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คําพูดนี้ไปไดทั่วถึงหมด 

 
ทางภาคใตเราไมไดเท่ียวท่ัวถึงเทาไรนัก คิดดูอยางคราวท่ีแลวยังเสียใจไมหาย

เลย เรากะไววาทางภาคใตน้ีเราจะไปวาระสุดทาย จะไปใหทั่วถึงหมดแลวก็เปนอันวา
ผานไปเลย ไปภาคนั้นภาคนี้ตามที่นิมนตไปเทศนในที่ตาง ๆ ทางภาคใตก็มีจํานวนมาก
เหมือนกันกับทางภาคอื่น ผูมานิมนตนับแตผูวา ๆ เร่ือยไปเลย เราก็กําหนดไวเรียบรอย 
ๆ พอผานนี้ไปแลวจะลงภาคใต ไปก็ไปใหท่ัวถึงทีเดียวแลวกลับมาก็เปนอันวาเรียบรอย
ไปเลย วาง้ันนะ อันน้ีมันมีแตความคาดความคิดภายในใจเรา สังขารรางกายเราไมได
ปรึกษาหารือกันละซิ ครั้นไป ๆ พอไป ๆ ออนลง ๆ สุดทายไปไมได อาว แลวกันทําไงนี ่
เลยตองขออภัยจากบรรดาพี่นองทั้งหลายทางภาคใตเรา 

เรามุงอยูแลวต้ังแตตนเลย  กะโครงการไวเรียบรอยหมดทัว่ประเทศไทยวาง้ัน
เถอะ ภาคใตเราเปนภาคใหญ เราจะไปทีเดียวใหท่ัวถึงหมดเลย กําหนดไวเรียบรอย 
คร้ันไปเร่ือย ๆ เทศนเร่ือย ไปเรื่อย ๆ สังขารรางกายออนลง ๆ สุดทายไปไมได เปน
อยางน้ันนะ เพราะฉะนั้นจึงไมไดไปทางภาคใต แลวก็ออกกระจายเสียงใหพี่นองทาง
ภาคใตเราไดทราบท่ัวถึงกันวา หลวงตามีความรักความเมตตาสงสารเสมอกันหมดใน
ประเทศไทยเรา ไมมีท่ีไหนวาย่ิงวาหยอนกวากัน เราเสมอไปหมดในพี่นองชาวไทยของ
เรา เราเองก็เปนพระของพี่นองชาวไทย ไปที่ไหนก็เปนพี่เปนนองกันทั้งนั้นแหละ 

เหมือนอวัยวะเดียวกัน แขนจะอยูทางซายทางขวา ก็เปนแขนของอวัยวะอันเดียว
กัน ใครจะอยูทางภาคไหน ๆ ก็คนชาติไทย ซึ่งเปนอวัยวะใหญโตไดแกชาติไทยอันเดียว
กันหมด เราจึงคิดไวเสมอกันหมดทีเดียว แตวาธาตุขันธมันไมอํานวยซ ิ เพราะทํา
ประโยชนบ้ันแก ไปก็หนักเขา ๆ ออนลง ๆ เวลาน้ีทางสหรัฐ ทางออสเตรเลีย เขาก็มา
นิมนตใหเราไปสองสามคร้ังแลว หลังจากท่ีวาเราไปไมไดแลวทางภาคใต พวกนี้ตามเขา
มาอีกก็ยิ่งไปใหญเลย เราก็บอกวาเราไปไมได แมแตอยูเมืองไทยเราภาคใตเราติดกันอยู
กับบานเมืองเรานี้มันก็ไปไมได จะใหไปอะไรที่สหรัฐ ออสเตรเลีย ที่ไหนก็ไปไมไดแลว
เราก็บอก เขาก็พยายามจะเอาไปใหได 

ตนเหตุเบื้องตนก็คือวา เขาก็พูดอยางตรงไปตรงมาดีเหมือนกัน น่ีแหละเร่ือง
ภาษาธรรมเปนภาษาที่เชื่อถือไดเลย ไมไดเหมือนภาษากิเลสที่ปลิ้นปลอนหลอกลวงตม
ตุนเกงมาก มาตั้งแตปู ยา ตา ยาย ลูกเตาหลานของกิเลส เปนสกุลหรือโคตรแซที่ตมตุน
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เกงที่สุด เปนคูแขงของพุทธศาสนาซึ่งเปนธรรมที่ตรงไปตรงมาจริงที่สุด อันหนึ่งจริงที่
สุดอันหนึ่งปลอมที่สุด  

เวลาเขาพูด นี่พูดตามเรื่องความจริงนะ เขาบอกเขาทอดอาลัยตายอยากแลวกับ
พุทธศาสนาเขาวาอยางน้ัน คือหมดหวังแลว เขาพูดอยางออนใจเลยเทียว เขาอยูสหรัฐ
เขาพูดอยางออนใจ เขาบอกเขาหมดหวังแลว ทีนี้มีเพื่อนมา มันจะบันดลบันดาลอะไรก็
ไมทราบแหละ เขาพูดถึงเรื่องหมดหวัง อยาดวนหมดหวังนะ เขาเลยเอาหนังสือเอาเทป
ของหลวงตานี้ไปใหฟง เอ ชอบกล ๆ คนควาหนังสือมาอาน เอาเทปมาฟง มีแตชอบกล
ไปเรื่อย ๆ แลวก็มีหวัง ๆ สุดทายก็มีหวังเต็มหัวใจเขาบอกตรง ๆ อยางน้ีเลย เขาก็พูด
แบบอาจหาญเหมือนกัน พอเขามีหวังแลวก ็เขาก็มาทีเดียวเลยแหละ ดูเหมือน ๔-๕ คน
มาดวยกัน เอาผาปามาทอด  

เขาจะมานิมนตเราไป เขาเตรียมไวแลวทางโนน พวกน้ีเปนพวกมานิมนตเรา มา
ทอดผาปาทางน้ีแลวก็จะนิมนตเราไปสหรัฐ ทางโนนเขาเตรียมพรอมไวแลว เราก็ยอม
รับทนัทีวาเราไปไมไดเราบอก เขาก็จะเอาใหไดทางโนนก็เตรียมพรอม เอา ทางโนน
เตรียมพรอมอันน้ีมันเตรียมอยูแลวเราวา มันแกไปทุกวัน ๆ มันยิ่งหนักยิ่งกวานั้นอีกไป
ไมได เขาก็ยังจะพยายามไป สุดทายก็ตองเอาหีบศพตัดสินกันเราก็ด ีถาไปก็ตองเตรียม
หีบศพไปดวยเราบอก ไปก็เอาหีบศพไปพรอม เวลาตายถาหากวาเมืองไทยจะมีความ
เสียดายในศพของครูบาอาจารย ก็ใหใสศพน้ันละกลับมา ก็บอกอยางนั้นเลย เรียกวาไป
นี้ไปไมได ไปก็ตองไปประเภทนี ้เอา จะเอาแบบไหนพิจารณาซิ หรืออยากใหหลวงตาไป
ตายแลวหามศพมาทางน้ีเหรอ เขาก็ไมกลาจะพูด จะวายังไง สุดทายก็ยอมรับเราบอกเรา
ไปไมได  

อยางนี้ละ หลังจากเราไดประกาศพ่ีนองท้ังหลายทางโนนทราบแลว ทางภาคใต 
เอา ทางสหรัฐย่ิงไกลกวาน้ีจะมาเอาเราไปอีก น่ันหนหน่ึงแลวนะ ทีนี้หนที ่๒ ก็ติดตอกัน
มาน้ี ก็ทางสหรัฐอีกแหละ อันน้ีย่ิงกวางขวางมากมายจะเอาเราไป เราก็บอกเราไปไมได
แนะ ทางออสเตรเลียก็เหมือนกัน เราก็ไปไมไดดวยกันทั้งหมด เวลาน้ีกําลังติดตอเร่ือง
ราวกันเขาจะติดตอแบบไหน ถาสมมุติวาไปก็ตองมีผูไปแทน ทางโนนเขาพอใจในการที่
จะมีผูรับแทนก็ได ถาเราไปไมได ลดลงมานั้นก็มีผูรับแทนอยู ยอมรับกันอยางนี้ก็ไปได 
เวลาน้ีกําลังพิจารณา ดูวาเขาพรอมมาแลว ทางโนนวาใหคนอ่ืนรับก็ไดวาง้ัน เราก็เลย
มอบใหพระแหละไปแทน การไปก็คิดวาคงจะเปนทานฟก ใหไปแทน เราไดส่ังไปเรียบ
รอยแลว นี่ละไปไมได ถึงขนาดที่วาไปแทน ไกล ๆ เขามุงอยางแรงกลาเราก็เลยจําเปน
ใหทําอยางน้ี ลดหยอนผอนไมใหขาดสะบ้ันทีเดียว ตกลงก็ใหพระไปแทนเราไปไมได 
ประเทศอื่นก็ไปไมไดนะ  



 ๓

น่ีละท่ีเราเสียใจ เราไดประกาศทางน้ีใหพ่ีนองท้ังหลายทราบ พี่นองทางภาค
ใตก็ทราบท่ัวถึงกันแลววาเราเสียใจท่ีเราไปไมได ไมสมความมุงหมายท่ีเราต้ังไวแลว 
ตั้งแตเริ่มแรก ต้ังโครงการไวเรียบรอยสมบูรณแบบทีเดียว วาจะไปใหทั่วถึงหมด คร้ัน
ไปเขาไป ๆ ออนลง ๆ บรรดาพี่นองทั้งหลายทางภาคใตนิมนตก็เกือบจะทุกจังหวัดแลว
แหละ ถาสมมุติวาถาเราไดไปอยางนี้ จังหวัดนั้นจะตองตอ ๆ ไป เปนเหมือนกันกับ
จังหวัดท้ังหลายน้ันแหละ ภาคท้ังหลายก็เปนอยางน้ัน ภาคน้ันมานิมนตแลวเราไปรับอัน
นี้แลวก็ตอกันไปเรื่อยแลวทั่วถึงไปหมด ทางภาคใตเราก็มีจํานวนมากท่ีนิมนตมาน้ี 
สมมุติวาเรารับเราไปแลว ทีนี้ก็ตองตอกันแบบเดียวกันนี้แหละ ไปแบบเดียวกันน้ีหมด 
แตนี้เมื่อเราไปไมไดเราก็ตองหดมือดวยกัน ไปไมไดทั้งหมดนั่นแหละ เปนอยางน้ันนะ  

จึงขอใหพี่นองทั้งหลายกรุณาทราบตามความมุงหมายของหลวงตา ที่ตั้งไวแลว
ตอพี่นองชาวไทยทั้งประเทศ หลวงตาไมไดถือไมไดหนักไมไดเบาในภาคใดภูมิใดคนใด
จังหวัดใด หลวงตาถือเปนไทยดวยกันเปนชาวพุทธดวยกัน ถือเปนลูกของพระพุทธเจา
ดวยกัน มีเหตุมีผลยอมรับความผิดถูกชั่วดีดวยกัน อยูกันไดดวยกันหมด ถาเหตุผลไม
ลงรอยกันไมยอมรับเหตุรับผล แมแตผัวเมียกันก็ทะเลาะกันแตกกันไดนะ นี่ละเหตุผล
หลักธรรมท่ีเปนความจริงซ่ึงควรจะยอมรับกัน เพ่ือความสมัครสมานเพ่ือความอยูเย็น
เปนสุขอบอุน ในครอบครัวเพ่ือนฝูงตลอดสวนรวม กระทั่งทั้งประเทศ ถาตางคนตาง
ยอมรับเหตุผลความสัตยความจริงแลวอยูไดดวยกันท้ังน้ัน ไมมีคําวาใกลวาไกล นี่คือ
หลักธรรม เปนเครื่องปกครองโลกใหไดรับความอบอุนทั่วหนากัน 

ดังพระพุทธเจาทั้งหลายทานสอนโลก สามแดนโลกธาตุฟงซินะ มากไหมเราน้ี
เพียงเมืองไทยเมืองเดียวเทานั้น ถาเทียบก็เทากําปนเราน้ีกับโลกท้ังหลายท่ัว ๆ ไป ที่
พระพุทธเจาทรงสั่งสอนทั่วถึงหมด น่ีสอนดวยอรรถดวยธรรม บรรดาสัตวท้ังหลายท่ีมี
ความมุงหวังตออรรถตอธรรมแลวเขาสนิทกันไดหมด เทวบุตรเทวดา อินทร พรหม ที่
ไหนเขากันไดอยาวาแตมนุษยเลย เพราะธรรมน้ีไมเคยขัดเคยแยงตอผูใด ไปที่ไหนชุม
เย็นท่ีน่ัน ๆ เรียกวา ผูท่ีใหรับความสุข ความทุกข ทุกสิ่งทุกอยางของสัตวทั้งหลายก็คือ
ธรรม ถาลงมีธรรมดวยกันแลวอยูไหนอยูไดดวยกันหมด ถาไมมีธรรมผัวกับเมียแตกกัน
ได เชน ผัวชอบเถลไถลไปหาแตอีหนูนี ้มาก็ทะเลาะกับเมีย เมียตัวแสบชอบเถลไถลไป
หาแตไอหนู กลับมาก็ผัวตีหนาผากเอา ถาเปนหลวงตานี้ฟาดทั้งหนาผากฟาดทั้งขางหลัง
หงายหมาหงายแมวไปพรอมกันเลยนะ หงายหมาหงายแบบหน่ึง หงายแมวหงายแบบ
หน่ึง ตีใหมันหงายทั้ง ๒ หงายเลยนะ  

น่ีละความไมลงกันเขาใจไหม เมียมีอยูไมรักเมียเจาของ ผัวมีอยูไมรักผัวเจาของ 
มันเสือกไปหาอะไรอยางนั้น นี่ละแตกกันคนเราถาจิตใจไมลงกัน เพียงผัวเมียเทานั้นก็



 ๔

แตกกัน ถาจิตใจลงกันแลวอยาวาแตผัวเมีย ท่ัวประเทศไทยเราลงเหตุลงผล ลงตาม
ความสัตยความจริง ฟงเหตุฟงผลกันเทานั้น ไมถือคนนั้นไมถือคนนี้ไมถือเขาถือเราจน
เกินเหตุเกินผล ถือก็ถือธรรมดาประเพณี เชน ครอบครัวของเรา ผัวเมียของเรา น่ีใคร 
ๆ ก็ถืออยางเดียวกันหมด ก็ไมกระทบกระเทือนกัน เพราะเปนความถือในความรัก
สงวนรับผิดชอบของแตละคู ละพรรคละฝายเปนธรรมดา ไมเปนเพื่อนับถือคนนี้ไป
เกลียดคนน้ัน ไปถีบยันคนนั้นอยางนี้ไมม ี 

ผัวของใครเมียของใครก็ตางคนตางอยู มีความรักความสงวน ความฝากเปนฝาก
ตายซึ่งกันและกัน ผัวเมียทั้งโลกเขาก็อยูดวยกันดวยความซื่อสัตยสุจริตตอกันอยางนี ้ นี้
คนไทยเราทั้งประเทศจะมีกี่ภาค มีสักรอยภาค ถาเปนผูมีอรรถมีธรรม มีเหตุมีผลฟง
เสียงซึ่งกันและกัน ยอมรับความผิดถูกชั่วดีแลวมากกวานั้นก็สงบหมด เพราะธรรมของ
พระพุทธเจาไมเคยทําใครใหแตกราว ไปที่ไหนสมานไดหมด ธรรมพระพุทธเจาเปน
อยางนั้น ไมไดทําใหแตกราว แตกิเลสนี้แตก ไปที่ไหนเห็นแกเราแกเขา แนะ มันเปน
แลวนะ ไมเพียงเทาน้ันแลวยกตัวข้ึนก็เหยียบคนอ่ืนเขาไป นี่ละมันกระทบกันเรียกวาไม
ใชธรรม อันน้ีเปนความเสนียดจัญไร เปนกิเลสตัณหา ไปที่ไหนกระทบกระเทือนที่นั่น  

ถาธรรมแลวไปท่ีไหนเขากันไดหมด ๆ อํานาจเมตตาธรรม อํานาจความเสีย
สละ อํานาจความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน เห็นใจเขาเห็นใจเราเฉล่ียกันแลวอยู
ดวยกันไดหมดคนเรา น่ีสําคัญ ธรรมไปที่ไหนสมานไปไดหมดนั่นแหละ 

วันนี้ก็ขออนุโมทนาทานทั้งหลายที่ไดมาจากทางไกล จังหวัดพังงาหลวงตาเคยไป
หนหน่ึงแลว ไกล พังงา ภูเก็ต น่ีทานคลาด ก็เปนพระวัดปาบานตาดน่ีนะ อยูวัดปาบาน
ตาดมาหลายป จากนี้ก็ไปอยูที่พังงาก็ไดเปนครูเปนอาจารยสอน จะสอนแบบไหนก็ไมรู
แหละ ลูกศิษยหลวงตาบัวน่ีนะ เขาใจไหม สอนเปนแบบไหนเราก็ไมรูแหละ ลูกศิษย
หลวงตาบัวมันมักจะเซอ ๆ ซา ๆ นะ ลูกศิษยคนอ่ืนเราไมรู เรารูไดในลูกศิษยของเรา
มันเซอ ๆ ซา ๆ มันก็คงอยูกับอาจารยแหละ อาจารยพาเซอ ๆ ซา ๆ ลูกศิษยตกออก
มาคนไหนมีแตเซอ ๆ ซา ๆ ใชไมไดเลย ไปหาพี่นองทั้งหลาย ทานคลาดน้ีก็เปนพระวัด
ปาบานตาด ถาไมเปนทาเปนทางขับไลมาวัดปาบานตาดนะ แลวเราจะขับไลฟาดลงแม
น้ําโขงตอไปเลย เราจะไมมาไววัดปาบานตาด ถามันไมเปนทาเขาใจเหรอ ยังมีอยูอีกองค
ไหนบาง  

พระภาคใตเรามาอยูน้ีไมเคยขาดนะ ทุกภาคของวัดของภาคตาง ๆ มาอยูวัดปา
บานตาดน้ีดวยกันท้ังน้ันแหละ ไมมีภาคไหนวาไมไดมาอยูวัดปาบานตาด เปนพระวัดปา
บานตาดของทุกภาคไปเลย เปนแตเพียงวามากกับนอยตางกัน หากไมเคยขาดมีอยาง
น้ันประจํา เราก็สอนในฐานะเปนลูกศิษยลูกหาพึ่งเปนพึ่งตาย เชื่อถือกันทุกกระเบียดนั้น
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แหละดวยความเชื่อถือ รักในธรรมในวินัยแลวสนิทกันไดเลย จึงขออนุโมทนากับบรรดา
พี่นองทั้งหลายที่มาที่นี่นะ  

หลวงตาน้ีนับวันแกแลวไปไมไดละ มีแตออนลง ๆ เทาน้ัน เวลาน้ีเทศนก็กําลัง
กระจายนะ เทศนท่ีวัดปาบานตาดน้ีเทศนอยูน้ีนะ เขาฟงทางสหรัฐเวลานี้เขาก็ฟงอยูดวย
กันดูดวยกัน อินเตอรเน็ตออกทั่วถึงกันหมด แลวเทศนน้ีเขาไดยินท่ัวโลก เวลาน้ีเขา
กระจายออกไปหมด ก็ดูเหมือนมีแตธรรมหลวงตาบัวละออกทั่วประเทศและออกทั่วโลก
ไปหมดเลย ยิ่งกระจายไปเรื่อย ๆ น่ีเขาใหเห็นท้ังรูปราง สังขารรางกาย ทั้งซุมทั้งเสียง 
กิริยามรรยาทเขาใหเห็นทางอินเตอรเน็ตหมดนะเวลาน้ี เพราะฉะนั้นถึงกระจายไปทั่วถึง 
ท่ัวถึงอยางรวดเร็วนะ ก็ออกจากธรรมะหลวงตาองคเดียวนี้แหละ เทศนาวาการเราก็ไม
เคยคิดเคยคาดเคยฝนวา เราจะไดเทศนาวาการสอนพ่ีนองชาวไทยเราท่ัวประเทศอยางท่ี
เปนอยูเวลาน้ี ถึงขนาดที่วาเวลานี้มันไปไมไดแลว แตคําพูดคําจานี้ไปไดทั่วถึงหมดนี่  

เทศนออกเวลานี้ก็ออกกระจายลง นูน ถึงสหรัฐ ถึงที่ไหนในขณะเดี๋ยวนี้นะ เดียว
กันน้ี เขาฟงอินเตอรเน็ต กอนหนานี้เขาก็เอาโทรศัพทมือถือมาวางที่ไมค ทางนั้นพอพูด
ปบก็ลงสหรัฐฟงเทศนในขณะเดียวกันนี ้ ฟงกันมานานแลวนะเขามาติดตอขอ เราไป
กรุงเทพฯ เขาก็ติดทางโนน แลวมาที่นี่เขาก็มาติดฟงทางนี้อยูตลอดเวลา การเทศนสอน
โลก สอนพ่ีนองท้ังหลายน้ีหลวงตาเรียกวา ในชีวิตนี้เปนชีวิตสุดทายพูดตรง ๆ ใหพ่ี
นองทั้งหลายทราบ ชีวิตสุดทายของเราท่ีเราปฏิบัติตัวเองมาก็เต็มเม็ดเต็มหนวยเต็ม
สติกําลังความสามารถ พิจารณายอนหลังท่ีจะไดตําหนิติเตียนขอปฏิบัติศีล เจาของ
ทําเจาของในแงใด ๆ น้ีเราภูมิใจมาตลอด เราไมเคยมีความเสียอกเสียใจวาเรา
ปฏิบัติยอหยอนออนกําลัง ทอถอยตอกิเลสท้ังหลายเราไมเคยปรากฏ  

มีแตขึ้นอุทานวา โอโห ๆ คือพิจารณายอนหลังแตกอนมันชีวิตจิตใจสังขารราง
กายเรามันแข็งแรง แลวความมุงมั่นตออรรถตอธรรม เฉพาะอยางย่ิงตอมรรคผล
นิพพาน คือมีความมุงมั่นอยางแรงกลาสุดหัวใจเลย และสุดชีวิตดวยวาในเกิดมาในชาติ
น้ี หลังจากเราไดฟงอรรถฟงธรรมเต็มเม็ดเต็มหนวยจาก หลวงปูม่ันมาเรียบรอยแลว 
ขั้นถึงจุดเลย เราขอเปนพระอรหันตเทาน้ันในชาติน้ี ขอเกิดในชาตินี้ชาติเดียว เพราะ
ฉะนั้น ความเพียรที่จะใหเหมาะสมกับความเปนพระอรหันตนั้นตองเปนความเพียรที่แก
กลาสามารถเต็มท่ีเลย เราจะรับหมดเลยความเพียรขนาดไหน เอา ไมเลยตายละ ตั้งแต
บัดนั้นมาละความเพียรจึงกลามาตลอด ๆ 

ทีน้ีเวลาพิจารณายอนหลังแลวข้ึนอุทาน นากลัวความเพียรของเราแตเวลายัง
หนุมนอย มันเอาจริงเอาจัง คือมาระยะหลัง ๆ น้ีมันเฒาแกแลวมองยอนหลังน้ีเราจะทํา
อยางนั้นไมได ทําอยางน้ันเราตายเลยวาง้ัน นี่ที่วาคิดเปนอุทานขึ้นมา โอโห ๆ ภายในใจ 
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คือแตกอนมันทําได ทุกวันนี้ทําไมได กลัวยอนหลัง อุตสาหพยายามตะเกียกตะกายมา
เต็มเม็ดเต็มหนวย ไมมียอหยอนเวลาไหน ตั้งแตวันกาวขึ้นสูเวทีคือออกภาคปฏิบัต ิฟด
กันตลอดเวลาถึงจะเปนจะตายก็ไมสนใจ มุงตอแดนแหงอรหันตเทานั้น น้ีก็เอาเต็มเม็ด
เต็มหนวย  

ขอสรุปความใหพี่นองทั้งหลายไดทราบ ผลแหงการปฏิบัติตะเกียกตะกายถึง
ขนาดจะเปนจะตายก็ยอมหมดน้ัน ไดเปนท่ีพอใจหายสงสัย ความอยากไปนิพพานก็
ด ี ความอยากเปนพระอรหันตก็ดี แตกอนเต็มหัวใจ เวลาน้ีเต็มเรียบรอยแลว ไมมี
อะไรสงสัยแลวในศาสนธรรมของพระพุทธเจา จึงไดสอนบรรดาเพื่อนฝูงพระเณรทั้ง
หลาย ตลอดถึงสอนประชาชน ในธรรมทุกขั้นเราไมมีสงสัยในการสอนอรรถสอน
ธรรม วาจะมัว ๆ ดํา ๆ ท่ีตรงไหนวาเปนความสงสัยในการสอนไมแนใจเราไมมี ไม
วาจะธรรมข้ันใดสอนดวยความแนใจ ๆ เหมือนบันไดข้ันตนถึงข้ันสุดทายบนบาน เปน
บันไดที่เหยียบยางไดแมนยํา ๆ เหมือนกันหมด  

อันน้ีธรรมะน้ีก็เปนธรรมะท่ีสอนดวยความแมนยํา ๆ เสมอกันหมด เราจึงไม
สงสัยในการสอนโลก เพราะเราหายสงสยัในตัวเองแลว วามรรคผลนิพพานอยูที่ไหน 
บาปบุญมีหรือไมมี จาอยูในหัวใจน้ีหมดแลวไมไปทูลถามพระพุทธเจา เพราะพระ
องคสอนไวแลววา สนฺทิฏฐิโก ผูปฏิบัติจะเปนผูรูเองเห็นเองโดยไมตองถามใคร 
ธรรมขอน้ันก็มาเต็มหัวใจน้ีหมดแลวเวลาน้ี เราจึงไมสงสัย อดีตเราก็ไมมีอนาคตเรา
ก็ไมม ี ปจจุบันก็ผานไปหมดแลว เพราะอดีต อนาคต ปจจุบัน เปนสมมุติท้ังมวล 
ธรรมชาติท่ีผานน้ันแลวไมใชสมมุติ ผานไปหมดแลว  

การสอนพี่นองทั้งหลายจึงสอนดวยความเต็มเม็ดเต็มหนวย ไมมีหนักในแงใดมุม
ใด บุคคลผูใดภาคใดแดนใด เราไมเคยมีแงหนักเบาตอคนน้ันคนน้ี พวกนั้นพรรคนี ้
ภาคน้ันภาคน้ีเราไมม ี เสมอกันหมด มีแตเจตนาที่จะใหมีความสุข ความเจริญจากอรรถ
จากธรรม ที่แนะนําสั่งสอนไปนี้เทานั้น อยางอื่นเราไมม ี แมอยางไมไดไปภาคใตอยางนี ้
เรายังเสียใจอยูไมหยุดไมถอยจนกระทั่งทุกวันนี้ แตธาตุขันธมันก็ไมอํานวยตลอดไป เรา
ก็มีแตบนและพูดใหบรรดาพ่ีนองท้ังหลายทราบ เพราะเราตองการจะไปทั่วถึงหมด สม
เจตนาของเราที่มีความเมตตาทั่วถึงกันทั้งประเทศไทยของเรา แตธาตุขันธมันไมอํานวย
ตกลงก็ตองไดอยูอยางนี้ละ จึงขอใหพี่นองทั้งหลายไดทราบทั่วหนากัน 

ไปถึงบานถึงเรือนก็ใหพากันสวดมนตไหวพระ น่ังภาวนาบางนะ การภาวนาคือ
การดูจิตใจตัวเอง เราดูตั้งแตสิ่งภายนอกมันเปนสิ่งหลอกลวงตมตุน แลวลอลวงเราให
ไปทางโนนใหไปทางนี้ อยากรูอยางน้ันอยากเห็นอยางน้ี มีตั้งแตกิเลสที่มันอยูภายในใจ
มันผลักออกไปเปนภาพลวงตาของเรา ลวงใจของเรา ใหเราด้ินไปตามภาพลวงตาลวงใจ
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นั้นไปตลอด ไมไดยอนกลับมาดูหัวใจที่ผลักดันออกไปใหดีดใหดิ้น เพราะฉะน้ัน ทานถึง
ไดสอนใหภาวนา เม่ือสอนใหภาวนาแลวก็เขามาดูใจ ใจตัวนี้แหละเปนตัวกอฟนกอไฟ
ผลักดันออกไป เม่ือดูใจน้ีแลวเห็นใจน้ีแลวเราก็ดูดวยธรรม ระงับใจที่เปนไฟนี้ดวยการ
ภาวนาของเรา พุทโธก็ได ธัมโมก็ได สังโฆก็ได ธรรมบทใดก็ได อานาปานสติก็ได ให
จดจอดูใจของตัวเอง  

นี่ละตัวเกิดเหตุเกิดที่นี ่มันพุงออกจากนี้ แลวเอาธรรมเขาไปเปนนํ้าดับไฟ   พุท
โธดับไฟ ธัมโมดับไฟ สังโฆดับไฟ ดวยสติปญญาควบคุมงานแหงการภาวนาของตน 
แลวจิตจะคอยสงบเย็น ๆ เขาไป น่ีเรียกวานํ้าดับไฟ ความฟุงซานวุนวายของใจเรา ที่มัน
ออกแสดงทั่วโลกดินแดนจากความหลอกลวงของมัน เพื่อตมตุนพวกเรานี้มันจะสงบลง
ไป ๆ ใจเราจะมีความสะดวกสบาย เมื่อใจไมไดผลักดันฟนไฟออกไปเผาขางนอกขางใน
ทั้งตัวเองและเขาดวยแลว เราก็เย็นสบาย ๆ  

การภาวนาเปนนํ้าดับไฟ ดับกิเลสตัวมันฟุงเฟอเหอเหิมน้ันใหสงบลง ๆ เราจะมี
ความสุขความสบายนะ ขอใหพี่นองทั้งหลายเอาไปพินิจพิจารณา น้ําดับไฟอยูที่ใจไมอยู
ที่อื่นใดนะ ไฟคือกิเลสตัณหาเกิดข้ึนท่ีใจพุงข้ึนท่ีใจ แลวก็เผาไปเร่ือย ๆ เราไมไดดูตน
ตอของมันดูตั้งแตกิ่งแขนงมันก็หลอกไปเรื่อย พอถอยยอนเขามาหาดูจิตดวงมันพุง ๆ 
อยูนี้ดวยธรรม ๆ ก็กลายเปนน้ําดับไฟสงบเย็นลงไปนะ เอาละวันน้ีพูดเพียงเทาน้ันละ 
ขอความสวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นองทั้งหลายโดยทั่วกันนะ เอาละพอ 
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