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เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๘

ศาสนาเทานั้นทําโลกใหเย็น
กอนจังหัน
คืนไหนวันฝนตกเวลาพระปดกวาดตอนเชา ใหปดกวาดเฉพาะบริเวณศาลา
ออกไปประตูวัดเทานั้น นอกนั้นไมตองไปปดกวาดเพราะเวลาไมพอตอนเชา ปดกวาด
บริเวณศาลานี้ออกไปหาหนาศาลาแลวออกไปประตูวัดเทานั้นพอกับเวลาตอนนั้น
นอกนั้นก็ปลอยทิ้งไวอยางนั้นจนกระทั่งถึงเวลาปดกวาดตามปรกติ มันแหงแลวคอยปด
กวาดกัน ใหจําไวตามนี้นะ ไปปดกวาดทุกแหงทุกหนไมทันกับเวลา
ใหพากันตั้งหนาตั้งตาภาวนานะ หลักภาวนายังไงเราเคยสอนแลวดวยความ
แนใจวาไมผิด ใหตั้งใจยึดไปปฏิบัตเิ ปนหลักเกณฑของตัวเอง แลวจิตใจจะตั้งรากตั้ง
ฐานได ทําสุมสี่สุมหานี้ไมไดเรื่องนะ ตองมีหลักยึดๆ ดังที่เคยสอนแลวคําบริกรรม เปน
สําคัญมากสําหรับผูที่เริ่มตนปฏิบัติ ไมวาจะเปนคําบริกรรมใดที่ถูกกับจริตนิสัย นั้น
เหมาะสมกับผูตองการตามนิสัยของตน ยึดไวเปนหลักใจ และมีสติควบคุมในงานของ
ตนคือคําบริกรรมนั้นๆ อยาใหเผลอ อันนี้ละตั้งรากฐานได รับรองเลยทีเดียวก็ได
อยางไรตั้งได
จิตไมเคยสงบ มันจะผาดโผนโจนทะยานไปไหนก็ตาม บังคับใหอยูกับคํา
บริกรรม คําบริกรรมนี้ใหติดกับจิต และสติติดกับคําบริกรรม ไมเสียดายอะไรทั้งนั้น
เวลานั้นเปนเวลาที่จะรูเรื่องของกิเลสมันผลักดันออกมา คือความคิด ความคิดอยากคิด
เรื่องนั้นเรื่องนี้ นี่สําคัญมาก ออกมาจากที่เราเคยพูดแลววา อวิชฺชาปจฺจยา แลวเปน
สงฺขารา ขึ้นมา สังขารอันนี้แหละที่มันออกไปเทีย่ วกวานหากินเอาไฟมาเผาเราๆ เวลา
ที่เราเอางานของธรรมคือคําบริกรรมมาภาวนา เชน พุทโธๆ เปนตน กับสติติดแนบกัน
นี้เรียกวางานของธรรม จะระงับงานอันนี้ บังคับงานนี้ไมใหเปนงานของกิเลส ไมใหมัน
ออกทํางาน ใหงานของธรรมออกทํางานคือคําบริกรรมติดแนบกันไปตลอด อยางไร
ตองตั้งรากตัง้ ฐานไดไมสงสัย
มันจะผาดโผนโจนทะยานไปไหนก็ชา งเถอะเรื่องกิเลส มันเหนือธรรมไปไมได
กิเลสแพธรรมเสมอถาตั้งหนาตั้งตานํามาแกกัน สวนมากมีตั้งแตใหกิเลสมาเหยียบย่ํา
ทําลายธรรม ทําอะไรไปเหยาะๆ แหยะๆ อยานะ ศาสนาของพระพุทธเจาไมไดสอน
สัตวโลกใหเหยาะๆ แหยะๆ ไมวาใครจะทําหนาที่การงานใด ใหมีความจริงจัง มีสติ
สตังอยูในงานนั้นๆ เสมอ และใชความใครครวญติดแนบกันไปดวย นี่คือศาสนาพุทธ
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ทานสอนอยางนี้ ทําไปตามชอบใจๆ นั้นเปนเรื่องของกิเลส ใหพากันยึดไปปฏิบัติ
เฉพาะอยางยิ่งนักภาวนาของเรา ขอใหไดหลักเกณฑจากการภาวนาดวยความตั้งอก
ตั้งใจ อยางที่อธิบายใหฟงมาแลวนี้ จะไมผิดพลาดนะ จะเปนพระผูทรงมรรคทรงผล ผู
ปฏิบัตินี้ละจะทรงมรรคทรงผลดวยความตั้งอกตั้งใจจริงๆ
ธรรมพระพุทธเจาสดๆ รอนๆ ตลอดเวลา เรื่องมรรคผลนิพพานทาทายอยูกับ
ตนเหตุคือการบําเพ็ญของเรา เชนอยางเราเริ่มบําเพ็ญจิตตภาวนานี่สําคัญมากนะ ให
เนนหนักลงไปจุดนี้ ความสงบที่มันไมสงบก็เพราะกิเลสเขยามันอยูตลอดเวลา ลากถูไป
เรื่อยที่นั่นที่นี่ พอระงับดวยธรรม งานของธรรมคือคําบริกรรมบีบบังคับ มันอยาก
ออกไปคิดไหนไมใหคิด บังคับกันเลย สุดทายมันก็สงบลงๆ งานของธรรมก็กาวขึ้น
ไดๆ นี้เรียกวาเบื้องตนแหงการบําเพ็ญเพื่อตัง้ รากตั้งฐานได ตองมีหลักมีเกณฑนะ จะ
ทําสุมสี่สุมหา คิดอะไรเหยาะๆ แหยะๆ ไมเปนทา จับนี้วางนั้น ปลอยนั้นวางนี้ เปนคน
จับจดใชไมไดนะ ใหมีจริงมีจัง
ธรรมพระพุทธเจานี้ไมวาแงใดมุมใด หาที่คานไมไดเลย ใหรูขึ้นที่ใจซิ พอรูขึ้น
แลวเจาของยอมรับๆ แลวไมพนที่วา นี่ก็พระพุทธเจาสอนแลวๆ พระพุทธเจาเห็น
มาแลวๆ เปนอยางนั้นนะ คือ สวากขาตธรรม สอนดวยความถูกตองสอนสัตวโลก
ขอใหนําไปปฏิบัติ เราจะเห็นผลจากการปฏิบัติของเราเปนลําดับลําดา ออกจากนั้น
กระจายไปหนาที่การงานก็ละเอียดลออ ไมคอ ยพรวดพราดๆ ตามนิสัยสุกเอาเผากิน
นั่นเปนเรื่องของกิเลส สุกเอาเผากินๆ เรื่องของธรรมละเอียดลออ พินิจพิจารณา อะไร
ควรไมควรเราอยาเอาความอยากเขาไปเปนประมาณ ใหเอาเหตุผลจับเขาไป อยากนี้
อยากอะไร ควรหรือไมควรทํา ควรหรือไมควรไป ทุกอยางใหเราพิจารณา ควรหรือไม
ควรๆ ถาเห็นวาควรแลวดันเขาไปเลยเทียว ถาไมควรหักกันทันที
อยาเสียดายความคิดความปรุงนะ ความเสียดายความอยากนั้นเปนเรื่องของ
กิเลสลากถูไป เอาธรรมรั้งเขามาๆ จําใหดีพระปฏิบัติของเราใหไดหลักไดเกณฑ ผูที่จะ
ทรงมรรคทรงผลคือผูปฏิบัติ ศีลสมบัติ ศีลสมบูรณแลวในนักบวชของเรา เพราะฉะนั้น
พระกรรมฐาน ครูบาอาจารยที่ทานสอนทานมักจะไมคอยพูดถึงศีล เพราะทานเชื่อแลว
วาทุกองคมงุ หนามุงตามาดวยความเปนผูมีศีลบริสุทธิ์ เพื่อหนุนมรรคผลนิพพานให
ปรากฏขึ้นในใจ ศีลจึงตองบริสุทธิ์ ดวยเหตุนี้ทานจึงไมคอยสอนเรื่องศีล
ทานจะสอนเรื่องความสงบ สมถธรรม วิปสสนาธรรม ไปเรื่อยๆ คือความสงบ
ใจดวยการบริกรรมภาวนานี้ จากนั้นก็พิจารณาทางดานปญญา พอจิตมีความสงบบาง
แลว เอาปญญาออกใชพินิจพิจารณาสิ่งที่มันมีอยูในตัวของเรานี้ พระพุทธเจาทานสอน
วา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ อยูที่ไหน ไมอยูกบั พระเราไปอยูที่ไหน นี่ละ
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พระพุทธเจาสอนตรงนี้ พื้นฐานละนี่ ออกจากนีแ้ ลวก็จะเบิกกวางออกไปหมด พนจาก
เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ คือ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง นี้ไปไมได ใหเอานี้เปนจุด
พิจารณา แลวแตความถนัด ใครชอบอาการใดๆ มันหากจะลุกลามของมันไปเอง ทีแรก
เปนคําบริกรรมติดเสียกอน เกสาก็ได อะไรก็ได เพื่อความสงบ พอจิตออกทางดาน
ปญญา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ นี้เปนอารมณแหงวิปสสนาไปตามๆ กันเลย
ละเอียดลออมาก ใหพากันตั้งใจปฏิบัติ
งานการภาวนาของพระนี้สําคัญมากนะ อยาถืองานใดยิ่งกวางานภาวนาสําหรับ
พระปฏิบัติเรา เอาใหจริงใหจัง อยาเหลาะๆ แหละๆ ศาสนามีอยูในคัมภีรๆ ในตัวพระ
ตัวเณรเรามีแตเปรตแตผีแตยักษแตมารใชไมไดนะ จําใหดี เอาละเทศนเพียงเทานี้ ให
พร
หลังจังหัน
ผูกํากับ นสพ.พิมพไทย คอลัมนวิจารณธรรม วันพฤหัสฯ หัวขอเรื่องวา
ใหแผนดินไทยสงบบางไมไดรึ ??
ระยะนี้เห็นชาวบานชาวเมืองเขาบมกันพึมวา หากใครวิพากษวิจารณคนของ
รัฐบาลทางสื่อ ใครผูนั้นจะตองถูกสั่งปดปากไปทุกราย เรื่องนี้จะเท็จจะจริงอยางไรก็
ตองมาพิจารณากันตรงที่วา มีนักจัดรายการวิทยุจํานวนกี่รายตอกี่รายกันแลวที่ตองถูก
“อํานาจมืด” สั่งปดปาก !!
คงไมเกี่ยวกับรัฐบาลมั๊ง ??
อยาวาแตนักจัดรายการธรรมดาๆ เลย แมแต “พระธรรมวิสุทธิมงคล” หรือ
หลวงตาพระมหาบัว แหงวัดปาบานตาดทานก็ยังโดนเขาแลว ที่โดนนี้อาจไมใช “อํานาจ
มืด” แตเปนอํานาจของอธิบดีกรมประชาสัมพันธที่มีนาม วา “นายดุษฎี สินเจิมศิริ” ไม
มีใครรูดอกวาทานตักเตือนหลวงตามหาบัวดวยความคิดของตนเองหรือไดรับ “ใบสั่ง”
มาจากใคร
เรื่องนี้หลวงตาทานสงบมานานแลว หลังจากที่ไดถวายฎีกาในหลวงและไดทราบ
คํานมัสการจากสํานักพระราชวังวา ในหลวงทรงพระกรุณาทราบแลว โดยแจงให
นายกรัฐมนตรีและผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธฯ พิจารณาดําเนินการ
ใครจะดําเนินการหรือไมอยางไร หลวงตาทานไมเคยจะยกเรื่องนี้ขึ้นมากลาวถึง
อีกเลย นี้คือ “ธรรม” แทๆ ของหลวงตา ใครจะจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
อยางไรประชาชนเขายอมรูเอง
เพราะสมัยนี้คนไทยไดรับการศึกษาเทาเทียมกัน
หมดแลว
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แผนดินนี้กําลังรอนเปนไฟ ทั้งไฟใต ไฟเศรษฐกิจ ไฟพระสงฆ ไฟจากความ
ฟอนเฟะของสังคม และไฟจากนักการเมือง ขอแผนนี้เกิดความสงบบางไมไดหรือไง
ทําไมทานอธิบดีกรมประชาสัมพันธถงึ ไดรื้อเอาเรื่องเกาๆ ที่เกิดขึ้นตัง้ แตเดือน
มีนาคมมากอ “เชื้อปะทุ” ขึ้นอีก ถึงไมไดตกั เตือนหลวงตาทานโดยตรง แตก็เหมือน “ตี
วัวกระทบคราด” เพื่อใหกระเทือนไปถึงองคหลวงตา เพราะเนื้อหาใจความที่ทาน
ตักเตือนมานั้นมันเกี่ยวของกับคําเทศนหลวงตาโดยตรง ซึ่งใครจะคําตอบแทนก็ไมได
หนังสือจากอธิบดีกรมประชมสัมพันธระบุวา
วิทยุสวนแสงธรรมไดออกอากาศพระ
ธรรมเทศนา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2548 ชื่อ “เลนกับของสกปรก” มีการใชคําพูดที่อาจ
เขาขายเปนการดูหมิ่นเหยียดหยามเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวขัดกับ
กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ.2547) ขอ 16 (2) จึงขอใหทานระมัดระวังการออกอากาศ
รายการตางๆ ของทางสถานีใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของดวย
เรื่องแลวก็ควรใหมันแลวไป เมื่อรื้อขึ้นมาแลวก็จะทําใหประชาชนตองรือ้ เรื่อง
เกาขึ้นมาดูอีก แลวจึงรูวาในวันนั้นหลวงตาทานเทศนวา คนของรัฐบาลไปออกกฎหมาย
มาแตงตั้งผูป ฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช
ตั้งขึ้นมาใหอํานาจทับซอนกับสมเด็จ
พระสังฆราชองคทพี่ ระเจาอยูหัวทรงสถาปนา สิ่งมัวหมองมืดตื้อมันเขามาเปนความ
สกปรกรกรุงรังจะทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยของเรา เราเปนเจาของตองเปน
ผูชะผูลางผูซักฟอกกันไปโดยลําดับลําดา จะอยูเฉยๆ ไมได จมไดทงั้ นั้น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย ฟงใหชัดเสียนะ มายึดเอาอํานาจพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไปกิน
ไปกลืนไมยอมคาย ดึงไวกลืนไวหาเหตุหาผลไมได มายึดเอาอํานาจไปนี้เพราะเหตุผล
กลไกอะไรไมบอกเหตุบอกผล แตกลืนแลวไมยอมคาย เปนอยูอยางนี้
นี้คือคําเทศนาวาการของหลวงตาในวันนั้น มันอาจทิ่มแทงใจใครบางคนและคง
เจ็บปวดทรมานมานาน จึงตองทุรนทุรายผานไปทางอธิบดีกรมประชาสัมพันธ ผลจึง
ออกมาในวันนี้
หลวงตาทานไดฟงคําเตือนแลว จึงเทศนขึ้นวา ความสกปรกนี้ละจะพาชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริยใหลมจมได อยางอื่นไมม,ี ธรรมเปนของสะอาดนํามาชะลางสิ่ง
สกปรก แลวสิ่งสกปรก กองขี้มันไมยอมใหชะลางมัน พูดตรงๆ อยางนี้ละ, พูดเบาะๆ
เพียงเทานี้ พูดเผดียงเพื่อใหทราบทั่วกัน อะไรพาชาติใหลมจม ไมใชของสกปรกจะคือ
อะไร เทานั้นละ
“ใหพากันชําระ อยาใหมันโลภจนเกินไป ปาชามีดวยกันทุกคน ถึงเวลาตายแลว
ใครจะมีมากนอยตายไดดวยกัน, มันจะพังละ ตัวของเราก็พัง เวลาพังแลวพังไปหมดไม
มีอะไรเหลือ เอาธรรมเขาสูใจแลวไมพัง ไปดวยกันเลย”
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อยากเห็นผูคนเต็มถนนราชดําเนินอีกหรือไง ??
ณ. หนูแกว
หลวงตา เขาก็อธิบายไปหมดแลว ก็ไมเห็นมีอะไรที่จะเพิ่มเติม จะแจงไปหมด
ที่เราแสดงออกไป เขามาเตือนเราวาใหระวังก็เขาใจกันแลว เราเตือนวายังไง ควาเอา
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ลงทะเลหลวงหรืออุมทานละ แนะฟงซิ ๓ พระองค
เทิดทูนสุดหัวใจเราแลว เราอุม ใหระวังแลวจะใหเราทํายังไง ใหไปอุมมันเหรอ จะอุม
มันยังไงมันตัวสกปรก ธรรมของเราวายังไงก็วาเถอะ อันนี้มแี ตความสกปรกทั้งนั้นสาด
เขามาหาธรรมที่สะอาดสะอานที่องคศาสดาสอนโลกมานานแสนนาน ทุกพระองคมแี ต
ธรรมออกมาจากพระธรรมธาตุของทานทั้งนั้น
สอนโลกดวยความบริสุทธิ์สุดสวน
พระทัยบริสุทธิ์ พระเมตตาสุดสวน มีพระพุทธเจาทุกพระองคเปนพื้นฐานอยางเดียวกัน
หมด
ธรรมที่มาถึงทุกวันนี้ก็เปนธรรมประเภทเดียวกัน ใครเจอธรรมประเภทนั้นเขา
ไปแลวเปนอันเดียวกันเลยจิต ไมวาจิตของพระพุทธเจา จิตของสาวก จะเปนอัน
เดียวกันเลย เพราะฉะนั้นการแสดงออกมาจึงแสดงออกแบบเดียวกัน ใหเปนแบบอื่น
ไมใชธรรม ก็มีเทานั้นละ
เวลานี้ศาสนาเรารูสึกวาถูกโจมตีทกุ ดานทุกทางนะ ศาสนาที่เปนของเลิศเลอ แต
ถูกของเลวมันเขามาโจมตี คัดคานตานทานศาสนาในแงตางๆ ดังที่เห็นกันนี้แหละ พี่
นองทั้งหลายฟงใหดี นี่เราก็พูดเปนธรรม เราอยูในทามกลางพุทธศาสนา เราฟงทุกแง
ทุกมุม ตําหนิติชมฟงหมดทุกอยางเพื่อเอาเหตุเอาผล ไมไดฟงเพือ่ เขาตัวๆ เราไมมี
อยางนั้น เราจะฟงเพือ่ ความเปนธรรม ยึดมาเปนหลัก เก็บ แลวจะควรแสดงตอผูใดให
เปนประโยชนตอไป เราก็แสดงอยางนั้นตลอดมา
สําหรับเราตัวเทาหนูก็ตาม เราก็เปดอกอยางแจมแจงอยางนีเ้ รื่อยมา ยิ่งเขามาสู
วงใหญที่สุดคือการชวยชาติบานเมืองนี้เปนตนเหตุ จึงกระจายออก ธรรมเหลานี้จะ
กระจายออกมาเรื่อยๆ แลวไมหยุดนะ ถาเหตุผลกลไกยังพอเปนไปไดในเรื่องธาตุเรื่อง
ขันธ และเหตุผลกลไกอยางอื่นเขาประกอบกันแลวซึ่งควรจะแสดงออก ตองแสดงออก
อยางนั้นตลอดไปโดยความเปนธรรมเสมอไปดวย
ศาสนาพุทธเรานี้เวลานี้กําลัง เรียกวาลอแหลมก็ไมผิด ผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู
ที่ไหนประหนึ่งวาเปนมหาโจร เปนผูทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย แตผูทําลาย
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ที่กําลังเที่ยวโจมตีศาสนาอยูทุกวันนี้ กลายเปนผูร่ําลือขึ้น
มาแลว ร่ําลือกองขี้นั่นละจะร่ําลืออะไร ยอนกันตรงนี้ละซิ ยกขึ้นไปไหนก็เอาเถอะนะ
กองขี้นั่นนะ อยูในสวมในถานมันก็เหม็นคลุงอยูในนั้นแลว แตไมมีจมูกไปสัมผัสก็ไมรู
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เรื่องของมัน พอจมูกไปสัมผัสมันก็แสดงออกมา อันนี้ความเหม็นคลุงมันแสดงออกมา
ทั่วประเทศไทยเราเวลานี้ ใหฟงเอาทุกคนๆ
เสียงธรรมกับเสียงกิเลสเสียงมูตรเสียงคูถตางกันยังไงบาง เสียงธรรมสอนคน
ใหเปนคนดิบคนดี ประพฤติตัวดี เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน มีความเมตตาสงสารซึ่ง
กันและกัน เพราะคําวา สพฺเพ สตฺตา สัตวทงั้ หลายนี้เปนเพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตาย
ดวยกันหมดทั้งสิ้น อยามองตนวาสูงกวาเขา ใหมองตนเหมือนสัตวทั้งหลายทั่วๆ ไป
และตางคนตางรีบเรงขวนขวายในความดีงามเอามาประดับกัน ชาติไทยของเราจะเปน
ชาติที่สงบรมเย็น เพราะความเห็นอกเห็นใจกันนี้สําคัญมากนะ ไมเยอหยิ่งจองหอง
คนเราเมื่อเห็นอกเห็นใจกันแลวจะไปเยอหยิ่งจองหองไดยังไง
เมื่อคืนนี้เดินไป พอพูดนี้ก็ไปสัมผัส หอยทากมาอีกแลวเมื่อคืนนี้ อูย เดินไป
ทางจงกรมนีห้ าตัวหกตัว แลวไปเหยียบเอาเสียตัวหนึ่ง นั่นละตัวเปนเหตุ ไดดูหอยทาก
ตามทางเขาไปทางจงกรม เกลื่อนไปหมด ออกอีกแลวนะหอยทากเวลานี้ เต็มไปหมด
ไปเหยียบหอยทากตัวเดียวเกิดความสลดสังเวช โถ กูกไ็ มรูวามึงอยูที่นี่ เหยียบตายเลย
นะ จากนั้นมาไฟฉายก็ถือไปดวย จอไฟฉายละที่น่ี หาหกตัวจากกุฏิไปหาทางจงกรม
นูนนะดูซิ ออกแลวนะหอยทาก ใหพากันระมัดระวังพระเณรเรา เวลานี้ออกแลว นี่ละ
เรื่องความสงสาร เหยียบหอยทากเกิดความสลดสังเวช โอย กูกไ็ มรูเรื่อง เดินมืดๆ ไป
นี้แกรบ อาว ยังไงกัน พอแกรบเทานั้นสองไฟฉาย ตายแลวแหลกแลว โอย สงสารนะ
ตั้งแตหอยทาก สัตวทั้งหลายเราก็สงสาร เขามีชีวิต เขารักสงวนชีวิตของเขาเต็ม
เหนี่ยว เราไมเรียกรองเราใหไปรักชีวิตชวยเขานะ เขารักของเขาเต็มเหนี่ยว แลวเรายัง
ไปทําลายเขานี้มีอยางเหรอ พิจารณาซิ นี่ละใหเห็นใจกันนะมนุษย ธรรมทานสอนให
เห็นใจกัน อยาเยอหยิ่งจองหองพองตัว นี้ละคือคนขวางโลกขวางธรรม ขวางทุกอยาง
เปนขาศึกตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยอยางยิ่งคนประเภทนี้นะ เยอหยิ่งจองหอง
พองตัว วาดิบวาดี เลวขนาดไหนเหมือนกองขีก้ ว็ าดีๆ ยกไปไหนก็ยกซิกองขี้ อยูในสวม
ในถานมันก็เหม็น เอาออกมาขางนอกมากเทาไรก็คือขี้ มันก็เหม็นทั่วไปหมด จะ
ประกาศตัววาเปนคนดีไมมีใครเชื่อ ถาเปนคนดีประกาศไมประกาศก็รูกนั เองๆ เพราะ
หัวใจมีทุกคน ขอใหพากันพิจารณาดูหัวใจกัน
หัวใจเขาหัวใจเรา เปนความรับผิดชอบในตัวเองเต็มสัดเต็มสวนดวยกันทุกคน
อยาไปดูถกู เหยียดหยามกัน ใชไมไดนะ เกิดมานี้ใครไมไดตบแตงมาเกิดตามความ
ตองการไดนะ เกิดมาตามบุญตามกรรม ใครมีบุญมีกรรมมากนอยเพียงไรก็เกิดมาตาม
กรรมของตน ทานจึงสอนวา กมฺมํ สตฺเต วิภชติ ยทิทํ หีนปฺปณีตํ กรรมยอมจําแนก
แจกสัตวใหมีความประณีตเลวทรามตางกัน ทานวาอยางนี้นะ ขึ้นอยูกบั กรรม กรรมดี
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กรรมชั่วอยูที่ใจ เวลาเกิดขึ้นมาก็ออกมาจากใจนั่นละ เพราะกรรมอยูที่นั่นผลิตขึ้นมา ดี
ชั่ว ประณีตบรรจงอะไรก็อยูที่ใจ
เมื่อเกิดขึ้นมาแลวก็สุดวิสัยเปนกรรมของตัวเราเองจะไปตําหนิใคร เปนรูปราง
กลางตัว ความโงความฉลาดอะไรก็อยูกับตัวของเราทุกคน ใหพยายามแกไขดัดแปลง
ตัวเองใหดีขนึ้ เทานั้น และมองเห็นใจคนอื่นดวย เขาก็มีความรูสึกเชนเดียวกับเรา อยา
ไปดูถกู เหยียดหยามซึ่งกันและกันไมถูกไมดี ถาเห็นวาไมดีก็เตือนกันเสียถาพอจะเตือน
ได ไมพอเตือนก็ปลงธรรมสังเวชไปหรือสงสารกันไป อยาไปดูถกู เหยียดหยามซ้ําเติม
เขาอีก ซึ่งจะเปนความชั่วติดตัวของเราอีก ไมดี พากันพิจารณาใหดี
นักธรรมะตองเปนนักวิพากษวิจารณดูเขาดูเรา ดูจิตใจ จนกระทั่งถึงสัตว มาหา
มนุษยดวยกัน มีจิตใจดวยกันนั่นแหละ ตางคนตางรักษาจิตใจดวยกัน ชีวิตจิตใจนี้เขา
รักษาของเขาเองเต็มเม็ดเต็มหนวย เขาไมเรียกรองใครใหมารักษาเขาแหละ ดูซิสัตวใน
ปา เฉพาะอยางยิ่งวัดปาบานตาด สัตวเต็มไปหมดเลย นี่เขาแสดงความอิสระใหเราเห็น
ชัดเจนมากทีเดียว สัตวในวัดนี้ไมกลัวคน ไมวาสัตวประเภทใดไมกลัว คือมันชินกับคน
ไมระมัดระวัง
พวกกระรอก กระแต พวกไกพวกอะไรเยอะในวัดนี้ ไปทีไ่ หนกับคนนี้เปนอัน
เดียวกันเลย ไมสนใจกับคน เฉย นี่ละธรรมทําความตายใจใหแกสัตว สัตวก็เย็น สัตว
กับคนอยูดวยกันไดสบายๆ ธรรมมีที่ไหน อยูที่ใดไปที่ใด ทําความรมเย็นใหสัตว
ทั้งหลายผูเกี่ยวของไดมากนอยเพียงนั้นแหละ นี่แหละเรียกวาธรรม ถาเปนยักษเปนผี
ไปที่ไหน เกิดความเดือดรอนเปนฟนเปนไฟเผาไหมกันทั่วโลกดินแดน มีแตเรื่องของ
กิเลส ความเยอหยิ่งจองหองพองตัวนั่นแหละ มันเที่ยวเผาเที่ยวไหมเที่ยวเหยียบย่ํา
ทําลายคนอื่นใหบอบช้ําไปตามๆ กัน ใหพากันนําธรรมไปปฏิบัติ
เมื่อนําธรรมไปปฏิบัติแลวจะรูกับเจาของ กระเพื่อมปบรูทันทีเลย เจาของจะ
ออกทางแบบไหนรูทันที นั่นละธรรมแทเปนอยางนั้น รูตัวกอน จะไปยกโทษยกกรณ
ใครก็ตาม มันจะรูตัวของมันกอน แย็บปบรูทันทีเลย เครื่องเคลือบแฝงมันแฝงขึ้นมา
ปบ ดับไปพรอมๆ มันสูธรรมไมได เพราะธรรมเปนความเมตตาลวนๆ ออนนิ่มไป
หมดทั่วโลก กิเลสตัวเปนฟนเปนไฟแฝงขึ้นมาแปบมันดับพุบทันทีเลย เกิดไมได นัน่
เรื่องธรรมเปนอยางนั้น ทีนี้เวลากิเลสมากๆ แลวธรรมเกิดไมไดนะ ไปทีไ่ หนตองอิจฉา
บังเบียด คดโกงรีดไถทุกแบบทุกฉบับ ไมทําอยางนั้นเสียลวดลายกิเลส เสียนิสัยอันเลว
ทรามของจิตใจดวงนั้นตลอดไปเลย นี่ตางกันนะ
จิตใจที่มีธรรมกับจิตใจไมมีธรรมตางกันมาก จิตใจมีธรรมอยูที่ไหนตัวเองก็ไม
เปนภัยแกตัวเอง คิดออกไปทางไหนเปนคุณเปนประโยชนทั้งนั้นๆ กิริยาอาการที่
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แสดงออกก็เปนคุณทั้งหมดไมไดเปนภัย
ออกจากใจดวงเปนมหาคุณอยางเดียวนี้
เทานั้น ถาใจนี้เปนภัยเสียอยางเดียว ที่อื่นที่ไหนก็เปนฟนเปนไฟเผาไหมไปไดหมด อยู
ที่ใจดวงเดียว เพราะฉะนั้นจึงใหเอาธรรมเขาไปเปนน้ําดับไฟที่มีอยูในหัวใจ ไฟกิเลส
ตัณหานี่ละ ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา ความโลภเปนไฟ ความโกรธเปนไฟ
ความหลงเปนไฟ ราคะตัณหาเปนไฟ ใหเอาน้ําดับไฟลงไปนี้ อยาใหผาดโผนโจน
ทะยาน แมยังละไมไดกใ็ หระงับกันไปๆ ถาระงับไดหมดแลว อยางพระพุทธเจา พระ
อรหันตทานนั้น เลิศเลอแลว สุดยอด คือผูละฟนไฟ ๓ กองใหญๆ นี้ไดหมดโดย
สิ้นเชิง ทั้งปลีกทั้งยอยหมดโดยสิ้นเชิง นั้นเปนผูบรมสุข ไปที่ไหนความเมตตาออนนิ่ม
ไปหมดทั่วโลกดินแดน ไมเปนภัยตอผูใด ไมมที ี่จะเปนภัยตอสัตวโลกทั้งหลาย ดวยจิต
ยิบแย็บออกมาในทางเปนภัยไมมี มีแตความเปนคุณลวนๆ หนุนอยูตลอดเวลา เปน
พื้นฐานแหงจิตที่บริสุทธิ์ เลยออนนิ่มไปกับสัตวโลกเปนอันเดียวกัน
ยกตัวอยางตะกี้นี้อยางพวกเราก็ไมใชเปนอรหัตอรหันตมาจากที่ไหน เปนผูทรง
ศีลทรงธรรม มีความเมตตาสงสาร รักสัตว ใหอภัยสัตว สัตวกับคนก็เลยเปนอัน
เดียวกันอยูในวัดนี้ ไปที่ไหนไปเถอะในบริเวณวัดนี้ สัตวกับคนนี้ไมไดกลัวกันแหละ ไป
ที่ไหนเปนที่สนิทสนมกลมกลืนกันไปหมด นี่คือเราใหอภัยเขา เขาก็เลยไมสนใจกับเรา
วาจะเปนภัยตอเขา เขาก็อยูของเขาตามภาษีภาษาอยางนั้นละ นี่ละอํานาจของธรรม อยู
ที่ไหนเย็นไปหมด แมแตสัตวก็ยังเย็นกับคน เพราะคนเปนผูไมมีภัยแลว นี่ละผูมีธรรม
เปนอยางนี้ ถาลงจิตใจนี้เปนไฟดูซิ ไปที่ไหนเผาไหมไปหมดเลย ใหพากันตั้งใจปฏิบัติ
ตัวเอง
ศาสนาเทานั้นที่จะทําโลกใหเย็น นอกนั้นใครจะโฆษณาวากลาวจรดเมฆก็ตาม
เถอะ มีตั้งแตกองฟนกองไฟเผาไหมโลกทั้งนั้น ดวยคําโฆษณาอันไพเราะเพราะพริ้ง
หยดยอยที่สุดนั้นแหละ ตัวเสนียดจัญไรมันออกมาตามความไพเราะเพราะพริ้งนั่นละ
มันเปนพิษเปนภัยแฝงมานั้น แตธรรมแลวไมมี ถึงจะกระแทกแดกดันขนาดไหนก็ตาม
เปนรสแหงธรรม เปนเรื่องของธรรมทั้งนั้นๆ ออกมา เปนคุณทั้งหมดไมมีภัยตอผูใด
เพราะหัวใจไมมีภัย หัวใจเปนคุณทั้งนั้น ขอใหทําใจของเราที่เคยเปนพิษเปนภัยเผา
เจาของ เผาทั้งผูอื่นนั้นนะ ใหกลับมาเปนความรมเย็นแกเจาของ แลวจะเปนความ
รมเย็นแกผูอื่นทั่วหนากันไป พากันจดกันจําเอานะ
ถาไมมีธรรมแลวจะอยูไมไดนะโลกอันนี้ ใครอยาอวดดีวา กองมูตรกองคูถจะ
ทําบุญทําคุณทําประโยชนใหแกโลกสงสาร นอกจากธรรมที่เปนของเลิศเลอแลวเทานั้น
จะทําประโยชนใหแกโลกสงสารได ตามกําลังของผูบําเพ็ญและผูสนใจนํามาปฏิบัติแก
ตัวเอง พากันตั้งอกตั้งใจบางนะ

๙
เราก็แกเขามาทุกวันๆ การแนะนําสั่งสอนก็ยังดีอยูเวลานี้ เพราะการเทศนาวา
การเสียงยังดีอยู ถาลองเทศนไมไดแลวก็หมดเลย เวลานี้เสียงยังพอเทศนได อยางเวลา
นี้เทศนก็ออกทั่วประเทศไทยแลวนี่ นี่ออกทั่วโลกแลว ยังดีอยู เสียงยังดียังใชไดอยู
แลวธาตุขันธมันก็ออ นลงทุกวันๆ นี่เราก็นํามาใชเพื่อโลกเทานั้น เราพูดจริงๆ เราไมได
เพื่อเรา เราหมดโดยสิ้นเชิงทุกอยางแลว หมดโดยสิ้นเชิง ไมมีอะไรจะเพื่อตนเอง หมด
มีแตเพื่อโลก เอะอะก็เพื่อโลกๆ ตืน่ ขึ้นมาปบ คิดปบนี้ออกเพื่อโลกทั้งนั้น ไมไดออก
เพื่อเรา เราไมมีอะไรออก พอทุกอยางแลว เอามาหาอะไรอีก นั่น ไมมีอะไรที่จะมาเพิ่ม
มาเติม ไมมอี ะไรที่จะหยิบออกวามันเกินไป ไมมี มีแตความพอดีอยางเลิศเลอเทานั้น
ในหัวใจ
นี่ละธรรมที่เลิศเลออยูในหัวใจแลวพอดีตลอด พอดีแบบเลิศเลอดวยนะ หาที่
ตําหนิติเตียนไมได ขอใหปฏิบัติตัวเองจนหาที่ตาํ หนิไมไดแลว โลกอันนี้จะสงบรมเย็น
ไปตามจิตใจของบุคคลผูท ี่หาที่ตําหนิตนไมได เพราะมีแตความดีลวนๆ เลิศเลอเต็ม
หัวใจ ออกไปไหนกระจายไปดวยความชุมเย็นเปนสุขไปหมดนั่นแหละ ฟงเอาจําเอา
วันนี้ก็เทศนเพียงเทานี้แหละ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

