
 ๑
เทศนรับผาปาชวยชาติ 

ณ สํานักสงฆไทรนอง อ.มะขาม จ.จันทบุรี 
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พุทธศกัราช ๒๕๔๖ 

จุดที่จะเขาถึงธรรมธาตุ 
 วันนี้เปนวันมหามงคลแกพี่นองชาวอําเภอมะขาม ในหมูบานไทรนอง แลวมีพี่นอง
ชาวไทยที่รักชาติทั้งหลาย มีจํานวนมาก เชนจากกรุงเทพและจังหวัดใกลเคียงรวมกันมา
แสดงน้ําใจแหงความรักชาติและความเสียสละ พรอมทัง้การไดยินไดฟงอรรถธรรม นําคติ
ธรรมไปเปนเครื่องเตือนใจของตน เพื่อดําเนินหนาที่การงาน ปฏิบัติจิตใจดวยศีลดวย
ธรรมจะเปนความสงบเย็น ดังพี่นองทั้งหลายสรางวัดขึ้นในสถานที่นี่ นี้เปนความเหมาะสม
อยางยิ่งแลวสําหรับเราเปนชาวพุทธ ไปทีไ่หนอะไรจะเจริญรุงเรือง ถาธรรมกับใจไมได
เกี่ยวของกับกันแลว รูสึกวาเหือดแหงภายในใจ ซึ่งเปนรากฐานอันสําคัญแหงความเปนอยู
ของคนเราแตละคนตลอดทั่วโลกดินแดน 

จึงควรมีวัดมีวาสําหรับชาวพุทธของเรา แสดงหรือตั้งไว เพื่อเปนที่อบรมบมนิสัย
จิตใจของเราเขาสูอรรถสูธรรม พักจิตใจอยูดวยธรรมใหเปนความสงบรมเย็นในกาลเวลา
อันสมควร หลังจากประกอบหนาที่การงานมาเรียบรอยแลว เรานึกนอมถึงวัดถงึวาเปน
มหามงคลแกเราตลอดไป ยิ่งมีเวลาวางเราเขาไปวัดไปวาไปดพูระดูเณร ทานปฏิบัติอยางไร 
ถาเปนพระลูกศิษยตถาคตแลว จะปฏิบัติดวยความราบรื่นดีงามชุมตาชุมใจ มองเห็นแลว
ดูดดื่มภายในจิตใจระลึกไวไมลืม  

นี่คือการเห็นที่เปนมงคล ดังทานแสดงไวในธรรมวา สมณานฺจ ทสฺสนํ เอตมฺมงฺ
คลมุตฺตมํ การเห็นสมณะนั้นเปนมงคลอันสูงสุด สมณะนั้นไดแกทานผูสงบกายวาจาใจ 
จากบาปจากกรรมทั้งหลาย ประพฤติบําเพ็ญตนอยูดวยศีลดวยธรรม เพื่อกําจัดสิ่งที่เปน
ขาศึกอยูภายในใจที่เรียกวากิเลสๆ ออกโดยลาํดับ เราไดเห็นพระผูสงบกายวาจาใจ จาก
บาปจากกรรมทั้งหลายแลว จัดวาเปนมงคลอันสูงสุด 

คําวาสมณะนั้นทานแยกประเภทออกไปเปนหลายประเภทดวยกัน บางทานอาจจะ
ไมเขาใจ สมณะมี ๔ ประเภท ตามหลักธรรมที่ทานแสดงไววา สมณะที่หนึ่งไดแกพระ
อริยบุคคลชั้นพระโสดา อริยะที่สองคือพระสกิทาคา สมณะที่สามคือพระอนาคามี สมณะที่
ส่ีคือพระอรหัตบุคคล ทั้งส่ีประเภทรวมแลวทานเรียกวาสมณะ  
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เราไดพบไดเห็นสมณะผูประพฤตดิีประพฤติชอบ เปนผูทรงไวซึ่งสมบัตอิันลนคา

คืออริยธรรมทั้งส่ีนี้อยูภายในใจแลว จิตใจเรายอมมีความยิ้มแยมแจมใสเบิกบาน เขาไปวัด
ไปวาไดพบไดเห็นทาน กราบไหวบูชาดวยความซาบซึ้งในจิตใจ ใจของเราก็ไดอาหารอัน
โอชาหรือเลิศเลอ เขาเปนเครื่องดื่มเครื่องพยุงจิตใจใหมีความชุมเย็นเปนสุขภายในใจ ถา
เปนประเภทอาหารก็เรียกวาอาหารอันโอชา ที่เยี่ยมยิ่งกวาอาหารประเภทใดในโลกนี้ คือ
อาหารไดแกธรรมเขาสูใจ จิตใจเรามีความยิ้มแยมแจมใสเบิกบานภายในใจ 

ภายนอกเราก็อุตสาหขวนขวาย หามาเพื่ออัตภาพรางกาย ซึ่งมีความบกพรอง
ตองการอยูตลอดเวลา คือพาอยูพากนิ พาหลับพานอน พาขับพาถาย วิ่งเตนขวนขวาย ส่ิง
นั้นขาดเขิน ส่ิงนี้บกพรอง ตองหามาเยียวยาอยูตลอดเวลา นี่คืองานของธาตขุองขนัธเพื่อ
ความเปนอยูแหงชีวิตจิตใจของเราแตละทานๆ ก็จําตองไดวิ่งเตนขวนขวายเปนธรรมดา  

การงานภายในจิตใจไดแกการใหทาน การรักษาศีล การเจริญเมตตาภาวนา ทํา
ความสงบแกจิตใจของเรา อันนี้เรียกวาการขวนขวายโอชารสแหงธรรม นําความสุขความ
เย็นใจ ความแปลกประหลาดอัศจรรยเขาสูใจ เปนคูเคียงกันไปกับการเสาะแสวงหาทาง
รางกาย ถาเราไดทั้งสองนี่แลวเรียกวาเราเปนผูเสมอตนเสมอปลาย ภายนอกสมบัติเงิน
ทองขาวของโลกเขาหามาได เราก็หามาได โลกเขามีมากมนีอย เราก็มีทางมีมากมีนอย
เชนเดียวกัน เยียวยารักษาธาตุขันธชีวิตความเปนอยูของเราไปเรื่อยๆ นี่เรียกวาเครื่อง
เยียวยารักษาทางรางกาย ส่ิงที่เยียวยารักษาทางดานจิตใจและพยุงจิตใจ ใหมีความสงบ
รมเย็น มีความเปนสุขแปลกประหลาดอัศจรรยขึ้นในใจ ไดแกการบําเพ็ญคุณงามความดี 
มีการใหทานเปนตน  

คําวาทานนั้นมีความหมายกวางขวางมาก ตามแตอัธยาศัยของผูเปนเจาของสมบัติ
จะนําออกไปสละทาน ในกิจการกุศลประเภทใด เราก็นําไปทําไดตามอธัยาศัยของเรา นี่
ทานเรียกวาการใหทาน คนมีทานคือคนมีความชุมเย็นภายในใจ มีที่รับรองภพชาติของตน 
ทั้งปจจุบันกอ็บอุนเย็นใจ ในอนาคตชีวิตจิตใจจะลมจะตายไปเหมือนโลกทั่วๆ ไป แต
สถานที่คือความดีทั้งหลายที่กลายเปนแกวสารพัดนึก เปนของทิพยนั้น จะรอรับเราอยู
ตลอดเวลา ตั้งแตปจจุบนัที่มีชีวิตอยูนี้ จนกระทั่งชีวิตหาไมแลว บุญกุศลผลงานอันเลิศเลอ
ของเรานี้ จะตามสนับสนุนเราไปในภพชาติตางๆ  

ดังที่เราเห็นอยูแลวในตํารับตํารา ซึ่งก็เปนความจริงตลอดมา ตามหลักธรรมที่ทาน
สอนไววา สวากขาตธรรม ธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวชอบแลว การที่สัตวทั้งหลาย
กาวเดินไปทั้งทางต่ําทางสูง คือทางดแีละชั่วนั้น จึงกาวเดินไปตามแถวทางแหงส่ิงทั้งหลาย
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ที่มีอยู ตามธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวแลวไมผิดพลาด เชนทางไปสูความทุกข
ลําบากลําบนมากนอยเปนลําดับลําดาไป จนกระทั่งถึงลงจดุที่หนักมากที่สุด ทานเรียกวา
นรกอเวจี นี่ก็เปนสายทางจากการทําบาปทํากรรม ไมยับยั้งชั่งตัว มีแตความหนุนไปดวย
ความอยากความทะเยอทยาน ไดเทาไรยิ่งดี มีเทาไรยิ่งเปนสุขๆ ดวยความสําคัญลมๆ 
แลงๆ ของใจ ไมไดคิดคาํนึงวาส่ิงเหลานี้เปนกฏอนิจจังประจําตัวของมันอยูแลว ไดมาแลว
เสียไปก็คือความไมเที่ยง ไมแนนหนาถาวร ไดมากเสียไปมาก เสียไปนอย เปลี่ยนแปลงไป
อยูตลอดเวลา นี่ก็เปนกฎอนิจจัง เราไมคิดอันนี้ ก็ลืมเนื้อลืมตัวคนเรา ถาลงไดลืมเนื้อลืม
ตัวแลว แมจะไดมาตามมักตามหมายจํานวนมากมายเพียงไร แตความหวังที่จะเปนที่พึ่ง
เปนพึ่งตายของตัวจริงๆ ในภพนี้และภพหนานั้นไมมี  

ส่ิงเหลานั้นเวลาเจาของขาดลมหายใจไปเสยีเทานั้น ส่ิงเหลานั้นเขาก็มีอยูตามเดิม
ของเขา ไมไดเกี่ยวของกบัเรา ทั้งที่เขามีอยูและเราจากเขาไป เขาก็เปนสมบัติเงินทองขาว
ของเรือกสวนไรนา บริษัทบริวารญาติมิตรเพื่อนฝูงอยูเชนนั้น แตไมสามารถที่จะตามสง
เสียเราไปสูสุคติคือสถานที่ดีงาม สถานที่พึงหวังของเราไดเหมือนบุญเหมือนกุศล บุญกศุล
นี้เราตายที่ไหนก็ตายเถอะ บุญกุศลเปนที่ฝากเปนฝากตายของเรา จึงทําใหโลกทั้งหลายผู
ใจบุญ ใหไดรับความอบอุนเย็นใจ 

เมื่อเราสรางคุณงามความดีนี้มากขึ้นๆ ความดีนี้จะหนุนขึ้นไป ไมมีคําวาไดมาเสีย
ไปๆ เหมอืนสมบัติภายนอกที่เราขวนขวายอยูทั่วหนากัน คือไดมาเทาไรก็ฝงอยูภายใน
จิตใจ ซึบซาบอยูภายในจิตใจ ตายลงไปภพใดชาติใด สังขารรางกายนี้ยอมรับวาตองลงสู
แผนดิน ถาเปนรูปรางก็ลงสูแผนดิน ถาเปนกายทิพยก็เปนไปไดทกุแบบทุกฉบับ เปน
เปรตเปนผี เปนยักษเปนมาร เปนเทวบุตรเทวดาอินทรพรหม ไปไดจากอํานาจแหงความดี
และชั่วของตนที่ไดสรางเอาไว  

เพราะฉะนั้นคนทําชั่วจึงมักจะไปในทางต่ําเสมอ ดังที่แสดงเมื่อสักครูนี้ ตั้งแตพื้น
แหงมนุษยเราไปถึงนรกอเวจี ทางสายนี้เปนทางกาวเดินของบุคคล ที่รักที่ชอบในสิ่งที่
นักปราชญทั้งหลายตําหนิติเตียนตลอดมา มีพระพุทธเจาเปนตน ทานไมทรงชมเชยคน
สรางบาปสรางกรรม ซึ่งเปนการขนฟนขนไฟมาเผาไหมตัวเองทัง้โลกน้ีและโลกหนา เวลา
ตายลงไปแลว โดยไมฟงเสียงคําสอนของพระพุทธเจา ทรงชี้บอกแนวทางโดยถกูตอง ทํา
ตามทิฐิความรูความเห็น ความเปนความอยาก ความทะเยอทะยานของตน สรางตั้งแต
ความชั่ว ขนตั้งแตฟนแตไฟเขามาเผาไหมตนเองตลอดเวลา คนเราหาอันใดวันนี้หาทั้งวัน
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ไดสมบัติเทาไร วันหนาหาเพิ่มอีกกไ็ดเพิ่มขึ้นมาอกี หาทุกวันหาสิ่งใดก็ตองไดมาเปนลําดับ
ลําดา หาตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งวันตายยิ่งไดมากเขาเปนลําดับ  

ผูเสาะแสวงหาบาปหากรรมดวยการทําความชั่วชาลามก ตั้งแตวันรูจักเดียงสาภาวะ
มา ก็หาแตบาปแตกรรมทําแตบาปแตกรรม ไมสนใจไยดีในบุญในกุศลอยางใดเลย ใครจะ
มาสอนจอมปราชญฉลาดแหลมคมเชนพระพุทธเจาก็ไมยอมฟงเสียง ฟงเสียงตั้งแตกิเลส
ซึ่งเปนตัวมหามารอันยิ่งใหญ ภายในหัวใจของสัตวโลกโดยถายเดียว คือความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ราคะตัณหา ซึ่งผลักดันสัตวทั้งหลายใหลงทางต่ํา โดยใหทําแตส่ิงที่ไมดี
ทั้งหลายตลอดไป เร่ิมตนตั้งแต ก.ไก ก.กา ขึ้นไป หลายแถวเขาไปก็หลายหนา หลายหนา
ก็หลายเลม แลวเปนปกๆ ขึ้นมา มีแตเร่ืองชื่อเร่ืองนามของคนทําชั่วแตเพียงคนเดียว ทํา
ไมหยุดไมถอย และผลนั้นยอนเขามาสูจิตใจของผูทํา 

บาปวันนี้ก็ทํา วันหนาก็ทํา เดือนนี้ก็ทํา เดือนหนาก็ทํา ทําตั้งแตวันเกิดจนกระทั่ง
วันตาย สรางแตบาปหาบแตกรรมตลอดเวลา ผูนี้เปนผูแนนอนในการที่จะไหลลงสูทางต่ํา
เพื่อความทุกขรอน จนเปนมหันตทุกขโดยถายเดียวเทานั้น จะเปนอื่นเปนใดขัดกับคาํสอน
ของพระพุทธเจาไมได เพราะคําสอนของพระพทุธเจา สอนไววาผูทําบาปทํากรรม ยอม
เปนบาปเปนกรรม ไหลลงทางต่ํา จนกระทั่งถงึนรกอเวจีทั่วหนากันหมด นี้เปนคําสอนของ
พระพุทธเจา 

แตคําสอนของกิเลสที่มาเสี้ยมสอนหัวใจของเรา ใหลืมคําสอนของพระพุทธเจาเสีย 
ดูดดื่มตั้งแตความอยากความทะเยอทะยานในการทําความชั่วชาลามกโดยถายเดียว ไม
ยับยั้งชั่งตัวเลย ตั้งแตวันรูจักเดียงสาภาวะ จนกระทั่งถงึวันตาย ผูนี้เรียกวาเศรษฐีไฟ 
มหันตภัยหรือเศรษฐีภัยรวมอยูในนี้มาก เพราะมีมากตอมาก ถาเปนสมบัติเงินทองเขาก็
เรียกวาขั้นเศรษฐี ถาเปนบาปเปนกรรมก็เรียกวาขั้นมหันตภัย มหาแปลวาใหญโตมาก เรา
สรางบาปหาบกรรมตั้งแตวันรูจักเดียงสาภาวะ ไมยอมฟงเสียงผูใด นี่ละตั้งแตนี้จนกระทั่ง
ถึงวันตาย จะไดบาปไดกรรมมากขนาดไหน ไมอาจสงสัยไดแหละ ใครทําที่ไหนทําทุกวัน 
พยายามทุกวัน เก็บสั่งสมไวทุกวันๆ มันก็เพิ่มพูนเปนจํานวนมากขึ้นไดเอง  

คนสรางบาปสรางกรรมก็เปนอยางน้ันเหมือนกัน จึงขอใหพีน่องชาวพุทธทั้งหลาย 
ซึ่งเปนลูกตถาคตใหฟงเสียงครูเสียงอาจารย ฟงเสียงพอเสียงแมของเรา คือศาสดาองค
เอกน้ีคือพอแมของเรา ไมเคยทําความลมจมใหแกสัตวตัวใดเลย สอนตรงไหนบทใดบาท
ใดแหงธรรมทั้งหลาย สอนเพื่อร้ือเพื่อฟนเพือ่ถอนสัตวทั้งหลายที่จมอยูขนาดใด ใหฟน



 ๕
ขึ้นมาๆ จนกระทั่งเขาสูความสุขความสบายหายหวงถึงขั้นนพิพาน ลวนแลวแตคําสอนของ
ศาสดาที่ร้ือฟนขนสัตวใหหลุดพนจากกองทกุขไปโดยลําดับทั้งน้ัน  

ไมมีพระพุทธเจาพระองคใดที่จะสอนแหวกแนวสัตวโลกวาทําบุญไดบาป ทําบาป
ไดบุญอยางนี้ไมมี นี่พระพุทธเจาทานสอนไวอยางน้ี ทีนี้ผูสรางคุณงามความดีมี
หิริโอตตัปปะ สรางแตความดี ส่ังสมอยูทกุว่ีทุกวัน วันละเล็กละนอยกเ็พิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ 
สมบัติคือบุญซึ่งเปนอัตสมบัติ เปนสมบัติของตนโดยแทก็ส่ังสมเขามาภายในจิตใจๆ ทุก
วัน วันนี้วันหนา เดือนนี้เดือนหนา ปนี้ปหนา ตั้งแตวันรูจักเดียงสาภาวะ จนกระทั่งวันตาย 
ผูนี้จะไดกองมหากุศลเต็มหัวใจ ตายเมื่อไรตายไปดวยความสุขความสําราญบานใจ เพราะ
บุญกุศลไมทาํใครใหเกิดความเดือดรอนเสียหายแตอยางใด เมื่อเราเปนผูสรางไวแลว มา
เปนอัตสมบัติคือเปนสมบัติของเราเองแลว เราก็ภาคภูมิใจในผลงานอันเลอเลิศของเรา
เปนลําดับ ตายแลวสถานที่อยูของเราก็คือสถานทีด่ีงามทั้งน้ัน  

ดังทานแสดงไวในธรรมซึ่งเปนความถูกตองดีงามตลอดมา จากพระพุทธเจาทุกๆ 
พระองค วาสวรรคนั้นมีหกชั้น ตัง้แตชั้นจาตุมขึ้นไปถงึปรนิมมิตวสวัตดีเปนชั้นทีห่ก นี้
สําหรับบรรจุทานผูมีบุญตามกําลังแหงบุญกรรมของตนที่สรางไวมากนอยเพยีงไร ถาควร
แกดาวดึงสก็กาวขึ้นเปนเทวบุตรเทวดาอยูชั้นดาวดึงส ดวยอาํนาจแหงบุญตกแตงเอง ขึ้น
ไปจาตุมแลวก็ดาวดึงสเร่ือยขึ้นไป มบีุญมากเทาไรก็คอยเลื่อนขึ้นไป ไปเองเกิดเองอยูเอง 
ตามอํานาจแหงบุญตกแตงพอเหมาะพอดี ไมมผีูหน่ึงผูใดจะมาขับไลไสสงจากสถานที่เรา
ไปอยูและเสวยบุญของเรานั้นเลย  

ไมเหมือนโลก โลกน้ีเรียนมาแทบลมแทบตาย แทนที่จะเขาไปบรรจุงาน เขา
ผลักดันออกหนีเสีย ใหคนไมเปนทาไปทํางาน ซึ่งเปนคนของเขาทําไปเสีย เปนความทุจริต
ไมซื่อสัตย มีความทุจริตเปนโลกมายา นี่คือโลกของกิเลส แทนที่จะไดตามความตองการ 
พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไปเปนความหมดหวังไปเสีย แตบุญกุศลที่เราสรางไวนี้ เราสรางไว
มากนอยเพยีงไร บุญกุศลจะหนุนเราไปสูสถานที่ และเสวยความสุขตามขั้นแหงบุญกุศล
ของตนที่สรางไวมากนอยในสวรรคชั้นนั้นๆ เชนถึงสวรรคหกชั้น นี่ก็เพราะทานผูมีบุญญา
บารมีเหล่ือมล้ําต่ําสูงตางกัน จึงตองเกิดในชั้นนั้นๆ สูงขึ้นเปนลําดับตางกัน 

จนกระทั่งถงึพรหมโลก ๑๖ ชั้นก็เชนเดียวกัน เปนสถานที่ทองเที่ยวของสตัวผูมีบุญ
มีกุศล แมจะเกิดก็เกดิเปนอินทรเปนพรหม เปนเทวบุตรเทวดา ความทุกขจะมอียูบางตาม
โลกวัฏวนนี้มันมีความทุกข มีก็ไมมากเหมือนคนที่สรางตั้งแตบาปแตกรรมลวนๆ รับ
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ตั้งแตความทุกข เกิดมาก็เปนทุกข เกิดมาในสถานที่ใด ถาวาเปนสัตวก็เปนสัตวเสวยกอง
ทุกข จากนั้นถามาเปนมนุษย ก็มนุษยเสวยกองทกุข ไมเหมอืนมนุษยทั่วๆ ไป  

อันใดก็ไมเหมือนเขาเขาไดมาเปนของดี ไดลูกไดเตามาก็เปนลูกดี ลูกของเราเปน
ลูกอันธพาล ถาไดผัวมาก็เปนผัวขี้เหลาเมายา เร่ืองการพนันขันตอยกใหเปนเบอรหนึ่งๆ
ไปเสีย นี่มาเจอตั้งแตของอยางน้ีละ ถาเปนผูชายไปไดเมียก็ปากแวดๆ ๆ บนคนนั้นบนคน
นี้ ไมมีทีป่ลงวางก็มาบนใหพอบาน ใสพอบานดังเปร้ียงๆ แวดๆ ไปไหนวันนี้ ไมเห็นทํา
การทํางานอะไร ทั้งๆ ที่เขาทําแทบลมแทบตาย ไอเรามีแตปากทํางาน ดุดาแตเขา นี่ถาเปน
เมียก็เปนเมียอยางน้ีเสีย มันก็ไมเปนทาละ มาเกิดเปนมนุษยก็เปนมนุษยขี้บน เปนมนุษย
ที่สังคมผูดทีัง้หลายไมยอมรับ เปนอยางงั้นเสียคนชั่ว ไปที่ไหนเจอตั้งแตความชั่ว เจอ
ตั้งแตความผิดหวังเร่ือยๆ ไป 

สําหรับความชั่วตองแสดงผลใหเปนความผิดหวังเร่ือยไปอยางน้ันแล สําหรับความ
ดีแลวเกิดมา ใครเกิดมาก็มีความปรารถนาวาเราจะไปเกิดเปนนั้นเปนนี้ มันปรารถนาไมได 
ตองมอบใหบุญกรรมของเราที่สรางไว นั่นละสรางไวเถดิ ส่ิงใดที่จะเปนสมบัติอันมีคามี
ราคาเปนที่พึงหวังนั้น จะกลายมาเปนสมบัติของเราที่สรางไวแลวดวยความดีงาม เราจะไป
อยางน้ันเรื่อยๆ  

นี่ทางเดินที่พระพุทธเจาส่ังสอนสัตวมา เพราะสัตวกาวเดินตลอดเวลา เกิดจากที่
มนุษยนี่แลว ตายจากมนุษยนี้ก็จะไปเกิดในภพหนาอีก เกิดในภพหนาก็เปนตามอํานาจ
แหงกรรมอีก ควรจะไปเกิดเปนมนุษยเหมือนเดิม หรือจะไปเกิดเปนเทวบุตรเทวดาอินทร
พรหม หรือจะไปเกดิเปนสัตวเดรัจฉาน เปนยักษเปนผี เปนเปรตอสุรกายตางๆ มันก็
เปนไปตามอาํนาจแหงกรรม หรือจะลงนรกก็เพราะอํานาจแหงกรรมชั่วของตน ทีนีผู้ที่
สรางดีก็ไปดตีั้งแตมนุษย ก็เปนมนุษยที่มีศักดิศ์รีดีงาม มีคุณธรรมประจําใจ เปนหัวหนา
บานหัวหนาเมือง ก็เปนผูมีศีลมีธรรม ไปทีไ่หนลูกบานมีความเคารพยําเกรง เชื่อถอืกราบ
ไหวบูชา 

เปนผูใหญเทาไรยิ่งใหญดวยศีลดวยธรรม ไปที่ไหนก็คนมีความเคารพนบนอม
ตลอดเวลา นี่คือคนบุญที่มาครองสมบัติของตนและปกครองบานเมือง ก็ทําบานเมืองใหมี
ความรมเย็นเปนสุขอยางน้ี จากน้ันเปนเรื่องของตัวเองแลว ตายไปแลวก็ไปสวรรคชั้น
พรหม เมื่อบุญญาภิสมภารมีมากก็ไปถึงพระนิพพาน นี่เพราะอํานาจแหงบุญทั้งน้ันแหละ 

จึงขอใหพี่นองทัง้หลายอยาหางไกลจากศีลจากธรรม จากบุญจากกุศล อันนี้เปน
ธรรมชาติที่จะพึ่งเปนพึง่ตายไดของสัตวทั่วๆ ไปหมด สวนบาปสวนกรรมนั้น จะเอาเปนที่
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พึ่งเปนพึ่งตายกับมันไมได มีแตมันหลอกลวงใหเราทําส่ิงไมดีทั้งหลาย ถาทําลงแลวเพราะ
ความโงเขลาของเรา ถูกหลอกถกูตม ทําตามกิเลสหลอกตมไปแลว ผลเราเปนผูรับเคราะห
เอง ทําความชั่วชาลามก กิเลสมันไมไดไปติดคกุติดตะรางเปนบาปเปนกรรม แตเราเสีย
เองเปนผูเสียกลมายาใหแกกิเลสตัณหาทั้งหลาย แลวก็มาติดคุกติดตะรางตกนรกหมกไหม
เสียเอง ใหพากันระวัง พระพุทธเจาทุกๆ พระองคเปนทีแ่มนยําที่สุดแลวในการสั่งสอน
สัตวโลก ขอใหนึกนอมถึงทาน เชื่อทานมากยิ่งกวาการเชื่อกิเลสคือส่ิงหลอกลวงตมตุน
จิตใจเรา ใหเอนเอียงไปในความประพฤติหนาที่การงานสกปรกโสมม เปนฟนเปนไฟเผา
ไหมตัวเองและสวนรวม ใหพากันระมัดระวัง 

วันนี้ไดมาเยี่ยมพี่นองทั้งหลาย ก็รูสึกมาดวยความซาบซึ้งใจเปนอยางมาก ในงานนี้
ก็ตองขออภัย เลยลืมเรื่องที่วาทําทุกส่ิงทุกอยางตองมีหัวหนา ในบานของเราครอบครัวของ
เราก็มีหัวหนาบาน หัวหนาครอบครัว อันนี้หัวหนาบานเปนกลุมๆ ก็คอืนายอําเภอชื่อเสริม 
อุนชู เปนนายอําเภอมะขาม ประธานฝายฆราวาสและคณะศรัทธาลูกหลานชาวไทรนอง 
และใกลเคียง ไดพรอมหนาพรอมตากันมาบริจาคทานเพื่อชวยชาติของเรา เพราะชาติไทย
นี้เปนชาติของเราลวนๆ รอยเปอรเซ็นต ความรับผิดชอบเปนเรื่องของคนไทยทั้งประเทศ
จะรับผิดชอบดวยกัน 

เมื่อเปนเชนนั้นอะไรที่ผิด แปลกหูแปลกตาของเราที่จะเปนไปเพื่อความเสียหายลม
จมชาติไทยของเรา ตองดูแลรักษาอยางเขมงวดกวดขัน เชนเวลาน้ีก็ชาติไทยของเรา กําลัง
เอนเอียงมากเมื่อ ๓-๔ ปผานมานี้แลว จนมองหนาดูไมทั่วถึงกัน หนาเหือดหนาแหง จิตใจ
เปนฟนเปนไฟ เพราะชาติไทยทั้งชาติที่พอแมปูยาตายายพาถอพาพายมา จะลมจมใน
จํานวนคน ๖๒ ลานคนในปจจุบันนี้ เมื่อเปนเชนนั้นบรรดาพี่นองชาวไทยทั้งหลาย จึงได
อุตสาหพยายามชวยเหลือกันเต็มกําลังความสามารถ 

อยางหลวงตาเองแตกอนก็อยูในปาในเขาบําเพ็ญสมณธรรม ไมสนใจกับการบาน
การเมือง สวนที่รูนั้นรู รัฐบาลไหนตั้งกันขึ้นมา ดําเนินหนาที่ความไดความเสียเปนอยางไร
บาง เกี่ยวของกับประชาชนราษฎรนั้นรู ปดไมอยู เพราะเรามีลูกศิษยในกระทรวงทุกๆ 
กระทรวง มลูีกศิษยทั้งนัน้ กระทรวงไหนที่ไมมีลูกศิษยหลวงตาบัวแฝงอยูนั้น ไมมีเลย เรา
จงึทราบไดในเรื่องราวทั้งหลาย แตเราก็ไมสนใจกับบานเมือง ปลอยใหทางบานเมือง
ดําเนินกันไป หนาที่ของเราก็คือรักษาศีลรักษาธรรม บํารุงคุณงามความดีเขาสูใจ จากน้ันก็
อบรมสั่งสอนลูกเตาหลานเหลนที่เกิดมาสุดทายภายหลัง มาบวชเปนพระเปนเณร แนะนํา
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ส่ังสอนใหรูจักศีลจักธรรม ใหรูจักการปฏิบัติตนเอง และสอนประชาชนใหรูศีลรูธรรมคุณ
งามความดีทั้งหลายตลอดมา ไมไดคิดไดอานวาจะไดออกมาชวยชาติบานเมืองอยางน้ี 

เมื่อเหตุการณมันกระเทือนหนักเขาๆ จนทนอยูไมได เชนอยางติดหนี้เขานี้ ไม
ทราบวาติดหนี้ขนาดไหน ถึงขนาดที่วาจะเอาตัวไมรอดในชาติไทยเราทั้งชาติ เพราะหนี้สิน
เปนมหึมามากที่สุด เกินกวาที่กําลังของคนไทยทัง้ชาติจะหามาใชเขา คืนใหเขาไดเพียงพอ 
นี่เปนความเดือดรอนมากที่สุด ถึงกบัขนาดที่วาหลวงตานี่รองโกกทีเดียวเลย ซึ่งแตกอนไม
เคยสนใจกับทางโลกสงสารใดๆ เลย แตเมื่อมีลูกศิษยลูกหานําเร่ืองราวออกมาจากภายใน
คือหัวใจของชาติ ไดแกในวงรัฐบาลมาชี้แจงเหตุผลกลไก การติดหนี้ติดสินพะรุงพะรัง 
เศรษฐกิจทกุชิ้นทุกอันเปนไปเพื่อความลมจมใหฟงมาตลอดๆ จนถึงขั้นที่จะเอาตวัไปไม
รอดแลว นี้ละทําใหหลวงตาไดรองโกก 

เมื่อทราบเรื่องราวของการติดหนี้ติดสิน มีแตเร่ืองที่จะใหจม จนกระทั่งคิดวาจะไม
มีทางเล็ดลอดออกมาไดเลย เพราะมันติดเหลือกาํลังของคน ๖๒ ลานคน ใครจะไปหาเงิน
ที่ไหนมาใชแทนหนี้แทนสิน ใชหนี้ใชสินเขาได เงินเปนแสนแสนลานๆ  มันจะมีอะไร เราก็
มีคนไทยของเรา และพระของเราก็มีแตคนหัวลาน เงินลานมันก็ไมมี แลวจะไปชวยเขาได
ยังไง นี่ละทีร่องโกกขึ้นมา ถามตรงไหนๆ มีแตเร่ืองเมืองไทยจะจมๆ หาที่จะฟนฟูขึน้มา
แทบมองไมเห็น มองไมเห็นก็ตาม เมื่อมีชีวิตลมหายใจอยู เอาดิ้น  

นี่ละเหตุผลที่ไดมานําพีน่องทั้งหลายชวยชาติบานเมือง จนปรากฏมาจนกระทั่ง
ปจจุบัน ณ บัดนี้ ก็เพราะเรื่องราวที่กระเทือนจิตใจอยางรุนแรง เขาติดหนี้ติดสินมหึมา คือ
มากตอมากนั้น เทากับอุงเหยี่ยวใหญกางเล็บขึ้นครอบหัวคนไทยเรา ๖๒ ลานคน หนี้ใหญ
เขามากขนาดไหน เทากับอุงเล็บของเหยี่ยวใหญครอบอยูบนหัวคนไทย ๖๒ ลานคน ซึ่ง
เทียบกับหัวหนูเทานั้น ทําไมเราจะเล็ดลอดไปได แตเขากางไว เขายังไมไดกํา ก็มชีองวาง
อันนี้ละ เอาถึงกางไวก็ตาม เวลานี้เขายังไมกํา ถาเขากําก็เปนอันวาเสร็จในคนทั้งประเทศ
จะไมมีเหลือ เปนบอยของเขาทั้งหมดเลย เขากําเดียว คําวากําคืออะไร ทวงวาเอาหนี้ของ
ขามา เพียงคําเดียวเทานี้กระเทือนหัวเมืองไทยทุกคน หมูหมาเปดไกกระเทือนหมดไปเลย
ทีเดียว เขาบอกเอาหนี้เรามา หนี้ของเรามีเทานั้นๆ นี่เรียกวาเขากําเรานะนี่ เขาทวงหนี้เรา  

นี่ละเรียกวาสงครามเศรษฐกิจ มันกาํเอาอยางเงียบๆ ไมมีศาสตราอาวุธจะตอสูกัน
อะไรใหไดยนิเสียงปงปงๆ เลย กําดวยอุงเล็บอันหนาแนนใหญหลวงของมัน ในหัวคนไทย
เทานั้น แตเวลานี้เขายังไมกํา เขาเพยีงกางเล็บไวเฉยๆ เอาพากันดีดพี่นองชาวไทยเราเอา
ดีด เวลาลมจมก็คนไทยของเรานี้แหละทําใหลมจม ทีนี้การฟนฟูนี้จะเปนใคร ไมใชคนไทย



 ๙
เราฟนฟูขึ้นมา ใหเปนความสงางามแนนหนามั่นคง เอาบืน นั่นละตั้งแตบัดนั้นมาจึงได
บึกบึนกันเต็มกําลังความสามารถ  

หลวงตาเองซึ่งไมเคยเกีย่วของกับชาติบานเมือง ก็ไดทุมลงอยางผิดคาดผิดหมาย 
ไมเคยคิดไวเลย ก็ไดนําพี่นองทั้งหลายตั้งแตบัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้ สมบัติเงินทองขาว
ของที่พี่นองทั้งหลายนํามาบริจาค นับแตทองคาํ ดอลลาร เงินสด มานี้เปนจํานวนมาก
ทีเดียว เวลานี้ทองคําเราตั้งแตวันเร่ิมตนฟนฟชูาติบานเมืองของเรา ออกจากเล็บเหยี่ยว
ใหญๆ นั้นมาเปนลําดับ เวลานี้ทองคําของเราไดแลว ๕,๕๐๐ หรือหกรอย อยูยานนั้นละ 
ประมาณ ๕,๖๐๐ กิโลน่ีไดแลว เขาสูคลังหลวงเรียบรอยแลว ๕,๕๕๙ กิโล เหลือจากนั้น
กําลังเก็บหอมรอมริบจากพี่นองทั้งหลาย เมื่อพอแลวจะหลอมใหเปนจํานวน ๕๐๐ กิโล
แลวมอบคลังหลวงอีกท ี เวลานี้เราไดมอบทองคาํเขาสูคลังหลวงแลว ๕๕๙ กิโล ดอลลาร
ไดมอบแลว ๗,๒๐๐,๐๐๐ กวาดอลล สวนเงินบาทนั้นไดแยกออกมาซื้อทองคํารวมทั้งหมด
เปนเงิน ๙๔๑ ลานบาท ซื้อทองคําเขาสูคลังหลวงของเรา นอกจากนั้นแลวไดนําเงินจํานวน
เหลานี้ออกเฉล่ียเผื่อแผกิ่งกานสาขาดอกใบของคนทั้งประเทศ 

อันใหญนั้นคือคลังหลวง นี่เรียกวาอวัยวะ กิ่งกานสาขาดอกใบนั้นคือพี่นองชาวไทย
เราทั้งประเทศ ซึ่งมีความจําเปนจนตรอกจนมมุทั่วหนากัน จึงไดนําเงินจํานวนนี้ออก
ชวยเหลือ โดยการชวยคนทุกขคนจนที่หาที่ไปที่มาไมได แตเปนผูบริสุทธิ์ผุดผอง ถูกคด
ถูกโกงรีดไถประเภทตางๆ เมื่อไมมทีางไปจะลมจะจมทั้งๆ ที่ประพฤติปฏิบัติตัวเปนคนดี
อยางน้ีก็ชวย สืบถามใหรูเร่ืองรูราวทุกอยางเสียกอน กอนทีจ่ะชวยเหลือแตละรายๆ จน
เปนที่แนใจแลวก็ชวยเหลือตามความจําเปนนั้นๆ  

แลวก็โรงพยาบาล คนเจ็บคนไขก็เปนคนทุกขคนจนเขาสูโรงพยาบาล ไมมีเงิน
รักษา เขาก็มาขอรองจากทางวัดเรา ทางวัดเราก็ตอบรับไปอยางรอยเปอรเซ็นตเลยวา เอา 
หมอก็ดี พยาบาลก็ดี ยาก็ดี ผูบริการตางๆ ก็ดี ขอใหจัดการทํารอยเปอรเซ็นตเทากันหมด 
คนไขคนนี้เปนคนไขของวัดปาบานตาด เราส่ังไปอยางเด็ดขาด หมอใหทํางานรอย
เปอรเซ็นต ยารอยเปอรเซ็นต ไมตองวาราคาเทาไรๆ ขอใหดีใหถูกโรคนั้นเถอะ เอามาเลย
นี่เรียกวารอยเปอรเซ็นต พยาบาลรักษาเต็มเม็ดเต็มหนวย บริการตางๆ ไมใหมีความ
บกพรอง  

นี่เราสั่งไปทางโรงพยาบาลตางๆ ซึ่งมีอยูทั่วๆ ไป รายใดที่มาขอความชวยเหลือจาก
ทางวัดปาบานตาด ไมปรากฏวาไดปดออกแมรายเดียว ไมรับเปนคนไขของวัดเลยอยางน้ี
ไมมี รับตลอดมา จากเงินจํานวนนี้แหละออกชวยเหลือๆ มาเรื่อย นี่เรียกวาคนทุกขคนจน 



 ๑๐
จากน้ันก็สถานสงเคราะห ไมทราบกี่แหงกี่หน แลวโรงร่ําโรงเรียนกี่สิบหลังนับไมได นีก่็ทั่ว
ประเทศไทย ตามแตความจําเปนมากนอย โรงรํ่าโรงเรียนสรางใหๆ แลวก็กาวเขาสูวง
ราชการๆ ก็มากถงึไมมีจํานวนมาก แตสถานที่ใดถาลงไดสรางแลวตองยกเปนสบิลานๆ 
ขึ้นไปๆ นี้หลายแหง ซึ่งเวลาน้ีก็กําลังชวยเรือนจําลาดยาว ขึ้นทางโนนก็อธิบดีกรม
ราชทัณฑไปติดตอขอความชวยเหลือจากทางวัด เราก็ตามมาดูจนกระทั่งลงใจกันไดทุก
อยางแลว ตัดสินใจชวยเหลือเวลานี้กําลังเร่ิมทํางาน นี่ก็กะประมาณไวคือตึกนี้สองหลัง 
สองหลังใหญดวยนะ สามชั้นๆ นั้นสําหรับนักโทษหญิงนอนพักได อีกหลังหนึ่งสามชั้นให
เปนโรงพยาบาลหยูกยาเกี่ยวกับมดกบัหมอนี่เปนสองหลัง นี่จะหมดจํานวนเทาไร ยังไม
คาดไมฝนแหละ แตลงรับแลวถึงไหนตองถงึกัน 

หลวงตาไมเคยมีแงงอนตางๆ ถาลงไดลงใจกันแลว ถึงไหนถงึกัน คอขาดๆ ไปเลย
ทุกอยาง อยางชวยพี่นองทั้งหลายเวลานี้ หลวงตาเอาคอตัดรองเลย สมบัติพี่นองทัง้หลาย
ที่มาบริจาค ดังที่เรียนใหทราบนี้ เราชวยมาโดยลําดับ ตั้งแตอันนี้ไปจากนั้นก็กาวเขาสู
โรงพยาบาล โรงพยาบาลนี้สองรอยกวาโรงจะเปนเงินประมาณเทาไร แตละแหงๆ สรางตึก
ใหมากมายหลายสิบหลัง รถราตลอดถงึเครื่องไมเครื่องมือทุกอยาง ใหๆ ตลอดมา น่ี
เรียกวาโรงพยาบาลจากเงินของพี่นองทั้งหลายที่บริจาครวมกันเรื่อยมาอยางน้ีแล  

เปนลําดับลําดามากขนาดไหนใหพี่นองทั้งหลายพจิารณาเอง เงินจํานวนที่พี่นอง
ทั้งหลายบริจาคมานี้ตั้งแตมากถึงนอย หลวงตาบัวขอชี้นิ้วเลย ทานทั้งหลายดูนิ้วมือหลวง
ตาบัวก็ไดชี้นิ้วอยางน้ีเลยวา แมแตบาทเดียวหลวงตาบัวไมเคยแตะ เงินจํานวนที่พี่นอง
ทั้งหลายบริจาค เพื่อประโยชนสวนรวมแหงชาติไทยของเรา หลวงตาบัวเห็นความสําคญั
ของชาติยิง่กวาเงินหนึ่งบาท ที่จะไปหยิบเอามาดวยความทุจริตสกปรกโสมมนั้นเปนไหนๆ  

นี่ละเงินของพี่นองทัง้หลายบริจาค ขอใหตายใจไดเลยวาหลวงตาชวยโลกเวลานี้
ชวยดวยความเมตตาสงสารสุดสวน และชวยดวยความอิ่มพอ เราไมมีอะไรบกพรองแลวใน
จิตใจ ชีวิตจิตใจก็ดี เร่ืองหัวใจเราก็ดี คําวาชีวิตความเปนอยูปูวายทั้งหลาย พี่นองทั้งหลาย
ปรนปรือมาตั้งแตวันบวช อาหารก็พี่นองทัง้หลายเลี้ยงมาตั้งแตวันบวช ที่อยูที่อาศยัปจจัย
เครื่องอาศัยตางๆ เปนของพี่นองทัง้หลายเลี้ยงมาโดยลําดับ การประพฤติปฏิบัติธรรม เรา
ก็เอาเต็มเม็ดเต็มหนวย บําเพ็ญศีลสมาธิปญญาตั้งแตเร่ิมตนออกปฏิบัติ มุงหนามุงตาตอ
มรรคผลนิพพานโดยถายเดียวเทานั้น เราก็ทําเต็มเม็ดเต็มหนวย แลวก็บําเพ็ญเต็มกําลัง
ความสามารถถึงชีวิตจะขาดดิ้นลงไป เพราะการบําเพ็ญยอมเสียสละเลย  



 ๑๑
นี่เพราะความมุงมั่นตอมรรคผลนิพพาน ผลก็ปรากฏขึ้นมาตามเหตุที่เราทุมลงไป

อยางไมเสียดายชีวิต แลวก็ปรากฏเปนผลขึ้นมาเรียกวาเปนที่พอใจแลวในการบําเพ็ญ
ธรรมคราวนี้ เพื่อมรรคผลนิพพานสุดยอด เราไมมีอะไรตกคางแลว วาตกคางอยูในชั้นใด
แดนใด หลุดพนแลวจากความเกิดแกเจ็บตายในภพชาติที่เราเคยตายกองกันมากี่กัปกีก่ัลป 
ในชาตินี้เปนวาระสุดทายของเรา ไดส้ินสุดลงแลว กิเลสแมเม็ดหินเม็ดทรายจะเขามาผาน
ในหัวใจ เพื่อสรางกองทกุขและเรื่องราวตางๆ ใสหัวใจเรานี้ ไมมีเลย ตั้งแตบัดนั้นตอมา  

คําวาบัดนั้นคืออะไรก็เคยเรียนใหพี่นองทั้งหลายทราบแลววาวันตัดสินกัน ระหวาง
กิเลสซึ่งเปนเจาอํานาจแหงวัฏวน นําสัตวทั้งหลายใหเกิดแกเจ็บตายแบกหามกองทุกข
ตลอดมานี้ ไดส้ินสุดยุติกนัลงแลวในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ บนหลังเขาวัดดอยธรรม
เจดีย จ.สกลนคร เวลาหาทุมพอดี นัน่เปนวาระตัดสินกิเลสขาดสะบั้นลงจากใจ ประหนึ่งวา
ฟาดินถลม สามแดนโลกธาตุประหนึ่งวาถลมสะเทือนสะทานไปหมด ในขณะที่กิเลสซึ่งเปน
ตัวมหาภัยไดขาดสะบั้นลงจากใจ ใจเปดโลงกวางวางไปหมด กลายเปนโลกธาตุที่วางเปลา 
สูญไปหมดเลยในบรรดาสมมุติไมเขามาผานหัวใจไดเลย 

ใจจึงทรงไวตั้งแตความวางเปลาดวยความสงางาม ความสวางกระจางแจงครอบ
โลกธาตุไมมอีะไรเสมอเหมือน น้ําตาไมตองบอก ไหลพรากออกมาในขณะนั้น ตัวไหวเลย
ทีเดียว ในขณะที่จิตกับกเิลสไดขาดสะบั้นลงจากกันแลวกายนี้ไหวผึงเลย แลวน้ําตานี้รวงลง
มาทันทีเปนเองๆ ทัง้นั้น สะดุงขึ้นมาอยางแรง โดยไมคาดคดิเลย ถึงกับตั้งปญหาขึ้นดวย
ความถึงใจในขณะนั้นวา พระพุทธเจาตรัสรูตรัสรูอยางน้ีละเหรอๆ ย้ําแลวย้ําเลา อยางที่จิต
เปนขึ้นมาในขณะนี้ พระพุทธเจาตรัสรูอยางน้ีละหรือๆ ธรรมแทเปนอยางน้ีละเหรอๆ  
พระสงฆแทเปนอยางน้ีละเหรอๆ แลวพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันคือธรรมธาตุลวนๆ ไดอยางไร  

แตกอนเราก็คิดมาตั้งแตออนแตออก แตรูจักเดียงสาภาวะมา พอแมปูยาตายาย 
ครูบาอาจารยสอนใหระลึกพุทโธ ธมัโม สังโฆ เปนสามรัตนะ แกวสามดวง แกวเลิศเลอ
สามดวง เราก็คิดติดใจมาตลอดๆ แตพอถงึขณะที่กิเลสขาดสะบั้นลงจากใจ กลายเปน
ธรรมแทงเดียวขึ้นมาในจิตใจแลว จึงไดตัง้คําถามขึ้นมาดวยความสะเทือนใจอยางมากวา 
เหอ พระพทุธเจา พระธรรม  พระสงฆ มาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดยังไง รวมแลวนะนั่น 
เปนธรรมชาติที่เลิศเลอสุดยอดเปนอนัเดียวกันแลว ไมมีคําวาหนึ่ง สอง สาม ตอไป เปน
ในหลักธรรมชาติ  



 ๑๒
บรรดาผูบําเพ็ญทั้งหลายอยาปลอยวางพุทโธ ธมัโม สังโฆกแ็ลวกัน นี้คือจุดที่จะ

เขาถึงธรรมธาตุ ตองจบัจุดทั้งสามนี้ใหแมนยําจะไมเปนอื่นเปนไร จะเขาจุดเดียวกันเปน
อันเดียวกันเปนธรรมแทงเดียวกันลวนๆ ในจิตของผูบําเพญ็ที่บรรลุถึงธรรมประเภทนี้นั้น
แล นี่ละคือธรรม เพราะเหตุนี้เองหลวงตาจึงไมมีคําวาบกพรองตองการจากสมบัติของพี่
นองทั้งหลาย จึงชี้นิ้วขึ้นเลยวาแมแตบาทเดียว หลวงตาไมเคยแตะตองเลย ใครจะนินทา
กาเลโจมตีทุกแงทุกมุมวา บรรดาพี่นองทั้งหลายนําเงินมาชวยชาติถวายผานหลวงตาบัวๆ 
เอาเขาพุงหมดอยางน้ีกต็าม ไมมีใครจะบริสุทธิ์ยิ่งกวาหลวงตาเปนผูทํางานตอชาติ
บานเมืองประจักษตนเสยีเอง พวกนัน้เขาไมรูไมเห็น เขาอยากพูดยงัไงเขาก็พูดของเขา หา
ความจริงไมได ความจริงลวนๆ อยูกับเรา เราจะไปเชื่อเขายงัไง  

เพราะฉะนั้นหลวงตาจึงไมเคยสนใจวา ใครจะวายังไงๆ โลกอันนี้ทานบอกวา 
นินทาจ ปสงฺสาจ สุขฺจ ทุกฺขฺจ…ทานบอกมีไดมาเสียไป มีสุขมีทกุข มีนินทาสรรเสริญ 
เอส ธมฺโม สนนฺตโน…ธรรมเหลานี้เปนของเกาแกโลกทั้งหลายไดเคยคละเคลากันมานาน
แสนนาน จะใหพลัดพรากจากกันไปไหน ความดีความชั่วมันมีอยูกับโลกอันนี้ ความนินทา
สรรเสริญมันก็มีอยูดวยกัน จะไปตื่นมันหาอะไร เราจึงไมตื่น ใครจะวาอะไรเราไมตื่น 
เพราะความจริงเราทรงไวหมดเรียบรอยแลว ความบริสุทธิ์ตอพี่นองชาวไทยในการเสียสละ
นี้ เราเสียสละหมด 

อยางที่วาสมบัติเงินทองที่เขาถวายหลวงตาบัวนี้มีจํานวนมากขนาดไหน ตั้งแตเร่ิม
สรางวัดมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ หลวงตาไมเคยถอืวาเปนสมบัติของหลวงตาเลย มีมากี่บาท
กี่สตางคไหลออกสูการชวยโลกๆ ทั้งน้ันๆ เร่ือยมา จนกระทั่งปจจุบัน ไมใชวาชวยโลก
ตั้งแตเวลาออกประกาศชวยโลกดวยความเปนผูนํานี้เทานั้น เราชวยโลกมานานเปนประจํา
นิสัยที่เต็มไปดวยเมตตาในหัวใจของเรา เราจึงไมมีเงินมทีองอะไรติดเนื้อติดตัว และไม
เคยเดือดรอนเลยวา เราทุกขเราจน เราไมมีอะไรจน ทุกส่ิงทกุอยางสมบรูณพูนผลอยูกับ
หัวใจ ที่เราบําเพ็ญไดแลวถึงขั้นเมืองพอ  

จึงขอใหพี่นองทัง้หลายกาวเดินใหถึงจุดหมายปลายทาง เมื่อถึงจุดหมายปลายทาง
เชนเดียวกบัเราเดินไปบานนั้นเมืองน้ัน เมื่อเราไปถึงบานนั้นแลว เราก็สบายใจ ถึงเมืองนั้น
แลวสบายใจ เราจากนี้ไปไปถงึบานเรา เราก็สบายใจ นี้การดําเนิน การกาวเดินในภพชาติ
ตางๆ ดวยเปนผูมีบารมีอันกวางขวางของเรา เราสรางไปๆ ถงึจุดไหนเราพอใจๆ 
จนกระทั่งถงึพระนิพพาน เพราะอํานาจแหงการสรางตัวเองในทางความดี เราก็พอใจสุด
ยอด 



 ๑๓
หัวใจของหลวงตาก็เปนอยางน้ัน ก็สรางบารมีมาอยางน้ี ตะเกียกตะกายมาเรื่อย

จนกระทั่งถงึขั้นพอ เวลานี้ไมถามใคร พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มองดูใจอันเดียวนี้
กระเทือนทั่วกันหมดในสามแดนโลกธาตุ วาพุทธะคําเดียวกระเทือนถึงกนัหมด จะไปทูล
ถามพระพุทธเจาหาอะไร มันประจักษอยูในหัวใจนี้  

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่ทรงมรรคทรงผล เปนศาสนาแหงมรรคผลนิพพาน
จากพระพุทธเจาผูตรัสรูทรงมรรคทรงผลแลวจึงมาสั่งสอนสัตวโลก ขอใหพีน่องทั้งหลายซึ่ง
เปนชาวพทุธ เกิดมาพบพุทธศาสนาอยาใหผิดใหพลาดไป อยาใหหลุดไมหลุดมือไป จะ
เสียชาติแหงความเปนมนุษย ซึ่งเปนของที่เกิดไดยาก ใหพยายาม เรามีมากมีนอย ไมตอง
คํานึงถึงมีมากมีนอย เราไดเทาไรเราสละใหทานทําประโยชนแกสวนรวม สวนผูใดก็ได แม
เด็กจนเราก็สงสาร เรายื่นใหเด็กก็เปนบุญเปนกุศลเปนความดีสําหรับเรา ยื่นอาหารใหหมา 
หมาก็พอใจ มองดูหนาเรา นั่นเห็นไหม การเสียสละไปที่ไหนยิ้มแยมแจมใส แมแตสัตวก็
พอใจ ยื่นอะไรใหเด็ก เอาเงินใหเด็ก ๕ บาท ๑๐ บาท เด็กยิ้มแยมแจมใสพอใจ เรายื่นสิ่ง
ที่ควรสงเคราะหใหคนทุกขคนจน ทําไมเขาจะไมพออกพอใจกับการยื่นใหของเรา  

นี้คือความเมตตาสงสาร นี้คือการใหทานเปนผลเปนประโยชน สรางความ
กวางขวางใหแกเรา ไปเกิดในชาติใดภพใดก็ตาม ผูที่มีบุญมกีุศลมีจิตใจอันกวางขวางนี้ไม
จนตรอกจนมุม หากมีความจําเปนขึ้นมา หากมีที่จะมาสนองความตองการของเราในเวลา
จนตรอกจนมุม ก็คอืบุญของเรานั้นแหละจะเปนขึ้นมาเองๆ ตางกันมากกับคนตระหนี่ถี่
เหนียว ความเห็นแกตัว ความคดความโกง ความรีดความไถ ไปที่ไหนเอารัดเอาเปรียบ
เพื่อนมนุษย ไมมีใครอยากคบคาสมาคม แมที่สุดเวลาตายก็ไมมีใครอยากไปเผาศพ นี่คน
ตีบตันอั้นตูดวยความตระหนี่ถี่เหนียวเปนอยางน้ัน แตสําหรับคนที่มีใจอันกวางขวางแลว 
เพื่อนฝูงนี้มาเต็มเลย มาเผาศพเผาเมรุ ตายแลวก็ยังไวอาลัย มีความระลึกคิดถงึบุญถงึคุณ  

นี่อํานาจแหงการเสียสละ พระพุทธเจาทุกๆ พระองคตรัสรูขึ้นมาดวยความเสียสละ
เปนมหาทานๆ ตลอดมา เราเปนลูกศิษยพระพุทธเจาแลว เอา ทุกขกต็ามเรื่องเกิดในโลก
นี้เปนโลกอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ยอมมีไดมีเสีย มีมากมนีอยเปนธรรมดา แตส่ิงที่ไมให
ผิดพลาดไปได เรามีมากนอยเพียงไร เอา เราทําบุญใหทานตามเกิดตามมีของเรา ความ
ตามเกิดตามมีของเรานั้นแหละ ไมมอีุปสรรคใดๆ มากีดขวาง เปนบุญขึ้นมาจากการให
ทาน ถาเรามีนอย เราไมพอน่ันคือกิเลสมาหลอกนะนั่น มันใหมีมากๆ เสียกอนจึงได
ทําบุญ แลวมันไพลเอาไปถลุงหมด เลยไมไดมาทําบุญ ตายทิ้งเปลาๆ กิเลสหลอก เขาใจ
หรือ ขอใหพี่นองทัง้หลายจดจําเอา 



 ๑๔
วันนี้ก็ไดมาพบพี่นองทัง้หลาย สถานที่นี่ก็ไมเคยไดเขามา เพราะอํานาจแหงบุญ

แหงกุศล แหงความรักชาติของพี่นองชาวไทยเรา มาประสับประสานซึ่งกันและกัน ก็ไดมา
เห็นกันอยางน้ีแหละ ตางคนตางใจบุญใจกุศล ตางคนตางรักชาติ รักการเสียสละ แลวมา
เห็นกันสนิทกันเลย อยางพี่นองทั้งหลายเห็นหลวงตานี่ก็สนิทกันเลยมิใชหรือ หลวงตาเห็น
พี่นองทัง้หลายก็สนิทกันไดเลย เพราะฉะนั้นจึงยกขอตลกมาใหทราบวา ไอนี่แสลงหรือ
อะไรนี่นะ เอามาปดไวเพื่อกันอันนี่ โอย ไอแสลงๆ นี้เกิดมาแตโคตรพอโคตรแมหลวงตา
บัว ก็ไมเคยเห็นก็บอกอยางน้ัน ก็เราพูดเปนกันเอง เขาใจไหมดวยความสนิทมันเปนอยาง
นั้นละ ไมมีพิษมีภัยอะไร พูดตลก พูดขบขัน เปนความสนุกสนาน เพราะความสนิทกัน ถา
ไมสนิทไมพดู คําพูดอยางนี้เปนคาํพูดของคนสนิทพูดกันนั่นแหละ  

วันนี้พี่นองทัง้หลายไดมาหนาหนาหนาตา หลวงตาก็ไมคาดไมฝน วาจะมีพี่นองชาว
ไทยมาจํานวนมากขนาดนี้ เวลามาแลวนี่ มันเปนยังไงนี่ ตอนนี้เปนอําเภออยูไมใชเหรอ 
อําเภอมะขาม เวลานี้ควรจะตั้งเปนจังหวัดมะขามแลวนะนี่ คนมันมากเกินกวาอําเภอแลว
นะ ใหตั้งเปนจังหวัดมะขามเสีย ถาเขาไมยอม หลวงตาไปแลวเขาจะลด ใหเขาลด แต
หลวงตาตั้งไวแลววาเปนจังหวัดมะขาม เขาลดไปเทาไรกย็ังตองเปนจังหวัดมะขามหลวงตา
บัวอยูนั่นแหละ เขาใจเหรอ  

เอาละวันนี้การแสดงธรรม ก็เห็นวาสมควรแกกาล แกธาตุแกขันธแกเวล่ําเวลา 
หลังจากนี้แลว ก็จะไดไปเทศนที่จังหวัดจันทของเราอีก ไปเทศนที่จังหวัดนั่นนะ กําลังวังชา
ของหลวงตาจึงรูสึกลําบากลําบน แตหัวใจไมลําบาก บึกบึนเพื่อพี่นองทัง้หลายทั่วหนากัน 
การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรแกธาตุแกขันธ แกเวล่ําเวลา ขอความสวัสดีจงมีแกบรรดาพี่
นองทั้งหลายผูรักศีลรักธรรม กลับไปบานแลวอยาปลอยอยาวางความดีทั้งหลาย ที่พรํ่า
สอนเวลานี้ ใหนําไปเปนคติเครื่องเตือนใจ จะเปนมรดกอันล้ําคาประจําหัวใจ และ
ครอบครัวพี่นองทั้งหลาย 

เอาละการแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรแกกาลเวลา ขอความสวัสดีจงมีแกบรรดาพี่
นองทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ. (สาธุ) 
 

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