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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๓๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๗

ขอพระ
โยม: ขานอยอยากไดพระหลวงปูไปอยูนํา ขอหลวงปูช ว ยพิจารณาแด
พระ: ไปหาวัดทีห่ ลาย ๆ ไป อยากไดที่นี่แตพระทานบอยากไป ผูใดก็มาเต็มอยู
กับหลวงตาบัวนี่ ยาบ ๆ ๆ อยูนี่ ไลไปไสก็บไป ไปหาจับเอาเดอตามนั่น ไดยนิ บ ไปหา
จับเอาพระอยูต ามนัน่ ไลไปก็บไป ไปหาจับเอาไปถาอยากได
ถาผมบไดนี่บเอา บเฮ็ดดอกวัด (บสรางวัด)
ไลไปเพิ่นก็บไปจะเฮ็ดจั่งใด ไปหาจับเอาไป แตระวังสันพราเพิน่ จะใสหนาผากเอา
เดอละ มีแตจะจับทาเดียวบเบิง่ สันพราเพิน่ บไดนะ
บพอไดอยูบครับ
มันบไดจะใหวา จัง่ ใด จะใหขอยสั่งพระองคนี้ไปอยูหั้น ใหพระองคนั้นไปอยูหั้น
ขอยสั่งบไดดอก มันเปนเรือ่ งธรรม เปนอัธยาศัย นอกจากเปนการแนะหรือเปนอุบายเทา
นัน้ ละ จะไปชี้ใหองคนี้ไปอยูหั้น องคนั้นไปอยูหั้นขอยบกลาชี้ดอก ตั้งแตขอยไปอยูนําพอ
แมครูจารยมน่ั เพิน่ พวกญาติโยมเขามาขอเอาขอยไปจําพรรษาดวย เพิ่นกะวา นี่เขามา
ขอแลวสองเทื่อสามเทื่อ ทานมหาวาจัง่ ใดไมเห็นตอบจักเทือ่ ขานอยไมไดมาเพื่อใผ มา
เพือ่ พอแมครูจารยผเู ดียวเทานัน้ เพิน่ เลยเงียบเลย จัง่ ซัน้ แลว เฮาบลมื
เลยสิบไดตั๊วซั่น
มันจะบไดตั๊ว จักซิวา จัง่ ใดแลว ยาบ ๆ จั่งซี้แลว จะไลองคนี้ไปอยูหั้น องคนั้นไป
อยูหั้น ขอยบกลาสั่งดอก มันเปนธรรมบแมนวินยั ถาวินัยนี่สั่งขาดไดโลด
มาดวยความจําใจ จะไดหรือบไดก็แลวแตหลวงปูจะโผดดอกครับ นอกนัน้ บเอา
ถาบไดบอนนี้พวกผมกะเลยสิจะบสรางดอกวัด
พระ: ครันแมนผูห ญิงบไดอนี บ่ี เ อาใผในโลกวาจัง่ ซัน้ ตัว๊
โยม: ครับ ๆ บสรางเลยครับ ครันบไดพนั ธุน บ้ี เ อาเลยครับ
พระ: บไดพนั ธุน บ้ี เ อาเลยบ โธ ๆ ๆ
โยม: ตั้งใจมาโดนแลว (ตัง้ ใจมานานแลว)
มันเปนจัง่ ใดละ พันธุทางพูนมันเปนจั่งใด ถึงจะหันใสพันธุทางนี้พันธุเดียว พันธุ
ทางพูนเปนจั่งใดละ
ผิดกันอยูครับ มันมีบอนผิด
พระ: เอาบอนเดียวนี่ บไดบอ นนีก้ บ็ เ อาไสเลย โพดอีหลีสเิ นาะ โฮย พระก็หลาย
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ๆ เพิน่ อยากมาหาเฮานี่ ไลเพิ่นไปไสมาไส เฮาก็บก ลาไล พอออกชื่อวาจั่งใดละ
ชื่อ......ครับ
เปนจั่งใดถึงอยากไดแตพระพันธุนี้
อยากไดครับมันพันธุขาวดี ขาวพันธุดี
ทางพันธุนาแองเฮาเปนจั่งใดเดี๋ยวนี้
ก็เปนขาวพันธุพื้นบาน กินก็อิ่มก็พีอยูครับ รัฐบาลเพิน่ เปลีย่ นไดกอ็ ยากเปลีย่ น
บางครับ ทีน่ น่ั เปนดงครับ เปนดงดิบ
ดงใหญปานใดละ
มี ๗๐ ไรครับ เปนดงมีผึ้งหลาย
มีตนยางหลายอยูตี้ อยาไปทํามันดี้ผึ้งนะ
ใครไปลักปรับ ๕,๐๐๐ บาทครับ
ก็ตองอยางนั้นซี นี่ผึ้งขอยมาเต็มอยูนี่ มาทุกป มันเย็นบอนไหนก็มาอยูบ อ นนัน้
กกยางใหญกวาของหลวงปูครับ
แตกอนมันก็ใหญแลวอยูนี่ โถ เทาถังน้ําตั๊ว
มีปาขาวสาร ปาตาวคือกันครับ
มันเปนดงเด พากันรักษาไวดี ๆ เดอ เปนที่ของใผละ
ทีผ่ ปี า ชาครับ
มีเวลาวางจะใหพระไปเบิง่ ดอก ครันวางดี้ อยูบ า นใด
นาแองครับ
อยากไดแตพระพันธุนี้
ถาบไดพันธุนี้จะอยูจั่งซั้นแหละครับจะบเฮ็ดอีก ไดเณรก็เอาครับ อยาวาแตพระ
ไดเณรก็เอาครับถาเพิน่ ไป ครันเพิน่ ยานอยู พวกผมจะไปนอนเฝาอยูดอก
ยานหยัง ยานผี
ครับ
เพิน่ บยา นดอกพระเณรวัดนี้ บยา นผีดอก ผีตายเพิน่ บยา น เพิน่ ยานแตผเี ปน ผี
เปนละยานตัว๊ มันหลอกปลิ้นปลอนทุกอยางนั่นแหละ เอาใหลมใหจมไดอีหลี ผีตายมันบ
หลอกดอก เจาเคยมาวัดนีห้ ลายเทือ่ แลวตี๊ เจาจึงอยากไดพระพันธุนี้
ครับมาหลายเทือ่ มาก็ตั้งจะมาขอพระแตบกลาเวากะหลวงปู มาหลายคนจังหัน
แลวก็กลับเลย ตั้งใจจะมาขอพระเวาแตอยูบาน
ครันแมนสาวก็ไปเบิง่ หลายเทือ่ แลววางัน้ เถาะ
หลายเทือ่ โพดครับ
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๑๐๘

๑๐๙

สาวบานนีง้ ามปานใดเบิง่ ไวแลววางัน้ เถาะ
ครับ แตบก ลาเวาครับมันอาย ฮักลูกสาวเศรษฐีบก ลาเวามันทุกขใจเปลา ๆ
ไปขโมยฮักลูกสาวเขาแตเหิง บฮจู กั อีหลีวา งัน้ เถาะ พอแมบฮูจักเลยวางั้นเถาะ
ครับ
โถ โพดแลวนี่
แตนี้ฆากะตายขายกะไดดอกครับยอมแลว วาแตโผดใหก็พอแลว ไดเชื้อไดพันธุ
หนอยครับ มันโสตายเพราะมักสาวกะได
ภาษาภาคอีสานเวาสนุกดีอยูด ้ี โสตายคือวาสละพอแฮงแลวจึงมาวางัน้ เถาะ ไว
ขอยจะพิจารณาดอกครันเจาลงขนาดโสตายแลว
ครับโสตาย ถาบไดพันธุนี้ก็บเฮ็ดซะเลย อยูจั่งซั้นแลวตามบุญตามกรรมไป แลว
แตหลวงปูจ ะกรุณาโผด
จะพิจารณากอน เดี๋ยวนี้ขอยกําลังสรางอยูวัดหนึ่งทางกกสะทอนนี้
ไปเห็นอยูครับ
ไปเห็นแลวตี้ เปนจั่งใดงามบ
งามครับ
พันธุนั้นเปนจั่งใด พันธุนั้น
พันธุนั้นก็ดีครับ อยากไดอยูครับ
พันธุนั้นก็ออกไปจากนี้เด ครันบดเี อาไปฆาหมดวัดเดอ พันธุน แ้ี หละ ขอยบเสีย
ดายดอก ครันบดีขอยบเลี้ยงไวดอก ครันเลี้ยงไวมันจะแพรพันธุ
ครันไดพันธุนั้นก็จะไคอยู อยูหั้น โอย บฆา ดอกครับ มีแตจะเอาน้าํ หดไวครัน
เปนตนไมกะได หายากพันธุนี้ พันธุนี้ดี๊ดี
หลวงตาเวาจัง่ ซีเ้ คยไดยนิ จักเทือ่ บละ จั่งซี้แลวแลวแตเรื่องมันมาเรื่องใดมันไปได
ทุกเรือ่ งนัน่ แหละ มาเรื่องไหนไปเรื่องนั้น ๆ
ไป จะไดลาเพิ่น
ไป ไปซะ
ครับ พิจารณานะขานอย
จะพิจารณาดอก ทางนัน้ อยาใหเขาเอาผัวกอนตีล๊ ะ ทางนีไ้ ปเห็นแตบา นฮางบได
ตี๊ เห็นบานฮางมันผิดหวัง
เรื่องคนมาขอพระนั่นมากตอมากแหละ แตเราไมเหมือนใคร ไมไดสั่งสุมสี่สุมหา
ไป ใครอยากไดก็สั่งใหไป ๆ เวลาเสียมาแลวมันลําบาก เพราะฉะนั้นจึงไมกลา อยางเรา
ไปอยูหนองผือ เวลาหนาแลงเราก็ไปเทีย่ วทางปาทางเขา บานเขาอยูร มิ ปาริมเขา เรามา
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เขาก็วา เหวละซิ โอย แตกกันมาทัง้ บานเลยนะ เปนรอย ๆ คนมาขอพระ มาขออาจารย
มหาบัวใหไปจําพรรษาดวย โอย วาเหวเหลือเกิน พอทานหนีแลวเย็นไปหมดแถวนัน้ จึง
มาขอทาน ทานวา เออจะพูดกับทานให ไปเสียกอนนะจะพูดกับทานใหละ ไปประมาณ
สักอาทิตยหนึ่ง เงียบบเห็นไดยนิ หนายินหลัง กลับมาอีก ยกขบวนกันมาเลยหมดทัง้ บาน
แหละวาไง
ไปคอยนานไมเห็นเลยนี่ จวนเขาพรรษาแลวก็รบี มาอีกเขาวางัน้ พอดีเขามาครั้งที่
สอง
โฮ ยังบทนั เวาใหเพิน่ ฟง สิเวาละคราวนีเ้ ดอ จะเวาละ ไปพากันกลับเสียกอน สอง
หนแลว พากันกลับเสียกอนจะเวาใหเพิน่ ฟง
พอเราเขาไป นีว่ า ยังไงทานมหา เขามานิมนต ๒ หนแลวนะนี่ เขานิมนตใหทา น
มหาไปจําพรรษากับเขา ทานมหาจะวายังไง กระผมไมไดมาเพื่อญาติเพื่อโยมเพื่อผูใดทั้ง
นัน้ กระผมมาเพื่อพอแมครูจารยองคเดียวนี่เทานั้น ทานเลยเงียบเลย พอเขามาทีหลัง
โอย ทานบไปแลวละโยมเอยพากันกลับเสีย มา ๓ หน
เรือ่ งธรรมเปนอยางงัน้ แหละเรือ่ งธรรม เรือ่ งวินยั บังคับได เรื่องธรรมตองใหเปน
ตามอัธยาศัย ทานก็เห็นใจเรานี่ เรามุง มาเพือ่ ทานทานก็รู แนะ เวลานีเ้ ปนเวลาตักตวง
อรรถธรรมทั้งหลายตองเปดโอกาส ทานรูห มดแหละ ใครจะไปรูย ง่ิ กวาพอแมครูจารยมน่ั
เราก็ไมไป พอออกพรรษาแลวถึงไป สวนมากไมคอยไปซ้ําของเกาแหละ ไปบานนีแ้ ลวไป
บานโนน คราวหลังไปทางโนน ๆ เรือ่ ย สวนมากเราไมซาํ้ ของเกาหรอก ไปที่ไหนเหมือน
กัน
อยางทานจําพรรษาสกลนคร อยูบานโคก ๓ ป หนองผือ ๕ ป เราเทีย่ วแถวนีต้ ง้ั
แตวดั ทานวัน ถ้ําเปด ภูเหล็ก จนกระทั่งถึงภูจอกอ เปนยังไงไกลไหม ปนี้ขึ้นนี้ลงทางนี้ ป
นั้นขึ้นทางนั้นลงทางนั้น ปนน้ั ขึน้ ทางนัน้ ลงทางนี้ ปนี้ขึ้นทางนี้ลงทางนั้น หลายปตอ หลาย
ปจนถึงโนน เรื่องซ้ําไมซ้ํา ภูเขาลูกเดียวนัน่ ละแลวตอกันไปเรือ่ ย ๆ จนถึงภูจอกอทาน
หลาโนนแลว เทีย่ วจริง ๆ เพราะฉะนัน้ ประวัตขิ องเรานีใ่ ครจะเขียนไมไดเลยละ จะไดยัง
ไงก็เราไปองคเดียว ๆ ถาไปกับองคนี้องคนั้น ทานก็เอาเงื่อนนี้ตอกันซี เดี๋ยวองคนั้นก็เลา
ใหองคนี้ฟงวาทานไปที่นั่น ๆ แลวไปกับองคนั้น องคนั้นก็เลาตออีกวาทานไปที่นั่น ๆ
เงื่อนมันตอกันไปไดเรื่องมันก็ไดใชไหมละ เขียนประวัตกิ เ็ ขียนได แตนี้ไม มีแตไปองค
เดียว ๆ ทั้งนั้น ถึงจะรูจ ากเราเลาใหฟง วาเราอยูท น่ี น่ั ทีน่ ่ี ก็เลาใหฟงเฉพาะที่อยูไมมีใคร
ติดตามจะรูไดยังไง
เราเปนคนอาภัพวาสนาไปไหนมันเปนอยางนัน้
ไปแตองคเดียว ๆ เที่ยว
กรรมฐานคนเดียวทัง้ นัน้ เลยนะ ตั้งแตออกจากการศึกษาแลว เขาปาแลวก็ขน้ึ เวทีเลย ขึน้
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ก็ขึ้นจริง ๆ เสียดวยนะไมไดขึ้นธรรมดา ขึน้ แบบเอาเปนเอาตายเลย ไมไดมแี บบเหยาะ
ๆ แหยะ ๆ แหละทํางาน เพราะฉะนั้นจึงไมเอาใครไปดวยมันทําใหกดถวงกัน ไปคน
เดียวมันสะดวกทุกอยาง ชีวติ ของเราคนเดียว ถาเปนสองก็น้ําไหลบาสองชองแลวไมรุน
แรง ๓ องค ๔ องคแลวน้าํ ไหลบาซาไปหมดไมมกี าํ ลัง ไปองคเดียวก็เหมือนกับน้ําที่ลง
ชองเดียว พุง ๆ ๆ จึงไปองคเดียวเพื่อความสะดวกสบายในการบําเพ็ญของเจาของ การ
เปนอยูขบฉันนี้เปนเรื่องของเจาของทั้งหมด อยากกินก็กิน ไมอยากกินกี่วันชางมัน นัน่
อยางนั้นนะ อยากกินเมื่อไรกิน ไมอยากกินก็ไมกิน ไปที่ไหนอยากพักก็พัก...เรือ่ ย ชอบ
ที่ไหนสะดวกที่ไหนพัก ๆ เรื่อยไปยังงั้น
ถาไปกับหมูกับเพื่อนจะตองเล็งดูหัวใจหมูเพื่อนซิ คนไปดวยกันไมมองดูใจกันได
เหรอ ก็ตองมองดูใจกัน เราไปองคเดียวเรามองดูหวั ใจเราพอ เดินทัง้ วันนีก่ เ็ ดินจงกรม
ทั้งวันวาไงไปคนเดียว นัน่ จึงไดวา ใครจะเขียนประวัตเิ รานีเ้ ขียนไมได นอกจากจะหยิบมา
เขียนบางตอนทีเ่ ราเลาใหฟง ตรงนัน้ ตรงนีบ้ า ง อยางนั้นเขียนได แตจะใหสืบตอกันนี้ไมได
เพราะไมมีใครติดตาม เราไมใหตดิ ตามนี่ ไปองคเดียว ๆ ตลอด จนกระทั่งถึงบานแถว
เสือกินคนก็มี เขาจะมานอนเฝาเรา เขากลัวเสือกินเราอยางนัน้ ก็มี
แตกอนเสือชุมนี่ไมไดเหมือนทุกวันนี้ ทุกวันนี้ปาก็ไมมีสัตวเสือไมมี หมดเลย
หมดจริง ๆ นะ คือเราไดเทีย่ วยอนหลังแลวไปเห็นสภาพเกาทีเ่ คยไปนี้ มันเปนไรเปน
สวนไปหมด เปนบานเปนเรือนหมดเลย เหมือนอยางบานตาด นี่จากนี้ขึ้นถึงภูเขามีแตดง
ใหญทั้งนั้น เวลานี้มีแตสวนออยเต็มหมด บานผูบ า นคนสวนออยเต็ม ทางโนนทางไหนก็
เหมือนกันหมด เวลายอนหลังไปถึงไดปลงธรรมสังเวช โห ถึงขนาดนีเ้ ชียวนะ ทําลาย
หมด
เราไมไดคดิ เลยวาพวกปาเหลานีจ้ ะถูกทําลาย แลวสัตวเสือเนือ้ ตาง ๆ นี้จะถูก
ทําลายหมดนะ ปาหมดสัตวก็หมด แตกอ นโอยยัว้ เยีย้ ๆ อยูตามปา จนสัตวไมรูจักคนไม
รูจักกลัว ยิ่งไปทางดงศรีชมภู ทางภูสิงห ภูววั ภูลงั กานี่ บานคนอยูห า ง ๆ ไปทั้งวันก็ไม
เจอบาน บางแหงนะไปทั้งวันไมเจอบานหางกันไหมฟงซิ นอกจากนั้นมีแตดงแตปาทั้ง
หมดเลย แลวสัตวเต็ม เราไปสัตวไมรจู กั กลัวคนเพราะไมมใี ครทําลายเขา บานคนไมมี
คนมีนอยแตกอน
ประกอบกับที่เหลานี้เปนที่ไขปาดวย ยาแกไขปาไมมี ใครไปก็ตาย พวกยายบาน
ยายเรือนไปจากทางสวนมากรอยเอ็ด อุบลฯ ยโสธรนีเ่ ปนอุบลฯ อันเดียวกันแตกอน ยาย
เขาไป แลวคนทุงเขาไปดง ไปก็เปนไข ผูตายก็ตาย ผูไ มตายก็เผนกลับบาน มันถึงไมมี
บานคนแตกอ น ครัน้ ตอมานีค้ วามจําเปนบังคับเขาไป ยาก็ทันกันกับไขปา ไขมาลาเรียนัน่
แหละไขปาจะเปนอะไรไป คนหนาแนนเขา ๆ เดีย๋ วนีเ้ ลยกลายเปนบานคนหมด ปาทั้ง
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หลายหมดเลย หมดจริง ๆ ไมมเี หลือ มองดูความกวางขวางของทุงของสวนนี้สุดสายตา
ๆ แตกอนเปนปาสุดสายตา ทําลายหมดเลยไมมีเหลือ
นี่พูดถึงเรื่องการเที่ยว ก็ยงั ดีนะในสมัยเราเทีย่ วปายังมีรอ ยเปอรเซ็นตนะ เรามาส
รางวัดนีไ้ ดสกั ๙ ป ๑๐ ป ปาแถวนีเ้ ริม่ หมดละ ทีแรกเปนดงหมด ครั้นตอมานี่ก็เปนไร
เปนสวนไปหมดแลว แตกอนเที่ยวที่ไหนเปนปาจริง ๆ เพราะฉะนัน้ จึงวาหาทีน่ น่ั หาทีน่ ่ี
หาทีเ่ ด็ด ๆ เด็ดคือหาที่สัตวที่เสือละซิ ที่ไหนก็มีแตเสือ แตมันชุมหรือไมชุมตางกัน ตรง
ไหนทีน่ า กลัวไลเจาของเขาไปตรงนัน้ ไลเขาไปตรงนัน้
แตกอ นเปนฆราวาสขีข้ ลาดทีส่ ดุ นะหลวงตาบัว นี้ไมไดยกยอเจาของเรื่องความขี้
ขลาดนี่ คนในบานไมมใี ครขีข้ ลาดยิง่ กวาเรา เรานีข่ ข้ี ลาดทีส่ ดุ เลย กลัว พอไปบังพุมไม
พุม เดียวก็วา จะมีเสือ-หมีในนั้น ๕ ตัวแลว มันกลัว เวลาไปบวชนีด้ ดั ใหมหมดวาไง กลัว
เทาไรยิง่ เขา แตกอ นกลัวแลวเผน เดีย๋ วนีก้ ลัวเทาไรยิง่ เขา ๆ ตรงไหนสถานที่ไหนที่กลัว
ๆ มากนัน้ ละภาวนาดี บังคับเจาของเขาไป กลัวเทาไรยิง่ เขา ไปอยูท น่ี น่ั ภาวนาดีน่ี จิตมัน
ไมคึกคะนองไมดิ้นไมกวัดแกวงไปไหน บังคับจับใสธรรมก็งา ย ๆ ภาวนาก็ไดผล เมื่อได
ผลในทีเ่ ชนไรทีเ่ ชนนัน้ ก็ตอ งเปนสถานทีบ่ าํ เพ็ญของเรา ยากลําบากจะเปนจะตายอยางไร
ก็ตองยอม นี่ละที่วาไมเอาหมูเพื่อนไป มันไมสนุกมันไมไดเด็ด
ไปลําพังเจาของมันเด็ดจริง ๆ ไมไดพูดเลนไมไดพูดอวดนะ เรานีเ่ อาจริง ๆ พูด
ถึงเรือ่ งความพากเพียรนีไ่ มลมื จนกระทัง่ วันตาย งานทางโลกไดทํามามากนอยเพียงไรก็
เคยทํา ไมเคยไดสละเปนสละตายกับมันนะงานเหลานัน้ แตงานเพื่อฆากิเลสนี้สละตลอด
ๆ ๆ ถึงจุดแลวเอานะเทานัน้ พอ คําวาเอาหนาเปนอันวาขาดสะบัน้ ไปเลย เปนก็เปนตาย
ก็ตาย จึงวาหนักมาก
กิเลสไมมีอะไรฉลาดแหลมคมยิ่งกวามันละ มันถึงไดครอบหัวใจโลกธาตุ สัตวโลก
ทุกตัวเวนพระพุทธเจาพระอรหันตทา นเทานัน้ นอกนัน้ มันครอบหมดเลย ไมฉลาดครอบ
ไดยังไง มันฉลาดเหนือโลกถึงไดครอบโลกละซิ มีธรรมเทานั้นที่จะมองเห็นมันนอกนั้นไม
เห็น ธรรมเทานั้นที่จะปราบมันไดนอกนั้นปราบไมได เพราะฉะนัน้ ธรรมจึงเรียกวา
โลกุตรธรรม ธรรมเหนือกิเลส ธรรมเหนือโลก โลกก็คือโลกของกิเลสของคนมีกิเลส
โลกุตรธรรม-ธรรมเหนือโลก เอาธรรมเขามาปราบอยู เริม่ แรกก็ลม ลุกคลุกคลานนัน่
แหละ ก็อาศัยความอุตสาหพยายามไมหยุดไมถอย ฟดกันไปฟดกันมา สุดทายความแพ
ความชนะมันเปนครูทง้ั นัน้ นี่ แพในนัน้ ชนะในนัน้ เปนครูในนัน้ เรือ่ ยไป มันก็ผานไปไดซี
ฉะนัน้ เวลาสอนคนบางทีจงึ ทอใจเหมือนกันนะแตทนเอา ผูดียังมี แยกผูดีมา
พิจารณามาเปนกําลังใจเสีย ถาจะมองดูทั่ว ๆ ไปนี้มันสอนไมลงนะ ไมไดพูดดวยความโอ
อวด ไมไดพูดดวยความดูถูกเหยียดหยามนะ ตามหลักความจริงระหวางธรรมกับโลกตาง
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กันอยางไรบาง หรือไมอยากพูดวาบาง ตัดออกเลย มันตางกันยังไงวางั้นเลยมันถึงเด็ดดี
โลกหนาแนนขนาดไหน ธรรมสวางกระจางแจงละเอียดขนาดไหน เพราะฉะนัน้
พระพุทธเจาพอเวลาตรัสรูใ หม ๆ จึงทรงทอพระทัย ก็อยางนั้นเอง มันเหมือนกับวาจะ
เอากําปน นีถ่ า เทียบแลวนะ เหมือนกับเอากําปนนี่ไปตีภูเขาทั้งลูกใหแตก มันเปนไปไดเห
รอพิจารณาซิ ขอเทียบเคียง พระองคเพียงพระองคเดียวเทานั้นก็เทากับกําปน สามแดน
โลกธาตุนี่เทากับภูเขา มันใหญมนั หนาขนาดไหน แลวจะไปทําลายกิเลสอยูใ นภูเขาเหลา
นั้นทานจะทําลายไดยังไง นั่นละที่ทรงทอพระทัย
ออ บทเวลาพิจารณาแลว วิธกี ารตาง ๆ มี ในภูเขาลูกนั้นมันก็ไมไดเปนหินแทง
ทึบไปหมดทั้งลูก ยังมีหญามีอะไรแทรกอยูในนั้น ทีนค้ี นทีห่ นาแนนมี คนบาง ๆ ยังมี
ทานแยกประเภทออก ๆ ถึงไดมีแกพระทัยสอนโลก เขาใจเหรอ ที่พูดนี้เขาใจหรือเปลา
คําวาหนาในโลกสวนใหญมนั หนาทัง้ นัน้ จริง ๆ นี่ หนาอยางทีว่ า ภูเขาทัง้ ลูก จะเอากําปน
ไปตีภูเขาใหแตกมันเปนไปไมได เมื่อตีภูเขาไมแตกก็ไปเด็ดเสนหญาซิ เสนหญาอยูบ นภู
เขานัน่ โกยออกซิดินอยูในภูเขานั่น มือโกยไดนี่ขนาดนี้ก็เอาไดแคไหนก็เอา มันไมใชเปน
หินแทงทึบดวยกันหมดนีน่ ะภูเขาทัง้ ลูก ยังมีหญามีอะไรพอจะทําลายได มีดินมีอะไร ที่
ออน ๆ มีอยู
อันนีค้ นทีห่ นาแนนผูบ างยังมี ก็เอาผูบางนั่นซิไปผูหนาก็ทิ้งไว พระองคจึงไดทรง
สอนโลกเรือ่ ยมา นีต่ วั เทาหนูกย็ งั เปนในหัวใจเรา มันทอเหมือนกันบางทีแตก็ทนเอา
อยางวานัน่ แหละ มันตางกันขนาดไหนธรรมกับโลกฟงซิ กิเลสกับธรรมตางกันขนาดไหน
เทียบกันอยางนัน้ แหละ เทียบกันอยางภูเขาทั้งลูกกับกําปน ใครจะไปทําลายกิเลสก็
เหมือนกับเอากําปนไปทําลายภูเขา กิเลสมันมากตอมาก สัตวทุกตัวมีกิเลสทุกตัววาไง ใจ
ทุกดวงมีกิเลสอยูนั้นทุกดวง ๆ เทากับภูเขา ๆ แลวจะเอากําปนไปตีมันแตกไดยังไง นีล่ ะ
มันหนัก
ใหพากันพยายามนะ เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนานีเ้ ลิศแลวนะ ไมไดเกิดพบ
งาย ๆ นะพุทธศาสนา ทีว่ า โลกวางเปลาจากศาสนา ๆ นัน้ หมายถึงพุทธศาสนาทัง้ นัน้
นะ ไมไดหมายถึงศาสนาลัทธิของคนมีกเิ ลสดนเดาเกาหมัดนะ หมายถึงทานผูส น้ิ
กิเลสแลวมาสอนโลก ที่วาศาสนาพระพุทธเจาแตละพระองค ๆ มาหรือวาวางศาสนา
ศาสนาไมมี ศาสนาวาง เวลานีไ้ มมศี าสนา คือไมมพี ทุ ธศาสนานัน่ เอง พระพุทธเจา
มาตรัสรูแ ตละพระองค ๆ นัน้ ละคือศาสนามาแลว ๆ คําสอนเครื่องฉุดลากสัตวมา
แลว เวลานี้มาแลวเครื่องฉุดลากสัตวออกจากที่จมดิ่งนั้นมาแลว ๆ ความหมายวาอยาง
นัน้ นี่ก็ลวงมาแลวได ๒,๕๐๐ กวาปนแ้ี ลวใครจะตืน่ ก็ตน่ื นะ ถาไมตื่นจมจริง ๆ
เรือ่ งนรกสวรรคนส้ี าํ คัญมาก กิเลสมันเอาจริง ๆ ใหเชือ่ มันจนไดนน่ั แหละ นีล่ ะ
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เราวิตกมากตรงนี้ กิเลสตัวนีส้ าํ คัญมากนะ กิเลสตัวปฏิเสธบาปบุญนรกสวรรค แลวนอก
จากนัน้ ตายแลวสูญ นีส่ วนธรรม มีพวกนี้ที่มันใหคนหลวมตัวลืมตัว ทําความชัว่ ชาลามก
อยางไมสะทกสะทานคืออันนี้เอง แลวทีนเ้ี วลาผลเกิดขึน้ มาก็แบบเดียวกันซี แลวใครจะ
เปนคนรับ คนนัน้ ละคนตัวมันเกง ๆ นัน่ ละจะรับนะ คนหนึง่ สอนไวตามหลักความเปน
จริง คนหนึง่ ไปลบลางมันลบลางไดยงั ไง ก็ของมีของจริงอยูแลวจะไปลบลางไดยังไง ลบ
ไมได นอกจากจะหลบจะหลีกในสิง่ ทีค่ วรหลบหลีก นอกจากบําเพ็ญกาวเขาไปสูสถานที่
กาว เชน สวรรค นิพพาน พรหมโลก
ความดีบุญกุศล เอา กาวเขาไป เรื่องบาปนรกอเวจีนี้ใหผลักเจาของออก มันอยาก
ขนาดไหน เอา เอาชีวติ เขาแลก ชีวิตนี้ไมมีความหมายอื่นใดยิ่งกวาเราไปจมในนรกตั้งกัป
ตั้งกัลป ตองอยางนั้นซิเทียบกัน ความอยากหรือความดิน้ ลมดิน้ ตาย ทีจ่ ะเปนจะตาย
เพราะความทุกขมากในชีวิตนี้ เพียงชีวติ นีเ้ ทานัน้ ไมนาน เอา อยางมากเทาไรปพิจารณาซิ
ทนทุกขทรมานดวยการสรางคุณงามความดี หรือดวยการฝนกิเลสนีจ้ ะทุกขขนาดไหนวะ
ไปจมอยูใ นนรกเพราะการทําตามกิเลสนีซ้ มี นั สําคัญ กี่กัปกี่กัลปนั่นเทียบกันปุบเขาไป
มันทําไมลงแหละคนเราถามีเหตุมผี ลเทียบแลว...ไมทํา ก็เปนเราจริง ๆ นี่ไปจมจะเปน
ใครไป
เดี๋ยวนี้ศาสนาของพระพุทธเจายังพอมี ที่ฉุดที่ลากยังพอมี ใหรบี ใหเรงขวนขวาย
สรณะ พุทธฺ ํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ สําคัญมากนะ อะไร ๆ อยาลืมนีน่ ะ หลักใจเปน
สําคัญ ไมมีอะไรจะยิ่งกวาหลักใจ หลักใจนีส้ าํ คัญมาก นอกจากนัน้ ยังครูบาอาจารยเปนที่
เกาะอีก อันนีส้ าํ คัญอยูม ากนะ อบอุน ไปสด ๆ รอน ๆ พบกันสด ๆ รอน ๆ เห็นกันสด
ๆ รอน ๆ ไดยินไดฟงกันสด ๆ รอน ๆ เห็นหนาเห็นตากันอยูส ด ๆ รอน ๆ นีล้ ะเปนสิง่
ทีเ่ รงเราจิตใจของเราใหหมุนติว้ ในทางทีด่ ี
เพราะมีหลักยึดนี่ มีพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆเปนศูนยกลางฉุดไวแลวยัง
ไมแลว ยังมีครูบาอาจารยเปนทีต่ ายใจทีแ่ นใจ เปนที่ฝากเปนฝากตายเขาอีก มันก็แนน
เขาไปอีก แนนเขาไปอีก นีล่ ะสิง่ นีส้ าํ คัญมากนะ ถาขาดอันนีแ้ ลวเราอยาเขาใจวาโลกนีจ้ ะ
พาคนใหเจริญรุง เรืองนะ ไมมคี าํ วาเจริญ ถาธรรมไมเขาแทรกแลวหาความเจริญไมได มี
มากมีนอ ยไมมคี วามหมายใด ๆ ทั้งสิ้นถาขาดที่พึ่งทางใจคือธรรมแลว ฉะนัน้ จงเอาใหดี
เราอยาไปมองขามนะ วาคนนัน้ มัง่ มีศรีสขุ มีเงินเทานัน้ เทานี้ มียศถาบรรดาศักดิ์
เทานัน้ เทานี้ มันลมปากเฉย ๆ นี่ กองสมบัติก็กองอยูโนนเราก็ทุกขอยูนี่ เอาไฟมาจี้ดูซี
เอา กองสมบัติมาชวยไหม เอาไฟมาจี้ดูซี รองโกก ๆ อยูน น่ั เห็นไหม นั่นถาเราไมรักษา
ตัวของเรา เราตองรักษาตัวของเราซิ อยาเอาไฟมาจี้ตัวเอง นั่นรักษาก็อยางนั้นซิ อันใดที่
จะดีงามตอตัวเองใหพยายามขวนขวาย พระพุทธเจาจึงสอนภิกษุ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
หวงใยหมูค ณะ

๑๑๔

๑๑๕

พวกเธอทั้งหลายจงอยูใหมีที่พึ่ง อยาอยูปราศจากที่พึ่ง ที่พึ่งคือธรรม หลักใหญทา นสอน
ในพระไตรปฎกมีนี่เราไดดู โอโห ขึ้นภิกษุทั้งหลายเลย เธอทั้งหลายจงมีที่พึ่ง อยา
ปราศจากที่พึ่งคือธรรม จากนัน้ ก็สติธรรมใหแนบติดกับตัว ใหรตู วั เสมอ ฟงซิ
เอาเทานัน้ ละ ไมเทศนมากแหละเหนื่อย จะใหพร

หวงใยหมูค ณะ
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