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ยอมรับพระพุทธเจาดวยจิตตภาวนา
การตูนเขียนไมมีใครถือสีถือสา เขาคัดออกมาจากความเคลื่อนไหวของโลก
เคลื่อนไหวกันยังไงๆ เปนคติสอนโลกไดดีนะ แตมันก็เปนการตูนตลกอยูในตัว ใครจึง
ไมถอื สีถือสาการตูน มีแตหัวเราะกันลั่นเทานั้น หากเปนคติอันหนึ่งๆ อยูในนั้น อันนี้ก็
จําไดเหมือนกัน ถาจําไดแลวมันหากเปนของมันเอง อันนี้ก็การตูน มีผูหญิงคนหนึ่งนุง
ผาสีดํา ทางภาคอีสานเขาเรียกนุงซิ่นสีดํา ทางหนึ่งผาจนจะเห็นหีวางั้นเถอะนะ มานั้น
ไอหมาดําตัวหนึ่งปบเขามาคาบ เปนหมาหูตูบดวย มันมาคาบผูหญิงคนนั้นก็ตบหัวมัน
มึงคาบทําไม วางั้นนะผูหญิงผาแหวงนั่น มึงคาบทําไม อันนี้ยังไมไดผา
นั่นละการตูนสอนโลก โลกที่ไมรูจักภาษีภาษา เห็นแตความคึกความคะนอง
จนกระทั่งหมาไดมาสอน นี่แสดงวาหมาเปนอาจารยสอนคนประเภทนี้ ถาใครอยากให
หมาเปนอาจารยสอนก็ใหพากันนุงนอยหมนอย ปะหําปะหีมา หมามาสอนไดเพราะมัน
เลอะเทอะ ตัวมันเองไมนุงผาแหละหมา ก็มันมีมาดั้งเดิมอยางนั้นไมมีใครถือสา แตถา
ไดนุงอยางนีไ้ ปทําอยางนีม้ ันผิดปรกติ หมาก็ตองมาสอนบาง ผานี่เปนหลักธรรมชาติ
มันวาอยางนั้น มันก็มาสอนคนไดสบายๆ เลย นี่ละใหพากันคิด
เวลานี้จิตใจของชาวพุทธเรามันเลยขอบเขตเตลิดเปดเปงไปมากตอมาก ธรรม
จับจนจะดูไมไดนะพูดตรงๆ เอาธรรมจับดูปบจนจะดูไมได แตโลกเขาก็อยูกันดวยแบบ
ของเขานั่นแหละ เปนความสนุกรื่นเริงบันเทิง จิตใจอยูกับอารมณอันนั้นๆ มันก็เพลิน
ตางคนตางเพลิน เอาอยางกันเรื่อย ถาอยางนี้เลียนแบบกันเร็ว ถาอยางดีไมคอยจะเอา
มีแตขัดแตขวาง ถาอยางเลวแลวเลวที่สุดเลย รวดเร็วมากเชียว จึงหาคนดีไดยาก คือ
คนดีตองฝาฝน ฝาฝนนี่คือฝาฝนความชั่วเปนเหมือนขวากเหมือนหนาม ตองเหยียบ
มันไป ฝาฝนมันไป ถาเอาตามมันแลวเลอะเทอะไปหมด ไมมีขอบเขต
ดูซิดูพระ อยางที่ทานฉันจังหันเปนยังไง ดูเอาดูอยางนี้ละดูพระ พระมีวนิ ัยทาน
ฉันทานฉันยังไง ทานฉันตามแบบพระวินัย การฉันมีเครื่องบังคับพระ พระพุทธเจามี
แบบมีฉบับทุกอยาง เปนวรรคเปนตอนๆ พุทธศาสนาของเราเปนศาสนาที่มีเหตุมีผลมี
หลักมีเกณฑ เต็มไปดวยอรรถดวยธรรมทุกอยางเลย คิดดูซบิ ิณฑบาต ขอวัตรในการ
บิณฑบาตประจําพระ ไปยังไง บิณฑบาตยังไง ทานสอนไปหมดนะ พระไปตาม
หลักธรรมหลักวินัยก็ตองเปนไปตามอยางนั้นแหละ
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การขบการฉัน ฉันยังไง ทานหามไวๆ บังคับ คือมีศาสดาคอยตีอยูตลอด การ
ขบการฉันก็ตีปาก การเดินไปไมสํารวมก็ตีหนาผากเอา พระพุทธเจาตามตีตามตอน
ดวยพระวินัย
ถาผูมีพระวินัยจะสวยงามมาก
เพราะพระพุทธเจาเสด็จตามอยู
ตลอดเวลา คือพระวินัยไดแกองคศาสดา พระวินัยเปนองคแทนของพระพุทธเจาเรา
ฉันไมมีวินัยนี้ดูเอาก็รู มูมมามๆ ฟงเสียงชอนเสียงอะไรเปรี้ยงปรางๆ มันไมใชพระ
แบบนั้น พระพุทธเจาไมมีชอน อยนฺเต ปตฺโต นีบ้ าตรของเธอ ชี้ลงในบาตรเลย อะไรๆ
เขาในบาตรๆ พระพุทธเจาสอน เรียกวา อยนฺเต ปตฺโต, อยํ สงฆาฏิ, อยํ อุตฺตราสงฺ
โค, อยํ อนฺตรวาสโก. บอกเครื่องประจํา บริขารติดตัว นี่บาตรของเธอ ใหถือนี้เปน
ชีวิตจิตใจ บิณฑบาตดวยกําลังปลีแขงมา
การขบฉันใหมีหลักพระวินัย คือศาสดาคอยตีคอยตอนตลอดเวลา เมื่อมีศาสดา
ตีตอนอยูต ลอดเวลา การขบการฉันเคลื่อนไหวไปมาสวยงาม นี่ละศาสดาเปนอยางนั้น
คือ ธรรมเปนความสวยงามไปทางละเอียด สวนพระวินัยตีสวนหยาบเอาไวใหนาดูนา
ชม ทานฉันทานก็ฉันมีวินัย ไมไดฉนั แบบมูมมามๆ ควานั้นควานี้ปุบปบๆ ฉันแบบลิง
นั่นเปนลิงไมใชพระ พระฉันตองฉันแบบพระวินัย พระวินัยตองสวยงามทุกอยาง การ
ขบการฉันเรียบรอยๆ นั่นคือมีพระวินัยติดแนบอยูในนั้น พระพุทธเจาเสด็จตามอยู
ตลอดเวลาดวยพระวินัย คือองคแทนของศาสดา
เรื่องศาสนานี่ละเอียดสุดยอด เราไมเพียงแตเรียนตามตํารับตํารา เราขึ้นเวทีฟด
กัน สวนละเอียดลออของธรรมจะอยูที่จิตตภาวนา ทานเอาออกไปไวหยาบๆ นะนั่น
ออกมาสอนเรานี้หยาบๆ เวลาเขาสูจิตตภาวนา ความละเอียดจะเขาไปอยูที่นั่น จะ
ยอมรับพระพุทธเจาดวยจิตตภาวนา ทุกอยางยอมที่นั่นนะ เรื่องพุทธศาสนานี้ลงกันใน
จิตตภาวนา สําหรับพระเราลงตรงนั้น พระเปนอันดับหนึ่ง ฆราวาสก็เปนอันดับตอไป
ถาลงในจิตตภาวนาจะรูความละเอียดลออของความผิดความถูกดีชั่วประการตางๆ จะ
มาแสดงในภาวนาใหรูกันที่นั่น แลวก็แกไขๆ ดัดแปลง นําออกมาใชจากอันนั้นเอง
ไมจําเปนจะตองไปหาดูคัมภีรทุกแบบทุกฉบับ คัมภีรในคัมภีรใหญนี้อยูที่ใจ
นักภาวนานั่นละจะรูละเอียดลออไดดีทุกอยาง ถาภาวนาเพื่ออรรถเพื่อธรรมจริงๆ ถา
ภาวนาสักแตภาวนา ทั้งภาวนาทั้งสัปหงกงกงัน ทั้งอาปากทัง้ หลับครอกๆ แครกๆ อยู
ตามครัวไฟ อยูตามเหลานี้ อันนั้นไมใชภาวนา มันภาวนอน
อะไรจะละเอียดลออยิ่งกวาพุทธศาสนา เราบอกไดเลยยันเลยเทียว คอขาดขาด
ไปเลย เราจะไมหนีธรรม ธรรมเปนหลักเกณฑ ธรรมของพระพุทธเจานี้เปนธรรมคูโลก
คูสงสารมาดั้งเดิม ตั้งแตพระพุทธเจาองคไหนๆ ตรัสรูเปนแบบเดียวกันมา ทานมาเปน
แบบเปนฉบับนะ ทานไมไดจับสุมสี่สุมหามาเปนศาสดา เอาคนนั้นมาเปนศาสดา เอา
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คนนี้มาเปนศาสดา เปนเจาของศาสนา เปนผูนําของศาสนา ศาสนานั้นศาสนานี้ เอาผู
นั้นมาเปนผูนํา เอาผูนี้มาเปนผูนํา ความาไดที่ไหนก็เอา ไดอะไรๆ ความาติดมือมาก็มา
เปนศาสดา มันก็เปนศาสดาแบบติดมือนั่นเองไมมีสารประโยชนอะไร แตองคศาสดานี้
ศาสดาโดยแท อยางปจจุบันของเรานี้ ตั้งแตประสูติออกมาเรื่อย มีแถวมีแนวมาโดย
ลําดับ จนกระทั่งเสด็จออกทรงผนวช แถวแนวการดําเนิน รองรอยของศาสดาเรานี้มีมา
ตั้งแตตนแลวๆ จนกระทั่งไดเปนศาสดา
สอนโลกสอนดวยความกระจางแจงทุกอยาง เพราะกิเลสไมมีในใจ กิเลสคือ
ความมัวหมองมืดตื้อมันปกปดกําบังจิตใจไว
ใหจิตใจมีความผิดพลาดตลอดเวลา
เพราะกิเลสนี้ฉุดลากไป พระพุทธเจาชําระหรือปราบกิเลสใหขาดสะบั้นไปจากใจแลวจา
เลย อาโลโก อุทปาทิ สวางจาครอบโลกธาตุ โลกวิทู รูแจงโลก โลกนอกโลกในตลอด
ทั่วถึง นี่คือศาสดาโดยแท ทรงบําเพ็ญก็เห็นรองรอยมาเปนลําดับลําดา นี่มีแบบมีฉบับ
มาอยางนี้พระพุทธเจาของเรา
พระพุทธเจาแตละพระองคมีแบบมีฉบับเหมือนกันหมด เวลาตรัสรูแลวเล็ง
ญาณถึงกันปง เลยเทียว ทานไมไดมองโนนมองนี้เฉยๆ ตาเถอๆ เรอๆ ราๆ อยางเขา
มาเที่ยววัดเรานี้ละ เรอๆ ราๆ มองดูมองไมไดนะ เราซักถามรายใดโดนทุกรายนั่นละ
ถามหาเหตุหาผลไมได ไลกลับเดี๋ยวนั้นเลย เวลาเรามาเจอเดนๆ ดานๆ อยูตามวัดนี่
พระพุทธเจาของเราไมใชพระพุทธเจาเดนๆ ดานๆ ทานมีแบบมีฉบับ องคนี้มีแบบมี
ฉบับเต็มตัว องคนี้เต็มตัวๆ เล็งญาณถึงกันหมด การปฏิบัติของพระพุทธเจาทั้งหลาย
จึงไมเคลื่อนคลาดจากกัน ในธรรมที่ทานสอนก็ไมมีเคลื่อนคลาดจากกัน เปนแบบ
เดียวกันหมด
ยกตัวอยางมาสามขอใหญๆ สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไมทําบาปทั้งปวงหนึ่ง
กุสลสฺสูปสมฺปทา
อบรมจิตใหมีความเฉลียวฉลาดรอบคอบดวยความเปนธรรม
ตลอดไปหนึ่ง สจิตฺตปริโยทปนํ ทําจิตใหมีความสะอาดผองใสจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์
หนึ่ง ทั้งสามคือ สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไมทําบาปทั้งปวงหนึ่ง กุสลสฺสูปสมฺปทา ยัง
จิตของตนใหมีความเฉลียวฉลาดรอบคอบ ในเหตุการณทั้งหลายที่จะเปนภัยตอจิตใจ
กาย วาจา ของตนหนึ่ง สจิตฺตปริโยทปนํ ทําจิตใหมีความสะอาดผองใสจนกระทั่งถึงขั้น
บริสุทธิ์หนึ่ง นี่เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลายทุกพระองค ทานสอนไวแบบ
เดียวกัน
จากนั้นทานก็ขยายตัวออกไป อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาฏิโมกฺเข จ สํวโร,
มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตฺจ สยนาสนํ, อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธาน สาสนํ
การไมไปกลาวรายคนอื่นหนึ่ง อนูปฆาโต การไมไปทําลายคนอื่น ปาฏิโมกฺเข จ สํวโร
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สํารวมอยูในปาฏิโมกขคอื พระวินัย เครื่องทําความสวยงามสะอาดสะอานในตัวหนึ่ง
ปนฺตฺจ สยนาสนํ หาอยูที่นอนที่นงั่ อันสงบสงัดหนึ่ง มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ รูจัก
ประมาณในการขบการฉันหนึ่ง อธิจิตฺเต จ อาโยโค อบรมจิตของตนใหมีความสะอาด
ผองใสจนเปนจิตที่เยี่ยมหนึ่ง นี่ก็ เอตํ พุทธาน สาสนํ เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
ทานสอนไวอยางนี้ นี่ละคําสอนของพระพุทธเจามีแบบมีฉบับ ไมใชความาก็มาสอนสุม
สี่สุมหาเอาตามความตองการของตน
คําสอนของกิเลสตองเขาตัวเสมอ คําสอนของธรรมเปนธรรมลวนๆ คําสอนของ
พระพุทธเจาเปนธรรมลวนๆ ไมเขาขางนั้นออกขางนี้ ไมเอนไมเอียง สม่ําเสมอทั่วไป
หมด แตคําสอนของกิเลสตองเขาตัวเสมอ มีเมียสี่คนก็ได หาคนก็ได ถาเปนเราเปน
เมียเราจะตามไปตีปากศาสดาองคนั้น ศาสดาองคไหนที่วามีเมียไดสี่คนหาคน มันมี
ควยเดียวไปหาอะไรนักหนามากมายเมียสี่คนหาคน พิจารณาซิ ใจเขาใจเราใจหญิงใจ
ชายมันเหมือนกัน คนเดียวเทานี้พอแลว มีเมียเดียวผัวเดียวเทานั้นพอ นั่นเห็นไหมละ
พระพุทธเจาไมไดสอนใหมีสองเมียสามเมีย ไมเคยมี
อปฺปจฺฉตา ใหมีความมักนอย คําวามีความมักนอยคืออะไร ใหมีผัวเดียวเมีย
เดียว จะไมกอความทะเลาะวุนวายแตกราวจากกัน จะเปนความกลมกลืนสามัคคี เรื่อง
ความเหนียวแนนมั่นคงอบอุน จะเต็มอยูในครอบครัวที่มีความปรารถนานอยคือผัว
เดียวเมียเดียว ฝากเปนฝากตายตอกันนี้เทานั้นพอ
นี่เห็นไหมธรรมะพระพุทธเจา เห็นใจผัวเห็นใจเมีย ผูชายก็มใี จ ผูหญิงมีใจ มีใจ
มีนํา้ หนักเทากัน มีคุณคาเทากัน ทําไมจะตองไปเอาตั้งแตผูชายมาเอารัดเอาเปรียบ
ผูหญิง ไมถกู ถึงเราเปนผูชายเราก็เห็นวาไมถูก ตองใหเสมอกัน ทานจึงวา อปฺปจฺฉตา
ใหมีความมักนอย มักนอยในคูครองของตน มีมากเทาไรก็ตามไมสนใจ แลวแสนสบาย
นี่เห็นไหมธรรมพระพุทธเจาเปนแบบเปนฉบับ เอาไปปฏิบัตดิ ูซี ตามธรรมพระพุทธเจา
นี้ใครจะไปเกิดความเดือดรอนเพราะมีเมียเพียงคนเดียว
มีเมียหลายคนมัน
สะดวกสบายมีที่ไหน ทะเลาะกันยุงยิ่งกวาหมากัดกัน ผัวคนเดียวเมียหลายๆ คนมันกัด
กัน ฟาดถึงตัวผัวดวย ผัวก็ถูกหมาตัวเมียสี่ตัวหาตัวไลกัดเอาหลงทิศไป เขาใจเหรอ
ฟงใหดีนะ นี่ละธรรมะตองออกสดๆ รอนๆ ใหเห็นกันตอหนาตอตาเรียกวา
ธรรม ไปงมนูนงมนี้มาสอนยังไง ของจริงมีอยูกับทุกคน ผิดถูกมีอยูก ับทุกคน นําของ
จริงคือความผิดถูกชั่วดีมาปรับปรุงแกไข ใหรูทั่วหนากัน ปฏิบัติทั่วหนากัน นี่เปนธรรม
พระพุทธเจา ไมใชจะไปหานูนหานี้ ตายแลวไปสวรรคนะๆ ดูหัวใจนี้มันจะไปสวรรค
หรือไปนรก มันจะรุมรอนอยูภายในจิตใจ ใจที่รักศีลรักธรรมจะเปนใจที่ชุมเย็น ใจที่รัก
บาปรักกรรมมีแตความรุมรอนภายในตัว นั่นละตรานรกตีไวแลวๆ ไมตองใหผูใดมา
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ลากมาจูงไป กรรมตัวเองที่ทําไวดีชั่วนั้นละจะลากตัวเองไป ถาเปนทางดีก็ไปทางดี ถา
เปนทางชั่วไปในทางชั่วเลย จําใหดี
เรื่องพุทธศาสนาเปนศาสนาชั้นเอก เปนศาสนาของผูสิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงทุกๆ
พระพุทธเจา ไมมีพระพุทธเจาองคใดหาบกิเลสหามกิเลสมาเปนศาสดาของโลก ไมเคย
มี ไมเหมือนศาสนาทั่วๆ ไป พูดใหมันตรงนะ ศาสนาทั่วไปไมมีใครเปนผูสิ้นกิเลสมา
เปนศาสดาสอนโลก ก็มแี ตคลังกิเลส สอนก็สอนออกจากคลังกิเลส คลังกิเลสมันจะไป
ไหน ถาไมเขาตัวๆ เขาตัวแลวกระทบกระเทือนคนอื่น นั่นคลังกิเลส เชนมีเมียสี่คนหา
คนก็ไดอยางนี้
ถาหลวงตาบัวเปนผูหญิงจะตามฆามันเลยไอนี่ ผัวคนนี้อยาเอามันไวมันหนัก
แผนดิน อาวจริงๆ นะ หลวงตาบัวไมเอียง ถามันไปมีเมียหาคนหกคนหลวงตาบัวเปน
ผูหญิงจะตามฆามันเลย มึงเอามาเผาพอเผาแมมึงหรือ เขาเผาดวยฟนตางหาก เขา
ไมไดเผาดวยผูหญิงนี่นะจะวางั้น มึงไปหามาเผาอะไรแบบโลกอัศจรรย เพราะโลกเขา
ไมเคยมี เขาอัศจรรยความเลวรายของมัน อัศจรรยความดีก็เคยไดยินแลว อัศจรรย
ความชั่วมันเลวรายยิ่งกวาสัตวโลกทั้งหลายก็เลยอัศจรรย ไอนี่มันเลวราย มันลงนรก
แลวก็ยังไมแลว มันยังบุกนรกฟาดนรกแตกทะลุลงไปอีก ไอนี่มันเลวรายขนาดนั้น จึง
วา โอย คนนี้นาอัศจรรย
นั่นละธรรมพระพุทธเจาใหพากันยึดใหดี ธรรมพระพุทธเจาไมวาพระองคใดก็
ตาม เปนผูสิ้นกิเลสแลวนําธรรมมาสอนโลก เปนแถวเปนแนวมาเลย เล็งญาณดูทะลุปรุ
โปรงไปหมด ไมไดมาสุมสี่สุมหานะ ตรัสรูมากี่กัปกี่กัลป พระพุทธเจามีมากขนาดไหน
ตรัสรูแมแตหางกันก็มีมาโดยลําดับ เชนวันนี้เปนหนึ่ง วันพรุงนี้สอง วันมะรืนอีกมันก็
เปนสามอยูโดยดี หนึ่งสองสามไมหยุดไมถอย มากตอมากเปนกี่กัปกี่กัลปเปน
พระพุทธเจา ถายทอดกันมาเรื่อยๆ เปนแบบเดียวกันๆ นี้คือความจริง
นี่ละมาสอนโลกสอนดวยแบบฉบับ จึงวามีศาสนาเดียว พูดใหมันชัดๆ หลวงตา
บัวกําลังจะตาย หรือใครจะวากระทบกระเทือนใคร เราไมกระทบกระเทือนใคร
ธรรมดาธรรมตองตําหนิกิเลสเสมอ ธรรมตองชําระสิ่งสกปรก กิเลสสกปรกธรรมตอง
ชําระสิ่งสกปรก อันใดทีส่ กปรกก็ตําหนิอันนั้น อันใดสะอาดก็ชมเชยวาสะอาด นี่ศาสนะ
แปลวาคําสอน ศาสนธรรมก็มี ศาสนกิเลสก็มี ศาสนากิเลสสอนโลกใหมัวหมองมืดตื้อ
ใหมืดดํากําตาไปตามๆ กัน นี่มีมากตอมาก จะสอนโลกใหรูแจงแทงทะลุ นั่นเรียกวาศา
สนธรรม สอนโลกใหมีความสวางไสว รูเนื้อรูตัวเปนลําดับ คือพุทธศาสนา จําใหดีนะ
นี่ละศาสนาที่แทจริง อยาปลอยนะ ตรัสรูมานี่ขางหนาก็มีอีก เล็งญาณดูตลอด
พระพุทธเจาทานเล็งญาณ เอกนามกึ มีสองที่ไหน หนึ่งทั้งนั้นถาลงไดรับสั่งอะไรทรง
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ทราบอะไรแลวแนนอนๆ เลยทีเดียว อยางพระเจาสุปปพุทธะ ทาทายพระพุทธเจา ถา
หากภาษาของโลกเราก็เรียกวาคันฟน ปราบมันเสียบาง นั่นก็พระเจาตานะพระเจาสุปป
พุทธะ เคียดแคนใหพระพุทธเจาที่เปนลูกเขย พระองคเลยวา “เออ พระเจาตาของเรา
ทําไมถึงรายกาจเอานักหนา ดาลูกเขยตลอด สั่งสมตั้งแตความชั่วชาลามกขึ้นใสตัว นี่จะ
ถูกแผนดินสูบนะพระเจาตาของเรา”
พอทางนี้รับสั่งออกไปอยางนั้น ทางนูนทราบก็ทาทายมาละซิ พระเจาหลาน คือ
ศากยวงศ โกลิยวงศ เปนดองกัน ก็เลยเรียกวาพระเจาหลานพระเจาตาไปอยางนั้น พอ
ไดทราบวาพระพุทธเจาวาจะถูกแผนดินสูบ ทางนี้ก็ทาทายเลยวาจะสูบไดยังไง ถึงเวลา
เราจะไปอยูหอปราสาทชั้น ๗ มันจะมาสูบไดยังไงแผนดิน ทางนูนทราบก็มาหา
พระพุทธเจาอีก วาทางนูน ทาทายมากๆ ก็รับสั่ง ถาภาษาของโลกสกปรกเรานี้ก็เรียกวา
คันฟน เคียดแคน แตพระพุทธเจาไมไดเคียดแคนนะ เอาความจริงตอความจริงรับกัน
ตางหาก “เออ วาจะไปอยูหอปราสาทชั้น ๖ ชัน้ ๗ แผนดินสูบไมได อยาวาแตอันนั้น
สวรรคชั้นไหนก็เถอะ อยูบ นสวรรคชั้นพรหมพระเจาตาของเราจะตองถูกแผนดินสูบใน
วันคํารบ ๗ ที่เชิงบันได”
พระพุทธเจารับสั่งอยางนี้เรื่องก็ยอนไปหาอีก รูสึกวาออนนะพระเจาตา “เออ
ยังไงนา พระเจาหลานของเรานี่รับสั่งอะไรพูดอะไรไมเคยผิดพลาดนา ยังไงทําใจแข็ง
ขึ้น เราจะไปอยูชั้น ๗ เราไมลงมามันจะสูบไดยังไงแผนดินนี้” พอไปอยูชั้น ๗ กอน
หนาที่จะแผนดินสูบอยูชั้น ๗ มานั่นเปนมาที่ทรงโปรดมาดั้งเดิม ไมยอมฟงเสียงใคร
งายๆ ละถาไมใชพระเจาสุปปพุทธะ ซึ่งเปนเจาของมา มันคึกคะนองบนทองพระโรง
เหมือนทองพระโรงจะแตกละซิ เสียงมันลั่นขึ้นมากอนหนาที่แผนดินจะสูบ แตกอนพอ
มันเสียงคึกคะนองมา ไดยินเสียงเจาของคือพระเจาสุปปพุทธะเทานั้น ราบเลย สงบเลย
วันนั้นไมสงบ ยิ่งดีดยิ่งดิน้ ยิ่งหนักเขาทุกทีๆ
“เออ มันเปนยังไงนะมาทุกวันมันก็ฟง เสียงเรา แลววันนี้มันทําไมถึงไมฟง เสียง
เรา” อยูปราสาทชั้น ๗ ไมยอมลงมาใหแผนดินสูบ แลวภาษาของเราเรียกวาโผลหนา
ออกมาที่หนาตาง พระแกลพระเกลอนั่นละ เราขี้เกียจเรียกไปตามศัพทตามแสง เราก็
วาตรงไปตรงมาเลย พอโผลมาก็ผึงตกเลย ลงเชิงบันได แผนดินสูบไปเลย เงียบไปเลย
นั่นเห็นไหมละ นี่เอกนามกึ รับสั่งแลวเคลื่อนไปไหน อยางพระเทวทัตยอมโทษทุก
อยางแลว มอบกายถวายตัวจะมาขอขมาพระพุทธเจา “เออ เสียดาย มันสายเสียแลว
แหละ มานี่ก็จะไมไดพบเรา ก็จะมาถูกแผนดินสูบที่หนาวัดเชตวัน มันสายเสียแลวทํา
ยังไง”
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พอมาถึงที่นนั่ ก็เอาอีกแหละ รอนกระวนกระวายถูกหามมา พอลูกนองหามมา
วางแครลงไปเลนน้ําตรงนั้นก็ปบลงเลย หนาพระเชตวัน นี่ละเรื่องของธรรม เรื่องของ
กรรม ใครอยาไปอวดดีนะ ไมมอี ะไรเหนือกรรม ไมมีอะไรเหนือธรรม เหลานี้เปนเรื่อง
ของกรรมทั้งนั้น ใครจะเกินพระพุทธเจาไปได พระพุทธเจาทรงทราบเรื่องบาปเรื่อง
กรรม เรื่องบุญทุกอยางไดเปนอยางดี รับสั่งวายังไงก็เปนไปตามนั้น พอถึงที่นั่นแลวถูก
แผนดินสูบ พระอานนทไปกราบทูล ทรงยิ้มพระโอษฐ ทรงยิ้งดวยเหตุผลนะ ไมใชยมิ้
พวกบาเมาสุราเขาใจไหม นั่นยิ้มแตวากๆๆ ไอบาเมาสุรา พระพุทธเจาไมใชบาสุรา
พระพุทธเจาทรงยิ้มดวยเหตุดวยผล
พอยิ้มแลว “เออ เอาละเรื่องกรรมหนักก็เปนกรรมหนัก ยอมรับวาหนัก เรื่อง
ความดีก็เปนความดี ยอมรับวาเปนความดีเชนเดียวกัน นี่เธอก็ไดสรางกรรมมามากตอ
มากผลก็จะตองไดรับตามนั้น ในสวนนี้เปนอันวายุติลง ตองไดรับกรรมตามนั้น ทีนี้
กรรมดีคือเธอถวายคางกรรไกร พอลงไปถึงคางกรรไกรแผนดินสูบเอา ก็ขอถวายคาง
กรรไกรเปนพุทธบูชา นี่ละอํานาจแหงการถวายคางกรรไกรนี่นะ ตอไปนี้จะมีอานิสงส
อันยิ่งใหญ เธอพนจากนรกในกรรมทั้งหลายที่ทํามาแลวนี้ สุดทายจะไดเปนพระปจเจก
พุทธเจาพระองคหนึ่ง ชือ่ อัฏฐิสาระ” นี่พระเทวทัตยังจะไดเปนพระปจเจกพุทธเจาแลว
ก็ถึงนิพพานเสร็จสิ้นกันไป นี่พระพุทธเจารับสั่งเปนอยางนั้นๆ เรื่องกรรม
ใครอยาไปอวดอํานาจบาตรหลวงยิ่งกวาศาสดาองคเอก ซึ่งมีกี่ลานๆ ประหนึง่
วาเทาเม็ดหินเม็ดทรายมากตอมาก ใครอยาประมาททานที่เลิศเลอเหลานี้ไมไดนะ ใคร
อยาอวดดีอวดเกงถาไมอยากฉิบหาย
คนสรางความฉิบหายใสตัวเองมักจะสรางแต
ความชั่วดวยความอวดดีอวดเดน ทั้งๆ ที่ไมมีความดีความเดนอะไรมาสราง แตมันปน
ขึ้นมาเผาตัวเองวาตัวเองดิบดีอยางนั้นอยางนี้ เหยียบหัวบุญหัวกรรมหัวธรรมทั้งหลาย
ลง เลิศยิ่งกวาธรรม ผูนี้เรียกวาเลวที่สุด พากันจําเอา
ศาสนาพุทธเรานี้พูดอะไรไมมีสอง
บาปมีบุญมีนี่มาตั้งกัปตัง้ กัลปแลวนะ
พระพุทธเจาทุกพระองคไมมีพระองคใดที่จะลบบาปไดลบบุญได ไมใหมีแกสัตวผูทํา
บาปทําบุญ ผูทําบาปไมใหเปนบาป ผูทําบุญไมใหเปนบุญนี้ไมมี ผูทําบาปตองเปนบาป
ทําบุญตองเปนบุญตลอดมา ทุกๆ พระองคของพระพุทธเจารับสั่งแบบเดียวกันหมด
เพราะความจริงเปนอยางนั้น ทานจะฝนความจริงไปไหน สอนโลกทานสอนตามความ
จริง เราใหพากันพินิจพิจารณานะ
เวลานี้ยังหายใจฝอดๆ ยังพอคิดอานไตรตรองแกไขตนไดอยูใหรีบแกไข อยา
อวดดีกวาพระพุทธเจานะถาไมอยากจม ผูอวดดีนั้นละมันจะเปนความชั่วที่อวดชั่วที่สดุ
ลงในตัวเองแลวก็จมไปคนนั้นแหละ ใหปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา เพราะคํา

๘
สอนของพระพุทธเจาเปนคําสอนที่เอกอุแลว ดัดแปลงมาตลอดๆ จนกระทั่งถึงขั้นเปน
ศาสดา เปนพระพุทธเจาเต็มภูมิ สอนโลกไดเต็มเหนี่ยว ไมมีผิดพลาดคลาดเคลื่อน
อะไรเลย ใหพากันตั้งใจปฏิบัตินะ วันนี้พูดเพียงเทานี้แหละวาจะไมพูดมากมันก็มาก
เองละ พูดวันละเล็กละนอย เอาละพอ
ผูกํากับ
หนังสือพิมพไทยรายวัน ประจําวันศุกรครับ หัวขอเรื่องวา
“หรีดดําแดยอดขุนพล”
อดีตขุนพล และแมทัพนายกองไทยผูส ละเลือดเนื้อ กูเอกราชชาติไทยขึ้นมาใน
แตละราชธานีนั้น ทานเหลานั้นลวนแตไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติวาเปนยอดชาย
ชาตรี แมแตขุนโจรนามกระฉอนในอดีตก็ลวนแตไดชื่อวาเปนชายอกสามศอกดวยกัน
ทุกคน เพราะทานเหลานั้นไมเคยจะขมเหงรังแกตอเพศหญิงหรือคนเฒาคนแก ใน
ประวัติศาสตรไทยยังไมเคยถูกจารึกวา จะมียอดขุนพลทานใดสั่งการใหปลายแถวลอบ
ฆาประชาชนที่ไมมที างสูนับเปนจํานวนพันๆ ศพ อีกทัง้ ไมเคยปลอยใหประชาชนผูมี
หนาที่สงเสบียงบํารุงตองถูกขาศึกลอบฆาดวยความเหี้ยมโหดตายเปนรายวัน ขุนพล
ชาติชาตรีที่แทจริงจะตองไมปลอยใหบรรดาหัวหมูทะลวงฟนนอยใหญ กระทําการอัน
ทุจริตตอภาษีของแผนดิน อาทิ โครงการเพื่อเกษตรกรรม โครงการพืชพันธุธัญญาหาร
โครงการโค-กระบือ โครงการหลวง ที่ธรณีสงฆ หรืองาบเงินบริจาคของวัด ฯลฯ และ
แนนอนตองไมเปนใจใหผูใตบังคับบัญชาใชยุทธการหมาหมูแบบ ๓๐ รุมหนึ่ง อยาง
กรณีของ “เสธ.แดง” (พลตรี ขัตติยะ สวัสดิผล) นายทหารแหงกองทัพไทยผูผาน
สมรภูมิเลือดในการปกปองอธิปไตยมานักตอนัก
สําหรับวีรกรรมชั้นเลว ที่บังอาจลวงละเมิดตอรัฐธรรมนูญการปกครองประเทศ
สอกระทําการที่คุกคามตอสิทธิเสรีภาพประชาชน โดยเฉพาะผูบริหารสถานีวิทยุชุมชน
และสื่ออินเตอรเน็ต ที่แสดงความคิดเห็นในฐานะสื่อมวลชนที่กระทําโดยสุจริตใจ ทําลง
คอไดอยางไรกับเธอที่เปนเพียงผูหญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ขอแสดงความเห็นใจตอ
“อัญชลี ไพรีรัก” ผูบริหารคลื่นวิทยุชุมชน ๙๒.๒๕ MHz. ซึ่งรูวามิใชถูกคุกคามเพียง
ครั้งแรก แตถูกคุกคามแบบซ้ําแลวซ้ําเลา รังแกกระทั่งสตรีนุงผาซิ่น กับลิ่วลอที่มีไม
นอยกวา ๒ นายไดใชขวานฟาดฟนบั่นคอพระภิกษุผูพิทกั ษธรรมอยูกลางปาจนดาวดิ้น
สิ้นขันธอยางสุดเวทนา นับเปนกระทําการเยี่ยงสุนัขรุมกัด วัตถุประสงคเพียงเพือ่ จะ
ครองที่ธรณีสงฆ จํานวน ๗๐๐ ไร ซึ่งเปนปาอันอุดมสมบูรณของประเทศ เหตุการณ
ลอบกัด “พระสุพจน สุวโจ” เจาอาวาสวัดปาสวนเมตตาธรรม ต.สันทราย จ.เชียงใหม
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ มิถนุ ายน ๒๕๔๘ นับเปนการกระทําที่ลวงละเมิดตอสิทธิมนุษยชน
ขั้นรายแรง สมควรจะไดรับคําประณามจากพุทธศาสนิกชนจากนานาประเทศ และ

๙
สมควรอยางยิ่งที่องคกรเพื่อสิทธิมนุษยชนทั้ง ๘ องคกรในประเทศจะตองออกมาแสดง
พลังเรียกรอง เพื่อใหขุนทัพนายกองแสดงความรับผิดชอบตอกรณีที่เกิดขึ้นนี้โดยเร็ว
อยาปลอยใหเหตุการณเหลานี้คอยๆ เลือนหายไปพรอมๆ กับกาลเวลาเหมือนดังกรณี
ของทนายสมชาย นีลไพจิตร กรณีของนายเจริญ วัดอักษร แกนนํากลุมอนุรักษทองถิ่น
บอนอกหินกรูด กับอีกหลายตอหลายรายที่หายสาบสูญไปไมทิ้งรองรอย การคุกคาม
ตอรายการ “เสียงธรรมเพื่อประชาชน” ของสถานีวิทยุสวนแสงธรรมวิทยุชุมชน คลืน่
ความถี่ ๑๐๓.๒๕ MHz. ที่เผยแพรธรรมะจากการแสดงพระธรรมเทศนาสดๆ ของ
พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน และรายการเปดเทปการ
แสดงพระธรรมเทศนา ในโอกาสตางๆ ของพระอาจารยสายวิปสสนากรรมฐานอีก
หลายรูป ถูกคุกคามขมขูแทบไมเวนแตละวัน ! ชางทําไดกับเพศหญิงที่ออ นแอกวา ทํา
ไดแมกระทัง่ หลวงตาองคแกๆ ที่ขบฉันเพียงวันละมื้อเดียวซึ่งไมมีเรี่ยวแรงจะตอสู ไมรู
ทํากันไดอยางไร วีรกรรมนี้ตองขอมอบหรีดดําแดยอดขุนพล
ณ. หนูแกว
หลวงตา
ถาจะมอบก็ใหรีบมอบเสียหรีดดํา
เดี๋ยวหลวงตาบัวจะตาย
เสียกอนหรีดดํายังไมไดมอบ โอย ฟงอยางนี้เราทุกขังนะ พูดเทานั้นละเราเคยไดยินได
ฟงมามากตอมากแลว ไมทราบจะพูดอะไรนักหนา เรื่องเลวมันก็เลวอยูอยางนั้น เลวไป
เรื่อยๆ เรื่องดีก็ใหทําดีไปเรื่อยๆ ก็แลวกัน สมบัติของใครของเรา กมฺมสฺสโกมฺหิ มี
กรรมดีกรรมชั่วเปนของตนทั้งนั้น จะแยกจะแบงใหผูหนึ่งผูใดไมได ตองเปนของเราทั้ง
มวลทั้งดีทั้งชั่ว เทานั้นแหละ (สุดทายธรรมะตองชนะอธรรมนะครับ) อยามาดนเดาวา
นะ หาเหตุหาผลซิ อยูๆ ก็ธรรมะชนะอธรรม ชนะอะไรก็ธรรมะไมไดรบนี่ ธรรมะไมได
รบแลวจะไปชนะจะไปแพกับใคร ธรรมะก็เปนธรรมะอยูอยางนี้ คําพูดนี้เหลว สูนี้ไมได
ก็นี้ไมไดออกรบจะไปแพไปชนะอะไร ผูที่วาธรรมะตองชนะอธรรม ยังไมไดสูเลยชนะ
แลว เอาใบประกาศมากอนใชไมได
อาจารยรัตนา วิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน จังหวัดลําปาง ไดรับทุนจากคุณ
เดวิส โรเจอร ๘ แสนบาทใหดําเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุที่ถ้ําพระสบาย อ.แมทะ จ.
ลําปาง ขณะนี้ไดเสร็จและเริ่มออกอากาศตั้งแตวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๔๘ เปนวิทยุ
เครือขายของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน สวนแสงธรรม รอยเปอรเซ็นต จึงขอ
นอมถวายสถานีวิทยุแหงนี้ใหแดองคหลวงตาคะ
หลวงตา
สาธุพรอมกันใหมันลั่นซี (สาธุ) นี่เสียงธรรม สาธุนี่ ขอใหพนี่ อง
ทั้งหลายฟงใหถึงใจนะ ที่หลวงตาบัวไดออกแงใดๆ ไดพิจารณาเต็มกําลังในหัวใจแลว
คอยออก เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยของเราเทานั้นวางั้นเลย คอยพิจารณาตาม

๑๐
นี้ๆ นะ เวลานี้ยังเปนโอกาสอันดีงาม ทองคําของเรายังจะซึมซาบเขาสูคลังหลวง เพราะ
เวลานี้คลังหลวงของเราทองคํามีนอยมาก เราเห็นเหตุการณอันนี้เองจึงไดบิณฑบาต
รบกวนบรรดาพี่นองทัง้ หลายทั้งออดทั้งออนทั้งอะไรทุกอยางมาเพื่อทองคํา
ให
ลูกหลานไทยของเราไดอยูรมเย็นเปนสุขในกาลตอไป
หลวงตาไมกวี่ ันก็ตายแหละ
ขอใหพี่นองลูกหลานไทยของเราไดอยูรมเย็นเปนสุขเราเปนที่พอใจ ใหเขาใจคํานี้ไวนะ
เอาละที่นี่จะใหพร
ใครจะจัดอะไรก็จัด พวกทําความสะอาดนั่น อยาใหเลยเถิด ฟาดเสียเปนกิเลส
เหยียบธรรมไปเรื่อยๆ ไมไดนะเรา มองดูอะไรธรรมนี่เลิศอยูตลอด เหลานี้ไมไดเลิศนะ
มาแตงประดับประดาตกแตงขนาดไหนสกปรกขนาดนั้น ในสายตาของธรรม สายตา
ของธรรมจานี้แลวครอบไปหมดเลย ตกแตงอันนั้นไมดีอันนี้ดี ยิ่งเลวลงไปในสายตา
ของธรรม สะอาดเทาไรยิ่งเลวลงไปในสายตาของธรรม นั่นละกิเลสกับธรรมมาแขงกัน
ไมไดนะ ไมมีใครพูดคํานี้ นี่พูดออกมาจากหัวใจ ใหพอเหมาะพอดีซิ มาในวัดก็ตองดู
วัด ดูแตโลกไมไดนะ โลกมันสกปรกประดับประดาเทาไร ใหสะอาดเทาไร ยิ่งสกปรก
เรื่องความสะอาด ตกแตงเพื่อความสกปรกนั่นแหละ ถาธรรมตกแตงอันนี้ใหดีแลวจา
แลวเรียบไปหมดเลย อยูไหนอยูได นอนไดกินไดไปไดมาไดแสนสบาย คือธรรมครอง
ใจ สะอาดเต็มเหนี่ยว อยูไหนสบายหมด เขาใจไหมละ
ตกแตงอันนั้นตกแตงอันนี้ยุงไปหมด ตกแตงอะไรหัวใจไมตกแตงนี่ซิ มันสําคัญ
ที่หัวใจไมตกแตง ตกแตงตั้งแตภายนอกเกาตั้งแตที่มันไมคนั ที่มันคันมันไมเกาพวก
นี้นะ สูหมาขี้เรื้อนไมได เอาตรงนั้นนะพอ หมาขี้เรื้อนเขาเกาถูกที่คัน ไอเรานี่เกาดะไม
ทราบวาคันตรงไหน ไปที่ไหนเห็นแตเกายิกๆ แย็กๆ ทั่ววัดทั่ววา ทั้งพระทั้งโยมเลยเกา
ยิกๆ แย็กๆ แลวก็เอามาเทียบสูหมาขี้เรื้อนไมได หมาขี้เรื้อนเกาที่ตรงไหนนั่นที่คันนะ
ไอพวกเราเกาดะหาที่ไหนๆ มันคันหมดตัว
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

