เทศนอบรมฆราวาส ณ ศาลาสวนแสงธรรม
วันที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ [เชา]

“คําวา “พอ” เปนธรรมเลิศสุดยอด”
[กอนจังหัน]
(ม.ร.ว.ทองศิริ ทองแถม : งานศพของภรรยาผม สอางค ทองแถม มีผูรวมบุญ
ไดชว ยเมตตาเกีย่ วกับงานศพ ผมรวบรวมไดแลว ๗๐๐,๐๐๐ บาท และผมก็ซื้อดราฟท
มาถวายหลวงตาแลว โดยไมไดหักคาใชจายเลยแมแตบาทเดียว เปนเงิน ๗๐๐,๐๐๐
บาทของทานพี่นองทั้งหลายที่ชวยงานศพภรรยาผม จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้
ครับ) เอามามอบใหหลวงตาเมือ่ คืนนี้ เอาดราฟทมามอบ ๗๐๐,๐๐๐ บาท ที่ศรัทธาพี่
นองทัง้ หลายมาอนุโมทนาทําบุญอุทศิ ใหสอางค ทองแถม หมูเรานัน่ แหละ ปจจัยรวบ
รวมแลวเอาดราฟทมาถวายหลวงตา ๗๐๐,๐๐๐ บาทเมือ่ วานนี้ แตหลวงตาชักนอยใจ
อยูห นอยหนึง่ ไดนอ ยเกินไป เอาละจบแลว ๆ
ที่เขาวา พระที่วัดนรนาถฯ ไปเรียนวิทยานิพนธนิเพนที่ไหนมา มาพูดบรรยาย
ถึงเรื่องของเรา วาหลวงตาบัวเทศนเรื่องอรรถเรื่องธรรมนี้ไมมีสงสัยเลย ถูกตองแมนยํา
ตลอด นี่อันที่สองขอเปรียบเทียบกันเหมาะเจาะเหลือเกิน ขอทีส่ าม แตทา นชอบตลก
หนอย ขอที่สามเหน็บลงมา ทีนใ้ี หพรนะ ไดเวลาแลว ตอจากนีไ้ ปเราก็จะไดรวบรวม
ทองคํา ดอลลาร เงินสด เขาสูคลังหลวงของเราไปเรื่อย ๆ นีต่ ง้ั ตนใหมอกี แลว พอถึง
จํานวนที่เราเคยมอบทุกครั้งมาก็ ๕๐๐ กิโล ทองคํา สวนดอลลารใหตดิ ตามไป นีเ้ ราก็
จะมอบเปนลําดับ จนกระทั่งถึง ๑๐ ตันแลวหลวงตาก็ลาเวที ลาแบบหงายเลยนะ
เพราะเวลานี้ตะเกียกตะกายเพื่อพี่นองทั้งหลาย
สําหรับเราเองกําลังวังชาทุกอยาง ลดลงหมดแลว แมทส่ี ดุ เทศนหลงหนาหลง
หลังแลวเดีย๋ วนี้ จึงขออภัยจากบรรดาทานผูฟงทั้งหลายในขณะที่เทศน เทศนไป ๆ
หลงลืมไปแลวเวลานี้ นี่เราตะเกียกตะกายอยูดวยน้ําใจของเราที่มีตอพี่นองชาวไทยเทา
นัน้ เองแหละ พอไดจบตามกําหนดกฎเกณฑของพีน่ อ งชาวไทยเรา ไดทองคําน้าํ หนัก
๑๐ ตัน และดอลลารเคียงขางกันไป ที่เราตั้งใจอยูลึก ๆ ก็คอื วาใหได ๑๐ ลานดอลล
แตเวลานี้ได ๗ ลานดอลลกวาแลว เพราะเสร็จนี้เราก็หงายเลยละทีนี้ หงายก็หงายไป
เลย ไมเอาไหนอีกนะ กรุณาทราบตามนี้ ใหตางคนตางเรงตามจุดหมายปลายทางของ
เราวา ทองคําน้าํ หนัก ๑๐ ตัน แลวดอลลารกเ็ คียงขางกันไปก็คงไมตาํ่ กวา ๑๐ ลาน
หนุนเขาไปตรงนีล้ ะนะ ตอไปนี้จะใหพร
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[หลังจังหัน]
เหมือนสํานักงบประมาณนะ วัดปาบานตาดเรา เรียกวา สํานักงบประมาณวัดปา
บานตาดก็ไมนา จะผิดไป ที่นั้นมาที่นี่มา สวนมากจะเปนโรงพยาบาลมากกวาเพื่อน โรง
เรียน อันนีม้ ากกวาเพือ่ น ทีจ่ รมาแบบตาง ๆ ก็เยอะ นี่ถึงวามันไมทัน อยางมานีก่ เ็ กีย่ ว
กับสัตวกบั เสือ พวกสัตวนาํ้ ในคลอง หมุนไมทัน
เมือ่ คืนก็เทศน จะใหเทศนอะไรนักหนา มันตายไดนะผูเทศน อยาวาแตผฟู ง
ตายไดนะ ผูเทศนตายได เทศนไมหยุดไมถอย มาที่นี่ยิ่งเทศนทั้งเชาทั้งเย็น เราอยูว ดั
จะมีตอนเชา ฉันเสร็จแลวก็เทศน ตอนกลางคืนไมมี แตที่นี่มีทั้งเชาทั้งเย็น มิหนําซ้ํามี
งานแทรกเขามาอีก บางวันมี อยูอ ยางงัน้ (ลูกศิษย : เทกซัสเขาติดตามมาถายสดไป
อเมริกาครับ) เออ อยูอุดรก็ติดตามมา พวกเทกซัสติดตามมาฟงนี้ พอเทศนนก้ี อ็ อก
ทางสหรัฐทุกเชา ทุกเชาเขามาติดตอทางวัดปาบานตาด เรามาที่นี่เขาก็ติดตอมานี้อีก
แลว เทศนนี้ก็เพื่อทางสหรัฐก็ไดฟง ที่เทกซัสมันมีหลายประเทศนะ ลาว เขมร เวียด
นาม แลวคนไทยเราก็แทรกอยูใ นนัน้ ดวย นีห่ มายถึงพวกชาวพุทธ อยากไดยินไดฟง
จากทางนีไ้ ปอีกทีหนึง่ ทางอินเตอรเน็ตเขาก็ฟง เขาก็ดอู ยูต ลอดเหมือนกัน สงไปจาก
ทางนีแ้ หละ นี้ยังไมพอ เทศนที่นี่มาขอฟงที่นี่อีก นีก่ ร็ ออยูแ ลวไมใชหรือ ก็อยางงั้นซิจะ
ใหวา ไง
มีธรรมเทานัน้ พีน่ อ งทัง้ หลายกรุณาทราบนะ ทีจ่ ะคอยชวยฉุดชวยลากตัวของเรา
เองและสวนรวมขึ้นมาได สวนเรือ่ งกิเลสทานทัง้ หลายอยาหวังกับมัน ทั้ง ๆ ที่เราดิ้นกับ
มันอยูต ลอดเวลา ดิ้นกับมันก็เปนฟนเปนไฟเผาไปตลอดทั่วดินแดน มีธรรมเทานั้นจะ
เปนน้ําดับไฟ ถาใครมีธรรมในใจ ผูน น้ั ก็จะพอยับยัง้ ตัง้ ตัวไดบา ง ถามีแตการดีดการ
ดิ้นกับกลมายาของกิเลสจะไมมีหวังดวยกันทั้งนั้น โลกไหนก็โลกเถอะ วางั้นเลย มีธรรม
อยางเดียว ชีน้ ว้ิ เลย ทีจ่ ะคอยฉุดคอยลากตัวของเราและสวนรวมขึน้ มาได
เรือ่ งกิเลสทานก็ประกาศไวแลว พระพุทธเจาทุกๆ พระองค วาคือภัยตอธรรม
ตอธรรมก็คือภัยตอเรา กิเลสก็มาเปนภัยกับเรา เพราะเกิดขึ้นจากใจสัตวโลก เกิดขึ้น
จากใจทําลายใจ ธรรมเกิดขึ้นจากใจแตไมมีโอกาสที่จะมาทําลายกิเลสได มีแตกิเลสย่ํายี
ตีแหลกตลอดเวลา โลกนีจ้ งึ หาความสุขไดนอ ยมากทีเดียว ทั้ง ๆ ที่ใครเกิดมานี้มีแตมุง
หาความสุขดวยกันทัง้ นัน้ ผลที่ไดมีตั้งแตผิดหวัง ๆ ก็เพราะเดินไปทางผิดหวัง ไดแต
เดินตามทางกิเลส มันไมมีนะความสุข อยาพากันตืน่ ไปกับมันนักหนา
ขอใหฟงเสียงศาสดาองคเอก ซึ่งเปนผูพนจากทุกขโดยประการทั้งปวงแลวบาง
นะ ถาไมฟงนี้จะไมมีทาง ใหพากันตั้งอกตั้งใจฟงเสียงอรรถเสียงธรรม ธรรมดาโลกมัน
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ชอบแตของแสลง เรื่องหยูกเรื่องยาที่จะใหหายโรคหายภัยมันไมคอยชอบ แตเราเชื่อ
ทางเหตุทางผลแลว โรคนีจ้ ะหายไดดว ยยาเทานัน้ ไมไดหายดวยของแสลง เราตองปด
ของแสลงออก ทั้ง ๆ ทีร่ กั ทีช่ อบ ทีอ่ ยากมันนัน้ แหละ ใหปด มันออก นัน้ คือตัวภัย สิ่งที่
ไมชอบคือตัวหยูกตัวยา นีค้ อื ตัวผล ใหยดึ อันนีเ้ ปนหลัก บังคับตัวเขาสูห ยูกสูย า เขาสู
แถวทางเดินอันดีงาม
เรือ่ งของโลกนีม้ นั ชอบของแสลง โรคหัวใจเราคือโรคกิเลสนี้ชอบของแสลงมา
เปนประจําแตไหนแตไรมา ธรรมทานก็เปนเครือ่ งกําจัดสิง่ เหลานีอ้ ยูแ ลว แตไมคอยจะ
สนใจกัน เรือ่ งความทุกขจงึ หนาแนนขึน้ ทุกวัน ๆ มองไปทีไ่ หนนาสลดสังเวชนะ ใครจะ
วาหลวงตาบัวเปนบาก็ตาม ก็มนั เปนอยางงัน้ จริง ๆ จะใหวาไง ไปที่ไหนมองดูมีตั้งแต
เรือ่ งกิเลสลอมหนาลอมหลังตามกิรยิ าภายนอกภายในใจของสัตวโลก มีแตกเิ ลสทํางาน
มันทํางานเพื่อความทุกขความเดือดรอน เพื่อฟนเพื่อไฟ จะหาความเย็นอกเย็นใจมา
จากไหน
ถามีธรรมเขาแทรกก็มนี าํ้ ดับไฟบาง หากไมมีธรรมเขาแทรกไมมีหวัง หมดตัว
เลยละ เกิดมาชาติหนึ่งๆ หมดตัวไปเลย จะไมมีอะไรติดเนื้อติดตัวเลย ใครอยาเอาสิ่งที่
กิเลสเอามาอวด เอามาอวดธรรมนะ กิเลสมันอวดธรรมนัน่ แหละ แตเราก็โงกับกิเลสก็
เอากิเลสมาอวดธรรม ถาเรื่องของอรรถของธรรมแสลงแทงใจ ไมอยากคิดอยากอาน
อยากเคลื่อนไหวไปทางอรรถทางธรรม แตถา เรือ่ งของกิเลสแลวไหลไปเลย หากวาเปน
รถนี้ไมตองติดเครื่อง ดีไมดีไมไดเหยียบคันเรง มันพาไหลไปเลย ไหลไปไหน ไหลลง
ทะเลละซิ จะไหลขึ้นไปหามรรคผลนิพพานที่ไหน
ธรรมประกาศปางๆ มา เปนความสัตยความจริงสําหรับชะลางสิ่งเลวรายทั้ง
หลายของสัตวโลก เราเปนลูกชาวพุทธ ขอใหพากันฟง อยาบืนไปตามกิเลสอยางเดียว
ถาหากวาสัตวโลกนีเ้ ปนไปตามกิเลส มีความสุขความเจริญแลว ศาสนาซึง่ เปนน้าํ ดับไฟ
ของกิเลสก็ไมควรมีในโลก ศาสดาก็ไมควรมี เพราะกิเลสสมบูรณแบบทุกอยางแลวทีจ่ ะ
ผลิตความสุขความสมหวังใหสตั วโลก แตนี้มันมีแตความผิดหวังละซิ พากันฟงใหดี ให
พากันดัดแปลงแกไขจิตใจเราบาง วันหนึง่ ๆ ใหมีธรรมเขาแทรกในใจ ไมมากก็ใหมี มี
นอยก็ดี ดีกวาไมมี ดีกวาที่กิเลสเหมาเสียทั้งวัน ๆ เลย
เรื่องทุกขมากไมมีใครเกินโลกมนุษยเราแหละ เพราะมนุษยเราฉลาด ความ
ฉลาดของมนุษยนม้ี าจากกิเลสพาใหฉลาด ถาธรรมพาใหฉลาดจะหลุดพนไปโดยลําดับ
ปลดเปลื้องทุกขไปไดเปนลําดับลําดา แตกเิ ลสพาฉลาดนีพ้ าจมทัง้ นัน้ แหละ ใหพากัน
ฟงเสียงบาง มันนาทุเรศจริงๆ มองดูคนทั้งคนจนแทบไมเห็นคนเลย เห็นแตกาํ แพง
ของกิเลสกัน้ ไวไมใหเห็นตัวคน รอบตัวของคนมีแตกิเลสเต็มตัว กําแพงกัน้ ไวเลย ไม
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ใหอรรถใหธรรมเขาไปแทรกไดเลย กําแพงของกิเลสหนาแนนมาก ธรรมจึงเขาสูจิตใจ
สัตวไดนอยมากทีเดียว จึงตองตีกําแพงเขาไป ๆ มันไมอยากทําดีฝนเขาไป ก็เราอยาก
ดีอยูน น่ี ะ จะใหวาไง
กิเลสมันไมอยากใหทาํ ดี ก็เราอยากดีอยูเ ราตองทําดี ฝนกิเลสละซิ ถาไมฝนไมมี
วัน จะจมไดแน ๆ ถาใครไมฟง เสียงศาสนา คือพุทธศาสนาแลวจะมีตั้งแตความจม ๆ
ความหวังเทาไร หวังเทาไรไมมคี วามหมาย ถามีอรรถมีธรรมแทรกอยูในใจ นี้ละคุณคา
มหาศาลอยูท น่ี ่ี สมบัติเงินทองสิ่งใดในโลกสูธรรมภายในใจไมได ธรรมภายในใจนีผ้ ลิต
ออกไดหมด ความดีความงาม สมมักสมหมายออกไดจากธรรมเทานัน้ แหละ นีพ่ ี่นอง
ทัง้ หลายก็ไดรว มมือรวมใจกันมอบทองคําเมือ่ วันที่ ๑๐ นีก้ ส็ มมักสมหมาย สมใจ
นีล้ ะเปนไปตามธรรมแลวก็เปนอยางนีเ้ อง สมมักสมหมาย ทองคําได ๕๐๐
กิโล เต็มเปรี๊ยะเลย ดอลลารเราก็ไมคาดวาจะไดเต็มเม็ดเต็มหนวย ๓๐๐,๐๐๐ ดอลล
แตครั้นแลวก็ปงปงขึ้นมา นี่ละความรักชาติ ความเสียสละ เปนคุณเปนประโยชน ทั้งตอ
จิตใจเรา ทั้งสวนรวมคือชาติไทยเรา ใหมคี วามแนนหนามัน่ คงจากการเสียสละ ถาตาง
คนตางตระหนี่ถี่เหนียว เงินบาทหนึ่งก็ไมได ทองคํา ๑ กิโลก็ไมได เมืองไทยก็จม ทั้ง ๆ
ที่คนไทย ใครก็อยากฟน อยากฟู อยากเจริญรุง เรือง แตตัวจมเพราะความขัดแยงกับ
อรรถกับธรรมไมรูตัวนะ นี่เราก็ไดบริจาครวมกันมาเปนลําดับลําดา หลายพักหลาย
ตอนนะ
เวลานีก้ าํ หนดใหรวมเขาสูค ลังหลวงครัง้ ละ ๕๐๐ กิโล นี่ไดประกาศใหพี่นองทั้ง
หลาย มอบทีไรใหมกี าํ หนดไววา เชนอยาง ๕๐๐ กิโล พอถึงครั้งที่ ๒ ก็เปน ๑ ตัน จน
กระทั่งถึงจุดที่หมายของเราที่ตั้งเอาไววา ๑๐ ตัน ในการชวยชาติคราวนี้ ขอใหไดทอง
คําน้าํ หนัก ๑๐ ตัน สวนดอลลารเราคาดไวคอ นขางแนนอนวาจะไมตาํ่ กวา ๑๐ ลาน
แหละ พอทองคําไดนาํ้ หนัก ๑๐ ตันแลว ดอลลารจะได ๑๐ ลาน เคียงขางกันไป ๆ นี้
ละเปนความมุงหมายที่จะตั้งชาติไทยของเราใหเปนปกแผนมั่นคง ลมหายใจโลงปอด
เพราะการเสียสละของเรากลายเปนเครื่องเสริมลมหายใจของเรา ใหหายใจโลง ผาสุก
เย็นไปดวยความรักชาติ ความพรอมเพรียง ความสามัคคีกนั ดวยการเสียสละ
นี่เราก็ไดเริ่มมากขึ้นแลว เวลานีค้ อ นแลว ๑๐ ตันนะ ได ๕,๕๕๙ กิโลแลวเวลานี้
ตอไปนี้เราก็เริ่มขึ้นไปอีกใหถึงจุดที่หมาย จุดสําคัญแหงชาติไทยของเราที่ตางคนตางวิ่ง
เตนขวนขวายอยูเวลานี้ก็คือทองคําซึ่งเปนหัวใจของชาติไทยเรา นี้ละจุดสําคัญอยูที่ทอง
คํา ดอลลาร เปนลมหายใจของคนไทยทั้งประเทศ เปนเครื่องยืนยัน เปนสักขีพยาน
เปนหลักเปนแหลงแหงชาติไทย เปนตัวประกันของชาติไทยเรา อยูในจุดที่วา ทองคํา
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ดอลลาร เงินสดก็พวั พันกันไปกับสมบัตทิ ง้ั สองนี้ นี่ละเปนเครื่องหนุนชาติไทยของเรา
ใหอบอุน ใหพากันอุตสาหพยายาม
เรามีมากมีนอยเราไมไดเปนเศรษฐี มีเทาไรก็บริจาคตามเกิดตามมีนั้นแหละ
บริจาคหลายครัง้ หลายหนก็เพิม่ พูนกันขึน้ เหมือนฝนตกทีละหยดทีละหยาด แมไมเม็ด
ใหญเม็ดโตเทาภูเขาก็ตาม ตกทีละหยดละหยาด สามารถทําทองฟามหาสมุทรใหเต็ม
ดวยน้ําได นี่ก็ใหเต็มตื้นดวยสมบัติแหงชาติไทยของเรา เต็มไดดวยความเสียสละของพี่
นองทัง้ หลาย ขอใหยดึ หลักธรรมเปนหลักสําคัญ ไอเรือ่ งกิเลสนีพ้ อใจ ชัว่ ขนาดไหนมัน
ก็บอกวาดี นีค่ อื กิเลส ความไมมเี หตุมผี ลคือกิเลสอยางเดียว
ธรรมมีเหตุมีผลลวนๆ ธรรมกาวเดินทางไหนมีเหตุมีผลเปนไปพรอมกัน ๆ จึง
ทําโลกใหแคลวคลาดปลอดภัยไดเรื่อยไป แตกิเลสหาเหตุหาผลไมได ขอใหมคี วาม
ตองการอะไร สิ่งนั้นจะดีจะเลิศเลอไปหมดตามความสําคัญของตน แตครัน้ แลวมันก็มา
เปนภัยแกตวั ของเราเองนัน้ แหละ เพราะกิเลสไมมีเหตุผล มันหลอกวาดีแตมนั ชัว่ เสีย
อยากไดกอ็ ยากไดฟน ไดไฟมาเผาตัวเสีย มันไมอยากไดของดิบของดี ถาธรรมแลวดี
บอกวาดี ชัว่ บอกวาชัว่ เสาะแสวงหาและปดเปาสิง่ ทีช่ ว่ั ชาลามก เสาะแสวงหาสิง่ ทีด่ งี าม
ก็เปนผลขึ้นมาใหเปนที่พึงใจ
สวนกิเลสนัน้ ลงวาอยากแลวมันไมไดสนใจกับเหตุผลนะ ขอใหไดอยางใจ ๆ
ไดมาแลวมาเผาเรา เผาครอบครัว เผาสวนรวม จมไปไดดวยความไมมีเหตุผลของ
กิเลส ซึ่งตางคนตางคิด ตางคนตางดิ้นไปตามกิเลส เราก็จมไดนั่นแหละ ใหพากันจําให
ดีนะ นีก่ พ็ ยายามเรือ่ ย ๆ พูดใหพี่นองทั้งหลายทราบมาตลอด หลวงตาทีบ่ กึ ทีบ่ นึ เวลา
นี้ บึกบึนเพือ่ พีน่ อ งชาวไทยเรานัน้ แหละ เราไมไดบึกบึนอะไรเพื่อเรา เราเคยบอก เคย
กลาวใหพน่ี อ งทัง้ หลายทราบแลวดวยความสัตยความจริงทีเ่ ต็มอยูใ นหัวใจ ไมสงสัยนี้
เลยวา เราพอทุกอยางแลว เราไมเอาอะไรในโลกอันนี้ มีแตความเมตตาสงสารพี่นอง
ชาวไทยเรา จึงไดพาบึกพาบึน
ไปที่ไหนจนเขาจะตําหนิติโทษหรือโจมตีก็ได วาหลวงตาบัวไปทีไ่ หนหาปลนแต
เงินแตทอง พอเห็นหลวงตา นัน่ มาแลว เขาก็วา อยางงัน้ แหละ คือเราดีดเราดิ้นดวย
ความสงสารของเรา แตกเิ ลสมันไมวา งัน้ ซิ มันวาหลวงตานีก้ วนบานกวนเมือง กิเลสมัน
วางัน้ แตธรรมแลวกวนไปไหน ถามากวนเขามาใสพุงเรา วางัน้ ซิ พุงของเรามันหิวมัน
โหยมันจะตาย ตองเสาะแสวงหาสิ่งเยียวยาเขามาใสพุงของเรา เมื่อพุงเต็มแลวอยูได
นอนได ไปได สบายได เมื่อชาติไทยของเรามีความอบอุนดวยสมบัติเงินทองขาวของที่
โลกยอมรับกันแลว เราก็อยูไ ดสบาย นีท่ เ่ี ราไดตะเกียกตะกายอุตสาหพยายาม
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มองเห็นหนาไหนเขาไมอยากดูหนาเราละนะ พอมองไปนี่ ไหนละทองคํา ไหน
ละดอลลาร ไหนละเงินสด มีแตอยางงั้น ก็มนั ขาดอันนี้ หมดประเทศไทยเรา มันขาด
ทองคํา ดอลลาร เงินสด จึงตองถามหาซิ เพื่อจะใหไดมา นีล่ ะไดอตุ สาหพยายามเวลานี้
นะ สําหรับเราเองเปดโลง ในสามแดนโลกธาตุเราไมเคยหวั่นตอสิ่งใด วาจะมาเปน
อุปสรรคขาศึกศัตรูหรือทําใหเราขยะแขยง ใหกลาตอสูบ า ง ใหกลัวถอยบางเราไมมี สิง่
เหลานี้เปนเรื่องของสมมุติ ขึน้ ๆ ลง ๆ ธรรมมีความพออยางเดียว ไมมีอะไรที่จะเลิศ
เลอยิง่ กวาคําวาพอ พอคําเดียวเทานั้น เอาอะไรมาใสก็ลนไปหมด เหมือนน้าํ พอแลว
เต็มแกวแลว เอาน้ํามหาสมุทรมาเทมันก็ลนออกหมด นี่เรียกวา ความพอ
ธรรมเมือ่ ถึงขัน้ พอเปนอยางนัน้ ไมตองไปถามผูใด อยูค นเดียวเต็มในหัวอก ไม
เคยไปหวังเอาสิ่งใดกับผูใดมาเปนเครื่องสนับสนุนยืนยัน แลวธรรมเต็มหัวใจ ไมมีอะไร
ที่จะเลิศเลอยิ่งกวาธรรมเต็มหัวใจ แสนสบายอยูใ นนัน้ หมด นีพ่ ระพุทธเจาสอนโลก
สอนพวกเราทานสอนดวยความธรรมเต็มหัวใจ พวกเราฟงดวยความหิวโหยดวยกิเลส
หิวโหยไปตามกิเลส ไมไดหิวโหยในอรรถในธรรมพอที่จะตักตวงเขามาใสจิตใจใหมี
ความผาสุกเย็นใจตามทางของศาสดาทีส่ อนโลกมานานบางเลย ใหอตุ สาหพยายามนะ
เราเชือ่ มานานแลว เชื่อกิเลส ใหอตุ สาหพยายาม หลวงตาไดพยายามเต็มกําลัง
เรื่องสําหรับตัวเราเองเราหมดทุกอยาง เราไมมีอะไร วันหนึง่ ๆ กินไปนอนไป
เทานั้น แลวเอาสังขารรางกายเปนเครื่องมือ ใชทําประโยชนใหโลกไดเทาที่กําลังสังขาร
รางกายอํานวยแคไหนก็ทาํ ไป ๆ อยางตะเกียกตะกายอยูเ วลานี้ ก็ตะเกียกตะกายเพื่อพี่
นองทัง้ หลายทัง้ นัน้ แหละ เราไมไดตะเกียกตะกายเพื่อเรา ถาเปนเราแลวเราแสนสบาย
ไมมีอะไรเลย วันหนึ่งคืนหนึ่งที่จะมีอะไรเขามาเปนขาศึกตอจิตใจที่ชําระไดแลวโดย
สมบูรณ ไมมีเลยที่จะเขามาขัดแยงนิด ๆ หนอย ๆ แมเสนผมก็ไมปรากฏ เม็ดหินเม็ด
ทรายก็ไมมี นัน่ คือสมมุติ สมมุตินั่นแลเปนขาศึกตอจิตใจ
เมื่อชําระออกใหหมดโดยสิ้นเชิงแลวก็ไมมีอะไรมาขวาง โลงวางไปหมด สาม
แดนโลกธาตุวา งไปหมด คือจิตใจทีว่ า งจากเสีย้ นจากหนามคือกิเลส ซึ่งสรางกองทุกข
ใหแกสตั ว กิเลสพังลงไปแลววางหมด กิเลสวางแลวทุกขกว็ า ง เพราะทุกขติดตามมา
จากกิเลสเปนตัวเหตุสรางทุกขใหสัตวโลก ทุกขดับไป โลงไปหมด ไมมีอะไรเหลือเลย
ที่พระพุทธเจาทานแสดงไว เราไดนํามาเปนคติอยูเสมอเพราะมันจาอยูที่หัวใจ เปน
แบบเดียวกัน มาพูดเมื่อไรก็สด ๆ รอน ๆ ตลอดไปเลย
ดังทีท่ า นแสดงใหมานพ
สุญ
ฺ โต โลกํ อเวกฺขสฺสุ
โมฆราช สทา สโต
อตฺตานุทฏิ ฐ ึ อูหจฺจ
เอวํ มจฺจุตฺตโร สิยา
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เอวํ โลกํ อเวกฺขนฺตํ
มจฺจุราชา น ปสฺสติ
ดูกอนโมฆราช หนึ่งในมานพ ๑๖ คน เธอจงเปนผูม สี ติทกุ เมือ่ คนมีสติคอื คน
ไมลืมตัว นัง่ อยูถ า มีสติกม็ คี า นะ ยืน เดิน นัง่ นอน ถามีสติอยูก บั ตัวเปนคนมีคา เพราะ
ฉะนัน้ ทานจึงนําสติออกมาสอนพระโมฆราช ก็เทากับสอนพวกเราทัง้ โลกนัน้ แหละ วา
จงเปนผูมีสติ อยาเลินเลอ อยาตืน่ อยาเตนกับอะไรโดยขาดสติ เธอจงเปนผูม สี ติทกุ เมือ่
พิจารณาโลกใหเห็นเปนของสูญเปลา วางเปลาจากหัวใจ
ถอนอัตตานุทฏิ ฐิ ความเห็นวานั่นเปนเรา นี้เปนของเรา นั้นเปนสมบัติของเรา
นั้นเปนสมบัติของเขา นั้นเปนขาศึกศัตรูคูเวร นี้เปนคูมิตร คูพึ่งเปนพึ่งตายของเราตัด
ออกหมด สิ่งเหลานี้เปนสายทางที่จะพาใหเราเกิดทุกขทั้งฝายที่เราชอบไมชอบ ตัดออก
ใหวา งใหหมด ไมมีเหลือ ทานบอกวาจะขามพนพญามัจจุราชเสียได พญามัจจุราชก็คือ
ความตาย กอนจะตายมันบีบบีส้ ไี ฟ จนตกที่นั่งที่นอนหมอนมุงไปหมด ไมมีสติสตัง นี้
คนกอนจะตาย ความทุกขมนั บีบบีส้ ไี ฟขนาดนีท้ กุ ภพทุกชาติมา ทานบอกพญามัจจุราช
คือความตายนี้จะมองไมเห็น ผูพิจารณาตนถึงขั้นจิตที่เปนของสูญเปลาวางเปลาแลว
นีท่ า นสอนธรรมใหพวกเราฟง ในหัวใจดวงนีไ้ ดประกาศกองมาแลวได ๕๓–๕๔
ปมานี้ พูดแลวสาธุ ไมไปทูลถามพระพุทธเจาวาจิตวางเปนยังไง จิตสิน้ จากกิเลสเปนจิต
ชนิดไหน จิตวางจากความทุกขทั้งหลายโดยประการทั้งปวง ทรงบรมสุขนั้นคือจิตเชนไร
เพราะทานสอนลงในจุด สนฺทฏิ ฐ โิ ก ใหตวั เองรูต วั เองจากภาคปฏิบตั ขิ องตัวเอง เต็มสัด
เต็มสวนแลวจะหมดปญหาในการถามผูใด อยางตถาคตก็ตรัสรูแ ลวไมถามใคร มาสอน
โลกเต็มเม็ดเต็มหนวยถึงสามแดนโลกธาตุ
บรรดาสาวกทั้งหลายที่ตรัสรูธรรมตาม
ศาสดาแลว ก็ไมไปทูลถามพระพุทธเจาในการตรัสรูของตนวาบกพรองที่ตรงไหน ไมมี
แมทส่ี ดุ การแนะนําสัง่ สอนสัตวโลก
พระพุทธเจาก็ทรงสั่งสอนเต็มภูมิของ
ศาสดาเต็มเม็ดเต็มหนวย สาวกก็เชนกันไมไปขอหยิบขอยืม ขอศึกษาธรรมะจากพระ
พุทธเจามาสอนโลก ไมมใี นสาวกทุก ๆ องคเต็มหัวใจของทาน สอนเต็มภูมินิสัยของ
สาวก นีเ่ รียกวาเต็มแลวเปนอยางงัน้ เต็มดวยกันหมด สาวกองคใดก็ตามตรัสรูธ รรม
แลว ไมพอวิ่งกลับมาศึกษาธรรมะพระพุทธเจากอนแลวไปสอนโลกใหมนี้ไมเคยมี เต็ม
อยูใ นหัวใจนัน้ แลว เรียกวาพอ ไมมคี าํ วาบกวาบาง คือหัวใจของพระอรหันตที่วางจาก
สิง่ บกพรองทัง้ หลายแลว เต็มตื้นไปดวยอรรถดวยธรรมลวน ๆ ภายในใจ
นัน่ แหละพระพุทธเจาและพระสาวกจึงประกาศเปนเสียงเดียวกันหมดวา นตฺถิ
เสยฺโยว ปาปโย ผูที่มีจิตที่บริสุทธิ์แลวเสมอกันหมด ไมมียิ่งมีหยอนตางกัน จึงไมจํา
เปนที่จะตองไปถามกัน
หรือไปขอหยิบขอยืมมาเพิ่มเติมในความบกพรองของตน
เพราะตางคนตางเสมอกัน ไมมีใครบกพรอง และจะไปหามาเพิ่มเติม นี่ละธรรมพระ
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พุทธเจาประกาศกองมาเปนเวลานาน ๒๕๐๐ กวาปแลว เราก็ไดนําธรรมเหลานั้นมา
ปฏิบตั ติ ะเกียกตะกายลมลุกคลุกคลาน ทนเพื่อความดิบความดี ผลก็ปรากฏขึน้ มาเรือ่ ย
ๆ ทนเพื่อความดิบความดี พยายามเต็มกําลังความสามารถ ผลก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อย ๆ
จนกระทั่งวาระสุดทาย ผลเปนที่พอใจ
ตั้งแตบัดนั้นมาเราจึงไมมีอะไรกับสามแดนโลกธาตุ ทั้งการชมเชย ยกมาชมเชย
เราสามแดนโลกธาตุ หัวใจก็เต็มแลวรับไมได เขาจะยกกันมาโจมตีเราทั้งสามแดน
โลกธาตุ หัวใจเราเต็มแลวดวยธรรมที่เปนสิ่งที่พึงปรารถนา ไมบกบางแลว ไมรับทั้ง
ความนินทา ทั้งความสรรเสริญ เรียกวาจิตใจที่พอแลว นี่ก็ไดทรงมาแลวได ๕๓–๕๔ ป
นี้ แลวมาประกาศหลอกลวงพีน่ อ งทัง้ หลายเหรอ ใหทานทั้งหลายพิจารณา คนแบบ
หลวงตาบัวมาหลอกลวงทานทัง้ หลายใหจมทัว่ ประเทศเขตแดนนีแ้ ลว ก็ใหเห็นเสียทีใน
ชาติแหงชาวพุทธของเราในเมืองไทย
เราปฏิบัติตอตัวของเรา ก็ไมสรางความลมจมใหแกตนตลอดมา มีแตสราง
ความเจริญรุงเรืองแนนหนามั่นคง มีความผาสุกรมเย็นขึ้นไปเปนลําดับๆ จนกระทั่งถึง
ขั้นพอใจ ไมตองไปทูลถามพระพุทธเจาแลว และมาสัง่ สอนสัตวโลก เปนธรรมที่เสนียด
จัญไรใหความเปนฟนเปนไฟ เปนภัยแกโลกนั้นเปนยังไง มีเหรอ พิจารณาซิทานทั้ง
หลาย ถาหากวาเปนความจริงตามหลักธรรมพระพุทธเจาแลว ขอใหพากันฝนใจฟง
ธรรมพระพุทธเจา เราจะเปนคนดิบคนดีไปเปนลําดับ ถาของใจไปตามกิเลสแลวจะจม
ทั้งนั้น ขอใหเชื่อธรรม เรามีศาสนา เรามีเครื่องยึด ขอใหยึด ผูที่ไมมีเครื่องยึดก็จําเปน
เห็นใจ อันนีเ้ รามีเครือ่ งยึด กิเลสทีฉ่ ดุ ลากลงก็มอี ยู
เมื่อเปนเชนนั้น เราก็ตองยึดธรรมที่เปนเครื่องฉุดลากเราขึ้น อยาใหแตกเิ ลสฉุด
ลากลง นี่เราเปดอกใหพี่นองทั้งหลายฟง ตั้งแตกอนเราก็ไมเคยพูดธรรมะประเภทเหลา
นีน้ ะ เมื่อมันถึงขั้นเต็มภูมิแลวก็อยูไป ๆ การแนะนําสัง่ สอนก็ตามเขตตามแดนทีก่ วาง
แคบทีผ่ มู าเกีย่ วของ เฉพาะอยางยิง่ พระสงฆองคเจาทีอ่ ยูใ นปาในเขาดวยกันเสาะแสวง
หาฟงธรรมอยูในปาในเขา ครัน้ ตอมาก็คอ ยกระจายออกมาๆ ตั้งเปนวัดเปนวา กลาย
เปนวัดปาบานตาดขึ้นมา คนนั้นเขามา คนนี้เขามา การสอนก็คอ ยกวางขวางออกไป สุด
ทายก็มาถึงชวยชาติบา นเมือง ดังพีน่ อ งทัง้ หลายเห็นอยูเ วลานีแ้ หละ
เราจึงไดออกมาชวยชาติบา นเมืองเต็มกําลังความสามารถ และเมตตาธรรมภาย
ในจิตใจของเราไมบกพรอง จึงไดพาพี่นองทั้งหลายตะเกียกตะกาย ทานทั้งหลายจะ
เห็นวาเปนสารคุณ บุญกุศล มหาคุณแกทานทั้งหลายจากธรรมพระพุทธเจาที่หลวงตา
นํามาชีแ้ จงหรือฉุดลากกันอยูเ วลานีก้ ข็ อใหยดึ ถาอันนีไ้ มมคี วามหมายแลว เราทั้ง
ประเทศจะหมดความหมายนะ จะจมไปดวยกัน ทั้งๆ ทีก่ าํ ลังพองตัวอยูน น่ั แหละดวย
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ความโงเงาเตาตุน แตสาํ คัญตนวาเปนนักปราชญฉลาดแหลมคม เลิศเลอกวาโลกกวา
สงสารแลวจะพากันจมทั้งประเทศไทย
นี่เพราะไมเชื่อฟงคําของพระพุทธเจา ใครมาสอนก็ไมยอมฟง พระพุทธเจามา
สอนก็ไมฟง บรรดาสาวกทัง้ หลายสอนก็ไมฟง ครูบาอาจารยทง้ั หลายสอนไมฟง สิ่งที่จะ
ฟงก็ฟงตั้งแตเรื่องเทวทัตนรกอเวจีฉุดลากลงทุกวี่ทุกวัน ใหจมไปดวยกันทั้งหมด นี้เปน
สิ่งที่เปนมงคลแลวเหรอ เอามาชัง่ น้าํ ใจของเราทุกคน ใหไดพินิจพิจารณา แลวให
ตะเกียกตะกาย เวลานีเ้ ปนเวลาทีก่ าํ ลังฉุดลากจิตใจของเราทีม่ นั กําลังต่าํ ทราม มันเห็น
บาปเปนบุญ เห็นบุญเปนบาปไปหมด เห็นของชัว่ วาเปนของดี เห็นของดีวาเปนของชั่ว
มันกลับตาลปตร กิเลสพลิกแพลงเปลีย่ นแปลงหลายสันพันคม ทําเราใหลมจมไดโดย
ไมตองสงสัย
จึงขอใหดําเนินตามอรรถตามธรรม พระพุทธเจาสอนยังไงจับใหดี นี่ธรรมพระ
พุทธเจาสอน ใหจําใหดีทุกคน ๆ นะ วันนีก้ ไ็ ดสอนพีน่ อ งทัง้ หลายฟง ตั้งแตตนมาจน
กระทัง่ ไดนาํ ออกชวยชาติบา นเมือง โดยที่ไมเคยคิดเคยอาน มันจะเปนนิสยั วาสนาของ
พวกเราชาวไทยทุกคนที่เปนแดนแหงชาวพุทธ เปนลูกศิษยตถาคต วาไดตา งคนตาง
พยุงกันขึ้น เดินตามทางของสายอรรถสายธรรม เวลานีก้ ร็ สู กึ วาคอยแนนหนามัน่ คงยิง่
ขึ้น ๆ โดยลําดับลําดา ดังทีก่ ลาวมาแลวนี้ ทองคําเราก็ไดถงึ ๕,๕๕๙ กิโลแลว แตกอ น
เคยมีที่ไหน ใครเอามาใหพวกเรา
เมืองไทยนี้ก็ตั้งมาเปนเวลานาน กรุงเทพฯ นี้ก็ตั้งมาได ๒๐๐ กวาป มีใครเอา
ทองคํามายื่นใหกรุงเทพมหานคร ไมเห็นมี แตเวลามีก็มีแตพี่นองชาวไทยเราทั้ง
ประเทศนี้ละ ยืน่ เขามา ๆ ดวยความขวนขวายเนือ่ งมาจากความรักชาติของเรา ได
อุตสาหพยายามขวนขวายหาทองคํามาได ๕ ตันกวาแลว นีก่ ค็ อื คุณสมบัตแิ หงชาติไทย
ของเราที่จะพยุงตนเองใหพนจากความทุกขทั้งหลาย เพื่อเปนสิริมงคลแกชาติไทยของ
เรา เพราะอํานาจแหงการปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระพุทธเจาทีพ่ าฉุดลากทุกวีท่ กุ วัน
อยางนี้ แลวตอไปก็ขอใหพน่ี อ งทัง้ หลายไดอตุ สาหพยายามอยางนี้
นีเ่ ราพูดถึงเรือ่ งความตะเกียกตะกายของหลวงตา หลวงตาไมเอาอะไรแลวใน
โลกนี้ ไมมอี ะไรเลิศยิง่ กวาคําวาพอ ลงถึงขั้นพอแลว อะไรมาก็ไมมีอะไรเลิศ พระพุทธ
เจาถึงขั้นพอ พอคําวา พอ จึงเปนธรรมที่เลิศเลอสุดยอดแลว พระสงฆสาวกทัง้ หลาย
พอ ปุญญปาป ปหินบุคคล เปนผูล ะแลวซึง่ บุญและบาป ซึ่งเปนสายทางเดินทั้งขึ้นและ
ลง สายทางเดินขึ้น คือบุญ สายทางทีล่ ากลงคือบาป ทานละหมดแลว ปลอยหมดแลว
ถึงขัน้ แหงความพอทุกอยาง นีท่ า นมาสอนพวกเราทานสอนดวยความพอ ทานไมได
สอนดวยความหิวโหยตะเกียกตะกายเหมือนเราทั้งหลายที่เปนคลังกิเลส ทานสิ้นทุก
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อยางแลว สอนโลกทัง้ หลายดวยความพอทุกอยาง จึงขอใหพากันยึดหลักอันนีไ้ วมาเปน
สิริมงคลแกตัวเราเอง ใหอตุ สาหพยายามตะเกียกตะกายในทางความดีงามทัง้ หลาย
เพราะกิเลสมันฉุดลากเอาไว ถาหากวาจะทําความดี มันลากไวนะ ถาจะนําความชัว่ มัน
ไสลงไปเลย ใหพากันจับขอนีเ้ อาไวนะ วันนี้พูดเพียงเทานี้ เอาละยุติ
อานธรรมะหลวงตาวันตอวัน ไดที่ www.luangta.com

