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เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

นักภาวนา ธรรมคอยเตือน 
 

 เราเร่ิมข้ึนเร่ือย ๆ นะทองคํา ดอลลาร จะหนุนชาติไทยของเราใหสงางาม คราวน้ี
ไมมีอะไรงามยิ่งกวาการชวยชาติของเรา ดวยความรักชาติ ดวยความเสียสละ โดยความ
พรอมเพรียงสามัคคีกัน ใหชาติภายนอกเขาไดเห็นวา ชาติไทยเราเปนยังไง รักชาติรักยังไง 
เสียสละยังไง มีความพรอมเพรียงกันอยางไรหรือไม ตาเขาจองมาสูเมืองไทยเรานี้ทุกตา
แหละ เขาจะดูความเคลื่อนไหวของเมืองไทยเราที่ชวยชาติบานเมืองของตนเอง เวลาน้ีเปน
เวลาท่ีเหมาะมากท่ีสุด ไมมีกาลสมัยใดที่จะเหมาะมากยิ่งกวาสมัยนี ้ ที่จะชวยชาติของเรา
ดวยความเหมาะสมกับเหตุการณ คือคราวนี้เหมาะสมทุกอยางในการชวยชาติไทยของเรา
ใหข้ึนจากความเอนเอียง หรือจากหลมลึกไปได ดวยความรักชาติของพวกเราทุกคน ให
แสดงน้ําใจออกมาใหโลกทั้งหลายเขาไดเห็น 

โลกเขารักชาติเขาเปนยังไง เมืองไทยเรารักชาติเรารักยังไง เวลาน้ีกําลังจะประกาศ
ความรักชาติของตนดวยกิริยาอาการทุกอยาง ซึ่งเปนการอุมชูชาติไทยของเราขึ้นอยาง
พรอมเพรียงกันของเมืองไทยเรา นี่ละความรักชาติจะออกมากับกิริยาอาการที่จะอุมชูชาติ
ไทยของเราดวยวิธีการใด จะออกในคราวน้ีแหละ เวลาน้ีก็เร่ิมออกมาแลวใหเห็นอยางชัด
เจน ทองคําก็ไดน้ําหนัก ๕ ตัน กับ ๕๐๐ กิโลกวาหรือ ๖๐๐ ก็ลืมแลวแหละ ดอลลารก็ได 
๗ ลาน สองสามแสนกวาแลว สวนเงินสดน้ันไดเขาสูคลังหลวง โดยซ้ือทองคําเปนจํานวน
เงิน ๙๔๑ ลานบาท ซ้ือทองคําเขาสูคลังหลวงเรา นอกจากนั้นก็หมุนทั่วประเทศเขตแดน
แหงชาติไทยของเราดวยเงินสด ๆ ทั้งนั้น โดยการชวยเหลือคนทุกขคนจน เจ็บไขไดปวย
ไมมีเงินรักษา 

สรางสถานสงเคราะห โรงรํ่าโรงเรียน ท่ีราชการ อันใหญมากก็คือโรงพยาบาล เรียก
วาทั่วประเทศไทยของเราไปทุกแหงทุกหน นี่ลวนแลวตั้งแตออกจากเงินสด เกิดขึ้นจาก
ความรักชาติของพี่นองทั้งหลายไดชวยเหลือกันทั่วประเทศไทยเรา คราวน้ีความมุงหมาย
ของหลวงตาที่เปนผูนําพี่นองทั้งหลาย ก็ประกาศออกมาอยางชัดเจนแลวจากน้ําใจของเราที่
มีความรักชาติและเมตตาบรรดาพ่ีนองชาวไทยเรา พรอมทั้งศาสนาซึ่งเปนที่ทูนเกลาทูน
กระหมอมของชาติไทยชาวพุทธเราทั้งประเทศ เราก็ไดประกาศออกมาแลว คราวน้ีเรายังไง
ใหไดทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตัน น้ีเปนความประกาศออกมาจาก บอกวาหัวใจหลวงตาบัวเลย
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ทีเดียว น่ีละเปนหลักใหญ ที่ออกมาเปนทองคําไดน้ําหนัก ๑๐ ตัน น้ีประกาศชัดเจนท่ัวโลก
ดินแดน แลวจะสงางามครอบประเทศไทยของเรา 

เมืองไหนมองเขามาเห็นมีแตความสงางาม ดวยความรักชาติ ความเสียสละ ดวย
ความพรอมเพรียงสามัคคีแหงพี่นองชาวไทยเรา ไดปรากฏเดนชัดข้ึนในคลังหลวง โดย
ทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตัน ดอลลารไมต่ํากวา ๑๐ ลาน ประกาศกองออกไปนี้ โลกท้ังหลายเขา
มองมา ท้ังใจคอยแตจะช้ีหนาดาทอน่ันแหละสวนมากคนเรา ที่จะหวังดีตอคนอื่นนี้มีนอย 
นอกจากจิตผูมีธรรมแลวมีเมตตาไปตาม ๆ กัน ถาจิตธรรมดาเราท้ังหลายน้ี มักจะมีความ
เห็นแกตัวมาก เดน ๆ แลวเวลามองคนอื่นก็มองเพื่อความเห็นแกตัว แลวก็ดูถูกเหยียด
หยามคนอ่ืนไปในตัวดวย 

ทีนี้เมื่อเขามองมาเมืองไทยเรา เขามาเห็นทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตัน และดอลลาร
อยางนอย ๑๐ ลานน้ีแลวเขาจะเปนยังไง หากวาเขาจะมาช้ีหนาดาทอบรรดาพ่ีนองชาวไทย
เรา เราจะปกปองพี่นองชาวไทยเราแตคนเดียวเทานั้นพอ ใหพ่ีนองชาวไทยเรา ๖๒-๖๓ 
ลานคนน้ีอยูสะดวกสบายเย็นใจ หลวงตาจะออกรับขาศึกเหลาน้ี โดยผลักพี่นองทั้งหลายไว
ทางดานหลังทั้งหมด เราจะออกหนาสูสงครามลมปากของคนที่ไมไดทําประโยชนอะไร เงิน
ทองที่จะเขามาเมืองไทยเรา ๑ กิโลก็ไมเห็นมี แลวมาช้ีหนาดาทอเราไดเพราะเหตุผลกลไก
อะไร หลวงตาก็มีนิ้วมือเหมือนกัน จะชี้หนาของเขาดาเขาไดเหมือนกัน ดาวาพวกน้ีเห็นแก
ตัว เขาหาแทบเปนแทบตาย แทนท่ีจะอนุโมทนาสาธุการกับเขาดวยความรักชาติ ความเสีย
สละของเขา กลับมาช้ีหนาดาทอ ไมมีใครเลวยิ่งกวาพวกนี ้เราปากเดียวเทาน้ีพอแลว 

พี่นองทั้งหลายไมตองพูด หลวงตาพูดคนเดียวพอ หลวงตาจะเปนผูออกสงคราม
เอง ถาวาออก ออกจริง หลวงตาองคนี้ไมเหมือนใครงาย ๆ แหละ วายังไงเปนอยางนั้น 
เมื่อไดพิจารณาตามเหตุตามผลทุกอยางแลว ออกชองนี้แลวพุงเลย ๆ ที่จะหด ๆ หยุด ๆ 
หยอน ๆ ไมเอา น้ีย่ิงเปนการชวยชาติบานเมืองของเราแลว เราตองเอาจริงเอาจังทุกอยาง 
ไมวาดานไหนที่จะมาขัดขวางตอชาติไทยของเรา เราเปนเจาของสมบัติเราจะตองฟดตอง
เหว่ียงกันอยางเต็มเหน่ียว พ่ีนองท้ังหลายใหเรียนขอน้ีเอาไวนะ 

ทานทั้งหลายรักลูกของทานเปนยังไง รักพอรักแมคือชาติไทยของเรา มีพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา ทรงเปนรมโพธิ์รมไทรอันใหญหลวงเขามา
แลว นี้ยิ่งมีน้ําหนักมากทีเดียว เราจึงตองตางคนตางชวยกันเพื่อรักษาชาติไทยของเราใหมี
ความสงางามไปโดยลําดับลําดา หลวงตาเปนอยางน้ัน ถาลงไดออกแลวออกจริง ๆ เวลาน้ี
ชวยพี่นองทั้งหลายดวยความเมตตาสุดสวน จะเปนจะตายหลวงตาไมไดหวงใยในตัวเอง
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เลย ฟงแตวาไมไดหวงใยตัวเองเลย ปดออกหมด เปนเลยไปเลย ไมมีอะไรเหลือ คําวาหวง
ใยของเราไมม ี เรามีแตหวงใยพ่ีนองชาวไทยของเราเทาน้ัน จึงไดอุตสาหพยายาม
ตะเกียกตะกาย ทุกสิ่งทุกอยางออกไดทั้งนั้น ขึ้นชื่อวาสิ่งที่เปนสิริมงคลแกชาติบานเมือง
ของเราแลว เราออกไดทุกดานทุกทาง สิ่งใดไมดีปดออก ๆ ก็เด็ด หามาเขาก็เด็ด อยางนั้น
ละที่ไมดีเราจะทําออนขอไมได ตองปดอยางหนัก  สิ่งที่ดีก็กวานเขามาอยางสุดเหวี่ยงกําลัง
ของเรามีเทาไรทุมลงไปเลย 

นี่เรากําลังชวยพี่นองชาวไทยของเรา ถึงไดประกาศใหพี่นองหลายทราบทั่วหนากัน
วา ยังไงทองคําเราคราวน้ีตองใหไดนํ้าหนัก ๑๐ ตัน ถาหากวาหลวงตาไมไดทองคํานํ้าหนัก 
๑๐ ตัน น้ี เราเคยประกาศใหพ่ีนองท้ังหลายทราบแลววา ใหระวังตัวใหดีวาง้ันเลยนะ ถาลง
หลวงตาไดตายไปทั้ง ๆ ที่ทองคําไมได ๑๐ ตันแลว ตองไปเปนเปรตตัวรายกาจที่สุดเลย 
ใครอยูที่ไหน ๆ อยูในบานในเรือน ในปาในเขา แมที่สุดอยูในหองน้ําก็จะไปไลฟาดมัน
ทะลักออกในหองน้ําแตกกระจัดกระจาย หาที่อยูที่พักไมได เพราะเปรตตัวน้ีเปรตเคียด
แคนมากทีเดียว  

ทองคําเพียงน้ําหนัก ๑๐ ตันน้ี เอาไมไดมีอยางเหรอ ไลตีละซิ น่ีละถาทานท้ังหลาย
ไมอยากใหหลวงตาน้ีเปนเปรตตัวรายกาจ ใหพากันอุตสาหพยายามทุกคน ตั้งหนาตั้งตาตั้ง
แตเวลาน้ี ซึ่งหลวงตาก็ยังไมตายยังไมเปนเปรต รอฟงขาวคราวน้ีเสียกอน คราวน้ีสําเร็จ
ประโยชนแลว ตายไปอยางหายหวง ไมมีอะไรสงสัยในโลก สามแดนโลกธาตุน้ีหลวงตาหาย
หวงหมดแลว มีหวงแตพี่นองชาวไทยทั้งชาติเรานี้เทานั้น จึงไดทําเต็มกําลังความสามารถ
ของตน ทุกสิ่งทุกอยางออกเต็มลวดลายแหงความเมตตาเพื่อชาติไทยของเรา  

ขอใหทุก ๆ ทาน ไดฟงอยางถึงใจในนามของชาติไทยดวยกันทุกคน ๆ เราเทาน้ันท่ี
จะกูขึ้นมาชาติไทยของเรา เพราะการที่จะทําใหเมืองไทยลมจมไปดวย เพราะเหตุผลกลไก
อะไร ก็ไมพนจากคนไทยของเราเหมือนกันที่ทําใหเปนเชนนั้น ทีน้ีเม่ือรูเน้ือรูตัวแลวกูฟน
ขึ้นมา ก็ตองเอาใหเต็มเหน่ียวเชนเดียวกัน เราจะทําออนขอไมไดนะ ตองใหหนักหนวง ให
เปนประวัติศาสตร ทั้งเมืองไทยที่จะลมจม ทั้งเมืองไทยฟนฟูขึ้นมาดวยเหตุผลกลไกอะไรก็
ขอใหไดฟงทั้ง ๒ เง่ือนน้ันแหละ ออกจากเมืองไทยของเราทั้งชาตินี้จะประกาศตน ข้ึนมาสู
คุณงามความด ีความเปนสิริมงคลเพราะความรักชาติ ความเอาจริงเอาจังแหงชาติไทยของ
เรา  

วันน้ีเห็นไหมน่ี ทูลกระหมอมฟาหญิงทานเสด็จมานี่ ทานบอกใครเม่ือไรทานอยาก
มาทานก็มาของทาน ทานมาตั้งแตเชา ไมทราบวาหลวงตาบัวนอนต่ืนหรือไมต่ืน พอโผล
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หนาออกมาก็พอดีทานเสด็จมาถึง เหอ ทานมาเหรอ ปุบปบ เลยมาเจอกันตรงน้ีเลย น่ีเวลา
ทานจะเสด็จมาทานไมเห็นยากลําบากอะไรนะ ทานมาถึงเลย ๆ ทานเปนนักภาวนา น่ีละผู
ใหญย่ิงมีอรรถมีธรรมภายในใจ ย่ิงเปนท่ีสงางามเปนรมโพธ์ิรมไทรอันหนาแนนม่ันคง ไป
ที่ไหนชุมเย็นเปนสุขไปหมดดวยกัน ท่ัวหนากัน น่ัน ทานมีอรรถมีธรรมทานภาวนา พวก
เราอยามาอวดตัวเลยวา ลูกศิษยหลวงตาบัว อยูในครัวน้ีเปนรอยกวาหรือไง ถามใคร มา
อะไร มาภาวนา ๆ มันไมมีคนสอดถามเขาไปวา มาภาวนาหรือมาหาท่ีนอนนะ วายังไง ถา
ไปอยางนั้นมันก็ตอบยากนะ จะวายังไง 

น่ีทานเอาจริงเอาจัง ทานภาวนาของทาน เราใหถือเปนคติตัวอยาง วันน้ีเปนมหา
มงคลแกพี่นองชาวไทย เฉพาะอยางยิ่งชาวอุดร และวัดปาบานตาด บรรดาพ่ีนองท้ังหลาย
มา ก็ไดมาชมพระบารมีของทาน ในเชาวันน้ีทานมาอยางปุบปบเลย ถาเปนนักมวยก็ไมตอง
ยกครู ตอยเลย ๆ น่ีทานไมยกครูจนกระท่ังหลวงตาบัวหลบไมทันวันน้ี มาเจอกันตรงน้ีเลย
ละ เหอ มาเหรอ เทาน้ันละ ก็มันไมมีทางตอบหลบไมทัน เหอ มาเหรอเทาน้ันเอง ทานมา
ถึงกอนเราแลวนะ พอดีทานมาถึงนี้เราก็เขามาพอดี ก็มาทราบเอาตรงน้ี  

น่ีละเวลาทานจะเสด็จมาทานก็เสด็จมา เวลาน้ีอยูทางปราจีนก็มี ท่ีประทับบําเพ็ญ
ภาวนาของทาน เรียกวา วัดอะไร เกษียรใหญหรืออะไรทางโนน ทานเคยไปภาวนาบอย ๆ 
จากโนนทานก็มาท่ีน่ี จากที่นี่ทานก็ไปวัดนั้น ทานไปทางโนนทานไปอยูนาน ๆ ภาวนาจริง 
ๆ จัง ๆ น้ี ไปประทับภาวนาอยูน้ัน เปนหลาย ๆ วัน ทานถึงไดเสด็จกลับ มาทางน้ีทานมา
ไมไดนานนักละ ทานมาเปนรายการก็ยังเปนมหามงคลแกพ่ีนองท้ังหลายเราอยูไมนอยนะ 
ทานมาภาวนา ทานมาหาครูบาอาจารย มาหาศีลหาธรรม กราบไหวพระพุทธเจา พระ
ธรรม พระสงฆ ครูบาอาจารยในสถานท่ีน่ี พี่นองทั้งหลายก็พลอยไดรับความเปนมหา
มงคลจากทานท่ัวหนากันดวยนะวันน้ี 

เรามีวาสนา ทานไดเสด็จมาเย่ียมบอย ๆ นะ ทานเสด็จมาตามพระอัธยาศัยของ
ทานแหละ ทานอยากมาเมื่อไรทานก็มา เพราะทานถือวาหลวงตาน้ีเปนพอบุญธรรมของ
ทาน หลวงตาก็ถือทานกอนท่ีทานจะถวายตัวเปนลูกแลววาลูกบุญธรรม มาแลวเหมือนกัน
นะ เพราะฉะน้ันจึงเขากันไดอยางน้ันเหมาะสม พอกับลูกมาหากันเมื่อไรก็มาไดเปนไรไป 
เหมือนอยางพอแมกับลูกของพี่นองทั้งหลายก็เปนแบบเดียวกันนั้นแหละ  

วันน้ีจึงเปนมหามงคลของพวกเราท้ังหลาย แลวก็ใหพากันต้ังใจภาวนานะ นี่ได
เทศนเร่ืองภาวนาไดมากหนักเขา ๆ เราเปนหวงเปนใยพ่ีนองชาวไทยเรา ซึ่งเปนชาวพุทธ
แตเนื้อหนังแหงชาวพุทธอันแทจริงไมคอยจะปรากฏในจิตใจ คือการภาวนา มองดูใจตัว
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เองซึ่งเปนตัวดีดตัวดิ้นนั้นนะ มันดีดมันดิ้นที่สุดคือหัวใจ กอเรื่องกอราวมีแตกิเลสออก 
เพราะธรรมก็อยูดวยกัน แตธรรมตามไมทัน กิเลสมีกําลังมากและรวดเร็วกวา จึงมักจะมี
แตกิริยาของกิเลสออกลอมหนาลอมหลัง มองดูคนทั้งคนแทบไมเห็นคน เห็นแตกิเลสเต็ม
เนื้อเต็มตัว ขางนอกขางในเห็นไปหมด มีตั้งแตเรื่องของกิเลสทั้งนั้น ธรรมไมคอยม ีทั้ง ๆ 
ที่กิเลสก็ด ีธรรมก็ดีเกิดข้ึนท่ีหัวใจดวงเดียวกันน้ันแหละ อยูท่ีหัวใจ แตเวลาแสดงออกนี้
ลวดลายของกิเลสเร็ว รวดเร็วมากกวา เราจึงไมทัน 

เพราะฉะน้ัน ส่ิงท่ีไดมาจากการขวนขวายของกิเลสท่ีรวดเร็วกวาเราน้ี จึงมักมีแต
เรื่องความทุกข ความลําบากลําบน ไปแหงหนตําบลใดมีแตความทุกขรอนของโลกทั้งนั้น 
เพราะเสียกลมายาของกิเลส กิเลสหลอกลวงใหมีความดื่มด่ําซึมซาบไปตามมันเรื่อยไปเลย 
ไมมีความเบื่อหนายอิ่มพอกับกลมายาหลอกลวงของกิเลส จึงติดรางแหมันไปเรื่อย ๆ 
เพราะฉะน้ัน จึงตองไดเอาธรรมกางเปนแห เปนตาขาย ครอบไวอีกทีหนึ่ง ไมใหมันเหนือ
ธรรม กิเลสจะมากขนาดไหน มีกําลังขนาดไหนไมเหนือธรรมน้ันละ เหมือนปลาไมเหนือ
แห ปลาตัวใหญขนาดไหนแหก็ครอบมันอยูน้ันแหละ อันนี้ก็เหมือนกัน ธรรมทานครอบ
เอาไว ใหพากันต้ังใจภาวนา 

การภาวนาน้ีเปนของสําคัญมากทีเดียว พระพุทธเจาตรัสรูดวยการภาวนา ฟงซิ 
พระสงฆสาวกท่ีเปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเราน้ี สําเร็จข้ึนมาเปนผูเลิศเลอดวย
การภาวนาน้ีเปนหลักใหญท่ีสุด เราท่ีเปนลูกเตาเหลากอของทานก็ควรจะสนใจทาง
ดานภาวนา เพ่ือสงเสริมกิจหนาท่ีการงานของเรา นับตั้งแตจิตใจ การทําบุญใหทาน รักษา
ศีล ไปโดยลําดับ สรางคุณงามความดีตาง ๆ เม่ือมีภาวนาเปนเคร่ืองหนุนอยูภายในใจแลว 
ส่ิงเหลาน้ีจะมีความแนนหนาม่ันคง เจริญรุงเรืองมากขึ้น กิริยาอาการ การขวนขวายของเรา
ทุกดานทุกทาง แมท่ีสุดการทํามาหาเล้ียงชีพก็จะมีความชอบธรรม ๆ เปนลําดับลําดา ภัย
เวรไมคอยติดมามากนัก เพราะมีธรรมเปนเคร่ืองปดเคร่ืองเปาอยูเสมอ 

ธรรมอยูที่ใจ คนมีภาวนาและมีจิตใจเปนอรรถเปนธรรม มีความสงบรมเย็นแลวจะ
แสดงอาการใดออกมา ทางดานจิตใจน้ีพระธรรมทานจะเตือนภายใน ทานจะมีเตือน หากรู
เองสําหรับผูปฏิบัติธรรม และมีธรรมสัมผัสใจ  มีธรรมหลอเล้ียงนํ้าใจแลว  ความเคล่ือน
ไหวจะไปทางผิด ถูก ชั่ว ดีประการใดบาง พระธรรมที่อยูกับใจทานจะสะกิดออกมา อยาง
นอยสะกิดออกมา เตือน เล็ก ๆ นอย ๆ ออกมา บางทีขูเข็ญก็ม ี 

ธรรมมีหลายประเภท เราจะวาต้ังแตครูบาอาจารยแนะนําส่ังสอนดุดาวากลาวหรือ 
ธรรมดุดาเราก็มีในใจ ทานท้ังหลายอยากทราบธรรมดุดาเรา ใหภาวนาเขาไปซิ ธรรมดุดา
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อยางเผ็ดรอนก็มีนะ อยางนิ่มนวลออนหวานก็ม ีธรรมดาก็ม ีแบบกระซิบกระซาบก็มี น้ีจะ
เกิดข้ึนจากนักภาวนา ที่มีธรรมภายใจเปนอื่นไปไมไดวางั้นเลย น่ันละเรียกวาธรรมเกิด ถา
ทําไมดีอะไรธรรมจะเตือน ๆ เตือนเร่ือย ๆ ถาควรจะหนักธรรมก็หนักแบบขูเข็ญเลยที
เดียวก็ม ี น่ีเห็นไหมถาหากวาการดุดาวากลาวของเราท่ีนํามาใชตอโลกทุกวันน้ี เปนความ
เสียหายไปแลว พระธรรมทานก็แสดงออกมากอนแลวภายในจิตใจ ควรขูเข็ญทานขูเข็ญ 
ควรดุทานดุภายในใจ ก็ดุใหดี ดีเทาไรก็ย่ิงทําใหเลิศใหเลอข้ึนไป ไมไดดุใหเลวทรามให
เสียหาย จะเปนอะไรไป ดุภายในก็ดี ดุออกมาภายนอกก็ดี ดีทั้งนั้นละ ถาเปนของด ีถาเปน
ของไมดีอยูภายในก็ไมดี ออกมาขางนอกก็ไมดี ไมมีอะไรดีเลยก็คือของไมดี น่ีละพระ
ธรรมทานแสดงไวอยางน้ี แสดงไดอยางนี้ในใจของเรานะ  

นักภาวนาทานรูนะ แตสิ่งเหลานี้ทานไมคอยพูด ทานจะพูดในวงปฏิบัติดวยกัน เชน 
พระกรรมฐานทานอยูในปาในเขา ออกมาสูสังคมแหงพระกรรมฐานดวยกันบาง หรือ
สนทนากันเปนกลุมเปนกอนบางอยางนี ้จะมีแตเรื่องอรรถเรื่องธรรมแปลก ๆ ตาง ๆ ออก
จากใจของทานที่ขวนขวายหามาได มาเลาสูกันฟง ตางคนตางเปนกําลังใจ ร่ืนเริงบันเทิงใน
ธรรมของกันและกัน อยางธรรมที่วา นี้ละมีธรรมกระซิบอยางนั้น กระซิบอยางนี้ บอกอยาง
นั้นบอกอยางนี้ จะรูดวยกันบรรดาพระกรรมฐาน แตไมใชฐานะที่จะนํามาพูดประกาศปาง 
ๆ มาในตลาดอะไรก็ไมรูแหละ เราอยากพูดใหไปแปลเองนะ ออกมาตลาดอะไร ทานก็เลย
อยูลึก ๆ ลับ ๆ ไมคอยอยากออกตลาด มีอยูทั่วไป 

ทานท้ังหลายทราบไหมวาธรรมพระพุทธเจาเปดเผยอยูท่ีหัวใจนะ ไมไดอยูที่อื่น 
เปดหัวใจใหดี แลวธรรมจะเกิดท่ีน่ัน จะปรากฏท่ีน่ัน จะเปดเผยข้ึนท่ีน่ัน การแสดง
ความดีช่ัวประการตาง ๆ เพื่อเปนคติเครื่องเตือนใจแกเราผูปฏิบัติธรรมจะเตือนขึ้นมา
เร่ือย ๆ ข้ึนมาเร่ือย ๆ น้ันแหละ น่ีสําคัญท่ีตรงน้ี น่ีละธรรมเกิด ธรรมเกิดเปนบทเปนบาท
น่ี ธรรมเกิดธรรมอยูในใจม ี ธรรมเกิดธรรมอยูในใจไดแก นับแตความสงบรมเย็น ความ
สวางไสว ถอดถอนกิเลสเปนลําดับไป เรียกวาธรรมเกิดธรรมอยู ธรรมเกิดยิบ ๆ แย็บ ๆ 
เปนกาลเปนเวลา น่ัน หมายถึงธรรมเตือน เกิดขึ้นมาหรือเตือนขึ้นมา ๆ น้ีอํานาจแหงการ
ภาวนาเปนเร่ืองเล็กนอยเม่ือไร 

เมื่อใครไมทําใครก็ไมเห็นใครก็ไมรู เหมือนวาส่ิงเหลาน้ีไมมี ถาลงเราขวนขวายแลว 
ไมวาธรรมไมวากิเลสมีดวยกันท้ังน้ัน เพราะส่ิงเหลาน้ีไมเคยสูญหายไปจากโลก มีอยู
ในโลกมาเปนประจําทั้งธรรมทั้งกิเลส สถานท่ีอยูของกิเลสและธรรมอยูท่ีไหน อยูที่ใจ
ของสัตวโลก เอาตรงน้ีนะ ไมอยูที่ดิน ฟา อากาศ ตนไม ภูเขา จะกวางแคบขนาดไหนไม
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ใชสถานที่อยูของกิเลสและธรรม สถานที่อยูของกิเลสและธรรมอยางแทจริงนั้นอยูที่ใจ เกิด
ที่ใจอยูที่ใจทั้ง ๒ อยาง เปนแตเพียงวาสวนไหนที่มีกําลังมากทางนั้นจะแสดงตัวออกได
มากกวากัน ถาธรรมมีกําลังมากก็แสดงไดมาก ธรรมมีกําลังนอยสูกิเลสไมได กิเลสก็ฉุด
ลากไป คนจึงทําความชั่วกันไดมาก ๆ ทําความดีไดนอย เพราะกําลังของธรรมที่จะชักนํา
ใหไปในทางที่ด ี หรือลากเข็ญไปในทางที่ดีมีนอย เม่ือเราพยายามทําข้ึนไปอยูโดยเสมํ่า
เสมอ กําลังนอยนี้ก็มากขึ้นมา ๆ เอง ตอไปก็ฉุดลากกิเลสใหตกเหวตกบอไปได น่ัน น่ี
เพราะอํานาจแหงธรรม เมื่อธรรมมีกําลังมากแลว กิเลสโผลออกมาไมไดเลย นี่ละผูปฏิบัติ
ธรรม 

ธรรมมีไหมทุกวันนี้ หรือจะใหแตกิเลสเหยียบอยูตลอดเวลา ใครปฏิบัติศีลธรรมอัน
ดีงามเมื่อไร พูดเยาะพูดเยยเหยียดหยามกัน เปนอยางน้ันนะ เพราะพวกน้ีมันเปนพวก
ขาศึกคือกิเลสตองเปนขาศึกกับธรรมเสมอไป ผูใดทําความด ี ผูที่มันทําตั้งแตความชั่วชา
ลามกน้ันแหละ มันมาดูถูกเหยียดหยามหรือลบลางความดีท้ังหลาย ไมใหมีแกผูทําดีนี่ 
แลวความจริงแลวใครทําดีใครทําช่ัว ไปแยกสันปนสวนแบงกันไดยังไง คนทําดีไดด ีคนทํา
ชั่วไดชั่ว ใครทําดีที่ไหนไดทั้งนั้นไมวาที่แจงที่ลับ มันอยูกับคนผูทํา ทําที่แจงก็ไดที่แจง ทําที่
ลับก็ไดที่ลับ ทําที่ไหนไดที่นั่น คือการทําดีทําชั่วอยูกับคน แลวจะมาลบลางความดีความช่ัว
ท่ีเขาทําแลว ซึ่งเปนผลของเขา ไปเปนผลเปนประโยชนของตนไดยังไง มันเปนไปไมได
นอกจากลมปาก หาเหาทางน้ันฟอ เหาทางนี้ฟอไป ตัวเองไมทําตายแลวก็จม 

หรือบอกวานรกไมม ี นั้นก็คือลมปากของกิเลสหลอกสัตวโลก และหลอกตัวเองไป
ดวยแลวก็จม เขาไมจมถาเขาไมเช่ือเรานะ วานรกไมมีเขาไมเชื่อเขาทําแตความด ีเขาเช่ือวา
นรกมี สวรรคมี เขาก็ทําตั้งแตความดีตามทางของศาสดาที่สอนไวอยางแมนยํา เขาไมทํา
ตามความช่ัวชาลามก ความหลอกลวงของกิเลสที่มีตั้งแตความตมตุนหลอกลวงสัตวโลก 
เรียกวา โคตรของกิเลสเปนโคตรที่ตมตุนหลอกลวงสัตวโลกทั้งนั้น ถาเขาไมเชื่อนี่แลวเขาก็
ไมไปตกนรก พวกที่หากลอมเขานั้นแหละตัวที่จะตกจมลงในนรก พากันฟงใหดีนะ  

เราอยาไปเชื่อใครยิ่งกวาศาสดาองคเอก ศาสดาองคเอกของเราน้ีเปนผูตรัสรูดวย
ความบริสุทธ์ิสุดสวนเลิศเลอไมมีใครเสมอเหมือน น่ีละเปนธรรมท่ีนํามาสอนโลกตายใจได
ทุกอนุกระเบียดไปเลย เม็ดหินเม็ดทรายไมมีเหลือละ แนไปหมดเลยเปนคําสอนของพระ
พุทธเจา ใหเช่ือคําน้ี เราอยาเช่ือกิเลสกระซิบกระซาบ อันน้ันมันมีแตกระซิบกระซาบลงเส่ือ
ลงหมอนไปอยางนั้นละนะ ตั้งแตเดินจงกรมก็โอย.ทุกสิ่งทุกอยางปวดไปหมด แขง ขา ตีน 
มืออวัยวะตาง ๆ ปวด ถาวาหนาหนาวก็หนาวพิลึกพิล่ันเกินบานเกินเมืองเขา ถาวาหนา



 ๘ 

รอนก็รอนเกินบานเกินเมืองเขา คือนักภาวนา เฉพาะอยางยิ่งลูกศิษยหลวงตาบัวอยูในครัว
น้ี มันมากกวาเขาก็มีแตส่ิงเหลาน้ีแหละ ถาสิ่งที่ดีกวาเขาไมคอยเห็นมีกัน หามีมาอวดหลวง
ตาบางซิ หลวงตาผูเปนอาจารยสอนแทบเปนแทบตายอยูน่ี ใหพากันจําทุกคน ๆ นะ  

ใหต้ังหนาต้ังตาภาวนา ถาอยากเห็นของแปลกประหลาด ดังที่พระพุทธเจาทรงรู
ทรงเห็นเปนลําดับลําดามา อยางนอยก็เปนกัลยาณปุถุชน ตายแลวไปสุคต ิไมตองมีใครมา 
กุสลา ธมฺมา ธรรมทาน กุสลา ธมฺมา เอง น่ีละถาเราปฏิบัติดีตอเราแลวนะ วันนี้ก็พูด
เพียงเทาน้ีแหละ ขอความสุขความเจริญใหมีแกทุกคน ๆ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  

 

อานและฟงธรรมะหลวงตา วันตอวัน  ไดที่ 
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th 

 


