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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อเชาวันที่ ๑๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

อยาพากันผูกกรรมผูกเวร 
 

 ปดปาก เปดหู เปดใจฟง วันนี้เปนวันอาทิตยเปนวันวาง สําหรับงานทั้งหลายที่เรา
เคยประกอบมา วันนี้วางทางดานงานการหาอยูหากินทางโลกทางสงสาร แตใหเขาสูอรรถสู
ธรรม ไปวัดไปวาฟงธรรมจําศีลบําเพ็ญความดี หาความสงบใสใจ นี่เปนโอชารสอันสําคัญ
มากสําหรับใจที่ตองการ มีเทานี้ นอกนั้นมีแตส่ิงรบกวนจิตใจของเรา หาความสงบรมเย็น
ไมได คนหนึ่งๆ เหมือนกังหันภายในใจ ไมมีเวลาสงบรมเย็น จะสงบรมเย็นไดดวยการ
อบรมจิตใจ ระงับดับความฟุงซานวุนวายของใจดวยน้ําคือธรรม มีจิตตภาวนาเปนสําคัญ  
 ใหอบรมจิตใจใหมีความสงบรมเย็น ถาใจไมสงบโลกนี้หาความเปนสาระไมไดนะ 
เพราะสาระสําคัญอยูที่ใจ ถาใจรอนโลกน้ีก็เปนฟนเปนไฟไปตามๆ กนั ถาใจสงบรมเย็น
โลกก็เย็นไปตามๆ กัน แตที่โลกจะรมเย็นเพราะอรรถเพราะธรรม โลกจะรอนเพราะไฟ
กิเลสตัณหาเผาหัวเรา ใหพากันระงับดับมัน วันเชนนี้เปนวันอาทิตยหรือวันวาง จะเปนวัน
ศีล วัน ๘ ค่ํา ๑๔-๑๕ ค่ําก็ตาม วันเสารวันอาทิตยก็ตาม นีค่ือวันวางสําหรับเสาะแสวงหา
คุณงามความดีเขาสูใจ  
 ใจเสาะแสวงหาหรือเรียกรองหาความชวยเหลือจากเจาของอยูตลอดเวลา แตมักจะ
ไปหาของแสลงมาใหจิตใจไดรับแลวกลายเปนฟนเปนไฟ ไมสมเจตนาที่วาหาความสุขๆ 
ใหยึดไวเปนหลักเกณฑอันดี คือหาความสขุตองหาดวยอรรถดวยธรรม หาโดยทางอื่นไมมี
ทางที่จะเปนความสงบสุขได ตองหาดวยอรรถดวยธรรม ทําความสงบเย็นใจ ถาออกจาก
ความสงบเย็นใจ เชนอบรมจิตใจหรือภาวนาเปนตนมาแลว ก็ใหประกอบหนาที่การงาน
โดยมีธรรมเปนเครื่องแนะนําคอยเตือนบอกอยูเสมอ ส่ิงใดผิดอยาพากนัทํา ส่ิงใดถูกให
สงเสริมสิ่งนั้นขึ้นมา ตางคนตางสงเสริมสิ่งที่ดี ตางคนตางปดสิ่งที่ชั่วทั้งหลายออก แลวตาง
คนตางทําเชนนี้แลวก็นับวาจะมีความสงบรมเย็นในชาติไทยของเรา ซึ่งเปนชาติแหงชาว
พุทธเปนจํานวนมาก 
 ขอใหทานทั้งหลายนําธรรมเขาไปอบรมจิตใจ เร่ืองกิเลสตัณหานี่มันขยี้ขยําพวกเรา
แหลกมานานตั้งกัปตั้งกลัปนับไมถวน ไมมีใครเข็ดหลาบอิ่มพอ ตองไดรับความทุกขความ
ทรมานจากมันเสมอ ถามีความเข็ดหลาบอิ่มพอวิ่งเตนเขาหาอรรถหาธรรมเปนความสงบ
รมเย็น เรียกวาน้ําดับไฟ ใจเราก็จะมีความสงบรมเย็น ยกตัวอยางเชนพระทานอยูในปา 
นั่นละทานเปนผูตักตวงเอาความสุข ความสงบรมเย็นภายในใจ เปนผาขิ้ร้ิวหอทองอยูใน
ปาในเขา พระทานผูตั้งใจปฏิบัติอรรถธรรมจริงๆ ทานปฏิบัติอยางน้ัน กฎเกณฑของทาน
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บังคับตลอดเวลา เอาธรรมเปนกฎเปนเกณฑ เอาวินัยเปนกฎเปนเกณฑ บังคับ เพราะวินัย
ก็ดีธรรมก็ดกีีดกันความชั่วไมใหเขามาแตะตองตัวเอง แลวก็เปดทางความดีงามใหบําเพ็ญ
อยูเสมอ นั่นละทานอยูในปา  
 พระพุทธเจาทานอยูในปา พระสงฆสาวกอยูในปา บําเพ็ญธรรมอยูในปาตลอดมา 
ปานั้นเปนสถานที่บําเพ็ญใจใหมีความสงบรมเย็น เมื่อสงบรมเย็นแลวเปนผลก็นํามาสอน
โลก พระพทุธเจาตรัสรูดวยการอบรมจิตใหสงบรมเย็น จนพนจากทุกขได เปนศาสดาของ
โลก สาวกทั้งหลายดําเนินตามเสด็จพระพุทธเจาดวยขอวัตรปฏิบัติ สํารวมกาย วาจา ใจ 
กําจัดสิ่งที่เปนภัยออกจากใจอยูโดยสม่ําเสมอ ทานก็ตักตวงเอามรรคเอาผล นิพพาน อยู
ในการบําเพ็ญของทานตลอดไป  
 นี่ละที่วาศาสนาพุทธของเราคือแดนแหงปา เปนแดนแหงพุทธศาสนา ไมใชตลาด 
ตเลกระดูกหมูกระดูกวัวเต็มบานเต็มเมือง เปนแดนแหงพุทธศาสนา นั้นเปนแดนแหง
กิเลสตัณหามันขยี้ขยําสัตวโลกใหเดือดรอนวุนวายอยูในแดนเชนนั้น แตแดนแหงปาเปน
แดนสงบรมเย็นของธรรม วันเชนนี้เปนวันอาทิตยใหพากันฟงอรรถฟงธรรมแลวนําไป
เปนขอคิดแกตัวเอง ทานสอนแลวก็เปนเรื่องสอน ใครจะเอาหรือไมเอาก็เปนกรรมเทา
นั้นเอง ผูไมสนใจฟงก็เปนกรรมของสัตว ผูสนใจฟงนําไปปฏิบัติก็เปนสิริมงคลแกผูฟงผู
ปฏิบัติตาม 
 เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงมีการอบรมเสมอ เหมือนกับคนเจ็บไขไดปวย วิ่งเขาหา
หมอหาหยูกหายา มีทางหายจากโรคกลับมาไดนะ ถาโรคของคนที่ไมสนใจกับหมอกับหยูก
กับยา แตสนใจกับสิ่งแสลงทําลายตัวเองนั้นนับวันที่จะตายไดทั้งน้ัน จะเปนโรคเล็กนอยก็
ตามเมื่อปราศจากการรักษาหรือการบํารุงแลว มีทางที่จะชํารุดลงไปเรื่อยๆ กําเริบไป
เร่ือยๆ สุดทายเจาของก็ตาย นี่คือการไมเหลียวแลรักษาเจาของ เรารักษาเจาของรักษาทาง
รางกายก็ไมกระทบกระเทือนที่จะเกดิภัยตอรางกาย รักษาทางดานจิตใจใหระมัดระวังส่ิงที่
จะเปนภัยตอใจ  
 เชนความโกรธอยาไปโกรธใหเขา ความโกรธใหเขามันโกรธใหเราแลวนะ ไฟเกดิ
ขึ้นมาจากใจเรา ไมพอใจกับคนใด เคียดแคนใหคนใด เปนไฟเผาตัวเองกอนแลวแลว
กระจายออกไปคนอื่นใหเดือดรอนกระทบกระเทือนทั่วหนากัน นี่คือความโกรธ คือฟนคือ
ไฟ ศาสนธรรมทานสอนวาเปนภัย ขอใหพากนัระมัดระวัง มันจะโกรธจะเคียดแคนขนาด
ไหน มันไมไดสรางหอปราสาทราชมณเฑียรสงเราไปสวรรคนิพพานไดละไอความโกรธ 
นอกจากมันจะสงลงนรกอเวจีใหเสวยทุกข เปนมหันตทุกขอยูในเมืองผีนี้เทานั้น  
 โกรธจึงไมมปีระโยชนอะไร เปนภัยตอตัวของเราเอง อยาพากันโกรธ อยาพากัน
แคน อยาพากันผูกกรรมผูกเวรตอกัน การผูกกรรมผูกเวรตอกันนี้ไมมีส้ินสุด จะ
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ยกตัวอยางมาใหฟง ตามตําราทานแสดงไว มียักษตนหนึ่งจะมากินลูกของผูหญิงคนหนึ่ง 
คนทั้งสองนี้เขากอกรรมกอเวรกันมาตั้งแตเร่ิมแรก เร่ิมแรกพวกสัตวกินกนั พวกพงัพอน
มากินสัตว กินไกกินลูกไกอะไร แมไกก็เกดิความเดือดรอนขุนเคืองภายในใจ ผูกโกรธผูก
แคนวามึงกินลูกกูในคราวนี้กูจะกินทั้งมึงทั้งลูกของมึงน้ันละ กูไมไดกินแตลูกของมงึ มึงกิน
ลูกกูไมไดกนิกู แตกูกินมึงนี้กูจะกินทั้งลูกทัง้แมเลย ผูกโกรธแลว 
 ตั้งแตนั้นคนที่สองน้ีก็ผกูกรรมผูกเวรกันมา ผลัดกันแพผลัดกนัชนะ แพกค็ือความ
ทุกขความทรมาน ตัวชนะแลวเยอหยิ่งจองหองพองตัว ผูกกรรมผูกเวรมาเปนกัปเปนกัลป 
ในวันนั้นกรรมเวรที่จะสิ้นสุดลง ก็เผอญิผูหญิงคนนั้นอุมลูกเขาไปถึงหนาพระเชตวันที่
พระพุทธเจาประทับอยู พอดีเห็นผูหญิงยักษคนนั้นวิ่งเขามาหา ผูหญิงกับลูกนี้ไมมี
ทางออกจึงว่ิงเขาวัด พอดีไปเจอพระพุทธเจา “นี่วิ่งกันมาหาอะไร” ยักษตนนั้นวิ่งตามมาก็
เลยหยุด ผูหญิงคนนี้กับลูกว่ิงเขาหาพระพุทธเจา  
 “นี่มันเปนอะไรกันสองคนนี่นะ” ทานไดไปหาตรวจหาตราหาคํานึงคํานวณบัญชี
ทะเบียนที่ไหน นี่มันเคยกอกรรมกอเวรกันมาเทาไร ทานวา “วันนี้เปนวันสําคัญที่มาเจอ
เรา ถาไมเจอเราแลวจะกอกรรมกอเวรไปอีกตั้งกปัตั้งกัลป ใหมาทั้งสองคน” เรียกยักษเขา
มาดวย หญิงคนนั้นมันวิ่งเขามาอยูแลวละกับลูก พระองคจงึประทานโอวาท “พวกเธอกอ
กรรมกอเวรกันมาตั้งแตครั้งแรกเปนอยางน้ันๆ กอกรรมกอเวรมาจนกระทั่งบัดนี้ นี่ถาไม
พบเราตถาคตเธอทัง้หลายจะกอกรรมกอเวร ผลัดกันแพผลดักันชนะดวยความทุกขความ
ทรมาน อันเปนผลของความแพความชนะอยูตลอดไปนั้นแหละ” พระองคทรงสั่งสอนทั้ง
สอง 
 ยักษขิณีคนนั้นก็เปนมนุษยเรา สามารถบรรลุพระโสดาขึ้นไดในเวลานั้นเลย และ
ผูหญิงคนนั้นก็เหมือนกนั พอเสร็จเรียบรอยแลวเปนที่ลงใจพระองคเล็งญาณดูปุบรูหมด 
วาหญิงทั้งสองนี้ลงใจกันเรียบรอยแลว เปนมิตรเปนสหายกันเรียบรอยแลว พระองคก็
ประกาศเลย “ตั้งแตนี้ตอไปเธอเปนมิตรเปนสหาย เปนผูพึ่งเปนพึ่งตายตอกัน ที่เปนภัย
ตอกันนี้ไมมปีระโยชนอะไร สรางแตความทุกขความทรมานตลอดมา ตดัขาดจากความกอ
กรรมกอเวรกัน ทุกขทั้งหลายจะระงับดับตั้งแตบัดนี้ตอไป” 
 พอเสร็จแลวทรงเล็งญาณดูจิตนางยักษขิณีลงสุดขดีก็สําเร็จพระโสดา พระโสดานี่
เปนศีลในหลักธรรมชาตินะ คือสมุจเฉทวิรัติ ศีลหาการฆาสัตวไมมีเลย ศีลหามีอะไรบาง 
นั่นละผูสําเร็จพระโสดาศีลหานี้มาโดยหลักธรรมชาติ ไมตองไปรับจากผูหนึ่งผูใดเลย พอ
พระองคทรงทราบแลว ทีนี้ใหเด็กคนนี้ไปเปนลูกของคนนั้นดวย แตกอนมันเคยกอกรรม
กอเวรกันมา คราวนี้ใหเปนลูกกับแมกัน ผูหญิงคนนี้ก็เคารพพระพุทธเจามาก พอจะยืน่ลูก
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ใหยักษซึ่งไลตามกินมาหยกๆ ได แลวใหยื่นลูกใหยักษตนนี้ ดวยเคารพพระพุทธเจา ที
แรกไมอยากจะยื่น เอายื่นๆ พระพุทธเจาบอกเอาๆ ยื่นใหแมใหมนี่นะ  
 พอยื่นไปหาแมใหม  แมใหมก็ลงใจแลว พระพุทธเจาเล็งดูหมดแลว พอแมใหมกม
ลงนึกวาแมใหมจะกลืนลูกของตัวเอง รองแวด ทางนี้ก็กมลงหอมเดก็เปนลูกใหมขึ้นมา 
ตั้งแตบัดนั้นเรื่องกรรมเรื่องเวรนี้ขาดสะบั้นไปเลย หมด ยกัษตนนั้นก็เปนพระโสดา อยาง
นานมาเกิดในแดนมนุษยเราน้ีเพียง ๗ ชาต ิ คือพวกทีสํ่าเร็จพระโสดาแลวจะมาเกิดใน
มนุษย แลวไปสวรรค แลวมาเกิดเปนมนุษยเพียง ๗ ชาติเปนอยางชา อยางกลาง ๓ ชาติ 
อยางอุกฤษฏชาติเดียวสําเร็จถึงนิพพาน 
 ยักษขิณฟีงธรรมแลวเปนพระโสดา แลวหญิงคนนี้เราลืมๆ เสียไมทราบสําเร็จพระ
โสดาหรืออะไร แตยักษนั้นสําเร็จแนนอน พระองคจึงตรัสเปนพระคาถาวา น ห ิ เวเรน เว
รานิ สมฺมนฺตีธ กุทาจนํ อเวเรน จ สมฺมนฺติ ตลอดกาลไหน เวรยอมไมระงับเพราะการกอ
กรรมกอเวรซึ่งกัน แตเวรจะระงับเพราะการไมกอกรรมกอเวรซึ่งกันและกัน นี้ประทานพระ
โอวาทแกยักษกับแมกับลูก นี่ละทานวาความโกรธความเคียดแคนเปนเหตใุหกอกรรมกอ
เวร อยาไปกอไมเกิดประโยชนอะไร กอเวรกับเขาก็เทากับกอเวรกับเรา กอทุกขใหเขาก็
เทากับกอทกุขใหเรา เพราะเราเปนตนเหตุไปกอทกุขใหเขา ก็เทากับเปนตนเหตุ กอทกุข
ใหตน  
 ใหเชื่อคําสอนของพระพทุธเจา เคียดแคนอกจะแตก เคียดแคนใหเขา เอาใหแคน 
อกแตกแตเพียงอกเรา อยาใหอกทั้งเราแตกอกทั้งเขาแตก ความเคียดแคนเปนกรรมเวร
ตอกัน อกแตกกันไปเรือ่ยๆ ไมมส้ิีนสุดไมใชของดีเลย นี่ละความโกรธใหระงับดับมัน 
ความโลภก็อยาโลภจนเกินเหตุเกินผล คนเราไมใชคนตายสัตวตายก็มีความอยากไดเปน
ธรรมดา แตขอใหมีธรรมเปนขอบเขตรักษาไวซึง่ความพอด ี โลภอยูในความพอดีทานไม
เรียกวาโลภ ถาโลภจนกระทั่งเปนกิเลสตัณหากอฟนกอไฟ เผาตนและผูอื่นนั้นทานเรียกวา
ความโลภนี้เปนภัย  
 ราคะตัณหา โลกอันนี้มีดวยกันทั้งน้ันทั้งหญิงทัง้ชาย ทั้งสัตวเดรัจฉานทุกประเภท
จะปราศจากโรคราคะตัณหานี้ไปไมไดเลย แตสัตวทั้งหลายเขาไมมีศีลมีธรรมระงับดับมัน
ลงได สวนมนุษยเรานี้มีศีลมีธรรมชวยระงับดับใหรูจักวิธีปฏิบัติตอตัวราคะตัณหานี้ โลกน้ี
ก็จะมีความสงบรมเย็นทั้งที่มีราคะตัณหาอยูดวยกันทั้งโลก แตโลกก็รมเย็นเพราะธรรมเปน
เครื่องปกครอง คอยชําระสะสาง คอยแวดลอมไมใหนอกเหนือไปจากศลีธรรม โลกก็อยู
รมเย็น  
 ผัวเมียอยูรมเย็น ใครๆ ก็ตามมีราคะตัณหาแตอยูในกรอบแหงศีลแหงธรรมก็มี
ความสงบรมเย็น เฉพาะอยางยิ่งสามีภรรยามีความสงบรมเย็น เพราะตายใจตอกนัดวย



 ๕

การรักษาศีลขอที่ ๓ นี้อยางเด็ดขาด คอขาดขาดไปเชื่อพระพุทธเจาแลว กิเลสตัณหามนั
เอาคนใหฉิบหายมามากแลว ไมเชื่อมัน เชื่อพระพุทธเจา ใหอยูในระดับความพอดี แมมี
กิเลสตัณหาก็เปนสุขได คนที่เชื่อพระพุทธเจาสามีภรรยาตายใจกันไดนะ อยูที่ไหนอยูเถอะ 
จะไปทํางานในบานนอกบานก็ตาม เมื่อมีศีลขอนี้เปนประจําสมบัติติดตัวอยูแลวผัวก็ไป
ดวยความตายใจ เมียก็ไปดวยความตายใจ เพื่อเสาะแสวงหาผลประโยชนมาเลี้ยง
ครอบครัว  
 กลับมาแลวสมบัติที่ไดมาทั้งฝายสามีและภรรยา ก็มาบํารุงบําเรอสกุลของตนใหมี
ความสงบรมเย็น ดวยความมีศีลมีธรรมเปนเคร่ืองอารักขา ใหทานทั้งหลายจําเอาไว นี่ละ
ถาเชื่อพระพทุธเจาแลว ทานทั้งหลายจะเห็นความสงบรมเย็นเปนผลปจจุบันประจักษใจนะ 
ถาฝนพระพทุธเจาแลวเปนฟนเปนไฟเผาหัวใจตลอดเวลา เพราะฉะนั้น จงอยาพากันเชื่อ
ความโลภความโกรธราคะตัณหานี้ ซึ่งเปนฟนเปนไฟเผาโลกมานานนี้ พลิกใหเปนทองคํา
ทั้งแทง แลวเหยียบหัวพระพุทธเจา ทานทั้งหลายจะเปนผูจมเองนะ พระพุทธเจาไมจม ให
จําเอาไว  
 ทองคําคือศลีคือธรรม กิเลสตัณหาคือฟนคือไฟ ใหระงับดับมันอยูเสมอ เผลอ
ไมไดนะกิเลส มันคลองตัวมากทีเดียว อยูในหัวใจเรามานาน มีความคลองตัว พอปบกิเลส
ออกกอนแลว ธรรมไมทนั ทีนี้เมื่อเราไดยินไดฟงการอบรมสั่งสอนแลวก็ขอใหพากันนําไป
ปฏิบัติ คําวาศีลวาธรรมทุกวันนี้ในแดนแหงชาวพุทธของเราจะไมมีแลวนะ เราพูดอยาง
ตรงไปตรงมา ตาเรามีหูเรามี ตํารับตําราเครื่องทดสอบกันม ี เรานําอันนั้นมาเปนเคร่ือง
ทดสอบ ทั้งทดสอบเขาทดสอบเรา ทั้งกวางทั้งแคบแลวพูดออกมาตามหลักความจริงที่ได
ทดสอบเรียบรอยแลว วาเมืองชาวพุทธของเราในเมืองไทยนี้แทบไมมีศีลธรรมติดตัวนะ
เวลานี้ เหลิงเจิ้งขนาดนั้นนะ ใหทานทั้งหลายทราบ  
 อยาไปวาคนนั้นเหลิงคนนี้เหลิง ใหดูตัวเสียกอน เราเหลิงไหม คนนี้เหลิงไหม ใน
ครอบครัวของเราเหลิงไหม เพื่อนฝงูเหลิงไหม ผัวเมียเหลิงไหม เหลิงจากศีลจากธรรม ถา
เหลิงแลวลูกเล็กเด็กแดงสกุลนี้ก็เหลิงไปตามๆ สุดทายครอบครัวนั้นเปนครอบครัวแหง
ผากจากศีลจากธรรม มีแตฟนแตไฟเผาไหมกันทกุครอบครัว โลกน้ีก็เปนหมอกระทะใหญ
เผาสัตวโลกที่เหือดแหงจากศีลจากธรรม แตฟนไฟเผาทั่วโลกดินแดน มันสมควรแลวเหรอ 
ใหพิจารณาอยางน้ี นี่ละเรียกวาปฏิบัติศีลธรรม  
 เราเปนชาวพุทธขอใหมศีีลธรรมติดเนื้อติดตัว เชนอยางวันวางวันนี้ก็อยาวางเพื่อ
ความรื่นเริงบันเทิง เพื่อความฉิบหายโดยถายเดียว ใหเสาะแสวงหาศีลหาธรรมเปนเครื่อง
ระงับใจของเรา ใจเมื่อไดรับอบรมจากศีลจากธรรมวันนั้นวันไดอบรมศีลธรรมนั้นจะมี
คุณคามากในคนๆ นั้น พระเณรองคนั้นๆ ถาปราศจากศีลธรรมหมดคุณคาลงโดยลําดับ 
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สุดทายไรคุณคาไมมีเหลือในตัวของพระของเณรของประชาชนทั้งหลายที่เปนชาวพุทธนะ 
ใหพากันจดจําเอา 
 ถาตางคนตางฟนศีลธรรมขึ้นมา เราไมตองถามหาละวาความสุข ความสงบรมเย็น
แหงประเทศไทยของเรา ตางคนตางเสาะแสวงหามาดวยกันแลวตางคนตางไดส่ิงที่เปน
มงคลมาครองตัว บานเมืองครอบครัวของเราตลอดสวนรวมใหญเปนความสงบรมเย็นไป
ตามๆ กันหมดนั้นแหละ เพราะอํานาจแหงศีลแหงธรรมไมเคยทําผูใดใหลมจมฉิบหายเลย 
นอกจากกิเลสเทานั้นทําความลมจมตลอด เผลอไมไดทีเดียว ใหพากันจําไว 
 วันนี้เปนวันอาทิตย เปนวันเสาะแสวงหาศีลหาธรรม หูของทานทั้งหลายเวลานี้ ฟง
เสียงอรรถเสียงธรรมเปนมงคลเต็มหูเต็มใจ ตาก็ไดเห็นครูบาอาจารย ทานปฏิบัติยังไงพอ
เปนคติตัวอยางไดไหม พระที่เปน สรณํ คจฺฉามิ พระสงฆสาวกเปนสรณะฝากเปนฝากตาย
ของชาวพุทธทั้งหลาย แลวพระเหลานี้เปนยังไงทานพอเปนสรณะของเราไดไหม ดูเราแลว
ดูพระเอามาเทียบเคียงกัน ถาพระเปนที่นาเล่ือมใสเราก็ตองเตือนเรา ใหเปนลูกศิษยมีครู 
ปฏิบัติตามทานเราก็จะเปนมงคล นอกจากทานเปนมงคลตอทานและตอเราแลว เราก็จะ
เปนมงคลเพราะการปฏิบัติตามทานไป 
 ใหพาฟนนะศีลธรรม เวลานี้ศีลธรรมจมลงมาก มีแตกิเลสตัณหาออกในแงใดมุม
ใดมีแตความเอารัดเอาเปรียบ มีแตความอางอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ มาเหยียบย่ํา
ทําลายกัน ทิฐิมานะของกิเลสน้ีจะหาความสงบรมเย็นไมได เร่ืองของธรรมะเขาตรงไหน
สงบ ถากิเลสตัณหาทิฐมิานะเปนตน เขาตรงไหนรอนไปเลยๆ แมจะอยูในเพศพระ พระ
นั้นก็เปนไฟ อยูในเพศใดฆราวาสญาติโยม ความรอนนั้นเปนไฟ ออกจากบาปจากความ
ผิดพลาดจากศีลจากธรรมจะเปนไฟไปตามๆ กนัหมด ถาเราปฏิบัติศีลธรรมไดในตัวของ
เราใครรอนเราก็ไมรอน เราก็เย็น ใหพากันจําไว 
 วันนี้พูดเพียงเทานี้เล็กนอยๆ วันไหนก็เทศนทุกวันๆ หลวงตาบัวมันพิลึกแลวละ
การเทศนนี่ เฉพาะอยางยิ่งออกมาชวยบานชวยเมืองเปนเวลา ๗ ป เทศนไมไดหยดุปาก 
เทศนตลอดเวลา จะเปนมากขนาดไหน นี่เราก็อุตสาหเทศนสอนพี่นองทัง้หลาย เราเทศน
สอนเราเต็มเม็ดเต็มหนวย ตั้งแตวนัออกปฏิบัติมีแตสอนตวัเองทั้งน้ัน ไมสนใจสอนใคร
เลย ออกโดดเดี่ยวไปคนเดียวกรรมฐาน เรียกวาพระกรรมฐานแหวกแนวก็มีเรานั่นแหละ 
ไมเอาใครไปเลย ไปองคเดียวๆๆ เด็ดเดี่ยวตลอด นี้เอาความจริงมาพูดใหทานทั้งหลาย
ฟง 
 ไปคนเดียวเรียกวาไมมีการหวงใย ถาเปนสององคเปนน้ําไหลบา ไหลทางนูนไหล
ทางนี้ คิดถงึองคนั้นคิดองคนี้ มันเปนเรื่องความรับผิดชอบอยูในตัวนั้นแหละ พอไปองค
เดียวนี้เทานั้นละดีดผึงเลย เอาอยากกินก็กิน ไมอยากกินเทาไรกี่วันก็ตามไมกิน มันจะเปน
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ยังไงความเพียร เอาตัวเขาวัดเลย ความเปนความตายอยูกับเรา เราตองรูเรา ความ
พอเหมาะพอดีขนาดไหนรูอยูในตัวของเรา นั่นละสนุกฟดเหวี่ยงเลย ปฏิบัติธรรม 
 นี่ที่ไดธรรมมาสั่งสอนพีน่องทั้งหลาย เฉพาะอยางยิ่งเปนเวลา ๗ ปที่ไดชวยชาติ
บานเมือง แลวทานทั้งหลายทบทวนดูซินะ วาที่หลวงตาไดประกาศตนเพราะความเปนหวง
เปนใยจนกระทั่งถงึรองโกก เราหวงใยประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยของเราถึงใจ 
ตั้งแตเราบวชมาเราไมเคยสนใจกับทางการบานการเมือง ตั้งรัฐบาลมากี่ชุด เราไมเคย
สนใจ เร่ืองทราบทราบไดดี เพราะเหตุไร เพราะลูกศิษยเรามีอยูทกุกระทรวง เร่ืองดีเร่ือง
ชั่วเขามาเลาใหฟงดวยความเคารพนับถือ เขาจะไมมาโกหกเรา เราก็ฟง ฟงแลวเก็บเขาใน
ล้ินชักๆ  
 ก็พึ่งมาเปดป ๒๕๔๐ กาวเขา ๒๕๔๑ นั้นนะ ปรากฏวาบานเมืองเราทั้งหัวผูหัวคน 
หัวหมูหัวหมาหัวเปดหัวไก จอลงในทะเลหลวงหมด จะพากันจมกันเสียทั้งประเทศ ถามดู
ตรงไหนๆ มีแตพากนัจม เขาไปคลังหลวงเงินในคลังหลวงก็จะไมมอีะไรติดคลังหลวง 
มิหนําซ้ํายังจะถูกกอบโกยออกจากคลังหลวงไปอกี ก็ยิง่เพิ่มความกระทบกระเทือนใจมาก 
เรารองโกกจริงๆ นะ พอทราบวาเมืองไทยเราจะลมจมเสียหายเพราะเหตุนั้นๆ  เฉพาะ
อยางยิ่งคือตดิหนี้เขา แลวเงินเราอยูในคลังหลวงมีมากนอยเพียงไร ใหลูกศิษยไปคน 
นูนนะของเลนเมื่อไร ใหไปคนในบัญชีใหญในคลังหลวงเราเอาออกมา เวลานี้ติดหนี้เขา
เทาไรๆ  
 นี่ละที่รองใหญเลยนะ ติดหนี้เขาคิดเฉลี่ยแลวคนไทยเรา ๖๒-๖๓ ลานคนเฉลี่ยติด
หนี้เขาตั้งแตเด็กขึ้นมาหาผูใหญคนละหาหมื่นบาทๆ  เราจะมีปญญาอะไรที่ไหนมาปลด
เปลื้องตัวเองพาคนทั้งชาติขึ้นจากหลมลึกได นี่ละที่รองโกก แลวกม็าทบทวนอีกวา
เมืองไทยเรานี้จะพากันจมทั้งผูทัง้คน ทั้งหมูหมาเปดไก ทัง้เดก็เล็กเด็กนอยไปดวยกันหมด
นี้ใครเปนคนทาํใหลมจม นี่อันหนึ่งยอนเขามานะ ก็ไมมีใครมารบรา เมืองไหนๆ  เขาก็อยู
เปนปรกติ แตเมืองไทยเรานี้เปนเมืองยักษเมืองผีเขามาปลนกระเปาตัวเองดวยความ
ฟุงเฟอเหอเหิมไมรูจักประมาณ การอยูการกินการใชการสอย มีแตความฟุงเฟอ อันนี้เอง
เปนตัวยักษทําลายชาติไทยของเราใหลมจม  
 เอาพลิกใหม นั่น ไมมีใครมาทําลายชาติไทยพอจะเคียดแคนใหผูใด เอาเคียดแคน
ใหเจาของเปนผูทําเอง ตางคนตางฟุงเฟอ เอาพลิกตัวใหมใหเปนคนรูจักประมาณ  การอยู
การกินการใชการสอยใหประหยัดมัธยัสถ แลวใหตางคนตางพยายามหาสมบัติเงินทองขาว
ของเขาสูคลังหลวงของเรา ตั้งแตวันประกาศนี้รองโกกแลวนะ รองโกกอยางหนัก เพราะได
เร่ืองราวที่สําคัญมากจากที่ใหญคือคลงัหลวงของเรา จนมองที่ไหนไมเห็น และมองหาทาง
ฟนจนจะไมปรากฏ ก็มาคิดเอาถึงวาทางฟนนี้ ใครเปนคนทําใหจม ก็เมืองไทยเราทําใหจม 
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ไมมีใครมาปลนมาสะดม มารบราฆาฟนใหเมืองไทยเราจม เมืองไทยเราเองเปนมหาโจร 
รบราฆาฟนทําลายสมบัติของตน 
 เพราะฉะนั้น เอา ฟนใหมคนไทยของเรา เราพลิกตัวใหม นี่จึงวาพลิกตัวใหมแลวก็
ฟนขึ้นมาๆ  ดังทีท่านทั้งหลายเห็นนี้แหละ จนสมบัติเงินทองขาวของไดตามความมุงหมาย 
และไมมีที่ร่ัวไหลแตกซึมไปไหนเลย เราเปนที่แนใจที่นําพี่นองทั้งหลาย ทั้งดานวัตถุเงิน
ทองขาวของมากนอยไมมีที่จะรั่วไหลแตกซึมไปไหนดวยเจตนาอันลามกของเรา เรียกวาไม
มีเลย มีเทาไรออกหมดๆ ทองคํา ดอลลาร เงินสดออก นี่ก็ทางดานวัตถุ ที่นําพี่นอง
ทั้งหลายนี้เปนที่อบอุนจิตใจวากาวเดินดวยความถูกตองแมนยํา ไมผิดพลาด เราก็ไมไดมี
ขอตําหนิเรา วาไดนําพี่นองทั้งหลายใหเกิดความกระทบกระเทือนเสียหาย เพราะการนํา
ของหลวงตาบัว นี่ก็เปนขอหนึ่ง  
 เราก็ภูมใิจกับพี่นองทั้งหลายทั่วทั้งประเทศเปนผูรักชาติบานเมืองของเรา วาเทาไร
ถึงไหนถงึกนั ทองคําเรามีที่ไหนฟาดมาเสียตั้ง ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลคร่ึง เวลานี้เปน ๑๑ ตัน
กับ ๑๐๐ กิโลกวาแลวนะ นี่ก็หัวใจพี่นองชาวไทยเราที่รักชาติ และความเสียสละมาไดขนาด
นี้ ดอลลารก็ได ๑๐ ลานกวา สวนเงินสดนั้นนับเปนพันๆ หมื่นๆ ลานกระจายออกหมดทั่ว
ประเทศไทย นี่เปนความราบรื่นดีงามของพี่นองทั้งหลายที่เดินตามครูอาจารย เพราะเรามี
ศาสนามีครูมีอาจารย ในนามหลวงตาบัวเปนผูนํา  
 หลวงตาบัวเปนผูนําก็นําดวยความราบรื่นดีงามโดยความเปนธรรมทุกอยาง ไมมี
อะไรที่ตองตตินเองวาพาพี่นองผิดพลาดไป จนกระทั่งจะพาใหลมจม เราไมเคยปรากฏ มี
แตความภาคภูมิใจกับตัวเองที่ดําเนินโดยธรรมเปนความถูกตองดีงาม และภาคภูมิใจกับ
บรรดาพี่นองทั้งหลายที่มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ตางคนตางเสียสละออกมา 
จนกระทั่งไดสมบัติเปนที่พอใจ นี่อนัดับหนึ่ง ก็ไมปรากฏวาผิดพลาดที่ไหนที่เรานํามานี้
ตลอดถงึวันนี้  
 และนอกจากนั้นธรรมะ ถาโลกยังไมคิดแตอยูในโครงการของเราที่คิดไวเรียบรอย
แลว คราวนี้โครงการชวยชาติจะออก วัตถุใครก็ทราบกันทั่วโลกเพราะเปนของหยาบ คราว
นี้หลวงตาบัวจะพาชวยชาตินําสมบัติเงินทองเขาสูคลังหลวง นี่ทราบทั่วกัน แตนําธรรมเขาสู
จิตใจนี้โลกยังไมทราบนะ เราอยากจะวาไมทราบเลยก็ได แตหัวใจนี่มันพุงทะลุไปหมด พูด
จริงๆ นะ คราวนี้แหละเปนคราวที่ธรรมในพุทธศาสนาของเราจะไดเขาสูจิตใจของชาวพุทธ
เราบางพอประมาณจะเปนคราวนี้  
 ธรรมะนี่จะออกไปตามวัตถุกับการเทศนาวาการทั่วประเทศไทย นอกจากนัน้
กระจายทั่วประเทศ ทั่วโลกดินแดน เดี๋ยวนี้ออกทั่วโลกแลว พวกอินเตอรเน็ตเตอรแนต 
นั่นแหละตั้งแตเกิดมาแตโคตรพอโคตรแมหลวงตาบัว ก็ไมเคยมีอินเตอรเน็ตเตอรแนต 
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พูดอันนี้มันจะไปรูเร่ืองอะไร นี่ละเขาวาอินเตอรเน็ตออกทัว่โลกแลว ธรรมหลวงตาบัวออก 
เวลานี้กําลังกระจายทั่วประเทศไทย ธรรมเหลานี้พาชาติบานเมืองใหลมจมเหรอ พิจารณา
ซิทานทั้งหลาย  
 เราพยายามเทศนาวาการมาตั้งแตออกอยางเปดเผยชวยชาติได ๗ ปนี้แลว ธรรม
เหลานี้เปนธรรมที่บรรจุอยูในหัวใจเราลวนๆ เราไมไปหาหยิบหายืมมาจากที่ไหนพอที่จะ
มาหลอกลวงพี่นองทั้งหลาย ใหเขาไดหาวาเราเปนผูตองหานะ เขาวาหลวงตาบัวอวดอุตริ
มนุสธรรม อวดอุตริมนสุธรรมคือวาอวดธรรมที่เปนธรรมชาติที่เลิศเลอของมนุษยที่ไมมีใน
ตน เอาคําโกหกมาหลอกลวงโลก แลวเขาจะฟองหลวงตาบัวเปนปาราชิก เขาใจไหมละ เขา
ก็บอกมาวาอยางน้ันเขาจะฟองหลวงตาบัววาเปนปาราชิก  ทางนี้ก็ตอบรับไป บอกวาให
ฟองมา เอาโคตรมาดวยนะมาฟองหลวงตาบัว หลวงตาบัวจะอวดตลอดไป หลวงตาบัวก็มี
โคตรเหมือนกัน ทางนูนยกโคตรมาหลวงตาบัวจะยกโคตรใสกันเลย หลวงตาบัวที่อวดนี้
อวดตลอดไป เดี๋ยวนี้ก็อวด 
 เราแนใจของเราที่สอนพี่นองทั้งหลายไมผิด ทุกแงทุกมมุในธรรมทุกขั้นสอนไมผิด 
เพราะเราดําเนินมาแลว ผานมาแลว สมบัติเหลานี้อยูในหัวใจเราหมดแลว ถาผิดเราจะได
สมบัติเหลานี้มาจากไหนถาเราดําเนินผิด ก็เราดําเนินถูกไดมาสมบูรณ จนกระทั่งถกูเต็มที่ 
ผลไดเต็มที ่ สอนไดเต็มเหนี่ยว เขาใจเหรอ ใครจะวาอวดอุตริ ไมอุตริชางหัวมันและชาง
โคตรมัน เขาใจไหม โคตรเราเราจะออกวนัยังค่าํ หลวงตาบัวมีกี่โคตรจะเอามาอวดดวยกัน
หมด เอาละพอ 
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