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 ขอใหพี่นองทั้งหลายทราบ เพราะเขาใจวาจะมีเปนจํานวนมากที่สงสัยเก่ียวกับ
เรื่องหลวงตาบัวไมใหถายรูป ความจริงการถายรูปเราไมหวงแตไมอยากอวด คืออยาก
ใหถายเรื่อยไป เขาจะไดเอาไปชมเชยวาหลวงตาบัวดีอยางน้ันอยางน้ีเราก็ไมมี เราจะ
หวงหาเหตุหาผลไมไดก็ไมมี เราหวงเพราะสิ่งที่ควรใหหวงมีอยู สวนมากผูที่ถายไปแลว
เอาไปลางฟลมที่รานเขาน่ันแหละ พอไปลางฟลมแลวเจาของไมรู และเขาเอาไปแลว
ตอนนั้นนะ จากนั้นมาก็ออกไปจายตลาด รูปครูบาอาจารยเต็มตลาดเหมือนกับปลาเนา 
ไมนาดูเลย รูปครูบาอาจารยไปจําหนายขายกินอยางน้ันไมเหมาะ เราจึงไมอยากเห็นไม
อยากใหเปน น่ีละเหตุสําคัญที่ไมคอยจะใหถายรูปหรือไมใหถายรูป เพราะอันน้ีเองเปน
หลักใหญมากกวาเหตุอ่ืน 
 สวนที่จะใหถายเพื่อใหเขาเคารพบูชาอะไรอยางน้ัน เราก็ไมคิดนัก เพราะหลวง
ตาบัวก็ยังไมไดแนใจตัวเองวา เปนที่เคารพบูชาของประชาชนไดเต็มรอยเปอรเซ็นต
แลวเหรอ หลวงตาบัวน่ันนะ เราอยากถามเจาของเสียกอน กอนที่จะใหใครถายรูป ฟง
แตวาหลวงตาบัวเปนไร มันไดหนาไดหลังอะไรหลวงตาบัว ส่ิงที่เกงก็มีแตกินกับนอน 
หลวงตาบัวนะเกง ใครอยามาแขงถาไมอยากตกเวที หลวงตาบัวเอาไมไดพอยกละนะ 
ยังไมไดยกครูดวยซ้ําไป หลวงตาบัวเอาตกเวทีแลว ถาเปนเรื่องกินกับนอนไมมีใครสู 
เกงกวาใครทั้งนั้น เพราะอะไร เพราะนอนมาตั้งแตวันเกิด กินมาตั้งแตวันเกิด จนกระ
ทั้งปานน้ีทําไมจะไมชํานิชํานาญละ ตองชํานาญแนนอน สวนใครจะเปนเหมือนกันหรือ
ไมเปน ไมเอาเราไมรับรู เรารับรูแตหลวงตาบัวองคเดียว ใครจะกินจะนอนขนาดไหน
ตั้งแตเกิดมานั้น เราไมรับรูดวยตรงนี้นะ 
 น่ันละการถายเราจึงใหถายพอประมาณ ทุกส่ิงทุกอยางใหอยูในเกณฑพอ
ประมาณแลวเหมาะ ถูกตองตามหลักธรรมของพระพุทธเจา ฉะน้ันขอใหพ่ีนองท้ังหลาย
ไดทราบวา หลวงตาบัวนี้หึงหวงรูปเพราะเหตุผลกลไกอะไร ก็ไดเลาใหฟงเรียบรอยแลว
นะ ที่ดุน่ันเพราะอะไรถึงดุ น่ีอันหน่ึงนะ ดุน้ันเราก็ช้ีแจงเหตุผลใหทราบเรียบรอยแลว 
และผูที่รับทราบก็เปนที่ลงใจแลวยอมรับ แลวอยู ๆ ก็ถายพึ่บเอาเลย น่ีคนยอมรับกัน
ยังไงจึงตองเปนอยางนั้น ชาวพุทธเราไมควรจะเปนอยางน้ัน 
 ไมมีใครที่จะเปนนักเหตุผลยิ่งกวาชาวพุทธ ถาชาวพุทธไมมีเหตุผลแลว ใครเลา
ในโลกน้ีเขาจะมีเหตุผล เพราะชาวพุทธก็คือชาวธรรมน่ันเอง ธรรมก็คือองคแหงเหตุ
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ผล บวกกันเขาแลวเปนธรรม นี่ละหลักใหญอยูที่ธรรม แยกออกมาก็คือเปนเหตุเปนผล 
ยอมรับกันดวยเหตุดวยผลแลวก็ไมควรจะทําอยางน้ัน น่ีเห็นตอหนาตอตา เมื่อเปน
อยางนั้นแลวก็ตองดุกันบาง ไมดุไมได คนดื้อดานตองเอาธรรมดื้อดานเขาใสซิ คําวา
ธรรมดื้อดานธรรมยังไง ธรรมปราบความดื้อดานของคนม ีกิเลสเปนกองทัพใหญ กิเลส
โหดรายทารุณ ธรรมะก็ตองเปนธรรมะที่เด็ดเดี่ยว เปนธรรมะประเภทที่กิเลสจะหมอบ 
ไมอยางน้ันกิเลสจะเพนพานทั่วโลกดินแดน ธรรมหาที่ออกไมได เพราะฉะนั้นธรรมจึง
ตองมีทั้งประเภทที่เด็ด เพื่อปราบกิเลสซึ่งเปนขาศึกประเภทเด็ด ๆ ธรรมจึงจะอยูครอง
โลกได ฉะนั้นขอใหพี่นองทั้งหลายไดนําไปประพฤติปฏิบัติตัวเอง 
 เวลามันเด็ดตอเรามีนะ กิเลสประเภทตาง ๆ ที่จะเปนขาศึกตอเราน่ันเองแหละ
มันแสดงข้ึนในใจของเรา อยากใหทําอยากใหพูด อยากใหไปอยากใหมา อยากให
ประพฤติอยางรุนแรง นี่ละประเภทที่รุนแรง ท้ังอยากคิดทั้งอยากพูด ทั้งอยากทํา ทั้ง
อยากประพฤติตาง ๆ อันเปนสิ่งไมพึงปรารถนา ทําลงไปมากนอยเปนความเสียหายทั้ง
น้ัน น่ีประเภทที่โหดราย เมื่อประเภทที่โหดรายแสดงขึ้นในตัวของเรา เราเปนผูรับผิด
ชอบเราจึงตองมีธรรมเปนเครื่องประกาศหรือเปนเครื่องยืนยัน เปนเครื่องตอสู เปน
เครื่องปราบปรามกัน ดวยความเด็ดเด่ียวเชนเดียวกัน 

มันอยากคิดประเภทน้ันซึ่งเปนของไมดี เราไมยอมคิด เด็ดตอเด็ดใสกัน มัน
อยากพูดเราไมยอมใหพูด เราเปนผูรับผิดชอบในปากของเราเอง ทําไมจะรับผิดชอบ
ไมได ขาวตมขนมเรายังรับผิดชอบเอาใสปากมาแลวเทาไร ความรับผิดชอบในลมปาก
ของเราที่จะไปกอความเสียหายแกคนอ่ืน ทําไมเราจะรับรองไมไดจะหามปรามไมได 
เมื่อเรามีธรรมะอันเด็ดเขาไปสูในปากของเราแลว จะพูดออกมาไมไดเลยคําอันเปน
ความเสียหายน้ัน น่ีคือธรรมะที่เด็ดเพื่อปราบกิเลส หรือความเสียหายที่จะออกมาทาง
ปาก มันจะออกมาทางความประพฤติแงใดที่จะเปนความเสียหาย เราไมทําในแงนั้น ๆ 
หามปรามใหไดทุกสิ่งทุกอยางบรรดาที่เปนความชั่วดวยความดีของเรา น่ีก็ชื่อวาธรรมะ
อันเด็ด 
 เราไมมีธรรมะอันเด็ดไวใชเราจะแพกิเลสวันยังคํ่า จะแพตอความช่ัวทั้งหลาย
คืนยังรุง หาเวลาดีหาคนดีไมไดในโลกนี้ ถาปลอยใหแตกิเลสมันเด็ด ๆ มีประเภทไหน
ก็มีแตเด็ดๆ อยางเดียว ประเภทไหนก็ไมมีคําวาเบรกหามลอมันเลย มีแตเหยียบคัน
เรงเรื่อยไปแลว คนในโลกนี้จะไมมีเกาะมีดอน ที่อยูแหงความดีแหงคนดี แหงความ
สงบรมเย็นเลย จะเกล่ือนไปดวยความชั่วชาลามกความไมเอาไหน ความเสียหายความ
ทุกขความเดือดรอน เพราะอํานาจแหงกิเลสตัวลามกทั้งหลายที่กอขึ้นมา ผลิตขึ้นมา 
สรางข้ึนมาน่ันแล เพราะไมมีธรรมเปนเครื่องปราบปรามมัน 
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 เพราะฉะน้ันเราเปนนักปฏิบัติ เราเปนชาวพุทธ ขอใหพี่นองท้ังหลายไดทราบ
เอาไววา ธรรมะสําหรับปราบกิเลสน้ันมีทุกประเภท กิเลสมีก่ีประเภทธรรมะมีเทาน้ัน
ประเภท กิเลสประเภทโหดรายที่สุด ธรรมะจะมีที่โหดดีที่สุดตอสูกัน กิเลสที่ทรหดด้ือ
ดานที่สุด ธรรมะประเภทที่ปราบความดื้อดานของกิเลสก็มี อยางนั้นโลกถึงอยูได 
 เมื่อเปนเชนน้ันแลวขอใหยอนเขามาสูตัวของเรา คืนหน่ึงวันหน่ึงตั้งแตเราเกิด
มาน้ี กิเลสออกเพนพานมันฉุดมันลากเราไป ดวยพลังงานของมันมากนอยเพียงไร เรา
เคยมีอะไรฉุดลาก เราเคยมีอะไรยับยั้ง เราเคยมีอะไรเปนเบรกหามลอมันบางมีไหม ถา
ไมมีก็แสดงวาเราแพมันตลอด เอา มันโหดรายเราตองโหดดีสูกัน มันเด็ดเราตองเด็ด 
มันเด็ดช่ัวเราตองเด็ดดีใสกัน น่ีละธรรมะเปนคูเคียงกับโลกมาเปนอยางน้ี ขอใหพี่นอง
ทั้งหลายไดทราบวา ธรรมะที่เด็ดเดี่ยวก็มี ธรรมะที่ขึงขังตึงตังก็มี ธรรมะที่เปนประเภท
ปรมาณูก็มี เชนเดียวกับกิเลสประเภทปรมาณูเหมือนกัน กิเลสประเภทที่ชั่วชาลามกที่
สุด ก็เรียกไดประเภทนิวเคลียรนิวตรอน พวกธรรมะก็เหมือนกันมีประเภทนิวเคลียร
นิวตรอน ดัดกันเหมือนกัน สังหารกันเหมือนกัน ใหนําเอาไปใช 
 เวลามันโหดรายทารุณขึ้นมามาก ๆ จะมองเห็นอะไรเปนเทาหนูตัวหน่ึงน่ีนะ 
คนทั้งคนก็เห็นเทาหนูตัวหน่ึง นี่ละที่ฆาไดอยางสบาย ๆ น่ีคือความโหดรายของมันได
เกิดข้ึนเต็มที่แลว เปนหูหนวกตาบอดไปหมด ไมยอมมองดูอะไร ไมยอมฟงเสียงใคร
หามปรามทั้งน้ัน มีแตจะเอาใหไดอยางใจทาเดียว น้ีคือกิเลสประเภทที่โหดรายทารุณที่
สุด เราก็ตองใชธรรมะที่โหดตอกิเลสที่สุด หามอยางเด็ดขาดไมใหกาวออกไปเลย จะ
กาวไปไหน เราไมพาทํามันทําไดเหรอ มันก็ทําไมได นี่ละเรียกวาธรรมะประเภทที่เด็ดที่
สุด….ม ี
 ขอใหพี่นองทั้งหลายทราบวากิริยาแหงการกระทํา เราอยาเขาใจวาอันใดที่เปน
กิริยาขึงขังตึงตังจะเปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล แตเปนกิริยาของธรรมที่ปราบกิเลสก็ม ีไม
อยางนั้นกิเลสจะมากที่สุดในโลกน้ีไมมีอะไรเกิน เพราะมีอยูทุกหัวใจ ถาธรรมไมผลิต
ขึ้นทุกหัวใจเหมือนกับคําที่คิดวาเราเปนชาวพุทธแลว เราจะแพกิเลสวันยังค่ําคืนยังรุง
ตลอดไป 
 เราอยูเรานอนเราเดินเราไปเรามาดวยความแพดีไหม พิจารณาซิ แมแตพวกนัก
กีฬาเขาไปเลนกีฬาแพมา เขายังไมวาดีเลย บางคนรองหมรองไหเสียใจมาก ทั้งที่คําวา
กีฬาก็คือการเลนนั่นเอง เขายังเสียใจได ทําไมกิเลสเปนเครื่องเลนของคนเหรอ กิเลส
ไมใชเครื่องเลนของคน ไมใชมิตรสหายของคน กิเลสเปนขาศึกของหัวใจคน เราทําไม
จะเห็นวากิเลสเปนของเล็กนอยไป ถาเราไมยอมแพกิเลสเสียอยางไมรูสึกตัวเทาน้ัน 
เพราะฉะนั้นเราจึงตองมีธรรมะเครื่องปราบกิเลสใหเด็ด ถึงวาระที่ควรเด็ดตองเด็ด ไม
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เด็ดไดแตชั่วอยางเดียว ดีก็เด็ดไดเหมือนกัน เด็ดเพื่อทําลายชั่ว เพื่อปราบความชั่ว ให
พี่นองทั้งหลายเอานี้ไปประพฤติปฏิบัตินะ 
 สวนมากทานผูประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อความรมเย็นเปนสุข จนกระทั่งปรากฏ
ช่ือลือนามมา เราก็เคยเห็นแลวในตํารับตํารา ทําไมไมนําเอามาใชกันบาง ถาเปนชาว
พุทธที่แทจริง เพื่อสําเหนียกศึกษาหาขอมูลจากพุทธศาสนาจริงแลว ใครเปนเจาของ
ศาสนาเราทุกวันนี้ ก็พระสมณโคดมไมใชเหรอ พระสมณโคดมทานปราบกิเลสเปนยัง
ไงบาง ในตํารับตําราวาไวยังไง สูกิเลสจนกระทั่งถึงสลบ สลบก่ีหน พระพุทธเจา ๓ หน 
นั่นฟงซิ  พระองคสลบไสล น่ีคือสูกับกิเลส โหดไหมเด็ดไหมพระพุทธเจา ครั้นสุดทาย
กิเลสตายพระพุทธเจาเพียงแคสลบ ไดมาเปนศาสดาของโลก น่ันละใหรูวากิเลสโหด
ขนาดไหน ธรรมะก็โหดขนาดน้ันเพื่อปราบกิเลส จึงไดเปนศาสดาขึ้นมา นี่ละธรรมะ
ประเภทที่เด็ด 
 ทีน้ีครูบาอาจารยทั้งหลายก็เหมือนกัน ในครั้งพุทธกาลบางองคเดินจงกรมจน
ฝาเทาแตก เด็ดไหมจนฝาเทาแตก พวกเราฝาเทาแตกที่ไหนนอกจากหมอนแตกเทา
นั้นละ หมอนแตกเสื่อขาด พวกเราเด็ดไปทางน้ัน พระโสณะนี่ฝาเทาแตก พระจักขุบาล
ตาแตกกิเลสแตก พวกเราไมไดเรื่องอะไร นั่นละความเด็ดของทานเห็นไหม ครูบา
อาจารยที่ปรากฏช่ือลือนามในสมัยปจจุบันน้ีก็เหมือนกัน ยกตัวอยางเชนหลวงปูมั่น
เปนตน ที่หลวงตาบัวไดเขียนประวัติของทานออกมาใหพี่นองทั้งหลายไดอานน้ันเปน
ยังไง นั่นละเอาความจริงลวน ๆ มาใหพี่นองทั้งหลายไดทราบไดอาน เพื่อเปนคติวา
กิเลสโหดรายขนาดไหน แลวหลวงปูมั่นทานโหดดีขนาดไหน ตอสูกับกิเลสจนกิเลสอยู
ในเงื้อมมือแลวเปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ในวงปจจุบันของเรา ใหไดกราบไหวบูชาอยาง
ถึงใจทุกวันน้ี เพราะความโหดน่ันเอง เพราะความเด็ด ความเอาจริงเอาจัง ความขึงขัง
ตึงตัง ความเปนก็เปนตายก็ตาย ขึ้นชื่อวาความดีแลวเปนไมถอย จะเอาใหไดทั้งนั้น นี่
ละครูบาอาจารยท้ังหลายเปนอยางน้ี 
 องคไหนก็เหมือนกัน เทาที่เราไดเคยสัมผัสสัมพันธกับทานมาแลว เชน หลวงปู
แหวน หลวงปูขาว ก็เคยไดสนทนาธรรมะกับทาน เปนแบบเดียวกัน เปนเดนตายทั้งนั้น
ละ ครูบาอาจารยเหลาน้ีมีแตครูบาอาจารยเดนตาย เดนตายแลวคอยมาเปนครูบา
อาจารยสอนคน คือฟดกับกิเลสเสียจนกระทั่งเดนตาย กิเลสตาย ทานเหลานี้มีแตกิเลส
เรียบวุธ ๆ ทั้งหมด เปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ โดยสมบูรณสําหรับพวกเรา ถาเปนครั้ง
พุทธกาลจะเปนใครจะใหช่ือวายังไง ถาไมใชเปนพระอรหันตเทานั้นจะเปนอะไรไป นี่
ละศาสนาของพระพทุธเจาเปนอยางน้ี ไมใชโมฆะ 



 

ดับไฟในใจกันเถิด ๒๘ 

๒๘ 

 ศาสนาเปนของมีเจาของ พระพุทธเจาเปนเจาของของพุทธศาสนา พระพุทธเจา
เกิดขึ้นมาจากอริยสัจ ๔ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค น้ีละเปนหินลับของสติปญญา 
ศรัทธาความเพียรใหคมกลา ฆากิเลสใหแหลกแตกกระจายไปหมด ภายในพระทัยคือ 
อริยสัจ ๔ อริยสัจ ๔ อยูในศาสนาใดเวลานี ้ก็อยูในพุทธศาสนา พุทธศาสนาของเราใคร
เปนเจาของ พระพุทธเจาเปนเจาของ พระพุทธเจาเกิดขึ้นมาจากอริยสัจ ๔ นี่ละเปน
เคร่ืองยืนยันวาศาสนาน้ีจริงไหม 
 ถาเราอยากจะทราบวาศาสนาจริง เอา ปฏิบัติอีกทีซิ ถาเราอยากจะรูนะวา
ศาสนาน้ีเปนโมฆะ หรือศาสนาเปนตุกตาเครื่องหลอกของเด็กเฉย ๆ หรือเปนความ
จริง พระพุทธเจามีตนมีตัวจริงไหม ศาสนาเปนศาสนาที่แทจริงหรือเปนศาสนาลวงโลก 
เอา ลงมือปฏิบัติดูซิ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัส
ไวชอบแลว ตรัสวายังไงจึงชอบ ก็คือถูกตองทุกส่ิงทุกอยาง เพราะกิเลสราบไปจริง ๆ 
ความชั่วราบไปจริง ๆ ความทุกขหมดไปจริง ๆ จากหัวใจ เพราะอํานาจแหงการปฏิบัติ
ธรรมตามสวากขาตธรรมของพระพุทธเจาน้ันแล นี่ละพี่นองทั้งหลายใหพากันประพฤติ
ปฏิบัต ิน่ีละหลักธรรมเปนความจรงิอยางน้ี 
 ศาสนาของพระพุทธเจาเปนอะไรไป ถาไมใชตลาดแหงมรรคผลนิพพานจะเปน
อะไรไป จะมีฤทธ์ิมีเดชแตตลาดสดตลาดแหงอยูในอุดรฯ อยูในกรุงเทพฯ น้ันเหรอ 
ตลาดแหงมรรคผลนิพพานในวงผูปฏิบัติจะไมมีบางหรือเวลานี้ จะมีแตเรียนจบมาแลว
ก็โฆษณาปาง ๆ วาตัวรูไดช้ันน้ันช้ันน้ีเทาน้ันหรือ เอามาอวดโลกทําไม อยางนั้นเปน
เรื่องของกิเลสอวด ใหเห็นภายในจิตใจนี่ซิ ทานวาสมาธิเปนยังไงใหรูในใจเจาของ 
ปญญาเปนยังไง ไมวาปญญาขั้นใดใหรูในเจาของ ใหเปนในเจาของ บรรลุมรรคผล
นิพพานใหรูในเจาของใหเปนในเจาของ ก็หายสงสัยเทาน้ันละคนเรา และยอมกราบ
พระพุทธเจาไมตองสงสัย 

ก่ีปก่ีเดือนก็ตามที่พระองคปรินิพพานไปแลวไมสําคัญ สําคัญอยูที่สัจจะ คือ
ความจริงที่จริงอยูในหัวใจเทานั้นละ หัวใจเราจริงฉันใด พระพุทธเจาจริงฉันนั้น เมื่อเรา
ยอมรับในหัวใจของเราวาเปนธรรมชาติที่บริสุทธ์ิเต็มที่แลว ทําไมจะไมยอมรับพระ
พุทธเจาละ ก็เพราะพระพุทธเจาเปนผูสอนไวในเรื่องความบริสุทธ์ิเหลาน้ี เพราะฉะน้ัน
ขอใหพี่นองทั้งหลายไดนําไปประพฤติปฏิบัติตามสติกําลังความสามารถ การแสดง
ธรรมก็อาจจะมีสูงบางตํ่าบาง จึงขออภัยจากพี่นองทั้งหลายโดยทั่วกัน 

เอาละพอ 
 


