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สิ่งที่เราดีดดิ้นอยูเวลานี้พึ่งไมได
กอนจังหัน
วันนี้วันเสารเปนวันวาง
ทางศาสนาอื่นเขาเรียกวาเปนวันวางเพื่อศาสนาเขา
ศาสนาของเราก็เอาวันวางนี้เขามาสรางความดีแกเรา โลกนี้ถาไมมีศาสนาเปนเครื่อง
พร่ําสอนแลวจมไปดวยกัน มีศาสนาคอยยังชั่วหนอย คือแนะนําในทางที่ถูกทีด่ ี ถาไมมี
เลยแลวก็มีแตทางชั่วทั้งนัน้ แหละ เพราะกิเลส กิเลสคือสิ่งที่เปนพิษเปนภัยอยูภายในใจ
ใหทานทั้งหลายจําเอาไวนะ ไมมีใครรูไดเห็นไดนอกจากพระพุทธเจาพระองคเดียว
เปนพระองคแรกเทานั้นที่เห็นมหาภัย ซึ่งเปนโรคเรื้อรังประจําวัฏภพ คือกิเลสตัวนี้มัน
ทําใหสรางกรรม สรางกรรมสวนมากกิเลสจะสรางแตความชั่วชาลามก สวนธรรมแทรก
อยูในนั้น กรรมสรางความดีงาม
วันนี้เปนวันที่วาง เรามองเห็นบรรดาพี่นองทัง้ หลายเขาวัดเขาวาเพื่อศีลเพื่อ
ธรรมนี้เราปลื้มอกปลืม้ ใจ ยังจะมีผูที่จะพนจากแหลงนรกเผาคนทั้งเปนอยูบางเหรอ
อยากวางั้นนะ มันรื่นมันเริงมันเพลิดมันเพลินมันอะไรก็ไมรู ความรูที่เรียนมาทั้งหมด
มันเปนเรื่องความรูของกิเลสและเปนฟนเปนไฟ แสดงออกดวยความโลภ โลภไมรูจัก
เปนจักตาย ไมมีปาชา ทัง้ ๆ ที่จะตายดวยกันทุกคนนั่นแหละไมวาสัตววาบุคคล ในโลก
อันนี้เกิดแลวตองตาย มันก็ไมเห็นปาชาของตน นั่งเต็มศาลาอยูนี้ปาชามีทุกคน ทาน
ทั้งหลายเห็นไหม
ผูเทศนอยูเดี๋ยวนี้ก็ปาชาอยูในนี้ เปนแตเวลานี้ยังไมตายยังไมเปนปาชา เปนปา
ชาผีดิบ ยังไมเปนปาชาผีตายผีเนา พอลมหายใจขาดเทานั้นตายหมดดวยกันไมมีเหลือ
เพราะฉะนั้นอยาคะนองนะ อยาเยอหยิ่งจองหองเหยียบหัวพระพุทธเจาที่ทรงสอนใหรู
ปาชาของตนเอง แลวสรางความดีงามเขาใสตน จะมีทางยึดทางเกาะ ถาเยอหยิ่ง
จองหอง นัน่ เปนเรื่องของกิเลส จะสรางตั้งแตความชั่วชาลามกเต็มหัวใจๆ ตายแลวจม
นรก ใครพูดไววานรกมี เปรต ผี อสุรกาย มี ใครพูดไว คนตาบอดหูหนวกคนไหน
สามารถพูดได ก็คือพระพุทธเจาแตละพระองคๆ ที่ทรงสรางบารมีมา ทุกขแสนสาหัสก็
คือพระพุทธเจา ที่เรียกวาพระโพธิสัตว สัตวเพื่อจะตรัสรูเปนศาสดาเอก เรียกวา
โพธิสัตวๆ
พระโพธิสัตวนี้เองที่สรางบารมีเต็มแลว ตรัสรูขึ้นมานี้กระจางแจงไปหมด สิ่ง
เหลานี้มีมาดั้งเดิมกีก่ ัปกีก่ ัลปแตไมมใี ครเห็น ใครก็โดนเอาๆ ตกลงจมไปๆ ผูไปก็ไป
แลวไมไดมาบอกกัน ผูไปก็ไปเรื่อยตกนรกหมกไหม อันนี้คือศาสดาสอน คําวา สฺวากฺ

๒
ขาโต ภควตา ธมฺโม แปลวายังไง ทานทั้งหลายสวดอยูทุกวัน สฺวากฺขาโต ก็คอื วา พระ
ธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวชอบแลว ตรัสไวดีแลว ไมมีขอ โตแยง เรียกวาพระ
ธรรม เปนความถูกตองดีงาม ยนลงมาสรุปลงมาวา สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว
ในโลกนี้ใครตรัสชอบใครพูดชอบ พูดถูกตองดีงามเหมือนพระพุทธเจา บอก
ชัดๆ เลยวาไมมี มีพระพุทธเจาเทานั้น นอกนั้นมีแตพวกจอมปลอมๆ กิเลสเต็มหัวใจ
เต็มใจ แสดงออกมามีแตความจอมปลอมและเต็มไปดวยฟนดวยไฟทั้งนั้นแหละ ไมมี
ใครจะพูดถูกตองแมนยําไดยิ่งกวาพระพุทธเจา ใหพากันยึดหลักธรรมของพระพุทธเจา
ถาอยากมีทยี่ ึดที่เกาะมีทหี่ วัง ที่เราหวังไวสิ่งที่จะใหเราสมหวังก็คือความดีงาม ซึ่งเราทํา
ตามพระพุทธเจานั่นแหละ เราจะไดอันนี้แหละเปนที่เกาะที่ยึดที่พึ่งเปนพึง่ ตาย
สิ่งที่เราดีดเราดิ้นอยูเวลานี้ไมไดพงึ่ มันนะ มีแตกเิ ลสหลอกไปๆ อันนั้นก็ดีอันนี้
ก็ดี เจาของชั่วเจาของเลวขนาดไหนไมดู ดูแตอันนั้นดีอันนี้ดี บทเลวมาเลวอยูกับผูที่ไป
สําคัญนั่นละ ไมไดดูเจาของซี ความเลวอยูกับเจาของ ความดีอยูกับสิ่งที่หวัง อันนั้นก็ดี
อันนี้ก็ดี จําใหดีพิจารณาใหดี
วันนี้เห็นบรรดาพี่นองลูกหลานทั้งหลายเขามาวัดมาวา ซึ่งเปนวันเสารเปนวัน
วาง คําวาวางก็วางจากงานภายนอกที่เราดีดดิ้นมาเปนประจํา ใหวางเขามาสูภายใน คือ
ขวนขวายหาความดีใสตน ใจนี้ไมตาย ใครพูดแมนยํา ใจไมตาย โลกทั้งหลายพูดวาตาย
แลวสูญๆ นี่พวกโลกตาบอด ตัวมันนั่นละตัวนักเกิดแกเจ็บตาย ไมมใี ครเกินพวกนี้
พวกที่วาโลกตายสูญๆ มันไมสูญ ไปเสวยกรรมชั่วชาลามกตามความสําคัญของตนนั่น
แหละ
พระพุทธเจาวา ตายแลวเกิดๆ ทุกฺขํ นตฺถิ อชาตสฺส ทุกขยอ มไมมีแกผไู มเกิด
ฟงซิ เกิดก็คอื เกิดกองทุกขขึ้นมาพรอม นี่ใครเปนผูแสดงไว พระพุทธเจาเหมือนวาหาง
วาไกล ยนเขามาหานักปฏิบัติดูที่หัวใจเจาของซึ่งเปนนักทองเที่ยว มันแสดงกิริยาอาการ
อะไร สวนมากตอมากแสดงตั้งแตความเพลิดเพลินรื่นเริง อันเปนฟนเปนไฟจะเผาไหม
ตนทั้งนั้นแหละ จะแสดงมาเปนน้ําเปนทาคืออรรถคือธรรมนี้มีนอยมาก
ที่พระพุทธเจาทรงสอนไวทรงขยะแขยงมากที่สุด สั่งสอนสัตวโลก สัตวโลกไม
ยอมเชื่อ ปนหัวพระพุทธเจาไป เหยียบหัวพระพุทธเจาไป ดวยการทําความชั่วชาลามก
ฝนธรรมฝนวินัย พวกนี้พวกเหยียบหัวพระพุทธเจา แลวก็จมลงในนรก เจาของสําคัญ
วานรกไมมๆ
ี ไอพวกทีว่ านรกไมมนี ี้ละจะเปนนายหางใหญ เหมานรกทั้งหมดเลย นรก
มีกี่หลุมๆ นายหางใหญนี้จะไปเหมาหมด นายหางสรางความทุกขท้งั หลายเหยียบหัว
พระพุทธเจาไป ไมยอมเชื่อพระพุทธเจาจมนะ ทานทั้งหลายใหจํา ขึ้นเวทีจิตตภาวนาถึง
รูไดชัด เพียงเรามาฟงเฉยๆ มาจําเฉยๆ เชื่อเฉยๆ ลอยๆ นะ ถาลงไดเชือ่ ดวยความรู
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จริงเห็นจริงจากการปฏิบัติที่เรานําคําสอนพระพุทธเจามาปฏิบัติ ผลปรากฏขึ้นมาๆ อัน
นี้คานไมได คานไมไดเลย พระพุทธเจาทรงรูทรงเห็นยังไง ก็ไปตามรอยพระบาทของ
พระพุทธเจา ก็รูเห็นไปตามกําลังของตนในธรรมทั้งหลาย บาป บุญ นรก สวรรค รูๆ
เขาไปโดยลําดับ แลวใครจะไปกลาโดดลงนรกไดลงคอ
ตั้งแตหมอน้าํ รอนใครจะไปกลาโดดลง มีไหมไมมี นี้หมอนรกกวางแคบขนาด
ไหน แลวสัตวโลกจมอยูนั้น มีแตพวกกลาหาญทั้งนั้นที่จมในนรก กัปใดกัลปใดกวาจะ
ไดฟนขึ้นมา ครั้นฟนขึ้นมาแลวลืมตัวอีกสรางอีก ลงอีก ผูที่ไมลืมตัวคอยดีดขึ้นมาๆ
กลายมาเปนมนุษยก็ไปสวรรค สวรรค ๖ ชั้น พรหมโลก ๑๖ ชั้นไวเพื่อใคร ก็ไวเพื่อคน
ดี มีภาชนะสําหรับรับรองคนชั่วคนดี สําหรับรับรองคนชั่วคือนรก ๒๕ หลุม ใครมา
แสดงบอกได พระพุทธเจาวามี ๒๕ หลุม แลวปลีกยอยยังมีอีกเยอะ สวนใหญมี ๒๕
หลุม
เหลานี้ศาสดาองคเอกเทานั้นเปนผูรูผูเห็นแลวสอนบอกโลก สวรรค ๖ ชั้น
พรหมโลก ๑๖ ชั้น นิพพานสุดยอด นี้ศาสดาองคเอกสอน สิ่งเหลานี้เราจะพิสูจนดวย
การเรียนการจดจําไมได ตองมีภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติพระพุทธเจาสอนอยางนั้นๆ ให
ปฏิบัติตามนั้น เชนพระที่ทานเขาอยูในปาในเขา ปฏิบัติตามทางของศาสดา สิ่งเหลานี้
ปดไมอยู จะรู รูมากรูนอยจะรูตามกําลังความสามารถของตนนั้นแหละ จนกระทั่งทะลุ
ถึงนิพพาน มีอยูกับทุกคน สิ่งเหลานี้ทั้งดีทงั้ ชั่วมีอยูกับทุกคนผูสนใจสราง สรางดีไดดี
สรางชั่วไดชั่ว ถาใครสนใจสรางความชั่วก็จมไปๆ จะหวังเทาไรไมมีความหมาย เพราะ
การกระทํานั้นมีอํานาจมากที่สุด
ในโลกนี้ไมมีอะไรเหนือกรรม ทานแสดงไวเปนบทบาลีวา นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ
ไมมีสิ่งใดจะมีอานุภาพมากยิ่งกวากรรม ฟงซินะ ในโลกอันนี้ไมมีสิ่งใดจะมีอานุภาพ
มากยิ่งกวากรรม กรรมคือกรรมดีกรรมชั่ว ทําลงไปแลวกรรมนั้นแหละมาครอบหัว
ตัวเอง ใครจะเยอหยิ่งจองหองตอกรรมทั้งหลายใหเยอหยิ่งไป พอลมหายใจขาดเทานั้น
ลากลงนรกนี้ขาขาดไปเลย ลงนรกไมทันเขา เขาลากพวกจานรก เขาลากไป เราอยากขา
ขาดไหม ถาอยากขาขาดใหทําชั่วมากๆ แลวใหจานรกมาลากไป ยมบาลมาลากไป ลง
ไมทัน ขาขาดๆ แตมีสองขานี้มันก็อยากไดสิบขา อยากวิ่งเพลิดเพลิน ไดสนุกสนานรื่น
เริง มีสองขาจานรกลากไปขาดสะบั้น กวาจะถึงนรกขาขาดแขนขาด หัวขาด คอขาด ยัง
เหลือแตใจที่เปนไฟทั้งดวงแลวไปจมลงในนรก
ทานทั้งหลายไมเชื่อพระพุทธเจาจะเชื่อใคร ถาลงไมเชื่อพุทธศาสนานี้แลวหมด
ราคา จําใหดีคํานี้ ถาไมเชื่อพุทธศาสนา พุทธศาสนาเปนศาสนาชั้นเอก ผูเปนเจาของ
ศาสนาเปนผูสิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิง สวางกระจางแจง อาโลโก อุทปาทิ สวางจาตลอดเวลา
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โลกวิทู รูแจงหมดตลอดทั่วถึงในโลกทั้งหลาย นี้คือศาสดาองคเอก ถาใครเชื่อนี้แลวให
บึกบึนไป เฉพาะอยางยิง่ ใหหมุนเขามาจิตตภาวนาดูซินะ ถาลงเขามาจิตตภาวนา ยังไง
ก็ไดรองรอยที่ศาสดาทรงรูทรงเห็นไมมากก็นอย ไดจนกระทั่งเต็มวาสนาเต็มหัวใจตาม
วาสนาของเรานั่นแหละ
ผูที่ไดรูเห็นอันนี้แลว ยอมกราบพระพุทธเจาๆ ไมเห็นองคพระพุทธเจาก็ตาม ก็
คือสิ่งผิดถูกดีชั่ว เปนพระวาจาที่พระพุทธเจาทรงสอนแลว ออกมาจากพระองคเอง นั่น
ละเปนพยาน นักปฏิบัติจิตตภาวนายิ่งจิตมีความสูงสงเขาไปเทาไรๆ กราบพระพุทธเจา
ราบๆ เห็นชัดๆ ตามองคศาสดา ออ ทานไมไดโกหกโลก มีแตกิเลสโกหกโลก วิ่งจมไป
กับมันนี้มากตอมาก ผูท ี่จะวิ่งตามพระพุทธเจาใหรอดพนจากอันตรายทั้งหลายไมคอย
มี ทานทั้งหลายใหจํานะ พิจารณานะ
เราจวนจะตายแลวพูดนี้อยางอาจหาญชาญชัย นรกมีหรือไมมี เอาไฟมาจี้ตัวเอง
เดี๋ยวนี้ก็รู เอาๆ ไฟมาจีล้ องดู ไมตอ งไปถึงนรก ไมตองไปถึงครัวไฟตมน้ํารอน เอาไฟ
ในนั้นมาจี้ลองดู จี้ตรงไหน อยูสงบอยางนี้แหละ จี้รายไหนมันจะโดดผึงๆ นั่นละไฟ
นรก เขาใจไหม รอนหรือไมรอนไฟนรก เพียงเทานี้มันก็ดีดแลวคนเรา เรายังจะไป
หาญเกงกวาศาสดาอยูเหรอ โลกอันนี้ก็วาศาสดาองคเอก แลวใครจะไปเกงกวาศาสดา
มันเกงเพื่อจมทั้งนั้นนะ ใหพากันจํา
พระก็ใหตั้งใจประพฤติปฏิบัติ สติเปนของสําคัญ เราสอนเนนหนักตลอดเวลา
ขอใหมีสติตดิ กับตัวกิเลสเกิดไมได มันจะอยูขางในก็ถูกขังไวดวยสติ จําใหดี สติเปน
สําคัญมากทีเดียว กิเลสจะมีมากนอยถาสติตั้งมัน่ อยูแลวปดปากมัน มันออกไมได ปาก
รูของมันชองของมันที่มันออก สังขารความคิดความปรุง อยากรูอยากเห็นอยางนั้น
อยางนี้ ออกไปจากสังขารที่มีอวิชชาดันออกมา สติตีปากคอกเอาไวไมใหมันออก หรือ
ปดชองปดรูมันไวไมใหมนั ออก แลวจิตใจก็คอยสงบรมเย็นๆ ถากิเลสไมมากวนใจ พา
กันจํานะพระ อยาเรอๆ เรๆ นะ
พระเราเปนพระที่จะทรงมรรคทรงผล เปนแนวหนาของผูปฏิบัติอรรถธรรม
เปนแนวหนาที่จะไปมรรคผลนิพพานคือพระ ไมมีการงานอะไร ประชาชนเขาอุมหมด
เลย ไมวาที่อยูที่กินที่หลับที่นอน ที่ขบที่ฉัน พระเลยกลายเปนพระที่ฟุงเฟอเหอเหิมลืม
เนื้อลืมตัว เขาเลี้ยงดูมา เปนอาหารการกินของเขามาเลี้ยงดู กินแลวแทนที่จะภาวนา
ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ รักษาศีลรักษาธรรม เลยลืมเนื้อลืมตัว ฟุงเฟอเหอเหิม กลายเปน
มีแตหัวโลนๆ ใชไมไดนะพระเรา
เวลานี้พระเราเปนอยางนี้ ไปที่ไหนเขาไมอยากดูอยากเห็นพระ มองดูพระแลว
สลดสังเวช มองดูสัตวดบู ุคคลดูตนไมภูเขาไมคอยสลดสังเวช แตมองดูพระสลดสังเวช

๕
อยางพระผูป ฏิบัติดีปฏิบัติชอบมองกันดูกัน ดูเด็กนารักนาเมตตาสงสารแบบหนึ่ง ดู
สัตวนาเมตตาสงสารแบบหนึ่ง ดูผูใหญนาเมตตาสงสารแบบหนึ่ง แตเวลามาดูพระ
ดวยกัน หัวโลนๆ ผาเหลืองๆ เลยกลายเปนพระนรกอเวจี ดูกันไมไดสะเทือนหัวใจมาก
ระหวางพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับพระอลัชชีไมมียางอาย ดูกันไมไดนะ
เพราะฉะนั้นพระที่วาแตกกันๆ เปนเพราะอะไร เพราะดูกันไมได ทนดูกนั ไมได
ผูหนึ่งรักษาความสะอาด ชําระซักฟอกตลอดเวลา คนหนึ่งมีแตมูตรแตคูถเต็มเนื้อเต็ม
ตัว เดินไปที่ไหนฉากไปที่ไหนมันก็สกปรก พระก็ขยะๆ แตกกระจัดกระจาย ถาพระ
อลัชชีไปที่ไหน พระดิบพระดีแตกกระจัดกระจาย เวลานี้มีในเมืองไทยเราไหม นี่ละที่
โลกเขาไมอยากดู เขาก็มอมแมมพอแลว วิ่งเขาไปอาศัยพระ ใหพระชะพระลางให พระ
ก็เปนหมูตัวหนึ่ง ขึ้นมาจากโคลนจากตม แลวตางคนตางเปนหมู ตางคนตางเปนหมา
ดวยกันแลวใครจะเปนคนละ ไมมีใครเปนคนนะ จําใหดี วันนี้เทศนเพียงเทานี้
หลังจังหัน
เมืองกาญจนหลวงตาเคยไปเสมอ สวนมากไปวัดปาหลวงตาบัว วัดเสือ ที่เปน
วัดปาหลวงตาบัวขึ้นมาก็เพราะเขาถวายที่ที่นั่นใหเปนวัด เขาถวายที่ใหเราสรางวัด เรา
จึงใหพระทานมาอยู สรางวัดนั้นขึ้นมา ตอไปสรางวัดแลวแทนที่พระจะเขามาๆ เลย
กลายเปนเสือเขามาประจําวัด วัดนั้นเลยกลายเปนวัดเสือไป นารักไหมละเสือ เขาไม
ทําไมกับใครนะเสือ เราถามเขาเคยทําไมใครไหม วาไมเคย ดูเหมือนสิบกวาตัวนะ เวลา
เรามีโอกาสวางเราก็ไปวัดเสือ ไปเยี่ยมวัดเสือ
เวลานี้เขากําลังจะสรางที่ใหเสืออยู สรางเปนอุโมงค กะไว ๓๐ ไรใหเปนทําเล
ของเสืออยูวางั้น อยูในความดูแลของคนของพระ เดี๋ยวนี้ไดทําหองใหเขาอยูเปนหองๆ
แลวตอไปนี้จะสรางที่ใหเขาอยู เปนถ้ําเปนอะไรก็แลวแต ที่ประมาณ ๓๐ ไร ใหเปนที่
อยูของเสือ มันจําเจาของไดแมนยํามากนะ เชนจําทานจันทร พอมองเห็นปบตาจับปุบ
เลย คือเขาจําได เจาของเขามา พอเดินผานมาเขามองเห็นปบเขาจะจับจอ คือตาเขาจอ
เขารูแลว
วัดปาบานตาด เนื้อที่เฉพาะกําแพงขางใน ๑๖๓ ไร เปนกําแพงสองชั้น ชัน้ แรก
กําแพงเดิม ชั้นที่สองเขาซื้อถวาย เลยตอกําแพงไปครอบขางนอกอีก เลยกลายเปน
กําแพงสองชัน้ ไป แตกอ นมีชั้นเดียว ในบริเวณนี้เราจะใหคนเขามาเกี่ยวของเฉพาะ
บริเวณที่เห็น จากนี้ออกขางนอก เขาไปขางในเปนทําเลของพระภาวนา จากนี้ไป ที่
๑๖๓ ไร ออกจากนี้ไปกี่ไร ไมกี่ไรนะ จากนั้นเปนเนื้อที่ของพระบําเพ็ญภาวนาทั้งนั้น
เราจึงไมใหใครเขาไป นั่นเขียนบอกไววา หามเขาๆ คือทําเลของพระภาวนา ไมมีใคร
ไปยุงไดเลย ใหทานภาวนา จากนี้สถานที่นี้เปนเรื่องของประชาชนออกสาธารณะ
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ออกไปขางนอก เขาไปขางในเปนที่ของพระทาน ทานมาภาวนาจริงๆ มีพระหลาย
ประเทศดวย
สําหรับเมืองไทยเรานี้มีทุกภาค พระอยูที่นี่มีทกุ ภาคเลย อยูที่วัดปาบานตาด
แลวหลายประเทศอยูทนี่ ี่ พระฝรั่งเราก็รับมากไมได รับไดพอประมาณๆ ทางพระไทย
เราก็รับไดทุกภาค แบงสันปนสวนใหเสมอกันในวัดนี้ เพราะฉะนั้นวัดนี้จึงมีพระไทยเรา
อยูทุกภาค ทุกภาคมารวมกันอยูนี้ แลวเมืองนอกก็เมืองนั้นเมืองนี้ มารับไวพวกฝรั่ง
อันนี้เราก็ไมรับมาก รับใหพอดีๆ
สถานที่นี่เรียกวาเปนสถานที่อบรมจิตใจ กายวาจา ความเคลื่อนไหวไปมาของผู
ปฏิบัติรักษาศีลธรรม
นี่เรียกวารักษาศาสนา
ที่นี่มีขอบมีเขตการประพฤติตัว
เพราะฉะนั้นจึงไดเขียนปายไวขางนอก ปายหนึ่งไมพอ เห็นไหมละเขามา หรือไมได
อาน เขาติดปายเขียนไว ผาขาวๆ สามผืน ขางประตูทางนี้ก็เขียนๆ ในประตูเขามาก็
เขียน เปนผาขาว เขียนไววา ที่น่ีเปนวัด เปนสถานที่ภาวนาเพื่อความสงบใจ ไมมีกิจธุระ
จําเปน ไมควรมาเที่ยวเพนพาน แตเวลาเขาเขามาเขาจะอานหรือไมอานก็ไมรู เพนพาน
เต็มเหนี่ยวแลวถึงออกไปอานแลวก็ไปเลย กลัวจะเปนอยางนั้น เขาคงไมอา นพวกนี้ เขา
มาเสียกอน แลวถึงจะไปอาน เพนพาน โธ นี่ทานไมใหเพนพาน ไปพวกเรา ไปเลย
ความจริงแหลกหมดแลว เปนอยางนั้นนะ นี่ละขอบเขตรักษาใจเปนสําคัญ
คือใจนี้เปนตัวคึกตัวคะนอง ตัวฟนตัวไฟ มหาเหตุอยูที่ใจ อะไรจะมาระงับสิ่ง
เหลานี้ไมไดนอกจากธรรม จึงตองอาศัยธรรมอาศัยศาสนามาแนะนําสั่งสอนอบรม แลว
ฝกหัดเขาสูใจ ไมใหใจคึกใจคะนอง กายวาจาความประพฤติหนาที่การงานก็จะ
เรียบรอย ถาใจคึกคะนองเหลวไหลไปหมด ยกตัวอยางใกลๆ นี้ละ เปนตัวอยางไมใช
นิทาน ถาวานิทานก็นิทานสด ไอผัวขี้เหลา เมียนี่ไมยอมใหจับเงิน เมียเปนคนรักษาเงิน
เอง ถาอยากไดเงินไปไหนๆ ตองมาขอกับเมีย เมียก็ไลเบี้ย จะเอาไปไหนๆ วาเอาไป
อันนั้นๆ เทานั้นก็ใหจําเพาะ เขาใจไหม ถาใหมากกวานั้นมันเอาไปถลุงหมด เมียตอง
เปนผูบังคับบัญชา
จะไปจายไปซื้ออะไรๆ เมียตองไปเอง ถาผัวไปแหลกไปหมด วันนั้นเมียติดธุระ
เลยใหผัวไปจายตลาด วันนี้จําเปนจริงๆ ใหผัวไปจายตลาด เอาเงินมอบใหผัวไปจาย
ตลาด พอไดเงินแลวมันก็ไปจายตลาด ไปเตลิดเปดเปงเงียบเลย จนกระทั่งบาย ๔ โมง
มันถึงมา คือมันไปจายตลาดตั้งแตเชา เมียใหไปจายตลาด ไปซื้อของในตลาดวันนั้น
เอาเงินมอบใหผัวไป ผัวก็ไปจายตลาด ฟาดตั้งแตเชาจนกระทั่งบาย ๔ โมงไมกลาเขา
บาน กลัวเมียจะฟาดเอา กลัวใหญกลัวเมีย เปนอยางนั้นนะคนเรา
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ถาไมมีศีลมีธรรมแลวไวใจกันไมได เอาเงินใหไปจายตลาด มันไปจายคาเหลา
หมดเลย กินแลวเมาแปลอยูขางนอกไมกลาเขาบาน นี่ละตัวเหลาตัวสุรา สุราก็เปนพิษ
เปนภัย แตมันเห็นวาเปนคุณ เพราะฉะนั้นจึงตองมีศีลธรรมบังคับบัญชาไว สุรายาเมา
อยาเอามากิน เปนพิษเปนภัยตอตัวเองและสวนรวม ทานจึงสอนเรื่องสุรา อยางอื่นที่
พระพุทธเจาสอนตรงไหน สิ่งเปนภัยอยูในนั้นๆ สอนไมใหทาํ ๆ มันเปนภัย
อยางฆาสัตว พิจารณาซิ ปาณาฯ หามฆาสัตว นี่เปนประโยคใหญหลวง
กระเทือนทั่วแดนโลกธาตุ ปาณาฯ คําเดียวนี้กระเทือนหมด ทานหามไมใหทําลายไมให
ฆาสัตว ถาฆาสัตวแลวเปนยังไง เอาตัวอยางเขามานะ สมมุติวาเรานั่งอยูดวยความสงบ
เราอยาเอาคนมาทดลองเสียกอน คือเอาหมามาทดลองเสียกอน เอาขั้นหมาทดลอง
เสียกอน เรานั่งเงียบๆ นี่ไปเอาไอปกุ กี้มา เวลานี้มันกําลังนอนอยูในกรง หมาเราชื่อไอ
ปุกกี้ เขาใจไหม แลวไปเอามันมาที่นี่ หมาตัวนี้เปนหมาที่นารักที่สุด ใครเจอเขาลูบหลัง
ปบๆ เขานารัก ทีนี้เอาไอปุกกี้มาวางที่นี่ แลวใหมีผูใดผูหนึ่งมาฆาไอปุกกีอ้ ยูตอหนาเรา
จะเปนยังไง กระเทือนทั่วโลกอยาวาแตทั่วประเทศไทยเลย นี่ละปาณาฯ เปนเรื่อง
กระเทือนจิตใจมากมาย ฆาหมาตัวหนึ่งอยูในวัด วัดเปนวัดปาบานตาดเสียดวย แลว
หมาเปนหมาอีตาบัวดวย ชื่อไอปุกกี้ มาฆามันนี้ หมาตัวนี้คนรักกันทั้งแผนดิน แลวมา
ฆาหมาไดลงคอทามกลางศาลาวัดปาบานตาด กระเทือนทั่วโลกอยาวาแตทั่วประเทศ
ไทยเลย นี่ละปาณาฯ เปนเรื่องใหญไหม พิจารณาซิ เพียงฆาหมาเทานั้นกระเทือนทั่ว
โลก ทานจึงหาม เปนเรื่องกระเทือนจิตใจของโลกทั่วๆ ไป ทานจึงหาม อยาฆาอยา
ทําลายกัน
อทินนาทาน ก็เหมือนกัน ยื่นใหกันอยางนี้ เอามาใหเปนลานๆ กองเทาไรๆ เอา
มาให เปนมงคลมหามงคลทั้งผูใหทั้งผูรับ แตมาฉกมาลักมาขโมยเอานี้เปนยังไงอีกละ
นั่นฟงซิ เข็มเลมเดียวตามฆากันได นี่เปนเรื่องใหญโต พระพุทธเจาทรงเล็งเห็นหมด
เรื่องใหญโตกระเทือนจิตใจของสัตวโลก ทานจึงลงไวศีล ๕ นี่เครื่องกระเทือนจิตใจสัตว
โลกอยูใน ๕ ขอนี้ ทานจึงวางศีล ๕ ขึ้นมาเปนขอบังคับ อยาทําลายศีล ๕ ขอนี้ใหขาด
แลวทั่วโลกจะกระเทือนไปหมดเลย เห็นไหมละ นี่ละศีลธรรมจึงเปนของจําเปน จึงตอง
รักษา
เชนฆาสัตว เพียงเอาไอปุกกี้เรามาฆาเทานี้กระเทือนทั่วโลก อยาวาทั่วประเทศ
ไทย อทินนาทานก็เหมือนกัน การฉกการลักไมใชของดีเลย คือน้ําใจเปนของสําคัญ
สมบัติเงินทองขาวของไมสําคัญยิ่งกวาใจผูเปนเจาของ ใจผูเปนเจาของนี้ถาใหกันดวย
ความพอใจ ดังพี่นองทัง้ หลายมาบริจาคทาน มาเทาไรๆ เปนมงคลมหามงคลแกผูให
และแกผูรับทั่วหนากัน ถามาขโมยเอาเปนยังไง คิดดูซิถาขโมยเอา เข็มเลมเดียวเทานั้น
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ละ เขาไมลงใจให แตมาขโมยของเขา เขาตามฆาเลย เข็มเลมเดียวฆากันได เพราะมัน
ใหญอยูกับหัวใจที่เปนเจาของ
ทีนี้ กาเมสุ มิจฉาจาร ผัวของใคร เมียของใคร ใหจํากันนะ นี่รูจักไหมผัวเจาของ
แลวรูจักไหมเมียเจาของคนไหน ใหรูนี้เมียเรา นี้ผัวเราเทานั้น นอกนั้นไมยุง ทานจึงวา
อปฺปจฺฉตา ความมักนอย ผัวเดียวเมียเดียวเทานั้นพอแลว ถาเลยจากนี้ไปแลว
กระเทือนโลกเหมือนกัน ทานจึงรักษาเอาไว คือรักษาใจไมใหกําเริบเสิบสานเอาไฟเผา
กัน ผัวก็มีความจงรักภักดีตอเมีย ซือ่ สัตยสุจริตตอเมียของตนเอง หญิงทั่วโลกก็ตามไม
สนใจ มีเมียของเราเทานั้นที่ฝากเปนฝากตายไดแลว ฝากเปนฝากตายกับเมีย เมียก็มี
ผัวของเราเทานั้นฝากเปนฝากตาย นอกนั้นไมใช นี่เรียกวารูจักสมบัติของตนๆ แลวก็
ไมเปนภัย นี่ กาเมสุ มิจฉาจาร รักษาจิตใจของสัตวโลกไมใหกําเริบเสิบสาน ไมเอาไฟ
มาเผากันดวยกาเมสุ มิจฉาจาร มีขอบมีเขตมีหลักมีเกณฑ มีของเขาของเรา ผัวเขาเมีย
เรา เขาใจหรือ นี่ใหจํา
แลวมุสา มุสาก็เปนเรื่องเล็กนอยเมื่อไร มุสาฯตัวมันแรงๆ นะมุสาฯ ตัวธรรมดา
ก็ไมเปนไร โกหกกันไดหลอกกันไดหลีกปบ เชนอยางพระอยางนี้ สมมุติวาพระหาม
มุสาฯ ทานพลิกปบไปนี้ ทานไมไดมุสาฯเขาใจไหม อันนี้เปนโลกอันนี้เปนธรรมธรรม
หลีกปบไปเลย จะวาทานมุสาฯไมไดเขาใจไหม เชนอยางพระทานภาวนาอยูริมฝงน้ํา
เขาจูงควายมานี้ เขาขโมยควายมานี้แลวทําไงนะ เวลามานี้เดี๋ยวเจาของเขาจะตามมา มา
เขาจะตองถามเรา ถาถามเราเห็นขโมยขโมยควายมานี้ไหม ก็เราเห็นอยูบอกวาไมเห็น
ไมไดนะ แลวทําไง ทานยายที่ไปนี้ไปอยูที่นั่นเสีย พอเขามาแลวเห็นเขาขโมยควายมานี่
ไหม ไมเห็น คืออาตมาอยูที่นี่ไมเห็น แตอยูที่นั่นเห็น นั่นเห็นไหมทานหลีกเขาใจไหม
นี่ไมผิดเขาใจเหรอ
แต ปาณาฯ ตัวนี้ถึงจะหลีกเทาไรก็ตามเถอะช้ําใจตลอด ผัวไปเที่ยวเกี้ยวผูหญิง
สาวๆ มา ไอเมียนอนอยูในบานนั่งอยูในบานเฝาบานเฝาเรือน ผัวไปเกี้ยวสาวอยูนูน
ไมไดมองดูเมียเลย นอนติดกันอยูก ลางคืน พอตอนเชามันก็ไปละผัว ไปเห็นผูหญิงที่
ไหนตาแหลมตาแมวสูไมได ตานี้แหลมกวาแมว คือตานี้มันจะไมมองใครมันมองหาแต
อีหนู คืออีสาว ผัวของตัวนั้นละเขาใจไหม ทีนี้ไปโกโรโกโสมาแลว เวลามาหาเมีย เมีย
ไดเบาะแสละซิวาผัวเปนยังงั้นๆ ไปไหนมาวันนี้นะ
ทีนี้มันโกหกนะ ไปวัดมา ไปวัดไหน ไมบอกเดี๋ยวมันจะแยงไปกอนเราจะเปนบา
เฝาบาน เมียจะแยงไปฟงเทศนกอน ความจริงมันโกหกเมีย ถาวาไปฟงเทศนมาคือมัน
แกตัว มันไมไดไปวัดมันก็เอาวัดมาแกตัววาไปวัด พระทานเทศนดีมาก พระวัดไหนๆ
ไมบอก เดี๋ยวเมียจะใหเฝาบาน แลวเขาจะไปวัด ความจริงมันโกหกเมียมัน คําโกหกนี้
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ใชไมได อยานํามาโกหกกันนะ พากันจําเอาเขาใจเหรอ โกหกคํานี้ มุสาฯ นี้เปนโทษ
รายแรงมากนะ บอบช้ํา
สุรานั้นไปที่ไหนเห็นแตบาสุราอยูในวัดเรานี้ในศาลานี่นะ เอา ถาวาพระพุทธเจา
พูดโกหก เอาๆ ตัวยันกันเลย เอาพยานมาเดี๋ยวนี้ เรานั่งอยูหมดศาลาหลวงตาบัวเปน
ประธานใหญ ทีนี้เอาไหเหลามาวางกึ๊กนี่ ไหเหลานี้ไหเหลาใหญๆ เขาก็เอาเหลามาให
หลวงตาบัว เพราะเปนหัวหนาตองกินกอนใครทั้งนั้น เขาไมไดใชโจกอยางนี้แกวอยางนี้
ตักเหลามาใหหลวงตาบัว เขาจะไปเอาตุมมาตักเลย ฟาดใสหลวงตาบัว พอหลวงตาบัว
สะแตกเสร็จแลวขี้ก็แตกเยี่ยวก็ราด ขี้แตกเยี่ยวราดเต็มศาลา สุรามันดีไหมฟงซิ อยูด ๆ
ี
หลวงตาก็ไปขี้แตก ลูกศิษยลูกหาก็ไปขี้แตกเยี่ยวราด
พอเอาสุรามานี้เทานั้น หลวงตาขี้เทาไรหมดทอง เยี่ยวกินมาเทาไรหมดไมมี
เหลือ ลูกศิษยลูกหาก็นอนเกลื่อนนอนกลน ทั้งขี้แตกทัง้ เยี่ยวราดเพราะสุรานี้ ดีไหม
สุรา เอามายันกันซิ ถาวาพระพุทธเจาพูดผิด ดีไหมอยางนี้ หรือยังวาดีอยากทดลอง ไป
หาเหลามาเดี๋ยวนี้มาตั้งนี้ เอาพยานเลย นี่ละหาขอเทานี้พอ อันนี้เปนโลกบาไมรูจักสูง
จักต่ําไมรูจักเขาจักเรา ผิดไดตลอด เลอะเทอะไดตลอด หาขอ ผูรักษาศีลรักษาธรรม
เขาจึงไมสนใจกับสิ่งเหลานี้ เพราะเปนภัย
วันนี้บรรดาพี่นองทัง้ หลายมาเยี่ยม ก็เทศนตอนรับกันดวยอรรถดวยธรรม ให
พากันไปคิดนะ ไปนี้ไปสะกิดพออีหนู นี่ไปฟงเทศนทานมาละนะ ทานสอนวาไง ตีปาก
ปวะ อยาไปหาหลอกผูสาว หญิงสาวๆ มันหลอกเขาเกงนะปากผูชายนี่ ไปหลอกหญิง
สาว ตีปากมันเสียกอนคอยสอน เอาเพียงขอเดียวไมเอามาก เทานี้ละ แลวมีอะไรอีกละ
ยุติแลวมันจะลืมเอวัง เอวังหยุดเสียกอน
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

