๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
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สภาธรรมเกิดโลกสงบเย็น
กอนจังหัน
พระเรามากันเรื่อยๆ เปลี่ยนหนากันมาเรื่อยๆ ใหตั้งใจศึกษานะ มาตาดูใหเปน
ธรรมเปนวินัย ดูเทียบเคียงกับหลักธรรมหลักวินัย เห็นอะไรไดยินอะไร ความ
เคลื่อนไหวของตัวใหเทียบเคียงกับหลักธรรมหลักวินัยเสมอ นั่นละชื่อวาผูมีศาสดา
ประจําตน พากันตั้งใจปฏิบัติ เราไมใหยุงอะไรนะสําหรับวัดปาบานตาด งานภายนอก
ไมใหยุง ใหยุงแตงานภายในคือการเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา เพื่อชําระจิตใจ ใจเศรา
หมองมากเทาไรความทุกขมากเทานั้นๆ อบรมจิตใจดวยการภาวนาซักฟอกสิ่งเปนฟน
เปนไฟออกมากนอยเพียงใด จิตใจจะสงางาม ความสงบรมเย็นจะปรากฏขึ้น
ไมตองไปหาที่ไหนละไอเรื่องความสุข หาที่ใจ ความทุกขกอ็ ยูที่ใจเพราะกิเลส
บีบบี้สีไฟอยูที่ใจ ธรรมะชําระลางใจก็สะอาดขึ้นมาและสงบรมเย็นผองใสสงางาม พระ
เรามีหนาที่อยางนี้นะใหจํา นี่ละหลักพุทธศาสนาจริงๆ งานของพระเราคือการเดิน
จงกรม นั่งสมาธิภาวนา ดวยความมีสติประจําตนตลอดไปเลย สติพรากไมไดนะ
จากนั้นก็ปญญาแย็บๆ แนบกันไป แตสตินี้ติดแนบตลอดเวลา นี่ละงานของพระ
ทานผูทรงมรรคผลนิพพาน เชน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา เปนพระที่มี
สติ เปนพระที่มีความสํารวม ตั้งแตสํารวมใจลงไป ใจคิดเรื่องอะไรถาไมดตี ีปบๆ ไมให
คิด นั่นทานระวังทาน ความเคลื่อนไหวที่ไหนๆ ใหมีสติติดๆ แลวจะไดเหตุไดผลมาทุก
ระยะที่สัมผัสสิ่งตางๆ ถาไมมีสติแลวจะไมไดเรื่องไดราวอะไร จําใหดีนะคํานี้
เราไมไดโอไดอวด เราผานมาแลวทั้งนั้นที่ไดมาสอนนี้ และไดผลเปนที่พอใจมา
จากวิธีการเหลานี้แหละ จึงไดนํามาสอนพระลูกพระหลานทั้งหลาย อยาสักแตวาไปสัก
แตวามาใชไมไดนะ เวลานี้พระเราเลอะเทอะมาก รวมไปหมดทั้งประเทศไทยของเรา
ไมวาทานวาเราพอๆ กัน ดูตัวเองก็หาสาระไมได กิริยาที่แสดงออกไปมีแตการทําลาย
ตัวเองดวยความไมมีสติปญญา จากนั้นเปนความคึกคะนองภายในจิตใจ เปนกิเลส
ลวนๆ ออกแสดงตีตลาดแลวดูไมไดนะพระเรา
ในตลาดเขามีแตกระดูกหมูกระดูกวัว เขาไมไดมีกระดูกพระที่เซอซาๆ ไมเอา
ไหน เลวที่สุดแลวเขาเอาไปเขาตลาด ไมมีใครซื้อนะกระดูกพระเราที่ปฏิบัติตัว
เลวรายๆ ไปเขาตลาดไมมีใครซื้อ ไมเหมือนกระดูกหมูกระดูกวัวนะ ไปที่ไหนเขาซื้อ
ขายกันทั่วตลาดๆ แตกระดูกพระทีท่ ําตัวเหลวแหลกแหวกแนว เอาไปขายที่ตลาดไมมี
ใครซื้อ ใหดูตัวเองใหมีคุณคาซิ พระเรามีคุณคาอยูกับศีลสมบัติ ศีลบริสุทธิ์เต็มที่ สมาธิ
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สมบัติ ความสํารวมระวังตนจนเปนความสงบแนนหนามั่นคงทางดานจิตใจ จิตไม
หวั่นไหวยอกแยกคลอนแคลน นั่นเรียกวาจิตมีสมาธิสมบัติ จากนั้นก็เปนปญญาสมบัติ
พิจารณาแยกธาตุแยกขันธภายในภายนอกตลอดทั่วถึง ดวยความเปนอสุภะอสุภัง ทุกฺขํ
อนตฺตา นี่ติดอยูกับใจ นี่ละงานของใจใหพากันพิจารณาเอานะ
งานตั้งสติเปนงานพื้นฐาน งานจะทําใจใหสงบมีสติเปนสําคัญ สงบรมเย็น
ภายในใจ จิตเปนสมาธิ จากนั้นก็เปนปญญา งานของปญญานี้จะคลี่คลายสิ่งตางๆ ใหรู
แจงกระจายไปหมด เรื่องปญญาไมมีสิ้นสุด ขอใหปญญาไดกาวเดินเถอะ เวลานี้มัน
หมอบคลานนะ ใหปญญาพากาวเดิน พอปญญากาวเดินอะไรมันจะซอกแซกๆ รูเห็น
ไปๆ กิเลสภายในก็ขาดออกไปๆ เรื่อย ภายนอกก็เปนธรรมๆ ไปหมด ใหจําใหดีนะ
คําพูดเหลานี้ ใหพากันตั้งใจปฏิบัติ
อยาไปสนใจกับอะไรโลกอันนี้ โลกสกปรกโสมม ตัวเราก็สกปรกโสมม รางกาย
ของเรามันมีสะอาดที่ไหนทั้งเขาทั้งเรา ใหสะอาดอยูกับจิตใจ จิตใจอยูภายในสงางาม
อยูในทามกลางแหงความสกปรก นัน่ ละสงางามอยูภายใน เอาอันนี้ใหดีนะ ศีลสมบัติ
สมาธิสมบัติ ปญญาสมบัติ จากนั้นก็วิมุตติสมบัติเรื่อยไปเลย นี่งานของพระ ผลที่จะได
ก็คือ ศีล สมาธิ ปญญา วิชชา วิมุตติ อยูที่ใจของพระเรา ใหตั้งใจปฏิบัติ อยาใหมีแต
ผาเหลืองคลุมหัวโลนเฉยๆ ดูไมไดนะ เอาผาเหลืองพระพุทธเจามาจําหนายขายกินวา
ตัวเปนพระๆ ภายในมันคืออะไร มันมีแตมูตรแตคูถหาความดีงามไมมี อยาใหมีสิ่ง
เหลานี้ภายในใจ ใหมีแตอรรถแตธรรม ตั้งใจปฏิบตั ิใหดี
ผมใหโอกาสตลอดมาสําหรับพระทั้งหลายที่อยูวัดปาบานตาด ผมไมไปแตะตอง
นะ ที่จะใหมาทํางานนั้นทํางานนี้ยุงนั้นยุงนี้ไมใหมา นอกจากเปนงานจําเปนจริงๆ ก็ให
รวมกันทําสักชั่วระยะกาล จากนั้นก็เขาสูความเพียรอันเปนงานที่แทจริงของตน คือ
เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา การอยูการกินใชสอยไมมีปญหาอะไรเลยสําหรับผูมุงอรรถ
มุงธรรม มีอะไรๆ กินไดใชไดทั้งนั้น ไมยุง นี่คือผูมุงธรรม ธรรมอยูภายในจิตใจมุงอยู
ตลอดเวลาเปนของสําคัญมาก จึงไมยุงกับสิ่งภายนอกอะไรทั้งนั้น พากันตั้งใจปฏิบัติ
การอยูดวยกันอาจมีความกระทบกระเทือนทางสายหูสายตาแลวก็เขาสูใจ ให
เกิดความหงุดหงิด ไมพอใจในองคนนั้ ไมพอใจในองคนี้ อยางนี้เปนกิเลสทั้งนั้น ใหรีบ
ดูตัวใจของเรานี้มันไปคึกไปคะนอง ไปหาเพงโทษเพงกรณเขา โทษของตัวเองเต็ม
หัวใจไมดู ใหยอนเขามาดูตรงนี้ แลวตางองคจะมีความผาสุกเย็นใจ ถาตางคนตางดู
ตัวเองที่เปนมหาพาลมหาโจรอยูในใจ มันออกทางโนนออกทางนี้ ฉกลักปลนจี้อยูกับใจ
นี้ทั้งนั้น มันฉกมันลักไมใหใครรูนะ ไปเห็นเขายกโทษเขา ยกโทษยกกรณ เจาของโทษ
เต็มตัวมันไมดู ใหดูตรงนี้นะ
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นักปฏิบัติตอ งดูตัวเอง แลวจะไมมีกระทบกระเทือนกับผูใด เพราะตางคนตางดู
ตัวเองที่เปนมหาโจร จะออกฉกออกลัก เพงโทษเพงกรณคนนั้นคนนี้ ตําหนิคนนั้นคนนี้
นี่มหาโจรมันเปนอยูภายใน ใหระวังใหดีไมวาทางไหน นี่สอนธรรมสอนโดยตรง ธรรม
อยูทามกลางใหฟงทุกคน มีหูทุกคน มีใจทุกคน ใหนําไปปฏิบัติ ธรรมะพระพุทธเจาไม
เคยครึไมเคยลาสมัยตั้งกัปตัง้ กัลปใดมาจนกระทั่งปานนี้ แตกิเลสนี้ตัวเปนภัย เรียกวา
ตัวครึตัวลาสมัยที่สุด แตโลกหมอบกับมันกราบกับมัน เพราะฉะนั้นจึงไดรับความ
เดือดรอนตลอดมา เพราะกิเลสไมเคยทําใครใหมีความสงบรมเย็นเลย มีแตฟนแตไฟ
เผาไหม มีมากมีนอยเผาไหมตลอดไป ใหทุกๆ ทานจําเอาใหดี
ตั้งใจมาปฏิบัติใหสังเกตสังกา ความพรอมเพรียงสามัคคีเปนพื้นฐานของพระ
เราดวย เปนพื้นฐานของวัดนี้ดวย ใหชวยกันทุกสิ่งทุกอยาง เรียกวาความสามัคคีนี้
แสดงน้ําใจตอกัน ใหเปนความสวยงาม เปนความสงบรมเย็น จําใหดี ความสามัคคี จะ
ทํางานทําการปดกวาดเช็ดถูอะไรก็ตาม
เรียกวาเปนงานสามัคคีแลวใหตางคนตาง
พรอมเพรียงกัน อันนี้กเ็ คยเรียบรอยมาตั้งแตไหนแตไร สําหรับวัดปาบานตาดไมเคย
ไดตองติ แตทีนี้มาใหมเรื่อยๆ จึงตองไดแสดงใหฟง ถาหากวามีแตพระเกาก็ไมจําเปน
เพราะทานเคยของทานอยูแลว นี่มีพระใหมมาเกงๆ กางๆ ตองไดเตือนกันเสมอเรื่อง
ความพรอมเพรียงสามัคคี ใหดูตัวอยางของผูทอี่ ยูกอนแลว ใหรีบจัดรีบทําทุกสิ่งทุก
อยาง
เคลื่อนไหวไปไหนสติอยาปลอยนะ สติเปนสําคัญ จากนั้นเขาสูความเพียร สติ
จับติดๆ กับใจ กิเลสจะเกิดไมได ถาลงสติครอบอยูหัวใจ กิเลสเทาภูเขาเขาไมไดนะ สติ
เปนสําคัญที่จะตานทานกิเลสได พอเผลอสติเมื่อไรกิเลสออกแลว ออกไปกวานเอาฟน
เอาไฟมาเผาตัวเอง วันนี้ภาวนาไมสงบ จะสงบอะไรมันไปหากินอยูขางนอก มีแตกนิ
มูตรกินคูถ เอาฟนเอาไฟมาเผาเจาของ มันจะหาความสงบไดยังไงจิตไมมีสติ จําใหดี
เอาละใหพร
หลังจังหัน
(ผูวาชัยพรฝนถึงยายที่ตายไปแลวครับ) จะเปนอะไร เวลาหลับมันก็เปนฝน
เวลาหลับเกิดเรื่องเกิดราวอะไร เปนเรื่องเปนราวในเวลาหลับ เขาเรียกวาฝน ทีนี้ฝนอีก
อันหนึ่งนั้นฝนทุกคน อยางนั่งอยูนี้กฝ็ น ตางคนตางฝน นั่งอยูนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ยุง
ไปหมด นี่ฝน สด เวลาหลับฝนแหง ฝนไปอยางนั้นละ พอตื่นขึ้นมาเราก็รูเสียวาฝนก็
หายกังวลไป ถาผูไปติดกับความฝนแลวเกิดกังวล ความฝนก็ทําใหเกิดโทษได ถารูวา
ฝนเทานั้นก็แลวกันไปเลย สวนฝนสดนั่งอยูนี้กฝ็ นเหลานี้ ไมใชคนตาย ฝนนั้นฝนนี้
จิปาถะอยูดวยกัน คลังฝนอยูนี้หมด ฝนสดคิดปรุงคิดแตงเรื่องนั้นเรื่องนี้ นี่ละสังขาร
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สังขารอันนี้เปนสมุทัย สังขารของกิเลสมันพาปรุงพาแตงไปเรื่อยๆ นี่คือกิเลสเอาสังขาร
นี้ทํางาน ความคิดธรรมดาไมเปนกิเลส มีเครื่องหนุนเขามาเรียกวากิเลสมันคิดปรุง
เปนรักเปนชังกับใครกับผูใดเรื่องใด
มันจะไปติดไปพันไปเสริมตรงนั้นอยู
ตลอด นั่นเรียกวากิเลส กิเลสมีแตคอยเสริม รักก็เสริมใหคิดตลอด ชังก็เสริมใหคิด
ตลอด โกรธ เคียดแคน เสริมทั้งนั้น ใหคิดตลอด ไมไดเห็นโทษของมันคือกิเลสอยู
ภายใน เปนอยางนั้นละ กิเลสใหคิดแลวเสริมไปเรื่อยๆ นี่ทานเรียกวาสังขารที่เปน
สมุทยั ความคิดนี้เปนกิเลส เพราะกิเลสดันออกมาใหคิด สังขารอันนั้นเปนเครื่องมือ
ของกิเลสดันใหคิดใหปรุง
คือไดดูเรื่องราวเสียพอแลวมันก็รูเรื่องกัน
ธรรมดาไมไดคิดไดปรุงอยูไมได
ตองคิดตองปรุง โลกทั้งหลายไปดวยความคิดความปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ มันหากชักหาก
จูงใหอยากไปที่นั่นใหอยากไปที่นี่ ไปดูบานนั้นเมืองนี้ ไปชมที่นั่นที่นี่ คือความคิดปรุง
ดึงไป พาไปๆ นี่เรียกวาความคิดที่เปนสมุทัย กิเลสทํางานอยางนี้ตลอดเวลา เรียกวา
ทํางานโดยอัตโนมัติของกิเลส มองเห็นอะไรไดยินอะไรปบ กิเลสจะปรุงเรื่อยไปเลย
และเปนอารมณไปเรื่อยๆ เรียกวากิเลสทํางานบนหัวใจสัตวโดยอัตโนมัติของมัน แลว
สัตวทั้งหลายก็ไมรู บืนไปตามมัน เพลินไปตามมัน นี่หมายถึงจิตใจทั่วๆ ไป
ทีนี้จิตใจของทานผูชําระซักฟอกจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์ อานความคิดนี้ไดหมด
เลย รูเทาทันหมด ที่มนั เคยคิดมายังไงๆ รูเทาทันตนตอของมัน ก็คือ อวิชฺชาปจฺจยา
สงฺขารา อวิชชาหนุนใหคิดใหปรุงตลอดเวลา ทีนี้เวลาอวิชชาดับพรึบลงไปนี้ ความคิด
เหลานี้กลายเปนขันธลวนๆ เปนสังขารลวนๆ ขันธแปลวากอง แปลวาหมวด เลยเปน
ขันธลวนๆ ไปไมไดเปนภัย ทานจึงเรียกวาขันธของพระอรหันตเปนขันธลวนๆ มันคิด
อะไรเปนอัตโนมัติของขันธเหมือนกันนะ
คือเวลามีกิเลส กิเลสก็พาขันธหมุนคิดเปนอัตโนมัติของกิเลส ทีนี้มีแตขันธ
ลวนๆ มันก็คิดเปนอัตโนมัติของขันธลวนๆ เหมือนกัน นั่นเปนชั้นๆ นะ คิดไปอยาง
นั้นละไมเกิดโทษเกิดภัยอะไร มันหากคิดของมันตามนิสัยของมัน ของขันธอันนี้ที่เปน
เรื่องคิดมันก็คิดของมัน เวลามีกิเลสเขาหนุนก็คิดไปทางกิเลสไปหมด เวลากิเลสสิ้นไป
หมดแลว ขันธเปนขันธลวนๆ มันก็คิดของมัน แตไมเปนภัย ตางกันอยางนี้นะ ทานจึง
เรียกวาขันธลวนๆ ขันธเต็มไปดวยกิเลสก็มี ขันธลวนๆ ก็มี มันคิดเหมือนกันแตไมเปน
ภัย ขันธของพระอรหันตไมเปนภัย ความคิดของพระอรหันตไมเปนภัย คิดธรรมดาๆ
ไปอยางนั้น
อยางนี้เคยมีใครพูดไหมนี่ ไมมี บอกตรงๆ เลย นี่อานกันตลอดหมดแลว รู
ทั่วถึงหมดแลวถึงนํามาพูด เตสํ วูปสโม สุโข ความระงับดับเสียซึ่งสังขารที่เปนตัว
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สมุทัยนั้นแหละเปนสุขอยางยิ่ง ทานวา เตสํ วูปสโม สุโข การดับสังขารซึ่งเปนสมุทัยให
สิ้นซากลงไปแลวเปนสุขลวนๆ มีแตสุข พูดอยางนี้บรรดาผูฟงทั้งหลายไมเขาใจนี่ซิ มัน
ลําบากนะการพูด ตองพูดใหพอดิบพอดีกับผูฟง ใหไดเขาอกเขาใจ มาฟงนี้กฟ็ งเพือ่ เอา
ความเขาใจ ความคิดที่มันเปนอยูในตัวของเรา ถาไมมีผเู ตือนก็ไมรูวาความคิดนี้เปน
ภัย สวนมากไมคอ ยเปนคุณ มักจะเปนภัยตอตัวเองเปนประจําของขันธอันนี้ ความคิด
ของผูม ีธรรมก็เปนธรรมไปเรื่อยๆ
ความคิดของทานผูสิ้นกิเลสแลวก็เปนความคิด
ธรรมดา ทานจะคิดไปทางเปนประโยชนอะไรทานก็คิดไป เชนไปสงเคราะหโลกก็ตอง
ใชสังขารคิดไปกอน ไปทําบุญใหทานที่ไหนๆ สังขารนี้ก็คิดไปธรรมดาๆ นี่เรียกวา
ความคิด
สําคัญที่กิเลสเปนเจาตัวการ บังคับบัญชาความคิดใหคิดใหปรุงนี้เปนภัยตลอด
เปนภัยอยูในตัวของมันเอง สั่งสมในตัวของมันเอง วัฏวนจึงยืดยาวไมมีเวลาสิ้นสุด ทีนี้
พออันนี้ระงับดับลงไปแลว ความคิดความปรุงก็สักแตวาคิดวาปรุงไปธรรมดา คิดแลว
ดับพรอมๆ ไมมีอะไรเปนสื่อเปนทางตอไป คิดดับๆ สังขารของทานผูบริสุทธิ์เปนอยาง
นั้น จะคิดอะไรก็ไมเปนภัย เมื่อดับตัวใหญของมันเสร็จแลวคืออวิชชา ดับโดยสิ้นเชิง
แลวก็มีแตขันธเปนขันธลวนๆ
ทีนี้ธรรมเอาไปใชละที่นี่ กิเลสหมดแลว กิเลสเคยเปนเจาของของขันธ มันยึด
เปนเจาของของขันธ มันสิ้นสุดลงไปแลว กิเลสสิ้นสุดลง อวิชชาดับพรึบลงไปเทานั้น ที
นี้ขันธนี้เปนขันธลวนๆ ธรรมะขึ้นแทนกัน ธรรมะเอาขันธออกใช ทีนี้ขันธนี้เปน
เครื่องมือของธรรมไป คิดเรื่องอะไรๆ นี้จะไมเปนภัย สําหรับทานผูบริสุทธิ์ไมมีคาํ วา
เปนภัยจากความคิดเจาของ ไมมี เพราะรูทันที แลวความคิดนี้ก็ไมหมุนไปทางใหเปน
ภัย เพราะตัวที่เปนเจาของคือจิตทีบ่ ริสุทธิ์แลว จะคิดตัง้ แตเรื่องอรรถเรื่องธรรมไป
เรื่อยๆ อยางนั้น ที่จะคิดใหเปนภัยตอผูใดไมคดิ
เราพูดตรงๆ อยางที่เราสอนโลกอยูเวลานี้ ความคิดคําสอนของเราที่สอน
ออกไปนี้ไมเปนภัย เปนคุณลวนๆ เพราะใจนี้เปนคุณตลอดเวลา เปนคุณเปนธรรม
ลวนๆ สอนลงไปดวยความเมตตาสงสาร ไมถือฝายนั้นฝายนี้ ฝายนั้นชนะฝายนี้แพ
อยางนี้ธรรมไมมี มีแตความเมตตาสงสาร ถาอันใดสวนใดที่เปนฝายผิดก็เตือนเขาไป
อยาใหทําผิด ใหลดลงหรือใหแกไขดัดแปลง สวนที่ถูกตองแลวก็ใหสงเสริมใหดีขึ้น
สอนอยางนั้นแหละที่สอนโลกอยูเวลานี้ก็ดี
พระพุทธเจาสอนโลกก็สอนแบบเดียวกัน ทานสอนโลกดวยความไมเปนภัยตอ
ทาน และไมเปนภัยตอโลกทั่วๆ ไป เปนคุณทั้งนั้น ถาโลกจะยึดเอาไปเปนผลเปน
ประโยชนเปนไปตลอด ถาจะตีความหมายไปเปนทางดานกิเลส มันก็เหาฟอๆ ขึ้นมา
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นั่นเรื่องของกิเลสตอสูธรรม ทีนี้ถาเชื่ออันนี้ไปมันก็หมุนไปทางกิเลสเรื่อย เรียกวามัน
ไมยอมฟงเสียงธรรม มันก็เปนกิเลสเรื่อย เผาตัวเองไปเรื่อยๆ เรื่องสังขารจึงเปนเรื่อง
สําคัญมากทีเดียว
นี่อานจบพูดตรงๆ เราอานจบ เรียนโลกจบ ไมตองไปหาเรียนที่ไหนเมืองใด
เรียนที่หัวใจ เพราะหัวใจนี้กวานไปหมดโลกอันนี้ เหมือนอยางเถาวัลย มันเลื้อยไปไกล
แสนไกลก็ตาม พอถอนรากมันขึ้นแลวมันหลุดหมด เหี่ยวแหงและตายไปเลยเมื่อถอน
รากขึ้นมา นี่ถอนอวิชชาปุบขึ้นมาเทานี้ เรื่องความคิดทั้งหลายที่เคยเปนสมุทัยดับพรึบ
หมดโดยสิ้นเชิงไมมอี ะไรเหลือเลย ทีนี้ก็เปนขันธลวนๆ ธรรมเอาไปใชใหเปนประโยชน
คิดเรื่องความเมตตาสงสารทางโนนทางนี้ ชวยนั้นชวยนี้ มีแตเรื่องของธรรม เต็มไป
ดวยเมตตา
จิตของพระอรหันตทานกับคําวาออนโยน กับความเมตตา เหมือนประหนึ่งวา
เปนอันเดียวกัน คือแย็บออกไปทางเมตตากระจายออกไปหมดเลย ธรรมชาตินี้ออนนิ่ม
อยูแลว กิริยาของพระอรหันตจึงไมเปนภัยตอผูใด เพราะทานหมดภัยแลวในตัวของ
ทาน ทานไมมี มีแตคุณ มีแตธรรมลวนๆ ออกไปเปนธรรม ไมวาจะแสดงกิริยาอาการ
ใดๆ ออกไป ไมเปนภัยตอผูใด เปนคุณลวนๆ ทานสอนโลกดังพระพุทธเจาสอน
นั่นละคําวาภัยอยูที่ใจ คือกิเลสอยูท ี่ใจ เมื่อดับกิเลสตัวเปนภัยไดแลว ใจก็เปน
คุณลวนๆ ขึ้นมา ทีนี้แสดงออกอาการใดมีแตคุณ ไมมีโทษเลย เรียกวาธรรม ธรรมถา
อยูในใจเต็มสัดเต็มสวนแลว ความเมตตาสงสาร คืออันนี้มีความสุขลนพนไมมี
ประมาณเลยอยูในใจ
ทีนี้มองไปที่ไหนก็เห็นแตสิ่งที่เปนฟนเปนไฟเผาไหมกันอยู
ตลอดเวลา และตองการความชวยเหลืออยูท่วั ดินแดน เมตตาธรรมก็ออกไปเฉลี่ยเผื่อ
แผไปเรื่อยๆ ไปอยางนัน้ นี่เรียกวาธรรม เปนเมตตาธรรม
ใจของเราเมื่อยังแข็งกระดางอยูดวยกิเลส ธรรมก็ไมเขาถึงใจงายๆ เขาถึงใจได
ยาก อยากใหพี่นองลูกหลานทั้งหลายใหไดแตทานแตศีลแตการอบรมภาวนา เพียง
เทานี้ก็ดีอยูแลวละ ดีกวาเขาที่ไมเคยสนใจกับอรรถกับธรรม แตสนใจกับฟนกับไฟคือ
กิเลสโดยถายเดียว ดีกวาพวกนี้เปนไหนๆ ใหพากันพยายามรักษาตัวใหดี ถากิเลสไป
ไหนจะกอฟนกอไฟไปเรื่อยๆ หาความสงบรมเย็นไมได ถาธรรมไปที่ไหนจะสงบรมเย็น
ไปเรื่อยๆ ตางกัน เหมือนน้ําดับไฟๆ น้ําคือธรรม ดับไฟคือกิเลสตัณหามันกอกวน
ขึ้นมาในแงตางๆ ไฟดับลงไปๆ คือธรรม
โลกที่มีแตความรุมรอนก็เพราะกิเลสพาออกหนาออกตา โลกไมเห็นโทษของ
กิเลส ถาโลกไดเห็นโทษของกิเลส ประชุมโลกขึ้นมาปุบ เห็นโทษของกิเลสแลวประชุม
โลกขึ้นมาทีเดียว สภาโลกสภาธรรมขึ้นในโลก ประกาศกันลั่น เมืองใหญมีสภาธรรม
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ใหญ เมืองเล็กมีสภาธรรมเล็ก สําหรับเปนน้ําดับไฟ แตละเมืองๆ นี้จะมีความสงบ
รมเย็น ตลอดถึงประเทศตางๆ ที่ประสานเขาไป ประเทศไหนก็มีสภาคมแหงธรรมๆ
ประกาศกองอยูตลอดเวลาแลว กิเลสจะไมแสดงตัวมากมายดังที่เปนอยูนี้
อันนี้ที่ไหนมันมีแตสภาของกิเลสทั้งหมด ไมวาเขาวาเรา ไมวาสวนกวางสวน
แคบ ตลอดประเทศหรือทั่วโลก มีแตสภาของกิเลสทั้งนั้น จึงเปนฟนเปนไฟเผาไหม
ทั่วถึงกันหมด ถามีสภาธรรมประกาศกองขึ้นมาภายในตัวแลว ประกาศกองออกไปๆ
ตางคนตางยอมรับธรรมแลว สภาธรรมขึ้นมาโลกสงบเย็น นั่นตางกัน ดังพระพุทธเจา
มาสอนโลกแตละพระองคนี้ เรียกวาสภาธรรมเกิดขึ้นแลวในโลก
ดังทานแสดงไวในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตั้งแตพวกเทวดาทั้งหลายกระจายขึ้น
ไปถึงพรหมโลก ประกาศกองถึงกันๆ สทฺทมนุสฺสาเวสî มนุสฺสาเวสî เรื่อย สงถึงกันไป
เรื่อยๆ ชั้นนี้บอกชั้นนี้ๆ ครูเดียวถึงกันหมดเลย วาธรรมเกิดแลว พระพุทธเจาอุบัติ
แลว ธรรมเกิดขึ้นแลว กระจายทั่วกัน จนกระทั่ง ทสสหสฺสี โลกธาตุ หมื่นโลกธาตุ
กระเทือนถึงกันหมด สงฺกมฺป สมฺปกมฺป สมฺปเวธิ นี่ละความกระเทือนถึงกันและกัน
ขาวแหงธรรม พระพุทธเจาอุบัติขึ้นเพียงเทานั้น
ทีนี้เมื่อผูมีนสิ ัยก็รับกันทันทีๆ ผูไมมนี ิสัยก็จมไปตามเดิม ผูมนี ิสัยแลวก็รับเสียง
อรรถเสียงธรรม สนใจนํามาหลอเลี้ยงจิตใจ ชําระจิตใจ จิตใจก็มีศีลมีธรรมขึ้นมา เมื่อ
จิตใจมีศีลมีธรรม จิตใจก็คอยออนตัวลงในเรื่องกิเลสทั้งหลาย และมีความสุขความสงบ
เย็นใจปรากฏขึ้น ทางโนนปรากฏทางนี้ปรากฏ ตางคนตางสนใจปรากฏ ก็มีความสงบ
รมเย็นปรากฏขึ้นมา สมาคมกันไมวาแหงหนตําบลใด มีธรรมเขาเกี่ยวของๆ เปนความ
สงบรมเย็น พูดกันรูเรื่องกัน ถาธรรมแลวพูดกันรูเรื่องกันงายๆ ถาเรื่องกิเลสไมมีที่วา
จะรูเรื่องงายๆ จะเอาใหไดดั่งใจตัวเองๆ อยางเดียว ผิดถูกชั่วดีไมคํานึง ขอใหไดดงั่ ใจ
ตัวเองเปนพอๆ
ที่โลกรอนอยูเวลานี้ ใครก็จะใหไดอยางใจๆ สุดทายก็กัดกัน รบกัน เรื่องกิเลสมี
ตั้งแตจับหัวชนเขาหากัน ชนกันกัดกัน เรื่องของธรรมแยกออกๆ เหตุผลกลไกมีอะไร
นํามาใช มีมากมีนอยเหตุกลไกจับเขาไปๆ ยอมรับกันๆ โลกมีความสงบรมเย็นทั่วหนา
กันไป
นี่ไดเกิดความทะเลาะเบาะแวง
ตลอดถึงรบราฆาฟนหรือรบกันอยางนี้
สงครามโลกสงครามอะไรเหลานี้ไมมี ใจไมพาใหมีไมมี ใจเทานั้นเองที่จะทําใหเปนฟน
เปนไฟขึ้นมา
ใจของเราอยูลําพังของเรามันก็เปนของเรา สภาเราสภาใจของเรา ถาวันไหนมี
อารมณมากยุงมาก วันนั้นเจาของทุกขมาก วันนี้เกิดเรื่องเกิดราวอะไรขึ้นมา จะนําเรื่อง
นําราวขึ้นมาเปนไฟเผาตัวเองอยูในหัวอกตลอดเวลาหาความสุขไมได ภัยเขาสูจิตใจไม

๘
มีธรรมเปนน้ําดับไฟ สุดทายก็นอนไมหลับ ความคิดความปรุงยุงเหยิงวุนวายเผาตัวเอง
ถึงขนาดนอนไมหลับก็มี เลยจากนั้นก็เปนบา นี่ละอํานาจของกิเลสทําคนใหถึงขนาด
เปนบา หมดคาหมดราคาของคนทัง้ คน ไมมีคามีราคาเลย เพราะกิเลสความลืมเนื้อลืม
ตัว
เชนอยางมีลาภมียศ ถามีลาภมียศธรรมดา ตกแตงใหกันสงเสริมกันเพื่อมีกําลัง
การปฏิบัติหนาที่การงาน แกสวนรวมทั้งหลายใหไดผลประโยชนมากขึ้น กิเลสมันกลับ
ทะนงตัว พอมียศขึ้นมาแลวก็พองตัวๆ อึ่งอางเทานั้นละพองขึ้นแขงกับวัวไปละ อึง่ อาง
ก็เหมือนสัตวโลกที่มีกิเลสเต็มตัว วัวก็คือธรรม ทานใหญขนาดไหนธรรม แลวประสา
อึ่งอางจะไปแขงธรรม เบงพองตัวขึน้ แขงธรรม ทองมันก็แตกเห็นไหมละอึ่งอางทอง
แตก โลกทัง้ หลายมีตั้งแตพวกทองแตก คือกิเลสมันระเบิดเอาจนทองแตกฉิบหายวาย
ปวงไปมากตอมากไมเกิดประโยชนอะไร
แขง เทานี้ไหมๆ ถามลูกนะ แมถามลูกอึ่งอาง ลูกอยูในรู แมไปเที่ยวหากิน แลว
วัวมันก็หากินของมันไปตามประสาของวัว เดินไปใกลๆ ลูก มันกลัววัวละซิตัวใหญนี่นะ
เหมือนกับวาหลบนั้นหลีกนี้ วัวหากินผานไปแลว แมไปหากินกลับมา ลูกก็พดู กับแม
ดวยความตื่นเตน อูย แมไมทราบวาสัตวอะไรตัวใหญมาก เหยียบนั้นเหยียบนี้ ย่ําเขา
มานี้มันจะมาเหยียบหัวหนู หนูกลัวหนูจะตายดิ้นอยูในรู ตัวใหญมากนะแม แมกพ็ อง
ตัวละอึ่งอางพองอยูนั้น เทานี้ไหม อูย มันใหญกวานี้แม เอาเรื่อย ใหญกวานี้แม ทางนี้
แมก็พองขึ้นๆ ซิ มันเทานี้ไหมๆ สุดทายทองแมเลยแตก
นี่ละจิตใจที่ไดรับยศถาบรรดาศักดิ์ ตื่นยศตื่นลาภตื่นสมบัติเงินทอง ตื่นทุก
อยาง ตื่นอํานาจตัวเองเปนบาอํานาจตัวเอง หลงอํานาจ มันก็เทานี้ไหมๆ ไปเรื่อย อะไร
ก็ไมพอ ลงกิเลสแลวไมพอ พองตัวขึ้นเรื่อยๆ เหมือนอึ่งอาง ครั้นพองตัวๆ พองไป
เทาไรทองอึง่ อางละแตกทองวัวไมแตก หลักธรรมชาติของธรรมเปนธรรมทั้งแทงมา
โดยลําดับ ไปทําอะไรใหเสียหายไมมีเรื่องธรรม จะพองตัวก็ทอ งเจาของแตก ทองธรรม
ไมมีแตกเลย โลกทั้งหลายที่พองตัวไมมีสิ้นสุดยุติลงไปไดจนกระทั่งตาย หมดคาหมด
ราคา สรางแตความชั่วชาลามกดวยความพองตัวทะนงตัว ถือวาตัวดิบตัวดี ไดบีบบี้สีไฟ
ใครก็ตามทั่วโลก ขอใหเรานี้เบงคนเดียวใหญคนเดียวก็พอ
มันไมใหญละซิ ก็ประสามนุษย ทองก็ทองมนุษย พองก็พองเทามนุษย จะใหมัน
เทาวัวไมได ทีนี้สุดทายโลกก็เผากันๆ ดวยอํานาจอึ่งอางนั่นละ อยากเบงอยากดังอยาก
เดนอยากดัง อันนี้เราก็ไดเอามาพิจารณา เตือนโลกที่มีกิเลสทั้งหลายซึ่งเทากับอึ่งอาง
มักจะพองตัวเสมอๆ ไดลาภไดยศมาพองตัวไมมีคําวาพอ แลวดิ้นไปเรื่อยๆ เมื่อพอง
ตัวไปแลวก็ลืมตัว อะไรมาก็ลืมตัว สุดทายโลกทั้งโลกมีเราคนเดียวเดนกวาโลก พองตัว

๙
ขึ้นไป แตมนั ไมเดน มันสรางบาปสรางกรรมเขาไปสักเทาไรๆ ทองระเบิด พอตายแลว
เทานั้นจมลงในนรกเลย นรกนี้เหมือนกับวัว นั่นละใหญโตขนาดนั้น นรก สวรรค
พรหมโลก นิพพาน เหลานี้เหมือนกับวัวใหญโตมาก ใครจะไปอวดกับสิ่งเหลานี้ไมได
นรกก็อวดลงไปซิ พระพุทธเจาทุกพระองคมีพระองคใดบางปฏิเสธ วาบาป บุญ
นรก สวรรคไมมี นิพพานไมมี ไมมีองคใด มีแตยอมรับกันหมดๆ มีแตจอมปราชญ
ทั้งนั้นยอมรับ แตจอมเซอนี้ไมยอมรับ บอกวาสิ่งเหลานี้ไมมี บาปไมมี บุญไมมี ทีนี้
อันหนึ่งมันดึงเขาไปที่จะใหทําบาปมันไมรูตัวซิ อยากอะไรก็ทําตามความอยากๆ ความ
อยากนั้นเปนไปเพื่อความสั่งสมทุกขๆ สั่งสมขึ้นทุกวัน วาบาปไมมีสนุกทําบาปที่นี่ บาป
ก็พอกพูนขึน้ เรื่อยๆ ทั้งๆ ที่วาบาปไมมี มันพอกพูนขึ้นในหลักธรรมชาติของมันซึ่งเปน
หลักความจริง ไมไดเอนเอียงไปกับความเสกสรรปนยอความสําคัญมั่นหมายของผูใด
เลย
วาบุญไมมีก็ไมสนใจจะทําบุญใหทาน วาบาปไมมีก็สรางแตบาป ตายแลวผูนั้น
เปนกองรับเหมาบาปทั้งหมด สุดทายก็รับเหมานี้พอก็ลงไปนรก ไปรับเหมาอยูในนรกกี่
กัปกีก่ ัลปกวาจะพนขึ้นมาได แลวใครเปนคนเสียหาย คนผูที่เปนอึ่งอางทะนงตนวาบาป
บุญนรกสวรรคไมมีนั้นแลเปนผูลมจม บาปบุญนรกสวรรคทานจะลมจมที่ไหน ธรรม
ทานไมไดลม จม มันจมจมกับคนสําคัญตนลืมตนนั่นเอง นี่ละตัวสําคัญมากอยูตรงนี้
พวกเราชาวไทยก็เปนลูกชาวพุทธไมควรจะพองตนเกินประมาณ
พระพุทธเจาเปน
ศาสดาเอกของโลกทุกๆ พระองคยอมรับกันหมด เรื่องบาป บุญ นรก สวรรค พรหม
โลก นิพพาน เปรตผีประเภทตางๆ ยอมรับกันหมดวาธรรมชาติเหลานี้มี เราจะไปลบ
ลางหลักธรรมชาตินั้นไมได มันเปนความเสกสรรปนยอ ความสําคัญมั่นหมายของเรา
ตางหาก ไมใชความจริง
ความจริงก็ดังที่ทานจอมปราชญทานแสดงไวแลว นั้นคือความจริงใครลบลาง
ไมไดเลย วาบาปไมมี สรางปบลงไปเปนบาปแลวนั่น มีหรือไมมีเจาของสรางเองเห็นอยู
นั่น สรางมากสรางนอยวาไมมีๆ การสรางนั้นมีทําไมผลจะไมมีละ การสรางก็ตัวเอง
สรางขึ้นมา วาไมมีๆ แตสรางอยูไมถอย ผลก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆ นั่นละบาป การสราง
บุญก็เหมือนกัน ผูสรางบุญก็ตองถือวาบุญมี แตผูสรางบาปมันถือวาบาปไมมี มันโกย
แตบาปขึ้นมา ผูสรางบุญนั้นแนใจวาบุญมีๆ โดยลําดับ จึงสรางแตบุญ บุญก็เทิดทูนเขา
มาในหัวใจของเราใหไดรับความสุขความเจริญเรื่อยไป เมือ่ บุญเต็มที่แลวผานพนปง
เลยถึงนิพพาน นั่นละผูสรางบุญมีที่สุดคือนิพพาน ผูสรางบาปที่สุดแหงนรกอเวจี มหา
นรก จมอยูนั้นกี่กัปกีก่ ัลปกวาจะไดขนึ้ มาไมใชของเลน

๑๐
ใหเชื่อจอมปราชญนะ เราอยาไปเชื่อคนพาล ถาเชื่อคนพาลโลกนี้เปนฟนเปน
ไฟเผาไหมกนั หมดนั่นแหละ ถาเชื่อจอมปราชญโลกนี้จะสงบรมเย็นไปโดยลําดับ เชน
อยางเมื่อไทยของเราก็เปนเมืองพุทธ อยาทะเลาะเบาะแวง อยาถือดีถอื เดนทั้งๆ ที่ไมดี
ไมเดนมีแตชั่วเต็มตัว อยาเอาความชั่วนั้นมาอวดวาเปนของดี ไมมีใครยอมรับ จอม
ปราชญทั้งหลายทุกพระองคทานไมมีใครยอมรับ ก็มีแตอนั ธพาลยอมรับกัน แลวก็ไป
ตายกองกันอยูในนรกเทานั้นเองไมมีอะไร ใหพากันจําเอา ไมมีใครเลยจอมปราชญละ
พระพุทธเจาเปนจอมปราชญสอนโลกไมมีผิดมีพลาดเลย วาอะไรมีมที ั้งนั้น เพราะดู
แลวเห็นแลวถึงมาบอกวามี ไมใชพูดงูๆ ปลาๆ กําดํากําขาว ทานเห็นแลวรูแลวทานถึง
มาสอน
บาปมีบุญมีเห็นบุญบาปแลว ทุกอยางเห็นหมด นรกอเวจี สวรรค พรหมโลก
นิพพาน ทานเห็นหมด แลวทานสอนจะผิดไปไหน ไอเราไมเห็นนี่ซิไปหาลบลางๆ โดย
ถายเดียว ผูที่ไปลบลางก็มีอยูในตัวของตัวเองนั่น ไปลบลางเหลานั้นวาไมมียังไง ตัวเอง
ผูทํามันมี ธรรมชาติที่จะใหผลมันก็มีมาดวยกันจะไปลบลางไดยังไง พากันตั้งอกตัง้ ใจ
นะ
วันเสาร วันอาทิตย เปนวันที่วางที่เราจะเสาะแสวงหาความดีงามเขาสูใจ ใหเสาะ
แสวงหา ครั้นเวลาตายแลวจึงไปเคาะโลงโปกๆ รับศีลรับพรไมไดนะไมเกิดประโยชน
อะไร ถาหากวาตายแลวไปเคาะโลงโปกๆ ไดบุญไดกุศลไปสวรรคนิพพานก็ไม
จําเปนตองสรางบุญ คอยไปเคาะโลงกันเลย เคาะโปกๆ รับศีลนะพอนะแมนะ ไป
สวรรคนิพพานหมด เคาะโลงเอาเทานั้นพอ ไมยากอะไร ศาสนาก็ไมมี พระพุทธเจาก็
ไมมาตรัสรูเพื่อสอนโลกใหทําความดีงามทั้งหลาย ใหละบาปบําเพ็ญบุญ ไมจําเปน
เพราะเคาะโลงโปกๆ เทานั้นไปสวรรคแลว เปนศีลเปนธรรมขึ้นมาแลว
เคาะโลงโปกๆ เขาใจไหมโลงผีนะโลงศพ หรือจะคอยใหเขาเคาะโลงหรือพวก
เรานี่ เคาะโลงโปกๆ รับศีลนะพอนะแมนะ เคาะโลงโปกๆ ไปสวรรคนะพอนะแมนะงัน้
เหรอ พวกนี้พวกเคาะโลง เลยไมสรางความดีงามคอยแตเคาะโลงใหกัน ตายเลยจมเลย
นะ แลวก็ไปนิมนตพระมา กุสลา ธมฺมา สงไปสวรรคหมดไมยากอะไรเลย ไมตอง
ขวนขวายหาความดีทั้งหลาย สรางแตบาปหาบแตกรรมแลวไปสวรรคเลยดวยการเคาะ
โลงโปกๆ ดวยพระมา กุสลา ธมฺมา ขึ้นสวรรคนิพพานกันหมด ใชไมไดนะ อยาไปตืน่
เงาอยาไปหลง ใหสรางความดีซึ่งมีอยูกับตัวของผูสรางทุกคน ถาไมสรางไมมี สรางบาป
ถึงจะมีบาป สรางบุญถึงจะมีบุญ อยูเฉยๆ บาปเกิดไมได อยูเ ฉยๆ บุญเกิดไมได ตอง
สรางขึ้นมาทั้งบาปทั้งบุญ เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้ละนะ พอสมควร

๑๑
(การตูนเขาเอามาใหวา ที่นายกฯไปพูดวาจังหวัดไหนเลือกไทยรักไทย ก็มีสิทธิ์
ไดรับการดูแลเปนพิเศษกอน จังหวัดไหนไมไดเลือกก็ตองคอยไป แลวทางนี้เขาก็เลย
การตูนมาลอวา ฟงไวหนุมๆ นี่คือตัวอยางการแบงแยกดินแดนแบบคลาสสิก ไมตอ ง
เสียเลือดเนื้อ ไมเปลืองกระสุน ไดแผลบาดลึกไปถึงหัวใจชาวบาน) ถาใหเราตัดสินก็จะ
วา ถาจังหวัดใดเลือกไทยรักไทย ก็มีสิทธิ์ไดรับการดูแลเปนพิเศษกอน จังหวัดไหนที่
ไมไดเลือกก็ตองคอยไป นี่นายกฯคนนี้มันจะเปนบาเอานะนี่นะ นายกฯทักษิณนี้เปนลูก
ศิษยของหลวงตาบัว เราไมไดสอนใหลูกศิษยเราเปนบา ทําไมนายกฯเราจึงไปเปนบา
อยางนี้ ถาใครเลือกไทยรักไทยแลวจะไดรับอะไรกอน ใครไมเลือกไทยรักไทยเขี่ยลง
ทะเล นั่นเขาใจไหม นี่นายกฯเรามันจะเปนบาเอานะนี่นะ พูดชัดๆ เราเปนอาจารยของ
นายกฯนี่นะ
ทําไมจึงพูดไปอยางนั้นนายกฯ ตั้งแตเด็กมันก็ฟง ไมได นายกฯเปนผูนําของชาติ
ไทยทําไมจะมาพูดอยางนี้ได นี้การแบงการแยก การทําลายคนทั้งชาติ ไมใชธรรมดา
เราจึงไมเห็นดวย ใหแกไขเสียใหมนายกฯเราคุณทักษิณ ชินวัตร ใหแกไขเสียใหม
ความคิดเชนนี้ฟงไมไดเลย คนทั้งประเทศเขาฟงไมได เราเปนบาแตคนเดียวคือนายกฯ
วาเปนผูนําของชาตินาํ ยังไงนําแบบนี้ นําแบบเห็นแกตัวเกินไป เอาเทานั้นละลูกศิษยกบั
อาจารยสอนกันตองสอนหนักๆ อยางนี้ เขาใจไหม
นี่รูปอะไรอีก (เขาบอกวา เขาวาดเปนถังระเบิดวางเอาไวในนี้ อันนี้เปนผูชายก็
คงจะหมายถึงนายกฯ บอกวาภัยของคนภาคใต นี่ระเบิด เดินมาระเบิดขึ้นก็เปนภัย อัน
นี้บอก ภัยของคนชื่อใต ชื่อใตกช็ ื่อทักษิณ นี่จับระเบิดไวเลย) เออ เขาทา เขามีการตูน
มาประกอบดวย อันนี้เราไมคอยแปลไดอะไรนัก เราแปลไดตั้งแตที่วา ใครเลือกไทยรัก
ไทยเราแปลไดทันทีอันนี้ อันนี้แปลไมคอยได แปลวาไงไมรู โถ มันนาวาก็วาซิ ทําไมพูด
อยางนั้นไดเราเปนนายกฯ เอียงโนนเอียงนี้ใชไมได ผิด นี่ละหลักธรรมพูดอยางนี้ตรง
กลางไปเลย ไมไดเขาใครออกใคร ใครผิดใครถูกบอกวาผิดวาถูกตามนั้นเลยทีเดียว ที่
ไปพูดเชนนีใ้ ชไมไดเลย เอาละใหพรนะ ใหพรละทีนี่ หมดแลวนะ หรือมีอะไรอีก
เลือกไหนละเลือกไทยรักไทยเหรอ ถาเลือกไทยรักไทยจะรับเปนพิเศษอันนี้ เอา
มันก็ตองอยางนั้นซิ มันบาเอาเหลือเกินทักษิณ ชินวัตร ลูกศิษยของเรานี่ละ มันทําไม
บาขายตัวตอประชาชนทั้งประเทศ ฟงไมไดนะ เปนลูกศิษยพระดวย แลวลูกศิษยหลวง
ตาบัวดวย แลวไปขายตัวหลวงตาบัวที่เปนอาจารยไปดวย กับลูกศิษยไปดวยกันจมเลย
เขาใจไหม คุณทักษิณลูกศิษยหลวงตาบัวกับหลวงตาบัวไปดวยกัน ตกทะเลเลยใชไมได
ถาอยากจะขึน้ ทะเลใหพลิกเสียใหม ทักษิณพลิก หลวงตาสั่งใหพลิก ไมอยางนั้นมันจะ
จมไปดวยกัน เอาละพอ นี่ฝายไหน ฝายไทยรักไทยเหรอ จะรับเปนพิเศษ โถ มันพูดฟง

๑๒
ไมไดเลย เราเปนผูใหญขนาดนี้มาพูดอยางนี้ฟงไมได แตเด็กเขาก็ฟงไมได ทําไมมาพูด
อยางนี้ นี่ความเห็นแกตัวจนลืมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยไปแลว เห็นแกตัวเหยียบ
ทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยไปในตัว กระเทือนไปหมด ทัง้ สามพระองค ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย คําพูดเชนนี้ไมดีเลย แบงแยกไปหมด ใหคนแตกแยกกัน เอา
ละใหพร เอาละเทานี้พอ
ฟงซิเทานี้พอเขาใจหรือเปลาพวกนี้ เราจะอธิบายสรุปความ เทศนมามากๆ
แลวทีนี้เอาละ เอาละๆ เทานี้พอ ทีนเี้ ราจะยกนิทานใหฟง ฟงใหดี เปดหูใหดี ฟง เออ
เปดไขหูออก มันชื่อไอปดกับไอปุด เขาอยูวัดสระปทุม ทานอาจารยมหาทองสุกทานมา
เลาใหฟง ทานเลาเรียบๆ นะ แตเราผูฟงมันไมเรียบมันคึกคักขึ้นเลย เรามันนิสัยลิง
นิสัยทานอาจารยมหาทองสุกทานนิสัยสุภาพ นิสัยสุภาพมาเลาใหลิงฟง ลิงมันก็คึกคัก
ละซิ เอาละๆ เทานี้พอขึ้นเลย คือนายปดกับนายปุดมันไปเที่ยว มันอยูวัดสระทุมนั่นละ
ทีนี้เวลาขากลับมามันปวดขี้ละซิ มองที่ไหนก็ไมมีที่ไหน เห็นแตสามลอวิ่งมานี้ เรียก
สามลอมานี่ๆ สามลอเขาก็ปุบเพราะเขาหาเงินใชไหม มานี้ก็ขน้ึ ปุบเลย
พอขึ้นปุบมันปวดขี้มันกําลังจะตาย พอสามลอเคลื่อนนี้ก็เปดถังออกมาขี้ใสถัง
สามลอเขา พอขี้เสร็จเรียบรอยแลวก็ เอาละๆ เทานี้พอ คือมันขี้สุดแลว เอาละๆ เทานี้
พอจายเงินเขาไป ไอนั้นมันลางรถสามปมันจะเสร็จหรือไมเสร็จ เอาละเทานี้พอ เขาใจ
ไหมละ นี่ละไอปดกับปุดไปขี้ใสรถสามลอเขา พอรถเขาไปมันเปดรถออกมาขี้ใสถัง
รถสามลอเขา พอเสร็จเรียบรอยแลว เอาละๆ เทานี้พอ มันก็จา ยเงินใหเขาแลวมันก็ไป
ไอนั้นลางรถอยูสามวันนาจะไมเสร็จ เอาละๆ เทานี้พอ เขาใจหรือที่นี่ ใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

