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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

กิเลสพาคนใหดื้อดาน 
กอนจังหัน 

เราเห็นประชาชนพุทธบริษัทเขาวัดเขาวา ฟงธรรมจําศีล ทําบุญใหทาน เราชื่น
ใจกับบรรดาพี่นองทัง้หลายมากทีเดียว เราเอาธรรมจับ เอาธรรมจับนี่มันเหมือนหมู
หนอนนะพวกเรา มันไมรูศีลรูทาน หล่ังไหลลงไปนรกอเวจีๆ ใครพูดไวนรกอเวจี 
สวรรค ชั้นพรหม ใครพูดไว พวกเปรตพวกผี พวกสัตวทาํบาปทํากรรมจนกระทั่งจม
นรกอเวจีเหลานี้ใครพูดไว ศาสดาองคเอก รํ่าลือทั่วแดนโลกธาตุใครจะเกิน
พระพุทธเจา ตาดีหูดี โลกวทิู รูแจงโลก ใครแจงโลก พวกเรามีแตคนหูหนวกตาบอด 
พระพุทธเจามาสอนไมยอมฟงเสียง 

ทีนี้เมื่อเราไดเห็นบรรดาพี่นองชาวพทุธทั้งหลายเราเขาสูศีลสูธรรม เราปลื้มปติ
ยินดีดวยเปนอยางมากทีเดียว โอ ยังมีผูที่จะเล็ดลอดไปจากกองทุกขมหาภัยอยูเหรอ 
มันอดคิดไมไดนะ มันตาบอดหูหนวก สอนเทาไรๆ มันไมฟงๆ บืนลงๆ ฟงซิวาพระ
อานนททูลถามพระพุทธเจาวา ผูที่จะไปสวรรคกับผูที่จะลงนรกทางไหนมากกวากัน 
พระองครับสั่งทันทีเลย ผูที่จะไปสวรรคนิพพานไดเทากับ โคตัวหนึ่งน้ันมีเขาสองเขา 
ขนเต็มตัวมนั ผูที่จะไปสูความดิบความดีไปสวรรคนิพพานเทากับเขาโค ผูที่จะหลั่งไหล
ลงนรกแบบไมฟงหนาฟงหลังเลยเทากับขนโค 

เอามาเทียบซิ เปนเรื่องเล็กนอยเมื่อไร พระพุทธเจาทรงเปรียบเทียบใหดูอยาง
นั้น เราจะเปนฝายเขาโคหรือขนโค เอา พิจารณาเสียตั้งแตบัดนี้ เรานี้จวนตายเทาไรยิ่ง
พิจารณานะ จิตนี่มันจา พูดชัดๆ อยางน้ีนะ เปนแตเพียงวาธรรมทานไมดีดไมดิ้น รู
เหมือนไมรู เห็นเหมือนไมเห็น อะไรที่อยูในวิสัยที่จะชวยไดกช็วยๆ ที่ไมอยูในวิสัยที่จะ
ชวยไดแลวก็ปลอยๆ ไปเทานั้น เวลานี้อยูในวิสัยที่จะชวยได คือการแนะนําส่ังสอน ให
รีบฟงนะ ตายแลวจะมาเคาะโลงโปกๆ รับศีลนะพอนะแมนะ ใชไมไดนะ เวลานี้จะรับก็
รับ รับศีลรับธรรม การทําบุญใหทาน ใหทําเสียตั้งแตบัดนี ้

พระพุทธเจาศาสดาองคเอก ในโลกทั้งสามไมมีใครเสมอพระพุทธเจา รับสั่ง
ออกมาแตละคําๆ เปนสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวๆ ฟงใหชอบซิพวกเรา อยาให
กิเลสมันลากถูไถลงไปนรกอเวจี เทากับขนโคๆ ดูไมไดนะ นี่สลดสังเวช เราก็ไมเคย
คาดเคยคิดในหัวใจดวงนี้ พูดชัดๆ อยางน้ีเลย ก็เหมือนเราๆ ทานๆ หูหนวกตาบอด 
เขาพาชนฝาก็ชน ชนตนไมก็ชน เขาพาไปชนอะไรชนดะไปเลย นี่ละจิตที่อํานาจของ
กิเลสมันปดบังหุมหอแลวเหมือนคนตาบอด ไปไหนชนดะ คนตาบอดดวยอํานาจของ
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กิเลสปดบังน้ีบอดหนาแนนมาก ลงนรกไดนะ แตบอดธรรมดาอยางมากก็ชนตนเสา
เทานั้น ไมมากนักนะ ถาบอดใจนี้พิลึก แตกอนก็ไมเปนหัวใจดวงนี้นะ พดูใหมันชัดเสีย 

ทีนี้เวลามาปฏิบัติธรรมพระพุทธเจา ที่เปดทางๆ ที่ถูกตองแมนยํา เรียกวาสวาก
ขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวๆ เอา เดินตามที่พระพุทธเจาตรัสไวชอบ มันก็ไปชอบๆ สู
ความดีงาม ชอบโดยลําดับๆ จนกระทั่งถึงหัวใจกับธรรมเปนอันเดียวกันเต็มเปยม นี่
ชอบหรือไมชอบ พระพทุธเจาสอนมาชอบโดยลําดับๆ จนกระทั่งถงึนิพพานเที่ยง นั่น
ละความชอบธรรมที่พระพุทธเจาทรงสอนไว เรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว 
จนกระทั่งถงึนิพพาน ตรัสไวชอบถึงนพิพาน ผูเดินตามนี้ก็ตามถึงนิพพานเหมือนกัน 

เราจะเชื่อใคร เอา พิจารณา แตกอนมันก็ไมเคยเปนจิตนี่ เวลาดําเนินเขาตาม
ธรรมพระพุทธเจา เจอตรงไหนๆ ยอมรับๆ ศาสดาสอนไวแลวๆ ทั้งน้ันๆ เจอตรงไหน 
แตกอนไมเคยเจอ เวลาปฏิบัติตามธรรมทานแลวก็เจอเอาๆ พอเจอปบนี้ไมตองหาใคร
มาเปนพยาน เจอปบๆ ยอมรับๆ ทันทีเลย เชนอยางวาบาป บุญ นรก สวรรค มี นี่
พระพุทธเจาทรงเจอแลว สอนไวเรียบรอยแลว เราอยาพากันดื้อดาน 

ทุกวันนี้กิเลสพาคนใหดื้อดานสันดานหยาบที่สุด จนกระทั่งศาสนาจะไมมีเหลือ 
พระพุทธเจา พระสงฆสาวก ทานทอพระทัยๆ กเ็พราะมันไมฟงเสียงอะไร มีแตจะบืน
ลงนรกโดยถายเดียว พวกเราจะบืนไปทางไหนใหพากันฟงตัง้แตเวลานี้ หูมีตามี หูมี
ราคา ตามีราคา ใจมีราคา ใหเรงตักตวงเอาอรรถธรรม ซึ่งเปนของมีคณุคามากเขาสู
จิตใจเสียตั้งแตบัดนี ้

นี่เราพูดถึงเร่ืองเราบําเพ็ญมา ความรูภายในใจไมเคยมีแตกอน นี่ก็ปฏบิัติตาม
พระพุทธเจา พอปฏิบัตติามไปก็เปดออกๆ เร่ือยตามทานที่วา สวากขาตธรรม ตรัสไว
ชอบแลว ทางที่ชอบ สอนอะไรชอบหมดๆ เดินไปตามนัน้ก็ชอบไปตามนั้น ผึงเลย
ทีเดียว นี่ละไดเกิดความสลดสังเวช 

ทีนี้สายตาของธรรมดูอะไรดูจริงๆ ไมมีคลาดมีเคลื่อนเลย ไมเหมือนกิเลส ดูไป
ตรงไหนหลอกไปตรงนัน้ ตมไปตรงนั้นกิเลส แตธรรมนี้ดูไปตรงไหนฉุดลากออกๆ 
เวลามันมาจาขึ้นภายในจิตใจนี้ โถ กราบพระพุทธเจาทั้งคืนฟงซินะ กราบพระพุทธเจา
ทั้งคืน นั่งอยูเฉยๆ นี่กราบ แลวมานั่ง กราบ เราลืมเมื่อไรสดๆ รอนๆ อยูหลังวัดดอย
ธรรมเจดีย จังหวัดสกลนคร สดๆ รอนๆ จนกระทั่งปจจุบันนี้ อัศจรรยพระพุทธเจา 
พระสาวกทั้งหลายทานผูผานพนๆ เวลามันเจอเขาจังๆ นี้กราบๆ คนภายนอกมาเห็น
เขาจะวา เออ อีตานี้มันเปนบาเหรอ พระองคนี้นะ 

อยูภูเขาองคเดียว นั่งแลวกราบๆ มันกราบหาอะไร เขาจะคิดแหละพวกบา แต
นั้นกราบความอัศจรรย ความอัศจรรยนี้ไดมาจากไหน ไดมาจากพระพุทธเจาๆ ยอม



 ๓

กราบๆ นี่พูดฟงใหชัดเสยีนะ เดี๋ยวนี้มาโกหกทานทั้งหลายเหรอที่พูดนี่ แทบเปนแทบ
ตายเราดีดดิ้นเพื่อพี่นองชาวไทยเรา เฉพาะอยางยิ่งเพื่อชาตนิี่สําคัญมาก เอาศาสนาตี
ตะลอมเขามา หนุนเขามา เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ เราดีดดิ้นจนจะเปนจะ
ตายเราไมเอาอะไรสักอยาง แบมือออกมานี้ บาทเดียวเราไมเคยแตะนะ ทุกอยางเรา
เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยของเราทั้งน้ัน 

ความดีดความดิ้นนี้ เรารูสึกจะเปนที่หนึ่งเสียแลวในวงพระสงฆในเมืองไทยเรา
นี่ ดีดดิ้น เอะอะก็อีตาบัวๆ เอะอะก็หลวงตาบัว ชวยชาติๆ เราเอาอะไร ไมเอาอะไรเลย 
เราพอหมด มีแตความเมตตาลวนๆ ไปที่ไหนมองเห็นอะไรนี้แหม มันอัศจรรยนะ นี่ถึง
กาลจะพูดกพ็ูด เวลาไมพูดนี่รูเหมือนไมรู เห็นเหมือนไมเห็น ธรรมทานไมดีดไมดิ้น 
เสมออยูอยางนั้นตลอดเวลา จึงเรียกวาธรรม นี่ก็ไดปรากฏขึน้แลวในหัวใจดวงนี้ จาก
การปฏิบัติตามพุทธศาสนา คําส่ังสอนของพระพทุธเจา 

พี่นองทัง้หลายพากันตะเกียกตะกายนะ อยาเห็นตั้งแตความเพลิดความเพลิน
ความรื่นเริง นี้ละเหยื่อที่เสียบปลายเบ็ด มันจะพาลงนรกนะ อันนั้นก็ดี อันนี้ก็ดี นี่ละ
เหยื่อลออยูปลายเบ็ดแลวจมนะๆ พระพุทธเจาสอนมันไมยอมเชื่อ เชื่อแตกิเลส จมกัน
ทั้งนั้นๆ นะ พากันจํา เอาละพอ 

หลังจังหัน 

ผูกํากับ จากรายการเมืองไทยรายสัปดาห โดยคุณสนธิ ออกอากาศทางชอง 
๙ อสมท.คืนที่ ๙ กันยาที่ผานมา 

 สนธิเชื่อนายกรัฐมนตรีจงรักภักดีสถาบันพระมหากษัตริยเกินรอย แตเตือนสติ
บางเรื่องที่ละเลย ยกตัวอยางกรณีตั้งรักษาการสมเด็จพระสังฆราชฯ ทั้งที่สมเด็จพระ
ญาณสังวรฯ ยังปฏิบัติหนาที่ได ชี้ไมผิดกฎหมายแตผิดวัฒนธรรม จารีตประเพณี ย้ํา
อยาลืมในหลวงของเรา 

ประมาณวันที่ 13 ม.ค. 2547 มีการแตงตั้งสมเด็จวัดสระเกศขึ้นมารักษาการ
สมเด็จพระสังฆราช มีกําหนดระยะเวลา 6 เดือน เหตุผลของการที่ทําเชนนั้นก็เพราะวา 
ทางรัฐบาลใชกฎหมายรัฐธรรมนูญอนัใหมที่ใหอํานาจรัฐบาลในการทําเชนนี้ ตั้งขึ้นมา
เพราะวา รัฐบาลโดยทานรองนายกฯ วิษณุ เครืองาม ทานบอกวา สมเด็จญาณ หรือ
สมเด็จพระสังฆราชนั้นทานทรงพระประชวร ปฏิบัติหนาที่ไมไดก็เลยตั้งขึ้นมา พอตั้งขึ้น
มาแลวก็ใหระยะเวลา 6 เดือน พอครบ 6 เดือนแลวก็ออกเปนพระราชกําหนดตอไป 

โดยที่มาแจงวาพระองคทานยังประชวรอยู โดยสํานักนายกฯนี้มาเลาใหฟงวา
ประชวรไมมีหลักฐานจากทางแพทย แพทยที่ทําการรักษาสมเด็จพระสังฆราช ที่แพทย
จุฬา ไมไดระบุมาเลยวา พระองคทานปฏิบัติหนาที่ไดไมได คือพดูงายๆ วาอยูใน
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สภาวะที่เงียบไมอยากพดู ทีนี้ดวยเหตุผล ดวยตรรกะเมื่อพระองคทานปฏิบัติหนาที่
ไมไดจะมีรักษาการสมเด็จพระสังฆราชก็มีสิทธิ์จะทําไดถาอยากจะทํา แตดวยวัฒธรรม
และจรรยาบรรณสมเด็จพระสังฆราช พระองคทานเปนผูนําจิตวิญญาณสงฆในประเทศ
ไทย เหมือนกับพระสันตะปาปาแหงกรุงวาติกัน พระสันตะปาปาทรงพระประชวรอยาง
หนัก จอหน พอลที่ 2 องคที่แลว แตเคาไมตั้งใครมารักษาการสมเด็จพระสันตะปาปา 
เคาใหเกียรติผูนําจิตวิญญาณ ใหความเคารพอยางสูงสง ในกรณีจอหน พอลที่ 2 กบั
กรณีสมเด็จพระสังฆราชไมเหมือนกนั 

และน่ีคือที่มาของการเรียกรองของหลวงตามหาบัว ใหทําทุกอยางใหถกูตอง 
ปรากฏวากาลผานไปมีขอพิสูจนและทําใหสงสัยวาจริงๆ แลวพระองคทานทรงพระ
ประชวรแลวหายรึยัง ผมมีหลักฐานหลายๆ อยางซึ่งสามารถที่จะทําใหไดเห็น เปนเวลา 
1 ปที่ผานมา มีเหตุการณตางๆ บงชี้วา พระอาการประชวรของสมเด็จพระญาณสังวรณ 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังคปริณายก ไมไดหนักหนาสาหัสถึงขั้นปฏิบัติหนาที่
สมเด็จพระสังฆราชตอไปไมได หลักฐานมีหลายประการที่พระองคเสดจ็ปฏิบัติ
ศาสนกิจที่สําคัญตางๆ ได 

ทานรองฯวิษณุ ทานพูดยังไงรูมั๊ยตอนที่ทานตัง้ผูรักษาการสมเด็จพระสังฆราช 
ทานพูดวา ในนามของรัฐบาลผมเรียนใหทราบเลยนะครับวา รัฐบาลนี้ไมมีวันหรอก
ครับ และเชื่อวาไมวารัฐบาลใดๆ ก็ไมมีทางที่จะกระทําอะไรขัดตอส่ิง 4 ประการ คือ 

1.จะไมมีทางที่กระทําส่ิงใดอันเปนการขัดสิ่งที่ชื่อวาเปนพุทธประสงค ขัดไปแลว 
2.จะไมมีทางเลยที่จะทําขัดตอพระธรรมวินัย ขัดไปแลวเพราะพระธรรมวินัย

ไมไดใหรัฐบาลมาตั้งรักษาการสมเด็จพระสังฆราช ตองสงฆเองดําเนินการเอง 
3.จะไมกระทําส่ิงใดเปนการขัดตอพระราชอํานาจ 
พระราชอํานาจในการแตงตั้งสมเด็จพระสังฆราช กอน พ.ศ.2535 เปนพระราช

อํานาจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ แตหลัง 2535 มกีารแกกฎหมายใหรัฐบาล
และมหาเถรสมาคมตั้งและสงไปใหพระองคทานลงนาม เอาหละในหลักจารีตประเพณี 
สมเด็จญาณฯ เปนพระพี่เล้ียงของพระเจาอยูหัว ตอนพระเจาอยูหัวทรงพระผนวช 
สมเด็จญาณฯ เปนพระพี่เล้ียง ความใกลชิดสนิทสนมของสมเด็จญาณฯ และ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ นั้นสนิทสนมกันมาก เมื่อสนิทสนมกันมากแลว โดย
จารีตประเพณี สมมุตวิาเราเห็นวาสมเด็จญาณทรงพระประชวรหนักจําเปนตองมีคน
ที่มารักษาการ ควรที่รัฐบาลจะตองขอเขาไปเขากราบบังคมทูล เลาเร่ืองตางๆ ให
พระองคทานฟง แลวขอใหพระองคทานทรงมีพระราชวินิจฉัยตามมารยาทแหงจารีต
ประเพณี 
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เพราะฉะนั้นแลว 4 ขอที่ทานรองฯ วิษณุพดูไมไดทําซักขอเลย ผิดหมด 
ประเด็นตรงนี้ตางหาก ถามวาวันนี้พิสูจนชัดแลววา สมเด็จพระสังฆราชไมไดประชวร 
ปฏิบัติหนาที่ได รัฐบาลทําไมถึงไมยกเลิกตําแหนงรักษาการสมเด็จพระสังฆราช หรือวา
รัฐบาลตองการจะใหสมเด็จวัดสระเกศเปนสมเด็จพระสังฆราชองคตอไป ถึงแชเร่ืองนี้
เอาไว ปรากฏวาวันนี้เรามีสมเด็จพระสังฆราช 2 องค สมเด็จญาณ และรักษาการ
สมเด็จพระสังฆราช 

หลวงตามหาบัวทานสูในเรื่องนี้ ทานไมไดสูเร่ืองอื่นเลย ทานบอกวา ใหเปนไป
ตามธรรมวินัย เมื่อฝายสงฆจะเลือกใครเปนตัวแทนก็เลือก และที่สําคัญคือวา สมเด็จ
ญาณพระองคทานยังมีพลานามัยที่เขมแข็ง สมบูรณ ทําไมผมรู พี่ชายผมครับ
นายแพทยศักดิ์ชัย ล้ิมทองกุล เปนแพทยผูรักษาสมเด็จพระสังฆราช พี่ชายผมอึ้งพูดไม
ออกเพราะวาทานรองฯวิษณุ หรือทางรัฐบาลอยากใหแพทยผูรักษาทําหนังสือออกมาวา
ทานทรงประชวร 

ผมตองเอยเบื้องหลังใหฟงเพราะวา เร่ืองนี้ผมเชื่อวาทานนายกฯ อาจจะไมรู
เร่ือง เมื่อไมรูเร่ืองแลวทานนายกฯตองแกซะ เพราะวาส่ิงน้ีจะทําใหพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ ดีใจไมไดเลยครับเรื่องนี้ เพราะทุกวันนี้เปนเรื่องที่คาใจมาก 1 ปกับอีก
เกือบ 9 เดือน ถึงเวลาแลวรึยังที่จะกลับมาแลวบอกวาดวยเหตุผลอันควรยกเลิก
รักษาการสมเด็จพระสังฆราช 

หลวงตา  ก็ถูกตองแลวที่เขาพูดไปไมมีอะไรที่จะคาน มันอะไรไอยศไอลาภน่ี
มันทําคนใหเปนบาทั่วโลกดินแดนนะ ปนกัน ตะกละตะกลามเรื่องยศถาบรรดาศักดิ ์
ศีลธรรมไมมีในใจ มีแตสวมแตถานภายในหัวใจ แลวจะเอาอะไรมาประดับใหสวยให
งาม มันสวยงามไมไดนะ ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาธรรม ธรรมเขาอยูตรงไหนสงบรมเย็น 
สงาราศีทั้งนั้น ส่ิงเหลานี้ไปที่ไหนรอนเปนฟนเปนไฟ ยื้อแยงแขงกันอยูเวลานี้ จะเอายศ
เอาลาภ เอาอะไรตออะไร ตัวเองเหมือนสวมเหมือนถาน เอามาหาอะไรเอามาประดับ
สวมถานนั่น นี้ละหลักธรรมหลักวินัยพูดอยางน้ี 

ไมมีอะไรเลิศกวาธรรม ยิ่งกวาธรรม ปฏิบัติใหดี อยางพระเราไปหายศหาแย็ดที่
ไหน ปฏิบัติตัวใหดีเทานั้นพอ แลวเปนพระขึ้นโดยลําดับ พระพุทธเจา พระสาวกอรหง
อรหันตทานไปหายศหาลาภมาจากที่ไหน ธรรมทานเสกสรรปนยอขึ้นบํารุงขึ้นปฏิบัติ
ขึ้น แลวทานก็เปนธรรมทั้งแทงๆ มาสอนโลกอยูเวลานี้ ไดยศที่ไหนมาสอนโลก อะไร
ดีกวาธรรม ธรรมเปนของเลิศเลออยูแลว ใหพากันขวนขวายหาอรรถหาธรรม อยาหา
บาๆ บอๆ ไอชื่อเสียงอะไรตออะไร ยศอยางน้ัน ยศอยางน้ี ยุงไปหมด ความดีงามที่
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ควรจะขวนขวายไดอยูในตัวของเราเองไมสนใจ จะไปหาแตชือ่แตเสียง ขางในมีแตมูตร
แตคูถไดชือ่เสียงดีงามก็เอา ใชไมไดนะ 

ยิ่งเลวลงทุกวันๆ ไมวาทางโลกทางธรรมในเมืองไทยของเรา เลวลงทุกอยาง 
ทางบานเมืองก็เลวลงอยางน้ีละ โจมตีเขาไปจะกลืนจะกิน ตะกละตะกลามไป ยังไมตาย
ก็จะกินโตะกนิเลี้ยงกันแลว เชนอยางสมเด็จพระสังฆราชนี่ คอยจะกินโตะกินเลี้ยงกัน
อยูตลอดเวลา มันสมบัติอะไร หาความดีในตัวเองนั้นก็พอแลวนะ ไปยุงอะไรกับใคร 
ไดความดีพอแลวไมตองยุง นี่ละเรื่องธรรมเปนอยางน้ัน ทานไมดีดไมดิน้นะธรรม อยู
สบายๆ ไมมีอะไรเกินธรรม ผูมีธรรมอยูสบาย ผูไมมีธรรมมีแตสวมแตถานดีดดิ้นเปน
บากันอยางเห็นอยูนี่ละ นี่มีแตสวมแตถานมันดีดมันดิ้นอยูเวลานี้ ธรรมทานไมดีด ทาน
เปนธรรม 

นี่ก็เปนตัวอยางอันดี แตนี้มันมาเปนความเลวที่ไปสืบทอดมาจากพระพุทธเจาที่
ประทานเอตทัคคะ ทานบอกวาบรรดาสาวกทั้งหลาย ๘๐ องคเปนพระอรหันต 
พระพุทธเจาทรงตั้งเรียกวาเอตทัคคะ เลิศไปคนละทางๆ เมื่อแปลออกแลวนะ 
เอตทัคคะ แปลวาเลิศไปคนละทางๆ พระอรหันตองคนี้เลิศไปทางนั้นในกิริยา เหมือน
อยางตนไม ตนไมนี้กิ่งน้ีเปนอยางน้ันกิ่งน้ันเปนอยางน้ัน ตนแตละตนๆ กิง่ไม
เหมือนกัน สวยงามไปคนละกิ่งละตน องคนั้นเลิศทางนั้น องคนี้เลิศทางนี้ เร่ือยๆ ไป 
พระอรหันตทานไมตื่นเตนนะ ทานไมไดเปนบายศเหมือนทุกวันนี้ 

ทุกวันนี้พวกบายศ พระเราหัวโลนๆ ยิ่งบายศใหญนะ แลวจะเอาอะไรไปสอน
โลกเมื่อเจาของก็เปนบายศอยูอยางน้ีแลว ศีลธรรมไมสนใจนะพวกนี้ พวกหัวโลนๆ 
พวกเดียวกบัหลวงตาบัวนี่ละหัวโลนๆ ไมไดสนใจกับศีลกับธรรมยิ่งกวาความดีดความ
ดิ้นหายศหาลาภ มันเปนเรื่องโลกเปนเรื่องสวมเรื่องถานไปหมดแลว มันหาแตสวมแต
ถานทุกวันนี้ ศีลธรรมไมไดหา ถาหาศีลธรรมไมตองยุงกับใคร อยูที่ไหนอยูไป ทีไ่หน
สะดวกสบาย 

อยางพระพทุธเจารับสั่งให รุกฺขมูลฺเสนาสนํ บรรพชาอุปสมบทแลวใหทาน
ทั้งหลายไปอยูตามรุกขมูลรมไมในปาในเขา ตามถ้ําเงื้อมผาหรือปาชาปารกชัฏ ซึ่งเปน
สถานที่บําเพ็ญเพียรไดดวยความสะดวก ไมมีส่ิงรบกวนไปยุงเหยิงวุนวาย จงอยูและ
บําเพ็ญในสถานที่นั้นตลอดชีวิตเถิด สอนพระทุกองค พระโอวาทขอนี้สอนทุกองคไมมี
เวน ปจจุบันนี้ก็มีเพราะเปนพระโอวาทที่จําเปนมากที่สุด สอนมาอยางน้ัน แตมันแหวก
เขาไปหากระดูกหมกูระดูกวัว มันแหวกเขาไปหาสวมหาถาน แหวกเขาไปหามูตรหาคูถ
นี่ซิเดี๋ยวนี้ มันจึงไดมูตรไดคูถมาโปะหัวกัน ครั้นเห็นหนากันมีแตเร่ืองยศเรื่องลาภเร่ือง
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อะไร เร่ืองศีลเร่ืองธรรมเปนยังไงภายในใจไมไดถามหากันนะเวลานี้ มันเปนบาไปทั้ง
โลกหมดพระเรานี่ 

ทั่วประเทศไทยละทั้งเขาทั้งเราเปนแบบเดียวกันหมด แลวจะใหใครที่เขามี
ความมุงหมายและกราบไหวบูชาครูบาอาจารย ผูมีศีลมีธรรมพอเปนขวัญตาขวัญใจมัน
หาไมเจอ เมื่อหาไมเจอแลวก็จะไปหาอะไร ก็อยูไปอยางน้ันละ ฆราวาสก็อยูแบบขาดที่
พึ่งจากภายนอก แลวหาที่พึ่งตัวเองเอานะ พุทโธ ธัมโม สังโฆ ใหอยูในใจ อยาไปหา
จากพระ พระเหลานี้เปนพระสวมพระถาน พระทีป่ฏิบัติเหลวแหลกแหวกแนวอยูเวลานี้ 
วิ่งเตนหาตั้งแตยศแตลาภสรรเสริญเยินยอไปอยางน้ัน ไมไดอรรถหาธรรมซึ่งเปน
ธรรมชาติเลิศเลออยูภายในใจนี้บางเลย 

เราหากับพวกนี้ไมไดใหหาเอาในตัวของเรา พุทโธ ธัมโม สังโฆ ใหติดใจไป ไป
ที่ไหนเย็นถามีพุทโธไป ใหพากันจําเอาทุกคน นีพู้ดใหฟงอยางชัดเจน นี่ละเสียงธรรม
พูดอยางน้ี พูดอยางตรงไปตรงมาพดูอยางอื่นไปไมได เสียงธรรมกับเสียงโลกตางกัน 
เสียงโลกพลิกแพลงเปลีย่นแปลงหลายสันพันคม ปลอมเอามาเปนจริง จริงเอาไป
ปลอม ไดทัง้นั้นละพวกกิเลสน่ี ถาธรรมแลวตรงไปตรงมา ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถกู
นี่ละธรรม นี้เราก็พูดตามธรรม 

เวลานี้ที่เมืองไทยของเราเดือดรอน ก็เพราะมีตั้งแตสวมแตถานเต็มบานเต็ม
เมือง ทางฝายบานเมืองก็เปนสวมเปนถาน ทางฝายพระก็เปนสวมเปนถาน ตางคนตาง
สวมตางถานคือความเลวทราม ขวนขวายหามาโปะหัวกันๆ ศีลธรรมอนัดีงามไมเคย
สนใจ นี่ละโลกจะมีความสงบรมเย็นมาจากไหน ถาลงตัง้ใจปฏิบัติศีลธรรมใหสงบ
รมเย็นภายในตัวแลวออกไปไหนก็สงบรมเย็นคนเรา ไปที่ไหนก็เปนสงาราศี พากันจํา
เอานะบรรดาพี่นองทั้งหลาย นี่สายแลว ๙ โมงแลว เอาละหยุดพอ 
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