ตางอันตางจริงอยูอยางนั้น ๆ ไมมีอะไร 
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ทีนี้อะไรที่จะไปขวางไดละ แตกิเลสมันก็ตกแตงตัวของมันแขงธรรมพระพุทธเจา 
เหยียบธรรม พวกหูหนวกตาบอดเชื่อกิเลส ก็เขาไปเหยียบธรรมพระพุทธเจาแหลกเหลว
ไปหมดละซ ิ ไมไดมองดูอรรถดูธรรมเปนยังไง ก็มีแตกิเลสซ่ึงเปนสวมเปนถานเขาเหยียบ
ยํ่าทําลายดวยความโลภ ดวย ราคะตัณหา ความโกรธ โมหะนั้นคือมันครอบอยูแลวตลอด
เวลา 

นี่แหละกองทัพใหญของวัฏจักรหมุนเหยียบธรรมตลอดเวลา ธรรมจนไมปรากฏ 
ไปที่ไหนก็มีแตพวกสงเสริมกิเลสสวมถานทั้งนั้น เขาไปเหยียบยํ่าทําลายธรรม ธรรม
อัศจรรยไมม ี เราพูดวาธรรมอัศจรรยไมมีใครเช่ือเขาแลวจะวายังไง ถาวากิเลสอัศจรรยไม
พูดก็เชื่อ มันอัศจรรยอยูในหัวใจน่ัน มันเปนบาอยูดวยกันทั้งโลกทั้งสงสาร ใครก็เปนแบบ
เดียวกัน ๆ มาพูดเรื่องอรรถเรื่องธรรมไมมีใครเชื่อนะ จะเชื่อไดยังไงก็ไมมีใครรูใครเห็น ก็
มีแตตาบอดหูหนวกอยางเดียวกัน ก็เอาตาบอดหูหนวกชนตนไมชนเสาไปดวยกันทั้งโลก 
แลวใครจะคานใครไดมันความรูอยางเดียวกัน ทีนี้ศาสนาก็หมดไป ๆ ดูซิอยางเมืองไทย
ของเรา เมืองพุทธศาสนา เวลาน้ีศาสนาท่ีแทจริงมีท่ีไหน เราอยากจะพูดวาจะไมม ี ฟงซิ 
มันมีแตเร่ืองของกิเลสเปนเจาอํานาจบาตรหลวง ครอบครองหัวใจพระหัวใจเณรหัวใจ
ประชาชนไปหมด  

ไปสรางวัดก็สรางสวมสรางถานใหกิเลสไปเสีย ไมไดสรางเพื่ออรรถเพื่อธรรมนะ 
เร่ืองราวอยูภายในวัดมีแตเร่ืองกิเลสเต็มวัดเต็มวา ไปจากจิตใจและกิริยามารยาทของเจา
ของวัดของพระของเณรซ่ึงเปนเจาสวมเจาถานน้ันแหละ หัวใจเปนสวมเปนถาน แสดงไป
อะไรมันก็เปนสวมเปนถานหมดในวัดในวา ส่ิงท่ีมองดูท่ีจะใหเจริญหูเจริญตาดวยความ
เปนธรรมไมมีนะ มันมองเห็นแตเรื่องของกิเลส มีแตมูตรแตคูถเต็มวัดเต็มวา น่ันละจึงวา
มูตรคูถ สกปรกขนาดไหนกิเลส แลวธรรมสะอาดขนาดไหนไมมีใครรู ไมเอามาวัดกันมันก็
มีแตกิเลสเหยียบไป ๆ แหลกไปหมด อยางที่เมื่อวานไดพูดเสียบางออกแลวนะเมื่อวานนี ้
น้ียังไมแนนะ มันอาจจะออกมากกวานี้ก็ได ขอใหเหตุผลท่ีเขามาเก่ียวของหรือเหตุการณ
เขามาเกี่ยวของ ท่ีวาสวมวาถานสามแดนโลกธาตุจะเปนอะไรไปในสายตาของธรรม ถาไม
ใชสวมใชถานแหงวัฏจักร  

ธรรมธาตุทานไมมี เหนือหมดทุกสิ่งทุกอยางแลว จากน้ันไมมีใครเห็นละซิ แลวจะ
เอาความเช่ือมาจากไหน ถาวาสวมวาถานพันท้ังวันท้ังคืน ไมมีหลับมีตื่น ตายก็ตายดวย
สวมดวยถานดวยความทะเยอทะยานดีดด้ินน้ันแหละ เปนอยางนั้นตลอดไปนะ โลกนี้ที่
ไหนมันมีความสุข เอาธรรมจับเขาไปมันเห็นหมดน่ี จะวายังไง ตัวไหนท่ีไหนโลกมีความสุข 
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เอา เอามาอวดซิ โลกของกิเลสโลกวัฏจักร ที่พากันดีดกันดิ้น สรางความสุขความเจริญ 
สรางความนิยมนับถือมาแลวเอาไปอวดธรรมพระพุทธเจา มีที่ตรงไหนมันไมม ี มีแตสวม
แตถานไปอวดทําไม ไปอวดธรรมซึ่งเปนเหมือนทองคําทั้งแทง ไปอวดหาอะไร ประสาสวม
ประสาถาน ไปอวดหาอะไร ตกแตงขึ้นขนาดไหนก็มีแตเรื่องกิเลสลากไปใหตกแตง สราง
ความกังวลวุนวาย ดีดดิ้นเปนฟนเปนไฟเผาไหมกันทั่วโลกดินแดน ใครมีความสุขท่ีไหน 
เอา สรางขึ้นไปตึกกี่ชั้น ๆ มันก็ออกไปจากอิฐ จากปูน จากหิน จากทราย ขึ้นไปอยูบนฟา
มันก็เปนอิฐเปนทราย มันไปเปนสวรรคช้ันพรหม เปนนิพพานไดยังไง ก็มันสมมุต ิ วัตถ ุ
แนะ มันก็เปนของมันอยางนั้น 

ทีนี้การสรางขึ้นไปนั้นก็พยายามขวนขวายดีดดิ้นพอเปนพอตายแลวนะ ไมใช
ธรรมดา บางคนยังไมเสร็จตายกอนก็มี คร้ันสรางข้ึนมาแลวก็สรางความกังวลของตัวเอง
ขึ้นไปอีก ไปอยูในน้ันเปนกังวลวุนวาย ไมทราบอะไรจะพรากจะจากไปไหน เขาจะพราก
หรือเราจะพราก เขาจะตายหรือเราจะตาย เขาจะพังหรือเราจะพัง มันก็อยูดวยความเส่ียง
ตาย ๆ อยูทั่วโลกดินแดน หาความสุขท่ีไหน น่ัน ธรรมแทไมม ี ไมมีเลยคําวาจะเส่ียงน้ัน
เสี่ยงนี้ไมม ี ธรรม นี่ตางกันไหม วางเปลาอยูตลอดเวลา อกาลิโก คือธรรมของทานผูสิ้น
ทุกขแลว พอขันธดับไปแลวก็เปนธรรมธาตุลวน ๆ ไปเลย ธรรมธาตุอยูในขันธ แตตอนนั้น
ทานยังไมคอยเรียกธรรมธาต ุ อยางมากก็เรียกเปนพระพุทธเจา เปนพระอรหันต พอขันธ
อันนี้ออกแลว ทั้งพระพุทธเจาและทั้งสาวกพังลงไปแลว น่ันละธรรมธาตุลวน ๆ สมมุติจะ
เขาไปยุงไมไดเลย หมด ปลดทุกขในขันธเทานั้นเปนครั้งสุดทาย 

บรรดาพระสาวกท้ังหลายหรือพระพุทธเจาน้ี สมมุติทั้งหมดทานปลอยไปหมดแลว 
ไมยุง ถึงจะมีอยูก็หาง ๆ ไกล ๆ ไมเหมือนสมมุติในขันธ ในขันธนี้ติดแนบอยูกับตัวเอง ใจ
เปนผูรับผิดชอบ เพราะฉะน้ันถึงไดมีการรับทราบตลอดเวลา เจ็บทองปวดศีรษะ เจ็บหัว
ตัวรอน อันนี้เกี่ยวโยงกับธาตุขันธ ธาตุขันธมันก็แสดงของมัน มันไมไดบอกวามันรบกวน
นะ มันก็เปนความจริงอันหน่ึง จิตก็เปนความจริงอันหน่ึง แตแยกมาเปนสมมุติก็เรียกวามี
ขันธเทาน้ันรบกวน แนะ พอขันธดับลงไปแลว หมดโดยส้ินเชิง ทานวาอนุปาทิเสสนิพพาน 
หมดโดยสิ้นเชิงขึ้นชื่อวาสมมุติไมมีเลย นั่นอํานาจแหงการประพฤติปฏิบัติดัดแปลงกาย 
วาจา ใจ ของตนเอง ไปเพื่ออรรถเพื่อธรรมแลวจะถึงอยางนี้ไปเรื่อย ๆ จนถึงจุดที่หมายได
แก นิพพานธรรมหรือนิพพานธาตุ 

ทุกขก็ยอมรับวาทุกข เพราะเราจะหวังเอาความสุข อันเปนแกนสารเราก็ตองเสีย
สละซิ ถึงไมไดอยางนั้น ขอใหมีทางเดินแหงบุญแหงกุศล แหงศีลแหงธรรม ก็มีทางเดิน



 ๘ 

แหงความสุขความเจริญไป ถาจะมีตั้งแตการดีดดิ้นไปตามกิเลสตัณหาจมดวยกันทั้งนั้น 
ใครอยามาอวด อวดธรรมพระพุทธเจาวาบานน้ันเจริญ บานน้ีเจริญใครเจริญ อะไรมัน
เจริญพิจารณาซิ มันไมมีอะไรเจริญ มันมีแตฟนแตไฟเผาไหมอยูกับผูดีดผูดิ้นผูสําคัญตน
น้ันแหละ ตัวสําคัญอยูที่นั่น ทานจึงสอนใหแกกิเลส ใหดัดแปลงตัวเอง อยาไปสงเสริมดัด
แปลงตั้งแตภายนอกจนเกินเนื้อเกินตัว ใหสงเสริมดัดแปลงทางดานศีลธรรม คือจิตใจของ
ตัวเองซึ่งเปนสถานที่อยูแหงศีลแหงธรรมใหดีขึ้นเปนลําดับ อยางนอยใหเปนคูเคียงกันไป 

การปรับปรุงแกไขภายนอกก็ปรับปรุงแกไขสงเสริมกันไป ธาตุขันธก็เปนอีกอยาง
หน่ึง เอา ทางจิตใจก็สงเสริมทางดานศีลธรรมไป มันก็มีหวังดวยกันคนเรา เอา ขางนอก
เวลาวัตถุพัง จิตกับธรรมไมพัง เอา จิตบริสุทธ์ิแลวไมมีคําวาพัง น่ัน มันมีที่เกาะที่ยึดอยู
อยางนั้น ผูท่ีไมมีเลยน่ีเปนบายศ เปนบาลาภ บาเหอ พวกนี้พวกตายไมมีวันฟน พวกเกง 
ๆ พวกหยิ่ง ๆ นี้ตายไมมีวันฟน ยศถาบรรดาศักด์ิเหยียบหัวมันลงไปเขาใจไหม อะไรจะ
มาเหยียบก็ยศมันน้ันแหละ มาเหยียบหัวมัน ความวาม่ังวามีศรีสุข ยศถาบรรดาศักด์ิท้ัง
หลายใหญ ๆ น้ันแหละ มาเหยียบหัวมันลงไมมีอันอ่ืนมาเหยียบแหละ ตัวน้ันแหละเหยียบ 
ตัวมันสําคัญจนมาทะนง ลืมเนื้อลืมตัว แลวอันลืมเน้ือลืมตัวแหละมาเหยียบหัวมัน จําเอา
นะทุกคน 

เมื่อวานนี้ไดพูดถึงกองมูตรกองคูถ น้ันละพูดเสียเองอยางน้ีเลย ไมมีสะทกสะทานนี้
พูดจริง ๆ นี้ไมม ี อันไหนที่จะเหนือธรรมมันไมมีในสามแดนโลกธาตุ ใครจะเอาอะไรมา
อวดมา วาง้ันเลย ไมมีอะไรจะอวดธรรม เลิศเลอสุดยอดแลวอะไรจะมาอวด ก็มีแตกิเลส
มันเหาฟอ ๆ อยูตามสวมตามถาน พอธรรมะออกตรงไหนมันก็เหาฟอ ๆ เหาชางหัวมันซิ
ปากหมาไมใชปากธรรมวะ แนะ เอาตรงน้ันเลย มันเหา ๆ ขึ้นฟา เหาในถังขยะ มันเหา
นิพพานไมได เหาธรรมธาตุไมได เหาธรรมอันเลิศเลอไมได มันก็เหาของมันก็ชางหัวมันซิ 
เอาละ  
 

อานธรรมะหลวงตาวันตอวัน ไดที่ www.luangta.com 


