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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

การประกาศธรรมสอนโลกเปนสิ่งที่ควรอยางยิ่ง 
 

กอนจังหัน 

วันนี้พระมาฉัน ๓๗ องค หลวงตาปวย ทางไหนก็ไหลมาพระก็ดี เจตนาก็วาอยาง
นั้นอยางน้ี เพื่อครูบาอาจารย เราน้ีถือเปนเรื่องยุงทั้งหมด ที่วายุมยามๆ เร่ืองนั้นเรื่องนี้
เร่ืองหยูกเร่ืองยาเรื่องอะไร เราถือเปนเรื่องรําคาญ ไมพอดกีบัความเปนอยูของตัวเองและ
ธาตุขันธ เปนยังไงกด็ูกันอยูนี้ เรียนอยูนี้ เรียนจบมาแลว ก็มีแตดูของเกาเรียนของเกา แลว
ตื่นเตนไปหาอะไร เราพูดจริงๆ สมกับที่เราสอนประชาชนทั่วประเทศหรือทั่วโลก เราสอน
ดวยความสัตยความจริงของธรรมทุกอยางๆ เวลามาเปนกับตัวของเราเองก็จริงแบบ
เดียวกัน ไมผิดแปลกตางกันเลย เราจึงไมมีอะไรวิตกวิจารณกับเรื่องความเปนความตาย
ของเรา เราหมดโดยสิ้นเชิง ไมมีอะไร เปนยังไงก็เยียวยารักษากันไปเทานั้นละ พอรักษาได
ก็รักษาไป ไดใชไป อันใดรักษาไมไดก็ปลอยไปๆ ถามันหมดเสียจรงิๆ ไมมีทางรักษาหรือ 
ก็สลัดทีเดียวปุบเทานั้นพอ 

ใหเรงในความพากเพียรนะพระ วันนี้ก็เดินไปดูทางโนนแตเชา ไปดูตามราน
กระรอกกระแต รูสึกวาเหือดแหงบกบางมาก พระเรามันใจจืดเหรอ มันเปนยังไง ไปดูตาม
รานกระแต พวกกลวยพวกอาหารในวัดนี้ก็ดูวาสมบูรณอยูแลว ควรจะเฉลี่ยเผื่อแผไปหา
สัตวทั้งหลายที่เขาอาศัยวัดเราพึ่งเรา ควรดูใหทั่วถึงนะพระเรา ในครั้งพุทธกาลก็มี นัน่ละดู
ไมรอบ พระพุทธเจาทานรับสั่ง คือพระไปอยูทีแรก เทวดาทั้งหลายเขาอยูตามตนไม 
เรียกวารุกขเทวดา พอเห็นพระไปเขามีความเคารพลงจากตนไมมาอยูพืน้ธรรมดาๆ ไมได
สูงกวาพระ 

ทีนี้พระก็ใจใสทางหนึ่ง คือมุงตออรรถตอธรรมลวนๆ แลวก็ใจดําอีกทางหนึ่ง ไม
เฉล่ียเผื่อแผเมตตาจิตเมตตาธรรมแกสัตวทั้งหลายมีเทวดาเปนตนบางเลย เขาเกิดความ
ไมสะดวกไมสบาย ไมสมหวังวางั้นเถอะ เขากห็าอุบายตางๆ เชน กะโหลกหัวผีบางมา
แสดงในที่เดินจงกรมภาวนาของพระ เดี๋ยวองคนั้นเจ็บไข องคนี้เจ็บปวย องคนั้นเปนหวัด
เปนไอเรื่อย พระเห็นวาไมสะดวก แตกอนกอ็ยูผาสุกเย็นใจ เลยกลับไปเฝาพระพุทธเจา 
พระองครับสั่งทันทีเลย พวกเธอนีใ้จดํา สวนขาวเพื่ออรรถเพื่อธรรมนั้นก็เพื่อธรรม สวน
โลกก็เปนโลก มันเฉล่ียถึงกันอยูนี่ทาํไมไมเฉล่ีย เมตตาธรรมมีอยูทําไมไมนํามาใช เทวดา
ทั้งหลายเขาเกิดความเดือดรอน แลวแสดงอาการตางๆ ใหพวกเธอทั้งหลายอยูไมเปนสุข
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นั่นแหละ ไป กลับไปอกี คราวนี้เจริญเมตตาใหทั่วถึง ทั้งภายในจิตตัวเอง ทั้งภายนอก ให
ทั่วถึง 

พอกลับไปคราวนี้ตางองคก็แผเมตตา เย็นไปหมดทั้งปานั้น เทวดาเลยไมอยากให
ไปไหน นั่นเห็นไหมละอํานาจแหงเมตตาธรรม มีแตใจเฉพาะธรรมอยางเดียวๆ ไมมองดู
รอบๆ ดานมันผิด ไมทัว่ถึง นั่นละเทวดาทั้งหลายไดรับความสงบรมเย็นจากเมตตาธรรม
ของเรา อันนี้อยูที่นี่มันกห็ยาบๆ นี่นะ กระจอน กระแต กอ็ยูเต็มวัดเต็มวา เห็นอยูดวยกัน
ไมใชพระตาบอด อะไรบกพรองขาดเขิน ซึ่งของมอียูในวัดเรานี้ควรจะถือไปๆ เปนน้ําใจ
แกสัตวทั้งหลายเหลานั้น เมื่อเชาเราเดินไปเที่ยวดูตามที่ตางๆ รูสึกวาเบาบางๆ เบาบางไป
เร่ือยๆ ทั้งๆ ที่ของเรามีอยู ถาของเราไมมีก็ไมเปนไร อันนี้ของก็มอียู แสดงวาบกบางทาง
น้ําใจ ใจจืดตอสัตวทั้งหลาย 

ไปเที่ยวดูหมดนะเมื่อเชานี้ ดูที่นั่นที่นี่ เพราะนานๆ เราจะไดไปดูทหีนึ่ง สวนดู
กลางคืนเราไปอยูเร่ือยๆ ไมมีใครทราบเราแหละ เราไปกลางคืนเราไมจุดไฟ กลางวัน
นานๆ เราถึงจะไปทีหนึ่ง กลางคืนเราไปอยูเร่ือยๆ ไปดูความเคลื่อนไหวของพระ เฉพาะ
อยางยิ่งเวลากลางคืนเดินจงกรมนั้นแหละ นั่งสมาธิภาวนา จะเดินสอดแทรกไปทกุแหงทุก
หนไมใหใครทราบแหละ ไมจุดไฟ ไปแบบขโมยทีเดียว นี่ไปอยูเสมอ แตสําหรับกลางวันนี้
เราไมคอยไดไป เร่ืองของสัตวจึงไมคอยไดด ู

สัตวอาศัยพวกเรา มีความเมตตาจิตตอเขา เขาก็ชุมเย็น ยั้วเยี้ยๆ นารัก นกยูงกับ
ลูกมันยั้วเยี้ยๆ หากิน เราเดินไปเขาเฉยเลยนะเขาไมสนใจ เจอนกยูงตัง้สิบกวาตัวเมื่อเชานี้ 
อยูเปนแหงๆ เขาไมไดอยูดวยกัน เขาอยูคนละทิศละทางแหงละตัวสองตัว เขาอยูทั่วๆ ไป 
เขาไมสนใจกับเราเลย นั่นก็เพราะเขาตายใจกับธรรม ธรรมอยูกับพระเขาตายใจ อันนี้มี
อาหารอะไรๆ ควรแกสัตวประเภทใดก็ควรจะเอาไปเฉลี่ยกัน อยางน้ันจึงเรียกวารอบคอบ 
มีเมตตาจิตครอบอยูไปไหนก็ชุมเย็น 

การประกอบความพากเพียรไดย้ําแลวย้ําเลา เวลานี้ศาสนากําลังจะลมจม เพราะ
พวกพระเรานี้แหละจะทําใหลมจม  ความขี้เกียจขี้คราน ความทอแทออนแอ ความไมเอา
ไหน ลุกลามไปถึงความขามเกินธรรมวินัย เทากับเหยียบหัวพระพุทธเจาซึ่งเปนองคศาสดา
ไป ธรรมวินัยนั้นแลคือศาสดาของพวกเราทั้งหลาย พระพุทธเจาประทานใหแลว ดูกอน 
อานนท พระธรรมและพระวินัยนั้นแล จะเปนศาสดาของเธอทัง้หลายแทนเราตถาคตเมื่อ
เราผานไปแลว ศาสดาคือธรรมคือวินยั ใครไมมีธรรมมีวินัยก็หมดศาสดา ไมมีเหลือ ถา
เปนพระก็มแีตหัวโลนๆ ผาเหลืองใครครองก็ได หัวโลนโกนก็ได โกนฟาดเขาถึงกะโหลก
ศีรษะก็ไดไมเห็นมีปญหาอะไร สําคัญที่การประพฤติปฏิบัติ จติใจนอมนึก มีหิริโอตตปัปะ
ประจําตน ใหระวัง ละอายตอบาปตอกรรมอยูเสมอ อยาชินชาหนาดาน เสียมากเวลานี้ 



 ๓

เวลานี้พระเรามาสั่งสมแตความชินชาหนาดาน อันเปนขาศึกตอศาสนาและศาสดา
ของเรา มองไปที่ไหนเห็นแตพระหัวโลนๆ เรานี้เหยียบหัวพระพุทธเจาๆ ไป พระพทุธเจา
คือพระธรรม พระวินัย เหยียบไปเรื่อยๆ แลวจะเอาความเจริญมาจากไหน ถาลงไดขามหัว
พระพุทธเจา เหยียบหัวพระพุทธเจาแลวไมมีทางเจริญ ผูเจริญทานเดินตามรอย
พระพุทธเจา ตามเสด็จไปเลย หลักธรรมหลักวินัยนั้นแหละเปนทางกาวเดินเพื่อมรรคผล
นิพพานไมเปนอื่น 

ขอใหเดินตามนี้ พระพทุธเจานิพพานแลวหรือไมนิพพานไมสําคัญ สําคัญที่นี่คือ
องคศาสดาชี้บอกอยูตามหลักธรรมหลักวินัย ชี้แจงตลอดๆ วินัยนั้นคือร้ัวกั้นสองฟากทาง 
ไมใหปนออกนอกลูนอกทาง จะตกหลุมตกบอตกเหวไปละ ใหอยูในกรอบของพระวินัย 
สวนธรรมนั้นกาวเดิน มีสติธรรม ปญญาธรรม วิริยธรรม ขนัติธรรม มุงไปอยางน้ันเสมอ 
เรียกวาเดินตามธรรม ใหพากันตั้งใจ 

อยูที่ไหนอยาเผลอสติ สตินี่สําคัญมาก สตินี่รับรองมรรคผลนิพพานไมสงสัย ขอให
มีสติเปนพื้นฐานเถอะ ถาสติขาดเทาไรความเพียรขาดเทานั้นๆ เดินจงกรมหย็อกๆ 
แหย็กๆ ไมมีความหมาย นั่งสมาธิกเ็ปนหัวตอถาไมมีสติ ถามีสติอยูอิริยาบถไหนเปนความ
เพียร ถาตั้งเน้ือตั้งตัว ถารูสึกตัว กิเลสเขาไมถึง เวลาสติมีอยูกิเลสจะไมเพนพาน ถาสติ
เผลอเมื่อไรกิเลสเหยียบแหลกๆ จําไวใหดีคําน้ีทานทั้งหลาย สติเปนสําคัญมาก ขอใหสติ
ตั้งเปนพื้นฐาน ใครตั้งสติดีผูนั้นจะตัง้ตัวไดๆ ตัง้แตสมถธรรม คือความสงบใจ สติจับลง
ไปๆ ใครใชคําบริกรรมไดใหติดกับคาํบริกรรมนั้นดวยความไมขาดสติ มสีติติดแนบๆ เอา
จริงเอาจัง 

เมื่อเอาจริงเอาจังก็เรียกวาจิตไดรับอารักขา ขาศึกก็ไมเขามารุกรานไดงาย แลวก็
คอยเจริญ อารักขาแลวยังบํารุงรักษาเขาไปอกี บํารุงรักษาเขาไปเรื่อยๆ จิตก็มคีวาม
เจริญกาวหนา เพียงความสงบเทานั้นชนะหมดแลวโลกนี้ ยังไมถงึขั้นที่ละเอียดกวานั้นละ 
จิตดวงใดในโลกอันนี้จะเปนจิตที่สงบรมเย็น ไมมีกิเลสเขาไปย่ํายีตีแหลกเปนฟนเปนไฟอยู
ตลอดเวลาไมมี เอาธรรมพระพุทธเจายันเขาไปเลย ชนะหมดโลกธาตุนี้ธรรมพระพุทธเจา 
ถามีสติแลวอบรมจิตใจใหเขาสูความสงบ ความสงบนี้ปราบความฟุงซานรําคาญวุนวายซึ่ง
เปนเรื่องกอทุกขทัง้หลายออกเปนลําดับลําดา แลวจิตคอยสงบเขาเร่ือยๆ  

ความสงบหนาแนนเขาไปก็เปนความแนนหนามั่นคงของใจ เรียกวาสมาธิ จาก
สมาธิแลว สมาธิไดขั้นใดภูมิใดก็ตามปญญาไมควรปลอยวาง ใหจําขอนี้ใหดี ถึงกาลเวลาที่
จะออกพิจารณาแยกธาตุแยกขันธแยกเขาแยกเรา แยกสัตวแยกบุคคลทั่วแดนโลกธาต ุ
นอมเขามาสูตัวของเรา มันเปนเสมอกันหมด นีเ่รียกวาปญญา ออกพิจารณาใครครวญ นี่
ละจะบุกเบิกความเฉลียวฉลาดกวางขวางออกไปๆ ดวยอํานาจของปญญา สมาธิเปนแต
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เพียงหินทับหญาเทานั้นเอง พอเอาหินออกหญากเ็กิด สวนปญญานี้ถอนรากหญาออกหมด
เปนลําดับลําดา ตั้งใจปฏบิัติตามนี้แหละ ตั้งใจเอาจริงเอาจัง 

มาปฏิบัติอยาเลอะๆ เทอะๆ เหลานี้สลดสังเวชนะ พูดเหมือนจะเปนการอวดเนื้อ
อวดตัว ไมไดอวด เอาความจริงมาพูดเพราะเห็นจากความจริงมาแลวๆ มาพูดจะผิดไปที่
ไหน จึงขอใหทานทั้งหลายไดบํารุงรักษาจิตใจตนใหเปนของสงางามขึ้นมา ถาใจดวงนี้สงา
แลวครอบโลกธาตุเลย ไมมีอะไรเสมอเหมือนละใจดวงนี้ เวลานี้มันหมอบอยูก็เพราะกเิลส 
พวกมูตรพวกคูถ ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง มันเหยียบย่ําทําลายตลอดเวลา ไมมีใครสนใจรื้อฟน
จิตอยางน้ีขึน้มา พระพุทธเจาสอนก็หยั่งลงตรงนี้เลย พุทธศาสนาสอนลงที่จิตตภาวนา 
เพราะพระพุทธเจาตรัสรูดวยจิตตภาวนา พระสาวกทั้งหลายตรัสรูดวยจิตตภาวนาทั้งนั้น 
กุลบุตรสุดทายก็ปฏิบัติตามนั้นมา ก็สําเร็จมรรคผลนิพพานดวยจิตตภาวนาเรื่อยมาๆ เรา
จะแหวกแนวไปไหน ไปเกาะที่ไหนใหเลิศเลอยิ่งกวาการดําเนินของพระพุทธเจาไมม ี ตอง
เอาตามแบบตามฉบับ 

เราอยาไปเสียดายความคิดความปรุงเร่ืองโลกเรื่องสงสาร คิดเทาไรไมมีความอิ่ม
พอ คิดเทาไรยิ่งดูดยิ่งดืม่ เปนบาไปตลอดเวลา นี่ละที่ทําโลกใหเดือดรอนวุนวาย ทาน
ทั้งหลายหาความสุขไปหาที่ไหน ประเทศนั้นเจริญ ประเทศนี้เจริญ มันเจริญตั้งแตดินฟา
อากาศ เจริญตั้งแตอิฐปนูหินทรายสิ่งกอสรางตางๆ ตกึรามบานชอง เอาเงินมาอวดกัน ไอ
หลังลาย วาเจริญ คนนั้นมีเงินมากคนนี้มีเงินมาก ประสาไอหลังลายมันก็กระดาษนั่นเอง 
ไปหลงมันหาอะไร ทําตัวใหด ี

จิตใจเปนเจาของของสิ่งทั้งหลาย เมื่อจิตใจรอบตัวแลวสิ่งเหลานั้นมาทําลายไมได 
แตเราใชงานได ตามผลตามประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากการใชส่ิงของนั้น ถาลืมเนื้อลืมตัวเสีย
ส่ิงเหลานั้นก็มาเปนฟนเปนไฟเผาไหมเรานั่นแหละ จึงตองเอาจิตใจใหเปนหลักเปนเกณฑ
เปนสําคัญ พุทธศาสนาแทลงอยางน้ีไมไปที่อื่น ลงจิตใหสงบ ยิ่งนักบวชดวยแลวหมุนติ้ว
เขาสูจิตเลยทีเดียวไมใหไปทางอื่น แยกทางใด สวนฆราวาสญาติโยมก็ปฏิบัติตามกําลัง
ความสามารถของตนๆ  สําหรับพระเราแลวตองสามารถ วางั้นเลย ขึ้น..ตองสามารถทันที
เลย 

ออกแนวรบแลวตองรบ ไมมีถอย นี่ละทางกาวเดินเพื่อมรรคผลนิพพาน อยูสดๆ 
รอนๆ อยูกบัหัวใจเรา กิเลสที่ปดบังก็อยูกับหัวใจ ธรรมที่บุกเบิกกิเลสออก นั่นก็อยูทีหั่วใจ 
เอาธรรมฟนธรรมขึ้นมา บุกเบิกกิเลสอยูบนหัวใจใหมันกระจายหายไป จิตใจจะมคีวาม
สงบรมเย็น สวางไสวเปนลําดับลําดาไป จนกระทั่งสวางไสว เอาสุดทายเลยครอบโลกธาตุ 
ไมมีส่ิงใดที่จะสวางไสวครอบโลกธาตุไดเหมือนใจดวงนี้เลย พระอาทิตยรอยดวงสูไมได 
อันนี้สวางกวา นตฺถิ ปฺญสมา อาภา ทานแสดงไววาความสวางเสมอดวยปญญาไมม ี
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ปญญา ปญญาญาณ ปญญาออกจากใจที่บริสุทธิ์ มันหลายประเภทนี่นะ ทานสรุปเอาอยาง
นั้นตางหาก ใหพากันตั้งอกตัง้ใจ 

ผูที่มาวัดมาวาก็ใหมาเพื่อการศึกษา อยามาเรๆ รอนๆ ตื่นขาว เขาวาวัดปาบาน
ตาดดีอยางนั้นดีอยางน้ี ปรากฏชื่อลือนาม ใครก็อยากมาดูๆ  เตร็ดเตรเรรอน แลวกิริยา
ที่มาดูก็เปนแบบโลกแบบสกปรกนั้นแหละเขามาในวัด วัดทานรักษาความสะอาดอยู
ตลอดเวลา สะอาดทางอรรถทางธรรม ทางหูทางตาดูที่ไหนเปนความสะอาดไปจากธรรม
ทั้งนั้น ทีนี้เรามาดูมาดูที่ตาแตทาน เรามันสกปรก ใชไมไดนะ แตงเน้ือแตงตัวนี้ก็จนดูไมได
เวลานี้ นี่ควรเอาเอานะเราไมเวนใคร สอนคนใหดี ไมดกี็ปดออกเลยเทียว ไมมีคําวาธรรม
นี้จะมีสวนไดสวนเสีย ถาดุดาวากลาวเขาจะขาดไปไมม.ี..ธรรม สอนคนใหดี ผิดไปไหน ถา
ดีก็เอาไปเปนมงคลแกเขา ไมดีก็เปนความเสียหายแกเขาตางหาก ทานไมไดเสียหายอะไร 
จึงตองไดเตอืนเสมอๆ 

มันมาจุนจานๆ จนค่ําจะมืดแลวยังเพนพานๆ เขามา ถาวันใดมาเจอกับเราอยาง
นั้น พูดตรงๆ เลยวา โดนกันแหละ ถาเราดอมๆ ออกมา นึกวาหมดเวลาแลวที่แขกคนเขา
มาในวัด ออกมายังจุนจานๆ ก็ไลเบ้ียกันละซิ มาเพราะเหตุผลกลไกอะไร ถาไมไดเร่ืองได
ราวไลเดี๋ยวนั้นเลย ไมงั้นไมได คนหยาบตองใชเร่ืองหยาบ ทุกส่ิงทกุอยางหยาบตอหยาบก็
ใชเหมาะสมกัน ถากไมที่คดงอมาก ถากหนักมอื แนะ ที่เรียบๆ แลวก็ไมจําเปนตองหนัก
มือ มันเรียบอยูแลว คนที่เรียบๆ ก็มี ดีกม็ี คนที่ผาดโผนโจนทะยาน คดๆ งอๆ กม็ี ก็ตอง
มีแงหนักแงเบาใหสะดุดใจแกผูฟงบางซิ ถาตัง้ใจมาศึกษาอรรถธรรมจะไดอรรถไดธรรมไป
ทุกวันทุกเวลานั่นแหละ ถามาแบบกิเลสตัณหาแหมามันไมไดอะไรละ ไมเกิดประโยชน
อะไรเลย 

วันนี้ไดพูดถงึเร่ืองจิตตภาวนา ใหพระเนนหนักทางดานภาวนา งานภายนอกอยาถอื
เปนสําคัญ งานภายในคือจิตใจนี้ตางหากที่สําคัญมาก เราไมเคยลดละนะเรื่องงานภายใน 
มันจาอยูภายในนี้จะใหลดละจะใหจืดจางไปไหนละ ส่ิงเหลานั้นมันจาที่ไหน ไปทําอะไรมัน
ก็ทําปอกๆ แปกๆ ไปอยางน้ันละ วาแกรําคาญ มันเพิ่มความรําคาญ ไมไดทําอยูไมได 
เพราะจิตใจจอเขาไปหากิเลสตัวเปนฟนเปนไฟอยูในใจไมได มันตีหงายออกมาๆ ก็ไป
ทํางานนั้นเพื่อแกรําคงรําคาญ สําหรับพระเราดูไมไดเลยพระกรรมฐาน 

เอา มันพลุงที่ตรงไหนตีเขาไปตรงนั้น สวนมากกิเลสตีหงายๆ กําหนดเขาไปนั้น
ความคิดความปรุงเปนฟนเปนไฟผลักดันออกมา จิตหงายไดๆ เอา ซัดลงไปจนกระทั่ง
ความคิดความฟุงซานรําคาญเปนฟนเปนไฟดับเงียบลงไป นั่นเห็นแลว เห็นคุณคาแลว
เพราะการบังคับดวยธรรม พากันจําเอานะ ตางองคตางมาจากทุกทิศทุกทาง ไมทราบวา
ประเทศไหนเมืองใดตอเมืองใด มาแลวก็เอาหลักธรรมหลักวินัยกางลงเปนอันเดียวกัน จึง



 ๖

ไมจําเปนตองถามถงึชาตชิั้นวรรณะฐานะสูงต่ําหรือประเทศใดๆ ทั้งน้ัน เอาธรรมเอาวินัย
กางเขาปบ เปนพระก็เปนพระแบบเดียวกัน ปฏิบัติอยางเดียวกัน เสมอกันไปหมดเลย  
เหมือนหนึ่งวาเปนอวัยวะเดียวกัน ไมมีคําวาทะเลาะกัน อวดดีอวดเดนนั้นคืออวดชัว่ อยา
เอามาอวด อะไรที่ดีใหยึดเอา อะไรไมดีปดออกๆ พากันจําเอานะ เอาละใหพร 

 
หลังจังหัน 

วันที่ ๒๒ วันวิสาขบูชา เราจะไปเทศนที่อุดร เราบอกแลว ถาไปดวยความเรียบรอย
แลวเราจะไปและเทศนให เราบอก ถาไปแบบวิสาขะหมากัดกนัเราไมไป เราวางี้ เพราะเรา
ไดยินแววๆ ทางกรุงเทพแลว มีแตตัวเปงๆ กิเลสเทาภูเขาๆ ยกทัพมาชนกนั เร่ืองธรรมไม
ปรากฏ นี่เราสลดสังเวช โดยถือเอาวิสาขบูชา วาวิสาขบูชาโลก วางั้น ใหมันโดงดังทั่วโลก 
ความหมาย วิสาขบูชา บําเพ็ญกุศลถวายเปนพุทธบูชาแดองคศาสดา วันประสูติ ตรัสรู 
ปรินิพพาน ใหเปนวันวิสาขบูชาโลก ทีนี้เวลาเสียงมันดังมามันไมมีอยางน้ัน ยกทัพเขาใส
กัน มีแตตัวเปงๆ ตัวทิฐมิานะสูงๆ ตามกิเลสเทาภูเขาๆ ๓ ภูเขา ๔ ภูเขามาปะทะกันอยูใน
นั้น พระพุทธเจาก็แหลกถาภาษาโลก มีแตพวกนี้เหยียบย่ําทําลายลงไป หาความเปนสิริ
มงคลไมได มีแตเร่ืองกิเลสออกสนามออกแนวรบทั้งหมดเลย 

เราฟงอยางละเอียดลออ เมื่อไดความแลวก็สอดกลับยอนไป นี่มันจะเปนวิสาขะ
หมากัดกันแลวเหรอ พระพุทธเจาเลิศเลอขนาดไหน ทําไมจึงเอาหมามากัดกันตอพระ
พักตรพระพทุธเจาละ เทานั้นละ จากนั้นเราก็หยุด ทีนี้ทางนี้วาจะมีวิสาขะที่จังหวัดอุดร เรา
ก็เอานั้นมาไลกันละซิ ถาเปนอยางน้ันเราไมไป บอกวาไมมี เรียบรอยตามธรรมดา เออ ไม
มีเราจะไปใหและเทศนให บอกเลย กะวาบาย ๕ โมงนะ (๕ โมงครึ่งครับ) ถางั้น ๕ โมงเรา
ก็พอดีไป ไปเขาก็กําหนดเปนจุดศูนยกลางเอาไววา ๕ โมง แตหลักใหญเขาก็รอเรานั่น
แหละ เราก็ไปตามเวลาของเรา เห็นวาเหมาะสมแลวก็ไป เชาหรือเร็วเขาไมสําคัญแหละ 
พอมองเห็นหนาเราเทานั้น มาแลว นาฬิกาตกเปะปะๆ หมดเลยไมมีความหมาย เปนอยาง
นั้นละ 

 นี่เขาถามมาก็เปนการดีเหมือนกัน กราบเรียนถามวา วัดปามีเจตนาเผยแพรธรรม
ของครูบาอาจารย เมตตาติดตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรม เพื่อใหประชาชนไดรับฟงธรรมะที่
ถูกตองของครูบาอาจารย จึงไดจัดตัง้กองผาปา และบอกบุญไปยังญาติโยมพุทธศาสนิกชน 
ใหไดมีสวนรวมในการครั้งนี้ การกระทําเชนนี้จะทําใหผิดจากขอวัตรปฏิบัติ และปฏิปทา
ของพอแมครูจารยอยางไรหรือไม สุดแทแตจะโปรด (จากพรพิมล) 

การประกาศธรรมสอนโลกเปนสิ่งที่ควรอยางยิ่งแตองคศาสดามา ไมมีอะไรจะเปน
อัปมงคลแมนิดเดียว การประกาศธรรมสอนโลก โลกไดยินรูสึกดีชั่ว บาปบุญ นรกสวรรค 
ตลอดมรรคผลนิพพาน จากพระโอวาทคําส่ังสอนของพระพุทธเจา จึงเปนสิ่งที่ควรอยางยิ่ง 
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ที่เขาเกี่ยวของก็วา จึงไดตั้งกองผาปาและบอกบุญไปยังญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย 
ใหไดมีสวนรวมในการครั้งนี้ดวย นี่ละขอที่วาจะขัด ขัดตรงนี้ละ อันนี้เปนเรื่องของ
ประชาชนทั่วๆ ไปเราไมไดวาอะไร เราสอนไปแลวก็แลวไปเลยๆ เขาจะแยกจะแยะไปดวย
สติปญญาของตนที่เปนการกุศลก็แลวแตจะพิจารณา เพราะการประกาศใหทราบทั่วถึงกัน
ในเรื่องของอรรถของธรรมนี้มีนอยมาก การประกาศเชนนี้จึงไมเห็นวาขัดของแตอยางใด 
เพราะไมมีการบังคับ เปนแตประกาศใหทราบขาวศีลขาวธรรม เราเห็นวาไมขัดของแหละ 

ธรรมะเวลานี้กําลังออกกวางขวางมากนะ เรายิ่งจวนจะตายก็รูสึกวาเขมขนตลอด
ดวยความเมตตาตอโลก แทนที่จะมาเมตตาตอเราหรือเปนหวงเรา เราไมมี เราบอกตรงๆ 
เราไมมี หมดโดยสิ้นเชิงไมมีอะไรเหลือเลย พอแย็บออกนี้ก็เร่ืองของโลกเลยครอบไปหมด
ตลอดเวลา สําหรับเรื่องของเราไมมอีะไรที่จะเปนกังวล จึงเรียกวามันหมดโดยสิ้นเชิง หมด
จริงๆ ไมมอีะไรเหลือ ที่นี่ก็มีแตความเมตตาตอโลกสงสารเทานั้น ใครจะพิจารณาใหเปน
ศีลเปนธรรมตอตนเองและสวนรวมอยางไรก็แลวแตจะพิจารณากัน เพราะเปนความชอบ
ธรรมดวยกันแลว 

เขาหาบีบบี้สีไฟกินตับกินปอดประชาชนมาทั่วประเทศไทย กินมานมนาน กินลึก
กินแรกกินไมหยุดไมถอยก็ไมเห็นวาอะไรเขา นี่การประกาศเพื่อศีลเพื่อธรรม เพื่อความ
รมเย็นแกหัวใจของโลก ทําไมจะขดักัน เราแนใจเลยวาไมขัด ไอส่ิงที่ขัดๆ นั้นเอาขึ้นมา
คลี่คลายดูกันซินะ เร่ืองสกปรกเรื่องทําลายจิตใจของประชาชนที่เขาอยูใตอํานาจ อาศัย
อํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ แลวกลืนกินแบบนั้น กลืนกินแบบนี้ มีขอกฎเกณฑบังคับ
และแอบอางไปก็มีๆ มีเยอะ กินอยูตลอด พวกนี้พวกไมยอมเสียเปรียบ ยกขึ้นมาเขาก็วา 
ขาราชการหรือรัฐบาล ก็ถูกทั้งสองน่ันแหละ เพราะไมมีใครที่จะทําความเดือดรอนแก
ประชาชน ทั้งคนทุกขคนมีคนจน เอาใหไดอยางน้ันๆ แนะ บังคับกันอยูในตัว 

อันนี้ไมบังคบั การบุญการกุศลเพื่อจิตใจของคนใหเปนมหาคุณตอจิตใจนี้เปนของ
หายากมาก ที่เราอุตสาหพยายามนี้เราก็แนเต็มหัวใจเราแลววา การสอนธรรมนี้เปนมหา
มงคลตลอดมา เราจึงเรงกําลังวังชาที่จะพอเทศนไดสอนได อยางเทศนอยางน้ีก็ออกทั่วโลก
เลยจะวาไง ออกอินเตอรเน็ตมันก็ทั่วโลก ทีแรกก็ทั่วประเทศไทยกอน จากน้ันก็ออกทัว่โลก 
ก็เพื่อหัวใจคนนั่นแหละ 

ทานทั้งหลายอยาเห็นวาส่ิงใดใหญกวาหัวใจนะ หัวใจนี้ครอบโลกธาตุ ถาเปดทางให
หัวใจเดินโดยความเปนธรรมแลว ส่ิงทั้งหลายที่เคยทําลายจิตใจใหบอบช้ํามาเปนเวลานาน
นั้นจะยุบยอบลงไปๆ ตางคนตางจะมองเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ไมบีบบี้สีไฟเห็นแกได
โดยถายเดียวดวยวิธีการตางๆ คดโกงรีดไถบีบบี้สีไฟอยางนี้จะไมมี จติใจสะอาดแลวมัน
กลืนไมลงนะ อยางหัวใจเรานี้เราพูดจริงๆ สะอาดหรือไมสะอาดก็เต็มทีแ่ลว อะไรเขามาขัด
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นิดหนึ่งปดออกทันทไีมเอาเลย เห็นวาอันนั้นเปนภัย นั่น ไมไดวามาเปนคุณนะ ไมมี ปด
ทันทีเลย จะราคาสูงต่ําขนาดไหนถาขัดตอธรรมแลวเปนไมเอาเลย ถาเปนคุณแลวเอา 
เทาไรก็รับ เปนประโยชนเร่ือยๆ ไป เราดําเนินอยางน้ีเร่ือยมากับพี่นองทัง้หลาย สมกับวา
เราชวยดวยความเมตตาลวนๆ สุดสวน ไมมีอะไรเหลือในใจเรา เราชวยเต็มกําลัง
ความสามารถ 

เราพยายามคิดแงนั้นแงนี้ เพื่อชาติไทยของเราก็คิดเต็มกาํลัง คิดดูซิทองคํา 
ดอลลาร อะไรเหลานี้ เขาคลังหลวงก็เต็มที่แลวตั้ง ๑๑ ตัน กบั ๓๗ กิโลคร่ึงแลว ยังขอ
บิณฑบาต ขอออดขอออนเปนน้ําไหลซึมเขามาอีก นั่นเห็นไหมละ เพียงเทานั้นยังจะไมพอ 
เราคิดแลว ทองคําในคลังหลวงเราคิดแลวเราไปดูเอง จึงเอาอนันั้นออกมาพิจารณา 
ประกาศใหบรรดาพี่นองทั้งหลายไดทราบทั่วกัน แลวตางคนตางบริจาคมาอยางน้ีละ คน
นั้นเทานั้น คนนี้เทานี้ หนุนกันไปๆ ชาติไทยของเราก็แนนหนามั่นคง นี่เราคิดไวหมดนะ 
เราไมไดคิดไวเพื่อเรา เราคิดไวเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ของเราทั้งน้ัน ทั้งสาม
พระองคนี้เราอุมอยางสุดกําลัง ใครมาแตะไมไดวางั้นเลย คอขาดเลยกับเรา เปนอันวาไม
ถอย คอขาดเลยเทียว เราอุมสุดขีดขนาดนั้นละ รักสงวนมาก เทิดทูนมากที่สุดเลย 

เราจึงพูดไดเต็มปากในการชวยชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยของเรา อยางไมออม
ปากเลย พูดใหเต็มเม็ดเต็มหนวย การขอบิณฑบาตพี่นองทัง้หลายก็เพื่อเปนมงคลๆ แก
หลักใหญของเราๆ เราคิดไวหมดเลยนะ เวลาเปนโอกาสที่ควรจะไดก็อยากใหได ถาไมสบ
โอกาสแลวก็จําเปน เวลานี้ยังมีโอกาสอยู อยางทองคําพอจะเปนน้ําไหลซึมเราก็อยากให
เปน นี่ก็ไดเยอะแลวนะ ดูจะถึงรอยกโิลแลวมัง (๙๘ กิโลครับผม) เอะ เมื่อวานนี้ก็มากิโล
หนึ่ง นับหรือยังเมื่อวานนี้ (ไมไดนับครับ) เมื่อวานหมอนิพนธมาให ๑ กิโล (เปน ๙๙ 
กิโลแลวครับ) นั่นซี เราอยากจะวารอยกิโลแลวนะแตก็ยังวาไมไดทองมันยงัไมสมบูรณ เรา
อยากจะวาอยูแลว นี่ละเห็นไหมละน้ําไหลซึม จะรอยแนๆ ละ ถาไมพูดอยางน้ีอันนี้จะไมมี
เลย ขาดไปเลย ทั้งๆ ที่สมบัติเงินทองขาวของเราก็พอมพีอเปนพอไป พอจะเฉลี่ยเขาสูจุด
สวนรวมได เมื่อไมมีใครพูดไมมีใครเบิกทางใหก็ไมทราบจะทํายังไง เมื่อมีอันนี้กไ็หลเขา
มาๆ อยางน้ีแลว 

เวลามีชีวิตอยูเราก็ทําเต็มความสามารถของเรา นี่เราก็เคยพูดกับผูกํากับโดยเฉพาะ 
เวลาเงียบๆ อยูสภาหนูสองตอสองนั่นแหละ ไปดูโกดงั คอืโกดงัตองเต็มเอี๊ยดตลอด นี่
สําหรับโรงพยาบาลทั้งหลาย มาจากโรงพยาบาลตางๆ จังหวัดตางๆ มาโรงไหนใหได
เหมือนกันหมดเลย สวนไหนที่เปนพิเศษ เชน อุบล ทุกโรงในเขตจังหวัดอุบลใหพิเศษ
ทั้งนั้น โคราช อุตรดิตถ สามจังหวัดนี้ใหพิเศษทุกเขตของจงัหวัดนั้นเลย ไมวาโรงไหนมา 
ชัยภูมิก็มีสองโรง เทพสถิตกับภักดีชมุพล ไกลมากนะ วัดเข็มไมลจากนี้ไปถึงโคราช ๓๓๔ 
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กิโลถึงสูงเนิน อันนี้ก็ขนาดสูงเนิน ไกล เราจึงใหเปนพิเศษ ทีนี้พิเศษกต็องพิเศษเสมอกัน
หมด เพิ่มเทาไรเปนเทานั้นเหมือนกันหมด ถาธรรมดาก็เทานั้นเหมือนกันหมด เอาไวอยาง
นั้นเต็มเอี๊ยดๆ ไมใหบกพรองเลย โรงไหนมาใหไดทุกโรง 

เวลาเรามีโอกาสเราก็ไปของเรา เราไปเราเปนพิเศษของเรา ไปโรงนั้นไปโรงนี้ ดูโรง
ไหนอัตคัดมาก เขาๆ ไปทีหนึ่งๆ อยางน้ันละ ระยะนี้เปนไขไมไดไปโรงไหนเลย เขา
โรงพยาบาลตัวเองๆ เราชวยอยางน้ีละชวยโลก ขอใหไดชวยโลกเต็มกําลังความสามารถเรา
เปนที่พอใจ สมกับความเมตตาที่มีตอโลกเตม็สัดเต็มสวน เราไมหวังอะไรแลวในโลกนี้ 
หมดทุกส่ิงทกุอยาง หมดที่จะหวัง ไมมีเลย มีแตความเมตตาตอโลกทั้งน้ัน อุตสาห
พยายามชวยเหลือกันไปอยางน้ีโลกเราอยูดวยกัน 

ถาธรรมมีแลวโลกนี้จะสงบลงนะ ความโลภก็ไมมาก ความโกรธ ความเคียดแคน 
ราคะตัณหาก็มีธรรมระงบั พออยูพอเปนพอไป อยูในกรอบของศีลของธรรมไมเดอืดรอน 
ถาขามอันนี้ไปเปนไฟๆ พระพุทธเจาวางไวเปนระยะๆ ฆราวาสก็ศีล ๕ กาเมสุ มิจฉาจาร 
ราคะตัณหา บังคับไวอันนี้ อันนี้ตัวรุนแรง ตัวนี้รุนแรงมาก กอไดทุกแหงทุกหน ทานก็
บังคับไว ถาผูตองการความสงบรมเย็นแกตนเองครอบครัวเหยาเรือนก็ตองปฏิบัตติามนี้ 
เย็นอยางน้ัน ไมเปนอื่นนะ ถาขัดนีแ้ลวขัดแยงทะเลาะเบาะแวง นอกจากนั้นแตกจากกัน
เลย นั่นเห็นไหมละ 
 ศีลธรรมเปนของเล็กนอยเมื่อไร เราเอาแตกิเลสมาเหยียบธรรมๆ ลุกเปนฟนเปน
ไฟก็ยงัเห็นวาเปนความดีอยู มันก็เผาไปเรื่อยละซิ ถาเห็นวามันเปนไฟแลวถอยหางๆ 
ความทุกขความเดือดรอนซึ่งเปนฟนเปนไฟมันก็สงบลง ขอใหพากนัเห็นโทษตามธรรม
ของพระพุทธเจาที่ทรงพิจารณาเรียบรอยแลว ตรัสรูเองโดยชอบแลวมาเปนคติเครื่อง
เตือนใจตนเอง ตามกําลังของเราที่เปนเพศฆราวาส ก็ใหหนักหนวงในทางฆราวาสของเรา 
เพศของพระก็ใหปฏิบัติตามหนาที่ของพระ หนาที่ของพระเพศของพระ เรียกวาเต็มยศเลย
ตามหลักพระวินัย 
 เพศของพระมีศีลบริสุทธิ์เต็มที่ จากน้ันก็สมาธิ ปญญา วิชชา วิมุตติหลุดพน เพศ
ของพระสมบัติของพระก็ศีลสมบัติ มีศีลเปนเครื่องประดบัตนเต็มที่แลวตั้งแตวันกาวออก
จากโบสถ อุปชฌายบวชใหเรียบรอยแลว มีศีล ๒๒๗ รักษาเต็มภูมิตลอดเลย ก็เปนผูมีศีล
เต็มตัว จากน้ันก็บําเพ็ญทางดานจิตใจเพื่อความสงบจิตใจ คลื่นกิเลสมันตีอยูภายใน ศีล
อยูภายนอก เอาธรรมเขาไปตีภายในใหกิเลสสงบลง ใจก็มีความสงบรมเย็น ถาจิตใจสงบ
รมเย็นโลกกวางนะ ถาใจหาความสงบไมไดโลกคบัแคบ มาคับแคบอยูที่ใจ ตีบตันอยูที่ใจ 
บีบบี้สีไฟอยูที่ใจ อบรมจิตใจใหมีความสงบ พระเราตองใหเปนอยางน้ัน 
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 พระบวชมาไมมีอรรถมีธรรม ศีล สมาธิ ปญญาติดตัวเลย ไมสมคุณคาของพระนะ 
พระเปนพระลูกศิษยตถาคตดวยตองเปนผูทรงมรรคทรงผล พอบวชแลวก็ไลเขาในปา ไล
ไปไหน พระพุทธเจาไลพระเขาปานะ รุกฺขมูลเสนาสนํ ไลเขาปา บรรพชาอุปสมบทแลวให
ทานทั้งหลายไปอยูตามรกุขมูลรมไม ในปาในเขา ตามถ้ําเงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ ที่เปนที่
สะดวกแกการประกอบความพากเพียร แลวจงอุตสาหอยูและบําเพ็ญ ในสถานที่เชนนั้น
ตลอดชีวิตเถิด นูนนะฟงซิ เปนของเลนเมื่อไรเอาตลอดชีวิตเลย นี่เปนพระโอวาทที่
เด็ดขาดเพื่อมรรคผลนิพพานแกพระผูตั้งใจตอธรรมนั้นๆ จริงๆ  
 พระบวชแลวก็เขาอยางวานั้นเปนไปตามนี้เลย ศีลสมบัติมีสมบูรณ สมาธิสมบัติ 
ปญญาสมบัติ จากน้ันก็วิมุตติสมบตัิหลุดพนไปได เรียกวาสมบัติของทานมีเทานี้พอแลว 
สมบัติของพระทานไมเอามากอะไรนัก ศีลสมบัติ สมาธิสมบัติ ปญญาสมบัติ วิมุตติ
สมบัติ หรือวิมุตติญาณทัสสนะสมบัติ พอ พอแลว นี่สมบัติของพระ พอสมบัตินี้แลว
พอ ปลอยหมด โลกไมมีอะไรเหลือ เพราะสมบัติอันน้ีลนคาแลว เกินกวาอะไรที่จะมา
แทรกซึมไดนะ เราจึงตองไดเรงสอนพระเสมอ 
 ขอใหศาสนาไดเดนขึ้นมาจากภาคปฏิบัติ ผูดําเนินตามทางของศาสดาโดยแทเถิด 
จะไมมีตัง้แตเร่ืองมูตรเรื่องคูถครอบศาสนา ครอบพระครอบเณร ครอบวัดครอบวา  ไปที่
ไหนเห็นแตมูตรแตคูถ เห็นแตสวมแตถานเต็มวัดเต็มวา เต็มพระเต็มเณร ดูไมไดนะ ก็
หลักธรรมหลักวินัยมีอยู การปฏิบัติของพระเณรเราปฏิบัติอยางไร มันขวางกันขนาดไหน 
จนกระทั่งถงึวาเปนสวมเปนถาน เปนมูตรเปนคูถ ปฏิบัติเลวลงไปๆ วัดก็เลยกลายเปน
สวมเปนถานไปเลย ไมเรียกวาวัดแลว  
 ทุกส่ิงทกุอยางที่อยูในวัดนั้น หรูหราฟูฟาไปดวยของสกปรกคือกิเลสตัณหาทั้งนั้น 
ไมมีธรรมแทรกอยูในนั้นเลย มีแตหรูหราฟูฟาเปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล แยกเขามาหา
พระก็ตัวความเพลิดความเพลิน ความรื่นเริงบันเทิงไปกับโลกกับสงสาร ไมมองดูอรรถดู
ธรรมเลยก็เต็มอยูในพระ และปฏิบัติตัวดวยมูตรดวยคูถอยางน้ีแลวจะไมใหเรียกวามูตรวา
คูถไดยังไงพระเณรเรา เรียกไดไมสงสัย ตามหลักความจริง  
 แลวทีนี้พระเณรก็เปนมูตรเปนคูถเสีย วัดนั้นก็เปนสวมเปนถานไปเสีย ก็เลยเปน
มูตรเปนคูถไปดวยกันเลย มันจะเปนอยางน้ัน จะไมเปนวัดดังศาสดาสอนไวนะ ศาสดา
สอนไวเปนวัดนี้ รุกฺขมูลเสนาสนํ นี่ละคือวัดของพระผูทรงมรรคทรงผล ผูจะไดนําธรรมมา
แจกจายประชาชนญาติโยมใหมีความสงบรมเย็น เปนมรรคเปนผลขึ้นแกใจของตนอยาง
ประจักษ นีค่ือธรรมพระพุทธเจาสดๆ รอนๆ ถาใครนําไปปฏิบัติจะเห็นชัดเจน อยาให
กิเลสมันลอมหนาลอมหลังตลอดเวลาเลย ศาสนาแคบเขาไปๆ 
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 เวลานี้ที่ปรากฏอยูบางกค็ือในวงกรรมฐานสายพอแมครูจารยมั่น เพราะเราอยูนี้
เปนจุดศูนยกลางนะเรา เราเปนจุดศูนยกลางของวงกรรมฐานสายพอแมครูจารยมั่น มาอยู
นี้หมด มาขึน้อยูกับนี้หมด ใครมาทีไ่หนๆ ออกจากวงกรรมฐานสายพอแมครูจารยมั่นก็มา
หาเรานี้ละ ทั่วไป แลวก็รูสึกวาทานดีตลอดมา เราไมไดตองตสํิาหรับวงกรรมฐานเรา แมจะ
มีเหตุการณรายแรงยังไงทานก็ออกมาชวยกันเต็มเม็ดเต็มหนวย ถูกตองตามศีลตามธรรม  
 ดังที่ประกาศหรือประชุมกันที่วัดอโศการามเปนหมื่นนั่น วาเทาไรเปนเทานั้น จะ
เอามากกวานั้นก็ไดพระ ทานพรอมแลวๆ ดวยความเปนธรรม ก็ไดมาประชุมกนัเปน
ขอตกลงไวเรียบรอยแลว นี่เปนขอตายตัวของศลีของธรรมทีถู่กตองดีงามแลว เปนอื่นไป
ไมได เราเสนอเขาไปแลวจะไปทําลายไมได ถงึจะไมออกประกาศก็เปนศีลเปนธรรมอยูใน
ล้ินชัก สงางามอยูในลิ้นชัก สวางจาอยูในลิ้นชัก ไอมูตรไอคูถมันออกโอออกอวด ออก
ประกาศนั้นมันก็เหมือนเอามูตรเอาคูถไปตกีระจายเหม็นคลุงทั่วประเทศเขตแดน  
 ทานเหลานี้ทานตั้งใจปฏิบัติจริงๆ ทุกอยางทานพรอมเลย พอเราล่ันยังไงนี้พรอม
กันๆ เลย เพราะเหตุไรทานถึงมาพรอม คนไมควรเชื่อถือ เชื่อถือไดยังไง คนไมควรที่จะ
พรอมแลวปฏิบัตติามได จะปฏิบัติตามไดยังไง ทานก็ตองเล็งดูปฏปิทาของเรามาแลว
เหมือนกัน เพราะปฏิปทาของเราการดําเนินมา พระเณรทั้งหลายก็เคารพนับถือตลอดมา 
ดวยความไมมีที่ตองติตามหลักธรรมหลักวินัย เวลาออกชวยชาติบานเมืองน้ีเราก็ออกโดย
ธรรมโดยวินัย ไมใหขัดกับธรรมกับวินัยเลย ตรงแนวๆ ไปตามนั้น ผิดถูกชั่วดีวาไปตาม
เหตุตามผลอรรถธรรมทั้งนั้นเลย มันก็ไมผิด พระเณรทั้งหลายทานจึงรวมมืออยางเต็มเม็ด
เต็มหนวยตลอดมา พรอมเสมอ 
 ก็มีอันนี้ละพอเปนเกาะเปนดอนเอาไวเวลานี้นะ ถาไมมีนี้แลวหมดเลยละ พูดชัดๆ 
ศาสนาน้ีจะหมด วัดวาอาวาสกลายเปนสวมเปนถานไปหมด เปนโรงสุรายาเมา  เปนทุกส่ิง
ทุกอยางอยูในนั้นหมดเลย เรียกวาสวมวาถานไดไมสงสัย ถาไมมีวงกรรมฐานเปนเคร่ือง
กั้นกางไวบางแลวจะเปนอยางน้ันแนนอน อันนี้ก็พอไดระวังกันอยูบาง เพราะผูปฏิบัติดี
ปฏิบตัิชอบ เทิดทูนพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ยังมอียู แลวผูเทิดทูนยังมีอยู ผูจะมา
ทําลายทําลายตอหนาตอตานี้ไมหนาดานจริงๆ มันก็ไมกลาทําลายไดนะ หนาดานจริงๆ มา
ทางนี้ก็หนาดานใสกันซิวาไง ไมอยางนั้นมันไมถงึกัน 
 เร่ืองมรรคผลนิพพาน บุญกุศลนี้อยาพากันสงสัยนะ ถาลงเชื่อพระพทุธเจาใหเชื่อ
เถิด รวมอยูกับพระพุทธเจาทั้งหมด ตรัสไวชอบแลว ไมมีผิดมีเพี้ยนไปไหนเลย สวากขาต
ธรรม สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ตรัสไวชอบแลวทุกอยางไมมีเคลื่อนคลาดเลย ใหปฏิบัติ
ตามนี้ อยาฟงเสียงใครนะ เสียงเหลาน้ันไมใชเสียงศาสดาองคเอกที่จะรื้อขนสัตวออกจาก
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ทุกขไดนะ มีแตจะมาลากลงๆ ศาสดารอบดานลากลงทั้งน้ัน ศาสดาองคเอกคือ
พระพุทธเจาของเรามีองคเดียว นี่ละลากขึ้นๆ ใหตั้งใจปฏิบัต ิ
 เวลามีความขี้เกียจขี้ครานใหมีธรรมสะกิดใจบางมันจะไดตื่นเนื้อตื่นตัว ถาปลอยไป
เทาไรมันยิ่งเคลิ้มหลับไปเลยนะ กิเลสนี่กลอมไดงายมากกลอมสัตวโลก ธรรมกลอมยาก 
เวลายังไมมีกําลังนะ ถามีกําลังกอ็ีกเหมือนกัน นี่ก็เคยเลาใหฟงแลว ถอดออกมาจากหัวใจ
มาพูดจะผิดไปไหน เวลาลมลุกคลุกคลาน จะเปนจะตายเพราะกิเลสเหยียบย่ําทําลาย 
น้ําตารวงอยูบนภูเขาก็ไดมาเลาใหฟง นี่แสดงวาหมดอํานาจเลย กิเลสเหยียบตลอด หงาย
เลยๆ สูกิเลสไมได  
 จนน้ําตารวง เพราะเหตุไร ก็เราตั้งใจขึ้นมาปฏิบัติจะฟดกับกิเลสอยางเต็มเหนี่ยว 
แลวยังไมถึงไหนกิเลสฟดเอาหงายหมาๆ มันเปนยังไงกัน สลดสังเวชน้ําตารวง แตสําคัญที่
ใจอันหนึ่งมันไมถอยที่มนัพอฟดพอเหวี่ยง เอาหงายก็หงาย สูไมไดก็ยอมรับวาสูไมได แต
จะสู เอาขึ้นไปอีกอบรม โรงงานใหญก็คือพอแมครูจารยมั่น ไปรับการอบรมแลวขึ้นอีก ฟด
อีกหงายอกีๆ ฟดไปฟดมามันก็มีทองเหมือนเรา มันก็หงายทองใหเราดูซี เหอ มึงกม็ีทอง
เหมือนกันเหรอกิเลส จากนั้นก็เอาละที่นี่เร่ือยๆ นี่เวลาธรรมมีกําลังเปนอยางน้ัน 
 เวลากิเลสมีกําลังมีแตเราหงายทองๆ เวลาธรรมมีกําลังฟดกิเลสใหหงายทองให
เห็นตอหนาตอตา เรากับกิเลสตางคนตางมีทอง หงายทองใหกันดู ทีแรกมีแตเราหงายทอง
ใหกิเลสดู ครั้นตอมากิเลสหงายทองใหเราดู เพราะฟดกันไมถอยนี่ จากน้ันกิเลสก็หงาย
เร่ือยๆ ทางนี้ก็บุกใหญเลยละที่นี่ เปนอยางน้ันนะ พอขั้นบุกใหญแลวเปนความเพียรที่วา
ชุลมุนแลวนะ ถอยไมไดแลว เปนความเพยีรขั้นชุลมุน หมุนติ้วๆ คําวาถอยไมม ี มีแต
พุงๆๆ นี่ละธรรมมีกําลังกิเลสหมอบลงๆๆ  
 พิจารณาไปจนกระทั่งถงึไดพูดเฉยๆ แตไมไดพูดดวยความสําคัญนะ เวลาคนที่
ไหนมันก็ไมเห็นกิเลส เหอ มันไปไหนหมดกิเลส มันไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้น
มาแลวเหรอ วาตัวเอง ดูกิเลสตัวไหนก็ไมเห็น หมอบหมดมันเปนยังไง สักเดี๋ยวมนัก็โผล
ขึ้นมาซัดกัน แตพูดเฉยๆ เราไมไดพูดดวยความสําคัญ พูดเวลามันวางกิเลสมันยังไมโผล 
ก็เปนอรหันตนอยสักคร้ังหนึ่ง พอเอาอีก ซัดกันอีก ซัดกันอกีเลย ลงไดขั้นนี้แลวไมมีถอย 
นี่เห็นไหมกําลังของธรรม ถาลงไดมีกําลังแลวกิเลสน้ีขาดสะบ้ันๆ เหมือนกับกิเลสมีกําลัง
เอาเราขาดสะบั้นเหมือนกัน แกกันไดอยางน้ีเสมอกันเลย 
 เอาจนกระทั่งถึงมันขาดสะบั้นไปโดยสิ้นเชิงไมมีเหลืออะไรแลว ก็จาขึ้นมาโดยไม
ตองไปถามใคร สนฺทิฏฐิโก พระพทุธเจาประกาศอยางสุดยอดไวแลว มันก็จาขึ้นในหัวใจ
เราดวย สนฺทิฏฐิโก สุดยอดเชนเดยีวกัน แลวจะไปทูลถามพระพุทธเจาหาอะไร นั่นละ
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ขาศึกหมด ไมมีอะไรที่จะเขามาขัดมาแยงไดอีกเลย คําวาอรหันตนอยอรหันตใหญก็หมด
ไปเลย อรหันตใหญก็หมด อรหันตนอยก็หมด ไมมีอะไรเหลือ เปนอยางน้ันนะ 
 จึงไดเรงพระใหภาวนากัน มรรคผลนิพพาน อยูสดๆ รอนๆ ที่หัวใจนะ เอาเปด
ออกๆ อยาไดจาง ตรงนี้ไมไดนะ ดวยเหตุนี้เองที่เราทํางานทําการเกี่ยวของกับประชาชน
ญาติโยมหรืออะไรก็ตาม เร่ืองธรรมนี้จะแนนหนามั่นคงปงตลอดเวลา ออนไมไดเลย หัน
มาทางพระกใ็สตูมๆ ตามเดิม ความเพียรของพระจะออนไปไมได เพราะอันนี้เหมือนกับ
วาเสาธงทองคําสงางามจรดฟา สวางจา เปนเครื่องดงึดูดใหทุกส่ิงทกุอยางโอนออนเขามา
เร่ืองอรรถเรื่องธรรม ทีจ่ะออนไปตามกิเลสไมม ี มีแตแข็งแกรงตลอด การเตือนพระเจา
พระสงฆก็เหมือนกัน 
 สําหรับพระเจาพระสงฆในวัดนี้เราก็ชมเชย ขอวัตรปฏิบัติของทานไมวาภายนอก
ภายในทานเรียบทุกอยาง ภายนอกก็คือการปดกวาดเช็ดถู ทําความสะอาดในที่นั่นที่นี่ทาน
ก็ทําอยางเรียบรอยสวยงามตามอรรถตามธรรม สติธรรม-ปญญาธรรม ดวยความเปน
ธรรมดวยกัน มันก็สวยงามไปหมด ไมวาชาติชั้นวรรณะใดที่พระมาอยูที่นี่ขอวัตรปฏิบัติ
สวยงามเสมอกันหมด ความพรอมเพรียงสามัคคีเสมอกันหมดเลย เราก็ไดชมทาน ที่ยัง
หนุนอยูตลอดเวลานี้ก็คือความเพียรทางใจเอาใหดี เอาใหมันแนนเขาไปโดยลําดับ อยาให
บกพรองทางใจ ภายนอกก็ใหเรียบรอย ขางในก็ใหเรียบรอยและสวยงามตลอด  
 เรามุงมั่นมากที่สุดเรื่องอรรถเรื่องธรรม เพราะไมมีคําวาจืดจางวางเปลาจิตดวงนี้
ธรรมดวงนี้ไมมี มีแตจาอยูตลอดเวลา เห็นใครก็มีแตโบกมือ เอา มา เอาซิๆ เรงอยางน้ัน
นะ ที่ทานวา เอหิปสฺสิโก ในบทธรรมคุณ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผูมี
พระภาคเจาตรัสไวดีแลวชอบแลว อกาลิโก ไมมกีาลสถานที่เวล่ําเวลาที่จะใหผล ประกอบ
ความเพียรเมื่อไรเปนผลเมื่อนั้น สนฺทิฏฐิโก ผูปฏิบัติจะพึงรูดวยตนเองๆ ดวยกัน ไมตอง
ไปถามพระพุทธเจาแหละ 
 เอหิปสฺสิโก ในธรรมทานสอนวาสามารถที่จะเรียกรองคนอื่นใหมาดูไดธรรมของ
จริง แตทางภาคปฏิบัติเราแยกเปนสองนะ ปริยัติเราก็เรียนมาแปลมาอยางเดียวกัน ก็ยอม
รับคําแปลในภาษาบาลี ไมผิด สามารถที่จะเรียกรองคนอื่นมาดูไดธรรมของจริง แต
ภาคปฏิบัติมันไมเปนอยางน้ัน พลิกมาวาธรรมทานสอนเราเพราะเราปฏิบัติธรรม ธรรมคือ
สติปญญาธรรมอยูในใจของเรา เอหิปสฺสิโก ใหยอนจิตของทานเขามาสูวงอริยสัจ เขามา
ที่นี่ วงอริยสัจชาติเกิดแกเจ็บตายอยูที่นี่ กิเลสตัณหาอาสวะอยูที่นี่หมด ใหยอนจิตเขามาดู
ที่นี่ ปสฺสิโก ดูที่นี่ จะรูจะเห็นกันที่นี่ 
 โอปนยิโก ไปพบไปเห็นสัมผัสสัมพันธกับส่ิงใดใหนอมเขามาเปนธรรมสอนตน
เสมอ ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ ทานผูรูทั้งหลายจะรูจําเพาะตนๆ เทานั้น  ผูไมปฏิบัติไม
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รู เร่ืองธรรมคุณก็แปลไวเรียบรอยแลว ที่มีแยกกนัอยูบางก็คือทางภาคปฏิบัติ ที่วาสามารถ
เรียกรองคนอื่นมาดูไดวาธรรมของจริง บางทีตวัมันแสบๆ มันจะวาเปนบาหรือไปหา
เรียกรองอะไร วางั้นก็ไดใชไหมละ ธรรมของจริงอยูที่ไหนเกิดมาแตโคตรแซของเราเราก็
ไมเคยเห็นธรรมของจริง จะมาเรียกรองไปดูไดยงัไง เขาวาอยางน้ันก็ไดถาเขาแทรกเขามา 
 แตเวลาสติธรรม-ปญญาธรรมเตอืนใหยอนจิตของตนเขามาสูที่นี่ไมผิด เรียกวาไม
ผิดเลย ธรรมของจริงอยูที่นี่ ไมอยูทีไ่หน ธรรมของจริงอยูที่นีแ่หละ ใหดู กิเลสตัณหาอยู
ที่นี่หมด เขามาสติจับปญญาจับอยูที่นี่แลวจะรูกันเห็นกันที่นี่ เรียกวาเอหิปสฺสิโก ใหยอน
จิตเขามาดูที่นี่ แปลไดสองอยาง อันนี้แปลตามภาคปฏิบัติเราแปลเอง เราก็ไดคตติวัอยาง
มาจากภาคปฏิบัติอันนี้ วาธรรมของจริง ใหยอนมาที่นี่มันจะรูจะเห็นขึ้นที่นี่แหละ  
 ทีนี้จะบอกใหเขามาดูไดธรรมของจริง แมแตอยูในศาลานี่ลองบอกดูซินะวาใหมาดู
ธรรมของจริงกับหลวงตาบัว ใครจะฟงขึ้นละ นี่ธรรมของจริงอยูที่นี่เขาจะวาหลวงตาบัวเปน
บาก็ไดนี่นะ เพราะฉะนั้นเราไมพูดอะไรมันลอแหลมกับความเปนบานะ ใหดูธรรมของจริง
ทุกคน ยอนจิตเขามาอันนี้เสมอ เขาใจไหมละ พูดเทานั้นละวันนี้ก็พูดมากอยูนะ นี่พูดถงึ
เร่ืองภาคปฏิบัติ เรงรีบละภาคปฏิบัติเวลานี้ ใหเรงตลอดเลย ไมใหออนขอ เราเจ็บไขได
ปวยใครก็มากังวลกับเรา เรายิ่งปดแลวยังมายุงนะ ถาเจ็บไขไดปวยใครไปยุงไมไดนะเรา 
เราพูดจริงๆ ถาลงเจ็บไขไดปวยจะหลบซอนอยูคนเดียวๆ พอด ี
 ขันธกับจิตอยูดวยกันพิจารณากันอยูนี้ตลอด ไมไดเอาใครมายุง มากวน จะไปพึ่ง
นั้นพึ่งนี้ไมเห็นมีวะ ในจิตมันพรอมกนัอยูนี้หมดแลว ก็เรียนมาพอแลว เวลาเปนขึ้นอะไรก็
ดูกันอยูนี้ มีแตขันธมันดีดดิ้นอยูนั้น จิตก็ดูเทานั้นไมเห็นมีอะไร ทีนี้พอเจ็บไขไดปวยคน
นั้นก็มา คนนี้ก็มา ทั้งพระทั้งเณรรุมกัน มันเลยจะเปนแบบลิงชวยลิง เปนปาอยางน้ีละ เขา
ตัดกิง่ไมกั้นเปนรั้ว แลวทําเปนชองๆ เอาไว แลวเขาเอาไมหนักๆ อันหนึ่งคอยทับสัตวเวลา
มันขามชองเขาไป ไปเหยียบสะเก็ดนี่มันหลุดตุบนี่ทับสัตวตาย 

ทีนี้พอกลางวันเงียบๆ ไอนี้มันไปเทีย่วหากินนี้ มันก็ลงไปขางลางไปหากนิ เขาก็ทํา
ร้ัวเอาไวมันเปนชองนิดๆ ชองน้ันเปนชองที่สําหรับไมเปนทอนหนักๆ พอทับสัตวตายได
ดีๆ  นี่ละ พอลิงลอดเขาไปนั่นปบ ไปเหยียบสะเก็ดนั้น สะเก็ดหลุดมันกท็ับเอา ทีนี้พอทับนี่
ลิงก็รองกี้กๆๆ รองกีก้เหมือนวารองหาความชวยเหลือละทานะ ลิงทั้งหลายก็มา ตัวไหน
มาก็โดดขึ้นไป แทนที่จะไปยกไมขึ้นชวยกันกลับไม ตัวนี้โดดขึ้นมาก็ไปอยูขางบนขยมลงไป 
เปนยังไงๆ กําลังจะตาย ตัวนั้นขยมๆ ไมซุงทั้งทอนนั้นเต็มไปดวยลิง ตัวหนึ่งอยูนั้น 
สุดทายเลยตาย นี่ละลิงชวยลิงมันตายไดงายนะ เราจึงไมอยากใหเปนแบบลิงชวยลิง พอไม
สบาย เราจึงหลบของเราไปเสีย เราอยูคนเดียวเราสบาย ไมมีอะไรยุง เร่ืองภายนอกเราไม
อยากยุง เอาละใหพร 



 ๑๕

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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