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เทศนอบรมฆราวาส 

ณ กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 

เมื่อค่ําวันที่ ๒๔ กุมภาพนัธ พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

ธรรมอยางเดียวเทานั้นสัตวโลกยอมรับ 
(เสียงโทรศัพทมอืถอืดังขึ้น) ใครมาหาโทรศัพทแกกๆกัก๊ๆ อยูนี ้มีที่ไหนปาเขา

ปาใหหมดนะ เขามาที่นี่ไมได งิกๆ แง็กๆ เหมือนหมาขี้เร้ือน งิกๆแง็กๆ เกานูนเกานี้ 
อํานาจกิเลสมันลืมตัวไปเลย เมื่อมันหนาเขาๆ มันลืมตัว (ถวายสรางเจดีย ๑๐,๐๐๐ 
บาทครับ) เจดียก็เจดียละ เรายังไมพูดเจดียตอนนี ้ เพราะไปมอบแลววันนี้ก็เลยพัก
เครื่องเสียกอนซิ มีแตหมุนติ้วๆ มันตายไดนะคน เลยพักเครื่อง วันนี้เทาไร (ส่ีลานสอง
แสนหาหมื่นหาพันหารอยบาทครับ) วันนี้ไปมอบไวแลว ส่ีลานสองแสนหาหมื่นหาพัน
หารอยบาท พักเครื่องไวกอน ทีนี้ไมกลาวถึงละระยะนี้จนกลับไป มาทีหลังตั้งใหม พัก
เครื่อง 

นี่ก็ชวยอันหนึ่งโลก เราชวยโลกอีกอนัหนึ่ง ถาเอาแตนั้นหมดโลกก็ไมได เรา
แบงสันปนสวนอยางน้ันนะ เพราะเราไปที่ไหนเราทําประโยชนเพื่อโลกทั้งน้ัน เราบอก
เราไมเอาอะไร บอกตรงๆ ไมเอาอะไร มีเทาไรๆ ก็ออกหมด อยางวันนี้ไปเห็นผาตอน
เย็น ออกไปดูที่เขาปลกูวิทยุ (สรางหองสงใหม) เดินเขาไปเห็นเขาขนของอะไรใสรถ 
เราเลยเขาไปดู พวกผาขงผาขาวมีมาก มีมากแยกออกไปทําประโยชนทางนี้ซี ทางนูนไป
ก็จะไปทําประโยชนแบบเดียวกัน ไมไดเอาไปเก็บหมักเก็บหมมสั่งสมอะไรไว ไปทํา
ประโยชนทางนูน 

หลักใหญก็คือโรงพยาบาล ทุกโรงๆ จะไดโรงละหนึ่งไมๆ วันหนึ่งหลายๆ โรง 
หลายโรงเทาไรก็หลายไมเทานั้น ทีนี้มันก็มีพอสมควร วันนี้เขาจะขนผาไมไป เราเห็น
มันมากพอแลว ใหเอาเทานี้พอ จากน้ีก็บอกกับนวลจะพิจารณาแจกใครตอใคร ซึ่ง
เห็นสมควร อยาแจกสุมสี่สุมหาไมไดนะ คือเห็นแกพวกของตัว ญาติของตัว อยางน้ัน
ไมไดนะ ตองเห็นแกคนจน ถูกไหมที่วาน่ี ใครมีความจนตรอกจนมุมมากนอยเพียงไร
นั้นเปนผูสําคัญที่ควรจะไดรับ วาน้ีเปนญาติของเรามิตรของเรา เหมือนอยางนายกฯ
เหม็นคลุงอยูเดี๋ยวนี้ ญาติของเราๆ เห็นไหมละ มันเปนอยางน้ัน 

แตนี้เราไมใหทํา ไมใชธรรมอยางน้ัน ไมเปนธรรม วาเอาไวสําหรับแจกนี่ตอง
เปนผูพิจารณาดวยดีการที่จะแจกตามที่เราสั่ง ไมใชแจกสุมสี่สุมหา ใครมีความจําเปน
อะไรคอยแจกไปๆ วาเราเปนเจาของ เปนอํานาจปาเถื่อนเขามาแลว นี่พวกของเรา 
พรรคของเรา ญาติของเรา เราจะใหแตนี ้พวกนั้นไมให ไมไดสําหรับเรา คําวา สพฺเพ 
สตฺตา อันวาสัตวทั้งหลายนี้ เปนเพื่อนทกุขเกดิแกเจ็บตายดวยกันหมดทั้งส้ิน ใครมี
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ความจําเปนที่ไหนไมวาใกลวาไกลชวยกันไปเรื่อยๆ นี่เราสั่งไวแลว ก็ยังไมไดเนนหนัก
มากนัก 

จะมีใครคอยกํากับผาขาวที่นั่น (ใหชายปม) ใหชายปมกํากับผาขาวเหลานี้คอย
แจกใครตอใคร (ยังไมมาคะ) ยังไมมา ไมมาก็ส่ังอยางน้ีเลยนะ ผาขาวเราจะสั่งนวล
ใหม คือเราบอกใหนวลเสียกอนยังไมไดตอ ตอไปนี้จะใหชายปมเปนผูควบคุม นวล
เปนแตผูรักษานี้ ไมมาเกี่ยวของ ชายปมเปนธรรม นอกนั้นเปนธรรมไมเปนธรรมเรายัง
ไมไวใจ เราจึงยังไมมอบให แจกใหคนที่จําเปนๆ มีความจําเปนมากนอยเพียงไรแลว
เราแจกใหๆ เพราะเอาไปนูนก็ไปแจกแบบเดียวกัน พวกผาขาว อันดับหนึ่งกค็ือ
โรงพยาบาล มากี่โรงไดกี่ไมๆ ไปเลย สามโรงสี่โรงก็สามไมส่ีไม แตที่สูงสุดที่เขามารับ
อาหารจากโกดังเราสูงสุดเกาโรง ยังไมถงึสิบโรง แตส่ีหาโรงนี่รูสึกจะเปนประจํา 
อยากจะวาแทบทุกวันเปนประจํา เราก็ให ใหไป 

ผาขาวเอาไปก็เผื่อโรงพยาบาล แจกโรงพยาบาล นอกนั้นเปนกรณีพิเศษใดที่
ควรเราจะใหเราก็ให ไมใชโรงพยาบาลเปนใหญขาดตัวทีเดียว นี้มาสวนใหญ
โรงพยาบาล ปลีกยอยก็แลวแตจําเปนที่ไหนที่ควรจะให ใหเหมือนกันหมด ความ
จําเปนมันเหมือนกัน ไมวาอยูใกลอยูไกลอยูทีไ่หนความจําเปนซึ่งควรจะไดสงเคราะห
นั้นเหมือนกัน นั่น เราใหตรงนั้น นี่ก็คอยดูแลคอยกํากับนะ ผาขาวที่วาน่ี ใหชายปมไป
กํากับอีกทีหนึ่ง อยางหน่ึงกํากับแตเชาเลย ควรกํากับตอนค่ําวันนี้ก็ด ี ผาขาวที่
นอกเหนือไปจากที่เรานําไปอุดรแลว เหลือเทาไรใหชายปมเปนผูกํากับ คอยสงเคราะห
ผูยากจน แลวมีอะไร 

ผูกํากับ : เกี่ยวกับรัฐบาลครับ “ขาวดวนจากหนังสือพิมพและขาวทางโทรทัศน 
เวลา ๖ โมงครึ่งวันนี้ วันนี้ ๒๔ กมุภา ๔๙ มีรายงานขาวจากทําเนียบรัฐบาลแพรสะพัด 
ตั้งแตตอนบายวา พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดเลือกผาทางตันทาง
การเมือง โดยวิธีการยุบสภาแลว 

หลวงตา : เลือกอะไร (เลือกผาทางตัน) ผาทางตันทางการเมือง แลวยุบสภา
แลว ยุบสภาแลวมันเปนทางโลงหรือที่นี่ ยังเปนปญหา (ยังเกะกะอยูละครับ) อยางนั้น
จะวาผาทางตันไดอยางไร มันตันนั่นแหละ วาอยางน้ันเลย 

ผูกํากับ : พ.ต.ท.ทักษิณไดเตรียมเขาเฝาในตอนเย็นวันนี้เวลา ๑๗.๐๐ น. 
รายงานขาวยังระบุอีกวา การเขาเฝาดังกลาว เปนการเขาเฝาเพื่อขอรับพระราชทานพระ
ราชกฤษฎีกายุบสภา รวมทั้งพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอม 
คณะรัฐมนตรีชุดใหม เพื่อทําหนาที่เปนรัฐบาลรักษาการในชวงเลือกตั้ง อยางไรกด็ีมี
รายงานขาวอีกกระแสหนึ่งแจงวา การเขาเฝาครั้งน้ีเปนการนํารายชื่อคณะรัฐมนตรีใน



 ๓

รัฐบาลทักษิณ ๒/๔ ขึน้ทูลเกลา โดยจะมีการปรับสองตําแหนงแทนตําแหนงที่วางลง 
โดยนายสรอรรถ กล่ินประทุม จะไดรับการแตงตัง้กลับเขามาอีกครั้ง และอีกตําแหนง
หนึ่งคือ นายสนธยา คุณปลื้ม แกนนํากลุมชลบุรี ซึ่งอาจจะไดรับการแตงตั้งเปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม แทนนางอุไรวรรณ เทียนทอง 

ผูส่ือขาวรายงานวา ขณะนี้มีรถถายทอดสดของทางชอง ๙ อสมท. มารอ
ถายทอดสดที่ทําเนียบรัฐบาลแลว ลาสุดผูส่ือขาวรายงานวา หลังจากกลับจากการเขา
เฝาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไดใหสัมภาษณวา ไดตัดสินใจ
ยุบสภา และจะแถลงรายละเอียดถึงเหตุผลใหทราบทางสถานีโทรทัศนรวมการเฉพาะ
กิจ ในเวลา ๒๐.๓๐ น.วันนี้ จบขาวครับ 

หลวงตา : เราก็ยังไมเขาใจ มาอานใหเราฟงเราก็ถามละซ ิการบานการเมืองเขา
มาอานใหธรรมฟง ธรรมก็ฟง แลวธรรมสงสัยตรงไหนที่ควรจะถามเราก็ถามละที่นี่ ก็มา
อานใหเราฟง ถาไมอานอยูของเขา เร่ืองของเขาไป.เร่ืองธรรมเปนธรรมไป อันนี้แหย
เขามานี้ ธรรมก็คึกคักบางซ ิ ก็ไมใชธรรมของคนตายนี่วะ คําวาผาทางตันที่เอาใครตอ
ใครมาตั้งนั้นเปนใคร เปนพวกเปรตพวกผีคนกอนนั้นหรือมาตั้ง ฟนขึ้นมา 

ผูกํากับ : ใหประชาชนเลือกใหม 
หลวงตา : ไหนวาเสนอมาอะไรๆ นี ่ (ยุบสภาเฉยๆ) แลวใครสองคนสามคนนี้

มาอยางไร (นี่เขาตั้งรัฐบาลใหมเปลี่ยนสองตําแหนงตามขาว) หลายตําแหนงมาอยางไร 
ยุบสภาแลวมาตั้งตําแหนงอะไรอกี 

ผูกํากับ : ระหวางที่ยุบสภา กอนจะมีการเลือกตัง้มีรัฐบาลใหม รัฐบาลเกาตอง
รักษาการณไปกอน 

หลวงตา : พูดงายๆ กว็า รัฐบาลเกาก็คงอํานาจไวตามเดิมไมใชเหรอ เอาคน
นั้นออก เอาคนนี้มาแทน 

ผูกํากับ : อํานาจไมเหมือนอํานาจอยางเดิม อํานาจตอนหลังน้ีงบประมาณอะไร
ตางๆ ไมสามารถจะเพิ่มได เขาใหสิบบาทก็ใชสิบบาทไป จะเพิ่มเปนรอยไมได 

หลวงตา : แสดงวาน้ันก็ยังเปนใหญตามเดิมไมใชเหรอ (ใหญชั่วคราวครับ) 
ใหญชั่วคราวก็ชั่วคราว เพียงชั่วคราวไมกี่ชั่วโมง เอาเงินในคลังหลวงใหหมดก็ได ยาก
อะไร รีบตัดสินใจใสปวะๆๆ ระเบิดนิวเคลียรพัง คลังไหนกแ็หลกไปไดในชั่วระยะนั้น 
เราปาๆ อยางน้ีมันอดถามไมไดนะ (คลังหลวงเขาไมกลาแตะหรอกครับ) คลังหลวง
ของเขานั่นแลว พุงหลวงนั่นนะ ไมรูเหรอ พุงหลวงของเขานัน่นะ เขาก็ตองเสกขึ้นซิวา
คลังหลวง ยกขึ้นหนอยซ ิ ก็พุงหลวงที่มันเคยสะแตกมาแลว ออกก็ออกไมเคยอะไรกับ
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ใครเรา ถาลงไดออกไมมถีอยใคร สามโลกธาตุไมเคยหวั่นเรา ธรรมเปนอยางน้ัน ออก
ผึงๆ เลย มีชองวางตรงไหนก็สอดเขาไปซิ วางตรงไหนก็สอดเขาไปซี จะวาอยางไร 

เราก็ฟงไปอยางน้ันแหละ เขาวาอยางไรก็วา มาอานใหเราฟงเราก็ฟง ขอไหน
สงสัยเราก็ถามบางเทานั้นเอง เราไมไดไปเปนรัฐบาลนี่วะ จางใหไปเปนกไ็มเปน ไมเปน 

ใหเปนรัฐบาลปกครองสามโลกธาตุเราก็ไมเอา จะวาอะไรเพียงเทานี้ ยกมาสามแดน
โลกธาตุใหปกครอง ไมเอา ปดปวะทันทีเลย ปกครองตนนีก้็ปกครองเพียงธาตุเพียง
ขันธเทานั้นแหละ ไมมีอะไรปกครอง ปกครองเทานั้น สวนกิเลสมันพังไปหมดแลว
ปกครองมันอะไร 

พูดใหมันชัดซิการปฏิบัติธรรม รูเห็นมาอยางไรพดูไดอยางจะแจง เชนเดียวกับ
เขาทําชั่วชาลามกประกาศลั่นอยูนี่เขาก็ประกาศไดใชไหม นี่เราทําไมประกาศไมไดเร่ือง
อรรถเรื่องธรรม เราก็ประกาศได นี่พูดถงึเร่ืองการปกครอง เราไมเอา สามโลกนี้มาให
เราปกครองเราก็ไมเอา เพียงแตดธูาตุขันธถงึกาลเวลามันแลว หือ ใชไมไดแลวเหรอ 
ดีดผึงเดียวไปเลย อยางมากก็มีแตกาํชับวา อยามากุสลาใหเรานะ วาเทานั้นเอง เราพอ
ทุกอยาง ไมตองการกุสลา อกุสลา เปนสมมุติทั้งมวล นั่น ลงที่เดียว กุสลา อกุสลาอะไร
เปนสมมุติทัง้หมดในสามแดนโลกธาตุ นั้นไมใชสมมุติ แนะ เอาใหมันเปนอยางน้ันซิ 

จึงวาไมปกครองใคร จะวาตัวเองปกครองตัวเองก็ไมเห็นม ี มันเลยไปหมดเสีย
ทุกอยางแลว นี่ละการปฏิบัติธรรม ใหพี่นองทั้งหลายไดทราบ เปดหัวอกออกมา ทาํ
ความชั่วชาลามกทางโลกเขาเปดไดตลอดเวลามาจน ๒๔ ชั่วโมงเปดได ไมมีใครไป
ตําหนิติเตียนเขา ธรรมเปดไมไดมีเหรอ ธรรมเปนธรรมสอนโลกโดยแท โลกไมสงบ
รมเย็นก็เพราะไมมีธรรมนั่นเอง ธรรมแทรกเขาไปตรงไหนมันก็สงบรมเย็น ธรรมพูด
ไมไดมีอยางเหรอ เราก็พูดโดยความเปนธรรม ในฐานะที่นําธรรมพระพุทธเจามาสอน
โลก สอนไดทั้งน้ันแหละ 

อํานาจของกเิลสเปนอยางนี้แหละ มันมีแตเอาไฟเผากันตลอดเวลา ชั่วเทาไรก็
บอกวาด ี ขี้ทั้งกองมันกบ็อกวาทองคําทั้งแทงไปไดละพวกนี ้ มันเสกสรรปนยอ พวก
หนอน หนอนมันเสกสรรปนยอ ใครชมเชยวามูตรคูถเปนของดี สวนหนอนมันก็เห็นวา
ดี ประเภทหนอนมันก็เปนอยางน้ันละ เวลาเราตายจะไมมีใครพูดอยางนี้นะ ไมมี พูด
เหลานี้ก็ไมไดยืมธรรมมาจากผูใด ไมยืมมาจากผูใด ไมขอจากใครทั้งน้ัน ผางขึ้นจาก
หัวใจนี้ออกเลยเทียว 

พระพุทธเจาเหมือนกัน สาวกทั้งหลายเหมือนกัน ทานไมไปทลูขออรรถขอธรรม
จากพระพุทธเจาไปส่ังสอนสัตวโลกนะ บรรดาสาวกไมเคยมีแมองคเดียว พอบรรลุ
ธรรมปงนี่ นิสัยวาสนาของใครมีลึกตื้นหนาบางกวางแคบขนาดไหน ทานจะออกเต็ม
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เหนี่ยวนิสัยวาสนาของทาน ทานไมไปหยิบยืมจากพระพทุธเจา หรือไปขอจาก
พระพุทธเจามาอีกเลย นับแตวันทานบรรลุธรรม หรือตรัสรูแลว อันนี้ก็ธรรมอัน
เดียวกัน ใจอันเดียวกัน ที่ควรแกธรรมเหมือนกันมาตั้งแตกาลไหนๆ เวลามันรับกัน
แลวก็เปนอันเดียวกันหมด จะมีเกามีใหมที่ไหนไมม ี ธรรมแทเปนปจจุบันตลอดเวลา 
ใหมันรูขึ้นซิรูธรรมภายในใจ 

ที่เรานํามาพูดทั้งหลายเหลานี้แกโลก โลกน้ีเปนโลกหยาบเราพูดเพียงเทานี้ๆ 
สวนละเอียดใครรูไดเมื่อไรอยูภายในใจ ตลอดถงึเทวบุตรเทวดา อินทร พรหม นั่นก็
เปนชั้นหนึ่งๆ เปนสวนละเอียดเปนลําดับลําดาไป เลยจากน้ันแลวคืออะไร นั่น อันนั้น
ใครรูได นอกจากพระอรหันตเทานั้น รูไดเต็มหัวใจดวยกันหมด ทานไมตองถามกัน
ธรรมประเภทนั้น นี้ละธรรมที่เลิศเลอสุดยอด สุดเอื้อมของสมมุติทัง้หลาย ถาจิตไมถงึ
วิมุตติแลวเอื้อมไมถึงธรรมประเภทนี ้มีใครคาดใครคิด 

ขอใหเดินไปตามทางของศาสดาที่สอนเถอะ ไมผิด จะกาวถึงธรรมชาตนิั้นโดย
แท ดวยความสามารถของตนเอง ถาไมปฏิบัต ิ ไมเอาจริงเอาจังก็เหลาะแหละอยางที่
เปนอยูนี ้ ธรรมทั้งหลายก็เลยกลายมาเปนเคร่ืองมือของกิเลสไปเสีย เชนเรียนไดมาก
เทาไรๆ ก็พองตัวขึ้นวาเรียนไดชั้นนั้นชั้นนี้ นี่เขามาตั้งเปนสมุหใบฎีกาตั้งแตอยูในโบสถ 
พอบวชออกมาแลวก็ตั้งสมุหใบฎีกาพระครูพระคัน ฟาดขึ้นเจาฟาเจาคุณสมเด็จ สมเด็จ
ขี้หมาอะไร กิเลสเต็มอยูในหัวใจ ไมเคยสนใจกับอรรถกับธรรมชําระกิเลสน้ีเลย มันจะ
วิเศษวิโสอะไร ตั้งเลยสมเด็จไปก็ตัง้ซนิะ 

พระพุทธเจาตั้งบรรดาพระสงฆทั้งหลาย ทานตั้งผูบริสุทธิ์แลว เสริมเฉยๆ ทานก็
ไมติด เพราะเปนสวนเกิน เลิศทางนั้นทางนี้เปนสวนเกินทั้งน้ัน ทานพอทุกอยาง ทาน
ไมเอาอะไร นั่น พวกเรามีแตคอยจะงับๆ อะไรตกมากัดปบๆ กินปบๆ หาเก็บตก 
ไมไดเอาของจริงของดีมาใช เอามาแลวมันก็เปนพิษเปนภัยแกตัวเอง หาความสุขไมได 
เรียนมากเทาไรเรียนซินะ เร่ืองของโลกนี่เรียนเทาไรก็เทากับเรียนฟนเรียนไฟ เปน
กงจักรไปในตัวเองโดยลําดับ หาความสุขไมมีในโลกน้ี 

ใครจะเรียนสูงขนาดไหนอยามาอวดธรรม คําวาเรียนธรรมเฉยๆ นั้นก็เหมือน
โลกนะ ถาไมสนใจปฏิบัติธรรมก็เปนธรรม จําไดเฉยๆ ไมไดเปนสมบัติของตัวนะธรรม 
เปนความจํา ความจําจะเปนสมบัติไดอยางไร มนัหลงมันลืมไดนี่จะวาไง ถาเปนความ
จริงแลวรูขึ้นมาภายในใจไมมีคําวาลบวาเลือนไปไหน นี่ละธรรมของพระพทุธเจา ธรรม
ของสาวกที่ทานครองไว ครองธรรมประเภทจริงจัง เปนสมบัติของทานเต็มสัดเต็มสวน 
แลวทานไปหาหยิบยืมจากผูใดมาสอนโลกละ องคใดก็ตามทานมีนิสัยวาสนาแคไหน
ทานก็สอนเต็มภูมิของทานไป ทานไมไปหาหยิบหายืมมาจากผูใด จะไปทลูขอธรรมจาก
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พระพุทธเจามาสอนโลก ธรรมที่รูภายในใจนี้ไมพอ ไมเคยมี เต็มภูมิๆ ดวยกันทั้งน้ันละ 

องคไหนที่ควรแกธรรมขั้นใด จะสอนหรือไมสอนก็เปนเรื่องของทานเอง เปนอยางน้ัน 

นี่ก็ปฏิบัติมาเต็มหัวใจ เราหายสงสัยแลวในธรรมทั้งหลาย เปดโลงไปเลย ใคร
จะวาบาก็วา มันนอกเหนือจากสมมตุ ิ หมาปากอมขี้เหามันเหนือหมดแลว ไมสนใจกับ
ใคร ธรรมชาตินั้นเลยไปทุกอยางแลว พูดตามหลักความจริง นําออกมาสูสมมุติพดูให
ฟง ขั้นใดภูมิใดที่ควรจะเขาใจไดแคไหนก็สอนตามขั้นตามภูมิของผูที่จะรับไดเทานั้น 

ถาอะไรเลยภูมินั้นแลวสอนก็ไมเกดิประโยชน ก็เปนอยางน้ัน เปนขั้นๆ ไป ทานจึงวา
ธรรมะมีหลายขึ้นหลายตอน 

สอนฆราวาสญาติโยมเปนแกงหมอใหญนี้ประเภทหนึ่ง สอนพระผูตั้งใจปฏิบัติ
ตามขั้นตามภูมิของธรรมนี้เปนขั้นๆๆ สอนผูที่จะกาวเขาสูนิพพานอยางรวดเร็วๆ นี้พุง
เลย สงถึงทันทีเลย ผึงๆ เลย ธรรมะไมใชประเภทเดียวกัน เผ็ดรอนเด็ดขาดตางกัน
มากทีเดียว ธรรมะที่จะกาวเขาสูนิพพานเปนธรรมะที่เผ็ดรอนเด็ดขาดที่สุดขาดสะบั้นไป
เลยทีเดียว นั่น เปนประเภทๆ อยูในหัวใจของทานนั่นแหละ ผูที่ควรจะไดยินไดฟง
ธรรมประเภทนี้ก็คือผูทีพ่นไปแลว หรือผูสูงกวานั้นสอนได ดึงขึ้นไปๆ พระอรหันต
สอนเต็มภูม ิ ควรจะยกขึ้นขั้นไหนทานสอนเลย เพราะทานเต็มภูมิแลว ผูไปศึกษากับ
ทานควรจะไดขั้นใดภูมิใดก็สอน วันนี้ก็สอน วันหนาก็สอน วันนี้อบรม วันหนาอบรม ก็
คอยคืบคลานขึ้นไป คอยเลื่อนชั้นขึ้นไปเรื่อยๆ สุดทายก็ผานได 

เพราะฉะนั้นจึงวาใครอยาเอาความรูมูตรรูคูถ ความรูสวมๆ ถานๆ ขี้ตดิอยูนั้น 
ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลงติดอยูนั้นเปนสวมเปนถานอยูนั้น มาอวดธรรมนะ อยามาอวด วา
อยางน้ันเลย ในสายตาของธรรมมันก็เปนสวมเปนถานอยูโดยดีแลว แลวจะไปอวด
ธรรมไดอยางไร สวมถานกับทองคาํทั้งแทงไปอวดกันไดอยางไร นั่นละพระพุทธเจา 
พระสาวกทั้งหลายทานเลิศเลออยางน้ันจึงมาสอนโลกใหเปนที่ยอมรับกันได ถาไม
เหนือกวาสัตวโลกไมยอมรับ คําวาธรรมอยางเดียวเทานั้นสัตวโลกยอมรับ ผูหนาผูบาง
ยังยอมรับ นอกจากคนตายแลวแตยังมีลมหายใจฝอดๆ ไมมีความหมายอะไรเลย อัน
นั้นยกไวเลย ทานไมสอน ทานชักสะพาน ทานก็บอกไวแลวปทปรมะ ทานชักสะพาน
หมดแลว ไมเอาประเภทนั้น ไมเกิดประโยชน 

อุคฆฏิตัญู วิปจิตัญู เนยยะ นี่สามประเภททานสอน อุคฆฏติัญู คือผูที่จะรู
ธรรมไดอยางรวดเร็ว เชนอยางเบญจวัคคียทั้งหา เปนตน รองลําดับกันมา จํานวน
มากมายอยูในประเภทอุคฆฏิตัญู รูธรรมไดอยางรวดเร็วๆ ดีดผึงเลยๆ วิปจิตัญู 
ลดกันลงมานิดหนึ่งๆ แลวก็ตามหลังกันไปๆ สวนเนยยะนี่ทั้งจะขึ้นทั้งจะลง คือขึ้นกไ็ด
ลงก็ได เนยยะผูควรแนะนําส่ังสอนได แปลออกแลว ผูควรฉุดควรลากก็ได ธรรมลาก
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ขึ้นก็ได กิเลสลากลงก็ได ถาขี้เกียจขีค้รานออนแอทอแทไปเสียกิเลสก็ลากลง ถามีความ
ขยันหมั่นเพียรธรรมะก็ลากขึ้นได คนนี้อยูตรงกลางเนยยะนี่ ทั้งจะขึ้นทั้งจะลง วาจะขึ้น 
เหอ จะขึ้นเหรอ กําลังจะลง อาวจะลงเหรอ กําลังจะขึ้น มันเปนบาอยูพวกนี้พวกเนยยะ 

ควรนําไปไดละสามประเภทนี้ แตนี้มีทั้งจะขึ้นจะลง อยูกึง่กลาง ถาควรจะขึ้นได
ขึ้นๆ คําวาเนยยะนี้ก็มีขั้นหยาบขั้นละเอียดตางกันนะ เนยยะที่ควรจะไปไดๆ เปน
จํานวนมากยิ่งกวาสวนต่ํานี้ก็ไปได เนยยะที่มีสวนต่ําอยูมากนี้ตองฝกตองฝาตองฝนตอง
เอากันอยางหนัก แลวก็กาวขึ้นสูขั้นงายไปๆ มีหลายขึ้นนะคําวาเนยยะก็ด ี ไมใชอัน
เดียวกัน เนยยะก็มีสวนหยาบสวนละเอียดอยูในนั้น นี่ละสามประเภท 

พวกปทปรมะเรียกวาตายทั้งมีชีวิตอยู หาคาหาราคาไมได พดูถึงอรรถถึงธรรมนี้
เหมือนเอาหอกเอาหลาวไปแทงหัวอกมัน มันขัดหัวอกมันมาก มันเจ็บมันแสบมาก 
เสียงธรรมเขาไมไดพวกนี ้ถาเสียงกิเลสแลวหมุนไปตามกันเลย ไมมีวันคนืปเดือน ตาย
ไมเข็ดคือพวกกิเลสที่แสลงธรรม ถากิเลสยังยอมรับธรรมอยูแลวไปไดๆ ปทปรมะไมมี
ทางอันนี ้ หมด ทานชักสะพาน เปนรูปคนก็สักแตวาคน คือจิตใจไมมธีรรมเลย มีแต
กิเลสลวนๆ เปนฟนเปนไฟเผาไหมตนตลอดเวลา รอแตลมหายใจขาดเทานั้น 

คําวานรกเมืองผี เมืองผีจะคือผูใด เมืองผีก็คอืกรรมของผูนั้นเอง แสดงตัว
ออกมาบังคับผูนั้น ไมใชผีตัวไหนๆ จะมาบังคับคนที่ทําความชั่วชาลามกนี้ใหเปนอยาง
นั้นอยางน้ี คําวาจานรกๆ จานรกของผูนั้นแหละ ของผูทําไปนั้น กลับมาเปนภัย กลับมา
เปนเจาอํานาจบาตรหลวงบีบบังคับผูนั้นใหจมลงในนรก ดูใหมันชัดเจนซี คําวาจานรก 
จะพูดถงึเร่ืองคนนั้นคนนี้นั้นมันหางอยูมากนะ ถาพูดขยับเขามาหาจานรก ก็คือกรรม
ของเจาของนั้นเอง มาบีบบี้สีไฟเจาของ บังคับเจาของเอง จะมีใครที่ไหนมาบังคับ ไมมี 
ตัวของตัวเอง 

พากันระมัดระวังนะทุกคน ธรรมประกาศลั่นโลกมานี้เปนเวลาหลายป เฉพาะ
หลวงตานี้ได ๗ ปแลวที่ออกสอนพี่นองทัง้หลาย สอนอยางแมนยํา ไมมีคลาดเคลื่อน 

ไมสงสัยวาสอนนี้ไมวาธรรมขั้นใดจะผิดไป ไมมี ถอดออกจากหัวใจสอนทั้งน้ันๆ 

เพราะฉะนั้นใครจะมาวาอะไรฟองรองประเภทไหน เหาวอๆ แวๆ เราไมสนใจละ ปาก
อมขี ้ ปากเรานี้ปากอมธรรม ออกมาจากหัวใจที่เปนธรรมลวนๆ แลว สอนโลกดวย
ความไมสะทกสะทานอะไร มันเหนือทุกอยางจะมาสะทกสะทานกับอะไรละ 

นี่ละธรรมประเภทนี้ ฝกอบรมไดธรรมประเภทนี ้ ทีแรกมันก็มืดหนาสาโหด 
เหมือนจะไมเปนผูเปนคนเลย แตพยายามฝกฝนอบรมไปหลายครั้งหลายหน ตอไปก็
คอยเปนผูเปนคน จิตใจก็ตั้งรากตั้งฐาน มีความสงบรมเย็น แลวกลายเปนจิตที่แนน
หนามั่นคง กระจายออกไปทางดานปญญา ทีนี้สวางจาๆ ฆากิเลสแหลกๆๆ จนไมมี
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กิเลสตัวไหนติดใจไดเลย ขาดสะบั้นไปหมด ทานเรียกวาบรรลุอรหัตบุคคล นี่ก็เพราะ
ความเพียรไมถอยนั้นเอง 

ฝกไดดวยกนัทุกคน เราจะถือวาเปนความดีงามแลวมอบใหคนนั้นคนนี้ ถาเปน
ความเลวรายละมอบใหตัวเอง ตัวเองกวานเอาหมด ความขี้เกียจขี้คราน ทอถอย
ออนแอ ความไมเชื่อบาปเชื่อบุญ เชื่อกรรมทั้งหลาย กวานเอาไปหมดๆ คนนี้หมดไมมี
คาราคาเลย ยังเหลือแตลมหายใจ คนเรายังมีเชื่อบาปเชื่อบุญมีทางจะไปไดนะ เชื่อบาป
เชื่อบุญกระเทือนไปถึงสวรรคหรือพรหมโลก ลงนรกอเวจีกระเทือนไปไดหมดถาลงเชื่อ
บาปเชื่อบุญแลว ถาไมเชือ่อะไรเลยนี้จมตลอดตัง้แตยังไมตาย 

ธรรมพระพุทธเจานี้เลิศสุดยอดแลว ภาคปฏิบัติเขาคุยเขี่ยขุดคนกัน หาที่คาน
ไมไดแลว เราก็เต็มกําลังของเรา ในภาคปฏิบัตินี่ละที่ไดคุยเขีย่ขุดคนหาธรรม
พระพุทธเจา หยาบ ละเอียดจะเจอกนัที่ตรงนั้น ตรงจิตตภาวนา อยางอื่นอานไปๆ ก็
อยางวาแหละ เชื่อบางไมเชื่อบาง ลอยๆ ไป เพราะเจาของไมไดของจริง ทีนี้เวลาปฏิบัติ
ไป พอธรรมปรากฏขึ้นมานี้ยอมรับๆ จิตใจมีหลักขึ้นมาแลว แนนหนามั่นคงๆ ไป
เร่ือยๆ พระพุทธเจาสอนที่ตรงไหนยอมรับๆ หมอบเลยที่นี ่ ทีนี้เมื่อเปนอยางน้ันแลว
มันก็พุงละซจีิตใจ เชื่อธรรมแลวพุงเลย ถาเชื่อกิเลสก็พุงลง เชือ่ธรรมพุงขึน้ 

ธรรมพระพุทธเจาสดๆ รอนๆ อยาเอากาลเอาสถานที่เวล่ําเวลาซึ่งเปนกลมายา
ของกิเลสมาทับมาถมอรรถธรรม มรรคผลนิพพานนะ ศาสดาองคเอกโดยแทเปนผูสอน
ไวทั้งบาปทั้งบุญ นรก สวรรค พรหมโลก นิพพาน สอนเรื่องกิเลสเร่ืองธรรมศาสดาองค
เอกสอนไวถกูตองทั้งนั้น ไมมีที่จะไปแกไขดัดแปลงใหเปนอยางอื่นได นอกจากจะ
ปฏิบัติตามทีท่านสอน ส่ิงใดควรละใหละ ส่ิงใดควรบําเพ็ญใหบําเพ็ญ ยากลําบากก็ให
บําเพ็ญตามศาสดา ละยาก เอายากลําบากก็ละ นั่น จึงเปนผูเชื่อครู 

ถาเชื่อแตกิเลสแลววายาก ถาทําความดียากเสีย ถาทําเร่ืองความชั่วชาลามกงาย
นิดเดียว มันพอใจทํามนัก็งายละซ ิ หนักเหมือนกันเรื่องหนัก แตมันพอใจทํา กเ็ลย
กลายเปนของงายไป ถาส่ิงใดไมพอใจมันก็ไมงาย นิดเดียวก็ยากๆ นั่นเวลากิเลสบีบ
บังคับแลว ของดงีายนิดเดียวมันก็ยากไปหมด ถาส่ิงที่มันชอบใจแลว ยากขนาดไหนมัน
ก็บืน นั่น 

ไดพิจารณาเต็มสวนแลว พุทธศาสนาเทานั้นที่เปนศาสนาคูโลกคูสงสารมา
ดั้งเดิมตัง้กปัไหนกาลใดมา ไมมีใครลบลางได คือพุทธศาสนาของพระพุทธเจาทุกๆ 
พระองค เปนศาสนาแนวทางเดินเพื่อร้ือขนสัตวใหหลุดพนจากทุกขโดยถายเดียว
เทานั้น นอกนั้นเราไมปฏิเสธกับศาสนาใด ถาจะรวมมาแลวก็ศาสนาใดเปนศาสนาที่
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บริสุทธิ์ ผูเปนเจาของศาสนาคือใคร ผูเปนเจาของศาสนาเปนผูบริสุทธิ์คือศาสดาองค
เอก นอกนั้นเจาของศาสนาก็เปนคลังกิเลส ๆ เชื่อถือไดหรือไมไดพิจารณาก็แลวกัน 

ผูที่กิเลสส้ินไปจากพระทยัแลวคือศาสดาองคเอก ไมวาพระพุทธเจาองคใดมา
ตรัสรูเปนศาสดาองคเอก คลังแหงธรรมลวนๆ เต็มในพระทยัทาน มาสอนโลกจึงไมมี
ผิดพลาด เรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวๆ ทั้งน้ัน นี่คือศาสดาทุกพระองค 
ทานจะมาเปนแถวเปนแนวกันโดยลําดับอยางน้ีละ นี่ละธรรมแทมีแบบมีฉบับ กิเลสไม
มี จะเปนศาสนาใดก็ตามไมมีแบบมีฉบับ ถากิเลสเขาไปแทรกอยูในนั้นแลวหาแบบ
ฉบับไมได หาหลักหาเกณฑพอจะยดึจะเกาะไมได ถาเปนเรื่องของธรรมยึดไดเกาะได
ทั้งนั้น เพราะเปนความจริง เล็กนอยก็ตามก็เปนของจริงดวยกัน ใบหาใบสิบใบรอยใบ
พันเปนธนบัตรจริงดวยกัน ใชไดดวยกันทั้งน้ัน นั่น 

ใหยึดใหดีนะ ศาสนาพุทธเราเปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลว เรายอมรับ
เรียกวารอยหรือลานเปอรเซ็นต หาทางคัดคานไมไดเลย พจิารณาไปที่ไหนความรูนั่น
ละมันเปนพยานกัน รูไปเทาไรพิจารณาไปเทาไรเปนสิ่งที่พระองคทรงรูแลวเห็นแลว
ทั้งหมด แลวเราจะมาทะนงตัวอวดดีไดอยางไร รูตรงไหนเปนสิ่งที่พระพุทธเจาทรงรู
แลวสอนไวแลวๆ ไมไดนอกเหนือจากที่พระพุทธเจาทรงสอนไวเลย ส่ิงที่เรารูเราเห็น
นั้นนะอยูในกรอบแหงธรรมที่ทรงสอนไวแลวดวยสวากขาตธรรมทั้งน้ัน ตรัสไวชอบแลว
ทั้งหมด ดําเนินตามนั้นเราก็ตองรูตองเห็นไปตาม 

เวลานี้กําลังหนานะกิเลสหนามากทีเดียว พูดใหเต็มปากเถอะ เพราะมันรูเต็ม
หัวใจ การพูดออกมานี้ไมเปนเพื่อความเสียหาย ตําหนิติเตียนสิ่งชั่วชาลามกเพื่อชะลาง
มันเสียหายไปไหน กิเลสมันทําคุณประโยชนใหคนอะไรบาง นอกจากพาใหลมใหจม 

แตธรรมมีมากมีนอยฉุดลากขึ้นทั้งน้ัน ควรที่จะมาชะมาลางมาฉุดลากตนเอง นี้พูดอยาง
กลาหาญชาญชัย พูดไมสงสัย ถอดออกมาจากหัวใจมาพูด ไมไดลูบๆ คลําๆ นั้นๆ นี้ๆ 
ไมมี เปนอยูในหัวใจเต็มเม็ดเต็มหนวย 

เพราะฉะนั้นการสอนโลกไดเคยพูดใหฟงแลว ตัง้แตกอนที่เรียนปริยัติอยูการ
สอนโลกทั้งหลายก็เหมือนพระเจาพระสงฆทานสอนทั่วๆ ไป สํานวนโวหารก็ไดมาจาก
ความจดความจําวาไปเรียบๆ ธรรมดาๆ ทั้งๆ ทีต่ัวก็ไมไดแนนอนในอรรถในธรรมที่
ตนสอนเขาที่ตนเรียนมา เพราะหัวใจยังไมไดหลัก ก็สอนไปอยางน้ันละ ถามีผูมาทักวา
ทําไมจึงสอนอยางน้ัน กต็ําราทานวาอยางน้ัน อิงไปหาตําราเสีย พอรอดตัวได แตทาง
ปฏิบัติไมเปนนะ เพราะเหตุไรจึงวาอยางน้ัน เพราะเหตุนั้นขึ้นทันทีเลย รับกันปงๆ เลย 

ที่สอนโลกเราจึงไมสงสัย ในธรรมทุกขั้นไปเลย เราไมสงสัย เอา ใครจะฟงก็ฟง 
เราเชื่อเราแลว ปฏิบัติตามเรา เชื่อเราแลว เชื่อเราก็คือธรรมของพระพุทธเจาที่เปนของ
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แนนอน ผานมาโดยลําดับลําดา จนกระทั่งหายสงสัย ไมมีอะไรที่จะทูลถามพระพุทธเจา
แลว วาอยางนั้นเลย มันเต็มหัวใจทุกอยาง เต็มเปยม นี่ละทีน่ํามาสอนโลกทุกวันนี้เรา
สอนอยางน้ันนะ เราไมไดมีความเคลือบแคลงสงสัยบาป บุญ นรก สวรรค พรหมโลก 
นิพพาน หายสงสัยทั้งหมด มันจาอยูในหัวใจจะไปถามใคร 

ธรรมชาติเหลานี้มีมาตั้งกัปตัง้กัลปดัง้เดิมแตกาลไหนๆ พระพุทธเจาพระองค
ใด มาตรัสรูก็มารูมาเห็นอันนี้แลว กต็องนําส่ิงที่รูที่เห็นเพราะทําลายมันไมได เชน นรก
นี้ทําลายไดพระพุทธเจาจะทําลายหมดเลยนะ จะไมใหมีเหลือนรกเผาสัตวโลกเลย จะ
ใหมีตั้งแตสวรรค พรหมโลก นิพพาน ไวโดยถายเดียว นรกลบทิ้งหมดเลยถาลบไดนะ 

แตนี้ไมวาพระองคใดลบไมไดทั้งน้ัน จึงตองสอนไวตามหลักความจริง ฝายดีฝายชั่ว ให
หลีกใหเวนถาเปนฝายชั่ว ฝายดีใหขยับตัวลงไป บําเพ็ญลงไป หนักแนนลงไป นั่น ทาน
สอนอยางน้ัน 

เพราะทําลายไมไดทัง้ฝายดีฝายชั่ว ซึ่งเปนของมมีาดั้งเดมินับกัปนับกัลปไมได
เลย แลวใครจะมาลบลางไดละ ตั้งแตพระพุทธเจาทั้งหลายทุกพระองคไมมีพระองคใด
สามารถที่จะลบลางบาปบุญนรกสวรรคนี้ไดเลย แลวเราจะเกงมาจากไหนจะมาลบลาง
ละ นอกจากฟงตามทานแลวปฏิบัติตามทานนั้นละเปนมงคลๆ โดยลําดับ เชื่อกิเลสมัน
ไมยอมเอาอะไรละ กิเลสไมมีเหตุผล ดันทุรังไปตามความชอบใจของตัวเอง ถูกทัง้หมด 
ถาลงเจาของชอบใจแลวผิดเทาไรก็ถกูทั้งหมด เร่ืองกิเลสดันทุรัง เร่ืองธรรมมีเหตุมีผล 
ควรเชื่อ เชื่อ ไมควรเชื่อไมเชื่อ นั่น พากันจําเอานะ 

วันพรุงน้ีเราก็จะไดกลับอุดรแลวแหละ กลับไปก็ไปทําประโยชนอยางน้ีแหละ 
เราไมไดอะไร เราทําประโยชนเพื่อโลกโดยถายเดียว เราไมมีอะไรเพือ่เรา วาทํา
ประโยชนเพื่อเราเราไมเคยไดม ี ก็มแีตอาศัยบิณฑบาตกับบรรดาพี่นองลูกหลาน
ทั้งหลาย ศรัทธาที่นํามาถวายวันหนึ่งๆ ก็ฉัน จะฉันใหตายก็ไดเห็นไหม อยางสวนแสง
ธรรมนี่ อาหารเรียงรายกันมาตั้งแตปากนํ้านูน เห็นไหมปากน้ําทะเลนูน เรียงรายกันเขา
มาจนกระทั่งถึงสวนแสงธรรม จัดนี้เขามาถวายจัดนั้นเขามาถวาย คอยขยับเขามาๆ 
ตั้งแตปากน้าํ กวาจะไดฉนัเกือบบายโมง มันมากหรือไมมากก็พูดตามความจริง เห็นอยู
ดวยกันทุกคน เปนอยางน้ันแหละจะวาอยางไร 

กินใหตายมันก็ตาย นี่ที่วาอาศัยบรรดาศรัทธาทั้งหลาย ก็อาศัยเทาที่พุงมัน
อํานวย ถาเลยพุงแลวตาย นอกนั้นไมเห็นมีอะไร สวนธาตุขันธมันอาศยัโลกก็บอกวา
อาศัยอยางน้ีละ พอถงึวันของมันเทานั้น สวนใจหมดโดยสิ้นเชิง ไมอาศัยอะไร จะวาละ
วาถอนอะไรก็ไมม ี บอกตรงๆ เลย หมด จึงไดชี้นิ้วไดเลยวามีกิเลสตัวเดียวเทานั้นที่
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ขวางอรรถขวางธรรม ขวางหัวใจสัตวโลก บีบบี้สีไฟหัวใจสัตวโลก นอกจากกิเลสแลวไม
มีอะไร พอกเิลสขาดสะบั้นลงไปจากใจแลวเปดโลงหมด 

สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ ไมมกีิเลสตัวใดมากีดขวาง โลกเลยวางเปลาไปหมด
เลย วางเปลาอยูในหัวใจของทาน ส่ิงที่มองเห็นความวางน่ีมันเหนืออํานาจยิ่งกวานี้นะ 
มันทะลุไปหมดเลย มองเห็นอะไรก็เห็นแตความวางน่ีมันทะลุไปหมด นั่น อํานาจแหง
ธรรมในหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์ ทานจึงสอนไววา 

สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต 

อตฺตานุทิฏฐึ อูหจฺจ  เอวํ มจฺจุตฺตโร สิยา 

เอวํ โลกํ อเวกฺขนฺตํ  มจฺจุราชา น ปสฺสติ. 
ดูกอนโมฆราช เธอจงเปนผูมีสติทุกเมื่อ นั่นฟงซ ิพิจารณาโลกเปนของสญูเปลา 

ตามหลักธรรมชาติมันสูญเปลาจริงๆ ในจิตของทานผูบริสุทธิ์ ถอนอัตตานุทฏิฐ ิ

ความเห็นวาเราวาเขาออกเสีย จะพึงขามพนพญามัจจุราช คือความเกิดความตายทับกัน
นี้เสียได พญามัจจุราชจะตามไมทันผูพิจารณาโลกเปนของวางเปลานี้ พระโมฆราชก็
พิจารณา เพราะควรแกธรรมขั้นนี้แลว พระพุทธเจายกธรรมขั้นนี้มาสอน พระโมฆราชก็
บรรลุธรรมปง โลกวางไปหมดเลย 

ทีนี้ใครก็ตามบรรลุธรรมนี้ปงวางเหมือนกันกับพระโมฆราช นี่ยกพระโมฆราช 
มาเปนเอกเทศพอใหเขากันไดกับภาษิตขอนี้ตางหาก ถาลงจิตไดดําเนินเขาไปเปนแบบ
เดียวกันหมด โมฆราชไมโมฆราชวางดวยกันหมด สูญดวยกันหมด ไมมีอะไรมาผาน
หัวใจนี้ไดเลย นั่นเรียกวา สฺุญโต โลก ํอเวกฺขสฺสุ เฉพาะอยางยิ่งกิเลส นั่นละเปนตัว
สมมุติ มันมาขัดมาขวางมาผานหัวใจ พออันนี้พงัไปแลววางหมดเลย จึงไดชี้นิ้ว ออ ส่ิง
ที่มาขัดมาขวางหัวใจไมมีอะไร มีกิเลสเทานั้น พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปโดยสิ้นเชิงแลว
ไมมีอะไรมาขวางใจ วางไปหมด นี่ละภาคปฏิบัติตามทางของศาสดาที่สอนไวโดย
ถูกตอง พูดยกเอกเทศเปนพระโมฆราชมาใหเราทั้งหลายฟง ปฏิบัติตามนั่นซ ี เปนแบบ
โมฆราชทั้งหมด วางไปหมดเลย 

เราไมคอยมีเวลาวาง ก็สงเคราะหโลกนั่นแหละ สวนที่วาจะเอาเจาของ บอก
ชัดเจนเลยวาไมมี มีมากเทาไรก็เพื่อโลกๆๆ ทั้งน้ัน ไดมาที่ไหนสงเคราะหไดหมด ไมวา
อยูที่ไหนๆ ทําประโยชนใหโลก ไปทีไ่หนเฉล่ียไปเลยๆ ไมไดวาที่นั่นเปนนั่นที่นี่เปนนี่ 
เฉล่ียไปไดทัง้นั้นแหละ อยางที่เราพูดถึงเร่ืองวาผาขาวนี่ก็โรงพยาบาล โรงพยาบาลไหน
ก็ตามไปขอซินะ ไดทั้งนั้นแหละ เพราะโรงพยาบาลเปนจุดที่จําเปนมากคนไข ก็หมด
ปญญาหมอก็ดี พยาบาลก็ด ี เพราะคนไขไหลเขามาๆ มารักษาแลวเขามีเงินก็ให ไมมี
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เขาก็ไมให แลวหมอเปนผูรับเคราะหรับกรรมในการดูแลรักษาเขา พอหายแลวเขาไมมี
เงินใหเขาก็ไป หมอก็รับเคราะหรับกรรมความจน 

ตองไดชวยเหลือ ทางโรงพยาบาลก็ตองมาขอจากเรา เราก็ใหเต็มรถๆ ไป เปน
ประจํามา โอย เปนสิบๆ ปนะที่ชวยมา ซื้อของมาเต็มโกดังเปนประจํา เราอยูไมอยูไม
สําคัญซื้อใหเต็ม พระเวรมีอยูองคละเจ็ดวันๆ เปนผูคอยรับผิดชอบโกดงัส่ิงของ อะไร
บกพรองพระเณรเหลานี้จะคอยดูแลและคอยเตือนเขาใหหามาเพิ่มเติมเขา เปนอยาง
นั้นตลอด ทางไหนมาก็ใหอยางน้ันๆ เหมือนกันหมด โรงพยาบาลไหนก็มา ทั่วประเทศ
ไทยเขาไปไดทั้งนั้นแหละ ใหหมดทั่วประเทศ ก็เห็นวาจุดนี้เปนจุดจําเปนมากทีเดียว 

เราจึงไดเขาในจุดนี้กอน นอกนั้นทุกขจนก็เปนธรรมดา ไมเหมือนกับคนเจ็บไข
ไดปวยจนตรอกจนมุมเขาไปหาหมอ หมอไมดูแลไดอยางไร เปนหมอมาเพื่อรักษา
คนไขก็ตองดูแลรักษา พยาบาลก็ตองดูแล ถาเปนคนไขคนทุกขคนจนรักษาหายแลวเขา
ไมมีเงินให จะเอาเขาไปฆามันก็ตายทิ้งเปลาๆ ใครจะไปฆาคนทั้งคน สุดทายก็ยอมรบั
เคราะหเอา จน เขาหายไขแลวเขาก็ไป ไมไดเหมือนโรงพยาบาลกรุงเทพฯในเมืองนะ 

โรงพยาบาลไหนก็เปนคลังแหงเงินคลังหลวงอยูนั้นแหละ คนนั้นเทาไร คนนี้เทาไร 

หมอวาเทาไรเขาไมไดคัดคาน เขาตองใหตามหมอ เทาไรนี่ เทานั้น จายตามนั้นๆ 

นี่หมายถึงโรงพยาบาลที่เปนคนมั่งม ี เจ็บไขไดปวยเขามารักษาเปนอยางน้ัน แต
โรงพยาบาลที่เปนสถานที่อยูของคนทุกขยากไรเข็ญใจนี้ไมไดเปนอยางน้ัน ไขเต็มตัว
แลวก็วิ่งไปหาหมอ รักษาแลวไมมีเงินใหเขา หมอจะเอาไปฆาไดอยางไร กต็องปลอยให
กลับบานกลับเรือน หมอรับเคราะหเอง นี่ละที่โรงพยาบาลวิ่งมาหาเราก็เพราะเหตุนี้เอง 
วันหนึ่งๆ สักเทาไร วันละสี่หาโรงเปนประจํา เปนประจําตลอดมา แตสูงสุดไมเลยเกา
โรง มีเกาโรงเทานั้น เทาที่เราสังเกตเรื่อยมา ไมถึงสิบ วันละส่ีหาโรงเปนธรรมดาทุก
วันๆ เราชวยมาอยางน้ัน 

สมบัติเงินทองขาวของมมีากมีนอยไมมีเหลือสําหรับเรา เราพูดจริงๆ เราทําเพื่อ
ประโยชนแกโลกเทานั้น เราไมไดเพื่อเรา ทุกส่ิงทกุอยางมันจําเปนอะไรสําหรับเรา การ
บิณฑบาตก็ดังที่เลาใหฟงแลว ก็มีเพยีงอาหารการบิณฑบาตเทานั้น นอกจากนั้นไมเห็น
มีอะไรจําเปน เครื่องใชไมสอยก็เหลือเฟอๆ ตองแจกจายไปในที่ตางๆ ตลอดมานะ ผูที่
จนจนจริงๆ เราไมสงเคราะหคนจนตรอกจนมมุจะไปสงเคราะหใคร ไปสงเคราะห
เศรษฐีเดี๋ยวเขาจะหาวาบาไมรูตัวนะ สงเคราะหอะไรเขาเปนเศรษฐีแลวนั่น พากันจําเอา 
เทศนไปเทศนมาก็ดูเอาซิหัวเขาชันอยางน้ี มันปวด ปวดไปปวดมา เทศนไปชันเขาไป 

บรรเทาไป เดี๋ยวคูเดี๋ยวเหยียด เอาละเทศนก็เพียงเทานี้ละ (สาธุ) มีความสวัสดีทั่วหนา
กันนะ (สาธุ) 
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พระกัสสปะญาณหยั่งทราบทานรูสึกวาเกงมากอยูนะ ทานมีญาณหยั่งทราบ องค
นี้เดนเรื่องญาณหยั่งทราบ พระกัสสปะเดนมากทีเดียว ยกตัวอยางเชน ทานพิจารณาดู
ความเกิดความตายของสตัวโลก ทานเขาฌานแลวก็พิจารณาความเกิดความตายของ
สัตวโลก ทั้งสัตวทั้งบุคคลเกิดตายๆ ทานพิจารณา จนปรากฏเปนความอิดหนาระอาใจ 
โถ ทําไมพิลึกพิล่ัน การเกิดการตายนี้พิลึกพิล่ันจริงๆ พิจารณาไปเทาไรไมมีส้ินสุด เร่ือง
การเกิดการตายเกลื่อนตลอดเวลามากตอมาก จนทานรูสึกระอาใจที่จะพิจารณาตอไป 

เพราะมันมากขนาดนั้นการเกิดการตายของสัตว 
พระพุทธเจาทรงเล็งญาณทราบ มันมีอยูอยางน้ีละ “เออ กัสสปะ อันนี้เปนวิสัย

ของเราตถาคตโดยถายเดียว ไมใชวิสัยของเธอ อยาพิจารณาใหเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา 
ลําบากเปลาๆ เพราะเรื่องเหลานี้มันหนาแนนอยูอยางน้ันแหละ ไมใชวิสัยของเธอ” 

บอกอยางน้ันเลย “เปนวิสัยของเราตถาคตและพระพุทธเจาทั้งหลายเทานั้น ที่จะทรง
ทราบตลอดทั่วถึง อยูในกรอบแหงพระญาณหยั่งทราบหมด ไมลนเหลือไปได” แต
พระกัสสปะนี้ทานพิจารณาไปทานทอใจแลว เพราะมันมากตอมาก พระองคจงึทรง
เตือน ทั้งๆ ที่ทานกําลังเขาฌานพิจารณาโลกอยูนั้น พระพุทธเจาเล็งญาณมาดู บอก 

“ใหยุติกัสสปะ อันนี้ไมใชวิสัยของเธอ พิจารณาไปก็จะอดิหนาระอาใจ” ก็ทรงทราบแลว
นี่ จะเหนื่อยเปลา ไมส้ินสุด มากตอมากอยางน้ีแหละ เปนวิสัยของเราตถาคตและ
พระพุทธเจาทั้งหลายเทานั้น ที่จะพิจารณาใหรูรอบขอบชิดตลอดทั่วถงึหมด 

นี่วิสัยของพระพุทธเจาเปนอยางน้ัน รูรอบหมด จะมากขนาดไหนก็รูรอบหมด 
แตพระกัสสปะเพียงเทานั้นก็อิดหนาระอาใจ พระกสัสปะก็หยุดทันทีนะ พอ
พระพุทธเจาทรงเตือนไมใชวิสัยของเธอ พจิารณาเทาไรก็ทําใหอิดหนาระอาใจไป
เปลาๆ ไมส้ินสุด เปนวิสัยของเราตถาคตและพระพุทธเจาทั้งหลายตางหากที่จะ
พิจารณาใหรูรอบขอบชิดหมด ไมนอกเหนือจากพระญาณนี้ไปได มพีระพุทธเจาเทานั้น 

ทานจึงรับสั่งใหพระกัสสปะหยุด อยาพิจารณาตอไป พระกสัสปะก็หยุดเลยนะ กําลัง
พิจารณาอยู พระพุทธเจาทรงเล็งญาณมาเตือนเลย ทานก็ทราบทันทีหยุดทนัท ี

นี่ละวิถีของจติละเอียดหรือไมละเอียด ทานผูควรแกกันรูกันไดทันที ที่ไมเปน
คูควรนี่ไมรู อยางพระกัสสปะพระพุทธเจาทรงเล็งญาณดู พระกัสสปะกําลังพิจารณาดู
ความเกิดตายของสัตวโลก มันเหลือประมาณ วาอยางน้ัน ทานรูสึกมีความอิดหนาระอา
ใจ มันมากตอมาก พระองคก็ทรงมายบัยั้ง กัสสปะอันนี้ไมใชวิสัยของเธอ พจิารณาไปก็
อิดหนาระอาใจเปลาๆ ไมเกิดประโยชนอะไร เปนวิสัยของเราตถาคตและพระพุทธเจา
ทั้งหลายเทานั้น นั่นบอกเทานั้น ที่จะรูรอบขอบชิดหมด นั่นฟงซิวาหมดเลย 
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นั่นละความสามารถตางกันอยางน้ัน พระกัสสปะพอพิจารณาไปออนใจแลว ไม
ถึงไหน พระพุทธเจาจึงมาเตือนยับยั้งใหหยุด คือมันมากเหลือประมาณเกินกวาวิสัย
ของเธอจะพจิารณาได เปนวิสัยของพระพุทธเจาเทานั้น นั่นบอก นี่ละความเกิดตายของ
สัตวมากหรือไมมากพิจารณาซิ ยังจะมาหนาดานวาตายแลวสูญอยูเหรอ พวกหนาดานก็
คือพวกเรา ใครวาตายแลวสูญนี้พวกหนาดานเขาใจไหม มีไหมศาลานี่พวกหนาดาน เรา
อยากถามวาอยางน้ัน ผูถามนี่หนาบางหรือไมบางไมตองถาม เราไมใหถามเรา เราถาม
พวกนี้ตางหาก 

เราจะไปลบลางความเกิดความตายของสัตวลบลางไมได มีมากี่กปักีก่ลัปหมุน
อยูอยางน้ีตลอดการเกิดการตาย จนกระทั่งพระกัสสปะอดิหนาระอาใจความเกิดความ
ตายของสัตวมันมากตอมากอยางน้ัน เลยอิดหนาระอาใจ พระพุทธเจาจึงมายับยั้งแลวก็
ใหหยุด อยาพิจารณา ไมใชวิสัยของเธอ พิจารณาไปก็อิดหนาระอาใจเปลาๆ นั้นแหละ 

เปนวิสัยของเราตถาคตและพระพุทธเจาทั้งหลายเทานั้น ที่จะพิจารณารูรอบขอบชิด
หมด ไมมอีะไรจะเลยพระญาณหยั่งทราบของพระพุทธเจาไปได นั่นละตางกันอยางนี้
ละ พุทธวิสัยกับสาวกวิสัยตางกัน 

วันที่ ๒๔ กมุภา ทองคําตั้งแตเชายันค่ํา ได ๒๐ บาท ๒๐ สตางค ทองคาํที่ได
ตั้งแตวันมาถึง คอืวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๔ นี้ ได ๓ กิโล ๓๔ บาท ๔๙ สตางค มาได ๙วัน
๑๐ วันได ๒ กิโล 
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