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พระอรหันตมีไดงายๆ เหรอ
ผูกํากับ
จากนสพ.มติชน ประจําวันที่ 23 ก.พ. 48 มีขอ ความดังนี้ ที่
ทําเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กลาววา สิ่งที่หลวงตามหาบัวเปน
หวงเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ ถาเราเขาใจเรื่องทั้งหมดก็ไมไดยุงยากสลับซับซอนอะไร เชน
เราอยากมีนิคมอาบแดดก็จะไปใชกฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมฯไมได ก็ตองกระจายไป
ขึ้นกับกระทรวงหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งหมดเปนเรื่องเดียวกัน ไมวาจะเปนเรื่องเมือง
ใหมนครนายก หรือเมืองใหมสุวรรณภูมิที่ตองการพัฒนาใหเปนเขตพิเศษ ซึ่งผูท ี่ดแู ลเรื่อง
นี้บอกกับตนวา มีกฎหมายอยูฉบับหนึ่งที่สามารถดูแลครอบคลุมเรื่องเหลานี้ไดทั้งหมด
เพียงแตวาจะใชกับเรื่องอะไรที่ไหนก็ตองประกาศเปนเขตๆ ไป
นายวิษณุกลาววา เรื่องนี้รัฐบาลไดวาจางสํานักกฎหมายของนายมีชัย ฤชุพนั ธ อดีต
ประธานวุฒิสภาจัดทําเรื่องนี้ และไดเสนอมาใหรัฐบาลและสงเรื่องมาใหดู ตนก็ไดเรียกทุก
กระทรวง ทบวงและกรมมาประชุมเพื่อชวยกันดูวามีอะไรขัดของหรือไม เทาที่ตนดูแลวก็
ยังไมคอยพอใจเทาไร อยางแรกคือ
1.ถาประกาศตรงไหนเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก็จะเปนการเอาอํานาจของกระทรวง
ทบวง กรม อื่นมาไวตรงนี้เขตนี้เลย โดยหนวยงานไหนที่มีอํานาจอนุมัติจะจะไมคอ ยชอบ
ตรงนี้
2.ถาเปนองคกรปกครองสวนทองถิน่ (อปท.) ก็ไมคอยสบายใจ ถามาตั้งอยูในพื้นที่
ก็เก็บภาษีไดหมด ซึ่งถาเปนอยางนี้กต็ องแบงผลประโยชนกัน
“หลังจากไดมาดูราง พ.ร.บ.ดังกลาวก็มีทงั้ ที่เห็นดวยและไมเห็นดวย เวนแตวาถา
เพื่อประโยชนของบานเมืองก็เปนอีกเรื่องหนึ่งที่อาจมีความจําเปน ซึ่งที่ผานมา ครม.ก็รับ
หลักการไปทั้งๆ ที่ยังงงๆ อยู โดยไดสงเรื่องใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจตอ” นาย
วิษณุกลาว
นายวิษณุกลาววา ขั้นตอนการดําเนินการในเรื่องนี้ใชเวลา 1 ปก็ไมเสร็จ แตชวงนี้
เห็นวากฤษฎีกาวาง ก็เลยเอาเขา ครม. แลวสงใหกฤษฎีกาตรวจแก ซึ่งกฤษฎีกาก็เห็นชอบ
ตามที่กระทรวงตางๆ ทักทวงมาทั้งหมด เชน กระทรวงพาณิชยไมเห็นดวยเรื่องการที่รัฐจะ
ไปใหเงินสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพราะจะไปขัดกับขอจํากัดขององคการการคาโลก
(ดับเบิลยูทีโอ) ได ซึง่ ถึงแม ครม.จะเห็นชอบหมด แตเปนเรื่องทีก่ ฤษฎีกาแกได
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นายวิษณุกลาววา สําหรับประเด็นที่ ครม.แกเองไดคือเรื่องที่ดินของทางศาสนา
โดยรัฐบาลไมเห็นดวยกับที่มีการยกรางมา เชนถาไปเกี่ยวของกับทีด่ ินของวัดวา ตองเสนอ
ตอมหาเถรสมาคมเห็นชอบกอน ถาเห็นชอบก็จายเงินชดเชยใหวัด แลวจึงคอยออกเปน
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพ ประเด็นนี้ ครม.ไมเห็นดวย เพราะตอนที่ยกรางกฎหมายนั้น
ยังไมมกี ฎหมายจัดรูปที่ดิน และเรื่องนี้เคยเกิดปญหามาแลว คือถาไปเจอที่ดินของวัดจะใช
วิธีการเวนคืนอยางเดียว ทั้งนี้ ครม.เห็นวาเรื่องเขตเศรษฐกิจถาไปเจอที่วัดใหปฏิบัติตาม
กฎหมายการจัดรูปที่ดิน
“ประเด็นเรื่องทีด
่ ินวัดนั้น ทาง ครม.ใหทําเหมือน พ.ร.บ.การจัดรูปที่ดิน ซึ่งถา
คณะสงฆพอใจกฎหมายจัดรูปที่ดินก็ขอนมัสการรายงานหลวงปู หลวงพอ หลวงแม
ทั้งหลายวา ไมมีอะไรที่จะไปลวงล้าํ กล้ําเกินอะไร แตถาหากไปดูแครางก็อาจจะตกใจได
แตเมื่อดูมติ ครม.ประกอบก็จะเขาใจเรื่องนี้เอง” รองนายกรัฐมนตรีกลาว
นายวิษณุกลาววา นอกจากนี้ ครม.ยังใหไปดูสัดสวนการแบงผลตอบแทนใหกับ
อปท.เพื่อทีจ่ ะให อปท.สามารถอยูได ไมใชวาประกาศเขตเศรษฐกิจที่ไหนแลว อปท.แย
โดย ครม.ไดใหกฤษฎีกาไปชวยดูการจัดเก็บรายได เพื่อไมใหกระทบตอรายไดของ อปท.
โดยจะตองมีการจัดแบงรายไดเปอรเซ็นตใหอยางเหมาะสม สวนที่มีความเปนหวงกันวา
ราง พ.ร.บ.จะขัดรัฐธรรมนูญ เปนเรื่องที่กฤษฎีกาตองไปดู อยางไรก็ตามเมื่อกฤษฎีกา
ตรวจแกเสร็จแลวก็ตองสงกลับให ครม.อีกครั้งกอนที่จะสงใหสภาตอ ดังนั้นที่วิตกกันวา
ผานกฤษฎีกาแลว จะประกาศออกเปนพระราชกฤษฎีกาเขตเศรษฐกิจเลย ขอรับรองวาไม
มีแนนอน เพราะยังตองเขาอีก 2 สภา ถาใครเห็นวาขัดรัฐธรรมนูญก็สามารถสงศาล
รัฐธรรมนูญตีความไดอกี นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติใหนาํ ราง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษลง
ในเว็บไซต เพื่อใหประชาชนชวยกันดูและวิจารณ เพราะฉะนั้นขั้นตอนยังอีกยาวไกล
หลวงตา
มันหลอกก็ไดเขาใจไหมละ ไมตอ งเดือดรอน ไมตองอะไรๆ พอมัด
คอไดแลวรัดทีเดียวเสร็จเรียบรอย ตายแลวคน อยางนี้ก็ได ไมตองรีบรอนอะไร อยามาหา
เรื่องใสนะ มันคนนะฟงอยูเดี๋ยวนี้นะ เรื่องเหลานี้มันเกิดมาจากไหนใหพระ ประชาชน
ยุงยากอยูเวลานี้ออกมาจากไหน ถาไมออกมาจากพวกไมตอ งเดือดรอนจะมาจากใคร ก็
พวกนี้เองกอความเดือดรอน มันเดือดรอนมาพอแลวนี่นะกับเรื่องยุงยากวุนวาย กลืนชาติ
กลืนศาสนาอยูในตัวของมันแงนั้นแงนี้ มันเกิดมาอยูเรื่อยๆ จะไมใหเดือดรอนไดยังไง มี
เทานั้นแหละ ถาไมใหเดือดรอนเรื่องเหลานี้ปดออกใหหมดอยามายุง เรื่องดั้งเดิมมีอยูแ ลว
สมบูรณแบบแลว ถาไมมีเรื่องอยางนี้เขามามันก็ไมยุง ไมตองเดือดรอนทางนี้ อันนี้มาแหย
ใหเดือดรอนละซิ แลววาไมตองเดือดรอน มาแกเกี้ยวอะไรอยางนี้ ถาไมใชแกเกี้ยวขี้หมา
วางั้นเลย วาตรงๆ อยางนี้เรา
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หาเรื่องนั้นเรื่องนี้มา ถาจะเอาจริงๆ แลวหลบนั้นหลบนี้ เดี๋ยวขึ้นชองใหมอกี นะ
อยาวามันจะหยุด เดี๋ยวมันจะขึ้นชองใหมอีก กวนตลอดเวลาพวกนี้ กวนจะกินชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย อยูในตัวของมันนั้นแหละ สืบสาวยาวเหยียดไปตามนีล้ ละ หลักใหญขึ้น
ศาสนานี้กอน จะเอาศาสนาใหลมจม มีหลายแบบมาโดยลําดับลําดา มึแตเรื่องที่จะทําลาย
ศาสนามาตลอด ระงับกันลงๆ ขึน้ ชองนั้นขึ้นชองนี้อยูต ลอด มีแตเรื่องที่จะใหเปนความ
กระทบกระเทือนและลมจมของศาสนาทั้งนั้นแหละ จะไมใหเดือดรอนไดยังไง ก็เรื่อง
เหลานี้มันเกิดมาจากใครที่ใหไดยุงกันอยูเวลานี้ ถาไมมีเรื่องเหลานี้ไมตองเดือดรอน พวก
นี้ไมเดือดรอนอยูแลว พวกนั้นมันเดือดรอน เสือกนั้นเสือกนี้ตางหากนี่นะ
คนหนึ่งรักษาดวยความเปนศีลเปนธรรมไมมีแงงอน ศาสนารักษาดวยศีลดวยธรรม
ไมมีแงมงี อน อันนี้มันไมใชศาสนามันเปรต วางั้นเลย คอยจะกินแบบนั้นคอยจะกินแบบนี้
ครั้นตบทางนี้แลวหลบไปทางนั้น ตบทางนั้นมันหลบมาทางนี้อยูอยางนั้น พวกนี้พวก
ยุงยากมากทีเดียว เอาแคนั้นกอน
ผูกํากับ
ปญหาธรรมะจากเว็บไซตหลวงตา คนแรก
ลูกดําเนินจิตตภาวนาโดยการตั้งสติดูที่จิต ไดเคยกราบเรียนถามไปเมื่อครั้งที่แลว
ลูกไดรับคําตอบใหใชสติจอดูอยูที่จติ อยาใหหนีจากจุดนี้ จึงไดพยายามทําตามหลวงตา
เสมอมา ขณะนี้เกิดคําถามวา เมื่อปฏิบัติแบบตั้งสติ ดูเขาไปที่ฐานของจิต ที่เปนตัวเหตุ
กอเกิดอาการตางๆ แลว ขณะนั้นทุกสิ่งก็ดับทัง้ หมด เหลือเพียงสติกับจิตที่วางรูตวั อยู
เพียงเทานั้น แตกําลังของสติ สามารถตั้งมั่นดูทจี่ ิตไดเพียงสักระยะนึง ก็เกิดการขยับตัว
นิดหนอยออกมา ลูกก็ทําความเพียรตั้งสติแนบแนนเขาไปที่ฐานเดิมของจิตอยางไมลดละ
บางครั้งสติกับจิตแนบแนนอยูดวยกันไดนาน ลูกก็เขาใจวาการปฏิบัติก็มีเพียงเทานี้ จึง
พยายามทําเพียงแคนี้
ขณะนี้เกิดคําถามวา ลูกควรวางใจอยางไร ขณะที่ลูกไดเผลอสติ จากการดูจิตอยู
แมสงออกมาเพียงเล็กนอยก็ทราบไดวาเผลอออกมาแลว โดยปกติหากเปนเชนนี้ ลูกไมได
พิจารณาอะไร เมื่อรูตัววาสติเผลอจากจิตแลว สติก็หดกลับเขาไปที่ฐานของจิตใหม เพียร
ทําอยูเชนนี้ตลอดเวลาที่นึกได
ขอกราบเรียนถามหลวงตา วา
1.การทําเชนนี้ เปนการถูกตองแบบรอบคอบแลวหรือไม(หลวงตา ถูกตองแต
รอบคอบยังไมรับรอง) ลูกโงที่หนีจากอารมณภายนอกโดยไมพิจารณาหรือไม หรือบางที
ก็เขาใจไปวาอาการบางทีเกิดขึ้นภายนอกฐานของจิต เปนของสิ่งภายนอกตัวเรา ไมใชของ
เรา แตจิตของเราคือความรูที่มีสติจดจอกันอยูข ณะนั้นมากกวา การไมรูไมเขาใจเรื่องของ
อาการภายนอกจิตแบบนี้เปนการสมควรหรือโงในแงมุมใดบาง เพราะลูกก็เขาใจวาจิตกับ
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สติแคนี้เราสามารถควบคุมได รูวาเผลอกับไมเผลอเทานั้น แตทุกครั้งที่เผลอก็มสี ิ่งอื่นมา
กระทบ สวนมากเปนการกระเพื่อมตัวของสภาวะอะไรไมทราบ ลูกก็พยายามไมสนใจเลย
เอาแตสติกับจิตอยางเดียว แตจะรูสึกวายากกวาทุกครั้งหากมีอะไรภายนอกที่เราควบคุม
ไมไดมากระทบ ลูกโงปรุงแตงเองอาการนั้นๆ ขึ้นมาเองหรืออยางไรเจาคะ และการทํา
เชนนี้เปนสมาธิหรือปญญา รูเองก็ยังแยกไมออก แตทราบดีกับใจวาลูกไดใชความสังเกต
อยูเสมอๆ ตลอดเวลา ไมยอมจมอยูกับสภาวะใดๆ ที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนแสง นิมิต
อาการตางๆ ซึ่งแมเพียงนิดออกมาก็รู และก็ทราบดีวา สติปญญาของลูกมีเพียงเทานี้ ตั้ง
มั่นแลวก็เผลอเปนขณะไป และไมทราบวาเปนสมาธิอยางไร เปนปญญาหรือไม
ลูกกราบเรียนถามหลวงตา ดวยความพยายามตั้งใจอยากพัฒนาตนเองใหหายจาก
ความโง และกราบขอบพระคุณหลวงตาที่ไดเมตตาตอบคําถามเจาคะ (จาก สลัดบาร)
หลวงตา
ถูกตองแลว ใหมีสติทุกเมื่อ กิเลสจะหนาแนนขนาดไหนก็ตาม
เหนือสติไปไมได ถาสติดันอยูดีๆ แลวมันจะหมุนติ้วๆ อยูข างลาง มันจะดันออกมา สติ
บังคับเอาไวๆ ตอไปความดันออกมาจะคอยสงบตัวลงๆ สติดีขึ้นๆ ใจมีความสงบเย็น
ขึ้นมา เหลานี้เราอธิบายใหฟงแลวไมนาจะสงสัย สติเปนพื้นฐานสําคัญ ไมมีอะไรเหนือสติ
ไปได มันจะหนาแนนขนาดไหนกิเลส ขอใหมีสติตั้งไวดีๆ เถอะมันลมไดทั้งนั้น นี่ไดทํา
มาแลวไมใชพูดเฉยๆ ทํามาแลว ก็เคยพูดแลววา เหมือนนักมวยเขาขึ้นตอยกันพลิกคว่ํา
พลิกหงาย พลิกไปไหนก็ตามไมยอมใหเผลอ ถาเผลอแลวตายกับคูตอสูแนนอน ใครเผลอ
คนนั้นเปนฝายแพทีเดียว
สติเผลอไปไมไดเพื่อไมตองการความแพ สติจึงเปนของสําคัญ เหมือนนักมวยเขา
ตอยกัน พลิกคล่ําพลิกหงายก็ตาม สติของเขาตั้งจอตลอดเวลาเลย อันนี้ก็เหมือนกัน คู
ตอสูก็คอื กิเลส มันจะพลิกคว่ําพลิกหงายก็ตาม สติจับใหดีๆ สักเดี๋ยวเรื่องเหลานี้ก็จะสงบ
ลง สติดีขึ้นแลวสรางฐานขึ้นมาเปนความสงบเย็นๆ ตั้งสติตอไปเรื่อยๆ อันนี้จะกระจาย
ออกไปจากตัวเองไปเรื่อยๆ ความสงบนี้เย็น ละเอียดเขาไปโดยลําดับลําดา
ผูกํากับ
คนที่ ๒ ครับ
ผมขอโอกาสเรียนถามหลวงตาวา
เวลาผมเดินจงกรมชวงแรกไมคอยสงบนัก
บริกรรมพุทโธไดแค 10% ของความคิดทั้งหมด อีก 90% คิดไปทางอื่น แตหลายวันตอมา
จิตใจเริ่มจับพุทโธไดตลอด ไมเผลอสติเลย แทนที่จิตใจจะอยากคิดไปทางอื่น แตกลับไม
คิด คราวนี้บริกรรมพุทโธไดอยางเต็มที่ พุทโธก็ชัดเจนขึ้น ในชวงนั้นผมก็ไดเห็นวาจิตใจ
ของตัวเองนั้นสงบ สบายดี และจากนั้นผมจึงไดยึดพุทโธไวอยูกับใจตลอด แตสุดทายพุท
โธก็คิดไมออก คิดยังไงก็คิดไมออก......
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หลวงตา นั่นเขาแลวเห็นไหมละ คิดยังไงก็คิดไมออก คือเวลาบริกรรมกับสติติด
แนบๆ กับใจตลอดเวลานี้ ใจจะละเอียดเขาไปๆ จนกระทั่งถึงจุดที่ใจพอตัว พึ่งตัวเองได
เวลานั้น สงบตัว บริกรรมยังไงก็ไมออก ไมมี หมด นี่ละทีว่ าเกิดความสงสัย เพราะยังไม
เคยรูเคยเห็น แตเผลอไมยอมใหเผลอ สงสัยก็ไมใหเผลอ เอา เมื่อบริกรรมไมไดไมตอง
บริกรรม ใหกําหนดสติไวกับความรูอันละเอียดที่ไมทํางานนั้น แตกอนทํางานบริกรรมๆ ที
นี้หมดคําบริกรรม ไมมีเหลือ เหลือแตความรูอันละเอียด เอาสติจับไวตรงนั้นอีก ทีนี้พอ
มันไดจังหวะไดเวลาเหมือนเราตื่นนอน พอจิตคลี่คลายออกมาปบ คําบริกรรมจับติดปุบ
เขาอีกตอไปอีก เดี๋ยวก็ลงในนั้นอีก สงบ คําบริกรรมไมมี แลวตอไปก็ยิ่งกาวออกๆ ขยาย
ออกเรื่อยๆ เขาพูดนั้นถูกตองแลว
ผูกํากับ
ตอนะครับ....คิดไมออกอยูประมาณสี่หาวัน จึงเริ่มมีคําบริกรรมอีก
ครั้ง พอบริกรรมไดไมกวี่ ันพุทโธก็หายอีก เปนอยูหลายรอบแลว ขอโอกาสหลวงตาครับวา
ผมควรดําเนินอยางไรตอไปครับ ดวยความเคารพอยางสูง (จาก หมูสยอง)
หลวงตา
คําบริกรรมหาย ความรูที่ไมทํางานนั้นมันรูละเอียด ใหสติจับอยูจุด
นั้น เอาสติทํางานกับความรูนั้นแทนคําบริกรรม เวลามันไมมีก็ใหรูวามันไมมี สติจับอยูกับ
จิตที่ไมบริกรรม มันบริกรรมไมไดมนั รูละเอียดอยูนั้น ใหสติจับไวนั้นปบเลย พอไดจังหวะ
แลวมันก็จะคลี่คลายออกมา บริกรรมได เอาอีก เหลานี้ผานมาหมดแลวก็ยังบอก
ผูกํากับ
คนที่ ๓ ครับ
ลูกภาวนาโดยตั้งสติใหมนั่ พรอมคําบริกรรมไมใหขาด ตามคําสอนของหลวงตาคะ
และคอยสังเกตจิตตลอดมา วาไดสงผลหลายอยาง นอกจากความสงบเย็นของจิต
ความคิดอานรอบคอบมากกวาเดิม และความเมตตาที่ดูจะละเอียดกวาเดิม มองเห็นคน
เห็นสัตวขางถนน บางทีเดินไปซื้อขาวมาวางไวใหมันกินกัน ซึ่งแตกอ นสงสารเฉยๆ แต
เดี๋ยวนี้หาอาหารใหมันกินได ถาเราสามารถทําไดขณะนั้นทําเลยคะ คือจิตมันมุงใหทาน ไม
มีอะไรใหคิดใหรอเลยคะ ลูกแนใจวาเปนผลของการภาวนา ใจที่ศรัทธาประกอบกัน ลูกขอ
กราบเรียนถามวา การภาวนานี้สงใหจิตมีเมตตาละเอียดกวาเดิมใชหรือไมเจาคะ
หลวงตา
ใช จิตมีเมตตามากเทาไรแลวการขวนขวายหรือการพยายามที่จะนํา
ออกสงเคราะหโลกนี้มีมากเทานั้น จนกระทั่งถึงวาไมมี แตความเมตตามี ไมมีเครื่องสนอง
ก็หยุดเสียกอน หมดแลวเหรอ หมดแลวใหรอเสียกอน มีมาอีกเอาอีก เขาใจไหมละ นั่นละ
เมตตาธรรม เราทําอยูกับโลกเวลานี้เราทําอยางนี้เราพูดจริงๆ จนไมมีอะไรติดเนื้อติดตัว
เพราะอํานาจแหงความเมตตานี้กวาดตลอดๆ มีมาเทาไรกวาดออกหมดเพื่อสงเคราะหโลก
ที่จะใหมีในตัวของเรามันไมมี สําหรับเราเองนี้เราพูดเปนกรณีพิเศษก็ไดนะ มีในตัวของเรา
ไมมี เพราะไมมีอะไรจะรับ พอหมดแลว มีแตใหโดยถายเดียว ผูที่ยังไมพอก็แบงใหเขา
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บาง แบงใหตนบาง แบงกินบาง แบงทานบาง พูดใหชัดเจน สําหรับจิตของเราเราพูดจริงๆ
อยางนี้แหละ เราไมมีเลย มีเทาไรออกหมดๆ เพราะอิ่มแลวเต็มที่แลว ในโลกสมมุติสาม
แดนโลกธาตุนี้ไมมีอะไรเขามาติดใจ ปลอยหมดโดยสิ้นเชิง สิ่งเหลานี้เปนสมมุติ ไดมา
เทาไรก็ออกชวยโลกๆ ไปเทานั้นเอง
ผูกํากับ
ตอครับ...บูชาบารมีธรรมของหลวงตาสุดชีวิตเจาคะ หลวงตามีทุก
รสของธรรม ลูกดูทางอินเตอรเน็ต หลวงตาน้ําตารวงเพราะสลดความเลวรายของคน บาง
วันก็เห็นหลวงตาเลนกับเจาปุกกี้ ชมเจาหมี ซึ่งเปนธรรมแฝงใหพวกเราไดนอมจําและ
ปฏิบัติตาม พวกเราจะไมยอมใหหลวงตาคอขาดเด็ดขาดคะ ตองผานศิษยที่รักศาสนากัน
ไปกอนนะคะ
(จาก สหายปุกกี้)
หลวงตา
ที่น้ําตารวงวันนั้นมีอยูสองประเภท ใครยังไมเขาใจใหเขาใจเสียนะ
ทั้งๆ ที่เราตัวเทาหนูก็เหมือนอยางลูกสงสารพอแมนั่นแหละ ลูกตัวเทาหนู พอแมตัวเทา
ชาง ลูกยังสงสารพอแมได เขาใจเหรอ อันนี้เราก็สงสารพระพุทธเจาที่อุตสาหพยายาม
บําเพ็ญบารมีมา เฉพาะองคศาสดาของเรานี้ ๔ อสงไขย แสนมหากัป กวาจะไดสาํ เร็จ
ประโยชนขึ้นมาเปนศาสดาของโลก แลวสั่งสอนสัตวโลกใหไดรับความรมเย็นไปหมดทั้ง
สามโลก กามโลก รูปโลก อรูปโลก พระพุทธเจาแนะนําสั่งสอนดวยพระเมตตาลวนๆ
ตลอดมาเลย
ทีนี้ก็ยอนมาถึงตัวของเราเอง ตัวของเราเองที่กําลังน้ําตารวงนี้ จิตไดเคลื่อนที่เมื่อไร
สวางจาอยูตลอดทั้งวันทัง้ คืน ไมมี อกาลิโก คือไมมีกาลสถานที่เวล่ําเวลา จาตลอดเวลา นี่
เราไดมาจากไหน นั่นนะเขาใจไหม คือองคศาสดานั้นเองประทานพระธรรมประเภทนี้ให
เรา เราจึงสงสารพระพุทธเจาที่อุตสาหสอนโลก ไมมีอะไรทีต่ ิดพระทัยเลย ที่จะเปนเสี้ยน
เปนหนามไมมี มีแตพระเมตตาดวยพระทัยที่บริสุทธิ์ลวนๆ แลวก็มาเห็นโลกที่สกปรก ที่นี่
ยอนเขามาสงสารพระพุทธเจา แลวก็มาพิจารณาสลดสังเวชกับความเลวรายของมนุษยที่
หยาบโลนที่สุด ที่จะทําลายทั้งองคศาสดา ศาสนาของพระพุทธเจา พรอมทั้งผูมีศีลมีธรรม
ทั้งหลาย ใหลมจมลงจากศาสนธรรมจากศาสนา ก็เปนอันวาจมหมดทั้งเมืองไทย เหลือแต
สัตวเดรัจฉานอยูในสัตวบุคคลเทานั้นเอง นี่เราสงสารเราสลดสังเวชผูที่ทาํ ความชั่วชาลามก
ขนาดนี้ เขาใจเหรอ
น้ําตาเรารวงออก ๒ ประเภท ประเภทหนึ่งสงสารพระพุทธเจา ประเภทหนึ่งเกิด
ความสลดสังเวชแกผูทําความชั่วชาลามกโดยไมรสู ึกตัวเลย แลวก็ยอนเขาไปสงสาร เขาทํา
อยางนั้นเขาก็เพื่อความสุขความเจริญของเขา แตนี้มันเปนไฟเผาเขา ไมใชความสุขความ
เจริญ อันนี้ก็สงสารอันหนึ่ง เขาใจไหม เพราะฉะนั้นน้ําตาถึงรวงสองประเภทนี้ นี่ละน้ําตาที่
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เรารวงวันนั้น รวงสองประเภท ไมใชอยูๆ ก็มารวงเอาเลยๆ ไมมี ไมมีเหตุมีผล อันนี้
เหตุผลเต็มตัวที่กระเทือนถึงธาตุถงึ ขันธ ใจอันนั้นไมมีอะไร ทีนี้ธาตุขันธมันเกี่ยวกับสมมุติ
มันก็แสดงสมมุติรับกัน
วันนี้วันมาฆบูชาไมทราบไดอะไรมาบูชาก็ไมรู หรือไดแตพวกขี้หมูราขี้หมาแหงมา
บูชาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ก็ไมรูละนะ ตอไปนี้จะพูดธรรมะใหฟง วันนี้เปนวัน
สําคัญ ทานเรียกวามาฆบูชา ที่ใหชื่อวาวันมาฆบูชานั้น คือเปนวันที่พระสงฆสาวกของ
พระพุทธเจา ๑,๒๕๐ องค ซึ่งเปนพระอรหันตลวนๆ แลวบวชโดย เอหิภิกขุอุปสัมปทา
พระพุทธเจาทรงบวชเองทั้งหมด พระอรหันตจํานวน ๑,๒๕๐ องคไดปรากฏในวันเชนนี้
ตอนบาย พระสงฆเหลานั้นมาเอง โดยไมไดขันตีนิมนตที่ไหนเลย ไมไดนัดไดแนะกัน ตอน
บายวันนั้นพระสงฆก็มาเอง โดยเปนพระอรหันตลวนๆ ๑,๒๕๐ องค พระองคกป็ ระทาน
พระโอวาทปาฏิโมกข เรียกวาอุโบสถปาฏิโมกขของทานผูบริสุทธิ์
ขึ้นตนก็บอกยอๆ วา นี่ละหัวใจพระพุทธศาสนา ฟงใหดีนะ สพฺพปาปสฺส อกรณํ
การไมทําบาปทั้งปวงหนึง่ กุสลสฺสูปสมฺปทา การยังกุศลใหถงึ พรอมหนึ่ง สจิตฺตปริโยทปนํ
การอบรมจิตของตนใหผองใส จนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หนึ่ง เอตํ พุทฺธาน สาสนํ นี่เปน
คําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งมวล พระพุทธเจาสอนแบบเดียวกันหมด อนูปวาโท การไม
ไปกลาวรายคนอื่นใหเกิดความเดือดรอนแกกันและกันหนึ่ง อนูปฆาโต การไมไปทําลาย
ผูอื่นใหเกิดความเสียหายหนึ่ง ปาฏิโมกฺเข จ สํวโร สํารวมในพระปาฏิโมกขคือพระวินัย
หนึ่ง มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ เปนผูรูจักประมาณในการกินอยูปูวายใชสอยทั้งหลายหนึ่ง
ปนฺตฺจ สยนาสนํ ที่อยูท ี่หลับนอนเปนที่สงบงบเงียบหนึ่ง อธิจิตฺเต จ อาโยโค ทําจิตของ
ตนใหถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่หนึ่ง แลว เอตํ พุทฺธาน สาสนํ เหมือนกัน คือนี้ก็เปนโอวาทคําสั่ง
สอนของพระพุทธเจาทุกๆ พระองค
นี่เปนพระโอวาทปาฏิโมกข
พระองคประทานในวันมาฆบูชาแกพระอรหันต
๑,๒๕๐ องค เพื่อเปนคติตัวอยางแกพวกเราที่ยังไมบริสุทธิ์ ถาทําตามนี้จะถึงแดนแหง
ความบริสุทธิ์เชนเดียวกัน พระอรหันตถึง ๑,๒๕๐ องคเปนเรื่องเล็กนอยเมื่อไร ในโลกนี้มี
ที่ไหนพระอรหันตมีไดงา ยๆ เหรอ ไปที่ไหนมีแตปุถุชนคนหนาปญญาหยาบ ทําลายตนเอง
และสวนรวม ตลอดชาติ ศาสนา ใหฉิบหายวายปวงไปเทานั้น อํานาจของความสกปรกเปน
ฟนเปนไฟเผาไหมไปในตัวเสร็จ สวนโอวาทอยางนี้ และผูมารับฟงโอวาทนี้ เปนพระ
อรหันตลวนๆ ผูประทานโอวาทก็คือองคศาสดาเสียเองมาประทานโอวาท แลวผูรับฟงก็มี
แตพระอรหันตลวนๆ ทานจะมีบาปมีบุญอะไรมาติดใจทาน ทานจึงเรียกวาโอวาทปาฏิ
โมกข สอนภิกษุผูบริสุทธิ์ ไมไดสอนภิกษุทมี่ ีกิเลสเจือปนอยูเหมือนอุโบสถปาฏิโมกข
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ทั้งหลายนะ ปาฏิโมกขทงั้ หลายสวนมากมีแตปถุ ชุ น สวนปาฏิโมกขของพระพุทธเจาในครั้ง
นั้น พระ ๑,๒๕๐ องคลว นแลวแตเปนพระอรหันตลวนๆ
คําวาอรหันตเปนเรื่องเล็กนอยเมื่อไร ตั้งแตองคหนึ่งๆ นี้ครอบโลกธาตุๆ แลว
๑,๒๕๐ องคจะครอบขนาดไหน อํานาจแหงความดีงาม ความเลิศเลอ ของจิตที่บริสุทธิ์พุท
โธเต็มดวงแลวนั้น นั้นแลคือพระอรหันต เวลามีชีวิตอยูเรียกทานวาเปนพระอรหันต พอ
ชีวิตหาไมแลวก็กลายเปนธรรมธาตุเหมือนกันหมดเลย พระพุทธเจาทุกพระองค สาวก
ทั้งหลายทุกองคเมื่อลวงลับ สละขันธซึ่งเปนสมมุติออกโดยสิ้นเชิงแลวเปนวิมุตติลวนๆ
เปนธรรมธาตุ นั่นไมเรียกอรหันตอกี แลว เรียกธรรมธาตุไปเลย พระพุทธเจานิพพาน
แลวๆ คําวานิพพาน คือดับสมมุติทั้งมวลจากขันธเปนวาระสุดทาย ขันธนี้เปนตัวสมมุติ
จิตที่บริสุทธิ์นั้นครองอยูในนั้น พอขันธนี้สลัดตัวออกไปแลวเหลือแตความบริสุทธิ์ก็ออก
เลย เปนธรรมธาตุ ขันธนกี้ ็เปนดิน น้ํา ลม ไฟ ไปเชนเดียวกับสมมุติทั้งหลายนั้นแหละ
วันนี้เปนวันโอวาทปาฏิโมกข ที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนพระสงฆสาวก ๑,๒๕๐ องค
ซึ่งมีแตพระอรหันตลวนๆ วันนี้จึงเปนวันมงคลอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลาย ที่ไดสืบหนอ
ตอแขนงโอวาทของทานไป ใหนําไปปฏิบัติกําจัดความหนาแนนแหงฟนแหงไฟทั้งหลาย
ออกจากใจ เราจะมีความผาสุกเย็นใจ นี่ละมาฆบูชาทานจึงถือเปนคติตวั อยางอันเลิศเลอ
ตลอดมาไมปลอยไมวาง บรรดาบรรพบุรุษทานมีความเฉลียวฉลาด ทานวางไวเปนแบบ
เปนฉบับใหพวกเราทั้งหลายไดไตเตาเดินตามทานไป ก็จะมีความสุขความเจริญ วันนี้ไม
พูดอะไรมากนะเพราะเหนื่อยแลว พูดขี้หมูราขี้หมาแหงสับปนกันไป มาสุดทายก็พูด
ธรรมะลวนๆ ใหทานทั้งหลายฟง
พระอรหันตองคหนึ่งๆ ไมใชเรื่องเล็กนอย นี่ถึง ๑,๒๕๐ องควันนั้น มาประชุมกัน
เวลาบาย โดยพระองคไมไดทรงอาราธนาหรือนิมนต และไมไดนัดหมายกันเลย มาเองใน
เวลาบาย แลวพระองคประทานโอวาทใหในวันนั้นไดมาถึงพวกเราทั้งหลาย ใหจําเอาทุกคน
นะ เอาแคนั้นละ เหนื่อยแลว
เออ ตอนค่ําอยางทุกวันนี้ ๖ โมงใหหมดโดยสิ้นเชิงคน ในระยะนี้ ๖ โมงยังไมค่ํา ๖
โมง ๓๐ นาทีกวาถึงจะมืด ในยาน ๖ โมงเปนอยางชา ใครที่ออกใหออก ผูที่เขาใหเขา อยา
มาพลุกพลานวุนวายกัน สับสนปนเปกันในเวลานอกจากนี้ไปแลว เปนเวลาที่พระทานทํา
ความสงบอยูภายในวัดเฉพาะพระ ฆราวาสญาติโยมที่ไมเกี่ยวของใหออกจากนั้นไป แม
ที่สุด ต.ช.ด.ที่รักษาก็ดกี ็ออกไปนอกวัดใหหมด ประชาชนนอกจากนี้ก็เหมือนกันใหออก
พวกที่ควรจะออกใหออก พวกที่เขาใหเขา อยาพลุกพลานวุนวายกันนะ เราเปนผูปกครอง
อกจะแตก เดี๋ยวดูนั้นดูนี้ มีเวลาเมื่อไรเราดู เพราะความรับผิดชอบอยูในเราคนเดียว เดี๋ยว
ซอกแซกไปดูที่นั่นไปดูทนี่ ี่ นอกจากนั้นก็ออกไปดูขางนอกดูขางใน ดูภายในวัด เราเลยจะ
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ตายนะ เดี๋ยวค่ําๆ ยังเห็นดอมๆ ออกมา ตอจากนี้ไปไมไดนะ ฟงใหชัดทุกคน เพนพานๆ
ไมมีเวล่ําเวลา
อยางทุกวันนี้ ๖ โมงเย็น นี่เรียกวาพอดีแลว ๖ โมงเย็นใครก็ทราบแลว ดูเวลาขนาด
นี้แหละ คือ ๖ โมงกับครึ่งจะมืด ในชวงนี้เขาใหหมด ออกใหหมด ใหมีแตพระทานปฏิบัติ
หนาที่บําเพ็ญความดีงามของทาน อยาใหมีอะไรมาพลุกพลานวุนวายจุนจานๆ เลยไม
ทราบวาคนนอกวัดในวัด คนประเภทไหนดูไมออก ยุง ไปหมด เราดูอยูทุกวัน เพราะเรา
เปนผูปกครองวัดนี่นะ พากันเขาใจ พวกภายในวัดก็เหมือนกันถึงเวลาแลวใหรีบออก
ตั้งแต ๕ โมงครึ่งไปแลวใหเริ่มเคลื่อนไหวออก ๖ โมงครึ่งหมดโดยสิ้นเชิง อยามาทําเกะกะ
เลอะๆ เทอะๆ นะ อกจะแตกแลวนะเรา เพราะวัดนี้ไมเคยทําอยางนั้นมาแตไหนแตไร
ดวยเหตุนี้เองเขาจึงวาหลวงตาบัวดุๆ ดุดวยขอบเขตการรักษาความดีงามทั้งหลาย
ตองดุตองเด็ด ไมเด็ดไมได เวลานี้เราก็หยอนยานจนอกจะแตกแลว เลอะๆ เทอะๆ จึงได
พูดขึ้นมาอีกคราวนี้ พิลึกพิลั่นนะ มากตอมากเลยไมทราบวาใครเปนใคร ไมวาผูหญิงผูชาย
ฆราวาสหรือพระ สับสนปนเปยุงไปหมด กลางค่ํากลางคืน เลยไมมีกําหนดกฎเกณฑ ใช
ไมไดนะ ใหจดจําเอา
วันที่ ๒๓ กุมภา ทองคําเมื่อเชานี้ได ๑๗ บาท ๘๙ สตางค ทองคําหลังมอบเขาคลัง
หลวงได ๗๑ กิโล ๑๑ บาท ๖๒ สตางค นี่หมายถึงทองคําประเภทซึมซาบ นับพิเศษ
หลังจากมอบแลว จะคอยไหลเพิ่มมาอยางนี้ละประเภทซึมซาบ ถาเราไมพูดก็จะไมมีเลย
เราพูดนี้ก็คอยไหลเขามา ซึมซาบเขามา หนุนคลังหลวงของเราใหอุนหนาฝาคั่ง อบอุนทั่ว
ประเทศไทยเรา เพราะทองคํานี้เปนเครื่องประกันชาติทั้งการซื้อการขายการอะไร เงินของ
เราก็แข็งตัวๆ ทุกอยางแข็งตัวถามีทองคําเปนพื้นฐานยืนยันอยูแลว เพราะฉะนั้นเราจึงตอง
อุตสาหพยายามหาใหได เวลานี้ทองคําในคลังหลวงของเรายังมีนอยมาก ไมไดมากนะ เรา
ไปดูเอง เราจึงไมจืดไมจางในการที่จะรบกวนพี่นองทั้งหลาย เพื่อหาทองคําเพิ่มเขาไปอีก
ใหพากันจําเอาตามนี้นะ เอาละที่นี่จะใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

