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เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

เบื่อโลกสกปรก พระสกปรก
เมื่อเชารูสึกรุนแรงอยูมากนะหวัด ฉันไมไดเลย ฉันไดแตน้ําๆ พอออกจากนี้ก็
อาเจียนน้ําออกหมด ตกค่ําพอเงียบคนหมดแลวเราก็ดอมๆ ออกไปดูขา งนอก ๖ โมง
กวาๆ แลว ออกไปหนาประตูวัด ไปไอไปจามทีน่ ั่นอาเจียนออก มีแตน้ําออกหมดอีก ไป
แคประตูวัดไปอาเจียนที่นั่นเลยกลับไมไดออกไป อาเจียนสองหนมีแตนา้ํ ไมมีอะไร วันนี้
คอยมีเบานิดหนอย มันก็เกือบครบกําหนดมันแลว หวัดก็เพียงอาทิตยหนึ่งเทานั้นแหละจะ
เปนอะไรไป เราก็รู
วัดภูสังโฆถวายทองคํา ๑ กิโล ๑ บาท ๑ สลึง เงินสด ๔ หมื่นบาท เขามาเรื่อยเพิ่ม
เรื่อยๆ เราจึงแนใจวาคราวนี้ตองตันกวาแหละ รวมแลวจะตอง ๑๑ ตันกวา ใหเปนที่ระลึก
ของพี่นองชาวไทยซึ่งเปนผูรักชาติ ประกาศตนออกมาดวยความบริจาคเพื่อหนุนชาติของ
ตนใหมีความแนนหนามั่นคงตอไปสุดทาย
ใหกุลบุตรสุดทายภายหลังไดยึดเปนคติ
ตัวอยาง คราวนี้เปนคราวสําคัญของพวกเราที่ไดชวยชาติ ก็เหมาะสมกับที่ชาติไทยนี้เปนลูก
ชาวพุทธเลยตองมีศาสนานําหนาเรื่อยมา จนกระทั่งปานนี้ทองคําเราก็ไมเคยคาดเคยคิดวา
จะไดถงึ ๑๑ ตัน ก็แนแลวเวลานี้ จะประกาศขึ้นในวันนั้นคือวันที่ ๑๙ จะแนในวันนั้น ระยะ
นี้กําลังมาเรื่อยๆ เรากะไว ๑๑ ตันจะพอแหละ
พรุงนี้ไดทองมากนอยก็จะรีบนําไปโรงหลอมเขา วันที่ ๑๒ ผานไปเราก็นําไปโรง
หลอม ไดเทาไรๆ ก็ใหรูกัน เพราะวันที่ ๑๗ เราจะไปกรุงเทพ วันที่ ๑๙ เปนวันมอบ
ทองคํานี้จะหลอมใหทันในระยะนี้
ทองคําที่มาตามหลังนี้จะหลอมใหทัน
เราจะได
ภาคภูมิใจทั่วหนากันวาเรารักชาติของเรา แสดงความรักชาติออกมาดวยความบํารุงรักษา
อุมชูชาติของตนศาสนาของตน สมชือ่ สมนามวารักชาติ ไมใชรักเฉยๆ รักชาติ รักศาสนา
แลวศาสนาก็เปนศาสนาเอกเสียดวยไมมีสอง
คํานี้เราก็ไมเคยไดพูด เปนอยูในหัวใจได ๕๐ ปมานี้แลวเราก็ไมเคยพูด วันนี้ก็จะ
แย็บออกเสียบางวา เราไดพิจารณาหมดแลว ใครจะวาเราบาใหวาไป เราพิจารณาดวย
อรรถดวยธรรม ดวยการปฏิบัติที่ถูกตองดีงามเรื่อยมา ไดผลเรื่อยมาๆ จนกระทั่งถึงขั้น
กระจางแจงออกหมดจากธรรมของพระพุทธเจาที่สอนตั้งแตตนจนถึงที่สดุ เลย
เวลา
กระจางแจงมาปงเทานั้น ไมเคยคิดเคยอานเลยวา พระพุทธเจาทั้งหลาย พระอรหันต
ทั้งหลาย เมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์แลวเปนอันเดียวกันเลย ฟงซิ ไมเคยคิดนะ เปนอันเดียวกัน เรา
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ก็เคยเทียบแลววาเหมือนน้ํามหาสมุทร ตกมาจากบนฟา ไหลมาจากที่ไหนก็ตาม ไหล
เขาถึงน้ํามหาสมุทร เรียกมหาสมุทรโดยสมบูรณเชนเดียวกัน ทีนี้จิตพอผางเขาไปถึงขัน้ นั้น
แลว เปนอันเดียวกันหมดเลย นี่ละเราพูดใหเปดเผย
พระพุทธเจามีกี่พระองค ดูน้ํามหาสมุทร วางั้นเลย จาอยูนั้นเลย นี่ละธรรมของจริง
พระพุทธเจาทุกๆ พระองคเปนของจริงลวนๆ นี้เราพูดบางเล็กนอยๆ มาโดยลําดับ วันนี้
เปดออกใหชัดเจนอีก เราไมสงสัยที่เปนมาอยางนี้ เปนมาดวยความประจักษใจ เราไม
สงสัยเลย เพราะแตกอนก็ไมเคยคิดเคยอานวาจะเปนเชนนี้ วาเปนอันเดียวกัน เหมือนน้ํา
มหาสมุทรกวางหรือแคบก็ดูเอา เปนอันเดียวกันหมด ฝนจะตกมาจากบนฟาอากาศ ไหล
มาจากที่ไหน พอเขาถึงมหาสมุทรปบเทานั้นเปนมหาสมุทรดวยกันหมดเลย ทีนี้บรรดา
ทานผูบริสุทธิ์ พอถึงขั้นนั้นปบก็เหมือนฝนตกลงมาจากบนฟาอากาศ ไหลมาที่ตางๆ เขา
ไปจุดนั้นก็เปนมหาวิมุตติ มหานิพพาน มหาธรรมธาตุ เหมือนกันหมดเลย นี่เราไมสงสัย
ทานทั้งหลายจะจําก็จําเสียนะ หลวงตาจวนจะตายแลวยิ่งเรงธรรมะออก หลวงตา
ไมไดหวงตัวเอง ไมมีคําวาหวงตัวเอง จวนจะตายเทาไรยิ่งหวงโลกสงสาร ดวยความเมตตา
เมตตาๆ ตลอด เพราะสิ่งที่ประกาศลั่นอยูในหัวใจนี้ เปนความจริงลวนๆ ใครมีนิสัยปจจัย
ยังไงใหยึดใหเกาะนะ คําพูดเหลานี้ไมใชคําพูดหลอกลวงพี่นองทัง้ หลาย ไมใชคําพูด
หลอกลวงโลก เปนพระวาจาของพระพุทธเจาที่สอนโลกมาแลวสืบเนื่องมานี้ไมผิด เพราะ
เอาของจริงออกแสดงอยางเดียวกัน
เราปฏิบัติ ปฏิบัติตามสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบแลวๆ เอา กาวมา ขั้นนี้ก็ชอบๆ
บันได เอา กาวขึ้นไป ขัน้ นี้ก็ชอบๆ ถึงบานเรือนดวยบันไดทุกขั้นหนุนกันไปๆ นี้คุณงาม
ความดีบารมีทุกขั้นทุกตอนที่เราสรางมาในภพใดชาติใดก็ตาม จะอยูในใจหมดเลย เวลา
ภาวนามันจะมารวมอยูที่นี่ การภาวนาเหมือนกับสรางทํานบใหญ บุญกุศลทั้งหลายนี้ไหล
มาๆ ดวยการใหทาน รักษาศีล บริจาคในแงใดมุมใดก็ตาม เปนเหมือนน้ําสายตางๆ ไหล
เขามาๆ หัวใจนี้ พอภาวนาเริ่มขึ้นๆ แลวจะรวมเขามาหาจิตตภาวนา ภาวนาเปนทํานบ
ใหญ ยกขึ้นตรงนี้เลย จากจิตตภาวนานี้แหละ บุญทั้งหลายหนุนเขามาๆ แลวก็ผึงเลย นั่น
ละที่นี่มหาวิมุตติ มหานิพพาน อยูตรงนั้นแหละ
ทานทั้งหลายอยาไปหางมเงา การเทศนนี่ไมไดเทศนงมเงานะ เทศนเอาความจริง
ถอดออกจากหัวใจมาพูดเลย ใครจะวาบาเอาวาไป โลกมูตรโลกคูถไมสนใจกับมัน เรื่อง
เหลานี้เรื่องมูตรเรื่องคูถ เรื่องธรรมไมใชมูตรคูถ พระพุทธเจามาสอนโลกไมใชธรรมมูตร
คูถนะ สอนโลกใหพนจากทุกขจริงๆ นี้นําธรรมนั้นมาสอน โดยที่เราไดปฏิบัติมาตั้งแตพื้น
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ลมลุกคลุกคลาน ก็เคยเลาใหฟง เปดมาตลอดนะไมไดปด เอาตั้งแตความดีมาแสดง ความ
ไมดีเจาของไมพูดไมเอาไมเปนธรรม ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก ดีบอกวาดี ชั่วบอกวาชั่ว
ฟาดนี้จนกระทั่ง ตั้งแตเริ่มตนก็บอกแลว น้ําตารวงอยูบนภูเขา เคยพูดกีค่ รั้งแลว
ก็เพื่อใหเปนคติแกพี่นองทั้งหลาย ใจนี้ฝกได วางั้นพูดงายๆ เอา ลมหงายหมา วางั้นเถอะ
คือไมเปนทา ขึ้นไปบนภูเขาคราวนี้จะซัดกับกิเลสใหเต็มเหนี่ยวเลย ขึ้นไปมันฟาดเราหมัด
เดียวหงายหมาเลยจนน้ําตารวงลืมเมื่อไร จําใหดีนะเลาเหลานี้นะ กิเลสรุนแรงขนาดไหน
ฟงซิ ตัง้ ใจไปสูกันมันเอาหมัดเดียวเทานั้นหงายหมาๆ ซัดทีไรก็สูมันไมไดๆ น้ําตารวงๆ
เราเคียดแคนอีกนะ เคียดแคนใหกิเลสเปนธรรม ไมไดเปนกิเลส เคียดแคนใหบุคคลผูใด
สัตวตัวใดก็ตามเปนกิเลสทั้งนั้น
แตเคียดแคนใหกิเลสที่เปนขาศึกของตนนีเ้ ปนธรรม
ลวนๆ เปนทางกาวเดินเพื่อความหลุดพน
เคียดแคนจริงๆ นะไมใชธรรมดา โถ อุทานในใจ น้ําตารวง โถ มึงเอากูขนาดนี้
เชียวเหรอ เปนอยูในใจนะดวยความเคียดแคน เอาละยังไงมึงตองพังวันหนึ่ง ใหกูถอยกูไม
ถอย บอกงี้เลย เวลานี้มึงเกงก็เอา กูไมถอย กลับไปอีก ก็โรงงานใหญพอแมครูจารยมั่น
นั่นเปนยังไง เอกขนาดไหนพอแมครูจารยมั่น กระเทือนทั่วโลก เปนผูผลิตลูกศิษยลูกหาที่
ปรากฏชื่อลือนามมาทั่วแดนไทยเวลานี้ ออกจากสายพอแมครูจารยมั่นทั้งนั้น เปนยังไงพอ
แมครูจารยมั่นผลิตพระ พระทั้งหลายก็ผลิตพระดวยกันไปดวย ผลิตออกไปทางประชาชน
ดวย พอแมครูจารยมั่นสวนมากผลิตพระแทบทัง้ นั้น นี่ละผลของทาน
เราเขาไปหาทานแลว เลาเรื่องภาวนาใหฟง ทานก็ใสเปรี้ยงๆ ไดกําลังแลวกลับไป
อีกฟาดอีก น้ําตารวงมีหนเดียวเราก็ไมลืม สูมันไมไดหงายหมาก็ไมรวง เพราะยังไงก็จะเอา
ใหมันพัง เอาไมหยุดไมถอย คือความเคียดแคนนี้สําคัญมากนะ ฝงใจลึก ทําใหความ
อุตสาหพยายามทุกสิ่งทุกอยางบึกบึนนี้ไมถอยเลย ความเคียดแคนใหกิเลสซึ่งเปนภัยตอ
ตัวเอง จะตีใหมันแหลก ไปหลายครั้งหลายหนก็คอยดีขึ้นๆ สุดทายกิเลสลมใหเห็น เหอ
มึงก็มีทองเหมือนกันเหรอ มึงลมใหกู ยิ่งไดใจใหญ ทีนี้ฟดใหญละ นั่นละจะเรียกวามัน
ผาดโผนหรือไมผาดโผน เพราะความมุงมั่นมันรุนแรง ไมใชธรรมดานะ มันรุนแรง
พอมันลมทัง้ หงายใหเห็นแลว เหอ มึงก็มีทอ งเหมือนกันเหรอ นึกวามีแตกูลมใหมึง
ดูเหมือนทองหมา มึงก็มีทองเหมือนกัน ยิ่งไดใจใหญ ทีนี้กฟ็ ดใหญเลย ถูกตองแลวนี่ คํา
วากิเลสลมนั่นคือหมัดเราถูกตองแลว จับหมัดนี้ไวใหดีซัดเรื่อยๆ ตั้งรากตั้งฐานไดแลวที่นี่
ฟาดเสียจน ที่ทุกขหนักที่สุดในชีวิตนี้ในการภาวนา คือทุกขตอนที่นั่งตลอดรุง เกาคืนสิบ
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คืนนี้ทุกขมาก ใจก็ทกุ ข รางกายก็ทุกข รางกายเรานั่งอยูนี้เปนเหมือนหัวตอนะ ความทุกข
ทั้งหลายที่มันเผาเราในเวลานั้นเหมือนไฟ ไฟไหมทวมตัวเรา ทุกขขนาดนัน้ ละ
แตสําคัญที่จิตมันไมไดหวั่นไหวซี เอา ทุกขกท็ ุกข อะไรจะตายกอนตายหลัง
พิจารณาแยกธาตุแยกขันธ แยกทุกขไปหมดทุกชิ้นทุกอัน ไลกันไปไลกนั มา ทุกขมากเทาไร
จิตยิ่งหมุนสติปญญา สุดทายก็ลงไดผางเลย นั่นเห็นไหมละ พอลงไดทีนเี้ ปนพยานใหญโต
แลว วันหลังจะนั่งตลอดรุงเทาไรก็เถอะ ตายไมมีความหมาย ความหมายคือถึงที่เรา
ตองการนี้เทานั้น ไดเห็นไดพบแลว ทีนี้ก็ขยับเลย ตอจากนั้นก็ฟดกันถึงขั้นสติปญ
 ญา
อัตโนมัติละที่นี่ กาวละที่นี่ กาวเรื่อยๆ
สติปญญาอัตโนมัติไมมวี ันมีคืน หมุนติ้วๆ ฆากิเลส ทานทั้งหลายฟงใหดี นี่ถอด
ออกมาจากหัวใจมาพูดนะ ขึ้นเวทีแลว นําจากเรื่องเวทีออกมาแสดงใหทานทั้งหลายฟงวา
ธรรมมีจริงไหม มรรคผลนิพพานมีไหม ดูใหดี ซัดกันใหญๆ เลย ลงสติปญญาอัตโนมัติ
แลว ไมวากิริยาใดอาการใดตั้งแตตนื่ นอน มันจะแกกิเลสโดยลําดับลําดา เหมือนกับกิเลส
ผูกมัดสัตวโลกโดยอัตโนมัติ คือกิเลสผูกหัวใจสัตวโลกนี้เปนอัตโนมัติ อยูเฉยๆ คิดอะไรๆ
มีแตเรื่องกิเลสพาคิดพาปรุงพาแตงแลวขนทุกขมาใหเรา นี่คือเรื่องของกิเลสทํางานบน
หัวใจคนโดยอัตโนมัติ สรางผลประโยชนของมันโดยอัตโนมัติ แตสัตวโลกจะตาย นี่เรียกวา
กิเลสทํางานโดยอัตโนมัติทั่วหัวใจสัตวทั่วโลก
ทีนี้พอสติปญ
 ญานี้ไดกาวขึ้นมาแลวมันก็รูกันละซิ นี่เคยรูเมื่อไร ไมเคยพูดนะ ไม
เคยรูมันก็พูดไมไดซิ พอถึงขั้นสติปญ
 ญาอัตโนมัตินี้เบิกกวางออกๆ กวางออกๆ เรื่อยๆ
พุงๆ คําวาลงไมมี มีแตหมุนขึ้นเรื่อยๆ โดยอัตโนมัติของสติปญญา ตัง้ แตตื่นนอนถึงหลับ
เผลอเวลาใดไมมี ฟงซิ มันเปนอัตโนมัตแิ ลวจะเผลอไดยังไง สติปญญาไปดวยกันๆ เวลา
สุดทายสติปญญาเปนอันเดียวกัน กลมกลืนกันไปเลย ถึงขั้นมหาสติมหาปญญาดวยแลวซึม
ไปเลย นี่ละธรรมฆากิเลส ถึงขั้นฆากิเลสเอง ฆาโดยอัตโนมัติ ไมใชวาเราจะหนุนตลอดเวลา
แลวถึงจะฆา ถึงขั้นธรรมมีกําลังวังชาแลวพุงออกเลยเชียว จากนั้นก็มีตงั้ แตฆากิเลส ยืน
เดินนั่งนอนฆากิเลสตลอดๆ
เอา พูดใหถึงขีดเสีย ฟาดเสียเขาสติปญญาอัตโนมัติ เชื่อมเขาหามหาสติมหา
ปญญาแลว กิเลสตัวใดคางไมได อยูไมไดเลย พังเลย ถึงขั้นนี้แลวกิเลสขาดสะบั้นไปเลย นี่
ธรรมใครมาสอน ไมใชพระพุทธเจาแลวใครสอนไวอยางนี้ มีใครในโลกนี้ ไมเคยมีใครมา
สอน ที่จะใหถูกตองแมนยําอยางนี้ไมมี มีศาสดาองคเดียว แตละองคๆ เหมือนกันหมด
สอนแบบเดียวกัน นี่ละพอมันขึ้นผางตรงนั้นแลวทีนี้ถามใคร ก็มันรูหมดแลวที่นี่ ความรู
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เหลานี้จึงถอดออกมาจากหัวใจสอนพี่นองทัง้ หลายใหทราบนะ เราไมไดมาโกหกใครทั้งนั้น
ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก เลวบอกวาเลว หงายหมาบอกวาหงายหมา น้ําตารวงบอก
น้ําตารวง
เวลาฟดกับมันนี้ถึงขนาดที่วากิเลสโผลออกมาไมได บางทีถึงคิดขึ้นมาวา แตมนั
ไมไดสําคัญนะ คิดเฉยๆ คนควาเทาไรมันก็ไมมีกิเลส เหมือนวามันหมดสิ้นแลว เพราะ
สติปญญามันหมุนของมันตลอด มันจะคอยฟดกิเลส ตัวไหนโผลขึ้นมาขาดสะบั้นๆ ความ
รวดเร็วของสติปญญาอัตโนมัติฆาเองๆ แกเองๆ จนกระทั่งถึงไดคิดวา แตไมใช
ความสําคัญ คิดวา เหอ มันไปไหนหมดกิเลส มันตายหมดแลวเหรอ นี่ไมใชมันเปนพระ
อรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวเหรอ วาเจาของนะ แตมันไมสําคัญเทานั้น พูดเฉยๆ คือคนหาไม
เจอ
สักเดี๋ยวก็โผลขึ้นมาปบอีกๆ สุดทายก็พังทลายไมมีอะไรเหลือเลย จึงรวมความลง
วา เรื่องทั้งหลายเกิดจากกิเลสเทานั้น ไมวาเรื่องใหญเรื่องเล็กเรื่องละเอียดลออมีตามสวน
กวนตามสวนของกิเลส ทําใหเปนทุกขตามสวนของมัน พอตัง้ แตตนจนอวสานของกิเลส
ละเอียดสุดยอดพังลงไปแลวนี้ไมมี
ไมมอี ะไรที่จะมาผานหัวใจดวงที่บริสุทธิ์นี้ไดเลย
เพราะฉะนั้นพระอรหันตทานจึงไมมคี วามทุกข ไมมอี ะไรในหัวใจของทาน ทุกขขาดสะบั้น
ลงไปแลวตั้งแตกิเลสตัวสรางทุกขขาดลงไป หมด ทรงธาตุทรงขันธไวธรรมดาเทานั้นเอง
ธาตุขันธเพียงรับผิดชอบกันๆ พอถึงกาลเวลาเทานั้น
สรุปความลงมา พอถึงกาลเวลาแลวทานก็ไมยาก การปลอยขันธยากอะไร การยึด
ขันธที่จะถอนการยึดนี้ยากนะ การปลอยดวยการถอดถอนอุปาทานหมดแลวไมไดยาก ตาย
ที่ไหนตายไดสบายๆ
นี่อํานาจของธรรมพระพุทธเจา
ใหทานทั้งหลายจับเอานะ
พระพุทธศาสนาเลิศเลอสุดยอดแลว เราตายแลวจะไมมีใครพูดยืนยันอยางนี้ เราถอดออก
จากหัวใจยืนยัน ไมมีอะไรคานพระพุทธเจาไดเลย พิจารณาเล็งดูพระพุทธเจาบอกวาทุกๆ
พระองค มันเปนน้ํามหาสมุทรไปหมดสงสัยไปไหน อันนี้อันเดียวกันเลย แลวสงสัยไปที่
ไหนสงสัยพระพุทธเจา จาอยูในหัวใจ นั่น นี่เราถอดออกมาจากความจริง
ขอใหปฏิบัตกิ ันนะเรื่องความดีงาม อกาลิโก ชั่วก็เปน อกาลิโก ดีเปน อกาลิโก บาป
บุญเปน อกาลิโก ใครเอนไปทางบาปเปนบาป เอนไปทางบุญเปนบุญตลอดๆ เวลาถึงที่
แลวผึงเลยทันที พากันจําเอานะ ศาสนาจะไมมีแลวตอไปนี้ พวกโจรพวกมารพวกอันตราย
พวกกาฝากมหาภัยของจิตใจโลกและสวนรวมของโลก มันกําลังลุกลามทุกสิ่งทุกอยางที่จะ
กอโลกใหพนิ าศฉิบหาย กอศาสนาใหพัง กอพระมหากษัตริยจ ะไมใหมีเหลือในโลกมนุษย
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เรานี้ มันกําลังลุกลามนะใหพิจารณา เอาธรรมนั่นละเปนสิ่งยึดเกาะใหติด อธรรมไมมี
ความหมายอะไรแหละ ธรรมนี้มีความหมายมากทีเดียว ตายก็ขอใหตายเปนธรรม ไม
เปนไรถาตายเปนธรรม บริสุทธิ์
พี่นองทัง้ หลายจดจําเอานะ หลวงตาบัวบอกตรงๆ ไมนานจะตาย บอกตรงๆ ใหรีบ
ยึดไวหลักอันนี้ อยางพระพุทธเจาสอนพระอานนท เราไมไดสวมรอยทานนะ อยางพระ
อานนทไปทูลถามพระพุทธเจา
ไปทูลอาราธนาพระพุทธเจาใหทรงพระชนมอยูเปน
เวลานาน พระองคกข็ ูเอาเลยภาษาของเรา อานนทจะมาหวังอะไรกับเราอีก ทุกสิง่ ทุกอยาง
เราสอนไวดวยความถูกตองแมนยํา สมบูรณพูนผลทุกสิ่งแลว แลวจะมาหวังอะไรกับเราอีก
ก็มีแตรา งกระดูกของเราเทานั้น นั่นเวลาขูพระอานนท เราสอนไวหมดมอบไวหมดไมมี
อะไรบกพรองแลว แลวจะมาหาอะไรกับเราอีก
จากนั้นมาก็บอก เออ อานนท เมื่อมีผูปฏิบัตดิ ีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมหลักวินัย
คือศาสดาแลว พระอรหันตไมสูญจากโลกนะอานนท พระอรหันตอยูกับธรรมกับวินัย คือ
พระธรรมนั้นแล พระวินัยนั้นแล จะเปนศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตาย
ไปแลว เพราะฉะนั้นจงยึดศาสดาคือธรรมคือวินัย กฎเกณฑนี้ใหดี ใครยึดหลักธรรมหลัก
วินัยดีเรียกวาเกาะชายจีวรพระพุทธเจาไปตลอดๆ ถาใครไมมีธรรมมีวินัย ลวงเกินธรรม
ลวงเกินวินัยไปตลอด คนนี้ไมมีศาสดา ถึงจะเปนพระหัวโลนก็โลนแตหัว เหลืองแตผา
หัวใจไมมีศาสดามีความหมายอะไร
จึงขอใหเปนผูอยูดวยสติ เฉพาะอยางยิ่งพระผูปฏิบัติ สติตดิ แนบอยูกับธรรมกับ
วินัย สํารวมระวังอยูตลอดเวลา นั้นคือตามเสด็จพระพุทธเจาตลอดเวลา ศาสดาอยูตรงนี้
มรรคผลนิพพานอยูตรงนี้ อยาไปหาดินฟาอากาศทองฟามหาสมุทรที่ไหน ไมมีบาปไมมี
บุญ ไมมีมรรคผลนิพพาน อยูที่ขอปฏิบัติของเรานี้ อันนี้จะเปนเครื่องหนุนใหเขาถึงเอง ให
พากันจําเอานะ บอกแลวทําไมถึงบอก ก็มันจวนตายแลวนะๆ ฟงซินะ จะอยูค้ําฟาไปได
ยังไง ชีวิตของมนุษยหมดลมหายใจแลวมันก็หมดเทานั้นเอง เวลามีลมหายใจอยูจะทํา
ประโยชนอะไรไดก็ทําไปตามกําลังอยางนี้แหละ
ถาทําไมไดแลวยังไงก็ทําไมได
พระพุทธเจาปรินิพพานแลวก็มอบมรดกอันลนคาคือธรรมวินัยไว สําหรับแทนพระองค
ทาน แลวก็เปนศาสดาของพวกเรา
ใหพากันอยูดวยความมีธรรมมีวินัย ทาน ศีล ภาวนา อยาปลอยอยาวาง นี่เรียกวา
เกาะชายจีวรพระพุทธเจาตลอดไป ถาใครไมมีอันนี้จะเอาอะไรมาอวดก็ชาง โลกอันนี้ไมมี
ความหมายนะ ความหมายแทคือความดีตางหาก ปฏิบัติตามธรรมตามวินัย ใหทาน รักษา
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ศีล เจริญเมตตาภาวนาอยูในหัวใจ นี้แหละเปนเครื่องยึดเครื่องเกาะ พากันจํา วันนี้พูด
เพียงเทานี้แหละ เอาละพอ
ผูกํากับ มีการเลื่อนสมณศักดิ์พระสงฆจํานวน ๗๓ รูป ดังตอไปนี้ เนื่องในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ครบ ๖ รอบ วันที่
๑๒ สิงหาคม ไดมกี ารเลื่อนสมณศักดิ์พระ...
หลวงตา นี่มันกําลังหลอกเขาใจไหมเวลานี้ อํานาจปาเถื่อน อํานาจกาฝากมหาภัยนี้
กําลังยกตนขึ้นแลวก็เอาพวกนี้มาเปนเครื่องเสริม เอายศใหองคนั้น เอายศใหองคนี้ เพื่อมี
กําลังหนุนตัวเอง เพื่อจะทําลายชาติและทําลายศาสนา พระมหากษัตริยนั่นแลจะเปนอะไร
ไป หนุนขึ้นมา รีบตั้งโนนตั้งนี้ โดยอางสมเด็จพระราชินี เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
ราชินี พวกนี้มันคอยสะแตกอยูแลว สะแตกยศ สะแตกลาภ มันบวชหาอะไร มันไมไดบวช
หาศีลหาธรรมนะ บวชหาแตยศแตลาภ ชื่อเสียงไปอยางนัน้ ตลอดเลยเวลานี้ ศาสนามี
ตั้งแตผาเหลือง มีแตหัวโลนเทานั้น ธรรมวินัยไมไดมี เราอยากจะพูดวาไมมี ถามีไมมา
กอกวนอยางนี้ หาอะไรยศ หาศีลหาธรรม กอความสงบใหชาติบานเมืองใหศาสนา ให
ตัวเองนั่นซิมันถึงถูกตอง
นี้มันไมมีอะไร เรื่องอะไรมีแตเรื่องกอกวนทัง้ นั้น สมณศักดิ์นั้นสมณศักดิ์นี้ มัน
วิเศษวิโสอะไรประสาลมปาก สมณศักดิ์ ดินเหนียวติดหัวหลอกโลกผูงมงายดวยกันใหติด
ไปดวยกันนั่นเอง แลวก็มายกตนใหเปนกําลังทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อยูตรง
นี้เองจะเปนอะไรไป เราไมเชื่อเปนอืน่ เราแนในหัวใจเรานี้เราจึงไมสงเสริม ตั้งมาหาอะไร
พระพุทธเจาหาตั้งใครตอใคร มีแตบอกใหบําเพ็ญสมณธรรมเทานั้น ใครเขามาเฝา เปน
ยังไงไปอยูในปานั้นเขาลูกนั้น ถ้ํานั้นเปนยังไงภาวนา มีแตเรื่องอยางนี้ๆ ลวนๆ ไมไดมี
เรื่องสมณศักดิ์สมณะแสกอะไรนี่ ถาวาตั้งพระองคก็ตั้งพระอรหันต ๘๐ องค มันเอานั้น
ละมาลากมาเข็นมาเปนมูตรเปนคูถขึ้นมา โปะหัวชาวบานชาวเมืองอยูเวลานี้ มันเอาเงื่อน
นั้นละมาตั้งสมณศักดิ์ให
ตั้งเอตทัคคะใหพระอรหันต ๘๐ องค แลวทานจะมีอะไรตั้งใหทาน ทานไมเห็นมี
อะไร แตพวกนี้มันตั้งขึ้นมาแลว โอโห เหมือนเปรตเหมือนผี ดินเหนียวติดหัวเขาใจวาตน
มีหงอน พองตัวขึ้นมาทุกอยางมีหมด นี่ละตั้งสมณศักดิ์ สมเด็จพระราชินีทานก็ทรงพระ
ชนมธรรมดา มันถือโอกาสนี้ไปตั้ง ถาเราเปนพระราชินีไมตั้ง วางั้นเลย เราพูดจริงๆ เรา
เสียดาย หลวงตาบัวไมไดเปนพระราชินี ถาหลวงตาบัวเปนพระราชินีตั้งยุงหาอะไร วางี้นะ
หาศีลหาธรรมเพื่อความรมเย็นแกตัวเองและโลกสงสารไมดีเหรอ มันตั้งหาอะไร ไมให เรา
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จะวางั้นเลย ถาเปนสมเด็จพระราชินีเราจะบอกอยางนี้โดยตรง นี้คือความถูกตอง แต
สมเด็จทานจะวาอะไรก็คอยฟง
ตั้งพวกนี้มีแตใหเปนฟนเปนไฟไปเทานั้น มันตั้งนี้มันจะเอาใครๆ เปนอะไร มันจะ
เลือกไวเรียบรอยเปนตัวกําลังของมันๆ ที่จะหนุนการทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
มันเตรียมไวหมดแลว องคนั้นมีกําลังทางนั้น องคนี้มีกําลังทางนี้ เพื่อทําลายทั้งนั้น มัน
คัดเลือกไวหมด ก็เอาเรื่องเหลานี้ไปเสนอสมเด็จพระราชินี หรือเสนอพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวใหทรงตั้ง มันก็ไดอาวุธอันทันสมัยๆ มาฟาดหัวศาสนาใหแหลกไปหมดเลยไมมี
อะไรเหลือ นี่ละกําลังของขาศึกกาฝากมหาภัย มันตั้งขึ้นแบบนี้นะ มันจะเอาใหชาติเรานี้
เสร็จ ศาสนานี้เสร็จไปตามๆ กัน พระมหากษัตริยเสร็จไปตามๆ กันเลย
นี่เราพูดตรงๆ ตามเสียงอรรถเสียงธรรม ตามที่พิจารณาไวแลว เอา หลวงตาบัวพูด
ผิดเอาคอขาดไปเลย เราพูดเปนธรรม มันไมไดเปนมงคลนะ มันตั้งขึ้นมาเพื่อทําลายชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริยของตัวเองใหฉิบหายวายปวงไปเทานั้นมีประโยชนอะไร เอา วาไป
ที่นี่ เลยไปเสียสมณศักดิ์สมณะแสกนั่น วาสมเด็จพระราชินีตั้ง ถาเราเปนสมเด็จพระราชินี
ไมตั้ง บอกตรงๆ เลย เดี๋ยวนี้อยากไปขอบิณฑบาตดวยซ้ํา ทานอยูที่ไหนไมรู ขอบิณฑบาต
ไวอยาตั้งพวกเปรตพวกผีนี่ วางั้นเลย อาว จริงๆ นะเรา ถาหากวาอยูกับพระราชินีอยางนี้
เราก็จะทูลทานวาอยาตั้ง พวกนี้พวกเปรตพวกผี ทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เรา
จะวาอยางนั้น ยื่นอาวุธใหมันมาฟนหัวเราทําไม เสียดายไมไดอยูก ับพระราชินี เราก็พูด
เทานั้น เอาวาไป
ผูกํากับ สมเด็จทานอยูของทานเฉยๆ มส.เสนอขึ้นไปครับ
หลวงตา ถาเราเปนสมเด็จเราก็ปดทันที เอา เสนอขึ้นมากี่คน มส.พวกนี้เปนขาศึก
ศัตรูตอชาติดวยเรารูไหม มีความหมายอะไร มส. มันไปเปนเครื่องมือของพวกเปรตพวกผี
นี้เสียมากตอมาก เลย มส.จะกลายเปนไมมีคุณคามีราคา ประชาชน พระสงฆทั้งหลายไม
เคารพนับถือแลวนะเดี๋ยวนี้ เราทราบมาอยางชัดเจน ออกแงไหนมุมใดเราฟงตลอดเวลา
พูดโดยอรรถโดยธรรม ถูกบังคับกันก็เสนอขึน้ ไป เสนอขึ้นไปไหนก็ตาม ถาเปนเราเปน
พระราชินีปดทีเดียวตกฟากทะเล
ผูกํากับ สรุปเลยครับ ธรรมยุตมี ๒๑ รูป มหานิกาย ๕๒ รูป
หลวงตา หาตั้งนั้นตั้งนี้ ยุงตั้งแตเรื่องทางโลกนะ ไมใชเรื่องของอรรถของธรรม
อะไร ยุงกวนกันตลอดเวลาเรื่องโลกเรื่องสงสารนี่ พระทํางานเพื่อโลกไปหมดแลวเดี๋ยวนี้ มี
ทํางานเพื่ออรรถเพื่อธรรมที่ไหนไมมี วางั้นเลย มีแตเรื่องอยางนี้แหละ ไดกําลังอันนีแ้ ลวก็

๙
มาตีชาติ ศาสนาของตน พระมหากษัตริยของตนใหแหลกเหลวไปหมด เราไมเห็นดวยเลย
วางี้ละ มันจะเปน เรื่องราวพื้นฐานของมันมีอยูแลว ปนขึ้นตกลงๆ ปนขึน้ ก็ถูกตีแลวตก
ลงๆ ขี้กอนนั้นแหละ พลิกทางนี้ขึ้นมาอีก ตีลง พลิกทางนี้ขนึ้ มาอีก อยูอยางงั้นนะ โถ สราง
อํานาจปาเถื่อน ใหคนมีศีลมีธรรมอยูในใตอํานาจไมอยู วางั้นเลย เราไมอยู อยูใตอํานาจ
กองขี้อยูหาอะไรวะ
เราเบื่อจริงๆ นะ เบื่อโลกสกปรก พระสกปรก เราเห็นอยูดวยตา ไดยินดวยหู
ตลอดมา มันนาเบื่อจะไมเบื่อไดยังไง ธรรมมีอยู วินัยมีอยู มันไมดู มันโดดใสกองมูตรกอง
คูถนั่นละ กองศีลกองธรรม กองทองคํานี้ไมสนใจแลวเดี๋ยวนี้ อูย เลอะเทอะมากนะพระเรา
เลอะเทอะจริงๆ ยนเขามาถึงปริยัตินี้ เรียกวาจะไมมีน้ํายาแลวเวลานี้ บืนบาไปหาดิน
เหนียวติดหัวหมดเลย ใหเขาเอาเบ็ดเกาะปาก ลากไปๆ ขอใหไดยศ ไดลาภ ชื่อเสียงก็เอา
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมีคณ
ุ คาขนาดไหน มันจะคิดสักแย็บหนึ่งไมคิด เหลานี้มัน
เปนภัยหรือเปนคุณตอชาติตอศาสนาก็รูกันอยูแลว กออยูทกุ วันนี้กอกวนหาอะไร ศาสนา
สมบูรณอยูแลว ชาติสมบูรณอยูแลว พระมหากษัตริยท านสมบูรณอยูแลว กอหาเรื่องอะไร
ถาไมใชมหาภัยตั้งหนาตั้งตาทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย นั้น จะเปนไรไป วาอยาง
งี้เลย
เราพูดจริงๆ นี่ภาษาธรรม เอา ถาวาเราพูดผิดเอาคอไปตัด เราไมเคยเสียดายอะไร
ยิ่งกวาอรรถกวาธรรม เลวมากจริงๆ พระทุกวันนี้ เลวเสียจริงๆ วาอยางนั้นเลย แตกอนก็
ตั้งชื่อตั้งนามวา เปนวัดเปนวา เปนพระเปนเณร พระพุทธเจาอยูในปาจะเรียกวาวัดปาก็ได
มหาวิทยาลัยปาก็ไมผิด แตทานไมเรียก ทานทําความเพียรอยูในปานั่นแหละทานไมเรียก
ใหโกๆ เกๆ เหมือนสมัยทุกวันนี้ ตั้งเปนมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยนี้ มหาวิทยาลัยสงฆ
มีตั้งแตมตู รแตคูถอยูในมหาวิทยาลัย ฟงซิ วิชาของโลกของกิเลสตัณหา ติรัจฉานวิชาเต็ม
อยูในนั้น ครั้งพระพุทธเจามีที่ไหน ไมมี แนะ ก็เห็นอยูในตํารับตํารา มันก็หนาดานเอามา
ตั้ง ตั้งแลวมันก็ยกเอาพวกมหาวิทยาลัยนั้นแหละ มาทําลายชาติ ศาสนา
ดังที่ผานมาเร็วๆ นี้ ผูไมรูอีโหนอีเหน ลูกพอแมสงมาใหมาศึกษาเลาเรียน มันก็
ลากจมูกมาเปนอยางนี้ละ มาประกาศโฆษณา เพื่อเปนกําลังวังชายกยอขี้หมาขี้เหม็นๆ นั่น
ใหเปนทองคําทั้งแทงเขาไป ใครจะยก เราจึงวิตกวิจารณกับพวกลูกพวกหลานที่มาเรียนใน
มหาวิทยาลัยตางๆ มันตั้งขึ้นมาโกๆ นี่นะ ตั้งขึ้นมาแบบไมอายเลยนะ เหยียบหัว
พระพุทธเจามาอยางไมอาย มหาวิทยาลัยนั้นมหาวิทยาลัยนี้ มหาวิทยาลัยสงฆ สงเสริมกัน
มหาวิทยาลัยสงฆอะไร มันดูไมได

๑๐
ทีนี้เมื่อหลักใหญมันพาเปนแลว มันก็เปนไปไดนะวัด พระเณรเปนเจาของวัดไมดี
เปนสวมเปนถาน วัดเลยกลายเปนสวมเปนถานไปได แลวพระเณรเปนมูตรเปนคูถอยูใน
วัดเรียกวาอยูในถานไปได มันจะเปนอะไรไป เมือ่ ผูครองวัดเลวแลว วัดก็เลวไปตามๆ กัน
ผูอยูครองวัดเปนมูตรเปนคูถ วัดก็เปนสวมเปนถานไป อยางนั้นเอง เวลานี้กําลังอยูที่ไหนมี
แตแบบนี้ๆ จึงนาสลดสังเวชมากนะ ไมมีชิ้นดีเลย
ศาสนาเราก็ไมเคยไดยินแตเกิดมากอกวน มาปจจุบันนี้กอกวนที่สุด คือพระเณรใน
วงศาสนาพุทธเรานี้กอกวนเอามากทีเดียว หาศีลหาธรรมไมมี ดูตรงไหนไมมีๆ มีแตปน
เกลียว แบบกาฝากๆ มหาภัยทั้งนั้น ไมมีคุณ กาฝากมีแตภัยลวนๆ กออยูตลอดเวลาอยาง
นี้ เอาละพอ จะใหพร
รับฟงรับชมถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอุดร FM 103.25 MHz
และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงจากสวนแสงธรรม FM 103.25 MHz

