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เทศนรับผาปาชวยชาติ ณ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พุทธศกัราช ๒๕๔๖ 

ไมขอกลบัมาเกิดอีก 
 วันนี้เปนวันมหามงคลแกพี่นองชาวไทยเรา โดยงานนี้ตั้งขึ้นที่การไฟฟาฝาย
ผลิตโดยมีคณุสิทธิพร รัตโนภาต ผูวาการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และคุณสิน
ชัย ธีรวัฒนะ รองผูวาการบริหารประธานคณะจัดงาน มาเปนประธานในงานมหากุศล
ครั้งนี้ นับวาเปนงานอันยิ่งใหญในนามแหงประเทศไทยของเรา การที่งานตางๆ จะ
สําเร็จลุลวงไปไดดวยความราบรื่นดีงาม ยอมขึ้นอยูกับหัวหนาผูเปนประธานพาดําเนิน
กิจการงานตางๆ ใหสําเร็จเปนลําดับลําดาในหนวยงานนั้นๆ 

วันนี้เปนโอกาสอันดีงามสําหรับทานทั้งหลาย ที่จะไดยินไดฟงเสียงอรรถเสียง
ธรรมที่หลวงตาจะนํามาแสดงใหพี่นองทั้งหลายทราบในครั้งน้ี โดยยึดหลัก
พระพุทธศาสนา ซึ่งเปนหลักแหงความถูกตองดีงามมาตั้งแตองคศาสดาของเรา 
แนะนําส่ังสอนโลกดวยความราบรื่นดีงาม นับตั้งแตเทวดาอินทรพรหมลงมาถึงมนษุย 
ตลอดถงึสัตวเปรตผีนรกอเวจี อยูในขายแหงพระโอวาทคําส่ังสอนของพระพุทธเจา
ทั้งนั้น ทานเหลานี้ไดรับความสุขความเจริญสงบรมเย็นเปนขั้นเปนตอน จนกระทัง่
ไดรับความพนทุกขไปโดยสิ้นเชิง เพราะพระโอวาทคําส่ังสอนของพระพุทธเจาซึ่งเปน
ศาสดาองคเอกไมมีใครเสมอเหมือน 

การบําเพ็ญพระองคก็ทรงสละพระชนมชีพทกุดานทุกทาง ปรากฏในตํานานวา
ทรงสลบถึง ๓ ครั้ง ถาเลยจากสลบแลวก็เรียกวาตาย แตนี้พระองคเพียงสลบ แตกิเลส
ซึ่งเปนมหาภัยตอพระทยัของพระพทุธเจาเรา ไดส้ินซากลงไปในสนามรบวันเพ็ญเดือน 
๖ ที่เรียกวาพระพุทธเจาตรัสรูธรรม ในขณะที่กิเลสความมัวหมองมืดตือ้ปดบังหัวใจ
สัตวโลกและปดบังพระทยัของพระพทุธเจาโดยเฉพาะในคืนวันนั้น ไดขาดสะบั้นลงไป
จากพระทัย ฟาดินหวั่นไหวไปทั่วแดนโลกธาตุประกาศความกระจางแจงขึ้นมาแหง
ธรรมอันเลิศเลอวา พระพุทธเจาตรัสรูแลวๆ 

เทวดาอินทรพรหมทั้งหลายตั้งแตชั้นอากาสเทวดาถึงเทวดา ๖ ชั้น ตลอดถงึ
พรหมโลก ไดประกาศกองเปนเสียงเดียวกันวาพระธรรมไดเกิดขึ้นแลวในโลก พระ
ธรรมเกิดขึ้นแลวในโลก ประกาศเปนลําดับลําดาในครูเดียวยามเดียวเทานั้นถึงพรหม
โลกไดทราบทั่วถึงกันหมด นี่เพราะพระธรรมของพระพทุธเจาไดกระจางแจงขึ้นใน
พระทัย ตัง้แตบัดนั้นมาก็ทรงประกาศธรรมสอนโลกจนกระทัง่ถึงปจจุบันนี้ เปนเวลา 
๒๕๐๐ กวาป ปรากฏบรรดาสัตวทั้งหลายที่ไดผานพนความทุกขความลําบากมานาน
แสนนาน ไดหลุดพนไปตามพระโอวาทคําส่ังสอนของพระพุทธเจาเปนลําดับลําดา 
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นับตั้งแตพระเบญจวัคคียทั้ง ๕ นี้เปนปฐมสาวก ผูไดยินไดฟงเปนครั้งแรกแลวตรัสรู
ธรรมบรรลุธรรมตามลําดับลําดากันมาเปนจํานวนสาวกทั้งหลายไมนอยเลย 

นี่เพราะพระโอวาทคําส่ังสอนของพระพุทธเจาทรงเปนธรรมที่สิทธิ์ขาด เปน
ธรรมที่เลิศเลอไมมีส่ิงใดเสมอเหมือนในโลก จึงไดคงเสนคงวาหนาแนนมาดวยพุทธ
บริษัทที่กราบไหวบูชาเปนขวัญตาขวัญใจ เพราะมีความเคารพเลื่อมใส เชื่อฟง
พระพุทธเจาตลอดมา จนกระทั่งปจจุบันนี้ก็ปรากฏในเมืองไทยเรา เรียกวาถึง ๘๐% 
ลวนแลวแตเปนชาวพุทธทั้งนั้น ที่ไดยินไดฟงอรรถธรรมของพระพุทธเจาแลวปฏิบัติ
ตาม 

บัดนี้เราก็กําลังไดยินไดฟงอรรถธรรม ที่หลวงตากําลังแสดงใหพี่นองทัง้หลาย
ฟง ธรรมที่แสดงอยูขณะน้ีหลวงตาก็ไดอุตสาหตะเกียกตะกายปฏิบัติมา ตั้งแตวัน
เร่ิมแรกออกปฏิบัติกรรมฐาน ขึ้นเวทีตอกรกันกับกิเลสเปนเวลา ๙ ปเต็ม เรียกวาสละ
ชวีิตจิตใจทกุดานทุกทาง เพื่อบําเพ็ญตนใหหลุดพนจากทุกขโดยถายเดียวเทานั้น
เร่ือยมา หลังจากไดยินไดฟงโอวาทคําส่ังสอนของหลวงปูมัน่ ที่ถอดออกมาจากจติใจ
จากความบริสุทธิ์ของทานโดยถายเดียวเทานั้นแลว รูสึกวาถึงใจ เต็มตืน้ไปดวยความ
พากความเพียร ความอุตสาหพยายาม ความตะเกียกตะกาย 

ตั้งแตบัดนั้นมาก็ไดปฏิบตัิตนเต็มกําลังความสามารถ ไมมีคําวายอหยอนออน
ขอ จุดที่หมายก็คือขอเปนพระอรหันตเทานั้นในชาตินี้ จะไมขอกลับมาเกิดอีกเพราะ
ธรรมเปนสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบ ตรัสไวโดยถูกตองทกุแงทุกมุม ที่จะนําสัตว
ทั้งหลายผูปฏิบัติตามใหหลุดพนจากทุกขโดยถายเดียวเทานั้น เมื่อพระธรรมตรัสไว
โดยถูกตอง ไดถงึใจแลวก็อุตสาหปฏบิัติมา จึงขอสรุปความในธรรมทั้งหลายใหเหมาะ
แกกาลเวล่ําเวลาที่ไดปฏิบัติมา เปนที่ภูมิใจในธรรมทั้งหลายของพระพุทธเจา 

ตั้งแตเร่ิมแรกปฏิบัติ จิตใจวาวุนขุนมัวไปดวยกิเลสตัณหาอาสวะประเภทตางๆ 
บีบบี้สีไฟภายในจิตใจ ยืนเดินนั่งนอนหาความสะดวกสบายไมได ความโลภบีบเขาทาง
หนึ่ง ความโกรธบีบเขาทางหนึ่ง ราคะตัณหาบีบเขาทางหนึ่ง ซึ่งสามกษัตริยนี้ลวนแลว
ตั้งแตเปนกษัตริยอันใหญหลวงที่ครอบงํา หรือแผอํานาจครอบสัตวโลกทั้งหลายใหพน
เงื้อมมอืไปไมไดตลอดมา กิเลสทั้งหลายเหลานี้ก็เต็มอยูในหัวใจ แตอาศัยธรรมะคําส่ัง
สอนของพระพุทธเจาดวยความแกลวกลาภายในจิตใจไมสะทกสะทาน โดยถือเอาธรรม
ที่มีความแกลวกลาสามารถปราบกิเลสทั้งหลายเหลานี้ไดเร่ือยมา 

ตั้งแตครั้งพทุธกาลมาถึงตัวของเรา กิเลสประเภทเหลานี้ก็เปนกิเลสที่เปนขาศกึ
ประเภทเดียวกัน ธรรมะทุกประเภทเปนประเภทที่ปราบกิเลสใหส้ินซากลงไปจากใจ
อยางเดียวกัน จึงไดนอมนําธรรมเหลานั้นเขามาปราบปรามกิเลส เอาใหถึงเหตุถึงผล
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ถึงพริกถึงขิง จิตใจที่เคยวาวุนขุนมัวก็คอยสงบลง ดวยอํานาจแหงธรรมเครื่อง
ปราบปรามหรือชะลาง แลวคอยสงบเย็นลงๆ ใจที่เคยมืดมวัมั่วสุมก็กลายเปนใจที่สวาง
ไสวขึ้นมา เพราะอํานาจแหงธรรมเปนเครื่องชําระซักฟอกอยูตลอดเวลา กลายเปนจิตที่
ละเอียดลออสวางไสว เปนความแปลกประหลาดอัศจรรยขึ้นมาเปนขั้นเปนภูมิประจักษ
กับใจตนเอง เพิ่มกําลังความสามารถที่จะกาวหนาหรือบึกบึนตอไปโดยลําดบัลําดา 

ผลที่แปลกประหลาดและอัศจรรย เกดิขึ้นจากการบําเพ็ญธรรมอันเลิศเลอของ
พระพุทธเจา ก็เร่ิมปรากฏขึ้นที่ใจ กลายเปนจิตใจที่สวางไสวและคอยเริ่มเลิศขึ้นมาๆ 
กิเลสตัวมืดมิดปดจติปดใจทั้งวันคืนยืนเดินนั่งนอนนั้น ไดคอยกระจายออกไปๆ เพราะ
อํานาจแหงธรรมชําระลาง แลวกลายเปนใจที่สวางไสวขึ้นมาๆ ประจักษกับใจโดยไม
ตองไปถามใครหรือหาใครมาเปนสักขีพยาน 

ถือเอา สนฺทิฏฐิโก ความรูเองเห็นเองของทานผูปฏิบัติธรรมเปนเครื่องประกาศ
ความสัตยความจรงิขึ้นกับตัวเองทุกรายๆ ไป เหลานี้ไดปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจโดย
ลําดับลําดา จนกระทั่งใจที่มีกําลังดวยอรรถดวยธรรมแลว กิเลสที่เคยมืดมิดปดตา
ทั้งหลายก็สลายตัวลงไป ธรรมเปนเครื่องกําจัดปดเปาไดกระจายสิ่งเหลานั้นพังทลาย
ลงไปจากใจ กลายเปนใจที่อัศจรรยเลิศเลอขึ้นมาภายในตัวเองโดย สนฺทฏิฐิโก ไมตอง
ไปทูลถามพระพุทธเจาวาพระองคเสด็จอยูแหงหนตําบลใด ปรินิพพานอยูในสถานที่
เชนไร 

นั่นเปนเพียงเรือนรางของพระพุทธเจาเทานั้น สวนองคศาสดาที่แทจริงแลวคือ
อมตธรรม อมตจิต ประทานไวสําหรับผูตองการธรรมดวงนี้ทุกรูปทุกนาม ขอแตให
ปฏิบัติตามสวากขาตธรรมที่ทรงตรัสไวชอบแลวนี้เถิด มรรคผลนิพพานจะอยูในเงื้อม
มือแหงเหตุ คือการบําเพ็ญโดยถกูตองดงีามของตนเองดวยกนั ธรรมเหลานี้ก็ปรากฏ
ขึ้นภายในใจตั้งแตขั้นสมาธิ ความสงบเย็นใจ ความสวางไสวถึงขั้นปญญา ขั้นปญญา
เปนปญญาแหงธรรมไมใชปญญาของกิเลส 

คําวาปญญาก็ดี สตกิ็ดี มีไดทัง้กิเลสและธรรม สติและปญญาที่ใชไปในทางของ
กิเลส จะสะทอนยอนกลับมาเปนภัยแกตัวเองและสวนรวมเปนลําดับลําดาไป นี่ทาน
เรียกวาสติปญญาซึ่งเปนเครื่องมือของกิเลสเปนตัวภัย เมื่อสติปญญามีอยูกับผูใด 
สติปญญาประเภทที่กลาวนี้ จะแสดงความเปนพิษเปนภัยแกตนเองและสวนรวม
จนกระทั่งถงึทําโลกใหพินาศฉิบหายได เพราะความฉลาดของกิเลสตัวโหดรายทารุณได
เครื่องมือทีท่ันสมยั เมื่อยอนกลับมาเขาสูธรรมะ สติธรรมปญญาธรรมกําจัดสติปญญา
ของกิเลสน้ีใหเหือดแหงหรือสูญไปจากจิตใจ กลายเปนธรรมทั้งแทงขึ้นมาภายในจิตใจ 
กลายเปนใจที่บริสุทธิ์ลวนๆ ถึงวิมุตติพระนิพพานดวยความบริสุทธิ์ของใจ หากิเลสแม
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เม็ดหินเม็ดทรายติดใจไมไดเลย นั่นแลคือองคศาสดาโดยแท นั้นแลคือธรรมะอนั
แทจริง นั้นแลคือพระสงฆสาวกโดยหลักธรรมชาติอันแทจริง 

มีอยูกับทกุๆ ทานที่ตั้งใจประพฤตปิฏิบัติตามศาสนธรรมของพระพุทธเจา ที่
ตรัสไวดวยความชอบธรรม ที่เรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวคือชอบตอมรรค
ผลนิพพานชอบตอความพนทุกขสําหรับผูปฏิบัติตาม จะไมเปนอยางอื่นอยางใด สม
พระนามวา สวากขาตธรรมโดยแท คือตรสัไวชอบแลว นี่เราทั้งหลายเปนชาวพุทธ 
หลวงตาจึงขอนําธรรมะที่ไดปฏิบัติมาเต็มกําลังความสามารถของตนเอง ไดรูไดเห็น
ขึ้นกับใจตามธรรมที่ทานสอนไวเต็มกําลังความสามารถของตน จึงไดมาแจกจายแก
บรรดาพี่นองชาวพุทธทัง้หลายเรา 

กรุณาใหทราบไวตั้งแตบัดนี้ ถาหากวาเรายังไมทราบวาพระพุทธเจาคือองคเชน
ไร พระธรรมพระสงฆคอืองคเชนไร ไดแกองคที่ประเสริฐเลิศเลอ ประกาศกังวานมา
เปนเวลา ๒๕๐๐ กวาปนี้แลว ขอใหมาประกาศกังวานกับใจของเราดวยการเปลงหรือ
ระลึกถึงทาน เปนคําวาพุทโธบาง ธัมโมบาง สังโฆบางภายในจิตใจตนเอง ในวันหนึ่งๆ 
คืนหนึ่งๆ อยาใหหลับใหนอนทิ้งเน้ือทิ้งตัว ทิ้งมืดทิ้งแจงเวล่ําเวลาไปเปลาๆ จะไมเกิด
ผลประโยชนอันใดสําหรับมืดกับแจง เปนบาปก็ไมเปน เปนบุญก็ไมเปน ตกนรกก็ไม
ตก ไปสวรรคนิพพานก็ไมไป มีแตมืดกับแจงอยูอยางน้ีประจําโลกสงสารเรื่อยมาเปน
เวลาหลายกัปหลายกัลป 

ส่ิงที่เปนปญหาอยางยิ่งเวลานี้อยูกับเราทุกคนๆ คือใจดวงรูๆ อยูนี้แหละ เปน
นักทองเที่ยวที่จะตองเกิดตองตายในภพนอยภพใหญ ไมมีส่ิงใดที่จะนอกเหนือไปจาก
ใจดวงที่เรารับผิดชอบในตัวของเราเองแตละรายๆ นี้ไปไดเลย จึงขอใหทกุๆ ทานได
ยินไดฟงอรรถธรรมแลวนอมนึกเขาไปเปนคติเครื่องเตือนใจแกตน และระลึกเปนหลัก
ใจไววาพุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆ ตามแตที่เราชอบในจริตนิสัยของเรา ธรรมใดหรือ
บทใดบาทใด ใหระลึกถงึตัวเสมอ 

คําวาพุทโธคําเดียวนี้กระเทือนทั่วพระพุทธเจาทุกๆ พระองค ซึง่เทียบ
เหมือนกับน้ํามหาสมุทรทะเลหลวง ใหญกวางลึกขนาดไหน พี่นองทั้งหลายที่เคยเห็น
น้ํามหาสมุทรแลวยอมหายสงสัย ขอนี้ฉันใดก็เหมือนกัน พระพทุธเจา พระธรรม 
พระสงฆรวมเปนธรรมแทงเดียวกันแลว เปนมหาวิมุตติ เปนมหานิพพาน เปนธรรม
ธาตุ ประหนึ่งแมน้ํามหาสมุทรสุดที่จะกวางจะขวางลึกซึ้ง แตธรรมธาตุนี้ยังกวางขวาง
ลึกซึ้งยิ่งกวานํ้ามหาสมุทรทะเลหลวงเปนไหนๆ 

ธรรมเหลานี้แลที่ร้ือขนสัตวทั้งหลาย ใหหลุดพนจากทุกขโดยลําดับลําดาตลอด
มา แมน้ํามหาสมุทรไมสามารถจะรื้อหรือขนสัตวโลกรายใดตัวใดใหหลุดพนจากทกุข
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ไปได ไมเหมือนแมน้ําอมตธรรมที่พระพุทธเจาทั้งหลาย พระสงฆทั้งหลายตรัสรูแลว
กลายเปนธรรมแทงเดียวกัน มาเปนพระนามวามหาสมุทร มหาวิมุตติมหานิพพาน อัน
นี้ไมมีอันใดจะเสมอเหมือนมหาวิมุตติมหานิพพานนี้เลย 

เมื่อเราระลึกถึงทานก็เทากับเรายึดเราเกาะทานใหหลุดพนจากสิ่งที่เปนภัย แลว
บรรเทาเบากายเบาใจของเราเปนลําดับลําดา เพราะอํานาจแหงคุณพระพุทธเจา พระ
ธรรม พระสงฆ ซึ่งมีสดๆ รอนๆ อยูกบัหัวใจผูระลึกถึงทานตลอดมาและจะตลอดไป 
ไมมีการที่วาจืดจางหรือครึหรือลาสมัย ดังโลกตาบอดหูหนวกของกิเลสมนัเสกสรรปน
ยอมันมาเปนศาสดาของสัตวโลก แลวครอบงําสัตวโลกดวยความลอลวงตมตุนตางๆ 
วาบาปไมม ี บุญไมม ี นรกไมมี สวรรคไมมี พรหมโลกไมมี นิพพานไมมี เปรตผี
ประเภทตางๆ ที่เกล่ือนอยูในโลกธาตุนี้มาแตกาลไหนๆ ไมมี 

เหลานี้เปนกลอุบายของกิเลสตัณหาประเภทตางๆ ซึ่งเปนสกุลอันหนึ่งอยูคนละ
ฝงกับแมน้ําคือใจของเราซึ่งเทากับแมน้ํา อีกฝงหนึ่งคือฝงธรรม ฉดุลากสัตวโลก
ทั้งหลายใหหลุดพนจากทุกขเปนลําดับลําดา นี้เรียกวาฝงหนึ่งแหงธรรมที่ติดแนบอยู
กับใจของเราที่เรียกวาแมน้ําๆ นี้แล อีกขางหนึ่งไดแกกิเลส สกุลน้ีเปนสกุลที่ตมตุน
สัตวโลกมานาน ไมมีสัตวโลกตัวใดที่จะเห็นวาส่ิงเหลานี้เปนภัย จงึตองหลงกลอุบาย
ของมันอยูเร่ือยมาและยังจะเรื่อยไป ถาไมมธีรรมเปนเคร่ืองฉุดลากหรือไมเชื่ออรรถ
เชื่อธรรมเทานั้น เราจะหวังหรือไมหวังก็ตองจมไปกับมันดวยความเชื่อความหลงกล
ของมันจนไดนั้นแล ทั้งสองประเภทนี้เปนคูเคียงกันมาแตกาลไหนๆ โดยถือหัวใจของ
สัตวโลกเปนที่เกิดทีอ่ยูดวยกัน 

กิเลสเกิดที่ใจ ธรรมะเกิดที่ใจ งานของกิเลส อารมณของกิเลสใหเกิดความรัก
ชอบในสิ่งที่จะเปนภัยและเปนฟนเปนไฟตอจิตใจเสมอไป ส่ิงใดที่ธรรมไมชอบสิ่งน้ัน
กิเลสชอบ ขวางกันไปอยางน้ีตลอดมา อารมณเหลานี้เรียกวาอารมณของกิเลส เกล้ีย
กลอมสัตวทัง้หลายใหลมจมไปตามมันโดยลําดับลําดามาจนกระทั่งบัดนี้ และยังจะมี
ตอไปอีกตลอดกาลไหนๆ สวนสกุลแหงธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตใจอันเดียวกันนั้นเปน
ธรรม เปนความสัตยความจริง แสดงออกมาตามความสัตยความจริง ร้ือถอนขนสตัว
ออกจากความลุมหลงและกองทุกขทัง้หลาย ใหหลุดพนจากทกุขไปโดยลําดับลําดา 

ผูใดเชื่อถอืและปฏิบัติตามธรรมที่ทานแสดงไวนั้น ผูนั้นมีหวังพนทุกขไปโดย
ลําดับลําดา จนกระทั่งพนทุกขโดยสิ้นเชิง ดังพระพุทธเจาและพระสาวกทั้งหลายทาน
พนไปเพราะอํานาจแหงธรรม เครื่องยึดเครื่องเกาะของทานโดยลําดับ นี่เรียกวาธรรม 
ธรรมนี้เปนความซื่อสัตยเปนความตรงไปตรงมาจึงเรียกวาภาษาธรรม ถาเรานํามา
ปฏิบัตินํามาชี้แจงแสดงบอก ถาเปนพระก็เรียกวาภาษาพระ ถาเปนประชาชนหรือใคร
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นํามาพูดก็เรียกวาภาษาธรรมคือตรงไปตรงมา ไมมีคดไมมีงอ ไมมีหลอกลวงตมตุน 
คดโกงรีดไถผูหนึ่งผูใดเรียกวาธรรม ตายใจไดตลอดไป 

สวนกิเลสจะออกมาในแงใดมุมใด มีแตการหลอกลวงตมตุนสัตวโลก 
เพราะฉะนั้นโลกที่อยูรวมกัน เพราะอํานาจแหงกิเลสครอบงําอยูภายในจิตใจดวยกัน
ทุกคนนั้น จึงไวใจกันไมไดงายๆ ตองมีหลบมีหลีกมีระวังเน้ือระวังตัวตลอดหาความ
ไววางใจไมได เพราะกิเลสหลอกลวงเสมอมา ไมวาจะมีอยูภายในจิตใจของเราและ
จิตใจของใคร ขึ้นชื่อวากิเลสแสดงออกมาแลวตองเปนเรื่องหลอกลวงตมตุน การพูด
การจากิริยามารยาทไพเราะเพราะพริ้ง นิ่มนวลออนหวาน ชวนใหเพลิดใหเพลิน ให
หลงงมงายไปตามจนกระทั่งถงึลมจมไปตามมันก็ได หรือไดโดยไมตองสงสัย เพราะส่ิง
เหลานี้เปนสิ่งที่นิ่มนวลหลอกลวงสัตวโลกไดงาย 

แตเร่ืองของธรรม ถาภาษาของเราเรียกวาขวานผาซาก คือตรงไปตรงมา เรียก
ภาษาธรรม ภาษาพระ ภาษาของผูมีธรรมเปนอยางน้ี ทัง้สองประเภทนี้คือภาษาของ
กิเลสและภาษาของธรรมนี้มีอยูในหัวใจของสัตวโลกดวยกัน กรุณาเอามาวินิจฉัย
ใครครวญดูวาจิตใจของเรา ตั้งเอาในปจจุบันนี้ละตั้งแตตื่นนอนมานี้ จิตใจไดหลอกลวง
ตมตุนเจาของในแงใดบาง เชนเราคิดวาจะไปทําผลทําประโยชน หรือจะไปวัดไปวาฟง
ธรรมจําศีล รักษาจิตใจจิตตภาวนา ใหจิตใจมีความสงบรมเย็น นี่เปนเรื่องของธรรมที่
ดําริขึ้นมา 

กิเลสซึ่งเปนขาศึกของธรรมมันจะสอดแทรกขึ้นมาประเภทตางๆ วาไมมีเวล่ํา
เวลาหรือไมเชื่อวาบาปมีบาง ไมเชื่อวาบุญมีบาง ไมเชื่อวานรกมีบาง ไมเชื่อวาสวรรคมี
บาง ไมเชื่อวาพรหมโลกนิพพานมบีาง ทุกส่ิงทกุอยางทีม่ีเกล่ือนอยูในโลกธาตุนี้ กิเลส
จะลบลางไปหมด บอกวาไมมี ส่ิงทีม่ีก็คือใหทําตามกิเลสที่ชอบ บงการไปทางไหนจะ
จริงไมจริงกต็ามทําใหเกิดความเชื่อตามมันไปจนได เชน ความโลภ โลภไดเทาไรยิ่งดีๆ 
ไดเทาไรจะพาใหเจาของจม ถาไดเกินเหตุเกินผลเกินความพอดีของอรรถของธรรม
แลวพาเจาของใหเสียได 

แตกิเลสไมวาเสีย กิเลสจะวาดีทั้งน้ันๆ ตายแลวสมบัติที่ไดมากองทวมหัวอยู
เจาของตายลงไปจมในนรก เพราะศีลธรรมไมมีในใจ อยางน้ีกิเลสก็หลอกไดอยาง
สบายพอใจหลอก แตสัตวโลกผูรับเคราะหรับกรรมทนทุกขทรมานเพราะความหลงกล
ของกิเลสนี้มามากมายกายกอง นี่ละเรื่องของกิเลสคอยกระซบิกระซาบเรา ถาเราจะทํา
คุณงามความดีกิเลสมาลบลาง ใหดูหัวใจของเราทั้งหลายบางนะ เวลานี้เรามาฟงอรรถ
ฟงธรรม หรือเรามาฟงกลมายาของกิเลส ใหไปคลี่คลายดูในใจของเรานี้มีทั้งอรรถทั้ง
ธรรม มีทั้งกเิลสตัวหลอกลวงตมตุนนั้นแหละ ใหเอาไปพินิจพิจารณา 
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ถาเรามีการพินิจพิจารณาในจิตใจของเราอยูบาง เราจะไดคติธรรมเปนเครื่อง
ทดสอบคัดเลือกในสิ่งไมดีทั้งหลายที่เกิดอยูเปนประจําภายในใจของเรา แลวเราจะมี
ทางปดออก พลิกออก แกไขออก แลวหาส่ิงที่ดีงามเขามาเพิ่มเติม เราจะคอยดีขึ้นๆ 
เปนลําดับลําดา 

คําวาบาปไมมีนั้นเปนเรื่องของกิเลสหลอกลวงรอยเปอรเซ็นต ทุกอยาง บาป 
บุญ นรก สวรรค พรหมโลก นิพพานไมมี นี่คือเร่ืองตมตุนของกิเลสทัง้มวล ไมมอีะไร
เปนความจริงเลย สวนธรรมของพระพุทธเจา ไมวาพระพุทธเจาพระองคใดตรัสรูขึ้นมา
ก็มารูมาเห็นสิ่งเหลานี้แล คือบาปบุญ นรกสวรรค พรหมโลกนิพพาน ประกาศกองขึ้น
ในพระทัยของพระพุทธเจาทุกๆ พระองคแลวมาประกาศธรรมสอนสัตวโลกใหละเวน
ส่ิงที่มีทัง้หลายแตเปนภัยตอสัตวโลกใหหางไกล อยาไปใกลชิดติดพันกบัมัน 

เชน การทําบาปหาบกรรมทั้งหลายนี้เปนภยัแกตัวเอง การสรางคุณงามความดี
นี้เปนคุณตอจิตใจของเราอยางเดียวกัน คือทําส่ิงที่ชั่วชาลามกเปนภัยตอจิตใจของเรา 
ส่ิงที่ดีเปนคุณตอจิตใจของเรา ใหจิตใจของเราไดคัดไดเลือกเสียตั้งแตบัดนี้ ซึ่งเราเปน
ชาวพุทธ ศาสดาองคเอกไมมพีระพุทธเจาพระองคใดไดมาโกหกสตัวโลกหลอกลวง
สัตวโลก ถึงขนาดสัตวโลกไดตกนรกหมกไหม เพราะพระพุทธเจาแตละพระองคทีม่า
ตรัสรูแลวนั้นไมเคยมี มตีั้งแตกิเลสคือความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา ความหลงงม
งายไปตามมนัๆ นี้แหละคือส่ิงที่หลอกลวง เปนสิ่งที่จะทําใหเราลมจมตกนรก 

วานรกไมมีกค็ือเราเปนผูตก กิเลสมนัหลอกเฉยๆ มันไมไปตกนรก บาปไมมี
กิเลสบอกไมมีแตเราผูสรางบาป หาบบาปหาบกรรม หาบความทุกขความทรมานอัน
เปนตัวของเราเอง นี่เรียกวาเราโงหรือเราฉลาด กิเลสหลอกเราใหทําอะไรเราก็ทําตาม
มัน ครั้นทําลงไปแลวการรับเคราะหรับกรรมกิเลสไมไดมารับ เราเปนคนรับเอง สัตว
โลกเกล่ือนอยูในนรก นี่พระพุทธเจาก็ประกาศวานรกมีมากี่กปักี่กัลป สัตวโลกอัดแนน
อยูในนรกประจํา แลวทําไมกิเลสมันก็หลอกไดลงคอวานรกไมมี เราก็หลับหูหลับตา
เชื่อมัน แลวยังจะหลับหูหลับตาทําบาปทํากรรมตอไปอีกไมมีสะทกสะทานหวั่นไหว ไม
มีหิริโอตตัปปะประจําใจแลวเราจะจมอีก 

เมื่อจมลงไปแลวใครจะเปนผูมารับเคราะหรับกรรม มาเปนตัวประกันลากเรา
ออกจากนรก ตั้งแตเขาติดคุกตดิตะราง เมื่อเขาตัดสินลงแลววาติดคุกติดตะรางเทานั้น
ปเทานี้เดือน ใครเปนตัวประกันมีไหม ไมมี ตองเปนนักโทษคนนั้นเปนผูไปรับเคราะห
รับกรรมเสียเอง จนสิ้นโทษสิ้นภัยสิ้นบาปสิ้นกรรมของตนตามจํานวนที่เขาตัดสินไว
แลววาเทานั้นปเทานี้เดือน ถึงจะออกมาจากเรือนจําได นี้ก็เวลาตกนรกลงไปใครเปนผู
ไปประกัน กิเลสตัวใดมันมีโคตรมีแซปูยาตายาย แลวโคตรแซปูยาตายายของกเิลส
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จนกระทั่งลูกหลานเหลนของกิเลสมกีิเลสตัวใดไปเปนตัวประกันสัตวโลก วาสัตวโลก
ตกนรกแลวไปประกันเอาขึ้นมาๆ โดยไมตองตกนรก นรกนั้นวางไปหมด ไมมีสัตวโลก
ไปตกเพราะกิเลสไปเปนตัวประกันขึน้มาไดหมดๆ อยางน้ีเราเคยเห็นมีที่ไหน ไมเคยมี 
พระพุทธเจาจึงไมแสดงไววามี มีตั้งแตสัตวโลกทั้งหลายทําบาปเปนบาป ทําบุญเปนบุญ 
ตามความสัตยความจริงของศาสดาทกุองคไดตรสัไว เราเปนลูกศิษยตถาคตขอใหทาน
ทั้งหลายนําไปพินิจพิจารณา  
 วันนี้หลวงตาไดนําธรรมมาแสดงใหทานทั้งหลายฟง พูดใหเต็มหัวใจก็คือ
องอาจกลาหาญชาญชัย หลวงตาไมเคยสะทกสะทานกับสิ่งทั้งหลายเหลานี้เลย วา
ผิดเพี้ยนจากธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวแลว ไมมี สอนตรงไหน รูตรงไหน เห็น
ตรงไหน ประจักษตรงนัน้ๆ ตลอดไป เมื่อเจาของเปนผูยอมรับสิ่งที่เจาของประจักษกับ
ใจแลว เล็งไปถึงพระพุทธเจาพระองคทรงสอนไวเรียบรอยแลวๆ  เราจะทะนงตัวของ
เราไปไหน มีตั้งแตยอมรับกราบไหว ที่นําธรรมมาสอนทานทั้งหลายนี้ นําออกมาจาก
ธรรมที่กราบไหวพระพุทธเจาอยางราบแลววาถึงใจๆ ทุกอยาง 

ไมวาบาปวาบุญ นรกสวรรค เปดจาอยูในหัวใจสดๆ รอนๆ  แลวจะวาบาป บุญ 
นรก สวรรคไมมีไดยังไง นอกจากกิเลสมันอยูหัวใจเราถึงบอกวามีอยางน้ีมันก็ไมเชื่อ 
มันตองปฏิเสธลบลางอยูวาบาปบุญนรกสวรรคไมมีอยูนั่นแล กิเลสไมอายใครนะ หนา
ดานที่สุดคือกิเลสมันอยูในหัวใจของสัตวโลก สัตวโลกก็เปนสัตวโลกที่หนาดานสันดาน
หยาบ เห็นอรรถเห็นธรรมเห็นคุณงามความดีที่เขาไปสรางคุณงามความดี ยังพดู
หัวเราะเยาะเยยไปตางๆ นานา นี่เขาไปวัดไปวานะวันนี้ 

นี่เห็นไหมกิเลสเวลามันหนาเขาในหัวใจเรานั้นแหละ ไมไดหนากับหัวใจใครละ 
หัวใจของคนผูดื้อดานสันดานหยาบนั้นแหละ มันคัดคานตานทานธรรมวา นี่เขาไปวัด
แลวดีนะ เขาไปทําบุญใหทาน เขาจะไปสวรรคกันหมด พวกเราจะสนุกหาปูหาปลาเลน
ไพแทงโปสนุกสนาน เอาเมียมาสักรอยคนก็ไดไมมีใครมาแยง ไปหาผัวสักพันคนมาก็
ไดไมมีใครแยง พวกเราสนุกสนานแลวนะที่นี่ พวกนี้เขาทําบุญใหทานเขาไปสวรรคกัน
หมดแลวใครไมมาแยงเรา นี่เห็นไหมกิเลสตัวมันหนาดานมันเปนอยูในหัวใจเราทุกคน 
ใหพากันจําเอา 

หลวงตานี้ไดเทศนาวาการอยางอาจหาญชาญชัย ใครจะวาหลวงตาพูดโกหกก็
ตามพระพุทธเจาไมใชพดูโกหก ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจาเพื่อรูเพื่อเห็นธรรม
ตามที่ทรงแสดงไวแลว ปฏิบัติอยางใดรูเห็นอยางนั้น เห็นอยางน้ันคัดคานพระพุทธเจา
ไดยังไง ประจักษยังไงกต็องสอนอยางนั้น นี้กราบราบพระพุทธเจามาเปนเวลา ๕๔ ปนี้
แลว หาที่ตองตไิมไดในธรรมที่เรารูในหัวใจของเรา จนกระทั่งเต็มหัวใจก็ไมมีขอใดใน
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ธรรมทั้งหลายที่จะคัดคานพระพุทธเจาเลย ในบรรดาธรรมที่เรารูเราเห็นภายในใจของ
เรา วาธรรมนี้ปลีกยอยหรือแตกตางจากธรรมพระพุทธเจาไป พอจะเปนขาศึกไป
โตเถียงกับธรรมพระพุทธเจาที่ทรงแสดงสอนเรามาในการปฏิบัติ จนกระทั่งมาปฏิบตัิ
ไดรูไดเห็นขึ้นมา แลวไดธรรมอันนี้เปนธรรมปลีกยอยไปคัดคานตานทานธรรม
พระพุทธเจานี้ไมมี  มีแตหมอบราบๆ 

นอกจากที่จะมีความวิตกวิจารณกับบรรดาชาวพุทธเราเทานั้นแหละ เวลานี้
กําลังถูกกิเลสหลอกลวงเอามาก ยิ่งมดืมิดปดตาหนาแนนขึ้นทุกวันๆ มองไปที่ไหนเห็น
เปนคนก็จริง แตงเน้ือแตงตัวรูปรางสดสวยงดงามพูดไพเราะเพราะพริ้ง มีตั้งแตเร่ือง
ของกิเลสหลอกลวงตมตุนใหนํากลมายานี้มาใชหลอกกันไป คนนี้หลอกคนนั้นคนนั้น
หลอกคนนี้ หาความสัตยที่จะเปนที่ตายใจไมไดเลย นี่คือกิเลสมันหลอกลวงเรามันลาก
เข็นเราไป 

ถาเปนธรรมแลวตองคัดตองเลือกในกิริยาทาทางความคิดความอาน หนาที่การ
งาน อะไรผิดอะไรถกูเราเปนผูรับผิดชอบในตัวของเรามาดั้งเดิม ส่ิงใดผิดตองเปนพิษ
ตอเรา เราตองคัดเลือก ปดออกๆ ส่ิงใดที่เปนผลเปนประโยชนใหพยายามสั่งสมขึ้นมา 
นี่เรียกวาเราเปนชาวพุทธฟงเสียงธรรมของพระพุทธเจา นิสมฺม กรณํ เสยฺโย ให
ใครครวญเสียกอนทุกส่ิงทุกอยางกอนที่จะลงมือทํา แมจะผิดพลาดก็ไมมาก สวนมาก
จะไมคอยผดิ ที่ผิดนี่กค็ือวาสุกเอาเผากิน เพราะกิเลสมันลากมันถไูปจนไมมีเวล่ําเวลา
ที่จะแตงเน้ือแตงตัว มันลากเข็นไป บางคนไมนุงเส้ือนุงผาเพราะว่ิงตามกิเลสแลวปลอย
หีปลอยควยไปก็ได 

ตอไปมันจะเปนไดนะ เมื่อกิเลสมันหนาแนนเขามาจะไมมียางอาย เวลานี้มี
ธรรมประกันตัวอยูพอมยีางอายบางมนุษยเรา ใหดูเอา ดูตัวของเรานี้แหละ โลกก็คือ
ตัวของเราแตละคนๆ มียางอายก็คอืตัวของเราแตละคน หนาดานก็คือตัวของเรา ให
เอาธรรมของพระพุทธเจามาฟดมาเหวี่ยงมาซักมาฟอกมาเทียบเคียง อะไรไมดีเราก็จะ
รูในตัวของเรา เมื่อเรารูแลวที่เคยหนาดานมันก็หนาบางเอง คอยบางเอง หิริโอตตัปปะ
มีประจําใจ ละอายตอบาปตอกรรมทั้งหลาย และมีความกระหยิ่มยิ้มยองในอรรถใน
ธรรม ปฏิบัติตอธรรม คนนั้นจะมีความสงางามขึ้นภายในใจ 

สาระสําคัญในโลกนี้เราอยาเขาใจวาส่ิงใดเปนสาระมากยิ่งกวาใจ และเลวรายยิ่ง
กวาใจ ไมมี วัตถุส่ิงของตางๆ ทั่วแดนโลกธาตุเขาไมมีความหมายอะไร ตนไมภูเขาเปน
ตนไมภูเขาเราไปใหชื่อใหนามเขาเอง มืดแจงเขาเปนเรื่องของเขา แมน้ํามหาสมุทร
ทะเลหลวง ทองฟาอากาศ เราไปตั้งสมมุติใหเขาเองเปนความกังวลตําหนิติเตียนหรือ
เชยชมเขา แลวก็ขนเอาอารมณตางๆ ทั้งดีทัง้ชัว่ที่เราชอบใจไมชอบใจเขามาเผาหัวใจ
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เราน้ันแล เพราะใจไมไดใชความคิดความพินิจพิจารณาจึงไมทราบวาอะไรถูกอะไรผิด 
เพราะฉะนั้นจึงเอาธรรมเขาไปกลั่นกรอง ธรรมพระพุทธเจาทานสอนวา นิสมฺม กรณ ํ
เสยฺโย ใหพิจารณาใครครวญเสียกอน กอนที่จะทําจะพูดอะไรขึ้นมา จะไมคอย
ผิดพลาดมากนัก ทานวาอยางน้ัน นี่เราฟงอรรถฟงธรรมแลวใหไปกลั่นกรองตัวเอง 

ดีชั่วอยูกับใจ โลกอันนี้จะเลวรายที่สุด คือใจเปนผูพาใหเลวราย ใจเปนผูรอน 
ใจเปนผูหมดราค่ําราคาไมมีอะไรติดเนื้อติดตัว เปนฟนเปนไฟก็คอืใจดวงนี้พาใหเปน 
เราสรางตั้งแตความชั่วชาลามกเต็มเม็ดเต็มหนวย นึกตามกเิลสหลอกวาทําลงไปแลว
ตกน้ําปอมแปมๆ ไปหมดไมมีใครมาเสวยๆ ทําบาปทํากรรมเทาไรก็ตกน้ําตกทาปอม
แปมไปหมด เราไปสบายๆ นี้คือความคิดของกิเลสหลอกสัตวโลก แตการกระทําเรา
เปนผูทําเอง 

ทําดีทําชั่วเราทําเอง ไมมีที่ไหนจะไปเปนภาชนะรับใหตกปอมแปมๆ นอกจาก
ใจของเราเทานั้น ตกก็ตกเขามาที่ใจ ใจทําชั่วก็ตกเขามาที่ใจเผาที่ใจ ใจทําดีก็ตกเขามา
ที่ใจ บํารุงรักษาใจพยุงใจใหมีความสุขความเจริญขึ้นไป ใจมีคุณคา มีคณุคาขึ้นมาจาก
ใจเพราะการสรางคุณงามความดีเปนเครื่องสงเสริมใจ และเลวรายที่สุดก็คือใจ เพราะ
สรางตั้งแตบาปแตกรรมเปนฟนเปนไฟเผาไหมใจ รวมแลวมีใจเทานั้นในโลกธาตุนี้ไม
มีอะไร นี่เราไดพิจารณา 

พระพุทธเจาทรงสอนไวแลววา มโนปุพฺพงฺคมา.ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา.
ส่ิงทั้งหลายมีใจเปนใหญ มีใจเปนประธาน สําเร็จแลวดวยใจ จะดีหรือชั่วขึ้นอยูกบัใจ 
ทานสอนวาอยางน้ัน จงพยายามปรับปรุงใจแกไขใจใหดี ถาอยากใหใจมีราค่ําราคา ถา
ใจเรามีราค่ําราคาภพชาติของเราที่จะสืบตอจากภพนี้ไป ก็เชนเดียวกับเมื่อวานนี้ตอมา
หาวันนี้ วันนี้ตอไปหาวันพรุงนี้ ภพชาติ ชาติปางกอนก็มาเชนเดียวกับเมื่อวาน วันนี้มา
เปนชาติปจจุบันแหงมนุษยของเรา ตอจากนี้จะไปเปนภพใดชาติใดเปนเปรตเปนผีเปน
สัตวนรก หรือเปนเทวดาอินทรพรหมก็ขึ้นอยูกับตวัของเรา เปนผูสรางตนเหตุคือดีและ
ชั่วนี้เทานั้น 

ถาเราทําชั่วเราอยากไปเปนอะไรมันก็เปนไมได เพราะการทําอยูกับเรา ผลที่
เกิดขึ้นจากการกระทําคือความชั่วอยูกับเราจะเผาเราทั้งน้ัน จะไปประกาศวานรกไมมีก็
มีแตลมปาก ใครก็พูดไดวานรกมีหรือไมมี แตส่ิงเหลานี้ไมขึ้นอยูกับลมปากคน ถา
ขึ้นอยูกับลมปากคนแลวพระพุทธเจาทุกๆ พระองคมีลมปากเหมือนกัน ลมปาก
พระพุทธเจาเปนลมปากที่ศักดิ์สิทธิ์ๆ ดวยกันทั้งนั้นไมเหมือนลมปากเรา ลมปากเรา
มันไมไดศกัดิ์สิทธิ์อะไรนะมีแตหลอกตัวเองๆ ลมปากอันนี้ลมปากหลอกตวัเอง 
ลมปากพระพุทธเจาเปาฟูไปทีไ่หน สัตวโลกน้ีเสวยความสุขความทุกขชะลางส่ิงสกปรก
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โสมมใหโลกไดรับความสุขความเจริญ นี่คือลมปากของพระพุทธเจา ถาหากวานรก
หรือส่ิงที่ไมพึงปรารถนาทั้งหลายสําเร็จดวยลมปากแลว ลมปากพระพุทธเจาเปาพุด
เดียวนรกจมไปหมดเลย เราจะสนุกสนาน ไปที่ไหนไปสะดวกสบาย เพราะทําบาปทํา
กรรมแลวบาปไมมี พระพุทธเจาเปานรกทําลายนรกพุดเดียวหายหมดๆ 

แตนี้เปนยังไงนรกมีมากีก่ัปกีก่ัลปแลวยังจะมีตอไปอีก เรายังจะเชื่อลมปาก
ความสําคัญผิดของเราอยูเหรอ ใหเราพิจารณา เราใหญกวาพระพุทธเจาหรือเปนยังไง
บาง ถาเราไมใหญกวาพระพุทธเจาเราเปนคนมีกิเลส พระพุทธเจาส้ินกิเลสแลวสอนมี
น้ําหนักตางกัน เราควรจะเชื่อพระพุทธเจาเราอยาเชื่อแตกเิลสที่เปนตัวสกปรกหลอก
แตเราตลอดมาอยางน้ีโดยถายเดียว เราจะจมไมมีวันฟนฟ ู ใหรีบตัดสินใจเสียตั้งแต
บัดนี้ 

ตายไปแลวนิมนตพระมากุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา เกิดประโยชนอะไร ใคร
ก็กุสลาไดคมัภีรมีอยู ไปเรียนมา กุสลา ธมฺมา เรียนไดทั้งน้ัน หรืออยางหนึ่งก็ เอาใน
กรุงเทพของเรานี้มันมีกี่ยานกี่แหง เอาบวชหลวงพอไปไวเสียยานนั้นองคหนึ่ง ยานนี้
องคหนึ่ง ในกรุงเทพนี้บวชหลวงพอไวสักกีอ่งคละ เพื่อรับบาปรับกรรมของเราผูตัวคึก
ตัวคะนอง ตายแลวไปลางบาปกับหลวงตาเหลานั้น พอตายแลวนิมนตพระมากุสลา 
ธมฺมา สงไปที่ไหนที่มีความสุขความเจริญเสียทั้งหมดๆ ไมจําเปนจะตองไปทําบุญให
ทานเจริญเมตตาภาวนา ใหพระทานมากุสลา ธมฺมา ใหสําเร็จไปหมด นี่มันไมไดสําเร็จ
อยางน้ันซิ มันเปนอยูกับหัวใจของเรา 

การกุสลา ธมฺมา ไมไดประมาท กุสลา ธมฺมา สอนคนใหเปนคนดิบคนดี
ตางหาก แตเรามันเลวอยูตลอดเวลา เอาพระมากี่รอยกี่พันองคมากุสลาก็มีแตลมปาก
ของพระ จะอุมเราหรือฉุดลากเราขึ้นจากนรกไมได เราตองเปนผูฉุดลากเราเสียตั้งแต
บัดนี้ที่ยังไมตาย ใหรีบเรงขวนขวายพินิจพิจารณา 

หลวงตาพูดตรงๆ พูดอยางเปนภาษาของธรรม วิตกวิจารณมากนะเวลานี้ อายุ
แกถึง ๙๐ นี้นะ จะ ๙๐ ปในวันที่ ๑๒ สิงหาคมนี้ นานไหมบวชมานี้ได ๗๐ ปจะถึง
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม นีเ้ปนปที่ ๗๐ ที่บวชมา อุตสาหพยายามปฏิบัติแตศีลแตธรรม
เร่ือยมา ไมมีความเดือดรอนในจิตในใจวาไดขามเกินหลักธรรมหลักวินัยขอใด มีความ
อบอุนตั้งแตวันบวชมาจนกระทั่งออกปฏิบัติฟดกับกิเลสขาดสะบั้นลงจากหัวใจ ตั้งแต
บัดนั้นมา เราไมเคยมีกิเลสตัวใด มายุมาแหยกอกวนใหไดรับความเปนทุกขภายจิตใจ
ไมมีเลย 

จึงชี้นิ้วไดวามีกิเลสเทานั้นเปนตัวกอกวนจิตใจสัตวโลก และบีบบี้สีไฟสัตวโลก
ใหลมจมฉิบหายตลอดมา เพราะการหลอกลวงของมันทกุวิถทีาง เวลานี้เราเปนลูกชาว
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พุทธ เรายังจะวิ่งตามกเิลสไปทุกแบบทุกฉบับ โดยไมมีธรรมเปนเคร่ืองยับยั้งชั่งตวง
บางเหรอ มันเกินไปนะใหพินิจพิจารณา หรือหลวงตาบวชไวแลวยังมีอยู ยังไมตองวิตก
วิจารณ ตายแลวไปนิมนตองคไหนมาก็ได กุสลา ธมฺมา สงขึ้นไปสวรรคนิพพาน เลย
นิพพานไปกไ็ดเพราะเรามันคนเลยเถิดแลว นิมนตพระก็มากุสลา ธมฺมา ใหไปเลย
นิพพานเสีย 

พระพุทธเจาถึงแคนิพพานพวกเราเกงกวาครู นิมนตหลวงตามาสี่องคหาองคก็
แลวแต เพราะเราทําอะไรเราทําไดสบาย ตายแลวเอาพระมาชําระบาปใหหมด เราไป
สวรรคแขงพระพุทธเจาเลยนิพพานไปอกี เราจะเกงกวาครูอยางน้ันเหรอ ถาเราจะเกง
กวาครูอยางน้ันจะจมตั้งแตบัดนี้ตอไปนะ เพียงลมหายใจฝอดๆ หมามันก็มีลมหายใจ 
เราอยาวาแตเรามีลมหายใจเกงกวาหมา หมาก็มีลมหายใจ มันไมไดวิเศษวิโสกวาลม
หายใจ มันวิเศษวิโสกับใจของเราที่มีธรรมนี้เทานั้น ถาไมมีธรรมเลวกวาหมาอีก เอาไป
ชั่งตัวเองนะ 

วันนี้ที่ทานทั้งหลายนิมนตหลวงตามาสอน สอนใหถึงเหตุถึงผลถึงพริกถึงขงิ 
หลวงตาปฏิบัติตัวเองมาอยางน้ัน การมาพูดอยางน้ีไมไดมาดูถูกเหยียดหยามตําหนิติ
เตียนทําลายพี่นองทัง้หลาย มีแตมาเชิดมาชูทั้งน้ันนะ ใหเห็นโทษเห็นภัยจริงๆ กิเลส
เปนโทษจริงๆ ธรรมเปนคุณจริงๆ พูดใหถงึเหตถุึงผลใหถึงใจ เราปฏิบัติมาเราก็
ปฏิบัติดวยความถึงใจ เอาจนกระทั่งเอาตายก็ตายวางั้นเลย ถึงขั้นถึงใจจริงๆ แลวกิเลส
ขาดสะบั้นลงไป กิเลสตายเราไมตาย ไดนําธรรมะมาสอนพี่นองทั้งหลายดวยความถึงใจ
ไมมีคําวาสะทกสะทาน 

ใครจะประกาศมาสี่หาแดนโลกธาตุก็ตามเถอะ วาบาปบุญนรกสวรรคไมมี จะ
มาประกาศมากกวานั้นก็ตามเถอะ พุทฺธํ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ คําเดียวพอแลวเรา กราบ
พระพุทธเจาราบ ใครเปนคนแสดงไวธรรมเหลานี้ ศาสดาองคเอก พวกนั้นพวกหู
หนวกตาบอดกิเลสหลอกลวงตมตุนมันเทานั้น นี่ละเปนอยางน้ีทานทั้งหลายพินิจ
พิจารณาเสีย 

เวลานี้โลกมันยุงเหยิงวุนวายไปกับความเพลิดความเพลิน ความลุมความหลง
จนจะไมรูเนื้อรูตัว การหลับการนอนไมทราบมีพุทโธ ธัมโม หรือสังโฆ ซึ่งเปนธรรมอัน
เลิศเลอติดหัวใจบางหรือเปลาก็ไมรู หรือมีตั้งแตคิด ถาเปนผูชายมีเมียแลวก็คิดแตหา
อีหนู ผูหญิงมีผัวแลวก็คิดหาแตไอหนูอยางน้ันเหรอแทนพุทโธ ธัมโม สังโฆ พิจารณาซิ
ตัดสินใจถามเจาของเสียตั้งแตบัดนี้ ถามีธรรมแลวตองระลึกถึงพุทโธ ธัมโม สังโฆ 
ธรรมเหลานี้แลเปนเคร่ืองร้ือใหพนจากทุกข ไอเร่ืองความรื่นเริงบันเทิงมีแตจะพาให
จม ใหพากันพินิจพิจารณาตั้งแตบัดนี้ 
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เราสอนพี่นองทัง้หลายดวยความถึงใจ เรารูธรรมก็รูอยางถงึใจหายสงสัยมาได 
๕๔ ปนี้แลว จาไปหมดไมวาบาปบุญนรกสวรรคมันจาอยูในหัวใจนี้แลว พระพุทธเจาก็
จาอยูในหัวใจพระพุทธเจา บรรดาพระพุทธเจาทุกองคจาทั้งน้ัน ใครเชื่อไมเชื่อไมสนใจ
เหมือนเราเปนคนตาดี คนตาบอดยกมาทั้งพระนครนี้เปนคนตาบอดทั้งหมด แลวคน
ตาดีมีแตเราคนเดียวเราเชื่อใคร พิจารณาซิ คนตาบอดงุมงามตวมเตี้ยมชนโนนชนนี้
เขามาหาเรา เราเปนคนตาดีดูคนตาบอด แลวอะไรดีกวากันเกงกวากัน พิจารณาซิคน
ตาบอดหรือเกงกวาคนตาดี 

พวกเราทั้งหลายนี้เกงกวาพระพุทธเจาเหรอ พระพุทธเจาโลกวิทู รูแจงโลก 
พวกเรานี้มืดมิดปดตานี้หรือเกงกวาพระพุทธเจา ถาเกงกวาพระพุทธเจายังจะเกงกวาน้ี
อีกนะ การตกทกุขไดยากลําบากลงนรกหลุมไหนก็ไมทราบ ไมมีใครจะรับรองนะ ถา
เราไมรับรองเสียตั้งแตบัดนี้ ใหรีบแกไขดดัแปลงนะ หลวงตาเทศนาวาการสั่งสอนพี่
นองทั้งหลายไมสะทกสะทาน แนตามความจริงที่สอน ใครเชื่อไมเชื่อก็ตามมันเปน
กรรมของสตัว 

เราปฏิบัติตัวของเราไดผลไดประโยชนจนกระทั่งถึงใจแลว บัดนี้ไมมีอะไรที่จะ
แกอีกแลว เร่ืองโลกน้ีโลกไหนเราหมดปญหา คําวาที่พึ่งที่ไหนหมดปญหาโดยสิ้นเชิง 
ธมฺโม ปทีโป.กระจางแจงภายในจิตใจนี้หมด อดีตอนาคตไมมี เหลือแตธรรมชาติที่
เลิศเลอสุดยอดนี้เทานั้นภายในใจ จากการปฏิบัติที่ตะเกียกตะกายมาตามธรรมของ
พระพุทธเจาไมมีอะไรผิดพลาด ธรรมพระพุทธเจาแมนยําที่สุดเรียกวา สวากขาตธรรม
ตรัสไวชอบแลว เราปฏิบัติตามนั้นก็แมนยํามาเปนลําดับลําดา จนกระทั่งถงึขั้นที่วา
พอแลวทุกอยาง 

วุสิตํ พฺรหมฺจริยํ กต ํ กรณียํ.การประพฤตพิรหมจรรย การถอดถอนกิเลสซึ่ง
เปนงานที่ยากมากที่สุดในสามแดนโลกธาตุไดทําสําเร็จแลว กิเลสขาดสะบั้นลงไปจาก
ใจ ไมมีอะไรที่จะมาเสียดแทงอกีแลวตอไป ทกุขไมมีในหัวใจ พระพุทธเจาก็ดีพระ
อรหันตก็ด ี ไมเคยมีทกุขในหัวใจ มีก็มีแตธาตุแตขันธประจําเล็กๆ นอยๆ เจ็บทอง
ปวดศีรษะ เพราะอันนี้เปนสมมุติดวยกัน แตไมสามารถที่จะซึมซาบเขาไปสูจิตใจของ
ทานไดเทานั้นเอง ก็อาศัยกันอยูพอถึงกาลเวลาแลวสลัดปวะเดียวเทานั้น หมดสมมุติ
โดยประการทั้งปวง ในพระพุทธเจากค็ือขันธนั้นแล 

ขันธคืออะไร รูปกายของเรานี้เรียกวาขันธ รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ 
สังขารขันธ วิญญาณขันธ นี้เรียกวาขันธหา ขันธหานี้เปนตัวสมมุติ ทานรับผิดชอบอยู
ตั้งแตวันตรัสรูแลวจนกระทั่งวันนิพพาน บรรดาสมมุติทั้งหลายปลอยไดหมด ขันธหานี้
ก็ปลอยแตความรับผิดชอบยังมีอยู เพราะลมหายใจยังครองรางอยู พออนันี้ขาดสะบั้น
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ลงไปแลวปดหมด นั่นละทานวาอนุปาทิเสสนิพพาน เปนนิพพานลวนๆ สมมุติใดไม
เขาไปเกี่ยวของ เหมือนที่มีขันธอยู ขันธนี้เพียงวาสัมผัสสัมพันธใหรู แตไมใชทานตดิ 
ไมใชไปเสียดแทงทานได เพียงใหรูรับทราบๆ รับผิดชอบกันเทานั้น 

พระอรหันต พระพุทธเจาทานรับผิดชอบในขันธเหมือนเราๆ ทานๆ นี้แหละ 
ไมไดผดิแปลกกัน แตที่แปลกตางกันคือวาทานไมไดเปนทุกข กับทกุขที่เกดิขึ้นตาม
อวัยวะของเรา เชนเจ็บทองปวดศรีษะก็ยอมรบัวาทุกข แตมันเปนอยูที่ศีรษะ มัน
เปนอยูที่ทองไมไดเปนอยูที่ใจเหมือนพวกเรา พวกเราเปนอยูที่ศีรษะก็ดเีปนอยูที่ทองก็
ดีเปนที่ไหนก็ดี มันมาเปนอยูที่หัวใจ ทั้งรองทัง้ครวญครางอยูที่หัวใจ เอาไปขึ้นบน
โรงพยาบาลกี่ชั้นก็ไปรองครวญครางอยูโนน มันเปนอยูที่คนๆ นั้น ไมไดเปนอยูที่ตกึ
นั้นชั้นสูงๆ สิงๆ อะไรนะ มันเปนอยูที่คน 

อันนี้มันก็เปนอยูที่ขันธดวย เปนอยูที่ใจของเราทั้งหลายดวย สวนพระอรหันต
ทานไมมี มแีตธาตุแตขนัธธรรมดา พอธาตขุันธหมดสภาพแลว ปดปุบเดียวเทานั้น อนุ
ปาทิเสสนิพพานผึงเลย นั่นละทานวานิพพานเที่ยง ธรรมเลิศหรือไมเลิศเราพิจารณาซิ 
เราเปนลูกชาวพุทธอยาเปนกบเฝากอบัวอยูเฉยๆ มันเสียจริงๆ นะเวลานี้ ชาวพุทธเรา
เหลวไหลไปทุกวันๆ มองไปที่ไหนแบบหูหนวกตาบอดนะ ดูไปๆ เหมอืนหูหนวกตา
บอด มองไปที่ไหนมีแตกิเลสลอมหนาลอมหลัง ความโลภความเลิศความเพลินความ
ทะเยอทะยาน 

การวิ่งเตนขวนขวายหามาไมทราบหามาอะไร ตั้งแตตื่นนอนวิ่งทั้งวันทั้งคืน 
ครั้นไดมาแลวนี้มีแตความผิดหวังๆ ที่เราหามาทุกว่ีทุกวันตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งค่ํา 
มันควรจะไดพออยูพอกนิ พอสงบรมเย็นบรรเทาทุกขเราไดบาง นี่ยิ่งเพิ่มทุกขเขาเปน
ลําดับลําดา มันหาเรื่องอะไรอยางน้ัน หากองทุกขเผาหัวเจาของละซิเปนอยางน้ัน ให
ทานทั้งหลายเอาไปคิดนะ นี่ละเอาธรรมมาสอนโลก ตองสอนตามหลักความจริงอยางน้ี 
เราเปนคนผิดหรือพระพทุธเจาเปนคนผิดเอาไปพินิจพิจารณาแกไขดัดแปลง จึงสมชื่อ
สมนามวาเราเปนลูกมีพอมีแมคือศาสดาองคเอกเปนพอเปนแมของเรา 

ปฏิบัติตามรองรอยของพอของแมบางซิจะพอสวยพองาม การอยูการกินการใช
การสอยทุกอยางก็จะพอดิบพอด ี ไมฟุงเฟอเหอเหิมทะเยอทะยานจนลืมเนื้อลืมตัว
ตลอดมาดงัที่เปนนี้ ยังจะสอนลูกหลานใหเปนบาไปอีกนะ ไดมาเทาไรไมพอ อะไรไม
พอ บรรดาตกแตงนี้ไมมีอะไรสิ้นสุดนะ กิเลสมันตัวสกปรกมันกลบตัวของมันไวดวย
ความสะอาดภายนอก หลอกน้ันสวยนี้หลอกน้ีงามอยางน้ันงามอยางน้ี ตัวมันสกปรก
อยูภายในจิตใจของเรา มันกลัวจะไปเห็นความสกปรกของมัน มันก็เอาเครื่องภายนอก
มาตบแตงอนันั้นสวยอันนี้งาม 
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ปลูกบานขึ้นมาก็ฟาดหรูๆ หราๆ ไดกี่ชั้นแลวตกแตงน้ันนี้แลวทาสีนั้นทาสีนี้ สี
พอสีแมอะไรมันไมรู สีมันมีมาตั้งแตวันเกิดเราไปตื่นมันอะไรประสาสี สีขาว สีเหลือง สี
แดงมันไมมหีรือในบานเมืองของเราแตกอน มันทําไมถึงมามีทุกวันนี้เปนบาทุกวันนี ้
จนลืมเนื้อลืมตัว หาอะไรมาไมพอนะ มาปรนปรือส่ิงเหลานี้แหละ แลวก็ไมเห็นไดอะไร
เลย หัวใจมันไมไดดูซ ี มันเสียตรงนี้นะ ดูตั้งแตภายนอก ตกแตงแตภายนอก แกไข
ดัดแปลงแตภายนอก หัวใจเจาของเต็มไปดวยความสกปรก ความโลภก็เปนความ
สกปรก ความโกรธเปนความสกปรก ราคะตัณหากินไมพอกินไมอิ่ม นี่คือความสกปรก
เต็มอยูที่หัวใจ ควรจะแกไขตรงนี้ใหเบาบางลงบางคนเรา 

เมื่อใจมีความสุขความสบายแลว อยูที่ไหนอยูเถอะนะคนเรา  อยูกระตอบ
กระแตบก็อยูไดสบาย หัวใจพอแลวอยูไหนสบายหมด ถาหัวใจไมพอน้ีสรางหอ
ปราสาทราชมณเฑียรมันก็ไปรองไปครวญครางอยูที่หอปราสาทนั่นแหละ เชนเดียวกับ
คนไข คนไขหนักๆ เอาขึ้นหองพยาบาลหองไหนก็ไปซิ มันก็ไปครวญครางอยูนูน
เหมือนเสือถูกปนนั่นแหละ รองครวญคราง มันเปนอยูกับคนไข มันไมไดเปนอยูกบั
หองกับหับเทานั้นชั้นเทานี้ชั้นอะไร มนัเปนอยูกับคนไข 

อันนี้มันเปนอยูกับหัวใจของเรา ปลูกบานปลูกเรือนขึ้นกี่หองกีหั่บสดสวย
งดงาม มาดกู็มาหลอกกนั ออ นี่บานสวยนะๆ สวยแบบประสาอิฐ ประสาปูน ประสา
หินทราย อยูที่ไหนมันก็มี เปนบากันอะไรนักหนา ดูหัวใจเจาของ ปรับปรุงหัวใจ
เจาของใหพอดิบพอดี จนมีธรรมภายในใจสงางามแลวอยูไหนสบายหมด จิ้มน้ําพริกก็
สบาย นอนหาผักมาจิ้มก็สบาย หัวใจสบาย สบายหมด ถาหัวใจไมสบายนี้ โอย ไมวา
อะไรลอมหนาลอมหลัง นั่งโตะหนึ่งๆ เครื่องปรนปรือนี้เต็มไปหมด อยางนอยน้ําปลา 

อันนั้นไมดีอนันี้ไมดี มนัจะดีอะไรหวัใจมันเปนบานั้นนะ กินอะไรมันก็ไมอิ่มซิ
หัวใจมันหิวมันโหย แกหัวใจเจาของใหมีธรรมภายในใจ ธรรมภายในใจนี้เปนธรรม
โอสถ เขาสูใจแลวใจจะพอดิบพอดี สบาย นี่ทานเรียกวาแกภายใน ใหแกภายในบางซิ 
นี่หาแกหาดัดแปลงหาสงเสริมหาทําความสะอาดสะอานตั้งแตภายนอก จิตใจไมสนใจ
ทําความสะอาด ไมแกไขดัดแปลงจนกระทั่งวันตายมันก็ไมเกดิประโยชนอะไร ตายแลว
มิหนําซ้ํายังไปลงนรกไดนะคนเรา ถาทําตั้งแตภายนอก มันเขาศาสนาไมไดนะ 

เวลานี้ศาสนาไมมีอะไรมีตั้งแตวัตถุนัน่นะ ธรรมภายในใจที่พวกชาวพุทธเราจะ
ปฏิบัติไมวาพระวาเณรวาประชาชน สนใจการปฏิบัติใหสวยงามทางกายวาจาใจนี้ไม
คอยมีและไมมีกัน โลกมันถึงเดือดรอน ประชาชนก็เดือดรอน พระก็เดือดรอน เขา
เดือดรอนเราเดือดรอน ปลูกบานปลกูเรือนขึ้นมาแทนที่จะใหอยูดวยความรมเย็นเปน
สุขมันกลายเปนสวมเปนถานไปหมด แลวสรางวัดสรางวาขึ้นมาแทนที่จะใหเปนที่อยู
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ของพระของเณรดวยความสงบรมเย็น กลายเปนสวมเปนถานไปหมดเพราะผูที่ครอง
วัดมีตั้งแตความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา ดิ้นกับโลกกับสงสารไมสนใจกับผาเหลือง 
ไมสนใจกับหัวโลนตนเองเลย มันก็เลวไปในวัดในวานั้นแหละ 

นี่พูดทั้งเขาทั้งเราเอาธรรมเปนกลางๆ มาพูดใหฟง หลวงตาบัวก็หัวโลนดวย 
ผาเหลืองดวย ถาหลวงตาบัวผิด เอา ฟาดมาเลยหลวงตาบัวไมวา ยอมรับธรรมของ
พระพุทธเจาวาอะไรวามา หลวงตาบัวจะเปนผูฟงเพื่อปฏิบัตติาม นี่เราก็นําธรรม เรา
เปนผูสกปรกนําธรรมที่สะอาดมาสอนพวกเรา เพื่อใหตางคนตางมีความสะอาดสะอาน
บาง จะพออยูพอกินพอเปนพอไป ทกุอยางจะไมดิ้นรนกวัดแกวงจนเกินไป 
 วันนี้การแสดงธรรมก็เห็นวาจะสมควรแกกาลเวล่ําเวลาและธาตุขันธ ขอความ
สวัสดีจงมีแกบรรดาทานทั้งหลายโดยทั่วหนากัน และธรรมที่สอนในวันนี้เปนธรรมที่
สงเคราะหทานทั้งหลายดวยความถึงใจจริงๆ จากการปฏิบัติของหลวงตาที่ปฏิบัตมิา
ไดผลเต็มเมด็เต็มหนวย ไมสงสัยแลวในศาสนาพุทธเจาของเรานี้ เปดหมด ถามวา
มรรคผลนิพพานอยูที่ไหน จาอยูในหัวใจนี้ถามอะไร แมพระพุทธเจาประทับอยู
ขางหนาพูดแลวสาธุ ไมทูลถาม ถามอะไร พระพุทธเจาวาสนฺทิฏฐิโก ปฏิบัติลงไป 
ความรูความเห็นที่เกิดจากการปฏิบัติจะเปนเจาของ เปนผูรูเองเห็นเอง ทรงไวเอง 
จําเปนอะไรจะตองไปทูลถามพระพุทธเจาหรือถามคนนั้นคนนี้ 

นี่ละธรรมะเปนเครื่องประจักษใจกับทุกคน สดๆ รอนๆ พุทธศาสนาเปนตลาด
แหงมรรคผลนิพพาน เดี๋ยวนี้เปนตลาดแหงมูตรแหงคูถไปหมด แหงบาปแหงกรรม
เต็มบานเต็มเมืองทัง้ๆ ทีเ่ปนชาวพุทธ มันเอาเรื่องมตูรเรื่องคูถ เปนเรื่องของกิเลสเขา
มาทับถมธรรมของพระพุทธเจาที่เปนของสะอาดใหเปนสวมเปนถานไปตามๆ กันหมด 
รูหรือยังพวกเราเวลานี้นะ ไปที่ไหนมีแตสวมแตถานเต็มบานเต็มเมืองเต็มตัวบุคคล 
ธรรมไมคอยมี ใหชําระส่ิงเหลานี้ออก คนเราดูกันก็จะนาดูนาชม การแสดงธรรมก็เห็น
วาสมควรกับเวล่ําเวลา จึงขอความสวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นองทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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