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อยาเหยียบย่ําทําลายวาสนาของตน
เราแบกทุกดานนะไมใชธรรมดา วัดอโศการามก็ตองมาหาเรา สุดทายเราก็เลย
แบกทั้งหมด เชนอยางสั่งไปวางานหามไมใหหยุดชะงัก ใหทะลุเลยถึงเสร็จเรียบรอย
ของเจดีย เงินขาดเทาไรเราจะขวนขวายหาหนุนใหๆ แตละครั้งนี้ไมต่ํากวา ๓ ลาน เรา
สงเงินของเราไปนี้ ๑๒ ลานแลว ๔ หน สามสี่สิบสองลาน แลวมีกวาดวยนะ เราทํานี้เรา
เบิกทางใหบรรดาพี่นองลูกหลานไทยเราชาวพุทธ ใหไดดําเนินตามนั้น จะเปนความ
ราบรื่นดีงามในอนาคตแหงภพชาติของตน
เจดียวัดอโศการามนี่เราจะเปนภาระอันหนึ่งเหมือนกัน ที่จะไปอาราธนาอัฐิธาตุ
ที่กลายเปนพระธาตุเรียบรอยแลวของครูบาอาจารยแตละองคๆ มารวมอยูในเจดีย
วัดอโศการาม ไวใหพี่นอ งลูกหลานไทยเราไดกราบไหวบูชา เพราะเปนสาวกปจจุบันนี้
อัฐิของทานกลายเปนพระธาตุๆ แลวเราจะอาราธนามาที่วัดอโศการาม เจาคุณอาจารย
ลีทานอุตสาหพยายามทําเจดียธุดงค ๑๓
ธุดงค ๑๓ นี่คือมีขอปฏิบัติในอรรถธรรม ธุดงค ๑๓ ขอนี่ประจําพระเราที่
ปฏิบัติ เชน อยูในปา อยูในปาชา รุกขมูลรมไม อยูในธุดงค ๑๓ ทานทําเปน
เครื่องหมายเอาไว เจดีย ๑๓ ยอดนั่น ทานลวงไปแลวเจดียนี้ก็ชํารุดทรุดโทรม เลยฟน
ทําใหม รื้อออกอันไหนควรจะรื้อ รื้อออก เจดียทกี่ ําลังทําอยูนี้ ไมใช ๗๐ กวาลานเหรอ
ดูเหมือน ๗๐ กวาลาน นี่ก็ไมพนที่เราจะตองเขาเกี่ยวของ เพราะเราเคารพครูบา
อาจารย และเปนหวงลูกหลานไทยเรา ใหไดสรณะภายในบุญกุศลคุณธรรมเขาสูใจ เบิก
ทางกวางออกไปเพือ่ ภพชาติของตน ถาไมมีผนู ําแลวก็จะจมๆ มนุษยเราจะวาฉลาด
ยังไง มันไมไดฉลาด
ถาพูดถึงเรื่องสัตวพอรูจกั เดียงสาภาวะเรานี้แลว มนุษยโงกวาสัตว โงที่สุด ให
มันชัดๆ ในหัวใจเรา นี่คืออํานาจแหงความหนาของกิเลสมันปดบังหุมหอไวหมด จะไป
เรียนมาจากทิศใดแดนใด มีแตทิศแตแดนของกิเลส คลังกิเลสทั้งนั้น ไปกอบโกยเอามา
ก็มาเยอหยิ่งจองหองวาเรียนชั้นนั้นชั้นนี้ เปนนักนั้นนักนี้ นักวิชาการ นักกฎหมายกฎ
หมอยอะไรก็ไมรู นี่ละเรื่องของกิเลส ไปเอามาก็มาพอกหัวตัวเอง เอาขี้มาพอกหัวมัน
หอมเหรอ กิเลสอยูทั่วๆ ไปไปหากวานเอามาๆ มาประดับตน บาตอบามันก็รับกันได
มาก็ โฮ อัศจรรยเขา เขาไปเรียนสําเร็จจากเมืองนอกเมืองนามา ไดขั้นดอกเตอรดอก
แต ไดขั้นกฎหมายกฎหมอยกฎหมากฎหมัดมา มาบีบชาติไทยของเราทุกวันนี้ นี้มีแต
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วิชาของกิเลสทั้งนั้น พูดใหมันชัดๆ เราเอาความจริงมาพูด เหลานี้เทียบกับสายธรรม
เขากันไมไดเลยจะวาไง
พระพุทธเจาตรัสรูแลว พอเปนศาสดาโดยสมบูรณแลวทอพระทัยที่จะสั่งสอน
สัตวโลก พิจารณาซิ มันหางกันขนาดไหน เบื้องตนก็ตั้งความปรารถนาเปนพระพุทธเจา
ขึ้นมา สรางพระบารมีมา ๓ ชั้น ๑๖ อสงไขยบาง ๘ อสงไขยบาง ๔ อสงไขยบางกวาจะ
ไดมาเปนพระพุทธเจาทําความปรารถนามา ตอนนั้นก็เปนความคาดความหมายวาจะ
เปนพระพุทธเจาสั่งสอนสัตวโลก เพราะยังไมเจอความจริง พอพระบารมีเต็มเปยมแลว
ไดสําเร็จเปนพระพุทธเจาขึ้นมา ยกตัวอยางพระพุทธเจาของเราองคปจจุบันใครก็เห็น
ไมใชเหรอ ทรงทอพระทัยจะมาสั่งสอนสัตว เวลาเจอความจริงเขาไปแลว เลวกับเลิศ
มันตางกันขนาดนั้น
เลิศก็คือความบริสุทธิ์แหงพระทัยของทาน บริสุทธิ์สุดสวนแลวนี่ไมตองคาด
ตองหมาย เปนบริสุทธิ์ลวนๆ แลว ทีนี้สัตวโลกที่มันหนาแนนสกปรกรกรุงรังหรือเปน
ฟนเปนไฟจนกระทั่งดูไมไดวางั้นพูดงายๆ ธรรมชาติที่เลิศเลอนี้ก็เหมือนกัน เลิศเลอ
จนทรงทอพระทัยที่จะเอานั้นเขามาเกี่ยวของ พิจารณาใหดีนะ มันโงขนาดไหนมนุษย
เรา เราพูดใหเต็มปากนี้เลย สัตวที่รูจักเดียงสาภาวะอยูก็คือมนุษยเรา เพราะฉะนั้นจึง
ยกใหมนุษยเรานี้โงที่สุด สิ่งที่ควรจะไดตามวิสัยของมนุษยทฉี่ ลาดมันกลับไมได เชน
ธรรมเปนของที่เลิศเลอสุดยอดแลว เปนวิสัยของพวกมนุษย เทวดาอินทรพรหมได
นอกนั้นไมไดนะธรรมประเภทนี้
มนุษยเรายิ่งมากเทาไรยิ่งหนาแนนไปดวยกิเลส แลวหยิ่งเจาของนะวาไปเรียน
เมืองนั้นเมืองนี้มา สําเร็จจากเมืองนั้นสําเร็จจากเมืองนี้ เมืองไหนก็คือคลังกิเลส
อาจารยก็คลังกิเลส ลูกศิษยก็คลังกิเลส ไปรับกันมา มันก็มีแตกองกิเลส กองกิเลสมัน
ชอบยอตัว ใครไปดูถูกหรือไปตําหนิมันไมไดนะกิเลส โห แผพังพานขึ้นมาเลยกิเลส ถา
ยอแลวพอใจ ชอบยอทีส่ ุดคือกิเลส ไมมีอะไรเกินกิเลส ใครจะไปตําหนิไมได คือกิเลส
นั้นแหละมันชอบยอที่สุด เวลาไปเรียนเมืองนั้นเมืองนี้มาก็กอบโกยเอากิเลสแหละมา
พอกหัวตัวเอง คนอื่นมาพวกคลังกิเลสดวยกันก็อัศจรรยกัน โอย เขาเลิศเขาเลอ เขาไป
เรียนเมืองนอกเมืองนามาไดขั้นดอกเตอรดอกแต ขั้นกฎหมายกฎหมอยมา ธรรมฟาด
เขาไปเห็นอยางนั้นจะใหวาไง พูดใหมันชัดๆ
คือมันแทบดูไมไดความเยอหยิ่งจองหองของกิเลส ซึ่งเปนเหมือนกองมูตรกอง
คูถ เทียบกับธรรมแลว ในสายตาของธรรม กิเลสคือกองมูตรกองคูถ ธรรมเปน
ธรรมชาติที่เลิศเลอเหนือกันขนาดไหน แลวมาพองตัวอยูดวยมูตรคูถของตัวเองตอ
ธรรมดูไดยังไง จอมปราชญทานดูไมได ดูไมไดทานก็ไมดูเสีย ทานไมไดเปนเหมือน
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กิเลสนะ ทานดูไมไดทานก็ไมดูเสีย สอนไมไดทานก็ไมสอนเสีย ก็มีเทานั้นเรื่องธรรม นี่
ละพระพุทธเจาทอพระทัย มันโงที่สุดแลวสัตวโลก
เทวดาอินทรพรหมมามีอปุ นิสัยปจจัยที่จะบรรลุธรรม บรรลุไดๆ มนุษยเราผูที่มี
นิสัยปจจัยที่ไดสรางมามากนอยพอสมควรแลวก็บรรลุไดๆ ประเภทนี้ประเภทที่ควรแก
ธรรมทั้งหลาย ประเภทที่ไมควรเลยมี คือไมยอมรับฟงบุญฟงบาปเลย ประเภทนี้
สุดวิสัยตายทั้งเปน มีเยอะนะเมืองไทยเรา ตายทั้งเปนมีเยอะ สวนมากก็ตัวเปงๆ
ออกมาแสดงความชั่วชาของตัวเอง แลวพวกกิเลสมันก็กระหยิ่มยิ้มยองตอกัน แต
ธรรมะสลดสังเวช ดูไมไดวาไง
นี่ละที่วาอุตสาหพยายามเพื่อลูกเพือ่ หลานของเรา ไดสืบทอดจากพอแมปูยาตา
ยายตอไป เพื่อเปนมรดกสมบัติอันลนคาเขาสูใจๆ ไดเห็นทานเชนพระธาตุ พอเห็น
จิตใจจะรูสึกทันทีในทางดีเรื่อยๆ เห็นทางชั่วจิตใจก็ลงทางชั่วทันทีๆ เห็นสิ่งที่ดีใจก็
พลิกขึ้นทางดี นี่เปนของดีของเลิศ ทานเอาธุดงควัตร ๑๓ ขอมาวางไว กําลังสรางจวน
จะเสร็จละ เดือนอะไรนะ เราก็สั่งไปวาอยาใหงานหยุดชะงัก ใหกาวไปเรื่อยๆ ผมจะ
ชวยเต็มกําลังความสามารถ ไดออกปากพูดแลวกับทานทอง ขาดเหลือเทาไรๆ เราจะ
พยายามขวนขวายเต็มกําลังของเรา เพราะเราเทิดทูนครูบาอาจารยทั้งหลายที่จะถูก
อาราธนามาประดิษฐานอยูที่เจดีย ๑๓ องคนี้ จึงบอกใหทําไมใหหยุดชะงัก เราบอกเลย
พอทําเสร็จแลวก็ไดเขาไปกราบไหวบูชา นั่นละเปนขวัญตาขวัญใจตลอดไปเลย ผูที่ได
ไปกราบไหวบูชาเปนมงคลๆ ตลอด ลูกหลานไทยเรามีนอยเมื่อไรจะเขาไปกราบที่นั่น
ทั่วประเทศไทยไมรายใดก็รายหนึ่งเขาออกๆ กราบไหวบูชาทานขนบุญกุศลเขาสูใจของ
ตัวเองเรื่อยๆ ไป
ทานอาจารยลีทานก็คิดถูกอยู ก็ตอ งมีผูสืบทอดมรดกทานอีก ชํารุดทรุดโทรม
เอา แกไขซอมแซมขึ้นมาใหม อยางสรางเจดียใหมขึ้นมานี้ ทีนี้เนนหนักกวาแตกอ น
มาก คือจะใหไดอัฐขิ องครูบาอาจารยทั้งหลายที่กลายเปนพระธาตุๆ เรียบรอยแลว คํา
วาอัฐิกลายเปนพระธาตุนั้นตีตราอยู นั้นคือพระอรหันตแตละองคๆ ลงอัฐกิ ลายเปน
พระธาตุกต็ ตี ราแลวนั่น แนนอนไมสงสัย นี่ที่จะไดถกู อาราธนาเขามาประดิษฐานอยูที่
เจดียใหญวัดอโศการาม เหลานี้ก็มีแตครูบาอาจารยของเราที่เคยกราบไหวบูชาทาน
มาแลวแทบทั้งนั้น ที่วาแทบทั้งนั้นก็เพราะยังมีองคที่เราไมเห็น เชนอยางหลวงปูเสาร
เราไมเคยเห็นทาน อัฐิของทานก็กลายเปนพระธาตุมาเรียบรอยแลว นอกนั้นเราก็เห็น
เชนอยางหลวงปูมั่นอยางนี้เราก็เห็น ถูกสับถูกเขกแหลกหมด เราจึงวาแทบทั้งนั้น
เราจะอาราธนาทานมาไวที่นั่นทั้งหมด เรียกวาเราเปนหัวหนาก็ถูก การเสาะ
แสวงหาครูบาอาจารยคือพระธาตุที่เปนเพชรน้ําหนึ่งๆ เขามาประดิษฐานอยูที่เจดีย
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ใหญแหงนี้ นั่นเปนจุดศูนยกลางทั่วประเทศไทยเลย เพราะอยูในภาคกลาง ใครมาก็จะ
เขาไปกราบไหวบูชาๆ ที่นั่น นี่ละที่เราอุตสาหพยายาม เราคิดถึงกุลบุตรสุดทาย
ภายหลังเรามันจะไมไดอะไรติดเนื้อติดตัว จะไดแตมูตรแตคูถคือกองบาปกองกรรม
ทั้งหลายทับหัวมันลงในนรกๆ มันวานรกไมมีๆ มันหลับตาพูดนี่นะ
พระพุทธเจา พระอรหันตทานลืมตาดู พวกเรามันหลับตาดู ตางกันยังไง
พิจารณาซิ ที่พระพุทธเจาสั่งสอนไวนี้ทานจาหมดแลวเห็นชัดเจนทุกอยาง แตทานไมได
พูดความละเอียด อันนี้เราไมเห็นในตําราแตรูภายในใจจะใหวาไง วาแนนอนถา
พระพุทธเจาจะทรงพรรณนา สัตวนรกแตละรายๆ ที่มาเสวยกรรมอยูในนรก ตั้งแต
มหานรกอเวจี นั่นเปนที่หนึ่ง เปนกรรมที่หนักมากที่สุดในแดนสมมุติ แตละรายๆ ไป
ทํากรรมอะไรมาบางทานทราบหมดตลอด รายดีรายนี้ทํากรรมอันนั้นมาๆ สายเหตุตอ
เขามาๆ หมด
มาตามสายเหตุ ไมไดมาอยางลอยๆ ตกนรกอยางลอยๆ ไปสวรรคชั้นพรหมไป
นิพพานอยางลอยๆ ไมมี มีสายทางมาทั้งนั้น สายทางไปทั้งนั้น สายทางขึ้นสายทางลง
คือตนเหตุไดแกการกระทํา ทําดีทําชั่วนี่เปนสายทางแลวนั่น ทําชั่วก็สายทางลง ทําดีก็
สายทางขึ้น ลบลางไมได ใครจะมาลบลางก็ตาม คนหูหนวกตาบอดลบลางคนตาดีคือ
โลกวิทู ดังพระพุทธเจาของเราแสดงไวนี้ ไมมีคลาดเคลื่อนแมเม็ดหินเม็ดทรายเลย จึง
เรียกวาสวากขาตธรรม สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไวชอบแลวทุกอยาง ไมมีการแกไขดัดแปลงหรือเพิ่มเติม สมบูรณแบบพระวาจาที่
รับสั่งออกมา นี่ละทานผูทรงโลกวิทู พูดอะไรออกมาไมคลาดเคลื่อนตั้งแตไหนๆ ลง
จนกระทั่งถึงนรกอเวจี จะพรรณนาถึงสาเหตุของสัตวที่มาตกนรกนี้ สัตวรายนี้ๆ ทํา
กรรมอะไรๆ ไว พระองคทราบหมดตลอด แตทานไมมาพูด มันเหลือเฟอเกินไป
พวกมนุษยขขี้ ลาดหวาดกลัวตอบุญตอกุศล กลาหาญตอบาปตอกรรมนี้มันไม
ยอมฟงไมยอมเชื่อ ไมแสดงไว ใหกรรมบอกมันเอง เจอเขาแลวเชื่อหรือไมเชื่อก็รตู ัว
เองเทานั้นแหละ มันสุดวิสัยที่ทานจะแสดงบอก ตั้งแตบอกอยาทําบาปเทานี้ก็เปน
ประโยคหนักแลว ทําบาปก็คือทําลายตัวเองจะเปนอะไร ใหทําบุญกุศล นี้สนับสนุน
ตนเอง ทานบอกไวแลวตนเหตุ สัตวตัวใดก็ตามปบนี่รูทันที อดีตชาติเปนมายังไงๆ
พระองคทราบตลอด ขนาดนั้นนะจึงมาเปนศาสดาสอนโลกได
ถึงไดทอพระทัย คือสัตวโลกมีแตสัตวตาบอด มันไมลืมหูลืมตา ถึงอยางนั้นผูที่
ยังมีอุปนิสัยปจจัยยังมีอยูมาก ในจํานวนสัตวโลกที่มากแสนมากนั่นแหละ ผูมีอุปนิสัย
ปจจัยยังมีอยู ธรรมประเภทตางๆ ทีส่ อนไวเพื่อใหสัตวโลกทั้งหลายรู ทานทั้งหลายถา
ยังเห็นวาตัวเปนคนสําคัญแลว เราก็รับรองตัวมาตลอดตัง้ แตวันเกิด รับรองเรา เราเปน
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ผูรับดีรับชั่วในตัวของเราเองที่ทําขึ้นมา ไมมีใครที่จะมารับแทนได ใหเชื่อจุดนี้แลว
พยายามนะ อยาดีดอยาดิ้นไปตามกิเลสตัณหาซึ่งมันหลอกลวงทัง้ นั้น กิเลสคือตัว
หลอกลวง เราบอกวาทั้งนั้นเลย ธรรมเปนธรรมชาติที่จริงแนนอนเชนเดียวกัน เสมอกัน
เลย ธรรมจริงลวนๆ กิเลสปลอมลวนๆ ทีนี้ธรรมออกมาชะลางสิ่งที่จอมปลอมใหเห็น
ของจริงขึ้นมา ผูนี้จะพึ่งตัวเองไดแลวเพราะกรรมดีของตัวเองพาใหเปนที่พึ่ง ก็เปนไป
ไดเลย
ขอใหทานทั้งหลายไดพจิ ารณานะ เรานี้กราบพระพุทธเจาอยางราบมาแลวได
๕๕ ป เราไมเคยคาดเคยเห็นเคยคิดวามันจะรูจะเห็นขึ้นมา เวลามันผางขึ้นมานี่ กิเลส
เทานั้นมันปดไว หนาบางมากนอยมันจะปดไวไมใหเห็น ถาบางลงไปก็เปนมัวๆ พอจา
ขึ้นมาแลวหมดเลย กิเลสขาดสะบั้นลงไปหมด จิตจาขึ้นไปนี้กราบพระพุทธเจาทันทีเลย
พระองคแสดงไวตั้งแตเมื่อไร ที่เรามารูมาเห็นก็มาตามสายทางสายธรรมที่ทานสอนไว
แลว เราจึงไดมารูมาเห็นอยางนี้ เพราะเราปฏิบัติตามทางทานมาก็มาถึงที่จดุ นี้ ถึงจุดที่
ควรมันจะรูรูเต็มภูมิ ใครประมาทกันไมไดนะ ไมวาหญิงวาชาย
จิตใจนี้ไมมีเพศมีวัย นิสัยวาสนาบุญกรรมอยูทหี่ ัวใจ ไมอยูกับคําวาเพศหญิง
เพศชาย อยูก ับหัวใจ ตกนรกหมกไหมไดทั้งหญิงทั้งชายถาทําชั่วลงไป ทําดีก็ขึ้นสวรรค
ชั้นพรหม พนจากทุกขไปไดเหมือนกันหมดทั้งหญิงทั้งชาย เพราะจิตนี้ไมมีเพศ เปน
ธรรมชาติที่ไมตายไมฉิบหาย ออกจากภพนี้เขาภพนั้น ทานจึงวาจิตนี้คือนักทองเที่ยว
ทองเที่ยวอยูไ มหยุดไมถอย ทองเที่ยวแบบหลับหูหลับตาไป
เราเกิดมาไดพบพุทธศาสนา เรียกวาเลิศเลอสุดยอดแลวนะ อยาเหยียบย่ํา
ทําลายวาสนาของตนที่มมี ามากนอย ใหสรางใหสั่งสมขึ้น สงเสริมขึ้นใหดี นี้เรายอมรับ
พระพุทธเจาแลว ยอมรับทุกอยางเลยหาที่คานไมได เวลาปฏิบัติภายในใจถึงเวลาที่รู
แลวอะไรปดไมอยู มีกิเลสเทานั้นปด พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปมันจาเต็มภูมิของตัวเอง
เต็มนิสัยวาสนาของตัวเองที่จะควรรูหนักเบามากนอยเพียงไร กวางขวางลึกซึ้งขนาด
ไหนจะเต็มภูมิของตัวเองแตละรายๆ ปดไมอยู สุดทายก็รวมมาเปนพยานพระพุทธเจา
ไดอยางรอยเปอรเซ็นต
นี่ก็ไดยอมรับทุกอยางเต็มหัวใจโดยไมคาดไมฝน ที่พระพุทธเจาวาบาปบุญนรก
สวรรคพรหมโลกนิพพาน ตลอดถึงเปรตผีประเภทตางๆ มี พระพุทธเจาวามี ยอมราบ
เลย แลวจะมาพูดใหโลกเห็น โลกตาบอดก็ยิ่งจะเพิ่มความตาบอดของมันเขาไป จึงยัง
ไมบอกอันนั้น บอกแตสวนใหญไววา บาปบุญ นรกสวรรค นิพพาน มี เอาเพียงเทานั้น
ใหมันดําเนินเขาไป ดําเนินตามทางพระพุทธเจาที่ทรงสอนเอาไว ก็คอยรูคอยเห็นแลว
ลงเอง พอรูตรงไหนยอมรับๆ รูเองเห็นเองตามธรรมพระพุทธเจาสอนนี้ มันจะลงในตัว
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ของมันเอง ยอมรับๆ จาขึ้นมายอมรับหมดเลย ไมตองมีใครมาบอกบังคับ จาขึ้นมารู
เลย
นี่ละธรรม พุทธศาสนาเปนศาสนาชั้นเอก ในสามแดนโลกธาตุมีศาสนาเดียว
พูดใหมันชัดๆ เราจวนจะตายแลว นอกนั้นไมเปนศาสนา คําสอนของธรรมก็มี คําสอน
ของกิเลสก็มี คนที่มีกิเลสเปนหัวหนาขึ้นมาหรือเปนเจาของศาสนา ก็คือเจาของคลัง
กิเลส นั่น ไมใชเจาของคลังแหงธรรม ก็สอนไปตามแถวแนวของกิเลส ผูดําเนินก็
ดําเนินไปตามแถวของกิเลส ก็ผิดๆ พลาดๆ ลมลุกคลุกคลานตกหลุมตกบอไป
เชนเดียวกันไปหมด แตผูที่ปฏิบัตติ ามพุทธศาสนา ขอใหปฏิบัติตามนี้แลวจะดีดขึ้นๆ
เพราะเปนทางที่ถูกตองแมนยํา สายทางสายนี้ตรงแนวไปนี้ ถาเราไมคลาดเคลื่อนจาก
ทางนี้แลวตรงแนวถึงที่สดุ
เชนอยางมาวัดปาบานตาด ใครจะมาจากที่ไหนก็มา ใหมาตามสายทาง เดินเขา
มาถึงวัดปาบานตาด เพราะสายทางเปนสิ่งแนนอนที่จะนําผูดําเนินตามทางนี้ใหถึงจุดที่
หมาย นี้สายธรรมพระพุทธเจาที่สอนไวแลวก็เปนสายธรรมที่ถกู ตองแมนยํา ใหดําเนิน
ตามนี้ เมื่อเดินตามนี้ เห็นไมเห็นก็ตามนรกสวรรค อันนี้จะพาไปเอง จาไปเรื่อยๆ สาย
ทางถึงที่สุดวิมุตติ ใครเกิดมาตั้งแตสาวกทั้งหลาย ทานเคยเห็นนิพพานที่ไหน แตทําไม
เวลาสิ้นกิเลสแลวเปนสาวกในหลักธรรมชาติที่เลิศเลอขึ้นภายในตัวเอง ไมตองอาศัย
อะไรมาเสกสรรปนยอ นั่นละบริสุทธิ์ ผางเทานั้นยอมรับพระพุทธเจาทุกพระองค ใหพา
กันจําเอา
นี่เราจวนจะตายแลวจึงรีบสอนเสียแตบัดนี้ ใครจะวาเราโออวดอะไร นั้นปากอม
ขี้เราไมสนใจ ถาปากอมธรรม พูดกันเปนอรรถเปนธรรม สอนก็สอนเปนอรรถเปน
ธรรม ผูฟงฟงเปนอรรถเปนธรรม สนทนากันเรื่องอรรถเรื่องธรรม ทีจ่ ะปลดเปลื้อง
ความไมดีทั้งหลายออกจากตนๆ นี้เรียกวาปากอมธรรม ใจอมธรรมแลวปากอมธรรม
ใจอมมูตรอมคูถปากก็อมมูตรอมคูถ ออกมาเลอะเทอะไปหมดทั่วโลกดินแดน ใหจํา
เอา พุทธศาสนาเลิศเลอสุดยอดแลว นี้ไดพิจารณาเต็มกําลังความสามารถ เอาเวทีตรง
กลางหัวใจนี่จากจิตตภาวนา เวลามันกระจายออกไมมีอะไรจะมาคาดได คาดไมได ผาง
ขึ้นมาเทานั้น หลักธรรมชาติเปนยังไง รูอยางนั้นๆ แลวไมมีอะไรที่จะคาดไดเลย พากัน
จดจําเอา
เวลานี้กําลังกิเลสมีอํานาจ ถาวาประกาศศักดาของมันก็วามีอํานาจวาสนามาก
กิเลส วาสนาจะพาคนใหจม มีมากขึ้นทุกวันๆ เรื่องอรรถเรื่องธรรมจะไมมีนะเวลานี้
แทบจะไมมี ในวัดในวาก็เปนสวมเปนถานไปหมดเวลานี้พูดใหชัดเจน ฟงวาวัดวา สิ่งที่
อยูภายในวัดเปนวัตถุที่เปนอรรถเปนธรรมลวนๆ ผูที่อยูใ นนั้นก็คือพระเจาพระสงฆ

๗
เปนสุปฏิปนฺโน อุชุ ญาย สามีจิปฏิปนฺโน จนกระทั่ง เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ อยูใน
วัดนั้น นั่นเปนวัดอยางนั้น ถาผูปฏิบัติอยูในนั้นไมเกี่ยวของกับศีลกับธรรม นอกจาก
ไขวควาหากิเลสตัณหาซึ่งเปนฟนเปนไฟ เปนมูตรเปนคูถภายในวัดเสียทั้งหมด กวาน
เขามาหาหัวใจ หัวใจดวงนี้เลยกลายเปนมูตรเปนคูถ อยูในวัดวัดก็เปนสวมเปนถาน
บรรจุมูตรคูถไวเต็มเอี๊ยดๆ ในวัดหนึ่งๆ พระเณรมีจํานวนมากเทาไร นั้นละกอนมูตร
กอนคูถเต็มอยูในนั้นหมด เพราะการปฏิบัติเหลวแหลกแหวกแนว ไมดาํ เนินตามทาง
ของศาสดา
มีแตผาเหลืองเฉยๆ หัวโลนเฉยๆ ใครโกนก็ไดใครหามาหมก็ได แตมันมีแต
เครื่องหมายเฉยๆ ตัวผูที่ดําเนินในทางดีทางชอบทั้งหลายไมสนใจความดีงาม สนใจ
ตั้งแตความชั่วชาลามกซึ่งเปนเรื่องสวมเรื่องถาน ก็เปนมูตรเปนคูถขึ้นมาในพระองคนั้น
เณรองคนั้น ทีนี้อยูในวัดนั้นวัดนั้นก็เลยกลายเปนสวมเปนถาน พระเณรก็กลายเปน
มูตรเปนคูถบรรจุเต็มอยูในสวมในถานเต็มไปหมดเวลานี้ เอาเวลานี้ละ เวลานี้ศาสนา
เรา ผูทรงศาสนากําลังทําตัวเปนพระเปนเณรที่เลอะเทอะเปรอะเปอนไปหมด พูดอะไร
ฟงไมได มีแตเรื่องกิเลสเขาไปตีตลาดอยูในวัดในวา จนกลายเปนสวมถานสนามของ
มูตรของคูถอยูในนั้นหมด ไมมอี ะไรเหลือยังดีเลยละ
นี่พูดถึงความชั่วชาลามกที่มันเขาแทรกเปนกาฝาก ทีนี้กาฝากมันเลยเปนตัวของ
มันเหยียบแหลก หลักธรรมชาติคือตนไมตนใดถากาฝากมีมากๆ นั่นละมหาภัยของ
ตนไมตนนั้นคือกาฝาก แลวทําตนไมตนนั้นใหฉิบหายวายปวงไปหมด ตายไมมีเหลือ
อันนี้กาฝากคือกิเลสที่เปนภัยของจิตใจแหงโลกทั้งหลายนี้ เวลามีมากเขาๆ มันก็ทําลาย
คนนั้นๆ ไมมีเหลือชิ้นดีติดตัวเลย พากันจํา นี่เราก็อุตสาหพยายามความเมตตานี่ละที่
ทําใหอุตสาห แลวเทศนอยางนี้ก็ไมเคยสะทกสะทานวาจะผิดไป เพราะไมผิด มันแน
ออกจากหัวใจที่ไดพิจารณาเต็มสัดเต็มสวนแลว ไมสงสัยวาจะผิดไป
พระพุทธเจาสอนโลกไมตองหาใครมาเปนพยาน สอนโลกทัง้ สามโลก กามโลก
รูปโลก อรูปโลก ไมตอ งมีใครมาเปนสักขีพยาน มาเปนผูนําของพระพุทธเจาเพื่อสอน
โลกไมมี ศาสดาเพียงองคเดียวเทานั้นพอแลว อันนี้พอธรรมจาขึ้นมาภายในใจก็แบบ
เดียวกัน เต็มภูมิของผูน ั้น ตามนิสัยวาสนาของผูบรรจุธรรมนั้นไดเต็มภูมิ สอนเต็ม
เหนี่ยวโดยไมตองไปถามใครวา เอะ ตรงนี้ผิดหรือตรงนั้นถูกไมมี นี่เราก็พูดใหตรงๆ
อยูปจจุบันนี้ละ เราไมเคยไปถามใครการสอนโลก ผิดถูกดีชั่วอะไรจะรูภายในใจๆ กาว
ออกตามนั้นๆ เลย ไมเคยผิดพลาด เพราะแนใจวาไมผิดพลาดแลวตั้งแตเริ่มแสดง
ออกไป แลวจะเอาความผิดพลาดมาจากไหน หัวใจไมผิดพลาด หัวใจบริสุทธิ์เต็ม
เหนี่ยว อะไรที่จะมาเปนมลทิน ใหสอนโลกดวยความมัวหมอง สอนแบบดนๆ เดาๆ

๘
ไมมีในหัวใจดวงบริสุทธิ์แลว สอนตรงไหนแนวตรงนั้นๆ ผิดถูกดีชั่ววาไปตามหลักตาม
เกณฑของความมีความเปนทั้งดีทงั้ ชัว่ การสอนโลกเราก็สอนอยางนั้นทุกวันนี้
เราพูดจริงๆ เราไมโอไมอวดเต็มหัวใจแลวทุกอยาง อยางนําพี่นองทั้งหลายนี้
เรานําดวยอรรถดวยธรรม สมบัติเงินทองขาวของทีพ่ ี่นองทัง้ หลายนํามาบริจาคใหเรา
เปนผูรับผิดชอบแตผูเดียว นับแตทองคําลงมาจนกระทั่งเงินสด ทุกสิ่งทุกอยางเรา
นํามาดวยความชอบธรรมทุกอยาง เพราะเหตุไร เพราะจิตนี้เปนธรรมลวนๆ แลว
มลทินที่จะเขาแทรกนิดหนึ่งไมได จิตที่บริสุทธิ์นี้มันจะปดของมันออกทันที ความคิดที่
ไมดีไมงามกิริยาที่ไมดีไมงาม ที่จะนําสมบัติของพี่นองทัง้ หลายใหไปทําเปนความเหลว
แหลกแหวกแนวไมมี ตรงแนวเลย
มีเทาไรมาเทาไรจัดแจงออกไปที่จะสงเคราะหตอโลกโดยธรรมๆ ทั้งนั้น มาก
นอยเปนธรรมทั้งหมด ทีจ่ ะเปนมลทินเขามาหาเรา ใหเราเอาสมบัติของพีน่ องทั้งหลาย
มาเปนมลทิน แบบเอาไปเที่ยวหาถลุง เราบอกรับรองรอยเปอรเซ็นตเราไมมี นี่ละเรา
นําโลกเราก็นําดวยความบริสุทธิ์ใจ เพราะฉะนั้นเราจึงชี้ไดเลยวา แมบาทเดียวเราไม
เคยแตะ สมบัติเงินทองพี่นองทัง้ หลายที่นํามาบริจาค คําวาไมแตะ คือเอาไปแบบทุจริต
แบบมลทินเราไมมี มีมากมีนอยจะจายมากจายนอยดวยเหตุดวยผลบังคับใหจายดวย
ความถูกตองทั้งนั้น
เราจึงภูมิใจในการนําพี่นองชาวไทย ทางดานวัตถุเราก็ภูมิใจ วาไดทําเต็มเม็ด
เต็มหนวย มีเมตตาธรรมครอบอยูในหัวใจตลอดเวลา การจายออกดวยความถูกตอง
ของธรรมเปนมงคลไปทัง้ หมดเลย ทีนี้พูดถึงธรรมนี้เราก็เริ่มคิดไวแลวแตตนผิดไปไหน
ละ วาจะชวยชาติ เอา จะเปนผูนําพี่นองทั้งหลายชวยชาติคราวนี้ มันจะลมจมทั้ง
ประเทศไทยเรา หมู หมา เปด ไกไมเวน มันจะจมไปกับเจาของนั่นแหละ เอา ฟน
ขึ้นมา การลมจมของชาติไทยเราไมมีใครมาเปนโจรเปนมารเปนมหาภัย ที่จะมาทําลาย
ชาติไทยของเราใหจม ก็คือคนไทยเราทั้งประเทศนั้นแหละ นั่น ตางคนตางเปนโจรเปน
มารฉกลักปลนจี้ตัวเองนั้นแหละ เงินมีเทาไรอยูในกระเปาไปปลนไปจีอ้ อกมาหมดๆ
แลวสุดทายเมืองไทยเราก็จะจม ก็คอื พวกเราเปนมหาภัยเสียเอง
ทีนี้ฟนใหเปนมหาคุณขึ้นมาจากคนไทยของเราแตละคนๆ เอา พากันทํา นี่วัตถุ
ออกแลวที่นนี่ ะ ชวยชาติบานเมืองเห็นไหมละ ทองคําไดตงั้ ๑๑ ตันจะเขา ๒๐๐ กิโล
แลว ๑๑ ตันกับ ๒๐๐ กิโล ถาบวกกับ ๓๗ กิโลครึ่งนี้ออกเปน ๒๐๐ กิโลแลว ๑๑ ตัน
หาไดที่ไหน ทองคําตัง้ ๑๑ ตันกับเดี๋ยวนี้ ๒๐๐ กิโลแลว นี่หาไดที่ไหน ไดจากหัวใจของ
พี่นองชาวไทยที่เชื่อฟงอรรถธรรมครูอาจารย แลวนําเขามาๆ จนไดขนาดนี้ ทั้งดอลลาร
ทั้งเงินไทยหนุนพี่นองชาวไทยเราทั่วประเทศ เงินเหลานี้ออกทุกภาคนะทีเ่ รานําไปชวยนี่

๙
ออกทุกภาคเปนแตวามากกับนอยเทานั้น ออกทุกภาคเลย ไมมีภาคใดจะปฏิเสธไดวา
ภาคนี้ไมไดรับการชวยเหลืออนุเคราะหจากเงินกอนใหญของคนไทยทั้งชาติ อยางนี้ไมมี
ชวยไปหมดนั่นละ นี่เราก็ไมมที ี่ตอ งติเรา
สวนใหญที่เราคิดไวเรียบรอยแลว สมบัติเงินทองนี่ คําวาชวยชาติใครก็จะเพง
ตอสมบัตินี้ เดนไปหมดวาชวยชาติก็ชวยดวยวัตถุสมบัติเงินทองขาวของ แตธรรมคน
เขาไมไดคิด เราคิดเรียบรอยแลว คราวนี้คราวธรรมที่จะไดออกสูโลก วัตถุนี้เปนเพียง
เล็กนอยเทานั้น สวนธรรมที่จะออกกระจายทั่วโลกใหเขาถึงใจ ธรรมเขาถึงใจแลวจะ
ฟนฟูตัวได พลิกตัวใหเปนคนดีได คราวนี้ธรรมจะออกไปพรอมกันในการเทศนาวาการ
ไปกับการรับบริจาคของพี่นองทัง้ หลาย คนนั้นนิมนตไปที่นนั่ นิมนตไปเทศนที่นี่ เขา
ทอดผาปาๆ พวกผาปานี้เขาสวนดานวัตถุ สวนธรรมเขาสูจิตใจของคน แลวคราวนี้เปน
คราวธรรมที่ไดออกสูโลก ผิดไหมละพิจารณาซิเราเทศน
การชวยชาติบานเมืองนี้ตั้งแตเริ่มแรกมาจนกระทั่ง ๖-๗ ปนี้ เราก็บอกวายุติ
แลว แลวการทําอยางนั้นก็ยุติ จะมีบา งเล็กนอยก็คือทองคําประเภทน้ําไหลซึม ซึมซาบ
เขามานี้เทานั้น สวนใหญเรางดหมดแลว ก็งดอยางนั้นจริงๆ สวนธรรมนี้ไมมีงด ธรรม
นี้จะออกกวางขวางเรื่อย มากมายกายกองที่โลกไมเคยคิดแตเราคิดเต็มหัวใจ คราวนี้
เปนคราวธรรมที่จะออกสูโลก แลวเปนยังไงเวลานี้ มันมีแตเสียงหลวงตาบัวไมใชหรือ
เทศนทั่วประเทศไทย ออกทางวิทยุ ออกทางอินเตอรเน็ตที่ไหน ออกมาจากธรรมของ
หลวงตาบัวทั้งนั้น กวางไหมกับดานวัตถุเทียบกันไดเมื่อไร ธรรมนี้กวางขวางมาก นี่เขา
กับจุดที่เราพิจารณาแลวผิดที่ตรงไหนละ พิจารณาซิพี่นองทั้งหลาย นี่ละดวยธรรมที่
พิจารณาแลว
เพราะฉะนั้นเราจะทําอะไร พูดหนักเบามากนอย เราจะพูดดวยความเปน
ธรรมๆ ไมมีผิดพลาดไปเลย ใหทานทั้งหลายฟงก็แลวกัน อยางเราตําหนิติเตียนก็คือ
อะไรไมดกี ็ตาํ หนิเพื่อจะแกไขดัดแปลง ไมใชตําหนิเพื่อเหยียบย่ําทําลาย เพื่อสงเสริม
แกไขดัดแปลงใหดีขึ้นๆ เราชวยโลกเราก็ชวยมาอยางนี้ นี่มันก็จวนจะตายแลวจึงเปน
หวงพี่นองชาวไทยทั้งหลาย ใหพากันระลึกความดีงามไวใหดีนะ อันนี้เปนสมบัติแทที่จะ
เขาสูใจ สวนเหลานั้นตายแลวขาดสะบั้นไปหมดเลย เราจะไปนอนตายอยูบนกองเงิน
กองทอง มันก็เปนศพอยูบ นกองเงินกองทอง ไมไดเปนความดีงามอะไรเลย แตคุณงาม
ความดีที่เราสรางนี้ละจะเปนของเรา จะนอนจมอยูในหลุมในบออันนี้ก็เลิศเลออยูในนั้น
แตผูไมมีความดีงามมีแตความชั่วไปนอนอยูกองสมบัตเงินทอง ที่เยอหยิ่งจองหองวา
ตัวมีเงินมีทองมาก มันก็เปนศพเนาเฟะอยูบนกองเงินกองทองเปนประโยชนอะไร ให
พากันคิดเสียนะตั้งแตบัดนี้ เอาละพอ

๑๐
ผูกํากับ การตูนครับ จากเดลินิวส ภาพที่หนึ่งบอกวา “อํานาจรัฐแพอํานาจ
อะไรรูไหม” ตอบวา “แพอํานาจวัด” (เราอยากใหพี่นองทั้งหลายซึ่งเปนคลังกิเลสๆ
นี้ แพวัดคือธรรมเขาใจไหม ถาแพวัดอยางนี้แลวเจริญรุงเรืองทั่วหนากัน ไอชนะแบบ
กิเลสชนะจมกันทั้งนั้น เอาละเขาพูดนี้ถูกตอง การตูนนี้นะเขาใจหรือ เอา อานอีกทีหนึ่ง
ฟง) “อํานาจรัฐแพอํานาจอะไรรูไหม” นี่เขาตอบวา “แพอํานาจวัด” นี่รถถังมาจอ
ประตูวัด นี่วัดปา แลวบอกถายทอดสดเมืองไทยสัญจร (เออ เอาละๆ ยอมรับ จําเอา
นะ ใหกิเลสแพวัดละเจริญรุงเรือง ถาวัดแพกิเลสจมเขาใจไหม ถาวัดแพกิเลสคือธรรม
แพกิเลสจม วัดหมายถึงธรรม กิเลสหมายถึงนรกอเวจีฟนไฟเขาใจแลวเหรอ)
เบื้องหลังครับเบื้องหลัง เบื้องหลังดาวพุธถอย ภาพที่หนึ่งมีคนหนาเหลี่ยมเดิน
มากับเทวดาดาวพุธ เขาบอกวา “ดวงฉันดีเพราะมีดาวพุธนําคลอตลอด” มาคูกันเลย
เทวดากับคนหนาเหลี่ยม ก็เดินมาเรื่อยๆ ครับ พอถึงรูปนี้ ดาวพุธก็เลยทิ้งใหคนหนา
เหลี่ยมเดินไปคนเดียว “ดาวพุธทําไมไมเดินคูกับผมเหมือนเคย” เทวดาก็ตอบมาบอก
“ไมกลาเสี่ยงกลัวลูกหลง” แลวบอก “นายกําลังจะถูกประชาทัณฑ” เทวดาดาวพุธ
ตอบมา
(ทําไมถึงจะถูกละ เปนเพราะอะไร) ก็คงจะมีอะไรไมถกู ตองละฮะ ประชาชน
เขาไมชอบ (อันนี้ก็กลัวลูกหลงหรือถึงตอบไมได นาฟงอยู อะไรแพวัด อานอีกทีหนึง่ )
“อํานาจรัฐแพอํานาจอะไรรูไหม” บอกวา “แพอํานาจวัด” แลวอันนี้บอกวา
ถายทอดสดเมืองไทยสัญจร แลวก็หนาประตูวัดก็มีรถถังอยู เนี่ยฮะรถถัง (ไมใชถงั ขยะ
หรือ วัดเรามันมีแตถังขยะ มีแตขยะเต็มอยู ถายเทออกไปจากนี้ก็เปนถังขยะอยูน ั้น
เขาใจไหมละ)
หลวงตา ทองคําไดเทาไรเมื่อกี้นี้ (๖ บาท ๗๖ สตางคครับผม) นั่นของเลน
เมื่อไรตั้ง ๖ บาท (เก็บไวก็เปนหวงครับ ไมมีประโยชนอะไรครับผม) เออ นั่นละอันนี้
ถูกตองแลวเอามาเถอะ เอาจริงๆ เอามาเถอะเขาคลังหลวงเรา เปนมงคลหนาแนนๆ
เราเองก็เหมือนกัน เก็บไวไมเกิดประโยชน มีเทาไรเราเอาเขาคลังหลวงหมด เราจะเผา
ดวยไฟ ไมเอาอะไร นี่เราเขียนไวแลวนะพินัยกรรม วางไวในตูเรา เราบอกแลวเวลาเรา
ตายใหเอาพินัยกรรมมาอานเลย ซึ่งเปนตัวของเราประกาศออกมาในเวลานั้นเลย
เวลาเราตายนี้ทานพี่นองทั้งหลายที่จะมาเผาศพเรา เอาเงินมาบริจาคมากนอย
แลว ใหตั้งกรรมการเก็บรักษาใหหมด ไมใหเอาเงินอันนี้ไปฟูฟาฟุมเฟอย ประดับนั้น
ประดับนี้ประดับศพคนตาย สรางโลงอะไรตออะไรหรูหราฟูฟาเพื่อเผาหลวงตาบัวคน
ตายแลวใชไมได ตัดออกเพื่อไมใหยุงเหลานั้น สมบัติเงินทองมีมากนอยเทาไรใหขนเขา
มา แลวตั้งกรรมการเก็บรักษาเรียบรอย เสร็จแลวเอาเขาสูคลังหลวงทั้งหมดเลย เราจะ

๑๑
เผาดวยไฟ สมควรแกไฟ สมบัติเงินทองสมควรแกผูยังมีชีวิตอยูจึงเอาเขาคลังหลวง
ตอไป นี่เราเขียนพินัยกรรมเรียบรอยแลวอยูในตูของเรา เวลาเราตายใหงัดออกมาอาน
เลยนะ เราจะประกาศปางๆ ขึ้นมาในพินัยกรรมนั่นละ เราไมเอาอะไร เราสละเพื่อ
ลูกหลานไทยเราทั่วประเทศเขตแดนตลอดมา มีอะไรไมเอา เปนหวงลูกหลานไทยของ
เรา เราตายไปลูกหลานยังไมตายจะไดอาศัยอะไร ก็ตองอาศัยอันนี้ซิ
อะไรรัฐแพอะไร เขาวา (อํานาจรัฐแพอาํ นาจวัด) อันนี้เปนมงคลที่วา อํานาจรัฐ
แพวัด อํานาจรัฐแพวัดคือยอมรับวัด ยอมรับธรรมกราบไหวบูชาแลวปฏิบัติตาม แพ
อยางนี้เปนมงคลอยางสูงสุด แพอยางนี้เรียกวาแพเปนมงคล เรียกวาแพเปนพระ ชนะ
เปนมาร เขาใจไหม เขาแพแบบนี้เขาแพแบบพระ เราอยากฟงอยางนี้ถูกตองแลว รัฐ
เปนลูกศิษยมีครู ตองฟงเสียงครูคอื ธรรม คําพูดนี้เปนมงคล หมดแลวนะ (ตองแลวแต
ละวัด วัดมีศีลมีธรรมก็แพก็ดี วัดโกโรโกโสก็ไมไหว) เอา ก็พูดแลวนี่ วัดเปนสวมเปน
ถาน พระเณรเปนมูตรเปนคูถก็พูดแลว อันนั้นเราไมเอามาพูด เขาก็ไมไดลงใจใน
ประเภทนั้นใชไหม เขาลงใจในวัดแท พระแท ธรรมแท สงฆแทนั่นตางหาก
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

