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ถาไมมีศาสนาก็เปนอีกอยาง 
 

กอนจังหัน 

 พระเทาไร (๔๕ ครับผม) นูนนะข้ึนเร่ือยนะ พระทําไมขึ้นเรื่อย ๆ ไมไดนะยุง
ตลอด หล่ังไหลเขามา ๆ อกเราจะแตกแลวนะ เมื่อเชานี้ก็มาจี้องคหนึ่ง มาเถอดูหนังสือ
อะไรอยูนั่น ไมรูขอวัตรปฏิบัติในเวลาเชนน้ัน ๆ มันไมไดคิดไวนี่นะ มาเถอมองดูนั่น มาก็จี้
เอาหลงทิศ ดีที่ไมไลหนีจากวัดเลย มันเลอะ ๆ เทอะ ๆ ขนาดน้ัน ดูไมไดนะ เวลาเราจะ
ตายมันเลอะมาขนาดไหน นี่พอฟนขึ้นบางจึงหาสอดแทรก นี้ออกมาตั้งแตเชา ๆ ดีไมดี
กอนพระนะเราออกมา เราเคยปฏิบัติตัวอยางน้ันมาตลอดกับพระกับเณร 

เร่ืองศาสนาเปนของเลนเม่ือไร ละเอียดสุขุมมาก แลวเอาข้ีเอาถานมาโปะเขา ๆ ใน
วัดในวาในพระในเณรมันดูไมไดนะ โอย พิลึกจริง ๆ นี้ยังเยอยังหยิ่งอยูนะ กองถังขยะกอง
มูตรกองคูถหยิ่งตอธรรม ทับธรรม เหยียบหัวศาสดา เหยียบหัวธรรมตลอดเวลา ชาวพุทธ
เราน้ันแหละ ชาวพุทธชาวพระเราน่ีละตัวเกง ๆ นะ เหยียบพระพุทธเจา เหยียบหัวพระ
พุทธเจา เหยียบพระธรรม เหยียบพระสงฆแหลกหมด เอามูตรเอาคูถขึ้นไปโปะหัวพระ
พุทธเจาโนนนะเปนของเลนเมื่อไร โห เลอะเทอะจริง ๆ เราดูสลดสังเวชนะ มันทนไมไหวก็
ออกเสียบาง ๆ คือมันทนไมไหว มองที่ไหนปบตําปุบ ๆ มีแตขาศึกศัตรูของศาสนา ของ
ประชาชนพระเณรชาวพุทธเรา แหลกขนาดน้ันนะ ยังเยอหยิ่งอยูหรือ ยังวาเกงอยูหรือเวลา
น้ีนะ มันจะพากันจมทั้งเปนยังวาเกงอยูหรือ มันเปนยังไง 

กิเลสมันไมยอมตัวเลยเหรอ ลงธรรมชําระสะสางไมไดแลวหมดหนทางนะ อยามา
อวดดีหายใจฝอด ๆ อยูเฉย ๆ นะ ใหดู ธรรมเปนเชนไร ศาสดาองคเอกมาสอนโลก เรา
มันเอกมีแตเอกตาเดียว เห็นไหมเอกตาเดียว หลับตาน้ี ตาน้ีเอกตาเดียว พอหลับตานี้อีก
มืดแปดทิศแปดดาน พวกเราพวกเอกตาเดียว จากนั้นก็บอดหมดเลย โถ มันนาทุเรศนะ 
เราทนไมไดมันจวนจะตายแลวดู ไดอัศจรรยธรรมพระพุทธเจาซี โลกมันไมเห็นนี่จะใหทํา
ไง ชนโนนชนนี้ชนไปอยางนั้นไมลืมตา คือสติปญญาดวยอรรถดวยธรรมมันไมเห็นมันไมด ู

แลวพระเขามาเร่ือย ๆ นะ เขามาใหมาเกง ๆ กาง ๆ อยูนี ้ดูไมไดนะเวลาน้ีนะ โถ 
ทําไมจึงเลอะเทอะเอาขนาดน้ีพระเณรเรานะ เหอ ทําไมมันจึงเลอะเทอะเอาขนาดนี้ สอน
ตัวเองก็ไมเคยสนใจจะสอนแลวจะไปสอนใครนะ พิจารณาซิ จะใหพร 
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หลังจังหัน 

สรุปทองคําและดอลลารวันท่ี ๑๖ และ ๑๗ พฤศจิกา ทองคําได ๑ กิโล ๕๒ บาท 
๒๙ สตางค ดอลลารได ๙๔๗ ดอลล นี่ไปกฐินบานแพงไดมา ทองคําที่ไดทั้งหมด ๕,
๓๙๗ กิโลคร่ึง ยังขาดอยูอีก ๑๖๒ กิโลจะครบ ๕๐๐ กิโลท่ีเราจะมอบเขาคลังหลวงคราวน้ี
นะ คือเราไดส่ังโรงหลอมไวเรียบรอยแลว คือใหหาเตรียมมาใหครบจํานวน ๕๐๐ กิโล 
ขาดเหลือเทาไรเราจะพิจารณาทีหลัง คือในวันมอบทองคํายังไงตองใหได ๕๐๐ กิโล ตกลง
กันแลวเขาจัดเรียบรอยแลว ทีน้ีขาดเหลือเทาไรเราจะเอาเขาไปแทนตรงน้ัน ๆ  คือใหเขา
เอาเขาครบ ๕๐๐ เลย ทีนี้ทองคําของเราที่ไดมาเทาไรยังขาดเทาไร น่ันละท่ีขาดน่ันเราจะ
คอยพิจารณาทีหลัง ในวันนั้นตองใหไดอยางที่วา 

เรารอวันท่ี ๒๔ คือวันที ่ ๒๔ วงกรรมฐานสายหลวงปูม่ันมาหมดละทางภาคอีสาน 
อยูในปาในเขาท่ีไหน ๆ เพราะเราไดเผดียงไป ออกจากจุดนี้จุดเดียว พอออกจากนี้ปบจะ
กระจายไปทันทีเลย ไมวาอะไรถาออกจากนี้จะรวดเร็ว เพราะอะไรถึงรวดเร็ว เพราะความ
เคารพความเช่ือ ไมใชอะไรนะ วาอะไรปบปุบเลยเทียวกรรมฐาน คอยรอนี้แหงเดียว เร่ือง
ราวมายังไงคอย เสนอเขามาปุบ ๆ เขามาหาเราจุดเดียว คอยฟง พอทางนี้ออกปุบทางนั้น
ก็จับปุบ ออกทันท ี ๆ เลย วันท่ี ๒๔ น้ีเราก็ไดเผดียงแลวการชวยชาติน้ีเปนเร่ืองศาสนา
ดวย เหมือนหน่ึงวาเปนหัวหนานํา แลวเราเปนฝายศาสนาฝายพระเจาพระสงฆ ซ่ึงบาน
เมืองกําลังเดือดรอนอยูทั่วหนากัน จึงควรพิจารณาอยางย่ิงทีเดียว เราบอกตั้งแตตน ๆ นูน
แหละ จากน้ันมาก็เตือนมาเร่ือย ทานก็ชวยมาเร่ือยจนกระท่ังปานน้ี ทางนี้ก็เตือนออกไปถึง
เร่ืองการรวบรวมกําลังวังชา 

ใครอยูที่ไหนไดมากไดนอยก็ใหแสดงน้ําใจออกมาตอชาติของตน น่ีละวันท่ี ๒๔ น้ี
จะมา ก็คงตอนรับกันที่ศาลาใหญ พระคิดวาจะมามากพอสมควร พอหลังจากวันที่ ๒๔ 
รวบรวมทองคําไดจํานวนเทาไร ๆ ขาดเหลือเทาไรจะเร่ิมละท่ีน่ี เร่ิมรบกวนธนาคาร 
ธนาคารไทยพาณิชย อุดรนี้ฝากไว ๗๕ ลาน ทางโนน(กรุงเทพ) ๖๖ ลาน รวมเปน ๑๔๑ 
ลาน เงินจํานวนน้ีละท่ีเราจะไปถอน ถาไมพอเรียกวาเปนอยางนอย มากกวานั้นยังจะเขาถึง
โครงการชวยชาติอีก มีอยูนั้นอยางนอยไมต่ํากวา ๕๐ ลาน แตยังไงมันก็ไมถึงแหละ เพียง
จํานวนน้ีก็จะพอ คิดไวแลว ๑๔๑ ลานน้ี ซึ่งเปนเรื่องกองกฐิน ๘๔,๐๐๐ กอง ลวน ๆ อยู
ในน้ี เราก็จะถอนนี้ออกไปใหพอ เหลือจากน้ันเราก็จะเอาไวในธนาคาร จะนําออกมาใชใน
งวดตอไป คืองวดตอไปก็ตองเปน ๕๐๐ กิโล เวลาน้ีไดส่ังตายตัวไปเรียบรอยแลว 
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แตกอนเราไมกําหนด พอเห็นสมควรจะมอบคลังหลวงเมื่อไร ทองคําเรามีสมควร
จะมอบแลวเรามอบเลย ๆ แตคราวน้ีเพ่ือใหเปนแนใจเปนพัก ๆ ไปเลยก็คือวา มอบแตละ
ครั้งใหได ๕๐๐ กิโลไปเลย ครั้งที่สองก็เปนหนึ่งตัน ท่ีเราขาดน้ียังนอยกวาท่ีเราไดแลว เรา
ไดแลวมันตั้ง ๕,๓๙๗ กิโลคร่ึง ท่ีเหลือจากน้ันเราก็จะหาเพ่ิม 

เราแนใจวาโรงหลอมเขาไมมีอะไรกับเราละ ถึงจะเอามาเทาไรเขาก็ไมมีอะไรกับเรา 
คือความเชื่อนั่นเองใชไหมละ เพราะเราก็เช่ือเราดวยเช่ือพ่ีนองท้ังหลายดวย จึงตองสั่งวา
ใหเอามาตามความตองการน้ันเลย พอเสร็จเรียบรอยแลวจัดปุบๆๆ เขาเลย เพียงเทานี้มัน
เปนไมไดแลว ตายหมดเลยเมืองไทยเรา ไมมีคุณคาแมเม็ดหินเม็ดทรายเลยนะ ถาเพียง
เทานี้ยังไปไมรอดวางั้นเถอะ ทอง ๕๐๐ กิโลขาดอยูเพียงรอยกวากิโลแลวไปไมรอด หาเงิน
มาใชใหเขาไมได โอย หลวงตาบัวน้ีตายเลยเทียว อยาใหอยูในโลก แตน้ีเราไมไดเปนอยาง
งั้น ยังมั่นใจตั้งแต ๑๐ ตันมันยังจะเอาใหไดนี่วะ จะมาวาอะไรรอยกิโลน้ี พูดตรงนี้เลย 

ไปบานแพงคนไมใชนอยๆนะ ศาลาก็หลังใหญพอสมควร แนนเลยเชียว ตอนค่ําก็
แนนตอนเชาก็แนน ตอนเชาย่ิงคนมามากใสบาตรเต็มไปหมดเลย พระก็มีมาหลายองค ดู
เหมือนตั้งเจ็ดแปดสิบละมั้ง งานบานแพงงานอําเภอเขา ก็ไมนึกวาพระจะมากันมากตั้ง ๘๔  
๘๕ กับเรา มากมายอยู พอเสร็จเรียบรอยแลวเราก็กลับมา คือถวายทั้งสองวัด วัดอยูบนภู
เขาวัดหน่ึงเขาเรียกวัดถํ้ายา อันน้ีแตกอนเปนทานบุญมีเราท่ีนาคูณ ไปอยูที่นั่นก็ดีอยู ที
แรกไลจากน้ีแลวใหไปถํ้าหีบ เพราะทานอยูกับเรารวม ๓๐ ป ตั้งแตพรรษานอยๆ ได ๒ 
พรรษา ๓ พรรษาอยูกับเรามาจนกระท่ังรวม ๓๐ พรรษาละมัง ดู ๒๘ ปละมั้งมาอยูนี้ ทาน
ดีนะเปนผูนอยอยูตลอดเวลาเรื่องความขยันหมั่นเพียรทุกสิ่งทุกอยางหาที่ตองติไมได เปน
พระผูนอยอยูตลอด ถาพูดภาษาเราจะเรียกวาตลกบางก็เรียกวาเปนลูกเขยใหมอยูตลอด 
เปนผูนอยอยูตลอด 

เราก็ดูอยูตลอด อายุพรรษาก็แกแลวควรจะไปเปนอิสระบําเพ็ญธรรมเฉพาะตนเอง
โดยลําพัง ๆ จะไดรับผลประโยชนย่ิงกวาการมาเกล่ือนกลนกับหมูกับเพ่ือนกับครูอาจารย
อยางนี้ คิดถึงผลแลวเราคิดวาออกไปอยางงั้นจะดีกวาเราวางั้น เพราะน้ีทานเปนกังวลของ
ทานเองน้ันแหละ ใครถาคิดเห็นใจเขาใจเราเห็นเพ่ือนเห็นฝูง น่ีเรียกวาความเปนธรรม มัน
ก็ตองหมุนตลอด น่ีก็เห็นมานานแสนนานก็เลยไลเลย น่ีละท่ีวาไลนะ มาอยูตั้งแตอายุ
พรรษา ๒-๓ พรรษาจนกระท่ังปานน้ี ดูเหมือนจะเขา ๓๐ พรรษาหรือกวานิดหนอยก็ไม
ทราบ มันยังไงกัน มันควรเปนพอตาแมยายไดแลวน่ี เปนปูเปนทวดเขาไดแลว ทําไมยังมา
เปนลูกเขยใหมอยูนี ้ไปหาภาวนาวาง้ัน บอกไปทางถ้ําหีบ ไดยินวาถ้ําหีบแตกอนมันสงัดด ี
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คร้ันไปแลวเขามาสรางโรงเรียนเลยจากถํ้าหีบมาน้ันเลยเอิกเกริกเฮฮา พอทานไป
อยูไมนานเราก็ติดตามไปดูสถานท่ีทานภาวนา ไปเลยไปเห็นโรงเรียน โธ แลวกัน โรงเรียน 

ไมไหวแลว เลยบอกใหทานหนีเสียไมนาอยูแลว ออกจากนั้นเลยไปถ้ํายานั่นแหละสงัดดี
ตรงนั้น เราก็ไปมาอยูเสมอถ้ํายา จากน้ันทานมาอยูทางนาคูณ ทีน้ีอยูประจําแหละ น่ีละท่ีวา
ไลออก ก็คิดเห็นใจทานเปนพระผูนอยตลอดเวลา ขวนขวายเพื่อหมูเพื่อเพื่อนอยูตลอด 
สวนเพื่อตัวเองนั้นเรียกวามีนอยมากเพราะเกี่ยวของกับหมูเพื่อน เมื่อไปอยูอยางนั้นก็
สะดวกในการบําเพ็ญ เราจึงใหทานไปอยู เม่ือวานน้ีทานก็ไป 

เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ ทานเพียรก็ไปทานบุญมีก็ไป พระจึงรวมทั้งหมดตั้ง ๘๕ องคเรา
ก็นึกวาไมมาก เพราะเราไปเราจะทําอยางสบาย ๆ ไปเลย เราวาอยางน้ัน คือถาเปนเร่ือง
ของเราเองไมยากนะ อะไรเหมือนกันหมด ปุบทันทีเขาถึงเลย ๆ น่ีเราก็จะทําแบบน้ัน ที่
ไหนไดพระไปเต็มอยูนั้นแลว ประชาชนมาจากไหนไมรู โนน กรุงเทพฯอยูฟากทะเลโนน 
ยังไปกอนหนาเราแลว แซงกอนเราแลวเกงมากนะ กรุงเทพฯนี้เกงมาก ไปที่ไหน ๆ ถึง
กอนเรามา เชนอยางวาไปบานแพงนี้ก็เหมือนกัน เขามาท่ีน่ี มาใสบาตรหนาวัดเสร็จแลว
เปดกอนเลย เราถึงไปทีหลัง พวกกรุงเทพฯ มีนอยเมื่อไร งานท่ีไหน ๆ เหมือนกันพวก
กรุงเทพเต็มไปหมดเลย งานไหนท่ัว ๆ ไปเปนอยางนั้น 

ปจจัยก็ไดถวายวัดละไมมากนัก ไมมากเราก็สบาย เมื่อวานนี้ก็พูดใหพวกญาติโยม
ฟงอยางสบายเหมือนกัน เรามาคราวน้ีเราสบายมากเราวาอยางน้ัน เขาก็คอยฟงความ
สบายของเราซิ สบายยังไง ก็กอนที่เราจะมาทอดกฐินนี้ เรามาขูสมภารวัดไวท้ังสองน้ีแลววา 
ปน้ีเราไมมีเงิน เรามีเทาไรเราก็จะให มี ๕ สตางคเราก็จะให ๕ สตางคแลวเราเปดเลย เรา
วาอยางน้ีนะ พอมาปน้ีเราจึงสบายมาก แตนี้ยังดีมันไมม ี๕ สตางค ให ๕ สตางคแลวเปด
เลยอยางท่ีขูสมภารวัดไว บอกวาปน้ีเราไมมีเงิน เราจนจะตายแลวนะ เรามีเทาไรเราก็จะให
เราวาอยางน้ี ทานไมวาอะไรละ เราเองเปนคนไปขู พอไปแลววัดถ้ํายาได ๘๐๒,๐๐๐ บาท 
สวนวัดบานแพงน้ี ๘๑๕,๘๙๐ บาท น่ีหมายถึงเงินสวนรวมท่ีเอาไวจุดรวม เรียกวาเปนของ
สงฆในวัดน้ัน 

สวนท่ีเราถวายพระน้ันแยกเปนพิเศษ คือ พระองครับกฐินใหองคละหมื่น คูสวด ๒ 
องคๆ ละ ๕,๐๐๐ นอกนั้นใหองคละ ๑,๐๐๐ หมดทุกองคตลอดถึงเณรก็พันหนึ่ง แมช ีแม
ขาวใหคนละพัน ๆ วัดขางบนขางลางเหมือนกัน อันน้ีเราไมนับเขาในน้ี รวมแลวสองวัด
เปน ๘๖,๐๐๐ บาท แยกเปนวัดถํ้ายา ๓๖,๐๐๐ วัดชัยมงคล ๕๐,๐๐๐ อันน้ีเราถวายพระ
เปนสวนตัวของทาน สวนใหญน้ีเอาไวสําหรับจุดศูนยกลางใชเปนประโยชนสวนรวม ปนี้ก็
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ไมไดมาก ปกลายกับปนี้ดูเหมือนจะพอ ๆ กัน เราไปดูเหมือน ๓ ครั้งนี้ละมั้ง ครั้งแรกไป
ใหวัดละลานกวา ๆ เพราะฉะนั้นเราถึงไปขูไดละซ ิคราวกอนเราใหมาก คราวน้ีเราไมแนใจ
จึงบอก ขูแลวคอยไป เพราะฉะนั้นเราถึงบอกใหพี่นองทางบานแพงฟง เรามาคราวน้ีเรามา
แบบสบายไปแบบสบาย คือเรามี ๕ สตางคเราก็ให ๕ สตางคแลวไปเลย เพราะเรามาขู
สมภารวัดหมอบ ๆ ไวเรียบรอยแลว เขาก็อดหัวเราะไมได 

สวนสิ่งของมีมาก ขาวก็ไดแจกชาวบาน ๑,๑๐๐ ถุง ๆ ละ ๑๒ กิโล สวนพระ ๒ วัด
เราบอกเราไมใหมาก บิณฑบาตเต็มบาตรมาทุกวัน ชาวบานอดอยากจะเปนจะตายน้ีคิด
เห็นเขาบางซิ ทองเขาทองเรามันเหมือนกันนี่นะ เลยใหทางวัดบานแพงให ๗๐ ถุง ๆ ละ 
๑๒ กิโล ใหวัดถํ้ายา ๓๐ ถุงรวมแลวเปน ๑๐๐ ถุง ใหเทาน้ันนอกน้ันสําหรับเขาแจกประชา
ชนทั้งฝงนั้นฝงนี ้เปนจํานวน ๑,๑๐๐ ถุง ก็มีเทานั้น 

วันหน่ึง ๆ เราไมไดหยุด เม่ือวานน้ีมาแลวก็มีแขกเขามาเร่ือย ๆ มาน่ังรออยาก
กราบเรา โอย.เราพ่ึงไปไหนมาเด๋ียวน้ี พอมานี้ปบก็เขาทางจงกรมเลย เหน็ดเหน่ือย แขงขา
ปวดเมื่อย ตองไปเปลี่ยนอิริยาบถ พอออกจากนั้นมา เอา แขกมารออยูนี้ เราถามพระเขา
มารอเรื่องอะไรลองวาซ ิ เขาอยากมากราบหลวงตาเฉย ๆ มีเทาน้ันเหรอ เหตุผลอยางอื่น
ไมมีเหรอ ไมมี ไมมีเราไมลงเราบอก เขาจะกลับก็ได เขาจะไปไหนก็แลวแตเขา บอกทาน
ไมมาทานเหน่ือย ก็บอกอยางนั้นแหละ แลวมาอีกสองพักสามพัก ไมรับท้ังน้ันเม่ือวาน ก็
มากราบเฉย ๆ จะวายังไง อยากกราบก็มากราบ ใหเราลงมา มากราบ เราทําประโยชนให
โลก รางกายอันเดียวน้ีเพ่ือประโยชนแกโลกกวางแคบขนาดไหน สละเวลํ่าเวลา กําลังวังชา
จิตใจอรรถธรรม เพียงแตมาขอกราบเฉย ๆ มันคุมคากันไหมนั่น เทียบเหตุเทียบผลนะเรา 
ไมใชวาไมมาเฉย ๆ นะ พิจารณาเหตุผลเทียบเคียงกันเรียบรอย ผลไดผลเสียเปนยังไงบาง 

ไมใชใครมาก็เจริญพร ๆ มาตั้งแตกุฏิโนน มันบาเจริญพร อยางนั้น ก็ตองมีเหตุมี
ผลซิพระเรา พระเราไมมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑนี้ใชไมได พูดจริง ๆ เพราะพระนี้ออกจาก
หลักธรรม หลักธรรมหลักวินัยเปนศาสดาองคแทน นั่นฟงซ ิ ออกจากธรรมออกจากวินัย
แลวคือศาสดาออกมาเลยเทียว เพราะฉะน้ันเราถึงไดกลาพูดอยางยันเลยวา ถาพระมี
หิริโอตตัปปะ เปนผูรักสงวนในธรรมในวินัย พระองคนั้น ๆ เรียกวาเปนผูมีศาสดา ติด
ในหัวใจกิริยามารยาท ถาไมมีน้ีแลว จะเปนหม่ืนแสนพระก็ตาม ไมเกิดประโยชนอะไร 
ไมมีศาสดา ไมฟงเสียงศาสดา หิริโอตตัปปะ ความสะดุงกลัวตอบาปตอกรรม ความ
รักใครใฝธรรมไมม ี ไมมีศาสดาติดตัว เพราะฉะน้ันเราเปนพระ เพศของพระก็คือลูก
ศิษยตถาคต ลูกตถาคตตองมีธรรมมีวินัยประจําตัว เมื่อมีธรรมมีวินัยซึ่งเปนองคแทน
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ของศาสดาประจําตัวแลวน้ันเรียกวามีศาสดาประจําตัว ไปไหนก็มีความอบอุนทุกอยาง
เรียบรอยหมดเลย  

เราจึงไดเตือนเสมอ ๆ นะ เตือนพระเตือนเณรเรา ยิ่งโลเลลงทุกวัน ๆ เขามาในวัด
นี้ก็อีกเหมือนกัน นี่ก็มาจากที่ตาง ๆ คอนขางจะแนใจ หรือแนใจเลยวาการอบรมมีนอย 
โลเลโลกเลก เขาเหมือนเรา เราเหมือนเขา ทานเหมือนเรา เราเหมือนทาน ในวัดในวาใน
พระในเณรดวยกันเปนแบบเดียวกันมา คร้ันเวลาเวลาออกมาน้ีมันเปนยังไง มันก็รูซิ ผู
รักษา รักษาอยูนี่ อยางวัดน้ีเรารักษาเปนหัวหนา สอดโนนแทรกนี้ไปตลอดเวลา ดู อยูใน
วัดนี้ก็เหมือนกันเขาซอกแซกซิกแซ็กไปหมด ขางนอกก็ยังออกและขางในก็ไป 

น่ีละการเปนหัวหนารับผิดชอบทุกอยางนะ ไปดู อยางเมื่อเชานี้พอสวางปบออกเลย 
ถาสายกวาน้ันไมไดนะ คนมาแขกมา มาแลวไมไปไหน พอมองเห็นเราน้ีรุมใสเลย มันพิลึก
นะ เราจึงตองออกกอนที่เขามาใสบาตร เมื่อเชานี้พอสวางออกจากกุฏิออกเลย ไปเที่ยวดู
จุดน้ันจุดน้ี ตรงไหนที่พอจะแนะนําบอกแกไขดัดแปลงยังไงก็ไปดูเสียกอน เรียบรอยแลวก็
มาสั่งทีหลัง บางวันถึงไดออกไป ถายังไมแนใจจุดไหนก็ไปดูจุดนั้นกอน สวนพระสวนเณร
ดูตอนเชา ออกมานี้ดูหมด ดูพระดูเณร จัดกันยังไงทํากันยังไง ดูกระทั่งกิริยามารยาทที่
แสดงนี้แสดงดวยความเซอซา ๆ หรือแสดงดวยความมุงมั่นตั้งอกตั้งใจมีสติสตัง ตั้งหนา
ตอขอวัตรปฏิบัติจริง ๆ หรือสักแตวาทํา ดูท้ังภายนอกภายในดวย 

นั่นละธรรมพระพุทธเจาจึงบอก ละเอียดลออขนาดไหน โลเลโลกเลกอยางเปนทุก
วันน้ี แหมเราสลดสังเวชจริง ๆ นะ พระเณรของเราน่ีละ มันจะดูกันไมไดเลยจะวาไง คือ
มันเลอะ ๆ เทอะ ๆ ขนาดน้ัน อูย สลดนะ นี่ละถึงถามเชาหนึ่ง ๆ วันน้ีมีเทาไร ๆ อยาง
เมื่อเชานี้ก็ ๔๕ ก็อยางนั้นแหละมากขึ้นเรื่อย ตองไดดุหัวหนาอีกพักหนึ่งลงไป มาอยูก็ไม
ใหอยูนาน ใหออก ๆ อยูนานก็เปนขอนซุงเกลื่อนวัด ขอนซุงท่ีไมมีการถากการเล่ือย 
การไสกบลบเหล่ียมบางเลยน้ี ขอนซุงนั้นใชไมไดเลย พระท่ีไมไดรับการอบรมแนะนํา
ส่ังสอนมา ก็เทากับพระขอนซุง พระขอนซุงเลวย่ิงกวาขอนซุงอีก ควรท่ีจะทําประโยชน
ไดมากขนาดไหนกับพระองคหนึ่ง แตเลวยิ่งกวาขอนซุงมันดูไดไหมละ ขอนซุงทิ้งอยูเฉยๆ 
ไมมีใครถือสีถือสานะ พระเปนขอนซุงเลวกวาขอนซุง นี่ละมันกระเทือนใจของประชาชน
มาก ของพระของเณรดวยกันผูทานตั้งใจปฏิบัติดีนี่กระเทือนมากเหมือนกัน 

เรื่องศาสนาเปนของละเอียดลออมากสุดยอด เราน้ีกราบอยางราบมาตลอดนะ พอ
ปฏิบัติไปตรงไหน ๆ รูเห็นตรงไหน เปนส่ิงท่ีองคศาสดาของเราสอนไวเรียบรอยแลว คือ
เห็นกอนแลวมาสอน เรารูตรงไหนเราคานเราไมได เม่ือคานเราไมไดแลว ส่ิงเหลาน้ีพระ
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พุทธเจาก็รูแลวเห็นแลวสอนไวแลว แลวเราจะไปทะนงตัวไดยังไง มันก็กราบราบ ๆ เลย น่ี
ละศาสดาละเอียดลออถึงขนาดนั้นนะ มาสอนโลก แตโลกก็เอาสวมเอาถานเขาไปโปะพระ
พุทธเจา พระธรรม พระสงฆ แหลกเหลวไปหมด ศาสนาเลยอยูใตกองมูตรกองคูถ กอง
มูตรกองคูถคือกิเลสมันแผลงฤทธิ ์ เวลาน้ีกิเลสกําลังแผลงฤทธ์ิท่ัวบานท่ัวเมือง ทุกแหงหน
ตําบลในชาวพุทธแหงเมืองไทยของเรานี้แหละ มันจึงดูไมไดซิ 

ถาไมมีศาสนาก็เปนอีกอยางหนึ่ง อันน้ีมีศาสนา แลวเปนศาสนาของศาสดาองคเอก
เสียดวย กับเราพวกเราท่ีเปนอยางทุกวันน้ี มันจึงเขากันไมไดวางั้น แตมันก็เขากันอยูแลว
ตั้งแตเรายังไมวาจะทํายังไง วาเขากันไมได มันเขากันอยูแลวแตเรายังไมวา แลวจะไปแกไข
ยังไง มันจมอยูแลวอยางนั้น ความเลวราย มันฝงหัวตับหัวปอดพระพุทธเจา ฝงตับปอด
ของพระธรรม พระสงฆ ไวนานแลว หาความสะอาดสะอานพอจะเปนสาระไมมีเลย มันถึง
เลวละซิ จะไมเลวไดยังไง ศาสดาองคเอกแทเลวที่ไหน ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาพุทธ ธรรม 
สงฆ  

น่ีพวกเรามาปฏิบัติตรงกันขาม ก็เอามูตรเอาคูถไปโปะหัวพระพุทธเจา พระธรรม 
พระสงฆเสีย มูตรคูถก็ขึ้นอยูขางบนโนนเสีย ธรรมทั้งแทงคือพุทธ ธรรม สงฆ หรือธรรม
ธาต ุธรรมอันเลิศเลอนี้ก็อยูใตกองมูตรกองคูถ ศาสนาจึงเหมือนไมมีคุณคานะทุกวันน้ี มัน
มีคุณคาอยูกับกิเลสหมดทั่วโลกดินแดนจะวายังไง ความโลภโลภเทาไรย่ิงดี ตางคนตางสง
เสริมไมมีใครเห็นโทษกัน ทั้ง ๆ ท่ีอํานาจแหงความโลภน้ีมันสรางฟนสรางไฟใหสัตวโลก
ไดรับความทุกขความเดือดรอนทุกหยอมหญา มันก็ไมเห็นโทษที่เกิดจากความโลภ เพราะ
ตางคนตางเสริม ตางคนตางเห็นแบบเดียวกัน จึงไมเห็นความโลภวาเปนภัย เห็นแตเปน
คุณ ทั้ง ๆ ท่ีมันเปนโทษตอผูโลภน้ันแหละ โลภมากไปเทาไรก็ยิ่งเปนฟนเปนไฟมันก็ไม
เห็นจะวายังไง ที่ธรรมดาความอยากไดนั้นไดนี้ ธรรมดาทานไมเรียกวาความโลภนะ ก็ไม
ใชคนตายก็มีความอยากความตองการเปนธรรมดา  

ความอยาก ความตองการที่เปนภัยตอตนเองและคนอื่นนั้นตางหาก ทานเรียกวา
กิเลส ทานเรียกวาตัวมหาภัย ใหละตรงน้ี แตเวลาน้ีใครละ ในเมืองไทยเราซึ่งเปนเมือง
พุทธใครละความโลภน่ี มีแตตางคนตางสงเสริมตลอดเวลา ฟนไฟมันถึงเผาไหมตลอด ไม
สมใจมันก็โกรธ โกรธแลวก็ฆากัน โลกพินาศไปดวยเพราะความโลภน่ีละสําคัญ อยากได
ทุกอยางคําวาโลภคําเดียวเทาน้ี ยศถาบรรดาศักด์ิ สมบัติเงินทอง ศฤงคารบริวาร มีเทาไร
ไมพอ ๆ น้ีคือความโลภ ใครมาขัดอันนี้ไมได หรือไมสมใจไมไดตองโกรธ โกรธแลวก็ฟาด
กันแหลกเหลวไปหมดโลก นี่มีแตเรื่องกิเลส แลวโลกเห็นโทษท่ีไหน 



 ๘ 

จากนั้นกร็าคะตัณหา ราคะตัณหาพวกนี้กินไมมีคําวาอิ่มวาพอ ไดมากเทาไร
เหมือนเชื้อไฟ เสริมไฟเขาไปแสดงเปลวจรดเมฆโนน เราอยาเขาใจวาไฟจะดับดวยการ
เสริมเช้ือนะ เสริมเทาไรย่ิงแสดงเปลวข้ึนจรดเมฆ เร่ืองราคะตัณหาก็เหมือนกันนี่คือตัวไฟ 
ส่ิงท่ีมันดีดมันด้ินใหเราขวนขวายหามา คือไปหาเชื้อไฟมาใสไฟนี้ใหมันเสริมขึ้นไปอีก เปน
ยังไงทุกวันนี้ อันนี้ตัวสําคัญมากที่ทําโลกใหเดือดรอนทุกวันนี้ ทานสอนมันก็ไมยอมฟง 
พระองคก็ไมไดบอกใหละใหขาดนี่ แตใหอยูในกรอบแหงความพอดีงาม อยาใหเลยน้ี ถา
เลยน้ีจะเปนไฟเผาโลก เผาทั้งเราทั้งโลกไปหมด ใหตางคนตางอยูในกรอบแหงศีลแหง
ธรรมขอน้ีบังคับเอาไว แลวจะพออยูเย็นใจดวยกัน 

เชน ศีลขอที่ ๓ กาเมสุ มิจฉาจาร ระงับดับไฟกองใหญ ๆ น้ีแหละ ไมใหมันลุก
ลามจนเกินเหตุเกินผล ใหอยูในเตา คือศีลธรรมเปนเตา บังคับเอาไวในศีลในธรรม โลก
เราก็ไมเดือดรอน ก็อยูพอสบาย ๆ ถาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา แตนี้มันไมได
สนใจปฏิบัติซิ มันลุกลามยิ่งกวาไฟไดเชื้อ สิ่งเหลานี้เปนเรื่องของกิเลสทั้งนั้น เปนเรื่องฟน
เรื่องไฟ เร่ืองสกปรกรกรุงรังในหัวใจ และเสียดแทงจิตใจเผาไหมจิตใจ เผาไหมโลกสงสาร
ไดเปนอยางด ีไมมีที่ตองติมันเลยวากําลังของมันออน ขอใหเสริมลงไปเถอะ มันจะเปนไฟ
แสดงไปหมด นี่คือภัยของศาสนา ภัยของหัวใจเรา แลวไมมีใครสนใจ 

พระพุทธเจาสอนใหละ ใหอยูในกรอบแหงความพอดิบพอดีมันไมยอมอยู มันถึง
ดีดถึงดิ้น ทีนี้โลกก็ยิ่งเปนฟนเปนไฟ เราดูซิในโลกอันน้ีท่ีไหนมีความสะดวกสบาย มันมีแต
กิเลสเสกสรรปนยอลม ๆ แลง ๆ บานน้ันเขาเจริญบานน้ีเขาเจริญ เมืองนั้นเจริญเมืองนี้
เจริญ มันเจริญอะไร ถามหาตัวจริงมันไมมีนะ มีแตเจริญลม ๆ แลง ๆ ความจริงในหัวใจ
มีแตไฟ น่ีคือความจริงแท มีแตไฟ ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา คือไฟเผาหัวใจสัตว
โลก ความโลภก็เผา ความโกรธก็เผา ราคะตัณหาก็เผา เพราะความหลงมันเผาอยูแลว 
มันถึงรอนเปนฟนเปนไฟ ควรที่จะปฏิบัติรักษาไดพออยูไดเย็นใจก็ยังคอยยังชั่วนะ อันนี้ไม
มีใครสนใจ แลวใครจะต้ังหนาต้ังตาปฏิบัติความดี กองทัพกิเลสมันมาแลวนะ มาดูถูก
เหยียดหยาม มาเยาะมาเยย มาแสดงความเยอหยิ่งจองหองพองตัวตอธรรมนั่นแหละ 
เหยียบธรรมไปตอหนาตอตา เปนอยางน้ันนะเวลาน้ี มันถึงนาทุเรศ เอาละวันน้ีพูดเพียง
เทาน้ี 
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