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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจกิายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

จิตดับเหลือแตความรูลวนๆ 
 การไดรับการอบรมจากครูจากอาจารยอยูเสมอเปนความดีงาม เปนความที่มี
ขอบเขตเหตุผลมีหลักมีเกณฑ ไมใชตางคนตางรู ก็เขาใจวาตัวรูๆ ปฏิบัติไปตามความรู
ของตน มนัเปนความรูอันธพาลไปเสียมากตอมาก ถาเปนความรูมีแบบมีฉบับมีครูมี
อาจารยก็มีสถานที่เคารพยําเกรงระมัดระวัง แลวก็คอยเปนคนดีไปเรื่อยๆ การไดยินได
ฟงการอบรมอยูเสมอเหมาะสมแลว 

 ถาพระทางภาคปริยัติไมคอยไดอบรมกัน ใครก็ถือวาตางคนตางศึกษาเลาเรียน
ดวยกันๆ จึงไมคอยมีการอบรมกันนัก การปฏิบัติก็เปนไปตามสวนแหงการอบรมมาก
นอย สวนวงกรรมฐานนี้การอบรมถือเปนอันดับหนึ่ง พอถงึกาลเวลาแลวเหมือนเด็กหิว
นม จะไดมาฟงเทศนครูบาอาจารย จิตใจยิ้มแยมแจมใส หนาตาผองใส มาจากที่ตางๆ 
ที่ทานไปภาวนาอยูไมไกลนัก สถานที่ ๔ กิโลบาง ๕-๖ กิโลบาง พอถงึวันประชุมทาน
อบรมนี่ พระมาจากที่ตางๆ บางแหงถึง ๙ กิโล ๑๐ กิโลก็มา ทานอบรมตอนบายโมง 
คือกลางคืนจะมีเฉพาะภายในวัด แตสําหรับขางนอกทานมีการประชุมอบรมกันตามวัน 
บายโมง ทานถือเอาวันลงปาฏิโมกขรวมตามหลักธรรมหลักวินัย 

คือปาฏิโมกขนั้นสวดหลักเกณฑของพระวินัย สําหรับพระผูปฏิบัติตามพระวินัย 
วัน ๑๕ ค่ํา มีผูสวดปาฏิโมกข ปาฏิโมกขเปนขอยืนยันของพระผูรักษาพระวินัย มา
ยืนยันสวดปาฏิโมกข สําหรับวงกรรมฐานถึงวันเชนนั้น พระอยูในที่ตางๆ หล่ังไหลมา
ดวยความยิ้มแยมแจมใสเหมือนเด็กหิวนมแมนั่นแหละไมผิดอะไรกัน ดวยความพออก
พอใจ วันนี้จะไดยินไดฟงการอบรมจากทาน เพราะที่อยูหางๆ จะไดมาเปนบางเวลา ไม
เหมือนที่อยูในวัดกับทาน อยูในวัดก็เรียกวาเปนกรณีพิเศษอยูโดยดี แตอยูนอกๆ จะ
ไดมาในวันอุโบสถ ทานก็อบรมเวลานั้น 

ทานผูอบรมก็เปนธรรมทั้งองคเลย มองเห็นแลวนากราบไหวบูชา หมอบแลว
ตั้งแตมองเห็น จิตใจมันลงแลว พอมองเห็นพับนี้จิตมันหมอบดวยความลงใจ เคารพ
นับถือเล่ือมใส พอทานแยมธรรมะออกมานี่ซึ้งๆ เขาในใจ ฟงแลวเปนเวลาหลายๆ วัน
ยังอิ่มเอิบอยูภายในธรรมที่ไดเขาสูใจจากการอบรมของครูบาอาจารย ยกตัวอยางเรา
เห็นไดอยางชัดๆ ก็คอืพอแมครูจารยมั่นเรา นี่เรียกวาอาจารยชั้นเอกทีเดียวไมใช
ธรรมดา ไมใชเอกตาเดียว คือทางนี้บอด ทางนี้ดีแลวเรียกวาเอกตาเดียว ถาตานี้บอด
อีกเสร็จเลย เอกกไ็มมี โทก็ไมมี มแีตบอดไปเลย พอมองเห็นจิตมันลงแลว จิตลงเสีย
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อยางเดียวอะไรเรียบไปหมด ถาจิตไมลงเสียอยางเดียวเปนไฟเผากันได ที่เปนไฟกค็ือ
กิเลสตัวเปนไฟมันอยูในจิต มันไมยอมรับธรรม 

(รอชวงฝนตกผานไป) กรรมฐานโดนเรื่อยนะ พอออกพรรษาตอนนี้ละทานเขา
ปา ตอนนั้นไมมีที่มงุทีบ่ังกําลังหนาว พอหยุดหนาวปบฝนตกปุบเลยอยางน้ีละ เรานี้
โดนเรื่อยแตก็ชินไมเคยถอืเปนอารมณ แนะ หยุดแลว(ฝน) เทานี้ก็ชุมเย็นเพราะมันตก
หนักพอสมควร นักเรียนมีเทาไร ครูมีเทาไรลืมแลว (นักเรียน ๕๓๐ ครู ๓๖ ครับ) 
นักเรียนก็มาก พอแมมีสองคน ลูกยัว้เยี้ยๆ มันก็แบบเดียวกัน นี่ครูไมกี่คน นักเรียน
ยั้วเยี้ยๆ  

วันโอกาสอํานวยที่พอจะเขาวัดเขาวาฟงศีลฟงธรรมไดเปนมงคลแกเราชาวพุทธ
ทั่วหนากันในประเทศไทย เพราะพุทธศาสนานี้เปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลว เรา
ไมไดเอาอะไรมาเปนคูแขงเหยียบย่ําทําลายศาสนาใด เราเอาความจริงออกพูด พทุธ
ศาสนาสอนโดยหลักธรรมชาติตามหลักความจริง ไมปนไมยอไมเสกไมสรร ของไมมีไม
หามาพูดวามี จะพดูตามสิ่งที่มีที่เปนดีชั่วตางๆ คือพทุธศาสนา อยางที่เราทั้งหลายได
ฟงเสียงสวดหรือเราเองก็สวด สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม แปลวา พระธรรมอันพระผูมี
พระภาคเจาตรัสไวชอบแลว 

คือคําวาชอบไมมีบกพรองหรือเกิน เสมอ ถูกตองแมนยํา จึงเรียกวาสวากขาต
ธรรม ตรัสไวชอบ ผูมาตรัสไวชอบก็คือผูบริสุทธิ์ในพระทัย จิตใจไมมีกิเลสความ
ผิดพลาดแฝงอยูในนั้นเลย มีแตธรรมคือความถกูตองเปนมงคลมหามงคลลวนๆ ใน
พระทัยของพระพุทธเจา เวลาแสดงออกตอบรรดาสัตวทั้งหลาย พวกทวยเทพเทวบุตร
เทวดา เราจะวาแตมนุษยเราเปนเจาของศาสนาเหรอ พวกทวยเทพทั้งหลายเขา
มากมายกวาเรา เขาเคารพนับถือพทุธศาสนา เวลาครูบาอาจารยที่ปฏิบัติเปนศีลเปน
ธรรมจริงๆ และมีญาณหยั่งทราบกันภายนอกภายใน เหมือนเรามาหากันมองเห็นกัน
อยางน้ี แตงตัวแตงตัวยังไงตอยังไงมองเห็นกันชัดเจน 

พวกเทพทัง้หลายมีการแตงเน้ือแตงตัวหยาบละเอียดไปตามขั้นภูมิของตวั แต
สวนมากมีกฎตามหลักธรรมชาติ คือเทวดาชั้นใดภูมิใดการแตงเนื้อแตงตัวจะแบบ
เดียวกันๆ ไมไดเหมือนมนุษยเราชาวพุทธ มนษุยเราชาวพุทธแตงตัวแบบพิสดารมาก 
แตงตัวจะเห็นหีก็มี จะเห็นหําอยูก็มี เจาของไปไดอยางสบายเลย ใหเขาไดมองดูหํา
มองดูหีครูเดียวก็เอา นี่มนุษยเราแตงตัวมนุษยชาวพุทธ เขามาในวัดนี่แหละ จนจะดู
ไมไดนะ ดูเหมือนไมดูแตความคิดนี้ไมหยุดถงึเร่ืองความต่ําทรามของจิตใจ หมายอยาง
นั้นนะ 
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ถาเปนความมีธรรมของจติใจ จะมีกฎมีระเบียบสวยงามตา นั่นตางกัน ธรรมไป
ที่ไหนจึงเรียบไปหมด สวยงาม พวกเทวดาทั้งหลายมาฟงเทศนของครูบาอาจารยนี่ละ
สดๆ รอนๆ ที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวเปนพุทธกิจ ๕ พุทธกิจนี้คืองานของ
พระพุทธเจาเปนประจํา ๕ อยาง เราจะไมยกบาลีมา พอบาย ๓ โมง ประชาชนทั้งหลาย
มีพระมหากษัตริย เปนตน เสด็จมาสดับพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา พอตกค่าํ
พระสงฆกร็วมตัวเขามาฟงพระโอวาทของพระพุทธเจา นี่เปนวาระที่สอง 

วาระแรกตอนบายสามสี่โมง เลิกการเลิกงานแลวนั้นแหละ สวนมากจะอยูใน ๔ 
โมง ๕ โมง ประชาชนพลเมืองทัง้หลายมีพระราชา เปนตน วงราชการใหญๆ มาเปน
หัวหนา เปนผูนําของประชาชนทั้งหลาย ซึ่งเปนแบบฉบับที่สวยงามตามากทเีดียว ไมได
เหมือนแบบฉบับของเมอืงไทยเราทุกวันนี้ ไปทีไ่หนใหญเทาไรขวดเหลาเต็มไปหมด มี
แตของเลวๆ ประดับคนที่มีหนาที่การงานปกครองบานเมือง แตเอาความเหลวแหลก
แหวกแนวต่ําชาเลวทรามมาปกครอง คือขวดเหลา ความประพฤติเน้ือประพฤติตัว มา
แสดงใหประชาชนผูดีทั้งหลายเขาดูไมได เขาสลดสังเวช 

เพราะฉะนั้นจึงควรมีกฎมีระเบียบของพี่นองชาวไทยเรา เราเปนลูกชาวพุทธอยา
เยอหยิ่งจองหอง อยาเอากิเลสซึ่งเปนตัวมูตรตัวคูถเขาไปทําลาย ไปเหยียบหัว
พระพุทธเจา ไปโปะหัวพระพุทธเจาซึ่งเปนที่สูงสุด เทวบุตรเทวดาอินทรพรหมสาม
โลกธาตุกราบพระพุทธเจาทั้งนั้น แตกิเลสมันขึ้นไปเหยียบหัวพระพุทธเจา อยาใหเปน
ประเภทเอากิเลสไปเหยียบหัวพระพุทธเจานะเราเปนลูกชาวพุทธ ใหมีความเคารพ 
ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวเอง ความดีงามทั้งหลายก็เรานั้นละจะเปนผูไดผูถึง 
พระพุทธเจาทานพอทุกอยางแลวทานไมเอาอะไร มีแตพวกเราซึ่งมีจะไดจะเสียอยูอยาง
นั้น เรียกวาอยูดวยความเสี่ยง ถามีศีลมีธรรมก็ไปในทางดี ถาลืมตัวเสียอยางเดียวก็ไป
ในทางชั่ว ตกนรกหมกไหมทั้งเปนทัง้ตาย เปนมนุษยแลวไปเปนผีอยูในนรกมีเยอะนะ
คนที่ไมมีธรรม 

วันเวลาวางควรไดมีการอบรม อบรมธรรมนั้นเปนความถูกตองดงีาม ฟงแลวซึ้ง
ใจๆ เราจะนํามาพูดเราเปนเองในหัวใจของเรา ไปฟงเทศนพอแมครูจารยมั่นนี้ หมู
เพื่อนก็คงจะเปน แตหมูเพื่อนคงไมพดู เหมือนกบัเราไมพูดใหใครฟง เปนอยูในหัวใจ
ของเรา พึ่งมาพูดเวลามาสัมผัสนานๆ มา  ที่เรามาพูดนี้เราพูดแตวานานแสนนาน
มาแลว ในระยะนั้นไมพดู เปนอยูในหัวใจ เวลาฟงเทศนทาน เทศนทานหมุนติ้วๆ มีแต
ธรรมะแกงหมอเล็กหมอจิ๋ว ธรรมะขั้นเยี่ยมๆ เพราะเทศนสอนพระผูมุงตอมรรคผล
นิพพานโดยตรง ธรรมะจึงจะเอาธรรมะสะเปะสะปะ ธรรมะชาวบานชาวเมืองไปฟง
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ไมได ผูฟงมุงหนามุงตาตอมรรคผลนิพพาน ผูแสดงก็ทุมเทลงจากมรรคผลนิพพาน
เต็มเม็ดเต็มหนวย จึงมีตั้งแตอรรถแตธรรมที่เลิศเลอลวนๆ  

เวลาฟงที่นี่นะ พระเต็มศาลาเหมือนไมมีพระสักองคเลย เงยีบกริบเลย มีแต
เสียงทานองคเดียว แววๆ แตกอนไมมีเครื่องกระจายเสียงแตก็ดงัชัดเจน เพราะสงัด
มาก พระทั้งหลายทานสงบ นั่งเหมือนหัวตอ เพราะจิตใจสงบแนวตอธรรมอยู
ตลอดเวลา แลวรางกายกิริยาอาการมันจะกระดกุกระดกิไปไหนไดเมื่อใจสงบ ใจไมพา
ดีดพาดิ้นมันจะดิ้นไปไหน ทีนี้เวลาฟงไปๆ ธรรมะทานเทศนนี้หมุนติ้วๆ 

เราฟงดวยหัวใจของเราเองไดนํามาพูดใหพี่นองทัง้หลายฟง ฟงดวยความซึ้งใจ 
วันไหนจะไดฟงทานจากทานนี้แหม มันเหมือนลูกหิวนมแมนั้นแหละ มองเห็นแมนี้วิ่ง
ใสทั้งเกาะหนาเกาะหลัง ลูกมันหิวนมแม อันนี้มองเห็นครูบาอาจารยมันลงแลวนะ มัน
ซึ้งๆๆ พอถงึเวลาทานนี่นั่งเงียบเลย พระจํานวนไมนอยอยูวดันั้นวัดนี้เขามารวมกันฟง 
ธรรมะทานจะขึ้นตั้งแตแกงหมอเล็กหมอจิ๋วไปละ ทั่วๆ ไปทานจะไมแสดง ศีลทานก็ไม
คอยแสดง เพราะตางองคตางเขมงวดกวดขนัในศีลของตน บริสุทธิ์เต็มสวนอยูแลว 
ทานจะเทศนตั้งแตสมาธิเปนขั้นๆ ปญญาเปนภูมิๆ จนกระทั่งถึงวิมตุติหลุดพน นี้คือ
โอวาทของพอแมครูจารยมั่นที่เทศนสอนบรรดาพระเจาพระสงฆ ที่ไดมาเปนครู
อาจารยของเราทั้งหลาย ที่วาลูกศิษยขั้นผูใหญๆ ของหลวงปูมั่นมีมาก มีอยูทกุภาคก็
เพราะไปไดยินไดฟงอยางน้ีแหละ 

ทีนี้ก็มาถึงบทเราเองเราก็ไมพูด เปนอยูที่หัวใจ พอฟงเขาไปจิตมันเพลินๆๆ 
มันดูดมันดืม่ๆ ธรรมะนี้เหมือนวาปอนเขาไปๆ จิตเวลานั้นดับหมดเลย หายเงียบหมด 
ทั้งๆ ที่ฟงเทศนทาน ออกมาแลวยังดับหมดเลย นี่เราเปนเอง แตไมกลาพูดใหใครฟง 
ทานเหลานั้นก็คงจะเปนแบบเดียวกัน เพราะมีความตั้งใจเหมือนกัน ภูมอิรรถภูมิธรรม
นี้มีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงตางกัน ทานจะเปนสัมผัสสัมพันธในธรรมทั้งหลายแบบตางๆ 
เชนเดียวกันกับเราเปน อะไรๆ มันก็มองเห็นอยูนะ ตนไมภูเขาทุกส่ิงทุกอยางเปน
ปรกติ แตจตินี้มันดับไปหมด เหลือแตความรูลวนๆ อยูสามวัน 

นี่ละฟงเทศนพอแมครูจารยมั่นเห็นประจักษตอใจจนอัศจรรยนะ ออ ทานเทศน
เทศนอยางน้ีเองผูฟงไดสําเร็จมรรคผลนิพพาน โอ เปนอยางนี้เองๆ เขาเลยนะ ทั้งๆ ที่
เราก็ไมไดยืนยันละวาไดสําเร็จมรรคผลนิพพาน แตมันเปนพยานกันไดกับทานผูสําเร็จ
มรรคผลนิพพาน มันยืนยันกันได จิตดับถึงสามวัน หูก็มีตาก็มีมันก็เห็นก็รูธรรมดา แต
จิตนี้ดับจากอารมณทั้งหลายหมด เหลือแตธรรมชาติอัศจรรยอยูภายในใจลวนๆ เลย 
ถึงสามวนั นี่ละฟงเทศนทานจะไมอัศจรรยยังไง ทีนี้มันก็หยั่งลงไปถงึวาเวลา
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พระพุทธเจาแสดงธรรม เทวบุตรเทวดาอินทรพรหมและมนุษยมนาทั้งหลายบรรลุ
มรรคผลนิพพานเปนหมื่นๆ แสนๆ 

จะไมสําเร็จไดยังไง ผูมหูีมีตาผูมีอุปนิสัยมีอยู ธรรมนี้เปนธรรมที่เลิศเลอสุด
ยอดแลว ควรแกอุปนิสัยของคนทกุขั้นทุกภูมิไป เมื่อฟงแลวจะไมสัมผัสสัมพันธจะไม
เขาถึงใจไดยงัไง นี่ละที่เรายอมรับ ออ ที่ทานวาสําเร็จมรรคผลนิพพานสําเร็จอยางน้ีเอง 
เพียงเทานี้ละมันหยั่งไปถึงทานผูสําเร็จมรรคผลนิพพาน นี่พอแมครูจารยมั่นเราแสดง 
เพราะทานแสดงทานเอาแตมรรคผลนิพพานออกจากใจลวนๆ ไมมีคําวาลูบวาคลํา 
เปนธรรมที่ลวนๆ ออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ของทานเต็มที่แลว ฟงแลวเพลินๆ ไปถึงทาน
ทีแรกเทศน ๔ ชั่วโมง จากน้ันมาก็ลดลง ๓ ชั่วโมง ลดลง ๒ ชั่วโมง พอถึง ๒ ชั่วโมง
แลวหยุด จากนั้นไมไดเทศนอีกเลย ลงมาแค ๒ ชั่วโมง ตั้งแต ๔ ชั่วโมง ๓ ชั่วโมง ๒ 
ชั่วโมงลงมาทานเทศน 

นั่นละธรรมของทานผูบริสุทธิ์ไหลเหมือนน้ํามหาสมุทรทะเลหลวง ไหลไมมีที่ส้ิน
ที่สุดไหลตลอด ธรรมในหัวใจ แมน้ํามหาสมุทรทะเลหลวงจะกวางยิ่งกวาธรรมในใจ ใจ
กับธรรมเปนอันเดียวกันไดอยางไร อันนี้กวางขวางมากทเีดียว เพราะฉะนั้นทานถึง
เทศนสอนโลกไดถงึสามโลกซิ แมน้ํามหาสมุทรก็มีอยูในมนษุยเราน้ี ไมไดอยูชั้นฟา
ดาวดึงสที่ไหน แตธรรมนี้กระจายทั่วไปหมดเลย นี่เราอัศจรรยเร่ืองธรรมของ
พระพุทธเจา จึงขอใหพีน่องลูกหลานทั้งหลายเอาไปฟง กระแสของธรรมที่เราสวดทุก
วัน อิติปโส สวากฺขาโต สุปฏิปนฺโน สวดมนตไหวพระ นี้ลวนแลวตั้งแตธรรมอันเลิศ 
ขอใหเขาไปสัมผัสในใจเปนบางเวลาเถอะ อยาปลอยเนื้อปลอยตัวตั้งแตวันเกิด
จนกระทั่งวันตายไปเฉยๆ ไมเกิดประโยชนอะไรมนุษยเรา 

ส่ิงที่เลิศเลอน้ีคือธรรมแท พระพุทธเจามาตรัสรูตรัสรูธรรม ไมไดตรัสรูพวก
มูตรพวกคูถกิเลสตัณหา ตรัสรูธรรมจาขึ้นภายในพระทัยนี้ตางหาก แลวเอาธรรม
เหลานี้มาสอนโลก เพราะฉะนั้นบรรดาประชาชนเทวบุตรเทวดาอินทรพรหมมาฟงจึง
ไดรับมรรคผลนิพพาน สําเร็จมรรคผลนิพพานเปนหมื่นๆ แสนๆ นะ ทานบอกไวใน
ตํารา ทานเอาความจริงมาหลอกเหรอ การสอนก็เปนธรรมของจริง ผูฟงกฟ็งเพื่อความ
จริง แลวธรรมเปนของจริงอยูแลว จรงิตอจริงก็เขากันไดสนิทซิ ทําไมจะไมสําเร็จมรรค
ผลนิพพานได ผูเทศนเพื่อใหสําเร็จประโยชน ผูฟงก็เพือ่ไดรับประโยชน เจตนาอัน
เดียวกันอยางเดียวกันแลวมันรับกันไดงาย เปนอยางน้ันแหละ 

เวลานี้ศาสนาหางเหินไปมากนะ หนังสือเทศนธรรมะนี้ก็มอียูในตําราในกระดาษ 
เรียนมา สุดทายเรียนก็เปนกิเลสไปหมดเสีย ไมไดเปนธรรมนะ ที่เปนธรรมมีนอยมาก
ทีเดียว ผูที่ไมเปนธรรมการเรียนเปนเครื่องมือของกิเลสเสียมากตอมาก เรียนเอาชั้น
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เอาภูมิ ชั้นนั้นชั้นนี้ สอบไดชั้นนั้นชั้นนี้มาโออาแลว วาตัวไดชั้นนั้นชั้นนี้ เพียงความจํา
มันเปนสมบัติไดอะไร ความจริงจากการปฏิบัติตางหาก ทานสําเร็จพระโสดา สกิทา 
อนาคา อรหันต ทานสําเร็จจากการปฏิบัติ ทานไมไดสําเร็จจากความจําอันเปนหนอน
แทะกระดาษอยางน้ีมาอวดโลกเฉยๆ ไดชั้นนั้นชั้นนี้มาคุยกัน กิเลสตอกิเลสมันก็คุยกัน
ฟงกันไดวันยังค่ํามันไมเบ่ือละ ถาพูดถึงภาคปฏบิัติ อาๆ มันจะตาย ถาลมลงหมอน
แตก เหมาะพวกนี้นะ แลวธรรมจะปรากฏในใจไดอยางไร ก็เมื่อธรรมเขาสูใจไมไดมีแต
กิเลสเต็มหัวใจ 

ครูบาอาจารยทั้งหลายปจจุบันนี้ก็คือหลวงปูมั่นเรา ประสิทธิ์ประสาทลูกศิษยลูก
หาผูใหญๆ ที่เรากราบไหวบูชาทุกวันมีตั้งแตลูกศิษยลูกหาหลวงปูมั่นนะ ยกตัวอยาง
ยอๆ เชนอยางหลวงปูพรหม หลวงปูขาว หลวงปูฝน หลวงปูกงมา หลวงปูเหลานี้มีแต
ลูกศิษยหลวงปูมั่น แลวทานเหลานี้เปนเพชรน้ําหนึ่งทั้งน้ัน นั่นเห็นไหมละทานสอน 
สอนสดๆ รอนๆ ทีนี้ผูตอกันมาก็เร่ือยๆ อยางที่เราปฏิบัติกันมาทุกวันนี้ มีครูมีอาจารย
สอนมาเรื่อยๆ อยางน้ีละ ปฏิบัติไปเถอะ ธรรมะเปน อกาลิโก สดๆ รอนๆ ตลอดเวลา
สําหรับผูปฏิบัติบําเพ็ญตาม ผูไปทางกิเลสก็เปนสดๆ รอนๆ อกาลิโก ทําบาปเมื่อไรไม
วาที่ลับที่แจงเปนบาปไดดวยกัน ทําความดีงามที่ไหนไมวาที่ลับที่แจงเปน อกาลิโก 
เปนบุญไดดวยกันทั้งนั้น ใหพากันตั้งใจปฏิบัติ 

การศึกษาเลาเรียนก็เพื่อความรูความฉลาด ปกครองตนไปดวยความราบรื่นดี
งาม ไมดางพรอยในทางความชั่วชาลามก อันจะเปนความเสียหายและเปนภัยแกตนเอง 
ใหตั้งใจเรียน เรียนแลวใหปฏิบัติตัวใหเปนคนดี การฝกตนใหเปนคนดีตองเปนแบบ
ฉบับของผูนอย ครูก็ตองเปนแบบฉบับของนักเรียน ไมใชนักเรียนดีครูโกโรโกโสใช
ไมไดนะ พอพูดอยางน้ีเราก็เปนนักเรียนมาแลวนี่ ไดเปนนักเรียนมาแลว ครูบางราย
โกโรโกโสเขาไมสนิท แมแตเปนเด็กกไ็มคอยสนิท 

ครูบางรายบางครูสนิทสนมรักเคารพเลื่อมใส เพราะปฏิบัติตัวดีเปนแบบเปน
ฉบับ เดินผานนักเรียนนี่นักเรียนเคารพเรียบ เพราะปฏิบัติตัวเปนคนดี แตครูที่
โกโรโกโสนักเรียนไมอยากมองหนา อยากมองขึน้ฟา มีเยอะนะ เราเปนครูแบบไหนนะ 
ใหถามตัวเราใหถามทั้งนักเรียนดวย เปนนักเรียนแบบไหนนะ เราเปนครูแบบไหนนะ 
เมื่อตางคนตางปรับตัวเองแลวก็เปนคนดี ครูดีนักเรียนดีไปดวยกัน ใหพากันจําเอาทุก
คนๆ ทานทั้งหลายไดมาฟงการอบรมกด็ีแลว การอบรมนี้เราก็ไมสงสัยในธรรม
ทั้งหลายที่นํามาอบรมพี่นองทั้งหลาย นํามาเต็มเม็ดเต็มหนวยตามที่ไดปฏิบัติเต็มกําลัง
ความสามารถ ถึงขนาดรอดลมรอดตายมาเดนตายมา 
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เราปฏิบัติศีลธรรม เฉพาะอยางยิ่งสมาธิภาวนา นี่เอาเดนตายมาเลย กวาจะ
ไดมาเปนครูเปนอาจารย เดี๋ยวนี้ดูวากระเทือนไปทั่วประเทศไทยแลวธรรมะของเรา 
เทศนในเวลานี้ก็ออกทั่วประเทศไทย เราก็ไมเคยคิดเคยคาดวาธรรมะอยางน้ีจะออกทัว่
ประเทศไทย มันหากเปนเองในจิตใจ เมื่อจิตใจมีแลวกระจายออกมันกถ็ึงกันไปหมด
นั่นละ พระพุทธเจาก็เปน สาวกทั้งหลายก็เปน ดําเนินไปทําประโยชนใหแกโลกตาม
นิสัยวาสนาของตนๆ นั้นแหละ นี้เราก็ไมเคยคิดเคยคาดวาจะไดเปนอาจารยสอนพี่นอง
ทั้งหลายตลอดชวยชาตบิานเมือง เราก็ไดเปนไปแลวเห็นประจักษตอหนาตอตา ตัง้แต
เราประกาศปางๆ ที่เมืองไทยจะลมจมป ๒๕๔๐ มองไปที่ไหนยุบยอบไปหมด เหมือน
บานรางเมืองราง 

คืออะไรเหมือนบานรางเมืองราง มนัไมมีอะไรมสีาระ คนก็มีแตเศษมนษุยๆ 
เพราะจิตใจต่ําทราม แลวสมบัติเงินทองขาวของเครื่องประดับมนุษยใหมีคามีราคาไมมี
ติดตัวเลย มนุษยก็เลยเปนเศษมนุษยไป นั่นละป ๒๕๔๐ ทีว่าเดนมากที่สุด เมืองไทย
เรายุบยอบลงมาก เราก็ไมลืม เราเกิดความสลดสังเวชถึงไดออกปากพดูไปวา เอาๆ จะ
ชวย เมืองไทยเรา ปูยา ตายาย บรรพบุรุษของเราพาถอพาพายมาดวยความสงบรมเย็น 
สมบูรณพูนผล แลวมาคราวนี้ก็ลูกหลานไทยยังมีอยู พอไทยแมไทยตายไป หลานไทย
ยังมีอยูจะไมสืบทอดพอแมไดหรือ เอา จะชวย 

นี่ละจึงไดชวยกันมาตั้งแตบัดนั้นจนกระทั่งปานนี้ ทองคําเราก็ไดถึง ๑๑ ตัน 
๓๘๐ กวากิโลแลว ดอลลารก็ได ๑๐ ลานกวา สวนที่ไดมาจากนั้นกระจายทั่วประเทศ
ไทย การกอการสรางชวยเหลือเพื่อนมนุษยดวยกัน ออกจากการชวยชาติทั้งนั้น สําหรับ
เราเองเราไมเอาอะไร สมชื่อสมนามวาเราจะชวย เราไมเอาเลย เอาละเอาแคนี้ 
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