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เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘

ยอนจิตเขามาดูตัวเองอยูเสมอ
กอนจังหัน
วันนี้วัดนี้พระออกมาฉัน ๒๘ องค ที่ไมฉัน อดไมฉัน ทานอดเพื่อภาวนานี้มีเยอะ
วัดนี้ไมเคยมีพระมาฉันจังหันครบองคเลย ขาดไปวันละมากๆ ไมใชนอยๆ คือทานไมฉัน
จังหันนั้นทานผอนทางธาตุทางขันธมนั มีกําลังมาก ถาธาตุขันธมีกําลังมากเพราะฉันลงไป
มาก ยิ่งอาหารเอร็ดอรอยถูกกับธาตุกับขันธไดดี พรอมกับการถูกกับกิเลส เสริมกิเลสไดดี
การภาวนาอืดอาดๆ ไมดี เพราะฉะนั้นทานจึงตองผอนอาหารบาง อดอาหารบาง เพื่อการ
กาวเดินทางดานภาวนาไดคลองตัว
นี่คือวิธีการของทานผูชําระกิเลสซึ่งเปนความชั่วชา
ลามกอยูภายในจิตใจใหเบาบางลงไป ความดีความสงบรมเย็นจะไดปรากฏขึ้นภายในใจ
ดวยวิธีการฝกหัดโดยอาการตางๆ แลวแตทานจะพินิจพิจารณาของทานเอง
ในธรรมทานก็บอกไวเปนขอๆ สวนนอกจากทีท่ านระบุออกเปนขอๆ แลว ทั้งกิเลส
ทั้งธรรมมีเยอะไมไดระบุ มาเยอะก็เยอะอยูเต็มหัวใจเรานั้นแหละ เพราะฉะนั้นทานจึงตอง
ฝกฝนอบรมวิธีการตางๆ แลวแตผูใดจะมีสติปญญาพินิจพิจารณาในการแกไขตนหรือการ
บําเพ็ญตน เชนอยางทานอดอาหาร ทานไมไดอดอาหารเพื่อตรัสรูธรรม เพื่อบรรลุธรรม
แตการอดอาหารเปนเครื่องหนุนในการประกอบความเพียรเพื่ออรรถเพือ่ ธรรม เพื่อมรรค
ผลนิพพาน ตางกันอยางนี้
บางคนก็จะวาทานอดอาหาร อยางพระพุทธเจาอดอาหารตั้ง ๔๙ วันทานไมเห็นได
ตรัสรู นั้นพระองคทรงอดพระกระยาหาร เพื่อการตรัสรูดวยการอดพระกระยาหารเทานั้น
ไมไดมีการจิตตภาวนาเขาไปเกี่ยวของเลย จึงขัดกันหรือผิด ถาอดเฉยๆ เพื่อตรัสรู..ผิด
เหมือนกัน แตอดเพื่อเปนอุปกรณหนุนดานการภาวนาเพื่อมรรคผลนิพพานนั้นถูกตอง นี่
ละวิธีการชําระความชั่วที่มีอยูภายในตัวเอง ตองหาวิธีการตางๆ เพื่อความดีสําหรับเรานั้น
แหละ
พระพุทธเจาเลิศเลอเพราะการฝกฝนอบรมพระองค
ตลอดพระสาวกผานการ
ฝกฝนอบรมมาดวยกันทั้งนั้น ไมใชอยูๆ ก็สําเร็จเปนอรหัตอรหันตขึ้นมา ถาอยางนั้นวัดปา
บานตาดนี้จะมีแตอรหัตอรหันตนั่นแหละ ในวัดนี้ก็พระเต็มวัด อรหันตเต็มวัด ในครัวก็มี
แตอรหัตอรหันตเต็มวัดนั่นแหละ ไมตองอบรม สําเร็จขึ้นมาๆ แตนี้มีแตสําเร็จพวกเสื่อ
พวกหมอนที่พระพุทธเจาไมทรงปรารถนา จึงตองไดใชการพินิจพิจารณาหลายดานหลาย
ทาง
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การฝกฝนอบรมตนเพื่อเปนคนดีนี้ใหทําเถิด จอมปราชญทงั้ หลายชมเชย แตสิ่งที่
ชั่วชาลามกทําลายตัวเองและสวนรวมนี้อยาทํา ไมมีจอมปราชญพระองคใดชมเชยเลย ให
ตัดออกๆ อยูในตัวของเรานี้มีมากมีนอยใหแกไขดัดแปลงและตัดออกไปเรื่อยๆ สั่งสม
ความดีเขามาใสตน นี่ชื่อวาเราเปนผูมีศาสนา ศาสนาเปนเครื่องซักฟอกจิตใจ กายวาจา
ความประพฤติหนาที่การงานของเราใหราบรื่นดีงามไปโดยลําดับ ใหพากันจําเอานะ ทีนี้จะ
ใหพร
หลังจังหัน
ทานปญญาเปนพระสุขุมมากนะ มาอยูกับเรานี้ไมเคยไดตักเตือนอะไรๆ เลย ทาน
สุขุมมาก ทุกสิ่งทุกอยางเรียบรอยหมดเลย ทานมาขออยูกับเรา ๕ ครั้งนะ คิดดูซิมาขออยู
กับเราถึง ๕ ครั้ง เรายังไมรับๆ พอครั้งที่ ๕ ทานบอกวาถาไมรับก็ขอมาพักชั่วคราว จะให
ไปเมื่อไรก็ได นั่นทานเอาตรงนี้ ทานฉลาดกวาเรา เราโงกวาทาน มาขอพักชั่วคราว เลยพัก
ชั่วคราวตั้งแตป ๒๕๐๖ จนกระทั่งทานมรณภาพจากไปเปนเวลา ๔๑ ป นั่นละทานพัก
ชั่วคราว คนเราเมื่อมาดีอยูแลวก็จะขับไลไสสงไปไหน เราก็หาคนดีหาพระดีอยูแลว ที่มีอยู
นี้ก็อยากใหดี ที่ไดมาก็อยากใหดี
ทานอยูตั้งแตป ๒๕๐๗ เรียกวา ๔๑ ป รองลงมาทานเชอรรี่ จากนั้นมาก็องคละ
หลายปพระฝรั่งมาอยูทนี่ ี่ ทานดิ๊กจะ ๒๐ กวาปแลวมั้ง เดี๋ยวนี้เขาๆ ออกๆ ไปที่นั่นแลวเขา
มา แลวไปที่โนนแลวเขามา ใหทานดิ๊กมาอยูที่นี่ ตามปรกติทานอยูในปาในเขา เชน นา
แหว ทานชอบอยูในปาในเขา เราเห็นวาพระฝรั่งเขามามากมาอยูที่นี่ เมื่อทานปญญาจาก
ไปแลวใครจะใหคําแนะนําสั่งสอน ก็เลยใหทานดิ๊กมาอยู คอยแนะนําสั่งสอนแบงเบาภาระ
ของทานปญญามาโดยลําดับ ทีนี้พอทานปญญาจากไปก็ใหทานรับแทนเลย ทานดิ๊กก็ดี
ทางดานจิตใจ
พระฝรั่งมาอยูที่นี่มีแตอยูน านๆ ทั้งนั้นแหละ แลวก็ไมไดตอ งติที่ไหน องคไหนๆ มี
ดีทุกองค บรรดาพระฝรั่งดีทกุ องคๆ พระไทยเราก็ไมเคยไดดุไดดาองคไหน แตนี้ถือตาม
สมมุตินิยมเราก็บอกวาพระตางชาติเขามานี้ดีทั้งนั้น พระไทยเราก็ดี ทางดานภาวนาก็ดีทาน
ปญญา จะมาจากที่ไหนก็ตาม สําหรับวัดนี้เราพูดตรงๆ สอนสมบูรณแบบตามศาสนธรรม
ที่พระพุทธเจาสอน ไมไดเอาอะไรมาแฝงๆ แลวทําแผลงๆ ไปไมมี วัดนี้ไมมี เชนของขลัง
อะไรอยางนี้ เขาใจไหม มีแตของขลังเต็มยาม ของขลังเต็มคอเราไมเอา ใหมันขลังอยูเต็ม
หัวใจ
พระพุทธเจาของขลังเต็มหัวใจ พระสาวกทั้งหลายของขลังเต็มหัวใจ คือมีแตธรรม
อันเลิศเลอๆ เต็มหัวใจ ทานขลังอยางนั้น สวนพวกเราหาขลังแตภายนอก ไปลูบนั้นคลํานี้
อันนี้ดีๆ งัดออกมาจากยาม นี่ของขลังนะโยมๆ เจาของไมทราบวาขลังหรือไมขลัง อุย

๓
ทุเรศ ขายหนาพระเรา จะสอนญาติสอนโยมสอนใครตอใครตองเอาแบบฉบับของ
พระพุทธเจาไปสอนถึงจะถูก ไมงั้นไมถูก แบบอยางนั้นมันมีอยูทั่วไปในโลกในสงสาร แบบ
ฉบับที่ถูกตองดีงามไมคอยมีและไมมี แบบพระพุทธเจาโดยแทแลวแบบเลิศเลอ ใหนําไป
เถอะไปปฏิบัติ ทรงสอนไวตรงไหนๆ เรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวๆ ทั้งนั้น
ขอใหนําไปปฏิบัติใหชอบธรรมตามที่สอนเถิด ผูปฏิบัติโดยชอบธรรมนั้นแหละจะเปนผูตัก
ตวงเอามรรคผลนิพพาน จะไมมีผอู ื่นใดมาตักตวงมรรคผลนิพพานได นอกจากการกระทํา
ของตนที่ถกู ตองดีงามตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจาเทานั้น
ใครอยาเอาอะไรมาอวดมาเกง วาดีอยางนั้นอยางนี้ อยามาอวด ในโลกนี้ไมมีอะไร
เหนือธรรม ธรรมไมมีผูใดที่จะทรงไวอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย แลวคนออกมาใหโลกไดเห็น
ยิ่งกวาพระพุทธเจา จับเอานี้ใหดีนะ อยาไปเอาสุมสี่สุมหา เวลานี้ศาสนาแทบไมมีนะ มี
ตั้งแตเรื่องจอมปลอมๆ แฝงศาสนา แฝงพระแฝงเณรเขามา พระเณรจริงๆ ไมมี คําวาพระ
เณรจริงๆ คือพระตองปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวแลว นี่
เรียกวาพระจริง ถึงจะยังมีกิเลสก็จริงตามสมมุติ สมบูรณแบบของพระทีบ่ วชตามสวากขาต
ธรรมพระพุทธเจาที่ตรัสไวชอบแลว เปนพระที่ชอบธรรม นี่เรียกวาพระสมบูรณแบบ ตาม
แบบฉบับของพระพุทธเจา กาวเดินตามหลักธรรมหลักวินัย
มรรคผลนิพพานไมลําเอียง ทั้งกิเลสทั้งมรรคผลนิพพาน ทานแสดงไววา อกาลิโก
วาไง ธรรมที่ทานแสดงไวในบทธรรมคุณ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผูมี
พระภาคเจาตรัสไวชอบแลว ตรัสไวดีแลว สนฺทิฏฐิโฏ ผูปฏิบัติจะพึงรูดว ยภาคปฏิบัติของ
ตนเอง จะรูข ึ้นในใจของตัวเองๆ อกาลิโก ไมมีกาลสถานที่เวล่ําเวลามาตัดทอนไดถาตัวยัง
ทําอยู นั่นเรียกวา อกาลิโก เอหิปสฺสิโก ธรรมนี้เปนเครื่องทาทายอยูใ นหัวใจ คือองค
อริยสัจอยูในใจของเรา
เอหิปสฺสิโก นี้ถาแปลตามปริยัติดงั ที่ทานแปลไวแลว ทานแปลตามปริยัติลวนๆ
สามารถที่จะเรียกรองคนอื่นมาดูไดธรรมของจริง นี่ทานแปลอยางนั้น เอหิ มันบังคับบอก
อยูแลวในบาลี เรียกคนอื่นมาดูได..ธรรมของจริง นี้เปนปริยัติลวนๆ เราไมไดปฏิบัติเราก็
ไมรูอันนี้นะแตกอน ไมไดอวดนะ เวลามาปฏิบัติ เอหิปสฺสิโก นั้น พระธรรมทานสอนเรา
เราปฏิบัติธรรม ธรรมทานสอนเราใหยอนจิต สติสตัง ปญญา เขามาสูที่นี่ ทานวางั้น เอหิ
พระธรรมทานเตือนเราผูกําลังบําเพ็ญธรรมใหยอนจิตเขามาดูตรงนี้ องคอริยสัจที่จะตรัสรู
ธรรมอยูที่นี่ ทานวา นี้เปนภาคปฏิบัตินะ
ในปริยัติทานสอนวาอยางนั้น เราก็ไมไดคานเพราะเราเรียนปริยัติเหมือนกัน ทาน
แปลถูกตองตามปริยัติ แตแยกมาปฏิบัติที่เปนที่แนใจยิ่งก็คือวา เอหิปสฺสิโก เอาสติกระตุก
ความคิดความเห็นทุกอยาง เอาสติเปนสําคัญ ยอนเขามาดูธรรมของจริง อริยสัจ ทุกฺขํ
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อริยสจฺจํ สมุทัย ตลอด นิโรธ มรรค อริยสจฺจํ นี้องคแหงธรรมที่ตรัสรูอยูที่ตรงนี้ ใหยอน
เขามาดูที่นี่ ความคิดความปรุงจะเกิดขึ้นที่ใจ ใจนี้เปนมหาเหตุ สวนมากมีแตโรงงานของ
กิเลสนั่นละเกิดขึ้นมา ใหยอนจิตเขามาดูตัวนี้ จะไดรูเหตุรูผล นี่ทานวา เอหิปสฺสิโก
จะไปเรียกรองคนอื่นมาดู ถาพิจารณาเผินๆ เขาจะวาบา ไปไหนก็ “มาๆ มาดูธรรม
ของจริง” “ทานเปนบาเหรอ” เขาจะวาอยางนั้น จะวายังไงเขาละ นี่แปลออกอยางนั้นมัน
ยังมีแผลงๆ ไปไดใหเขาดูถูกไดอยูน ะ ถาแปลตามที่วานี้เปนความจริง ถาเราปฏิบัติธรรม
ธรรมสอนเรา อยาเผอเรอสงจิตไปทางนูนทางนี้ ใหยอนจิตเขามาดูตัวเองอยูเสมอ ทานวา
เอหิปสฺสิโก ใหดู เอหิปสฺสิโก ใหดูที่นี่จะรูจะเห็นที่นี่ ทานวาเอหิใหยอนจิตเขามา สติเขามา
ดูที่นี่ ทานวาอยางนั้น จะรูจะเห็นขึ้นที่นี่ อันนี้เปนภาคปฏิบัติเกิดขึ้นในตัวผูปฏิบัติ
ในปริยัติทานก็บอกไวอยางนั้นเราก็แปลมาแลวเราไมคาน เอหิปสฺสิโก คือเปน
ธรรมของจริงสามารถจะเรียกรองคนอื่นมาดูได นี่เขาจะวาทานเปนบาหรือเรียกรองอะไร
เขาไมเคยเห็นธรรมใชไหม อยูๆ ไปเรียกรองเขามาดู ธรรมทานสอนเรา สอนเราใหยอน
จิตเขามาดูของจริงอยูในนี้ นั่นถูกตอง เราปฏิบัติก็เปนอยางนั้นจริงๆ โอปนยิโก เห็น
อะไรๆ ใหนอมเขามาเปนเครื่องสอนตนเสมอ ตา หู จมูก ลิ้น กาย สัมผัสสัมพันธกับสิง่ ใด
ใหนอมเขามา เห็นเขาเปนทุกขเปนสุข เห็นเขาเพลิดเพลินหรือเศราโศรกเสียใจอะไรให
นอมเขามาพิจารณาตัวเองเสมอๆ นั่น
ทานวา โอปนยิโก ใหนอมเขามา สิ่งที่สัมผัสสัมพันธใหนอมเขามาเปนเครื่องสอน
ตน นั่นทานวา นี่ภาคปฏิบัติพิสดารมากนะ ถาหากวาเราไมไดเรียนปริยัติมานี้เขาก็จะวา อี
ตาบัวมันเปนบามาแตโคตรแตแซของมันนั่นแหละ มันจะเอาอรรถบาลีมาจากที่ไหนมันก็
เอาปาๆ รกๆ มาพูดอยางนั้นเขาก็จะวาอยางนั้น แตนี้มหาบัวฟงซินะ ก็เรียนมาเหมือนกัน
กับคนทั้งหลาย เราก็แปลอยางที่วา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม เราแปลไดหมดเลย นั่น
แปลแลวทานแปลอยางนั้น แตเวลาภาคปฏิบัติมันเปนอยางนี้ที่วา เอหิปสฺสิโก ชัดเจนมาก
ทีเดียว ใหนอมจิตเขามา เราปฏิบัติธรรม ธรรมทานสอนเรา ทานเตือนเราใหยอนจิตเขา
มาๆ นี้ เอหิปสฺสิโก ยอนจิตเขามาใหมาดูตรงนี้ๆ องคอริยสัจตรงนี้
ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ ทานผูรูทั้งหลายจะรูจําเพาะตน เอาจิตเขามานี้ เรื่อง
เหลานี้ทั้งกิเลสทั้งธรรมจะรูที่นี่เลย ไมรูที่อื่น ไปดูคัมภีรเห็นแตตัวหนังสือ ถามาดูกิเลสดู
ธรรมแลวจะเห็นในหัวใจของคน ดูคัมภีรเห็นกิเลสเห็นธรรมอยูในคัมภีรเปนตัวหนังสือ
ครั้นเวลาดูเขามาที่นี่ เอหิปสฺสิโก นอมเขามาที่นี่ เขามาสอนตนที่นี่แลวเปนธรรมขึ้นมาๆ นี้
เปนภาคพิเศษภาคปฏิบัติ เราเรียนเหมือนกัน ทีนี้เวลาเราพูดภาคปฏิบัติเราก็พูดออกมาได
เหมือนกัน เพราะเปนอยางนี้ เราแกเราอยางนี้ ไดสติสตังมาโดยลําดับ เพราะเหตุนี้เอง
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เอหิๆ ใหกระตุกจิตอยูเรื่อยๆ อยาใหมันสายแสขางนอกนัก ใหยอนเขามาดูตัวเหตุ
คือมหาเหตุไดแกใจ มันคิดมันปรุงตลอดเวลา สมุทัยนั่นละรังใหญของวัฏจักรอยูที่จิต
สมุทัยดันใหเปนสังขาร สังขารก็เปนสังขารสมุทัยดันออกมาก็เปนเรื่องกิเลสทั้งมวลไปเลย
ทีนี้เวลา เอหิปสฺสิโก ยอนจิตเขามาดูตัวสมุทัยทีม่ ันกําลังลุกลาม เอาน้ําดับไฟลงไป นั่น
เมื่อสติหยั่งเขามานี่แลวก็เปนน้ําดับไฟในตัว มันก็รูของมันเอง
นี่ละภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติกับภาคปริยัติไมไดเหมือนกันนะ ถาหากวาเราไมได
เรียนเขาก็จะกนทั้งโคตรทั้งแซ นี่เราก็เรียนมาเหมือนกันจะวาไง เรายอมรับนั่นก็ดี สวนที่
เปนภาคปฏิบัติจากปริยัติที่เรียนมาแลวเราก็พูดใหฟงอยางนี้เอง ภาคปฏิบัติเมื่อรูแลวมัน
แนนะ ภาคปริยัติก็เปนแบบแปลนแผนผัง ภาคปฏิบัติปลูกบานสรางเรือนขึ้นมาเห็น
ประจักษ ผิดถูกตรงไหนดูๆ เอาแปลนมากางดู มันก็เรียบรอยไปโดยลําดับ ตึกรามบาน
ชอง สําเร็จไปจากแปลนแผนผังที่เขาทําไวเรียบรอยแลว เปนตึกรามบานชองขึน้ มาโดย
สมบูรณ
นี้ปริยัติก็เปนแบบแปลนของธรรมของมรรคผลนิพพาน
จะเปนอะไรที่ไหนไป
ธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ เปนแบบแปลนแผนผังของมรรคผลนิพพาน เอากางเขามา
นี้ๆ มาปฏิบัติอยางนี้จะรูอยางนั้น เหมือนเขาปลูกบานปลูกเรือน มรรคผลนิพพาน ไมตอง
ถามที่ไหน เอาปริยัติเขามากางเปนแผนผัง เรียกวาสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว ใหเอา
มากางแลวปฏิบัติตนใหถูกตอง เมื่อปฏิบัติตนใหถูกตองแลวมรรคผลนิพพานจะปรากฏขึ้น
ที่นี่ๆ
แลวยิ่งภาคปฏิบัตินี้ไมไดเหมือนภาคปริยัตินะ ผิดกันมากทีเดียว คือเราเรียน ภาค
ปริยัติเรียนไปตรงไหนแมหนังสือเลมเดียวกัน ถาเราอานไมจบตรงไหน ตรงนั้นเราก็ไมรู
เราจําไมได อานตรงไหนไปเราก็รูตรงนั้น จําไดตรงนั้นๆ แตภาคปฏิบัติไมเปนอยางนั้น
มันกลายเปนวาเหมือนไฟไดเชื้อ ฟงซิ เชื้อไฟอยูท ี่ไหน ไมวาหยาบไมวาละเอียดอยูทไี่ หน
จอไฟเขาไปซิ มันจะลุกลามไปหมด ไมวาเชื้อหยาบเชื้อละเอียดอะไรมันจะลุกลามไปของ
มันหมด นี้ธรรมคือความจริงเหมือนกับไฟ ความรู สติ ปญญาคือความจริงเหมือนกับไฟ
จอเขาไปตรงนี้สิ่งทั้งหลายที่ปรากฏอยูในโลกนี้จะเปนเหมือนเชื้อไฟ สติปญ
 ญามันจะตามรู
ตามเห็นตามสอดตามสองรูไปหมด
กวางขวางมากนะภาคปฏิบัติ เวลามันไดรูนี่มันลุกลามไป เชือ้ ไฟอยูที่ไหน ไฟคือ
ธรรม คือจิตใจ สติปญญามันจะตามรูตามเห็นไปเรื่อยๆๆ เขาใจไปโดยลําดับ เขาใจตาม
สภาพแหงความจริง ความจริงเหมือนกับเชื้อไฟ สติปญญาเปนเหมือนไฟ ลุกลามตามรู
ตามเห็นไปหมด เปนอยางนั้นนะ ใหปฏิบัติเสียกอนมันรูเอง เวลารูแลวมันไมไดสะทก
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สะทานนะ เวลารูมันจริงมันจัง จริงจังมากทีเดียว ความรูภายในจิตใจที่เกิดจากภาคปฏิบัติ
ไมไดลูบๆ คลําๆ เหมือนความรูปริยัตินะ
ความรูปริยัติทานบอกวามรรคผลนิพพาน ทานบอกไวแลวในปริยัติ ก็เอาความจริง
มาพูด มรรคผลนิพพาน แตมันไมยอมเชื่อนะ บาปบุญมี นรกมี สวรรคมี มรรคผลนิพพาน
มี เปรตผีมี อานไปดวยกันแตมันไมไดเชื่อนะ มันจะตอง อยางนอยมรรคผลนิพพานมี
หรือไมมีนะ นอกจากนั้นลบไปหมด มรรคผลนิพพานไมมี บาปบุญไมมี สิ่งที่มีก็มีแตกอง
ไฟเผาหัวอกเจาของ มันไมวามีอันนี้เขาใจไหม มันเผาอยูนี่นะ นี่ละมันตางกันนะภาคปริยัติ
กับภาคปฏิบัติ
มีแตเรียนเฉยๆ ไมไดสนใจปฏิบัติมันก็ผิดอะไรกับหนอนแทะกระดาษ เรียนไปเทา
ไดเทาไรก็เอาความรูจากการเรียนมามาเปนสมบัติของตัว เปนสมบัติของตัวไดยังไง ประสา
เรียนมาจํามาไดเฉยๆ จํามรรคผลนิพพาน มรรคผลนิพพานยังไมมี ไดแตความจําเฉยๆ
มันเปนสาระอะไร ทีนี้ทางภาคปฏิบัติวาอะไรปฏิบัติตามนั้นรูตามนั้นเห็นตามนั้น วาศีล วา
สมาธิ วาปญญา วามรรคผลนิพพาน วิมุตติหลุดพน ตลอดเปรตผีนรกอเวจี มันจาอยูใน
หัวใจนี้ นั่นเห็นไหมภาคปฏิบัติ ไปถามใคร พระพุทธเจาถามใคร
นําแบบแปลนแผนผังที่เลิศเลอมาสอนโลก คือ ธรรม ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธที่กลาว
ไวพอประมาณนี้มาสอนโลก พระองคทรงเห็นหมดแลวรูหมดแลวนํามาสอนโลก พวกเรา
ไปอานตามนี้ไมเชื่อๆ
ผูหนึ่งรูดวยความจริงของตนแลวมาสอนโลก
โลกที่มีแตใจ
จอมปลอมมันก็ไมยอมเชื่อๆ ทานสอนไวทั้งนั้น คัมภีรไหนก็ไปดู เรื่องบาป บุญ นรก
สวรรค นิพพาน มีอยูตลอด แตกิเลสมันก็ตามลบลางตลอด บาป บุญ นรก สวรรค ไมมี
เพราะฉะนั้นโลกถึงไดรอนมากเวลานี้ เพราะมันเอากิเลสซึ่งเปนของต่ําชาเลวทราม เปน
ของสกปรกไปเหยียบอรรถเหยียบธรรมใหจมไปเลยๆ ก็มีแตไฟเผาโลกเทานั้น
นี่ละความรูของกิเลส ทีโ่ ลกเอามาใชอยูทุกวันนี้มแี ตความรูของกิเลส พูดใหมัน
ชัดๆ อยางนี้เอง ถาความรูของธรรมรูไปตรงไหนธรรมจะแทรกไปๆ ใครไมบอกก็ตามรูอยู
ภายในใจ ตรงไหนที่ควรไมควรรูทันทีๆ ปดออกๆ อยางนั้นนะ อันไหนที่ควรสงเสริม
สงเสริมขึ้นทันที อันไหนที่ไมควรปดออกๆ นีภ่ าคปฏิบัติ นี่ละเรียกวาภาคปฏิบัติธรรม
ธรรมรูเห็นขึ้นภายในจิตจะรูผิดรูถูกในตัวเองโดยลําดับลําดา พระพุทธเจานํามาสอนโลกไป
ถามใคร เอาใครมาเปนสักขีพยานมาสอนโลก เปนสวากขาตธรรมอยูเวลานี้ ตรัสธรรมสอน
โลก นั่นละออกจากนั้น
ทีนี้บรรดาสาวกทั้งหลายปฏิบัติตามนั้นก็เต็มภูมิของสาวกๆๆ มาสอนโลก ทานผูที่
สิ้นสุดจากกิเลสทานจึงสอนโลกไมมสี งสัย ทานถอดออกมาจากหัวใจทานตามภูมิของทาน
สาวกภูมิ พุทธภูมิ พุทธวิสัย สาวกวิสัย วิสัยของพระพุทธเจากวางขวางลึกซึ้งมากที่สุดไมมี
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ใครเกิน จากนั้นก็เปนสาวกวิสัย วิสัยของสาวกก็รูเต็มภูมิของวิสัยของสาวก แลวนํามาสอน
ถูกตอง ธนบัตรใบละ ๑๐ บาท ๒๐ บาท รอยบาท พันบาท ใบไหนก็เปนของจริงดวยกัน
ใบเล็กใบใหญเปนของจริงดวยกัน สาวกจะเปนภูมิใดๆ เปนธรรมของจริงดวยกันหมด
ทานเปนอยางนั้น ทานสอนโลกทานจึงไมสะทกสะทาน ทานจะไปสะทกสะทานอะไรก็ทาน
รูอยูในใจนี้แลว เอาของจริงมาสอน
ใครจะเชื่อก็ตามไมเชื่อก็ตาม ความจริงเต็มหัวใจทาน ไมเชื่อก็เปนเรื่องของเขาเอง
เขามาฟงแทนที่จะเอาไปปฏิบัติเขาจะเอาโทษก็เปนเรื่องของเขาเอง ทานจะเอาอะไรทาน
พอทุกอยาง ไมมีอะไรเกินพระอรหันต พระพุทธเจา ที่วาพอในหัวใจ ไมรับดีรับชั่วจากคํา
ตําหนิติเตียนของผูใดทัง้ นั้น สอนดวยความเมตตาลวนๆ ใครจะเอาก็เอา ใครไมเอาก็ไม
เอาเทานั้น เปนกรรมของสัตวๆ ยกใหกรรมของสัตวไปเลย พวกเราใหปฏิบัตินะ ธรรม
พระพุทธเจานี่เลิศเลอ อกาลิโกๆ ตลอดเวลา ใหบําเพ็ญไปเถอะ
ที่วากาลนั้นสถานที่นี้ เวลานั้นเวลานี้มรรคผลนิพพานจะสิ้นจะสุด มันสิ้นสุดตั้งแต
พระพุทธเจายังไมนิพพาน มันไมปฏิบัติมันไมสนใจ นอนเฝาคัมภีรอยูก็ไมเกิดประโยชน
นอนเฝาพระพุทธเจาอยูกไ็ มเกิดประโยชนถาเจาของไมสนใจปฏิบัติ ถาปฏิบัติแลว สวาก
ขาตธรรมนี้แลคือองคแทนศาสดา ธรรมพระพุทธเจาสอนไวแลวใหปฏิบัติตามนี้นะ เทากับ
ตามเสด็จพระพุทธเจาทุกฝกาวนั่นแหละ ผูนี้ละเปนผูที่จะครองมรรคครองผล คือผูปฏิบัติ
ตาม ผูไมปฏิบัติตามมีแตความจํามาเหาวอกๆ แวกๆ มาอวดภูมิของตน นั้นก็คือหนอน
แทะกระดาษ ไมมอี ะไรละ
ถาสนใจปฏิบัติ เรียกวาดี ถูกตอง ถาไมสนใจปฏิบัติ เอาแตภูมิความจดความจํามา
โออวดโกหกมดเท็จไปดวยกิเลสตัณหาเขาแทรกภายในนั้น มีแตกิเลสไปหมด เรียนธรรม
เปนกิเลสไปหมดเพราะใจพาเปนกิเลส ความจดความจําไดมามากนอยเปนอรรถเปนธรรม
ก็เปนกิเลสไปหมด ไมไดเปนธรรมไดนะ เปนธรรมที่ใจเปนธรรม เขาใจไหมละ ถาใจไม
เปนธรรมเสียอยางเดียวไมเกิดประโยชนอะไร พูดไปพูดมาก็เหนื่อยแลว นี่ก็เทศนทุกวันๆ
ไมทราบไปเอาที่ไหนมาเทศนนี่ก็ดี ใครจะวาอะไรก็ตามก็คืออีตาบัวนั่นแหละ
นี่ไดทราบวาเขาจะมาถอดยศหลวงตาบัว คือหลวงตาบัวในนามของพี่นอ งชาวไทย
ทั้งพระเจาพระสงฆ ทั้งประชาชน ไดนําฎีกาเสนอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไปตาม
ความสัตยความจริง ความถูกตองดีงาม ทีนี้พวกจอมปลอมมันก็สวนเขามา ตามรอยเขามา
ทางนี้ออกดวยความสัตยความจริงทั้งนั้น ถูกตองดีงามทุกอยาง เพราะเราเปนผูตรวจตรา
ทุกอยาง เห็นวาถูกตองดีงามตามหลักธรรมหลักวินัยแลวสงเขาไป นี่ละที่วาฎีกา ทูล
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ควรเปนยังไงๆ ก็วาตามนั้นไป ตามความสัตยความจริง ทีนี้
พวกจอมปลอมมันก็สวมรอยเขามา จะมาถอดยศหลวงตาบัว เราก็ขี้เกียจฟง ไมอยากฟง

๘
ละ ขี้เกียจลางหูเลยเฉย อีตาบัวนี้ใครจะถอดไปไหนก็ถอดไปเถอะ วางั้นเลย ใหยกโคตร
มันมาถอดก็ถอดไป เราไมสนใจ เกิดมากับพอกับแมเรา เราไมเคยมียศถาบรรดาศักดิ์ มี
แตบักบัวเทานั่นละ เขาใจไหม อา เขาจะเอาไปไหนก็เอาไปซินอกจากนั้น มาบวชเปนพระก็
เหลือแตอีตาบัว ใครจะเอาไปไหนก็เอาไปเถอะนั่นอยูบน
มีสองนะนั่น พัดยศอีตาบัวนะ เจาคุณบัวหนึ่ง เปนพระราชญาณวิสุทธิอะไรจําไมได
แลว อันหนึ่งพระธรรมอะไร มันจําไมไดนะ มันมีแตเจาคุณบัวอยูโนน อีตาบัวอยูนี้ มันเลย
ไมไปดูกัน เวลาจะมาโมบางเลยไมไดเรื่อง จําไมไดขบขันดีนะ มาเอาเราบอก ยกทัง้ โคตร
มาก็เอาไปเลยเราบอก เราไมไดเสียดาย เกิดมากับพอกับแมเรา ไมไดมียศถาบรรดาศักดิ์
ติดตัวมา มีแตบักบัวเทานั้นละติดมาเขาใจไหม นี่เขาก็จะมาถอดยศเรา มันขบขันดีไหม นี่
ละพวกเลวมันเลวอยางนี้ คนหนึ่งเอาความจริงออกแสดง คนหนึ่งเอาความจอมปลอมสวน
เขามา มาทําลายของจริง จะทําลายไดยังไงของจริง เอาไวในตูก็เปนของจริงอยูในตู เอาไวที่
ไหนก็กังวานอยูในนั่น คือของจริงของถูกตอง สิ่งที่ไมดอี อกเพนพานที่ไหนก็มีแตกองมูตร
กองคูถเพนพานออก เหม็นคลุงทั่วบานทั่วเมือง นั่นดีไหมละ พิจารณาซิ เอาละใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

