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เทศนอบรมฆราวาส ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อเชาวันที่ ๒๐ กุมภาพนัธ พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

คนมีธรรมเชื่อถือกันได 
 นี่ละพี่นองทัง้หลายดูเอา ที่ไหลเขามาๆ นี่เพื่อชวยโลกทั้งน้ัน เราไมเอา เราบอก
ตรงๆ เปดโลง แบตลอดมือ เราไมเอาอะไรทั้งน้ัน ไมวาจตุปจจัยเงินทองขาวของ การ
แนะนําส่ังสอนทุกอยางเพื่อพี่นองชาวไทยเราทั้งน้ัน เราไมเอาอะไร เราทําประโยชนให
โลกลวนๆ ประโยชนของเราก็เคยเลาใหฟงพูดใหฟงหลายครั้งหลายหนแลว สมบูรณ
เต็มที่แลว ไมมีอะไรบกพรองในหัวใจดวงนี้ จากการประพฤตปิฏิบัติตะเกียกตะกาย
ตั้งแตลมลุกคลุกคลานมา จนกระทั่งถึงขั้นพอตัว ธรรมเมื่อบําเพ็ญเต็มที่แลวก็พอ  
 แตกิเลสไมมพีอ ไดเทาไรยิ่งอยากได อยากร่ําอยากรวย เอาตายเขาวาเลยกิเลส
ไมมีถอย แตธรรมเมื่อถงึขั้นพอแลวก็เหมือนกับน้ําเต็มแกว เอาน้ํามหาสมุทรทะเลมา
เทลงก็ลนหมด อยาวาแตน้ําธรรมดา นั่นเรียกวานํ้าเต็มแกว ธรรมเต็มหัวใจเปนอยาง
นั้น เมื่อธรรมเต็มหัวใจแลวบรมสุขอยูนั้นหมดเลย นี่เปนผลที่เกิดมาจากการ
ตะเกียกตะกายลมลุกคลุกคลาน ทุกขยากลําบาก อุตสาหพยายามบึกบึนตลอด สุดทาย
ก็ถึงขั้นพอ เราพยายามขวนขวายตลอดเวลา ผลก็ไดเปนที่พอใจ นี่ก็ไดตะเกียกตะกาย
มาจนผลเปนที่พอใจ  
 เพราะฉะนั้นการชวยโลกจึงชวยจริงๆ เราไมมีการแบงรับแบงสูแบงแยกสําหรับ
ตัวเอง มีแตเพื่อโลกทัง้นั้น ไมวาไดมากไดนอย ออกเพือ่ชวยชาติบานเมืองของเรา 
ตามแตจะชวยไดแงใดมมุใด ตามเหตุผลที่อํานวย เราก็ชวยตลอดไปอยางน้ีละ นี่ละ
ธรรมชวยโลก โลกชวยโลกชวยใหลมจม โลกชวยโลกคือกิเลสชวยใหลมจม หลอกลวง
ไปเรื่อยๆ ถงึขั้นแลวใสเสียตูมเดียวจมเลยๆ ผูที่มั่งมีศรีสุขมากๆ ไมมีสติสตังกด็ีดกด็ิ้น 
สุดทายก็ลมจม แตผูที่มธีรรมในใจพอเปนไปแลวหยุดพักๆ เรียกวาพอดีๆ หยุดพัก มี
ความสุข 
 สําหรับกิเลสน้ันไมมีคําวาพอ ดิ้นตลอดเวลา เอาจนจมไปเลย สมบัติเงินทอง
ขาวของชวยไมได ที่ไดมามากนอยเปนที่ภูมิใจๆ ไฟเผาตัวเองจากสมบตัิที่ไดมามาก
นอย ไมทราบวาไดมาจากแงใดมุมใด จากความทุจริตคดโกงรีดไถประเภทตางๆ พอ
มาถึงมอืแลวก็วาเปนของตัว ทั้งๆ ที่ไมใชของตวัโดยหลักธรรมชาติ เปนอยางน้ัน แลว
ก็มาถือวาเปนของตัวกก็ลายเปนไฟเผาตัวตลอดไป เวลาตายแลวสมบัติเหลานั้นชวย
อะไรไมได เจาของก็จม จมทีเดียว  
 มีทานแสดงไวแลว พระพุทธเจาไมเคยโกหกหลอกลวงโลกแตไหนแตไรมา ไม
วาพระพุทธเจาพระองคใด คําหลอกลวงตมตุนนี้จะไมมีในธรรมของพระพุทธเจา 



 ๒

นอกจากกาฝากมหาภัย คือกิเลสเทานั้นเขาแทรกธรรม ใหธรรมกลายมาเปนพิษ เพราะ
กิเลสทําใหเปนพิษเทานั้นเอง สําหรับธรรมแทบริสุทธิ์สุดสวน ไมมีอะไรเปนภัยตอโลก 
จึงเรียกวาธรรม โลกทั้งหลายตายใจไดคือธรรม กเิลสเชื่อไมได ตายใจไมได แมที่สุดผัว
กับเมียนอนพันกันอยูทีน่อน พอแยกจากกันไปแลว ไปแลวที่นี่ ไปคนละแบบละฉบับ  
เอาไฟมาเผากัน นี่คือกิเลสไวใจไมได 
 ถาเปนเรื่องธรรมแลวตายใจกันไดตลอดไปเลย ไปอยูทีไ่หนๆ เราเปนเรา เขา
เปนเขา ของใครของเรา เปนชิ้นเปนสวน เปนฝงเปนฝา นี่เรียกวาธรรม กิเลสไมมีฝงมี
ฝา ลุกลามเหมือนไฟไดเชื้อ นั่นละกิเลสเปนอยางนั้น โลกที่วิ่งตามกิเลสจึงหาความสุข
ไมได ใหพากันปฏิบัติตนเองเพื่ออรรถเพื่อธรรม อยาไปเชื่อกิเลส เราเคยเชื่อมาแลว 
ฉิบหายลมจมมามากตอมาก ควรจะทําความเข็ดหลาบอิ่มพอกับสิ่งเหลานี้บาง แลวหัน
หนาเขาสูธรรมที่ไมหลอกลวงใคร เจาของกต็ายใจเชื่อตัวเองได คนอื่นคนใดที่มีอรรถ
มีธรรมเชื่อตัวเองได เชื่อซึ่งกันและกันได ธรรมเปนอยางนั้น เขาที่ไหนเชื่อถือกันได
ทั้งน้ัน ถากเิลสน้ีไมมีคําวาเชื่อถือไดเลย เหมือนโจรเหมือนมารแทรกเขาตรงไหนเปน
ไฟตรงนั้นๆ 
 นี่ก็ไดพยายามเต็มกําลังแลว ที่ฟงทางวิทยุนี้ก็ ๕๑ สถานีแลวเวลานี้ ทั่วประเทศ
ไทยเรา ออกทั่วประเทศไทย ๕๑ สถานี แลวยังจะมีตอไปอกีไมมีส้ินสุด ไปเรื่อยๆ คอย
ขยับขยายออกไป เพื่อเสียงอรรถเสียงธรรมจะไดเขาสูใจของชาวพุทธเราบาง
พอประมาณ เมื่อเสียงธรรมเขาสูใจ ใจซึ่งเปนฟนเปนไฟดวยกเิลสเผาผลาญตลอดเวลา
นั้นจะไดสงบตัวลง มีธรรมเทานั้นเปนน้ําดับไฟ ถาไมมีธรรมแลวไหมเปนเถาเปนถาน
ไปดวยกันทัง้นั้นแหละ หากมีน้ําดับไฟแลวก็พอมีชิ้นเหลืออยูบาง ไมฉิบหายวายปวงไป
หมด 
 ขอใหทานทั้งหลายเชื่อพระพุทธเจาเถอะ วาไมมีสองคอืองคศาสดา สอนสัตว
โลกดวยพระเมตตาลวนๆ ไมมีคําวาหลอกลวงตมตุน แมเม็ดหินเม็ดทรายไมมีในธรรม
ของพระพุทธเจา เปนธรรมลวนๆ ตายใจกันไดทั้งนั้น ไมเหมือนกิเลสมรีอยสันพันคม 
ลูกเตาหลานเหลนเกิดมาเปนสกุลของกิเลส หลอกไดตลอดหลอกสัตวโลก ใหพากัน
ระมัดระวัง เวลานี้ไดถึง ๕๑ สถานแีลว นี้ก็เสียงธรรมออกไปเพื่อจะไดระงับดับจิตใจ
ของตนที่กําลังฟุงเฟอเหอเหิม ลืมเนื้อลืมตัว ใหมีสถานีที่จอดแวะ เหยียบเบรกหามลอ
เสียบาง จะไดสงบตัวลง ไมวิ่งตามกิเลสตัวฟุงเฟอเหอคะนองไมรูจักเปนจักตาย  
 ใหพากันพินิจพิจารณานะเราเปนลูกชาวพุทธ สอนธรรมนี้เรียกวาทุกวันเลย 
ธรรมสวนมากจะออกจากปากหลวงตาบัวนี้แหละ เดี๋ยวนี้ทั่วประเทศไทย ครูบาอาจารย
ทั้งหลายทานก็ชวยสนับสนุนบางเล็กๆ นอยๆ ทั้งๆ ที่ครบูาอาจารยทั้งหลายมากตอ
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มาก แตชวยสนับสนุนกันไดเพียงเล็กนอย สวนที่ออกสนามจริงๆ เปนตายจริงๆ อยูกับ
หลวงตาบัว เทศนาวาการทั้งหลายแกบรรดาพี่นองทั่วประเทศไทยเราเปนอยางนอย 
มากกวานั้นนอกประเทศก็ม ี
 ธรรมะทั้งหมดที่เราเทศนสอนพี่นองทั้งหลายเปนธรรมะที่ตายใจไดเลย ออก
จากหัวใจที่แมนยํา ตายใจได จึงไมมคีําวาหลอกลวงตมตุน ธรรมะของพระพุทธเจาเขา
สูจิตใจดวงใดแลวเปนธรรมะที่แมนยําแนนอนทั้งน้ัน ใหพากันตั้งใจปฏิบัต ิ เราอยาตื่น
กันเกินไปนะ ตื่นเสียมากตอมาก ไมมเีวลายับยั้งชั่งตัวไดเลย เพราะไมมีธรรมเปนเบรก
หามลอ มันก็วิ่งเตลิดเปดเปง ลงเหวลงคลองไปเรื่อยๆ อยางน้ัน ถามีธรรมแลวจะมีที่
ยับยั้งนะคนเรา ไมมีธรรมไมมฝีงมฝีา ไมมีหลักมเีกณฑ ไมมทีี่ยึดที่เกาะเลย อะไรๆ จะ
มีมากนอยใจขาดที่พึ่งเสียอยางเดียวไมมีความหมาย 
 เราไปเกาะไปอาศัยสิ่งเหลานั้นไมใชฐานะกันกับใจ ฐานะของใจกับสิ่งที่สมควร
แกกันจริงๆ ก็คือบาปกบับุญ เรียกวาดีกับชั่ว นี่เขาติด เขาติดใจ นอกจากนั้นมีเทาไรๆ 
ก็ไมใชฐานะของใจจะรับไวได เปนสิ่งที่อาศัยชั่วกาลเวลาที่มีชีวิตอยูเทานั้น พอตายแลว
กองพะเนินเทินทึกกอ็ยูอยางน้ัน ไมไปชวยใครไดเลย ถาไมมีบุญมีความดีชวยตัวเอง
ภายในจิตใจแลว ตายทิ้งเปลาๆ นะคนเรา ยิ่งมีบาปมากแลวยิ่งไสลงนรกหมกไหม ทาน
ทั้งหลายไดยินมาตั้งแตเกดิเรื่องนรกมีหรือไมมี นีก่็คือศาสดาองคเอกทุกพระองคสอน
แบบเดียวกันตามสิ่งที่มทีี่เปน 
 ถาเราจะเกงกวาศาสดาแลวเรียกวาเลวสุดยอดแลว ใหรีบแกไขตน แลวเดินตาม
ครูคือศาสดาองคเอก เราจะคอยเปนคนดี รูเนื้อรูตัวขึ้นเปนลําดับ ถาเรายังทะนงตัววา
เราเปนคนดีและดีกวาอรรถกวาธรรม กวาศาสนาแลว นั้นละเราจะเลวที่สุด ยังเหลือแต
ลมหายใจเทานั้น กิเลสตองทะนงตัวเสมอ ไมยอมรับวาตัวต่ํา ตองสูงเสมอ ลงกิเลสไป
ที่ไหนแลวตองหยิ่งตลอด ธรรมทานไมหยิ่ง ทานสงางามตลอดเวลา จะกดจะขี่จะบังคบั
ใหจมทานก็เปนธรรม ทานไมจม แตผูจมก็คือผูที่กดขี่บังคบั นํากิเลสไปกดขี่บังคบั
ธรรมนั้นแลเปนผูจะลมจม  
 พากันจําเอาไว เราอยูในเมืองไทยมพีุทธศาสนาเปนหลักของใจที่จะไปประพฤติ
ปฏิบัติในหนาที่การงานทุกประเภท ตองมธีรรมเขาแทรกเสมอ หนาที่การงานจึงจะ
เปนไปเพื่อความราบรื่นดีงาม ถาไมมธีรรมหาความราบรื่นไมได เลอะเทอะไปหมด ถา
กิเลสลงไดนําแลว ความรูที่เราเรียนมามากนอย ไมวาจะมาจากบานใดเมืองใดประเทศ
ใดก็ตาม นี้เปนความรูของคนมีกิเลส จะเปนเมืองนอกเมืองนา นอกจากเมืองเราก็ในวง
ของวัฏจักร ในวงของกิเลส  
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 เรียนมาก็เปนความรูวิชาของนักโทษในเรือนจํา คือความรูของวัฏจักรไดแก
ความรูของกเิลส ทําคนใหเสียไดตลอดไปถาไมมีธรรมเขาแทรกๆ แลวเสีย จะเรียนมา
มากนอยเพยีงไรตองมีธรรมเขากํากับรักษา ความรูเหลานั้นจึงจะมีความสงางามและ
เปนผลประโยชนเทาที่ควร ตลอดถึงเปนผลประโยชนโดยสมบูรณเพราะมีธรรมมาก
นอยเขากํากับรักษา ถาไมมีธรรมแลวใครอยาคุยอยาโมอยาอวด ความรูเหลานี้เปน
ความรูของคนมีกิเลส ความรูของพระพุทธเจาเปนความรูของผูส้ินกิเลส โลกวิทู รูแจง
เห็นจริงสลัดปดทุกขทั้งหมดออกจากพระทัยแลว นําแตธรรมบรมสุขลวนๆ มาสั่งสอน
สัตวโลก ทานจึงไมมีอะไรเสียหาย 
 ผูที่เยอหยิ่งจองหองอวดดิบอวดดีกวาธรรมกวาศาสนา นั้นแหละจะเปน
ผูเสียหาย และทําผูอื่นใหเสียหายมากทีเดียว ที่เดนชัดก็คอืพวกวงราชการงานเมืองเรา 
เปนผูมีหนาที่และอํานาจปกครองบานเมือง จะปกครองแบบไหนก็ได เปนอํานาจปาๆ 
เถื่อนๆ บีบบังคับไดทั้งนั้น นี่คืออํานาจของกเิลสปาๆ เถื่อนๆ ไมมีธรรมแลวก็บีบ
บังคับกัน ไมมีชิ้นดีเลย ถามีธรรมแลวก็เหมือนพอแมกบัลูก ปกครองบานเมือง 
ปกครองประชาชนราษฎร ผูใหญเหมือนเปนพอเปนแมปกครองลกูเตาของตนใหมี
ความสงบรมเย็นทั่วหนากัน นี้คือผูมีธรรมภายในใจ  
 เพราะฉะนั้นวงราชการ เราพูดยอมๆ วาควรจะมีธรรมเขาแทรกในวงราชการ
แผนกตางๆ และผูมาปฏิบัติหนาที่ในวงราชการก็ขอใหมธีรรมประจําใจ อยามีแตกิเลส
ตัวเยอหยิ่งจองหองพองตัว บาอํานาจบาตรหลวงเขามาแทรกในวงงานนั้นๆ จะเสีย
หายไปหมด เวลานี้วงราชการเมืองไทยเรามักจะมีตั้งแตอํานาจของกิเลสปาๆ เถื่อนๆ 
เขามาทํางาน ธรรมไมมีในวงงานตางๆ เห็นวาศาสนาเปนของครึของลาสมัยไปเสีย
หมดแลวเวลานี้ ที่ทันสมัยอยูเวลานี้ก็คืออํานาจของกิเลสตัวแสบๆ ตัวบาอํานาจบาตร
หลวง บาโลภ บาโกรธ บาราคะตัณหา บาไมรูจักวันฟนเลย คือบาอํานาจนี่สําคัญมาก 
 ถามีอํานาจเขาตัวเทานั้น ประสาดินเหนียวติดหัว ตั้งใหเปนอาํนาจกฎเกณฑเพื่อ
ปกครองบานเมืองใหมีความสงบรมเย็น กลายเปนอํานาจปาๆ เถื่อนๆ กดขี่บังคับ
ประชาชนใหเสียหายไปหมด นี้เรียกวาอํานาจของกิเลส อํานาจของธรรมมีทั้งพระเดชมี
ทั้งพระคุณ พระเดชเวลาเด็ดก็เด็ด ธรรมเด็ดเพื่อความดีงาม คุณก็ประกาศสอนธรรม
นําไปในทางที่ถูกที่ดี บรรดาผูนอยเดินตามก็เปนมงคลดวยกัน นี่ผูมีธรรมในใจเปน
อยางน้ัน  
 เดี๋ยวนี้วงราชการเราเปนอยางไร มันรอนไปทุกหยอมหญา อะไรเปนผูนําพาให
รอน ถาไมใชกิเลสจะเปนอะไรไป ธรรมทานไมไดทําใครใหรอนนะ ไปทีไ่หนเราก็หูคน 
เปนพระก็มหูีเหมือนกัน ฟงไดทุกแหงทุกหน มทีุกแงทกุมุม สวนมากมีแตส่ิงที่เลวราย
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จากผูมีอํานาจปาๆ เถื่อนๆ นั้นแหละ เหม็นคลุงไปทั่วประเทศไทย พวกมีอํานาจมาก 
อํานาจนี้ไมเปนของดีเลย เปนพิษเปนภัย เปนมหาภัยตอชาติบานเมือง ไดวิธีใด
กอบโกยเขามาๆ กอบโกยเขามามากๆ จนประชาชนไมมีตบัมีปอด เงนิทองจะผาน
ออกมาตามตลาดลาดเลไมได กวาดตอนเขาไปหาคลังใหญ คือพุงหลวงเสียทั้งหมด 
จากอํานาจปาๆ เถื่อนๆ ไปเสียทั้งน้ัน เวลานี้เปนอยางน้ัน  
 บานเมืองเราจะหาความสุขความเจริญที่ไหนได มันก็ไปอยูกับเจาอํานาจปาๆ 
เถื่อนๆ ทําความเสียหายแกชาติบานเมืองนั้นแล นี่ละความไมมีธรรม กินไมอิ่มพอ  กิน
เทาไรไมอิ่ม ตายก็ตายเหมือนโลก แตความไมอิ่มพอนี้จะไปเผาตัวเอง สมบัติเงินทองที่
ไดมามากนอยดวยความทุจริตประเภทตางๆ อยาไปภูมิใจกับมัน อยางไรจะเผา
แนนอนในวันหนึ่งๆ ถาไมเผาในที่แจงก็เผาอยูที่ลับๆ อยูภายในหัวใจ พอตายแลว
เปดเผย เมืองผีที่วาสัตวนรกไปจมอยูในนรก  
 ยมบาลจะเปนใคร ก็เปนกรรมของตัวเองมาบีบบังคับตัวเอง เรียกวายมบาลๆ 
จะเปนใครที่ไหน ยมบาลก็ไดแกกรรมชั่วชาลามกของตัวเอง เปนเจาอํานาจบาตรหลวง
บีบบังคับตัวเองใหลมจมลงในที่เปนทุกข-มหันตทุกขทัง้น้ันแหละ ไมมียมบาลมาจาก
ไหน ยมบาลคือกรรมของตนเปนผูสรางขึ้น กรรมชั่วนั้นแล ใหพากันระมัดระวัง ให
ระวงัยมบาลตัวเองมันอยากทําชั่วละยมบาล อยากทําแตชั่ว ทําลงไปแลวก็เปนยมบาล
บีบบังคับ แลวจมไปๆ ทานทั้งหลายอยาไปเกงกวาพระพุทธเจานะ ไปลบลางนรกหลุม
ตางๆ สัตวประเภทตางๆ ที่เสวยกรรมมากี่กัปกีก่ัลปวาไมมี นี้ละจะเปนตัวแสบตัวมหา
ภัยคนหนึ่งตอตนเอง และจะสืบทอดไปสุดทายภายหลังเปนพวกตาบอดหูหนวก
ดวยกัน ลบลางบาปบุญนรกสวรรค ลบลางพระพุทธเจาไมใหมี ผูทีม่ีก็คือตัวลงนรก
อเวจี คือตัวของเราเองเกงๆ นั้นแหละ  
 ใหพากันระมัดระวัง ไมมีใครเกงเลยศาสดาไปได เพราะเปนผูส้ินกิเลส สามารถ
ทุกแบบทุกฉบับ ทุกแงทกุทาง เราจะมีความสามารถอะไร มีแตทิฐิมานะอันเปนเรื่อง
ของกิเลสอวดกามไปเทานั้นแหละ ไมเกิดประโยชนอะไร ใหพากันระวัง วันนี้พูดเพียง
เทานี้แหละ แลวจะมีธรุะตอไป ขอความสวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นองทัง้หลายโดยทั่วกัน
เทอญ (สาธ)ุ 
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