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ศาสนาพุทธกระจายไปไหนเปนคุณทั้งนั้น
ที่ถ้ําสหาย ผาแดง ภูสังโฆ เปนที่สะดวกมาก นั่นละพระไปอยูที่ไหน สงวนปา ไมมี
ใครเกงกวาพระ พระไปอยูที่ไหนสงวนปา เวลานี้ปานี้หนาแนนขึ้นโดยลําดับพระไปอยูที่
ไหน แตพวกเปรตกินปาก็คือปาไมนั่นแหละ พวกปาไมรกั ษาปาไม ไมไดชวยรักษาปาไม
พวกเปรตกินไมคือพวกนี้เอง ดีไมดพี ระไปอยูไ มได หาอุบายไลพระ ไลลงจากนั้น ถาพระ
อยูที่นั่นเขาจะไมไดขนไมออก เขาตองหาอุบายไลพระ อยูที่นไี่ มรับรองความปลอดภัย ฟง
ซินะอุบายของมัน
พอพระลงไปแลวขนไมกลางค่ํากลางคืน กลางวันไมคอยขนนะพวกนี้ เราไปเห็น
แลว โธ ทุเรศจริงๆ นะ พวกเจาหนาที่ ไสอยูในทอง หนอนอยูในไสกินหมดเลย พวกรักษา
หนาที่ราชการ กินตับกินปอดของแผนดิน สมบัติสวนกลางไมมีเหลือ พิลึกพิลั่นกินหมด
อยางภูทอกก็เหมือนกัน ออกหนังสือพิมพประจานวาพระทําลายปาอะไรๆ คือปานั้นเขา
กําลังขนไม แลวพระไปอยูที่นั่นมันขวางหูขวางตา เขาออกประกาศวาพระไปทําลายปา
จนกระทั่งเจาคณะจังหวัดเจาคณะไหนไปดูหมด ดูวาระยะเดียวกันพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ เสด็จไปดวยนะ แตจะไปเรื่องนี้หรือไปเรื่องใดไมทราบ พระองค
พระราชทานเงินใหสรางสระเสียดวยซ้ําในแถวนั้น แลวเวลาไปดูไหนที่วาพระทําลายปา
ทําลายที่ไหนไมเห็นมี พวกทําลายปาก็คือพวกปาไมนั่นแหละ สัตวปาก็ไมมีเหลือ เอา
หมดพวกนี้ พิลึกนะพวกทําลายปาพิลึก เราพูดจริงๆ พวกชลประทานทําลายจิตใจของ
ประชาชน สมบัติของประชาชนมาก คือชลประทาน ไปที่ไหนมันไปเที่ยวลานะพวกนี้
เที่ยวลา ที่ไหนมีที่ลุมแลวจะทําเขื่อนกั้นน้ํา ทําอยางนั้น อธิบายนี้ โถ พิสดารนะ แลว
ประชาชนแตกบานหมด ไมมีบานอยูๆ ไรนาสาโทมันกั้นเปนเขื่อน มีที่ลุมที่ไหนกั้นเขื่อนๆ
พวกนี้ก็เปนภัยมากทีเดียว พวกปาไมเปนภัยตอปาไม และพวกชลประทานเปนภัย
ตอประชาชน ยายบานยายเรือน ไมมีที่อยูท ี่พกั นี่สําคัญมากทีเดียว เวลานี้พระไปอยูนี้
เดี๋ยวนี้เปนดงหนาแนนไปหมดนะ เชนอยางผาแดงก็เหมือนกันเปนดงเปนปา ภูสังโฆก็
เหมือนกัน แนะอยางงั้นแหละ พระรักษาทานรักษาจริงๆ ทานไมทําอะไร ไปหาเรื่องใส
ทาน ออกหนังสือพิมพประกาศโจมตีพระ ดูซินะ จนกระทั่งเจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ
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ไปดูกัน ไปดูที่ไหนถามวาที่เขาทําลายปา ทานจวนนี่แหละ เอาทําลายปาที่ไหนไมไดทําลาย
ทานวา เอาเขาออกหนังสือพิมพ ก็ไมรูแลว เขาออกที่ไหนก็ไมรูเขา
เปนอยางนั้นนะ ไมมีเหลือไม ที่ดงมูลก็เหมือนกัน นี่ก็หมด พวกนายทหารพวก
อะไรเขาไปหาเจาคณะภาคเสียกอน เจาคณะจังหวัด วาลูกศิษยเราไดไปอยูนั้นองคหนึ่ง ชื่อ
ทานมานะ ก็เปนคนกรุงเทพฯ นะ ทานมานะมาอยูนี้หลายป ทานไดไปพักภาวนาที่นั่น เขา
นิมนตใหอยูที่นั่น ทานก็เลยพักภาวนา ไปหาวาทานทําลายปาเสียหมด คือไปกีดขวาง
ไมใชอะไรนะ พระเดินบิณฑบาตนี่ไปเห็นความสกปรกของเขา กลัวภัยจะเกิดจากเขา เขา
จะไมไดกินปา เขาก็หาอุบายไลพระ จนกระทั่งนายทหาร นายพันอะไรสามคนมาหาเรา ไป
หาเจาคณะจังหวัด ก็บอกวาเปนลูกศิษยอาจารยมหาบัวตองไปหาอาจารยมหาบัว ก็มาหา
เราเลย
พอมาหาเราก็มาถามถึงเรื่องวา จะใหพระออกจากปานั้น ปาเปนยังไง เขาวา
พระองคนี้เปนลูกศิษยของอาจารย เขาไปอยูในปา ปาไหน เขาบอกวาปานั้นๆ เขาเอา
อํานาจใหญนะ พวกนายทหารมาทีเดียว เครื่องมือใชมันเอามา แลวทานทําลายปาทานทํา
ยังไง พอดีมาถึงเราแลวก็ชัดเจนกันละ ทําลายปาทานทําลายยังไง ทานเอาไมมาสรางวัด โอ
วัดนี้เปนหัวใจของชาติ ไมควรจะเปนภัยตอผูใด วัดกับพระที่มุงอรรถมุงธรรม ทํา
ประโยชนใหโลกนี้เปนภัยตอชาติ ชาติก็ไมมี ศาสนาไมมี ชาติไทยของเรานี้ไมเปนทานะ อยู
ที่ไหนตองมีวัดมีวา
นี่เขาอยูที่นั่น เขานิมนตพระไปอยูเพื่อโปรดปรานเขา เปนความดีความชอบธรรม
แลว การเอาไมมาทําเปนวัด สนามไมสามแหงใหญๆ นะเราไปเห็น เขาไมพูดถึง เราก็พูด
ชี้แจงจนกระทั่งลงใจเลย เราบอกยังไงหลวงตาจะไปดูแหละ เราจะไปดู เราก็ชี้แจงเหตุผล
ใหทราบ พวกนี้เลยเกิดศรัทธาในขณะนั้น มองดูก็รู พอเขาออกไปแลวจางก็ไมไลละที่นี่
เราก็บอก จริงๆ ไมไลเลยทั้งนั้น เราก็ไปดูจริงๆ นี่ละที่มันเห็นชัดเจนมาก แลวก็ไปดูที่วา
เขาวาทําลายปาทําลายที่ไหน เอาไมเห็นทําลายที่ไหนนะ และไปอยูก ็ไปอยูในที่ลุมๆ ไปอยู
แคร มีไมไมกี่แผนมาปูนั่น ไมก็เปนไมตายยืนตน เขาไปเลื่อยมา เห็นตัวดวง ตัวหนอน มัน
เจาะมันไชรูมันเทานี้ๆ มาดูเปนไมเกาแก แลวมีอะไรอีก มีเทานี้แลว เอ ทําลายปายังไง
แตที่สําคัญก็คือเราทราบแลว ประชาชนเขาตามเราไปดวย เขากระซิบกระซาบเรื่อง
ปาไมอะไรๆ รวมหัวกันทั้งตํารวจอะไร ตอนกลางคืนขนไมทงั้ คืนเขาบอก พวกชาวบานนะ
ตอนกลางวันเงียบ ทีนี้พระมาบิณฑบาตไปเห็นความทุจริตของเขา มันจะขวางทางเขาเดิน
กลืนไมสะดวก เขาจึงไลออก เราไปดูแลวก็ไมมอี ะไร ตั้งแตบัดนั้นมาพระก็อยูนั้น
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จนกระทั่งสรางวัดขึ้นละมังเดี๋ยวนี้ ก็ไมมีไมแลว หมดแลวไม พระทานกินหมดแลว พระ
เปรตกินหมดแลว มันเปนอยางนั้นนะ แหม พวกนี้พวกสกปรกมาก พวกรักษาปา ไปกีด
กันพระไปอยูในปาไมไดละ หาอุบายไลลงๆ พวกนี้ไมมีบาปมีบุญ กุสลาบอกบุญไมรับพวก
นี้นะ
เราไปเห็นดวยตาของเรา เราก็พูดไดชัดเจน มันเปนอยางนี้ เราพูดตรงๆ เราพูด
เปนธรรมที่ทําความเดือดรอนแกประชาชนคือชลประทาน
ไมมีเรื่องอะไรไปหาลาที่
ตางๆ ที่ไหนเปนที่ลุมที่ดอนก็มาบอกนาย แลวก็รายงายขึ้นมาวาที่นั้นวางเปลา อะไรๆ เปน
ที่วางเปลา เปนที่เหมาะสมกับการทําชลประทาน ทั้งๆ ที่วางเปลาคือที่ลุมก็นาของเขามัน
วางเปลาอะไร พวกหนังสืออะไรนอสอนอแสสามหรือโฉนดฉะเนดไมทําใหเขา เขาก็ไมมีละ
ซิ ก็นายไมทําใหเขา ก็ไปบอกวาทีน่ ี่วางเปลา เขาทํากินมาแตพอแตแมเขานูน เราก็เอา
อํานาจไปบังคับเสียอยางนั้น แลวก็มากั้นเขื่อน คนไมมีที่อยูท ี่กิน แตกบานๆ อูย เลอะ
เทอะมากนะชลประทาน
ระยะหลังนี้มาถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนพระราชดําริพระองคเสียเอง
เปนประโยชนแกชาติทั่วไปหมด นั่นตางกันนะ กับพวกนี้หาลาทําลายประชาชน มากที่สุด
ชลประทาน อันนี้ทําลายปาของชาติโดยตรง พวกปาไมนะ พวกชลประทานทําลาย
ประชาชน ชาวบานชาวเมือง ที่ลุมที่ไหนไปกัน้ เขื่อนๆ ไลคนหนีหมดเลย แลวเวลาไป
ทําแลวไมเห็นมีประโยชนอะไร เขื่อนไหนๆ ไมเห็นเกิดประโยชนอะไร ทําเฉยๆ มันเปน
อยางนั้นนะ ถาเปนพระราชดําริ ก็ดูซิเราดูเอาซิ เปนประโยชนแกชาติๆ ไปเลย ทรงรับสั่งที่
ไหน มันเปนอยางนั้นนะ ตางกัน
นี่พูดเรื่องอะไรถึงไดไหลเขามานี้ โอ เรื่องปานะ เรื่องปาถ้ําสหาย เออดี แถวนั้นเปน
ดงหมดแลว พระไปอยูท ี่ไหนเปนดงหมด สงางาม พอพูดอยางนี้ก็ไปสัมผัสกับเสือโครง
ใหญตัวหนึ่ง พบกันที่ไหนนะกับทานจันทรเรียน ทานบอกวาที่นั่นชุมเย็นมาก มีสัตวมีเนื้อ
เต็มอยูในนั้น แลวก็มีเสือโครงใหญตัวหนึ่ง เสือโครงใหญจริงๆ นะไมใชธรรมดา จนเปน
เสือโครงแกแลวละ มันแอบอยูนั้นกับคน โอยพวกนี้มันฉลาดมากนะเสือตัวนี้ เขาวางั้น มัน
อยูกับคน มันหลบมันหลีกอยูใกลๆ คน ไมทําลายคน ไมทําลายอะไรของคน ทีนมี้ ันก็ไม
สะดุดใจเขาก็ไมเดือดรอน เขาก็ไมฆามัน มันก็หลบก็หลีกอยูนั้น มีเสือตัวเดียว ในดงอันนี้
ทั้งหมดมีเสือตัวเดียวเสือโครงตัวนี้
เราจึงไดมาคํานึงคํานวณอายุของเขา เสือโครงตัวนี้มันแกแลวละวางั้นนะ มันแอบ
อยูตามนั้น มาเงียบๆ ตามวัดตามวาก็มา ไปที่ไหนมันก็ไป แตมนั ไมออกจากเขตที่
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ปลอดภัย เดี๋ยวนี้มันอยูนั้นแหละ ใครก็ไมถอื สามัน มันเปนเหมือนกับเพื่อนมนุษย วางั้น
นะ มันหลบมันหลีกอยูใกลๆ กับมนุษย เห็นคนนี่โหยทําทากลัวมากนะ ไปใหญเลยวางั้น
แตอยูกับคน ทําใหเราคิดคํานวณถึงอายุของเสือนี้มันเทาไรนา ที่เราคิดนี้ตั้งแตเราเปน
ฆราวาสอยู เสือโครงใหญตัวนี้มันฉลาดมาแลว ไปกัดเนื้อกัดสัตวคนที่ไหน ถาคนไดไปเห็น
รอยมันกัดแลวมันไมมาซ้ําซากนะ มันหนีเลยๆ กับคนนี่เรียกวาไมเขาใกลกับคน ไมมา
ปวนเปยนกับคน หลบหลีกกับคนอยูน ั้นละ ที่จะปวนเปยนใหคนเห็นจริงๆ ไมใหเห็น
เสือตัวนี้ตั้งแตอายุเทานั้นมาฉลาดมาก จนเขาร่ําลือมาหมดทัง้ บานนี่ละ เสือตัวนี้
ฉลาดมาก นายพรานเขาบอกวาฆามันไมได มันฉลาดมาก แลวก็เสือตัวนี้ตั้งแตนนู กับ
เดี๋ยวนี้มีเสือโครงใหญตัวหนึ่ง ไมใชตัวนั้นเหรอ เราวา คํานวณอายุเสือมันเทาไรวะ (๘๐
กวาปไดครับ) เราวาแกมากแลว วางั้นนะ มันนาจะเปนเสือตัวนั้น ไมงนั้ มันตายแลว เสือ
ทั้งหลายตายหมด เสือตัวนี้ไมตาย คือมันฉลาด มันลอบๆ อยูกับคน ไมเปนอะไรกับคน นี่
ละที่เขาไมฆา มัน ถาตัวไหนไปทําลายสัตวมากๆ ดีไมดีไปทําลายคนดวยแลวไมนานละเสือ
ตายทันที
นี่เสือตัวนี้ อยูนั้นเดี๋ยวนี้ ทานจันทรเรียนบอกอยู เดี๋ยวนี้ยังอยูนั้นเหรอ อยูน ั้นแลว
วางั้น แอบอยูกับวัดนั่นแหละ อยูใกลๆ คน เห็นคนกลัวมากนะ ทําทากลัวมาก หากอยูกับ
คน ไมเปนภัยละถาเปนสัตวเลี้ยงของคน ถาอยูหางๆ มันอาจจะเอา ถาอยูแถวนั้นมันไมทํา
ละ มันกลัวเจาของ นี่พูดถึงเรื่องปา ก็เลยเตลิดเปดเปงไปถึงเสือโครงใหญ เดี๋ยวนี้ยังอยูนั้น
ทานจันทรเรียนบอกยังอยูนั้น ใหพระรักษาปานี้ดีมาก เราบอกดีมากเลย ไมมีทไี่ หนที่รักษา
ปาจะทําลายปาไมเคยมี แตฆราวาสเขารักษาปาซิมันหมด ไมมีอะไรเหลือเลย
เราพูดถึงเรื่องศาสนา เราเห็นฝรั่งมาบวช เราอยากใหพวกนี้บวชมากๆ นี่หลั่งไหล
จะเขามาอยูวัดปาบานตาด แตเรารับไมไดมาก เพราะพระไทยเรามีจํานวนมาก ตอง
แบงสันปนสวน ถึงเชนนั้นก็มีตั้งหกเจ็ดองคละมังเดี๋ยวนี้ พระฝรั่ง (ใหมดวยเปนเกาครับ)
เกาแลวเหรอ นูนนะเห็นไหม เดี๋ยวนี้วัดนี้ แตกอนเราไมรับมากนะ สี่หาองคเปนอยางมาก
เราแบงไวสําหรับพระไทย ๆ เพราะวัดนี้ธรรมคับแคบตีบตันไมมี เฉลี่ยใหทั่วถึง
อยางทั่วประเทศไทยนี้ พระทุกภาคมาอยูนี้เต็มไปหมด ภาคไหนมาหมดมาอยูที่นี่
เปดโลงไวหมด วาลูกศิษยตถาคตแลวเทานั้นพอ หลักธรรมวินัยเปนอันเดียวกันอยูดวยกัน
ได ถามีที่อยู ทีนี้พระฝรั่งเราไดกันไวบางเผื่อพระไทยเราไดมาอาศัยอยูที่นี่ เพราะฉะนั้นเรา
จึงไดรับทีละสี่หรือหาองคเปนอยางมาก เดี๋ยวนี้มันถึงเกาองคสิบองคแลวจะวาไง ไหลเขา
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มาๆ พระฝรั่งเลยมาก แตทานเหลานี้มาอยูทานมีความสัตยความจริงดีอยู องคไหนที่มาอยู
นี้เรายังไมไดตําหนินะวาองคนั้นไมดีองคนี้ไมดี
ถาพูดถึงเรื่องความเฉลียวฉลาดวิชาทางโลกนี้ องคนี้เกงทางนั้น องคนั้นเกงทางนัน้
เกงไปคนละทิศละทางมาอยูนี้ เวลามาอยูนี้แลวเหมือนตุกตานะ เหมือนไมมีความรูวิชา
อะไรเลย เวลาจําเปนใหทานชวยอะไรอยางนี้ โอย เรียบๆ เลย ทานเกงทุกดานทุกทาง
วิศวปรมาณูก็มีอยูนี้ ของเลนเมื่อไร องคนี้เกงทางนี้ องคนั้นเกงทางนั้นๆ ทานปฏิบัติหนาที่
ดี เวลามาบวชเปนพระจึงไมไดตองตินะ เราจะรับมากก็รับไมไดพระฝรั่งก็ดี เราจึงพูด ตะกี้
นี้ก็พูด เราอยากใหฝรั่งนี้บวชมากๆ หนอย พวกนี้มันตัวเกงมันรังแกคนทั้งโลก ไปทีไ่ หน
กอความเดือดรอน มีตัวนี้ตัวสําคัญ ถาไดมาบวชรูจักศีลจักธรรมแลว มันจะมีเมตตาให
ความรมเย็นแกผูนอย เราวางั้นนะ เดี๋ยวนี้มันใหญเทาไรมันยิ่งกินใหญพุงใหญมนั ไมมี
ธรรม เอาพุงเปนธรรม โอย กินไมถอย พอกินจะเต็มแลวมันก็ถายออกเสียแลวกินใหม
เรื่อย อยางนั้นนะ
เรื่องศาสนาพุทธของเรานี่กระจายไปไหนเปนคุณทั้งนั้นๆ
เพราะเปนศาสนา
โครงการของธรรม ระงับสิ่งเปนฟนเปนไฟคือกิเลสทั้งหลายออกเปนลําดับ พุทธศาสนา
เปนศาสนาที่ระงับดับความทุกขที่เกิดจากกิเลสสรางขึ้นมา แตศาสนาเหลานั้นทานทั้งหลาย
แปลเอา เราพูดไดเพียงเทานี้ คําวา ศาสนะ แปลวา คําสอน โครงการของกิเลสก็มี
โครงการของธรรมก็มี เชน พุทธศาสนา ศาสนาของพระพุทธเจานี้เปนโครงการของธรรม
ระงับสิ่งชั่วชาลามกที่เปนฟนเปนไฟทัง้ หลายออกจากตัวเอง แลวทําความสงบใหสวนรวม
นับแตตัวเองออกไป สวนศาสนะธรรมดานี้เปนโครงการของกิเลสทั้งหมด ใหญเทาไรเปน
เจาของของศาสนาเปนผูมีกิเลส เปนผูมีกิเลสก็โรงงานใหญของกิเลสอยูทนี่ ั่น เวลาระบาย
กระจายสั่งสอนบริษัทบริวาร ก็เอาจากโครงการของกิเลสนี้กระจายออกไปๆ มันก็มีแต
กิเลสทั่วบานทั่วเมือง
เราจะเห็นไดชัดเจนในโลกอันนี้ศาสนามีนอยเมื่อไร เต็มโลก แตหาความสงบจาก
ศาสนาไหนมีไหมละ ไมมี ดีไมดีฆาเขาแลวไปสวรรคดวย จนกระทั่งฆาพอฆาแมก็ไป
สวรรค ฟงซิศาสนา สวนพระพุทธเจาแมแตสัตวอยูในครรภก็ไมใหทําลาย ตางกันอยางนั้น
นะ พุทธศาสนาไมคับแคบตีบตัน พูดอยางตรงไปตรงมา สอนอยางตรงไปตรงมา เราผูถือ
พุทธศาสนานี้ ศาสนาสอนเราใหเปนคนตรงไปตรงมา ชําระความชั่วชาลามก แตมนั กลับ
ตาลปตรไปแลวนะ ความปลิ้นปลอนหลอกลวงมันอยูในใจของเรา ถาจะวาไปสรางคุณงาม
ความดี กิเลสมันแทรกมันแซงมันกีดมันขวางไมใหไปทํา ถาจะไปทําความชั่วแลวมีสองขา
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ไมพอเดินไมพอวิ่ง อยากยืมขาโนนอยากยืมขานี้ คนหนึ่งอยางนอยใหไดสัก ๕ ขาวิ่งเร็ว วิ่ง
ตามกิเลส เขาใจเหรอ ถาจะชวนไปวัดไปวาฟงศีลฟงธรรมนี้ ปวดแขงปวดขาไมสบายไป
แลวนะ อะไรก็กุดดวนเขามาๆ ถาเปนดานธรรมะ ถาเปนดานของกิเลสแลวไปเที่ยวหยิบ
ยืมคนอื่นมาเพื่อจะไดวิ่งใหทันกาลเขาใจไหม เปนอยางนั้นนะพวกเรา
กิเลสนี่แหลมคมมาก ใหขึ้นเวทีเสียกอน ถายังไมขึ้นเวทีฟดกับกิเลสเรายังจะไม
ทราบวากิเลสละเอียดแหลมคมขนาดไหน กิเลสทั้งหมดมาเปนตัวของเราทั้งคน จึงไมมีใคร
มองเห็นโทษของกิเลสซึ่งมีอยูในตัว เพราะมันมาเปนเราเสียทั้งหมด มีธรรมเทานั้นเขาแยก
ถาธรรมเขาแยกปบอยูในตัวของเราก็ตาม เมื่อธรรมเขาไปแลวมันจะเห็นทางแยกทางแยะ
อะไรดีอะไรชั่ว อะไรผิดอะไรถูกในใจของเรา ทีนี้ก็แยกแยะออกมาดวยธรรม นั่นละธรรม
เหมือนวากลองสองเขาไปเลย ใครมีธรรมมากธรรมนอยมีความสงบรมเย็นมากนอย ถาไม
มีธรรมมืดตือ้ ไปเลย แตละคนๆ มีรอยตาก็ตาบอดทั้งหมด บอดทางใจ เปนอยางนั้นนะ
ถามีธรรมแลวตาบอดก็สวางภายใน
อยางพระจักขุบาล จักขุบาล แปลวา ผูรักษาตา ทานอธิษฐาน ๓ เดือนนั้นทานจะไม
นอนเลย พอดีตาทานเสียขึ้นมา เอาหมอมาตรวจเขาบอกใหนอนหยอดยาก็ไมยอม เมื่อไม
ยอมหมอเขาก็ปฏิบัติไมไดรักษาไมได ไมไดก็ตามเราจะรักษาเราเอง ทีนี้ทานก็รักษาทาน
ตาทานแตกใจทานจาขึ้นมา นั่นทานเห็นแกธรรม ไมเห็นแกรางกายจนเกินไป ตาในจา ตา
นอกจะบอดก็บอดไป ถาตาในมืดแลว ตานอกสวางขนาดไหนมันก็เปนภัยตอตนและ
สวนรวมไดทั้งนั้น ถาไมมีธรรมเขาแทรก
พากันสนใจในอรรถในธรรมนะ บานเมืองของเราจะมีความสงบ คําวาธรรมนี้
กระจายไปหมด ตั้งแตความเห็นอกเห็นใจทั้งเขาทั้งเรา เอาใจเราวัดใจเขา ใจเขาเปนยังไง
ใจเราเปนยังไง เมื่อเปนเชนนั้นแลวก็ประสานกันได เห็นอกเห็นใจกันคนเรา เอามา
เทียบเคียงเหตุผล มีความเฉลี่ยเผื่อแผดวยความเมตตาตอกันได นี่เรียกวาธรรม คนที่มี
ธรรมตองเปนผูมีจิตใจกวางขวางทั้งนั้นแหละ เพราะธรรมเขาไปตรงไหนจะเบิกกวางความ
ตระหนี่ถี่เหนียว ความเห็นแกตัวออก ความเห็นแกเพื่อนแกฝูงทั่วโลกดินแดนนี้จะกระจาย
ออกไป ไปที่ไหนมีความเสียสละมีความเมตตาชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนเรื่องของ
ธรรมทั้งนั้นๆ
มนุษยเราใครจะไมตองการความชวยเหลือ ตั้งแตเศรษฐียังมีคนใชเปนผูชวยจะวา
ไง เราทุกคนเกิดมาหวังพึ่งผูอื่นทัง้ นัน้ แหละ ตั้งแตเริ่มตนพึ่งพอพึ่งแม ตอมาก็พึ่งเพื่อนฝูง
พึ่งไปเรื่อยๆ ตลอดตาย เมื่อคนเราหวังพึ่งซึ่งกันและกันก็ตอ งใหเห็นใจกัน เมื่อเห็นใจกัน
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แลวเฉลี่ยเผื่อแผแกกันไดคนเรา นี่เรียกวาธรรม มีความเสียสละ ถาไมมคี วามเสียสละแลว
อยูดวยกันมากเทาไรก็พึ่งกันไมได เหมือนวาตัวคนเดียวๆ ถามีธรรมแลวชวยกันได เพราะ
คนเราหวังพึ่งกัน เมื่อหวังพึ่งกันแลวตางคนตางเห็นใจกัน นี่เรียกวาศาสนธรรม ใหพากัน
นําไปปฏิบัติ
ศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลวคือพุทธศาสนา เลิศเลอแลว นี่เราไดปฏิบัติพิสูจนใน
ภาคปฏิบัติ เอาเต็มเม็ดเต็มหนวยจนหาที่สงสัยไมได ในพุทธศาสนานี้ไมมีที่คัดคานไดเลย
ยอมรับๆ ปฏิบัติไปเทาไรรูไปเทาไร พระพุทธเจาสอนไวแลวๆ สิ่งที่เรารูเราเห็นเปนสิ่งที่
ทรงสอนไวแลวทั้งนั้นๆ นั่นมันจะทะนงไปไหนคนเรา ก็ตองยอมรับละซิ ยิ่งความจริงตอ
ความจริงถึงกันแลวยอมรับกันไดหมด วันนี้ก็พูดเทานั้นละเหนื่อย เอาละไมพูดมากละวันนี้
พอสมควร
ทองคํานี้ก็คอ ยไหลเขามา คือเราใหได ๑๐ ตันนี้แลว ที่มันยังคี่อยูอกี ๑ ตันเราไม
พูดอะไรละ ทีนี้พอทองคําจวนจะถึงจํานวน ๑๐ ตันแลวก็คอยแย็บๆ ออกมา ทองคําที่เรา
ไมสบายใจอยูเวลานี้มันคี่อยู ๑ ตันนะเราวาอยางนี้ คือพันกิโล ถาหากวาไดอันนี้เขามาเปน
คูกันแลวก็จะพอใจอยางมาก คือเชนคี่นี่คือวา เชน มีอยูในคลังหลวงเจ็ดตัน หรือเกาตัน
หรือสิบเอ็ดตัน เราอยากใหมันคู ถาเจ็ดตันใหเปนแปดตัน จึงไดพยายาม ทีนี้พอมอบ
ทองคําเรียบรอยแลวก็พูดใหบรรดาพี่นองทัง้ หลายฟงวา ทองคําเรายังไมคู มันคี่อยูหนึ่ง
ตัน อยากใหมันคู แตคราวนี้จะไมขอ แตกอ นทั้งขอทั้งทุบกระเปานั้นกระเปานี้ เห็นหนา
ไหนทองคํา ทีนี้จะไมขอ เราบอก
ขอใหพี่นองทั้งหลายพิจารณาถึงชาติของตัวเองมีความสําคัญขนาดไหน แลวตางคน
ตางขวนขวายเขามาในจุดบกพรองนี้ เรียกวาหนึ่งตัน ใหเปนคูแลวเราเปนที่พอใจ แตเรา
ไมขอคราวนี้ บอก ทุบกระเปานั้นกระเปานี้ก็ไมเอา ขอก็ไมขอ อยางมากก็จะออดออนเอา
เทานั้นแหละเราวางั้น ทีนี้ทองคําก็คอยไหลคอยซึมซาบเขามาเดี๋ยวนี้ คอยไหลเขามาซึม
ซาบเขามา รวมจาก ๑๐ ตันที่มอบเรียบรอยแลว เศษเหลือไปเทาไรเวลานี้ ตั้งแตวันมอบก็
เศษไปตั้ง ๓๑๒ กิโลครึ่ง เราก็บวกจํานวนนี้กับตอไปที่จะไดมาขางหนาใหไดหนึ่งตัน เวลา
นี้มันก็ได ๓๕๐ กวาแลว คอยไหลซึมเขามา เราคิดวาคงไมนานจะครบจํานวนหนึ่งตันที่มัน
คี่นั้น ทีนี้เมื่อมันครบนี้แลวก็เปนอันวา พวกเราที่ชวยชาติของตัวเองคราวนี้ไดทองคํา
น้ําหนัก ๑๑ ตันเลยละ อยางไร ๑๑ ตันนี่ไดแนนอน เวลานี้ก็คืบเขาไปๆ แลว ใหมันไหล
ซึมเขามาอยางนี้ละ ไหลเขามาเรื่อย ซึมเขามาเรื่อย ตอไปก็ถึงตันแลวเราพอใจ ไดทองถึง
๑๑ ตันแลวพอใจ
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สวนดอลลารนั้นเราก็ไดเรียนใหบรรดาพี่นองทัง้ หลายทราบทั่วกันแลววา ดอลลาร
นี้เคียงขางกันมาจนกระทั่งถึงวันมอบทองคําและดอลลาร จากนั้นดอลลารนี้จะไมแนนอน
นักเราบอก คือเราพูดอยางไรเปนอยางนั้น เราหลอกๆ หลอนๆ ไมเปน ภาษาธรรม
ตรงไปตรงมา ดอลลารคราวนี้จะไมไปเคียงขางทองคํานะ คือเงินสดนี้ผูที่มาขอความ
ชวยเหลือจากเรานี้รอบดานๆ ยิ่งนับวันมากขึ้นทุกวันๆ ทีนี้เงินสดเราไมเหมือนแตกอนที่
เราออกชวยชาติที่ไดมาบอยๆ นั้น คราวนี้เราหยุดการชวยชาติแลว เงินจํานวนเหลานั้นก็
ไมมา แตคนที่มาขอรองใหชวยเหลือนี้มีมากตอมาก เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเงินสดมันหมด
ไปๆ เราอาจจะเอาดอลลารนี้เขามาชวยหนุนกันกับเงินสดเพื่อชวยชาติบานเมืองก็ได เราจึง
ไมแนนักกับดอลลาร สวนทองคํานั้นรอยทั้งรอยตลอดไปเลยไมมีรั่วไหลไป สวนดอลลารนี้
อาจจะไหลออกไปทางเงินสดเงินไทยเราเพื่อชวยโลก ถามีแตเงินไทยลวนๆ มันไมพอ ก็
เรียนใหพี่นองทัง้ หลายทราบอยางนี้
เราพูดอะไรตรงไปตรงมาไมมีเคลื่อนคลาดเลย กรุณาพี่นองทั้งหลายทราบเอาไว
ดอลลารที่เขาคลังหลวงแลวเวลานี้ ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ทีนี้ดอลลารที่ไดมาทีหลังไมแนนะ
อาจจะแปรสภาพออกไปชวยทางเงินสดเรา ออกชวยชาติบานเมือง คิดดูซิเวลานี้ทาง
ลาดยาวตึกสองหลัง สรางใหนักโทษหญิงไมมที ี่อยูที่อาศัยเลย ไปสรางใหสองหลังๆ ละ
สามชั้น ทั้งสองหลังนี้ประมาณ ๓๕ ลาน เวลานี้กําลังสรางอยู แลวโรงพยาบาลหลังวัดไปนี้
อีกสองหลังๆ หนึ่ง ๒๒ ลาน หลังหนึ่ง ๘ ลาน กําลังสรางเวลานี้ คิดแลวเปนเงิน ๖๕ ลาน
นะ เมื่อเชานี้ทางพังงา ภาคใตก็บอกมาวาใหโอนเงินไปให เพราะทางโนนก็สราง
โรงพยาบาลสองตึก โรงเรียนสองหลัง โอนเงินไปจากนี้ไปใหทางพังงา
ทานคลาดเปนพระวัดนี้ เปนคนภาคใตอยูจังหวัดพังงา แตเปนพระวัดนี้ไปอยูที่
โนน ทีนี้เวลามีความจําเปนทางโนน ตองใชทานคลาดใหเปนผูดูแลการเงินการกอสราง
ตางๆ นี่ก็กําลังจะโอนไปแลว วันอังคารหนานี้จะโอนแลว วันนี้วันจันทร วันอังคารขางหนา
จะไดโอนไปทางโนนและโอนไปทางเรือนจําลาดยาวไปหาชายปมใหเปนผูจัดการ นี้ละที่วา
เงินไทยเราออก ออกอยูอ ยางนี้ มันไมพอ ตองไดไปเอาเงินดอลลารมาชวยกันหนุนกันไป
เพราะเงินชวยชาติเวลานี้ เราหยุดชวยชาติแลวเงินประเภทนั้นก็ไมมี ก็มแี ตเงินที่เขาเอามา
ถวายตามอัธยาศัยของเขา เราไดเทาไรเราก็ชวยโลกมาประจําอยูแลว ตั้งแตเริ่มมาสรางวัด
นี้เราไมเคยมีเงินเปนของตัว มีเทาไรออกชวยชาติมาตลอด ตั้งแตเริ่มสรางวัด สถาน
สงเคราะห โรงร่ําโรงเรียน โรงพยาบาล เราสรางมาตั้งแตกอ นแลวนะ เราชวยมาตั้งแตเรา
สรางวัด ทีนี้เวลามีการชวยชาติขึ้นมานี้มันก็เลยไปใหญ เปนอยางนั้นละ กรุณาทราบตามนี้
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(หลวงตาเจาขา หลวงปูออนสาไมสบายเจาคะ) โรคภัยมันมีอยูกับทุกคน ใครอยูที่
ไหนก็ไมสบายๆ อยูที่นั่นแหละ มันมีอยูกับทุกคน เราก็มีคนมาถาม เปนยังไงหลวงตา
สบายเหรอ ปวะเลย เขาใจเหรอ มาถามใหรําคาญ ไอเราไมมีอะไร เฉย ใครมามีแตถาม
เรื่องยุง อันนี้เราก็คันมือยิบๆ มันอยากตีปากคน รําคาญ ถาถามก็ตองไดตอบ ยุง
เพราะฉะนั้นจึงเอานี้ทําหนาที่แทนดีกวา ตีปากปวะเลย อยาถามมาก เราพูดจริงๆ สําหรับ
เราๆ ตายงายที่สุด บอกจริงๆ นะ เหมือนอยางที่เทศนกระจายอยูทั่วประเทศไทย เอา
ความจริงออกเทศนจากหัวใจที่จริงอยูสุดสวนนี้แลว เวลาจะเปนจะตายจริงๆ ปบไปทีไ่ หน
ไปเลย ไปอยางงายดายเลย
นี่ก็ไปเห็นถ้ําผาแดง เราไปเยี่ยม พระเลาใหฟงวามีถ้ําอยูขางหลังฟากถ้ําทางนี้ โหย
สวยงามมาก อยางนั้นเหรอ ไหนพาไปดูซิ ก็เลยขามเขาไป อูย สวยงามมาก เราก็เลยพูดวา
ถ้ํานี้เหมาะมาก เราพูดจริงๆ นะ สวยงามมากถ้ํานี้ เวลาตายเราจะมาตายที่นี่แหละ ธรรมลี
พอเห็นวาเราจะไปตายที่นั่น เลยไปประดับประดาตกแตงเสียหมดเลย ไปดูทีหลังหมดขลัง
ความขลังไมมีเลย โอย เราไมมาตายแหละอยางนี้ เราก็บอกตรงๆ อยางนี้ คือทําให
สวยงามใหเหมาะสมทุกอยางเลย เขามาตกแตงหนาถ้ําอะไรๆ ฟาดทางลาดยางเขามาถึง
เลย ตั้งแตหนาวัดรอบภูเขากี่ทวีปไมรูเขามาถ้ํา เลยเปนทางสะดวกไปหมดเลย เปดโลง
โอย ไมเอาเราไมมาตายที่นี่ละ มันไมขลังแลว
นี่พูดถึงเรื่องตาย อาว พูดจริงๆ ไมมีปญหาอะไรเลย เพราะฉะนั้นบรรดาพระ
อรหันตทั้งหลายทานนิพพานที่ไหนจึงไมคอ ยไดทราบขาวคราวของทานนะ นอกจากองคที่
ทานมีชื่อเสียง เชนอยางพระสารีบุตร พระโมคคัลลาน เหลานี้ที่มีชื่อเสียง พระอานนท
ทานนิพพานที่ไหนๆ บอก นอกจากนั้นไมคอยไดยินขาว เพราะพระอรหันตทานตายงาย
ถึงเวลาแลวเหรอ อยางพระอัญญาโกณฑัญญะเปนพระรัตตัญู ผูที่รูโลกมานาน ทานไป
อยูในฉัททันตสระกับชาง ไมสอนใคร พอถึงเวลาแลวก็มาทูลลาพระพุทธเจา ทานมาอยาง
สบายเลย มาทูลลาพระพุทธเจาจะนิพพาน ออกจากนั้นทานก็ไปเลย ทานนิพพานที่ไหนก็
ไมทราบ เพราะทานตายงาย ทานไมมีอะไรเปนกังวล ก็มีแตธาตุขันธทรี่ ับผิดชอบกันอยู
เทานี้ ความยึดถือของทานก็ไมมี แตสัญชาตญาณที่รับผิดชอบระหวางขันธกับจิตนี้มี
ยกตัวอยางเชนเราเดินไป พระอรหันตกับคนธรรมดาสามัญเดินไป เวลาไปพลาด
จะหกจะลมนี้ จะหาวิธีชวยตัวเองเต็มเหนี่ยวในขณะนั้น ลื่นไมควรจะลมไมลมงายๆ พลิก
ไปพลิกมา จนกระทั่งสุดวิสัยถึงจะลม ทั้งคนธรรมดาทั้งพระอรหันต นี่เรียกวาสัญชาตญาณ
แตมีตางกันอันหนึ่งที่วา คือพระอรหันตทานไมกระเทือนใจ แตคนปุถุชนเรากระเทือนใจ

๑๐
เชนเดินไปนี้ ไปเห็นรากไมเหมือนงู กาวลงกําลังจะเหยียบนี้นึกวาเปนงู โดดผึง นี่คน
ธรรมดา พระอรหันตทานก็โดดผึงเหมือนกัน แตตางกันที่คนที่เปนสามัญชนโดดผึงทั้ง
จิตใจรอนเปนไฟในขณะนั้น
แตพระอรหันตทานไมมี
แย็บวางูนี้ทานโดดผึงเปน
สัญชาตญาณรักษาขันธตัวเอง เปนอยางนั้น มีตางกันเทานี้ เรื่องปองกันตัวนี้เหมือนกัน
เปนเองอยูในนั้น เรียกวาสัญชาตญาณ ทานไมยึดไมถอื เปนแตเพียงวารับผิดชอบกันตาม
สัญชาตญาณในหลักธรรมชาติที่อาศัยกันอยูระหวางจิตกับขันธเทานั้นเอง
แตคนเรา
ธรรมดานี้รอน
นี่ก็พูดตรงๆ ใหสมที่วาเราเทศนสอนโลกมานี้เปนเวลานานเทาไร เฉพาะออกชวย
ชาติบานเมืองนี้ ๖ ปเต็ม เทศนทั่วประเทศไทย เวลาเปนเรื่องของตัวจะจนตรอกจนมุม
อะไรบาง จึงบอกชัดๆ เวลาการณถึงตัวเขามา เชน เวลาจะตายจะจนตรอกจนมุมไหม บอก
วาไมจน ถึงเวลาตายงายนิดเดียว ปบเขาที่ไหนไดเลยไปเลย เราพูดจริงๆ นี่ละธรรม
พระพุทธเจา ถาลงไดอยูในใจแลวกลาหาญชาญชัย เลยโลกเลยสงสารเลยสมมุติโดย
ประการทั้งปวง ไมมอี ะไรสะทกสะทานหวั่นไหวเลย เพราะเหนือสมมุติหมดแลว นั่น ขันธ
นี้เปนสมมุติ เวลาจะตายจะเขารมไมรมไหนก็ได เขาไปปบกําหนดปบเทานั้นเอง สละปุบ
ไปเลย แนะ
ถาวาทุกข ทุกขขนาดถึงตาย ทุกขพระอรหันตทุกขในขันธเทานั้น ใจทานไมไดทุกข
ทุกขปถุ ุชนทัง้ ในขันธทั้งจิตใจเปนฟนเปนไฟไปตามๆ กันหมด เลยไมไดสติสตัง ตกเตียงก็
มีบางราย คือไมไดสติสตัง พระอรหันตทานไมเปนอยางนั้น ทานกําหนดรูทุกเวลาๆ เอา
พอพูดอยางนี้ก็เอาพยานมาพูดเสียที อยูหนองผือ ถาย ๒๕ หน อาเจียน ๒ หน นี่แหละ
มันจะไปจริงๆ ๙๙% เราจึงไดพูดวา ในธาตุขันธของเราทั้งหมดนี้มีประสาทสําหรับจิตอยู
กับประสาทๆ สัมผัสสัมพันธอะไรรูหมดๆ เปนเรื่องออกมาจากจิต เปนกระแสของจิต
ออกมารับทราบ
ทีนี้เวลามันจะไปจริงๆ ความรูที่อยูตามประสาทสวนตางๆ นี้จะหดตัวเขามาหมด
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ขางบนขางลาง หดวูบเขามาลงทันที เอาใหประจักษ ทั้งๆ ที่เรายัง
ไมไดกําหนดตั้งใจวาจะตาย แตวาระของการจะตายมันมีในเวลานั้น เพราะการถายทองมัน
รุนแรงมาก อาเจียนนี้โนนนะฝาสวม ทําไมคนหมดกําลังขนาดนั้น เวลาอาเจียนนี้เศษ
อาหารนี้พุงติดฝา มันรุนแรง จากนั้นก็วูบเขามา ความรูทั้งหมดหดพรึบพรอมกัน ทางนี้เขา
มาหาตรงกลาง คือใจที่เปนผูรูรับผิดชอบอยูที่ตรงกลางอก ทางนี้หดขึ้นมาวูบ ทางนี้ลงมา
พรอมกันปบ เขาไปหาจิตดวงนั้นแหละ พอเขาไปหมดรางกายของเรานี้เปนทอนไมทอ นฟน
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ไมรูอะไร แตมีแปลกอันหนึ่ง นั่งอยูบ นเขียงสวมไมลมนะ แตความรูก็อยูในนั้นหดเขามา
หมด เหลือแตความรูอันเดียวเตรียมจะไปแลวนั่น หือ จะไปเดี๋ยวนี้เชียวหรือ กําหนดปบ
เขาไปนี้ปบมันเลยไปชวยกําลังกันอีก เลยซานออกมา ตา หู จมูก ลิ้น กาย คอยรูเรื่องรูราว
ไดยินสิ่งนั้นสิ่งนี้
ในขณะที่หดเขาเต็มที่แลว เปนทอนไมทอนฟนนะนี่ ไมมีความหมายอะไรเลย มีแต
ความรูอันเดียว พอทางนี้ขยายออกมาปบ ไมตาย พุงออกมาความรูนี่วิ่งขึ้นวิ่งลงพรอมกัน
ทีนี้รูสึกเจ็บปวดเมื่อยหิวออนเพลียในขณะนั้นเลย พอมันจะไปจริงๆ แลวไมมีนะ เวทนาจะ
ไมมีกวนเลย หมด พอกายหมดความรูสึก เวทนาความทุกขทงั้ หลายหมดไปพรอมกัน
เวลานั้นจะมีแตจิตลวนๆ ทุกขเวทนาในขันธจะดับไปหมดเลย นั่นแหละไปตอนนั้นแหละ
ผึงไปเลย นั่นฟงซินะ สะทกสะทานทีไ่ หน มีแตถาม หือ จะไปเดี๋ยวนี้เชียวหรือ นั่น เอา จะ
ไปก็ไป พอจิตปบเขา สตินี้เปนสมมุตินะไปหนุนจิตอันนั้นไวรอกันไวเลยไมไป อยูมา
จนกระทั่งปานนี้ นี่ฟงซิ
นี่แหละการเทศนาวาการใหพี่นองทั้งหลายฟง จึงเทศนอยางอาจหาญชาญชัย จะ
เผ็ดจะรอนจะดุจะเดือดขนาดไหนมีแตเรื่องของธรรมลวนๆ ออก จะไมมีกิเลสแฝงแมเม็ด
หินเม็ดทราย เพราะในหัวใจมันไมมี เขาใจหรือ กิริยาที่แสดงนี้จึงเปนเหมือนคนมีกิเลส
ทั้งหลาย แตคนมีกิเลสนั้น กิเลสพาแสดงออกเปนฟนเปนไฟตัวแดงขึ้นนี้ฆาฟนรันแทงได
หมด เปนเถาเปนถานได แตเรื่องของธรรมที่รุนแรงดวยอรรถดวยธรรมนี้ ทําโลกใหชุมเย็น
ไปหมด เหมือนน้ําดับไฟ จะรุนแรงขนาดไหนเปนพลังของธรรมทั้งนั้น มันจึงตางกันเขาใจ
ไหมละ รางกายนี้เปนเครื่องมือของทั้งกิเลสของทั้งธรรม
เมื่อกิเลสสิ้นไปหมดแลว เหลือแตจิตลวนๆ รางกายนี้มันก็เปนเครื่องมือของธรรม
ไป จะใชวิธผี าดโผนโจนทะยานอะไรตามหนาที่การงานหนักเบามากนอย จะแสดงเหมือน
คนมีกิเลส เปนแตเพียงจิตใจไมมกี ิเลสแทรก ถาเปนคนมีกิเลสแสดงความผาดโผนโจน
ทะยานขนาดนั้นฆากันแหลก เขาใจไหมละ เพราะจิตมันเปนตัวโทสะอยางสุดขีดของมัน
จิตของพระอรหันตทานไมมี มีแตพลังของธรรมออกมาแทนกัน นี่แหละตางกัน จึงเรียกวา
นี้เปนเครื่องมือของใจ
เทศนเราก็เทศนอยางไมเคยสนใจกับอะไร เรื่องสะทกสะทานหวั่นไหวในสามแดน
โลกธาตุนี้เราไมมี ไมวาจะเทศนในสถานที่ใดๆ ก็ตาม ไมมคี ําวาสูงวาต่ํา เพราะถาพูดถึง
เทียบวาโลกก็เรียกวาสัตวโลกเหมือนกันหมด แลวธรรมนี้เหนือทุกอยาง เวลาจะออกแสดง
แกกลุมตางๆ ของประชาชนที่จะไดยินไดฟงในขณะนั้นปบ กําหนดปบมันรูไปหมดแลว

๑๒
เอา ฟงเสียนะมันจวนจะตายแลว จะควรเทศนาวาการในธรรมขั้นใด นั่น มันบอกวาธรรม
ขั้นใดเทานั้นนะ มันไมไดบอกวาสมาคมนี้ใหญสมาคมนี้สูง สมาคมนี้นากลัวสมาคมนี้นา
กลาไมมี เขาใจหรือ ธรรมเหนือกวาหมดแลว นี่มองๆ ปบไปนี้ ควรจะแสดงแกกลุม นี้
อยางไรบาง กลุมนั้นอยางไรบาง เทศนในที่ตางๆ จะกําหนดดูพับรูกันทันที แลวธรรมะจะ
ออกใหพอเหมาะพอสมๆ กับขั้นกับภูมขิ องผูม าไดยินไดฟง
ถาหากวาเปนภูมิสูงธรรมะจะไปเอง ดึงไวก็ไมอยูด ึงลงก็ไมลง พุงเลย ถาเปนธรรมะ
ขั้นสูงเชนจิตตภาวนา แกงหมอเล็กแกงหมอจิ๋วทีจ่ ะมุงตอพระนิพพาน จิตใจกาวขึ้นจวนจะ
ถึงนิพพานแลว สงปงๆ เลย นั่น ถาจิตใจยังเปนธรรมดาอยูกส็ อนใหพอเหมาะพอดีกบั ขั้น
ธรรมดาของคน เขาใจหรือ ที่จะใหมีสูงมีต่ํามีสะทกสะทานมีกลัวมีกลาไมมี เรียกวาธรรม
เหนือหมดแลว นี้เราก็ไดเทศนมาทุกแบบ ที่วานี้เราไดเทศนมาหมดแลว เทศนสอนพระก็
แบบจรวดดาวเทียมพุงเลย เหมือนกับวาเจาโทสะเจาโมหะเต็มอยูในนี้หมด เวลามันออก
กําลังธรรมออกจนจะฟงไมทัน นี่เพราะอํานาจแหงธรรมพุงๆๆ นี่เขาใจแลวหรือนี่เปน
ธรรมขั้นสูง ถาเปนขั้นธรรมดาก็สะเปะสะปะตีที่นั่นแลวตีที่นี่ไปอยางนั้นแหละ สักเดี๋ยวก็ไป
กลับบาน ไล นี่เปนประเภทๆ เขาใจหรือนี่
มันจวนจะตายเปดใหฟงเสียนะ ธรรมพระพุทธเจาเลิศเลอขนาดไหน จริงขนาดไหน
หัวใจถาลงไดธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลวจริงเหมือนกันหมด ตั้งแตพระพุทธเจาลง
มาถึงสาวกองคสุดทายเหมือนกันหมดเลย ไมตอ งไปทูลถามพระพุทธเจา เชนอยางสอน
โลกสอนอยางไรๆ ไมตอ งบอก แลวจะไปยืมธรรมพระพุทธเจามาก็ไมมี เปนอยูในหัวใจนี้
หมดตามนิสัยวาสนาของตน
นี่แหละธรรมพระพุทธเจาทาทายความจริงอยูตลอดเวลา
เอื้อมมาแตมันไมอยากรับ สัตวโลกมันมืดบอดมากทุกวันนี้ พูดเรื่องอรรถเรื่องธรรมไม
อยากฟง ถาพูดเรื่องฟนเรื่องไฟแลวเปนบากันทั้งเขาทั้งเรา เขาใจไหมละ เอาละวันนี้ ให
พรแลวนะ
พูดเรื่องพระอรหันตทานตายงาย เราไมไดเปนอรหันตเราก็จะหันไปกุฏิเรา เขาใจ
ไหมละ พูดเรื่องพระอรหันตเราไมไดเปนพระอรหันต เราก็จะหันไปกุฏิเรา เขาใจหรือ หัน
ไปทางโนนหันไปทางนี้ไดเหมือนกัน เรามีหันอยางนี้เราก็เอาแบบนี้ เขาใจไหม
ชมถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกําหนดการ ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

