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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ความดีเทานั้นที่จะลากออกจากวัฏวน 
 นี่ศาสนากําลังจะจม จมตอหนาตอตาในวัดในวานั่นละไมจมที่ไหน 
โทรศัพทมือถือ ตัวนี้เปนชั้นเอกเพชฌฆาตสังหารพระโดยไมตองสงสัย ธรรมดาของ
พระแลวตั้งแตหนังสือพมิพ วิทยุ โทรทัศน วิดีโอ จนกระทั่งถงึโทรศพัทมอืถอืนี้ปด
หมดโดยสิ้นเชิง เปนขาศึกตออรรถตอธรรมอยางยิ่ง เปนขาศึกตอพระอยางยิ่ง เดี๋ยวนี้
มาเปนเครื่องพอกพูนพระประดับประดาพระใหมีเกียรติ เกียรตขิี้หมาอะไรก็ไมรู นา
ทุเรศนะ ไมไดมองดูเร่ืองอรรถเรื่องธรรมเรื่องวินัยที่ศาสดาองคเอกสอนไว มันควา
ตั้งแตมูตรแตคูถ เราสลดสังเวชนะ 

ในวัดนี้ไดบอกแลว ไมบอกกท็ราบดวยกัน เรียนมาดวยกันแลว แตเราก็ยังบอก 
วัดนี้โทรศัพทมือถือ เรียกวาอนุโลมเต็มที่นะ จะใหมีอยูในจุดเดียว ผูเดียวเปนผูรักษา 
มอบอํานาจใหกับผูถือโทรศัพทมือถือน้ันแตผูเดียว ใครไปยุงไมได ที่ยอมรับหรือ
อนุโลมใหมีโทรศัพทมอืถอืนี่เพราะเราเกี่ยวกับคนทั่วโลก อยาวาแตคนทั่วประเทศเลย 
มาก็ตองมาทางโทรศัพทๆ การเกี่ยวของหรือติดตออะไรตองมาทางโทรศัพท นี้ก็
จําตองอนุโลมกับโลก เขาใจไหมละ จึงใหมีแตเครื่องเดียวเทานั้น ใหเปนผูมีสิทธิ
อํานาจรักษาทุกส่ิงทกุอยาง ไมใหใครอะไรเขามาแตะตองส่ิงที่เปนความเสียหายแลวใน
โทรศัพทนั้น 

นอกจากนั้นพระองคไหนมีโทรศัพทมือถอื จะใหออกจากวัดทันทีเลยไมมี
อนุโลม เพราะทราบกันอยางชัดเจนมาก โทรศัพทมอืถอืเปนเพชฌฆาตสังหารเบอร
หนึ่งทีเดียว เร่ืองของพระก็ตั้งแตหนังสือพิมพ วทิยุ โทรทัศนเร่ือยมาแหละ เปนขาศึก
ดวยกันทั้งนัน้ พระผูมุงอรรถมุงธรรมตัดออกใหหมดโดยสิ้นเชิงไมใหมี แมเชนนั้นการ
ปฏิบัติธรรมะก็ยังตะเกียกตะกายลมลุกคลุกคลาน ยิ่งเอาอนันี้เขามาสงเสริมแลวจม
เลยๆ จะไมมีธรรมเหลืออยูในใจละ 

พูดเทาไรยิ่งสลดสังเวช ก็มีแตอตีาบัวคนเดียวปากวอกๆ อยูนี้ ปากนี้ปากเปน
ธรรมนะ ไมใชปากอมขี้อมของสกปรก ส่ิงที่มนัเปนอยูนั้นมันมีแตมูตรแตคูถ ที่ไดถูก
ตําหนิอยูเวลานี้นะ พระพุทธเจาปากอมธรรมตําหนิ ปากอมธรรมชมเชยไมผิดไปไหน 
นี่เราก็ยังวิตกวิจารณกับวงกรรมฐานเราเรื่องโทรศัพทมอืถอืน่ี กําลังจะกระจายไปทั่วนะ 
ในวงกรรมฐานเราสายพอแมครูจารยมั่นนี่ละ ใครมีโทรศัพทมือถอืจะเขามาวัดปาบาน
ตาดนี้ไมได ตัดออกตลอดสังฆกรรมไมใหมายุงเลย มันเปนคนละโลกไปแลว มันหนัก
มากนะอันนี้ ใครตัวเกงๆ ใหมา จะไดเห็นกันกบัหลวงตาบัววันนี้ละ จะเอาธรรมวินัย
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ออกตีหนาผากมันใหแตกหมดเลย ไมเอาอะไรตลีะ เอาธรรมวินัยตี เห็นหรือไมเห็น ดู
หรือไมดู ใสกันเลย 

โฮ นาทุเรศนะ กิเลสเหยียบธรรม เอาธรรมมาเปนเครื่องเยอหยิ่งจองหองพอง
ตัว เหยียบวัดเหยียบวาเหยียบศาสนาไปหมดนะเดี๋ยวนี้ เราเห็นกันอยางชัดๆ วัดปา
บานตาดนี่ เห็นประจักษตอหนาตอตากัน ตอนเย็นๆ เรามักจะออก ตอนธรรมดาไม
ออก ไมเกดิประโยชน มีแตโทษมากตอมาก ไมทราบวาโทษใดคุณใดละรุมกันเลย มา
เห็นไมไดนะ เลยไมออก จนกระทัง่เปนระยะหลังที่เราประกาศไปเรียบรอยตั้งแต ๕ 
โมงเย็น ไมใหเขามาเพนพานๆ ออกใหหมดคนที่อยูในวัดที่เปนชาวบานมาทํางานใน
วัดนี้ใหออกใหหมด 

เราส่ังแลวนะ เพราะมันจุนจานมากทนดูไมไดแลว วัดทานรักษามาตลอดเวลา 
นี้มาทําลายแลวยิ่งหนักเขาๆ ทุกวัน ดูไมไดนะ จึงไดประกาศ ๕ โมงเย็นใหเลิกหมด 
คนที่อยูภายในวัดนี้ใหออก ที่มาจากบานมาทํางานในวัดใหออกๆ ไมจําเปนอยาเขา 
หากจําเปนก็มี ตชด.สืบถามเรื่องราวเสียกอน ไมควรใหเขาไมใหเขา นี่เราบอกไวอยาง
ชัดเจน ตอนเย็นเราจะออกมาละ คือเวลาเงียบๆ เราออกมาคอยดูเหตุการณ มาเจอกัน
ตรงนั้นละกับอีตาบัว 

มา...เราไมมีนะคําวาชาติชั้นวรรณะ ไมมีอะไรเหนือธรรม ธรรมอันเลิศจาอยูใน
หัวใจนี่พูดใหมันชัดๆ ออกดูโลกดูตลอด ดุก็ดดุวยธรรมชาติในหัวใจนี่ มันกระจางแจง
ขนาดไหน ไมไดดดุวยมูตรดวยคูถนี่นะ มาเกงกางๆ อยูตามนี้ ถามซิ มาธุระอะไร ถาม
เหตุถามผลไมไดเร่ืองไลเดี๋ยวนั้นเลย ไมมีคําวาชาติชั้นวรรณะ ไมมอีะไรเหนือธรรม 
ธรรมตองเหนือโลกตลอด ถาไมมีธรรมเปนเครื่องเคารพ หมดเลยโลก สภาพนี้หมาสู
ไมได เขาใจไหมละ เรารักษาเต็มเม็ดเต็มหนวยเต็มขีดเตม็ยัน จึงตองมตีานทานมีดุมี
ดาวากลาว ปดออกกันอยูตลอดเวลา ถาไมปดยิง่แลวใหญนะ โฮ นาทุเรศจริงๆ มองดู
จนจะดูไมได 

เปนยังไงพี่นองชาวพุทธเราในเมืองไทยนี่ ฟงไหม นี่เสียงธรรมนะ ออกมาจาก
องคศาสดาที่เลิศเลอ ไมมีใครเกินศาสดาองคเอก ธรรมเปนธรรมที่เลิศเลอนํามา
ประกาศสอนพี่นองทัง้หลาย ฟงหรือเปลานี่นะ หรือมีตั้งแตมูตรแตคูถเหลานั้นเต็ม
หัวใจ แลวก็กระจายออกมาใหเดือดรอนทั่วกนัไปหมดนั้นหรือ มันจะจมเอานะ
เมืองไทยเรา ทางบานเมืองก็จะจม ทางศาสนาก็จะจม มันจะจมไปดวยกัน ที่จะฟนฟูจะ
ไมมีนะเวลานี้ ไปทางไหนมีแตทําลายๆ ที่จะเห็นสิ่งสงเสริมไมเห็น เราอยากวาไมเห็น 
คือมันหนาเอาเหลือเกินความชั่วชาลามกที่จะทําลาย เกินกวาคําที่วาพอมองเห็นบาง ดู
อยูนี้แทบจะไมมี ทุเรศนะ 
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อยางที่พูดถงึตอนเย็นเราออกมา นัน่ละตอนนั้น คือใหเจอกนัอยางจังๆ เขียนก็
เขียนประกาศแลว ที่นี่เปนวัด เปนสถานที่บําเพ็ญภาวนาเพื่อความสงบใจ ไมมกีิจ
จําเปนไมควรมาเที่ยวเพนพาน ยังไมไดเขียนแตชื่อวาหลวงตาบัวลงเทานั้นเอง นี่ก็นาม
ของวัด วัดใครเปนสมภาร เขาใจไหมละ ออกไปจากเรานี้เขียนไวนั้น พอมาถามไมได
เร่ืองแลวก็ไลเลย อยางหนึ่งก็นี่ชี้บอก อานไหมตาบอดเหรอ เอาจริงๆ นะนี่ไมงั้นไมได 
กิเลสมันเด็ด ธรรมไมเด็ดไมทันกัน ธรรมหมด ยอมใหกิเลสเหยียบแหลกไปหมดเลย 
ถาธรรมแข็งบางก็ ออ นีท่านดุ แตกิเลสเหยียบหัวไมเห็นวากันทั้งโลก มันนาทุเรศนะ 

การปฏิบัติธรรมฟดกับกเิลสตองเด็ด ไมเด็ดไมได กิเลสเด็ดมาธรรมตองเด็ดไป 
คอขาดขาดไปดวยกัน เอาของดีขึ้นมาได กิเลสจมลงไป นัน่เปนอยางน้ัน พระพุทธเจา
สลบถึงสามหน พิจารณาซิ นี้กอนจะไดธรรมมาสอนพี่นองทั้งหลายนี้แทบเปนแทบตาย
ตลอดมานะ เปนเวลา ๙ ปเรา เพราะนิสัยผาดโผนดวย จริงจังดวย ลงไดลงอะไรแลว
ลงจริงๆ ไมลงไมลง เปนอยางน้ัน เพราะฉะนั้นจึงไดถกเถียงกับพอแมครูจารยมั่น จน
พระทั้งวัดแตกมาเลย เห็นไหมอีตาบัวมันของงายเมื่อไร 

เร่ิมเปนมาตั้งแตเขาไปศกึษากับทานทีแรกนูนนะ ก็หาของจริงน่ีวะ ที่ไมลงกัน
ไดตรงไหนเอากันอยูนั้น เร่ืองทิฐิมานะเพื่อความแพความชนะไมมี มแีตหาของจริง 
เขาใจไหม เมื่อไมจริงแลวมันลงยากนะ จะปฏิบัติยังไงคาราคาซัง ลงไมเต็มเม็ดเต็ม
หนวย ถาลงใจแลว วาแนแลว หมอบปบที่นี่พุงเลย นั่นละพุง เอาใหญๆ เวลาไปศึกษา
อรรถธรรมกับทาน ทานก็รูนิสัยแลว ทานไมมีอะไรถือสีถอืสากับเรานะ ถาหากทานมี
นิสัยแบบโลกแลว ทานกับเรานี่จะเปนขาศึกกันอยางใหญหลวง แตนี้ทานถือเหมือนวา
ลูกศิษยคนนี้ละตัวเกงๆ นี่นะ ตอไปมันอาจจะทําประโยชนใหโลกได กอ็าจเปนได 

ซัดกันกับทาน ทานขนาบเอาแหลก ทางนี้สูไมถอยนะ พอทานพูดมาถกูทางนี้
ยอมรับหมดนะ เราลงแลวนั่น จะปฏิบัติตามใหเต็มเม็ดเต็มหนวย ถาอันไหนมันลง
ไมไดมันคาราคาซัง นั่นละฟดกันตรงนั้น อูย ดูทานเมตตามากอยูนะกับพระผีบาองคนี้ 
ไมมีลูกศษิยลูกหาองคไหนเลย ถามดูแลววา บรรดาลูกศิษยลูกหาทั้งหลายที่เปน
ผูใหญๆ ของหลวงปูมัน่ มีใครที่มาโตมาตอบถกเถียงกับหลวงปูมั่นมีองคไหน ไมมีมี
องคเดียวนี้เทานั้น 

ถาไมลงมันเอาจริงๆ นะ คือหาของจริงวางั้นเถอะ พอลงแลวหมอบเลย ทุมเลย
ที่นี่ไมมีอะไรเหลือติดตัวละ ทุมเลยๆ สวนเดนก็คือ เวลายอมรับทานทุกส่ิงทกุอยาง
แลว ทานเปนฝายรั้งเอาไว คือความเพียรทุกอยางมันผาดโผน ทานตองร้ังเอาไวๆ มัน
หากเปนอยางนั้นในหัวใจ ถาลงไดลงมันทุมเลยจริงๆ ไมมีอะไรเสียดาย มีธรรมเทานั้น 
บอกวาธรรมเทานั้นๆ อันอื่นมาขวางไมได 
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ทีนี้เวลาลงใจ ตั้งใจประพฤตปิฏิบัติอยูกับทานแลว ทานเปนฝายรั้งเอาไว คือเรา
มันนิสัยผาดโผน ผาดโผนนั่นทานก็รู ผาดโผนเพื่อความดีงาม แตคนเรามีกิเลสมันอาจ
ผิดพลาดได ทานตองร้ังเอาไวเสมอ ร้ังเอาไวๆ ไมงั้นมันตูมเลยๆ  บางทีทานเองนะเรา
ยังไมลืม จวนจะเขาพรรษา ทาน เฮย ขึ้นอยางน้ีเลยนะ เรามาถึงตอนบายๆ ขึ้นไปกฏุิ
ไปกราบทาน พอกราบทาน เฮย ทําไมเปนอยางนี้ละ คือตัวนี้มันเหลืองเหมือนทาขมิน้ 
คงเปนดีซานหรืออะไรไมรู แตกอนลงมามีแตหนังหอกระดูกๆ ทานก็ดูทานก็รู หนังหอ
กระดูกคอืฝกทรมานกันขนาดนั้นละ เร่ืองรางกายเหมือนหนังหอกระดกู สวนภายในใจ
ไมตองพดู 

มีวันนั้นละพอลงมา ขึ้นไปกุฏิทานไปกราบทาน เฮย ทําไมเปนอยางนี้ละ ทาน
วางี้นะ เราก็หมอบฟง เพราะเหยี่ยวกับนก เขาใจไหม นกมันจะโผมาไดงายๆ หรือ
เดี๋ยวคอขาด เฮย ทําไมเปนอยางน้ีละ เราก็คอยฟงทานจะออกแงไหน เพราะจอม
ปราชญกับจอมโง ทานเปนจอมปราชญเราเปนจอมโง ทานจะออกแงไหน พอทานวา 
เฮย ทําไมเปนอยางน้ีละ คือเรามันเหลืองหมดตัวเลย หนังหอกระดูกแลวยังไมแลว ตัว
นี้เหลืองเหมือนทาขมิ้น มันจะผิดสังเกตมากแตกอน พอวาอยางน้ันเราก็นิ่งคอยฟง 
ทานจะออกชองไหน คอืชองที่จะกดลงไมมี มีแตชองพยุง วาอยางน้ีทานก็ตองพิจารณา
หาทาง อะไรจะเปนที่เสียกําลังใจ อะไรจะเปนการภาคภูมิใจเพิ่มกําลังใจ ทานจะ
พิจารณาเรียบรอยแลว ในฐานะที่ทานเปนอาจารย 

พอทานวา เฮย ทําไมเปนอยางน้ัน เราก็นิ่ง กราบเสร็จแลวนั่งสงบ คอยดูทาน
ออกชองไหน ขึ้นปงเลย ตองอยางน้ีจึงเรียกวานักรบ นั่น ทานออนไมไดใชไหม ถาคํานี้
ไมมีเงื่อนตอ เฮย ทําไมเปนอยางน้ี กลัวเราจะออนเปยกเสียกําลังใจทางความ
พากเพียร ทานพลิกใหมเลย ตองอยางน้ีจึงเรียกวานักรบ แนะก็อยางนั้น ยกเปนเอก
เลยละพอแมครูจารยมั่น สุดไมมีอะไรเหลือเลยในเรา ที่ลงทานลงหมดเลยไมมีอะไร
เหลือ ก็สมกบัเหตุกับผลที่เปนแชมเปยนฟดกันเต็มเหนี่ยวเขาใจไหม ฟดพอลงกันแลว
หมอบเลย เปนอยางน้ันละ 

นี่เวลาปฏิบัติธรรมกวาจะไดธรรมมาสอนโลกอยางที่วาน้ีละ ไมไดมีความ
สะดวกสบายเลย ถาใครไปติดคุกตดิตะรางแลวแกกิเลสไดโดยลําดับจนกระทั่งส้ินกิเลส
แลว เราจะสมัครไปเปนนักโทษ เพราะเหตุไร เขาติดคุกติดตะรางเขามีความทุกข
ยากลําบากอะไร เปนแตเพียงวาถูกบังคับ เสียศักดิ์ศรีดีงามไมมีใครนบัถือไมมีใคร
เคารพเทานั้นเอง ถาวาไปติดคุกติดตะรางแลวแกกิเลสได เชนเดียวกับเราบําเพ็ญเพียร
แทบเปนแทบตาย เราจะสมัครใจเขาไปเลย ไปเปนนักโทษบัว ติดคุกชางหัวมันกิเลส
ขาดสะบั้นลงไป จกัตอกวันละสามเสนสี่เสนเทานั้นวันหนึ่งพวกนักโทษ ไอเรามันทํา
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ดวยการบังคับจริงๆ นี่นะ ทําอะไรมแีตการบังคับๆ โดยธรรมๆ จะหาที่ตําหนิติเตียน
ตนหรือโกรธแคนใหตนอยางน้ีก็ไมม ีบังคับขนาดไหนก็เปนธรรมๆ มันยอมรับๆ ทุกข
ก็ยอมรับ นั่นละมันทุกขมากเขาใจไหม ยอมรับโดยธรรมๆ เพื่อธรรม โธ ทุกขมาก
จริงๆ นะเรื่องแกกิเลส แหม หนักมากทีเดียว 

เราไดนําธรรมะกับกิเลสที่อยูในหัวใจดวงเดยีวนี้ละ มาพูดใหพี่นองทัง้หลายฟง 
แตกอนเราก็ไมเคยคิดนะวากิเลสทํางานบนหัวใจสัตวโลกโดยอตัโนมัติของมัน ไมมีใคร
บังคับบัญชามันหากทําของมันเองตลอดในวัฏจักร งานวัฏจักรคืองานของกิเลส มันจะ
ทํางานของมนัไปโดยลําดับลําดา นี่เรียกวาเปนงานอัตโนมัติของกิเลสทํางานในหัวใจ
สัตวโลก เรียกวาเปนงานวัฏจักรตลอดเวลา ไมวาสัตวตัวใดไมมีเวน แตกอนเราก็ไมเคย
คิด เวลามาเปนขึ้นที่หัวใจละซิที่นี่ 

ทีแรกก็ทานเหมือนเราเราเหมือนทาน กิเลสทํางานบนหัวใจ กดขี่บังคับ
ตลอดเวลาก็พอใจ ไมรูตัว ทีนี้เวลามาประกอบความพากเพียรขึ้นมาๆ ลมลุก
คลุกคลานก็ยอมรับๆ ทีนี้พอมันมกีําลัง พอมกีําลังกลาขึ้นๆ แลวเอาละนะที่นี่ ธรรม
ทํางานแกกิเลสน้ีแบบเดียวกันเลย ธรรมแกกิเลสแกโดยอัตโนมัติ ไมมีวันมีคืนยืนเดิน
นั่งนอนเวนแตหลับ บทเวลามันไดทํางานโดยอัตโนมัติแลว เพราะพลังของธรรม พุงๆ 
คําวาที่จะดึงลงกลับมานี้ใหคอขาดเลย ไมมีทาง พุงอยางเดยีวเทานั้น เมื่อเปนเชนนั้น
แลวการหลับการนอนการอยูการกินมาเปนอุปสรรคไมไดนะ นี่เรียกวาธรรมสังหาร
กิเลสโดยอัตโนมัติ 

จึงไดทําใหคิด โอ ตั้งแตกอนกิเลสทํางานบนหัวใจสัตวโดยอัตโนมัตกิ็เปนอยาง
เดียวกันนี้ กับธรรมทํางานฆากิเลสโดยอัตโนมัติในหัวใจของเรา นี่ไมไปถามใครนะ
เรียนภายใน มันเปนขึ้นมาจากนี้เปนขอเทียบเคียงกันทันที มนัเปนอยางน้ันจริงๆ เปน
ขึ้นที่หัวใจใดไมตองไปถามใครละนะ อยางคําพดูที่เอามาพดูเราไปถามใครเมื่อไร มัน
เปนขึ้นกับหัวใจเราเอง เวลามันหมุนของมันมนัไมยอมหลบัยอมนอน กลางคืนก็ไม
ยอมนอน นอนแตกิเลสกับธรรมมันฟดกันอยูบนหัวใจ เวทีอยูหัวใจ กิเลสกับธรรมฟด
กันอยูบนเวที นอนอยูอยางน้ันมันไมยอมหลับนะ คือมันไมลดราวาศอกกันเลยระหวาง
กิเลสกับธรรม ธรรมนี้ถอยไมไดวางั้นละ สุดทายก็เอาๆ ขึ้นนั่ง นั่งก็ฟดกัน นอนก็ฟด
กันสุดทายแจง อาว ยังไงกัน 

ทีนี้แจงตรงนั้นมันยังไมแลวนะ มันยังทํางานตลอด เคลื่อนไหวไปมาที่ไหนอันนี้
จะทํางานตลอด นี่เรียกวาธรรมฆากิเลสแกกิเลสโดยอัตโนมัติแกตลอด เวนแตหลับ
เทานั้น ทานทั้งหลายใหฟงเอานะ นี่จวนจะตายแลวพูดใหฟง ถอดออกมาจากหัวใจมา
พูดไมไดเรียนจากใครละ เปนขึ้นมาจากหัวใจระหวางธรรมกับกิเลสฟดกนัไดรูแจงเห็น



 ๖

จริงขึ้นมาจากนี้แหละ ทีนี้เวลาธรรมเปนอัตโนมัต ิแกกิเลสอัตโนมัติ กิเลสน้ีจะออนลงๆ 
ที่กิเลสจะเกิดใหมไมมีละ ตั้งแตธรรมฆากิเลสโดยอัตโนมัตแิลวกิเลสจะไมมีทางเกดิได
เลย เกิดแลวก็คอยยุบยอบๆ คอยยุบยอบลงไป ทีนี้ตีแหลกๆ เผาแหลกเรื่อยๆ 
จนกระทั่งกลายเปนมหาสติมหาปญญา 

สติปญญาอตัโนมัติมันกท็ํางานของมนัแลวอยูตลอด ยิ่งเปนมหาสติมหาปญญา
แลวซึมไปเลยนะ มันซึมเลย กิเลสประเภทซึม มหาสติมหาปญญาธรรมแกกิเลส
ประเภทซึมทันกัน นี่ถอดออกมาจากหัวใจฟงซิทานทั้งหลาย พูดเลนๆ ไดเหรอ 
จนกระทั่งกิเลสทุกประเภทไปรวมลง อวิชชฺาปจฺจยา ขาดสะบั้นลงจากใจนี้ จิตดีดผึง
เหมือนวาฟาดินถลมนะ ธรรมดาฟาดินเขาก็อยูของเขา แตมันถลมอยูที่ระหวางกายกับ
จิต คือระหวางจิตกับกิเลสมันขาดสะบั้นออกจากกัน ตัวของเรานี้ผึงเลย มันผึงในตัวใน
รางกายนะ รางกายของเรานี้ผึงเลย คือจิตมันทํางานอยางหนักโดยอัตโนมัติของมัน พอ
มันแกกิเลสขาดสะบั้นลงไป นั่นละผางตรงนั้น มันก็เหมือนวาปงหงายไปเลย 

ทีนี้จาขึ้นมาเปนยังไง นัน่เห็นไหมละที่นี่ นี่ละที่เราไมเคยคาดเคยคิด เคยคิดที่
ไหนมันไมเคยรูเคยเห็นนี่ ก็นอนจมกันอยูในกองมูตรกองคถู ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลงมากี่
กัปกีก่ัลปมีเงื่อนตนเงื่อนปลายที่ไหน ถาไมมีความดีดึงออกไมออกนะ ใหทานทั้งหลาย
จําเอา ความดีเทานั้นที่จะลากออกจากวัฏวนนี้ นอกนั้นไมม ี มีแตกิเลสหมุนตลอดเลย 
มันเคยเปนอยางน้ันมาทั้งเขาทั้งเราไมรูสึกตัว บทเวลาถึงขั้นมันเปนนี้มันผางที่นี่มันขาด
สะบั้นลงไปหมด ทีนี้จาไมเคยเห็นไมเคยคิด โถ ขนาดนี้เชียวหรือ ออกอุทานนะ อทุาน
ในใจ 

จะวาอาจเอื้อมหรือไมอาจเอื้อมก็มนัเปนขึ้นมาอยางรุนแรงนี่ มันเปนเองของมัน 
เหอ พระพทุธเจาตรัสรูอยางน้ีละหรือๆ ทําไมมนัอาจเอื้อมได แตไมมีเจตนาคือเปน
โดยหลักธรรมชาติของมนัที่รุนแรงเขาใจไหมละ ผางขึ้นมาเทานั้น หือ พระพุทธเจาตรัส
รูอยางน้ีละหรือๆ ธรรมแทเปนอยางน้ีละหรือๆ อยูนั้นนะ พระสงฆแทเปนอยางน้ีละ
หรือ เอ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆมาเปนอันหนึ่งอนัเดียวกันไดยังไง นั่นเปน
แลว เขาใจไหม ไปถามใครที่ไหนมันเปนขึ้นอยางน้ีละ กิเลสเปดออกหมดไมมอีะไร
แลวจาเลยที่นี่ อยางน้ันนะจะวาไง 

นี่ละคุณคาแหงความพากเพียร ความดีงามทัง้หลายอยาปลอยอยาวางนะ อยา
นอนจมอยูกบัความตระหนี่ถี่เหนียว นอนจมอยูดวยความเห็นแกไดแกเอา แกกินแก
กลืนอยูตลอด พวกนี้พวกจะจม ไอพวกที่มันเลวรายที่สุดก็คือพวก เราจะจี้เขาไปในจุด
ศูนยกลางที่เปนความจริงไมผิดเพี้ยนเลย วงรัฐบาลเวลานี้เปนวงที่หนึ่งทีเดียว สังหาร
ประชาชน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยจะไมมีเหลือ พวกน้ีพวกไมฟงเสียงใครเลย 
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หลวงตาบัวนี้ก็เปนอาจารยของคุณทกัษิณ เดี๋ยวนี้คุณทักษิณมันฟงเสียงหลวงตาบัว
เมื่อไร มันหมดแลวนะ บอกบุญไมรับละไอนี่ มันจะเอาเงินทองกองเทาภูเขามาอวด
หลวงตาบัวอยามาอวด เตะทีเดียวตกทะเลเลย 

สมบัติเงินทองขาวของยศถาบรรดาศักดิ์อยาเอามาอวดหลวงตาบัว ระหวางลูก
ศิษยกับอาจารย ใครจะมั่งมียิ่งกวาทักษิณ ชินวัตร วะ ทกุส่ิงทุกอยางรวมอยูนั้นหมด 
มันก็ยังไมพอๆ ยังงาบยงักลืนไปทุกแหงทกุหนเลย นี่ละลูกศิษยหลวงตาบัวเลวราย
ที่สุดคือคนนี้เอง คุณทกัษิณฟงใหดนีะ นี่ละธรรมเปดเปดอยางน้ีละ ไมเขาขางออกขาที่
ไหน เอียงไมมี...ธรรม พูดอยางตรงไปตรงมา มนัไมฟงเสียงครูเสียงอาจารยแลวมันจะ
จมนะไอนี่นะ ฟงใหชัดคาํนี้อีกนะ จมสมเกงๆ นั้นนะ ถามันไมฟงเสียงอรรถเสียงธรรม
แลว กุสลาไมยอมรบัแลวหมด มันจะนอนอยูบนกองเงินกองทองกองเทาภูเขาไมมี
ความหมาย หัวใจเปนไฟเผาเสียอยางเดียวลงนรกเปงเลย 

อยาอวดดีกวาพระพุทธเจานะ ทานบอกวา บาปมี บุญม ีนรกมี สวรรคมี อยา
อวดเกง ทานผูนี้เปนผูที่เลิศเลอสุดยอดแลว สวางกระจางแจงโลกวิทู นําธรรมมาสอน
โลกไมมีผิดมีเพี้ยน เราน้ีพวกหูหนวกตาบอดจะไปอวดธรรมไมไดนะ อยาอวดเกงนะ 
ใหพากันรีบแกไขดดัแปลงตนเอง ศาสนาน้ีทําความดีงามใหโลกน้ีมาเทาไร ทําความ
เสียหายจากศาสนาไมมี มีแตกิเลสทั้งน้ันทํา ยังพากันเยอหยิ่งจองหองเอากิเลสไปอวด
ธรรมอยูหรือ ไปเหยียบหัวพระพุทธเจาหรือ จมนะ พากันฟงใหดี พิจารณาใหดี เรา
จวนจะตายแลวพูดใหฟงชัดเจน คําพูดทีอ่อกมานี้ไมมีคําวาสูงวาต่ํา ธรรมเหนือหมด 
เอาธรรมออกจาไปเลยทีเดียว พูดแลวนะ พากันจํา เอาละเหน่ือยแลว เอาละพอ 

ทานทั้งหลายเอามานี้เรานําออกทําประโยชนใหโลกทั้งหมดเลย เราแบตลอดไม
เอาอะไรทั้งนั้น เร่ืองทุกขที่สุดก็คือเรา ทุกขเพื่อโลกไมเอาอะไรแตทุกขมากนะ ทุกข
มากที่สุด นี่เปนเคร่ืองสงเสริมบูชาธรรมนํากุศลเขาสูใจ ที่ไดบริจาคมากนอยเขานี้
ทั้งหมด นีล่ะที่วาบารมีๆ คือกองบุญกองกุศลที่เราสรางมามากนอย เขานี้หมดไม
หายไปไหน เวลาลมหายใจสิ้นแลวอันนี้กับเราขาดสะบั้นไปตามๆ กัน บุญกุศลไมมีขาด 
ติดแนบเลย อันนี้สําคัญมากอยาปลอยวางนะ จิตใจเปนของสําคัญมากทีเดียว เหลานี้
ถึงกาลเวลาก็แตกพังไปเหมือนทานเหมือนเรา แตใจนี้ไมแตก บุญกุศลมแีลวพุงๆ เลย 
ถาบาปมีกดลง ใหระวังบาปนะ 
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