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อยูกับพุทโธ ธัมโม สังโฆ 
 เวลานั่งนี้คนที่นั่งหางไกล เขาไมมองเห็นหนาหลวงตาละ จะเห็นแตพวกอยู
ใกลๆ อยูไกลๆ ไมเห็น พอพูดอยางน้ีเราก็ระลึกถึงพี่นองทางอยุธยา วันนั้นไปรถบัส 
๔-๕ คัน รถบัสใหญนะ ไปตั้ง ๔-๕ คัน ศาลานี้แนนหมดเลยเชียว รถบัสใหญดูเหมือน 
๔-๕ คัน ชาวอยุธยา มาเราก็ถามเหตุถามผล พากันมายังไงมีเหตุผลกลไกอะไรบางเรา
ก็ถาม เขาบอกเหตุผลกลไกก็คือวาดูทานที่ออกทางทีวีรูสึกวาเผ็ดรอนมาก ทุกส่ิงทกุ
อยางกิริยาที่แสดงออกนีเ้ผ็ดรอนมาก แตมันไมสนิทใจเพราะเห็นในนั้นจึงตองพากนั
มาดูตอหนาตอตาที่นี ่

เวลาดูทางทีวีเปนยังไง โอ นั่นเขมขนมาก ดูทางทวีีนี้เขมขนมาก แลวดูทางนี้ละ
เปนยังไง ทางน้ีเห็นสงบๆ ไมมีลวดลายเขมขนเหมือนอยางทีวี เราก็นึกในใจ คอืมันก็
ยังไมไดขึ้นเวทีจะใหตอยดะไปยังไงใชไหมละ เวลาดูทางเวทีนี้เขมขนมาก แลวเวลามา
ดูอยูอยางน้ีเปนยังไงละ สงบๆ ธรรมดาวางั้น ทีนี้พอวาอยางน้ันก็เร่ิมละที่นี่ เร่ิมเรื่อง
เร่ิมราว เร่ิมขึ้นเรื่อยๆ เลย ตอจากนั้นไปมันก็ถงึพริกถงึขงิซดักัน สุดทายไอพวกที่นั่ง
อยูก็คูเขาขึ้นๆ ยืนขึ้น เลยยืนกันหมดทั้งศาลา ดูมันไมถงึใจเขาวางั้น มันเปนยังไงมัน
เขมขน ที่ดมูาแลวกับดูเวลานี้มันตางกันยังไง อูย ดูที่นี่มันเขมขนมากกวานั้น เขาจึงยืน
ขึ้นดู เลยยืนดูกันหมด 

รสบัสตั้ง ๔-๕ คัน พี่นองชาวอยุธยาเขาตั้งมาดูเฉยๆ เขาวางั้น เขาเห็นในทีวี จะ
มาดูตัวจริงบนศาลา ทีนี้มันก็เผ็ดรอนละซิ มาก็จริงๆ ขึ้นเวทีก็ซัดกันเลย พอออก
จากน้ันแลวเปนยังไง ดทูีวีกับดูตัวจริงเปนยังไง หูย ตัวจริงเผ็ดรอนมากกวา นี่พวก
อยุธยามารถบัสตั้ง ๔ คัน ๕ คัน ตั้งหนามาดูเฉยๆ เขาวางั้น คือเห็นทางนูนมันสะดุดใจ
ในทางนูน แตวามันไมสะดุดใจที่จะมาดูซ้ําเขาอีก ดูทางนี้สะดดุใจมากกวาก็เลยมา เขา
มาดูเรา 

พี่นองทัง้หลายดูแลวเปนยังไงเวลานี้ ดูเดี๋ยวนี้เปนยังไง กับดทูี่อื่นๆ เปนยังไง 
(ชื่นหัวใจเจาคะ) ไหนวาไง (ชื่นในหัวใจเจาคะ) นี่ก็จะออกทั่วประเทศไทยเดี๋ยวนี้นะ 
เร่ิมออกแลว จะเริ่มออกทั่วประเทศไทยไปนี้นะ ทางนี้ยังไงไมไดยกครู ทางนั้นเร่ิมออก
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ทั่วประเทศไทยแลว ทางนี้ยังไมไดยกครูอะไรเลย ปากหมามี ปากคนไมรูกี่ปากไมมี
อํานาจเทาปากหมาในเวลาฟงเทศนนะ เวลาฟงเทศนนี่ปากหมามีอํานาจมากกวา วอขึ้น
ทีเดียวแตกหมดเลย ปากเราไมไดใช ปากหมาขึ้นปากเดียวพอแลว 

วันนี้ที่มาที่นี่วันนี้ ตนสายปลายเหตุเปนยังไงๆ บาง เราก็ไมรูเร่ืองรูราวบาง 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่ธญับุรี คลองหก เขานิมนตหลวงตาไปรับผาปา
ชวยโลก และก็เทศน พอดีหลวงตาก็มาพักที่นี่กอนวันที่ ๒๓ วันนี้ พรุงน้ีคอยไป ) มา
พักที่นีก่อน (ครับ) แลววันพรุงนี้ก็ออกไปเทศน พอเสร็จเรียบรอยแลวก็ไปที่เขาใหญ
นะ พัก ๒ คนื เขาใหญคนก็คงจะมากอยูนะ (หนาเดิมๆ ) ก็นั่นแหละหนาเดิมๆ ไปวา
เขา เราไดหนาใหมๆ มาจากไหน เราก็หนาเดิมเหมือนกัน มันขาดทุนนะเวลาเขาสวน
หมัดมานี้หงายนะ พูดไมมีหมัดปองกนั (ผมก็หนาเกาหนาเดิมเหมือนกัน) ไปวาแตเขา
เปนหนาเกา เราไดหนาใหมมาจากไหน 

เวลาเทศนหามใครมาถายภาพ มาแสดงกิริยาอาการสุมเสียงตางๆ ไมไดนะ จะ
เปนอันตรายตอการแสดงธรรมและการฟงเปนอยางมากทีเดียว เพราะฉะนั้นเวลา
แสดงธรรมจึงสงวนทุกส่ิงทุกอยาง ส่ิงที่จะกระทบกระเทือนในการแสดงธรรมและการ
ฟง จึงพากันระมัดระวังใหดี 

วันนี้ก็มาในงานที่จะแสดงอรรถแสดงธรรม ชวยชาติบานเมืองของเรานั้นแหละ 
การทําทุกอยางที่หลวงตาเคลื่อนไหวไปมาทั่วประเทศไทย ไปเพื่อพี่นองชาวไทยเราทั้ง
ประเทศ เราเปนคนเคลื่อนไหว เปนผูนําขางหนา การเทศนาวาการเรียกวาเปนผูนํา
ทีเดียวเลย ชาติไทยของเราเปนอะไรจึงตองไดชวยเหลือกัน เบ้ืองตนจริงๆ ก็คือนํานิสัย
ความเปนมาตั้งแตปูยาตายายซึ่งมีจํานวนคนไมมากนัก มีเพยีงเล็กนอย อยูไหนอยูได
สะดวกสบาย การหาอยูหากินก็ไมมอีะไรขัดของ และประกอบกับเมืองไทยเราเปนเมือง
อูขาวอูน้ํา ไปที่ไหนไมอดอยากขาดแคลน 

ครั้นนานเขาคนก็มีจํานวนมากเขา การไปมาหาสู การทํามาหาเลี้ยงชีพก็ยอมมี
การเปล่ียนแปลงเปนธรรมดา เมื่อการเปลี่ยนแปลงมีแลว เราซึ่งเปนเจาของประเทศ 
จะรับบาปรับกรรมแหงความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยของเรา เราจะตองตั้งเน้ือตั้ง
ตัวไวทุกคน ไมเชนนั้นหากินไมทันปากทันทอง ไมทันประเทศอื่นๆ เขาดูถูกเหยียด
หยามไดเปนอยางนอย มากกวานั้นเขาไมดูถูกเราก็เรียกวาดอยในตัวของเราอยูแลว 
เพราะฉะนั้นจึงตองไดฟตตัวทุกส่ิงทกุอยาง คนเราไปที่ไหนก็เปนธรรมดามีปากมีทอง 
มีหนาที่การงาน มีชื่อมีเสียง มีทกุอยางยศถาบรรดาศักดิ์ จะตองตามๆ กันไป ใหดอย



 ๓
กวาเขาก็ไมได เสียทาเสียทาง เสียหนาเสียตาของคนไทยตลอดถงึหมูเพื่อนดวยกันก็
เสียหนาเสียตา มันตองไดสงวนหนาตาเอาไวเสมอ ไมเชนนั้นไมทันโลกเขา ไมทนั
เพื่อนฝูง ไมทันผูใกลเคียง จะวาไมทนัโลกก็ได จงึตองไดอุตสาหพยายามดีดดิ้น  

เมืองไทยของเราก็เปนเมืองใหญโตพอประมาณ ซึ่งควรกับโลกที่จะไดมองดู
เมืองไทยเราวาเปนเมืองอะไรบาง เมืองไทยก็เปนเมืองคน เมืองเขาก็เปนเมืองคน 
เมืองเราก็เปนเมืองคน มีศักดิ์ศรีดีงามเชนเดียวกับโลกทั่วๆ ไป เราจึงตองสงวน
ศักดิ์ศรีดีงามแหงชาติไทยของเราไวเปนธรรมดา ไมใหใครดูถูกเหยียดหยามได 
เพราะฉะนั้นจึงตองดีดตองดิ้นกัน นี่เมืองไทยของเราก็ปรากฏวาสภาพการณตางๆ การ
ทํามาหาเลี้ยงชีพสมบัติเงินทองขาวของก็รูสึกวาดอยลงๆ 

ตั้งแตป ๒๕๔๐ นั่นละเมืองไทยของเราจึงไดเร่ิมฟตตัวขึ้นมาๆ ถึงขนาดไดมี
หัวหนานําพี่นองทั้งหลายชวยชาติ หัวหนาก็คือหลวงตาบัวนี่แหละเปนผูนําพี่นอง
ทั้งหลายชวยชาติ ทางศาสนาซึ่งเปนที่ไวใจกับประชาชนทั้งหลาย ถาเขาไมไวใจสตางค
หนึ่งเขาก็ไมบริจาค ถามีความไวใจซึ่งกันและกันแลวถึงไหนถึงกัน นี่ก็เขากันไดกับ
หัวใจพี่นองทั้งหลาย ที่จะพยายามอุมชาติของตนอยูตลอดมาแลว ก็ไดมาพบกับครูบา
อาจารยที่เปนผูนําชวยชาติ เราซึ่งเปนผูบริสุทธิ์อยางยิ่ง เราไมมีอะไรกับโลกกับสงสาร 
บริจาคมามากนอยเขาสวนรวมหมดๆ ไมมทีี่จะรั่วไหลแตกซึมไปไหนเลย เรานํามา
อยางน้ันตลอด 

เวลานี้ทองคาํของเราก็ไดจํานวน ๑๑,๖๗๗ กโิลแลว จํานวนมากไหมฟงซิ 
ทองคํา ๑๑,๖๗๗ กิโล ที่เขาคลังหลวงแลวเวลานี้ ก็เพราะพี่นองชาวไทยเราทุกๆ คนที่
รักชาติ ไดตางคนตางเสียสละเขามาเพื่อเปนเนื้อเปนหนัง เปนหลักเปนเกณฑแหงชาติ
ไทยของเรา ถาไมมีใครบริจาคชาติไทยก็เหลือแตรางกระดูก ใครมาก็จะมา ไมมีใครมา
มีแตอีแรงอกีา มันจะมากินซากของเราที่ยังไมตาย ดิ้นกระแด็กๆ อยูตามทองไรทองนา
ในบานในเมือง มีแตคนทุกขคนจนจะตายทั้งเปนแตยังไมตาย พอใหอีแรงอีการําคาญ
อยูนั่น นี้เราไมใชคนประเภทนั้น จึงตองดีดตองดิ้นตัวเองเพื่อชวยชาตขิองเรา จึงได
อตุสาหพยายามชวยมาตั้งแตบัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้ ก็ไดทองคําตั้ง ๑๑,๖๗๗ กิโลแลว
เวลานี้ 

นี่ละทองคําที่นํามานี้ไมมีคําวาร่ัวไหลไปไหนเลย ทุกบาททุกสตางคบรรดาพี่
นองบริจาคผานเขามาหาหลวงตาบัวนี้จะบริสุทธิ์สุดสวนตลอดไป สมกับเจตนาของเรา
ที่ชวยพี่นองทั้งหลายดวยความเมตตาสงสารอยางยิ่ง เราชวยจริงๆ เราอิ่มในหัวใจเรา
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พอทกุอยางแลว การประพฤติตัวก็เราเริ่มบวชมาตั้งแตวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๗๗ 
จนกระทั่งมาถึงบัดนี้ก็ดูเหมือนได ๗๓-๗๔ ปแลวมัง สรางแตคุณงามความดีมาตลอด 
ไมเคยสรางความชั่ว ที่จะทําความมัวหมองและเดือดรอนแกจิตใจเลยจนกระทั่งบัดนี้ 
เราก็ภูมิใจในความเปนอยูแหงเพศของสมณะเรา จากน้ันมาก็ปฏิบัติตนมาเรื่อยๆ ดวย
ความดีงามๆ มีแตความอบอุนชื่นอกชื่นใจ 

ตั้งแตเร่ิมตนบวชเขามาก็ศึกษาเลาเรียน ใหรูแนวทางที่จะประพฤตปิฏบิัติให
ถูกตองดีงามตามหลักธรรมหลักวินัย จากน้ันก็มีการประพฤติปฏิบัติเร่ือยมา จนเปน
ปฏิบัติลวนๆ พอเรียนเสร็จเรียบรอย ก็เขาปาเขาเขาชําระกิเลสตัวมัวหมองมืดตือ้และ
ตัวเปนมหาภัยตอจิตใจของสัตวโลกใหขาดลงจากใจๆ จนกระทั่งขาดสะบั้นไปจากใจ
เหลือแตธรรมลวนๆ กับใจเปนอันเดียวกันแลว มองไปทีไ่หนสวางจาไปเลย ใจกบั
ธรรมเปนอันเดียวกัน ถากิเลสกับธรรมเปนอันเดียวกันก็คือฟนคอืไฟเผาไหมกันทุก
แหงทุกหนตาํบลหมูบานไมมีเวน 

ถาลงธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลว มีความสงางามสวางกระจางแจงทั่วโลก
ดินแดน ดังพระพุทธเจาของเรา ทานตรัสรูธรรมขึ้นเปนศาสดาเอกของโลก นั่นแหละ
ธรรมสวางจาขึ้นในแดนโลกธาตุ พระพุทธเจาไดอุบัติขึ้นแลวๆ ตั้งแตชั้นต่ําทานแสดง
ไวในธัมมจักกัปปวัตตนสตูรจนถงึชั้นพรหมโลก พระพุทธเจาตรัสรูแลวๆ สวรรคชั้น
พรหมก็บอกกันเปนลําดับลําดาครูเดียวยามเดียวถึงกันหมดเลย นี่คือความสวาง
กระจางแจงแหงธรรม ที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติบําเพ็ญของพระองค จากน้ันก็
นําธรรมนี้มาสั่งสอนสัตวโลกตอไป 

เพราะฉะนั้นเมืองไทยเราเปนเมืองพทุธ จึงไมควรจะนอนใจตายใจกับอรรถกับ
ธรรม ควรจะมีความเขมขนสนอกสนใจใครตออรรถตอธรรม เวลาจะหลับจะนอน จะ
ไปไหนมาไหน ไมควรใหพุทโธหรือธมัโมหรือสังโฆเปนตน บทใดก็ตามพรากจากหัวใจ
เรา ในรถในราสวนมากไปรถคันไหนมีเต็มไปดวยคน แตพุทโธไมมีในรถ รางพุทโธ 
แตคนเต็มรถมีแตอยางงัน้แหละ ออกจากบานจากเรือนก็มีรถเปลาๆ เปลาไปดวยพุท
โธ ธัมโม สังโฆ มีแตรถเปลาๆ ธรรมไมมีในหัวใจ ผูขึ้นรถไมมีธรรม ถงึรถจะแนนก็
ตามแตมันแนนแตคนซึ่งเปนเหมือนขอนซุง ไมเกิดประโยชนอะไร ไมมพีุทโธ ธมัโม
ภายในใจ 

เมื่อไดศกึษาอบรมทางพทุธศาสนาแลวก็นําพุทโธ ธัมโม สังโฆ ความรักใคร
ใกลชิดตออรรถตอธรรมเขามาสูจิตใจ นั่งอยูในบานก็อยูกับพุทโธ ธมัโม สังโฆ 



 ๕
เคลื่อนไหวไปมาที่ไหนกไ็ปกับพุทโธ ธัมโม สังโฆ ขึ้นรถขึ้นรา ไปในน้ําบนบกที่ไหนก็
ไปกับพุทโธ ธัมโม สังโฆก็สงางาม ใหพากันจําเอานะ ไปที่ไหนใหมีพุทโธติดเนื้อติดตัว
ไปดวย อยาใหมีแตรางกระดูก พุทโธ ธัมโม สังโฆ คําเดียวก็ไมตดิหัวใจ รถนั้นแนน
สําหรับคน แตพุทโธไมมีในรถคันหนึ่งๆ เลย วางจากพุทโธเสียทั้งหมดเหลือแตคนอัด
แนนในรถๆ อยางน้ีไมเกิดประโยชนอะไร ขอใหมีพุทโธในหวัใจ ขึ้นรถคันใดๆ ก็ใหมี
พุทโธ ธัมโม สังโฆติดตัวไป นี่เรียกวาเปนมงคลทั้งการอยูการไปของเรา อยูที่ไหนก็เปน
สิริมงคลสําหรับผูมีธรรมภายในใจ  

คําวาศาสนาๆ นี้ออกมาจากทานผูเลิศเลอสุดยอดแลวในโลกทั้งสาม ไมมีใคร
เกินพระพุทธเจา ตรัสรูธรรมขึ้นมาแลวทําโลกใหสวางจา เทวบุตรเทวดาอินทรพรหมรู
ทั่วถึงกันหมด ทําไมมนษุยเรามีจํานวนมากขนาดไหนจึงไมรูกัน หูหนวกตาบอดกันอยู
เหรอจึงไมรูพุทโธ ธัมโม สังโฆ เกิดตั้งแตวันตรัสรู พวกเทวบุตรเทวดาเขาประกาศลั่น
มาตั้งแตมนษุยกันถึงชั้นพรหมโลก มนุสฺสาเวส ๆ ทานแสดงไวในธัมมจักกัปปวัตตน
สูตร บอกขาวคราวความอัศจรรยแหงธรรม ที่พระพุทธเจาไดตรัสรูแลวแกเพื่อนฝงูเทว
บุตรเทวดา จนกระทั่งถงึทาวมหาพรหมในขณะเดียวกันๆ เทานั้น 

เพราะธรรมนี่เลิศเลอสมควรที่จะใหโลกไดเห็นไดยินไดฟง ถาเกิดมาไมพบ พบ
ในเวลาที่พระพุทธเจาตรัสรูขึ้นมาเทานั้น เราก็ใหไดยึดเอานี้เปนหลัก ดังที่ทานแสดงไว
ในธัมมจักกปัปวัตตนสูตร.นั่น บอกขาวคราวแหงความตรัสรูธรรมอันเลิศเลอแกบรรดา
สัตวทั้งหลาย ตั้งแตมนษุยขึ้นไปถึงเทวดาอินทรพรหม รูแจงทั่วถึงกันหมด แลวทีนี้มา
ประกาศในจิตใจของเรา ไปที่ไหนอยาลืมพุทโธ ธมัโม สังโฆ สําคัญคือมีสติติดแนบอยู
กับหัวใจ สติธรรมปญญาธรรมใหติดแนบ พุทโธก็มีสติ ธัมโม สังโฆมีสติ ประกอบ
หนาที่การงานอะไรก็ใหมสีติสตังอยูกบัเนื้อกับตัว 

การเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนมันไมเคลื่อนธรรมดา เฉพาะมนุษยเรา เร่ืองสัตวไม
ตองวากับเขา เขาไมมีทะเบียนบัญชีดีชั่วบาปบุญอะไรแหละ บัญชีเหลานี้มีอยูกับมนุษย
เรา ผูที่พอรูจักบุญจักบาปอยูบาง ควรจะไดคํานึงตนวาการเคลื่อนไหวไปมาของเรา
เวลานี้ เคลื่อนไหวไปในทางที่ถูกหรือเปนทางที่ผิด ถาเปนทางที่ผิดกใ็หสกัดลัดกัน้
ความผิดของตัวเองเขามาทันที อยาใหมันแสดงฤทธิ์เดชออกไป จะเผาตนเองและ
สวนรวมใหเสียหายไปตามๆ กันไมมีประมาณ ใหมีแตความดีงามออกจากใจตนเอง 
กระจายถึงทีไ่หนๆ ก็เปนมงคลทั่วหนากัน  



 ๖
นี่แหละธรรมเมื่อเขาสูใจเปนอยางน้ัน ขอใหพี่นองทัง้หลายซึ่งเปนชาวพุทธอยา

ลืมธรรมนะ เลิศเลอขนาดไหนไมเหนือธรรม ธรรมนี่พาใหสัตวโลกเลิศเลอสุดยอด ก็
สุดยอดไปจากธรรม ธรรมเหนือตลอดเวลา คําวาธรรมไมไดต่ํากวาใครเลย ธรรมนี้
เหนือโลก ทานจึงเรียกวาโลกุตรธรรม แปลวาธรรมเหนือโลก ไมมีธรรมบทใดบาทใดที่
จะมาอยูใตโลก มีแตอยูเหนือโลกทั้งน้ัน เพราะฉะนั้นจึงใหนําเขามาสูใจของเราที่อยูใต
โลกใตกิเลสตัณหา ใหมันฟนขึ้นมาเปนธรรมเหนือโลก เพราะอาศัยธรรมเปนเครื่อง
พยุงบางจะเปนความดีงามสําหรับพวกเรา  

เราไดเกิดมาเปนมนุษยแลวก็ทราบวาเปนมนุษย เมื่อเปนมนุษยนี้เปนยังไงจึง
ตองมาเกิดเปนมนุษย สัตวทั้งหลายเกิดดวยอํานาจแหงกรรมดีกรรมชั่วดวยกันทั้งน้ัน 
กมฺมํ สตฺเต วิภชติ ยทิท ํหีนปฺปณีตํ กรรมยอมจําแนกแจกสัตวทั้งหลายใหประณีตเลว
ทรามตางกัน บญุกรรมนั่นละเปนเคร่ืองตกแตงเรา เราเปนคนขี้ร้ิวขี้เหรหรือเปนคน
สวยคนงาม เปนคนโงคนฉลาด เปนคนมั่งมีดีเดนหรือเปนคนทุกขคนจนทั้งหลาย มันก็
ขึ้นอยูกับตัวของเรา อยาไปตําหนิติเตียนผูอื่นผูใดมากยิ่งกวาการตําหนิติชมตัวเอง ถา
ตําหนิติชมตวัเองแลวจะมีผลประโยชนขึ้นสูตัวของเราเสมอไป จะไมคอยผิดพลาดไป
เร่ือยๆ ใหดูตัวเอง ตําหนิตัวเอง ไมดใีหรีบแกไข ถาดีแลวก็ใหสงเสริมใหดีขึ้นไปโดย
ลําดับลําดาจะเปนประโยชนแกตัวของเราเอง  

จิตนี้ไมมีคําวาฉิบหายใหพี่นองทัง้หลายทราบเอาไว จิตดวงนี้ไมเคยฉิบหาย 
รางกายจะแตกสลายลงไปก็ไปเปนดนิน้ําลมไฟธาตุเดิมของเขา สวนจิตก็ออกเปนจิต
ไปสูภพชาตติางๆ ดวยอํานาจแหงกรรมตอไป ถากรรมดีก็ไปเกิดในสถานที่ดี ภพดี 
สถานที่อยูอาศัยเครื่องเสวยก็ดีไปตามๆ กัน ถาจิตใจสรางตัวไมดีแลวไปอยูที่ไหน ทีอ่ยู
ที่อาศัยปจจยัตางๆ ที่จติจะตองอาศยัมีแตของเลวๆ ไมมีของดีติดตัว เพราะเราสราง
แตความเลวเอาไว เพราะฉะนั้นจึงใหพากันทราบเสียตั้งแตบัดนี้ ถาเราสรางความชั่วชา
ลามกมาก็ใหรีบแกไขความลามกออกไป ใหสรางความดีแทนกันไป เอาน้ําที่สะอาดคือ
ธรรมลบลางส่ิงสกปรกคอืบาปกรรมทั้งหลายออกจากใจก็จะสะอาดไดคนเรา ไปลงน้ํา
ลงตมลงโคลนมอมแมมขึน้มาชะลางตัวเองเรียบรอยก็สะอาดได 

คนเราจะมีความสกปรกรกรุงรังขนาดไหนก็ตาม ดวยอํานาจแหงบาปแหงกรรม 
เมื่อเราชะลางดวยอรรถดวยธรรม พลิกตวัจากความชั่วชาลามกมาประกอบคุณงาม
ความดีแลวก็เปนการชะลางตัวเอง แลวก็เปนคนดีงามขึ้นเปนลําดับ ออกจากภพมนุษย
นี้แลวจะไมอยูในภูมิมนุษยนะ ถาเราไดสรางความดีงามนี้จะเขยิบขึ้นไปเรื่อยๆ จาก



 ๗
มนุษยก็เทวบุตรเทวดาอินทรพรหมขึ้นไปจนกระทั่งถงึนิพพาน เขาถึงขั้นธรรมธาตุ
ลวนๆ แลวหมดปญหาโดยประการทั้งปวง กฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไมมีที่จะติดตาม
ทานไดแหละสําหรับผูถึงพระนิพพานแลว กฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา นี้เปนแดนสมมุติ 
นิพพานพนจากสมมุติเรียบรอยแลวเปนอันวาเที่ยง ไดแกนพิพานเที่ยง จิตใจของเรา
ชําระส่ิงมวัหมองออกหมด สมมุติทัง้ปวงขาดสะบั้นไปจากใจ เหลือแตธรรมธาตุลวนๆ 
ภายในจิตใจ นั่นแหละจิตเปนธรรมธาตุ  

คําวานิพพานเที่ยงก็คือจติที่เปนธรรมธาตุดวงทีไ่มสูญนั้นแหละ จิตดวงนี้จึงไม
สูญ เมื่อชําระใหสวางเต็มที่ผองใสเต็มที่สุดขีดแลวก็เปนจิตธรรมธาตุ จิตนี้กลายเปน
ธรรมธาตุไปเลย ไมมีกฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เขาไปเกี่ยวของ ใหพากันจาํเอา ใหพา
กันประพฤตปิฏิบัติ สรางความดีใหสรางเถอะ ไมมคีําวาครึวาลาสมัย แตการสรางความ
ชั่วนั้นควรจะไดถกูตําหนิทุกตัวคนวาตัวครึตัวลาสมัย ไปสรางมันก็ติดเนื้อติดตัวมา
ตลอดคนในครัวบานครัวเรือน 

แมหมูหมาเปดไกอยูกับเจาของ เจาของพาทําความชั่วชาลามก หมูหมาเปดไกก็
เปนสัตวที่ครึลาสมัย เจาของหมาก็เปนคนครึคนลาสมัย ไปที่ไหนมีแตคนครึคนลาสมัย 
สัตวครึสัตวลาสมัยใชไมไดนะ ใหมีทันสมัย สรางความดีไมมคีําวาครึวาลาสมัย แตการ
สรางความชั่วนี่เรียกวา ตัดทอนคุณคาราคาศักดิ์ศรีดีงามของตัวเองลงไปโดยลําดับ 
ตอไปก็ไมมคีาไมมีราคาอะไรเลย ใหสรางความดี ใหชําระสะสางความชั่วออกจากจติใจ 
ใจของเราจะสงางามไปเรื่อยๆ 

เมื่อมีการบํารุงรักษาดวยการสรางคุณงามความดี ใจนี้จะสงางามขึ้นๆ เปน
ลําดับๆ จุดสุดทายของใจก็คือบริสุทธิ์เต็มที่แลวเปนธรรมธาตุ ทานเรียกวาธรรมธาตุ 
นั่นละไมสูญ ใจไมสูญ เมื่อสุดขดีของใจแลวก็เปนธรรมธาตุ นิพพานจึงเที่ยง นิพพาน
ธาตุ ทานเรียกวานิพพานธาตุกับธรรมธาตุอันเดียวกัน นี่ละใหสรางตัวใหถึงน้ันแลว 
จิตใจดวงนี้จะเปนเชนนั้น จะใหเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสถานทีต่างๆ ดังที่เคยเปนมาใน
กฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไมเปนแลว ใหพากันจดกันจําเอาทุกผูทุกคน 

การปฏิบัติธรรมเปนของดีงามมาก จติใจเปนของชําระซักฟอกได เหมอืนอยาง
ผาของเรานี่ เอามาจากรานตลาดใหมๆ สดสวยงดงามนานุงนาหมนาทัดนาทรงทุก
อยาง แตเวลาเอามาคละเคลากับตัวซึ่งเปนตัวสกปรกนี่แลว ก็เลยกลายเปนของสกปรก 
บานเรือนที่สรางขึ้นมาใหมๆ ก็เปนของดิบของดี เมื่อคนตวัสกปรกขึ้นไปอยูแลวกต็อง
ไดชะไดลาง ไดเช็ดไดถไูดปดไดกวาด ตัวของเราเองก็ตองชะลาง เช็ดถูอาบน้ําวันหนึ่ง



 ๘
สักกี่ครั้งไมรู เครื่องใชไมสอยที่เขามาสูตัวเองซึ่งเปนตัวสกปรกก็เลยกลายเปนของ
สกปรกดวยกัน ตองชําระสะสางตลอดมาอยางน้ี ไมวาทานวาเราเหมือนกันหมด  

นี่ละมนุษยหรือส่ิงเหลานี้เปนของสกปรก แตทําใจใหมีความสะอาดแลวรางกาย
จะสกปรกบางชางมัน ขอใหใจมีความสะอาด รางกายนี้มันสกปรกเราชะลางมันได แต
จิตใจนี้ถาไมสนใจชะลางจะมีแตความสกปรกรกรุงรังไปเรื่อย เกิดในภพใดชาติใดมีแต
ชาติสกปรกรกรุงรังเต็มไปดวยกองทกุขนะ ถาไดชําระสะสางจิตใจใหเปนจิตใจที่ดี เต็ม
ไปดวยบุญดวยกุศลแลว ไปภพใดชาติใดมีแตภพชาติที่สะอาดสะอานตามๆ กันไป
หมด สถานที่อยูที่เสวยก็เปนของดิบของดี อายุก็ยืนนาน จากน้ันแลวบุญกุศลสงถึง
นิพพานกลายเปนนิพพานเที่ยง ไมตองมากงัวลกบัความเกิดความตายอีกตอไป 
เหมือนโลกทั้งหลายตายกองกันอยูนีไ้มมีที่ส้ินสุดยุตินะ จะเปนอยางน้ี ถาใครชําระได
แลวถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแลว เปนอันวานิพพานเที่ยงเปนธรรมธาตุ จะไมตองมา
เกิดแกเจ็บตายอีกตอไป แมเราซึ่งเคยเกิดก็ไมเกดิ ใหพากันสั่งสมความดีงามใหดี 

วันนี้ก็ไมเทศนอะไรมากมายนัก พอทีท่านทั้งหลายจะไดยินไดฟงทั่วถงึกัน 
เทศนนี้เขาก็จะเอาออกทางวิทยุกระจายเสียงใหไดยินทั่วหนากัน เสียงโลกเสียงสงสาร
เสียงสกปรกรกรุงรัง เสียงดาเสียงแชง เสียงเขารบราฆาฟนกันนี้มันเต็มบานเต็มเมือง 
เสียงอรรถเสียงธรรมซึ่งเปนน้ําดับไฟไมคอยมี วันนี้โลกใหไดฟงเสียงอรรถเสียงธรรม
ซึ่งเปนน้ําดับไฟเสียบาง ใจจะเปนมงคล การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรแกธาตุแกขนัธ
กาลเวลา ขอความสวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นองทัง้หลายโดยทั่วกันเทอญ 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

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

