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รูอยางศาสดา
วันนี้เปนวันมหามงคลแกพี่นองชาวจังหวัดราชบุรี โดยมีทานผูวาราชการจังหวัดชื่อ
คุณโกเมศ แดงทองดี เปนประธานในงานนี้ ตลอดพอคาประชาชนมารวมกันหมด เพื่องาน
การมหากุศลของเราในครั้งนี้ และงานที่ทําอยูเ วลานี้เปนงานจําเปนของพี่นองชาวไทยทั้ง
ชาติไมยิ่งหยอนกวากัน ไมวาภาคใดจังหวัดใด มีความรักชาติ มีความรับผิดชอบดวยกัน
หมด หลวงตาเองซึ่งเปนผูนําของพีน่ องทั้งหลาย ไดอุตสาหพยายามเต็มเม็ดเต็มหนวยดวย
ความเมตตาสงสารชาติไทยของเรา
จึงไดอตุ สาหตะเกียกตะกายพาพี่นองชาวไทยเสาะ
แสวงหาสิ่งบกพรอง เขามาเกื้อหนุนจุดสวนรวมคือคลังหลวงของเรา
โดยที่ทานผูวาฯไดแสดงผานไปแลวเวลานี้ นั่นหมายถึงจํานวนทองคํา ทีไ่ ดเขาคลัง
หลวงเรียบรอยแลว ที่ยังไมเขาก็มี นับเวลานี้ไดจํานวน ๕,๖๐๐ กวากิโลแลว จํานวนที่
นอกจากทานผูวาฯ อานผานไปแลวนี้เปนจํานวนที่ยังไมไดเขาคลังหลวง รอการหลอหลอม
เมื่อครบจํานวนตามที่กําหนดไววา การหลอหลอมแตละครั้งใหได ๕๐๐ กิโล แลวมอบคลัง
หลวงทีนึงๆ เวลานี้ไดยังไมพอจํานวน ๕๐๐ กิโล จึงตองรอไปกอน จนกวาจะครบจํานวน
ตามกําหนดที่ตั้งเอาไว และดอลลารก็เชนเดียวกัน ดอลลารที่วาไปแลวนั้น เปนจํานวนที่
มอบเขาคลังหลวงเรียบรอยแลว แตที่ยังไมมอบ รวมกันแลวเวลานี้ได ๗,๓๐๐,๐๐๐ กวา
ดอลลาร
สวนเงินบาทกรุณาทราบตามหลักความจริง ที่หลวงตาไดปฏิบัติตอพี่นอ งชาวไทย
มาเปนลําดับลําดา คือเงินไทยไดแยกออกไปซื้อทองคําเขาสูคลังหลวงเปนจํานวน ๙๔๑
ลานบาท สวนนอกนั้นที่เก็บไวเพื่อซื้อทองคําอีกตอไปก็มี ทีแ่ ยกไปเพื่อชวยชาติบานเมือง
ของเราที่มีรอบประเทศไทย เรียกวากิ่งแขนงแหงชาติ คลังหลวงเปนจุดศูนยกลาง
นอกจากนั้นเรียกวาเปนกิ่งเปนกาน มีทั่วประเทศไทย ไดนําเงินสดเหลานี้ออกไปสงเคราะห
ดวยการสรางสถานสงเคราะหชวยคนทุกขคนจน ทั้งคนทุกขคนจนทั่วๆ ไป และคนทุกขคน
จนที่เจ็บไขไดปวย ไมมเี งินทองรักษา มาขอรองจากหลวงตา ก็ไดชวยมาเปนลําดับลําดา
โดยเปนเจาของคนไขตลอดมา ทุกรายที่เขาไปขอรอง
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จากนั้นก็สรางโรงร่ําโรงเรียนไมมีประมาณ ตามแตความจําเปนที่จะสงเคราะหกัน
มากนอยเพียงไร แตนับไดเพียงวาหลายสิบหลังโรงเรียน จากนั้นก็วงราชการที่ตางๆ ได
ชวยมาเปนลําดับ เฉพาะอยางยิ่งเวลานี้กําลังชวยปลูกสรางตึกใหนักโทษหญิง ไดอยูอ าศัย
หลับนอนกัน ที่เรือนจําลาดยาวสองหลังใหญ ๓ ชั้น นี่กําลังเริ่ม จากเงินของพี่นองทัง้ หลาย
ที่บริจาคมานี้แล
สวนโรงพยาบาลนั้นเปนจํานวนหลายสิบหลังมากทีเดียว เพราะเราชวยโรงพยาบาล
ตลอดมาเวลานี้ไมต่ํากวา ๒๐๐ โรง โรงพยาบาลรูสึกวาพิสดารมากกวาที่อื่นๆ เพราะ
เครื่องอุปกรณ ความจําเปนในโรงพยาบาลมีมากตอมาก นี่กไ็ ดชวยกันมาเปนลําดับลําดา
สวนปลีกยอยเหลานั้นหลวงตาไมไดกลาวถึง นี่หมายถึงเงินสดที่ไดจากพี่นองทัง้ หลาย ทั้ง
แยกเขาซื้อทองคํา ทั้งแยกออกชวยประเทศไทยเรา ประชาชนทั้งประเทศที่จําเปนเรื่อยมา
อยางนี้
นี่เรียกวาผลที่พี่นองทั้งหลายมีความรักชาติ มีความเสียสละดวยความพรอมเพรียง
สามัคคีกัน ไดแสดงผลใหเปนที่พอใจขึ้นมาเปนลําดับลําดา คิดดูวาแตกอน ทองคําของเรา
ในคลังหลวง หลวงตาไปเห็นแลวรูสึกวาใจหายเลยทีเดียว ในวันมอบทองคําเปนครั้งแรก
หลังจากการมอบเรียบรอยแลว ทานหัวหนาคลังหลวงก็มานิมนตใหเขาไปดูทองคําในคลัง
หลวง โดยบอกวาในคลังหลวงนี้มีผูที่ไดมาเห็นเพียงสององค องคที่หนึ่งก็คือสมเด็จ
พระเทพ องคที่สองก็คอื หลวงตาเอง เราก็ไปดูในคลังหลวง ทองคําที่แยกไปไวเปนตัว
ประกันชาติไทยเราในประเทศตางๆ หลายแหง แลวยอนกลับมาถึงเมืองไทยเรา ถามถึง
เรื่องทองคํา มีจํานวนมากนอยเพียงไร ทางเจาหนาที่หัวหนาคลังหลวงนั้นก็บอกวา มี
จํานวนเทานั้น รูสึกวาใจหายเลยทีเดียว
เพราะถาธรรมดาใหเปนความตองการพอใจของเราแลวเรียกวา มันฟงไมได ดู
ไมได เพราะคนไทยทั้งประเทศจํานวนตั้ง ๖๒ ลานคน มีทองคําเพียงกํามือเดียวเทานั้น
แลวจะเขากันไดยังไง นี่ละที่ทําใหหลวงตาเกิดความกระทบกระเทือนภายในจิตใจ เพื่อ
รักษาลมหายใจของพี่นอ งชาวไทย
ไดหายใจเต็มปอดจากคลังหลวงของเราที่ไดมอบ
ทองคําเขาไปเปนลําดับลําดา เวลานี้ก็ไดถงึ ๕,๖๐๐ กวากิโลแลว เราคอยพอใจเปนลําดับ
ลําดา บรรดาพี่นองทั้งหลายก็รูสึกภาคภูมิใจ นี่ละผลแหงการชวยชาติของเรา ดวยความรัก
ชาติของทุกๆ ทาน ไดผลเปนที่พอใจมาเปนลําดับลําดา
และตอจากนี้ไปหลวงตาก็ไดประกาศใหพี่นองทั้งหลายทราบทั่วกันแลววา ในการ
ชวยชาติคราวนี้ เปนคราวอันยิ่งใหญในประเทศไทยของเรา จะตองทําใหสมเกียรติหนึ่ง

๓
และใหสมบูรณพอสมควร พอหายใจโลงปอดหนึง่ นี่ละเปนจุดสําคัญ จึงตองไดประกาศให
พี่นองทัง้ หลายทราบทั่วกันวา ในการชวยชาติคราวนี้ขอใหไดทองคําเขาสูคลังหลวงไมนอย
กวา ๑๐ ตัน ซึ่งเวลานี้ก็ไดแลวจํานวนที่กลาวนั้น และยังขาดอยูอกี เพียง ๔,๔๐๐ กิโลเทา
นั้นเอง จากนั้นก็เต็มแลวนะ สวนดอลลารจะไดมากนอยเพียงไร ก็ตามแตจะเกิดจะมีขนึ้ มา
ไมเหมือนทองคําซึ่งกําหนดไวตายตัว ที่อยูในวิสัยกําลังวังชาของชาติไทยเราจะอุมได พอ
อุมไหวอยูในจํานวนทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตัน หลวงตาจึงไดประกาศใหพี่นองทั้งหลายทราบ
เรื่อยมา ตั้งแตขณะที่ไปดูทองคําออกมาจากคลังหลวงเรียบรอยแลวจนกระทั่งปานนี้
จึงขอใหพี่นอ งชาวไทยทัง้ หลายไดเห็นอกเห็นใจในคนไทยทั้งชาติ
ซึ่งมีความ
บกพรองในสมบัติทั้งหลาย อันเปนสมบัติที่สําคัญมากของเรา ไดแกทองคํา ขาดมาก เมื่อ
ทองคําขาด การหายใจของพี่นองชาวไทย ๖๒ ลานคนก็ไมสะดวก จึงขอใหไดเปดลม
หายใจออก หายใจสะดวกดวยการนําทองคําเขามาสูคลังหลวงของเรา ใหไดจํานวน ๑๐
ตัน ถาไดจํานวน ๑๐ ตันแลว หลวงตาซึ่งเปนผูนําก็หายใจโลง ไมเปนเหมือนอยางแตกอน
เพราะไดคํานึงคํานวณเรียบรอยแลวในทองคําที่มอี ยูในคลังหลวง กับทองคําที่ไปเพิ่มเติม
นี้ จะพอทําความอบอุนแกชาติไทยของเราไดโดยไมสงสัย
จึงขอรองใหบรรดาพี่นองทั้งหลายทราบทั่วกันวา ผลแหงการชวยชาติของเรา ได
ปรากฏเปนที่ยินดีหรือภาคภูมิใจมาเปนลําดับลําดา จนกระทั่งบัดนี้และตอแตนี้ไป ก็ขอให
พี่นองทัง้ หลายไดอุตสาหพยายามชวยกัน สําหรับสมบัติเงินทองทั้งหลายที่พี่นองทั้งหลาย
บริจาคผานหลวงตานี้ ขอยืนยันไดเลยรอยเปอรเซ็นต วาไมมีการรั่วไหลแตกซึมไปไหนเลย
ขอพูดอยางเนนหนักลงตามความบริสุทธิ์แหงใจของตนวา แมแตบาทเดียวหลวงตาไมเคย
มีเจตนา ที่จะหยิบเอาสมบัติที่พี่นองทั้งหลายบริจาคผานหลวงตา เรียกวาซึ่งเปนสวนรวม
ออกไปใช แมบาทนึงไมเคยมี
นี่ก็เพราะความรักความสงวนชาติไทยของเราเปนอยางมาก พิถีพถิ ันในการเงินการ
ทอง คิดดูวา เงินนี้ตั้งแตหลวงตาบวชมา ก็มีความจําเปนบางในเวลาเรียนหนังสือ แตเวลา
ออกจากการศึกษาเลาเรียนไปเพื่อปฏิบัติกรรมฐาน เพื่อมรรคผลนิพพานแลว ตั้งแตบัด
นั้นตัดขาดสะบั้นไปเลย ไมเขามาเกี่ยวของตลอดมา จนกระทั่งมาสรางวัดปาบานตาดนี้
ตั้งแตขั้นเริ่มแรก สมบัติเงินทองจตุปจ จัยไทยทาน พี่นองศรัทธาทั้งหลายนํามาบริจาคมาก
นอยหลวงตาก็ไมสนใจ ใหนําออกชวยเหลือที่บกพรอง ผูยากจนในที่บกพรองมีอยูทั่วไปใน
ประเทศไทยของเรา
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นั่นละจึงไดนําปจจัยเหลานี้ออกชวยเหลือโลกตลอดมา โดยหลวงตาไมไปถือไปยึด
วานี้เปนของเราๆ เลย ของเหลานั้นสมบัติเหลานั้น จึงไหลออกชวยโลกชวยสงสารตลอดมา
จนกระทั่งมาถึงวาระที่ไดชวยชาติบานเมือง ก็กระจายออกไปเรื่อยๆ จนกวางขวางทั่ว
ประเทศ สิ่งกอสรางทั้งหลายที่สงเคราะหสงหาคนทั้งประเทศนั้นมีทุกภาค ไมเวนแมแต
ภาคเดียว ที่หลวงตาไมไดนําสมบัติของพี่นองทั้งหลายบริจาคแลวเก็บไว ไมไดไปชวย
สงเคราะหภาคนั้นๆ ไมมี เราชวยไปหมดทุกภาค เปนแตตางกันที่วามากกับนอย ตาม
ความจําเปนเทานั้น จึงกรุณาพี่นองทั้งหลายทราบทั่วกัน
ในการชวยพี่นองทั้งหลายคราวนี้ เปนคราวจําเปนมากในชีวิตของหลวงตาบัว ซึ่ง
แตกอนไมเคยสนใจ มีแตปฏิบัตศิ ีลธรรมตามเพศวัยของตนตลอดมา ถึงบานเมืองจะมี
ความเดือดรอนวุนวายสงบรมเย็นขนาดไหน หลวงตาก็ไมเคยไปเกี่ยวของ เพราะถือวาเปน
เรื่องของชาติบานเมืองไป มีแตความสนใจตอการปฏิบัติ จนวาชาติไทยนี้เกิดความ
กระทบกระเทือนมากขึ้นโดยลําดับลําดา ถึงขั้นจะไปไมรอด จะจอดจมอยูในทะเลหลวง
ดวยความจน จึงไดอุตสาหพยายามและตะเกียกตะกายมาตั้งแตบัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้
การเทศนาวาการแตกอนก็ไมไดเทศนใหใครฟงอะไรนัก นอกจากพระปฏิบัติที่ตั้ง
ใจจริงๆ จังๆ ในอรรถในธรรม หลวงตาก็เทศนเต็มเม็ดเต็มหนวย ตามอรรถธรรมขั้น
นั้นๆ สําหรับผูมาปฏิบัติบําเพ็ญตน จนมาถึงการชวยชาติบานเมืองนี้ การเทศนาวาการพี่
นองทั้งหลายก็พอจะทราบไดวาเทศนมากมายเพียงไร คนทั่วประเทศ หลวงตาไดเทศนาวา
การมาเปนเวลา ๕ ปนี้แลว ฟงซิ เทศนมากขนาดไหน วันหนึ่งบางทีถึง ๓-๔ กัณฑก็มี
เทศนตลอดมากวางขวางมากมายทั่วประเทศไทย แลวกัณฑเทศนจะกี่กณ
ั ฑ จะมีกพี่ ันกี่
หมื่น หรือวากี่แสนกัณฑ มากหรือไมมากขนาดไหน ทั้งๆ ที่หลวงตานี้เรียนจบมาแคป.๓
เทานั้น
ทานทั้งหลายยังไมเคยเห็นหลวงตา ที่เรียนสูงสุดก็ใหมองดูหนาเสียบัดนี้ เราเรียน
สูงสุดคือป.๓ ในสมัยนั้นมีเพียงป.๓ ป.๔ ไมมี หมดภูมิของครู เราเรียนจบหมดภูมิของ
ครูแลวเราก็ออกจากโรงเรียน โดยอายุยังไมครบกําหนดเลย นี่จึงวาเรียนเอาจนกระทั่งครู
หมดภูมิเลย แลวหลวงตาป.๓ จะมีความรูความฉลาดมากนอยเพียงไร มาสอนคนทั้ง
ประเทศ ไดเปนเวลา ๕ ปทอี่ อกสนามชวยชาติมานี้ นานเทาไรก็นาคิด คนอาจจะไมเชื่อก็
ไดวาหลวงตาป.๓ แตความจริงก็เปนอยางนั้น คือสมัยกอนไมมีป.๔ มีแตป.๓ เทานั้น พอ
เรียนจบแลว ครูก็ใหออกๆ ไปเลย อายุนั้นยังไมครบก็ตาม ใหออกเพราะหมดชั้นแลว
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จากนั้นมาแลวจึงไดมาบวชในพุทธศาสนา
ศึกษาเลาเรียนทางอรรถทางธรรม
ผสมผเสกันไปเรื่อยๆ จนกระทั่งไดออกปฏิบัติจริงๆ มีความมุงมั่นตอมรรคผลนิพพาน
อยางเต็มหัวใจ เพราะฉะนั้นจึงตัดขาดหมดในเรื่องโลกสงสาร…แมที่สุดการเงินการทอง
หากจําเปนจะไดเทศนาวาการเวลาเราเดินธุดงคผานไป เขามีงานในหมูบานนั้นๆ เขามา
นิมนตเราไปเทศนาวาการ ขัดไมได ก็ไปเทศนให มีมากนอยปจจัยไทยทานทั้งหลาย เรา
มอบกับวัดในบานนั้นๆ ไปหมด เราไมเคยเกี่ยวของกับอะไรตลอดมา จนกระทั่งไดออกมา
ในวัดในวาแลวก็ไมเกี่ยวของกับการเงินการทอง ไดมาเทาไรสงเคราะหโลกเรื่อยไป จนถึง
ขั้นที่เรามาชวยชาติบานเมือง เงินทัง้ หมดก็ทมุ กันลงจนกระทั่งบัดนี้
นี่ละการเทศนาวาการ จะไมออ นเพลียไดยังไง คนอายุขนาดหลวงตาบัว กาวเขา
๙๐ ปได ๕ เดือนนี้แลว ยังขึ้นเทศนาวาการอยูบนธรรมาสนไมหยุดไมถอย เคยเห็นที่ไหน
บรรดาพระแกๆ เห็นแตอยูกับเสื่อกับหมอนเทานั้น แตหลวงตาบัวมักจะอยูบนธรรมาสนๆ
สถานที่นั่นที่นี่เรื่อยมา จึงกรุณาเห็นใจพระแก พีน่ องทั้งหลายใหพากันสนใจในศีลในธรรม
ความรักชาติเปนที่หนึ่ง ชาติเปนของเรา ไมมีใครมารับผิดชอบใหได นอกจากคนไทยทั้ง
ชาติ ๖๒ ลานคน จะรับผิดชอบในชาติของตน
มีความบกพรองตรงไหนใหพยายามหามาเยียวยา บํารุงขึ้นเปนลําดับ ใหหนาแนน
มั่นคงขึ้นไป บานเมืองของเราจะมีความอยูเย็นเปนสุข แนนหนามั่นคงขึ้นเรื่อยๆ การเสาะ
แสวงหาสมบัติ ใหถือวาชาติคือสวนรวม หัวใจของชาติอยูท ี่คลังหลวงของเรา เมื่อสมบัติ
เขาสูคลังหลวงไดมากเทาไร การหายใจก็โลงเปนลําดับทั่วประเทศไทย นี่ละเปนจุดสําคัญ
จึงไดขอบิณฑบาตจากพี่นองทั้งหลายเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ จนกวาจะถึงจุดที่หมาย แลวก็
จะเรียนใหทานทั้งหลายทราบในวาระตอไปนั้น ก็เปนอันวาเลิกรากันไป
เวลานี้ยังเลิกยังราไมได เพราะความจําเปนมีอยูทั่วหนากันทั้งพี่นองชาวไทย และ
หลวงตาผูซึ่งเปนผูนําของพี่นองทัง้ หลาย แบกภาระหนักมากยิง่ กวาทานทั้งหลายเสียอีก นี่
ละเปนกังวลอยูกับอันนี้เทานั้น เรื่องเกี่ยวกับวัตถุ ทีนี้เกี่ยวกับศีลธรรมภายในใจอีกดวย
เพราะศีลธรรมเปนสิ่งจําเปนภายในใจของชาวพุทธเรา ถาจิตใจไมดีเสียอยางเดียว สมบัติ
เงินทองขาวของ บริษัทบริวารเรียกวาสมบัติภายนอกนั้น จะมีมากเทาไรก็เปนของไม
แนนอน และใกลตอความไมมีความหมาย ถาตัวเองมีสมบัติเงินทอง แตรกั ชอบในสิ่งชั่วชา
ลามก ทําบาปทํากรรม เตร็ดเตรเรรอน ปลอยเนื้อปลอยตัว ไปทําความเสียหาย โดยถือ
ความมั่งมีของตนเปนทิฐิมานะ เยอหยิ่งจองหอง แลวทําตัวไมมีสาระ นอกจากเปนฟนเปน
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ไฟเผาไหมตวั เองไปแลวเทานั้น สมบัติทั้งหลายจะไมมีความหมายใดๆ เลย ถาใจหมด
ความหมายเสียอยางเดียว
เพราะฉะนั้นจึงขอใหพี่นอ งทัง้ หลาย สรางความหมายดวยธรรม ขึ้นที่จิตใจของตัว
ทุกคน พระพุทธเจาทรงสั่งสอนวาบาปมี ใหเชื่อวาบาปมี บุญมี ใหเชื่อวาบุญมี ใหพากันละ
กันถอนบาปกรรมที่ทําลงไปแลว จะเปนขาศึกแกตัวของเราเอง บุญมากนอยที่ทําลงไปแลว
จะเปนคุณมหาคุณแกตัวของเราเอง นี่เปนผลรายไดจากความปฏิบัติศีลธรรมในตัวของเรา
เอง ความชั่วคอยปดเปาใหหางจางออกไปจากตัวของเรา ความทุกขก็จะหางไปตามนั้น
สวนศีลธรรมใหพยายาม เขาใกลชิดติดพันกับตัวเอง ไปตลอดวันคืนปเดือน มีความสั่งสม
ในความดี ซึ่งเปนคูพึ่งเปนพึ่งตาย อาศัยตลอดไปไดคือบุญคือกุศลนี้ ก็ขอใหพี่นอง
ทั้งหลายมีความรักใครใฝใจตอศีลตอธรรมมากๆ ขึ้น
เวลานี้ชาวพุทธของเรารูสึกวาหางเหินตอศีลตอธรรมมาก และใกลชิดติดพันกับ
ความเพลิดความเพลิน ความรื่นเริงบันเทิง ความลืมเนื้อลืมตัว ดีดดิ้นกันไปโดยไมมสี ถานี
ที่จอดแวะมากขึ้นทุกวันๆ จึงนาวิตกวิจารณในความเคลื่อนไหวของคนไทยเรา ไมคอยมี
อรรถมีธรรมเปนเบรกหามลอ เครื่องรั้งเอาไวบางเลย เหยียบตั้งแตคันเรงจมลงไปใน
คลองๆ คนนั้นจมไปคนนี้เสียไป ดวยการปลอยตามบุญตามกรรมที่กิเลสฉุดลากไป ไมมี
การหักหามดวยเบรกคือธรรมบาง นี่ทําเราใหเสียไปไดนะ
พี่นองทัง้ หลายเกิดมาอยูในทามกลางแหงพระพุทธศาสนา เปนทามกลางแหงความ
เลิศเลอของธรรมทั้งหลาย ที่จะนอมเขามาปฏิบัติ เพื่อเปนมหาคุณแกตัวของเราไดดว ยกัน
ทุกคน จงขอใหพยายามขวนขวายคุณงามความดี ที่จอมปราชญทั้งหลายชมเชยสรรเสริญ
เปนเสียงเดียวกันเรื่อยมา
และทรงสั่งสอนสัตวโลกเพื่อความดีงามทั้งหลายเรื่อยมา
เชนเดียวกัน จึงขอใหมคี วามใฝใจในศีลในธรรม จะเทากับการใฝใจแกไขดัดแปลงตัวเอง
ซึ่งสวนมากเคยทําชั่วมาเปนลําดับลําดา จนกลายเปนนิสัยอยูแลว ทีนี้เมื่อไดโอกาสนี้ไดยิน
ไดฟงอรรถธรรม ซึ่งเปนธรรมเลิศเลอจากองคศาสดาแลว จึงควรนํามาแกไขดัดแปลง
ตนเอง ดวยการสรางความดี พยายามละความชั่ว
ความชั่วนั้นมีคิดทางใจ พูดออกมาทางวาจา ทางกายเรียกวาความชั่ว ที่ทําไมดี พูด
ไมดี คิดไมดี นี่ทานเรียกวาบาป เกิดขึ้นจากใจของเราเอง เพราะบอแหงบาปแหงกรรม
ทั้งหลายอยูที่กิเลส กิเลสเกิดอยูทหี่ ัวใจของเรา เมื่อหัวใจมีกิเลส กิเลสจะสั่งการสั่งงาน
ออกไปตามอารมณของมัน ใหสัตวทั้งหลายไดเพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิงไปในทางที่เสีย
แลวก็หลวมตัวทําความชั่วชาลามกไปเรื่อยๆ แลวก็สรางบาปสรางกรรมตอตัวเองโดยไม

๗
รูสึกตัว มิหนําซ้ํายังเพลินใจในการทําความชั่วเสียอีก นี่เปนสิ่งที่จะทําเราใหลมจมเสียหาย
ใครๆ ทําก็ตาม อยาไปชินกับกิเลสวาในสมัยพระพุทธเจานั้น บาปมี สมัยทุกวันนี้ลบมัน
หมดแลว บาปไมมี บุญก็ไมมี จึงไมสนใจที่จะละบาปบําเพ็ญบุญ นี่เปนความเสียหายมาก
ตอชาติไทยเราซึ่งเปนชาวพุทธ
พระพุทธเจาทรงเปนโลกวิทู รูแจงแทงทะลุไปหมดแลว สั่งสอนธรรมแกสัตว
ทั้งหลายสดๆ รอนๆ ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก แลวบาปมี บุญมี นรกมี สวรรคมี
พรหมโลกมี นิพพานมี เปรตผีสัตวประเภทตางๆ ทั่วแดนโลกธาตุที่เสวยกรรมอยูตาม
อํานาจแหงวิบากกรรมของตนมากนอยนั้น มีทั่วแดนโลกธาตุนี้มี ใหเราเชื่อตามอรรถตาม
ธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวแลวนี้ แลวเราพยายามแกไขดัดแปลง ทานวาบาปมี บาป
จะมีอยูทไี่ หน ตนไมภูเขาไมใชบาป ไมใชสถานที่เกิดแหงบาป ไมใชที่อยูของบาป ไมใช
เปนผูเสวยบาปเสวยกรรม ผูที่อยูที่อาศัยที่เสวยบาปกรรมจริงๆ อยูที่ใจของเรา ใจของเรา
ใจที่มีกิเลส คือบอแหงการสรางกรรมชั่วทั้งหลาย เกิดขึ้นจากใจนี่ เกิดอยูที่นี่
ใหระวังใจของเราใหดี อยาไปจืดไปจางกับธรรมของพระพุทธเจา ที่ทรงสั่งสอนไว
แลวดวยความแมนยํา เราอยาไปจืดไปจาง แลวลบลางไปเสีย จะเทากับลบลางตัวเองให
หมดคุณคาหมดราคา เหลือแตซากมนุษยทั้งเปนที่ยังมีลมหายใจอยูนี้เทานั้น ครั้นเวลาตาย
แลว แตจิตใจไมเคยตาย นี้ละจะพาเราลงไปแดนแหงความทุกขความทรมาน จากผลแหง
บาปกรรมที่สรางไวแลว จนกระทั่งถึงนรกอเวจี สัตวตัวใดเขากลัวกันทั้งนัน้ เรื่องความทุกข
ความทรมาน จนกระทั่งสัตวตกนรกอเวจี เขาก็ทราบกันหมด แตเมื่อทราบนั้นทราบเวลา
เขาไปโดนเขาแลวๆ สายไปเสียแลว แกไมตก นี่เรายังอยูขางนอกใหพยายามแกไข
พิจารณาเสียตั้งแตบัดนี้ โดยถือธรรมของพระพุทธเจาเปนเครื่องชี้แนวทาง ใหพากันละกัน
ถอนตามทีท่ า นสั่งสอนไวแลวนั้น เราจะเปนคนดีขึ้นมาเปนลําดับ
บุญก็ไมมที ี่ไหนเกิด เกิดขึ้นจากใจของเรา เชนเดียวกันกับกิเลสที่เกิดทีอ่ ยูคือบุญ
กุศลที่เสวยผลไมมีที่ใด นอกจากใจเทานั้นเปนผูสรางบุญ เปนที่เกิดของบุญ เปนที่อยูของ
บุญ เปนที่เสวยบุญ คือใจของเรานี้เทานั้น ใหดูตัวเองนี้มากยิ่งกวาจะไปดูดินฟาอากาศ ฟา
แดดดินลมทีไ่ หน วาบาปบุญนรกสวรรค คุณโทษประการตางๆ จะอยูกับสิ่งเหลานั้น ไมมี
หลักความจริงแลวมีอยูที่ใจของเราทุกคน ใหพากันระมัดระวังใจของเรา และกายวาจาของ
เรา แลวแกไขดัดแปลงในสิ่งไมดี สิง่ ดีทั้งหลายก็จะเริ่มเกิดขึ้นภายในใจของเรา ความสุข
ความเจริญจะเกิดขึ้นที่ใจของเรา
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สถานที่จะเปนที่อยูของผูม ีบาปและบุญนั้นมีอยูแลวดั้งเดิม ตัง้ กัปตั้งกัลปมา ไมเคย
เสื่อมสูญอันตรธานหรือรางไปไหน ก็คือนรกเปนสถานที่อยูของสัตว ที่มมี าดั้งเดิมตัง้ กัปตัง้
กัลป ไมวานรกหลุมใด มีอยูแลวสําหรับสัตวที่ตกนรกมากีก่ ัปกีก่ ัลปประจํา จนกระทั่งพน
จากกรรมไปแลว สัตวนรกตัวอื่นก็ตมู ลงไปๆ เต็มไปดวยสัตวนรกที่อยูในนรกหลุมนั้นๆ
ไมไดหายไปไหนนรก เราอยาไปคิดวาสิ่งเหลานี้จะแปรปรวนหายไป เราทําบาปทํากรรม
แลว จะไมมีอะไรเปนผูเสวยบาปกรรม เรานั้นแหละเปนผูเสวย เพราะเราทํากรรมชั่ว ให
พากันระมัดระวัง
ศาสาดาของเราเปนผูตรัสไวแลวดวยชอบธรรม เรียกวาสวากขาตธรรม คือตรัสไว
ชอบแลว ไมวาบาปวาบุญ ไมวานรกสวรรค นิพพาน เปรตผีประเภทตางๆ สอนไวดวย
ความรูแจงเห็นจริงทุกอยาง เปนที่ตายใจจากพระโอวาทที่ทรงแสดงสั่งสอนสัตวโลกผูตา
บอดทั้งหลาย เชนพวกเราๆ ทานๆ นี้แหละ ไมยอมรับฟงเสียงของพระพุทธเจา ก็บึกบึน
เอาหัวชนฝาไปเรื่อยๆ ครั้นพนจากฝาแลวก็ลงนรกเทานั้น นี่หัวชนฝาของคนตาบอด คน
ตาบอดจะไปถูกทาง จะไปดวยความราบรื่นดีงามไมมที าง จะไปดวยความขลุกขลัก โดน
โนนโดนนี้ ตกเหวตกบอ สุดทายก็ตกลงในนรก เพราะความชั่วที่ตนทําดวยความตาบอด
นั้นแหละ จูงตนไปลงในนรก ใหจําใหดี
การสรางบุญสรางกุศล กิเลสมันถือเปนขาศึกตอมัน เวลาเราจะสรางบุญสรางกุศล
มากนอย กิเลสจะเขามากั้นกางหวงหาม ตระหนี่ถี่เหนียว ยึดมั่นถือมั่นเอาไว ไมอยากให
เราแยกออกไปทําบุญใหทาน มีเงินหนึ่งบาทสองบาท ก็แยงชิงกันระหวางความจะให คือ
การใหทานกับความตระหนี่ถี่เหนียว แยงกันอยูในกํามือของเราคนเดียวนั้นแหละ เชนเรา
ถือธนบัตร กําธนบัตรไวในกํามือ หนึ่งบาทหรือสองบาท กําเอาไวนี้ ถาเรื่องทางธรรมจะเอา
ไปทําบุญใหทาน นี่กุศลธรรมเกิดขึ้นจากใจ เรียกวาใจเปนธรรม
สวนกิเลสมันก็เกิด มันอยูที่ใจของเรา มันก็คัดก็คานตานทาน ยึดแกะมือเราออก
มันไมใหเอาไปทาน แกะมือออกไดแลว มันก็เอาไปถลุงเงียบ ไมทราบวาไปทํางานอะไร
สวนงานที่จะทําประโยชนนั้นไมคอยมี ถากิเลสลงไดยึดติดมือมันไปแลว จะเปนงานที่ทํา
เราใหเสียทั้งนั้น กลับมาเปนขาศึกตอเรา เพราะความตระหนี่ของกิเลส มันแยงจากทานใน
มือเราไปแลว กลับมาเปนขาศึกตอเรา เอาไปซื้อเหลาซื้อยา ซื้ออะไรตลอดอยางที่วา
ยาเสพยติดทุกวันนี้เปนเครื่องสังหารชาติไทยทั้งชาติ
มันออกจากกิเลสอยางเดียวที่มี
อํานาจ เราก็ชอบแบบสุกเอาเผากิน เห็นวากินแลวมีความสะดวกสบาย เมาเหลาแลวนอน
ก็สบายดี

๙
เวลาเปนบากอนหลับนั้นเปนยังไง กิเลสไมใหรูใหเห็น คือคนเมาเหลามากๆ ทั้งขับ
รําทําเพลง ไมมีบาปมีบุญ ไมมีคําวาที่ลับที่แจง พูดไดหมดแมที่สุดเรื่องในมุงในมาน ก็เอา
มาพูดได เพราะหมดหิริโอตตัปปะ ความสะดุงกลัวตอบาปตอกรรมแลว ยังหมดความ
ละอายตอเพือ่ นฝูงที่เคยเคารพกัน และยึดถือคําพูดคําจากันมา วาคําใดควรไมควร แต
ความเมานั้นมันทําใหควรไปหมด พูดไดหมดเปนบาไปหมด นี่ละกิเลสที่เวลามันแยงไป
แลว ไปทําในเรื่องการพนันขันตอ ทุกอยางทีม่ ันจะเอาไป เมื่อไดเขาในเงื้อมมือของกิเลส
แกะจากฝามือของฝายธรรมฝายใหไปแลว กิเลสเอาไปถลุงหมด
วันนี้ก็แยง วันหนาก็แยง ไปทําบุญใหทาน เราตั้งใจจะทําเมื่อไรกิเลสจะเขากีดขวาง
จะคัดคานตานทาน แยงจากหัวใจเรานั่นแหละ ที่เทียบวามือคือหัวใจเราเอง เอาไปทําตาม
ความชอบใจของกิเลสเสียสิ้น ถาเราหลงกลมันแลว เราก็จะจมไปกับกิเลสหลอกลวงไป
เรื่อยๆ หามาไดมากนอยเพียงไร เงิน แทนที่จะเปนประโยชน เปนกุศลเปนบุญของเราจาก
การใหทาน กลับเปนผลรายไดของกิเลส พาทําเราใหลมจมไปเสีย นี่ละเรื่องของกิเลสกับ
ธรรม มันเปนขาศึกกันอยูที่หัวใจของเรา
เพราะฉะนั้นจึงขอใหพี่นอ งทัง้ หลายคิดดู เราอยาไปถามใคร ถามตัวเราเอง ความ
ตระหนี่มีอยูกับใจของเรา ความอยากทําบุญใหทานก็มีอยูกับเรา ระหวางความตระหนี่กับ
ธรรมนี้ คือกิเลสกับธรรมรบกัน ใครจะแพใครจะชนะ ถาเราโงตอมัน เราก็แพใหมันเรื่อย
ไมสนใจตอการเสียสละ ทําบุญใหทานแจกจายแกเพื่อนบานรานตลาดทั้งหลาย เรามอบให
กิเลสเอาไปถลุงทั้งหมดๆ เงินมีมากนอยหาความหมายไมไดเลย ตายแลวก็จม นี่กิเลสพา
ใหจม
ถาคนมีบุญมีกุศล แยงจากกิเลสขึ้นมา เอาไมไดมากก็ตาม เงินบาทหนึ่งอยางนอยที
แรกใหไดหาสิบสตางค ใหกิเลสมันเอาไปเสียหาสิบ เราแบงมาหาสิบสตางค มาแบงทําบุญ
ใหทานอะไรก็แลวแต เอา มีขนาดไหน ใหเราแบงไวเสมอๆ แลวใหเห็นโทษของความ
ตระหนี่ไวตลอดไปเชนเดียวกัน แลวแบงมากแบงนอย ตอไปก็เปนคนรูจักประมาณ สวน
ไหนที่จะเปนประโยชน เราสละออกไปเพือ่ ประโยชน อันไหนที่จะเปนโทษเปนกรรม และ
เขาเนื้อเราแลว ใหพากันเก็บไว ไมจายไมทําในสิ่งนั้น นี่เรียกวาเปนผูรอบคอบในการเก็บ
สมบัติ
พระพุทธเจาทานทรงแสดงไววา อุฏฐานสัมปทา ใหมีความขยันหมั่นเพียรในหนาที่
การงานที่ชอบ เสาะแสวงหารายไดรายมีมาจุนเจือครอบครัวของตน แลวก็ อารักขสัมปทา
ใหมีการเก็บรักษาเปนสัดเปนสวน อยาสุรุยสุราย ไดมามากนอยใหเก็บเปนสัดเปนสวนไว

๑๐
ตามความจําเปน ที่ตนเองไดกําหนดไวแลว เชนเพื่อครอบครัว เพื่อความจําเปนในเวลา
เจ็บไขไดปวย ปวดหัวตัวรอน หรือเพื่ออะไรก็ตาม งานมันมีอยูรอบดาน ที่จะมาชิงเอา
สมบัติของเราไปใหถึงความลมจม เราตองเก็บตองรักษาเจียดเอาไวใหพอเหมาะพอสม นี่
เรียกวา อารักขสัมปทา ใหมีการเก็บรักษาไวดวยความถูกตอง ตามที่เราหามาได
ยากลําบาก
อันที่สามก็ สมชีวิตา ชีวติ ของเราสําเร็จหรือมีความอยูมาไดเปนทานเปนเรา ดวย
อาหารการบริโภคคือการอยูการกิน เราก็ใหคํานึงถึงครอบครัวและฐานะของเรา ฐานะของ
เรามีความยากจนหรือมั่งมีศรีสุขขนาดไหน สมบัติเงินทองของเรามีมากนอยเพียงไร การ
อยูการกินของเรา จึงควรคํานวณใหพอเหมาะพอดีกับความเหมาะสมในสมบัติเงินทองและ
ฐานะของเรา และใหเหมาะสมกับความเปนธรรม คือความพอดีนี้เรียกวาธรรม ไมใหกิน
มากนักจนสุรุยสุราย
นั่งอยูนี้ขวดเหลาแอมเต็มรอบขาง น้ําปลาก็ไมอดเหลาก็ไมอดกี่ขวดอยูรอบขาง กิน
แลวมือซายควาทางสุรา มือขวาควาทางน้ําปลา เอามากรอกตนเองเพื่อความสะดวกสบาย
รื่นเริง ดวยการสุกเอาเผากิน ไมไดคิดอานไตรตรอง วาผิดถูกดีชั่วประการใด เหลานี้
เรียกวากินดวยความขาดทุน คนที่กนิ ดวยความทรงตัวไปดวยความเปนธรรมนั้น จะอยูจะ
กินดวยความพอดิบพอดี
ครอบครัวเรามีมากนอยเพียงไร
การจับจายใชสอยเพื่อ
ครอบครัวของเราแตละอยางๆ ขนาดไหนพอดีตอ งคิดตองอาน อยาเอาเงินมาเปน
ประมาณวาเรามีเทานั้น เราจะจายเทานั้น ดวยความลืมเนื้อลืมตัว ทําใหเสียได นี่ สมชีวิ
ตา…
ใหทานทั้งหลายนําไปคิดไปอาน ในการกินอยูพวู ายทั้งหลาย ทานทั้งหลายเปนนัก
เสาะแสวงหา คําวานักธุรกิจมันรอบตัวนะ ธุรกิจในทองก็มี นอกทองก็มี ธุรกิจในบานใน
เรือนครอบครัวทุกอยาง จนกระทั่งถึงสังคมเรียกวาธุรกิจ แตธุรกิจที่จําเปนจริงๆ คือตัว
ของเรา ใหรอบคอบในธุรกิจของเรา ใหพากันเขาใจ กัลยาณมิตตา ธรรมสี่ประการ
ประการที่สี่นี้ใหเลือกเฟนเสียกอน กอนที่จะคบคาสมาคมกับหญิงกับชาย เด็กหรือผูใหญ
ใหดูเสียกอนวาเปนคนดีหรือคนชั่วประการใด
ถาเปนคนชั่วใหพยายามตีตัวออกให
หางไกล อยาเขาใกลชิดติดพัน เดี๋ยวเขาควาคอเอาได แลวพากันจมลงในนรกไมรูตัว ถา
คบคนพาลสันดานหยาบ จะพาเราไปทางที่เสียหายลมจม ถาคบคนดีมีศีลมีธรรมมีคุณคา
แลว คบไปเทาไรก็มีความสงาราศีในตัวของเรา จึงควรเลือกเฟนเสียกอน เพื่อนฝูงทีค่ บคา
สมาคมทั้งหญิงทั้งชาย ไมใชคบคาสมาคมไปแบบสุมสี่สุมหาอยางนั้นเสียคน
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นี่ละธรรมทานสอนไวอยางนี้ ทานทั้งหลายใหนํามาตัด พระพุทธเจาทานพอแลว
ทานไมไดมาหวังเอาอะไรจากเรา ทานสอนมรดกอันดีงามไวสาํ หรับพวกเรา จะไดประคอง
ตัวตอไปดวยศีลดวยธรรมของทาน ใหนํามาปฏิบัติกําจัดสิ่งที่ขัดตอธรรมทั้งหลาย แลว
ดําเนินในทางที่ถกู ที่ดี เฉพาะอยางยิง่ สําหรับชาวพุทธเรา การใหทานไมวาภาคใด เปน
ความสม่ําเสมอเหมือนกันหมด เปนนิสัยใจบุญใหทาน ไปที่ไหนไมอดอยากขาดแคลน
เพราะการเสียสละนี้มีอยูทั่วไป แตการรักษาศีลนี้ แหมรูสึกวานอยมากทีเดียว
ศีลหาขอมีไวเพื่อเสริมคุณคาราคาและความรมเย็นของมนุษยนี้ จะแทบไมมีในตัว
ของเรา แลวกลายเปนผูสังหารศีลหาไปหมด ใหมีแตพิษภัยหาประการ เผาผลาญ
ตลอดเวลา นี่มันก็ไมพนกองทุกข จนกระทั่งถึงลงนรกไดนะ ศีลหาขอนี้เปนเรื่องเล็กนอย
เมื่อไร ใหญโตมากที่สุดทีเดียว เราเหยียบย่ําไปมาอยูซึ่งศีลซึ่งธรรม ไมรูวาตัวเปนศีลเปน
ธรรม หรือมีตั้งแตความรื่นเริงบันเทิง ความสุกเอาเผากิน แลวเหยียบย่ําทําลายตนดวยการ
ลวงเกินศีลนี้ขาดสะบั้นไป จนกระทั่งถึงตกนรกอเวจีดวยศีลหาขอใดก็ได ใหเราพากันระวัง
ควรระวังบาง เรื่องศีลเปนของสําคัญ เปนเครื่องประดับกายวาจาของเรา และเปนที่อบอุน
ของจิตใจ ใหพากันรักษาบาง
ศีล ๕ นี้ทานไมไดมอบใหพระนะ ทานมอบใหประชาชน รักษาไมไดก็ใหเอาแคศีล
๕ นี้ก็พอดิบพอดี พอเปนมนุษยมนาสมกับวาเปนลูกศิษยตถาคตควรรักษา ศีล ๕ คืออะไร
อันนี้ก็รูกันทุกคน แตไมมีใครสนใจปฏิบัติศีล ๕ ก็เปนโมฆะ ตัวเราก็หาประโยชนไมได มี
แตโมฆะเชนเดียวกัน ใหพากันรักษาบางไมมากก็นอย จะรักษาขอใดใหเขมงวดกวดขัน
และขอใดที่เปนภัยใกลชิดกับเรามากที่สุด ใหเราระวังรักษาขอนั้นใหดี เชนศีลขอที่ ๓ ไปที่
ไหนมักไดเทศนเสมอ เรื่องศีลขอที่ ๓ คือ กาเมสุ มิจฉาจาร
เพราะโรคอันนี้เปนโรคที่รายแรง กินไมอิ่มไมพอ โรคฟุงเฟอเหอเหิม กินไมพอได
ไมพอ ไมมอี ะไรเกินกามกิเลส เพราะฉะนั้นกามกิเลสจึงกลืนไดไปหมด ไมมเี ลือกมีเฟน
แลวก็ยอนเขามาทําลายครอบครัวผัวเมียนั้นแหละ ไมไดเขามาทําลายใคร ถาทําลายศีลขอ
นี้ก็เทากับทําลายครอบครัวเหยาเรือนใหแตกกระจัดกระจายไปตามๆ กัน ศีลขอนี้อยางไร
ขอเอาใหมั่นคง อยาเห็นสิ่งอื่นใด ยิ่งกวาผัวกวาเมียของตนเอง อันนี้เรียกวาพึ่งเปนพึ่งตาย
คุณคาราคาและความรักชอบของเรา ความติดพันไมมีอะไรเกินผัวเมียรักกันชอบกัน ไวใจ
กันไดถามีศลี มีธรรม ถากิเลสเขาไปแทรกแลวจะเปนฟนเปนไฟเผาไหมกันระหวางผัวเมีย
เลยกลายเปนขาศึกกันไป ใหพากันระมัดระวังใหมาก

๑๒
เวลานี้กามกิเลสนี้กําลังระบาดสาดกระจายทั่วประเทศไทย มีแตสุนัขก็คอยยังชั่วนะ
อันนี้คนยิ่งรายกวาสุนัขอีก ไปที่ไหนตองไดระวังนะตอไปนี้ ทานทั้งหลายเลี้ยงหมาไวใน
บาน เปนยังไงหมามีกตี่ ัวๆ ไอกามกิเลสของเรามันลุกลาม มันกัดหมาจนกระทั่งแตก
กระจัดกระจายจากบานจากเมืองไป เพราะมันสูเราไมได เรามันเกงกวาหมา กามกิเลสมี
เทาไรเปนไมพอๆ กลืนไปหมดๆ สุดทายหมาอยูติดบานไมได วิ่งลงทะเล ใหพากันระวัง
นะ ถาทานทั้งหลายมีความรักชอบหมา อยาพากันฝาฝนศีลธรรมขอนี้ ใหพากันรักษาใหดี
หมาเขามีความสงบเปนบางกาลบางเวลา ถึงจะคึกคะนองบางก็มีบางเล็กนอย แต
มนุษยเรานี้คึกคะนองตลอดเวลา ทั้งหญิงทัง้ ชาย แมแตเฒาแกแลวมันก็ไมถอย ไอเรื่อง
ความคึกความคะนอง ไอเรื่องกามกิเลสซึ่งเปนตัวไฟเผาโลก เวลานี้กําลังสาดกระจายไปทุก
แหงทุกหน ทั้งๆ ที่ประกาศตนวาเปนลูกชาวพุทธ ชาวพุทธอะไรมันชาวผีกินไมพอตางหาก
มันเต็มอยูในกับเรา หญิงชายนี้แหละ
ใหพากันยับยั้งชั่งตัว ใหมีความพอประมาณดวยศีลดวยธรรม ยับยั้งเอาไว อัปปจฉ
ตา มีความมักนอยในผัวเดียวเมียเดียวเทานั้นเปนที่เหมาะสมแลวกับศีลธรรมพระพุทธเจา
ขอนี้ อยานําอยางอื่นอยางใดเขามาแทรก อัปปจฉตา ความมักนอยๆ ในอารมณเครื่องเผา
ผลาญเราคือกิเลส ใหระวังอันนี้ นอกนั้นจะมีมากมีอะไรไมเปนการกระทบกระเทือน
เสียหาย แตอันนี้มีมากไมได ฝนเขาไปก็เอาเลยเปนไฟๆ ใหพากันระมัดระวัง รักษาศีลขอ
นี้ใหแนนหนามั่นคง ผัวกับเมียจะอยูด วยกันเปนความสนิท ยิ่งกวาสมบัติเงินทอง ทีม่ ีเปน
จํานวนมากมายขนาดไหนเสียอีก
ถาเปนผูขามเกินศีลธรรมในศีลขอนี้แลวอะไรจะไมมีความหมาย ทรัพยสินเงินทอง
เหลานั้นไมมีความหมาย กลายมาเปนไฟเผาเราไดทั้งนั้นแหละ ตายแลวไปลงนรก
หมกไหมที่สดุ รอนที่สุดคือไฟตัว กาเมสุ มิจฉาจาร เพราะตางคนตางเผาผลาญหัวอกกัน
เอาไฟมาเผากันสดๆ รอนๆ ฝายใดฝายหนึ่งก็ตาม เมื่อโดนอีกฝายหนึ่งทําลายแลว นอนก็
ไมหลับเปนฟนเปนไฟ จะกระอักเลือดออกมา คือจะเปนบาละเมอเพอฝนไป เพราะความ
เสียอกเสียใจเปนกําลัง นี่ละโทษแหงทําคนอื่นใหเสียอกเสียใจขนาดนี้ เวลามันไปเผาลงใน
นรก ยิ่งมากกวานี้หลายรอยเทาพันทวี ใหระมัดระวังนะ
อยาเห็นแกความเพลิดเพลิน ที่เกิดจากการสุกเอาเผากินนี้ มาเปนเครื่องรื่นเริง
บันเทิง ถึงกับลืมเนื้อลืมตัว ใหระวังไฟนรกขางหนาที่มันจะมาเผา เพราะความลืมเนื้อลืม
ตัวไวตั้งแตบัดนี้ ใหรูตัวตั้งแตบัดนี้ ศีลธรรมของพระพุทธเจามีไวสําหรับเรา รักษาเราใหมี
ความสงบเย็นใจ มีความสุขความเจริญอยูดวยกันเปนผาสุก เฉพาะอยางยิ่งคือผัวเมียอยู

๑๓
ดวยกันเปนผาสุกที่สุด อันนี้เปนกอนสมบัติอนั ใหญหลวง ไมมอี ะไรจะใหญหลวงยิ่งกวา
สมบัติกอนสามีภรรยาฝากเปนฝากตาย มีความซื่อสัตยสุจริตตอกัน ประหนึ่งวาเปนอวัยวะ
ของกันและกัน นี้คือกอนมหาสมบัติอันมีคุณคามากที่สุดทีเดียว สมบัติอยางอื่นใดสูไ มได
ใหรักษาสมบัติอันนี้ไวในหัวใจของทุกทาน มีความจงรักภักดีตอคูครองของตน อยามีที่แจง
ที่ลับเปนอันขาด อันนั้นคือไฟเผาทั้งที่แจงที่ลับ ครั้นแลวมันเผาไดทั่วไป ไมวาที่แจงที่ลับ
การไปมาหลับนอน เผาไดหมด ถาลงอันนี้ไดเขาถึงตัวแลว ใหพากันระมัดระวัง
เวลานี้โลกของเราเดือดรอนวุนวายเพราะตัวนี้รุนแรงมาก ถาวาโลภมากก็ตัวนี้แหละ
ผลักดันใหโลภมาก ไมไดอยางใจก็โกรธ โกรธก็ตัวนี้เองเปนตัวพาใหโกรธ เพราะความรัก
ในหญิงในชาย ราคะตัณหานี้มันผลักดัน ทานเรียกวากิเลสสามตัว ตัวหนึ่งคือความโลภ ตัว
หนึ่งคือความโกรธ ตัวหนึ่งคือราคะตัณหา ออกมาจากโมหะอวิชชาซึ่งครอบอยูในหัวใจนั่น
แลว มันจึงหลงดะไปหมด ลืมดับมืดดับไปหมด เพราะอวิชชาครอบไว ใหพากันระมัดระวัง
ใหดี เราจะไดเห็นความสุขความเจริญตอหนาตอตากัน ทั้งๆ ที่เรามีชีวิตอยูนี้แหละ
เราอยาไปหวังไปคิดคาดดนเดาเกาหมัดหลอกตัวเองแลวทําความชั่วไมหยุด วา
นรกสวรรคคอยไปเอาขางหนา หรือบางทีวาสวรรคนรกไมมี ผูนี้ยิ่งแลวทีเดียว ตายแลวจม
โดยถายเดียวเทานั้น เอา นิมนตพระมากุสลารอยองคก็ได อยางเวลานี้เรานั่งฟงเทศนนี้
พระทานมีจํานวนเทาไร มานั่งฟงเทศนอยูนี้กี่องค นับจํานวนไดเทาไร แลวใหทานมากุสลา
กับคนหมดคุณคาหมดราคาคนนี้ เอามันตายไปแลว เอานิมนตมากุสลา ธมฺมา กุสลา ธมฺ
มา เรื่องบาปเรื่องกรรมทั้งหลายซึ่งเปนเครื่องหมายแสดงไปถึงยมบาลนั้น จะไมสนใจเลย
ลากลงนรกทันทีๆ
พระกุสลา ธมฺมานี้อายตัวเอง กุสลา ธมฺมา ใหบุญเขาๆ ทําไมนายยมบาลถึงจะมา
ลากไปตอหนาตอตา นี่เพราะกรรมมีอํานาจหนักมาก เกินกวาอะไรที่จะตานทานไว เชน
อยางนิมนตพระมากุสลาเปนรอยเปนพันองค ไมมีความหมาย เพราะกรรมนี้มีความหนัก
มากยิ่งกวาการนิมนตพระมากุสลานอกๆ อยางนัน้ เรื่องภายในเจาของสรางไวแลวอยาง
เต็มตัวเต็มหัวใจ ไมมีอะไรมีน้ําหนักมากกวานี้ ตายแลวจม
นี่หมายถึงความชั่ว ถาหมายถึงความดีแลว เราปฏิบัติตนใหเปนคนดี ดีเรื่อยๆ ดี
ขึ้นไปจนมีความสงบรมเย็น จนเปนที่แนใจในตัวเองทั้งบาปบุญนรกสวรรค ประจักษอยูใน
หัวใจนี้แลว นี่สรุปความยอๆ มาใหทานทั้งหลายไดฟง ใหเต็มอยูในหัวใจนี้แลว สงสัยอะไร
บาปพระพุทธเจาทรงแสดงไวแลวแตกัปไหนกาลใดมา
สอนแบบเดียวกันหมด
พระพุทธเจาที่มาตรัสรูทุกๆ พระองค สอนวาบาปมีเหมือนกัน บุญมีเหมือนกัน นรกมี

๑๔
สวรรคมี พรหมโลกมีเหมือนกัน จะสงสัยไปไหน ไมมีทางสงสัยเลย นี่ผูปฏิบัติตัว ธรรมเขา
สูจิตใจแลวจะสวางกระจางแจงออกไป เห็นสิ่งเหลานี้ประจักษภายในจิตใจ แลวจะไปทูล
ถามพระพุทธเจาหาอะไร
พระพุทธเจาสอนแลวอยางแจมแจง วาสิ่งเหลานี้ไมใชสิ่งลอลวง ไมปด บังที่ไหน มี
อยูตามความจริง ใครมีหูมีตา เชนตาญาณทราบไดโดยลําดับลําดา ดังพระพุทธเจาและ
สาวกผูมีความเชี่ยวชาญ ในความรูความเห็นในสิ่งเหลานี้ กวางแคบลึกตื้นตางกัน ทานจะ
เห็นตามนิสัยวาสนาของทาน ใครจะวาไมมีก็ตามทานจะไมสนใจ เหมือนคนตาดี มีเพียง
คนเดียว คนตาบอดจะเต็มอยูในสถานที่นี่หมด เขาปฏิเสธวาบาปบุญนรกสวรรคไมมี ทาน
จะมีแตความสลดสังเวช เพราะทานตาดีคนเดียวเห็นหมดนี่ ไมมีอะไรมันมีอยูอยางนัน้ ไอ
คนตาบอดก็จะพูดเปนเสียงเดียวกันนี้ งุมงามตวมเตี้ยม ชนตนไมใบหญา ชนไปหมดทุก
แหง ตายแลวก็ลงนรก ทานจะเชื่อถือไดยังไง ผูทที่ านรูรูอยางนั้น
เหมือนคนตาดีจะไปเชื่อคนตาบอดไดยังไง นอกจากคนตาบอดตองเชื่อคนตาดีถึง
ถูก คนตาดีคือศาสดาองคเอก แนะนําสั่งสอนอะไร ทรงรูทรงเห็นแลวทุกอยาง จึงมา
แนะนําสั่งสอนพวกเรา เมื่อสั่งสอนแลวอุตสาหพยายามบึกบึนไปตามวิสัยคนตาบอด ตอง
เชื่อผูชักจูงก็แคลวคลาดปลอดภัยไปได เชนอยางคนตาดีจูงคนตาบอดก็ไปเพื่อความแคลว
คลาดตอไป อันนี้ทานจอมปราชญ พวกเราโงมืดมิดปดตาในทางใจ ทานสวางจาภายใน
จิตใจ มาสอนพวกเราในเรื่องบาปบุญนรกสวรรค สอนที่ไหนแยกแยะออกใหเห็นใหรู เราก็
ดําเนินตามทาน เราก็หลุดพนจากทุกข นี่ทานผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในศาสนาพุทธของเรา
นี้ ทานทั้งหลายวาครึวาลาสมัย วาสิ่งเหลานี้ไมมีแลวเหรอ ไมปฏิบัติธรรม มาโอมาอวดมา
ประมาททานผูตั้งใจปฏิบตั ิดี มีพระพุทธเจาเปนตนไดยังไง
พระพุทธเจาเปนผูทรงมรรคทรงผล เปนผูรูมรรครูผล รูบาปบุญนรกสวรรค
นิพพานมาตลอด จนกระทั่งปจจุบันนี้เรียกวาพุทธศาสนา คือตลาดแหงมรรคผลนิพพาน
เต็มอยูในโลกธาตุนี้ทั้งนัน้ แลวผูปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนไวแลวดวยความรูแจงนั้น ก็รู
ตามนั้นๆ เมื่อเปนเชนนั้นแลว เรายังจะวาพระพุทธเจาเปนโมฆะอยูหรือ ก็เรามันเปนโมฆะ
เต็มตัว เหลือแตลมหายใจเทานั้น ใหรีบแกไขตัวเอง ถามันเปนอยางนั้น ทานผูปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ ทานทรงมรรคทรงผลตามทางของพระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอนไวแลวอยางไร
งานที่ทานไดบําเพ็ญก็คืองานเพื่อทรงมรรคทรงผล เพื่อรื้อถอดถอนตนออกจากทุกขทงั้ นั้น
ไมใชงานเพื่อลากลงนรกอเวจี

๑๕
เฉพาะอยางยิ่งพระกรรมฐาน ทานไปเที่ยวธุดงคกรรมฐานอยูในปาในเขา ทานไป
หาอะไร ทานไปชําระความมืดบอดของทานภายในจิตใจ ดวยกิเลสปดบังนั้นแล ดวยศีล
ดวยธรรม ชําระลางออกๆ จนจิตใจที่วาวุนขุนมัวมืดตื้อนั้น กลายเปนจิตใจที่สงบรมเย็น
สวางไสวขึ้นมาที่ใจ เมื่อจิตใจสวางไสวแลวมันก็เริ่มเห็นสิ่งนั้น รูเห็นสิ่งนี้ ทั้งกิเลสภายในใจ
ของตัวเอง และสิ่งที่นอกจากใจไปมันก็เห็นออกไปเรื่อยๆ นั่น บาปบุญนรกสวรรค เทว
บุตรเทวดาปดไดยังไง ขอใหมีตามันก็รู
นี่ทานปฏิบัติ กิเลสภายในใจทานก็ชําระออก มรรคผลทานก็สั่งสมขึ้นมาเรื่อยๆ สิ่ง
ที่รูที่เห็นที่มีอยูรอบตัว ทานก็รูๆ ไปเรื่อย สําหรับทานผูปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธเจา
นี่เรียกวาอกาลิโก สิ่งเหลานั้นมีอยูตลอดกาล ผูปฏิบัติไดรูไดเห็น ก็รูตามสิ่งที่เรามีอยู
ตลอดกาลเวลา แลวจะหายไปไหน มีอะไรมาปฏิเสธได นี่ละธรรมของพระพุทธเจาเรียกวา
สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบทุกอยางแลว ที่ไมชอบก็คือชาวพุทธของเรา มันดื้อมันดาน มัน
หาญทําทุกอยางที่พระพุทธเจาทรงหาม มันไมอยากทํา แตที่ทรงใหทํามันไมอยากทํา
คือที่หามมันอยากทํา อะไรชั่วชาลามกไมดิบไมดชี อบที่สุดอยากทํา ดีไมดชี ักชวนไป
ทํานะ ยิ่งคนที่เปนสันดานหยาบแลว เปนนักพนันตัวเกงนั่นละ มิหนําซ้ํายังกระซิบกระซาบ
เมียอีกวา นี่ไปเลนการพนันมานี้ไดมากนะ ไปไหมแมอีหนู นั่นเห็นไหมมันจะชวนกันลง
นรกทั้งเปน จมกันทัง้ เปนเห็นไหม นี่ละมันไมเชื่อพระพุทธเจา การเลนการพนันขันตอ
เปนของดิบของดีเมื่อไร จิตใจเหลวไหลโลเลไปหมด หาหลักเกณฑไมได แลวไมมีใคร
เชื่อถือ สมบัติเงินทองไดมาเปนของเลนของสนุกสนานไปหมด เวลาเสียไปหายไป เสียไป
เปนเงินเปนทอง ทําไมไมคิดกัน ธรรมพระพุทธเจาทานคิดหมด ทานสอนหมด นี่ละพูดถึง
เรื่องภาคปฏิบัติอรรถธรรมของพระพุทธเจา
ศาสนธรรมของพระพุทธเจาคือตลาดแหงมรรคผลนิพพาน มีอยูโดยสมบูรณเปน
อกาลิโก ทัง้ ดีทั้งชั่วมีอยูโดยสมบูรณ ขอใหปรับตัวใหดีดวยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตาม
หลักศาสนธรรมของพระพุทธเจา ผูที่จะเห็นชัดเจนอยางสดๆ รอนๆ ก็คือผูปฏิบตั ิจิตต
ภาวนา จิตตภาวนาเปนวิธีการเบิกโลงใหเห็นทั้งกิเลสภายในจิตใจของตน ตั้งแตหยาบ
กลางละเอียดเปนลําดับไป ใหเห็นทั้งภายนอก ตั้งแตพวกเปรตพวกผี สัตวนรกอเวจี
ตลอดไปถึงสวรรคชั้นพรหมเลย จนทะลุถึงนิพพานจะปดบังไดยังไง
พระพุทธเจาทรงรูอยางนั้นๆ สอนสัตวโลกใหปฏิบัติอยางนั้น จะรูอยางนั้น มันก็รู
อยางนั้นแลว จะหาวาลูกศิษยลูกหาอุตริไปไหน ก็รูอยางศาสดา เชนอยางพระพุทธเจาสอน
บรรดาสาวก จนไดบรรลุมรรคผลนิพพาน เมื่อสาวกทั้งหลายปฏิบัติตามพระพุทธเจา

๑๖
จนกระทั่งไดบรรลุมรรคผลนิพพานแลว จะหาวาสาวกทั้งหลายอุตริเหรอ พิจารณาซิ ก็รู
ตามครู อุตริที่ไหน ที่นี่ทุกสิ่งทุกอยางทั้งดีทงั้ ชั่ว พวกเปรตพวกผี สัตวนรกอเวจีทั้งหลายก็รู
เห็นตามที่มันมีอยู และรูตามครูคือทางเดินของศาสดาที่สอนไวเรียบรอยแลว จะอุตริไปที่
ไหน เปนอยางนั้นซิ
ใหปฏิบัติ ผูไมปฏิบัติอยามาลบลางศาสนา วามรรคผลนิพพานไมมี บาปบุญไมมี
พวกนี้พวกจมทั้งเปน ผูป ฏิบัติทานปฏิบัติอยู ผูรูทานรูอยู ผูเห็นๆ อยู ผูท รงไวซึ่งมรรคซึ่ง
ผล จนกระทั่งถึงอรหัตภูมิอรหัตอรหันตมีอยูในศาสนาของเราทุกวันนี้ เราจะไปหาตาม
ตลาดตเล มันก็มีแตกระดูกหมูกระดูกวัว สวนมากทานไปเสาะแสวงหาอรรถหาธรรมอยาง
นี้ ทานไปอยูในปาในเขาเปนจํานวนมากนะ
ดังทีพ่ ระพุทธเจาทรงสั่งสอนพระสงฆที่บวชในเบื้องตน ขึ้นตนก็วา รุกฺขมูลเสนาสนํ
นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย นี้ทางเดินของมรรคของผล ของผู
บําเพ็ญเพื่อมรรคเพื่อผล คือเวลาเธอทัง้ หลายไดบรรพชาอุปสมบทแลว ใหเขาไปอยูตาม
รุกขมูลรมไม ในปาในเขา ตามถ้ําเงื้อมผา อันเปนสถานที่สะดวกในการประกอบความ
พากเพียร และจงทําความอุตสาหพยายามอยูอยางนั้นตลอดชีวิตเถิด นี่เปนพระโอวาทที่
พระองคทรงสอนพระทุกองค ที่บวชมาตองรับโอวาทขอนี้จนได นิสสัย ๔ อกรณียกิจ ๔
หรืออนุศาสน ๘ นั่น แจงออกมาอยางนี้ใหรูกัน
นี่ละผูปฏิบัติตามศาสนธรรม ที่เรียกวาสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว จะผิดไปที่
ตรงไหน มรรคผลนิพพานตั้งบานตั้งเรือนเหนือบานเรือนของเราหรือ มันตั้งอยูที่หัวใจคน
เปนแตเพียงวากิเลสเขาไปทําลายมรรคผลนิพพานไมมี มีแตบาปเต็มตัวๆ อยูที่ไหนมีแต
บาป หาบบาปหาบกรรม ทั้งยืนทัง้ เดินทั้งนั่งทัง้ นอนทั่วกัน เพราะการสรางบาปของตัวเอง
เทานั้น สรางเมื่อไรก็ไดบาป บาปก็เปนอกาลิโกเหมือนกันกับบุญ บุญหรือธรรมก็เปนอกา
ลิโก เราหมุนเขาสูบุญสูกุศลก็เปนบุญเปนกุศล เปนธรรมขึ้นมา เรียกวาอกาลิโกๆ อยูในใจ
ของเราดวงเดียวกันนี้แหละ ไมไดอยูท ี่ไหน อยูทอี่ ื่นเปนการงมเงาเกาหมัดหลอกลวง
พระพุทธเจาไมไดเปนศาสดางมเงาเกาหมัด รูจริงเห็นจริง ละกิเลสไดจริงๆ จนเปน
ศาสดาเอกของโลก
แลวมาสอนโลกดวยธรรมอันเอก
แลวผูปฏิบัติตามธรรมของ
พระพุทธเจานั้น ทําไมจะทรงมรรคทรงผลไมได เมื่อปฏิบัติถกู ตองตามธรรมที่ทานสอนไว
แลว ปฏิบัติไดมารูไดมาจนกระทั่งทุกวันนี้ เรื่องมรรคผลนิพพานไมไดสูญสิ้นจากศาสนา
พุทธของเรา ขอผูปฏิบัตติ ามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ถาเราจะยกเปนเอกเทศ สวนมาก
ธรรมประเภทที่เดนในหัวใจนี้ มักจะปรากฏในปาในเขาของผูบําเพ็ญ ยกตัวอยางเชน พระ

๑๗
กรรมฐานทานมักอยูในปาในเขามุงตออรรถตอธรรมอยางยิ่ง เมื่อเปนอยางนั้นแลว ทานก็
สั่งสมคุณงามความดีขึ้นมา ชําระกิเลสลงไปๆ กิเลสคอยจางไปๆ ธรรมก็คอยกระจาง
ขึ้นมาๆ สุดทายก็มรรคผลขึ้นมาภายในใจ จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลว นิพพาน
ขึ้นมาสดๆ รอนๆ ภายในหัวใจ
นี่มีทานผูทรงไวอยูเสมอ มีมากอยูในเมืองไทยของเรานี้ เราพูดอยางตรงไปตรงมา
ตามหลักศาสนธรรมที่สอนอยางตรงไปตรงมา เราอยาเขาใจวามรรคผลนิพพานสิ้นเขตสิ้น
สมัย มันสิ้นตั้งแตคนไมสนใจกับอรรถกับธรรม สรางตั้งแตบาปแตกรรม คนนี้มีแตลม
หายใจ ประกาศไปเทาไรวามรรคผลนิพพานไมมี ก็คือตัวนั้นแหละประกาศตัวเองนั่นแหละ
วามรรคผลนิพพานไมมี มีแตบาปแตกรรม
ผูที่ทานปฏิบัติๆ อยู ผูรักษาๆ อยู ผลที่ทานไดใครจะไปแยงทานได ทานไดปฏิบัติ
ความดีงามทั้งหลายมา ทานไดมากไดนอย ทานก็รูกับทานเองๆ จนกระทั่งละกิเลสขาดจาก
หัวใจ ทานก็เปนพระอรหันตขึ้นมาภายในใจของทานเอง ใครจะไปขัดไปแยงทานได ไป
กีดไปขวางไปลบลางทานไดละ ไมมีใครลบลางไดนอกจากตัวเองลบลางตัวเอง ทัง้ ดีทั้งชั่ว
ลบลางใหหมดก็หมดได
ถาเราตั้งใจปฏิบัติตน ละชั่วทําดีแกไขดัดแปลงตนเองแลว ทางเดินพระพุทธเจา
ราบรื่นมาตลอด พวกเรานั้นมันขลุกขลัก ถาจะชวนไปวัดไปวา ทั้งเสือกทั้งคลาน งานการ
ทั้งหลายในโลกธาตุนี้หอบมาแบกหมด วันนี้ยุงนั้นวันนั้นยุงนี้ๆ หาความวางไมได ถาจะไป
ทางอรรถทางธรรม ถาไปทางกิเลสโลงหมดเลย ทางลาดยางในเมืองไทยเรานี้สูไมได สูทาง
กิเลสไมได ทางกิเลสนี้โลงหมดเลย ไปเมื่อไรได เอาซิ นั่นเห็นไหม เอาซิ นี่แหละทางกิเลส
มันจึงลากสัตวลงในนรกมากมายกายกอง ทางธรรมไมสนใจกัน
ใหฟงเสียงธรรมนะ ศาสดาองคเอกจะมีแตพระองคเดียวเทานั้น ไมไดมีหลายองค
เราอยานอนใจ เวลานี้ชีวิตของเรามีอยู ศาสนาที่เปนตลาดแหงมรรคผลนิพพานของ
พระพุทธเจาก็มีอยูโดยสมบูรณ ขอใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติ ถาอยากครองบุญกุศล มรรคผล
นิพพาน ใหครองดวยการปฏิบัติดีของตัวเอง อยาไปหลงลมหลงแลงที่เขาหลอกอยางงั้น
พวกที่หลอกเหลานี้มันไมไดปฏิบัตินะ ตาบอดมันโม มันโออวดไมมีใครเกินคนตาบอด ทีนี้
คนที่โออวด ก็ไมมีใครเกินคนโงคนมืดบอด ไมไดสนใจกับอรรถกับธรรม แตมันเอามาโม
อวดพระพุทธเจานะซิ เปนยังไงมันมีมากไหมเวลานี้ คนอวดพระพุทธเจา เหยียบย่ําทําลาย
มรรคผลหรือโอวาทของพระพุทธเจา ที่ทรงสั่งสอนไวแลววาไมมีๆ มีแตพวกโมฆะหูหนวก
ตาบอด ยังมีชีวิตอยูนั้น ตายแลวก็จมลงๆ

๑๘
พระพุทธเจาทานไมสนใจกับใคร ความดิบความดีไมมีใครเกินพระพุทธเจา เลิศ
เลอไปหมดทุกอยางแลว จะมาหวังแบงสันปนสวนอะไรกับใครที่วาเชื่อทานหรือไมเชื่อทาน
ทานไมมาถือเปนอารมณ นอกจากผูที่อวดๆ ตัวเกงๆ ทั้งๆ ที่มืดบอดที่สุด นั้นละมันจะ
เปนผูแบกหาบกรรมทั้งหลายไปในนรกอเวจี ไมมีใครไปชวยมันไดนะ เราอยาเขาใจวาทํา
กรรมมากกรรมนอย
จะมีคนไปชวยเหลือแบงหนักแบงเบาไดนะ
ของตัวเต็มรอย
เปอรเซ็นต ของใครก็ตามรอยเปอรเซ็นต ทางความดีก็แบงไมได เชนผูทจี่ ะสําเร็จเปนพระ
อรหันตแลว ใครจะมาแบงไปก็ไมได เต็มตัวๆ ผูที่เปนบาปเต็มตัว ก็เปนแบบนั้น
เหมือนกัน
ขอใหพี่นองทั้งหลายไดพินิจพิจารณา หลวงตาไดนําพี่นองทั้งหลายนี้ นําอยูสอง
ประการ ที่มีความสนใจมากที่สุดก็คือเรื่องศีลเรื่องธรรมภายในใจ หางจิตใจมากนัก หาง
อรรถหางธรรมมาก และหางอรรถหางธรรมไปมากเทาไร เทากับหางเหินความสุขความ
เจริญ ฟนไฟคือบาปกรรมทั้งหลาย ใกลชิดติดพันกับตัวเขาทุกวันๆ นี้นะ จึงเปนหวงมาก
การใหทานสําหรับคลังหลวงของเรา วัตถุนั้นเปนเครื่องหนุนคลังหลวงของเรา ใหมีความ
สะดวกราบรื่น หายใจโลงทั่วหนากันตลอดแดนไทยเรา อันนี้เราก็ไดเขาไปแลว วัตถุนี้ได
เขาสูคลังหลวงแลวมากนอย สวนบุญกุศลที่เรานํามาบริจาค สมบัติเขาสูคลังหลวงนั้นเปน
บุญของเราเอง พี่นองทัง้ หลายก็ไดบุญทุกคนๆ ที่นําสมบัติเหลานี้มาบริจาคเพื่อเขาสูคลัง
หลวง บุญเปนของพี่นอ งทั้งหลาย เปนมหากุศลดวยกันทั้งนั้น ไมไดเสียหายไปไหน
ใหพากันภาคภูมิใจในบุญกุศลของเราที่ไดสรางคราวนี้ แลวใหพากันตั้งอกตั้งใจ
ประพฤติปฏิบัติดัดแปลงกายวาจาใจของตนบาง ตั้งแตเกิดมาไมไดสนใจดัดแปลงตัวเอง
จะใหมันดิบมันดีเลิศเลอไปไหนไดละ ก็มันมีแตความชั่ว ตื่นขึ้นมาวันไหนสรางแตความ
ชั่วๆ ความชั่วจะพาคนดีไดเหรอ แลวจะพาคนไปสูความสุขความเจริญไดที่ไหน ไมมี ถามี
แลว พระพุทธเจาไมตองมีในศาสนา พระพุทธเจาหรือศาสดาองคใดไมตอ งมี เพราะความ
ชั่วเขาทําไดดวยกัน แลวเปนมรรคเปนผลขึ้นมาอยางนี้ไมมี
นี้ความชั่วเปนชั่ว ความดีเปนดี จึงตองมาสั่งสอนใหแยกใหเยอะ ใหละชัว่ ทําดี ละ
ไมไดมากใหละนอยไป จนกระทั่งมีความเคยชิน มีกําลังมาก ละไดมากๆ จนกระทั่งไมทํา
บาปเลย นั่น มันอยูกับเรานะ เราอยาไปตื่นลมตื่นแลง วามรรคผลนิพพานอยูฟากเมฆฟาก
หมอก ฟากภูเขาลูกนั้นภูเขาลูกนี้ เดือนนั้นเดือนนี้ มรรคผลนิพพานจะสิ้นจะหมด มันจะ
หมดไปไหน มันจะหมดกับเราที่หมดมรรคผลนิพพาน ลมหายใจฝอดๆ มันก็หมดแลว
มันอยูที่เรานะ ใหปฏิบตั ิตัวใหดี

๑๙
วันนี้ไดพูดถึงอรรถถึงธรรม ที่เปนหวงใยพี่นองทั้งหลายมาก หวงใยทางดานจิตใจ
รูสึกวาหางเหินตออรรถตอธรรมมากทีเดียว ในสายตาของธรรมดูแลวจนจะดูไมได แตผูที่
ถูกดูไมไดนั้นเพลินตัวนะ เพลินตัว ไมมีฝง มีฝา หากเพลินตัวอยูนั้นละ ผูที่ทานมีฝงมีฝา มี
หลักมีเกณฑ สวางกระจางแจงแลว ดูพวกเราจนจะดูไมไดนะ ใหพากันพินิจพิจารณาบาง
ถาเราอยากมีความสุขความเจริญ
ใหสรางความหวังดวยการทําดีขึ้นใสตัวของเรา
ความหวังจะมีทุกคนนั้นแหละ ถามีแตหวังอยูเฉยๆ ไมสราง หวังเทาไรก็ตายทิ้งเปลาๆ นั่น
แหละ ใหพากันจดจําเอา
ที่หลวงตาเปนหวงเปนใย เฉพาะการอบรมศีลธรรมสําหรับนักบวชเรานี้ จิตต
ภาวนาเปนสําคัญมากทีเดียว พระซึ่งเปนนักบวชออกมาเพื่อสละทุกสิ่งทุกอยาง อาหารการ
กิน ที่อยูทอี่ าศัยปจจัยทุกอยาง บรรดาประชาชนเขารับเลี้ยงเปนภาระไวหมด เรามีแต
หนาที่ทําความดี คือชําระกิเลส ละชัว่ ทําดี ลงในชําระกิเลส เอาเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา
ตามทางที่ศาสดาสอนเปนยังไง กิเลสมันจะหนาแนนขนาดไหน กิเลสในครั้งพุทธกาลมัน
เทาภูเขา กิเลสของเรามันใหญกวานั้นหรือเล็กกวานั้น ใหมาดูกิเลสในหัวใจของเรา มัน
หนาแนนขนาดไหน ฟาดมันลงดวยความพากความเพียร มันจะแตกกระจัดกระจายไป
เชนเดียวกับกิเลสในครั้งพุทธกาล เพราะกิเลสในครั้งพุทธกาล ก็ธรรมพระพุทธเจานั้นเอง
ปราบเรียบไปหมด แลวกิเลสในครั้งนี้มันจะเอาอะไรมาเลิศเลอยิ่งกวาธรรม เอาธรรมเขา
ปราบมันก็เรียบเหมือนกัน
เปนผูบริสุทธิ์พุทโธถึงขั้นอรหัตภูมิไดเชนเดียวกันกับ
พระพุทธเจายังทรงพระชนมอยูนั้นแล นี่คือธรรมตายตัวเปนหลักความจริง
ขอใหพระลูกพระหลานตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติตนเอง อยามีแตหัวโลนๆ โกนคิ้วแลว
หลอกลวงโลกเขากินเฉยๆ ไมเกิดประโยชน ใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติชําระจิตใจของตนให
สวยงามๆ หิริโอตตัปปะ ใหมีความใกลชิดติดพันกับธรรมของพระพุทธเจา คือวินัยและ
ธรรม วินัยทานหามยังไง อยาฝาฝน ธรรมทานสอนยังไงใหดําเนินตาม ใหเปนผูมีสติ
ระมัดระวังตัว ติดตามหลักธรรมวินัยดวยสติสตัง เรียกวาเปนผูมีศาสดาปกครองได
ตลอดไป
ผูตามเสด็จพระพุทธเจา ก็คือผูมีหริ ิโอตตัปปะ สํารวมระวังตนอยูดวยธรรมดวย
วินัย ซึ่งเปนศาสดาแทนพระพุทธเจา เปนศาสดาของเรานั่นแหละแทนพระพุทธเจา เมื่อ
เรามีหิริโอตตัปปะ ความสะดุงกลัวตอบาปตอกรรม ขวนขวายในคุณงามความดี เราก็มี
ศาสดาตลอดไป นี่เมื่อศาสดามีกับเราแลว ศาสดาจะมาสังหารเรามีเหรอ เรามีศาสดาแต
มรรคผลนิพพานความดีงามไมมกี ับเรา ก็เทากับศาสดามาสังหารเรา ไมเคยมี มีแตกเิ ลส

๒๐
ตัวพลั้งตัวเผลอ ตัวลืมเนื้อลืมตัวมาสังหารเราอยูทุกวันนี้ ศาสดาคือความมีสติธรรม
ปญญาธรรม ไมเคยสังหารใคร จึงขอใหพระลูกพระหลานตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ถาอยาก
ครองมรรคผลนิพพาน ไมมีคําวาครึวาลาสมัย เสมอตนเสมอปลายเหมือนกันกับกิเลส
สรางมันมากเทาไร มันก็เปนกิเลสมากขึ้นเทานั้นๆ สรางความดีเทาไรก็มากไปเทานั้น
การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร แกธาตุแกขันธแกกาลเวลา จึงขอขอบคุณและ
อนุโมทนากับบรรดาพี่นองทัง้ หลาย
มีทานผูวาราชการจังหวัดและรองทานผูวาราชการ
จังหวัด จนถึงทานนายอําเภอ ขาราชการทุกแผนกที่อุตสาหพยายาม ตลอดประชาชนพี่
นองชาวไทยที่รักชาติ มาบริจาคทานและฟงอรรถฟงธรรมในวันนี้ ขอใหนําธรรมนี้ไปเปน
ขอวินิจฉัยใครครวญ แกไขดัดแปลงตนเอง ถาเห็นวาไมดีงามตรงไหน ใหแกไขตัวเองแลว
สงเสริมความดีงามใหมากขึ้น ความเปนสิริมงคลจะเปนขึ้นกับใจของเราตัวของเรา ไมเปน
จากที่อื่นใด จึงขอความสวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นองทั้งหลายทั่วกันเทอญ
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

