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เทศนอบรมฆราวาส ณ ศาลาใหญวัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ความทุกขปดออก ความดีงามสรางเขา 
 เวลานี้หลวงตาแผนสูงแลวนะ หูหนวก นูนหูอยูบนจรวดดาวเทียม ผูเดินมาพื้น
พูดฟงไมไดยิน ตองพดูเสียงดังๆ เราบอก ใหเขากันกับทํานองสามเณรกับหลวงตา 
หลวงตาองคหนึ่งเล้ียงเณรเอาไวในวัด เณรองคนั้นก็เปนเณรแปลกประหลาดอยู เปน
หลวงปูมั่นพูดเองนะเราเลยไมลืม หลวงตาองคนั้นทานเลี้ยงเณรไวองคหนึ่งอยูกับทาน 
มีหลวงตากับเณรอยูดวยกัน พอดมีีหลวงตาองคหนึ่งมาจากตางวัดมาเยี่ยมหลวงตากับ
เณรนอยนั้นแหละ พอเขามาแลวเณรนอยรูสึกมันจะคึกคะนองอยูนะ มนัก็ปุบปบลงไป
ศาลาไปหาหลวงตาที่มาเยี่ยมนั่นแหละ 

ลงไปก็วา นีจ่ะมาอะไร จะมาเยี่ยมหลวงตา เออ ถาไปเยี่ยมหลวงตา หลวงตา
ทานหูหนวกนะวางั้น เวลาไปหาทานตองพูดเสียงดังๆ พูดธรรมดาทานไมไดยิน มา
บอกทางนี ้ ออกจากนี้ปบก็ขึ้นไปหาหลวงตาของตัวเองแลววา หลวงตาองคที่ทานมา
เยี่ยมนี้ทานหูหนวกนะ ตองพูดเสียงดังๆ ใหทานฟงไปนัดให ทั้งที่ตางองคตางหูดอียู 
หลวงตาองคนี้ก็หูดี องคนั้นก็หูดี เณรนี้มนัคึกคะนอง พอหลวงตาองคเปนแขกมาเยี่ยม
ก็ไปกระซิบบอกวา นี่ถาจะพูดกับหลวงตาตองพูดใหเสียงดังๆ นะ พูดเบาไมไดทานหู
หนวก เหอ อยางน้ันเหรอ เรียกวาทําความเขาใจกัน อยางน้ันแหละ 

จากน้ันก็ปุบขึ้นไปหาหลวงตาของตัวเองนั่นละวา หลวงตาที่มาจากที่ตางๆ มา
เยี่ยมนี้เปนหลวงตาหูหนวกนะ เวลาพูดตองพูดเสียงดังๆ ทานถึงจะไดยนิ ทางนี้ก็ เหอ 
รับทราบ เรียกวารับทราบทั้งสอง ทีน่ี่เตรียมพรอมละ หลวงตาองคนั้นก็ขึ้นไปหาทาน 
พอขึ้นไปแลวทางนี้ก็ขยับใหญเลย สบายดีเหรอ.... เสียงลั่นบนศาลา ทางนั้นก็วา เออ 
สบายดี...กระทั่งประชาชนเขาอยูในนั้นเขาไดยิน เขานกึวาพระทะเลาะกันเขาก็วิ่งเขามา 
เปนอะไรเสียงลั่นคับโลก ออ หลวงตาสององคทานสวัสดีกัน นี่เณรองคนี้นะไปบอกวา
หลวงตาสององคทานมาสวัสดีกัน ตัวสําคัญมันออกจากเณรไปกระซิบใหเปนพระหู
หนวกเสียหมด นี่เราก็หูหนวกแตไมไดเล้ียงเณรเอาไว หูหนวกขึ้นทุกวัน 

วันนี้พี่นองชาวพุทธเรากรุณาทราบทั่วถึงกัน เปนวันถึงใจของชาวพุทธเรานะ วัน
ประสูติ คือพระพุทธเจาทานผูวิเศษเลิศเลอโลกไดประสูติในวันนี้ จากน้ันก็เปนวันตรัสรู
ก็คือวันนี้เอง ตรัสรูธรรมกระจายทั่วแดนโลกธาตุ คือวันวิสาขบูชานี้ละ จากนั้นก็เปนวัน
ปรินิพพาน คือพระพทุธเจาจะปรินิพพานในวันนี้ ตรงกับวันวิสาขะวันเดียวกันนี้ เรามี
โอกาสวันนี้ งานการใดๆ ที่เคยหมุนตัวเปนเกลียวมาตลอด วันนี้เปนวันวางสําหรับ
หัวใจเราที่จะนอมนึกถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ทั้งวันประสูติ วันตรัสรู วัน
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ปรินิพพานในวันเดียวกัน เปนโอกาสอันดีงามทีพ่วกเราทั้งหลาย จะไดนึกนอมถึงทานที่
วิเศษเลิศเลอ ในสามแดนโลกธาตุนี้คือศาสดาองคเอกเปนผูเลิศเลอครอบโลกธาตุ
ทั้งหมด ประสูติวันเชนนี้ ตรัสรูวันเชนนี้ ปรินิพพานวันเชนนี้ จึงเปนที่กราบไหวบูชา
ระลึกถึงคุณของทานมาเปนวันวิสาขบูชาวันนี้ 

เราทั้งหลายไดละโอกาสทุกอยาง โอกาสก็ไมใชโอกาสอะไรแหละ โอกาสเร่ืองยุง
เหยิงวุนวาย กิเลสตัณหามันฉุดมันลากไปทุกแหงทุกหนไมมสีถานีที่จอดแวะ ไปที่ไหน
มันลากมันเข็นไป โลกนี้เปนโลกที่รุมรอนมากทีสุ่ด ก็คอืโลกกิเลสตัณหา โลกวุนวายนี้
เอง วันนี้ทําจิตใจใหวาง วางการวางงาน เสียสละทําบุญใหทาน ฟงอรรถฟงธรรมนึก
นอมเขาสูใจ ใหใจไดรับความสงบรมเย็นจากอรรถจากธรรม อันเรื่องจากกิเลสมันไมมี
ทางที่จะทําโลกใหสงบรมเย็นเพราะกิเลสไมมี ไมวาโลกไหนๆ เปนโลกที่รุมรอนเพราะ
กิเลสทั้งนั้น ถาธรรมไมไดเขาแทรกตรงไหน โลกน้ันหาความหมายไมไดเลย 

เมืองไทยเรานี้เปนเมืองพุทธศาสนา ควรจะเปนเมืองที่มีความสงบรมเย็นเปน
บางกาลบางเวลา เชนวันเชนนี้เปนวันวิสาขบูชา ใหพากันระลึกถึงพระพุทธเจา พระ
ธรรม พระสงฆ ไดทัง้วันยิ่งดีวันนี้นะ เราระลึกถึงอยางอื่นมาตั้งแตวันเกิดจนกระทัง่
ปานนี้ ไมมีเวล่ําเวลาที่จะมาระลึกถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ พอเปนชิ้นเปน
อันบางเลย แตวันนี้เราไดมาระลึกถึงคุณพระพทุธเจา พระธรรม พระสงฆ ดวยจิตใจ 
พรอมกับการทําบุญใหทานของเราเพื่อบูชาคุณทาน ฟงธรรมแลวก็ใหนอมนึกเขาไปสู
จิตใจ นําธรรมนี้ไปเปนคติเครื่องเตือนใจของเรา 

ใหมีวรรคมีตอนมีขอบมเีขตมีฝงมีฝานะมนุษยเรา ถาเปนชาวพุทธควรจะมีขื่อมี
แปมีขอบมีเขต อยาเตลิดเปดเปงจนตายไมมปีาชา อยางน้ันเปนเรื่องสัตวไมมี
ความหมายตายกัน มนุษยเราเปนลูกชาวพุทธเปนผูมีความหมาย ตายมีปาชา กอนจะ
ตายใหไดสรางคุณงามความดีไวเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มหัวใจเรา ตายที่ไหนเวลาใดก็ตาม
เปนความสงบรมเย็นทั้งนั้นถาบุญเขาสูใจ แตถาบาปเขาสูใจ ตายเวลาไหนจะไรคา
ตลอดเวลา แมมีชีวิตอยูก็มีแตลมหายใจ คนหมดคุณคาโดยประการทั้งปวงแลว 

ผูมีคุณธรรมภายในใจอยูก็มีคุณคา ตายก็มีคุณคา สถานที่อยูของคนบุญเปน
สถานที่ดีงาม เชนอยางสวรรค พรหมโลก นิพพาน นี่เปนสถานที่อยูของคนมีคุณงาม
ความดี ตามอํานาจแหงบุญแหงกรรมของตนทีส่รางไวมากนอย ไปเกิดตามสถานที่
นั้นๆ ตามอํานาจแหงบุญกรรมของตน ผูที่มีบุญวาสนามาก สรางโพธิสมภารเต็มหัวใจ
แลวก็เขาสูนิพพาน สถานที่รมเย็นเปนสุข สําหรับผูสรางบุญสรางกุศลจะไปสถานที่
เหลานี้แล แตสําหรับผูสรางบาปสรางกรรมทางต่าํ จะลงตั้งแตสัตวเดรัจฉาน พวกเปรต
พวกผี ลงไปนรกอเวจี นี่เปนสถานที่ไป ทีอ่ยูและที่เสวยของสัตวผูทําบาปหาบกรรม ผู
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ไมเชื่อคําสอนของพระพทุธเจาซึ่งเปนคําสอนที่ถูกตองแมนยํา ไมมีใครเสมอคําสอน
ของพระพุทธเจาที่ทานเรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว คือชอบทกุแงทุกมุม วา
บาปมีมีจริงๆ ใครจะคานก็คานไปสักเทาไรไมมคีวามหมาย บุญมีจริงๆ นรกสวรรคมี
จริงๆ นี่เปนคําสอนของพระพุทธเจาทุกๆ พระองคดวย ไมใชเพียงพระองคเดียวของ
เราน้ีเทานั้น 

พระพุทธเจาพระองคใดมาตรัสรูก็คือรูส่ิงที่มีอยูดั้งเดิม เชน บาป บุญ มีอยู
ดั้งเดิม นรก สวรรค มีอยูดั้งเดิม จนกระทั่งนิพพาน มีอยูดั้งเดิม ทั้งฝายดีฝายชั่วมีมา
ดั้งเดิม เปนแตเพียงวาสัตวทั้งหลายไมรู แลวก็ทําตามความอยากความทะเยอทะยาน
ของตน สวนมากมักจะลงทางต่ําเสมอ แลวไปเจอเอาสิ่งที่ไมพึงหวังๆ เสียในภพนั้นๆ 
อยางน้ีเรียกวาผูผิดหวัง สวนผูมีหวังก็คือผูสรางคุณงามความดี อยูทีไ่หนความหวังเต็ม
หัวใจ แลวก็สมหวังๆ เร่ือยไป นี่คือผูสรางคุณงามความดี ขอใหทานทั้งหลายระลึกแลว
นําเขามาสูใจตนเอง ปฏิบตัิจิตใจใหมีศีลมีธรรม อยาใหมีแตความเดือดรอนวุนวายดวย
อํานาจของกเิลสตัณหาเผาตลอดเวลาไมเปนของดเีลย ใหมีอรรถมีธรรมเขาสูจิตใจ ใจ
จะมีความสงบรมเย็นทั่วหนากัน 

นี่ละทานวาบุญวาบาปมีมาดั้งเดิม อยาพากันชินชาตอบุญตอบาป ทําบาปไมมี
กระดากอาย บุญไมสนใจจะทํา นี่เรียกวาความชินชาหนาดาน ไมสามารถที่จะทําความดี
เขาสูตนได มีแตความลมจมสรางไวทุกวันๆ ตายแลวจมไปเลยๆ เพียงเราเห็นนักโทษ
ในเรือนจํานาดูไหมพิจารณาซิ ในเมืองมนุษยเรานี้ละนักโทษในเรือนจํานาดูไหม แลว
นาอยูไหมสถานที่นักโทษอยูนั้นเราตองการไหม ไมมีใครตองการ นั่นละความชั่วของ
แดนมนุษยเห็นประจักษอยูอยางน้ี 

ความชั่วในแดนแหงเมืองผีก็หนักเขาไปๆ ความดีในแดนสวรรค พรหมโลก 
นิพพานยิ่งเยี่ยมขึ้นไปๆ ใหคัดเลือกเสียตั้งแตบัดนี้ที่มีคําสอนของพระพุทธเจาชี้แจง
แสดงบอกแนวทางที่ถูกที่ผิดอยางสมบูรณพูนผลอยูแลว ใหยึดธรรมที่ทานสอนไวใหดี 
ปฏิบัติตนใหเปนคนดี ธรรมพระพุทธเจาไมเคยโกหกโลก ที่โกหกโลกยอดที่สุดกค็ือ
กิเลส อยูในหัวใจใดโกหกเจาของตลอดเวลา จากนั้นกระจายไปไหนมีแตจอมโกหกจาก
หัวใจ หลอกลวงกันดวยเจตนาไมเจตนา กิเลสมนัพาใหหลอกลวงไปเองโดยเจาของไม
รูวาตมตัวเองตมคนอื่น เอาฟนเอาไฟเผาตัวเองและเผาคนอื่นดวยอํานาจของกิเลส พา
กันจําเอา 

กิเลสมีแตเร่ืองหลอกลวงตมตุน สวนธรรมของพระพุทธเจาไมมี รอยทัง้รอยมี
ตั้งแตของจริงลวนๆ ควรที่จะยึดเขามาสูใจ เปนที่เกาะที่ยึดสาํหรับใจ เราจะมีความสุข
ความเจริญตอไปในภพนีแ้หละภพหนา เร่ืองใจนี้คอยที่จะโยกยายจากรางน้ีไปสูรางน้ัน
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อยูเสมอ เวลานี้มีชีวิตอยูก็คือใจครองรางอยูนี้กเ็รียกวามนุษยเปนอยู สัตวเปนอยู พอ
ลมหายใจขาดลงไปเทานั้นจิตนี้ก็ดีดออกจากราง ออกจากรางน้ีจะไปดวยอํานาจแหง
บุญแหงกรรม ใครมีกรรมชั่วไปทางชัว่ ใครมีกรรมดีไปทางดี มีลงต่ําขึ้นสูงเปนธรรมดา
ของสัตวโลกที่ตางคนตางทํากรรมดีชั่วมาดวยกัน เราใหรีบทําเสียกรรมดีงามทั้งหลาย 
เราจะไดมีความอบอุน อยูในโลกนี้ก็ชุมเย็น ตายไปโลกหนาก็ใจดวงนี้แหละที่จะไป
เสวยความชุมเย็นในโลกหนา 

โลกไหนๆ ก็คือใจดวงนี้เองเปนผูเสวย เปนผูรับเคราะหรับกรรม จงพยายาม
ปรับปรุงแกไขใจดวงนี้ใหไดตั้งแตบดันี้ อยาปลอยใจ อยาปลอยเนื้อปลอยตัว อยาหลง
ยศหลงลาภ หลงความสรรเสริญเยินยอ อยาตื่นโลกตื่นสงสารจนเกินเหตุเกินผลไม
มองดูธรรม คนนั้นจะเสียทา เร่ืองลมๆ แลงๆ มักจะตดินะจิตใจมนุษยเรา ถาเปนของ
จริงของดมีันไมอยากตดิไมอยากชอบแหละ กิเลสมันผลักเอาไวๆ ถาจะไปทางดกีิเลส
กีดกันหวงหามดวยอุบายวิธีการตางๆ  หาเร่ืองมากระซิบกระซาบปดทางไมใหไปทางด ี

เชนจะไปวัดไปวา มืดแจงมีมาตั้งกปัตั้งกัลปตั้งแตเรายังไมเกิด เราเกิดกับมืด
กับแจง ถาไปตามกิเลสไปไดวันยังค่ํา ตายที่ไหนตายไดเลยสบาย แตถาจะไปวัดไปวา
เพียงชั่วระยะเดียวเทานั้น กิเลสจะทําการกีดขวางใหไมมีเวล่ําเวลา ไมมีเงินมีทองขาว
ของ บุญวาสนานอย ปลอยใหเขาเปนผูมีวาสนามากไปเสีย สวนเจาของจะจมลงในนรก
ไมคิดเลย เร่ืองของความชั่วของกิเลสมันเร็ว แตทางความดีงามน้ีเบ้ืองตนตองไดฉุดได
ลากอยางหนัก 

เชนอยางการฝกจิตฝกใจฝกใสคุณงามความดีทั้งหลาย เบ้ืองตนกฝ็ดกเ็คืองไม
อยากไป ครัน้ตอไปก็คอยราบร่ืนดีงาม ทีนี้หนักเขาๆ ไมไดไปวัดไปวา ไมไดฟงธรรมจํา
ศีล ไมไดเจริญเมตตาภาวนาอยูไมได นั่นเห็นไหม เมื่อธรรมเขาสูใจแลวไมไดทําความ
ดีอยูไมได ความชั่วนั้นปดออกตลอดเวลาเพราะเห็นวาเปนภัย นี่ละผูมีความดีเขา
ใกลชิดติดพนักับใจยอมชอบตั้งแตความดี ปดความชั่วชาลามกออกใหหมดๆ โดย
ลําดับ 

พระพุทธเจาที่วาเปนศาสดาองคเอกทีเ่ลิศเลอ ก็ไปจากมนุษยเราน้ี ทานก็เปน
คนเหมือนเรา สาวกทั้งหลายที่เปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ลวนแลวไปจากมนุษยเราทั้งน้ัน 
แตเพราะทานฝกฝนอบรมจนเปนคนดีและดีเลิศไดก็มาสั่งสอนโลก เราเดินตาม
รองรอยทานแมจะไมไดตามทานทุกกระเบียด ก็ขอใหไดแบบลูกศิษยมีครูมีอาจารย 
คอยเดินตามครูตามอาจารย แลวเราก็จะคอยดีวนัดีคืนขึ้นไปๆ 

อยาปลอยเนื้อปลอยตัวนะ เวลานี้กิเลสตัณหากําลังหนาแนนมากทีเดียว โลกจน
มองหาธรรมไมเห็นและไมมองดวย มีแตเร่ืองของกิเลสตัณหาเต็มบานเต็มเมือง เตม็
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หัวใจเขาหัวใจเรา มองไปที่ไหนนาทุเรศจริงๆ กิเลสบีบบี้สีไฟหัวใจมนุษยใหอยูเปน
อิสระสบายบางไมไดเลย เพราะไมมีธรรมเขาเปนที่กําบัง เปนที่ปดปองพอซกุหัวนอน
ไดบาง ผูที่มธีรรมมีความสงบรมเย็นไดบางนะ ที่ไมมธีรรมนี้ ใครอยาเอาชาติชั้นวรรณะ
ฐานะสูงต่ํามาอวดเลย อวดธรรมอวดไมได จมกันทั้งน้ันแหละ เร่ืองธรรมมีอยูในใจมาก
นอยนี่ชุมเย็นๆ ไมตองอวดใครก็รูอยูกับตัวเอง ธรรมเปนของเลิศเลอ จึงใหพากันสราง
คุณงามความดีคือธรรม 

การใหทาน อยาตระหนี่ถี่เหนียว อยาเห็นแกตัว เห็นแกได เห็นแกรํ่าแกรวย 
เห็นแกพลิกแพลงเปล่ียนแปลงหลายสันพันคมตมกินตุนกนิเรื่อยไปอยางน้ัน นั้นเปน
เร่ืองเอาไฟเผาตัวเอง ไดมาก็จริงแตไดไฟมาเผาเรา ไดมาจากการคดการโกงการรีดการ
ไถอุบายวิธีการตางๆ ที่เห็นวาตนฉลาดกวาเขา เขาโงกวาเรา สุดทายก็คือเราน้ันละจอม
โงกวาคนดีทั้งหลายเขา ไปจมก็คอืเรานั้นแหละเปนผูไปจม เขาผูถูกฉกถูกลักถูกเราตม
ตุนนั้นเขาไมไปตกนรก เขาไดรับความทุกขเขากเ็สียใจ เวลาสมบัติเงินทองเขาเสียไป
เพราะเลหกลของคนชั่วไปทําลายเขาเทานั้น แตเขาไมตกนรก ผูที่ไปไดมาดวยความ
ฉลาดของตนวาตนฉลาดกวาเขา นั่นละเปนผูจะลมจะจม 

เพราะเรื่องธรรมแลวไมมีคําวาลําเอียง ตรงไปตรงมา ไมไดขึ้นอยูกับรอยสันพัน
คมเหมือนกเิลส กิเลสน่ีรอยสันพันคม ครั้นเวลาจมก็คือผูกิเลสมากๆ นั่นละมันจม ผูที่
มีธรรมมากทานไมจมละ ใหพากนัจําเอา วันนี้ก็เทศนเพียงเทานี้ละ เทศนทุกวันๆ 
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา วันนี้เปนวันพระขอใหพากันระลึกถึงพระพุทธเจา พระธรรม 
พระสงฆ ทําจิตใจใหสงบรมเย็นนะวันนี้ อะไรเย็นไมเหมือนใจเย็น อะไรทุกขไมเหมือน
ใจที่ไดรับความทุกข สามแดนโลกธาตุนี้ใจเปนผูรับเคราะหรับกรรมในกองทกุข
ทั้งหลาย ดินฟาอากาศเขาไมไดรับนะ รับที่หัวใจดวงเดียวนี้ 

แลวคําวาความสุขก็เหมือนกัน ใจดวงนี้เปนผูรับ เจาของตองเปนผูฉลาดขัด
เกลาส่ิงไมดทีั้งหลายออก นั่นคือความทุกขปดออกพรอม เปนผลของความชั่ว ปดออก 
ความดีงามทั้งหลายใหสรางเขามาๆ ผลของความดีงามก็คอืความสุขความเจริญทั้งโลก
นี้และโลกหนาไปตลอด จนกระทัง่ถึงนิพพาน จะไปดวยอํานาจแหงความดีนี้ทั้งน้ัน 
เพราะฉะนั้นจึงขอความสวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นองลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ 

สันติ ภาวนาตัวสั่นไมหยุด ขางลางรอน ขางบนหนาว 

หลวงตา ลองเจริญภาวนา สงฺขารา อนิจฺจา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ภาวนาอยู
ในนี้นะ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา หรือ สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา ก็ไดครอบไวนั้น สพฺเพ 
ธมฺมา อนตฺตา ครอบหมดเลย ทั้งรอนทั้งหนาวไปดวยกันหมดไมมีเหลือ 

สันติ ที่เปนอยางน้ีไมมอีะไรผิดใชไหมคะ 
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หลวงตา ไมผิด มันเปนตามกระแสของจิตมันเปนของมันเอง มันพลิกน้ันพลิก
นี้อยูอยางน้ันละ ใหภาวนา สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา มันจะระงับ
ของมันไปเอง อันนี้อยูนอกๆ ไมใชกิเลส เปนกิริยาอันหนึ่งตางหาก ถาหลงก็เปนกิเลส 
ถาไมหลงไมเปน 

ทองคําที่เรามอบเขาคลังหลวงเรียบรอยแลว ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลคร่ึงนี้ เทากับเงิน
ไทยเรา ๙,๘๔๙,๘๒๐,๐๐๐ นั่นเกือบหมื่นลานนะ นี่ละเห็นไหมละ เราไมหาไมไดนะ
ไมมี เงินเหลานี้ไมมี ทองคําเหลานี้ไมมี นีพ่ยายามอุตสาหขวนขวายหามาไดขนาดนี้ 
เพื่อหัวใจของชาติไทยเรา สวนดอลลารเราไดเขาเพียง ๑๐ ลานกวา นอกนั้นก็หยุด 
หยดุเราก็บอกทุกอยาง เราไมมีสอง การปฏิบัติตอโลกเราบริสุทธิ์สุดสวนของเรา 
ดอลลารก็เขา ๑๐ ลาน ๒ แสนกวาหรือไง เราก็บอกจากนีไ้ปจะไมไดเขานะดอลลาร 
เพราะการเทศนาวาการสอนประชาชนเพื่อนําผลประโยชนเขาสูชาติไทยของเรานี้ เรา
หยุดแลวการเทศนอยางน้ันไมมี แตผูที่ยากจนเข็ญใจมันมีทั่วไปหมด เพราะฉะนั้นเรา
จึงจะตองเอาเงินดอลลารนี้มาหนุนเงินไทยชวยเงินไทยไป เงนิดอลลารจึงจะไมเขาคลัง
หลวง ก็ไมเขาจริงๆ 

เราวายังไงเปนอยางน้ันนี่ เพราะพิจารณาเรียบรอยแลวคอยพูด ไมไดพูดสุมสี่
สุมหานะ พูดวายังไงพจิารณาเรียบรอยแลวออก พูดยังไงไปยังงั้นเลย เดี๋ยวนี้เงิน
ดอลลารไมไดเขาละออกชวยเงินไทย เงินไทยชวยโลกไมใชไปไหนนะ ที่เงินจํานวน
มากๆ เหลานี้ที่พี่นองทั้งหลายบริจาคมา ใหคิดดูซิวาทั้งหมดนี้ออกชวยชาติของเรา
ทั้งน้ัน เราไมเอาเราบอกตรงๆ เลย เราพอทุกอยางแลวไมสนใจ ไดมามากนอยออก
ชวยโลกๆ ทั้งหมด มหินําซ้ํายังประกาศไวดวยวา เวลาเราตายเงินในธนาคารจะยัง
เหลืออยูนะ ในนามของเราเปนผูฝาก  

เงินในธนาคารจะเหลืออยูหลายลาน เงินธนาคารที่ยังเหลืออยูนี้ใหพึงเขาใจเถิด
วา ทั้งหมดนี้เปนเงินชวยชาติเหมือนกันหมด จะใหเปนของเราไมมี เราไมเอา เงินที่
ธนาคารยังมีอยูนะ เปนลานๆ แตเงินจํานวนนี้เวลาเราตายก็จะเขาเหมือนกับที่เขามา
เร่ือยๆ นี้ ชวยชาติๆ เงินนั้นออกมาก็ออกมาชวยชาติทั้งหมด ใครจะโจมตีแบบไหนก็
ตาม โจมตีแบบไหนก็ความเลวของเขา เราไมไดสรางความเลวเรามีแตความดี ตีเทาไร
ก็ไมแตกเขาใจไหมละ ความดีตีไมแตก เราทําอยางน้ันตลอดมา ใครจะวาอะไรปาก
สกปรก ปากอมขีม้ันอมไปวาไป ปากอมธรรมสอนไปสอนโลกเปนประโยชนไปเทา
นั้นเอง 

พากันกลับเสียนะเวียงจันทน กะวาวันนูนละถึงจะไปทีเดียว วันที่ ๑๗ ถึงจะไป
เวียงจันทนทีเดียว ของเราก็จะเอาไปเฉพาะจําเปน อันนั้นยังไมไดกําหนด ไปจนกระทัง่
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ตกลงกันเรียบรอยแลว ถาจะใหทางโนนมาเอาของทางนี้ ก็ตกลงทางโนนเรียบรอยแลว
เราก็จัดของทางนี้ไวที่ศาลา ใหทางนูนมารับเอาดังที่เคยปฏิบัติมา เวลานี้ไปเฉยๆ คือ
ไปมีของอะไรเราก็ใสรถของเราไปธรรมดา แลวจะไปถามดูเร่ืองตา เครื่องมือตา เวลานี้
ก็ชวยได ๑๖ ลานหรือเทาไรตา ถึง ๑๖ ลานบาทชวยตา จากน้ันแลวยังจะติดตามอกีอยู 
ติดตามตอไปอีก ถาขาดเหลือเทาไรเราก็ชวยอีกๆ วันนั้นตกลงอะไรทีจ่ะใหพี่นองทาง
เวียงจันทนเทาไรเราก็ส่ังใหมารับ เราจะจัดไวที่ศาลา กําหนดวันที่เทานั้นมารับไปดังที่
เคยปฏิบัติมา แตที่ไปคราวที่วาวันที่ ๑๗ นี้ยังไมไดกําหนด คือไปธรรมดา ไปถงึนั้น
แลวจึงจะตกลงกันวาจะใหเทาไรๆ บอกใหทางนูนมารับเอา ทางนี้ก็จัดเตรียมพรอมไว
วันที่เทานั้นมา เคยปฏิบัติอยางน้ันมา 

วันที่ ๒๐ ถงึจะไดไปหวยทราย ไปคางสักคืนหนึ่ง ไปบรรจุอัฐิธาตุของแมชีแกว 
ก็สมควรที่สรางเจดียไวบรรจุพระธาตุ เหมาะสม ตามที่ทานแสดงไวในตําราก็บอก ผูที่
ควรแกการสรางเจดียปูชนียสถานใหเปนที่กราบไหวบูชาของสาธุชนในสวนรวม เชน
ทางส่ีแพรงสามแพรงอะไรที่ชุมนุมชน จะสรางเจดียหรือปูชนียสถานไวก็สมควร.คือมีส่ี
ประเภท ผูที่ควรสรางเจดียตําราบอกไว ผูที่ควรจะสรางเจดียคือ พระพทุธเจาหนึ่ง พระ
ปจเจกพุทธเจาหนึ่ง พระอรหันตหนึ่ง พระเจาจักรพรรดิหน่ึง ส่ี 

อันนี้แมชีแกวอัฐิกลายเปนพระธาตุแลว ก็เรียกวาพระธาตุพระอรหันตไมผิด ลง
อัฐิกลายเปนพระธาตุตีตราปงเลยไมมีหญิงมีชาย เขาใจไหม นี่เขามานิมนตเราก็ไป นี่
ละที่ไลลงจากภูเขา รองไหอี้ๆ ลงมา โห ของเลนหรือความรู มันไมลงใครงายๆ ตั้งแต
เรากับพอแมครูจารยมั่นยังซัดกับทาน อันนี้แมชีแกวกับเราจะไมไดซัดกันยังไง มนัก็
ตองซดักัน หามเทาไร ทีแรกก็เปดบางปดบางๆ จะไดไหมๆ ไมไดๆ ปดเขามาเรื่อย จะ
ไดไหม ไมได ปดหมดไมใหออก หามออกเปนอันขาดไดไหม เอา เอาไป นี่จะขั้น
เด็ดขาดนะ เปนขั้นเด็ดขาด 

คือเวลาแกจิตแกรวมนี้ จิตใจนี้รูภายนอกเกงมากทีเดียว เทวบุตรเทวดาอินทร
พรหมเปรตผีประเภทตางๆ แกรูหมดเลย ทีนี้มันเพลินเขาใจไหมละ ส่ิงเหลานี้ไมใชส่ิง
แกกิเลส เปนสิ่งที่รูเห็นไปตามนิสัยวาสนาของแตละราย เชนอยางเรามองไปนี้เห็นนี้ 
มองไปนั้นเห็นนั้น กิริยาของจิตมองเห็นนั้นๆ เหมือนกัน ไมใชเร่ืองแกกิเลส ทีนี้
เจาของมันตดิมันเพลินละซิ ถาวันไหนจิตไมไดออกรูออกเห็นวันนั้นเหมือนไมเกิด
ประโยชน แกวางั้นนะ มันก็ขัดกันละซิกับอาจารยผูสอนนะ เขาใจไหม ทีแรกเราก็เปด
บางปดบาง เอา ใหเขาก็ไดใหออกกไ็ด ไดไหม เอาไปทดลองดู ไมไดมันจะออก พอ
รวมปบออกแลว ขยับเขาๆ จนกระทั่งปดตายที่นี่ หามไมใหออก เอาๆ ไปปฏิบัติ ขั้น
เด็ดขาดอยูจดุนี้ บอกตรงๆ เลย หามไมใหออก 
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แกก็เอาไปปฏิบัติ ครั้นกลับขึ้นมาเปนยังไง ยังออก ที่ออกเพราะจิตมันติด มัน
ดูดดื่มมันกอ็อกของมันเอง พอวาระสุดทายไลลงภูเขา คือปนั้นเราจําพรรษาอยูบนภูเขา
กับเณรหนึ่ง ใหพระอยูขางลาง พระจํานวนมากอยูขางลาง ถึงเวลาประชุมเราก็ลงจาก
ภูเขาลงมาประชุมกลางคนืในพรรษา วัดเขาอยูทางบานหวยทราย สํานักชีอยูตะวันออก
ทางโนน ภูเขาอยูตะวันตกทางนี้ วัดอยูตะวันตกทางนี้ เวลามาเขาก็เดินตัดทุงนามาขึ้น
เขา เขายกขบวนไปเลยหมดสํานักชี วันพระทุกวัน 

วันนั้นเปนวันจะเอากันจริงๆ ก็ส่ังอยางเด็ดขาดดวย หามไมใหออกโดย
ถายเดียว เอาไปปฏิบัติ คราวนี้คราวเด็ดขาดละ ขึ้นมาวันหลังเปนยังไง ยงัออกอยูๆ ไล
ลงภูเขาเลย รองไหอี้ๆ ลงไป เฉยเราไมสนใจ น้ําตาไมเกิดประโยชนน้ําตาประเภทนี้
น้ําตาหลง ไมใชน้ําตารู ขนาบไป นี่ละเห็นไหมละเวลาคนเราจนตรอกจริงๆ มันก็คิดละ 
ไมคิดไดยังไง พอถกูไลลงจากภูเขารองไหลงไปเลยเชียว เราก็เฉยไมสนใจ เพราะการ
สอนของเรานี้ถูกตองแลวไมผิด ผูดือ้ตางหากผดิ เขาใจไหมละ น้ําตารวงลงไปก็น้ําตาผู
ผิด ไมใชน้ําตาผูถูก เราจึงเฉย 

ไปไดส่ีวัน คือบอกอยาขึ้นมาเปนอันขาด บอกขนาดนั้นนะ ถายังแกตวัไมได
ตามที่สอนนี้อยาขึ้นมาเปนอันขาด ไปไดส่ีวนัก็ไปเห็นโทษของตัวเอง ที่วาเราก็มอบกาย
ถวายตัวตอทานใหทานแนะนําส่ังสอน แลวก็ไปตอสูกับทาน ถึงขนาดทานไลลงภูเขา 
สมควรแลวละ แกกพ็ูดของแก ถาหากวาจะถือทานเปนครูเปนอาจารยก็ฟงเสียงทานซิ 
นี่พูดอะไรมีแตเถียงทาน จะเอาแตใจตัวเองๆ เขาใจวาถูกๆ แลวจะมาเอาทานเปน
อาจารยไดยังไงก็ถกูหมดแลว ดีไมดีเราก็เปนอาจารยทานละซิวาเจาของ หมดทางไป
แลวทีนี้ หมด แกบอกวาหมดไมมีทางละ เพราะถูกขับไลลงไปแลว ทีนี้เอา พิจารณา
โทษตัวเอง ปดของตัวเองออกทัง้หมด เอาคําสอนของทานทีท่านสอนซึ่งเราไมยอมรับ
นั้นมาปฏิบัติ เอาเปนยังไงใหรูกัน 

เมื่อไมมทีางไปแลวมันก็ยึดละที่นี่ เอา ทานสอนวาไง ที่ฝนทานทานไลลงภูเขา
จนรองไหลงมานี้ก็เพราะเราฝน ทีนี้จะปฏิบัติตามทานเปนยังไงใหรูกัน พอวางั้นก็ปลอย
เร่ืองของแกปลอยเรื่องของตัวเอง ปฏิบัติตามเรื่องของเรามันก็ลงจาละซิ พอลงเต็ม
เหนี่ยวซึ่งไมเคยลงอยางน้ันเลย นั่นเห็นไหมละ พอออกจากที่แลวก็หันหนากราบไปบน
ภูเขา ลงแลวยอมทุกอยางแลว กราบไปบนภูเขาที่เราอยูนูนละ พอตอนบายก็ยกคณะ
ไป ไดส่ีวัน 

พอโผลขึ้นไป เรากําลังปดกวาดบายสี่โมงกับเณรองคหนึ่ง พอโผลขึ้นไป เอาอีก
นะ มาอะไรนักปราชญใหญขึ้นเลย นกัปราชญใหญมาอะไร มาหาคนโงทําไม เดี๋ยวๆ 
ใหพูดเสียกอน สุดทายเราก็เลยวางไมตาดตรงนั้น เณรก็วางไมตาดเพราะปดตาดอยูบน
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หลังเขา เขาขึ้นไป เขาก็นั่งหินดาน เราก็นั่งหินดาน เดี๋ยวๆ ใหพูดเสียกอนๆ เอา มี
อะไรพูดมา ทําทาขึงขังเราก็ดี มาก็เลาใหฟงตามเรื่อง พอลงแลวเราก็อธิบายตอ 
จากน้ันก็ลงใหญเลยที่นี่ นั่นละแกจึงผานไปไดเร็ว เราไปที่นั่นป ๒๔๙๔ จําพรรษาหวย
ทรายนะ ๙๔-๙๕ ๙๕ แกผานได แกรวดเร็ว นั่นละถาลง ถาไมลงก็เถียง ไปปแรกเถียง
ตลอดกับเราไมยอมลงเรา ไลลงภูเขาจนรองไหถึงไดลง 

นั่นละความรูพิจารณาซิ เจาของเวลานั้นก็วาจริงจังเกงละถึงตอสูครู ครูไลลง
ภูเขา สอนไมไดนี้จอมปราชญ นักปราชญใหญเราวา ไปลงนักปราชญใหญ คนโงจะอยู
ที่นี่ ไล เร็วนะละ พอลงแลวทีนี้สอนก็พุงๆ เลย พอป ๒๔๙๕ ขึ้นมาเลาใหฟง หาย
สงสัยแลวที่นี่ เปนอยางน้ันนะ เราไมเถียงเพราะไลเขาชองแลวนี่ ไมเขาตรงนั้นจะไป
ไหน เพราะมันเขาชองแลว พอไลยอมรับแลวมันก็เขาชองทีส่อน สอนกพ็ุงเลย พอมา
พูดผลแหงการเขาชองแลว ทีนี้หายสงสัยทุกอยางแลวเราก็ไมตอบวาไงเฉย เพราะมัน
เขาชองมันไมไปตรงนั้นจะไปไหน เขาใจไหมละ ยอมรับกันโดยหลักธรรมชาติ 

ป ๒๔๙๕ ปแกผานได ๙๔ พรรษาหนึ่ง ๙๕ พรรษาที่สองแกก็ผานได นี่ละอัฐิ
ของแกกก็ลายเปนพระธาตุเรียบรอยแลว นี่จะบรรจุธาตุของแก บรรจุเจดียเราก็ไปให 
เขามานิมนต วันที่ ๒๐ ไปคางน่ันคืนหนึ่ง วันหลังก็กลับ ก็มีเทานั้นละ ความรูของแกนี้
พิสดารมากนะ แกมาพบเราทีแรก แกเลาใหฟง พอขึ้นไปกเ็ลาวาหลวงปูมั่นหามไมให
ภาวนา เราก็ฟง วาหามไมใหภาวนา ตองมีจดุสําคัญเราจับแลวนั่น เราไปนี้ถาหากวา
เปนผูชายเราจะบวชเปนเณรใหไปกับเราเลย แตนี้เปนผูยาผูหญิงเสวยกรรมตามอนันั้น
ก็แลวแตใครเถอะ ทานวาทานก็ไป ทานหามไมใหภาวนาเราจับไดแลวจุดนี้ วาหาม
ไมใหภาวนาตองมีเหตุมผีลลงพอแมครูจารยหามไมใหภาวนา พอดีแกไปเลาใหฟง ออ 
เขาแลว เขาจุดนี้แลว จนกระทั่งไลลงจากภูเขา อยางน้ันแลว เอาละไปละ 
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