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เตือนไวอยาพากันนอนใจ
ฝรั่งอยูในวัดเราเยอะนะ พวกฆราวาสก็มี พระก็มี อยูในวัดเราเยอะพวกฝรั่ง ทั้ง
ฆราวาสทั้งพระ เราอยากใหทานเหลานี้ไดสนใจกับพุทธศาสนาเรา โลกจะไดสงบเย็น พุทธ
ศาสนาเทานั้นที่จะทําโลกใหเย็น นอกนั้นเราไมอยากพูด มีตั้งแตโครงการของฟนของไฟ
เอาชื่อมาวาเฉยๆ ศาสนาๆ โครงการของกิเลสเดินทั้งนั้น เพราะฉะนั้นศาสนาจะมีเต็มโลก
จึงหาความสงบไมได เพราะเปนโครงการของกิเลสทั้งหมด โครงการของธรรมมีพุทธ
ศาสนาเทานั้น ถาพุทธศาสนานี้กระจายไปที่ไหนโลกจะสงบเย็นๆ นี่ละธรรมแทเปนอยาง
นั้น ไปที่ไหนเย็นๆ ธรรมแท แลวกิเลสแทก็อยางนั้นละ มีมากเทาไรโลกยิ่งรอนมากๆ
ศาสนายึดมากเทาไร ถาเปนศาสนธรรมแลวยึดมากเทาไรๆ ยิ่งมีความสงบรมเย็นมาก
ประสานกันไดมากทั่วโลก ศาสนาของกิเลสยึดมากเทาไรยิ่งมีทิฐิมานะ ยิ่งรักยิ่งสงวน เปน
ฟนเปนไฟยกทัพตีกันไดเผากันได ตางกันอยางนี้นะ
นี้อานเต็มกําลัง ทุกอยางอานหมด มีพุทธศาสนาอันเดียว ศาสนาเซนเปนกิ่งกาน
ดอกใบสวนบนของพุทธศาสนา เปนธรรมขั้นสูง ที่เรียกวาศาสนาเซน อันนี้เขามาตั้งทีหลัง
คําวาศาสนาเซน ผูที่ทานรูจริงๆ ทานไมสนใจวาเปนเซนเปนอะไร เพราะเปนพุทธศาสนา
โดยแทรอยเปอรเซ็นตเลย เปนธรรมะสวนละเอียด ธรรมะดานปญญา ดังที่เราเคยพูดให
ฟง นี่ละทีว่ าปญญาๆ ดังที่เคยพูดใหฟงเปนศาสนาเซน คือใชปญญาตอนนี้ของพุทธ
ศาสนา พอถึงขั้นนี้แลวมันก็เปนเองๆ ของมัน ผูที่ควรที่จะสงบรวมสติปญญา รวมกําลัง
วังชาไปตั้งแตตน เรื่องทาน เรื่องศีล เอา รวมเขา นี่ตนมีอยูอยางนี้นะ อันนั้นปลาย ตนก็
คือทานคือศีล สงบเขาไป การภาวนาอบรมไดรับความรมเย็นมากนอย เริ่มไปดวยกันๆ
ภาวนาหนักเทาไร ทุกสิ่งทุกอยางยิง่ ละเอียดลออเขาไปๆ
พุทธศาสนาเปนขั้นเปนตอน พอถึงขัน้ ละเอียดแลว ที่เราเคยพูดใหฟงถึงขนาดอยู
กับใครไมได นี่ละขั้นนี้ขั้นที่วาศาสนาเซน มันเกี่ยวโยง พิจารณามันรูหมดนี่ ออ เปนพุทธ
ศาสนาโดยแท มีสองศาสนานี่รื้อขนสัตวโลกใหพนจากทุกข และเพื่อความสงบรมเย็นทั่ว
โลกกัน ศาสนาอันนี้แนนอน นอกนั้นเปนโครงการของกิเลสทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้น
ศาสนาอะไรก็ตามจะมีทวั่ โลก จึงหาความสงบรมเย็นไมได มีแตฟนแตไฟเผาไหม ดีไมดี
เอาศาสนาออกมาเปนสนามรบกัน เปนอยางนั้นนะ พุทธศาสนานี่ เอา กระจายออกไปไหน
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ไมมีคําวารบกัน ใหกระจายออกไป พุทธศาสนากระจายออกไปเทาไรยิ่งสมานกันไดสนิทๆ
ตางกันนะ
นี่พูดจริงๆ มันอานเต็มภูมิเลยเรื่องพุทธศาสนา ตอนจิตตภาวนานี่อานเต็มสติกําลัง
อันนี้เองที่จะกระจายใหรูทุกสิ่งทุกอยางกวางขวางออกไป คืออันนี้เอง ดานจิตตภาวนา การ
ใหทาน การรักษาศีล รวมกําลังเพื่อความสงบรมเย็นเขามาๆ ตนลําจริงๆ อยูกับภาวนา จุด
ศูนยกลาง กระจายออกไปเรื่อยๆ ทีนี้เวลามันไดรู โห ไมใชธรรมดา ไมใชจติ ดวงนี้นะ มีแต
กิเลสเทานั้นปดไวๆ ใหไมมีคุณคาจิตดวงนี้ หาคุณคาไมได กิเลสมีมากนอยทําใหโงเขลา
เบาปญญา ผิดพลาดมากนอยไปเรื่อยๆ พอตัวนี้บางไปๆ ความผิดพลาดบางไป ความ
ทุกขบางไป ความสุขขึ้นเรื่อยๆ ความสวางไสวกระจางออกๆ เมื่อเปดออกหมดไมมีอะไร
เหลือเลยมันครอบโลกธาตุ ไมมอี ะไรมาผานเลย นี่ชื่อวาวิมุตติแท ไมใชสมมุติ
มีมากมีนอย ขนเสนหนึ่งก็เรียกวาสมมุติผานเขาไป อันนั้นไมมีผาน ทานจึงวา
สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ โลกวางไปหมด สูญไปหมด สูญจากธรรมชาตินี้ จาอยูงั้น นี่ละ
สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ โลกํ ก็คอื โลกสมมุตนิ ั่นเอง สฺุญโต วางไปหมดจากใจดวงนั้น
วางไปหมดเลย ครอบไปหมด ไมมอี ะไรที่จะมาขวางไดเลยขึ้นชื่อวาสมมุติ จึงเรียกวาวิมุตติ
จิตดวงนี้ละดวงที่ลมลุกคลุกคลาน ขอใหไดรับการฝกฝนอบรมมากนอยเถอะ มันจะแสดง
ขึ้นมาจนได เฉพาะอยางยิ่งจิตตภาวนาจะออกปจจุบันใหเห็นๆ
เรื่องการทําบุญใหทาน รักษาศีลนี้ มันไหลรอบอยูรอบตน พอตัง้ ตนขึ้นมานี้รวมเขา
มานี้หมดเลย เรื่องความดีทั้งหลายรอบอยู มันยังไมมีแองเก็บน้ําดี ทํานบยังไมดี น้ําก็ไหล
รอบผานไปผานมาไมไปไหน รอบกันอยู พอไดทํานบใหญแลวรวมลงนี้หมดเลย พุง ละที่นี่
นั่น ที่รวมของกุศลทั้งหลายลงในจิตตภาวนา จึงไดพูดใหพี่นองทัง้ หลายทราบ ใหพากันดู
หัวใจตนเองนะ ถูกกิเลสปดบังเอาเสีย อยูอยางโงเงาเตาตุน ทั้งๆ ที่จิตนี้พรอมที่จะเลิศเลอ
แตถูกความเลวความสกปรกโสมมปดบังเอาไว มันก็สกปรกไปหมด ภายในตัวเองก็
สกปรก แสดงออกไปภายนอกสกปรก กระทบกระเทือนตัวเองและผูอื่น กอเรื่องกอราวมี
แตอันนี้นะไมใชอะไร ธรรมแททานไมกอ ไมมกี อ
เวลามันเปนมันไมไดเปนอยางแบบที่ลมลุกคลุกคลานมืดดํากําตานะจิตดวงนี้ คือ
ธรรมชาตินั้นแหละตีหัวมันใหลมลุกคลุกคลาน คือกิเลสนั่นละ พอตัวนีจ้ างไปๆ ทีนี้คอย
ดีดขึ้นๆ ดีดขึ้นก็ฟดแหลกเลย นั่น แหลกหมดแลวก็จาเลย นี้กลาพูดตลอดเวลาเรา เรา
ไมเคยสามโลกธาตุนี้เราจะหวั่นกับสิ่งใดในโลกนี้ เราไมมี เพราะฉะนั้นเราจึงพูดไดเต็มเม็ด
เต็มหนวยตามหัวใจที่เปน ใครจะวาอะไรเราไมสนใจ ก็มันหมาเหาฟา วอกๆ ไมสนใจ ถา
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สนใจพระพุทธเจาสอนโลกไมได โลกนี้โลกมืด พระพุทธเจาสวางจามาสอนโลกไดยังไง ถา
ไปสนใจกับความมืดบอดสกปรกนี้สอนไมได สาวกทั้งหลายสอนไมได ศาสนาก็ไมมี
ผูมีเมตตาสูงกวานั้นมี นั่นละถึงไดเอามาสอน เอาน้ําที่สะอาดชะลางลงๆ ก็คอย
สะอาดไปๆ มันมืดดํากําตาสกปรกโสมมมากนอย น้ําคือธรรมชําระลงๆ คอยใสสะอาดขึน้
ไป คอยเปนผูเปนคนขึ้นมา โถ ใจนี้เปนของเลนเมื่อไร ใหไดเปนขึ้นดูซินะ บอกวาไมมี
อะไรเหมือนในสามโลกธาตุ พูดไดเทานั้น สามโลกธาตุเปนสมมุติทั้งหมด ธรรมชาตินั้น
ไมใชสมมุติ จึงไมมเี หมือนอะไรทัง้ หมดเลย นี่ละธรรมชาติที่เลิศ พระพุทธเจาเอามาสอน
โลกเอาอันนี้เอง ออกจากพระทัยนี่ กระจายออกไปเปนกระแสของธรรมสอนออกไปๆ จาก
หลักใหญที่สอนโลกไป ใหไดรับรัศมีนั้นแลวจะเขามานี้แหละ พอไดรับรัศมีแหงธรรมที่สง
กระจายสอนออกไปใหรูบาปรูบุญ รูเขามาๆ ก็รูตนบาปตนบุญ นั่น เขามาตรงนี้นะ
หมดเรื่องอดีตอนาคต หมดโดยสิ้นเชิงไมมอี ะไรเหลือเลย เพราะเหลานี้เปนสมมุติ
ทั้งนั้น แมแตรางกายของเราอยูนี้ก็เหมือนกัน มันจะเจ็บจะปวดจะแสบจะรอนเปนอะไรๆ
ก็รูวามันเปนเรื่องของสมมุติ แนะ ธรรมชาตินั้นเปนอะไรที่ไหน ไมเคยไมมี เพราะฉะนั้น
เราจึงพูด อยางหยูกอยางยามายุงกับเรามากนักไมไดนะ แนะ บอกลูกศิษยลูกหา ยุงเกินไป
ธรรมเหนืออยูตลอด ดูอยูตลอด นั่น ไมใชธรรมจะออนใหอันนี้เหยียบไปนะ ไมไดเอาอันนี้
เปนใหญนะ เอาธรรมเปนใหญ อะไรๆ ก็ตอ งไมใหเหนือธรรม ใหอยูในความพอดี
เยียวยารักษากันไปพอดีๆ เทานั้น เพราะฉะนั้นจึงไดปด ออกเรื่อย เตือนเรื่อย ไมไดแอๆ
วิ่งเขาหาแตหมอ พูดจริงๆ ไมหา หมอของตัวพอทุกอยางแลว เลิศเลออยูในนี้แลวหมอ
สมควรขนาดไหนที่จะเยียวยารักษาดวยวิธีใดของยาของอะไร เอารักษาไป เมื่อดูแลวจะ
ไมไดแลวปลอยเลย ก็เทานั้นเอง ไปตื่นเตนอะไรกับมันของใชเฉยๆ สมมุติ ธรรมชาตินั้น
ไมใชสมมุติ
เราอยาเอาคนมืดมาเปนประมาณนะ เราจะมืดไปตาม ใหคอยฟงเสียงพระพุทธเจา
เสียงธรรมพระพุทธเจา นั่นเสียงสวางกระจางแจง เสียงอรรถเสียงธรรมเปนเสียงสวาง
กระจางแจง เสียงกิเลสเปนเสียงมืดบอด เปนเสียงกอฟนกอไฟเผากันอยานํามาใช แมอยู
ในตัวของเราก็ใหระมัดระวัง อยาใหกระทบกระเทือนคนอื่น ไฟอยูในเรารักษาเอาไว ถาจะ
เผาก็ใหเผาเจาของ เพราะเจาของโงก็ใหมันเผาเจาของ อยาไปเผาคนอื่น รักษาไวใหดี
ตอไปก็เผามันละ เผากิเลส กิเลสตัวมันเผาเรา เผามันออกๆ เผามันไดแลวจาไปหมดเลย
ไมมีอะไรเผาที่นี่
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นี่ยิ่งจวนจะตายเทาไรแทนที่จะหวงตัวเอง บอกตรงๆ เลยแมเม็ดหินเม็ดทรายไมมี
มีแตความเมตตาสงสารโลก ไมวาพูดหนักพูดเบาพูดดุพูดดาพูดอะไร เปนธรรมทั้งนั้นเลย
ไมมีกิเลสเขามาแฝง เพราะฉะนั้นใครจะวาทานดุทานดาทานอยางนั้นอยางนี้ มันเอากิเลส
เผาหัวใจเจาของนะ นี้ไมไดมีอยางนัน้ จะหนักจะเบามากนอยเพื่อประโยชนแกโลก ควรจะ
หนักจะเบาแคไหนก็ออกตามนั้นๆ เปนอรรถเปนธรรมไปหมดนะ ไมมอี ดีตอนาคต ก็มีแต
มืดกับแจงอยูนี้มาตั้งกัปตั้งกัลป ตื่นมันหาอะไร เวลามันรูแลวมันรูหมดเลยไปตื่นอะไร อยู
อยางนี้มาตั้งกัปตัง้ กัลป ตกนรกอเวจีก็อยูในวงสมมุติ แผดเผาเดือดรอนตางกันเทานั้น มัน
ก็อยูในโลกสมมุติทงั้ นั้น ผานนี้ไปแลวไมมี เรื่องสมมุติไมมีโดยประการทั้งปวง เรียกวาทั้ง
ปวงไมมี
พากันพยายามนะ ใจดวงนี้ไมตาย ตัวนี้ละตัวบึกตัวบึนตัวนักทองเที่ยว คือตัวนี้เอง
ใหสั่งสมความดีเสริมกัน ใหพาไปในทางที่ดี ถาเอาความชั่วไปเสริมนี้ต่ําลงๆ ความทุกข
ทรมานอยูกับเรา ใหพากันอุตสาหพยายาม นี่ก็เราแย็บออกมานะ ระยะนี้รูสึกมีแย็บ พูด
ตรงๆ ใหพี่นองทั้งหลายทราบ ตั้งแตกําลังชุลมุนวุนวายชวยบานชวยเมืองอยู เรื่องเหลานี้
ไมออกนะ มีแตหมุนติ้วดวยความเมตตาสงสาร พอเรื่องเหลานี้สงบไปมีลักษณะยิบแย็บๆ
เหมือนเด็กจะตื่นนอน พูดตรงๆ นะ เหมือนวา อาว อยูทําไม นั่น มันจะไปแลวนะ
ลักษณะเปนอยางนั้น ทางนี้ก็ขยับเอาไว เตือนไวนะอยาพากันนอนใจ
ธรรมเหลานี้ไมใชธรรมโกหกพี่นองทัง้ หลายนะ ธรรมเปดจานะเอามาพูดนี่ ใหพา
กันรูเนื้อรูตัวตั้งแตบัดนี้ นี่สอนดวยความตื่นตัวมาแลว แตกอนมันก็ไมเปน แมแตถึงวาระ
มันจะตายมันก็ยังไมเปน อยางที่ถายทองจนแทบจะเปนจะตายมันก็ไมมี อันนี้ไมมีเลย แต
พอวาปดโครงการเทานั้นละมีลักษณะยิบแย็บๆ อาว แปลกๆ วะ แตกอนไมเคยมี ยิบแย็บ
พอใหรู ทางนี้ก็ตบเอาไวๆ จึงใหพากันตั้งอกตั้งใจนะ บานเมืองเราจะสงบรมเย็นดวยความ
พรอมเพรียงสามัคคี ลดทิฐิมานะ อยาเอาทิฐิมานะมาเผาบานเผาเมือง คือเผาตัวเองนั่น
แหละ เราไดอยางใจเรา ความไดอยางใจนี้จะมาเผาเรา
ความอยูเย็นเปนสุขคือธรรม อะไรที่จะมีความสมัครสมาน ลดทิฐิมานะใหเขาสูกัน
ไดดวยอรรถดวยธรรม ใหพากันทําอยางนั้นนะ ใครก็จะถือทิฐิมานะวาใครเกงๆ มันไมมี
ใครเกงละ อยูในโลกฟนโลกไฟอันนี้ ใหเอาธรรมเขามาสอดแทรกสิ่งทีว่ าโลกเกงๆ ที่เปน
ฟนเปนไฟนี้มันจะกระจายไป ธรรมที่เย็นนี้จะเสริมขึ้นมาๆ เมืองไทยเราก็เปนเมืองพุทธ
ทําไมระหองระแหง เปนอยูภายในเมืองไทยเรานี้ทั้งๆ ที่เปนเมืองพุทธ มันนาคิดไหมพวก
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เรา ผูที่เรียนสูงๆ ก็มี ชั้นไหนๆ ก็เอาแตลมปากมาพูดกัน เรื่องฟนเรื่องไฟเผาไหมอยูใน
หัวใจที่จะระบายออกไปเผาโลกนี้ไมไดดูมันเลยมันเปนยังไง เรียนสูงอะไรอยางนั้น
เรียนสูงตองใหเปนผลประโยชนแกโลกซิ นี่มันไมไดใหมันมาเผาโลกนี่ มันจะเรียน
สูงอะไรนั่น ธรรมนี่เรียนสูงเรียนต่ําจะเย็นไปตลอดๆ นะ อยากใหพนี่ องชาวไทยเราหัน
หนาเขาหากัน ใครผิดใครถูกขอใหพจิ ารณาตัวเองเถิด แลวจะคอยดีไปๆ คอยแกไขสิ่งที่ไม
ดีทั้งหลายออก สั่งสมความดีเขามา ทั้งเขาสั่งสม เราก็สั่งสม หันหนาเขาหากัน โลก
เมืองไทยเราจะอยูเย็นเปนสุขสมเปนโลกแหงชาวพุทธ
เมืองไทยเรานี่ตั้ง ๘๐% นะเปนเมืองพุทธ ควรจะเอาอรรถเอาธรรมจาก ๘๐% นี้
เขามาระงับดับ ความระหองระแหง ความยุงเหยิงวุนวาย ความรบความตีกันอยูภายในนี้
ใหสงบตัวลงไป โลกเราจะมีความสงบเย็นใจตอกัน ที่จะชิงดีชิงเดนนี้ มันไมไดชงิ ดีชงิ เดน
นะ มันชิงความชั่วชาเลวทราม ชิงฟนชิงไฟเอามาเผากันตางหาก อยานํามาใช ธรรมไมนิยม
พระพุทธเจาไมนิยม ไมมอี ะไรดีในโลก พระพุทธเจานิยมตรงไหนเอาตรงนั้นแหละ ดีเลยๆ
เราถือศาสนาพุทธใหเอาของดีมาเปนเครื่องนิยม ใหเอาความชั่วนี้เปนสิ่งที่นาตําหนิติเตียน
ใหตางคนตางปดออก
ผูใหญผูนอยสมมุติกันอยางนั้นแหละในโลกนี้ หัวใจที่มันหนามันบาง มันอยูที่หัวใจ
ของทุกคน ไมไดขึ้นอยูก ับความเสกสรรปนยอวาเรียนมากเรียนนอย ไดชั้นนั้นชั้นนี้ เปน
เศรษฐีกุฎมพี อยาเอามาอวดกัน กิเลสอยูภายในจิตใจมันไมไดขึ้นกับใครนะ ดีชั่วมันจะ
แสดงออกมาจากใจ ถามีธรรมก็แสดงดีขึ้นมา ถามีชั่วมันก็แสดงเปนฟนเปนไฟขึ้นมาเผา
กันได ใหญเทาไรยิ่งกองใหญ..ไฟ เผากันไดสบายๆ เลย ใหหันหนาเขาหากันนะเราเปนลูก
ชาวพุทธ อยาระหองระแหงอยาทะเลาะเบาะแวงกัน อยาชิงดีชงิ เดน มันชิงความเลวรายนะ
นั่น ธรรมทานไมไดบอกวาชิงดีชิงเดน คือชิงความเลวราย อยานํามาใชเราเปนลูกชาวพุทธ
ขอใหหันหนาเขาหากันมนุษยเรา ถาใหกิเลสเขาถือเปนใหญเปนโตเปนทิฐิมานะ
อยางนี้เทาไรมันก็ไมมีความสงบ ถึงจะไดสมใจตนก็ตาม นั้นละขึ้นอยูบนกองไฟละ คนนั้น
ละอยูบนกองไฟ อยาวาอยูบนหอปราสาทราชมณเทียร วิมานสวรรคชั้นใดๆ เลย คือหลุม
นรกเผาคนทั้งเปนอยูในหัวใจของผูทวี่ าตนชนะนั้นแหละ ความชนะคือเรื่องของกิเลส น หิ
เวเรน เวรานิ สมฺมนฺตีธ กุทาจนํ ตลอดกาลไหนๆ เวรยอมไมระงับเพราะความมีเวร อเว
เรน จ สมฺมนฺติ เอส ธมฺโม สนนฺตโน เวรยอมระงับเพราะความไมมีเวรตางหาก นี้ธรรม
เปนพื้นฐานของศาสดาทุกพระองคทรงไวเพื่อสอนโลกสงสาร อยากอกรรมกอเวรกัน ไมใช
ของดี
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ความมีทิฐิมานะวาจะใหไดอยางใจๆ นี้เปนเรื่องของกิเลสลวนๆ อยาพากันนํามาใช
ใหฟงเสียงอรรถเสียงธรรมบาง อยางที่เราเทศนสอนอยูทุกวันๆ นี้ เราไมไดเอากิเลสเขามา
แทรกในธรรมของเรานะ ดุดาวากลาวตรงไหนๆ ตําหนิตรงไหน ตรงนั้นผิด ที่ไหนถูกเรา
บอกวาถูก ที่ไหนผิดเราบอกวาผิด เราไมไดเขาขางนั้นขางนี้ ธรรมไมเขาขางผูใด ใครผิด
ใครถูกบอกวาผิดวาถูกตามหลักธรรมชาตินั้นเลย เราจึงพูดไดเต็มปากของเรา ขอใหทาน
ทั้งหลายผูที่เปนลูกชาวพุทธ ใหนําธรรมเหลานี้ไปปฏิบัติตนเอง
การที่สั่งสอนพี่นองทัง้ หลายดังหลวงตาบัวสอนนี้ หลวงตาบัวไมไดรอนนะ หลวงตา
บัวเอาธรรมบริสุทธิ์จากหัวใจดวงนี้ออกมาสอนโลกดวยความไมมีลําเอียง ตรงไปตรงมา
ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก ทานผูใดยอมรับธรรมแลว ขอใหแกไขตนเองในสิ่งที่ผิด สิ่งที่
ถูกแลวใหสั่งสมกันขึ้น เมืองไทยของเราจะเปนเมืองสงบรมเย็นเดนมาก สมเปนเมืองชาว
พุทธ ทีก่ ัดๆ ฉีกๆ กันอยู เหาๆ หอนๆ กัน ชิงดีชิงเดน มีแตชิงความเลวรายทั้งนั้น อยา
นํามาใชในวงชาวพุทธ มันขัดกับพุทธศาสนา
ที่วาดีๆ ดีแทพระพุทธเจา ไมวาชิงดีมันชิงเลวนะ นั่นกิเลสมันแซงเขามาตรงนั้น ชิง
ดีก็เอาเขาปฏิบัติดี เราใหเรงเขาไป นี่เรียกวาชิงดีชิงเดน ตางคนตางเรงเขาไปๆ นั่นละทํา
ความดี นี่เรียกวาชิงดี ถูกธรรม ถาชิงแบบที่กัดกัน เหาหอนกัน กัดกันฉีกกันอยูนี้ ชิงแบบ
นี้เขาเรียกวาชิงแบบหมากัดกัน ความรูเรียนมามากนอย ยศถาบรรดาศักดิ์ อํานาจบาตร
หลวงมากนอย มาสงเสริมเปนเครื่องมือของกิเลสใหเผากันและกัน ไมเกิดประโยชนอะไร
เลย อยาพากันนํามาใช อํานาจขอใหอํานาจเปนธรรม อยาเอาอํานาจกิเลสเขามาแฝงธรรม
แลวมันจะใหญกวาเรา ธรรมเลยไมมีในหัวใจ แลวกัดกันเปนหมาไปดวยกันเลย ใชไมได
นะ ขอใหพากันพินิจพิจารณา
หลวงตาก็จวนจะตายแลว ชวยโลกก็ชว ยมาเต็มกําลัง ความเสียหายในการชวยโลก
นี้เราก็พิจารณามาโดยลําดับตามอรรถตามธรรม ก็ไมปรากฏวาเสียหายที่ตรงไหนที่นําพี่
นองมา ทั้งดานวัตถุ ทั้งดานการแนะนําสั่งสอน สอนโดยอรรถโดยธรรม วัตถุที่ไดมาจากพี่
นองทั้งหลายนี้ก็ปฏิบัติโดยธรรม เราไมเคยหยิบมาเปนของเราเลยแมบาทเดียว ฟงซินะ
เราทําถูกตองไหมนี่ สมบัติพี่นองทัง้ หลายบริจาคมาเราทําใหเปนประโยชนทั้งหมด บาท
หนึ่งเราไมเคยไปแตะ จะใหเปนมลทินแกจิตใจเราไมมี เราจึงกลาพูดไดเลยวา ใครจะวา
เราเอาเขาไสเขาพุง ก็เปนเรื่องหมาเหาซากหมานั่นแหละจะเปนอะไรไป ไมเกิดประโยชน
อะไร เราไมสนใจกับคําพูดจอมปลอม สิ่งที่จริงเราทําอยูตลอดเวลาอยูแลว ใครเปนคนทํา
คนนั้นเปนผูแมนยําในการทําของตน
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อันนี้การทําของเราเราก็ทําดวยความบริสุทธิ์แลวกับพี่นองทั้งหลาย เต็มเม็ดเต็ม
หนวย ทองคําก็ตั้ง ๑๐ ตันกวาแลว สตางคไหนที่ออกไปเปนความทุจริตของเราไมมี
ดอลลารไมมี เงินสดเหมือนกัน เหมือนกันหมด เราทําดวยความบริสุทธิ์ใจที่วาเมตตา
ลวนๆ ครอบไปหมด มันจะมีแกใจไปหาหยิบเอาเงินบาทนั้นสตางคนี้มาไดยังไง ความ
เมตตารองโกกนั่นที่เห็นเมืองไทยจะลมจะจม ตั้งแตปูยาตายายเรามา พาถอพาพายมา
จนกระทั่งปานนี้ สงบรมเย็นเรื่อยมา แลวนี้เปนจุดสุดทายที่ลูกหลานของปูยาตายายมีตั้ง
๖๒ ลานคน จะพากันจมทั้งประเทศมีอยางเหรอ นี่ละรองโกกขึ้นตรงนี้ละ เอา ไมใหจม
ฟาดกันเขาเลย ก็คอยฟน ขึ้นมาๆ ดังที่เห็นนี่ นี่ละถาเปนธรรมก็เปนอยางนี้ คอยฟนขึน้ มา
ไดบาทใดสตางคใดเขาสูสวนรวมๆ หนุนกันขึ้นตลอดเวลา เราไมไดแบงสันปนสวน
อะไรพอที่จะทําใหสวนรวมเสียไปๆ เราไมมี เราแนใจขนาดนั้นละ การแนะนําสั่งสอน สั่ง
สอนตั้งแตธรรมะพื้นๆ จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพน เพราะภูมิเหลานี้อยูในหัวใจเรา
หมดแลว พูดใหมันเต็มยัน เราปฏิบัติมาหายสงสัยแลวในธรรมทั้งหลาย เราไมเสาะ
แสวงหาอะไรอีกแลว หาธรรมเพื่อเพิ่มเติมเราก็ไมหา หาสวนใดเราไมหา เราพอทุกอยาง
แลว สอนโลกดวยความพอทุกอยางไมสงสัยเลย ควรที่พี่นองทั้งหลายซึ่งเปนชาวพุทธจะยึด
ไปประพฤติปฏิบัติ
อยามามัวกัดกันเหมือนหมูเหมือนหมา นี้เขาเรียกเอากิเลสแขงธรรม เอาหมาแขง
พระพุทธเจา ก็จะเปนหมาตลอดไปทั้งประเทศไทยเรานั่นแหละ ไมมีคนดีคนชั่ว ไมไดกม
หัวเขาสูอรรถสูธรรมฟงเสียงกัน ใหตางคนตางฟงเสียงกัน ใครผิดใครถูกใหพากันแกไข
ดัดแปลงซิ อยาถือพรรคถือพวกมันไมเกิดประโยชนอะไร โจรมันก็มีพวก แนะ คนดีก็มี
พวก ถาพวกโจรมันก็รายกาจ ถาคนดีก็ดขี ึ้นไป มีมากเทาไรยิ่งสงบรมเย็น แนะ ถาเปน
พวกก็ใหเปนพวกผูที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซิ อยาเอามาใชในสิ่งที่เปนภัยตอชาติของเรา
ชาติไทยเปนชาติของทานทั้งหลายทุกคนไมใชเหรอ
แลวเราจะไปเอาดีเอาเดน
ตั้งแตเราคนเดียวในทามกลางแหงชาติไทย ก็คอื เอาไฟเผาตัวเองและเผาทั้งชาตินั่นเอง ไม
เกิดประโยชนอะไร อยาพากันดําริคิดขึ้นมาในสิ่งเหลานี้ จะเอาตัวเองและเผาชาติของ
ตัวเอง ใหคนเมืองนอกเมืองนาโลกทัง้ หลายเขาหัวเราะเมืองไทยเราเปนหมากัดกันทัง้ ๆ ที่
เปนเมืองพุทธ หาเหตุหาผลไมได ถาวาเอากฎหมายมาใชก็เปนกฎหมอยไปเสีย จากกฎ
หมอยก็เปนกฎหมาไปเสีย แลวเอามาใชในเมืองไทยเราก็เลยกลายเปนเมืองหมาไปหมด
มันก็ไมมีเมืองคนซี กฎหมายไมมี-ไมมีคน มีแตกฎหมอยกฎหมา แลวก็เปนหมาไปหมด
เลยเทานั้นแหละ อยานํามาใช

๘
กฎขอบังคับที่ทําใหชาติบานเมืองมีความสงบรมเย็นมีอยู ตั้งมาตั้งแตกาลไหนๆ
แลว ก็เปนความสงบรมเย็น อันกฎหมอยกฎหมามีแตความเดือดรอนวุนวาย เผานูนเผานี้
มันเกิดประโยชนอะไร อยานํามาใช กฎบัญญัติที่เปนความดีความงามแกสวนรวมให
นํามาใช เฉพาะอยางยิ่งเรื่องธรรมละเอียดมาก ขอใหพากันนํามาใช ใหหันหนาเขาหากันพี่
นองทั้งหลาย อยาทําความแตกราวสามัคคีกัน ชิงดีชิงเดนกัน ทั้งๆ ที่ไมมีใครดีละ ถาลงชิง
แบบนี้แลวหาคนดีไมได เราก็เปนตัวเลวคนหนึ่งแลวจะไปชิงเอาดีเอาเดนจากผูใด ชิงไป
ไหนก็ตัวเลวพาไป มันก็เลวไปตามๆ กันหมด ชิงสองคนก็เลวสองคน ชิงทั้งพวกก็เลวทั้ง
พวก ชิงทั้งภาคเลวทั้งภาค ชิงทั้งแผนดินไทยเลวทั้งแผนดินไทย จมหมดทั้งแผนดินไทย
ไมมีใครดี อยานํามาใชนะ
ขอใหหันหนาเขาหากัน เราเปนลูกชาวไทยดวยกัน ตางพอตางแมก็ลูกชาวไทยเรา
อวัยวะจะเปนแขงเปนขาเปนหูเปนตา มันก็อวัยวะของรางกายเรา มีใจเปนผูรับผิดชอบ อัน
นี้ชาติไทยของเรามีพระมหากษัตริยเปนผูรับผิดชอบ
ทานไมประสงคอยางยิ่งทีล่ ูกเตา
หลานเหลนของทานจะทะเลาะเบาะแวงซึ่งกันและกัน กัดฉีกกันอยางนี้ ทานไมพอพระทัย
ทําอยางไรจะใหทานพอพระทัย เราเปนลูกของทานใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติตัวใหเปนคนดี มี
กฎมีเกณฑมขี อบังคับปฏิบัติตอตัวเองและสวนรวม แลวก็จะมีความสงบรมเย็นตอไป ขอ
ฝากธรรมนี้ไวกับลูกๆ หลานๆ ทั้งหลายทั่วประเทศไทย
หลวงตาบัวจวนจะตายแลว ขอใหหันหนาเขาหากัน ใหปฏิบัติตัวใหดี ใครดีใหถือ
เปนคติตัวอยาง ใครไมดีใหแกไขตัวเอง นี้เปนความถูกตองดีงาม ขอความสวัสดีอันเปน
พรเจริญรุงเรืองของพระพุทธเจานี้ จงมีแกบรรดาทานทั้งหลาย และจงพากันปฏิบัติตามพร
แหงธรรมทั้งหลายนี้ ทานทั้งหลายจะมีความสงบรมเย็นทั่วหนากัน และขอย้ําอีกวา ขอ
ความสงบรมเย็นจงมีแกบรรดาพี่นองชาวไทยทัว่ หนากันเทอญ เอาละพอ เหนื่อย
ชมถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกําหนดการ ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

