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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

มันสะอาดที่ไหน...โลก 
 

กอนจังหัน 

ใจนี้เปนตัวประกันสําคัญมากโลกมองไมเห็น ใจดวงนี้มีบุญกับบาปสําคัญมาก 
บาปคอยกด บุญดึงขึ้น แตโลกดูตั้งแตภายนอกคือกิเลสพาใหดู ดูอยางน้ีๆ  ถาธรรม
พาดูดูเขาตรงนี้ พระพุทธเจาสอนใหดูตรงนี้ ไมใหดูส่ิงนั้นๆ ไมมีในธรรมทั้งหลาย ใหจี้
ลงตรงนี้ๆ ตัวนี้ตัวเหตุ จะพาแบกทุกขมากนอยเปนตัวนี้ๆ จะพาไปถงึบรมสุขก็ตวันี้ 
ทานสอน อูย สอนแมนยํามาก พุทธศาสนาทานสอนแมนยํามาก เราหาที่คานไมไดเลย 
คําวาคานนี่ พระพุทธเจาขึ้นเวทีฟดกบักิเลส รูแจงทั้งกิเลส รูแจงทั้งธรรม ขึ้นเวทีมันก็รู
เต็มภูมิของตัวเองๆ ถาไมขึ้นนี้ไมคอยรู คือคาดโนนคาดนี้ ผิดบางถูกบาง ถาลงขึ้นเวที
แลวเปร้ียงๆ แมนยําๆ  

ธรรมพระพุทธเจามาสอนโลกสอนดวยความแมนยํา จึงไมผิดพลาด ใหพากัน
กําหนดกฎเกณฑนะ ระวังกิเลสมันจะมาแผอํานาจนะ มันจะแผในวงราชการ แผใน
หนวยนั้นหนวยนี้ กรมนั้นกรมนี้ มันจะไปแผอํานาจอยูในนั้นพวกอํานาจปาเถื่อนนี่ มนั
จะเขาไปแผอํานาจอยูในกรมนั้นกองนี้ แลวเบงรัศมีออกมาใหกลัว ใหธรรมกลัวกิเลส 
ธรรมไมเคยกลัวกิเลสแตไหนแตไรมา มีแตกิเลสกลัวธรรม พังทลายมีแตกิเลสพงั 
ธรรมไมพัง น่ัน ธรรมจะไปกลัวกิเลสไดยังไง สอนใหรูเร่ือง ธรรมะไปอยางน้ี กิเลสคอย
แทรกคอยแซงคอยกดีคอยขวาง คอยเปนกางขวางคอ ไมมีที่อางก็อางกรมนั้นกรมนี้ 
สถาบันนั้นสถาบันนี้ ฟาดถึงรัฐบาลเอามาอาง หลอก เขียนรูปเสือใหวัวกลัว 

มันไมใชวัวนี่ มันเหนือเสืออีก เหนือเสือคืออะไร ราชสีห นั่น อยามาหลอกนะ 
ไมมีอะไรที่จะฉลาดแหลมคมเหนือธรรมไปได กิเลสจะแหลมคมขนาดไหนก็แหลมคม
แบบกิเลสน่ันละ นี่มันคอยแทรกคอยแซงนะ ศาสนาจะสรางความดีใหแกบุคคลนี้มัน
จะเขาแทรกเขาแซง คอยกีดคอยขวาง คอยขูคอยเข็ญแบบนั้นแบบนี้ พี่นองทัง้หลาย
เปนนักฟงฟงใหดีนะ หลวงตาพูดใหฟงตามอรรถตามธรรม มันแทรกนั้นแทรกนี้ อวด
นั้นอวดนี้เขามา เอาอํานาจบาตรหลวงทางกรมนั้นกองนี้เขามาอวด เพื่อจะเหยียบธรรม 

ตัวกองขี้มันเปนยังไง เขาใหระวังอยาพูดเรื่องหยาบ วางั้น ก็ความหยาบมันมี
เต็มโลกจะไมใหพูดความหยาบไดยังไง ความสะอาดไมคอยมี พระพทุธเจาสะอาดสุด
ยอดแลวมาสอนโลกที่สกปรก ความสกปรกความสะอาดเปนของคูกันมา ไมใหพูดอันนี้
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ไมมีศาสนา ศาสนาไมมีโลกไมมีความหมาย ทุกคนใหพิจารณาใหดี มันแทรกอยูหมด
ทุกแหงทกุหน ความชั่วชาลามกที่จะคอยกีดกันและทําลายความด ี

แมที่สุดในหัวใจของเราก็เหมือนกัน เวลาเราจะมาทําความดีงามนี้ ส่ิงที่ชั่วชา
ลามกมันอยูในใจของเรามันแทรกเขามา กีดขวางเขามา หาเรื่องหาราวใสเราเรื่อยๆ  
สุดทายลมใหมัน มันเหยียบหัวไปเลย กิเลสมักจะเหยียบหัวคน พากันจําเอานะ ใหพร 

 
หลังจังหัน 

หมอโรงพยาบาลอุดรเปนหมอที่เกี่ยวของกับทางวัดพอประมาณ เฉพาะอยางยิ่ง
ผูอํานวยการก็เปนลูกศิษย หมอเจริญเปนลูกศิษยของวัดนี้ คือถาเปนหมอทางโลก
ลวนๆ เวลาพระเขาไปตรวจไปรักษานี้ หมอกบัพระก็ไมทราบจะปฏิบัติกันยังไง ก็
ลําบากเหมือนกัน คือถาหมอไมเคยกับอรรถธรรมของพระแลว หมอก็จะทําหนาที่ไป
ตามหลักวิชาของหมอ ซึ่งบางอยางขัดตอหลักธรรมหลักวินัยของพระ พระทานก็ทํา
หนาที่ไปตามหลักธรรมวินัยของพระนี่ซิ  แลวไปขัดไปแยงกนัอยูในโรงพยาบาลก็มี คือ
หมอเขาก็จะใหทําตามหลักวิชาของเขา พระก็ทําตามหลักของพระนั่นซิ มันขัดกัน การ
ประพฤตมิันไมเหมือนกนัพระกับโยมใชไหมละ เวลาเขาไปไมรูเร่ืองกันแลวก็จะปฏิบัติ
ตอกันยากนะ หมอจะปฏิบัติตอพระที่เปนคนไขก็ลําบาก พระที่จะอนุโลมตามนั้นก็
ลําบาก ถาหมอรูเร่ืองรูราวของพระเจาพระสงฆแลวก็สะดวกๆ 

มันเคยมีเสมออุดรนี่ ตัง้แตกอนโนน สุดทายเลยมาหมอบขอถวายตัวเปนลูก
ศิษยนะ หมอเกษม แตกอนนะ ลูกพระยาอุดรฯ เปนนิสัยตรงไปตรงมา เวลาพระไป
รักษาจะใหพระปฏิบัติตามกฎของหมอทกุอยาง พระก็มีกฎของพระนี่ จะมาลบลางให
เปนกฎของหมอยังไง ไมไดนะ เราก็วาอยางน้ี หมอก็มาถกกับเรา ผูอํานวยการ เออๆ 
ถกมา ซดัเสียหมอผูอํานวยการเลยหมอบ แนะเห็นไหมละ วาทานจะมาเครงครัดอยูใน
โรงพยาบาลไมได ทานเครงครัดมาตั้งแตวันบวชแลวจะมาวาอะไรเพียงโรงพยาบาล
นี่นะ 

เพียงมาอาศัยโรงพยาบาลสองสามวันอาศัยไมได พระก็จะกลับวัดทานไดนี่นะ 
เอาเปนไงวาซิ ซัดหมอบเลย ไมใชจะมาเครงครัดเฉพาะอยูในโรงพยาบาลนะ ทาน
เครงครัดมาตั้งแตวันบวชโนนนะ นี่ทานมาอาศัยโรงพยาบาลพอเห็นจะแบงหนักแบง
เบากันบาง อะไรที่ไมขัดของตอหลักธรรมวินัยทานก็มา เราก็จะปฏิบัติตามแบบของ
แพทยของหมอทกุอยาง โดยไมคํานึงถึงหลักธรรมวินัยของพระทีท่านปฏิบัติอยาง
เครงครัดมาตั้งแตวันบวชนี้ไมได เขากันไมได ถาไมควรอยูพระก็กลับวัดไดนี่ ที่ไหนก็
เปนปาชาของพระไดของคนไดทั้งนั้น ซัดกับหมอผูอํานวยการ ก็พอดีมาโดนกันกับเรา 
ลูกศิษยเราเราไปฝากไวนั้นนะ 
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ที่พูดนี้เราไมไดตําหนิหมอนะ คอืหมอก็ไมรูเร่ืองของพระ หมอก็จะปฏิบัติตาม
แบบหมอ พระทานมีธรรมวินัย ขัดกันๆ ทีนี้เวลาพระทานพูดเหตุผลใหฟง โอย ทานจะ
มาเครงครัดในโรงพยาบาลอยางน้ีไมได โห ทานเครงครัดมาตั้งแตวันบวช เอาไปเอามา
สุดทายเลยขอถวายตัวเปนลูกศิษย หมอเกษม เปนคนนิสัยตรงไปตรงมาดี แตไปเสีย
อยูที่ทาพระ รถลงคลองทาพระ รถมาจากสารคามพุงมานั่น รถทางนี้ก็ไปทางนี้ หลีกรถ
คันที่ออกมา เขามาเขาก็ไมไดมาชน ทางนี้ไปเร็วเลยลงคลอง ที่ทางแยกไปมหาสารคาม 
ทางนี้ทางตรงไปกรุงเทพ เขามานี้ ทางนี้หลีกอะไรไมรู มันก็คงถึงวันอยางวาละ นั่นละ
ไปเสียที่ตรงนั้นนาเสียดาย หมอเกษมเปนลูกพระยาอุดร 

ตั้งแตนั้นมาก็คอยรูเร่ืองของพระของเณรมาเรื่อยหมอนะ เฉพาะโรงพยาบาล
อุดรรูเร่ืองไดดีแลวเดี๋ยวนี้ ก็อาจารยของโรงพยาบาลอุดร อาจารยของหมอก็หลวงตาวา
ไง ไมรูเร่ืองไดยังไง เอากันอยางน้ันละ เดี๋ยวนี้รูเร่ืองไดดีเร่ืองของพระของอะไร หนาที่
ของหมอจะควรปฏิบัติยังไงจึงจะไมขดัของกับหลักธรรมวินัยของพระ เขาก็ปฏิบัติ
ตามนั้น อะไรขัดของเขาก็เปลี่ยนคนใหม เปลี่ยนเรื่องราวไป เปลี่ยนหนาที่ไป ไม
ขดัของกันละ อยางน้ันถึงถกูตอง จะใหเปนแบบหลักวิชาของหมอเสียทีเดียวไมได 
เพราะพระทานก็มีหลักวิชามีขอปฏิบตัิของทานประจําตัว ตางคนตางรักษาดวยกัน 

ถาไมจําเปนก็ไมคอยไปละ ทางวัดไมคอยไปโรงพยาบาล หากจําเปนจริงๆ ก็ไป 
ไปหมอเขากรู็เร่ืองไดดี ยิ่งวาเปนพระวัดปาบานตาดดวยแลว โอย เขาเขมงวดกวดขัน
มาก เพราะเกี่ยวกับเรา หรือเขาอาจจะรูมาตั้งแตไปฟดกันกบัหมอเกษมกับเรานั้นก็ได 
คือมันเปนเชื้อมาตั้งแตโนนก็อาจเปนไดอยู เพราะเอากันอยางหนักนะกับเรา ทางนั้นก็
ยกเหตุยกผลของหมอมา ทางนี้ก็ยกหลักธรรมหลักวินัยของพระของศาสนามาละซิ 
สุดทายตองเอาศาสนาเปนหลักใหญ ถูกตอง ก็เลยยอม แลวยอมจริงๆ นะ ขอกราบ
ไหววางั้นเลย ผมยอมรบัทาน พูดไมมีที่แยงเลย ที่ทําไปผมไมรู นั่น พอยอมแลวเขาก็
หลบไปวาเขาไมรู ออกไดนั่นก็ดี ตั้งแตนั้นมาก็เปนลูกศิษยกบัอาจารยมา 

เราชวยเยอะนะตั้งแตหมอเกษมแหละมา โรงพยาบาลอุดรนะ ชวยมาตั้งแตโนน
ละ ชวยนั้นชวยนี้มาเร่ือยจนกระทั่งมาปจจุบัน โรงพยาบาลอุดรเรียกวาชวยมากที่สุดใน
บรรดาโรงพยาบาลทั้งหลาย ดูวาโรงพยาบาลอุดรจะชวยมากที่สุดเลย หามาทั้งน้ันละ
เครื่องมือดีๆ  เฉพาะตานี้สมบูรณแบบ พูดชี้นิ้วไดเลย เฉพาะแผนกตาโรงพยาบาลอุดร 
คือเราใหครบหมดเลยตา ไมวาเครื่องไหนๆ ใหหมดเลย หมอเปนเรื่องของหมอ เชญิ
ผูอํานวยการและพยาบาลมาประชุมกัน พวกหมอมาประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องที่จะชวย
เครื่องมือตานี่ 
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เพราะเราไปผาตัด เหตุมันนะ ไปผาตัดที่หมออทุัย นั่นก็ลูกศิษย ไปผาตัดมาหู
แจงตาสวางขึ้นมา มาอยูได  ๓ วันบึ่งเขาไปโรงพยาบาลอุดร เชิญหมอเชิญพยาบาลมา
คุยกัน ตกลงเราจะใหเครื่องมือตา ทางนั้นก็ตกลง อะไรที่ไมครบไมครัน เชนอยางหมอ
ไมครบอะไรไมครบเพราะเครื่องมือไมครบ เขาบอก เมื่อเครื่องมอืครบหมอก็รับรองวา
จะครบ เอาๆ กันเลย เหมากันใหญเลยนะไมใชเลนๆ เอามาหมดโนนนะฟงซิ ส่ังมาให
หมดเครื่องตา ถาหมอรับรองวาจะมาใหครบ เอาใหครบ หมอก็บอกครบ ทางนี้ก็ครบ 
ซัดกันครบเลย นั่นละเรื่องราว 

โรงพยาบาลอุดรจึงสมบูรณเกี่ยวกับเรื่องตามาตั้งแตบัดนั้นจนกระทั่งปานนี้ เรา
เปดไวเลย เครื่องมือตานี้มอบใหหมอทั้งหมดเปนผูพินิจพิจารณา สมควรไมสมควร ถา
ควรซอมใหรีบซอม ถาไมควรซอมรีบสั่งใหมโดยไมตองมาขออนุญาตจากเรา เราเปดไว
เลยนะ เครื่องตาทกุเครื่อง สําหรับตานะไมตองมาขออนุญาตจากเรา ใหหมอสั่งเลย ส่ัง
มาถึงแลว รับรองคุณภาพเรียบรอยแลวคอยสงบิลมาหาเรา เราก็จายเลย คือจายไป
ตามบริษัท มันไมยากนะ พอบิลเขามานี่ เปนบริษัทนั้นมีมา ราคาเทานั้น เราก็จายเช็ค
ปง ถึงเลยๆ ตลอดไมไดขัดของ ทางหมอก็รับเครื่องมือไปเลย สงบิลมาแลวทางนี้ก็
จายเงินไปเลย 

เวลานั้นไปถามหมออีกนะ ทั้งๆ ทีใ่หเครื่องมือทําตามาแลว ไปทีไรหองตานี้
แนนๆ  อาว หองอื่นๆ ก็เปนหองคนไขเหมือนกัน ที่อื่นไมเห็นมีคนไขมาก แตตานี้
ทําไม มาเวลาไหนไมวาเชาสายบายเย็นเห็นแนนตลอดเวลา เพราะเหตุไร เราวางั้น อูย 
ตานี้ไมใชคนแถวนี้เทานั้น มาหมดแถวนี้ เขาวางั้นนะ สําหรับคนไขธรรมดาเขาก็มา 
ระยะใกลระยะไกล เพราะเขาถือวาโรงพยาบาลมีทั่วไป แตเครื่องมือตาไมมีทั่วไป เลย
มาหมดแถวนี้ ก็มีแตศรีนครินทรเทานั้นละแบงกัน 

แมศรีนครินทรก็มายอมรับวาเครื่องมือทําตายกใหโรงพยาบาลศูนย วางั้นเลย 
เขายกใหแลวเขาก็มาใหเรารับใชเขาอีก เอาคนไขมาโยนใหเรา อูย ชนะแบบนี้เราไมเอา
แบบคน เขาเอามาเรื่อยละ คือเครื่องมือของเขาเรียกวาสูเราไมได เขาก็บอกวาสูไมได 
เพราะเราเอาจริงนี่นะ เอาใหไดทุกสัดทุกสวนไมใหขาด เร่ืองตานี่บอกตรงๆ เลย เราส่ัง
เลย เปดอกกับหมอเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นหมอจึงไมวิตกวจิารณเร่ืองเครื่องมือทําตา 
ขาดอะไรใหส่ังมาเลยเราบอกงั้น ไมตองมาขออนุญาตจากเรา ส่ังมาเรียบรอยแลว
รับรองคุณภาพของเครื่องมือนี้แลว สงบิลมาหาเราเทานั้นๆ ผานมาตลอด เดี๋ยวนี้ก็
ผานเร่ือยอยู เราก็จายไปเรื่อยอยางน้ันเพราะเปดทางไวแลว 

โห ตานี่สําคัญมากนะ หูหนวกตายังดีอยูยังคอยยังชั่ว ตานี่สําคัญมาก ปบตื่น
ขึ้นมานี่มันจะตองมองดนูั้นดูนี้ใชไหมละ ตาดีคอยยังชั่ว หูหนักบางไมเปนไร แตตา
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บอดนี่มันสิ้นทานะคนเรา จะอยูไปทาํไม มืดดําตัง้แตตื่นนอนจนกระทั่งหลับ จนกระทั่ง
วันตาย อยูอยางน้ัน เราเห็นคุณคานี่ละ เพราะฉะนั้นจึงถามเขาที่พวกคนไขทางตานี้มา
เต็มหมดทุกวันนะ ที่เราไปทีไรแนนทุกวัน จึงไดถามเขา แลวเครื่องมือตรวจนี้พอไหม 
พอ เขาวา ถาไมพอจะฟดหมออีกนะน่ัน ก็ส่ังไวแลวทุกอยาง พอ เขาบอกงั้น เขาบอก
พอก็หมดปญหาไป คอืใหพอทกุอยางเราบอกงั้น ไมใหบกพรอง สําหรับตาเราให
สมบูรณเราบอก จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ถงึวันตาย เราปวารณาไวเลยถึงวันเราตายนั่นแหละ 
วันคําปวารณานี้ส้ินสุดลง 

พระทานรับไมได ไมใชเราใชไหมละ พอเราตายแลวคําปวารณาก็ส้ินสุด เมื่อเรา
ยังมีชีวิตอยู เอา ส่ังมาเลย ส่ิงที่เราเปดไวแลวเชนตานี้เปดหมดเลยนะไมมขีัดของ สวน
เครื่องมืออื่นๆ ที่สําคัญๆ ในโรงพยาบาลอุดรเรามีแตนี้ใหทั้งนั้นนะ เครื่องเอกซเรย
คอมพิวเตอร อุลตราซาวด สองเครื่องใหญๆ เครื่องละ ๓ ลานเราสั่งมาให เครื่องมือ
ผาตัดสมองที่สําคญัๆ ขอมาใหเลยๆ เปนอยางน้ันละ เราชวยมากโรงพยาบาล บรรดา
โรงพยาบาลในกรุงสยามเรานี้รูสึกโรงพยาบาลศูนยจะมากกวาเพื่อน เทาที่เราได
ชวยเหลือมานะเพราะมันจําเปน เขามาติดตอเร่ือย มาติดตอเร่ือยก็ใหไปเรื่อยอยางน้ัน
ละ 

บางทีเราไปนี้รุมเขามาแลว หองไหนๆ บกพรองทั้งนั้น ครั้นเวลาเราไปหองนั้น
ก็บกพรองหองนี้ก็บกพรอง โอย โกยใหเขาจนจะไมมีเงินเหลือ ไปทีไรเปนอยางน้ัน 
เห็นเราไปนี้รุมมาเลย เพราะเราไปดวยความเมตตานี่ ไมไดไปแบบกําไมมี เราแบ
ตลอด ควรจะชวยไดเทาไรๆ เอาเลยๆ เราชวยจริงๆ เร่ืองชวยโลก ชวยเต็มเม็ดเต็ม
หนวย ไมวาจะคําพูดดุดาวากลาวประเภทใด มีแตคําพดูที่ออกดวยความเมตตาทั้งนั้น
คําพูดของเรา เราไมไดมีพิษมีภัยออกไปจากหัวใจ หัวใจน้ีหมดแลวพิษภัยไมมีอะไร
เหลือเลย 

เพราะฉะนั้นกิริยาทาทางที่แสดงออกไปนี้ เราบอกไวเลยวาอยามาถือสีถือสา
กิริยานี้นะ ใหถือเหตุถอืผลจากกิริยาที่แสดงออกไปนั้นเปนธรรมตรงนั้น ใหเอาน้ันไป
ปฏิบัติ กิริยานี้ควรเด็ดเด็ด ควรดุดุ ควรอะไรอะไรไปตามกําลังของธรรม กําลังของ
ความจําเปนที่จะออกหนกัเบามากนอยออกได เราบอกงั้น อยามาถืออันนี้ ใหถือ
เหตุผลที่แสดงออกนั้น จะเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดขนาดไหนใหดูเหตุผลอันนั้น ใหปฏิบัติ
ตามนั้น เพราะเปนธรรมทั้งนั้น เราบอกอยางน้ี เราตายใจขนาดนั้นละกับโลกสงสาร 
เรียกวาเราไมเปนภัยตอผูใดในสามแดนโลกธาตุนี้ หมดโดยประการทั้งปวง 

กิเลสตัวเดียวเทานั้นฝงอยูในใจที่เปนภัยๆ ในหัวใจของสัตวโลก พอกิเลสน้ีพัง
ลงไปแลวไมมีภัย พระพทุธเจา พระอรหันต ไมมีภัยตอโลก ไปไหนสงบรมเย็นไปหมด 
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ถึงจะแสดงออกอะไรมีแตเร่ืองธรรมลวนๆ ทานไมเปนภัยตอผูใด นั่นละเรื่องธรรม ไป
ที่ไหนมีแตคณุทั้งนั้นไมเปนภัย 
 พอพดูนี้เราก็ระลึกไดที่วา เขาเตือนเรามาใหระวังคําพูดเมือ่สองวันนี้หรือวาไง 
โห มันมาสอนสังฆราชหรือนี่เราวางั้นละ มันเคยดูอรรถดธูรรมหรือเปลา เราเอาธรรม
มาสอนนี่นะสอนโลก สอนดวยความเมตตาสงสารลวนๆ เต็มหัวใจเรานี่นะ ใหระวัง
คําพูดทุกคําพดู พูดวาอะไร เบ่ือโลกสกปรก ก็มนัสะอาดที่ไหนโลก เขาใจไหมละพอจะ
ไมตําหนิมัน ธรรมพระพุทธเจาตําหนิทุกพระองคมาโดยลาํดับ เราจะแหวกแนว
พระพุทธเจาไปไหนวาของสกปรกนี ่ แหม มันสะอาดนะ อยางน้ีมีไดหรือใชไหม 
สกปรกก็บอกสกปรก เบ่ือก็บอกวาเบ่ือ พระพทุธเจาเบื่อก็เบ่ือชําระของสกปรกออก นํา
ของสะอาดเขามาใช นั่นวาอยางน้ันตางหาก  
 อยางน้ันมันก็มาสอน มาพูด ขายตัวเองนะคาํพูดเหลานี้ เราพูดจริงๆ มาพูดกับ
เราบอกวาขายตัวเองเลย เพราะเราไมมีเร่ืองที่จะเปนพิษเปนภัยตอโลก บอกวาเราไมมี 
จะวาคําไหนๆ ก็ตามเปนคุณเปนประโยชนตามขัน้ตามตอนของธรรมนั้นๆ เทานั้นละ 
เชนวาเบ่ือความสกปรก ก็ความสกปรกมันเปนของนารักนาชอบใจที่ไหน เด็กหัวเทา
กําปนมันก็รูความสกปรก แมแตขีต้ิดมือมันมนัยังไปลางใชไหมละ ความสกปรกทาง
ความประพฤติ หนาที่การงานทําความเดือดรอนแกกัน เผาไหมกันตลอดนี้มันสกปรก
ขนาดไหน ทําความฉิบหายใหโลกขนาดไหน ตําหนิอันนี้ผิดไปไหน เขาใจไหมละ  
 แลวมาสอนใหระวังปาก ถามาพูดใกลๆ เราเราจะตีปากมนัเลยละ อาวจริงๆ 
อันนี้มันพูดอยูไกลๆ เอาหนังสือมาหาเรา เราอานก็อานไปอยางน้ันแหละ เราไมสนใจ 
ตัวหัวมันไมเคยฟงอรรถฟงธรรม ดอูรรถดูธรรม แลวมันมาสอนธรรมแกศาสดาองค
เอกไดยงัไง ธรรมนี้เปนธรรมศาสดาองคเอก มันขายตัวทั้งน้ันละ แลวเขาไปเครือขาย 
ของพิษของภัย ถึงรัฐบงรัฐบาล รัฐไหนนา วาอยางน้ันเลยเรา มันคึกคักขึน้นะ รัฐไหน
ถามันสกปรก มันกท็ําความเดือดรอนใหแกโลก ควรตําหนิทั้งน้ัน รัฐไหนก็ตามถาเปน
ความสะอาดใหแกโลกไดรับความสงบรมเย็นชมทั้งน้ัน แนะ ธรรมเปนอยางน้ัน  
 จะเอาอะไรมาขูเราอยามาขูนะ มาขูหลวงตาพูดจริงๆ หลวงตาคือธรรมนั่นเอง 
จะเปนอะไรไป เราไมเคยกลาเราไมเคยกลัวกับใครในสามแดนโลกธาตุ เราบอกเราไมมี 
จะทําใหกลาก็ไมกลา จะทําใหกลัวก็ไมกลัว ผานไปหมดแลว เร่ืองกลาเร่ืองกลัวเปน
เร่ืองสกปรกของโลกทั้งนัน้ที่ตําหนิมันอยูทุกวันนี้ ถึงขนาดเขาใหระวังปาก ถาขาวตม
ขนมมาจะใหระวังไหมละ เราไมไดถามดู ถางั้นใหเอามาลองปากของเราซี ขาวตมขนม
มามันจะระวังไหมปากหลวงตานี่นะ มีนอยไป เขาใจไหม ฟาดหมดเลย แตมันไมเห็น
เอามาใหกิน ใหระวังปาก ปากมันเปนอะไรถึงตองระวัง  
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 ปากนี่สอนโลกมาไดรับความรมเย็นมาขนาดไหน ปากพระพุทธเจา-ปากพระ
อรหันตทานไดสอนโลกใหมีความสงบรมเย็นมามากขนาดไหน ปากเราเวลานี้
แสดงออกทัว่โลกแลวนะ เขาใจหรือ ปากหลวงตาบัวนี่ ออกมาจากหัวใจที่บริสุทธิ์อยาง
เดียวกัน พูดใหมันชัดเจน เราไมมีสะทกสะทาน หัวใจเรานี้มันจวนจะตายแลว เปดให
บรรดาพี่นองลูกหลานทั้งหลายฟงเสียวา ธรรมสดๆ รอนๆ เห็นไหมอยากวาอยางน้ัน
นะ นี่ทรงอยูนี่นะ เราวางั้นนะ เราจึงแสดงออกมาเต็มเม็ดเต็มหนวย อะไรมาแสดงตอ
เรา อยามายุง วางั้นเลย ขี้หมานี่วางั้นเลย เราจะเอาเครื่องประดับอันดีงามสอนโลกดวย
อรรถดวยธรรมใหมีความสงบรมเย็นตางหาก มาวาอะไรใหระวังปากอยางน้ันระวังปาก
อยางน้ี มันขายตัวเองพวกนี้  
 พูดถงึเร่ืองอรรถเรื่องธรรมเราพูดจริงๆ เราไมมีอะไรในโลกนี้ เราบอกวาเรา
เรียนจบแลวจบโลก ปลอยโดยประการทั้งปวงไมมีอะไรเหลือเลย แมเม็ดหินเม็ดทราย
ไมมีในหัวใจ นี่เรียกวาเรียนโลกจบ เรียนธรรมจบสมบูรณแบบเต็มที่แลวไมมีอะไรหา
มาอีกวาจะเพิ่มเขาอีกไมมี เอาลดลงก็ไมมี พอ พอดไีมมอีะไรเกินจิตที่บริสุทธิ์หรือเปน
ธรรมธาตุ นี่พอ เราเรียนจบทั้งทางโลกทางธรรม แนะนําส่ังสอนโลกดวยความเมตตา
ลวนๆ ทั้งนั้น พิษภัยแมเม็ดหินเม็ดทรายไมมีในกิริยาของเราที่แสดงออก  
 จะดุดาวากลาวขนาดไหน เชนอยางตอนเย็นๆ พวกผูพวกคน เด็กเล็ก
เพนพานๆ เขามา เลยเวลาแลวนะ ก็วัดนี้ทานมีขอวัตรปฏิบัติ มีขอบมีเขต พวกนี้มันไม
ขอบมีเขต อยากมาเมื่อไรก็มา เลนเตร็ดเตรเรรอนอยูตามนี ้พอดีมาเจอเรา ถาเจอเรา
แลวเหมาะ ถาเจอเราเปนเหมาะทุกรายละ นี่มันไมเจอ เราก็ไมคอยออกมา เราเบื่อพวก
นี้ เปนยังไงไดระวังไหมคําวาเบ่ือพวกนี้ ถาออกมามันเพนพานๆ ถึงเวลาพระทาน คือ
ทานรักษาธรรมวินัยขอวัตรปฏิบัติของทานมีกฎมรีะเบียบ ทีนี้พวกนี้เขามาเพนพานๆ 
ไมมีเวล่ําเวลา อยากมาเมื่อไรก็มา กม็าโดนกับหลวงตา มาเจอเขา มาจากไหน ไปไหน 
ไลเขาไป ไลๆ ไมมีเหตผุลขนาบไลกลับเดี๋ยวนั้นเลย นั่นอยางน้ันแลวจะวาไง  
 ไปแลวเขาก็เงียบ เขาไมเห็นมาตอวาใหระวังปาก พวกนี้เขาไมระวัง เขาดีกวา
พวกนี้อีก เขาใจไหม พวกใหระวังปากนี้พวกใชไมไดเลย ปากมันใชไมได มันบอกให
ระวังปาก ระวังปากมันนั้นเปนไร ปากเรามาระวังหาอะไร เรารับผิดชอบเราเองปากของ
เรา ผิดไหมพูดอยางน้ี เวลาสนุกสนุกบาง เวลามันออกเหมือนฟนเหมือนไฟแตใจไมมี
อะไร เพราะฉะนั้นเราถึงกลาปฏิบัติตอโลก สอนโลก กลาเด็ดกลาเดี่ยว กลาเฉียบกลา
ขาด ทุกอยางดวยคุณธรรมของเรา ไมมีพษิมภัียจะไปทําโลกใหเดือดรอนเสียหายไมม ี
เราบอกไมม ี หมดโดยสิน้เชิง เราสอนโลกทุกส่ิงทุกอยางดวยความหายสงสัย ธรรมทุก
ขั้นไมมีผิด วางั้นเลย วันนี้ก็มีเทานั้นละ  
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 ผูกํากับ ปญหาของสนัติครับ ขอที่ ๑ เวลาหนูเดินจงกรม ทีแรกหนูรูสึก
ธรรมดา ประมาณ ๑๕ นาทีความรูสึกของหนูจะเปลี่ยนไปทนัที คือที่หูเหมือนออกไป
รับเสียงขางนอก เหมือนหูมันเปดกวางออก ความรูสึกเหมือนอยูบนภูเขา ที่ดวงตาของ
หนูก็เชนกันเหมือนใสดวงตาใหม จูๆ ก็มีส่ิงปรากฏเหมือนดวงตาของหนูเปดกวางออก 
หนูเห็นแสงจากเทียนเปลี่ยนรูปเปนสีสายรุง แลวก็เปลี่ยนเปนรูปวงกลมบาง เปนครึ่ง
เส้ียวบาง เปนอยูตลอดเวลา ที่หนูเห็นนี้หนูเห็นในขณะลืมตาสดๆ ชัดเจนแลวก็ดับไป 
เกิดดับๆ อยูอยางน้ี แตที่หูเมื่อเลิกเดินจงกรมแลวก็มีอาการยังคางอยู เหมือนหูเปด
กวางออกไมยอมปดเสียที แตที่ดวงตากลับเปนปรกติเมื่อเลิกเดินจงกรม อันนี้จบขอที่ 
๑ ครับ 
 หลวงตา ใหระงับอยาไปยุงกับมัน ถอยจิตเขามาเรื่องเหลานั้นมันก็สงบไป 
เขาใจไหม มันออกไปจากจิตไปวาดภาพตางๆ ออกไปจากจติ ที่ควรจะรูเร่ืองของมนั
แลวก็ใหถอยเขามาเสีย ถาไมรูหลงไปตามเรื่อย เพลินไปตาม เปนไปไดนักภาวนา อัน
นี้เราพอรูเร่ืองของมันแลว พอถอยจิตปบเรื่องทั้งหลายจะสงบของมันไป มันออกไป
จากจิต เอาวาตอไป 
 ผูกํากับ ขอที ่ ๒ ครบั เวลาหนูนั่งสมาธิ หรือนอนภาวนาหนูรูสึกวาที่ตัว
หนูมีพลัง โดยเริ่มที่กลางอกแลวก็คอยๆ เคลื่อนหมุนขึ้นไปที่บนศีรษะ เคลื่อนลงมา
ขางลางปลายเทา แลวก็เคลื่อนไปทั่วกายหนู ที่สุดแลวพลังนี้จะเคลื่อนไปคางอยูที่ศีรษะ 
เปนยอดปลายแหลมเหมือนเขาควาย แตมีอันเดียวอยูตรงกลาง หนูรูสึกพลังที่สัมผสันี้
รุนแรงมาก โดยเฉพาะที่หนาอกและที่ศีรษะ มนัเหมือนจะระเบิดออกเปนเสี่ยงๆ แต
หนูก็ตามดูเปนผูรูวาพลังนี้มาจากทางไหน แลวจะออกไปทางไหน หนูเหมือนเปนผูรู
เฝาประตูอยูอยางน้ัน หนูทําอยางน้ีถูกตองไหมคะ  
 หลวงตา ถูก ใหดูหลักความรูนะ ถามันออกไปอะไรมากนัก ถอยความรู
ออกมาจากสิ่งน้ัน ถอยเขามาสิ่งเหลานั้นจะคอยหายไปๆ แลวใหดูความเกิดความดับ
ในจิตนะ ความเกิดความดับในจิตนี้เปนกิเลสโดยตรง อันนั้นถาหลงมันก็เปนกิเลส 
ถาไมหลงก็ไมเปนกิเลส แตความเกิดความดับในจิตเรานี้มันเปนกิเลส ใหดูความเกิด
ความดับเกิดมาจากอะไร ดีเกิดขึ้นมาแลวดับ ชั่วเกิดขึ้นแลวดับ มันเกิดขึ้นมาจากอะไร 
รากฐานของมันคืออะไร ตรงนี้สําคัญมากนะ ใหดูเขามานี้มากกวาภายนอก อันนั้นเปน
อาการของมนั เปนเงาไปอยางน้ันละ เทานั้นละไมเอามาก 
 ผูกํากับ ขอที่ ๓ บางครั้งหนูภาวนาหนูรูสึกวามันไมปรากฏอะไรเลย จน
หนูสงสัยวาผิดปรกติ จงึเปล่ียนอิริยาบถมันก็ยังไมมีอะไรเกดิขึ้นอีก หนูมีแตตัวผูรูอยู 
แตไมมอีะไรรู คลายๆ วาเหมือนเปดทีวี แตไมมีภาพอะไรปรากฏที่ทีวี ทั้งๆ ทีท่ีวียัง
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เปดอยูเชนนั้น สุดทายก็ไมมีอะไร คือตัวผูรูก็ดบัไปดวย หนูจึงเปล่ียนความรูสึกอันนี้ 
แลวก็เลิกภาวนาและหลับไป หนูอยากขอกราบเรียนวาทําอยางนี้ถูกตองไหมคะ สมควร
ไหมคะ แลวจะทําอยางไรตอไปเจาคะ 
 หลวงตา โอยตอบอยากนะ ถูกตองไมถูกตอง มันมีผิดมพีลาดอยูในนั้น
แหละ ขี้เกียจตอบ บางทีเขาเปดทีวีไว ทีวีถึงจะมีรูปมีรางก็ตาม แตเจาของนอนหลบัก็
ไมมีความหมายอะไร เปดทีวีดวยเจาของดูดวยกม็ีความหมาย อันนี้เปดทีวีไว เจาของ
หลับอยูภายใน สติ-ปญญาไมรอบตัว อันนี้เขาก็เปนของเขาอยูอยางน้ัน อยาไปตื่นกับ
เขามากนัก มันควรจะเขามาสูภายในไดแลว อาการเหลานี้เปนอาการของจิตทั้งน้ันละ 
ถารูมันแลวก็ดับ รูแลวมันก็ดับ ออกจากจิต รากฐานอยูที่จิต ตัวหลงอยูที่จิต กิเลส
อยูที่จิต รูรูที่นี่ กิเลสดับที่นี่ เขาใจ เอาเทานั้นละไมเอามาก 
 โยมสันติ รูอยูวาไมมีอะไร แตวาผูรูยังอยู 
 หลวงตา นั่นแลวไมมีอะไรก็คอืผูรูมันรูวาไมมีอะไร 
 โยมสันติ ผูรูดับไปเอง 
 หลวงตา มันดับก็ดับอาการของผูรู ผูรูจรงิๆ ไมดับ ใหดับยังไงก็ไมดบัผูรู
นี่  
 โยมสันติ รูไมมีอะไร รูดับไปดวย แตไมรูดับเมื่อไร 
 หลวงตา ผูรูก็ผูรูที่มันแฝงนั่นละมนัดับไป ผูรูแทไมดับไมเกิด ใหพากัน
เขาใจนะ ผูรูแทไมมีคําวาเกิดวาดับ ผูแฝงผูรูนั้นเปนเงาของผูรู ที่วาผูรูมันดับคือผูรู
อันน้ีแหละดับ เขาใจเหรอ เรียนใหมันทันทั้งตัวทั้งเงามันซิ ไปตื่นแตเงามัน 
 โยมสันติ  เขาใจแลวคะ 
 หลวงตา เขาใจแลวเหรอ เอาละพอ อยูไปนานตบคนนะ รําคาญนะเรา 
มันเหนื่อย ผูนั่งน่ังอยูจะตาย คนนั้นมาพูดใหฟงคนนี้พูดใหฟง ฟงไปฟงมาเราเลยก็จะ
หงายของเรา เอาละพอ  
 ผูกํากับ สมเด็จพระสังฆราชครับไปที่วัดที่ผมกราบเรียนครับ ดูแลวพระ
พลานามัยแข็งแรงขึ้นครับ เลยอยากใหหลวงตาไดเห็นดวยละครับ 
 หลวงตา เออเห็นแลว สมเด็จสังฆราชกับเราสนิทกันมากนะ ทานเคยมา
ภาวนาอยูนี้เปนอาทิตยๆ มาอยูที่นี่ ทานภาวนาอยูลึกๆ นูน ทานภาวนาจริงๆ มาอยูนี้
บอยๆ พอทานไดเปนสังฆราชแลวทานก็ไมไดมา เราเองก็ไมไดไปกราบเยี่ยมทานเลย 
ทานมานี่หนหนึ่งเปนสมเด็จสังฆราชแลว แตเราไมเคยไดไปเลย เลยเปนฝายเราถือเนื้อ
ถือตัวทัง้ๆ ที่เราไมไดถอื เราไมไปรบกวนทานละ สนิทสนมกันมากตั้งแตเปนพระหนุม 
ทานไมคอยชอบพูดมีแตยิ้มๆ ทานเทศนตามนิสัย ทานเทศนชา คอยวาไปเปนคําๆ ไป 
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เราน่ีพรวดทีเดียวไปเลย เลยขัดกัน นิสัยทานเทศนชา เวลาเราไปกรุงเทพนี้เหมือนวา
ภาระของทานขาดลอยไปหมดจากองคทาน มารวมอยูตัวของเรา พอเราไปกรุงเทพทไีร 
ถึงวันพระวันเจาวันอบรมกรรมฐาน ทานมอบใหเราหมดเลย ก็เพราะวาทานหนักมาก 
พอเห็นเราไปทานก็แบงเบามาเลย เปนอยางน้ันประจําแตกอน เทศนสอนพวกฆราวาส
ที่ไปอบรมธรรมะในวัดบวรฯ พอทานเปนสังฆราชแลว พอดีเราก็ไดไปสํานักใหมที่สวน
แสงธรรม เลยไมไดเขามาหาทาน จากนั้นมาไมไดมาวดับวรฯ อีกเลย 
 โยม  ผมเปนหมออยูที่โรงพยาบาลสระใคร หนองคาย เปน
โรงพยาบาลเปดใหม ขาดเครื่องมือแพทยตั้งหลายอยางครับ 
 หลวงตา ขาดอะไรบางละ 
 โยม  คือมันยังไมมีอะไรเลยครับ 
 หลวงตา ฟง จะตอบให ยังไมมีอะไรเลย ลบลางโรงพยาบาลนี้เสีย โยนลง
ทะเลเสีย ทําไมมันตั้งขึน้มาไมมีอะไรเลย ทั้งหลายเขามี ก็แกกันอยางน้ันซิ ใหลมลงไป
เลยโรงพยาบาลนี้ไมมีอะไร อยาเอาไวมันหนักแผนดินไทย จะพูดคําไหนก็พูดไมไดเรา 
ไมมีอะไรเลย (มีเฉพาะตัวตึกอยางเดียว) เอาตัวตึกเสียกอน แตกอนมนัไมเคยมีตัวตึก
มันก็มี ตอไปเครื่องไมเครื่องมือมันอาจจะยังไมมีมันก็จะมทีาํนองเดียวกันนั้นแหละ ผู
ถามไมไดศพัทไดแสง ขาดหมดเลย เดี๋ยวเราจะยกวัดใหทั้งหมดจะรบัไดไหมละ ขาด
หมดแลวยกวัดใหทั้งหมดจะรับไดไหม ก็รับไมไดอีกเหมือนกัน มันลําบากนะ เอาละ
พอ 
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