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รัฐบาลกําลังเมาหมัด
(พระธรรมทูตจากออสเตรเลียมากราบเยี่ยม: มารับพัดครับ เขาใหเปนชั้นราช
ครับผม) อยาเปนบานะ ไดพัดแลวเปนบา ถาอยูธรรมดาไมเปนไร พอไดพัดเขามาเปน
บาเลยนะเรา หลวงตาบัวจึงเอาไวขางบน ถาอยูดวยกันมันจะเปนบา ตองแยกกันอยู นี่
ทานอยูออสเตรเลีย มารับพัดชั้นราชฯ วางั้นนะ จึงวาใหระวังเปนบาพัดนะ
เพราะฉะนั้นเราจึงเอาไวคนละแหง พัดเจาคุณบัวอยูขางบน หลวงตาบัวอยูขางลาง
ไมใหมาคละเคลากันมันจะเปนบา เขาใจไหม ใหแยกกันอยู
มันก็แปลกนะละ แตถาตามอัธยาศัยนี้เปนธรรมดา เชนอยางพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทานพระราชทานพัดหรือยศใหพระ ก็เปนพระราชอัธยาศัยของทาน ไม
เสียความงาม งามหูงามตานาเคารพบูชา ไอดีดดิ้นเสนอขอยศนี่ซิ แหมอุจาดมากพระ
เรา เสนอไปเรื่อยๆ ไปถึงเจาคณะนั้นคณะนี้ ขอยศนั้นยศนี้ โฮ เราทุเรศจริงๆ นะพระ
ดวยกัน มองเห็นกัน เราก็พระ นั่นก็พระ สะดุดทันที หากเปนตามอัธยาศัยก็ไมเปนไร
ตนเหตุก็เปนมาตั้งแตพระพุทธเจาทรงตั้งเอตทัคคะ คือเลิศคนละทางๆ แก
บรรดาพระอรหันตทั้งหลาย ๘๐ องค องคนี้เลิศทางนี้ๆ ลวนเปนพระอรหันตแลวนะ
องคนี้เลิศทางปญญา องคนี้เลิศทางฤทธาศักดานุภาพ เลิศคนละทิศละทาง ถึง ๘๐
องค คงจะไปควาเอานั้นแหละมา ยศของทานทานสงเสริมวาเลิศคนละทางๆ จากนั้นมา
ก็มาตั้งพระยศนั้นยศนี้ไปเรื่อย เราจึงเตือนพวกเราเอง เราก็เคยพูดนี่นะพอไดชั้นธรรม
แลว เพราะขามขั้นนี่เรา ทีแรกตั้งพระครูใหเรา เราไมเอา สงคืน ฟาดทีหลังนี่ใสชั้นราช
เลย ชั้นสามัญธรรมดาไมเอา ขึ้นชั้นราชเลย
ตั้งทีหลังนี่เทพไมอยู ฟาดขึ้นชั้นธรรมเลย พอมาถึงชั้นธรรมเอาละนะเรา เรา
พูดจริงๆ นะ ไมไดนะ วากับผูใหญนั่นแหละ ทีนี้ตอไปอยามาตั้งอีกนะ รับนี่เพราะเห็น
แกทั้งสองพระองคนะ เราวา แตนี้ตอไปอยามาตั้งอีกนะ ชั้นธรรมแลวรองสมเด็จ นี่มัน
เคยขามแลวมันจะโดดขึน้ สมเด็จนะ ตั้งเพียงนี้ยุงพอแลว บอกตรงๆ บอกตรงๆ กับ
ผูใหญ ชี้ขาดเลยอยามาทําอีกนะ มันจะอยูหรือไมอยูกไ็ มทราบแหละ ตั้งเจาคุณบัวเปน
ชั้นธรรมมานี้กี่ปมาแลว ใครทราบบางกี่ป แตก็เอาแนนอนไมไดแหละ เพราะ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานเอง เมื่อไรทานตั้งของทานไดสบายๆ ถา
เปนพระราชอัธยาศัย ทานตั้งของทานไดสบาย
นี่พูดตรงๆ ไมเอา ธรรมในหัวใจพอแลว ความดีประพฤติปฏิบัติตัวเต็มตัวๆ
ศีล สมาธิ ปญญา วิชชา วิมุตติหลุดพน นี่คุณธรรมของพระ ยศของพระอยูที่นี่หมด
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ไมไดไปอยูท ไี่ หน ความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ศีลสมบัติ สมบัติของพระคือศีลบริสุทธิ์
สมาธิสมบัติ สมาธิมีความแนนหนามั่นคงเปนลําดับลําดาไป จากนั้นก็ปญญาสมบัติ
สมบัติของทานคือปญญา ปญญาเปนชั้นๆ จนกระทั่งวิมุตติสมบัติ ความหลุดพนเปน
สมบัติอันลนคาประจําใจทาน
นี่ความดีความชอบสําหรับพระปฏิบัติตามธรรมของ
พระพุทธเจา ไมตองไปหาที่ไหนๆ พระพุทธเจาประทานใหแลวโดยสมบูรณ แตมันไม
อยากเอาซิอนั นั้น หาแฉลบไปอยางนั้น
เรื่องศีลเรื่องธรรมมันไมสนใจ เปนบาไปกับโลกกับสงสารกับมูตรกับคูถไปหมด
เรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องเลิศเรื่องเลอไมสนใจ เวลานี้เปนอยางนั้น กําลังยกยอกิเลสขึน้
เปนทองคําทั้งแทง เหยียบทองคําคือธรรมชาติที่เลิศเลอแหงธรรมทั้งหลายนั้นลง ยก
มูตรยกคูถขึน้ ใหเปนของดิบของดี มันจะดีไดยงั ไงยกมูตรยกคูถ ยกขึน้ มาถึงจมูกก็
เหม็นที่จมูก ยกขึ้นไปไหนเหม็นไปเรื่อยๆ เหม็นคลุงไปทั่วโลกธาตุ ของไมดีเหม็นไป
หมด แตของดีอยูทไี่ หนหอมหวน ทานวา สีลคนฺโธ อนุตฺตโร ศีลหอมหวนทั่วทุกทิศทุก
ทาง
เราจึงไดเตือนพวกเดียวกัน ผูมุงอรรถมุงธรรมใหมุงแตธรรม อยาไปยุง เรื่อง
โลกเรื่องสงสาร เราเคยคลุกเคลากับโลกกับสงสารมาตั้งแตวันเกิดแลว เฉพาะชาตินี้
เรื่องการเกิดตายทับถมกันมาตลอดนั้นตั้งกัปตั้งกัลปไมตอ งนับ เรานับปจจุบันนี้เลย
ตั้งแตวันเกิดคลุกเคลากับสิ่งเหลานี้มาแลว มาบวชเพื่อจะออกจากสิ่งเหลานี้ถึงความ
สะอาดปราดเปรื่องและเลิศเลอนี้ มันกลับโดดลงไป มันไมขนึ้ นะ จึงไดเตือนพระเพือ่ น
ฝูงอยูเสมอ ที่เราสนิทสนมและตายใจก็คือวงกรรมฐาน เราไมไดเหยียบไดยกใครโดย
หาเหตุผลไมได เรายกดวยเหตุดวยผล ยกตามหลักความจริง ตําหนิติเตียนก็ตําหนิ
ตามหลักความจริง ไมไดหาเรื่องมาตําหนิ
พอตายใจไดอยูบางก็คือวงกรรมฐานสายพอแมครูจารยมั่น
อันนี้ตายใจได
เขาถึงกันสนิทเลยๆ เพราะหลักศีลหลักธรรมความดีงามทั้งหลาย ตางคนตางมุง มั่น
ตางคนตางปฏิบัติประดับตนอยูตลอดเวลา ทานไมไดเหินหางจากธรรม ความพาก
ความเพียรของทานเพื่อมุงอรรถมุงธรรม ทานมีของทานอยูในปาในเขา ทีนี้เมื่อมีอยาง
นั้นแลวก็เบิกทางเพื่อมรรคผลนิพพานอยูดวยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของตน กาวเดิน
อยูดวยความพากความเพียรเพื่อมรรคผลนิพพานทําไมจะไมถึง พระพุทธเจาสอนไว
แลววาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวธรรมของเรา ทางนี้เปนทางที่ชอบแลว จากจุดนี้
ถึงจุดนั้น เอา กาวไป ถาไมปลีกไมแวะถึงจุดนั้น บานนั้นๆ
นี่จุดสวรรค พรหมโลก นิพพาน กาวไปตามนี้ดวยศีลดวยธรรมถึงเลย เรียกวา
สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว ทางนี้เปนทางที่ชอบเพื่อมรรคเพื่อผล เพื่อความพน
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ทุกขแลว ใหพากันกาวเดิน ความหมายวางั้นที่ทานสอนไว แลวก็ อกาลิโก มรรคผล
นิพพานทาทายตลอดเวลา ผูปฏิบัติตามอรรถตามธรรม เปนตลาดแหงมรรคผล
นิพพาน
อันนี้มันเลอะเทอะจนดูไมได เราเอาธรรมออกกาง เราอยาไปยกตัวเราวาสูงกวา
คนนั้นสูงกวาคนนี้ไมไดไมถูก เราตองเอาธรรมขึ้นกาง กางเอาไว ใครปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบขนาดไหน ความชมเชยก็ชมเชย หนุนกันไปๆ ทางดี ทางชั่วปดออกๆ ศาสนา
เดี๋ยวนี้จนจะไมมีเหลือแลวนะ
มีแตกองมูตรกองคูถเต็มบานเต็มเมืองเต็มโลกเต็ม
สงสาร มันชอบกันหมดถาวามูตรคูถ ใครจะวาเรียนสูงเรียนต่ํามาจากไหนก็ตาม มูตร
คูถคือความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา อันนี้เหมือนมูตรเหมือนคูถในสายตาของ
ธรรม แลวพวกนี้มันชอบอยางนี้จะวาไง ธรรมมันไมชอบ มันมาชอบเอาสิ่งเหลานี้มันถึง
เลอะเทอะสกปรก
ถาตั้งใจปฏิบัติจริงๆ แลว อะไรจะสวยงาม อะไรจะสงบรมเย็นยิ่งกวาผูปฏิบัติ
ธรรมไมมี ในโลกนี้เอามาแขงกันเลย ถาปฏิบัติธรรมใจเปนธรรมแลวชุมเย็นไปหมด ถา
เปนโลกเมื่อไรเอาละ เปนโลกก็เปนโลภนั่นละ มันโลภ ไมไดอยางใจก็เคียดแคนฆาฟน
รันแทงกันแหลกเหลวไปหมด ตัวราคะตัณหาเปนตัวสําคัญมากทีเดียว ตัวนี้กินไมอมิ่
กินไมพอ ไมมีคําวาพอตัวราคะตัณหานี่ ตัวนี้รุนแรง เปนรากเหงาสําคัญที่จะผลักดัน
ความประพฤติของเราใหดิ้นใหดีดไปตาม ตัวนี้ตัวสําคัญมาก ทีนี้ไดมาเทาไรก็ไมพอ
มันก็เขาหาความโลภละที่นี่ ไดเทาไรไมพอๆ ไมมคี ําวาพอ เรื่องของกิเลสเปนอยางนั้น
เราพูดจริงๆ เราสอนโลกดวยใจที่บริสุทธิ์ เปดโลงเลย ความบริสุทธิ์ของใจไดมา
จากไหน ไดมาจากการประพฤติปฏิบัติตามทางของศาสดาที่สอนไวแลววาสวากขาต
ธรรม ตรัสไวชอบแลว เอา เดินใหชอบ นั่น เดินใหชอบก็ถึงที่ชอบ ตัง้ แตตนถึงอวสาน
ไดแกนิพพาน จะพนจากสายทางคือธรรมที่แสดงไวแลวนี้ไมไดเลย ทานสอนไวอยาง
นั้น พวกเรามันแฉลบๆ พระเราแทนที่จะเขาศีลเขาธรรม ปฏิบัติตนใหเปนระเบียบ
เรียบรอย จิตใจมุงมั่นตออรรถตอธรรม มันไมไดมุงมั่นนะ มันวิ่งหาโลกหาสงสาร
บวชเขามาพอออกจากโบสถแลว ใหเขาตั้งเปนพระครูใหเลยมันชอบ นี่เขาเกง
นะ พอออกจากโบสถมาแลวไดเปนพระครูแลว พอไปถึงกุฏิฟาดเปนเจาคุณแลว พอ
เขาหองนอนฟาดเปนสมเด็จแลว เขาใจไหมละ มันเปนบายศอยางนั้นนะเดี๋ยวนี้พระเรา
มันไมไดมุงอรรถมุงธรรม พูดใหตรงไปตรงมาตามหลักธรรม ไมเหยียบย่ําทําลาย ยก
ยอใครถาผิดทาง เปนอยางนั้นนะ มันสมบัติอะไรก็ลมปากเฉยๆ เขายกยอเทานั้นก็เปน
บาขึ้นเลย
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มันนาคิดอยูนะ คือหมามันก็ชอบยอ ทําไมคนเปนเจาของหมาจะไมชอบยอละ
เราไปฉันที่บานเขาในกรุงเทพ หมาตัวนั้นนารักนะ อวนๆ เตี้ยๆ หูตูบ เขาบอกวาหมา
ตัวนี้มันรูภาษาคน เราพูดอะไรเขารูหมด ทีนี้บานเขามีสระน้ําเล็กๆ อยูนั้น เราบอกให
เขาลงสระก็ได ไปหาปลาก็ได พอวา เขาลุกคึกคักขึ้นเลยนะเขาจะลงสระ โอย พูดเฉยๆ
ไมใหลงสระละ กลับคืนมาเสีย เขาก็กลับคืนมา นี่มันรูภาษาอยางนั้นนะ มันชอบยอ
หมาตัวนี้ชอบยอ พอจบลงสุดทาย ทีนี้ความตําหนินะ พอยกยออะไรไปแลวเขาพอใจ
เต็มที่ ถาไมใชหูตูบหูมันจะผึ่งออกมาอยางนี้เลย แตนี้มันหูตูบมันกางไมขึ้นมันก็เลยตูบ
อยูอยางนั้น พอใจอยูทงั้ ๆ ที่หูตูบ พอจบลงแลวคําที่เขาตําหนินี้เขาไมไดพูดดังนะ พอ
จบลงปบเขาวา ไอบา วาอยางนั้นนะ เหอๆ ขึ้นเลย เขาโมโห เหอๆ ขึ้นเลย หมาตัวนั้น
ละพอพูดยกยอเขาเสร็จเรียบรอยลงไปแลว เขาก็สรุปความลงวา ไอบา ไมไดพดู ดังนะ
เหอๆ ขึ้นเลย เขาไมชอบความตําหนิ
แมแตหมาก็ไมชอบ ถาความชมนี้ชอบหมด นับแตคนลงไป พวกเรานี่พวก
เหอๆ ถายอแลวหูผึ่งเลย พอตําหนิไอบาเทานั้นเหอๆ ขึ้นเลย ไมชอบคําตําหนิ เอ ชอบ
กล นี่เปนหลักธรรมชาติของกิเลสกับธรรม ติดอยูในหัวใจของคนแตละคน เรื่องของ
คนที่มีกิเลสทั้งหลายชอบยอทั้งนั้นๆ ชอบเปนลําดับลําดา ชอบมากชอบนอย ถามีธรรม
มากนอยเพียงไรความชอบก็มีมากนอยเพียงนั้น ชอบไปทางโลกธรรม ๘
ทีนี้พอเต็มทีแ่ ลว ไมวาชมเชยสรรเสริญ ไมวาตําหนิติเตียน มันเหมือนน้ําเต็ม
แกว เอาน้ําที่ไหนมาเทก็ลนออกหมดไมอยูไ ดละ เต็มแกวเต็มดวยธรรม ธรรมเต็ม
หัวใจแลวความชมเชย ความสรรเสริญนี้เปนสวนเกิน พอตกเขามาปบไหลออก
เหมือนกับน้ําตกลงบนใบบัว พอตกลงปบมันจะกลิ้งของมันลงไปเลย ใบบัวก็ไมตั้งใจวา
จะปองกันน้ําไมใหซึม น้ําก็ไมตองการจะตอสูกับใบบัว จะพยายามซึมใบบัว แตตางอัน
ตางเปนหลักความจริง พอน้ําตกลงบนใบบัวมันจะกลิ้งของมันไปเองไมติด นี่ละจิตของ
ทานผูบริสุทธิ์พอทุกสิ่งทุกอยางแลว เปนจิตที่เหมือนน้ําบนใบบัว
ความคิดความปรุงเปนเรื่องของสมมุติ เรียกวากิเลสก็ได ทานบอกวา กิเลส
ตั้งอยูในจิตพระอรหันต ยอมไมตงั้ อยูไดนาน ยอมกลิ้งตกไป ก็เปนปญหาถามกันละซิ
อาว วากิเลสสิ้นไปแลว แลวอะไรไปตกอยูในจิตพระอรหันต ก็คือกิริยาของจิตที่คิดปรุง
นั้นนี้นั่นละ จิตของทานบริสุทธิ์แลวคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ พอคิดปบมันดับพรอมๆ ไมซึม
ซาบถึงจิต
โลกนี้ชอบยอ พูดถึงเรื่องพัดนะ เลยตอไปเรื่อยๆ จนถึงไอหูตูบ ยอมันก็ชอบไอ
หูตูบ พอตําหนิ ตําหนิเบาๆ นะ มันหูดีนะหมา พอวาไอบาเทานั้น โหย เหอๆ ขึ้นเลย
เขาโมโห ชอบกลอยู นารักเสียดวยหมาตัวนั้น
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ธรรมสอนโลก ใหธรรมที่เราเรียนมาจดจํามามาสอนโลก ใจเราก็เปนเหมือน
โลก ธรรมแมจะสะอาดเลิศเลอขนาดไหน เมื่อมาคลุกเคลากับใจที่ไมสะอาด ธรรมก็
เลยกลายเปนธรรมที่มัวหมองไปดวย เชนอยางอาหารของเราที่ควรแกการรับประทาน
แลว ปรุงมาเรียบรอยแลวควรแกการรับประทาน แตพลาดตกลงไปถูกฝุน ถูกขีฝ้ อยซึง่
เปนของสกปรกแลวนารับประทานไหมละ อาหารที่ควรแกการรับประทานแลว พอไป
คลุกเคลากับสิ่งสกปรกก็ไมนารับประทาน ธรรมพระพุทธเจาจะเลิศเลอขนาดไหนก็
ตาม เมื่ออยูใ นจิตของปุถุชนแลวก็ถกู คลุกเคลาไป จิตไมมอี ํานาจมาก ธรรมไมมีอํานาจ
มากเพราะถูกกิเลสซึม กิเลสตัวลดอํานาจ ตัวบั่นทอนอํานาจมันแทรกซึมอยูนั้น
การเทศนาวาการเทศนไหนก็เทศน เรียนมาจบพระไตรปฎกก็ตาม ใจมีกเิ ลสอยู
นั้นความสกปรกอยูนั้น เรียนอะไรมาก็มาคลุกเคลากับกิเลสที่อยูในใจ การเทศนาวา
การก็ไมเต็มเม็ดเต็มหนวย ไมเต็มอรรถเต็มธรรม เพราะจิตใจมีกิเลสขอสงสัยอะไรทุก
อยาง ความไมแนนอนไมแนใจอยูในนั้น เจาของเทศนไปก็ไมเคยทราบวาสวรรค
นิพพานอยูทไี่ หน ตํารับตําราทานบอกสวรรคนิพพาน ก็วาไปตามสวรรคนิพพานเปน
นกขุนทองไป นี่พูดถึงภาคความจําไมไดเต็มเม็ดเต็มหนวย เรียนจบพระไตรปฎกมาก็มี
แตชื่อ จําไดแตชื่อ ธรรมแทไมมี
เชนวานิพพานๆ เรียนมาจําได แตหัวใจยังไมเปนนิพพาน หัวใจเปนคลังกิเลส
วานิพพานวันยังค่ํามันก็สงสัยอยูวันยังค่ํานั่นแหละ
การเทศนาวาการของผูมีกิเลส
ทั้งหลายกับทานผูสิ้นกิเลสแลวตางกันมากราวฟากับดิน
ทานผูสิ้นกิเลสแลวทานรู
หมดแลวนี่ บรรจุธรรมเต็มหัวใจ ออกไปเปนฤทธิ์เปนเดชเปนอรรถเปนธรรมลวนๆ ถึง
จิตถึงใจ ไมมีคําวาจืดจางหรือจืดชืดในพระอรหันตที่ทานเทศนาวาการในธรรมทั้งหลาย
เพราะใจของทานทรงไวแลวซึ่งรสชาติอันอัศจรรย ธรรมะออกจากนั้นแลวก็เปนรสเปน
ชาติตลอดไป ไมมีคําวาจืดวาชืด โอ นี่ไดฟงแลวไมมีนะ ถาเปนปริยัติเรา พอเทศนแลว
โอ นี่ก็ไดฟง แลว มันจืดแลวนะ ถาพูดเรื่องอรรถเรื่องธรรมออกจากใจลวนๆ สดๆ
รอนๆ ตลอดไปเลย มันตางกัน ผิดกันมากนะ
ธรรมะออกจากใจเทศนไปนี้ไมมีคําวาจืดวาจาง เปนรสเปนชาติสดๆ รอนๆ
ตลอดไปเลย เพราะใจของทานเปนรสเปนชาติตลอดอนันตกาล นิพพานเที่ยงก็คือใจ
บริสุทธิ์นี้ละเที่ยงจะเปนอะไรไป เที่ยงตลอดเวลา พูดอยางนี้เราพูดไดชัดเจน เพราะเรา
ก็เรียนเหมือนกัน เรียนไดมากนอยเพียงไรก็ไดความจํามา ความจริงยังไมได ไดแต
ความจํามา ไปเทศนาวาการที่ไหน เจาของก็สงสัยมรรคผลนิพพาน แลวจะเอาความ
แนใจใหมีรสมีชาติไดยังไง ไมมี จืดๆ ชืดๆ ฟงไป เลยกลายเปนพิธีไป ฟงเทศนฟง
ธรรมอะไรเปนพิธีหมด เรียนมาก็เปน
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เราไมไดโอไดอวด เราไมไดเหยียบไดย่ําตัวเอง เราจะพูดตามความจริงเราเปน
มาแลวเรียนหนังสือ ทานบอกถึงมรรคผลนิพพาน มันยังไปตั้งเวทีตีกับนิพพานจนได
เอ นิพพานมีจริงๆ เหรอ สวนใหญของจิตมุงตอมรรคผลนิพพาน อยากไปนิพพาน แต
ยังไมสนิทใจวา นิพพานมีจริงๆ หรือมีแตอยากเฉยๆ นิพพานไมมีแตอยากเฉยๆ มัน
สงสัยอยูงั้นละ เรียนไป นิพพานมีจริงๆ เหรอ มีจริงๆ เหรอ นั่น เพราะฉะนั้นจึงไดพูด
ออกมาเลยวา ขอใหทานผูใดก็ตามมาชี้แจงตามหลักความเปนจริงใหเราทราบ เราจะ
กราบไหวทานผูนั้น ครูบาอาจารยองคนั้นอยางถึงใจ แลวเราจะเอาตายเขาวาเลย การ
ปฏิบัติของเราเพื่อมรรคผลนิพพานเอาตายเขาวาเลย จะใหไดมรรคผลนิพพาน วางั้น
นะ
นี่เวลาเรียนอยูมันอยากไปนะสวนใหญ อยากไปนิพพาน แตขอสงสัยมันตีเขาไป
อยางนี้ นิพพานมีจริงๆ เหรอ หรือจะอยากลมๆ แลงๆ นะ นั่นเห็นไหมละ พอออกไป
ฟงเทศนหลวงปูมั่นเทานั้น ก็ทานกางเรดารไวแลวนี่เห็นไหมละ ไปหาทานเพื่อความรู
แจงเห็นจริงจริงๆ สงสัยเราก็บอกสงสัยภายในใจ จะไปปลงลงที่ตรงไหน ก็มีพอ แมครู
จารยมั่นเทานั้น เอาละไป พอไปถึงทานกางเรดารไวแลว หือ ทานมาอะไร ทานมาหา
มรรคผลนิพพานเหรอ ตนไมภูเขาดินฟาอากาศไมใชมรรคผลนิพพาน ไมใชกเิ ลส
กิเลสแทมรรคผลนิพพานแทธรรมแทอยูที่ใจ นั่นทานชี้ลงนี้นะ เอา ปฏิบัติ เวลานี้จิตใจ
ถูกกิเลสปกคลุมหุมหอไวไมสามารถมองเห็นมรรคผลนิพพานที่อยูกับตัวได เอา ให
ปฏิบัติ ตั้งใจปฏิบัติ
จิตตภาวนาเปนสําคัญ ชี้ลงในจิตตภาวนา จิตตภาวนาจะเบิกกวาง ถอดถอน
จอกแหนคือกิเลสทั้งหลายออกจากใจได โห ถึงใจนะเวลาทานเทศน เพราะเราไปมุง
จริงๆ ทานก็เทศนเปรี้ยงๆ เลย ทานปฏิเสธหมด สิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไมใชบาปไมใช
บุญ ไมใชมรรคผลนิพพาน ไมใชกิเลส กิเลสแทๆ อยูที่นี่ๆ ชี้ลงไปนี้ ธรรมแทอยูที่นี่
กิเลสแทๆ อยูที่นี่ เอาเบิกออกดวยจิตตภาวนา ทานวางั้น โหย ฟงแลวเหมือนตัวพอง
ไปเลย จิตใจมันซาบซึ้ง หมายความวาสมความมุงหมายแลวที่เราตั้งมา จะมาปลดปลง
ที่พอแมครูจารยมั่น คราวนี้สมมักสมหมายแลว หายสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพาน
กลับมาถามเจาของ ทีนี้เราจะจริงไหม เราหามรรคผลนิพพาน มาถึงพอแมครู
จารยมั่นทานแสดงวายังไง เราถึงใจแลว ทีนี้จะจริงไหม ทางนี้ตอบทันทีเลย จริงๆ ถา
ไมจริงใหตายเสียเทานั้น นั่นเห็นไหม คําวาถาไมจริงใหตาย คือเอาใหเต็มเหนี่ยวเลย
ตายก็ตายเพื่อมรรคผลนิพพาน เพราะฉะนั้นความเพียรของเราจึงเรงผิดปรกติ พูดถึง
เรื่องความเพียรนี้ไมอยากมีใครเชื่อนะ ก็เราทําของเราอยางนั้นจะวาไง ไมอยากมีใคร
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เชื่อเพราะไมมีใครทําอยางเรา มีนอยมาก เราไมอยากวามีแหละ ปจจุบันนี้มีนอยมาก
นะ นี่มันเอาจริงเอาจัง
พอลงใจแลวเทานั้น ทีนี้เอาเลย ปงเลยที่นี่นะ ตายก็ตาย ยังไงตองใหถงึ นิพพาน
ในชาตินี้ ยังไงตองใหเปนพระอรหันตในชาตินี้ มันสดๆ รอนๆ ขึ้นในใจนะ ทีนี้ความ
สดๆ รอนๆ ในหัวใจเพื่อมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจอยูแลวนี้มันจะออนแอไดยังไง มัน
ก็พุงๆ ๆ ประกอบความพากเพียรๆ ฟาดถึงขนาดนั้น ๙ ปเห็นไหมละ นี่ตกนรกทั้ง
เปนที่เราออกปฏิบัติ หลังจากไดรับโอวาทของพอแมครูจารยมั่นอยางถึงใจแลวเทานั้น
การปฏิบัติก็ถึงใจเลยเทียวนะ ผางๆ เลย เอา เปนก็เปน ตายก็ตาย
แตจิตใจนี้เกาะคําวานิพพานไมถอย คําวาอรหันตเกาะติดๆ ไมถอย อะไรจะ
ออนแออันนี้ไมออ น เกาะติดๆ ทุกขยากลําบากอะไร ความมุงมั่นตอมรรคผลนิพพาน
มันไมไดจืดนี่ พุงๆ เลย ฟาดเสียจนเต็มเม็ดเต็มหนวย ก็เคยพูดใหบรรดาพี่นอง
ลูกหลานทั้งหลายฟงแลว เราหาของดีไดมากนอยเพียงไร เราก็บอกวาไดเทานั้นเทานี้
เหมือนเราไปหาเงินหาทองไดมากนอยเพียงไร เราก็บอกไดเทานั้นบาทเทานี้บาท ก็
บอกตามเรื่องผลประโยชนที่ไดมาจากความขวนขวายของเรา
อันนี้การขวนขวายในธรรมทั้งหลายมีนิพพานเปนสุดยอด เราก็พยายามตั้งตัว
มาดวยการปฏิบัติ พอไดรับกําลังใจจากพอแมครูจารยแลวผึงเลยนะความเพียร เปน
กับตายไมสนใจเลย ก็ฟงซิวาไปอยูใ นหมูบานเขา สวนมากเราอยูในปาในเขานะ บาน
ใหญๆ เราไมไป คือคนมาเกี่ยวของมากไมไดภาวนา เสียเวลา ถาไปพักอยูนอกบานเขา
รุมออกมา โอย บานนี้ไมเปนทา คําวาไมเปนทาคือเขาจะมากวน เขาใจไหม ไมใชอะไร
นะ ตองไปหาอยูในปาในเขา ๓-๔ หลังคาเรือน ๕ หลังคาเรือน
ในปาเรามองไปเห็นภูเขาอยาเขาใจวาจะไมมีบานคนนะ มีเปนหยอมๆ ไปอาศัย
เขาอยางนั้นละ อยากกินก็กิน ไมอยากกินก็ไมกิน กี่วันชางมัน แตเรื่องมรรคผล
นิพพานไมมถี อยเลย อดอาหาร อดหลายวันเทาไรสติยิ่งดี ความเพียรยิ่งดี สติเปน
พื้นฐานแหงความเพียรจนกระทั่งถึงนิพพาน ปราศจากไมไดนะสติ อยางพระทานอด
อาหารนี่ก็คือวา อดไปเทาไรสติยิ่งดีๆ ความเพียรก็เดน สติดีกิเลสไมเกิด ถาลงสติดี
แลวกิเลสไมเกิด พอเผลอเมื่อไรกิเลสเกิดเมื่อนั้นๆ เปนอยางนั้นนะ
สรุปเอาเลยเราก็เอาตั้งแตนั้นละเปนตนมา เรื่องอดอาหารก็เปนตัวอยางของ
พระเณรทั้งหลาย ที่ทานทําอยูเดี๋ยวนี้เราก็บอกวา คํานี้ไมใชเปนคําสั่ง ไมใชเปนคําสอน
แตเปนคําบอกเลา ตามแตทานผูใดจะถูกกับจริตนิสัยของตนก็นําไปปฏิบัติได สําหรับ
เราเองเราชอบอดอาหาร เรื่องอดอาหารในคัมภีรก็มี แตพระองคไมไดบอกวาใหอด
อาหารนะ หากทรงอนุญาต เชน การอดอาหารถาอดเพื่ออวดตนอวดตัวอยางนี้ ปรับ
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อาบัติทุกความเคลื่อนไหว นั่นฟงซิ ถาอดเพื่ออรรถเพื่อธรรม เพื่อความพากความ
เพียร เพื่อมรรคผลนิพพาน อดเถิดเราตถาคตอนุญาต นั่นเห็นไหมละ นี่ในคัมภีรมี
ทีนี้นิสัยของเรามันก็ไปชอบอันนี้ พออดอาหารไปเทาไรสตินี่ติดแนบๆ ตั้งแต
ตนนะ จนกระทั่งถึงขั้นสติปญญาอัตโนมัติ ทีนี้ไมตองบังคับละ มันเปนของมันเอง
อัตโนมัติ สติปญญาหมุนเปนสติปญญาอัตโนมัติ ถึงความเพียรขั้นสูงขั้นละเอียด
จากนั้นก็กาวเขาสูมหาสติมหาปญญา กิเลสโผลมาไมไดเลย ขาดสะบั้นๆ นี่ธรรมมีกําลัง
มันเปนอัตโนมัติเองฆากิเลส ถึงอัตโนมัติของการฆากิเลสไมถอย เหมือนกิเลสทําลาย
หัวใจสัตวโลกเปนอัตโนมัติดวยกันหมดในหัวใจของสัตวโลก กิเลสทํางานโดยอัตโนมัติ
แย็บๆ ออกมานี้เปนกิเลสทั้งหมด ธรรมไมมี นี่กิเลสทํางานของมันโดยอัตโนมัติเพื่อวัฏ
วนของสัตว
ที่นี้ธรรมเมื่อมีกําลังแลว ธรรมก็ทํางานเพื่อฆากิเลสเปนอัตโนมัติเหมือนกัน อยู
ที่ไหนๆ มีแตฆา สมมุตวิ าเรานั่งฉันจังหันนะ ปากนี่เคี้ยวไปกลืนไปๆ แตจิตไมอยูนี้นะ
มันอยูกับสนามรบภายใน ระหวางกิเลสกับจิตฟดกันอยูภายในลึกๆ เปนเอง นี่ละที่วา
เปนอัตโนมัติ เราทําอะไรๆ ก็ตาม อันนี้มันจะหมุนของมันตลอดๆ นี่เรียกวาสติปญญา
อัตโนมัติ ไมเผลอ ลงถึงขั้นนี้แลวไมมีเผลอเลย ตั้งแตตื่นนอนจนหลับๆ ไมเผลอ ไม
ตองบังคับใหมีสตินะ ไมตอ งบังคับกัน เปนอัตโนมัตแิ ลวเปนเองๆ ทีนี้ปญญาก็
เหมือนกันหมุนเปนอันเดียวกันไปเลย
นี่พูดถึงเรื่องความเพียรที่ไดปฏิบัติมา เวลาเรียนหนังสือเรียนถึงนิพพาน มันก็
ไปตั้งเวทีอยูน ิพพานนั่นละ เอ นิพพานมีจริงๆ เหรอ มีจริงๆ เหรอ ทีนี้พอมาปฏิบัติ
แลวมันรูจริงๆ นี่ ธรรมพระพุทธเจาสอนใหรูจริงเห็นจริง หลอกโลกเมือ่ ไร
พระพุทธเจาไมเคยหลอกโลก เวลาปฏิบัติเขามันรูภายในซิที่นี่ พอรูขึ้นที่ตรงไหน
แมนยําๆ แนใจๆ ดูดดืม่ ๆ นั่น ปฏิบัติธรรมรูเขาไปเรื่อยเห็นเขาไปเรื่อย เห็นธรรมเห็น
แปลกๆ ตางๆ ไมตอ งไปถามใครละ ธรรมกับจิตซึ่งเปนความสัมผัสกัน กิเลสกับธรรม
สัมผัสกันกับความรู มันจะรูของมันๆ แกของมัน อะไรขาดไปๆ มันก็รูของมันโดย
ลําดับลําดา นี่เรียกวาธรรมทํางาน
ทีนี้ทําไปเมื่อมีกําลังแกกลาแลวธรรมเลยเปนอัตโนมัติ
สติก็เปนอัตโนมัติ
ปญญาเปนอัตโนมัติหมุนไปเรื่อยๆ
จากนั้นก็กาวเขาสูมหาสติมหาปญญาจาก
ภาคปฏิบัติ ทีนี้คําวามรรคผลนิพพานสงสัยหรือไมสงสัยมันไมสนใจนะ มีแตมุง
สุดทายก็นิพพานอยูชั่วเอื้อมๆ แตกอ นวานิพพานมีหรือไมมนี ะไมสนใจเลย นิพพาน
กลายเปนอยูชั่วเอื้อมๆ ดวยความมุงมั่นหมุนติ้วๆ ใสเสียจนผางลงทีเดียวเลยเห็นไหม
ละ รูมาเปนลําดับแนใจเปนลําดับลําดาไมสงสัย รูภายในใจไมสงสัยไมเหมือนรูปริยัติ
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นะ รูทางปริยัติรูไปตรงไหนๆ สงสัยตรงนั้นๆ ทานวาบาปวาบุญสงสัยไปเรื่อย นรก
สวรรคสงสัยไปเรื่อย จนกระทั่งนิพพานสงสัยไปตลอด
พอปฏิบัติทนี ี้รื้อออกนะความสงสัย ความจริงทับเขาไป พอรูขึ้นมาตรงไหนมัน
จริงๆ ก็ทับเขาไป ความสงสัยตกออกๆ สุดทายก็นิพพานอยูชั่วเอื้อมๆ นั่นละมันจะ
เปนจะตายตอนนี้ ตอนนิพพานอยูชั่วเอื้อม มันจะไมหลับไมนอน ตองบังคับใหนอน ไม
บังคับไมได มันจะหมุนของมันทํางานของมันฆากิเลสเปนอัตโนมัติๆ อยูนั้น นี่ละเรา
ตองบังคับใหนอน บังคับใหเขาสูสมาธิ ไมอยางนั้นมันทํางานเพลินดวยสติปญญาทีฆ่ า
กิเลสเปนลําดับลําดาไป นี่เรียกวาเพลินเปนอัตโนมัติแลวที่นี่ ไดรั้งเอาไวนะ
แตกอนความพากเพียรเราตองหนุนตองไสเขาไป ไมงั้นมันขี้เกียจ ทีนี้พอถึงขั้น
นั้นแลวไดรั้งเอาไวมันจะเลยเถิด พิจารณา ไมหลับไมนอน ฟาดเสีย เอา ทีนี้พูดเลย
จนกระทั่งถึงกิเลสขาดสะบั้นลงจากหัวใจไมมีอะไรเหลือเลย จาลงไป นิพพานอยูที่ไหน
ถามหาอะไร นั่น นรกอยูที่ไหน สวรรคอยูที่ไหน พรหมโลกอยูที่ไหนถามหาอะไร มันจา
ไปหมดแลว ทั่วถึงหมดแลว ถามหาอะไร นี่ละพระพุทธเจาทานรูอยางนี้ ทานไมถาม
ใคร ตรัสรูขึ้นมาทานไมตองไปถามใคร ทานแนในพระทัยหมดแลว สอนโลกตามความ
สัตยความจริง บาปมีทานรูแลวเห็นแลว ทานไมไดเอาปาๆ ดงๆ มาสอนเรานะ บาปมี
บุญมีนรกมีสวรรคมีจาอยูในหัวใจทานหมดแลว ทานเอาสิ่งที่มีที่เปนมาสอนโลกนี่นะ
ทานไมไดไปลูบๆ คลําๆ ที่ไหนมาสอนโลก เพราะฉะนั้นจึงแมนยําเรียกวา สวากขาต
ธรรม ตรัสไวชอบแลวดวยความเห็นชอบทุกอยางของพระองคเอง
นั่นละที่นี่เวลามันเขาสูใจแลว ทีน้เี รื่องปริยัติกับปฏิบัติ ปริยัติมันวิ่งเขามาหัวใจ
นี้นะ มาแนนอนๆ ในนี้ ผางเลย นิพพานอยูที่ไหนถามหาอะไรเทานั้นเอง เพราะฉะนั้น
การสอนโลกนี้ เวลาเรียนเราก็บอกอยางนี้ละสงสัยตลอด พอมาภาคปฏิบัติรูตรงไหน
หายสงสัยๆ รูเต็มสัดเต็มสวนหายสงสัยโดยสิ้นเชิงไมมีอะไรเหลือเลย แลวสิ่งที่
พระองคแสดงไวแลวนั้นไมมีผิดมีเพีย้ นเลย มีแตพวกคนตาบอดมันไปเที่ยวลบลางๆ
วาบาปไมมี บุญไมมี นรกไมมี สวรรคไมมีไปอยางนั้นละ ทีนี้มันก็ทาํ ตั้งแตบาปแต
กรรมโดนแตนรกๆ ทั้งนั้น ทีวาไมมีๆ ก็ผูตาสวางคือ โลกวิทู พระพุทธเจาทรงเห็นแลว
บอกแลวมันยังไมฟง มันก็ไปโดนเอานะซิ พวกทีม่ ันจะไปโดนก็พวกดือ้ ๆ พวกเรานี้ละ
ไมยอมฟงเสียงอรรถเสียงธรรม ฟงแตเสียงกิเลสลากมันไปตกนรกหมกไหม
นี่เราพูดเรื่องธรรมทาทายอยูตลอดเวลาความจริงของธรรม เหมือนกิเลสออก
ทาทายอยูเวลานี้ กิเลสนี้ออกทาทายมากทีเดียว โลกทั้งหลายเปนบากับกิเลส จนกระทั่ง
จะไมมีปาชา มันเพลินจนเกินเนื้อเกินตัวเปนบาไปเลย จนไมมีปาชาทั้งๆ ที่จะตาย
เหมือนโลกเขานั้นแหละ แตมันไมไดสนใจในความตาย มีแตจะใหไดอยางนั้นใหได
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อยางนี้ใหไดสมใจ เปนเรื่องของกิเลสใหไดทั้งนั้นนะ แตมันไมได กิเลสหลอกไป
อยางไรก็ตกเหวตกบอไปหมดนั่นละ คนมั่งคนมีดีเดนขนาดไหนกิเลสมันชมกันนะ โอย
เขาดีอยางนั้นเขามั่งมีอยางนี้ เขามียศถาบรรดาศักดิ์อยางนัน้ อยางนี้ พวกที่ไมไดกด็ ิ้น
ไปตามเขาๆ นี่ละกิเลสหลอกกิเลสเปนอยางนั้น สายตาของธรรมดูจาเห็นหมดเลย
พวกนี้พวกบาขยี้ขยํามูตรคูถ พวกลาภพวกยศสรรเสริญเยินยออะไร มีแตพวกมูตร
พวกคูถเปนอาหารอันโอชะของกิเลสหลอกคน สายตาของธรรมดูแลวก็เหมือนเราดู
สัตวที่มันกินมูตรกินคูถนัน้ แหละดูเอา นั่นละสายตาของธรรม ทานจึงสลดสังเวชนะ
พอพูดมาสมัยปจจุบันนี้แลวมันก็อดไมไดเรา เขาจะตัดคอเราตัดไป.เพราะเรา
เอาความจริงออกพูด รูจริงเห็นจริงตามนี้เราพูด เวลานี้กําลังเปนบาโลกสงสารเรา
เฉพาะอยางยิ่งผูปกครองบานเมืองตั้งแตขั้นสูงลงมาคือตั้งแตรัฐบาลลงมา
เวลานี้
รัฐบาลของเรานี้กําลังเปนบาหนัก ฟงนะรัฐบาลฟง มันกําลังเปนบาหนักบาเมาหมัด
รัฐบาลเมาหมัด ถูกกิเลสมันตีเอาๆ ความโลภตีเอา ความโกรธตีเอา ราคะตัณหาตีเอา
มันเมาหมัด มันก็ดิ้นมันอยากไดอันนั้นใหไดอันนี้ ใครมาผานหนาไมได เรียกวามันเก็บ
หมด สังหารหมดฆาหมด ใครไปพูดอะไรถาไปเฉียดกิเลสตัวใหญๆ โตๆ ดวยแลว
อยางนอยมันหาเรื่องฟอง ฟองเรื่องนั้นฟองเรื่องนี้เขาใจไหม แลวจะปรับเทานั้นลาน
เทานี้ลาน นี่เห็นไหมกิเลสไปผานมัน
ธรรมไปผานไมไดนะ ใครพูดเปนธรรมมามันจะถือผูเปนธรรมนั้นวา เปนขาศึก
ตอมันคือกิเลสเขาใจไหม เวลานี้กําลังเปนบารัฐบาลเรา เอา เอาหลวงตาบัวไปฆา ธรรม
ของพระพุทธเจาสอนโลกมาตั้งกัปตัง้ กัลป เรานํามาสอนโลกดวยความจริงของเรา จะ
ผิดไปไหน เพราะฉะนั้นเราจึงบอกอยาเมาหมัดนะรัฐบาลเรา เวลานี้รัฐบาลเรากําลังเมา
หมัดนะ กิเลสตอยเอาๆ ความโลภตอยเอา ความโกรธตอยเอา ราคะตัณหาตอยเอา บา
ยศบาลาภตอยเอา มันกําลังเปนบายศบาลาภมันเมาหมัดเขาใจไหม พวกเหลานี้ตีเอาๆ
มันไมรูตัวนะ ยังเมาหมัดอยูนั่นละ เพลินกับเมาหมัดเดี๋ยวนี้นะ ธรรมดูมันรูหมดนี่จะวา
ไง
ประชาชนเดือดรอนวุนวายทั่วประเทศไทย เพราะรัฐบาลเมาหมัด เวลานี้รัฐบาล
กําลังเมาหมัดทีเดียวนะ ใครสอดเขามาไมได เขาพูดตามหลักความจริงเพื่อบานเพื่อ
เมืองดวยกันแลวหาเรื่องใสเขาทันที หาเรื่องนั้นเรื่องนี้ อยางนอยฟอง จะปรับเทานั้น
ลานเทานี้ลานปรับเงินนะ อยางหนึ่งพอเก็บแงไหนเก็บเลย พวกนี้พวกเปรตพวกเมา
หมัด มันฆาประชาชนราษฎรตาดําๆ ที่เขาพูดเปนธรรมมันไปตามฆาหมดละพวกนี้นะ
หมัดลับหมัดแจง ฆาที่ลบั ที่แจง อุบายตางๆ รอยสันพันคมไมมีใครเกินรัฐบาลเมาหมัด
ถาไมเมารัฐบาลตั้งมากี่ตั้งรัฐบาลแลวไมเห็นเปน เขาปกครองบานเมืองไป จะมีตําหนิติ
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เตียนบางก็เปนธรรมดาดีกับชั่วแฝงกัน แตนี่มันมีแตชั่วละซิ จะเหยียบคนทั้งประเทศ
ใหอยูในเงื้อมมือของตัวเองเพียงคนเดียว นี่ละเรียกวารัฐบาลเมาหมัดเขาใจไหม
เราขอบิณฑบาตนะรัฐบาลเรา ใครเปนหัวหนารัฐบาล คุณทักษิณ คุณทักษิณก็
เปนลูกศิษยของหลวงตาบัวมันฟงหลวงตาบัวเมื่อไรเดี๋ยวนี้ มันจะฟาดหลวงตาบัวให
เมาหมัด ดีไมดีมันเมาหมัดมันจะตกนรกนะ เราสงสารทักษิณเรา กลัวมันจะตกนรกทั้ง
เปน เราจึงเตือนไวอยาเมาหมัดเกินไปนะ ไดมาเทาไรๆ ก็ประสากระดาษไอหลังลาย มี
เทาไรๆ ก็กระดาษเสกสรรขึ้นมาเปนไอหลังลาย มันก็มาเปนขาศึกตอโลก เดี๋ยวนี้
รัฐบาลเราที่กําลังเปนฟนเปนไฟตอโลกทั้งหลายนี้ก็คือไอหลังลายนี้ตัวใหญๆ เขาใจ
ไหม มันไปหาจางหาวานเงินหวานลอมไปหมดเลย ไปที่ไหนถาพวกปลาตัวโงละจะกิน
ไอหลังลายที่มันไปหวานลอม จางคนนั้นจางคนนี้ราชการหนวยราชการตางๆ มันเอา
เงินไปโปะๆ ใหไปตามอํานาจของมัน ไอหลังลายตัวสําคัญมากนะ เสริมไอเมาหมัดไดดี
เขาใจไหม ตัวเมาหมัดกับไอหลังลายเขากันไดดี
นี่เราเตือนรัฐบาลของเรา เราไมชมเวลานี้นะรัฐบาลเรา เพราะหาสิ่งที่จะชมมี
นอยมาก สิ่งที่จะเปนภัยตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยนี้เต็มในรัฐบาลชุดนี้ทีเดียว
ฟงซิใครพูดออกมา เรามีหูฟงดวยอรรถดวยธรรม มีตาเราก็ดูกิริยาทาทางแสดงออก
ยังไงๆ เราฟง สายตาของธรรมเปนสายตาที่ไมลําเอียง พูดตามสิ่งที่มีที่เปนไมหาเรื่อง
หาราว นี่หนาหูหนาตาประเทศไทยรอนทั้งประเทศ ก็เพราะรัฐบาลทําอยางนั้นรัฐบาล
ทําอยางนี้ นี่ก็กําลังฟองพวกคนตาดําๆ ก็ลูกรัฐบาลนั้นแหละประชาชนทั้งแผนดิน มัน
บัดซบเอานักหรือรัฐบาลไปหาฟองลูกของตัวเอง ฟองคนนั้นจะปรับเทานั้นลานเทานี้
ลาน ฟองคนนี้ปรับเทานี้ลาน ถาพอเก็บไดมันเก็บเลยนะ ไมพอเก็บมันก็ฟอง หาอุบาย
วิธีทรมาน อยาใหปริปากออกมาพูดได
รัฐบาลนี้เกงเลยโลกไปแลวเขาใจไหม
เหนือเรือนจําเหนือตะรางเหนือบาป
เหนือกรรมไปหมดแลว ใครอยามาแหยมถาไมอยากตายวางั้นพูดงายๆ นี่จึงเรียกวา
รัฐบาลเมาหมัดเขาใจไหม ถาธรรมจับเขา ใหรูตัวบางนะ ประชาชนทั้งประเทศเขามี
หัวใจเหมือนกัน ผิดถูกชั่วดีปดไมอยู เจาของเองเปนผูทาํ ปดไดยังไงก็รูอยูวาตัวทํา
กระเทือนผูใดเขาก็ทราบทั่วหนากัน จึงควรพิจารณา วันนี้เราขอบิณฑบาตรัฐบาล อยา
เตลิดเปดเปงรัฐบาลของเมืองไทย ใหเห็นใจพี่นองชาวไทยเราที่เขาไปหยอนบัตรทั่ว
ประเทศเขตแดน ตองถูกบังคับบัญชาใหไปหยอนบัตร หยอนบัตรหาคนดีเขาก็หยอน
บัตรใหไดคนดี
หยอนบัตรไปโดนใครเขาละ เขาเขาใจวาเปนคนดีคุณทักษิณ ชินวัตร นี่นะ เขา
ยกขึ้นใหเปนรัฐบาล แตเวลานี้คุณทักษิณ ชินวัตร นี้ถูกตําหนิติเตียนทั่วโลกทั่วสงสารใน

๑๒
แดนไทยเรา ไมคอยมีใครที่จะชมเลย ทําแหวกแนว รัฐบาลไหนไมทํา รัฐบาลนี้ทําไดๆ
อยางหนาดานหนาหนา มันหนาหนาแลวรัฐบาลเรา แลวคุณทักษิณนี้เปนลูกศิษยหลวง
ตาบัวดวย หลวงตาบัวก็เลยกลายเปนคนหนาหนาเหมือนกัน จึงรีบเตือนลูกศิษยเรา
อยาหนาหนานะ อาจารยก็จะไดหนาบางไปบาง เดี๋ยวนี้อาจารยก็หนาหนาทนเขาตําหนิ
ติเตียน เขาตําหนิติเตียนลูกศิษยก็มาโดนอาจารย หลวงตาบัวก็หนาหนาไปดวยเลวไป
ดวย หลวงตาบัวก็เมาหมัดไปดวย
เอาละพูดเพียงเทานี้ เตือนทางรัฐบาลเรา อยาคอยฟงใหเขามาตอสูเพื่อเอาชัย
ชนะของเขาไมเปนประโยชนอะไรเลย มีแตความลมจมทั้งนั้น ใหเราชนะหัวใจของโลก
ดวยความเปนธรรม อันนี้เปนสงาราศีมาก แตเอาชนะเขาดวยกําลังวังชา ศาสตราอาวุธ
อํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ นี้ใชไมไดอยานํามาใชนะรัฐบาล ไดยินหรือยังรัฐบาล
ทักษิณลูกศิษยหลวงตาบัวนะ ไดยินหรือยัง อยาเอามาใชอยางนี้นะ เอาละพอ
เมื่อวานคุณสนธิพูดก็ฟงดี เราก็มาฟงนี่ละ ฟงดีเปนประโยชน นี่ละเขาพูดเพื่อ
ชาติจริงๆ เขาพูดดวยตามหลักความเปนจริงอยางนี้ แตในขณะเดียวกันเขาก็เปนภัย
สําหรับเขาเองดวย พวกเปรตพวกผีมันเมาหมัดเขาใจไหม มันตีดะไปเลยละคนเมา
หมัด ตีดะฆาดะไปเลยละเมาหมัด จึงเรียกวาคนเมาหมัด เอาละเลิกกัน วันนี้ไมพูด
อะไรละ คุณสนธิพูดเรียบรอยแลวเมื่อวาน เขาพูดดวยความถูกตองทุกอยางไมมีที่ตอ ง
ติเลยละ พูดในนามพี่นองทั่วประเทศละ ถูกตอง เขาพูดเอาหลักเอาเกณฑมาพูดเลย
เขาไมหาสุมสี่สุมหาพูดนี่นะ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

