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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศกัราช ๒๕๔๗ 

อะไรหรูหรายิ่งกวาธรรมไมมี 
 

 วันนี้วันทอดกฐิน วงกรรมฐานในสถานที่ตางๆ วันนี้จะทอดเรียกวาทั่วไปหมดเลย 
พอวัดนี้เคลื่อนเทานั้น หลังจากนั้นก็ออกกันเลย รอวัดนี้วัดเดียว เมื่อวานนี้คนก็พิลึกนะ 
อยางน้ีละไมวางานใดคนแนน ศาลาใหญหลังนี้เลยไมมีความหมาย พิลึกนะ คนแนนหมด
เลย ใครก็วามันใหญๆ ทีนี้พอเห็นคนมาในงานเลยเล็กไป ศาลาหลังนี้ความยาวมัน ๖๐ 
เมตร ความกวาง ๓๐ เมตร ทแีรกความกวางเอา ๑๕ เมตร ความยาว ๕๕ เมตร ทีเ่จาของ
ศรัทธาเดิมตั้งเอาไวเรียบรอยแลว ส่ังไมมาจากประเทศลาวนูน เอามาคางอยูตั้งสองป เขา
เกรงใจไมกลามาเสนออะไร นี่ก็กระทิงแดง คุณเฉลียว คุณภาวนา พอสองปผานไปแลวคุณ
เฉลียวมาเองเลยขึ้นไปหาเราที่กุฏิ วันนี้เปนยังไงก็เปนกัน วางั้นนะ เหมือนวาตั้งทาขึ้นเวที
เลย วันนี้เปนยังไงก็เปนกัน แลวเปนอะไรถึงไดพูดอยางน้ันละ เขาก็เลยเลาเร่ืองวา ส่ังไม
มานี้ไดสองปกวาแลว ตกลงเลยไมก็จะเปอยจะเนาไป อยากปลูกศาลา ขยับเขามาขอ
อาจารยเมื่อไรก็ เปนยังไงในจิตนี่ มันถอยกรูดๆ วันนี้เลยตัดสินใจเปนอะไรเปนกัน ถึง
ไดมา 

แลวจะทํายังไงสรางศาลา อยากกอสรางศาลา ไมนี่ส่ังมาจากประเทศลาวไดสองป
แลว รอแลวรอเลา ทีนี้เหตุการณมันก็หนักเขาๆ  เหตุการณก็คือการชวยชาติเกี่ยวของกับ
คน เวลามีงานทีไรคนมืดฟามัวดิน ฝนตกเปยกปอนไปหมด นี่ละเปนเหตุใหกลาหาญ เอา 
เปนไรเปนกัน เขาพูดเหตุพูดผลใหฟงขบขันดีนะ วันนี้จึงมาขอสรางศาลาที่ตรงโนน พูดถึง
เร่ืองเหตุเร่ืองผลลงตัวทกุอยางพรอมมูล เร่ืองราวที่จะสรางศาลานี้ เลาเหตุผลมา เราก็คอย
ฟงโดยลําดบั ทีนี้เมื่อเหตุผลลงเรียบรอยแลว เราก็วา เอา เหตุผลดี พอดีทกุส่ิงทกุอยาง
เหตุการณตางๆ มันก็เห็นประจักษอยางที่วาน้ี เอา สรางก็สราง แลวจะสรางเอาความกวาง
ความยาวขนาดไหนเอาวามาซิ ตกลงใจใหแลว เหตุผลพรอมแลว 

เขาวาจะสรางความกวาง ๑๕ เมตร ยาว ๕๕ เมตร ทางนี้ก็ตอบไปวา โอย แคบไป 
เอาอยางน้ีนะ เอาความกวาง ๓๐ เมตร เรียกวาคูณกันเลย ครึ่งตอครึ่งไปเลย แลวความ
ยาว ๕๕ เมตรก็ใหเปน ๖๐ เมตรเสีย แลวจะพอดีทุกส่ิงทุกอยาง ทุกสัดทกุสวนพอดีกนัเลย 
พอวาอยางน้ันเขาสาธุขึ้นทันทีเลย เสียงดังล่ัน สาธุ กเ็ลยตกลงกัน ทีนี้ไมที่ส่ังมา กะกาํหนด
ตามที่ส่ังมานั้นมันไมพอซิพอเราวางั้น ตองส่ังไปอีก จึงชาหนอย ส่ังจากประเทศลาวเขามา 
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สวนมากก็ไดยินแหละวาเราไมนิยมทางดานวัตถุ เราก็บอกอยูแลว บางทีเอาเด็ดเอา
ขาดเลย คิดดูกุฏิเรานี้จะมาสรางใหมใหเรา มาขอถึง ๘ หนฟงซินะ หนที่ ๘ นี้ก็ใสกันเลย 
คนเกาแหละมาขอถงึ ๘ หนนะไมใชเลน มาขอสรางกุฏิใหม กฏุินี้เปนอะไรเอาวามาซิ นี้จะ
เอากันละนะบอกตรงๆ เลย กุฏินี้มันเปนยังไง มนัแคบไป ก็อยูในทองแมแคบกวานี้ทําไม
อยูได ไลกันไป สุดทายก็เลยบอกไมสราง แลวก็ดุเลยเทียว ควรฟงเสียงครูเสียงอาจารยซิ 
จะทําอะไรมแีตความอยากทําๆ โดยถายเดียว สวนไดสวนเสียเอามาทบทวนกันดูซิ ธรรม
เปนสวนสําคัญมากยิ่งกวาวัตถุนะ การมาปฏิบัตินี้ปฏิบัติธรรม ไมไดปฏิบัติตามสิ่งเหลานี้ นี้
เปนเพียงอาศัยเทานั้นพอแลว เร่ืองของธรรมเปนความสะดวกสบายเทาไรยิ่งดี นี่เหมาะ
แลวสะดวกแลวทุกอยาง ไลเหตุไลผลดุเอาเลย ดุเอาจริงๆ ไมใชธรรมดา ถึง ๘ หน ตั้งแต
นั้นเลยเงียบจนปานนี้แหละ เพราะใสกันอยางหนักจริงๆ ไมใหสราง 

เขาวาจะสรางหลังใหมหรือจะรื้อสรางตรงไหนก็ได เราไมเอาทั้งน้ัน วัดนี้เราก็เคย
ปฏิบัติมาอยางน้ัน ครูบาอาจารยเชนหลวงปูมั่นไปอยูทีไ่หน ทานหาอยูอะไร ทานไปอยูที่
ไหน ศาลาเล็กๆ ทานกั้นหองอยูเทานั้นพอ กุฏิกระตอบอยูพอ ของทานพอตลอดเลย 
ตลอดมาจนกระทั่งทานมรณภาพ กุฏิหนองผือนัน้เปนทานอาจารยฝนนะ พวกญาติโยมเขา
มาขอรองใหทานอาจารยฝนมาติดตอกราบเรียนขอปลูกกุฏิใหทาน ทานวาจะมาปลูกอะไร 
นี่มันก็พอดอียูแลว ทานวาอยางน้ันแหละ ทานอาจารยฝนทานก็ใหเหตุผลอะไรตออะไร 
ทานก็เลยนิ่ง พอนิ่งเขาก็เร่ิมสรางกุฏิหลังน้ันแหละขึ้นที่หนองผือ แตกอนทานอยูศาลา 
ทานกั้นหองศาลาอยู เปนอยางน้ันนิสัยทาน 

ทานไมเห็นอะไรในสามแดนโลกธาตุนี้เลิศเลอยิ่งกวาธรรม ธรรมอยูในใจของทาน 
กระจางทั่วครอบโลกธาตุ ประสาไมประสาอิฐปูนหินทรายมันวิเศษวิโสอะไร ความหมายวา
อยางน้ัน รางกายของเรานี้เหมือนกันสมมุติทั่วไป ก็อยูตามสมมุติทั่วๆ ไปเทานี้พอ ทอด
รางกายอันนี้ใสกับวัตถุนี้ซึ่งเปนของเหมือนๆ กันเทานี้พอแลว หรูหราฟูฟาไปหาอะไร 
ความหมายวางั้น ธรรมชาติที่เลิศเลอสงาอยูในหัวใจของทานแลว จะมาเทียบกับสิ่งเหลานี้
ไมได แลวจะเอาอะไรใหหรูหราๆ ยิ่งกวาธรรมประเภทนี้ไมมี ในสามแดนโลกธาตุนี้ไมม ี
เพราะฉะนั้นไปอยูทีไ่หนทานจึงอยูอยางน้ันๆ เร่ือย กั้นหองศาลาอยูหรืออยูกระตอบเล็กๆ 
คือรางกายอันนี้กับส่ิงเหลานั้นมันเหมาะสมกัน พอปลงวางสังขารรางกายไดเทานี้พอแลว 
ความหมายวางั้น 

ธรรมชาตินี้ทุกส่ิงทกุอยางไมมีอะไรเลิศเลอยิ่งกวานี้ จะหาอะไรมาเสริม สามแดน
โลกธาตุนี้ไมมีอะไรเสมอเหมือนไดเลย ความหมายวาอยางน้ัน อันนี้ก็เอาไวตามสภาพของ
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มัน รางกายกับสิ่งเหลานี้พออยูไดเทานั้นอยูไป เพียงเทานั้น ความหมายของทานลึกซึ้งนะ 
เพราะฉะนั้นทานถึงไมทําอะไรหรูหรา แตเร่ืองการภาวนานี้เอาตลอด เด็ดตลอด เร่ืองการ
ภาวนาเด็ดตลอด ไมมอีอนขอการแนะนําส่ังสอนทานดานจิตตภาวนา เรียกวานามธรรม 
ไดแกส่ังสมธรรมเขาสูภายในใจ อันนี้ทานเด็ดมากทีเดียว 

เพราะทานมีพยานอยูในหัวใจทานแลวสงางาม สามแดนโลกธาตุอะไรจะมาเสมอ
เหมือนไมมีเลย อันนี้ก็พอทอดรางกายทิ้งไวกับเขา สมมุติเขามียังไง รางกายของเราก็เปน
สมมุติทั่วไปเหมือนโลก ทีนี้ส่ิงที่มาอาศัยพออาศยักันไดเทานั้นพอแลว ความหมายวาอยาง
นั้น จะใหมันเลิศเลออะไรก็ไมมทีางเลิศแหละโลกสมมุตอิันนี้ ก็มีเพียงเทานี้ จะประดับ
ประดาตกแตงวาสดสวยงดงามตามสายตาของกิเลสขนาดไหน มันก็คือความสกปรกของ
ธรรมขนาดนั้นแหละ เทียบกนัเขาปบเลย ทานจึงทําอยางน้ัน ทานไมสนใจกับอะไรดาน
วัตถุ พออยูไดอยูไป รมไมที่ไหน กระตอบที่ไหน อยูไป แตจิตใจกับธรรมนี้ไมหางเหินกัน
เลย เร่ืองการภาวนาไมไดหางเหิน หมุนติ้วลงแตดานจิตตภาวนาทั้งน้ัน 

อันนี้เขามาขอยายขออะไรนับได ๔ หนศาลาหลังนี้เราก็ไมให สุดทายเลยใหทาน
ปญญาของเรายกขึ้น เกงไหมทานปญญาที่ลวงไปแลว ฉลาดมากนะ สองสามคนเทานั้นยก
ศาลาทั้งหลัง เอาทานมาปรึกษาดูเพราะเขามาขอรอง ทั้งจะปลูกสรางใหม ทั้งจะซอมแซม 
แบบไหนๆ เขามาขอ เราไมใหทั้งน้ัน จึงเรียกทานปญญามาเมื่อหนักเขาๆ วาศาลาน่ีจะทํา
ยังไง จะยกขึ้นไดไหมลองพิจารณาดูซิ ยกศาลาหลังน้ี แตกอนมันเตี้ยๆ กวานี้ ขางลางอยู
ไมได อยูไดแตขางบน ทานพิจารณาลองดูซิจะยกไดไหม ทานบอก คิดวายกได ถายกไดก็
มอบใหเปนภาระทานทั้งหมด ใหทานพิจารณาเอง ยกศาลาหลังน้ีขึ้น ระดบัสูงต่ําขนาดไหน
แลวแตทานจะพิจารณาเห็นควร ทานก็ตกลงเลย 

มีคนงานสองสามคนเทานั้นไมไดมาก นี่ละปญญาเห็นไหมละ ยกขึ้นเรียบหมดเลย 
ทานละยกขึ้นทั้งหมด แลวขึ้นเสาใหม เหลานี้เสาใหมนะขางลางน่ี เสาซีเมนตนี่เสาใหม แต
กอนเปนไม ศาลาหลังนี้เลยอยูไดสองชั้น ขางบน ขางลาง 

นี่ละเรื่องครั้งพุทธกาลตัง้แตพระพทุธเจามา ทานเทิดทูนสุดยอด เร่ืองของธรรม
แลวไมมีพระพุทธเจาพระองคใด สาวกองคใด ที่จะกลาเหยียบย่ําทําลายธรรมเหลานี้ได 
ยกวัตถุทัง้หลายขึ้นเหยียบย่ําทําลายธรรมไมมี เพราะทานเห็นความเลิศเลอเสมอกันหมด 
แบบเดียวกันหมด ความรูความเห็นของทานจึงเปนอยางน้ัน ทานจึงนิยมในทางดานธรรมะ
มากยิ่งกวา และสงเสริมมากที่สุดในทางดานธรรมะ วัตถุเพียงเปนเครื่องอาศัยไปวันหนึ่งๆ 
พอแลวๆ เทานั้น ธรรมจึงเจริญในใจ ทีนี้ธรรมเจริญขึ้นในใจแลว เชนอยางพระพุทธเจา
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ตรัสรูเพียงองคเดียว เปนศาสดาไดสามโลก พระสงฆแตละองคๆ ที่บรรลุธรรมขึ้นมาถึง
แดนพนทุกขโดยสมบูรณแบบแลว สอนโลกไดเต็มภูมิของสาวกองคนัน้ๆ ธรรมตางหาก
สอนโลกใหรูจักดีจักชั่ว รูจักบาปจักบุญได วัตถุตางๆ สอนไมไดนะ ไมไดสอนใคร 
นอกจากไปหลงเขาเทานั้น ใหเขาสอนคนหลงเทานั้นแหละ คนรูเขาไมสอน นี่ละครั้ง
พุทธกาลทานดําเนินมาเปนแบบฉบับ 

ทุกวันนี้กิเลสเขาเหยียบย่ําทําลายไปหมด ทําวัดที่ไหนนี้เร่ืองกอเร่ืองสรางออกหนา
ออกตา หรูหราฟูฟาสวยงาม หอปราสาทชั้นสวรรคสูไมได การกอการสรางหรูหราฟูฟา 
มิหนําซ้ําวาใหเปนที่เกรงขาม เกรงขามอะไรประสาอิฐประสาปูน เกรงมันอะไร ทราย เกรง
มันหาอะไรมันมีอยูทั่วไป ธรรมตางหาก นั่น ทานจึงไดสนใจในธรรมมากทีเดียว ทานไมได
สนใจวัตถุ เวลานี้เห็นไหมกิเลสเหยียบเขามา ศาสนามีที่ไหน มีตั้งแตกิเลสเหยียบย่ําทําลาย 
เขาสถานที่อยูของพระ แมตัวพระองคเองกก็ิเลสเหยียบเขาไป กลายเปนมูตรเปนคูถขึ้นมา
ในพระแตละองคๆ ทีป่ฏิบัติเหลวแหลกแหวกแนว ไมมองดูธรรมดูวินัยซึ่งเปนองคศาสดา
แทนพระพุทธเจานั้นเลย หาตั้งแตวัตถุส่ิงภายนอกมาบํารุงมาอวดกัน อวดกันก็เปนเรื่อง
ของกิเลส อยางน้ีทั้งนั้น 

ทีนี้วัดหนึ่งๆ วัดนั้นก็เลยกลายเปนสวมไปเลย สรางดิบสรางดีเทาไรสวยงามขนาด
ไหนก็เปนสวม สวมของอะไร สวมของมตูรของคูถ มูตรคูถคืออะไร คือพระเณรเรา ปฏิบัติ
ไมตรงตามหลักธรรมหลักวินัย ปฏิบัติตัวเปนมูตรเปนคูถอยูในวัด ทีนี้วัดก็เลยกลายเปน
สวมเปนถานของมตูรของคูถ คอืพระเณรที่ปฏิบัติเหลวแหลกไปเสีย อยางน้ันเสียมากตอ
มาก เอาพูดตรงๆ อยางน้ี นี้เอาธรรมมาพูด เร่ืองของพระพทุธเจาไมมี พูดใหชัดเจนอยาง
นี้ ตํารับตําราก็ไมมี ไมสงเสริม เร่ืองการกอการสรางส่ิงน้ันสิ่งน้ีไมมี บรรดาพระสาวกหรือ
พระสงฆองคเจาองคใดเขามาเฝาพระพุทธเจา รับสั่งปุบ ไหนเปนยังไง ไปอยูถ้ําน้ันปานั้น
ภูเขาลูกนั้นการภาวนาเปนยังไง ทานไมไดวาที่อยูดิบดีไหม ไมไดวานะ ทานถามเรื่อง
ภาวนา การภาวนาเปนยังไง ถามลงนี้ๆ ทั้งน้ันเลย ไลก็ไลเขาปา 

พอบวชเขามาแลวก็ รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีว ํอุสฺสาโห 
กรณีโย บรรพชาอุปสมบทแลวใหทานทั้งหลายไปอยูตามรุกขมูลรมไม ในปาในเขา ตามถ้ํา
เงื้อมผา ตามปาชาปารกชัฏ ที่แจงลอมฟาง ซึง่เปนสถานที่ไมถูกรบกวนดวยสิ่งที่เปนขาศกึ
ทั้งหลาย แลวการบําเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อชําระกิเลสก็สะดวกสบาย ใหเธอทั้งหลายอตุสาห
อยูและบําเพ็ญในสถานที่เชนนั้นตลอดชีวิตเถิด ฟงซินะ นี้เปนคําที่เนนหนักของ
พระพุทธเจาตลอดมาจนกระทั่งทกุวันนี้ พระทุกองคบวชแลวตองไดรับพระโอวาทขอนี้จน
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ไดไมมีเวนแมองคเดียว ตองสอนเขาในปาในเขา แลวมันเขาไปไหนละพจิารณาซิ มันไปที่
พระพุทธเจาสอนหรือมันโดดเขาไปตลาดกระดูกหมูกระดูกวัว กระโดดเขาไปหายศหาลาภ
หาคําสรรเสริญเยินยอ หาบรรดาศักดิ์ตางๆ อนัเปนปาๆ เถื่อนๆ กาฝากมหาภัย เขามา
เหยียบหัวพระองคเปนบานั้นแหละ เหลานี้มากตอมากแลวเวลานี้ มีที่ไหนที่บวชแลวมุง
อรรถมุงธรรม 

คําสรรเสริญเยินยอลาภยศเหลานี้ พระพุทธเจาทรงตําหนิ ปดออกหมดมาแต
ดั้งเดิมแลว แลวมันขนเขามาเผาหัวมันอะไรพระ บวชมาแลวหาอะไร บิณฑบาตชาวบาน
เขาก็ใหกินอยูทุกวันๆ สถานที่อยูก็พออยูพอเปนพอไป มันกพ็อแลวสําหรับพระผูมุงอรรถ
มุงธรรม ไมไดมุงความสกปรกคือลาภยศสรรเสริญเยินยอบายศอยูอยางน้ี ทานอยูที่ไหน
ทานสบาย นี่ละแบบตํารับตํารามีมาอยางน้ีลบลางไดยังไง ตามความจริงแลวลบลางไมได 
มนัลบลางโดยหลักธรรมชาติของกิเลสที่กลายเปนความเหนือธรรม เปนมูตรเปนคูถขึ้น
เหยียบทองคําทั้งแทง คอืธรรม ใหสลายไปหมดไมมีเหลือเลย 

มิหนําซ้ําใครอยูในปาในเขา พระอยูในปาในเขากลายเปนพระวิกลจริตไปแลว เห็น
ไหมกิเลสมันออกลวดลายของมันแบบหนาดานเลย มันไมมองดู รุกฺขมูลเสนาสนํ เลย 
ทั้งๆ ที่พระบวชมาไดรับโอวาทขอนี้แลว มันยังหาวาผูอยูในปาในเขาเปนผูวิกลจริตไปอกี 
พระพุทธเจาก็วิกลจริตไปหมดถาลงพระปาเปนวิกลจริต นี้เปนลูกศิษยตถาคต ลูกหลาน
ตถาคต ตถาคตเปนพระวิกลจริตมาแลว มันดูถูกเหยียดหยามทําลายถึงขนาดพระพทุธเจา
ลงมา มันอายบาปไหมพิจารณาซิ 

นี่ละพระทุกวันนี้ออกมาพูดโตงๆ ทางวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศไทยเรื่องความ
หยาบโลนของตน เหยียบหัวพระพุทธเจา ใหประชาชนทั้งโลกเขาไดเห็นไดยินไดฟง เพราะ
ทานเหลานี้เรียนมาเหมือนกัน รูมาเหมือนกัน มนัก็ไปเหยียบย่ําตอหนาตอตาอยางน้ี เปน
ยังไงกิเลสทกุวันนี้มันอายใครเมื่อไร มันไมไดอาย บวชเขามามาหาลาภหายศ หาความ
สรรเสริญเยินยอมีที่ไหน ไมม ี บวชเขามาแลวก็ตองหาศีลหาธรรม อยูรุกขมูลรมไม นี่คือ
หาธรรมนั่นเอง ใหไปบําเพ็ญสมณธรรม 

องคนี้สําเร็จพระโสดา องคนี้สําเร็จเปนพระสกิทา องคนัน้สําเร็จเปนพระอนาคา 
องคนั้นสําเร็จพระอรหันต มาจากมหาวิทยาลัยปาทั้งน้ัน ที่พระพทุธเจาพาอยูมาแลว 
บําเพ็ญมาแลว แลวมันเสือกไปหาอะไร ไอลาภยศสรรเสริญเยินยอจนเปนบา เวลานี้
ศาสนาเฉพาะอยางยิ่งในเมืองไทยเรากําลังโกลาหลอลหมาน เพราะบานี้แหละไปเที่ยว
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เหยียบธรรมใหแหลกหมดเลย บายศบาลาภ บาสรรเสริญเยินยอ บาอํานาจบาตรหลวง
ปาๆ เถื่อนๆ นี้เขาไปเหยียบอรรถเหยียบธรรม เวลานี้ขุนมัวไปหมดทั่วประเทศไทย 

พระที่ทานมุงอรรถมุงธรรม ตั้งใจประพฤตปิฏบิัติอยูในปาในเขาก็ตองเดือดรอน
กระทบกระเทือน เพราะมันจะเขาไปเหยียบไปทําลายพระพุทธเจาองคศาสดาคือพระธรรม
วินัยที่ทานปฏิบัติที่ทานเทิดทูนอยู ทานก็ทนอยูไมไดทานออกมาชําระสะสางสิ่งเหลานี้ ให
จําเอานะ ดังทีพ่ระทานออกประชมุมาหลายๆ ครั้งแลว นี้มีแตทานผูทรงศีลทรงธรรม
อุตสาหออกมา เพราะมันจะเขาไปเหยียบย่ําทําลายของดบิของด ี ของเลิศของเลอที่
พระพุทธเจาประทานใหแลว ทานปฏิบัติเทิดทูนอยูนั้นจะถูกทําลาย ทานออกมาชําระๆ 

นี่ก็เพราะกิเลสตัวโหดรายทารุณอํานาจปาเถื่อนนั่นแหละ เปนอยูในเมืองไทยของ
เราน้ีเห็นไหม มันดูไหมคัมภีร เรียนมาสักเทาไร ตั้งยศขึ้นไปตั้งแตปลัด ใบฎีกา ขึ้นไปฟาด
เจาฟาเจาคุณ สมเด็จสมแด็ดอะไรก็ไมรู มันมแีตชื่อนะสมเด็จ ตัวคนมันจมอยูใตกนนรก 
สกปรกยิ่งกวามูตรกวาคูถไปอีก มันไมไดมองดตูวัเลย นี่ละที่นาสลดสังเวชเวลานี้ เอาธรรม
จับเขาไปซิ ไมไดพูดดถููกเหยียดหยามผูใด ไมไดยกยอดวยหาเหตุหาผลไมได พดูตาม
หลักความจริง นี่เราเอาคัมภีรมาพูด เอาหลักธรรมพระพุทธเจามาพูด ใครวาเราพูดผิดเอา
มายันตัดคอเราไดเลย เราไมมีสะทกสะทานในสิ่งเหลานี้ เพราะเราปฏิบัติมาอยางน้ี แลว
การปฏิบัติมาอยางน้ี ความรูความเห็นก็เปนขึ้นมาภายในจิตใจสดๆ รอนๆ เหมือนครั้ง
พระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู ใครปฏิบัติก็เห็นผลสดๆ รอนๆ ตลอดมาๆ เหมือนกับ
กิเลสเห็นผลสดๆ รอนๆ ตลอดมา เผาบานเผาเมืองมาตลอดอยางน้ี ความดีนั้นละฟน
ขึ้นมาทําไมจะไมด ีนี่เราพูดตามหลักความจริงนะ 

เราพูดถึงเร่ืองในดานวัตถุที่เขาเหยียบย่ําทําลายวัดวาอาวาส ศีลธรรมไมมีเหลือนะ
เวลานี้ วัดก็เปนสวมเปนถาน ในวัดก็มีแตมตูรแตคูถ คอืพระเณรที่เหลวแหลกแหวกแนว
อยูในวัดนั้นๆ กลายเปนสวมเปนถานโดยไมตองเสกสรร มันก็เปนแลว เพราะตัวเองแตละ
คนๆ เปนมูตรเปนคูถ เสกสรรตัวเองใหเปนมูตรเปนคูถอยูแลว มันจะไมเปนมูตรเปนคูถ
ไปยังไง วัดที่เปนที่อยูของพระกก็ลายเปนสวมเปนถานที่อยูของมูตรของคถูไปหมดแลว
เวลานี้ ศาสนธรรมมีอยูที่ไหน 

เราอยาไปคอยหาอรรถหาธรรมกับพระนะ สมัยทุกวันนี้หายากนะหาอรรถหาธรรม
กับพระ ถาหามูตรหาคูถกับพระไมตองหา เขาเหมือนเรา เราเหมือนเขาเสมอไปเลย ดีไมดี
พระเลวกวาฆราวาสอีกกม็ี นี่ละเอาธรรมมาพูดพูดใหฟงอยางนี้ ถาพูดตามอรรถตามธรรม
แลวใครก็รูดวยกันทุกคน มันทําไดลงคอหรือทําอยางน้ัน กอความเดือดรอนวุนวาย ความ



 ๗

สกปรกโสมมขึ้นใสชาติบานเมืองของเราซึ่งเปนชาติแหงชาวพุทธ มพีระเณรเต็มอยูในวัด
ในวา ซึ่งเปนผูที่ใหคําแนะนําส่ังสอนในทางที่ดิบที่ด ี มันกลับกลายเปนเรื่องสกปรกไป
ตามๆ กันหมด ลากประชาชนที่เขามาเกาะใหลงจมไปดวยกันมีอยางหรือ นี่ละเรื่องกิเลส
ไปที่ไหนแหลกไปอยางน้ี ไมมีคําวาดิบวาดี พากันจําเอา ชําระ มีอยูดวยกันทุกคน กิเลส
เหลานี้ไมไดมีอยูกับผูอื่นผูใดโดยถายเดียว อยูกับเราดวยกันทุกคน เอามาแกมาไข
ดัดแปลงแลวก็จะดีขึ้นดวยกันนั่นแหละ เอาละ วันนี้พูดเพียงเทานี้แหละพอ 

กฐินวัดปาบานตาด วันที่ ๖ พฤศจกิายน ๔๗ ทองคําได ๒ กิโล ๕๓ บาท ๖๑ 
สตางค ดอลลารได ๓,๑๑๙ ดอลล เงินบาทได ๑๑,๔๔๔,๓๙๒ บาท จํานวนเหลานี้แยก
เปนเงินสด ๖,๘๔๔,๓๙๒ บาท เปนเช็คสี่ลานหกแสนบาท กรุณาทราบตามนี้ หลวงตารูสึก
เบาหัวอกขึ้นมากมายนะ เพราะหลวงตาแบกชาติไทยของเราทั่วไปหมด การกอการสราง
ทางโนนทางนี้ มาอยูกับหลวงตาหมด จะเปนผูจายเงิน เงินนี้ออกมาจากบรรดาพี่นอง
ทั้งหลาย เขามานี้แลวก็ออกกระจายไปอยางน้ัน รูสึกวาเบามากคราวนี้ เบาหัวอกมาก
ทีเดียว ตึกทีส่รางไวตามที่ตางๆ เอาเงินเหลานี้ละออกๆ จาย เบาไปๆ พี่นองทัง้หลายก็เบา 
ความตระหนี่หมดไป ความผองใสของจิตที่เกิดขึน้มาจากการใหทาน สงางามขึ้นๆ ความ
สงางามนี้แหละจะพาทานทั้งหลายไปสงางามแดนสวรรค พรหมโลกและนิพพานนะ (สาธุ) 
เออ เอาละพอ 
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