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กอนจังหัน 

 พระลูกพระหลานที่เขามาอบรมทุกวัน ๆ ลนเหลือทุกวัน ๆ ใหดูนะ มาศึกษาให
ศึกษา ตาใหดู สังเกตดวยดีดวยสติดวยปญญา ตา หู สัมผัสอะไรใหดู น่ีเรียกวามาศึกษา 
ประชาชนญาติโยมก็เหมือนกัน อยามาเก ๆ กัง ๆ มาโก ๆ เก ๆ ไมไดนะ วัดนี้ไมใชวัดโก
แบบสวมแบบถานกิเลสตัณหานะ โกแบบธรรม เลิศแบบธรรม ใหดูใหด ีทานทั้งหลายมา
อยาเอากิเลสมาอวดธรรม มันขวางตาจะตายแลว มีแตกิเลสมาอวดธรรม โถ หยิ่งแท ๆ นะ 
กิเลสนี้ตัวหยิ่งมากทีเดียว ตัวสวมตัวถาน ธรรมดูแลวถาภาษาโลกเรียกวา นาหัวเราะนา
หม่ันไสเหลือเกิน ไมรูตัวเลยคือกิเลส ตัวหนาดานคือกิเลสนะ ใหดูทุกคน 

เรามาศึกษาอะไร ธรรมเลิศเลอมาตั้งกัปตั้งกัลป กิเลสเลวรายมาตั้งกัปตั้งกัลป เอา
เปนคูเทียบเคียงกันอยูในหัวใจของเราคนเดียว กิริยามารยาทแสดงออกจากหัวใจท่ีเลวราย
นั่นละมากกวาของดีนะ เวลาน้ีมาศึกษาดูใหดี ย่ิงเวลาน้ีวัดน้ีกลายเปนวัดตลาด วัดสําเพ็ง 
สําเพ็งของกิเลสนั่นแหละไมใชสําเพ็งของธรรมไปแลวนะเวลานี ้ ย้ัวเย้ีย ๆ มองดูจนดูไมได 
ยังโออาฟูฟา กิเลสมันเกงอยางนั้น มันโออา เปนสวมเปนถานมันไมยอมรับ มันโออา 
เหยียบทองคําทั้งแทงคือธรรมที่เลิศเลอไปตลอดมา แลวยังจะเหยียบตลอดไปอีกหนาแนน
ย่ิงกวาน้ีนะ 

เราพูดจริง ๆ เราปฏิบัติมาเต็มเหตุเต็มผล เวลามันมืดมันก็มืด มืดบอดจนมองหา
อะไรไมเห็น ชนเอาเลย ๆ  ธรรมะเปนธรรมชาติท่ีแจงขาวดาวกระจาง เขามาปฏิบัติตาม
อรรถตามธรรม คอย ๆ มีแสงสวางขึ้นมา ๆ เห็นไหมพระพุทธเจาสวางข้ึนมาจากการ
บําเพ็ญความดี สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา คือพระสงฆ สวางกระจางแจงมาเปนสรณะของ
พวกเราดวยความดี เอาธรรมเขามาประดับ เอามาตกแตงแกไขจะคอยสวางออกไป เห็นดี
เห็นชั่วแลวแกไขกันได น่ีเราก็ปฏิบัติมาอยางน้ันเหมือนกัน ที่มาสอนพี่นองทั้งหลายอยามา
เขาใจวาหลวงตาบัวดุนะ เราไมไดดุ ธรรมทานมองดูกิเลสทานรําคาญตางหาก แลวก็ยืมเอา
หลวงตาบัวเปนเครื่องมือสอนพี่นองทั้งหลาย หลวงตาบัวก็โงเหมือนพี่นองทั้งหลาย อยาก
ฉลาดแตมันไมฉลาด เพราะความโงมันลากไปวันหน่ึง ๆ ตั้งแตตื่นนอนจนหลับ จะเอา
ความฉลาดมาจากไหน 
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ทานท้ังหลายมาศึกษาอบรมอรรถธรรมน้ี ใหดูใหด ี อยามาเลน ๆ ศาสนาเวลาน้ี
กลายเปนสวมเปนถานไปแลว สวมถานขึ้นเหยียบทองคําทั้งแทง จนจะไมมีอะไรเหลือใน
ชาวพุทธเราแลว ไปที่ไหนมีแตความเหอ เหอตั้งแตเรื่องของกิเลส ๆ ทั้งนั้นมันดูไมได 
แลวใครเอาความสุขความเจริญท่ีเลิศเลอเพราะว่ิงตามกิเลสมาอวดกันบางซิ วาขามีความ
สุข ขาว่ิงตามกิเลส  ขามีความสุขที่ตรงไหนมันไมเห็นมี มีแตไฟเผาอยูในหัวอก ๆ ขาง
นอกเอามาประดับประดาตกแตงหลอกลวงกันไป ขางในเปนไฟ ๆ สุมอยูในหัวใจไมกลา
จะพูดออกมาได นอกจากคนใกลชิดติดกันก็ระบายสูกันฟงบาง ไฟในหัวใจน่ีกิเลสมันสราง
ขึ้นมา ถาธรรมในหัวใจอยูท่ีไหนเย็นไปหมด สงบเย็นกายเย็นใจดวยธรรมน้ี เย็นผิดทั้ง
หลายนะ ใหทานท้ังหลายจําเอาไวทุกคน ๆ  

พระนี้มามากทุกวัน ๆ ใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติ ถาพระหาสาระไมไดแลว จะไมมี
อะไรเปนความหมายในเมืองไทยซึ่งเปนแดนแหงชาวพุทธนะ จะไมมีอะไรเปนความหมาย 
ใหพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัต ิธรรมคือธรรมเลิศเลอมาตลอด ความเลวราย ๆ มาตลอด มัน
แขงกันอยูเวลาน้ี แตฝายกิเลสเหนือกวา ๆ ตลอดเวลา ใครก็สมัครไปตามกิเลสทั้งนั้น ๆ 
สมัครไปตามธรรมมีนอยมากทีเดียว ใหจําเอานะลูกหลาน เราสอนทุกวัน ๆ น่ีหลวงตาก็
จวนจะตายแลว มองดูที่ไหนมันขวางหูขวางตาในสายตาของธรรม  หลวงตาบัวก็บอดแต
ธรรมทานไมบอดนั่นซ ิมองไปไหนจา ๆ ไปหมดจะวาไง น่ีละธรรมศาสดาสอนโลก เราท้ัง
หลายยังหัวเราะเยาะเยยตอศาสดาดวยอํานาจของกิเลสพองตัวใหญ ๆ น้ันอยูเหรอ เอาไป
พิจารณานะ เอาละทีนี้จะใหพร 

หลังจังหัน 

 วันน้ีเปนวันเฉลิมพระชนมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งเปนพอเปนแมอัน
ใหญหลวงแหงชาติไทยในจํานวนคน ๖๒ ลานคนเปนอยางนอย วันน้ีควรท่ีพ่ีนองท้ังหลาย
ทุกคนซึ่งเปนลูกเตาของทานไดพากันระลึกกราบไหวบูชาทาน และทําบุญกุศลเปนท่ีระลึก
ดวยในวันเชนน้ี เชน ทําบุญตักบาตรการกุศลใด ๆ ก็ตาม ควรจะทําใหเปนที่ระลึกของพอ
ชาติบานเมืองของเรา แมแตสัตวก็มีพอมีแม มนุษยเราไมมีพอแมไดยังไง เมืองไทยเราก็มี
พอมีแม วันน้ีเปนวันสําคัญ คือวันเฉลิมพระชนมพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวซึ่งเปนพอ
ของเราทั่วประเทศไทย ขอใหพากันรําลึกคิดถึงทาน แลวการจะสรางความช่ัวชาลามกท้ัง
หลายนี่ขอใหระลึกถึงพอถึงแมนะ อยาไประลึกถึงแตความอยากทําอยางเดียว ความอยาก
ทําสวนมากเปนนิสัยของจิตที่มีกิเลสฝงอยูภายในนั้น และเปนตัวเจาอํานาจมากมักแสดง
ออกมากอน ทําใหอยากทําสิ่งนั้น อยากทําสิ่งนี ้สวนมากมีแตความช่ัว 
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เฉพาะวันน้ีเปนวันเฉลิมพระชนมพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งเปนพอของพี่
นองชาวไทยเราไดปรากฏในวันน้ีน้ัน ขอใหพากันรําลึกกราบไหวบูชา ทําบุญอุทิศถวายพระ
องคและบรรดาสัตวท่ัวโลกดินแดน แลวก็ยอนเขามาทําความระลึกถึงตัววาพอเรา เอาพูด
ชัด ๆ เลยวา พอของเราพระองคนี้ คือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทานพาลูกเตาเหลา
กอของทานทั่วประเทศไทยตั้ง ๖๒ ลานคนทําบาปทํากรรมท่ีไหนไหม และพระองค
ประทานโอวาทหรือส่ังสอนวา ใหพี่นองทั้งหลายซึ่งเปนลูกของพระองคทั้งลูกหญิงลูกชาย 
ใหพากันไปทําความชั่วชาลามกเปนที่ระลึกเฉลิมพระชนมของพอ อยางนี้เคยมีไหม 
พิจารณาใหดี 

วันน้ีเปนวันเฉลิมพระชนม ซ่ึงเปนวันเลิศเลอแหงพ่ีนองชาวไทยเรา ไดประกาศบูชา
พระองค เปนพิธีการทุกแหงทุกหนตามจังหวัดตาง ๆ วันน้ี พระองคไมเคยชักชวนบรรดา
ประชาชนทั้งหลายในแดนแหงเมืองไทยของเรา ใหพากันทําความช่ัวชาลามก อยางนี้ไม
เคยมี มีแตชักชวนใหพากันทําความดิบความด ี ระลึกถึงบุญถึงคุณตั้งแตพอแมของเราลง
มา นี่ก็พระมหากษัตริยทานเปนพอเปนแม สมเด็จพระบรมราชินีนาถเปนพอเปนแมของ
คนทั้งประเทศของเรา เราจึงควรระลึกเปนอยางมากทีเดียว เชนวันนี้ระลึกถึงบุญถึงคุณของ
พระองค ทําบุญอุทิศถวายพระองค แลวอุทิศสวนกุศลแกบรรดาสัตวท้ังหลาย 

แลวก็รวมเขามาสูตัวของเราน้ีวา ใหพยายามทําความดิบความดี ใหสมพระองคมี
พระเจตนาเมตตาสงสารพวกเราท้ังหลายอยูมาก ชักชวนใหแตสรางคุณงามความด ี ไมให
สรางความช่ัว ทุกสิ่งทุกอยางที่แสดงออกทานจะใหแสดงออกทางความด ี ที่จะเปน
ประโยชนแกสวนตนและสวนรวมมากนอย จึงขอใหระลึกถึงพระโอวาทหรือพระรําพึงของ
พระองคซึ่งมีประจําตอสัตวโลกมาเปนเวลานานก็ได รําพึงถึงวา ไมอยากใหผูใดในเมือง
ไทยเปนคนช่ัวชาลามก เปนคนไมด ี หรือเปนภัยตอชาติบานเมือง พระองคไมประสงค 
พระองคสรางพระบารมีมาประจําตลอดเวลา และแนะนําสั่งสอนประชาชนทั้งหลายตั้งแต
ความดิบความดี 

เราเปนลูกเตาเหลากอของพระองค ก็ใหพากันระลึกถึงแตความด ี สรางแตความดี 
นี่จะเปนสิริมงคลแกพี่นองทั้งหลายนะ เรื่องความชั่วมีดาษมีดื่น แหม จนกระทั่งจะดูไมได
เลย เราพูดจริง ๆ ทานท้ังหลายใหฟงเอานะ ภาษาธรรมตองพูดอยางตรงไปตรงมาทีเดียว 
เรียกวาภาษาธรรม พูดออมแอม พูดรอยสันพันคม พูดนิ่มนวลออนหวานเพื่อจะตมจะตุน
คนอื่น นั้นเปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล เรื่องของธรรมจะมีตั้งแตความจริงลวน ๆ ออกไป 
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วันนี้ก็ไดพูดถึงเรื่องคุณงามความดีทั้งหลาย ซึ่งวันนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมของ
พระองคทาน ก็ขอใหพี่นองทั้งหลายจงบําเพ็ญคุณงามความดีเปนที่ระลึกภายในใจ เอาให
ไดท้ังวันวันน้ี ไปที่ไหนอยาลืม พุทโธ ธัมโม สังโฆ พระองคก็ทรงกราบ พุทโธ ธัมโม สังโฆ 
ท่ีเรากราบอยูทุกวันน้ีแหละ พระองคเปนหนึ่งของพวกเราดวยซ้ํา เร่ืองความข้ีเกียจข้ีคราน
มีแตพวกเรา พระองคเราอยากจะพูดวาทานไมขี้เกียจ การสอนก็มีแตสอนอยากใหเปนคน
ดิบคนด ีไมขี้เกียจ แตพวกขี้เกียจทําความดีนี่คือพวกเรา ใหระวังใหดีตรงน้ี มันขัดแยงตอ
พระโอวาททาน ใหพากันสรางคุณงามความดี 

อยาลืมคําวาพุทธศาสนาน้ี เปนศาสนาท่ีเลิศเลอสุดยอดแลว ในปจจุบันน้ีคือพระ
พุทธศาสนาของเราท่ีเรียกวาสมณโคดม ขอใหกราบไหวบูชาระลึกทานเปนขวัญใจอยูตลอด
เวลา พุทโธคําเดียวกระเทือนทั่วแดนโลกธาต ุ เพราะพระพุทธเจาตรัสรูน้ีมีจํานวนมาก
ขนาดไหน ธรรมที่ปรากฏขึ้นจากการคนพบของศาสดาแตละองค ๆ นี้ครอบโลกธาต ุแลว
พระสงฆสาวกของพระพุทธเจาแตละพระองค ๆ น้ีมีจํานวนเทาไร ที่เราไดเปลงถึงอยูทุก
วันน้ีวา สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ สวนมากเราจะระลึกถึงพระสงฆในปจจุบันที่เปนสาวกของพระ
สัมมาสัมพุทธเจาพระสมณโคดมเรา เราไมคอยระลึกหรือไมระลึกถึงพระสงฆทั้งหลายที่มี
มาตั้งกัปตั้งกัลปมาเปนสรณะของพวกเรา เราไมคอยไดคิด วันนี้ขอใหพี่นองทั้งหลายระลึก
ถึงบาง 

คําวาพุทโธคําเดียวนี้กระเทือนทั่วพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค เทียบกับทองฟา
มหาสมุทร ฟงซิมากไหมพระพุทธเจา พระพุทธเจาอุบัติขึ้นมาแตละพระองค ๆ น้ีกลาย
เปนธรรมธาต ุๆ ครอบโลกธาตุ พระธรรมพระพุทธเจาทรงรู โลกถึงไดเห็นธรรมรูธรรมได
ปฏิบัติตามธรรม ถาไมมีพระพุทธเจาทรงรื้อฟนขึ้นมาแลวจะไมมีใครรูใครเห็น เกิดแลว
ตายเลาก็อยูอยางนั้น นี่พระธรรมเกิดขึ้นจากพระพุทธเจา พระสงฆก็คือพระพุทธเจาเปนผู
ประทานพระโอวาทให ไดปฏิบัติตามจนไดบรรลุธรรม เรียกวาตรัสรูหรือบรรลุธรรมก็ได 
ถึงแดนแหงความพนทุกข สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ น้ีมากแสนมากถาเราจะพูดตามหลักความ
จริง ไมพูดแบบกิเลสมันบอกวาเหลือเช่ือ กิเลสถาเปนความดีแลวมันวาเหลือเช่ือ ถาเปน
ความชั่วมีโคตรมีแซของกิเลสเทาไร ลากเข็นกันมาหมดเลยมาเช่ือ ถาเปนทางความช่ัวแลว
กิเลสลากโคตรลากแซมาเชื่อดวยกันหมด แลวลากสัตวท้ังหลายใหไปทําความช่ัวเหมือน
กันหมด ถาสัตวทั้งหลายมีโคตรมีแซ พวกนี้ก็จะวิ่งตามกิเลสไปทําความชั่วชาลามกทั้งหมด 
ท้ังโคตรท้ังแซเลยแหละ 
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ตองขออภัยนะพูดไปหลงลืมไป มันไมสืบไมตอ น่ีละเร่ืองพระสงฆสาวกตรัสรูธรรม
ขึ้นมามากขนาดไหน พุทธ ธรรม สงฆ รวมแลวเรียกวาเปนธรรมธาตุมากแสนมาก แลว
เปนมานานแสนนาน พูดอยางนี้ใครจะไมเชื่อ วาพระพุทธเจามีมากขนาดไหน ก็ตรัสรูมาน้ี
เรานับไดท่ีไหน ตนอยูที่ไหน ปลายอยูที่ไหน พระพุทธเจาแตละพระองค ๆ ตรัสรูมาเร่ือย 
ๆ ถึงจะเปนเวลาชาก็ตาม แตตรัสรูไมหยุดไมถอย ตรัสรูมาเร่ือย ถายกันมาเร่ือย แลวยังจะ
มีไปขางหนาอีกไมสิ้นสุด พระพุทธเจาตรัสรูกันมาเร่ือย ๆ พระธรรมปรากฏข้ึนเร่ือย ๆ 
จากพระพุทธเจาพระองคนั้น ๆ พระสงฆปรากฏขึ้นเรื่อย ๆ น่ีมีจํานวนมากขนาดไหน 

เราไดกราบพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ น้ีเรียกวาเรามีอํานาจวาสนาบุญญาภิ
สมภาร ถึงไดเกิดมาพบพุทธศาสนา แลวก็ไดกราบไหวบูชาและไดปฏิบัติตามพระโอวาทคํา
สอนของพระพุทธเจา นับวาเปนประโยชนแกเราและสังคมท่ัว ๆ ไป เฉพาะอยางยิ่งชาว
ไทยเราเปนสังคมแหงชาวพุทธเสียมากตอมาก อยาลืมคําวา พุทโธ ธัมโม สังโฆ ถาหากวา
มันจะคิดทําความช่ัวชาลามกท้ังหลาย ใหระลึกถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เฉพาะ
วันน้ีเปนวันเฉลิมพระชนม ใหระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงมีพระเมตตาตอ
พ่ีนองชาวไทยเรา อยางนอย ๖๒ ลานคน ความช่ัวท่ีระลึกข้ึนน้ันจะระงับไปดวยพระบารมี
ของพระองคทาน ชวยระงับใหเราไปดวย ใหพากันระลึกถึงคุณงามความดี 

วันเชนน้ีเปนวันสําคัญ พระองคเปนผูสําคัญ เราก็ระลึกถึงเปนวันสําคัญ แลวมานึก
ถึงธรรมในหัวใจของเราใหเปนของสําคัญมากยิ่งขึ้นอีกนะ แลวเราจะมีความสุขความเจริญ 
มีความสงบรมเย็น และจะไดจากธรรมนี้ทั้งนั้น ส่ิงอ่ืนท่ีจะไดใหเปนความสงบรมเย็นนอก
เหนือจากธรรมแลวไมมี เรื่องของกิเลสนี้ ที่สัตวโลกทั้งหลายชอบนักชอบหนาดื่มด่ําที่สุด
ตลอดมา ไมเคยมีวันจืดจางเลย นี่คือเรื่องของกิเลส อาว หลงไปแลวนะพูด เอาละ เราจํา
ไดตรงไหนก็พูดตรงนั้นละนะ เพราะเวลาน้ีหลวงตาก็แกแลว อายุขนาดน้ีแลวพูดหลงหนา
หลงหลัง ตรงไหนจําไดก็พูดออกมาตรงนั้น ทานท้ังหลายจําเอาตามน้ันก็แลวกัน น้ีหลง
หนาหลงหลังแลว 

เราพูดถึงเรื่องกิเลสมั้ง ท่ีวาเช่ือตามกิเลส กิเลสฉุดลากไปนี้ไมมีวันเบื่อหนายอิ่มพอ 
แลวพาสัตวท้ังหลายใหจมอยูในกองทุกขน้ีก็มากแสนมากนานแสนนาน ก็ไมมีใครรายใด
เบื่อหนายอิ่มพอ พอพูดออกมา โอย เปนทุกขอยางนั้นอยางนี ้มีครูบาอาจารยมาสอนพอรู
วากิเลสบาง ออ เปนทุกขเพราะกิเลสมันดัด วาเทาน้ันละนะ จากน้ันกิเลสกระซิบไปทาง
ความช่ัว หือ ๆ ข้ึนเลยนะ เปนบาเลย เปนอยางน้ันนะพวกเรา กิเลสกระซิบเทาน้ันพอแลว 
ดีไมดีหูขาด มันยังไมไดมาจูงหูเรา เราจับหูใหมันดึงเสียกอน หูขาด น่ีละกิเลสเกงขนาดน้ัน 
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ธรรมะเบื้องตนยังไมเกง หากเปนนิสัยของผูมีธรรมอยูภายในใจ คิดอยากทําบุญทําทาน 
คิดอยากสรางกุศลผลบุญประเภทตาง ๆ มันหากเปนอยูในจิต น่ีเรียกวานิสัยแหงบุญแหง
กุศลติดใจของผูนั้น หากเปน หรือการทําความช่ัวน้ีขยะ ๆ มันหากเปนอยูในจิต การทํา
ความดีอยากทํา ๆ ไมมีใครบอกก็เปนในใจ น่ีเรียกวานิสัยแหงความดี 

คนมีนิสัยหยาบจะทําต้ังแตความช่ัว คนมีนิสัยดีมักจะทําความด ี ไมมีใครบอกมัน
หากเปนอยูในใจของมัน ถึงไมมาก แสดงเพียงเทานี้ก็ตาม เวลาธรรมมากเขา ๆ ธรรมน้ีจะ
เดนขึ้น เดนข้ึนภายในหัวใจ เพราะคําวาธรรม แตกออกไปก็เปนบุญเปนกุศล เปนบาปเปน
กรรมแยกประเภทออกไป เวลาเราคิดถึงเร่ืองบุญเร่ืองกุศลน่ีเปนเร่ืองของธรรม ธรรมก็ตัก
ตวงเอาบุญกุศลเขามาใสใจ เวลากิเลสมีอํานาจมากกิเลสดึงไปก็สรางแตบาปแตกรรม ออก
จากหัวใจดวงเดียวกันน้ีนะ 

กิเลสก็ดี ธรรมก็ด ีอยาเขาใจวาจะมีมาจากไหน เกิดขึ้นที่ไหนได นอกจากเกิดขึ้นที่
ใจของสัตวน้ีเทาน้ัน มันมีอยูในใจของเรา มีท้ังฝายกิเลสและฝายธรรม เมื่อเปนอยางนั้น
แลว เรายังมีครูมีอาจารยสอนอีก มีธรรมทานสอนไวอีก เราก็ควรจะแนใจวาบาปบุญเกิด
อยูที่ใจ เพราะกิเลสกับธรรมเกิดท่ีใจ กิเลสพาใหสัตวทําบาป ธรรมความดีพาใหสัตวทําดี 
อยูในใจของเรา ใหเราพยายามเดินไปตามธรรมน้ีกอน ถึงไมแสดงมาก ธรรมเปนความรู
สึกภายในจิตใจ อยากทําแตความดีทั้งหลาย เพียงเทานี้ก็เอา อยากทําเราก็ทําตามนิสัยของ
เรา ตามกําลังของเรา คร้ันทําไป ๆ ก็มากขึ้น ๆ เราส่ังสมความดี ความดีมากขึ้น ส่ังสม
ความช่ัว ความชั่วก็มากขึ้น เชนเดียวกัน น่ีเราส่ังสมความดี แลวหนักเขา ๆ ความดีจะเดน
ขึ้น เดนข้ึนภายในจิตใจ 

เอา เขามาปจจุบันคือตัวของเรา เวลาเร่ิมตนเชนเรามาภาวนาจะเอาใหหลุดพนจาก
ทุกข ฟาดลงไป ทีแรกลมลุกคลุกคลาน ครั้นตอมาตะเกียกตะกาย ลมแลวลุกได ๆ ลมเร็ว
ลุกเร็ว ไปได ๆ ตอไปก็หนักเขา ๆ จิตใจก็คอยสวางไสวขึ้นไป ทีน้ีความอยากมันเลยคําวา
บุญไปแลว มีแตอยากพนทุกข ๆ โดยถายเดียว บุญก็เปนเครื่องหนุนใหพนทุกข อยากพน
ทุกขไปเลย น่ัน อํานาจแหงบุญถึงใจแลว มันเขาถึงใจแลว บุญเขาถึงใจแลวใจน้ีหมุนท่ีจะ
ออกโดยถายเดียวเทานั้น ใหพนทุกข ๆ นี่ละเกิดขึ้นที่ใจ เม่ือเวลาธรรมมีกําลังมากเทาไรก็
ชําระกิเลส ที่เปนตัวเศราหมองมืดตื้อและเปนภัยตอสัตวอยูภายในจิตใจนั้นออกไดโดย
ลําดับ ๆ จนกระทั่งชําระหมดโดยสิ้นเชิง ถาศัพทพระพุทธเจาก็วาตรัสรูธรรม พนทุกขใน
ขณะนั้น พระสาวกก็เรียกวาบรรลุธรรมพนทุกขในขณะน้ัน 
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น่ีคือธรรมมีอํานาจแลว สังหารกิเลสใหขาดสะบ้ันลงจากใจ บรรลุธรรมข้ึนมา เรียก
วาถึงแดนพนทุกขแลวในขณะท่ีบรรลุธรรม หรือตรัสรูธรรม น่ีธรรมมีอํานาจเปนอยางน้ี 
เราสรางข้ึนเร่ือย ๆ มีอํานาจขึ้น ๆ พนทุกขไดดวยอํานาจแหงธรรมแหงความดีทั้งหลาย 
แตกิเลสนี้ถาบืนไปตามมันยิ่งเปนทุกขมาก ๆ ทานก็บอกไวแลวกิเลสพาสัตวใหลมจม 
ธรรมพาสัตวใหฟนฟ ู เราก็ควรจะจําเอา ใหเช่ือ ๆ พระพุทธเจานะทุกคน ๆ เชื่อพระพุทธ
เจา เราเช่ือเราน่ันคือกิเลสนะอยูในหัวใจเรา แลวจะจมไปตามมันทั้งนั้น ใหพากันจดจําเอา 
วันนี้ก็พูดเพียงเทานี้จะไมพูดมากมายอะไรละ ใหพากันนําไปประพฤติปฏิบัติก็แลวกัน 
ถายทอดกันเพียงแคนี้ก็เอาแหละ เหน่ือย  
โยม  โทรทัศนชอง ๑๑ และวิทยุกรมประชาสัมพันธ อยากจะขอกราบอาราธนา
หลวงตาวา วันน้ีเปนวันพอแหงชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
อยากจะขอขอธรรมะจากหลวงตาวา พอที่ดีของครอบครัวควรจะเปนอยางไรครับ 

หลวงตา พอที่ดีของครอบครัว เราคนหนึ่งก็เปนพอของเด็ก เปนผัวของเมียอยูแลว 
เราเปนพอประเภทใด ลูกเขายอมรับไหมวาพอเราน้ีดีหรือยอมรับเพียงวา พอเราน้ีเลว
อยางง้ันเหรอ เมียยอมรับวาผัวเฉย ๆ แตผัวเราน้ีเลวอยางน้ันใชไมไดนะ เขาใจเหรอ เรียก
วายอมรับ เอา ถามมาหลงอีกแลวนะ  
โยม  พอที่ดีครับ 

หลวงตา ธรรมดาของพอที่ดีกับลูกนี้ที่ไหน ๆ มันก็ดีเหมือนกัน พอกับลูกนี้มันดีดวย
กันทั้งนั้น มหาโจรปลนบานปลนเมืองเขาไดมาก็เอามาใหลูกกิน เปนอยางน้ันนะ พอกับลูก
นี้ดีทั้งนั้น ลูกกับพอก็ดี แตผัวกับเมียนี้ไมคอยดีเสมอไป เมียดีผัวไปหาเที่ยวแตอีหนูใชไม
ได อยางน้ีผัวเลว ถาผัวดีเมียก็ไปหาเกี้ยวแตไอหนู น่ีก็เรียกวาเมียเลวใชไมได ถาใหดีคือ
ยังไง ผัวก็ดีเมียก็ดี มีความพอดีเปนพื้นฐาน คือมีผัวเดียวเมียเดียวเทาน้ัน ตามเย่ียงอยาง
ประเพณีของชาวพุทธเรา ไมสรางความชอกช้ําใหแกกันและกันในระหวางคูครองทั้งสอง น่ี
เปนมงคล เรียกวาผัวดีเมียก็ดี ลูกก็ดีพอก็ดีเพราะรักลูก แตอยาไปหาฉกหาลักมาใหลูกกิน
นะ ลูกที่ดีก็ถาพอไปหาขโมยของมาใหกินลูกไมควรกิน ถารูภาษีภาษานะ ปาเขาปาหรือปา
ใสหนาผากพอ เขาใจไหม พอแมทั้งหลายเขาเอาอาหารมาเลี้ยงลูกเขาไมไดขโมยเอามา
เล้ียงเหมือนพอคนน้ีนะ ลูกเอาอาหารน้ันปาใสหนาพอ พอก็ไมควรดุลูก เพราะลูกสอนพอ
เขาใจเหรอ เอา มีอะไรถามมาอีก 

นักขาว  หลวงตาครับ สมัยท่ีหลวงตาเปนเด็ก ๆ อยูนั้นไมทราบวาพอของครอบครัว
ตาง ๆ ในสมัยโบราณเปนอยางไร หลวงตาพอจะยกตัวอยางใหญาติโยมฟงไดไหมครับ 
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หลวงตา เอา โบราณเปนยังไงเด๋ียวน้ีก็เปนอยางน้ันละ โบราณของคนดีก็มีคนชั่วก็ม ี
ก็มีอยางเดียวกัน คนโบราณถาหากจะพูดตามส่ิงแวดลอมแลว โบราณเราคนไมมากเร่ือง
ไมคอยมาก ความทุกข ความเดือดรอนวุนวายก็ไมคอยมาก ทีน้ีเวลาคนมากข้ึนมาเร่ืองก็
มาก ๆ ก็สรางความยุงเหยิงวุนวายมากข้ึน ๆ จึงควรมีธรรมเปนเคร่ืองระงับดับใหอยูใน
ความพอเหมาะพอดี แมน้ํามหาสมุทรถึงจะกวางมันก็มีฝงของมัน คนเราก็เอาธรรมะเปน
ฝงใหอยูในขอบเขตแหงธรรม อยาดีดอยาดิ้นเลยฝงแหงธรรมแลวจะจมลงนรกอีก ก็เทา
น้ัน มีอะไรอีก 

นักขาว  ในสังคมปจจุบันนี้ลูกหลานเยาวชนจะไปในทางฟุงเฟอกันไปหมด ลูกที่ดี
ควรจะปฏิบัติตอพอตอแมอยางไรครับ 

หลวงตา ธรรมดาพอแมก็อยากใหลูกด ีลูกก็อยากใหพอแมดี ไมทราบวาจะใหดีแบบ
ไหนก็ไมทราบ เพราะลูกทุกวันนี้มันก็เลอะเทอะ เหตุที่เลอะเทอะเพราะพอกับแมพาให
เลอะเทอะ มันมีแบบพิมพมาเหมือนกัน ถาไมไดแบบพิมพจากพอจากแมมันก็ไปไดตัว
อยางมาจากเพื่อน ๆ ฝูง ๆ สังคมตาง ๆ ที่ไมด ี เลยกลายเปนสังคมเลอะเทอะ คนเลอะ
เทอะ ไปที่ไหนมีแตคนเลอะเทอะ เด็กเลอะเทอะผูใหญเลอะเทอะ หญิงเลอะเทอะชายเลอะ
เทอะ ทั่วประเทศไทยมีแตคนเลอะเทอะดูไมไดนะ นี่คือไมมีธรรมครองใจ ไมมีธรรมเปน
เครื่องกํากับรักษา ธรรมคือความดีงามทุกอยาง ข้ึนช่ือวาธรรมไมวาประเภทใดถาเปนธรรม
แลวจะดีเปนข้ัน ๆ เลวไมม ีแตกิเลสเลวตลอด ตั้งแตพื้นเพของกิเลสจากลูกจากหลาน ปู 
ยา ตา ยาย โคตรแซของกิเลสเปนสกุลที่เลว สกุลที่ตมตุนหลอกลวงสัตวโลกใหลมจมไดทั้ง
น้ัน แตธรรมถายกเปนสกุลแลว เปนสกุลธรรมมาตั้งแตดั้งเดิม ปู ยา ตา ยาย เปนสกุลท่ีร้ือ
ฟนสัตวท้ังหลายข้ึนจากความลมจม ใหสูแดนพนทุกขเปนลําดับ ๆ ไดจนกระทั่งถึง
นิพพาน เพราะอํานาจแหงธรรมเปนเคร่ืองร้ือฟนน้ีท้ังน้ัน แลวมีอะไรอีกละ 
นักขาว  หลวงตาครับ พวกเราคนไทยเปนลูกของพระเจาอยูหัวทุกคน หลวงตาอยาก
ชวนพวกเราใหทําอะไรถวายในหลวงครับ อยากจะใหหลวงตาแนะนําครับผม 

หลวงตา ตะกี้นี้ก็ชวนแลวนี ่ นอกจากมันข้ีเกียจคนไทยเรามันไมทําเทาน้ันแหละ เขา
ใจเหรอ ใหบําเพ็ญความดี ระลึกถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ อุทิศสวนกุศล ถวาย
พระองค ซึ่งมีพระเมตตาอยูแลวกับพี่นองชาวไทยเราตั้ง ๖๒ ลานคน ตะกี้นี้พูดไปแลว
อยางนี้ใชไหมละ เอา มีอะไรวาไปอีก 

นักขาว  วันท่ี ๑๐ ธันวาคมน้ีหลวงตาจะนําทองคําเขาคลังหลวงอีก อยากใหหลวงตา
พูดถึงเรื่องนี้ครับ 



 ๙ 

หลวงตา ก็จะเอาเขาจริง ๆ ถาจะใหพูดเพิ่มอีก ก็ตองไปหามาเพิ่มอีก เราจะไดพูด
บอกวาเราไดทองคํามาเพ่ิมเทาน้ัน อันน้ีไดตกลงกันเรียบรอยแลวกับชางหลอมเขาวา ๕๐๐ 
กิโล วันท่ี ๑๐ นี้จะมอบ แตดอลลารน้ีไมแน คอนขางแนอยูเวลานี้ก็จะไดประมาณสัก ๒ 
แสน เพราะเรามีอยูในบัญชีเพียง ๒ แสนกวา ไมมากนัก จึงพูดไดเพียงแควา ๒ แสน ถา
หากวาไดเพิ่มมากกวานั้น เราก็จะเขาพรอมกัน ก็มีเทานั้น ทองคําถาหากวามีผูมาบริจาค
เพ่ิมเติมวันน้ันก็ไมแนนักนะวาเรากําหนดไว ๕๐๐ กิโลน้ี คือมีเทานี้เสียกอน ถามีผูมามอบ
หรือมาทําบุญใหทาน ถวายเขาในคลังหลวงอีกเทาไร คิดเปนจํานวนมากแลวเขาอีกเพ่ิมอีก 
ๆ ถาไมมีอะไรก็ตามกําหนดที่ตายตัวไวแลวนี้คือ ๕๐๐ กิโล เขาในวันน้ัน แลวมีอะไรอีกละ  
นักขาว  ตอนนี้คนไทยไปมัวเมาในยาเสพยติด กันมากขึ้นทุกวัน ๆ อยากจะใหหลวง
ตาชวยช้ีทางสวางใหหนอยครับ 

หลวงตา อูย.อยางนี้เราก็ไมอยากพูดนะ จะวายังไง เขาติดกันมาสอนกันมา มามาก
ตอมากแลว มันก็อยางวาบืนเขา ๆ อยูในเรือนจํา เรือนจําเปนท่ีดัดสันดานของคนสราง
โทษสรางกรรม มันก็รูอยู แตมันไปในเรือนจําเต็มทั้งหญิงทั้งชาย มีแตคนสรางความช่ัว
เต็มอยูนั้น แลวน่ีเขากินยาเสพยติด เราหามวาอยากินนะ ถาเขาหยุดตามเราแลว 
โอย.หลวงตาบัวน้ีเปาพุดเดียวเลย ใหหมดทั้งประเทศไทยไมมีใครกินยาเสพยติด น้ีเปาก็
หมดลมเปลา ๆ เราเลยไมอยากเปา สอนก็ไมอยากสอน มันก็จะหมดลมอีกจะวายังไง อาว 
จริง ๆ นะมันติดได มันมาไดทุกแบบทุกฉบับ เพราะคนช่ัวมีมาก มันจะซอกแซกซิกแซ็ก
เขาไปหาคบคาสมาคม เรียกวาหาผลรายไดจากใครตอใคร ยิ่งเด็กดวยแลวมันยิ่งเขาได
สนิท ตีสนิทเขาในแบบน้ันแบบน้ี เดี๋ยวสอดยาเสพยติดเขาไปกิน กินแลวหงายหมาเลย เขา
ใจไหมกินแลวหงายหมา ไมเปนทา ถาลงใครไดติดยาเสพยติดแลวไมมีฟนไดเลย เรียกวา
หงายหมาเขาใจไหม ถาหงายแมวพอติดแลวฟนไดแกตัวเอง เรียกวาหงายแมวตบไดแกไข
ได ถาหงายหมาแลวรองแตแหงก ๆ มีเทาไรกินหมดแลวเจาของก็จมไปเลยไมมีทางแกตัว
ได คนประเภทน้ีเรียกวาคนประเภทหงายหมาไมเปนทา คนประเภทท่ีรูตัวแลวกลับแกไข
ตัวเองใหเปนคนดีเปนปรกติตามเดิมแลวเรียกวาหงายแมว แกตัวไดเขาใจไหม พวกเราน้ี
พวกหงายหมาหรือพวกหงายแมว เราอยากถามสักหนอยนะ ถาไมกินก็ไมหงายแบบคน
เขาใจไหม เรารูแลวเราเราไมกิน ถาหากวากินแลวรูเน้ือรูตัวแลวแกไขดัดแปลงใหเปน
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 ภาวนาแลวจิตฟุงซาน เสื่อมถอย จะละท้ิงการภาวนาจะแก
ไขอยางไรคะ 
หลวงตา สาเหตุท่ีใหฟุงมันมีเหตุเร่ืองราวอะไรตาง ๆ ไมพอใจ จิตมันไปประหวัด ๆ 
ดึงเขามามันไมเขาเรียกวา จิตฟุงซาน  
โยม  มันเขาเดี๋ยวมันก็ออกเจาคะ 
หลวงตา มันก็ออกแหละ ไมใชคนตายนี ่ นอนแลวยังต่ืนวะ ก็ใหมันเขาเถอะนะ มัน
ไมเขาเลย ออกเตลิดเปดเปงดูไมได เราอยากไดฟงบรรดาพี่นองทั้งหลายซึ่งเปนชาวพุทธ
พูดถึงเร่ืองจิตตภาวนาบาง การใหทานน้ีเปนพ้ืนฐานของชาวพุทธเรายกน้ิวใหเลย ไปภาค
ไหนเหมือนกันหมด พ้ืนฐานแหงชาวพุทธเราคือการใหทาน การเสียสละ การสงเคราะหสง
หากัน เหมือนกันทุกภาค เพราะหลวงตาไดเท่ียวหมดทุกภาคเลย แตศีลน้ีรูสึกวามีนอย
มากนะ ภาวนาน้ีสําหรับประชาชนท่ัว ๆ ไป ไมคอยจะมีกันเลย พระแทนท่ีจะนําหนาเขา
กลับถอยหลัง พระก็ไมไดเรื่องการภาวนา มีเยอะพระในประเทศไทยเรา นับแตหลวงตาบัว
ไป เคยภาวนาไมเคยภาวนาก็อยูท่ีน่ีดวยกันน้ันแหละ 

เราอยากใหพ่ีนองท้ังหลายไดภาวนาบาง ถาอยากจะเห็นเร่ืองราวท่ีแปลกประหลาด
อัศจรรยขึ้นมาตามทางของศาสดาที่เปดโลงไวแลว จากท่ีทรงรูทรงเห็นแลวน้ันแหละ เปด
เผยออกมา มันเห็นจริง ๆ จะใหวายังไง สามแดนโลกธาตุน้ีมาคานไมมีหว่ัน เหมือนคนตา
ดีเพียงคนเดียว คนเต็มศาลาน้ีตาบอดหมด แลวจะเอาใครเปนประมาณ เอา วาดูซิ จะเอา
คนตาบอดเปนประมาณหรือเอาคนตาดีเปนประมาณ ถาเอาคนตาดีเปนประมาณไดตาม
หลักความจริงแลว พระพุทธเจาเปนศาสดาเอก โลกวิท ู เปนผูรูแจงแทงทะลุทั้งโลกนอก
โลกในตลอดทั่วถึง น้ีเอาเปนประมาณได สัตวโลกหูหนวกตาบอดมาสามแดนโลกธาตุเอา
เปนประมาณไมได ถาเอาเปนประมาณไดยกข้ึนมาเปนศาสดาซิ มันไมมีใครมาเปนได มี
พระพุทธเจาพระองคเดียว 

น่ีละธรรมถาลงไดปรากฏข้ึนในใจแลวมันอาจหาญข้ึนนะ ก็มันเห็นอยูน่ี ตาบอดมัน
ก็ลูบ ๆ คลํา ๆ จับมือมันใสน่ีนะ มันก็ยังไมเห็น จับมือไสเขาไปหาน่ีนะ ๆ มันยังไมเห็น 
คนตาบอดผูมันมืด ๆ บอกเทาไรมันไมยอมฟงเสียงอรรถเสียงธรรมเลยคนประเภทนี ้



 ๑๑ 

ประเภทท่ีบอดหนาสาโหดท่ีสุดไมมีบุญมีบาป เหลือแตรางกระดูกกับใจที่ครองรางอยูนี้ ใจ
มืดใจดํานี่ละจะพาจมนรกอีก เปนอยางนั้นนะเรื่องตาบอด 

นี่ละพระพุทธทรงรูทรงเห็นมาอยางนี้มาสอนโลก เอา ปฏิบัติซ ิแมภูมิของสาวกผูมี
ความเช่ียวชาญ ไมใชภูมิของศาสดาก็ตาม จะเปนพยานพระพุทธเจาไดอยางมั่นใจหรือแน
ใจ จะทรงวางพระทัยไดหมดเลย เพราะฉะนั้นจึงไมจําเปนตองไปทูลถามพระพุทธเจา เม่ือ
ไดรูปบแลวกลับเลย จะไปทูลถามพระพุทธเจาอยูก็ไมไป คือตัดสินใจไดแลวจาข้ึนมาแลว 
พระพุทธเจาคืออะไร ผางข้ึนมาในใจแลวกลับ ผูใดเห็นธรรม ผูน้ันเห็นเราตถาคต เห็น
ธรรมประเภทแบบเดียวกันน้ีแหละ ไมมีแปลกตางกัน ถาลงไดถึงขั้นบริสุทธิ์ผึงแลวแบบ
เดียวกันหมด  

เหมือนกับแมน้ํามหาสมุทร แมนํ้าสายตาง ๆ ไหลเขามาน้ียังไมเรียกเปนแมนํ้า
มหาสมุทรนะ ไหลเขามา ๆ อันไหน ๆ ที่ถึงมหาสมุทรแลว น้ีเปนนํ้ามหาสมุทรแลว จะวา
มาจากคลองนั้นคลองนี้ไมได ที่ยังไมเขามายังเรียกได ๆ เขามาเร่ือย ๆ พอถึงนั้นเปน
มหาสมุทรดวยกันหมด จอลงปบนี้ถึงกันหมดเลย นี้ละจิตของทานผูบําเพ็ญคุณงามความด ี
บําเพ็ญเขามาเหมือนกับแมนํ้าสายตาง ๆ กาวเขามา ๆ ผูดําเนินบารมีมา ใกลเขามา ๆ พอ
เขามหาสมุทรแลวเปนอันเดียวกันหมด ไมตองถามกันวา มหาสมุทรคืออะไร จอลงไปนี้ถึง
แลว ตั้งแตมือเราจอลงไปทั่วมหาสมุทรหมดแลว  

บรรดาจิตของทานผูส้ินกิเลสปบเขาไปอันเดียวน้ีเปน มหาวิมุตติมหานิพพาน 
ธรรมธาตุไดสมบูรณแบบเหมือนกันหมด เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจาทุก ๆ พระองคจึงไม
มีแปลกตางกัน นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย ไมมีความยิ่งหยอนตางกัน เทากับนํ้ามหาสมุทรเชน
เดียวกันหมด เรียกวาธรรมธาตุ น่ีละพระพุทธเจาท้ังหลายเปนธรรมธาตุลวน ๆ แลว มา
สอนโลก เมื่อมีพระรูปพระโฉมสรีระอยูนี้ก็เรียกวาพระพุทธเจา พระสาวก อาศัยรางกาย 
พออันนี้ปบแลวเปนธรรมธาตุไปเลย ธรรมธาตุนี้ละครอบโลกธาตุอยู ที่วาธรรมมีอยูคืออัน
น้ีแล  

นี่ละพระพุทธเจารูอยางนี้ เพียงสาวกเทานั้นไดรูลงไปนี้ก็เปนพยานพระพุทธเจาได
อยางเต็มเหน่ียวเลย ถึงไมเปนภูมิของพระพุทธเจาก็ตาม ความรูมีความลึกต้ืนหยาบ
ละเอียดตางกัน อันนี้มีตางกัน สาวกภูมิกับพุทธภูมิ ภูมิของพระพุทธเจาน้ีเปนภูมิท่ีเต็ม
เม็ดเต็มหนวย ภูมิของสาวกก็เหมือนกับวาทองชางทองหนูเขาใจไหม ชางกินอิ่มทองตัว
เอง เต็มทองชางก็สบาย หนูตัวเทานี้ก็ตามกินเต็มทองมันแลวมันก็สบายเต็มตัวของหนูเต็ม
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ตัวของชาง น้ีบรรดาสาวกกับพระพุทธเจาก็แบบเดียวกัน เต็มภูมิของตัวเองเหมือนกับหนู
เต็มทองของตัวเอง กินอ่ิมแลวสบาย เขาใจเหรอ 

นี่ละเปนพยานกันไดอยางเอกอุทีเดียว ธรรมพระพุทธเจาเลิศเลอมาแตไหน เวลาน้ี
ถูกกิเลสมันปดเอาไวไมใหเห็นละซิ เหมือนกับนํ้าท่ีอยูในบึง ถูกจอกถูกแหนปกคลุมไว นํ้า
เต็มบึงเต็มบอก็เหมือนไมมี มีแตจอกแตแหนปกคลุมไวหมด นี้มีแตกิเลสปกคลุมไวหมด 
นํ้าอรรถนํ้าธรรมเหมือนไมมี เพราะกิเลสความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึ่งเปนเหมือน
จอกเหมือนแหนครอบไวหมดมันไมเห็น เพราะฉะนั้นจึงใหลากจอกลากแหนออก มันจะ
คอยสวางขึ้นมา ๆ 

อยากใหพี่นองทั้งหลายเห็นธรรมพระพุทธเจานี่นะ หลวงตาบัวพูดอยางอาจหาญมา
ตลอด ทานท้ังหลายดูซิกิริยาเปนยังไง เหมือนจะกัดจะฉีก แตกิเลสตัวเดียวแมเม็ดหินเม็ด
ทรายไมเคยมีในหัวใจ มีแตพลังของธรรม พอพูดถึงเรื่องธรรมแลวผางออกเลย ๆ แลวแต
ใครจะถามอรรถถามธรรมมากนอยเพียงไร ที่ควรจะออกหนักเบามากนอยมันจะเปนเอง
ของมันผึงทันทีเลย ๆ ทีนี้พวกนั้นมีแตคลังกิเลส มันก็บอกวา โอย.หลวงตานี้ด ุดุโคตร
พอโคตรแมมึงอะไร เราอยากวาอยางน้ันเขาใจไหม ก็มันไมเคยเห็นธรรมประเภทน้ัน 
มันเห็นต้ังแตกิเลสเปนไฟเผาหัวอก พอเห็นกิริยาทาทาง โอย.นี่โกรธแลว มันวาอยาง
น้ันนะ ก็มันไมเคยเห็นธรรมชาติความโกรธคืออะไร พลังของธรรม จะแผดขนาดไหน
ก็เปนนํ้าดับไฟ ๆ ไมมีพิษมีภัย น่ันเรียกวา พลังของธรรม พุงออกมาเปนพลังของ
ธรรม กิเลสมีพลัง แสดงออกมาเปนฟนเปนไฟเผาไหมโลก เปนเถาเปนถานไดหมด แต
ธรรมนี้ผึงออกมานี้น้ําดับไฟ ๆ พรึบไปหมดเลย น่ัน ตางกันอยางนี้นะ ใหพากันเขาใจ  

เราอยากใหพี่นองทั้งหลายไดรูไดเห็น มีแตหลวงตาพูดอยูคนเดียว ๆ แลวไมมีใคร
ไดปฏิบัติพอไดยิบ ๆ แย็บ ๆ ใหรูบางเห็นบาง เพียงแย็บเทาน้ันมันก็เขากันไดนะ ยอมรับ 
ๆ เปนลําดับ พอถึงผางนั้นไมตองไปหาพระพุทธเจา กราบอยูตรงนี้พอ น่ัน เปนอยางน้ัน
นะ ธรรมพระพุทธเจาเลิศขนาดน้ัน เวลาน้ีถูกกิเลสท่ัวโลกดินแดนครอบไวหมด ธรรมจน
ไมมีเหลือ ไปที่ไหนมีแตสนามกิเลสทั้งนั้น ๆ ๆ แหละ สนามธรรมไมม ีแมแตอยูในวัดใน
วาควรจะเปนสนามธรรมไดมันก็เปนสวมเปนถานไปหมด ในวัดในวาในพระในเณร หา
ธรรมไมม ี มีแตผาเหลืองโกนผมโกนค้ิวหัวโลนใสลงไป แตกิริยาแหงการแสดงออกของ
กิเลสภายในจิตใจมันผลักดันออกไปใหเปนกิเลส เปนความสกปรกรกรุงรังเปนฟนเปนไฟ
ทั้งนั้นทีเดียว ไมวานอกวัดในวัด 
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มันไมข้ึนอยูกับวาเปนวัดเปนวา เปนพระเปนเณรนะ ขึ้นอยูกับใจมีธรรมหรือไมมี 
ถาไมมีธรรมแลวมันโกนจนกระท่ังฟาดออกหมด หนังออกนี้ยังเหลือแตกะโหลกศีรษะ 
มันก็เปนกิเลสอยูอยางน้ัน ไมเปนธรรม ถาเปนธรรมแลวหัวเรานี้ไมตองโกน โกนกิเลส
ออกแลวมันก็เกลี้ยงไปเลย ถาไมโกนกิเลสแลวจะโกนขนาดไหน เอาจนกระท่ังวา
กะโหลกศีรษะจะไมมีเหลือมันก็เปนกิเลส โกนใหกิเลสข้ีรดอีกซํ้านะ เขาใจ เอาละ พูด
มากมายแลวพอ ใหพร 
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