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ที่สุดแหงการบําเพ็ญธรรม
กอนจังหัน
วันนี้เปนวันตรุษจีน ตรุษจีนก็คือวันเปนมงคลแกคนเรานั่นแหละ ไมวาจีนวา
ไทยก็คอื คนเหมือนกัน วันนี้เปนวันตรุษของมนุษย ตรุษของคนทั่วประเทศนั่นแหละ
ใหยึดไปเปนคติ เรื่องตรุษนั่นทานมีมาอะไรก็ไมทราบ แตเราจับไดในจุดใหญวาเปนวัน
มงคลของชาตินั้นๆ นี่ก็เปนวันมงคลของพวกเราทั้งหลาย มาวัดมาวาวันไหนเปนมงคล
ทั้งนั้น ไมมาวัดมาวาก็ขอใหมีธรรมภายในใจเถอะ อยูในบานก็เปนธรรม อยูนอกบาน
ไปไหน เคลื่อนไหวมันเกิดจากเราๆ จากคนๆ เดียวคนเดียวนี้ เคลื่อนไหวไปมาเปน
บาปหรือเปนบุญ เปนมงคลหรือเปนอัปมงคล มันอยูกับเรา ใหพิจารณาตนบางนะ
อยาพากันเปนบายศบาลาภบาสรรเสริญ มันพิลึกนะมนุษยเรา เมืองไทยเรานี้
เปนเมืองพุทธแตมันเปนเมืองบายศบาลาภบาสรรเสริญเยินยอ อันนี้มันเดนเหลือเกิน
นะ เอาธรรมจับมันก็รูซิ มีแตใหกิเลสจับกันตกหลุมตกบอตกสวมตกถานวันยังค่ําไมมี
วันโผลนะ ถาเอาธรรมจับแลวลากกันขึ้นไดเลย เราดูจริงๆ นี่นะไมใชธรรมดา นี้เอา
ธรรมมาสอนโลก ไมใชเรื่องของหลวงตาบัว เอาธรรมพระพุทธเจามาสอนโลก พวกเรา
นี่พวกหนอนตกอยูในสวมในถานมันอยากขึ้นกันเมื่อไร สวมกับถานกับหนอนมันไมขึ้น
มันพันกันเลย
อันนี้ความโลภเรื่องยศเรื่องลาภเรื่องอยากไดไมหยุดไมถอย บายศบาลาภ นี่ละ
พวกหนอน มันเปนบากันอยูทั้งวันทัง้ คืน จะเขาวัดเขาวาจับขาขาขาดมันไมยอมไป จับ
ขาลากเขาวัดขาขาดมันก็ไมยอมไป ถาเขาสุรายาเมาเขาเปนบาเหอบาเหิมนี้ โหย ยก
ครอบครัวเหยาเรือนไปเลย ปูยาตายายไปดวยกันหมด แมทสี่ ุดไอตัวหูตบู ๆ สูจะไปกับ
กูไหม ไอหตู ูบๆ เลี้ยงมันไว กูจะไปเปนบา สูจะไปกับกูไหม มันจะชวนถึงขนาดนั้นละ
มันเปนบาลึกบาแลบนะเมืองไทยเราเวลานี้ เอาธรรมจับ เราสลดสังเวชจริงๆ เปนบา
กันหมดจะทํายังไง
ศาสนาพระพุทธเจาเลิศเลอมันไมสนใจ ถาสวมถาถานถามูตรคูถเหลานี้ชอบ
มากที่สุดเลย เมื่อชอบอยางนั้นแลวจะเปนพวกไหน ก็พวกหนอนละซิพวกเรา ถาเปน
มนุษยแลวควรจะรูจักศีลจักธรรม รูจักดีจักชั่วภายในตัวของตัวแลวแกไขดัดแปลง อันนี้
เรียนมาเทาไรเรียนมาเพื่อความโงความหลง ความฉุดลากตัวเองเพื่อความชั่วชาลามก
เรียนมาสูงต่ําขนาดไหนมันไปแบบกิเลส เรียนวิชากิเลสมันก็ลากลงๆ ถาเรียนวิชาธรรม
และตั้งใจปฏิบัติธรรมแลวก็เปนธรรมขึ้นมาเรื่อยๆ

๒
เรียนธรรมไมสนใจในธรรมมีเยอะนะ จําได ใครเรียนใครก็จําไดดวยกันนั่น
แหละไมวาหญิงวาชาย นักบวช ฆราวาส เรียนอะไรก็จําได แตสําคัญที่จะปฏิบัติตามที่
เรียนมาหรือไม นี่สําคัญมาก มันมีตงั้ แตเรียนมาเฉยๆ ไมสนใจ แตที่เอาจริงเอาจังคือ
กิเลสจูงจมูก จูงหมดไมวาชาติชั้นวรรณะใดถูกกิเลสจูงทั้งนั้น พระก็เหมือนกัน ลูกของ
ตถาคตก็ถูกกิเลสจูงไปไดอยางสบายๆ ใหทานทั้งหลายจําเอานะ
พระที่เปนนักภาวนาก็ใหจริงใหจัง อยาใหแตกิเลสมันจูงตลอดเวลา ความขี้
เกียจขี้คราน ความไมเอาไหน พวกเสื่อพวกหมอนมันจูงพระเรา อรรถธรรมไมคอยได
จูง มีแตพวกนี้แหละจูง แตงตัวนี่โกนะพระเรา สีกรักเสียดวย สีแกนขนุนเสียดวย โก
มองดูภายในมันมีอะไรละ มันก็มีแตสวมแตถานเหมือนกันกับโลกเขาผิดกันอะไร ใหดู
ตัวเองใหดี ถาธรรมกระตุกไมไดแลวตาย..มนุษย จมเลยๆ ถาลงธรรมกระตุกไมรูตัว
แลวจม ใครอยาอวดเกง ถาธรรมจอเขาไปตรงไหนมันจะมีสติขึ้นมา รูจักดีจักชั่ว รูจกั
ความแกความเฒาความชราความตายเหมือนโลกทั่วๆ ไป แลวรีบเรงขวนขวายสราง
ความดีใสตน อันนั้นเรียกมนุษยฉลาด ไอมนุษยโงดังทีพ่ วกเราทั้งหลายโง เรียนแตวิชา
โง ทําแตความเสียหายแกตนของตน นี่พวกโง พากันจําหรือยัง เอาละถาจําไดแลวเรา
จะใหพร
หลังจังหัน
ผูกํากับ ปญหาธรรมะจากเว็บไซตหลวงตา
คนที่ ๑ ดิฉันตอนนี้ อยูที่ประเทศสวิสเซอรแลนดเจาคะ แตดิฉันไดฟง ทานหลวง
ตาเทศนทุกๆ วันทางอินเตอรเน็ต ฟงเสียงชัดแจวมากและเห็นภาพหลวงตาดวยเจาคะ
ตองฟงทุกๆ เชา ไมฟงไมได เกิดความหงุดหงิด ใจไมมีความสุข เปรียบเหมือนติดยา
เลยเจาคะ นี้เรียกวาเกิดกิเลสทางไหน?เจาคะ(หลวงตา อยางนี้เรียกวากิเลสดับ ธรรม
เกิดเขาใจไหม จะเกิดกิเลสอะไร กิเลสเกิดไมได ธรรมเกิด กิเลสดับ เขาใจ เอาวา
ตอไป)
และดิฉันจะขอความเมตตาจากทานหลวงตา คือ อยากไดหนังสือสวดมนตแปล
เปนภาษาเยอรมัน เพราะสามีและลูกไหวพระสวดมนต อยากทราบความหมาย ถึงตัว
ดิฉันจะพยายามแปลใหฟง แตก็ไมลึกซึ้ง เรื่องนี้แลวแตทานจะโปรดเมตตากรุณาเจาคะ
มีลูกครึ่งไทยสวิสจํานวนมากที่สวดมนตไมไดเลย เพราะอานภาษาไทยไมเปน หนังสือ
สวดมนตที่มสี วนมากก็เปนภาษาอังกฤษ ไมมีภาษาเยอรมันเลย ขอใหทานหลวงตา
กรุณาตอบในชวงธรรมตอนเชาดวยนะเจาคะ จะไดฟงทางอินเตอรเน็ตเจาคะ
ิ าภรณ ประเทศสวิสเซอรแลนด)
(จาก คุณทุตย

๓
หลวงตา ภาษาที่พูดเหลานี้หลวงตาเองไมรูเลย หลวงตาเองยังสบายอยู พวกนี้
มันเปนอะไรกัน ก็ไปหาเรียนเอาบางซิ มายุงกับหลวงตาทําไม อาว จริงๆ ก็หามาได
หนังสือเหลานี้นะ เราหาธรรมมาสอนโลกแทบเปนแทบตายไมคํานึงถึงบางเหรอ เอา
ตรงนั้นซิ ขวนขวายซิถาตองการอยากไดดิบไดดี
ผูกํากับ คนที่ ๒ ขาพเจาติดปญหาในระหวางการปฏิบัติ กราบเรียนทานหลวง
ตาไดโปรดกรุณาเมตตาตอบดวย จะเปนพระกรุณาอยางยิ่ง
1. ระหวางการนั่งภาวนาพบวา จิตรวมลงอยางรวดเร็ว แตเปนเพียงชั่วครู
ประมาณไมเกิน 5 นาที หลังจากนั้นก็จะถอนออกมา กราบเรียนถามวา จะตองรักษาจิต
ใหรวมใหนานๆ จนสมาธิแนนเสียกอนใชหรือไม ถาตองรักษาจิตใหรวมใหนานๆ ทํา
อยางไรจึงจะรักษาสภาพจิตใหรวมไดนานๆ เจาคะ (หลวงตา นั่นซิอยากรวมใหนานๆ
จะทํายังไงจึงจะรักษาใหไดนานๆ ก็เจาของทําเอง อันนี้มาโดนเรานะ โดนเราที่วาจิต
รวมตั้งแตบวชมาไมเคย เปนพรรษาแรกดวย อยากภาวนา ภาวนาจิตรวมปงลงไป
อัศจรรยเกินคาดเกินหมาย ตื่นเตนดวย พอดีจิตถอนออกมาเสียดายอยากใหมันรวม
อีก มันก็แบบเดียวกัน มันเลยไมรวม เอาอยางนี้ละนี่พูดอีกแลวเหลานี้ไปสอนเลย
ตั้งแตหลวงตามันยังไมอยากรวม ลูกศิษยจะเกงกวาหลวงตามาจากไหน ตองพยายาม
มันจะคอยรวมเขาไดนานเขาๆ ตอไปนานเขาๆ อยางที่เราวา พอออกปฏิบัติซัดกันเลย
ไดเลย นั่นอยางนั้นละ เอาวาไป) ขาพเจาดําเนินวิธี การรักษาสมาธิโดยมีพุทโธโดย
หายใจเขาพุท หายใจออกโธกํากับ ระหวางวันถาระลึกไดจะใหมีพุทโธทุกอิริยาบถ
2.
ระหวางการนั่งภาวนาเกิดลักษณะของรางกายบิดหมุน โดยรางกายที่นั่ง
ภาวนาอยูถูกหั่นออกเปนชิ้นๆ ตามขวางของรางกาย ถาดูตามก็จะพบวาบิดมากขึ้น ถา
ไมสนใจภาวนาพุทโธตอก็จะไมมีอะไร จึงรบกวนกราบเรียนถามวา ควรที่จะเอาสติไวที่
ลมหายใจ และพุทโธ หรือวาใหพิจารณาที่รางกายบิดนั้น(หลวงตา เอาใชทางพุทโธ
รางกายเอาไวกอน มันเปนอาการหนึ่งของมัน เราพุทโธใหหนักพุทโธ เอาวาไป)
สุดทายนี้ขออาราธนาหลวงตาใหอยูอายุยืนยาวสัก 150 ป เพื่อเปนสรณะให
ลูกหลานดวยเทอญ สาธุ (จาก ณี)
หลวงตา ลูกศิษยหลวงตามันเปนบาดวยกันทุกคนนั่นแหละ ใหอายุ ๑๕๐ อะไร
ถามันเปนไปไดใครก็อยากใหตลอดไปเลยไมตองตาย พวกลูกศิษยมันเกงกวาครู เอา
ละอานขอใหม
ผูกํากับ คนที่ ๓ หลานขอกราบเรียนขอคําสอนจากหลวงตา จากการที่หลานได
ฟงธรรมะของหลวงตาทั้งอานหนังสือและเทปธรรมะของหลวงตาเจาคะ
หลานฟง
ธรรมะของหลวงตาในขณะทํางาน คือรางกายมันก็ทําหนาที่การงานเคลื่อนไหวไป แต

๔
จิตขางในมันนิ่งๆ สงบเงียบ เหมือนอยูคนเดียวในหอง หลานพยายามไมใหเผลอสติ
จากที่หลวงตาสอนเนนเสมอเจาคะ หลานคิดวานี่อานุภาพของเสียงธรรม ของพระธรรม
คําสอน จากบารมีธรรมขององคหลวงตา ทําประโยชนใหโลก ใหจิตใจผูโงเขลาอยาง
หลานไดเปดรับโลกของธรรมเขาไปชําระความคิด การกระทําที่ไมดีของหลานออกไป
ดวยเสียงธรรมไดไปทีละขั้น
ถึงหลานจะอยูทามกลางความวุนวายของผูคนและหนาที่การงาน แตจิตใจขาง
ในเหมือนอยูในหองคนเดียว ใครโผลเขามาก็เห็น ใครที่โผลเขามาก็เปรียบเหมือน
สังขารที่ปรุงแตงมาแตละเรื่อง มีสติตามรู และหักหาม ระงับความฟุงซานและความคิด
ที่เปนกิเลสออกไปไดหลายครั้งแลวเจาคะ
บางทีพอแมของลูกนอนไมหลับ ลูกก็แนะพอแมวาไมตองคิดอะไรมันหลาย
เรื่อง คิดคําวาพุทโธคําเดียว แลวก็เอาเทปของหลวงตาใหพอแมฟงกอนนอน ปรากฏวา
ตอนนี้พอแมของลูกกอนนอนก็ภาวนาพุทโธๆ หลับ ตื่นมาทานก็แจมใสเจาคะ
สุดทายนี้ลูกไดแตขออธิษฐานใหเสียงธรรมของหลวงตาไมวาเปนหนังสือ เทป
หรือวิทยุ หรือทางอินเตอรเน็ตคงอยูใหลูกหลานเหลนไดยินไดอาน มีธรรมเขาครองใจ
ตามหลวงตาเมตตาเนนสอนเสมอดวยเถิดเจาคะ
(จาก หนูบานนา)
หลวงตา จากอะไร (เขาลงชื่อวาหนูบานนา ครับ) หนูบานนา หลวงตาบานไร
เอาภาวนาไปอยางนั้นถูกตองแลว
ผูกํากับ คนที่ ๔ ผมตามรูจิตใหไดตลอด จนรูสึกวาสังขารก็คือจิตนี่เอง เพียงแค
จิตแย็บออกมา จับไดแลววางทันที มันเหมือนกับมีแตจิตลวนๆ ซึ่งแตกอ นจะวุนวายที่
จะแยกจิตกับสังขารออกจากกันครับ ไมทราบวาผมเขาใจถูกตองไหมครับ แลวจะทํา
อยางไรตอครับ (จากชาย)
หลวงตา มันเปนมันเปนได คิดดูตงั้ แตเราภาวนานี่นะ พุทโธๆ อยูนี้ติดแนบกัน
ตลอดๆ เวลาจิตมันอิ่มตัวแลวอยูตรงแนวเลย พุทโธไมมี นั่น นี่ก็แบบเดียวกัน คือคํา
วาพุทโธหรืออะไรที่เปนคําบริกรรมนี้ เหมือนวาอาหารหลอเลี้ยงจิต อูย เปรียบหลาย
อยางเปรียบยากนะ คือเปนเครื่องหนุนจิตๆ เวลาจิตอิ่มตัวแลวเขาสงบแนว พุทโธไมมี
นึกใหมีก็ไมมี นั่นจิตอิ่มตัว จากนั้นพอขยับออกมาปบก็พทุ โธเขาไปปบอีก ติดกันไป
เรื่อย อันนี้ก็ลักษณะเดียวกัน สังขารเกิดจากจิต สังขารธรรมชาติก็มี เรียกวาสังขารขันธ
ขันธ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขารมันปรุงขึ้นมาจากจิตแย็บๆ จากจิตนี้ ถาจิตเปนธรรม
ลวนๆ แลวสังขารนี้ก็เปนขันธลวนๆ ไมเปนบาปเปนบุญ สังขารนี้ก็สักแตกิริยาเทา
นั้นเอง ถาจิตเปนกิเลสแลว สังขารออกมาก็เปนกิเลสไปเรื่อยๆ อยางนั้นละ
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สรุปความลงใหภาวนาตามนิสัยของตนนั่นแหละ ธรรมนี้ถาไดเขาสูจิตแลว รูสึก
มันจะอิ่มภายนอกนะ มันหมุนเขามาภายในๆ ภายนอกทั้งหลายที่มันเคยยึดเคยถือนี้
จางลงๆ หมุนเขามา นี่ละรสของธรรม รสของธรรมนี้ชนะซึ่งรสทั้งปวง พอเริ่มปรากฏที่
จิต สิ่งทัง้ หลายที่เคยวุนวายมันจะคอยหดเขามาๆ หาจิต เครื่องดึงดูดคือธรรมดึงดูด
อยูภายในจิตนี้ อยางที่เขาวาทําอะไรก็เหมือนไมรูไมชี้ คือจิตนี้เขาอยูภายในมันไมอยาก
ออก เพียงเทานี้ก็จับไดแลววาธรรมนี้เปนเครื่องดึงดูดขนาดไหน ใหลงดึงดูดมากๆ
ซินะ
เราอยากเห็นบรรดาชาวพุทธเรา อยากใหมีภาวนา จะเอาบทใดก็ตาม ธรรมเปน
เครื่องกลอมใจใหมีความสงบ เบื้องตนเปนความสงบเย็นใจสบาย จากนั้นก็ขยายตัว
ออกๆ ความแปลกประหลาดอัศจรรยจะขึ้นในจิตนี้แหละไมขึ้นที่ไหน ความทุกขรอน
ทั้งหลายก็ขนึ้ ที่จิต โลกธาตุนี่ไมมีทไี่ หนเปนที่หมาย มีจิตเทานั้นเปนที่หมาย หมายดี
หมายชั่ว สุขทุกขอยูกับจิต อยากใหภาวนา รวมไปดูตัวเหตุมนั ตัวใหญๆ ตัวนี้ละตัวเหตุ
กองไฟใหญอยูที่จิตใจนะ น้ําดับไฟคือการภาวนา พอจิตจอเขาไป สติจอเขาไป เรื่อง
ทั้งหลายมันจะรูขึ้นมา แลวระงับกันๆ อันนี้สงบลงไปแลวแนว สบาย นั่น นี่ละทาน
ภาวนา
ไมมีศาสนาใดไมใชเราประมาทดูถูกศาสนาใดนะ เราพูดตามหลักความจริง ที่
จะพูดถูกตองแมนยําตลอดสายนี้คือพุทธศาสนาเทานั้น จอลงที่จิตเลย จิตนี้เปนตัวเหตุ
เราอยาไปควาโนนควานี้ควาวันยังค่ําตายทิ้งเปลาๆ ถาหมุนเขามาหานี้แลวจะรูตนเหตุ
รูตนเหตุแลวดับกันไดเลย ทานวานิโรธๆ ดับทุกข ดับที่ตนเหตุนี้แหละ ดับที่ตรงนี้นะ
เพราะฉะนั้นจึงอยากใหภาวนาดู
การมาสอนนี่ทรงไวหมดแลวที่พูดเหลานี้ ตั้งแตลมลุกคลุกคลานจะเปนจะตาย
ทุกอยาง นี่ละกิเลสกับธรรมฟดกัน ทีแรกสูกิเลสไมไดๆ สูไมถอย สูไปสูม ากิเลสก็คอย
ออนตัวๆ ก็เหยียบหัวกิเลสเลย เหยียบหัวกิเลสแลวฟาดขาดสะบั้นไปเลย กิเลสหมด
ภายในใจแลวไมมีทุกข พูดใหมันชัด จิตดวงนี้ไมเคยมีทุกขเลย มีแตบรมสุขเปนหลัก
ธรรมชาติที่เลิศเลอสุดสมมุติทงั้ หลายเทานั้น นี่ละที่สุดแหงการบําเพ็ญธรรม ลงจุดนี้
แลวทานบอกวานิพพานเที่ยง หรือธรรมธาตุ ทีนี้หมดตลอดอนันตกาล เที่ยง ไมมที ุกข
มีแตบรมสุข เที่ยงอยูในนั้นเลย นี่ละการบําเพ็ญธรรมเปนของเลนเมื่อไร
วิ่งตามกิเลสตัณหา วิ่งเทาไรๆ มันไสขึ้นสูงๆ แลวตกทีเดียวตูมเลย กิเลสหลอก
คนไดเทานี้แลวจะไดเทานั้น ไดเทานั้นแลวจะไดเทานี้ เวลามันขาดสะบั้นลงไปนี้เปน
ยังไง จม คนที่อยากมั่งอยากมีมากๆ นั่นจมไดเพราะกิเลสหลอก สําหรับธรรมไมหลอก
พอดีๆ กิเลสหลอกทั้งนัน้ ละ ใครวิ่งตามกิเลส เอา ลองวิ่งดูซินะ เอาไปแขงพระพุทธเจา
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ดูซิ นี่กองทัพกิเลส นี้กองทัพธรรมคือศาสดาองคเอก เอา ดิ้นไปตามกิเลส ดิ้นไปตูม
เลย จม ถาดิ้นไปตามธรรมพุงเลย จําใหดีนะ
พูดเรื่องธรรมนี่เรารื่นเริงภายในใจกับบรรดาพี่นองทั้งหลายนะ อยากใหเห็น
บางธรรมเปนยังไง เราถือพุทธศาสนา ศาสนาแทอยูที่ไหน ธรรมแทอยูที่ไหน จะรวมลง
ไปที่ใจจาแลวครอบโลกธาตุโนน เปนธรรมดาเมื่อไร อยูทไี่ หนอยูเถิดถาลงใจไดเปน
อยางนั้นแลว สังขารรางกายก็มีแตวนั จะพังเทานั้น เยียวยารักษากันไปตามเรื่องตามราว
พาอยูพากินพาหลับพานอนพาขับพาถายไปเทานั้นเอง เรื่องสมมุติเปนอยูอยางนี้ไม
หยุดไมถอยแหละ แลวก็ตูมลงไปสภาพเดิมของเขาดินน้ําลมไฟ จิตทีม่ ีกรรมดีกรรมชั่ว
ก็ไปตามเรื่องของตัวเอง
เพราะฉะนั้นจึงสรางกรรมดีใหจิตบางซิ อยาสรางแตกรรมชั่ว วิ่งตามกิเลสนี้คือ
การสรางกรรมชั่วความลมจมใหแกตวั เองนะ อยาวิ่งตามมันเกินไป อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดี
อยากไดอันนั้นอยากไดอันนี้ มีแตกิเลสหลอกคน ตัณหาความหิวโหยมันไมมีออ นละ
ไดมาเทาไรยิ่งหิวมากๆ ตายทิ้งเปลาๆ นะ เรื่องธรรมนี้ไดมาเทาไรยิ่งอิ่มตัวๆ พอได
เต็มที่แลวไมตองหา นั่น ธรรมมีความพอ ทานผูถึงความบริสุทธิ์แลวทานไมหาอะไร
รางกายจะดีดจะดิ้นก็ตาม จิตใจที่สั่งเพื่อผลประโยชนแกโลกสงสารหนุนไป แต
ใจนั้นไมหวั่น เปนอยางนั้นนะ นี้มันไมมีอันนี้ มีแตเราพูดคนเดียววอๆ คนทั้งโลกเขา
จะวาเราเปนบา ทั้งๆ ที่เขาเปนบากันทั้งโลกเราพูดจริงๆ เราไมเปน เต็มเหนี่ยวแลวไม
เปน ไมมีสงสัยอะไรในโลก ปลอยหมดโดยสิ้นเชิงแลว แมแตขันธนี้ก็ปลอย เปนแต
เพียงความรับผิดชอบกันเฉยๆ กิริยาทาทางที่แสดงจากขันธก็สักแตวาๆ เทานั้นเอง
ไมไดเปนพิษเปนภัยตอตัวเองและผูอื่นผูใดทั้งนัน้ ถาไมตีความหมายใหผิดไป เรื่อง
กิริยาที่ออกจากธรรมแลวเปนคุณลวนๆ ทั้งนั้นแหละ ไมวาจะออกจากกิริยาอาการอัน
ใดก็ตาม เปนคุณมาจากหัวใจ ที่จะใหเปนภัยแกคนนั้นคนนี้ไมมี พูดชัดๆ อยางนี้เอง
ขอใหพากันบําเพ็ญบางนะ ภาวนาใหดูหัวใจบาง มันพาหมุนอยูจนจะเปนจะ
ตาย เกิดมานี้จนถึงวันตาย หมุนจนกระทั่งวันตาย แลวตอไปอีกเกิดอีกหมุนอีก กิเลส
ตองพาหมุนตลอด เรื่องธรรมะแลวหักหามลอไมใหมันหมุนเกินไป สุดทายหักกงกรรม
มันเสียหมดแลวไมหมุน วิวัฏฏะ แปลวา ไมหมุนเกิดหมุนตายหมุนทุกขหมุนลําบาก
เหมือนแตกอ น นั่นทานวา นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว ตอไปนี้เราไมตองมาเกิดแบกหามทุกข
อยางนี้อีกตอไป นั่นทานรูประจักษตั้งแตทานยังไมตายจะวาไง พากันบําเพ็ญบางนะ
ศีลธรรมเปนของสําคัญมาก ขอใหพากันพิจารณาบาง อยาเปนบากับกิเลสมาตั้ง
กี่กัปกี่กัลป มันพาลมพาจมมาเทาไรคิดบางซิ ควรเข็ดหลาบก็เข็ดหลาบบางซิ นี้ไมมี
เข็ดมีหลาบ ดิ้นตามมันไปเรื่อย ตายเรื่อยจมเรื่อยนะ เอาธรรมเขาไปจับมันก็รู ถาไมมี
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ธรรมจับไมรู ตายไปดวยกันทั้งทานทั้งเราไมผิดกันเลย ถามีธรรมจะแปลกตางขึน้
ภายในจิต ถาวารถก็มีทั้งคันเรงมีทั้งเบรก นี้พวกเรามีแตคันเรง ฟาดจนลงคลองลงไป
แลวยังเหยียบคันเรงอยูในคลอง พวกนี้พวกตายไมเข็ดหลาบ พากันเขาใจเอานะ เอาละ
เปนพัก หยุดเทานี้กอน
มาเยี่ยมธรรมดาเหรอ เออดี เยี่ยมเขาศีลเขาธรรม ภายในวงราชการงานเมือง
ควรที่จะเปนผูนําหนาทางอรรถทางธรรม โลกจะไดสงบรมเย็น เจาของก็จะสงบรมเย็น
ไอดิ้นตามกิเลสนี้มันไมพอนะ ใหญเทาไรยิ่งทุกขมาก คนมั่งมีศรีสุขเศรษฐีกุฎมพีอยา
เขาใจวาเปนสุขนะ สูตาสีตาสาตามทองนาไมไดถาพูดถึงเรื่องความสุข พวกนี้ยุงที่สดุ
พิจารณาซิ เพราะเรื่องนี้เปนกิเลสพาหมุนตางหาก ถาธรรมพาหมุนอยูไหนสบายเลย
ยิ่งมีธรรมมากๆ แลวอยูรมไมรมเดียวอยูสบายทั้งวันทั้งคืน สบาย นั่นละธรรมพาอยูที่
ไหนสบายที่นั่น กิเลสพาอยูที่ไหนรอนทั้งนั้นแหละ เอาละพอ
เวลานี้ทางวิทยุก็ออกดูเหมือนทั่วประเทศไทยแลวนะ กระจายออกไป ธรรมะ
กระจาย นี่ละเราคิดไวผิดไหม ที่เราไดรองโกกที่บานเมืองชาติไทยเรานี้จะลมจม ถึง
ขนาดนี้เชียวเหรอ เอา จะชวย พอวาจะชวยบานเมืองคนก็จะเล็งถึงดานวัตถุมาก คือ
ชวยเงินชวยทองขวนขวายหาเขามา แลวประหยัดมัธยัสถไมตองใหรั่วไหลแตกซึมไป
ไหนมากยิ่งกวาเขาๆ นี่หมายถึงวาการชวยชาติบานเมือง ทางดานวัตถุรูกันทั่วโลก แต
การชวยชาติบานเมืองทางดานจิตใจไมมีใครคิดนะ เราคิดเต็มหัวใจแลว คราวนี้ละ
คราวที่จะธรรมะจะออกสูห ัวใจของประชาชน เปนไปกับการชวยชาติคราวนี้
เวลานี้เห็นไหมละ การชวยชาติบานเมืองทางดานวัตถุก็เบาลงๆ จนกระทั่งแทบ
จะไมมีเหลือ ยุติ แตทางดานธรรมะกระจายเวลานี้ วิทยุออกทั่วประเทศไทย นี่ละที่นี่
เมื่อธรรมเขาสูจิตใจแลวจะคอยรูเนื้อรูตัวคนเรา ถาไมมธี รรมเขาสูจิตใจตายทิ้งเปลาๆ
ไมเกิดประโยชนอะไร ไมรูเนื้อรูตัวเลย ถามีธรรมเขาสูจิตใจจะรู ยังไงก็ตองรู ใจนี้เปน
นักรู รูแทๆ รูดีรูชั่วนะ
ผูกํากับ ทานพิชิต คําแฝง ลูกศิษยทานหลวงตาครับผม แจงมาวาวันเสารที่ ๑๘
กุมภาพันธ ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น.คณะผูพิพากษาหัวหนาศาลที่จะออกไป
ดํารงตําแหนงหัวหนาศาลทั่วประเทศไทย ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ นี้ นําโดยคุณ
พิชิต คําแฝง (ปจจุบันดํารงตําแหนงผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา) จํานวน
ประมาณ ๑๐๐ คน จะมาขอกราบรับฟงธรรมะ เพื่อนําไปเปนหลักในการปฏิบัติหนาที่
ในการดํารงตําแหนงตอไป หรือจะเปนเวลาอื่นสุดแลวแตหลวงตาพิจารณาเห็นสมควร
ครับผม
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หลวงตา คุณพิชิต คําแฝง นี้เปนลูกศิษยมาดัง้ เดิมนะ ตั้งแตอยูธรรมศาสตร
เด็กคนนี้มีนิสัยอยู เปนคูกันแตคูกันลูกแฝด พอดีประสบอุบัติเหตุตายเสีย ออกจาก
ธรรมศาสตรก็มาหาที่เราไปวัดบวรฯ มาหาเรื่อย ฉลาดอยูนะ เราไดชมอยูตั้งแตแรกมา
หาเรา เออ เด็กคนนี้ฉลาดอยูนะ ตอไปนี้มันจะไดเปนใหญเปนโตอยูนะเราก็วางั้น มัน
ฉลาดอยูนะ ไอเขาก็มาชมเราอีกละ อยากใหทานอาจารยเปนผูพิพากษา ไหวพริบ
ปญญานี้แหมตอบโตเร็วเหลือเกิน กลับมาชมเราอีก ทานอาจารยนี่ฉลาด เราก็ชมแกวา
ฉลาดอยู พอดีตางคนตางชมกัน ไดแตลูกยอ ตัวเองจะเปนแคไหนไมรูละ ไดแตลูกยอ
ลูกศิษยก็ยออาจารย อาจารยก็ยอลูกศิษย แกดีอยู คุณพิชิต คําแฝง ฉลาดนะ มาพบเรา
นานจนไดจับนิสัยทุกอยางได ฉลาด ตอไปนี้จะเปนผูใหญไดอยูนะ สักเดี๋ยวก็เขามาทาง
ทนายความพิพากษาขึ้นเลย เรื่อยมา แกฉลาดอยู ที่วาเปนหัวหนาคณะสมเหตุสมผล
แกเปนคนฉลาดอยูนะ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

