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ศาสนาพุทธมีจิตวิญญาณ
ศาสนาตางๆ เรามาทราบชัดเจนตอนที่เราจะวาคัดคานก็ได ไมคัดคานก็ได เพราะ
เราพูดตามธรรม พระพุทธเจาสอนโลกใหมีความสงบรมเย็น อภัยทุกชีวิตของสัตว ไมให
แตะตองกันเลย นี่คือพุทธศาสนา แมแตสัตวอยูใ นครรภก็ไมใหแตะ ใหสิทธิ์เสมอภาคกัน
ไปหมดทุกดินแดนแหงสัตวมีอยู ทีนี้เวลาปรากฏวาจะมีการเผาบานเผาเมือง เผาโลกเผา
สงสารขึ้นดวยสงครามนี่มันสะดุดใจเรา ที่เราปฏิบัติธรรมมา แมแตสัตวตัวหนึ่งเทาอะไรก็
ตาม เราไมเคยจับไดเลยวาเรามีเจตนาฆาสัตวตั้งแตบวชมา รักสงวนสัตวไมเคยแตะ
อันนี้ตั้งหนาตั้งตาจะฆากันทั้งโลกใหเห็นตอหนาตอตา ที่เรารักษาความสงบและให
อภัยสัตวมาเปนเวลานาน ถาพูดถึงเรื่องการบวชก็ ๗๐ ปนี้แลว เราไมเคยแตะ เราใหอภัย
ในสัตวทั้งหลายตลอดมา แลวอยูๆ ก็จะมีการเผากันทั่วโลกดินแดนโดยถืออํานาจบาตร
หลวง ความมักใหญใฝสงู ทรงอํานาจปาๆ เถื่อนๆ เขามาเอาเปนไฟเผาโลกที่มีความสงบ
รมเย็นดวยอรรถดวยธรรม มีจํานวนมากมายใชไหมละ ใหพินาศฉิบหายไปตามๆ กันนี้มัน
สะดุดใจ
เพราะฉะนั้นเราถึงไดพูดออกมาวา การรบราฆาฟนเปนของดีอะไร เอามาเทียบกัน
ซี ในหลักพุทธศาสนาจะมีเครื่องยืนยันตลอด โลกผาสุกรมเย็นกันตลอดมานี้เพราะอะไร
ไมเบียดเบียนทําลายกัน มันก็เปนความสงบสุข อยางเรานั่งอยูเพียงคนเดียวสองคนมาเกิด
เรื่องฆากันในทามกลางนี้เปนยังไงเรื่องราว จะเกิดขึ้นมากนอยเพียงไร นี่คือไฟเผาโลก
ขาศึกศัตรูเกิดขึ้นแลวในชุมชนที่มีความสงบรมเย็น แลวมันก็กลายเปนความเปนฟนเปน
ไฟไปตามๆ กัน นี่ละมาเทียบซิ นี่เราเคยทําความสงบ และศาสนาทั้งหลายเราก็แนใจวา
สอนโลกใหเปนความสงบรมเย็น
สําหรับพุทธศาสนานี้ไมตองพูดแลว รอยทั้งรอยเลย สอนโลกใหมีความอภัยซึ่งกัน
และกัน ใหสิทธิชีวิตของสัตวทั่วดินแดน ไมวาตัวเล็กตัวใหญ ใหสิทธิเสมอกันหมดในพุทธ
ศาสนาของเรา แลวอยูๆ ก็ไดยินวาอยางนี้ละ เอาอํานาจบาตรหลวงขึ้นมา กําลังรบราฆา
ฟนเริ่มขึ้นมาเวลานี้ และกระเทือนทั่วโลกแลวเวลานี้ ใครก็ไมเห็นดีดวย เพราะเรื่องเหลานี้
เปนเรื่องเสนียดจัญไร เปนเรื่องมหาภัยตอโลกโดยตรง ไมใชเรื่องเปนอรรถเปนธรรม
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พอที่จะชมเชยสรรเสริญหรือเออออไปดวย ไมมี มีแตถาพูดถึงวาสาปแชงก็สาปแชง วาหัก
หามก็หักหามเต็มเหนี่ยวเทานั้นเอง
มันก็กระเทือนใจซิ พอกระเทือนใจแลวเราก็พูดละซีที่นี่ อาว โลกทั้งโลกมีศาสนาทั่ว
โลกดินแดน สอนกันยังไงจึงตองมากอความฉิบหายวายปวงใหเปนเถาเปนถาน ในบุคคล
ทั้งโลกซึ่งมีศาสนาประจํากันทุกคนอยางนี้ไดลงคอละ นั่นมันขึ้นแลวนะ มันเปนยังไง
ศาสนาไหนสอนวายังไง สําหรับพุทธศาสนานี้สอนใหอภัยทั่วโลกดินแดน แมแตสัตวอยูใน
ครรภก็ไมใหแตะ พุทธศาสนาสอนอยางนี้มาดั้งเดิม ของพระพุทธเจาทุกๆ พระองค ไม
เคยแตะตองชีวิตซึ่งกันและกัน เบียดเบียนทําลายไมเคยมี
แลวศาสนาทั้งหลายสอนเพื่อความสงบรมเย็นมิใชหรือ เอาศาสนามากางซิเราได
พูด ศาสนาไหนสอนใหเกิดขาศึกสงคราม เอาไฟเผากันมีศาสนาไหนที่แหวกแนวของความ
รมเย็นแหงโลก ที่บรรดามีศาสนาทั้งหลายดวยกัน เอามาวาซี มันก็ออกละซิ ตั้งแตสตั วเขา
ก็รักชีวิตของเขา แมมดแมงนี่ไปแตะเขาไดหรือ เขารักชีวิตของเขา จะมาวาอะไรชีวิตมนุษย
จะไมรักตัวเอง ทําไมถึงจะไปโงกวาสัตว โหดรายทารุณยิ่งกวาสัตว เกินมนุษยไปแลวนี่ มัน
เลวรายยิ่งกวาสัตวไป มันก็ออกละซิที่นี่ แลวศาสนาทานสอนเพื่อความสงบรมเย็นหรือสอน
ยังไง เอาศาสนาทั้งหลายมากางดูซินะ ศาสนาอะไรสอนใหรบราฆาฟนเผากันอยางนี้มีไหม
ในบรรดาศาสนาทั้งหลาย เอามากางกันกับพุทธศาสนา จะเขาอยูทามกลางวาไมมี อยางนี้
ไมมี
ทีนี้พอเราพูดอยางนี้จบลงเรียบรอย นี้สรุปมาเลยนะ วาการรบราฆาฟนกันอยางนี้
เขากันไมไดกับมนุษยที่วามีศาสนาประจําโลก มาทําอยางนี้มันเปนเรื่องศาสนาที่ไหน เปน
เรื่องทําลายกัน เรื่องโจรเรื่องมารเรื่องมหาภัยตอโลก ทีนี้พอไดยินจากนี้แลว เขาก็ออกละ
บรรดาศาสนาทั้งหลาย เขาไมเห็นดวยกับหลวงตามหาบัว นั่น แลวทีนี้เขาก็แย็บออกมา
เออ ศาสนาพุทธนี้มีจิตวิญญาณ ศาสนานอกนั้นไมแสดง เปนวัตถุลวนๆ นี่ละเปนเหตุให
เราจับเอาได เขายกใหศาสนาพุทธของเรา ที่เราออกประกาศลั่นโลกนี่ วาเปนศาสนาที่มีจิต
วิญญาณ สอนโลกดวยจิตใจ นอกนัน้ ก็แสดงวาเปนวัตถุดวยกัน มันจึงกลายเปนสุมสี่สุมหา
กันไปได เวลานี้เขาก็พูดอยางนี้ละ
ทีนี้เราก็สรุปลงมาเลยวา ศาสนาเหลานั้นก็แสดงวา ไมมีจิตวิญญาณเขาไปควบคุม
ศาสนาของตน จึงไมรูจักดีจักชั่ว จักบุญจักบาปจากหัวใจที่สรางไว สวนมากสรางแตความ
ชั่วเต็มหัวใจดวยกันทุกคน จึงไมรูจักวิธีแกไขดัดแปลงหรืองดเวนมัน ถาปลอยใหเปนไป
ตามบุญตามกรรม อารมณของใจเกิดขึ้นยังไง ก็ทําตามอารมณ อารมณของใจนี้เปน
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อารมณของกิเลส ไมใชอารมณของธรรม แตทีนี้มันไมไดดใู จนะ มันจะไปรูอารมณอะไรๆ
คิดอะไรอยากอะไรก็ดิ้นไปตามความคิดความอยากไป ไปทางโนนๆ ไมพอใจฆาฟนรัน
แทงได เอาใหโลกฉิบหายก็ได เพราะเห็นแตดานวัตถุภายนอก ไมไดดจู ิตใจที่มันเปนฟน
เปนไฟกอเรือ่ งขึ้นมาในขัน้ เริ่มแรกนะซิ
แตพุทธศาสนานี้กอขึ้นที่นี่เลย ทานจึงพูดวา จะโกรธใครก็ตามใหดูเจาของเสียกอน
เราโกรธเขา เราพอใจโกรธเขา เขาโกรธเราพอใจไหม เอามาเทียบกันทันที ถาเราไมพอใจ
ใหเขาโกรธ เราอยาไปโกรธเขา นั่นมันก็อันเดียวกันหัวใจทุกคน แนะ ก็เปนอยางงั้น นี่
เรียกวาหัวใจ พุทธศาสนาขึ้น มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา สิ่งทั้งปวงมีใจ
เปนใหญ มีใจเปนประธาน สําเร็จแลวดวยใจ จะดีหรือชั่วขึน้ ไปจากใจเทานั้น ใหระงับดับ
สิ่งที่เปนภัยซึ่งเกิดขึ้นจากใจนี้โดยทั่วกัน ในแดนพุทธศาสนาสอนลงจุดนี้ทั้งนั้น นอกนั้นก็
ไมไดยิน จิตวิญญาณไมมี เพราะฉะนั้นมันถึงเหลวแหลกแหวกแนว
ดวยเหตุนี้เองการถือศาสนาจึงเอาแนไมได อันนี้เราเคยพูดมากอนแลว เรื่อง
ศาสนาตางๆ คือศาสนาของพระพุทธเจานี้เปนศาสนาลงในจุดหัวใจ ชําระจิตใจใหผองใส
และบริสุทธิ์เต็มที่แลวออนนิ่มไปทั่วโลกดินแดน
ใหอภัยสัตวไดหมดเลย
ศาสนา
พระพุทธเจาออกมาจากจิตใจ ที่ซักฟอกจิตใจใหสะอาดเต็มที่แลว เปนศาสนาที่นิ่มนวลเขา
กับสัตวไดทกุ ตัวสัตวเลย ไมมีแข็งกระดางตอสัตวตัวใดทั้งนั้น พุทธศาสนาเปนอยางนี้ แต
ศาสนาอื่นเขาไมมี เมื่อไมมีก็เอาตามความคิดเห็นของหัวใจที่เราไมไดดหู ัวใจนั่นแหละ แต
กิเลสมันผลักดันขึ้นมา อยากทําอยางนั้นอยากทําอยางนี้ คิดอะไรก็สอนออกมาตามความ
อยากความคิดของกิเลส โดยไมคํานึงวากิเลสออกมาจากไหน เพราะไมไดดูหัวใจ ทีนี้อยาก
ทําอะไรก็ทํา
ศาสนาตางๆ เราพูดแลว สําหรับศาสนาพุทธนี้จะสอนคนใหทําชั่วไมมี บอกไมมี
เลย สวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลวเพื่อความดีงามของสัตวโลกที่ปฏิบัตติ ามธรรม ไมมีคํา
วาสอนสัตวโลกใหลมจมเสียหายแมรายเดียวไมเคยมี ถาใครปฏิบัติตามธรรมพระพุทธเจา
แลวเกิดความเสียหายลมจมอยางนี้ไมเคยมี มีแตดีขึ้นไป ปฏิบัติคนเดียวก็ดีคนเดียว สอง
คน สามคน มากเทาไรก็ดีขึ้นไป ที่จะใหแหวกแนวลงไปสูความลมจมเพราะคําสอนของ
พระพุทธเจานี้ ไมมี เราก็พูดอยางนี้สอนมาอยางนี้ ทีนี้ศาสนาอื่นๆ เขาไมมี
เพราะศาสนาพุทธของเรานี่เปนศาสนาของผูสิ้นกิเลส
รูเหตุรูผลตนปลายอยาง
ละเอียดถี่ถวน โลกวิทูรูแจงเห็นจริงหมดจากพระทัย กระจายไปทั่วโลกดินแดน เปนจิตใจที่
บริสุทธิ์ เห็นอะไรเห็นชัดเจนอยางแจมแจง วาดีๆ วาชั่วๆ ตามที่ทรงรูทรงเห็นแลวนั้น แต
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ศาสนาทั้งหลายนี้ เจาของศาสนาเปนคนมีกิเลส คนมีกิเลสก็เหมือนกับเรานี่ จะเสกสรรปน
ยอไปเปนศาสดาสักกี่องคเปนเจาของศาสนานั้น มันก็คือคลังกิเลสเทานั้นๆ เวลาสอนคน
กิเลสอยูที่ไหนมันก็ตองออกตามเรื่องของมัน การสอนคนจึงมีความผิดพลาด สอนเขาวา
ดีๆ วาถูก แตมันเปนความผิด ทําคนใหเปนบาปเปนกรรม ตกนรกไดมากมายจากศาสนา
ของคนมีกิเลส ไมสงสัย
สวนพุทธศาสนาถาลงไดทําตามแลวไมมี บอกเด็ดขาดเลยไมมี แมรายเดียวก็ไม
เคยเห็นในตํารับตําราวา พระพุทธเจาสอนโลกดวยความแจมแจงชัดเจนแลวโลกไปทําตาม
พระพุทธเจา กลับเปนพิษเปนภัยขึ้นมาแกตนถึงกับตกนรกหมกไหม อันนี้ไมเคยมี สวน
ศาสนาอื่นๆ ก็ดังที่เคยพูด เพราะเปนคนมีกิเลสเปนเจาของศาสนา เห็นเขามายอมรับนับ
ถือก็สอนเขาไป ทีนี้เมื่อเขานับถือเขาเชื่อแลว เอาใหทําอะไร เขาก็ทําอันนั้น ทีนี้สอนนี้สอน
ผิดไป เขาก็ทําผิดไปเพราะความเชื่อของเขา นี้สรางบาปสรางกรรมไดไมสงสัย ทําคนใหตก
นรกหมกไหมได เพราะเจาของศาสนาเปนคนมีกิเลส สอนผิดพลาดไป ดวยความเชื่อถือ
เขาก็ทําตาม แลวสรางบาปสรางกรรมขึ้นมาได เรานี้ไมสงสัยแหละ เขาใจหรือเปลาละ
เพราะฉะนั้นศาสนาใดๆ ก็ตาม เราจึงไมไดไวใจ ไมแนใจ สวนศาสนาพุทธนี้เราตัด
คอรองเลยเชียว นี้จึงไดมาประกาศปางๆ ใหพนี่ องทั้งหลายทราบทีเดียว วาเราไมเห็นองค
ศาสดาก็ตาม แตมันจาอยูในหัวใจนี่ จะไปถามหาศาสดาองคไหน ศาสดาคืออะไร ถาวา
ธาตุ ๔ ดินน้ําลมไฟ มันก็เหมือนโลกธาตุทั่วไป มีการแปรปรวนลมหายตายจากกันเปน
ธรรมดา สวนศาสดาองคแทจริงคือธรรมธาตุที่บริสุทธิ์สุดสวนแลว นั้นแลคือองคศาสดาแท
รวมตัวลงมาวาเปนมหาวิมุตติมหานิพพาน เทียบกับมหาสมุทรมหาทะเลหลวงนั่นแหละ
มหาสมุทรมหาทะเลหลวงมาจากน้ําสายตางๆ ฝนตกบนทองฟาลงมามหาสมุทร มา
จากสายตางๆ ไหลลงมามหาสมุทร พอไหลเขาสูมหาสมุทรแลวกลายเปนน้ํามหาสมุทร
เหมือนกันหมด จะเรียกวาแมน้ําสายนั้นสายนี้ไมได เปนแมน้ํามหาสมุทรเหมือนกัน ตกมา
บนทองฟาลงมาถึงน้ํามหาสมุทรแลวก็เปนน้ํามหาสมุทรดวยกัน
นี่ฉันใดก็เหมือนกัน
บรรดาผูบรรลุมรรคผลนิพพาน เมื่อฝนตกมาจากทองฟาหรือมาจากคลองตางๆ นีค่ ือผู
บําเพ็ญคุณงามความดีมา มาจากสายตางๆ กันเรื่อยมา ผูนี้บําเพ็ญ ผูนั้นบําเพ็ญ มันก็เปน
แมน้ําหลายสาย เมื่อบารมีแกกลาสามารถแลวก็เขาถึงมหาวิมุตติมหานิพพาน
เมื่อใครยังไมเขาก็ไหลเขามาๆ ทุกทิศทุกทางดวยการสรางบารมีที่ถูกตอง เมื่อได
เขาถึงวิมุตติคือหลุดพนปงเขามาเทานั้น
เปนมหาวิมุตติมหานิพพานเหมือนกันหมด
เชนเดียวกับแมน้ําที่มาจากสายตางๆ ลงมหาสมุทรแลวเปนมหาสมุทรเชนเดียวกันหมด จะ
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เรียกมหาสมุทรที่ไหนไมไดเลย จะเรียกวาแมน้ํานี้มาจากสายนั้นสายนี้เหมือนแตกอ นไมได
เมื่อเขาถึงมหาสมุทรแลวเรียกไดคําเดียววาน้ํามหาสมุทร อันนี้จิตใจของทานผูบริสุทธิ์ เมื่อ
เขาถึงนั้นแลวเปนมหาวิมุตติมหานิพพานเชนเดียวกับพระพุทธเจาทุกๆ พระองค เรียกวา
อยูในทามกลางแหงมหาวิมุตติมหานิพพานแลวจะไปทูลถามพระพุทธเจาหาอะไร มันก็
กระจางอยูในหัวใจนี้แลว ทูลถามพระพุทธเจาหาอะไร
รูปรางกลางตัว อันนี้เรือนรางของพระพุทธเจาตางหาก แตพทุ ธะแทคอื ธรรมธาตุที่
บริสุทธิ์ นั่นละคือมหาวิมุตติมหานิพพาน บรรดาผูตรัสรูธรรมเขาตรงนั้นแลวเปนมหา
วิมุตติเหมือนกันหมด เพราะฉะนั้นผูที่สําเร็จมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจแลว ทานจึงไมทูล
ถามพระพุทธเจา ถามหาอะไร ก็อยูใ นทามกลางมหาวิมุตติมหานิพพานดวยกันแลว ถาม
กันหาอะไร เปนอยางนั้นละ นี้กลาพูดทุกอยาง สอนโลกใหโลกไดพินิจพิจารณากัน เวลา
เราตายจะไมมีใครพูดอยางนี้นะ ถึงขนาดนั้น
การพูดอยางนี้เราไมมีคําวาโออวด มันเหนือไปหมดแลวจะเอามาพูดอะไร ประสา
กองสวมกองถาน ตําหนิติเตียน โจมตีขางนั้นขางนี้ มันเปนเรื่องกองสวมกองถานเหยียบ
หัวมันไปเลย ธรรมเหนือนั้นขนาดไหน ถาจะมาคํานึงคํานวณถึงสวมถึงถาน ธรรมก็เหมือน
สวมเหมือนถาน ไมเหนือกัน แลวอะไรจะดีย่งิ กวากันไมมที าง แนะ เมื่อธรรมเปนธรรม
สวมถานเปนสวมถาน สมมุติเปนสมมุติ วิมุตติเปนวิมุตติแลวก็เหยียบกันไปได สอนไปได
เพราะเหนืออยูแลว วิมุตตินี้เหนือตลอด ทานจึงเรียกวาโลกุตรธรรม ธรรมเหนือโลก โลกก็
คือโลกสมมุตินี่เองจะเปนอะไรที่ไหนไป
เราจึงกลาพูดทุกอยาง เวลาเราตายนี้จะไมมีใครพูดนะ บอกขนาดนั้นละ มันจาอยู
ในหัวใจนี้ตลอดเวลา จะใหพูดวายังไง นิพพานเที่ยงคืออันนี้ละ ธรรมชาติที่มันจาแลว
ตั้งแตขณะทีผ่ างขึ้นมา เราเคยพูดแลว พ.ศ. เทาไหร เอามาหลอกทานทั้งหลายหรือ ปฏิบัติ
แทบเปนแทบตาย บางครั้งถึงขนาดทีจ่ ะสลบจะตายไปก็มี เพราะฟดกับกิเลสไมมีคําวาถอย
จนไดชัยชนะขึ้นมา สมเหตุสมผลที่สละเลือดเนื้อลงไป ชีวิตจิตใจไมเสียดายเพื่อธรรม
ทั้งนั้น แลวก็ไดธรรมขึ้นมา สมเจตนา จึงไดมาประกาศธรรมสอนโลก
เชนเดียวกับพระพุทธเจาเวลาสลบไสลใครรูได พระองคทรงบําเพ็ญบารมี แลว
บําเพ็ญความเปนพระพุทธเจาในชาติสุดทายขนาดสลบถึง ๓ หน ใครไปเห็นพระพุทธเจา
เวลามาตรัสรูธรรมแลว กระจายธรรมสอนโลกมาจนกระทั่งถึงบัดนี้เปนยังไง นั่นเห็นไหม
อันนี้เวลามันเปนขึ้นมา ก็จะไปหาถามใคร ความจริงของจริง ถามใคร มันก็รูอยูกับเจาของ
ไปถามใคร แนะ เหมือนเราอยูในทามกลางมหาสมุทร จะไปถามมหาสมุทรทําไม เมื่ออยู
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ในทามกลางมันอยู นี้ทามกลางมหาวิมุตติมหานิพพาน ซึ่งเปนธรรมธาตุอันเดียวกันแลว
มันก็จาอยางเดียวกันแลว ถามหาพระพุทธเจาอะไร
พูดอยางนี้ละ ใครจะวาประมาทหรือไมประมาทเราไมเคยสนใจกับเรื่องของกิเลส
มาเหาวอกๆ แวกๆ เอาความจริงมาพูดเสียคําเดียวเทานั้น เราจึงสอนไป ไปสถานที่
บุคคล กาลเวลา ที่สมควรจะแสดงหนักเบามากนอยเพียงไรเราก็สอน ควรจะลงขนาดไหน
ก็ลงขนาดนั้น ควรจะหนักก็หนัก ควรจะทุมลงเลยก็ทุมลงทีเดียวเลย ตามแตเหตุการณที่
เขามาเกี่ยวของกับใจที่จะควรออกตอนรับกัน ถาไมควรที่จะรับได ดึงออกก็ไมออก ธรรมนี่
ถึงจะสอนยังไง ถามยังไงมามันก็ไมออก มันไมสมควรแกกันก็ไมออก ถาถึงเวลาถึงกาลที่
ควรจะออกแลว เอาไวไมอยูตูมเลยทันที นั่นละธรรมพระพุทธเจา ความเหมาะสมอยูกับใจ
ดวงเดียว ไมอยูก ับดินฟาอากาศที่ไหน อยูกับหัวใจของผูนั้นที่จะสงเคราะหโลกไดขนาด
ไหน
พระพุทธเจาสอนโลกไมไดสอนดวยดินฟาอากาศ สอนดวยธรรมที่บริสุทธิ์อยูใน
ภายในใจตางหากนี่นะ นี่ละถึงไดหวงใยกับโลกสงสาร เวลานี้จวนจะตายแลวก็บอกแลวนี่
นะ เราไมเคยหวงใยกับสิ่งใดในโลกอันนี้ เราหวงใยแตมนุษยชาวพุทธเรา ไปที่ไหนจึง
ตะเกียกตะกาย อยางไปทางโนนไปทางนี้ จนเขาจะวาหลวงตาบัวนี้เปนผูกวนบานกวนเมือง
ก็ยอมรับ เพราะเหตุไรมันเปนอยางนั้นจริงๆ เพราะไปแลว ไหนละทองคํา ไหนละดอลลาร
แนะเห็นไหมละ เหมือนไปกวนบานกวนเมือง นี้กวนดวยความเมตตาตางหาก เราไมเคย
แตะแมแตบาทหนึ่ง สมบัติทั้งหลายที่พี่นองทั้งหลายบริจาคมา เราพอทุกอยางแลวฟงเอาซิ
เราทําดวยความเมตตาลวนๆ ไดมากนอยเพียงไรเก็บหอมรอมริบๆ มาดังพี่นองทัง้ หลาย
เห็น
ถาวางานสิ่งกอสรางจากเงินของพี่นอ งทั้งหลายบริจาคนี้ มันเต็มประเทศไทยเวลานี้
มีอยูทกุ แหง ตั้งแตเราบริจาค เราไมเคยเก็บเงินตั้งแตไหนแตไรมา ไมเคยยุงนะ มีแตทาํ
ประโยชนใหโลก อยางทองคําเหมือนกัน ไดมาเทาไรนี้ใครที่ทําผิดพลาดใหเห็น แลวคอ
ขาดเลยนูนกับเรา ใครที่มาเกี่ยวของกับเรา ตองเปนผูเสียสละชีวิตตอคําสัตยคําจริงของ
พระพุทธเจาแลวถึงจะเขากันไดกับเรา ที่จะมามีลี้มีลับกับเราไมไดนะ เราไมมีคนใกลคน
ไกล คนที่เชื่อถือไดนั้นแหละเปนคนที่ฝากเปนฝากตายกัน เรามอบภาระทุกสิ่งทุกอยางให
ถาคนไมไวใจกันมันจะเกิดมาจากทองเดียวกัน เราก็ไมเลนดวย
เพราะกิเลสกับธรรมเกิดขึ้นมาจากทองเดียวกันมันก็ไมเหมือนกัน กิเลสเปนกิเลส
ธรรมเปนธรรม อยูในจิตอันเดียวกันก็ไมเหมือนกัน กิเลสเปนกิเลสอยูในจิต ธรรมเปน

๗
ธรรมอยูในจิต นั่น นี่เกิดมาจากทองเดียวกันก็ตาม ผูชั่วมันเปนชั่ว ผูดีเปนดี เชื่อถือกันได
ยังไง นี่เราปฏิบัติอยางนั้นนะทุกวันนี้กับบรรดาพี่นองทั้งหลาย เราอุตสาหพยายามเต็มเม็ด
เต็มหนวย การเทศนาวาการนี้ตั้งแตออกสนามมานี้ก็ถึง ๕ ปกวาแลว เทศนกี่กัณฑเอาไป
นับดูซิทานทั้งหลาย
ถาจะนับแบบโลกๆ ใครจะเทศนไดอยางนี้ไมใชคุย การที่จะไปเทศนแตละแหงๆ ดู
หนังสือแทบลมแทบตาย ไปพูดที่นั่นที่นี่ ครั้นไปพูดมาแลว หนังสือยังไมดู เขามาเชิญมา
ชวนไปเทศนที่นั่นที่นี่ เอา หนังสือไมไดดู เทศนไมได แนะ เปนอยางงั้น เรื่องของโลก
ทั้งหลายเปนอยางงั้น แตหัวใจดวงนี้ไมเปน วาตรงๆ อยางนี้ ถาควรจะออกมันจะผางทันที
เลย ไมควรออกดึงเทาไรก็ไมออก เพราะฉะนั้นจึงวาไมมีของเกาของใหมการเทศนาวาการ
ถึงเวลาแลวออกเลย ผึงๆ จบแลวหายเงียบไปเลย ไมไดเปนอารมณกับคําที่ดุดาวากลาว
เฆี่ยนตีหรือนิ่มนวลออนหวานอะไรเลย เพราะเปนธรรมเหมือนกันหมด หนักก็เปนธรรม
เบาก็เปนธรรม เปนประโยชนแกโลกทั้งนั้น ออกตามระยะๆ ที่ธรรมจะเปนประโยชนแก
โลกขนาดไหน
เวลาเทศนจบลงแลวหายเงียบเลย ไมไดเคยเปนอารมณกับที่วาวันนี้พูดไพเราะ
เพราะพริ้ง พูดนิ่มนวลออนหวาน วันนี้พูดดุเดือด พูดกระโชกกระชาก กระแทกแดกดันนี้
เสียใจตอการเทศนของตัวเอง ไมเคยมี ถามีเทศนไมได ถาลงเกรงใจเขาเกรงใจเราอยูแลว
เทศนไมไดนะ เกรงใจเขาก็คือกิเลส เกรงใจเราก็คือกิเลส นั่น เมื่อไมมกี ิเลสตัวไหนที่จะมา
เกรงใจแลว เหตุผลกลไกของธรรมจะออกแงไหน ออกไดสบายๆ พูดออกแลวจบหาย
เงียบไปเลย เหมือนไมไดพูด จะเด็ดจะเดี่ยวจะดุจะดา จะนิ่มนวลออนหวานขนาดไหนเปน
แบบเดียวกันหมด ไมมคี ําวาเปนอารมณ ไมติดเขาไมติดเรา เขาใจไหม
นี่ละเราเทศนสอนโลกเวลานี้ เราเทศนอยางเปดเผยทีเดียว ใครจะฟงก็ฟง เหมือน
อยางคนทั้งโลกมีแตหลวงตาบัวคนเดียวหรือที่หยาบโลนที่สุด ไปหาโกหกโลก นอกจากนั้น
โลกเขาเปนคนมีสมบัติผูดีอยางนั้นเหรอ เอาไปเทียบซิพี่นองทั้งหลาย เราตะเกียกตะกาย
มาเพื่อพี่นองทั้งหลายนี้ เราไมไดคํานึงถึงความเปนความตาย ซึ่งประกอบความเพียรอยูใน
ปาในเขา จนถึงขั้นบางครั้งจะสลบไสลก็มี ฟดกับกิเลส จนกระทั่งไดผลเปนที่พอใจออกมา
ประกาศธรรมสอนโลกมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ มันเปนเครื่องหลอกลวงโลกไปหมดแลวเหรอ
ไมมีของจริงอะไร มีแตสวมแตถานคือกิเลสเต็มหัวใจนั่นหรือ เปนของที่สัตวโลกทั้งหลาย
กราบไหวบูชาวิ่งตามมันเปนบาอยูทุกวันนี้ มีอยางนั้นละเหรอ เราอยากถามวางั้นหรือถาม
แลวก็ไมรูนะ มันคันฟนวาไง
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อะไรจะเลิศยิ่งกวาธรรมพระพุทธเจา ประกาศทันทีตอนที่เรายังไมตาย จาอยูในนี้
วางั้นเลย ไมตองไปทูลถามพระพุทธเจา ธรรมที่ทานสอนประสิทธิ์ประสาทใหเต็มที่แลว
เราปฏิบัติเต็มที่ของเราก็ไดเต็มภูมิของเราแลว ไปทูลถามพระพุทธเจาหาอะไร ธรรมนี้เปน
ธรรมของจริง มาปฏิบัติตามความจริงแลวมันจะปลอมไปไหน นั่น ทานวา สนฺทิฏฐิโก ผู
ปฏิบัตินี้แลจะเปนผูรูเองเห็นเอง ไมตอ งไปถามใคร แนะ ทานก็บอกไวแลว
เมื่อเปนอยางนั้นแลวยังจะไปทูลถามพระพุทธเจา ขาพระองครูแลวยัง ถามหาอะไร
เปนบาเหรออยากวางั้น แลวเวลาไปเทศนสอนประชาชน นี่ขาพระองคไปเทศนสอน
ประชาชนหมดกําลังแลว มาขอวิชาความรูจากพระพุทธเจาใหมไปสอนโลกอีกทีหนึ่ง ก็ไม
เคยมีในบรรดาสาวกทั้งหลาย ตรัสรูผึงแลวเต็มภูมิของสาวกองคนั้นๆ ควรจะสอนโลกได
ขนาดไหนๆ เต็มภูมิของตัวเองๆ จึงไมไปทูลขอธรรมจากพระพุทธเจามาเพิ่มเติมอีกวา
เจาของบกพรอง เขาใจไหมละ
พูดไปพูดมาก็หนักขึ้นเรื่อยๆ เปนสภาแมวขึ้นมาแลว เต็มไปหมดแลวนี่ เอา มัน
คันฟนจริงๆ นะ มองดูนงี้ ุมงามตวมเตี้ยมๆ มีแตกิเลสลอมหนาลอมหลัง ธรรมะไมมียบิ ๆ
แย็บๆ พอจะเห็นบางเลยมันเปนยังไงชาวพุทธเราอยากถามวางั้นนะ นี่ละที่วาอยูในวัดกับ
พระกับเณรก็เหมือนขอนซุง เซอๆ ซาๆ โงเงาเตาตุน โห ฆากิเลสฆาแบบนี้ละเหรอ นั่น
พระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายทานฆากิเลส ฆาแบบงุมงามตวมเตี้ยมเหมือนซุงทัง้ ทอนนี้
เหรอ นี่ละมันอดคิดไมได แลวก็หลับหูหลับตาไปเฉย เหมือนไมรูไมชี้ หูหนวกตาบอดเลย
ถามันนานๆ ถาพูดภาษาโลกเขาเรียกวามันโมโหก็วากเสียทีนึงเทานั้น จากนั้นก็ปลอยไป
ตามเรื่องตามราวไปเทานั้น
โยม หลวงตาเจาขา พระทิเบต เปนผูแทนพระองคจากทานดาไลลามะ ทานมารวม
สรางวัดกับเถรวาท พระที่สรางคือหลวงพอเมตตาพุทธคยาเจาคะ อยูที่เมืองไทย ก็เลยถือ
โอกาสมากราบหลวงตา
หลวงตา วาไง พูดใหชัดเจน
โยม มาจากธรรมศาลาคะ ทานเปนพระทิเบต มาจากอินเดีย เปนเจาอาวาสวัด
หลวงของทานดาไลลามะ ไดมารวมสรางพระกับเถรวาทในเมืองไทย วันนี้ทานเลยขอถือ
โอกาสมากราบหลวงตา เพราะวาโยมเคยขึ้นไปที่ธรรมศาลา ทานดาไลลามะทานไดเรียน
ถามถึงหลวงตาเจาคะ โยมก็เลยถือโอกาสพาพระทิเบตมากราบหลวงตาเพื่อจะไดสนทนา
กับหลวงตา แลวก็จะไดขึ้นไปเรียนใหทานดาไลลามะทราบถึงหลวงตาคะ เพราะวาทานดา
ไลลามะถามถึงหลวงตาวา ไดทํากิจกรรมชวยชาติอยางไร และก็มีความงดงามอยางไร โยม

๙
อธิบายไมเกงคะ แตก็ไดอธิบายวาหลวงตาไดรับบริจาคจากชาวไทย เพื่อนําทองไปเก็บไวที่
แบงกชาติเพื่อชวยประเทศไทย ใหไมตกเปนหนี้ของตางชาติเจาคะ วันนี้พระทิเบตบอกวา
เปนสิ่งที่ไมเคยคาดคิดวาจะมีโอกาสไดมากราบหลวงตา ซึ่งเปนพระทีป่ ฏิบัติดวยความ
เมตตาอันสูงแกประเทศไทย ดีใจมากที่ไดมากราบ มีโอกาสไดมาเขาเฝาแลวก็ไดมาสนทนา
กับหลวงตาเจาคะ
พระทิเบตเลาวาในทิเบตนี่ทานดาไลลามะ
ถือวาพระองคทานเปนผูที่สืบ
พระพุทธศาสนาทางฝายมหายาน และปจจุบันนี้ทิเบตตกเปนของเมืองจีน จึงทําใหทาน
ตองเสด็จมาอยูที่อินเดีย ใชฐานที่อินเดียเพื่อเผยแพรพุทธศาสนา ดวยบารมีขององคหลวง
ตาผูมีความเมตตาอันสูง จึงขอพรจากทาน ใหทานดาไลลามะ ทานมีอายุยืน แลวก็มีโอกาส
ที่จะไดเผยแพรพุทธศาสนาตอไปเปนหลักของทิเบตคะ
หลวงตา เอาละเขาใจๆ เอาละยุติลงละ ทางทิเบตถือพุทธศาสนามีเกี่ยวของกับการ
อบรมใจภาวนาบางหรือเปลาละ
โยม มีเจาคะ
หลวงตา ตองใหมีที่จิตใหสงบ
โยม เมื่อวานนี้มีการปุจฉาวิสัชชนาธรรมะกับทานอาจารยอุทัย ธัมมวโรเจาคะ ซึ่ง
ทานอาจารยอุทัย ธัมมวโร ฟงคําอธิบายจากพระทิเบต ซึ่งเปนเจาอาวาสวัดหลวงของทาน
ดาไลลามะ หลักทั้งหมดก็ไดมาเหมือนกับเถรวาท ของธรรมยุตินั่นแหละคะ ก็มกี ารปฏิบัติ
ธรรม
หลวงตา ปฏิบัติจิตนั่นละ กําหนดจิตใหมันสงบ นั่นละศาสนาอยูที่จุดนั้น ถาจิตไม
สงบแลว ไมไดเรื่อง มีกศี่ าสนาก็ไมไดความ แมพุทธศาสนาก็ตามถาไมไดเกี่ยวของกับจิต
แลว ผิดกับหลักของพระพุทธเจา อันนี้ละเปนศาสนาที่เลิศ เลิศอยูตรงนี้ ภาวนาอบรมตรง
นี้แลวจะเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรยขึ้นมา ผลสุดทายไมตองทูลถามพระพุทธเจา
ฟงซินะ ทัง้ ๆ ที่ทูลถามมาตลอด ศึกษาอบรมมาจากพระพุทธเจาตลอดๆ ที่เรียกวา สาวโก
แปลวาผูไดยินไดฟงจากการอบรมพระพุทธเจามาตลอด พอถึงขั้นของตัวเองที่เต็มที่แลว
ไมทูลถาม แนะ เหมือนกับรับประทานอิ่มแลว จะปอนเทาไรมันก็พอ เอาเทานั้น เอาละทีนี้
จะใหพร
ดีละ ขอบคุณมากที่อุตสาหมาเยี่ยมนี้ ขอบคุณมากนะ ใหภาวนาเกงๆ รักษาจิตให
สงบลงดวยลมหายใจ กําหนดลมหายใจ อานาปานสติ กําหนดลมเขาลมออก มีสติอยูต รงนี้
จิตจะแสดงความแปลกประหลาดขึ้นที่นี่ ในโลกอันนี้ไมมอี ะไรแปลกยิ่งกวาจิต เลวที่สุดก็

๑๐
คือจิตที่ไมไดรับการอบรม ไมสนใจในธรรมเครื่องบําบัดรักษา แลวเลิศที่สุดก็คือจิต ที่
ไดรับการอบรมบํารุงรักษาตัวเองตลอดเวลา เชนพระพุทธเจาและสาวก เลิศจากการอบรม
ภาวนา เขาใจเหรอ นี่ละหลักพุทธศาสนา เราไมตองไปหาอะไรมามากมายละ เอาตัวนี้ละ
ตัวเหตุ ตัวนี้ตัวดีดตัวดิ้น หาลูบนั้นคลํานี้ งมๆ เงาๆ ไปอยางนั้น เอา ฟาดตัวจริงมันอยูนี้
มันดิ้นอยูตรงไหน ซัดลงตรงนี้แลว พอซัดลงตรงนี้แลวเงาทั้งหลายมันจะลมระนาวไปหมด
เห็นตัวจริงขึ้นมา เขาใจ เอาละที่นี่จะใหพร
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

