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ไมงั้นจะเรียกวาอาจารยคนเหรอ
เราคิดถึงตั้งแตเราเปนเด็ก เครื่องบินมาทีแรก ผูใหญบานเขาประกาศกลางคืนวา
วันพรุงนี้เครื่องบินจะมา เขาเรียกเรือบิน จะเหาะมาจากกรุงเทพมาลงสนามบินอุดร เราก็
ไดฟงกับเขา สามโมงเชา วางั้น เพราะไมเคยมีนี่เครื่องบิน ใครก็ตื่นเตนหูกางเลย ไมวาใคร
เหมือนกันวันนั้นหูผูใหญหูเด็กกางหมดเลยเชียว พอตอนเชาก็มารวมกันที่ศาลากลางบาน
ผูใหญบานก็มาที่นั่นแลวประกาศอีกทีหนึ่งวา เรือบินจะมาวันนี้ มาลงสนามบินอุดร คอยดู
กัน พอพูดเสร็จเสียงมาแลวนะ อาว นี่ไมใชมาแลวเหรอ หูกางอีกนะ พอวาใชแลว ไมวา
เด็กไมวาผูใหญวิ่ง โอย ลมลุกคลุกคลานขามหัวกันไปเลย วิ่งออกนอกทุง นะ อยูในบานมัน
มองไมเห็น วิ่งออกทุงนา ไมวาเด็กไมวาผูใหญ ใครลมก็ขามหัวกันไป เราก็ไมเคยเห็น
ผูใหญวิ่ง ผูใหญคนแกวิ่ง คืออยากไปดูเครื่องบิน
อัศจรรยเครื่องบินมา เสียงมันดังนะ เครื่องบินปกสองชั้น เสียงดังสนั่นหวั่นไหว
พอพูดกันไมกี่คํา หือ ไมใชมาแลวเหรอ หูกางเลย พอวาใชแลว นี่ละตอนคนวิ่งนะ ไมวา
ผูใหญไมวาเด็กวิ่งเหมือนกันหมด วิ่งลงไปทุงนาไปดูเครื่องบินปกสองชั้น เหล็กค้ําอยูเปน
ปกสองชั้น อูย ใครก็อัศจรรย เกิดมาไมเคยเห็น ไดเห็นแลวที่คนเหาะได เห็นแลวที่นี่ เขา
วางั้น เราก็ไปดูคราวนั้น เราเปนเด็ก มาครั้งแรก อูย ตื่นเตนกันมากเครื่องบิน พอหลังๆ นี้
ก็รุมไปดูกันที่สนาม เขาไมเรียกเครื่องบินแหละ เขาเรียกเรือเหาะบาง เรือบินบาง เชาวัน
หลังคนก็หลั่งไหลไปจะไปดูเครื่องบิน
ครั้นไปแลวเขาจะเก็บรายละหนึ่งสลึง ไมงั้นเขาไมใหดู บางคนก็เลยดา หมาเย็ดมง
เย็ดแม เครื่องบินเหลานี้กูซื้อใหมันรายละหนึ่งบาทๆ มึงมาบังคับเอาเงินในหมูบาน
ครอบครัวละหนึ่งบาท บอกวาจะไปซื้อเครื่องบิน ครั้นซื้อมาแลวจะไปดูเทานั้นดูไมได มึง
จะเก็บคนละสลึง ทั้งพูดทั้งบนแลวกลับบาน คือเขาจะเก็บคาดูคนละสลึง มาทีแรก ผูท ี่มัน
ไดเสียเงินมันก็โมโหละซี บนแลวกลับบาน โห เครื่องบินลํานี้กูซื้อใหตั้งบาทหนึ่ง เงินบาท
หนึ่งของเลนเมื่อไรใชไหมละ เก็บรายละหนึ่งบาทๆ เขาจะไปซื้อเครื่องบิน ครั้นซื้อมาแลวกู
ไปดูกไ็ มยอมใหดู มันยังจะเก็บกูอกี มันบนมันวาทุกอยาง นีเ่ ราก็ไดเห็นเปนครั้งแรกอยาง
นั้น เสียงดังสนั่นหวั่นไหว จากนั้นก็มาเรื่อยๆ ทีนี้เลยไมมีใครสนใจอยางทุกวันนี้ เหมือน
นกบินอยูทั่วไปเลย
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เราก็ไมอยากพูดเรื่องบานตาด มันขายบานหลวงตาบัว ขายจริงๆ พวกเด็กๆ เขา
เคยไปดูหนังแลวคนแกไมเคย ก็คนบานตาดนี่แหละบานหลวงตาบัว เซอมากนะบานหลวง
ตาบัว เซอก็ตองบอกวาเซอซิ มันขายหนา ไปดูหนังผูเฒาไมเคยเห็น พวกลูกๆ หลานๆ
เขามาชวนไปดูหนัง ไปดูพอเปนเครื่องหมายของชีวิตบาง คุณพอคุณตาอะไรเขาก็ชวนไปดู
หนังโรง เขาก็รับรองพาไป อันนี้ที่มันขาย คือหนังมีมาแขงมันวิ่งตรงเขามา มามันวิ่งอยูบ น
จอหนัง เลยนึกวามันจะมาเหยียบหัว ก็โดดโครมครามตกลงเสียงลั่น อะไรกัน ก็กูหลีกมา
แขงมันจะมาเหยียบหัว มันวิ่งมานี้ ทางนี้ก็โดดลงเกาอี้ ตกเกาอี้ลงไปเสียงดังโครมครามๆ
เกิดเรื่องขึ้นมา ถามไดความแลว เปนเพราะเขาหลีกมาแขงมันจะมาเหยียบหัว โดดลงเกาอี้
ไมรูตัว อยางนั้นละมันเซอจริงๆ
ไปซื้อตั๋วรถไฟก็เหมือนกัน ลุกลี้ลุกลนกลัวจะไมไดตั๋วรถไฟ สถานีคํากลิ้งนี่แหละ
พอซือ้ ตั๋วรถไฟเสร็จแลว เอา ทีนี้มึงจะไปไหนก็ไปกูไดตั๋วไวแลว ฟงซินะ มึงไปไหนไปเถอะ
กูไดตั๋วไวแลว มันก็ไปหากินขาวสบายๆ กินขาวอิ่มแลวคอยออกมา ถามรถไฟมาแลวยัง
วางั้นนะ เหอ รถไฟมาแลวยัง มาอะไรมันไปถึงขอนแกนแลว อาว ไปยังไงก็ตั๋วอยูในมือกูนี่
อยูในมือก็อยูในมือซิ รถไฟมันก็ไปของมัน โอ ตาย กูนึกวาไดตั๋วแลวมึงจะไปไหนก็ไป
เถอะนะ นี่ละมันโงขนาดนั้นดูซิ ไปไหนไปเถอะกูไดตั๋วแลว ฟงซินะ มันโงขนาดนั้นละ ขาย
บานตาดเรานี่นะไมใชบานอะไร บานหลวงตาบัวนี่มันเซอสุดยอด ถาวาไปดูหนังก็โดดลง
จากเกาอี้ กลัวมาจะมาเหยียบหัวเอา มาเขาวิ่งแขงบนจอหนัง ทางนี้ก็โดดลงโครมคราม
อะไร ก็เขาหลีกมา ผูเฒาคนแกนั่นละเขาไมเคยดูหนัง ลูกหลานเขาพาไปดูหนัง ไปดูก็ไป
ขายหนาอยูที่โรงหนัง
ขอใหพี่นองทั้งหลายหันหนาเขาศีลเขาธรรมนะ ชาวพุทธเรานี้เลอะเทอะมาก ใน
สายตาของธรรมดูจนจะดูไมไดเราพูดจริงๆ เฉพาะอยางยิง่ การแตงเนื้อแตงตัวเหมือนลิง
เหมือนคางเหมือนสัตว ไมมีแบบไมมีฉบับ เลอะเทอะมาก เมืองไทยเราไมมีหลักใจเปน
เนื้อหนังของตัวเอง อะไรๆ มาควาเลยๆ นี่เสียมากนะนิสัย ชาติไทยของเราเสียอันนี้แหละ
นะ อะไรมาเปนควาทั้งนั้น ของตัวเองไมยินดี ถาเปนของเมืองนอกเมืองนาแลว โอโห เปน
บากันทั้งครอบครัวเลย พอแมพาเปนบา ลูกหลานก็เปนบา เปนบาสืบเนื่องกันทั่วประเทศ
เปนบาฟุงเฟอเหอเหิมลืมเนื้อลืมตัว ไมมีแบบไมมีฉบับเปนของตัวเลย
เราเคยพูดเสมอการแตงเนื้อแตงตัวลอนจอนแลนแจนมาจนจะเห็นหี ดูเอา ตองชี้
อยางนี้ซิมันไมอาย มาก็ตองจีก้ ันอยางนี้ซิ มันดูไดเมื่อไร อยามาวัดนะถาเปนอยางนี้ตอไป
อยามาเราไมอยากดูคนประเภทนี้ ไมไดกินกับคนประเภทนี้เราก็ไมตายเมื่อไมถึงเวลา นี้
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ไมไดมีเจตนาอะไรนะ มาตามประสีประสาเซอๆ ซาๆ เราก็ใสความเซอใหมันรูสักที ใหรู
ทั่วกันไปนะ มันดูไมไดนะลอนจอนแลนแจนแตงเนื้อแตงตัวเขาวัดเขาวาเขาหาศาสนา เปน
ยังไงวัด ถาวัดแบบโกโรโกโสนั้นไปขี้ใสเลยก็ไดเราไมวา แตวัดที่ไมโกโรโกโส วัดที่นากราบ
ไหวบูชาก็มีในเมืองไทยเรา พระที่นากราบไหวบูชาก็มี พระทีน่ าถมน้ําลายใสหนาก็มี มีมาก
ตอมากนะ มันดูไมได เลอะเทอะไปหมด
มาดูวัดก็ดูไมได ออกไปทางบานก็เลอะเทอะ มาในวัดก็เลอะเทอะ เลยสุดทายพุทธ
ศาสนาเปนศาสนาพาคนใหเลอะเทอะ จูงศาสนาใหเลอะเทอะไปหมดเลย โหย ศาสนานี้
อะไรจะละเอียดลออยิ่งกวาศาสนา เปนแบบฉบับของทานผูรูผูวิเศษจริงๆ
ผูมาสอน
ศาสนาเปนผูสิ้นกิเลส สอนอะไรออกมานี้ถูกตองแมนยําๆ ไปหมดๆ แตพวกเรานี้เลอะ
เทอะๆ ไปหมด ไมสนใจเลย ดูไมไดก็วาเอาบางซิ อยางวานี้วาใหลูกศิษยลูกหา วาเพื่อ
ความดิบความดี ไมไดวา เพื่อความเสียหายนี่นะ การพูดอยางนี้ไมไดพดู เพื่อความเสียหาย
พูดใหรูเนื้อรูตัว ปรับเนื้อปรับตัวใหมีหลักมีเกณฑบาง อยางนั้นก็เปนความดีขึ้นไป คนดี
ขึ้นไป เราไมไดพูดเพือ่ ความเสียหาย อยามาวาผูพูดเสียหาย ผูทํามามันเสียหายตางหาก นี้
เตือน ชะลางใหรูเนื้อรูตัวตางหาก ไมไดมีเสียหายอะไรการแนะนําสั่งสอน ไมงั้นจะเรียกวา
อาจารยคนเหรอ
อาจารยคนเอาธรรมมาสอนคน ธรรมเหนือโลกแลว เห็นโลกสกปรกมากก็เอาธรรม
ชะลางลงบางจะผิดทีต่ รงไหนละ พิจารณาซิ มันดูไมไดนะเวลานี้เมืองไทยเรา ไมมีแบบมี
ฉบับเลย ผูมีแบบมีฉบับ ผูรักษาแบบฉบับมีอยู มันก็ขวางตา ไปที่ไหนก็จะมีเลอะเทอะ
เหมือนหมูนอนจมปลักอยูในตมในโคลนเหมือนกันหมด มันก็ไมมีใครสนใจใคร แตที่ให
คนไปดูหมูมนั นอนจมปลักนั้น
คนไมไดไปจมปลักในตมในโคลนเหมือนหมูมันก็ดูกัน
ไมไดซิ ก็รูวา เขาเปนหมูเสีย เปนอยางนั้น แตนี้มันเปนคนนะซีจึงไดเตือนกัน พอจะรูดีชั่ว
บางก็ตองเตือนกัน ถาไมรูไมสนใจเสียจริงๆ ไมสอน นีก่ ็ไมสอนนะ การสอนนี้เพื่อ
ผลประโยชนแกผูฟงทัง้ นัน้ ไมไดเพือ่ ความเสียหายแกผูฟง
แนะนําสั่งสอนดุดาวากลาวแบบไหน แบบชะแบบลางทั้งนั้น ไมไดมอี ะไรเสียหาย
จากอรรถจากธรรมที่สอนไปนะ สิ่งที่ถูกสอนนั่นละมันเสียหายในตัวของมันเอง ไมรูเนื้อ
รูตัว มันเลอะเทอะไปหมดจนลืมคิดแลวนะ มันดานไปหมดแลวไมไดมีสติ มีผูกระตุกเสีย
บางก็จะไดนาํ ไปคิดบางพวกเรา จะไดมีแบบมีฉบับ แลวจะเปนผูเปนคนสวยงามขึ้นมา
อะไรจะสวยงามยิ่งกวาคน คนจะสวยงามไดตอ งออกจากใจ ใจไดรับการอบรมที่ดีงามแลว
จะสวยงามทั้งหมด ถาไมไดรับการอบรมแลวคนนี้เลวที่สุดเลย พากันพินิจพิจารณาบาง
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เวลาสงบใจก็ใหมี ใจนี้ตัวคึกตัวคะนองตัวดิ้นตัวดีดที่แสดงออกมาใหชะใหลางอยู
เวลานี้ออกจากใจนะ ใจพาดีดพาดิ้น ใจพามึนตึงไปเลยมันก็มึนตึง ลืมเนื้อลืมตัว เลยไม
รูจักสถานที่เชนไรตอเชนไร เปนแบบเดียวกันหมด เลอะเทอะเหมือนเราหมด ผูทานรักษา
รักษาอยูนี่จะวายังไง ถาไมมีการรักษาไมวาอะไรไมปลอดภัย เปนอันตรายทั้งนั้น สมบัติที่มี
เจาของตองมีผูรักษา เจาของนั่นแหละเปนผูรักษา ตัวของเราเองเปนสมบัติของเรา เราเปน
ผูรักษา หนาที่การงานเปนของเราเอง เราเปนผูคัดเลือกจะทําหนาที่การงานประเภทใด
เสียหายไดเสียอะไร ตองพิจารณาตัวเอง
อยากทําอะไรก็ทําๆ มันเปนนิสัยนะ นิสัยไมมีเบรกหามลอ มีแตเหยียบคันเรงลง
คลองๆ ไปหมด เกิดมานี้แทนที่จะไดหลักไดเกณฑเขาสูใจไมมี มาแบบความเลื่อนลอยๆ
ตายไปดวยความเลื่อนลอย ซุงทัง้ ทอนไมมีดีมีชั่ว แตคนมีดีมชี ั่วอยูในนั้นนะ คนมีหัวใจอยู
นั้นไมใชซุงทัง้ ทอน อยาทําตัวใหเปนซุงทั้งทอน มันเสียหายยิ่งกวาไมซุงนะคนเราเสียหาย
พากันพินิจพิจารณาบาง
นี้เราสอนจริงๆ เอาธรรมสอนโลกสอนอยางตรงไปตรงมา ชะลางไปตามความ
จําเปนที่ไหนๆ ชะลางมากนอยอะไรก็วากันไปอยางนั้น เพราะฉะนั้นใครมาควรดุจึงดุเอา
อยางที่วานี่ จะโมกโขโลกนะ เห็นแกหนาแกตา เห็นแกสูงแกต่ํา ธรรมสูงกวานั้นหมดแลว
เอามาชะลาง สิ่งเหลานี้เลว ธรรมเปนของสูงสุดแลว ไปชะลางตรงไหนสะอาดถาปฏิบัติ
ตาม ถาไมปฏิบัติตามมันก็มอมแมมอยูตามเดิม ตายทิ้งเปลาๆ ไมเกิดประโยชนอะไร
ขอใหพากันพินิจพิจารณา
มาวัดมาวามาคิดมาอาน ดูอะไรดูดวยความคิด ไดเห็นไดยินไดฟงใหคิด เขามาวัด
นี้ก็เหมือนกันใหดู ดูสถานที่วัดวาเปนยังไง ดูพระดูเณรเปนยังไงใหดู นั่นจึงเรียกวาดู เพื่อ
นําไปเปนคติเครื่องเตือนใจตนเอง จะไมไดแบบฉบับเหมือนทาน แตเปนแบบลูกศิษยที่มี
ครูสอนก็ยังดีอยู แบบไมมีครู เลอะๆ เทอะๆ สัตวไมมีเจาของตายงายนะ คนไมมีเจาของ
สติปญญาเครื่องรักษาไมมีเสียงาย เขาใจเหรอ ตองมีสติปญญาเครื่องรักษาตัวเอง ดีได
ดวยเจาของ เจาของมีสติปญญาเปนเครื่องคุมครองรักษาเอาไวก็ดี ถาปลอยเลยตามเลย
มันก็ไมไดเรื่องไดราวอะไร เขาเหมือนเรา เราเหมือนเขา ไปที่ไหนเลอะเทอะไปเหมือนกัน
หมด หาคนดีไมไดทั้งๆ ที่คนเต็มโลก แตหาคนดีไมได มีแตคนเลอะเทอะเต็มบานเต็ม
เมืองดูไดอะไร ถาเปนหนอนอยูในสวมมันก็ดูไดมันอยูดวยกัน แตเราไมใชหนอนละซิจะไป
ทําแบบหนอนไดยังไง ใหพากันระมัดระวังบาง
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เขาออกในวัดในวาก็เหมือนกัน ใหมเี วล่ําเวลานะ ใครอยากเขาเมื่อไร อยากออก
เมื่อไรเลอะเทอะ อันนีก้ ็เหมือนกัน มันตําหูตําตาอยูทุกวัน สวนมากเราจะออกมาตอน
เย็นๆ เพราะปราศจากคนไปแลว ถาเวลาคนมากๆ เราไมออกมา ยุมยามๆ เราหลีกโนน
หลีกนี้ เราอยูกับโลกนี้เราพูดจริงๆ เราไมไดมีอะไรชินกับโลก สามแดนโลกธาตุหัวใจดวงนี้
ไมชินกับอะไร อยูกับโลกไปดวยความสงเคราะหโลกสงสารโลก ดังที่สอนอยูเวลานี้เทานั้น
ไมไดหวังเอาอะไรกับโลก เราพอทุกสิ่งทุกอยางแลวดวยการบําเพ็ญของเราเต็มเม็ดเต็ม
หนวย หาที่ตองติไมไดทั้งเหตุทั้งผล เหตุก็บืนถึงขนาดไหนมันถึงไดผลขึ้นมาอยางนั้น เล็ง
ลงไปหาเหตุก็พอใจ ไมไดตําหนิติเตียน เพราะผลเปนที่พอใจแลวจากเหตุที่พอใจ ทุกสิ่ง
ทุกอยางมีเหตุมีผล ไมใชเลื่อนๆ ลอยๆ
เราสอนโลกนี้เราไมไดหวังเอาอะไรกับโลก อยางดีดดิ้นอยูทกุ วันนี้ก็เหมือนกัน ชวย
บานชวยเมือง ดุดาวากลาว ไมวาทางไหนสอนไดทั้งนั้นธรรม ไมวาวงราชการงานเมือง ไม
วาวงศาสนา ธรรมสอนไดทั้งนั้น มีสงู มีต่ําที่ไหนธรรมเหนือกวาหมดแลว จึงสอนไดทั้งนั้น
เราไมไดสอนดวยความโกรธ ดวยความโมโหโทโส สอนดวยหลักความจริงที่ถูกตองดีงาม
ไมวาจะหนักจะเบาในการสอน เปนความชะลางทั้งนั้น ไมไดมเี สียหายอะไรกับการสอนเลย
เพราะฉะนั้นจึงสอนไปตามกําลังที่จะสอนไดมากนอยเพียงไร ถามันมืดเสียจนไมมองดูหนา
ดูหลังก็ปลอยไปเสีย
บุคคลก็มี ๔ ประเภท ทานสอนไวแลว อุคฆฏิตัญู วิปจิตัญู เนยยะ ปทปรมะ
ประเภทไหนที่ควรจะสอนไดไมไดก็ดเู อา สอนไดก็สอนไป สอนไมไดก็ปลอยทิ้งไปเทา
นั้นเอง เปนเรื่องกรรมของสัตวจะวาไง อันนี้ไมใชประเภทที่ทิ้งไปเลย มันประเภทที่ควรจะ
เปนไปไดอยูก ็สอนกันไปอยางนี้แหละ สําหรับเราเองเราพูดจริงๆ สอนตัวเองก็ไมไดสอน
มันหมดทุกอยางที่จะสอนแลว บาป บุญ นรก สวรรค มันผานไปหมดแลวหัวใจดวงนี้ เลย
สมมุติไปแลว จึงไมวามันถูกตรงนั้น มันผิดตรงนี้ ก็มีแตกิรยิ าอาการของธาตุของขันธเทานี้
แหละ สวนหัวใจมันพอทุกอยางแลว
อยูกับโลกดวยความพอในหัวใจ กิริยานี้ใชปฏิบัติตามโลกสมมุติไปอยางนั้นเอง จะ
วาเปนบาปเปนบุญในกิริยาที่ทํามันก็ไมมีในหัวใจ แตเมื่อธาตุขันธมีอยูมันก็เปนสมมุติ เมื่อ
เปนสมมุติแลวกิริยาทาทางการประพฤติปฏิบัติตัว
ก็ใหเปนไปตามสมมุติในขั้นทีเ่ ปน
สมมุติ สวนที่นอกสมมุตแิ ลวก็เปนอีกอยางหนึ่ง นี่พูดใหฟงชัดเจนเสียนะ เราอยูกับโลกนี้
เราไมไดอยูกับบาปกับบุญ เราไมไดอยูกับคําวาผิดวาถูก พูดจริงๆ ธรรมชาติอันนั้นแทผาน
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ไปหมดแลว แตกิริยาที่แสดงอยูนี้ เพราะธาตุขันธมีสมมุติ โลกมีสมมุติ ปฏิบัติตอ กันให
เหมาะสมกับสมมุติเพียงเทานั้นเอง ถาธรรมดาแลวไมมีอะไรในโลกธาตุนี้
สฺุญโต โลกํ วางตลอดเวลา วางแบบนิพพานวางนั่นแหละจะเปนอะไร นิพพาน
แปลวา ความดับ เรื่องกิริยาของสมมุติทุกชิ้นทุกอันดับหมด ในหัวใจดวงนั้นไมมีสมมุตเิ ลย
นั่นเรียกวานิพพาน ดับหมดขึ้นชื่อวาสมมุติไมเขาไปของ เหลือแตกิริยาอาการไปมาหาสู
การพูดการจาแนะนําสั่งสอน หรือการขบการฉัน นี้เปนกิริยาเหมือนโลกก็ตองใชเปนแบบ
โลก เราเปนพระก็ใชแบบพระเหมือนโลกไปเลย แตที่จะใหเปนบาปเปนบุญกับหัวใจดวง
นั้นผานไปหมดแลวไมมี พูดฟงใหชดั เสียนะ การปฏิบัตินี้ก็ปฏิบัติตามโลกสมมุติไปอยาง
นั้นเอง เราอยากทําอะไรก็ทําไดสบายๆ
แตอะไรจะรอบคอบยิ่งกวาหัวใจที่บริสุทธิ์ละ มันก็อยูตรงนั้นเอง อันใดควรยังไงไม
ควรยังไงก็ปฏิบัติตามสมมุติไปเทานั้นๆ ธรรมชาติอันนั้นมันเลยทุกอยางแลว จะวาบาปวา
บุญอะไรก็หมด ไมมีอะไรเหลือแลวในหัวใจดวงนั้น เพราะคําวาบาปวาบุญก็เปนสมมุติ
ดวยกัน ธรรมชาตินั้นไมใชสมมุติ จะไปเรียกวาบาปวาบุญวานรกสวรรคไดยังไง นิพพานก็
ตั้งชื่อเฉยๆ คําวานิพพานๆ เปนชื่อนะ ธรรมชาตินั้นไมใชชื่ออันนี้ พอเจอเขาแลวมันก็รู
เองคนเราไมตองไปถามกัน
ดังที่วาพระอรหันตทั้งหลาย ปุถุชนพอบรรลุปงถึงพระอรหันตกระเทือนถึงกันหมด
ในบรรดาพระพุทธเจาทุกพระองคไมมีเวน เสมอกันหมดเลย ทานไมตองถามหากัน เปน
แบบเดียวกัน เปนแมน้ํามหาสมุทร จอลงตรงไหนเปนมหาสมุทรเหมือนกันหมด นี้ก็
เหมือนกัน ผางเขาไปเทานั้นเปนมหาวิมุตติมหานิพพานเหมือนกันหมด ถามพระพุทธเจา
สาวกอรหันตที่ตรงไหน ก็ธรรมชาตินี้กับอันนั้นก็อันเดียวกันแลว ถามหาอะไรอีก นั่นละจิต
ที่แทจริงแลวเปนอยางนั้น นี่ละธรรมที่เลิศเลอ สอนคนใหเห็นความอัศจรรยในตัวเองอยาง
นั้น ใครไมอัศจรรยก็ตาม แตมันเปนอยูในเจาของ แลวไมมดี ีดมีดิ้น ไมมีผลักไมมีดนั มี
เหมือนไมมี ธรรมแทเปนอยางนั้น
ใหพากันปฏิบัติเพื่อความเปนคนดี ถาทํามากเขาๆ มันจะเปนอยางนี้ดวยกัน เมื่อ
เปนแลวจะรูตัวเองกระจางไปหมดเลย ไมตอ งไปถามใคร อยางพระพุทธเจากี่พระองคตรัส
รูมานี้ กระจายถึงกันหมดในขณะเดียวที่บรรลุธรรม กิเลสขาดจากใจเทานั้นขาดสะบั้นไป
หมด นิพพานไมตองถาม พระพุทธเจา สาวกอรหันตทั้งหลาย เปนองคเชนไร พระสรีระ
ของทานเปนเชนไร นั่นเปนสมมุติ ธรรมชาติที่แทจริงแลวไมตองถามกัน เปนอันเดียวกัน
หมดเลย นี่อํานาจแหงการปฏิบัติความดี
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พี่นองทัง้ หลายขอใหพากันสนใจในอรรถในธรรมนะ อยาเปนซุงทั้งทอน เปนกบ
เฝากอบัวอยูเฉยๆ ไมเกิดประโยชนอะไร เวลานี้เมืองไทยเราเหลาะแหละโลเลมาก มองดู
แลว เอาธรรมมองซิมันรูนี่ พูดอยางนี้ใครมาพูดละ เราก็ไมเคยพูดไมเคยเปน มันก็เปนบา
เหมือนกันทุกคนๆ แตเวลามันจาขึ้นมาแลว มันก็รูไปหมดนี่จะใหวายังไง นอกจากพูด
หรือไมพูดเทานั้น มันรูไปหมด ผิดถูกดีชั่วอันใดไมตองพูด มันรูของมันไปหมดเลย แลวก็
นําอันนั้นมาสอน
พระพุทธเจาสอนโลก นั้นละที่วาพระพุทธเจาทอพระทัย เปนยังไงทอพระทัย ทานก็
เกิดอยูในกองมูตรกองคูถเหมือนกันกับเรามากี่กัปกี่กัลปแลว ทานทอที่ไหนไมเคยมี มีแต
บึกแตบึนเหมือนเราๆ ทานๆ นี่แหละ แตเวลาจาขึ้นมาแลว สถานที่อยูที่เปนของตัวเองใน
ภพชาติตางๆ กี่กัปกี่กลั ปที่จมมาแลวเปนยังไง มันเห็นหมดจะวายังไง ทีนี้เมื่อเวลามองดู
โลก พอจิตนี้ผานผึงขึ้นไปแลวมองดูโลก โลกซึ่งเคยเปนเหมือนกับเราที่เคยเปนมานั้นละ
จนจะดูไมไดแลว ทอพระทัยไมอยากสั่งสอนโลก สอนไปทําไม สอนไปแลวเขาก็จะหาวาบา
เพราะโลกนี้มันบาทั้งสามโลกธาตุ มีพิเศษเลิศเลอเฉพาะพระองคองคเดียวเทานั้น ไปพูดที่
ไหนเขาก็จะหาวาบากันทั้งหมด อยูไปกินไปวันหนึ่งพอดีแลว อยางนั้นเหมาะ
แตเมื่อพิจารณาดูแลว สัตวโลกผูดี ผูช ั่วมี อยางภูเขาลูกนี้มันมืดตื้อไปดวยหินผาปา
ไม ไมนึกวาจะมีอะไรที่เปนสาระสําคัญอยูในนั้นเลย มันก็มืดตื้อ ใครจะไปสนใจกับมัน เมื่อ
พิจารณาเขาไปแลว สิ่งตางๆ ที่มีสาระสําคัญอยูในภูเขาลูกนั้นยังมี ไมมากก็มี ไมใชจะมืด
ตื้อไปหมด เหมือนเปนภูเขาทั้งลูกมืดตื้อ ที่สวางกระจางแจงแทรกอยูในภูเขายังมี นั่นละ
สัตวโลกที่มอี ุปนิสัยปจจัยมีแทรกอยูใ นสัตวโลกที่มืดบอด ซึ่งเทียบกับภูเขาทั้งลูกนั่น มันยัง
มีอยู พระองคจึงไดคลี่คลายออกสอนโลกไปตามกําลังของโลกที่จะรับไดมากนอยเพียงไร
จึงกระเทือนไปถึงทาวมหาพรหม ดังที่เคยพูดแลว ทาวมหาพรหมมาอาราธนา
พระพุทธเจาใหโปรดธรรมสอนโลก เพราะผูมีธุลีเบาบางยังมีอยู อยาไดทรงทอพระทัย
อยาไดปลอยวางสัตวโลกไปเสียโดยสิ้นเชิงเลย เพราะผูที่มีอปุ นิสัยปจจัย มีมลทินเบาบาง
ยังมีอยู ขอพระองคจงเมตตาโปรดสัตวโลก พระองคก็ทรงทราบแลว แตนี้เอาทาว
มหาพรหมมาเปนพยานเฉยๆ ไมใชทาวมหาพรหมเกงกวาศาสดานะ ศาสดารูรอบไป
หมดแลว สิ่งที่ทอ พระทัยพระองคก็บอกวาทอพระทัย ทาวมหาพรหมจึงมาอาราธนา
พระองคทรงทราบไวกอนทาวมหาพรหมแลว
นี่ละเรื่องที่ทอพระทัยเปนยังไง
โลกอันนี้พระองคเคยตายจมมากับพวกเราๆ
ทานๆ สัตวทั้งหลายไมผิดแปลกจากกัน สวรรคชั้นพรหมอะไรไปหมด ลงนรกอเวจีเคยไป
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ทั้งนั้นจิตดวงนี้ แตเวลาฟนตัวขึ้นมาดวยความดีๆ ฟนขึ้นมาจนกระทั่งถึงแดนอัศจรรย จึง
มามองดูสภาพความเปนอยู ความเกิดตายๆ ของตัวเองมากี่กัปกี่กัลปแลวมันสลดสังเวช
กระจายไปถึงสัตวทั้งหลายก็แบบเดียวกัน
จึงทอพระทัยในการที่จะสั่งสอนสัตวโลก
เรื่องราวเปนอยางนั้นนะ พระองคก็สอนมาอยางนี้แหละ พวกเราจะอยูในประเภทใด อยูใน
ขายของทานหรือไมใหพนิ ิจพิจารณา
ธรรมสอนโลกเปนธรรมที่แมนยําสุดยอด ไมมีใครเกินศาสดาที่เปนศาสดาของโลก
ดวยความบริสุทธิ์ใจโดยแท ไมใชศาสดาที่เต็มไปดวยกิเลสนะ ศาสดาของพวกเราทั้งหลาย
เปนคลังของธรรมลวนๆ ไมมีกิเลสเจือปน สอนอะไรจึงแมนยําๆ วาบาปมีๆ วาบุญมีๆ ทุก
สิ่งทุกอยางทีส่ อนไวนั้นสอนไวตามความมีของสิง่ เหลานั้น เราอยาไปลบลาง อยาใหกิเลส
ไปลบลางมันจะจมนะเรา เรานั้นละจะจม ไมมีใครจะจมละ เราอวดดิบอวดดี อวดชั่วไมวาซิ
แลวก็เผาตัวเองๆ พระพุทธเจาที่เลิศเลอ เห็นวาเปนเศษเปนเดนไปหมด ไอทิฐมิ านะความ
เลวรายของตัวเองซึ่งเปนเหมือนมูตรเหมือนคูถนี้ถือวาเปนของดีไปเสียหมด นี้ละมันมา
ทําลายตัวเอง ดวยความรูความเห็นของตัวเอง ไปลบลางความรูความเห็นของทานที่เปน
จอมปราชญฉลาดแหลมคม กิเลสไมมีในใจเลย มันตางกันกับเราที่เปนคลังกิเลส
อยาไปเชื่อตัวเองเกินไปนะ ใหเชื่อพระพุทธเจา บึกบึนไปตามศาสดาจะมีทางดี
เหมือนคนตาบอดถูกคนตาดีจูงไป จูงไปไหนก็ปลอดภัยละถาคนตาดีจูง เราเปนคนตาบอด
แตอวดดี ลงเหวลงบอ ตายก็คนที่อวดตัวเองนั้นแหละ จําเอานะ วันนี้เทศนเทานั้นละ เอา
ละพอ ใหพร
จิตใจมีธรรม ไปที่ไหนมันสงางามล้ําลึกอยูในใจนะ ถาไมมีเลยนี้ โอย อับเฉามากนะ
ถาใจมีธรรม สงา ยิ่งปรากฏภายในจิตใจชัดเจนแลวไปไหนสงาไปเรื่อย ยิ่งจาครอบโลกธาตุ
แลวเหมือนกันหมดเลย ไมมีอิริยาบถ อิริยาบถไมมี ไมวายืน เดิน นั่ง นอน หลับอยูก็จาอยู
ในราง รางผีดิบกําลังหลับครอกๆ สวางจาอยูในนั้น เปนอยางนั้นนะ ไมมอี ิริยาบถ ไมมียืน
มีเดิน มีนั่ง มีนอน จาตลอด ทานจึงเรียกวานิพพานเที่ยง คืออันนั้นละนิพพาน นิพพาน
อยูในรางของมนุษยที่ยังไมตาย เชน พระอรหันต พระพุทธเจา จาอยูในนั้นละ พอตายแลว
อันนี้ก็หมด ซากของสมมุติหมด อันนั้นก็จาเปนธรรมธาตุเหมือนกันหมดเลย
(พออยูขางนอกก็ฟุงซาน พอมาหาหลวงตาก็สงบ) ก็นี้อยูใกลหลวงตา ไมอยางนั้น
หลวงตาฟาดหนาผากเอานี่ มันตองไดอุตสาหซิมนั ก็มีจาบางละซิ ไปอยูโนนไมมีคอน ไมมี
ไมตี มันก็สนุกครอกๆ ละซิ (มีคนลืมโทรศัพทไวในหองน้ําครับ) โทรศัพทของใครลืมไว
ในหองน้ํา รีบมาเอาเดี๋ยวเราคิดคาดอกขึ้นดวนนะอยาวาไมบอก ทุกอยางเขามีดอกทั้งนั้น

๙
ในวัดตองมีซิ ใครลืมโทรศัพทไวในหองน้ํามาเอา ไมอยางนั้นพระตองไดเก็บเอาไวนะ นี่มี
หลักพระวินัย หามไมใหจับเงินจับทอง พระจับปรับอาบัติ แตถามีของประชาชนมาลืมไว
ในวัด เปนทองคําก็ดี เงินก็ดีหรือวาอยางอื่นอยางใดก็ดี ตองเก็บไวใหเขา ไมเก็บปรับ
อาบัติพระ แนะเห็นไหมละ ถาธรรมดาพระไปจับเงินจับทองไมได ปรับอาบัติ แตเวลาเขา
มาลืมสิ่งของ เชน ทองหรือเงินอยางนี้ เปนตน มาลืมไวในวัด พระตองเก็บรักษาแลว
โฆษณาหาเจาของ นี่ตามพระวินัยทานบอกไว
โฆษณาหาเจาของเปนเวลานานยังไมเห็นปรากฏเจาของมา เลยจําเปนตองเอาของ
เหลานี้ไปขาย เอามาทําประโยชนจุดศูนยกลาง เปนสาธารณประโยชน จะมาทําอะไรก็
แลวแต ครั้นเวลาเจาของเขามาทวงทีหลัง ก็ใหชี้เหตุชี้ผลที่ไดโฆษณาแลวไมมีใครมารับ
เอาอันนี้ไปซื้อมาทําอันนี้ไว บอกใหเขาดูวานี้ละของที่ลืมนั้นเอามาซื้อนี้ นั่นเห็นไหมพระ
วินัยทาน ฟงซิละเอียดไหมละ เมื่อโฆษณาไมมใี ครมารับแลว จําเปนตองเอาของนีไ้ ปทํา
ประโยชนสาธารณะ ไมไดบอกใหประโยชนแกใครนะ ใหไปทําประโยชนสาธารณะ เวลาเขา
มาทวงก็ใหพึงชี้จุดนั้นใหเขาทราบ เชนสรางอะไร ก็นี้แหละวาอยางนั้น มันสุดวิสัยจะมา
ปรับโทษพระก็ไมได
นั่นเห็นไหมพระวินัยทานละเอียด ถาธรรมดาไมจับ เชนทองคําหรือเงิน หามเลย
ไมใหจับ พระ แตเวลาเขามาลืมอยางนั้น ตองเก็บตองรักษา แนะฟงซินะ ไมเก็บไมรักษา
ไมไดปรับอาบัติ พอเก็บรักษาแลวโฆษณาใหเจาของเขารู บอกรูปพรรณหรือวาบอกทอง
เงินนี้ก็บอกแตไมบอกจํานวน ใหเขาเอาหลักฐานมาชี้เอาเอง โนนเห็นไหมละเอียดไหม ให
เขาเอาหลักฐานมาอางเอง เมื่อตรงกับหลักฐานแลวก็ใหเขาตามนั้น ถาหลักฐานยังไมตรง
ยังไมยอมให กลัวเขาตม พระก็กลัวเขาตมเหมือนกันเขาใจไหม นี่ละพระวินัยมีอยางนี้ เมื่อ
เกี่ยวกับวินัยเราก็ชี้แจงใหทราบเสีย ทานละเอียดไหมพระ ละเอียดขนาดนั้น (เจาของ
มาแลวครับ) เอาไป (ถวายดอกไวพนั หนึ่ง) ไดดอกแลวเหรอ ใครไปลืมไวในหองน้ําอีก
มันจะไดดอกมากๆ กวานี้ ไปละที่นี่นะ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

