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เทศนอบรมฆราวาส ณ ศาลาใหญวัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

อํานาจขนาดไหนไมเหนือความถูกตอง 
 ทองคําของเราที่รวมกันทั้งประเทศเขาสูคลังหลวง ไดทองคําทัง้หมดเปน 
๑๑,๕๔๙ กิโล ๑๔ บาท ๑๑ สตางค ไดเยอะ 

วันนี้เปนวันเพ็ญ เรียกวาอาสาฬหะ เปนวันเตรียมพรอมที่จะเขาพรรษา วันเพ็ญ
นี่เปนฤดูรอน เดือน ๘ เพ็ญ เปนคาบฤดูรอนอยู พอเขาพรรษาก็เขาฤดูฝน วันพรุงน้ี
แหละเขาพรรษา 

เมืองไทยเราเปนเมืองพทุธ ขอใหพี่นองทัง้หลายทราบไววาพระพุทธเจาเปน
ศาสดาองคเอกของโลกทัง้สาม เทวบุตรเทวดาอินทรพรหม พระพทุธเจาทรงเปน
ศาสดาทั้งนั้น เราเปนลูกศิษยพระพทุธเจาคือลูกศิษยของศาสดา อยาเหลวไหลโลเล วัน
พระใหรูวาวันพระ วันโยมมันยุงทั้งวันแหละ วันพระมี ๗ ค่ํา ๘ ค่ํา ๑๔-๑๕ ค่ํา ที่ทาน
ทรงอนุญาตใหเปนวันผอนผันพักผอนทางดานจิตใจ ส่ังสมธรรมเขาสูใจ วันนอกนั้น
กิเลสแยงเอาไปกินหมด ทานทรงตัดเอาไวหักเอาไว วัน ๗ ค่ํา ๘ ค่ํา ๑๔-๑๕ ค่ํา เปน
วันพระวันธรรม ไมใหกิเลสแยงเอาไปกินหมด ทานจึงแยกไววันพระวันโยม วันเสาร
อาทิตยนี้รวมเขาไปหาวันพระวันโยม เปนวันวางเหมือนกัน ซึ่งควรจะเสาะแสวงหาบุญ
เขาสูใจ 

ใจกับบุญเปนของสําคัญมาก กายเรานี้กระดูกอยูศาลานี้ตายกองกันอยูนี้เนาเฟะ 
ไมเผาไมฝงก็เนาเฟะอยูนี้แหละ สวนจิตก็ลงนรก ถาชอบสรางตั้งแตความชั่วชาลามก
จิตลงนรก เดือดรอนยิ่งกวาคนที่ไมมีบุญ นอนกองกันตายกองกันอยูบนศาลานี้ นี่มัน
อุจาดบาดตาเหลือเกินนะ คนทั้งศาลาตายกองกันอยูนี้เนาเฟะ ดูไมไดนะ ยิ่งขึ้นไปเนา
เฟะพรอมกบัไฟนรกเผาอยูที่นรก ดวยอํานาจแหงการสรางบาปสรางกรรมมันหยาบ
ขนาดไหนพิจารณาซ ิ บนศาลานี้ คนไมมีบุญแตไมคอยทําบาปทํากรรมนี้ตายแลวเนา
เฟะอยูบนศาลา 

พระวัดเรามีจํานวนเทาไร พระวัดนี้ไมเคยนอยนะ บังคับไวๆ ปนี้ก็บังคบัใหอยู
ใน ๕๐ ปนี้มันยันขึ้นไป ๕๘ มันลอดไปอยางน้ันละพระวัดนี้เราปกครอง หลักปกครอง
ของเราตองใหถูกตองแมนยําทุกอยาง ผิดไมไดวางั้นเถอะ ไมอยางน้ันเปนตัวอยางของ
ผูนอยไมได เพราะฉะนั้นจึงตองปกครองตัวเองโดยเขมงวดกวดขันยิ่งกวาผูนอยนะ พอ
พูดไปนีก้ไ็ปถึงขั้นตอนเอาตัวอยางมาดู วาผูใหญปกครองผูนอยตองเปนธรรมมันเปน
ธรรมยังไง 
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พอดีวันหนึ่ง เรานั่งอยูกระตอบเล็กๆ ที่เราพักนั่นนะ แตกอนเรื่องการทําขอ
วัตรปฏิบัติพระเณรไมทันเรานะ เหมือนเราเปนผูนําตลอด เขมงวดกวดขนั เขมแข็งทกุ
อยาง มันพึง่เปนอยางทกุวันนี้ไมไดบิณฑบาตมาได ๑๐ กวาปแลวมีแตกิน กินไมถอย 
บิณฑบาตไมไปเดี๋ยวนี้นะ แตกอน โถ ทุกส่ิงทกุอยางตองนาํหนาหมด เรียกวาเปน
หัวหนา สอดสองมองทะลุไปหมดดพูระดูเณร 

ทีนี้วันหนึ่งก็เผอิญหัวหนาใหญนี่ไปพลาดยังไงไมรูนะ กําลังเขียนหนังสืออยู 
มองดูนาฬิกาผิดไป โธ ตาย ปุบปบลุกเลยเรา ลงไปควาไมตาด เปนอยางน้ันนะเปน
หัวหนาของพระ เรียกวาทุกขกวาพระนะ ตาสอดสองทกุส่ิงทุกอยาง คลองตัวทุกอยาง 
มองดูนาฬิกาผิดไป ปุบปบลงไปก็ฉวยเอาไมตาดปดกวาดภายในออกมาขางนอก ยังไม
เห็นพระเณรสักองคเลย ตามธรรมดาเรากวาดขางใน พระเณรก็กวาดทางนูน ดูนาฬิกา
พรอมกันเปนเวลา ๔ โมงเย็น แตวันนั้นเราดูนาฬิกาผิด พอดูนาฬิกาก็ปุบปบลงไปจับ
ไมตาดปดรอบของตัวออกไปแลว แทนที่จะเห็นพระเณรเต็มอยูหนาศาลา 

ธรรมดาเราออกไปพระเณรเต็มอยูหนาศาลา ปดทางโนนปดทางนี้รวมเขามาๆ 
มารวมกันที่ศาลา พระเณรจะเต็มไปหมด วันนั้นไมเห็นพระเณรสักองค พอไปมีเณร
หนึ่งอยูนั่น เราปดกวาดไปหนาศาลาไมมีพระเณรสักองคเลย เห็นเณรองคหนึ่ง เรา
กวาดออกไปเณรก็รีบออกมา เอาไมกวาดออกมาปด เณร ขึ้นแลวนะ พระวัดนี้ตายกัน
หมดแลวหรือ ใครจะกุสลาใคร มันตายกันหมดทั้งวัดใครจะกุสลาใคร ถึงเวลาปดกวาด
แลวทําไมไมเห็นมาปดกวาด มันเปนยังไง นี่จะยังไมแลวนะ ถาสมมุติวาผิดอยางที่เรา
วา ตอนกลางคืนจะประชุมอกีนะ ดไีมดีไลพระเณรหนีจากวัดหมด เปนยังไงเครงไหม 
เด็ดไหม อาจารยของพระของเณรทั้งหลายในวัดปาบานตาดเปนอยางน้ันตลอดมานะ 
ไมมีคําวายอหยอนออนกาํลัง 

นาฬิกาไดเทาไรเณร เราถามวาพระตายหมดแลวใครจะกุสลาใคร คึกคักเหมือน
จะฉีกเดี๋ยวนั้นเลย นี่ละธรรมไมไดเปนโลก ทางน้ีคึกคักเหมือนจะฉีก ออกจากนั้น
กลางคืนจะประชุมกัน เปนยังไงเพราะเหตุใด ไลเบ้ียพระ ถาหากวาผิดพลาดจะไลออก
จากวัดหมดเลย นูนเห็นไหมละ ทีนี้เณรมันคงรําคาญ เณรเวลาไดเทาไร มันพึ่งได ๓ 
โมง ๒๐ นาที เหอ ขึ้นเลยนะ คือกาํหนดกันวา ๔ โมงเย็นปดตาด แตวันนั้นหลวงตา
ใหญอาจารยใหญผิด มันพึ่งได ๓ โมง ๒๐ นาที ๔ โมงเย็นปดกวาด 

๓ โมง ๒๐ นาทีเราปดกวาดออกมาถึงน้ีแลวนึกวาผิดพลาดไปแลวรีบออกมา 
ไมทันเวลา เราเลยเวลาไปแลว มาไมเห็นพระเณรสักองค เห็นเณรองคหนึ่งมันคงจะ
ขวางตามันเลยดอมๆ ออกมา  เลยจอเณรเลย หือ เณร พระเณรวัดนี้ตายกันหมดแลว
หรือ ใครจะกุสลาใคร ถึงเวลาแลวทําไมไมมาปดกวาด นาฬิกาไดเทาไร นาฬิกาพึ่งได 
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๓ โมง ๒๐ นาที แลวเราเคยปดกวาดเทาไรละ ๔ โมงเย็น หือขึ้นอีกแลวนะ พอวาอยาง
นั้น เอา เลิกๆ หยุดๆ เดี๋ยวพระเณรมันจะมาเปนบากันทั้งวัด เราจะไปแกบาเรา กลับ
ปุบ เห็นไหมละ เปนอยางน้ันละ 

เหมือนจะกดัจะฉีกนะ เราเขาใจวาเราถูก พระเณรผิด ทีนี้เราผิดคนเดียว เลย
บอกใหหยุดเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวมันจะเปนบากันทั้งวัด เราจะไปแกบาเรา แลวก็กลับปุบเลย 
เณรมันคงจะหัวเราะตายละ นี่เห็นไหมเปนไฟมานี่ ไฟเพื่อธรรมไมใชไฟเพื่อโลก ดุแลว
พอเจาของผดิตองรีบลงไปแกบาเรา บอกใหหยุดทั้งหมดอยามาปดกวาด มันจะเปนบา
กันทั้งวัด นั่นละภาษาธรรม เหมือนจะกัดจะฉกี พอผดิกับธรรมแลวหมอบกราบธรรม 
แลวรีบไปแกบา นั่นละการปฏิบัติ เราปฏิบัติพระเณรเราอยางน้ี เราไมไดใหญกวาใคร 
กราบธรรมตลอด ธรรมใหญกวาอยูตลอด 

เพราะฉะนั้นวัดนี้ถาพูดถงึวาความเขมขนหรือดุดาวากลาว ไมมีใครเกินเรา คือ
ตีเขาๆ เขาหาธรรม ธรรมคือความถูกตองดีงาม ผิดพลาดเมื่อไรตองตเีขาไปๆ ถาตีไม
อยูไลออก เนื้อรายเอาไวไมไดมนัจะขวางวัดขวางวา ทําใหเสียวัดทั้งวัด นี่ละการ
ปกครองเราปกครองอยางน้ัน ปกครองดวยความเปนธรรม เราเทิดทูนธรรมอยูบนหัว
เรา แตกิเลสตีตลอด นีล่ะการปกครองตองใหถกูตองผูนํา พระเณรของเราพูดไมใชยอ
นะ ไมเคยมีเร่ืองมีราวแตไหนแตไรมา เพราะหัวหนาครอบตลอดเวลา ใครมาพอ
มองเห็นเรานี้ 

พอพดูอยางนี้ก็มีขบขันนะ ก็มาเจอเอาที่ขบขัน เราอยูกุฏิแลวออกมา ตาม
ธรรมดาพระเณรกลัวมากกลัวเรา ไมใชกลัวแบบเสือแบบยักษ กลัวแบบธรรม พอเรา
เดินไปพระเณรกําลังฉันน้ํารอนกันอยูตอนบาย ๒ โมง เราลงมาประตูวัดมาดูนั้นดูนี้ 
แลวกลับเขาไปทางครัว พอไปเห็นแกวนี้ลมระนาวเกลื่อน น้ําโกโก กาแฟ ไหลเกล่ือน
อยูตามนั้น พอเห็นเรากลัว โดดใสนี้เตะแกวเตะอะไรเปดหนีหมดเลย พอเราเขามาก็
ถาม ทําไมถึงเตะถึงถีบ น้ําสาดกระจายไปหมดเปนเพราะเหตุไร พระทานเห็นทาน
อาจารยทานกลัวเลยวิ่งหนีหมด ก็เราไมใชเสือนี่นะ นั่นเห็นไหมความกลัว แตกลัวดวย
ความเคารพความเลื่อมใส 

ไมใชกลัวแบบเสือกับวัวนะ กลัวแบบธรรม กับกิเลส กิเลสตองหมอบ ธรรม
ตองแขง็แกรงตลอด นี่เราพูดตัวอยางใหเห็น ความกลัว-กลัว แตใครมาอยูแลวไลหนีก็
ไมยอมหนี เร่ืองกลัวนะกลัว อยากมาอยูวัดนี้ตลอดเวลา ครั้นมาอยูแลวพูดตามความ
จริง เย็นไปหมดเลย เพราะการปกครองไมใหเคลื่อนคลาดจากธรรม มีอะไรๆ ถึงกนั
หมดในวัดนี้ เหมือนอวัยวะเดียวกัน ใสเขาไปในปากนี้มันจะทะลุถึงกันหมด เล้ียง
อวัยวะทุกสวนใหสม่ําเสมอถึงกันหมด เรากับพระกับเณรเปนอันเดียวกัน มีอะไรๆ 
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มาถึงกันหมด เหมือนอวัยวะเดียวกัน นี่ละที่วาพระเณรกลัวกลัวอยางน้ี ไมใชกลัวแบบ
เสือโครงกับวัวนะ กลัวแบบธรรมกับกิเลสตางหาก 

พูดนี้ก็มาเกีย่วของกับนี ้กลัวเฉยๆ กลัวดวยความเคารพ กลัวดวยความศรัทธา 
กลัวดวยความเทิดทูนธรรมตางหาก วางั้นเถอะ เห็นวาเราปฏิบัติถูกตองตามธรรม เห็น
เราก็กลัวแทนธรรมไปเลย การอยูกับหมูกับเพื่อนเราปฏิบัติอยางน้ัน แลวไมเคยเห็นมี
พระเณรในวัดนี้จะมาทะเลาะเบาะแวงกันใหเห็น ไมมี ตั้งแตสรางวัดมา เพราะตางคน
ตางระมัดระวังรักษาตัวตลอด เราครอบอยูขางบน พอมองเหน็เราไมมีอะไรก็กลัว ถายิ่ง
มีอะไรแลวไปใหญเลย 

เปนอยางน้ันละการปกครอง กลัวเทาไรยิ่งเคารพ นี่ละกลัวทางธรรม กลัวดวย
ความเคารพ ความเทิดทูน ความรักความบูชาทุกอยาง เย็นไปหมดกลัวแบบธรรม ถา
กลัวแบบโลกไมได กัดฉีกกันแหลกเหลวไปหมด กลัวแบบโลก หัวใจมันไมยอม ธาตุ
ขันธยอม หมอบๆ ธาตขุันธหมอบแตใจไมหมอบถากลัวแบบโลก ถากลัวแบบธรรมนี้
หัวใจหมอบเลยๆ กายก็หมอบ ถึงจะมีลักษณะอาการตามนิสัยบางก็หมอบทางใจ นั่น
ละการปฏิบัติเปนธรรม อยูดวยกันรมเย็นเปนสุข 

ขอใหทานทั้งหลายนํานี้ไปปฏิบัติ ใหฟงเสียงกัน หัวหนาครอบครัวคือพอกับแม
อยาทะเลาะกันโดยหาเหตุผลไมได ใครผิดใครถูกใหยอมรับกัน ผัวก็ตามเมียกต็าม 
ใหญอยูที่ธรรมคือความถูกตอง ไมไดใหญเพราะความอํานาจบาตรหลวงนะ ใหญอยู
กับธรรม ธรรมอํานาจเหนือนี้อีก ใหยอมรับธรรม ยอมรับธรรมแลวอยูกันได เมื่อพอ
กับแมมีความสุข มีความยิ้มแยมแจมใส ตอบรับหรือยอมรับกันดวยเหตุดวยผล ลูก
เกิดมามันดพูอดูแมเปนบุพพาจารย เล้ียงดูแลวยังไมแลว ดูพอดูแมเสียกอน เปนยังไง
พอแมมีความยิ้มแยมแจมใสลงเหตุลงผลซึ่งกันและกันแลว ลูกมองดพูอดูแมยิม้แยม
แจมใส ไปโรงเรียน เรียนหนังแสหนังสือไดเหตุไดผลไดหลักไดเกณฑ ไดความรูวิชานะ 

ถาพอกับแมทะเลาะกันเด็กไปเรียนหนังสือนี้ตาเหมอมอง จิตมันวิ่งมาหาพอกับ
แมทะเลาะกัน อยาทําใหลูกเห็นนะ พากันเขาใจทุกคน พอกบัแมตองเปนแบบฉบับที่ดี
ทุกคนๆ ปกครอง แลวลูกเตาหลานเหลน บุพพาจารยเล้ียงดูก็อยูที่นั่นหมด อยูกับพอ
กับแม เขาจะไดถอืเปนคติตัวอยางอนัดีงามไปใช โลกน้ีจะเปนโลกมีหลักมีเกณฑมีเหตุ
มีผล ยอมรับกันโดยหลักเกณฑโดยเหตุผลแลวชุมเย็น นี่เปนของสําคัญ 

วันนี้เปนวันที่จะรวมเขาพรรษาแลว วันอาสาฬหะ วันรวมที่พระจะมาจาํพรรษา 
วันนี้เปนฤดูแลง พอถึงวันพรุงนี้ก็ฤดูฝน ฤดฝูนเปนเดือนเขาพรรษา เร่ิมแตวันพรุงน้ี 
พระก็อธิษฐานเขาพรรษา ไมไปที่ไหนเปนเวลา ๓ เดือน เวนแตมีขอจําเปนพระองคก็
ทรงผอนผันใหตามความจําเปน หากวามีความจําเปนทานยกตัวอยางวา เชนพอแม
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หรือครูบาอาจารย หรือสัทธิงวิหาริกปวย มีความจําเปน หรือวัดชํารุดทรุดโทรมมีศาลา
เปนตน เส่ือมโทรมจนจะพักไมได ก็ใหสัตตาหะไปเสีย ๗ วัน ไปเยี่ยมพอเยี่ยมแม 
เยี่ยมลูกศิษยลูกหา หรือลูกศิษยลูกหาไปเยี่ยมครูเยี่ยมอาจารย ไปสัก ๗ วันแลว
กลับมาคางคืนอยางนอยคืนหนึ่งแลวกลับไปอีกถางานนี้ยังไมเสร็จ นี่ทานอนุญาตให
ภายใน ๗ วัน ไปได ๗ วันใหกลับมา ถาไมจําเปนไมใหไป ทานบอกวามีความจําเปน 
ฟงซินะ นี่ทานก็ทรงลดหยอนผอนผันใหไปตามความจําเปน แลวใหกลับมา 

วันเขาพรรษาก็ ๓ เดอืน พระวินัยหามไมใหใครไปคางวันคางคืนที่อื่นโดยไมมี
ความจําเปนตามที่พระวินัยทรงอนุญาตไว แลวปรับอาบัติ นั่นเปนอยางน้ัน ปรับอาบัต ิ
ปรับโทษ วาจะอยู ๓ เดอืนแลวทําไมแหวกแนวเสียละ ปรับโทษ เปนอยางน้ันละพระ
วินัยทานมีขอบเขตของทาน วันพรุงน้ีก็จะอธษิฐานเขาพรรษา พี่นองชาวพุทธของเรา
ขอใหมีธรรมเปนเครื่องปกครอง อยาใหกิเลสมาปกครองจะแหลกเหลวกันไปหมดทั้ง
บานทั้งเมือง 

เมืองไทยเรานี้เปนเมืองพุทธ เมอืงพุทธควรจะเปนลูกของพระพุทธเจา ฟงเสียง
อรรถเสียงธรรม เสียงเหตุเสียงผล ฟงเสียงของกนัและกัน ที่มีเหตุมีผลใหยอมรับกันๆ 
อยาดื้อร้ัน อยาดื้อดาน วาตัวเปนใหญ หรือตัวเปนพอตัวเปนแม ไมยอมฟงเสียงลูกที่
เขาพูดถูกตองทําถกูตองน้ันเลย ผิดนะ ตองยอมรับความถูกตอง ความถูกตองเปน
ใหญกวาอะไรทั้งหมด ตวัของเราอํานาจขนาดไหนไมเหนือความถูกตอง ความถูกตอง
คือธรรม เอาธรรมเขามาปกครองตนเองแลวจะอยูเย็นเปนสุข 

วันนี้เทศนาวาการในวันอาสาฬหะ วันพรุงน้ีจะไดเทศนหรือไมไดเทศนก็ไม
ทราบแหละ แตวันนี้เปนวันที่คนมาจํานวนมาก ก็ไดเทศนสอนพี่นองทัง้หลาย แลววัน
เขาพรรษาใครจะมีสัจจะอธิษฐานตั้งบังคับตัวเอง คือตัวกเิลสมันครอบอยูนั้นอํานาจ
ใหญ ถาเราจะสรางความดีทั้งหลายแลวมันจะบังคับ มันจะหาชองออกในทางชั่วชา
ลามกของมนัแลวก็ลากเราไปทางความชั่วชาเสีย เราเลยกลายเปนคนชั่วทั้งคนใชไมได 
วันที่จะบําเพ็ญกุศลนี้ใหบังคับ กิเลสตีออกจากตวัของเรา จากบานของเรา จากวัดของ
เรา ใหมีแตอรรถแตธรรมเทานั้นเขาสูใจ ปฏิบัติตามอรรถตามธรรม 

ความพากความเพียรใหดุเดือดเสมอ อยาใหมีแตดุเดือดกับกิเลสเหยียบหัวใจ
คน ใหมีธรรมดุเดือดเหยยีบหัวกิเลสบาง กิเลสจะไดจางไปๆ คนเราจะนาดู พระก็เปน
พระที่นาดู ถามีธรรมในใจ มีวินัยในใจ ชีวิตของพระอยูกับธรรมกับวินัย บวชเขามาปบ
ธรรมวินัยครอบแลวหัวใจ ความเคลื่อนไหวทุกอยางตองใหเปนพระ คือถูกตองตาม
หลักธรรมหลักวินัย ไปที่ไหนศาสดาติดตัวๆ ธรรมวนิัยนั้นแลเปนศาสดาแทน
พระพุทธเจาของเรา 
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ใหเธอทั้งหลายเคารพในศาสดาคือธรรมคือวินัยที่เราประทานใหแลว นี้เปนองค
แทนของเราอยาขามกรายอยาดื้อดาน ถาผูใดมีความรักธรรมรักวินัย ปฏิบัติตนให
ถูกตองตามหลักธรรมหลักวินัยสําหรับพระเรานะ พระองคนั้นเปนพระเต็มตัวๆ ไปที่
ไหนเทากับตามเสด็จพระพุทธเจาตลอดเวลา ถาองคใดมีความฝาฝนดื้อดานในศาสดา 
ไปที่ไหนเหยียบหัวพระพุทธเจา เหยียบหัวศาสนาไปหมด แลวเปนยังไงพระเณรเราใน
ประเทศไทยเอายอๆ อยางน้ีละ เหยียบหัวพระพุทธเจา หรือเอาธรรมมาเหยียบหัว เรา
ไดบอกลงไปดวยความสงบรมเย็นมีไหม มันเปนยังไง 

สวนมากมีแตเหยียบหัวพระพุทธเจา มันไมฟงเสียงธรรมเสียงวินัย มันจะฟงแต
เสียงความโลภเปนบากับยศกับลาภกับชื่อกับเสียง ทั้ง ๆ ที่พระพุทธเจาเวลาบวชไป
แลวสอนใหละหมด ใหเหลือแตความเปนพระที่เลิศเลอสุดยอดแลวไมมีอะไรเสมอ
เหมือนเลย คําวาพระแปลวาประเสริฐ ลงในนามวาประเสริฐแลว ไปที่ไหนประเสริฐอยู
ในตัว ใครจะยกยองนับถือหรือไมกต็าม เราใหเทิดทูนธรรมวินัยของเราไปตลอดเวลา 
เราเปนพระเต็มตัว ศาสดาองคเอกตดิตามตัวเราไป ผูนี้มีสงาราศีนะ ถาไปที่ไหนมีแต
ยศแตลาภแตชื่อแตเสียงในนามของพระที่วาเสียสละแลว มันเหมือนกองขี้นะเขาใจไหม 

เราตองเอาธรรมเปนที่กราบไหวบูชา เราอยาเอาขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง ที่โลภมาก
เห็นแกลาภแกยศ หัวโลนๆ เปนบากับญาติกับโยมนี้มันฟงไมไดนะ ไมมีอะไรเลิศยิ่ง
กวาพระ คําวาพระประเสริฐ พระคือผูตั้งอยูในหลักธรรมหลักวินัยคือองคศาสดาอยู
ตรงกลางนั้น ถาผูปฏิบัติตามนี้แลวเปนพระที่สมบูรณ อยูในปาในเขาที่ไหนเปนพระ
สมบูรณงามหูงามตา ประชาชนญาติโยมมองเห็นแลวเขากราบไหวบูชาไดสนิทใจลงคอ
ทุกอยาง 

ถาเปนพระโกโรโกโสเปนบายศบาลาภไปที่ไหนแบกพัดเต็มบาๆ อาตมาเปนเจา
ฟาเจาคุณ อาตมาเปนปลัด อาตมาบวชใหมๆ เมื่อเชาวันนี้เขาตั้งเปนสมุหให ตอไปวัน
พรุงนี้จะเปนปลัด วันมะรืนเปนเจาคุณ วันตอไปขาจะเปนสมเด็จ วันตอไปขาจะเปน
สมเด็จพระสังฆราชเหยียบหัวสมเด็จพระสังฆราชไป รุมกันกินสมเด็จพระสังฆราชทั้ง
เปน ขาจะเปนอยางน้ีถาขาไดเปนผูใหญ นี่เปรตเขาใจไหม.พวกเปรตมันไดผาเหลือง ดู
ไมไดนะอยางน้ี ใหฟงเอาพระเรา นี่นําธรรมนําวินัยมาสอน เราไมไดใหญโตยิ่งกวา
ธรรมวินัย เราก็อยูในสภาพอันเดียวกัน ใครจะติจะชมอะไรใหวามาเรายอมรับ แตเมื่อ
ผิดจากธรรมวินัยเราก็พูดได เราบรรดาลูกศิษยตถาคตที่จะตักเตือนสั่งสอนซึ่งกันและ
กันได ไมผดิธรรมผิดวินัยเราก็พูดไดอยางน้ี 

แมตัวเราเองถาใครเห็นวาผิดแลวใหวามา เราจะยอม เหมือนอยางเราไปปด
กวาดไปเจอเอาเณร ปดกวาดผิดเวลา จะเอาพระมาขยําทั้งหมดเลย ทีนี้พอเรารูวาผิดนี ้



 ๗

นาฬิกาไดเทานั้น แตเราไปกอนนาฬิกาสักเทาไร นาฬิกาพึ่งได ๓ โมง ๑๐ นาที ๔ โมง
ปดกวาดมันยังไมถงึ เราเปนบามาปดกวาดแลวมาขูเข็ญพระ ตายแลวใครจะกุสลาใคร 
พอถามเณรเณรบอกวาเวลายังไมถึง แลวเวลาเทาไรเดี๋ยวนี้ ปกติเวลาปดตาดบาย ๔ 
โมง อันนี้ปดตาด ๓ โมง ๒๐ นาที เหอขึ้นทนัทีเลย นั่นเห็นไหมเสียงเหมือนจะกดัจะ
ฉีก ตีเขาสูธรรมเขาใจไหมละ พอเราผิดเทานั้น เหอ อยางน้ันเหรอ ถาอยางงั้นหยุดๆ 
มันจะเปนบากันทั้งวัด ที่วาเปนบาคือปดกวาดผิดเวลา เราขูเข็ญหมูเพื่อนใหมาผิดเวลา
เหมือนกัน ก็เปนบากันทั้งวัด เมื่อเปนเชนนั้นเราก็ยอมรับปุบ หยุดๆ พระเณรอยามา
ปดกวาดมันจะเปนบากันทั้งวัด เราจะไปแกบาเราก็เดินกึกๆ เณรมันคงจะหัวเราะ 

นี่พูดเปนธรรมเปนอยางงั้น เราไมไดใหญโตยิ่งกวาธรรม ธรรมวาอยางไรหมอบ
ทันทีๆ เลย ใหพี่นองทั้งหลายจําเอานะ ถากิเลสบอกวานอนเสียกอนดีกวา นี่มันเหยียบ
ธรรม ใหเอาหมอนฟาดเขาปานูนนะ เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา เสร็จแลวลมนอนที่
ไหนก็ได หมอนไมหมอนก็ตาม คนเราเมื่อมันจะตายนอนหลับไดทั้งน้ัน เดีย๋วนี้พวกนี้มี
แตเส่ือแตหมอนมัดตดิคอมัน ลูกศษิยตถาคตมแีตเส่ือแตหมอนมัดตดิคอ ครั้นมองลง
ไปเห็นกมหนา กมอะไร เย็บเสื่อเย็บหมอน มันเปนอะไรหมอนเสื่อ หมอนขาดเสื่อขาด
นอนไมตื่นเขาใจไหม อยาใหไดยินอยางน้ีนะ เอาละพอ 

ทานพอลีอาจารยของพี่นองชาวปากน้ําเราไดอาจารยดีมาก พดูขึ้นคําใดหลวงปู
มั่นพูดถงึทานพอลี ไมมคีําตําหนิแมนิดเดียวเลย ทานลีนี้เปนพระสําคัญเด็ดเดี่ยวเฉียบ
ขาด ตรงแนวตามธรรมตามวินัย ทานวาอยางน้ันนะ พูดทไีรยกขึ้นทันทีๆ แมที่สุดวาระ
สุดทายที่ทานจะมรณภาพ ทานพอลีไปเยี่ยมทาน เราไมเคยเห็นวาทานไปดูกับรานไหน 
บรรดาลูกศิษยไปเยี่ยมทาน ไปพักที่รานไหนๆ ทานไมเคยไปติดตามนะ พอทานพอลี
ไปวันนั้นมานั่งเราก็จอเลย นิสัยเราเปนอยางน้ี ครูบาอาจารยทั้งหลายมา องคนี้มาทาน
ปฏิบัติตอลูกศิษยของทานขั้นผูใหญเขาใจไหม ทานปฏิบัติตอกันอยางไรบาง ทั้งภายใน
ภายนอก ภายในคือดานจิตใจ ภายนอกคือกริิยาอาการประพฤติตามหลักธรรมหลัก
วินัย องคนี้มาหาทาน ทานปฏิบัติอยางไรตอกัน องคนั้นมาทานปฏิบัติอยางไรตอกัน 

ทีนี้ปบเขามาถึงทานพอลี พอทานพอลีมานี้ โอย ทานพูดกันดวยความยิ้มแยม
แจมใส ดูลักษณะทาทางยิ้มแยมแจมใส เขากันไดกับทานพอลีเด็ดเดี่ยว พอแมครูจารย
มั่นยิ่งเด็ดเดีย่วเปนอาจารยของทานพอลี พูดกนันี้ขึงขังตงึตัง ยิ้มแยมแจมใสทุกอยาง 
เราน่ังขาง ๆ เราฟงเราไมออกไปไหนถามีครูอาจารยไป เราจะแอบฟงทกุอยางเลยเชียว 
พอเสร็จแลวหันหนามานี้ เออ ทานมหาไปจัดที่ใหทานลีนะ องคอื่นมาทานไมเคยบอก
เขาใจไหม มองไปหาเรา ทานมหาไปจัดที่ใหทานลีนะ อยูในเมืองในนามานานพอแลว
ละ ไลเขาปานะทานงั้น ไลเขาไปอยูในปานี้นะ พอลงจากนั้นแลวเราก็ไปจัดที่ใหทาน 



 ๘

ตอนเชาพอฉันเสร็จแลวทานไปเองนะ ไปจัดที่ใหทานลี พอไปดูรานเราจัดเรียบรอย
แลว ทานดู เออ เขาทาอยูนะ พอดีละมันอยูในเมืองในนามาพอแลว มาอยูในปาเสีย
บาง 

ลูกศิษยตถาคตอยูในปานะไมไดอยูในตลาด ทานวางั้น นี่พูดกับลูกศษิยของ
ทานพูดดวยความเมตตาโปรดปรานมาก เด็ดกเ็ด็ดก็เปนธรรมไปหมดเลย ไมใชเด็ด
แบบกิเลสตัณหาเด็ด มันอยูตั้งแตในเมืองไมไดอยูในปา ใหอยูในปาเสียบางซิ นี่ทาน
พูดเด็ดธรรมะเขาใจไหม โอย ดูอากัปกิริยาของทานตอนรับกันนี้ เราดูทุกกิทกุก ียกให
นิ้วหนึ่งเลย หลวงปูมั่นกับทานพอลีตอนรับกัน ดีแลวไดทานพอลีปากน้ํามาเปนอาจารย
เปนของหายากแลวนะ 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

