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พอดวยความเลิศเลอ 
 

เม่ือวานโรงพยาบาลก็มา ๓ โรง มีไกลก็ทางชัยภูม ิหนองบัวระเหว แตไมไกล
มากนักหนองบัวระเหว ที่ไกลกวานั้นอีกยังม ีชัยภูมินี้มีสองแหงโรงพยาบาลที่ไกล ไกล
อยูมากทีเดียว จนกระท่ังเราไดใหเปนพิเศษ โรงพยาบาลสองโรงน้ีมาใหเปนพิเศษ กับ
อุบลทั้งเมืองในจังหวัดอุบลนะ โรงพยาบาลโรงไหนมาในเขตจังหวัดอุบลใหพิเศษท้ัง
หมด กับอุตรดิตถ อุตรดิตถนี้ก็เขตจังหวัดอุตรดิตถทั้งหมด โรงพยาบาลใดมาก็ตามให
พิเศษ ๆ สวนชัยภูมิน้ีให ๒ โรง โรงพยาบาลเทพสถิตกับภักดีชุมพล น่ีเราไปแลวไปดู
เอง เอาของไปสงให เราตั้งเข็มไมลด ู โถ จากน้ีไปเลยโคราชไปโนน สีค้ิว สูงเนิน เข็ม
ไมลขนาดพอ ๆ กันนั้น เพราะฉะน้ันเราจึงไดใหเปนพิเศษ 

สวนนอกนั้นมีไกลมีใกลทั่ว ๆ ไปไมไกลนัก เราก็ใหธรรมดา ๆ  ธรรมดามันก็
เต็มอยูแลว ฟาดเปนพิเศษเขาอีกมันก็ยิ่งอัดแนนนะ ไมใชเราใหธรรมดาจะบกบางนะ 
เต็มรถทุกคัน ๆ จดไวเรียบรอยหมด ใหกะคํานวณพอดีกับรถคันหนึ่ง ๆ ที่มา แตคันที่
ใหพิเศษจะหนักอยูพอสมควร เพราะเปนพิเศษ พิเศษมีอะไรบางจดไวเรียบรอย ท่ีเรา
สั่งนี้เคลื่อนไมไดนะ เคล่ือนจะถูกไลเบ้ียกันแหลกเลยเชียว จนเหตุผลลงตัวได เคล่ือน
เพราะเหตุใด ที่สั่งไวเคลื่อนไปเพราะอะไร เพราะเหตุน้ัน ๆ เม่ือเหมาะสมแลวผาน เขา
ใจไหม ถาไมเหมาะสมแลวเอากันใหญนะ 

นี่ละทานทั้งหลายดูซิหลวงตา ท่ีชวยชาติบานเมืองก็แบบเดียวกันน้ี สําหรับเราน้ี
จริงทุกอยางตอชาติบานเมือง แตพ่ีนองชาวไทยเราจะจริงมากนอยเพียงไรเราทราบไม
ไดนะ สําหรับเราท่ีเปนหัวหนาพ่ีนองท้ังหลายน่ีจริงทุกอยางเลย เปนอยางนี้ตลอดมา 
เราสงสารน่ีนะ ที่โรงพยาบาลมามากนอยเพียงไร แทนที่เราจะมีหงุดหงิดแบบของโลก
นะ ธรรมดาก็ไมมีอะไรจะมาหงุดหงิดวางั้นเถอะ ยืมเอาของโลกมาใชจะหงุดหงิด กลับ
ไมเปนอยางน้ันนะ พอใจ ๆ เต็มกับความสงสารความเมตตาของเรา เราเปนอยางน้ัน
ตลอด 

เพราะเราชวยโลกคราวน้ีเราชวยเต็มกําลังความสามารถ ดวยอํานาจแหงความ
เมตตาเต็มสัดเต็มสวนเลย ไมมีอะไรที่จะมาแยกชิงในความเมตตา ความเสียสละของ
เราไปได แมหมดแลวก็ยังจะให ขนาดน้ันละนะ ที่จะมากลัวขาดกลัวเหลือไมมีเลย ถามี



 ๒ 

อยางนั้นเราทําไมได ทานท้ังหลายใหเขาใจเสียนะวา น่ีละหลักธรรมชาติเปนอยางน้ี 
ธรรมแทเปนอยางน้ัน ออนนิ่มไปหมด เขาไดทุกตัวสัตวตัวบุคคล ไมมีคําวาชาติชั้น
วรรณะสูงตํ่าประการใด สัตวหรือบุคคลเขากันไดสนิทตามประเภทของสัตวของบุคคล
ที่จะเขากันได เพราะความเมตตาเชื่อมเขาไปถึงกันหมดนั่นแหละ 

อุบลน้ีก็ใหท้ังจังหวัดเลย อําเภอไหนมาก็ตามใหพิเศษ อุตรดิตถหนึ่ง แลว
ชัยภูมิก็มีสอง เราไปแลวไกลสุดขีดมีอยู ๒ โรง มันตอเพชรบูรณนูนนะ ตั้งเข็มไมลไป 
มันตั้ง ๓๓๐ กวากิโลนะ นั่นฟงซ ิจากนี้ไป ๓๓๐ กวากิโล มันก็ขนาดสูงเนินหรือสีค้ิว 
ระยะน้ันละ เพราะระยะน้ันอยูใน ๓๐๐ เหลาน้ีแหละเราคิดเทียบแลว ไกล อุบลนี้ตั้งแต
เราไปถึงตัวจังหวัดนี ้ ขึ้นรถเกงไปไมแวะที่ไหนเลย ถึงอุบล ๕ ชั่วโมงพอด ี แลวโรง
พยาบาลตาง ๆ ที่นอกจากอุบลไปไกลขนาดไหน บางแหงเราก็พอทราบไดเทาน้ันกิโล 
เทาน้ีกิโล ไกลทั้งนั้น ๆ เพราะฉะนั้นถึงใหหมด อุตรดิตถก็เหมือนกัน นี่ก็ใหหมดเขต
จังหวัด โรงพยาบาลใดมา นับจากโรงพยาบาลจังหวัดกระจายออกไป ใหเหมือนกัน
หมด ใหอยูอยางนั้นตลอด 

ของมีเปนประจํา อันนี้ก็บกบางไมไดนะ ผูที่คอยดูแล พระที่คอยดูแล พระที่
เปนเวรเฝาศาลาน้ีไมตํ่ากวา ๒ องคละ เปนประจําทุกอาทิตย ๆ เปนวาระ ๆ กัน เกี่ยว
ของกับศาลงศาลา ประชาชนแขกคนที่เขามาเกี่ยวของกับเรา พระเหลาน้ีทานจะสืบถาม
เร่ืองราวอะไรสมควรไมสมควร เพราะทานจะปลอยใหหมดน้ีเราตายไปนานแลวนะกับ
แขกคน ไปหาดวยศรัทธาความเคารพความเล่ือมใสยกให แตเร่ืองของเราท่ีรับโลกน้ี
เปนยังไงบาง ก็ขอใหคิด ความหมายวาง้ัน เพราะฉะน้ันเราจึงจะพบกัน ควรจะลงมาท่ี
นี่หรือจะไปหาที่กุฏิ น่ีเรียกวามีเหตุผลพอแลว เพื่อถนอมกําลังไวสําหรับทําประโยชน
ใหแกโลกน่ันแหละ ไมไดถนอมเพื่ออะไร เราจึงไมรับแขกตลอดเวลาไป 

วันน้ีเราก็จะไปภูวัว เพราะเปนยานกลาง สิ้นเดือนกับตนเดือน ไปยานกลางนี้ก็
พอดี เอาเปนอาหารยาวไป อาหารสด อาหารยาว พวกยาว เชน หมูยอ หรือกุนเชียง 
อะไรเหลาน้ี เขาเรียกอาหารยาว อาหารสดก็อาหารสด ๆ รอน ๆ เปนเน้ือเปนปลา
อะไรก็แลวแต เปนสวนมากท่ีเอาไปในระยะท่ีเราไป สวนอาหารท่ียาวจริง ๆ ตลอดไป
น้ีเราจัดใหพอเรียบรอยแลว อันน้ีไปเสริมเฉย ๆ อาหารยาวไปเสริม อาหารเปนพ้ืน 
เชน ขาว นํ้าตาล นํ้าปลา นํ้ามันพืช นี้เราจัดไวเพียงพอแลวแตละเดือน ๆ เผื่อเอาไวทั้ง
น้ัน ๆ  อันน้ีเปนอาหารเสริม จึงเอาเฉพาะอาหารประเภทน้ีไป 
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พระเหลาน้ีแหละเปนพระท่ีจะทรงมรรคทรงผล ทรงศีลทรงธรรม เปนมหา
สมบัติแกใจตนเองและแกโลกทั้งหลาย เปนผูจะทรงธรรมประเภทนี้ไวได เราจึงตองสง
เสริม น่ีสงเสริมมาแลวไดสิบกวาปแลวนะ ตั้งแตเราไปดูละเอียดถี่ถวน ไปเที่ยวดูหมด 
มาก็ประกาศเลย ต้ังแตบัดน้ันเราจะรับสงอาหารท้ังหมด พระที่มีจํานวนมากนอยเพียง
ไรที่ตั้งหนาตั้งตามาปฏิบัติ เอา มา บอกเลยเปดทางเลย เอา มาเทาไรมา เราจะรับเล้ียง
ทั้งหมด ถาวาเราไมสามารถจะรับเล้ียงเราจะบอก นั่นฟงซ ิ องคไหนที่ตั้งใจปฏิบัติดีให
มา ไมไดกําหนดวามากวานอย นี่ก ็๔๐ กวา วัดนี้เลี้ยงทั้งหมด เด๋ียวน้ีจะอยูในยาน ๔๐ 
ส่ีสิบกวา สามสิบกวาข้ึนไปหาสิบ ลดกวานั้นไมคอยม ีเพราะทําเลมันดี 

อันนี้ละทานผูที่จะทรงมรรคทรงผลเงียบ ๆ อยูในปาในเขา พ่ีนองเห็นวาเปน
ของเลนเหรอ ทานส่ังสมอรรถส่ังสมธรรมเขาสูใจ กระจายเปนความรมเย็นแกโลกอยู
เงียบ ๆ อยางน้ันนะ จะวาทานเปนผาข้ีร้ิวหอมูตรหอคูถเหรอ ผาข้ีร้ิวหอทองสวนมาก
เปนอยางน้ัน เงียบ ๆ ทานรูอรรถรูธรรมจะไมมีใครทราบภายนอก จะรูในวงปฏิบัติ
ดวยกัน ใครอยูในภูมิใด ๆ เรื่องศีล สมาธ ิปญญา วิชชา วิมุตต ิทานกับวงกรรมฐาน 
เฉพาะอยางย่ิงคือเราท่ีเปนหัวหนาน่ีจะทราบมากกวาเพ่ือน บรรดาลูกศิษยมาใครก็มา
เลาเร่ืองใหฟง เปนอยางน้ัน ควรแก-แก ควรสงเสริมยังไง ควรดัดแปลงตรงไหน สอน
เรียบรอยแลวเก็บเงียบ ๆ เพราะฉะนั้นเวลาออกมาพูดจึงวา ทานเหลาน้ีแลเปนผูท่ีจะ
ทรงมรรคทรงผล อยูในปาในเขาเหมือนกันกับครั้งพระพุทธเจาของเรา บําเพ็ญมา
เหมือนกันผลก็ไดเหมือนกัน 

ธรรมะเปนอกาลิโก เสมอตนเสมอปลายตลอดมา พระพุทธเจาตรัสรูธรรม สอน
ก็สอนเพื่ออรรถเพื่อธรรมประเภทที่ทรงตรัสรูแลวนะ สอนโลก ผูปฏิบัติเพื่ออรรถเพื่อ
ธรรมประเภทนั้นจะไปไหนถาไมรูอยางนั้น ทางเดินก็เรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไว
ชอบทุกอยาง ถาเปนแบบแปลนก็สมบูรณแบบแลว เอา จะไปกางขึ้นเปนตึกรามบาน
ชองหลังไหนขนาดไหน กวาง แคบ ยาว ส้ัน ขนาดไหน เอาแปลนออกกางทําตามกําลัง
ของตน ก็ไดสําเร็จมาตามแปลนน้ัน ๆ 

อันนี้แปลนของพระพุทธเจา แปลนแหงมรรค ผล นิพพาน หรือนรก สวรรค 
บอกไวหมด ในนั้นเต็มไปหมด แปลนบุญแปลนกุศล แปลนมรรค ผล นิพพาน อยูใน
นี้หมด เสมอตนเสมอปลายเปนอกาลิโก รวมยอดไวหมด ธรรมะน่ัน อกาลิโก เอหิปสฺ
สิโก ที่แสดงไวในธรรมคุณ ธรรมะพระพุทธเจานี้ตรัสไวชอบแลว สฺวากฺขาโต ภควตา 
ธมฺโม พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวชอบแลว ถาเปนแบบแปลนก็สมบูรณ
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แบบแลว นั่นพูดงาย ๆ สมบูรณแบบของธรรมน้ี สมบูรณแบบของทานผูบริสุทธ์ิทํา
แปลนออกมา 

แปลนของเราเปนแปลนทางโลก  เขาก็เต็มกําลังของเขา  ถาทําตามแปลนน้ัน
แลวจะไมผิด ของโลกก็เหมือนกัน ทีนี้ทางธรรมยิ่งเปนแปลนของทานผูบริสุทธิ์วิมุตติ
พระนิพพานดวยแลวไมมีคลาดมีเคลื่อน จึงเรียกวาสวากขาตธรรมตรัสไวชอบ หรือวา
สมบูรณแลว ผูปฏิบัติตามนั้นธรรมะก็เปนอกาลิโก ไดมากไดนอยผลแหงการปฏิบัติ
ธรรมก็ไดธรรมขึ้นมาครองใจ มากนอยตามกําลังของความสามารถแหงผูปฏิบัติทั้ง
หลาย จะไดผลขึ้นมาครองใจโดยลําดับลําดา เชนเดียวกับผูทําความช่ัวชาลามกมันก็
เปนผลออกมา  

คือใจของเราน้ีเปนท่ีบรรจุไวท้ังกิเลส ซึ่งเปนฟนเปนไฟเผาตัวเองและโลกทั่วไป 
ธรรมน้ันเปนความชุมเย็นเปนสุขอยูภายในใจอันเดียวกัน เกิดที่ใจ อยูที่ใจ แสดงออก
จากใจ ผูหมุนไปทางธรรม ธรรมก็เปนอกาลิโก หมุนเม่ือไรเปนธรรมเม่ือน้ัน ๆ ตลอด
ไปเลย ทํามากทํานอยสูงตลอดถึงวิมุตติพระนิพพาน ไมนอกเหนือจาก อกาลิโก น้ีเลย 
ทีน้ีพวกท่ีทําบาปทํากรรม คือฝายกิเลสก็เปน อกาลิโก แบบเดียวกัน ไมผิดกัน เอา 
เอื้อมไปทางบาปทางกรรม เปนบาปเปนกรรมเร่ือย ๆ ไป ทํามากทํานอยจะเปนบาป
เปนกรรมเสมอตนเสมอปลายเหมือนกันหมด น่ีธรรมกับโลก หรือวากิเลสกับธรรมจึง
เสมอกัน 

แตที่กิเลสมันมาโจมตีทุกวันนี้นะ มีแตกิเลสตีตลาดทั่วโลกดินแดน ไมมีใครทํา
คุณงามความดีไดเลย ใหมีแตกิเลสทํา เผากันแหลกเหลวท่ัวประเทศเขตแดน ไมมีใคร
เข็ดหลาบอิ่มพอ ไมมีใครเห็นโทษของกิเลสเลย นี่เปนเรื่องของกิเลสทํางาน โลกจึง
เดือดรอนกันทุกหยอมหญานะ เราไปหาท่ีไหนวาโลกน้ีมีความชุมเย็น ที่กิเลสแทรกสิง
อยูภายในหัวใจ กระจายออกทางกิริยาอาการ ทั้งความประพฤต ิ เผากันไปไดทั้งนั้น น่ี
เรื่องของกิเลสทํางาน มันก็เปนผลข้ึนมาในลําดับอยางน้ี ตําหนิไมไดนะ  

ผลของกิเลสทํางาน คือความทุกขรอนแกสัตวผูดิ้นตามกิเลส เอา ผลแหงธรรม
ผูท่ีบําเพ็ญความดีทํางานก็แบบเดียวกัน นับแตพระพุทธเจาลงมา คร้ังแรกข้ึนก็ตรัสรู
ธรรมของพระพุทธเจา ตรัสรูธรรมข้ึนมา ธรรมอันเลิศเลอ จากน้ันมาประทานธรรมท่ี
ตรัสรูแลวน้ันแกสัตวโลกท้ังหลาย แลวสําเร็จข้ึนมาเปนอันดับแรก เรียกวาปฐมสาวก ก็
คือทานผูส้ินกิเลสเปนองคแรก ๆ ตั้งแตเบญจวัคคียขึ้นมา กระจายมาจนกระทั่งทุกวัน
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น้ี ออกจากสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบแลว แลวเปนอกาลิโก ใหผลแกผูปฏิบัติดี
ตลอดมา จนกระทั่งปจจุบัน และจะใหผลตลอดไป ถายังมีผูปฏิบัติตามศีลธรรมอยู  

เพราะฉะนั้นทานผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทานปฏิบัติศีลธรรมอยูจะไมประกาศ
เรียกรองโฆษณาเหมือนออกทางวิทยุกระจายเสียงที่ไหนก็ตาม จะประกาศกังวานอยูที่
หัวใจของทานผูที่ทรงอรรถทรงธรรมนั้นแล ไมอยูที่ไหน นี่ผลเสมอกันอยางนี ้ ผูหา
อรรถหาธรรมไดอรรถไดธรรมมาครองใจ ผูหากิเลสก็ไดกิเลสมาครองใจ แตกิเลสเปน
ฝายหยาบโลนท่ีสุด หาตีต้ังแตฝายผูปฏิบัติธรรม ใครปฏิบัติธรรมมากนอยน้ีเท่ียวหาตี 
หาเผาแหลกเหลวหมดนะ ไดผลข้ึนมาน้ีก็มาลบลาง ก็เขาทําความดีของเขา ความดีเปน
สมบัติของเขา มีอํานาจบาตรหลวงมาจากไหน จึงจะไปลบลางผลแหงความดีของผู
ปฏิบัติบําเพ็ญความดีจะไมใหไดผลมีเหรอ พิจารณาซินะ 

นี่ละกิเลสมันเกงอยูอยางนี้ละ เวลานี้ผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยูที่ไหน ๆ มันเขา
ไปเหยียบยํ่าทําลาย แตทานไมสนใจนะทานผูปฏิบัติด ีทานจะปฏิบัติดีของทานเรื่อยไป 
กิเลสมันเหาวอ ๆ ๆ อยูงั้นเรื่อยไป สําเร็จข้ึนมาในข้ันใดภูมิใดกิเลสจะไมยอมใหสําเร็จ 
มันจะไปตั้งกฎเกณฑปาเถื่อนขึ้นมา บีบบังคับใหเปนผูตัดคะแนนและเปนผูใหคะแนน
แกผูบําเพ็ญความดีท้ังหลาย ทั้งๆ ที่กิเลสเกิดมาจากโคตรพอโคตรแมมันไมเคยเห็น
ความด ี ไมเห็นบุญเห็นกุศล มันเห็นแตบาปแตกรรมเอามาเผาโลกตลอดเวลา นี่ละมัน
นํามาประกาศทุกวันน้ี ทานท้ังหลายเห็นไหม กิเลสประกาศความชั่วชาลามกของตน 
ยกยองขึ้นวาเปนความดีงามใหโลกตาบอดหูหนวกไดยอมรับมัน  

ใครจึงเชื่อแตทางกิเลส ถาทางธรรมไมคอยเชื่อ เพราะเลหเหล่ียมของเราไม
เหมือนกิเลส กิเลสน้ีเลหเหล่ียมสูงแหลมคมมาก หลอกโลกไดหมด ศาสดาองคเอก
มาสอนน้ี มันก็จะฟงเฉพาะเวลาสอนนะ ออกจากน้ันแลวกิเลสก็เขาแทรก ๆ เปน
อาจารยทุกหัวใจ เมื่อเปนเชนนั้นโลกจะไมยอมรับกิเลสไดยังไงก็มันสอนทั้งวันทั้งคืน 
จากความคิดนี้ปรุงแตงอะไรดันออกมาจากกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง 
ราคะตัณหา ดันออกมาก็ใหกิริยาของโลกบืนไปตามนี้เปนไฟขึ้นมาๆ เผาโลก เราเห็น
ไหม พิจารณาซิ 

ผูทําความช่ัวไดช่ัวตลอดเวลา เพราะฉะน้ันนรก สวรรค พรหมโลก นิพพาน จึง
ไมเคยวางจากสัตวผูทําดีทําชั่วตลอดมา และจะไมวางตลอดไป เพราะสัตวโลกทํากันอยู
ตลอด ผลก็ตองไดมาตลอด สถานท่ีบรรจุก็คือแดนนรกสวรรคน้ันแหละ บรรจุมา
ตลอดอยางนี ้ แลวใครจะไปลบลาง ส่ิงเหลาน้ีกิเลสมันมีความรูความฉลาดเหนือพระ
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พุทธเจามาจากไหน พระพุทธเจาเห็นวาเปนภัยน่ันเองจึงไดปราบมันแหลกกระจายลง
ไปจากพระทัยแลว เปนธรรมท่ีบริสุทธ์ิข้ึนมาส่ังสอนโลก กิเลสท่ีตัวไหนมันตายแลว ลูก
หลานมันยังมีมันก็ตามเขามาตานทานเผาพวกทําความดี ลบลางอยางน้ันลบลางอยางน้ี  

บาปไมม ี บุญไมม ี นรกไมม ี สวรรคไมมี ทําบุญไมไดบุญ ทําบาปไมไดบาป 
หมุนลงไปตั้งแตฟนแตไฟ น่ันบาปหรือบุญคิดเอา พิจารณาซิ น่ีละเปนอยางน้ัน ทีนี้
ใครทําคุณงามความดีก็เท่ียวหาดูถูกเหยียดหยาม พูดโฆษณาชวนเชื่อ อยางหลวงตาบัว
นี้ก็ไดยินชัด ๆ พูดไดเลย หลวงตาบัวไมมีสะทกสะทานกับใคร ประสาถังขยะ เราจะไป
หลงมันอะไรประสาถังขยะ ทองคําทั้งแทงเลิศเลอขนาดไหนครองอยูที่หัวใจนี้วางั้นเลย 
ถังขยะเราก็เคยครองกันมาแลว ตีมันออก แตกกระจายไปแลว ตั้งแตถังขยะออกจาก
หัวใจแลว ไมมีใครมายุแหยกอกวนใหเกิดทุกขภายในจิตใจเลยแมเม็ดหินเม็ดทราย 
ตั้งแตนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้ เปนเวลา ๕๓-๕๔ ปน้ีแลว จะไมใหเราประกาศไดยังไง  

ความดีเราเปนผูทําเองตามคําสอนของพระพุทธเจา ตามทางเดินของพระพุทธ
เจา ไดมากไดนอยเราไดของเราเอง ใครไมไดมาสรางมาทํา มาลบลางของเราหา
ประโยชนอะไร มันก็มีแตลบลางตัวของมันนั่นเอง หลวงตาบัวเปนพระอรหันตใน
จังหวัดอุดรธานี เขาวา ใหโคตรพอโคตรแมมาโฆษณาก็ชางเถอะ โคตรพอโคตรแมมึง
ไมไดปฏิบัติธรรมเหมือนก ู กูเปนผูปฏิบัติธรรม แมโคตรพอโคตรแมกูไมไดปฏิบัต ิ กู
เปนผูปฏิบัต ิ กูเปนผูรูเอง กูเปนผูครองธรรมเหลาน้ีเอง มึงจะมาลบลางไปไหน เอา
โคตรมึงมาลบลาง เราก็จะวาอยางน้ี เขาใจหรือเปลาละ ลบเทาไรมันก็ลบหัวมันเอง ๆ  

ธรรมพระพุทธเจาเปนของจริง จะลบสูญไดยังไง ถาสูญธรรมพระพุทธเจาก็ไม
ใชธรรม ศาสดาไมใชศาสดา ไมมีความหมาย จริงเปนจริงทุกอยางพระพุทธเจา ไมมี
อะไรเกินยิ่งกวาธรรมพระพุทธเจาที่ตรัสรูออกมา เปนธรรมท่ีบริสุทธ์ิลวน ๆ และไมมี
อะไรเศราหมองมืดตื้อ กอฟนกอไฟเผาโลกยิ่งกวาตัวกิเลส ตัวน้ีตัวหลอกลวงโลก ให
พากันจําใหดี 

น่ีละผูสรางความดีทานสรางของทานอยูอยางน้ันตลอดเวลา ไปลบลางของทาน
ไดยังไง ความดีเปนสมบัติของใครของเรา ความช่ัวเปนสมบัติของใครของเรา ผูสราง
ขึ้นมาเอง นี่ก็พูดถึงเรื่องพระ ทานอยูในปาในเขา ทานเหลาน้ีเองท่ีจะเปนผูทรงศาสนา
ของพระพุทธเจา และเปนท่ีกมหัวลงกราบไดสนิทใจของประชาชนท้ังหลายดวยความ
เคารพเล่ือมใส  



 ๗

ทานเหลาน้ีแหละพูดตรง ๆ เหลาน้ีแหละเปนยังไง มาตั้งแตเหลาโนนพระพุทธ
เจา พระสงฆสาวก พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ มาตั้งแตโนน ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ มาตั้งแต
โนน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ มาตั้งแตโนน ไมไดมามีเฉพาะปจจุบัน เดี๋ยวอปโลกนกันขึ้น
มาพอจะมาลบลางไดอยางงายดายนะ พระพุทธเจาตรัสไวชอบแลว ๆ สวากขาตธรรม 
เปนยังไง จึงขอใหพี่นองทั้งหลายไดเขาใจเรื่องอรรถเรื่องธรรม หลวงตาบัวจวนจะตาย
แลวรีบประกาศออกมาใหพี่นองทั้งหลายไดทราบ เราไมมีอะไรกับสามแดนโลกธาตุ 
ใครจะมาโจมตีแบบไหน ๆ มันยกโคตรมาเราก็เฉยเขาใจไหม จะมาชมเชยสรรเสริญก็
แบบเดียวกัน ยกโคตรมาก็เทาเดิม ยกโคตรมาตําหนิติเตียนก็เทาเดิม มันไมมีอะไรที่
จะมาหยิบยกเพราะมันหนักดวยกัน สรรเสริญก็หนัก เม่ือถึงข้ันพอท่ีเลิศเลอแลว
ความเลิศเลอของธรรมท่ีบริสุทธ์ิน้ี เรียกวาพอดวยความเลิศเลอ ไมไดพอเพียงวา
เรารับประทานพอแลวอ่ิมแลวเทาน้ีนะ  

พอของธรรมน้ีพอดวยความเลิศเลอ ไมมีอะไรเกินคําวาพอของธรรม น่ีพระ
พุทธเจาตรัสมาเรียบรอยแลว บรรดาพระผูปฏิบัติตามก็ตักตวงเอาผลเรื่อยมาอยางนี ้
ทานผูอยูในปาในเขาเงียบ ๆ น่ันแหละ เดินจงกรม น่ังสมาธิภาวนา ชําระกิเลสท้ังวันท้ัง
คืน ไมยุงเหยิงวุนวายกับการบานการเมือง วุนวายอะไรทั้งหลายที่มีอยูในโลกนี้ซึ่งเปน
งานของกิเลส อยางหน่ึงก็แทรกเขาไปวางานการทํามาหาเล้ียงชีพธรรมดา แตมันไมได
เพียงหาเล้ียงชีพ มันหาเพ่ือความโลภเขาใจไหม ไดเทาไร ๆ ไมพอ ไดเทาไรไมพอ 
อะไรไมพอ นี่เรื่องของกิเลส ถาการทํามาหาเล้ียงชีพน้ีพอ วันหน่ึง ๆ พอ ไมไดดีดดิ้น
เกินไปละมนุษยเรา แตนี้งานของกิเลสซิมันไมพอ ๆ สวนงานของธรรมไดขนาดไหน
ทานพอตลอด ๆ ยิ่งถึงพระนิพพานพอตลอดตั้งกัปตั้งกัลป เที่ยงตลอดเลย  

นี่ละธรรมของทาน ที่ทานทรงเอาไวทานทรงมาจากอะไร มาจากสถานท่ีท่ีพระ
พุทธเจาทรงส่ังสอนไวแลวท่ีควรบําเพ็ญเชน รุกฺขมูลเสนาสนํ บวชแลวใหเธอท้ังหลาย
เขาไปอยูในปาในเขา   รุกขมูลรมไม   บําเพ็ญความเพียร  เพราะสถานที่เชนนั้นไมได
ถูกรบกวนจากกิเลสความยุงเหยิงวุนวายกอกวนท้ังหลาย เปนความสะดวกในการ
บําเพ็ญสมณธรรม และใหพวกเธอทั้งหลายไดอุตสาหพยายามบําเพ็ญอยางนั้นตลอด
ชีวิตเถิด น่ัน พระพุทธเจาทรงสอนเองนี่นะ  

ในอนุศาสน องคไหนบวชมาไมไดสอนธรรมขอนี้ไมไดนะ แมแตอุปชฌาย
ปจจุบันนี้ก็เหมือนกัน ถาไมสอนธรรมขอนี้แลวปลดจากอุปชฌาย เพราะเปนธรรมท่ี
เด็ดมาก เปนธรรมท่ีจําเปนมากสําหรับพระท่ีกาวเดินเพ่ือมรรคผลนิพพาน จึงขึ้นตนวา 
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รุกฺขมูลเสนาสนํ พอบวชแลวไลเขาไปเขาเขา แมอุปชฌายจะชอบอยูในตลาดกระดูก
หมูกระดูกวัวก็ตาม แตเวลาสอนลูกศิษยตองสอนใหไลเขาปา ตามทางเดินของพระ
พุทธที่ประกาศธรรมสอนแลวดวยความเด็ดเดี่ยว ขาดไมได นี่มีทุกคน  

เม่ือดําเนินตามน้ีแลวทานก็ตักตวงเอามรรคผลนิพพาน อยูที่ไหน ๆ เงียบ ๆ 
นะ สําหรับทานผูรูธรรมทานรูเงียบ ๆ เหมือนไมรู แตภายในจะรูดวยกัน องคไหนเปน
ยังไง การบําเพ็ญธรรมอยูในข้ันใดภูมิใด ฝายปฏิบัติทานจะรูเร่ืองดวยกันภายใน ๆ 
เหมือนสมบัติภายในในบานของเราน่ีแหละ เราจะไปประกาศใหบานเมืองเขาทราบให
ชาวโลกเขาทราบยังไง สมบัติของเรามียังไงรักสงวนของตัวเองซิ อันนี้ก็เหมือนกัน
สมบัติภายในคือธรรมน้ีย่ิงเปนของเลิศเลอ ไมควรแจกจายไมออกใหพวกตัวบุงตัว
หนอนมันมากัดมาไช มาปนมาข้ีรดทาน ทานจะออกมาหาอะไร ธรรมเปนของเลิศ ถา
ควรจะออกมากนอยก็ออกมาแนะนําสั่งสอน ไปตามความสมควรแกกาลสถานท่ีเวลํ่า
เวลาและบุคคล คณะตาง ๆ ควรจะสอนแบบไหนทานก็สอนของทานเอง ใครจะไปรูจัก
ประมาณย่ิงกวาธรรมวะ ผูสอนธรรมก็ตองเปนผูรูจักประมาณเหมือนกัน ใหพากันจํา
เอาไวนะ  

มรรคผลนิพพานประกาศทาทายสําหรับผูท่ีทําความดีอยูตลอดเวลา จะไมผิด
หวังวาง้ันเลย เขาใจเหรอ เรื่องกิเลสก็ประกาศทาทายมาตั้งกัปตั้งกัลปแลว ใครเกงให
มาถาอยากคอขาด ความหมายวาอยางง้ัน แตมนุษยเราน้ีมันเกง สัตวก็เกงมนุษยก็เกง 
คอขาดก็ไมถอย ว่ิงตามกิเลสเขาใจไหม นี่จําเอาทั้งสองนะ วันนี้ก็พูดพอเบาะ ๆ ไมพูด
หนักพูดหนวงอะไร พูดถึงเรื่องทานผูทรงมรรคทรงผลใหเปนที่ตายใจ บรรดาพี่นองทั้ง
หลาย ศาสนาเราจะคงเสนคงวาหนาแนนไป เปนท่ีเคารพนับถือกราบไหวบูชาเปนขวัญ
ตาขวัญใจจากภาคปฏิบัติ ใครปฏิบัติเอา  

นอกจากนั้นเราอยากจะพูดวาไมอยากม ี มีก็นอยมาก เชน อยางพระเจาพระ
สงฆที่อยูในวัดที่คลุกคลีตีโมงกับประชาชนผูคนเรื่องราวตาง ๆ นั้นมากมายก็ตาม องค
ที่ทานมีอุปนิสัยทานตั้งใจปฏิบัต ิ อยูในวัดท่ีคลุกเคลาไปดวยความรบกวนยังมีอยูนะ 
หากไมมากแตทานไมแสดงออก แสดงออกพวกนี้รุมเขาใจไหม พวกหนอนน่ีมันรุม 
ทานมีแทรกอยูในวัดนั้น ๆ มีนะ ไมวาวัดบานวัดปาในกรุงนอกกรุงมีแทรกอยูนั้น มี
เหมือนกัน เพราะอุปนิสัยของบุคคลและจงรักภักดีตออรรถตอธรรมยังมีอยู ทานผู
ปฏิบัติอยางนี้ทานจะปฏิบัติของทานอยางเงียบ ๆ อยูน้ันนะ เหมือนหน่ึงวาเปนผาข้ีร้ิว
เหมือนเขา เปนตลาดแหงมูตรแหงคูถเหมือนเขา แตทานไมเปน มีอยูเยอะนะ  อยูตาม



 ๙ 

วัดตามวาไมวาบานนอกในเมือง กรุงเทพนอกกรุงเทพที่ไหนม ีมีแฝงอยูนั้นละ แตทาน
เหลาน้ีทานจะไมแสดง มีเทาไรก็ไมแสดง เงียบ ๆ อยูอยางนั้น ถาแสดงออกไปเขารุม
นะซ ิแสดงออกไปเขารุม พวกหนอนมันรุมเขาใจ  

สําหรับผูท่ีอยูในปาทานก็ปฏิบัติเงียบ ๆ ของทานอยูในปา โนน เวลาแสดงออก
สูกันฟงละซิ เพลินไปกี่ชั่วโมงลืมเหน็ดลืมเหนื่อย องคนั้นเปนอยางนั้น ๆ รูอยางน้ัน
เห็นอยางน้ัน นี่วิถีทางเดินของจิต จิตฺตมคฺโค คือ ทางเดินของจิตที่จะรูจะเห็นสิ่งตาง 
ๆ มันเหมือนกับทางเดินดวยเทาของเรา เราเดินดวยเทาเดินไปท่ีไหนท่ีอยู ๒ ฟากทาง
มองเห็นหมด เห็นทุกสิ่งทุกอยาง ทีนี้ทางเดินของจิต จิตกาวเดินไปตามวิถีของธรรม 
เดินไปไหนสิ่งที่เปนวิสัยของจิตซึ่งเปนทางของจิตโดยแทแลวมันจะเห็น บาป บุญ นรก 
สวรรค เปรต ผี อสุรกาย อะไร มันจะเห็น ๆ ของมัน น่ีละท่ีเรียกวา จิตฺตมคฺโค 

ทางเดินของจิตจะไมเห็นไดยังไง พระพุทธเจาเดินมาแลวเห็นมาแลว มาสอน
โลกดวยวิถีจิต ที่เปนมรรคเปนทางเดินของวิถีจิต มาปดไดเหรอ ตาเปนวิสัยท่ีจะใหดู 
เมื่อตาดีอยูจะไมเห็นไดยังไง หูเปนวิสัยท่ีจะฟง เมื่อวิสัยของหูยังดีอยูทําไมจะฟงไมได 
นี่วิถีของจิตที่จะกาวเดินตามธรรมของพระพุทธเจา อันใดที่เปนวิสัยของจิตที่กาวเดิน
ไปตามทางธรรม จะรูจะเห็นกันปดไมอยูเหมือนกัน บาป บุญ นรก สวรรค พรหมโลก 
นิพพาน เปรต ผ ีประเภทตาง ๆ ที่พระพุทธเจามาประกาศกังวาน ก็ประกาศจากจิตที่
เห็นน้ันเองเขาใจไหม นี่ทางของจิตเห็นอยางนี ้ทางของตาเห็นอยางนั้น ทางของจิตเห็น
อยางน้ีจําเอานะ 

มันจะไมมีเหลือแลวนะมรรคผล นิพพานเวลาน้ี ใหกิเลสมาเหยียบยํ่า ๆ 
ทําลายๆ ไปหมด ผูบําเพ็ญศีลธรรมเด๋ียวน้ียังดีอยูนะ เราไปวัดนี้ยังไปไดอยางสงาผา
เผย ตอไปนี้ยิ่งจะคับจะแคบตีบตันเขาไปนะ เพราะกิเลสมันหนาแนนข้ึนไป ไปวัดไปวา
นี้ดอม ๆ มอง ๆ เหมือนจะไปฉกไปลักไปขโมยอยางนั้นแหละ ถาไปเปดเผย ๆ เขาดู
ถูก น่ี ๆ เขาจะไปสวรรคแลวนะพวกน้ี พอเห็นเราดอม ๆ จะไปวัดไปวา นี่เขาจะไป
สวรรคแลว ดีละพวกเราเขาจะไมไดแยงปลากับเรา เราจะไดสนุกแยงปลากันในบึงใน
บอมันก็ไปอยางนั้นเขาใจไหม เด๋ียวน้ีมันเร่ิมแลวนะ สําหรับระยะนี้ยังไมคอยมียังไม
คอยปรากฏ 

ตอไปดูนะ หลวงตาบัวตายแลวใหทานท้ังหลายจําเอาไวนะคําน้ี เพราะกิเลสมัน
หนาแนนเขาทุกวัน ๆ บีบตันเขามา บีบตันจนกระทั่งทางกาวเดินของธรรมจะกาวเดิน
ไมได ผูปฏิบัติธรรมจะกาวเดินไดลําบากนะ ไปวัดไปวาไปหาศีลหาธรรมน้ีเปนเหมือน



 ๑๐ 

ขโมยละ ลอบ ๆ มอง ๆ ไป เพราะอํานาจแหงความช่ัวชาลามกมันมากมันหนาแนน จํา
ใหดีนะ วันน้ีเขาใจหรือยัง เรื่องบาปเรื่องบุญออกไปจากไหน จําไดหรือยัง บาปมันออก
ไปจากกิเลส เกิดอยูที่ใจดวยกันกับธรรมนั้นละ เกิดที่นี่ มันออกไปทางดานบาป ออก
ไปทางดานบุญตามแตผูที่จะนําไปใช ใหจําเอานะ เอาละวันน้ีเทศนเพียงเทาน้ันละ โอ 
เหน่ือยแลว  

 
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่ 
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