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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

นําของจริงมาพูด 
 

กอนจังหัน 

วัดภูวัว ใครยังไมเคยไดไปดู ดูเพื่ออรรถเพื่อธรรม ก็ใหไปดูไปชมไดที่วัดภูวัว จวน
ไปถึงบานแพง เขตจังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม ตอกัน วัดถ้าํภูวัวนี้อยูลึก โคจร
บิณฑบาตไมไดแหละ พระอยางมากไปอยูไดไมเลย ๓ องค มีสองสามครัวเรือนอยูที่นั่น 
เราเลยไปเปนอุปฏฐากเลย อุปฏฐากวัดภูวัวนี่ พูดใหเต็มปาก ก็มนัเปนอยางนั้นจะใหวาไง 
เราไปดูสภาพเรียบรอยแลว บริเวณนั้นกวางขวางมาก เปนสถานที่บําเพ็ญสมณธรรมเพื่อ
มรรคเพื่อผลไดอยางแทจริง มาก็ประกาศเลย บอกใหทานอทุัย เอา รับพระเทาไรรับเลย 
ไมใชธรรมดานะ ถาพระตั้งใจปฏิบัตดิีปฏิบัติชอบใหทานรับอยูในสถานที่นี่ได แลวมีอีกขอ
หนึ่ง แตพระที่โกโรโกโสใหไลลงภูเขาใหหมด มันหนักภูเขาลูกนี้ พระทีต่ั้งใจปฏิบัติ เอา มา 
ผมจะรับเลี้ยง บอกตรงๆ เลย 

เรารับเลี้ยงมานี้เปนเวลาตั้ง ๒๐ กวาป พระตั้งจุดศูนยกลางไวประมาณ ๓๐ 
สามสิบกวา ลดสามสิบ ๒๔-๒๕-๒๘-๓๐ บางที ๔๐ หรือ ๕๐ ก็มี เปนพระจรมา หรือจะ
อยูนั้นถึง ๕๐ เราก็ไมวา รอยเราก็ไมวา เพราะเราบอกวามาเทาไรผมจะรับเลี้ยง คือสถานที่
นั่นเปนสถานที่บําเพ็ญธรรมอยางแทจริง ผูมุงหนามุงตาปฏิบัติอรรถธรรมจริงๆ เหมาะสม
มาก แลวก็มีอันหนึ่งอีกบังคับทานอุทัยเอาไว ไมใหคนเขาไปตั้งสํานักจุนจานอยูในที่นั่น 
คนสุมสี่สุมหาเขาไปตั้งสํานัก นั่นละตัง้ความวุนวายขึ้นมา อันนี้เราตัดขาดเลย บอกอยาให
ใครมายุง 

นอกจากบรรดาศรัทธาทั้งหลายที่เขาเคยไปเคยมา มาเยี่ยมสถานที่นี่บําเพ็ญความดี
ชั่วระยะกาล เขามาพักมาคาง ได เราบอก แตที่จะมาตัง้ความยุงเหยิงวุนวายเปนสํานัก
ขึ้นมาในที่นี่เราไมให เราบอกตรงๆ เลย เพราะฉะนั้นสถานที่นั่นจึงไมมทีําเลยุงเหยิง
วุนวาย มีแตที่บําเพ็ญธรรม อาหารการบริโภคก็มีสามส่ีครอบครัวเขามาทําถวายพระ ที่ทาง
วัดนําไปสงใหถึงที่แลวนะ สถานที่นี่เปนที่เหมาะสมมากทีเดยีว ทานทั้งหลายไดยินไหม รํ่า
ลือไหม นี่ละถาเร่ืองอรรถเรื่องธรรมจะไมคอยไดปรากฏนะ ถาเร่ืองมูตรเรื่องคูถเต็มสวม
เต็มถานเต็มบานเต็มเมืองเต็มโลกเตม็สงสารนี้เต็มไปหมดไมมีอะไรบกพรอง ถาเร่ือง
อรรถเรื่องธรรมเรื่องความสงางามที่จะใหโลกไดกราบไหวบูชาเปนขวัญตาขวัญใจ ตลอดถึง
มรรคผลนิพพานไดแกความพนทุกขนั้นไมคอยปรากฏ อยากจะพูดวาไมปรากฏเสียดวยซ้ํา 
ใหมันสมกับความเลอะเทอะในโลกของเรานี้ หนาแนนขนาดนั้นนะ เราดูแลวสลดสงัเวชนะ 
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ใครจะวาหลวงตาบัววาก็ใหวาไปเลยวาเปนบานะ มีกี่ปากเอาวามาเลย เรามีปาก
เดียวเราจะพูดอรรถพดูธรรมเต็มเม็ดเต็มหนวย ปากอมขี้ อมมูตรอมคถู อยากจะพูดเอา
พูด แตเราไมฟงไมสนใจ เวลานี้ธรรมะหางเหินจากจิตใจพี่นองชาวไทยซึง่เปนชาวพุทธมาก
ทีเดียวนะ ขอใหพากันคิดอานไตรตรองพี่นองลูกหลานทั้งหลาย เอาแตความสกปรกเลอะ
เทอะมาแจกลูกแจกหลานตอไป มแีตความเลอะเทอะนะในบานในเมืองเรา ศาสนาคือ
พุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอ สําหรับผูปฏิบัติแลวจะหาความตําหนิติเตียนตนไมได มี
แตความสงางามภายในจิตใจ ทุกขจนขนแคนรูทันกันๆ ไมตื่นเตน ไมตกใจ มีมาก็ไม
ตื่นเตน เสียไปไดไป การไหลออกไหลเขามันก็เหมือนน้ํา ไมดีใจเสียใจ รูเทาทันกัน อันนี้
เรียกวาผูมีธรรม ถาผูไมมีธรรมนี้เหอเปนบาไปนะ เหอทุกอยาง ถาลงกิเลสแลวไมมีความ
พอดี มีแตเหอบาๆ กันทั้งน้ัน 

ทานทั้งหลายฟงหรือยัง คําพูดนี้เปนหลวงตาบัวพูดหรือใครพูด ครั้นพูดแลวก็วา
พูดดพุูดดาพูดกระแทกแดกดัน กิเลสมันกระแทกทานทั้งหลายจมลงในนรกอเวจีเคยคิด
หรือเปลา ธรรมเคยกระแทกใครใหลงนรกอเวจี ลากขึ้นสวรรคนิพพานมันยังไมอยากขึ้น นี่
ละที่พูดอยูเดี๋ยวนี้เปนธรรมฉุดลากนะ ไมใชธรรมกระแทกลงนรกอเวจี ไปที่ไหนวาหลวง
ตาบัวพูดกระแทกแดกดนั พูดดุพูดดา ตัวเองเปนภัยรายตอตัวเองเทาไร เอาน้ําชะลางลง
ยังหาวากระแทกแดกดัน นี่เห็นไหมกิเลสมันไมยอมรับนะ มันปดออกๆ มันมองดหูมอ
ไมได มองดยูาไมได ถาของแสลงละเต็มตัวเลยมองหาคนทั้งคนนี้ไมเห็น เห็นแตของแสลง
เปนพิษเปนภัยตอตัวเองเต็มตัวคนๆ หนึ่ง พากันจําเอานะ พูดนี่คึกคกัขงึขัง เหมือนจะฉีก 
ก็พูดกอนอาหารมันหิวมันก็อาจจะเปนบางถาโลกเปน แตธรรมไมเปน ถึงจะแผดขนาด
ไหนก็ไมเปน ใหพร 

 
หลังจังหัน 

ผูกํากับ จากหนังสือพิมพ พิมพไทย คอลัมนวิจารณธรรม วันจันทร 
 

แถลงการณอําพรางของสํานักพุทธฯ (7) 
 

 ตั้งใจวาในตอนที่ 7 นี้ ณ. หนูแกวจะเปดเผยเหตุการณในการประชุมมหาเถร
สมาคม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 ใหทานผูชมทั้งหลายไดรับทราบอยางทะลุปรุโปรง 

แตแลวก็ไดรับจดหมายแสดงความคิดเห็นของคณะชาวพุทธที่ใชนามวา “ชาวพุทธ
หลากหลายอาชีพ” เมื่อเปนความคิดเห็นของผูมีสวนรวมเปนเจาของพระพุทธศาสนาและ
ประเทศชาติ จึงเห็นควรนําขอความในจดหมายฉบับนี้มานําเสนอตอทานผูชม ดังน้ี 

เรียน ทาน ณ. หนูแกว 
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เร่ือง  ขอเปลี่ยนผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช 

นับตั้งแต ทานพระธรรมวิสุทธิมงคล (ทานพระอาจารยมหาบัว) ไดออกมาทําการ
ปกปองพระพุทธศาสนาของชาวพุทธทั่วโลก ออกมาทําการรักษาพระราชประเพณีของ
พระมหากษตัริย ไดมีเหตุการณตางๆ เกิดขึ้น ทําใหประชาชนที่อยูในประเทศไทยและ
ประเทศตางๆ ไดมีโอกาสเห็นความจริงและเบื้องหลังของพระวา พระที่ดีมีศีลธรรมมุง
ปฏิบัติตามพระพุทธเจายังมีอยูจริง ตรงตามพระธรรมที่แสดงไว 

สวนพระที่เลวทรามต่ําชามีหัวใจเปนอาชญากร มุงมั่นกระทําการผิดศีลและผิด
กฎหมายยังมีอยูจริง เชน พูดโกหกหลอกลวงประชาชน ใสรายปายสีพระและฆราวาสผู
บริสุทธิ์ วางแผนดําเนินการเพื่อฆา เพื่อทําราย เพื่อทําลายพระและฆราวาสที่รักษาความดี
เพื่อชาติ เพือ่ทุกๆ ครอบครัว 

นอกจากนี้ยังทําการลักขโมย คดโกง แยงชงิซึ่งเงินทองของมีคา แมกระทั่ง
ยศถาบรรดาศักดิ์ ตําแหนงและหนาที่ดวยความโลภเชนเดียวกับพวกอาชญากร ผูที่
ประพฤติเชนนี้แมจะโกนหัวนุงหมเหลือง มียศถาบรรดาศักดิ์ชั้นใดก็ตามควรเรียกวา 
“อลัชชีอาชญากร” จึงจะถูกตองตามความจริง 

เมื่อรัฐบาลถืออํานาจแตงตั้งสมเด็จเกีย่วแหงวัดสระเกศขึ้นมา ก็เกิดเรื่องวุนวาย
รายแรงตอพทุธศาสนา รัฐบาลก็เห็นอยางชัดเจนแตก็ไมแกไข หรือรัฐบาลตองการใหพวก
พระอาชญากรเปดเผยโฉมหนาออกมาใหหมด ใหคนเห็นกันทั้งโลก 

หากรัฐบาลไมยอมคืนพระราชอํานาจแดองคสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรฯแลว ก็
ขอใหแตงตัง้สมเด็จฯวัดใดก็ไดที่ทกุฝายยอมรับ เชน สมเด็จวัดชนะ สมเดจ็วัดปากน้ํา หรือ
สมเด็จวัดสัมพันธวงศ เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาสืบตอไป 

ใหรัฐบาลสอบถามชาวพุทธเถิด เร่ืองการแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช 
3 วัดนี้ วัดใดก็ไดที่เหลาพระสงฆสมมตุิสงฆยอมรับได 

ชาวพุทธทุกๆ ทานไดเวลาสรางบุญสรางกุศลรวมกันอกีแลวครับ ชวยกันชี้ทางสงบ
ใหรัฐบาลดวยจะไดบุญรวมกันครับ  

เนื้อหาในจดหมายฉบับนี้พิจารณาไดวา “ชาวพุทธหลากหลายอาชีพ” มีความรู
ความเขาใจตอสถานการณพระพุทธศาสนาในปจจุบันดีทีเดียว เราคงไมปฏิเสธวาพระที่
กระทําผิดศลี ผิดตอกฎหมาย และใสรายปายสีพระและฆราวาสผูบริสุทธิ์นั้นมีอยูจริงๆ 

สวนการวางแผนฆา เพื่อทํารายพระและฆราวาส ก็มีอยูจริงๆ เชนกัน หรือวาใครไม
เชื่อก็ลองชมภาพเหตุการณม็อบพระรวมกับม็อบลูกศิษยวัดสระเกศลอมรุมทํารายพระและ
ฆราวาสสายวัดปา ณ บริเวณสํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 

2547  ทานเห็นรึยังวาพระประเภทนี้มีตัวตนอยูจริงๆ 
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นายกรัฐมนตรีและสํานักงานพระพทุธฯ จึงควรพิจารณาดําเนินการเพื่อใหเปนไป
ตามหนังสือของสํานักราชเลขาธิการไดแลวครับ !! 
 
      ณ. หนูแกว 

หลวงตา อันนี้เขาพูดถูกตองหมดแลว ถาวาฝายผิดก็ถูกตองตามผิด ฝายถูก
เขาก็ชี้แจงตามความถูกโดยถูกตองเหมือนกัน กไ็มมีอะไร อยาใหพูดอะไรนักเถอะ เราวา
พุทธศาสนาๆ มันมีตั้งแตความสกปรกไปเปรอะเปอนเลอะเทอะหมด จนมองหาพุทธ
ศาสนาไมเห็นเวลานี้ มีอรรถธรรมพอใหหวานหูหนอยเถอะ วันไหนก็หูทะลุๆ มแีตเร่ือง
พิษเรื่องภัยแทงทางนูนแทงทางนี้ประสานกัน จากความชั่วชาลามกน่ันแหละ 

โรงสีเส่ียสมหมายนี่ศรัทธาเกงมากยกใหเลย ถึงไหนถึงกันไมมีถอย นี่ก็ตั้งวิทยุขึ้น
แลวที่โรงสีนั้นแหละ นิมนตเราไปดูสถานที่ตั้งเราก็ไดไปดู เหมาะสม เขาเหมาหมดเลยทุก
อยางไมไปกวนใคร ดูเหมือนเปดแลวมั้ง (เปดแลวครับ) อันใหญมาไมทัน เลยเอาอันเล็ก
เปดไปกอนวางั้น อันใหญส่ังเขามาไมทัน เพื่อไมใหเสียเวลาเลยเอาอันเล็กนี้เปดไปกอน 
โรงสีขาวนี้เราพูดจริงๆ เปนภูเขาเลยเชียว ขาวที่เขามาขายโรงสีกองเปนภูเขาๆ เต็มไป
หมดบริเวณโรงสีนั้น มีแตขาวขนเขามา รถนี่ไหลเขามาตลอด เขามีตาชั่งอัตโนมัตพิอ
เหยียบปบเครื่องหมายบอกทั้งสองดานทั้งออกทั้งเขาเลย บอกชัดเจน สุจริตตอประชาชน 
เพราะฉะนั้นขาวที่มานี้จึง เราไปเมื่อเร็วๆ นี้ ไปดูวิทยุนี้แหละ ขาวนี้กองพะเนิน กองใหญ
กวาศาลาน้ีนะ ใหญจริงๆ ไมใชใหญธรรมดา ใหญกวานี้อีก สามกองสี่กอง เขาเอามาขาย 
มาหมด แถวภาคอีสานน่ีไหลเขาไปหมด ทําไมจงึมาที่แหงเดียว ก็ไมรู เขามาของเขาเอง 

มันตองมีอะไรมันถึงเปนอยางนี้ มันมีสาเหตุนะ ความสุจริตยุติธรรมใหความเสมอ
ภาคกันหมด นี่สําคัญมาก เขาตายใจ เครื่องชั่งน้ีเขาดูของเขาเอง รูเองๆ ไปหมดเลย ไมมี
อุบๆ อิบๆ วันหนึ่งสีเปนพันตันหรือเทาไรก็ไมรูเขาบอกเราจําไมได วันหนึ่งๆ สีขาว กอง
พะเนินเทินทึก ทีนี้กองแกลบก็ภูเขาลูกหนึ่ง อันนี้เขาจัดทําเปนไฟฟาหรืออะไรใชในโรงสี
น้ันหมดเลย ตกลงคาอะไรๆ เร่ืองวิทยุนี้เสียในนั้นหมดเลย ทําจริงๆ จังๆ แหละแกทํา ทํา
มาเปนประจํา เรียกวาประจําเดือนเลยเทียว สวนที่เขามาถวายปลีกยอยมาทีไรขนมาทุกที 
เอามาอะไรนักหนา ไมใชพระขี้โลภอะไรนักหนานะ มาหากันดวยน้ําใจธรรมดาเปนไรไป นี่
ก็เปนน้ําใจอันหนึ่งที่อยากมาบูชาครูบาอาจารย แนะเขาก็วาของเขาไปอยางนั้น มาแตตัว
รูสึกมันไมสนิทใจ ถาไดขนของนี้ใสขึน้รถมาแลวพอใจ เปนอยางนั้นนะ 

นี่เราพูดถึงเร่ืองกองขาว หมายถึงกองขาวเปลือกเขามาขาย ไปตั้งแตอดุร 
หนองคาย ไปขายนูนนะ ภาคอีสานนี่มาหมด ไหลเขามา เพราะฉะนั้นกองจึงเทาภูเขาสามสี่
กองนะกองที่วานี่ แลวสีทันไหม โอย ทัน วันหนึ่งสีเทานั้นๆ เปดตลอด นีล่ะที่วาขาวเขามา 
คือความสุจริต เวลาสืบเหตุสืบผลเรียบรอยแลว เปนความสุจริตตายใจของบรรดาลูกคา
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ทั้งหลายที่นําของเขามา มาดวยความสมัครใจ กองขาวเปลือกนี้เปนกองเทาภูเขา ไมใช
นอยๆ นะฟงแตวาภูเขา ใหญขนาดนั้น สามกองสี่กองกองใหญๆ ใสไมหมดเอาไปเทไว
ขางนอกอีก เต็มไปอกี เปนภูเขาอีกเหมือนกัน การทําบุญก็เกง นี่แกก็มีเครื่องหนึ่งแลว
วิทยุ รอยเอ็ดดูจะไปหลายจังหวัดละมั้งแถวนั้นนะ คือ ๑๐ กิโลวัตตไดหลายจังหวัด 

ธรรมะกําลังออกเวลานี้นะ ทางวิทยุนี้กําลังออกขยายออกไป ดูเหมือนจะทุกภาค
แลวเดี๋ยวนี้ ภาคใตก็ม ี ภาคเหนือก็มี ภาคอีสานเยอะอยู ภาคกลางมี เวลานี้วิทยุกําลัง
กระจายออก เสียงอรรถธรรมชะลางส่ิงสกปรกทัง้หลาย ถาไมมีเสียงอรรถเสียงธรรมเปน
น้ําชะลางหรือเปนน้ําดับไฟแลว โลกน้ีเดือดรอนมากนะ เดือดรอนเพราะอะไร เดือดรอน
เพราะกิเลส ความไดไมพอ ความอิจฉาบังเบียด ความชิงดีชิงเดนกันนี้ละทําโลกใหรอน
เวลานี้ ธรรมทานพอดิบพอดทีุกอยาง ใจก็ชุมเย็น ส่ิงภายนอกก็เปนไปเพื่อความราบรื่นดี
งาม ถาใจชุมเย็นภายในแลว ส่ิงภายนอกจะเปนกิริยาที่สวยงาม ถาใจมีแตฟนแตไฟ 
ภายนอกกระทบกระเทือน ตางกันนะ 

หัวใจจึงเปนของสําคัญมาก ควรที่จะไดธรรมบรรจุในหัวใจ เพื่อใหไดความรมเย็น
ออกมาสาดกระจายตอกนั โลกก็จะมีความสุข อันนี้มีแตฟนแตไฟ ไปที่ไหนรอนเปนฟน
เปนไฟ ถามหัวใจทั้งโลกน่ี เราพูดใหชัดเจน เราจวนจะตายเราเคยพูดแลว พูดอยางอาจ
หาญชาญชัย ถอดออกมาจากหัวใจมาพูดนะ โลกนี้เปนยังไง ดูหัวใจไหนเปนฟนเปนไฟ
หมดเลย เอา ฟงใหชัดนะ ดูไปที่ไหนไมวาสูงวาต่ําหัวใจเปนไฟไปดวยกันทั้งน้ัน เปนไฟ
กองใหญกองเล็กตามสวน ยิ่งใหญเทาไรไฟยิ่งกองใหญ 

เราอยาเขาใจวาผูใหญผูโตผูมั่งมีศรีสุข ถาไมมีธรรมเปนไฟไปดวยกันทั้งนั้น ถามี
ธรรมมากนอยนี้จะชุมเย็นไปตามๆ กัน มีธรรมมากเทาไรยิ่งชุมเย็นๆ นอกจากนั้นมแีตฟน
แตไฟมากนอย เผาไปดวยอํานาจของกิเลส โลกก็พอใจโลภ พอใจโกรธ พอใจกับราคะ
ตัณหา ความดีดความดิ้นทุกส่ิงทุกอยาง นี้เปนเรื่องของกิเลสพาสัตวทั้งหลายดิ้น
ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นใจจึงหาความสุขไมได อะไรจะกองพะเนินเทินทึกเทาภูเขาๆ ก็ไม
มีความหมายถาใจผูเปนเจาของรอนเสียอยางเดียวเทานั้น ส่ิงเหลานั้นไมมีความหมายอะไร
นะ เพราะฉะนั้นจึงสรางความหมายขึ้นที่ใจ เมื่อใจเปนเจาของมอีรรถมธีรรมเขาแทรกแลว
จะคอยชุมเยน็ไป 

อะไรมีก็ยอมรับกันวามีๆ ดวยกันของในโลกนี้ เราเกิดมากับสมบัติตางๆ  เพราะ
ตัวเราก็เปนวัตถุ คนๆ หนึ่งอาศัยวัตถุดวยกันไปเรื่อยๆ สวนใจนั้นมีธรรมเทานั้นเองเปน
สําคัญมาก คือทําบาปทําบุญอยูทีใ่จ ถาใครชอบสรางแตบาปแตกรรม คนนี้เปนไฟเผา
ตลอดไป ทั้งโลกมนุษยทั้งโลกผี โลกคนโลกอะไรเปนไปหมดดวยฟนดวยไฟอันนี้แหละ 
มันติดตามไปไดทัง้น้ัน ถาเปนความดิบความดีแลวอยูที่ไหนดี โลกมนุษยก็ดี โลกคนขึ้นไป
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เทวบุตรเทวดาอินทรพรหมถึงนิพพาน นี่โลกที่มีธรรมในใจตางกันอยางนี้นะ ขอใหพากัน
ตั้งอกตั้งใจปฏิบัต ิ

นี่เราพูดถึงเร่ืองความรอนของโลก มันรอนอยางนั้น ทีนี้เอาเขามาพูดเสียเลย ยัน
เลยเทียว หัวใจเราไมมีเลย ฟงซินะ โลกน้ีรอนกันเปนฟนเปนไฟทั่วดินแดน หัวใจดวงที่
ประกาศปางๆ เขาจะวาบาก็ตามไมมีเลย เร่ืองทุกขไมม ี ตัง้แตกิเลสตัวสาเหตุที่สรางทุกข
ขาดสะบั้นไปจากใจ บรมสุขผึงขึ้นมาทันที ตั้งแตบัดนั้นและอนันตกาลดวย นี่ละธรรมเลิศ
ไหมทานทั้งหลายพิจารณาซิ พูดเดี๋ยวนี้วาอวดวาโอหรือ พูดดวยความเมตตาสงสาร อยาก
ลากอยากเข็นขึ้น พอไดเทาไหนดึงขึน้ๆ เดี๋ยวนี้นะ ไมใชดึงลง ธรรมะไมมีการดึงลง ดึงขึ้น
ทั้งน้ัน ขอใหฟงเสียงธรรมบาง 

ฟงเร่ืองกิเลสตัณหาฟงมามากตอมาก ไฟเผาเราก็เพราะกิเลสตัณหาที่ยอมรับมัน
ฟงมันนั่นแหละ ใหฟงเสียงอรรถเสียงธรรมบาง พระพุทธเจาอุบัติขึ้นมาแตละพระองคเปน
ของเลนเมื่อไรไดมาเปนธรรมสอนโลก เปนศาสดาเอกธรรมสอนโลก ใหฟงเสียงธรรมเสียง
ศาสดาเถอะ เราจะพออยูพอเปนพอไป มีมากมีนอยสนิทกนัไดหมดมนษุยเรา ขอใหมี
ธรรมในใจเถอะนะ ไมมวีาคนชาตินั้นวรรณะนี้ ภาคนั้นภาคนี้ ประเทศนั้นประเทศนี้ ขอให
มีธรรมในใจจะเขาถึงกันหมด นํ้าใจถึงกันแลวสนิทสนมกันไปหมดคนเรา สําคัญอยูนี่นะ 

ธรรมนี้ประสานกันไดหมด ธรรมเปนเครื่องประสาน กิเลสเปนเครื่องทําลาย พากัน
จํา ใหไปปฏิบัติตัวเองใหดีๆ นี่พูดจริงๆ ที่วาทุกขทัง้หลายนี้เราเคยทุกขมาแลว ทุกขจน
ขนาดนอนไมหลับก็มี เราจําไดอยูนะแตเปนฆราวาส สวนเปนพระนี้ยังไมเคยปรากฏละ
ทุกขจนนอนไมหลับ สวนเปนฆราวาสทุกขจนจะนอนไมหลับก็มี นี่เราก็เอามาประมวลๆ 
ทุกขเหลานี้มาจากกิเลสทั้งน้ัน เวลาเราเขาชําระกิเลสคือขึ้นบนเวทีฟดกับกิเลสในวง
กรรมฐานนั่นแหละถึงไดรูเร่ืองกัน ชําระออกๆ ส่ิงเปนฟนเปนไฟคอยจางไปๆ  น้ําคือ
ความชุมเย็นภายในจิตใจคอยปรากฏขึ้นมาๆ ส่ังสมมากเทาไรๆ ก็ยิ่งหนุนขึ้นมาๆ  ถึง
ขนาดวาอยูไมไดแลวที่นี ่

เห็นไหมเมื่อธรรมมีในใจมากขึ้นแลว เห็นโทษของตัวเอง กิเลสภายในใจนี้มาก
ขึ้นๆ  เห็นคุณคาของธรรมหนักเขาๆ หนักตอหนักดวยกันทีนี้รอไมไดเลย เพราะฉะนั้นผู
ภาวนากรรมฐานเมื่อจิตใจกาวเขาสูความเปนอัตโนมัติแลวจึงหมุนติ้ว รอไมได พูดอยางนี้
เราก็คิดถึงลูกศิษยของเรามาจากอินโดนีเซีย นี่ไดทราบวาจิตกําลังหมุนเวลานี้ เราก็ไดฝาก
ไป วันนี้พูดเสียเองเลยวา คือจิตนี้หมุน หมุนเพื่อจะออก หมุนจนกระทั่งผาดโผนโจน
ทะยาน นี่เราก็ถูกพอแมครูจารยขนาบ ทีแรกมันนอนอยูบนเขียง คือตดิสมาธิ อยูทีไ่หน
สบายหมดๆ มันก็เปนหมูขึ้นเขียงอยูนั้น ทานมาขนาบใหญเลยเทียวนะบทเวลาจะเอา เปน
ยังไงจิต ทานมหาสบายดีเหรอสงบดีเหรอ เราก็บอกตรงๆ เลย สงบดีอยู ทานกน็ิ่งไปๆ 
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เปนยังไงจิตสงบดีเหรอ สงบดีอยู บทเวลาทานจะเอาเราไมรูละซี ทานเอาสันพราอีโตคอยตี
หนาผากเรา เปนยังไงใจทานมหาสงบดีอยูเหรอ สงบดีอยู 

ทานจะนอนตายอยูนั่นเหรอ ขึ้นเลย นี่เห็นไหมคํานี้เปนคําหยาบชาลามกไหม ฟงซ ิ
หลวงปูมั่นฟาดหลวงตาบัวนี่ ทานจะนอนตายอยูนั้นเหรอ สมาธิหมูขึ้นเขียง ทานจะนอน
ตายอยูบนเขียงนั่นเหรอ เมื่อไรทานจะลง เปนคําหยาบไหมอยางนี้ ฟงซินะ ทานพูดเด็ด
ลากลงจากเขียง ขึ้นทางดานปญญา เขาใจไหม นี่เปนคําหยาบโลนเหรอเอาไปพิจารณาซิ 
เสียงธรรมเปนอยางนี้ คือเสียงธรรมเอาความจริง เอาน้ําหนักนะ ถึงจะแผดขนาดไหนเอา
น้ําหนกัๆ มันถึงทันกันๆ ที่ยกโคตรยกแซมานั่นคือยกน้ําหนักมาตางหาก ไมไดเอาความ
หยาบชาลามกเหมือนโลกมาใชกัน คําที่โลกถือวาหยาบชาลามก ของภาษาของธรรมนี้เปน
น้ําหนักของธรรมตางหาก น้ําหนักหนักเทาไรกิเลสขาดไปๆ  

นี่ก็ทานขนาบ ไลลงนี้ก็ออกทางดานปญญา ออกทางดานปญญามันกห็มุนติ้วเลย 
จนกระทั่งทานไดร้ังเอาไวอีกนี่กด็ี ทานรั้งอยางหนักอีกเหมอืนกัน ที่พอแมครูจารยวาใหลง
จากสมาธิใหออกพิจารณาทางดานปญญา เวลานี้มันออกแลวนะ บอกตรงๆ เลย มันออก
ยังไง ก็มันไมไดนอนทัง้วันทั้งคืน กลางคืนมันก็ไมยอมหลับ มันหมุนเปนธรรมจักรอยู
ภายใน กลางวันมันก็ไมยอมหลับอีกเลยจะเปนจะตาย นั่นละมันหลงสังขาร สังขารอันนี้
สังขารที่เราไมรูจักประมาณ สังขารฝายมรรค เดินไมรูจักประมาณ สังขารฝายสมุทัยแทรก
เขามาเราไมรู แตทานบอกเพียงวานั่นละมันหลงสังขาร พอวาอยางนั้นเราก็วา ถาไม
พิจารณามันก็ไมรู นั่นละบาหลงสังขาร เขาอีกนะ ทานไมไดแยกนะทานพูดเปนไมทัง้ทอน
เลย ใหเราเลื่อยเอาเจียระไนเอา 

เวลามันหมุนเต็มที่แลว เวลามันจะตายจริงๆ ก็ยอนเขามาสูสมาธิ เพราะฉะนั้นจึง
สอนผูดําเนินทางดานปญญา พิจารณาทางดานปญญา มันผาดโผนมากนะปญญา รูเทาไร
มันยิ่งรูยิ่งละๆ ยิ่งเปดออกๆ ยิง่เพลินนะไมหลับไมนอน หมุนกันติ้วๆ เวนแตเวลาหลับ 
นอกจากนั้นไมมีที่จะอยูเฉยๆ  มีแตระหวางกิเลสกับธรรมฟดกันๆ เปนอัตโนมัติ นีธ่รรม
ฆากิเลสฆาอัตโนมัติ เหมือนกิเลสทาํลายสัตวโดยอัตโนมัติของมันมาดัง้เดิม ทีนีพ้อธรรมมี
กําลังแลวจึงไดอันนี้มาฟดมาเหวี่ยงกันมาเทียบเคียงกัน ออ ธรรมนี้เวลามีกําลังแลวก็เปน
อัตโนมัติ ฆากิเลสเปนอัตโนมัติเหมือนกัน 

ทีนี้พอมันหมุนติ้วๆ มันจะไมหยุดไมถอยนะผูพิจารณาทางดานปญญาขั้นนี้แลว 
เมื่อเวลามันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาทางรางกาย หัวอกนี่ละสําคัญ มันเหนื่อยอยูในหัวอก
เพราะปญญาอยูที่นี่ กิเลสอยูที่นี่ สนามรบอยูที่หัวใจ หัวใจอยูทามกลางอก ทีนี้มันก็เหนื่อย
เพลียอยูที่นี่ แลวใหร้ังจิตเขามาสูสมาธิเสีย จําใหดีนะ เวลามันเขานั้นแลวใหร้ังจิตเขามาสู
สมาธิ ปดเรื่องปญญาทีห่มุนตัวเปนธรรมจักรอยูนั้นออกเสียใหหมดเวลานั้น ใหหมุนจิตเขา
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มาสูสมาธิเพื่อความสงบ เอา ทีนี้เนนหนักทางสมาธิ ตั้งสตใิหดีไมงั้นมนัจะออกนะ ออก
ทางดานปญญาตองฉดุเอาไวอยางแรง ฉุดเขามาสูสมาธิร้ังเอาไว มนัเห็นวาสมาธิไมมี
ความหมายแลวนะนั่น ทั้งๆ ที่สมาธิเปนเครื่องหนุนปญญา แตมันเห็นคุณคาของปญญายิ่ง
กวาเห็นคุณคาของสมาธไิปเสีย เลยพุงกับดานปญญาไมพกัในสมาธิ 

เพราะฉะนั้นเพื่อใหเปนความเหมาะสม ถงึเวลาที่มันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาภายใน
หัวอกนั่นแหละ มันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา ใหหยุดทางดานสติปญญานั้นเสีย หมุนตัวเขามา
สูสมาธิใหจิตสงบ เอา สงบดวยธรรมบทใดก็เอา ที่สุดเอาพทุโธมาติดนะ เราเคยทํามาแลว
นี่ ถามีสติเฉยๆ ถูกสติปญญานี้ลากออกไปอกีละ ตองเอาพทุโธติดเอาไวจับเอาพุทโธใหดี 
สติตั้งมั่นดวยพุทโธ เดีย๋วจิตคอยสงบแนวๆ แลวสงบเต็มเหนี่ยว ทีนี้เหมือนถอดเสี้ยน
ถอดหนามนะ ที่มันหมนุตัวเปนธรรมจักรนั่นเหมือนถอดเสี้ยนถอดหนาม จิตมีความเบา
บางเหมือนถอดเสี้ยนถอดหนาม เย็นสบายไปหมด เอาพกัอยูนั้นยังไมใหออก จนกระทั่ง
จิตมีกําลังเตม็หัวใจแลว พอปลอยจะผึงทันทีเลย 

เพราะความรุนแรงทางดานสติปญญานี้มันหนักมาก สมาธิเอาไวไมอยูเลย 
เพราะฉะนั้นจึงตองเอาสมาธิใหหนักทางดานสติ พุทโธๆ ติดแนบเลยใหจิตสงบลง เมื่อ
สงบลงมีกําลังแลว คอยถอยออกมา พอถอยออกมามันจะวิ่งถึงดานปญญา ใหทําอยางนี้
ตลอดไป เวลาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาใหร้ังจิตเขามาสูสมาธิใหสงบ ไมตองกงัวลกับปญญาที่
มันออกเดินอยูนั้น ใหอยูกับสมาธิ เวลาทําสมาธิใหเปนสมาธิอยามากาวกายกัน ทีนี้เวลา
ปลอยจากสมาธิมันจะหมุนของมันเองทางดานปญญา เอาทําปญญาที่นี่ พอมันเหน็ด
เหนื่อยเมื่อยลาถอยเขามาหาสมาธิทําอยางนี้ประจําไป ใหจําใหดี 

บทธรรมอันนี้สําคัญมากนะ ถาไมผานมาแลวพูดไมถกูสอนไมได นี่ผานมาหมด
เพราะฉะนั้นจึงไดกลาพดูละซิ เวลามันหมุนของมันที่จะออกจากโลก มันหมุนจนไมรูจัก
ประมาณเปนผาดโผนโจนทะยานไป เพราะฉะนั้นจึงตองร้ังๆ ร้ังเอาไวกอนเพื่อเอากําลัง 
จากสมาธิแลวออกหมุนๆ ผานได นั่นจําใหดีนะ นี่เราพูดถึงเร่ืองคุณคาแหงการชําระจิตใจ
ของเรา เมื่อไดรับความเหลียวแลจากเจาของแลว จิตใจจะมีขอบมีเขตมีเหตุมีผลมีหลักมี
เกณฑตอตัวเอง ถาปลอยใหกิเลสตัณหาไมมี ตายทิ้งเปลาๆ คนเรา ไมวาคนประเภทใด
ตายทิ้งเปลาๆ ทั้งน้ันแหละถาไมมีธรรม ถามีธรรมอยางที่วานี่ เอานํามาปฏิบัติซิเราจะได
เห็นชัดเจน ธรรมเปนของเลิศขนาดไหนไมอยางงัน้เอามาสอนโลกไดหรือ ถาไมเลิศเลอยิ่ง
กวาโลกนะ ธรรมเลิศเลอยิ่งกวาโลกจึงนํามาสอนโลกได 

นี่เราก็เปนโลกเต็มตัวกิเลสเต็มหัวใจน่ัน แลวเอาธรรมเขามาชะลางมาทําความสงบ 
ใหอยูเปนความสะดวกสบายเปนระยะๆ ไป นี่ละการดําเนินธรรม ดําเนินไป กิเลสเบาลง
เทาไรธรรมนี้ยิ่งหนักเขา หนักเร่ือย อยาเขาใจวาธรรมจะเบานะ หนักเขาไปเรื่อย จะเอาให
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พังเดี๋ยวนั้นๆ เดี๋ยวนั้นตลอดเลยนะ เพราะเห็นโทษของจติใจที่ตายกองกันมานี้นานแสน
นานแลว เห็นใจเจาของนั้นแหละชัดเจนมากทีเดียว มันถึงดดี เพราะฉะนั้นผูภาวนาจึงไมมี
การยับยั้ง ใหมีการพักสมาธิบางนะ อยาปลอยใหแตสติปญญาดําเนินงานอยางเดียวผิด 
มันผาดโผนเกินไปไมรูจักประมาณ ถึงเวลาที่จะพักผอนนอนหลับเอากําลังทางรางกาย 
หรือรับประทานอาหารก็ได นี่พกัผอนทางสมาธกิ็ได หลักใหญคือพักผอนสมาธิเพื่อแก
ความวุนวายของจิตที่รบกันกับกิเลสดวยปญญา ใหแกดวยทางสมาธิ ใหสงบลงตรงนี้กอน 
แลวเปดทีนี้ออกอีกๆ เอาเปดไปๆ ฟาดมันไปจนกิเลสขาดสะบั้นไปหมดไมมีอะไรเหลือ
เลย ความหมุนเปนธรรมจักรของธรรมก็หยุดทันที เปนเองหยุดเอง 

มหาสติมหาปญญนี้มันซมึไปเลยนะ ถึงขั้นมันซึมเปนในหัวใจถึงรู ถาไมเปนใน
หัวใจอานคัมภีร คัมภีรแตกก็ตามเถอะไมเขาใจ มีแตความจํา ถานําความจํานั้นมาเปน
ภาคปฏิบัติรูไปเห็นไปมนัจะยอมรับกันไปเรื่อยๆ นี่ละเรื่องภาคปฏิบัติ ออกลวดลายออก
เต็มที่เต็มฐานนะ ไมใชธรรมดา อยาดูเฉยๆ ดูตาํรับตําราดูดวยภาคปฏิบัติ เพื่อมากาํจัด
ความชั่วในหัวใจของตน จะเปนไปไดดวยดี ทุกคนๆ ใหปฏิบัติ ผูพิจารณาทางดานปญญา
ใหมีการยับยั้ง ใหมีการพักผอนทางดานสมาธิดวย การเดินออกทางดานปญญาดวย เวลา
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาใหร้ังจิตเขามาสูสมาธิ ใหทําอยางนี้ตอไป 

อยาใหเคลื่อนคลาดนะที่สอนนี่ สอนมาแลวดวยความถูกตอง ดําเนินมาแลว 
ผิดพลาดดําเนินมากอน เปนครูสอนเรามาเรียบรอยแลว จึงไดนํามาสอนลูกศิษยลูกหานะ 
เวลาถึงขั้นที่จะพักพักเสียกอน มันจะหมุนขนาดไหนรั้งเอาไวไมใหไป ใหเขามาพักเพื่อเอา
กําลัง ทีนี้ออกคราวหลังน้ีลวดลายของมันเปนอกีอยางหนึ่งนะ อํานาจของสมาธิหนุนหลัง
ปญญาเปนอยางนั้นละ พากันจําเอา นี่พูดถึงเร่ืองผลแหงการปฏิบัติตอจิตใจเต็มเม็ดเต็ม
หนวย โลกน้ีรอนเปนฟนเปนไฟในหัวใจทุกดวงถาไมมีธรรม ถามีธรรมมีความชุมเย็นตาม
กําลังของธรรมที่หลอเล้ียงจิตใจๆ ถามีธรรมมากเทาไรสิ่งที่เปนฟนเปนไฟ คือกิเลสจะจาง
ไปๆ ฟาดเสียกิเลสขาดสะบั้นลงไป ความทุกขขาดไปพรอมกันเลย ตั้งแตบัดนั้นมาไมมี
ทุกข เราพูดในหัวใจของเราเอง 

เปนไงอวดอตุริไหมนี่ฟงซินะ เอาของจริงมาพูด มีเต็มหัวใจ คําวาอุตริคือหาเรื่อง
ไมจริงมาหลอกลวงโลก ความหมายวางั้น นี้มีแตความจริงลวนๆ ธรรมที่เอามาแสดงทาน
ทั้งหลายมีแตความจริงเต็มหัวใจ ไมมีสะทกสะทานที่ใครจะวาอะไรก็ตาม เต็มหัวใจแลว
ธรรมอันนี้ นี่อวดอุตริเหรอพิจารณาซิ เอาของจริงมาพูด นี่ละใหทานทั้งหลายจําเอา ทีนี้พอ
กิเลสตัวเปนสาเหตุสรางทุกขขึ้นมาขาดสะบั้นลงไปจากใจ ใจนี้เปนบรมสุขผึงขึ้นทันทีเลย 
ตั้งแตบัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้ฟงซิ ๕๕ ป ฟงเสียใหชัดเจนนะ หรือใหกิเลสมันเขามาแยง
ชิงเอาไปอกีเหรอ ฟงใหเปนธรรมซิผูพูดพดูเปนธรรมนี่นะ พูดดวยความเมตตาสงสารเต็ม
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เม็ดเต็มหนวย ผูฟงมาฟงเลนๆ ไดเหรอใหกิเลสมาแยงชิงธรรม แลวเอาฟนเอาไฟไปเผา
ตัวเอง หาวาโอวาอวดอยางนั้นอยางนี้ นี่คือเร่ืองของกิเลสนะมนัจะไมยอมใหไป มันจะลาก
ไวจนไดนั่นแหละ 

เอาใหไดนะนี่พูดแลว ความพนจากทุกขพนที่หัวใจ เร่ืองธาตุเร่ืองขันธเปนเรื่องของ
สมมุติ เมื่อมีสมมุตอิยูธาตุขันธยังอยู ความสุขความทุกขในธาตุในขันธมีอยูธรรมดาเหมอืน
โลกทั่วไป แตสวนจิตใจไมมี ใจพระพุทธเจา ใจพระอรหันตไมมีทกุข มีแตบรมสุขเต็ม
หัวใจ นั้นเปนธรรมธาตุแลวนั่น ทานนําธรรมธาตุที่วาใจบริสุทธิ์มาสั่งสอนโลก ใหพากัน
ปฏิบัติ นี้ก็พูดใหเปนสักขีพยานนะ มรรคผลนิพพานสดๆ รอนๆ อยูอยางนี้ละ ขอให
ปฏิบัติเถิดนะ อยาใหมีแตกิเลสเหยียบย่ําทําลายธรรม ธรรมโผลขึ้นมาไมไดเหยียบ
แหลกๆ พูดขึ้นมานิดหนอยหาวาอวดอุตริมนุสธรรม นี่พวกเปรตพวกผีพวกยักษพวกมาร
พวกมูตรพวกคูถ คอยแตจะเหยียบย่ําทําลายทองคําทั้งแทงคือธรรมใหฉิบหายไปจากโลก 
ใหมีแตฟนแตไฟเผาไหมหัวใจมันอยางนั้น มันชอบละกิเลสน่ัน แตเราผูรับเคราะหมันเปน
ทุกขจะตายนะ เพราะกิเลสเหยียบเอา ใหจําเอานะ 

นี้เปดทุกอยางแลวนะ ไมมีอะไรเหลือแลวในหัวใจนี้ หัวใจเราก็หมดทุกอยาง 
บรรดาสมมตุิในสามแดนโลกธาตุหมดโดยสิ้นเชิงไมมอีะไรเหลือ เหลือแตธรรมชาตินั้น นํา
ธรรมชาตินั้นออกมาเปนกิริยาสอนโลกอยูเวลานี้  เปนกิริยาของธรรมธาตนุั้นมาสอน ใหพา
กันตั้งอกตัง้ใจปฏิบัติ อยาอยูเฉยๆ มาเฉยๆ มาวัดมาวามาดูนั้นดูนี้ เถอนั้นเถอนี้แตงเนื้อ
แตงตัวเหมือนจิ๊กโก ดูแลวดูไมได ผูหญิงแตงเนื้อแตงตัวมาดูไมไดมันจะเห็นหีนั่น มันเปน
ยังไงถาเปนอยางนั้นอยาเขามาในวัดนี้ วัดนี้ไมใชวัดของสัตวเดรัจฉาน วัดของผูอบรม
ศีลธรรมใหเปนผูเปนคน ใหรูจักดีจักชั่ว ใหรูจักขนบประเพณีอันดีงาม นํามาใชตอกันในวง
มนุษยเรา ซึ่งมีดีมชีั่วตดิหัวใจอยูดวยกันทุกคน มาคละเคลากันแลวใหเปนมารยาทอันดี
งามตอกัน 

อยาเอาเรื่องเปรตเรื่องผีเร่ืองสัตวเดรัจฉานเอามาใช มาแตงตัวลอนจอนลอนแจน
มาอวด มแีตกิเลสอวดกันนะนั่น เอามาอวดใสธรรมเสียดวย แลวมาอวดใสวัดปาบานตาด 
หลวงตาบัวจึงใสผางเลย ถามาแบบนั้นอยาเขามาวัดนี้วางั้นเลย เราตายเพราะไมไดกนิขาว
ที่เขาไมมาใสบาตร เราตายไปอยางสบาย ดีกวาที่จะตายดวยความฟุงเฟอเหอเหิม ดวย
มูตรดวยคูถที่เอามาหลอกอยูเวลานี้ จําเอานะ เอาละพอ วันนี้พูดธรรมะใหมันหอมหวนใน
หัวใจสักทีเถอะนา วันไหนมีแตมูตรแตคูถคละเคลากันไป วันนี้พดูธรรมะ เขาอานเรื่องโลก
เร่ืองอะไรใหฟงเราก็ไมเอา ปดออกๆ เอาธรรมออกเลยวันนี้ เปนยังไงธรรมออกวันนี้นะ 
เขาใจหรือยัง หรือวาอวดอยูเหรอ  
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

 



 ๑๑

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  

FM 103.25 MHz 

 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

