
 ๑

เทศนอบรมคณะผาปารวมน้ําใจ ณ ศาลาใหญวัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗(๑๔.๐๐ น.) 

ถือธรรมเปนที่ตั้ง 
 วันนี้บรรดาพี่นองทัง้หลายทั่วประเทศไทยเรา เฉพาะอยางยิ่งทางภาคอีสานเปน
สวนมากกวาภาคอื่นๆ มารวมกันอยูที่นี่ ไดรวมมือรวมใจกนัมาบริจาคสมบัติเหลานี้ เพื่อ
จะชวยชาติไทยของเรานั่นแหละ ไมใชชวยใครนะ สมบัติเงินทองเหลานี้ตั้งแตกอนเราก็พอ
ชวยเหลือพี่นองทั้งหลายได เพราะมีการเทศนาวาการตามที่ตางๆ เมือ่เขาถวายปจจัยมา 
ไดมากนอยเราก็ชวยโลกไปโดยวิธีการตางๆ เชน สถานสงเคราะห โรงร่ําโรงเรียน ที่
ราชการ โรงพยาบาล อยางน้ีทั่วไปหมดๆ เงินก็พอหนุนกนัไปๆ เวลาเราหยุดจากการ
เทศนแลว เงินที่เขาถวายในการเทศนนั้นก็ขาดไปพรอมๆ กนั แตผูที่มาขอความชวยเหลือ
นั้นไมเคยขาดไป ยิ่งนับวันหนาเขาทุกวันๆ มาขอเรา ทีนี้เงินที่ไดมาชวยก็ไมมี มันก็จําเปน 

บรรดาลูกศิษยลูกหาทั้งหลายคงคิดเปนหวงเราอยางน้ี จึงไดรวมหัวกันถวาย
จตุปจจัยไทยทานตามมากตามนอย มาเปนงานใหญขึ้นในวันนี้ ซึ่งจะไดเงินหลายบาทอยู
นะ เงินเหลานี้จะไหลทั่วประเทศไทย กระจายไปทั่วประเทศไทยนั่นแหละ เงินทุกบาททุก
สตางคที่พี่นองทัง้หลายบริจาคมานั้น เราแสดงความบริสุทธิ์เต็มตัว บอกวาเราไมเคยมีแม
หนึ่งบาท ที่เราจะไปจับไปหยิบเอามาดวยความหิวโหย ดวยเจตนาที่เปนอกุศล เปนความ
ไมดีงามนี้เราไมมีเลย นับตั้งแตจํานวนมากถึงจํานวนนอย เราไดมาเทาไรก็เพื่อชวยชาติ
บานเมืองๆ  

แมที่สุดปจจยัที่พี่นองทั้งหลายบริจาคเราตามอัธยาศัย เราควรจะรับเอาตาม
อัธยาศัยเราก็รับตามอัธยาศัย แตเวลาเราจะทําประโยชนก็ลงชวยโลกไปตามอัธยาศยัของ
เราทั่วไปหมดเหมือนกัน เงินที่พี่นองทัง้หลายบริจาคมาเพื่อชวยชาติและบริจาคมาหาเรา
โดยเฉพาะจึงเปนประเภทเดียวกัน เราออกชวยชาติทั้งน้ัน เราไมเอาอะไรในโลกนี้ เราชวย
ชาติดวยความบริสุทธิ์ใจ เราไมมีอะไรบกพรองในหัวใจของเรา พูดถงึเร่ืองอรรถเรื่องธรรม
เราเต็มแลว เคยประกาศกองมาแลวกี่ปกี่เดือน เราเต็มมาแลวตั้งแตบัดนั้น จนกระทั่ง
สถานที่ที่สรางความดีใหเต็ม ประกาศปางขึ้นในสามแดนโลกธาตุไหวไปหมดในคืนวันนั้น 
เราก็ไดประกาศใหทราบแลววา วันที่ความดีของเราที่สรางอรรถสรางธรรมใหเต็มเม็ด
เต็มหนวย ตามความปรารถนาหรือความตองการของเรานั้น คือขอใหเปนพระอรหันต
โดยถายเดียว และขอถึงนิพพานในชาตินี้  
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 วันน้ันก็มาสนองความตองการแหงการบําเพ็ญของเรา ซึ่งเสียสละเปนตายไม
วาตลอดมา วันน้ันเปนวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เวลาหาทุมพอดี หลังวัดดอยธรรม
เจดีย จังหวัดสกลนคร นี่เปนวันความพอของเราภายในจิตใจ ปลอยหมดสมมุติในสาม
แดนโลกธาตุนี้ไมมีอะไรติดใจ เร่ืองราวอะไรที่จะมาเกี่ยวของอันเปนเรื่องสมมตุิทั้งน้ันถึง
มาเกี่ยวของได ก็คอืเร่ืองของกิเลส กิเลสหมดสิ้นไปแลวไมมีอะไรกวนใจ มีตั้งแตความพอ 
พอดวยความเลิศเลอทุกอยาง และความเมตตาก็กระจายออกพรอมกันกับหัวใจที่พอใน
ธรรมทั้งหลายแลว  
 จากน้ันมาก็แนะนําส่ังสอนประชาชน-พระเณรเร่ือยมา จนกระทั่งไดออกชวยชาติ
บานเมือง ก็เปนผลที่เกิดขึ้นจากการบําเพ็ญของเรานั้นแหละ ไดอุตสาหพยายาม โดยที่เรา
ไมไดคดิไวกอนเลยวาเราจะชวยพี่นองชาวไทยอยางน้ีๆ โดยมีโครงการอยางน้ันเราไมมี มี
แตความจําเปนที่มากระเทือนในปจจุบัน จึงไดเคลื่อนไหวตัวเองออกไปชวยชาติเร่ือยมา
อยางน้ี สําหรับหลวงตาเองนั้นแมจะดีดจะดิ้นไปทางไหนๆ ก็ตาม เวลานี้จะวาเราอยูในจุด
ศูนยกลางของชาติ ของศาสนา หรือของโลกของธรรมก็ไมผดิ เพราะเรื่องของโลกกไ็มพนที่
ธรรมจะไดแนะนําส่ังสอน เพราะโลกนี้มีความบกพรองอยูเสมอเหมือนกนั ธรรมตองไดเขา
ไปอบรมสั่งสอนในฐานะวาเราเปนลูกชาวพุทธ  
 ทางธรรมก็มคีวามบกพรองไปตามสายของธรรม ก็ตองมกีารแนะนําส่ังสอน ดุดาวา
กลาว หรือกระตุกกันตามแงหนักเบาตลอดมา หลวงตานี้เลยกลายเปนผูอยูจุดศูนยกลาง
แหงชาติและศาสนา เรียกวาจุดกลางของชาต-ิศาสนาโดยตรงเลยก็ไมผิด เพราะเรื่องราว
จะมาเกี่ยวอยูเร่ือย ที่ใหหลวงตาไดแนะนําส่ังสอน หรือกระตุกเอาบางในสิ่งที่ผิดมาก เรา
เคยเตือนมาเสมอ เพราะธรรมนี้เปนสวากขาตธรรม เปนธรรมที่สมบูรณแบบทุกอยางแลว 
ถูกตองหมดแลว นําไปสอนโลกที่กําลังบกพรองตองการความดีอยู ใหไดนําส่ิงเหลานั้นไป
เปนคติเครื่องเตือนใจ 
 ดวยเหตุนี้เองหลวงตาจึงตองไดแนะนําส่ังสอนทั้งทางชาติบานเมือง ทั้งทางศาสนา
เร่ือยมา โดยไมถอืวาหลวงตานี้เปนใหญเปนโต วิเศษวิโสกวาทานทั้งหลาย หรือกวาผูหนึ่ง
ผูใด แตเราถือเอาธรรมเปนของวิเศษ ยกธงแหงธรรมขึ้นมาประกาศสอนโลกใหรูจักตาม
เหตุการณของธรรมที่แสดงเทานั้น เราไมมีคําวาไดวาเสีย ไมมีคําวาแพวาชนะ ไมมีคําวา
ฝายนั้นฝายนี้ เราไมมี ธรรมเหนือโลกทั้งหมด เปนผูอบรมแนะนําส่ังสอนโลก เพราะฉะนั้น
เราจึงสอนโลกไดตามเหตุตามผลของธรรม ไมมคีําวาสูงวาต่ํา ลูบหนาปะจมูกไมมีในธรรม 
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ตรงไปตรงมาก็คือธรรม สูงต่ําอยางน้ันอยางน้ีไมมี เทศนสอนไปเพราะธรรมเหนือไป
หมดแลว อันใดจะสูงก็ไมเหนือธรรม เรานําธรรมนี้มาสอนโลกตลอดมาอยางน้ีเร่ือยมาๆ   
 จนกระทั่งถงึวันนี้พี่นองทัง้หลายก็มารวมน้ําใจกัน เพื่ออุดหนุนชาติไทยของเราดวย
การรักษาชาติไทยของเรามากอนแลว ก็อุดหนุนชาติไทยของเราใหมีความแนนหนามั่นคง 
สงบรมเย็นตอไป การที่จะทําใหมีความสงบรมเย็นขึ้นอยูกับธรรมเขาสูใจ ถาไมมีธรรมเขา
สูใจใครจะเรียนมาฟากทวีปไหน ฟากโลกใด หรือเรียนมาจากโลกจรวดดาวเทียมก็ตาม 
โลกเหลานี้เปนโลกของกิเลสตัณหา ซึ่งสรางฟนสรางไฟอยูทั่วดินแดนนั้นแล จะหาความ
สงบไมไดถาไมใชธรรมเขาแทรก ธรรมนี้เปนน้ําดับไฟ เขาไปที่ไหนเปนความสงบรมเย็น
ทั่วหนากัน จึงเรียกวาธรรม 
 เมื่อเราตางคนตางมีธรรมในใจไปประพฤตปิฏิบัติตัว ตั้งแตสวนยอยถึงสวนใหญ มี
ธรรมเปนเคร่ืองประสานแลว โลกน้ีจะพูดกันรูเร่ือง ฟงกันดวยเหตุดวยผล แกไขดัดแปลง
ตามเหตุผลที่ผิด ถกู ดี ชั่ว ประการใดๆ ไดอยางงายดาย ไมถือทฐิิมานะวาเราเรียนสูง 
เรียนนั้นเรียนนี้ เปนดอกเตอรดอกแต ดอกเตอรขี้หมาอะไรก็ตาม มันเรื่องของกิเลส
เสกสรรปนยอตัวเองขึ้นเปนทองคําทัง้แทง แลวก็เหยียบประชาชนพลเมืองทั้งหลายที่ตน
ถือวาต่ํากวาตนนั้นใหเปนเขียงเทา แลวตนที่สําคัญวาเปนผูสูงกเ็หยียบเขาไปๆ เทานั้น  
 นี่ความรูของกิเลสเปนการกระทบกระเทือนตอกันและกัน ไมดีเลย ถาเปนความรู
ของธรรมแลวเขากันไดหมด เหมือนพอแมกับลูก ลูกมีกี่คนพอแมรักเสมอกันหมด ผดิ ถกู 
ชั่ว ดี พอแมตักเตอืนไดเสมอกันหมด นี้คือธรรม เปนพอเปนแมของชาวพุทธเรา เราเปน
ลูกชาวพุทธตองฟงเสียงอรรถเสียงธรรม อยาทาํดวยความชอบใจๆ โดยถายเดียว 
สวนมากความชอบใจจะมีกิเลสเขาแทรกๆ ใหเกิดความชอบใจ โดยไมตองมองหาเหตุหา
ผล ผิด ถูก ดี ชั่ว แลวก็ทําลงไป สุดทายก็เปนแตความผิดๆ แลวขนยาพิษเขามาเผาตัวเอง 
อยางน้ีไมสมควรอยางยิ่ง เราเปนลูกชาวพุทธขอใหนําไปพินิจพิจารณา 
 หลวงตานี้แกขนาดนี้แลวจะอยูไปสักกี่วัน พิจารณาซิ ยืมวันอยูก็ได อยูกบัลมหายใจ 
ใครจะมาใหศีลใหพรใหอยูเทาไรตั้งรอยปๆ เราก็พูดเสียบางวา โอย รอยปนี่มันนอยไป 
เราวางั้น เราอยากใหเปนกัปๆ กัลปๆ แตความหมายก็คือวามันเปนไปไมได มันอยูกับลม
หายใจตรงนี้แหละ ใครก็อยากใหอยูนานๆ เราไมสนใจ ถาพูดตามหลักความจริงแลว เรา
ไมสนใจที่จะอยูในโลกนี้อีกตอไป เพราะเราแบกเรื่องธาตุเร่ืองขันธ สมมุติทั้งหลาย ตลอด
ส่ิงที่กิเลสเขาไปยึดไปถือ 
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โลกทั้งโลกนีก้ิเลสไปแบกไปหามหมด ใจเราจึงหนักมาก การประกอบความ
พากเพียรก็เพื่อชําระส่ิงทีไ่ปยึดไปถือดวยความสําคัญผิด ดวยความเปนธรรมของเรา 
พากเพียรเขาไป แกไขเขาไป ส่ิงเหลานั้นก็คอยปลอยลงไป ภาระที่หนักก็คอยเบาลงๆ 
จิตใจก็คอยเบาขึ้นๆ เอาจนกระทั่งจติใจหลุดลอยไปจากสมมุติโดยประการทั้งปวง ไมมีส่ิง
ใดเหลือแลว ก็เหลือแตเร่ืองธาตุเร่ืองขันธ พาอยูพากิน พาหลับพานอน พาขับพาถายไป
วนัหนึ่งๆ เทานั้น นอกนั้นไมมีอะไรในแดนสมมุติทัง้สามโลกธาตุ เขากันไดกับภาษิตที่
พระพุทธเจาประทานแกพระโมฆราช หนึ่งในมานพ ๑๖ คนวา  

สฺุญโต โลก ํอเวกฺขสฺสุ  โมฆราช สทา สโต 

 อตฺตานุทิฏฐ ึอูหจฺจ เอว ํมจฺจุตฺตโร สิยา 
 เอว ํโลก ํอเวกฺขนฺต ํ มจฺจุราชา น ปสฺสติ. 
 ดูกอนโมฆราช เธอจงเปนผูมีสติทุกเมื่อ พิจารณาโลกใหเปนของสูญเปลา วางเปลา 
ถอนอตัตานุทิฐิความเห็นวาตนวาเราวาเขาออกเสีย จะขามพนพญามัจจุราชไปเสียได พญา
มัจจุราชคือความตายนั้น จะมองไมเห็นผูพิจารณาตนดวยจิตเปนของวางเปลาอยูอยางน้ี นี่
เปนภาษิตที่พระพุทธเจาแสดงแกพระโมฆราช ภาษิตอันนี้ก็เปนธรรมของพระพุทธเจาเพื่อ
ร้ือขนสัตวออกจากทกุข เพื่อความสวางไสว เราก็นํามาปฏิบัติเต็มกําลังของเรา  
 สฺุญโต โลกํ อันนี้เราก็ไมเคยคิดวาจะเปนสมบัติของเราได ทั้งๆ ที่เรากําลัง
ดําเนินตามสายทางที่พระพุทธเจาแสดงไวโดยถูกตอง ครั้นแลวก็มาปรากฏกระจางแจง
ขึ้นมาในคืนวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ประหนึ่งวาโลกธาตุไหวไปหมด เวลากิเลสขาด
สะบั้นลงไปจากใจ กิเลสจึงเรียกวาหนักมากนะ พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปนี้ประหนึ่งวา
โลกธาตุไหวไปหมดเลย ความจริงก็คือระหวางกายกับจิตที่ผูกมัดกันมาเปนเวลานาน ขาด
สะบั้นจากกัน ระหวางวิมุตติกับสมมุติขาดเครื่องสืบตอตอกนัไปในวันนั้น  
 วันนั้น สฺุญโต โลกํ เปนสมบัติของเราอยางเต็มหัวใจ สดๆ รอนๆ เราไมไดพดู
ถึงวาพระโมฆราชทานเปน สฺุญโต โลกํ มาแลวครั้งน้ันๆ ครั้งของเรานี้เปนครั้งที่มืดบอด 
ไมมี ขอใหกาวเดินตามธรรมของพระพุทธเจา จนกระทั่งถงึขัน้ สฺุญโต โลกํ กิเลสขาด
สะบั้นลงไปแลว จิตนี้วางเปลาไปหมดเลย สฺุญโต โลกํ โลกจะมีหนาแนนขนาดไหนจิตใจ
เปนจิตตวิมุตติหลุดพนไปโดยสิ้นเชิง จึงไมมีสมมุติใดๆ เขาไปเกี่ยวของ นี่เปน สฺุญโต 
โลก ํ
 ถาหากวาเราจะอยูตามธรรมชาติของจิตนี้เราไปนานแลว ส่ิงเหลานี้ก็ปลอยไป
หมด ก็ยังเหลือแตธาตุแตขันธ สมมตุิทั้งหลายปลอยไปโดยสิน้เชิง แตธาตุขันธของเรานี้ยัง
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ไมส้ินเชิง ยังมีสมมุตติิดอยูในขันธของเรา ใจที่หลุดพนไปแลวก็ยังตองไดรับผิดชอบ พา
กิน พาอยู พาหลับพานอน พาขับพาถาย เยียวยารักษาดวยวิธีการตางๆ มีแตเยียวยารักษา
บํารุงรางกายที่เปนภาระใหเรารับผิดชอบนั้นแล ยังเหลืออยูนี้เทานั้น นอกนั้นหมดปญหา
โดยสิ้นเชิง ยังเหลือแตเพียงขันธที่มีลมหายใจสืบตออยูนี้เทานั้น พอลมหายใจขาดลงไป 
ขันธทั้งหาที่เปนสมมุติอนัสุดทายก็ขาดสะบั้นไปตามๆ กันจากความรับผิดชอบ อนุปาทิ
เสสนิพพานผึงออกเลยทนัที นั่นเปนนิพพานลวนๆ ไมตองเปนกังวลกับอะไรเลย นี่เราพูด
จริงๆ 
 เวลานี้เราอยูกับโลกกับสงสาร เราก็อยูดวยความเมตตากับโลกกับสงสาร การสละ
ทําบุญใหทานเรายกนิ้วไดเลย วาประเทศไทยนี้ ไมใชเราโอเราอวดเพื่อเหยียบย่ําทําลาย
ผูใดสถานที่ใด วัดใดลงเลย เราเอาหลักความจริงมาพดู เราเสียสละเต็มเม็ดเต็มหนวย ไม
เคยมีอะไรตดิเนื้อติดตัวตลอดมา เราทําอยางเสียสละดวยความเมตตาตอโลกลวนๆ มา 
เมื่อมาถึงวาระธาตุขันธกอ็อนลงๆ ทกุวันๆ มีแตธาตุขันธกวน กวนอยูตลอด โลกสงสารเขา
ไมไดกวน มีแตธาตุขันธกวน ถึงจติจะไมยึดไมถือ เขาไมถงึจิต ความรับทราบมันก็มีอยู
ดวยกัน เรียกวารับทราบแลวก็เปนการรับผิดชอบอยูในนั้นมันก็มี พอลมหายใจขาดไป
เทานั้นอันนี้ก็ขาดสะบั้นไปหมดเลย วิมุตติธรรม หรืออนปุาทิเสสนิพพาน เปนสมบูรณ
ขึ้นมาทันทีทนัใด  
 นี่เราจะพูดตามหลักความจริง ความเปนกับความตายของเรานี้เวลานี้มาแบงให
เปนนํ้าหนัก วาเราอยูกับโลกนี้เราอยูเพื่อความอนุเคราะหสงสารโลกเทานั้น จึงให
ความเปนอยูมีน้ําหนักมากกวาความตายไป ถาไมมีอะไรเกี่ยวกับโลกอยางนี้แลวความ
เปนอยูกับความตายไปของเรามีน้ําหนักเทากัน ดีไมดีวาไปเสียยุงมันทําไมเทานั้น ความ
ตายจะหนักไปกวาก็ไดนะ แตนี้เราก็อุตสาหพยายามตะเกียกตะกายแนะนําส่ังสอน 
 อยางที่เขาจะสรางวิทยุ ตั้งวทิยุขึน้มาก็เพื่อความเขาใจของบรรดาชาวพุทธเรา 
จะไดเขาใจในธรรม จะไดซึมซาบเขาสูจิตใจ จะรูดีรูชั่ว แบงหนักแบงเบาพอได ไมได
หาบตั้งแตความทุกข บาปกรรมทั้งหลายเขาเต็มตัวๆ เพราะการสรางแตบาป ดวยความ
หลับหูหลับตาทําตามความทะเยอทะยานของกิเลสโดยถายเดียว จะมีธรรมเขากระตุกใหรู
เนื้อรูตัวแลวแบงสันปนสวนกัน ถายังสูมันไมไดก็แบงใหกิเลสบาง แบงใหธรรมบาง อยา
ใหกิเลสเอาไปถลุงโดยถายเดียว ผูมีธรรมยอมมีการแบงออกจากกิเลสได ถาผูไมมีธรรมมี
แตกิเลสกลืนเอาหมด กิริยาอาการทุกอยางที่ออกมานี้เปนเรื่องของกิเลสเอาไปถลุงหมด
เลย  



 ๖

 จึงตองมีธรรมเขาไปยื้อแยงแขงดกีันแลวก็แบงรับแบงสู พอเปนตัวของเราบาง เปน
เร่ืองของกิเลสเอาไปทรมานตัวของเราบาง เปนเรื่องของธรรมอุมชูเราใหไปสูความสุขความ
เจริญบาง จนกระทั่งความดีของเราสรางไวดวยความบึกบึนตอสูกับกิเลสไมหยุดไมถอยก็
หลุดพนจากกิเลส กิเลสไมสามารถที่จะไปยื้อแยงแขงดีไดแลว ดังพระพุทธเจา-พระ
อรหันตทานหมดโดยสิ้นเชิงตั้งแตวันทานตรัสรูแลว นั่นละธรรมเปนอยางน้ัน  
 ธรรมสดๆ รอนๆ ไมไดครึ ไมไดลาสมัยตามกิเลสเสกสรรปนยอ ปดบังหัวใจสัตว
โลกใหหลงไปตามมัน ปดทางอรรถทางธรรมที่จะไปสูแดนพนทุกขที่เหนือวิสัยของกิเลส
เสียไดทุกอยาง กิเลสไมอาจเอื้อมถงึ กิเลสมันก็เสียดายมันก็ตองหึงหวง เราจะไปสรางคุณ
งามความดีอปุสรรคจะเกิดขึ้นทันที ถาไปสรางความชั่วกับกิเลสไมตองพูด หลับหรือตื่นไป
ไดตลอดเวลา ไมมีนาฬิกา ไมมีเวลานาที ถาเปนเรื่องของอรรถของธรรมแลวจะดูนาฬิกา 
ดูเวล่ําเวลา ธาตุขันธกไ็มสบาย เจ็บทอง ปวดศีรษะ สุดทายก็เลยยกใหวาวาสนานอยไมมี
บุญ ไมไปทาํบุญเสีย แลวจะมีบุญเพราะการไมทําบุญเคยมีที่ไหน ไมมีบญุก็ทําใหมี มีนอย
ทําใหไดมากมันก็ไดมากจากเราเอง ถาไมถกูกิเลสตมเสียอยางเดียวอยางไมลืมหูลืมตา มัน
เกินไปมนุษยชาวพุทธเรา จึงขอใหพีน่องทั้งหลายไดพิจารณา 
 นี่พูดถึงเร่ืองหลวงตาที่อยูกับโลกเวลานี้ เราอยูดวยความเมตตาสงสารโลก จึงแบง
ใหความเปนอยูมีน้ําหนักมากกวาความตายไป ถาเปนธรรมชาติของเราแลวผานไปนาน
แลวนะ ไมอยู อยูอะไรแบกธาตุแบกขันธ เคยแบกมาตั้งกปัตั้งกัลป นรกอเวจีเราเคยตก
ทั้งนั้น ไปสวรรคชั้นพรหมเคยไปเคยมา เหมือนเราขึ้นบันไดลงบันไดนั้นแหละ ขึ้นสูงลงต่ํา
เปนแบบเดียวกัน ก็ผานมาหมด มันอยูในแหลงแหงกองทกุขดวยกัน เมื่อถงึพระนพิพาน
แลวหมด ส่ิงเหลานี้ไมมีกวนใจเลย  
 พอจิตผางขึน้มาจากสังหารกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลว จิตกระเทือนทั่วโลกธาตุ 
ตั้งแตบัดนั้นมาไมมีกิเลสอันใดที่จะเขาไปขัดไปแยงในจิตนั้นไดเลย มีก็มีเฉพาะธาตขุันธ
ดังทีก่ลาวมาแลวนี้เทานั้น ถาธรรมดาแลวเราไปแลว อยูทําไม อยูแบกธาตุแบกขันธ แบก
กองกระดูก ส่ิงใดที่เราทํา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ งานการถอดถอนกิเลสก็ไดทําใหส้ินเสร็จลงไป
แลว กตํ กรณียํ งานที่ควรทํา คืองานฆากิเลสเราก็ฆาเสร็จเรียบรอยแลว กิจอื่นที่จะทําให
ยิ่งกวาการฆากิเลสไมมี และก็ไปแลว ไมมอีะไรเปนปญหาเลย แตนี้ก็ยังอุตสาหพยายาม
ตะเกียกตะกายกับพี่นองทั้งหลาย 
 กรุณาคิดทบทวนถึงทานทั้งหลายเอง แลวคิดมาถึงหลวงตาที่อุตสาหพยายาม
ตะเกียกตะกายโดยไมหวังอะไรกับพีน่องทั้งหลายเลย เงินบาทหนึ่งหลวงตาไมเคยแตะ  
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ทั้งๆ ที่ตะเกยีกตะกายชวยพี่นองทัง้หลายตลอดมา ไมวาทองคํา ดอลลาร เงินสด หลวงตา
ออกมาแบบขาวกระจางเลย ใครจะมาโจมตีแบบไหนก็ตาม เขาโจมตีเราวาเอาเงินไปไวที่
นั่นที่นี่ หรือเปนทุจริตนั้นมันเปนปากของเขา ความคิดเปนอกุศล เปนบาปเปนกรรมของ
เขาตางหาก เขาสรางความชั่วใสหัวใจของเขาตางหาก  
 เราสรางแตความดีงามทั้งหลาย แมความดีงามเราก็ไมเอา เราพูดจริงๆ เราสราง
ทุกวันนี้เราไมไดสรางเพื่อเอาบุญเอาบาปที่ไหนเลย ความบริสุทธิ์ของเราพอเต็มตัวแลว อยู
ในขั้นพออันเลิศเลอ เราสรางเพื่อประโยชนแกโลกดวยความเมตตาสงสารเทานั้น เราจึง
กลาพูดไดเลยวาบริสุทธิ์สุดสวนในการชวยโลกคราวนี้ หรือจะหาใครมาเปนคูแขงก็หามา 
หลวงตาคอยจะกราบผูที่ยิ่งกวานี้ไป บริสุทธิ์ยิ่งกวาเราทําเต็มความสามารถของเรานี้ มัน
นาจะไมเจอนะ เพราะเราทําดวยความบริสุทธิ์จริงๆ  
 เราจะถือหัวใจเราเปนกฎเปนเกณฑ เราไมถือภายนอกเปนสําคัญ เห็นแกคนนั้น
เห็นแกคนนี้ เห็นแกพรรคนั้นเห็นแกพวกนี้ เห็นแกญาติแกวงศ เราไมมีในหัวใจ ธรรมเปน
ที่ตั้งแหงความแมนยํา ถาธรรมขัดของอะไรไมทํา ถาธรรมสะดวกแลวผึงเลยๆ เราเดินตาม
ธรรมตลอดมา เราไมเอาโลกเขามาเปนใหญ มากีดขวางหัวใจใหธรรมกาวเดินไมออกอยาง
นี้ไมมี เรากาวเดินเพื่อพีน่องทั้งหลายก็กาวเดินอยางน้ัน กาวเดินดวยการฆากิเลส กิเลสมี
เทาไรแลวก็ฟดกันไปโดยลําดับจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไป ไมมกีิเลสตัวใดมาตอกรกับ
เรา เราก็เสวยวิมุตติสุขเต็มหัวใจเราตลอดมาอยางน้ีละ 
 เวลานี้ก็กําลังชวยโลก ไดอุตสาหพยายาม พี่นองทั้งหลายกรุณาอุตสาหพยายามทุก
คนๆ นะ หลวงตาเปนผูนํา นําดวยความบริสุทธิ์ใจ นําดวยความที่ทานทั้งหลายตายใจได
เลย เพราะเหตุไร เพราะเราตายใจเราแลว เราไมสงสัยในเราวาไมบริสุทธิ์ มีความบริสุทธิ์
สุดสวนตลอดมา ใครจะวาอะไรก็เปนเรื่องของเขาหามไมได เขามีปาก ตัง้แตหมามันยังเหา
ได คนทําไมจะเหาไมได ก็ปลอยใหเขาเหาไปซีปากเขามี ปากเรามีเราอยากจะใชกใ็ช ไม
อยากใชก็เฉย ใชไปในทางดีงามเปนปากของเรา สรางความดีตอเรา สรางในทางชั่วก็ปาก
นั้นแหละ ทําใหตกนรกหมกไหมกป็ากน้ันแหละ เปนปากของเรา ใหพากันระวังปากอยาให
มันพาแหวกแนวลงนรกนะ จําใหดี  
 วันนี้พระสงฆทานมาจํานวนมาก เราก็เห็นใจบรรดาพระเจาพระสงฆ พระลูกพระ
หลานทั้งหลายที่มาบวชในพุทธศาสนาเพื่อศีลเพื่อธรรม พอที่จะปลงใจลงไดในวงปฏบิัติ 
เราพูดเปนอรรถเปนธรรมเหมือนกัน ในวงปฏิบัติมีวงกรรมฐานสายพอแมครูจารยมั่นเปน
ตน พอที่จะกมหัวกราบลงไดสนิทใจ ฝากเปนฝากตายได ฝากไดหมดทุกอยางไดในวง
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กรรมฐาน ทานผูทรงศีลทรงธรรม รักศีลรักธรรม อยูดวยศลีดวยธรรมเปนชีวิตจิตใจ ไมได
อยูดวยความโลภ ความทะเยอทะยาน ความดีดความดิ้นในลาภ ในยศ ในความสรรเสริญ
เยินยอจนกระทั่งเปนบาอํานาจอยูเวลานี้ นั้นไมใชธรรม นั่นคือกาฝากมหาภัย สําหรับกัด
ตัวเองๆ แลวกัดชาติทั้งหลายใหขาดกระจัดกระจายไปเพราะกาฝากมหาภัย  
 บวชเขามาเห็นแกลาภแกยศ แกความสรรเสริญเยินยอ เหลานี้ไมมีในธรรมวินัย มี
แตบอกใหละเลยเชียว ละหมดสิ่งเหลานี้อยาเอามายุง ใหถือธรรมเปนที่ตั้ง ดัง
พระมหากษตัริยหลายๆ องคเสด็จออกบวชตามพระพุทธเจา ออกมาจากหอปราสาทราช
มณเฑียร ไมเคยถามถึงหอปราสาทราชมณเฑียร สถานที่อยู แมเปนเศรษฐีกุฎมพีออกมา
บวชก็เหมือนกัน ไมเคยไปเกี่ยวของกับสกุลที่มั่งคั่งสมบูรณของตนเลย ออกบิณฑบาตตาม
ชาวบาน เขาไดอะไรมาใสบาตรเสวยไปๆ ฉนัไปๆ แตการมุงอรรถมุงธรรมของทานไม
ลดละปลอยวาง สุดทายก็เปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเราไดจนกระทั่งปจจุบันนี้ 
เพราะทานเห็นแกธรรม เห็นแกศีลแกธรรม ทานไมเห็นแกกองมูตรกองคูถ คือลาภยศ
เยินยอสรรเสริญ ที่กําลังเปนบากันในพระไทยของเราเวลานี้ มันมีแตผาเหลืองคลุมหัวมัน
อยูเทานั้น หัวใจมันเปนเทวทัต หัวใจเปนฟนเปนไฟ ทําลายศาสนาตัวเอง ทําลาย
พระพุทธเจา เหยียบหัวพระพุทธเจาไดลงคอดวยความหนาดานของตน นี่เสียไปหมดนะ  
 ขอใหมีศีลมธีรรมบรรดาพระเณรเรา ตั้งใจปฏบิัติ บวชมาแลวใหมีศีลสมบูรณ
ตลอดไป อยามีความหนาดื้อหนาดานสันดานหยาบ ขามเกินหลักธรรมหลักวินัย ใหมี
ความสํารวมระวัง ศีลรักษาใหดี สมาธิการอบรมจิตใจใหมีความสงบรมเย็น เอา อบรมลง
ไป ผูที่ยังไมไดรากไดฐานใหตั้งคําบริกรรม มีสติกํากับกับคาํบริกรรมของตน นี่เรียกวาตั้ง
รากตั้งฐานเบื้องตน ใหมีสติเปนเครื่องกํากับคําบริกรรม เราจะเอาคําบริกรรมใดมาก็ตาม
จริตนิสัยของเราชอบ แลวนํานั้นเขามาบริกรรม เชนพุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆเปนตน 
นอกนั้นก็เปนคําบริกรรมไดทัง้นั้นตามจริตที่ชอบใจ  
 ใหตั้งอันนี้ ใหมีสติตั้งเปนรากเปนฐานอยูตลอดเวลา จิตใจที่เคยวาวุนขุนมัวจะ
สงบไดดวยสติ มันจะมีมากขนาดไหนในหัวใจของเราที่จะแสดงออกตามกําลังของกิเลส 
เมื่อกาํลังของสติของเรามีอยูแลวบังคับไดหมด ไมออก คําวาไมออกคอืออกทางสังขาร 
ความคิดความปรุงเร่ืองราวตางๆ นี้เรียกวาสังขาร สติกับคําบริกรรมบีบบังคับไวใน
ชองทางเดียวกัน คือมันจะออกทางใจ เราเอาคําบริกรรมติดไวกับใจ เอาสติบังคับไวเปน
อันดับที่สอง ความคิดที่เปนสังขารของสมุทัยก็ออกไมไดๆ  ใจของเราเมื่อไดรับการ
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บํารุงรักษาดวยสติเปนอยางดีแลวจะคอยเปนความสงบขึ้นมาๆ จากน้ันก็กลายเปนสมาธิ
ความแนนหนามั่นคงของใจขึ้นมา นี่เรียกวาการปฏิบัติธรรม  
 ขอใหพระลกูพระหลานอยาหางเหินจากศีลจากธรรม เร่ืองโลกเรื่องสงสารเปน
โลกามิสอยาเอาเขามาเกี่ยวของ บณิฑบาตกับชาวบาน เขาใหอะไรมาเขากินไดเรากินได
เทานั้นพอ พอยังชีวิตอตัภาพใหเปนไป แตเร่ืองหัวใจกับธรรมอยาหางเหินกัน มีสติเปน
พื้นฐานตดิแนบอยูตลอดเวลา ใครบริกรรมคําใดใหมีสติ สติเปนของสําคญั ถึงสมาธกิม็ีสติ
ติดแนบๆ จนกระทั่งกาวออกทางดานปญญา เมื่อจิตมีความสงบพอเปนปากเปนทางแลว
ขอใหกาวเดินทางดานปญญา พิจารณาเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ แยกธาตุแยกขนัธ ส่ิง
เหลานี้เปนยังไงโลกถึงไดติดไดพันจนกลายเปนภูเขาภูเราขึ้นมา ภูเขาทั้งลูกไมไดติด แตภู
เราน้ีติด ติดเขาติดเรา ใหแยกอยางน้ีดู  
 พระพุทธเจาใหเอาธรรมนี้เขาสองในอาการหาอยางน้ีกอน ทานเรียกวากรรมฐานหา 
ตจปญจกกรรมฐาน แปลวากรรมฐานมีหนังเปนที่หา พิจารณาเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ 
คือหนังหุมหอนี้เทานั้นที่มองกันไดทกุวันนี้ มีหนังบางๆ หนังกําพราบางๆ พอหลอกตาวา
สะอาดสะอาน แลวมิหนําซ้ําเอาอะไรมาฉาบมาทาใหสดสวยงดงาม มันจะสดสวยงดงาม
อะไรประสาหนัง พิจารณานี้ลงไป จากนั้นก็ทะลุเขาไปหาเนื้อหาเอ็นหากระดูก ตับไต ไสพุง 
อาหารใหมอาหารเกา มันจะเต็มไปดวยสวมดวยถานทั้งน้ันในคนแตละคนๆ 

พอทางปญญากระจายเขาไปแลว ความยึดความถือ ความรักความชังอะไรที่เปน
เร่ืองของกิเลส มันจะถอนตัวของมนัออกมาดวยปญญา ใหพระลูกพระหลานพิจารณา
ทางดานปญญา พอจิตสงบไปแลวเรียกวาจิตอิ่มอารมณ ไมวิ่งเตนไปตามอารมณ ถาจิตยัง
หิวในอารมณอยู พาใหพิจารณาทางดานปญญามันแฉลบออกไปตามกิเลสเสีย มันก็
กลายเปนสัญญา เปนเครื่องมือของกิเลสพากาวเดินมาถลุงตัวไปเสีย ตองใชปญญาในเวลา
ที่จิตพอสงบ เรียกวาจิตอิ่มอารมณ เอา พิจารณาทางดานปญญาดังที่กลาวนี้ ถือเปน
พื้นฐานจําเปน 

กาลใดที่ควรจะพิจารณาทางดานปญญา เอาใหแหลกแตกกระจาย ถือฐานของ
ปญญาไดแกรางกายของเราเปนพื้นที่แลวเปนมูลคราดมูลไถ คราดไถนี้ไดแกสตปิญญา
พิจารณาละเอียด แลวก็คราดกลับไปกลับมา จนกระทั่งมลูคราดมูลไถละเอียดเรียบรอย
ควรแกการปกดําก็ปกดํา อันนี้การพิจารณาทางดานปญญา เมื่อละเอียดลออสวนใดแลว
ความพอมีมนับอกเองนะ อันใดทีพ่ิจารณาพอแลวจะปลอยไปๆ ใหพิจารณาอยางน้ัน
ตลอดนะ อยาใหนอกเหนือจากงานของตน 
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พระกรรมฐานมีงานคือการเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา นี้เปนงานของพระมาตั้งแต
ครั้งพุทธกาลจนกระทั่งทุกวันนี้ แตมาถึงสมัยปจจุบันนี้พระหลงเปนบาไปหมด ไมสนใจกับ
งานของพระ ไปสนใจกับงานของโลกของสงสาร เลยกลายเปนงานของมตูรของคูถมา
ประดับหัวพระไปหมด เอายศ เอาลาภ เอาคําสรรเสริญเยินยอ ซึ่งเปนเหมือนมูตรเหมือน
คูถหรือดินเหนียวติดหัวเขามาติดหัวตัวเอง ก็โออาฟูฟาดวยชื่อดวยนาม ความดีแมนิดหนึ่ง
ไมเคยติดหัวใจ มีแตมูตรแตคูถ แตบาปแตกรรมเต็มหัวใจ ไมเกิดอะไรเลย มีแตชื่อเฉยๆ 
เราอยาใหเปนอยางน้ัน คําวาชื่อกับตัวจริงใหอยูดวยกัน 

คําวาธรรมกับธรรมแทเปนยังไง ใหเขามาสัมผัสกันที่ใจดวยการปฏิบัติของเรา เรา
จะไดเจออรรถเจอธรรมเขาเปนลําดับลําดา จิตที่มนัจะคึกคะนองขนาดไหนก็ใหมันไป
เถอะนะ ไมมีอะไรเหนือธรรมไปไดเลย สติธรรม ปญญาธรรม วิริยธรรม ขันติธรรม 
ความอดความทน ความอุตสาหพยายามฟาดกันลงไปแลวจะไดผลขึ้นมาเปนลําดับลําดา 
แลวเหยียบหัวกิเลสทั้งหลายตัวขี้เกียจขี้คราน เห็นแกตัว เห็นแกได เห็นแกรํ่าแกรวยไป
โดยลําดับ เวลาร่ํารวยทางใจนี้มันปลอยนะ ขางนอกอาศัยเปนชั่วกาลเวลาที่มีชีวิตอยู 
ภายในใจของเรานี้อบอุนตลอดเวลา มีชีวิตอยูกอ็บอุน ตายไปแลวก็อบอุนตลอดไปเลย นี่
คือสรณะของเรา ผูฝากเปนฝากตายไดแกทาน ศีล ภาวนา ขอใหพากันบําเพ็ญ อันนี้ผูพึ่ง
เปนพึ่งตายไดโดยแท นอกจากนั้นเราอาศัยดวยกัน รูๆ กันหมดนั้นละทั่วโลกดินแดน 

เมื่อธาตุขันธมีอยูส่ิงเหลานั้นก็จําเปน แตอยาใหจําเปนจนเกิดกิเลสไดไมพอๆ จน
เปนบากับสิ่งเหลานี้ไปก็แลวกัน ใหรูจักสมบัติภายนอก สมบัติภายใน สมบัติภายนอกคอื
วัตถุสมบัติ ที่อยูอาศัย ปจจัยตางๆ สมบัติภายในไดแกความดีที่เกิดจากการใหทาน รักษา
ศีล ภาวนา นี้เปนสมบัติภายในใจของเรา สมบัติภายนอกก็ใหมี สมบัติภายในคือธรรมก็ให
มีภายในใจ สําหรับพระนี้ใหหมุนเขาไปในสมบัติภายใน ศีลสมบัติ สมาธิสมบัติ ปญญา
สมบัติ วิมุตติสมบัติ หลุดพนไปเลยทีเดียว นี่เปนสมบัติที่เลิศเลอจากงานของพระที่ทํา
ตามหนาที่ของตนโดยตรง จึงขอใหพระลูกพระหลานทั้งหลายนําไปประพฤติปฏิบัติ อยา
จืดจางวางเปลาเฉยๆ มีแตกิเลสเต็มหัวใจใชไมไดนะ 

เอาละการแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรแกธาตุแกขนัธ ทานทั้งหลายมาวันนี้หลวงตา
จึงขอขอบคณุและอนุโมทนากับพี่นองทั้งหลาย ที่ไดมารวมกันเปนกําลังอันใหญหลวง 
หนุนชาติไทยของเราใหมีความแนนหนามั่นคง และความสงบรมเย็นไปตามอรรถตาม
ธรรมไดยินไดฟงแลว วันนี้ก็สมควรแกเวลํ่าเวลาธาตุขันธ จึงขอความสวัสดีจงมีแกบรรดา
พระลูกพระหลานที่ตั้งหนาตั้งตามาชวยเต็มเม็ดเต็มหนวย 



 ๑๑

ในบรรดาวงกรรมฐานรูสึกวาจะมาชวยชาติบานเมืองนี้หนักมากยิ่งกวาวงใดๆ นะ 
กรรมฐานชวยทุกวิถีทาง วิ่งเตนขวนขวายทุกดานทุกทางก็คอืกรรมฐานสายพอแมครูจารย
มั่นนี่ละ อยางสายอาจารยชานั่นก็เปนลูกศิษยหลวงปูมั่นเหมือนกัน จึงเรียกวากรรมฐาน
ครอบไปหมด วงกรรมฐานนี้ชวยไดมากอยูนะ ชวยชาติบานเมืองทกุอยางๆ ตลอดอบุาย
ตางๆ ที่จะชะจะลางจะตานทานกันนี้ก็เปนวงกรรมฐาน ซึ่งเปนผูถือไวซึง่หลักเกณฑอยาง
แมนยํา คือศีล คือธรรม ทานยึดไวถือไวเปนหลักเปนเกณฑ อยางแนนหนามั่นคงแข็งแกรง
อยูในตัวของทาน ไอที่ไมทําเหลานั้นมันมีแตมาทําลายๆ เปนความเสียหาย ทานไมไดทํา
ความเสียหาย มีแตการรักการสงวนไวเปนประจํา 

เราจึงสรุปความลงวา การชวยชาติในคราวนี้เห็นเดนชัดในวงกรรมฐานสายพอแม
ครูจารยมั่นนี้เดนมากทีเดียว ชวยทุกวิถีทางดงัทีม่องเห็นนี้เห็นไหมละ ทานอุตสาหพาลูก
ศิษยลูกหาประชาชนมาเปนลําดับลําดา ชวยทุกวิถีทาง หลวงตาจึงขอขอบคุณและ
อนุโมทนากบับรรดาพระลูกพระหลานและพี่นองประชาชนทัว่ประเทศ ที่ไดชวยเหลือกัน
เต็มกําลังความสามารถของตนตลอดมา ใหมีความสุขความเจริญทั่วหนากันเทอญ 
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www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  

FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

