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มาศึกษาดูใหดี
กอนจังหัน
พระลูกพระหลานที่เขามาอบรมทุกวัน ๆ ลนเหลือทุกวัน ๆ ใหดนู ะ มาศึกษาให
ศึกษา ตาใหดู สังเกตดวยดีดวยสติดวยปญญา ตา หู สัมผัสอะไรใหดู นีเ่ รียกวามาศึกษา
ประชาชนญาติโยมก็เหมือนกัน อยามาเก ๆ กัง ๆ มาโก ๆ เก ๆ ไมไดนะ วัดนี้ไมใชวัดโก
แบบสวมแบบถานกิเลสตัณหานะ โกแบบธรรม เลิศแบบธรรม ใหดูใหดี ทานทั้งหลายมา
อยาเอากิเลสมาอวดธรรม มันขวางตาจะตายแลว มีแตกเิ ลสมาอวดธรรม โถ หยิ่งแท ๆ นะ
กิเลสนี้ตัวหยิ่งมากทีเดียว ตัวสวมตัวถาน ธรรมดูแลวถาภาษาโลกเรียกวา นาหัวเราะนา
หมัน่ ไสเหลือเกิน ไมรตู วั เลยคือกิเลส ตัวหนาดานคือกิเลสนะ ใหดูทุกคน
เรามาศึกษาอะไร ธรรมเลิศเลอมาตั้งกัปตั้งกัลป กิเลสเลวรายมาตั้งกัปตั้งกัลป เอา
เปนคูเ ทียบเคียงกันอยูใ นหัวใจของเราคนเดียว กิรยิ ามารยาทแสดงออกจากหัวใจทีเ่ ลวราย
นั่นละมากกวาของดีนะ เวลานีม้ าศึกษาดูใหดี ยิง่ เวลานีว้ ดั นีก้ ลายเปนวัดตลาด วัดสําเพ็ง
สําเพ็งของกิเลสนั่นแหละไมใชสําเพ็งของธรรมไปแลวนะเวลานี้ ยัว้ เยีย้ ๆ มองดูจนดูไมได
ยังโออาฟูฟา กิเลสมันเกงอยางนั้น มันโออา เปนสวมเปนถานมันไมยอมรับ มันโออา
เหยียบทองคําทั้งแทงคือธรรมที่เลิศเลอไปตลอดมา แลวยังจะเหยียบตลอดไปอีกหนาแนน
ยิง่ กวานีน้ ะ
เราพูดจริง ๆ เราปฏิบตั มิ าเต็มเหตุเต็มผล เวลามันมืดมันก็มืด มืดบอดจนมองหา
อะไรไมเห็น ชนเอาเลย ๆ ธรรมะเปนธรรมชาติทแ่ี จงขาวดาวกระจาง เขามาปฏิบตั ติ าม
อรรถตามธรรม คอย ๆ มีแสงสวางขึ้นมา ๆ เห็นไหมพระพุทธเจาสวางขึน้ มาจากการ
บําเพ็ญความดี สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา คือพระสงฆ สวางกระจางแจงมาเปนสรณะของ
พวกเราดวยความดี เอาธรรมเขามาประดับ เอามาตกแตงแกไขจะคอยสวางออกไป เห็นดี
เห็นชั่วแลวแกไขกันได นีเ่ ราก็ปฏิบตั มิ าอยางนัน้ เหมือนกัน ที่มาสอนพี่นองทั้งหลายอยามา
เขาใจวาหลวงตาบัวดุนะ เราไมไดดุ ธรรมทานมองดูกเิ ลสทานรําคาญตางหาก แลวก็ยืมเอา
หลวงตาบัวเปนเครื่องมือสอนพี่นองทั้งหลาย หลวงตาบัวก็โงเหมือนพี่นองทั้งหลาย อยาก
ฉลาดแตมันไมฉลาด เพราะความโงมนั ลากไปวันหนึง่ ๆ ตั้งแตตื่นนอนจนหลับ จะเอา
ความฉลาดมาจากไหน
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ทานทัง้ หลายมาศึกษาอบรมอรรถธรรมนี้ ใหดูใหดี อยามาเลน ๆ ศาสนาเวลานี้
กลายเปนสวมเปนถานไปแลว สวมถานขึ้นเหยียบทองคําทั้งแทง จนจะไมมีอะไรเหลือใน
ชาวพุทธเราแลว ไปที่ไหนมีแตความเหอ เหอตั้งแตเรื่องของกิเลส ๆ ทั้งนั้นมันดูไมได
แลวใครเอาความสุขความเจริญทีเ่ ลิศเลอเพราะวิง่ ตามกิเลสมาอวดกันบางซิ วาขามีความ
สุข ขาวิง่ ตามกิเลส ขามีความสุขที่ตรงไหนมันไมเห็นมี มีแตไฟเผาอยูในหัวอก ๆ ขาง
นอกเอามาประดับประดาตกแตงหลอกลวงกันไป ขางในเปนไฟ ๆ สุมอยูในหัวใจไมกลา
จะพูดออกมาได นอกจากคนใกลชิดติดกันก็ระบายสูกันฟงบาง ไฟในหัวใจนีก่ เิ ลสมันสราง
ขึ้นมา ถาธรรมในหัวใจอยูท ไ่ี หนเย็นไปหมด สงบเย็นกายเย็นใจดวยธรรมนี้ เย็นผิดทั้ง
หลายนะ ใหทา นทัง้ หลายจําเอาไวทกุ คน ๆ
พระนี้มามากทุกวัน ๆ ใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติ ถาพระหาสาระไมไดแลว จะไมมี
อะไรเปนความหมายในเมืองไทยซึ่งเปนแดนแหงชาวพุทธนะ จะไมมีอะไรเปนความหมาย
ใหพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ ธรรมคือธรรมเลิศเลอมาตลอด ความเลวราย ๆ มาตลอด มัน
แขงกันอยูเ วลานี้ แตฝา ยกิเลสเหนือกวา ๆ ตลอดเวลา ใครก็สมัครไปตามกิเลสทั้งนั้น ๆ
สมัครไปตามธรรมมีนอยมากทีเดียว ใหจาํ เอานะลูกหลาน เราสอนทุกวัน ๆ นีห่ ลวงตาก็
จวนจะตายแลว มองดูที่ไหนมันขวางหูขวางตาในสายตาของธรรม หลวงตาบัวก็บอดแต
ธรรมทานไมบอดนั่นซิ มองไปไหนจา ๆ ไปหมดจะวาไง นีล่ ะธรรมศาสดาสอนโลก เราทัง้
หลายยังหัวเราะเยาะเยยตอศาสดาดวยอํานาจของกิเลสพองตัวใหญ ๆ นัน้ อยูเ หรอ เอาไป
พิจารณานะ เอาละทีนี้จะใหพร
หลังจังหัน
วันนีเ้ ปนวันเฉลิมพระชนมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ซึ่งเปนพอเปนแมอัน
ใหญหลวงแหงชาติไทยในจํานวนคน ๖๒ ลานคนเปนอยางนอย วันนีค้ วรทีพ่ น่ี อ งทัง้ หลาย
ทุกคนซึ่งเปนลูกเตาของทานไดพากันระลึกกราบไหวบูชาทาน และทําบุญกุศลเปนทีร่ ะลึก
ดวยในวันเชนนี้ เชน ทําบุญตักบาตรการกุศลใด ๆ ก็ตาม ควรจะทําใหเปนที่ระลึกของพอ
ชาติบานเมืองของเรา แมแตสัตวก็มีพอมีแม มนุษยเราไมมีพอแมไดยังไง เมืองไทยเราก็มี
พอมีแม วันนีเ้ ปนวันสําคัญ คือวันเฉลิมพระชนมพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวซึ่งเปนพอ
ของเราทั่วประเทศไทย ขอใหพากันรําลึกคิดถึงทาน แลวการจะสรางความชัว่ ชาลามกทัง้
หลายนี่ขอใหระลึกถึงพอถึงแมนะ อยาไประลึกถึงแตความอยากทําอยางเดียว ความอยาก
ทําสวนมากเปนนิสัยของจิตที่มีกิเลสฝงอยูภายในนั้น และเปนตัวเจาอํานาจมากมักแสดง
ออกมากอน ทําใหอยากทําสิ่งนั้น อยากทําสิ่งนี้ สวนมากมีแตความชัว่
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เฉพาะวันนีเ้ ปนวันเฉลิมพระชนมพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ซึ่งเปนพอของพี่
นองชาวไทยเราไดปรากฏในวันนีน้ น้ั ขอใหพากันรําลึกกราบไหวบชู า ทําบุญอุทศิ ถวายพระ
องคและบรรดาสัตวทว่ั โลกดินแดน แลวก็ยอ นเขามาทําความระลึกถึงตัววาพอเรา เอาพูด
ชัด ๆ เลยวา พอของเราพระองคนี้ คือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทานพาลูกเตาเหลา
กอของทานทั่วประเทศไทยตั้ง ๖๒ ลานคนทําบาปทํากรรมทีไ่ หนไหม และพระองค
ประทานโอวาทหรือสัง่ สอนวา ใหพี่นองทั้งหลายซึ่งเปนลูกของพระองคทั้งลูกหญิงลูกชาย
ใหพากันไปทําความชั่วชาลามกเปนที่ระลึกเฉลิมพระชนมของพอ
อยางนี้เคยมีไหม
พิจารณาใหดี
วันนีเ้ ปนวันเฉลิมพระชนม ซึง่ เปนวันเลิศเลอแหงพีน่ อ งชาวไทยเรา ไดประกาศบูชา
พระองค เปนพิธีการทุกแหงทุกหนตามจังหวัดตาง ๆ วันนี้ พระองคไมเคยชักชวนบรรดา
ประชาชนทั้งหลายในแดนแหงเมืองไทยของเรา ใหพากันทําความชัว่ ชาลามก อยางนี้ไม
เคยมี มีแตชักชวนใหพากันทําความดิบความดี ระลึกถึงบุญถึงคุณตั้งแตพอแมของเราลง
มา นี่ก็พระมหากษัตริยทานเปนพอเปนแม สมเด็จพระบรมราชินีนาถเปนพอเปนแมของ
คนทั้งประเทศของเรา เราจึงควรระลึกเปนอยางมากทีเดียว เชนวันนี้ระลึกถึงบุญถึงคุณของ
พระองค ทําบุญอุทิศถวายพระองค แลวอุทศิ สวนกุศลแกบรรดาสัตวทง้ั หลาย
แลวก็รวมเขามาสูต วั ของเรานีว้ า ใหพยายามทําความดิบความดี ใหสมพระองคมี
พระเจตนาเมตตาสงสารพวกเราทัง้ หลายอยูม าก ชักชวนใหแตสรางคุณงามความดี ไมให
สรางความชัว่
ทุกสิ่งทุกอยางที่แสดงออกทานจะใหแสดงออกทางความดี ที่จะเปน
ประโยชนแกสว นตนและสวนรวมมากนอย จึงขอใหระลึกถึงพระโอวาทหรือพระรําพึงของ
พระองคซึ่งมีประจําตอสัตวโลกมาเปนเวลานานก็ได รําพึงถึงวา ไมอยากใหผูใดในเมือง
ไทยเปนคนชัว่ ชาลามก เปนคนไมดี หรือเปนภัยตอชาติบา นเมือง พระองคไมประสงค
พระองคสรางพระบารมีมาประจําตลอดเวลา และแนะนําสั่งสอนประชาชนทั้งหลายตั้งแต
ความดิบความดี
เราเปนลูกเตาเหลากอของพระองค ก็ใหพากันระลึกถึงแตความดี สรางแตความดี
นี่จะเปนสิริมงคลแกพี่นองทั้งหลายนะ เรื่องความชั่วมีดาษมีดื่น แหม จนกระทั่งจะดูไมได
เลย เราพูดจริง ๆ ทานทัง้ หลายใหฟง เอานะ ภาษาธรรมตองพูดอยางตรงไปตรงมาทีเดียว
เรียกวาภาษาธรรม พูดออมแอม พูดรอยสันพันคม พูดนิ่มนวลออนหวานเพื่อจะตมจะตุน
คนอื่น นั้นเปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล เรื่องของธรรมจะมีตั้งแตความจริงลวน ๆ ออกไป
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วันนี้ก็ไดพูดถึงเรื่องคุณงามความดีทั้งหลาย ซึ่งวันนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมของ
พระองคทาน ก็ขอใหพี่นองทั้งหลายจงบําเพ็ญคุณงามความดีเปนที่ระลึกภายในใจ เอาให
ไดทง้ั วันวันนี้ ไปที่ไหนอยาลืม พุทโธ ธัมโม สังโฆ พระองคก็ทรงกราบ พุทโธ ธัมโม สังโฆ
ทีเ่ รากราบอยูท กุ วันนีแ้ หละ พระองคเปนหนึ่งของพวกเราดวยซ้ํา เรือ่ งความขีเ้ กียจขีค้ ราน
มีแตพวกเรา พระองคเราอยากจะพูดวาทานไมขี้เกียจ การสอนก็มีแตสอนอยากใหเปนคน
ดิบคนดี ไมขี้เกียจ แตพวกขี้เกียจทําความดีนี่คือพวกเรา ใหระวังใหดตี รงนี้ มันขัดแยงตอ
พระโอวาททาน ใหพากันสรางคุณงามความดี
อยาลืมคําวาพุทธศาสนานี้ เปนศาสนาทีเ่ ลิศเลอสุดยอดแลว ในปจจุบนั นีค้ อื พระ
พุทธศาสนาของเราทีเ่ รียกวาสมณโคดม ขอใหกราบไหวบชู าระลึกทานเปนขวัญใจอยูต ลอด
เวลา พุทโธคําเดียวกระเทือนทั่วแดนโลกธาตุ เพราะพระพุทธเจาตรัสรูน ม้ี จี าํ นวนมาก
ขนาดไหน ธรรมที่ปรากฏขึ้นจากการคนพบของศาสดาแตละองค ๆ นี้ครอบโลกธาตุ แลว
พระสงฆสาวกของพระพุทธเจาแตละพระองค ๆ นีม้ จี าํ นวนเทาไร ที่เราไดเปลงถึงอยูทุก
วันนีว้ า สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ สวนมากเราจะระลึกถึงพระสงฆในปจจุบันที่เปนสาวกของพระ
สัมมาสัมพุทธเจาพระสมณโคดมเรา เราไมคอยระลึกหรือไมระลึกถึงพระสงฆทั้งหลายที่มี
มาตั้งกัปตั้งกัลปมาเปนสรณะของพวกเรา เราไมคอยไดคิด วันนี้ขอใหพี่นองทั้งหลายระลึก
ถึงบาง
คําวาพุทโธคําเดียวนี้กระเทือนทั่วพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค เทียบกับทองฟา
มหาสมุทร ฟงซิมากไหมพระพุทธเจา พระพุทธเจาอุบัติขึ้นมาแตละพระองค ๆ นีก้ ลาย
เปนธรรมธาตุ ๆ ครอบโลกธาตุ พระธรรมพระพุทธเจาทรงรู โลกถึงไดเห็นธรรมรูธรรมได
ปฏิบตั ติ ามธรรม ถาไมมีพระพุทธเจาทรงรื้อฟนขึ้นมาแลวจะไมมีใครรูใครเห็น เกิดแลว
ตายเลาก็อยูอยางนั้น นี่พระธรรมเกิดขึ้นจากพระพุทธเจา พระสงฆก็คือพระพุทธเจาเปนผู
ประทานพระโอวาทให ไดปฏิบตั ติ ามจนไดบรรลุธรรม เรียกวาตรัสรูห รือบรรลุธรรมก็ได
ถึงแดนแหงความพนทุกข สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ นีม้ ากแสนมากถาเราจะพูดตามหลักความ
จริง ไมพดู แบบกิเลสมันบอกวาเหลือเชือ่ กิเลสถาเปนความดีแลวมันวาเหลือเชือ่ ถาเปน
ความชั่วมีโคตรมีแซของกิเลสเทาไร ลากเข็นกันมาหมดเลยมาเชือ่ ถาเปนทางความชัว่ แลว
กิเลสลากโคตรลากแซมาเชื่อดวยกันหมด แลวลากสัตวทง้ั หลายใหไปทําความชัว่ เหมือน
กันหมด ถาสัตวทั้งหลายมีโคตรมีแซ พวกนี้ก็จะวิ่งตามกิเลสไปทําความชั่วชาลามกทั้งหมด
ทัง้ โคตรทัง้ แซเลยแหละ
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ตองขออภัยนะพูดไปหลงลืมไป มันไมสืบไมตอ นีล่ ะเรือ่ งพระสงฆสาวกตรัสรูธ รรม
ขึ้นมามากขนาดไหน พุทธ ธรรม สงฆ รวมแลวเรียกวาเปนธรรมธาตุมากแสนมาก แลว
เปนมานานแสนนาน พูดอยางนี้ใครจะไมเชื่อ วาพระพุทธเจามีมากขนาดไหน ก็ตรัสรูม านี้
เรานับไดทไ่ี หน ตนอยูที่ไหน ปลายอยูที่ไหน พระพุทธเจาแตละพระองค ๆ ตรัสรูม าเรือ่ ย
ๆ ถึงจะเปนเวลาชาก็ตาม แตตรัสรูไมหยุดไมถอย ตรัสรูม าเรือ่ ย ถายกันมาเรือ่ ย แลวยังจะ
มีไปขางหนาอีกไมสิ้นสุด พระพุทธเจาตรัสรูก นั มาเรือ่ ย ๆ พระธรรมปรากฏขึน้ เรือ่ ย ๆ
จากพระพุทธเจาพระองคนั้น ๆ พระสงฆปรากฏขึ้นเรื่อย ๆ นีม่ จี าํ นวนมากขนาดไหน
เราไดกราบพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ นีเ้ รียกวาเรามีอาํ นาจวาสนาบุญญาภิ
สมภาร ถึงไดเกิดมาพบพุทธศาสนา แลวก็ไดกราบไหวบูชาและไดปฏิบัติตามพระโอวาทคํา
สอนของพระพุทธเจา นับวาเปนประโยชนแกเราและสังคมทัว่ ๆ ไป เฉพาะอยางยิ่งชาว
ไทยเราเปนสังคมแหงชาวพุทธเสียมากตอมาก อยาลืมคําวา พุทโธ ธัมโม สังโฆ ถาหากวา
มันจะคิดทําความชัว่ ชาลามกทัง้ หลาย ใหระลึกถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เฉพาะ
วันนีเ้ ปนวันเฉลิมพระชนม ใหระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงมีพระเมตตาตอ
พีน่ อ งชาวไทยเรา อยางนอย ๖๒ ลานคน ความชัว่ ทีร่ ะลึกขึน้ นัน้ จะระงับไปดวยพระบารมี
ของพระองคทาน ชวยระงับใหเราไปดวย ใหพากันระลึกถึงคุณงามความดี
วันเชนนีเ้ ปนวันสําคัญ พระองคเปนผูสําคัญ เราก็ระลึกถึงเปนวันสําคัญ แลวมานึก
ถึงธรรมในหัวใจของเราใหเปนของสําคัญมากยิ่งขึ้นอีกนะ แลวเราจะมีความสุขความเจริญ
มีความสงบรมเย็น และจะไดจากธรรมนี้ทั้งนั้น สิง่ อืน่ ทีจ่ ะไดใหเปนความสงบรมเย็นนอก
เหนือจากธรรมแลวไมมี เรื่องของกิเลสนี้ ที่สัตวโลกทั้งหลายชอบนักชอบหนาดื่มด่ําที่สุด
ตลอดมา ไมเคยมีวนั จืดจางเลย นี่คือเรื่องของกิเลส อาว หลงไปแลวนะพูด เอาละ เราจํา
ไดตรงไหนก็พูดตรงนั้นละนะ เพราะเวลานีห้ ลวงตาก็แกแลว อายุขนาดนีแ้ ลวพูดหลงหนา
หลงหลัง ตรงไหนจําไดก็พูดออกมาตรงนั้น ทานทัง้ หลายจําเอาตามนัน้ ก็แลวกัน นีห้ ลง
หนาหลงหลังแลว
เราพูดถึงเรื่องกิเลสมั้ง ทีว่ า เชือ่ ตามกิเลส กิเลสฉุดลากไปนี้ไมมีวันเบื่อหนายอิ่มพอ
แลวพาสัตวทง้ั หลายใหจมอยูใ นกองทุกขนก้ี ม็ ากแสนมากนานแสนนาน ก็ไมมใี ครรายใด
เบื่อหนายอิ่มพอ พอพูดออกมา โอย เปนทุกขอยางนั้นอยางนี้ มีครูบาอาจารยมาสอนพอรู
วากิเลสบาง ออ เปนทุกขเพราะกิเลสมันดัด วาเทานัน้ ละนะ จากนัน้ กิเลสกระซิบไปทาง
ความชัว่ หือ ๆ ขึน้ เลยนะ เปนบาเลย เปนอยางนัน้ นะพวกเรา กิเลสกระซิบเทานัน้ พอแลว
ดีไมดีหูขาด มันยังไมไดมาจูงหูเรา เราจับหูใหมนั ดึงเสียกอน หูขาด นีล่ ะกิเลสเกงขนาดนัน้
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ธรรมะเบื้องตนยังไมเกง หากเปนนิสยั ของผูม ธี รรมอยูภ ายในใจ คิดอยากทําบุญทําทาน
คิดอยากสรางกุศลผลบุญประเภทตาง ๆ มันหากเปนอยูใ นจิต นีเ่ รียกวานิสยั แหงบุญแหง
กุศลติดใจของผูนั้น หากเปน หรือการทําความชัว่ นีข้ ยะ ๆ มันหากเปนอยูใ นจิต การทํา
ความดีอยากทํา ๆ ไมมีใครบอกก็เปนในใจ นีเ่ รียกวานิสยั แหงความดี
คนมีนสิ ยั หยาบจะทําตัง้ แตความชัว่ คนมีนิสัยดีมักจะทําความดี ไมมีใครบอกมัน
หากเปนอยูในใจของมัน ถึงไมมาก แสดงเพียงเทานี้ก็ตาม เวลาธรรมมากเขา ๆ ธรรมนีจ้ ะ
เดนขึ้น เดนขึน้ ภายในหัวใจ เพราะคําวาธรรม แตกออกไปก็เปนบุญเปนกุศล เปนบาปเปน
กรรมแยกประเภทออกไป เวลาเราคิดถึงเรือ่ งบุญเรือ่ งกุศลนีเ่ ปนเรือ่ งของธรรม ธรรมก็ตัก
ตวงเอาบุญกุศลเขามาใสใจ เวลากิเลสมีอาํ นาจมากกิเลสดึงไปก็สรางแตบาปแตกรรม ออก
จากหัวใจดวงเดียวกันนีน้ ะ
กิเลสก็ดี ธรรมก็ดี อยาเขาใจวาจะมีมาจากไหน เกิดขึ้นที่ไหนได นอกจากเกิดขึ้นที่
ใจของสัตวนเ้ี ทานัน้ มันมีอยูในใจของเรา มีทง้ั ฝายกิเลสและฝายธรรม เมื่อเปนอยางนั้น
แลว เรายังมีครูมอี าจารยสอนอีก มีธรรมทานสอนไวอีก เราก็ควรจะแนใจวาบาปบุญเกิด
อยูที่ใจ เพราะกิเลสกับธรรมเกิดทีใ่ จ กิเลสพาใหสตั วทาํ บาป ธรรมความดีพาใหสตั วทาํ ดี
อยูในใจของเรา ใหเราพยายามเดินไปตามธรรมนีก้ อ น ถึงไมแสดงมาก ธรรมเปนความรู
สึกภายในจิตใจ อยากทําแตความดีทั้งหลาย เพียงเทานี้ก็เอา อยากทําเราก็ทําตามนิสัยของ
เรา ตามกําลังของเรา ครัน้ ทําไป ๆ ก็มากขึ้น ๆ เราสัง่ สมความดี ความดีมากขึ้น สัง่ สม
ความชัว่ ความชั่วก็มากขึ้น เชนเดียวกัน นีเ่ ราสัง่ สมความดี แลวหนักเขา ๆ ความดีจะเดน
ขึ้น เดนขึน้ ภายในจิตใจ
เอา เขามาปจจุบนั คือตัวของเรา เวลาเริม่ ตนเชนเรามาภาวนาจะเอาใหหลุดพนจาก
ทุกข ฟาดลงไป ทีแรกลมลุกคลุกคลาน ครั้นตอมาตะเกียกตะกาย ลมแลวลุกได ๆ ลมเร็ว
ลุกเร็ว ไปได ๆ ตอไปก็หนักเขา ๆ จิตใจก็คอยสวางไสวขึ้นไป ทีนค้ี วามอยากมันเลยคําวา
บุญไปแลว มีแตอยากพนทุกข ๆ โดยถายเดียว บุญก็เปนเครื่องหนุนใหพนทุกข อยากพน
ทุกขไปเลย นัน่ อํานาจแหงบุญถึงใจแลว มันเขาถึงใจแลว บุญเขาถึงใจแลวใจนีห้ มุนทีจ่ ะ
ออกโดยถายเดียวเทานั้น ใหพนทุกข ๆ นี่ละเกิดขึ้นที่ใจ เมือ่ เวลาธรรมมีกาํ ลังมากเทาไรก็
ชําระกิเลส ที่เปนตัวเศราหมองมืดตื้อและเปนภัยตอสัตวอยูภายในจิตใจนั้นออกไดโดย
ลําดับ ๆ จนกระทั่งชําระหมดโดยสิ้นเชิง ถาศัพทพระพุทธเจาก็วา ตรัสรูธ รรม พนทุกขใน
ขณะนั้น พระสาวกก็เรียกวาบรรลุธรรมพนทุกขในขณะนัน้
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นีค่ อื ธรรมมีอาํ นาจแลว สังหารกิเลสใหขาดสะบัน้ ลงจากใจ บรรลุธรรมขึน้ มา เรียก
วาถึงแดนพนทุกขแลวในขณะทีบ่ รรลุธรรม หรือตรัสรูธ รรม นีธ่ รรมมีอาํ นาจเปนอยางนี้
เราสรางขึน้ เรือ่ ย ๆ มีอํานาจขึ้น ๆ พนทุกขไดดวยอํานาจแหงธรรมแหงความดีทั้งหลาย
แตกิเลสนี้ถาบืนไปตามมันยิ่งเปนทุกขมาก ๆ ทานก็บอกไวแลวกิเลสพาสัตวใหลม จม
ธรรมพาสัตวใหฟนฟู เราก็ควรจะจําเอา ใหเชือ่ ๆ พระพุทธเจานะทุกคน ๆ เชื่อพระพุทธ
เจา เราเชือ่ เรานัน่ คือกิเลสนะอยูใ นหัวใจเรา แลวจะจมไปตามมันทั้งนั้น ใหพากันจดจําเอา
วันนี้ก็พูดเพียงเทานี้จะไมพูดมากมายอะไรละ
ใหพากันนําไปประพฤติปฏิบัติก็แลวกัน
ถายทอดกันเพียงแคนี้ก็เอาแหละ เหนือ่ ย
โยม
โทรทัศนชอง ๑๑ และวิทยุกรมประชาสัมพันธ อยากจะขอกราบอาราธนา
หลวงตาวา วันนีเ้ ปนวันพอแหงชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
อยากจะขอขอธรรมะจากหลวงตาวา พอที่ดีของครอบครัวควรจะเปนอยางไรครับ
หลวงตา
พอที่ดีของครอบครัว เราคนหนึ่งก็เปนพอของเด็ก เปนผัวของเมียอยูแลว
เราเปนพอประเภทใด ลูกเขายอมรับไหมวาพอเรานีด้ หี รือยอมรับเพียงวา พอเรานีเ้ ลว
อยางงัน้ เหรอ เมียยอมรับวาผัวเฉย ๆ แตผวั เรานีเ้ ลวอยางนัน้ ใชไมไดนะ เขาใจเหรอ เรียก
วายอมรับ เอา ถามมาหลงอีกแลวนะ
โยม
พอที่ดีครับ
หลวงตา
ธรรมดาของพอที่ดีกับลูกนี้ที่ไหน ๆ มันก็ดีเหมือนกัน พอกับลูกนี้มันดีดวย
กันทั้งนั้น มหาโจรปลนบานปลนเมืองเขาไดมาก็เอามาใหลกู กิน เปนอยางนัน้ นะ พอกับลูก
นี้ดีทั้งนั้น ลูกกับพอก็ดี แตผัวกับเมียนี้ไมคอยดีเสมอไป เมียดีผัวไปหาเที่ยวแตอีหนูใชไม
ได อยางนีผ้ วั เลว ถาผัวดีเมียก็ไปหาเกี้ยวแตไอหนู นีก่ เ็ รียกวาเมียเลวใชไมได ถาใหดีคือ
ยังไง ผัวก็ดีเมียก็ดี มีความพอดีเปนพื้นฐาน คือมีผวั เดียวเมียเดียวเทานัน้ ตามเยีย่ งอยาง
ประเพณีของชาวพุทธเรา ไมสรางความชอกช้ําใหแกกันและกันในระหวางคูครองทั้งสอง นี่
เปนมงคล เรียกวาผัวดีเมียก็ดี ลูกก็ดีพอก็ดีเพราะรักลูก แตอยาไปหาฉกหาลักมาใหลูกกิน
นะ ลูกที่ดีก็ถาพอไปหาขโมยของมาใหกินลูกไมควรกิน ถารูภ าษีภาษานะ ปาเขาปาหรือปา
ใสหนาผากพอ เขาใจไหม พอแมทั้งหลายเขาเอาอาหารมาเลี้ยงลูกเขาไมไดขโมยเอามา
เลีย้ งเหมือนพอคนนีน้ ะ ลูกเอาอาหารนัน้ ปาใสหนาพอ พอก็ไมควรดุลูก เพราะลูกสอนพอ
เขาใจเหรอ เอา มีอะไรถามมาอีก
นักขาว
หลวงตาครับ สมัยทีห่ ลวงตาเปนเด็ก ๆ อยูนั้นไมทราบวาพอของครอบครัว
ตาง ๆ ในสมัยโบราณเปนอยางไร หลวงตาพอจะยกตัวอยางใหญาติโยมฟงไดไหมครับ

๘

หลวงตา
เอา โบราณเปนยังไงเดีย๋ วนีก้ เ็ ปนอยางนัน้ ละ โบราณของคนดีก็มีคนชั่วก็มี
ก็มีอยางเดียวกัน คนโบราณถาหากจะพูดตามสิง่ แวดลอมแลว โบราณเราคนไมมากเรือ่ ง
ไมคอยมาก ความทุกข ความเดือดรอนวุนวายก็ไมคอยมาก ทีนเ้ี วลาคนมากขึน้ มาเรือ่ งก็
มาก ๆ ก็สรางความยุง เหยิงวุน วายมากขึน้ ๆ จึงควรมีธรรมเปนเครือ่ งระงับดับใหอยูใ น
ความพอเหมาะพอดี แมน้ํามหาสมุทรถึงจะกวางมันก็มีฝงของมัน คนเราก็เอาธรรมะเปน
ฝงใหอยูในขอบเขตแหงธรรม อยาดีดอยาดิ้นเลยฝงแหงธรรมแลวจะจมลงนรกอีก ก็เทา
นัน้ มีอะไรอีก
นักขาว
ในสังคมปจจุบันนี้ลูกหลานเยาวชนจะไปในทางฟุงเฟอกันไปหมด ลูกที่ดี
ควรจะปฏิบัติตอพอตอแมอยางไรครับ
หลวงตา
ธรรมดาพอแมก็อยากใหลูกดี ลูกก็อยากใหพอแมดี ไมทราบวาจะใหดแี บบ
ไหนก็ไมทราบ เพราะลูกทุกวันนี้มันก็เลอะเทอะ เหตุที่เลอะเทอะเพราะพอกับแมพาให
เลอะเทอะ มันมีแบบพิมพมาเหมือนกัน ถาไมไดแบบพิมพจากพอจากแมมันก็ไปไดตัว
อยางมาจากเพื่อน ๆ ฝูง ๆ สังคมตาง ๆ ที่ไมดี เลยกลายเปนสังคมเลอะเทอะ คนเลอะ
เทอะ ไปที่ไหนมีแตคนเลอะเทอะ เด็กเลอะเทอะผูใหญเลอะเทอะ หญิงเลอะเทอะชายเลอะ
เทอะ ทั่วประเทศไทยมีแตคนเลอะเทอะดูไมไดนะ นี่คือไมมีธรรมครองใจ ไมมีธรรมเปน
เครื่องกํากับรักษา ธรรมคือความดีงามทุกอยาง ขึน้ ชือ่ วาธรรมไมวา ประเภทใดถาเปนธรรม
แลวจะดีเปนขัน้ ๆ เลวไมมี แตกิเลสเลวตลอด ตั้งแตพื้นเพของกิเลสจากลูกจากหลาน ปู
ยา ตา ยาย โคตรแซของกิเลสเปนสกุลที่เลว สกุลที่ตมตุนหลอกลวงสัตวโลกใหลมจมไดทั้ง
นัน้ แตธรรมถายกเปนสกุลแลว เปนสกุลธรรมมาตั้งแตดั้งเดิม ปู ยา ตา ยาย เปนสกุลทีร่ อ้ื
ฟน สัตวทง้ั หลายขึน้ จากความลมจม ใหสูแดนพนทุกขเปนลําดับ ๆ ไดจนกระทั่งถึง
นิพพาน เพราะอํานาจแหงธรรมเปนเครือ่ งรือ้ ฟน นีท้ ง้ั นัน้ แลวมีอะไรอีกละ
นักขาว
หลวงตาครับ พวกเราคนไทยเปนลูกของพระเจาอยูหัวทุกคน หลวงตาอยาก
ชวนพวกเราใหทาํ อะไรถวายในหลวงครับ อยากจะใหหลวงตาแนะนําครับผม
หลวงตา
ตะกี้นี้ก็ชวนแลวนี่ นอกจากมันขีเ้ กียจคนไทยเรามันไมทาํ เทานัน้ แหละ เขา
ใจเหรอ ใหบาํ เพ็ญความดี ระลึกถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ อุทิศสวนกุศล ถวาย
พระองค ซึ่งมีพระเมตตาอยูแลวกับพี่นองชาวไทยเราตั้ง ๖๒ ลานคน ตะกี้นี้พูดไปแลว
อยางนี้ใชไหมละ เอา มีอะไรวาไปอีก
นักขาว
วันที่ ๑๐ ธันวาคมนีห้ ลวงตาจะนําทองคําเขาคลังหลวงอีก อยากใหหลวงตา
พูดถึงเรื่องนี้ครับ

๙

หลวงตา
ก็จะเอาเขาจริง ๆ ถาจะใหพูดเพิ่มอีก ก็ตองไปหามาเพิ่มอีก เราจะไดพูด
บอกวาเราไดทองคํามาเพิม่ เทานัน้ อันนีไ้ ดตกลงกันเรียบรอยแลวกับชางหลอมเขาวา ๕๐๐
กิโล วันที่ ๑๐ นี้จะมอบ แตดอลลารนไ้ี มแน คอนขางแนอยูเวลานี้ก็จะไดประมาณสัก ๒
แสน เพราะเรามีอยูใ นบัญชีเพียง ๒ แสนกวา ไมมากนัก จึงพูดไดเพียงแควา ๒ แสน ถา
หากวาไดเพิ่มมากกวานั้น เราก็จะเขาพรอมกัน ก็มีเทานั้น ทองคําถาหากวามีผมู าบริจาค
เพิม่ เติมวันนัน้ ก็ไมแนนกั นะวาเรากําหนดไว ๕๐๐ กิโลนี้ คือมีเทานี้เสียกอน ถามีผูมามอบ
หรือมาทําบุญใหทาน ถวายเขาในคลังหลวงอีกเทาไร คิดเปนจํานวนมากแลวเขาอีกเพิม่ อีก
ๆ ถาไมมีอะไรก็ตามกําหนดที่ตายตัวไวแลวนี้คือ ๕๐๐ กิโล เขาในวันนัน้ แลวมีอะไรอีกละ
นักขาว
ตอนนี้คนไทยไปมัวเมาในยาเสพยติด กันมากขึ้นทุกวัน ๆ อยากจะใหหลวง
ตาชวยชีท้ างสวางใหหนอยครับ
หลวงตา
อูย.อยางนี้เราก็ไมอยากพูดนะ จะวายังไง เขาติดกันมาสอนกันมา มามาก
ตอมากแลว มันก็อยางวาบืนเขา ๆ อยูใ นเรือนจํา เรือนจําเปนทีด่ ดั สันดานของคนสราง
โทษสรางกรรม มันก็รูอยู แตมันไปในเรือนจําเต็มทั้งหญิงทั้งชาย มีแตคนสรางความชัว่
เต็มอยูนั้น แลวนีเ่ ขากินยาเสพยตดิ
เราหามวาอยากินนะ ถาเขาหยุดตามเราแลว
โอย.หลวงตาบัวนีเ้ ปาพุดเดียวเลย ใหหมดทั้งประเทศไทยไมมีใครกินยาเสพยติด นีเ้ ปาก็
หมดลมเปลา ๆ เราเลยไมอยากเปา สอนก็ไมอยากสอน มันก็จะหมดลมอีกจะวายังไง อาว
จริง ๆ นะมันติดได มันมาไดทุกแบบทุกฉบับ เพราะคนชัว่ มีมาก มันจะซอกแซกซิกแซ็ก
เขาไปหาคบคาสมาคม เรียกวาหาผลรายไดจากใครตอใคร ยิ่งเด็กดวยแลวมันยิ่งเขาได
สนิท ตีสนิทเขาในแบบนัน้ แบบนี้ เดี๋ยวสอดยาเสพยติดเขาไปกิน กินแลวหงายหมาเลย เขา
ใจไหมกินแลวหงายหมา ไมเปนทา ถาลงใครไดติดยาเสพยติดแลวไมมีฟนไดเลย เรียกวา
หงายหมาเขาใจไหม ถาหงายแมวพอติดแลวฟนไดแกตัวเอง เรียกวาหงายแมวตบไดแกไข
ได ถาหงายหมาแลวรองแตแหงก ๆ มีเทาไรกินหมดแลวเจาของก็จมไปเลยไมมีทางแกตัว
ได คนประเภทนีเ้ รียกวาคนประเภทหงายหมาไมเปนทา คนประเภททีร่ ตู วั แลวกลับแกไข
ตัวเองใหเปนคนดีเปนปรกติตามเดิมแลวเรียกวาหงายแมว แกตัวไดเขาใจไหม พวกเรานี้
พวกหงายหมาหรือพวกหงายแมว เราอยากถามสักหนอยนะ ถาไมกินก็ไมหงายแบบคน
เขาใจไหม เรารูแ ลวเราเราไมกนิ ถาหากวากินแลวรูเ นือ้ รูต วั แลวแกไขดัดแปลงใหเปน
หงายแมว อยาใหเปนหงายหมา เลวกวาหมานะเขาใจไหม คือหงายหมา หมาไมไดติดยา
เราหงายหมาเราติดยา สูหมาไมไดเขาใจไหม มีอะไรอีกละ
นักขาว
หมดแลวครับ

๑๐

หลวงตา
หมดแลวเหรอ เปนยังไงพอเปนคติไดบางไหมละวันนี้ ที่ถามที่ตอบวันนี้นะ
มันก็ขึ้นอยูกับคําถามบาง แลวขึ้นอยูกับภูมิผูตอบดวยเหมือนกันนะ สวนใหญก็ขึ้นอยูกับ
การถาม ถามมาในแงใด ๆ การตอบมันก็ออกรับกัน ๆ เปนธรรมดา แคนี้ก็เห็นจะพอสม
ควรละนะ
โยม
หลวงตาเจาคะ ภาวนาแลวจิตฟุง ซาน เสื่อมถอย จะละทิง้ การภาวนาจะแก
ไขอยางไรคะ
หลวงตา
สาเหตุทใ่ี หฟงุ มันมีเหตุเรือ่ งราวอะไรตาง ๆ ไมพอใจ จิตมันไปประหวัด ๆ
ดึงเขามามันไมเขาเรียกวา จิตฟุงซาน
โยม
มันเขาเดี๋ยวมันก็ออกเจาคะ
หลวงตา
มันก็ออกแหละ ไมใชคนตายนี่ นอนแลวยังตืน่ วะ ก็ใหมันเขาเถอะนะ มัน
ไมเขาเลย ออกเตลิดเปดเปงดูไมได เราอยากไดฟงบรรดาพี่นองทั้งหลายซึ่งเปนชาวพุทธ
พูดถึงเรือ่ งจิตตภาวนาบาง การใหทานนีเ้ ปนพืน้ ฐานของชาวพุทธเรายกนิว้ ใหเลย ไปภาค
ไหนเหมือนกันหมด พืน้ ฐานแหงชาวพุทธเราคือการใหทาน การเสียสละ การสงเคราะหสง
หากัน เหมือนกันทุกภาค เพราะหลวงตาไดเทีย่ วหมดทุกภาคเลย แตศลี นีร้ สู กึ วามีนอ ย
มากนะ ภาวนานีส้ าํ หรับประชาชนทัว่ ๆ ไป ไมคอยจะมีกันเลย พระแทนทีจ่ ะนําหนาเขา
กลับถอยหลัง พระก็ไมไดเรื่องการภาวนา มีเยอะพระในประเทศไทยเรา นับแตหลวงตาบัว
ไป เคยภาวนาไมเคยภาวนาก็อยูท น่ี ด่ี ว ยกันนัน้ แหละ
เราอยากใหพน่ี อ งทัง้ หลายไดภาวนาบาง ถาอยากจะเห็นเรือ่ งราวทีแ่ ปลกประหลาด
อัศจรรยขึ้นมาตามทางของศาสดาที่เปดโลงไวแลว จากทีท่ รงรูท รงเห็นแลวนัน้ แหละ เปด
เผยออกมา มันเห็นจริง ๆ จะใหวา ยังไง สามแดนโลกธาตุนม้ี าคานไมมหี วัน่ เหมือนคนตา
ดีเพียงคนเดียว คนเต็มศาลานีต้ าบอดหมด แลวจะเอาใครเปนประมาณ เอา วาดูซิ จะเอา
คนตาบอดเปนประมาณหรือเอาคนตาดีเปนประมาณ ถาเอาคนตาดีเปนประมาณไดตาม
หลักความจริงแลว พระพุทธเจาเปนศาสดาเอก โลกวิทู เปนผูรูแจงแทงทะลุทั้งโลกนอก
โลกในตลอดทั่วถึง นีเ้ อาเปนประมาณได สัตวโลกหูหนวกตาบอดมาสามแดนโลกธาตุเอา
เปนประมาณไมได ถาเอาเปนประมาณไดยกขึน้ มาเปนศาสดาซิ มันไมมีใครมาเปนได มี
พระพุทธเจาพระองคเดียว
นีล่ ะธรรมถาลงไดปรากฏขึน้ ในใจแลวมันอาจหาญขึน้ นะ ก็มนั เห็นอยูน ่ี ตาบอดมัน
ก็ลูบ ๆ คลํา ๆ จับมือมันใสนน่ี ะ มันก็ยังไมเห็น จับมือไสเขาไปหานีน่ ะ ๆ มันยังไมเห็น
คนตาบอดผูมันมืด ๆ บอกเทาไรมันไมยอมฟงเสียงอรรถเสียงธรรมเลยคนประเภทนี้

๑๑

ประเภททีบ่ อดหนาสาโหดทีส่ ดุ ไมมบี ญ
ุ มีบาป เหลือแตรางกระดูกกับใจที่ครองรางอยูนี้ ใจ
มืดใจดํานี่ละจะพาจมนรกอีก เปนอยางนั้นนะเรื่องตาบอด
นี่ละพระพุทธทรงรูทรงเห็นมาอยางนี้มาสอนโลก เอา ปฏิบัติซิ แมภูมิของสาวกผูมี
ความเชีย่ วชาญ ไมใชภูมิของศาสดาก็ตาม จะเปนพยานพระพุทธเจาไดอยางมั่นใจหรือแน
ใจ จะทรงวางพระทัยไดหมดเลย เพราะฉะนั้นจึงไมจําเปนตองไปทูลถามพระพุทธเจา เมือ่
ไดรปู บ แลวกลับเลย จะไปทูลถามพระพุทธเจาอยูก็ไมไป คือตัดสินใจไดแลวจาขึน้ มาแลว
พระพุทธเจาคืออะไร ผางขึน้ มาในใจแลวกลับ ผูใ ดเห็นธรรม ผูน น้ั เห็นเราตถาคต เห็น
ธรรมประเภทแบบเดียวกันนีแ้ หละ ไมมีแปลกตางกัน ถาลงไดถึงขั้นบริสุทธิ์ผึงแลวแบบ
เดียวกันหมด
เหมือนกับแมน้ํามหาสมุทร แมนาํ้ สายตาง ๆ ไหลเขามานีย้ งั ไมเรียกเปนแมนาํ้
มหาสมุทรนะ ไหลเขามา ๆ อันไหน ๆ ที่ถึงมหาสมุทรแลว นีเ้ ปนน้าํ มหาสมุทรแลว จะวา
มาจากคลองนั้นคลองนี้ไมได ที่ยังไมเขามายังเรียกได ๆ เขามาเรือ่ ย ๆ พอถึงนั้นเปน
มหาสมุทรดวยกันหมด จอลงปบนี้ถึงกันหมดเลย นี้ละจิตของทานผูบําเพ็ญคุณงามความดี
บําเพ็ญเขามาเหมือนกับแมนาํ้ สายตาง ๆ กาวเขามา ๆ ผูด าํ เนินบารมีมา ใกลเขามา ๆ พอ
เขามหาสมุทรแลวเปนอันเดียวกันหมด ไมตองถามกันวา มหาสมุทรคืออะไร จอลงไปนี้ถึง
แลว ตั้งแตมือเราจอลงไปทั่วมหาสมุทรหมดแลว
บรรดาจิตของทานผูส น้ิ กิเลสปบ เขาไปอันเดียวนีเ้ ปน
มหาวิมตุ ติมหานิพพาน
ธรรมธาตุไดสมบูรณแบบเหมือนกันหมด เพราะฉะนัน้ พระพุทธเจาทุก ๆ พระองคจึงไม
มีแปลกตางกัน นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย ไมมีความยิ่งหยอนตางกัน เทากับน้าํ มหาสมุทรเชน
เดียวกันหมด เรียกวาธรรมธาตุ นีล่ ะพระพุทธเจาทัง้ หลายเปนธรรมธาตุลว น ๆ แลว มา
สอนโลก เมื่อมีพระรูปพระโฉมสรีระอยูนี้ก็เรียกวาพระพุทธเจา พระสาวก อาศัยรางกาย
พออันนี้ปบแลวเปนธรรมธาตุไปเลย ธรรมธาตุนี้ละครอบโลกธาตุอยู ที่วาธรรมมีอยูคืออัน
นีแ้ ล
นี่ละพระพุทธเจารูอยางนี้ เพียงสาวกเทานั้นไดรูลงไปนี้ก็เปนพยานพระพุทธเจาได
อยางเต็มเหนีย่ วเลย ถึงไมเปนภูมิของพระพุทธเจาก็ตาม ความรูม คี วามลึกตืน้ หยาบ
ละเอียดตางกัน อันนี้มีตางกัน สาวกภูมกิ บั พุทธภูมิ ภูมขิ องพระพุทธเจานีเ้ ปนภูมทิ เ่ี ต็ม
เม็ดเต็มหนวย ภูมขิ องสาวกก็เหมือนกับวาทองชางทองหนูเขาใจไหม ชางกินอิ่มทองตัว
เอง เต็มทองชางก็สบาย หนูตัวเทานี้ก็ตามกินเต็มทองมันแลวมันก็สบายเต็มตัวของหนูเต็ม
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ตัวของชาง นีบ้ รรดาสาวกกับพระพุทธเจาก็แบบเดียวกัน เต็มภูมิของตัวเองเหมือนกับหนู
เต็มทองของตัวเอง กินอิม่ แลวสบาย เขาใจเหรอ
นี่ละเปนพยานกันไดอยางเอกอุทีเดียว ธรรมพระพุทธเจาเลิศเลอมาแตไหน เวลานี้
ถูกกิเลสมันปดเอาไวไมใหเห็นละซิ เหมือนกับน้าํ ทีอ่ ยูใ นบึง ถูกจอกถูกแหนปกคลุมไว น้าํ
เต็มบึงเต็มบอก็เหมือนไมมี มีแตจอกแตแหนปกคลุมไวหมด นี้มีแตกิเลสปกคลุมไวหมด
น้าํ อรรถน้าํ ธรรมเหมือนไมมี เพราะกิเลสความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึ่งเปนเหมือน
จอกเหมือนแหนครอบไวหมดมันไมเห็น เพราะฉะนั้นจึงใหลากจอกลากแหนออก มันจะ
คอยสวางขึ้นมา ๆ
อยากใหพี่นองทั้งหลายเห็นธรรมพระพุทธเจานี่นะ หลวงตาบัวพูดอยางอาจหาญมา
ตลอด ทานทัง้ หลายดูซกิ ริ ยิ าเปนยังไง เหมือนจะกัดจะฉีก แตกเิ ลสตัวเดียวแมเม็ดหินเม็ด
ทรายไมเคยมีในหัวใจ มีแตพลังของธรรม พอพูดถึงเรื่องธรรมแลวผางออกเลย ๆ แลวแต
ใครจะถามอรรถถามธรรมมากนอยเพียงไร ที่ควรจะออกหนักเบามากนอยมันจะเปนเอง
ของมันผึงทันทีเลย ๆ ทีนี้พวกนั้นมีแตคลังกิเลส มันก็บอกวา โอย.หลวงตานี้ดุ ดุโคตร
พอโคตรแมมึงอะไร เราอยากวาอยางนัน้ เขาใจไหม ก็มนั ไมเคยเห็นธรรมประเภทนัน้
มันเห็นตัง้ แตกเิ ลสเปนไฟเผาหัวอก พอเห็นกิรยิ าทาทาง โอย.นี่โกรธแลว มันวาอยาง
นัน้ นะ ก็มนั ไมเคยเห็นธรรมชาติความโกรธคืออะไร พลังของธรรม จะแผดขนาดไหน
ก็เปนน้าํ ดับไฟ ๆ ไมมพี ษิ มีภยั นัน่ เรียกวา พลังของธรรม พุง ออกมาเปนพลังของ
ธรรม กิเลสมีพลัง แสดงออกมาเปนฟนเปนไฟเผาไหมโลก เปนเถาเปนถานไดหมด แต
ธรรมนี้ผึงออกมานี้น้ําดับไฟ ๆ พรึบไปหมดเลย นัน่ ตางกันอยางนี้นะ ใหพากันเขาใจ
เราอยากใหพี่นองทั้งหลายไดรูไดเห็น มีแตหลวงตาพูดอยูคนเดียว ๆ แลวไมมีใคร
ไดปฏิบัติพอไดยิบ ๆ แย็บ ๆ ใหรบู า งเห็นบาง เพียงแย็บเทานัน้ มันก็เขากันไดนะ ยอมรับ
ๆ เปนลําดับ พอถึงผางนั้นไมตองไปหาพระพุทธเจา กราบอยูตรงนี้พอ นัน่ เปนอยางนัน้
นะ ธรรมพระพุทธเจาเลิศขนาดนัน้ เวลานีถ้ กู กิเลสทัว่ โลกดินแดนครอบไวหมด ธรรมจน
ไมมีเหลือ ไปที่ไหนมีแตสนามกิเลสทั้งนั้น ๆ ๆ แหละ สนามธรรมไมมี แมแตอยูในวัดใน
วาควรจะเปนสนามธรรมไดมนั ก็เปนสวมเปนถานไปหมด ในวัดในวาในพระในเณร หา
ธรรมไมมี มีแตผา เหลืองโกนผมโกนคิว้ หัวโลนใสลงไป แตกิริยาแหงการแสดงออกของ
กิเลสภายในจิตใจมันผลักดันออกไปใหเปนกิเลส เปนความสกปรกรกรุงรังเปนฟนเปนไฟ
ทั้งนั้นทีเดียว ไมวา นอกวัดในวัด
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มันไมขน้ึ อยูก บั วาเปนวัดเปนวา เปนพระเปนเณรนะ ขึ้นอยูกับใจมีธรรมหรือไมมี
ถาไมมธี รรมแลวมันโกนจนกระทัง่ ฟาดออกหมด หนังออกนี้ยังเหลือแตกะโหลกศีรษะ
มันก็เปนกิเลสอยูอ ยางนัน้ ไมเปนธรรม ถาเปนธรรมแลวหัวเรานี้ไมตองโกน โกนกิเลส
ออกแลวมันก็เกลี้ยงไปเลย ถาไมโกนกิเลสแลวจะโกนขนาดไหน เอาจนกระทัง่ วา
กะโหลกศีรษะจะไมมเี หลือมันก็เปนกิเลส โกนใหกเิ ลสขีร้ ดอีกซ้าํ นะ เขาใจ เอาละ พูด
มากมายแลวพอ ใหพร
อานธรรมะหลวงตาวันตอวัน ไดที่ www.luangta.com

