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ไหวพริบปญญาสมเปนผูนํา
กอนจังหัน
หลักของการภาวนา พระหรือผูใดก็ตาม เวลาภาวนาสติเปนสําคัญ จับใหดีคํานี้ ถา
ไมมีสติ ขาดสติปบ ขาดความเพียรทันที เดินจนขาขาดก็ไมไดเรื่องถาขาดสติ ถามีสติใน
อิริยาบถสี่ ไมวายืนวาเดินวานั่งวานอน นั้นมีสติเครื่องรักษาจิต กิเลสจะไมทําลายไดนะ เรา
แนใจที่สุดเพราะนี้เราดําเนินมาแลว คือกิเลสมันเกิดมา ทานวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา นี่
ละมันหนุนออกมาเปนสังขาร อวิชชาเปนกิเลสเปนสมุทัย สงฺขารา นี้เปนเครื่องมือหนุน
ออกมา มันอยากคิดอยากปรุงอยากรูอยากเห็นไมหยุดไมถอย คือธรรมชาตินั้นมันดัน
ออกมา จําใหดีนะ ทานทั้งหลายจําใหดี นี้ละภัยของวัฏวน ภัยของสัตวโลก เฉพาะอยางยิ่ง
ภัยของนักภาวนา ความเพียรขาดไปตอนนี้เอง ทีเ่ สียไป
มันผลักดันออกมาใหไดคิดใหไดปรุงใหไดรูใหไดเห็นตามความคิดแลวมันก็โลงใจ
แตโลงใจแลวมันขนทุกขเขามาเปนไฟเขามาเราไมรูนะ เวลามันเขาเราไมรู เวลาออกนี้
อยากออก อยากรูอยากเห็น เพลินกับความอยาก คือสังขารความคิดปรุงพาออกๆ ขนไฟ
เขามาเผาเรา ทีนี้เวลาสติบังคับไมใหมันออก เอา มันจะเปนยังไงเปนกัน พอกําหนด
ภาวนา เชนอยางพุทโธ สติจับติดเลย มันอยากคิดก็ใหคิดพุทโธแทน ไมใหคิดอยางอื่น
บังคับๆ โห จนอกจะแตกนะ เราพูดใหฟงจริงๆ เราทํามาแลว อยางไรก็ไมยอมใหเผลอ
มันจะเปนอยางไรก็เปน
เชนอยางนักมวยตอยกัน พลิกคว่ําพลิกหงายแตเขาไมเผลอสตินักมวย อันนี้ก็
เหมือนกันฟดกับกิเลสนี่พลิกคว่ําพลิกหงายอยูภายใน ไมใหเผลอๆ วันแรกนี้อกจะแตกนะ
เราจึงรูวา โถ อํานาจของความคิดปรุงนี้มันรุนแรงขนาดนี้ เมื่อมีสิ่งตอตานมันถึงไดรู สิ่ง
ตอตานก็คือพุทโธกับสติ มันออกชองนี้ เอาพุทโธปดไมใหมนั ออก ซัดกันวันแรกเหมือน
อกจะแตก ทานทั้งหลายจําใหดี นี่ทํามาแลว วันที่สองคอยเบาลงๆ คําที่วาวันแรกวันที่สอง
ไมมีเผลอเลยนะ ตลอดเลยตั้งแตตื่นนอนปบจนกระทั่งหลับ ตื่นนอนปบจับพุทโธ ตามแต
จริตชอบในคําบริกรรมบทใด สติติดแนบทุกคําบริกรรม วันหลังรูสึกวาคอยเบาลงๆ ถึงวัน
สามวันสี่นี้เบามาก ที่มันดันขึ้นมานี้แทบไมมีละ เพราะอํานาจของธรรมไดแกพุทโธกับสตินี้
เปนเครื่องบังคับมันไวมันไมขึ้น
ทีนี้พุทโธๆ หนักเขา จิตคอยสงบเขาๆ สวางไสวขึ้นมาๆ ทีนี้ความผลักดันที่อยาก
คิดนั้นแทบไมปรากฏ จนกระทั่งจิตหยั่งเขาสูความสงบ บังคับใหพุทโธตลอด สติตลอด
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จนกระทั่งจิตกาวเขาสูความละเอียด ถึงขั้นละเอียดแลวพุทโธบริกรรมไมไดนะ หมด คํา
บริกรรมพุทโธๆ ที่ติดๆ อยูตลอดเวลานี้หายเงียบเลย บังคับจะใหปรุงพุทโธก็ไมได นั่นละ
จิตเขาขั้นละเอียดแลว นี่ผลแหงการตั้งสติดวยความเอาจริงเอาจัง ทานทั้งหลายจําเอาไว
ไมวาพระไมวาฆราวาส ใครมีสติดี การภาวนาของผูนั้นจะคอยคืบหนาๆ ยืนมีสติ
เดินมีสติ นั่งมีสติ นอนมีสติ เวนแตหลับเทานั้น หลับถึงไมเวนมันก็หลับของมัน นี่ละ
เรียกวาความเพียร ถาใครมีสติอยางนี้แลวตั้งตัวไดๆ เรื่องความผลักดันของมัน เรื่องกิเลส
อํานาจของกิเลสนี้รุนแรงมากนะ ลมไปตามมันจนไดนั่นแหละ แตเราไมใหลม สติไมลม
ความเพียรก็ไมลม ถาสติลมเมื่อไรความเพียรลม ขาดๆ จําใหดีนักปฏิบัติเรา
ธรรมพระพุทธเจาเปนยังไง จะเลิศเลอที่ตรงไหน วิเศษที่ตรงไหน จะปรากฏเดนขึ้น
ที่ใจนี้เลย ไมใชที่อื่น ตนไมภูเขาดินฟาอากาศทั่วประเทศเขตแดนนี้ไมมีอะไรวิเศษ เพราะ
สิ่งเหลานั้นไมไดเปนทุกข เปนสุขก็ไมมี อันนี้เปนทุกข ใจดวงนี้เปนทุกข ทีนี้เวลาแกดวย
อรรถดวยธรรมตกไปแลว ความสุขปรากฏๆ ขึ้นมาเดนขึ้นที่ตรงนี้ เดนถึงขนาดที่วา
พระพุทธเจามีก่พี ระองคไมตองไปทูลถามทาน จาขึ้นที่ตรงนี้แลวกระเทือนถึงกันหมด โอ
พระพุทธเจาเปนอยางนี้เอง นั่น นี่ละตั้งแตเริ่มตั้งสติ เอาใหดีนะพี่นองทัง้ หลาย
จิตใจเรานี้ คือสิ่งเลวรายไดแกกิเลสนั่นละมันบีบมันบังคับใหไมมีคุณคาไมมีราคา
เสกกันไปอยางนั้นละเรื่องภายนอกนํามาเสก
เสกไป
ความมั่งความมีดีเดน
ยศถาบรรดาศักดิ์อะไร วากันไป ทั้งๆ ที่ไมมีความจริง สิ่งที่วามี เขาก็เปนวัตถุอันหนึ่ง
เทานั้น เราไปสําคัญวามีเฉยๆ เขาจําเปนอะไรของเขา ไอเราเปนเองตางหากภายในใจ พอ
ธรรมเขาสูใจ นี่เรียกวาธรรมสมบัติ ไมใชวัตถุสมบัติ วัตถุสมบัติอยูภายนอก ไดมาเสียไป
พลัดพรากจากกันไปเรื่อยๆ ธรรมสมบัตินี้ติดแนบเขาไปๆ ดูดดื่มเขาไปเรื่อยๆ ไมพลัด
พรากนะอันนี้ ถาสติมีอยูแลวไมพลัดพราก เสริมขึ้นๆ เรื่อยๆ ทีนี้จะเดนขึ้นๆ ภายใน
จิตใจ
ทานทั้งหลายจะไดเห็นพระพุทธเจาอยางผิดคาดผิดหมาย นี้เปดอกเลย นี้เห็นแลว
วางั้นเลย จวนจะตายเปดออกนะ นีเ่ ห็นเปนเวลา ๕๕ ปนี้แลว เห็นพระพุทธเจาโดยหลัก
ธรรมชาติ ถึงขนาดน้ําตารวงๆ นี้ละอํานาจแหงความพากเพียรของเรา แลวคุมคากันนะ
ความเลิศเลอนั้นไมมีอะไรเทียบละ ในสามแดนโลกธาตุเปนสมมุติทงั้ หมด นั้นเปนวิมุตติ
เหนือหมดเลย นี่ละศาสนาพระพุทธเจาวิเศษวิโสขนาดไหน ใหวัดใจของเราดวยขอปฏิบัติ
นะ ดวยการภาวนา ทําใหถูกตองตามที่พระพุทธเจาทรงสอน เบื้องตนใหบริกรรม ถาจิต
ของเรายังไมไดหลักใหบริกรรม มีสติติดแนบ เรียกวาอบรมจิตตภาวนา ยืนเดินนั่งนอน
ภาวนาทั้งนั้นๆ ไมใชวานั่งแลวก็ภาวนา เดินจงกรมหย็อกๆ ภาวนา สติติดแนบนั่นเรียกวา
ภาวนา จําใหดีทุกองคๆ
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ผมจวนตายเทาไรผมยิ่งเปนหวงมาก เพราะฉะนั้นธรรมะจึงเปดออกเรื่อยๆ เรื่องที่
ใครจะมาชมเชยสรรเสริญหรือติฉินนินทาอะไรๆ อันนี้ก็สมมุติทงั้ หมด ความชมเชยก็เปน
สวนเศษสวนเลย ความสรรเสริญ ความตําหนิติฉินนินทา เปนสวนเกินทั้งหมด ธรรมนั้น
เลิศกวานี้แลว พวกนี้ตกไปหมด ใครจะชมเชยก็ตกไป ใครจะนินทาอะไรก็ตกไปๆ เหลานี้
เปนของประจําโลก โลกธรรม ๘ สวนธรรมชาตินั้นจาขึ้นมาแลวหมดเลย ไมมีที่เราจะได
คาดไดคิด เปนของอัศจรรยลนโลกลนสงสาร
ทานทั้งหลายถึงจะไมไดอยางนั้นก็ตาม เราจะไดเดินตามรอยอันนี้ ไดสมบัติอันนี้มา
ครองๆ ตามจํานวนมากนอยเรื่อยๆ สิบบาท รอยบาท พันบาท หมื่นบาทแหงธรรมนะ
ไมใชหมื่นบาทแหงเงิน หมื่นบาทแหงธรรมหนุนเขาๆ แลวเย็น ความทุกขความจนในโลก
นี้เปนโลกอนิจจังมันไมเที่ยงแหละ เอาจิตใหดี พอจับจิตไดแลวสิ่งใดเที่ยงไมเที่ยงไมสนใจ
ความรื่นเริงบันเทิงหากอยูในนี้หมด ทานเรียกวาแกวสารพัดนึกคือธรรม จําใหดีทุกคน
เราสงสารมากนะ แทนทีจ่ ะสงสารตัวเองจวนจะตายเทาไร เราพูดชัดๆ เม็ดหินเม็ด
ทรายเราไมมีเวลานี้ เราสงสารตั้งแตโลกเทานั้น โลกมันโลกหูหนวกตาบอด มันไมฟง เสียง
พระพุทธเจา เห็นศาสนาเปนขาศึกศัตรู เห็นกิเลสตัณหาที่เปนฟนเปนไฟวาเปนแกว
สารพัดนึกแทนธรรมของพระพุทธเจานะ เพราะฉะนั้นโลกจึงเต็มไปดวยความเดือดรอน
เพราะไมเชื่อครูคือศาสดาองคเอก เชื่อกิเลสก็จมไปดวยกัน เขาก็จม เราก็จมอยูอยางนี้
แหละ นี่ละเปนหวงอันนี้เอง
นี่วันใดวันหนึ่งมันก็จะขาดสะบั้น ลมหายใจเปนเครื่องตัดสินกัน พอลมหายใจขาด
เทานั้นอันนี้ก็ขาด ทีนี้กอ นหัวใจจะขาดดวยความไมหวงใยอะไรเลยนี้ เปนหวงพวกที่หัวใจ
ยังไมขาด มันกําลังดิ้นเปนบาไมรูจักเปนจักตายนี้นะ เราทุเรศจริงๆ นะ เอา ใครจะฟง
ธรรมพระพุทธเจาใหฟง เราเปดหัวอกเราใหฟง เราปฏิบัติตามธรรมพระพุทธเจามาตั้งแต
ลมลุกคลุกคลาน จนกระทั่งถึงฟาดินถลม ดวยผลของธรรมทีก่ ระเทือนขึ้นภายในจิตใจและ
รางกาย ตั้งแตบัดนั้นมาไมมีทกุ ข มีแตบรมสุขเที่ยง คือนิพพานเที่ยง หัวใจนั้นเที่ยง อยูใน
ธาตุในขันธ หัวใจที่บริสุทธิ์นี้เที่ยง พอธาตุขันธสมมุตินี้ผานไปเรียบรอยแลวเปนธรรมธาตุ
เทานั้น พระพุทธเจาทุกๆ พระองคเปนธรรมธาตุอันเดียวกันหมด เหมือนน้ํามหาสมุทร
พากันจําเอานะ เอาละวันนี้ ใหพร
หลังจังหัน
วันนี้ก็จะไมพูดอะไรมากนัก เรามีงานของเราที่จะไป ระยะทางไกลอยูนะ ไปแตละ
วันๆ เราสงเคราะหโลก สวนมากก็มีแตโรงพยาบาลแหละ วันละ ๓ โรง ๔ โรง ๕ โรง อันนี้
ถี่ยิบ ๖ โรง ๗ โรง หาง ๑ โรงหรือ ๒ โรง หาง จะอยูในระยะ ๓-๔ เมื่อวานนี้เห็นเขาเอา
รถสิบลอขนของเขามา เราเดินมามองไป ของเต็มรถเลยสิบลอ โห ของมาอะไรนักหนา เรา
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ไปตื่นหัวเขาเรา วาของเขาสั่งมา ทางวัดสั่งมาจากรานใหญเขา เต็มรถ หือ อยางนั้นเหรอ
ตื่นหัวเขาเจาของ สั่งไมใชนอยๆ นะ เมื่อวานนี้รถสิบลอตั้งสองคันเต็มเอี๊ยดเลย พอ
หมดแลวก็สั่งๆ อยางนี้ตลอด ที่เราใหประจําโรงพยาบาลนี้ขาดไมได เราอยูไมอยูไมสําคัญ
ถาของเหลานี้ขาด ใครเปนเวรรักษาศาลา นั่นละไปอยูที่จดุ นั้น ผูนั้นบกพรอง ไปไลเบี้ยผูนี้
เขาใจไหม ดูวาทานอยูนี้ประมาณสององคหรือไง คนละอาทิตยๆ นี่ละเปนผูรับผิดชอบใน
บริเวณนี้ทั้งหมด ตลอดถึงเขาสงของมา เขาเอาของเขามามากนอย สงไปมากนอย ผูนี้
จะตองรับผิดชอบ รูทุกอยางเลย ใครมาก็ถายทอดความรูอันเดียวกันสําหรับในบริเวณ
ศาลา
วัดปาภูสังโฆ ทองคําได ๕ บาท ๓ สลึง เงินไทย ๑๒๒,๐๐๐ บาท พอใจ สาธุ
(สาธุ) ทานวันชัยก็รูสึกเปนกรรมอันหนึ่งเหมือนกัน เราก็คิดวาจะทําประโยชนชวยไมชวย
มือใหเบาบางลงบาง แตนี้ก็งกๆ งันๆ อยูงั้นจะวาไง ตั้งแตเริ่มแรกนั้นเราไดบอกเลย แต
ไมไดบอกเรื่องการแนะนําสั่งสอน หากบอกเปนปญหาที่หนักอยู วาวัดนี้เวลาผมตายแลว
ใหทานสิงหทองมาเผาศพผมนะ ถาทานสิงหทองตายผมจะเผาศพทานสิงหทอง ก็คือ
หมายความวาจะหวังใหทานสิงหทองเปนผูชวยแบงเบาในภาระการแนะนําสั่งสอน เพราะ
วิธีการปฏิบัติทุกอยางทานเรียบดีทุกอยางแลว เครงครัดในหลักธรรมหลักวินัยไมมีที่ตองติ
และการเทศนาวาการก็ดี นี่ละหวังจะอาศัยทานสิงหทองนี้องคหนึ่งเปนภาระแนะนําสั่งสอน
แลวก็มาตายเสียกอนเรา เราเลยตองไปเผาศพทานสิงหทอง
องคไหนทีพ่ ออาศัยไดมกั จะเปน ทานสิงหทองนี้องคหนึ่ง มันแนในหัวใจนี้แหละ
แลวทานก็ตายเสีย ไปเผาศพทาน ๒๕๒๓ ทานเสีย การแสดงออกจากธรรมสมบัติภายในนี้
ขึ้นกับนิสัยวาสนานะ รูอยูภายในเวลาแสดงออกมันหากมีขัดๆ ของๆ ไมสะดวก ตามนิสัย
วาสนา ทานแสดงไวในธรรมอยางชัดเจน พระพุทธเจาทรงแสดงไววา อรหันต ๔ จําพวก
ฟงซิ พระอรหันต ความสิ้นกิเลสเหมือนกันก็ตาม แตแยกออกเปนประเภทของจริตนิสัย
วาสนาที่นอกไปจากความบริสุทธิ์แลว ทานจึงแยกไปวา สุกขวิปสสโก เตวิชโช ฉฬภิญโญ
จตุปฏิสัมภิทปั ปตโต นีป่ ระเภทของพระอรหันต เหลานี้ไมใชอรหันตนะ เปนกิ่งกานสาขา
ดอกใบของอรหันตคือความบริสุทธิ์ตางหาก ทีนี้ทานผูทรงธรรมที่บริสุทธิ์ทรงดวยกัน แต
กิ่งกานดอกใบหนาบางตางกัน นี่ละที่แยกไปเปนประเภท สุกขวิปสสโก เตวิชโช
สุกขวิปสสโก ทานรูอยางสงบเงียบเรียบไปเลย ไมผาดไมโผนไมโจนทะยานในกิริยา
ที่กิเลสขาดจากใจ ทานเรียบหมดไปเลย เรียกวาสุขวิปสสโก
เตวิชโช ไดวิชชาสาม เราไมแยกไปละ วิชชานั้นวิชชานี้
ฉฬภิญโญ ไดอภิญญาหก อันนี้ก็ไมแยกไป
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จตุปฏิสัมภิทปั ปตโต แตกฉานในปฏิสัมภิทาญาณทั้งสี่ องคนคี้ รอบหมดในบรรดา
พระอรหันตทั้งหลาย ทั้งๆ ที่ความบริสุทธิ์เหมือนกันหมด แตกิ่งกานสาขาดอกใบ องค
สุดทายนี้ชนะ ประเภทสุดทายนี้เรียกวาสูง แตกฉานในปฏิสัมภิทาญาณทั้งสี่ ปฏิสมั ภิทา
ญาณทั้งสี่คืออะไรบาง
อัตถปฏิสัมภิทา แตกฉานในอรรถ เหมือนกระทู เรามัดเอาไวนี้ ตัดตอกมัดเชือก
มัดออกแลวแตกกระจายออกไปเลย อรรถคือทําความยอใหพิสดาร ความหยาบใหละเอียด
ออกไปเรื่อยๆ
ธัมมปฏิสัมภิทา พูดกลางๆ ไปเลย
นิรุตติปฏิสัมภิทา แตกฉานในการพูดการจา การโตการตอบ เทศนาวาการ ทันเหตุ
ทันผลทุกอยาง
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา แตกฉานกวางไปอีก ครอบไปเลย
เหลานี้เปนเครื่องประดับอรหันตของทาน ตามนิสัยวาสนาทานเอง ถึงที่สุดวิมุตติ
หลุดพนเหมือนกัน ตามนิสัยวาสนาที่สรางมาทําความปรารถนาตางกัน ปรารถนาเปน
อรหันตแลว เมื่อถึงขั้นเปนอรหันตแลวขอใหมีอํานาจวาสนาหนักในทางนั้นๆ เดนในทาง
นั้นๆ เวลาสําเร็จมาแลวก็เปนอยางนั้น พระสารีบุตรทานแตกฉานทางดานปญญา จึงไดรับ
เอตทัคคะ พระพุทธเจาทรงตั้งเอตทัคคะนี้ไมไดทรงตัง้ ดวยอุตริตั้งกันนะ แยกเขาไปอีก
มุทะลุตั้งกัน เอาใหมันถึงขีด พระหนาดานปจจุบันนี้ ปจจุบันนี้พระหนาดานมากนะ ไมมี
ใครพูดได เราไมเคยสนใจกับอะไร จะพูดตามหลักความจริงเทานั้น จึงเรียกวาธรรม ตาย
ใจได เขาไมตายใจเราก็ตายใจเราได
พระพุทธเจาทรงตั้งองคไหน ตามนิสัยวาสนาที่พระองคทรงเล็งญาณดูเรียบรอย
แลว พระองคทรงมีญาณ พวกเราไมมีญาณก็ตงั้ ดะ หลับหูหลับตาตั้งไปอยางนั้นแหละ
เขาใจไหม ตั้งกันแบบมุทะลุก็มอี ีก มันหยาบมาก นี่กิเลสพาทําใหหยาบ เลยกลายเปนวา
ธรรมไมมี มีแตกิเลสออกหนาออกตา ในสมัยที่พระองคทรงพระชนมอยูทรงตั้งเอตทัคคะ
คือเลิศ พระอรหันตแตละองคๆ เลิศคนละทางๆ นี้ ๘๐ องค องคนี้เลิศทางนี้ องคนเี้ ลิศ
ทางนี้ นอกนั้นไมตั้งอีกเลย ทั้งๆ ที่พระอรหันตมีจํานวนมาก พระองคทรงตั้งพอเปนมงคล
แกโลกทั้งหลายเพียง ๘๐ องคเทานั้น
ตั้งมาแลวทานจะเปนอะไร พระอรหันตทานจะเปนอะไร เพราะถาพูดตามหลัก
ความจริงเหลานี้มีแตสวนเกินทั้งนั้น ไมวาจะตั้งยศถาบรรดาศักดิ์ ไมวา ใครจะเหยียบย่ํา
ทําลายทานดวยติฉินนินทาประเภทตางๆ ก็ตาม เปนสวนเกินทั้งนั้น ทานรับไมได เหมือน
น้ําตกลงบนใบบัว สวนเกินอันนี้เหมือนน้ําตกลงบนใบบัว กลิ้งไปเลยๆ ไมซึมซาบพระ
อรหันตทาน แลวคําวาพระอรหันตมีตั้งแตครั้งพระพุทธเจาเหรอ ไอกิเลสมันเหยียบหัวใจ
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โลกอยูนี้ทําไมไมไดคิดบาง ตัวนี้เปนตัวปดธรรมที่เลิศเลอไมใหแสดงตัวออกมาไดตาม
หลักความจริง
นี่ก็มีแตกิเลสมันเหยียบย่ําทําลายอยูเวลานี้ โลกนี้เปนโลกกิเลส ไปที่ไหนจึงแสดง
ออกมาตั้งแตกิริยาที่ไมนาดูนาฟง ทุกอยางกีดขวางธรรมทั้งนั้น แตกิเลสตอกิเลสกีดขวาง
ไมกีดขวางกัดกันจนขาขาดก็ไมกดี ขวาง ทําลายกันจนโลกแตกก็ไมกดี ขวาง สงครามนั้น
สงครามนี้ สงครามกวางขวางออกไป สงครามโลกก็ไมกีดขวาง นี่เรื่องของกิเลสถือเปน
เกียรติของผูช นะ คนตายไปเทาไรพวกชนะก็ดี พวกแพก็ดี มันตายดวยกันทั้งนั้น ไมเห็นวา
สิ่งเหลานั้นเปนภัย ไมเห็นวาความชนะเปนภัย กิเลสเปนอยางนี้ สําหรับธรรมทานไม พา
กันจําเอานะ
ธรรมกับโลกตางกัน กิรยิ าของกิเลสนี้ขวางไปตลอด ขวางในสายตาของธรรมนะ
กิเลสมันไมขวาง เอากันจนพินาศฉิบหายเปนเถาเปนถานก็ไมขวาง ยังจะพอใจฟดกันอีก
เข็ดแลวไมมี เรื่องกิเลสไมมีคําวาเข็ด นอกจากนั้นยังกอกรรมกอเวรไปอีก คราวนี้มึงชนะกู
กูจะพยายามสั่งสมกําลังอีก กูจะฟดมึงอีก นั่นเห็นไหม นั่นละทานวา น หิ เวเรน เวรานิ
สมฺมนฺตีธ กุทาจนํ ตลอดกาลไหนๆ เวรยอมไมระงับเพราะความมีเวรตอกัน ผูกกรรมผูก
เวร เปนอยางนี้ไปตลอด อเวเรน จ สมฺมนฺติ เอส ธมฺโม สนนฺตโน การไมผูกกรรมผูกเวร
ตางหากเปนสิ่งที่ใหโลกสงบสุข ธรรมนี้เปนธรรมพื้นฐานเกาแกแหงธรรมทั้งหลาย นั่นฟงซิ
เอส ธมฺโม สนนฺตโน เปนธรรมเกาพื้นฐาน
การกอกรรมกอเวรกันไมใชของดี ทานก็แสดงไวแลวในธรรม ออกมาอยางเปดเผย
ก็มี ชัดเจนอยูแลว
โย สหสฺสํ สหสฺเสน สงฺคาเม มานุเส ชิเน
เอกฺจ เชยฺยมตฺตานํ ส เว สงฺคามชุตฺตโม
การรบกันในสงครามที่โลกเขารบกันนั้นใหคูณดวยลาน หาความสงบไมได ผูแพ
เปนทุกข แลวผูชนะก็เปนผูจะตั้งหนาตั้งตากอกรรมกอเวรตอกัน หาความสงบไมได จะ
ชนะคูณดวยพันก็ไมมีความหมาย เอกฺจ เชยฺยมตฺตานํ ส เว สงฺคามชุตฺตโม ผูใดแลเปน
ผูชนะกิเลสตัวขาศึก ทีม่ ันกอขาศึกศัตรูอยูทั่วโลกดินแดนนี้ใหราบเรียบลงไปได ผูน ั้นแล
เปนผูประเสริฐในสงครามทั้งหลาย คือชนะกิเลสตัวนี้ตัวมันกอเหตุออกจากใจแลวชนะ
ตลอดเลย ส เว สงฺคามชุตฺตโม เปนผูชนะเลิศในสงคราม ก็คือชนะกิเลสนั่นแล ทานแสดง
ไวแลว
เหลานี้เรียนมามันก็ลืมไปหมด นอกจากมาสัมผัสมาสัมพันธอยางนีก้ ็ยกออกมา
ยกออกมาเทานั้น นอกจากนั้นงัดออกจากคัมภีรปาทั้งนั้นละ เอาคัมภีรปา พระพุทธเจา
ตรัสรูในปา บําเพ็ญในปา สาวกบําเพ็ญในปา เราก็ไมไดบําเพ็ญในกลางตลาดกระดูกหมู
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กระดูกวัวนี่วะ เราบําเพ็ญที่ไหนเราก็ตามสภาพของเรา ตัวเทาหนูอยูในรูก็อยู เขาใจไหม
เวลาหากิน ใครเซอๆ เอาของไวยังไงมันกินหมดละหนู ไดทํากับดักเอาไว มันไมไดกิน มัน
กัดนั้นฉีกนี้แหลกกุฏิ พระตองเอากับมาดักเอาไว เอามันไปปลอย ไมไดเอาไปฆาแหละ หา
ปลอยในที่ปลอดภัยใหมัน ไมงั้นมันเอาแหลกหมดแหละหนู
ธรรมะในปาพูดจริงๆ ออกไดทุกแบบทุกฉบับธรรมะในปา ออกอยางไมผดิ ธรรมะ
พระพุทธเจาธรรมะในปา สาวกอรหันตทั้งหลายในปา ออกอยางไมผิด ถอดออกมาจาก
ความถูกตองๆ แมนยําๆ ไมผิด ถาพูดแบบโลกเขาวาไดอยางกลาหาญชาญชัย แตทานไม
มี คําวากลาก็ไมมี คําวากลัวก็ไมมี เปนธรรมลวนๆ ออกไดหมดตามหลักความจริง ผิด
หรือถูกประการใดวาตามหลักความจริงไปไดทงั้ นั้น
ตะกี้นี้กอ นจังหันก็ไดเทศนสอนเรื่องภาวนา ขอใหพี่นองทั้งหลายสนใจภาวนานะ
ทานทั้งหลายจะไดเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรยขึ้นที่หัวใจของเราผูภาวนา เวลานี้
กําลังถูกกิเลสเหยียบย่ําทําลาย กิเลสซึ่งเปนเหมือนมูตรเหมือนคูถครอบทองคํา กลบ
ทองคําทัง้ แทงคือหัวใจอันเลิศเลอนั้นไว แสดงตัวไมไดนะเวลานี้ จะทําอะไรๆ ก็กิเลสมา
กอน กิเลสมากอน ถาขึ้นชื่อวาจะทําความดีกิเลสมากอนแลว ขวางหนาไปแลว ใหเปน
อุปสรรคๆ อยูในตัวนั้นแหละ จําเอานะ วันนี้พูดเทานี้
ผูกํากับ
มีพิมพไทย
หลวงตา
ฟงพิมพไทย ถามีเหตุผลกลไกที่มันจะตอบกันอีกมันจะตอบอีกนะ
เอาวาไป
ผูกํากับ
เปนหนังสือพิมพไทยรายวันประจําวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๘
หัวขอ
“หลวงตาชมทักษิณ ดีก็วาดี”
เมืองไทยไดชื่อวาเปนเมืองพุทธ หลักของพระพุทธศาสนาสอนวาทําดียอมไดดี ทํา
ชั่วยอมไดชั่ว ดังเปนที่พิสูจนได นักการเมืองพรรคไหนก็ตามที่เคยกอระยําทําชั่วกับพระเจา
พระสงฆ นักการเมืองพรรคนั้นจะตองตกต่ําลงสุดๆ !
คงไมตอ งบอกวาพรรคการเมืองไหน ขอใหคิดกันเอาเอง พอไดเปนรัฐบาลก็ใช
อํานาจเขาขมเหงรังแกพระสงฆผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสํานักปฏิบัติธรรมใหญๆ หลาย
สํานัก แสดงใหเห็นถึงอคติที่มีตอ พระพุทธศาสนา
พรรคการเมืองพรรคนั้นจึงลมจมไมไดผุดไดเกิด !
ในสนามเลือกตั้งกําลังหาเสียงกันอยางสุดฤทธิ์สุดเดช เนื่องจากเสนทางแหงความ
แพชนะกําลังพุงเขาสูหัวโคงสุดทายกอนเขาถึงเสนชัย นักขาวจากสถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน
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ก็เขากราบถามความคิดเห็นในเรื่องการเมืองจากพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหา
บัว) ขณะกําลังแสดงพระธรรมเทศนา ณ วัดปาบานตาด
นักขาวถาม... หลวงตาอยากฝากอะไรไปถึงผูนําบานเมืองบาง ?
หลวงตาตอบวา... อยาลืมวาเราเปนผูนํา นําเพื่อชาติศาสนาของเรา เพื่อพยุงชาติ
ศาสนาของเรา ไมใชเพื่อทําลายชาติศาสนา ตางคนตางอยากจะเปนผูใหญก็เพื่อจะยกชาติ
ศาสนาของเรา พระมหากษัตริยของเราใหขึ้นหนาแนนมั่นคง
แลวที่ผานมาเปนอยางไร ?
ที่ผานมาเปนยังไงก็เห็นดวยกันทุกคน เราหวงทางรัฐบาลของเรา เรียกวาเราเปน
ธรรมลวนๆ ธรรมเหนือทุกอยางสอนไดหมดเลย เพราะฉะนั้นใครจะผิดจะถูก ไมวาทาง
ศาสนา ไมวาทางบานเมือง เราพูดไดทั้งนั้นในฐานะที่เราเปนลูกชาวพุทธ พระพุทธศาสนา
สอนโลกไมไดมีเหรอ เราเปนหวงเราก็สอนตามความเปนหวงของเรา ผิดถูกชั่วดีอะไรเราก็
เคยพูดมาแลว
มันทําแบบไหนเวลานี้ ถามันทําลายศาสนาก็อยาทําลาย ใหพากันสงเสริมศาสนา
เวลานี้มีแตการทําลายศาสนา
อยาพากันทําลายแบบนี้
ใหตางคนตางปฏิบัติ
ประคับประคอง ใหประคององคศาสดาคือปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัย อยาไปขามเกิน
หลักธรรมวินัย ซึ่งเปนการเหยียบหัวพระพุทธเจาลงโดยตรง
นักขาวถาม..... แลวในเรื่องเศรษฐกิจเลาครับ ?
หลวงตาตอบวา.... รัฐบาลที่ทําอยูเวลานี้ก็เห็นวาดี ไอเรื่องชั่วมันก็มีแทรกๆ กันไป
คนเราก็เปนอยางนั้นเปนธรรมดา แตสวนไหนที่ดีเดนเราก็ยกที่ดีเดนขึ้นมา เปนผลมาก
รัฐบาลชุดนี้เรียกวาดี เรายกใหวาดีอยู เทาที่ผานมานี้กูชาติไทยของเราขึ้นมาไดเยอะ
บรรดารัฐบาลที่ผานมาๆ ไมมีรัฐบาลใดที่จะยกชาติไทยของเราขึ้นไดเยอะ ดังรัฐบาล
ปจจุบันนี้ เราชมตรงนี้ แตสวนเสียใหรัฐบาลนี้ไปแกไขเอง ถาเสียตรงไหนใหรัฐบาลไปแก
เอง
เราก็พยายามทั้งชาติบานเมือง
และทางชาติบานเมืองก็คุณทักษิณ
ชินวัตร
เมืองไทยเราจะจมติดหนีต้ ิดสินเขาพะรุงพะรัง เอาขึ้นไดหมด เรายกมาพูดแลว พี่นองชาว
ไทยควรจะจําไวทุกขอๆ ผูนําคราวตอไปนี้เราตองคํานวณถึงผลประโยชน มีผลไดผลเสีย
ยังไงบางใหเอามาทบทวนกัน
ถาเจ็บแลวใหเข็ด ถึงจะเรียกวาผูรักษาชาติ ถาเจ็บแลวไมเข็ดจมนะ !!
ณ. หนูแกว
หลวงตา
นี่ก็เปนคําพูดของหลวงตาเอง เจ็บแลวใหเข็ด เจ็บหมดทั้งประเทศ
ตองเข็ดกันทั้งประเทศ เราเปนผูรักษาสมบัติของประเทศพรอมกับตัวเราเอง ใหพากัน

๙
พินิจพิจารณา อยาสุมสี่สุมหา หยอนบัตรไมใชเรื่องเล็กนอย เปนดาบประหารคอเราดวย
เปนแกวสารพัดนึกหนุนเราใหดีทั้งชาติดวย เขาใจเหรอ ใหพากันจํา นี่ก็จวนจะหยอนบัตร
แลว หยอนบัตรใครก็ตองอวดตัววาดีๆ ทุกเสาไฟฟามีตงั้ แตประกาศลั่นไปหมด จนไมชนะ
ที่จะอาน มันมากตอมาก ใครก็ยกตัววาดีทั้งนั้น ดีทั้งนั้น แหละ
คนชั่วมักจะยกตัววาดีเสมอๆ คนดีพูดไดทั้งดีทงั้ ชั่ว ยกไดเหยียบได เหยียบความ
ชั่วลง ยกความดีขึ้น เรียกวาคนดี ใหพากันพิจารณา เราไมเขาไปเกี่ยวของกับการบาน
การเมืองเขา เพราะมันสกปรกพอตามธรรมดา ที่เราไดเขาเกี่ยวของก็คอื มันสกปรกจนเกิน
เหตุเกินผล เรานําน้ําคือธรรมที่สะอาดชะลางลงไปเทานั้น ที่เขาหาเรื่องวาเราเขาไปยุงกับ
การบานการเมือง เราไมไดเขาไปยุง เราเอาน้ําที่สะอาดคือธรรมไปชะลางใหสงบงบเงียบลง
ไป สะอาดสะอานตอไปเทานั้นเอง
เราไมไดไปสงเสริมใหสกปรกมากขึ้น ซึ่งนักการเมืองเขาทํากันอยูนี่ ถาเราไปเลน
การเมืองเราก็ตองไปสงเสริมความชั่วอีกซิ ความชัว่ ของนักการเมืองใหทวีรุนแรง แตเราไม
สงเสริม เราไปชะลางตําหนิติเตียนที่มันไมดีทงั้ หลาย ใหแกไขดัดแปลงตนเองตางหาก นี้
เรียกวาธรรมสอนโลก ธรรมสอนโลกสอนไดหมด เทวบุตรเทวดา อินทร พรหมสอนได
หมด ทําไมจะสอนมนุษยไมไดวะ มนุษยเหนือเมฆเหนือหมอก เหนือเทวดา อินทร พรหม
เหนือธรรมมาจากไหน จึงจะสอนไมได การเมืองใหญขนาดไหนถึงจะสอนไมได มันตั้งกัน
เฉยๆ การเมืองก็คือการกัดฉีกกัน ชิงดีชงิ เดน ชิงชั่วลามกนั่นแหละ ไมใชอะไร
ใหพากันพิจารณาพี่นองทั้งหลายทุกคน บานเมืองเปนของเราทุกคน สมบัติของ
ชาติเปนของเราทุกคน ใหพากันระมัดระวัง เจ็บแลวใหเข็ดฟงใหดีคํานี้ ถาไมเข็ดจมไดไม
สงสัย ถาเข็ดแลวฟนไดไมสงสัย ดังที่พดู ถึงเรื่องนายกฯนี่ เรายอมรับแลวดวยความสัตย
ความจริง ไมใชยอมเฉยๆ ยอมดวยความสูไมไดจริงๆ คําวาสูไมไดอยางนักมวยเขายอม
กัน เขาสูไมไดจริงๆ เขาก็ยอม อันนี้เรายอมรับแตไมไดหมายถึงวาเราสูไมไดนะ เรา
ยอมรับความดีของผูนําปจจุบันนี้
ผูนําเรานับวาเกงมาก คุณทักษิณความคิดความอาน ไหวพริบปญญาสมเปนผูนํา
โดยแท พยุงชาติไทยของเราซึ่งกําลังจะจมอยูแลวใหฟนขึ้นมา ติดหนี้ติดสินเขาพะรุงพะรัง
ไมคาดไมคดิ วาจะฟนขึ้นมาไดอยางสบายเลย นี่จึงเปนสิ่งที่นาชม ใหเอาผลประโยชน
เหลานี้ของนายกฯแตละชุดแตละสมัยเขามาทบทวน แลวนําผลประโยชนออกมา เอาถาจะ
หยอนก็หยอน อันนี้เปนเรื่องของอัธยาศัย ผูพิจารณาโดยเหตุโดยผลแลว หยอนบัตรไมมี
ใครไปบังคับ เราตองหาคนดีเปนธรรมดา เอาละวันนี้พูดเทานั้นนะจะไปแลว มีเทานั้นละ
นะ
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