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สมบัติภายนอกเปนของไมแนนอน 

 วันนี้ตั้งใจมาเยี่ยมพี่นองทั้งหลายทางอําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิเรา 
นานๆ จะไดมาทีหนึ่ง นานๆ มาทีหนึ่ง แตการมาชวยตามโรงพยาบาลตางๆ นี้มาอยู
ทั่วๆ ไป ในเขตจังหวัดชยัภูมินี้มาโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้ แตโรงพยาบาลจังหวัด
ไมไดเขา ไมวาจังหวัดใดไมเขา สวนโรงพยาบาลอําเภอตามจังหวัดนั้นๆ นี้ ไปทุกแหง 
ตอนเชาพอฉันเสร็จแลวก็ออกเดินทาง หลวงตาแกเทาไรยิ่งไมไดอยูนะ  
 พอฉันเสร็จแลวเทศนเสียอีกทีหนึ่ง พอฉันเสร็จแลวก็เทศน เทศนอยางน้ีก็ออก
ทางวิทยุทั่วประเทศไทย พอจบจากนี้แลวเตรียมของปุบขึ้นรถไป ไปชวยทาง
โรงพยาบาลเปนสวนมาก จันทร อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร หาวันนี้มักจะเปนวันของ
โรงพยาบาลตางๆ ถาเปนวันเสาร-อาทิตยมักจะไปตามวัด ไปก็ไปใหนั่นแหละ ไมวาไป
ที่ไหนไปใหทั้งนั้น ไมไดไปเอา ไปใหๆๆ เชนอยางวันเสาร-อาทิตยไปวัดอยางน้ีก็เอา
ของไปสงวัด ใสของเต็มรถๆ แลวเทลงๆ วันจันทร อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร นี้ไปตาม
โรงพยาบาลตางๆ เปนประจํา 
 พี่นองทัง้หลายไมเคยเห็น วันนี้จะขอพูดใหพีน่องทั้งหลายฟงตามความสัตย
ความจริงที่ไดดําเนินมาจากจิตใจที่มคีวามเมตตาตอชาวโลกทัง้หลาย ใหทานทั้งหลาย
ไดฟงบางวาหลวงตานี้จะพูดวาเปนนักเสียสละก็ไมผิด เพราะของทั้งหลายที่บริจาคดังที่
พี่นองมาบริจาคนี้ จะไมมาเขาเจาของนะ มาเทาไรนี้จะออกชวยโลกทั้งหมดเลย โลกที่มี
ความยากจนเข็ญใจมีอยูทั่วไป เฉพาะเมืองไทยเรานี้ไดชวยทั่วประเทศ อันดับแรกก็คือ
โรงพยาบาล จากน้ันก็ราชการหนวยตางๆ ที่เห็นวาจะชวยไดมากนอยเพยีงไรเราก็ชวย 
 ที่จะหามาเพื่อตัวหลวงตาเองนี้อยากจะพูดวาไมม ี คือมันพอ วันนี้ที่ทาน
ทั้งหลายปรากฏชื่อลือนามหลวงตาบัวมานานพอสมควร เฉพาะอยางยิ่งก็คือเวลาออก
ชวยชาติ ตั้งแตป ๒๕๔๑ มานี้ชวยอยางออกหนาออกตา ทานทั้งหลายจะไดเห็นไดยิน
จากปากคําของหลวงตาเอง เปนผูทําหนาที่ชวยชาติบานเมืองดวยความเมตตาลวนๆ 
สําหรับหลวงตาเองนี้เรียกวาพอ พอหมดทกุส่ิงทุกอยาง ในสามแดนโลกธาตุนี้ไมมี
อะไรติดหัวใจเลย วาตองการสิ่งใด 
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 คําวาพอในหัวใจนี้ยังพออยางเลิศเลอดวย ไมใชพอธรรมดา เหมือนเขากินขาว
กินน้ํา ตอนเชาพอ ตอนบายหิว ตอนกลางคืนนอน ตอนบายมาอีกหิวนอนอีกนี้ไมม ีคํา
วาพอ พอจริงๆ พออยางเลิศเลอ ในศัพทภาษาบาลีทานวานิพพานเที่ยง คือหัวใจกับ
ธรรมเปนอันเดียวกันแลวเที่ยง ทานทั้งหลายจะฟงเปนเทศนหรือไมเทศน ก็คือคําบอก
กลาวแนะนําตักเตือนใหเปนคติเครื่องเตือนใจพี่นองทัง้หลาย ตั้งแตบวชมานี้ก็มีคราวนี้
แหละที่ไดตัง้หนาตั้งตามาเทศนาวาการกับพี่นองทั้งหลายชาวจังหวัดชัยภูมิเรา ที่วัด
หนองบัวระเหว วันนี้จึงไดพูดใหพี่นองทัง้หลายฟง 

ที่เราไดชวยโลกอยางออกหนาออกตานี้เราชวยจริงๆ เราไมไดชวยสําหรับเรา 
เราไมเอาอะไรเลย เปดหมดเลย แบอยางน้ีตลอด กําอยางนี้ไมมี มีแตแบๆ ไดมา
เทาไรๆ นี้แบกระจายออกทั่วประเทศเขตแดน เราไมเอาอะไร ตอนเชาบิณฑบาตถาจะ
ฉันใหตายก็ตาย เพราะอาหารลนเหลือทุกเชาๆ ไมวาจะไปทีใ่ด อยูอุดรไปกรุงเทพฯลน
เหลือตลอดมา ไดแจกจายประชาชนผูยากจนเขามาขอทานไปจากวัดนี้ ไดใหทานไป
ตลอด เหลือเฟอ จึงไมจาํเปนที่จะมาเกี่ยวของกับเจาของ สวนที่จําเปนมีอยูทั่วๆ ไปเรา
ก็ชวยเหลืออยางน้ันแหละ  
 เกิดมาในชาตินี้การชวยตัวเองก็ไดชวยเต็มเม็ดเต็มหนวย ชวยจนหาที่ตองติ
ไมไดเลย ตัง้แตเร่ิมเรียนหนังสือก็เรียนเพื่อมรรคเพื่อผล ไมไดเรียนเพื่อเอาชั้นเอาภูมิ 
นี้เอาธรรมดา ไมไดเปนขอหนักแนนในใจ เหมือนความมุงมั่นตอมรรคผลนิพพานแดน
พนทุกข อันนี้มุงมั่นมากภายในจิตใจ แมเรียนหนังสืออยูดวยกันกับพวกพระทั้งหลายที่
เปนฝายปริยัติ เขาเปนลิงเราก็เปนลิงกับเขา เขาเปนอะไรก็เปนแบบเขา คําวาลิงน่ันลิง
พระนะ หยอกเลนกันตามภาษาของพระ ไมนอกเหนือจากขอบเขตของพระไป นี่ก็
เรียกวาลิงคาง เลนกับเขาก็เลน  
 กิริยาภายนอกเขากับเราไมไดผิดกัน แตภายในฝงลึกมาก ฝงลึกตอมรรคผล
นิพพาน มุงมั่นไวแลววาเรียนจบแคที่เราตั้งสัจจะอธษิฐานไววาจะใหไดเปรียญสาม
ประโยค พอเปนปากเปนทางในการประพฤติปฏิบัติแลวเปนที่พอใจ แลวจะเสาะ
แสวงหาครูบาอาจารยผูใดที่มีความสามารถแกกลา เปนที่เคารพเลื่อมใสตายใจได เรา
จะมอบกาย วาจา ใจ ตลอดชีวิตนี้กับครูบาอาจารยองคนั้นแลวจะเอาตัวของเรา พรอม
ทั้งชีวิตบูชาคุณของมรรคผลนิพพานใหไดในชาตินี้ นี่เปนความมุงมั่น 
 พอหยุดเรียนแลวก็ออกจริงๆ ดวย กาวเขาหาหลวงปูมั่นเรา พอเขาไปก็รับกัน
เลยทันที ตาขายคือพระญาณของทานหยั่งทราบไวหมดแลว ไปทานก็จอเขามาเลย ทาน
มาหามรรคผลนิพพานหรือมาหาอะไร ทานชี้ไปตามตนไม ภูเขา ดิน ฟา อากาศ 
ทองฟามหาสมุทร ไมใชกิเลส ไมใชมรรคผลนิพพาน ทานตีตะลอมเขามา จิตที่มัน
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ไขวควาไปในที่ตางๆ วาอะไรบาง ที่จะเปนสาระแกนสารพอยึดเกาะไดนี้ทานตีออก
หมด เหลานั้นไมใชกิเลส ไมใชมรรคผลนิพพาน กิเลสแท-มรรคผลนิพพานแทอยูที่ใจ  
 ทานไลเขามาหาใจ กองฟนกองไฟอยูที่ใจ ความรมเย็นเปนสุขมหัศจรรยก็อยูที่
ใจ ไดแกมรรคผลนิพพาน ทานตีเขามาๆ เปนที่ลงใจ สมเจตนาที่มุงมั่นเขาไปหาทาน 
จากน้ันก็เอาละที่นี่นะขึ้นเวที ออกปฏบิตัิ มุงมั่นตอแดนพนทกุขโดยถายเดียว สวนมาก
เราไปกรรมฐาน จะผิดแปลกจากบรรดาพระทั้งหลายอยูก็คือไปองคเดียว ไมเอาใครไป
ดวยเลย ประกอบกับพอแมครูจารยมั่นก็สงเสริม  
 องคอื่นลาไปบางทีไปถงึสององคสามองคทานยังดุเอาตอหนาตอตา จะลาทาน
ไปเที่ยวไปเทานั้นองคเทานี้องค ทานตอบปบทันทีเลย ไปหาอะไร ตั้งแตอยูตอหนาตอ
ตามันก็ตกนรกหมกไหมใหเห็นตอหนาตอตานี้แลว ออกจากนี้มันจะไปตกหลุมไหนละ 
นี่แสดงวาทานไมเห็นดวย ไมไวใจทีจ่ะใหไปเที่ยวกรรมฐานองคเดียวหรือสององค แต
พูดไมใชยกยอตนขมทานนะ เราลาทานไปเปนโอกาสอนัเหมาะสมแลวที่จะไปเที่ยว
วิเวกหาที่สงัดประกอบความพากเพียรเปนกาลเวลานี้ พอกราบเรียนทานเรียบรอยแลว
ทานจะเอาไปพิจารณา ทานไมไดตอบงายๆ นะ  
 การกราบเรียนปรึกษาหารือถึงเร่ืองการงานในวัด เกี่ยวของอะไรบาง ถามีอะไร
เกี่ยวของเราจะจัดจะทํา ถาไมมแีลวเราก็จะถือโอกาสกราบลาทานไปประกอบความ
พากเพียรจิตตภาวนาสักระยะหนึ่ง พอกราบเรียนทานแลวก็นิ่งเลย แลวแตทานจะนํา
ออกมาแจงเมื่อไร พูดแลวก็เก็บไวในลิ้นชัก จนกระทั่งไดเวลาสมควรแลว นี่คือ
หมายความวาทานพิจารณาเรียบรอยแลว ทานเปดโอกาสละ ทานจะเปดโอกาสในวันใด
เวลาใดก็แลวแต เออ ที่วาจะไปเที่ยวภาวนานั้นไปไดแลวแหละ นั่นเปดแลวนะ ไปได
แลว  
 เราก็มีชองทางที่จะตอคําพูดตอไปละ แลวคิดวาจะไปทางไหน เราก็กราบเรียน
ทาน คิดวาจะไปทางนั้นๆ แลวทานยอนเขามาวาไปกี่องค บอกวาไปองคเดียว ทานขึ้น
ผางเลยเชียว เออ ทานมหาใหไปองคเดียว ใครอยาไปยุงทานนะ สายนิ้วไป ใครอยาไป
ยุงทาน ใหทานไปองคเดยีว คือทานพอใจในการไปองคเดียวของเรา แตองคนั้นๆ ไปนี้
ทานดุตอหนาตอตา ตั้งแตอยูตอหนาน้ีมนัก็ตกนรกหมกไหมใหเห็นตอหนาตอตา แลว
มันจะไปตกนรกหลุมไหนใครจะไปฉุดลากขึ้นมาทันละ ใครจะไปเห็นละ นั่นแสดงวา
ทานไมใหไป  
 นี่พูดถึงเร่ืองการเอาจริงเอาจังของเรา เอาจริงเอาจัง ฟาดเสียจนเต็มเม็ดเต็ม
หนวยที่บําเพ็ญอยูเปนเวลา ๙ ปเต็มๆ ตั้งแตพรรษา ๗ หยุดจากการเรียนพรรษา ๗ 
ออกปฏิบัติถงึพรรษา ๑๖ มีตั้งแตฝายปฏิบัติจิตตภาวนาลวนๆ ไมเกี่ยวของกับอะไร 
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เอาอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย ไปองคเดยีวๆ ตลอด จากการสงเสริมของทานวาใหไปองค
เดียว ใครอยาไปยุงทาน ตั้งแตนั้นมาเปนเวลา ๙ ป 
 ผลเปนที่พอใจ นับตั้งแตพรรษา ๗ ถึงพรรษา ๑๖ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม 
๒๔๙๓ เปนวันตัดสินกันระหวางกิเลสกับธรรมฟดกันมาเปนเวลา ๙ ป ยุติกัน กเิลส
ขาดสะบั้นลงจากหัวใจ จิตใจไมเคยคิดเคยอานวาจะเปนจะรูจะเห็นขึ้นมานี้จาขึ้นมาเลย 
ตั้งแตบัดนั้นมา เพื่อนฝูงก็รุมอยูแลวแหละ แตไมรับ หนี ขโมยหนีกลางค่ํากลางคืนจาก
หมูเพื่อน จากนั้นก็เร่ิมรับหมูเพื่อนเรื่อยไป จนมาถึงทกุวันนี้ป ๒๕๔๙ เปนเวลาเกือบ 
๖๐ ปแลวตั้งแตสอนหมูเพื่อนมา  
 นี้คือผลแหงการปฏิบัติธรรมที่ไดทําเต็มเม็ดเต็มหนวย การแนะนําส่ังสอนพี่
นองชาวไทยเราซึ่งเปนชาวพทุธ เราจึงไมไดสอนดวยความหวั่นไหวหรือพร่ันพรึงอะไร
เลย ส่ังสอนดวยการถอดออกมาจากหัวใจที่ไดรูไดเห็นประการใดบาง จากภาคปฏิบัติ
จิตตภาวนาของตน เร่ิมตนตั้งแตลมลุกคลุกคลานตะเกียกตะกายฟดกบักิเลส 
จนกระทั่งเอากิเลสขาดสะบั้นลงจากหัวใจเปนเวลา ๙ ปเต็ม เหมือนหนึ่งวาไมมีการให
น้ํา ถาเปนนักมวยก็มีใหน้ํากัน นี้ประหนึ่งวาไมมีการใหน้ํา 
 หลับกับสติ หลับกับความเพียร ตื่นขึ้นมาความเพียรสติปญญาจับติดๆ ตลอด 
จึงเรียกวาไมมีการใหน้ํา ถาวาใหก็ใหเวลาหลับเทานั้น นอกนั้นไมใหม ี เอากันอยาง
หนักทีเดียวประกอบความพากเพียร จนเปนที่หายสงสัยทุกอยาง ไมมีในจิตใจดวงนี้ขึ้น
ชื่อวาสมมุติในสามแดนโลกธาตุนี้หมดโดยสิ้นเชิง จิตเปดกวาง วางเปลาไปหมด
โลกธาตุนี้วาง สูญไปหมด ไมมีอะไรเขามาครอบความวางเปลาของจิตนี้ไดเลย จิตนี้มี
อานุภาพมากเวลาวาง ตนไม ภูเขา ดิน ฟา อากาศ แผนดินจะหนาขนาดไหนความวาง
เปลาทะลุหมดเลย ไมมอีะไรมีอํานาจมากยิ่งกวาความวางเปลาของจิต ความวางเปลานี้
มีอํานาจมาก วางไปหมดเลย นี่ละการปฏิบัติธรรม 
 จึงเร่ิมตนมาแนะนําส่ังสอนประชาชนจนกระทั่งทุกวันนี้ สอนมาเปนเวลา ๕๐ 
กวาปแลว นี่ก็ออกชวยชาติบานเมืองตั้งแต ๒๕๔๑ จนกระทั่งปานนี้เปนเวลาหลายป
แลว การสอนทั้งน้ีสอนดวยความพอแลวทุกอยาง เราไมเอาอะไรทั้งน้ัน เรียกวาพอ พอ
อยางเลิศเลอภายในหัวใจ ไมมีอะไรที่จะเลิศเลอยิ่งกวาใจกบัธรรมเปนอันเดียวกันแลว 
พอแลวดวยความเลิศเลอ อันนี้เลิศสุดยอด ไมมอีันใดวาพอแลวจะมาแขงกันไดเลย จิต
กับธรรมเปนอันเดียวกันนี้เรียกวาพออยางเลิศเลอ เราจึงไดชวยพี่นองทั้งหลายเรื่อยมา
จนกระทั่งบัดนี้ 
 เวลานี้ดีดไปนูนดีดไปนี้ ไมใชเราไปขวนขวายหามาเพื่อเรา เราไมไดเอา เราพอ
ทุกอยาง ขวนขวายดวยความเมตตา หามาสงเคราะหสงหาที่ลุมๆ ดอนๆ สูงๆ ต่ําๆ ไม
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สม่ําเสมอ ผูทุกขจนขนแคนสถานที่ตางๆ ซึ่งไมเหมือนกัน มีความลําบากลําบนมาก
นอยเพียงไร เราก็ชวยเฉลี่ยเกล่ียลงไปใหพออยูพอถพูอไถกนัไปได นีล่ะที่วาเราชวย
โลก จตุปจจยัไทยทานไดมามากนอยเราออกชวยโลกทั้งน้ัน สําหรับเราเองไมเอา  
 วัดปาบานตาดไมเคยมีการเก็บสมบัติเงินทองขาวของ จตปุจจัยไทยทานตางๆ 
ไมเคยเก็บ มีมากมีนอยเฉล่ียออกหมดเลยทีเดียว ยิ่งปจจัยดวยแลวออกหมดไมมีเหลือ 
ชวยชาติบานเมืองเราตลอดมา แลวยังจะชวยตลอดไปอีกดวยความเมตตาลวนๆ ของ
เรา อยางที่เรามาที่นี่ก็เหมือนกัน เรามานี่มาดวยความเมตตาสงสารเพื่อนมนุษยตาดําๆ 
ดวยกัน เงินมีมากมีนอยจะเฉลี่ยเผื่อแผใหทั่วถึงกัน ตามกําลังแหงจตุปจจัยไทยทานที่มี
มากนอย เราก็จะชวยไปเรื่อยๆ อยางน้ี จนกระทั่งชีวิตหาไมแลวก็ดีดผึงเลย  
 คําวาดีดผึงนี่เรียกวาหายหวง หมดทกุอยาง แมแตธาตุขันธของเราที่รับผิดชอบ
พาอยูพากินพาขับพาถายพาหลับพานอนก็หายหวง สลัดปดทิ้งหมดโดยสิ้นเชิง ขึ้นชื่อ
วาสมมุตินับตั้งแตขันธของเราออกไป ปลอยโดยสิ้นเชิง ดีดทีเดียวพอ นั่น เวลานี้ก็
กําลังชวยบานชวยเมืองเต็มกําลังความสามารถ เห็นพี่นองทัง้หลายรวมกันมาบําเพ็ญ
กองการกุศลผลบุญนี้เราเปนที่พอใจ เขากันไดกับเจตนาของเราที่หวังชวยชาติ
บานเมืองเต็มกําลังความสามารถเรื่อยมา  
 เมื่อเห็นพี่นองทัง้หลายนําวัตถุปจจัยไทยทานมาบริจาคเราก็เปนที่พอใจ จะได
นําวัตถุเหลานี้ออกไปชวยชาติบานเมือง ผูที่ยากจนเข็ญใจมีอยูมากมาย จะไดเฉล่ียเผื่อ
แผใหทั่วถึงกันตามมากตามนอย เราไมเอา เร่ืองเอานี้เราไมเอาแหละ มีเทาไรออก
หมดๆ เราไมเก็บ ทุกอยางพอแลวดวยความเลิศเลอภายในหัวใจ วันนี้เราก็เปนที่พอใจ 
ไดมาหาพี่นองทัง้หลาย ไดมาเยี่ยม 
 พอกาวเขามานั้นก็พูดหยอกเลนกับแมออกแกๆ สองสามคนอยูที่นั่น พอเดิน
เขามานั้นเราก็ยิ้ม เขาใจไหมละ พอเดินเขามานี้เราก็ยิ้มไปทางนูนและยิ้มไปทางนี้ ยิ้ม
ตอบรับกันบางซินะ มีแตยิ้มแตหลวงตาบัวคนเดียว พี่นองทัง้หลายไมยิ้มรับนี่มันขาย
หนานะ วามาเรื่อยยิ้มมาเรื่อย มาหาพี่นองทัง้หลายยิ้มตั้งแตหลวงตาบัวคนเดียว พี่นอง
ทั้งหลายหนาบ้ึงใสนี้มันก็เข็ดไมอยากมาอีกนะ เพราะฉะนั้นจึงพูดหยอกเลนกับโยมแก
สองสามคนอยูนั้น ยิ้มรับกันบางซินะ เรายิ้มแทบเปนแทบตายคนเดียวเพื่อพีน่อง
ทั้งหลาย ทําไมพี่นองทั้งหลายไมเห็นยิ้มรับ มันขายหนาหลวงตาจะตายแลวเดี๋ยวนี้ 
 วันนี้ก็เปนวันมหามงคลแกเรา มีสมภารวัด สมภารวัดทานเปนหัวหนา เปน
หัวใจของพีน่องเราทางแถวนี้ เปนผูนําชี้แนวทางที่ถูกตองดีงามใหประพฤตปิฏิบัติตาม 
ที่ใดมีบานมีเรือนมีวัดวาอาวาส พระเณรปฏิบัติตัวดวยศีลดวยธรรม มีความสงางาม วัด
นั้นก็เปนวัดรมโพธิ์รมไทร ใหความรมเย็นเปนสุขแกบรรดาประชาชนทั้งหลายที่อยูแถบ
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นั้นๆ ถาบานใดไมมีวัดมีวาเหือดแหงนะ สมบัติเงินทองขาวของกองเทาภูเขาไมไดมี
ความหมายเทาธรรม ธรรมนี้ถามีอยูในหัวใจนี้ชุมเย็นไปหมด  
 สมบัติกองเทาภูเขาก็เปนภูเขาไปเสีย เพราะรูปรางมันก็อันเดียวกัน เชนวาเงินนี่
ก็กระดาษ แนะ ถาวาเปนเงินเหรียญก็แรธาตุซึ่งออกมาจากภูเขานั้นแหละ ไมเห็นมี
แปลกกันอะไร ไมไดเหมือนมีธรรมในใจ ธรรมมีในใจนี้แปลกประหลาดมาก ทําความ
ชุมเย็นใหแกจิตใจเราไดมาก เราจะอยูคนเดียวหรือแยกยายไปไหนจากกองสมบัตินัน้
เราก็ชุมเย็น สมบัติเงินทองเขากอ็ยูของเขา ธรรมกับใจเราก็ชุมเย็นกันไปเรื่อยๆ ธรรม
จึงเปนของสาํคัญ บุญกุศลเปนของสําคัญมาก  
 ขอใหพี่นองทั้งหลายระลึกถึงคุณพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ภายในใจ
เสมอ นี้คือสารคุณมหาคุณอยูกับใจมนุษย ไดแกพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เปน
ของคูควรกนักับมนุษยเราที่รูจักดีจักชั่ว ใหมีศาสนาประจําตนนั้นแหละดี อยาอยูเฉยๆ 
ตื่นเชามาหากินจนกระทั่งค่ํา หามาหวังจะเปนเศรษฐีกุฎมพีรํ่ารวย ครั้นกลับมาก็เอามือ
เกยหนาผาก มันหมดหวัง แทนที่จะไดตามความหวังมันไมได ก็เลยมาอยูดวยความ
หมดหวัง บางรายนอนไมหลับ เพราะความคิดมาก ปรุงมาก ยุงมาก ไมสมหวัง เกิด
ความทุกขความลําบากขึ้นมา 
 นี่ละสมบัติภายนอกเปนของไมแนนอน สมบัติภายในคือบุญคือกุศลนี้เปนของ
แนนอนมาก ขอใหทานทั้งหลายมีใจชุมเย็นดวยบุญดวยกุศล ดวยอรรถดวยธรรม ทาน
ทั้งหลายจะไปดีดวยกัน ไมวาจะไปเกิดในสถานที่ใด บุญพาไปแลวเปนความชุมเย็นเปน
สุขทั่วหนากันไปหมด ถาบาปพาไปแลวพาใหลมใหจม ภพชาติตางๆ มอียูทั่วไป ภพที่
เปนทุกขเปนมหันตทุกข จนกระทั่งถงึนรกอเวจีเปนภพของสัตวที่ไปอยูตามกรรมของ
ตนทั้งนั้นแหละ 
 แตภพผูมีบุญมีกุศลนี้จะไปสูสถานที่ดี คติที่สมหวัง เชนอยางนอยมาเกิดเปน
มนุษยผูมีอํานาจวาสนาบุญญาภิสมภาร ใหความรมเย็นแกผูนอยไดเปนอยางดี จากน้ัน
ก็ไปสวรรคไปเปนเทวบุตรเทวดา อินทร พรหม เพียงสวรรค ๖ ชั้นนอยเมื่อไร จากน้ัน
ก็กาวขึ้นสูพรหมโลก สถานที่อยูเหลานี้เปนสถานที่อยูของคนมีบุญ คนมีบาปไปไมได 
สวรรคชั้นใดก็ตามคนมีบาปไปไมได คนมีบุญสมควรแกสวรรคชั้นนั้นๆ แลวไปไดอยู
ไดตามบุญตามกรรมของตนในสวรรคชั้นนั้นๆ แลวสูงกวานั้นไปพรหมโลก สูงกวานั้นก็
ไปนิพพานเลย 
 นี่ลวนแลวตั้งแตการสรางบุญสรางกุศลสมภารเขาสูใจของเรา ใจไมมีส่ิงใดชวย
ไดนะ มีแตบุญกุศลความดีงามนี้เทานั้นที่จะชวยพยุงใจใหไปสูสุคติโลกสวรรคได บาป
มีแตกดลงใหลมใหจม ไปเกิดในภพใดชาติใดก็มีแตความลําบากยากเย็นเข็ญใจ แหวก
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แนวไปเกิดเปนเปรตเปนผีเปนสัตวนรกอเวจีไปเสีย เขาเกิดในสวรรคชั้นพรหมมากมาย
ไมยอมไปเกดิ เพราะเราไมสนใจทําความดีงาม พอใจทําตัง้แตความชั่วชาลามก ครั้น
เวลาตายไปแลวความชั่วชาลามกก็กลายมาเปนภัยตอเรา เปนคูกรรมคูเวรกับเรา ไสลง
ไปสูนรกหมกไหมมีแตความทุกขความทรมาน  
 ใจดวงนี้ซึ่งเปนของไมตาย ไปภพใดชาติใดตกนรกอเวจีกี่กัปกี่กัลปทุกขขนาด
ไหนใจยอมรับวาทุกข แตใจนี้ไมยอมฉิบหาย ความฉิบหายไมมีในใจ ความสูญไมมใีน
ใจ ใจไมมีสูญ สวนทุกข-สุขมากนอยยอมรับวาเปนสุขเปนทุกขที่ใจไดเหมือนกันกับทุก
ดวงใจ เวลาไปอยูในนรกกี่กปักีก่ัลป นรกก็อยูในกฎอนิจจัง มีความแปรสภาพ ไมแปร
เร็วก็แปรชา แปรขึ้นมา แลวก็แปรขึ้นมาจนกระทั่งเปนมนุษย สรางความดีงามขึ้น
มาแลวก็เปนเทวบุตรเทวดา  
 สรางความดีงามมากขึ้นๆ ถึงขั้นบารมีสมบูรณเต็มที่แลวเปนผูบริสุทธิ์พุทโธ 
เชนพระพุทธเจา-พระอรหันตทาน ทานสิ้นสุดยุติทุกอยางแลวเรื่องกองทกุขทัง้มวลใน
ภพชาติตางๆ ทีจ่ะมาตายกองกันดังที่เคยเปนมาแลวไมมีในทานผูบริสุทธิ์ในจิต
เรียบรอยแลว นั่นละจิตดวงนี้ไมเคยตาย ไมเคยฉิบหาย จนกระทั่งบริสุทธิ์แลวก็
กลายเปนธรรมธาตุขึ้นมาภายในใจ ใจกับบุญกุศลเหลานี้เขากันไดสนิท จึงขอใหบรรดา
พี่นองทัง้หลายสรางคุณงามความดี 
 เชนทานทั้งหลายมาบริจาคทานเหลานี้มาเพื่อชวยชาติๆ แตการชวยตัวเองก็คอื
ทานทั้งหลายผูมาบริจาคเสียเอง นั่นแหละเปนผูชวยตัวเอง คิดมานิดหนึ่งมากนอย
เทาไรจะบริจาคทานบุญเปนของทานทั้งหลายแลวๆ สวนหยาบนี่ก็เปนวัตถุไทยทาน
ออกไปชวยโลก สวนละเอียดคือบุญคือกุศลทีท่านทั้งหลายไดนํามาบริจาคนี้ เปนสมบัติ
ของทานทั้งหลาย เปนผูพึ่งเปนพึ่งตายไปทุกภพทุกชาติคอืบุญคอืกุศล อยาไดหางเหิน
จากบุญจากกุศล บุญกศุลไมเคยครึไมเคยลาสมัยแตไหนแตไรมา ชวยสัตวโลกใหพน
จากทุกขไดโดยลําดับลําดามีแตบุญกศุลทั้งน้ันแหละ ไอเร่ืองบาปมีมากมีนอยเปนภัย
เปนเวรตอตวัเองดวยกัน ใหพากันระมัดระวัง  
 อยาพากันเหอเหิมกับความชั่วชาลามก มันจะพาเราใหจมดวยกัน ความทุกข
ความจนมีมาตั้งแตกาลไหนๆ ไมใชจะมีมาแตมนุษยปจจุบันนี้ วามนุษยทุกวันนี้
เดือดรอน มนุษยกอนๆ ก็เดือดรอน สัตวกอนๆ ก็เดือดรอน เกิดมากี่กปักีก่ลัป
เดือดรอนมากี่กัปกี่กัลปทัง้มนุษยและสัตวดวยกันทั้งน้ันแหละ ไมมีใครไดความพิเศษ
ตางกันเลย ตอไปขางหนานี้ทั้งมนุษยทั้งสัตวกจ็ะมีความสุขความทุกข ความลําบากลํา
บนเจือปนกันไปเชนนี้ เพราะมนุษยอยูเฉยๆ ไมได ตองทําดทีําชั่ว ถาทําดีก็เปนการทํา
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ความดีงามเปนกุศลก็พาตนใหเปนคนดี สงเสริมตนใหมีความสุข ถาทําความชั่วก็กดตัว
ของเราเองผูทํานั้นแหละใหจมลง 
 เพราะฉะนั้นจึงตองระวังการกระทําของเรา ใหระวังมากยิ่งกวาเสือรายยักษราย 
เสือรายขังไวในกรงไมทําไมใครไดเลย แตจิตใจที่รายไปดวยบาปดวยกรรมนี้มันทําลาย
เจาของ ชักชวนเจาของใหทําตั้งแตความชั่วชาลามก ครั้นเวลาตายลงไปแลวนี้เอาพระ
มากุสลา หมดประเทศไทยมา กุสลา ธมฺมา ใหโยมคนนี้ไปนิพพาน มนัไมฟง เพราะ
อํานาจแหงบาปแหงกรรมที่สรางไวมากกวากําลังของพระที่จะมาชวย กุสลา ธมฺมา 
เปนไหนๆ แลวก็จมจนไดนั้นแหละพระมากุสลากี่องคไมมีความหมาย 
 เพราะฉะนั้นใหสรางกุสลาดวยความฉลาดแหลมคมของตน คือสรางบุญสราง
กุศล สรางคุณงามความดีเสียตั้งแตบัดนี้ เรียกวากุสลาใหตนเสียตั้งแตบัดนี้ ตายแลวจะ
มีพระไมมพีระมากุสลาให ไมมีความหมาย เพราะเรากุสลาสงเสริมจิตใจใหไปสูสถานที่
ดีที่เหมาะสมเต็มหัวใจเราแลว ตายเมื่อไรไปเมือ่นั้น ในทางที่ถกูที่ดี ใหพากันจําเอาไว 
อยาไปคอยตั้งแตใหพระมากุสลา ตัวเองเวลามีชีวิตอยูไมสนใจกับความดีงามทั้งหลายนี้
ไมถกู ใหพากันสรางคุณงามความดี 

คนมีคนจนมีสุขมีทกุขไดดวยกัน เพราะฉะนั้นความสุขนี้จึงไมครึไมลาสมัย ให
สรางความดีงามเพื่อความสุขความเจริญแกตน เราจะไปสูสุคติโลกสวรรคได สวรรค 
พรหมโลก นิพพาน มีไวสําหรับคนดีรักศีลรักธรรมรักความดีงามทัง้หลาย ตายแลว
ดวยอํานาจแหงความดีงามทั้งหลาย จะสงหนุนผูที่สรางน้ีใหไปสูสถานที่ดีคติที่สมหวัง
ได แตความชั่วชาลามกนั้นอยาทํากับมัน ถาทําลงไปแลวมันเปนภัยตอเรา ใหพากันงด
เวน พากันคิดอานใหดี 

เร่ืองกิเลสตัณหานี้ไมมีเมืองพอ ไมมีใครพอในโลกนี้ นตฺถิ ตณฺหาสมา นที 
แมน้ําใดๆ ก็ตามเสมอดวยแมน้ําคือตัณหา คือความอยากความทะเยอทะยานไดไมพอ
นี้เปนไมมี แมน้ําคือตัณหานี้กวางไมมีฝงมีฝา แมน้ํามหาสมุทรทะเลหลวงยังมฝีง กวาง
แคบลึกตื้นวัดกันได แตแมน้ําคือตัณหาความทะเยอทะยาน ความดีดความดิ้น ไดไม
พอ ไมมีฝงมีฝา พาคนใหจมมามากตอมากแลว เราทั้งหลายซึ่งฟงธรรมอยูเวลานี้ควร
จะเข็ดหลาบอิ่มพอ ใหเข็ดหลาบอิ่มพอ 

เมียใหมีคนเดียว อยาดีดอยาดิ้นเปนบา เห็นอีสาวแลวตาใสยิ่งกวาตาแมว 
ผูหญิงมันกต็ัวเกงเหมือนกัน เห็นผูชายไมได เห็นตนไมภูเขาไมสนใจ ถาเห็นไอหนุมละ
ตาใสแจวเลย นี่ก็ตัวแสบ ตางคนตางตัวแสบนี้ละเอาไฟมาเผากัน พากันจําใหดี ถามีศีล
มีธรรมแลวหนึ่งพอ ไมตองไปหามาอีกมากมาย ผูหญิงก็มคีรบแลว ผูหญิงมีอะไรขาด
สําหรับตอนรับผูชาย  ผูชายมีอะไรขาดสําหรับตอนรับผูหญิงเปนคูควรกัน เหมาะกัน
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แลว มีครบกันแลว เพราะฉะนั้นมีหญิงคนเดียวจึงพอแลว มชีายคนเดียวเปนผัว มีหญิง
คนเดียวเปนเมียพอแลว เพราะมีครบครันดวยกันแลวไมมีอะไรบกพรอง 

ถาหากวาผูหญิงคนนั้นเขามี ๑๐ อัน เมียเรามีอันเดียว ถาวานมก็ม ี๒ เตา หีก็มี
หีเดียว แลวผูหญิงคนนั้นมี ๑๐ หี มนีม ๒๐ นม อยางน้ันควรมากระซิบเมียของเราก็ได
วา ฟง คํากระซิบหวานมากนะ กระซิบวา แมอีหนู ตั้งแตเราอยูดวยกันมาเปนเวลานาน
แลว มีแตวาพอพดูกระโชกกระชากดดุาวากลาว วันนี้จะพูดอยางหวานหูใหฟงนะ เมียก็
วาเอาพูดมา ของแมอีหนูนะนมมีเพียง ๒ เตา ผูหญิงคนนั้นมีนม ๑๐ เตา มีหี ๑๐ หี สู
เขาไมได ใหพอไปอยูกับเขาไดไหม วาย ขึ้นทันทีเลย เขาใจไหมละ มีเตาเดียวมันก็กิน
ไมหมด มีอนัเดียวกินไมหมด เมื่อเปนเชนนั้นผูชายมีอันเดียวก็กินไมหมด ผูหญิงมอีัน
เดียวกินไมหมด ก็ใหอยูดวยกัน อยาไปยินดีกับใครๆ ทั้งน้ัน พากันเขาใจเอานะ 

นี่ละพากันเปนผาสุก มคีนเดียวพอไมตองยุง อะไรๆ มันก็เทากันๆ ยุงหาอะไร 
ถาไมใชกิเลสตัณหาพาคนใหจม พากันจําเอานะ เทศนนี่ทานทั้งหลายไดเห็นชัดไหมที่
พูดนี้ หรือวาอุตริมาเทศน เทศนเปนของจริง มันจริงมันครบดวยกันทั้งหญิงทั้งชาย ให
อยูกันดวยความพอใจในของมีอยูของตน อยาดีดอยาดิ้น อยากระเสือกกระสนกระวน
กระวาย มันจะเอาไฟมาเผาหัวอกซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นลูกเตาหลานเหลนเห็นพอ
แมทะเลาะเบาะแวงกันนี้ ไปเรียนหนังสือลูกไมรูภาษีภาษา ตาเถอตามอง จิตใจอยูกับ
บานที่พอแมทะเลาะกัน เร่ืองอันนี้แหละเรื่องกินไมพอนี ่

ถาพอแมมศีลีมีธรรม ลูกเกิดมาพอแมเปนบุพพาจารยของเด็ก เห็นพอแมยิ้ม
แยมแจมใส เชื่อถือฝากเปนฝากตายตอกันแลว ลูกมีความยิ้มแยมแจมใส ไปทําหนาที่
การงานอะไรๆ ก็ไดตามกิจตามการตามงาน ไมเหมอไมมอง ไมเสียอกเสยีใจ พากันจํา
เอานะ นี้ยังเปนคติตอลูกตอหลานของเราอีก ใหเรากาวเดินทางดานศีลธรรม ลูกเตา
ของเราจะเปนผูมีศีลมีธรรมไปตามๆ กัน แลวบานเมืองจะมีความสงบรมเย็น 

ความสงบรมเย็นไมอยูที่ไหน อยูกบัตัวของบุคคล ถาบุคคลทําดีตอกันนี้ ผัวกับ
เมียก็ดีตอกนั ซื่อสัตยสุจริตตอกัน ฝากเปนฝากตายตอกันแลว นี้จอมแหงความสุข เงิน
ทองขาวของกองเทาภูเขาสูผัวเมียฝากเปนฝากตายซื่อสัตยสุจริตตอกันไมได ตรงนี้เปน
กองมหาสมบัติ ความสุขอยูที่ตรงนี ้ ใหจําไวนะ อยาไปมองตั้งแตเงินลานเงินแสนเงิน
หมื่น ครั้นไดมาแลวไปปรนปรือหญิงน้ันชายนี้ เปนฟนเปนไฟเผาไหมกันเกิดประโยชน
อะไร พากันจําเอานะ 

วันนี้วาจะพูดมากๆ ใหสมใจที่มา วาจะฟาดตั้งแตนี้จนกระทั่งย่ําค่ําถึงจะจบ แต
ก็หมดกําลังเสียแลว ธาตุขันธมันไมอํานวย วันนี้เห็นจะเทศนไดเพียงเทานี้แหละ มา
วันนี้เราพอใจกับบรรดาพี่นองทัง้หลาย ถึงเทศนาวาการไปมากมายกวานี้ไมได แตใจ



 ๑๐

มันคึกคักนะ มันอยากเทศนตลอดค่าํแตธาตุขันธมันไมเอาไหน เราก็ยอมตามธาตุขันธ
แหละ จึงขอขอบคุณกับบรรดาพี่นองทั้งหลายที่มาชวยชาติ ชวยสวนรวมก็ชวย สวนบุญ
สวนกุศลที่ทานทั้งหลายนํามาบริจาคน้ี บุญเปนของทานทั้งหลายดวยกันทุกคน ใหจํา
เอานะ 

ไมใชมาบริจาคแลว ของสวนรวมเอาไปหมดเราไมไดบุญ ไมใชนะ บุญกุศลที่เรา
เปนเจาของบริจาคไดแลว อันนี้เปนอันดบัที่สองสวนหยาบตางหาก ทีน่ําไปชวยชาติ
บานเมือง ใหพากันจําเอานะ บุญกุศลเปนสมบัติของทานทั้งหลายแลวตั้งแตวันคิดจะ
บริจาค จนกระทั่งบริจาคมาจนกระทั่งปานนี้ พากันจํานะ 

วันนี้ก็ขออานุภาพแหงคุณพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ จงมาปกครอง
รักษาทานทั้งหลายใหมีความสุขกายสบายใจ ปรารถนาสิ่งใดซึ่งอยูในวิสัยนี้ เวนตั้งแต
ปรารถนาหาผัวมากเมียมาก หลวงตาไมเห็นดวย ใหปรารถนาสิ่งที่เปนสิริมงคล ขอให
สมหวังตามความมุงมาดปรารถนา และขอความสวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นองทัง้หลายโดย
ทั่วกันเทอญ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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