๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗

พระทําไมจึงเปนอยางนี้
กอนจังหัน
พระเณรใหตางองคตางตั้งหนาตั้งตาปฏิบัตินะ ที่พูดเมือ่ สองสามวันนี้ก็พอเขาใจ
แลวเหรอ วาทานอาจารยกงแกวทานสอนเณรของทาน ที่เราไปเยี่ยมทาน ใหไปเอาเสื่อและ
สาดมา นั่นเปนยังไง เอามาสอนพวกเรา พวกเราเปนพวกซาดบหรือยังไง จําใหดีนะ ตั้งใจ
มาศึกษาทุกสิ่งทุกอยางถามีสติแลวจะสวยงาม เร็วดวยความมีสติ ชาดวยความมีสติ
สวยงามดวยกันทั้งนั้น เปนไปตามนิสัยชาหรือเร็ว แตสติใหติดแนบๆ จะไมคอยเสีย งาน
การอะไรใหถือวาเปนงานของตัวเอง เราเปนผูมาศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย งานทุกสิ่ง
ทุกอยางจึงเปนความจําเปนสําหรับเรา ที่จะปฏิบัติใหถูกตองดีงาม อันนี้เปนสําคัญมากนะ
อยางที่เคยพูดแลว ซาดบ ผมไมไดลืมนะ แหม ทานสอนเณรของทานเต็มเม็ดเต็ม
หนวย ครั้นบทเวลาผลเกิดขึ้นมาเปนอยางนั้น นี่มันจะเปนพวกซาดบหรือไงพระเณรเรา
ทั้งหมดนี้ สอนเต็มเม็ดเต็มหนวย อันนี้ก็สอนมามากตอมากแลวสอนพระสอนเณร ได
๕๔-๕๕ ปนี้แลว สอนแบบเจาของปลดเปลื้องภาระเจาของหมดไมมอี ะไรติดของ มีแต
สอนคนอื่นโดยถายเดียวนี้เปนเวลา ๕๕ ปมาแลว กอนหนานั้นไมสนใจกับใคร เขาปาเขา
เขาๆ ไปคนเดียวๆ เต็มเม็ดเต็มหนวย สละเปนสละตายในคนๆ เดียว ไมตองเปนน้ําไหล
บาเกี่ยวกับองคนั้นองคนี้ รับผิดชอบองคนั้นองคนี้ ไมตองหมด
อยากกินก็กนิ ไมกินกี่วนั ชางมัน จะเปนจะตายรูอยูกับตัวเอง นั่น ปฏิบัติอยางนั้น
ไมสนใจสอนใครเลย มีแตสอนตัวเอง แมที่สุดสติปญญาหมุนเปนธรรมจักร ลวนแลวแต
ธรรมเกิดๆ ทั้งนั้น เกิดมาเพื่อแกเจาของๆ ไมไปสนใจแกผูใด จนกระทั่งเรื่องผานมาแลว
พอจากนั้นแลวก็หมุนเขามา ๕๕ ปนี้ เราไมมีอะไรในหัวใจของเรา ปลดเปลื้องออกหมด ที
นี้สอนคนอื่นจนกระทั่งบัดนี้
ทานทั้งหลายที่มาศึกษาอบรมมาอยูนี้ เปลี่ยนหนาเปลี่ยนตามาเรื่อย ตั้งใจมาศึกษา
หรือมาแบบไหน ตั้งใจพินิจพิจารณาทุกคนนะ ใหดูหัวใจตัวเอง ความเคลื่อนไหวจะอยูกับ
มหาเหตุ กิเลสเกิดอยูในใจเปนมหาเหตุกอน ออกหนากอนธรรม ธรรมเกิดอยูด วยกันอยู
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ในกนคอก กิเลสอยูปากคอก ออกกอนๆ พวกเรามันพวกปากคอก ใหพากันตั้งใจศึกษา
อบรมทุกคน
ทําหนาที่การงานทุกอยาง อยาเขาใจวาทําเพื่อใครทําเพื่อคณะใดนะ ทําเพื่อ
เจาของๆ กระจายออกไปเปนความสวยงามทั้งหมดถาทําดวยความตั้งใจ การศึกษาอบรม
นี่เปนอยางหนึ่งจากครูบาอาจารย เมื่อรับไปแลวใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติ สติเปนพื้นฐานของ
อิริยาบถทุกอิริยาบถของเรา สติจับปบ สัมปชัญญะถาเกี่ยวของกับงานใด สัมปชัญญะออก
ทํางาน แลวปญญาพินิจพิจารณาเปนระยะเวลาๆ อยางนี้จะสวยงามมากพระเรา สวยงาม
อยูที่สติปญญานะ ไมไดสวยงามแบบแตงตัวโกหรูมานั่นนะ อันนั้นสวยงามแบบมูตรแบบ
คูถแบบของกิเลส ความสวยงามจากธรรมสวยงามจากผูมีสติมีปญญา สังวรธรรมความ
สํารวมระวังตนเสมอ ไมลืมเนื้อลืมตัว นี้คือผูสวยงาม นี่เปนสมบัติอันลนคาภายในใจของผู
ปฏิบัติไดธรรมแบบนี้
สวยโลกสวยธรรมตางกันนะ สวยโลกสวยแบบหนึ่ง สวยธรรมสวยแบบหนึ่ง สวย
ธรรมสวยแบบที่กลาวตะกี้นี้ ใหดูตวั เองตลอดเวลา อยาเผลอ อยาคิดไปเปนอารมณกับ
ผูใด วาคนนั้นผิดคนนี้ถูก ใหสังเกตดูตัวเองทีม่ ันคิดมันปรุงขึ้นมา มันคิดวาใครผิดวาใคร
ถูก ตัวนี้ตัวผิด ใหดูตัวนี้ใหดี สติมีจับตรงนี้ได แลวจะปลอยงานของคนอื่นมาดูงานของ
ตัวเอง จําเอานะทุกคน ใหพร
หลังจังหัน
ผูกํากับ มีบทความจากหนังสือพิมพ พิมพไทย คอลัมนวิจารณธรรม ฉบับวัน
อังคารที่ ๒๒ มิ.ย.๔๗ ดังนี้ครับ
พระพลานามัยของสมเด็จพระสังฆราช
ผมเชื่อวาหลายทานคงจะคิดวา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล
มหาสังฆปรินายก คงยังอยูในอาการพระประชวรหนัก และยังคงประทับรักษาพระองค ณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
ที่คิดวาพระอาการประชวรหนักนั้น คิดผิดครับ ซึ่งคุณสามารถคิดใหมได แตการ
ทรงประทับอยู ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณนั้นเปนความคิดที่ถูกตองแลวครับ
เมื่อวันวานผมไดขึ้นไปขอทราบขอมูลเกี่ยวกับพระอาการ และพระจริยวัตรของ
สมเด็จพระสังฆราช ณ ที่ประทับบนชั้น ๖ ของตึกญาณสังวรสามัคคีพยาบาล เจาหนาที่
ประจําที่ประทับทานหนึ่งไดใหขอมูลเกี่ยวกับพระอาการอาพาธวา ทุกระบบของพระสรีระ
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ยังคงเปนปกติดีเชนเดียวกับเมื่อ ๕-๖ เดือนกอน ทุกวันนี้คณะแพทยไมไดถวายยารักษา
พระอาการอะไรทั้งนั้น
นอกจากจะถวายกายภาพบําบัดนวดกลามเนื้อพระชงฆเนื่องจากเกิดการออนลา ซึ่ง
เปนเรื่องธรรมดาของผูสงู วัยทั่วๆ ไป ทุกๆ วัน พระองคจะเสด็จออกมารับญาติโยมที่มารอ
เขาเฝาพระบาทในเวลา ๑๕:๓๐ น.
หลังเสร็จพระภารกิจสวนพระองคแลว ก็จะทรงพระดําเนินออกพลกําลังกลับไป
กลับมาเปนเวลา ๑๐-๑๕ นาที ขณะพระดําเนินนั้นสายพระเนตรจะจับจองไปทีต่ ัว
อักษรบนแผนปายตางๆ ทรงอานไดดวยสายพระเนตรเปลา โดยไมตองใชแวนสายตาแต
ประการใด
ในทุกๆ เชา จะทรงสนพระทัยเกี่ยวกับเรื่องราวขาวสารทางหนาหนังสือพิมพเปน
พิเศษ ทรงสนพระทัยสดับตามที่ลูกศิษยไดยกประเด็นขาวอานถวาย ซึ่งบางครั้งยังผินพระ
พักตรพินิจภาพขาวบาง ทรงตรัสถามบาง แตก็ยังตรัสนอยเชนเดิม
โปรดอยาไปเชื่อขาวลือ ขาวลวง หรือขาวเท็จ
และอยาไปเชื่อตามที่ผูหลักผูใหญในบานเมือง ที่ชอบออกมากุขาวลวงโลกผานสื่อ
ทาสใหเราฟง
อยางที่บอกวา มีพระอาการประชวรดวยพระโรคตางๆ นับเปนสิบๆ โรคนั้นมัน
มดเท็จ ถาใครไมเชื่อก็ลองเขาไปกราบพระบาทเพื่อดูใหเห็นจะจะกับสายตาของตัวเอง
สิ่งที่เปนจริง ยอมมีหลักฐานอางอิงใหพิสูจนได อยางเชน กรณีพระภิกษุสายวัดปา
จํานวนกวา ๑ หมื่นรูป ไดเดินทางเขารวมประชุมเพื่อพิจารณาการแตงตั้งผูปฏิบัตหิ นาที่
สมเด็จพระสังฆราช ณ พระอุโบสถวัดอโศการาม แลวมีมติเปนเอกฉันทวา ไมขอรับการ
แตงตั้งที่ผิดขั้นตอน ผิดพระวินัย ผิดจารีตประเพณี และผิดกฎหมายในครั้งนี้โดยเด็ดขาด
ทั้งยังโจษอาบัติหนักถึงขัน้ ปาราชิกฐานรับของโจร !!
การพิจารณาของพระวัดปานับหมื่นรูป มีหลักฐานชัดสามารถพิสูจนไดวา เมื่อวันที่
๙ มกราคม ๒๕๔๗ มหาเถรสมาคมประชุมเพื่อใหมีคณะกรองงานของสมเด็จพระสังฆราช
แตผูมีหนาที่กํากับดูแลกิจการพระพุทธศาสนา ไดเขาไปเสนอใหมีผูสําเร็จราชการสมเด็จ
พระสังฆราช ที่ประชุมจึงใหกลับไปดูหลักกฎหมายตาม พรบ.คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๕ เสียกอน
ตอมาวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ ผูกํากับดูแลกิจการพระพุทธศาสนา อางอาการ
พระประชวรของสมเด็จพระสังฆราชอยางเปนตุเปนตะ รีบชิงออกประกาศแตงตั้งผูปฏิบัติ
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หนาที่สมเด็จพระสังฆราช โดยอาศัยมาตรา ๗๓ ของรัฐธรรมนูญ และอางมาตรา ๑๐ แหง
พรบ.คณะสงฆ
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ มีการประชุมมหาเถรสมาคม
เลขาธิการมหาเถรสมาคมนําประกาศแตงตั้ง ตามที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ไปแลวตั้งแตวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๗ มาอานใหที่ประชุมฟง ที่ประชุมอนุโมทนา เนนให
ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ แหง พรบ.คณะสงฆ ใหรัฐบาลรับไปจัดทําประกาศ
ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๗ พระเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช นําหนังสือขึ้น
กราบทูลสมเด็จพระสังฆราช ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เพื่อทรงทราบเรื่องการแตงตั้ง ได
มีการออกขาวทางสื่อทาสวา สมเด็จพระสังฆราชทรงทราบและเห็นชอบดวยแลว แตกลับไม
มีการลงพระนามที่ชัดเจน
ลองพิจารณาทบทวนใหดีซิวา นี่เปนการแตงตั้งไปตามลําดับขั้นตอนที่ถกู ตอง หรือ
เปนการฉกฉวยโอกาสอยางฉุกละหุกเพื่อแยงชิงอํานาจมาครอบครอง โดยที่เจาของเขายัง
มิไดยินยอมยกให ??
อยาวาแตพระภิกษุผูทรงศีลรูปเดียวมากลาวอาบัติเลย แตนี่พระภิกษุตงั้ กวา ๑
หมื่นรูป มาโจษอาบัติหนักถึงขั้นตองขาดจากความเปนพระ
ไมนึกสะดุดใจใครบางเลยหรือ ??
ณ. หนูแกว
ผูกํากับ ตอดวยวิจารณธรรม ฉบับวันพฤหัสฯที่ ๒๔ มิ.ย.๔๗
ใครตอกลิ่มคณะสงฆไทยใหแตก ?!
ความระส่ําระสายในบานเมืองที่ผูคนในสังคมใหความสนใจในวันนี้ มีอยู ๓ เรื่อง
ดวยกัน คือ
๑. เรื่องผูบริสุทธิ์ถูกฆาตายเปนรายวันในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต
๒. เรื่องการฆาโหดแกนนํากลุมอนุรักษทอ งถิ่นบอนอก จังหวัดประจวบฯ "คุณ
เจริญ วัดอักษร"
กับ ๓ เรื่องความแตกราวในวงการคณะสงฆ จากการแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จ
พระสังฆราช และการใชพระตราอิสริยยศของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปรินายก ประทับลงบนลายมือชื่อผูอื่น
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เรื่องที่ ๓ นี้ในวงสังคมชาวพุทธกําลังใหความสนใจมากเปนพิเศษ เพราะเปนเรื่อง
ทําลายความศรัทธา เปนเรื่องสถาบันหลักของชาติ เปนเรื่องเครื่องพระอิสริยยศเฉพาะ
พระองคทที่ รงไดรับพระราชทานโดยตรงจากองคพระมหากษัตริย
เรื่องนี้มิใชจะเปนเรื่องที่เลาลือกลาวขานแตวงสังคมภายนอกเทานั้น
แมในที่
ประทับองคสมเด็จพระสังฆราช ตึกวชิรญาณสามัคคีพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
เหลาศิษยานุศิษยผูจงรักภักดีตอองคสมเด็จพระสังฆราช ก็กําลังกลาวขานถึงเรื่องนี้กัน
อยางหลากหลาย
แมในกระบวนการยุติธรรมชั้นตน ซึ่งก็หมายถึงกระบวนการสืบสวนสอบสวนของ
เจาหนาที่ตํารวจ ก็ใหความสนใจไมนอยไปกวาชาวพุทธ ซึ่งไดทราบมาวาหลังจากคุณทอง
กอน วงศสมุทร แกนนําคณะศิษยของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน ไดเขาไปแจง
ความเอาผิดในเรื่องนี้ตอเจาพนักงานสอบสวน สน.ชนะสงครามแลว จากนั้นทานผู
บัญชาการตํารวจนครบาลก็สั่งใหคดีนี้ อยูในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจ
นครบาล
เปนคดีที่ประชาชนใหความสนใจ !!
ครับ…ขอวิงวอนใหเจาหนาที่ตํารวจฝายสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตํารวจ
นครบาลไดเปนที่พึ่งของประชาชนไดจริงๆ สักครั้งเถอะ ขอใหสืบสาวไปจนถึงตนตอ "จอม
บงการ" ใหไดวา การกระทําที่ไมบังควรเยี่ยงนี้ใครคือตัวบงการ
กอความราวฉานแกวงการคณะสงฆจนแตกเปนเสี่ยง ผูที่ตองไดรับความเสียหาย
กับการณนี้มากที่สุดก็คอื พระมหาเถระผูอาวุโสสูงสุดดวยสมณศักดิ์ สมเด็จพระพุฒาจารย
(เกี่ยว อุปเสโณ) วัดสระเกศ และรองๆ ลงไปจนกระทั่งถึงพระเจาคณะปกครองชั้นผูนอย
ยุแหย กดดัน และชี้นํา จนสงผลใหเจาคณะปกครองสงฆฝายธรรมยุต ออกคําสั่งปลดเจา
อาวาสทุกวัดในเขตการปกครองของจังหวัดเลย เปนเหตุใหพระผูนอยกับพระผูใหญตอง
หมางใจกัน เพราะการแตงตั้งและการใชพระตราอาญาสิทธิ์เปนตนเหตุ
จนเกิดสังฆราชีขึ้นในแผนดินพุทธ !
จากการออกมาเรียกรองของพระวัดปา ๕๘๗ รูป เพื่อขอคําตอบจากสมเด็จพระ
พุฒาจารย และขอคําชี้แจงจากที่ประชุมมหาเถรสมาคม ผลสุดทายก็ไมมคี ําตอบที่โปรงใส
ที่วัดสระเกศในวันนั้น พระธรรมสิทธิเวที กรรมการ มส. กับ พระราชธรรมสาร
เลขานุการสมเด็จพระพุฒาจารย ใหคําตอบแกสื่อมวลชนวา "เรื่องทั้งหมดทางวัดสระเกศ
ตอบไมไดเพราะไมไดเปนผูกระทํา เรื่องทั้งหมดใหไปถามรัฐบาล" (หลวงตา รัฐบาลเปน

๖
ผูกระทําเหรอ เราอยากถามอันนี้อีกทีหนึ่ง ไมใชตัวเปรตที่มันกอเรื่องอยูเวลานี้ กําลังราว
ฉานนี้เหรอ เอาเราถามแทรกเขาไปหนอย) เพราะเรื่องทั้งหมดรัฐบาลดําเนินการเองทั้งสิ้น
ในวันเดียวกันที่ตําหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศ พระวัดปา ๕๘๗ รูป นั่งรอฟงคําตอบ
จากมหาเถรสมาคม คุณสมชาย สุรชาตรี โฆษกสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ออกมา
พบและชี้แจงใหทราบวา เรื่องที่ถามมานั้นไมไดเกี่ยวกับสํานักงานพระพุทธฯ และไมได
เกี่ยวของกับมหาเถรสมาคม จึงไมมีการนําเขาบรรจุในวาระการประชุม
การที่วัดสระเกศออกมาปฏิเสธวาไมไดกระทําการใดๆ ตามนั้น ก็เห็นทาจะจริง
เพราะในคําสั่งแตงตั้งใหสมเด็จพระพุฒาจารย
ไดมศี ักดิ์และสิทธิ์เทียบเสมอสมเด็จ
พระสังฆราช เปนคําสั่งที่ออกมาโดยรองนายกรัฐมนตรี
สวนกรณีละเมิดพระอํานาจขององคสกลมหาสังฆปรินายก
ดวยการใชพระตรา
อิสริยยศไปประทับลงบนลายมือชื่อของสมเด็จพระพุฒาจารย ซึ่งเจาพระคุณสมเด็จฯหรือ
พระเลขานุการก็มิไดมีสวนกระทําการขึ้นเองทั้งสิ้น
พระตราประจําตําแหนงปจจุบันยังถูกเก็บรักษาไว ณ ที่ประทับภายในโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ ทราบมาวาการใชประทับในวันนั้นเปนคนของรัฐบาล มีการทําหนังสือผาน
ขั้นตอนมาตามลําดับ
หนังสือราชการฉบับนี้นั้นออกมาจากแหลงใด ??
ณ. หนูแกว
ผูกํากับ จากหนังสือที่อานนี้ พระตราที่ประทับลายมือชื่อ ปจจุบันถูกเก็บรักษาไว ณ
ที่ประทับภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ แตนายวิษณุ เครืองาม บอกวาพระตราที่ประทับ
ประจําตําแหนงของสมเด็จพระสังฆราช เก็บรักษาไวที่วัดบวรนิเวศ ขัดกันครับ
หลวงตา ก็ออกตัวอยางนั้นแหละ พวกมหาโจรมันตองแกตัวอุตลุดนั่นแหละ พวก
คําใดออกมามันรูทันทีๆ ไมใชบาที่ฟง พวกมหาภัยมหาโจรปลนชาติปลนศาสนาคือพวกนี้
แหละ รวมกันลงจุดนีเ้ ลย กอเรื่องกอราวตลอดมา ตั้งแตพวกเปรตนี่เขาไปตั้งที่วา
สํานักงานพระพุทธศาสนา มันเปนสํานักงานทําลายพุทธศาสนา วาอยางนั้นถูกตอง ก็มัน
จริงอยางนั้นนี่นะ มันสงเสริมที่ไหน มีแตทําลายตลอดมา เทานั้นแหละ มีอะไรอีกวาไป
ผูกํากับ เรื่องอาการพระประชวรนี่ ลูกศิษยลูกหาหรือประชาชนชาวพุทธเราสามารถ
ไปกราบพระบาทไดที่โรงพยาบาลจุฬาฯ เวลา ๑๕.๓๐ น.เปนตนไปครับ ไปดูวาพระอาการ
ทานเปนปรกติ หรือวาเจ็บหนักตามที่เขาแถลงการณมา
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หลวงตา เจ็บหนักนั่นละ พวกนี้มันจะรุมกินโตะสมเด็จพระสังฆราชทั้งๆ ที่ยังไม
ตาย ทึ้งกันทางนั้นทางนี้เวลานี้ ฟงเอานะ พวกนี้พวกรุมกินโตะสมเด็จพระสังฆราช พูด
ตรงๆ อยางนี้ภาษาธรรมะ หิวกระหายมาก ตะกละตะกลามมากที่สุด พระทําไมจึงเปน
อยางนี้ ไมเคยมีพระในแดนพุทธศาสนา นอกจากมีในแดนเทวทัตก็ไมรู จึงกลาสามารถ
ทําลายพระพุทธเจาไดเทวทัต อันนี้ก็อยูเครือเดียวกันนั่นแหละ ตะกละตะกลาม โลภมาก
ที่สุด ไมเคยเห็นพระในแดนพุทธศาสนา ที่จะแสดงตัวหยาบโลนขนาดที่เปนอยูเวลานี้ ไมมี
ในแดนพุทธศาสนา พึ่งมาเห็นเวลานี้ แบบหนาดานที่สุด โหย มึนตึง ไมยอมฟงเสียงใคร
ดื้อดานที่สุดคือพวกนี้ พวกหิวกระหาย เปนบาลาภ บายศ บาอํานาจ รวมอยูนี้หมดเลย จะ
กลืนคนทั้งชาติทั้งศาสนาใหเปนอาหารวางไปหมด ใครอยากเปนอาหารวางไป เขาไปสมัคร
ตัว มีไหมในศาลาวัดปาบานตาดนี่ ถาอยากเปนอาหารวาง กําลังเวลานี้กระหืดกระหอบ หิว
อาหารมากๆ เปนหัวหนาไป
แหม เลวมากที่สุดเลยนะ ฟงไมไดภาษาธรรม เราก็ปฏิบัติธรรมมาตั้งแตวันบวช
จนกระทั่งปานนี้ฟงไมไดเลย วางั้นเลย เขากับธรรมไมได แลวจะใหไปเทิดทูนศาสนาได
ยังไง มีแตสิ่งทําลายทั้งนั้นๆ ที่ออกมาเวลานี้ ไมมีชิ้นดีเลย แงไหนออกมาฟงไมไดๆ
ทั้งนั้น เอาละพอ
เราพูดจริงๆ พูดแบบเปนธรรม เราพูดเปดเผยๆ ทุกอยางเลย เอาภาษาธรรมพูด
ไมออ มคอม พูดอยางตรงไปตรงมา ที่เราพูดเหลานี้ทั้งหมดเราเอาภาษาธรรมมาพูดดวย
ความเปนธรรมทั้งนั้น เราไมไดเขาขางนั้นขางนี้ ไมเขาขางไหน อันไหนผิดปดออก อันไหน
ถูกยกขึ้นๆ อยางนี้ตลอดมา เรื่องธรรมเปนอยางนั้น จะถือวาคนนั้นเปนขาศึกคนนี้เปน
ขาศึกไมถือ ผิดอะไรปดออกเทานั้น อะไรถูกยึดเทานั้นเองภาษาธรรม ทีนี้จะใหพร
คนมาเรื่อยๆ ขนเขามาแลวก็ขนออกไปกระจายทั่ว อันไหนควรแกวัดแกวา ควรแก
ประชาชนผูยากจนหรือสังคมตางๆ แยกออกไปๆ ตลอดเลย วัดนี้พูดจริงๆ มีแตเสียสละ
ลวนๆ เลย ดูซิของอยูในโกดังเต็ม โรงพยาบาลไหนมาใหทุกโรงๆ เสมอกันหมด ถาเปน
โรงใหพิเศษก็มีอยู ๓ จังหวัด ๑.อุบล ๒.โคราช ๓.อุตรดิตถ สวนชัยภูมิใหพิเศษเพียง ๒
โรง มีเทพสถิต ภักดีชุมพล เลยชัยภูมิไปอีกตัง้ ๖๐-๗๐ กิโล เราเทียบเข็มไมลจากวัดเรานี้
นูนละสูงเนิน สีคิ้ว ระยะทางไกลไปหาโรงพยาบาลสองโรงนี้ เพราะฉะนั้นเราจึงใหเปน
พิเศษเหมือนกัน พวกพิเศษก็ใหเสมอกัน พวกธรรมดาก็เสมอกัน อยางนี้เรื่อย ของเต็ม
โกดังไมใหขาดเลย ตองซื้อเอามาเต็มเอี๊ยดๆ เราอยูไมอยูไมสําคัญ ผูคอยดูแลโกดังมี
ประจํา อะไรบกพรองรีบหามาๆ ตลอดอยางนี้
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เราทําสุดหัวใจแลวการทําประโยชนใหโลก เรียกวาคราวนี้เราทําสุดหัวใจจริงๆ คือ
เราไมมีอะไรเลยที่จะมาติดเนื้อติดตัวเรา ออกๆ เพื่อทําบุญใหทานหมดเลยไมมีอะไรติด
ตัว เราทําใหเต็มเม็ดเต็มหนวยของเรา เวลาตายแลวก็บอกตรงๆ เลย เพราะมันประจักษ
ในนี้ไมตองไปหาพยานที่ไหน พระพุทธเจา พระสาวกทั้งหลายไมหาพยานที่ไหน ประจักษ
ขึ้นกับใจแลวประกาศปางออกไดเลย นี้ก็เปนอยางนั้นเหมือนกัน เราหายสงสัยทุกอยาง
แลวในโลกทั้งสาม ที่เรามาคลุกเคลาอยูนี้ก็เพราะความเมตตาตอโลก สําหรับเรื่องเราเอง
เราไมมีอะไร ใครจะเปนอะไรๆ ไมมี แตนี้เกี่ยวกับโลก สงสารโลกก็ตอ งมาเกี่ยวของ
คลุกเคลากันกับมูตรกับคูถอยูอยางนี้ ถึงไดมีเสียงวอๆ เรื่องเราเองจริงๆ เราไมมีนะ ไมมี
เลย
ไปดวยความผาสุกเย็นใจ ตายนี้ตายที่ไหนไป งายนิดเดียว ถึงเวลาแลวหรือ ปุบๆ
เขาปบ กําหนดปบๆ ผึงไปเลย ไมไดตายยากตายลําบาก พูดใหมันชัดเจน นี้ผลแหงการ
ปฏิบัติธรรม ตายก็ไมยาก อยูกไ็ มลําบาก ภายในหัวใจเรียกวาเที่ยงตรงตลอดเวลา
ประจักษอยูใ นนั้น เวลามีชีวิตอยูนี้เราก็ชวยโลกเต็มกําลังความสามารถ เมื่อพนจากนีแ้ ลวก็
ไปอยางหายหวง เกิดมานี้กี่กัปกีก่ ัลป บุพเพนิวาสานุสติญาณ พระพุทธเจาทรงพิจารณา
ยอนหลังในภพชาติของพระองคมากสักเทาไรๆ ภพชาติของสัตวไมตองพูดวางั้นเลย
จิตดวงนี้ละที่เปนนักทองเที่ยว มันมีเชื้อพาใหเกิดพาใหทองเที่ยว พอตัดเชื้อมัน
ขาดไปแลวผึง หมด เปนธรรมธาตุ นิพพานเที่ยงคือธรรมธาตุนั้นแล ที่หมดสมมุติโดย
ประการทั้งปวง ไมมีเลย อยางยั้วเยี้ยๆ ยุงอยูนี้มีแตสมมุตทิ ั้งนั้น ธรรมชาตินั้นไมมี เมื่อ
เขาถึงแดนนั้นแลวหมดโดยประการทั้งปวง
เพราะฉะนั้นจึงควรมีแกใจบรรดาพี่นอง
ทั้งหลายอุตสาหพยายามสรางคุณงามความดี เพื่อจะใหเขาถึงจุดนั้น แมยังไมถึง ที่เราไป
เปนระยะทางก็เปนสถานที่อยูของคนที่มีบุญมีความสุขเครื่องบรรเทาทุกขตลอดไป
ไม
เหมือนกับคนมีแตความชั่วชาลามก ไปที่ไหนผิดหวัง มีแตความทุกขเต็มตัวๆ ทุกภพทุก
ชาติ นี่ละคนสรางความทุกข พอใจในการสรางความทุกข เปนอยางนี้เอง
ผูที่พอใจสรางความสุข อยูที่ไหนไมผิดหวังๆ สมหวังไปเรื่อยๆ เราไดสรางอะไรๆ
เหลานี้ไมไปไหนนะ สวนหยาบเชนวัตถุทานที่เราไปทําบุญใหทาน นี้เปนสวนหยาบ จะ
เรียกวากากบุญก็ไมผิด สวนบุญแทๆ เราเอาแลว อันนี้ออกไปทําบุญทําทาน นั่นละเปน
สาเหตุที่จะใหออกเปนทาน คือเจตนาที่เปนกุศลออกแลวเริ่มแลว ที่ออกไปเปนวัตถุสวน
หยาบเปนประโยชนแกโลกผูอาศัย สวนละเอียดคือบุญนั่นเขาแลวๆ นี่ละอํานาจแหงบุญ
เพราะฉะนั้นเวลาจําเปนจําใจมาจริงๆ นี่ ตั้งสัจจอธิษฐานจะรับกันทันทีๆ เลย เพราะมีอยู

๙
ในใจ พากันจําเอานะ ใหอุตสาหนะการสรางความดี ตองฝนกับความชั่ว อยางที่รบกันอยู
เดี๋ยวนี้ ความดีกับความชั่ว คนดีกับคนชั่ว รบกันอยูนี้ เอา ฝนไปเพื่อความดีของเรา เอาละ
นะพอ
ชมถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกําหนดการ ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

