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ของดีผูทจี่ ะนับถือมีนอย
พูดถึงเรื่องฝนเรื่องลมนี่เราก็มีหนเดียวในชีวิตของเรากรรมฐาน โถ มันจริงๆ นะ
ลมนี่ คือทีแรกเดินจงกรมอยูตอน ๕ โมงเย็น มองไปทางดานทิศตะวันตก เห็นเมฆเหลือง
ไปหมดเลย มองดูเมฆเหลืองไปหมด โอย นี่ไมใชฝนมันจะเอาลมใหญมาเหรอ มันเดือน
เมษานี่กําลังฟาฝนดวย ตกกลางคืน ๓ ทุม โห เอาจริงๆ นะตนยางนี่คอขาดๆ เลย แลวเรา
อยูขางลาง มันขาดตกไปนูนๆ เลยนะ ทางดานนี้ตนไมใหญไมมี ดานที่เราอยูตนไมใหญ
ตนยางทั้งตนมันเอาคอขาดไปเลย ตัดยกลงไปตูมลงโนนๆ คราวนี้ แหม ภาษาอีสานเขา
เรียกวา โสตาย เรียกวาสละตายเลย เสียงลมจริงๆ มันไมใชเสียงอืดๆ อาดๆ นะ มันเปน
เสียงเหล็กเสียงหอกมาเลยหวิวๆๆ ไมยางทั้งตนกิ่งใหญๆ นี้ขาดๆ เลย รุนแรงมากทีเดียว
ตนไมไผอยูต รงนี้ กลดเราอยูขางลาง ไมไผนี้กดลงๆ กลดของเราก็กดลงๆ เราก็หมอบ ก็
มันไปไหนไมไดกลางคืน มันเอาเต็มเหนี่ยวเลย
เชาไปบิณฑบาต ดูหมูบาน คอขาดเหมือนกันบานก็ดี มันยกไปหมดสังกะสี หญา
ไมมีเหลือเลย เชาเดินไปบิณฑบาต บานที่มีตนไมปดบังบางก็ไมเปนไร ตั้งแตเที่ยวมา ลม
คราวนี้เปนคราวรุนแรงมาก แตก็ไมปรากฏวาชาวบานเสียหายหรือลมตายกันนะ เราก็รอด
ตายเหมือนกัน มีหนเดียวเทานี้ละ อูย พิลึกจริงๆ คราวนั้นก็เรียกวาไมมีที่ไปฝนตก และ
ตอนสามทุมกลางคืนไปไหนไมได ตองหมอบคอยตายอยูงั้น ทางอําเภอศรีสงคราม ตอน
เดือนเมษาเที่ยวมาทางนั้น เขาไปทางภูสิงห ภูวัว ภูลังกา ลมมันพิลึกพิลั่น จากนั้นก็ไมเคย
เห็นที่ไหน มีหนเดียว โฮ เวลามันมาจริงๆ ลมไมใชเลนนะ เสียงมันไมใชเสียงหวือๆ
หวาๆ นะ มันเปนเสียงเหล็กเสียงหอกมาเลย หวิวๆๆ ฟงแตวาตนยางกิ่งใหญๆ บางตน
คอขาดไปเลย ขาดๆๆ มันรุนแรงขนาดนั้น มันยกไปตกนูนนะ ขาดนี้แลวลมมันยกไปตก
โนนๆ
เมื่อวานนี้ก็ไปสงอาหารโรงพยาบาลบุงคลา เราไมไดไปนาน นี่ก็แรนแคนกันดาร
มาก เราสรางบานพักเจาหนาที่ในโรงพยาบาลหลังหนึ่ง แลวใหอะไรบางก็ไมรู ลืม เมื่อวาน
ตั้งหนาไปสงแลวก็มาทางหนองคายเลย เราไปทางนี้ออกทางสวาง ออกเซกา ออกไปทาง
บานแพง หักมาทางบุงคลา พอเขาโรงพยาบาลเอาของลงเสร็จเรียบรอยแลวก็ดูนั้นดูนี้ พูด
ธรรมะสัก ๑๕ นาที จากนั้นก็ออกมาทางหนองคาย ระยะทางไปทางนี้ลัดกวากัน ๒๗ กิโล
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ทางสายหนองคายยาวกวานี้ ๒๗ กิโล เราคอยดูเวลา เพราะทางนี้มันออมแอมๆ ทาง
หนองคายมันพุงเลย ทางยาวกวากัน ๒๗ กิโล เราคอยดูนาฬิกาเวลามันจะขนาดไหน เวลา
พอๆ กัน ทางหนองคายยาวกวา ๒๗ กิโล ยาวกวาทางนี้ เวลาไปถึงแลวเวลาเทากัน คือ
ทางนี้มันออม รถวิ่งสะดวกไมได ทางสายหนองคายมันตรงแนว พุงตลอด ๒๗ กิโลก็ตาม
ยนเวลาลงมาเทากัน
ไปก็ดฟู าดูฝนน้ําทาอะไรก็พอเปนไปทุกแหง ดูตลอด เราดูทางภายนอก ดูทาง
ภายใน ทางภายนอกก็การทํามาหาเลี้ยงชีพ ใครอยูที่ไหนอาศัยอะไร เชนทางภาคอีสานเรา
นี้เปนภาคคนจน เราพูดอยางตรงไปตรงมาเปนภาคคนจน หาอยูหากินตามไรตามนา
เพราะฉะนั้นจึงดูน้ําดูทา ฝนตกฝนลงที่ไหน แหงแลงที่ไหนชุมเย็น นี่ละสภาพทางนี้อยูดวย
พวกไรพวกนาถาไมมีน้ํามีทาไมไดทํานา อดอยากขาดแคลน เราเห็นไดชัดเจน ภาคอีสานนี้
ภาคกลางนะเลี้ยง ถาภาคกลางไมเลี้ยงมันตายแลวนะภาคอีสานเรา เปนภาคคนจน เพราะ
หนาแลงนี้จะทําอะไรไมไดเลย ไมมีนา้ํ ขาดน้ําขาดทา จะใหคดั น้ํามาจากทางไหนก็ไมมี ไม
มีทาง
เพราะฉะนั้นเวลาทํานาแลวหลั่งไหลเขาไปทางภาคกลาง ไปทํางานทําการ ขน
อาหารมาเลี้ยงครอบครัว อยูกันไดเพราะภาคกลางเลี้ยงนะ เปนแตไหนแตไรมานะ ไปภาค
กลางแลวไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ ทํางานที่นั่นที่นี่แลวมาพอเลี้ยงครอบครัว เพราะหนาแลง
ทํางานอะไรไมไดเลย ไมมีงานทํา แหงแลง ถาหากวามีฟามีฝนนี่เขาก็ทําไดเหมือนกัน เรา
จะเห็นไดอยางอําเภอกุมภวาปนี้แมน้ําลําปาวนี่ไหลผานไปทางกาฬสินธุนี่ ไปที่ไหนๆ เขา
คัดน้ําออกๆ ทําไรทํานานี่ โอย เขียวปอเลยขางทาง ก็อยางนัน้ แลว
ถาที่ไหนมีน้ําแลวก็ทํานาได การทํามาหาเลี้ยงชีพก็สะดวก อันนี้นอกนั้นมันไมมี
มันวิ่งลงไปภาคกลาง ภาคกลางเปนพอเปนแมเลี้ยงดูมาตลอดนะภาคอีสาน เพราะ
หนาแลงมันตองวิ่งละ วิง่ เขาไป เปนภาคคนจน เราพูดอยางตรงไปตรงมา แตมีดีอยางหนึ่ง
คือภาคอีสานทางน้ําใจดี ทุกขจนทางการทํามาหาเลี้ยงชีพ แตน้ําใจดี มีความกวางขวาง
ทั่วๆ ไป เราไปที่ไหนๆ ดู น้ําใจดี อยูกันไดนะ ทุกขจนขนแคนเทาไรก็แบงสันปนสวนกัน
กินไปดวยจิตใจที่กวางขวาง อันนี้ละพอพยุงอยูก นั ไดนะ
บรรดาภาคทั้งหลายนี้มีภาคอีสานนี้ที่จนตรอกจนมุม คือน้าํ ทาที่จะไหลมาจากทาง
ไหนๆ ผานไรผานนาพอจะไดทําหรือปลูกสรางอะไรหนาแลงไมมี นี่เสียตรงนี้ เราจะตําหนิ
ใครก็ไมได เพราะทางน้ํามามันไมมีเลย อยางภาคอื่น อยางภาคเหนือน้ําไหลมาทุกหนทุก
แหง มิหนําซ้ํายังมีเขื่อนกั้นเอาไว ลงมาหลอเลี้ยงทางภาคกลางภาคไหนไปหมด ภาคเหนือ
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น้ําไหลมาถึงไปหมดเลย ภาคนี้ไมมีเลย นี่ซิมันเสียตรงนี้ พอทํานาเสร็จแลวถาปไหนฝนดีนี้
เขาก็สมบูรณ พวกขาวของเขาก็สมบูรณพอเปนพอไป ถาแหงแลงนี้ โอยตายแหละ วิ่งวุน
แมฟาฝนดีเขาก็ตองไป เขาเคยไป ไปทํามาหากินทางภาคกลาง ไดอะไรๆ มาก็สงมาทาง
ครอบครัวๆ เลี้ยงดูกันไป ภาคนี้เปนภาคที่แรนแคนเกี่ยวกับเรื่องน้ํา แหงแลงมากนะ ภาค
อื่นๆ พอเปนพอไปทุกภาค
เพราะเรามันเที่ยวหมด เที่ยวเมืองไทย เฉพาะอยางยิ่งก็คือเวลาชวยชาติ ๖ ปนี้ไป
หมดเลย สถานที่เชนไร นี่ไปแลวดูดวยนะ ไมใชไปธรรมดา ดูทกุ สิ่งทุกอยาง สถานที่ที่ทํา
มาหาเลี้ยงชีพเปนยังไงดูไปหมด จากนั้นก็ดูเรื่องของจิตใจคน ดูไปหมด เพราะฉะนั้นจึงวา
ดูทั้งภายนอก ดูทงั้ ภายใน ดูดวยความเปนธรรม พินิจพิจารณาไมเอนไมเอียง เพราะฉะนั้น
การพูดจาแนะนําสั่งสอน ดุดาวากลาวของเรา เราจึงไมสงสัย จะเด็ดเผ็ดรอนขนาดไหนเปน
ธรรมลวนๆ เราไมมีกิเลสความลําเอียง เอียงนูนเอียงนี้เราไมมี เราพูดไดตามความจริง ผิด
บอกวาผิด ถูกบอกวาถูก ดีชั่วบอกตามความจริงเลย นั่นละธรรม
นี่เราไปดู ทางนี้ก็คอยดีนา น้ําดีอยู แตยังไงก็ตามนะ ที่รวมของคนทั้งชาติและคน
ทั้งโลกจะอยูดวยกันดวยความผาสุกรมเย็นก็คือน้ําใจ ใหมีน้ําใจตอกัน อันนี้อยูก ันได
หมด อันนี้ละกวางขวางกวาน้ําบนทองฟามหาสมุทรที่ไหลลงมาพื้นแผนดินเรา ซึ่งมีที่แหงที่
ชุมเย็น น้ําใจดีนี้ทั่วไปหมดนะ ใหปฏิบัติน้ําใจตอกัน อยาเห็นแกอยางอืน่ มากยิ่งกวาน้ําใจ
น้ําใจนี้แผออกไปเปนคุณคามหาศาล ไปที่ไหนรมเย็นเปนสุขไปหมด และตายใจกันได
คนเรามีน้ําใจ น้ําใจก็ออกจากธรรม ถาไมมีธรรมแลวไมมีน้ําใจ
ใจมีทุกคน กิเลสมีมากคนนั้นเอารัดเอาเปรียบคนอื่นมาก ทุกสิ่งทุกอยาง เรื่อง
ความดีจะไมมีคนนั้น จะเสาะจะแสวงหาทําความกระทบกระเทือนแกผูอื่น ดวยความเห็น
แกไดเห็นแกเอา เอารัดเอาเปรียบ นี่คนไมมีธรรม ไมมธี รรมก็มกี ิเลสหนาแนน ไปที่ไหน
เดือดรอน ถามีน้ําใจแลวไปที่ไหนเย็นทั้งนั้น ขอใหสรางน้ําใจขึ้นตอกันมนุษยเรา อยู
ดวยกัน อยาไปถือชาติชนั้ วรรณะไมเกิดประโยชนอะไร ถือสูงถือต่ําไมเกิดประโยชน ตั้งไว
เพื่อเปนความเคารพบูชาประเพณีของมนุษยเรา ตั้งไวเรียกวาเปนเจดียอันหนึ่ง ใหคน
เคารพ ใหรูจักสูงจักต่ํา แตการประพฤติตัวใหสม่ําเสมอกันนี้คือน้ําใจ ไมวาผูใหญไมวา
ผูนอยเฉลี่ยถึงกันหมด
ผูใหญเห็นเด็กก็นารักเพราะเด็กเปนคนดี เด็กมองเห็นผูใหญก็นาเคารพบูชา นั่น
ผูใหญมีน้ําใจ เด็กมีน้ําใจดี เชนอยางครูกับนักเรียน ครูคนไหนดีนักเรียนติดพันนะ ถาครู
ไหนไมดีนักเรียนไมคอยติด เรียนกันไปตามหลักวิชาแตจิตใจเด็กไมดดู ดื่มเหมือนครูที่ดี
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ครูที่ดีนี้เด็กเรียนหนังสือก็เรียนดวยความเคารพเชื่อถือปฏิบัตติ าม ถาครูไมดีก็สักแตเรียน
มาอยางนั้นละไมเชื่อฟง นี่ละน้ําใจ ครูเปนแบบเปนฉบับ โรงเรียนไหนครูไหนดีเด็กจะ
พัวพัน ติดพัน เคารพนับถือ นี่ผูใหญเปนอยางนั้น ในขั้นครูก็เปนอยางนี้ และกระจาย
ออกไปก็ผูใหญดีผูนอยก็คอยดีไปตาม ผูนอยเอาเปนคติตัวอยาง และผูนอยเลวก็ไมนานับ
ถือ ไมนาเมตตาสงสาร
เพราะฉะนั้นจึงใหดีทั้งผูน อยใหดีทั้งผูใหญโดยทางน้ําใจ มีธรรมเคลือบแฝงแลวดี
ทั้งนั้นละ ถาไมมีธรรมแลวไมดีนะ ไปที่ไหนตองมีธรรมเปนพื้นฐานๆ ถาอยากมีความสงบ
รมเย็นตายใจฝากเปนฝากตายกันได ใหมีธรรมในใจ ไมตองเรียกหาชาติชั้นวรรณะชื่อเสียง
อะไรแหละ ใหดูบุคคลที่เปนคนดีเขากันไดหมด ถาไมดีอยูไหนก็เปนไฟ ใหพากันจดจํา
เอาไวนะ ธรรมนี่ที่พอยังโลกใหสงบรมเย็น ถาไมมีธรรมไมเปนทา ยนเขามา เชนอยางวัด
อยางนี้ก็ตองดูสมภารวัด สมภารวัดเปนสําคัญมาก ดูสมภารวัด สมภารวัดเปนคติตัวอยาง
อันดีงาม ลูกศิษยลูกหาผูนอยเขามานี้นอมรับๆ แลว ยกตัวอยางเชนหลวงปูมั่น พอกาวเขา
ไปวัด โหย ขาออนเขาออน มันไมมอี ะไรจะทะนงตัว เขาใจหรือ ออนดวยความเคารพนับ
ถือ นั่นละทานดี ถาหัวหนาวัดไมดีลูกศิษยก็เกงกาง ตัวเองไมดีลูกศิษยก็ไมดี หาความ
เคารพนับถือกันไมคอ ยมี เปนอยางนั้นนะ
เรื่องเคารพนี้ออกจากธรรม ธรรมแจกออกไปแยกออกไปเปนการปฏิบัติประพฤติ
ตัว แลวก็ดีไปดวยกันทัง้ นั้น อยางวัดเปนตน เรายกตัวอยางอยางวัด หลวงปูมั่นไปอยูที่
ไหน โหย เรียบไปหมด แมประชาชนก็เรียบไปตามๆ กันไมใชเรียบแตวัด ประชาชนเรียบ
ไปตามๆ ตามขั้นของฆราวาส ถาที่ไหนไมมีวัดมีวานี้ ประชาชนก็เกงๆ กางๆ มันบอกอยู
ในตัวนะ นี่ละธรรมขึ้นอยูกับจุดศูนยกลางๆ คือผูใหญๆ ทําตัวของเราใหเปนผูใหญใน
ตัวเองดวยศีลดวยธรรม กระจายไปทีไ่ หนก็เปนความดีงามทั้งนั้น
ธรรมที่แผกระจายทั่วโลกก็คอื พุทธศาสนา เปนธรรมรอยเปอรเซ็นตไมมีพิษมีภัย
เคลือบแฝงเลยพุทธศาสนาของพระพุทธเจาเรา จึงสมพระนามวาศาสดาของโลก ทรงไวซึ่ง
โลกวิทู รูรอบขอบชิดหมดทั่วแดนโลกธาตุ ไมมอี ะไรปดบังพระทัย พระญาณหยั่งทราบนั้น
เลย และทรงปฏิบัติตอ โลกดวยพระเมตตาสงสาร ดังที่พระพุทธเจาสอนทานบอกไวใน
พุทธกิจ ๕ ของพระพุทธเจา พุทธกิจคืองานของพระพุทธเจาโดยเฉพาะมีอยู ๕ อยาง เวลา
ที่ทานปฏิบัติหนาที่ของทาน
เวลาบายสามโมงสี่โมงลงไปแลว เปดโอกาสใหบรรดาพอคาประชาชนคนทั่วๆ ไป
นับแตมหากษัตริยลงมาใหเขาเฝา ใหมาฟงธรรมการอบรมของพระพุทธเจา แตไมไดเปน
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การบังคับ หากเปนประเพณีของประชาชนที่พอถึงเวลานั้นก็ทราบกันๆ เพราะมีหัวหนาพา
ดําเนิน แลวประทานพระโอวาทใหบรรดาประชาชนตามขั้นภูมิของฆราวาส ตามขั้นภูมิของ
ธรรมที่เหมาะสมกัน
พอมืดเขามาแลวประทานพระโอวาทแกพระสงฆ ตั้งแตพื้นๆ ขึ้นไปถึงนิพพาน
แนะนําสั่งสอนบรรดาพระเจาพระสงฆ
พอตกกลางคืนมาทรงเทศนาวาการแกปญหาของเทวบุตรเทวดา
นับแตทาว
มหาพรหมลงมา นี่สอนพวกเทพตอนเที่ยงคืน ทานพูดเปนกลางๆ ตอนเที่ยงคืนไปสอน
พวกเทวบุตรเทวดาอินทรพรหม แกปญหา นี่ก็เปนแบบๆ ตอนบายสอนประชาชน
ประชาชนก็คือคน ตอนค่ําสอนพระ พระก็คือคน สอนเทวบุตรเทวดานั้นพวกทวยเทพเปน
กายทิพย ก็มีเหมือนกันกับเรา ประเภทหยาบละเอียดตางกัน
ทีนี้พอปจฉิมยามลงไปแลว ทรงเล็งญาณดูสัตวโลก นี่ละที่วาพระพุทธเจาทรงเล็ง
ญาณ ถาเปนภาษาบาลีก็วา ภพฺพาภพฺเพ วิโลกานํ ทรงเล็งญาณดูสัตวโลก รายไหนที่ของ
ในพระขายคือพระญาณของพระพุทธเจา
วาเปนผูมีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมได
อยางรวดเร็ว แตชีวิตจะตายไปในไมชา ก็รีบเสด็จไปโปรดคนนั้นกอน สถานที่ใดควรจะไป
ไมไปยังไง เล็งญาณดูเรียบรอยๆ นี่เปนงานของพระพุทธเจาไมทรงลดละ
ถึงเวลาเชาเสด็จออกบิณฑบาต ออกบิณฑบาตนี้เปนประโยชนแกประชาชนจํานวน
ไมนอย ใครไดเห็นไดยินไดฟงพระองคนี้เปนมหามงคลแกจิตใจอยางยิ่งทีเดียว นี่ทาน
เสด็จออกบิณฑบาต จะทรงรับสั่งกับใครไมรับสั่งกับใครก็ตาม พอมองเห็นเทานั้นก็
เปนทัสสนานุตตริยะ คือความเห็นอยางเลิศเลอ คือเห็นองคศาสดา ยิ่งไดยินไดฟงจาก
พระองครับสั่งอะไรดวยแลว ยิ่งเปนมงคลทางหูทางใจเขาไป นี่เปนงานประจําพระพุทธเจา
ทานไมทรงวาง จนบางคนเกิดปญหาวา พระพุทธเจาไมไดทรงหลับนอนเลย เพราะงาน
ประจําตลอดรุง อยางนั้นก็มี แตความจริงพระองคก็ทรงมีเวลาหลับนอน
ทีนี้ก็มียมกปาฏิหาริยที่เขามาลบลางกัน
ถึงเวลาที่จะบรรทมพระองคก็บรรทม
แสดงพุทธนิมิตออกทําหนาที่แทนอยางนั้นๆ เพราะฉะนั้นพระองคจงึ ทรงพักผอนไดไมมี
ปญหา นี่ละพระองคทรงทําประโยชนแกโลกทํามาอยางนี้ตลอด ธรรมที่กระจายออกไปนี้
กระจายออกไปหมด ตัง้ แตมนุษยมนาเทวดาอินทรพรหมทั่วไตรโลกธาตุ ออกจากศาสน
ธรรมที่พระองคทรงตรัสไวอยางชอบแลวๆ ทั้งนั้น จึงเรียกวาธรรมลวนๆ ใน
พระพุทธศาสนา ไมมีพษิ มีภัยเลย นี่เรียกวาศาสนธรรม ธรรมที่เปนคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจาโดยแท ทุกๆ พระองคเปนแบบเดียวกัน ทานเดินแถวเดียวกัน ตรัสรูแบบ
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เดียวกัน บริสุทธิ์แบบเดียวกัน สอนโลกดวยความถูกตองแมนยําแบบเดียวกัน จึงเปนแบบ
ฉบับเรื่อยมา
ที่วาพระพุทธเจาพระองคนั้นๆ ทานดําเนินตามทางสายเดียวกันมา จนกระทั่งมาถึง
พระสมณโคดมเรานี้ นี้เปนองคที่ ๔ ในภัทรกัปนี้มีพระพุทธเจา ๕ พระองค กกุสันโธ โก
นาคมโน กัสสโป โคตโม อริยเมตไตรโย เปนหา จากนี้แลวพระอริยเมตไตรยจะมาตรัสรู
เปนศาสดาแทน นี่พระองคกท็ รงเล็งญาณไวเรียบรอยแลว ระยะนั้นจะมา จากนั้นทานก็
แสดงอนาคตวงศ คือวงศของศาสดาที่จะมาตรัสรูขางหนานี้ ระยะนี้มีเทานั้นองค ระยะนั้น
มีเทานั้นองค บอกไปเลย แลวก็จะมาตามนั้น พระพุทธเจาองคใดทรงเล็งญาณทราบอยาง
แมนยํา เอกนามกึ หนึ่งไมมีสอง คือพระญาณหยั่งทราบของพระพุทธเจา ไมมีคําวา
ผิดพลาดไปเลย ตอไปพระอริยเมตไตรยก็จะมาขางหนา ทานก็ดําเนินตามนี้
นี่ลวนแลวตั้งแตธรรมสอนโลก รื้อกองทุกขออกจากโลกดวยธรรมของพระพุทธเจา
แตละพระองคๆ เหมือนกันหมด ศาสนาของพระพุทธเจาทุกพระองคเปนแบบฉบับ เปน
ศาสนาคูโลกคูสงสาร จึงเปนเรื่องที่ใหญโตมาก แตของดีผูที่จะนับถือมีจํานวนนอย แตของ
เลวมีมาก ทานจึงรับสั่งกับพระอานนทที่ทูลถามวา คนที่จะไปสวรรคกับคนที่จะไปตกนรก
ทางไหนมากกวากัน พระองครับสั่งวา คนผูที่จะไปสวรรคนั้น เพราะการปฏิบัติดีของ
ตนเองเพียงเขาโค เทากับเขาโค มีจํานวนนอย แตผูที่จะหลั่งไหลลงนรกอเวจีนั้นเทากับขน
โค ฟงซิ โคตัวหนึ่งมีขนมากนอยเพียงไร มีเขาอยางมาก ๒ เขา มิหนําซ้ําเขากุดเขาดวน
หรือเปนโคหัวโลนก็มี ก็คือแทบจะไมมีใครไปสวรรคไปนิพพาน นี่เรียกวาโคหัวโลน
สมัยนี้มันมีพอเขาไหม ศาสนาพระพุทธเจาในของพวกชาวพุทธเรามันมีพอเขาไหม
หรือเปนโคหัวโลนไปหมด มันเต็มไปตั้งแตขนโคนั้นหรือ คนที่ต่ําชาเลวทรามมีจํานวนมาก
ที่จะไหลลงไปสูทางต่ําๆ ทางต่ําเปนขั้นๆ จนกระทั่งถึงนรกอเวจี เรียกวาต่ําสุดยอดก็คือ
นรกอเวจีขึ้นมาๆ เรื่อยๆ จากนั้นก็ขึ้นสวรรค พรหมโลก นิพพาน มีเพียงขนาดเขาโค
เทานั้น ทีนี้เราก็ยนเขามาถึงคนผูทนี่ ับถือพุทธศาสนามีจํานวนมากนอยเพียงไรกับคนทั้ง
โลก เอา เทียบกันซิ นี่ถือของจริงของแทคือพุทธศาสนา แลวคนที่จะมานับถือของแทของ
จริงนี้มีเพียงเล็กนอยเทานั้นซึ่งเทากับเขาโค แตที่ถือสะเปะสะปะไปทุกสิ่งทุกอยาง ดวยถือ
วาเปนของดิบของดี ซึง่ ลวนแลวตั้งแตแถวของขนโคทั้งนั้น นั้นจํานวนมากทีเดียว
เอาที่นี่ยนเขามาอีก เขามาๆ จนถึงตัวของเรา วันหนึ่งๆ เราคิดถึงความดีงามใน
หัวใจของเรา คิดถึงศีลถึงธรรม ถึงทาน ศีล ภาวนา คุณงามความดีทั้งหลายที่จะสั่งสมเขาสู
ตัวของเรานี้ มีจํานวนมากนอยเพียงไร แตมันคิดสะเปะสะปะตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับ
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ความคิดของเราคนเดียวมีมากขนาดไหน นี่พวกขนโค เขาใจไหม เราตื่นขึ้นมาสั่งสมแตขน
โคๆ เขาโคไมคอยมี แลวคิดถึงเรื่องบุญเรื่องกุศลมีนอยมากเทากับเขาโค คิดสะเปะสะปะ
ไปตามนิสัยของกิเลสครอบหัวใจมีจํานวนมากมาย ใหยนเขามาที่นี่ พยายามตัดขนโคออก
สั่งสมเขาโคใหแหลมเขาไปๆ เขาใจเหรอ เอาใหเขาโคแหลมปดพุง ถึงนิพพาน เขาใจแลว
เหรอ ยนเขามาๆ วันนี้เทศนเพียงเทานั้นละ เรื่องพวกเขาโคกับพวกขนโค พวกอยูในศาลา
หลวงตาบัวเวลานี้มีตั้งแตขนโคทั้งนัน้ เขาโคไมมี ถาวาหลวงตาบัวก็หัวโลนเสียไมมีเขา เลย
ไมเปนทา เอาละแคนั้นละวันนี้ ใหเปนขอเปรียบเทียบ
นี่เราสรุปลงมาถึงจุด แตเรายังไมบอกอยางละเอียดสุดของความคิด คือจิตเวลามัน
รวมตัวเขาแลวมันจะคิดแบบกุศลมากๆ แหลมเขาโค จนกระทั่งฟาดแหลมปด พุงถึง
นิพพานเปนอรหันต ทีนี้ไมมีเลยขนโค หมด มีแตเขาโค นั่นเปนอยางนั้น วันนี้ฝนตก พวก
ขนโคมันทวมคนหมด เขาโคมาโผลในศาลานี้ไมกี่ราย ขนโคเอาไปกินหมด เขาโคโผล
ออกมาจากฟาจากฝนมาศาลานี้มีเพียงสองเขา
โยม หลวงตาเจาขา อยากจะมากราบขออาราธนา ขอโอกาสอาราธนาหลวงตาทรง
ธาตุขันธอยู ๑๒๐ ปนะเจาคะ
หลวงตา เฮย ขอบาอะไรก็ไมรู เราก็ไมอยากพูดเสียงดังนะ เราก็ไมอยากพูดเสียง
ดัง ขออาราธนาอยูสัก ๑๒๐ ป เราอยากจะพูดกระซิบดังๆ มันขอบาอะไร (หัวเราะ) เขาใจ
ไหม?
โยม ที่เดินทางมานี้ก็เพื่อเจตนามาขอโอกาสอาราธนาเจาคะ
หลวงตา เอาละทีนี้พอ ขอไมขอเราก็ฟาดมันสุดเหวี่ยงแหละ หมดลมหายใจเมื่อไร
ถึงจะยอม ถาไมหมดลมหายใจก็อยูไปอยางนี้แหละ มีขาวตมขนมเอามาเสริมเขาโคซิ
(ผบ.เรือนจําอําเภอบึงกาฬ มาขอเมตตาอนุญาตตั้งชื่อตึกเรือนจําบึงกาฬที่หลวงตา
เมตตาจัดสรางใหวา ตึกญาณสัมปนโน) ก็ไมขดั ของอะไรแหละ เปนธรรมดี
ชมถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกําหนดการ ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

