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สลดสังเวชความเลวรายของมนุษยทุกวันนี้
โยม ภาวนาพุทโธ นัยนตาขางขวาเห็นเปนพระพุทธ นัยนตาขางซายเห็นเปนหลวง
ปูเสาร ในกายนี้เปนรูปพระพุทธ จะแปลวาอะไรคะ
หลวงตา ใหเอาพุทโธๆ จริงจังกวานั้นนะ พระพุทธรูปและหลวงปูเสารจะลงที่นี่
หมด นี่กระแสของธรรมออกๆ เวลาธรรมรวมตัวไดแลวจะมาอยูที่นี่หมด ใหตั้งใจทํากวานี้
อายุ ๑๔ ปจนกระทั่งอายุ ๗๐ ไดแตเพียงเทานั้นไมไดหนาไดหลังอะไร ผลก็คือปรากฏเปน
ความสวางไสวเปนความสงบรมเย็น
จากนั้นก็เปนผลออกมาวาไมหวั่นไหวหนักเขาๆ
เขาใจเหรอ เทานั้นละ ไปตั้งใจทํามากกวานี้นะ ถาทําสักแตวาทํา ไมวางานทางโลกทาง
ธรรมไมไดหนาไดหลังแหละ ไปทําการทํางานก็สักแตวาทํา ผลไมคอยมี อะไรๆ ก็ตามถา
ตั้งใจทําสําคัญอยูที่ใจ ถาใจไดเนนหนักลงตรงไหนแลว ผลจะปรากฏขึ้นมา เราทําการ
ทํางานดวยความขยันหมั่นเพียร จิตตองปกแนนๆ ความขยันมันก็ขึ้นเอง คือมีความมุง มั่น
ใหไดอยางนั้นๆ มันก็เรงของมันเอง ภาวนาก็เหมือนกัน สักแตวาภาวนา และสักแตวา
ทํางานการตางๆ ไมไดผล
อยากใหผูบําเพ็ญทั้งหลายไดทําจริงจัง ในขณะหรือเวลาจะทําอะไรใหจริงจัง เฉพาะ
ภาวนานี้สําคัญมาก เพราะกิเลสมันหนาแนนมาก แหวกมันไปไดยากอยูนะ ตองเอาใหหนัก
พอวาจะภาวนาพุทโธ มันหลับกอนพุทโธ ยังไมภาวนาหลับไปแลว กิเลสกลอมใหหลับ
ความขี้เกียจขี้ครานมันก็ลงในความหลับ อยากหลับอยากนอนไปความขี้เกียจขี้คราน เรื่อง
พุทธศาสนาเปนเรื่องเล็กนอยเมื่อไร ใหไดทําตามแบบแผนที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว
เถอะ อยางไรก็ตองปรากฏ หัวใจมีดวยกันทุกคน ธรรมเขาไดหมด...หัวใจมนุษยเรา ไม
จริงไมจังไมไดเรื่องทั้งนั้นแหละ ภาวนาใหมีจริงจัง สติติดแนบๆ ไปเลยนี้ก็คือความจริงจัง
ถาไมจริงจังก็เหลาะแหละ ตั้งขณะเดียวเผลอแลวไปแลว คือกิเลสลากไปนั่นเอง
มีใครมาเลาใหฟงไหมทีห่ ลวงตาพูดอยูนี้ ที่จิตเจริญแลวเสื่อมๆ มาเปนปกับ ๕
เดือน จนเหมือนตกนรกทั้งเปน ความทุกขอยูในหัวอกสุมอยู เพราะจิตภาวนาเขาไปแลว
ไดผลขึ้นมาๆ จนเปนเหมือนหินเลยแนนหนามั่นคง เราก็ไมเคยเปนจึงไมรูจักวิธีรักษา เรา
ก็นอนใจนึกวาจะเปนอยางนั้นไปเรื่อยๆ พอเรานอนใจเทานั้นก็เรียกวาเผลอไปๆ งานนี้ไม
สืบตอ จิตก็เสื่อม เวลาเสื่อมนี้เสื่อมไปเลย เอากันถึงปกับ ๕ เดือนยังไมไดเรื่องนะ จึงไดมา
ปกหลักอยางที่วา ไดมาพูดใหพี่นองทั้งหลายฟง มันคงขาดคําบริกรรม เราไมเอาจริงเอาจัง
คําบริกรรมไมมีตรงนี้แหละ ทั้งๆ ที่จอ อยูกับความรูมันเผลอไปจนไดๆ
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พอพิจารณาบวกลบคูณหารในตัวเองแลวก็มาลงในคําบริกรรม ทีนี้เราจะกําหนดคํา
บริกรรมเอาสติติดแนบ มันอาจสติจะเผลอไปตอนที่ไมมีคาํ บริกรรม กําหนดแตความรู
เฉยๆ มันอาจเผลอได แลวจิตก็เสื่อมได เวลาเจริญๆ พยายามดันขึ้นไปเหมือนดันยกครก
ขึ้นบนภูเขา ครั้นขึ้นไปไปอยูไดสองคืนหรือสามคืน เวลามันลงมันลง โอย กลิ้งผึงเลยลง
เลยไมฟงเสียงใครทั้งนั้น ก็ยังเหลือแตความเสียดาย ความทุกขความทรมานใจ อูย ทรมาน
จริงๆ นะ ดังที่เคยเลาใหฟงเรื่องพระโคธิกะ ทานถึงขนาดฆาตัวตาย ฌานทานเสื่อม ๖ หน
พอเจริญฌานครั้งที่ ๗ ทานกลัวมันจะเสื่อมอีกทานเลยเอามีดเชือดคอทาน แตทานมีนิสัย
พอเอามีดเชือดคอ เลือดทะลักออกไปนี้ เห็นเลือดเจาของก็เลยเอามาพิจารณาไดบรรลุ
ธรรมเดี๋ยวนั้นเลยนะ นี่เพราะเสียใจ จับมาเปนสักขีพยานกันไดเลย
เพราะความเสียใจ ไปอยูที่ไหนก็เราเคยไดครองสมบัติเปนลานๆ แตมาลมจมลง
ดวยเหตุใดเหตุหนึ่งเสีย ถึงจะมีเงินอยูติดกับบานเปนหมื่นเปนแสนก็ไมมีความหมาย ใจ
มันไปอยูก ับเงินที่ลมจมไปแลวเปนลานๆ เปนทุกขอันนั้นแหละ ความเสียดาย เปนทุกข
มากทีเดียว อยูที่ไหนหาความสุขไมได เหมือนไฟไหมกองแกลบอยูใ นหัวอก จึงไดมา
ทบทวน เจริญขึ้นไปอยูไ ดเพียงสองคืนลงแลว กลิ้งครกขึ้นบนภูเขา เวลามันลงผึงเดียวเลย
มันทุกขแสนทุกข ปหนึ่งกับหาเดือน มันเริ่มเสื่อมตั้งแตเดือนพฤศจิกาถึงเดือนเมษาปหนา
ฟงซิ ไมลืมนะอยางนี้ มันปกลึกมาก
เลยมาพินิจพิจารณาถึงเรื่องคําบริกรรมกับไมมีคาํ บริกรรม อาจเสื่อมไดเพราะเหตุ
นั้น ทีนี้จะเอาคําบริกรรม เอามันจะเสื่อมไปทางไหนจะดูมันคราวนี้ ดูดวยสติ วางั้นเลย คํา
บริกรรมเปนอันวาตกลงใจดังที่เคยพูดระฆังเปงแลวนักมวยตอยเลย นี่ลงใจปบตั้งสติ พูด
งายๆ ทีนี้พุทโธติดแนบเลย เอา มันจะเสื่อมไปไหนใหเสื่อม ความเสื่อมกับความเจริญ
เปนมาไดปกบั หาเดือนแลว เราไมตองหวงมันทีน่ ี่ แตพุทโธกับสตินี้จะติดแนบขาดไมได
เลย เอาตรงนี้นะ ซัดกันเลยตั้งแตตื่นนอน พอระฆังดังเปงตั้งสติปบเลย จากนั้นติดกันเลย
ไมใหเผลอ ทั้งวันไมมเี ผลอเลย ก็จะเผลอยังไงมันจอกันอยูตลอดเวลา ก็เอาจริงเอาจังนี่
เพราะความเจ็บแสบเนื่องจากจิตที่เสื่อมไป ทุกขมากนะ ทีนมี้ ันจะเสื่อมจะเจริญตรงไหนจะ
เอาจุดนี้คราวนี้ เอาพุทโธกับสติติดแนบๆ ไป
วันแรกนี้เหมือนอกจะแตก มันอยากคิดอยากปรุง สังขาร อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา
หนุนออกมาเปนสังขาร มันอยากคิดไมใหคิด เอาพุทโธงานของธรรมนี้ สมมุติวามันมีชอง
ออกมาคิดอยางนี้ เอาพุทโธปดเขานี้ สติติดเขาไปอีก มันจะเสื่อมไปไหน เอา ดู เรื่องความ
เจริญความเสื่อมไมสนใจ เรื่องพุทโธกับสตินี้ติดแนบเลย เอากันวันแรกเหมือนอกจะแตก
จริงๆ โถ หนักมากนะ คือไมยอมใหเผลอเลยทั้งวัน ทุกขไหม จิตมันเคยเผลอมาสัก
เทาไรๆ ทีนี้ไมใหมันเผลอเลยทั้งวัน เหมือนอกจะแตก กิเลสดันเราก็รู เอา ดันก็ดัน พุทโธ
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ปดเอาไว มันจะออกทางนี้เอาพุทโธปดเอาไว สติติดแนนเขาไปเลย มันออกไมไดมันก็ซัด
อยูภายใน เหมือนอกจะแตก เราไมลืมนะ
เอา แตกก็แตก ความเผลอนี้ไมใหมี ซัดกันวันแรกเหมือนอกจะแตก วันที่สองคอย
เบาลง ไมยอมใหคิดเลยนะคิดเรื่องนอก มีแตพุทโธคําเดียวเลย คิดอยูกับพุทโธ ทั้งวัน
ไมใหคิดกับอะไร ใหคิดกับพุทโธ สติติดแนบ แตเราพูดจริงๆ นิสัยเรามันจริงมาก วาอะไร
เปนอันนั้น นี้ตัดสินใจลงอยางนี้แลวก็ใสผางกันเลย ซัดกันไป พอวันที่สองคอยเบาลง วันที่
สามเบาลงๆๆ ที่นี่เห็นผลละ ซัดกันไปจนกระทั่งถึงเขาขัน้ ละเอียดเขาไปจนไมมพี ุทโธ
หมด จิตละเอียดเขาไปหยุดกึ๊กเขาไปในนั้นเงียบเลย นึกก็ไมออก นึกพุทโธไมออก คิด
อะไรไมออกเลย พุทโธไมออก อาว ทําไมเปนอยางนี้ วาทําไมเปนอยางนี้ก็ไมยอมใหเผลอ
เอา ถาหากวาบริกรรมไมไดกไ็ มตอ งบริกรรม สติใหติดอยูก บั ความรูอันนั้น เอาสติติดกับ
ความรูที่อยูนิ่งไมออกนะ นั่นละจิตมันสงบลงไป
ทีนี้พอจิตคลีค่ ลายออกมาปบ พอนึกพุทโธได เอาพุทโธติดปบเขาอีก มันก็เปน
อยางนั้นเปนระยะๆ พอมันละเอียดแลวมันก็ลงของมัน ลงไปถึงนั้นเราก็รูวิธีปฏิบัติแลว
สติติดกับนัน้ ไมใหเผลอ นี่หมายถึงความเอาจริงเอาจังนะ ทีนี้ก็เลยรูจักวิธีปฏิบัติ พอมัน
เขาขั้นละเอียดจริงๆ แลวคําบริกรรมไมมี ไมมีเลย นึกไมออก เหลือแตความรูที่ละเอียด
เอาสติติดไวกับนั้น นั่นละมันถึงไดเจริญขึ้นมา เรื่องสติจึงเปนของสําคัญ จึงไดจับมาสอน
ดวยความแนใจทีเดียว เพราะสอนทุกสิ่งทุกอยางเราไมไดสอนดวยแบบพลามๆ อะไรนะ
สอนถอดออกมาจากหัวใจ เราดําเนินมาแลวทั้งนั้น เพราะฉะนั้นจึงไมมีคําวาผิด แนใจ
ตลอดเลย เพราะเราดําเนินมาแลว นี่พูดถึงเรื่องสติเปนของสําคัญมากทีเดียว ตั้งขึ้นไดๆ
เตลิดเลยที่นี่ ตั้งสติขึ้นไปหลายวันเทาไรก็ไมทราบ มันจะมีเผลอบางอะไรบาง แตระยะสอง
สามวันนี้เผลอไมไดเลย เราจําไดระยะสองสามวันที่จิตมันสงบแนวลงไป สงบเรื่อยๆ หาก
จะเผลอไปบางก็เผลอไปบางเล็กๆ นอยๆ เผลอก็เผลออยูในความไมเผลอ จะติดอยู
ตลอดเวลา
จนกระทั่งจิตเจริญขึ้นไป จิตดวงนัน้ ละที่อกจะแตก ทีนี้หายนะที่มันอยากปรุงอกจะ
แตก หมดไปๆ มีแตธรรม พอธรรมทํางานขึ้นมา คําบริกรรมนี่เรียกวางานของธรรม สติ
ธรรม คําบริกรรมก็เปนธรรม ทํางานผลของธรรมปรากฏขึ้น จิตก็ละเอียดเขาไป ตอไปก็
สวางไสวขึ้นมาเรื่อยๆๆ เลยไมถอย ทีนี้ลืมคําพูดอันนี้อีก พระโคธิกะทานตาย จิตของทาน
เสื่อมทานเสียใจมากถึงขนาดฆาตัวตาย อันนี้เราก็เหมือนกัน จับติดกันไดเลย มันอาจจะ
ตายไดอยางนั้นแหละเรา ถาหากวาจิตเสื่อมเมื่อไรมันทนไมไหวจะตองเปนแบบพระโคธิกะ
เพราะฉะนั้นเพื่อไมใหมนั ตายอยางนั้นจะเผลอไปไมได เอาอันนี้ตัดสินกัน บังคับกันไว มัน
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ก็ไมเผลอมันจึงไมตาย ไมงั้นมันอาจจะตายไดนะ เพราะจิตนี้มันเด็ดมาก วาอะไรเปนอัน
นั้นเลย
ทนทุกขทรมานมาไดปหนึ่งกับหาเดือน ยังจะมาเสื่อมอีกคราวนี้จะอยูทําไมหนัก
โลก ก็ไปเทานั้นแหละ อาจจะฆาเจาของวิธีใดก็ไดนะ แตนี้ไมไดฆา มีมดั กันไววาถาเรายัง
ไมตาย ถาตัวเรายังมีชีวิตอยูนี้จิตนี้จะเสื่อมไปอีกไมได ถาเสื่อมเราตองตาย เอาประกันกัน
ตรงนี้เลย จึงมัดกันอยางหนัก มันจึงไดเจริญขึ้นๆ วิธีการตั้งทีแรกหนักมากนะ หนัก ทั้งวัน
ไมใหมีเผลอเลยมีอยางเหรอ บอกวาเผลอไมไดเลย นี่ละที่หนักที่สุด ชุลมุนวุนวายกันทั้ง
วันทั้งคืน ตืน่ นอนปบนี่พุทโธติดปบเลยไมใหเผลออยูอยางนั้น โลกอันนี้เหมือนไมมี มีแต
พุทโธกับสติเทานั้น โลกทั้งหลายเหมือนไมมี มีงานอันเดียวเทานี้ซัดกัน จึงไดเจริญขึ้นมาๆ
ใหทานทั้งหลายจําเอาไว
นักภาวนาถาจริงจังกับเรื่องความเพียรของตนกับสตินี่เปนสําคัญ แลวเจริญไดไม
สงสัย เพราะมันเสื่อมมันเสื่อมเพราะอํานาจของกิเลสตีลงไปใหเสื่อมๆ ถาธรรมตีแลวก็
เจริญขึ้นมาอยางนี้ จากนั้นก็ไมเสื่อมอีกเลย ปหนึ่งกับหาเดือนมาตัดสินกันเดือนเมษาไม
เสื่อม ตั้งแตนั้นมาเรื่อยๆ มันขึ้นถึงขั้นที่เคยเสื่อม ไปอยูนั้นสองคืนเสื่อมๆ ไปถึงนั้น เอา
เสื่อมๆ ไป คําบริกรรมพุทโธกับสตินี้จะไมใหเสื่อมไมใหพรากจากตัวเอง พอไปถึงนัน้ เอา
เสื่อมก็เสื่อมไปไมเสียดาย มันเคยเสื่อมมาพอแลวจนอกจะแตกจะตายแลว ทีนี้ไปถึงนั้น
แลวไมเสื่อม ขึ้นเรื่อยๆๆ เลย ออ นี่เปนเพราะสติ ขาดสตินั่นเอง นั่นจับไดแลว เพียงจอดู
จิตเฉยๆ เสื่อมได เผลอได เสื่อม ทีนี้เวลาทําอยางนั้นแลวไมเสื่อมเลย นั่นเวลาจริงจัง
ธรรมจริงจังกิเลสถอย พอธรรมออนเมื่อไรกิเลสเหยียบเลย ใหพากันจําการภาวนา
เราอยากใหพี่นองทัง้ หลายไดเห็นคุณคาของศาสนา ซึ่งเปนเหมือนทองคําทั้งแทง
ทองคําทัง้ แทงถูกเหยียบย่ําไปมาตลอดเวลา เห็นมูตรเห็นคูถมีราค่ําราคาสูงกวาทองคํา
แลวเหยียบทองคําไปเลย เห็นกิเลสมีคามีราคามากกวาธรรมก็เหยียบธรรมไป ความโลภ
ความโกรธ ราคะตัณหา ความคิดความปรุงนี้เปนเหมือนมูตรเหมือนคูถแลวเหยียบธรรม
ธรรมเจริญไมได ทีนี้เวลาฟนธรรมขึ้นมาก็เปนอยางนี้ ก็เหยียบกิเลส เหยียบตลอดๆ พอ
ไดหลักไดเกณฑแลวก็เหยียบตลอดเลย จนกระทั่งไมมีกิเลสตัวใดใหเหยียบเลย แหลก
เมื่อถึงขีดของมันกิเลสหมดโดยสิ้นเชิงแลว เหยียบแหลกไมมีอะไรเหลือแลว จาตั้งแตวัน
นั้นมาจนกระทั่งบัดนี้เปนเวลา ๕๕ ป ฟงซิทานทั้งหลาย
นี่ละจิตที่มันเปนอยางนั้นมา ถึงขนาดจะฆาตัวตายนูน ถาเสื่อมคราวนี้เราตองตาย
จะเปนอื่นไปไมได จิตดวงนี้มันเด็ดมากนะ แตนั้นมาก็ไมเสื่อม เวลาฟดกับกิเลส กิเลส
เสื่อมลงๆ สูญไปๆ ขาดสะบั้นลงไปใหเห็นตอหนาตอตา โลกธาตุจาไปหมดเลย กิเลสขาด
ไปหมดแลวจาหมด โอ กิเลสเทานั้นปดหัวใจไมใหมองเห็นอะไรตออะไร พอกิเลสสิ้นไป
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แลวไมตองบอกมันรูของมันหมด แตคําวารูอยางนี้พูดไมไดนะ จะพูดไดแตหยาบๆ รูได
เทานั้นเอง แตธรรมชาติที่รูมันละเอียดแหลมคมมากเกินกวาที่จะนํามาพูดนะ นี่ละอํานาจ
ของจิตเวลาไดอบรมแลว ไมมอี ะไรที่จะเลิศเลอยิ่งกวาจิตดวงนี้ เลิศเลอตลอด ไมตอง
ระมัดระวังไมตองรักษา ที่จะใหระมัดระวังก็ระมัดระวังโจรมารไดแกกิเลสนั้นแหละ พอ
กิเลสขาดสะบั้นลงไปแลว โจรมารตายหมดแลว เหลือแตธรรมชาติไมตอ งรักษา ตัง้ แตนั้น
มาไมเคยรักษาจิตนะ จะรักษาหาอะไรก็สิ่งที่เปนภัยมันขาดไปหมดแลว รักษาอะไร สงา จา
อยูอยางนั้นตลอดเวลา นี่ละอํานาจแหงการบําเพ็ญความดี จิตถาลงไดขึ้นเหนือกิเลสแลว
ไมมีอะไรเลิศเทานะ ในโลกธาตุนี้ไมมีอะไรเหมือน เลิศที่สุดคือจิตดวงนี้ ขอใหพากันอบรม
เวลานี้ศาสนากําลังถูกเหยียบย่ําทําลายทั้งสวนหยาบสวนละเอียด เหยียบทุกอยาง
ถายนของตัวเองเขามาก็ซัดกันอยางนัน้ แหละกิเลสกับธรรมฟดกัน มันเหยียบกันมันทําลาย
กัน พูดออกไปภายนอกก็วาเวลานี้ศาสนาจะไมมี แมในวัดในวาในพระในเณรก็จะไมมีนะ
บวชมาแลวเอาผาเหลืองคลุมหัวเฉยๆ จิตใจอยูกับโลก อาศัยกินขาวของพระพุทธเจา คุณ
ของพระพุทธเจาเลี้ยงปากเลี้ยงทอง กินแลววิ่งตามกิเลสๆ ตัวอยูในวัดจิตออกนอกวัดไป
อยูกับโลกสงสาร ไมไดเขามาอยูในธรรมในวัดนะ แลวศาสนาก็ไมมี ในวัดมันก็เปนสวม
เปนถานไปหมดแลว ตัวพระตัวเณรก็เปนมูตรเปนคูถไปหมด เต็มอยูในสวมในถานคือวัด
นั้นๆ เพราะเจาของทําตัวใหเลว มันก็เลวไปหมดอยางนั้น ถาทําตัวใหดี อยูในรมไมก็เปน
ทองคําไปหมด อยูในภูเขาที่ไหนสงาจาไปหมด
พระพุทธเจาทานอยูในปาในเขา บําเพ็ญในปาในเขามาดั้งเดิม ตรัสรูในปา พระสงฆ
สาวกก็บําเพ็ญในปา ตรัสรูในปา พุทธศาสนาของเราเปนแดนแหงปา สถาบันแหงพุทธ
ศาสนาโดยแทคือปาคือเขา เวลาพระพุทธเจาตรัสรูแลวบวชพระ พอบวชเสร็จแลวประทาน
พระโอวาทนี้แมองคเดียวพนไปไมได ที่จะไมไดรับคําสอนจากพระพุทธเจา บรรดาพระที่
บวชในหลักพุทธศาสนานี้ พอบวชแลวสถานที่บําเพ็ญอยางเด็ดขาดทรงประกาศออกมา
เลยวา รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย พอบวช
เสร็จประทานพระโอวาทขอนี้ใหทุกองคพระ ไมมีองคไหนเวนเลยนอกจากพระแหวกแนว
ไมฟงเสียงธรรมขอนี้เทานั้น นอกนั้นเปนแบบเดียวกันหมด ไดรับโอวาทขอนี้ทั้งนั้น
บรรพชาอุปสมบทแลวใหทานทั้งหลายไปอยูในปาในเขา คือไปอยูรุกขมูลรมไม ใน
ปาในเขา ตามถ้ําเงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ อันเปนสถานที่บําเพ็ญความพากเพียรได
สะดวกสบาย ปราศจากสิ่งรบกวนตางๆ และใหเธอทั้งหลายอุตสาหอยูและบําเพ็ญใน
สถานที่เชนนั้นตลอดชีวิตเถิด นี่พระโอวาทของพระพุทธเจา นี่หัวใจของพุทธศาสนาอยูตรง
นี้ พระพุทธเจาไลพระเขาปา ใหไปบําเพ็ญในปา สําเร็จออกมาจากปา เรียกวามหาวิทยาลัย
ปาถาพูดถึงสมัยปจจุบันนี้ สําเร็จออกมาจากมหาวิทยาลัยปา องคนี้สําเร็จเปนพระโสดา
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องคนั้นเปนสกิทาคา องคนั้นเปนอนาคา องคนี้เปนพระอรหันต เปนอาจารยสอนโลกได
เลย อยางที่เราเรียนสําเร็จออกมาจากมหาวิทยาลัยตางๆ สําเร็จออกมาแลวก็ไปสอน
บรรดานักศึกษาทั้งหลาย
อันนี้พระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายสําเร็จออกมาแลว ก็มาสอนบรรดาประชาชน
เทวบุตรเทวดาอินทรพรหมอยูในโอวาท ที่พระพุทธเจา พระสงฆสาวกจะสอนทั้งนัน้ ไมมี
ใครเหนือพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆไป นี่คือหลักของพุทธศาสนาอยางแทจริง ถา
อันนี้ลมเหลวไปศาสนาหมดไมมีอะไรเหลือ เพราะฉะนั้นจึงตองสอนใหอยูในปาตลอดเวลา
จนกระทั่งทุกวันนี้ ตลอดชีวิตเถิดๆ ฟงซิ ศาสนาของพระพุทธเจาอยูในปาในเขา
แตเวลานี้ไดทราบวากําลังตั้งเพชฌฆาตขึ้นมา ตัง้ กฎนั้นกฎนี้จะไลพระออกจากใน
ปาในเขา นี้เราเพียงทราบแววๆ นะวากําลังจะไลพระออกจากปาจากเขา ไปตัง้ กฎเกณฑ
เพชฌฆาตสังหารศาสนา สังหารพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ สังหารโอวาทคําสอน
พระพุทธเจานี้ใหฉิบหายวายปวง ไลพระเขาบาน ไลเขาไปในสวมในถานที่ไหนก็ไมทราบ
แหละ ใครอยูในปาในเขาไลเขามาหมด พระพุทธเจาไลพระเขาในปา กองทัพเพชฌฆาตนี้
ไลพระเขามาอยูรวมกองกันอยูในหองขัง ในสวมในถานอะไรก็ไมทราบ
เวลานี้กําลังปรากฏขึ้นนะ นี้คอยฟงเราพูดจริงๆ นะ เราคอยฟงอยูเวลานี้ หลักพุทธ
ศาสนาเปนหัวใจของคนทั้งประเทศไทยของเราที่เปนลูกชาวพุทธ ถือพระพุทธเจา พระ
ธรรม พระสงฆเปนหลักสรณะ ไมถือสิ่งใดวาศักดิ์สิทธิ์วเิ ศษยิ่งกวาธรรมชาตินี้ แตเวลานี้
ปรากฏจะตั้งกฎสังหารศาสนาขึ้นมา วาจะไปตัง้ กฎหมายขึน้ มาแลวบังคับไมใหพระอยูใน
ปา ไลพระในปาในเขาออกมาอยูข างนอก เราทราบวาอยางนั้น นี่หลวงตาบัวขอยืนยันเลย
วา ถากฎขอนี้ขึ้นมากับหลวงตาบัวจะตองเปนขาศึกกันอยางใหญหลวงเลย คอขาด หลวง
ตาบัวคอขาด บรรดานักปฏิบัติทั้งหลายที่อยูในปาในเขาจะคอขาดไปตามๆ กัน ทีจ่ ะให
ยอมรับกฎเพฌฆาตขอนี้ยอมรับไมไดเลย
ถาหากวาเริ่มตั้งขึ้นมาใหรีบเลิก ถาไมเลิกยังไงตองเปนขาศึกกัน ระหวางศาสนากับ
กฎเพชฌฆาตอันนี้ แลวพระสงฆเรานี้พระพุทธเจาประทานมรดกสืบทอดมาจนกระทั่งบัดนี้
ไดรับความสงบรมเย็นทั่วหนากันมา พระก็ตกั ตวงเอามรรคผลนิพพาน สําเร็จเปนอรหัต
อรหันตขึ้นมานอยเมื่อไร ออกมาจากปาทั้งนั้น ไมไดยินวาไปสําเร็จอยูในตลาดกระดูกหมู
กระดูกวัว กระดูกควาย ไมเคยมี เหลานี้ไมมี มีแตสําเร็จอยูในปาในเขาทั้งนั้น ถาลงไดไล
พระเหลานี้ออกจากปาแลวก็ศาสนาหมดโดยสิ้นเชิง จะไมมีเหลือ
ทีนี้ผูรักษาศาสนาทั่วประเทศไทย พระสงฆทั่วประเทศไทย พระโอวาทขอนี้ รุกฺขมูล
เสนาสนํ นี้ก็รับมา ทุกองคๆ รับมา พระในแดนพุทธศาสนาไดรับพระโอวาทขอนี้ทงั้ นั้น
แลวทานเหลานี้ถาถูกขับไลแลวทานเหลานี้จะไปไหน หลวงตาบัวบอกวาคอขาดเลย ถาจะ
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มาไลอันนี้แลวหลวงตาบัวตองคอขาด ซัดกันกับเพชฌฆาตอันนี้เลย จึงพูดไวเลยวาถาหาก
วายังไมตั้งหรือเริ่มตั้งก็ใหรีบแกออก ใหรีบปลดออก ถาตั้งแลวเอาเปนขาศึกกันเลย
พระสงฆทั่วประเทศไทยเราผูมีศีลมีธรรมอยูในปาในเขานี้จะออกมาคอขาดดวยกัน
ถาใหออกมาตามกฎเพชฌฆาตนี้ ไลออกมานี้ไมมีทาง ทีพ่ ระเหลานี้ตั้งใจปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบตามพระพุทธเจามาโดยลําดับลําดา ตักตวงเอามรรคผลนิพพาน ความสงบ
รมเย็นแกตน แลวสอนโลกใหไดรับความสงบรมเย็นตลอดมา ถาอันนี้ถูกไลลงไปแลวก็
ศาสนาหมดโดยสิ้นเชิง จะยังไงทานเหลานี้จะคอขาด เลือดสาดกระจายอยูในปา จะไม
ออกมาสาดกระจายอยูในตุมในไหอยางที่เขาจับมาขังไวนั้นเลย คือคอขาดอยูในปา ไลออก
จากปาไมยอม เอา จะมาฆาเอาฆาตายอยูในปาเลย หลวงตาบัวเปนผูหนึ่ง ยังไงหลวงตา
บัวตองตัดคอเลยวาตายอยูในปาเทานั้น ใหถอยไมมี คืบหนึ่งก็ไมมี วาหนึ่งก็ไมมี เราบอก
ตรงๆ นะ
กฎขอนี้ใครเปนคนตั้งขึ้นมาในวงรัฐบาล รัฐบาลไหนตั้งขึ้นมาใหรีบแกทันที ถาไม
แกใหทราบวารัฐบาลนี้เปนเพชฌฆาตอันใหญหลวงในหัวใจของประชาชน ตลอดพระเณรผู
ทรงศีลทรงธรรมทั้งหลาย เปนกฎที่ดงี ามแลวเหรอ ใหพิจารณานะ ถายังไมไดตั้งใหรีบแก
ถาตั้งแลวใหลบออก อยาเอาไว ถาไมอยากใหสงครามเกิดขึ้นในเมืองไทยระหวางแดน
พุทธศาสนากับเพชฌฆาต รัฐบาลเปนเพชฌฆาต กับพุทธศาสนาศาสดาองคเอกทีค่ รอบ
หัวใจคนทั้งประเทศไดรับความรมเย็นนี้จะฟดกัน พูดจริงๆ เราบอกจริงๆ อยางนี้เลย
หลวงตาบัวชี้นิ้วเลย เปนสองไปไมได หลวงตาบัวตองคอขาด ที่จะใหยอมรับอันนี้ยอมรับ
ไมไดแลว พระพุทธเจาจะมายอมรับกับพวกมูตรพวกคูถไมไดแลว
นี่ก็เหมือนกัน เราเปนลูกศิษยตถาคตจะมายอมรับกับกฎเพชฌฆาตอยางนี้ไมได
เลย คอขาดดีกวาที่จะมายอมรับเปนบอยของเพชฌฆาต ใหคอขาดไปเลยเราพูดจริงๆ
ขอใหทราบไว ถาวงรัฐบาลเรามีการดําริที่จะสรางขึ้นมาในกฎเพชฌฆาตนี้ ใหเลิกทันที ถา
ไมอยากใหเปนขาศึกระหวางพระสงฆที่มีศีลมีธรรมดวยกันเต็มอยูในปาในเขานี้ จะคอขาด
ไปดวยกันทัง้ หมด จะไมเปนอยางอื่นเลย หลวงตาบัวเปนหัวหนาคอขาด ขาดๆ ไป เราขาด
เพื่อบูชาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เราไมเสียดาย
อยูเฉยๆ
ไมมกี ฎเกณฑอะไร
มันไดกฎขอบังคับมาจากไหนที่มาบังคับ
พระพุทธศาสนา บังคับพระเจาพระสงฆที่ทานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ขนคุณงามความดี ตัก
ตวงคุณงามความดีเขาสูใจ แลวกระจายออกไปสูป ระชาชนใหไดรับความสงบรมเย็น ทาน
เหลานี้เปนผูทรงอรรถทรงธรรม ทานมีกฎเกณฑมีขอบังคับทุกสิ่งทุกอยาง อันนั้นมี
ขอบังคับมาจากไหน นอกจากขอบังคับเพชฌฆาต อยูๆ ก็จะมาสังหารพระ เปนไปไมไดวา
งั้นเลย

๘
เราจึงบอกจังๆ ใหเลิกนะ ถาหากวาตั้งขึ้นมาขอใดใหเลิก ถาไมเลิกคอพระ เฉพาะ
อยางยิ่งวงกรรมฐานสายทานอาจารยมั่นนี้คอขาดไปตามๆ กันหมด ชี้นิ้วเลยไมเปนอยาง
อื่น ที่จะใหยอมรับวาเขาไลออกจากปาแลวจะเขามาอยูในตุมในไหเปนไปไมไดเลย ตายใน
ปา เลือดสาดกระจายอยูในปา จะไมมีองคใดยอมออกมาเลย เอาไลเขามาไลแบบไหน คน
ผูที่มาไลวิเศษวิโสยังไง มันเอาความวิเศษวิโสอะไรมาไลศาสนา มาไลพระพุทธเจาใหลมจม
ลงไป แลวมันจะมาครองบานครองเมือง มันจะเอาอะไรมาครอง ก็กฎขอบังคับอันนี้เปน
เพชฌฆาต อยางนั้นมันก็เลยเทวทัตไปแลวคนๆ นี้ ถารัฐบาลตั้งขึ้นมารัฐบาลก็เปนเทวทัต
สังหารศาสนา มันเลวรายยิ่งกวาเทวทัตเขาไปอีก สังหารศาสนาเปนของเลนเมื่อไร
ถาหากวายังไมตั้งอยาตั้ง ถาตั้งแลวใหเลิก ถาไมอยากใหขาศึกสงครามเกิดขึ้น
ในประเทศไทยของเรา ระหวางศาสนากับกฎเพชฌฆาตของรัฐบาล ถารัฐบาลตั้งขึ้น
รัฐบาลก็เปนเพชฌฆาตอันใหญหลวง ตั้งแตรัฐบาลยุคไหนสมัยไหนมา เราไมเคยมีรัฐบาล
ใดเขามาแตะตองพระพุทธศาสนา มีแตเทิดทูนดวยกันทั้งนั้น ถารัฐบาลนี้จะเปนคนเกงกลา
สามารถจะมาเปนเพชฌฆาตสังหารพุทธศาสนาเวลานี้ คอหลวงตาบัวจะออกรับทันทีเลย
คอขาดหลวงตาบัวจะไมถอย ไมมีคําวาถอยเลย ประกาศใหทราบ เรียกวาทาทายเลยก็ได
ไมเปนอื่นหลวงตาองคนี้นะ ถาลงไดชี้ตรงไหนแลว พิจารณาโดยธรรมหมด นี้เราพิจารณา
โดยธรรมไมไดออกมาพูดปางๆ เฉยๆ นะ พิจารณาโดยธรรม
คุณสมบัติของพุทธศาสนานี้ครอบโลกธาตุ เทวบุตรเทวดาอินทรพรหม ที่ไหนๆ นี้
เปนลูกศิษยตถาคต ลูกศิษยของพุทธศาสนาทั้งนั้น ชาวพุทธเราทั่วแดนไทยก็เปนลูกศิษย
พระพุทธเจา พระสงฆลูกศิษยพระพุทธเจาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีขอดางพรอยที่ตรงไหน มี
ความเสียหายที่ตรงไหนจะตองมาจับเอาคนดิบคนดี คนทรงศีลทรงธรรมที่ทําประโยชน
ใหแกโลกไดมากมายกายกองนี้ใหจมลงในนรก แลวเอาพวกเทวทัตขึ้นมาครองบานครอง
เมืองไมเคยมี รัฐบาลไหนไมเคยมี หรือรัฐบาลไทยเราจะเกิดขึน้ คราวนี้ก็จะมีคราวนี้ก็จะได
เห็นฤทธิ์กันละ
เห็นฤทธิ์ยังไง ระหวางธรรมเอาคอขาดไปเลย ไมไดสูดวยปนผาหนาไม..ธรรม สู
ดวยอรรถดวยธรรม คอขาดดวยอรรถดวยธรรม ไดพิจารณาหมดแลวเราจึงไดพูดออกมา
ไมมีความดีชิ้นดีแมแตนิดหนึ่งเลย ที่จะมาตั้งกฎเกณฑขอบังคับทําลายคนดีใหหมดไป ให
เหลือตั้งแตพวกเลวรายที่สุดมาครองบานครองเมือง
เรายังไมเคยเห็นรัฐบาลยุคไหน
รัฐบาลชาติไทยของเรา รัฐบาลคุณทักษิณ ชินวัตร จะเปนก็ใหเห็นเสียที คุณทักษิณ ชินวัตร
ก็เปนลูกศิษยของเรา ลูกศิษยของตถาคตอีก จะทําไดลงคอเหรอคุณทักษิณ อยากถามคุณ
ทักษิณ เราอยากถามรัฐบาลคุณทักษิณ และในวงรัฐบาล ตั้งแตสภา รัฐมนตรีขึ้นมาเปน
ลําดับ กฤษฎีกงฎีกานี้เปนลูกของใคร เปนลูกของพระเทวทัตหรือเปนลูกของพระพุทธเจา

๙
คุณทักษิณเปนลูกของใคร เปนนายกรัฐมนตรีเวลานี้ ฟงหรือยังฟงเสียงอรรถเสียง
ธรรมนี้ เสียงอรรถเสียงธรรมเปนพื้นเพแหงความรมเย็นของสัตวโลกมานานแสนนาน กฎ
อันนี้เปนกฎขอบังคับที่จะทําลายสิ่งที่ทําประโยชน ไดแกพุทธศาสนาใหลมจมลงไป มันเขา
กันไดไหม ยังจะตั้งหนาตั้งตาอาจหาญเอากฎอันนั้นมาบังคับคนดีทั้งโลกใหฉิบหายไปมี
อยางเหรอ เราอยากถามวาในสิ่งเหลานี้มันมีไหมในวงรัฐบาลคุณทักษิณ ลูกศิษยหลวงตา
บัวนะ มีไหม ถามีใหรีบแกนะ คุณทักษิณเปนหัวหนารัฐบาลใหรีบแก ถาไมแกยังไงระหวาง
อาจารยกับลูกศิษยจะไดเห็นเลือดทาแผนดินครั้งนี้ละ
ลูกศิษยจะเกงกวาครู คุณทักษิณ ชินวัตร จะมาตัดคอหลวงตาบัว หลวงตาบัวจะเอา
เลือดสาดนี้เลย อูย เราสลดสังเวชนะ (หลวงตาทานน้ําตารวง) เราไมเคยมี จะเอาคนดีทั้ง
โลกนี้มาฉิบหายหมด เอาเทวทัตขึ้นมาครองบานครองเมือง มีไหมในรัฐบาลคุณทักษิณ ชิน
วัตร ของเรานี่ เปนจริงๆ เหรอลูกศิษยหลวงตาบัว เปนไดอยางนั้นเชียวเหรอ เราถามลูก
ศิษยของเราคุณทักษิณ ถาคุณทักษิณทราบแลว เอา วงรัฐบาล วงสะพงสภา กฤษฎีกงฎีกา
เปนลูกนองของคุณทักษิณ ใหพิจารณากันโดยดวนนะ อยาใหเรื่องนี้เกิดขึ้น ถาเกิดขึน้ แลว
เราคอขาดจริงๆ เราสลดสังเวช อูย เลวเกินเลว สลดสังเวชเราไมเคยมี แลวจะมีในรัฐบาล
ไทยเรานี้เหรอ
คนดีทั้งประเทศ พระดีทงั้ ประเทศที่เขาไปอยูในปาในเขา ถูกขับถูกไลออกมา ถาไม
ออกมาจะตัดคอ เคยมีเหรอ พิจารณาซิ ใหทานทั้งหลายพิจารณา หลวงตาบัวเอาคอรอง
เลย เอาพิจารณานะรัฐบาลเรา เปนยังไงรัฐบาลในยุคนี้ เขากําลังชมเชยสรรเสริญวาเดน ทํา
ประโยชนใหโลกไดมากมาย แตทําความเสียหายในธรรมนี้พึ่งจะเริ่มไดยินขึ้นมา แนหรือไม
แนเราจึงขอถามรัฐบาลเราดู เปนยังไงแนไหมรัฐบาลเรา เปนดังที่เขากําลังเริ่มไดยินอยู
เวลานี้ วาตั้งกฎตัง้ เกณฑ ขอบังคับใหทําลายคนดีทั้งหลายในโลกนี้ใหฉิบหายไปในโลก ผู
ทรงอรรถทรงธรรมเปนคนดี แลวจะเหลือตั้งแตเทวทัตมีเหรอ เอาไปพิจารณา วันนี้ขอถาม
ชัดๆ เถอะถามรัฐบาลนะ เปนยังไงรัฐบาลเรา
คุณทักษิณเวลานี้ไดรับคําชมเชยสรรเสริญ แตในขณะเดียวกันกําลังไดยนิ คําตําหนิ
ติเตียนเขามาแทบทุกแหงทุกหนแลววา จะตั้งกฎเกณฑขอบังคับไลพระเจาพระสงฆอยูใน
ปามาดั้งเดิมแตครั้งพระพุทธเจา ออกมาอยูในตุม ในไห ในสวมในถาน เรายังไมเคยมี แลว
ที่ธรณีสงฆธรณีเส็งอะไรที่เปนสมบัติของศาสนาเขาไปเที่ยวบีบบังคับไปหมด นี้เราก็ยังไม
เคยมี คราวนี้ไดทราบมาแลววาจะเอาที่ธรณีสงฆไปสะแตกที่ไหนเราก็ไมรู รัฐบาลนี้หิว
นักหนาเหรอจึงเอาสมบัติสงฆทงั้ หลายและที่ธรณีสงฆมาสะแตกกันเหรอ รัฐบาลนี้หิวโหย
ขนาดนั้นเชียวเหรอ พิจารณาซิ

๑๐
อันนี้ก็ถามรัฐบาล เปนความจริงอยางที่ไดยินมานี้ไหม เราไดยินมาอยางนี้ยังไม
ชัดเจนจึงถาม ถาหากวาเปนความจริงใหเลิกทันที รัฐบาลนี้ไมใชรัฐบาลหิวโหย เกิดมาจาก
พอจากแมไหน พอแมไมไดหิวโหยถึงขนาดจะเอาตับปอดคนทั้งชาติมากลืนกัน กินเลี้ยง
กันในโตะกฤษฎีกา โตะสภา โตะรัฐมนตรี โตะหัวหนารัฐบาลคือคุณทักษิณเรา มีความหิว
โหยอยากกินตับกินปอดคนอยางนี้ยังไมเคยเห็น จะไดเห็นแลวหรือคราวนี้ เอาถามกันนะ
ในวงรัฐบาลดวยกัน เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้กอน
เราเปดไวเลยนะ เราพูดอยางนี้กอนจะไมเปนอยางอื่น ถาหากวาเรื่องนี้เกิดขึ้นมาใน
วงพุทธศาสนาแลว เรียกวาคอพระไทยเราทั้งหลายผูทรงศีลทรงธรรมจะขาดไปดวยกัน ให
ยอมรับไมมีเลย เอาละพอ ไมตอ งเอวัง เวลาขึ้นก็ไมไดเอวัง จนน้ําตารวงแลววันนี้ เราสลด
สังเวชความชั่วชาลามกของสัตวโลก เปนถึงขนาดนี้เชียวเหรอนูนนะ ที่น้ําตารวงไมใชอะไร
นะ ผูประคับประคองความดิบความดีมาตั้งแตครั้งพระพุทธเจาจนกระทั่งปานนี้กลายเปน
ขาศึกศัตรูตอ เทวทัต ตอกฎพินาศฉิบหายนี้ พวกนี้เลวเอามากที่สุดเชียวเหรอ อยากถามวา
อยางนั้น เอาละพอ
นี่ละเห็นไหมขันธทํางาน
เวลาแสดงออกมานี้น้ําตารวงมานี่ขันธทํางานรูไหม
สะเทือนออกมาจากใจถึงหัวใจออกมาทางขันธ ถึงน้ําตารวงละเรา เราสลดสังเวชวาความ
เลวรายของมนุษยทุกวันนี้เปนถึงขนาดเชียวหรือ เพราะฉะนั้นจึงถามเขาหาคุณทักษิณละ
ซิ เปนยังไงวันนี้ถามถึงคุณทักษิณ (ดีแลวครับถามหัวหนารัฐบาล)
เราคอยฟงอยูเรื่อย เราพูดจริงๆ เพราะเราพูดเหลานี้เราพิจารณาหมดแลว ไมใช
อยูๆ ก็มาโตตอบดวยความโมโหโทโส เราไมมี เราพิจารณาโดยธรรม เพื่อชาติไทยของเรา
ทั้งประเทศทีเ่ คยอยูรมเย็นเปนสุขมานาน เพราะพุทธศาสนาปกครอง ธรรมปกครอง แลว
อยูๆ ก็มีเรื่องนี้ขึ้นมา เพราะฉะนั้นมันจึงกระเทือนกันใหญละซิ
(ลูกศิษยจากกรุงเทพสองรายและลูกศิษยจากเชียงใหมหนึ่งรายสงเงินมาบูชากัณฑ
เทศนวันนี้) คอหลวงตาจะขาดแลวมาติดกัณฑเทศนเรื่อยมันก็ไมขาดละซี (สาธุ)
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

