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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

พระไมละอายบาป 
 

กอนจังหัน 

 พระมีเทาไรวันน้ี (๔๐ ครับผม) นูนนะ ๔๐ พระวันน้ี ๔๐-๕๐ ใหมีแตของดีนะเขา
มาในวัดน่ีนะ พระก็ใหเปนพระดี อยาเปนพระโกโรโกโส มีพระมากเทาไรความเลวมาก 
เปนฟนเปนไฟตอบานตอเมือง อยาใหไดเห็นไดยินนะ ศาสนาพุทธนี้ไปที่ไหนเย็นไปหมด 
ทําไมมาอยูในเมืองไทยเราจึงเปนไฟเผาชาติ เผาบานเผาเมือง เพราะอะไร พระประเภท
ไหน น่ีซิเอามาสอนพวกทานท้ังหลายเอง พวกเราทั้งหลายที่อยูที่นี ่ นํามาเปนคติเคร่ือง
เตือนใจ พุทธศาสนาไมเคยทําความเดือดรอนใหแกผูใด ไปที่ไหนชุมเย็นหมด ๆ แตทําไม
ในเมืองไทยปจจุบันนี ้ มันถึงเปนฟนเปนไฟเผาไหมทั้งชาติทั้งศาสนาไปพรอมกัน มันเปน
พระหรือเปนเปรตเปนผีมาจากไหน 

พระพุทธเจาไมไดสอนใหเปนเปรตเปนผีกอกวนชาต ิ กอกวนบานเมือง กอกวน
ศาสนาใหเดือดรอนวุนวาย ไมมีในคําสอนพระพุทธเจา มีก็มีแตคําสอนของเปรตของผีของ
ยักษของมารของเทวทัตเทานั้นเอง มันถึงเปนฟนเปนไฟเผาไหมไปไดหมด มันนาละอาย
เหลือเกินนะพระเราหัวโลน ๆ น่ี ทุกอยางอะไร ๆ เปนแบบพระหมด แตทําไมความ
ประพฤติออกมาจากจิตใจมันจึงเปนฟนเปนไฟเผาไหมไปหมด กระเทือนทั่วประเทศไทย 
เราไมเคยไดยินนะไมเคยเห็น มาเห็นปจจุบันน้ี อยาใหมีนะพระเรา แหม ขายหนาขายตา
เอาเหลือเกิน 

พุทธศาสนาจะปลงลงไดที่ไหน เมื่อปลงกับพระเราไมไดแลวไมมีที่ปลงนะ พระ
พุทธเจาทรงมอบความไววางใจใหกับพระ ถึงขนาดที่วาพระสงฆเปนใหญไปเลยนี่นะ น่ีเปน
ยังไง มีแตกิเลสตัณหาเปนใหญ เอาไฟมาเผาบานเผาเมือง ไมไดมีละอายบาปเลย อิดหนา
ระอาใจเอาเหลือประมาณนะ มันดานเกินประมาณแลวนะ คําสอนของพระพุทธเจาดังที่
ออกแสดงอยางจัดจานอยูเวลานี้ หยาบท่ีสุดอยูในเมืองไทยเราน้ี ไมมีในคําสอนพระพุทธ
เจานะ มีตั้งแตเรื่องเปรตเรื่องผีเรื่องเทวทัต เร่ืองโจรเร่ืองมารท่ีกองกันอยูในเรือนจําเห็น
ไหม ประเภทน้ีกองอยูในเรือนจํานะ แตประเภทพระเราเหลือง ๆ มันจะไปกองอยูที่ไหนก็
ไมรูละนะ เพราะไมมีเรือนจําขังพระนั่นซ ิ
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จําใหดีนะพี่นองทั้งหลาย บรรดาลูกหลานมาท่ีน่ี ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติขอวัตรปฏิบัต ิ
ใหเชื่อธรรมพระพุทธเจา ไปที่ไหนใหมีศาสดาประจําตน ธรรม ๑) วินัย ๑) น้ีเปนศาสดา
ของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคต ฟงซินะ เวลาเราตายไปแลว น่ีละใหมีธรรมมีวินัย มี
หิริโอตตัปปะ สะดุงหวาดกลัวตอบาปตอกรรมทั้งหลาย มีความสํารวมระวังตนอยูเสมอไป 
ไปที่ไหนอยาปลอยวางสติสตังที่ติดพันกับธรรมกับวินัย เรียกวา สังวรธรรม อันนี้ใหติดตัว
ไป นั่นละทานทั้งหลายจะชื่อวาตามเสด็จศาสดาตลอดไป ถาปราศจากธรรมวินัย เหยียบหัว
พระพุทธเจาดวยความลวงเกินธรรมวินัยแบบหนาดานน่ีแลว ไปที่ไหนไมมีศาสดาแหละ 
คนหมดที่พึ่ง เขาใจ จําใหดีนะ 

วันนี้ก็ไดพูดถึงเรื่องพระมีมามากมานอย มามากขึ้นทุกวัน ๆ เราก็เห็นใจบรรดาลูก
หลานท่ีมา มาใหพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ อยามีอะไรเปนความลับ เปนที่แจงที่ลับ มีกับตัว
เองทุกคน ผิดถูกดีชั่วแสดงมาจากหัวใจ จากน้ันก็ออกมากิริยามารยาท คําพูดคําจา การ
ประพฤติปฏิบัติเหลวแหลกแหวกแนว เรียกวาเหลวไหล ถามีศาสดาแลวมีสติ ไปที่ไหน
ระมัดระวัง งามหูงามตา งามใจตัวเองเสียอยางเดียวเทาน้ันงามไปท่ัวโลกนะ ขอใหงามเรา
คนเดียว ๆ พระพุทธเจางามเพียงพระองคเดียวเทานั้นเห็นไหมกระเทือนโลกธาตุมาจน
กระทั่งปจจุบันนี้ เราจะงามทาไหนเอาไปแขงพระพุทธเจา งามท่ีแบบเห็น ๆ กันอยูนี้ มัน
เปนฟนเปนไฟนะอยาเอาไปแขง แมพระเทวทัตก็จมลงนรกได อยาอวดดีตอบาปตอกรรม
นะ จําใหดีทุกคน ๆ 

ขอวัตรปฏิบัติใหถือเปนหนาที่ของทุกคน ๆ เต็มเม็ดเต็มหนวย เราขาดอะไร ๆ เรา
น้ันแหละขาด ใครจะทําใหสมบูรณพูนผลขนาดไหน เราขาดเสียอยางเดียวขาดหมดท้ังตัว 
เปนพระไมเต็มบทเต็มบาท ขาดขอวัตรปฏิบัติ มิหนําซํ้ายังขาดศีล ขาดธรรมขาดวินัยอีก 
ยิ่งไปใหญนะ เอาละทีนี้จะใหพร 

หลังจังหัน 

เสียงอะไร เหมือนเสียงนกยูงหรือเสียงเด็ก (เสียงเด็กคะ) เสียงเด็กหรือ น่ันซีมัน
คลายเสียงนกยูง นกยูงมันออกมารองอยู มันอยากรองที่ไหนมันก็รอง เม่ือเชาวานหรือวาน
ซืนนี้มันออกไปหนากุฏิเรา ๗ ตัว เดินเท่ียวมาเฉยนะ ไมสนใจกับเรา เฉย นับดู ๗ ตัว 
(เสียงเด็กรองขึ้นอีก) น่ีเสียงน้ีมันคลายนกยูงเหลือเกิน นกยูงมันแววขึ้นอยางนั้น ไมทราบ
เวลามันมามันเขาไปขางในหรือเปลาไมรู เห็นไหม (บางทีก็เขาคะ นาน ๆ ที) น่ันละใช มัน
มุงหนาไปทางโนนน่ีนะ อยางเราเดินจงกรมอยูนั้นมันก็มา แลวมุงหนาไปทางโนน พอถึง
เวลาเราก็ออกมา เลยไมทราบมันไปยังไง บางทีตอนบายก็มาเห็นอยูทางน้ี มันไปไหนมาก็
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ไมรู มันมาน้ีแลวมุงหนาไปทางโนน ทางโนนไดเห็นหรือเปลา มันเขาไปขางในหรือเปลา 
เขาไปอยูนะ เห็นอยูเรอะขางใน ถาไปเราคิดวามันจะไปทางโนน มันมุงหนาไปทางโนน 

นาน ๆ มาทีหน่ึง อาทิตยหน่ึงบางอะไรบาง หรืออาจนานกวาน้ันก็ได มาเขามาเปน
ฝูงนะ ๖ ตัว ๗ ตัว มาเฉยเลยนะไมสนใจกับเรา เราเดินจงกรมเขามาน้ีเฉย ไปเร่ือยเลย
แหละ เอะ มันแปลกอยู เชื่องมากเทียว คือไมสนใจกับเราเลย มีลักษณะทาทางอะไรกับเรา 
ไมมีเลย เฉยเร่ือยเลย เออ นกอันนี้แปลกอยู พวกสัตวอื่น ๆ เขายังมีลักษณะ ไกถึงเขาจะ
อยูกับเราก็ตาม แตเขายังมีลักษณะกลัวเรา แตอันนี้ไมมีเลย จับไมไดเลยวาเขามีลักษณะ
อะไรกับเรา ไมมี สัตวนอกนั้นม ีกระจอน กระแต ไก มีทั้งนั้น คือเขาอยูนี้ ถาเราเดินน้ีเขาก็
มีลักษณะระวังหลบน้ันหลบน้ี อันนี้ไมม ีเฉยเลย เอ แปลกอยู 

น่ีเราพิจารณาซิธรรม คําวาธรรมเปนส่ิงท่ีโลกตายใจมาเปนกัปเปนกัลป เหมือนกับ
ที่โลกตายใจกับกิเลสซึ่งเปนฝายต่ํา อันน้ันก็ตายใจไปแบบหน่ึง ไมรูตัวเลยวากิเลสเปน
ขาศึกของตัวเอง แลวในขณะเดียวกันก็ไมรูตัวนะวาธรรมเปนคุณแกสัตวโลก ไมมีเหมือน
กัน จนฟนออกมานี้ ถึงจะไดมาเห็นทั้งสอง พอฟนธรรมขึ้นมามันก็มีเปนเครื่องรับกัน ฟน
ธรรมขึ้นมา กิเลสมันก็รูในขณะเดียวกัน คุณกับโทษถาเห็นอันหน่ึงปบมันก็จะเห็นอันหน่ึง
นะ ถาไมรูมันก็ไมรูทั้งสอง น่ีท่ีวาธรรมเปนส่ิงท่ีโลกตายใจ ทีนี้โลกก็ไมรูวาอะไรที่ทําใหโลก
ตายใจอยูในน้ัน นั่นละที่ละเอียดสุดยอดอยูตรงนั้นนะ เพราะฉะน้ันคนท่ีมีธรรมปฏิบัติ
ธรรม ไปอยูที่ไหน ๆ มาอยูรวมกันอยางนี้ ใครจะไปถามหาชาติช้ันวรรณะ บานเกิดเมือง
นอน เพื่อจะถือสูงถือต่ํากันไมม ีธรรมเสมอไปหมดเลย น่ีเรียกวาธรรม ตายใจไดเลย ๆ น่ี
เรียกวาธรรม ถากิเลสแลวแมจะอยูในครัวเรือนเดียวกันก็ตายใจกันไมได น่ีละกิเลสเปนภัย
อยางนี้ ถาธรรมแลวอยูที่ไหนก็อยูเถอะตายใจ  

อยางท่ีสัตวน้ีเราเห็นไหมน่ี เอาตัวอยางก็คือวัดปาบานตาด คือเปนที่รวมของสัตว
ทั้งหลายอยูนี ่ แลวสัตวเหลาน้ีอยูกับคนเปนยังไง ตายใจหมดเลยนะ ตั้งแตสัตวเขามาเขา
ไมรูวาธรรมเปนยังไง เขายังตายใจกับเรา เพราะเขาเห็นวาเราไมทําไมเขา น่ัน ไมทําไมก็
คือมันมีสิ่งที่ใหตายใจลึก ๆ อยูในน้ัน แลวสัตวท้ังหลายก็ตายใจ ไปอยูที่ไหนสัตวเต็มอยู
ในวัด ที่ไหนเหมือนกันหมด ไมกลัว เพราะตายใจน่ี 

ทีน้ีรวมเขามาหามนุษยท่ีมาอยูรวมกัน มาจากที่ไหน ๆ เราเอาเฉพาะในวงน้ีพอเปน
สักขีพยานแลวกระจายออกไปทั่วโลก น่ีละธรรมอยูท่ีไหนเปนอยางน้ันนะ เย็นไปหมดเลย 
ตายใจกันเลย ๆ ไมไดมีสนใจวาถามถึงวาเปนชาติวรรณะหรือมาจากท่ีไหน ๆ เพื่อจะเปน
การยกยอ หรือการเยอหยิ่งจองหอง หรือดูถูกซึ่งกันและกันนี้ธรรมไมมี มีแตความตายใจ
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ตอกัน เหมือนพอแมกับลูกนั่นแหละ พูดงาย ๆ ลูกจะไปดูถูกพอแมไดยังไง พอแมจะมาดู
ถูกลูกไดยังไง ก็ลูกกับพอกับแมเทานั้นพอแลวใชไหม น่ีแหละเราเทียบกันอยางน้ีละ เร่ือง
ธรรมตายใจแบบเดียวกันน้ีนะ ไปอยูไหนตายใจกัน ๆ 

อยางในตําราทานแสดงไว เรายกเอากษัตริย พุทธศาสนาของเราเฉพาะในคร้ัง
พุทธกาลที่พระพุทธเจายังทรงพระชนมอยูนั้นนะ กษัตริยเสด็จออกบวชนอยเมื่อไหร 
โอย.ไมไดนอยนะ ออกมาแลวเขากันไดหมดเลย ไมมีใครวาสูงวาตํ่าวาสนาไมมี สนิทกันไป
เลยเทียว ตั้งแตทุคตะเข็ญใจที่โลกสมมุตินิยมกันมาดั้งเดิม เขากันไดสนิทเหมือนพอแมกับ
ลูกพูดงาย ๆ วาง้ันนะ สนิทตายใจกันเลย ๆ ทานเสด็จออกบวชนี้เรื่องการอยูการกิน การ
หลับ การนอน การอะไร ๆ ทานก็แบบเดียวกันกับตาสีตาสาตามทองนา น่ัน ธรรมประสาน
เขากันไดหมด ไมมีไปถืออันนั้นถืออันนี้ เพราะหลักที่วิเศษวิโสซึ่งสัตวทั้งหลายมุงเปนจุดที่
ใหญโตมาก เกินกวาท่ีจะพิจารณาส่ิงเหลาน้ันซ่ึงเปนเหมือนกับข้ีหมูข้ีหมาเขาใจไหม จึงไม
สนใจ ถือกันดูถูกเหยียดหยามกันไมมี เพราะธรรมน้ีครอบไวหมดแลว เลิศเลอแลว ใครก็
มุงตออันเดียว ๆ  

ทีนี้จิตใจมันก็ไมไดไปยุงกับขี้หมูราขี้หมาแหง ซึ่งโลกกองกิเลสทั้งหลายถือกัน คอย
ดูถูกเหยียดหยามคอยยกยอกันอยางนั้น มีแตเร่ืองกิเลสนะ ถาธรรมยกยอก็นิ่มไปเลย เปน
อยางน้ันนะ ธรรมยกยอกับกิเลสยกยอตางกัน กิเลสยกยอเพื่อเปนไฟเผาผูอื่น ยกพวกนี้ก็
ตีพวกนั้น แนะ ยกตัวก็ขมเขา แนะ ถากิเลสเปนอยางน้ันนะ ถาธรรมนี้ไมม ี ไมมีเลย ย่ิง
ละเอียดสูงเทาไรยิ่งเมตตานิ่มไปเลย อยางพระพุทธเจาพระสาวกทั้งหลายทานไมมีอะไรกับ
ใครเลย แมเขาจะมาจับคอจูงทานไปฆาตอหนาตอตา ทานก็ไมมีอะไร ก็มีแตรางกายตาย 
จิตของทานเปนอยางนั้นอยูแลวใหเปนอื่นไปไมได น่ีละจึงวาธรรมเลิศขนาดน้ันละ ทานจะ
ไปถือสีถือสาผูกโกรธผูกแคน ทานจะเอาอะไรมาผูกก็กิเลสไมม ี ส่ิงเหลาน้ีเปนภัยมันหมด
ไปแลวถาใจไมมี ตายก็ตายทิ้งเปลา ๆ ไมมี เปนอยางน้ันนะธรรม จึงตายใจของโลกไดซ ิ

เราดูเดินจงกรมไปท่ีไหนเราดู สัตวนี้ไมไดกลัว มีแตระวังตามนิสัยของเขา ระวังทั้ง
น้ันแหละ หลบน้ีไปน้ันหลบน้ันไปน้ีเทาน้ันเอง ไมมีมากกวาน้ันแหละ จะใหกลัววาเราเปน
ภัยจริง ๆ เขาไมกลัว แตเปนนิสัยท่ีเขาเคยหวาดกลัววามนุษยน้ีคือยักษวาง้ันเถอะ มาบวช
แลวมันก็คือยักษมันติดตัวมากับมนุษยเขาใจไหม มนุษยมาบวช ละเอียดลออสุดยอดเลย
นะธรรม คือไมมีอะไรจะเทียบไดเลยคือนอกสมมุติทั้งหมด ๆ แตครอบโลกสมมุติใหเปน
ความรมเย็นเปนสุข เปนอยางนั้นนะตางกัน นอกโลกแตประสานโลกใหนิ่มนวลตอกัน ถา
กิเลสนิดหน่ึงก็เปนปรมาณูข้ึนมาเผาไปเลย 
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น้ีแหละถาไมมีธรรมข้ึนมาเราก็ไมรูวากิเลสเปนยังไงนะ ไมรู กิเลสเปนยังไง ๆ ไมรู
วามันเปนภัยท้ัง ๆ ท่ีมันเปนภัยประจําสัตวอยูน้ันแหละ ตัวหลอกลวงตมตุนไมมีอะไรเกิน
กิเลส สกุลของกิเลสคือสกุลที่หลอกลวงตมตุน จะหาความจริงมาพูดไมมีเรื่องของกิเลส มี
ตั้งแตเรื่องโกหกปลอมแปลงลวน ๆ ไปเลย ธรรมของปลอมไมม ีมีแตจริงลวน ๆ น้ีแหละ
ท่ีมันเวลาเขากันปบมันก็รู รูธรรมก็คอยรูกิเลสไป รูธรรมกวางเทาไรก็รูกิเลสกวางขวาง 

รูธรรมรอบไปหมด อยางพระพุทธเจา พระอรหันตอยางนี้รูกิเลสเหมือนกัน ไมมีคํา
วาชิน คุนกับกิเลสไมม ี บรรดาพระพุทธเจา พระอรหันตไมมีชินกับกิเลส จะอยูดวยกันก็
ตาม กิเลสแทรกเขามาปบรูทันทีเลย เพราะเคยเปนขาศึกกัน แมมันไมมีในหัวใจทาน มันก็
มีท่ีอ่ืนใหเปนท่ีรูกันอยูน้ันแหละ เปนอยางน้ันนะ ถาไมมีธรรมไมรู รูเร่ืองกิเลสน่ี 

พูดถึงเรื่องธรรมจึงเปนเรื่องที่ประสานกันไดดีที่สุด โลกเราน้ีถาหันหนาเขาสูธรรม
แลวจะสงบ ไมมีอะไร ๆ กันละ มีก็มีแตเล็ก ๆ นอย ๆ พอใครมีขึ้นมานี้มันก็จองหนาดูกัน
ไปตามเขา คือคนอื่นเขาไมทําเขาดีอยูหมด มีช่ัวคนเดียวมาแฝงข้ึนมาน่ี เขาก็ตางคนตาง
จองดูรุมดูซิใชไหมละ น่ีละเปนอยางน้ัน 

ถามีธรรมขึ้นแลวความที่เปนฟนเปนไฟมาแตกอน ๆ นั้นจะถูกจองมอง เด๋ียวน้ีมัน
ไปจองมองคนทําดีนะ คนทําชั่วมันไมจองมองเพราะอํานาจของกิเลสมันหนามันมาก คน
ทําดีนี้ตองมีผูจองมอง มีผูยกโทษ ก็พวกนั้นแหละพวกเปรต ยก เขาใจไหม เราจึงเคยบอก
วาเวลานี้เรายังไปวัดไปวาอะไรก็ยังมีอยูบางก็ไปได ถึงสิ่งเหลานั้นมีก็ยังไมออกหนาออกตา 
ช้ีหนาช้ีตา พูดถากพูดถางเยาะเยยตาง ๆ ตอไปจะเปน ๆ นะ เร่ือยไปละ ใครไปวัดไปวาน้ี 
โอย.ถูกชี้หนานะ ถูกตําหนิติฉินนินทาพูดเยาะเยยอะไรตาง ๆ เปนไปหมดเรื่องของกิเลส
เปนอยางน้ัน ตอไปนี้จะเปน  

คิดดูแตคนทําดีมันก็ยังกระทบกระเทือนกันกับความชั่ว ดูถูกเหยียดหยามคนทําด ี
เทาน้ีก็เห็นแลวนะเวลาน้ีเห็นชัดแลว ดูในเมืองไทยเราเอา ปจจุบันน้ีเห็นชัด ศาสนาแท ๆ 
เปนเครื่องหมายแหงความดีที่โลกยอมรับกันมาตลอด ทําไมจึงกลายเปนขาศึกศัตร ู เปน
ฟนเปนไฟตอชาติได ทั้ง ๆ ท่ีชาติอาศัยศาสนาวาเปนความรมเย็น แลวทําไมศาสนาจึง
กลายเปนไฟไปเผาบานเผาเมือง เผาชาติไปได มันก็เห็นอยางชัด ๆ อยางน้ีแหละ ใหดูเอา
พี่นองทั้งหลายเห็นทุกคนดูทุกคน เราพูดกลาง ๆ ใหรูเร่ืองรูราวเปนอยางน้ี ถาวาตางคน
ตางเปนธรรม อันเหลาน้ีมันก็รูมาแลวต้ังแตรูจักเดียงสาวาผิดวาถูก แลวทําไมไมยอมรับละ 
โตขนาดน้ีแลวใหญขนาดน้ีแลวไมยอมรับ เพราะกิเลสมันหนามันจะยอมรับไดยังไง มันก็
ย่ิงหนาข้ึนเร่ือย ๆ ยิ่งมืดเขาไปเรื่อย ๆ 
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นี่เราพูดถึงเรื่องความสนิทสนมกัน ธรรมเทาน้ันเขาแลวประสานกันไดหมด แมแต
สัตวอยูดวยกันเต็มวัดเต็มวาก็ไมมีอะไรกัน อยางสุนัขเราเล้ียงไวในวัดอยูดวยกันกับไกนะ 
ย้ัวเย้ีย ๆ บางทีไกจะมาเหยียบหัวหมาก็ไดนะ คือมันคุนกันขนาดนั้น นี่อยูกับคน ทีนี้หมา
ในบานไปเห็นไกในปาซิมันไลกัดเลยนะ แตไกในบานมันไมกัด มันชินกันรูกันอยูกันเปน
อันเดียวกัน น่ีความสนิทกันมันมีอยูในน้ัน ขางนอกไมสนิท เห็นไกปาไลกัด ไกบานไมมี
อะไรจะเหยียบหัวก็ได มันก็ตางกันอยูนะ พิจารณาแยกแยะไปซ ิ 

เรื่องธรรมไปอยูที่ไหนเย็นไปหมดแหละ อยางพระมาอยูนี้มีกี่ภาค เมืองนอกเมือง
นาก่ีประเทศเด๋ียวน้ี ทานก็เปนอันเดียวกันหมดเลย ถือหลักใหญธรรมเทานั้นพอ เขามาอยู
ในวงน้ีถืออาจารย อาจารยท่ีจะเขามาหาทานตองคิดแลว ไปหาอาจารยองคใด ๆ ตอง
พิจารณาแลว อาจารยน้ันเปนยังไง ๆ กอนที่จะเขาไปถึงทานตองพิจารณาเสียกอน ยกตัว
อยางอยางท่ีเราไปหาพอแมครูจารยม่ัน ชื่อเสียงโดงดังมาตั้งแตเราหัวเทากําปนนี ่ เราเรียน
หนังสืออยูชื่อเสียงทานโดงดังอยูทางอําเภอบานผือ เราจําไดต้ังแตโนนนะ จนกระทั่งปานนี ้
ชื่อเสียงทานโดงดังมา เวลาไปก็พุงใสทานเลย ก็อยางน้ันแหละ เพราะไดยินมานาน เขาไป
ก็สมหวังเลยเทียว เปนอยางน้ันนะ  

ทีนี้ไปอยูกับวัดใด ๆ น้ี เฉพาะวัดปฏิบัติเหลาน้ีเปนอยางน้ันละ องคไหนจะไปวัด
ไหน ๆ ตองเล็งถึงอาจารยท่ีเปนหัวหนาวัด ๆ กอน ไมเหมือนทางปริยัตินะ ปริยัติอยาง
มากก็สํานักไหนสอนดี เทาน้ันอยางมาก สวนมากไมคอยคิด ปริยัติตางกันนะ สวนภาค
ปฏิบัต ิ โหย จอเลยแหละ สํานักไหนทานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ครูบาอาจารยองคน้ันเปนยัง
ไง พูดงาย ๆ ก็คือวาใหความตายใจไดไหม เวลาแนะนําส่ังสอนมาแลวเปนท่ีลงใจไดไหม 
ตองลงจุดนั้นกอนถึงจะไปหาครูหาอาจารย ในวัดกรรมฐานสวนมากเปนอยางน้ันท้ังน้ัน
แหละ กรรมฐานไปหาครูบาอาจารย ไมใชอยู ๆ ก็ไปเลยๆ พิจารณาเสียกอนแลวคอยไป 
ๆ ไปก็สังเกตดู มีหลักธรรมหลักวินัยกางเอาไวเปนแบบฉบับ นี่ทานปฏิบัติยังไง ๆ ตอ
หลักธรรมวินัย ส่ิงท่ีแยบคายกวาน้ันคือธรรม ทานละเอียดลออสุขุมคัมภีรภาพตางกัน ใน
หลักธรรมที่ซึ้ง ๆ ในใจ ทานแสดงออกมันก็รู ๆ ย่ิงทานแสดงธรรมภายในใจออกแลวย่ิง
แมนยํา ๆ ยิ่งซึ้ง ๆ เลยนะ 

ธรรมน้ีแหละท่ีเรียกวาธรรม มาดูผิวเผินอยางนี้ไมไดอยูลึกลับมาก หากแสดงออก
มาใหผิวเผินไดอยางน้ี เพียงเทาน้ันแหละ พูดถึงเรื่องธรรมเปนที่ตายใจ ๆ อยางนั้น พระ
ทานตางมุงหนามุงตาตออรรถตอธรรม ไปอยูที่ไหนวัดใดนี้เหมือนอวัยวะเดียวกัน เพราะ
เรามันเขานอกออกในไดทั้งนั้น ทางปริยัติก็เขาไดหมด ไมวาวัดราษฎรวัดหลวง วัดในเมือง
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นอกเมือง วัดไหนเขาไดหมดเลยเรา ทีนี้เวลาออกปฏิบัติก็เหมือนกัน สํานักกรรมฐานท่ี
ไหนออกหมดเลย ทีนี้เวลาพูดมันก็พูดไดหมดละซิใชไหมละ ภาคปริยัติภาคฝายปกครอง
เราก็เคยอยูมาแลว แนะ ภาคปฏิบัติเราก็เคยอยูมาแลว ทีนี้เวลาเอามาพูดนี้มันก็พูดได 
นอกจากไมพูดเทานั้น 

ทองคําเมื่อวานนี้ได ๒๕ สตางค ดอลลารได ๒๐๐ ดอลลพอดี  ดอลลารไดแลว  
๗,๒๖๖,๓๙๒ ดอลล ทองคําไดแลว ๕,๕๙๙ กิโล มันจะถึงรอยกิโลละมั้ง จวนแลว ๙๙ 
กิโลแลว ก็จะเขา ๕,๖๐๐ แหละ จวนเขาไป ๆ เรงทองคําของเรา เวลาน้ีพระเจาพระสงฆ
ฝายกรรมฐาน วิปสสนาธุระทานก็หมุนของทานเหมือนกันดังที่เคยพูดนั่นละ ครูบาอาจารย
ผูเปนหัวหนาก็ลมลุกคลุกคลานจะเปนจะตาย ท้ังเฒาแกชราครํ่าครา บรรดาพระลูกวัดลูก
ศิษยลูกหามันก็ทนอยูไมไดซ ิ ตางคนตางหมุนชวยกัน ใครมีมากนอยเทาไรก็ชวยกัน น่ี
แหละอํานาจแหงธรรมเปนอยางน้ัน 

อยูท่ีไหนทานสนใจอะไรกับส่ิงเหลาน้ี แตเวลามีความจําเปนทานก็ออกมาอยางน้ี
แหละ จะไปจันทนี้ก็หลายองคเหมือนกันนะ บรรดาพระเปนหัวหนา ๆ วัดกรรมฐานตาง ๆ 
จะไปจันทคราวน้ีก็จะหลายองคนะเทาท่ีทราบ ก็อยางนี้ ก็เพราะเห็นแกหัวหนาคือเราท่ีพา
พี่นองทั้งหลายดีดดิ้นอยูอยางนี้ ทานก็เห็นใจ เร่ืองราวเปนอยางน้ันแหละ 

 
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่ 
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