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“พระแทตองมีสต ิหิริโอตตัปปะ” 

 
 เรื่องเทศนนี่ก็เหมือนกันทั่วประเทศไทย ไมทราบวาก่ีพันก่ีหม่ืนกัณฑ เทศนอยู
ตลอด ก็ไมทราบวาเอามาจากไหน หลวงตา ป.๓ มันทําไมพิลึกนักละ บทเวลาเทศน 
เรียนจบแค ป.๓ ประถม ๓ ใครเชื่อไมเชื่อก็ตาม ก็ความจริงเปนอยางงั้น เราจบ ป.๓ 
คือแตกอนมันไมมี ป.๔ จบแคน้ันก็หมดเลยแหละ ครูหมดความสามารถแหละ ฟาด
เสียจนครูหมดความสามารถ ปลอยนักเรียนไปเลย อายุไมครบ คือยังไมครบกําหนดที่
จะควรออกจากโรงเรยีน ถาสอบประถม ๓ ไดแลว ครบไมครบไมสําคัญ ใหออกไดเลย 
เราออกเลย อายุยังไมครบแหละ จบ ป.๓  
 หลวงตา ป.๓ เทศนทั่วประเทศไทย มิหนําซ้ําสหรัฐฟงอยูใตพื้นดินทุกเชา อยู
อุดรก็เหมือนกันทุกเชา แลวมาน้ีอีกทางนูนก็ติดตอมาอีกทางสหรัฐ อยางเทศนเมื่อเชา
น้ีก็ถึงสหรัฐ หลวงตา ป.๓ พิลึกนะ เชื่อไหมละ ก็ไมเชื่อคนอยางนี้จะไปเชื่อใคร ก็เราไม
เคยโกหกใคร เราจบ ป.๓ เราก็บอกจบ ป.๓ ใครไมเช่ือก็ไมเชื่อไปซิ แสดงวาหูตันหมด
พวกน้ี พวกหูปดหูตัน ไมเชื่อ เราเรียนจบอยางงั้นจริง ๆ จบแค ป.๓ พอเราออกจาก
โรงเรียนแลว จากน้ันเขาเร่ิมต้ัง ป.๔ ข้ึน ม ี ป.๔ เรือ่ยมาจนกระท่ังถึง ป.ไหนก็ไมรู
หัวมันแหละ ตั้งแตนูนมาจนกระทั่งปานนี้ไมทราบถึง ป.ไหน 
 ที่วัดแพรมีพระมากไหม (ไมมากครับ แยกกันไปอยูท่ีตาง ๆ ครับ) แถวน้ันมัน
เปนที่วิเวกสะดวกไปหมดนั่นแหละ ภาคเหนือไปท่ีไหนก็มีความสะดวกสําหรับเท่ียว
วิเวก ตามปาตามเขามีอยูทั่วไปสําหรับภาคเหนือ ทางภาคอีสานก็มีอยูท่ัวไปเหมือนกัน 
ตามปาตามเขามี ดีไมดีอุดรหายากดวยซ้ํา ก็มีไปทางแถวภูพาน ขามไปหนองบัวลําภู 
อยางท่ีวัดผาแดง วัดภูสังโฆ และตอไปนั้นมีปามีเขาทั่ว ๆ ไป วัดก็มีอยูท่ัวไป แถว
จังหวัดอุดรทางดานตะวันตกเปนหนองบัวลําภูเหลาน้ี ดานตะวันออกหรือดานไหนก็มี 
มีอยูทั่วไป จากน้ันอุดรรูสึกจะไมคอยมีแถวน้ี ไปทางบานผือไปทางนูน ทางอําเภอบาน
ผือไปศรีเชียงใหม เขาไปในปาในเขานูน 

น่ีหมายถึง ทุกวันน้ีตองไดหาเอา แตกอนไมตองหา เปนปาเปนดงทั้งหมดเลย 
ไปที่ไหนพวกปา พวกเน้ือ พวกเสือ พวกสัตวตางๆ เต็มอยูทั่วไปไมอด สัตวเน้ือไมอด 
พวกเกง พวกหมูปา พวกกวาง พวกนกน่ีไมตองพูดแหละ เต็มไปหมด พวกอีเห็น พวก
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เมน สัตวประเภทตาง ๆ มีอยูเต็มปาไปหมดแหละ ไปอยูท่ีไหนก็อยูกับเขา เพราะไมมี
การคาการขายแตกอน เน่ืองจากถนนหนทางไมมี ใครหาอยูหากินรอบบานรอบเรอืน
เจาของก็พอแลว เพราะไมมีการซื้อขาย ไดมาพอปากพอทองในครอบครัวหน่ึง ๆ พอ
แลว ๆ น่ัน แตครั้นตอมาก็มีรถมีรา คือแตกอนไมมีนะ รถไมมี มีรถมีราก็ตองมีถนน
หนทาง  

เมื่อมีรถมีรา มีถนนหนทาง แลวการซ้ือการขายมันก็ขยายกันไปตามกันน่ัน
แหละ ไดมาน้ีกินนอย ขายมากกวากิน ไดมาเพียงเล็กนอยขายหมด ๆ ทีนี้อะไรก็ไมพอ 
หามากินแลวหามาขาย สุดทายปาไมเปนดง ๆ หนาแนน ถากถางปลูกเผือกปลูกมัน
กอน จากน้ันก็กลายเปนพวกออย พวกมันสําปะหลัง เต็มไปหมดทุกแหงทุกหน 
เหมือนกันหมดเลย น่ีละการขาย มันขยายตัวออกไป ทีน้ีหามาก็มีแตเพ่ือซ้ือเพ่ือขาย
อะไรๆ ถนนหนทางผานไปเหมือนตาขายเลย ปาดงทั้งหลายก็หมด ไมมีเหลือ 

เราเคยพูดใหบรรดาลูกศิษยลูกหาฟงตอนที่เราเที่ยวนั้นเหมาะสมมาก เรียกวา
ไมมีเรื่องถนนหนทางไปมาหาสู นอกจากมีเปนทางเปนดานๆ ในปาในเขามีแตอยางน้ัน 
ยิ่งเขาไปลึกเทาไร ทางลอทางเกวียนไมมี จะมีแตแถวหมูบานเขาอยูนอกๆ ทางลอทาง
เกวียนก็เศรา ๆ หมอง ๆ ไมคอยไปมาละ สวนมากก็มีทางคนเดินเทาไปมาอยูตลอด 
ไปบางแหงทั้งวันไมเจอบาน ฟงซิ หนาไหมปาดง มีแตดงแตปา สัตวพวกเน้ือไมคอย
กลัวคน เพราะไมคอยทําลายกัน เนื่องจากไมมีการซื้อการขาย หากินพอปากพอทองก็
พอแลว สัตวท้ังหลายก็เต็ม ไมมีใครรังแกทําลายนะ ทุกวันนี้หมดแลวไมมีอะไรเหลือ 

ไปทางอุดรนี้มีทางทิศตะวันตก ท่ีภาวนามี อยางไปทางทิศใต ไปทางอําเภอ
หนองแสงเขาในภูเขาก็ม ีมีอยูทั่วไป หนองบัวลําภูน้ีมี ทางดานตะวันออกก็มี ดานอ่ืนก็
ม ี จังหวัดเลยถึงมีมาก สกลนครก็มีอยูท่ัวไป นครพนมก็มาทางอําเภอบานแพง ก็มีอยู
ทั่วไป พระทานทํางานของทาน มีเดินจงกรม น่ังสมาธิภาวนานะ งานของพระ ในคร้ัง
พุทธกาลมีแตอยางน้ันเปนสวนมากท่ีสุดเลย สวนปริยัติก็มีเล็ก ๆ นอย ๆ ไปอยางน้ัน
ในตํารา ที่เปนเนื้อเปนหนังจริงๆ ก็มีภาคปฏิบัติกําจดักิเลส เดินจงกรม นั่งสมาธิ
ภาวนา นี้เปนงานของพระโดยแทในครั้งพุทธกาล 

ตอมาก็อยางน้ีแหละ ดูเอาซิ งานกิเลสตัณหามันเหยียบยํ่าทําลายเขาไป เหยียบ
หัวพระน่ันแหละ ไมเหยียบไหนละ เหยียบหัวพระ พระเลยโงหัวไมขึ้น มองหาทาง
จงกรมไมเห็นเลย สุดทายไมมีทางจงกรม พระทั่วประเทศไทย ซึ่งเคยเรียนมาดวยกันรู
เหมือนกัน แตไมเคยสนใจปฏิบัต ิ มีแตคัมภีรเต็มวัดเต็มวา ไปที่ไหนมีแตคัมภีรเต็ม 
คัมภีรพุทธศาสนา แตไมเคยไปสนใจ ถึงเรียนก็เรียนเพื่อเอาชื่อเอานาม เอาแตลม ๆ 
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แลง ๆ วาสอบไดเทาน้ัน สอบไดเทาน้ี ไดช้ันน้ันช้ันน้ี ไดเทานั้น ตัวเจาของไมเคยสนใจ
แกไขดัดแปลงตัวเองเลย ดวยการประพฤติปฏิบัติศีลธรรม 

เพราะฉะนั้นศาสนาจึงจะไมมีเหลือแลวนะเวลานี้ จะวายังเหลืออยูเหรอ ถาวา
พระ ไมวาพระเขาพระเรามันก็แบบเดียวกัน มีแตหัวโลน ไมไดสนใจกับอรรถกับธรรม 
ยิ่งกวาเรื่องของกิเลสที่จะพอกพูนหัวใจ ความโลภก็ไมมีใครมากยิ่งกวาพระ ไดเทาไรยิ่ง
ไมพอ ๆ เปนยังไงจึงเปนอยางงั้นละพระ ฟงซินะ พระพุทธเจาสอนใหละความโลภ ตัว
เองสั่งสมความโลภ โลภอยากไดทุกส่ิงทุกอยาง ชื่อเสียงเรืองนามอะไรอยากไดทั้งนั้น 
ยศถาบรรดาศักดิ์ ความมั่งมีศรีสุข เลยอยูกับพระหมดนะเวลาน้ี ทั้ง ๆ ที่พระเปนนัก
เสียสละ สิ่งเหลานี้เปนเรื่องกิเลสตัณหาลวน ๆ เขากับเพศของพระไมได ตามหลักพุทธ
ศาสนาอยางแทจริงแลวเปนอยางน้ัน มีแตชําระอยูตลอดเวลา อาศัยไปวันหน่ึงๆ 
บิณฑบาตกับชาวบานเขา เขาใสอะไรมา มีเทาไรก็ฉันเทานั้น ทานไมไดกังวลวุนวาย ผู
มุงอรรถมุงธรรมเปนอยางนั้น ทานไมไดสนใจกับความรํ่าความรวยอะไร สวยงามอะไร 
ไมเอาทั้งนั้น เอาแตธรรม ๆ เรื่อย น้ีละตําราทานแสดงไวอยางน้ัน 

เห็นชัดเจนทุกคนผูเรียนตํารา ไมเห็นไดเหรอ ไมใชคนตาบอด แตหัวใจมัน
บอด เรียนเทาไรมันก็ไมสนใจกับอรรถกับธรรม ยิ่งกวาเรียนเพื่อกิเลส เรียนธรรมก็เพื่อ
เปนเขียงเหยียบขึ้นของกิเลส แลวก็มาเหยียบธรรม เหยียบตัวเอง เหยียบบานเหยียบ
เมืองไปหมด ดวยความไมสนใจในธรรม นํากิเลสเขามาเหยียบยํ่าทําลายโดยถายเดียว 
แลวศาสนาเจริญไดยังไง ลองหาดูซิ ศาสนาเจริญที่ไหนเวลานี้ อยาเอาเพศมาใสนะ เอา
หมาข้ีเรือ้นมา เอาจีวรครอบหัวมัน มันก็เปนหมาเหลืองขึ้นมา พระหมาก็ได หัวโลน
โกนเขาไปจนถึงกะโหลกศีรษะก็ได มันอัศจรรยอะไร ถาไมปฏิบัติกําจัดความชั่วชา
ลามกในตัว ตามหลักศีลหลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวแลว มันทําเทาไรก็อยาง
วา ไมเกิดประโยชนอะไร แลวมันเจรญิท่ีไหนศาสนา พิจารณาซิ พ่ีนองท้ังหลาย
พิจารณาทุกคน 

เราเปนลูกชาวพุทธ ผิดพลาดดวยกันทุกคน ใหนําธรรมะมาแกไขดัดแปลงตัว
ของพวกเราเอง จะไปตําหนิคนนั้นคนนี้ไมได มันเต็มอยูในหัวใจเราทุกคน ทั้งฆราวาส 
ทั้งพระ ฆราวาสก็เปนไปอีกอยางหน่ึง เขาไมมีขอบเขตก็เปนอีกอยางหนึ่ง แตพระเราที่
มีขอบเขต แตวิ่งเตลิดเปดเปงเหยียบย่ําทําลายหัวพระพุทธเจา พระสงฆสาวกไปโดยไม
คํานึงถึงอรรถถึงธรรมวาทานสอนอยางไรบางเลย มันเลวไหมละ พิจารณาซิ ยิ่งสั่งสม
กิเลสหนาแนนข้ึนทุกวันๆ ไมมีใครเกินพระนะทุกวันนี ้ วาพระบวชมาชําระสะสางกิเลส 
มันสะสางตรงไหนนะ ตาเห็นอยูดวยกัน หูฟงอยูดวยกัน ตํารับตําราเรียนมาดวยกัน มัน
ขัดกับตํารับตํารา เหยียบย่ําตํารับตําราที่เปนคําสอนของพระพุทธเจามากนอยเพียงไร 
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มันก็เห็นกันอยูจากความเคล่ือนไหว การประพฤติตัวของพระของเณรเรานี่ จะไปดูที่
ไหน 

ผูรักษาศีลธรรมไมใชพระเณรเราจะเปนใคร ข้ึนช่ือวานักบวช ก็เปนเจาของผู
รักษาศีลธรรมโดยตรง ๆ ประกาศเปดเผยออกมาดวยเพศ คือความเปนพระ น่ัน เวลา
เปนพระแลวเปนยังไง กิริยามารยาทของพระท่ีแสดงออก ใจที่สํารวมระวังตองสวยตอง
งาม ตองไมกระทบกระเทือนผูอื่นใหเกิดความเดือดรอน ภาษาของธรรม ความรูที่เรียน
มาจากธรรม เราปฏิบัติเพื่ออรรถเพื่อธรรมแลว จะไมแสลงแทงใจผูหนึ่งผูใด แมจะพูด
เปนเสียงฟาดินถลมลงมาก็ตาม ก็เหมือนฝนทีต่กลงมาจากฟา ฟามันรองเปรี้ยงๆ  ๆ 
แตฝนตกลงมามันเย็น นั่นเห็นไหมละ  

อันน้ีเปร้ียง ๆ เสียงอรรถเสียงธรรม เวลามาถูกหัวใจของสัตวโลกเย็นไปหมด
ดวยกัน นี่เสียงธรรมเปนอยางงั้น ไมไดเหมือนกับเสียงกิเลส เสียงกิเลสน้ีมันเอาอยาง
ขาดสะบ้ันห่ันแหลกไปหมดนะ น่ีละพวกนักบวชเรา ดีพระลูกพระหลานมาเยี่ยมเลยพูด
ใหฟง พอใหเปนคติเคร่ืองเตือนใจ ศาสนาจะไมเหลือแลวนะทุกวันน้ี พูดอยางภาษา
ของพระ ภาษาของธรรม มันมีแตหัวโลน ๆ ไปที่ไหนเต็มวัดเต็มวา ในวัดนั้นมีอะไร
บาง เอา ตรวจเขาไปดูใหดี ในวัดนั้นมีแตความหรูหราฟูฟาเปนเรื่องของกิเลสทั้งหมด
เลย  

ความหรูหราฟูฟาแบบน้ัน พระพุทธเจาสอนไวเหรอ ทรงสงเสริมเหรอ ตกแตง
ทุกส่ิงทุกอยาง ผลที่สุดดอกไม ตนไมมาประดับประดากุฏิ ประดับประดากุฏิวิหารให
สวยใหงามแบบกิเลส มันเปนเรื่องของพระเมื่อไร ไมใชเรื่องของพระ เรื่องของพระ
ประดับประดาตกแตงใจของเรา มันบกพรองที่ตรงไหนแกไขมันที่ตรงนั้น วาจาพูดออก
ไปถูกศีลถูกธรรมหรือไม ถาไมถูกอยาพูดออกมา พูดออกมาทําไม การกระทําเหมือน
กัน กิริยาทาทางท่ีแสดงออกไป ขัดตอธรรมตรงไหน อยาทํา  

นี่เรื่องของพระตองเปนผูมีหิริโอตตัปปะ สะดุงกลัวตอบาปตอกรรม และมี
ความสํารวมระวังตัวตลอดเวลา น่ีช่ือวาผูมาชําระสะสางกิเลสซ่ึงเปนความช่ัวชาลามก 
ออกจากกาย วาจา ใจของตนทุกอิริยาบถ มีสติสตังระมัดระวังตลอดเวลา นี่พระเปน
อยางง้ันนะ น่ีพระตามแบบตามฉบับ พระของพระพุทธเจาเปนอยางงั้น เรามาเทียบกับ
พระเราทุกวันนี ้ดูใหดี ดูเรานี้ ที่กําลังเทศนใหพระทั้งหลายฟงอยูนี้ กับพระทั้งหลายนั่น 
มันก็แบบเดียวกัน มันเลวเหมือนกันไปหมด จะใหวาไง  

ต่ืนเชาก็หาบิณฑบาตมากิน กินแลวก็เรียนต้ังแตวิชาทางโลกทางสงสาร ส่ังสม
กิเลส อยากไดช่ือไดนาม อยากไดช้ันน้ันช้ันน้ี เปนชั้นนั้นชั้นนี้ขึ้นไป มันไมไดสนใจกับ
อรรถกับธรรมอะไรเลย ที่เปนชั้นที่จะพาใหกิเลสพังจากใจ สงเสริมจิตใจใหมีความ
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สวางกระจางแจงขึ้นมาดวยศีล ดวยสมาธิ ดวยปญญา ศรัทธา วิมุตติหลุดพนไปดวย
อํานาจแหงความพากเพียร มันไมมีนะเดี๋ยวนี้ มันมีแตเพยีรไปหากิเลส ใหกิเลสลาก
หัวมันไป หัวโลน ๆ มันก็ลาก กิเลสมันไมไดกลัวใคร บวชเขามาสักเทาไรก็บวชเถอะนะ 
หัวโลนก็โลน ผาเหลืองก็ผาเหลืองเถอะ กิเลสไมเคยกลัวใคร กลัวแตธรรมเทานั้น ถา
ใครมีธรรมในใจแลวกิเลสกลัว ไมวาฆราวาส ไมวาพระ กิเลสกลัว ถาไมมีธรรมไมกลัว 

ใหยึดเอาหลักน้ีเปนเกณฑนะ กิเลสดังที่เคยพูดแลว มันเปนภัยตอสัตวโลกมา
นานสักเทาไร แลวกิเลสเหลาน้ันอยูท่ีไหนเวลาน้ี มันก็ติดแนบอยูในหัวใจของเราทุกคน 
เทศนก็ตองเทศนตําหนิตรงนี้ดวยกัน จะไปวาใครดีใครไมดีไมได มันมีอยูกับทุกคน ให
ตางคนตางแก ดัดแปลงเจาของใหเปนคนดีขึ้นมา อยาเปนบาต้ังแตตกแตงภายนอก 
เร่ืองของกิเลสหลอกใหตกแตง อะไรก็ไมด ีอะไรไมงาม อันน้ันไมดี อันน้ีไมดี ตกแตง
จนวันตายก็ไมเห็นความสุขความเจริญอะไรในจิตใจเลย ไมมีหลักมีเกณฑเลย 

ถาตกแตงภายในจิตใจน้ี ทุคตะเข็ญใจก็เถอะ เรื่องหัวใจสงางาม ตัวใจน้ีแหละ
ตัวที่จะพาไปมรรค ไปผล ไปสวรรค นิพพาน ไมไดไปดวยการตกแตงนั้นตกแตงนี ้อัน
น้ีเปนวัตถุภายนอก เปนเรื่องของกิเลส มันชอบสวยชอบงาม ใครไปตําหนิไมไดนะ
กิเลส ชอบยกชอบยอก็ตัวกิเลส ชอบสวยชอบงามตัวกิเลส ตัวปล้ินปลอนหลอกลวง 
หวานฉํ่าหลอกหูหลอกตาสัตวโลกใหลมจมไปก็คือกิเลส ธรรมทานไมหลอก พูดอยาง
ตรงไปตรงมา ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก นี้เรียกภาษาของธรรม ตายใจไดทั้งนั้น แลว
ก็ไมเคยเห็นธรรมวาหลอกลวงตมตุนสัตวโลกรายใดใหไดรับความฉิบหายลงไป ไมเคย
ม ีแตเรื่องกิเลสนี้เต็มไปหมด มีอยูกับหัวใจของสัตวจึงตมกันไดทุกแงทุกมุม  

เราเคยเห็นไหมเขาตมไก เขาเอาความพูดอยางตรงไปตรงมา มาตมเมื่อไร เอา
อยางหวานฉํ่าทีเดียว ตกแตงทุกอยาง คําพูดคําจาไพเราะเพราะพริ้งใหหอมหวนชวน
ฟง จนเพลินแลวเคลิ้มหลับไป แลวตับไมม ี เอาไปกินแลว หมด น่ีแหละนักตมนักตุน 
เขาตองเรียนวิชาไพเราะเพราะพริ้งมาทุกแงทุกมุมที่จะตมสัตวโลก คือวิชาของกิเลส
เปนอยางนี้ แลวทําไมเวลาพูดตรงไปตรงมามันจึงไมอยากฟง ก็กิเลสมันอยากฟงธรรม
เมื่อไร เพราะกิเลสเปนตัวปล้ินปลอนหลอกลวง ธรรมเปนของจริง พูดอยางตรงไปตรง
มา มันก็เขากันไมไดซ ิ

น่ีแหละท่ีวากิเลสกับธรรมเปนขาศึกกัน ภาษาธรรมออก ถูกกิเลสโจมตีแหลกไป
หมดเลย เพราะกิเลสมันเต็มโลกสงสารจะวาไง ใครก็เปนภาษาของกิเลส จอมปลิ้น
ปลอนหลอกลวง หลอกทั้งเขาหลอกทั้งเราเอง มันเต็มอยูดวยกันทุกคน หัวใจเขาก็มี
เครื่องหลอก หัวใจเรามีเครื่องหลอก ไมมีใครหลอกก็หลอกตัวเราเอง ฟงซิ มีไหมกิเลส
หลอกตัวเรา มันหลอกแบบไหนบาง เราดูบางซ ิ อยาดูต้ังแตคนน้ันหลอกคนน้ัน คนน้ี
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หลอกคนน้ี เราหลอกเราเองเราไมดูบางเหรอ ถาเรารูวาเราหลอกเราเอง เราจะแกไขกล
มายาที่กิเลสหลอกเรา เชน จะไหวพระภาวนา โอย เหน่ือยแลว น่ันหลอกแลวเห็นไหม
ละ  

น่ังคุยเปนบาอยูไมไดสนใจกับเวลํ่าเวลา จนจะกนแตกก็ใหมันแตกไป แตน้ํา
ลายปากมันยังไมหมด โมใสกัน คุยกัน ไมไดพูดถึงเวล่ําเวลา ความเหน็ดเหน่ือยเม่ือย
ลา แตพอจากกันเทาน้ัน จะไหวพระจะนอน โอย เหน่ือยมากแลววันน้ี น่ีมันหลอก เห็น
ไหมละ เราไมรูหรือวากิเลสหลอกเรา เรานึกวามันอยูท่ีไหน นึกวาในตูในหีบ ตูหีบน้ัน
ทั้งกิเลสทั้งธรรม ทานไมมีอะไรกับใคร มันเปนอยูกับคน กิเลสอยูกับคน ตัวหลอกลวง
อยูกับคน ใหพากันพยายามนะ  

เราพูดจริง ๆ เราพูดอยางเต็มรอยเปอรเซ็นต ลานเปอรเซ็นต เราไมมีสะทก
สะทานกับส่ิงใดในสามแดนโลกธาตุน้ี คําวากลัวเราก็ไมมี คําวากลาเราก็ไมมี เรื่องเปน
เรื่องตาย เราไมมีกลัว ไมมีกลา ไมมีไดไมมีเสีย ไมมีคําวาแพวาชนะ ไมมีคําวาได
เปรียบเสียเปรียบ มีแตธรรมลวน ๆ ที่พูดกับโลก สอนโลกไปน้ี จะเด็ดเดี่ยวหรือเฉียบ
ขาดขนาดไหน เปนภาษาธรรมที่พาใหเด็ดเดี่ยว พาใหเฉียบขาดตามทางเดินของธรรม
เทานั้น ที่จะไปเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดใหผูหนึ่งผูใดฉิบหายเพราะภาษาธรรมนี ้ ไมเคยมีใน
พระพุทธเจาท้ังหลายดวย ไมเคยมีในสาวกท้ังหลายดวย จึงไมมีในหัวใจของเราและ
ภาษาของเราท่ีพูดออกเวลาน้ี 

ผิดบอกวาผิดทันทีเลย น่ีภาษาธรรม ตายใจกันได ไมหลอกลวงตมตุนกัน น่ัน
แหละภาษาธรรม จึงไดยกออกไปพูดละซิ ภาษาธรรม ๆ ทานท้ังหลายเคยอานแลว 
ภาษาอยางนี้ไมคอยมีใครไดยินไดฟงละ มีต้ังแตภาษาของกิเลสหลอกลวงตมตุนกันท่ัว
โลกดินแดน จนไมมีตับมีปอดก็หมอบไปกับมันอยางง้ัน ไมเห็นโทษของมนันะ วามัน
ตมมันตุนโลกเปนยังไง แตภาษาธรรม พอไดยินเสียงบงเบงเทานั้น เหมือนฟาเริ่มรอง
ข้ึนบนฟาเทาน้ัน เปนยังไง ฟารองบนฟาน้ันนะ พวกชาวไรชาวนา ชาวสวนเขายังดีใจนะ 
โอ น่ีแลงมาหลายวันแลวนะ ฟารองแลว วันน้ีฝนจะตก คือฟารอง รองจริง แตฝนตก
มาชุมเย็น ทําใหสิ่งเพาะปลูกตางๆ ชุมเย็นไปหมด  

ทีนี้ฟารองทางอรรถทางธรรม เสียงล่ันออกมาเปนอรรถเปนธรรมลวน ๆ ผู
ปฏิบัติธรรมกระหยิ่มยิ้มยองตอเสียงประเภทนี้ที่จะชําระลางกิเลสไดเปนอยางดี แตหู
กิเลส คลังกิเลสแลวจะไมอยากฟง หาวาดุดาวากลาว กระโชกกระชาก พูดกระแทกแดก
ดัน พูดหยาบโลน ไปอยางง้ันกิเลส น่ีมันหาไปอยางง้ัน หาเรื่องของธรรม แตตัวมันไม
หยาบโลน เปนยังไง พิจารณาซิ จนโลกนี้จะไมมีตับ มันตมกัน ตัวไมหยาบโลนตมเอา
เลยพวกน้ีนะ พากันต้ังอกต้ังใจนะ พระลูกพระหลาน มาปฏิบัติอรรถธรรมดวยด ีจะไม
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มีแลวนะศาสนา จะมีแตหัวโลน ๆ ผาเหลือง ๆ เต็มวัดเต็มวา เต็มบานเต็มเมือง แลวก็
เต็มไปดวยถานข้ีในวัดในวา มันสรางแตความช่ัวชาลามก ความสกปรกโสมม ไมเรียก
ถานขี้จะเรียกสวรรค นิพพานไดยังไง  

ความสกปรกมันอยูกับคน คนอยูวัดไหน มันก็เปนสวมเปนถานในวัดน้ัน ไม
เลือก มันอยูกับคน พระก็กลายเปนพระสวมพระถานไป เพราะพระสกปรกดวยความ
ประพฤติ หนาที่การงานไมไดเปนไปเพื่ออรรถเพื่อธรรม เปนไปเพ่ือสวมเพือ่ถานคือ
ความทุกขความทรมาน เปนบาปเปนกรรมไปทั้งนั้น น่ีเปนอยางง้ัน เราวาศาสนาเจริญ
หรือเวลาน้ี มันเจริญที่ไหน นี่ละภาษาของธรรม ฟงเอา พี่นองทั้งหลายไมเคยฟง มัน
เจริญที่ไหน ดูพระก็รู ดูพระเขาไมรู ดูตัวเองก็รู เราก็เปนพระอยางเดียวกัน 

เปนยังไง ใจของเราไดสํารวมระวังไหม ท้ังวันมีสติติดแนบกับใจบางสักนิดหน่ึง 
วินาทีหน่ึงไดไหม สองวินาที สามวินาทีไดไหม หรือหนึ่งนาทีไดไหม ตองมาถามเจา
ของ ถาเจาของยังเผลอ ๆ อยู เหลวไหล น่ัน พระเหลานี้พระเหลวไหล พระโกโรโกโส 
พระไมมีสติ เมื่อไมมีสติแลว ปญญาจะคิดอานไตรตรองไดยังไง ก็เปนเรื่องสัญญามา
สังหารเจาของทั้งนั้น  ฉะน้ันพระแทจึงตองเปนผูมีสติ หิริโอตตัปปะ สํารวมระวัง 
เห็นศีลมีคุณคาเหนือชีวิต เอา ตายก็ตาย จะศีลขาดไมได 

เอา ทําสมาธิฟาดมันลงไป จิตใจน้ีถูกกิเลสลากเข็นลงไปทะเลลูกไหนก็ไมรู มี
แตความทุกขความทรมาน ลากกิเลสข้ึนมายํามันดวยอรรถดวยธรรม ดวยสติธรรม 
ปญญาธรรม วิริยธรรม ยํามันลงไปจนกระทั่งมีความสงบได น่ันแหละลากหัวกิเลสเสีย
ทีหน่ึง นี่ผูปฏิบัติธรรม นี่ศาสนาเจริญตรงนี้นะ เราอยาเขาใจวาเรียนมาก ๆ ศาสนา
เจริญ ถาไมปฏิบัติ เรียนมาเทาไร ๆ ก็นกขุนทองน่ันแหละ เปนหนอนแทะกระดาษไป
หมด ใครเรียนก็จําได ไมหนอนแทะกระดาษยังไง ใหเด็กเรียนเด็กก็จําได ใหผูใหญ
เรียนก็จําได ทั้งผูหญิงผูชายเรียนไดจําได แตเมื่อไมมีการประพฤติปฏิบัติ และความรู
สึกไปตามอรรถตามธรรม ท่ีทานแสดงวาบาป บุญ คุณ โทษ ไมมีความรูสึกไปตามนั้น 
สักแตเรียนจําเฉย ๆ มันก็เปนหนอนแทะกระดาษน่ันแหละ เกิดประโยชนอะไร  

ถาสนใจปฏิบัติ กับการศึกษาเลาเรียนมาน้ันถูกตอง พระพุทธเจาก็สอน เชนวา 
ปริยัต ิปฏิบัติ ปฏิเวธ  ปริยัตไิดแก การศึกษาเลาเรยีน ปฏิบัติ เมือ่ศึกษาเลาเรียนแลว 
ใหทําปริยัติซึ่งเปนแบบแปลนแผนผังอันดีงามถูกตองเรียบรอยแลว ปฏิบัติตนไปตาม
น้ัน ปฏิเวธ คือผลแหงการปฏิบัติจะปรากฏข้ึนมา ศีลเราก็ปฏิบัติรักษาอยู เราก็อบอุน 
สมาธิก็มีความสงบรมเย็น ปญญาก็หนาแนนข้ึนทุกวัน ๆ กิเลสขาดสะบ้ันไปโดยลําดับ
ลําดา นี่เพราะภาคปฏิบัต ิเรียกวาปฏิเวธ ๆ คือรูแจงขึ้นไปเรื่อย ๆ เปนผลของงานจาก
การปฏิบัติ ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากแบบแปลนคือปริยัติ  



 ๘

ถามีอยางน้ีแลว เปนผลเปนประโยชน ถามีแตเรียนเฉย ๆ ไมสนใจประพฤติ
ปฏิบัต ิเหมือนนกขุนทอง เหมือนหนอนแทะกระดาษ เราไมวาใหใคร วาตามความจริง
ที่เปนอยางนี ้ ใครก็เรียนไดเหมือนกัน เห็นมันวิเศษวิโสที่ไหน ก็หัวใจมนัสกปรกรก
รุงรังย่ิงกวาสวมกวาถาน แลวจะเอาความดีมาจากไหน เรียนธรรมก็ธรรมละซิ มีแตชื่อ
เฉย ๆ ตัวเองไมปฏิบัต ิ จะเกิดผลเกิดประโยชนอะไร สูเขาไมเรียนแตเขาสนใจปฏิบัติ
ธรรมไมไดนะ นี่ละเราอยาเยอหยิ่งจองหองวาเราเรียนมาก ๆ โออาฟูฟา วาตัวความรู
สูง สูงอะไร มันสูหมาไมได 

หมาเขาไมมีความรูสูง แตเขายังรูจักดีชั่ว สําหรับกับเจาของย่ิงรูดีนะ หมานี่
เคารพเจาของมาก มีความซ่ือสัตย จงรักภักดีตอเจาของมาก ไอความรูของคนพาลนี ้
โหย แมแตครูแตอาจารยมันก็ยังฟดยังเหวี่ยงจะวาไง มันไมรูจักเจาของนะ คนพาลเปน
อยางงั้น  พระพาลมันก็แบบเดียวกันอีกน่ันแหละ พระก็มาจากคน กิเลสอยูกับคน เปน
พระก็เปนพระอันธพาลนั่นแหละจะเปนอะไรไป ฟงเสียนะ ศาสนาเจริญท่ีไหน สอนทุก
วันอยากใหรูเรื่องศาสนาเจริญ ใหเห็นท่ีหัวใจซิ ดัดแปลงแกไขหัวใจน้ีกอนอ่ืน อยาไป
สนใจแตดัดน้ันแกน้ี แกน้ันแกน้ี ไปท่ีไหนมีแตงมเงาอยูนอกๆ ตัวหัวใจท่ีมันกอฟนกอ
ไฟดวยความผิดพลาดนี้ไมไดมองดูมัน ไมไดมาดัดแปลงแกไขมันเลย จะหาความสุขมา
จากไหน มันไมไดมีนะความสุข มีแตฟนแตไฟ เขาเหมือนเรา เราเหมือนเขา ศาสนามี
เต็มตูเต็มหีบคัมภีรใบลาน ก็มาดับไฟไมได เพราะเจาของไมนํามาดับ ปลอยไวอยางง้ัน 
แลวก็จมไป ๆ ไมเกิดประโยชนอะไรนี่นะ  

เทศนสอนใหจาํใหดีนะ ฟาดมันใหกิเลสพังลงจากใจ อยูไหนมันสบายหมดเลย 
ไมไดถามหาที่นั่นที่นี ่ สะดวกสบายไมม ี มีแตกิเลสเทาน้ันหาคัดหาเลือกน้ันเลือกน้ี 
กิเลสทั้งนั้น ถาธรรมไมเลือก ที่ไหนตูมไปสบายเลย  
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