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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

หมดภัยแลวถึงนิพพาน 
 

กอนจังหัน 

วัดนี้พระทางประเทศนอกมีเยอะนะ พระฝรั่งมีเยอะ เราเห็นใจทั้งพระไทยพระฝรั่ง
พระตางชาต ิ คือแบงรับทางโนนบางรับทางนี้บางใหสม่ําเสมอกันตามสัดสวนมากนอย 
เพราะมีหัวใจดวยกัน พระไทยนี้เปนอันดับหนึ่ง รับมากตลอดเวลาทุกภาค การรับพระเรา
ทุกภาคใหสม่ําเสมอกันหมด ไมหนักภาคนั้นหนักภาคนี้ เราไมมี นั้นไมใชธรรม ความ
จําเปนเปนสิ่งสําคัญมากที่สุด หัวใจมีดวยกัน ทางพระเมืองนอกก็เหมือนกัน เมืองนอกเขา
มาๆ เราก็คิดเฉล่ีย เมืองนอกมาแลวกี่องค เมืองน้ันมาแลวกี่องค มาอยูที่นี่แลวกี่องค คอย
แบงสันปนสวนอยูในตัว แลวรับเปนระยะๆ เปนพักเปนวรรคเปนตอนไปอยางน้ัน นี่
เรียกวาธรรม 

ธรรมตองใหความเสมอภาคทั่วหนากันหมด เรียกวาธรรม ไมเอนไมเอียง โลกจึง
ยอมกราบไหวธรรม เพราะธรรมไมมีคําวาเอนวาเอียง สม่ําเสมอ ไมมศีาสนาใดพูดอยาง
ถนัดชัดเจนเทาที่ผานมาแลว ตนตอของศาสนานั้นๆ เปนยังไงๆ คนมาๆ จึงยอมรับพุทธ
ศาสนา เปนศาสนาชั้นเอก พิสูจนกันดวยภาคปฏิบัติอีกดวย ชี้แจงแนวทางวาถูกตองๆ 
ปฏิบัติตามนั้นไดผลตามนั้นๆ ทานสอนใหถึงซึ่งพระนิพพาน ปฏิบัติแลวก็รูไปเห็นไปๆ ถึง
จริงๆ เหมือนอยางอุดรมาวัดปาบานตาด ชี้แนวทางมาโดยลําดับ กี่แยกๆ ก็ตามอยาไป ไป
ทางที่ลูกศรชี้บอกวาไปวัดปาบานตาดก็ถงึได นี่เรียกวาถูกตอง 

ไมใชชี้บงเบงๆ ไปนะ ชี้นี้ไปสวรรค ชี้นั้นไปนิพพาน เขาไปตรงไหนมีตัง้แตหมอ
เหลาหมอยา หมอพวกขีฝ้นกัญชายาเสพยติดเต็มบานเต็มเมือง นี่ละลูกศรมันชี้ไปอยางนั้น
ลูกศรของกิเลสชี้ ลูกศรของธรรมชี้ไปตามหลักความจริง นั่นหลุมนรก หลุมใหญ หลุมเล็ก
หลุมนอย รวมกันแลวเทานั้นหลุม เหลานี้เปนภัยทั้งน้ัน มหาภัยทั้งน้ัน อยาไป ถาอยากไป
ใหทําความชั่วใหมากๆ ไมตองบอก นี่ก็เรียกวาธรรม ไมมีคําวาลําเอียง ธรรมบอกตรงแนว
ไปเลย พระพุทธเจาตรัสรูธรรม นําธรรมนี้มาสั่งสอน จึงเปนธรรมที่ตรงแนวตามความสัตย
ความจริง ทานชี้บอกไวอยางน้ัน 

อยาพากันใหกิเลสลบรอยศาสดานะ กิเลสมักตามลบรอยศาสดา ก็คือลบหนาผาก
เราน้ันแหละไมใชอะไร กิเลสคอยกระซิบกระซาบอยูตลอดที่เราจะสรางคุณงามความดี 
กิเลสจะเขามาทันทีๆ กระซิบกระซาบแลวหลงไปตามมันๆ มากตอมาก ใหฟงเสียงอรรถ
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เสียงธรรมแลวดําเนินตามทางพระพทุธเจา ดําเนินไปเทาไรแคลวคลาดปลอดภัยไปเรื่อยๆ 
นี่เรียกวาธรรมที่เลิศเลอ ใหพากันนําไปปฏิบัต ิ

ฟงเสียงธรรมนี้ขอใหฟงมากๆ เถอะ ไอฟงเร่ืองโลกเร่ืองสงสารเรื่องนรกอเวจีนี้ฟง
มาทุกถวนหนากันแลว ทั่วโลกดินแดนฟงแตเสียงเหลานี้ เสียงนรกมันกระหึ่มขึ้นมากลอม
หูเรา อันนั้นก็ดี อันนี้กด็ี อันนั้นนาเพลิน อันนี้นาเพลิน เร่ือย เปนบาไปตามมัน นั่นละ
เสียงกิเลสมันกลอมกระหึ่มใสหูเรา หลงไปตามมันหมด ธรรมนี้กิเลสคอยปดไมใหเขาหู 
เพราะฉะนั้นโลกทั้งหลายจึงไมอยากฟงเสียงธรรมยิ่งกวาเสียงกิเลสตัณหา เสียงฟนเสียงไฟ 
เสียงเผาไหม ลงนรกอเวจีกระห่ึมอยูในนรกอเวจี ทานทั้งหลายทราบไหมวานรกอเวจีใคร
เปนผูแสดงออกมา 

พระพุทธเจาทุกๆ พระองคตรัสรูขึ้นมานี้จาขึ้นเลย แสดงแบบเดียวกันหมด หนัก
เบามากนอยแหงโทษและคุณแสดงตามความเปนจริงๆ เลย จึงเปนธรรมที่ตายใจไดแลว
จากพระพุทธเจาของเรา ไมวาพระองคใดสอนออกมาแบบมีแถวมีแนว เอาภาคปฏิบัติจับก็
รูกันเลย ถามีแตเรียนเฉยๆ ไมมีภาคปฏิบัติ ผลไมคอยไดเทาที่ควร ถาตั้งใจปฏิบัติจริงๆ 
ผลไดโดยลําดับลําดา และประจักษกนัในภาคปฏิบัติของเรา นั่นละยอมรับพระพุทธเจาจาก
ภาคปฏิบัติของตน ทีท่านชี้บอกแนวทางที่ถกูตองไวแลว 

เสียงอรรถเสียงธรรมใหฟงบางนะ อยาฟงแตเสียงฟนเสียงไฟเผาไหมกันไมมีวันอิ่ม
พอ เจ็บปวดแสบรอนขนาดไหนก็ไมมีวันเข็ดหลาบ กิเลสทรมานสัตวโลกไมยอมใหเข็ด
หลาบงายๆ มันเอานั้นมากลอม เอานี้มากลอม ถาจะตายจริงๆ มันก็เอายาแกสลบมา
กลอม แลวเปนบาไปกับยาแกสลบ ทีนี้มันก็ไสเขาไฟอีกๆ นี่ละกิเลสหลอกโลก มีธรรม
เทานั้นปราบได และรูกลมายาของกเิลส ไมมีอะไรรูยิ่งกวาธรรม ธรรมตองหมายถงึผู
ปฏิบัติธรรม ธรรมเขามารูภายในจิตใจนี้เปนเคร่ืองมือที่เลิศเลอขึ้นมาๆ จอตรงไหนรู
หมดๆ นั่นเรียกวาธรรม พากันนําไปปฏิบัต ิ

สําหรับพระเราอยาลดหยอนออนความพากความเพียรนะ ศีล สมาธิ ปญญา นี้คือ
สมบัติของพระสงฆผูปฏบิัติซึ่งเปนแนวหนาแหงพุทธศาสนาของเรา แนวหนาประชาชน
ญาติโยมทั้งหลาย ใหพากันนําไปปฏิบัติ ตั้งหนาตั้งตา ศีล สมาธิ ปญญา เปนเรื่องเล็กนอย
แลวเหรอ ศีลตั้งแตวันบวชมาทีแรก อุปชฌายมอบประกาศศีลลงไปในตัวของเราแลว รับ
ตั้งแตบัดนั้นมา เทิดทูน จากน้ันก็อบรมธรรม ศีล สมาธิ สมาธินี้เรียกวาเปนฝายธรรม สมถ
ธรรม สมาธิธรรม วิปสสนาธรรม ตั้งหนาตั้งตาปฏิบัต ิ

ศีลเปนธรรมชาติที่แวดลอมไมใหผานออกไปจะเจออันตราย ศีลเปนรั้วกั้นอันแนน
หนามั่นคงดีแลว ผูนั้นอบอุน ผูใดรักษาศีลของตนดีแลวผูนั้นอบอุน การปฏิบัติธรรมอยูใน
วงของศีลที่เปนรั้วกั้นอันดีแลวนั้นก็ไมมีความระแคะระคาย วาไดทําศีลดางพรอยขอน้ันขอ
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นี้ ไมมี การบําเพ็ญธรรมก็สงบรมเย็นไดงาย เพราะจิตไมมีอารมณขุนมัวมารบกวนใจ
ตัวเอง แลวก็สงบ ใจสงบ โลกไมเคยมีละ มีแตเปนฟนเปนไฟดวยกันทัง้น้ัน ใจดวงใดก็
เถอะนะ บอกวาเถอะนะเลยนะ ถาลงไมไดมีธรรมเขาไปแทรกแลวใจดวงไหนก็เถอะ วางั้น
เลย ใครอยามาคุยอยามาอวดอยามาโมตอธรรมของพระพุทธเจาทุกๆ พระองค 

ถาใจไดรับความสงบดวยการอบรมแลว นั่นละจะเริ่มขึ้นมา เราคนเดียวเทานั้นมันก็
ชนะไปแลว โลกไมมทีางที่จะมากลอมจิตใจของผูสงบแลววาธรรมไมมี หรือความสงบใน
โลกไมมี ความสุขในโลกไมมี ไมมีใครมากลอม หลอกไดเลย เพราะจิตดวงนี้รับไว
เรียบรอยแลว อันเดียวเทานั้นพอ พอจิตดวงนี้รับปบเทานั้นกระจายไปหมดเลย สมถะคือ
ความสงบเย็นใจ จากน้ันความสวางไสวแนนหนามั่นคงไปในทางธรรมทั้งหลาย กาวขึ้นๆ 
เพียงคนเดียวชนะเลิศๆ เร่ืองกลอบุายกิเลสมีมาสามโลกธาตุมาหลอกทานผูบําเพ็ญธรรม
ประเภทนี้ไมมีทาง มีแตขาดสะบั้นๆ ไปเลย พุงถึงนิพพาน มองโลกไดอยางตลอดทัว่ถึง 
คือทานผูถึงนิพพานโดยสมบูรณแลว นี่ละหมดภัยแลวถึงนิพพาน สมบูรณแบบทุกอยาง 
ใหพร 

หลังจังหัน 

เมื่อคืนนี้ขบขันดี เราไปดูโรงไฟฟา เพราะสั่งพระใหเปดตลอดรุง เราก็เดินไปดู พอ
ออกไปนี้มองเห็นแสงไฟพาบพีบๆ อยูขางนอกกําแพง โอะ มนัไฟอะไรผิดปรกติเหลือเกิน 
แมวออกไปขางนอกเหรอ ไลแมวขางนอกเหรอ เราเดินไป แสงไฟกลาๆ ทั้งน้ันนะพาบ
พีบๆ จากนูนถึงนูนเลย ทําใหเชื่อแนวาไลแมวอีกแลว พอวางั้นเราก็เดินไป กําลังเอากันมา
พะรุงพะรังหนาประตู พอดีเราก็ออกไปที่นั่น ไดจริงๆ ทั้งพวกขายพวกอะไรพะรุงพะรัง ทั้ง
พระทั้ง ตชด. เราดูขบขันดีนะ กําลังจะเปดประตูเอาแมวเขา 

พอดีเราไปถงึพอดี ไดจริงๆ เหรอไดที่ไหน ไดนูนตะวันตก แลวทําไงถึงได โอย 
เอาขายดัก ไลจนได ไดแลวเมื่อคืนนี้ ขบขันดี มองดูไฟนี้ โถ แสงมันพาบๆ ไปหมดแถว
นั้น ไดอีกตัวหนึ่ง ตัวเมื่อวานหรือวานซืนไปปลอยชัยภูม ิ พวกนี้พวกถูกเนรเทศทั้งนั้น
แหละ นี่ก็จะถูกเนรเทศไปจังหวัดไหนก็ไมรูแหละ สวนมากจะ ตชด.ฉวยโอกาส คือพอได
แมวแลวเขาไปปลอยเอง คนไปปลอยแมวอยูจังหวัดไหนเขาก็ไปปลอยจงัหวัดนั้น ไปเยี่ยม
บานดวย อยูชัยภูมิเขาก็ไปปลอยชัยภมูิ ไปถามเขา เขาบอกอยูจังหวัดชัยภูมิ เขาเอาแมวไป
ปลอย ตัวนี้จะไปไหนไมรูละ 

พวก ตชด.พวกอะไรเหลานี้ที่ทํางานในวัดเปนลูกของพระทั้งน้ันพวกนีน้ะ พวก 
ตชด. พวกคนงานเหลานี้ เปนลูกของพระในวัดนี้ทั้งน้ัน ยั้วเยี้ยๆ เมื่อคืนนี้ถึงขบขัน โหย 
อึกทกึนะมา ทั้ง ตชด. ทั้งพระรุมกนัมา แมวตัวเดียว เราไปดูเขากําลังจะเปดประตเูขามา 
ประตูล็อคอยู เขากําลังไปเอากุญแจมาเปด ดูแมวสีขาวๆ คลายตัวนั้น มึงดื้อเกินไปมึงถูก
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ทรมานถูกจับอยางน้ี มึงจะถูกเนรเทศนะ สูมีแตพวกถกูเนรเทศทั้งน้ัน พวกโทษอกุฉกรรจ
คือแมว จับไดตัวไหนเนรเทศทั้งน้ัน มันมาเรื่อยๆ  ถามีแมวแลวสัตวเหลานี้ตายไปโดย
ลําดับลําดา 

คือแมวไมไดขึ้นอยูกับความหิวโหยไมหิวโหยนะ พอเจอนี้ยองใสเลยกัดเลย อยาง
นั้นละเขามาแลวพวกกระจอน กระแต เปนไมเหลือแหละ กระแตหมดเร็วที่สุด กลางคืน
หนู กลางวันกระจอน กระแต มันไปเที่ยวไดทั้งกลางคืนกลางวัน ตามันดีทั้งน้ัน จึงตองได
จับออก เราสงสารสัตว แมวเขามาแตละทีนี้สัตวเหลานี้ตายพินาศนะ ดวยเหตุนี้เองที่เราจับ
ออกไปๆ สัตวเหลานี้เราคุมครองรักษาอยูตลอดเวลา ไมใหมีอะไรมาเบียดเบียนทําลาย 
แมวเขามาแตละทีนี้เอาแหลกๆ จึงตองจับไปปลอยเสมอ 

ไปปลอยขางนอกกท็ราบวาเขาตองหากินแบบเดียวกันนี้ แตยังไงก็อยาใหเห็นตอ
หนาตอตาในความอารักขาของเราบรรดาสัตวที่อยูในวัดนี้ก็แลวกัน เพราะฉะนั้นเราถึงเอา
ไปปลอย นี้เราอารักขาเรารักษามันตลอด อาหารการกินเต็มไปหมดไมอดอยากวัดนี้นะ
สําหรับสัตว รานเล็กๆ เต็ม กระรอก กระแต หนู อะไรไดทัง้น้ัน ไกก็เตม็ไปหมด ขาวให
สมบูรณแบบเต็มที่ๆ เมื่อเห็นสัตวมาทําลายอยางนั้นมันดูไมไดนะ 

ไหนที่วาปราจีนบุรีที่จะมาพักจําพรรษาที่นี่ เราไมรับบอกตรงๆ ไหนเจาของอยูไหน 
บอกใหชัดเจนดวยเหตุผล บอกไมรับนะ กุฏินี้สําหรับรับถายเทเปลี่ยนแปลงมา เขาออกๆ 
ตลอดเวลา เมื่อมีคนมาอยูประจําแลวก็จะขัดของมาก เพราะฉะนั้นกุฏิที่จะใหคนมาอยู
ประจํานี้จึงไมใหมา มาแบบถายเท คนนั้นเขาคนนี้ออกอยูอยางน้ี บอกใหชัดเจนเสียนะ ลูก
ก็มาฝากไวกฏุิหลังน้ัน ก็ถอืกรรมสิทธิ์กุฏิหลังน้ัน แมมาอยูกุฏิหลังน้ีถอืกรรมสิทธิห์ลังนี้ 
มันเกินไป เขาใจไหมละ ใหยกเลิก เขาใจเหรอ สวนลูกรับไวแลว แมไลกลับ ลูกก็โตแลวมา
ตามกันหาอะไร เขาใจหรือยัง มีลูกมหีลานเล็กๆ ใหกลับไปดวยกัน ถาตัวเล็กๆ ไมกลับยา
จะไมกลับแหละ เดี๋ยวจะไดขนาบยามันอีก 

กุฏิเหลานี้สําหรับถายเทเปลี่ยนแปลง เขาออกๆ ตลอดเวลา จึงไมใหมีใครอยูเปน
ประจําที่นั่นเลย ใครจะเขาๆ ใครจะออกๆ เลย ถาใหเปนประจําแลวก็หมด คนที่จะเขามา
พักก็เขาไมไดแลว หมด เราเอาไวชองนี้ชองเดียว สวนขางในใครเขาไปออกมามันกเ็ปนอยู
อยางน้ัน เราไมเขาไปเกี่ยวเพราะมันเลยเถิดไปแลว พิลึกพิล่ันนะ เต็มไปหมดในครัว ไม
ทราบวาคนแบบไหนตอแบบไหนอยูในนั้น เราไมไดเขาไปแหละ เขาไปก็เดินผานๆ ดูนั้นดู
นี้ไป ไปเห็นตามกุฏิตางๆ แตกอนกม็ีบางเราก็ไมวาอะไร เราก็ดูไปๆ ครั้นตอไปนี้ตกแตง
เร่ือยนะ พวกหินพวกทราย ปูน อยูที่ไหนๆ ในเมืองไทยนี้ ดูจะไหลเขามาวัดปาบานตาด
แลวเขาครัวนี้หมดละ พวกอิฐพวกปูนพวกหินพวกทรายไหลเขาไป ไปเห็นตกแตงที่นั่น
ตกแตงที่นี่หนาตาขึ้นเรื่อย มันขวางอยูตลอดนะเราไมพูดเฉยๆ  
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เพราะสถานที่นี่คือที่วัดนีไ้มไดตกแตงภายนอกยิ่งกวาตกแตงภายใน ตกแตงภายใน
ก็ตกแตงกายวาจาใจของเจาของ เฉพาะอยางยิ่งตกแตงใจ ใจนี้เปนตัวคึกตัวคะนอง น้ําลน
ฝงตลอดเวลา จึงตองมีน้าํดับไฟตลอดๆ ไมอยางน้ันดูไมไดนะ นี่จึงวาตกแตงจิตใจ สวน
ภายนอกอยูอะไรอยูไป สะอาดหรือไมสะอาดก็ดังโลกเขาอยูกัน ทางวัดทางบานเมืองก็
เหมือนกัน อยูกันดวยอยางน้ัน แตภายในนี้ทางวัดสนใจมาก จะตองไดทําการตกแตง
ตลอดเวลา เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา มีแตตกแตงใจนะ 

ตัวสกปรก ตัวดีดตัวดิ้นที่สุดคือใจ จึงตองเอาสติจับตลอดเวลา ตกแตงตัวนี้ใหดี 
เมื่อตัวนี้ดีแลวทุกส่ิงทุกอยางเขาเปนปรกติของเขาอยูแลว เขาไมรูวาเขาดีไมดี มันตัวนี้ตัว
แสบ ตัวไปหาเรื่องหาราว ตกแตงน้ันๆ อันนั้นใหดีอันนี้ใหดี ตัวเองตัวคึกตัวคะนองตัวเปน
บานํ้าลนฝงอยูตลอดเวลานี้ไมไดตกแตงมัน ไมไดมาแกไขดัดแปลงมนั เสียตรงนี้ 
เพราะฉะนั้นเขาไปตอนเย็นวานซืนหรือวันไหนจึงเอาเสียบาง เพราะมันขวางขึ้นเร่ือยๆ 
มองไปที่ไหนเห็นแตที่ตกแตงๆ เอ พวกนี้เขามาตกแตงภายนอกเหรอ ไมไดมาตกแตง
ภายใน 

ดูภายนอก ไมวาพวกอิฐพวกปนูพวกหินพวกทรายมีดาดาษเขาไปแลวนะเวลานี้ 
บริเวณนั้นจะกลายเปนสถานที่กอสรางอันหนึ่งขึ้นมา ของกองทัพกิเลส ซึ่งเปนกองทัพ
ใหญๆ นั้นแหละเขามา  นี่เคยชินตอนิสัย ไปอยูทีไ่หนก็เอานิสัยกิเลสเขาไปทําหนาที่แทนๆ 
ธรรมเลยไมไดสนใจ การตกแตงจิตใจใหสดสวยงดงามนั้นเลยไมมี มีแตตกแตงภายนอก
ใชไมไดนะ โลกตกแตงแตภายนอกทัง้น้ัน จึงไมมทีี่ส้ินสุด มีแตความทุกขความทรมาน หา
มาไดไมพอๆ กับความตองการ ความตองการเปนน้ําลนฝง วิ่งตามนี้มันก็วุนไปตามๆ กัน
หมด ธรรมไมใชน้ําลนฝง ธรรมพอปบเขาไปในจิตนี้มันจะเริ่มสงบ เร่ิมสงบก็เร่ิมยุติความ
ดีดดิ้นเขาไปโดยลําดับ คอยสงบลงๆ ตัวนี้ตัวดิ้น ดูตัวใจนี่ซิ 

พอบังคับนี้ดวยสติ สติเปนอันดับหนึ่ง ปญญาจะออกเปนเวลาๆ  สติกับ
สัมปชัญญะติดกับตัวเอง ดูใจตัวเอง คอยตกคอยแตงอยูภายใน มันคิดออกเรื่องใดไมดีไม
งามตีไวๆ ใหเขารองเขารอยทางความดีงามทัง้หลาย นั่นทานเรียกวาตกแตงใจ พระทาน
มาภาวนาทานมาตกแตงใจนะ ไปดูซิกระตอบขางในนั่น ถาโลกเขาไปดูในวัดปาบานตาด 
บริเวณพระบําเพ็ญธรรมจะดูไมไดนะ เปนยังไงกระตอบเทานี้ๆ ทานอยูขางใน ใครไปเห็น
เมื่อไร นี่เราปดประกาศไวไมใหเขาไป นั่นละที่บําเพ็ญธรรมฟดกับกิเลส ทานฟดกันอยาง
นั้น ทานดัดแปลงภายใน แกไขภายในคือใจทานแกอยางน้ัน 

อยูที่ไหนทานอยูไดทั้งนัน้ กระตอบเล็กๆ สูงแคนี้แลวมีพัก ออกมาจากที่พกัก็ลง
พักน้ีปบ ทางจงกรมเลื่อมพั่บๆ ที่นั่งสมาธิที่ภาวนา ที่เดินจงกรมของทานเลื่อมพั่บๆ ทาน
ทํางานเปนประจํา นั่นละสํานักงานของพระกรรมฐานที่ทานชําระจิตใจ ทานดัดแปลงจิตใจ
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ตัวคึกตัวคะนอง ตัวผาดโผนโจนทะยาน คือตัวนั้นเอง ทานเอาธรรมเขาปราบปราม ในวัด
นี้ที่อยูจึงดูไมได มีสดสวยงดงามบางขางนอกนี ่ ทําไวโกๆ โลกเขาโก เราก็เปนคน
เหมือนกันเราก็โกบางซิ ก็เลยตกแตงหลังน้ันหลังน้ีสดสวยงดงาม ไปขางในเปนยังไง เมื่อ
เอากิเลสเขาไปเทียบแลว ขางในดูไมไดเลยเหมือนสวมเหมือนถาน เมื่อเทียบกับธรรมแลว
ขางในสะอาดสุดยอด ทางน้ีสกปรกยิ่งกวาสวมกวาถานเสียอีก 

ภายในสะอาด อยูไหนสะอาดไปหมด ถาภายในสกปรก อยูไหนไมดีละ ขึ้นไปอยู
หอปราสาทราชมณเทียรก็ไปครวญครางอยูโนนละ เพราะไฟไปเผาเจาของทีอ่ยูบนหอ
ปราสาทนั้นใหเกิดความทุกขความเดอืดรอนครวญครางตลอดเวลา เหมือนคนไขเอาขึ้น
หองไหนก็ขึน้ไปซิ ชั้นใดก็ขึ้น เวลาไขหนักมันกไ็ปครวญครางอยูขางบน พอหายไขเทานั้น
อยูไหนอยูไดหมดคนไข อันนี้พอจติใจเราสงบจากโรคภายในจิตใจคือกิเลส สงบลงมาก
เทาไรยิ่งสงบลงๆ แลวสบายๆ ไปเลย เพราะฉะนั้นทานจึงใหแกไขดดัแปลงภายในจิตใจ
มากกวาส่ิงอืน่ๆ ในวัดนี้ตองการอยางน้ันทั้งน้ัน เราไมไดสนใจกับอะไรมากยิ่งกวาดูภายใน
ใจ ภายในใจนี้เปนตัวสําคัญมาก ไดเห็นโทษของมันจนกระทั่งถึงน้ําตารวง สูมันไมได เรา
ไมลืมนะ นสัิยอันนี้เปนอยางน้ันมันฝงลึกมาก ถาลงไดฝงอะไรแลวลึกมาก ไมมถีอนงายๆ 
ฝงกึก๊ลงเลย ถายังไมควรลงไมลง เหตุผลพรอมแลวลงผึงเทานั้นละพอ ไมตองวินิจฉัย
ใครครวญอะไรมากแลว ไดพิจารณาเรียบรอยแลวลงแลวดวยความถูกตอง 
 นี่ก็เหมือนกนั เราไมเห็นอะไรที่จะเลิศเลอยิ่งกวาธรรมภายในจิตใจ ธรรมภายใน
จิตใจนี้ไปที่ไหนจาอยูตลอดเวลา เขาไปในหองสวมหองถานนี้ก็จาอยูในนั้น ไมไดสกปรก
ไปตามสิ่งเหลานั้นนะ นี้ตกแตงตัวเจาของก็เปนสวมเปนถาน อยูภายในนั้นก็เปนสวมเปน
ถาน อยูภายนอกเปนสวมเปนถาน สวมถานตกแตงกัน มตูรคูถตกแตงกันใหมันสดสวย
งดงาม กล่ินหอมหวนชวนดมมีที่ไหน ไมเคยมี เหม็นไปตามๆ กันหมด เหม็นคลุงไปหมด 
 ดังที่เราพูดถงึเร่ืองธรรม ที่เราออกส่ิงที่ควรตานทานเราตานทานดังที่โลกทั้งหลาย
ไดทราบกัน ก็มีหลวงตาองคนี้แหละออกตานทานสิ่งไมดีงามทั้งหลายที่มันขัดมันขวางตอ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยของเรา เราเปนผูอุมทั้งชาติ ทั้งศาสนา ทั้งพระมหากษัตริย
อยางเต็มหัวใจ อะไรที่มากีดมาขวางจะมาทําลายทั้งสามพระองคนี้ตองไดรับการ
ตอตานจากเราตลอด นี่ละที่เสียงของเราออกอยูเร่ือยๆ คือมันมาขวางอรรถขวางธรรม 
ความสงบรมเย็น ความแนนหนามั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เราในฐานะที่
รักษาทั้งสามพระองคนี้อยูเราจะอยูไมได ตองคดัคานตานทานกันสุดเหว่ียงนั่นแหละ ดังที่
เห็นอยูนี่ 
 เร่ืองธรรมเปนอยางน้ันตองไดคานเอาไว ไมงั้นจมเลยนะ แหลกๆ ตองมธีรรม ผูที่
ตองการความดิบดีทั้งหลายและตองการหลักเกณฑก็ตองฟงเสียงธรรม เสียงธรรมสรางแต
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ความแนนหนามั่นคง ความสงบรมเย็นใหเทานั้น สวนกิเลสสรางแตฟนแตไฟเผาไหม 
แหลกเหลวไปตามๆ กนัหมด นี่คือกิเลส นี่พูดถึงเร่ืองอะไรที่เขาไปขางใน ไปเห็นแตที่
ตกแตง โห พวกดินพวกหิน หินกรวดหินทรายนี้ถาใครไปหาที่ไหนไมเจอ อยาไปหลับตา
หามัน มาลืมตาดูวัดปาบานตาดเขาไปในครัวนั่น เราจะเห็นที่ตกแตงสวยงามมากนะอยูใน
นั้น มันทนไมไหวก็ใสเสียเปรี้ยงๆ ไปยืนฟาดเอาเสียแหลกแลวก็ออกมา มันโมโห ไปวัน
นั้นดูนั้น ไปวันนี้ดูนี้  
 มันแปลกตางไปทางไหนมันไมไดแปลกตางไปเพือ่ขึ้นนะ เพือ่ลงๆ ผูหนึ่งฉุดแทบ
เปนแทบตาย เวลามาเห็นมีแตขาศึกของการฉุดการลากละซิก็เอาเสียบางนั่นแหละ อยูที่
ไหนอยูไปอยูยากอะไร ขอใหดูใจนี่ ขอใหใจไดที่เหมาะสมอยูไดหมด ที่ไหนอยูไดหมด 
ใจอยูในที่เหมาะสมคือธรรม สมถธรรมไดแกความสงบใจ มีสติปญญาคุมครองรกัษา
ตลอดเวลา ปราศจากภัยไปโดยลาํดับลําดา อยูที่ไหนเย็นสบายๆ ชําระไมหยุดไมถอย 
อะไรมีมากมนีอยชําระออกๆ ฟาดเสียจนจาแลวทีนี้หมด ในโลกอันนี้หมดเลย อะไรที่จะมา
เปนคูแขงกบัธรรมชาตินี้ดูไมไดคูแขงเหลานั้น ฟงซิ มันต่ําขนาดไหน เลวขนาดไหน 
สกปรกขนาดไหน กับธรรมชาตินั้นดูกันไมได เขากันไมไดเลย 
 นี่ละไปที่ไหนจึงจาตลอด พระพทุธเจา สาวกอรหันตไปไหนทานจาอยูภายในนะ 
ภายนอกก็เปนเหมือนเราๆ ทานๆ เพราะเรื่องธาตุเร่ืองขันธมันเหมือนโลกทั่วๆ ไป การ
ปฏิบัติดูแลเร่ืองธาตุเร่ืองขันธนี้ก็เปนธรรมดาเหมือนกัน แตภายในของทานจาๆ อยู
ตลอดเวลา หาที่ตองตไิมไดเลย หมดทางที่ตองติ ตัวเองก็หาที่ตองติไมได แลวจะชม
ตรงไหนมันก็เลยชมไปเสีย วาจะตําหนิก็เลยไปเสียทุกอยางๆ เรียกวาเลยสมมุติ หาที่ตอง
ติไมได พดูไดแตวาเลิศเลอ อันนั้นถาจะวาเลิศเลอเหมือนโลกก็เอาอีกละเขากันไมไดอกี 
อันนั้นเลิศเลอขนาดไหน มันตางกันอยางน้ันนะ 
 นี่ละธรรมที่พระพุทธเจาไดนํามาสั่งสอนสัตวโลกพระองคครองอยูนี้ พระพุทธเจา
ทุกองคครองธรรมประเภทนี้ พระสาวกอรหันตทั้งหลายทานครองธรรมประเภทนี้ดวย
ความอุตสาหพยายามบึกบึนอยางทีพ่วกเราๆ ทานๆ ทํานี่แหละ ผลไดขึ้นมาเปนลําดับๆ 
ไดสุดทายก็เรียกวายุติเร่ืองกองทุกขทั้งมวล หมดโดยสิ้นเชิง เมื่อกิเลสตัวสรางทุกขไดส้ิน
ซากลงไปจากหัวใจแลวทุกขไมมี บรมสุขก็ขึ้นแทน ไมตองถามหา นิพฺพานํ ปรม ํ สุขํ 
นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง ไมตองถาม จาขึ้นมาเลย เหอ นี่เหรอนิพพาน ถามหาที่ไหนละ 
ขอใหใจจาขึ้น  
 เวลานี้ใจถูกบีบบี้สีไฟตลอดเวลา เพราะฉะนั้นผูที่เขามาที่นี้ใหดูภายในนะ อยาดู
ตั้งแตภายนอกตกแตงนัน้ตกแตงนี้ ไปที่ไหนเห็นแตเร่ืองตกแตงภายนอกๆ ภายในไมเห็น
มี ไมสนใจ เขากันไมไดนะ เราส่ังสอนนี้เราสนใจทั้งภายนอกภายใน ปฏิบัติใหถูกตองดีงาม



 ๘

เสมอกันหมด เราไมไดไปปลอยวาขางนอกไมเอาไหนไมเอา ขางนอกก็เรียบรอยดีงาม มี
ขอบมีเขต มหีลักเกณฑในการปฏิบัติตอกัน  ภายในก็ปฏิบัติใหถูกตองดงีาม 
 สวนที่สําคัญมากก็คือไดภายใน พอไดภายในแลวที่ไหนปลงตกหมดเลย หมดไมมี
อะไรเสมอนี ้ที่มีก็อยูไปกินไปอยางนั้นแหละ โลกเขาเปนอยางน้ัน ธาตุขันธเราก็เปนอยางน้ี 
ก็อยูไปตามสภาพ สวนธรรมชาตินั้นเปนยังไง หมดที่ตองตแิลว อดีต-อนาคตที่จะไปลม
จมที่ไหนอีกตามที่เคยเปนมาไมมี แลวจะไปลมจมที่ไหนอีกในอนาคตขางหนา ที่จะตองไป
เสวยทุกขดวยเคราะหกรรมอันชั่วชาลามกของตนไมมี ปจจุบันเปนยังไง จาอยูแลว นั่นเห็น
ไหม ทานจะมีความเดือดรอนที่ไหน พระพุทธเจาสอนโลกไมไดสอนดวยความเดือดรอน
นะ โลกน้ีเดือดรอนเปนฟนเปนไฟ พระพุทธเจาสอนดวยความเย็นแหงธรรมที่บรสุิทธิ ์
สาวกทั้งหลายสอนธรรมดวยความเย็นบริสุทธิ์ของใจทานทั้งน้ันแหละ พากันตั้งใจปฏบิัติ  
 ศาสนาจะไมมีเหลือแลวนะในเมืองไทยเรา ก็มีหลวงตาคนเดียว เขาจะวาเปนบาก็
เอาวาไป ปากใครปากเราอยากพูดกพ็ูดไป ปากเราเปนปากธรรมเราจะสอนไปอยางนี้ ใคร
จะควรยึดเอาไดขอไหนเอายึด ยึดไมไดกต็ามแตกรรมของสัตวเทานั้นเอง ใหตั้งใจปฏิบัติ
นะ การฝกตนนี้ ไมมีอะไรที่จะยากยิ่งกวาการฝกตนอบรมตน ฉุดลากตนนะ ตนนี้หนักมาก 
ภูเขาทั้งลูกเราไมไดแบกเขา แผนดินทั้งแผนเราไมไดแบกเขา แตกิเลสตัณหาที่มันฟดอยู
ในหัวใจนี้ทําใหหนักมากที่สุด แบกอนันี้หนักมาก บางคืนนอนไมหลับ บางรายเปนบาก็มี 
เพราะความคิดความปรุงของกิเลสมนัทําใหหนัก หนักจนกระทั่งนอนไมหลับ เปนบาก็มี นี่
ละอํานาจของกิเลส เมื่อชําระออกหมดโดยสิ้นเชิง อะไรจะมาทําใหนอนหลับไมหลับ มันก็รู
เองเจาของ พากนัจํานะ 
 วัดนี้ก็คนหนาแนนขึ้นทุกวันๆ เราก็ไมทราบจะแยกทางไหนๆ ใหทางไหนๆ ให
เหมาะสม เราเปนผูดูแลทุกอยาง จัดทางไหนๆ จะเหมาะสมอยางไรบางเราก็ดูแล ดังทีพู่ด
ตะกี้นี้ เอาละวันนี้พูดเพียงเทานั้นแหละ 
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