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สมชื่อวาพระแท
นี่ก็คอยฟงสามสี่จังหวัดที่ภาคกลาง อยุธยา อางทอง สุพรรณบุรี แถวนั้นแหละ
ใหศรีไทยใหมไปติดตามดูเรื่องราว เปนยังไงใหจดั การเลย จัดการๆ เลย ใหศรีไทย
ใหมจัดการชวยไปเลย เทาไรๆ แลวคอยพูดกันวางั้น ของที่เตรียมใหเวียงจันทนก็
มาแลวที่ศาลา เราไปดูตอนเย็นเมื่อวานนี้ วาจะใหพรอมในวันที่ ๒๓ วันที่ ๒๔
เวียงจันทนเขามารับของ เราจะเตรียมพรอมไวตามที่เขาขอมา เขาขอมาอะไรบาง (ขาว
เหนียว ๒๐ ตัน เพิ่มใหอีก ๓,๙๖๐ กิโล เทากับ ๓๓๐ ถุง รวมเปน ๒,๐๐๐ ถุงพอดี
มุง ๕๐๐ หลัง ผาหม ๕๐๐ ผืน เสื่อ ๕๐๐ ผืน ของเหลานี้เตรียมพรอมเรียบรอยแลว
พรอมขึ้นรถไดวันที่ ๒๓ แลววันที่ ๒๔ คอยไปสงที่เวียงจันทนครับ)
อันนี้ไปทางเวียงจันทน ที่อยุธยา อางทอง สุพรรณ ใหศรีเชียงใหมไปติดตามอยู
ควรที่จะชวยเหลือมากนอยเทาไรใหจัดการเลยเราบอก เรื่องหมดเรื่องยังไมตอ งพูด
จําเปนเทาไรๆ เอา ทุมลงเลย บอกเทานั้น นี่ยังไมทราบเรื่องราวพวกแถวน้ําทวม แตถา
ศรีไทยใหมไปเราแนใจเพราะจริงจังเหมือนกันกับเรา ถาเปนคําสั่งของเราทางนั้นจะรับ
ทันทีเลย เพราะไมใชคนเหลาะแหละ นี่คอยฟง อะไรควรจะจัดการยังไงใหจัดการๆ
เลย เราบอกอยางนั้นละ ระยะนี้ก็มีอยูสองแหง ทางเวียงจันทนกับทางน้ําทวม
ไมทราบเปนยังไงนะ หัวใจดวงนี้มันแปลกอยู มันไมไดคํานึงเลยวาเรื่องหมด
เรื่องยังอะไรๆ ฟงแตเสียงผูจําเปนๆ มันจะออกรับกันแกความจําเปนๆ เรื่องหมดเรื่อง
ยังเลยไมถาม เหมือนเรานี่เปนเศรษฐีใหญ มันหากเปนอยูในจิตเพราะอํานาจความ
เมตตาไมใชอะไร ไปตามถนนหนทางเขาขายของอยูตามนี้ จอดรถเอาของกับเขา ไม
เอามากแหละ เอานิดหนอยแลวมอบเงินใหเขาไปเรื่อยอยางนั้น ที่มีไฟเขียวไฟแดง
เหมือนกัน เขาขายดอกไม ใหคนละ ๓๐๐ รอย พวกขายดอกไมตามไฟเขียวไฟแดง
บางทีเรามีรถนํา รถหวอรถนําไปที่นั่น เราบอกขางหนา รถหวอไปถึงไฟเขียวไฟ
แดงใหหยุด บอกใหหยุดเลย ไมบอกเหตุผลนะ บอกใหหยุดตรงนั้น ไปเขาก็หยุดตรง
นั้น เราถามเขามาขายดอกไมกี่คน โบกมือใหมาๆ ใหคนละสามรอยๆ เอาที่นี่รถไปได
อยางนี้ละ ทําทุกแบบแหละเราอํานาจเมตตา มันหากเปนของมันเอง ไฟเขียวไฟแดงรถ
หวอไปแทๆ ยังไปจอดที่นั้น ใหหยุดที่นั้น รถหวอไปหยุดทีน่ ั่นเสียเอง แลวเรียกพวก
ขายดอกไมมา แจกทุกคนแลวไป อยางนั้นนะ
แตกอนพูดถึงเรื่องนิสัยนั้น เรามีอยูแลวนะ นิสัยกวางขวางตามนิสัยวาสนาของ
เรา เราบวชมานี้ไปอยูกบั ครูบาอาจารยองคใดทีต่ ระหนี่ถี่เหนียว เรียกวาคับแคบ อยู
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ไมไดนะ เปนอยูในหัวใจ คับหัวอก ถาองคไหนทานเปดโลงๆ อยูได อยางสมเด็จมหา
วีรวงศ นี้เปนอาจารยของเราองคหนึ่งกับพอแมครูจารยมั่น เราบอกตรงๆ เลยวา ใน
หัวใจของเรานี้มีครูบาอาจารยทั้งฝายปริยัติและฝายปฏิบัติอยูบนหัวใจเราสององค คือ
หลวงปูมั่น เปดโลงหมดเลย เปดรอบดานเลย ทางปริยัติกส็ มเด็จมหาวีรวงศ วัดพระ
ศรีมหาธาตุ อันนี้ก็เปดโลงเลย มันถึงใจเรา ไมใชอะไรนะมันถึงใจเรา
เพราะฉะนั้นสององคนี้จึงอยูบนหัวใจเราตลอดมา เคารพมากที่สุด ทางนั้น
เคารพการเสียสละของทาน ทานเปนทางดานปริยัติ ไมมีอะไรติดตัวนะ เราเปนคนดูแล
สิ่งของของทานเราก็รูหมดละซิ รูสึกทานเมตตาเรามากอยู ติดตามจะเอากลับคืนไป วัน
ถวายเพลิงศพพอแมครูจารยมั่นทานก็มา เจาคุณศรีวรคุณก็มาทานเปนเพื่อนเดียวกัน
ผูนี้ละชวยไวได ไมงั้นก็จะแกยาก เรื่องใหกลับนี้กลับไมไดแลว แตจะแกดวยมารยาท
ไมใหเสียความเคารพนี่ลําบากอยูมากนะ
พอดีไดเจาคุณศรีวรคุณ ทานไปดวยกันทานนั่งฟงอยู อยูๆ ทานก็ผางออกมา
เลย ก็จะผูกจะมัดเขาไปอะไรนักหนา ก็เพื่อนอยูด วยกันมาดวยกัน ถาเปนประชาชนนี้ก็
เปนขั้นพอตาแมยายแลวจะใหไปเปนลูกเขยใหมไดยังไง วางัน้ ทานจะเอาเรากลับไป
อีก พรรษาก็แกแลว เราอยากตอบตั้งแตทานยังไมถาม พรรษาไดเทาไรทานมหา ๑๖
นูนนะเปนอุปชฌายก็ไดแลว ทานก็ชวย ทางนั้นเลยนิ่ง โอย ตาเขียวปอใสเรา เรารอด
ตัว เห็นเราทีไรทีนั้นแหละ นี่ก็เพราะความผูกพัน เมตตา เราอยูกับทานทานไวใจทุก
อยางเลย นี่องคหนึ่งที่เปนนักเสียสละ มีเทาไรมีเถอะ หมด
เพราะเราเปนคนดูแลสิ่งของทานทุกอยาง จตุปจจัยเราเปนคนลงบัญชี จายทาง
ไหนเทาไรๆ เราเปนคนสั่งจายๆ ลงบัญชีๆ เสร็จ พอสิ้นเดือนแลวก็เอาบัญชีนี้ไปวางไว
ขางที่ทานนอนสะดวกสบายตอนวางๆ ทานไมดูเลยนะ เอาไปวางไวทานไมดูเลย วาง
หลายหนแลวตอไปเลยไมวาง เพราะทานไมสนใจ สมกับที่ทานเปนนักเสียสละ ทานจะ
ไปดูอะไรวาหมดเทาไรยังเทาไร ทานไมดู เปนเราก็ไมดูเหมือนกัน เอาสมุดไปจายอะไร
เทาไรๆ สิ้นเดือนปบเราจะเอาเขาไป ทานไมเคยดู ทานก็เปนนักเสียสละอยูแลว ทาน
จะมายุงอะไรกับการไดการเสีย การหมดการยังอะไรทานไมสนใจ นี่ก็เปนองคหนึ่งเปน
นักเสียสละ หมดนะ ไมมีอะไรเหลือ นี่ก็อยูบนหัวใจเรา
เปดโลงพอแมครูจารยมั่น ฝายกรรมฐานยกใหเลย ฝายปริยัติก็สมเด็จมหาวีร
วงศ เปนนักเสียสละจริงๆ อะไรมีมาบางทีเราตองไดเก็บซอนเอาไว พอของมากเขาๆ
ทานจะใหเขียนฉลากทั้งวัดเลย เอาหมดเลย เราตองไปเอามาซอนเอาไวก็มี บางทีมี
ความจําเปนเกิดขึ้น พอแจกของหมดแลว ตูโลงหมดแลว แลวก็มีผาไตรบางอะไรบาง
ไปวางไวนั้น มาอะไรอีกนี่ ก็พึ่งเอาไปทานวา เราก็กราบเรียนทานตามเหตุผล ทานนิ่ง
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นะ เวลามีความจําเปน เชน จีวรถูกไฟไหมอะไรๆ จะควาหาอะไรไมทัน เลยเตรียม
เอาไวอยางนั้นแหละ ทานก็นิ่งไปเลยเพราะมีเหตุผล ไมงั้นหมดไมมีเหลือ นี่สมชื่อวา
เปนพระแทๆ ความหมายวางั้น
พระคือนักเสียสละ ไมเอาอะไรเลย พระเต็มยศ ไมเอายศถาบรรดาศักดิ์อะไร
สละหมด นั่นคือพระเต็มตัว พระ แปลวา ประเสริฐ วรๆ แปลวาประเสริฐ เรียกวาพระ
เรียกวาเปนผูประเสริฐ บางคนจะไมเขาใจ ศัพทวาพระออกมาจาก วร แปลวา ความ
ประเสริฐ เปนพระก็เรียกวาผูประเสริฐ ก็ประเสริฐแลวจะหาอะไรอีกทําอะไรอีก ไมเอา
เรา เรื่องเสียสละเราก็เปนตามนิสัยมาแลว ไปอยูกับครูอาจารยองคใดที่คับแคบอยู
ไมไดนะ หากเปนในหัวอก คับหัวอก ถาองคไหนถึงไหนถึงกันแลวเอาเลยๆ อยาง
สมเด็จมหาวีรวงศนี้ถึงไหนถึงกันเลย มีเทาไรหมดๆ เขากันได เราตัวเล็กๆ แตหัวใจ
มันไมไดเล็ก เสียสละ
คณะของเรานี้พระเณรเต็มๆ เพราะอะไรไดมาเปนอันเดียวกันหมด สําหรับวัด
เราตั้งแตเรียนหนังสืออยูก็ไมเคยมีวานี้เปนของทานนี้เปนของเรา ของตกมาพับนี้เปน
อันเดียวกันหมดเลย เราทํามาอยางนั้น คณะไหนก็ตามเราไมสนใจ แตคณะของเราเปน
อันเดียวกันหมด ไดอะไรมาพรึบหมดเลยเปนอยางนั้น สวนพอแมครูจารยมั่นนี้ไมตอง
พูดละยกไวเลย เปดหมด เรียกวาไมมีอะไรเหลือเลย เพราะเปนฝายกรรมฐานอยูแลว
ฝายปริยัติกย็ ังจะมีแบงสูแบงรับบาง แตสมเด็จมหาวีรวงศไมมี หมดเลย หมดๆ เลย
เทศนอยางนี้ก็ออกทางวิทยุนะ ใหเปนคติแกพนี่ องชาวไทยเราที่เราเทศนทุกวัน
ออกทางวิทยุทุกวัน วันนี้ก็เปนการเทศนในตัว คือการเสียสละ อยูรวมกันทั่วโลก
ดินแดน หมาอยูกับคนมันก็อาศัยคน เจาของตีมนั จะตายมันก็รองแง็กๆ ไมมีการตอสู
กับเจาของ หมามันรูจักบุญจักคุณรูจักเจาของขนาดนั้นละ คนเรารูจักบุญจักคุณกันจะ
ทําไดลงคอเหรอ ความเสียสละนี้เปนไฟมาก็ตาม จะเปนน้ําดับไฟดวยการเสียสละ
ความกวางขวางเปนสําคัญมากทีเดียว ความตีบตันอั้นตูไปไหนคับแคบไมมีใครอยาก
คบคาสมาคม ถาเปนผูมีจิตใจอันกวางขวางแลวไปที่ไหนเปดโลงๆ เลย วันนี้เทานั้นละ
(วันนี้วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน หมอสานิตย ทินกร ทําบุญกับหลวงตา ๑๐,๐๐๐
บาทเนื่องในวันคลายวันเกิดครับ) มีหมอเดนอยูค นหนึ่ง หมอคนนี้เราพูดเสมอ เปนผู
เดนในวงหมอทั้งหลาย บรรดาหมอรูสึกจะลืมตัว เอา วามาวาใหเรา เรารับไดหมดทั้งดี
ทั้งชั่วรับหมด เพราะธรรมนี้เหนือทุกอยางแลว การพูดนี้ไมไดตงั้ ใจจะพูดยกโทษยก
กรณผูใด พูดตามหลักความจริง ทางฝายหมอรูสึกจะหางเหินทางศาสนาอยูมากทีเดียว
เทาที่เราสังเกตเรื่อยมา อาจเปนการลืมเนื้อลืมตัวก็ไดวาเปนหมอนี้เหมือนวาความรู
เหนือพระพุทธเจา เรียนสรีรศาสตรเพื่อแกโรคแกภัย เรื่องอวัยวะทุกสัดทุกสวนหมอจะ
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ทราบตลอด อวัยวะสวนไหน เสนเอ็นสวนไหนทํางานเพื่ออะไรๆ นี้หมอจะทราบไดดีๆ
ทางสรีรศาสตรทางหมอแกโรคแกภัย สรีรศาสตรทางพุทธศาสนานี้พิจารณาตรงไหนๆ
นี้เพื่อปลอยวางๆ หมดโดยสิ้นเชิง สิ้นกิเลสไปดวยสรีรศาสตร ตางกันอยางนี้ ผูเรียน
จบสรีรศาสตรลงไปในสรีรจิต ไปรอบกันที่จิต จบกันตรงนั้น เปดโลงเลย เอาละที่นี่นะ
(ทองคําวันนี้ได ๓ บาท ๖๕ สตางคครับผม) เออ ไดทุกวันๆ เวลานี้ไดเยอะนะ
๓๘๐ กวากิโลจาก ๑๑ ตัน คอยมาอยางนี้ละ.นี่เราก็ขวนขวายชวยพี่นองชาวไทยดวย
ความคิดของเราเอง เพื่อพี่นองลูกหลานไทยเราจะอาศัยอะไร ก็อาศัยปูยาตายาย
เปนมาๆ ทีนี้ปูยาตายายตายไปแลวเราอาศัยอะไร เราตองอาศัยกําลังปลีแขงของเรา จึง
รีบเรงเสียตั้งแตบัดนี้ นี่ละที่เราพาหมุนหมุนอยางนี้เอง สําหรับเราเองบอกตรงๆ วาไม
มีอะไร หมดโดยสิ้นเชิงไมมีเหลือภายในใจ แมแตรางกายก็ไมเคยสนใจ เจ็บปวดแสบ
รอนตรงไหนก็แกกันไป ที่จะใหมาเปนกังวลกับมันไมเลย ไมมี หมด อันนี้ก็หมดโดย
สิ้นเชิง รอแตลมหายใจ ใชไดขนาดไหนเอาใชไป ใชไมไดปดปวะไปเลย นั่น
นี่ไปก็ไปอยางจริงอยางจัง อยางมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑจากความเชื่อถือตัวเอง
ไดแลวรอยเปอรเซ็นต เราไปจะไมมีอะไรหวงเลยสามโลกธาตุนี้ หวงก็หวงแตเวลามี
ชีวิตอยูนี้ หวงลูกหวงหลานเราชวยโนนชวยนี้ พออันนี้ขาดปบแลวไปเลยไมหวงอะไร
ทั้งนั้น นี่ละการชําระใจ ชําระใหมันเด็ดขาดเสีย เมื่อมันเด็ดขาดแลวทุกขแมเม็ดหินเม็ด
ทรายไมมีในหัวใจเลย ใจพระพุทธเจาใจพระอรหันตทุกขแมเม็ดหินเม็ดทรายไมมี จะมี
ก็มีแตตามธาตุตามขันธเจ็บนั้นปวดนี้ ทานก็ไมไดเปนกังวล เพราะเปนหลักธรรมชาติ
เปนคนละฝงอยูแลว อันนี้เปนฝงสมมุติ ธรรมชาตินั้นเปนฝงวิมุตติไมไดเขามาถึงกัน
เยียวยารักษากันไปอยางนั้น หากวามันหมดวิสัยแลวปวะเดียวไปเลย นี้ก็เปนอยางนั้น
พูดใหชัดเจนเลยพูดกับบรรดาพี่นองทั้งหลาย เพราะมันจวนจะตายแลว ใครจะ
วาโมวาคุย ปากนี้ปากอมธรรม ปากวาโมอยางนั้นโมอยางนี้ปากอมขี้ เขาใจไหม ขี้โลภ
ขี้โกรธ ขี้หลง เต็มอยูในนั้น นี้ปากอมธรรมจะเอาความจริงออกมาพูดเทานั้น เวลาเรา
ปฏิบัติแทบเปนแทบตายจะเขาขั้นสลบไสลก็มีไมรูกี่ครั้ง หากไมเคยสลบ เพราะความ
เพียรฆากิเลสในหัวใจเรา จนกระทั่งไดเต็มเหตุเต็มผลเต็มอรรถเต็มธรรมเต็มหัวใจ ทีนี้
ปลอยหมดโดยสิ้นเชิง ไมมีอะไร อดีตอนาคตไมมี ปจจุบันก็จาอยูนี้ตลอดเวลาจะใหวา
ไง มาโกหกทานทั้งหลายหรือการพูดอยางนี้ เราปฏิบัติมาเพื่อโกหกตัวเองเหรอ
แทบเปนแทบตายปฏิบัติมาเพื่อธรรม เมื่อไดสมมักสมหมายแลวทานผูใดที่มี
นิสัยพอที่จะเปนคติเตือนใจ ยึดเกาะไวใหเปนสาระมหาคุณแกตนก็เอาไปซิ ก็มีเทานั้น
พูดอวดหาอะไร เกิดประโยชนอะไรอวด โมหาอะไร นั่น ใหมันเห็นชัดๆ อยางนัน้ ซิ
เมื่อบริสุทธิ์เต็มที่แลวก็เคยพูดแลววา บรรดาพระอรหันตนั้นทานอยูในทามกลางแหง

๕
พระพุทธเจา และพระอรหันตทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุมีจํานวนเทาไร พระอรหันตองค
ใดสําเร็จปุบแลวเขาเปนมหาวิมุตติมหานิพพานเหมือนกันหมด อยูในทามกลาง แลว
ทานจะไปถามหาพระพุทธเจาองคไหนๆ วาไง สาวกทั้งหลายมีจํานวนสักเทาไรของ
พระพุทธเจาแตละพระองค สาวกมีจํานวนเทาไรถึงนิพพานดวยกันๆ พอทางนี้ผางเขา
ไปนิพพานปบ เปนอันเดียวกันหมดแลว แลวจะไปถามหากันอะไร ก็อยูในทามกลาง
แหงพระนิพพาน อยูในทามกลางแหงพระพุทธเจาพระสงฆสาวกทั้งหลายดวยกันแลว
แลวถามหากันอะไร
นี่ละผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเราตถาคต
เห็นอันนี้เอง
ไมตองไปทูลถาม
พระพุทธเจาอยูที่ไหน จาขึ้นนี้มันถึงกันหมดเลย เปนแมน้ํามหาวิมุตติมหานิพพาน
เหมือนกันหมด นี่ละธรรมพระพุทธเจาจริงขนาดนั้น พวกเราอยาเหลาะๆ แหละๆ ให
แตกิเลสมาโกหกตัวเอง ถาจะทําความดีงามอะไรใหกิเลสมาหลอกๆ ตบหัวลมลง
หมอนๆ เอาธรรมฟาดกิเลสใหมันขาดสะบั้นลงไปเปนไร จาขึ้นมาแลวทีนี้ไมมีวันมีคืน
ยืน เดิน นั่ง นอน จาตลอดเวลา อิริยาบถไมมีของจิตทานผูสิ้นกิเลสแลว จาอยูตลอด
(เขาแจงมาวันนี้ครับ รายการไปชวยน้ําทวมที่จังหวัดอยุธยา อําเภอลาดบัว
หลวง ๖ ตําบล ๓,๐๐๐ ครัวเรือน ชวยไปแลวเปนมูลคา คิดเปนเงิน ๑,๐๕๔,๖๕๐ บาท
ที่จังหวัดนครปฐม อําเภอบางเลน ๑,๘๕๐ ครัวเรือน คิดเปนมูลคาเงิน ๑,๐๙๑,๒๕๐
บาท ทั้งสองรายการพรุงนี้จะโอนเงินไปใหเขา) เขียนเช็คจายตามนี้ละ เราถาพูดอะไร
แลวขาดๆ ไมมีคําวาแยกโนนแยกนี้ จิตดวงนี้ไมมี ถาลงไดลนั่ คํายังไงแลวขาดสะบั้นไป
เลย ชีวิตไมมีความหมาย คําสัตยคําจริงเหนือชีวิต ปฏิบัติตัวเองมาอยางนั้น ถึงเวลา
ประกอบความพากเพียร เอาตายฟดกันเลย เปนอยางนั้น แตไมเคยตายนะกิเลสตาย
ใหถือเปนคติเอาไว เราทํามาแลวที่วานี่ เอา กิเลสไมตายเราตาย ซัดกันกิเลสตายไปเปน
ลําดับ สุดทายก็มานั่งโมอยูนี้ โมนี้เปนโมธรรม ภาษาธรรมปากเปนธรรม ไมไดโม
หลอกทานทั้งหลายนะ เอาละใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

