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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

มีแตไฟเผาหัวอกรูไหม 
กอนจังหัน 

พระพุทธเจาประกาศศาสนาเพื่อความสุขดับทุกขมา เฉพาะองคปจจุบัน ๒๕๐๐ 
กวาปนี้แลว พวกเราทั้งหลายลูกชาวพุทธรับไดบางหรือเปลาวิธีกําจัดทุกข แลวก็สุข
เกิดขึ้นดวยอํานาจแหงศาสนาคือคําสอนวิธีการชําระ นี่สําคัญมาก โลกมอบใหกเิลส
ชําระหมด ใหกิเลสเปนเจาอํานาจมันก็ไสลงไปทางต่ําๆ หัวใจดวงหนึ่งๆ ดีดดิ้นไปดวย
ฟนดวยไฟเต็มไปทุกหัวใจ เพราะไมมีน้ําดับไฟคือธรรม ธรรมตองหมายถึงศาสนธรรม
เปนน้ําดับไฟ 

ทานผูนําธรรมมาเปนน้ําดับไฟก็คอืศาสดาองคเอก เปนบรมสุข ความสุขเต็ม
พระทัยเรียบรอยแลวจึงนํามาสอนโลก อันดับตอมาก็พระสาวกทั้งหลายไดยินไดฟงแลว
นําอุบายวิธีการนั้น เขามาชําระความทุกขความรอนฟนไฟภายในจิตใจดวยอรรถดวย
ธรรม ปรากฏผลขึ้นมา องคนั้นสําเร็จเปนพระโสดา องคนี้สําเร็จเปนพระสกิทาคา องค
นั้นสําเร็จเปนพระอนาคา องคนีสํ้าเร็จเปนพระอรหันตบุคคล เปนสรณะของโลก
เร่ือยมา นี่คือวิธีการของพระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอนสัตวโลก ดวยวิธีการเอาน้ําดับไฟ คือ
เอาธรรมนั่นละมาดับกิเลส กิเลสเปนความรุมรอน ธรรมเปนน้ําเปนของเย็น นํามาดับ 

โลกน้ีไมมีใครเอาน้ํามาดับไฟ มีตัง้แตเร่ืองขวนขวายหาเชื้อไฟเขามาเผาใหเปน
ไฟเผาหัวอกตัวเองๆ ทั่วดินแดน มองไปทีไ่หนมีแตฟนแตไฟเผาหัวอกสัตวโลก พากัน
เห็นหรือไม พระพุทธเจาทานเห็นรอยเปอรเซ็นตเต็มเม็ดเต็มหนวย พระสาวกทั้งหลาย
เห็นลดหลั่นกันลงมา เอาหัวใจทานที่บริสุทธิ์มองดูโลกที่เปนฟนเปนไฟเต็มไปดวย
กิเลสน้ันอยางถนัดชัดเจน ใครที่จะพอระงับดับไดจากธรรมของทาน ทานแนะนําลงไปก็
นําไปประพฤติปฏบิัติ ความทุกขทัง้หลายก็คอยระงับดับลง เพราะไดน้ําไปดับไฟ น้ํา
ไดแกอรรถธรรมนั่นแหละ 

โลกไมมีนะ เราอยากจะพูดวาโลกไมมีน้ําดับไฟ วิธีการน้ําดับไฟ เห็นแตไสเชื้อ
เขาหาไฟใหมันเผาทั่วโลกดินแดนเวลานี้ นี่ละกิเลสนําโลกนําดวยฟนดวยไฟเผาไหม ไม
ตายแตใหทรมานอยูตลอดเวลา แมที่สุดไปตกนรก ความทุกขลําบากอะไรจะเกินนรก
อเวจีละ ทุกขแสนสาหัส แตจิตใจของสัตวโลกไมยอมฉิบหาย ไมยอมสูญ ยอมรับความ
ทุกขทรมานมากนอยอยูในนรกนั้นกี่กัปกีก่ัลปก็ยอมรับ แตไมยอมฉิบหายคือใจดวงนี้ 
พนจากนั้นขึ้นมาแลว ความดีงามมี ส่ังสมขึ้นมาก็คอยเบาขึ้นมาๆ สูงขึ้นมาๆ บําเพ็ญ
ตนใหถึงจุดสุดทาย เรียกวาน้ําดับไฟๆ ไปเรื่อยๆ จนถึงพระนิพพานก็เปนธรรมธาตุ 
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จิตดวงนี้ไมเคยสูญ ถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มสวนเปนบรมสุขเต็มหัวใจแลวก็กลายเปนธรรม
ธาตุไปเลย นี่คือหลักความจริงแหงพุทธศาสนา สอนโลกไมมีผิด ศาสนาอื่นๆ เราไม
พูดถงึ เราพูดถึงพวกเราถือพทุธศาสนาใหเปนที่แนใจ 

คําสอนพระพุทธเจาสอนออกมาคําใดแนใจทั้งฝายชั่วและฝายดี บาปบุญ นรก
สวรรค พรหมโลก นิพพาน รอยเปอรเซ็นตๆ นํามาสอนโลก ใหพากันฟง แลวตั้งใจ
ประพฤตปิฏบิัติตามนี้อยาฝาฝน การฝาฝนธรรมก็คือการทําลายตัวเองนั่นแหละ 
พระพุทธเจาทานไมมาแบงสันปนสวนอะไรจากเรา ทานสอนเราดวยความเมตตาสงสาร
ลวนๆ ใครจะเอาก็เปนความดีของคนนั้น ใครไมยอมรับไมเอาก็เปนกรรมของสัตว 

ทานวากรรมของสัตว คอืเปนไปจากใจของตัวเองที่ยอมรับหรือไมยอมรบั ถา
ยอมรับก็เปนกรรมดีของสัตว ถาไมยอมรับคําสอนของพระพุทธเจา ดีดดิ้นไปตามกิเลส
ตัณหาแลว นั่นก็เปนกรรมชั่วของสัตว กรรมนี้จะอยูในหัวใจสัตว เพราะเหตุไร เพราะ
ใจไมเคยสูญ ตายลงไปนี้มีแตรางกายแตกสลายลงไป เชนพวกเราเปนสัตวเปนบุคคล 
เปนที่รวมแหงธาตุทั้งหลาย ธาตุส่ี ธาตุดิน ธาตนุ้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ ผสมกันเขาแลวมีใจ
เขาไปสถิตหรือไปสิงอยูในนั้น ไปปฏิสนธิวิญญาณอยูในนั้น ก็เรียกวาคนเกิดคนตาย 

พอสภาพนั้นหมดกําลังแลว ธาตุขันธก็แตกกระจัดกระจายออกไป จิตดีดออก
จากน้ันไปตั้งภพใหมชาติใหมตามแตกรรมดีกรรมชั่วของตน ถาใครมีกรรมชั่ว ตั้งภพ
ใหมก็เปนฟนเปนไฟเผาไหมตลอดไปจนกวาจะสิ้นกรรมชั่วนั้น ถาผูมีกรรมดีกก็รรมดีนี้
หนุนขึ้นไปๆ เร่ือยๆ จนถึงนิพพาน พากันจําใหดี 

คําสอนของพระพุทธเจาไมมีผิดมีพลาดเลย ทานเรียกวา สฺวากฺขาโต ภควตา 
ธมฺโม เราสวดทุกวัน พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจา หรือพระธรรมอันพระพุทธเจา
ตรัสไวชอบแลวดีแลว ไมมีที่บกพรอง ไมมีสวนเกิน มีพอดตีลอดไป แนะนําส่ังสอน
สัตวโลกใหปฏิบัติตามนี้ ยากงายใหบืนไปตามพระพุทธเจานี้พนภัยๆ ถาใครไมบืนตาม
พระพุทธเจา เห็นวาเปนความสะดวกตามกิเลสฉดุลากไป คนนี้จมไปเรื่อยๆ จมจนจม
ดิ่งเลย พากนัจดจําเอา 

คําสอนนี้แมนยํามากที่สุด เราเกิดในแดนพุทธศาสนา เปนลาภอันประเสริฐของ
พวกเรา คําสอนๆ สวนมากเปนคําสอนของกิเลสไมไดเปนคําสอนของธรรม คําวาเปน
คําสอนของธรรมนั้นคือทานผูที่นําธรรมมาสอนโลกไดแกพระพุทธเจา เปนผูบริสุทธิ์ 
หัวใจเปนคลังแหงธรรมลวนๆ มาสอนโลกจึงไมมีผิดพลาด ถาคลังกิเลสนํากิเลสไป
สอนโลกก็เปนคลังกิเลส วิ่งตามโครงการของกิเลสก็จมลงไปๆ  

คําสอนๆ มีอยูสองอยาง คําสอนของกิเลสก็มี คําสอนของธรรมก็มี คําสอนของ
ผูส้ินกิเลสก็มี คําสอนของผูเปนคลังกิเลสก็มี ตามแตใครจะเปนผูนําศาสนานั้นๆ ถา
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เปนผูนําของศาสนาดวยความบริสุทธิ์ใจก็ดังพระพุทธเจา นอกน้ันก็เปนธรรมดาของคน
มีกิเลส ก็สอนงูๆ ปลาๆ ไปธรรมดาไมวาทานวาเรา ใหพากันเขาใจอยางน้ี เราเห็นพี่
นองทั้งหลายสนใจขออรรถขอธรรม ยังเสาะแสวงหาน้ํามาดับไฟ ไมใชมือใดๆ ก็ควา
ตั้งแตเชื้อไฟๆ เขามาไสเขาไฟเผาหัวอกเจาของโดยถายเดียว เวลานี้มีตั้งแตควาฟนควา
ไฟเขามาเผาหัวอกนะ วาโลกเจริญๆ มันเจริญที่ไหน โลกก็คือโลกฟนโลกไฟมันเอา
อะไรมาเจริญ ธรรมเจริญเจริญที่หัวใจ โลกเจริญคือกิเลสเจริญเผาหัวอกของสัตวโลก 
พากันจดจํา 

ใครเกิดมาในโลกนี้ไมยอมรับเชื่อพระพุทธเจาแลว เรียกวาหมดคาหมดราคา 
ถาใครเชื่อแลวเสริมคาราคาของตัวเองขึ้นไปโดยลําดับ จนกระทั่งถงึมีคณุคาอันสูงสง 
พากันจําเอา เอาละทีนี้ใหพร 

หลังจังหัน 

การปฏิบัติศีลธรรม ยนเขามาสูจิตตภาวนา เปนธรรมชาติที่เห็นไดชัดๆ เขาสู
จิตใจ จาอยูในใจ กองบุญกุศลมากนอยที่เราไดสรางมานี้มารวมอยูที่หัวใจหมด หัวใจน้ี
จึงเปนเหมือนทํานบใหญที่รวมแหงน้ําทั้งหลายที่ไหลมาจากสายตางๆ มารวมอยูที่
ทํานบใหญ ก็เหมือนอยางแมน้ําทั้งหลายไหลรวมลงมหาสมุทรทะเลหลวงนั้นแหละ 
จิตใจของเราเทากับทะเลใหญหรือทํานบใหญ หรือมหาสมุทร เปนที่รวมของแมน้ํา
ทั้งหลาย ไดแกกองการกศุลที่เราสรางมามากนอย ไหลเขามาๆ  

ไหลมาจากสายไหนก็ลงไปสูมหาสมุทรทะเลลึก เขาไปสูทํานบใหญ แมน้ํา
เหลานั้นไหลเขามาเขาสูที่นั่นก็คอยเต็มตื้นขึ้นมาๆ ทีนี้ที่รวมทํานบใหญไดแกจิตต
ภาวนา บุญกุศลทั้งหลายที่เราสรางมามากนอยนั้นคอยไหลเขามาๆ มาอยูจิตตภาวนา 
คือมาอยูที่ใจ ถาใจไมมภีาวนามันก็ปวนเปยนอยูนั้นละ อยูกับใจ..กองการกุศลทั้งหลาย 
พอจิตใจมกีารภาวนาก็รวมบุญกุศลทั้งหลายเขาไปๆ แลวเดนขึ้นที่ใจ ทีนี้รวมทั้งหมดที่
ไดทํามามากนอย เลยไมไดสงสัย เหมือนกับน้ํามากนอยไปดทูํานบก็แลวกัน อันนี้กอง
กุศลมากนอยดูหัวใจเจาของรูไปหมดเลย ใครจึงลบลางไมได 

สรางบาปสรางบุญก็ทํานองเดียวกัน สรางบาปก็ไหลเขามาแบบบาป สรางบุญ
ไหลเขามาแบบบุญ เขามาสูจิตใจ เพราะฉะนั้นคนเราจึงมีความสุขความทุกข มีสูงมตี่ํา 
เพราะอํานาจแหงกรรมดีกรรมชั่วของตนที่สรางไวแลวมันติดอยูที่หัวใจ ไปเปนภพเปน
ชาติมันก็ไปตามภพตามชาติสูงต่ํา ดวยอํานาจแหงกรรมดีกรรมชั่วพาใหไป ถึงขั้น
ประจักษรอยเปอรเซ็นตแลวก็ไมถามใคร พระพุทธเจา พระสาวกอรหันต ทานไมถาม
ใครเลย คือบารมีของทานเต็มที่แลวบรรลุธรรมปงขึ้นมา 
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นั่นละบารมีที่สรางมามากนอย มาตัดสินกันเวลาบารมีเต็มแลวบรรลุธรรมปง 
ขาดสะบั้นไปหมด เร่ืองกองทกุขทัง้หลายไมมีเลยภายในจิตใจของทาน จะยอมรับกนั
แตระหวางที่มีขันธอยูนี้เทานั้น ขันธนี้คือสมมุต ิ การเจ็บไขไดปวยปวดหัวตัวรอนมี
เหมือนประชาชนทั่วๆ ไปไมไดผดิแปลกจากกัน ตางกนัแตที่วาจะเจ็บปวดแสบรอน
อะไรก็ตามในธาตุในขันธ ไมสามารถซึมซาบเขาสูจิตใจที่เปนบรมสุขนั้นไดเลย อันนั้น
เต็มเปยม รวมบุญกุศลทั้งหลายมาอยูที่หัวใจ 

การพูดนี้ไมไดพูดธรรมดา พูดถอดออกมาจากหัวใจ ลงมาจากเวทีมาพูดใหพี่
นองทั้งหลายฟง พระพทุธเจาลงจากเวที สาวกทั้งหลายทานลงจากเวที สอนโลกไมผิด 
อยูในนี้หมดทุกอยาง ออกแนวแนๆ ไปเลย เราตัวเทาหนูเราก็สอนไดอยางองอาจกลา
หาญ ไมมคีําวาสะทกสะทานวาจะผิดไปในธรรมที่สอนโลกทกุขั้นแหงธรรม ดังที่เขา
โจมตีมาวาเขาจะมาฟองหลวงตาบัววาเปนอาบัติปาราชิก เพราะอวดอุตริมนุสธรรม เขา
วาอยางน้ัน เขาพูดแหยมๆ มาเราก็อดขบขันไมได การตอบรับกันก็บอกวา ใหยกมาทั้ง
โคตรเลยมาฟองหลวงตาบัว เอา ยกมาหลวงตาบัวเทศนนี้ผิดขอไหน เอาฟองขึ้นมา จะ
ไดสูความกัน เราก็วาอยางน้ัน เลยไมเห็นมาฟองจนกระทั่งปานนี้ 

เขาจะฟองวาเราเปนอาบัติปาราชิก วาเราอวดอุตริมนุสธรรม คือธรรมที่เลิศเลอ
นั้นไมรูไมเห็นไมมีในตน แตไปอวดวาตัวรูตัวเห็น ถาเปนความจริงแลวก็ไมเรียกวาอวด
อุตริมนุสธรรม เปนประกาศธรรมสอนโลกไปเลย นี่แยกออกใหพี่นองทั้งหลายทราบที่
เขาวาอวดอุตริมนุสธรรม คือธรรมอันสูงสุดของมนุษย ไมมีในใจของตนแลวไป
อวดอางวาตนมีตนรู นําออกประกาศโลก นี่เรียกวาอวดอุตริมนุสธรรม ถาเปนพระก็
ปรับอาบัติปาราชิกเลย 

เขาเห็นเราสอนโลกมากนอยเขาคงจะหมั่นไส เขาก็เลยฟองมาทางลมปากนั่น
แหละ เราก็ตอบทางลมปากเหมือนกัน มาทางไหนเราตอบทางนั้น มาทางลมปากเราก็
ตอบทางลมปาก เขาวาจะมาฟองเราเปนอาบัติปาราชิกเพราะอวดอุตริมนุสธรรม เราก็
ตอบรับไปทางลมปาก บอกใหยกโคตรมาฟองเลย ที่หลวงตาบัวเทศนไปทั้งหมดนี้ผดิ
ขอไหน เอาคานขึ้นมา คํานี้จะเปนคําอุตริมนุสธรรมของหลวงตาบัว เอา ฟองมา เงียบ
จนกระทั่งปานนี้เขาก็ไมฟอง เขาใจไหม ไมฟองก็ไมเกดิความกันไมเกดิเรื่องกัน เกดิ
เร่ืองตั้งแตลมปากเทานั้นละ เขาฟองมาเราก็รับ บอกใหยกโคตรมาเราบอก ก็เลยเงยีบ
ไปทั้งสองฝาย พูดสนุกตลกเขาใจไหมละ 

นี่ละเวลาธรรมเขารวมที่หัวใจแลวมันจาไปหมดมันรูไปหมด ใครจะไปลบลาง
บาปบุญอะไรๆ ไมไดนะ อยานะ พระพุทธเจาเลิศเลอสุดยอดแลว สวากขาตธรรม ตรัส
ไวชอบทุกอยาง ไมมีผดิมีเพี้ยน ไมมีที่จะเพิม่เติม ไมมีที่จะนําออกวาเกินไปๆ ไมมี 
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สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวๆ ถาฝนจากนี้แลวก็เรียกวาฝนพระพุทธเจาเหยียบหัว
พระพุทธเจาไป หรือเหยียบหัวตัวเองไปในขณะนั้น ถาทําตามธรรมพระพุทธเจานี้
เหมือนตามเสด็จพระพุทธเจาตลอด แลวก็ถึงทีสุ่ดเชนเดียวกับพระพุทธเจานั่นละ ให
พากันจดจําเอา 

ธรรมพระพุทธเจานี้เลิศเลอสุดยอดแลว ถอดออกมาจากหัวใจ ออกมาจากเวที
ออกมาพูด กราบพระพุทธเจาอยางราบเลย ไมตองถามหาพระพุทธเจามีกี่พระองค จา
ขึ้นมานี้มนัถึงกันหมด เหมือนแมน้ํามหาสมุทรไหลลงมาจากที่ตางๆ คลองใดๆ ก็ตาม 
พอเขาไปถึงมหาสมุทรแลวเปนน้ํามหาสมุทรเหมือนกันหมด ไมมีคําวามาจากคลองนั้น
คลองนี้ หวยนั้นคลองนี้ไมมี เรียกไดแตแมน้ํามหาสมุทรอยางเดียว นี่บารมีของเราที่
สรางมามากนอยนี้ไหลเขามาๆ พอมาถึงจุดใหญทํานบใหญ แมน้ํามหาสมุทรคือจิตใจ
เปนที่รวมแหงบุญกุศล จาขึ้นมานี้แลว เร่ืองแมน้ําสายตางๆ ไมตองนับไมตองพูดกัน
มันจาอยูในนี้หมดแลว การบุญการกุศลมารวมที่หัวใจหมด 

เพราะฉะนั้นใครอยาไปลบลางคําสอนพระพุทธเจานะถาไมอยากฉิบหาย พูดให
ชัดๆ เลย ถาอยากฉิบหาย เอา ใหลบลาง พระพุทธเจาสอนอยางน้ันปนอยางน้ี สอน
อยางน้ีปนอยางน้ี ปนเพื่อลงนรก พระพทุธเจาสอนนี้ฉุดลากขึ้นทัง้น้ันๆ ฝน
พระพุทธเจาลงนรกทั้งเปนนั่นละใครฝนพระพุทธเจา ใหพากันฟงใหดีคํานี้ เราจะเปน
ผูรับผิดชอบในการทําดีชั่วของเราทั้งหมด พระพทุธเจาไมมารับนะ สอนบอกใหรูวาผิด
วาถูกทุกอยาง แกไขดดัแปลงใหแกไข พอหลบ หลบ พอหลีก หลีก อันใดที่ควร
บําเพ็ญใหบําเพ็ญ นี่เปนคําสอนของพระพุทธเจา 

เราอยาฝาฝนพระพุทธเจา พระองคพนจากทกุขไปแลวเพราะการดําเนินดวย
ความถูกตอง แลวนําความถูกตองมาสอนโลก ใหโลกดําเนินตามนี้จะไมเปนอื่น จะไป
ถึงที่สุดวิมตุติพระนิพพานเชนเดียวกันหมด ทานสอนไวอยางน้ี เปนคําสอนที่ชอบธรรม 
จึงเรียกวา สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว ใหพากันตั้งใจประพฤตปิฏิบัตินะ 

เวลานี้โลกหนาแนนไปดวยฟนดวยไฟเผาไหมกนัทั่วโลกดินแดน หาที่สงบสุขซุก
หัวนอนไมไดนะเวลานี้ ใครจะเอาอะไรมาอวดมันมีแตลมปากนะ ใจนี้ไขวควาหาที่พึ่ง
ตลอดเวลา เอาตรงนี้เลย ใจของโลกไมมีที่ยึดที่เกาะนะเวลานี้ อาศัยสิ่งน้ันอาศัยสิ่งน้ี มี
แตส่ิงที่จะพงัๆ เขาไมพงัเราก็พัง สวนความดีงามที่เปนอรรถเปนธรรมไมพัง เกาะตดิ
ปบติดปุบพึง่เปนพึ่งตายไปไดเลย นี่โลกไมคอยสนใจเกาะ ใหพากันรีบเกาะนะอรรถ
ธรรมตั้งแตบัดนี้ยังไมตาย 

ตายแลวนิมนตพระมา กุสลา ธมฺมา หาประโยชนอะไร พระเองที่มา กสุลา ธมฺ
มา เชนอยางหลวงตาบัวก็ไมทราบวาคนนี้ตายแลวจะไปไหน เราก็มองเห็นตั้งแตกลวย
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หอมเขามาวางไวเปนกัณฑเทศน กุสลา นั้นแหละ มองเห็นแตกลวยหอมกลวยไขไป
อยางน้ัน คนนั้นตายแลวไปเกิดที่ไหนก็ไมทราบ มันไมไดแนนะนิมนตพระมา กุสลา 
ใหเจาของ กุสลา เจาของดวยความฉลาดแหลมคม สรางคุณงามความดีเสียตั้งแตบัดนี้
เรียกวา กุสลา เจาของดวยความถูกตองโดยธรรม นี่ละเปนไปแหงความสุขความเจริญ 
ทานวา สุคโต อยูกด็ีไปก็ดี เกดิภพใดชาติใดดีทัง้น้ันคนมีความดีงาม ถาคนมีความชั่วที่
ไหนเปน ทุคโต ทุกขทั้งนั้น จะไปภพใดชาติใดเปนบาปเปนกรรมพาใหไปเกิด ไปอยูไป
เสวยเปนแตความทุกขทัง้หมด ถาเปนความดีงามแลวไปที่ไหนมีแตความดีๆ เกดิใน
ภพใดชาติใดก็เปน สุคโตๆ ไปดีอยูดีกินดีไปดวยกันทั้งน้ัน ใหพากันตั้งอกตั้งใจ 

เราจวนจะตายเราบอกชัดๆ แลว นี้อายุ ๙๓ ป กําลังจะเต็ม วันที่ ๑๒ สิงหาคม 
๙๓ ป เทศนสอนพี่นองทัง้หลายมาเปนเวลา ๕๖ ปนี้มงั ตั้งแต ๒๔๙๓ มา สอน
เร่ือยมา ตอนตนสอนพระลวนๆ มีแตธรรมะเด็ดๆ เผ็ดๆ รอนๆ สอนสงเขานิพพาน 
สงนิพพานเขาเลยเชียว ตอจากนั้นมาก็กวางขวางออกไป เลยกลายเปนแกงหมอใหญ
สอนบรรดาพี่นองทั่วประเทศไทย เฉพาะที่เรานําพี่นองทั้งหลายออกชวยชาติบานเมือง
นี้ เปนการกระจายธรรมทั้งหลายออกทั่วประเทศ เวลานี้ก็ออกทางวิทย ุ ๖๘ แหงแลว 
จากธรรมของหลวงตาที่เทศน แลวครูบาอาจารยทั้งหลายทานก็มาชวยบางเล็กนอย เอา
เทปทานมาเปดบางๆ สวนมากก็เปนเรื่องของหลวงตาบัวนี่ละออกหนาตลอดเวลา 

เทศนเหลานี้เปนเทศนที่แนหัวใจแลวทุกอยางเราไมสงสัย ใหปฏิบัติตามเถอะ 
เทปหรือเทศนเหลานี้จะพาพี่นองทัง้หลายลงนรกไมมีแมแตกัณฑเดียว คําเดียวไมมี มี
แตจะฉุดลากขึ้นๆ ระวังแตกิเลสที่มันแฝงอยูขางในมันจะลากลงๆ ใหระวังใหดี พอเรา
คิดเรื่องอรรถเรื่องธรรมกิเลสจะเขามาแทรกแลว มากีดมาขวางแลว จะไปทําบุญให
ทานมันก็หาวาไมมีเวล่ําเวลา เจ็บปวดหรือเมื่อยลาตามขอตามแขนทุกอยาง มันหา
อุปสรรคมากีดขวางไมใหไปทําความดีงาม แตถงลงไปตามมันแลวอยากไดสิบขา สอง
ขาวิ่งไมพอ อยากไดสิบขา มากตอมากอยากใหไดขาเทาขาบุงกือ วิ่งตามกิเลสจะไดทนั 

อยางน้ันละเรื่องของกิเลส ไมมีอปุสรรค ถาลงกิเลสไดบงการแลวไมมีอุปสรรค 
จําใหดีคํานี้ ถาเร่ืองธรรมแลวมีอุปสรรคทั้งน้ัน ทีนี้เวลาธรรมมีกําลังกลาเอาอีกนะ ผิด
กันเปนคนละโลกไปอีก เวลาธรรมมีกําลังกลาไมมีอะไรเปนอุปสรรค กิเลสเปน
อุปสรรคไมไดขาดสะบั้นเลยๆ.มีแตจะพุงๆ โดยถายเดียว นี่คือธรรม บารมีแกกลาแลว
กิเลสมาแฝงไมไดเลย ขาดสะบั้น แตเวลากิเลสมีกาํลังแกกลาธรรมแทรกขึ้นมาไมได 
มันตบเอาหลงทิศไปเลย ตางกันนะ 

เวลาสรางความดีขึ้นมามากเขาๆ มันก็มีกําลังแรงๆ เชนเดียวกัน เวลาถึงขั้นมี
กําลังแรงแลวกิเลสเกิดไมไดละที่นี่ มีแตจะพังๆ ทาเดียว สุดทายพนทุกขโดยสิ้นเชิงไม
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มีอะไรเหลือเลย นี่ละการสรางความดีจึงไดตอสูกัน คําวาตอสูก็กิเลสเปนขาศึก ธรรม
เปนธรรม เปนสมบัติอันลนคา กิเลสมาทําลายธรรมอันนี้จึงตองไดตอสูฟดเหวี่ยงกัน 
รบกัน มันขี้เกียจเราสรางความขยันขึ้นมา มันอดไมทนทอแทออนแอ เอา สรางความ
แนนหนามั่นขึ้นภายในจิตใจ วิริยะ คือความพากเพียรอยาถอย เพียรเพื่อความดีงาม 
พระพุทธเจาพนทุกขดวยความเพียร สาวกทั้งหลายพนทุกขดวยความเพียร สรณะของ
พวกเราพนทุกขดวยความเพียรทั้งน้ัน เราอยาเอาความพนทุกขดวยความขี้เกียจขี้คราน
มาขวางธรรมของพระพทุธเจาขวางสรณะนะ ผิด ใหพากันตั้งอกตัง้ใจปฏบิัติ 

ศาสนายิ่งจะหมดไปทกุวันๆ จะไมมีอะไรเหลือแลวในหัวใจมนุษยมีตั้งแตกิเลส 
มองไปที่ไหนมองเห็นคนทั้งคนมันไมใชคน มีแตภูเขาทั้งลูกเต็มอยูในหัวคนคือกิเลส
เต็มไปหมด มันไมธรรมแทรกนะเวลานี้ แลวยังภูมิใจลมๆ แลงๆ ไปอีก ตายแลวจะไป
ไหนไมมีใครแนใจนะ เอาๆ ดูซิชี้ไดเลยไมมีใครแนใจ เดนๆ ดานๆ ผานนูนเผนนี้ไป
เร่ือยทั่วโลกดินแดน เฉพาะอยางยิ่งทั่วเมืองไทยเรา ไปอยากดูนั้นอยากเห็นนี้ ไปดวย
ความเรรวน ไปดวยความไขวควา ไมไดไปดวยความแนใจนะ 

จิตที่มีธรรมในใจอยูที่ไหนแนใจไปแนใจทุกอยางแนใจหมด ทานอยูที่ไหนทาน
แนใจของทาน นั้นละที่พึ่งของใจแนใจตลอด ถาเอาความลมๆ แลงๆ เร่ืองโลกเรื่อง
กิเลสตัณหามาเปนที่พึ่งของใจไขวควาตลอดจนกระทั่งตาย ตายไขวควาสุดทายตายจม
นรกลงไปเลย ทานทั้งหลายวานรกไมมีเหรอ พิจารณาซิ พระพุทธเจาทุกพระองค องค
ไหนปฏิเสธนรกวาไมมี ไมมีเลย ยอมรับดวยกันหมดพระพุทธเจากีพ่ระองคตรสัรูมา 
เห็นอยางเดียวรูอยางเดียวกัน ตองพูดอยางเดียวกันพูดอยางอื่นไมได ยอมรับกันหมด 
จะเกงแตเราคนเดียวนี้หรือไปลบลางนรก พระพุทธเจาทั้งหลายไมมีความหมายอะไร
เลยเหรอ วานรกมีๆ เรานี้เกงกวาพระพุทธเจาเหรอ ไปลบบาปลบบุญลบนรกสวรรค
ทุกอยางไมใหมี 

มันมีแตไฟเผาหัวอกเรารูไหมเวลานี้ ใหรีบแกนะ ดับไฟ นีล้ะตัวมันทะนงพาให
เจาของจมคอืตัวนี้เอง อยาลืมเนื้อลืมตัวนะ ไมมีใครเลิศยิ่งกวาพระพุทธเจา อยาเอา
กองมูตรกองคูถทฐิิมานะกิเลสตัณหานี้ไปอวดทองคําทั้งแทง คือธรรมของศาสดาองค
เอกนะ จมทัง้นั้นละๆ พากันจดจําใหดี เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้ 
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