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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๘

ไมเชื่อพระพุทธเจาจมจริงๆ
กอนจังหัน
ใหจําขนบประเพณีอันดีงามของพวกเราไวชาวไทยเรา วันพระวันโกน แลวก็
เพิ่มวันเสาร อาทิตย เขามาเพื่อเปนวันงานอันดีงามของเรา คืองานขวนขวายหาอรรถ
หาธรรมความดีงามเขาสูใจ นอกจากนั้นก็ขวนขวายเพื่อธาตุเพื่อขันธความเปนอยูปูวาย
มันบกพรองดวยกัน แตอะไรบกพรองก็ตามสูใจบกพรองไมได ใจบกพรองนี้จะมีเงิน
กองเทาภูเขาก็ไมมีความหมาย ถาใจไดบกพรองเสียอยางเดียวตูมลงนรกเลย กองเงิน
กองทองชวยไมไดเลย นี่ละถาใจไดบกพรองแลวสมบัติเงินทองขาวของมีมากมีนอย
ตลอดยศถาบรรดาศักดิ์ไมมีความหมายทั้งนั้นแหละ พอลมหายใจขาด ตูมเลย อํานาจ
แหงกรรมหนักกรรมเบาทั้งดีทงั้ ชั่ว ถาทางชั่วก็ลงไดอยางรวดเร็ว ถาทางดีก็ขึ้นอยาง
รวดเร็ว
ไมมีใครเกินพระศาสดาของเราที่สอน สิ่งที่ติดแนบกับจิตคือกรรม กรรมดี
กรรมชั่ว คนทําดีไดดี คนทําชั่วไดชั่ว ไมวาที่ลับที่แจงที่ไหน ขอใหทําลงไป ตัวเปดเผย
ในตัวเองทั้งการทําดีทําชั่วอยูตลอดเวลา มืดแจงไมไดมอี ํานาจอะไร มันมีอํานาจอยูกับ
การกระทําของตน ทําในที่มืดทําในที่แจงเปนผลดีผลชั่วเหมือนกัน สมบัติเงินทองขาว
ของเราก็ทราบวาเปนความจําเปนสําหรับธาตุขันธของเรา ความเปนอยูปูวาย ทั่วโลก
อาศัยอยางนี้ แตทางดานจิตใจโลกไมไดมอง โลกบกพรองมากทีส่ ุดทางดานจิตใจ
ไดแกความดีงาม
การทําบุญใหทานนี่เรียกวาการสรางความดี เรียกวาธรรมๆ ใหจําเอานะ อันนี้
เปนสมบัติของใจลวนๆ ไมมีใครรูได ทั่วโลกธาตุนี้เปนโลกตาบอด พระพุทธเจาเปน
โลกวิทู รูแจงโลกทั้งภายนอกภายในตลอดทั่วถึง ตั้งแตนรกอเวจีถึงนิพพาน ไมมีใครรู
ไดอยางพระพุทธเจา พระองคทรงแทงทะลุหมด แลวเอาธรรมที่ทรงรูแจงแทงทะลุมา
สอนโลก ทีนี้โลกก็เปนโลกตาบอดไมสนใจจะฟง บทเวลามันไปจมแลวสายแลว แก
ไมไดแลว พอไปเจอเขาก็สายเสียแลวๆ สายเกินแก หมดทาง เวลานี้เปนเวลาที่เราจะ
แกไขดัดแปลงสงเสริมความดีงามของเราได อันใดไมดกี ็แกไขได ดัดแปลงใหดี
ตัวเรานี้ตัวสําคัญ ตัวรับรองนรกอเวจี สวรรคชั้นพรหม คือตัวเราเอง สมบัติเงิน
ทองไมใชของมารับรองเรานะ ยศถาบรรดาศักดิ์สมบัติเงินทองขาวของมีมากมีนอ ย
ไมใชเปนตัวประกันเราที่จะไมใหไปตกชั่วและสงเราใหไปความดี ตัวของเราเองไดแกใจ
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เปนผูทําลงไปทั้งดีทั้งชั่ว นี้เปนตัวประกันเลย ทางชั่วก็แนนอน ทางดีกแ็ นนอนในทาง
จะไปทางดี ทางชั่วก็แนนอน ไมมีใครเกินศาสดานะ
เวลานี้กิเลสมันเหยียบหัวธรรม ธรรมอยูในใจของเรานั่นแหละ กิเลสก็อยูใ นใจ
ของเรามันเหยียบหัวเรา เหยียบหัวใจเรานั่นแหละใหจมๆ เราพูดจริงๆ เราพูดดวย
ความสลดสังเวช แตกอนก็ไมเคยเปนจิตดวงนี้นะ เวลาปฏิบัติตามทางของศาสดา
ปฏิบัติออกๆ กวางออกๆ ทีนกี้ ็คอ ยแจมแจงขึ้นมา พอมันจาขึ้นมาเทานั้นสงสัยอะไร
เทานั้นพอ ไมจําเปนจะตองไปหาใครมาเปนสักขีพยาน ความรูความเห็นเต็มอยูใน
หัวใจ เพราะใจเปนนักรูแลว นั่น รูอยูตรงนี้ ไมวาดีวาชั่ว นรกสวรรค พรหมโลก ไมถาม
ใครเลย ตัวนี้รับทราบไดตลอด
นี้ละศาสดาองคเอก รูแจงแทงทะลุทั่วถึงหมดในสามแดนโลกธาตุ จนกระทั่งถึง
นิพพาน ฟงซิ นรกก็มหานรก รูทั่วถึงหมดเลย อยาวาแตสัตวนรกตกนรกรูทั่วถึง แลว
สัตวแตละตัวๆ นี้ทํากรรมอะไรไวๆ จึงไดมาตกนรกหลุมนี้ๆ ทรงทราบหมดนะ และ
หลุมสัตวขึ้นมาทํากรรมอะไร ทรงทราบจนกระทั่งกรรมของสัตวแตละรายๆ ของเลน
เมื่อไรเรื่องศาสดาองคเอก ผูที่มาตกนรกๆ มาจากอะไร สัตวตัวนี้ทํากรรมอะไรๆ รูไว
หมดแลว ลงตรงนั้นๆ ผูที่ไปทําความดีงามก็เหมือนกัน พระองคทราบตลอดทั่วถึง ถึง
สวรรคชั้นพรหมตลอดนิพพาน นี่คือความดีงามของเรา เราทราบหรือไมทราบก็ตาม
ความดีงามของเราเปนเครื่องวัดเครื่องตวง เปนเครื่องหนุนเราใหไปไดไมสงสัย
ไมตองไปถามหาละทางไปสวรรคไปที่ไหน ไปนิพพานไปที่ไหน ไปแยกไหนทาง
สามแพรงสี่แพรงที่ไหนไมมี อํานาจแหงบุญนี้ดีดผึงเดียวถึงเลย ลงชั่วก็เหมือนกัน เรา
เกิดมาเราไมเคยเห็นทางนรก และแดนนรกก็ไมเคยเห็น ทํากรรมลงไปนะ นั่นละกรรม
จะพาไปเอง ตูมทีเดียวเลย ทานทั้งหลายจําเอานะ
เวลานี้เมืองไทยเราหนาแนนไปดวยกิเลสตัณหามืดบอด แลวพากันสงเสริมและ
ชมเชยกันเสียดวยไมใชธรรมดา สวนอรรถสวนธรรมเวลานี้แทบจะไมมีใครเหลียวแล
ไมเหลียวแลธรรมก็คือไมเหลียวแลตัวเองนั่นเอง เหยียบย่ําทําลายตัวเองไปตลอด นา
ทุเรศนะ อะไรจะเลิศยิ่งกวาธรรม ฟงแตวาธรรมๆ เหนือโลกตลอด ทานเรียกวา
โลกุตรธรรม เปนธรรมเหนือโลกตลอดเลย ใหต่ํากวาโลกไมมี นั่นละธรรมมาสอนโลก
แตเวลานี้กิเลสกําลังเหยียบธรรมอยูในหัวใจของเรา
เหยียบธรรมในหัวใจของเราก็
เหยียบเราดวยในขณะเดียวกัน ใหพากันตั้งอกตัง้ ใจปฏิบัติ
โถ เราพูดจริงๆ มันสลดสังเวช พระพุทธเจาตรัสรูผางขึ้นมานี้ทอพระทัย นั่นฟง
ซิ มันเปนยังไงสัตวโลกมันหนาขนาดไหน ทรงทําความปรารถนามา ๑๖ อสงไขยบาง ๘
อสงไขยบาง ๔ อสงไขยบาง ลวนแลวแตทานผูปรารถนาเปนพระพุทธเจา เวลาตรัสรู
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แลวอํานาจวาสนาบุญญาภิสมภารตางกัน ขนสัตวโลกใหพนจากทุกขไดมากนอยตางกัน
พอมาตรัสรูแลวทอพระทัย ฟงซินะ เวลาปรารถนามายังไมเคยเห็นของจริง พอตรัสรู
ปงขึ้นมาเทานั้นเห็นของจริงหมดแลว เลยทอพระทัยที่จะสั่งสอนสัตวโลก จะขนไปได
ยังไง เหมือนกับวาไปแบกภูเขาทั้งลูก แบกไดยังไง เทานั้นเอง สัตวโลกมันมืดมันบอด
มันหนักเหมือนภูเขาทั้งลูก แลวจะแบกไดยังไง ทรงทอพระทัยๆ
ทาวมหาพรหมทานจึงมาอาราธนา พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี สหมฺปติ นั่นละทาว
มหาพรหมมาทูลอาราธนาพระพุทธเจาใหทรงแสดงธรรมแกสัตวโลก แมจะมืดหนาก็
ตามโลกนี้ แตผูที่มีมลทินเบาบาง มีนิสัยวาสนาสมควรแกอรรถแกธรรมยังมีอยูม าก นี่
ทาวมหาพรหมมาทูลอาราธนา สําหรับพระองคเองทราบกวาทาวมหาพรหมอีกเปน
ไหนๆ อันนี้เปนพยานอันหนึ่ง ทอพระทัยนะ แตกอนตั้งความปรารถนานึกวาตรัสรูแลว
จะสอนโลกไปไดสะดวกสบายๆ
ที่ไหนไดพอตรัสรูแลวทอพระทัยจะไมสั่งสอนโลก
จนกระทั่งทาวมหาพรหมมาอาราธนา
และพระญาณหยั่งทราบหมดแลวในภูมิของ
ศาสดาเอง นี่ละฟงซิ
พอตรัสรูแลวเทานั้นทอพระทัยไมอยากสอนโลกแลว นี่ละหนักไหมโลกอันนี้
พิจารณาซิ เราชั่งตัวของเราน้ําหนักไดเทานั้นกิโลเทานี้กิโล ๕๐-๖๐ กิโลน้ําหนักของคน
แตละคน แตกิโลของกรรมหนักกวานั้นก็มีเยอะ กิโลของกรรมเรียกวากิโลคอมพิวเตอร
หนักเทาไร คนนี้สรางบาปสรางกรรมมาเทาไร มีน้ําหนักเทาไรบาปกรรมในตัวคนนี้ ตัว
เราก็ ๔๐-๕๐-๖๐ เหมือนโลกทั่วๆ ไป แตกรรมของเรามันตางกันนะ ตัวเทาหนูก็
ตามแตมันสรางกรรมเอาไวหนักยิ่งกวาตัวของมันไปอีก ใหพากันระมัดระวัง
ถาไมเชื่อพระพุทธเจาจมจริงๆ อยาวาไมบอก บอกแลวนะเดี๋ยวนี้ บอกแลว จํา
เอา ใหพร
หลังจังหัน
วัดเราชวยโลกมานานแลวนะ ชวยโรงพยาบาล จนกระทั่งทราบกันหมดแหละ
ไมวาใกลหรือไกลทราบกันหมด เวลาเขามีความจําเปนเขาก็มาขอจากเรา ทางนี้ก็ทราบ
เอง พอเห็นรถโรงพยาบาลเขามาปุบ ใหพระเวรศาลากับเหลานั้นรับผิดชอบดวยกัน
ทั้งหมด พอเห็นรถโรงพยาบาลเขามาทานจะออกไปรับกันเลย ใหเต็มรถๆ ถาเปน
โรงพยาบาลพิเศษรูสึกจะแนนนะ เวลาจะกลับก็เติมน้ํามันใหทุกคันรถเลย เติมน้ํามัน
ใหเต็มถังๆ เห็นเขาขนน้ํามันมานี่วันหนึ่ง มันสะดุดตา ถังน้ํามันเต็มเลย
โห มันถังอะไรใหญโตนัก เราวางั้น เขาวาถังน้ํามัน น้ํามันอะไร น้ํามันรถ เราเลย
สะดุดใจถามอีกวา เราก็ไมเคยถามแตกอน วันนั้นวันถาม เออ เดือนหนึ่งหมดคาน้ํามัน
สําหรับเติมรถนี้ประมาณเทาไร นี้นานมาแลวนะ ๕ แสนกวาเดือนหนึ่ง เดี๋ยวนี้น้ํามัน
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ขึ้นมันตองเหยียบลานเดือนหนึ่งนะ เราก็มีปมน้ํามันปมหนึ่งของเราสําหรับใหรถๆ เรา
ชวยอยูตลอด ของในโกดังไมใหบกพรอง ผูท ี่ดูแลมีประจํา เราจะอยูไมอยูไมสําคัญ
ผูดูแลเปนสําคัญ อะไรบกพรองก็สั่งเขามาเต็มๆ อยางนี้
เมื่อเทียบกันแลวทางธรรมเดินเพื่อประโยชนแกโลก กับทางบานเมืองมีรัฐบาล
เปนตน เขากาวเดินเพื่อประโยชนแกโลกเหมือนกัน แตของเรานี้ไมมีที่ตองติ คิดดูซวิ า
สมบัติเงินทองทีพ่ ี่นองทัง้ หลายมาบริจาคมากเทาไร ทองคําเวลานี้ที่เขาคลังหลวงแลว
๑๑ ตันกับ ๓๗ กิโลครึ่ง เวลานี้กําลังไดอีกเกือบสองรอยกิโลแลว ประเภทน้ําไหลซึม นี่
เขาหมด ดอลลารเหมือนกัน ดอลลารเขาไดเพียง ๑๐ ลาน ๘ แสนดอลล ถาเราจะแยก
ตรงไหนเราบอกไวเลย เราก็ปฏิบัติตามนั้น เราไมมีเลหเหลี่ยมหลายสันพันคมเหมือน
กิเลสนะ ธรรมตรงไปตรงมา วาแยกเราก็แยก ตั้งแตนั้นมาดอลลารไมไดเขาคลังหลวง
มาแปรสภาพเปนเงินไทยออกชวยโลก เพราะเงินไทยไมพอ
ตอนที่เราเทศนาวาการสั่งสอนประชาชนอยูนั้น จตุปจจัยไดมาอันนี้ออกชวยโลก
เวลานี้เราหยุดแลวเงินอยางนั้นก็ไมมี แตความจนตรอกจนมุมของคนทีม่ าขอ ขออยู
ตลอดเวลาไมเคยลด เราจึงเอาดอลลารมาแปรสภาพเปนเงินไทยทุกวันนี้ สมบัติ
ทั้งหมดนี้เราพูดอยางเปดหัวอกเลย พูดดวยความบริสุทธิ์ใจของเรา เราพูดจากหลัก
ใหญคือหัวใจ หัวใจนี้เมื่อบริสุทธิ์เต็มที่แลว มลทินจะเขามาแตะไมได มลทินเขามา
ไมไดเลย
พูดตรงๆ ใจดวงนี้ละ ดวงที่พูดอยูเ วลานี้ มันเต็มที่ของมันแลว ถาวาบริสุทธิ์ก็
เต็มที่ อะไรก็เต็มที่แลว ทีนี้อะไรที่เศราหมองเขามาปบมันปดทันทีเลยนะ ไมเลนดวย
เลย ไมเอา นี่ละไมมีที่ลบั ที่แจง อันนี้รูเอง พอสิ่งที่จะเปนมลทินแพล็บเขามานี้ปดออก
โดยหลักธรรมชาติอัตโนมัติ ไมตอ งบังคับ ไมตองคิดวาเอาหรือไมเอา เราไมมี
เพราะฉะนั้นสมบัติทั้งหลายตั้งแตทองคํา ดอลลาร เงินสด ที่ไดชวยโลกนี้ บาทหนึ่งเรา
ไมเคยแตะเลย ฟงซินะ ดวยความบริสุทธิ์ของใจดวงนี้ พูดงายๆ อยางนี้ละ อะไรเขาไป
เปนมลทินไมไดมันจะปดของมันทันทีๆ เลย ดวยเหตุนั้นเวลาแสดงออกตอโลก จึงมี
ตั้งแตความบริสุทธิ์ลวนๆ ไมมีมลทิน เราเปดไดเต็มอกของเราที่เราชวยโลก ชวยอยาง
นั้น
แตทีนี้โลกชวยโลก ยกตัวอยางเชนรัฐบาล นี่เขาก็ประกาศลั่นอยูเห็นไหมความ
เสียหายของคนไทยทั้งชาติ ตับปอดพี่นองชาวไทยเราเขาไปในวงรัฐบาล เขาไปไดแลว
มันเปนกองกลืนกองกินกองทุกอยางอยูนั้นหมด เราจึงเรียกวารัฐบาลเมาหมัด หมัดคือ
ความโลภ เปนหมัดอันใหญหลวง ไดเทาไรไมพอๆ กินตลอดเวลา กินตับกินปอดของ
ประชาชนจนแหลกเหลวไปหมด มันกินขนาดไหน เพราะความโลภหมัดใหญนะมัน
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ตอยหัวรัฐบาล รัฐบาลเมาหมัด ความโลภ ความโกรธ ความเคียดแคน ใครแย็บออกมา
ไมได ไปวิพากษวิจารณเรื่องรัฐบาลไมได พอเก็บเก็บ พอฆาฆา จะไดวิธีไหน กลั่น
แกลงทุกแบบทุกฉบับ หาเรื่องฟองนัน้ ฟองนี้ พอฆาฆา จะเอาแบบไหนเอาๆ
เพราะฉะนั้นจึงพูดใหตรงตัวเลย ที่คุณสนธิมาพักอยูนี้ ไดทราบวาทางอุบลเขา
จะมาเอาตัวของคุณสนธิไป คุณสนธิอยูในความรับผิดชอบของเรา จะตองประกาศกัน
ลั่นทีเดียววารับรองเต็มยันที่จะมาเอาตัวคุณสนธิไปอุบลราชธานีนี้ ตองมายืนยันกับเรา
รับรองความบริสุทธิ์ทั้งไปทั้งกลับเรียบรอยทุกอยาง เราถึงจะยอมใหไป ไปเราก็ไมให
คนนอกเขามาเกี่ยวของ เราจะใหคนของเราติดตามไปเลย รักษาเขมงวดกวดขันทัง้ ๆ ที่
ยืนยันรับรองความปลอดภัยกันแลว นูนเห็นไหมเราทําอยางนั้นนะ ไมงั้นมันเอาจริงๆ
พวกนี้
พวกโกรธพวกเคียดแคน หาเรื่องกลั่นแกลงทุกแบบทุกฉบับ คนดีๆ ก็หาเรื่อง
ฟอง อยางคุณสนธิก็ถูกฟองอยูเวลานี้เห็นไหมละ คุณสนธิทาํ ประโยชนใหโลก นี้มันขัด
ตอมหาโจรมหาภัยอยูในวงรัฐบาล พูดใหมันชัดอยางนี้เลย มันทํามันทําไมทําได การ
พูดถึงเรื่องความไดความเสียผิดถูกชั่วดีตามผูทํานั้นทําไมจะพูดไมไดวะ ประชาชนคน
ทั้งประเทศเขามีหัวใจทุกคน
สมบัติของเขาเอาออกมาจากตับจากปอดใครจะไม
เสียดาย ตองสละใหเปนภาษีอากรทุกอยางเขาสูสวนรวมมีวงรัฐบาลเปนตน เปนที่รับ
สวนรวม แลวมันรั่วไหลแตกซึมไปไหนๆ ที่คุณสนธิมาชี้แจงใหทานทั้งทราบอยูเวลานี้
มันรั่วไหลแตกซึมไปไหน
นี้คุณสนธิก็เปนภัยอยางมากทีเดียว ไมใชเลนนะ ก็พวกเปรตพวกนี้ละ พวก
หมัดใหญๆ ที่วาหมัดความโลภ ออกจากนั้นก็หมัดความโกรธ มีแตหมัดใหญๆ ตีหัว
รัฐบาล รัฐบาลหัวเสียไปละเขาใจไหมละ หมัดใหญๆ นั้นไดแก ความโลภกินไมพอ มี
เทาไรกินหมดๆ
ทั่วประเทศไทยมันกินไดทงั้ นั้นวางั้นเถอะ
ความโกรธใครมา
วิพากษวิจารณในทางความไมดขี องมันไมได มันโกรธมันเคียดมันแคนหาอุบายวิธีการ
ตางๆ ที่จะกลั่นแกลงทําทุกอยาง ควรฆาที่แจงที่ลับที่ไหนมันเอาทั้งนั้น ไมงั้นหาเรื่อง
ใสๆ นี่ซิประชาชนจึงเขารัฐบาลไมติด เขาไมติดเพราะเหตุใด ก็พิจารณาซิพี่นอง
ทั้งหลาย ก็ฟง ทุกคนรูทุกคนนี่นะ
เราพูดนี้เราพูดโดยอรรถโดยธรรมไมไดกลั่นแกลงกับผูใด เราไมมีสวนไดสวน
เสียกับพี่นองชาวไทยเรา มีแตความเมตตาลวนๆ ที่ใหลงไปๆ คิดดูบาทหนึ่งเราไมเคย
แตะฟงซินะ ความบริสุทธิ์ของเราขนาดไหน กับความสกปรกโสมมที่โลกทัง้ หลาย
ปกครองกัน มันรีดมันไถมันกินมันกลืนกัน มีแตหมัดใหญๆ เพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงวา
เมาหมัด มัวเมาในการกินการกลืนเขาใจไหมเมาหมัดนะ มันมัวเมาในการกินการกลืน
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การรีดการไถ แลวก็โกรธก็แคนฆาไปทุกแบบทุกฉบับ กลั่นแกลงทุกแบบทุกฉบับ ใคร
ไปแตะไมไดรัฐบาล นี่ไมเรียกวารัฐบาลเปนมหาภัยจะเรียกวายังไง เมื่อเปนเชนนั้นแลว
เขาก็เรียกไดซิ ตัวเองเปนตัวประธานที่ทําความชั่วชาลามกทุกแบบทุกฉบับอยูนั้นแลว
ทําไมเขาจะพูดไมไดตามหลักความจริงนั้น มันเปนอยางนี้นะ เราจึงบอกรัฐบาลเมา
หมัด มันมัวมันเมาเขาใจไหมละ มีแตจะกินจะกลืนทาเดียว นี่เมาหมัดเขาใจไหม หมัด
ใหญเสียดวยนะ มันนาทุเรศเหลือเกิน
เรานี้บริสุทธิ์เต็มที่สําหรับชวยโลก คราวนี้ไมมีที่ไหนที่จะตองติเตียนเรา วา
สมบัติพี่นองทั้งหลายบริจาคมาทั่วแผนดินไทย ตั้งแตทองคําลงมา ดอลลาร เงินสด
ออกกระจายลงไปดวยความบริสุทธิ์ใจ
มีความเมตตาสงสารครอบตลอดไปเลย
เพราะฉะนั้นจึงวาบาทเดียวเราไมเคยมี ในหัวใจของเราสะอาดเต็มที่อยางนั้นละ อะไรที่
เปนมลทินเขามาเฉียดไมไดนะมันปดทันทีๆ เพราะฉะนั้นการแสดงออกของเราจึงมีแต
ความบริสุทธิ์ตอโลกตอสงสาร เราสรุปเลยวากิริยาของเราที่แสดงออกนีไ้ มมีภัยตอผูใ ด
เปนคุณทั้งนั้น ถึงจะเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดขนาดไหน เด็ดเดี่ยวเฉียบขาดดวยอรรถดวย
ธรรม รสของธรรมน้ําหนักของธรรมทั้งนั้น ไมใชเปนน้ําหนักของกิเลสตัณหา น้ําหนัก
ของความเคียดความแคนความโกรธไมมี
โกรธเราก็ไมมี ความเคียดความแคนก็ไมมี ความโกรธเปนกิเลส ความเคียด
ความแคนเปนกิเลส หมดแลวไปจากหัวใจนี้ จะหนักเบามากนอยเพียงไรเปนธรรม
ลวนๆ ออกทํางาน เพราะฉะนั้นกิริยาทาทางของเราที่แสดงออกมานี้ จึงไมมีภัยตอ
บรรดาโลกทั้งหลาย สามโลกธาตุไมมี จะแสดงกิริยาทาใดเปนธรรมลวนๆ ออกทั้งนั้น
ที่จะใหมีอยางโลกเขาเปนเรามีไมไดในหัวใจของเราเราพูดจริงๆ นี่ละการปฏิบัติตอพี่
นองทั้งหลาย เราปฏิบัติดวยความบริสุทธิ์ใจเต็มเหนี่ยวอยางนี้ละ แลวก็ไมเคยไดยินวา
ใครมาตําหนิติเตียนวาเราทําอยางนั้นผิดอยางนี้ หรือเอาเงินไปกินเทานั้นเทานี้ไมเห็นมี
มาที่ไหน ก็มันไมมีจากเราแลวมันจะมีมาจากไหน
ถึงมันมาหาเรื่องขางนอกมันก็เหาวอกๆ อยูขางนอก ปากอมขี้ไมใชปากอม
ธรรม นี้ปากอมธรรม พูดออกไปตรงไหนตรงแนวๆ เลยไมมีโกหกหลอกลวง ไอปาก
อมขี้นี้เหาวอๆ ออกมามีแตขี้พนออกมาเหม็นคลุงไปหมด นีล่ ะคนสกปรกกิริยาสกปรก
ปากออกมาก็เปนปากสกปรก ไมไดมีความสะอาดสะอานเปนที่ตายใจไดเลยเหมือน
ธรรม ธรรมนี้ตายใจไดเลย ขอใหนําธรรมออกไปปฏิบัติเถอะ โลกนีต้ ายใจไดดวยกัน
ทั้งนั้นแหละ ไมวาชาติชนั้ วรรณะใด เห็นไหมเราอยูดวยกันในศาลานี่ มาจากบานไหน
เมืองใดชาติชั้นวรรณะใดเต็มผสมอยูนี้ ตายใจกันไดดวยธรรมเปนเครื่องประสานหมด
นั่นเห็นไหมละ อะไรจะตายใจไดยิ่งกวาธรรมไมมีในโลกอันนี้
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กิเลสมีแตความปลิ้นปลอนหลอกลวงรอยสันพันคม ไวใจกันไมได แมที่สุดผัว
เมียก็ไวใจกันไมได ถาลงมีรอยสันพันคมอยูในหัวใจของฝายใดฝายหนึ่งเทานั้นหรือทั้ง
สองฝายแตกกันเลย ฝายใดฝายหนึ่งก็ราวรานแลวแตกกัน สามีภรรยาไมยินดีในของมี
อยูของตน อัปปจฉตา ผัวเดียวมีเดียว ไปกวานเอาสี่ผัวหาผัวรอยผัวพันผัวรอยเมียพัน
เมียมาแลวพังเลยละครอบครัวนั้น นี่ละกิเลสมันรอยสันพันคมไวใจกันไมได นอน
ติดกันอยูก ลางคืน เวลาออกมาแลวไปแลวรอยสันพันคมไปแลว นี่เห็นไหมกิเลสเชื่อมัน
ไดยังไง ถาเรื่องธรรมเชื่อไดเลยฝงตายเลยเชียว ใหพากันจําเอานะ เรื่องธรรมเปนอยาง
นั้น
เราปฏิบัติตอโลกปฏิบัตเิ ต็มเม็ดเต็มหนวยไมมีอะไร เพราะฉะนั้นกิริยาของเราที่
แสดงออกทุกแงทุกมุม รับรองไดเลยยืนยันไดเลยวาบริสุทธิ์สุดสวนไมเปนภัยตอผูใด
ทั้งนั้น ตอโลกไมมี ถึงจะแสดงหนักเบามากนอยก็เปนน้ําหนักของธรรมที่แสดงออก
ควรเด็ด เด็ด ควรดุ ดุ ควรดา ดา ควรเบา เบาเปนธรรมดา เปนไปดวยธรรมทั้งนั้น เรา
จึงกลาพูดละซิ เห็นความสกปรกโสมมประกาศลั่นโลก มีแตเรื่องมูตรเรื่องคูถกระจาย
ทั่วประเทศไทย คนไทยเราเลยจะไมมีตับมีปอด ถูกกินถูกกลืนถูกทุกแบบทุกฉบับ พูด
ออกมาไมไดจะเก็บจะฆา ฟงซินะ เอาอํานาจปาเถื่อนมาจากไหนนักหนามาปกครอง
เมืองไทยเราไมเคยมีอยางนี้ มันนาทุเรศจริงๆ
อันนี้ตายใจเลยวางั้นละ ไปที่ไหนๆ ไปดวยความตายใจเจาของบริสุทธิ์สุดสวน
ไมมีอะไรเลย อยางทีพ่ ูดอยูเวลานี้ถาเปนโลกเขาก็เอาหลวงตาบัวไปฆาแลวนะ เปนแบบ
โลกๆ นะ เขาเอาหลวงตาบัวไปฆา เพราะไปขัดไปขวางกับการกินการกลืนของเขา เรา
ไมกินไมกลืน เราทําประโยชนเพื่อโลกเราก็พูดตามหลักความจริงซิ เขาไมพอใจเขาจะ
เอาไปฆาได หลวงตานี้ไมเคยสนใจกับเรื่องเปนเรื่องตาย เรียนจบมาแลวความเกิด
ความตายเปนสังขารอันเดียวกันนี้ ไมไดออกไปที่ไหนนะ เรียนจบหมดแลวเราจึงไม
หวั่น กลาเราก็ไมมี กลัวเราก็ไมมี เรื่องการเกิดการตายเรื่องอันตรายอะไร เราไมมี เรา
เรียนจบหมดแลวเรียนโลกก็จบ เรื่องของกิเลสเราจบหมดแลว เรื่องธรรมเราก็เต็มภูมิ
ของเรา เราไมมีอะไรขัดของ เพราะฉะนั้นการแสดงออกจึงมีแตธรรมลวนๆ แสดงออก
ตอโลก
ใครจะเอาไปฆาฆาซิ เขาไมฆา มันก็ตายอยูแลว แนะ เกิดมาความเกิดความตาย
มันติดกันมาแลวนั่น เปนแตเพียงวาตายกอนตายหลังเทานั้น ไมเห็นมีปญหาอะไร เรา
จึงไมเคยหวั่น เราพูดจริงๆ เราไมเคยหวั่น ใครจะวาอะไรเราไมเคยสนใจ โลกอันนี้เปน
โลกสมมุติ นั้นเปนโลกวิมุตติ ถาวาโลกก็เปนวิมุตติแลวเขากันไดยังไง ความกลาความ
กลัวเปนสมมุติทั้งนั้น ธรรมชาตินั้นไมมีคําวากลาวากลัว มีแตธรรมลวนๆ พูดไปตาม
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ธรรม กิริยาการแสดงออกเปนธรรมลวนๆ ไปเลย วันนี้พูดเรื่องอะไรถึงเขามานี้ เราก็
ลืมไปแลวละพูดไปพูดมาหลง เราก็เมาหมัดเหมือนกัน พูดไปพูดมาหลง เมาหมัดเราก็
ดี เอาละพูดเทานี้ละ
ผูกํากับ การตูนครับ (เออวาไปซิ) อันนี้ของหนังสือพิมพเดลินิวสประจําวัน
อาทิตยนี้ละครับ เขาวา ผิดหรือไม ตามรูปดังตอไปนี้นะครับ รูปที่หนึ่งเขาบอกวา “ถา
ปาอุจะเอาวัดไปอยูในหางสรรพสินคา” ไมผิดถาปาอุ อุนกี้ ็อุไรวรรณ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวัฒนธรรม เขาจะเอาวัดไปอยูในหางสรรพสินคา เขาบอกวาตอนนี้ในหางนี้
เยาวชนมาเดินเที่ยวเตรกันมาก แตไมมีธรรมะประจําใจหรือไปทางเสียซะมาก อยากจะ
ใหหนุมๆ สาวๆ มาดานธรรมะบาง ก็เลยวาจะเอาวัดไปใกลๆ เขา (โอ ถางั้นก็จะยาก
อะไร เขาเดินผานเขามานั้นก็เอาบัตรติดหัวเขาติดหนาเขา นี่บัตรธรรมะๆ วาแจกไป
เรื่อยซิ ยากอะไร มันไมยาก มารองทุกขใหขายตัวเองทําไม)
เขาบอกไมผดิ ถาปาอุจะเอาวัดไปอยูในหาง
แลวนี่ก็วาดเปนรูปพระกับปาอุ
บอกวา “หวังวาอาตมาคงไมตอ งตอกบัตรนะโยม” ตอกบัตรทํางานนะครับ (ไมได
ตอกแลวเพราะเอาบัตรติดหนาผากมันแลว ตอกหาอะไรเขาใจไหม เอา วาไป) ภาพที่
สองนะครับ นี่เขาบอก “ไมผิดถาประชาชนจะฝากความหวังไว เรื่องการตรวจสอบ
รัฐบาลทุกวันศุกร” ทุกวันศุกรก็ที่คุณสนธิเขาพูดเนี่ยครับ แลวตอไปเขาบอก “ไมผิด
ถาการทําบุญประเทศ ทําดวยความบริสุทธิ์ใจ” ในวัดพระแกวนะครับ สนธิบอกวาที่แก
ตัวมานี้ เทากับเอาสีขางเขาถู แลวบอก “สีขางหนาซะอยาง” สีขางหนา เอาสีขางเขาถู
ที่เขาแกตัวมาละครับ
(เรายังไมเขาใจนะ) ก็แกตัวมาบอกวาไดรับอนุญาตเรียบรอยแลว แตวันที่มัน
คานกันอยู ไปทําพิธีวันที่ ๑๐ คนเซ็นเซ็นวันที่ ๑๑ ครับ มันคานกันอยู (เออ ไปทํากอน
แลวถึงเซ็น เออ อยางนัน้ ไมผิด เขาใจไหม เขาเองเขาแกตัวเขาก็บอกวาไมผิดเขาใจ
ไหม แตนี่มันผิดวันยังค่ํา เอา วาไป) นี่เขาบอก “ไมผิดถาสนธิจะอยูวัด” นี่วาดเปดวัด
แลวก็รถถังมาอยูหนาวัด แลวเขาบอกวา “แนจริงออกมาซิ” (บอกใครละแนจริงให
ออกมา) การตูนครับ ตอไปนะครับ บอกวา “ไมผิดถาวัดปาจะถายทอดสด” (เออ ก็
ถายไปแลวผิดไมผิดก็ถายไปแลว มาหางมเงาอะไรเขาถายไปแลว เอาวาไป) อันนี้บอก
วา “ผิดถาดึงฟา ศาสนา เพื่อประโยชนของตนเอง สรางความแตกแยกในสังคม อันนี้
ผิด” (หมายความวาไงวาไปซิ) ก็ผิดถาไปดึงฟา ดึงศาสนา มาเพื่อผลประโยชนของ
ตัวเอง อันนี้ก็ผิด ไมถูกตอง

๙
ทีนี้พอกับลูกนั่งอยูดวยกันนะครับ ลูกก็ถามพอวา “กรุงศรีอยุธยาแตกคราวนั้น
เพราะอะไรครับคุณพอ” พอก็ตอบวา “เพราะคนในชาติขาดความสามัคคี เอาแต
ทะเลาะกันเอง” (เออ นั่นละอยาแตกสามัคคีนะ อยาทะเลาะกันนะ มันจะซ้ํารอยกรุง
ศรีอยุธยา จําเอาไว ใหฟงเสียงหัวหนา อยาบืนไปนูนบืนมานี้ อวดดีแลวจมนะ มีเทานั้น
แหละ) ภาพนี้แผนที่สองบอกวา วาดเปนรูปคนหนาเหลี่ยมๆ แลวบอกวา “จุๆๆ
เงียบๆ หนอย นายกฯทานทํางานหนัก เดี๋ยวทานจะหงุดหงิด” วางานหนักฮะตีกอลฟ
(แลวอะไรมันเบาละ) อยางที่หลวงตาเคยพูดนั่นละ (เราอยากถาม ถาตอบตรงนี้มนั
สะเทือนหมดนะ มันออกรับกันแลว หากไมออก)
ภาพนี้วาดเปนรูปฝูงเครื่องบินไอพน มาทั้งฝูงเลย แลวก็มีคนไปโบกมือหามไว
บอก “หยุด...ยกเลิกการบิน วันเกิดคุณหญิงปนี้นายกอยากใหเรียบงาย ไมเอาไอพน
แปรรูปอวยพร” (โอย มันเจ็บพอแลวแหละ เราไมพูดไมเสริม ก็มันเจ็บพอแลวนี่ จะ
เสริมอะไร) อันนี้เปนสองภาพ อันนี้ภาพจากเดิมที่วาเคย เอาสั้นๆ นะฮะ เคยเอาสุนัข
อยูในกรง แลวไปปลอยมันออกมา มันเลยกัดเอาเหวอะหวะทั้งหนาตาแขนขา แตนี้อัน
นี้รัฐมนตรีเกษตร ชื่อเลนชื่อหนอย ชื่อจริงก็ สุดารัตน นั่นละครับ ทีนี้มีเรื่องกับแอด
นักรองเพลงชีวิต แลวเขาวา “หนอย เธอวาเธอโดนนายแอด ฝูงไกรุมจิก” ฝูงไกรุมจิก
ก็ไปโตเถียงกันเรื่องวัคซีนจะมาฉีดไก ที่วาไขหวัดนกนี่ละครับ แอดบอกใหเอาวัคซีนฉีด
คุณหนอยบอก อยาฉีด ถาฉีดแลวเดี๋ยวโรคมันเกิดแลวไมรู เขาเถียงกัน เลยการตูนเอา
มาลอเลียนครับ
“หนอย เธอวาเธอโดนนายแอดกับฝูงไกรุมจิก วาแยแลวใชไหม แลกกับโดน
เจาสนธิไหม” ถาเปรียบเทียบเหมือนกับคุณสนธิกัดเขาเหวอะหวะทุกวันศุกร คนนี้เขา
ก็เลยมาแลกกับ (เขาไปทําผิดอะไรถึงไดกัดเขาละ อยูๆ ไปกัดเขามันก็หมาบาละซิใช
ไหม นี่เปนยังไงอยูๆ แลวไปกัดเขาเปนยังไงวาเหตุผลมา เพราะเหตุไรจึงกัด) โอย ก็
นั่นละครับ งบประมาณเยอะๆ นั่นละครับ ( นั่นละ เอาละพอ เอาเทานั้นพอ พูดสนุก
การตูนมันสนุกเราก็สนุกดวยซิ การตูนเลนเราก็เลนวาไง เขาพาเลนจะจริงไมไดนะ
หมดแลวนะ แลวมีอะไรอีกละ โอ ปากมอมปากแมมเราก็ดี มีอะไรอีกละ)
อันนี้ก็เขากับเหตุการณนะครับ มีหลวงตาเกี่ยวของ ภาพทีห่ นึ่งนะครับ วาดเปน
รูปพระ แลวก็มีคนมาไหวพระเยอะๆ นะครับ “ทําไมทักษิณไมยอมมาพบหลวงตา”
แลวภาพตอไปบอกวา “สงจดหมายไปเชิญไมไดผลหรอกครับ” “แลวจะใหทํายังไง”
“จุดธูปแคดอกเดียวก็พอแลวครับ”
(หมายความวาไงจุดธูปดอกเดียวก็พอ)
หมายความวาเขาก็ตายทั้งเปนละครับ (โอ ตายทั้งเปนนะ เทานั้นละนะ เราเขียน

๑๐
จดหมายไปถึงนายกฯ กับคุณสนธิใหมาทั้งสอง ก็พอดีคุณสนธิมา นายกฯไมไดมา มา
ไมมาเราก็ไมมีไดมีเสียอะไรนี่ ประกาศใหโลกไดทราบดวยซ้ําในจดหมายของเราเปน
เรื่องเล็กนอยเมื่อไร มีเทานั้นเหรอ หมดแลวนะ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

