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พอดวยความเลิศเลอ
เมือ่ วานโรงพยาบาลก็มา ๓ โรง มีไกลก็ทางชัยภูมิ หนองบัวระเหว แตไมไกล
มากนักหนองบัวระเหว ที่ไกลกวานั้นอีกยังมี ชัยภูมินี้มีสองแหงโรงพยาบาลที่ไกล ไกล
อยูมากทีเดียว จนกระทัง่ เราไดใหเปนพิเศษ โรงพยาบาลสองโรงนีม้ าใหเปนพิเศษ กับ
อุบลทั้งเมืองในจังหวัดอุบลนะ โรงพยาบาลโรงไหนมาในเขตจังหวัดอุบลใหพเิ ศษทัง้
หมด กับอุตรดิตถ อุตรดิตถนี้ก็เขตจังหวัดอุตรดิตถทั้งหมด โรงพยาบาลใดมาก็ตามให
พิเศษ ๆ สวนชัยภูมนิ ใ้ี ห ๒ โรง โรงพยาบาลเทพสถิตกับภักดีชุมพล นีเ่ ราไปแลวไปดู
เอง เอาของไปสงให เราตั้งเข็มไมลดู โถ จากนีไ้ ปเลยโคราชไปโนน สีคว้ิ สูงเนิน เข็ม
ไมลขนาดพอ ๆ กันนั้น เพราะฉะนัน้ เราจึงไดใหเปนพิเศษ
สวนนอกนั้นมีไกลมีใกลทั่ว ๆ ไปไมไกลนัก เราก็ใหธรรมดา ๆ ธรรมดามันก็
เต็มอยูแลว ฟาดเปนพิเศษเขาอีกมันก็ยิ่งอัดแนนนะ ไมใชเราใหธรรมดาจะบกบางนะ
เต็มรถทุกคัน ๆ จดไวเรียบรอยหมด ใหกะคํานวณพอดีกับรถคันหนึ่ง ๆ ที่มา แตคันที่
ใหพิเศษจะหนักอยูพอสมควร เพราะเปนพิเศษ พิเศษมีอะไรบางจดไวเรียบรอย ทีเ่ รา
สั่งนี้เคลื่อนไมไดนะ เคลือ่ นจะถูกไลเบีย้ กันแหลกเลยเชียว จนเหตุผลลงตัวได เคลือ่ น
เพราะเหตุใด ที่สั่งไวเคลื่อนไปเพราะอะไร เพราะเหตุนน้ั ๆ เมือ่ เหมาะสมแลวผาน เขา
ใจไหม ถาไมเหมาะสมแลวเอากันใหญนะ
นี่ละทานทั้งหลายดูซิหลวงตา ทีช่ ว ยชาติบา นเมืองก็แบบเดียวกันนี้ สําหรับเรานี้
จริงทุกอยางตอชาติบานเมือง แตพน่ี อ งชาวไทยเราจะจริงมากนอยเพียงไรเราทราบไม
ไดนะ สําหรับเราทีเ่ ปนหัวหนาพีน่ อ งทัง้ หลายนีจ่ ริงทุกอยางเลย เปนอยางนี้ตลอดมา
เราสงสารนีน่ ะ ที่โรงพยาบาลมามากนอยเพียงไร แทนที่เราจะมีหงุดหงิดแบบของโลก
นะ ธรรมดาก็ไมมีอะไรจะมาหงุดหงิดวางั้นเถอะ ยืมเอาของโลกมาใชจะหงุดหงิด กลับ
ไมเปนอยางนัน้ นะ พอใจ ๆ เต็มกับความสงสารความเมตตาของเรา เราเปนอยางนัน้
ตลอด
เพราะเราชวยโลกคราวนีเ้ ราชวยเต็มกําลังความสามารถ ดวยอํานาจแหงความ
เมตตาเต็มสัดเต็มสวนเลย ไมมีอะไรที่จะมาแยกชิงในความเมตตา ความเสียสละของ
เราไปได แมหมดแลวก็ยังจะให ขนาดนัน้ ละนะ ที่จะมากลัวขาดกลัวเหลือไมมีเลย ถามี
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อยางนั้นเราทําไมได ทานทัง้ หลายใหเขาใจเสียนะวา นีล่ ะหลักธรรมชาติเปนอยางนี้
ธรรมแทเปนอยางนัน้ ออนนิ่มไปหมด เขาไดทุกตัวสัตวตัวบุคคล ไมมีคําวาชาติชั้น
วรรณะสูงต่าํ ประการใด สัตวหรือบุคคลเขากันไดสนิทตามประเภทของสัตวของบุคคล
ที่จะเขากันได เพราะความเมตตาเชื่อมเขาไปถึงกันหมดนั่นแหละ
อุบลนีก้ ใ็ หทง้ั จังหวัดเลย อําเภอไหนมาก็ตามใหพิเศษ อุตรดิตถหนึ่ง แลว
ชัยภูมิก็มีสอง เราไปแลวไกลสุดขีดมีอยู ๒ โรง มันตอเพชรบูรณนนู นะ ตั้งเข็มไมลไป
มันตั้ง ๓๓๐ กวากิโลนะ นั่นฟงซิ จากนี้ไป ๓๓๐ กวากิโล มันก็ขนาดสูงเนินหรือสีคว้ิ
ระยะนัน้ ละ เพราะระยะนัน้ อยูใ น ๓๐๐ เหลานีแ้ หละเราคิดเทียบแลว ไกล อุบลนี้ตั้งแต
เราไปถึงตัวจังหวัดนี้ ขึ้นรถเกงไปไมแวะที่ไหนเลย ถึงอุบล ๕ ชั่วโมงพอดี แลวโรง
พยาบาลตาง ๆ ที่นอกจากอุบลไปไกลขนาดไหน บางแหงเราก็พอทราบไดเทานัน้ กิโล
เทานีก้ โิ ล ไกลทั้งนั้น ๆ เพราะฉะนั้นถึงใหหมด อุตรดิตถก็เหมือนกัน นี่ก็ใหหมดเขต
จังหวัด โรงพยาบาลใดมา นับจากโรงพยาบาลจังหวัดกระจายออกไป ใหเหมือนกัน
หมด ใหอยูอยางนั้นตลอด
ของมีเปนประจํา อันนี้ก็บกบางไมไดนะ ผูที่คอยดูแล พระที่คอยดูแล พระที่
เปนเวรเฝาศาลานีไ้ มตาํ่ กวา ๒ องคละ เปนประจําทุกอาทิตย ๆ เปนวาระ ๆ กัน เกี่ยว
ของกับศาลงศาลา ประชาชนแขกคนที่เขามาเกี่ยวของกับเรา พระเหลานีท้ า นจะสืบถาม
เรือ่ งราวอะไรสมควรไมสมควร เพราะทานจะปลอยใหหมดนีเ้ ราตายไปนานแลวนะกับ
แขกคน ไปหาดวยศรัทธาความเคารพความเลือ่ มใสยกให แตเรือ่ งของเราทีร่ บั โลกนี้
เปนยังไงบาง ก็ขอใหคิด ความหมายวางัน้ เพราะฉะนัน้ เราจึงจะพบกัน ควรจะลงมาที่
นี่หรือจะไปหาที่กุฏิ นีเ่ รียกวามีเหตุผลพอแลว เพื่อถนอมกําลังไวสําหรับทําประโยชน
ใหแกโลกนัน่ แหละ ไมไดถนอมเพื่ออะไร เราจึงไมรบั แขกตลอดเวลาไป
วันนีเ้ ราก็จะไปภูววั เพราะเปนยานกลาง สิ้นเดือนกับตนเดือน ไปยานกลางนี้ก็
พอดี เอาเปนอาหารยาวไป อาหารสด อาหารยาว พวกยาว เชน หมูยอ หรือกุนเชียง
อะไรเหลานี้ เขาเรียกอาหารยาว อาหารสดก็อาหารสด ๆ รอน ๆ เปนเนือ้ เปนปลา
อะไรก็แลวแต เปนสวนมากทีเ่ อาไปในระยะทีเ่ ราไป สวนอาหารทีย่ าวจริง ๆ ตลอดไป
นีเ้ ราจัดใหพอเรียบรอยแลว อันนีไ้ ปเสริมเฉย ๆ อาหารยาวไปเสริม อาหารเปนพืน้
เชน ขาว น้าํ ตาล น้าํ ปลา น้าํ มันพืช นี้เราจัดไวเพียงพอแลวแตละเดือน ๆ เผื่อเอาไวทั้ง
นัน้ ๆ อันนีเ้ ปนอาหารเสริม จึงเอาเฉพาะอาหารประเภทนีไ้ ป
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พระเหลานีแ้ หละเปนพระทีจ่ ะทรงมรรคทรงผล ทรงศีลทรงธรรม เปนมหา
สมบัติแกใจตนเองและแกโลกทั้งหลาย เปนผูจะทรงธรรมประเภทนี้ไวได เราจึงตองสง
เสริม นีส่ ง เสริมมาแลวไดสบิ กวาปแลวนะ ตั้งแตเราไปดูละเอียดถี่ถวน ไปเที่ยวดูหมด
มาก็ประกาศเลย ตัง้ แตบดั นัน้ เราจะรับสงอาหารทัง้ หมด พระที่มีจํานวนมากนอยเพียง
ไรที่ตั้งหนาตั้งตามาปฏิบัติ เอา มา บอกเลยเปดทางเลย เอา มาเทาไรมา เราจะรับเลีย้ ง
ทั้งหมด ถาวาเราไมสามารถจะรับเลีย้ งเราจะบอก นั่นฟงซิ องคไหนที่ตั้งใจปฏิบัติดีให
มา ไมไดกําหนดวามากวานอย นี่ก็ ๔๐ กวา วัดนี้เลี้ยงทั้งหมด เดีย๋ วนีจ้ ะอยูใ นยาน ๔๐
สีส่ บิ กวา สามสิบกวาขึน้ ไปหาสิบ ลดกวานั้นไมคอยมี เพราะทําเลมันดี
อันนี้ละทานผูที่จะทรงมรรคทรงผลเงียบ ๆ อยูใ นปาในเขา พีน่ อ งเห็นวาเปน
ของเลนเหรอ ทานสัง่ สมอรรถสัง่ สมธรรมเขาสูใ จ กระจายเปนความรมเย็นแกโลกอยู
เงียบ ๆ อยางนัน้ นะ จะวาทานเปนผาขีร้ ว้ิ หอมูตรหอคูถเหรอ ผาขีร้ ว้ิ หอทองสวนมาก
เปนอยางนัน้ เงียบ ๆ ทานรูอ รรถรูธ รรมจะไมมใี ครทราบภายนอก จะรูใ นวงปฏิบตั ิ
ดวยกัน ใครอยูใ นภูมใิ ด ๆ เรื่องศีล สมาธิ ปญญา วิชชา วิมุตติ ทานกับวงกรรมฐาน
เฉพาะอยางยิง่ คือเราทีเ่ ปนหัวหนานีจ่ ะทราบมากกวาเพือ่ น บรรดาลูกศิษยมาใครก็มา
เลาเรือ่ งใหฟง เปนอยางนัน้ ควรแก-แก ควรสงเสริมยังไง ควรดัดแปลงตรงไหน สอน
เรียบรอยแลวเก็บเงียบ ๆ เพราะฉะนั้นเวลาออกมาพูดจึงวา ทานเหลานีแ้ ลเปนผูท จ่ี ะ
ทรงมรรคทรงผล อยูในปาในเขาเหมือนกันกับครั้งพระพุทธเจาของเรา บําเพ็ญมา
เหมือนกันผลก็ไดเหมือนกัน
ธรรมะเปนอกาลิโก เสมอตนเสมอปลายตลอดมา พระพุทธเจาตรัสรูธ รรม สอน
ก็สอนเพื่ออรรถเพื่อธรรมประเภทที่ทรงตรัสรูแลวนะ สอนโลก ผูปฏิบัติเพื่ออรรถเพื่อ
ธรรมประเภทนั้นจะไปไหนถาไมรูอยางนั้น ทางเดินก็เรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไว
ชอบทุกอยาง ถาเปนแบบแปลนก็สมบูรณแบบแลว เอา จะไปกางขึ้นเปนตึกรามบาน
ชองหลังไหนขนาดไหน กวาง แคบ ยาว สัน้ ขนาดไหน เอาแปลนออกกางทําตามกําลัง
ของตน ก็ไดสาํ เร็จมาตามแปลนนัน้ ๆ
อันนี้แปลนของพระพุทธเจา แปลนแหงมรรค ผล นิพพาน หรือนรก สวรรค
บอกไวหมด ในนั้นเต็มไปหมด แปลนบุญแปลนกุศล แปลนมรรค ผล นิพพาน อยูใน
นี้หมด เสมอตนเสมอปลายเปนอกาลิโก รวมยอดไวหมด ธรรมะนัน่ อกาลิโก เอหิปสฺ
สิโก ที่แสดงไวในธรรมคุณ ธรรมะพระพุทธเจานี้ตรัสไวชอบแลว สฺวากฺขาโต ภควตา
ธมฺโม พระธรรมอันพระผูม พี ระภาคเจาตรัสไวชอบแลว ถาเปนแบบแปลนก็สมบูรณ
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แบบแลว นั่นพูดงาย ๆ สมบูรณแบบของธรรมนี้ สมบูรณแบบของทานผูบ ริสทุ ธิท์ าํ
แปลนออกมา
แปลนของเราเปนแปลนทางโลก เขาก็เต็มกําลังของเขา ถาทําตามแปลนนัน้
แลวจะไมผิด ของโลกก็เหมือนกัน ทีนี้ทางธรรมยิ่งเปนแปลนของทานผูบริสุทธิ์วิมุตติ
พระนิพพานดวยแลวไมมีคลาดมีเคลื่อน จึงเรียกวาสวากขาตธรรมตรัสไวชอบ หรือวา
สมบูรณแลว ผูปฏิบัติตามนั้นธรรมะก็เปนอกาลิโก ไดมากไดนอยผลแหงการปฏิบัติ
ธรรมก็ไดธรรมขึ้นมาครองใจ มากนอยตามกําลังของความสามารถแหงผูปฏิบัติทั้ง
หลาย จะไดผลขึ้นมาครองใจโดยลําดับลําดา เชนเดียวกับผูท าํ ความชัว่ ชาลามกมันก็
เปนผลออกมา
คือใจของเรานีเ้ ปนทีบ่ รรจุไวทง้ั กิเลส ซึ่งเปนฟนเปนไฟเผาตัวเองและโลกทั่วไป
ธรรมนัน้ เปนความชุม เย็นเปนสุขอยูภ ายในใจอันเดียวกัน เกิดที่ใจ อยูที่ใจ แสดงออก
จากใจ ผูห มุนไปทางธรรม ธรรมก็เปนอกาลิโก หมุนเมือ่ ไรเปนธรรมเมือ่ นัน้ ๆ ตลอด
ไปเลย ทํามากทํานอยสูงตลอดถึงวิมุตติพระนิพพาน ไมนอกเหนือจาก อกาลิโก นีเ้ ลย
ทีนพ้ี วกทีท่ าํ บาปทํากรรม คือฝายกิเลสก็เปน อกาลิโก แบบเดียวกัน ไมผิดกัน เอา
เอื้อมไปทางบาปทางกรรม เปนบาปเปนกรรมเรือ่ ย ๆ ไป ทํามากทํานอยจะเปนบาป
เปนกรรมเสมอตนเสมอปลายเหมือนกันหมด นีธ่ รรมกับโลก หรือวากิเลสกับธรรมจึง
เสมอกัน
แตที่กิเลสมันมาโจมตีทุกวันนี้นะ มีแตกิเลสตีตลาดทั่วโลกดินแดน ไมมีใครทํา
คุณงามความดีไดเลย ใหมีแตกิเลสทํา เผากันแหลกเหลวทัว่ ประเทศเขตแดน ไมมีใคร
เข็ดหลาบอิ่มพอ ไมมีใครเห็นโทษของกิเลสเลย นี่เปนเรื่องของกิเลสทํางาน โลกจึง
เดือดรอนกันทุกหยอมหญานะ เราไปหาทีไ่ หนวาโลกนีม้ คี วามชุม เย็น ที่กิเลสแทรกสิง
อยูภ ายในหัวใจ กระจายออกทางกิริยาอาการ ทั้งความประพฤติ เผากันไปไดทั้งนั้น นี่
เรื่องของกิเลสทํางาน มันก็เปนผลขึน้ มาในลําดับอยางนี้ ตําหนิไมไดนะ
ผลของกิเลสทํางาน คือความทุกขรอนแกสัตวผูดิ้นตามกิเลส เอา ผลแหงธรรม
ผูท บ่ี าํ เพ็ญความดีทาํ งานก็แบบเดียวกัน นับแตพระพุทธเจาลงมา ครัง้ แรกขึน้ ก็ตรัสรู
ธรรมของพระพุทธเจา ตรัสรูธ รรมขึน้ มา ธรรมอันเลิศเลอ จากนัน้ มาประทานธรรมที่
ตรัสรูแ ลวนัน้ แกสตั วโลกทัง้ หลาย แลวสําเร็จขึน้ มาเปนอันดับแรก เรียกวาปฐมสาวก ก็
คือทานผูส น้ิ กิเลสเปนองคแรก ๆ ตั้งแตเบญจวัคคียขึ้นมา กระจายมาจนกระทั่งทุกวัน
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นี้ ออกจากสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบแลว แลวเปนอกาลิโก ใหผลแกผูปฏิบัติดี
ตลอดมา จนกระทั่งปจจุบัน และจะใหผลตลอดไป ถายังมีผูปฏิบัติตามศีลธรรมอยู
เพราะฉะนั้นทานผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทานปฏิบัติศีลธรรมอยูจะไมประกาศ
เรียกรองโฆษณาเหมือนออกทางวิทยุกระจายเสียงที่ไหนก็ตาม จะประกาศกังวานอยูที่
หัวใจของทานผูที่ทรงอรรถทรงธรรมนั้นแล ไมอยูที่ไหน นี่ผลเสมอกันอยางนี้ ผูห า
อรรถหาธรรมไดอรรถไดธรรมมาครองใจ ผูหากิเลสก็ไดกิเลสมาครองใจ แตกเิ ลสเปน
ฝายหยาบโลนทีส่ ดุ หาตีตง้ั แตฝา ยผูป ฏิบตั ธิ รรม ใครปฏิบตั ธิ รรมมากนอยนีเ้ ทีย่ วหาตี
หาเผาแหลกเหลวหมดนะ ไดผลขึน้ มานีก้ ม็ าลบลาง ก็เขาทําความดีของเขา ความดีเปน
สมบัติของเขา มีอาํ นาจบาตรหลวงมาจากไหน จึงจะไปลบลางผลแหงความดีของผู
ปฏิบตั บิ าํ เพ็ญความดีจะไมใหไดผลมีเหรอ พิจารณาซินะ
นี่ละกิเลสมันเกงอยูอยางนี้ละ เวลานี้ผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยูที่ไหน ๆ มันเขา
ไปเหยียบย่าํ ทําลาย แตทานไมสนใจนะทานผูปฏิบัติดี ทานจะปฏิบัติดีของทานเรื่อยไป
กิเลสมันเหาวอ ๆ ๆ อยูงั้นเรื่อยไป สําเร็จขึน้ มาในขัน้ ใดภูมใิ ดกิเลสจะไมยอมใหสาํ เร็จ
มันจะไปตั้งกฎเกณฑปาเถื่อนขึ้นมา บีบบังคับใหเปนผูต ดั คะแนนและเปนผูใ หคะแนน
แกผบู าํ เพ็ญความดีทง้ั หลาย ทั้งๆ ที่กิเลสเกิดมาจากโคตรพอโคตรแมมันไมเคยเห็น
ความดี ไมเห็นบุญเห็นกุศล มันเห็นแตบาปแตกรรมเอามาเผาโลกตลอดเวลา นี่ละมัน
นํามาประกาศทุกวันนี้ ทานทัง้ หลายเห็นไหม กิเลสประกาศความชั่วชาลามกของตน
ยกยองขึ้นวาเปนความดีงามใหโลกตาบอดหูหนวกไดยอมรับมัน
ใครจึงเชื่อแตทางกิเลส ถาทางธรรมไมคอยเชื่อ เพราะเลหเ หลีย่ มของเราไม
เหมือนกิเลส กิเลสนีเ้ ลหเ หลีย่ มสูงแหลมคมมาก หลอกโลกไดหมด ศาสดาองคเอก
มาสอนนี้ มันก็จะฟงเฉพาะเวลาสอนนะ ออกจากนัน้ แลวกิเลสก็เขาแทรก ๆ เปน
อาจารยทกุ หัวใจ เมื่อเปนเชนนั้นโลกจะไมยอมรับกิเลสไดยังไงก็มันสอนทั้งวันทั้งคืน
จากความคิดนี้ปรุงแตงอะไรดันออกมาจากกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง
ราคะตัณหา ดันออกมาก็ใหกิริยาของโลกบืนไปตามนี้เปนไฟขึ้นมาๆ เผาโลก เราเห็น
ไหม พิจารณาซิ
ผูท าํ ความชัว่ ไดชว่ั ตลอดเวลา เพราะฉะนัน้ นรก สวรรค พรหมโลก นิพพาน จึง
ไมเคยวางจากสัตวผูทําดีทําชั่วตลอดมา และจะไมวางตลอดไป เพราะสัตวโลกทํากันอยู
ตลอด ผลก็ตองไดมาตลอด สถานทีบ่ รรจุกค็ อื แดนนรกสวรรคนน้ั แหละ บรรจุมา
ตลอดอยางนี้ แลวใครจะไปลบลาง สิง่ เหลานีก้ เิ ลสมันมีความรูค วามฉลาดเหนือพระ
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พุทธเจามาจากไหน พระพุทธเจาเห็นวาเปนภัยนัน่ เองจึงไดปราบมันแหลกกระจายลง
ไปจากพระทัยแลว เปนธรรมทีบ่ ริสทุ ธิข์ น้ึ มาสัง่ สอนโลก กิเลสทีต่ วั ไหนมันตายแลว ลูก
หลานมันยังมีมนั ก็ตามเขามาตานทานเผาพวกทําความดี ลบลางอยางนัน้ ลบลางอยางนี้
บาปไมมี บุญไมมี นรกไมมี สวรรคไมมี ทําบุญไมไดบุญ ทําบาปไมไดบาป
หมุนลงไปตั้งแตฟนแตไฟ นัน่ บาปหรือบุญคิดเอา พิจารณาซิ นีล่ ะเปนอยางนัน้ ทีนี้
ใครทําคุณงามความดีกเ็ ทีย่ วหาดูถกู เหยียดหยาม พูดโฆษณาชวนเชื่อ อยางหลวงตาบัว
นี้ก็ไดยินชัด ๆ พูดไดเลย หลวงตาบัวไมมีสะทกสะทานกับใคร ประสาถังขยะ เราจะไป
หลงมันอะไรประสาถังขยะ ทองคําทั้งแทงเลิศเลอขนาดไหนครองอยูที่หัวใจนี้วางั้นเลย
ถังขยะเราก็เคยครองกันมาแลว ตีมันออก แตกกระจายไปแลว ตั้งแตถังขยะออกจาก
หัวใจแลว ไมมใี ครมายุแหยกอ กวนใหเกิดทุกขภายในจิตใจเลยแมเม็ดหินเม็ดทราย
ตั้งแตนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้ เปนเวลา ๕๓-๕๔ ปนแ้ี ลว จะไมใหเราประกาศไดยังไง
ความดีเราเปนผูทําเองตามคําสอนของพระพุทธเจา ตามทางเดินของพระพุทธ
เจา ไดมากไดนอยเราไดของเราเอง ใครไมไดมาสรางมาทํา มาลบลางของเราหา
ประโยชนอะไร มันก็มีแตลบลางตัวของมันนั่นเอง หลวงตาบัวเปนพระอรหันตใน
จังหวัดอุดรธานี เขาวา ใหโคตรพอโคตรแมมาโฆษณาก็ชางเถอะ โคตรพอโคตรแมมึง
ไมไดปฏิบัติธรรมเหมือนกู กูเปนผูป ฏิบตั ธิ รรม แมโคตรพอโคตรแมกูไมไดปฏิบัติ กู
เปนผูปฏิบัติ กูเปนผูรูเอง กูเปนผูค รองธรรมเหลานีเ้ อง มึงจะมาลบลางไปไหน เอา
โคตรมึงมาลบลาง เราก็จะวาอยางนี้ เขาใจหรือเปลาละ ลบเทาไรมันก็ลบหัวมันเอง ๆ
ธรรมพระพุทธเจาเปนของจริง จะลบสูญไดยังไง ถาสูญธรรมพระพุทธเจาก็ไม
ใชธรรม ศาสดาไมใชศาสดา ไมมีความหมาย จริงเปนจริงทุกอยางพระพุทธเจา ไมมี
อะไรเกินยิ่งกวาธรรมพระพุทธเจาที่ตรัสรูออกมา เปนธรรมทีบ่ ริสทุ ธิล์ ว น ๆ และไมมี
อะไรเศราหมองมืดตื้อ กอฟนกอไฟเผาโลกยิ่งกวาตัวกิเลส ตัวนีต้ วั หลอกลวงโลก ให
พากันจําใหดี
นีล่ ะผูส รางความดีทา นสรางของทานอยูอ ยางนัน้ ตลอดเวลา ไปลบลางของทาน
ไดยังไง ความดีเปนสมบัติของใครของเรา ความชัว่ เปนสมบัตขิ องใครของเรา ผูส ราง
ขึ้นมาเอง นี่ก็พูดถึงเรื่องพระ ทานอยูใ นปาในเขา ทานเหลานีเ้ องทีจ่ ะเปนผูท รงศาสนา
ของพระพุทธเจา และเปนทีก่ ม หัวลงกราบไดสนิทใจของประชาชนทัง้ หลายดวยความ
เคารพเลือ่ มใส
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ทานเหลานีแ้ หละพูดตรง ๆ เหลานีแ้ หละเปนยังไง มาตั้งแตเหลาโนนพระพุทธ
เจา พระสงฆสาวก พุทธฺ ํ สรณํ คจฺฉามิ มาตั้งแตโนน ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ มาตั้งแต
โนน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ มาตั้งแตโนน ไมไดมามีเฉพาะปจจุบัน เดี๋ยวอปโลกนกันขึ้น
มาพอจะมาลบลางไดอยางงายดายนะ พระพุทธเจาตรัสไวชอบแลว ๆ สวากขาตธรรม
เปนยังไง จึงขอใหพี่นองทั้งหลายไดเขาใจเรื่องอรรถเรื่องธรรม หลวงตาบัวจวนจะตาย
แลวรีบประกาศออกมาใหพี่นองทั้งหลายไดทราบ เราไมมีอะไรกับสามแดนโลกธาตุ
ใครจะมาโจมตีแบบไหน ๆ มันยกโคตรมาเราก็เฉยเขาใจไหม จะมาชมเชยสรรเสริญก็
แบบเดียวกัน ยกโคตรมาก็เทาเดิม ยกโคตรมาตําหนิตเิ ตียนก็เทาเดิม มันไมมีอะไรที่
จะมาหยิบยกเพราะมันหนักดวยกัน สรรเสริญก็หนัก เมือ่ ถึงขัน้ พอทีเ่ ลิศเลอแลว
ความเลิศเลอของธรรมทีบ่ ริสทุ ธิน์ ้ี เรียกวาพอดวยความเลิศเลอ ไมไดพอเพียงวา
เรารับประทานพอแลวอิม่ แลวเทานีน้ ะ
พอของธรรมนีพ้ อดวยความเลิศเลอ ไมมอี ะไรเกินคําวาพอของธรรม นีพ่ ระ
พุทธเจาตรัสมาเรียบรอยแลว บรรดาพระผูปฏิบัติตามก็ตักตวงเอาผลเรื่อยมาอยางนี้
ทานผูอ ยูใ นปาในเขาเงียบ ๆ นัน่ แหละ เดินจงกรม นัง่ สมาธิภาวนา ชําระกิเลสทัง้ วันทัง้
คืน ไมยงุ เหยิงวุน วายกับการบานการเมือง วุนวายอะไรทั้งหลายที่มีอยูในโลกนี้ซึ่งเปน
งานของกิเลส อยางหนึง่ ก็แทรกเขาไปวางานการทํามาหาเลีย้ งชีพธรรมดา แตมันไมได
เพียงหาเลีย้ งชีพ มันหาเพือ่ ความโลภเขาใจไหม ไดเทาไร ๆ ไมพอ ไดเทาไรไมพอ
อะไรไมพอ นี่เรื่องของกิเลส ถาการทํามาหาเลีย้ งชีพนีพ้ อ วันหนึง่ ๆ พอ ไมไดดีดดิ้น
เกินไปละมนุษยเรา แตนี้งานของกิเลสซิมันไมพอ ๆ สวนงานของธรรมไดขนาดไหน
ทานพอตลอด ๆ ยิ่งถึงพระนิพพานพอตลอดตั้งกัปตั้งกัลป เที่ยงตลอดเลย
นี่ละธรรมของทาน ที่ทานทรงเอาไวทานทรงมาจากอะไร มาจากสถานทีท่ พ่ี ระ
พุทธเจาทรงสัง่ สอนไวแลวทีค่ วรบําเพ็ญเชน รุกขฺ มูลเสนาสนํ บวชแลวใหเธอทัง้ หลาย
เขาไปอยูใ นปาในเขา รุกขมูลรมไม บําเพ็ญความเพียร เพราะสถานที่เชนนั้นไมได
ถูกรบกวนจากกิเลสความยุง เหยิงวุน วายกอกวนทัง้ หลาย
เปนความสะดวกในการ
บําเพ็ญสมณธรรม และใหพวกเธอทั้งหลายไดอุตสาหพยายามบําเพ็ญอยางนั้นตลอด
ชีวิตเถิด นัน่ พระพุทธเจาทรงสอนเองนี่นะ
ในอนุศาสน องคไหนบวชมาไมไดสอนธรรมขอนี้ไมไดนะ แมแตอุปชฌาย
ปจจุบันนี้ก็เหมือนกัน ถาไมสอนธรรมขอนี้แลวปลดจากอุปชฌาย เพราะเปนธรรมที่
เด็ดมาก เปนธรรมทีจ่ าํ เปนมากสําหรับพระทีก่ า วเดินเพือ่ มรรคผลนิพพาน จึงขึ้นตนวา
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รุกขฺ มูลเสนาสนํ พอบวชแลวไลเขาไปเขาเขา แมอุปชฌายจะชอบอยูในตลาดกระดูก
หมูกระดูกวัวก็ตาม แตเวลาสอนลูกศิษยตองสอนใหไลเขาปา ตามทางเดินของพระ
พุทธที่ประกาศธรรมสอนแลวดวยความเด็ดเดี่ยว ขาดไมได นี่มีทุกคน
เมือ่ ดําเนินตามนีแ้ ลวทานก็ตกั ตวงเอามรรคผลนิพพาน อยูที่ไหน ๆ เงียบ ๆ
นะ สําหรับทานผูร ธู รรมทานรูเ งียบ ๆ เหมือนไมรู แตภายในจะรูด ว ยกัน องคไหนเปน
ยังไง การบําเพ็ญธรรมอยูใ นขัน้ ใดภูมใิ ด ฝายปฏิบตั ทิ า นจะรูเ รือ่ งดวยกันภายใน ๆ
เหมือนสมบัตภิ ายในในบานของเรานีแ่ หละ เราจะไปประกาศใหบา นเมืองเขาทราบให
ชาวโลกเขาทราบยังไง สมบัติของเรามียังไงรักสงวนของตัวเองซิ อันนี้ก็เหมือนกัน
สมบัตภิ ายในคือธรรมนีย้ ง่ิ เปนของเลิศเลอ ไมควรแจกจายไมออกใหพวกตัวบุงตัว
หนอนมันมากัดมาไช มาปนมาขีร้ ดทาน ทานจะออกมาหาอะไร ธรรมเปนของเลิศ ถา
ควรจะออกมากนอยก็ออกมาแนะนําสั่งสอน ไปตามความสมควรแกกาลสถานทีเ่ วล่าํ
เวลาและบุคคล คณะตาง ๆ ควรจะสอนแบบไหนทานก็สอนของทานเอง ใครจะไปรูจ กั
ประมาณยิง่ กวาธรรมวะ ผูสอนธรรมก็ตองเปนผูรูจักประมาณเหมือนกัน ใหพากันจํา
เอาไวนะ
มรรคผลนิพพานประกาศทาทายสําหรับผูท ท่ี าํ ความดีอยูต ลอดเวลา จะไมผิด
หวังวางัน้ เลย เขาใจเหรอ เรื่องกิเลสก็ประกาศทาทายมาตั้งกัปตั้งกัลปแลว ใครเกงให
มาถาอยากคอขาด ความหมายวาอยางงัน้ แตมนุษยเรานีม้ นั เกง สัตวก็เกงมนุษยก็เกง
คอขาดก็ไมถอย วิง่ ตามกิเลสเขาใจไหม นี่จําเอาทั้งสองนะ วันนี้ก็พูดพอเบาะ ๆ ไมพูด
หนักพูดหนวงอะไร พูดถึงเรื่องทานผูทรงมรรคทรงผลใหเปนที่ตายใจ บรรดาพี่นองทั้ง
หลาย ศาสนาเราจะคงเสนคงวาหนาแนนไป เปนทีเ่ คารพนับถือกราบไหวบชู าเปนขวัญ
ตาขวัญใจจากภาคปฏิบตั ิ ใครปฏิบตั เิ อา
นอกจากนั้นเราอยากจะพูดวาไมอยากมี มีก็นอยมาก เชน อยางพระเจาพระ
สงฆที่อยูในวัดที่คลุกคลีตีโมงกับประชาชนผูคนเรื่องราวตาง ๆ นั้นมากมายก็ตาม องค
ที่ทานมีอุปนิสัยทานตั้งใจปฏิบัติ อยูใ นวัดทีค่ ลุกเคลาไปดวยความรบกวนยังมีอยูน ะ
หากไมมากแตทานไมแสดงออก แสดงออกพวกนี้รุมเขาใจไหม พวกหนอนนีม่ นั รุม
ทานมีแทรกอยูในวัดนั้น ๆ มีนะ ไมวาวัดบานวัดปาในกรุงนอกกรุงมีแทรกอยูนั้น มี
เหมือนกัน เพราะอุปนิสัยของบุคคลและจงรักภักดีตออรรถตอธรรมยังมีอยู ทานผู
ปฏิบัติอยางนี้ทานจะปฏิบัติของทานอยางเงียบ ๆ อยูน น้ั นะ เหมือนหนึง่ วาเปนผาขีร้ ว้ิ
เหมือนเขา เปนตลาดแหงมูตรแหงคูถเหมือนเขา แตทานไมเปน มีอยูเยอะนะ อยูต าม
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วัดตามวาไมวา บานนอกในเมือง กรุงเทพนอกกรุงเทพที่ไหนมี มีแฝงอยูนั้นละ แตทาน
เหลานีท้ า นจะไมแสดง มีเทาไรก็ไมแสดง เงียบ ๆ อยูอยางนั้น ถาแสดงออกไปเขารุม
นะซิ แสดงออกไปเขารุม พวกหนอนมันรุมเขาใจ
สําหรับผูท อ่ี ยูใ นปาทานก็ปฏิบตั เิ งียบ ๆ ของทานอยูในปา โนน เวลาแสดงออก
สูกันฟงละซิ เพลินไปกี่ชั่วโมงลืมเหน็ดลืมเหนื่อย องคนั้นเปนอยางนั้น ๆ รูอ ยางนัน้
เห็นอยางนัน้ นี่วิถีทางเดินของจิต จิตฺตมคฺโค คือ ทางเดินของจิตที่จะรูจะเห็นสิ่งตาง
ๆ มันเหมือนกับทางเดินดวยเทาของเรา เราเดินดวยเทาเดินไปทีไ่ หนทีอ่ ยู ๒ ฟากทาง
มองเห็นหมด เห็นทุกสิ่งทุกอยาง ทีนี้ทางเดินของจิต จิตกาวเดินไปตามวิถีของธรรม
เดินไปไหนสิ่งที่เปนวิสัยของจิตซึ่งเปนทางของจิตโดยแทแลวมันจะเห็น บาป บุญ นรก
สวรรค เปรต ผี อสุรกาย อะไร มันจะเห็น ๆ ของมัน นีล่ ะทีเ่ รียกวา จิตฺตมคฺโค
ทางเดินของจิตจะไมเห็นไดยังไง พระพุทธเจาเดินมาแลวเห็นมาแลว มาสอน
โลกดวยวิถีจิต ที่เปนมรรคเปนทางเดินของวิถีจิต มาปดไดเหรอ ตาเปนวิสยั ทีจ่ ะใหดู
เมื่อตาดีอยูจะไมเห็นไดยังไง หูเปนวิสยั ทีจ่ ะฟง เมื่อวิสัยของหูยังดีอยูทําไมจะฟงไมได
นี่วิถีของจิตที่จะกาวเดินตามธรรมของพระพุทธเจา อันใดที่เปนวิสัยของจิตที่กาวเดิน
ไปตามทางธรรม จะรูจะเห็นกันปดไมอยูเหมือนกัน บาป บุญ นรก สวรรค พรหมโลก
นิพพาน เปรต ผี ประเภทตาง ๆ ที่พระพุทธเจามาประกาศกังวาน ก็ประกาศจากจิตที่
เห็นนัน้ เองเขาใจไหม นี่ทางของจิตเห็นอยางนี้ ทางของตาเห็นอยางนั้น ทางของจิตเห็น
อยางนีจ้ าํ เอานะ
มันจะไมมเี หลือแลวนะมรรคผล นิพพานเวลานี้ ใหกเิ ลสมาเหยียบย่าํ ๆ
ทําลายๆ ไปหมด ผูบ าํ เพ็ญศีลธรรมเดีย๋ วนีย้ งั ดีอยูน ะ เราไปวัดนี้ยังไปไดอยางสงาผา
เผย ตอไปนี้ยิ่งจะคับจะแคบตีบตันเขาไปนะ เพราะกิเลสมันหนาแนนขึน้ ไป ไปวัดไปวา
นี้ดอม ๆ มอง ๆ เหมือนจะไปฉกไปลักไปขโมยอยางนั้นแหละ ถาไปเปดเผย ๆ เขาดู
ถูก นี่ ๆ เขาจะไปสวรรคแลวนะพวกนี้ พอเห็นเราดอม ๆ จะไปวัดไปวา นี่เขาจะไป
สวรรคแลว ดีละพวกเราเขาจะไมไดแยงปลากับเรา เราจะไดสนุกแยงปลากันในบึงใน
บอมันก็ไปอยางนั้นเขาใจไหม เดีย๋ วนีม้ นั เริม่ แลวนะ สําหรับระยะนี้ยังไมคอยมียังไม
คอยปรากฏ
ตอไปดูนะ หลวงตาบัวตายแลวใหทา นทัง้ หลายจําเอาไวนะคํานี้ เพราะกิเลสมัน
หนาแนนเขาทุกวัน ๆ บีบตันเขามา บีบตันจนกระทั่งทางกาวเดินของธรรมจะกาวเดิน
ไมได ผูป ฏิบตั ธิ รรมจะกาวเดินไดลาํ บากนะ ไปวัดไปวาไปหาศีลหาธรรมนีเ้ ปนเหมือน

๑๐

ขโมยละ ลอบ ๆ มอง ๆ ไป เพราะอํานาจแหงความชัว่ ชาลามกมันมากมันหนาแนน จํา
ใหดนี ะ วันนีเ้ ขาใจหรือยัง เรื่องบาปเรื่องบุญออกไปจากไหน จําไดหรือยัง บาปมันออก
ไปจากกิเลส เกิดอยูที่ใจดวยกันกับธรรมนั้นละ เกิดที่นี่ มันออกไปทางดานบาป ออก
ไปทางดานบุญตามแตผูที่จะนําไปใช ใหจาํ เอานะ เอาละวันนีเ้ ทศนเพียงเทานัน้ ละ โอ
เหนือ่ ยแลว
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่
www.Luangta.or.th หรือ www.Luangta.com

