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คุณงามความดีทําแลวอบอุน
หลังจากเรามอบทองคําและดอลลารเขาคลังหลวงเรียบรอยแลว ทองคําไดที
หลังนี้ ๖ กิโล ๗ บาท ๑๐ สตางค ดอลลารได ๑๙,๓๕๘ ดอลล เราไดหลังจากมอบวัน
ที่ ๑๐ ผานมาเรียบรอยแลว ทีนี้เราตั้งเปาใหม ไดแลวเวลานีส้ าํ หรับทองคํา ๖ กิโล ๗
บาท ๑๐ สตางค ดอลลารได ๑๙,๓๕๘ ดอลล เราตั้งตรงนี้อีกเริ่มตนอีก พอถึง ๕๐๐
กิโลก็เริม่ มอบอีก ๆ เปนระยะ ๆ เพราะตอนนีไ้ ดกาํ หนดใหมแลววามอบแตละครัง้ ให
ได ๕๐๐ กิโล และมอบทีหนึง่ สวนดอลลารตดิ ตามหลังกันไป สวนมากจะติดใกลชดิ
แหละดอลลาร คิดดูคราวทีแ่ ลวนีด้ อลลารเราก็ออ นใจอยูแ ลว แทบจะไมหวัง ๓๐๐,
๐๐๐ ดอลลนะ สักเดีย๋ วก็ปบุ ปบมาเลย กองบุญใหญมา ใสตูมเลย พอเลย นัน่ เห็นไหม
ละ
ตกลงดอลลารเราไดถงึ ๓๐๐,๐๐๐ ดอลล คราวทีแ่ ลวนี้ แลวทองคําก็ได ๕๐๐
ทีนค้ี ราวตอไปดอลลารเราก็ไมอยากสงสัยแหละวามันจะไมตดิ ตามกันนะ มันจะติดตาม
กันใกลชดิ ๆ ไปอยางนี้ เพราะฉะนัน้ เวลาทองคําเราไดถงึ ๑๐ ตัน ดอลลารแนใจไป
เลยแหละ วางัน้ ตองได ๑๐ ลานดอลล นี่แหละจุดใหญของเราที่ตั้งเอาไว สําหรับเงิน
สดนั้นก็ดังที่เรียนพี่นองทั้งหลายทราบแลว มันกระจายทั่วประเทศไทย เงินสดเรา ทาง
ไหนก็จาํ เปน มองไปดานไหน ๆ จําเปนรอบตัว และจะทํายังไง
ทองคําคลังหลวงเราก็จอ จอคลังหลวง ไอทางนีก้ ร็ อบดาน ไมทราบวาออดวา
ออน วาขอ วาอะไร อยูทางนี้ ๆ แหละ รอบอยูต ลอดเวลา ในวัดนัน้ แทบจะไมเวนแต
ละวัน ที่มีผูมาติดตอขอความชวยเหลือจากเรา เริ่มตั้งแตโรงพยาบาล โรงพยาบาลนี้
เปนอันดับหนึง่ จากนั้นมาก็โรงร่ําโรงเรียน ที่กอสรางไมจําเปนตาง ๆ เราไมคอยให เรา
ตองเล็งเหตุผลทุกอยาง สมควรที่จะใหมากนอยเพียงไรแลวเราใหเอง ๆ เมื่อเหตุผลลง
กันเรียบรอยแลว มากหรือนอยและควรทุม ทุม เลยเพราะความจําเปนมันบอกชัดเจน
ถาหากวาไมจาํ เปนก็ลด จําเปนมากนอยเพียงไรเราก็ลดลง ถาไมจําเปนมาขอ
แบบโก ๆ ขอแบบเห็นเขาขอ ก็ขอแบบโกๆ อยางนี้ ทั้งไมใหทั้งดุดวย ไลกลับดวย
อยางงั้นนะเรา หลายขัน้ นะ มันลืมตัวพวกนีน้ ะ เงินของคนทั้งแผนดินเขาหามาเพื่อแผน
ดินไทยเรา เราก็ทั้ง ๆ ทีอ่ ยูใ นแผนดินไทย จะคิดชวยกันเพียงเทานี้ ๆ มันไมไดเหรอ
ไมให นัน่ ไป อยามาขออีกนะแบบนี้ เห็นไหมเอาเลย อยางนี้ละเรา ตองใหมีเหตุมีผล
ทุกอยาง นี่ละที่เราจายเงินพี่นองทั้งหลาย เราจึงตายใจไดตลอดมาเลย เพราะอํานาจ
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แหงความเมตตานี่มันครอบหมด เกินกวาทีจ่ ะมาหยิบอันนัน้ หยิบอันนี้ มันครอบหมด
แลวจะยึดอะไร แมตั้งแตมันหมดไปแลวยังอยากใหอยูตลอดจะวาอะไร แลวจะไปหา
หยิบอะไร ๆ มันไมลงเลยนะหัวใจ ลงไมไดเลย
ยิ่งเปนเรื่องมัวหมองทุจริต ไมไดเด็ดขาดเลย ทานทั้งหลายฟงซิ ธรรมพระพุทธ
เจาเปนอยางงั้น ไมมีที่แจงที่ลับ ไมมีเลยเรื่องที่แจงที่ลับที่ไหน มีแตเหตุกับผลสมควร
หรือไมสมควร ถูกตองตามธรรมหรือไม ถาขัดธรรมตัดออกทันทีเลย เปนอยางงัน้ นะ
เราปฏิบตั ติ อ ตัวเองเราก็ปฏิบตั มิ าอยางนัน้ เมือ่ ถูกตองตามธรรม ผลก็ไดมาเปนลําดับ
ๆ ไมขัดธรรม ทีนเ้ี วลามาปฏิบตั ติ อ โลก เฉพาะอยางยิ่งตอชาติไทยเรานี้ เราก็เอาอันนี้
มาปฏิบัติ เพราะอันนีเ้ ปนแบบพยายามกวานเขามา ปฏิบัติบําเพ็ญเขามาสูหัวใจ จาก
นัน้ ก็ดาํ เนินออกก็ตอ งออกเปนธรรม ๆ ดวยกันหมด
เราทําสุมสี่สุมหาไมได บอกแลว พูดอยางนีแ้ ลวมันก็มาติดกับขาวสารนี่ ผูสั่งไป
ผิดพลาด ไดมาแลวเขาก็ตกกระไดพลอยโจน ตกกระไดพลอยโจนยังไง ที่สั่งขาวไปนี่
ความมุงหมายของเราสั่งสําหรับที่จะมาแจกคนทุกขคนจน มาแจกดังทีเ่ คยปฏิบตั มิ า ยัง
ไมไดพูดถึงสัตวคราวนี้นะ นี้เอาขาวประเภทของสัตวมา เมือ่ วานนีเ้ รามาดู มันผิดพลาด
เลยโทรศัพทเดี๋ยวนั้นเลย ถามเลย ใหไดความ เขาก็ตกกระไดพลอยโจนอยางนี้ก็ไดนี่
นะ พอเราวาสัง่ ขาวนีม้ นั ผิดไป คือขาวอันนีส้ าํ หรับใหสตั ว แตเวลานี้เราจะสําหรับแจก
คน เขาวาคนจัดมันผิดไป มันผิดตั้งแตคนสั่ง ใครเปนคนสั่งวะ หมอมราชวงศนูนนะสั่ง
ของเลนเมื่อไร โถ ผิดเอาอยางหนัก วันนัน้ ถึงไดใสกนั หนักละซิ ขนาดหมอมราชวงศมา
สั่งผิด ใสตูมเลยเขาใจไหม เลยไมไดบอกเขาวาเอาใหสตั วใหคน เขาก็ฟาดมาเรือ่ งสัตว
ทีนพ้ี อทราบชัดแลวเขาก็ขอถวายเลย เขาจะจัดใหมสงมาใหเราเลย อันนีม้ นั เปน
แบบตกกระไดพลอยโจน เขาตองถวาย จะเอาคืนยังไงกันใชไหมละ ทางนูนเขาจะถวาย
เลย เราบอกเราไมเอา เราไมไดขอแบบนี้ เราไมไดสั่งแบบนี้ เราสัง่ แบบนัน้ เขาขอถวาย
เลย เราก็บอกเราไมเอา แตอนั นีก้ ไ็ มสง คืน คือเราจะรับอันนี้ไปทางวัดปาหลวงตาบัว
ตกลงเสือเรามันก็มวี าสนา พวกวัวพวกควายในวัดมีวาสนา มันก็อาศัยหมอมราชวงศน่ี
แหละ ตีลงใหแหลก มันมีสวนที่จะยกก็ตองยกซิเขาใจไหม ถาไมใชนส้ี ง่ั ผิด พวกนี้ก็ไม
ไดกนิ มันควรยกเราตองยกซิใชไหม
ตกลงอันนีเ้ ราก็เอา สวนสั่งขาวมาแจกประชาชนก็ไมลด เอาจํานวนตามเดิม
๒๐๐๐ ถุง ๆ ละ ๕ กิโล สําหรับอันนีผ้ ลพลอยไดมแี ลว เสือสัตวมวี าสนาเอาไปเลย ได
ติดตอกับทานเสธ(สุธรรม) เรียบรอยแลว ทานเสธเราเปนผูรับภาระอันนี้ ทุกอยางสง
ไปทางไหนนี้ทานเสธนั่นแหละเปนผูรับเลยๆ เมือ่ เชานีก้ ต็ ดิ ตอกันแลว ทางนัน้ ก็พอใจ
ทันที จะเอาไปทางวัดปาหลวงตาบัว สวนขาวเราจะแจกตามนี้
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นี่พูดถึงเรื่องเหตุเรื่องผล เราไมไดทาํ สุม สีส่ มุ หาบอกแลว อะไรก็ตาม อยางผิด
อยางนี้ก็ตองพิจารณา ผิดถูกมีแงไหน ๆ ควรแกไขยังไง ๆ อยางนี้ เชนอยางพอวาเขา
สั่งผิด เขาก็จะมอบถวายเลย เราก็บอกเราไมเอา มันขัดกัน เมื่อทางพวกเรานี้แตงทนาย
ขึ้นฟองกัน ตกลงเราตองยอมลงตัดสินออนลง เลยใหอนั นีน้ ะ แตมีขอแมวา ตอไปอยา
ทําอยางนีน้ ะ ตกลงขาวนี้ก็จะเอาไปทางนูนละ สงสารพวกสัตวในวัดปาหลวงตาบัว อูย
เต็มไปหมด อันนี้เราก็เห็นใจทานจันทรนะ ทานจันทรนี่เปนพระวัดปาบานตาด บวช
แลวก็อยูว ดั ปาบานตาดมาตัง้ หลายป ดูไมต่ํากวา ๖ ปละมั้ง
จากนัน้ ทานก็เลยมาอยูท างเมืองกาญจน พอดีเขาถวายทีน่ ้ี เมือ่ ถวายทีน่ ้ี เราก็
คํานึงคํานวณพิจารณาถึงสถานที่บําเพ็ญของพระ ประโยชนที่จะไดจากการบําเพ็ญของ
พระ สถานทีเ่ หลานีม้ นั หางไกล ดูไมคอยมีพระกรรมฐานที่ตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติอรรถ
ธรรมจริง ๆ มาอยูใ นแถวนี้ เราเลยรับทีน่ ใ่ี ห ตามเจาของเขามาถวายเรา คือตามปกติ
แลว เขาถวายทีน่ ม้ี ากตอมากนะ ถวายเรา วัดกรรมฐานนี่ การสรางวัดนีร้ สู กึ สรางงาย
มาก แตอาจจะเปนรายบุคคล บางอาจารยกไ็ ดนะ แตสําหรับเรานี่มากจริงๆ เราไมได
รับนะ เรารับอันไหนเราตองเปนภาระ นีม่ เี หตุผลทัง้ นัน้ นะ
อยางวัดปทุมธานีน้ี ทางศรัทธาเขาก็ถวาย เราก็มาพิจารณา แถวนี้เปนยังไง ๆ
ตกลงก็เลยรับเขา รับแลวก็ตอ งหาผูม าอยู ก็ไดอาจารยเจีย๊ ะ นิมนตทา นมาอยู ทานก็มา
ใหทันที จึงปลดเปลื้องภาระของเราไป อยางนัน้ นะ รับที่ไหนตองเปนผูรับผิดชอบทุก
อยาง ถึงถูก ไมใชรับสุมสี่สุมหา โอย อยางงั้นไมเอา นีล่ ะวัดเสือกับวัดปทุมธานีน่ี เรา
เปนผูร บั ใหกต็ อ งหาคนมาอยู ทุกสิง่ ทุกอยาง เรามีเหตุมีผล ไมไดทําสุมสี่สุมหา ทํา
แบบทําดะ ๆ โอย อยางงั้นไมเอา
นีพ่ ดู ถึงเรือ่ งเหตุเรือ่ งผลในการปฏิบตั ติ วั เองและหนาทีก่ ารงานของตัวเอง ขอ
ใหพน่ี อ งทัง้ หลายคํานึงถึงหลักเกณฑบา งนะ อยาทําสุม สีส่ มุ หา อยากกินอะไรก็กนิ ซื้อ
ดะไปเลยอยางงี้ สุมสี่สุมหา อยากใชอะไรซือ้ ดะ ๆ ๆ คนไมมีเหตุผล คนเชนนั้นเปน
คนหลักลอย ไมมีหลักมีเกณฑ คนมีหลักมีเกณฑตอ งมีเหตุมผี ลกํากับตัวเอง วาการทํา
อยางงัน้ ผิดหรือถูก การใชการสอย การซือ้ การขายแบบไหน ๆ ผิดหรือถูก คํานึง
คํานวณใหเรียบรอยกอนแลวคอยลงมือทําลงไป แมจะผิดพลาดก็ไมมาก เพราะได
พิจารณาเต็มกําลังแลว มันผิดพลาดเรียกวาความฉลาดไมพอ แตเราไดใชความ
พิจารณา ถาไมใชความพิจารณาแมคนฉลาดก็เสียไปไดไมสงสัย มันโงตรงที่มันไม
พิจารณานัน้ แหละ
ปญญาจะมีอยูเต็มตูเต็มหีบ เมื่อไมนํามาใชก็ไมเกิดประโยชนอะไร พวกเราทั้ง
หลายเปนชาวพุทธ ขอใหพน่ี อ งทัง้ หลายไดคาํ นึงถึงความปฏิบตั ติ วั เองนะ การปฏิบัติ
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ตัวเอง สวนตัว ครอบครัวเหยาเรือน สังคม ใหตางคนตางปฏิบัติมีเหตุมีผล หลักเกณฑ
กํากับตัวเองแลว อะไรถาเสียก็ไมมากนะ แบบดะ ๆ อยางทีเ่ ปนอยูเ วลานี้ เสีย เดินไป
ไหนมันอดไมได ดูไปตลอด คือธรรมเปนแบบฉบับของโลกทั้งฝายเหตุที่จะตองดําเนิน
ตามธรรมนี้ถูกตองดีแลว ผลไดเปนที่พึงพอใจ
ถาลงปฏิบัติตามธรรมไมผิดไมพลาด
แตนี้เรามันไมไดปฏิบัติตามธรรม
โกโรโกโส มองดูคนทั้งคนนี้ มองหาตัวคนมันไมเห็น ถาเรื่องกิเลสแลวเต็มตัวเลย มีเสื้อ
ชัน้ นอกชัน้ ใน กิเลสมันมีหลายชั้นเขาใจไหม เครื่องแตงเนื้อแตงตัวหรูหราฟูฟา ไม
ทราบกีช่ น้ั นีล่ ะพวกบา ฟงใหดีนะ ไมใชบา อยางมากอยางมายถึงเสียสติสตัง ลามโซไว
ก็ตามนะ อันนีบ้ า สุรยุ สุรา ย ตอไปกลัวจะไดลามโซไว มันจะเลยสุรุยสุรายไปอีกซี ตอง
เตรียมหาโซไวนะพวกนี้ หาโซมัดขาเจาของนั่นแหละ อยาไปมัดขาใคร มันสุรยุ สุรา ย
เสียคน
ธรรมมีไมเอามาใช มิหนําซ้ํายังเหยียบย่ําธรรมไปเลย ธรรมไมมีความสําคัญ
อะไรยิ่งกวาตัวกิเลสที่มันสกปรก ฟุมเฟอยหรูหราฟูฟา นีค่ อื กิเลส มันไปไหนลมระนาว
ไปตามมันแหละ ธรรมนีถ่ กู เหยียบแหลกไป เพราะฉะนัน้ คนเรามันถึงหาหลักหาเกณฑ
ไมได หาเงินหาทอง หาขาวหาของ มาตั้งแตวันรูจักเดียงสาภาวะ หามาจนกระทั่งวัน
ตาย กิเลสเอาไปถลุงตลอด ทีจ่ ะเก็บไวเปนเนือ้ เปนหนัง เปนผลประโยชนแกตน เชนมี
มามากนอยแบงกินและแบงทานอยางนี้ มันมีแตแบงใหกเิ ลสกิน เราไมอยากวาแบงให
กิเลสกิน แบงใหกเิ ลสไปถลุงหมด สวนแบงทานมีเพียงเล็กนอย แลวยังหึงหวงแทบ
เปนแทบตายใชไมไดนะ ไมมีเหตุมีผล
การแบงทานเปนสาระสําคัญมากทีส่ ดุ
ยิง่ กวาทีเ่ ราเอาเขามากินมาใชในลําตัว
ของเราไมมากนะ ตัวเรากวางแคบขนาดไหน ที่จะเอามาบํารุงรักษาตัวเองนี้ไมไดเสีย
หายมาก ถาเรารูจักประมาณก็ไมเสียมาก เสียไปจากการจับจาย ถาเราสุรุยสุรายฟาด
เทาไรก็ไมพอๆ อันนี้ก็เพื่อรางกายของเรา พอหรือไมพอก็เพื่อรางกายเปนสวนหนึ่ง ที
นีเ้ พือ่ บุญเพือ่ กุศลนีย้ ดื ยาวมากนะ ธาตุขันธของเรานี่ เรามีมากมีนอ ยอาศัยกินอยูป วู าย
ตัง้ แตวนั เกิดถึงวันตายก็หมดปญหาในชาติน้ี มีมากมีนอ ยก็ตาม ยุตกิ นั เวลาลมหายใจ
ขาด ใครลมหายใจขาด คนนัน้ ยุตกิ ารกาวเดิน การใช การสอย การอยู การกิน จากวัตถุ
ที่เราหามา แลวก็ทง้ิ ไวนน้ั ละ รางกายนีก้ ท็ ง้ิ ไวอยางนี้ ถาไมเผาไมฝงก็เนาเฟะ มีเทานี้
เรือ่ งรางกาย
วัตถุสิ่งของเงินทอง ใครก็ทราบวาอาศัยชัว่ กาลชัว่ เวลา แตกเิ ลสมันไมไดบอกวา
อาศัยชัว่ กาลชัว่ เวลา มันไมพอใจ สิ่งที่ใหพอใจก็คือใหไดเต็มใจ เต็มใจเทาไรมันก็ไม
เต็มอีกแหละ เพราะกิเลสไมเคยมีความอิ่มพอ มีแตความหิวโหยตลอดไป นี่ละเรา
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ประมวลออกมาแลววา วัตถุภายนอกนีเ้ ราอาศัยในชีวติ ของเราทีเ่ ปนอยูน เ้ี ทานัน้ หมดนี้
แลวก็หมด สิ่งของเงินทองอะไรจะไปสวรรคนิพพาน ตกนรกก็ไมไป เราเองตางหากผูโง
เขลาและผูฉลาดที่จะไปตกนรกได และไปสวรรคนิพพานได หาบบาปหาบกรรมก็คอื
ตัวเราเอง บุญกุศลเทิดทูนจะไปสวรรค นิพพานก็คอื ตัวเราเอง
เพราะฉะนัน้ ขอใหแยก การอยูก ารกิน กินมาตัง้ แตวนั เกิด การทานเปนยังไง เรา
ไดทานมีความสนิทติดแนบกันไปกับการกินไหม ถาการทานไมมี มีแตการกิน นี่ขาดทุน
นะ เกิดมาขาดทุน อยูข าดทุน ตายไปขาดทุน ไปเกิดอีกขาดทุนอีก มีแตความขาดทุน
สูญดอกตลอดเวลาใชไดหรือคนเราทั้งคน ทั้งที่แดนมนุษยเปนแดนที่กลั่นกรองมนุษย
ใหเปนคนดิบคนดี ปฏิบัติใหเปนสารประโยชนแกตนทั้งชาตินี้และชาติหนา ทําไมเราจึง
มาสรางตั้งแตความลมจมในมนุษยของเรา จะสรางความมั่งมีดีเดนทางอรรถทางธรรม
ทางบุญทางกุศลในหัวใจบางเหมือนทานผูด ที ง้ั หลาย มันไมไดเหรอ
ใหถามเจาของบางนะ ถาใหคนอืน่ มาถาม มันเกิดเรื่องเกิดราว อยางนอย
หงุดหงิดเปนอารมณ หาวาเขาดูถกู เหยียดหยามตัวเอง ใหเจาของถามตัวเอง เพราะตัว
เองเปนตัวการพาลมพาจม ไมใชผอู น่ื ผูใ ด ใหพากันคิด การสรางบุญสรางกุศลไมใช
เรือ่ งเล็กนอยนะ เรื่องใหญโต พระพุทธเจาไดตรัสรูมานี้เพราะอํานาจแหงบุญแหงกุศล
หนุนมาตลอด ๆ จนไดเปนศาสดาเอก เดี๋ยวนี้พนไปแลว พระพุทธเจาพนโลก พน
จริงๆ ไมมคี าํ วาสมมุตทิ ง้ั หลายในสามแดนโลกธาตุน้ี จะไปเขาสัมผัสในจิตของพระ
พุทธเจาทีบ่ ริสทุ ธิเ์ รียบรอยแลวไดเลย นีล่ ะอํานาจแหงบุญแหงกุศล
การทานมากนอย ทานไป ๆ ออกไปมากนอยตามความเสียสละของเรา ตาม
กําลังวังชา ตามศรัทธาของเรา ไปมากนอยมันก็เขามามากนอยนัน่ แหละ เราทานไป
ไหนไมไปนะ จึงวากรรมไมขน้ึ อยูก บั ใคร กรรมดีกรรมชั่วไมขึ้นอยูกับใคร ใครทําชั่ว ที่
ลับก็ตามทีแ่ จงก็ตาม เหมือนกับวาไปจับไฟในหองคนเดียว ปดประตูใหดี แลวไปจับ
ไฟ จับแรงๆ นะ เพราะในหองไมมีใครเห็น ไฟนี้จะไมรอนใหจับมันฟาดมันทั้งสองมือ
กําเลยนะ เราอยากจะใหเหล็กแดงไปเผาใหมันแดงโร ปดประตูดี ๆ แลวก็ไปจับเหล็ก
ที่มันแดงโร มันจะเปนยังไง ฟงเสียงรองดังแกก ๆ ในหอง มันรอนมันจะตาย ฟงเสียง
ตดแตกปาด ๆ มันทั้งตดทั้งขี้ ทั้งรองทั้งคราง เพราะไฟเผาหัวมันอยูในที่ลับ
อันนีค้ นทําความชัว่ ในทีล่ บั ก็เปนแบบเดียวกันกับคนปดประตูเผาตัวเอง หรือ
เหมือนปดประตูตีหมา ปดประตูดีๆ แลวไมหวดลงไป หมาไมมีทางไป รองแหง็ก ๆ ขี้
แตกทะลัก นั่น นี่แหละคําวากรรมจึงไมมีที่แจงที่ลับ เอา ทีนท้ี าํ ความดี ทําในหองในหับ
ทําทีไ่ หนก็ตาม ความดีเปนความดี ไมไดเปนที่แจงที่ลับพอที่จะมาบีบบังคับความดี
ความชั่วไมใหไดผลนะ มันอยูก บั เราทุกคน นีแ่ หละใหทาํ นะ มีมากมีนอย แบงกินแบง
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ทานเถอะพีน่ อ งทัง้ หลาย ทานทั้งหลายจะมีหวังตลอด ๆ ดวยอํานาจแหงทานของทาน
ทัง้ หลาย ความดีของทานทัง้ หลาย มีทานเปนพื้นฐานของนิสัยมนุษยเราที่เปนชาวพุทธ
มีมากมีนอ ย เราอยาวามีเทานัน้ มีเทานีถ้ งึ จะใหทาน นัน้ มีแตอบุ ายกิเลสจะเอาไปกินนะ
กิเลสนีม้ มี ากมีนอ ยไมวา ถลุงหมดเลย มันไมไดวา อันนีม้ นี อ ยไมเอาแหละ ไมวา นะ
กิเลส
ถาไปทําบุญใหทาน มีนอ ย ไมไดไปทานแหละวันนี้ แนะออกแลวนะ มีทางออก
ถาเรือ่ งกิเลสแลวมีมากมีนอ ยรวบวุธเลย กองรับเหมาคือกิเลส ก็ไมไดคิดนะพวกเรา
เปนยังไง นีล่ ะ มันเสียทาใหกเิ ลส เพราะฉะนัน้ ขออยาใหพากันเสียทากิเลส เราเปนลูก
ชาวพุทธ พระพุทธเจาองคเอก ศาสดาองคเอกในโลก แลวครูบาอาจารยกน็ าํ ธรรมะมา
สอนพวกเรา ขอใหยึดไปปฏิบัติตัวเอง ไมไดมากไดนอย ขอใหเปนแบบลูกศิษยที่มีครู
เดินตามครู อยาแซงครูไปทางชั่วชาลามกไมดี ใหพยายามเดินตามครู
ถาหากวาเราทําคุณงามความดีนต้ี กนรก สัตวโลกนีต้ กนรกไดทง้ั นัน้ ไมมีใครไป
สวรรค นิพพานไดเลย นิพพานก็วา ง สวรรคกว็ า ง พรหมโลกก็วา ง วางหมด เพราะคน
ทําความดีไปทางดีไมได แตเปนยังไงที่นี่ คนทําความดีกบั คนทําความชัว่ คนชัว่ อยาง
แดนมนุษยเรานี่ ไปดูซิลาดยาวเปนยังไง เวลานีจ้ นหาทีน่ ง่ั ทีห่ ลับทีน่ อน ที่ขับที่ถายไม
ไดแลว มันแนนดวยคนชัว่ แลวไปกองอยูใ นสถานทีช่ ว่ั ที่ดัดสันดานทรมาน เปนยังไง
มันมีที่อยูหรือไมมี คนชัว่ คนดีมที อ่ี ยูเ หมือนกัน แดนนรกนีอ้ ดั แนน มนุษยเรานีก้ อ็ ดั
แนนอยูใ นเรือนจํา แดนสวรรคเต็มไปดวยคนดี จะวาอัดแนนไมอดั แนน คนดีไปไหนมี
แตความดี
คําวาอัดแนนใหเปนความทุกขความทรมานไมมีในความดี ในคนดีทั้งหลาย แต
แดนนรกนี้อัดแนนเทาไรยิ่งทรมาน สัตวทั้งหลายยิ่งไหลเขาไป ไมเชื่อพระพุทธเจา
เหยียบหัวพระพุทธเจาไปตอหนาตอตา แลวก็ไปโดดลงนรกๆ ไปอัดแนนอยูใ นนรก
แลวไปบนอะไร คําวาอัดแนน นรกไมไดเปนทุกขนะ ความอัดแนน มันเปนทุกขสาํ หรับ
บุคคล ทั้งอัดแนนดวยกรรมประเภทหนึ่ง ทั้งกรรมชั่วที่ตัวทําประเภทหนึ่ง สองอัด สาม
อัดเขาไป มันเปนยังไงมนุษยเรา ใครอยากไปไหมนรก ใครอยากไปนรกใหฟุมเฟอยดี
ๆ นะ เอาใหเกง ๆ มีหาไปยืมเขาสิบ ไปที่ไหนเงินหากินไมเพียงพอ เอามาใชไมเพียง
พอ ไปกูค นนัน้ ยืมคนนี้ กูจ นเสียนิสยั ไมไดกูไดยืมเขาอยูไมได วันหนึง่ ปวดหัวจะตาย
แลวนะ
นี่มีไหมในเมืองไทยของเราทั้งๆ ที่เปนเมืองพุทธนะ ถามีใหรบี กําจัด ไมกําจัด
จะลงนรกทั้งเปน อยาทําอวดพระพุทธเจาซึง่ เปนผูเ ลิศเลอแลว เราเปนลูกศิษยตถาคต
หาความดี หาความสุขความเจริญ ตามเสด็จทานใหตามเสด็จในทางที่ถูกที่ดี ใหฟง
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เสียงครูถึงถูก เสียงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เสียงครูเสียงอาจารย เราจะเปนที่
แนใจเราไปตลอด ทําคุณงามความดีมันอบอุนไมใชเลน ๆ นะ เปนอยูในใจนี่ ใครไม
เห็นก็ตาม ก็เราเปนคนทําเอง บุญก็อยูกับเรา ประกาศจาอยูใ นหัวใจเรานี่ ไปที่ไหนก็
เย็นสบาย ๆ
ไอคนทําชัว่ ไปทีไ่ หนก็หลบก็ซอ น เห็นไหมพวกขโมย พวกเทีย่ วฉกเทีย่ วลัก
เที่ยวขโมย เทีย่ วปลน เทีย่ วจี้ ไปทีไ่ หนมันหาทีล่ บั ๆ หลบ ๆ ซอน ๆ อยู เวลาไปฉก
ไปลักเขาก็ไปแบบหลบ ๆ ซอน ๆ อยูต ามลําพังก็หลบ ๆ ซอน ๆ กลัวเขาจะมาบีบคอ
ละซิ แตทาํ ความดีอยูไ หนสบายหมดๆ ใหพน่ี อ งทัง้ หลายจําทุกคนนะ สรางความดีเรามี
พออยูพ อกินแลวใหทานนะ อยาทิ้งเปลา ๆ อันนีเ้ ปนการทรมานตนอยางหนัก จะไมมี
ทางไปนะ ปดตันอัน้ ตู คือคนไมมกี ารเสียสละ ไปที่ไหนจนตรอกจนมุมตลอด ภพไหนก็
มีแตภพจนตรอกจนมุม ภพที่ไมพึงปรารถนานั้นแหละ แตมันก็ไปโดนเขาที่เราๆ ผูทํา
ความจนตรอกแกตนนัน่ แหละ พากันจําไวนะ
เราอยากพบอยากเห็นพีน่ อ งทัง้ หลายชาวพุทธเรา คอยเดินตามทางของศาสดา
เสด็จตามครู ไมแซงหนาแซงหลังดวยอํานาจของกิเลส เหยียบหัวพระพุทธเจาไป ดังที่
เปนอยูเ วลานี้ เหยียบนะ มองไปที่ไหนจนจะดูไมได หูหนวกตาบอดไปอยางงัน้ แหละ
ถึงเวลาจะแนะนําสัง่ สอนก็พดู บางซิ จะทํายังไง ไมอยางงั้นมันก็จะจมจริง ๆ นี่ พากันจํา
เอานะ เอาละเทศนวันนี้เทศนเทานี้
อานธรรมะหลวงตาวันตอวัน ไดที่ www.luangta.com

