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พระแทเปนแบบฉบับของโลก
พวกญาติโยมเขามีความรูเต็มพุง พระยังไมมีความรู วันนี้จะตองสอนพระกอนอื่น
ญาติโยมเขามีความรูเต็มตัว พระยังไมมีความรู วิ่งตามโลกไมทันโลกเขา เรียกวาเขามี
ความรูเต็มตัว พระเราไมมีความรู
วันนี้พระทั้งหลายมาคารวะครูบาอาจารยดวยความเคารพนับถือ ความนับถือธรรม
ก็เปนอันวานับถือครูบาอาจารย
ถาไมนับถือธรรมแลวครูบาอาจารยก็ไมมีความหมาย
ขอใหทานทั้งหลายตั้งใจทุกองคๆ นะ มีจุดยืนตัว มีที่เคารพนับถือ มีที่สูงที่ต่ํา นี่ละ
เหมาะสมสําหรับประเพณีของมนุษยเรา ยนเขามาประเพณีของชาวพุทธเรา เกี่ยวกับพระ
กับครูบาอาจารย ประชาชนญาติโยม มีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงตางกัน
วันนี้ทานทั้งหลายไดพรอมเพรียงกันมาขอขมา ไดผิดพลาดพลั้งประการใดก็ขอ
อภัย และขอคําแนะนําตักเตือนจากครูบาอาจารยไปประพฤติปฏิบัติตน เพื่อความเปนพระ
ดี คําวาพระดี ขอใหทกุ ๆ ทานจําไวในนามความเปนพระของเรา พระนี้ไมไดมีความ
สวยงามอะไร ดวยผาจีวรแกนขนุน แกนกรัก หัวโลนโกนคิ้ว ไมมอี ะไรสวยงามพระเรา แต
พระเราสวยงามอยูในนามของพระ
ผูตงั้ ใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัย
หลักธรรมหลักวินัยนั้นแลคือองคศาสดา แทนพระพุทธเจาเมื่อพระองคปรินิพพานไปแลว
ดังที่ทรงประทานพระโอวาทแกพระอานนท ที่พระอานนทไปทูลอาราธนาทาน ให
ทรงพระชนมายุอยูเปนเวลานาน ทานพูด ภาษาของโลกเราก็เรียกวาดุพระอานนทบาง วา
อานนทจะมาหวังอะไรกับเราอีก เรามีตั้งแตรางกระดูกเทานั้น โอวาทคําสั่งสอนทุกสิ่งทุก
อยางตั้งแตวนั ตรัสรูมา ก็ทุมเทใหเธอทั้งหลาย ไมมีอะไรเหลือติดเนื้อติดตัวเราแลว พวก
เธอจะมาหวังอะไรกับเราอีก นั่น โอวาทคําสั่งสอนทุกแงทกุ มุมที่เราสอนไปแลว เปนไปเพื่อ
ความถูกตองแมนยํา เพื่อความฉุดลากจากที่ต่ําขึ้นที่สูง คือความดีโดยลําดับจนกระทั่งถึง
ความสุข หลุดพนถึงพระนิพพาน ไมนอกเหนือไปจากคําสั่งสอนที่เราสอนไวแลวนี้เลย
แลวก็สอนพระอานนทวา ดูกอ นอานนท พระธรรมและพระวินัยนั้นแล จะเปนครู
เปนอาจารย เปนศาสดาของเธอทั้งหลาย เมื่อเราลวงไปแลว ใครมีความเคารพในธรรมใน
วินัย ผูนั้นเรียกวาตามเสด็จพระพุทธเจาทุกอิริยาบถ การยืนก็ยืนมีธรรมมีวินัย เดินมีธรรม
มีวินัย นั่งมีธรรมมีวินยั นอนก็มธี รรมมีวินัย เปนเครื่องกํากับองคของพระแตละองคๆ
กิริยาความเคลื่อนไหวไปไหน สติครอบๆ ความเคลื่อนไหวของตน ทางกาย วาจา ใจ ไม
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เคลื่อนคลาดจากหลักของศีลของธรรม ตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติ ใครรักพระพุทธเจา ใหรักพระ
ธรรม รักพระวินัย ใครรักตนก็ใหรักธรรมรักวินัย นี่เปนหลักใหญสําหรับพระเรา จึงขอให
ทุกๆ ทานตัง้ หนาตั้งตาปฏิบัติ
เรามีหนาที่อันเดียวในการที่จะบําเพ็ญดวยความสะดวกสบาย ไมมีภารกิจการงาน
อะไรเขามาเกี่ยวของยุง เหยิงใหขาดเวล่ําเวลาแหงการประกอบความพากเพียรเลย การอยู
การกินใชสอย เครื่องบริขารทุกสิ่งทุกอยาง เรียกวาปจจัยเครื่องอาศัย ประชาชนญาติโยม
เขาไมใหอดใหอยาก เขาเลี้ยงดูตลอดเวลา ที่อยูที่พักทีอ่ าศัย สบง จีวร เครื่องบริขารตางๆ
ตลอดถึงอาหารบิณฑบาต ชีวิตจิตใจของพระ ประชาชนเขาเลี้ยงดูรับผิดชอบทั้งหมด แต
ชีวิตของเราซึ่งเปนพระนี้นั้นจะรับผิดชอบตนเพียงใด
ขอใหทานทั้งหลายนําความ
รับผิดชอบนี้เขามาสูตน
ความรับผิดชอบในสวนสกลกาย ชีวิตจิตใจ ประชาชนเขารับผิดชอบไปหมดแลว
แตการประพฤติตัวเพื่อความเปนพระสมบูรณแบบ ใหมีธรรมมีวินัยติดกันกับตัวของเราอยู
เสมอ นี่เรียกวาพระเปนแบบเปนฉบับของตัวเอง มีความสงบรมเย็น เปนพระที่ตามเสด็จ
พระพุทธเจา ดวยการประพฤติปฏิบัติใหถูกตองตามหลักธรรมหลักวินัย พระที่มีหลักธรรม
หลักวินัยเปนผูตามเสด็จพระพุทธเจาตลอดเวลา ใครปราศจากธรรม ปราศจากวินัย ความ
ประพฤติเคลื่อนไหวแหลกเหลวไป เชน เหยียบหัวพระพุทธเจาไปดวยความลวงเกิน ฝาฝน
หลักธรรมหลักวินัย ผูนี้เรียกวาผูทําลายแดนเกิด คือองคศาสดา แลวก็เปนการทําลายตน
ใหแหลกเหลวไปหมดในขณะเดียวกัน
จึงขอใหทานทั้งหลายที่มีความรักตนกับรักพระพุทธเจา ใหกลมกลืนเขาสูธรรมวินัย
อันเปนเพศของพระ ชีวิตของพระดวยดี อยาใหบกพรองขาดเขินในการรักษาศีล รักษา
ธรรมของพระ เราไมมีหนาที่การงานใด มีแตการรักษาศีลรักษาธรรมเทานั้น ชีวิตจิตใจ
มอบไวกับศีลกับธรรม อันเปนองคศาสดาแทนตถาคตทีท่ รงลวงลับไปแลว ใหปฏิบัติ
เทิดทูนหลักธรรมหลักวินัย อยาใหศีลดางพรอยขาดทะลุไปได พระเราจะงามอยูในความมี
ศีล มีศีลไมดางพรอยขาดทะลุ มีธรรม มีวิริยธรรม สติธรรม ปญญาธรรม และอดทนขันติ
เหลานี้ลวนแลวแตธรรมเปนเครื่องสนับสนุนสติธรรมใหชําระกิเลส
ความชั่วชาลามก
ทั้งหลายใหสิ้นไปจากใจ นี่เรียกวาพระที่สมบูรณแบบ เปนพระที่สวยงาม
โลกเขากราบไหวบูชาพระเรา เขาไมไดกราบไหวเพียงผาเหลืองหัวโลนนะ เขากราบ
ไหวคุณธรรมของพระ ที่รักษาประพฤติปฏิบัติตนในความเปนพระ คือหลักธรรมหลักวินัย
มีความแนนหนามั่นคงตอการปฏิบัติของพระแตละองค ๆ นี่ละพระสมบูรณแบบอยูที่ตรง
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นี้ ประชาชนเขามีความเคารพเลื่อมใสกราบไหวบูชา ก็กราบไหวที่ตรงพระมีหลักธรรมหลัก
วินัยเปนเครื่องประพฤติปฏิบัติ กําจัดความชั่วชาลามกทั้งหลาย ประจําตัวตลอดเวลา นี่คือ
พระสมบูรณแบบ
ขอใหพระลูกพระหลานทั้งหลายนําไปปฏิบัติ อยาใหเหินหางจากธรรมจากวินัย ให
ปฏิบัติดวยดี พระมาอยูดวยกันมีความสนิทสนมกัน กลมกลืนกันนั้นเพราะอะไร เพราะ
ความประพฤติศีลธรรมมีความสม่ําเสมอกัน ถามีความดางพรอยในศีลในธรรม เฉพาะ
อยางยิ่งคือศีล ถาดางพรอยแลวรังเกียจกันทันทีพระเรา พระอยูดวยกันดวยความสนิท
สนม ทานวาสมานสังวาส มีความเปนอยูเสมอกัน ก็คือเปนผูปฏิบัติตามหลักธรรมหลัก
วินัยเครงครัดไมใหดางพรอยทะลุแตอยางใด ตางคนตางสมบูรณแบบดวยความเปนพระ
ตามหลักธรรมหลักวินัย นี้แลพระตายใจกันไดทตี่ รงนี้ เขาคบคาสมาคมกัน ไมวาจะมาจาก
สกุลใด ชาติชั้นวรรณะใดก็ตาม เมื่อมาบวชเปนพระแลวเปนศากยบุตร เปนลูกตถาคต
เหมือนกันหมด คือการปฏิบัติหลักธรรมหลักวินัยเหมือนกันหมด นี่เขากันไดสนิท ถาจาก
นี้แลวไมสนิท
ดังพระที่วาแยกกันเปนนิกายตางๆ ก็คือความรังเกียจกันในการปฏิบัติ เฉพาะอยาง
ยิ่งตามหลักพระวินัย พระวินัยนี้สําคัญมาก รอยกรองพระทั้งหลายใหเขาเปนอวัยวะ
เดียวกันสนิทสนมตายใจกันไดเพราะพระวินัย มีความประพฤติดีสม่ําเสมอเหมือนกันหมด
เขากันไดสนิทกัน ทานเรียกวาสมานสังวาส ความเปนอยูของพระเสมอกัน ดวยการ
ประพฤติธรรมประพฤติวินัย ถาอันนี้ไดดางพรอยลงไปแลว พระมองหนากันไมสนิท ที่เขา
กันไดสนิทก็คือ เรื่องธรรมเรื่องวินัยของพระผูปฏิบัติ
ใหพากันจําเอานะพระลูกพระหลาน อยาใหมาเปนพระแลว เอาผาเหลืองคลุม
หัวโลนแลวก็โออาฟูฟ า ยิ่งเปนบาไปทางลาภ ทางยศ ทางสรรเสริญเยินยอ เปนสมุห
ใบฎีกาตั้งแตยังไมออกจากบวชในโบสถ ออกมาแลวก็อาตมานี้เปนสมุห อาตมานี้เปน
ใบฎีกา อาตมานี้เปนพระครู อาตมานี้เปนเจาฟาเจาคุณ อาตมานี้เปนสมเด็จ เลยกลายเปน
บาตั้งแตยังไมออกจากโบสถสถานที่บวช อยางนี้ใชไมไดนะ
พระเปนนักเสียสละ อะไรจะเกินพระไมมี คําวาพระแปลวาประเสริฐ ประเสริฐ
พอแลวในธรรมของพระ จึงไมจําเปนตองไปไขวควาหาอะไร วามาประดับพระ มันมา
เหยียบย่ําทําลายพระตางหาก
เพราะพระนั้นวิเศษวิโสแลว
ไอตั้งชื่อตั้งนาม
ยศถาบรรดาศักดิ์นั้น ไมไดวิเศษวิโส ยิ่งกวาคําวาพระอันเปนสมบูรณแบบตั้งแตวันบวชมา
เพราะฉะนั้นขอใหทานทั้งหลายยินดีในคําวาพระของตน อยาไปยินดีในลาภยศ สรรเสริญ
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เยินยอ ชั้นนั้นชั้นนี้ นั้นเปนกาฝาก ถาหลงมันลืมตัวแลว นั้นเปนกาฝาก แลวก็เปนกาฝาก
มหาภัย ติดอยูในใครเปนยศเปนลาภอะไร พิษภัยจะอยูในที่นั่น ความลืมเนื้อลืมตัวก็จะอยู
ที่ยศของพระ
ยศเหลานี้ไมไดเหนือคําวาพระ คําวาพระเพียงองคเดียวเทานั้นเหนือหมดแลว นี่
เปนพระศากยบุตร ที่พระพุทธเจาประทานใหแลวตั้งแตวันบวช สวนยศถาบรรดาศักดิ์เปน
ชั้นนั้นชั้นนี้ ก็สงเสริมกันไปสําหรับทานผูมีความดีความชอบ รักษาสิกขาบทวินัย ให
สมบูรณบริบูรณ ตั้งหนาตั้งตาประพฤติปฏิบัติ กําจัดความชั่วออกจากกาย วาจา ใจของตน
แลวทานจะมาสงเสริม ความสงเสริมความตั้งยศตั้งลาภเหลานี้ใหพระเรา ไมใชสิ่งเหลานี้จะ
เหนือพระนะ ยศสรรเสริญเปนชั้นนั้นชั้นนี้ จนกระทั่งถึงเจาฟาเจาคุณ ถึงขั้นสมเด็จก็ไมได
เหนือจากความเปนพระ ความเปนพระ เปนธรรมที่สูงสุดแลว ออกมาจากคําวาศากยบุตร
ลูกตถาคตเรานั้นเปนพระโดยแท อันนี้เสริมเขามาตางหาก สิ่งที่เสริมนี้ไมใชวิเศษวิโส ยิ่ง
กวาความเปนพระ ที่เราบวชมาโดยสมบูรณแลว จึงขอใหทานทั้งหลายจําไว
อยาพากันดีดกันดิ้น กับยศกับลาภ สรรเสริญเยินยอ เปนโลกธรรม ๘ พระพุทธเจา
ทานสอนใหเสียสละหมด โลกธรรม ๘ ก็คือมีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ มีนินทา มี
สรรเสริญ มีสุข มีทกุ ข นีเ่ รียกวาโลกธรรม ๘ สิ่งเหลานี้เปนเรื่องของโลกเขาจะคละเคลาขยี้
ขยํากันไป แตพระเราไมยุงไมเอา ไมเกี่ยวของ มีแตธรรมอยางเดียวพระเรา เอาธรรมเขา
มาเปนจิตเปนใจ เปนขอวัตรปฏิบัติ สูดลมหายใจเขาออกเปนพระลวนๆ ดวยความมีสติ
รักษาสิกขาบทวินัยนอยใหญไดโดยสมบูรณตลอดอิริยาบถ นี้คือความเปนพระ
พระอันนี้ตั้งขึ้นมาโดยลําพังตนเอง มิตองมีผูใดมาตั้งให เราตั้งขึ้นมาจากศีลธรรม
พระพุทธเจาที่ประทานไวแลว บํารุงรักษาศีลธรรมเหลานี้ใหดีในตัวของเรา เราอยูที่ไหน
เย็นไปหมด พระธรรมชาติที่เราสั่งสมบําเพ็ญขึ้นมาดวยตัวของเราเองนี้ ชุมเย็นเปนสุข อยู
ที่ไหนเย็นเปนสุข ไอที่มคี นอื่นมาเสกสรรปนยอใหเปนชั้นนั้นชั้นนี้ ถาใครลืมตัวแลวคนนั้น
ก็เปนบายศ ไมมีชิ้นดีเลย เปนชั้นนั้นชั้นนี้ แลวก็เปนบาชั้นใหญโตขึ้นไป อยางสมัยปจจุบัน
นี้ ถึงขั้นสมเด็จ ยศของพระที่ไดรับการชมเชยสรรเสริญ ตั้งใหเปนยศของพระถึงขั้นสมเด็จ
เวลานี้สมเด็จเรามันเปนยังไง ไมใชกลายเปนสมเด็จบาไปหมดแลวเหรอ มันนา
กราบนาไหวไหมสมเด็จสมัยปจจุบันนี้ สมเด็จตื่นลาภตื่นยศ ตื่นความสรรเสริญเยินยอ
เห็นแกลาภแกยศ อํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ สมเด็จอยางนี้สมเด็จกาฝากมหาภัย กัด
กินเจาของไปตลอดๆ หาความเปนบุญเปนกุศลไมได นี่เรียกวายศกาฝาก อยาไปสนใจ ไม
มีอะไรจะยิ่งไปกวายศของพระ ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัย กิเลสจะขาดลอยลงไปโดย
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ลําดับ ดวยอํานาจแหงความพากเพียร สติธรรม ปญญาธรรม วิริยธรรม ขันติธรรม ความ
พากเพียรเพื่อชําระกิเลส
กิเลสมีมากมีนอย จะเหนือธรรมะประเภทเหลานี้ไปไมได เมื่อนําธรรมเหลานี้เขามา
ซักฟอก กิเลสทั้งหลายจะขาดสะบั้นไป ยังเหลือแตธรรมลวนๆ ธรรมลวนๆ แลวก็
กลายเปนธรรมธาตุในหัวใจของพระ ผูปฏิบัติกําจัดกิเลส ออกจากจิตใจหมดโดยสิ้นเชิง ไม
มีอะไรเหลือแลวภายในจิตใจ เปนใจที่บริสุทธิ์
ในสมัยพุทธกาลทานเรียกวาเปนพระอรหันต สุดยอดแลว ไมตองชําระอะไร บุญก็
ละแลวเปนสมมุติ บาปก็ละแลวเปนสมมุติดวยกัน ความเปนอรหันตบริสุทธิ์ เปนธรรมธาตุ
นี้เหนือโลกเหนือสงสาร ไมมีบุญและบาป นี่ขามไปหมดแลว ปฏิบัติธรรมถาตั้งใจปฏิบัติ
จริงๆ จะถึงขั้นนี้ได เพราะธรรมเปนปจจุบัน ใหผลอยูตลอดเวลาอกาลิโก กับผูปฏิบตั ิ เรา
อยาใหกิเลสมาหลอกลวงวา กาลสถานที่เวล่ําเวลามืดแจง มามีอํานาจละกิเลส ถอดถอน
กิเลสใหคน ไมมี มีแตเราเปนผูถอดถอน ละถอนเอง มืดแจงเปนมืดเปนแจง กิเลสเปน
เครื่องพอกพูน ความลืมเนื้อลืมตัว ทําคนใหเสียไดเปนลําดับลําดา กิเลสจึงไมมีชิ้นดีอะไร
เลย มีตั้งแตธรรมไมลืมตัว ชําระกิเลสออกจากกาย วาจา ใจของตน ไปที่ไหนอยาลืมเนื้อ
ลืมตัว
พระไมใชผูลมื ตัว พระเปนผูที่สมบูรณแบบดวยความมีธรรม สติธรรม ปญญา
ธรรม อยูกบั พระทุกองค ๆ ถาพระมีสติธรรม ปญญาธรรม วิริยธรรม ขันติธรรม อยู
ประจําใจตนแลว นั้นแหละเปนพระผูมีธรรมเต็มหัวใจ ไมจําเปนจะตองใหใครมาเสกสรร
ปนยอ ตั้งใหเปนชั้นนั้น ภูมินี้ขึ้นมา แลวสุดทายสิ่งที่ตั้งมา มันก็กลายเปนกาฝากมหาภัย
มากัดเจาของๆ แลวก็ไปกระทบกระเทือนคนอืน่ เอาลาภเอายศกาฝากมหาภัยนั่นละไป
เที่ยวเผาคนอื่นไปได นี่ภายนอก ภายในเราหาเอง ไมตอ งมีใครมาตั้ง แลวก็ไมมใี ครมา
ถอดมาถอนไดเลย ใหพากันหาเองนะ พระพุทธเจาทานสอนใหประกอบความพากเพียร
เอง เพราะกิเลสมีอยูกบั เรา ไมมีใครเอามาใหแหละ มันหากเกิดกับหัวใจดวงนี้ แตมันก็
เปนภัยตั้งแตขณะที่มันเกิดขึ้นมาในหัวใจ เราก็ชําระมันดวยธรรมออกจากหัวใจของเรา จน
กลายเปนใจที่บริสุทธิ์พุทธะแลวอยูไหนสบายหมด ใหพระลูกพระหลานจําเอาไว
พระเรานี้แหละเปนอันดับหนึ่ง ผูที่จะทรงมรรคผลนิพพานกอนใครทั้งนั้น นอกนั้น
เราก็ไมไดประมาท แตผูนี้เปนผูที่วางหนาที่การงานทุกสิ่งทุกอยาง อาหารการบริโภค ที่อยู
ที่อาศัย ทุกอยางประชาชนเขารับไวเปนภาระหมด เรามีแตหนาที่ประกอบความพากเพียร
เพื่อชําระกิเลส มีมากนอยชําระออกใหหมด จนปรากฏเปนผูบริสุทธิ์ พุทธะขึ้นภายในจิตใจ
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แลว พระผูนี้แลเปนผูเลิศเลอ เลิศเลอจากความเพียรของเรา ใหอาศัยตนอยางนี้นะ อยา
ไปหวังไอเรื่องยศเรื่องลาภ เรื่องบาๆ บอๆ กิเลสมันชอบยอ เรื่องของกิเลสนี้ชอบยอ
ทั้งนั้นๆ พระถาเปนพระหนักแนนในทางกิเลส ก็เปนพระชอบยอ สรรเสริญเยินยอ เปนชั้น
นั้นชั้นนี้ แลวเปนบายอไปเลย ใชไมไดนะพระเรา
พระไมใชผูเปนบา ใครจะสุขุมคัมภีรภาพยิ่งกวาพระ ความอดความทนอยูกับพระ
ความมีสติอยูกับพระ ความมีปญญาพิจารณาไตรตรองอยูก ับพระ การเก็บความรูสึกไว
ลึกๆ แสดงออกตามกาลสถานที่เวล่ําเวลา และเหตุผลที่ควรแสดงออก เก็บไวในสิ่งที่ควร
เก็บ ไมมีใครเกินพระ นี่ละพระแทเปนแบบฉบับของโลกไดตลอดมา ไมใชเรื่องเล็กนอย
พระจึงเปนทีก่ ราบไหวของประชาชน มาตั้งแตครั้งพระพุทธเจาของเรา มาจนกระทั่งทุก
วันนี้ ไมมีคําวาเสื่อมคลาย ไมมีคําวาครึวาลาสมัย ขอใหทาํ ตนเปนผูมีสติสตัง รักษาตน
ตลอดเวลา ศีลธรรมประดับตนใหสวยงามนั้น ใหรักษาใหดี
พระไมมอี ะไรสวยงาม
สวยงามแตศีลกับธรรมเทานั้นเปนเครื่องประดับพระ
ผาเหลืองก็ไมงาม หัวโลนก็ไมสวยงามอะไร คนเคารพเลื่อมใส เขาไมไดเคารพหัวโลน
ผาเหลือง เขาเคารพคุณธรรมของพระผูบวชแลวปฏิบัติตนเต็มองคของพระตางหาก ใหพา
กันตั้งใจปฏิบัติ แมเราเองกิเลสไมหลุดลอยไป เพราะความเปนพระหัวโลนโกนคิ้วเฉยๆ
แตเปนผูมีกเิ ลสสิ้นไปจากความพากเพียร เพราะความพากเพียรของเราตางหาก ใหบรรดา
พี่นองทัง้ หลายจดจําไวใหดี ใหประพฤติปฏิบัติ
พุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลว ไมมีคําวาครึวาลาสมัย นอกจากกิเลส
ที่มันพองตัวๆ อันเปนขี้ทั้งกอง มูตรคูถทั้งกอง สกปรกทั้งหมดไมมีใครเกินกิเลส แลวยก
ตนขึ้นไปเหยียบธรรมซึ่งเปนทองคําทั้งแทงใหจมลงไป มันเปนผูอยูเหนือทองคํา ดวย
ความสกปรกของมันเทานั้นไมมีอยางอื่น กิเลสไมมีคําวาสะอาด ไมมีคําวาสวยงาม แตมัน
เสกสรรปนยอของมัน ใหเลอเลิศยิ่งกวาธรรม ชอบยอไมมอี ะไรเกินกิเลส กิเลสคือตัวชอบ
ยกชอบยอตัวเอง เหยียบย่ําคนอื่นไปในตัวนั้นแหละ ถาธรรมแลวไมยกไมยอ พิจารณาตาม
ความจริง ละตามความจริง บําเพ็ญตามความจริง ถูกบอกวาถูก ผิดบอกวาผิด แกในตัว
ของเราเอง
ใหลกู หลานทั้งหลายพากันจดจําเอา การประพฤติปฏิบัติ อยานอนใจนะพระเรา อยู
ไปๆ ก็เลอะๆ เทอะๆ ไมไดนะ เดี๋ยวจะเปนพระบายศบาลาภไปหมด พระในโลกนี้เลยไม
เปนของประเสริฐอัศจรรยอะไร มีแตพระยศพระลาภ พระสรรเสริญเยินยอ พระเปนบา
เปนบอกับยศกับลาภไปอยางนั้นใชไมได พระตองเปนผูหนักแนนในธรรม ธรรมมีอยูในใจ
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แลว อะไรไมเลิศยิ่งกวาธรรม ขอใหปฏิบัติตนใหมีธรรมในใจ การเคลื่อนไหวไปมาอะไร
อยาปราศจากสติธรรม ใหระมัดระวังความคิดความอาน การกระทําของตนตลอดเวลา จะ
ไมผิดพลาด แลวพระของเราจะเต็มบาทเต็มเต็งอยูตลอดเวลา ใหลูกหลานทั้งหลายพากัน
จดจําเอาไว
การเทศนาวาการสั่งสอนลูกหลาน ถือวาหลวงตานี้ไดบวชมากอนแลว ที่มาเหลานี้
พระลูกพระหลานนี้ยังไมเกิดแหละ หลวงตาบวชได ๗๓ ปนี้ ฟงซิ ผานชีวิตของพระมา
ตั้งแตวันบวช จนกระทั่งวันนี้ได ๗๓ ป กับ ๒ เดือนแลวมัง นี่ชีวิตของพระลวนๆ มาตลอด
เลย จนเคยจนชินชีวิตของพระเรา เรื่องฆราวาสอยูได ๒๐ ป กับ ๙ เดือน เพศเปนฆราวาส
อยูได ๒๐ ปกับ ๙ เดือน ถูกการบวช ๗๓ ป กับ ๒ เดือน ลบออกหมดไมมีเหลือเลย
เหลือตั้งแตพระลวนๆ อยูภายในใจ แลวปฏิบัติตนมาตั้งแตบัดนั้น จนกระทั่งบัดนี้ไมเคย
ลืมเนื้อลืมตัว จนกระทั่งไดผลเปนที่พอใจ
ทานทั้งหลายใหทราบเสียนะ วาผลแหงความดีงาม เราพูดไดเพราะเราหาไดมาก
นอย เหมือนทางโลกเขาไปหาผลหาประโยชนอะไร วันนี้ไปหารายไดไดอะไรบาง วันนี้ได ๕
บาท ๑๐ บาท ๒๐ บาท เขาก็มาเลาสูกันฟงดวยความภาคภูมิใจ หาอะไรไดผลไดประโยชน
มามากนอยสมตามความที่หามา เขามาเลาใหกันฟง เขามีความตื่นเตนอนุโมทนาสาธุการ
ดวยผลรายไดของกันและกัน แตเราหาผลประโยชนทางดานธรรมะ ซึ่งเปนของเลิศเลอ
จากพระพุทธเจาลงมา เราไดเทาไรๆ มาเลาสูกันฟง จะเปนของขวางหูขวางตาทาน
ทั้งหลายไปแลวเหรอชาวพุทธ ถาเปนอยางนั้นก็เปนชาวเปรตชาวผี ไมยอมรับเสียงธรรม
ทานหาเทาไรไดมากนอย ทานสนทนากันเปนความภาคภูมิใจ ยกตัวอยางเชน พระ
กรรมฐานทานอยูในปา เวลามาสนทนากันนี้แหม ตางคนตางตื่นเตน ไปอยูในถ้ํานั้นเปน
ยังไง ปานั้นเปนยังไง เขาลูกนั้นเปนยังไง เวลามาสนทนาธรรมะ ตางคนตางรูตางเห็น ตาง
คนตางบําเพ็ญ รูในแงตางๆ กัน ทั้งภายนอกภายในแหงธรรมทั้งหลายซึ่งมีอยูทั่วๆ ไป เลา
สูกันฟงมีความตื่นเตน รื่นเริงบันเทิงตอกัน เปนเวลาหลายๆ ชั่วโมง ทานคุยกันดวยความ
ตื่นเตน ไดผลประโยชนจากกันและกันไป นั่นทานคุยกันเรื่องอรรถเรื่องธรรม ทานคุยได
ทานรื่นเริงบันเทิงในผลรายไดของกันและกัน
เราทั้งหลายใหตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ใหเปนผลรายไดจากการทําความพากเพียร
ชําระกิเลสตัณหาอาสวะ อยูในปาหรือในอิริยาบถนั้นๆ ยืน เดิน นั่ง นอน ตลอดอยูใ นปา
ในเขา นํามาเลาสูกันฟง ใหเปนความรื่นเริงบันเทิงใจ เปนสิริมงคลแกจิตใจของเรา ทําไม
จะหาไมได เลาไมได ถาเราไมหามันก็ไมได ถาหาก็ตองไดมาเชนเดียวกันกับโลกเขา ไป
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เสาะแสวงหาอะไร ไดมาเขาเลาสูกันฟงได เราไปหาอรรถหาธรรมนี้ เราไปหาที่ไหนเราก็
เลาสูกันฟงได ขอใหทานทั้งหลายจํา วันนี้จะยอนเขามาหาหลวงตาบัวนะ ใครจะวาหลวงตา
บัวโออวด โกหกมดเท็จอะไรก็แลวแตทาน คําทั้งหลายเหลานั้นเปนคําที่เปนมงคล แตคํา
หลวงตาบัวนี้เปนอัปมงคล เปนเสนียดของโลกก็ใหรูไปในวันนี้นะ
ทานทั้งหลายเขามาวัดนี้ ก็มีหลวงตาบัวเปนรากฐานสําคัญ เขามานี้เพื่อหลวงตา
บัวๆ จะไดแนะนําสั่งสอนในแงตางๆ เพื่อเปนสิริมงคล แตการแสดงออกในธรรมนี้ จะ
เปนมงคลแกกิเลสอยูในหัวใจทานทั้งหลาย หรือจะเปนเสนียดจัญไรอยางไรบาง ใหนําไป
พิจารณา ตั้งแตวันเราออกบวชมา ทีแรกก็คิดวาอยากไปสวรรค ครั้นปฏิบัติไปๆ จิตใจ
ดูดดื่มๆ ไมเพียงอยากไปสวรรค ทีแรกวาจะสึก บวชไดป ๒ ป มาก็จะสึกไปหาลูกหาเมีย
ไปหาแมอีหนู ใหมันฟาดหลัง ขูดหลังขวนหลัง เหมือนโลกทั่วๆ ไปนั้นแหละ ครั้นเวลาไป
บวชไปๆ จิตใจมันดูดดืม่ ๆ ในอรรถในธรรม หนักเขาถึงพระนิพพาน จิตใจมันดูดดื่มเขา
ไปโดยลําดับ ทีนี้ก็หมุนเขาหาพระนิพพาน จะไปพระนิพพานอยางเดียว ขอใหเปนพระ
อรหันตในชาตินี้ โดยถายเดียวเทานั้น อยางอื่นไมเอา
ทานผูใดที่แนะนําสั่งสอนเรื่องอรรถเรื่องธรรม เรื่องมรรคผลนิพพาน ใหเปนที่
เขาใจแจมแจงหายสงสัยแลวเราจะกราบทานผูนั้น มอบกายถวายตัวเปนลูกศิษยกันแลว จะ
เอาตายเขาวาเลย
หลังจากเรียนเสร็จแลว ก็เขาหาหลวงปูมั่น ทานก็เปดเผยออกมา เหมือนวาทาน
กางเรดารเอาไว เรื่องมรรคผลนิพพานทานจะไปหาที่ไหน ทานใสอยางเผ็ดรอนดวยนะ ให
สมเจตนาของเราที่มุงตอทานอยางแรงกลา ทานก็ตอบรับอยางหนักแนนเต็มหัวใจเราที่ฟง
สมใจเรา หือ ทานมาหาอะไร ขึ้นไปเหมือนวาคนเคยทะเลาะเบาะแวง เปนกรรมเปนเวรกัน
มานานแสนนาน พอมา หือ ทานมาหาอะไร ทานมาหามรรคผลนิพพานเหรอ ชี้ไปตาม
ตนไมภูเขา ฟาแดดดินลม จนกระทั่งถึงทั่วแดนโลกธาตุ เหลานี้ไมใชกิเลส เหลานี้ไมใช
ธรรม สิ่งที่เปนธรรมแท เปนกิเลสแทอยูที่ใจ ทานหมุนเขามาหาใจ
เอา ใหพิจารณาเปดออกที่ใจ จะเจอทั้งกิเลส จะเจอทั้งธรรมอยูที่นี่ พระพุทธเจา
ตรัสรูธรรม ตรัสรูที่หัวใจ สาวกทั้งหลายที่ไดเปนสรณะของพวกเรา เปนที่หัวใจ ทานก็ใสลง
ไปตรงนี้ เอาใหหนักในทางดานภาวนา เปดออกใหหมด กิเลสก็จะเห็น ธรรมก็จะเห็น เหที่
ใจนี่แหละ เพราะจิตนี้บรรจุไวหมดไมมอี ะไรบกพรอง เอาธรรมไปเปดก็เห็นไดหมด
เหมือนกัน นั่นละไดฟงธรรมจากนั้นมาแลว ก็เอาตายเขาวา อยางวาละ นี่เลาผลการปฏิบัติ
ธรรมใหลูกหลานทั้งหลายฟง จะเปนการโกหกแลวเหรอ เอาไปพิจารณาซิ นี่เราถอดชีวิต

๙
จิตใจของเรา ที่รอดเปนรอดตาย มาเลาใหพี่นองทั้งหลายฟง พรอมทั้งผลงานที่ปฏิบัติมา
วาเหตุกับผลสมดุลกันไมมีที่ตอ งติ เหตุเราก็เอาจนรอดตายๆ มา ผลก็ไดเปนที่พอใจ
จนกระทั่งถึงจุดสุดทาย
พูดยอๆ ใหทานทั้งหลายฟง การประพฤติปฏิบัติ เหตุคือเอาหนักแนนที่สุด เอา
เปนเอาตายเขาวาๆ ตลอด ผลก็เขาขั้นโดยลําดับลําดาขึ้นไปสูงขึ้นไป ฟาดเสียกิเลสขาด
สะบั้นออกไปจากหัวใจ ไมมีอะไรเหลือเลย จิตนี้สวางจาครอบโลกธาตุขึ้นมา ในคืนวันที่
๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ บนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย จ.สกลนคร นั้นเปนวันที่เรา
ตะเกียกตะกาย ฟดกับกิเลสมาตั้งแตวันออกปฏิบัติจนกระทั่งถึงขณะนั้นวันนั้น เปนวัน
ตัดสินกันขาดสะบั้น ประหนึ่งวาฟาดินถลมเลย นี่เปนผลงานของเราที่ไดปฏิบัติมา ไดนาํ มา
แนะนําสั่งสอนพี่นองลูกหลานทั้งหลาย ตั้งแตบัดนั้นมาจนกระทั่งปานนี้ ก็เอาธรรมเหลานี้
แหละ ธรรมที่เราตะเกียกตะกายมา ทั้งเหตุทั้งผลนี้มาเลาใหพี่นองทัง้ หลายฟง ใหพากัน
นําไปประพฤติปฏิบัติ
ธรรมะของพระพุทธเจาเปนปจจุบัน เปนอกาลิโก มีผลตลอดเวลาที่ผูบําเพ็ญ
จะตองไดรับตลอด เชนเดียวกับกิเลส อกาลิโกเหมือนกัน ถาใครไปทําบาปทํากรรมเทาไร
มันก็เปนผล เปนอากาลิโกเชนเดียวกัน การปฏิบัติธรรมก็เปนอกาลิโก จนกระทั่งถึงขั้นสุด
ยอดแหงหัวใจ เราไมหาอะไรอีกแลว ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ที่วาหามรรคหา
ผล หาสวรรคหานิพพาน หาอะไรอีก ไปยุตดิ วยจิตใจที่สวางจา อะไรขาดสะบั้นไปหมด
ความมืดบอดทั้งหลาย ไมมีเหลือเลย ที่กิเลสมันปดบังเอาไว หุมหอเอาไวใหมืดมิด ธรรม
ฟาดแตกกระจายออกหมดแลว สวางจาครอบโลกธาตุ ตั้งแตน้นั มาเราก็ไมหาธรรมอีก พูด
ตรงๆ ตามความสัตยความจริง หาที่ไหนธรรม ธรรมอยูทไี่ หนจึงตองไปหา ไปหาที่ไหน
นั่น มันจากันอยูแลวในหัวใจ หาอะไร นั่น
นั่นละธรรมที่ปฏิบัติมา จนกระทั่งทุกวันนี้ ตั้งแตวันนั้นแลว พระพุทธเจาตรัสรูเพียง
พระองคเดียว ใครไปเปนสักขีพยานใหพระองค จึงไดเปนพระพุทธเจาขึ้นมา พระองคตรัส
รูขึ้นมา ความเปนศาสดาดวย สนฺทิฏฐิโก ขั้นสุดยอดของพระองคนั้นแล เปนศาสดาเอก
สอนโลกมาจนกระทั่งทุกวันนี้ สาวกทั้งหลายก็เปน สนฺทิฏฐิโก เหมือนกันๆ เปน สรณํ คจฺ
ฉามิ ของพวกเราทั้งหลายตลอดมา ไมมีคําวาครึ ไมมีคําวาลาสมัย มืดกับแจง มีมาดั้งเดิม
กิเลสกับธรรมมีมาดั้งเดิมบนหัวใจของสัตว
เอา แกลงไป แกมากแกนอยกิเลสจะพังลงไป ถาสงเสริมกิเลสแลว กิเลสจะ
หนาแนนขึ้นมา ธรรมจะเหือดแหงไป สุดทายคนทั้งคน พระทั้งองคไมมีราค่ําราคา เพราะ

๑๐
กิเลสกลืนเอาหมด มีแตมูตรแตคูถเต็มหัวใจของพระ หัวใจของประชาชน อยางนี้หมด
ราคา มีแตลมหายใจฝอดๆ เทานั้น หาราค่ําราคาในตัวตั้งแตวันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันตาย
ไมมีแมเม็ดหินเม็ดทรายเลย เราอยากเปนคนเชนนั้นเหรอ ถาเราไมอยากเปนคนเชนนั้น
เอา ฝกตัวเองเขาไปซินะ เอาใหมันเห็นชัดเจนอยางนี้ละ
จิตเมื่อถึงขั้นนั้นแลวไมถาม พระพุทธเจากี่พระองคยกมือสาธุขึ้นเลย พระพุทธเจากี่
พระองค มันเหมือนกับแมน้ํามหาสมุทรทะเลหลวง นี่ขอเปรียบเทียบ ใหทานทั้งหลายฟง
แมน้ํามหาสมุทรทะเลกวางขนาดไหน ฝนตกมาจากเมฆกี่กอ น มีประเภทตางๆ ตกลงมา
นั้นเปนน้ํามหาสมุทรดวยกันหมด ไมไดนิยมวาเมฆกอนนั้นกอนนี้ ฝนเม็ดนั้นเม็ดนี้ มาจาก
ที่นั่นที่นี่ ไมมี พอถึงน้ํามหาสมุทร เปนน้ํามหาสมุทรอันเดียวกันหมดเลย นี่ฉันใด จิตที่
บําเพ็ญมาๆ ดวยวาสนาบารมีของตน อยางที่เรามาทําบุญใหทาน รักษาศีล เจริญเมตตา
ภาวนา นี่ลวนแลวตั้งแตการมาสรางบารมี เสริมตอบารมีเจาของ ใหสูงขึ้นๆ โดยลําดับ
เพื่อเขาถึงขัน้ มหาวิมุตติ มหานิพพาน
บรรลุธรรมปงนี่ เรียกวาบารมีเต็มสวนแลว บรรลุธรรมปง หานิพพานที่ไหน ถาม
พระพุทธเจาหาอะไร ถามหานิพพานหาอะไร มันเปนมหาวิมุตติ มหานิพพานเหมือนกัน
หมด เหมือนกันกับน้ํามหาสมุทรทะเลหลวง ใครจะเปนชาติชั้นวรรณะใดก็ตาม อยูสถานที่
ใดก็ตาม คุณงามความดีคุณธรรมไมขึ้นอยูกับชาติชั้นวรรณะ ขึ้นอยูกบั การบําเพ็ญของผู
ปฏิบัติทั้งหลาย เมื่อเต็มอิ่มแลว เต็ม ถึงขั้นนั้นแลว เปนมหาวิมุตติ มหานิพพานดวยกัน
หมด ใหพากันจดจํา นําไปปฏิบัติ
ธรรมของพระพุทธเจานี้เลิศเลอขนาดไหน ถูกกิเลสเหยียบย่ําทําลาย อยูใตฝา เทา
ของกิเลส ไมมีใครมองธรรมเลย มีตั้งแตฝาเทากิเลสเหยียบแหลกเหลวไปหมด ใหเอา
ธรรมขึ้นมาเหยียบหัวกิเลส ใหมันแหลกเหลวลงไปโดยลําดับ ธรรมนี้จะจาขึ้นบนหัวใจ ทีนี้
ไมตองถามอะไรในโลกนี้ ไมมอี ะไรเหนือใจที่เปนธรรมลวนๆ ไมมอี ะไรเหนือใจที่เปน
ธรรมธาตุลวนๆ ภายในตนแลว พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะ
การประพฤติปฏิบัติธรรม ธรรมพระพุทธเจาสดๆ รอนๆ มีรสมีชาติตลอดเวลา
เปนปจจุบันธรรม ไมมคี ําวาครึวาลาสมัย ดังกิเลสมันเหยียบย่ําทําลาย วาศาสนาลวงไป
เทานั้น มรรคผลนิพพานจะลดลงๆ ศาสนาหมดไปแลวเทานั้น มรรคผลนิพพานจะไมมีๆ
สุดทายมรรคผลนิพพานไมมีเลย ก็หัวใจเปนธรรมมันไมมี มันมุงแตแดนนรก มันก็มีแต
แดนนรก เต็มหัวใจสัตวโลก โลกจึงเต็มไปในนรก นั่นนะผลของกิเลสมันหลอกลวงสัตว
โลก

๑๑
ผลของธรรมที่สอนโลกก็คือทานพระอรหัตอรหันตที่พนทุกขไปสูนิพพานแลว มี
จํานวนเทาไร เอามีเทียบกันซินะ เราจะสมัครไปนรก หรือไปสวรรคนิพพาน ดูตัวเอง เวลา
นี้เราอยูในทางสามแพรง สี่แพรง จะแยกไปทางไหนก็ได เรายังไมตาย เราจะสรางความชั่ว
ก็ได ความดีก็ได ใหเลือกเฟนเสียตั้งแตบัดนี้ ครั้นเลือกเฟนนี้เรียบรอยแลว เราจะอบอุน
ตายใจ อยูที่ไหนสบายหมด
วันนี้พูดธรรมะใหบรรดาพี่นองลูกหลานฟง พอเปนคติเครื่องเตือนใจ ไดนําไป
ประพฤติปฏิบัติ เวลาจะหลับจะนอนอยาลืมเนื้อลืมตัว อยางไรตองไหวพระ อรหํ สฺวากฺ
ขาโต สุปฏิปนฺโน กราบพระพุทธเจา กราบพระธรรม กราบพระสงฆ แลวใหนั่งภาวนา นึก
พุทโธๆ ภายในใจ เรียกวาภาวนา คําบริกรรมดวยพุทโธ หรือคําใดก็ได ทีเ่ ราชอบตามจริต
นิสัยของเรา อยางนอยใหได ๕ นาที จิตใจจะสงบเย็นในเวลาที่สติครอบนะ ตอนนั้นกิเลส
เกิดไมได ถาสติมีกิเลสไมเกิด สตินี้เปนสําคัญ เรียกวาฝงครอบมหาสมมุติ มหานิยม
ทั้งหลายคือสติ ลงสติไดครอบแลว กิเลสจะหนาแนนขนาดไหนเกิดไมได พอสติเผลอ
เทานั้น กิเลสจะยกกองพลขึ้นมาทันที เหยียบหัวใจเรา ใหพากันรักษาสติใหดี
วันนี้ก็พูดธรรมะเพียงเทานี้ เห็นสมควรแกธาตุแกขันธ กาลเวลา ขอความสวัสดีจง
มีแกทานทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

