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สักขีพยานเรื่องแดนนรก
กอนจังหัน
พระใหตั้งหนาตั้งตาภาวนานะ วัดนี้ไมใหมีงานใดที่สําคัญยิ่งกวางานภาวนาสําหรับ
พระนะ อยูทไี่ หนสําคัญที่สติ เคยสอนเสมอ สตินี้เปนพื้นฐานสําคัญ เวลาสติครอบอยูในจิต
สังขารคือความคิดความปรุงจากสมุทัยอวิชชาดันออกมานี้ออกไมได เพราะสติปดไวๆ จน
อกจะแตก นี่ละ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา มันหนุนกันออกมา มันอยูภายในหนุนออกมา ที
นี้เมื่อไมมีสติมันก็ไหลออกเรื่อยๆ ไหลออกไปก็โกยทุกขเขามา ฟนไฟเขามา คิดมากเทาไร
ยิ่งมีแตเรื่องกองทุกขเอาไฟมาเผาตัวเอง คิดมากก็คือออกจากสังขารนั่นละสําคัญมาก อยู
เฉยๆ มันก็คิดไดสังขาร
ตา หู จมูก ลิ้น กาย เวลาสัมผัสสัมพันธจะคิด ตามธรรมดาของสังขารนี้คิดตลอด
อันนี้สําคัญมาก ใหมีสติกาํ กับ ที่พูดมานี้ผานมาหมดแลวไมใชมาสอนเลนๆ เราเอาจริงเอา
จังจนขนาดอกจะแตกก็มี ฟงซินะ คือสังขารมันจะออกๆ สติบังคับๆ ไมใหเผลอเลย มันจะ
เปนยังไงเปนไหนเปนกัน ถาสมมุติวานักมวยพลิกคว่ําพลิกหงายก็พลิก แตไมยอมใหเผลอ
นี่ละสําคัญ ผูนี้ตั้งตัวได ขอใหสติติดกับจิต ผูที่ตงั้ คําบริกรรมก็ใหตั้งอยูก บั คําบริกรรม สติ
ติดแนบอยูในนั้น สังขารตัวกิเลสนี้มันจะออกไมได มันจะดันอยูภายใน เหมือนอกจะแตก
นะ ดันก็ดัน สุดทายก็ออ นลงๆ สติดีขึ้นๆ คําบริกรรมหนาแนนขึ้นจิตใจสงบๆ นั่นเห็น
ไหมละ ที่วา อกจะแตกมันดัน เพราะกําลังของกิเลสความคิดปรุงเบาลงๆ ตอไปก็เบาไป
เรื่อยๆ มีตั้งแตธรรมความสงบรมเย็น สติธรรม ปญญาธรรม จะออกเปนระยะๆ แตสตินี้
เปนพื้นฐาน
นักภาวนาตองสังเกต ไมใชจะทําสุมสี่สุมหา ทําไปเฉยๆ ไมไดเรื่อง ทําตองสังเกต
ตัวเองดวย ความเพียรทาตางๆ ทาไหนไดผลมากนอยเพียงไรโดยที่ตั้งสติอยูดวยกัน ถนัด
ทางไหนก็ใหพิจารณา แตสําคัญที่สติ ถาลงสติไดติดแนบกับจิต จะความเพียรทาไหนเปน
ความเพียรทั้งนั้น ถาสติขาดเมื่อไรความเพียรขาดตรงนั้น ใหพากันตั้งใจ ผมอยากเห็นพระ
ของเราทรงมรรคทรงผลเหมือนครั้งพระพุทธเจา ซึ่งเปนธรรมที่สดๆ รอนๆ เหมือนกัน ไม
วานูนวานี้นะ อยูที่สติธรรม ปญญาธรรมตามที่สอน นี่ละทางกาวเดินเพื่อพระนิพพาน จะ
กระจางขึ้นทีน่ ี่ เราอยาไปหานิพพานเมืองโนนเมืองนี้ หาเมืองนรกเมืองโนนเมืองนี้ ตนเหตุ

๒
แหงพระนิพพาน ตนเหตุแหงนรกอยูที่หัวใจผูจะกาวไป เมื่อมีสติจะกาวไปเพื่อมรรคผล
นิพพาน
อยาลืมเนื้อลืมตัว อะไรก็ตามสิ่งภายนอกไมสําคัญยิ่งกวาสิ่งภายใน คือเรื่องกิเลส
มันคอยดันออกภายในจิตใจจะคิดเรื่องอะไรๆ อยาไปเผลอกับมัน โลกทั้งโลกถูกมันกลอม
ตลอดเวลา ถาไมมธี รรมเขาจับไมรูวากิเลสกลอมตลอดเวลานะ เมื่อมีสติเขาจับๆ แลวดี
ขึ้นๆ ตอไปก็รูเพลงของกิเลส เพราะอํานาจแหงสติธรรม ปญญาธรรม รวดเร็วทัน
ตอจากนั้นไปก็ฆากิเลสไดเปนลําดับๆ จนกลายเปนอัตโนมัติฆากิเลส จนกระทั่งสิ้นซากลง
ไปดวยอัตโนมัติของความเพียร จําเอานะ ใหพากันตั้งอกตั้งใจ การทําอะไรใหมีความ
เจาะจง มีสติติดแนบ งานนอกงานในสติอยาเผลอ ถาเผลอแลวไมเปนทาทั้งนั้น งานทาง
โลกก็ไมเปนทา งานทางธรรมยิ่งแลวใหญ ไมเปนทานะ ใหพากันตั้งอกตัง้ ใจ
มาจากทุกทิศทุกทาง อยูที่ไหนๆ ฟงซิ ธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยว เปนแมเหล็กอัน
สําคัญที่จะใหมาหาธรรม เมื่อมาหาธรรมแลวอะไรที่จะยึดใหดี ก็คือสติธรรม ปญญาธรรม
ความเพียรทุกดานใหมีสติ นี่ละอันสําคัญมาก ถาขาดสติแลวไมเปนทาทั้งนั้น ตอไปนีจ้ ะให
พร
หลังจังหัน
เมื่อวานนี้ก็ไดพูดอยูเรื่องพรบ.สงฆ คนทั้งแผนดิน พระสงฆผูทรงศีลทรงธรรมทั่ว
ประเทศไทย มีความจงรักภักดีตอ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงมีพระราชอํานาจ
สถาปนาพระขึ้นเปนสมเด็จพระสังฆราช ฟงซิคนทั้งแผนดิน พระสงฆผูทรงศีลทรงธรรมทั่ว
ประเทศไทยอนุโมทนาสาธุการ เปนประเพณีมาดั้งเดิมจนกระทั่งปานนี้ นานสักเทาไรฟงซิ
นี่เปนพื้นฐานที่หนาแนนมั่นคงและดีงามของประเทศไทยเรา ที่มีความเห็นพรอมเพรียงกัน
อนุโมทนาหรือทูลถวายใหทานทรงตั้งพระเปนสมเด็จพระสังฆราช เปนความถูกตองดีงาม
ทางธรรมก็หาที่ตองติไมได
การที่พูดทั้งหลายเหลานี้เรานําธรรมมาสอนโลก เราไมไดมาเปนคูทะเลาะวิวาทกับ
โลก เราไมใชฝายนั้นไมใชฝายนี้ ไมมีความหวังแพหวังชนะ หวังไดเปรียบเสียเปรียบ เรา
ไมมี เพราะเรานําธรรมพระพุทธเจามาสั่งสอนสัตวโลก ผิดถูกดีชั่วประการใดจะพูดไปตาม
หลักความจริงแหงธรรม
ไมใหเคลื่อนคลาดไปจากนั้น
อยางพระราชอํานาจของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงตั้งสมเด็จพระสังฆราชนี้ เปนประเพณีที่เมืองไทยเรา
ยอมรับทั้งฝายพระเจาพระสงฆทั้งฝายประชาชนมานมนาน จนเปนประเพณีที่หนาแนน
มั่นคงมาตลอดปจจุบันนี้ นี่คือความถูกตองดีงามแนนหนามั่นคง
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ทีนี้มีพรบ.พอรอแบอะไรก็ไมรูมาตั้งมากีดมาขวาง มาแยงอํานาจพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว จะแยงไปหาอะไร พิจารณาซิ เราอยากจะพูดวาพรบ.สงฆนี่มันสงฆไหน มัน
สงฆเปนบาหรือ เราอยากวาอยางนั้น ถาสงฆเปนคนดีจะทําไมลง ประเพณีของชาติไทย
หนาแนนเทากับเมืองไทย แลวพรบ.สงฆไหนนะที่จะมาหนาแนนมั่นคงยิ่งกวาประเพณีอัน
นี้ ถึงจะตองมาคัดคานตานทานหรือมาแยงเอาอํานาจนี้ไปใช มันฟงไมไดนะ เราอยากถาม
ถึงพรบ.นี้ ใครเปนคนตั้งขึ้นเปนพรบ.สงฆ ใครเปนคนตั้งขึ้นมาเราจะคนหาเหตุหาผลอีก
นูนไมใชธรรมดา คือมันผิดขนาดนั้นวางั้นเถอะ ไปแยงเอาอํานาจพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ซึ่งเปนพระราชสมบัติอันดั้งเดิมของพระองค ที่ประชาชนยอมยกทูลเกลาถวาย
ทานมา
เราวิเศษวิโสมาจากไหนจึงตองไปขัดไปแยงหรือไปแยงเอามา มาเปนอํานาจบาตร
หลวง ตราเปนพรบ.สงฆ ตราเมืองไทยมันหนาแนนยิ่งกวาพรบ.สงฆเปนไหนๆ ตรา
เมืองไทยคือขนบประเพณีของเมืองไทยที่ปฏิบัตกิ ันมาเปนเวลานมนาน ตราอันนี้หนักแนน
ขนาดไหน พรบ.สงฆแส็งอยางวาหนักแนนที่ไหน นี่ละภาษาธรรม เราพูดอยาง
ตรงไปตรงมา เพราะเราไมมีแพมชี นะ ไมมีไดมีเสีย และไมมีกลาไมมีกลัว ธรรมไมกลาไม
กลัวกับอะไร เหนือทุกสิง่ ทุกอยางแลว เรานําธรรมนั้นมาแสดงดวยความเปนธรรม ผิด
บอกวาผิด ถูกบอกวาถูก เพราะฉะนั้นพรบ.นี้จึงบอกไดชัดๆ วาผิด อยาเอาเขามาเปนกาง
ขวางคอของคนทั้งชาติเลย ตองถอนออกทันทีถงึ ถูก ตั้งแตตงั้ ขึ้นมานั้นมันก็ผิดพอแลว ยัง
จะเอามาบีบบังคับประชาชนอีก ผิดเปนชั้นๆ ขึ้นไปเลย เราวาอยางนี้แหละ พูดตามอรรถ
ธรรมเปนอยางนี้
ธรรมสอนโลกจะไปสอนเอนเอียงๆ ลูบหนาปะจมูก เห็นที่สูงที่ต่ําอยางนี้ไมได ตอง
สอนอยางตรงไปตรงมาจึงเรียกวาธรรม ตายใจได โลกตายใจได กราบไหวไดสนิท ถามี
เอนมีเอียงไมใชธรรม ไวใจไมไดวางั้นเถอะ พูดถึงเรื่องพรบ. เราก็ย้ําเขาไปอีกอยางนี้แหละ
เพราะมันผิดวางั้นเถอะ แหม เหยียบหัวคนทั้งประเทศ พระสงฆไทยผูทรงศีลทรงธรรมถูก
เหยียบไปดวย ดวยพรบ.ของสงฆนี้แหละ มันสงฆองคไหนนะเราอยากถามดู มันสงฆองค
ไหนมันถึงเกงเอานักหนา ไมมองดูธรรม พระสงฆก็ลูกพระพุทธเจา ตองมองดูธรรม ผิด
ถูกดีชั่วประการใด
อยางประเพณีของคนไทยที่ใชกันมา ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสถาปนา
หรือตั้งสมเด็จพระสังฆราชนี้มาตั้งแตเมื่อไร ดึกดําบรรพของเมืองไทยเราวางั้นเถอะ ใครก็
อนุโมทนาสาธุการนอมเกลาถวายมาตลอด พระสงฆกอ็ นุโมทนาสาธุการมาตลอด แลว
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อยูๆ พ.ศ.๒๕๓๕ ก็มีนักปราชญจรวดดาวเทียมขึ้นมาเหยียบหัวพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เหยียบหัวพระสงฆทั้งประเทศ เหยียบหัวคนไทยทั้งประเทศตอหนาตอตาอยาง
ไมอายเลย ถาพูดอยางนี้ถนัดดีกับความเปนอยางนั้น เราอยากจะพูดวากับความเซออยาง
นั้น ไมดูหรือตามี ประเพณีนี้หนักแนนขนาดไหน คนทั้งโลกเขารูกันเห็นกัน พระสงฆที่มา
ตั้งบัญญัตินมี้ ันไมเห็นหรืออยากวาอยางนั้น ถาเห็นมาตั้งหาอะไร หลับตาตั้งเหรอ ผูอาน
ไมไดหลับตาอานมันลืมตานี่
พูดเทานั้นละ เหมือนนักมวยเวลาขึ้นตอยปง ปง ๆ พอเสร็จแลวกอดคอกันลงไป
ธรรมดา เพราะการพูดนี้ไมไดพูดดวยอํานาจแหงความโกรธ ความโมโหโทโส พูดดวย
อํานาจแหงธรรม ควรหนักหนัก ควรเบาเบา ควรเนนหนักขนาดไหน ธรรมจะเปนอยางนั้น
ตลอด ถาเรียบๆ ก็เรียบๆ ถาควรหนักตองหนัก ควรหนักจะไปเบาไมได มันจะเปนพรบ.
อันนี้นะ ควรเบาเปนหนักก็ไปเหยียบหัวคนอยางหนักอยางนี้ไมได เราจึงไดพดู ตรงๆ เลย
วาตองเลิก ไมเลิกไมไดพรบ.อันนี้ ตองเลิก ไมเลิกไมไดเมืองไทยจมได เพราะฝาเทาของ
คนโงๆ นี้ วางั้นเลย
คนทั้งประเทศมีหัวใจทุกคน มีหัวทุกคน หัวคิดปญญามีทกุ คน พระสงฆก็สังฆ
มณฑลผูทรงศีลทรงธรรมมีดวยกัน มันเอาความรูจรวดมาจากไหนมาทําอยางนี้ แลว
เหยียบหัวพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คือเราไมอยากวาพระเศียรนะ ใหมันตรงกันกับ
พวกฝาเทาพวกหยาบๆ
เอาอันนี้เขาไปใสพระเศียรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
กลายเปนหัวไปเลย
มันเหยียบไดอยางสบายๆ
เพราะฉะนั้นจึงวาเหยียบหัว
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เขากันไดกับเรื่องนี้ใชไหมละ ธรรมดาก็พระเศียร เชนอยาง
วาเหยียบหัวพระพุทธเจา เราออกมาพูดใหมันไดจังหวะกันกับความหยาบโลนอันนี้ สูง
ขนาดไหนมันเอามาเหยียบได วางั้นละ เพราะคนหนาดาน คนไมมีหิริโอตตัปปะ ไมมีบาป
มีบุญ ทําไดอยางนั้น
(หลวงตาครับ พรรคมหาชนนอมรับคําสั่งคําสอนของหลวงตา และจะแกไขทั้งสอง
มาตราตามที่หลวงตาสั่งสอนครับ)
อยาวาแกไข ใหลบ วาแกไขเรายังไมยอมรับ ถาวาลบแลวถูกตอง นี่เปนกางขวาง
คอของคนทัง้ ประเทศ ของพระสงฆผูทรงศีลทรงธรรมทั่วสังฆมณฑล เรียกวากางอันใหญ
หลวงขวางคอ ดึงออกใหหมด พรบ.อยาแกแตใหลบใหหมด เขาใจเหรอ เหลือไวทําไมมัน
เปนภัยตอชาติ ตอประเพณีของชาติมาดั้งเดิม ซึ่งคนทั้งชาติเทิดทูนกันมาตลอด มันมา
เหยียบหาอะไร วางั้นแหละ ก็มีเทานั้น (หลวงตาครับ พวกกระผมอยูพรรคมหาชนเขต ๒
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ถาหลวงตามีอะไรจะฝากถึงพวกกระผมก็ฝากไดครับ) เออ มีอะไรก็พูดไดในฐานะลูกศิษย
มีอาจารย เราก็เปนชาวพุทธดวยกัน เปนลูกของพระพุทธเจาดวยกัน พูดกันไดทกุ อยาง
เทานั้นละพอใจ(พวกกระผมขอฝากตัวเปนลูกศิษยครับ) เออ ใหพากันทําหนาที่การงาน
เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยของเรา อันนี้เปนหลักใหญมาก เทานั้นละ มีโอกาสจะ
สนทนาธรรมะธัมโมกันก็ไดไมวาอะไร
ผูกํากับ สันติ อินโดนีเซีย มีปญหามากราบเรียนครับ อยากใหคนในศาลาตั้งใจฟง
เปนปญหาสําคัญอยูครับ
หลวงตา สําคัญไมสําคัญหูเรามีเราจะฟง ใจเรามีเราจะคิด ไมใหใครมาตัดสินเรา
เราจะตัดสินเราเอง เอาวาไป
ผูกํากับ กราบนมัสการหลวงตาเจาคะ ใน ๕ วันนี้ขณะนั่งสมาธิ เมื่อรูสึกตัวหายและ
เวทนาหายไปเหลือแตจิตลวนๆ ก็ไดปรากฏภาพใหเห็นเหมือนดูทีวี เปนภาพผูชายผูหญิง
ตกอยูในกระทะมีไฟรอนๆ บางคนก็เดินบนเถาถานรอนๆ มีกระจกโรยอยูดวย บางคนก็
ถูกตัดนิ้วตัดมือ ถูกสับตามมือ บางคนถูกตัดลิ้น ถูกตัดหัวทิ้ง บางคนถูกควักลูกตา บางคน
ถูกเหล็กแหลมแทงเขาไปในตัว ถูกกรรไกรตัดตามรางกาย บางคนถูกลากตัว ถูกแซโบยตี
ตามตัว ผูคุมคลายคนแตไมเหมือน คือมีผิวหนังเลี่ยน ไมมีขนตามรางกาย บางคนมีหาง
ตาไมมีหนังตา มีเขี้ยว ถือสามงามคอยทิ่มแทง ภาพทั้งหมดที่เห็นในตอนแรกจะกลัว แต
ภายหลังเกิดความสงสารขึ้นมาแทน เพราะบางคนที่เห็นยังมีชีวิตอยู และไดปฏิบัติธรรมอยู
ที่วัดแหงนี้ดวย หนูรูจักดวย แตทําไมจึงมีภาพไปปรากฏในนรก หนูจึงอยากใหหลวงตา
ชวยอธิบายดวยวา ทําไมเขายังไมตาย แตกลับมีภาพไปปรากฏอยูในนรกดวย
หลวงตา เรายังไมอธิบายอยางอื่นนะ เราอธิบายวาถาอยากใหภาพปรากฏชัดๆ ก็
ใหสรางความชั่วใหมากๆ แลวจะชัดขึ้นๆ ในตัวของเราเองนี้แลวกระจายไปถึงแดนนรก
สายทางของความชั่วนี้จะลงนั่นละไมไปอื่น สายทางความดีนี้จะขึ้นเปนภาพแบบเดียวกัน
ผูกํากับ ตอนะครับ บางภาพที่เห็นเปนสถานที่และผูคนดูสวยงามมาก ไมเคยเห็น
มากอน รูสึกเหมือนตนเองออกไปยืนอยูนอกโลก และมองมาที่โลกที่เราอยูคลายๆ โลกใบ
อื่นๆ อีกมากมาย เหมือนเห็นทั่วจักรวาล ภาพที่เห็นทั้งหมดเหมือนนั่งดูทวี ี และกดรีโมท
ภาพเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆ เปนรอยๆ ภาพใหเห็น โดยที่หนูไมสามารถจะบังคับจิต รั้งจิตไว
ได มันเห็นของมันเองโดยอัตโนมัติ จึงปลอยใหจิตไดทํางานของมันไปอยางอิสระ แตก็มี
สติรูตัวอยูตลอดเวลา หนูทําอยางนี้ถูกตองหรือไม เพราะจะเปนอยางนี้บอยๆ เจาคะ
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หลวงตา ถูกตอง ใชตามเวลา แตถาไปเพลินอยางนั้นอยางเดียวก็ผิด ใหเขามาดูจิต
เจาของ แกจิตเจาของ อันนั้นเปนสิ่งภายนอกนอกไปจากจิต ตัวจิตเองจะเปนผูรับทุกสิ่งทุก
อยางในนี้ ใหดูตัวนี้ใหรอบคอบ อันนั้นเปนอาการเปนเงาของจิต หรือเปนเรื่องที่จิตไดรูได
เห็นสิ่งเหลานั้นวาเปนสิ่งนั้นๆ ตางหาก ไมใชเรา ใหปรับปรุงเราใหดีเขาไปยิ่งกวานั้น แลว
สิ่งเหลานี้จะเปนครูสอนเรา เปนครูสอนโลก ดังที่พดู เวลานี้สอนดวยกันทุกคน ใหนําไป
พินิจพิจารณา ใครบกพรองตรงไหนใหนําไปแกไขเสีย เวลายังไมตายยังมีผบู อกเลาอยางนี้
ก็ยังดี
พอพูดอยางนี้แลวเราก็ยังไมเคยพูด ได ๕๕ ปนี้ สิ่งเหลานี้นะ เราไมเคยพูดเพราะ
เห็นวาจะไมเกิดประโยชนอะไรเลย พูดไปก็เทานั้นแหละๆ ไมคอยเกิดประโยชนนัก วันนี้มี
เหตุการณที่จะพูดบางก็เอามาพูด เวลาพิจารณาลงไปนี้ กําหนดพิจารณา เอา ฟาดแดน
นรกขึ้นมาอยูกับมนุษยนี้เลยใหเห็นทุกสิ่งทุกอยาง ไฟแดนนรกเผาไหมสัตวทั้งหลายที่เปน
บาปเปนกรรมมากๆ นัน้ ใหเห็นตอหนาตอตา นี่คือแดนนรก เอาขึ้นมาแสดงในเมือง
มนุษยเรานี้ แตเมืองมนุษยไมมีนะเวลานั้น จะมีแตอันนี้ละแสดงออกเต็มเหนี่ยวๆ ภาพ
นรกภาพนี้ผานไป ภาพนั้นผานมา แสดงเรื่องราวของสัตวโลกที่ทํากรรมชั่วชาลามกแลวไป
ตกนรก เรื่องของนรกเรื่องสัตวนรกที่ตกนั้น ขึ้นมาแสดงในหัวใจ พูดงายๆ จังกาอยูนี้เลย
ใหดูอยางชัดเจนในแดนมนุษยเรา
ก็เราอยูแดนมนุษย นั่งอยูก็คือมนุษยนั่ง พิจารณาก็มนุษยพิจารณา แตแดนนรก
ขึ้นมาจาๆ อยูนี้ใหเห็นอยางชัดเจน ถาธรรมดาเรียกวาสลบไสลนั่นละ มองดูแลวจะดูไมได
แตนี้ดูอยางสบาย เห็นอยางสบาย ไมวาแดนนรก แดนสวรรค แดนอะไรจะออกมาแสดง
ใหเห็นอยูที่ใจนี้หมด เพราะฉะนั้นใจจึงเปนของเลิศเลอมากถาทําใหดี ถาทําไมดีก็เลวมาก
ไปอยูในแดนนรกก็คือใจดวงนี้ ใหพากันจําเอา ที่พูดมานี้มันรูมาพอแลว แตไมเปนสิ่งที่จะ
พูดอะไรก็ไมพูด วันนี้มีเรื่องมาสัมผัสจึงพูดเสียบาง แดนนรก แดนไหนๆ ขึ้นมาจาอยูในนี้
มาแสดงใหเห็นเต็มเหนี่ยวๆ แลวผานไป แดนนี้ผานมาแสดงใหเห็นอยางชัดเจนๆ จากนี้
ก็แดนสวรรค พรหมโลก แสดงใหเห็นชัดเจนจากหัวใจดวงนี้
หัวใจดวงนี้เขาถึงไดหมด แดนนิพพานไมพูดเพราะหมดสมมุติไปแลว เหลานี้อยู
ในแดนสมมุติทั้งนั้น นรกไมวาหลุมใดๆ เปนแดนสมมุติทั้งนัน้ สวนนิพพานพูดไมไดเลย
เพราะไมใชแดนสมมุติ พูดก็พูดไดแตวานิพพานเฉยๆ อะไรก็เอามาพูดไมไดมันไมเหมือน
เลย พากันพิจารณานะ ที่พูดนี้ก็เปนสักขีพยานอันหนึ่ง วันนี้เรามาพูด นี้ปรากฏยิ่งมากกวา
นี้อีกเปนไหนๆ ฟงซิ แดนนรกขึ้นมาใหเห็น มาเผามาอะไรกันอยูนี้ทุกสิ่งทุกอยาง โอย พูด
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ไมถกู เห็นอยางชัดเจนหายสงสัยๆ แตเวลาจะเอามาพูดพูดไมถูก พูดไดเพียงเทานี้ ที่มัน
ละเอียดลออทุกสิ่งทุกอยางไมเคยรูเคยเห็น ไดมาปรากฏขึ้นในจิตใจตามความจริงที่แสดง
นั้น เห็นประจักษอยางไมสงสัยเลย วันนี้นี้มาพูดเราก็เอาออกมาพูดบาง เอาละพอ พูดมาก
ไปมันจะเปนบาทั้งเขาทั้งเราไปละ
สันติ หนูรูจักเขาที่ตกนรกเพราะเปนเพื่อนกัน แตชวยไมได
หลวงตา เพื่อนไมเพือ่ นก็ชางเถอะ ทุกขอยูก ับผูทําไมอยูกบั ใคร สุขก็อยูกับผูทํา
วันนี้ก็เอาไปฟงเสียนะ วันนี้ไดออก อันนี้มาเปนเหตุไดออก ถาไมมีเหตุนี้ไมออก จนกระทั่ง
วันตายก็ไมออก เพราะเปนวิสัยของจิตที่รูที่เห็นตามนิสัยวาสนาของแตละรายๆ นี้จะรูจะ
เห็นเต็มหัวใจๆ ไมสงสัยๆ แตสิ่งที่ควรจะนํามาพูดไดมากนอยหรือวาไมพูดนั้นเปนเรื่อง
ของผูพ ิจารณา ผูรู ผูเห็นจะนําออกพิจารณาเองพูดเอง ไมควรพูดก็ตายไปดวยกันเลย
นี่ที่ธรรมพระพุทธเจาทรงแสดงไวตั้งแตแดนนรกขึ้นมานี้ กราบสนิทเลย หาที่คาน
ไมไดเลย จึงเรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว วานรกมีก็มอี ยางนี้ สวรรคมีอยางนี้ๆ
บาปบุญเปนยังไงทีอ่ ยูในแดนนรกเปนอยางนั้น คุณงามความดีที่เปนบุญเปนกุศลเปนยังไง
อยูในบุคคลผูเสวยสุขอยูอยางนั้นๆ ชัดเจนหมดเลยไมสงสัย แตเวลาจะเอามาพูดพูดไมได
พูดไมถูก มันมีขอ ขัดของหลายประการถึงขั้นที่วา ๑.พูดไมได ๒.ไมควรพูดเลย เขาใจ เอา
ใหพิจารณาไป
เรื่องจิตเปนของสําคัญนะ อยาเห็นแตแดนนรกนั้นแดนนรกนี้ แดนนรกอันหนึ่งที่
ยังถอนมันไมได มันเปนแดนนรกอันหนึ่งอยูในใจก็ใหดูเอา มันละเอียดแดนนรกอันนี้
ถอนออกหมดแลวจะไมมีนรกเหลือเลย ถายังมีกเิ ลสอยูในจิตแมนอยหนึ่งก็แดนนรกนอยก็
มีอยูในนั้น เขาใจไหม ถาเอาออกหมดแลวนรกไมมี ถากิเลสยังมีอยูนั้นแดนนรกนอยๆ ตัว
เทาไอหยองนี้ยังมีนะเขาใจไหม เอาละพอเทานั้น พูดเพียงเทานั้นละวันนี้
ผูกํากับ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกํากับดูแลสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ กลาวในการสัมมนาเรื่อง บทบาทของพระพุทธศาสนาในการ
สงเสริมความมั่นคงของชาติ วา พระพุทธศาสนาและเรื่องความมั่นคงของชาติเปนเรื่อง
สําคัญ คนไทยควรใหความสนใจศึกษาหาความรูใหมีความเขาใจที่ถูกตอง และปฏิบัติตน
ใหถูกตองในการสงเสริมพระพุทธศาสนาและความมั่นคงของชาติ ปจจุบันพระพุทธศาสนา
ตองประสบภัยทั้งภัยภายนอกและภัยภายใน ภัยจากภายนอกมาจากลัทธิศาสนาอื่น จาก
กระแสวัตถุนิยม ภัยภายในมาจากพุทธศาสนิกชนทั้งบรรพชิตและฆราวาสที่ไมประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เปนชาวพุทธแตเพียงในนาม ไมไดเปนชาวพุทธ
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ที่แทจริง ที่เปนผูรู ผูตื่น และผูเบิกบาน มีคําพูดและการกระทําที่บอนทําลาย
พระพุทธศาสนา ทําใหบทบาทของพระพุทธศาสนาในการสงเสริมความมั่นคงของชาติลด
นอยลง ทุกคนจะตองรวมมือกัน จบครับ
หลวงตา เออ นี่ถูกตองแลวนะ ที่พลเอกชวลิตมาพูดนี้ถูกตองแลว เวลานี้ภัยของ
พุทธศาสนาเราเกิดขึ้นจากพระเปนตัวสําคัญมากทีเดียว เวลานี้พระเปนอลัชชี พระเปน
มหาโจรปลนศาสนา เหยียบหัวพระพุทธเจา ฟนหัวพระพุทธเจาแหลกเหลวไปหมดเวลานี้
คืออลัชชีในเพศของพระนี้ละ วาเปนศากยบุตรลูกตถาคต แตมันกลับกลายเปนมหาภัยตอ
พระพุทธเจา เหยียบหัวพระพุทธเจาคือพระธรรมวินัยคําสั่งสอนนั้นใหแหลกเหลวไปหมด
เอาตั้งแตความเลวรายขึ้นมาประกาศทั่วโลกดินแดนหายางอายไมไดเวลานี้ นี่ละภัยเกิดอยู
แลว นี้เราก็ประกาศมาอยูตลอดไมใชเหรอ ทางภายนอกมันก็ประกอบกันเหมือนกันนี่ละ
กิริยาอาการที่แสดงออกไปนี้มีตั้งแตเรื่องเปนภัยตอชาติ ตอศาสนา และพระมหากษัตริย
ทั้งนั้นๆ เลยนะเวลานี้
เราจึงไดเตือนเสมอกระตุกเสมอ นี้มันมีตั้งแตภายนอก มาดูขางนอก ภายในก็
พิจารณาเต็มเหนี่ยว เพราะฉะนั้นการพูดออกมาจึงไมมีคําวาสะทกสะทาน เพราะมีภายใน
เปนเครื่องยันกันๆ เราไมไดมตี ั้งแตคิดโนนเดานี้เอามาพูดเฉยๆ นะ ภายในก็มีภายนอกก็
มีมาประกอบกันเขากันไดจังหวะดีแลวออกเลยๆ ถาจะออก ไมออกก็ไมออกเทานั้นเอง
ทานทั้งหลายจําไวนะ อยาหลับหูหลับตา ตองตอสูตานทาน เราเปนเจาของสมบัตขิ องชาติ
ไทยเรา ใหตางคนตางรับผิดชอบดวยกัน
เวลานี้ภัยกําลังหนาแนน อยาหดหัวอยูในกระดอง มันจะเปนเตาถูกเขาทับกระดอง
แตกหัวแตกนะ เวลานี้มหาภัยนี้หนาดานมาก ดือ้ ดานที่สุด หนาดานที่สุดทุกแบบ มาทาง
ศาสนาก็ไปอีกแบบหนึ่ง ไปทางโลกก็ไปอีกแบบหนึ่ง มีแตแบบจะทําใหชาติ ใหศาสนาและ
พระมหากษัตริยบรรลัยไปดวยกันนั้นแหละ เมื่อเชานี้ก็พูดถึงเรื่องพระราชอํานาจตองเอา
กันอยางหนัก นี้ยังจะไดประชุมกันอีกอยูพระ
แดนพุทธศาสนาในพระสงฆผูทรงศีลทรงธรรม
เทิดทูนขนบประเพณีอันนี้มา
นมนาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช นี้เปนพื้นฐานแหง
เมืองไทยของเราที่เปนประเพณีอันดีงามมาดั้งเดิม เวลานี้กําลังถูกแยงเอาไป จากนั้นทางนี้
จะทวงคืน หึงหวงเห็นไหมละ นี่พวกเปรตพวกผีมนั ทําลายอยูอยางนี้แหละใหจําเอา เอาละ
พอ วันนี้พูดเทานั้นละสายแลว
(ทองคําเมื่อเชาได ๕ บาท ๑๑ สตางคครับ)

๙
วันนี้ไดตั้ง ๕ บาท ๑๑ สตางคของนอยเมื่อไร นี่ละทองคําประเภทซึมซาบ คือคอย
ไหลซึมเขาไปตามกองใหญที่เรามอบไปแลว ๑๑ ตันกับ ๓๗ กิโลครึ่ง นี่มอบเรียบรอยแลว
ทีนี้ไมควรจะใหขาดวรรคขาดตอนทีเดียว เพราะทองคําในคลังหลวงของเรายังขาดอยูมาก
ทีเดียว จึงควรจะไดทองคําประเภทน้ําไหลซึมตามเขาไปๆ เปนประเภทพรําเบาๆ พรํา
ฝอยๆ บางทีก็ตูมตามลงมา ลูกเห็บคนละ ๙ บาท ๑๐ บาทก็มี บางทีเปนกิโลก็มี นี่เรียกวา
ลูกเห็บตูมตามลงมากับฝนกําลังมันฝอยลง ใหไดมากๆ นะ เราเปนหวงตรงไหนเราก็พูด
ใหพี่นองฟง เปนหวงชาติไทยของเรา จุดนี้เปนหวงมากอยู เพราะฉะนั้นเวลาเรื่องผานไป
แลวจึงยังไมแลว ยังขอบิณฑบาตและออดออนพีน่ องทั้งหลายอยูตลอดนี้ อยาดวนวาหลวง
ตาบัวรบกวนพี่นองทัง้ หลายเขาใจเหรอ ใหหามาเถอะ ใหพร
ก็ดีอินโดนีเซียมาพูดใหฟงวันนี้ มาสัมผัสเลยไดนําออกบางวันนี้ ที่วานรกแดนเมือง
ผีมาประกาศกองใหเห็นประจักษชัดเจนอยูกับหัวใจบนพื้นฐานของเมืองมนุษย วันนี้ออก
เสียบาง นี่เห็นไหมละเก็บมานานสักเทาไรแลว ๕๕ ปยงั ไมเคย วันนี้มาสัมผัสจึงออก ที่ยงั
ไมออกมากกวานี้เปนไหนๆ เขาใจเหรอ นั่นละธรรมไมไดผลักไดดัน ไมกดไมถวง ไมดีด
ไมดิ้น ที่กระวนกระวายอยากพูดอยางนั้นอยางนี้ไมมีในธรรม มีเหมือนไมมี รูเหมือนไมรู
เห็นตามความเปนจริงแลวอยูตามเปนจริงๆ เมื่อไมมอี ะไรสัมผัสที่จะนําออกมาก็ไมออก
วันนี้ทางอินโดนีเซียมา ทางนั้นออกมาทางนี้จึงแย็บออกรับกัน มากกวานี้เปนไหนๆ จะมา
วาอะไรอยางนั้น
วันนี้สันติมาพูดรูสึกปลุกใจทางนี้ดีนะ ไดแย็บออกมาเสียบาง เขาพูดนาฟง พอเขา
พูดปบมันจะวิ่งถึงกันหมดกับเรื่องของเราที่เปนมายังไงๆ
เราจึงวิตกวิจารณที่วาไปตก
นรกๆ นั้น วิตกวิจารณกับพวกปทปรมะที่มันไมยอมฟงเสียงอรรถเสียงธรรมเลย พวกนี้จะ
เหมาเรื่องนรกนี้มาอยูในตัวทั้งหมดตั้งแตยังไมตายละ พวกปทปรมะ พวกคัดคานธรรม
พระพุทธเจา พวกโจมตีพระพุทธเจา พวกเดียวกันนั้นละ ไปละที่นี่
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

