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เทศนอบรมฆราวาส ณ โรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง 

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ (บาย) 

ที่อยูของความอัศจรรย 
 วันนี้เปนวันมหามงคลแกพี่นองชาวจังหวัดระยองเรา ไดกอรางสรางมหากุศล
เพื่อชาติไทยของเรา ดังพี่นองทัง้หลายนําจตุปจจัยตั้งแตทองคําลงมาจนกระทั่งเงินบาท 
นี้เพื่อชาติไทยของเราโดยตรง หลวงตามาไมวาที่ไหนไปที่ไหน หลวงตาเพื่อประโยชน
แกสวนรวมคือชาติไทยของเรา มานี้ก็เพื่อประโยชนแกชาติไทยของเรา ที่แสดงใหเห็น
ผลมาโดยลําดับแลวก็คือ ทองคําเวลานี้ไดเขาสูคลังหลวง ๑๑,๖๐๐ กวาเทาไรกิโล ลืม
แลวละ นี่ละทองคําที่หลวงตาไดพาพีน่องทั้งหลายออกชวยชาติคราวนี้ไดทองคํา 
๑๑,๖๐๐ กวากิโล นี่เขาคลังหลวงเรียบรอยแลว สําหรับเงินดอลลารนั้นไดเขาเพียง ๑๐ 
ลานกวา จากนั้นก็เงินไทยของเรากระจายไปทั่วโลกดินแดน 

เพราะหลวงตาทําจริงๆ ทําประโยชน ไมหยิบไมฉวยไมเอาอะไร เปนความมัว
หมองในจิตใจเราไมเคยมี มีแตความเมตตาลวนๆ สงเคราะหโลกเร่ือยมา ตั้งแตนํา
ออกชวยชาติ ไปทกุแหงทุกหนที่ไหนไปหมด ซอกแซกซกิแซ็ก เพื่อประโยชนแกชาติ
ของเรานั้นแล วันนี้ก็ไดอุตสาหแบกรางแกๆ อายุก็กําลัง ๙๕ ปมาอยูบนธรรมาสน 
ลมลุกคลุกคลานมา ก็เพราะน้ําใจที่มีเมตตาแกประชาชนทั้งหลายจึงไดมาที่นี่ วันนี้ก็
เปนโอกาสอันดีที่พี่นองทัง้หลายไดมาบริจาคทานและไดมาฟงอรรถฟงธรรม 

เสียงอรรถเสียงธรรมเปนเสียงที่เขาหูเขาใจไดยาก ยิ่งกวาเสียงลูกทุงลูกกรุง 
ลูกทุงลูกกรุงนั้นเขาไดทุกเวลา เพลิดเพลินเปนบากันทั้งประเทศไทยของเราซึ่งเปน
เมืองพทุธ แตคําวาพุทธไมคอยปรากฏภายในจิตใจ วันนี้เปนวันที่ทานทั้งหลายจะไดยิน
ไดฟงเสียงอรรถเสียงธรรมเขาสูใจบาง ใจมีแตเร่ืองโลกเรื่องสงสาร เร่ืองสกปรกโสมม 
เร่ืองฟนเรื่องไฟเขาไปเผาตลอดเวลา หาความสุขไมได ตองมธีรรมเขาแทรกภายใน
จิตใจจึงจะมคีวามสุขความเจริญ ใจนี่ถาอาหารไมถูกตองแลวก็เปนพิษเปนภยัแกตัวเอง 
อาหารที่เลิศเลอที่สุดก็คอื ธรรมะเขาสูใจแลวมีความสงบรมเย็น 

วันนี้พระทานก็มาจํานวนมากมายมาฟงอรรถฟงธรรม จากคําสอนของ
พระพุทธเจาที่หลวงตานํามาแสดงในเวลานี้ วันนี้จึงเปนโอกาสอันดีที่พี่นองทัง้หลายจะ
ไดยินเสียงอรรถเสียงธรรมเขาสูใจ นําไปประพฤตปิฏบิัติใหอรรถธรรมเขาสูใจจะมี
ความสงบรมเย็นเปนลําดับลําดาไป อยางอื่นอยางใดที่เขาสูใจสวนมากมีตั้งแตยาพิษกนิ
ลงไป คอืรับอารมณเหลานี้ละเขาไปสูใจ เกิดความเดือดรอนวุนวายหาความสงบเย็นใจ
ไมได ถาอารมณแหงธรรมเขาสูใจแลวจะมีความสงบรมเย็น 
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ดังพระพทุธเจาไดธรรมมาสอนโลก ทานไดมาจากการอบรมจิตใจ มีจิตตภาวนา
เปนสําคัญ องคศาสดาของเราตรัสรูขึ้นมานี้กระเทือนโลกทั้งสาม ก็เพราะอํานาจแหง
การอบรมจิตใจ จนไดเปนพระพุทธเจาศาสดาของโลกทั้งสามมา แลวนําธรรมเขามา
อบรมจิตใจของเราใหพอมีความสุขความสงบรมเย็นบาง ไมไขวควานั้นควานี้ ควาอะไร
ก็เปนควาน้ําเหลวๆ ใจของเราไมมีธรรมซึ่งเปนหลักใหญ หลักตายตัว หลักพึ่งเปนพึง่
ตายไดเขาสูใจ ใจจึงไขวควาตลอดเวลาหาความสุขไมได 

วาบานนั้นเจริญบานนี้เจริญ ที่ไหนกว็าบานเจริญ หาแตความเจริญกัน แตมัน
เจริญดวยอิฐ ดวยปูน ดวยหินดวยทราย ดวยถนนหนทาง ดวยสิ่งกอสรางตางๆ ซึ่งลวน
แลวตั้งแตเปนฟนเปนไฟ หลอกลอหัวใจใหดีดดิ้นไปตามหาความสงบรมเย็นไมได ถา
จิตใจไดมีอรรถมีธรรมแลวไมตื่นเตนกับอะไร มีความสงบรมเย็น การอยูการกนิใชสอย
ทุกอยาง รูจกัประมาณ...คนมีธรรม  ถาไมมีธรรมแลวไดไมพอ ไดเทาไรๆ ก็ไมพอ เอา
จนทองระเบิดก็ไมพอ  

กิเลสก็เหมือนกันกับไฟ ไมมีคําวาเชื้อไฟไสเขาไปแลว ไฟนี้พอกับเชื้อทัง้หลาย 
ไมเคยมี ไสเขาไปเทาไรก็เปลวจรดเมฆๆ นั่นละ นี่กิเลสก็เหมือนกัน ไสเหยื่อเขาไป 
เหยื่อความทะเยอทะยานไดเทาไรไมพอๆ ไสเขาไปเทาไรเจาของเลยจะเปนบาทั้งเปน 
น่ันเห็นไหมละเร่ืองของกิเลสเปนอยางน้ัน ใหพยายามอบรมศีลธรรมเขาสูใจบาง เวลา
จะหลับจะนอน 

ที่มานั่งฟงเทศนกันทั้งหมดนี้ มีพุทโธติดตัวมาสักคนไหมละ คนมากๆ นี่ มีพุท
โธ หรือธัมโม หรือสังโฆติดใจมาไหม รถทั้งคันบรรทุกคนแนนรถ แตพุทโธคําเดียวไมมี
ในรถ รถนั้นวางจากอรรถจากธรรม แตเต็มไปดวยมูตรดวยคูถ คือ ความคิดวุนวาย
ของจิตใจทีน่ั่งอยูในรถเปนฟนเปนไฟ เผารถทั้งเปนมาเลยจนกระทั่งมาสูสถานที่นี่  ทีนี้
ใหไดน้ําคือพุทโธ ธัมโม เปนเครื่องดับไฟกิเลสทั้งหลายภายในรถ ไปใหมีพุทโธ ธมัโม 
สังโฆติดตัวไปแลวจะเย็นใจๆ  

ทานทั้งหลายเขาใจวาพุทโธ ธัมโม สังโฆ เปนเรื่องเล็กนอยเหรอ พระพุทธเจา
เลิศเลอมานี้ก็เพราะอํานาจแหงพุทโธ ธัมโม สังโฆนั่นแล กิเลสไมไดพาใครใหเลิศเลอ
นอกจากจะพาคนใหลมจมฉิบหายไปโดยลําดับเทานั้น ถาไมรูจักประมาณวิ่งตามกิเลส
เทาไรตายทิ้งเปลาๆ ไมมีความหมายอะไรในคนทั้งคน เกิดมาทั้งชาติหาความหมายติด
ตัวไมมี ตายไปแลวก็แหกันไปเผาศพ ครั้นเผาแลวก็กลับมามือเปลาๆ ไมเกิดประโยชน
อะไร แทนทีจ่ะคิดเรื่องความเปนความตายของเขา แลวนอมเขามาคิดถึงเร่ืองความเปน
ความตายของตัวเองแลวอุตสาหพยายามสรางความดี ละชัว่ทําดี ประพฤติตัวใหมี
ศีลธรรม ไมสนใจ  
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ขอใหทานทั้งหลายไดนําธรรมเหลานี้ไปคิดไปอาน ไปปฏิบัติ เมื่อใจมีความ
สะดวกสบายแลวอยูไหนสบายหมดคนเรา ถาใจรอนเปนฟนเปนไฟ อยูโลกไหนหา
ความสบายไมได เชนเดยีวกับคนไข คนไขหนักๆ เอาขึ้นไปตกึโรงพยาบาลชั้นไหน เอา
ไปอยูชั้นเฉียดเมฆก็ตาม จรดเมฆก็ตาม มันจะไปรองครวญครางอยูโนนละ เพราะไข
มันอยูกับคน ไมไดอยูกับตึกกับโรงพยาบาลสูงๆ ต่ําๆ อะไร มันอยูกับคน เวลาหายไข
แลวอยูที่ไหนก็สบายๆ เราก็พยายามทําจิตใจของเราใหเบาบางจากกิเลสคือความโลภ 
ความโกรธ ราคะตัณหาลงบาง เราจะเปนที่สะดวกสบายในใจของเราซึ่งหาความสุขก็จะ
ไมเจอ 

เกิดมาใครก็หาแตความสุขๆ ทั่วโลกดินแดน เวลาไปถามความสุขจริงๆ มีแต
ความเดือดรอนวุนวายเต็มหัวใจ ระบายออกมานี้จนฟงกันไมได เปนอยางน้ันละเรื่อง
กิเลส ถาเร่ืองอรรถเรื่องธรรมไปที่ไหนอยูที่ไหน พูดกันนี้เปนชิ้นเปนอันเปนเนื้อเปน
หนัง ฟงแลวซึ้งใจๆ ผูมีธรรมในใจเปนอยางนั้น  

เห็นไดดังพระกรรมฐานทาน ทานจะอยูในปาในเขา ทานเสาะแสวงหาอรรถหา
ธรรม อยูในสถานที่วิเวกสงัดเทาไรทานยิ่งปราศจากอารมณตางๆ ที่ไปกอกวน แลว
บําเพ็ญจิตใหมีความสงบรมเย็นขึ้นมา จิตใจมีความสวางกระจางแจง ผลสุดทายตรัสรู
ธรรมขึ้นมาภายในใจเปนใจที่สวางจาทีเดียว นั่นละอํานาจแหงธรรม มีในใจมากนอยจะ
มีความสงบรมเย็น ขอใหทานทั้งหลายสนใจตอธรรมบาง เร่ืองกับโลกกบัสงสารอันเปน
ฟนเปนไฟนี้ไมทราบวาใครสนใจไมสนใจ มันมีเต็มแผนดินทั่วโลกดินแดนไมอดอยาก
ขาดแคลนกับสิ่งเหลานี้ แตอรรถธรรมที่จะเขาสูใจ ใหมีความสงบรมเย็นนั้นมีนอย 

จึงขอใหทานทั้งหลายไดปฏิบัติธรรมบําเพ็ญธรรม อยางนอยเวลาเราจะหลับจะ
นอนขอใหกราบพระ ตั้งนโม อิติปโส สวากขาโต สุปฏิปนโน จบเรียบรอยแลว ใหทํา
ความสงบใจ ใจนี้มันดีดมันดิ้นตั้งแตตื่นนอนไมมเีวลาระงับดับลงไดเลย ตองดบัดวย
ความหลับ ถาใครคิดมาก ยุงมาก วุนมาก เลยนอนไมหลับ สุดทายการนอนหลับเปน
ยาระงับโรควุนวาย ก็เลยระงับกันไมลงเพราะโรคมันรุนแรง เพราะฉะนั้นจึงใหเอาธรรม
เขาไปสงบระงับจิตใจใหมีความสงบเย็น 

เวลาจะหลับจะนอนใหกราบพระเสียกอน แลวกน็ึก พุทโธ ธัมโม หรือ อิติปโส 
ภควา สวากขาโต สุปฏิปนโน จบลงแลวใหทําความสงบใจ เราจะนั่งขัดสมาธิก็ได นั่ง
พับเพียบก็ได หรือนั่งอยูบนเกาอี้ก็ได แตใจใหมีความสงบอยูดวยบทธรรม เชน พุทโธ 
ธัมโม สังโฆ บทใดก็ไดตามนิสัยชอบ แลวนําคําบริกรรมนี้เขาสูจิตใจ บังคับดวยสติ ให
สติติดแนบอยูกับคําบริกรรม นั่นเรียกวาจิตทํางานโดยธรรมหรือจิตทํางานทางธรรม 
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เมื่อมีสติบังคับบัญชาอยู จิตใจของเราจะวาวุนขุนมัวไปขนาดไหน จะตองมีความสงบ
รมเย็นลงมา ใหประจักษใจของผูภาวนานั้นแล 

ใจเมื่อมีความสงบรมเย็นแลว ทุกส่ิงทุกอยางจะเปดโลงไปหมด ถาใจตบีตันอั้น
ตู ไปอยูในแดนเขตจักรวาลไหน ก็ไปตีบตันอั้นตูเดือดรอนวุนวายอยูในหัวใจของเรา
นั่นแหละ ถาใจมีความสงบเย็น ไปอยูที่ไหนก็เย็นก็สบายๆ โลกอันนี้ความสุขก็ดี ความ
ทุกขกด็ี มารวมอยูที่ใจดวงเดียวนี้ ไมไดมีที่ใดเปนที่รับรองความสุข ความทุกข ดินฟา
อากาศ ตนไมภูเขา ทั่วขอบเขตจกัรวาลไมใชเปนภาชนะสําหรับรับรองความสุขและ
ความทุกข ส่ิงที่รับรองอยางแทจริงก็คือใจ เปนผูรับรองทั้งความทุกข ทั้งมหันตทกุข 
รับรองความสุข ทั้งเปนบรมสุข รับรองไดที่ใจ ถาเจาของตั้งใจอบรมรักษาจิตใจของเรา
ใหดีจะไดชมสมบัติอันลนคาภายในใจ 

จึงขอใหบรรดาชาวพุทธเรามีความสนใจใครตออรรถตอธรรม เวลาจะหลับจะ
นอนอยาปลอยอยาวาง มีเหตุการณขนาดไหนบังคับใหภาวนาพุทโธ อยางนอยใหได ๕ 
นาที เอาพุทโธ ๆ ก็ได มีสติบังคับจิตใจ ใหมีความสงบใจ จะไดมากกวานั้นก็ยิ่งดี ถาผู
มีความสงบแลวเราอยาวาแต ๕ นาที  ๑๐ นาที เปนชั่วโมงๆ ก็ได ลืมเนื้อลืมตัว เมื่อ
จิตตัววุนวายเขาสูความสงบเสียอยางเดียว จะไมมีเร่ืองอะไรกวนใจเลย ใจจะหยั่งเขาสู
ความสงบ สังขารรางกายก็ไมมีความเจ็บปวดแสบรอน พอจิตถอนออกมาแลวมีความ
สงบเย็น ดูโลกน้ีกวางขวางไปหมดเลย ทางออกนี้กวางเหมือนทองฟามหาสมุทร 

นี่ละธรรมเขาสูใจ มีทางออกอันกวางขวาง ถามแีตกิเลสเขาสูใจแลวตีบตันอั้นตู 
ไปที่ไหนกม็แีตความทุกข ความเดือดรอนวุนวาย ไปเกิดในภพใดชาติใดก็ไปเจอตัง้แต
ความทุกขความทรมาน เพราะตนมีความรักใครใกลชิดตอการสรางบาปสรางกรรม ไป
สรางที่ไหน ไปทําที่ไหน มันก็เปนเจาของ ใจนี้เปนเจาของจะตองรับเคราะหรับกรรม
ของผลแหงกรรมดีชั่วที่ตนทํา สวนมากมักจะมีแตทําความชั่วกัน ใหพากันทําความดี
บาง จิตใจจะไดเห็นความอัศจรรยในตัวเอง 

เกิดมานี้เราเคยเห็นความอัศจรรยที่ไหนบาง ทานทั้งหลายนํามาเลาใหหลวงตา
ฟงบางซิ มาอยูดวยกันนี้ เราไปเจอความอัศจรรยที่ไหน ไมมี ถาเราภาวนาตั้งใจภาวนา
ดังที่วาน้ี เชน พุทโธๆ เปนตน วันหนึ่งๆ อยาใหต่ํากวา ๕ นาที นี่เราจะเจอความ
อัศจรรยในหัวใจของเราในวันใดวันหนึ่งแนนอน ไมสงสัย จากน้ันก็อัศจรรยเลยคาด
เลยหมายเต็มหัวใจ โลกธาตุนี้เปนที่อยูของความอศัจรรยคือใจดวงเดียวนี้เทานั้น 
นอกนั้นไมมคีวามหมาย นี่ละถาอบรมไดเปนอยางนี้ ถาอบรมไมไดก็คือใจดวงนี้ละเปน
ฟนเปนไฟเผาไหมเรา  
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ใหพากันอบรมจิตใจบาง เวลานี้กิเลสตัณหามันฉุดมันลากจนไมรูเนื้อรูตัว ไมรู
บาปรูบุญ ไมรูนรกสวรรค ไมรูเปนรูตาย เกิดมาก็เกิดมากับโลกเขา เขาดิ้นเราก็ดิ้น เขา
ดีดเราก็ดีด เลยไมทราบวาดิ้นไปหาอะไร ดีดไปหาอะไร มีตั้งแตความทุกขทั้งเขาทั้งเรา
เต็มเนื้อเต็มตัว หาความสุขไมได เพราะฉะนั้นจงใหยึดธรรมภายในใจ เมื่อไดยดึธรรม
ภายในจิตใจดีๆ แลว เราจะมีความสงบรมเย็นๆ ไปโดยลําดับ พี่นองทั้งหลายขอใหพา
กันตั้งอกตัง้ใจ พระเรานี้ละที่เปนสําคัญ พระนี้เปนแนวหนา ชาวพุทธเราตองถอืพระ
เปนสําคัญ 

พระไปอยูสถานที่ใดเปนพระปฏิบัติดปีฏิบัติชอบ รักษาศีลรักษาธรรม ไมลดละ
ปลอยวาง ใกลชิดติดพันกับพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆดวยการปฏิบัติเครงครัด
ในธรรมในวินัย ผูนี้แลไปที่ไหนเหมือนตามเสด็จพระพุทธเจาไป เพราะธรรมวนิัยนั้น
แลเปนศาสดาของเราทั้งหลายแทนพระพุทธเจา ไปที่ไหนอยาปลอยอยาวาง พุทโธ ธัม
โม สังโฆ อยาปลอยอยาวางขอวัตรปฏิบัติศีลธรรมของตนที่เคยปฏิบัติ แลวจิตใจของ
เราจะประหนึ่งวาไดตามเสด็จพระพุทธเจาอยูทุกอิริยาบถ  

ผูเสาะแสวงหาอรรถหาธรรม ไมตองตามหาพระพุทธเจาเมืองนูนเมืองนี้ เชน
เมืองอินเดียเปนตน ผูไปก็ไป แตอยาตื่นเกินไป ถาไปดวยความตื่นกับเขาเปนอันใช
ไมได ไปที่ไหนกม็ี ธรรมมี อินเดียก็มี เมืองไทยก็มี ไปอินเดียก็เปนธรรม ถาไปดวย
ความเปนธรรม อยูเมืองไทยก็เปนธรรม เมื่ออยูดวยความเปนธรรม อยูที่ไหนเปน
ธรรมไปหมด ถาคนมีธรรมในใจ ถาไมมธีรรมในใจอยูในเมืองอินเดียนั่นมีสัตว
ประมาณเทาไร ตัวไหนสัตวที่ไมไดรับความทุกข มันทุกขเหมือนกันกับโลกเรานี่แหละ 
โลกไหนก็ตามถามีธรรมในใจแลวเปนสุข  

ใหพากันอบรมจิตใจใหมีความสุขบางนะ เฉพาะพระของเรามีหนาที่อันเดียวใน
การปฏิบัติธรรม การภาวนาของพระของเราที่เปนผูมุงมั่นตอแดนพนทุกขคือมรรคผล
นิพพาน ขอใหเปนผูใกลชิดติดพันกับสติ สติเปนของสําคัญในการประกอบความ
พากเพียร จะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอนใหมีสติตดิกับใจ หรือผูบริกรรมธรรมบทใดก็
ตามใหมีสติติดแนบอยูกบัใจ ใจจะมีความสงบแนนอน ขอใหมีสติควบคุมเถิด ถาขาด
สติแลวจะเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนากไ็มมีความหมายอะไร มีตั้งแตเดินหย็อกๆ นั่ง
เปนหัวตออยูเทานั้นแหละ ถามีสติควบคุมแลวเปนความเพียรตลอดเวลา  

การปฏิบัติภาวนาไมใชเร่ืองเล็กนอย เร่ิมตนตั้งแตลมลุกคลุกคลาน จิตมันไม
รวม จิตไมสงบ จิตยุงเหยิงวุนวาย บังคับกันดวยสติ ไมใหมนัคิดยุงเหยิงวุนวาย หนัก
เขาๆ จิตก็มคีวามสงบเย็น พอจิตสงบเทานั้นก็เย็นขึ้นมาสบายขึ้นมาภายในใจ จากน้ันก็
ตั้งรากตั้งฐานขึ้นสมาธิ คือความแนนหนามั่นคงขึ้นโดยลําดับลําดาภายในใจ นี่เรียกวา
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เปนกําลังที่จะหนุนปญญาใหออก เพื่อถอดถอนกิเลสประเภทตางๆ ไมมีอะไรเหลือ
ดวยอํานาจแหงปญญาเปนสําคัญ เราออกทางดานปญญา ทานจึงสอนวาสมาธิปญญา 

ศีลเปนพื้นฐานของพระผูบวชแลว สมาธิคือการภาวนาเปนพื้นฐานที่จะใหใจ
ไดรับความสงบ ปญญาคือการพิจารณาสอดสอง ออกทางดานปญญาเพื่อแกเพื่อถอด
ถอนกิเลสออกจากใจ เมื่อไดใชอยางน้ีอยูตลอดเวลาดวยความพากเพียร โดยมีสติเปน
เครื่องกํากับรักษาแลว ใจก็จะมีความสวางไสว ถอดถอนตนออกจากสิง่พัวพันทั้งหลาย 
กลายเปนจิตที่ผองใสหรือบริสุทธิ์ขึ้นมาภายในใจ จากน้ันก็พนทุกขพนภยั  

ส่ิงที่ทําใหทุกขก็คอืกิเลสเทานั้น มีมากมีนอยกอกวน ยุแหยทุกแบบคือกิเลส 
เมื่อกิเลสขาดสะบั้นไปจากใจแลว จิตพนทุกขแลว ทุกขไมมี มีแตความสวางไสว เชนจิต
พระพุทธเจา จิตพระอรหันต เปนใจที่สวางไสว กิเลสไมเขามาแทรกไดเลย นี่คือจิตของ
ทานผูบริสุทธิ์ หรือจะเรียกวาจิตเปนธรรมธาตุก็ได จิตเปนธรรมธาตุจึงบริสุทธิ์สุดสวน 
ยังครองรางกายอยูก็เปน หนึ่งเรียกวาเปนพระอรหันต สองเรียกวาเปนผูมีจิตบริสุทธิ์ 
สามเรียกวาจิตเปนธรรมธาตุครอบอยูภายในหัวใจ พอรางกายแตกสลายลงไปจิตนี้เปน
ธรรมธาตุลวนๆ แลวก็เปนธรรมธาตุไปเลย 

จิตทั้งดวงกลายเปนธรรมธาตุ เพราะอํานาจแหงการฝกฝนอบรมตน ใหถึงที่สุด
จุดหมายปลายทาง นิพพานคือความเที่ยงตรง ไมมีความเอนเอียง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา 
เขาไมถึง ถาลงจิตไดถึงขัน้ธรรมธาตุแลวเปนอยางนั้น นี่คือผลแหงการอบรมจิตใจ  

เร่ืองศาสนาของพระพุทธเจาไมใชเร่ืองเล็กนอย เปนแตเพียงวาเราชาวพุทธ
ไมไดถือเปนของจําเปนเทาที่ควรยิ่งกวาขี้หมูขี้หมา ที่ตางคนตางดีดตางดิ้นกันอยูทุก
วันนี้ ไมมีเวลาจืดจาง ตายไปกับกองขี้หมูขี้หมาของสกปรกนั่นแหละ หาความดีไมได 
ไปเกิดในภพใดชาติใด มันก็เต็มไปดวยขี้หมูขีห้มาความสกปรกความเดือดรอนวุนวาย
อยูทุกภพทกุชาติ หาความสงบเย็นใจไมไดเลย ถาไดปฏิบัติทางดานจิตใจใหมีความ
สงบรมเย็นขึ้นไปจนกระทั่งสวางกระจางแจง จนทะลุถึงนิพพานทั้งเปน เปนธรรมธาตุ
ขึ้นภายในจิตใจแลว อยูไหนสบายหมด กฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา นี้ ไมมีเขาไป
เกี่ยวของไดเลย นั่นคือนิพพาน 

ทุกส่ิงทกุอยางมีกฎ อนจิฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา แปรสภาพเขาไปเกี่ยวของทัง้นั้น แต
จิตที่บริสุทธิ์ลวนๆ เปนธรรมธาตุแลว ไมมีกฎใดๆ สมมุติใดๆ เขาไปเกี่ยวของเลย นี่
การปฏิบัติจิตใจ เมื่อถงึขั้นจิตไดเปนธรรมธาตุคือบริสุทธิ์ลวนๆ แลว พนจากทุกขโดย
ประการทั้งปวง  

อยางน้ีละธรรมของพระพุทธเจาประเสริฐ ประเสริฐเลิศเลออยางน้ี เราชาวพุทธ
ก็ขอใหพากนัดําเนินเริ่มตั้งแตทาน อยาตระหนี่ถี่เหนียว มีมากมีนอยใหแบงกินแบง
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ทาน อยาเห็นแกกินดีกวาทาน จะไปจนตรอกจนมุมในกาลตอไปในเวลาตอไป ภพชาติ
ตอไป มีทัง้กินทั้งทาน ไดทัง้โลกน้ีไปโลกหนาก็ไดทิพยสมบัติ เราไดครองสมบัติ
เหลานั้นที่เราใหทานไวแลวตั้งแตโลกน้ี ไปโลกหนาไปสวรรค พรหมโลก จะไปกับอะไร
ถาไมไปกับความดีงาม ความดีงามนี้แหละมันเปนทิพยสมบัติที่เราไดเสวย 

อยาเขาใจวาตายแลวสูญนะ ชาวพุทธเราใครเขาใจวาตายแลวสูญ คนนั้นจมทั้ง
เปน ไมมีคามีราคาเลย ยังเหลือแตลมหายใจฝอดๆ จิตดวงนี้ไมเคยตายใหพากันจํา
เอาไว ไมเคยตายตั้งแตกาลไหนๆ มา แมจะไปตกนรกหมกไหมกี่กปักีก่ลัป ทุกขขนาด
ไหนก็ยอมรบัวาทุกขแตไมยอมฉิบหายคือใจดวงนี้แล ทีนี้เวลาฟนตัวขึ้นมาตามกฎ
อนิจจังมีความแปรปรวน แมตกนรกก็ฟนขึ้นมาไดเพราะกฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา มัน
คอยแปรของมันเอง เมือ่หมดบุญหมดกรรมจากนั้นแลวกข็ึ้นมาทางฝายดี แลวปฏิบัติ
ตัวใหเปนคนดีเปนลําดับลําดาไป เอาจนกระทั่งถึงความพนทุกข จิตดวงนี้ก็เปนธรรม
ธาตุไปเลยไมมีคําวาสูญ 

อยูในนรกเสวยทุกขเวทนากี่กัปกีก่ัลป ยอมรับวาทุกขแตไมยอมสูญคือใจดวงนี้ 
เวลาขึ้นถึงความพนทุกข ถึงนิพพานก็เปนธรรมธาตุไปเลย ไมมีคําวาสูญในใจดวงนี้ เรา
อยาประมาทวาตายแลวสูญ จะสรางแตบาปหาบแตกรรมใสตัวเอง เพราะหมดหวัง เรา
ทําอะไรแลวก็ไมไดรับผลกรรมแหละ ผลบุญผลกุศลอะไรไมมีเพราะตายแลวสูญ คนนี้
สรางบาปมากที่สุดสรางจนกระทั่งวันตาย ตายแลวจม ไมมีวันฟนคือคนประเภทนี้
แหละ ใหพากันจําเอาไว  

บุญมีบาปมี ใครจะเปนเจาของบุญเจาของบาป ก็สัตวทั้งหลายไหวตัว
ตลอดเวลาก็คือ การสรางบุญสรางบาป ไมบอกวาไดสรางบาปสรางบุญก็ตาม เชน สัตว
เดรัจฉาน เขาทําชั่วทําดีไดเชนเดียวกับมนุษยเรา เขาก็มีกรรมดีกรรมชั่วติดตัวของเขา 
อยางเราเปนมนุษยก็เหมอืนกัน ตายแลวไปเกิดทีไ่หนก็มีกรรมดีกรรมชั่วติดตัวไป ให
ไดกรรมดีตดิตัวไป ไมมีคําวาตายแลวสูญ ถาสูญแลวอะไรมาเกิด นั่น คนเต็มโลกเต็ม
สงสาร สัตวเต็มโลกเต็มสงสารอะไรมาเกิดถามันสูญแลว 

เพราะเอาของไมสูญนั้นแหละมาเกิด มันไมสูญ หัวใจดวงนี้ไมเคยสูญ ถึงพระ
นิพพานก็เปนธรรมธาตุไปเลยไมมีคาํวาสูญ อยาไปฆาตัวเองทําลายตัวเองวาตายแลว
สูญ ใครวาตายแลวสูญคนนั้นเรียกวายังเหลือแตลมหายใจ ไมมีคาอะไรกับเขาเลย ถึง
จะตั้งยศตัง้ลาภขึ้นไปตั้งแตพื้นๆ ฟาดไปจนกระทั่งดอกเตอรดอกแตอะไร กี่ดอกเตอร
ก็ตามกม็ีแตลมปาก เจาของก็คือไฟนรกเผาทั้งเปนอยูในหัวอก นี่ละความสําคัญตนผิด 
ทําใหเยอหยิ่งจองหองสรางแตความชั่วชาลามก ยังลบลางดวยตัวเองวาส่ิงเหลานั้น
ไมใหมีผลแกตัว ไมใหมยีังไงเราก็เปนคนสรางเอง เราสรางอะไรผลก็ตองมีตอเรา 
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อะไรจะหนักยิ่งกวากรรม ผลกรรมของสัตวในโลกนี้ ตนไม ภูเขา ดินฟาอากาศ 
วาหนัก ก็หนักเฉยๆ แตเราไมไดแบกไดหาม แตกรรมดีกรรมชั่วของสัตวโลกที่ทําลงไป
นี้เราเปนผูอยูใตบังคับ การทําดีก็ความดีนั้นแหละจะหนุนเราไป ตั้งแตพืน้ๆ จนกระทั่ง
ถึงสวรรคนิพพาน ถาทาํความชั่วแลวก็จมลงไปเรื่อยๆ นี่ละอํานาจของกรรม น้ําหนัก
ของกรรม ไมมอีะไรหนักมากยิ่งกวาอํานาจแหงกรรมดีกรรมชั่วของสัตวแตละรายๆ 
สรางขึ้นมา 

อยาไปลบลางวากรรมไมมีผล มีอยูกับทุกคน ไมมีอะไรหนักมากยิ่งกวากรรม 
ผลของกรรมในโลกนี้ เราจะวาตนไม ภูเขา หนัก ไมหนัก อันนั้นไมมากดขี่บังคับเรา
เหมือนเราสรางบาปสรางกรรม อํานาจของผลของบาปของกรรมนั้นกดเราใหจมลงได 
แลวความดีงามก็อํานาจแหงความดีงามพยุงเราจนกระทั่งถงึวิมตุติพระนิพพานได นี่
เปนผลอันหนักแนนเปนผลมากทีเดียว มีกาํลังมากคือผลของกรรม  

ส่ิงใดก็ตามในโลกนี้ไมไดหนักมากยิ่งกวาผลของกรรมดีชั่วที่สัตวทําลงไป ทําลง
ไปชั่วไดชั่ว ทําดีไดดี ถาทําดีเทาไรๆ ไดมากเทาไรพนทุกขไปโดยสิ้นเชิง ถาทําชั่วเทาไร
ก็จมไปเลยๆ กรรมอันนี้หนักมาก ใหพากันระวังกรรมคือการกระทําของตนที่เปนฝาย
ไมดีอยาทํา ทําแลวมาทําลายตนเอง ใหทําตั้งแตส่ิงที่ดี ทําแลวพยุงตนเองไปโดยลําดับ 
เราอยาลืมเนื้อลืมตัววาเรียนไดมากๆ จําไดมาก ไดเปนชั้นนั้นชั้นนี้ มันมีแตลมปากนะ
นั่น กรรมแทๆ ไมไดขึน้อยูกับเรียนมากเรียนนอย ไมไดขึน้อยูกับชื่อกบัเสียงที่ชมเชย
ตั้งกันยกยอสรรเสริญตั้งขึ้นมา กรรมเปนกรรมดีเปนดี ชั่วเปนชั่ว 

ใครเปนผูสรางกรรมมา จะตั้งขึ้นชั้นไหนก็ตามเถิดจมไดทัง้น้ัน ถาสรางความดี
เชื่อบุญเชื่อกรรม สรางตั้งแตความดีมีตั้งแตความดี อยูในโลกน้ีก็ดี ไปโลกหนาก็ดี ตาย
ไปแลวก็ไปดีทั้งน้ันละ คนสรางความดีอยาประมาทกรรม  

คําวากรรมนี้เปนของหนักหนวงมากที่สุด พระพทุธเจาจึงสอนวา นตฺถิ กมฺมสมํ 
พลํ ไมมีอานุภาพใดในโลกธาตุนี้จะมีอํานาจหนักที่สุดยิ่งกวาอํานาจผลแหงกรรม ผล
แหงกรรมนี้ทําลงไปแลวมาบังคับเจาของหรือมาสงเสียเจาของ หรืออุดหนุนเจาของให
พนทุกขไดจริงๆ นี่ละอํานาจแหงกรรมนี้ใกลชิดติดพันกับเราผูสรางกรรมอยูทุกเวลา 
ใหพากันระมัดระวัง 

วันนี้เปนวันมงคลเราทั้งหลายพรอมหนากัน ในจังหวัดระยองนี่ทั้งจังหวัด 
รวมทั้งราชการทุกหนวยมารวมที่นี่หมด เพื่อสรางความดีงามทั้งหลาย จตุปจจัยที่พี่นอง
ทั้งหลายบริจาคมานี้นั้นเรานําออกชวยโลกทั้งน้ัน หลวงตาไมเอา หลวงตาบอกตรงๆ 
หลวงตาพอทุกอยางแลวใน ๓ โลกธาตุนี้ หลวงตาปลอยวางโดยสิ้นเชิงไมเอา อะไรก็ไม
เอา ยังเหลือแตธาตุแตขันธที่ดูแลกนัอยูนี้เทานั้น ความเคลื่อนไหวไปมาก็ดูกันอยู พอ
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เยียวยารักษาก็รักษากันไป ถาเยียวยารักษาไมไดก็ปลอยไปตามธรรมชาติของธาตุ ๔ 
ดิน น้ํา ลม ไฟ ซึ่งมีสวนผสมกันแลวมาตั้ง มีจิตวิญญาณเขาไปแทรกอยูในนั้นก็เรียกวา 
เกิดเปนสัตว เปนบุคคล เมื่อมันหมดสภาพ แตกแลวก็ไปเลย 

แตจิตอันนั้นไมตายละซิ สําคัญ ไปถอืกําเนิดเกิดใหม ถาทําชั่วมากเกิดใหมยิ่ง
รายกวาเกาอีก ถาทําดแีลวเกิดใหมก็ยิ่งดีขึ้นไปโดยลําดับ เหมือนคนมีทุนมีรอนมี
สมบัติ บานเรือนถูกพังทลายสรางขึ้นมาใหมดวยความมีเงินมากใหดีกวาบานหลังเกาก็
ได ถาไมมีเงินมีทองบานหลังเกาถูกทําลายหลังใหมไมมี แลวก็อยูอยางหนึ่งก็กระตอบ 
อยางหนึ่งก็ซกุหัวนอนอยูตามใตพุมไมก็มี อยางน้ีละอํานาจแหงกรรมมันขึ้นอยูกับ
ตัวเอง ไมไดขึ้นอยูกับใคร  

ใหพากันระมัดระวังใหสรางแตความดีงาม อยาลืมเนื้อลืมตัว การไดมามากนอย
ใหมีการเก็บการรักษาสมบัติประเภทนี้จะแบงไปไดสวนใดบาง อันหนึ่งก็คือเพือ่การ
เจ็บไขไดปวย เจ็บหัวตัวรอน ตองอาศัยอันนี้เปนเครื่องเยียวยารักษา การอยูการกิน 
การหลับการนอนที่หลับที่นอนที่ขับที่ถายอะไร ก็ตองใชจายๆ เงิน เราตองใชอยาง
ประหยัดมัธยัสถ อยาฟุงเฟอเหอเหิมเกินเนื้อเกินตัว เหมือนหนึ่งวาเราเปนมหาเศรษฐี
ในโลกทั้งสามสูเราไมได นั่นละจม คนๆ นั้นสรางความลมจมใหแกเจาของ การจับจาย
เปนไฟเผาแหลกๆ ไปเลย ถาคนรูเนื้อรูตัว การจับการจายก็รูจักประมาณ ทั้งเก็บทัง้
รักษาใหอยูในขอบเขตแหงความพอดี คนนั้นก็ดีไมจนตรอกจนมุมนัก 

ใหพากันตั้งอกตัง้ใจปฏบิัติ เราเกิดมากับพุทธศาสนาใหมี พุทโธ ธมัโม สังโฆ 
เหตุผลกลไกเพื่อรักษาตัวไมมีตดิตัวเลยนี้ เราจะหวังพึ่งอะไร ไมมีที่พึง่ ตองมีการรักษา
ตัวเองดวยเหตุดวยผล อรรถธรรม จึงจะเปนไปไดคนเรา มันจมไดดวยกันนั่นแหละ ถา
มีเหตุใหพาจมไมฟน ถามีเหตุใหพาฟน ฟนขึ้นเรื่อยๆ เหตุดี ทําดีพากนัจําเอา วันนี้ก็
ไดมีโอกาสไดมาเยี่ยมพี่นองทั้งหลาย เพื่อเทศนาวาการนําสมบัติเงินทองขาวของมี
ทองคําเปนตนเขาสูคลังหลวง และสมบัติทั้งหลายเหลานี้เชนเงินบาทนี้ เรานําออกไป
ชวยทางอื่นเชน โรงพยาบาล โรงร่ําโรงเรียน สถานที่ราชการตางๆ ที่มีผูมาติดตอ
ขอรองความชวยเหลือจากเรา เราก็แยกใหๆ ตลอดมา  

สําหรับเราเองเราไมเอาอะไรบอกตรงๆ หลวงตานี้พอแลวทุกอยาง ไมมีอะไรที่
จะเอาอีกแลวในโลกทั้งสามนี้ พอ หัวใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวดวยจิตตภาวนา 
การภาวนาก็ไดทํามาตั้งแตตน ตั้งแตบวชได ๗ พรรษา พอ ๗ พรรษาเสร็จเรียบรอย
แลวก็ตั้งสัจจะอธษิฐานไวแคนั้น ก็ออกเขาปาเขาเขา โรงงานใหญก็คือหลวงปูมั่น ทาน
ใหโอวาทแนะนําส่ังสอนมีแกใจเต็มเม็ดเต็มหนวย ก็ซัดกับกเิลสเร่ือยมา จนกระทั่งถึง
ปจจุบันนี้ กิเลสขาดสะบั้นไปจากหัวใจไมมีส่ิงใดเหลือเลย คําวาทุกขในหัวใจจึงไมเคยมี 
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ตั้งแตวันกิเลสขาดลงไปจากใจ มีแตบรมสุขเต็มหัวใจลวนๆ นี่คือผลแหงการปฏิบัติ
ธรรม 

เราไดปฏิบัติมาเต็มที่แลวในหัวใจของเราไมเคยมีทุกขแมเม็ดหินเม็ดทราย มีก็
มีแตสวนรางกายเจ็บไขไดปวย ปวดหัวตัวรอนเหมือนโลกทัว่ๆ ไป ซึ่งเปนสมมตุิ
เหมือนกัน มีเทานั้น สําหรับใจไมมีคําวาทุกข ตั้งแตกิเลสตัวเปนเหตุใหสรางกองทกุข
ขาดสะบั้นลงไปจากใจ ทุกขจึงไมมีในใจ มีแตความบริสุทธิ์และความเมตตาลวนๆ ที่
ดีดที่ดิ้นอยูทกุวันนี้ไมใชดีดดิ้นดวยความโลภ ความอยากไดเปนบายศบาลาภนะ เราไม
มีอยางน้ัน ยศก็ไมเอา ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวายศแหงธรรมยศแหงพระ  

คําวาพระคําเดียวแปลวาประเสริฐแลว หายศอะไรมาเพิ่มเขาไปอีก ยศอะไรก็สู
ยศธรรมไมได ธรรมเต็มหัวใจแลวหาอะไร ไมจําเปน นั่นละความพอแลวดวยธรรม จึง
เปนความเลิศเลอเต็มหัวใจ อยางอื่นไมพอ ไดอะไรมาหากมีสวนบกพรองแทรกเขามา
อยูนั้นละ ที่จะใหสมบูรณพูนผลไมมีในโลกอันนี้ ถาธรรมกับใจเปนอันเดียวกันเต็ม
หัวใจแลวนั้นละเต็ม ทีน่ี่ธรรมเต็มดวง ใจเต็มกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวนี่ละสมบูรณ
แบบ พอแลวๆ  

นี่ก็แสดงใหพี่นองทัง้หลายตามที่เราตะเกียกตะกายมาตั้งแตวันบวช และปฏิบัติ
มาฟาดกบักเิลสตัณหาทั้งหลายใหขาดสะบั้นลงไปจากหัวใจ โลงแจง  เหมือนวา
โลกธาตุนี้วางไปหมดเลยไมมีกิเลสตัวใดเขามาแทรกภายในจิตใจ เพราะฉะนั้นการสอน
โลกเราจึงสอนดวยความเมตตาลวนๆ ใครจะมาโจมตีแบบไหนๆ อยางที่เขาโจมตี
หลวงตาบัวเมื่อเร็วๆ นี้ เขาจะไดมาเปนผูทงผูแทน เขาจะเปนผูแทนมาเหยียบหัวธรรม 
เหยียบหัวหลวงตาบัว หลวงตาบัวเปนตัวเสนียดจัญไรที่สุดเขาวางั้น วาตัวเสนียด ตัว
ปลิ้นปลอนหลอกลวงกค็ือหลวงตาบัว แตตัวมันไมเห็น มันวาเฉยๆ มันกลัวปากแตก 
ถามาพูดอยูใกลๆ หลวงตาบัวนี้ฟาดปากมันปากแตกเลย แตนี้มันไปแลวเราก็เหา
ตามหลังมันไป 

มันวาเราปลิ้นปลอนหลอกลวง เราปลิ้นปลอนหลอกลวงอะไร เราอุตสาห
พยายามหาสมบัติเงินทองเฉพาะอยางยิ่งทองคํา ไดเขาสูคลังหลวงแลวจากเราพาพี่นอง
ทั้งหลายขวนขวายหาเขาสูคลังหลวงของเรา ไดทองคํา ๑๑,๖๐๐ เทาไรกิโล นี่เขาแลว 
สงางามอยูในคลังหลวง ถาวาดอลลารกไ็ด ๑๐ ลานกวา และเงินไทยทั้งหมดทีไ่ดมา
เหลานี้เรากระจายออกชวยชาติบานเมืองทั่วประเทศไทย ไมมีภาคน้ันภาคนี้ อันดับหนึ่ง
คือชวยโรงพยาบาล โรงพยาบาลนี้มากทีเดียว พิสดารมากดวย เครื่องไมเครื่องมือทุก
ส่ิงทุกอยาง หลายแงหลายทางที่จะตองชวย อันนี้ชวยมาก จากน้ันก็โรงรํ่าโรงเรียน และ
ที่ราชการตางๆ สมบัติเงินทองไดมาเหลานี้เราไมเอา เราไมยุง  
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เราพอแลวภายในหัวใจของเรา ตายลงไปนี้เราก็ไดบอกไดเขียนพินัยกรรมไว
เรียบรอย เราเองเปนผูเขียน  เขียนพินัยกรรม ติดตอนักกฎหมายเขามาเขียน
พินัยกรรมสําหรับเราเวลาตาย ใหนักกฎหมายเขามาแตงสํานวนใหถูกตองตาม
กฎหมายวา เวลาเราตายนี้ บรรดาพี่นองทัง้หลายจะนําทรัพยสมบัติเงินทองขาวของมา
ชวยในงานตายของเรา หลวงตาบัวนี้ตายแลวเนาเฟะ ศพนั้นเนาเฟะอยูในโลง โลงคน
ตายนั้นแหละ แตสมบัติเงินทองเขาเอามานั้นจะจัดการใหกรรมการทั้งหลายเก็บรักษา
ไวหมด เงินจํานวนเหลานั้น เมื่อไดพอแลวก็ใหเอาเงินจํานวนนี้ไปซื้อทองคําเขาสูคลัง
หลวงทั้งหมด สวนเราเองจะเผาดวยไฟเทานั้น 

ใครอยามาทําหรูหราฟูฟาในโลงผีตายนี้ใหแกเรา เราไมเอา เราเอาเทานั้นแหละ 
นี่เราเขียนประกาศไวแลวเปนพินัยกรรมอยางดี เราพูดอยางไรเปนอยางน้ันจริงๆ นี่ก็
บอกวาเงินที่เขาจะมาเผาศพเรานี้จะมีไมนอย จะมีมากอยู เงนิจํานวนนี้ละตั้งกรรมการ
ขึ้นเก็บรักษาเรียบรอยแลว เอาซื้อทองคําเขาสูคลังหลวงใหหมด สําหรับเราจะเผาดวย
ไฟไปเลย ไปอยางหายหวง ไมมีทีจ่ะเยื่อใยกับสิ่งใด หัวใจน้ีมันหวงมันหวง มันหึงมัน
หวงน้ีก็มีกิเลสเทานั้นพาหึงหวง กิเลสขาดสะบั้นไปแลวไมหวงอะไรเลย มีแตธรรมชาติ
ที่เลิศเลอ ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลว เลิศเลอสุดยอด เปนตายสักแตวาเทานั้น
แหละ ธรรมธาตุนั้นไมมคีําวาเปนวาตาย  

นั่นละสมบัติที่ไดมาจากการบําเพ็ญคือธรรมธาตุ เต็มหัวใจแลวพอใจ อยูกอ็ยูได 
ไปก็ไปได ไมเคยวิตกวิจารณกับเรื่องการเปนการตาย เอาเวลามีชีวิตอยูมันเจ็บไขได
ปวยควรจะรักษากันตามเรื่องของโลกสมมุติ เอารักษากันไป เมื่อรักษาไมไดปลอยเลย
ทิ้งปวะไปเลย หวงมันอะไรประสากระดูก แนะ ก็มีเทานั้น เมื่อความดีทั้งหลายไดเต็ม
หัวใจเราแลว อันนี้ก็เปนกากบานกากเมืองกากสมมุตไิปเทานั้นไมเปนประโยชนอะไร 
สวนประโยชนใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวเปนธรรมธาตุ นั้นแลเปนสมบัติอันลนคา
ของผูบําเพญ็ได ขอใหทุกๆ ทานไดนําไปปฏิบัติ 

อยาเขาใจวาบุญบาปเปนของวางเปลาจากโลก บุญและบาป นรกสวรรค พรหม
โลกนิพพานนี้ไมไดหางจากโลก ไมไดหางจากตัวของเรา ถาเราสรางบาปเปนบาปทันที 
บาปกับทางนรกมันเปนสายเกี่ยวโยงกันตลอด บุญกับทางสวรรค พรหมโลก นิพพาน
เปนสายเกี่ยวโยงกัน ใหสรางแตคณุงามความดี ตายแลวอยางนอยไดมาเกิดเปนมนุษย
ก็ยังดี อยางที่เราเห็นกันอยูนี้ ถามากกวานั้นก็ขึ้นเทวบุตรเทวดา อินทรพรหมถึง
นิพพาน เพราะอํานาจแหงการสรางความดี  

การสรางความดีนี่วาสรางยากๆ ผูไมอยากสรางความดีมันสรางยาก แตผูอยาก
สรางความดีสรางไดงายนิดเดียวๆ พอไดมาปบไดสมบัติอะไรมาก็ตาม มันคิดถึงพระ
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กอนละ ผูมใีจเปนบุญเปนกุศล ใจรักใครตออรรถตอธรรม พอไดอะไรมาเปนของดิบ
ของดีแทนทีจ่ะคิดถึงปากถึงทองตัวเองไมคิด คดิถึงพระเจาพระสงฆครูบาอาจารยกอน
อื่น แลวก็คัดเลือกอะไรดีๆ เอาไปใหทานทั้งหมด เจาของกนิเศษกินเดนอะไรก็ได แต
ของเลิศเลอเอาไปถวายพระ กลับมาเปนของเลิศเลอในหัวใจของตัวเอง นีล่ะใหพากัน
จําเอา 

การทําบุญใหทานสงไปขางนอกกลับเขามาหาตัวเองอยางน้ีแหละ ผูที่มใีจบุญใจ
กุศลพอไดอะไรมาคิดถึงพระกอนๆ แลวก็คัดเลือกอะไรดีๆ แลวก็ไปถวายพระ เจาของ
กินเศษกินเดนอะไรกพ็อใจ ขอใหไดทําความดีงามเชนการใหทานเปนตนอยางสมใจก็
พอใจแลว นักบุญเปนอยางน้ี ครั้นเวลาไปแลวผลที่เอาไปนั้นที่เรารักสงวนมากๆ เอาไป
ทาน กลับมาเปนสมบัติของเรา เปนอาหารทิพยหรือเปนสมบัติทิพย สงตัวเองขึน้ไป
จนถึงนิพพานก็เพราะจิตประเภทนี้ ถาจิตมีแตความตระหนี่ถี่เหนียวไดมาไมอยาก
ทําบุญใหทาน จิตนี้จิตเพชฌฆาต มันฆาตัวเอง 

ไดอะไรมากก็ลัวแตจะไมไดกินๆ ตายแลวจมไปเลยไมเปนทา จําเอานะทุกทาน
มีเทาไร มีหามีสิบ เอาใหทานลงไป กินลงไป ใชลงไป ตามความคิดอานไตรตรอง
เรียบรอยแลว วาในสมบัติเหลานี้เราจะคัดเลือกใชอยางไร กนิอยางไรใหพอเหมาะพอดี 
นี่ละเปนผูมีธรรม พากันจําเอานะ  

โลกน้ีเปนโลกมีบาปมีบุญมาตั้งแตพระพุทธเจาองคไหนๆ เราเกิดมาจากโลก
ไหนเราจะมาปฏิเสธวาบาปบุญไมมี นรกสวรรคไมมี พรหมโลกนิพพานไมมี เรามาจาก
โลกไหน พระพุทธเจากเ็กิดในโลกนี้ ไมมพีระองคใดที่จะตรสัรูขึ้นมานี้ ไมตองนับวา
ลานๆๆๆ ไปเลยทีเดียว สอนแบบเดียวกันหมดวาบาปมีบุญมี นรกมีสวรรคมี เพราะ
ทานรูทานเห็นประจักษกบัพระทัยทานเรียบรอยมาสอนดวยความเปนจริง แตเราไม
เห็นตาบอดหูหนวกไปลบลางบาปบุญนรกสวรรคไดอยางไร มันไมพิสดารมากไปเหรอ 
มนุษยลูกชาวพุทธของเราในเมืองไทยนี้นะ 

พระพุทธเจาทั้งหลายทานมาประกาศตามหลักความจริงวาบาปมีบุญมี นรกมี
สวรรคมี นิพพานมี ทกุพระองคไมมีองคใดคานกันเลยสอนแบบเดียวกันหมด เพราะรู
แจงเห็นจริงประจักษพระทัย แตเราหูหนวกตาบอดเดินไปไหนชนดะๆ แลวไปกลา
สามารถไปลบลางบาปบุญ นรกสวรรควาไมมี อันนี้จมตั้งแตยังไมตายนะ อยาลืม ใคร
คิดอยางน้ีใหรีบแกไขใหม ไมแกไขใหมจะจมทัง้เปนเวลาน้ีนะ เอาละการเทศนาวาการก็
เห็นวาสมควรแกธาตุแกขนัธแกกาลเวลา ขอความสวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นองทั้งหลาย
โดยทั่วกันเทอญ 
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รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาไดที่ 
www.luangta.comหรือwww.luangta.or.th 

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM103.25 MHz 
และเครือขายทั่วประเทศ 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

