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มองหนาพระพุทธเจาบาง
กอนจังหัน
พระเทาไร (๒๗ ครับผม) ไมแนนอน เขาออกๆ ทั้งพระขางในฉันบางไมฉันบาง
พระขางนอกเขาออกๆ อยางไรก็ตามตองไดบังคับเอาไวตลอด ไมบังคับไมได ลนไปเลย
เลอะเทอะ อะไรเลอะเทอะก็ไมไดเหมือนพระเลอะเทอะ พระเลอะเทอะนี้เลวมากที่สุด วัด
ปาบานตาดจะเปนประเภทเลอะเทอะที่เลวมากที่สุด หรือดี หรือดีมาก เอา ดูตัวเองนะ ทั้ง
สองอยางนี้มอี ยูกับตัวของเราเอง พระเลอะเทอะมาก เลวมาก คือเราหนึ่ง เพราะความเลว
แหงการประพฤติของเรา ความดีและดีมากก็คอื เราคนหนึ่ง เพราะดําเนินตามหลักธรรม
วินัยของพระพุทธเจา ซึ่งไมมที ี่ตองติแลวในโลกนี้ กราบไหวกันทั้งสามโลก แตเราไป
เหยียบย่ํานี้เลวที่สุดคือเรานะ อยาใหมี
ศาสดาองคเอกนี้ประกาศลั่นโลกสามโลกธาตุมานานสักเทาไรแลว ไมมาเฉียดหู
เฉียดตาเฉียดใจเราบางเหรอ มันมีตั้งแตสวมแตถานแตไฟนรกอเวจีหรือเขามากองอยูใน
พระของเรานี่ พระเลยกลายเปนพระสวมพระถานไปหมดใชไมไดนะ ยิง่ เลวลงๆ เรานั่นละ
ทําศาสนาใหเลวลง ใหดูตัวเองทุกคนๆ อะไรเลวสูพระเลวไมได แหมกระเทือนโลกมากนะ
พระเลวนี่ คนธรรมดาเขาเลวก็เปนเรื่องของเขา แตพระที่โลกเทิดทูนกลับเลวนี้ แหม
เลวรายที่สุดเลย อยาใหมีนะ ใหตั้งหนาตั้งตาประพฤติปฏิบัติ
ทําอะไรใหมีสติสตังพินิจพิจารณา อยาทําชุยๆ อยางเมื่อวานนี้บอกพระใหไป
ทําทางจงกรม พระองคนี้ก็ยังจะตามติดกันอีกอยูน ะ ใหไปทําทางจงกรม เราก็บอกชัดเจน
คือเราจะอานดูพระองคนี้นั่นเองที่ไปใชในงานนั้น จะเปนยังไง ใหเอาดินมาเทใสที่เปนหลุม
เปนบอ มีทางจงกรมแตเดินไมไดก็ใชไมได เลยบอกใหเอาดินมาเทแลวคอยเอาน้ํามาเทลง
นั้นสักหนอยหนึ่งพอใหมนั ชุมเย็นซึมลงไป พอสั่งแลวเราก็กลับมากุฏิ ประมาณวาจะทํา
เสร็จแลวก็กลับคืนไปอีก ฟาดดินอันนั้นกับน้ําอันนี้เลอะเทอะดวยกันหมด ดูไมไดเลย นี่ยัง
จะตามเรื่องทางจงกรมนีอ้ ีก
นี่ละการสอนคนมันจึงลําบากนะ สอนเราก็สอนอยางนี้เอง ตองเอาใหแนบที่สุด
สติสตัง ปญญาติดกันตลอด มอบงานใหใคร อันใดๆ สั่งอะไรๆ อยาเขาใจวาแลวนะ นี่คือ
อานพระแตละองคๆ นะนั่น พระที่มาอบรมอยูกับเราเปนยังไง เทากับอานพระแตละ
องคๆ สั่งใหทําอะไรๆ นั้นเปนการอานพระละนะ ใหทําเราจะดูผลงานของการทํา มัน
แสดงออกมาจากตัวเอง ดี ละเอียดลออ หรือเลวอะไรก็ตาม จะออกมาจากตัวนั้นตัวทํางาน
ที่เราสั่งนั้นแหละ
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ทานทั้งหลายมาทําไม มาเหลาะๆ แหละๆ โลเลโลกเลก ศาสนาพระพุทธเจา
ประกาศกังวานดวยความเลิศเลอมา แลวเปนยังไงมาอยูก บั เรามีแตความเลวราย พระ
เลวรายเต็มบานเต็มเมืองเวลานี้ มันเปนยังไง เอานี้หรือไปเหยียบหัวพระพุทธเจา มันนา
ทุเรศนะ ขอใหพากันพิจารณาทุกคนๆ ธรรมเปนของละเอียดลออมากที่สดุ อยางพวกเรานี้
จะเขาไมไดแหละ เพียงสั่งการสั่งงานทั้งๆ ที่เปนผูตั้งใจมาปฏิบัติเพื่อศีลเพื่อธรรม สั่งการ
สั่งงานอะไรไปนี้มันจะมีเลอะๆ เทอะๆ ตามนิสัยที่เคยมาในหัวใจนั่นแหละ นี่เตือนไวอยาง
นี้เสมอ
ใหทําอะไรๆ ไมแลวนะ เพราะพระเจาพระสงฆทเี่ ขามานี้เราสอนจริงๆ จังๆ ไมใช
สอนเลนๆ สั่งอะไรแลวตองติดตามดูๆ อานตัวผูถูกสั่งนั่นแหละเปนยังไง เปนพระประเภท
ไหน จําใหดี อยามาทําเลอะๆ เทอะๆ สติติดแนบกับตัว ปญญาติดแนบกับตัว จะไมคอย
ผิดพลาดทําอะไรก็ดี ถึงจะไมดี ที่มีสติมีปญญาอยูในนั้นก็เต็มภูมิของผูนั้น นับวาดีอยู ถามี
สติปญญาแตไมใชนั่นซิ
สติปญญาเฉลียวฉลาดอยูแตกิเลสเหยียบลงไปใหเลวเสีย
สติปญญาก็เลยกลายเปนมูตรเปนคูถไปตามกิเลสนั้นเสีย ใชไมไดนะ เอาละใหพร
หลังจังหัน
(ทองคํา ๑ บาทครับ) เออ เมื่อเชานี้บานตาดเขาทําบุญหาแมเขา ชื่อ แมที พงษ
ประเทศ เขาทําบุญอุทิศถึงแมเขา แมที พงษประเทศ เสียไปเขาทําบุญอุทิศ ไดถวายในงาน
นี้ทองคําน้ําหนัก ๕ บาท เงินสด ๓๒,๙๐๐ บาท ดอลลาร ๕๐ ดอลล เขาถวายเมื่อเชานี้
(ทองคําไหลซึมไดเพิ่มมาเปน ๗๕ กิโลแลวครับ) ออ ทองคําที่เปนประเภทน้ําไหลซึม
เวลานี้ไดถึง ๗๕ กิโล ๓๐ บาท ๔๖ สตางค กับอีก ๕ บาทวันนี้ก็เปน ๓๕ บาทเขาไป
เรื่อยๆ ไมลด ไปเรื่อยๆ ทองคําเรา นี่เราก็ยังมีหวังอยูเรื่อยๆ สวนใหญผานไปแลวยังไม
แลว ใหเปนประเภทน้ําไหลซึม คอยไหลเขามาซึมเขามา นี่ตั้ง ๗๕ กิโลแลวประเภทน้ําไหล
ซึมนะ สวนใหญมอบเขาไปเรียบรอยแลว
เรายังไมไดบอกหยุด เพราะเราไปดูเองทองคําในคลังหลวง เพราะฉะนั้นจึงได
ออกมาพูดใหพี่นองทัง้ หลายไดทราบทั่วไปตั้งแตบัดนั้นมาจนกระทั่งปานนี้ ไดทองคําเปน
กอบเปนกํามาแลวก็ยังไมแลว สวนใหญที่ไดมานีส้ มมักสมหมาย แตสวนที่บกพรองในคลัง
หลวงยังมีอยูมาก จึงไดบิณฑบาต ไดออดออนบรรดาพี่นองทัง้ หลายใหเห็นแกคลังหลวง
ของเรา ซึ่งเทากับเห็นแกหัวใจของคนทั้งชาติอยูในนั้น ไดหนุนกันเขามาๆ หากไมไดเวลานี้
แลวจะไมไดนะ เชนอยางเราหยุดแลวการชวยชาติ ทองคําไดเทานั้น ดอลลารไดเทานั้นๆ
แลวก็หยุดตั้งแตบัดนั้นไมไดมอี ะไรสืบตอเลย นี่พอมีประเภทซึมซาบเขาไปมันก็ไหลเขามา
เรื่อย แลวก็มีหวังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
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เราก็พยายามที่สุดที่จะใหชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยของเราไดแนนหนามั่นคง
จีรังถาวร ใหพี่นองชาวไทยทั้งหลายไดกราบไหวบูชาเปนที่อบอุนจิตใจ เราจึงอุตสาห
พยายาม ทางดานวัตถุก็เต็มเหนี่ยว เต็มกําลังของเรา ทางดานธรรมะก็เหมือนกัน ตัง้ แตวัน
เริ่มออกชวยชาติ ประกาศสอนธรรมติดกันไปเลย ดานวัตถุก็ขนเขามาๆ สูคลังหลวงเปน
อยางนอย นอกจากนั้นกระจายทั่วประเทศไทย ทีนี้เรื่องธรรมก็เหมือนกัน ธรรมก็กระจาย
ออกไปเรื่อยๆ ตั้งแตเริ่มแรก
เราไดดําริคิดไวเรียบรอยแลวในการชวยชาติคราวนี้ วัตถุนี้ประชาชนทั้งหลายเขาจะ
ทราบกันทั่วหนาอยางรวดเร็ว แตเรื่องธรรมะเขาจะไมทราบ เราคิดไวแลว แตในโอกาสอัน
นี้เองที่ธรรมะจะไดกระจายออกไปสูหัวใจของพีน่ องชาวไทยทั้งหลาย จะออกไปพรอมๆ
กันกับการชวยชาติคราวนี้ทางดานวัตถุนั้นแหละ แลวไปที่ไหนก็เทศนที่นั่นๆ และการ
เทศนไดยินไดฟงสดๆ รอนๆ แลวยังไมแลว ยังติดเทปออกมา เวลานี้กําลังออกทางวิทยุ
จะทั่วประเทศไทยแลวนะ ติดตัง้ อยูทกุ แหงทุกหนเวลานี้
นี่ละธรรมเขาสูใจนี้เปนมหาคุณอยางมากทีเดียว เราดําริไวแลววาธรรมจะไดออกสู
โลกเฉพาะอยางยิ่งชาติไทยของเราในคราวนี้ ไมมากก็นอย เขาแนนอนเขาสูหัวใจคน ก็เปน
อยางที่วานั่น เราคิดไวเรียบรอยๆ ทุกอยาง เราไมไดทําอะไรดวยแบบดนๆ เดาๆ นะ เรา
ชวยโลกชวยสงสารเราก็ชวยจริงๆ ดวยความเปนธรรมๆ ลวนๆ ควรตําหนิเราตําหนิทันที
เพราะเปนความผิดเสริมไปทําไม ตองตําหนิ ที่ถูกก็เสริมเรื่อยๆ อยางนี้ละเราชวยชาติ ไม
วาเรื่องราวอะไรที่เรานําออกแสดงๆ นี้เรานําออกจากธรรมนะ ไมไดนําออกดวยเจตนาราย
หรือเจตนากอกรรมกอเวรเคียดแคนซึ่งกันและกัน เราไมมี มีตั้งแตธรรมลวนๆ ใครผิด
บอกวาผิด ถูกบอกวาถูก ใหพยายามแกไขดัดแปลงสิ่งที่ผิด สวนที่ถูกก็ใหเสริมกันเขาไปๆ
จะไดดีขึ้นโดยลําดับ ในสิ่งที่ดีแลวจะเพิ่ม สิ่งที่ชวั่ ก็จะไดลดนอยถอยลงไป เราไดพยายาม
สุดกําลังแลวนะชวยชาติคราวนี้
ทองคําเรายังจะมีหวังเพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ ถาเรายังไมตายเสียเดี๋ยวนี้ ยังจะมีหวัง
เพิ่มขึ้น ไมมากก็เพิ่มขึน้ อยูอยางนี้แหละ (โยมจากอินโดนีเซียถวายปจจัย ๒ หมื่น) โห
ทางอินโดนีเซียนี่มาเรื่อย (เคยไปกราบหลวงตาที่สวนแสงธรรมดวยครับ) เออ มากราบ
ที่นี่ก็ไดกําไรเรื่อยๆ นะ (ตอนนี้เขากําลังสรางวัดไทยอยูที่อินโดนีเซีย เขามาขอพรหลวงตา
ใหสรางสําเร็จคะ) เรายังไมแนใจ ผูไปสรางวัดสรางวา หรือมันสรางสวมสรางถานก็ไมแน
เพราะเราเคยเห็นมาแลว วัดไทยเรานี้ เดี๋ยวนี้มีแตสวมแตถานเต็มบานเต็มเมือง ที่เรียกวา
วัดๆ นั่นแหละ มันกลายเปนสวมเปนถานไปแลว
ดูตั้งแตวัดปาบานตาดออกไปซิ ที่ไดดุไดดาอยูเวลานี้เพราะอะไร เพราะมันจะเปน
สวมเปนถาน พระเณรจะกลายเปนมูตรเปนคูถอยูในสวมในถานเพราะการปฏิบัติเลว สวม
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ถานคือวัดทีว่ าเปนที่อยูของพระเณรก็เลยกลายเปนที่อยูของมูตรของคูถไปเสีย กําลังสราง
วัดนั้นวัดนี้เรายังไมไดสนิทใจนักนะ ผูสรางวัดมันหอบกิเลสเต็มหัวใจไป ถาเปนอรรถเปน
ธรรมไปสรางที่ไหนเริ่มดีขึ้นโดยลําดับ เวลานี้เรื่องอรรถเรื่องธรรมจะไมคอยปรากฏนะ ถูก
กิเลสเหยียบลงๆ นี่ภาษาธรรมเขาใจไหม วาสรางวัดที่นั่นที่นี่แทนที่จะดีใจดวยกลับไมดีใจ
เพราะสิ่งที่ใหแสลงแทงใจมันติดมาเรื่อยๆ ใหไดจับไปคิด การสรางวัดนี่สรางยังไงนา
สรางวัดมันสรางสวมสรางถานขึ้นในตัวก็ได แนะ
ดูซิวัดปาบานตาด ทีแรกเราก็วาสรางวัดๆ ไอพวกสวมพวกถานพวกมูตรพวกคูถ
มันคืบคลานเขามากับพระกับเณรกับประชาชน เขามาบรรจุอยูในวัดปาบานตาด วัดปาบาน
ตาดเลยกลายเปนสวมใหญ พระเณรและประชาชนลูกศิษยของวัดปาบานตาด คือลูกศิษย
หลวงตาบัว เลยเปนมูตรเปนคูถกองใหญเต็มอยูในนี้ ทานทั้งหลายยังภูมิใจอยูเหรอ เราดู
มาตลอดนี่ อยางตะกี้นพี้ ูดถึงเรื่องใหไปทําทางจงกรม คนหนีกันไปหมดแลวเมื่อวานนี้เลย
วาง นั่นถาวางเราก็เขาไปดู ถาไมวางก็ไมไป เวลาคนวางเมื่อไรเราจะเขาไปดูที่นั่นที่นี่ ไมดีที่
ใดสั่งๆ เมื่อวานเขาไปดูทางจงกรม อยางที่พูดเมื่อเชานี่แหละ นั่นมันก็ไปเลอะๆ เทอะๆ
อยูทางจงกรม ไปสรางสวมสรางถานอยูในนั้น เราบอกใหทําทางจงกรมใหดี แลวก็ไปเปน
อยางนั้น
กิเลสนี่มันเร็วที่สุดนะ ตามไมทันงายๆ ใครมาพูดคําพูดอยางนี้มีไหม พูดชัดๆ
สมัยปจจุบันมีใครพูดอยางนี้ไหมวา กิเลสนี้ละเอียดลออมากทีเดียวตามไมทัน ผูตามอยูก็
ยังตามไมทนั ไอผูไมตามไมตองบอก นี่เราตามมันมาตั้งแตวันออกปฏิบัติ ตามกิเลสนะ
ตามมาตั้งแตวันออกปฏิบัติ ตามจริงๆ ดวยไมใชตามธรรมดา ตามจนสุดกําลัง
ความสามารถ เปดจาขึ้นมาในหัวใจ เอาที่นี่กิเลสกับธรรมอะไรแหลมคมกวากัน สุดทายก็
ธรรมครอบหมด เมื่อธรรมครอบหมดแลวมองไปทีไ่ หนก็เห็นหมดละซี ธรรมมองกิเลส
มองไดงายมาก
โห เมืองพุทธเราแทๆ เมืองไทยเรา เวลานี้กลายเปนเมืองสวมเมืองถานไป
หมดแลวนะ เมืองไทยทั้งประเทศนี่เทากับเมืองพุทธ เพราะชาวพุทธในเมืองไทยเรามี
จํานวนนอยเมื่อไร เราคิดวาไมต่ํากวา ๘๐% นี่เปนเมืองพุทธ เดี๋ยวนี้มันจะกลายเปนเมือง
มูตรเมืองคูถไปแลวดังที่พูดเหลานี้ รื่นเริงบันเทิงดีดดิ้นกับกิเลสตัณหาความดีความเดนใน
สิ่งที่เลวทั้งหลายวาดีวาเดน แลวก็สรางสวมสรางถานขึ้นในนั้น ตัวเองก็สรางตัวเองเปน
มูตรเปนคูถขึ้นมา ตั้งแตวงราชการงานเมืองลงมาจนกระทัง่ สุดทาย มีแตพวกสรางสวม
สรางถานสรางมูตรสรางคูถทับถมบานเมืองของตน บานเมืองของตนเลยกลายเปนมูตร
เปนคูถไปหมดเพราะความเลอะเทอะของผูปฏิบัติรักษาชาติบานเมืองนั่นเอง แตตรงกัน
ขามเปนผูทําลายชาติบานเมืองของตนเองโดยไมรสู ึกตัว เพราะอํานาจของกิเลสมันแหลม
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คมมาก ความอยากความทะเยอทะยาน ความมักใหญใฝสูง ความเยอหยิ่งจองหอง ไมมี
อะไรเกินกิเลส นี้คือกิเลส สิ่งเหลานี้เต็มหัวใจของสัตวโลกแลวจะไมดดี ไมดิ้นแบบนี้ได
ยังไง มันตองดีดดิ้นแบบนี้ แบบนี้คือแบบเหยียบทําลายตัวเอง ไมใชแบบสงเสริมตัวเอง
และสวนรวม เชนชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรือง มีแตเหยียบกันลงๆ
เอาศาสนาพระพุทธเจาไปยืนยันกันซินะ เราถือพุทธศาสนามามีอะไรเปนคูแขงขัน
กัน เปนคูประชันขันแขงกันใหรูดีรูชั่ว เอาภาคปฏิบัติพุทธศาสนานี้ออกใชจะเปนยังไง พระ
ก็ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนแลวดวยความถูกตอง ทั้งธรรม
ทั้งวินัยเปนสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว นั้นคือองคศาสดา ทานสอนไวแลวโดยถูกตอง
เอาไปปฏิบัติตามนั้นดูซิ เราจะไดตําหนิพระองคตรงไหนนะ จะไมมีทตี่ ําหนิถาปฏิบัติตามนี้
และจะดีวันดีคืนขึ้นชาติไทยของเรา การอยูการกินการหลับการนอนการใชสอยทุกสิ่งทุก
อยาง จะมีธรรมครอบอยูตลอดเวลา แลวสวยงาม ความรูจักประมาณจะติดแนบกันไปๆ
ไมฟุงเฟอเหอคะนองอยางที่เปนอยูเวลานี้
นี่มันเมืองมูตรเมืองคูถเมืองสวมเมืองถานนะ เอากิเลสเขามาเปนสวมเปนถานเปน
มูตรเปนคูถ เอาคนไทยทั้งประเทศเปนมูตรเปนคูถ เอาชาติไทยทั้งชาติ พื้นแผนดินไทยนี้
เปนสวมเปนถานใหญ เพราะความประพฤติของคนไทยเลอะเทอะ ของพระเณรในประเทศ
ไทยเราเลอะเทอะ มันก็เลอะเทอะไปหมดอยางนีซ้ ิ เอาศาสนาพุทธมาประกาศดูซินะจะเปน
ยังไง ใครไปก็เหยียบหัวพระพุทธเจา เหยียบหัวพระธรรม พระสงฆไปดวยความเยอหยิ่ง
จองหองพองตัวในความเปนมูตรเปนคูถของตัวเองนั่นแหละ ปนปายขึน้ ไปเหยียบทองคํา
เหยียบเทาไรก็แหลกในตัวเองนั่นแหละ
ลองเอาพุทธศาสนาประกาศดูซินะ พี่นองชาวไทยเราเปนชาวพุทธ หลวงตาบัวพูด
อยางออกหนาออกตาเลย นี่ไดปฏิบัติมาแลว ตั้งแตเริ่มตนลมลุกคลุกคลาน แตความ
มุงหวังอันแรงกลานี้รุนแรงมาก จะพูดใหพี่นองทั้งหลายฟง เรียนหนังสือไปตรงไหนๆ
สะดุดใจไปเรื่อยๆ เรื่องมรรคเรื่องผล สวรรคชั้นพรหม ตลอดมรรคผลนิพพาน มันหาก
เปนอยูในจิต เรียนหนังสืออยูมันก็ติดแนบอยูในนี้ อยูในใจ พูดเรื่องนี้ออกมากระจาย
เพื่อใหพี่นองทั้งหลายฟง ไมไชจะโออวดตัวเองนะ เราดําเนินมาอยางนี้ พอออกมาแลว
ไดรับโอวาทจากพอแมครูจารยมั่นนี้ผางๆ อยางเต็มเหนี่ยวเลย แลวก็ถึงใจๆ
ตั้งแตนั้นมา เอา เปนก็เปน ตายก็ตาย ตองใหไดเปนพระอรหันตในชาตินี้เทานั้น นั่นฟง
ซินะ ไมเปน เอาตายวางั้นเลย เพราะฉะนั้นความเพียรมันถึงไดแกกลาจริงๆ จนกระทั่งเล็ง
คืนขางหลังนี้ โอโหๆ ขยะตัวเองเรื่องความเพียร ไปอยูบางแหงเขาแตกบานแตกเมืองไปดู
ตีเกราะประชุมวาเราตายแลว นั่นเปนยังไง เราไมรูจักวาเราจะตาย เขาอยูบานเขารูวาเราจะ
ตายจะเปนยังไง ตีเกราะประชุม วาพระองคนี้มาอยูกับเราเปนยังไง เขายกตัวอยางขึ้นเรื่อง
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อดอาหาร เพราะไปที่ไหนเรามักเปนอยางนั้นเสมอ การอดอาหารนี่ธาตุขันธมันออนตัวลง
ธรรมดีดขึ้นๆ ทุกขขนาดไหนก็ทนเอา เพื่อธรรมอันนี้เองเรื่อยมา นี่เรื่องความทุกขความ
ทรมาน
จิตใจก็ลมลุกคลุกคลาน ไปรองไหอยูบนภูเขาเราลืมเมื่อไร รองไหจริงๆ นะ น้ําตา
รวงออกมา โถ กูขึ้นมานีก่ ูตั้งใจวาจะฟดกับกิเลส แย็บออกตรงไหนมันตีเอาๆ หงายหมาๆ
เขาใจไหมหงายหมาหงายไมเปนทา รองแหง็กๆ เหมือนไอหยองหงาย หินลับอันใหญโต
โรงงานอันใหญโตที่เลิศเลอ ก็คือพอแมครูจารยมั่น ออกจากนี้ลงไปหาทาน เอา ฝกซอม
เต็มที่แลวมาอีก หงายหมาอีก เอา พูดใหมันชัดๆ อยางนี้ละ ไปอีก หลายครั้งหลายหน มา
อีกสูมันไมได กลับมาอีกขึ้นอีกเอาอีก ตอไปก็หงายแมว ลมลงมันตบไดนะแมว ทีแรกมัน
หงายหมารองแหง็กๆ ไมมีทาสู พอตอไปก็หงายแมวตบได ถึงอยูขางใตเขาก็ตบไดหงาย
แมว ตอไปก็กลายเปนเสือดาวเสือโครงขึ้นไปละทีน่ ี่
นั่นเห็นไหมการอบรมจิตใจ ตั้งหลักฐานจิตใจไดแนนหนามั่นคงขึ้นไป ทีนี้ก็
กลายเปนเสือโครงขึ้นละที่นี่ ฟดกับกิเลส ที่นี่เอาใหมันยนเขามาๆ มันเปนเสือโครงใหญ
แลวทีนี้ก็ซัดกับกิเลส กิเลสมีที่ไหนใหมา โนนนะที่นี่ แตกอนไปรองไหรองหมอยูบนภูเขา
กับกิเลสอยูที่ไหนใหมา มาขาดทันทีเลย นี่เรื่องอํานาจแหงการฝกฝนอบรมตัวเอง เอา
จนกระทั่งถึง บางที...แตไมไชสําคัญนะ คือมันหากิเลสที่ไหนก็ไมเจอ คนเอาเสียจน มีแต
จิตมันสวางจาอยูในนั่น ครอบตลอด กิเลสตัวไหนจะโผลขึ้นมาไมเห็นเลย หือ นี่มันไมไช
เปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวหรือ วาเจาของนะ หากิเลสที่ไหนก็ไมเห็น แตไมได
สําคัญวาเปนอรหันตนะ คือมันหาไมเจอเวลานั้น ก็เลยพูดทาทายมันไปเฉยๆ นี่แหละ นี่
ไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวหรือ สักเดี๋ยวก็โผลขึ้นมาอีกซัดกันอีก
คือเราพูดไมไดสําคัญตนวาเปนอรหันตนี่ พูดในเวลากิเลสมันหมอบเฉยๆ จากนั้น
ก็ฟดกันๆ หนักเขาๆ กิเลสโผลมาไมไดเลย นี่ฟงซิเรื่องธรรม เมื่ออบรมขึ้นมีที่ใจ ธรรม
ตองมี กิเลสอบรมสักเทาไร มันอบรมกันทั่วโลกทั่วดินแดน ผลของมันจึงเปนฟนเปนไฟ
เผาไหมทั่วโลกดินแดน ที่ไหนมีความเจริญเพราะกิเลสไมมี มีแตฟนแตไฟเผาไหม ใหญ
เทาไรยิ่งกองใหญ กองฟนกองไฟเผาไหมเรื่อยๆ ไป ถาธรรมมีที่ตรงไหนสองแสงสวางมา
ทีนี้พอธรรมจาขึ้นมาแลวกิเลสมันหมอบๆ หมอบกิเลสก็ไมถอย เห็นภัยของกิเลส เห็นสุด
หัวใจตองตายเทานั้น กิเลสไมตายเราตองตาย ทีจ่ ะใหถอยกิเลสไมมี
ถึงขั้นนี้แลว ฟดกันๆ ลงไป เอาสรุปเลย ฟาดมันนี่จาขึ้นมาเลยเห็นไหม นี่ละผล
แหงการปฏิบัติธรรมจากพระพุทธเจา พระพุทธเจาเปนศาสดาองคตุกตาเหรอ ทาน
ทั้งหลายเอามาปฏิบัติบางซิ เปนยังไง นี่เรามาปฏิบัติแลวไดพูดอยูเวลานี้ พูดจากผลแหง
การปฏิบัติตามพุทธศาสนา ที่ประกาศกังวานสอนโลกถึงสามโลกมาจนกระทั่งปจจุบันนี้
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พวกเราหูตาใจเอาไปไวที่ไหน
จึงไมยอมฟงเสียงพระพุทธเจา
ไมยอมมองดูหนา
พระพุทธเจา อยาวาพระพักตร เอา วาใหต่ําๆ สมกับวาเรามันหยาบมากแลว ใหมองดูหนา
พระพุทธเจาบาง หนาของเรามีแตกเิ ลสเต็มตัว มองไปที่ไหนหาคนไมเห็น มีแตกิเลสหุม
หอเต็มตัวๆ แลวแตงโกเกมาขางนอก ประดับประดาตกแตง ภายในมีแตมูตรแตคูถ กิเลส
ตัณหา ขี้โลภ ขี้โกรธ ขีห้ ลงเต็มอยูในนั้น ทําไมไมดูกันบาง
เอาธรรมพระพุทธเจาเขาไปฟดกันซินะ จะไดปรากฏขึ้นมา ไมใชเปนพระอรหันต
นอยๆ ขึ้นมาแลวเหรอ นั่น แตกอนมันเคยพูดไดยังไง ทีนี้ซดั กันไปถึงขนาดจาลงไปหมด
โดยสิ้นเชิงหายสงสัย ที่นี่มันถึงสนุกดูถาวาสนุกนะ แตนี้จะเอาความสนุกมายังไง มองไปที่
ไหนเห็นแตปอมแปมๆ อยูในน้ํานั่นแลว และไฟก็เผาอยูในน้ํานั้นดวย ไฟกิเลสตัณหา ไฟ
บาปไฟกรรมของตัวเองเผาตัวเองอยูในน้ํา น้ําก็น้ํามหาสมุทรทะเลน้ําวัฏวน หาขอบเขตไม
มี จมอยูในน้ํานั้น แลวไฟก็เผาอยูในเวลาจมน้ํานั้นดวย ไฟกิเลสตัณหา ไฟกรรมของตัวเอง
เผาตัวเองอยูในนั้น มันมีแตอยางงัน้ โลกอันนี้ เอาธรรมพระพุทธเจาเขาไปชวยบางซิจะเปน
ยังไง
นี่ละธรรมพระพุทธเจาประกาศออกมาไดพูดอยางชัดเจนอยางนี้ละ เราไมสะทก
สะทานในสามแดนโลกธาตุนี้เราไมหวั่นกับอะไรทั้งหมด เราพูดจริงๆ สามแดนโลกธาตุ
เปนสมมุติทงั้ มวล ธรรมชาตินี้เปนวิมุตติหลุดพนไปโดยสิน้ เชิงแลว ดูโลกมันดูไดถนัด
ชัดเจนทุกอยาง แลวการพูดออกมาดวยความรูความเห็นจากธรรมพระพุทธเจาจะผิดไป
ไหน แลวจะไมพูดไดยังไง พูดไมไดกพ็ ระพุทธเจาสอนโลกไมไดซิ พระพุทธเจาสอนโลกมา
กอน นี้ธรรมพระพุทธเจาทําไมจะสอนโลกไมไดวะ ตองสอนไดซิ ปลอยใหตั้งแตกิเลส
เหยียบย่ําทําลายกันทั่วประเทศไทย ซึ่งเปนแดนแหงชาวพุทธเรานี้ดูไมไดนะ นี้ดู ตัวเทาหนู
ก็ตามแตหัวใจมันไมใชหนู มันครอบโลกธาตุโนนจะวาไง
นี่ละอํานาจแหงธรรมของพระพุทธเจาขึ้นในหัวใจ ใจดวงนั้นเปนธรรมทั้งดวงแลว
มันจาไปหมดจะใหวาไง ใครจะวาอะไรก็วาไปวาหลวงตาบัว ไมเคยสะทานหวั่นไหวกับสิ่ง
ใดที่มันเหาวอกๆ หมาเหาฟา ฟาอยูที่ไหนก็ไมรู มันเหาของมันไปอยางนั้นละ วาอยางงั้น
วาอยางงี้ มันอมขี้ออกมาพูดมันไมไดอมธรรมมาพูด นี้อมธรรมออกพูดนะ เราไมไดมา
โกหกโลก เราอมธรรมมาพูด หัวใจอยูในนี่ ออกมาจากหัวใจ มาเปนคําพูดคําจา ก็เรียกวา
อมธรรมออกมาพูด
พี่นองทัง้ หลายใครจะตื่นเนื้อตื่นตัวใหตื่นนะ อยาเอาแตกิเลสตัณหามาเหยียบหัวใจ
แหงชาวพุทธเลย ทั่วโลกดินแดนมีแตฟนแตไฟทั้งหมด ถาตางคนตางหันหนาเขาหากัน
จากการฟงอรรถฟงธรรมแลว จะไดปรับปรุงตัวเองใหดิบใหดีขึ้น ตั้งแตวงราชการลงมา ไม
เห็นแกไดแกเอา เห็นแกความเยอหยิ่งจองหองพองตัว แลวเหยียบย่ําทําลายผูนอยให
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แหลกเหลวไปหมด เปนเขียงเหยียบขึ้นของพวกเยอหยิ่งจองหองไปเสียทัง้ หมด นี่คือกิเลส
ตัณหาทําลายผูอื่น ถาเปนธรรมแลวใหญเทาไรยิ่งเย็น ใหญเทาไรยิ่งสงบรมเย็น ยิ่งเปนสุข
ไปที่ไหนคนเคารพบูชา อยากกราบไหวอยากบูชา ดังเขาจะกราบไหวพระพุทธเจานั้นแหละ
เทวทัตใครอยากกราบไหวบูชาวะ ตั้งแตพระแตกไปสี่หารอยองคที่หลงกลอุบายของเทวทัต
ก็ยังแตกกลับคืนมาหมด พระสารีบุตรโมคคัลลานไปสั่งสอนเอากลับมา ก็เปนอยางนั้นแลว
ฟงใหดีนะ
เอาใหจริงจังบางซิ อยามาเหลาะๆ แหละๆ ใหกิเลสเหยียบหัว เอามาอวดกันมีแต
เรื่องกิเลสอวดกัน ไมมีธรรมมาอวดกันเลย ใครพูดที่ไหนเราฟงหมดนั่นแหละ อันนั้นดี อัน
นี้ดี มีแตดีเรื่องกองมูตรกองคูถทัง้ นั้น ไมไดดีเรื่องศีลเรื่องธรรม ที่เปนทองคําทัง้ แทงบาง
เลยพอจะใหความสงบรมเย็น ธรรมนี้ลงเขาหัวใจดวงใดแลว จะทุกขจะจนขนาดไหนหัวใจ
ไมจน จําใหดนี ะ จะขาดแคลนขนาดไหนก็ตาม หัวใจไมขาดแคลนจากธรรมเสียอยางเดียว
อยูไดสบาย อะไรจะมัง่ มีศรีสุขกองเทาภูเขาถาหัวใจแหงผากธรรมจากธรรมเสีย เปนฟน
เปนไฟเผาไหมตัวเอง ภูมิใจก็ภูมิใจไปอยางงั้นละ อันนั้นดีอยางงั้นอันนี้ดีอยางนี้ ดีอยู
นอกๆ ตายแลวกองกระดูกเจาของก็เอาไปไมได เขาเอาไปฝงหรือไมฝงก็แลวแตเขา มี
เทานั้นแหละ
เวลานี้เปนเวลาที่จะตักตวงความดีไดใหพากันทําเสีย หลวงตาบัวตายจะไมมีใคร
พูดอยางนี้นะ เราพูดออกมาตามความเปนจริง จะวาอาจหาญไมอาจหาญ เราไมมี คําวา
อาจหาญก็ไมมี เอาธรรมออกมาเต็มดวงมาพูดใหพี่นองทั้งหลายฟง ใครจะคิดใหคิดเสีย
ธรรมพระพุทธเจาเลิศเลอตลอดมา ใหมองหนาพระพุทธเจาบาง อยามองดูแตหนากิเลส
หนาไหนมีแตมองดูหนากิเลส เขาก็กิเลส เรากิเลส มองดูหนากันแลวก็บนความทุกขความ
ลําบาก ที่กิเลสสรางขึ้นมานั่นนะ แตละคนๆ เอามาพูด ขายไมออก คนนี้ก็จะพูดคนนั้นก็
จะพูด มีแตคนจะพูด ทีนี้ก็ขายไมออกซิ เพราะมันเต็มทุกคนแลว ขายไมออกคือกิเลสเต็ม
หัวใจ ใครก็อยากจะระบายตั้งแตกองทุกขขึ้นมา
พูดความสุขคือออกมาจากอรรถจากธรรมใหกันฟงบางซิ มันไมไดมีนะเวลานี้ ทั่ว
ประเทศไทยจะไมมีใครพูดเรื่องอรรถเรื่องธรรมใหกันฟง มีแตพูดถึงเรื่องกองทุกขเปนฟน
เปนไฟเผาไหม แลวก็ไมเห็นโทษของมัน พอพูดแลวก็เอาอีก ขยี้ขยํากับกองทุกขเปนไฟ
ขึ้นมาเผาอีก มาคุยกันอยูอยางนั้นละ ไปในงานศพงานเมรุนี้ไปที่ไหนดูซิ มันฟงเสียงพระ
เทศนเมื่อไร ไปแลวมันเปนโอกาสอันดี ไปเผาแตละรายๆ ไมใชไปอะไรนะ ไประบายทุกข
ตอกัน อูย คนนั้นก็ทุกขคนนี้ก็ทุกข แบบนั้นแบบนี้ ที่จะเอาความสุขความเจริญมาพูดให
เปนความรื่นเริงตอกันสมไปในงานศพ แลวไปฟงอรรถฟงธรรมของพระทานเทศนาวาการ
ไมมีเลย

๙
นี่เราไดเคยไปเทศนในกรุงเทพเรานี้แหละ กระดานใหญๆ นั้นแหละ เอาเสียบาง
แหละเรา เราไมไดเหมือนใครนี่ ขึ้นไปนี่พระเทศนไมฟง เลย เราก็ใสเสียเปรี้ยงๆๆ เลย
เทียวนะ เงียบหมดเลย จากนั้นธรรมะก็ออกเลย มันเปนยังไงพวกนี้มาฟงอรรถฟงธรรม
ยังไงกัน มันมาระบายทุกขอะไรกัน ซัดกันอยางหนักออกสดๆ รอนๆ มันไมรอใครนะ
เปรี้ยงๆ เลย คนมืดแปดทิศแปดดานเงียบหมดเลย นั่นเห็นไหม เราไปเทศนในสนามใหญ
เมรุใหญกรุงเทพนะ เขานิมนตเราไปเทศน ไปเทศนมันก็เอานิสัยเดิมมาใชอยางวาละ อันนี้
ก็นิสัยธรรม เขาใจไหม นิสัยธรรมก็ออกเต็มเหนี่ยวของธรรม นิสัยโลกเปนยังไงก็ฟด เลย
นั่นละเลยเอาพูดนี้ ไปเห็นหมดแลวถึงเอามาพูด ไมไดดนมาเดาพูด มันไมฟงเสียงอรรถ
เสียงธรรมที่ไหน มันเลอะเทอะไปดวยกองทุกข มาก็ระบายความทุกขสูกนั ฟง แลวกลับไป
บานเทานั้นแหละ ไมไดเรื่องไดราวอะไร
นี่ละการวิ่งเตนกับกิเลสมันมีแตกองทุกข มาขายใหกันมันขายไมออก ใครก็เต็ม
ทุกข ทุกขเต็มหัวใจๆ เอาธรรมออกมากระจายใหกันฟงบางซิจะเปนยังไง นี่หลวงตากําลัง
ธรรมออกเวลานี้ หลวงตาไมมีทุกขพดู จริงๆ หัวใจในทุกขนี้ไมมี มาเปนเวลา ๕๕ ปนี้แลว
หมดโดยสิ้นเชิงเรื่องทุกขในหัวใจ เพราะกิเลสในหัวใจไมมี กิเลสเปนตัวสรางทุกข เมือ่
กิเลสดับทุกขกไ็ มมี ไมมีที่เกิด มีแตธรรมจาอยูในหัวใจ สอนโลกนี้สอนดวยความจาใน
หัวใจ สอนดวยบรมสุขเต็มหัวใจ เราไมไดสอนดวยความเปนทุกขในหัวใจเรานะสอนโลก
ถึงจะเสียงกิริยาอาการเปนฟนเปนไฟ แตหัวใจเปนน้ําเปนทา สอนโลกออกมาเปนอรรถ
เปนธรรมทั้งนั้น พลังของธรรมทั้งหมดที่เปนกิรยิ าออกมาสอนโลกเวลานี้ ไมไดเปนกิริยา
ของกิเลสออกมา
กิเลสไมมีในหัวใจบอกตรงๆ เลย นี่เพราะอํานาจแหงการปฏิบัติตามธรรมของ
พระพุทธเจา เอาเปนตายเขาวา ตั้งแตลมหงายหมาๆ ขางบน ขึ้นไปจนกระทั่ง ฟดถึงขั้น
อรหันตนอยเขาใจไหม จากนั้นก็ฟาดฟาดินถลม อรหันตนอย อรหันตใหญไมพดู ถึงเลย มี
แตจาอยูอยางนี้ เขาใจไหมละ นี่ละธรรมพระพุทธเจา ทานทั้งหลายเอาไปปฏิบัติบางซิ มัน
เปนยังไงเอาแตกเิ ลสมาอวดกัน มันดีอะไรขี้ กองเทาภูเขาก็ขี้กองเทาภูเขา มันวิเศษวิโส
อะไรกองขี้ เอาธรรมกองขึ้นดูซิ ไมเทาภูเขาก็ตาม จาขึ้นในหัวใจนี้พอ ทุกขจนหนโลกขนาด
ไหน หัวใจไมทุกขเสียอยางเดียว สบายคนเรานะ เขาใจนะ เอาละพอ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

