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 ขอใหพี่นองทั้งหลายทราบ เพราะเขาใจวาจะมีเปนจํานวนมากที่สงสัยเกี่ยวกับ
เร่ืองหลวงตาบัวไมใหถายรูป ความจริงการถายรูปเราไมหวงแตไมอยากอวด คืออยาก
ถายเรื่อยไป เขาจะไดเอาไปชมเชยวาหลวงตาบัวดีอยางนั้นอยางนี้เราก็ไมมีเราจะหวง
หาเหตุหาผลไมไดก็ไมมี เราหวงเพราะสิ่งที่ควรใหหวงมีอยู สวนมากผูที่ถายไปแลวเอา
ไปลางฟลมที่รานเขานั่นแหละ พอไปลางฟลมแลวเจาของไมรู และเขาเอาไปแลวตอน
นั้นนะ จากน้ันมาก็ออกไปจายตลาด รูปครูบาอาจารยเต็มตลอดเหมือนกับปลาเนาไม
นาดูเลย รูปครูบาอาจารยไปจําหนายขายกินอยางนั้นไมเหมาะ เราจึงไมอยากเห็นไม
อยากใหเปน นี่ละเหตุสําคัญที่ไมคอยจะใหถายรูปหรือไมใหถายรูปเพราะอันนี้เองเปน
หลักใหญมากกวาเหตุอื่น 
 สวนที่จะใหถายเพื่อใหเขาเคารพบูชาอะไรอยางนั้นเราก็ไมคิดนัก เพราะหลวง
ตาบัวก็ยังไมไดแนใจตัวเองวาเปนที่เคารพบูชาของประชาชนไดเต็มรอยเปอรเซ็นตแลว
เหรอ หลวงตาบัวนั่นนะ เราอยากถามเจาของเสียกอน กอนที่จะใหใครถายรูป ฟงแตวา
หลวงตาบัวเปนไร มันไดหนาไดหลังอะไรหลวงตาบัว ส่ิงที่เกงก็มีแตกินกับนอน หลวง
ตาบัวนะเกง ใครอยามาแขงถาไมอยากตกเวที หลวงตาบัวเอาไมไดพอยกละนะ ยังไม
ไดยกครูดวยซ้ําไป หลวงตาบัวเอาตกเวทีแลว ถาเปนเรื่องกินกับนอนไมมีใครสู เกงกวา
ใครทั้งนั้น เพราะอะไร เพราะนอนมาตั้งแตวันเกิด กินมาตั้งแตวันเกิด จนกระทั้งปานนี้
ทําไมจะไมชํานิชํานาญละ ตองชํานาญแนนอน สวนใครจะเปนเหมือนกันหรือไมเปน 
ไมเอาเราไมรับรุ เรารับรูแตหลวงตาบัวองคเดียว ใครจะกินจะนอนขนาดไหนตั้งแตเกิด
มานั้นเราไมรับรูดวยตรงนี้นะ 
 นั่นละการถายเราจึงใหถายพอประมาณ ทุกส่ิงทุกอยางใหอยูในเกณฑพอ
ประมาณแลวเหมาะ ถูกตองตามหลักธรรมของพระพุทธเจา ฉะนั้นขอใหพี่นองทั้งหลาย
ไดทราบวา หลวงตาบัวนี้หึงหวงรูปเพราะเหตุผลกลไกอะไร ก็ไดเลาใหฟงเรียบรอยแลว
นะ ที่ดุนั่นเพราะอะไรถึงดุ นี่อันหนึ่งนะ ดุนั้นเราก็ชี้แจงเหตุผลใหทราบเรียบรอยแลว 
และผูที่รับทราบก็เปนที่ลงใจแลวยอมรับ แลวอยู ๆ ก็ถายพึ่บเอาเลย นี่คนยอมรับกัน
ยังไงจึงตองเปนอยางนั้น ชาวพุทธเราไมควรจะเปนอยางนั้น 
 ไมมีใครที่จะเปนนักเหตุผลยิ่งกวาชาวพุทธ ถาชาวพุทธไมมีเหตุผลแลวใครเลา
ในโลกนี้เขาจะมีเหตุผล เพราะชาวพุทธก็คือชาวธรรมนั่นเอง ธรรมก็คือองคแหงเหตุ



ผลบวกกันเขาแลวเปนธรรม นี่ละหลักใหญอยูที่ธรรม แยกออกมาก็คือเปนเหตุเปนผล 
ยอมรับกันดวยเหตุดวยผลแลวก็ไมควรจะทําอยางนั้น นี่เห็นตอหนาตอตา เมื่อเปน
อยางนั้นแลวก็ตองดุกันบาง ไมดุไมได คนดื้อดานตองเอาธรรมดื้อดานเขาใสซิ คําวา
ธรรมดื้อดานธรรมยังไง ธรรมปราบความดื้อดานของคนมีกิเลสเปนกองทัพใหญ กิเลส
โหดรายทารุณ ธรรมะก็ตองเปนธรรมะที่เด็ดเดี่ยว เปนธรรมะประเภทที่กิเลสจะหมอบ 
ไมอยางนั้นกิเลสจะเพนพานทั่วโลกดินแดน ธรรมหาที่ออกไมได เพราะฉะนั้นธรรมจึง
ตองมีทั้งประเภทที่เด็ดเพื่อปราบกิเลสซึ่งเปนขาศึกประเภทเด็ด ๆ ธรรมจึงจะอยูครอง
โลกได ฉะนั้นขอใหพี่นองทั้งหลายไดนําไปประพฤติปฏิบัติตัวเอง 
 เวลามันเด็ดตอเรามีนะ กิเลสประเภทตาง ๆ ที่จะเปนขาศึกตอเรานั่นเองแหละ
มันแสดงขึ้นในใจของเรา อยากใหทําอยากใหพูด อยากใหไปอยากใหมา อยากให
ประพฤติอยางรุนแรง นี่ละประเภทที่รุนแรง ทั้งอยากคิดทั้งอยากพูด ทั้งอยากทํา ทั้ง
อยากประพฤติตาง ๆ อันเปนสิ่งไมพึงปรารถนา ทําลงไปมากนอยเปนความเสียหายทั้ง
นั้น นี่ประเภทที่โหดราย เมื่อประเภทที่โหดรายแสดงขึ้นในตัวของเรา เราเปนผูรับผิด
ชอบเราจึงตองมีธรรมเปนเครื่องประกาศหรือเปนเครื่องยืนยัน เปนเครื่องตอสู เปน
เครื่องปราบปรามกัน ดวยความเด็ดเดี่ยวเชนเดียวกัน มันอยากคิดประเภทนั้นซึ่งเปน
ของไมดี เราไมยอมคิด เด็ดตอเด็ดใสกัน มันอยากพูดเราไมยอมใหพูด เราเปนผูรับ
ผิดชอบในปากของเราเองทําไมเราจะรับรองไมไดจะหามปรามไมได เมื่อเรามีธรรมะ
อันเด็ดเขาไปสูในปากของเราแลวจะพูดออกมาไมไดเลย คําอันเปนความเสียหายนั้น นี่
คือธรรมะที่เด็ดเพื่อปราบกิเลสหรือความเสียหายที่จะออกมาทางปาก มันจะออกมา
ทางความประพฤติแงใดที่จะเปนความเสียหาย เราไมทําในแงนั้น ๆ หามปรามใหได
ทุกส่ิงทุกอยางบรรดาที่เปนความชั่วความดีของเรา นี่ก็ชื่อวาธรรมะอันเด็ด 
 เราไมมีธรรมะอันเด็ดไวใชเราจะแพกิเลสวันยังค่ํา จะแพตอความชั่วทั้งหลาย
คืนยังรุง หาเวลาดีหาคนดีไมไดในโลกนี้ ถาปลอยใหแตกิเลสมันเด็ด ๆ มีประเภทไหน
ก็มีแตเด็ด อยางเดียว ประเภทไหนก็ไมมีคําวาเบรกหามลอมันเลย มีแตเหยียบคันเรง
เร่ือยไปแลว คนในโลกนี้จะไมมีเกาะมีดอนที่อยูแหงความดีแหงคนดีแหงความสงบรม
เย็นเลย จะเกลื่อนไปดวยความชั่วชาลามกความไมเอาไหน ความเสียหายความทุกข
ความเดือนรอน เพราะอํานาจแหงกิเลสตัวลามกทั้งหลายที่กอขึ้นมาผลิตขึ้นมาสรางขึ้น
มานั่นแล เพราะไมมีธรรมเปนเครื่องปราบปรามมัน 
 เพราะฉะนั้นเราเปนนักปฏิบัติ เราเปนชาวพุทธ ขอใหพี่นองทั้งหลายไดทราบ
เอาไววา ธรรมะสําหรับปราบกิเลสนั้นมีทุกประเภท กิเลสมีกี่ประเภทธรรมะมีเทานั้น



ประเภท กิเลสประเภทโหดรายที่สุด ธรรมะจะมีที่โหดดีที่สุดตอสูกัน กิเลสที่ทรหดดื้อ
ดานที่สุด ธรรมะประเภทที่ปราบความดื้อดานของกิเลสก็มี อยางนั้นโลกถึงอยูได 
 เมื่อเปนเชนนั่นแลวขอใหยอนเขามาสูตัวของเรา คืนหนึ่งวันหนึ่งตั้งแตเราเกิด
มานี้ กิเลสออกเพนพานมันฉุดมันลากเราไปดวยพลังงานของมันมากนอยเพียงไรเรา
เคยมีอะไรฉุดลาก เราเคยมีอะไรยับยั้ง เราเคยมีอะไรเปนเบรกหามลอมันบางมีไหม ถา
ไมมีก็แสดงวาเราแพมันตลอด เอา มันโหดรายเราตองโหดดีสูกัน มันเด็ดเราตองเด็ด 
มันเด็ดชั่วเราตองเด็ดดีใสกัน นี่ละธรรมะเปนคูเคียงกับโลกมาเปนอยางนี้ ขอใหพี่นอง
ทั้งหลายไดทราบวาธรรมะที่เด็ดเดี่ยวก็มี ธรรมะที่ขึงขังตึงตังก็มี ธรรมะที่เปนประเภท
ปรมาณูก็มี เชนเดียวกับกิเลสประเภทปรมาณูเหมือนกัน กิเลสประเภทที่ชั่วชาลามกที่
สุดก็เรียกไดประเภทนิวเคลียรนิวตรอน พวกธรรมะก็เหมือนกันมีประเภทนิวเคลียร
นิวตรอนดัดกันเหมือนกัน สังหารกันเหมือนกัน ใหนําเอาไปใช 
 เวลามันโหดรายทารุณขึ้นมามาก ๆ จะมองเห็นอะไรเปนเทาหนูตัวหนึ่งนี่นะ 
คนทั้งคนก็เห็นเทาหนูตัวหนึ่ง นี่ละที่ฆาไดอยางสบาย ๆ นี่คือความโหดรายของมันได
เกิดขึ้นเต็มที่แลว เปนหูหนวกตาบอดไปหมด ไมยอมมองดูอะไร ไมยอมฟงเสียงใคร
หามปรามทั้งนั้น มีแตจะเอาใหไดอยางใจทาเดียว นี้คือกิเลสประเภทที่โหดรายทารุณที่
สุด เราก็ตองใชธรรมะที่โหดตอกิเลสที่สุด หามอยางเด็ดขาดไมใหกาวออกไปเลย จะ
กาวไปไหนเราไมพาทํามันทําไดเหรอ มันก็ทําไมได นี่ละเรียกวาธรรมะประเภทที่เด็ดที่
สุด….มี 
 ขอใหพี่นองทั้งหลายทราบวากิริยาแหงการกระทํา เราอยางเขาใจวาอันใดที่เปน
กิริยาขึงขังตึงตังจะเปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล แตเปนกิริยาของธรรมที่ปราบกิเลสก็มี ไม
อยางนั้นกิเลสจะมากที่สุดในโลกนี้ไมมีอะไรเกิน เพราะมีอยูทุกหัวใจ ถาธรรมไมผลิต
ขึ้นทุกหัวใจเหมือนกับคําที่คิดวาเราเปนชาวพุทธแลว เราจะแพกิเลสวันยังค่ําคืนยังรุง
ตลอดไป 
 เราอยูเรานอนเราเดินเราไปเรามาดวยความแพดีไหม พิจารณาซิ แมแตพวกนัก
กีฬาเขาไปเลนกีฬาแพมาเขายังไมวาดีเลย บางคนรองหมรองใหเสียใจมาก ทั้งที่คําวา
กีฬาก็คือการเลนนั่นเอง เขายังเสียใจได ทําไมกิเลสเปนเคร่ืองเลนของคนเหรอ กิเลส
ไมใชเครื่องเลนของคน ไมใชมิตรสหายของคน กิเลสเปนขาศึกของหัวใจคน เราทําไม
จะเห็นวากิเลสเปนของเล็กนอยไป ถาเราไมยอมแพกิเลสเสียอยางไมรูสึกตัวเทานั้น 
เพราะฉะนั้นเราจึงตองมีธรรมะเครื่องปราบกิเลสใหเด็ด ถึงวาระที่ควรเด็ดตองเด็ด ไม
เด็ดไดแตชั่วอยางเดียว ดีก็เด็ดไดเหมือนกัน เด็ดเพื่อทําลายชั่ว เพื่อปราบความชั่ว ให
พี่นองทั้งหลายเอานี้ไปประพฤติปฏิบัตินะ 



 สวนมากทานผูประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อความรมเย็นเปนสุข จนกระทั่งปรากฏ
ชื่อลือนามมา เราก็เคยเห็นแลวในตํารับตํารา ทําไมไมนําเอามาใชกันบาง ถาเปนชาว
พุทธที่แทจริง เพื่อสําเหนียกศึกษาขอมูลจากพุทธศาสนาจริงแลว ใครเปนเจาของ
ศาสนาเราทุกวันนี้ ก็พระสมณโคดมไมใชเหรอ พระสมณโคดมทานปราบกิเลสเปนยัง
ไงบาง ในตํารับตําราวาไวยังไง สูกิเลสจนกระทั่งถึงสลบ สลบกี่หนพระพุทธเจา ๓ หน 
นั่นฟงซิ  พระองคสลบไสลนี่คือสูกับกิเลส โหดไหมเด็ดไหมพระพุทธเจา ครั้นสุดทาย
กิเลสตายพระพุทธเจาเพียงแคสลบ ไดมาเปนศาสดาของโลก นั่นละใหรูวากิเลสโหด
ขนาดไหนธรรมะก็โหดขนาดนั้นเพื่อปราบกิเลส จึงไดเปนศาสดาขึ้นมา นี่ละธรรมะ
ประเภทที่เด็ด 
 ทีนี้ครูบาอาจารยทั้งหลายก็เหมือนกัน ในครั้งพุทธกาลบางองคเดินจงกรมจน
ฝาเทาแตก เด็ดไหมจนฝาเทาแตก พวกเราฝาเทาแตกที่ไหนนอกจากหมอนแตกเทา
นั้นละ หมอนแตกเสื่อขาด พวกเราเด็ดไปทางนั้น พระโสณะที่ฝาเทาแตก พระจักขุบาล
ตาแตกกิเลสแตก พวกเราไมไดเร่ืองอะไร นั่นละความเด็ดของทานเห็นไหม ครูบา
อาจารยที่ปรากฏชื่อลือนามในสมัยปจจุบันนี้ก็เหมือนกัน ยกตัวอยางเชนหลวงปูมั่น
เปนตน ที่หลวงตาบัวไดเขียนประวัติของทานออกมาใหพี่นองทั้งหลายไดอานนั้นเปน
ยังไง นั่นละเอาความจริงลวน ๆ มาใหพี่นองทั้งหลายไดทราบไดอาน เพื่อเปนคติวา
กิเลสโหดรายขนาดไหน แลวหลวงปูมั่นทานโหดดีขนาดไหน ตอสูกับกิเลสจนกิเลสอยู
ในเงื้อมมือแลวเปน สังฆัง สรณัง คัจฉามิ ในวงปจจุบันของเรา ใหไดกราบไหวบูชา
อยางถึงใจทุกวันนี้เพราะความโหดนั่นเอง เพราะความเด็ด ความเอาจริงเอาจัง ความ
ขึงขังตึงตัง ความเปนก็เปนตายก็ตาย ขึ้นชื่อวาความดีแลวเปนไมถอย จะเอาใหไดทั้ง
นั้น นี่ละครูบาอาจารยทั้งหลายเปนอยางนี้ 
 องคไหนก็เหมือนกัน เทาที่เราไดเคยสัมผัสสัมพันธกับทานมาแลว เชน หลวงปู
แหวน หลวงปูขาว ก็เคยไดสนทนาธรรมะกับทาน เปนแบบเดียวกัน เปนเดนตายทั้งน้ัน
ละ ครูบาอาจารยเหลานี้มีแตครูบาอาจารยเดนตาย เดนตายแลวคอยมาเปนครูบา
อาจารยสอนคน คือฟดกับกิเลสเสียจนกระทั่งเดนตาย กิเลสตาย ทานเหลานี้มีแตกิเลส
เรียบวุธ ๆ ทั้งหมด เปน สังฆัง สรณัง คัจฉามิ โดยสมบูรณสําหรับพวกเรา ถาเปนครั้ง
พุทธกาลจะเปนใครจะใหชื่อวายังไง ถาไมใชเปนพระอรหันตเทานั้นจะเปนอะไรไป นี่
ละศาสนาของพระพุทธเจาเปนอยางนี้ ไมใชโมฆะ 
 ศาสนาเปนของมีเจาของ พระพุทธเจาเปนเจาของของพุทธศาสนา พระพุทธเจา
เกิดขึ้นมาจากอริยสัจ ๔ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค นี้ละเปนหินลับของสติปญญา 
ศรัทธาความเพียรใหคมกลา ฆากิเลสใหแหลกแตกกระจายไปหมด ภายในพระทัยคือ 



อริยสัจ ๔ อริยสัจ ๔ อยูในศาสนาใดเวลานี้ ก็อยูในพุทธศาสนา พุทธศาสนาของเราใคร
เปนเจาของ พระพุทธเจาเปนเจาของ พระพุทธเจาเกิดขึ้นมาจากอริยสัจ ๔ นี่ละเปน
เครื่องยืนยันวาศาสนานี้จริงไหม 
 ถาเราอยากจะทราบวาศาสนาจริง เอา ปฏิบัติอีกทีซิ ถาเราอยากจะรูนะวา
ศาสนานี้เปนโมฆะหรือศาสนาเปนตุกตาเครื่องหลอกของเด็กเฉย ๆ หรือเปนความจริง 
พระพุทธเจามีตนมีตัวจริงไหม ศาสนาเปนศาสนาที่แทจริงหรือเปนศาสนาลวงโลก เอา 
ลงมือปฏิบัติดูซิ สวากขาโต ภควตา ธัมโม พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไว
ชอบแลว ตรัสวายังไงจึงชอบ ก็คือถูกตองทุกส่ิงทุกอยาง เพราะกิเลสราบไปจริง ๆ 
ความชั่วราบไปจริง ๆ ความทุกขหมดไปจริง ๆ จากหัวใจ เพราะอํานาจแหงการปฏิบัติ
ธรรมตามสวากขาตธรรมของพระพุทธเจานั่นแล นี่ละพี่นองทั้งหลายใหพากันประพฤติ
ปฏิบัติ นี่ละหลักธรรมเปนความจริงอยางนี้ 
 ศาสนาของพระพุทธเจาเปนอะไรไป ถาไมใชตลาดแหงมรรคผลนิพพานจะเปน
อะไรไป จะมีฤทธิ์มีเดชแตตลาดสดตลาดแหงอยูในอุดรฯ อยูในกรุงเทพฯนั้นเหรอ 
ตลาดแหงมรรคผลนิพพานในวงผูปฏิบัติจะไมมีบางหรือเวลานี้ จะมีแตเรียนจบมาแลว
ก็โฆษณาปาง ๆ วาตัวรูไดชั้นนั้นชั้นนี้เทานั้นหรือ เอามาอวดโลกทําไม อยางนั้นเปน
เร่ืองของกิเลสอวด ใหเห็นภายในจิตใจนี่ซิ ทานวาสมาธิเปนยังไงใหรูในใจเจาของ 
ปญญาเปนยังไง ไมวาปญญาขั้นใดใหรูในเจาของ ใหเปนในเจาของ บรรลุมรรคผล
นิพพานใหรูในเจาของใหเปนในเจาของ ก็หายสงสัยเทานั้นละคนเรา และยอมกราบ
พระพุทธเจาไมตองสงสัย กี่ปกี่เดือนก็ตามที่พระองคปรินิพพานไปแลวไมสําคัญ สําคญั
อยูที่สัจจะ คือความจริงที่จริงอยูในหัวใจเทานั้นละ หัวใจเราจริงฉันใด พระพุทธเจาจริง
ฉันนั้น เมื่อเรายอมรับในหัวใจของเราวาเปนธรรมชาติที่บริสุทธิ์เต็มที่แลว ทําไมจะไม
ยอมรับพระพุทธเจาละ ขอใหพี่นองทั้งหลายไดนําไปประพฤติปฏิบัติตามสติกําลังความ
สามารถ การแสดงธรรมก็อาจจะมีสูงบางต่ําบาง จึงขออภัยจากพี่นองทั้งหลายโดยทั่ว
กัน 
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