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อยาหวังความสุขในภพใด 

 
 เราเปนลูกชาวพุทธ พ่ีนองท้ังหลายกรุณาทราบโดยท่ัวถึงกันนะ เราเปนลูกชาว
พุทธ ผิดกับลูกสัตว ลูกเสือ ลูกเปรต ลูกผีอยูมากทีเดียว ลูกสัตวไมรูจักดี ช่ัว ผิด ถูก
ประการใด ลูกเปรตลูกผีหาแตเศษแตเลย หาแตกินปล้ินปลอนหลอกลวง เขาเรียกลูก
เปรตลูกผี ลูกชาวพุทธรูจักการกาวเดิน การพัก การหยุด การผอนเครื่องตามเหตุการณ
ท่ีเห็นวาควรหรือไมประการใด น่ีเรียกวาลูกชาวพุทธ มีเหตุผลติดแนบตัวเสมอ ทาน
เรียกวาลูกชาวพุทธ พระพุทธเจาเปนผูทรงรอบคอบท่ัวแดนโลกธาตุ แนะนําส่ังสอน
สัตวโลกใหไดรับความรมเย็นทั่วถึงกัน  

เราเปนลูกชาวพุทธ เฉพาะอยางย่ิงวันเวลาหน่ึงๆ หรืออาทิตยหน่ึงๆ ควรจะมี
เวลาวางสําหรับตน เพื่อขวนขวายหาศีลหาธรรมเขาสูจิตใจ ซ่ึงเดือดรอนมาก เรียกรอง
หาความชวยเหลือจากเจาของอยูตลอดเวลา ความาอันใดก็มีแตยาพิษยาภัย เผาจิตใจ
ของเราใหเดือดรอนจากความดิ้นรนกระวนกระวาย หาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑไมได
น้ันแหละ มนุษยเราจงึเดือดรอนกันท่ัวโลกดินแดน ทานทั้งหลายดูโลกก็ดูแบบเรา เรา
กับเขาดูแบบเดียวกัน แตเราไมเคยดูเราดวยศีลดวยธรรมเลย จึงหาที่ยับยั้งตั้งตัวไมได  

เพราะฉะนั้น จึงควรใหมีการยับยั้งชั่งตัว มีการพินิจพิจารณา มีการพกัผอน
หยอนจิตใจของเราซึ่งดีดดิ้นทั้งวันทั้งคืนใหพักสงบในศีลธรรม มีศีลธรรมเทานั้นที่จะ
พักเครื่องของจิตใจที่ดีดดิ้นตลอดเวลาจากกิเลสที่บังคับเครื่องดวย ติดเครื่องแลว
บังคับเครื่องใหหมุนตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับ ไมมีเวลาดับเครื่อง ขณะที่ดับเครื่อง
ก็คือเวลาหลับเทาน้ัน ถาไมมีการหลับเลยมนุษยเรานี้ตายงายมากทีเดียว น่ีขอใหนํา
ธรรมเขามาดับเครื่องบางนะ โลกนับวันที่จะรอนขึ้นไปทุกวัน ๆ ฟงเสียงธรรมขอนี้ใหด ี
เราอยาดีดอยาด้ินจนเกินเหตุเกินผล จะถูกไฟเผาไปเรื่อย ๆ ทั้งเขาทั้งเราทั่วโลกดิน
แดน เพราะกิเลสแสดงออกตรงไหนก็เหมือนไฟแสดงเปลวออกตรงนั้น เผาไหมไป
เรื่อย ๆ  

ไมไดเหมือนกับนํ้าดับไฟ นํ้าน้ีสาดไปตรงไหนไฟรอนๆ แสดงเปลวเต็มที่เต็ม
ฐานจะสงบเปลวลงทันที ความรมเย็นจะคอยคืบคลานเขามา อันน้ีจติใจของเรามันรอน
ทั้งวันทั้งคืน เพราะกิเลสฉุดลากใหไป ไมมีเวลํ่าเวลาพักผอนหยอนตัว และไมเห็นโทษ
ของความดิ้นรนแหงตัวเองเลย นี่พูดใหฟงทุกคน เพราะกิเลสตัวน้ีเปนอยางน้ีในหัวใจ
ของสัตวทุกคน แตไมมีใครเหลือบมองวามันเปนพิษเปนภัยหรือเปนคุณประการใดบาง 
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มีแตเดนไปดวยความด้ินรนกระวนกระวายไปตามกิเลสโดยถายเดียวเทาน้ัน โลกจึงมี
ความเดือดรอนมากทีเดียว 

คําวา โลกเจริญ คือสิ่งที่พึงปรารถนาของเรานั้นแหละเจริญ วาโลกเจริญ ๆ ก็
คือวา ใครเจริญคนนั้นมีความสุข บานไหนเจรญิบานน้ันมีความสุข น่ีวาโลกเจรญิก็ตอง
หมายถึงโลกน้ีมีความสุข แตตรงกันขามโลกนี้เจริญดวยฟนดวยไฟ เพราะอํานาจของ
กิเลสเผาผลาญจิตใจใหเดือดรอนตลอดเวลา เนื่องจากไมมีธรรมคือน้ําดับไฟ ใหมีการ
ยับยั้งชั่งตัว พักผอนหยอนจิตใจเขาสูศีลสูธรรม ซึ่งเปนการพักเครื่องบางเปนเวล่ําเวลา
ประจาํวันหรืออาทิตย วันพระหนึ่งๆ ควรจะไดเสาะแสวงหาคุณงามความดีเขาสูใจ 
ความดีน้ีเลิศเลอมาแตกาลไหนๆ ไมเคยครึเคยลาสมัยจากความดีท่ีมีประจําตัวเอง  

แตความชั่วมันก็ไมเคยคร ึ เพราะโลกท้ังหลายยอมรับนับถือ ดีดดิ้นไปตามมัน
ตลอดเวลา เพราะฉะน้ันโลกเวลาน้ีจงึรุนแรงดวยอํานาจแหงไฟ คือความโลภ ราคะ
ตัณหา พาสัตวทั้งหลายดีดดิ้น หาวัน คืน ป เดือนไมไดเลย เกิดมาจนกระทั่งถึงวันตาย
หาสาระติดใจแมนิดหนึ่งพอจะไดฝากเปนฝากตายบางไมม ี ทั้งๆ ที่ดีดดิ้นมาตั้งแตวัน
เกิด วันหน่ึงๆ โตข้ึนมาแลวก็ต้ังแตต่ืนนอนจนกระท่ังหลับ หาความสงบเย็นใจไมได
เลย มีแตกิเลสเอาไฟจอเขาไป ใหดีดใหด้ินกับส่ิงน้ันส่ิงน้ี โดยสําคัญวาอันน้ันดีอันน้ีดี 
ความดีเหลาน้ีดีไปดวยความหลอกลวงของกิเลส ไมใชดีโดยแท จึงตองไดระวังเอา
ธรรมเขาไปจับ  

ถาไมมีธรรมจับแลวโลกน้ีกวางขนาดไหน ก็คือหมอนํ้ารอนท่ีเต็มไปดวยปลาท่ี
ถูกโยนลงตมในหมอนํ้ารอนน่ันแหละ พิจารณาซิ มีมากมีนอยเพียงไรก็เหมือนปลาที่
ถูกโยนลงใสหมอนํ้ารอน น้ําเดือดพลาน ๆ เปนยังไงปลาเปนสุขไหม เปอยไปเลยปลา 
น่ัน นี้จิตใจของเราที่ถูกกิเลสตมตุนตลอดเวลา เดือดพลานอยูท่ัวกันท้ังโลก ทีน้ีมัน
เจริญที่ไหนละ พิจารณาซิ ปลาอยูในกระทะที่เขาทอดหรือเขาตมนั้นนะ จนกระท่ังเปอย
เต็มหมออยูนั้น ปลาตัวไหนเจรญิ ลองถามหาปลาตัวท่ีถูกตมอยูในหมอนํ้ารอนใหญ ๆ 
นั้นดูซ ิมีตัวไหนบางที่เปนความเจริญ 

โลกอันน้ีก็เหมือนกัน ถาไมมีธรรมเปนเครื่องยับยั้งไวบางแลว จะเปนเหมือน
ปลาท่ีถูกตมในหมอนํ้ารอนหมอใหญ ๆ หมอน้ีหมอวัฏทุกข หมอวัฏจักรของสัตวผูลุม
หลง ไมมองดูอรรถดูธรรมซึ่งเปนความพอเหมาะพอด ี หรือจะพอเล็ดลอดออกจาก
ความทุกขไดบางตามความสนใจของผูเสาะแสวงหาธรรม  ถามีธรรมอยางน้ีแลวก็จะ
เล็ดลอดออกไดในหมอนํ้ารอนใหญ ๆ น้ันแหละ ตัวตก ๆ ไป เราแฉลบออกมาหลุด
จากหมอไปได พนภัย น่ีผูมีศีลมีธรรมเทากับปลาท่ีหลุดจากมือแลว ตกลงไปหมอน้ํา
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รอน แฉลบออกจากปากหมอนํ้ารอน ผานไปไดดวยความปลอดภัย นอกน้ันถูกตมอยู
ในหมอเสียจนไมมีอะไรเหลือ  

น่ีละโลกเปนอยางน้ี ทานท้ังหลายอยาต่ืน ไมมีผูใดที่จะรอบคอบขอบชิดยิ่งกวา
ศาสดาองคเอกของเรา พระพุทธเจาคือศาสดาองคเอกของเรา พรอมมูลมาตั้งแตการ
บําเพ็ญพระบารมีที่เรียกวา เปนตนเหต ุ บําเพ็ญมาโดยถูกตองแมนยํา ผลปรากฏเปน
ลําดับลําดา จนกระทั่งถึงกาวขึ้นสูความเต็มภูมิคือไดเปนศาสดาของโลก รอบคอบขอบ
ชิด นําสัตวท้ังหลายใหหลุดพนจากทุกขมาเปนจํานวนมากมาย เพราะอํานาจแหงธรรม
ของพระพุทธเจา เราใหแยกมานับตัวของเรา มาแยกตัวของเราบางวา ในสัตวท้ังหลาย
ที่หลุดพนจากทุกขไป เพราะอํานาจแหงการฟงเสียงธรรมของพระพุทธเจานั้นมีกี่ราย มี
ก่ีตัว  

เราพอจะนับเขาหน่ึงรายไดไหม ของสัตวผูที่เล็ดลอดหรือบรรเทาทุกขออกไป
ถึงข้ันความพนทุกขน้ันมีใครบาง เรามีสวนบางไหม ใหถามตัวของเรา คําวาเรามีสวน
บางไหมน่ันหมายถึงวา เราไดระลึกถึงผิด ถูก ดี ชั่ว บาป บุญ คุณ โทษประการใดบาง
หรือไม หรือมีตั้งแตความทะเยอทะยานเต็มหัวใจทั้งวันทั้งคืน น้ีคือพวกจะจมอยูใน
หมอนํ้ารอนตลอดไป และจมอยูแลวก็จม ที่จะจมตลอดไปก็มี ใหนํามาช่ัง นํามาคัด
เลือกตัวของเรา พอมีทางเล็ดลอดหรือบรรเทาทุกขไปบางก็ยังด ี ย่ิงกวาปลาท้ังหลายท่ี
ถูกตมในหมอนํ้ารอนท้ังหมดน้ันเปนไหน ๆ ขอใหพากันคิด  

หลวงตาสงสารจริงๆ การสอนพ่ีนองท้ังหลายในชีวิตน้ี หลวงตาสอนดวยความ
เมตตาสงสารสุดสวน หลวงตาไมมีอะไรในแดนโลกธาตุน้ี เปดหัวอกใหพี่นองทั้งฟงเสีย 
เรานั่งอยูในทามกลางโลกธาตุที่เต็มไปดวยวัตถุทุกสิ่งทุกอยาง ทองฟามหาสมุทร รวม
กันแลวเรียกวาโลกธาตุ แนนหนาไปดวยส่ิงตางๆ ไมมีบกบางในโลกธาตุน้ีเลย นี่คือ
โลกธาตุ แตใจที่ไดประพฤติปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจา ซึ่งทรงหลุดพน
ไปโดยสมบูรณแลว นําธรรมนั้นมาปฏิบัต ิ กําจัดสิ่งที่มืดมัวทั้งหลายออกจากจิตใจคอย
สวางขึ้นมา สวางขึ้นมา เพราะอํานาจแหงการปฏิบัติธรรมไมหยุดหยอน ดําเนินอยู
ตลอด ทุกขก็ทํา สุขก็ทํา ทุกขมากทุกขนอยบึกบึนเพ่ือความพนทุกขตลอดมา 

จนกระท่ังถึงวาระสุดทาย สิ่งที่เราไมเคยคาดเคยคิด วาจะไดรูไดเห็น จะไดเปน
เจาของก็ไดปรากฏข้ึนเต็มหัวใจทกุอยาง จิตใจท่ีน่ังอยูในทามกลางแดนโลกธาตุเวลาน้ี
มันวางไปหมดนะ แผนดินแผนหญาจะหนาแนนขนาดไหน คนอยาวามันจะเต็มศาลาน้ี
เลย เต็มโลกธาต ุ แตจิตใจนี้ทะลุวางไปหมด ไมมีอะไรมากวนใจใหพอไดเกาบาง 
เหมือนหมาขี้เรื้อน หรือหมามันเกาบาง มันคันบาง ซ่ึงเปนการรบกวนใหหมาไดเกา ไม
นอนโดยสะดวกน้ีก็ไมมีในใจ 
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ไมมีอะไรมากวนใจ ไมวาวันวาคืนก็มีแตมืดกับแจงเทาน้ันท่ีเปนมาต้ังกัปต้ัง
กัลป สวนความทุกขความเดือดรอนท่ีมีอยูในหัวใจ เพราะอํานาจของกิเลสสรางขึ้นมา
เผาเราเอง ไดถูกสังหารไปดวยอรรถดวยธรรมของพระพุทธเจาที่เรียกวา นํ้าดับไฟ ลง
อยางเรียบราบไมมีอะไรเหลือ ความมืดบอดท้ังหลายกระจางข้ึนมาในหัวใจดวงน้ัน โดย
ที่ไมเคยคาดเคยคิด แตเวลามาเจอเขาอยางจัง ๆ แลวหายสงสัยทันที กราบไหวพระ
พุทธเจาทุกๆ  พระองคอยางราบ เพราะอํานาจแหงคุณของทานมาครอบกระหมอมเรา
ใหไดรับความสุขความเจริญ 

วันหน่ึงคืนหน่ึงอยูกับมืดกับแจงไปเทาน้ันเอง ใหทานทั้งหลายฟงใหดีธรรม
เหลาน้ี แลวทานท้ังหลายมองมาหาหลวงตาท่ีกําลังเทศนอยูเวลาน้ีดวยนะ มองดูอยาง
จัง ๆ หลวงตาองคน้ีเปนผูท่ีต้ังหนาต้ังตามาโกหกหลอกลวงพ่ีนองท้ังหลายแทนธรรม
ของพระพุทธเจา ซึ่งพระองครื้อขนสัตวพนจากทุกข แตหลวงตาบัวกลับนําเอาธรรม
ของพระพุทธเจา มาฉุดลากพ่ีนองท้ังหลายใหจมลงในกองทุกขดวยความหลอกลวง 
อยางน้ีเปนไปไดไหม ขอใหทานทั้งหลายดูใหดีฟงใหด ี หลวงตาปฏิบัติมาเอาชีวิตเขา
แลกทุกส่ิงทุกอยาง  

ในชีวิตน้ีเปนชีวิตท่ีหนักมากท่ีสุดในหัวใจของหลวงตาบัว ที่ฟดเหวี่ยงกับกิเลส 
ซึ่งเปนตัวมหาภัย จนกระทั่งไดมวนเสื่อลงไปดวยอํานาจแหงธรรมของพระพุทธเจา 
ประกาศกองข้ึนมาในหัวใจตนเอง โดยไมตองไปถามใครวาส้ินแลวจากทุกขท่ีเกิดตาย 
แบกหามกองทุกขมาต้ังกัปต้ังกัลปนับไมได มาส้ินสุดยุติลงแลวในวันและขณะน้ีน่ีเอง 
กราบพระพุทธเจาอยางราบ เปนยังไงธรรมพระพุทธเจาหลอกลวงโลกไหม น่ีความเปน
ในหัวใจเปนมาต้ังแตบัดน้ันจนกระท่ังบัดน้ี  

ไมมีคําวา อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา เขาไปเกี่ยวของเลย แลวธรรมประเภทนี้เหรอที่
โกหกตัวเองดวย แลวก็มาโกหกพ่ีนองชาวพุทธของเราท้ังหลายดวย ซ่ึงเวลาน้ีก็กําลังนํา
พี่นองทั้งหลาย ใหหลุดพนจากความทุกข ความทรมานระหวางท่ีมนุษยเราอยูรวมกัน 
จดเปนขอบเปนเขตวา ชาติไทยของเรา นี่กําลังรื้อฟน อุมชูชาติไทยของเราดวยอาศัย
หลักธรรมของพระพุทธเจา คือความอุตสาหพยายาม ความรักชาติของตน เชนเดียวกับ
สัตวตัวใดก็ตาม เขาก็รักชาติเขา รักพรรครักพวกของเขา มนุษยเราก็รักพรรครักพวก 
รักชาติของตน นี้เราก็เปนชาติไทย ตางคนตางรักชาติไทยของตนๆ 

หลวงตาบัวก็เกิดอยูในทามกลางแหงชาติไทย มีความเมตตาสงสารเก่ียวโยงไป
หมดทั้งชาติเปนอยางนอย จึงไดอุตสาหพยายามตะเกียกตะกายเพื่อชวยชาติบานเมือง 
จนกระทั่งถึงบางครั้งนอนไมหลับ มันเหน็ดมันเหนื่อยมาก เพราะความฉุดความลาก 
ไปที่นั่นไปที่นี ่ ท้ังแนะนําส่ังสอนและหาอุบายตาง ๆ ที่จะไดชวยเหลือพี่นองทั้งหลาย
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ประการใด พยายามตลอดมาจนกระทั่งบัดนี ้หลวงตาหนักมาก ถาพูดถึงเรื่องหนัก แต
ส่ิงท่ีไมหนักคือความหวังท่ีจะอุมชาติไทยของเราใหพนจากหลมลึก อยางนอยขอใหพอ
ทรงตัวได จากการชวยชาติของพ่ีนองท้ังหลาย โดยมีหลวงตาบัวเปนผูนํา  

สรุปความมาแลวน้ี ธรรมที่นํามาทุมลงเพื่อชาติไทยของเรา เพื่อจะอุมชาติไทย
ของเราใหขึ้นจากหลมลึกนี้เปนธรรม หรือเปนความพยายามท่ีจะฉุดลากพ่ีนองท้ังหลาย
ใหลงสูความลมจมเหรอ ใหถาม ดูดวยและมองหนามาทางน้ีดวย มาหาหลวงตาบัว 
หลวงตาบัวไมเคยสะทกสะทาน เพราะจิตใจนี้จาไปหมดครอบโลกธาตุหมดแลว จะมา
กลามากลัวกับส่ิงใด จะมาขยะแขยงกับสิ่งใด จะมาถือสูงถือตํ่ากับส่ิงใด เพราะสิ่งเหลา
นี้เปนวัฏจักร อยางไรก็ต่ํากวาธรรมที่เปนโลกุตรธรรม คือธรรมเหนือโลกอยูอยางเต็ม
สัดเต็มสวนแลว น้ีละท่ีนํามาสอนพ่ีนองท้ังหลาย 

การสอนจึงสอนตามหลักความจริง ไมมีวาเกรงวากลัว วากลาวาหาญ ตอส่ิงใด
วาจะมาเปนภัยตอการแสดงออกของเรา ท่ีแสดงออกน้ันผิดไป เราไมมีการแสดงออกที่
วาผิดไป เพราะเราปฏิบัติมาก็ปฏิบัติมาดวยความถูกตอง ดวยการพินิจพิจารณาเต็มสัด
เต็มสวนตามสายทางของพระพุทธเจา ผลไดเปนที่พึงพอใจมาเปนลําดับ เมื่อถึงขั้นพอ
ใจเต็มเหน่ียวแลว จึงไดนําพี่นองทั้งหลายเต็มเม็ดเต็มหนวย เมื่อพี่นองทั้งหลายก็เปน
ชาวพุทธ หลวงตาก็เปนลูกศิษยตถาคต เปนลูกชาวพุทธเหมือนกัน ตางคนตางมีความ
รักชาติตัวเองแลว ขอใหคําสอนของพระพุทธเจา  

เฉพาะอยางย่ิงท่ีหลวงตากําลังนํามาสอนอยูเวลาน้ี ขอใหใชความพินิจพิจารณา 
อยาปลอยเน้ือปลอยตัวจนเกินเหตุเกินผล ต่ืนตามาเชาจะหลับจะนอนขอใหระลึกถึง
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ซ่ึงเปนธรรมอันเลิศเลอในโลกน้ี ไมมีสิ่งใดเสมอ
เหมือน แลวกราบไหวเสียกอน แลวคอยไปทําหนาท่ีการงาน กลับมาถึงกาลเวลาท่ีจะ
หลับจะนอน ใหกราบพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ซึ่งเปนองคธรรมอันเลิศเลอ 
เหนือหัวใจสัตวโลกและหัวใจเราเสียกอน แลวคอยหลับคอยนอน หรือจะน่ังภาวนา นี้
เปนความเหมาะสมมาก ก็คือกราบพระเสร็จแลว ใหน่ังทําความสงบใจ เพราะใจนี้
มันดีดมันดิ้นตลอดเวลา  

เจาของลมนอนลง ใจไมนอน เจาของลมนอนเหมือนซุงท้ังทอน อยูบนเส่ือบน
หมอน แตจติใจท่ีถูกกิเลสมันผลักมันไสน้ันดีดด้ินอยูภายในตัวตลอดเวลา ไมไดเปน
ขอนซุงนะ ไมอยูเฉยๆ ขอนซุงอยูเฉย ๆ แตจิตใจถูกเตะ ถูกถีบ ถูกยัน ใหดีดใหดิ้นไป
ดวยความทุกข ความทรมานตลอดมา จึงขอใหนําธรรมะมายับยั้ง การเตะ การถีบ การ
ยันของกิเลสดวยความคิดปรุงตาง ๆ อยาใหมันคิดมากจนเกินไป ถึงเวลาท่ีจะสงบใจ 
น่ังภาวนา  
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ขอใหทานท้ังหลายน่ังภาวนาสงบใจ ระลึกถึงพุทโธ ธัมโม หรือสังโฆ บทใดก็ได
ในธรรมทั้งหลายที่เราเห็นวาชอบตอจริตนิสัยของเรา แลวนึกมาเปนคําบริกรรม มีสติ
กํากับอยูกับบทธรรม เชนพุทโธ ๆ มีสติจดจอติดแนบกันอยูน้ัน ใจเราจะมีความสงบ
รมเย็นลงมา จะพักเครื่องจากความหมุนของกิเลสที่พาคิดพาปรุงไมหยุดยั้งนั้น ลงได
โดยลําดับ ใจเราเม่ือกาวเขาสูความสงบ เพราะกิเลสไมรบกวนมากแลวจะสบาย เพียง
เทานี้เราก็เห็นคุณคาแหงธรรมของพระพุทธเจาในหัวใจของเรา จากการภาวนาทําความ
สงบของเราเอง เอาแคน้ีเสียกอน อยาปลอยนะพ่ีนองท้ังหลาย 

เราสงสารมากขนาดนั้น เวลาน้ีมันไมมีหลักมีเกณฑ ใครอยูแหงหนตําบลใด
ครอบแดนโลกธาต ุ มีแตถูกกิเลสถลุง ความโลภดึงไป ลากไป ความโกรธ ความเคียด
แคน ความจะใหไดสมใจลากไป ราคะตัณหาความดีดความด้ิน กินไมพอ กินไมอ่ิม ใน
หญิงในชาย ในวัตถุตาง ๆ ท่ีตนรักตนชอบ ไมมีเมืองพอ เหลาน้ีมันรุนแรงมากในใจ
ของเรา และส่ิงเหลาน้ีแล มันพัดผันหัวใจเรา ใหเดือดรอนวุนวายอยูทุกหยอมหญา คือ
อันน้ีเอง ส่ิงเหลาน้ียอมรับกันวามีอยูในโลก ใครยังแกไมได มันก็ตองไดหมุนอยูงั้น แต
ขอใหมีธรรมมายับยั้งเปนการดีมากทีเดียวนะ  

ถาปลอยใหกิเลสเหลาน้ีถลุงใจ ดีดดิ้น ความโลภลากไป ความโกรธลากไป 
ราคะตัณหาลากไปตลอดเวลา คนเราจะหาความสุขไมได ถาวาอยากตาย ตายไปแลวจะ
มีความสุข มันก็ทุกขแบบเดียวกันกับหัวใจทีมี่กิเลสซ่ึงเคยถูกบีบบ้ีอยูเวลาน้ี ในภพหนา
ก็แบบเดียวกัน เราอยาหวังเอาความสุขในภพใด นอกจากการฝกทรมานจิตใจของเรา 
ใหไดในภพนี้ชาตินี้ เดือนนี ้ปน้ี วันน้ี ในตัวของเรานี้เทานั้น เราจะเห็นความสุขเปนที่
พึงหวังเปนลําดับลําดาไป จากการบังคับจิตใจใหเขาสูความสงบบางเปนประจําวัน วัน
หน่ึงควรจะใหไดดวยกันทุกคน เราเปนลูกชาวพุทธ  

ไมมีใครท่ีจะรักตัวย่ิงกวาสัตวท้ังหลาย นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ รักอ่ืนใดเสมอดวย
การรักตัวเองนี้ไมม ี ฟงซิ เราจะวาเรารักผัวรักเมีย รักลูกรักเตาก็ตาม การรักเราเปน
อันดับหน่ึงอยูแลว เปนพ้ืนฐานแลว มันจงึกระจายออกไปรักน้ันรักน้ี นี่คําวารักเราจึง
เปนของสําคัญ จึงขอใหนําธรรมเขาไปกํากับกับคําวารักเขารักเราดวยการบําเพ็ญธรรม 
พุทโธ ธัมโม สังโฆ ขอใหติดใจบางเถอะ วันหน่ึงนะ ไมไดมาก ไดนอยก็ยังดี แตเราคิด
ถึงอารมณที่เราตองการดีหรือชั่วไมคํานึง นั่นจนกลายมาเปนคําบริกรรมแทนพุทโธ ธัม
โม สังโฆ เรารูไหม 

เราระลึกถึงสิ่งใด ไมวาวัตถุส่ิงของ เงินทอง หรือเรื่องหญิง เรื่องชาย เราระลึก
ถึงใคร มีความปฏิพัทธยินดีตอใคร เราจะนําอารมณของสิ่งเหลานั้น ของบุคคลนั้นเขา
มากํากับใจอยูโดยหลักธรรมชาติ แทนพุทโธไปเลย นี้มีเต็มโลกเต็มสงสารนะ แตพุทโธ
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ท่ีจะติดแนบกับใจน้ีไมคอยเห็นมีกัน เรื่องสัญญาอารมณที่เปนฟนเปนไฟมาติดแนบ 
เปนคําบริกรรมแทนพุทโธ ธัมโม สังโฆ น้ีเกล่ือนแผนดินๆ เพราะฉะนั้นโลกจึงไดคํา
บริกรรมที่เปนฟนเปนไฟนี้เผาไหมตลอดเวลา หาความสุขไมมีเลย ไมมีกฎเกณฑ เกิดก็
เกิดมาอยางง้ันแหละ ตายแลวเราจะไปไหน เราก็หาความแนนอนในตัวเราไมไดอีก  

แลวการกระทําของเรา ตองสอไปถึงความไมแนนอนหรือความเดือดรอนวุนวาย 
ในวันกาลเวลาและภพชาติตอไปอีกดวย เพราะเราไมไดทําของดิบของดีเอาไวพอเปนที่
ตายใจของเรา มีตั้งแตของนรกจกเปรตเทานั้นที่จะเปนฟนเปนไฟเผาไหมเรา เราอยูน้ี
มันก็รอน ตายไปแลวจะเอาความเย็นมาจากไหนจากสิ่งที่เปนภัยนี้ หาไมเจอเลย สุด
ทายเกิดมาก็เร ๆ รอนๆ ความดิบความดีจะมีแกใจก็ไมมีเลย สวนความช่ัวน้ันเต็มหัว
อกๆ ความช่ัวกับความทุกขเต็มหัวใจดวยกัน เราจะไปอยูโลกไหน ถึงจะมีความสุข
ความเจริญ  

เม่ือไปโลกไหนก็ถูกไฟเผาตลอด เอา ออกจากพ้ืนน่ี เชนอยางศาลาน่ีนะ อยูใต
ถุนศาลานี่ไฟเผาเรารอน เอายกขึ้นไปบนศาลาใหไฟเผาตามไปเรื่อย ข้ึนไปบนหลังคาก็
เอาไฟเผาคนคนนั้นตามไป บนฟาบนอากาศ ไฟเผาตามไป เรามีความสุขที่จุดไหน 
พิจารณาซิ ภพน้ีภพหนาภพไหนก็เหมือนอยางท่ีเรายายจากใตถุนศาลา ข้ึนไปบนศาลา 
ข้ึนไปหลังศาลา ข้ึนไปบนฟาอากาศดวยฟนดวยไฟท่ีเผาไหมเราไปตลอดน้ันแล ไมไดมี
ผิดกันอะไรเลย คนที่หาความสุขไมได คือสรางแตบาปแตกรรม เพราะเปนคนประเภท
น้ีแหละ ประเภทท่ีอยูใตถุนศาลาก็รอน ข้ึนไปบนศาลาก็รอน บนหลังศาลาก็รอน บน
ฟาอากาศก็รอน เพราะเรื่องของบาปของกรรมนั้นแหละ มันไมมีสูงมีต่ํา มันอยูท่ีจติใจ
ของสัตวผูทํา ใครเปนคนทํา คนนั้นเปนผูรับเคราะหรับบาปรับกรรม  

บุญก็เหมือนกัน คนสรางคุณงามความดีแลวอยูไหนสบายๆ ไดที่พึ่งมากนอย
จากบุญกุศลท่ีตนสรางมาตามกําลังความสามารถของตนก็เปนความอบอุนตลอดไป ๆ 
จนกระทั่งสรางใหเต็มเม็ดเต็มหนวยในหัวใจดวงนี้แลว อยูโลกไหนก็ไมมีความหมาย 
เพราะความหมายเต็มหัวใจเราอยูแลว ไปหาความหมายจากอะไรอีกละ นี่ละพระพุทธ
เจา พระอรหันตทานเปนผูมีความหมายเต็มตัว อยูไหนทานสะดวกสบายไปหมด ใหนํา
ธรรมทานมาสอนเรา พอไดพักผอนหยอนใจบางนะวันหน่ึง ๆ พ่ีนองท้ังหลายอยาพา
กันตื่นจนเกินไป 

หลวงตาสลดสังเวช คนทั้งโลกมันเปนคลังของกิเลสดวยกัน เมื่อพูดออกไปนี้จะ
ถูกโจมตีหาวาพูดดุพูดดา พูดกระแทกแดกดัน พูดหยาบพูดโลน วาไปอยางน้ัน นี่คือ
ภาษาของธรรมฉุดลากสัตวโลกท่ีจมอยูในกองทุกขท้ังหลายข้ึนไปจากกองทุกข ถาการ
ฉุดนี้เปนความผิดแลว สัตวโลกท้ังหลายก็แนใจไดวา ไมมีใครสนใจจะหลุดพนไปตาม



 ๘ 

ความฉุดลากของธรรมพระพุทธเจาเลย จะจมไปดวยกันทั้งหมด พวกเราจะสมัครทาง
ดานไหน จะสมัครทางดานใหธรรมพระพุทธเจาฉุดลากขึ้นไป หรือสมัครไปวาพระพุทธ
เจาดุดา พวกเราไมมีใครดุดากัน เพราะมันจมไปดวยกัน ไฟเผาไปดวยกันแลวไปสายน้ี
แหละเรา แลวก็เขาหมอใหญใหไฟนรกเผาตามเดิมเทานั้นเอง 

ฝากธรรมขอนี้ไวใหพี่นองทั้งหลายนําไปคิดไปอานดวยดีนะ เราสงสารจริง ๆ 
เราสอนโลกในชาติปจจุบันนี ้ เรียกวาสอนเต็มเม็ดเต็มหนวย สอนเต็มหัวใจ ไมมีคําวา
สะทกสะทาน และไมสงสัยในธรรมท่ีมาสอนน้ีเลยวาจะผิดไป เราแนมาตั้งแตการปฏิบัติ
ของเราโดยลําดับลําดา ถูกตองมาเร่ือยๆ ผลไดเปนที่พึงพอใจ จนกระทั่งถึงที่สุดแหง
ผลท้ังหลาย พอแลวไมตองการอะไรอีกแลว สมบูรณแบบแลว จึงนําธรรมะเหลานี้มา
สอนพ่ีนองท้ังหลาย ควรจะคิดบางนะพี่นองทั้งหลาย อยางนอยควรจะคิดบาง อยาใหมี
แตหลวงตาพูดวอ ๆ อยูคนเดียว เหมือนหลวงตาน่ีหิวโหย กระวนกระวายเดือดรอน
แตผูเดียว ความจริงแลวหลวงตาไมมีอะไรเดือดรอน มีแตเรื่องธาตุเรื่องขันธ กินอยูปู
วายไปวันหน่ึง ๆ  

พอถึงวันน้ันแลว มันไปไมรอดทิ้งปวะเลยเทานั้นเอง มีเทานั้น อยางอื่นเราไมมี
ในหัวใจเรา ความทุกขที่กิเลสบีบบี้สีไฟอยูนี้เต็มโลกธาต ุหัวใจเราไมม ี ต้ังแตวันท่ีกิเลส
ซึ่งเปนตัวสรางกองทุกขขึ้นมาเผาเรา ไดขาดสะบั้นลงไปจากหัวใจดวยอํานาจแหงธรรม
ของพระพุทธเจาเทานั้น ตั้งแตบัดนั้นมาเรียกวา เลิกกันเลยเร่ืองความทุกข จะทราบกัน
เพียงในธาตุในขันธเจบ็น้ันปวดน้ี แตที่จะทราบกันในหัวใจที่กิเลสเสียดแทงอยางแต
กอนไมมีเลย ทานทั้งหลายเปนยังไง ธรรมพระพทุธเจาถอดเส้ียนถอดหนามจากหัวใจ
จนถึงความพนทุกข ยังไมเห็นเปนของสําคัญอยูเหรอ หรือสําคัญต้ังแตต่ืนนอนแลวว่ิง
กันอยู กลับมาจนนอนไมหลับ แลวนอนใหม ด้ินกันอยูอยางน้ีน่ันหรือเปนของดี 

วันนี้พูดเพียงเทานี้ละ ไมพูดมากอะไรแหละ  
จําใหดีนะวันนี้เทศน มันจวนจะตายแลวเรงธรรมออก ถาใครมีนิสัยปจจัยพอท่ี

จะยึดอรรถยึดธรรมไดเปนที่พึ่งของตนเองแลวก็ใหรีบยึดเสียตั้งแตบัดนี้ เวลาตายแลว
จึงนิมนตมา กุสลา ธมฺมา อยาทําอยางน้ัน ไมเกิดประโยชนอะไรเลย โดยที่เจาของมี
ชีวิตอยูไมสนใจกับศีลกับธรรม กับพระเจาพระสงฆเลย ตายแลวจึงนิมนตพระมา กุ
สลา ธมฺมา ไมเกิดประโยชนอะไรนะ พากันเขาใจ น้ีเรียกวาซํ้าทาย เอาละพอ ใหพร 
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