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เรื่องของอุปนิสัย 
 

 (ขณะน้ีกําลังถายทอดสดไปอเมรกิาครับ) ตั้งแตเราเทศนสอนเมืองไทยเรา เราก็
จะตายอยูแลว ไปหาท่ีไหนอีก น่ีถายทอดสดดวยนะ พอเทศนนี้ก็ลงสหรัฐเลย สหรัฐก็
ไดยินพรอมกันกับเรา (เทกซัสครับ) รัฐเทกซัส เขามาขอนานแลว ตอนเทศนตอนเชาที่
ศาลาอุดร เขาติดตอขอจากทางนี้ ใหทางนี้เอาโทรศัพทมือถือไปวางไว พอเทศนปบก็
ออกเลย เราไมรูเรื่องรูราวอะไรละ อยูท่ีวัดปาบานตาดพอเทศนอยางน้ีเขาก็ฟงเหมือน
กัน มาถึงนี่เขาก็ติดตามมาขออีกที่สหรัฐ 
 อยูบานใดเมืองใดก็ตาม ขอพ่ีนองท้ังหลายกรุณาทราบไวโดยท่ัวหนากันวา ไมมี
อะไรจะเลิศเลอย่ิงกวาอรรถกวาธรรม ใจเทาน้ันเปนคูควรกันกับธรรม ที่จะไดรับไดยิน
ไดฟงจากอรรถจากธรรมไปปฏิบัติตัวๆ เพือ่ใหเปนสิริมงคลแกตัวเราเองและสวนรวม
ทั่ว ๆ ไป ในโลกอันน้ีทานท้ังหลายอยาไปมองขามตามกิเลส ซึ่งมันปดหูปดตาเรามา
นานแลวนะ โลกท้ังหลายหาแตความสุขกัน ๆ แตวิธีการหาความสุขน้ันเปนทางเดิน
ของกิเลส กิเลสเปดทางใหเราแลว เราไมรู 
 อยากทําส่ิงน้ัน อยากทําส่ิงน้ี อยากไดอยางง้ันอยางง้ี ความท่ีวาอยากน้ันอยากน้ี 
คือกิเลสเปดทางไวแลว เราไมรู ครั้นเวลาเดินไปตามมันก็จม ๆ มีตั้งแตความทุกขมาก
นอย ตามสายทางที่กิเลสมันเปดทางใหเรา กิเลสจะไมเปดทางความดี ความชอบ ความ
สุข ความเจริญใหแกสัตวทั้งหลาย จะเปดเฉพาะสิ่งลอลวงนี่เบื้องตน เหย่ือลอ จะทําให
อยากน้ันอยากน้ี เปนสิ่งที่แปลกหูแปลกตา มันหากสรางความรูสึกภายในใจเราน้ัน
แหละ สิ่งตาง ๆ เขาก็มีธรรมดาของเขา มันแปลกอะไรวัตถุตาง ๆ ในโลกนี้ไมอดไม
อยาก มันแปลกที่ใจ ที่กิเลสเขากระซิบ พอไปเจอเขานี่ อันน้ันดี อันนี้ดีเขาไป ไดยินปบ
ก็เครื่องมือของกิเลสมันรอบตัว มันออกใชทางตาก็อยากเห็น อยากดู หูอยากฟง จิตใจ
อยากคิดอะไร ๆ นี้มีแตทางเดินของกิเลส มันเสี้ยมสอน ๆ นี้เราไมรู แลวก็เดินตามมัน
ไป 

เพราะฉะนั้นความสุขของมนุษยเราเราอยากจะวาไมคอยม ี พอบอกบางนะไม
คอยม ีถาพูดใหเต็มยศเทียบกับธรรมแลว ไมมีวางั้นเลย มันฟงไมได ดูไมได นี่ละเรื่อง
กิเลสหลอกลวงโลก ในสายตาของธรรมเทานั้นที่จะมองเห็นไดชัดนะ เรือ่งสายตาของ
กิเลสมีแตหลอกสัตวโลกใหจมไป ๆ เทานั้นแหละ ส่ิงท้ังหลายมันมีอยูท่ัวโลกน่ันแหละ 
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ถากิเลสไมกระซิบกระซาบมันก็ไมหลง พอกิเลสกระซิบเทาน้ัน สิ่งที่เคยมีเคยเปนอยูทั้ง
หลายน้ันแหละ มันเปนของดิบของด ีสิ่งที่พึงหวังที่ตองการไปดวยกันทั้งนั้น ทีน้ีก็หมุน
ไปตามมัน หมุนไปตามๆ  

พอพูดอยางน้ีเราก็ยกตัวอยาง สามีภรรยา สามีเปนนักพนันตัวยง ไปที่ไหนไม
ไดเลนการพนันอยูไมได มันจะตายแหละ ไอหาน่ัน เขาใจไหม พูดอยางงั้นมันถึงสมมัน
ซิ ไปที่ไหนมันตองตัวยงกับการพนัน พอดีเมียไมเคยเอาเงินใสมือมันนะ เปนหมดเลย
ถาเอาเงินใส เมียตองเปนผูเก็บรักษาเงินทั้งหมด แตเขาก็ดีนะ เขาไมมายุงเมียเขา ให
เมียเขามีอํานาจรกัษาเงินท้ังหมด ผัวก็คอยเอาเศษเอาเดนจากเมีย ถาไดแลวเปนอันวา
เสร็จ วาง้ันเถอะ เลนการพนันหมดไมมีเหลือ 

ทีนี้พอดีวันนั้นเมียมีธุระจําเปน ลูกน้ันนะสําคัญ ยุงกับลูก ไปไมไดก็เลยเอาเงิน
ใหผัวไปซื้อของ ไปตลาดวางัน้เถอะ ใหไปตลาดสักหนอยวันน้ี เด๋ียวไปฟาดการพนัน
หมดจะไมไดกินทั้งบานนะ ขูผัว ผัวก็ย้ิมนิดหน่ึง ไดเงินแลวก็ไป พอไปมันไมไดเขา
ตลาดส่ิงของ มันเขาตลาดการพนัน ฟาดทีเดียวหมดการพนัน เงินเมียเอาใหไปเลนการ
พนันหมดเลย เขาบานไมได เมียคอยกินขาว กินอาหารก็แลว อะไรก็แลว ใหคนติด
ตามไปด ู ที่ไหนไดมันเผนแลว มันกลัวเมียขนาบมัน มันเปดหนีแลว มันไปเสียการ
พนัน 

น่ีละเห็นไหม อันน้ีก็กิเลสตัวหน่ึง มันติดเสียจนติดสันดาน ไมไดเลนการพนัน
อยูไมได นี่เปนยาเสพติดที่รายแรงมากประการหนึ่ง นี่ก็เปนกิเลสประเภทหนึ่งที่ฝงอยู
ในน้ัน การพนัน ใหเสียผูเสียคนเพราะการพนัน การไดเงินมาจากการพนันนี้ไมไดเปน
หลักเปนเกณฑนะ ไดมาเพื่อสรางความเพลิดเพลิน ความติดอกติดใจ สรางความคึก
คะนองในเลนการพนันใหหนักย่ิงกวาน้ันเขาไปอีก ไดมาแลวเงินก็เปนเคร่ืองสนุกสนาน
ไปเสีย ไมไดเปนหลักเปนเกณฑ ถาเสียแลวเสียเปนเงินเปนทองจรงิๆ  เสียจนกระทั่ง
นิสัยของคน ไมดีเลย ใครเปนนักการพนัน อยาเขาใจวาจะเปนของดิบของดี ไดมาก็
เพื่อเสีย เสียไปก็เพื่อเสียอีก มีต้ังแตเร่ืองเสียคือการพนัน 

เราพูดถึงเรื่องกิเลสหลอกคน หลอกไปทุกแงทุกมุม จึงขอใหเอาธรรมจับเถอะ 
ถาธรรมไมจับไมมีทางรูนะ ถาธรรมจับตรงไหน ถึงจะอยากเทาไรก็รูวามันเปนพิษ ถอน
ตัวได ๆ นี่ละธรรมจึงเปนของสําคัญมาก ท่ีจะหักหามความช่ัวชาลามกไมใหสัตวท้ัง
หลายทํา หามไมไดธรรมดา กิเลสเปดทางโลงไวแลวมีแตไหลลง ๆ ตองเอาธรรมเขา
สกัด ถาธรรมเขาสกัดแลวไมทํา อยากขนาดไหนก็รูวามันผิด ๆ ทําไมจะไปสละตัวไป
ตายมีอยางเหรอ ก็มันผิดถึงข้ันเสียหาย ขั้นลมขั้นตายก็ได น้ีหักหามทันที น่ีเรียกวา ผูมี
ธรรมเปนเครื่องรักษาตัว  
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ถาไมมีธรรมไมไดนะ เราจะปลอยตามความคิดความเห็นของใจ ความคิดเหลา
นี้เปนเรื่องของกิเลสบงการทั้งนั้น ไมมีชิ้นดีเลย ใหพากันระมัดระวัง การปฏิบัติตัว ตัว
ของเรานั้นนะเปนสําคัญ เรารับผิดชอบเราทั้งคนๆ ใหตางคนตางรับผิดชอบตัว ดวย
การปฏิบัติความดี ปดส่ิงท่ีช่ัวชาลามกท้ังหลายออก อันไหนที่ธรรมทานตําหนิติเตียนวา
ไมใหทํา แลวอยาฝน ฝนไปก็เปนจริงๆ เพราะธรรมทานแสดงไวอยางถูกตอง เราจะเขา
ใจวาเราถูกตองยิ่งกวาธรรม นั้นแหละเราจะจม อยางไมมีใครชวยไดละนะ  

ใหฟงเสียงอรรถเสียงธรรม ฟงเสียงครูเสียงอาจารย ถาปลอยเนื้อปลอยตัวไป
เรื่อย ๆ มันจมไดทั้งนั้นคนเรา อยูบนฟาก็จมได เราอยาวาอยูดินธรรมดานะ มันจมอยู
ที่ใจ ไมไดจมอยูที่ไหน ใจไดรับการเสี้ยมสอนสิ่งไมดีเขาไปก็เปนภัยตอตัวเอง อยูไหน
เปนภัยหมดคนๆ น้ัน ถามีธรรมเปนเครื่องรักษาแลวอยูที่ไหนก็เปนคุณ คือมีการรักษา
ตัวอยูตลอด จึงขอใหพากันเอาธรรมไปรักษา อยาปลอยเน้ือปลอยตัวจนเกินไป  

น้ีดูโลกมานานนะ บวชมาแลว พี่นองทั้งหลายก็อาจจะไมทราบก็ม ีหลวงตาบวช
มาแลว ถานับเปนพรรษาก็ ๖๙ หรือ ๗๐ บวชวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๗๗ จนกระทั่ง
ถึงมาบัดนี้เปนเวลาเทาไร เจาของก็เลยนับพรรษาเจาของไมไดแหละ เพราะไมไดบวช
มาเพื่อนับพรรษา บวชมาเพื่อศีลเพื่อธรรม ถานับก็นับศีลนับธรรม นับความไดความ
เสียของตัวเอง พิจารณาตัวเองตางหาก เพราะฉะนั้นจึงไมทราบ น่ีก็บวชมาได ๖๙ หรือ 
๗๐ ปน้ีแลว พอบวชมาก็มาดูตัวเอง ระมัดระวังรักษาตัวเอง เรื่องศีลเรื่องธรรมภายใน
ตัวเอง ตั้งหนาตั้งตารักษามาตั้งแตบัดนั้น เราไมไดเก่ียวของกับภายนอกนะ 

จนกระทั่งออกปฏิบัติเรียบรอยแลว ฟดกับกิเลส น่ันละตอนน้ีตอนหนักมาก 
เอาไมใหมันมีเหลือภายในใจเลย พอหลังจากน้ันแลวทีน้ีดูโลก ไมบอกก็ดู มันหากเปน
หลักธรรมชาติของจิต ท่ีมันจะสอดสองดูโดยหลักธรรมชาติ เรียกวาอัตโนมัต ิ มันจะดู
ความไดความเสีย ความดีความช่ัวของโลก ความหนาความบางของจิตใจคนท่ีเก่ียวกับ
อรรถกับธรรม ที่จะนําไปสูความชั่วหรือความด ี มันอยูที่ใจ มันเขาไปตรงนั้นละนะ ถา
จิตใจมีความเหนียวแนนมั่นคงทางศีลทางธรรม แลวจิตใจก็มีความสงางามภายในหัวใจ  

รางกายน้ีไมตองดูกันแหละ เพราะรางกายนี้เปนธาตุสี่ ดิน นํ้า ลม ไฟ จากสวน
ผสม คือดิน นํ้า ลม ไฟ ผสมกันแลวก็มีจิตวิญญาณเขาไปเปนเจาของยึดอํานาจ เรยีก
วา เกิด ปฏิสนธิวิญญาณเขาไปเกิด พอเกิดก็เรียกวาคนเกิด สัตวเกิด ครองรางกายไป
ถึงอายุขัยก็เรยีกวาคนตาย สัตวตาย ทีนี้ใจน้ีมันมีเศรามีหมอง มีมืดตื้อ มีผองใส มีสงา
ราศีอยูภายในรางอันน้ันละนะ รางกายน้ีไมมีความหมาย ดิน นํ้า ลม ไฟ ธรรมดา ๆ 
แตจติท่ีอยูในทามกลางแหงรางกายน้ันละสําคัญมาก มันก็อดไมไดนะ ใหดู เพราะโลก
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อันนี้ไมมีอะไรที่ชัดเจนยิ่งกวาจิต ซ่ึงเปนตัวแสดงลวดลายท้ังดีท้ังช่ัวอยูภายในตลอด
เวลา  

ทีน้ีธรรมซ่ึงเก่ียวของกันแลวกับส่ิงเหลาน้ี คือกิเลสและธรรมอยูภายในใจ มันก็
ออกประสานกันละซิ เมื่อออกประสานมันก็รู รูสิ่งดีสิ่งชั่วที่มีอยูในหัวใจของสัตว ของ
ใครก็ตาม ดูมันก็เห็นอันน้ันกอน ดิน นํ้า ลม ไฟ บรรดาพระพุทธเจาทั้งหลายหรือพระ
สาวกองคท่ีทานมีความเช่ียวชาญ ทานไมไดสนใจนะ ดิน นํ้า ลม ไฟ  ทานไมดู  ภพฺ
พาภพฺเพ วิโลกานํ!ทรงเล็งญาณดูสัตวโลก คือตอนปจฉิมยาม ทานเล็งญาณดูสัตวโลก 
ใครจะมีอุปนิสัยปจจัยตอมรรคผลนิพพาน เปนตน วาอยางง้ีเลยนะ ทานเล็งญาณไป ก็
ไปเห็นใจดวงนี ้ทานไมไดดูดิน นํ้า ลม ไฟ ทานไมไดดูรางคน 

รางคนนั้นเปนแตเพียงวา ขอบเขตของจิตวิญญาณอยูในนั้น พอมองเห็นรางนั้น
มันก็ทะลุเขาไปหาใจ แลวก็ดูท่ีใจ ใจมีความเศราหมองผองใสขนาดไหน มันประกาศ
ตัวของมันเอง วาความเศราหมองนี้ตีตราไวเลยก็ได จะตองไปทางชั่วและไดรับความ
ทุกขความทรมาน หนักเบามากนอยตามกรรมของตนท่ีสรางเอาไวน้ีโดยถายเดียว ถา
เปนทางด ี สองปบไปน้ีก็เห็นแลว นี่ละจิตดวงนี้ไมเคยตาย มันอยูในทามกลางรางกาย
ของเรา พอญาณทานสองปบเขาไปน้ีเห็นแลว ผูน้ันมีอุปนิสัยปจจยั 

คําวา อุปนิสัยปจจยั หมายถึงความดีท่ีเราไดสรางมามากนอย เขาเปนเจาของ
อยูในใจน้ัน น่ีเรียกวาคนน้ีมีอุปนิสัย ถาสามารถที่จะบรรลุธรรมเปนพระอรหัตบุคคลได
ในชาติน้ีก็บอกวา นี้นิสัยสุดขีดแลว นิสัยสามารถท่ีจะพนจากทุกขแลว ถาควรไปโปรด
ในเวลานั้นไดพระองคก็ไป ถาไมไปเวลาน้ันก็หาเวลาอ่ืนไปจนไดน่ันแหละ หรือผูมี
อุปนิสัยปจจัยที่จะไดบรรลุธรรม แตจะมีอันตรายเกิดแกชีวิตอยางรวดเร็ว เชนควรที่จะ
แกไขรีบดวน เชน พระอังคุลิมาล นี่มีอุปนิสัยเต็มภูมิของพระอรหันตแลว แตหลงกล
ของบรรดา นี่แหละอยางที่เราเห็น เมืองไทยเราก็เห็น มันมีอยูดวยกันตั้งแตไหนแตไร
มา  

อังคุลิมาลนั้นเปนคนด ี ปฏิบัติดีตอครูตออาจารย ไปเปนลูกศิษยในสํานัก
อาจารย แลวอาจารยก็มีลูกศิษยหลายคน ลูกศิษยสวนมากมันก็…คนเรามันชอบแตชั่ว
น่ันแหละ แตลูกศิษยคนน้ีดี อาจารยก็ไววางใจและรัก ทีนี้ลูกศิษยที่โกโรโกโสทั้งหลาย
มันก็รวมหัวกันละซิ หาเรื่องไปฟองอาจารยวา ลูกศิษยคนนี้โกโรโกโส อาละวาดเพ่ือน
ฝูง ชวนทะเลาะเบาะแวงอยูตลอดเวลา เปนความกอกวนตลอด เพื่อนฝูงหาความสุขไม
ได เพราะเด็กคนนี้คนเดียว น่ันไหมละ ทั้งๆ ท่ีอาจารยก็รูอยูวาเด็กคนน้ีดี แลวทําไมจึง
เช่ือบรรดาคนท้ังหลาย ปากท้ังหลายได น่ีละหลายปากมารวมกันเปนภัยได  
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ลูกศิษยท้ังหลายท่ีเปนฝายช่ัวมาฟองอาจารย วาเด็กคนน้ีไมดี อาละวาดหมู
เพื่อน ผูเปนอาจารยก็เลยยอมรับ เออ เราจะจัดการกับมันเอง นั่นเห็นไหมละ ทีแรก
บอกวาไมดีเทาไรก็ไมยอมเชื่อ พวกน้ีเลยรวมหัวกันใหญ ตกลงอาจารยเลยเชื่อ แลวจัด
การกันใหญก็คือวา หาอุบายใหอังคุลิมาลไปฆาคนใหไดพันคน แลวเอาเล็บมือของคน
ท่ีฆาตายแลวแตละคนๆ หนึ่งเล็บ ๆ มาใหไดจํานวนหนึ่งพันเล็บ แลวอาจารยจะ
ประสิทธิ์ประสาทวิชาที่เลิศเลอให ใหไปฆาคนเสียกอนคอยเรียนวิชาอันน้ัน ใหไปฆาคน
ไดพันคนแลวเราจะประสิทธิ์ประสาทให ความหมายของอาจารยก็คือวา เมื่อไปฆาคน
แลว จะไมกี่คนแหละเขาจะฆามันเสีย ไมไดหมายถึงวาจะประสิทธ์ิประสาทความรูใหนะ 
หลอกมันไปใหเขาฆาน่ันเอง 

ถาไปนี้อุปนิสัยปจจัยมีอยู ไปฆาคนก็ไมไดฆาดวยเจตนาโหดรายทารุณ ฆาตาม
หลักวิชาตางหาก แลวก็ไปฆา พอไปก็ฆาได ๙๙๙ คน ยังเหลืออยูอีกคนหน่ึง เรียกวา
เล็บมือหน่ึง ก็พอดีมาโดนกับแมเขาละซ ีทรงเล็งญาณดู ภาษาของเราก็วา โอย กูตาย นี่
วันพรุงน้ีแมจะเปนคนท่ีหน่ึงพันท่ีถูกฆา แลวเล็บก็จะเปนหนึ่งพันเล็บวันพรุงนี ้ ถามานี้
อังคุลิมาลจะไมคิดสนใจวาเปนแมเปนพอ จะเอาแตเล็บอยางเดียว แลวจะไปเรียนวิชา
จากครู 

พอทรงทราบแลวเสด็จตามไปเลย เสด็จไปทรมานอังคุลิมาล น่ีละมีอุปนิสัย
สามารถ คือทางอรหันตหนึ่ง ความเสียหายอยางรายแรงคือฆามารดา จะจมลงนรก 
หน่ึง   ถาฆามารดาแลวจะจมลงนรกไมสงสัย   ถารูเน้ือรูตัวแลว  ไดรับอรรถรับธรรม
แลวจะไดสําเร็จเปนพระอรหันตขึ้นมา พระองคจึงรีบเสด็จไป น่ีละการเล็งญาณทานเล็ง
อยางน้ี อยางพระอังคุลิมาลน้ีเรียกวาหัวเล้ียวหัวตอ พระองคจึงทรงปฏิบัติเปนกรณี
พิเศษ ไปก็ถูกอังคุลิมาลไลฆา เอา สรุปเลย จนทานทรมานรูแลวไดบรรลุธรรมจากพระ
พุทธเจาที่ทรงแสดงธรรม 

พอลงในพระพุทธเจาแลว แมก็มา ถากอนหนาน้ันแมตายเลย นี่หลังจากไดฟง
อรรถฟงธรรม ใจเปนท่ีลงแนนอนแลวแมจึงไดมา ก็หมดปญหากันไป น่ีเร่ืองของ
อุปนิสัยปจจยั ทานเล็งญาณ คือจิตพระพุทธเจาไมไดเหมือนจิตของเราทั้งหลาย 
เหมือนกับตา คนตาบอดมี คนตาดีม ีตาเหมือนกันคําวาตา คนหน่ึงตาบอด คนหนึ่งตา
ดี คนตาบอดจะไมมองเห็นอะไรเลย แตคนตาดีมองเห็นหมด นี่พระญาณหยั่งทราบ
ของพระพุทธเจาก็เชนเดียวกัน ทรงหยั่งทราบบรรดาสัตวทั้งหลาย คือหัวใจท่ีมันมีอยู
ในทามกลางหัวอกเราน้ีแหละ  

ใจดวงน้ีท่ีสรางความช่ัวชาลามกก็อยูในใจอันน้ี สรางความดีงามทั้งหลายจน
กระทั่งถึงขั้นวิมุตติหลุดพนก็สรางที่หัวใจดวงนี้ หัวใจนี้เปนคลังอันใหญหลวงที่เก็บไว
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ซึ่งความดีและชั่ว เพราะฉะนั้นทานจึงสอนใหสรางความด ี เพื่อเก็บความดีไวสงเสริม
หนุนตนใหพนจากทุกขเปนลําดับลําดา จนกระทั่งพนจากทุกขโดยสิ้นเชิงดวยความดีทั้ง
หลาย ทานไมใหสรางความชั่ว ความชั่วมีมากมีนอยเขาไปก็ไปเปนภัยตอจิตใจๆ ผลสุด
ทายก็พาใจจมลงนรกได เพราะความช่ัวของตัวท่ีทําดวยความคึกความคะนอง เพราะ
อํานาจของกิเลสมันฉุดมันลากไปใหทํา พอใจทํา ทําอะไรก็พอใจทํา ไปฆาเขาก็ถือวา
เปนของดิบของดี ทั้ง ๆ ที่ผูถูกฆาไมพึงปรารถนาและเปนโทษอยางรายแรง แตผูที่จะ
ไปฆาเขานี ้ถือวาเปนความดีความชอบ มีความพออกพอใจ ฆาดวยความพอใจ แตครั้น
แลวกรรมอันน้ีก็ลงอยางถึงใจเหมือนกัน 

นี่ใหพากันระมัดระวัง พี่นองทั้งหลาย ใจดวงน้ีอยูกับทุกคน ๆ น้ีคือพระญาณ
หยั่งทราบของพระพุทธเจาทุกพระองค สอนสัตวท้ังหลายโดยไมมีความคลาดเคล่ือน
เล่ือนลอย สอนอยางถูกตองแมนยํา ไอเรากําลังงมงายดวย หูหนวกตาบอดดวย ก็ขอ
ใหฟงเสียงอรรถเสียงธรรม คืบคลานไปตามพระพุทธเจาซึ่งเปนคนตาดีแลวปลอดภัย 
ท่ีจะว่ิงตามกิเลสตัณหา พาใหเราตาบอดนั้นจมกันทั้งนั้นแหละนะ ใหพากันต้ังอกต้ังใจ
ปฏิบัต ิ 

วันนี้ก็ไดพูดถึงเรื่องอุปนิสัย เปนอยางนี้ มีอยูดวยกันในหัวใจ ดีชั่วจะอยูในหัว
ใจ ไมไดอยูที่ธาตุที่ขันธ ธาตุขันธตายแลว นรกก็ไมตก สวรรคก็ไมไป เปนดิน นํ้า ลม 
ไฟ กระจายออกไปแลวเปนดิน นํ้า ลม ไฟ ใจดวงนี้แหละจะไป ใหระมัดระวังรักษาใจ
เราใหดี ความอยากมันจะทวมทนนะในหัวใจ สวนมากจะอยากทําไปทางฝายตํ่าๆ ตอง
มีธรรมหักหามเอาไวๆ ตอไปหลายคร้ังหลายหนก็คอยเบาลง ๆ การหักหามตัวเองก็
งาย คือหักหามจากการทําช่ัว ไมใหทํา ตอไปก็คอยรื่นเริง ๆ สุดทายไมอยากทํา อยาก
ทําตั้งแตความด ีๆ เรื่อยๆ ไป ทีนี้ก็ไหลไปทางดีเลย คนดีไดเพราะเหตุนี้ ไมใชอยูๆ  ก็
ดี ๆ ไดเลย ไมไดนะ ตองดีไดดวยการอบรมสั่งสอน  

น่ีเราก็มีพุทธศาสนาซ่ึงเปนศาสนาช้ันเอกแลว นอกจากน้ันยังมีครูมีอาจารยแนะ
นําส่ังสอนเราอีก เราควรจะปฏิบัติตนตามนิสัยวาสนาของเราท่ีวามีมากอยูแลว ถึงไดมา
พบพระพุทธศาสนา ไดเกิดความเช่ือความเล่ือมใสจากอรรถจากธรรมท่ีทานแสดงให
ฟง ใหนําไปปฏิบัติเพื่อเปนสิริมงคลแกตน อยางอื่นไมเปน ถาหากวาส่ิงช่ัวชาลามกท้ัง
หลายเลิศกวาพระพุทธเจาแลว พระพุทธเจาก็ไมจําเปนตองมาตรัสรู เพราะสิ่งเหลานั้น
ดีอยูแลว ดีไมดีเลิศกวาพระพุทธเจา จําเปนอะไรจะตองมีพระพุทธเจามาสอน ปลอย
ใหส่ิงเหลาน้ัน คือกิเลสมันสอนเอง ขนคนไปนิพพานเสียใหหมดๆ โลกใหมันวางเปลา
เสียเลยจนไมมีอะไรเหลือ เพราะกิเลสมันเลิศเลอกวาพระพุทธเจา สอนคนแปบเดียว
เทานี้พนทุกขไปหมด จากน้ันร้ือเอาพวกสัตวสาราสิง สัตวนํ้าสัตวบกอยูท่ีไหน กวาดข้ึน
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ไปนิพพานใหหมดเสีย แขงพระพุทธเจาตอหนาตอตา ทั้งๆ  ที่พระพุทธเจาทรงลําบาก
ลําบนในการสรางบารมี กวาจะไดเปนพระพุทธเจาขึ้นมา และติดตามส่ังสอนสัตวโลก
ลําบากแสนสาหัสไมมีใครเกินพระพุทธเจา แตเวลามาส่ังสอนสัตวโลกน้ีสูกิเลสไมได 
กิเลสมาส่ังสอนแปบเดียว ๆ เปาพุด ๆ ๆ เทาน้ี ขนขึ้นสวรรคนิพพาน กิเลสมันขนข้ึน
ไดงาย ขนไปสวรรคนิพพาน งายกวาพระพุทธเจาเปนไหน ๆ อยางนี้เคยมีไหม 
พิจารณาซิ ถาหากวาเปนของมีแลว ธรรมะก็ไมม ี ศาสนาก็ไมมี กิเลสเลิศโลกครอบ
โลกธาตุแลว นี้มันครอบตั้งแตฟนแตไฟนั่นแหละ กิเลสพาครอบโลกธาตุ สัตวโลกอยูท่ี
ไหนกิเลสอยูที่ใดเปนฟนเปนไฟไปที่นั่น เผาแหลกไปหมด ใหพากันระมัดระวังนะพี่
นองท้ังหลาย 

วันนี้ไดพูดธรรมะเพื่อทานทั้งหลายไดยินไดฟง สวนการชวยชาติบานเมืองก็เคย
พูดมาทุกวี่ทุกวัน ขอใหทานท้ังหลายทราบท่ัวถึงกัน วาเวลาน้ีเรากําลังแบกภาระในชาติ
ไทยของเรา ไมเชนนั้นจะจม ชาติไทยนี้จะไมมีใครมีความสามารถมาแบกมาหนุนใหมี
ความเจริญรุงเรืองขึ้นได ถาไมใชคนไทยเราเทานั้น เพราะฉะนั้นเราตองถือวาเปนภาระ
อันหนักหนวงดวยกันทุกคนท่ีจะแบกภาระ คือความจะลมจมของชาติไทยเราใหขึ้นฟน
ฟูหนาแนนเปนลําดับลําดา มีพวกเราเทาน้ันแหละ ใหพากันต้ังอกต้ังใจ วันนี้พูดเพียง
เทานี้แหละพอ 
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