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เอาธรรมไปปฏิบตั ิถาอยากเปนผูเปนคน
กอนจังหัน
ขอใหพี่นองทั้งหลายเอาอรรถเอาธรรมไปปฏิบัตติ อตัวเองและครอบครัว ตลอด
สังคมตางๆ ทั่วๆ ไปสําหรับเราเปนชาวพุทธ จะรูสึกรื่นเริงบันเทิงในสายตาในหู ถา
ออกจากธรรมไปแลวจะนาดูนาชมทั้งนั้น ยิ้มแยมแจมใส ถาออกจากกิเลสแลวหนาบึ้ง
หนาเบี้ยว คอยแตจะกัดจะฉีกกัน แยงกันกินเหมือนหมูเหมือนหมา นั่นละวิชาหมาคือ
วิชาของกิเลส วิชาธรรมคือวิชาของมนุษย ใหนํามาใชนะ
เราพูดจริงๆ เราจวนจะตายเทาไรยิ่งเปนหวงโลกมากไมทราบเปนยังไงก็ไมรู
มันเปนอยูในหัวใจ แทนที่จะมาเปนหวงเจาของ เราพูดจริงๆ เม็ดหินเม็ดทรายเราไมมี
เลย ไปเมื่อไรไปไดตลอดไปอยางผาสุกเย็นใจสบาย ปจจุบันบอกชัดๆ อยูนี้ไมเปนสอง
นี่ละธรรมพระพุทธเจา
เขาในหัวใจดวงใดแลวทาทายไดเลยกับสิ่งทั้งหลายที่มา
เกี่ยวของ อะไรจริงอะไรปลอมรูทันทีๆ ปดออกๆ อยางนี้ละ
ดังที่เราชวยโลกนี่ เราชวยมาสักกี่ปแลว ฟงซิวาบาทเดียวไมเคยแตะ นี่ละธรรม
พาดําเนินชุมเย็นไปทั่วประเทศไทย จากสมบัติพี่นองทั้งหลายที่รักสงวนมาก แลว
เสียสละมาเปนประโยชนสวนรวม เราก็นําไปปฏิบัติตามเจตนาของพี่นองทั้งหลายอยาง
บริสุทธิ์ใจ เรียกวาไมมีอะไรในหัวใจเราเลย บรรดาพี่นองทัง้ หลายที่ไดบริจาคไปแลวก็
เห็นผลทั่วๆ ไป เฉพาะอยางยิ่งโรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่งทั่วไปหมด โรงร่ําโรงเรียน ที่
ราชการเปนแหงๆ นี่ปจจัยที่ออกไป นอกจากนั้นยังสงเคราะหคนทุกขคนจนที่หมด
ความหวังทุกอยาง กําลังจะเปนจะตาย หายใจแขมวๆ อยางนั้นเราก็เขาไปชวยอยาง
เงียบๆ นะ ที่ไปชวยอยางเงียบๆ มีไมนอยนะ เรารักษาเกียรติเขา มนุษยเราก็มีเกียรติ
แมแตสัตวเขาก็มีเกียรติของเขา เชนอยางเขากัดกันจะไปลบลายเกียรติของเขาไมได
ตองตอสูกัน
มนุษยทั้งหลายก็เหมือนกัน มีความจําเปนตอกัน อยาเอาชาติชั้นวรรณะฐานะสูง
ต่ํามาอวดกัน ใชไมไดนะ ใหเอาอรรถเอาธรรม ความเห็นใจซึ่งกันและกันเขามาปฏิบัติ
ตอกัน จะชุม เย็นไปหมด ไมมีคําวาชาติชั้นวรรณะที่จะมาเปนอุปสรรคกีดขวางตอความ
สนิทสนมซึ่งกันและกัน จากความเมตตา ความเสียสละและความเห็นใจกัน นี่ละธรรม
พระพุทธเจาไปที่ไหนเย็นหมดๆ เราก็ไดพูดใหพี่นองทัง้ หลายที่ไดนําพี่นองทั้งหลาย
คิดดูซิวาบาทเดียวเราไมเคยมีในหัวใจ มันปดทันทีเลยนะ อะไรขวางใจอะไรขวางธรรม
เปนเอาไวไมไดเลย ปดๆ ๆ อะไรที่เปนธรรมออกเลยๆ
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ที่ออกดวยความเปนธรรมแกพี่นองทัง้ หลาย สมชื่อสมนามวาเราเปนผูนํา นําทุก
สิ่งทุกอยางดวยความสุจริตธรรมไมมที ี่ตองติเลย ดวยเหตุนี้เองเราจึงนําธรรมนี้มาสอน
โลกใหไดถือเปนคติตัวอยาง แมไมมากก็ใหเปนจริตนิสัยของคนที่มีธรรมในใจบาง การ
แสดงออกกิริยามารยาทความประพฤติตางๆ จะเปนที่งามตา นี่จวนจะตายเทาไรก็บอก
แลวจวนจะตาย ยิ่งเปนหวงโลกมากเขาๆ ทุกวันๆ ดูโลกมันเปนสวมเปนถานไปหมด
ใครก็อวดวาดีวาเกง มีแตอวดสวมอวดถานนะ ในสายตาของธรรมดูเปนอยางนั้น ไมได
ดูถูกเหยียดหยามใครๆ ทั้งนั้น เอาความจริงออกแสดง ระหวางธรรมกับโลก ระหวาง
ทองคํากับมูตรกับคูถ เทียบกันเอา
ขอใหเอาธรรมนี้ไปปฏิบัติถาอยากเปนผูเปนคนนะ เดี๋ยวนี้มันยังแตไมมีหาง
เทานั้นนะ หาดูซินะใคร เดี๋ยวนี้มันไมมีหางเทานั้น ปุกกีม้ ันสูคนไมได ไอปุกกี้มันเกง
ของมันดีของมันอยูนะไอกี้ แตคนเลวกวาไอปุกกี้มีเยอะนะ ใครรูจักไหมไอปกุ กี้ หมา
ตัวหนึ่งเลี้ยงไวตั้งแตมันออนมันออกมา มาอยูนี้อยูกับพระ มันเปนลูกพระทีเดียว ดู
ความประพฤติกิริยาอาการความเคลื่อนไหวของมันนารักทั้งนั้นๆ ไมนาเกลียดเหมือน
มนุษยนะ มนุษยนี่นาเกลียดมาก ผิดกัน
เพราะฉะนั้นความดีประเภทนี้เลยยกใหหมาเสีย เราสูมันไมได ถาใครจะสูเอา
ไปแกไขตัวใหมนะ อะไรไมดีตรงไหนใหแกๆ นั่นละเรียกวาสูหมาได ถาไมอยางนั้นเลว
กวาหมา อยามายกยอตนเอง ยกยอแบบหยิ่งๆ ใชไมไดนะ ใหดูความจริง ความจริง
ผิดพลาดประการใดใหแกไขทันทีๆ อยาเสียดายความชั่ว ถาความดี เอาใหรักสงวนหา
มาทุกคนๆ ตอนจะหลับจะนอนใหระลึกถึงพุทโธๆ อยาลืมนะ พุทโธพาสัตวใหไปเกิด
สถานที่ดีคติที่เหมาะสม จนกระทั่งถึงพระนิพพานคือพุทโธ
ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา พาสัตวใหจม จําเอาไว อยาพากันรักกัน
สงวนมากนัก มันจะจมกันทั่วโลก ถามีธรรมเขาไปชะลางบางจะพอเปนผูเปนคน
มองเห็นกันก็รูเขารูเรา รูหนักรูเบา รูที่ควรจะชวยเหลือประเภทใดตอกัน มีน้ําใจตอกัน
มนุษยเรามีธรรมตองมีน้ําใจตอกัน ไมมีน้ําใจมีแตจะกวานเอาๆ มันเลวกวาหมาคน
ประเภทนั้น อยานํามาใชในมนุษยเรา มันเสียเกียรติมนุษย เกียรติมนุษยอยูที่
ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน มองดูใจเขามองดูใจเรา จนกระทั่งใจสัตว เอามา
เฉลี่ยเผื่อแผ ปฏิบัติตอกันดวยความสวยงาม นี่ละธรรมไปที่ไหนสวยงามที่นั่น
ขอใหพี่นองทั้งหลายนําไปปฏิบัติ ไมเชนนั้นจะเลว เมืองไทยเรานี้เปนเมืองพุทธ
มาสักกี่ป ฟงซินะ ก็เปนเมืองพุทธมาโดยลําดับๆ เดี๋ยวนี้คอยกลายตัวออก กลายตัว
ออก กลายเปนเมืองเปรตเมืองผีไปแลว มีแตกัดแตฉีกกันตลอดไป ไมมีศีลธรรมยิ้ม
แยมแจมใสตอกันเลย พูดอยางนี้เราก็ยังระลึกไดที่วาเราไปขโมยออยปาฝาย เด็กตัวเทา
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กําปน อายุจะประมาณสักหาปหรือหกป ลอดรั้วเขาไปเอามา ไดออ ยคนละลํากับพี่ชาย
ออกมา ก็พอดีปาฝาย แกก็เปนญาติ ศักดิ์เปนลุงเปนปา พอโผลออกมา พอดีแกก็มา นี่
ละที่นาดูนะ
พอออกมาแลวแทนที่แกจะหนาบึ้งหนาเบี้ยวกับเราไมมีนะ แกมาเดินดู “เด็ก
เหลานี้สูทําไมไปขโมยออยกูละ” วางั้นนะ พูดแลวยิ้มๆ ทางนี้ก็แกปุบเลย โธ ขโมยนี้
ไมใชเลนนะอีตาบัว เราไดชมคําแกตัวของเรานะ “ผมไมไดขโมยนะปา” วาอยางนี้นะ
แกมายืนยิ้มๆ “สูทําไมไปขโมยออยกูละ” วาอยางนั้น “ผมไมไดขโมยนะปา ผมผานไป
ผานมาผมหิวออย ผมเลยพาพี่ชายเขาไปตัดออย ตัดไดแลวก็จะเอาไปบานปา ไปบอก
ปาแลวถึงจะแบกไปบาน ถาอยางนั้นปาก็เอาเสีย” เราไมลืมนะ
ปาก็ตอบวา “โอย กูไมเอาละ สูเอาเสีย สูตัดมาแลวสูเอาเสีย” แกยิ้มๆ แลวแก
เดินผานไป เราก็ยิ้มเลยไดออ ยไป ถูกตาขนาบเอา จะจับใสคุกใสตะราง นี่เขาใจไหม
หมายถึงวาแกยิ้ม ดูฐานะเด็กกับผูใหญเปนอยางไร ถาผูใหญจะถือสิทธิ์วาเราเปน
เจาของ เห็นเด็กขโมยออยมาแลวจะหนาบึ้งหนาเบี้ยวใสเด็ก แกไมเปนนะ แกยืนยิ้มๆ
“เด็กเหลานี้สูทําไมขโมยออยกูละ” วาอยางนั้น ยิ้มนะ ยิ้มใสเรา ทางนี้ก็ตอบปบเลย ไอ
โจรใหญนี่นะ โจรนอยนั่นละมันใหญมันฉลาดอยูนะ “ผมไมไดขโมยนะปา ผมผานไป
ผานมาผมหิวออยมาก วันนี้ทนไมไหว เลยไปตัดออยแลวจึงจะแบกออยนีไ้ ปหาปาแลว
ถึงจะไปบาน ถาอยางนั้นปาก็เอาเสีย” ไมลืมนะ “โอย กูไมเอาแหละ สูตัดมาแลวเอาไป
เสีย” ยิ้มๆ ตลอดนะ
นี่เราชม นี่ละมันถึงใจนะเรา ตั้งแตเปนเด็กก็เหมือนกัน ผูใหญไมถอื สาเด็ก ดู
เอาอยางนั้นนะ ยิ้ม ยืนอยูนะมองดู “เด็กเหลานี้สูทําไมขโมยออยกูละ” วาอยางนั้นนะ
ทางนี้แกปุบ “ผมไมไดขโมยนะปา” นูนนะฟงซิ มันใชเลนเมื่อไรบักบัวนั่น อายุมันหาป
หกปเราไมลืม นั่นละน้ําใจของผูใหญมองดูเด็กสงสารเด็ก เอาออยออกมาก็ถามเปนพิธี
ในนามวาเขาเปนเจาของเขาก็ถามธรรมดา แตเขาไมถือสาอะไร ทางนี้ก็แกปุบๆ นี่ละ
ความเห็นใจกัน ดูเด็กดูผูใหญ ดูฐานะสูงต่ําแลวเฉลี่ยเผื่อแผ นี่เรียกวาคนเห็นน้ําใจกัน
แลวไมถือกันงายๆ นะ
อยาเอาชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ํา หรือถือกรรมสิทธิ์วาเปนเจาของมาเปนใหญ
เปนโตเสียอยางเดียว ในสถานที่หรือบุคคลไมควรจะนํามาถือ แตสถานที่ควรถือ ไมวา
เขาไมวาเราถือ สิ่งเหลานี้เปนของสําคัญ ใหพากันนําธรรมะนี้ไปใช อดอยากขาดแคลน
อยาไปฉกไปลักไปปลนสะดมเขา เปนฟนเปนไฟเผาไหมเราทั้งนั้น ไดมาก็กระหยิ่มยิ้ม
ยองวาเขาไมรูๆ กรรมรูอยูตลอดเวลา กรรมชั่วกรรมไปขโมยเขานั่นละตัวจะมัดคอเรา
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ลงนรก ใครเห็นไมเห็นไมสําคัญ กรรมดีกรรมชั่วอยูกับตัวของผูทํา ไมมที ี่แจงที่ลับ อยู
กับผูทํา มืดมันก็ทําได แจงมันก็ทําได ทั้งดีทงั้ ชั่ว นั่นละกรรมอยูตรงนั้น
ใหเชื่อพระพุทธเจานะ อยาไปเชื่อกิเลสมันหลอก เขาไมเห็นเราไปขโมยๆ กิเลส
หลอก กองอยูในคุกนั่นมีแตคนที่เชื่อตัวเองนั่นละ เห็นไหมพวกนักโทษในเรือนจํามัน
เชื่อตัวเอง แลวก็กองกันอยูในเรือนจํานั่นเห็นไหม คนมีสมบัติผูดีเขาเสียเกียรติเรื่อง
ไปฉกไปลักปลนสะดม เอาอดก็อด ตายก็ตายเถอะ เรื่องฉกเรื่องลักเปนความ
เลวรายมาก ไมทํา นี่ละคนมีธรรมเปนอยางนี้ เอาละวันนี้ใหพร
หลังจังหัน
พูดถึงเรื่องโรคมะเร็งนี้ เราจําไดที่เราอุปถัมภอุปฏ ฐากพอแมครูจารยมั่น อันนั้น
เขาเรียกวัณโรค คือวัณโรคนี้ถาไดติดใครแลวไมมีหวัง เหมือนกับโรคมะเร็ง ตอนนั้นไม
มียาแก ปากเรากับปากทานคลอเคลียกันอยูตลอด เอาสําลีกวานๆ นั่นทานเปนวัณโรค
ถาวันไหนหนาวมาก โอย วันนั้นทานไมไดนอน ไอ ขากเสลดไมออก เสลดเหนียว นี่ละ
ที่เราไดกวานๆ ชวยตลอดเวลา วัณโรคนี้เขากลัวกันมากเหมือนมะเร็งสมัยปจจุบันนี้ ถา
มันติดแลวเทานั้นไมมีทางแก ตายเลย เขากลัวกันมาก แตเราไมเคยมีอารมณ ความ
หนักมันอยูในครูบาอาจารย ความเคารพ ความรัก ความเลื่อมใสเทิดทูนอยูในนั้นหมด
โรคนั้นโรคนี้เราจึงไมสนใจ ทีนี้พอทานมรณภาพผานไปแลว เพื่อนฝูงหรือครูอาจารย
มากระซิบถาม ทานก็ไมกลาพูดอะไรละบรรดาเพื่อนฝูงและครูบาอาจารย ไมกลาพูด
เพราะพอแมครูจารยมั่นที่เราอุปถัมภอุปฏฐากทานก็สุดยอดแลวใชไหม จะมาเอาอะไร
มาเอาวัณโรคเปนอุปสรรคตอทาน
ทีนี้เวลาทานลวงไปแลวมากระซิบพระ ครูบาอาจารยก็มีกระซิบถามเหมือนกัน
เพราะโรคอันนี้เปนโรครายแรงวัณโรค แลวเปนไงทานมหาไดคลอเคลียอยูกับหลวงปู
มั่นซึ่งเปนวัณโรคนั้น นี่ทานลวงไปแลว อาการของทานมีอะไรบาง วางั้นนะ ทานก็
เจตนาดีทั้งสองฝาย พอแมครูจารยมั่นก็เจตนาสุดยอดของพระทั้งหลายที่เคารพ ทานก็
เจตนาดีมาถามเรา เราก็ตอบไดคําเดียว ผมไมสนใจยิ่งกวาพอแมครูจารยที่ผมเทิดทูน
สุดยอด เรื่องโรคไหนก็ตามผมไมเคยสนใจ แลวก็ผานไดนะ ถาธรรมดาขนาดนั้นแลว
รอยทั้งรอยติดเลยวัณโรค ติดแลวก็ตายเลยไมมีทางแก
แตเราก็เดชะอันหนึ่ง ไมมีนะ หายไปไดธรรมดา เพราะมันคลอเคลีย ปากเรา
กับปากทานคลอเคลียกันอยูตลอด เอาสําลีมากวาน(เสลด) ออกใสกระโถน เวลา
ปฏิบัติทานอยางนั้นมันหากไมไดมีแสดงอาการอะไรออก แตพระเณรก็รูเอง เราปฏิบัติ
ตอทานไมเคยสนใจกับใครที่เกี่ยวของกับทานแบบใกลชิดติดพัน พระองคไหนก็ไมมา
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ไมกลาเขามายุงแหละ เราก็ไมสนใจกับใคร วัณโรคนี้เรียกวารอยทั้งรอย สําหรับเรานี้
เบอรหนึ่งเลย ไมเปนไรนะ จากนั้นมาก็โรคมะเร็ง วัณโรคนี่เรียกวาแกตกแลว
เรียกวาอํานาจแหงธรรมวางั้นเถอะชนะหมดเลย อยางที่เขาวาวัณโรคเปนโรคที่
รายแรง โรคที่ใครตอใครกลัวมากที่สุดในสมัยนั้น แตกับเราไมเคยถือเปนอารมณเลย
ไมมี พันกันอยูอยางนั้นกับทาน ก็ผานไดสบายไมมีอะไร คิดดูเพื่อนฝูงและครูบา
อาจารยทานก็เจตนาหวังดีตอเรา ก็เทิดทูนพอแมครูจารยมั่น จึงไมกลาจะพูดอะไรได
เวลาทานลวงไปแลวจึงมากระซิบถามเรา เปนไงอาการทานมหา ไมมีผิดแปลกอะไร
เหรอ มีไมมผี มไมสนใจ บอกงั้นเลย บอกไมสนใจ ก็ผานไดธรรมดานะ
การอุปถัมภอุปฏฐากพอแมครูจารยมั่นเราพูดจริงๆ คือเราทําดวยความเทิดทูน
รักเคารพทุกอยางอยูในนั้นหมด เรานี่เหมือนผาขี้ริ้วไมมีคาอะไรเลย หมุนเขาไปนั้น
หมด เพราะฉะนั้นจึงไมสนใจวาอะไรจะมาเปนภัยตอเรา แลวใหเปนอุปสรรคตอการ
อุปฏฐากดูแลทาน ไมสนใจ เรียกวาเราทําอยางเต็มกําลังความสามารถของเรากับพอ
แมครูจารยมั่น มันก็เขากันไดอันหนึ่งนะ เราพัวพันกับทานทั้งคืน ทานไมหลับเราก็ไม
หลับ ทีนี้แทนที่ทานจะพูด เออ ทานมหาก็มาเกี่ยวของกับผมตลอดเวลาไมไดหลับได
นอน ไมมีเวลาพักผอนเลย ควรจะใหองคอื่นองคใดมาแทนบาง ทานก็ไมเคยพูด ไอเรา
ก็ไมเคยสนใจ จนกระทั่งทานลวงไป เราทําอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย
คือโงกับฉลาดเราขอถวายทานหมดแลว ดูองคไหนๆ ก็ไมไดประมาทนะ มัน
หากมีในจิต ไมสนิทใจเหมือนเราทําเอง พูดงายๆ จะวาประมาททานก็ไมไดประมาท
ทานเหลานั้น แตทานก็ไมเคยมาเกี่ยวของ มีแตลอ มอยูข างนอก เราอยูขางในคนเดียวๆ
เรียกวาเราดูแลอุปถัมภอปุ ฏฐากทานเต็มความสามารถของเรา
ดวยความรักความ
เทิดทูนสุดยอด ทานผานไปดวยความเทิดทูนสุดยอดของเราละ เราก็ไมมีที่ตองติในการ
อุปถัมภอุปฏ ฐากทานวาไดบกพรองตรงไหน วาเรายอหยอนความสามารถ หรือเราทํา
ไมไดไมมี
เวลาทานลวงไปนี้ละเอียดมากนะ ดู หัวจอเขาไป ครูบาอาจารยผูใหญๆ เชน
ทานอาจารยฝน ทานอาจารยเทสก ทานก็อยูวงใน เราก็อยูขางนอก หัวสอดเขาไป เวลา
ทานจะสิ้นลมยิ่งตาเหมือนไมกะพริบเลยเรา
ลมหายใจคอยละเอียดเขาไปๆ
ดู
จนกระทั่งไมทราบเลยวาทานสิ้นเมื่อไร ที่วาทานสิ้นไปเวลาตี ๒ กับ ๒๓ นาทีนั้น ก็คือ
ทานเจาคุณอุปชฌายเราทานนั่งอยูเคียงบาทานหางๆ ดู ไมมีใครจับไดเลยวาทานสิ้น
เมื่อไร สุดทายเห็นนานเกินควรแลว โอ นี่ไมใชทา นสิ้นแลวเหรอ วางั้นนะ สงสัย ก็เงียบ
นานแลวนี่ คือลมละเอียดขนาดนั้นละ ละเอียดลงๆ แลวเงียบไปเลย จนไมทราบวา

๖
ทานสิ้นขณะใด เราเองก็ไมทราบ จออยูงั้นแหละเราไมทราบนะ นี่เปนความละเอียด
ของทานมากที่สุด
เราไดเห็นพระอรหันตนิพพานชัดเจน ทุกวันนี้ สาธุ ไมไดวัดรอยนะ ไมสงสัย
แลววางั้นเลย จะตายแบบไหนไมสงสัย มันประจักษอยูในหัวใจแลว ทุกอยางขาดสะบั้น
ไปหมดไมมอี ะไรเหลือ เปนอฐานะแลวกับโลกสมมุติทั้งมวล จิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แลว
เปนอฐานะ ถาเราจะสมมุติหยาบๆ ก็เรียกวาเปนเกาะอยูในทะเลหลวง อันนั้นเกาะแหง
ความบริสุทธิ์ ถาจะเทียบเทียบไดแคนั้น คือมันไมตดิ ไมของกับอะไร เปนหลัก
ธรรมชาติ จะทําใหติดก็ไมติด ทีนี้เวลาตายจะมีปญหาอะไร ก็มีแตธาตุแตขันธทอี่ ยูใน
ความรับผิดชอบในเวลานั้น ถึงกาลเวลามันจะแสดงอะไรก็ใหมันแสดงไปซิ อันนี้จะทํา
ใหเปนอื่นใดไมไดทั้งนั้น เปนอฐานะโดยสมบูรณแลว ก็รูชัดๆ อยูอยางนั้น ที่ใหถนัดใจ
เรานะเราพูดจริงๆ บรรดาลูกศิษยลูกหาบริษทั บริวารก็เรียกวาทั่วประเทศไทย เวลาเรา
ตายกลัวจะมายุงเรา เปนอยางนั้นนะพูดจริงๆ
เวลาเราตายแลวจะไมใหมีใครมาเห็นเลย หัวซุกเขาไปในรมไมตนไหนก็พอ จะ
นอนจะอะไรได แลวกําหนดดูธาตุขันธมันทําหนาที่ของมัน มันสุดแคไหนๆ ดูไปตลอด
สุดขีดแหงความดีดดิ้นของธาตุขันธ ลมหายใจก็หมดไป อันนั้นก็ดีดออกเลย นั่นละที่นี่
เปนธรรมธาตุโดยสมบูรณ เปนนิพพานโดยสมบูรณ เวลานี้เกี่ยวกับขันธรับผิดชอบขันธ
อยู แตมันเปนคนละฝงอยูโดยดี ใหเปนอยางอื่นไปไมได
นี่ละการปฏิบัติธรรม เรามาพูดไมไดมาพูดอวดทานทั้งหลายนะ พูดเพือ่ ใหเปน
คติเครื่องเตือนใจแลวใจจะไดบึกบึนในทางดีทั้งหลายตองได ไมมากก็นอ ยตองได ถา
ใจจืดชืดไมสนใจอะไรเลยก็เหมือนซุงทั้งทอน ใจนี้เวลาเราฝกไดแลวเปนอยางนั้นละ
ฝกไดเต็มทีแ่ ลวไมมีอะไรเขาไปยุงไดเลย ธาตุขันธมันจะมีอาการอะไร ดีดดิ้นอะไรก็
เปนเรื่องของขันธ ธรรมชาตินั้นเปนธรรมชาตินั้น เรื่องของขันธมันอาจเปนไปไดตาม
วิบากของขันธที่เปนมา อาจจะมีลักษณะดีดดิ้นอะไรเปนได แตสําหรับทานผูเปนอยาง
นั้นแลวทานไมสงสัย เรื่องขันธมันจะดีดจะดิ้นวิธีไหนเปนเรื่องของสมมุติทั้งหมด ไมใช
วิมุตติ วิมุตติแทรูอยูแลว เปนคนละฝงแลว จะมายุงกับสมมุตินี้หาอะไร มันรูกันขนาด
นั้นนะ
เพราะฉะนั้นจึงพูดกับบรรดาพี่นองทัง้ หลายดวยความประจักษใจ จะวาอาจ
หาญมันก็เลยไปหมดแลว ไมไดวาอาจหาญ คือไมมีกลาไมมกี ลัว ผานไปหมด อยางที่
เราทําประโยชนใหโลกเวลานี้เราก็ทําสุดกําลังความสามารถของเรา แลวพวกเปรตพวก
ผีพวกโจรพวกมารมันก็มีของมันอยู ตั้งแตไหนแตไรมันก็มมี าอยางนั้น เราจะไปตําหนิ
ในปจจุบันก็ไมได ทีไ่ หนๆ ก็เคยมี ดีกับชั่วติดแนบกันมาอยางนั้นเปนคูเคียงกัน ทีนี้
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บรรดาลูกศิษยลูกหาทั้งหลายก็เปนหวงเปนใยกลัวเขาจะมาฆา หรือหาอุบายมาฆาเรา
เราเองไมมีเลย ก็นี้เปนสมมุติทั้งหมด จะฆาจะแกงจะทําลายวิธีไหนก็เพียงขันธซึ่งเปน
สมมุติดวยกันนี้เทานั้น เพราะฉะนั้นจึงไมมอี ารมณ เราบอกตรงๆ เราไมมี อยากไป
ไหนเราก็ไปของเรา แตเรื่องที่เขามีเจตนาหวังดีคอยอารักขาก็เปนเรื่องของเขา เราไม
เปนอารมณเลยนะ พูดชัดๆ อยางนี้
เพราะเหลานี้เปนสมมุติทั้งหมด กับอันนั้นมันจะเขากันไดยังไง ถาอันนั้นมายุงก็
ไมใชวิมุตติซิ ธรรมชาตินั้นเปนอฐานะแลว จะเปนตายแบบไหนก็ตาม อิริยาบถใดก็
ตาม อันนั้นคืออันนั้นอยูน ั่นแหละ ไมไดเกี่ยวของกับธาตุกับขันธที่จะแสดงอาการตางๆ
ออกมาตามเรื่องของสมมุติที่มีอยูในขันธนั้น ธรรมชาตินั้นจะทําใหเปนอะไรก็เปนไป
ไมไดแลว นี่ผลแหงการอบรมรักษาจิตใจ เอามาตั้งแตลมลุกคลุกคลาน เราก็เคยพูดให
ลูกศิษยลูกหาฟง ขึ้นไปบนภูเขาจะไปฟดกับกิเลสใหเต็มเหนี่ยว กิเลสฟาดหงายหมาๆ
จนน้ําตารวงลงมาเราลืมเมื่อไร มันถึงใจแลวไมลืมนะ ถาลงไดถึงใจไมลืม คือสูมันไมได
สติตั้งพับลมผล็อยๆ ตั้งเพื่อลมไมไดตั้งเพือ่ อยู ก็รูชัดๆ นี่กระแสของกิเลสมันตีปบ
เดียวหาย ตั้งปบลมเลยทันที โถ ขนาดนี้เชียวเหรอ
ทีนี้ก็เคียดแคนใหกิเลส แตความเคียดแคนใหกิเลสมันเปนธรรม ความเคียด
แคนใหสัตวบุคคลผูใดก็ตามเปนกิเลสทั้งนั้น แตความเคียดแคนใหกิเลสที่จะแกจะฆา
มันนี้เปนธรรม นี่ละความเคียดแคนนี่มันฝงใจ ฟดกันจนกระทั่งถึง โห มึงเอากูขนาดนี้
เทียวเหรอ ขึ้นกูมึงนะภายในใจ มึงเอากูขนาดนี้เทียวเหรอ จนกระทั่งน้ําตารวง เออ เอา
ละยังไงใหกถู อยกูไมถอย มึงตองพังวันหนึ่ง ใหกูถอยกูไมถอย นี่เคียดแคนเต็มที่นะ
ฝงใจลึกทีเดียว กลับมาหาพอแมครูจารยอีก อบรมแลวไปอีกลมอีก ไปอีกลมอีก แลวก็
ไปอบรมมาสู ตกเวทีๆ กิเลสเวลากระแสรุนแรงนี้ตั้งไมอยูน ะสติ ตั้งพับลมทันที เรา
เห็นชัดๆ ประจักษใจของเรา ตั้งหนาตั้งตาจะตั้งสติไมใหเผลอ ปบลมผล็อยๆ อํานาจ
ของกิเลสมันตี กระแสของกิเลสรุนแรงมาก อยางนั้นก็เคยพูดใหฟงแลว จนกระทั่งเอา
ไมถอย นี่ความเคียดแคนใหกิเลสถึงกูมึงนะ โถ มึงเอากูขนาดนี้เทียวเหรอ เอาละยังไง
มึงตองพังวันหนึ่ง ใหกูถอยกูไมถอย นี่เคียดแคนเต็มเหนี่ยวแลว
นี่ละเคียดแคนใหกิเลสเปนธรรม มุมานะเอาใหญเลย ถาเคียดแคนใหสัตว
บุคคลผูใดก็ตามเปนกิเลสทั้งนั้น ถาเคียดแคนใหกิเลส จะฆากิเลสที่เปนขาศึกตอใจของ
เรานี้เปนธรรม อาศัยความเคียดแคนอันนั้นละเปนเหตุใหมุมานะ ฟดกันไมหยุดไม
ถอย ตอไปกิเลสมันก็ออ นลงไดๆ พอออนลงแลวก็ซัดใหญเลยๆ เราพูดใหฟงอยางนี้
ละ มันพิลึกพิลั่นนะ งานของโลกนี้จะมีงานอะไรที่หนักหนาไมมี เราบอกชัดๆ ถายังไม
ขึ้นบนเวทีฟดกับกิเลสเสียกอนยังไมรู จะถือวางานเหลานั้นเปนงานหนัก ถาเอางานฟด

๘
กับกิเลสบนเวทีคือจิตตภาวนาแลวรูชัดเจน วางานนี้หนักที่สุด ใชความละเอียดลออ
สติปญญาตองเอาใหทันกัน ตองใชหมด เรียกวาทุมหมดตัวเลย กิเลสมันของเลนเมื่อไร
ไมงั้นมันจะครองโลกไดเหรอ
นี่เราพูดตอนที่วาลมลุกคลุกคลานนะ เมื่อหมุนเขาตลอดๆ มันก็มีแพมชี นะ มัน
ก็เอนใหเราเห็น แตกอนมันเตะเราทีเดียวพัง ตอมาเราเตะมันมันก็เอนบาง ไมลมก็ตาม
มันเอน เห็นผลแลวนั่น ขยับเครื่องมือเขาอีก หนุนกําลังเขาอีกฟดจนกระทั่งมันลม ลม
ทางนี้ก็หนุนเขา สติปญญายิ่งหนาแนนมั่นคงขึ้น กิเลสลมๆ ตอไปลุกขึน้ มาไมได ลุก
ขึ้นมาใสเปรี้ยงลมเลยๆ นี่เขาขั้นสติปญญาอัตโนมัติ พอเขาขั้นนี้แลวแนใจชนะๆ มันจึง
ขยับใหญ จึงวานิพพานอยูชั่วเอื้อม
เรียนหนังสือทานบอกถึงวานิพพานๆ มันยังไปแทรกอยูในนั้นนะตัวจอมปลอม
นิพพานมีจริงหรือไมมีนา วางั้นนะ ทั้งๆ ที่จิตพุงตอนิพพาน แตสวนที่มันมาแบงกินก็มี
นิพพานมีหรือไมมีนะ ใหกําลังเราออนลงๆ ก็เลยมุงหาครูบาอาจารย อยางไรก็ตามเรา
จะหาครูบาอาจารยเปนผูตัดสิน เมื่อทานเทศนใหเราฟงอยางถึงใจแลว เราจะกราบทาน
อยางสนิท ทีนี้เอาตายเขาวาเลย มันก็เปนจริงๆ ไมผิด เพราะจิตใจเราเปนนิสัยอยางนี้
พอไปฟงพอแมครูจารยทานใสเปรี้ยงๆ เราไมลืมนะ ทานมาหามรรคผลนิพพานเหรอ
ทานมาหาอะไร เอาแบบเปรี้ยงๆ นะ เหมือนวาทานเรดารจับไวแลวกับความตั้งใจของ
เรานี้ตั้งใจขนาดไหน ทานก็ใสเปรี้ยงๆ ใหเหมาะสมกัน
หือ นิพพานอยูที่ไหน ฟาแดดดินลม ตนไมภูเขา ทองฟาจักรวาลที่ไหนไมใช
กิเลส ไมใชธรรม ไมใชนิพพาน นั่นทานปดออกๆ กิเลสแทๆ อยูที่ใจ ธรรมแทอยูที่ใจ
นิพพานอยูทใี่ จ เอา ใหลงตรงนี้ใหดี อยูที่ใจนี้เทานั้นวางั้น เอาใหหนักภาวนา ทานก็
บอกวา ทานเรียนมามากนอยอยาวาผมนี้ประมาทปริยัตินะ การเรียนมามากนอยมันจะ
อดเอามาทดสอบกันไมไดกับภาคปฏิบัติ แลวมันจะมากาวกายมารบมาตีกันนี้ใหการ
ภาวนาไมสะดวก เพราะฉะนั้นขอใหทานปดออกใหหมด
ทานบอกวา ทานก็เรียนมามากพอสมควรขนาดเปนมหา แตอยาวาผมประมาท
ธรรมของพระพุทธเจานะ เวลานี้ที่เรียนมามากนอยยังไมเกิดประโยชน ใหทานทุมลงใน
จิตตภาวนา อยาไปสนใจกับการเรียนมากนอยมันจะมาคละเคลากันแลวจะมารบกัน
การภาวนาจะไมสะดวก เราไมลืมนะ เอา ใหเนนหนักลงจิต ยังไงจะสงบไดเอา เอาให
หนักตรงนี้ เมื่อสงบแลวก็จะตั้งตัวได ตอจากนั้นมันจะกาวลึกเขาไปๆ ทีนี้พอถึงขั้น
ปริยัติกับปฏิบัติจะเขาประสานกันแลวเอาไวไมอยู นี่อันหนึ่งนะ พอถึงขั้นสติปญญา
อัตโนมัติแลว เรื่องปริยัติกับปฏิบัตผิ ลนี้มันจะวิ่งเขาประสานกันตลอด ทานบอกเอาไว
ไมอยู ไมอยูจริงๆนะ มันจะวิ่งเขาประสานกันเอามาทดสอบกัน ระหวางปริยัติกับ

๙
ระหวางปฏิบัติ มันรูเห็นอยางนี้เปนยังไง เอามันขัดอยางนี้ปริยัติทานวาไง มันจะวิ่งเขา
มา นี่ละการฝกจิต
พอถึงขั้นสติปญญาอัตโนมัติ ถึงจะหนักขนาดไหนมันก็ไมมถี อย คําวาถอยไมมี
ทีนี้กิเลสก็อยางวาละ แตกอนมันเตะเราตกลงฟากภูเขาหาทวีป ทีนี้เราฟดมันก็แบบ
เดียวกัน พอถึงขั้นสติปญญามีกําลังแลวนี้อยูที่ไหนเปนธรรมทั้งนั้น ธรรมแกกิเลสๆ
เปนสติปญญาเพื่อแกกิเลสทั้งหมด เปนอัตโนมัติ ไมวายืน วาเดิน วานั่ง วานอน เวนแต
หลับ จิตนี้จะหมุนฆากิเลสอยูตลอดเวลา เชนเรานั่งฉันจังหันนี้มันไมไดสนใจกับอาหาร
การกินนะ จิตมันจะหมุนของมันอยูในนั้นละฆากิเลส ทีนี้มันก็เหมือนกันกับคนเราที่
เปนคลังกิเลส อยูที่ไหนกิเลสเปนหัวหนาตลอด คิดอานไตรตรองอะไรออกทางไหนมี
แตกิเลสพาออกๆ เปนอัตโนมัติของกิเลสที่ทํางานบนหัวใจสัตว
ทีนี้พอธรรมมีกําลังแลว ธรรมก็ทํางานบนหัวใจตัวเองหัวใจสัตวนั้นแหละ หมุน
กันติ้วๆ เวนแตหลับ บางทีมันไมหลับนะจนกระทั่งสวาง มันหมุนของมันตลอด เรา
นอนมันก็ไมหลับ เมื่อนักมวยมันตอยกันบนเวทีแลวมันจะไปหลับไดไง นักมวยหลับ
บนเวทีมีเหรอ ไมมี อันนี้เราซัดกับกิเลสแบบอัตโนมัติมันจะไปหลับบนเวทีไปเผลอบน
นั้นไดเหรอ นั่นละที่วานอนไมหลับ กลางคืนไมหลับ กลางวันยังจะไมหลับอีก มันหมุน
ขนาดนั้นละ นี่เวลาธรรมมีกําลัง หมุนฆากิเลสเปนอัตโนมัติ เหมือนกิเลสหมุนมัดหัวใจ
สัตวเปนอัตโนมัติของมันทั้งนั้น เราจึงไดทราบวา โอ กิเลสทํางานบนหัวใจสัตวมันก็เปน
อัตโนมัติ เหมือนธรรมทํางานฆากิเลสเปนอัตโนมัตินี่แล เลยเทียบกันไดรอยทั้งรอยไม
ผิดกันเลย
พอถึงขั้นสติปญญามีกําลังแลว มีแตเรื่องฆากิเลสทั้งนั้น เปนอัตโนมัติๆ อยู
เฉยๆ ก็ตามภายในไมอยู ไดเห็นสัมผัสสัมพันธกับสิ่งใดนําเขามาเทียบกันๆ คือไมเห็น
ก็ตามความคิดความปรุงเหลานี้ เปนกิเลสกับธรรมอยูดวยกัน หมุนกันอยูนี้ จนกระทั่ง
กิเลสแย็บออกมาไมไดเลย ขาดสะบั้นๆ นี่ละเวลาธรรมมีกําลัง ขาดสะบั้นทั้งนั้น บางที
หายเงียบหมด เหอ มันไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวเหรอนี่ แตยังไมได
สําคัญตนนะ คือมันหมดงาน เวลานั้นกิเลสตัวไหนไมโผลเลยมันกลัว โผลไมไดขาด
สะบั้นเลย ทีนี้มันก็วางหมด หือ ไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวหรือ แตวา
เฉยๆ นะ ยังไมไดสําคัญตนวาเปนอรหันต สักเดี๋ยวกิเลสโผลขึ้นมาก็ซัดกันอีก คําวา
อรหันตนอยๆ หายหนาไป นี่ก็ฟดกันๆ
จนถึงที่สุดหมุนเขาหาจิตๆ ตัววัฏจักรอยูที่จิต สติปญญาจะเขานั้นๆ ไมไปไหน
เลย หมุนเขาที่จิตนี่ เขาถึงอวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขารา ขาดสะบั้นลงผางละที่นี่ นั่นเห็นไหม
ละ ใจดวงนี้ ที่เหมือนใจทานใจเรา แตกอนเปนอยางนั้น แตเวลาธรรมะไดขึ้นเต็มที่

๑๐
กิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแลว จาครอบโลกธาตุ เห็นไหมจิตดวงนี้ ประหนึ่งวาโลกธาตุ
ไหวไปหมดเลย แตความจริงก็โลกธาตุในธาตุในขันธกับใจเรานี้นะ คือกายมันไหวเลย
นะ เรียกวาโลกธาตุ ธาตุ ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ มันไหว ระหวางกิเลสกับธรรมขาดสะบั้นกัน
จากจิตใจนี่ ตัวไหวไปเลยนะ จากนั้นมาแลวมันก็จาเลยที่นี่ ความจาเราก็ไมเคยคิดเคย
คาดไว หากเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติ ไมคิดไมคาดก็ตาม เหตุเปนยังไงผลจะเปนอยางนั้น
ขึ้นมาเรื่อยๆ เอาจนกระทั่งหมด หายสงสัย
ทีนี้คําวาอรหันตนอยอรหันตใหญเลยหมดไปนะ หายเงียบ ตอนนั้นยังวา หือ
มันไมใชเปนอรหันตนอยแลวเหรอ คือกิเลสมันหมอบ คุยเขี่ยเทาไรก็ไมมี มันก็วางไป
หมดเลย หือ ไมใชเปนอรหันตนอยขึ้นมาแลวเหรอ เปนแตเพียงวามันไมสําคัญเทา
นั้นเองวาเฉยๆ วาจะตอยกิเลสอยูนั้นละ สักเดี๋ยวโผลขึ้นมาก็ซัดกันเลย บทเวลามันถึงที่
ของมันเต็มที่แลว เลยไมถามไมพูดถึงวาอรหันตนอยอรหันตใหญนะ หมดไปเลย อยาง
นั้นละ เมื่ออันนี้หมดแลวโลกทั้งสามโลกธาตุนี้ไมมีอะไรเขามาผานใจไดเลย ที่ผานก็คือ
กิเลสเทานั้น ยอดสมมุตคิ ือกิเลสไมใชอะไร มีกิเลสอยูก็มีสมมุติอยูนั้น พอกิเลสสิ้นไป
แลวสมมุติภายในใจไมมี หมด นั่นละการปฏิบตั ิธรรม เอาใหถึง
ธรรมะพระพุทธเจาประกาศทาทาย ดวยมรรคผลนิพพานตลอดเวลาสําหรับผู
ปฏิบัติ เราอยาเอากาลสถานที่เวล่ําเวลามาเปนเครื่องกีดขวางการดําเนินความดีของเรา
เพื่อมรรคผลนิพพานนะ จะเสียทาใหกิเลส เรื่องอางกาล อางสมัยนั้นสมัยนี้ นั้นผิด
ทั้งนั้น กิเลสอยูกับใจไมมีสมัยใดเปน อกาลิโก ถาแกมันไมตกมันก็เปน อกาลิโก
ตลอด แกมันตกผึงลงไปไมมีอะไรเหลือแลว ก็เปน อกาลิโก แหงความบริสุทธิ์
นิพพานเที่ยงนั่นละ อกาลิโก เปนขึ้นอยูกับใจ เปนกับผูใดแลวไมตองไปหาใครมาเปน
สักขีพยาน เปนขึ้นกับใจสมบูรณพรอมอยูนี้หมดเลย
ธรรมเหลานี้เราก็ไดมาแสดงใหพี่นองทั้งหลายหมดไสหมดพุงแลว
ใครจะ
ปฏิบัติก็ปฏิบัติ ธรรมะพระพุทธเจานี้เรียกวาตลาดแหงมรรคผลนิพพานสดๆ รอนๆ
ไมมีกาลสถานที่เวล่ําเวลาใดที่จะมาทําลายได ขอใหปฏิบัติเถอะวางั้นเลย ไมมีใครที่จะ
รับสั่งหรือสั่งสอนไดอยางแมนยํายิ่งกวาพระพุทธเจาในโลกทั้งสาม ไมมี มีพระพุทธเจา
เทานั้น ที่ตรัสเรียกวา สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวทั้งหมด ในธรรมทุกขั้นทุกภูมิ
ตั้งแตพื้นๆ จนกระทั่งถึงนิพพาน ตรัสไวชอบแลวเปนแขนงใดก็ตาม เปนที่ตรัสไวชอบ
แลวๆ ใหเปนที่ตายใจนะพวกเรา เอาละวันนี้พูดเพียงเทานั้นละ จะ ๓ โมงแลวเราจะ
รีบไป เพราะตอนบายจะมีแขกผูม ีเกียรติจะเขามา เกี่ยวกับเรื่องรักษาชาติบานเมือง เขา
จะมาหาเราวันนี้ จะไดปรึกษาปรารภกัน

๑๑
ผูกํากับ วัดหลวงปูผ างครับ วัดอุดมคงคาคีรีเขต อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแกน ถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน อยูที่อําเภอมัญจาคีรีนะครับ โดย
พระครูนิวัฐสมณวัตร และศิษยานุศิษยของหลวงปูผาง จิตฺตคุตฺโต รวมกันบริจาคสถานี
วิทยุ เพื่อเปนการเผยแพรธรรมะ โดยใชกําลังสง ๓๐ วัตต ในระบบ FM คลื่นความถี่
๙๙.๐๐ MHz ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยถายทอดจากวัดปาบานตาดนี่ละครับ เริ่ม
ออกอากาศมาตั้งแตวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๘ สถานีดังกลาวนี้ เสาสูง ๓๐ เมตร
เครื่องสง ๓๐ วัตต ในการนี้ขอถวายแดทานหลวงตา เปนสมบัติของสงฆ แลวขอ
ปวารณาวาจะชวยกันดูแลบํารุงรักษาอุปกรณตางๆ ของสถานีนี้ ใหอยูในสภาพที่ใชการ
ไดดีทกุ ประการ และจะรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ตลอดไป โดยไมใหเปนภาระของ
ทานหลวงตาแตประการใดทั้งสิ้น แลวจะนําธรรมะเผยแพรเปนธรรมทาน
หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่หลวงตาเมตตาจะแนะนําใหแกไข ก็พรอมนอมรับปฏิบัติ
ตามคําสั่งดวยดีทุกประการ ในการนี้ดวยความสามัคคีของพวกขาพเจาทั้งหลาย ดวย
ความอุตสาหะวิริยะ เสียสละทั้งกําลังกาย กําลังทรัพย กําลังสติปญญา กําลังใจ ชวยกัน
ดําเนินการสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน อําเภอมัญจาคีรี จนประสบความสําเร็จ
ในครั้งนี้ ขออานิสงสจากการถวายทานในครั้งนี้ ใหขาพเจาทั้งหลายมีความสุขความ
เจริญในทางโลกและทางธรรม มีดวงตาเห็นธรรมจนถึงที่สุดแหงมรรคผลนิพพาน และ
ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลใหทานหลวงตามีธาตุขันธที่แข็งแรง
สมบูรณ อยูเปนรมโพธิ์รมไทร เปนที่พึ่งของปวงสัตวทั้งหลายและสรรพสัตวทั่วสาม
แดนโลกธาตุตลอดชั่วนิจนิรันดรเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ กราบนมัสการดวยเศียรเกลา ลง
ชื่อ พระครูนิวัฐสมณวัตร เจาอาวาสวัดอุดมคงคาคีรีเขต
หลวงตา หลวงพอผาง ตอนนั้นหลวงพอผางไปวัดบานนามน เราก็อยูที่นั่น
พอแมครูจารยเทศนเด็ดขาดทีเดียวนะ เผ็ดรอนมากใสเปรี้ยงๆ หลวงปูผางไป เราก็ฟง
ทานก็เลาเหตุการณกับที่เรานั่งฟงอยูน ั้น
เลาเหตุการณใหบรรดาลูกศิษยลูกหาฟง
ถูกตองทุกอยางนะ ทานก็ปรารภถึงเหมือนกันวา ตอนนั้นทานอาจารยมหาบัวก็อยูที่นั่น
แหละวางั้น ตอนทานไปฟงกับทาน ทานใสเปรี้ยงๆ เลย ไดอันนั้นละทานวานะ ฝง
หัวใจอยางลึกถอนไมขึ้นเลย จากนั้นมาก็หมุนใหญเลย นั่นหลวงพอผาง อยางนี้ละ
คนเราเมื่อนิสัยใกลถึงจุดที่สุดแลว อะไรเขามาปบมันจะหนุนกันทันทีๆ หลวงปูผางก็ได
ธรรมที่เผ็ดรอนที่สุดมาปฏิบัติ เอาอยางเอาเปนเอาตาย ดีดผึงไดเลย หลวงปูผางก็องค
หนึ่งนะ ทานไปอบรมกับพอแมครูจารยมั่นชั่วคราว เราอยูที่นั่นแลวตอนทานไป แต
ทานก็ออนพรรษากวาเราอยู มีเทานั้นละที่นี่นะ เอาละนะใหพร

๑๒
ผูกํากับ เขาจะมาถวายสถานีวิทยุอีกครับ ถวายที่สรางถวายสถานีวิทยุของที่วัด
ทานอาจารยจีรวัฒนครับ ที่เขาคอครับ
หลวงตา ก็มีเทานั้นละนะ พอใจๆ ชวยกันเถอะ เราก็เต็มกําลังความสามารถ
แลวสําหรับชวยโลกคราวนี้ ทุมอยางไมมอี ะไรเหลือเลย เปดตับเปดปอดออกมา.ทาน
ทั้งหลายบางคนอาจจะคิดวาเราโอเราอวด เราไมมีเรื่องคําวาโออวด โออวดคือกิเลส หา
กิเลสทางไหนมา มาโอมาอวดเราอยากพูดอยางนั้น ก็มีแตความจริงลวนๆ เต็มไปดวย
ความเมตตา พูดออกมาดวยความเมตตาทั้งนั้นเราไดพูดเรื่องอะไร การอะไรเกี่ยวกับ
การบานการเมืองที่มกี ารโตตอบ มีเผ็ดรอนบางอะไรบาง เราก็พูดไปตามกิริยาเฉยๆ
สวนเราที่จะใหมีอะไรๆ กับสมมุตทิ ั้งหลายขี้หมูขี้หมาเราไมมี โลกอยูใ นสมมุติขัดของ
กันดวยสมมุติ เราก็เอาธรรมเขาไปแกสมมุติ มีเผ็ดมีรอนบางเปนธรรมดา เทานั้นเอง ที่
จะใหมีอะไรไปผูกพันกับสมมุติไมมี เอาละนะ ทีนี้จะใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

