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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

เพราะความเสียสละนั่นเอง 
 

กอนจังหัน 

สีผาพระกรรมฐานเรารูสึกวานิ่มนวลตา สีผาแกนขนุน สีกรัก มีตามพระบาลีมา
ดั้งเดิม อนันี้ก็เปนโอกาสอันหนึ่งที่เราจะแยกออกมาพูด หลวงปูมั่นทานพิจารณาเรื่อง
ประเพณีของพระอริยเจาทั้งหลาย ทานดําเนินอยางไร การครองผา ทานบอกวาเปนสีแกน
ขนุน สีกรัก เราก็สอดเขาไปวา สีเหลืองธรรมดานี้มีไหม ไอสีเจาชู สีขุนนาง มันจะมีใน
พระพุทธเจาไดยังไง ทานวา สีเจาชู สีขุนนาง ฟงซิทานพูด สีผาเหลืองๆ นั่นละทานบอกวา
สีเจาชู สีพระขุนนาง มนัจะมีในพระพุทธเจาไดยังไง พื้นฐานจริงๆ คือสีแกนขนุน ทาน
พิจารณาเรียบรอยนะ อยางน้ันละหลวงปูมั่น ของเลนเมื่อไร 

คือแตกอนทานปรารถนาพุทธภูมิ ทีนี้พอจิตจะเขาดายเขาเข็มทีไร พทุธภูมิจะ
ปรากฏเขามาๆ จะเขาดายเขาเข็มทีไร พุทธภูมิจะปรากฏเขามา ทีนี้เราก็อยากจะพนจาก
ทุกขเปนกําลัง ทานวางั้นนะ ความปรารถนาพุทธภูมินี้ยังไมไดรับลัทธพยากรณนะ ที่
พระพุทธเจาพระองคใดก็ตามทรงทํานายไวแลววา จะไดเปนพระพุทธเจาพระองคนั้นๆ 
แลวแกไมตก เรียกวาตายตัวเลย อันนี้ทานก็บอกวา เราถึงจะไดเปนพระพุทธเจากับเปน
สาวก ความพนทุกขกพ็อๆ กัน สวนความเปนพระพุทธเจาเปนพระอํานาจวาสนาบุญญา
ภิสมภารของทานที่เกี่ยวกับสัตวโลก เราไดแคนี้ก็เอาแหละ คือเอาตัวของเราพน เลยพลิก 
ทานบอกวา ขอถอนคําอธิษฐานจากพุทธภูม ิ จากความเปนพระพุทธเจามาเปนพระสาวก
ภูมิ เปนสาวกธรรมดา 

พอทานพลิกคําอธิษฐาน รูสึกใจมันลดฮวบลง ภาระ วางั้นนะ ตั้งแตนั้นมาพิจารณา
จิตเขาผึงๆ ไปไดเลย นั่น นี่ทานเลาใหฟง เพราะฉะนั้นนิสัยพุทธภูมิทานจึงติดมา ทาน
พิจารณาอะไรนี้ละเอียดลออมาก ทานพูดไปถึงเร่ืองประเพณขีองพระอริยเจาทั้งหลายและ
การครองผา เฉพาะการครองผาทานบอกวามีแตสีแกนขนุนทั้งน้ัน เปนสามขั้น สีแกนขนุน
ออน แกนขนุนปานกลาง สีแกนขนุนแก ทานวาอยางน้ีนะ นี่ละเปนเหตุที่จะใหเราเรียนถาม
ทานสีนั้นสีนี้ วาสีเหลืองนี้มีไหม สีเหลืองธรรมดาที่ใชอยางที่เห็นอยูทุกวันนี้มีไหม ทานวาสี
พระเจาชู สีขุนนาง มันจะมีในพระพุทธเจาไดยงัไง ทานไมไดตอบวามีหรือไมมี บอกอยาง
นั้นก็เทากับปฏิเสธไปแลว 
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แปลกที่วา สีเจาชู สีขุนนาง พระเจาชู พระขุนนาง ฟงซินะ กท็านพูดตรงๆ ตามการ
พิจารณาเรียบรอยแลว บอกวาไมม ี นั่นเห็นไหมละ ดูสีผาพระเรานี้ก็นาดูแลว ใหพากัน
สําเหนียกศึกษานําไปปฏิบัติเปนอรรถเปนธรรม อยาเอาแตกิเลสตัณหาเขามาพอกพนู ลาก
จูงกันไปๆ ดังทีพู่ดเหลานี้ เดี๋ยวนี้มันมักจะเปนอยางน้ัน อยางนอยมาเปนพระเจาชู พระ
ขุนนาง มากกวานั้นเปนพระเทวทัตทําลายศาสนาของตัวเอง ทําลายพระพุทธเจา เวลานี้
กําลังเต็มอยูในกรุงสยามของเรานี้ ใหทานทั้งหลายพิจารณาทุกคนๆ  

การมาอบรมศึกษา ตาม ี หูมีใหดู ใจใหคิด ใหไดประโยชน เชนอยางมาสถานที่นี่
เปนยังไง ใหคิดใหอาน ตาดู หูฟง ใจนําไปคิด นั่นละเรียกวามาหาผลประโยชน อยาสักแต
วามาๆ แลวก็เอาไปจับจายขายกิน แลวยกหลวงตาบัวขึ้นวา มาจากสํานักหลวงตาบัว 
แพรวพราวอะไร ใครอยากทดลองเครื่องก็มา มันจะเปนอยางน้ันนะ มันมาหาอยางน้ันนะ
เดี๋ยวนี้ มันนาทุเรศนะ กิเลสน้ีเหยียบหัวไปตลอด ไปที่ไหนธรรมจะออกลําบากนะ แมใน
พระกรรมฐานเรานี้ก็เหมือนกัน กิเลสจูงหนาจูงหลัง ธรรมไมไดจูงนะสวนมาก พิจารณาให
ดีนะ 

เทศนเปนคติของวงกรรมฐาน ใหดูทุกส่ิงทุกอยาง ที่ปฏบิัติมานี้ก็คือทานปฏิบัติ
ตามอริยประเพณี อยางปจจุบันนี้ก็มีหลวงปูมั่นพาดําเนินพาปฏิบัติ อยางที่วาสีผานี่ก็
เหมือนกัน ทานครองผาสีขนาดกลาง ไมใชสีกรักแก ออน ทานใชสีกลางๆ  นี่ละสีครั้ง
พุทธกาลทานวาอยางน้ัน เปนอยางน้ี ทานพิจารณาอะไรนี้ผิดที่ไหนๆ พอแมครูจารยมั่น 
เมื่อปฏิบัติจริงๆ ก็รูไดจริงๆ เห็นจริงๆ อยางน้ีแหละ 

ธรรมพระพุทธเจาเวลานี้เทากับน้ําในสระ เต็มสระอยู แตมีตัง้แตจอกแตแหน คือ
กิเลสปกคลุมหุมหอสระ มองลงไปไมเห็นน้ําเลย เห็นแตจอกแตแหนเต็มสระ ใครมองไป
เห็นแตจอกแหนก็วานํ้าไมมีๆ อันนี้มองไปไหนชาวพุทธเรานี้ เห็นแตเร่ืองกิเลสตัณหา เห็น
แตความฟุงเฟอเหอเหิม ความคึกความคะนอง ดีดดิ้นไปทุกแหงทกุหน นี่คือพวกจอก
พวกแหน ธรรมที่แทคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่ออรรถเพือ่ธรรม เพื่อมรรคผลนิพพาน
นั้นจะไมมี นี่ละเรียกวาน้ําในสระ ธรรมแทอยูในหัวใจเรานี้ ถูกกิเลสตัณหาครอบไวหมด ที
นี้กิริยาแสดงออกก็มีแตเร่ืองกิเลสตัณหาไปหมด เร่ืองธรรมเลยไมมีนะ ใหพากันจําเอา 

ศาสนธรรมของพระพุทธเจานี้คงเสนคงวาหนาแนน ผลก็เหมือนน้ําในสระสะอาด
ไมมีอะไรเสมอเหมือนเลย แตถูกจอกแหนปกคลุมเอาไวมองหาน้ําไมเห็น ธรรมในหัวใจมี
อยูแตถกูกิเลสตัณหาปกคลุมลากเข็นไปหมด ใหพากันขนจอกขนแหน คือกิเลสตัณหา
ภายในใจนี้ออกดวยการประกอบความพากเพียรชําระจิตใจ คําวาชําระจิตใจก็คือชําระจอก
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แหนคือกิเลสนี้ละออกจากใจ เราจะไดทรงมรรคทรงผล และมีความสงางามขึ้นภายในใจ
ของเรา ใจของทกุสัตวโลกน่ันแหละ เลวได ดีได เลวสุดได ดีสุดได ขึ้นอยูกบัผูเปนเจาของ
จะพอกพูนในทางที่เลว หรือจะสั่งสมในความดีก็เปนสิริมงคลแกตัวเอง ใหพากนันําไป
ประพฤตปิฏบิัต ิ

พระมาแตละครั้งๆ ใหมาศึกษา ใหมาดู แบบแผนตํารับตํารามีในคัมภีร เมื่อไมมี
ผูนําออกมาปฏิบัติก็ยึดกจ็ับไดยาก นี่ก็มีทานนําออกมาปฏิบัตใิหรูอยางเปดเผย ก็เปนสักขี
พยานแกใจของเรา เราก็ไดปฏิบัตดิวยความมั่นใจ ทานทั้งหลายมาที่นี่ก็ใหไดไปปฏิบตัิดวย
ความมั่นใจจากการสําเหนียกศึกษาจากครูอาจารยไปเรียบรอยแลว ใหตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ 
ใหมองดธูรรม อยามองดตูั้งแตกิเลส วิ่งตามกิเลส ใหมองดูธรรม ผิดถูกชัว่ดีประการใดให
ดูความเคลื่อนไหวของใจกอน ออกจากน้ันก็มากิริยาอาการ ถาใจไมดี กริิยาก็เหลวไหลๆ 
ถาใจดีแลวกิริยาออกมากง็ามตา นี่ละธรรมฝงอยูที่ใจ สติธรรม ปญญาธรรม และสังวร
ธรรม คือความสํารวมระวังตลอดเวลา นี้คือผูรักษาตนดวย เปนผูเสาะแสวงหาอรรถหา
ธรรมอยางแทจริงดวย พากันจําเอานะ เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

 ตั้งแตวันที่ ๕ พฤษภา มาจนกระทั่งปานนี้หลายเดือนแลวนะ เรากลับจากกรุงเทพ
วันที่ ๔ วันที่ ๕ มาฉันจังหันไมได ลดฮวบ จากน้ันมาก็ไข จากไขไลมาหาเขา ปวดเขา จาก
ปวดเขาแลวก็เขาออน เลยมาอยูที่ปวดเขาแลวเขาออนเดี๋ยวนี้ ไดหลายเดือนแลวนะ 
เปนมาหลายเดือนแลว เร่ิมตั้งแตวันที่ ๔ จากกรุงเทพมาแลวแหละแตไมแสดงมาก พอ
วันที่ ๕ ถงึแสดงมาก เปนไขพรอมเลย หมอจีนเขาก็บอกวาเปนไขมาจากกรุงเทพแลว เขา
ตามมาตรวจ 

ทุกวันนี้ปาชาเขาไปตั้งเมรุอยูในวัด เผาที่วัดๆ แตกอนปาชาเปนปาชา ไมไดมาอยู
ในวัดเหมือนสมัยปจจุบันนี้ เดี๋ยวนี้มีแตเมรุอยูในวัดสําหรับเผาศพคนตาย ปาชาเปนที่เผา
ศพพิเศษตางหาก เชนอยางบานตาดเขาก็มีปาชาของเขา บานใดๆ เขามีปาชา สงวนที่ไว
เฉพาะ ปาชาเผาศพที่นั่น เปนประจําในหมูบาน เดี๋ยวนี้ไหลเขาไปหาวัดเลยแหละ มีเมรุใน
วัด สรางเมรุในวัด แตสําหรับหมูบานตาดนี้เราสรางเมรุให ไมใหมายุงในวัด เดี๋ยวจะมา กุ
สลา ธมฺมา ปจจัยไดกีบ่าทนา พระเลยสั่งสมกิเลสเขาไป ทานอาจารยลีทานหามไมใหตั้ง
เมรุในวัด เรายกมือสาธทุันทีเลย แทนที่จะไปปลง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา มันจะไปนับเงินอยู
นั้น ปาชาเงินอยูในนั้นแหละ ปาชาพระตายสดๆ รอนๆ ก็อยูในนั้น นับแตเงินแตทอง 
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อรรถธรรมไมสนใจ นี่เห็นไหม ไอหลังลายถาลงไปเหยียบไหนแลวหมอบราบนะ เหยียบ
ไมไดแตธรรม ผูมีธรรมไอหลังลายเหยียบไมได นอกจากนั้นไอหลังลายเหยียบแหลกหมด 

นี่เราพูดถึงเร่ืองเมรุ บานตาดนี้เราก็สรางเมรุให ๖ แสน คือขนาดกลาง สรางโรง
สวด กุสลา ธมฺมา กลวยหอมอยูไหนนาใหพรอมเลย โรงสวดโรงอะไรเราใหหมด สรางให
หมดเลย ไมใหเขามายุงในวัดเรา บานตาดนี่สรางเมรุใหเลยโดยเขาไมไดมาขอรองแหละ 
เราเห็นความจําเปนที่จะสรางเมรุ ที่สงวนไวเปนปาชากวางๆ ใหตัดเขามา เอกชนเขาก็ยิ่ง
รุกเขาไปอยูแลว เราก็บอกใหเลย เราใหแลว เขต(ปาชา)นี่ปกหลักไวเสีย ในเขตบริเวณ
เมรุนี้กับโรงสวด นี้เปนบริเวณสาธารณะสําหรับปาชา ใครตายมาเผาที่นี่ เมรุทําให
เรียบรอย ที่กวางๆ ทีส่งวนไวตัดเขามาใหเขาทําอยูทํากินไป ของเราไมจําเปนจะยึดอะไร
นักหนา เอาเฉพาะจําเปน เราก็บอกใหปกเขตไวเลย เราสรางเมรุใหเรียบรอย นอกนั้นให
เขาหมดแหละ มันจะไมมีที่ทําอยูทํากิน เราใหหมด 

ทางที่เบิกกวางออกมานี้ ตั้งแตหมูบานตาดออกมาวัดกวางขวางนี้ แตกอนพวกลอ
พวกเกวียนจะสวนกันไมไดนะมันแคบ ที่ไรที่นาเขาดันเขามาๆ จนจะไมมทีางไป เวลาเรา
มาสรางวัดนี้เราก็ดูเหตุการณตางๆ ตกลงเราก็ซื้อใหหมดเลยเทียว สองฟากทางนี้ซือ้เอา
เทานั้นๆ ใครก็อยากขายเพราะซื้อดวยความเมตตา ใครก็เลยอยากเสนอขาย อุย อยากให
นาเรามาอยูติดถนน นั่นละเราทําอะไรมีแตเมตตาทุกอยาง เบิกกวางออกมาตลอดถงึน้ี วัด
ของเรานี้ก็ใหยนเขามาทํากําแพง ยนใหเปนสาธารณะเปนทางกวางขวางไป กําแพงนี้ยนเขา
มาตั้งหลายวา ส่ีวาหาวานูน เอาใหพอดีเลย อันนี้เปนสาธารณประโยชน สําหรับวัดมีเทานี้
พอแลว 

เราซื้อมาตลอดนะ สายทางตางๆ ที่เบิกกวางออกมานี้มีแตเราซื้อหมดๆ ซื้อดวย
ความเมตตา ใครก็อยากขาย โอย อยากไดที่นาตดิถนน เขาวา เราใหอยางนั้นแหละ คือให
ดวยความเมตตา ซื้อดวยความเมตตา ที่ไรที่นาเขาจะไปทํากินที่อื่น เขาวาที่นี้ไมดีเขามาขอ
ขายให แลวแตจะเมตตา เขาก็รูนิสัยเราแลว เราก็ใหเปนที่เพียงพอ เขากป็ุบเลยแลวไปซื้อ
นาใหม อยางน้ันแหละแถวนี้ อะไรที่ควรซื้อใหเราซื้อให ซื้อดวยความเมตตา ในบริเวณ
บานตาดเราใหมากมาย เราซื้อใหๆ เปนสาธารณะไปหมดเลย ที่วางอยูนั้นวางเพื่ออะไร ที่
ขางถนนมีตนไมนั้นเปนที่วาง เราซื้อนาเขานะนั่น เขามาเสนอขายให เขาอยากไดนาใหม 
เราก็ซื้อใหๆ เพราะฉะนั้นที่จึงเปนปา ปานี้ก็ไมแนนอนนัก หากวามีความจําเปนที่จะปลูก
สรางอะไรเปนสาธารณประโยชนเราก็ยังให ที่อื่นเราก็ใหอยูแลว ที่วางอยูนั้นเราก็พรอมที่
จะให อันไหนจําเปนใหๆ ไปหมดเลย 
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ที่อยูแถวบริเวณเราดูแลทั่วถึงเราใหทั้งน้ัน เบิกใหๆ ไปหมดเลย ที่วัดนี้กย็นเขามา
ใหทางเบิกกวางออกไป ถาเปนเรื่องสาธารณประโยชนเราสงวนมากนะ เชนอยางพวกดาน
พวกอะไรอยางน้ี คิดดูซทิี่ดานน้ําหนาวมีอยูสองดาน เขารักษาสาธารณสมบัติของชาต ิ ปา
สงวน เขารักษาปา เขามีดานรักษาอยูสองดาน เราไปสงอาหารใหทุกเดือน เร่ิมแรกก็เราไป
สรางตึกโรงพยาบาลอําเภอหลมสัก เราเดินทางผานไปผานมาดูสภาพของเขา รูสึกวา
แรนแคนกันดาร แตเขามาอยูดวยความจําเปน เราสงใหทุกเดือนจนกระทั่งทกุวันนี้ ใหทุก
เดือนเลยสองดาน ใสของไปเต็มรถ แบงใหสองดาน ดานหน่ึงมีกี่ครอบครัวๆ และปจจัย
ใหครอบครัวละ ๖๐๐ จากนั้นก็พวกขาวสารพวกอะไรเปนประจําทุกเดือนไมขาด 

แมแตเขาใหญที่ปราจีนบุรี ถาเราไปกรุงเทพเราก็ไป เราวางเมื่อไรเราก็ซื้อของไป
เต็มรถ ไปเทลงดานที่ขึน้เขาใหญ อยางน้ันละถาเปนสาธารณประโยชนเราสงวนมาก เรา
ชวยเราสนับสนุน ที่ไหนๆ เราซื้อไวมีนอยเมื่อไร ชวยที่เขาจนตรอกจนมมุ เราไปซื้อใหๆ 
แลวออกทําเปนสาธารณประโยชนตอไปๆ เขาขายแลวเขาก็ไปซื้อที่ใหมตามความตองการ
ของเขา เราซื้อใหดวยความเมตตาแลวเอาที่เหลานี้ทําเปนสาธารณประโยชน เปนหลาย
อยางในหมูบาน โรงรํ่าโรงเรียนอะไร เราสละใหหมด โรงเรียนแตละแหงๆ เราสรางใหไม
ทราบวากี่หลัง ในหมูบานตาดนี้ก็สามส่ีหลังโรงเรียนใหญๆ นะ สรางใหทั้งน้ัน มองไปแทบ
จะไมมองเห็นฝมือของชาวบาน เห็นตั้งแตฝมือของวัด ออกไปนูนก็สรางให โรงเรียนมัธยม
เราสรางให เราทําประโยชนใหโลกตลอดมาอยางน้ี เราไมเคยหวังอะไรเลย ไมเอาอะไร
ทั้งนั้น ถาวาซื้อก็ซือ้ดวยความเมตตา เปนอยางน้ันมาตลอด 

ตามสายทางถาหากวาไมเสียเวลาเรานี้ ดูจะไมถึงไหนละนะ จะลงไปซือ้แถวนั้น
ทั้งน้ัน เขาตั้งรานคาอยูที่ไหนเราจะไปซื้อ ซื้อเอาบางไมเอาบาง แตเงินใหเต็มสัดเต็มสวน 
ใหเพิ่มๆ เร่ือยไป อยางน้ีตลอดนะเราไปไหน แตนี้มันจะเสียเวลา มองเห็นสงสารแลวก็
ผานไป เสียเวลาของเราที่จะไปขางหนา ถาพอมีเวลาบางก็แวะซื้อ ซื้อบางทีไมเอา ใหแต
เงินแลวไปเลย เปนยังไง นี่ละอาํนาจแหงความเมตตา ทานทั้งหลายดูเอานะ เราชวยโลกนี้
เราชวยดวยความเมตตาลวนๆ เสียงจะแผดขนาดไหนก็ตาม เด็ดเดี่ยว แผดขนาดไหนก็
ตาม จะไมมีกิเลสเขาไปแทรกเลย มีแตอํานาจแหงความเมตตา พูดเปนธรรมลวนๆ ผิด
บอกวาผิด ถูกบอกวาถูกไปเลย เร่ืองของธรรมจะไมออนตอส่ิงใดที่ไมถกู ถาถูกแลว
ยอมรับทันที ถาไมถกูตัดขาดไปเลยๆ อยางน้ันละ 

พูดถงึเร่ืองทีเ่ราก็ทําอยางนั้นเรื่อยมา ที่ไหนๆ โอย กวางขวางมาก สําหรับวัดนี้ซื้อที่
ใหเปนประโยชนแกสาธารณะ และเปนประโยชนแกเจาของเขาเองมากมาย ถนนหนทาง
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กวางออกมานี้ใครไมเห็นแตกอน ความจริงก็คือเราซื้อเบิกออกทั้งหมดใหเปนทาง ซื้อของ
เขาซื้อแพงๆ อยางน้ันตลอดมา ใหเปนประโยชนแกโลกเราเปนที่พอใจ วันไหนไมไดทํา
ประโยชนใหโลกเหมือนวาไมมีนะ แตวันไหนไดทํานอยรูสึกไมสบายใจเลย เปนอยูในจิตนี ้
ถาไดทําใหเต็มเหนี่ยวๆ ไอเร่ืองหมดเรื่องยังอยามาถามเลย ไมสนใจ อันนั้นก็จะเอา อันนี้
ก็จะเอา เร่ือยไปเลย ไปตามถนนหนทางนี้เปนเหมือนแมครัว กวาดขึ้นใสรถๆ จนกระทั่ง
รถจะไปไมไดแลวเอาละไป เปนอยางน้ันตลอดมา นี่ละอํานาจแหงความเมตตาสงสาร ไปที่
ไหนเบิกกวางไปหมด 

ความคับแคบตีบตันไปไหนไมไดนะ เจาของปดทางเจาของ แลวปดทางการ
สงเคราะหของคนอื่น เขาจะไดกับเรานี้ไมได ความตระหนี่มันเอารัดเอาเปรียบ ความ
ตระหนี่นี้มีแตความเอารัดเอาเปรียบ ความเสียสละ ความเมตตาสงสารมีแตเบิกกวางออก
ดวยความเสียสละ เงินอยูในกระเปาของเรามีเทานี้บาท มันก็อยูเฉยๆ ธรรมดา พอยื่น
ออกไปใหเดก็คนนี้หาบาท คนนี้หาบาท เราดูสีหนาเด็กก็รู เด็กมีความยิ้มแยมแจมใสไป
หมด จากเงนิในกระเปาของเรา อยูในกระเปาของเราก็ไมเห็นยิ้มแยมอะไรใชไหมละ พอ
ยื่นออกไปใหคนนั้นคนนี้แลวยิ้มแยมแจมใสตลอด เห็นไหม นี่ประโยชนเห็นอยางชัดเจน 
ไปที่ไหนยิ้มแยมแจมใส เบิกกวางออกไปเรื่อยๆ นี่ความเสียสละ 

ความตระหนี่ถี่เหนียวไปที่ไหนคับแคบตีบตัน ไมมีใครอยากคบคาสมาคม แมเปน
ฆราวาสก็ตามนะ ถาใครคับแคบตีบตันเพื่อนฝูงไมคอยมี ถาใครเปนผูมีนิสัยกวางขวาง จะ
เปนคนมีคนจน เปนเด็กเปนผูใหญก็ตาม เพื่อนฝูงมมีาก ผดิกับคนคับแคบตีบตันอยูมาก
ทีเดียว นี่อํานาจแหงความเสียสละ มนุษยเราอยูไดดวยกัน ความเสียสละเปนพื้นฐาน ไมใช
อยูดวยเห็นแกไดแกเอาอยางเดียว อยางน้ีอยูดวยความคับแคบ เดือดรอนวุนวาย เหมือน
หนึ่งวาไมมีความหมายในมนุษยที่อยูรวมกัน ถาอยูรวมกันดวยความเสียสละ ดวย
ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ใจเขาใจเราหวังพึ่งผูอื่นเหมือนกัน แมแตเศรษฐียังตอง
วิ่งพึ่งคนงานคนการที่เขามาทํางาน คนงานนั่นแหละหนุนเงินทองใหเปนเศรษฐี เศรษฐี
เล้ียงคนงาน นั่น ตางคนตางมีน้ําใจตอกันอยูดวยกันได สุดทายก็กลายเปนพอแมกับลูกไป 

ยกตัวอยางเชน รถเมลขาวแตกอน คุณหญิงเลอศักดิ์เปนเจาของบริษัทรถเมลขาว 
แลวนิมนตเราไปฉันที่นั่น ตอนนั้นพวกรถเมลตางๆ เดินขบวนกันหรือวาคัดคานตานทาน
นายจะตายไปละ ยุงไปหมด แตสําหรับบริษัทรถเมลขาวนี้ไมมี เราก็ถามเหตุถามผล เปน
เพราะเหตุไรจึงไมมี เพราะบริษัทนี้เล้ียงเหมือนเลี้ยงลูกเลย พวกคนงานตางๆ ที่อยูในนี้
เหมือนลูกเตาของเรา เจ็บไขไดปวยสงเขาโรงพยาบาล เราจายใหหมดๆ ทุกส่ิงทกุอยาง
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อะไรขาดเขนิบกพรอง ทางนี้สงเคราะหเหมือนกันกับลูกเตาในครอบครัวของเรา 
เพราะฉะนั้นจึงไมเกิดอะไรขึ้นมา บริษัทนี้สงบเงียบ ไมมีลูกนองที่จะกอหวอดนั้นกอหวอด
นี้ นี่ก็เพราะความเสียสละนั่นเอง 

เหตุที่เราจะจําชื่อไดก็คอืเราไปฉันที่บานเขา เขาพูดถงึเร่ืองความเสียสละที่มีตอ
บริษัทบริวาร บริษัทบริวารก็ไมมีอะไรกับนายเพราะเลี้ยงดูสมบูรณพูนผล เจ็บไขไดปวยนี้
สงใหหมอ ทางบริษัทเปนผูจายใหหมด นั่น แลวเขาจะมาทวงหาอะไรใชไหมละ ก็เมื่อ
จําเปนนายชวยทั้งนั้นๆ นี่ละความเสียสละ อยูดวยกันที่ไหนดีหมดมนุษยเรา จงพากันให
เห็นใจกันนะมนุษยอยูดวยกัน เด็กกม็ีหัวใจ ผูใหญมีหัวใจ แมที่สุดหมาก็มีหัวใจ สัตว
ตางๆ มีหัวใจ อยาไปเบียดเบียนทําลายเขา ที่ควรสงเคราะหก็สงเคราะหกันไป มนษุยเรามี
ความจําเปนที่จะหวังพึ่งกันตลอดเวลา สวน อตฺตา หิ อตตฺโน  นาโถ ที่จะพึ่งตนเองนี้มี
นอย 

ความพึ่งตนเองก็เปนพื้นฐาน แตความหวังพึ่งผูอื่นนี้หวังอยูดวยกัน ตั้งแตเศรษฐี
ยังหวังพึ่งคนงาน คนงานก็หวังพึ่งเศรษฐี แยกกนัไมออกนะ เมื่อเปนเชนนั้นใหเห็นใจกัน 
อยาเห็นแกการเอารัดเอาเปรียบ การรีดการไถ การคดการโกง นั้นเปนอุบายของคนขวาง
โลก เปนอุบายสรางความชั่วใสตัวเอง ปกขวากปกหนามกัน้ทางตนเองใหกาวไมออก ถา
ความเสียสละ ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนี้มันเบิกกวางออกเองอยางนั้นละ 

เร่ืองน้ําใจเปนของสําคัญ สมบัติเงินทองขาวของขึน้อยูกับน้ําใจ ถานํ้าใจไมมี สมบัติ
ก็ไมมีคุณคา ถานํ้าใจมีแลวสมบัติกลายเปนของมคีุณคาไปหมดจากน้ําใจที่มีคุณคา น้ําใจมี
คุณคาก็คือเฉล่ียเผื่อแผ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน สมบัติส่ิงของที่ไดมามากนอยจะทํา
อะไรพิจารณาเสียกอน อยาจายแบบสุรุยสุรายลืมเนื้อลืมตัว วาตัวมีเงินมากแลวจาย
สุรุยสุรายนี้เสียคน ลืมตัว เจาของผูมีเงินก็ลืมตัว เสียคน 

ยกตัวอยางเชนเศรษฐีสามสกุล เขาเรียกวาเศรษฐี เพราะมีเงินมากสามสกุลน้ีมีเงิน
มีทองแลวลืมเนื้อลืมตัว เอาเงินของตวันี้ไปทําความเสียหายแกตัวดวย ทําความเสียหายแก
ครอบครัวอื่นๆ ดวย ใหกระทบกระเทือนไปหมดเลย เอาเงินนี้ไปจางผูหญิงลูกใครหลาน
ใครเมียใครมาบํารุงบําเรอตน ครอบครัวเขาเดือดรอน ระหวางผัวเมียกระทบกระเทือน 
ครอบครัวแตละครอบครัวที่เศรษฐีเหลานี้เขาไปทําลายดวยความลืมตัว เอาเงินไปโปะลงๆ 
ใครก็ตองเห็นแกเงิน ทีนี้คนก็เสียเพราะความเห็นแกเงินนั้นแหละผูเสียก็ดี เลยเกิดทะเลาะ
เบาะแวง เศรษฐีทั้งสามสกุลนี้พอตายแลวบึ่งลงนรกเลย 
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ตกนรกจากพื้นนี้ลงไปถงึกนนรก เสวยทุกขไปตั้งแตนี้ถึงกนนรก ๖ หมื่นป แลวอยู
ใตกนนรกอกี ๖ หมื่นป จากกนนรกขึ้นมาอีก ๖ หมื่นป สามหกสิบแปดหมื่นป พอโผลขึ้น
มาถึงผิวพอจะบรรเทาทุกขไดนิดหนึง่เทานั้น ลงแลวๆ กลาวคาถา ๔ คาถาไมจบ ทาน
แสดงไวในบาลีวา ทุ สะ นะ โส 

ทุนั่นคือ ทุชชฺีวิตมชีวิมฺหา เยสํ โน น ททามฺห เส 
วิชฺชมาเนสุ โภเคสุ  ทีป นากมฺห อตฺตโน 

 กลาว ทุ คําเดียวนี้ไปถึงจบบาทคาถาพูดไมจบ ได ทุ คําเดียว ลงแลว 
 สะนี่ก็คือ สฏฐี วสฺสสหสฺสานิ   ปริปุณฺณานิ สพฺพโส 

นิรเย ปจฺจมานานํ กทา อนฺโต ภวิสฺสติ 
กลาวได สะ คําเดียวลงแลว 
นะนี่หมายถึง นตฺถิ อนฺโต กุโต อนฺโต  น อนฺโต ปฏทิิสฺสติ 
ตทา หิ ปกตํ ปาป มม ตุยฺหฺจ มาริสา 
กลาวได นะ คําเดียวลงแลว ยังไมถึงคาถาจบ ทองคาถายังไมจบ 
โส นั่นก็ โสหํ นูน อิโต คนฺตฺวา  โยนึ ลทฺธาน มานุสึ 
วทฺู สีลสมฺปนฺโน กาหามิ กุสลํ พห 
อันนี้กลาว โส ไดคําเดียวลงแลว ๖ หมื่นปๆ ตลอดเวลา ขึ้นมาเพียงจะสวดคาถา

เดียวไมจบ ได ทุ คําเดียว คาถาเต็มวา 
ทุชฺชีวิตมชีวมิฺหา เยสํ โน น ททามฺห เส 
วิชฺชมาเนสุ โภเคสุ ทีป นากมฺห อตฺตโน 
พวกเราทั้งหลายเมื่อมีชีวิตอยู มัวแตประมาทลืมเนื้อลืมตัว แมสมบัติมีอยูถงึขั้น

เศรษฐีก็ไมนาํไปทําประโยชน มีการทําบุญใหทาน สงเคราะหโลกสงสารแมแตนอย 
เพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเราทั้งหลาย จึงเปนชีวิตที่ชั่วชามากที่สุด นี่แปลออก 

สะ นี่คือ สฏฐี วสฺสสหสฺสานิ  ปริปุณฺณานิ สพฺพโส 
นิรเย ปจฺจมานานํ กทา อนฺโต ภวิสฺสติ 
กลาวไดเพียง สะ ลงแลว เมื่อเราถูกไฟไหมอยูในแดนนรกตั้ง ๖ หมื่นป คือลงไปก ็

๖ หมื่นป อยูกนนรกก ็ ๖ ขึ้นมาก็ ๖ หมื่นปบริบูรณ แลวที่สุดแหงทุกขเหลานี้เมื่อไรจะ
ปรากฏ จะเปนอยางน้ีตลอดไปเหรอ 

นะ นี่คือ นตฺถิ อนฺโต กโุต อนฺโต  น อนฺโต ปฏทิิสฺสติ 
ตทา หิ ปกตํ ปาป มม ตุยฺหฺจ มาริสา 
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เร่ืองที่สุดแหงทุกขนั้นไมมี เพราะพวกเราทั้งหลายไดทําบาปทํากรรมมาแลวตั้งแต
สมัยนั้น จึงไมมีเร่ืองที่สุดแหงทุกข 

โส นี่คือ โสหํ นูน อิโต คนฺตฺวา  โยนึ ลทฺธาน มานุสึ 
วทฺู สีลสมฺปนฺโน กาหามิ กุสลํ พห 
เมื่อพนจากนรกนี้ไปแลวไดกําเนิดเปนมนุษย เราจะเปนผูไมประมาทเหมือนที่เปน

มาแลวนี้ จะถึงพรอมดวยศีล จะทํากุศลใหมากมูนแนนอน พูดอยางยืนยันตัวเองวาจะทาํ
กุศลใหมากมูนแนนอน มียิ้มนิดหนึ่งที่วา ไดพนจากนี้แลวจะไปเกิดเปนมนุษย เหมือนวา
จะไดเกิดเปนมนุษยในวันพรุงนี้ แลวจะไดสรางบุญกุศลอยางมากมูนในวันพรุงน้ี ยิ้มนิด
หนึ่ง เพราะอันนี้มันทุกขมากแสนมาก จะไดเปนมนุษยเทานั้นก็ยิ้มแลว เหมือนจะไดเปน
ในวันพรุงนี้ แตปานนี้ก็ยังไมไดขึ้นมาเปนมนุษย พิจารณาซิ นี่ละความประมาท สมบัติเงิน
ทองมีมากไมรูจักใชก็มาเปนภัยแกตัวเอง เปนภัยแกผูอื่นดวย ใหพากันพินิจพิจารณา 

ไดมาเพื่อความจําเปน พิจารณาดวยเหตุดวยผลทุกอยางจะทําอะไร อยาสุรุยสุราย 
อยาลืมตัววามั่งวามีวาจะไมหมดไป หมดไดดวยกัน น้ําลําคลองยังหมดได เงินเราไมใชน้ํา
มหาสมุทรจะไมหมดไดยังไง ตองนาํไปใชใหเปนประโยชนแกเรา อะไรที่จะทําประโยชนให
โลก สมบัติที่เปนความดีงามที่ทําประโยชนใหโลก กลับมาเปนของตัวเอง หนุนตัวเองขึ้น
อีก เปนอยางน้ันนะ ถาสมบัติเหลานี้เอาไปทําความเสียหายแกตน กลับมาเปนภัยแกตน
และเปนภัยแกผูอื่นดวย พากันจําเอานะทุกคน 

ทองคําที่เปนน้ําไหลซึมนี้ก็กรุณาทราบทั่วหนากัน เราเปนเจาของสมบัติของชาติคอื
คลังหลวงของเรา ขอใหไดทองคําเปนประเภทไหลซึมเขามาเรื่อยๆ  เพราะทองคําเรายัง
ขาดมากอยูในคลังหลวง ที่ไดมาเต็มเม็ดเต็มหนวยแลวเราก็ยังไมจุใจ เพราะทองคํา
บกพรองอยูมาก จึงไดบณิฑบาตหรือขอรองหรือออดออนกับพี่นองทัง้หลาย ใหเห็นจิตใจ
ของชาตไิทยเราคือคลังหลวง ใหอุตสาหพยายาม ไดมาคนละเล็กละนอย หลายครั้งหลาย
หนมันก็มากเอง เวลานี้ก็ได ๒๐ กวากิโลแลวทองคําประเภทน้ําไหลซึม ตอไปกม็ากขึ้นๆ 
พอหลอมเราก็จะหลอมแลวเก็บไว พอที่จะมอบเราก็มอบตามเดิม กรุณาทราบตามนี้
ดวยกัน 

(วัดปาภูสอยดาวกับวัดปาภูกระไดมา ถวายปจจัย ๑๖,๕๐๐ บาท) 

(พนักงานสอบสวนสภอ.อุดรธานี อยูกองเมอืง ขอเมตตารถยนตสองคัน มีความจํา
เปนมากครับ) อันนี้ก็จําเปนมาก ไมมีเงิน ยังไมให เพราะหนักมาก หนักจริงๆ ตึกก็หก
เจ็ดหลังใหญๆ กําลังสราง รถยนตก็สงไปใหทางนั้นทางนี้ ใหไมทัน เราหนักมากตลอด 
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นอกจากหนักมากแลวยังติดหนี้เขาก็มี ไมใชเลนๆ นะ ติดหนี้เขานะเศรษฐีบัว เขาร่ําลือวา
หลวงตาบัวนี้มีเงินถึงขั้นเศรษฐี เพราะคนเคารพนับถือมาก อยางมานี้เห็นกันทั่วหนา คน
นั้นใหเทานั้น คนนี้ใหเทานี้ เห็นกันทั่วหนา แตเวลาหลวงตาบัวเขียนเช็คนั้นนะเขาไมเห็น 
เช็คใบหนึ่งหลายแสนบาท หลายลานบาท สงทางโนนทางนี้ตลอด อันนีเ้ขาไมเห็น ประตู
ออกเขาไมเห็น เห็นแตประตูเขาทั่วหนากัน ก็ตองเหมาละซิวาหลวงตาบัวมีเงินมาก 

ทางนี้มาขอรถ หลวงตากม็ีความจําเปนตรงหาเงินไมได อันนัน้ชํารุดอันนี้ชํารุด รถ
ก็ชํารุดสองคนัสามคัน หลวงตาก็ชํารุดไมมีเงินจะให ตองสอดแทรกหากระเปานั้นกระเปา
นี้ ไมทราบจะไดมาสักกี่สตางคมาซอมพอไดรถ ปญหาอยูตรงนี้ จึงยงัใหไมไดเดีย๋วนี้ 
(เขาคิวไวกอนไดไหมครับ) ไมใหเขา เขาแลวก็มามัดคอหลวงตาละซี ไมเอา หลวงตาจะ
พิจารณาตามเหตุผลที่สมควร ควรตูมตูมเลย ถาเหตุผลจําเปนจริงๆ ที่ควรจะตูม ไมตองมี
ใครบอก ผางทันที ถาควรจะรอก็รอไปอยางน้ันละ เวลานี้กระดุกกระดกิไมไดเลย 

ผาปาหนาศาลาวันที่ ๔ ธันวา ๔๗ ได ๑๔,๓๗๙ บาท ทองคํา ๕ บาท เอาสาธุ 
(สาธุ) สมบัติเหลานี้ออกชวยชาตทิั้งน้ันละนะไมไปไหน หลวงตาไมเคยแตะแมบาทหนึ่ง 
แมแตเขามาถวายเรานี้ก็แบบเดียวกันเลย เราไมเคยสนใจกับเงินกับทองอะไร เพราะ
เหลือเฟอ ฉันจังหันใหตายก็ไดมนัทวม เขาใจไหม ผูอดอดจะตาย คิดอยางน้ันซิ 
เพราะฉะนั้นจึงออกๆ ตลอดเลย มีเทาไรออกหมดเพื่อโลกเพื่อสงสาร ตายไปแบบเปลาๆ 
แหละเรา ไมเอาอะไรติดไปเลย ไมเอาทั้งน้ัน แดนสมมุตินี้ปดหมดโดยสิ้นเชิง ในหัวใจไมมี
เหลือ เหลือแตรูปรางกับความเมตตาที่กระจายอยูทั่วประเทศไทยและทัว่โลกอีกดวย มี
เทานั้นที่เหลืออยู 

หลวงปูลีหรือธรรมลี วัดถ้ําผาแดง ทองคํา ๕ บาท ๘๔ สตางค เงินสด ๒๔๙,๐๑๐ 
บาท เช็ค ๘๖,๙๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๓๓๕,๙๑๐ บาท ดอลลาร ๘๐ ดอลล เอาสาธุ 
(สาธุ) ธรรมลีนี่เศรษฐีธรรมนะ เก็บอยูเงียบๆ ออกมาจงึจะรู ออกมาจากเศรษฐีธรรม 
ธรรมพอในใจแลวอันนี้ออกชวยโลก เราจึงเรียกวาเศรษฐีธรรม 

คณะลูกศิษยหลวงปูเจี๊ยะพรอมแหวนอีกหนึ่งวง ทําบุญทอดผาปาหลวงตาบัวรวม
เปนเงิน ๘๔,๐๐๐ บาทแลวตอยอดอีก ๘,๘๒๐ บาทรวมทั้งหมดเปน ๘๕,๓๒๐ บาทกับ
แหวนอีกหนึ่งวง สาธุ(สาธุ) นี่เปนของอาจารยเจี๊ยะ เอาละใหพร 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/
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และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 


