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ความช่ัวฟงมาพอแลว 
 

กอนจังหัน 

 กรุณาทราบพระเรา คือการปดกวาดท่ีเปนจุดสวนรวมเปนสําคัญ เชน บริเวณศาลา 
นอกศาลา ลงไปทางหนาวัด ใหมีความพรอมเพรียง รวมกันเปนสวนมากมาทางดานน้ี 
สําหรับเฉพาะท่ีอยูของเราเปนท่ี ๆ นั้นไมสําคัญมากนัก เพราะไมกวางขวางนัก สําหรับ
พระเราใหรวมมาทางดานบริเวณศาลา แลวออกไปหนาศาลา ใหดูละเอียดลออ อยาสัก
แตวาทํา การทําเหลาน้ีทําเพ่ือหัวใจเรานะ สิ่งเหลานี้ไมมีปญหาอะไร กวาดใหเตียนโลง
ขนาดไหนก็ตาม ถาใจของเราไมเตียนโลง ใจไมมีสต ิ ใจไมมีความจดจอ ส่ิงเหลาน้ันก็ไมมี
ความหมาย ความหมายอยูที่ใจของเรา ทําอะไรใหมีความจงใจ มีสติปญญาสอดแนบ ๆ น้ี
เรียกวางานของจิต งานของเรา ออกไปขางนอกก็เปนการเปนงานนาดูนาชม ถาภายในดี
เสียอยางเดียว 

การทําเหลาน้ีเปนการทําเพ่ือฝกหัดหัวใจเรา ซักฟอกหัวใจเรา เราไมไดซักฟอกลาน
วัดลานวาสถานท่ีสกปรก เราซักฟอกจิตใจของเราที่มันสกปรกประจํา เคลื่อนไหวออกไป
ทางไหนเพื่อซักฟอกจิตใจทั้งนั้น เชน ขอวัตรปฏิบัติทุกอยาง ใหเปนเร่ืองของใจเราลวน ๆ 
บกพรองขอวัตรคือบกพรองตัวของเราเอง งานใดก็ตามอยาไปเห็นวาคนน้ันหนักคนน้ีเบา
อยูที่ไหน หนักทุกคนอยูที่หัวใจ ใหแกตรงน้ีนะ อันน้ีสําคัญมาก อยาไปเห็นภายนอกสําคัญ
ย่ิงกวาภายใน ภายในน่ีสําคัญมาก ใหจําใหดี ขอวัตรปฏิบัติสวนไหนท่ีควรจะรวมกัน
ประมาณมากนอยเพียงไร มองดูแพล็บรูทันท ีๆ กะตวงพระเณรท่ีจะเขาไปรวมทํางานดวย
กันมีประมาณเทาไรจะพอเหมาะพอดี น่ีเราคิดเอง ๆ ไดทุกคน ตอไปนี้จะใหพร 

หลังจังหัน 

การมอบทองแตละคร้ังเวลาน้ีไดประกาศแลววา มอบแตละครั้งนี้ใหไดครั้งละ ๕๐๐ 
กิโล ๆ พอสองครั้งก็เปน ๑ ตัน ๆ ถายังไงขอใหครบ ๑๐ ตันนะ เราไดประกาศและขอ
บิณฑบาตพ่ีนองท้ังหลาย อยาถือวาหลวงตามารบกวนพ่ีนองท้ังหลายนะ หลวงตาคิดเต็ม
หัวใจแลวกอนท่ีจะมารบกวนพ่ีนองท้ังหลาย ไมใชอยู ๆ ก็มารบกวนเอาเฉย ๆ นะ ไดคิด
เต็มหัวอกทุกสิ่งทุกอยางแลวคอยไดออกมา ออกมาประกาศตรงไหนไดพิจารณาเรียบรอย
แลว ๆ น้ี ๑๐ ตันไดพิจารณาเต็มกําลังแลว คนไทยเรา ๖๒ ลานคนมีนํ้าหนักมากขนาด
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ไหน ซึ่งแตกอนเมื่อไมกี่ปมานี้เมืองไทยกําลังจะจม ๆ กันทั้งประเทศ แลวตางคนตางร้ือ
ฟนกันขึ้นมา พอเปนผูเปนคนลืมหูลืมตาอาปากกันไดบางเวลาน้ี ก็เพราะการชวยชาติของ
เราจากความรักชาติน้ันแหละ และพรอมดวยความสามัคค ีตางคนตางชวยเหลือกัน เวลาน้ี
ทองคําเราไมใชวา ๑๐ ตันนะ เราไดมาแลว ๕ ตันกับ ๕๙ กิโลคร่ึงแลวเวลาน้ี ขาดอยูเพียง 
๔ ตันกวาเทาน้ันเอง เปนเร่ืองท่ีเราจะหาใหมเพ่ิมเขามา ๆ  

เวลาน้ีรูสึกวาคอน ๆ ไปแลว นํ้าหนักท่ีเราไดแบกไดหามมา รูสึกวาคอน ๆ ไปแลว
แหละ มีวันเวลาที่จะถึงจุดหมายปลายทางในไมชา แตกอนเราไมไดกําหนดกฎเกณฑอะไร
เลยก็หามา ๆ ไดมา ๆ จนกระทั่งถึงระยะนี้เปนระยะสําคัญ ๆ จึงไดประกาศใหพี่นองทั้ง
หลายทราบวา อยางไรทองคําคราวนี้ขอใหได ๑๐ ตัน เปนเคร่ืองหมายแหงการชวยชาติ
ของเรา ซึ่งคนภายนอกเขารอบโลกเขาจองมองดูเมืองไทยเราเปนตาเดียวกันหมดนะ เวลา
นี้ชาติไทยของเรากําลังชวยตัวเอง เครื่องหมายของการชวยชาติตัวเองนั้นคืออะไร จุดนี้
สําคัญ เมื่อเรายกทองไดน้ําหนัก ๑๐ ตันแลว นี่เครื่องชวยชาติของเมืองไทยทั้งชาต ิจากน้ัน
ดอลลารก็แถมกันไป เวลาน้ีดอลลารได ๗ ลานแลว กวาทองคําจะถึง ๑๐ ตัน คอนขางแน
นะวาดอลลารเราจะถึง ๑๐ ลาน นี่ละเครื่องหมายแหงการชวยชาติของเมืองไทยเรา เราวา
อยางน้ีเลย 

แลวใครจะมาตําหนิไดทองคําไดถึง ๑๐ ตัน เปนของเลนเมื่อไร แลวดอลลารยัง
แถมเขาไปอีก เราอยากจะพูดเต็มปากเสียต้ังแตบัดน้ีเลยวา ดอลลารนั้นตองได ๑๐ ลานวา
ง้ันเลย ยังไงจะออดพี่นองทั้งหลายใหไดแหละ พอทองคําเขาถึง ๑๐ ตัน เงินขาดอยูไม
กี่ดอลลนี้จะออดโนนออดนี้ เอาจนไดน่ันแหละ เราจึงมาประกาศเสียกอนเลยแลวคอยไป
ออดเอาทีหลังก็ไดเปนไรไป 

น่ีละท่ีวาเราไดพิจารณาวาเหมาะสมท่ีสุดแลวเวลาน้ี กับที่พี่นองชาวไทยเรา
ขวนขวายหาทองคํามาเขาสูคลังหลวงของเรา เพ่ือเปนความแนนหนาม่ันคงและอบอุนแก
คลังหลวงและคนทั้งชาต ิ เปนท่ีเหมาะสมอยางย่ิงแลวเวลาน้ี เพราะเรากําลังชวยชาติ ใคร 
ๆ ก็รูกันหมดวาเหตุผลกลไกเปนยังไง นี่กําลังชวยชาต ิ น่ัน อะไรที่จะเปนการชวยชาติได
เราก็ตองหมุนกันมา ๆ จึงวาสมควรอยางย่ิง ถาเลยจากน้ีแลวจะหาไมไดนะ ทองคําจะหา
สักกี่กิโลก็หายาก อยาวาแตหาเปนตัน ๆ นะ เพราะไมมีเหตุผลอะไรที่จะนําทองคําเขามา
เปนเทาน้ันกิโลเทาน้ีตัน ซ่ึงนานมาเทาไรเราก็ไมเคยเห็นวาใครเอาทองคํามาเขาคลังหลวง
ของเรา โดยไมมีเหตุมีผลอยางอื่นใดเลย แลวมีนํ้าใสใจศรัทธามีกําลังวังชา รักชาต ิ



 ๓

ประกาศตนเองออกมาวาไดใหทองคําแกพี่นองชาวไทยเรา นับแต ๑ กิโลขึ้นไปเปนตัน ๆ 
เรายังไมเคยเห็นเลย 

แตกอนมาแลวก็เปนอยางนี้ ทีนี้ตอไปก็จะเปนอยางนั้นอีกถาไมไดในระยะนี้ ซึ่งเปน
เวลาท่ีเหมาะสมมากน้ีเทาน้ัน เพราะฉะน้ันจึงไดขอบิณฑบาตหรือรบกวนพ่ีนองท้ังหลาย 
ยังไงขอใหได ใหเห็นแกชาติไทยของเรา เมื่อทองคําได ๑๐ ตัน ดอลลารไดถึง ๑๐ ลาน
แลว อยางไรเสียงนี่สงางามไปหมดเลย ไพเราะเพราะพร้ิงถึงเทวบุตรเทวดาจะวาอะไร เทว
บุตรเทวดาทานมีธรรม ความรักชาติ ความพรอมเพรียงสามัคค ี ความเสียสละน้ีเทวดาชม
เชยทั้งนั้น ทําไมเทวดาจะไมชมเชยเมื่อเราไดตามความตองการที่หัวหนาประกาศบอกแลว
น้ี นี่ละเราจึงไดวิงวอนกับพี่นองทั้งหลาย ขอใหได เพราะเปนหัวใจของชาติโดยตรงทองคํา 
หายใจอยูกับจุดน้ันหมด ๆ  

เราบอกทุกอยางนะเรื่องเหตุผลกลไก ที่จะไดรบกวนพี่นองทั้งหลายดวยทองคํานี้ 
เพราะเหตุไร น่ีเราก็เขาไปดูทองคําแลวในคลังหลวง เราไปดูเองน่ันซิท่ีมันชัดเจนมาก เม่ือ
ออกมาแลวผลไดผลเสียมีหนักเบามากนอยเพียงไรเราก็ไดมาพรอม จึงไดมาประกาศพี่
นองท้ังหลายใหทราบ เวลาน้ีทองคําของเราในคลังหลวงมีรูสึกวานอยมาก จึงขอให
ขวนขวายทองคําของเราเขาสูคลังหลวง กะวาใหได ๑๐ ตัน ถา ๑๐ ตันแลวอบอุน หายใจ
โลง ถึงไมเต็มปอดก็โลงเลย โลงในฐานะที่เมืองไทยเราไมใชเมืองเศรษฐี เปนเมืองทุคตะ
เข็ญใจ หายใจโลงก็พอแลว ไมถึงกับวาหายใจเต็มปอดละ เอาอยางน้ีนะ น่ีละเร่ืองราวเปน
อยางนี้ 

นี่ก็ได ๕ ตันกวาแลว ยังเหลืออีก ๔ ตันกวา ใหพยายามบึกบึนกัน พอไดทองคําน้ํา
หนัก ๑๐ ตันแลว หลวงตาน้ีพูดจริง ๆ หายหวงทุกอยาง ไปไดอยางสะดวกสบายเลยเทียว 
พูดใหเต็มยศเลยวา การตายของเราตายที่ไหนไดทั้งนั้น ไมลําบากลําบนในการตายเลย ที่
เปนอยูเวลาน้ีก็เพราะความหวงใยพ่ีนองท้ังหลายน้ันเอง จึงไดอุตสาหพยายาม
ตะเกียกตะกาย คนน้ันเทาน้ัน คนน้ีเทาน้ี เพราะความหวงชาติไทยของเรา เมื่อชาติไทยของ
เราไดตามจุดหมายท่ีเราไดต้ังไวแลวน้ีเราพอใจ หายหวง ตายท่ีไหนเราตายไดสบาย หลวง
ตาตายจะไมเหมือนคนทั้งหลายตาย บอกตรง ๆ เลย ใครจะวาโอวาอวด เราเอาความจริง
มาพูด ผลประโยชนที่เราหามาไดมากนอยเพียงไร เขาไปหาเงินหาทองหาขาวหาของมา วัน
หน่ึงเขาไดก่ีบาท ๆ เขามาแจงเรื่องผลรายไดของเขาไดอยางสะดวกสบาย ไมมีสะทก
สะทาน เพราะเปนความถูกตองตามเหตุที่หามา ไดเทาไรเปนผลขึ้นมา เขาบอกตามเหตุ
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ตามผลของเขาผิดไปตรงไหนไมมีสะทกสะทานเพราะเปนความถูกตองตามเหตุที่หามา ได
เทาไรเปนผลข้ึนมา เขาบอกตามเหตุตามผลของเขาผิดไปตรงไหน  

อันนี้การบําเพ็ญของเราตั้งแตพระพุทธเจามา ตนเหตุที่จะไดเปนศาสดาก็ทรง
บําเพ็ญ ตรัสรูข้ึนมาเพราะทรงบําเพ็ญความดิบความดีจนลนโลกลนสงสาร ปรากฏเปน
ศาสดาขึ้นมา นี้เปนผลเปนที่พอพระทัยถึงขั้นเปนพระพุทธเจาขึ้นมา แลวนําธรรมน้ีออกมา
ประกาศสอนโลกเปนธรรมท่ีรับรองยืนยันแลวจากศาสดา เปนสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบ
แลวทุกสิ่งทุกอยาง เอา ดําเนินไปเถอะ ใครปฏิบัติหนักเบามากนอยใหเปนไปตามกําลัง
ความสามารถของตนเอง ๆ น้ีตางคนตางขวนขวาย ๆ เร่ือยมาก็ปรากฏผลท่ีบรรดาสาวก
ท้ังหลายไดดําเนินตามพระพุทธเจาจนปรากฏเปนผูส้ินกิเลส เปนสาวกอรหันตข้ึนมา
จํานวนมากเทาไร น้ีเกิดข้ึนจากผลท่ีบรรดาสาวกท้ังหลายขวนขวายหามาไดเต็มใจ ๆ ของ
ทาน เปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา  

เหตุใดเราจะพูดไมได เราเปนลูกศิษยตถาคตเหมือนกัน ดําเนินตามแนวทางของ
พระพุทธเจา เราหามาไดมากนอยเราก็พูดมาโดยลําดับ ใหบรรดาลูกศิษยลูกหาฟง เวลาไป
หาทีแรกไมรูเร่ืองรูราว หาแบบลมลุกคลุกคลาน หงายหมูหงายหมาก็มีอยูกับหลวงตาบัวน้ี
หมด สูกิเลสไมไดถึงขนาดหงายหมา ๆ หงายไมเปนทาเขาเรียกหงายหมา หงายเปนทา
บางเขาเรียกหงายแมว มันหงายมันตบไดแมว แตหงายหมาตบไมไดมีแตรอง แอ ๆ  

นี่เราก็เคยพูดใหพี่นองทั้งหลายฟง นี่เวลาตะเกียกตะกายเบื้องตน แตหลักใหญของ
เรา รมโพธ์ิรมไทรแมเหล็กอันใหญหลวงของเราคือหลวงปูม่ัน พูดใหตรงอยางนี้เลย เรา
ไปไดมาจากไหน อุบายวิธีการตอสูกับกิเลสซ่ึงเปนตัวมหาภัย ฟาดเราจนหงายหมา ๆ ก็ไป
เอาหลักวิชามาจากหลวงปูม่ัน น่ีก็เคยเลาใหฟงแลว เอา ไดมาแลวเขาอีก เอาอีกหงายหมา
มาอีก ไมถอย ไปเรียนวิชาอีกกลับมาอีก หงายหมาหลายคร้ังหลายหนก็หงายแมวละซิ ตอ
ไปหงายแมว ฟดกิเลส กิเลสเอียง เหอ มึงเอียงเหมือนกันเหรอ ยิ่งมีกําลังใจฟาดกิเลส
หงายลง น่ัน เห็นไหมนักมวยตอยกัน ไมใชมันจะไมมีชองทางที่จะฟดกัน อันน้ีเรากับกิเลส 
คือธรรมกับกิเลส ถึงธรรมเรามีนอยมันก็มีชอง ทีแรกมันก็หงายหมา ๆ ฟาดทางนี้ตัวเอน
กิเลส กิเลสตัวเอน ตอไปกิเลสหงาย นี่เราก็ไดพูดใหพี่นองทั้งหลายฟง มาอวดทานทั้ง
หลายเหรอ  

ทานท้ังหลายใหดูหนาใหดีนะ อวดหรือไมอวดดูเอา ดูลักษณะทาทางเปนยังไงอวด
พ่ีนองท้ังหลายเหรอ นี่ละเริ่มตนตั้งแตนี ้ เราหารายไดมันไมมีผลรายได มีแตสูกิเลสไมได 
แพกิเลส ๆ แบบหงายหมา ๆ เราก็พูดใหฟง แตความไมถอยมันซัดกันเรื่อย ๆ ตอจากนั้น
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ก็หงายแมว ตอจากนั้นฟดกิเลสกิเลสเอียงตอ ฟดกิเลสกิเลสหงายใหเห็น เหอ มึงก็มีทอง
เหมือนกันกับกูเหรอ กูมีแตหงายทองใหมึงด ู หรือมึงก็มีทอง ก็ยิ่งเปนกําลังใหญโต น่ี
อุบายวิธีใดกิเลสถึงไดหงาย จับอันน้ีเอาไว ซัดกันอีก ๆ เอาไปจนกระทั่งพอไดธรรมเปน
หลักเปนเกณฑเปนตนทุนแลวอบอุนท่ีน่ีนะ จิตใจคิดหมุนอะไรมีแตเรื่องธรรมจะฆากิเลส 
ๆ ลวน ๆ ยืน เดิน น่ัง นอน เปนแตเร่ืองธรรมจะฆากิเลสเพราะธรรมมีเต็มหัวใจ เต็ม
กําลัง ๆ ของเราแลวที่จะพอฟดกับกิเลสใหหงายได ทีนี้ก็ยิ่งมีแกใจ สุดทายก็ธรรมเปน
เครื่องดูดดื่มใหรบไมถอย ถากิเลสไมพังเมื่อไรเปนตายก็ตายเลย คําวาแพไมมี นี่ถึงขั้นนี้
แลวนะท่ีน่ี  

แตกอนมีแตหงายหมา คร้ันซัดเขาไป ๆ เพราะความอุตสาหพยายาม น่ีคือหมาย
ถึงวาหาผลประโยชน เขาใจไหม ทีนี้พอไดหลัก เพราะสูไมถอย พอไดหลัก จับ แพมันดวย
วิธีใดก็จับเอาไว วิธีนี้พลิกใหม เอาชนะดวยวิธีใดย่ิงจับแมนยํา ๆ ก็หนักเขา ๆ ตอจากนั้น
อยูท่ีไหนสบายไปหมดเลย ยังไมพนทุกขนะ กิเลสยังมีอยูหัวใจ แตมันคอยหมอบไปแลว 
ๆ หลบซอนแลว ทางนี้มีแตสติ ปญญา ศรัทธา กําลังวังชาทุกอยางมันหมุนตัวเปนอัน
เดียวกันแลว ฟาดกิเลสนี้พังเลย ๆ เราพูดเปนขอเทียบเคียงประหนึ่งวากิเลสโผลออกมา
ไมได น่ีถึงข้ึนแลวนะ  

นี่หารายไดฟงซิพี่นองทั้งหลาย เพราะความไมถอย ความอุตสาหพยายามของเรา
น้ันแหละ ทีแรกก็ลมลุกคลุกคลานแบบลมหงายหมาก็พูดใหฟงแลว หงายหมาแลวมา
หงายแมว กิเลสเอนเอียงเพราะหมัดเราตอย กิเลสลมเพราะหมัดเราตอย ตอไปนี้เราก็มี
กําลังฟดเอาจนกระทั่งถึงกิเลสมีแตหงาย ๆ โผลออกมาตัวไหนหงายเลย ๆ ตอจากน้ันโผล
มาไมได คอขาดไปเลย นี่เพราะอะไร เพราะกําลังวังชาของสติปญญาเรียกวากําลังของ
ธรรมกลาแลว มองหากิเลสไมเจอ หมอบหลบซอน เพราะตัวฉลาดแสนฉลาดนี้ไมมีอะไร
เกินกิเลสมันถึงไดครองโลกธาตุ มันฉลาดขนาดน้ัน แตธรรมน้ีเหนือกิเลส กิเลสจึงไมกลา
ออกมาตอกร ทีนี้ก็ซัดลง ๆ โผลออกมาตัวไหนขาดสะบั้น นี่ขึ้นสติปญญาอัตโนมัติแลวยัง
ไมแลว ข้ึนมหาสติมหาปญญาแลวท่ีน่ี ยังไงก็ไมมีถอย ไมถอย ๆ จนกระทั่งขอสรุปสุดทาย
ลงเลยวา กิเลสพังเรียบวุธไมมีอะไรเหลือเลย น่ีผลรายไดสุดยอดท่ีเราอุตสาหพยายามหา
มาเพื่อตัวเอง แลวก็มาเพื่อพี่นองทั้งหลาย เปนการโกหกพ่ีนองท้ังหลายแลวเหรอ 
พิจารณาซิ  

เขาหารายไดทางไหนเขาก็ได แมแตเขาไปเลนการพนันมา เปนการทําความช่ัวชา
ลามก เขายังพูดของเขาไดอยางเต็มปาก วันน้ีไดเทาไรวันน้ีเสียเทาไร เขาเลนการพนันเขา
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ยังพูดกันได เรามาหาคุณงามความดีซ่ึงเปนธรรมอันเลิศเลอ ทําไมเราจะพูดไมไดธรรม
ของพระพุทธเจา ถาพูดไมไดก็ใหกิเลสเหยียบปากเหยียบหัวใจหมด ไมมีอะไรพูดถึงอรรถ
ถึงธรรมได ก็มีแตเรื่องอันธพาลเต็มบานเต็มเมืองทําชาติไทยใหจมทั้งตัวเอง จมไปพรอม
เลยเทานั้นเองไมมีอะไร  

ถาพูดถึงความดิบความด ี เพื่อจะเชิดชูชาติไทยของเราไมได ดวยอรรถดวยธรรม
ของพระพุทธเจาที่นํามาชวยพี่นองทั้งหลายเวลานี้ นํามาไมไดถูกกิเลสพังหมด ชาติไทยจะ
พังนะ ใหพากันฟงใหดี ความชั่วเราก็ฟงมาพอแลว ตัวของเราก็ทําชั่วมาหนักขนาดไหน
แลว จะไปสงสัยที่ไหนกับบุคคลผูใดวาความชั่วไมม ี มีในหัวใจ ถาเราชําระมันก็แกลงได
เบาลงไป ถาไมชําระก็หมดคาหมดราคา ติดคุกติดตะรางเต็มอยูในเรือนจํามีแตคนชั่วชา
ลามกหมดราคํ่าราคา เพราะความช่ัวของตัวเองแสดงผลใหเห็นประจักษในมนุษยเราน้ี
แหละ อยูในเรือนจําไปดูเอา น่ัน 

จากนั้นตายลงไปแลวนี้ใจมันไมตายก็ลงนรกอีก เพราะไปทําความช่ัวชาลามกให
เกิดความเดือดรอนแกผูอื่น จิตใจของเขาเสียหายขนาดไหน กระทบกระเทือน บางคนสลบ
ไสลไปเลย เพราะถูกการกระแทกแดกดันทุกแบบทุกฉบับจากคนชั่วทั้งหลาย ไมวาปลนวา
จ้ีไมวาฆาวาฟนมันเอาหมดพวกน้ี พวกน้ันบอบชํ้าขนาดไหน ถึงขั้นเจาของตายก็ม ี ทรัพย
สมบัติพังไปเลยก็มีมาก น่ีเขาเสียใจขนาดไหน กรรมขนาดนี้จะไปไหนถาไมไปหาผูที่ไปทํา
เทาน้ัน  

น่ีแหละถาเขาจับไดก็ไปเขาคุก ออกจากคุกนี้แลวก็ไปคุกในเมืองผีอีก คุกในเมือง
คนยังมี คุกในเมืองผีทําไมจะไมมี พิจารณาซิ คุกในเมืองคนยังมีคุกในเมืองผีก็มี จะ
วายังไง ทุกขในหัวใจคนก็มี ทุกขในหัวใจผีทําไมจะไมมี หัวใจดวงเดียวกัน น่ีมันจะ
หอบเอากองทุกขน้ีไป นี่ละเปนยังไงเขาหาผลรายไดของเขา หาทางดีเขาก็พูดได หาทาง
ชั่วพูดได เราหาอรรถหาธรรมไดมามากนอยทําไมพูดไมได ฟาดจนกระทั่งกิเลสคว่ําลงไมมี
อะไรเหลือ เวลาน้ีเหลือต้ังแตความเมตตาสอนโลก เราก็พูดมาเต็มเหตุเต็มผลเต็มอรรถ
เต็มธรรม เต็มหัวใจของเรา แลวจะใหเราโกหกยังไงอีก กิเลสมันโกหกมาพอแลว ก็เชื่อมัน
พอแลว เช่ือธรรมบางไมไดเหรอ มันเปนยังไง ถาเชื่อธรรมใหฟตตัวเองนะ ทุกอยางอะไร
บกพรองใหแกไขตนเองมันถึงจะถูกนะ  

นี้มีแตออนเปยก ๆ ไปตามกิเลสแลวจมไดนะ อยูในโลกสงสารก็มีแตความทุกขจน
หนโลก ขาวไมพอปากพอทอง หาอยูหากินอะไรไมพอ มองไปที่ไหนนี้ขาดเขิน เขาไปใน
ครัวก็มีแตหมอเปลา ๆ ไมมีอะไรติดอยูในครัวแลวเปนยังไงจิตใจ เขาไปในครัวก็ไมมี
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อาหารพอจะกรอกปากบางเลยเปนยังไง อยูในเมืองน้ีก็สรางแตความช่ัวชาลามกมีแต
ความทุกขความทรมาน ตายลงไปก็ไปจมอยูในเมืองผียิ่งหนักกวานี้อีกรอยเทาพันทวี
นะ ยังกลาหาญอยูหรือ ลูกชาวพุทธแท ๆ พวกเราไมเชื่อพระพุทธเจา พระพุทธเจาพน
หมดแลว เคยผานมาแลวเร่ืองเหลาน้ี พนไปหมดแลวจึงมาโฆษณาใหเราท้ังหลายไดรูโทษ
ของมัน รูคุณของธรรมที่จะฉุดลากขึ้น ใหพากันฟงซิ 

นี่เราพูดถึงเรื่องผลรายไดที่มาสั่งสอนพี่นองทั้งหลาย ทําไมจะพูดไมได ศาสนามี
เต็มบานเต็มเมือง เราเปนลูกชาวพุทธทําไมจะพูดถึงเรื่องพุทธ เร่ืองธรรม เรื่องสงฆไมได 
พูดถึงเหตุถึงผลดีงามของธรรมไมได พิจารณาซิ เอาใหมันชัดเจนอยางน้ีซิ น่ีละธรรมเปน
อยางนี้ละ มีเสมอกันกับโลก กิเลสมีอํานาจฉันใดท่ีจะสรางความช่ัวใหสัตว เราก็มี
อํานาจฉันน้ันเหมือนกัน ท่ีจะสรางความดีลบลางความช่ัวไดเหมือนกันหมด เพราะนํ้า
หนักอยูกับเราคนเดียว เอนไปทางชั่วเปนชั่ว เอนไปทางดีเปนดี เพราะกิเลสกับธรรมอยูท่ี
หัวใจดวงเดียวกัน เอนไปทางไหนก็เปนอันนั้น จงเอนไปดวยความมีสตินะ ถาเอนไปตาม
กิเลสจมแน ๆ ถาเอนไปทางธรรมฉุดขึ้นได ๆ  

อยางเมืองไทยของเรานี้ก็ดวยอํานาจแหงความรักชาติ ความเสียสละของพี่นองชาว
ไทยก็ปรากฏวาฟนขึ้นมา ๆ เห็นประจักษเปนยังไงเวลาน้ี น่ีเราก็ไดเห็น ทีนี้ตางคนตาง
บึกบึนอีกไดอยางที่วานั่นละนะ ใหพี่นองทั้งหลายจําเอา 

วันนี้พูดถึงเรื่องผลประโยชนทั้งฝายดีฝายชั่ว พูดไดเสมอกันหมด ทางธรรมะก็พูด
ไดทางกิเลสก็พูดได ใหทานท้ังหลายฟง แลวเลือกเฟนไปปฏิบัติตอตัวเอง เออ มันเปนยัง
ไงใครไปแตงตัวอะไรมาใหหมาเราเหานะ เหอ มันแตงตัวแบบไหน หมาเราถึงไดเหา หมา
ตัวน้ีไมเคยเหาใครนะ มีใครแตงตัวแปลก ๆ เหมือนเปรตเหมือนผีเหมือนยักษเหมือนมาร
มาละนะ ไปหาดูมันมี หมาตัวนี้แปลกอยูนะ ถาธรรมดามันไมเหาแหละ วันน้ีทําไมมันเหา
อยางนี้หมา มันจะมีผูแตงตัวเปนเปรตเปนผีเปนยักษเปนมารปลอยหีมาน่ันนะ ดูเอาซิ 
หมาตัวน้ีแปลกอยูนะหมาเรา ธรรมดามันไมเคยเหาใครมาธรรมดา ยิ่งแตงตัวเรียบรอย 
มันเห็นมันประจบประแจง โอ.แตงตัวอยางนี้ดีนะ คุณพี่ แตงตัวอยางนี้ดีนะคุณนา แตงตัว
อยางนี้ดีนะ แลวแตงตัวยิ่งกวาหมาดูไมไดนะ พอดีมันเหาวอก ๆ มันแตงตัวเกงกวาหมา
ไปอีกนะ ไปหาดูใหหนอยนะ  

มันเปนยังไง มันเลวนะมนุษยเราน่ี บานเมืองมีขื่อมีแป มีขนบประเพณีทําไมไมดู 
อะไรมันควาเอาหมด ๆ แตงตัวเปนเปรตเปนผีเปนยักษเปนมารไมสนใจ ขอใหไดแตงตัว
ตามความชอบใจ ความชอบใจน้ีคือความชอบใจเลวรายของใจท่ีตํ่าทรามท่ีสุดแลว ควรจะ
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มีขนบประเพณี เปนคติตัวอยางแกชาติไทยของเรา เมืองไหน ๆ ดูซิบานเมืองของเขาขนบ
ประเพณีของเขา เขาปฏิบัติกันมายังไง เมืองไทยเราเปนเมืองคนทําไมจึงไมมองดูเขาบาง 
การแตงเนื้อแตงตัวมันเปนยังไง ดูไมไดนะเวลาน้ี อะไรมาความับ ๆ เหลวแหลกแหวก
แนวก็คือเมืองไทยของเรา พูดใหมันจัง ๆ หลวงตาบัวกําลังเปนผูนําพ่ีนองชาวไทยเรา จะ
ไมฉุดลากสิ่งที่ต่ําทรามจะฉุดลากที่ตรงไหน ตองแกตรงนี้ซ ิใหพากันพิจารณา  

ลูกหลานอยาเปนบาจนเกินไป กิเลสตัณหามันหลอกคนใหจมมามากตอมากแลว 
เวลาน้ีธรรมกําลังฉุดลากใหฟงเสียงธรรมนะ ไมมีกฎมีระเบียบอะไรเลยไปที่ไหน ไปเมือง
เขาไปเมืองไหน ขนบประเพณีของเขามีประจําชาต ิๆ มองดูพับทั้งหญิงทั้งชายจะมีประจํา
ชาต ิแตเมืองไทยของเรามองดูอะไรนี้หมาแตกฮือ ๆ หมาสูไมได เพราะไมมีกฎมีระเบียบ 
หมาเรายังมีระเบียบนะ มันอยูด ีๆ น้ีมีใครแตงเน้ือแตงตัวเปนเปรตเปนผี เปนยักษ ปลอย
หีปลอยหํามามันเหาวอก ๆ เจาของก็เลยสงสัย มันเปนยังไงใหถามหาด ู มันเปนยังไงเอา
ละพอ เทาน้ันแหละ 
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