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กอเจดียไวเปนทีร่ ะลึก
กอนจังหัน
เมืองไทยเรานี้เปนเมืองพุทธ เวลานี้กําลังเปนเมืองผีเต็มบานเต็มเมือง มัน
เสกสรรปนยอกองมูตรกองคูถขึ้นมาแทนทองคําทั้งแทง เหยียบทองคําทัง้ แทงคืออรรถ
คือธรรมลงไปโดยลําดับลําดา มันรูตัวหรือเปลาเมืองไทยเรานี่นะ มันจะตายกองกันอยู
นี้สักเทาไร เกิดมาก็ไมมหี ลักมีเกณฑ อยูไมมีหลักมีเกณฑ ตายไปก็หาหลักเกณฑไมได
เพราะหลักเกณฑไดแกศลี ธรรมไมมีในใจ ตายทิ้งเปลาๆ นะ โธ พิลึกพิลนั่ เราจวนจะ
ตายเทาไรยิ่งเปนหวงเปนใยมาก ดูตลอดนอกจากไมพูดเฉยๆ ยิ่งนับวันเพลินนับวัน
เปนบาเขาทุกวันๆ พิลึกพิลั่นนะ
อะไรร่ําอะไรรวยมันจะหามาเผาหัวมันหรือยังไง ไดเทาไรไมพอๆ มันจะเอามา
เผาหัวมันเหรอ เขาเผากันเขาเอาไฟไปเผานี่นะ นี่มันเอาความโลภไดไมพอมาเผา
หัวมัน นาทุเรศนะ เมืองไทยเราเปนยังไงเปนเมืองพุทธแทๆ ไมดูหนาพระพุทธเจาบาง
เหรอ หนาพระพุทธเจาเปนยังไง หนาเปรตหนาผีกินไมอมิ่ ไมพอไดไมพอ มันไปดู
ตั้งแตหนาอันนี้ละมาก หนาเปรตหนาผี มองเห็นกันคอยแตจะกัดจะฉีกกัน มันไปเรียน
วิชาหมากัดกัน เรียนเปรตผีมาจากไหนจึงมากัดกัน ยื้อแยงแขงดี แขงดีอะไรมันแขงชั่ว
ดูแลวมันนาทุเรศนะ
ในวัดนี้เหมือนกัน เราไดออกมาแทบทุกวัน ตอน ๔-๕ โมงเย็นออกมา มันมา
เลอะเทอะ เขียนไวมันไมไดอานนะนั่น ที่หนาวัดเขียนไวมันไมอาน ที่นี่เปนวัด เปน
สถานที่ภาวนาเพื่อความสงบใจ ไมมีกิจจําเปนไมควรมาเที่ยวเพนพาน เราเขียนเอง
เจาของเขียนไวไมเปนทาเจาของตองออกมา ออกมาก็ไลเบี้ยกันเลย มายังไงตอยังไง
ผิดเวล่ําเวลา ถาไมเปนทาไลเดี๋ยวนั้นเลย ไมงั้นมันจะลืมตัวจนวันตายพวกนี้ เอาธรรม
ขนาบเสียหายที่ตรงไหน กิเลสขนาบแหลกนะ ธรรมขนาบใหเปนคนดีๆ มันจะดูไมได
นะเวลานี้ เลอะเทอะเขาทุกวันๆ
อํานาจความโลภ ความโกรธ ความหลง มันก็มีมาดั้งเดิมตั้งกัปตั้งกัลป แตไมได
รับการสงเสริมมันก็ไมคอ ยรุนแรงมากนัก เวลานี้ตางคนตางสงเสริมวาเปนของดิบของ
ดี เผาโลกแหลกไปหมดละ ใหพากันพิจารณาบาง มันไมไดเย็นเพราะสิ่งเหลานี้ ถาเย็น
เพราะสิ่งเหลานี้แลว ศาสนาคือพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆไมมี เพราะธรรมชาติ
ทั้งสามนี้เปนน้ําดับไฟอยางเลิศเลอ ยกคนเขาถึงพระนิพพานได สิ่งเหลานี้มีแตใหจมๆ

๒
ถาหากวาสิ่งเหลานี้ดีพระพุทธเจาก็ไมมี พระธรรม พระสงฆก็ไมมี พุทธศาสนาก็ไมมี ก็
มีแตอันนี้เต็มบานเต็มเมือง ยกคนไปสวรรคนิพพานหมดเลย
นี่มันไมเปนทาเปนทางอะไร อยูเรๆ รอนๆ แมแตเขามาในวัดก็เหมือนกัน มัน
เขามาตามนิสัย นิสัยนี้ไมเคยฝกฝนอบรมมาบางเลยตั้งแตเกิดมา เขามาก็เพนๆ พานๆ
ตาเถอๆ มองๆ ไปตามนิสัยเดิมที่เปนมาที่ไมไดรับการอบรมนั่นละ มาแลวมันขวางหู
ขวางตาขวางใจ กับผูมีศลี มีธรรมที่ทานรักษาอยู สําหรับทานผูรักษาทานรักษาอยู ความ
ชุมเย็นเปนสุข หลักเกณฑของทานมีอยู ไอเราไมมีหลักมีเกณฑเลย มาเรอๆ ราๆ เรา
จึงไดเขียนติดไวที่ศาลา นั่นละเสียงธรรม ประกาศเปนหนังสือก็เปนธรรม ไมเปนภัยตอ
ผูใดที่ประกาศติดไว ตัวเปนภัยคือตัวไมติดประกาศมันมาเพนพานๆ ตัวภัยมหาภัยละ
เลอะเทอะมากนะ
เราตองไดออกมา สวนมากจะออกมาตอนเย็นๆ ผิดเวล่ําเวลา เวลาเหลานั้นเรา
ก็ไมวาอะไร ปลอยตามเรื่องๆ พอเปนเวลาที่จะเขมงวดกวดขันใหมีหลักมีเกณฑ เรา
มักจะออกมาประตู ครั้นออกมาก็เพนๆ พานๆ จริงๆ มาตามนิสัยนั่นละ มาอะไร ถาม
ถามเหตุถามผล สวนมากไมมีเหตุมผี ล มาเพนๆ พานๆ พอถามไดเหตุไดผลแลวไล
เดี๋ยวนั้นเลย ไป สถานทีน่ ี่ไมใชสถานที่เพนพาน อยากเพนพานไปหาพวกหมาเดือน ๙
อยางนี้ก็ยังมี เราบอกเอง ไปหาพวกหมาเดือน ๙ นะ อยางนี้ก็มี เคยเห็นไหมหมาเดือน
๙ เดือน ๑๒
ปากอันนี้ไมมีพิษมีภัยนะ สอนคนใหดี ใหมีสติใหสะดุดใจๆ ปากนี้ไมมีเสียหาย
อะไร ไอเพนๆ พานๆ คือตัวภัย มาก็มีแตหลวงตาละ ไมมใี นประเทศไทยที่ใครจะพูด
จะใชกิริยาอยางหลวงตา กิริยานี้โลกเขาเห็นวาเปนภัยทั้งนั้น แตเรานี้เปนคุณตอโลก ที่
แสดงออกไปดุดาวากลาว ภายในเย็นไปหมดดวยความเมตตา ทําทาขูแตขางในไมไดขู
มันเย็นไปหมดแลว ทีนี้พวกไมเคยไดยินไดฟงก็จะวา โถ หลวงตานี้ดุ เราไมเคยเห็น
มาเห็นหนเดียวเห็นแลวเหมือนยักษ เขาก็จะวา มี เปนได มันไดสนุกดูโลกดูสงสาร
ใหมันจาในหัวใจดูซินะ พระพุทธเจาสงสารสัตวโลกสงสารจากพระทัย มองไปที่
ไหนมันจะดูไมได โถ ตกนรกหมกไหมทั้งตายทั้งเปนปอมแปมๆ เหมือนตกน้ําใน
มหาสมุทร เพราะคนไมมีหลักเกณฑ ปฏิบัติตัวไมมี มีแตปลอยเลยตามเลยๆ ทั้งเขาทั้ง
เรา วาบานนั้นเจริญบานนี้เจริญ เจริญดวยความลมจมของสัตวโลกที่ลุมหลงไปตาม
กิเลสนั้นนะ ไมใชเจริญไปดวยอรรถดวยธรรม ใหพากันฟงพีน่ องทั้งหลาย หลวงตาบัว
ตายไมมีใครเทศนอยางนี้นะ
นี่กอนที่จะมาเทศนใหพี่นองทั้งหลายฟง เราแทบสลบไสลปฏิบัติธรรมมา บอก
เต็มเม็ดเต็มหนวยวา ๙ ปเต็ม ตัง้ แตเขาไปถึงพอแมครูจารยมั่น ฟงธรรมอยางถึงใจ

๓
แลวฟดกันเลย ตั้งแตพรรษา ๗ หยุดการเรียนแลวเขาหาพอแมครูจารยแลวออกเลยถึง
พรรษา ๑๖ เดือนพฤษภา ๒๔๙๓ เอากันลงไดกับกิเลสตัวเกงๆ ถึงไดนํามาสอนพี่นอง
ทั้งหลาย เพราะเคยฟดกันมาแลวๆ น้ําตารวงบนภูเขาเราก็เคยรวงมาแลว เอากิเลสพัง
เราก็เคยเอากิเลสพังมาแลว นํามาสอนพี่นองทัง้ หลายจะผิดไปไหน
เราทําดวยความจริงจัง ไมไดทําเพื่อความหลอกลวงตนเอง แลวจะเอาธรรม
เหลานี้มาหลอกลวงทานทั้งหลายไดยังไง ใหพากันประพฤติปฏิบัตินะ ใหมีหลักมีเกณฑ
ชาวพุทธเราเวลานี้เหลวไหลมากที่สุดในเมืองไทย เอามูตรเอาคูถ ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง
เขามาเปนเจดียเปนที่กราบไหวบูชาแทนพุทธ ธรรม สงฆ แลวเวลานี้ มันเลอะเทอะ
ขนาดนั้น นั่นละจิตใจต่ํา ตองยกของต่ําเปนของสูงขึ้นมาเพื่อกราบไหวบูชา ขี้โลภ ขี้
โกรธ ขี้หลง ใครกราบมันละ แตพวกเรากราบนะ พุทธ ธรรม สงฆมันไมสนใจ จําใหดี
นะ เอาละใหพร
หลังจังหัน
เราไปภูวัว หลายเดือนไปทีนึงๆ แตคราวนี้รูสึกวาหลายเดือนแลว ตั้งแตวันที่ ๖
กันยา สองเดือนกวาๆ เกือบสามเดือน สวนมากเราไปมักจะพิจารณาสถานที่ที่ไป
เสียกอน ที่ไหนบกพรองอะไรๆ บางจะคิดไวเรียบรอย ไปก็ยกไปทุมใหเลย
โรงพยาบาลใดบกพรองเราไปทางนั้นละ ไปก็ใหเลยๆ สวนวัดมักจะพิจารณาดูวัด วัดภู
วัวถาพูดถึงการปฏิบัติกรรมฐานก็เรียกวาสมบูรณแบบ เราดูแลเอง ของเราเปนคนสั่ง
เปนคนจัดใหเอง กรรมฐานเราก็เคยพาดําเนินมาแลวดวย เวลาจัดใหจึงสมบูรณทุก
อยาง ได ๒๐ กวาปแลวมังที่เราสงอาหารให เราสงใหทุกเดือนๆ ไมใหบกพรอง ปลาย
เดือนๆ สงใหทุกเดือนๆ เรียกวาไมบกพรองเลย
รถปกอัพ ๓ คัน รถหกลอ ๑ คัน รวมแลวเปน ๔ คัน บองขึ้นเต็มเลย พวก
ผลไมก็เต็มรถ อาหารทุกประเภท อาหารสดไดเฉพาะไปเทานั้น อาหารยาวได พวก
กุนเชียงเปนอาหารยาวไมเสียงาย เอาไป สวนพวกเนื้อสดเปนอาหารสดเปนปลาสด อัน
นี้ก็เราจัดเองใหสมบูรณ ไมใหขาดเลยปลายเดือนๆ ทุกเดือนเขารูเองพวกนั้น เพราะ
เราสั่งไวอยางตายตัว พอปลายเดือนแลวเขาไปสงเอง เราสั่งไวตั้งแตตนแลว มีอะไรๆ
จดลงทะเบียนบัญชี มีอะไรๆ บาง อะไรเทาไรๆ เราสั่ง เวนแตไมมี ถามีแลวตองใหได
อยางนี้ ถาหากวาจําเปนมันไมมี ควรจะเอาอะไรมาชดเชยกันก็ใหชดเชย ที่จะให
บกพรองเฉยๆ โดยอางคําวาไมมีนั้นไมได คืออันนั้นไมมีแตอันนี้มีเอามาชดเชยกัน
เปนอยางนั้นเรื่อยมา
ทานอุทัยที่เรามอบใหอยูวัดเขาใหญ ก็เอาออกจากนี้ไปอยูเขาใหญ เพราะเรา
ไววางใจ ทานอุทัยเปนพระที่ราบรื่นดีงามเรื่อยมา เราไวใจเรื่อยมาตั้งแตเปนพระหนุม

๔
พระนอย ทานอยูมาตั้งแตโนนแหละ ทีแรกทานอาจารยฝนทานผานมานั้นกอน แตไมมี
ที่โคจรบิณฑบาต สถานที่จะดีเทาไรก็อยูไมได จากนั้นทานอุทัยก็มาสับเปลี่ยน เขาก็มี
สองสามหลังคาเรือน ทานไปพักเพราะภาวนาดี ทานเกรงใจเขาทานก็จะไป ทีนี้พวก
ญาติโยมเขาไมยอมใหไป เขาบอก เปนตายอะไรเขาถวายชีวิตเลย ไมใหไป ตกลงทานก็
เลยอยูนั้น ทีละสององคสามองค สองสามคนนั่นละเขาเลี้ยงดูอยูอ ยางนั้นเรื่อยมา คือ
ศรัทธาเขา เขาพูดนาฟงอยูนะ นอกจากเขาไมยอมใหไปแลวเขายังอางเหตุผล สิ่ง
เหลานี้มีคุณคาอะไร ใจเมื่อขาดธรรมขาดครูบาอาจารยแลวไมมีความหมาย ฟงซิเขา
พูด ขอใหอยูดวยความชุมเย็นใจกับอรรถกับธรรมกับบุญกับกุศลเปนที่พอใจ เขาไม
ยอมใหไป
ตกลงทานก็เลยอยูนั่นสององคสามองค มากกวานั้นไมได เขาก็ไมวามากกวานั้น
แตทานก็คนเขาก็คนก็เห็นใจกัน เราไดยินขาวมานานแลวก็เลยไป รูสึกวาทานมักนอย
สันโดษทานอุทัย เรื่องขาวเราทราบมาตลอด ตั้งใจไววางเมื่อไรจะไปเพราะไมมีเวลา
พอดี พ.ศ.เทาไรถึงไดไป พอไปลงรถแลวก็เดินขึ้นขางบนเลย บนลานหิน เปนดงก็มี
เปนลานหินก็มี ไปเที่ยวดูหมดเลย
พอกลับมาก็พูดสั่งเสียเรียบรอยเลย เอา ตั้งแตนี้ตอไป สถานที่นี่ผมไปดู
หมดแลว เหมาะสมมาก เปนที่บําเพ็ญชั้นเอก ทานจะรับพระมาจํานวนเทาไรใหรับ ผม
จะสงอาหารให บอกเลย ถาพระตัง้ ใจประพฤติปฏิบัติดีแลว เอามาเราไมกําหนด มา
เทาไรผมจะรับเลี้ยงเต็มกําลังความสามารถ หากสูไมไหวผมจะบอก แตมีแตคําพูด
เฉยๆ วาผมจะบอก ไอถอยมันไมถอยแหละ มาเทาไรก็เพิ่มขึ้นเรื่อย พระถาดี เอามา
สถานที่นี่เหมาะสมมาก แตพระเลวๆ โกโรโกโสอยาใหมา มันหนักภูเขาลูกนี้ ใหไลลง
ใหหมด เด็ดทั้งสองนะเรา ตั้งแตนั้นมาจนกระทั่งปานนี้ อาหารจัดใหพอๆ
น้ําตาลเดือนหนึ่งดูเหมือน ๒๕ กระสอบๆ ละรอยกิโล สมบูรณแบบแลว
กรรมฐานไดฉันน้ําตาลมีที่ไหนไมมี แตกอนไมมี อันนี้เราก็จัดใหตามที่มนั มีใหสมบูรณ
พวกขาวสารเทานั้นกระสอบ น้ําตาลทรายเทานั้นกระสอบ อันนั้นเทานั้นๆ กําหนดเผื่อ
เอาไวๆ เวลามีพระทานพักอยูต ามขางๆ เหลานั้นทานจะไดมาอาศัย พวกตาปะขาวบาง
อะไรบางมา หรือเณรบาง โยมมาบาง มาเอาจากทาน ทานก็เลาใหฟง ใหไปเถอะผมไป
เที่ยวสงซอกแซกไมได เพราะทางรถถามาก็ตองเอารถมา รถก็ตองมีทาง มาสงไดเทานี้
ทางไหนขาดเขินใหมาเอา เราจัดเผื่อใหๆ ตลอด ทุกวันนี้ก็จัดอยูอยางนั้นตามเดิม ทาน
อุทัยก็ใหไปอยูทางเขาใหญ ทางนี้ก็จัดใหตามเดิม ถึงเวลาแลวเขาไปเองเพราะเราสั่ง
ตายตัวแลว ทุกอยางที่เราสั่งเขาจัดไดตามนั้น สวนทานอุทัยก็สมบูรณแลวแหละแถวนั้น
เราไมสงเสีย สงเสียแตภูวัว อันนี้มาได ๒๐ กวาปแลว
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เรื่องน้ําตาลดูวา ๒๕ กระสอบๆ ละรอยกิโล หาที่ไหนอีก พวกอาหารยาวเปน
ลังๆ พวกเครื่องกระปองอะไรนี้ใสให ๖๐-๗๐ เรากําหนดใหอีกเทาไรลังๆ กําหนดให
พวกอาหารกระปองดูเหมือน ๖๐-๗๐ ลังละมังเดือนหนึ่งๆ แลวอะไรตออะไรอีก
เดี๋ยวนี้กําหนดไมไดแลวเพราะเราจดไวเรียบรอยแลว ใหเขาหาตามนี้ ถาไมมีใหหา
อยางอื่นมาชดเชยกัน สงมาเรื่อยจนกระทั่งปานนี้ วัดนี้ไมบกพรอง เราจัดเลี้ยงดูตลอด
วัดนี้ทั้งหมดเราเลี้ยงดูทั้งหมดเลยตลอดมา
เราพอใจสงเสริมพระผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ถาผูไมดีไมเลนดวย ไปเหยียบวัดก็
ไมไปจะวาอะไร จะไปแตละแหงๆ มีความหมายเต็มหัวใจ ถาที่ไหนจะไปมันก็รูเองของ
มัน คือมันเปนเครื่องดูดดื่มกัน ถาแบบจืดๆ ชืดๆ จางใหกไ็ มไป เอาเงินมาจางก็ไมไป
ถามันดูดดื่มในใจไมตองจาง ไปเลย เปนอยางนั้น เราไปดวยน้ําใจของเราเอง พิจารณา
เรียบรอยแลวไปๆ สําหรับวัดภูวัวนี้เรียกวาประจํามาได ๒๐ กวาปแลว เลี้ยงทั้งวัดเลย
สําหรับวัดนี้เราเลี้ยงทั้งวัด
คือบอกเลยวาทานไมตองกังวลอะไรกับอาหารการกิน ที่ใครจะมาสงเสียไมสง
เสียไมสําคัญ อยาใหคนมาจุนจานแถวนี้ ไลไปเลยนะเราบอก หามไมใหคนเขาไป
จุนจานแถวนั้น นอกจากที่เขาเคยไป ไปพักคางคืนไมกี่คืนเขากลับๆ เขาเคยมีมาแลว
เราก็ไมวาที่เคยมีมาแลว ที่ยังไมเคยมีจะมาตั้งใหมไมใหทํา อาหารการกินเราจัดให
เรียบรอยแลวพอ ใหตั้งหนาตั้งตาภาวนา ทานก็ตั้งหนาตั้งตาภาวนาดีนะ คือพอตก ๖
โมงเย็นนี่ทานจะมารวมกันที่กุฏิ กุฏิมนั เปนหินดาน นั่งนั่นแหละ จะเปดเทปฟง เทปนีม้ ี
หลายครูบาอาจารย แลวตางองคตางนั่งสมาธิฟง อยางนอยไดกัณฑหนึ่ง เทปมวนหนึ่ง
จากนั้นใครจะลุกไปทีไ่ หนก็ไปได
ตอนตนฟงเทศนกัณฑหนึ่งกอน นั่งภาวนาฟง หลังจากนั้นแลวองคไหนจะไป
ประกอบความเพียรสถานที่ใดๆ ก็ไดละไป เปนประจํา เทปมีเปนประจํา สวนมากก็
เปนเทปของเรา รูสึกวาไปที่ไหนมีแตเทปของเราละออกหนาๆ ไมวาเทศนที่ไหน อยาง
ทั่วประเทศไทยก็มกั จะเปนเทปของเราทั้งนั้นละออกหนา อยางทุกวันนี้ก็ฟงทั่วประเทศ
ไทย มักจะเปนเทปของเราสวนมาก อยางพูดอยางนี้ก็ออกๆ ทั่วประเทศ
ธรรมะที่แสดงเหลานี้เราเปนที่แนใจของเรา จากการประพฤติปฏิบัติเปนสมบัติ
ของตนจากการปฏิบัติโดยแท การเรียนมาไมใชสมบัติของตน เรียนมาจดจําไดหลงลืม
ไปๆ ไมใชสมบัติของตน แตภาคปฏิบัตินี้ไดอะไรรูอะไรขึ้นมา เปนของตนดวย รูไป
ตลอดๆ แลวเปนสมบัติของตนโดยเฉพาะๆ ไปเรื่อยๆ ภาคปฏิบัติเปนปฏิเวธไป
เรื่อยๆ การสอนโลกเราก็ไมไดสอนดวยความสงสัย คือมันเปดจาไปหมดแลวในหัวใจ
พูดใหมันชัดเจนมันจวนจะตายแลว มันเปดจาไปหมดแลว จะสงสัยอะไรที่ไหนมาสอน
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โลกก็มันเปดจาอยูในหัวใจนี้แลว พูดไปมันก็ถูกหมดละซิ เพราะดําเนินมาดวยความ
ถูกตองผลจึงเปนอยางนี้ๆ เวลาออกก็ออกดวยความถูกตอง เปนอยางนั้นเรื่อยมา
เราจวนจะตายเทาไรยิ่งเปนหวงโลก แทนที่จะมาเปนหวงเราเองเราบอกตรงๆ
ไมมี ไมมีเลย ธาตุขันธก็ดกู ันไป เจ็บนั้นปวดนี้ก็รูมันแตไมเคยยึดมัน มันเปนหลัก
ธรรมชาติ ไมเปนอารมณไมยึดกัน อะไรเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนรักษาไดแคไหนก็
รักษาไป แตที่จะใหจิตมาเปนกังวลเปนโรคภายในใจเขามาอีกนั้นไมมี ก็มีแตโรคธาตุ
โรคขันธธรรมดา เวลามันไปไมรอดแลวเหรอ รักษาไมไดแลวเหรอดีดผึงเดียวไปเลย
นั่น พูดชัดๆ ถอดออกมาจากหัวใจมาพูดนี่วะ ไมไดแบบลูบๆ คลําๆ มาพูดนะ พูด
ถอดออกมาจากหัวใจจริงๆ
เพราะฉะนั้นจึงกลาพูด ถึงเราจะไมเปนพระอรหันตก็ตามกลาพูดไดวา พระ
อรหันตทานตายงายมาก ทานไมไดยากอะไร ขันธนี้เพียงรับผิดชอบเฉยๆ ทานไมยึดไม
ถือไมแบกไมหาม ทานรับผิดชอบเฉยๆ เปนหลักธรรมชาติของจิตของขันธ ขันธนี้เปน
สมมุติ จิตเปนวิมุตติมันคนละฝงแลว จะเอามาเขาเปนฝงเดียวกันไมได มันก็เปนอยู
อยางนั้นรูอยูภายในใจ เมื่อรักษาไดแคไหนก็รักษาไป รักษาไมไดก็ดดี ผึงเลยไปเลย
ทานจึงตายงาย ประวัติของพระอรหันตจึงไมคอ ยมีในตํารับตํารา เพราะทานตายงาย
ทานไปอยูทไี่ หนปาไหนเขาไหน พอเห็นกาลเวลาสมควรแลวทานก็ไปของทานปบดีดผึง
ไปเลยๆ
จะมีบางก็ผทู ี่ปรากฏชื่อลือนาม เชนพระสารีบุตร พระโมคคัลลาน อันนี้มีชัดเจน
พระอานนท พระกัสสปะ พระกัสสปะนี้แบบลึกลับเคยเลาใหฟงแลว นอกจากนั้นไม
คอยปรากฏ ทานอยูที่ไหนทานนิพพานไดงายๆ บางองคยืนนิพพานก็มี บางองคนั่ง
นิพพานก็มี บางองคนอนนิพพานก็มี มีหลายแบบหลายฉบับ ทานถนัดใจของทานตาม
อัธยาศัยของทานแบบไหน ยืนอยางนี้เหมือนกัน พออันนั้นก็พับทีนี้ก็หดยอลงไปเลย
จิตดีดออกแลว ทานไมมีภาระอะไรกับธาตุกับขันธ จึงวาพระอรหันตนิพพานไดทกุ
อิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน สวนนอนมีมากนะ นั่งกับนอนคลายคลึงกัน สวนยืนสวน
เดินมีนอยมาก ทานบอกไวในตํารา คือทานตายงายนั้นเอง ทานไมมีภาระอะไร สมควร
ที่ทานเปน สรณํ คจฺฉามิ ทานเอามาสอนโลกทานงายทุกอยาง เปนคติตัวอยางไดทุก
อยางมาสอนโลก เรียกวาตายงายทีเดียว ประวัติของทานถึงไมคอยมีๆ
เรานี้ก็อดไมได มีพระมาปรึกษาหารือกับเรา เรายังไมตายละ บรรดาพระลูก
ศิษยลูกหาทั้งหลายมีประชาชนดวยบวกกันเขามา มาพูดถึงเรื่องจะกอเจดียใหหลวงตา
บัว เวลาหลวงตาบัวตายจะกอเจดียไวเปนที่ระลึก อยามายุง นั่น เราทําไวแลวสําหรับ
เปนที่ระลึกในหัวใจของทุกคนๆ เจดียใครเห็นก็ไดไมเห็นก็ไดประสาอิฐปูนหินทราย
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สําคัญอะไร สําคัญที่พาดําเนินยังไง จารีตประเพณีพาดําเนินมาแลวถูกตองมาแลว
ทั้งนั้นๆ ใหยึดนั้นเปนหลักเปนเกณฑ นั่นละเจดียใหญเราวางั้น ใหเอานั้นเปนเจดียเลย
คือสรางนั้นเราไมเห็นดวย นิสัยเราก็ไมชอบ ทําอะไรลงไปแลวที่จะประกาศชื่อ
นามตัวเองเราไมเอาเราไมเลนดวย อยางที่ใหรถเขาไป เขาก็เขียนของเขาเอง บริจาค
โดย รถโรงพยาบาลแตละคันๆ เราให เขาเขียนไว บริจาคโดยหลวงตามหาบัว อาจารย
มหาบัว เราหามเขาแลวนะ แตเราหามเทานั้นแลวก็แลวนะ ทีนี้เขาก็เขียนของเขาไป
เรื่อย ไอเราอยากอานก็อานไมอยากอานก็เฉยเสียจะเปนไร เขาไมไดมากวนเรานี่วะ มัน
มีอยูทั่วไป
เราไมตองการอะไร ในโลกอันนี้เรียกวาหมดโดยสิ้นเชิง ไมมี ที่เราจะตองการ
อะไรขัดของตออะไรติดกับอะไรเราไมมี เรื่องธาตุเรื่องขันธเปนธรรมดาของโลกสมมุติ
มันเขากันได ในระหวางสมมุตกิ ับสมมุติมันเขาเกี่ยวของกันไดอยูตามกิรยิ าของสมมุติ
แตสวนวิมุตติเขาไมไดเลย เปนหลักธรรมชาติ ก็รูอยูภายในจิตใจ ขอใหทําใหมันจริง
ธรรมพระพุทธเจานี้ สวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ไมมีผิดเพี้ยนแมนิดหนึ่งเลย ขอให
ดําเนินตามนั้นจะกราบอยางราบๆ
เลย
ไมมีคาํ วาผิดเพี้ยนไปไหนคําสอนของ
พระพุทธเจา จึงวา สวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม หรือสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว
ถูกตองจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานถูกตองหมด
นรกอเวจีถูกตอง ใครฝนก็เอาเถอะ นรกอเวจีบาปบุญ นรกสวรรคมีหรือไมมี
ใครเปนคนสอนไว ศาสดาองคเอกไมใชคนหูหนวกตาบอดมาสอนนี่นะ พอที่จะลูบๆ
คลําๆ จริงไมจริงก็มาสอนโลก ไมได พระพุทธเจาแตละพระองคสอนอะไรเปน เอก
นามกึ หนึ่งไมมีสอง ตรงเปงๆ เลย ใครหนาดานมันจะจม พระพุทธเจาไมจม พวกทีว่ า
บาปไมมีบุญไมมีนรกสวรรคไมมี พวกนี้พวกหนาดานจะลงกอนหนาเขาละพวกนี้ มัน
เหยียบหัวพระพุทธเจาไป ลงกอนหนาเขาเลย ถาใครเชื่อเคารพนับถือพระพุทธเจาแลว
จะไมลง พระพุทธเจาสอนตรงไหนจะไปตรงนั้น สอนทางดีไปทางดี สอนใหละชั่วไมทํา
ชั่วมันก็ไมไปชั่วไมเปนทุกข พากันจําเอานะ
พุทธศาสนาเปนศาสนาชั้นเอก ในโลกนี้เราพูดชัดๆ มีศาสนาเดียว คือพุทธ
ศาสนาเปนศาสนาของผูสิ้นกิเลส มาสอนโลกจึงไมมีผดิ มีเพี้ยน ศาสนาเหลานั้นเปน
คลังของกิเลส มาเสกสรรปนยอเอาเฉยๆ วาเปนศาสนาๆ คําสอนก็คําสอนของกิเลส
คลังก็คลังกิเลส ผูเปนเจาของศาสนาก็คลังกิเลส สวนพระพุทธเจาคลังของธรรมมาสอน
โลกผิดไปไหน ตางกันอยางนี้นะ เราไมไดดถู ูกเหยียดหยามศาสนาใด เราพูดภาษา
ธรรมตรงไปตรงมาเลย พุทธศาสนาชี้นิ้วเลยเทานั้นไมมีคูแขง ตรงเปงเลย นอกนั้นเปน
ศาสนาของคลังกิเลส เห็นวาดีอะไรๆ ก็วาอันนั้นดีอันนี้ดี ใหทําอันนั้นๆ ทั้งๆ ที่เปน
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เรื่องของกิเลสมันก็ใหทําได นั่นละพวกคลังกิเลสบงการ ถาธรรมบงการคือพระพุทธเจา
พระสงฆสาวกที่ทานสําเร็จไปแลวนี้ ทานจะไมสั่งในสิ่งที่ไมถูก ทานจะบอกแตสิ่งที่
ถูกตองดีงาม เอาละใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

