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ธรรมแทๆ เปนคุณลวนๆ
กอนจังหัน
พระที่มาอยูท ี่นี่ใหเรงภาวนานะ ที่อยูแลวก็ดี ที่มาใหมก็ดี ใหเรงภาวนาอยาง
เดียว งานของพระคือการชําระกิเลสดวยจิตตภาวนา มีสติเปนพื้นฐานตลอดเวลา นี่คือ
งานของพระ อยาไปหายุงงานของโลก แยงงานของโลกเขามาใสวัดใสวา กลายเปนสวม
เปนถานไปหมดในวัดวาเวลานี้ มีงานศาสนาที่แทจริงเพื่อชําระกิเลสที่ไหนในวัดหนึ่งๆ
วัดหลวงตาบัวนี้สําคัญมาก ไหลเขามาเรื่อยๆ สั่งสมแตมูตรแตคูถเขาเต็มวัดเต็มวา วัด
เลยกลายเปนสวมเปนถานไปหมดแลว ใหตั้งใจปฏิบัติ
ศาสนาจะไมมีแลวนะ พูดใหมันชัดเจนตามอรรถตามธรรมตามหลักความจริง
มันจะมีแตรูปของศาสนา ศาสนะอยางนอยกลายเปนเรียกวาศาสนวัตถุ มีแตวัตถุเต็ม
วัดเต็มวา จิตตภาวนาในศาสนธรรมแทๆ ไมมีแลวเดี๋ยวนี้ เราอยากจะวาไมมี ดีไมดี
เห็นพระที่อยูในปาวาเปนพระวิกลจริตอีก มันเกงขนาดไหน พระแทๆ เปนคนพูด
นักเทศนเสียดวยนะเขาร่ําลือ เขาลืมตัวหลงตัวเองวาเปนนักเทศนเอก แตมันเอกตาขาง
เดียว ถาขางหนึ่งบอดแลวก็เปนเอกตาบอด เดี๋ยวนี้เปนอยางนั้นนะ มันหาญพูดไดวา
พระที่อยูในปาในเขาเปนพระวิกลจริต ฟงซิมันพูด นี่นักเทศนเอกนะพูด นาสลดสังเวช
ขนาดไหน มันเรียนวิชามาเทาไร ทําไมจึงมาเหยียบหัวพระพุทธเจาไดลงคอ
ศาสดาองคเอกบําเพ็ญอยูในปา สาวกทั้งหลายบําเพ็ญอยูในปา พุทธศาสนาเปน
สถาบันแหงปาทั้งนั้น แลวมันอยูนรกหลุมไหนถึงไดมาพูดวาพระทีอ่ ยูในปาเปนพระ
วิกลจริต พระองคนี้นะ เปนยังไงมันแสบมากไหม เปนนักเทศนเอกเสียดวย ลืมตัววา
เปนนักเทศนเอก ถาใหยกยอก็วาเอกตาขางเดียว ถาหากวาอันนี้บอดไปอีกแลวก็
เรียกวานักเทศนตาบอด มันไมไดดหู ลักธรรมของพระพุทธเจา มันเทศนดวยความโอ
ความอวด ความเยอหยิ่งจองหอง เห็นเขายกยอวาตัวเปนนักเทศนเลยลืมตัวใหญ
เหยียบหัวพระพุทธเจา เหยียบหัวสาวกทั้งหลายลงมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ พระที่อยูใน
ปาเปนพระวิกลจริต แลวมันวิกลอะไรมันอยูในบาน มันเอาอะไรมาวิเศษวิโสเหยียบหัว
พระพุทธเจาไป มันอยูใ นบานมีแตกระดูกหมูกระดูกวัว ชาวบานเขามีกันทั้งโลกนั่น
แหละเรื่องเหลานี้ มันเอามาอวดทําไม ไมอายเจาของบางหรือนักเทศนตัวนี้นะ พูดให
มันชัดๆ อยางนี้ละ
มันสะเทือนใจมากทีเดียวนะ ลงวาพระอยูในปาเปนพระวิกลจริตแลวฟงไมได
เลยทีเดียว เปนเทวทัตโดยตรง แตเทวทัตยังเห็นโทษตัวเองบางสุดทาย แตนี้มันจะไป
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เหมากันอยูในนรก เห็นโทษเห็นคุณก็เห็นในนรก มันพูดออกมาไดนะ ไมใชเลนๆ เปน
นักเทศนเอกดวย เรียนมาสักเทาไรๆ คัมภีรทานวายังไง รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺสาย
ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย บรรพชาอุปสมบทแลว ใหทานทั้งหลาย
ไปอยูตามรุกขมูลรมไม นั่นเห็นไหมละ ในปาในเขา ตามถ้ํา เงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ ที่
แจงลอมฟาง ซึ่งเปนสถานที่เหมาะสมกับการบําเพ็ญเพียรเพื่อชําระกิเลส และจง
อุตสาหพยายามอยูและปฏิบัติบําเพ็ญในสถานที่เชนนั้นตลอดชีวิตเถิด
นี่ไดรับทุกองคพระนะ มีองคไหนไมไดรับ นอกจากอุปช ฌายปลอมเทานั้นจะไม
สอนพระโอวาทสําคัญขอนี้ นี่ประทานไวทุกองค ไมมีผูใดที่จะผานนี้ไปไดเลยพระ
โอวาทนี่ อนุศาสนๆ เครื่องพร่ําสอน องคไหนบวชเขามาตองสอนอันนี้ เปนอยางอื่นไป
ไมได นี้มันยังไปเหยียบหัวพระพุทธเจาวา พระอยูในปาเปนวิกลจริต ฟงซินะ ประเทศ
ไทยเราฟงไดไหม เอา ไปดูคัมภีร คัมภีรนี้มีมาจากไหน พระที่อยูในปาเปนวิกลจริตมี
ในคัมภีรไหน มันเอาจากคัมภีรไหนมาพูด
รุกฺขมูลเสนาสนํ นี้เปนพระพุทธเจารับสั่งเอง เอามายันกันซินะ มันกลาหาญมา
พูดได หนาดานจริงๆ พระองคนี้หนาดานที่สุดเลย เหยียบหัวพระพุทธเจาได เหยียบ
สาวกทั้งหลายได พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ มันเหยียบแหลกหมด มันเอาความ
วิเศษวิโสมาจากไหน นอกจากสวมจากถานจากฟนจากไฟเผาอยูในหัวอกมันเทานั้น
มันมาประกาศสอนโลกอะไร นักธรรมกถึกเอกอยางนี้หรือจะทําศาสนาใหเจริญ มัน
เหยียบพระพุทธเจาไปตอหนาตอตาประชาชน พวกเราก็พวกเดียวกันนี่
ยนเขามาซี เห็นวาการเดินจงกรมนี้เปนวิกลจริตแลวนะ พระวัดปาบานตาดนี่
ไปนั่งสมาธิเปนวิกลจริต อยูในปาเหลานี้เปนวิกลจริต ถางั้นก็เขาไปตลาดเมืองอุดรซิ
ใหเขาเอากระดูกหมูกระดูกวัวแขวนคอมัน ออกมาอวดพระพุทธเจาที่สอนใหอยูในปา
ใหมันเห็นดูซินะ มันเปนยังไง การปฏิบัติธรรม เหยียบย่ําทําลายศาสนาลงไปทุกวันๆ
เรียกวาพุทธศาสนิกชนไดยังไง
มันมีแตเปรตแตผีเต็มวัดเต็มวาเต็มบานเต็มเมือง
เหยียบหัวพระพุทธเจาไปอยางหนาดานๆ พูดแลวเราสลดสังเวชนะ
คัมภีรมีนี่นะ อันนั้นมันมีคัมภีรมาจากไหน เอามาพูดแบบหนาดาน พูดดวย
ความโกรธความแคน ดวยความกอกรรมกอเวร เรื่องจะเปนอยางนั้น มันไมพอใจแลว
มันก็วาไปอยางนั้นโดยหาหลักหาเกณฑไมได พระพุทธเจาไมมีอยางนี้ ในธรรม
พระพุทธเจาไมมี อันนี้พวกเราก็เหมือนกันหากฎหาเกณฑไมไดนะ ทานสอนใหมี
ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา นี่ทา นสอนพละ ๕ กําลังใหญ ๕ อินทรีย ๕ ศรัทธา
วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา ศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใสในพุทธศาสนา สติตั้งพื้นฐาน
ใหดีในการปฏิบัติตัวเอง ชําระตัวเอง ความเพียรเพียรใหเต็มเหนี่ยวอยาไปถอย แลว
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สมาธิ ปญญา ธรรม ๕ ประการนี้เปนธรรมชั้นเอกทีเดียว ใหเอาเขามาในหัวใจ ถามี
ธรรมเหลานี้ติดอยูในหัวใจแลว เทากับเราตามเสด็จพระพุทธเจาตลอดเวลา
พระพุทธเจาอยูที่ไหน อยูที่เมืองอินเดียเหรอ อินเดียที่ไหน โลกเขาตายกันเต็ม
เมืองอินเดีย พระพุทธเจาเมื่อสุดวิสัยแลวพระองคก็สิ้นพระชนมที่นั่น เมืองอินเดีย
ศาสนาไปเจริญอยูที่นั่น พระพุทธเจาอยูที่นั่นเหรอ พระพุทธเจาอยูกบั ธรรมกับวินัย
ตางหากนี่นะ สอนไวแลว ดูกอน อานนท พระธรรมและพระวินัยนั้นแลจะเปนศาสดา
ของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราลวงไปแลว นี่เปนพระพุทธพจน ฟงใหดีนะ เรา
จะไปมองเห็นตั้งแตเมืองอินเดียโนนเหรอ ศาสดาองคเอกติดอยูกับตัวของเราสลัดออก
แลวหรือ ธรรมและวินัยนั่นนะคือศาสดา ใครมีธรรมมีวินัยแลวก็ผูนั้นละผูตามเสด็จ
พระพุทธเจา เฝาพระพุทธเจาอยูตลอดเวลา ธัมมานุธัมมปฏิปนโน ใครปฏิบัติธรรม
สมควรแกธรรม ผูนั้นชื่อวาบูชาตถาคต นั่นฟงซินะ แลวอะไรมาบูชาตถาคต นอกจากนี้
แลวเรามองไมเห็นนะ
ใหพากันตั้งอกตัง้ ใจปฏิบัติ อยาเกงๆ กางๆ ทําอะไรใหจริงใหจัง สติตดิ แนบ
กับตัวเอง เกี่ยวของกับงานใดสติมีอยูแลวไมคอยผิดพลาด ถาเผลอสตินิดหนึ่งเทานั้น
แสดงใหเห็นแลวความผิดพลาด ขาดบาทขาดตาเต็งไปแลวพระองคนั้น การทําขอวัตร
ปฏิบัติผมชมมาตลอด สําหรับวัดปาบานตาดไมเคยบกพรอง ทําขอวัตรปฏิบัติคือ
สวนรวม เชน ปดกวาดเช็ดถูอันเปนสวนรวม เรียกวาพรอมเพรียงกันมาตลอด อันนี้เรา
ชม ดีเราก็ชม อยางอื่นก็ขอใหพรอมเพรียงกัน
จิตตภาวนาใหดี ตางองคตางเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา อยาสนใจกับสิ่งใด
โลกนี้มีแตโลกเปนสวมเปนถานทั้งนั้น ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง โลกอยูกับอันนี้นะ ใหเราอยู
กับอรรถกับธรรม อยูกับศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา นี้เรียกวาธรรม จะเปนเครื่อง
ฉุดลากใหหลุดพนจากทุกขไมสงสัย ถาลงธรรมอันนี้เขาในหัวใจองคใดก็ดี การปฏิบัติ
ขอใหมีความเขมงวดกวดขันตัวเองตลอด จะเทากับเฝาพระพุทธเจาตลอดเวลา จําใหดี
พูดเพียงเทานี้เสียกอน ใหพร
เทศนขบขัน ปุบปบๆ เหมือนจะฉีกเลยนะ เพราะเทศนตามหลักเกณฑ พูดปาๆ
เถื่อนๆ แหมเราสลดสังเวชจริงๆ พูดกระแทกแดกดัน พูดเยาะเยย พูดถากพูดถาง วา
พระอยูในปาพระวิกลจริต คือไมพอใจพระปา เขาใจไหม พูดดวยความเคียดแคน ทีนี้
มันไมเปนธรรมละซี พอออกมามันกระเทือนโลก กับ รุกฺขมูลเสนาสนํ เห็นไหมละ ไล
พระเขาปาเขาเขาจนกระทั่งทุกวันนี้ อุปชฌายใดไมมีโอวาทอันนี้ปลอม ตัดออกไมให
เปนอุปชฌายนูนนะของเลนเมื่อไร รุกฺขมูลเสนาสนํ เปนพระโอวาทที่เด็ดขาดที่สุด
ตลอดมา ยังบอกวาพระอยูในปาเปนวิกลจริต ตัวมันเปนบาแลวมันไมไดวา คนมีสติจะ
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ไมพูดอยางนี้ เราอยากพูดซ้ําอีกทีหนึ่ง แหมมันสะเทือนนะ สะเทือนพระพุทธเจา
สะเทือนพุทธศาสนาเราหมดเลย
หลังจังหัน
จิตใจนี้ไมมีเพศมีวัย ที่รับไดคือบาปคือบุญ รับไดดวยกัน ฟงซิเวลา
พระพุทธเจาประทานพระโอวาทสอนนี้
เทวบุตรเทวดาอินทรพรหมสําเร็จมรรคผล
นิพพานเปนหมื่นๆ แสนๆ ฟงซิ อยางนั้นละ แตมนุษยเทานี้ก็บรรลุเชนเดียวกัน จิต
ดวงนี้สําคัญนะ ทานแสดงไวในตํารา พูดมีหลักมีเกณฑซิ มาพูดหลอกโลกไดยังไง ที่วา
พระอยูในปาเปนพระวิกลจริต เลวที่สุดเลยนะ สะเทือนตั้งแตพระพุทธเจาลงมา
สะเทือนพุทธศาสนาอยางมากทีเดียว นี่ไมมีแบบมีฉบับ กิเลสออกแสดงเปนอยางนี้
ธรรมที่แสดง พระพุทธเจาแสดง บรรดาสัตวทั้งหลายพวกเทวบุตรเทวดาอินทรพรหม
ของเลนเมื่อไร นอยเมื่อไร สําเร็จมรรคผลนิพพานเปนแสนๆ ทั้งมนุษยบวกกันเขาเปน
แสนๆ นี่ละจิตดวงนี้ สําคัญมากนะ
ใครจะอยูที่ไหนประเทศใดเมืองใดก็ตาม ก็เกิดตามบุญตามกรรมของตัวเอง
เราตกแตงเอาไมได อยางที่ทานสอนวา กมฺมํ สตฺเต วิภชติ ยทิทํ หีนปฺปณีตํ กรรม
ยอมจําแนกแจกสัตวใหประณีตเลวทรามตางกัน เกิดในที่ตางๆ ดวยอํานาจแหงกรรมที่
จะพาใหเกิดที่ไหน เราตกแตงเอาไมได อํานาจแหงกรรมตกแตง เหลานี้เปนคําสอน
ของพระพุทธเจาทุกๆ พระองค ไมใชพระองคเดียวของเรานี่ คําสอนของพระพุทธเจา
ทุกพระองคสอนแบบเดียวกันหมด ไมมีผิดกัน นี่ละธรรมตรงแนวเปนแบบเดียวกัน
หมด
กิเลสก็เปนแถวกิเลส เรื่องหลอกลวงตมตุนรอยสันพันคม เปนกิเลสทั้งนั้นแบบ
เดียวกันหมด นี่ละที่วาเปนขาศึกตอธรรม ธรรมนี่ตรงไปตรงมา ใหมันเห็นในหัวใจซิ
บางอยางมันพูดไมไดนะในหัวใจนี่ เวลามันเจอเขาไปแลวมันพูดไมได แตจะปฏิเสธได
ยังไงสิ่งที่รูที่เห็นชัด อันใดที่ควรพูดไดก็นําออกมาพูดๆ อันไหนที่พูดไมไดกป็ ลอยไว
เสียๆ คือพูดออกมาก็ไมเปนประโยชน
ใจดวงนี้เวลาไดรูไดเห็นมันของเลนเมื่อไร แลวไมยอมเอาใครมาเปนพยานดวย
นะใจที่ไดรูแลว ไมเอาใครมาเปนพยานเลย แนวเลยเชียว ตรงแนวๆ ใจเปนอยางนั้น
ละ อันนี้เราก็เคยพูดอยูเสมอวา แตกอนการเทศนาวาการของเราเหมือนกันกับพระ
ทั้งหลายที่ทานเทศนจากปริยัติดวยกัน ไมมีใครเทศนผิดแปลกกัน เพราะอานตาม
ปริยัติ จําไดตามปริยัติ นํามาเทศนก็เทศนตามปริยัติ จึงเปนแบบเดียวกัน คืออาศัย
ปริยัติเอามาพูดๆ หากวามีผูมาทัก ทําไมจึงเทศนอยางนั้นละ ก็ตําราวาอยางนั้น แนะ
หลบไปนั่นเสีย หลบไปหาตําราเสีย ผานไป
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แตธรรมภาคปฏิบัติไมเปนอยางนั้นเวลารู อยางเทศนาวาการแตกอนเราก็เทศน
เหมือนกันกับพระทานเทศนทั่วประเทศไทยนั่นแหละ เราก็ไมไดคิดวาคําพูดคําเทศนา
วาการจะเปลี่ยนแปลงไป ทีนี้มันไมไดเปนคนเกา พูดงายๆ อยางนี้ละ อยางที่เทศนเขา
เรียกวาขวานผาซาก คือภาษาตรงไปตรงมาตามหลักความจริงที่รูที่เห็นภายในใจ พอรู
เห็นอยางนี้ๆ เราจะหลีกเลี่ยงไปพูดอยางอื่นผิดหลักธรรมชาตินี้ ตองพูดตามหลัก
ธรรมชาตินี้ ทีนี้ก็ตรงไปตรงมา โลกที่สํานวนออนหวานไพเราะเพราะพริ้งเขาก็หาวาพูด
ขวานผาซาก หรือดุดาวากลาวอะไร วาไปอยางนั้น นั่นละกิเลสมันไมพอใจในธรรม
ความเปลี่ยนแปลงในคําพูดคิดนะ เราพูดจริงๆ ตัวของเราเองก็ไมเคยพูดอยางนี้แต
กอน
เวลามันเปนขึ้นมารูขึ้นมาอยางนี้ คือรูขึ้นมาตรงแนวเลย เราจะแยกไปพูดอยาง
หลบๆ เลี่ยงๆ ไปไมไดนะ ตองพูดอยางนี้ๆ ทีนี้มันก็ตรงไปเลย ผิดบอกวาผิด ถูกบอก
วาถูก อะไรๆ วาตรงตามธรรม ไมอยางนั้นขัดตอธรรม ใชไมได ถาขัดตอธรรมใชไมได
ใครเอาไปใชก็เปนฟนเปนไฟ ภาษานี้มันก็เปลี่ยนไปตามภาษาของใจ ตามเรื่องของใจที่
รูที่เห็นหนักเบามากนอย อยางเทศนสอนประชาชนก็ตรงไปอีกแบบหนึ่ง ทีนี้เวลามา
เทศนสอนพระลวนๆ ซึ่งเปนผูมุงตอมรรคผลนิพพานอยางเต็มสัดเต็มสวนนี้พุงเลย
อันนี้ยิ่งพุงเลยเทียว เปงๆ ไปเลยเชียว นั่นละธรรม ธรรมแทเปนอยางนั้น ตรงแนวเลย
สํานวนโวหารที่เทศนสอนคนทั่วๆ ไปเรียกวาแกงหมอใหญ เปนอยางหนึ่ง เวลา
เทศนสอนพระโดยเฉพาะกับพระปฏิบัติที่มุงตอมรรคผลนิพพานลวนๆ นี้จะเปนอีก
อยางหนึ่ง ภาษาเทศนภาษาธรรมจะไมเหมือนกัน คือธรรมจะออกรับกัน ผูฟงก็ฟงเต็ม
ภูมิของผูฟ ง ผูเทศนก็เทศนเต็มหัวใจของผูเทศน มันก็พุงๆ เลย อยางเราเทศนอยูบน
ศาลาแตกอน นี่เทศนสอนพระลวนๆ นั่นละภาษาธรรมที่เทศนสอนพระลวนๆ แกง
หมอเล็กหมอจิ๋วๆ พุงๆ เลย มันเปนในนี้เอง จะไปหาใครมาเปนสักขีพยาน อันนี้เปน
พยานเต็มตัวรอยเปอรเซ็นตแลวจะไปหาอะไรมาเพิ่มเติมอีก ธรรมตรงแนวเลย
ภาษาตางๆ ที่แสดงออกตอโลก เอาธรรมออกไปแสดงตอโลก มันก็ตอ งเปน
ภาษาที่ตรงแนวๆ อยูโดยดีเปนอื่นไปไมได ภาษาของเราเราก็รูตัวของเราอยู แตกอ นก็
อาศัยตํารับตําราวาไปตามตํารับตําราไปอยางนั้น ทีนี้เวลานั้นตําราในละซิที่นี่ เวลาไดรู
ขึ้นมาเห็นขึ้นมานี้มันจริงแนวๆ เลย มันไมไดสงสัย ก็พูดไปตามหลักความจริงที่ไม
สงสัย นี้มันก็ตรงแนว เลยกลายเปนขวานผาซากสําหรับภาษาของกิเลสไปเสีย เปน
อยางนั้นนะ
เรื่องใจกับธรรมนี้ใหไดรูดูซินะ ที่เอามาเทศนเหลานี้เพียงแตภาษามนุษยหรือ
ภาษาเราที่จะรับกันไดเทานั้น ที่รับไมไดมาพูดหาอะไร นั่นละมากตอมาก เรื่องเล็กนอย
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เมื่อไร ทานจึงวาครอบโลกธาตุนูน จิตนี้เวลากิเลสไดเปดตัวไปหมดแลว มีแตธรรมชาติ
ธรรมลวนๆ แลวนี้จาไปเลยจะใหวาไง แตนี้เวลามาพูดใหมนุษยฟงนี้ พอวาจาไปเลยนี้
เขาก็จะวาหลวงตาเปนบา แตเราก็ยอมเปน เปนไปตามธรรมไมเปนไปตามเขาวาบา
เขาใจไหม ก็เปนอยางนั้นละ อันนี้ทานทั้งหลายฟง เอา มีใครพูดอยางนี้เอาวาซินะ พูด
ใหมันชัดๆ ก็เราพูดอยางนี้จริงๆ
แตกอนเราพูดอยางนั้น บัดนี้มาพูดอยางนี้ เพราะความรูมันเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงจากโลกทั้งหลายลวนๆ นั้นเขามาเปนสูธรรมๆ เลยกลายเปนธรรมลวนๆ
ออกไป ทีนมี้ ื่อเปนธรรมลวนๆ แลวแยกออกไปเปนธรรมทั้งนั้นที่นี่ มันก็พุงละซิ เราจะ
พูดเปนรูปเปนรางนะ ธรรมเปนรูปรางอันหนึ่ง โลกเปนรูปรางอันหนึ่ง ถาจะมาสูโลก
ตองแยกเอาภาพของธรรมนั้นออกมาเปนภาพของโลก มาใชตอโลกไปอีกแบบหนึ่ง ถา
เปนธรรมลวนๆ แลวโลกไมรูเรื่อง ตองแยกออกมาสูโลกเหมือนวาเปนภาพอันหนึ่ง
เปนภาพกับโลกไปอยางนั้น
ถามีผูปฏิบัตธิ รรมจะเปนอยางนี้ หาโลกเปนโลก หาธรรมเห็นธรรม หาโลกเห็น
โลกเจอโลก โลกเปนยังไงๆ ที่นี่ หาธรรมเจอธรรม ธรรมเปนยังไง ผลที่แสดงออกมา
เปนยังไงมันตางกันยังไงบาง ดังที่เราพูดอยูทกุ วันนี้ พูดใหมันเต็มหัวใจเรา เราไมเคย
สะทกสะทานกับสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้ เพราะมันเลยหมดแลว เอามาสูโลกธาตุ
เอามาสูสมมุติแยกออกมาอยางนี้ ใครจะตําหนิติเตียนวายังไงก็เปนเรื่องของเขา เรื่อง
ของธรรมแลวเปนธรรมลวนๆ จะไมเอนไมเอียง ถาเทียบกับภูเขาก็เหมือนภูเขาทั้งลูก
เลย ไมมีเอนมีเอียง
นั่นละธรรมแทเปนอยางนั้น เวลาแยกออกมาสูโลกก็เปนอีกแงหนึ่ง ไปแงนั้นแง
นี้ไปตามแตจะเปนประโยชนแกผูเกี่ยวของผูรับฟงเทานั้น แตที่จะใหเปนโทษแกผูรับ
ฟงดวยเจตนาเรียกวาไมมี ไมมีเลย ไปเกี่ยวของกับผูใดก็ตามจะมีสวนธรรมลวนๆ เขา
ไปเลย
แตผูที่มาเกี่ยวของจะตีความหมายไปหนักเบามากนอยมันเปนเรื่องของเขา
เรื่องของธรรมแทๆ แลวจะไมเปนโทษแกผูใดเปนคุณลวนๆ เลย ที่จะไปใหโทษคนนั้น
คนนี้เปนไปไมไดสําหรับธรรม
จึงวาอยากใหปฏิบัตินะเปนยังไงธรรมพระพุทธเจานี่นะ ใหแตกิเลสเหยียบ ยก
แตกิเลสโชวแตกิเลส โลกเรานี้โลกโชวกิเลสเขาใจไหม ที่จะเอาธรรมขึ้นโชวมันไมมีนั่นซิ
พอพูดเรื่องธรรมขึ้นมาหัวเราะเยาะเยย นั่นละเห็นไหมกิเลสมันมีอํานาจมากมันเหยียบ
ธรรม พอธรรมโผลขึ้นมาบาง แลวหัวเราะเยาะเยยกัน สําหรับหลวงตาบัวนี้เยาะเยยก็
อยากใหมันยกโคตรมาเลยวางั้นเลย สามแดนโลกธาตุใหยกโคตรมาเลย พูดใหมัน
ชัดเจนอยางนี้ในหัวใจดวงนี้ ก็มันครอบไปหมดแลว เหยียบหัวมันไปหมดแลว จะมา
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วิตกวิจารณกับมันอะไร ดีชั่วที่เปนสมมุติในโลก ดีกด็ ี ชัว่ ก็ดีสมมุตทิ งั้ นั้น นั้นเหนือ
หมดแลวทุกอยาง จึงวาอยากใหปฏิบัติซิ มันจะเกิดขึน้ ละถาปฏิบัติตามแนวทาง
พระพุทธเจาไมเปนอื่น ไมรูมากก็รูนอยรูเปนลําดับลําดาภายในใจ ยิ่งเปดกวางเทาไรยิ่ง
จาออกไปๆ จิตดวงนี้ กิเลสละปดไว ไมใชอะไรปดไว คือติดเขาติดเราละ ถาติดเราแลว
ก็ติดเขา ถาไมติดเราไมตดิ อะไร อยูท เี่ รานะ
พอพูดอยางนี้เราก็เคยเลาใหฟงที่วาไปเทศนอยูบานหนองแวง จนกลืนขนม
นางเล็ดไดครึ่งแผนเทานั้น มันแคนมันกลืนไมลง คือติดเราเขาใจไหม ทั้งอายทั้งอะไร
จะเทศนอะไรอยางนี้มันก็ติดเราๆ ตลอดเวลา จะเอาอะไรเทศนใหเขาฟงๆ อกจะแตก
ไมลืมนะ บวชในชีวิตนี้ที่บา นหนองแวง ไมลืมจนกระทั่งบัดนี้ จนกระทั่งไดมาตั้งขอตลก
ขึ้นมา เดินผาน แตกอนบานหนองแวงไมมี มันมีเปนลานขาวเขาอยูนั้น เขานิมนตไป
ทําบุญที่นั่น ใหเทศนนั่นละ หนังสือพกเทศนกัณฑหนึ่งมันจบไปแลว ที่เขามาอีกมันไม
มีซิที่นี่จะเอาอะไรมันจะตาย แลวเราก็เปนหัวหนา ใครจะมาทําแทนไดกม็ ีแตเรา นี่ละ
ที่วาออกมาแลวเลยตั้งเปนขอตลก
เดี๋ยวนี้เขามาตั้งเปนหนองแวง พอรถวิ่งผานหนองแวง สูอยามาผานหนากูนะ กู
โมโหตั้งแตโนนจนกระทั่งปานนี้ กูโกรธยังไมถอยนะ ใครอยามาผานหนากูนะกูฆาหมด
มันเคียดมันแคนตั้งเปนขอตลกขึ้นมา ความจริงหนองแวงไมมีแตกอ น เขาไปตั้งบาน
แถวนั้น ก็เลยบอกสูอยามาผานนะ ทั้งเปดทั้งไกผูคนเด็กเล็กเด็กนอยผูใดอยามาผาน
นะ กูโมโหไมถอย เอามาตั้งขอตลกขึน้ อยางนั้นละ นี่ละอันหนึ่งมันติดเรา ตีบตันอั้นตู
ไปไมไดกิเลสบีบไว ความอายก็เปนกิเลส จะทํายังไงมีแตกิเลสบีบบี้สีไฟ
เอาทีนี้ออกจากนั้นแลวเวลามันเปดจาออกแลวอันนั้นหายหมดเลย นั่น อยาง
ทุกวันนี้พูดจริงๆ มันไมมี อยางนั้นไมมี มันจาไปหมดเลย จะพูดอะไร เอาสมควรที่จะ
ตอบรับกันหนักเบามากนอยมันจะมีเหตุมีผลของมันออกพรอมกัน ถาควรตอบมาก
ตอบนอยจะตอบตามนั้น ไมควรตอบดึงออกก็ไมออก เปนเองในธรรม ที่จะวาใหกลา
ใหกลัวไมมี ในจิตดวงนี้ไมมี คือเลยหมดแลวความกลาความกลัวเปนสมมุติทั้งมวล
ธรรมชาตินั้นไมมี เปนธรรมลวนๆ นี่พูดถอดออกมาจากหัวใจใหฟง เวลาปฏิบัติมัน
เปนอยางนี้
นี่ละที่วาธรรมที่เกิดขึ้นภายในใจจากการปฏิบัติ
เอาปฏิบัติไปซินะ
พระพุทธเจาจะโกหกโลกจริงๆ เหรอ
เดี๋ยวนี้มีแตกิเลสโกหกคนโกหกสัตวโลก แลวเหยียบหัวพระพุทธเจาเหยียบหัว
ธรรมไปเทานั้นเองเดี๋ยวนี้ มันไมมีธรรม เมืองไทยเราเปนเมืองพุทธก็ตาม กิริยาแสดง
ออกเปนเรื่องกิเลสทั้งนั้นทีเดียว ไมไดเปนเรื่องของธรรม เพราะฉะนั้นมันจึงขวางกันซิ
มองไปไหนถาจะพูดตามเรื่องขวางขวางตลอดเวลาจนหาทางกาวเดินไมได แตก็แบบหู
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หนวกตาบอดเหยียบแหลกไปเลย เฉยเหมือนไมรูเรื่องรูราว ถาตามนั้นแลวกาวไมออก
มีแตกิเลส กาวไปไหนโดนกิเลสๆ ถาจะไปถือสีถือสา แตธรรมไมไดถอื เหยียบไปเลย
นั่น เขาใจ วันนี้ก็พูดเพียงเทานี้ละ เอาละพอ
วันนี้อากาศเหมือนมีเมฆ มีเมฆแตมนั ทําไมหนาว โห ฝนหนานี้ไมไดเหมือน
หนาฝนธรรมดานะ เราเคยพอแลว ฝนตกหนานี้แหมหนาวมากจริงๆ ตัวสั่นอยูในมุง
เราไมลืมพักอยูในปา ฝนก็กระหน่ําลง โถ กลางคืนนะ เราเอามุงลงๆ มีจะวาแครก็ยัง
ไมใชแครนัก พอพนน้ํานิดหนอย ขึ้นนั่งอยูนั้น ฝนตกกลางคืน มันตกหนักจริงๆ ไมใช
ธรรมดา เหมือนหนาฝนจริงๆ มันตกนะ แหมหนาว เอาของอะไรๆ เขาใสในบาตรๆ
ฝาปดไวใหดี แลวเอามุงกางลง พอฝนตกน้ําสาดมันก็มาถูกมุงมันไหลลงขางนอก
เจาของอยูขา งใน มันตกไมใชธรรมดาตัวสั่นอยูขางใน
พอฝนเบาๆ สักหนอย ไอเสือก็มากัดควายอยูขางๆ มุงนี้อกี ละ ควายรองอากๆ
ขึ้น เอามันมายังไงกันนี่ เสือมากัดควายขางๆ ขนาดรถยนตนี่ละมั้ง เราอยูนี้ มันรอง
ออกๆ ขึ้น กลางคืนจะออกไปชวยมันก็ชวยไมได ฝนก็ตกที่นี่ ถาเปนธรรมดาฝนไมตก
นั้น จะโดดลงไปรองละเรา ชวยควาย สักเดี๋ยวควายก็เงียบไป ตื่นเชาเจาของเขาก็มา
เราก็พูด เมื่อคืนนี้ฝนตกอยูมันมารองอยูนี้ ออกไปชวยมันไมไดเราก็บอก คือเจาของ
เขามากลางคืน คือเสือนั้นกัดแมมนั ลูกมันวิ่งเขาบาน พอเขาเห็นควายวิ่งเขาบานเห็น
ลูกวิ่งเขาบานมันเปนยังไงนี่ เขาเลยวิ่งออกมา กวาที่จะมารูเรื่องนะ มันอยูริมฝงแมน้ํา
อูน เขาก็เลยมากอไฟใหมันกลางคืนนะ เพราะลูกควายมันวิ่งไปในบาน เขาเห็นผิด
สังเกต
เขาไมไดยินละตอนนั้นฝนตก เขาเห็นลูกควายมันวิ่งเขาไปนูนละ เขารีบวิ่ง
ออกมา ออกมาพอดีเห็นแมมันนอนอยูนั้น ทีนี้เสือตัวนี้มันก็อยูตรงฟากฝงทางเรานี้ นี่
ควาย ที่ไดกดั ควายนี้มันตกลงไป คืบคลานไปยังไงไปอยูฝ งทางนั้น แตมันเปนหนาแลง
น้ําไมคอยมี ไปอยูฝงนัน้ เขาก็มากอไฟให ไอเสือตัวนั้นมันเดินไปเดินมาทั้งคืน ก็ฝน
ตกกลางคืน อันนี้เปนทางเสือเลยนะ คือมันวิ่งกลับไปกลับมา ถาจะลงก็กลัว เขากอไฟ
ไวแลว กลัวเจาของเขาอยูที่นั่นมันไมกลาลงมาหาควายอีก คือควายอยูที่นั่นเขากอไฟให
ควายเขา มันรองออกๆ อยูกลางคืน เราก็ไปชวยมันไมได หนาวก็หนาวพูดถึงเรื่อง
หนาวนะ แหมพิลึกจริงๆ ถาหากวาฝนไมตกเราจะออกไปชวยนะ ออกไปรองลั่นที่นั่น
เสือมันก็กลัวถามีเสียงคนแลว แตนี่เราออกไปไมได แตเจาของเขาก็มาแลวเขาก็มากอ
ไฟใหมัน มันก็ไมกลาลงไปอีก ไมไปซ้ําอีก เพียงกัดเทานั้นละไมไดกิน
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่

๙
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

