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หลวงตาเปนหลวงตาตลอดเวลา
ครั้งพุทธกาลไมมีไมคนะ ครั้งนี้มีแตมันก็เอาไปโฆษณาทางเสียเสียมาก เรื่อง
อรรถเรื่องธรรมไมคอยมี ถามีผฟู งเสียงอรรถเสียงธรรมและปฏิบัติธรรมอยู โลกเฉพาะ
อยางยิ่งในเมืองไทยของเรา ก็จะเปนโลกที่สงบรมเย็น ไมคอยเอารัดเอาเปรียบ ชิงดีชิง
เดนมันชิงชั่ว ถาเอาธรรมเขาไปแลวก็จะมองเห็นหัวใจเขาหัวใจเรา เรื่องเอารัดเอา
เปรียบ เรื่องเอาแพเอาชนะมันเรื่องหมากัดกัน ไมใชเรื่องมนุษยที่มีธรรมตอกัน
พุทธศาสนาเปนศาสนาที่ใหความสงบรมเย็นแกโลกมานานแสนนาน ดังที่หลวง
ตาไดแสดงหรือสอนพี่นองทัง้ หลายมานี้ เฉพาะเปดเผยก็ตั้งแตเริ่มออกชวยชาติมาเปน
เวลา ๗ ปนี้ ถาเทศนจะเปนสักกี่กัณฑ ธรรมนี้เปนธรรมน้ําดับไฟชะลางสิ่งสกปรก
โสโครกทั้งหมด ไมมากก็ใหออกไดพอมองเห็นตัวคนบาง อยามองเห็นแตมูตรแตคูถ
เต็มเนื้อเต็มตัว มูตรคูถคือขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง ราคะตัณหา นี่เรียกวามูตรวาคูถ มีอยูที่
หัวใจโลกดวยกันทั้งทานทั้งเราตําหนิกันไมได สิง่ เหลานี้ไมคอยมีบกพรองแหละ มีแต
สมบูรณๆ เปนน้ําลนฝงไปเลย เพราะฉะนั้นโลกจึงไดรับความเดือดรอน สวนธรรม
กระจายออกไปที่ไหนมีความสงบรมเย็นๆ
เราอยากรูชัดเจนก็ใหนําธรรมพระพุทธเจาไปปฏิบัติ เราจะทราบวาพระพุทธเจา
ประกันสัตวทั่วโลก ประกันไวไมใหไปทางต่ําทางลงนรกอเวจี แตโลกมันก็แยงชิงลงไป
ไหลลงไปทางต่ํามากตอมาก ธรรมนี้เปนธรรมที่ฉุดลากขึ้นจากหลมลึก คือความทุกข
ความรอนทั้งหลาย ธรรมเปนอยางนั้น ธรรมไปที่ไหนชุมเย็นถาผูปฏิบัติหรือเห็นดวย
ธรรม ถาตรงกันขามแลวก็เห็นวาธรรมนี้เปนขาศึก ผูแสดงธรรมผูสอนธรรมกลายเปน
ขาศึกตอโลกกิเลสไปหมด ถาปลอยใหแตกิเลสออกทํางานอยางเดียวไมใหมีธรรมเลย
จะยิ่งเหลวแหลกไปอีก หาความหมายไมไดเลย
ทานทั้งหลายพิจารณาลองแยกไปใชดูซินะ โลกกิเลสตัณหาเขาจุดไหนๆ เหมือน
หมากัดกัน ถาโลกอรรถโลกธรรมเขาที่ไหนไวใจกันได ตางคนตางมีอรรถมีธรรมเขามา
หากันนี้ จะเปนที่สนิทติดใจตอกันและกัน ความเห็นอกเห็นใจกัน ความเฉลี่ยเผื่อแผ
ความเมตตาสงสาร ความดูใจทานใจเรา นี่คือธรรม ไมไดดแู ตใจตัวเองแลวใจคนอื่น
เปนถานไฟไปหมด หรือเปนเถาเปนถานไมเกิดประโยชนอะไร ไมเหมือนใจเราซึ่งเลิศ
เลอยิ่งกวาโลกทั้งหลายทัง้ ๆ ที่เลวกวาโลกนั้นแหละ
ถามีธรรมในใจแลวจะเฉลี่ยถึงกันและกันไดหมด ไมมีชาติชั้นวรรณะ เรื่องธรรม
แลวครอบไปหมดเลย ใหความสงบรมเย็นตอกัน ตางคนตางมีธรรมในใจเขามาหากัน
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มีความสนิทสนมตายใจกันได เชื่อถือกันได ถาเปนเรื่องกิเลสมีเทาไรเปนไฟไปตามๆ
กันหมด ตางกันอยางนี้แหละ ยกตัวอยางพระทีท่ านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่ออรรถเพือ่
ธรรมจริงๆ เราพูดเลยเราไมไดยกไดยอ เราพูดตามความจริงของทานที่มีอรรถมีธรรม
ตางทานตางมาศึกษาอบรม เฉพาะอยางยิ่งวัดปาบานตาดเปนที่รวมของพระทั้งหลาย
เปนหมื่นๆ แสนๆ ไมใชธรรมดา คือมาแลวก็ใหทะยอยออกไป ผานเขาผานออก มา
อบรมพอสมควรแลวก็ออกไป ถาจะรับไวหมดวัดนี้ไมมีทอี่ ยูเ ลยแหละ
พระเหลานี้ทานมา บางรายทานเปนเศรษฐีก็มีมาในนี้ ดอกเตอรดอกแตอะไรไม
ตองพูดแหละเต็มอยูในนี้ พระฝรั่งมาจากประเทศไหนบางๆ เฉพาะเวลานี้มีอยูดู
เหมือน ๗ องค ๘ องคพระฝรั่งอยูในวัดนี้ ทานมานี้แลวเปนแบบเดียวกันหมดเลย
ตายใจกันไดทั้งนั้น ไมไดมีโออวดวาเปนความรูความฉลาด มีฐานะสูงอยางนั้นอยางนี้
ทานเหลานี้ไมเคยมี มาแลวมุงตออรรถตอธรรม ฟงเสียงอรรถเสียงธรรมจากครูจาก
อาจารยแลวนําไปปฏิบัติ ตายใจกันไดทั้งวัดนี้เลย วัดนี้จึงเปนเหมือนอวัยวะเดียวกัน มี
จํานวนมากขนาดไหน
ตั้งแตเราเกี่ยวของกับพระเจาพระสงฆมานี้เปนเวลา ๕๖ ป ก็ไมเคยปรากฏวา
พระไดมาทะเลาะเบาะแวงกันใหเราเห็นตอหนาตอตา อยางนี้ไมเคยมี เฉพาะอยางยิ่ง
ในวัดปาบานตาดตั้งแตสรางวัดมา เรายังไมเคยไดเห็นพระทะเลาะกัน ถาความจริงแลว
อยางนอยก็นาทะเลาะกัน มากกวานั้นก็เอากันแหลกได เพราะตางคนตางมาจาก
ประเทศที่เจริญรุงเรือง ตั้งแตสหรัฐมาแหละ ประเทศไหนๆ มานี้หมด มานี้เอาธรรม
เปนที่สักการบูชา ปฏิบัติตามธรรม เหมือนผาพับไวเหมือนกันหมดในนี้
ยังไมเคยปรากฏวาพระวัดนี้ไดเกิดมีความทะเลาะเบาะแวงกัน ใหไดยินถึงหูเรา
ถึงขนาดวาเราไดมาชําระสะสาง ไมเคยมี ก็เพราะนําธรรมเขามาปฏิบัติ องคไหนก็มี
ธรรมดวยกัน มีวินัยดวยกัน หลักธรรมหลักวินัยเปนหลักตายใจของตัวเอง และตายใจ
ตอกันและกันได พระทานเรียกวาสมานสังวาส มีความเปนอยูดวยศีลดวยธรรมเสมอ
กัน ทานมีความสงบรมเย็นดวยกัน อยางที่มาอยูใ นวัดปาบานตาด
วันนี้จะวายกยอวัดปาบานตาด หรือยกยอทานที่มาจากตางประเทศวามานี้มา
ดวยอรรถดวยธรรมจริงๆ ไมนําทิฐิมานะฐานะสูงต่ําเขามาอวดอางกันเลย มีแตมาเสาะ
แสวงหาอรรถหาธรรมดวยกัน เมื่อตางทานตางมาศึกษาอบรม นําธรรมไปปฏิบัติแลวมี
ความสงบรมเย็นเหมือนกันหมด ถาพูดถึงเรื่องความพรอมเพรียงสามัคคีก็เหมือนกัน
วาอะไรถึงเวลานี้พรอมเพรียงกันพรึบๆ เลยในวัดนี้ เชนปดกวาดเช็ดถู ถึงเวลาทานจะ
มาพรึบพรอมกันเลยๆ ไมตองบอก ไมตอ งมีระฆงระฆังตีใหสัญญงสัญญาณ เพราะ
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ทานมีนาฬิกาอยูดวยกัน ถึงเวลาทานดูนาฬิกาทานแลวทานก็ลงตามเวลา เพราะเรา
บอกเวลาไวเรียบรอยแลว
นี่ละที่วาเราจะพูดชมเชยบรรดาพระตางประเทศ ทั้งประเทศไทยทั่วประเทศมา
นี้ก็ไมเคยทะเลาะกัน พระตางประเทศมาอยูที่นกี่ ็ไมเคยทะเลาะกัน นี่เพราะอะไร ก็
เพราะอรรถเพราะธรรมเปนเครื่องสมัครสมานใหมีความตายใจเชื่อถือกัน พึ่งเปนพึ่ง
ตายกันได นี่ละธรรมนําไปปฏิบัติที่ไหน ที่เราพูดยกยอในวัดปาบานตาดนี้ก็คือ นี้เปน
สถานที่รวมแหงการอบรมธรรมทั้งหลายไมวาประเทศใดๆ มาอยูนี้ เราก็ไมเคยไดเห็น
วาพระเหลานี้มาทะเลาะเบาะแวงกัน ถึงขนาดที่เราไดชําระอธิกรณตางๆ ไมเคยมี
ตั้งแตตงั้ วัดนี้
เหมือนอยางเมื่อวานกับวันนี้ก็เหมือนกัน เพราะหลักธรรมหลักวินัยตายตัวอยู
ในหัวใจของทาน กิริยาที่แสดงออกก็ตายใจๆ ไดเหมือนกันหมดทั้งเมือ่ วานทั้งวันนี้ ทั้ง
ตอไป หลักธรรมหลักวินัยมีอยูในใจเปน อกาลิโก มีความสงบเย็นใจตลอดเวลาไมมี
อะไรมาทําลายได เชน กาลเวล่ําเวลาสถานที่มาทําลายไมมี เพราะศีลธรรมอยูกับใจ
เคลื่อนไหวไปมาอะไรมีแตอรรถแตธรรมตอกัน ยิ้มแยมแจมใส
เราจึงอยากขอบิณฑบาต ใหพี่นองทั้งหลายไดมองดูธรรมบาง ธรรมที่นํามาสอน
โลกก็นํามาสอนอยางนี้ พระพุทธเจาเปนองคเลิศเลอก็คือกิเลสที่เปนฟนเปนไฟภายใน
พระทัยไมมีเหลือเลย เปนผูบริสุทธิ์พุทธะลวนๆ สมนามเปนพระศาสดาของโลก สอน
โลกไดถงึ หมืน่ โลกธาตุวางั้นเถอะ อยาวาแตสามโลกธาตุนี่เลย คือศาสดาองคเดียวนี้
เทานั้น ไมมีใครเปนคูแขงเลย ธรรมสอนไดหมด โลกธาตุไหนก็ไมเหนือธรรม ธรรม
เหนือไปหมด ใหความรมเย็นแกโลก
ทีนี้เมื่อเรานอมธรรมเขามาปฏิบัติตอธรรมตามที่ไดศึกษาอบรมมา อยางไรเรา
แนใจเลยวาจะไดรับความสงบรมเย็นไปตามๆ กัน สวนยอยอยางครอบครัวผัวเมียอยู
ดวยกันเปนผาสุก เพราะตางคนตางมีศีลมีธรรมดวยกัน ลูกเล็กเด็กแดงเกิดมาอยูใน
ความปกครองของพอของแม มองดูพอดูแมอยูตลอดเวลา พอแมเปนบุพพาจารย เปน
อาจารยในเบื้องตนกอนใครทั้งหมด พวกลูกเล็กเด็กแดงดูพอดูแม เพราะเปนครูเปน
อาจารยทุกอยางอยูในแบบพิมพนั้นหมดคือพอแม แลวเด็กก็ไดนําธรรมอันดีงามนี้ไป
ใชๆ ในครอบครัวนั้นก็เย็น ลูกเล็กเด็กแดงก็เย็น สกุลนั้นก็เย็น ตางคนตางนําไปปฏิบัติ
แลวจะเย็นทั่วหนากัน
เรื่องธรรมเปนอยางนี้ ไมเคยเปนขาศึกตอโลกแตกาลไหนๆ มา มีแตเปนคุณ
เปนมหาคุณตอโลกทัง้ นั้น จึงอยากใหพี่นองทัง้ หลายไดปฏิบัติตามอรรถตามธรรม ไม
มากก็ขอใหไดเถอะ ศาสนาเขาอยูที่ใจจะรูสึกเปนความรมเย็นขึ้นที่ใจ มีเกาะมีที่ยึด
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ภายในจิตใจ ไมเพียงแตวาไปหายึดสมบัติเงินทองขาวของยศถาบรรดาศักดิ์ ซึ่งเปน
เรื่องลมๆ แลงๆ โดยถายเดียว แลวก็นอนใจไมได พอใจขาดเทานี้เราจมลงนรกได
เพราะทิฐิมานะความสําคัญตนวามั่งวามี วายศถาบรรดาศักดิ์สูง อยากทําอะไรก็ไม
เกรงอกเกรงใจใคร
อยากทําอะไรก็เอาอํานาจบาตรหลวงดวยทิฐิมานะนี้ทําๆ ลงไป สวนมากมีแต
ความชั่วชาลามก กระทบกระเทือนจิตใจผูอื่นใหไดรับความเดือดรอนไปตามๆ กัน
แลวการกระทําเชนนั้นก็เปนกรรมของผูทําเอง ตายลงไปแลว สมบัติเงินทองขาวของ
ยศถาบรรดาศักดิ์ชวยไมไดเลย กรรมของเจาของที่ชั่วชาลามกนั้นขยําลงสูนรกอเวจีที่ตัว
คนที่ตาบอดที่สุดนั้นลบบาปบุญ นรกวาไมมี แลวพวกนี้ละพวกที่ไปจมอยูในนรก
เหมือนนักโทษอวดดีตอเจาหนาที่ อวดดีตอ เรือนจํา จะไมใหติดคุกติดตะราง
ถึงเรือนจํามีก็ตามจะไมใหติด วาเปนคนฉลาดเหนือคน แลวเห็นไหมตายกองกันอยูใน
เรือนจํานั่น เคยไดยินไหมเรือนจํานักโทษตายแตละคนๆ นี้ เคยไดยินเขานิมนตพระไป
กุสลามาติกาใหมันไหมละ ไมเคยเห็นนะ เมืองไทยเราถือพุทธศาสนา ตองถือธรรมถือ
พระเจาพระสงฆเปนที่พงึ่ ทั้งเปนทั้งตาย เวลาลมหายตายจากกันไปที่ไหนตองนิมนต
พระมากุสลามาติกา สงบุญสงคุณตอกันในครั้งสุดทาย แตพวกเรือนจํานี้นักโทษตายคน
ไหนไมเคยไดยินเขามานิมนตพระไป กุสลา ธมฺมา สําหรับวัดหลวงตาไมเคยไดรับ
นิมนตจากเรือนจํา ตายแลวมานิมนตหลวงตาบัวไปกุสลา ไมเคยมี
พูดเหลานี้เราพูดถึงเรื่องวา
ความชั่วชาลามกมันอยูกับตัว
ไมไดอยูกับ
ยศถาบรรดาศักดิ์ อันนัน้ เปนเครื่องใหลืมตัว หลงตัว แลวก็ทําความชั่วชาลามก ตาย
แลวจมไดๆ ถาธรรมแลวเชื่อบุญเชื่อกรรม ใครทําดีไดดี ใครทําชั่วไดชั่ว ใหเชื่อตรงนี้
อยาไปเชื่อแตอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ อยางที่เปนกันอยูเวลานี้ เมืองไทยเรามีหู
มีตาทุกคน พระอยูในวัดทานก็มีหูมตี ามีใจเหมือนกัน โลกทําไดพระทราบได ทําดีทําชั่ว
ประการใด ความเคลื่อนไหวของโลก การปกครองโลกปกครองกันไปอยางไร พระทาน
อยูในวัดทานก็รูไดเห็นได เปนแตวาทานไมไปเกี่ยวของเทานั้น นอกจากมีเหตุจําเปน
ที่มาเกี่ยวโยงกับพระ พระมีสวนเกี่ยวของได ถาธรรมดาพระทานไมสนใจ ดูแตความ
ผิดพลาดแกไขตนเอง ใหความผิดพลาดนั้นหมดไปๆ นี่ก็เปนที่พอใจแลวสําหรับพระ
เราจึงอยากใหพี่นองทัง้ หลายไดปฏิบัติตน ไมมากก็นอยสมวาเราเปนชาวพุทธ
อยาไปตื่นเหอกับเขา โลกอันนี้โลกฟนโลกไฟ หลอกลวงกันไปอยางนั้นละ หาสาระ
ไมได ที่จะเอาสาระจริงๆ จะเปนจะตายจริงๆ จิตจะประหวัดๆ ตัวนะ ใหดูหัวใจตนเอง
ผูใดมีบุญมีกุศลแลวผูนั้นจะอบอุน เวลาเปนก็อบอุน เวลาตายคุณงามความดีมีอยูก ับ
ตัวของเราอบอุน ไปก็ไปสถานที่รื่นเริงบันเทิง จะยกตัวอยางใหพี่นองทั้งหลายทราบ
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พระทานปฏิบัติจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานอยูปจ จุบันนี้มีมากนะ ผูทรงมรรคทรงผล
โสดา สกิทา อนาคา อรหันต ในวัดวงปฏิบัติ ในพระที่วงปฏิบัตินี้มีอยูมากนะทุกวันนี้
อกาลิโกมีผลตลอดเวลาสําหรับผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
แลวผูทําชั่วก็มีผลชั่ว
ตลอดเวลาเชนเดียวกัน ในพุทธศาสนาเปนอยางนี้ เราก็ตั้งใจปฏิบัติศาสนามาตั้งแตวัน
บวช มาถึงนี้ก็เปนเวลา ๗๑-๗๒ ปนี้ละมัง ไมเคยทําความชั่ว เจตนาที่จะทําความชั่วไม
มีตั้งแตวันบวชมาจนกระทั่งบัดนี้ เราอุตสาหประคับประคองตนใหไปในทางที่ถกู ที่ดี
อะไรไมดปี ดออกๆ แมแตเรียนหนังแสหนังสืออยูในโรงร่ําโรงเรียนทางดานปริยัติ การ
รักษาศีลธรรมสมบูรณเต็มที่ๆ ตลอดมา ไมตําหนิตนเองไดเลย เพราะไมมีสิ่งตําหนิ
นอกจากวามีหิริโอตตัปปะความสะดุงกลัวตอบาปตอกรรมอยูต ลอดเวลา
จนออกประพฤติปฏิบัติธรรม ทีนี้ชําระกิเลสตัวมัวหมองมืดตื้ออยูภายในจิตใจ
ใจที่วาวุนขุนมัวอยู ศีลมีอยู ใจที่มีกิเลสอยูภายในนั้นมันก็บังคับจิตใจใหเกิดความ
เดือดรอนวุนวายไดอยูนั้นแหละ ทีนี้เราชําระจิตใจเหลานี้โดยลําดับลําดา จิตใจมีความ
สงบเย็นเขามาๆ เย็นเขาโดยลําดับ จนมีความสวางไสวอยูภายในใจตนเอง ถึงกับได
อุทานตัวเอง นี้พูดใหพนี่ องทั้งหลายฟง ถึงไดอุทานตัวเองวาอยางไร คือจิตนี้เมื่อถูก
ชําระเขาๆ แตกอนมีแตมูตรแตคูถไดแกกิเลสตัณหาครอบหัวใจอยู ความสวางไสวมาก
นอยเพียงไรก็เหมือนไฟฟาที่มีแกวครอบดําๆ ปดไวแลว ความสวางในไฟเหลานั้นก็ไม
ปรากฏ เพราะถูกแกวดําๆ ครอบไวหมด ใจจะสวางขนาดไหนก็ตาม สิ่งดําๆ คือกิเลส
ปดไวหมดมองไมเห็น
ทีนี้เวลาชําสะสางสิ่งเหลานี้ออกไปโดยลําดับ จิตใจรูสึกอยางนอยทีแรกมีความ
สงบเย็นใจ เราก็ไมเคย ตั้งแตเปนฆราวาสญาติโยมมาไมเคยไดรับความสงบเย็นใจ
เหมือนอยางที่ออกมาปฏิบัติจิตตภาวนา ความสงบเย็นใจ จากนั้นก็ขึ้นความสวางไสว
จากนั้นขึ้นถึงความอัศจรรยภายในใจตัวเอง จนกระทั่งไดอุทาน นี้เราเองเปนผูอุทาน
เอง ไดพูดในตํารับตําราก็มี เอาความจริงมาพูด เวลาเดินจงกรมอยูนั้นจิตใจมันสวางจา
ครอบไปหมดโลกธาตุนี้ ฟงซินะ แตกอ นมันเปนฟนเปนไฟเผาไหมอยูตลอดเวลา
เมื่อเอาธรรมมาชําระๆ เขาไปโดยลําดับ จนถึงขั้นสวางไสว ขั้นวางไปแลวทีนี้
สวางจา ก็เกิดอุทานขึ้นในตัวเอง โอโห จิตของเรานี้ทําไมมันถึงไดสวางไสวเอาขนาดนี้
โดยไมเคยคาดเคยคิด แลวมาเปนกับจิตของตัวเอง ทัง้ สวางไสวทั้งเปนของอัศจรรยใน
จิตนี้ นี่เปนแลวนะ เปน นี่ละเวลาเราบําเพ็ญตัวเองขึ้นไป ถึงขนาดวาอัศจรรยตัวเองใน
ความดี เห็นไหมละ ทีนี้เวลาทําความชั่วมันจะเปนอยางไร ไมอัศจรรยนี้ก็อัศจรรยทาง
ความชั่วอีกเหมือนกัน นี่เราปฏิบัติมาที่ไดนํามาสอนพี่นองทั้งหลาย
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จากอัศจรรยนี้แลวก็เตลิดเปดเปงฟาดเสียขาดสะบั้นไปหมด บรรดากิเลสที่มี
มากนอยครอบหัวใจ กระจายไปหมดไมมีเหลือเลย ทีนี้จิตสวางจาตั้งแตบัดนั้นมา
จนกระทั่งบัดนี้ แลวเราก็ไดนําธรรมนี้มาสอนโลกตลอดมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ จิตดวง
นั้นก็เปนหลักธรรมชาติของมันอยูนั้นเอง ถาวานิพพานเที่ยงเราไมสงสัย นิพพานเที่ยง
คืออะไร จิตดวงสวางจาที่เปนนิพพานเปนๆ ในขันธของเรานี้ละ นี่ละนิพพานทั้งเปน
แลวนําเอาธรรมที่เปนธรรมธาตุนี้สอนโลกดวยความเมตตาสงสาร
เราสอนโลกเราไมไดสอนดวยความฝายนั้นฝายนี้นะ เราไมไดตําหนินูนตําหนิ
นูนโดยหาเหตุผลไมได ตําหนิสิ่งที่ชั่ว ชมเชยสิ่งที่ดี แลวใหชําระสิ่งที่ชั่ว และสงเสริมสิ่ง
ที่ดีใหดีขึ้นนี้เทานั้น การสอนโลกก็สอนอยางนี้ อยางทุกวันนี้ก็เหมือนกัน เพราะการ
สอนมีกวางมีแคบตางกัน
แลวแตเหตุการณที่ควรจะเกี่ยวของกับอรรถกับธรรม
ตรงไหนก็สอนไปๆ เชนอยางประชาชนสามัญธรรมดา ฟาดจนกระทั่งถึงวงราชการงาน
เมือง ฟาดถึงรัฐบาล ทําไมธรรมะจึงไปไดหมด ก็เพราะมันมีเชื้อไฟที่จะใหธรรมะ
ลุกลามไปได ถามีเชื้อทีต่ รงไหนไฟจะลุกลามไปหมด อยูบนภูเขาไฟก็ไหมบนภูเขาได
เพราะมีเชื้ออยูที่นั่น
ทีนี้คนชั่วคนดีมีอยูทั่วไป ไมวาประชาชนคนธรรมดา ไมวาวงราชการงานเมือง
จนกระทั่งถึงวงรัฐบาลก็มีเชื้อไฟคือความผิดพลาดอยูนั้นแหละ ธรรมะทานจะกระจาย
เขาไปสอนโลกๆ อยางนี้ ธรรมะนี้เปนเหมือนไฟไดเชื้อ สอนโลกทั่วถึงกันไปหมด นีล่ ะ
การสอนโลกเราจึงเอาแนนอนไมไดการสอน พระพุทธเจาเหมือนกัน สอนไปตาม
เหตุผลกลไก แลวผูที่หวังอรรถหวังธรรม เมื่อธรรมะทานเตือนที่ใด เพราะธรรมะไม
เปนภัยตอใคร เปนคุณทั้งนั้น แลวนําธรรมะนี้ไปประพฤติปฏิบัติตัวก็จะคอยดีวันดีคืน
ทุกสิ่งทุกอยางจะดีขึ้นไปๆ ธรรมไปอยูที่ไหนดีที่นั่น สงบรมเย็นที่นั่น
จึงขอใหพี่นอ งทัง้ หลายไดนําธรรมนี้ไปปฏิบัติตนเอง ถามีแตโลกลวนๆ เขาตื่น
เรา เราตื่นเขา เปนบานี้แลวหาทางไปไมได จนตรอกจนมุม ตายแลวจมดวยกันทั้งนั้น
อยาเขาใจวาความเพลิดเพลินของเราที่เปนไปดวยอํานาจของกิเลสนี้จะพาไปขึ้นสวรรค
ชั้นพรหม ไดรับความสุขบรมสุข ไมมีทาง นอกจากพาใหลมจมโดยถายเดียว เอาธรรม
นี้เทานั้น ใหเปนความสงบรมเย็นภายในจิตใจ ตายแลวเย็นไปเลยๆ แมแตยังไมตายก็รู
รูตั้งแตยังไมตาย รูอยูในหัวใจตนเอง เวลานี้จิตเปนอยางไร รู ยิ่งผูปฏิบัติใหถึงขั้นสุด
ยอดแหงธรรมแลว เรียกวาเปนอรหัตภูมิ อรหัตบุคคลแลวอยูที่ไหนจาตลอดเวลา เปน
ตายทานทราบไวเรียบรอยแลว ทานไมมีอะไร มีแตความบรมสุขอยูอยางนั้นครอบ
โลกธาตุ ซึ่งเต็มไปดวยกองทุกข ทานอยูในทามกลางแหงกองทุกขดวยบรมสุขของทาน
เอง นั่น
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นี่ละการประพฤติตัวใหเปนคนดีเปนอยางนี้ ใหหันหนาเขาวัดเขาวา หันหนาเขา
ศีลเขาธรรมบางนะ เวลานี้หันหนาจะลงนรกอเวจี ใครก็ชิงดีชงิ เดน มันไมมีดีมีเดนอะไร
ใหชิงละ มันมีแตความชั่วชาลามก ชิงไมชงิ มันก็ชวั่ ชาอยูอยางนั้น ยิ่งมาผสมกันแลวก็ชิง
ชั่วชาลามกเขาไปเปนไฟเผากัน พากันจําเอานะบรรดาพี่นองลูกหลานทั้งหลาย วันนี้ก็
พูดเพียงเทานี้ วาจะไมพูดมันก็ไดพูดอยูนั้นแหละ มองดูที่ไหนๆ ก็มาหวังผลหวัง
ประโยชน ควรจะสงเคราะหกันไดมากนอยเพียงไรก็ตองสงเคราะหกันอยางนี้ละ พากัน
จําเอานะ เอาละเทศนเพียงเทานี้
ผูกํากับ จากลูกศิษยทางกรุงเทพเขาสงเปนขอความมานะครับ
หลวงตา เขาสงขอความอะไรมา หูฟงใหดีนะใหระวัง อะไรไมดีใหปด ออก
อะไรดีใหกวานเขามา ไมใชอะไรไมดียิ่งกวานเขามาเผาตัวเองนะ เราเตือนไวกอน มี
อะไรเอาวามา
ผูกํากับ เขาบอกมาดังนีน้ ะครับ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๔๘ ในชวงเวลา ๑๑.๐๐
น.–๑๑.๓๐ น. ทางทีวี อสมท. ชอง ๙ นายสมัครไดพูดออกรายการ โดยพาดพิงหรือ
วากลาววาหลวงตา สืบเนื่องจากหนังสือพิมพโพสตทูเดย เขาไปลงบอกชมเชยหลวงตา
วาเหมือนสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีพระสังฆราช วัดปาแกวนะฮะออกมาชวย
ชาติบานเมือง แลวปจจุบันนี้ก็มีหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน วัดปาบานตาด อําเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี นี้ออกมาชวยชาติบานเมือง แตนายสมัครก็บอกวา ไปลงยังงั้นได
ยังไงหนังสือพิมพ นี่นายสมัครเขาพูดนะครับ หลวงตาเทศนใชวาจาหยาบคายกลาว
เรื่องอวัยวะของเพศหญิง อันนี้ขาดจากการเปนสมณเพศแลว เขาก็ยกวามีพุทธวจนะ
บทที่ ๒ ระบุเอาไว เขาวาอยางนี้ครับ
แลวหนังสือที่เขาลงเนี่ย
วาหลวงตาเหมือนกับกระตุกทานนายกรัฐมนตรี
สมควรจะรับฟงเทศนของหลวงตา นําไปแกไขปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควร แตนายสมัคร
เขาไมไดเอาตามคําแนะนําของหนังสือพิมพ กลับมายกเอาคําเทศนของหลวงตา แลว
กลับมาวากลาวหลวงตา ทั้งๆ เขาที่เขาไมไดชว ยชาติบานเมืองอะไรเลย หลวงตาเอา
สั้นๆ ทองคํา ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลครึ่งอยูในคลังหลวง นายสมัครออกสักตันไหม ที่วาชวย
ชาติบานเมืองนะ มีปญญาหรือเปลา นี่นะฮะ แลวก็บาทเดียวหลวงตาก็ไมเคยเอามา
เปนสวนตัว แตนายสมัครเนี่ยเมื่อกอนก็ไมคอ ยมีเงินมีทอง เดี๋ยวนี้ไปดูบานเอาก็แลว
กันนะครับ เมื่อกอนบานเล็กๆ เดี๋ยวนี้บานใหญโตครับ ตั้งแตลงมาเลนการเมืองนี่ละ
ครับ ทีนี้ลูกศิษยทางกรุงเทพฯเขาก็ทนไมได เขาก็เลยสงขาวมา ผมก็นํามากราบเรียน
หลวงตาดังกลาวนี่ละครับ
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หลวงตา ลูกศิษยมันเปนบามันทนไมได มันรอนนะนั่นนะ ลูกศิษยเรานั่นละลูก
ศิษยหลวงตาบัว พอเขาวาอาจารยของตัวนิดหนอยเทานั้น โมโหโทโสขึ้นเคียดแคนมัน
ไดผลแลวนั่น ถาเราเปนนายสมัครเราจะบอกนายสมัครเลยวา ใหยกทั้งโคตรมาวาให
พวกนี้อีก พวกนี้ไมมีโคตร มีแตมันคนเดียวรับเคราะหรับกรรมจากคําตําหนิของนาย
สมัครเขาใจไหม พวกนีเ้ ลวเขาใจไหม หลวงตาบัวที่เปนอาจารยของนายสมัคร ใหนาย
สมัครยกมาทั้งโคตรนี้สามโลกธาตุยกมา หลวงตาบัวเปนหลวงตาบัวตลอดเวลาเขาใจ
ไหม ดีกไ็ มรับ ชั่วก็ไมรับ พอหมดแลว อยางนั้นจึงเปนนักธรรมสอนโลกซิ เขามาตําหนิ
แลวก็หนาจอยไป ถาเขาชมจมูกโดงไปเลย จมูกโดงก็เห็นแตจมูกนายสมัครเทานั้น
จมูกเรามันไมเปนเขาใจไหม ตองใหสนุกอยางนี้ซิ
มันสนุกฟงโลกดูโลกสกปรก พูดงายๆ อันนี้มันจาอยูแลวนี่วาไง ใครวาอะไร
สนุกฟงทัง้ นั้นละ ไมมถี อื สีถือสาใครนะ เขาวาอะไร นี้พูดอยางสนุกดวยนี่นะ เราพูดนี้
เปนความสนุกตลกตามนิสัยดวยเขาใจไหมละ เอาละพอใจ ลูกศิษยคนไหนเขาวาใหไป
เคียดใหเขา ลูกศิษยคนนั้นใชไมไดเขาใจไหม ถาลูกศิษยคนไหนเขาวาก็ใหฟงเขาวา
แลวไอเรื่องที่วาพูดอวัยวะนี้นายสมัครเขาวาไง ย้ําอีกหนอยนะ เออๆ ย้ําอีกหนอยตรงนี้
มันสําคัญอยูนะ
ผูกํากับ เขาวาหลวงตาเทศนใชวาจาหยาบคาย เอยอวัยวะของเพศหญิง แลวก็
หลวงตาไดขาดจากการเปนสมณะแลว แลวเขาก็อางในพระไตรปฎก เรียกวามีพุทธ
วจนะ บทที่ ๒ (วาไงบทที่ ๒ วามา หลวงตาเรียนนอยๆ) ลูกศิษยเขาก็บอกวาแคนี้
เพราะนายสมัครเขาไมไดบอกทัง้ หมดวาที่วาบทที่ ๒ เนี่ยวายังไง แตถาใหคาดเดาก็คิด
วาคําพูดหยาบคายนั่นแหละครับ
หลวงตา นั่นละพี่นองทัง้ หลายฟง นี่เปนภาษานายสมัครนะที่พูดอยางนี้ ที่เรา
พูดนี่เปนภาษาธรรม พูดไดตามหลักความจริงตรงไปตรงมา หีมีก็บอกวาหีมี โค็ยมีก็
บอกวาโค็ยมี แตนายสมัครเขาวาหีมี ไมใหมีหี ผูห ญิงไมมีหี ผูชายไมใหมีโค็ย ไอนี้ลบ
ลางไปหมด แตภาษาธรรมวาหีมีบอกวามี โค็ยมีบอกวามี หํามีบอกวามี หนองกะปาดมี
บอกวามีเขาใจไหม เอา พิจารณาก็แลวกัน คนหนึ่งพูดอยางตรงไปตรงมาเรียกวาภาษา
ธรรม คนหนึ่งปดไวๆ เหมือนหนองกะปาดปดหําเขาใจไหม ฟงนะเราจะพูดนิทาน
หนองกะปาดใหฟงมาประกอบกันนี้นะ หนองกะปาดนะ
อีตานั้นแกขายวัว แกเลี้ยงวัวฝูง พอคาเขาก็ไปซื้อวัวกับแก ทางพอคาเขาจะให
ตัวละ ๓ บาท เขาจะซื้อตัวละ ๓ บาท ไอลกู คานะ พอคาก็วาจะเอา ๔ บาทๆ แกนั่งนัง่
แบบนี้ ฟงใหดีนะ ดู ออกนี้ออกทางทีวีเลย หลวงตาบัวพูดตามความจริง นั่งปลอยหําซิ
ไมรูตัว ทีนพี้ อเมียขึ้นมา กําลังตอรองกันอยู เจาของจะเอา ๔ บาท ผูทมี่ าซื้อเขาจะให
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เพียง ๓ บาท ทีนี้นั่งปลอยหํา เมียขึ้นมามาเห็นหําผัวเลยอายเขา เลยขยิบตาใสผัว พอ
ขยิบตาแลวก็เขาหอง พอเห็นเมียขยิบตาใสนึกวาเมียใหขึ้นราคา ทีแรกวาจะเอา ๔
บาทๆ พอเห็นเมียขยับตาใส ๕ บาทๆ เลย ๔ บาทไมอยู เอา ๕ บาท เพราะเมียขยิบตา
วาใหขึ้นราคา ความจริงเมียเตือนวาอยาปลอยหําใหเขาดู พอออกมาเมียก็วา นี่ที่เขาให
๓ บาทนั้นก็ควรขายแลว แลวทําไมจึงไมขายเสีย ก็เธอขยิบตาใสฉันนึกวาใหขึ้นราคา
ฉันก็ขึ้นราคา ไมขยิบยังไงก็ปลอยหําใหเขาเห็นมันอายเขาจะตายไปวางั้นนะ อูย
เสียดายเขาไปหมดแลว นี่นิทานปลอยหํา มันปลอยก็บอกวาปลอยเขาใจไหม มันมี
จริงๆ หนองกะปาด นิทานสด
นี่ละภาษาธรรมพี่นองทัง้ หลายฟงเสียนะ จะไมถือวาอะไรหยาบอะไรไมหยาบ
โลกเขาถือกันอยางนั้นอยางนี้ มีก็บอกวาไมใหมี เปนอยางนั้นเรื่องของโลก ถาธรรม
แลวตรงไปตรงมา นี่ภาษาของนายสมัครเปนภาษาของนายสมัครของโลก ภาษาของ
หลวงตาบัวนี้เรียกวาเปนภาษาของธรรม พูดตามอรรถตามธรรมไปอยางนี้เขาใจหรือ
เปลาละ เอาละพอใจ พอใจกับคําพูดนายสมัคร แตเราจะไมปฏิบัติตามนายสมัครนะ
เราจะบอกวามีตามจริง หมามีหําเราก็บอกวาหมามีหําเขาใจไหม คนมีหําก็จะบอกวามี
หําวาอยางนี้ตลอดไป ธรรมเปดเผยตลอด ใหแกไขตามนั้นก็แลวกัน แลวมีอะไรอีกละ
นี่ละพูดอยูนี้ ออกนีไ้ ดเห็นไดยินกันทั่วโลกนะ ที่กิริยาของหลวงตาบัวปลอย
หนองกะปาดเขาใจไหม เขาก็ไดเห็นไดยินไดฟง นี่เพราะอะไร เพราะเราไมมีอะไรกับ
โลก เราพูดตามกิริยาของโลกตางหาก เรื่องเหลานี้ไมมีในหัวใจของเราเขาใจแลวเหรอ
เราไมมี กิริยาของโลกมันมียังไงก็แสดงตามโลก ธรรมสอนโลกก็เปนอยางนั้น
พูดกับโลกก็อยางวา ก็เราไมมีอะไรพูดไดเฉย มันไมมีอะไร เขาวาอะไรเราก็เฉย
พอพูดแลวหายเงียบเลย พูดตามกิริยาของโลกใหฟงเอานะพี่นองทัง้ หลาย มาฟงหลวง
ตาบัวจะไดฟงหลายแบบนะ พี่นองทั้งหลายมาวันนี้ขาดทุนหรือไดกําไร ไดผลประโยชน
สมที่มาวัดปาบานตาดไหม วันนี้เราพูดตามกิริยาของโลกเปนยังไง เราพูดไปตามกิริยา
ของโลกเราพูดจริงๆ สวนใจเราแลวไมมีอะไรในโลกวางั้นเลยพูดใหมันชัดเจนอยางนี้
ละ เราไมมี ใครจะตําหนิมา ยกโคตรมาก็เฉย ใครจะมาชมเทาไรก็เฉยเหมือนกัน พอ
ทุกอยาง เราไมเอาทั้งคําติคําชมเปนสวนเกินทั้งหมด ธรรมชาติที่พอแลวนั้นเลิศเลอ
พอแลว ไมจาํ เปนจะเอาอะไรมารับอีก เอาละที่นี่จะใหพรนะ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

