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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

บวชมาหาแตธรรมอยางเดียว 
กอนจังหัน 

 พี่นองทัง้หลายที่กาวเขามาวัดนี้ใหดูใหดีทุกอยาง วัดนี้เปนวัดมีกฎมีระเบียบ 
พูดตรงไปตรงมา พระเณรจะมาปฏิบัติใหผิดเพี้ยนจากหลักธรรมวินัยไมได ไลจากวัด
เลย  เอาจริงเอาจัง ไมอยางน้ันไมได เลอะเทอะหมด กิเลสกลืนมนุษยนี่จนไมมีเหลือ
แลวนะ ธรรมไมมีติดเนื้อติดตัวเลย โลกจะกวางแสนกวางมันก็มีแตฟนแตไฟเผาไหม
กันหมด เพราะอํานาจของกิเลส ถาธรรมแทรกเขาตรงไหนชุมเย็นๆ วาโลกเจริญๆ มัน
ก็เจริญดวยฟนดวยไฟเพราะมีแตกิเลส ถาเจริญดวยอรรถดวยธรรมไปที่ไหนเย็นไป
หมด  

ประเทศใหญยิ่งมีความรมเย็นเปนสุข ใหอภัยซึ่งกันและกัน มีความเมตตาแก
ประเทศเล็กประเทศนอย ที่เรียกวาธรรม ประเทศใหญเทาไรจึงเปนเหมือนพอใหญแม
ใหญ เล้ียงดูประเทศชาติทั้งหลายใหมีความสงบรมเย็นเปนธรรมดวยกัน นี่ใหญเทาไร
ยิ่งเปนยักษเปนผี กินไมหยุดกลืนไมหยุด กิเลสเปนอยางน้ันทานทั้งหลายดูเอา ไมเคย
เห็นธรรมใหดูโลกรอนๆ เวลานี้ เพราะอะไร เพราะขาดธรรม ถาธรรมมีที่ตรงไหนจะ
มองเห็นตัวเขาตัวเรา เห็นใจเขาใจเรา ไมไดมองดูแตใจตัวเอง พุงตัวเอง เห็นแกรายได
อยางเดียวๆ โกยเขามา รีดเขามา ไถเขามา นี่คือกิเลสกินไมอิม่พอ 
 ยกตัวอยางเอาที่ไหนได เอาเมืองไทยเรานี้แหละ เปนเมืองพทุธ เหตุที่จะวาเอา
เมืองไทยเรานี้แหละเปนตัวอยางใหเห็น มันมีพุทธที่ไหน มแีตเปรตแตผี ยกผูใดขึน้มา
เปนผูใหญก็ใหญปากใหญทอง ใหญกินใหญกลืน ใหญรีดใหญไถ ใหญบาอํานาจบาตร
หลวงไปอยางน้ัน นี่ละอํานาจของกิเลส ไปที่ไหนมันกลืนไปหมด แทบไมมี แมแตในวัด
ธรรมจะไมมนีะเวลานี้นะ กิเลสเขาไปตีตลาดไวหมด วัดก็เลยกลายเปนสวมเปนถาน 
พระเณรก็กลายเปนมตูรเปนคูถไปหมด ไมมีพระเณรเปนพระเปนเณรเปนศีลเปน
ธรรม วัดเปนวัดเปนวาใหความรมเย็นแกผูปฏิบัติศีลธรรม มันไมเปนแลวนะเวลานี้ 

วัดก็กลายเปนสวมเปนถานไปแลว พระเณรก็กลายเปนมูตรเปนคูถไปหมด ทัง้
เขาทั้งเรา ไมไดตําหนิ ถาผิดเพี้ยนไปจากศาสนธรรมของพระพุทธเจาแลวไมมีชิ้นดี 
ใครอยาอวดเกง กิเลสชอบอวดเกงเสมอ ยกตัวอยางไปถามนักโทษในเรือนจําซิ ทําไม
จึงตองมาตดิคกุอยางน้ี เขาหาวา ฟงซินะ หาวาอะไรตออะไร แลวความจริงเปนจริงๆ 
เหรอ เปนจริงๆ นั่นแหละ แนะ มีแตเขาหาวาๆ ไมยอมรับความจริง คนเราจึงหาความ
ถูกตองไมได มีแตความผิดเต็มตัวๆ  
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พี่นองทัง้หลายเขามาในวัดดู สําหรับวัดนี้เอาธรรมสอนโลกนะ ธรรมสอนโลก
คือวาพูดเปนธรรม ภาษาธรรม ที่โลกกิเลสตัณหาที่มันหวานปากหวานคอ หลอกลวง
ตมตุนเกงๆ ประจบประแจงเลียแขงเลียขามันวาพูดอยางน้ีเปนขวานผาซาก กิเลสไม
ชอบ ที่กิเลสชอบคือแบบตมตุนกันนัน่ละ วัดนี้พูดอยางตรงไปตรงมา เราพูดอยางน้ีพดู
อยางอื่นไปไมได แตกอนก็เปน คือไปเทศนาวาการอะไรก็เทศนเหมือนพระทั้งหลาย
ทานเทศน ตามตํารับตํารา ตํารับตําราวาอยางไรก็วาอยางน้ัน ก็เจริญพรๆ ไปเรื่อย เขา
วาเจริญพรเราก็เจริญพรไป  

ทีนี้เวลาออกปฏิบัตินี่ซี มันเขากันไมไดกับที่เจริญพรๆ มันประจบกันเฉยๆ 
เวลาเขาปฏิบัติเปนหลักความจริงแลวพูดอยางอืน่ไปไมได ตองตรงไปตรงมา สุดทายก็
เปนภาษาธรรม แลวกิเลสมันก็บอกวาเปนขวานผาซาก นั่นละภาษาธรรม พูดอยาง
ตรงไปตรงมาใหรูผิดรูถูกจริงๆ นี่ตั้งใจประพฤตปิฏิบัติมาแทบเปนแทบตายที่ไดธรรม
มาสอนพี่นองทั้งหลายเวลานี้ ที่วาชวยโลกเราชวยจริงๆ เราไมไดเอาอะไรมาติดเนื้อติด
ตัวของเรา ทองคําก็พาพีน่องหลายขนเขาคลังหลวงนี้ตั้ง ๑๑ ตันกับ ๓๖๙ กิโล จะไดไป
เร่ือยๆ นี่เราขนเขามาเพื่อสวนรวม เพื่อเปนเนื้อเปนหนังแหงชาติไทยของเรา 

เราไมเอาอะไร ชิ้นเดียวเราก็ไมเอา เราอบอุนภายในใจของเรา วาพาพี่นอง
ทั้งหลายปฏิบัติเปนธรรม หัวใจเปนธรรมแลวจะเปนฟนเปนไฟไปไมได ปฏิบัติเปน
ธรรม ไดอะไรๆ มาเปดเผยหมดๆ ไมมีล้ีลับ นี่ปฏิบัติตอโลกดวยความเมตตา ทําอยาง
นั้นนะ เงินทองขาวของไดมาเทาไรหมดๆ เพราะความเมตตา ยกตัวอยางเชนกฐินวันที่ 
๑๔ นี่ ไดเงนิ ๑๐ ลาน หมดไปแลวนะ หมดไปกี่วันแลว เงิน ๑๐ ลานมันไปไหนนั่น 
เขาก็รูวาเราเปนผูเสียสละดวยความเมตตา พอไดเงินมาคนนั้นมาขอ คนนี้มาขอ บอก
ชัดๆ วาหมดแลวเงิน ๑๐ ลาน 

วันที่ ๑๔ เขามาทอดกฐนิ พอวันที่ ๑๕-๑๖ คนนั้นขาดนั้น คนนี้ขาดนี้ ฟาดไป
เสียเงิน ๑๐ ลานหายเงียบเลย มันก็ไปอยูที่ประโยชนของสวนรวม เราพอใจ นี่ละเรา
ปฏิบัติตอโลก เราไมเอาอะไรๆ ขอใหพี่นองทัง้หลายไดพจิารณาใหดี มาที่นี่อยามา
เกงๆ กางๆ ตอนค่ําแลวยังเกงๆ กางๆ ถาเรามาแลวเอาแหละ สวนมากมักจะมาตอน
เห็นวาคนเลิกไปแลว เพราะเราสั่งแลววาตั้งแตส่ีโมงครึ่งแลวหามไมใหมาจุนจานๆ ใน
วัดนี้ พอระยะนั้นไปแลวมาแลวออกมาดู มาพอเห็นไหลเขามา มาอะไร ถามดูเสียกอน 
ถาไมเปนทาไลออกเดี๋ยวนั้นเลยๆ  

สถานที่นี่เปนวัดเปนวา มีขอบมีเขต ทานรักษาความดีงามทั้งหลาย นี่มาอะไร
เกงๆ กางๆ เขากันไมได ออกไปเดีย๋วนี้ หลวงตาเองเปนคนไลนะ ใหหลวงตาเจอเอง
นั่นละไมมีสูงมีต่ํา ไมมคีําวากลาวากลัว เอาธรรมสอนโลกตองสอนอยางน้ันซิ บอก
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ตรงไปตรงมา ใครอยามาเกงๆ กางๆ นะผิดเวล่ําเวลา หากมากิจธุระจาํเปนใหมา ก็
ศาสนาเปนของรมเย็นเปนที่ตายใจของโลกทัง้หลาย ทําไมจะมาไมไดถาผูมาเพื่อความ
เปนธรรม แตมาเกงๆ กางๆ เลอะๆ เทอะๆ อยามา 

วัดนี้ไมไดบวชมาหาสินจางรางวัล หาโลกามิส หาความร่ําความรวย หาแตธรรม
อยางเดียว ใครจะเอาเงินทองขาวของมาอวด อวดวัดนี้นะ เฉพาะอยางยิ่งบอกตรงๆ 
อยามาอวดหลวงตาบัว เขี่ยลงทะเลหมด ไมมอีะไรเลิศยิ่งกวาธรรม พระพุทธเจาเปน
ศาสดาเอกเลิศดวยธรรมทั้งนั้นแหละ ส่ิงเหลานี้มันไมไดเลิศ มันหลอกหูหลอกตาคนให
ลมจม ถาใครไมมีสติปญญาแลวจมไปดวยสิ่งเหลานี้ละ โลกามิสๆ มันหลอก บวชมา
เพื่อปฏิบัติธรรม นี้เราก็ปฏิบัติธรรมเปนธรรมลวนๆ 

ใครอยาเอาอะไรมาอวดเรานะ บอกตรงๆ สมบัติเงินทองขาวของอยาเอามา
ใหญกวาธรรมไมได ไมมีอะไรเหนือธรรม ธรรมนี้เลิศสุดยอดแลว ใหพากันไปปฏิบัติ 
อยาเห็นแตส่ิงอื่นๆ ที่เปนเครื่องหลอกลวงดีกวาธรรมนะ จะจม ใหพากันจําใหดีทุกคน 
นานๆ ไดพูดใหฟงสักทหีนึ่งๆ เขาวัดเขาวาก็ไมวาทานวาเรา พอเขาไปหาพระพระก็ไม
ไวใจตัวเอง โยมก็ไมไวใจพระ ทั้งไมไวใจตัวเองและเชื่อถือกันไมได นี่ใครจะเชื่อไมเชือ่
ก็ตาม เราปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยที่ศาสดาสอนมาตรงเปงมาตลอดเลย 

ตั้งแตเปนพระหนุมนอย ก็ยังมทีะเลาะกันอยูบางกับพระหนุมนอยทั้งหลายที่
โกโรโกโสมาหาเรา เราปฏิบัติเอาจริงเอาจัง ศีลธรรมใหถูกตองดงีาม มาปฏิบัติเลอะๆ 
เทอะๆ เราวาเอาบาง ยกพวกมาตีเราก็มี พวกเปรต เขาใจไหม เราลืมเมื่อไร พวกเปรต
นี้มันเปนอยางน้ัน หนาดานสันดานหยาบ ลวงเกินธรรมวินัย เตือนไมได นี่พวกทฐิิ
มานะ เราเคยเห็นมาแลวเราเข็ดเราหลาบ สําหรับวัดนี้มีไมได องคไหนที่เปนอยางน้ัน
ไลทันทีไมใหอยู มันเลอะเทอะศาสนา 

ใหพากันปฏิบัติตามศีลตามธรรมบาง บานเมืองเราจะมีความสงบรมเย็น นี้ไปที่
ไหนมีตั้งแตกิเลสออกหนาออกตา ธรรมไมมีแลวจะหาความรมเย็นมาจากไหน กิเลส
พาใครใหรมเย็น มีแตฟนแตไฟทั้งน้ันละเผาตลอด พากันจําเอา เอาละทีนี้ใหพร 

หลังจังหัน 

 ผูกํากับ หนังสือพิมพผูจดัการรายวัน ฉบับวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ ลงวา 
“กรณีแตงตัง้คณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช” 
 เห็น พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรีคนปจจุบันเดินทางไปถวาย
สักการะและถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราช กอนเขาทํางานในทําเนียบรัฐบาลก็
อนุโมทนาสาธุ ยกยองสรรเสริญ แตถาจะใหสมบูรณจริงๆ นอกเหนือจากอามิสบูชา
แลว ก็ควรที่นายกรัฐมนตรีคนที่ 24 จะเรงปฏิบัติบูชา รวม 2 ประการ  
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 เร่ิมตนแรกสุด ก็ดวยการเสนอตอมหาเถรสมาคม ใหยกเลิกการแตงตั้งคณะผู
ปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช  
 ลําดับตอมา ก็เสนอรางกฎหมายแกไขกฎหมายคณะสงฆเขาสูสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ประเด็นสําคัญที่สุดที่จะตองแกไขเปนลาํดับแรก ก็คือบัญญัติแกไขใหพระราช
อํานาจในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช กลับไปเปนพระราชอํานาจโดยสมบูรณของ
พระมหากษตัริยในลักษณะเปดกวาง ไมตองถกูจาํกัดถึง 2 ชั้น อยางที่เปนอยูใน
ปจจุบัน อันอาจจะทําใหพรรคการเมืองเขาครอบงําและใชคณะสงฆ หรือพระสงฆวิ่งเขา
หาพรรคการเมืองได 
 เดิมทีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชนั้น พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 
บัญญัติไวในมาตรา 7 วา “...พระมหากษัตรยิทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค
หนึ่ง” หมายความวาเปนพระราชอํานาจโดยสมบูรณ ครั้นเมื่อถึง ป 2535 แกไข
เพิ่มเติมเขาไปอีก 2 วรรค สําคัญที่สุดก็คือวรรคสอง บัญญัตวิา “...ในกรณีที่ตําแหนง
สมเด็จพระสังฆราชวางลง ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม 
เสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ขึ้นทูลเกลาฯ เพื่อทรง
สถาปนาเปนสมเด็จพระสังฆราช” (หลวงตา สูงสุดโดยสมณศักดิ์ก็เทากับเหยียบหัว
พระพุทธเจาไป เอาวาไป) เทากับจํากัดพระราชอาํนาจใหอยูในกรอบถึง 2 ชั้น ดวยกัน 
 แนวทางที่ถูกตองเหมาะสมที่สุดกรณีพระอาการประชวรนั้น “เซี่ยงเสาหลง” 
(ผูเขียน) ยืนยันมาตั้งแตมกราคมถึงกมุภาพันธ 2547 แลววาถาจําเปนจะตองชวย
แบงเบาภาระพระองค โดยไมมีวาระซอนเรนก็ตองทําใหกระบวนการแตงตั้งคณะผู
ปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เปนการลงนามในพระบัญชาโดยพระองคเอง 
หรือถามั่นใจวาพระองคไมอาจปฏิบัติศาสนกิจใด ๆ ไดเลยก็นําความขึ้นกราบบังคมทูล
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย เร่ืองก็จะงดงามได 
 สมเด็จพระสังฆราชทรงมภูีมิธรรมสูง เปนเสมือนพลังหลักสําคัญทางฝายศาสน
จักร, พุทธจักร ใหกับรัชสมัยพระมหากษัตริยผูมีภูมิธรรมอันประเสริฐรัชกาลปจจุบัน 
ทรงเปนพระพี่เล้ียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวขณะทรงผนวช เมื่อป 2499 การ
ปฏิบัติใด ๆ ตอพระองคทาน มิใชเพยีงแตจะอางเหมือนรัฐบาลชุดที่แลว วาปฏิบัติตาม
กฎหมาย หากแตจะตองกระทําดวยความเคารพ, ความยําเกรงในพระเกียรติ ที่
พระมหากษตัริยทรงสถาปนา ดวยพระราชอํานาจสมบูรณตามกฎหมายเกากอน ป 
2535 และไมควรกาวลวงโดยถอืความชราภาพ หรืออาการประชวรแมแตนอย “เซี่ยง
เสาหลง” (ผูเขียน) เคยเขียนทั้งเตือนและติงรัฐบาลชุดที่แลวไปหลายครั้งทํานองวา 
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“...ในเมื่อสมเด็จพระสังฆราชองคปจจุบัน ไดรับการสถาปนาโดยพระราชอํานาจเต็ม
ในพระมหากษัตริย หากจําเปนจริงๆ ที่จะตองแตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่แทน ก็ควร
นําเร่ืองแตงตั้งคณะผูปฏบิัติหนาที่แทนนั้น เขาเฝากราบบังคมทูลพระมหากษัตรยิ 
เพื่อใหพระมหากษัตริยทรงเห็นชอบเสียกอน” นาเสียดายที่ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวัตร, 
วิษณุ เครืองาม เลือกทางอื่น 
 สรุปคือ จุดประสงคของประชาชนและผูเขียน ขอใหทานนายกรัฐมนตรีและ
รัฐบาลชุดใหมนี้ไดเสนอตอมหาเถรสมาคม ใหยกเลิกการแตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่
สมเด็จพระสังฆราช  และเสนอรางกฎหมายแกไขกฎหมายคณะสงฆเขาสูสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ เพื่อใหพระราชอํานาจในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช กลับไปเปน
พระราชอํานาจโดยสมบูรณของพระมหากษัตริย 

หลวงตา มีเทานั้นไมใชเหรอ ก็ไมเห็นมีอะไร เร่ืองนอกเหนือไปจากพระวินัยไป
ทํานี้ เปนเรื่องนอกไปจากธรรมวินัย เราไมวาอะไรละ ปลอยตามเรื่อง ตั้งอันนูนขึ้นมา
ลบอันนี้ แลวตั้งอันนั้นขึ้นมา ตั้งเร่ือยๆ อันนี้ก็เร่ืองของโลกเขาทําของเขาเอง แตอยามา
ลบลางธรรมวินัยก็แลวกัน ถามาตรงนี้เอากันใหญเลย เพราะอันนี้คือศาสดาองคเอกอยู
ตรงนี้ นอกนั้นไมใชศาสดา จะตั้งอะไรๆ ขึ้นมากไ็มใชศาสดา หลักธรรมหลักวินัยนี้คือ
ศาสดา จะมาลบลางมาเปลี่ยนแปลงแกไขนี้ไมได นั่นเอาตรงนั้น 

(ในกฏหมายสมณศักดิอ์ยูเหนืออาวุโสภันเตผิดจากธรรมวินัยไหมคะ) ผิด 
แมแตพระแสดงอาบัติกนัก็ยังมีอาวุโสภันเต อาวุโสภันเตคือองคศาสดาไปยืนจังกาอยู
นั้น จะเปนอื่นไปไมได ยอมรับ แสดงอาบัติใครผิดอะไรยอมรับวาผิด อาวุโสภันเต
พรรษาแกออนตางกัน ยอมรับๆ จะเอาสมณศักดิ์มาใสไมได (กฎหมายที่บัญญัติควร
อนุวัตตามหลักธรรมวินัยดวย) ก็ตองเปนไปตามหลกัธรรมวินัย จะมาเหยียบหัว
พระพุทธเจาคือหลักธรรมหลักวินัยนี้ไมได ที่เรามีอะไรๆ กันอยูเร่ือยๆ มาก็คือมา
เหยียบหัวศาสดาของเรา เราก็ตีขาเอาซี คือมนัผิดปลอยไปไมได เร่ืองของเขาก็เปน
เร่ืองของเขาไปแตอยามาแตะศาสดาคือธรรมวินัยก็แลวกัน ก็มีเทานั้น เพราะอันนี้เปน
หลักตายตัว พระธรรมและพระวินัยที่เราบัญญัติไวแลวนั้นแล จะเปนศาสดาของเธอ
ทั้งหลายแทนเราตถาคต นั่นบอก เพราะฉะนั้นหลักธรรมหลักวินัยคือองคศาสดาโดย
แท 

วันนี้ก็ไมมีอะไร ก็เทศนแลวเมื่อเชากอนจังหัน หลังจังหันแลวก็ยังจะใหเทศน
อีกมันเกินไปพวกนี้ กอนจังหันก็เทศนแลว หลังจังหันก็ยังจะใหเทศนอีก วันนี้เราก็จะ
ไดไปโรงพยาบาลลึกนะ สงสาร อยูในกลางภูเขา วันพรุงน้ีก็จะไดไปโคราช ไปสองคนื
แลวกลับมา วันนี้จะเขาไปภูเขาเอาของไปสงโรงพยาบาล เมื่อวานนี้ไปหนองบวัระเหว 
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เลยชัยภูมิไป ๓๒ กิโล ไกล ๓ ชั่วโมงเปงถงึ กลับมาขาด ๓ ชั่วโมงดูเหมือน ๑๐ นาที 
คือมาไมไดแวะ ตรงเปง เวลาไปแวะเอาของ เฉพาะที่เขาสวนกวางเขาขายไก ขนขึ้นใส
รถเต็มรถแลวไปเลย เสียเวลาเทานั้น นอกนั้นก็บึ่งเลย 

พูดตรงๆ เราเปดหัวอก เพราะเราจวนจะตายแลว เอาของจริงออกมาพูด เราไม
มีของปลอม มีแตของจริงเต็มหัวใจ เราเองก็หาที่ตองตไิมได มีแตเทิดทูนยินดี
อนุโมทนากบัความเพียรของเจาของ ถึงขนาดทีว่า โอโห ขนาดนั้นมันก็ทําไดๆ คือวัย
นั้นเปนวัยหนุมนอย และเปนวัยที่มุงตอมรรคผลนิพพานอยางเต็มหัวใจ จึงไมรูจักเปน
จักตายความเพียร ทีนี้เวลามาในวัยนี้แลวมองไปขางหลัง โถ อยางน้ันมันก็ทําไดๆ เปน
อยางน้ันนะกวาจะไดธรรมมาสอนโลก 

เพราะฉะนั้นเราจึงสอนไดอยางเปดเผย เราไมเคยสนใจกบัใครจะมาติฉินนินทา
กาเลอะไรเราไมเคยสนใจ ธรรมที่ออกน้ีเหนือหมดแลว คือกล่ันกรองถงึขั้นบริสุทธิ์เต็ม
หัวใจ ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลวออกสอนโลก เราจึงไมเคยหวั่นกับสิ่งใด ไอกองขี้
หมูราขี้หมาแหงมันเหาวอกๆ แวกๆ ก็ชางหัวมันซีก็ปากอมขี้ เขาใจไหม นี้ปากอม
ธรรมออกมนัตางกัน ไมมีใครพูดอยางหลวงตาบัวพูดจริงๆ ในปจจุบันนี้ เราไมไดยก
ตนขมทานนะ เราพูดตามหลักความจรงิ เขาเรียกวาขวานผาซาก นี่ไมใชขวานผาซาก
พูดอยางตรงไปตรงมา 

เราเคยแตกอนที่เรียนปริยัติ เขานิมนตไปเทศนที่ไหนก็เทศนไปเรื่อยเจริญพร
ไปเรื่อย ทีนี้เวลามาปฏิบัติมันขัดกันที่กับเจริญพรไปเรื่อยนั่นนะ ความจริงเปนอยางน้ี 
ความปลอมเปนอยางน้ัน มันปดออกๆ ทีนี้มีแตความจริงๆ เลยกลายเปนขวานผาซาก
ไป คือเอาแตความจริงลวนๆ มา ที่แนใจๆ ออกไปไมผิดวางั้นเลย โวหารอันนี้มาจาก
ภาคปฏิบัติ ไมไดมาจากภาคปริยัตินะ ปริยัติก็เขาเหมือนเรา เราเหมือนเขา เทศนไป
แบบเดียวกัน แตกอนเปนอยางน้ัน แตพอมาปฏิบัตินี้มันขัดตอความจริงคืออะไร มัน
ขัดอยางไรตดัออกๆ ตลอด ไปแตหลักความจริงลวนๆ ก็เลยกลายเปนขวานผาซากไป 
แตไมผาธรรม ขวานผาซาก ซากผีดิบ เขาใจไหม มันเต็มบานเต็มเมืองอยู ขวานผาซาก 
ซากผีดิบ มแีตกองกิเลสเต็มอยูนั้น  

เราไมเคยเปนอารมณกับใคร การเทศนาวาการทุกอยางเราพูดไดเต็มอรรถเต็ม
ธรรมทุกอยาง เต็มหัวใจเรา แตกอนเราก็ไมเคยพูดได แตเวลามันเปนขึ้นมาเมื่อมันรู
มันเห็นมันเปนขึ้นมาเอาอันนี้มาพูดจะผิดไปไหน สะทกสะทานไปไหน ไมสะทกสะทาน
เลย ศาสดาองคเอกเพียงพระองคเดียวสอนโลกไดทั้งสามโลก กามโลก รูปโลก อรูป
โลก สอนไดหมดเลย นั่นธรรม นั่นละเหนือไปหมดเลย เขาอยูในหัวใจใดหัวใจนั้นก็
เปนธรรมแลว ก็ออกไดเชนเดียวกัน เต็มภูมิแหงวาสนาของตนๆ นั่นแหละ 
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เอาละวันนี้เพียงเทานี้ เราจะมีธุระไปของเรา วันนี้ก็ไปไกลอยูจะเขาภูเขาวันนี้ 
เอาของไปสงเขาภูเขา ไปดวยความเมตตา เหลานี้ไปดวยความเมตตาทั้งนั้น ทุกขขนาด
ไหนเราก็บืนๆ อํานาจแหงความเมตตามันครอบโลกธาตุ ใครจะวาอะไรๆ ก็ตาม เราก็
ฟง ฟงเจตนาของบรรดาลูกศิษยลูกหา เฒาแกแลวไปอะไรนักหนา นอนอยูมันก็แก นั่ง
อยูมันก็แก  จะวาอยางไร แลวมันก็ตายไดดวยกนั ในอิริยาบถทั้งส่ีมันเปนตายได เวลา
เรายังไมตายเราทําประโยชนอะไรเราทําของเราเอง เราก็ไปแบบเราเสีย ลูกศิษยลูกหา
มาขอรอง ไมอยากใหไปอยางน้ัน ไมใหไปอยางน้ี ถาไมไปแลวมันตายไหมละ มันก็ตาย
เหมือนกัน อาวยังไมตายไปซินะ เปนอยางน้ันละ เอาละใหพร 

(หมอถวาย ๑,๐๐๐ บาท) หมอนี้เดนมากอยูในวงหมอ เดนทางศีลธรรม เดน
มาก คือการเรียนแพทย เรียนสรีรศาสตร รางกายสวนไหนๆ ทํางานไปอยางไรๆ ทาง
แพทยเขาเรียน เรียนเพื่อแกโรคแกภัย มันไปทางนั้น แตสรีรศาสตรของพุทธศาสตรนี้
เรียนเพื่อแกกิเลส มันติดมันขัดมันของตรงไหน มันยึดมันถือที่ตรงไหน ถือเขาถือเรา
ตรงไหนแกออกๆ ตดัออก อันนี้แกกิเลส พุทธศาสตรนี้แกกิเลส สรีรศาสตรของพทุธ
ศาสตรนี้แกกิเลส สรีรศาสตรของหมอแกโรคแกภัย ตางกนั จึงจะเอาเขามาเปนแผนก
เดียวกันไมได ผูเรียนหมอเรียนมากๆ มีเมียตั้ง ๑๐ คนก็มี พุทธศาสตรนี้เปดออกหมด
เลย เอาละ 
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