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ความชัว่ ฟงมาพอแลว
กอนจังหัน
กรุณาทราบพระเรา คือการปดกวาดทีเ่ ปนจุดสวนรวมเปนสําคัญ เชน บริเวณศาลา
นอกศาลา ลงไปทางหนาวัด ใหมคี วามพรอมเพรียง รวมกันเปนสวนมากมาทางดานนี้
สําหรับเฉพาะทีอ่ ยูข องเราเปนที่ ๆ นั้นไมสําคัญมากนัก เพราะไมกวางขวางนัก สําหรับ
พระเราใหรวมมาทางดานบริเวณศาลา แลวออกไปหนาศาลา ใหดูละเอียดลออ อยาสัก
แตวา ทํา การทําเหลานีท้ าํ เพือ่ หัวใจเรานะ สิ่งเหลานี้ไมมีปญหาอะไร กวาดใหเตียนโลง
ขนาดไหนก็ตาม ถาใจของเราไมเตียนโลง ใจไมมีสติ ใจไมมีความจดจอ สิง่ เหลานัน้ ก็ไมมี
ความหมาย ความหมายอยูที่ใจของเรา ทําอะไรใหมีความจงใจ มีสติปญญาสอดแนบ ๆ นี้
เรียกวางานของจิต งานของเรา ออกไปขางนอกก็เปนการเปนงานนาดูนาชม ถาภายในดี
เสียอยางเดียว
การทําเหลานีเ้ ปนการทําเพือ่ ฝกหัดหัวใจเรา ซักฟอกหัวใจเรา เราไมไดซักฟอกลาน
วัดลานวาสถานทีส่ กปรก เราซักฟอกจิตใจของเราที่มันสกปรกประจํา เคลื่อนไหวออกไป
ทางไหนเพื่อซักฟอกจิตใจทั้งนั้น เชน ขอวัตรปฏิบัติทุกอยาง ใหเปนเรือ่ งของใจเราลวน ๆ
บกพรองขอวัตรคือบกพรองตัวของเราเอง งานใดก็ตามอยาไปเห็นวาคนนัน้ หนักคนนีเ้ บา
อยูที่ไหน หนักทุกคนอยูที่หัวใจ ใหแกตรงนีน้ ะ อันนีส้ าํ คัญมาก อยาไปเห็นภายนอกสําคัญ
ยิง่ กวาภายใน ภายในนีส่ าํ คัญมาก ใหจาํ ใหดี ขอวัตรปฏิบตั สิ ว นไหนทีค่ วรจะรวมกัน
ประมาณมากนอยเพียงไร มองดูแพล็บรูทันที ๆ กะตวงพระเณรทีจ่ ะเขาไปรวมทํางานดวย
กันมีประมาณเทาไรจะพอเหมาะพอดี นีเ่ ราคิดเอง ๆ ไดทุกคน ตอไปนี้จะใหพร
หลังจังหัน
การมอบทองแตละครัง้ เวลานีไ้ ดประกาศแลววา มอบแตละครั้งนี้ใหไดครั้งละ ๕๐๐
กิโล ๆ พอสองครั้งก็เปน ๑ ตัน ๆ ถายังไงขอใหครบ ๑๐ ตันนะ เราไดประกาศและขอ
บิณฑบาตพีน่ อ งทัง้ หลาย อยาถือวาหลวงตามารบกวนพีน่ อ งทัง้ หลายนะ หลวงตาคิดเต็ม
หัวใจแลวกอนทีจ่ ะมารบกวนพีน่ อ งทัง้ หลาย ไมใชอยู ๆ ก็มารบกวนเอาเฉย ๆ นะ ไดคิด
เต็มหัวอกทุกสิ่งทุกอยางแลวคอยไดออกมา ออกมาประกาศตรงไหนไดพิจารณาเรียบรอย
แลว ๆ นี้ ๑๐ ตันไดพจิ ารณาเต็มกําลังแลว คนไทยเรา ๖๒ ลานคนมีนาํ้ หนักมากขนาด
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ไหน ซึ่งแตกอนเมื่อไมกี่ปมานี้เมืองไทยกําลังจะจม ๆ กันทั้งประเทศ แลวตางคนตางรือ้
ฟนกันขึ้นมา พอเปนผูเ ปนคนลืมหูลมื ตาอาปากกันไดบา งเวลานี้ ก็เพราะการชวยชาติของ
เราจากความรักชาตินน้ั แหละ และพรอมดวยความสามัคคี ตางคนตางชวยเหลือกัน เวลานี้
ทองคําเราไมใชวา ๑๐ ตันนะ เราไดมาแลว ๕ ตันกับ ๕๙ กิโลครึง่ แลวเวลานี้ ขาดอยูเพียง
๔ ตันกวาเทานัน้ เอง เปนเรือ่ งทีเ่ ราจะหาใหมเพิม่ เขามา ๆ
เวลานีร้ สู กึ วาคอน ๆ ไปแลว น้าํ หนักทีเ่ ราไดแบกไดหามมา รูส กึ วาคอน ๆ ไปแลว
แหละ มีวันเวลาที่จะถึงจุดหมายปลายทางในไมชา แตกอนเราไมไดกําหนดกฎเกณฑอะไร
เลยก็หามา ๆ ไดมา ๆ จนกระทั่งถึงระยะนี้เปนระยะสําคัญ ๆ จึงไดประกาศใหพี่นองทั้ง
หลายทราบวา อยางไรทองคําคราวนี้ขอใหได ๑๐ ตัน เปนเครือ่ งหมายแหงการชวยชาติ
ของเรา ซึ่งคนภายนอกเขารอบโลกเขาจองมองดูเมืองไทยเราเปนตาเดียวกันหมดนะ เวลา
นี้ชาติไทยของเรากําลังชวยตัวเอง เครื่องหมายของการชวยชาติตัวเองนั้นคืออะไร จุดนี้
สําคัญ เมื่อเรายกทองไดน้ําหนัก ๑๐ ตันแลว นี่เครื่องชวยชาติของเมืองไทยทั้งชาติ จากนัน้
ดอลลารก็แถมกันไป เวลานีด้ อลลารได ๗ ลานแลว กวาทองคําจะถึง ๑๐ ตัน คอนขางแน
นะวาดอลลารเราจะถึง ๑๐ ลาน นี่ละเครื่องหมายแหงการชวยชาติของเมืองไทยเรา เราวา
อยางนีเ้ ลย
แลวใครจะมาตําหนิไดทองคําไดถึง ๑๐ ตัน เปนของเลนเมื่อไร แลวดอลลารยงั
แถมเขาไปอีก เราอยากจะพูดเต็มปากเสียตัง้ แตบดั นีเ้ ลยวา ดอลลารนั้นตองได ๑๐ ลานวา
งัน้ เลย ยังไงจะออดพี่นองทั้งหลายใหไดแหละ พอทองคําเขาถึง ๑๐ ตัน เงินขาดอยูไม
กี่ดอลลนี้จะออดโนนออดนี้ เอาจนไดนน่ั แหละ เราจึงมาประกาศเสียกอนเลยแลวคอยไป
ออดเอาทีหลังก็ไดเปนไรไป
นีล่ ะทีว่ า เราไดพจิ ารณาวาเหมาะสมทีส่ ดุ แลวเวลานี้
กับที่พี่นองชาวไทยเรา
ขวนขวายหาทองคํามาเขาสูค ลังหลวงของเรา เพือ่ เปนความแนนหนามัน่ คงและอบอุน แก
คลังหลวงและคนทั้งชาติ เปนทีเ่ หมาะสมอยางยิง่ แลวเวลานี้ เพราะเรากําลังชวยชาติ ใคร
ๆ ก็รูกันหมดวาเหตุผลกลไกเปนยังไง นี่กําลังชวยชาติ นัน่ อะไรที่จะเปนการชวยชาติได
เราก็ตองหมุนกันมา ๆ จึงวาสมควรอยางยิง่ ถาเลยจากนีแ้ ลวจะหาไมไดนะ ทองคําจะหา
สักกี่กิโลก็หายาก อยาวาแตหาเปนตัน ๆ นะ เพราะไมมีเหตุผลอะไรที่จะนําทองคําเขามา
เปนเทานัน้ กิโลเทานีต้ นั ซึง่ นานมาเทาไรเราก็ไมเคยเห็นวาใครเอาทองคํามาเขาคลังหลวง
ของเรา โดยไมมีเหตุมีผลอยางอื่นใดเลย แลวมีนาํ้ ใสใจศรัทธามีกาํ ลังวังชา รักชาติ
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ประกาศตนเองออกมาวาไดใหทองคําแกพี่นองชาวไทยเรา นับแต ๑ กิโลขึ้นไปเปนตัน ๆ
เรายังไมเคยเห็นเลย
แตกอนมาแลวก็เปนอยางนี้ ทีนี้ตอไปก็จะเปนอยางนั้นอีกถาไมไดในระยะนี้ ซึ่งเปน
เวลาทีเ่ หมาะสมมากนีเ้ ทานัน้
เพราะฉะนัน้ จึงไดขอบิณฑบาตหรือรบกวนพีน่ อ งทัง้ หลาย
ยังไงขอใหได ใหเห็นแกชาติไทยของเรา เมื่อทองคําได ๑๐ ตัน ดอลลารไดถึง ๑๐ ลาน
แลว อยางไรเสียงนี่สงางามไปหมดเลย ไพเราะเพราะพริง้ ถึงเทวบุตรเทวดาจะวาอะไร เทว
บุตรเทวดาทานมีธรรม ความรักชาติ ความพรอมเพรียงสามัคคี ความเสียสละนีเ้ ทวดาชม
เชยทั้งนั้น ทําไมเทวดาจะไมชมเชยเมื่อเราไดตามความตองการที่หัวหนาประกาศบอกแลว
นี้ นี่ละเราจึงไดวิงวอนกับพี่นองทั้งหลาย ขอใหได เพราะเปนหัวใจของชาติโดยตรงทองคํา
หายใจอยูก บั จุดนัน้ หมด ๆ
เราบอกทุกอยางนะเรื่องเหตุผลกลไก ที่จะไดรบกวนพี่นองทั้งหลายดวยทองคํานี้
เพราะเหตุไร นีเ่ ราก็เขาไปดูทองคําแลวในคลังหลวง เราไปดูเองนัน่ ซิทม่ี นั ชัดเจนมาก เมือ่
ออกมาแลวผลไดผลเสียมีหนักเบามากนอยเพียงไรเราก็ไดมาพรอม จึงไดมาประกาศพี่
นองทัง้ หลายใหทราบ เวลานีท้ องคําของเราในคลังหลวงมีรสู กึ วานอยมาก จึงขอให
ขวนขวายทองคําของเราเขาสูค ลังหลวง กะวาใหได ๑๐ ตัน ถา ๑๐ ตันแลวอบอุน หายใจ
โลง ถึงไมเต็มปอดก็โลงเลย โลงในฐานะที่เมืองไทยเราไมใชเมืองเศรษฐี เปนเมืองทุคตะ
เข็ญใจ หายใจโลงก็พอแลว ไมถึงกับวาหายใจเต็มปอดละ เอาอยางนีน้ ะ นีล่ ะเรือ่ งราวเปน
อยางนี้
นี่ก็ได ๕ ตันกวาแลว ยังเหลืออีก ๔ ตันกวา ใหพยายามบึกบึนกัน พอไดทองคําน้ํา
หนัก ๑๐ ตันแลว หลวงตานีพ้ ดู จริง ๆ หายหวงทุกอยาง ไปไดอยางสะดวกสบายเลยเทียว
พูดใหเต็มยศเลยวา การตายของเราตายที่ไหนไดทั้งนั้น ไมลาํ บากลําบนในการตายเลย ที่
เปนอยูเ วลานีก้ เ็ พราะความหวงใยพีน่ อ งทัง้ หลายนัน้ เอง
จึงไดอุตสาหพยายาม
ตะเกียกตะกาย คนนัน้ เทานัน้ คนนีเ้ ทานี้ เพราะความหวงชาติไทยของเรา เมื่อชาติไทยของ
เราไดตามจุดหมายทีเ่ ราไดตง้ั ไวแลวนีเ้ ราพอใจ หายหวง ตายทีไ่ หนเราตายไดสบาย หลวง
ตาตายจะไมเหมือนคนทั้งหลายตาย บอกตรง ๆ เลย ใครจะวาโอวา อวด เราเอาความจริง
มาพูด ผลประโยชนที่เราหามาไดมากนอยเพียงไร เขาไปหาเงินหาทองหาขาวหาของมา วัน
หนึง่ เขาไดกบ่ี าท ๆ เขามาแจงเรื่องผลรายไดของเขาไดอยางสะดวกสบาย ไมมีสะทก
สะทาน เพราะเปนความถูกตองตามเหตุที่หามา ไดเทาไรเปนผลขึ้นมา เขาบอกตามเหตุ
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ตามผลของเขาผิดไปตรงไหนไมมีสะทกสะทานเพราะเปนความถูกตองตามเหตุที่หามา ได
เทาไรเปนผลขึน้ มา เขาบอกตามเหตุตามผลของเขาผิดไปตรงไหน
อันนี้การบําเพ็ญของเราตั้งแตพระพุทธเจามา
ตนเหตุที่จะไดเปนศาสดาก็ทรง
บําเพ็ญ ตรัสรูข น้ึ มาเพราะทรงบําเพ็ญความดิบความดีจนลนโลกลนสงสาร ปรากฏเปน
ศาสดาขึ้นมา นี้เปนผลเปนที่พอพระทัยถึงขั้นเปนพระพุทธเจาขึ้นมา แลวนําธรรมนีอ้ อกมา
ประกาศสอนโลกเปนธรรมทีร่ บั รองยืนยันแลวจากศาสดา เปนสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบ
แลวทุกสิ่งทุกอยาง เอา ดําเนินไปเถอะ ใครปฏิบตั หิ นักเบามากนอยใหเปนไปตามกําลัง
ความสามารถของตนเอง ๆ นีต้ า งคนตางขวนขวาย ๆ เรือ่ ยมาก็ปรากฏผลทีบ่ รรดาสาวก
ทัง้ หลายไดดาํ เนินตามพระพุทธเจาจนปรากฏเปนผูส น้ิ กิเลส
เปนสาวกอรหันตขน้ึ มา
จํานวนมากเทาไร นีเ้ กิดขึน้ จากผลทีบ่ รรดาสาวกทัง้ หลายขวนขวายหามาไดเต็มใจ ๆ ของ
ทาน เปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา
เหตุใดเราจะพูดไมได เราเปนลูกศิษยตถาคตเหมือนกัน ดําเนินตามแนวทางของ
พระพุทธเจา เราหามาไดมากนอยเราก็พดู มาโดยลําดับ ใหบรรดาลูกศิษยลกู หาฟง เวลาไป
หาทีแรกไมรเู รือ่ งรูร าว หาแบบลมลุกคลุกคลาน หงายหมูหงายหมาก็มอี ยูก บั หลวงตาบัวนี้
หมด สูกิเลสไมไดถึงขนาดหงายหมา ๆ หงายไมเปนทาเขาเรียกหงายหมา หงายเปนทา
บางเขาเรียกหงายแมว มันหงายมันตบไดแมว แตหงายหมาตบไมไดมีแตรอง แอ ๆ
นี่เราก็เคยพูดใหพี่นองทั้งหลายฟง นี่เวลาตะเกียกตะกายเบื้องตน แตหลักใหญของ
เรา รมโพธิร์ ม ไทรแมเหล็กอันใหญหลวงของเราคือหลวงปูม น่ั พูดใหตรงอยางนี้เลย เรา
ไปไดมาจากไหน อุบายวิธกี ารตอสูก บั กิเลสซึง่ เปนตัวมหาภัย ฟาดเราจนหงายหมา ๆ ก็ไป
เอาหลักวิชามาจากหลวงปูม น่ั นีก่ เ็ คยเลาใหฟง แลว เอา ไดมาแลวเขาอีก เอาอีกหงายหมา
มาอีก ไมถอย ไปเรียนวิชาอีกกลับมาอีก หงายหมาหลายครัง้ หลายหนก็หงายแมวละซิ ตอ
ไปหงายแมว ฟดกิเลส กิเลสเอียง เหอ มึงเอียงเหมือนกันเหรอ ยิ่งมีกําลังใจฟาดกิเลส
หงายลง นัน่ เห็นไหมนักมวยตอยกัน ไมใชมันจะไมมีชองทางที่จะฟดกัน อันนีเ้ รากับกิเลส
คือธรรมกับกิเลส ถึงธรรมเรามีนอยมันก็มีชอง ทีแรกมันก็หงายหมา ๆ ฟาดทางนี้ตัวเอน
กิเลส กิเลสตัวเอน ตอไปกิเลสหงาย นี่เราก็ไดพูดใหพี่นองทั้งหลายฟง มาอวดทานทั้ง
หลายเหรอ
ทานทัง้ หลายใหดหู นาใหดนี ะ อวดหรือไมอวดดูเอา ดูลักษณะทาทางเปนยังไงอวด
พีน่ อ งทัง้ หลายเหรอ นี่ละเริ่มตนตั้งแตนี้ เราหารายไดมนั ไมมผี ลรายได มีแตสูกิเลสไมได
แพกเิ ลส ๆ แบบหงายหมา ๆ เราก็พูดใหฟง แตความไมถอยมันซัดกันเรื่อย ๆ ตอจากนั้น
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ก็หงายแมว ตอจากนั้นฟดกิเลสกิเลสเอียงตอ ฟดกิเลสกิเลสหงายใหเห็น เหอ มึงก็มีทอง
เหมือนกันกับกูเหรอ กูมีแตหงายทองใหมึงดู หรือมึงก็มีทอง ก็ยิ่งเปนกําลังใหญโต นี่
อุบายวิธีใดกิเลสถึงไดหงาย จับอันนีเ้ อาไว ซัดกันอีก ๆ เอาไปจนกระทั่งพอไดธรรมเปน
หลักเปนเกณฑเปนตนทุนแลวอบอุน ทีน่ น่ี ะ จิตใจคิดหมุนอะไรมีแตเรื่องธรรมจะฆากิเลส
ๆ ลวน ๆ ยืน เดิน นัง่ นอน เปนแตเรือ่ งธรรมจะฆากิเลสเพราะธรรมมีเต็มหัวใจ เต็ม
กําลัง ๆ ของเราแลวที่จะพอฟดกับกิเลสใหหงายได ทีนี้ก็ยิ่งมีแกใจ สุดทายก็ธรรมเปน
เครื่องดูดดื่มใหรบไมถอย ถากิเลสไมพังเมื่อไรเปนตายก็ตายเลย คําวาแพไมมี นี่ถึงขั้นนี้
แลวนะทีน่ ่ี
แตกอนมีแตหงายหมา ครัน้ ซัดเขาไป ๆ เพราะความอุตสาหพยายาม นีค่ อื หมาย
ถึงวาหาผลประโยชน เขาใจไหม ทีนี้พอไดหลัก เพราะสูไมถอย พอไดหลัก จับ แพมนั ดวย
วิธใี ดก็จบั เอาไว วิธีนี้พลิกใหม เอาชนะดวยวิธใี ดยิง่ จับแมนยํา ๆ ก็หนักเขา ๆ ตอจากนั้น
อยูท ไ่ี หนสบายไปหมดเลย ยังไมพนทุกขนะ กิเลสยังมีอยูหัวใจ แตมันคอยหมอบไปแลว
ๆ หลบซอนแลว ทางนี้มีแตสติ ปญญา ศรัทธา กําลังวังชาทุกอยางมันหมุนตัวเปนอัน
เดียวกันแลว ฟาดกิเลสนี้พังเลย ๆ เราพูดเปนขอเทียบเคียงประหนึ่งวากิเลสโผลออกมา
ไมได นีถ่ งึ ขึน้ แลวนะ
นี่หารายไดฟงซิพี่นองทั้งหลาย เพราะความไมถอย ความอุตสาหพยายามของเรา
นัน้ แหละ ทีแรกก็ลมลุกคลุกคลานแบบลมหงายหมาก็พูดใหฟงแลว หงายหมาแลวมา
หงายแมว กิเลสเอนเอียงเพราะหมัดเราตอย กิเลสลมเพราะหมัดเราตอย ตอไปนี้เราก็มี
กําลังฟดเอาจนกระทั่งถึงกิเลสมีแตหงาย ๆ โผลออกมาตัวไหนหงายเลย ๆ ตอจากนัน้ โผล
มาไมได คอขาดไปเลย นี่เพราะอะไร เพราะกําลังวังชาของสติปญ
 ญาเรียกวากําลังของ
ธรรมกลาแลว มองหากิเลสไมเจอ หมอบหลบซอน เพราะตัวฉลาดแสนฉลาดนี้ไมมีอะไร
เกินกิเลสมันถึงไดครองโลกธาตุ มันฉลาดขนาดนัน้ แตธรรมนีเ้ หนือกิเลส กิเลสจึงไมกลา
ออกมาตอกร ทีนี้ก็ซัดลง ๆ โผลออกมาตัวไหนขาดสะบั้น นี่ขึ้นสติปญญาอัตโนมัติแลวยัง
ไมแลว ขึน้ มหาสติมหาปญญาแลวทีน่ ่ี ยังไงก็ไมมีถอย ไมถอย ๆ จนกระทั่งขอสรุปสุดทาย
ลงเลยวา กิเลสพังเรียบวุธไมมอี ะไรเหลือเลย นีผ่ ลรายไดสดุ ยอดทีเ่ ราอุตสาหพยายามหา
มาเพื่อตัวเอง แลวก็มาเพื่อพี่นองทั้งหลาย เปนการโกหกพีน่ อ งทัง้ หลายแลวเหรอ
พิจารณาซิ
เขาหารายไดทางไหนเขาก็ได แมแตเขาไปเลนการพนันมา เปนการทําความชัว่ ชา
ลามก เขายังพูดของเขาไดอยางเต็มปาก วันนีไ้ ดเทาไรวันนีเ้ สียเทาไร เขาเลนการพนันเขา
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ยังพูดกันได เรามาหาคุณงามความดีซง่ึ เปนธรรมอันเลิศเลอ ทําไมเราจะพูดไมไดธรรม
ของพระพุทธเจา ถาพูดไมไดกใ็ หกเิ ลสเหยียบปากเหยียบหัวใจหมด ไมมีอะไรพูดถึงอรรถ
ถึงธรรมได ก็มีแตเรื่องอันธพาลเต็มบานเต็มเมืองทําชาติไทยใหจมทั้งตัวเอง จมไปพรอม
เลยเทานั้นเองไมมีอะไร
ถาพูดถึงความดิบความดี เพื่อจะเชิดชูชาติไทยของเราไมได ดวยอรรถดวยธรรม
ของพระพุทธเจาที่นํามาชวยพี่นองทั้งหลายเวลานี้ นํามาไมไดถูกกิเลสพังหมด ชาติไทยจะ
พังนะ ใหพากันฟงใหดี ความชั่วเราก็ฟงมาพอแลว ตัวของเราก็ทําชั่วมาหนักขนาดไหน
แลว จะไปสงสัยที่ไหนกับบุคคลผูใดวาความชั่วไมมี มีในหัวใจ ถาเราชําระมันก็แกลงได
เบาลงไป ถาไมชําระก็หมดคาหมดราคา ติดคุกติดตะรางเต็มอยูในเรือนจํามีแตคนชั่วชา
ลามกหมดราค่าํ ราคา เพราะความชัว่ ของตัวเองแสดงผลใหเห็นประจักษในมนุษยเรานี้
แหละ อยูในเรือนจําไปดูเอา นัน่
จากนั้นตายลงไปแลวนี้ใจมันไมตายก็ลงนรกอีก เพราะไปทําความชัว่ ชาลามกให
เกิดความเดือดรอนแกผูอื่น จิตใจของเขาเสียหายขนาดไหน กระทบกระเทือน บางคนสลบ
ไสลไปเลย เพราะถูกการกระแทกแดกดันทุกแบบทุกฉบับจากคนชั่วทั้งหลาย ไมวา ปลนวา
จีไ้ มวา ฆาวาฟนมันเอาหมดพวกนี้ พวกนัน้ บอบช้าํ ขนาดไหน ถึงขั้นเจาของตายก็มี ทรัพย
สมบัติพังไปเลยก็มีมาก นีเ่ ขาเสียใจขนาดไหน กรรมขนาดนี้จะไปไหนถาไมไปหาผูที่ไปทํา
เทานัน้
นีแ่ หละถาเขาจับไดกไ็ ปเขาคุก ออกจากคุกนี้แลวก็ไปคุกในเมืองผีอกี คุกในเมือง
คนยังมี คุกในเมืองผีทาํ ไมจะไมมี พิจารณาซิ คุกในเมืองคนยังมีคกุ ในเมืองผีกม็ ี จะ
วายังไง ทุกขในหัวใจคนก็มี ทุกขในหัวใจผีทาํ ไมจะไมมี หัวใจดวงเดียวกัน นีม่ นั จะ
หอบเอากองทุกขนไ้ี ป นี่ละเปนยังไงเขาหาผลรายไดของเขา หาทางดีเขาก็พูดได หาทาง
ชั่วพูดได เราหาอรรถหาธรรมไดมามากนอยทําไมพูดไมได ฟาดจนกระทั่งกิเลสคว่ําลงไมมี
อะไรเหลือ เวลานีเ้ หลือตัง้ แตความเมตตาสอนโลก เราก็พดู มาเต็มเหตุเต็มผลเต็มอรรถ
เต็มธรรม เต็มหัวใจของเรา แลวจะใหเราโกหกยังไงอีก กิเลสมันโกหกมาพอแลว ก็เชื่อมัน
พอแลว เชือ่ ธรรมบางไมไดเหรอ มันเปนยังไง ถาเชื่อธรรมใหฟตตัวเองนะ ทุกอยางอะไร
บกพรองใหแกไขตนเองมันถึงจะถูกนะ
นี้มีแตออนเปยก ๆ ไปตามกิเลสแลวจมไดนะ อยูในโลกสงสารก็มีแตความทุกขจน
หนโลก ขาวไมพอปากพอทอง หาอยูหากินอะไรไมพอ มองไปที่ไหนนี้ขาดเขิน เขาไปใน
ครัวก็มีแตหมอเปลา ๆ ไมมีอะไรติดอยูในครัวแลวเปนยังไงจิตใจ เขาไปในครัวก็ไมมี
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อาหารพอจะกรอกปากบางเลยเปนยังไง อยูใ นเมืองนีก้ ส็ รางแตความชัว่ ชาลามกมีแต
ความทุกขความทรมาน ตายลงไปก็ไปจมอยูในเมืองผียิ่งหนักกวานี้อีกรอยเทาพันทวี
นะ ยังกลาหาญอยูห รือ ลูกชาวพุทธแท ๆ พวกเราไมเชื่อพระพุทธเจา พระพุทธเจาพน
หมดแลว เคยผานมาแลวเรือ่ งเหลานี้ พนไปหมดแลวจึงมาโฆษณาใหเราทัง้ หลายไดรโู ทษ
ของมัน รูคุณของธรรมที่จะฉุดลากขึ้น ใหพากันฟงซิ
นี่เราพูดถึงเรื่องผลรายไดที่มาสั่งสอนพี่นองทั้งหลาย ทําไมจะพูดไมได ศาสนามี
เต็มบานเต็มเมือง เราเปนลูกชาวพุทธทําไมจะพูดถึงเรื่องพุทธ เรือ่ งธรรม เรื่องสงฆไมได
พูดถึงเหตุถึงผลดีงามของธรรมไมได พิจารณาซิ เอาใหมนั ชัดเจนอยางนีซ้ ิ นีล่ ะธรรมเปน
อยางนี้ละ มีเสมอกันกับโลก กิเลสมีอาํ นาจฉันใดทีจ่ ะสรางความชัว่ ใหสตั ว เราก็มี
อํานาจฉันนัน้ เหมือนกัน ทีจ่ ะสรางความดีลบลางความชัว่ ไดเหมือนกันหมด เพราะน้าํ
หนักอยูก บั เราคนเดียว เอนไปทางชั่วเปนชั่ว เอนไปทางดีเปนดี เพราะกิเลสกับธรรมอยูท ่ี
หัวใจดวงเดียวกัน เอนไปทางไหนก็เปนอันนั้น จงเอนไปดวยความมีสตินะ ถาเอนไปตาม
กิเลสจมแน ๆ ถาเอนไปทางธรรมฉุดขึ้นได ๆ
อยางเมืองไทยของเรานี้ก็ดวยอํานาจแหงความรักชาติ ความเสียสละของพี่นองชาว
ไทยก็ปรากฏวาฟนขึ้นมา ๆ เห็นประจักษเปนยังไงเวลานี้ นีเ่ ราก็ไดเห็น ทีนี้ตางคนตาง
บึกบึนอีกไดอยางที่วานั่นละนะ ใหพี่นองทั้งหลายจําเอา
วันนี้พูดถึงเรื่องผลประโยชนทั้งฝายดีฝายชั่ว พูดไดเสมอกันหมด ทางธรรมะก็พูด
ไดทางกิเลสก็พูดได ใหทา นทัง้ หลายฟง แลวเลือกเฟนไปปฏิบัติตอตัวเอง เออ มันเปนยัง
ไงใครไปแตงตัวอะไรมาใหหมาเราเหานะ เหอ มันแตงตัวแบบไหน หมาเราถึงไดเหา หมา
ตัวนีไ้ มเคยเหาใครนะ มีใครแตงตัวแปลก ๆ เหมือนเปรตเหมือนผีเหมือนยักษเหมือนมาร
มาละนะ ไปหาดูมันมี หมาตัวนี้แปลกอยูนะ ถาธรรมดามันไมเหาแหละ วันนีท้ าํ ไมมันเหา
อยางนี้หมา มันจะมีผแู ตงตัวเปนเปรตเปนผีเปนยักษเปนมารปลอยหีมานัน่ นะ ดูเอาซิ
หมาตัวนีแ้ ปลกอยูน ะหมาเรา ธรรมดามันไมเคยเหาใครมาธรรมดา ยิ่งแตงตัวเรียบรอย
มันเห็นมันประจบประแจง โอ.แตงตัวอยางนี้ดีนะ คุณพี่ แตงตัวอยางนี้ดีนะคุณนา แตงตัว
อยางนี้ดีนะ แลวแตงตัวยิ่งกวาหมาดูไมไดนะ พอดีมันเหาวอก ๆ มันแตงตัวเกงกวาหมา
ไปอีกนะ ไปหาดูใหหนอยนะ
มันเปนยังไง มันเลวนะมนุษยเรานี่ บานเมืองมีขื่อมีแป มีขนบประเพณีทําไมไมดู
อะไรมันควาเอาหมด ๆ แตงตัวเปนเปรตเปนผีเปนยักษเปนมารไมสนใจ ขอใหไดแตงตัว
ตามความชอบใจ ความชอบใจนีค้ อื ความชอบใจเลวรายของใจทีต่ าํ่ ทรามทีส่ ดุ แลว ควรจะ
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มีขนบประเพณี เปนคติตัวอยางแกชาติไทยของเรา เมืองไหน ๆ ดูซิบานเมืองของเขาขนบ
ประเพณีของเขา เขาปฏิบัติกันมายังไง เมืองไทยเราเปนเมืองคนทําไมจึงไมมองดูเขาบาง
การแตงเนื้อแตงตัวมันเปนยังไง ดูไมไดนะเวลานี้ อะไรมาความับ ๆ เหลวแหลกแหวก
แนวก็คือเมืองไทยของเรา พูดใหมันจัง ๆ หลวงตาบัวกําลังเปนผูน าํ พีน่ อ งชาวไทยเรา จะ
ไมฉุดลากสิ่งที่ต่ําทรามจะฉุดลากที่ตรงไหน ตองแกตรงนี้ซิ ใหพากันพิจารณา
ลูกหลานอยาเปนบาจนเกินไป กิเลสตัณหามันหลอกคนใหจมมามากตอมากแลว
เวลานีธ้ รรมกําลังฉุดลากใหฟง เสียงธรรมนะ ไมมีกฎมีระเบียบอะไรเลยไปที่ไหน ไปเมือง
เขาไปเมืองไหน ขนบประเพณีของเขามีประจําชาติ ๆ มองดูพับทั้งหญิงทั้งชายจะมีประจํา
ชาติ แตเมืองไทยของเรามองดูอะไรนี้หมาแตกฮือ ๆ หมาสูไมได เพราะไมมีกฎมีระเบียบ
หมาเรายังมีระเบียบนะ มันอยูดี ๆ นีม้ ใี ครแตงเนือ้ แตงตัวเปนเปรตเปนผี เปนยักษ ปลอย
หีปลอยหํามามันเหาวอก ๆ เจาของก็เลยสงสัย มันเปนยังไงใหถามหาดู มันเปนยังไงเอา
ละพอ เทานัน้ แหละ
อานธรรมะหลวงตาวันตอวัน ไดที่ www.luangta.com

