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เทศนอบรมฆราวาส ณ กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อค่ําวันที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ 
ตองเปนตามความจริงคือธรรม 

 
เอ คุณเพาเราเสียไปกี่ปแลว ป ๒๕๒๐-๒๕๒๑ ไมรูนะ เหตุที่วาอยางน้ันก็คือวา 

คุณเพานี้เปนโรคมะเร็งในกระดูกขางๆ นี้ หมอเขาบอกวาอยูอยางนานได ๖ เดือน แกก็
หมดหวังแลว เลยเขียนจดหมายไปหาเราที่อุดร หมอวาอยางน้ันแลวเหมือนวาหมดหวังละ 
เลยเขียนจดหมายอยากจะมาภาวนากอนตาย เราก็พูดเปนสองพกัเอาไว ถาไปภาวนา
ธรรมดาๆ นี้ อยากอยูที่ไหน ไปทีใ่ดไปกไ็ด ไมไปกไ็มวา เราวางั้นนะ ถาตั้งใจจะภาวนา
จริงๆ เพื่อเห็นโทษแหงความตายของตัวเองแลวก็ เอา ไปได เราวาสองพัก 

พอไดรับจดหมายตอนเย็นวันนี้แกก็ออกเดินทางเลย ตอนเชาไปถึงแลว ไปรถยนต 
อาว จดหมายไดรับหรือยัง ไดรับเมื่อเย็นวานนี้ พอไดรับแลวก็มาเลย เอา ถาอยางนั้นให
เลือกเอากุฏิที่อุไร หวยธาร อยู กับกฏุิคุณหญิงกอย สองหลังนี่ใหเลือกเอา เปนที่สงัด จะ
พักหลังไหนก็ได ก็บอกวาพักหลังคุณหญิงกอยนะ ตั้งแตนัน้มาเขามาในอันดับที่สอง ที่วา
ถาตั้งใจภาวนาจริงๆ เอา ไปได พอเขามาแลว เราจึงใหเลือกพักเอาเลย ตั้งแตวันนั้นมาเรา
เขาไปเทศนใหฟงทุกวันนะ  

ดูเหมือนเปน ๒๕๒๐ เทศนใหฟงทุกเย็น พอตกเย็นมาจวนมืดแลว ไปกับทาน
ปญญา ทานปญญาเปนผูอัดเทป เราไปเทศนใหฟงทกุเย็นๆ เลย เวนแตวันไหนประชุม
พระ หรือเรามีธุระจําเปนเราก็บอกลวงหนาเอาไว นอกจากนั้นเทศนทุกวันๆ ดูเหมือน ๙๐ 
กวากัณฑ ไปอยูนั้นตั้ง ๓ เดือน นั่นละจึงไดหนังสือเลมที่วา   “ศาสนาอยูที่ไหน” หนึ่ง 
“ธรรมะชุดเตรียมพรอม” หนึ่ง สองเลมนี่ที่เทศนติดกันไปเรื่อยๆ เปนหนังสือสองเลมนี้ ก็
อยูในยานป ๒๕๒๑ มัง้แกเสียปนั้น เราลืมๆ เสีย พอระลึกได ๒๕๒๐ ที่เราเริ่มเทศน 

จากน้ันมาก็เร่ิมเทศน เทศนไมไดมากก็เร่ิมเทศน เปนโรคหัวใจ ที่หยุดกึ๊กเลยตั้งแต
เดือนมีนา เปนโรคหัวใจ ในคืนวันนั้นเทศนที่วัดดอยธรรมเจดียคนจํานวนมาก พระเปน
พัน เราก็เทศนมุงไปทางพระเรามาก เพราะฉะนั้นมันถึงเผ็ดรอนธรรมะ มันก็ผึงๆๆ เลย 
กึ๊กเดียวเทานั้น นี่ละเราเริ่มเปนโรคหัวใจ เพราะเทศนมันเรงเครื่องอยางเต็มเหนี่ยวๆ ตาม
กับขั้นธรรม แสดงตั้งแตเร่ืองสมาธิขึ้นไปเรื่อยเลย กึ๊กเดียวเลย โห เราก็ไมเคยเปน 
หยุดกึ๊กเลยเชียว อาว ทําไมเปนอยางนี้ รูสึกตัวสั่นไปหมด  
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นี่ละเริ่มเปน เปนโรคหัวใจ มันจะสลบในเวลานั้นเลยหยุด ถาธรรมดาแลวดีไมดี
ตาย แตนี้มันก็ไมเปนไร จิตใจไมมีอะไร มันเปนอะไรก็ดตูามธาตุขันธ พอมันคอยคลี่คลาย
ออกมาๆ นี้ พอลงจากธรรมาสนไดก็ลงจากธรรมาสนเลย นั่นละเทศนกําลังเรงเต็ม
เหนี่ยวๆ  หยุดกึ๊กเลย โรคหัวใจมันกระตุกเอาอยางแรง ขั้นจะสลบไสล ตั้งแตนั้นมาไมได
เทศนเลย หยุดเลย ตอนรับแขกคนพูดอะไรกับใครไมไดตั้งแต ๒๕๐๖ ถึง ๒๕๑๑-๒๕๑๒ 
มา เลนกับแขกคนอะไรไมไดเลย  

จากน้ันป ๒๕๑๔-๒๕๑๕ เร่ิมพูดไดบางเล็กนอย จากน้ัน ๒๕๒๐ เร่ิมเทศนสอน
เพาพงา แลวมันก็กําเริบอีกหลังจากนั้น ๒๕๒๘-๒๕๒๙ ไดหลบไปอยูที่พัทยา ในสวน
ลึกๆ อันนั้นก็บังคับเลย เรียกวาไมรับแขกทั้งน้ัน คนมาจังหันมาก เร่ืองมาก ทางกรงุเทพฯ
ก็ไป ทางที่ไหนสามยาน ตอนเชาเต็มไปทกุวันๆ นั่นแหละ แตเรามีขอบังคับเอาไว เราจะ
รับไดเฉพาะตอนเชานี้ เพราะไมใชเปนเวลาพูดเทศนาวาการ พอขบฉันเสร็จแลวใหเลิกไป
เลย ทําอยางน้ันนานนะ ทีละอาทิตยกวาๆ เกือบสองอาทิตยก็มี ไปพักสองหนสามหน 

คือหมอเขาหามรับแขกจึงหลบหนีไปอยูทางพทัยา ๒๕๒๘-๒๕๒๙ ก็รุนแรง
เหมือนกัน จากน้ันคอยเบามาเรื่อยๆ แลวคอยเทศนมา ทกุวันนี้เบา โรคหัวใจแทบไมมีถา
ธรรมดานะ แตธาตุขนัธนี่มันก็บวกกันเขา มนัก็ออนดวยธาตุดวยขันธ เทศนทกุวันนี้ก็
เทศนไปอยางน้ัน ถาเทศนรุนแรงก็ไมได มันไปกระเทือนตรงนั้น ใหหายมันไมหาย เปน
แตเพียงมันสงบเทานั้นเอง 

ก็ไมเคยมีอกีนะละแบบที่เทศนสอนคุณเพาทุกคืนๆ ไปตามทีเ่ขาไปในขอสอง ถา
ตั้งใจเห็นโทษเห็นภัยในความตายของตนจริงๆ แลวตั้งใจภาวนา เอา ไปได อันแรกเรา
บอกไปก็ได ไมไปก็ได พอเขารับจดหมายตอนเย็นเขาออกเดินทางเลย เราก็ตอนรับอยาง
นั้น เลือกกฏุิใหเลยทั้งสองหลัง ใหวางทั้งสองหลงัเลย เขาก็พักหลังคุณหญิงกอย แตกอน
มันเตี้ยๆ พึง่ยกขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ตั้งแตนั้นมาเราไปเทศนทุกคนื ไมเวนเลย มีเวนเฉพาะวัน
ไหนประชุมพระเราก็บอกเสีย วันพรุงน้ีจะไมเขามา หรือมีธุระจําเปนทางอื่นเราก็บอกไว
เสีย นอกจากนั้นไปทุกคนื พอตกค่ําเราก็ไปเทศนทุกวันๆ  

โยมแมก็ไดมาฟงเทศน ไมมากละเทศน ก็ดูเหมอืนประมาณสัก ๓๐ นาทีละมั้ง แต
ละกัณฑๆ ๓๐ หรืออยางมากก็ ๔๐ นาที หากเทศนทุกวันเลย หนังสือสองเลมเปนธรรมะ
ชุดเตรียมพรอม และศาสนาอยูที่ไหน นี่ละที่เทศนสอนคุณเพา เทศนติดเทศนตอ เทศนไม
หยุดไมถอย ตั้งแตนั้นมาแลวก็ไมเคยเทศนอยางน้ันอีกนะ มีหนเดียวเทานั้นในชีวิตของเรา
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ที่เทศนติดกนัไปเลย ในสามเดือนเทศนทุกคืนๆ เวนวันประชุมพระ ถาวันไหนประชุม
อบรมพระไมเขา นอกจากนั้นเขา หรือมีธุระจําเปนที่จะไปไหนก็ไป 

โยมแมจึงไดกําลังใจที่ไปเทศนสอนคุณเพา โยมแมไดกําลังใจตอนนั้น ถึงขนาดที่วา
พอคุณเพากลับไปแลวก็นิมนตเราใหไปเทศน ไมมีแขกคนใครมาก็ตาม ถาอาจารยวางก็
นิมนตมาเทศนสอนอบรมแมดวย วางั้น คือเวลาฟงเทศนนี้ไมไดบงัคับจิตใจ พอเร่ิมเทศน
จิตจอปบเทานี้เทศนนี้จะกลอมลง วางั้นนะ แลวแนวเลยไมตองบังคับ จิตสงบไดทกุครั้ง
เลยไมมีพลาด ถาทําโดยลําพังตนเองนั่งจนหลังจะหักมันก็ไมลง อยากนิมนตอาจารยมา
เทศนเปนการชวยทางดานจิตตภาวนาไดดี  

นั่นละตั้งรากตั้งฐานไดแนนอนก็ตรงนั้น แตเราก็ไมไดไป เพราะงานเราก็มีของเรา 
ก็ฟงเฉยๆ ไมไดไปตามนิมนต เพราะงานเรามาก นี่ละโยมแมตั้งหลักตัง้ฐานจิตไดตัง้แต
บัดนั้นมา พอฟงเทศนจตินี้ไมตองบังคับ บอกเลย พอเร่ิมเทศนเทานี้จิตจอ สติลงทีจ่ิตจอ
ปบเทศนนี่จะไหลเขามา นั่นฟงซิ เทศนจะไหลเขามาเพราะสติอยูกับใจ มันก็เหมือนคนอยู
ในบาน แขกคนมาจากที่ไหนๆ ก็รูวาใครเปนใครมา นอกจากไมอยูบานเสีย แขกมา ขโมย
มา โจรมาก็ไมรู เมื่ออยูในบานแลวก็รู 

อันนี้สติอยูกบัใจ พอเทศนนี้ธรรมะก็ไหลเขาไปเลย ธรรมะสัมผัสใจ สัมผัสติด
สัมผัสตอ จิตจอฟงมันกแ็นวลง ไมไดบังคับยาก บอกอยางนั้นเลยนะโยมแมพูด เวลาฟง
เทศนนี่ไมไดบังคับเลย พอเริ่มเทศนจิตเริ่มจอปบแลวก็หมุนเขาลงแนว บอกวาทุกกัณฑไม
เคยพลาดวางั้น แมจึงอยากใหอาจารยมาเทศนเปนการชวยการภาวนาของแมไดดี ดีกวาที่
บําเพ็ญภาวนาโดยลําพงัตนเอง มันเคยอยูอยางนี้แหละ พอฟงเทศนนีล้งปบๆ แตถาเรา
ภาวนาโดยลําพังเราเองจะใหลงอยางน้ี นั่งจนหลังจะหักมันก็ไมลง มันตางกันอยางน้ีนะ 

เพราะฉะนั้นการเทศนนี้จึงเปนเครื่องกลอมใจไดเปนอยางด ี โยมแมพูดเองเลย 
และมีขอแมอันหนึ่งแตตองเปนเทศนของอาจารย เทศนองคอืน่แมไมอยากฟง ไปอยางน้ัน
นะ ก็ตรงไปตรงมาเหมือนกัน เวลานี้แมหูสูงแลวนะ วางั้น บอกวาแมนี่หูสูง ทางนี้ก็จอเขา
ไป ระวังนะหูสูงเดี๋ยวมันเปนหูหมานะ ทางนั้นก็แวดขึ้นมา เปนหูหมายังไงก็หูคน อาว มันก็
เปนที่สูงๆ นั่นแหละ เลยเงียบเลย สูลูกไมได 

นี่ละที่วาแมชมลูกกม็ีแมชมเรา เพราะตามธรรมดาพอกับแมจะไมเคยชมลกูนะ ดีก็
รูวาดี แตไมเคยยกไมเคยชม เฉย แตก็มีแมของเรา มารดามาชมตอนที่เราไปเทศน เร่ิมตน
มาตั้งแตเขียนประวัติหลวงปูมั่น เราเปนคนเขียนประวัติ เราไปที่ศาลามานั่งปบใกลๆ “ให
แมชมสักหนอยนะ” วางั้น “ใหแมชมอาจารยสักหนอยนะ” “ชมอะไรละ ตั้งแตยังเล็กยัง
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นอยทั้งเฆี่ยนทั้งตี ทัง้ดทุั้งดา โตมาแลวมาหายกยออะไร” “โอย ตอนเปนเด็กก็เปนเด็ก 
แตเมื่อเปนผูใหญมาแลวควรยกยอก็ยกยอแหละ” เราก็ฟง  

นี่เราไมลืมนะ คืออยากยกยอหลวงตา เราถึงไดยอนหลังไปตั้งแตเปนเด็กเปนเล็ก
ทั้งเฆี่ยนทั้งต ี ทั้งดุทัง้ดา พอโตมาแลวจะมาหายกยออะไร เราวางั้น ก็ใหเหตุผลดีนะ โอ 
เวลาเด็กเวลาเล็กก็เปนอยางหนึ่ง เวลาโตขึ้นมาก็เปนอยางหนึ่ง ก็นาฟงอยู จึงเลาถึงเร่ือง
เขียนประวัติหลวงปูมั่น “แมนี่บางทีน้ําตารวงเลย อัศจรรยธรรมพระพุทธเจาก็อัศจรรย ที่
หลวงปูมั่นทานไดรูไดเห็น ทานดําเนินยังไงกอ็ัศจรรย แลวอัศจรรยผูแตงนี้ก็อัศจรรย” 

“ผูแตงอัศจรรยยังไง ก็เราแตงตามความดี ความเลิศเลอของทาน เราจะมีอะไร” 
“ก็จริง แตจะใหใครแตงอยางน้ีแตงไมไดนะ ทาํไมถึงหยดถงึยอยเหมือนไมเกิดในหัวอก
ของแมเลย” วางั้นนะ “ฟงตรงไหนไพเราะเพราะพริ้งตามกันไป ธรรมทานก็เลิศ ผูเขียนนี่
ก็เลิศ ไมงั้นเขียนไมได” นี่ละที่ขอยกยอลูก จากน้ันก็พูดถึงเร่ืองการเทศนาวาการ “แมก็
เคยฟงมามากตอมากแลว เพราะนิสัยโยมแมเปนคนชอบวัดแตไหนแตไรมา ทานเทศนาวา
การอยูนั้นก็ฟงไปธรรมดาๆ ไมไดสะดุดใจ และไมคอยเห็นผลในขณะที่ฟงเหมือนอาจารย
เทศนใหฟง” 

“เวลาอาจารยเทศนไมไดออกไปขางนอกนะ ตามปริยัติทานเทศนเลานิทานนั้น
นิทานนี้ไป เราก็ฟงไป เลยจิตมันไมเขา แตเวลาอาจารยเทศนไมเทศนอยางน้ัน เทศนตีเขา
มาๆ” เราก็ไมเคยคิดวาตีเขามายังไง แตมันก็เปนในหลักธรรมชาติของธรรมที่ตีตะลอมจิต
ที่มันดีดมันดิ้นเขามาๆ จนเปนความสงบๆ เทศนทีไรตีเขามาทั้งน้ันไมไดออกขางนอก
เหมือนปริยัติ ทีนี้ตีเขามาหลายครั้งหลายหนจิตมันก็ลงสงบไดๆ ตอไปมันก็สงบแนวเลย 
พอเริ่มเทศนปบมันก็เร่ิมลงเลย นี่ละที่วาแมหูสูงแลวนะ เทศนองคอื่นไมอยากฟงถาไมใช
เทศนอาจารย  

นี่ละที่วาแมลงลูกก็คือแมของเราเอง ลงจริงๆ ลงโดยหลักธรรมชาติ ทั้งๆ ที่เราเปน
ลูก การบวชเรียนมาตั้งแตเร่ิมบวช การปฏิบัติกรรมฐานในสถานที่ใด ศึกษาเลาเรียนและ
ปฏิบัติในปาในเขา ไดรับความทุกขความทรมานขนาดไหนไมเคยเลาใหโยมแมฟงนะ 
เพราะไมเคยมีโอกาสที่จะไปพดูคุยกนัระหวางแมกับลูก ก็เปนเหมือนคนทั่วๆ ไปหมดเลย 
เพราะฉะนั้นเรื่องราวการบวชของเราโยมแมจึงไมทราบ ดีไมดีคนอื่นทราบยิ่งกวาโยมแม 
เพราะไปก็ไปธรรมดา  

อยางที่วาเขาไปในครัว มีอะไรกพ็ูด จากนั้นไปเลย ที่จะไปพดูคุยกันระหวางแมกับ
ลูกนี้ไมเคยมี ออกปฏิบัติไปอยางน้ันอยางน้ีก็ไมเคยเลา ไมเคยพูด ศึกษาเลาเรียนเปนยังไง 
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การปฏิบัติธรรมเปนยังไง จิตใจเปนยังไงๆ ไมเคยเลานะ มีแตไปก็เทศนอยางนี้เลย 
จนกระทั่งตายจากกัน เร่ืองโยมแมไมทราบเรื่องราวของเราการออกปฏิบัติ ทราบตั้งแต
เวลาเราไปอยูกับหลวงปูมั่น แมเลาใหฟง โห พอไดทราบวาอาจารยไปอยูกับหลวงปูมั่น 
จากศึกษาเลาเรียนแลวก็ไปอยู ทราบขาวมาวาอาจารยไปอยูกับหลวงปูมั่น แหม แมดีใจจน
ขนลุกเลย ทราบวาเราไปอยูกับหลวงปูมั่น เพราะเปนพระที่เลิศเลออยูแลว โยมแมเคารพ
นับถือมานานแลว บอกวาจนขนพองเลย ดีใจเอามาก 

สวนเราที่บวชมาแลวไปเลาเร่ืองราวของตัวเองที่บวชใหแมฟง ไมเคยม ี ไมวา
ทางดานปริยัติ ทางดานปฏิบัติ หนักเบามากนอยไมเคยเลา ตลอดจนแมจากไป ไมเคย 
เปนเหมือนทั่วๆ ไป เราไมเคยเลา และไมเคยพูดในฐานะแมกับลูกเลย เปนธรรมดาไปเลย 
เราก็พอใจที่ไดบวชโยมแม เหตุที่จะบวชโยมแมมันก็มีตนเหตุ นูนอยูหวยทราย มันไปเจอ
ทางนูนแลวเปนขึ้นทางนูนแลว มาก็ไดเลาใหหมูเพื่อนฟง เออ ไอเรานี้นึกวาจะไป
สะดวกสบาย นี่มันจะไมสะดวกสบายนะ  

มาพิจารณา คืนนี้ปรากฏเรื่องเกี่ยวกับโยมแมมาเกี่ยวกับเรา ตลอดถึงเร่ืองของโลก
นี้ก็มาเกี่ยวกับเรา คือคําวาโลกมาเกี่ยวกับเราไดแก วันนั้นเวลามันแสดงขึ้นภายในจิตใจนี้ 
เหมือนวาเรานี่จะขึ้นสรงน้ําพระพุทธเจามากตอมาก จะขึ้นไปสรงน้ําพระพุทธเจา เปนแทน
ที่สูงประมาณสัก ๑ เมตร ๓๐ ความสูงนะ เปนแทนใหญ เราขึ้นไปสรงน้ําพระพุทธเจา
ทั้งหลาย นิมิตแสดงออก 

ครั้นเวลากาวขึ้นไปแลว เปนพระพุทธเจารูปทองคําทั้งแทงๆ เทาองคของ
พระพุทธเจาทุกๆ พระองคไปเลย อยูบนแทน น้ําที่เราไปก็มีน้ําหอม น้ําอะไรที่เปนน้ํา
เคารพนับถือนั่นแหละ ขึ้นไปก็ประพรมทานดวยความเคารพ เร่ืองของในนิมิตมันกไ็มนาน 
พระพุทธเจาที่อยูบนแทนพระเปนทองคําทั้งแทง ไปประพรมทานดวยความเคารพๆๆ 
ทั่วถึงไปหมด ฟงซิวาทั่วถึงไปหมดในเวลาไมเน่ินนาน พอกาวออกจากนั้นมาดูประชาชนนี้
แนนหมดเลย อาว นี่มันนิมิตยังไงอีก แตมันก็รูของมันเอง 

ลงมานี้เขารอรับน้ําพุทธมนตอยู รับน้ําสรงน้ําพุทธมนตจากเราเต็มไปหมดเลย พอ
ลงจากแทนพระพุทธรูปแลว ก็ลงมาประพรมน้ํามนตใหประชาชน ไมใชเปนน้ําอบน้ําหอม
ที่เราขึ้นประพรมสรงพระพุทธเจานะ อันนั้นขึ้นดวยนิมิตมันขึ้นพอเหมาะพอดีดวยความ
เคารพ ภาชนะอะไรที่จะไปสรงน้ําทานก็เหมาะสมทุกอยาง ในนิมิตมันพูดไมไดมนัหาก
พรอมกัน พอสรงน้ําไมเนิ่นนานนักก็ทั่วถึงหมดเลย มองไปทางนี้ประชาชนแนนหมด รอบ
หมดเลย นี่มันอะไรกันอีก แลวมันก็เขาใจ 



 ๖

ลงไปทีนี้ประพรมเหมือนกับวาน้ําพุทธมนตใหประชาชน พอออกจากนี้ไปแลวก็มี
แตประชาชน เร่ืองพระพุทธเจาก็เรียกวาหาย ผานไปแลวหายเงียบเลย ทีนี้มีแตประชาชน
เต็มหมดเลย มองไปไหนสุดสายหูสายตา ทีนี้เวลาประพรมประชาชนมันไมไดออกเปนน้ํา 
มันออกในนิ้วมือ พอสายนิ้วมือนี้ซาๆๆ ไปหมด น้ํานี้ออกจากนิ้วมือๆ มันก็ไมนาน มนั
ทั่วถึงหมดนะมากๆ นั่นนะ เพราะมันเปนในนิมิตใหรูเร่ืองราว พอสายมือไปนี้น้ําอันนี้จะ
ออกจากปลายมือๆ นี้ซาๆๆ สาดนูนสาดนี้จนรอบหมดในเวลาไมนานเลย  

พอจากนั้นปบลงไปแลว อาว จะลงจากที่ประพรมน้ํามนตใหประชาชน กําลังกาวลง
ไปเห็นโยมแมอีกแลว อาว โยมแมมาคอยอยูนั้น อาว นี่จะไปไหนอีกละ ไมไปไหนแหละ 
จะไปแลวเหรอลักษณะวางั้น ออ ไปทําประโยชนเสร็จเรียบรอยแลวก็จะกลับมา คือเวลาจะ
ลงมาเห็นอยางน้ัน พอวางั้นก็เลยลงไป ตอนนี้ยังมัวๆ นิดหนอย ดูวาเวลาจะขึ้นนะโยมแม
มารอยูนี่จะขึ้นไปสรงน้ําพระพุทธเจาและประชาชนทั้งหลาย โยมแมวา เหอ จะไปแลวเหรอ 
จะไมกลับมาแลวเหรอ วางั้นนะ เราบอกวาจะกลับ คือเราจะไปทําธุระเรียบรอยแลวจะ
กลับมาหาโยมแม เราวางั้น 

พอวาอยางน้ันแลวเราก็ผานขึ้น สรงน้ําเสร็จแลวโยมแมปูเส่ือเอาไว ก็มบีานหลัง
หนึ่งเล็กๆ หลังในนิมิต ปูเส่ือไวก็มนีองชายคนหนึ่งนั่งอยูนั้น คอยอยู พอลงไปแลวเราก็ไป
นั่งเส่ือ โยมแมก็นั่งอยูนี ้ นองชายนั่งอยูคนหนึ่ง พอไปถึงอันนี้ยังไมไดสอนวาไงนะ มันก็รู
ในจิตทันทีเลย ทีนี้จิตมนัก็ถอยออกมา เร่ืองราวก็เลยหมดไป มันก็เขาใจทันที เออ เรานี้จะ
ไปไหนไมพนละนะ โยมแมมาเกี่ยวพันแลว ไอเด็กนองชายนี่มันมีอะไรอีกนะ มันมอีะไรมา
เกี่ยวพันกับเราอีกนะ จากน้ันไปแลวเราจึงไดพจิารณา จึงไดกลับมาบวชโยมแม ไปไหน
ไมไดนะ เกี่ยวกับโยมแมแลว ออกมากม็าบวชโยมแมไดอยางคลองตวั ไมมีอปุสรรค
ขัดของประการใดเลย แลวไอนองชายนั้นก็มีธุระเราไปเปลื้องเหตุผลกลไกอะไรทุกอยางให 
ผานไปไดเรียบรอย แนะ มันก็มาเกี่ยวของกับเรา เร่ืองราวสงบเรียบรอยไปจากเราเปนผูไป
ระงับเหตุการณตางๆ 

ทีนี้ก็มาพิจารณานี้ เราพูดจริงๆ อาวทีนี้จะเปดนะ เร่ืองที่ขึ้นไปสรงน้ําพระพุทธเจา
นี้ พระพุทธเจามีกี่พระองคเต็มไปหมดเลยอยูบนแทน ขึ้นไปแลวเปนพระพุทธรปูทองคํา
ทั้งแทงๆ นีม้ันก็วิ่งถึงกนั นี่แหละที่วาจิตขอใหไดถึงวิมุตติเถอะนะ พอมนัจาขึ้นเทานี้มันจะ
ถึงกันหมด  บรรดาพระพุทธเจาไมตองถามกัน เปนอันเดียวกันหมดเลย ครอบไปหมดเลย 
ถึงหมด นี่เราแยกออกมานะ พออันนี้มันผางเขาไปจุดนั้นแลวมันจะทั่วถงึกันหมด บรรดา
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พระพุทธเจามีจํานวนมากนอยทั่วถึงกันหมด เปนอันเดียวกันเลย ดังที่เคยพูดแลวเหมือน
น้ํามหาสมุทร 

ทีนี้ออกจากนี้ไปมันเกี่ยวของอะไรอกี นี่ก็มาเกี่ยวของกับเรื่องการแนะนําส่ังสอน
ประชาชนอยางทุกวันนี้เห็นไหมละ มันก็พอเปนพยานไดแลวมิใชเหรอ สอนประชาชนมา
เต็มเม็ดเต็มหนวยนี้เปนเวลา ๖ ปกวาแลว สอนไมหยุดไมถอย กวางขวางออกไปจนออก
ทั่วโลก นี่ที่วาเอามือสายไปอยางนี้มนัก็เขากันได เอาโยมแมมาบวช แนะนําส่ังสอนโยมแม 
เร่ืองราวจึงจบลงไป มันกเ็ดินตามนั้นไมเห็นผิด  

นี่ไดออกปากพูดจริงๆ ใหกับหมูเพื่อนฟงเร่ืองเฉพาะโยมแมนี่ ผมไปไหนไมรอด
นะ โยมแมมีมาเกี่ยวของแลวจะตองไดเกี่ยวของกับโยมแม ก็ตองไดเอาโยมแมบวช 
จนกระทั่งโยมแมผานไป ตายไปแลว เร่ืองโลกเรื่องสงสารมันก็เกี่ยวพนัมาดังที่แนะนําส่ัง
สอน มันไมไดเปนไปดวยความเสความแสรงอะไรนะ มันเปนไปโดยหลักธรรมชาติ อยางที่
ขึ้นไปสรงน้ําพระพุทธเจานี้เราก็ไมเคยคาดเคยคิด ไมอาจไมเอื้อมวาจะเปนอยางน้ันขึ้นมา 
แลวจะไดพูดอยางน้ีขึ้นมา  

ในหลักธรรมชาติเวลาจิตมันเขาถึงขัน้ของมันเตม็ภูมิแลวถึงพระพุทธเจา มันถึง
หมดเลย ไมตองไปทูลถามพระพุทธเจาองคใด ไมมองดูองคใดแหละ เปนอันเดียวกันแลว
พอ นี่ละธรรมที่เวลามันเขาถึงเรียกวาธรรมธาตุวิมุตติหลุดพนแลว จาขึ้นเปนอันเดียวกัน
หมดเลย นี่มันก็เขากันได เราก็ไมสงสัย นิมิตอนันั้นขึ้นมากับจิตที่มันเปนมันก็เขากันได 
จากน้ันมาที่วาจะสั่งสอนประชาชนมืดแปดทิศแปดดาน เวลาสอนประชาชนก็น้ําที่ประพรม
ประชาชนมันออกจากนิว้นะ ออกทกุนิ้ว สาดจาไปหมดเลย จนกระทั่งหมดแลวถึงไดลงไป
หาโยมแม มันก็เปนไปตามนั้นจะใหวาไง  

นี่เราก็พูดอนันี้มันเกี่ยวกับประชาชน เราพูดกวางๆ ไวธรรมดา อันนี้มันเกี่ยวกับ
ประชาชน พูดใหพระฟง สําหรับเกี่ยวกับพระพุทธเจานั้นเรากพูดถึงเร่ืองหลักธรรมชาติ
แลวเปนอันเดียวกัน ถึงกนัหมดเลยไมตองถามกนั ทั่วถึงหมด สวนเกี่ยวของกับประชาชนก็
บอกอันนี้เกีย่วของกับประชาชนในการแนะนําส่ังสอน ก็พูดเทานั้น เราไมไดพดูกวางขวาง
อะไรนะ มันก็เปนไปตามนั้น จะพูดไปอะไรนักหนา แลวสอนประชาชนเปนยังไงทกุวัน ก็
อยางที่เห็นนั่นแหละ กวางขวางหรือไมกวางขวางก็พิจารณา ตั้งใจเทศนตัง้ ๖ ปเต็มๆ จน
หมดไสหมดพุงไมมีอะไรเหลือ จนกระทั่งปจจุบันนี้เทศนสอนประชาชน 

นี่ความรู ถามันลงไดเปนขึ้นในจิตมันจะไปถามใครงายๆ ไมถามนะ ความแนอยูใน
นั้นหมด เชนอยางขึ้นไปสรงพระพุทธเจานี้ทางนี้รับกันแลว สรงพระพุทธเจาทุกพระองคก็
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คือความรูนี้เขาซานถึงกันหมดแลว ที่รดน้ําประชาชนมันก็เขาใจ บอกในตวั รูในนี้ๆ เสร็จ 
ไมตองไปวินจิฉัย อันนี้เกี่ยวกับการสอนโลกสอนประชาชนเปนอยางน้ีๆ มันก็เปนอยางน้ัน 
นี่ความรูที่เกิดขึ้นจากจิตใจทางดานจิตตภาวนา อยางน้ีเราก็ไมเคยพูดอยางจะแจงเหมือน
วันนี้ วันนี้มันเกี่ยวกับโยมแมมาแลวก็เลยพูดใหฟง 

อยางอื่นก็เหมือนกันนี้ ที่มันเปนอยูในจิตใจ แตไมจําเปนตองพดูก็เหมอืนไมรูๆ  
อันใดที่ควรจะพูดเพราะมันเปนสักขีพยาน ดังที่เทศนสอนโลกก็ออกมาแจงกันดู สรง
พระพุทธรูปก็คือเขากราบซานถึงพระพุทธเจาเปนอันเดียวกันหมด มนัก็เขาใจ สอน
ประชาชนเขาใจ จนกระทั่งมาสอนโยมแมมันก็ไดเหตุไดผลไปตามรองรอยที่รูแลวๆ บอก
วาเรานี้ไปไหนไมไดนะ เวลานี้โยมแมเขามาเกี่ยวของแลว จะตองไดเกี่ยวของโยมแมกอน 
มันก็เปนไปตามนั้น 

นี่พูดถึงเร่ืองความรูภายในจิตใจ ไมใชธรรมดานะการปฏิบัติธรรม ขอใหทาน
ทั้งหลายไดตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ ที่พูดเหลานี้นั้นเอามาพูดเฉพาะที่พอพูดไดๆ  ที่ไมพูดไดมัน
หนาแนนครอบโลกธาตุ ความรูนี่มันซานไปหมดเลย อะไรที่ควรพูดไมควรพูดมันก็รูเองใน
จิตที่รูๆ อนัใดที่ควรจะนําออกมาพดูได เปนประโยชนมากนอยก็นํามา อะไรที่ไมเปน
ประโยชน แตมันเกล่ือนในสิ่งที่รูที่เห็นมันก็เกล่ือน ก็ปลอยไวตามสภาพเปนจริงเสีย  

เร่ืองสภาวธรรมทั้งหลายจะปดธรรมชาติที่รูนี้ปดไมไดนะ ถึงการรูการเห็นไปถาม
พระพุทธเจาที่ไหน ไมถามวางั้นเลย เวลารูมันประจักษๆ หายสงสัยๆๆ ไปในตัวเลย ทาน
จึงวาสนฺทิฏฐิโก การแกกิเลสทุกประเภทก็เปนสนฺทิฏฐิโก การรูเห็นสิ่งตางๆ นี้ก็เปนสนฺ
ทิฏฐิโก ไมตองไปถามใคร นี่ละอํานาจแหงการปฏิบัติธรรม ไมใชเร่ืองเล็กนอย 

อยางที่เรามาสอนโลกนี่ก็เหมือนกัน พาพี่นองทัง้หลายชวยชาติบานเมืองนี้ก็
เหมือนกัน เราพิจารณาโดยอรรถโดยธรรมทุกส่ิงทุกอยางไป ตลอดจนกระทั่งถงึปจจบุันนี้ 
ดําเนินไปโดยอรรถโดยธรรม เราจะไมเอาเรื่องโลกเรื่องสงสารเขามาเปนใหญเปนโตยิ่งกวา
ธรรมที่เราไดปฏิบัติไดรูไดเห็น แลวเอาธรรมนี้เปนเข็มทิศทางเดิน พจิารณาตามธรรม 
สมควรยังไงไมสมควรยังไง จะออกมากนอยๆ ออกชองไหนๆ มันจะเปนไปตามธรรมๆ 
แลวก็พากาวเดินไปตามที่เปนมานี้  

สอนทานทั้งหลายเราเอาธรรมเปนทางเดินนะ เราไมไดเอาความอยาก ความ
ทะเยอทะยาน ความเอายศเอาลาภ เอาชื่อเอาเสียง เพราะการนําพี่นองทัง้หลายมาเปน
ทางเดิน เราไมมีอยางน้ัน เราเปนธรรมลวน ๆ สอนโลกสอนลวน ๆ อยางน้ัน การกาวเดิน
มานี้ทานทั้งหลายก็เห็นไมใชหรือ เราเองผูนําพี่นองทัง้หลายเราก็ไมเคยไดมีขอตําหนิติ



 ๙

เตียนตนเองวาไดนําพี่นองทัง้หลายผิดทางไป กเ็พราะเราพิจารณาทุกอยางๆ เต็มหัวใจเรา
แลวเราถึงออกเร่ือยๆๆ ไป  

ก็เปนความราบรื่นดีงามตลอดมา ผลก็เปนที่พอใจ จากบรรดาพี่นองทัง้หลายที่เชื่อ
ฟงอรรถธรรมของพระพทุธเจา พรอมกับความรักชาติของตน และก็เปนความเสียสละ 
แลวตางคนตางบริจาคทานนี้เปนจํานวนเทาไร ทองคําเวลานี้ตั้ง ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลครึ่งที่
มอบคลังหลวงเรียบรอยแลว นั่นเห็นไหม ดอลลารก็สิบลานสองแสนกวาที่มอบเรียบรอย
แลว นี้ก็ออกมาดวยความชอบธรรมของพี่นองทัง้หลาย บริจาคดวยความชอบธรรม เรา
รับมาก็รับมาดวยความชอบธรรม เราไมเคยแตะสมบัติเหลานี้ แมแตบาทหนึ่ง ขนาดนั้น
ฟงซ ิ

เราทําดวยความเมตตาลวนๆ ไมหวังส่ิงใดทั้งหมด เพราะเราพอทกุอยางแลว มีแต
สงเคราะหโลกดวยความอิ่มพอของเราเต็มเม็ดเต็มหนวย เพราะฉะนั้นเราจึงพูดไดทุกแง
ทุกมุม เพราะเราดําเนินตามธรรม เราไมเอาโลกเขามา มันจะเปนการเอนการเอียง โลกมา
นี้ตองเอนเอยีงมาพรอม ความเอนเอียงของกิเลสตองเห็นแกตัว ยกยอตัวเอง เหยียบย่ํา
คนอื่น แตเร่ืองธรรมไมมี ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก ดชีัว่ประการใดจะเปนไปตามนั้น 
เราก็ดําเนินอยางน้ี พาพีน่องทั้งหลายดําเนินมาจนกระทั่งปานนี้  

เราก็ไมไดตําหนิติเตียนเราเลย วาเราไดพาพี่นองทั้งหลายผิดพลาดไป อยางเทศน
สอนทุกวันนี้เหมอืนกัน บางคนเขาวาหลวงตาบัวมาเลนการมงการเมือง เราจึงพูดใหมันถึง
กัน เพราะคําพูดเหลานี้เปนธรรม ไมไดเปนแบบโลกๆ สกปรกโสมม นาตําหนิติเตียน 
ไมไดเปนอยางน้ัน เขาวาหลวงตาบัวเลนการบานการเมือง ทนีี้เอาธรรมเขามาผางใหมันถึง
กันกับน้ําหนักที่เขาตําหนิเราโดยที่ไมมีอะไรอยูในนั้นเลย วาเราไปเลนการบานการเมือง 
มันไมมีเลย เขาใจไหม 

เขาก็วาของเขา ทางนี้จะตอบกันใหมนัเหมาะกันวา เลนการบานการเมืองหีพอหีแม
มึงยังไง กสูอนโลกจนแทบเปนแทบตายดวยอรรถดวยธรรมลวนๆ กูไมไดเอาโลกเขามา
แฝง นั่น นี่จะวาเปนหยาบเหรอ ไมมีในธรรม ไมมีในใจ เทศนตามหลักความจริงใหมี
น้ําหนักรับกันเทานั้นเอง ใครจะมาตําหนิวาเราเทศนหยาบเทศนโลน อยามาตําหนินะมัน
จะเปนกรรมใสตัวเองนะ เพราะน้ีไมมีอะไรในโลกอันนี้ หนักบอกวาหนักใหรับกันๆ 
พอดีๆ กันเทานั้น เราสอนโลกเราก็สอนอยางน้ี เราไมมีฝกน้ันฝายนี้ไมมี ความไดความ
เสีย ความแพความชนะไมมี ความไดเปรียบเสียเปรียบก็ไมมีในเราผูสอนโลกโดยความ
เปนธรรม สอนอยางตรงไปตรงมา ผดิบอกผิด ถกูบอกวาถูก  
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อยางที่สอนมานี้ควรคัดคานตานทาน คัดคาน ที่เห็นวาถูกตองควรจะเสริมเอา
เสริม ควรที่จะคัดคานตานทานวาไมถูกก็ยันกันตามเรื่องอรรถเรื่องธรรม เราไมไดยัน
กันดวยทิฐิมานะ อยากใหเปนอยางใจตัวเองอยางนี้เราไมมี ตองเปนตามความจริงคือ
ธรรมเทานั้น เรายอมรับๆ อะไรมาขัดตอความจริงคือธรรมนี้เราคาน คานอยางนั้น
เร่ือยมาจนทุกวันนี้ เพราะฉะนั้นเราจึงเทศนไดทกุแหงทุกหน อยาวาแตมนุษยเลย ตั้งแต
ทาวมหาพรหมลงมานี้กราบธรรมทั้งน้ัน ทําไมเราจะสอนไมไดวะ แลวสอนมนุษยขี้เหม็นๆ 
นี้ทําไมจะสอนไมได เราก็ขี้เหม็นเขาก็ขี้เหม็นมันก็เทากัน สอนกันไมไดมีอยางเหรอ จึง
สอนไดซิ ทางไหนไมดีตําหนิ  

เดี๋ยวนี้เราเหมือนกับวาอยูในทามกลางชาติไทยของเราทั้งชาติ ทั้งศาสนา เพราะเรา
ก็เปนคนไทย ทั้งชาติทัง้ศาสนาก็อยูกับเราหมด ความรับผิดชอบกระเทอืนถึงกันหมดทั่ว
ประเทศไทย แลวเราก็มาทําประโยชนเพื่ออุมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ผิดถูกประการ
ใดทําไมเราจะพูดไมได ควรคัดคานก็คัดคาน ควรตานทานยังไงกต็านทาน ควรที่จะชมเชย
สรรเสริญเราพรอมเสมอที่จะชมเชยสรรเสริญ ทําไมจะพูดไมได ก็เพราะเอาธรรมออก
แสดง  

เพราะฉะนั้นผูฟงทัง้หลายควรพินิจพิจารณาใหมาก อยาหาวาหลวงตาบัวนี้พูดดุดา
วากลาว หรือหาวาหลวงตาบัวรุนแรงอยางน้ันอยางน้ี ธรรมไมไดรุนแรง ธรรมใหเปนไป
ตามน้ําหนัก เหตุผลกลไกที่มาเกี่ยวของกับธรรมที่จะมีน้ําหนักมากนอยรบักันนั้น ตองออก
ตลอดๆ ที่จะวาหยาบวาโลน วาสกปรกโสมมไมมีในธรรม แตเร่ืองของโลกมันเปนอยางน้ัน
มันก็ตองออกรับกัน เร่ืองของโลกมันสกปรกไมวา แตเร่ืองของธรรมออกดุๆ ดาๆ วากลาว
บางก็วารุนแรง  

นี่เห็นไหมกิเลสมันยอมตวัเมื่อไร มันสกปรกขนาดไหน เลวขนาดไหนมันยังบอกวา
มันดี หาตําหนิติเตียนธรรมนี้วารุนแรง วาสกปรก ดีไมดีวาเลนการบานการเมือง เราไมมี 
การบานการเมืองเราไมมี เราเปนเรื่องของพระลวนๆ นําธรรมมาสอนโลก สอนเต็มเมด็
เต็มหนวย ใหบรรดาพี่นองทัง้หลายพินิจพิจารณา อยางเรามีชีวิตอยูเวลานี้เราก็เตือนเสมอ 
ทางไหนจะหนักเกินไปจะเบาเกินไป จะผาดโผนโจนทะยาน นี้เราเอาธรรมเขาจับ เราไมได
ตั้งหนาตั้งตาจะตําหนิติเตียนผูใดนะ 

เราเอาธรรมเขาจับ อะไรที่ขัดตอธรรม ความที่ขัดตอธรรมนั่นแหละทําความ
เสียหายแกตนและสวนรวม จะเปนรัฐบาลก็ตาม ถารัฐบาลผิดไปจากหลักอรรถหลักธรรม
อยางน้ี จะเปนความเสียหายแกรัฐบาลแลวก็แกคนทั้งชาติ ธรรมะสอนโลกทําไมจะไปเตือน
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กันไมได ถาอะไรมันจะรุนแรง มันจะมีความเสียหายเตือนไปๆ อยางน้ันนะ เราไมมีการ
คัดคานตานทานแบบโลกๆ ถาคัดคานก็คัดคานแบบธรรมๆ ควรจะนําไปพินิจพิจารณา ผู
ปฏิบัติในอรรถธรรม สมกับวาเราเปนลูกชาวพุทธดวยกัน ตองปฏิบัตอิยางน้ัน 

เราปฏิบัติตอโลกนี้เราทําดวยความเมตตาสุดสวนนะ เราไมมีอะไรกับโลก 
เพราะฉะนั้นโลกจึงไมควรจะมาถือวาเราเปนพษิเปนภัยตอผูใด วาดุคนนั้นดาคนนี้ เปน
ขาศึกกับคนนั้น เปนขาศึกกับคนนี้ เราไมมี มีตั้งแตเร่ืองธรรมลวนๆ ตําหนิติเตียนเพื่อ
ความดีงาม ไมไดตําหนิติเตียนเพื่อเหยียบย่ําทําลายอะไรเลย  ขอใหพากันพิจารณาทั้งทาง
บานเมืองและทางศาสนา จะมีความสงบรมเย็น ทางศาสนาเวลานี้มันกําลังยุงเหยิงวุนวาย 
นี่เราก็พูดตามนี้ผิดไปทีต่รงไหนละ แตกอนไมเคยมี พุทธศาสนาอยูในเมืองไทยมานาน
เทาไร พระเณรมีจํานวนมากเทาไรมีความสงบรมเย็นรักศีลรักธรรม ไปตามรีตตาม
รองรอย ตามประเพณี ตามศีลตามธรรมทั้งน้ัน ไมขัดไมแยง ไมกีดไมขวาง ก็เรียบรอยมา 
แตเวลานี้ไมไดเปนอยางนั้นซิ เมื่อไมเปนอยางน้ันมันขัดกับธรรม ขัดกับวินัยหรือวาขัดกับ
ศาสนา ตางคนตางมีความรับผิดชอบ และรักษาคุณงามความดีจากศาสนาอยูนี้ ขัด
ตรงไหนก็ตองบอกวาขัด เพราะผูรักสงวนมีอยู มาทําลายกันหาอะไร  

อยางทะลึ่งพึง่พรวดเขามาเดี๋ยวนี้ไมมีศีลมีธรรม ไมมีวินัย เหยียบย่ําทําลายศาสนา 
ทั้งๆ ทีพ่ระก็เปนลูกศษิยตถาคต เพศเปนพระ กิริยาอาการของพระที่แสดงออกควรจะ
เปนเรื่องของพระ ความรูความเห็นควรจะเปนเรื่องของพระมธีรรมมีวินัยเปนกฎเปนเกณฑ 
แลวทําไมจะไปหาทําลายที่นั่น หาทําลายยุแหยทางนั้นกอกวนทางนี้ ทําลายที่นั่นที่นี่ไมใช
เร่ืองของพระ เหยียบย่ําทําลายพระธรรมวินัยไมใชเรื่องของพระ ตองเตือนกันบาง ผิด
ตรงไหนตองบอกวาผิด เราพูดตามหลักความจริงอยางน้ี 

นี่แหละเรารักษา ผูรักษา รักษาอยูแลวมาทําลายหาอะไร ก็ตองคัดคานตานทานกัน 
ทางบานทางเมืองก็เหมือนกัน ผิดจารีตประเพณีของบานของเมืองที่เคยปฏิบัติกันมายังไง
คนทั้งประเทศเขาก็รูกัน มันก็ตองมีการคัดคานตานทานกัน ผูที่ถือวาเปนผูนําของชาติ
บานเมืองควรจะฟงเสียงประชาชน การที่จะเปนผูใหญขึ้นมาอยางน้ีก็ประชาชนยกใหเปน
ผูใหญขึ้นมา เชนนายกรัฐมนตรีเปนรัฐบาลเหลานี้นะ ก็ประชาชนยกขึ้นมาใหเปน เปนแลว
ยังมาเหยียบหัวประชาชน เห็นประชาชนเปนมูตรเปนคูถเหยียบแหลกไปหมดไมถูกตอง
ตามเจตนาของประชาชนที่จะยกขึ้นเพื่ออุมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิของตนใหเปนไป
ดวยความราบรื่นดีงามและแนนหนามั่นคง  
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นี่ก็ตองฟงเสียงประชาชน อะไรๆ จะถือไวแตอาํนาจบาตรหลวงของเรา อํานาจ
เหลานี้เปนอํานาจปาเถื่อน ไมใชอํานาจที่มาจากประชาชนเห็นชอบ เราก็ตองไดระมัดระวัง 
ตองฟงเสียงประชาชนถึงถูก เพราะเราเปนคนของประชาชน รัฐบาลของประชาชน 
เปนนายกฯ ของประชาชน วงราชการงานเมืองทุกแหงเปนวงราชการของประชาชน
ทั้งน้ันเลี้ยงดูมาตั้งแตวันรับราชการงานเมือง คนนั้นเงินเดือนเทานั้น เงินเดือนเทานั้น
เอามาจากไหน ถาไมเอามาจากประชาชน มีมากมีนอยก็ขวนขวายมาใหเพื่ออุดหนนุชาติ 
เมื่อเปนเชนนั้นแลวจึงไมควรลืมตัวในยศในอํานาจบาตรหลวงของตน ตลอดถงึรายไดราย
รวยอะไรเหลานี้ ไมควรจะลืมตัว ไมมองดูประชาชน 

ตองฟงเสียงประชาชนถึงถูกตอง เมื่อตางคนตางฟงเสียงซึ่งกนัและกันแลว 
บานเมืองก็เปนไปเพื่อความราบรื่นดีงามทุกอยาง นี่ละเราเตือน นี่เปนธรรมนะ เราไมไดวา
ผูใดเปนขาศึกตอเรา เอาธรรมเขากางเลย สอนอยางน้ีใหพากันเขาอกเขาใจทกุทาน เรา
สอนโลกนี้เราสอนดวยความเปนธรรมลวนๆ มีแตความเมตตาครอบไปหมดโลกธาตุ ถึง
จะแผดเผาขนาดไหนก็ตาม กิริยาที่แสดงออกมา เปนพลังของธรรมที่ออกมาเพื่อความชุม
เย็นแกโลกทั้งนั้น ไมมีทีจ่ะเปนฟนเปนไฟออกมาเผาโลกใหเกิดความเสียหาย หรือเปนเถา
เปนถานไปแตอยางใด ไมม ี

เราจึงสอนไดเต็มเม็ดเตม็หนวยตลอดมา และตลอดไปที่เรายังมีชีวิตอยู จะสอน
แบบนี้ พูดแบบนี้ตามวิถีของธรรม จะไมนอกเหนือจากธรรมนี้เลย ใครจะมาหาเรื่องหรือ
ไปพูดเรื่องอะไรๆ เปนเรื่องของเขา เร่ืองของธรรมเปนเรื่องของเราที่จะนํามาสอนดวย
ความถูกตองแมนยําตลอดไป ไมเอนไมเอียง ใครจะยกจะยอปอปนติฉินนินทาไมสนใจ 
สนใจแตความถูกตองดีงามที่เปนทางเดินเพื่อความสงบรมเย็นแกสวนรวมนี้เทานั้น ที่ได
ปฏิบัติมาเปนอยางน้ี 

นี่ก็ได ๖ ปเต็มแลว เห็นไหมละสอนโลก ธรรมะที่สอนโลกนอยเมื่อไร ๖ ปเต็มนี้ถา
วาเทศนกี่กัณฑ ทานทั้งหลายพิจารณาซิ แลววันหนึ่งๆ กี่กัณฑ วันนี้ก็ไปเทศนที่สุพรรณบุรี
มาหนึ่งกัณฑ นี่ก็กําลังอกีหนึ่งกัณฑแลวนี่ เมื่อเชาน้ีพูดบางเล็กนอย วันหนึ่งๆ กี่กณัฑๆ 
ไดมาจากไหนบางเทศนเหลานี้ ก็ไดมาจากความขวนขวายเต็มกําลังความสามารถของเรา 
มีมากมีนอยก็มาแจกจายพี่นองทัง้หลายตามสวนที่มีๆ เทานั้นเอง หากมากกวานั้นก็
สุดวิสัยของเรา เราก็สอนไมได ยอมรับวาสอนไมได สวนใดที่อยูในวิสัยของเราที่จะพอสอน
ได เราก็สอนดังที่สอนมาแลว 
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เพราะฉะนั้นผูฟงทัง้หลายควรพินิจพิจารณา ในธรรมทั้งหลายที่เราสอนนี้ออกมา
ดวยความแทบลมแทบตายจากการประพฤตปิฏบิัติ กระเสือกกระสนกระวนกระวาย ถึง
คราวจะเปนจะตายก็มีในการบําเพ็ญ เราก็ไมไดสนใจ จนกระทั่งไดอุตสาหพยายามดีดดิ้น
มาจนกระทั่งปจจุบันนี้ จนถึงขั้นอิม่พอพูดงายๆ ผลที่เกิดขึ้นมาจากเหตุ เหตุนี้เราดิ้นรน
กระวนกระวายตั้งแตเร่ิมแรก ตัดสินใจหลังจากไดรับโอวาทพอแมครูจารยมั่นถึงใจแลว 
ตั้งแตบัดนั้นเหมือนวาขึ้นเวที ระฆังดังเปงฟดกันเลยกับกิเลส เอาละทีนี้พอใจ เหมือนตก
นรกทั้งเปนอยูเปนเวลา ๙ ป  

เราพูดจริง ๆ ความทุกขความลําบากลําบนพูดใหใครฟงลําบากนะ ไมอยากพูด มัน
พอเหมาะพอดีกับตัวเอง ทุกขขนาดไหนจิตไมไดถอย เอาเปนเอาตายก็เอากันอยางทีเ่คย
พูดแลว นั่งตลอดรุงฟาดจนกระทั่งกนแตกเลอะไปหมด ทานทั้งหลายเคยฟงไหมวาพระไป
นั่งภาวนาจนกนแตก เปนอยางน้ันฟงซิ กนแตกแลวเลอะไปหมด หลวงตาบัวนี้ไดนั่ง
มาแลวจนกนแตกเลอะไปหมด นี่ก็ไดเลาใหฟง เวลานั่งภาวนาใครอยากรูกําลัง
ความสามารถของตน และอยากจะรูความทุกข ยากลําบากขนาดไหนการประกอบความ
พากเพียรเอาลองดู นั่งภาวนาสักคืนใหเรารูนะ  

เปนยังไงจากนี้ถึงตลอดรุงเปนเวลา ๑๒-๑๓ ชั่วโมง จะเจ็บปวดขนาดไหน เราผาน
มาหมดแลว นั่งไมใชคืนหนึ่งคืนเดียว ตั้ง ๙ หรือ ๑๐ กวาคืนเห็นไหม เปนแตเพียงวาเวน
คืนหนึ่งสองคืน แลวนั่งตลอดรุงทีหนึ่ง เวนไปสองสามคืนนั่งตลอดรุงคนืหนึ่ง ตั้งแตเร่ิมตน
กนรอน รอนเปนไฟเผาไปเลย ทั้งวันรอนอยูงั้น ครั้นตอมาออกจากรอนแลวนั่งไมถอย มัน
ก็พอง ออกจากพองก็นัง่ไมถอยอกี มันก็แตก จากแตกก็เลอะ นั่นเห็นไหมละ  

นี่ละความพากเพียรที่เราตะเกียกตะกายมาเพื่อตวัเอง ความมุงหวัง ก็เราพูดอยาง
ตรงไปตรงมาเมื่อไดฟงอรรถธรรมจากพอแมครูจารยมั่น แตกอนเราก็มุงแลวจะใหเปน
พระอรหันต แตยังไมเต็มเม็ดเต็มหนวย ยังสงสัยแงทางใดที่ถูกหรือผิดประการใดบาง 
และยังมีความสงสัยวามรรคผลนิพพานจะยังมีอยูหรือไมนา ถาผูใดมาแนะนําส่ังสอนเราให
ลงถึงใจวามรรคผลนิพพานมีอยูเราจะเอาตายเขาวาเลย แลวเคารพผูนั้นสุดหัวใจเรา นี่ก็ไป
ไดโอวาทพอแมครูจารยมั่นมา ไดฟงถงึใจ ทานก็ใสเอาอยางเต็มเหนี่ยว เหมือนทานมี
เรดารจับเอาไว  

พอเขาไปถึง เหอ ทานมาหาอะไร มาหามรรคผลนิพพานเหรอ มรรคผลนิพพานอยู
ที่ไหน ทานก็ไลไปตามตนไม ภูเขา ดิน ฟา อากาศ ทั่วแดนโลกธาตุไมใชกิเลส ไมใชมรรค
ผลนิพพาน กิเลสแท ๆ มรรคผลนิพพาน แท ๆ อยูที่ใจ นี่เราสรุปความลงมา ใหทานตัง้



 ๑๔

จิตตภาวนาเอาใหเต็มยัน คนลงที่ใจนะทานจะเจอทั้งกิเลส เจอทั้งธรรมอยูในที่นั่น แดน
อัศจรรยจะอยูที่นั่น จนกระทั่งลงใจแลวเอาละที่นี่ หมดความสงสัยในเรื่องมรรคผล
นิพพาน มีแตเพียงวาเราจะจริงหรือไมจริง ทางนี้ก็รับตัวเองเลย จริงหรือไมจริง ทางนี้จริง
ขึ้นทันที ไมจริงตองตายเทานั้น ฟงซินะ ตองจริงตามที่เราฟงแลว  

นี่ละที่เรียกวาระฆังดังเปงนักมวยเขาตอยกัน พอเปงเทานั้นก็ซัดกันเลย อันนี้ลงใจ
แลวก็เรียกวาเปงละที่นี่ ซัดกัน ตัง้แตบัดนั้นมาเราไมเคยไดรับความสุขความสบายนะ ไป
เที่ยวกรรมฐานไปองคเดยีวๆ ฟงซิ พอแมครูจารยเสริมเสียดวย องคอืน่องคใดไปนี้ทาน
ไมใหไปงายๆ นะ แตกับเรานี้ เอาๆ ไป ใครอยาไปยุงทานมหานะ ทานมหาใหไปองค
เดียวๆ นี้เราลืมเมื่อไร พอวาเราไปองคเดียวเทานั้น เออขึ้นทันทีเลย เอาๆ ไปทานมหา 
ใครอยาไปยุงทานนะ กพ็ระนั่งฟงอยูนั้น ทานชี้นิ้วไปอยางน้ี สายไปตามนี้ ใหทานไปองค
เดียวใครอยาไปกวนทานนะ เพราะทานเห็นความตั้งใจของเรานั่นแหละ  

เวลาไปเที่ยวในปาในเขากลับลงมาหาทานมีแตหนังหอกระดกูเทานั้น เนื้อ
หนังมังสังทีม่ันอวน อายุก็สามสิบกวาเทานั้นมันก็เปนหนุมฟออยู ทําไมจึงเปนเหมือนคน
แกอายุ ๘๐ ๙๐ มีแตหนังหอกระดูกมา ทานก็เห็นแลวที่เราไป จริงหรือไมจริง นั่น 
เพราะฉะนั้นเวลาเราออกไปเที่ยวทีไรๆ วาไปองคเดียวเทานั้น จึงบอกวาทานมหาไปองค
เดียวนะ ขึ้นทันทีเลย ใครอยาไปยุงทานนะ ทานเห็นความตั้งใจของเรา นี่เราก็พยายามทํา
ขนาดนั้น ทุกขยากลําบากแสนสาหัสในเรื่องความทุกข แตความหวังพนทุกขไดแก
อรหัตภูมิเรามุงไวแลวอยางเต็มหัวใจ ความทุกขยากลําบากเหลานี้จึงไมเปนอุปสรรค
ตอการดําเนินของเราเพื่ออรหันตนั้น เราจึงไดบึกบึนมาจนกระทั่งเต็มเม็ดเต็มหนวย 

สรุปความลงไปเลย ตั้งแตตนจนกระทั่งถึงที่สุดมีตั้งแตความตะเกียกตะกายเปน
ลําดับลําดาไป จนกระทั่งถงึที่สุดหลุดพนจากกเิลสโดยประการทั้งปวง ถึงออกอทุานผาง
ขึ้นมาเลยในวันนั้น เราบอกจนกระทั่งเวล่ําเวลา หลังวัดดอยธรรมเจดีย จังหวัดสกลนคร 
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เวลา ๕ ทุม นั่นเปนวันตัดสินกัน ในความอุตสาหพยายาม
เอาชีวิตเขาแลก ประกาศปางขึ้นมาไดชัยชนะในคืนวันนั้น เกิดอทุานขึ้นมาอยางไมเคยคิด
เคยคาด เพราะไมเคยรูเคยเห็น ก็มาเปนขึ้นมาในปจจุบันนั้น ขึ้นอุทาน น้ําตานี้พังเลยเทียว 
ไมตองบอกนะ นี่สรุปความลงมาใหทานทั้งหลายทราบ 

ธรรมเหลานี้เราตะเกียกตะกายมาดวยความสละเปนสละตายของเรา การสอนโลก
เราจึงสอนตามความสัตยความจริง ไมเคยมีคําวาโกหกหลอกลวงผูใด เราปฏิบัติเราก็ไม
เคยหลอกลวง แลวสอนโลกหลอกลวงหาอะไร นี่ละผล การแนะนําส่ังสอนโลก ใครจะ
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ตําหนิติเตียนเราวาไง เราไมเคยสนใจ เราจะสนใจแตเหตุแตผลอรรถธรรมที่ถูกตองดงีาม
หรือไม เราคอยแนะนําส่ังสอนตักเตือนหรือคัดคานตานทานไปตามเหตุผลกลไกทีจ่ะเปน
อรรถเปนธรรมนี้เทานั้น เราไมเปนอยางอื่นอยางใด ขอใหพีน่องทั้งหลายทราบวา เราชวย
ชาติคราวนี้เราไมไดมาเปนภัยตอชาตินะ ไมเปนภัยตอพี่นองทั้งหลายทั่วประเทศไทย และ
ไมเปนภัยตอศาสนา ไมเปนภัยตอพระมหากษัตริย  

เราอุมเราชูชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และพี่นองทัง้หลายเต็มหัวใจเรา ความ
ตะเกียกตะกายของเราจึงตะเกียกตะกายสุดเหวี่ยง ดังทีท่านทั้งหลายไดเห็นแลว กรุณา
ทราบ นี้มีตั้งแตเจตนาที่จะอุมชูชาต ิศาสนา พระมหากษัตริยของเราทั้งน้ัน สวนที่จะทําให
เสียแมเม็ดหินเม็ดทรายเราไมมีในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เราจึงสอนโลกไดเต็มเม็ด
เต็มหนวยดังที่สอนมานี้แล แลวก็สอนไปจนหมดกําลังความสามารถจึงจะยุติลงได  

นี่เราก็สอนทานทั้งหลายฟงเสียวันนี้ เปดเสียบาง มันจวนจะตายแลวเปดเสียบางซิ 
จะวาไง เร่ืองความรูความเห็นไมตองพูด วางั้นเลย เต็มอยูในหัวใจนี้ นอกจากเราจะนํามา
พูดหรือไมพดู เร่ืองความรูความเห็นปดไมอยูหัวใจดวงนี้ เมื่อเปดกิเลสออกจากใจ
หมดแลวมันเวิ้งวางไปหมดเลย มีอะไรมาเปนขวากเปนหนาม มีอะไรมากีดกนัหัวใจ
นอกจากกิเลส กิเลสพังไปหมดแลวอะไรจะมากดีกัน มันก็เว้ิงวางไปหมดเปน สฺุญโต 
โลกํ วางไปหมด โลกน้ีเหมือนวาสูญไปหมด ไมมีอะไรเขามาผานจิตใจเลย ใจนี้เปนอิสระ
เต็มตัวดวยความบริสุทธิ์ธรรมธาตุ ดูอะไรเห็นชัดเจนทุกส่ิงทุกอยาง ตามวิสัยของจติที่เปน
นักรู จึงไมสงสัยในหัวใจของตัวเอง 

เวลานี้ตายแลวจะเปนยังไงไมเคยคิด มันรูหมดแลว เร่ืองความบริสุทธิ์เต็มหัวใจก็รู
แลว ตายนี้คืออะไร กม็ีตั้งแตธาตุขันธที่เปนสวนผสมแตกกระจายออกไป เขาก็ไปอยูตาม
สภาพของเขา ธรรมชาติที่ครองธาตุขนัธอยูนี้เปนธรรมชาติยังไงมันก็รูอยูแลว แลวสงสัยหา
อะไร นี่ละใหพากันตัง้อกตั้งใจ การปฏิบัติศีลธรรมทั้งหลายเปนแนวทางเดินอันดีงาม 
สมบูรณพูนผลตลอดไป อยาขี้เกียจขี้คราน อยาใหกิเลสมันลากมันถูไปลงเหวลงบอดวย
ความไมเอาไหนๆ ไมเชื่อบาป ไมเชื่อบุญ เชื่อแตความอยากความทะเยอทะยาน อนัเปน
สายทางที่จะลากสัตวทั้งหลายใหตกลงหลุมลงบอ ลงนรกอเวจี คือกิเลสนะ  

ธรรมพระพุทธเจาไมสอนใหลากลงนรกอเวจี สอนใหพนจากนรกอเวจี เราทุกคนนี้
ตกนรกอเวจีทั้งสวนยอยสวนใหญเต็มอยูในหัวใจทั้งน้ัน เอาธรรมเขาไปแก แกเพื่ออรรถ
เพื่อธรรม อยาแกเพื่อกิเลสตัณหามันจะจมเพิม่เติมเขาไปอีกนะ ใหเอาอรรถเอาธรรมเขา
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ไปแก ทกุขยากลําบากก็ยอมรับ พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญมาถึงหกป สลบไสลสามหน เปน
ยังไงเอามาเปนแบบเปนฉบับ เราไมเห็นมีสลบไสลนอกจากสลบลงหมอนครอกๆ เทานั้น  

พระพุทธเจาทุกขขนาดนัน้ เราเปนลูกศิษยมีครูควรจะเอาครูมาเปนเยี่ยงอยาง  แม
จะไมเปนแบบพระพุทธเจา ก็ใหเปนแบบลูกศิษยลูกหาที่มีครูสอน เราก็จะเปนสิริมงคลแก
ตนของตน ตายแลวไมจมไปเปลาๆ ไมเกิดประโยชน หายใจมาตั้งแตวันเกิดจนกระทัง่วัน
ตาย โกยเอาตั้งแตความทุกข บาปกรรมทั้งหลาย แลวไปเผาตนในนรกตั้งกัปตั้งกัลปเปน
ยังไง ชีวิตของเรานี้กี่ป สรางตั้งแตบาปแตกรรม ผลของบาปของกรรมไปเผาลงในนรกกี่
กัปกีก่ัลปกวาจะไดขึ้นมา มันสมควรแลวเหรอ เกิดมาไมกี่ปสรางบาปสรางกรรมแลวไปตก
นรกอีกตั้งกปัตั้งกัลป ฟงซิ 

เราแกไขดัดแปลงตัวเราใหดี ไปสวรรคชั้นพรหมนี้ตั้งเทาไรหมื่นปๆ นั่นความดีของ
เรา ออกจากนั้นถึงนิพพานตลอดไปเลย เปนความสุขเปนมหามงคลแกตัวของเรา จากการ
อุตสาหพยายามของเรา ใหเชื่ออรรถเชื่อธรรม อยาไปเชื่อตั้งแตกิเลสตัณหา เวลานี้ใครก็มี
ตั้งแตจอมคลังกิเลสทั้งนั้น ครั้นมาหากันเอาตั้งแตเร่ืองต่ําทรามทั้งหลายมาลากกันลงๆ ที่
ลากขึ้นไมคอยมี นี่เราสอนอยางน้ีเปนยังไง หรือเปนขาศึกกับหัวใจของทานทั้งหลายแลว
หรือเวลานี้ พอเปนมงคลบางไหม ถาพอเปนมงคลแลวก็ใหพากันตัง้อกตั้งใจประพฤติ
ปฏิบัติ 

วันนี้เทศนไปเทศนมาก็รูสึกเหน็ดเหน่ือยเมื่อยลา เอาละการเทศนาวาการวันนี้ก็
สมควรแกธาตุแกขันธ แกเวล่ําเวลา สงเคราะหกันตามกําลังวังชาที่จะควรสงเคราะหไดมาก
นอยเพียงไร ขอความสวัสดีจงมีแกทานทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ (สาธุ) 

วันนี้ไปวัดทุงสามัคคีธรรมแลวก็เลยไปดอนเจดีย พาไปดูสถานที่ที่บรรพบุรุษทาน
นําพี่นองทั้งหลายมา เอาเลือดเนื้อของทานไปประกาศไวเต็มในดอนเจดีย รูปภาพตางๆ มี
แตความเสียสละของทานทั้งนั้นเพื่อพวกเราทั้งหลาย ควรจะนํามาเปนคติ เสียสละตัวเอง
เพื่อความดีทั้งหลาย จากความชั่วที่เปนภัยตอเรานั้น 

วันที่ ๒๓ นี้ดูวาไปคางที่วัดอาจารยเจี๊ยะนะ ทีแรกเราวาจะไมคาง ก็ไมมธีรุะอะไรไป
เทศนตอนกลางคืนแลวกลับมาวัด ทีนี้เหตุผลทางนูนเหนือกวา มีความจําเปนตลอดไปที่
ควรจะคางคืนที่นั่น เราก็เลยคางที่นั่นคืนหนึ่ง เทศนแลวก็คางคืนที่นั่น หลังฉันเสร็จแลว
วันที่ ๒๔ ถึงจะกลับมา งานก็เสร็จพอดี ถาไมคางงานมันติดตอกันอยู เลยตองไดคาง 

ก็สมเกียรติละ ทานอาจารยเจี๊ยะเปนพระสําคัญองคหนึ่งนะ สมเกียรติทานที่บรรดา
พี่นองทัง้หลายอนุโมทนาสาธุการกราบไหวบูชา ไปบําเพ็ญกุศลกับทานดวยความพรอม
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เพรียงและยินดี เคารพนับถือทานนั้นเหมาะสมแลวกับปฏิปทาของทานที่ดําเนินมา ทานไม
เคยมีครอบครัวนะ ทานเลาใหฟง ทานกับเราทานพูดทุกอยาง ทานไมปดไมบังกับเรานะ 
เพราะทาน หนึ่งเคารพ สองเชื่อถอืทกุอยาง ทานพูดอะไรๆ เวลาทานจะพูดทานก็พูดใหฟง 
ทานพูดนาฟง เรายังไมลืมนะ 

เวลาทานออกบวช ทีแรกวาจะแตงงาน วางั้นนะ เห็นสาวชอบสาวจะแตงงาน ก็แม
ของเราก็เปนผูหญิงนี่นะ พอของเราก็เปนผูชายก็มีแลวไปแยงหาอะไร ทั้งโลกเขามีกันอยาง
นั้น บวชเดี๋ยวนี้ไมไดเหรอ ทานวา เลยตัดสินใจปบบวชตรงนี้แหละทานวา ฟงซิเราไมลืม
นะ ทานพูด ทีแรกมันรักผูหญิงมันจะแตงงาน ทานบอกวาแมของเราก็เปนผูหญิง พอของ
เราก็เปนผูชาย ครบแลวบริบูรณแลว ไปแยงทาํไม การบวชไมเห็นมี เราเกิดมายังไมเคย
บวช เอาบวช ตัดสินปงไปเลย นี่ทานเลาใหฟง เราพึ่งมาเลาวันนี้ละ 

ทานตรงไปตรงมากับเรา ไมมอีะไรลี้ลับกับเรา แตส่ิงใดทีค่วรพูดไมควรพูดมันก็
รูจักเองคนเรา อันนี้ก็ไมเห็นเสียหายอะไร พูดถึงเร่ืองทานมีนิสัยนี่สําคัญอยู เหนือได ตอง
บวชเลยๆ อยางน้ันละ ทีนี้ก็ยกมาหาเราเอง เรามันก็จะเปนนิสัยอันหนึ่งก็ไมทราบนะ ไป
เห็นผูหญิงมันรักมันจะเอาเมีย พอจะเอาทีไรมันหากมีนะ นี่อนัหนึ่งเราคิดหลายพักแลวนะ 
ตกลงใจวาจะเอาเมียทีไรหากมีอะไรอนัหนึ่งขัดของ ขัดของ เอาเลิก ไปปบ ๆ ติดนั้นอีก 
ติดจากหญิงคนนี้แลวไปติดผูหญิงเหมือนกันแตไมใชคนเกา พอจะลงใจมันหากมีอะไร
ขัดของ แนะเปนอยางน้ันนะ ขัดของถึงสามพกั สุดทายก็ออกบวช บวชแลวเลยเตลิดเปด
เปงจนกระทัง่ปานนี้ หมดราค่ําราคาแลวคอยมาหาอยางน้ีละ 

นี่เราพูดถึงเร่ืองนิสัยเกี่ยวกับการบวชมันจะมี ไมมีก็ไมขัดของ ถาไมมีนิสัยทางนี้มัน
ตองมีครอบครัวไปแลวนะ แตพอจะมีทีไรมันหากมี เราก็ยอมรับเหตุผลดวย เมื่อขดัของ
นั้นไมเอา พลิกปุบเลยไปเลย สุดทายพอน้ําตาพอรวงผึงเดียวเทานั้น โถ ขาดสะบั้นไปหมด
เลย อยางน้ันมันยังมีอยูนะ มันเห็นผูหญิงมันยังแสอยูนั่นละ มันยังไมถอย พอน้ําตาพอพัง
เทานั้นขาดสะบั้นไปหมดเลย  

นี่เราพูดสุดทายนะ น้ําตาพอตัดสินเรา นั่งอยูดีๆ ก็ไมเคยยกยอลูกของตวัเอง ไมวา
พอวาแมเหมือนกัน ดีกท็ราบวาดีไวใจอยูลึกๆ แตไมเคยยกยอ เขาถือวาประเพณีของคน
ไทยเราแตดั้งเดิมใครยกยอลูกตัวเองเขาดูถูกนะ ใครเกบ็ไวกดเอาไวดี เขาถือวาอยางน้ัน 
อันนี้พอแมของเราก็ไมเคยชมเรา จะดีหรือชั่วก็รูอยูนั้น แตวันนั้นพอออก ไมเคยยกยอเรา 
แตยกขึ้นเพือ่จะทุมนะ ไมใชยกธรรมดา ยกขึ้นเพื่อจะฟาดลง หัวแตก 
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อยูๆ รับประทานอาหารเปนวง ลูกเต็มอยูนี้ แลวพูดขึ้นมาลอยๆ ไมเห็นมีเร่ือง
อะไรนะ เออ เราน้ีก็มีลูกหลายคน สวนผูหญิงไมไดพดูกับมนัแหละ ผูชายนี้เรามองหาใคร
มันก็ไมเห็น เห็นแตไอบัวคนเดียวนี้แหละ วางั้นนะ คนนี้วาอะไรแลวถามันลงไดตัดสิน
อะไร ทําอะไรแลวกูสูมันไมได เร่ืองการเรื่องงานนี้ทุกอยางถาลงมันไดทําแลวกูสูมันไมได 
เร่ืองอะไรกูไมมีที่ตําหนิ นี่เวลายก ยกเพื่อจะทุม มายอเพื่อจะทุม อะไรๆ ทุกอยางกูไวใจ
มันทั้งนั้นไอนี่ ถาลงมันไดทําแลวกูสูมันไมได บอกวากูสูมันไมได ความจริงก็เปนจริงๆ นะ 
ถาลงไดรับคําพอแลวตองทําใหดี มาใหพอตําหนิไมได จะตองทําใหดี สมจริงน่ันละ ก็เปน
อยางน้ันเวลาเราทํา 

“สําคัญตั้งแตที่วากูใหมันบวชเมื่อไรนี้เฉย เหมือนคนหูหนวกตาบอด มันไมเคย
สนใจเลย” นี่ทุมแลวนะ “เวลากูจะใหมันบวชนี้มันเฉย ไมเคยตอบเคยโต เคยพูดอะไร เฉย 
ครั้นเวลากูตายแลวถาไอนี้ไมดึงกูขึ้นจากนรกแลวกูตองจมนรกแนนอน” นี่ละพอนะ “มีคน
นี้ที่กูหวังพึ่งมันไดนะ ถาไอนี้ไมบวชใหกูแลว กูตายตกนรกแลวไมมีใครลากกูขึ้นจากนรก” 
พอวางั้นน้ําตาพังเลย เราก็มองดู โถ ไมอิม่นะลุกทันทีเลย สะเทือนจิตใจมากทีเดียววันนั้น 
มีแตเร่ืองพอน้ําตารวงๆ 

ซัดตัวเอง มดัตัวเอง เอาใหอยู การบวชทําไมบวชไมได ทกุส่ิงทุกอยางเขาทําไดเรา
ยังทําได แตการบวชเขาบวชกันทั้งโลก บวชมาสึกไปเขาก็บวชกันทั้งโลก ไมสึกก็เปนครูบา
อาจารยจนกระทั่งตายกับผาเหลืองทานก็ไมเห็นเปนอะไร แลวการบวชก็ไมไปตกนรก
หมกไหม ตดิคุกติดตะรางที่ไหน ทาํไมบวชไมได ทั้งๆ ที่โลกเขาบวชได เพียงเทานี้ให
ถึงกับน้ําตาพอรวงลงมามีอยางเหรอ เอาเอาตองบวช มัดเขาๆ สามวันนะ วันนั้นไมกลามา
รับประทานรวมวงแหละ เพราะปญหายังไมตกเดี๋ยวจะถูกอกี จนกระทัง่ตกลงใจเรียบรอย
ตัดสินใจปง เอาละบวช 

มาก็มาพูดกบัแม สวนมากจะติดแมมากกวา เปนหนุมแลวกับพอไมคอยอะไร กับ
แมนี่ติดพันกันมาตลอด “ที่วาจะใหบวชนั้นจะบวชใหละนะ” วางี้นะ มีคําที่จะขูแมอยู “วาจะ
บวชจะบวชใหแลวนะ แตเวลาบวชแลวอยากสึกเมื่อไรก็สึก ใครมาบังคับไมได ถาบังคับ
แลวไมบวช” แมก็ขึ้นสาธุ “ลูกจะบวชแลว เขาไปบวชในโบสถนั้นออกมา คนไปบวชลูกยัง
ไมกลับบาน ยังเต็มอยูนั้น ลูกจะมาสึกตอหนาตอตาคนแมก็ไมวา แมอยากเห็นผาเหลือง
เวลาลูกบวช” เห็นไหมละอุบายของแม และใครจะมาขายหนาขนาดนั้น ไมบวชเสียไมดี
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หรือ ไปบวชแลวมาขายหนาคน แมก็รูแลว เลยตกลงบวช สูแมไมได นั่นแหละเรื่องราว 
เราจึงไดบวช  

ครั้นบวชแลวเราไมลืมที่แมมานั่งปบใกลๆ คือเตรียมรับทานพระครูทานก็มาใน
งานบานตาด ตอนเย็น ๆ ทานจะกลับไปวัดโยธา แลวพอก็ไปฝากทาน ตกลงกันเรียบรอย
แลว เราก็จะไปพรอมทาน พอทางนูนเสร็จเรียบรอยพอกม็าจากวัด แลวมาบอก นี่ทานพระ
ครูทานจะกลับแลวนะ เราก็เตรียมของไวแลวไมเห็นมีอะไร เราก็เตรียมออกไปหาทานที่วัด
เกานั่นละ ก็ไปเลยไมยากอะไร พอพอมาบอกนั้น แมก็ปบมานั่งขางๆ นี่แมจะบอกนะ 
อยางอื่นอยางใดแมไมมทีี่ตองติ สําคัญแตนอนนะลูก ถานอนนี้เหมือนตายนะลูก ถาลงได
นอนแลวเหมือนตายเลย อันนี้แมวิตกวิจารณมาก กลัววาเวลาบวชแลวนอนไมตื่น พระ
ทานไปบิณฑบาตบานนั้นบานนี้กลับมา แลวจะมาปลกุทานบัวมาฉันจังหันนี้อยาใหแมได
ยินเลย แลวแมจะเอาหัวมุดดินตายนะลูก เราก็เฉย เพราะแมไมรูเร่ืองภายในของเรา 

ความจริงที่วาใหแมปลุก คือถาเรานอนเราจะไปไหนแตเชาเราบอกแมไว ใหปลุก
แตเชา แมมาสะกิดเทานิดเทานั้นก็รูแลว ตื่นไปเลย พอแมทราบแลววาใหปลุกเราวันพรุงนี้
เชา แมเขาใจแลว เรียกวาทอดอาลัยตายอยากเลย ถึงเวลาแมมาปลุกเอง เพราะฉะนั้นมัน
จึงไมมีคําวาตื่น ตองแมมาปลุกทุกท ีแตพี่ชายเขาถึงเวลาเขาบอกแลวก็ตาม ถึงเวลาเขาไป
เอง ยังไมปลุกก็มี สวนเราไมเคยมี ตองตายเลยทีเดียวแมตองมาปลุก 

ทีนี้แมเอาอันนี้มาสั่ง แมนี้วิตกวิจารณกับเรื่องนอนนะลูก อยางอื่นแมไมมีที่ตองต ิ
บอกตรงๆ เลย เร่ืองนอนนี่เหมือนตายนะลูก แลวก็พดูถึงเร่ืองวาเวลาไปบวชแลวนอน
หลับยังไมตื่น พระไปบิณฑบาตบานนั้นบานนี้กลับมาแลวไปปลุกคุณบัว นอนยังไมตื่นมา
ฉันจังหัน อูย อยาใหแมไดยินเลย แมจะเอาหัวมุดดินตาย เราก็ฟงเฉย ความจริงคือแมไมร ู 
ความภายในของเรา คือเราตายใจที่ใหแมปลุก แมทราบแลว ถึงเวลาแมก็มาปลุกเอง มันก็
ทอดธุระเลยความหมายเรา แตเราไมเคยบอกใหแมฟง เฉย จนกระทั่งทุกวันนี้ แตแมก็รู
เอง พอเราไปบวชแลวเปนยังไงก็รูเองแม นั่นละเรื่องราวเปนอยางน้ัน  

เราก็เปนอยางหนึ่ง จะมีนิสัยอยูเหมือนกันนะ ถาวาจะหาลูกหาเมียทีไรมันหากมี
ขัดๆ ของๆ จนไดนั่นละ พูดตรงๆ วันนี้เปดเสียบางนะ พูดตรงๆ จะใหผูสาวเขารักเราเขา
ก็ไมคอยรักเทาไรหรอก แตพอกับแมผูสาวนี่ซี ถาเราไปบานไหนนี่ฮือกันเลย วันนี้ไอบัวมา
เลน คือเขาเห็นวาเราขยันหมั่นเพียรทุกอยาง พอแมผูสาวนี่ชอบ แตผูสาวเขามองหนา
หรือไมมองก็ไมรู เราพูดตามความจริงนะ สวนมากมีแตพอกับแมผูสาว ไปเที่ยวที่ไหนเอา
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ละดังขึ้นเลยๆ แตผูสาวไมเห็นเขาดัง เรามันเปนบาของเราคนเดียว เอาละจบ พอ มันเปน
อยางน้ันก็พดูอยางน้ันละซี เวลาเปดก็เปดบางซี 

 
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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