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ยมบาลก็คือกรรมของเราเอง
กอนจังหัน
พี่นองชาวไทยเราใหตื่นเนื้อตื่นตัวนะ ธรรมพระพุทธเจามาประกาศลั่นโลกปลุก
พี่นองทัง้ หลาย ใหตื่นเนื้อตื่นตัวนะ ถูกกิเลสมันกลอมมาเสียมากตอมากจนจะไมมี
มนุษยเหลืออยูในเมืองมนุษยเลย จะไปกองกันอยูในนรกหมด เราวิตกวิจารณสงสาร
มากจริงๆ เพราะฉะนั้นธรรมะจึงลั่นขึ้นๆ เด็ดเผ็ดรอนไมใชอะไร ลากขึ้นๆ นะ อยามา
คิดวาขึงขังตึงตังแลวเปนภัยตอพี่นองทั้งหลายนะ ลากคนขึ้นจากนรก เขาใจไหมละ ฉุด
ลากอยางหนักอยางเบาอะไรก็แลวแต ปงปง ๆ นั่นนะมันจะไหลลงนรกกันเสียทั้งหมด
เลย ฉุดลากดวยความเมตตาสงสาร นี่ละกําลังแหงธรรม กําลังแหงความเมตตา ฉุด
ลากขึ้นๆ ยังจะหลับครอกๆ กันอยูนดี่ ูไมไดนะ
พระพุทธเจากระเทือนโลกสามแดนโลกธาตุแลวยังหมื่นโลกธาตุอีก สอนโลก
ทานเหลานั้นไปไดๆ พวกเรามันพวกไหน เอามาพิจารณาตนเองซิ ไปไมไดหรือ มัน
เปนเพราะอะไร มีแตกเิ ลสลากลงๆ โอย เราสลดสังเวชพูดจริงๆ ทุกสิ่งทุกอยาง
จนกระทั่งถึงวงรัฐบาลเปนผูปกครองบานเมืองที่สุด ยิ่งเกิดความสลดสังเวช เปนบอ
แหงมูตรแหงคูถแหงฟนแหงไฟ ไปอยูในจุดศูนยกลางแหงประเทศไทย เราดูไมไดนะ
ธรรมเปนธรรมสอนโลก พิจารณาอะไรผิดที่ไหน ถูกตองๆๆ แลวมองไปที่ไหนเห็นแต
ความผิดพลาด ลากกันลงมูตรลงคูถลงสวมลงถานนี่ละ เขาฟนเขาไฟ เลยสุดทายเอา
ใครมาปกครอง ก็เหมือนเอานกกระสามาปกครองพวกกบพวกเขียด จิกกลืนไปๆ
ใครก็ปนขึ้นตั้งแตเกาอี้นนั่ ละ เขาวามือกาวๆ ในการตูนเขาวามือกาว พวกนี้ลง
ไดเกาะเกาอีแ้ ลวไมยอมปลอย อูย สลดสังเวชจริงๆ ดูแลวมันดูไมไดกับสายตาของ
ธรรม มนุษยแทๆ เรียนมาสูงเทาไร สูงมีแตสูงเรื่องของกิเลสตัณหาจะกินบานกินเมือง
นี่ละที่ไดทุเรศมากนะ เจาของยังหยิ่งนะนั่น วามีความรูชั้นนั้นชั้นนี้ ความรูเหลานี้เปน
มหาภัย เปนอันตรายแกตนเองดวยความสําคัญผิดตนเองนีอ้ ันหนึ่ง แลวก็เปนอันตราย
ตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย นี้หนึ่ง จุดศูนยกลางไมแนนหนามั่นคงจะเอาอะไรมา
มั่นคง จุดศูนยกลางก็คือหนวยราชการตางๆ จนกระทั่งถึงวงรัฐบาล นี่จุดศูนยกลางที่
รักษาบํารุงประชาชนทั้งหลาย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย คือทานเหลานี้แหละจะ
เปนผูอุมชู ไมใชจะมาเปนผูเหยียบย่ําทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ใหจมลงไป
นะ
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เวลานี้มักเปนอยางนั้นเสียมาก กิริยาอะไรแสดงออกมาแยบคายมาก แยบคาย
ทานั้นแยบคายทานี้ มีแตความแยบคายของกิเลสตัณหาความสกปรกนั่นละ วาตัวแยบ
คายแลวภูมิใจ ธรรมดูมันดูไมไดนะ อยาเขาใจวาความรูเหลานี้เหนือธรรมนะ เรียนมา
จากไหนก็มาเถอะ คือคนมีกิเลสแหละสอนกัน ไดมาก็มีแตคลังกิเลสมา ครั้นมาแลวก็
เอากิเลสมาแจกกัน มีแตไฟเต็มบานเต็มเมือง ธรรมพระพุทธเจาใหความเดือดรอนแก
โลกที่ไหน เอา พิจารณาซิ พระพุทธเจาใหความเดือดรอนแกโลกที่ไหน พระสงฆสาวก
ใหความเดือดรอนแกโลกที่ไหนรายใด เอา วามาเปนรายๆ ไมเคยปรากฏเลย แตเรื่อง
วิชาของกิเลสนี้แหลกๆ ไดมามากเทาไรๆ ยิ่งเตรียมฟนเตรียมไฟมาเผาไหมชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริยของตัวเองใหฉิบหายไปนะ เราสลดสังเวชจริงๆ
อยากใหวงราชการตื่นเนื้อตื่นตัว ความรูมากเทาไรมีแตความรูที่เปนภัยตอชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย แลวก็เขาใจวาเปนคุณแกตนเอง พุงปองแหละ ทองปองๆ
ทองปองมันปองดวยฟนดวยไฟ
เอาสมบัติเงินทองขาวของที่เปนของรักสงวนของ
ประชาชนคนทั้งโลกมากลืนเปนสมบัติของตัวเอง มันเปนไปไดยังไง ของเขาเปนของเขา
ของเราเปนของเรา ถาไมเชนนั้นแลวบาปบุญก็ไมมี ใครทําไดยังไงก็ทาํ เอาๆ เพราะ
บาปไมมี บุญไมมี นี้บาปมีบุญมี อยาเหนือธรรม อยาเหยียบย่ําทําลายธรรม อยา
เหยียบย่ําทําลายกรรมดีกรรมชั่วนะ ก็เทากับมาเหยียบย่ําทําลายตนเองนั่นละ
เราพูดจริงๆ เราอาจหาญ เลยอาจหาญไปแลว ในการสั่งสอนโลกนี่เราไมเคยวา
กลาวากลัวกับผูใด เหนือไปทุกอยางแลวดวยธรรมของพระพุทธเจา เพราะฉะนั้นจึง
สอนไดเต็มเม็ดเต็มหนวย ที่สอนอยูเ วลานี้ก็คือความเมตตาสงสาร ไมไดสอนเพื่อการ
ทําลายพี่นองทั้งหลายใหมีความบอบช้ําดําเขียวอะไรเลย สอนเพื่อพยุงขึ้น ผูเปน
หัวหนาใหตื่นเนื้อตื่นตัวตน อยามัวแตกอบแตโกย อยามัวแตรีดแตไถ อยามัวแตเปน
บายศบาลาภบาอํานาจ เดี๋ยวนี้คนไทยทั่วประเทศนี้เขารังเกียจกันเสียมากตอมาก เขา
มาหูหลวงตาบัวนี้ละ หลวงตาบัวก็พูดตามหลักความจริง เพื่อเปนคําเตือนบรรดาผูที่
ผิดก็ขอใหรูตัวบางเถอะ ตายแลวจะเอาอะไรไปแก มันลบไปหมดแลวนะ บาปไมมี บุญ
ไมมี นรกสวรรคไมมี มีแตไอหลังลายเต็มบัญชีมัน คลังมันมีแตไอหลังลาย
ไอหลังลายนี่ละมันจะเปนตัวฟนตัวไฟเผาหัวมันนะ เพราะไมใชของเจาของ คด
นั้นโกงนี้ รีดนั้นไถนี้ ดวยวิธีการที่แยบคายมากๆ ที่เรียนมาจากประเทศนั้นประเทศนี้
มีแตคลังกิเลสผูสอนก็ดี ผูรับมาก็เปนคลังกิเลส ก็เอาคลังกิเลสออกกระจายทั่วประเทศ
เขตแดน เปนฟนเปนไฟไปหมดนะ ธรรมกระจายออกไปทีไ่ หนเย็นหมด เอามาแขงกัน
ซิ พิจารณาซิ อยาใหตั้งแตกิเลสมันเหยียบหัวโดยไมฟงเสียงอรรถเสียงธรรมเลย วาตัว
ใหญๆ มันไมไดใหญหนา ตายแลวแมลงวันตอมหึ่งๆ เหมือนกันนั่นแหละ ถาไมเผาก็
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เนาไปเลย ถาเผาก็เผา ถาฝงก็ฝง เหมือนมนุษยมนาทั่วไป อยาทะนงตนในเวลามีชีวิต
อยู ที่มีผูยกยอใหเปนเจาอํานาจ เปนผูปกครองบานเมือง แลวเดี๋ยวนี้มันเปนเจาอํานาจ
บาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ เผาบานเผาเมือง เผาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแลวนะ ให
พากันรูตัวผูใหญผูปกครองทัง้ หลาย นี้เอาธรรมเขาเตือน
เราไมไดเปนขาศึกตอผูใด ธรรมก็ไมเปนขาศึกตอผูใด เราพยายามอุมเต็ม
ความสามารถ พอตื่นนอนขึ้นมานี้อุมแลวๆ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เราไมมีแม
เม็ดหินเม็ดทรายที่จะไปแตะตองทั้งสามพระองคเราไมมี มีแตพยุงทัง้ นั้น เพราะฉะนั้น
จึงขอใหเห็นใจหลวงตาหนอย หลวงตาก็จวนจะตายแลว เปนหวงเปนใย ผูที่กอบที่โกย
ผูที่กินที่กลืนไมมีวันพอ ภูมิใจๆ กลืนเอาสมบัติของเขาไป ไปเปนไฟเผาหัวอกตัวเอง
มันไมไดคดิ นะ อันนี้ที่นาสลดสังเวชมาก
ไมมีใครหันหนาเขาสูธรรม หันตั้งแตลงนรกอเวจี ถาพูดถึงเรื่องการลงทะเบียน
บัญชีของยมบาล มันจะตายละยมบาลไมมีเวลาวาง ผูที่ไหลลงไปใหจดบัญชีๆ แตผูที่จะ
ขึ้นไปสวรรคนั้นเรียกวาวางมือละ ราชการไมมีงานทํา งานที่จะจดจารึกคนขึ้นไปสวรรค
นิพพานมีนอยมาก แตผูที่จะบืนลงนรกนั้นไมมีวางเลย ไดกินหรือไมไดกินก็ไมทราบนะ
ยมบาล นาคิดอยูนะ เพราะงานหนามาก คนนั้นแยงเขาไป คนนี้แยงเขาไป จับมือเขา
เซ็น จะลงนรกหลุมไหนๆ จับมือเขาเซ็นให ยมบาลเลยจะตาย ทานทั้งหลายรูไหม
ยมบาลกําลังจะตายเพราะเรา เราหนักกวายมบาลนะ
ยมบาลเปนผูลงบัญชี ยมบาลก็คือกรรมของเราเอง เราอยาวาเปนยมบาลคนนั้น
คนนี้นะ กรรมของเราเองแสดงฤทธิข์ ึ้นมาเปนยมบาลบังคับตัวเอง พากันจําใหดี โห
เราสลดสังเวชจริงๆ ไมใชธรรมดา สอนโลกเปรี้ยงๆ ปฏิบัติมาแทบเปนแทบตาย ธรรม
ประเภทนี้เราก็ไมเคยคิดเคยคาดวาจะรูจะเห็นจะเปนขึ้นมา ก็เปนขึ้นมาแลวดวยอํานาจ
แหงธรรมของพระพุทธเจาที่ไดปฏิบัติตามทานนั้นเอง จึงไดนํามาพูดนี้ โกหกทาน
ทั้งหลายที่ตรงไหน ไมโกหก เราสอนเรามาตั้งแตตนจนกระทั่งปานนี้ ไดแตธรรมที่เปน
ที่พอใจๆ ไมมีธรรมโกหกเขามาแฝงหัวใจเลย พอที่จะนําธรรมโกหกนี้ไปโกหกโลกสอน
โลกใหลมจมไปตามๆ กัน ไมมี
เราปฏิบัติมาตั้งแตตนจนกระทั่งปานนี้ ดวยความถูกตองดีงามตามธรรมตาม
วินัยที่องคศาสดาสอน ก็ไดพยุงตัวมาเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงขั้นนี้ พยุงหรือไมพยุง เรา
พอแลวทุกอยางจากการปฏิบัติธรรม
โดยตามเสด็จพระพุทธเจาดวยการประพฤติ
ปฏิบัติธรรมวินัยใหถูกตองมาจนกระทั่งถึงขั้นพอแลว เราสอนทานทั้งหลายเวลานี้เรา
สอนดวยความพอแลวนะ เราไมไดหวังเอาอะไรทั้งนั้นจากบรรดาพี่นอง สามโลกธาตุ
เราไมเอาอะไรเลย พอทุกอยางๆ นิพพานแปลวาเมืองพอ พอนิพพานพออยางเลิศ
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อยางเลอ ไมเหมือนอยางพวกโลกทัง้ หลายพอกัน พอระยะนี้พอบายมาหิวแลว ทีนี้กิน
ขาว เอาพอแลวๆ พอบายมาหิวแลว
คําวานิพพานไมมี พออยางบรมสุขไมมีอะไรเกินนิพพาน นี่ไดปฏิบัติมาแลว
ไมใชเลนๆ เต็มอยูในหัวใจนี้ สอนทานทั้งหลายสอนออกมาดวยความสวางกระจางแจง
สอนออกมาจากบรมสุข สอนออกมาจากธรรมที่เลิศเลอ ไมไดหยิบมาหลอกคนนั้นคน
นี้นะ เราไมหลอก มีแตความเมตตาสงสารที่แสดงอยูเวลานี้ ขอใหทานทั้งหลายไปคิด
นะ มันจะจมกันทั้งประเทศของเราที่วาประเทศแหงชาวพุทธ จะจมกันหมด มันวิ่งตาม
กิเลสตัณหา ความโลภเหลือประมาณ ความโกรธเหลือประมาณ อํานาจบาตรหลวง
เหลือประมาณ มีแตเหลือประมาณๆ ขึ้นชื่อวาจะเปนฟนเปนไฟเผาตนแลวเหลือ
ประมาณทั้งนั้น ใหหาธรรมเขามาสั่งสมตนเองพอประมาณนะ อันนั้นมันเหลือประมาณ
อยูแลวกิเลส ตัดออกๆ ใหธรรมพอประมาณเขาสูใจ ทานทั้งหลายจะเย็น เย็นทีเดียวถา
ลงธรรมเขาสูใจมากนอย
เปดเรื่อยๆ เราจวนจะตายแลว ใครจะวาเราโออวดก็ตาม อํานาจแหงความ
เมตตาสงสารมันเหนือทุกอยางเกินกวาที่จะมาวาโอวาอวด เราไมมีอันนี้ในหัวใจ มีแต
ความเมตตาสงสาร ผูจะลงมันลงอยูต ลอดเวลา พระพุทธเจา โลกวิทู รูหมด พวกเรามัน
พวกตาบอดบืนลงๆ ผูฉุดลากขึ้นก็ฉดุ ลากขึ้น นี่ซิมันสําคัญตรงนี้ละ คนหนึ่งตาดี คน
หนึ่งตาบอด คนหนึ่งเปนบรมสุข คนหนึ่งเปนมหันตทุกข ลากพวกมหันตทุกขขึ้นดวย
อํานาจแหงบรมสุข บรมเมตตาสุดซึ้งนั่นแหละ ใหพากันจดจํานะบรรดาพี่นองทัง้ หลาย
มันจะไมมีศาสนาติดตัว ถาไมมีศาสนาติดตัวพวกเราเลวกวาหมานะ หมาเขาไม
มีอะไรเขาไมไปสรางบาปสรางกรรมอะไรมาก แตมนุษยนี้ไมสนใจกับธรรม แตไปสราง
บาปสรางกรรมมาก จึงวาเลวกวาหมา ใหจําใหดี หรือใครอยากเปนหมา ถาอยากเปน
หมาก็ใหไปดูไอปกุ กี้ แตไอปกุ กีม้ ันดีนะ มันอยูก ับพระเจาพระสงฆ พระเจาพระสงฆรัก
มันทั้งวัด ไอหมีไอจ้ําหลอดอะไรบาง จําโคตรพอโคตรแมมันไมไดหมาเหลานี้ก็ดี มันมี
อยู ๔ ตัวอยูน ี้ มันเรียบของมันนะ พระทั้งวัดรัก ใครมาก็รักมัน ไอเรานี้เปนยังไงใครรัก
บาง เห็นแตนาเกลียดนาโกรธ นาโมโหโทโส เพราะไวใจกันไมได มันเร็วยิ่งกวาลิง การ
คดการโกงการรีดการไถเกงมากมนุษยเรา นี่มนุษยที่เลวที่สุดเกงไปทางที่ชวั่ ชาที่สุดแลว
จมนะ เอาละเทานี้พอ
หลังจังหัน
อํานาจของธรรมถาลงไดเขาสูใจก็เหมือนอํานาจของกิเลส อํานาจของกิเลสที่ดัน
ออกมาจากใจนี้มันรุนแรงเต็มเหนี่ยวๆ เหมือนกัน อันนี้รุนแรงและเปนภัยๆ ตอโลก
ทั่วๆ ไป แตพลังของธรรมคุณของธรรมออกไมเปน ผิดกันนะ รุนแรงเหมือนกันแต
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รุนแรงไปทางดานดี อันหนึ่งรุนแรงไปทางฉิบหาย อันหนึ่งรุนแรงไปทางดี พลังของ
ธรรมออกจากใจ พลังของกิเลสก็ออกจากใจ มันอยูในใจ ใจดวงนี้เปนภาชนะรับไวทั้ง
ธรรมทั้งกิเลส กิเลสมันไสจิตและบังคับบัญชาอยากใหทําสิ่งที่ตนตองการ คําวาตองการ
คือกิเลสมันตองการไวแลว มันบังคับจิตใหทําตามความตองการของมัน จิตก็เลยชอบ
ตองการไปตามกิเลสบงบอก เปนอยางนั้น เพราะฉะนั้นสัตวโลกจึงชอบทําตั้งแตความ
ชั่ว เพราะกิเลสนี้จะดึงลงตลอด และมีรสมีชาติดีเยี่ยมดวยนะ ถาไมมธี รรมก็วายอด
รสชาติของกิเลสนี้ยอด ถามีธรรมเขาเทียบปบกิเลสก็หมอบ ทานจึงวารสแหงธรรมชนะ
ซึ่งรสทั้งปวง รสของธรรมเทียบเขาปบกิเลสหมอบ ถาไมมีธรรมเขาเทียบกันแลว กิเลส
ลากตลอดๆ นะ
นี่มันเห็นชัดเจนในภาคปฏิบัติจิตตภาวนา ที่ไดนํามาพูดใหพี่นองทัง้ หลายฟง
ไมไดไปควาโนนควานี้มาพูดนะ ถอดออกจากนีท้ ี่เปนผลสมบูรณแลว ถอดออกมาสอน
เพราะฉะนั้นถาวาเผ็ดรอนมันจึงเผ็ดรอนมาก
พลังของจิตพลังของธรรมเวลาออก
เหมือนกิเลส พลังของกิเลสออกนี้เอากันพินาศเลย เอาใหพินาศเปนเถาเปนถานได
พลังของกิเลส พลังของธรรม กิเลสพินาศได ตัวแสบๆ ที่มันทําลายโลกพินาศได พลัง
ของธรรม จะเห็นไดบนเวทีสนามรบ ผูมุงตออรรถตอธรรม มุงตอมรรคผลนิพพาน
จริงๆ ทานจะใชสติปญญา กําลังวังชาเต็มเม็ดเต็มหนวยตลอดเวลา จิตใจจออยูกบั
ธรรมที่จะฟดกับกิเลสๆ ตลอดเวลา สุดทายธรรมก็มีกําลังมากขึ้นๆ กิเลสที่มันเรือง
อํานาจอยูตั้งแตกอนออนลงๆ ธรรมเหนือขึ้นๆ เหยียบแหลกๆ
มาเทียบกันกับที่วาเราไปอยูบนภูเขา ตั้งใจไปฟดกับกิเลสใหเต็มเหนี่ยว ไปลม
ทั้งหงายๆ จนน้ําตารวงบนภูเขา เรามาพูดใหพี่นองทั้งหลายฟงกี่ครั้ง เปนกับเราเองนะ
จนน้ําตารวงจริงๆ ขึ้นเปนอุทานนะ ขึ้นเปนอุทานไมไดเปนคําพูดคําจา โถ มันออกกู
ออกมึงนะ โถ มึงทํากูขนาดนี้เทียวเหรอ คือเราตั้งหนาตั้งตาจะฟดกับมันอยางเต็ม
เหนี่ยว แลวไป สติตงั้ พับลมผล็อยๆ ตั้งเพื่อลมไมไดตงั้ เพื่ออยู เห็นอยางชัดเจน ตั้ง
ขนาดไหนตั้งพับลมพับๆ เลย นี้เวลากิเลสมีอํานาจมากเห็นประจักษกบั หัวใจของเรา
ตั้งหนาตั้งตาขึ้นไปจะไปฟดกับมัน ที่ไหนไดมันเอาเราหงายๆ หงายไมเปนทาเขาเรียก
หงายหมา ถาหงายเปนทาเขาเรียกหงายแมว หงายแมวนี่มันตบไดนะแมว แตหงาย
หมามีแตรองแหง็กๆ
นี่เวลาเราเปน นี่ก็เอามาพูดใหพี่นองทั้งหลายฟง คือกิเลสอยูในใจ เวลามันมี
อํานาจเรืองอํานาจนี้ สติคือธรรมนี้โผลไมไดเลย ลมผล็อยๆ สุดทายน้ําตารวงลง โถ ขึ้น
อุทานนะ ออกกูมึงเชียวนะ โถ มึงทํากูขนาดนี้เชียวเหรอ เอาละ นั่นมันตอบรับกันนะ
อยางไรมึงตองพังวันหนึ่งแนนอน ใหกูถอยกูไมถอย นี่คือเคียดแคนใหกิเลส ความ
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เคียดแคนใหกิเลสนี้เปนมรรค เปนธรรม ความเคียดแคนใหสัตวบุคคลผูใดก็ตาม เปน
กิเลส ความเคียดแคนใหกิเลสซึ่งเปนตัวภัยแกตนนี้เปนธรรม
อันนี้ละทําใหมุมานะขึ้นตอสูกับกิเลสก็เพราะความเคียดแคนอันนี้ แตก็ไมมีใคร
ละ โรงงานใหญก็คือพอแมครูจารยมั่นนั่นเอง ไปหาทานปบ กราบเรียนทานอยางนั้นๆ
ทานก็เพิ่มกําลังๆ สอนแลวกลับไปอีก หงายมาอีก เราไมลืมนะ เอาอีก มันไมถอย
หงายมาอีก พอหลายครั้งหลายหนเพราะความไมถอย ความมุมานะ กิเลสก็เอียงให
เห็นละซี แตกอนมีแตเราหงายเลยๆ ไมไดเอียงนะ หงายเลย เพราะนี้เราตอยกับกิเลส
ตอยไปตอยมากิเลสเอียงใหเห็น เอียงใหเห็นก็หมัดซ้ําเขาไป ไดแงละทีน่ ี่ กําลังไดแลว
จับพับอุบายวิธีการ
เบื้องตนเปนอยางนี้ เอาเสียจนจะเปนจะตาย กิเลสมันถึงคอยออนลงๆ ทีนี้พอ
กิเลสออนลงธรรมะหนักขั้นละที่นี่ พอถึงขั้นธรรมะหนักนี้ จนกระทั่งไมหลับไมนอนทั้ง
วันทั้งคืน จนจะตายเจาของ กลางคืนเวลาเรานอนใหหลับ กิเลสกับธรรมมันฟดอยูบน
หัวใจ ตอยกันอยูตลอดเวลา นี่อัตโนมัติของธรรมที่ฆากิเลส ตามธรรมดากิเลสมันเปน
อัตโนมัติ ทําลายสัตวอยูบนหัวใจโดยอัตโนมัติของมัน ไมมีใครบังคับ กิเลสทํางานเอง
ตลอดตัง้ แตตื่นนอนกระทั่งหลับ
นี่คือกิเลสทํางานบนหัวใจสัตว ขนผลประโยชนมาใหมัน แตความทุกขขนให
สัตว เหยียบย่ําทําลายสัตวใหไดรับความทุกขมากโดยอัตโนมัติ พอตื่นนอนขึ้นมาปบ
มันขึ้นแลว กิเลสขึ้นทํางานแลว ตาเห็นปบกิเลสทํางาน หู จมูก ลิ้น กาย สัมผัสสัมพันธ
กับอะไรกิเลสทํางานเอาผลประโยชนของมันทั้งนัน้ เรามีตั้งแตขาดทุนๆ เวลากิเลสมี
อํานาจมากเปนอยางนี้ มันเทียบกันได เวลาขึ้นเวทีถึงรูชัด ทีนี้พอเราเรงทางนี้หนักเขา
มุมานะ ความเคียดแคนใหกิเลสจึงไดฝงใจนะ โห ความเคียดแคนไมเหมือนกัน นี่เอา
มาเทียบกัน
แตกอนเราก็ไมเคยคิด พอวาเคียดแคนเทานั้นก็เปนกิเลสไปหมดๆ แตเวลามา
เปนกับเรา เคียดแคนใหกิเลสมันมุมานะ ทุกอยางถอยไมได อยางไรจะเอากิเลสที่เปน
ภัยตอเราอยูในหัวใจนี้ใหพังๆ ความเพียรมันก็กลาขึ้นๆ ทุกอยาง เพราะความเคียด
แคนอันนี้ จึงไดยอมรับวา ออ ความเคียดแคนใหกิเลสนี้เปนมรรค นั่น จากนั้นก็ฟด
เขาๆ จนกระทั่งถึงขั้นไมนอน นี่ละกําลังของธรรมมีมากแลวนะ พอกําลังของธรรมมี
มากแลว ธรรมแกกิเลสเปนอัตโนมัติเหมือนกัน แตกอนกิเลสผูกมัดสัตวทั้งหลายเปน
อัตโนมัติของมัน ทุกสิ่งทุกอยางในตัวของเราเปนเครื่องมือของกิเลสทั้งนั้น มันเอาไป
ทํางานมาสังหารเราทําลายเราทั้งนั้นทีเดียว
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ทีนี้พอเวลาธรรมมีกําลังแลว ทุกสิ่งทุกอยางในตัวของเรานี้กลายเปนเครื่องมือ
ของนักรบ ฟดกับกิเลสแลวนะ ตา หู จมูก ลิ้น กาย พบเห็นอะไรสัมผัสสัมพันธอะไร
มันจะเขาเปนธรรมะๆ แกกิเลสๆ ผลที่สุดอยูโดยลําพังตัวเอง มันก็หมุนของมัน เปน
ธรรมะแกกิเลสตลอดไป จนกระทั่งไมหลับไมนอน มันเปนในตัวของเรา เราพูดไมได
อยางไร หลับนอน นอนจริงๆ เรื่องนอนนอน แตเรื่องจิตกับธรรมกับกิเลสมันฟดกัน
อยูในหัวใจเรานี้ มันไมไดหยุดนะ หมุนติ้วๆๆ เราจะหลับจะนอนมันไมนอน เอา
เหนื่อยลุกขึ้นมา ขึ้นมาก็นั่งฟดกับกิเลส ลงไปเดินจงกรมก็ฟดกับกิเลสตลอด สุดทาย
แจงเปนวันใหมขึ้นมา โถ วันนี้ไมไดหลับแลว
มันไมมีเวลาหยุดนะ เวลาธรรมะมีอํานาจแลวฆากิเลสไมมีเวลาหยุดเหมือนกัน
เหมือนกิเลสที่มันทํางานโดยอัตโนมัตบิ นหัวใจสัตวไมมีวันหยุด
หยุดแตเวลาหลับ
เทานั้น นั่นละพักเครื่องของกิเลส พอตื่นนอนขึ้นมานี้กิเลสทํางานเปนอัตโนมัติของมัน
ทีนี้ธรรมะเวลามีกําลังแลว แตกอนเราไมไดเอามาเทียบนะ มันเปนขึ้นนี้ถึงไดเทียบได
ไมเรียนจากใครเปนกับเจาของเอง
พอถึงขั้นธรรมะมีกําลังแลวอยูที่ไหนหมุนอยูนี้
ตลอด กิเลสกับธรรมอยูดวยกัน หมุนติ้วๆ ฟดกันอยูนั้น
แมที่สุดฉันจังหันนี่มันไมไดอยูก ับอาหารการบริโภคนะ เคี้ยวก็เคี้ยวไปอยางนั้น
ละ แตอันหนึ่งมันทํางานดวยกัน มันฟดกันกิเลสกับธรรม นี่ละอัตโนมัติ เวนแตเวลา
หลับ หลับนี่มันหลับไมไดจริงๆ เพราะมันเพลินในการฆากิเลส ความเพลิดความเพลิน
เพราะเห็นโทษแหงความทุกขทั้งหลายที่กิเลสสรางขึ้นมาๆ เต็มหัวใจ ทีนี้ก็เห็นคุณคา
ของธรรมที่ตนไดสรางขึ้นมาบําเพ็ญขึ้นมาเต็มหัวใจเชนเดียวกัน เมื่อตางอันตางเต็ม
หัวใจแลวจะรอไดอยางไรคนเรา นี่ละที่นี่มันก็หมุนของมันติ้วๆ อยูที่ไหนหมุนตลอด
มันไมไดหลับมันจะตาย มันออนหมดนี่ในทรวงอก มันเหนื่อยอยูนี้ คือปญญา
ปญญาก็เปนสังขาร กิเลสที่มันคิดไปเปนสมุทัยก็เปนสังขาร มันเปนสังขารของกิเลส
ทําลายเรา นี่เปนสังขารธรรม สังขารเปนธรรมแกกิเลส ครั้นเวลาธรรมหนักเขาๆ มันก็
เหนื่อย เหนื่อยในหัวอก เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา เอา จะพักนอน มันก็นอนไมได มันไม
ถอยที่จะฆากิเลส แลวทําอยางไรๆ นี่ก็เปนอุบายสดๆ รอนๆ ขึ้นมาจากเวทีของเจาของ
เอง เมื่อบังคับใหมันไมหยุด เอาๆ พุทโธ
เรื่องสมาธินี้แนนเหมือนภูเขาทั้งลูกนะ จนกระทั่งติดสมาธิ พอแมครูจารยมั่นได
ลากออกจากสมาธิ ออกมาทางดานปญญา เวลามันกาวทางปญญา มันเพลินทางดาน
ปญญาไมสนใจสมาธิ ทีนี้มันก็จะตาย ตองกลับจิตเขามา พักจิต ไมพกั ไมได ทีนี้พกั
อยางไรมันก็ไมอยู มันหมุนกับสติปญ
 ญาฟดกันตลอด เลยเอาพุทโธ เอาพุทโธ พุทโธๆ
ติดกับจิต บังคับสติใหติดอยูก ับพุทโธ ไมยอมใหจิตนี้คิดไปไหนเลย ใหอยูกับคําวา
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พุทโธๆ สติจอๆ พอเบามือไมได คําวาเผลอเราไมอยากวาเผลอนะ ถาวารามืออยางนั้น
ได พอเบานี้ปบมันจะโดดซัดกันกับกิเลสเลย ตองเอาพุทโธๆ ถี่ยิบทีเดียว เหมือนวา
เรียน ก.ไก ก.กาเบื้องตน คือมันผาดโผนทางดานปญญา มันไมยอมพักสมาธิ
บังคับเขา พอบังคับแนนหนามั่นคงไมใหเผลอ จิตมันก็แนวลง สงบแนวละที่นี่
จิตสงบแนว หยุดทํางาน เรื่องการฟดกับกิเลสหยุด คือฟดกับกิเลสทางดานปญญาหยุด
ทีนี้เหลือตั้งแตความรูกับพุทโธๆ อยูดวยกัน พอถึงที่แลวสงบแนวเลย พอจิตสงบลง
เขาสูสมาธิเทานั้น มันเหมือนถอดเสี้ยนถอนหนามออกจากหัวใจของเรา เบาหวิวเลยนะ
มีกําลังกระปรี้กระเปราขึ้น แตถึงอยางนั้นก็ยังตองบังคับ เรียกวาเผลอไมได มันจะออก
ทางดานปญญา ตองบังคับ จนกระทั่งมันพอตัว สมาธิความสงบนี้ลงไปสูจุดเต็มที่ พอ
ตัว มีความกระปรี้กระเปรารื่นเริงบันเทิงภายในจิตในสมาธิ พอสบายเต็มที่ ไดกําลัง
ทางสมาธิเต็มที่แลว พอปลอยมือเทานั้นพับ ซัดกับกิเลสนี้หมุนติ้วเลย นี่ไดกําลังมาก
เพราะเราไดพักผอนมีกําลังขึ้นมาแลว
เชนเราทํางานพักผอนนอนหลับ รับประทานอาหาร นี่เรียกวาเพิ่มกําลัง ถึงจะ
เสียเวล่ําเวลา สิ้นเปลืองไปบางในเวลาเพิ่มกําลัง เอา สิ้นไป สิ่งเหลานี้จะมาหนุนเขาใน
ตัวของเรา รับประทานคนก็มีความสะดวกสบาย มีกําลังขึ้น การนอนก็มีความ
สะดวกสบายขึ้น นี่ละผลของกําลังทีเ่ กิดขึ้นจากการหลับนอนออกทํางานทําการได อันนี้
ผลแหงความสงบแนวของจิตที่เราเขาสูสมาธินี้ มีกําลังแลว พอถอนออกมาซัดกับกิเลส
นี้ เหมือนกับวาไมทอนนั้นแหละ มีดเลมเดียวกันนี้แหละ คนๆ นี้แหละ แตฟนนี้ขาด
สะบั้นไปเลย เพราะเหตุไร มีดก็ลับหินแลว คนก็มีกําลังแลว ฟนอะไรขาดสะบั้นไปเลย
สติปญญาคมกลาแลว นั่น ฟดกับกิเลสขาดสะบั้นๆ ไปเลย
นี่ถึงเวลามันหมุนมันหมุนอยางนั้น ธรรมหมุนกิเลสฆากิเลสหมุนอยางนั้น หมุน
ไมมีหยุดมีถอย ทีนี้เมื่อไดอุบายอยางนั้นแลว มันจะเปนจะตายจริงๆ แลวพักอยางวา
นะ รั้งเขามาดวยพุทโธ ไมรั้งไมไดกระแสของปญญาที่ฟดกับกิเลสมันรุนแรงมาก ทีนี้
พอพักไดกําลังแลวเอาอีกอยูอยางนัน้ ละ เอาอีก จนกระทั่งเรียกวาทางหยุดถอยไมมี ถา
เราไมบังคับใหพัก รั้งเอาไว ตองรั้งเอาไวถึงได จนกระทั่งมันพุงถึงที่มัน เรื่องสติปญญา
ตั้งตั้งแตตน สติเปนสําคัญมาก ตอไปปญญากับสติกลมกลืนกันเขา แลวตอไปสติกับ
ปญญาเปนอันเดียวกันพุงๆ สติปญ
 ญาอัตโนมัติทํางานแกกิเลสโดยอัตโนมัติไมตอ งมี
ใครบังคับ
ที่วาเพียรอยางนั้นอยางนี้ไมมี นอกจากเพียรเพื่อความพนทุกขนั่นพูดได ที่จะ
เพียรแกกิเลสไมมี เพราะมันพุงๆ มันตองรั้งเอาไวๆ เพียรอะไรอยางนั้นตองรั้งเอาไว
เพราะมันเห็นโทษของกองทุกข เห็นโทษของกิเลสเห็นเต็มหัวใจ เห็นคุณคาของธรรม
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ทั้งหลายที่จะฉุดลากออกจากทุกข ก็เต็มหัวใจเชนเดียวกัน เพื่อเปนเชนนั้นแลวมันจึง
หยุดไมได จึงกลายเปนสติปญญาฆากิเลสเปนอัตโนมัติไปเลย จากนั้นก็ซึมเขาไป นี่ละ
สติปญญาอัตโนมัติ จากสติปญญาอัตโนมัตกิ ็เปนมหาสติมหาปญญา ดูในหัวใจเจาของ
ซิ มันซึมเขาไปๆ กิเลสจะโผลออกทางไหนซึมซาบทางนี้ซึมซาบรับกันขาดสะบั้นๆ ไป
เลย นี่มันทันกันทันอยางนั้น มันเปนเองมันแกกันเองระหวางกิเลสกับธรรมแกกันเปน
อยางนั้น
จนกระทั่งมันพุงขาดสะบั้นไปหมดไมมีอะไรเหลือเลย สติปญญาที่หมุนตัวเปน
ธรรมจักรนั้นระงับเอง ไมตองไปบังคับใหหยุด สติปญญาที่หมุนตัวเปนเกลียวอยูนั้น
พองานหมด พอทํางานเสร็จ คือกิเลสขาดสะบั้นไปแลวเรียกวางานเสร็จแลว วุสิตํ
พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ นาปรํ อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ พรหมจรรยไดอยูจบแลว งาน
ที่หนักหนวงที่สุดในโลกนี้คืองานฆากิเลสไดฆาเสร็จเรียบรอยแลว ความรูความเห็นที่จะ
ใหยิ่งกวานี้อีกไมมี นั่นหยุด พอฆากิเลสขาดสะบั้นลงไปแลว สติปญญาที่หมุนเปน
ธรรมจักรก็เหมือนเครื่องมือของเรา มันวางเอง พองานเสร็จแลวก็ปลอยเครื่องมือเอง
เชนอยางมีดหรืออะไรเราฟนเรายําแลวนี่ พอเสร็จแลวมันก็ปลอยเอง
มหาสติมหาปญญาเปนมรรคเครื่องฆากิเลสทั้งนั้น พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลว
มหาสติมหาปญญายุติเองโดยไมตอ งบังคับ นั่นละผลที่ไดรับเลิศเลอตรงนั้น โลกไม
เห็นจะใหวาไง นั่นละที่พระพุทธเจาทานครอง พระสาวกทั้งหลายทานครอง ครองธรรม
ประเภทที่กิเลสขาดสะบั้นลงไป ธรรมแสดงตัวเต็มที่จาครอบโลกธาตุไมมีอะไรปดบัง
กิเลสนั่นละตัวปดบัง หนักเบามากนอยหยาบละเอียดเปดออกหมด ขาดกระจายไป
หมด เหลือตั้งแตธรรมชาติลวนๆ นั่นละทานวา โลกวิทู รูแจงโลกนอกโลกในตลอด
ทั่วถึงหายสงสัย ปลอยวางไดโดยสิ้นเชิง ในสามแดนโลกธาตุขึ้นชื่อวาสมมุติไมมีอะไร
เหลือภายในจิตใจ มีอยูตงั้ แตวิมุตติหลุดพนเทานั้น นั่นผูครองบรมสุข
บรมสุขกับมหันตทุกขตางกันยังไงบางละ มหันตทุกขทุกขแสนสาหัส ทุกขจน
ตาย นี่มหันตทุกข บรมสุขแตไมมีละบรมสุข บรมสุขตลอดไปเรียกวานิพพานเที่ยง เมื่อ
ถึงขั้นแลวเปนอยางนั้น ถอดออกมาจากหัวใจซิมาพูดนี่ อยางที่เราพูดนี้ถอดออกจาก
หัวใจ ออกจากเวทีระหวางกิเลสกับธรรมฟดกัน นี่ที่วาความโกรธแคนใหกิเลสเปน
มรรคนะนั่น เปนไดจริงๆ เพราะอํานาจแหงความโกรธแคนใหกิเลสจะเอาใหอยู
จนกระทั่งที่วา หือ มึงเอากูขนาดนี้เชียวเหรอ เอา ยังไงมึงตองพังวันหนึ่งใหกูถอยกูไม
ถอย กูมงึ นะ แตเปนอยูในใจเพราะความเคียดแคนมากทีเดียวถึงขนาดกูมึง อันนี้ละ
พกเขาไวในหัวใจเรา แลวก็เปนมุมานะละที่นี่ ซัดกันเรื่อยๆ จนกิเลสพัง นั่นเห็นไหมละ
นี่ละอํานาจแหงความพากเพียร
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โหย เราสลดสังเวชที่สอนบรรดาพี่นองทัง้ หลาย ไมไดเอามาโอมาอวดอะไร มัน
เต็มอยูในหัวใจนี้แลว ผานมาทุกอยาง เห็นทุกอยางรูทุกอยาง ไมมีอะไรสงสัยแลวใน
สามแดนโลกธาตุนี้ แลวนํามาสอนโลก ยังงูๆ ปลาๆ งุมงามตวมเตี้ยมมันดูไมไดนะ ถา
ไฟก็กลายเปนน้ําเปนทาเปนบุญเปนคุณไปเสีย ที่เปนบุญเปนคุณมันก็เห็นวาเปนมูตร
เปนคูถเปนไรสาระไปเสีย มันบืนใสตั้งแตฟนแตไฟที่จะเผาไหมตนเอง และผูอื่นให
ไดรับความเดือดรอนเทานั้น กิเลสเปนอยางนั้น เราจึงไดเตือน อยางตอนกอนเทศนนี่ก็
เหมือนกัน ผูปกครองบานเมืองเปนสําคัญ ในหัวใจของเรานี้สติเปนสําคัญ ปญญาเปน
สําคัญ ที่จะปกครองตนใหเปนไปเพื่อความเรียบรอยดีงาม ถาไมมีเจาของแลวก็ไมมี
ความหมาย เหมือนสัตวไมมีเจาของตายไดงาย อันนี้คนเราไมมีเจาของ คือสติปญญา
ไมมีเครื่องบังคับตนเองแลวเสียคนไดงาย จําเอานะ ใหพากันตั้งใจปฏิบัติ วาจะไมพดู
มากอะไรมันฟาดไปสองกัณฑสามกัณฑ มันเลยเถิดแลวนะ เอาละไมตองเอวัง มันเลย
เถิดแลวพอ
ผูกํากับ
จากหนังสือพิมพ โพสตทูเดย วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๘
หัวขอเรื่องวา “จากวัดปาแกวถึงวัดปาบานตาด” วัดปาแกวอยูในพงศาวดารสมัย
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับ
“พระสงฆในประเทศไทยซึ่งสวนใหญเปนนิกายเถรวาท
นอกจากแบงเปน
มหานิกายและธรรมยุติกนิกาย ตั้งแตครั้งรัชกาลที่ ๔ เปนตนมาแลว แตเดิมยังแบงเปน
สองสายคือ สายพระบานหรือที่เรียกวาคามวาสี ซึ่งเปนฝายคันถธุระกับพระปา หรือที่
เรียกวาอรัญวาสี ซึ่งเปนฝายวิปสสนาธุระ พระในฝายอรัญวาสีนั้นมักมุงเนนการปฏิบัติ
และที่ตั้งวัดมักอยูนอกเขตเมือง เสมือนเปนการปลีกวิเวกจากความสับสนวุนวายของ
เมือง ออกไปปฏิบัติธรรมเพื่อความสงบระงับ แตโดยที่พระสงฆจะดํารงชีพอยูไดดว ย
บิณฑบาต หรือขาวปลาอาหารที่ประชาชนชาวบานมีจิตศรัทธาถวายใหเปนหลัก
คําวาภิกษุหรือภิกขุนั้น โดยศัพทแปลวา ผูขอ
หลวงตา
อันนี้แปลไดสองอยางนะ นั่นมหามาทันทีนะ ภิกขุๆ แปลวาผู
เห็นภัย หนึ่ง ภิกขุแปลวาผูขอ หนึ่ง เอา ผานไป มาผานมหาไดหรือนี่ เวลาหลวงตาก็
หลวงตา เวลามหามันขึ้นทันทีนะ
ผูกํากับ
แมจะเปนพระปา หรือพระในฝายอรัญวาสีก็ไมสามารถตัดขาด
จากชาวบาน นอกเหนือจากจะตองประพฤติปฏิบัติโดยชอบ เพื่อรักษาศรัทธาของ
ชาวบานแลว ยังตองปฏิบัติกิจเพื่อยังประโยชนแกชาวบาน ทั้งในดานของพิธีกรรม การ
เทศนาสั่งสอน และกิจอันชอบอันควรของสงฆอยางอื่นดวย นอกเหนือจากกิจที่
พระสงฆพงึ ปฏิบัติตอชาวบานแลว
พระในฝายอรัญวาสียังอาจแสดงบทบาทตอ
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ผูปกครองบานเมืองดวย ทั้งนี้หากศึกษาจากพุทธประวัติจะพบวา สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาทรงมีบทบาทโดยมีการแสดงธรรมะแกเจาฟาเจาแผนดินเนืองๆ
ในประวัติศาสตรเหตุการณครั้งหนึ่ง ที่เปนบทบาทอันโดดเดนของพระในฝาย
อรัญวาสีคือ ผูปกครองบานเมืองที่มีการหยิบยกขึ้นมากลาวถึงเสมอก็คือ เมื่อครั้ง
สมเด็จพระพนรัตน วัดปาแกว ไดไปขอชีวิตแมทัพนายกองของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ใหพนจากโทษประหารชีวิต ครั้งนั้นประวัติศาสตรไดบันทึกไววา คือพระ
นเรศวรกระทํายุทธหัตถีไดชัยชนะแกพระมหาอุปราชา แทนที่บรรดาแมทัพนายกอง
ทั้งหลายจะไดรับปูนบําเหน็จความดีความชอบทั่วหนากัน มีจํานวนมาก กลับจะถูก
ลงโทษถึงขั้นประหารชีวิต
เรื่องราวดังกลาวพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับ สมเด็จกรมพระยานุชิต
ชิโนรส ไดบันทึกไววา หลังจากทรงปูนบําเหน็จแกผูคนชางมาที่ทําความชอบในศึกครั้ง
นั้นแลว มีพระราชดํารัสใหปรึกษาโทษของแมทพั นายกองวา ขาศึกยกมาถึงพระนคร
สมเด็จพระเจาอยูหัวทั้งสองพระองค ตั้งพระทัยจะรักษาพระพุทธศาสนาและสมณะ
พราหมณ คณาจารย อาณาประชาราษฎร มิไดคิดเหนื่อยยากลําบาก พระองคทรง
อุตสาหเสด็จยกพยุหโยธาทัพออกไปรณรงคดวยขาศึก และนายกองนายทัพกลัวขาศึก
ยิ่งกวาพระราชอาญา โดยมิไดตามเสด็จใหทัน และละพระคชาธารของสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทั้งสองพระองค อยูทามกลางขาศึก จนไดทําการยุทธหัตถีมีชัยชนะตอพระ
มหาอุปราชาเสร็จ โทษนายทัพนายกองครั้งนี้จะเปนประการใด
พระมหาราชครู พระครูปุโรหิตทั้งปวงปรึกษาไวใหดวยพระอัยการศึก พบพระ
กฤษฎีกาวา สมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินงานพระราชสงคราม กะเกณฑ
ผูคนเขาในขบวนแลว มิไดโดยเสด็จใหทัน เมื่อชนะยุทธทานวาโทษผูนั้นเปนอุกฤษฏ
ใหประหารชีวิตเสีย อยาใหผูอื่นดูเปนเยี่ยงอยาง คําพิพากษาโทษกราบทูล มีพระราช
ดํารัสใหลูกขุนมาปรึกษา แตทวาบัดนี้จวนวันจาตุททสีอยูแลว ใหเอานายทัพนายกอง
เขาเรือนจําไวกอนสามวัน แลวจึงสั่งใหสําเร็จโทษโดยพระอัยการศึก
ครั้น ณ วันอาทิตย เดือน ๗ แรม ๑๕ ค่ํา สมเด็จพระพนรัตน วัดปาแกว
พระราชาคณะอีก ๒๕ รูปเขามาถวายพระพรถามขาวศึก ซึ่งทรงเสด็จแสดงสงครามได
กระทําการยุทธหัตถี มีชัยชนะพระมหาอุปราชา สมเด็จพระเจาอยูหัวก็แถลงการณซึ่ง
ปราบปจจามิตรใหฟงทุกประการ สมเด็จพระพนรัตนจึงถวายพระพรวา พระราช
สมภารมีชัยชนะแกขาศึก ไฉนขาราชการทั้งปวงจึงตองราชทัณฑเลา สมเด็จพระ
เจาอยูหัวจึงตรัสบอกวา นายทัพนายกองเหลานี้อยูในกระบวนทัพของโยม มันกลัว
ขาศึกมากกวาโยม ละใหโยมสองคนพีน่ องเขาไปในทามกลางศึก จนไดกระทํายุทธหัตถี

๑๒
กับพระมหาอุปราชาไดชยั ชนะแลวจึงไดเห็นหนามัน
นี่หากวาบารมีของโยมหาไม
แผนดินนี้ก็จะเปนของชาวหงสาวดีเสียแลว เพราะเหตุดังนี้โยมจึงใหลงโทษตามอัยการ
ศึก
สมเด็จพระพนรัตน จึงถวายพระพรวา อาตมาพิเคราะหดูขาราชการเหลานี้ จะ
ไมรักไมกลัวพระราชสมภารเจานั้นหามิได แตเหตุดังนี้ก็เพือ่ จะใหพระเกียรติยศพระ
ราชสมภารเจาเปนมหัศจรรยเหมือนสมเด็จพระสรรเพชรพุทธเจา เมื่อพระองคเสด็จ
เหนือ.....(กรุณาติดตามอานขอความเต็มในหนังสือพิมพวันที่ดังกลาว)
นี่คือตัวอยางอันเปนแบบฉบับอยางที่พระสงฆฝา ยอรัญวาสี ไดแสดงบทบาทตอ
ผูปกครองบานเมือง ดวยวิธีการอันงดงามและประสบความสําเร็จอยางงดงาม กรณี
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน แหงวัดปาบานตาด จังหวัดอุดรธานี ที่ออกมาเทศนาสั่ง
สอนรัฐบาลเมื่อเร็วๆ นี้ นับเปนการแสดงบทบาทของพระสงฆ ถึงแมจะอยูในฝาย
อรัญวาสี ก็สามารถกระทําใหเปนปรกติวิสัย ไมแตกตางที่ครั้งสมเด็จพระพนรัตน วัด
ปาแกว ไดกระทําเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา แตความแตกตางอยูที่เนื้อหาสาระและวิธีการ
ซึ่งเปนตรงขามกันโดยสิ้นเชิง
กลาวคือ นอกจากมิไดใชกัปปยโวหารอันไพเราะ หรือโนมนาวผูมีอํานาจใหมี
สติ และแสดงความเมตตากรุณาออกมาดวยตนเองแลว ยังใชถอยคําอันรุนแรง ตําหนิ
โจมตี ในขอหารายแรงและรุนแรงที่หนักถึงขั้นอุกฤษฏ ในลักษณะมองเห็นผูนํารัฐบาล
เปนศัตรูของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย เทศนาของหลวงตามหาบัวจะเหมาะสม
หรือไม และจะไดผลอยางไรหรือไม เปนเรื่องที่ยอมวิพากษวิจารณถกเถียงกัน ไดอยาง
มาก แตการที่หลวงตามหาบัวออกมาเทศนาดวยถอยคําและขอกลาวหารุนแรงเชนนั้น
ยอมแสดงใหเห็นสถานการณที่แตกตางอยางมาก
จากกรณีสมเด็จพระพนรัตน วัดปาแกว ครั้งนั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพึง
ไดชัยชนะอันยิ่งใหญ ทรงมีพระบรมเดชานุภาพ และพระกฤษดาภินิหาร อันบดบังมิได
สมเด็จพระพนรัตน จึงไดถวายพระพร และขอเมตตากรุณา แตครั้งนี้แสดงใหเห็น
ชัดเจนวา หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโนนั้น หมดศรัทธาความนับถือ รวมทั้งไมเกรง
กลัวตอรัฐบาล สิ่งที่แสดงออกมาจึงมีรสอันขมขื่นขนาดนี้
หลวงตา
ใครขมขื่น
ผูกํากับ
ฝายรัฐบาล
หลวงตา
และประชาชนละ
ผูกํากับ
ประชาชนก็ชนื่ ใจ
หลวงตา
แนะ มันตองแยกหากันซิ มีผลลบผลบวกซิ

๑๓
ผูกํากับ
ปญหาคือรัฐบาลจะมองการเทศนาของหลวงตามหาบัวเชนไร ถา
มองเปนยาพิษ รัฐบาลนอกจากไมไดประโยชนแลว ยังอาจจะเปนโทษตอรัฐบาลไดอีก
ดวย แตถามองเปนยาขม รัฐบาลก็ยอมจะไดประโยชนบางไมมากก็นอย จบครับ
หลวงตา
มันก็ชัดเจนแลวนี่นะ ก็ไมเห็นมีอะไรคัดคานแกไขกัน ก็ถูกตอง
แลว ที่เราเทศนก็เทศนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ที่พี่นองชาวไทยอุมกันทั้ง
ประเทศ ไมใหมีอะไรเขามาทําลายซึ่งจะเปนการเสียหายอยางรายแรง เราก็กีดกันอันนี้
เอาไว
อะไรที่จะเปนความสุขความเจริญแนนหนามั่นคงแกชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย ใหพากันพรอมหนาพรอมตากันปฏิบัติ พยุง ก็มีเทานั้น
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

