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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พทุธศักราช ๒๕๔๔ 

สนใจพระปฏิบัติ 
 นี่ก็พึ่งกลับมาจากกรุงเทพวันที่ ๘ กลับมาจากกรุงเทพวันที่ ๘ วันที่ ๒๐ นี่ก็จะ
ไดกลับไปอกีแลว จะไปนูนนะไมไดไปกรุงเทพ ไปวัดอโศฯงานเผาศพทานเจาคุณเทพฯ 
เจาอาวาสวัดอโศการาม วันที่ ๒๐ ไปถึง วันที่ ๒๑ เผา แลวเทศนก็หลวงตาแหละเปน
องคเทศน ดเูหมือนประมาณบายโมง เร่ิมงานตอนบายโมงวันที่ ๒๑ พอเสร็จแลวถึงจะ
ไดกลับมา ไปนี้ไมพกันานแหละ ไปงานศพโดยเฉพาะ พอเสร็จแลวก็กลับเลย ไปคราว
นี้จะไมไดแวะกรุงเทพแหละ ตรงไปวัดอโศฯ เลย เสร็จจากนั้นก็ตรงมาอุดรฯ เลย 
เพราะไปงานโดยเฉพาะ คนคงจะมากแหละ ไปวัดอโศฯ นี่คนคงจะมาก คือเขาประกาศ
ลวงหนาไวแลวนี่นะวาหลวงตาจะเปนองคแสดงธรรม ถาประกาศนี้มันมาหมดนะแปลก
อยู พระก็จะจํานวนไมนอยนะ พระที่จะมาในงานศพนี่ พระก็ไมนอย โยมก็มาก เขาเอา
เราเปนองคแสดงธรรมในวันนั้น 

ทานอาจารยลีทานลวงไปป ๐๓ หรือ ๐๔ นะเราลืมไป ๐๓-๐๔ นี่แหละ จากน้ัน
ทานเจาคุณเทพฯ ที่เปนเจาอาวาสแทนกันมาเรื่อย ๆ ทานแกกวาหลวงตาอีกทานเจา
คุณเทพฯ นี่นะ แตเปนรุนเพื่อน ๆ กัน เปนมหาเปรียญดวยกันระยะนั้นนะ คุนกันมา
ตั้งแตโนน วัดบรมนิวาสนะ คุนกันมาตั้งแตโนนเรื่อยจนกระทั่งปานนี้ วัดอโศการามจึง
เปนเหมือนวัดหลวงตาเลยนะ คือตั้งแตทานอาจารยลีทานอยูทานก็เมตตา พัวพัน
เกี่ยวของกับเราตลอด เวลามีงานทานจะสั่งใหไปตลอดเลย นอกจากนั้นแลวทานยังจะ
ใหเราเปนเจาอาวาสอีก เราปดทันทีเลย 

อาว ทานพูดจริง ๆ ตอนนั้นทานอาจารยกงมาก็อยูดวยกัน วาจะใหมหาบัวมา
เปนเจาอาวาส จะมาเปนเจาอาวาสยังไง ทานอาจารยจะไปไหน ไปไหนก็ไปไมใชคน
ตายทานวาอยางน้ันนะ เราก็นึกในใจ เราก็ไมใชคนตายจะไปรับงาย ๆ เหรอเราก็คิด
เหมือนกันนี่นะ เอาจริงเอาจังนะทานเจาคุณอาจารยลี ทานจริงจัง พอทานลวงไปแลวก็
เจาคุณเทพฯ นี่ละมาเปนเจาอาวาสตอ นั่นละคุนกันมาตั้งแตโนนมาจนกระทั่งปานนี้ 
เพราะฉะนั้นเราจึงตองไปในงาน ทานเปนพระที่ดูมีวาสนาอยูนะเจาคุณเทพฯ นี่นะ 
อัธยาศัยทุกอยางลักษณะทาทางเปนผูใหญไดโดยตรงเลย ใหความชุมเย็นแกผูนอยไดด ี
คุนกันมาตั้งแตเปนมหาเปรียญดวยกัน 

คือหลักใหญพระเรานี่นะ อยูในความตระหนี่ถี่เหนียว ความคับแคบตีบตัน กับ
ความกวางขวาง องคไหนเปนผูมีนิสัยกวางขวาง องคนั้นมีอาํนาจทุกอยางเปนในตัวนะ 
ถาองคไหนคับแคบตีบตัน ตระหนี่ถี่เหนียว โอย เหมือนหนูตัวหนึ่งไปอยูไหนก็ดี เปน
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อยางน้ันนะ โห อํานาจแหงความเสียสละ อํานาจออกจากเมตตาเห็นใจกัน ไมวาเห็นใจ
เราเห็นใจทาน เห็นใจสัตว เห็นไปหมดเลย อํานาจความเมตตาไมใชเร่ืองเล็กนอยนะ นี่
อัธยาศัยทานก็แบบเดียวกัน ทานอาจารยลีก็เหมือนกัน ทานอาจารยลี ทานเจาคุณเทพ
ฯ นี่นิสัยอันเดียวกัน เพราะฉะนั้นทานจึงม…ี อํานาจหากเปนอยูในตัวนะ 

ทานอาจารยลีทานเปนนักเสียสละ ของเลนเมื่อไร เพราะฉะนั้นทานถึงมีลูกศิษย
ลูกหามากมายทั่วทุกแหงทุกหน เฉพาะอยางยิ่งชาวจันทเปนลูกศิษยของทานทั้งน้ัน 
แถวนั้นเปนหมด ภาคตะวันออก ทานมีนิสัยเด็ดเดี่ยวจริงจัง การเสียสละยกใหเลย
เทียว เปนที่หนึ่งๆ ทานไมสนใจอะไร มีมาเทาไรแจกตลอดเวลา ทานเจาคุณเทพฯ นี้ก็
มีลักษณะเดยีวกัน อยางนั้นละถึงปกครองวัดภาคปฏิบัตินี้อยางกวางขวางไดนะ 
ภาคปฏิบัติไมเหมือนภาคปริยัติ ภาคปริยัตินี้สมภารจะตระหนี่ถี่เหนียวขนาดไหนก็ตาม 
มันก็คนละวรรคละตอน คนละคณะอะไรไปอยางน้ัน สมภารตระหนี่ ลูกวัดคณะนั้นๆ 
ไมตระหนี่ ทานก็อยูกันไดใชไหมละ ใหตระหนี่แตสมภาคองคเดียวนะ นอกนั้นไม
ตระหนี่ก็อยูกันได 

ภาคปฏิบัติไมเปนอยางน้ันนะ เกี่ยวโยงถึงกันหมดเลย เหมือนครอบครัว
เดียวกันเลยเทียวนะ เพราะฉะนั้นเวลาสมภารองคไหนไมคอยดีนี้จึงกระเทือนไปหมด 
ถาดีก็ชุมเย็นไปหมด หลักใหญอยูนูน คือเรามันทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติเราเคยทุกอยางแลว 
ทางดานปริยัติปกครองกนัยังไงๆ ในหลักธรรมวินัยอันเดียวกันแหละ แตขอปลกีแยก
มันหากมีของมันที่จะแสลงหูแสลงตามี ที่จะชุมเย็นตาชุมเย็นใจมี นั่นตางกัน ภาค
ปริยัติ เชนอยางสมภารวัดตระหนี่ ลูกวัดมีหลายคณะที่นี่ คณะนั้นๆ มีจิตใจกวางขวางก็
อยูกับพวกนัน้เสีย ไมไดมาอยูกับสมภาร สมภารตระหนี่ก็ใหอยูเกาะเดียวนี่เสีย เกาะ
เหลานั้นเปนเกาะกวางขวางอยูดวยกันอยูกันได ทางปริยัติเปนอยางน้ัน ถาทางปฏิบัตินี่
ไมไดนะ สมภารองคเดียวนี้กระเทือนหมดเลย ดีก็กระเทอืน ชั่วก็กระเทอืน ตระหนี่ถี่
เหนียวนี้ไมมีใครเขาไปแอบแหละ เปนอยางน้ันนะ 

ตามธรรมดาเราก็ไมคอยเห็นแหละ เร่ืองวัดทางกรรมฐานสมภารตระหนี่ถี่
เหนียว ไมคอยปรากฏนะ ถึงจะมบีางก็พอนิดๆ หนอยๆ แตไมถงึกับเปนความ
กระทบกระเทือน อยางน้ันพอมอียูบาง เพราะคนเรามีกิเลสใชไหมละ มันก็ตองมี 
กระเทือนมาก กวางขวางไปตามๆ กันหมด นี่วัดปฏิบัติเปนอยางน้ันนะวัดกรรมฐาน 
สมภารวัดจึงเปนจุดศูนยกลางสําคัญ เปนแมเหล็กสําคัญมากทีเดียว พระเณรชุมเย็นไป
หมด ทั่วกันหมดเลย เหมือนลูกพอเดียวแมเดียวมีกี่คนก็ลูกของตัวทั้งหมด ไอลูกทุก
คนก็วาน้ันพอใชไหมละ นี่พอ นี่แม มีกี่คนก็ตามลูกมันก็ชี้มาหาพอหาแม พอแมก็ชี้ไป
ลูกหมด นี่ภาคปฏิบัติตางกันอยางน้ันนะ 
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เราน่ีเคย ทางภาคปริยัติ ภาคปฏิบัติ ถาพูดภาษาโลกก็คือวา มันคลองตัวไป
ตามๆ กันหมดวางั้นเถอะนะ ภาคปริยัติปฏิบัติกันยังไงก็เราเคยเรียนหนังสืออยูแลว 
เราเขาภาคปริยัตินี้ไมทราบวากี่วัดกี่วาแหละ ภาคปฏิบัติก็อีกเหมือนกนัอยูอยางน้ัน 
เพราะฉะนั้นถึงเขาใจไดด ี ภาคปริยัติก็พูดไดถกูตอง ภาคปฏิบัติก็พูดไดถกู เพราะเรา
ผานมาแลวทั้งนั้น มันตางกันนะ ภาคปฏิบัติที่ทานเปนภาคปฏิบัติจริง ๆ เร่ืองจตุปจจัย
ไทยทานทานไมสนใจนะ ทานไมสนใจเลย มีเทาไรก็ออกหมด แจกไปเรื่อยอยางน้ัน 
ตามนิสัยวาสนาที่มีมากนอยตางกัน ไมเห็นทานตระหนี่ถี่เหนียวองคไหนนะ ภาคปฏิบัต ิ

ถาสักแตวาพระกรรมฐานเทานั้นมันหากมี อยางน้ันมี มันก็ไปตามแบบนั้น
แหละ ถาเปนภาคมุงตออรรถตอธรรมจริง ๆ เร่ืองเหลานี้ทานถึงกันหมดเลย เฉล่ียถึง
กันหมดทันทีเลย ทานไมถือส่ิงเหลานี้เปนของสําคัญยิ่งกวาธรรม องคไหนก็มุงตอ
ธรรมๆ ส่ิงเหลานั้นเลยเปนของเศษของเลยไปอยางน้ันแหละ ไดมากใ็ชไปอยางน้ัน
แหละ นอกจากนั้นทานก็สละออกๆ ทานไมเห็นมีอะไรจําเปนยิ่งกวาธรรม ภาคปฏิบัติ
ทานเปนอยางนั้น 

เราจึงไดเนนหนักทางภาคปฏิบัติ สวนพระเณรของเรา เฉพาะอยางยิ่งสายพอ
แมครูจารยมั่นเรานี้ เรารักเราสงวนมากทีเดียว ไปที่ไหนรูสึกมันตาดีหูดมีันสอดมันสอง
ตลอด เพราะเราเปนหวงเปนใยหมูเพื่อน สอดสองหมูเพื่อนตลอดเวลา เพราะฉะนั้น
เราจึงตองไปวัดนั้นวัดนี้อยูเร่ือยๆ ไปมันก็ตองมเีร่ืองจนไดนั่นแหละ สวนมากก็เปน
มงคล เร่ืองเสียไมมีแหละพูดงายๆ วางั้นแหละ เพียงแตวาไดมากไดนอย ควรดุดุ ควร
อะไร ๆ ผิดหูผิดตาที่ตรงไหนเอากันละ ครั้นเราไปเปนอยางน้ัน เพราะฉะนั้นจึงไปบอย 
ไปวัดนั้นวัดนี้ วัดกรรมฐาน 

ทางดานฝายนิกายก็เหมือนกัน เราไมสนใจกับนิกายยิ่งกวาหลักธรรมวินัยของ
พระ เพราะฉะนั้นคณะไหน เชน มหานิกายคณะไหนทานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เราเขาถึง
เสมอกันหมดนะ เราไมเอามายุงเร่ืองนิกายนั้นนิกายนี้ นิกายแปลวาหมู แปลวาคณะ 
นิกาย แปลวา พวกวาหมูวาคณะ นิกายนั้นนิกายนี้ พวกนั้นพวกนี้ อันนี้มันตั้งชื่อกัน
เฉยๆ ตั้งเปนรอยเปนพันชื่อเกิดประโยชนอะไรถาหลักธรรมวินัยไมดี เลอะไปดวยกัน
หมด ตั้งรอยนิกายก็เลอะไปรอยนิกาย พันนิกายก็เลอะไปพนันิกาย ถาไมมีหลักธรรม
วินัยเปนที่ยึด เพราะศากยบุตรหมายถึงมีหลักธรรมมีวินัยเปนที่ยึดจิตใจของพระ ทาน
เอาตรงนั้นนะ เราจึงไมสนใจกับนิกายอะไรมากนักนะ ยิ่งกวาสนใจทางดานธรรมะกับ
วินัย อันนี้สําคัญมาก ถาปฏิบัติถูกตองตามธรรมวินัยแลวเขากันได ๆ สนิทภายในเลย 

ไปไหนเราจึงไดสอดสองทางพระกรรมฐานสายหลวงปูมั่น เวลานี้ก็มารวมอยูกับ
หลวงตาองคเดียวนี่แหละ ถึงไมพูดก็รวม เพราะอะไร เร่ืองความรับผิดชอบมันอยูลึกๆ 
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อยูนั้นแหละ หากวามีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นในวัดใดๆ นี้เร่ืองมันจะมาถึงเรา เร่ืองมัน
เปนอยางน้ัน เราตองเปนผูสังเกตพนิิจพิจารณาแกไขดดัแปลงยังไง พิจารณา แตก็ไม
เคยมีนะ เงียบๆ อยู แตเร่ืองราวมันเปนอยางน้ัน คือความรับผิดชอบทุกอยาง
เหมือนกับวามาอยูในเราจุดเดียว 

เวลานี้ครูบาอาจารยทั้งหลายที่เคยอยูกับหลวงปูมั่นมาก็หมดไปแลวนะ อันนี้
เหมือนกับเอาหัวค้ําฟาไวคนเดียวแหละเวลานี้ จึงตองไดเปนหวงเปนใยหมูเพื่อน กลัว
จะเหลวๆ ไหลๆ ไปละซี พวกครูบาอาจารยลวงไปๆ หลักธรรมหลักวินัยความ
ประพฤตปิฏบิัติก็ลวงไปตามๆ กัน แลวเหลวไหลไปหมดเลย จึงตองไดเตือนกันอยู
เสมอ ไปที่ไหนเตือนเสมอ เพราะอนันี้เปนสิ่งที่ใหความรมเย็นแกตัวเอง วงคณะและ
ประชาชนญาติโยม ไปที่ไหนชุมเย็นไปหมด ผูมีธรรมในใจไปไหนเย็นไปหมด ถาวา
อบอุนก็อบอุนไปหมด 

ธรรมเปนของสําคัญมากนะ เราอยากใหโลกไดเห็น พูดใหมันเต็มเม็ดเต็ม
หนวยมันจาอยูนี้ตลอดเวลามาได ๕๑ ปนี้จะวาไง ไมมีคําวาเปล่ียนวาแปลง อนิจฺจํ ทกฺุขํ 
อนตฺตา ไมเขามายุงเลย ไมมีอดีตอนาคต ปจจุบันก็จาอยูอยางน้ันแลวจะวาไง อยากให
หมูเพื่อนปฏบิัติใหไดรูไดเห็นตามนิสัยวาสนาของตนกวางแคบ แตสวนจามันก็จา
ภายในนี้จาดวยกัน แตจากระจางออกไปอีกตางกนันะ ผิดกนั ตามนิสัยวาสนาตลอด
ความรูความฉลาดสามารถในการแนะนําส่ังสอน อุบายวิธีการตางๆ นี้เปนตามนิสัย
วาสนา แตธรรมชาติที่จาในความบริสุทธิ์เปนธรรมธาตุนั้นเหมือนกันหมด 

พระพุทธเจาทานถึงแสดงไวในธรรมวา นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย บรรดาผูบริสุทธิ์
ทั้งหลายนี้ไมมีความยิ่งหยอนกวากันเลย พระพุทธเจาทุกพระองค พระสาวก พระ
ปจเจกพุทธเจาทุกพระองค เหมือนกันหมด อันนี้ไมมีการตองตกิัน เปนธรรมชาติอัน
เดียวกันเลย แตสวนนิสัยวาสนากวางแคบลึกตื้นหนาบางนั้นเปนไปตามนสัิยวาสนา ที่
ทําความปรารถนาไวตั้งแตตนทาง เชนอยางวาปรารถนาเปนพระพุทธเจากเ็ปน
พระพุทธเจาขึ้นมา ขนาดไหนทานก็เปนของทานเอง เวลาเปนพระพุทธเจาขึ้นมา 

สพฺเพ พุทฺธา อสมสมา สพฺเพ พุทฺธา มหิทฺธิกา คือพระพทุธเจามีฤทธาศักดา
นุภาพมาก แตมีความยิ่งหยอนกวากันตามนิสัยวาสนาพระพุทธเจา แนะ อสมสมา คือ
ไมสม่ําเสมอกัน แตเร่ืองความมีฤทธาศักดานุภาพทางดานจิตใจอะไรนี้ทานเหมือนกัน
เลย การแนะนําส่ังสอนสัตวโลกจึงไดมากไดนอยตางกัน พระพุทธเจาทานก็ไมไดเสมอ
กัน ทานก็บอกวาไมเสมอ ทานไมไดเอียงนะ ทานไมไดลําเอียง อยางพระพุทธเจาของ
เราทานรับสั่งนี้ก็เหมือนกัน ทานบอกวานิสัยวาสนาทานถาพูดตามภาษาโลกก็เรียกวา 
นอยกวาพระพุทธเจาทั้งหลาย เชน อายุก็เพียง ๘๐ แนะ ทานก็บอกไวแลวนะตั้งแต
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ทานยังไมตายพูดงาย ๆ ทานก็บอกไวแลวอายุของเราเพียง ๘๐ เทานั้น ทานวาอยาง
นั้นนะ ไมไดมากอะไรเลย การสั่งสอนสัตวโลกก็ไมไดมาก พระพุทธเจาทั้งหลาย
สวนมากอายุทานตั้ง ๘ หมื่นป 

แปดหมื่นปทานก็บอกแปดหมื่นป ทานแปดสิบปทานก็บอกแปดสิบป ผิดไป
ไหนวะ พระพุทธเจารับสั่งแตละคํา ๆ เอกนามกึ หนึ่งไมมีสอง คือพระญาณหยั่งทราบ
เรียบรอยแลว รับสั่งออกมาก็เปน เอกนามกึ ไมมีสองเหมือนกัน รับสั่งคําไหนออกมา
แนนอนๆ เลย อยางอายุพระพุทธเจาทั้งหลาย ๗ หมื่นป ๘ หมื่นปทานก็บอกมาเปน
ลําดับลําดา แตสําหรับทานวาสนามีนอยก็ถกู นอยกวาพระพุทธเจาทั้งหลาย อายุของ
ทานเพียง ๘๐ ป แนะแปดสิบปๆ อยูงั้น พอถึงเวลาแลวก็ไปเลยเห็นไหมละ ผิดไหมละ 
นั่นละพระญาณหยั่งทราบ ทานสะทกสะทานกับอะไร 

ปลงพระชนมายุอีก ๓ เดือนเราจะนิพพาน วันเดือน ๓ เพ็ญก็ปลงสังขาร อีก ๓ 
เดือนจะนิพพานจะตาย พอถงึ ๓ เดือน เดือนหกเพ็ญก็เสด็จไปเลย เห็นไหมละ ทาน
องอาจกลาหาญไหม ทานเคลื่อนคลาดเมื่อไร พอเสด็จไปถงึสวนมัลลกษัตริย พระราชา
เหลานั้นเสด็จมาถามก็บอกวาจะมาตายที่นี่ คืนวันนี้ นั่นเห็นไหมละ ชัดเจน ใหเตรียมที่
ตาย ก็ตายที่นั่นเลย แนไหมพระพุทธเจา เราเห็นตั้งแตแนแตกิเลสอยางเดียวนั่นซีพวก
เรา แนในธรรมไมมี แนกิเลสมันมากทั่วหนากันนะ ถากิเลสบอกตรงไหนนี้แมนยําเลย 
แนนอนเลยๆ ธรรมบอกนี้ไมยอมฟงเสียงแหละ เถลไถล ธรรมบอกไมคอยฟงนะ ถา
กิเลสบอกน้ี โหย วิ่งหัวซุกหัวซุน อยากมีสิบขานูนมันจะวิ่งไปพรอมๆ กัน ไมพอว่ิง ถา
กิเลสส่ังทีเดียว ๑๐ ขาวิ่งไปดวยกันหมด ถาธรรมบอก โอย มนัไมอยากกระดุกกระดิก 

เวลานี้ศาสนาก็เปนเกาะเปนดอนแลวนะเวลานี้ เราพูดตามหลักความจริง เกาะ
ดอนก็คอืทางภาคปฏิบัติ พอยดึเปนเกาะเปนดอนได พอเปนที่ชุมเย็นแกผูปฏิบัติและ
ประชาชนทั่วไปไดพอประมาณเวลานี้ ถาหากวาไมมีภาคปฏิบัติเปนหลักไวแลวนี้ พุทธ
ศาสนาเรานี้จะเหลือแตตํารา พูดไดตรงๆ อยางนี้เลย มีแตตําราอยูตามตูตามหีบ พวก
พระพวกเณรผูปฏิบัติธรรมเหลวแหลกแหวกแนว เขากันไมไดกับตําราเลย แลวจะให
ใครเชื่อกันที่ไหนละ มรรคผลก็อยูกบัตําราหมดแลว ก็มีแตตําราเปนมรรคเปนผล ตัว
คนผูจะมาปฏิบัติใหเปนมรรคเปนผลมันไมมีเหมือนครั้งพุทธกาล 

ครั้งพุทธกาลทานไมมีตาํรา ตํารานี้เขียนขึ้นทีหลังนะ พระพุทธเจา พระสาวก
ทั้งหลายทานไมมีตํารา หลักธรรมชาติอยูกับทานหมด เรียกวาพระไตรปฎกใน ถาวา
พระไตรปฎกก็พระไตรปฎกในเสีย คําวาพระไตรปฎกก็คือ ปฏก แปลวาภาชนะ ปฎกๆ 
แปลวา ภาชนะ พระวินัย ภาชนะสําหรับรับพระวินัย ภาชนะสําหรับรับพระสูตร ภาชนะ
สําหรับรับพระปรมัตถ อันนี้ก็ยังไมเคยมีแตกอน คําวาพระไตรปฎกยงัไมมทีานตั้งที
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หลัง ตั้งชื่อขึน้ตามที่แยกออกมา สวนนี้แยกเปนพระสูตร สวนนี้แยกเปนพระวินัย สวน
นั้นแยกเปนพระปรมัตถ บรรดาอาจารยทั้งหลายที่ทานจดจารึกมานั้นนะ จึงมาเปน
ปฎกขึ้นมานี่แหละ เปนภาชนะสําหรับรับรองอันนั้น ๆ 

แตกอนทานไมมี ทานไมไดพูด รวมอยูกับหัวใจทานหมด เรียกวาธรรมเต็มดวง
เต็มนั้นหมด แยกออกมาจากนั้น ก็แยกประเภทนี้เปนอภิธรรม อันนี้เปนพระสูตร เปน
พระวินัย เปนอยางน้ัน ทานไมไดมีคมัภีรแตกอน คัมภีรคือคมัภีรองคทานเอง ๆ เปนผู
แนะนําส่ังสอนแมนยํา ๆ มีน้ําหนักมากเต็มสัดเต็มสวนเลย ไมมีบกพรองนะ ครั้นเวลา
จดจารึกมา ผูไปจดจารึกก็เปนคนประเภทใด แนะ มันก็แยกมาตั้งแตตนแลว ถาเปน
พระอรหันตไปจดจารึกออกมา เนื้ออรรถเนื้อธรรมจะเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มอรรถเตม็
ธรรม ถาเปนปุถุชนไปจดจารึกออกมานี้ก็เปนความจําลวน ๆ ไมมีความจริงแฝง ทีนี้
เนื้ออรรถเนื้อธรรมเนื้อประวัติของเรื่องราวตางๆ นี้ก็ไมเนนหนัก ไมเต็มเม็ดเต็มหนวย 
มันขึ้นอยูกับความจํากับความจริง 

ถาผูไปจดจารึกเปนพระอรหันตนี้เต็มเม็ดเต็มหนวยออกมาเลย ตรงไหนควร
เนนทานเนน ทานเนนหนักเร่ือยไปเลยอยางน้ัน ตามความจริงๆ คือธรรมตองเปน
ความจริงลวนๆ หนักตองหนัก เบาควรเบา ควรหนัก-หนัก เปนอยางน้ันนะ ทีนี้
เร่ืองราวมันเปนยังไงทานก็วาไปตามนั้นเลย นั่นเรียกวาความจริง แตความจํานี้ก็จํามา
อยางลอยๆ ผิดๆ พลาดๆ บาง แตยังไงกต็ามพวกเราก็นับวามีวาสนา ไดพระไตรปฎก
ออกมาเปนพื้นฐานสวนใหญ เรียกวา พระไตรปฎก ออกมาเปนพื้นฐานใหเราไดเดิน
ตามแนวแถวทางทาน ถาไมมีอันนี้กห็มด ศาสนาก็หมด นี่กอ็าศัยพระไตรปฎกนั้นเปน
หลักสําคัญมาก 

แตเราจะพูดพระไตรปฎกวาสําคัญอยางเดียวก็ไมถูก เพราะรากฐานของ
พระไตรปฎกยังมี คอืพระพุทธเจา พระอรหันต นั่นคือรากฐานพระไตรปฎก ออกมา
จากน้ัน อันนั้นเต็มเม็ดเต็มหนวย ออกมานี้ถงึจะเบาบางบางไมเต็มเม็ดเตม็หนวย ก็ได
หลักความจริงออกมามากพอประมาณ เชน มรรค ๘ อริยสัจ ๔ อยางน้ีเปนตน อริยสัจ 
๔ สติปฏฐาน ๔ แสดงไว นี่เปนแนวทางปฏบิัติลวนๆ ที่แสดงมานี้ เชน โพธิปกขิยธรรม 
๓๗ ประการเหลานี้ เปนรากฐานแหงการปฏิบัติใหถูกตองแลวถึงมรรคผลนิพพานได 
ทานไดหลักไดเกณฑมาพอใหพวกเราไดยึดไดเกาะ 

เวลาปฏิบัติเขาไปถึงนูนมันถึงรูนะ ภาคปริยัติกับภาคปฏิบัติ ภาคความจํากับ
ภาคความจริงตางกันยังไง มันจะรูชัดภายในหัวใจเลย ภายในหัวใจที่เราเรียนมานี้มันมี
แตความจํากับความสงสัยสนเทหนะ เรียนไปไหนๆ สงสัยไปตลอด บาป บุญ นรก 
สวรรค พรหมโลก นิพพาน เรียนไปถึงไหนสงสัยไปถึงน้ัน ความสงสัยเปนเรื่องของ
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กิเลสไมแนใจ ดีไมดีฉดุลากลงไปวาส่ิงเหลานั้นไมมี มันลากลงอยางน้ันนะ นี่ละความ
จําเปนอยางน้ันนะ เร่ืองธรรมทานจริง แตผูไปจํามานี้มันไมจริงในหัวใจของผูจํามา 
ผูเรียนก็จะเอาความจริงมาจากไหน ก็ตองลูบๆ คลําๆ เปนธรรมดา ทีนี้เวลาเปน
ภาคปฏิบัติแลว ไดรูขึ้นกับใจนั่นซี พอรูขึ้นตรงไหนหาที่คานไมได ถึงวาจริง ๆ ตลอด 
ความจริงกับความจํา คือรูจริงๆ เห็นจริงๆ จากภาคปฏิบัต ิ

เพราะฉะนั้นการแนะนําส่ังสอนคน มันอยูในความจริงของใจที่ไดตัง้รากฐากไว
เต็มสัดเต็มสวนดวยความจริงลวนๆ แลว แสดงออกมาแงใดมุมใดเปนความจริงทั้งน้ัน 
ไมสะทกสะทานวาจะผิดไป นั่นมันตางกันอยางน้ีนะ ผิดกันอยูมากกับทางความจําทาง
ปริยัติ ภาคปฏิบัติ ทางปริยัติทานพูดไปกลางๆ ไปธรรมดาๆ พูดเรื่องอะไรๆ กพ็ดู
กลางๆ ไป ทางภาคปฏิบัติไมเปนอยางน้ัน กลางๆ นี้ก็จับเขาไปแลวแตกแขนงออกไป
อีก แตกแขนงออกไปเรื่อยๆ กิ่งน้ีแตก กานนั้นแตก แตกไปกระจัดกระจายไมมีส้ินสุด
เลย กิ่งใหญกิ่งเล็กกิง่ยอยกิ่งอะไรแตกกระจัดกระจายไปเลย นี่คือภาคปฏิบัติ เวลารูมัน
รูอยางน้ันนะ ไมไดไปขึ้นอยูกับตํารา 

ตําราทานไมไดผูกขาด ผูกขาดไดยงัไง ความจําเอามาผูกขาดยังไง ถาวาความ
จริงนี้ผูกขาดไมผิด จริงตรงไหนแกใหเปนอยางอื่นไปไมได จะเรียกวาผูกขาดก็ได คอื
จริงลวนๆ เลย เวลารูทางภาคปฏิบัติเปนอยางน้ันนะ ไมไดเหมือนทางปรยิัติ มันลึกมัน
ซึ้งมันแตกแขนงไปทกุแงทุกมุม เรียกวาพรรณนาไมจบ กิ่งใหญออกไปกิง่เล็ก กิ่งเล็ก
แตกแขนงออกไปๆ เร่ือยๆ คือความรูทานแตกแขนงออกไป ความจริงมีมากนอย
เพียงไร ธรรมเหมือนกับไฟ ความจริงเหมือนกับเชื้อไฟ ทีม่ีอยูเต็มโลกธาตุนี่เปนความ
จริง เหมือนกับเชื้อไฟ ธรรมเหมือนกับไฟ มันจะรูจะเห็นไปหมด เหมือนกับวาลุกลาม
ไปตามความจริงนั้นหมด ความจริงมีมากนอยจะตามกันไปตลอด 

เหมือนกับไฟไดเชื้อ เอา เชื้อใหญ เชื้อเล็ก เชื้อขนาดไหน หยาบละเอียด ไฟจะ
แสดงเปลวของมันไปตามนั้น อันไหนที่จะรูอยางหนักอยางเบาขนาดไหน มันจะรูไป
ตามหลักความจริงที่มีแงหนักเบามากนอยตางกัน นี่เรียกวาธรรม ธรรมเปนเหมือนไฟ 
ความจริงเปนเหมือนกับเชื้อไฟ นั่นละปฏิบัติลงไปแลวมันรูอยางน้ันจริงๆ จะใหวายังไง 
ไมเคยเห็นที่ไหนก็ตาม เวลาไปเจอเขาแลวมันไมสงสัยนี่ เพราะเปนความจริงอยูแลวใน
ส่ิงที่ไปเจอนัน้ ไมใชจะไปจริงเวลาเราไปเจอนะ เพราะอันนั้นจริงอยูแลว พอใจไป
สัมผัสปบความจริงยอมรับกันทันทีๆ เลย นั่นจึงเรียกวาความจริง รูจริงๆ เห็นจริงๆ 
เปนอยางน้ันนะ มันตางกนั 

เราจึงไดสนใจกับพระปฏิบัติมาก เชนอยางวัดปาบานตาดเรานี้ เราเคย
ลดหยอนอะไรใหออนลงไป ภาคปฏิบัติของพระของเณรคงเสนคงวามาตลอด ใครไป
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ยุงทานไมได นี่ขอบเขตมีอยูนี่ หามไมใหเขาไปเลย เด็ดขาดเสียดวยนะไมใหใครเขาไป
ยุมยาม บริเวณน้ีเขาไปเปนสถานที่ของการภาวนาของพระทาน กุฏิทานก็มีแต
กระตอบๆ อยูขางนอกทําโกๆ ไปอยางน้ันแหละ เลียบๆ นี่หลังนั้นหลังน้ีมีอยูใหญโต 
หอปราสาทชั้นดาวดึงสสูไมไดนั่นแหละแถวนี้ แถวขางๆ ศาลาหลวงตาบัวนี่นะ ถาไป
ขางในนั้นเอานรกมาสูนรกลมเหลว อันนี้ยังเลวกวานรกอีก กระตอบๆ อยูขางใน 

ไมไดมีอะไรนะขางใน มแีตรานเล็กๆ กั้นดวยผา ผาจีวรขาดบางอะไรกัน้เอาไว 
แตกอนมงุดวยหญา พอไฟเผาปามันพัดมาซี เขามาในวัดมันเผาวัดเผากุฏิพระ ก็เลย
เปลี่ยนแปลงใหม ทีนี้ทันสมัยขึ้น เอาสังกะสีมามุง เอากระเบื้องมามุง แตสังกะสีไมได
หาสังกะสีดีนะ กระเบื้องกไ็มไดหากระเบื้องดี เอากระเบื้องเศษๆ เหลานี้แหละไปมุง 
สังกะสีก็เศษๆ ไปมุงไวอยางน้ันแหละ เต็มอยูในวัด มีแตอยางน้ันทั้งน้ันอยูขางใน ราน
เล็กๆ ทางจงกรมเตียนโลงอยูนั้นตลอดเวลา เราสงวนขนาดนั้นนะ พระเณรของเราจึง
ยอหยอนทางภาคปฏิบัติจิตตภาวนาหรือวินัยหรือธรรมนี้ไมไดวางั้นเลย คงเสนคงวา 

สวนที่เราชวยโลกเราก็ชวยไปตามเรื่องของเรา ไมไดไปยุงเกี่ยวกับพระมากนัก 
ถาไมจําเปนเราไมยุงนะ นอกจากจําเปนก็ธรรมดา มันเกี่ยวโยงกันก็ตองชวยกันบางเปน
บางกาลบางเวลา นอกจากนั้นปลอยใหเปนเวลาการบําเพ็ญสมณธรรมของทานตลอด
มาเลยนะ เราปฏิบัติอยางน้ัน เราไมใหลดหยอนการภาวนาของพระ เมือ่เชานี้เห็นไหม
ละ พระไมคอยมีมามาก มีแตอดอาหารทั้งน้ันนะ ทานภาวนาของทาน พระเบาบางนี้ก็
ทานภาวนาของทาน วันหนึ่งๆ โอย เปนสิบ เกือบยี่สิบ วันหนึ่งๆ พระขาดไป เปน
ประจําสําหรับวัดนี้นะ พระทานไมเคยมาฉันจังหันครบองคละ ไมเคยจริงๆ ขาดอยู
ตลอดเวลาอยางน้ี 

เหตุเบ้ืองตนก็เปนมาจากเราที่เคยอธิบายใหฟง แตเราบอกวานี้ไมใชคําส่ัง นี้
ไมใชคําสอน เปนคําบอกเลาธรรมดาเรื่องราวที่ดําเนินมา เราก็พูดถึงเร่ืองเราดําเนินมา
ยังไงๆ อันใดที่เหมาะกบัจริตนิสัยของตนยังไงๆ บาง เชน การอดนอน การผอนอาหาร 
การอดอาหาร การเดินมาก การนั่งมาก ใหสังเกตดู ทั้งๆ ที่เราตั้งสติสตังเพื่อความ
เพียรดวยกันนั้น อิริยาบถใดกิริยาใดที่ไดผลมากกวากันในทางความเพียร 

เชนอดนอนเปนยังไง ไดผลยังไงบาง นั่น อดนอนเปนคืนๆ ไปไดผลยังไงบาง 
ผอนอาหารไดผลยังไงบาง อดอาหารเปนยังไงบาง เดินจงกรมมากเปนยังไงบาง นั่ง
มากเปนยังไงบาง ทั้งๆ ที่ตั้งสตอิยูดวยกัน อันใดเดนกวากันใหพิจารณาอยางน้ัน ให
ปฏิบัติหนักไปตามสายทางที่ตนทําๆ สังเกตดูแลววาไดผลดีกวาเพื่อน ใหยดึเอานั้น
เปนหลักเราวางั้น จากน้ันก็ยอนมาหาตัวของเราเอง สําหรับเราเองนี้จะเปนนิสัยวาสนา
อาภัพเราก็ยอมรับ อยางอื่นเราก็เคยทํา เดินจงกรมนี้ไมถึงตลอดรุงนะ บางองคทาน
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เดินตลอดรุงมีนะ แตเราไมเคยเราก็บอกไมเคย ไมเคยเดินถึงตลอดรุง  ๕ ,๖ ชั่วโมงนี้
เปนไปอยูเสมอนั่นแหละ ไมตลอดรุงก็เรียกไมตลอดรุง ไมนอนทั้งคนือยางน้ีเราก็
ทดลองดู ไมนอน อยูดวยอิริยาบถ ๓ ยืน เดิน นั่ง เราก็ทดลองด ู

ไมนอนทั้งคนืๆ ไปหลายคืนๆ เราก็ทดลองดู ผอนอาหารเราก็ทดลองดู อด
อาหารเราก็ไดทดลองดู สุดทายก็สูการอดอาหารไมได การผอนอาหารเปนอันดับสอง 
นอกนั้นเราเคยทําแลว ไมนอนกลางคืนนี้ไมนอนหลายคืนก็ไมนอน สุดทายมันทื่อไป
หมดในรางกาย สติอะไรๆ มันทื่อไปหมดในรางกาย สติก็เหมือนไมมี ไมไดผล หยุด 
ทานเนสัชชิ ก็ธุดงคขอ ๑๓ ขอที่ ๑๓ เนสัชชิ ทานก็ทําไวเปนธุดงควัตรเครื่องชําระกิเลส
แตก็ขึ้นอยูกบันิสัยของใครจะเลือกเอาขอใดนั่นเองพดูงาย ๆ วางั้น เราไปอดนอนไมได
เร่ืองก็หยุด เมื่อทดลองเต็มที่แลวไมไดผล หยุด มาผอนอาหารดี อาว เขาทา แนะ เอา
อดเปนยังไง ขยับเขาหาอด พออดอาหารนี้ดีขึ้น ๆ ออ ถูกตอง อันนี้เดนกวาเพื่อน นี่ละ
ถึงไดปฏิบัตติลอดมา 

นี่เลาใหหมูเพื่อนฟง แตไมเปนคําส่ัง ไมเปนคําสอน เปนคําบอกเลาธรรมดาที่
ใครจะไดอุบายไปปฏิบัติตามจริตนิสัยของตน กน็ําไปปฏิบัติไดเราวางั้น แตไมใชเปน
การสอน ไมใชเปนคําส่ัง เปนคําบอกเลาที่เราปฏิบัติมาในฐานะที่เปนอาจารยของหมู
เพื่อน เราดําเนินมารูสึกจะถูกมากละเรื่องอดอาหาร เพราะฉะนั้นเราถึงอดตลอดมาเรา
ก็วาอยางน้ีแหละ ถึงขนาดทองเสีย เสียเพราะอดอาหารนะเรา ไมใชธรรมดานะ ทอง
เร่ิมเสียมาตั้งแตพรรษา ๑๐ ฟดกันตัง้แตพรรษา ๘ โนนนะ ๘-๙-๑๐ นี่ ๓ ป เร่ืองอด
อาหารนี่เอาไมถอย เพราะเห็นมันดีนี่ มันกเ็ร่ิมทองเสียตั้งแตนั้นมาจนกระทั่งปานนี้  
เราก็ไมเคยลดละ นี่เราพูดถึงเร่ืองการอดอาหาร 

ทีนี้หมูเพื่อนคงจะเปนแบบเดียวกัน ไมคอยเห็นพระทานมาฉันจังหัน เราก็
ไมไดบอก เลาใหฟงเฉยๆ ใหเปนตามอัธยาศยัของใครของเรา เร่ืองเหลานี้ตามจริต
นิสัย ใครจะหนักไปทางไหนที่เห็นวาเปนประโยชนในวิธีการนั้น ก็เปนเรื่องของคน
นั้นเองเราก็วางั้น นี้สวนมากเห็นพระทานไมคอยฉันจังหันนะวัดนี้นะ ขาดตลอดเวลา
เราก็ไมวา คือยกเวนใหวา องคไหนไมฉันจังหันไมตองมาเกี่ยวของกับขอวัตรปฏิบัติ
เปนสวนรวม ปดกวาดเช็ดถูอะไรๆ ไมตองมายุง ใหทําหนาที่ภาวนาของตนเทานั้น ผูที่
ขบที่ฉันอยูเปนประจํานั้นแหละเปนผูที่จะรวมกันทํางานอันนี้ ผูที่อดไมตองมายุง แนะ 
เพราะเวลาเราอดเราเปนอยางงั้นจริงๆ ไมมีใครมายุงนะ แตสวนมากเราอดคนเดียว 

อยูกับหมูกับเพื่อนเราไมอดแหละ เปนแตเพียงวาฉันผอนตลอด ไมใหอิ่ม ๖๐ 
เปอรเซ็นตขนาดนั้น ฉันประมาณ ๖๐ เปอรเซ็นตอยางพระที่ทานฉันนี่เห็นไหมละ 
แย็บๆ ไปฉันสักเดี๋ยวทานหยุดแลวไปแลว ไมใชทานอิ่มนะนั่นนะ ทานบังคับทาน
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ตางหาก เราเคยเห็น เรารูเรา มาฉันจังหันก็มาฉันทีหลังหมูเพื่อน ครั้นเวลามาฉันแลว
ประมาณสัก ๒-๓-๔ คําพอเปนไปแลวทานพักแลว หยุดแลว ทานหยุดเสียนั่น ไมใช
ทานอิ่มนะ เรามันเคยมาพอแลว ทานไมอิ่ม ทานบังคับเอา นั่นละผูฝกทรมานตนเอง 
ฉันจังหันก็เล็กๆ นอยๆ ไปพอวันหนึ่งๆ ไปเทานั้นเอง แตความมุงหมายของทานคือ
อรรถธรรม การผอนอาหารนี้การภาวนาดี 

วัดนี้จึงมีพระอดอาหารอยูตลอดเวลา เราเองเปนอยางงั้นเปนพื้นฐานเลย
สําหรับเรานะ เปนพื้นฐานเลยเรื่องอดอาหาร ถาออกจากครูบาอาจารยไปแลวมีแต
อยางเดียวฟดกันๆ ตลอดเวลา จนทองมันเสียจนจะพินาศนูนจะวาไง เวลามาฉันปกตกิ็
จะเขาพรรษา ๑๗ พูดตรงๆ อยางน้ีนะ เร่ิมฉันปกตินะนั่น จะเรียกวาลงจากเวทีก็ได 
พรรษาเริ่มเขา ๑๗ ฉนัปกติฉันเทาไรมนัก็ถายของมันเรื่อยๆ ถายมาจนกระทั่งมันจะ
ตายนี่นะ ๗ วันถายที ๗ วันถายที มาเรื่อย ฉันจังหันใหมันก็ไมสนใจกับอาหารเพราะ
โรคมันหนักเขาไปทุกวันแลว นี่เราก็ลําบากเพราะอันนี้สําหรับเรา แตเราก็ไมไดวิตก
วิจารณ เพราะเราไดผลเปนที่พอใจจากวิธีการนี้ 

เวลาอดอาหารมันไดทุกดานนี่นะ ไดทุกดานยังไง เวลาอดอาหารนี้สมาธิก็ดี 
สงบ ถาสงบอยางน้ีละเอียดเขาไปๆ นั่นนะ ทางดานสมาธิก็ไดเต็มภูมิของสมาธิ ถาออก
ทางดานปญญาแลวยิ่งคลองตัว อดอาหารมากเทาไรปญญานี้คลองตัวพุงๆๆ เลยเวลา
มาฉันจังหันแลวมันเหมือนรถบรรทุกของหนัก ถึงมันจะวิ่งกต็ามรถ แตรถบรรทุกของ
หนักกับรถเปลาๆ วิ่งมันตางกัน นี่ความเพียรของเราที่เวลาฉันจังหันลงไปแลวนี้มัน
เหมือนรถบรรทุกของหนัก มันจะวิ่งก็ตาม แตมนัก็วิ่งแบบรถบรรทุกของหนัก ก็รูอยาง
งั้นแลว มันรูอยางงั้นตลอดเวลา คือดีทกุดานสําหรับนิสัยของเราอดอาหาร ทางดาน
สมาธิก็ดี การงวงเหงาหาวนอนไมงวงนะ ถาเลย ๒ คืนไปแลวหายเลย 

ความงวงมันอยูกับอาหาร พออดอาหารไปแลวทีนี้ ๒ คืน ๓ วันไปแลวไมงวง
แหละ อาว นี่ก็ดี แนะ นั่งตัวตรงตลอดไมมีความงวงเหงาหาวนอน มันก็ไมเผลองายๆ 
ละซิ นี่ก็ไดผลดี แลวยิ่งทางดานปญญาแลว โอย เหมือนจะเหาะเหินเดินฟานะ ปญญา
ขั้นใดๆ อยางงี้มันยิ่งเสริมกันไดทุกขั้น อดอาหารนี่ไมไดมีบกพรองนะสาํหรับนิสัยเรา
เอง ไมวาจะขั้นใดภูมิใด เพราะการอดอาหารเพื่ออรรถเพื่อธรรมขั้นนั้น ๆ มันไดผลไป
ตลอดเลย สมาธิก็แนวแน การงวงเหงาหาวนอนไมมีๆ เร่ือยๆ ความงวงเหงาหาวนอน
มันก็เปนอุปสรรคตอการภาวนา ทําใหพล้ังใหเผลอสัปหงกงกงัน คนหลับทั้งน่ังอยาง
นั้น ถาสติดีมันไมงวงนะ ความเพียรก็เปนความเพียร พูดถึงสมาธิก็ลงแนว ลงไดเร็ว
ดวยละเอียดดวย พอออกทางดานปญญา ปญญาขั้นใดหนุนตลอดเลย คลองตัวไป
ตลอดตามปญญาขั้นนั้น ๆ 
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มันถูกกับจริตนิสัยเราก็ทําตามของเรา ทําไปอยางงั้นแหละ ไมเคยมาพูดใหพอ
แมครูจารยฟงนะ เร่ืองอดอาหารไมพูด ทานจะทราบจากคนอื่นนั่นแหละ แตที่ทราบก็
คือวาลงมานี้หนังหอกระดูกลงมา ทานจะไมทราบยังไง นี่มนัไมกินขาวแลวนะนี่ คงวา
งั้นแหละ แตเราไมเคยพูด อดจะเปนจะตายเราก็ไมเคยพูดใหทานฟง พูดแตเร่ืองผล
ของการภาวนาเปนยังไงๆ เวลามาเลาก็เลาแตเร่ืองภาวนา เร่ืองการฝกทรมานตนแบบ
ไหนๆ เราไมเคยพูดเลย ทานก็รูเอง สําหรับเราเปนอยางงั้น เปนนิสัยเกี่ยวกับเรื่องดาน
อาหารการอดอาหาร 

ใครๆ ก็ตามเถอะ อาหารนี่เปนสิ่งสงเสริมรางกายใหมีกําลัง เมื่อสงเสริม
รางกายใหมีกําลัง ราคะตัณหาก็มีไปตามๆ กัน พอตัดอันนี้ลงอันนั้นก็ออนลง การ
พิจารณาก็งาย แนะ  มันก็รูชัดๆ อยางงั้นผูภาวนา นอกจากผูไมภาวนา หาเมียก็อยาก
ได ๕ คน หาผัวอยากได ๑๐ คน พวกบานี้ นั่นนะมันไมภาวนาแหละ มันไปหาแตอยาง
งั้นซิ ครั้นไมภาวนามันก็ไปหาแบบหนึ่ง มันหลายแบบนะ แบบมนุษยนี่ วันนี้ก็พูดเพียง
เทานี้แหละ พูดอะไรซึ่งเปนคติเครื่องเตือนใจของเรา 

ใหพากันตั้งใจปฏิบัตินะ ธรรมของพระพุทธเจานี้เลิศเลอสุดยอดแลว ไมมีอะไร
เสมอเหมือนแลวในโลกอันนี้ คงเสนคงวาหนาแนน อกาลิโก อกาลิโก ทั้งบาปทั้งบุญ
ไดผลเสมอกนั ผูทําบาปเมื่อไรเปนบาปเมื่อนั้น ผูทําบุญบําเพ็ญความดีเมื่อไรเปนความ
ดีเมื่อนั้น เสมอกันตลอดไมมอีะไรยิง่หยอนกวากัน การยิ่งหยอนอยูกับการกระทําของ
เจาของเองทัง้ฝายดีฝายชัว่นั่นแหละ วันนี้ใหพรเทานั้นนะ นูนนะ ๓ โมง ๒๐ นาทีแลว 
วันนี้ไมมีคนมากนัก วันนี้ไมคอยมีคน ตอนไปกรุงเทพฯ คราวที่แลวนี้ก็ไดออกทางวทิยุ 
เขามาถามปญหาตอนเชาตอนเย็นของวันที่ ๕ ทั้งสองพักนะ เราก็ตอบใหทั้งน้ันแหละ 
ตอนเชาเขาก็มาสัมภาษณออกทางวิทยุ คือออกเดี๋ยวนี้เลยวางั้น เราพูดคําไหนจะออก
เดี๋ยวนั้นๆ พรอมเลย ทั่วประเทศไทยวางั้นตอนเชา แลวตอนเย็นเขาก็มาถามปญหาอกี
ก็ออกทางวทิยุอีกวันนั้น 

คราวนี้รูสึกวาหลวงตานี้หนักอยูมากเหมือนกันเกี่ยวกับรัฐบาลนะ ก็เคยไดยิน
ไมใชเหรอ ก็อยางงั้นแหละ ไมอยางงั้นไมไดนะเมืองไทยเราจมไดจริงๆ ก็มีเราเทานั้นที่
เรียกวาแนวหนาหรืออยูตรงกลาง อยูตรงกลางกค็ือเรา อยูแนวหนาคือเรา ไมงั้นไมได
นะ เมืองไทยเราจะจมไดจริงๆ ถาศาสนาเอาขึ้นไมไดแลวจม ไมสงสัยเลย ก็อาศัยทาง
ศาสนาเปนกําลังใจของประชาชนดวยกันรวมขึ้นได ถาไมงั้นไมได เราพิจารณาหมดแลว 
พิจารณาจนเต็มกําลังแลว เพราะฉะนั้นจึงวาชี้ตรงไหนใหออกตรงนั้นนะบอกงั้นเลย
บอกตรงๆ เลย 
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เปนประวัติศาสตรทางการเมืองไมเคยมีแบบนี้ ที่ได ๒๐๐ กวา เกินครึ่งไมเคยมี
เลยในเมืองไทย 

หยอนบัตรเหรอ ก็อยางงั้นแลว ฟาดมันทั่วประเทศไทยธรรมดาเมื่อไร ออกทาง
วิทยุไมใชเหรอ การหยอนบัตรเปนดาบสองคมนี้เคยไดยินไหมในวิทยุ นั่นเราประกาศ
ใหรูกันทั่วถึงกันหมด ถาหยอนผิดก็เทากับยื่นดามดาบใหเขาฟนคอเราขาดสะบั้น ทั้ง
ชาติไทยเราเปนชาติไทยคอขาดทั้งหมด นี่หยอนบัตรผิด พอหยอนไปถูกอันนั้นเขาคือ
หลุมนรกวางั้นเถอะนะ มันก็จับดามดาบก็คือบัตรของเราแหละ ฟาดคอเราขาดไปหมด 
นี่เรียกวาหยอนสุมสี่สุมหา เปนภัยตอชาติไทยของเรา คอขาด จมดวย ทีนี้หยอนดวย
ความพินิจพิจารณาทุกส่ิงทุกอยางแลว มันเปนดาบที่คมกลาฟาดกับความทุกขความจน
โลกวุนวายนี้ขาดสะบั้นไปเลย เปนดาบเทวบุตรเทวดา เปนดาบของธรรม ใหความรื่น
เริงหมด เราก็ชี้แจงใหฟงหมดแลว เปนดาบสองคม เราเปนผูมีอํานาจเต็มที่ที่จะฟนคอ
เราดวย ที่จะยกชาติไทยของเราดวย มีสองอยาง เราก็ไดประกาศแลวทางวิทยุใชไหมละ 

ยิ่งจวนจะถึงวันหยอนบัตรเทาไรเรายิ่งเรงเต็มเหนี่ยวเลย ใหเขาไดรูจัก ทีนีว้ันที่ 
๖ เขารุมมาที่จะมาฟง วันนี้ไมเทศน เราไดเทศนเต็มเหนี่ยวแลว วันนี้เปนวันทํางาน ไป
ทํางานกัน คือวาไปหยอนบัตรกัน วันทํางาน ก็จึงวาไดผลอยางงั้นแหละ ไมเอาอยางงัน้
ไมไดนะ ตองเอาอยางรุนแรง คงจะคอยเปนไปละที่นี่นะ บัตรนี้ไดเทาไรทั้งหมด  

ตอนนี้ได ๒๖๐ เสียงแลวครับ แตยังอาจจะมอีีกคนสองคน เพราะยังนับไม
เรียบรอย  

ไอพวกที่สกปรกเขาก็ตัดออกเรื่อยใชไหม ตัดออกเรื่อย ทางฝายเราน้ีจะไมคอย
มี นั่นก็ยิ่งแสดงเห็นความเลวของมัน ตัดออกเทาไรก็ของดีของมันทัง้น้ันนะประกาศ
ออกมา ของเราไมมีตัดออกกแ็สดงวาเสริมขึ้น จึงบริสุทธิ์เต็มตัว ถึงขนาดนั้นจะวาเปน
ประวัติศาสตรก็ไดนะ 

เปนประวัติศาสตรอยูแลวครับ ไมเคยมีเลย 
ธรรมดามีประมาณสักเทาไรที่ไดมากที่สุด 
สูสีกัน ๑๐๐-๑๒๐-๘๐-๙๐ อะไรไปอยางน้ีครับ อันนี้ฟาดเสีย ๒๖๐-๗๐ 
มันตองอยางงั้นซี ก็ศาสนานําหนานี่วะ ถาศาสนาดอยแลวจม อาว จริงๆ นะ 

ศาสนาตองออกหนาเสมอ ชาติไทยเราจะขึ้นไดนะ นี่กต็องเปนเรื่องของศาสนาออก
หนา 

คนเขาไมไดพูดศาสนา เขาวาบารมีหลวงตา 
หลวงตามันจะเลิศกวาศาสนามาจากไหน ตัวเทาหนูนี้มาหาเรื่องกันนะ  พดูแลว

มันโมโห อยามากวนโมโห แทนที่หลวงตาจะดีใจโมโหฟาดเขานี่ แมแตสัตวเขายังมีพอ
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มีแม เราเกิดมาไมมพีอมีแมมาจากไหน พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ศาสนาวาไง
พอของเราแมของเรา นั่น เพราะฉะนั้นอยาพูดมากมันกวนโมโห (โมโหยิ้มๆ ไมเปนไร
ครับ) 

เราก็ไดเตือนพี่นองชาวไทยเราอีก คือตอไปนี้เราก็จะเตือนเรื่อยๆ นะ คอืหนุน
กันไป หากวาผูนี้ดําเนินงานเพื่อการชวยชาติเปนไปดวยความราบรื่น แมจะชาบาง
อะไรบางก็ตามเพราะแบกคนทั้งแผนดินก็ตองหนักใชไหม ก็ตองมีการเชื่องชาเปน
ธรรมดา อยาใจรอน อยาวูวาม นิสัยคนไทยเรามักใจรอน อยากใหไดอยางใจ ๆ  นี่เสีย
ไดนะเราบอกอยางงี้นะ เปนยังไงคอยฟงกันไป ถาผิดตรงไหนพลาดตรงไหนใหเตือน
กันไปเรื่อย ๆ เตือนกันเพื่อแกไขไมใชเตือนเพื่อเหยียบย่ําทําลาย อันนั้นมันเพื่อทําลาย 
เราไมเอาเขามาพูดละ บกพรองตรงไหนเตือนกันไป ใหทางนั้นไดแกไขดดัแปลงเรื่อยๆ 
ไป แลวคอยพยุงกันไป 

สมมุติวาผูนี้เปนนําชวยชาติเห็นวาเปนไปดวยความราบรื่นดีงามพอสมควรอยู
แลว แตหมดสมัยไปกอน เอา ตั้งขึ้นอีก เอาอีกเขาใจไหม เอาคนเกาน่ี   ก็คนนี้ไดผล
แลวจะวาไง เอาใครมามันก็เปนยักษเปนผีเขาอีก เอาคนเกานี่ ตั้งขึ้นอกีเหมือนเกานี่ 
รวมกําลังทั้งหมด เอา ยกขึ้น คนนี้ใหเปนอีกตออีก ๆ ขึ้นได นี่ละคําสอนพระพุทธเจา
ฟงใหดีนะคาํนี้ ใหพยุงกัน ตางคนตางคนตางพยงุ อยาใจรอน ถาหากวาใจรอนแลวเสีย 
เปนชองวางของขาศึกไดดวยเขาใจไหมละ นี่อันสําคัญชองวางมันจะเขาทันทีนะ พอเรา
มีชองโหวตรงไหนมันจะเขาทันที ตองพยุงกันตลอด ทีนี้เมื่อถึงกาลสมัย อันนี้มันก็มี
สมัยใชไหมละ ถาส้ินสมัย รวมกําลังเขาอีกเตรียมพรอมอีก หนุนคนเกานี่ คนที่เคย
เปนไปแลวนี่ ใหสูงขึ้นอีกแลวไดเร่ือยๆ ขึ้นได ธรรมสอนวาอยางงั้น ถาผิดจากนี้เราไม
นั่นนะ เราพูดจริงๆ นะ ใหพยายาม อยาใจรอนชาติไทยของเรา ใหใจเย็นชวยดูแล
สอดสองทุกส่ิงทุกอยาง ทั้งรักษากันดวย ทั้งพยุงกันดวยถึงถกูนะ 

นี่เราจะพยุงชาติไทย พยงุหัวใจของชาติไทย เชนผูนํานี้ ก็เทากับพยุงชาตไิทยทั้ง
ชาติ ตองตางคนตางชวยกันอยางน้ี เอาชาก็ไมเปนไร ชามีรายไดผลไดอยู จะชาบางไม
เปนไร ขอใหไดไปเรื่อยๆ เถอะนะ ไอขาดทุนนี้ชั่วพริบตาเดียวเทานั้นแหลกใชไมได
เลยใชไหมละ อยางน้ันเราอยาเอามาใช เปนไฟ เอา พยุงกันไปเรื่อยๆ สมมุติวาเอา
หมดสมัยนี้ รวมกันอีกเอาอีกๆ แลวพุงไดเลยไมสงสัย แลวผูนั้นก็มีกําลังใจ แลวยิ่งจะ
หนุน ก็ยิ่งมคีวามคลองเขาไปในการชวยชาติ วิธีการตางๆ ใชไหมละ เขาจะดําเนิน เขา
จะคลองตัวของเขาไปเรื่อยเมื่อมีผูหนุนมีกําลังใจดวย แลวก็พุงเร่ือยๆ ขึ้นได ฟงเสียง
ธรรมใหดีทุกคน ถาพลาดจากนี้ไมไดนะ เราไดชี้บอกทกุอยาง เราบอกจริงๆ นะ เอาๆ 
ตรงนี้นะ เอาพุงเลยนะบอก มันก็เปนไปตามนั้นๆ 
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เราพูดจริงๆ ตั้งแตเราสอนมานี้ตั้งแตอุบายวิธีการตางๆ ตั้งแตดานวัตถุถึง
นามธรรมเราสอนตรงไหนเราไมเคยเห็นมันผิดพลาดไปนะ ผูใดนําไปปฏิบัติไมเคยเห็น
ผิดพลาดไป จะผิดพลาดอะไร ก็เราหนุนเต็มตัวของเราพิจารณาแลว เอาชองน้ีพุงเลยๆ 
เราไมเคยปรึกษาหารือกับใคร ปรึกษาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เทานั้นพอ เอา 
พูดกันอยางน้ีเลย ออกจากนี้เราก็เต็มเหนี่ยวแลว เอาๆ ทีนี้นะพุงเลยๆ ก็ผานไปโดย
ลําดับลําดา เปนอยางงั้นนะ ขอใหฟงเสียงธรรมนะพี่นองชาวพุทธเรา ชาวไทยเปนลูก
ชาวพุทธทั้งนั้น ใหฟงเสียงศาสนา ถาไมฟงไมไดจริงๆ นะ เวลานี้หัวเลี้ยวหัวตอมาก
ที่สุด ใครที่จะคอยเขามาชองนั้นชองนี้มีตลอดเวลา เราตองใชความระมัดระวังใหดี 

ความสําคัญคือความแนนหนามั่นคงแหงความสามัคคีความหนุนกันผนึกกําลัง
ใหเต็มที่ตลอดเวลา ทั้งรักษาทั้งหนุนกัน นี่ละเปนทางออกได พากันจาํทุกคนนะ ตาง
คนตางไดยนิแลวพูดกันไป ถงึกาลเวลาที่เราจะพูดเปนสวนรวมเราก็จะพูดใหฟง นี่เรา
พูดเฉพาะในพวกสภาหนูเราเทานั้นแหละ เอาละไปละ เลิก เอาสภาหนูเลิก ๙ โมงกวา
แลวนี่ สภาแมวจะไปไมรอดแลววันนี้นะ มีแตขูสภาหนูสภาแมวจะไปไมรอดแลว มัน ๙ 
โมง ๓๕ แลว ไปละนะพากันผาสุกเย็นใจ 

เมื่อวานนี้ไดทอง ๗ บาท ๙๙ สตางค ไดทองมากอยูถึง ๗ บาท ๙๙ สตางค 
ไดไปทุกวันอยางงี้ นี่เราคิดวา เมื่อบานเมืองของเราคอยมีหลักมีเกณฑเขาไปแลว การ
บริจาคของพี่นองชาวไทยเรา เราแนใจนะ เพราะเวลานี้เราเองเราก็ไมไดแนใจนักหนา
กําลังพินิจพจิารณา อยูในความพิจารณา การบริจาคของพีน่องทั้งหลายก็ตองมีหยดุๆ 
หยอนๆ เปนธรรมดาเพราะไมแนใจใชไหมละไอเราก็กําลังดําเนินไปอยางงี้เราเห็นใจพี่
นองชาวไทยเรา ในเมื่อคอยมีหลักมีเกณฑเปนฝงเปนฝาขึ้นไปแลวการบริจาคไมตอง
บอก ใครจะไมรักชาติของตนมีเหรอ นั่นละหลักอยูตรงนั้น ทุมกันเลยเชียวมันจะขึ้น 

ทีนี้เวลาทางบานเมืองกาวเดินทางศาสนาก็ชวยหนุนเขาไป ๆ ขึ้นดวยกนัเขาใจ
ไหมละ ทางนูนก็ไปดวยความราบรื่น ทางนี้ก็สนับสนุนกันดวยการบริจาคหรืออุบาย
วิธีการตางๆ เราก็จะคอยแนะไปเรื่อยๆ  แลวการบริจาคน้ีไมตองพูด ชาติไทยของเรา
เปนชาติที่บริจาคอยูแลว จะคอยเปนไปเรื่องเหลานี้นะ เปนแนๆ ไมสงสัย เอาละ ไปละ 

 
เปดดูขอมูล วันตอวัน ทันตอเหตุการณ หลวงตาเทศนถึงเรื่องอะไร ทาง internet 

www.luangta.com หรือ www.geocities.com/bantadd 


