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เทศนอบรมพระและฆราวาส ณ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ 
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พุทธศกัราช ๒๕๔๔(บาย) 

ปลงธรรมสังเวช เราจะตายดวยกันทั้งนั้น 
 การถายรูปนี่มันมากเหลือเกินนะ ทําลายธรรมเวลาเทศนาวาการ จําใหดีทุกคนนะ 
ธรรมไมใชตุกตาเครื่องเลนของเด็ก อยาเอามาเลนในสถานที่มหามงคลอยางน้ีนะ นี่หลวงตา
พูดเอง มันตองอยางน้ัน พอด ี

ขอใหปลงธรรมสลดสังเวชในบรรดาชาวพุทธเราทุกถวนหนา คือทานเจาคุณเทพโมลี 
ทานไดมรณภาพลงไปเปนเวลาหลายเดือนแลว วันนี้เปนวันปลงศพหรือถวายเพลิงทาน พี่
นองชาวไทยเราซึ่งเปนชาวพุทธควรจะรับความสลดสังเวชอยางถึงใจในวันนี้ เพราะความตาย
นี้ประกาศมาตั้งกัปตัง้กลัปแลว ไมคอยมีใครตื่นเนื้อตื่นตัวกันเลย ตื่นตั้งแตความไปตาม
ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา ตื่นไมมีเวลาวันหยุดวันหยอน ตื่นตั้งกปัตั้งกัลปมาแลว ยัง
จะตื่นตอไปอีกไมมีขอบเขตเหตุผลอนัใดเลย นี่คือความตื่นโลกตื่นไปตามกิเลสตัณหา ความ
ที่จะตื่นในอรรถในธรรม ปลงธรรมสังเวชวา โลกทั้งโลกนีค้ือโลกเกิดโลกตายไมคอยไดคิด
กันบาง อยาพากันดีดกนัดิ้นจนเกินเหตุเกินผล จนลืมเนื้อลืมตัววาปาชาไมมีกับเราทุกคนๆ 
ทั้งๆ ที่ปาชามีอยูอยางเตม็ตัว อยางน้ีเรียกวาเปนความประมาทมากสําหรับชาวพุทธของเรา 

วันนี้เปนวันที่กระเทือนใหพี่นองทัง้หลายไดทราบทั่วถึงกัน ถาใครยังไมมองเห็นให
มาดูหนาเมรุนี้ นี้คือศพของทานเจาคุณเทพโมลี ทานตายแลว ทานไปตามบุญตามกรรมของ
ทานที่บําเพ็ญบารมีมามากนอย ทานไมมาแบงสันปนสวนเอาบุญเอาบาปกับพวกเรา ทาน
เปนผูบําเพ็ญตัวของทานโดยดีมาตลอดเวลา บุญกุศลเปนสมบัติอันลนคาที่จะค้ําชูจิตใจของ
ทานใหไปสถานที่ดีคติทีเ่หมาะสม ทานไมไดมาหวงัเอาวกๆ เวียนๆ กุสลา ธมฺมา อกุสลา 
ธมฺมา จากพวกเราแหละ เร่ือง กุสลา ธมฺมา นั้นเปนเครื่องเตือนจิตใจของพี่นองชาวไทยเรา
ทั่วหนากัน ไดพากันระลึกแลวหรือยัง 

กุสลา ธมฺมา คือหมายความวา ธรรมที่ยังบุคคลใหมีความเฉลียวฉลาด อกุสลา ธมฺ
มา ส่ิงที่ทําบุคคลใหโง ถาใครเจริญทาง อกุสลา ธมฺมา ก็โงเขาไปโดยลําดับ โงไมมีหยุด
ส้ินสุดยุติลงได โงตั้งกัปตั้งกัลป กอบโกยเอาความทุกขไปจากความโงตั้งกัปตัง้กัลป ตลอดไป
เร่ือยๆ ถาผูมี กุสลา ภายในใจ ระลึกถึงเร่ืองความเปนความตาย ระลึกถงึบาปถึงบุญในหัวใจ
ของเรา พอที่จะไดเปนขอคิดตางๆ บางตามสายธรรมพระพุทธเจาทรงสั่งสอนมาเปน
เวลานาน เราจะพอมีเครื่องยึดเครื่องเกาะในจิตใจของเรา 

เวลานี้พวกเราทั้งหลายมีอะไรเปนเครื่องเกาะเครื่องยึด พิจารณาดูซิ โลกน้ีกวางขนาด
ไหน โลกน้ีมีกี่พันลานมนุษยที่อยูรวมกันนี้ ตลอดถึงสัตว ดนิฟาอากาศ ตนไม ภูเขา มีมาก
ขนาดไหน เปนสาระอะไรบางสําหรับหัวใจเราที่จะเกาะจะยึดพอเปนฝงเปนฝา ใหหลุดรอด
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พนจากภัยคือความทุกขทั้งหลายไปได มองแลวมันไมมี มันมีแตดินเปนดิน น้ําเปนน้ํา ลม
เปนลม ไฟเปนไฟ ตลอดตนไมภูเขาดินฟาอากาศ มันเปนเรื่องของเขาโดยสมบูรณ เขาไมมี
สวนไดสวนเสียอะไรจากพวกสัตวทั้งหลายเรานี้เลย สวนที่มีสวนไดสวนเสียจริงๆ ก็คือบาป
คือบุญ การทําดีทําชั่ว นี้แลเปนตัวสําคัญมาก ขอใหเอา กุสลา ความฉลาดจับเขาไปในจุดนี้ 
ทานทั้งหลายจะรูเนื้อรูตัววาเราเกิดเปนอะไร เกดิเปนมนุษยหรือเกิดเปนอะไร 

มนุษยนั้นตั้งชื่อใหเปนเทวดาก็ได อยูในเรือนจําก็ไมอดไมอยาก ตั้งชือ่เทวดาก็ตั้งได 
แตบาปกรรมที่เจาของทาํลงไปนั้นมีเปนธรรมชาติ ที่เหนืออาํนาจของทุกส่ิงทุกอยาง ไมมีอัน
ใดที่จะเหนืออํานาจกรรมไปไดเลย ทานจึงแสดงไวเปนพระบาลีวา นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ ไมมี
อานุภาพใดที่จะเหนืออานุภาพแหงกรรมดีกรรมชั่วของสัตวทีท่ําไวแลวไดเลย ใครจะทําดีทํา
ชั่วขนาดไหน กฎธรรมชาติคืออํานาจนี้จะตองบีบบังคับอยูภายในนั้น แลวพาไปดีจนไดไม
สงสัย พาไปชั่วไดไมสงสัย ดวยอํานาจแหงกรรมดีกรรมชั่ว 

เพราะฉะนั้นจงใหพากันระลึกถึง กุสลา ธมฺมา ที่ทานจะสวดในวันนี้ ถาระลึกไมไดวัน
ไหนขอใหระลึกวันนี้วา กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา ทานสวดมาเสีย
มากมายขนาดไหน แมแตผูสวดเองอยางหลวงตาบัวนี้ก็เคยสวด ไปกินขาวตมขนมเขามา
มากมาย ไมทราบวา กุสลา ธมฺมา หมายความวายังไง ผูมาถวายก็ทําเปนพิธี พอทําเปนพิธี 
กุสลา ธมฺมา มาติกา แลว เวลาพระทานสวดมนตก็คุยโมกนัเต็มบานเต็มเมือง มันเปนสภา
โมในสถานที่ กุสลา ธมฺมา เราทั้งหลายรูไหมวา ชาวพุทธมันกลายเปนชาวผีไปแลวเวลานี้ 

ศาสนาพระพุทธเจาเลิศเลอขนาดไหน ทานทั้งหลายอยากทราบใหปฏิบัติตัวลงไป 
สวากขาตธรรม พระพุทธเจาตรัสไวชอบแลว ชอบอะไร บุญเปนบุญ บาปเปนบาป นรกเปน
นรก สวรรคเปนสวรรค พรหมโลก นิพพาน เปนพรหมโลก นิพพาน เปรตผีประเภทตางๆ 
เต็มทั่วไตรโลกธาตุเปนมากี่กัปกี่กัลป พากันระลึกรูหรือเปลาวา พระพุทธเจาสอนวายังไง เรา
จะเพียงวาเกิดวาตายเฉยๆ ไมไดคิดอะไร แลว กสุลา ธมฺมา ก็ทําเปนพิธี ตายแลวก็พอเปน
พิธี ไปถวายทาน กุสลา ธมฺมา คุยโมกัน เปนโอกาสอันดีสําหรับคนที่โงเขลาเบาปญญาและ
มืดบอดที่สุด จะไปสนทนากัน เปนโอกาสอันดีงามในเวลาที่พระทานมาสวด กุสลา ธมฺมา 
เปนอยางน้ีเสียสวนมาก เฉพาะอยางยิ่งกรุงเทพเปนที่หนึ่ง 

ไมวาสถานที่ใดหลวงตาเคยไปเทศนไปสวด กุสลา กินขาวตมขนมกับเขาเหมือนกัน 
แตเราไมอยากยินดีกินขาวตมแหละ ไปมีตัง้แตเร่ืองคุยโม ระบายทุกขตอกันนะนั่น ใครมา
จากที่ไหนกร็ะบายทุกขตอกัน คนนัน้ไดทุกขทางนั้น คนนี้ทุกขทางนี้ ตั้งแตวันตื่นนอนขึ้นมา
ขวนขวายไขวควาหาตั้งแตความสุขๆ ครั้นเวลาไดแลวมีตั้งแตความผิดหวังๆ มาเต็มหัวอก 
เวลามีโอกาสมาคุยกัน ระบายตั้งแตเร่ืองความทุกขความรอนแตละบุคคลๆ มาหากัน มีแต
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แบบนั้นแหละ กุสลา ธมฺมา แปลวาอะไร มันไมไดสนใจฟงนะ แลวเราจะหวังเอาอะไรเปนที่
พึ่ง พิจารณาซ ิ

เราจะพึ่งยศก็ตั้งขึ้นเฉยๆ ประสายศ ตั้งขึ้นฟากจรวดดาวเทียมก็ตัง้ได ไอยศไอชือ่ 
ชื่ออยางน้ันชื่ออยางน้ีตัง้เลยจรวดดาวเทียมก็ได แตตัวของเรามันหาบบาปหาบกรรมดวย
ความโงเขลาเบาปญญา ดวยการสรางความชั่วนี้กอบโกยตลอดเวลา ความทุกขอนันี้จะเผา
หัวใจเรา ไดพากันคิดแลวยัง นี่คือธรรมของพระพุทธเจาเตือนพี่นองทัง้หลาย ประกาศกอง
มาเฉพาะพระพุทธเจาของเรานี้ได ๒๕๐๐ กวาปนี้แลว โก นุ หาโส กิมานนฺโท นิจฺจํ ปชฺชลิ
เต สติ อนฺธกาเรน โอนทฺธา ปทีป น คเวสถ ก็เมื่อโลกสันนิวาสน้ีเปนฟนเปนไฟของความ
โลภ ความโกรธ ราคะตัณหา เผาไหมสัตวตลอดมานี้ ยังหัวเราะรื่นเริงเปนบากันอยูเหรอ 
เมื่อไรทานทั้งหลายจะหาที่พึ่ง นั่นฟงซิ นี่ละภาษิตอันนี้เปนพุทธพจนที่ทรงแสดงไวแลว 

เราทั้งหลายเปนยังไง ยงั โก นุ หาโส กิมานนฺโท อยูเหรอ ร่ืนเริงบันเทิงไปหาอะไร 
ตายแลวจะไปที่ไหนไดรูแลวยัง คติความตายความเปนอยูของเจาของ จะเกาะอะไร ถาเกาะ
เงิน-เงินก็พงั พอชีวิตจติใจหายลงไปเทานั้น เงินซึ่งสมมุติขึน้เปนกระดาษบาง เปนแรธาตุ
ตางๆ บาง ตั้งชื่อตั้งนามขึ้นวาเปนเงินเปนทอง เปนขาวเปนของเปนเพชรนิลจินดา มันก็เปน
แรธาตุธรรมดาๆ เรานั้น มันวิเศษวิโสอะไรเกลื่อนแผนดินอยูนี้ เรามาเสกสรรปนยอพอได
อาศัยไปในการเกี่ยวของสังคมซึ่งกันและกัน ใหเปนความสะดวกในการจับจายซื้อขายเพียง
เทานั้น ไมไดหมายถึงวาจะใหเปนตัวเปนตน ฝากเนื้อฝากตัวไปกับสมบัติเงินทองขาวของ
เหลานี้ แลวไปสวรรคนิพพานเลย มันเปนไปไมไดนะ 

สมบัติเหลานี้พาใหลงนรกก็ไดมากมาย คนที่มีเงินทองขาวของมากๆ มันลืมเนื้อลืม
ตัว ทุกส่ิงทกุอยาง เมียอยากได ๔๐-๕๐-พันคนมันก็หาได ผูหญิงก็เหมือนกันตัวเกง ผูชาย
นี่เอาเทาไรมาเปนผัวมันเปนไดทั้งน้ัน เพราะเรามีเงินมากมีสมบัติมาก มียศถาบรรดาศักดิ์สูง 
ยิ่งเขายกยอใหเปนคุณหญิงคุณนายดวยแลวยิ่งเปนบาสดๆ รอนๆ ก็ผูหญิงดวยกนั ตั้งไมตั้ง
มันก็เปนผูหญิง ผูชายก็เหมือนกันนั่นแหละ นี่หลักธรรมชาติพี่นองทัง้หลายฟงเสียนะ ธรรม
ในหลักธรรมชาติทานแสดงอยางน้ี ทานไมแสดงแบบโลกที่ประจบประแจงเลียแขงเลียขา 

เห็นกันแลว ดีนะๆ ดอีะไร ไฟไหมหัวใจมันอยูทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอน ตั้งแตตื่น
นอนมาจนกระทั่งหลับมันหาความสุขที่ไหนมาตดิหัวใจ มันไมเคยมี ถาวาเงินก็อยูในกระเปา 
อยูในบานในเรือน ฝากตามธนาคารตางๆ มันก็อยูตามนั้นๆ เจาของก็แบกกองทกุข
ตลอดเวลา มีความหมายอะไรกับสมบัติเหลานั้นถาเจาของไมฉลาด หาสมบัติเหลานั้นมา
เปนประโยชน มีมากมีนอยเฉลี่ยเผื่อแผเพื่อเพื่อนเพื่อฝูงเพือ่ชาติบานเมือง ใหเปนประโยชน
แกคน อันนั้นเปนสมบัติ สมบัติแปลวาความถึงพรอม ถงึพรอมที่จะใหเจาของไดรับความ
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สมบูรณพูนผล เปนกุศลผลบุญขึ้นจากการบําเพ็ญของเรา ไดมาแลวลืมเนื้อลืมตัว นั้นเงิน
เปนเครื่องสังหารเปนเพชฌฆาตฆาคนที่มั่งมีมากๆ ใหขาดสะบั้น ลงนรกก็ลงไดคนพวกนี ้

ยกตัวอยางเชนเศรษฐี นี่เหลานี้ทานผูเรียนมาๆ ดวยกันรูดวยกันเถียงกันไมไดนะ 
เศรษฐีมีเงินมาก เรายกมาเพียง ๓ สกุล เศรษฐีมีเงินมากไปที่ไหนลอไปหมด เอาเงินไป
หวานใหผูหญิงคนนั้นใหผูหญิงคนนี้ หวานแลวก็ลอเขามาเปนคนบํารุงบําเรอ พวกลูกพวก
ผัวครอบครัวเหยาเรือนโคตรวงศของเขาเปนฟนเปนไฟเผาไหมกันทั้งโคตรทั้งแซ ไมได
คํานึงเลย ไดผูหญิงคนนั้นดวยการหลอกลวงโดยการเงินการทองของเราเราเปนที่พอใจ ทีนี้
เวลาตายไปแลวลงนรก ทานแสดงไววา พื้นฐานแหงผิวนรกนั้น จากน้ีลงไปถงึกนนรก พวก
สัตว ๓ ประเภทที่ตกนรกนี้หมุนตัวลงไปได ๖ หมื่นป ภาษาบาลีก็มีแตไมนํามาแสดง จะ
แสดงแตเนื้อๆ ที่เปนอรรถเปนธรรมเขาใจกันแลวแกพี่นองทั้งหลายเทานั้น 

เวลาลงจากพื้นมนุษยเราไปนี้ ลงไปจมตั้งแตผิวนรก ลงไปถึงพื้นนี้ เสวยทุกขเวทนา
อยางสาหัส ลงไปเปนเวลา ๖ หมื่นป ๖ หมื่นปทิพยกับ ๖ หมื่นปเราธรรมดานี้ตางกนัอยางไร
บาง ฟงซิ แลวก็ไปจมอยูในนรกนั้น ๖ หมื่นปแลวก็ฟนขึ้นมา ใน ๖ หมื่นปนั้นชั่วฟาแลบก็ไม
มีที่วาจะไดรับความสุขบางนิดหนอย จากน้ันก็ขึ้นมา ลอยขึ้นมาก็ไฟบาปไฟกรรมนั้นก็เผา
ขึ้นมาจนกระทั่งถงึผิวนรกอีกเปน ๖ หมื่นป รวมสามหกเปน ๑๘ หมื่นป นี่ที่สัตวนรกที่เกงๆ 
มีเงินมากสมบัติมาก เอาเงินเอาทองไปหลอกลวงผูหญิงเอามาเปนหญิงบําเรอมาเปนเมีย
ของตัวเอง แลวทําความเดือดรอนแกสกุลของเขาหมดทั้งโคตรทั้งแซ ลมจมไปดวยความ
เดือดรอนวุนวาย ตัวนี้ก็มาเปนผลใหเปนความลมจมถึงกับตองไปตกนรก 

ไหลลงไปนรก ๖ หมื่นปดวยความแผดเผาแหงกรรมอันสาหัสน้ัน แลวไปอยูในนรก
อีก ๖ หมื่นป แลวฟนขึ้นมาก็ไหลขึ้นมาอีก ๖ หมื่นป เดี๋ยวนี้ยังหมุนอยู ๑๘ หมื่นปนี้ยังไมได
ขึ้นจากนรก ทานทั้งหลายเกงกลาสามารถไปหาเอาผัวไปหาเอาเมีย ไปหามาบําเรอ จากน้ีไป
ถึงบานแลวมันมีเทาไรผูหญิงเหลานี้ เต็มบานเต็มเมืองอยูนี้มีมากขนาดไหน ถายังไมพอใจ
ไปหาเอาหมาตามไรตามนาตามสวนเขามาเปนผัวเปนเมียอีกกย็ังได เอา ตายแลวใหมันไป
คูณกันอีกสักเทาไร ๑๘ หมื่นปนี้พวกหาผัวมากหาเมียมาก เพราะมีเงินมากลืมเนื้อลืมตัว 
หลงเนื้อหลงตัว ลืมยศหลงยศ ลืมรายร่ํารายรวยเลยไมคิดถงึเร่ืองนรก เวลามันเผาแลว ๑๘ 
หมื่นป แลวเปนยังไง 

นี่เพียงมนุษยเพียงเทานี้ ทานไมไดกลาวไวในคัมภีรนะวา พวกเหลานี้เขาไปหาเอาหมู
เอาหมามาเปนเมียเพิ่มเติมอกี ถึงขนาดนั้นเขาตกนรกถึง ๑๘ หมื่นป ถาเราไดหมามาเปน
เมียเปนผัวเราเขาอีกแลวจะกี่หมื่นป คูณกันเขาไปซิจะเปนยังไง เรายังกลาหาญอยูหรือเวลานี้ 
ชาวพุทธของเราแทๆ มันเปนยังไง มันหมดแลวหรือเร่ืองบาปเรื่องบุญในความรูสึกของเรา
นั้น ถายังไมหมดใหระลึกหนา พระพุทธเจาตรัสรูมาในโลกอันนี้ นับตั้งแตวันเกิดจนกระทั่ง
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ถึงวันตาย หนึ่งองค สององค สามองค นับไมจบ ตรัสรูมานานเทาไรกี่กัปกี่กัลป มาเปนองค
ศาสดาสอนโลก สอนแบบเดียวกันหมด 

เห็นบาปวาบาป เห็นบุญวาบุญ เห็นนรกวานรก สวรรคเปนสวรรค นิพพานเปน
นิพพาน พรหมโลกเปนพรหมโลก เปรตผปีระเภทตางๆ เต็มทองฟามหาสมุทรในไตร
โลกธาตุนี้ ทรงสอนตามความรูความเห็นอยางแทจริง ไมมีพระพุทธเจาพระองคใดสอน
แหวกแนวกันเลย สอนแบบเดียวกันนี้มานานเทาไร เรายังไมรูสึกตัวของเราอยูหรือ เรายังจะ
หลับหูหลับตาอยูอยางน้ีตลอดไปไมคิดถึงเร่ืองบุญเรื่องบาปอะไรบางเหรอ บุญบาปที่เราไม
คิดถึงนั้นแหละ สวนมากก็คือบาปมันจะเผาหัวใจเรา 

เวลานี้เราเอาอะไรเปนเคร่ืองรับรอง เงินไมใชรับรองเราไมใหไปตกนรกนะ ใหไป
สวรรค ถาเราไมแปรสภาพสมบัติเงินทองขาวของเหลานั้นมาเปนสิริมงคลแกตน โดยการ
บริจาคหรือโดยการเฉลี่ยเผื่อแผ ใหเปนผลเปนประโยชนแกสัตวและบุคคลสวนรวมทั่วๆ ไป
แลวก็เปนผลเปนประโยชน นี้จะพาเราไปสวรรคไดไมสงสัย จนกระทั่งถงึนิพพานก็ไปไดดวย
อํานาจแหงทาน 

พระพุทธเจาพระองคใดทรงแสดงไวเร่ืองของทานทั้งน้ัน เปนอันดับหนึ่ง ไมไดแสดง
วาความตระหนี่ถี่เหนียว ความเห็นแกตัว ความคดความโกงความรีดความไถนี้วาเปนสิริ
มงคลทําโลกใหรมเย็น นอกจากทําโลกใหลมจมโดยถายเดียว เพราะความตระหนี่ถี่เหนียว 
ความเห็นแกตัว ความคดความโกงความรีดความไถ พอไดพอเอา ไดแงไหนเอาทั้งน้ัน นี้พา
จม สําหรับความดีที่เราสรางไดจากสมบัติของเราที่มีมากนอยนี้ พาไปสวรรคไปนิพพาน
พรหมโลกถงึหมด น่ีคือความดี เราจะแปรสภาพสมบัติเงินทองของเราที่มีอยูเวลานี้ ยังมี
อํานาจเต็มที่ ไปในทางใด ใหพิจารณาเสียแตบัดนี ้

อยาพากันกอบกันโกยกนัรีดกันไถ การกวานการกวาดเขามาหาวาเปนของตนๆ เวลา
ตายแลวนี้ละคือฟนคอืไฟนรกมันจะเผาสัตวโลกผูเกงๆ ตัวเหนืออํานาจของกรรมนี้ เวลา
ตายลงไปแลวอํานาจของกรรมไมมีใครเหนือไดละสัตว โลกธาตุนี้ไมม ี เพราะกรรมเปน
ธรรมชาติที่หนาแนนมากเหนือทุกส่ิงทุกอยาง กรรมดีก็มีอํานาจมาก กรรมชั่วก็มีอํานาจมาก 
ถาเราทําใหเปนกรรมชั่วก็จมไดคอืเราไมใชใครละ ใครเกงๆ เอา สรางลงไป อยาทาทาย
พระพุทธเจาทุกๆ พระองคทีต่รัสรูสอนโลกมาดวยความถูกตองดีงามนั้นวาเปนของไม
ถูกตอง แลวลบลางใหหมด 

บรรดาพระพุทธเจา วาบาปมี บุญมี นรกสวรรคมี พรหมโลกนิพพานมี เปรตผี
ประเภทตางๆ มี นั้นลบใหหมด ใหมีเหลือตั้งแตอันธพาลเราคนเดียวที่เลิศเลอในโลกเรานี้ 
สรางความชั่วใหเต็มเหนี่ยวของตัวเอง แลวไปอยูเหนืออํานาจของกรรม ไปขึ้นขี่บนหัวกรรม
ของพระพุทธเจาที่สอนไวทุกองคไดไหม ถาเราไมสามารถที่จะไปขึ้นขี่บนหัวของกรรมที่มี
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อํานาจไดแลว เราอยาทาทายพระพุทธเจา อยาทาทายพระธรรม อยาทาทายพระสงฆ ซึง่เปน
ธรรมชาติที่ใหความรมเย็นแกโลก เปนมหามงคลแกโลกมานานแสนนานแลว เพียงความคิด
ความเห็นของเรา มีแตความพินาศฉิบหายแกตัวของเรา ทําความพินาศฉิบหายแกตัวของเรา
และผูเกี่ยวของตลอดทั่วไป เรียกวาตลอดทั่วถงึ ใครทําความชั่ว กระจายไปไดหมดนั่นแหละ
ความชั่ว เร่ืองกรรมตองเปนอยางน้ัน 

วันนี้ไดพูดถงึเร่ือง กุสลา ธมฺมา ใหพี่นองทัง้หลายไประลึก อยาพากันไปเปนบาสวด 
ฟงเพลิน คยุระบายความทุกขตามสถานที่ตางๆ ฟงแลวฟงไมไดเลยนะ ชาวพุทธเรานี่มัน
กลายเปนชาวผีไปนานสักเทาไรแลวเวลานี้ มันรูตัวหรือยังวาพระพุทธเจากระเทือนโลกมา
นานแสนนานตั้งกัปตั้งกลัป องคปจจุบันนี้ก็ ๒๕๐๐ กวาป เปนธรรมที่เลิศเลอสุดยอดแลว 
มันเห็นเปนความแปลกประหลาดในหัวใจอะไรหรือไม หรือเห็นตั้งแตความโลภ ความโกรธ 
ราคะตัณหา ที่จะเผาหัวใจนั้นวาเปนของดิบของดีเหรอ ถาเปนอยางน้ันแลวชวยไมไดนะ 

พระพุทธเจาจะมากี่หมื่นกี่แสนกี่ลานๆ องคก็ไมมีทางที่จะแกไขไดชวยได ถาเราไม
ชวยตัวเองเสียตั้งแตบัดนี้ จากคําสอนของพระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอนไวดวยความถูกตอง
แมนยํา ถาเราปฏิบัติตนตั้งแตบัดนี้ตอไปแลว ชั่วก็ตามคนเรา เมื่อไมรูมันก็ชั่วทําชั่วได แลว
แกไขใหเปนคนดีก็ได คนดีก็เพิ่มเติมสงเสริมในความดีของตนใหมีหนักแนนมั่นคงขึ้นไปก็
ทําไดมนุษยเรา เวลามีชีวิตอยูนี้ แตเวลาตายไปแลวจะนิมนตพระมาทั่วประเทศไทย กุสลา 
ธมฺมา ก็ไมมีความหมายอะไรเลย ถาเจาของไมรีบแกไขเจาของเสียตั้งแตบัดนี ้

กุสลา ธมฺมา ทานสวดใหคนเปนฟง ใหรูไดสติสตังพินิจพิจารณา ไปประพฤตปิฏิบัติ
แกไขตนเองตางหาก  ทานไมไดสอนให กุสลา ธมฺมา เพื่อคนตายนะ  ถาสอน กุสลา ธมฺมา 
เพื่อคนตายใหเปนผลประโยชนตามความตองการแลว ไมจําเปนอะไรแหละ บานหน่ึง เมือง
หนึ่ง หรือจังหวัดหนึ่งนี้ นิมนตหลวงตามาสักองคนึงมาไวประจําจังหวัดนั้นๆ เชน กรุงเทพ
อยางน้ีเปนเมืองใหญ เอามาไวสัก ๕ องค หลวงตาอยูยานนั้นองคหนึ่ง อยูยานนี้ ๕ องค 
เวลาคนตายก็นิมนตหลวงตาเหลานั้นมา องคใดกไ็ดสําเร็จดวยกันหมด มา กุสลา ธมฺมา ยก
คนคนนี้ใหเขาไปสวรรคนิพพานดวยนา ไปกันหมดแลวศาสนาก็ไมมีความหมาย บุญกุศลก็
ไมมีความหมาย สรางหาอะไร สูหลวงตาองคเดยีวไมได 

แตนี้มันไมเปนอยางน้ันซี นิมนตมากวานมาทั่วประเทศไทยไมเกิดประโยชน ถา
เจาของหาสาระไมไดเสียอยางเดียวเทานั้น ไมมอีะไรเปนประโยชน เพราะฉะนั้นจงใหพากัน
สรางคุณงามความดีเสียตั้งแตบัดนี้ อยาพากันนอนจมอยูเฉยๆ ไมเกิดประโยชนอะไรเวลานี้ 
หลวงตาพูดจริงๆ หลวงตาเปดอกใหพี่นองทั้งหลายฟงดวยการปฏิบัติมา ตั้งแตเร่ิมแรก
ออกมาปฏิบัติ ทีแรกหัวใจนี้ก็เปนธรรมดาเหมือนพี่นองชาวไทยเราทั่วประเทศดินแดนนั่น
แหละ เขาหนาขนาดไหนเราก็หนาขนาดนั้น มีความรูสึกอะไรก็เหมือนโลก เชื่อบาป เชื่อบุญ 
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เชื่อนรกสวรรค ก็เชื่อไปอยางน้ันแหละ ลุมๆ ดอนๆ สุมสี่สุมหา แตเวลาเชื่อความอยาก
ความทะเยอทะยานที่จะสรางฟนสรางไฟใหตัวเองนี้ไมมีวันจืดจาง หนาแนนเขาทุกวันๆ ทาน
เหมือนเรา เราเหมือนทาน 

เวลาเขามาศาสนา เขามาปฏิบัติศาสนา รูเนื้อรูตัวดวยอรรถดวยธรรมที่ทรงสั่งสอนไว
แลว แลวก็เขาอกเขาใจ หมุนตัวเขาสูทางดานปฏิบัติ ปฏิบัติกําจัดกิเลสออกทางดานจิตต
ภาวนา เวลาเทศนใครอยามาคุยอยามาพูดนะ อยามาเปนขาศึกตอกันนะ เวลาออกปฏิบัติ
ภาวนาจิตใจไมเคยมีความสงบรมเย็นเลย ตั้งแตเกิดมาความสุขประเภทที่เปนความสงบจาก
จิตตภาวนาไมเคยมี เพราะไมเคยทํา ทีนี้เวลามาภาวนา ออกจากภาคปริยัติแลวขึ้น
ภาคปฏิบัติ ฟดกันกับกิเลสบนเวทีคือภูเขา อันนั้นเปนสวนนอก ภายในคือระหวางกิเลสกับ
ธรรมฟดกันบนหัวใจน้ีตลอด เปนเวลา ๙ ปเต็ม แทบจะสลบไสลตลอดมา เพราะมุงตอ
มรรคผลนิพพานอยางยิ่ง สุดทายก็พนมือไปไมได 

ตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติตั้งแตจิตยังไมเคยสงบ มันก็สงบใหเห็น สงบจนกระทั่งเกิดความ
แปลกประหลาดอัศจรรยขึ้นภายในจิตใจ เกิดความเชื่อความเลื่อมใสแนนหนามั่นคงในการที่
จะประกอบภาวนาตอไป จนกระทั่งมุงใจวาออกคราวนี้แลวเราจะเอาตัวของเราใหถึงพระ
อรหันตในชาตินี้ แลวจะใหถึงนิพพานในชาตินี้ ขอแตวาใหมีครูบาอาจารยองคใดองคหนึ่งมา
ชี้แจงบอกเราใหเปนความแนใจเถิดวา มรรคผลนิพพานยังมอียูโดยสมบูรณ ก็พอดเีขาไป
เจอกับหลวงปูมั่น พอไปเจอหลวงปูมั่น เหมือนกับวาทานเอาเรดารจับไวเลย กับคนนิสัย
อยางเรานิสัยผาดโผนโจนทะยาน มุงหนาตอมรรคผลนิพพาน 

พอไปถึงปบ หือ ทานมาอะไร ทานมาหามรรคผลนิพพานเหรอ ดินฟาอากาศฟาแดด
ดินลมไมใชมรรคผลนิพพาน ทองฟามหาสมุทรไมใชมรรคผลนิพพาน ตลอดทั่วแดน
โลกธาตุไมใชมรรคผลนิพพาน ไมใชกิเลส กิเลสที่แทจริง มรรคผลนิพพานที่แทจริงอยูที่
หัวใจ ใหกําจัดกิเลสที่มดืบอดบังคับอยูในหัวใจ ไมใหมองเหน็บุญเห็นบาปนี้ออก ใหกระจาง
ภายในจิตใจแลว มรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นในสถานที่นั่นนั้นเอง นี่เราสรุปความเลย เพราะ
ทานชี้แจงอยางเด็ดขาด ชี้ออกมาวา นี่นาๆ มรรคผลนิพพาน อยูที่หัวใจดวงนี ้

หัวใจดวงนี้เหมือนกันกบัน้ําที่เต็มบึงน้ันแล แตอาศัยจอกแหนมันปกคลุมหุมหอให
หาน้ําไมเห็น น้ําจึงประหนึ่งวาไมมีในสระนั้น ทั้งๆ ที่น้ําเต็มอยูในสระ ทีนี้เวลาเปดจอกเปด
แหนคือการภาวนา ชําระจอกแหนคอืกิเลสทั้งหลายออก ใหจางออกไปๆ ก็เร่ิมมองเห็นน้ํา 
มองเห็นความสงบนั้นแหละคือมองเห็นน้ํา เร่ิมเห็นความสงบ เห็นความเย็นใจ เร่ิมขึ้นๆ 
ปรากฏขึ้น กระจางแจงขึ้นภายในใจ เรียกวาจอกแหนคอยบางไปๆ ไดแกกิเลส พอจางลงไป
จากหัวใจแลว ทีนี้ธรรมเหมือนกับน้ําที่อยูในบึงไดแกหัวใจของเรา ก็เร่ิมประกาศขึ้นมา แจง
ขึ้นมาๆ ทีนี้จิตก็ฟดใหญเลย 
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พูดถงึเร่ืองสมาธิเราพูดอยางอาจหาญ เราไมมีความสะทกสะทานในสามแดนโลกธาตุ
นี้วาจะไมเปนจริงอยางน้ัน มันครองอยูแลวในหัวใจ อยางเต็มหัวใจตลอดมาเปนเวลา ๕๑ ป
นี้แลว จึงไดประกาศใหพี่นองทัง้หลายทราบวา ธรรมจริงหรือไมจริง ทีนี้เวลามันกระจาง
ขึ้นมาเรื่อยๆ พูดถึงเร่ืองสมาธิ เอา นั่งฟาดทั้งวันก็ได ไมไดสนใจกับอะไรเลย มีแตความ
แนวสงบเย็น ไมมอีะไรทีเ่ขามากวนไดเลย เพียงเทานี้ก็พอกนิแลว พออยูพอกินพอเปนพอ
ไป การกินอยูหลับนอนการใชการสอยไมเปนกังวลทั้งน้ัน อยูไหนอยูได ขอใหใจมีความสงบ
รมเย็น พอใจ นี่คือธรรมเปนเครื่องอยูของใจ 

ไมไดสนใจกบัวาตองมีเงินเทานั้น มียศเทานี้ มีลาภเทานั้น มีบานมีเรือนกี่หองกี่หับกี่
ตึกกี่หองไมตองไปพดู นั้นเปนเรื่องภายนอก หัวใจกับธรรมที่เปนความสงบเย็นใจอยูดวยกัน
พอแลวทั้งวันทั้งคืน การอยูไมลําบาก การนอนไมลําบาก อยูไหนอยูได นอนไหนนอนได ลม
ลงที่ไหนหลับ ตื่นขึ้นมาก็ครองธรรมๆ มีแตความสงางามภายในจิตใจ ลืมวันลืมคืนลืมปลืม
เดือนไปหมด มีแตความสวางกระจางแจงภายในใจ ทานทั้งหลายฟงหรือยังอยางน้ี นี่ละถอด
ออกมาจากหัวใจมาสอนพี่นองทัง้หลายฟง เราไมไดสอนเลนๆ นะ เพราะฉะนั้นอะไรมายุงจึง
ไมไดนะ ธรรมเปนของจริงอยางน้ัน 

ทีนี้เวลากระจางขึ้นมา จากน้ันก็กาวออกทางดานปญญา สมาธิก็วาเต็มภูมิแลว ไม
สงสัยเรื่องสมาธิ ใครจะมาหลอกไมไดงายๆ เร่ืองสมาธิ เพราะมันเปนมาเสียตั้ง ๕ ปเต็ม อยู
ไหนอยูไดสบายๆ มีแตความสงางามดวยภูมิของสมาธิ แตยังไมเลิศเพราะเปนภูมิของสมาธิ
ก็เต็มภูมิของตัวเอง ถาเปนน้ําก็เรียกวาแกวเล็ก มันก็เต็มแกวของมัน พอจากนั้นก็กาวออก
ทางดานปญญา ปญญาพิจารณาถึงเร่ืองธาตุเร่ืองขันธ กิเลสตัณหา มันติดมันพันกบัอะไร
กิเลส มันจึงมาทําความทุกขใหแกเรา พิจารณาก็ไมพนจาก เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ นี้ไป
ไดแหละ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ นี้คือภูเขาภูเรา 

ภูเขาไดแกตนไมภูเขา อนันั้นไมติด อันนั้นไมแบก อันนั้นไมหาม อันนั้นไมเปนทุกข 
แตภูเรา คือแบกผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อหนัง เอ็น กระดูก ผสมกนัเขาแลวเรียกวาคน 
เรียกวาสัตว เรียกวาหญิงวาชาย อันนี้คือภูเรา ติดมาก แกไขไดยากมาก พระพุทธเจาจึงเอา
อาวุธนิวเคลียรนิวตรอนใสเขามาวา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ นี่สอนพระ ใหนําอันนี้ไป
คลี่คลายพิจารณา นี้แลคือภูเรา ติดตรงนี้ สรางกองทกุขขึน้ที่ตรงนี้ พิจารณาตรงนี้กระจาง
ออกไปดวยปญญา กระจางดวยปญญา แยกธาตุแยกขันธเห็นชัดตามเปนจริงไปโดยลําดับ 
ผมเปนผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดกู เปนสวนชิ้นของมันๆ หาเปนสัตวเปนบุคคล
เปนตนเปนตัวเปนของเขาของเรา สวยงามที่ไหนไมไดเลย 

เมื่อจิตกระจางแจงขึ้นดวยปญญาแลวไมตองบอก อุปาทานถอนเรื่อยๆ จนครบรอบ
ในอวัยวะซึ่งเปนดานวัตถุ คือพวกเกสา โลมา เปนตนนี้ กระจายออกไปหมด อปุาทานถอน
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พรวด จากน้ันก็เหลือแตนามธรรม มีแต เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ พิจารณา กิเลสถอด
ออกไปหมดเรื่องอุปาทาน กามกิเลสขาดสะบั้นออกไปในขณะที่จิตใจไดถอนจากอุปาทานคือ
รูปกายนี้ไป จากน้ันก็ขัดเกลากันไปโดยลําดับเรื่อยๆ ตั้งแตขั้นแรกของพระอนาคาม ี

พระอนาคามีทานบรรลุขั้นแรกเปนยังไง นี่ที่ไดระดับกันสําหรับผูบําเพ็ญธรรมในขั้น
ธรรมะธรรมดาๆ ยกเวนทานที่เปนขิปปาภิญญาเสีย ถาขิปปาภิญญานั้นพุงทีเดียวถึงเลย 
อยางเราเขียนหนังสืออยางน้ีละ คนฝกหัดเขียนหนังสือ เชนเขียนวาทาน ตองระลึกถึง ทอทะ
หาน สระอา แลวก็นอหนู แลวก็ไมเอก อานเรียกวา ทาน นี่คือผูเร่ิมอานเริ่มฝกหัดเขียน เร่ิม
ฝกหัดฟง ทีนี้เวลาเขียนไปนานๆ แลวประกอบกับผูที่เปนขิปปาภิญญา พอบรรลุปงน้ีขาด
สะบั้น วาทานมาพรอมกนัหมด ทั้งตวั ทอสระอา นอหนู ไมเอก มาพรอมกันเลย นี่ผูสําเร็จ
เปนพระอนาคามีขั้นขิปปาภิญญา ทานพุงทะลุถงึกันเปนทาน มาทันที สมบูรณหมด 

แตผูที่ยังไมเปนอยางน้ัน ก็ฝกซอมกนัไป พอไดขั้น ทอ สระอา นอหนู สะกดไมเอก    
แลวก็อานเปนทาน  ตายแลวก็ไปอยูชั้นอวิหา  เล่ือนขึ้นไปชํานาญขึ้นไป ก็ไปอยูชั้นอตัปปา 
ชั้นสุทัสสา สุทัสสี อกนิฏฐา นี่เรียกวาทานฝกซอมขั้นอนาคาของทานใหเต็มภูมิ เวลานี้ยังไม
เต็มภูมิ เบ้ืองตนสอบได ถาตายก็ไปเกิดในขั้นอวิหา ถัดจากนั้นจิตละเอียดเขาไปก็ไปเกิดใน
ขั้นอตัปปา สุทัสสา สุทัสสี จนกระทั่งถงึอกนิฏฐาแลวกาวเขาสูนิพพาน นี่เรียกวาระดับของ
กามกิเลสที่ส้ินซากไปโดยลําดับลําดา จนกระทั่งส้ินสุด ถึงอกนิฏฐาเตม็ภูมิแลวกาวเขาสู
นิพพาน 

เหลานี้อยูที่ไหน เห็นแตในตํารับตํารา เขียนไวทานก็เขียน แตคนไมปฏิบัติจะไปรูได
ยังไง มันจะเปนแบบแปลนแผนผังอยูอยางน้ัน เหมือนกับเราสรางแปลนบานของเรานี้ เอากี่
แปลน ใสไวในหองเต็มอยูนั้น มีแตแปลนเต็มหอง มันไมสําเร็จเปนรูปเปนนามเปนบานเปน
เรือนตึกรามบานชองขึ้นมาได ตองไปดึงเอาแปลนนั้นออกมา เราตองการแปลนไหน เราจะ
สรางบานสรางเรือนสูงต่ํากวางแคบขนาดไหน เอาแปลนออกมากางแลวสรางตามแปลน ก็
สําเร็จเปนบานเปนเรือนตามแปลนนั้นขึ้นมาโดยลําดับลําดา จนกระทั่งเปนบานเรือนอัน
สมบูรณนี้ฉันใดก็เหมือนกัน พระพุทธเจาทรงแสดงไวแลว สวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว 
ชอบอะไร คอืแปลนของศาสนา รวมแลวก็เรียกวา แปลนบาป แปลนบุญ แปลนนรก แปลน
สวรรค แปลนนิพพาน แปลนเปรต แปลนผี ทั่วแดนโลกธาตุ รวมอยูในแปลนแหงสวากขาต
ธรรมที่ตรัสไวชอบแลวนี้ทั้งนั้น ถาเรานํามาปฏิบัติธรรมเหลานี้จะไปไหน 

ก็เหมือนอยางแปลนอยูในหองของเรา ดึงออกมาซิ เราตองการแบบไหน ฉบับไหน 
บานขนาดไหน เอา ดึงออกมาสราง เมื่อผูสรางแปลนรับรองความสมบูรณแบบในแปลนนั้น
แลว มาสรางก็เปนไปตามแปลน อันนี้แปลนของพระพุทธเจาเปนแปลนสวากขาตธรรม ตรัส
ไวชอบแลวไมมีอะไรสงสัย พระพุทธเจานิพพานไปนานเทาไรมีปญหาอะไร มันมีปญหาอยู
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กับแปลนที่เราเรียนมาแลว เราจะปฏิบัติตามหรือไมปฏิบัตติามเทานั้น ถาไมปฏบิัติตามก็
เปนหนอนแทะกระดาษอยูนั้น เรียนไปไมสนใจปฏิบัติ มันจะเปนมรรคเปนผลขึ้นมายังไง คํา
วาสมาธิก็มีแตชื่อความจําเฉยๆ ความจริงไมมีในใจเปนประโยชนอะไร 

คําวาสมาธิ เรียนสมาธิมาแลวออกปฏิบัติตามสมาธิ ทางแหงการดําเนินเพื่อจิตเปน
สมาธิ ทานก็บอกไวแลววา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ นี่คือทางเดิน แปลน พิจารณาตามนี้
แลวก็เหมือนกับสรางบานสรางเรือน คอยรูแจงเห็นจริงขึ้นมาเรื่อย เห็นผม เห็นขน เห็นเล็บ 
เห็นฟน เห็นเนื้อ หนัง เอ็น กระดูก ตับ ไต ไสพุง แยกออกจากสัตวจากบุคคล ไมมีใครเปน
เขาเปนเรา เปนหญิงเปนชาย ฟาดลงไปแลวก็เปนธาตุ ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ นี่แจงแปลนออกไป 
สรางไปๆ มันจะเปนบานแหงความสงบขึ้นมา จิตก็เปนสมถจิต เปนสมาธิจิตขึ้นมา เปนขั้นๆ  

จากน้ันก็พิจารณาทางดานปญญา เพิ่มขึ้นสูงขึ้น แยกธาตุแยกขันธกระจัดกระจาย
ออกไปจนกระทั่งรูแจงแทงทะลุธาต ุ ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ ขาดกระจายออกไปดวยอํานาจแหง 
เรียกวา อนาคามีผล อนาคามีมรรค อยูในนี้เสร็จเลย นี่อํานาจแหงธรรมขาดกระจายออกไป 
จากน้ันก็กาวเดินขึ้นไปเรื่อยๆ เปนนามธรรม รูปคือพิจารณารางกายนี้เสร็จเรียบรอยแลว 
เวทนา คือกายเวทนา ความสุข ความทุกข ความเฉยๆ ในกายก็มีในใจก็มี แตเมือ่เวลา
พิจารณายังไมถึงถี่ถวนแลวก็มันมีทั้งกายทั้งใจนั้นแหละ เร่ืองเวทนาทั้งสามนี้ เวลาพิจารณา
เขาไปก็แจงอันนี้เขาไป พิจารณาใหเห็นเปนเงาๆ เขาไป ส่ิงเหลานี้เปนเงาทั้งน้ันๆ ติดตาม
ดวยปญญาๆ ปญญาโดยลําดับ 

ปญญาที่คมกลาที่เปนไปโดยอัตโนมตัิของตัวเอง เปนปญญาที่ขั้นจากกามกิเลสไป
แลว พิจารณาเรื่องกามกิเลสเปนปญญาชุลมุนวุนวายมากเหมือนฟาดินถลม เพราะปญญาขั้น
กามกิเลสน้ีเปนขั้นที่หนักหนามากทีเดียว ภูเขาทั้งลูกสูไมได ปญญาจะมาใชกับเร่ืองกาม
กิเลส จะมาทําเหยาะๆ แหยะๆ ไมได ตองเปนฟาดินถลมแบบเดียวกัน จนกระทั่งถึงกาม
กิเลสพังลงไปแลว ปญญาขั้นนี้ก็หมดความหมายไป เหลือแตปญญาขั้นกลางๆ ที่เปนน้ําซับ
น้ําซึม ไหลรินอยูทั้งแลงทั้งฝน พิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายเปนอัตโนมัตโิดยตัวเอง โดยไม
ตองมีอะไรเปนเครื่องบังคับบัญชาใหเปนไป นี่เรียกวาธรรมกาวเดินแลว 

ธรรมถึงขั้นนี้เปนธรรมที่กาวเดินแลว ยังไงก็ไมอยู เพราะฉะนั้นพระอนาคามีเวลา
ทานตายแลวทานจึงไมกลับมาเกิดอีก อะไรจะพาใหทานกลับมาเกิด เครื่องดึงดดูกไ็มมีอะไร
เกินกามกิเลส กามกิเลสดึงดูดไดมากเทาไรไดไมพอ หนักหนวงที่สุดคือกามกิเลส เวลาฟาด
มันขาดสะบั้นลงไปแลวเหมือนบานราง จิตใจนั้นมีแตคุณธรรม พินิจพิจารณาแปลกๆ ตางๆ 
มีแตเร่ืองอรรถเรื่องธรรม เพื่อจะถอดถอนตนไปโดยลําดับเทานั้น พิจารณาที่จะเปนการกด
ถวงตัวเองเหมือนกามกเิลสแตกอนไมมี ทีนี้จิตกด็ีดขึ้นๆ ละซ ิ
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พอพิจารณาถึงพวกเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งเปนเงาๆ เทียมอยูกับจิต 
พิจารณาตามเขาไป ตามเงาเขาไป เขาไปถึงตัวจิต เมื่อเขาถึงตัวจิต จิตนั้นแลเปนมหา
กษัตริยอยูในพระราชวังไมทํางานอะไร ตัวทํางานจริงๆ ที่ผาดโผนโจนทะยานมากไดแกกาม
กิเลส ตัวนี้ตัวสําคัญมาก ทําฟาดินถลมได ทําคนเราใหฉิบหายวายปวงไปได พินาศฉิบหาย
ไมมีชิ้นเหลือ ก็ดวยอํานาจแหงกามกิเลสตัวนี้แล ทําโลกใหพินาศฉิบหายได เมื่อตัวนี้ขาด
สะบั้นลงไปแลว ไมมีอะไรที่จะเปนภัยตอโลก หนักมากยิ่งกวากิเลสตัวนี้ ทีนี้มีแตกาวเขาไปสู
ความดิบความดี ละเอียดถี่ถวนเขาไปโดยลําดับ จิตกาวเขาไปเปนอัตโนมัติๆ นี่เรียกวาธรรม
มีในใจ 

แตกอนกิเลสมีในใจ คิดแงใดมุมใดเปนกิเลสนําหนาๆ ทั้งหมดเลย วัฏจักรที่ออก
จากวัฏจิต จิตคิดเรื่องอะไรเปนเรื่องกิเลส เร่ืองความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหาไปหมด 
เวลาชําระสะสางมันไปไดเต็มสติกําลังแลว อันนี้ขาดลงไปๆ สติปญญาที่เปนธรรมอัตโนมัติก็
เกิดขึ้นแทนที่ ทีนี้ก็เปนอันเดียวกัน อันเดียวกันฉันใด คือกิเลสนี้แตกอนเปนวัฏจักร สราง
เนื้อสรางตัวของมันในหัวใจของสัตวโลก ใหเกิดแกเจ็บตาย หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยางน้ี
ตลอดตัง้กัปตั้งกัลปมาไมมีส้ินสุดยุติลงไดเลย 

พอตัวนี้ขาดสะบั้นลงไปแลว กามกิเลสน้ีตัวสําคัญ ตัวสรางภพสรางชาติมากที่สุดคือ
ตัวกามกิเลส พอตัวนี้ไดขาดสะบั้นลงไปแลว ทนีี้ก็เปนสติปญญาอัตโนมตัิ คือเปนไปเองๆ 
ชําระกิเลสน้ีไมตองมีวันมีคืนมีปมีเดอืน ไมมีอริิยาบถ อยูที่ไหนเปนเรื่องการชําระสะสาง
กิเลสโดยอัตโนมัติของสติปญญาสรางเนื้อสรางตัวในขั้นนี้ตลอดไป จนกระทั่งถงึวิมตุติหลุด
พน ทีนี้เมื่อสรางไปโดยอัตโนมัต ิ จากสติปญญาอัตโนมัตินี้แลวก็กลายเปนมหาสติมหา
ปญญาเชื่อมโยงถึงกันไปเลย ขั้นสติปญญาอัตโนมัตินี้ ถาหากวาเราฟนไมก็ฟนเปนบทเปน
บาท ปอกๆ แปกๆ แตทําไมถอย แตขั้นมหาสติมหาปญญาแลวเปนสติปญญาที่ซึมซาบไป
ตลอดเลย นี่เรียกมหาสติมหาปญญา ทั้งสองประเภทนี้ไดกลมกลืนกันแลวกิเลสไมมีทางอยู
เลย 

กิเลสคือเปนความจริงสภาพหนึ่ง มันจะมีมากนอย เวลาหยาบ ไฟคือตปธรรมไดแก
สติปญญาเผาลงไปอยางรุนแรง เชนเผากามกิเลสน้ีเผาแบบฟาดินถลม พออันนี้พังลงไปแลว
ก็เผาแบบกลาง กิเลสแบบกลาง แลวไฟก็ไฟแบบกลาง คือสติปญญาธรรมนั้นแหละเปนไฟ
เผาไปเรื่อยๆ กิเลสละเอียดขนาดไหน ไฟก็ไหมตามกันไปตามความละเอียดของเชื้อไฟคอื
ความจริงทั้งหลายมีกิเลสเปนสําคัญ จนกระทั่งกิเลสมุดมอดไมมีอะไรเหลือแลวไฟก็ดับเอง 
ไมมีอะไรเหลือแลวจะเผาอะไรไฟ ไฟก็เผาเชื้อ เมื่อหมดเชือ้แลวมันก็ดับเอง 

อันนี้กิเลสเปนเชื้อของไฟคือธรรม เมื่อกิเลสส้ินซากลงไปแลว ไมมีอะไรเหลือแลว ไฟ
คือธรรมที่จะเผาไหมก็ไมมี นั้นแหละทานวาบรรลุบรมสุข ทานทั้งหลายจะหาบรมสุขครั้งไหน 
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เวลานี้ไปหาที่ไหน หรือหาตามโรงลิเกละครระบํารําโป หามามีเมียมากผัวมาก นั่นเหรอเปน
ของวิเศษวิโส พิจารณาใหดีนะเรื่องเหลานี้ ธรรมะสอนอยางน้ันจริงๆ พี่นองทั้งหลาย
พิจารณา อยาลืมเนื้อลืมตัว 

เกิดมาตายทิ้งเปลาๆ ตายจากนี้แลวมันจะไปเกิดอีก ตัวเชื้อของมันคืออวิชชา นัน่
ละวัฏจิตวัฏจักรคืออวิชชา แลวก็สรางตัวขึ้นมาดวยกิเลสตัณหา พาเกิดพาตาย ลมจมอยูใน
นรกมีนอยเมื่อไร ทานแสดงไววามีกี่หลุม หลุมหนึ่งบริษัทบริวารของในนรกนั้น นรกแตละ
หลุมมีบริวารกี่หลุมๆ ทานแสดงไวแลวในมหาวิบากเต็มไปหมด เห็นดวยกันทุกคนเรียน
มาแลว เปนแตความจริงลวนๆ ไมมาหลอกลวงสัตวโลก แตกิเลสมันหลอกลวงตลอดเวลาวา
ส่ิงเหลานี้ไมมีๆ ส่ิงทีม่ีคอือะไร มีแตความอยากความทะเยอทะยาน ความลบลางความจริง 
มันลบลางของมันไปตลอดเวลา นี่ละสัตวโลกจึงไมมีความอิ่มพอในความหลงความงมงาย
และความทุกขความทรมาน ไปที่ไหนมีแตความทุกขเดอืดรอนเต็มบานเต็มเมือง เราไปหาที่
ไหนเมืองไหนวามีความสุขความเจริญ ไปหาซินะ เอาเหลานี้ไปหามาแขงธรรมสักหนอย 

ถาธรรมพระพุทธเจาเปนของปลอมจริงๆ แลวจะไมยอมรับพระพุทธเจาจะไมใหมีใน
โลกน้ีตอไป จะใหมีกิเลสครองบานครองเมือง พาใหโลกไดรับความสุขความเจริญ แตกิเลส
ไปที่ไหนมันเปนไฟทั้งนัน้มันเจริญที่ไหน พิจารณาซิ ธรรมไปที่ไหนมีแตความเจริญรุงเรือง
ผาสุกรมเย็น แมที่สุดผวัเมียอยูดวยกัน จะทุกขจนหนโลกขนาดไหนก็ตาม เมื่อมีความ
ซื่อสัตยสุจริตจงรักภักดฝีากเปนฝากตายตอกัน ดวยความเปนผูมีผัวเดียวเมียเดียวเทานั้น ผู
นี้มีความสุขมากกวามหาเศรษฐีที่มีเมยีเปนรอยคนเปนไหนๆ นี่ละกิเลสมีเมียมากเทาไรจะ
หาความสุข มันมีแตฟนแตไฟมาเผาไหมสกุลแหลกเหลวไปหมด ถาธรรมมีผัวเดียวเมียเดียว 
อัปปจฉตา นั่นฟงซิ ใหมีความมักนอย ผัวเดียวเมียเดียวพอแลว เทานี้เปนความสุข ถึงจะ
ทุกขบางกท็กุขธรรมดา ไมกระทบกระเทือนถึงเร่ืองจิตใจระหวางสามภีรรยาไมลงรอยกัน 
ระแคะระคายกัน อันนั้นเปนความทุกขมาก 

นี่ละเรื่องของกิเลสมันสรางตั้งแตความทุกขขึ้นมา ถาธรรมแลวมีผัวเดียวเมียเดียวพอ 
ไมตองไปหายุงมาจากที่ไหนอีกมาเผากัน ใครๆ มันก็มีเทากนัไปหาอุตริมาทําไม ของไมจริง
มันหาอวดวาเปนของจริง ของจริงมนัลบลางวาเปนของปลอมไปหมด ผวัเดียวเมียเดียวนี้มัน
บกพรองทีต่รงไหน มันสมบูรณแบบแลว ผูชายคนหนึ่งมันมีอันเดียวเห็นไหม ผูชายคนหนึ่ง
มันมี ๑๐ ควย ๒๐ ควยมีไหม แลวผูหญิงคนหนึ่งมันมี ๓๐ หี ๔๐ หีมีไหม มันก็มหีีเดียว
ควยเดียวเหมือนกับผัวเมียเดียวนั่นแหละไมผิดแปลกอะไร เอามาแขงกนัหาอะไร นี่คือธรรม
พระพุทธเจาตีหนาผากมันตรงนั้นซิ มันจะไปยุงไดยังไง ของเขากับของเรามันก็เทากันๆ ดีด
ดิ้นไปหาอะไร เพียงเทานี้อยูเปนสุขแลว ไมตองดีดตองดิ้น นี่ละธรรมพระพุทธเจาใหเกิด
ความสุข 
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ถาเปนเรื่องของกิเลสแลวไมพอ คนนี้ไมพอ ถึงไดเมียเดียวก็ตาม มันมีมา ๑๐ คนมัน
จะมีมา ๑๐ หีจะวาอยางน้ันนะ ผูชายมีคนเดียวควยเดียวก็ตาม เมื่อม ี๑๐ ชายขึ้นมามันจะมี 
๑๐ ควย มันจะเอา ๑๐ ควยมาอวด นี่กิเลสมันแขงธรรมมันแขงอยางน้ัน ขอใหพี่นอง
ทั้งหลายจําทุกคน นี่ละของจริงกับของปลอม มนัโตตอบกันอยูเวลานี้ โลกของเราจึงไดรับ
ความทุกขรอน เราไปหาซิเอามาแขงธรรมพระพุทธเจาวา โลกไหนที่มคีวามสุขเกินกวาธรรม
ของพระพุทธเจาที่สอนไวแลวนี้ที่ไหน ไปโลกไหนมีแตโลกกิเลสตัณหา มีแตโลกฟนโลกไฟ
เผาไหมไปหมด 

ไมวาคนมีคนจนคนโงคนฉลาด กิเลสซึ่งเปนตัวฟนตัวไฟเผาไหมอยูภายในจิตในใจ 
มันหาความสุขไมไดนะ อยูที่ไหนก็สุมกันอยูภายในหัวอกๆ ครั้นเวลามาหากันก็ประดับ
ประดาตกแตงรานคา คือสังขารรางกายตบแตงใหสวยงามสุภาพชน แตงเน้ือแตงตวัหรูหรา
ฟูฟา ตามบานตามเมืองประดับประดาตกแตง มันตกแตงตั้งแตภายนอก สวนภายในคือ
หัวใจนั้นมีแตไฟ ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา ไฟดีดไฟดิ้นเผาอยูในหัวใจตลอดทุก
คนๆ ไมมีใครเวน เวนแตผูมีธรรมมากนอย ถามีธรรมมากนอยจะเปนคนจนก็ตามคนมีก็
ตาม มีความสุขไดคนเรา ถาไมมีธรรมแลวไปไหนอยาเอามาอวดพระพุทธเจา โลกน้ีคือโลก
ลมจมดวยความทุกขทั้งนั้นแหละ ถาไมมีธรรมแลวใครอยาอวดวาตัวเปนคนเกงคนดิบคนดี 
ไมมีดี มีตั้งแตการเสกสรรปนยอกันอยางน้ันแหละ 

นี่พูดถึงเร่ืองอรรถเรื่องธรรมใหพี่นองทั้งหลายไดฟงวา ศาสนาของพระพุทธเจาทาน
เปนยังไง นีก่็ไดร้ือมาเทศนใหพี่นองทั้งหลายฟง ที่กลาวมาสักครูนี้ถึงวาสติปญญาอตัโนมัติ
จนกระทั่งถงึมหาสติมหาปญญา ฟาดกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจนี้ หลวงตาไดปฏิบัติ
มาแลวนะ ไดรูไดเห็นตามนี้แลวจึงมาแสดงใหพี่นองทั้งหลายฟง ไมไดมาโกหกโลกนะเวลานี้ 
เราไมเคยมีโกหกโลก เราสอนโลกดวยความเมตตาลวนๆ ไมมกีารวาแบงสันปนสวนอะไร
จากพี่นองทัง้หลายนี้เลย เราสอนดวยความเมตตา เพราะฉะนั้นการพูดดวยความเมตตาจงึ
พูดไดเตม็เมด็เต็มหนวยตามหลักความจริง ไมออมคอม นี้คือธรรม 

ภาษาของธรรมตองพูดอยางตรงไปตรงมา ถาภาษาของกิเลสแลวออมแอมๆ 
ประจบประแจงเลียแขงเลียขาไปอยางน้ัน ภายในมันไมไดจริง มันหลอกกัน สําหรับธรรมนี้
ตรงไปตรงมา ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก นี้เราก็ไดปฏิบัตติัวของเรามาอยางน้ีแลว เต็ม
กําลังความสามารถเปนเวลา ๙ ป ถาวาติดคุกมันเลยคุกไปเสียแลวละ เขาติดคุกตดิตะรางกี่
ปก็ตาม เขาไมไดมีความทุกขหนา มีแตโลกเขาไมยอมรับ โลกเขาไมนิยม โลกเขาไมนับถือ ก็
เรียกวาอับเฉา เปนคนขี้คุกขี้ตะรางนักโทษเขาวาไปอยางน้ัน ความจริงเขาไมไดทกุขอะไร
มากนัก จักตอกเหลาตอกวันหนึ่งได ๕ เสนพอฆาเวล่ําเวลาใหผานไปๆ พอถงึวันออกจากคุก
จากตะรางเทานั้น 
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แตเราฆากิเลสเราไมไดเปนอยางน้ัน พอตื่นนอนขึ้นมานี้ฟดกันแลวกับกิเลส ความ
โลภ ความโกรธ ความหลง ราคะตัณหามีอยูภายในใจ สติปญญาอยูภายในใจ ฟดกัน
ตลอดเวลาเลย ความอดความอิ่มนี้ไมตองพูดแหละ ความทุกขความทรมานแสนสาหัส 
จนกระทั่งฟาดกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจ ตั้งแตเร่ิมจิตเปนสมาธิถึงขั้นปญญา ปญญา
เฉลียวฉลาดแหลมคมปราดเปรื่องเต็มหัวใจ กิเลสตัวไหนขาดสะบั้นพังไปหมด จนกระทั่งจา
ขึ้นมาเต็มหัวใจในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ หลังวัดดอยธรรมเจดีย จังหวัดสกลนคร 
เวลา ๕ ทุมพอดีเปง นัน่เปนวันตัดสินเด็ดขาดกับภพกับชาติ ที่เคยเกิดแกเจ็บตายหามกอง
ทุกขตลอดมาตั้งกัปตัง้กลัป ไดส้ินสุดยุติลงแลวในคืนวันนั้นดวยธรรมบทวา 

ญาณฺจ ปน เม ทสฺสนํ อุทปาทิ ที่พระพุทธเจาประกาศทาทายพระเบญจวัคคียทั้ง
หา มันก็มาเขาในหัวใจของเราเต็มดวง ญาณความรูความเห็นอันเลิศเลอไดเกิดขึ้นแลวแกเรา 
อกุปฺปา เม วิมุตฺติ ความหลุดพนของเราไมมีการกําเริบแลว อยมนฺติมา ชาติ ชาตินี้เปนชาติ
สุดทายของเรา นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว บัดนี้เราจะไมมาเกิดตายแบกหามกองทกุขอีกตอไปแลว 
นี่ประกาศปางขึ้นมาในจิตของคืนวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เวลา ๕ ทุมเปงพอด ี

ตั้งแตบัดนั้นมาเราไมเคยไดมีความคิดแย็บหนึ่งแมเม็ดหินเม็ดทรายวา กิเลสไดขาด
สะบั้นลงไปจากใจของเรา ดวยความประจักษใจประหนึ่งวาฟาดินถลมในคืนวันนั้น ระหวาง
กิเลสกับธรรมขาดสะบั้นจากกัน คือวัฏจักรกับวิวัฏฏจิตขาดสะบั้นจากกันในคืนวันนั้นแลว ได
ปรากฏกิเลสขึ้นมาแมเม็ดหินเม็ดทรายพอใหเราเกิดความสงสัย ไมเคยมีจนกระทั่งปานนี้ 
เพราะฉะนั้น จึงกลาเทศนธรรมของจริงใหพี่นองทั้งหลายฟงอยางเต็มหัวใจไมสะทกสะทาน 
ในสามแดนโลกธาตุนี้เราไมเคยหวั่นกับอะไร เราพูดตามหลักความจริง 

พระพุทธเจาปฏิบัติมารูไดเห็นได ธรรมสอนโลกสอนเพื่อใหรูใหเห็นเพื่อมรรคผล
นิพพานโดยลําดับลําดา ผูทรงมรรคผลนิพพานตามพระพุทธเจามามีสาวกเทาไร 
พระพุทธเจาตรัสรูธรรมขึ้นมาเทาไร แลวสาวกบรรลุธรรมขึ้นมาเทาไร ลวนแลวตั้งแตทรง
ธรรมเปนธรรมชาติอันเดียวที่พนจากกิเลสดวยกันๆ เปนธรรมธาตุๆ เต็มสมบูรณแบบ
ดวยกัน เมื่อจิตก็เปนธรรมชาติจิตอนัเดียวสมควรแกมรรคผลนิพพานดวยกันแลว ปฏิบัติ
ตามหลักธรรมของพระพุทธเจาใหถูกตองตามสวากขาตธรรมแลว เมื่อรูแลวเห็นแลวทําไมจะ
พูดไมได 

กิเลสเต็มโลกธาตุทําไมมนัออกเพนพานตีบานตีเมืองตลอด ไมมีใครขยะแขยงมนั
บางวามันเปนพิษตอโลกตอสงสาร ธรรมนี้เปนคุณตอโลกตอสงสารตลอดมาตั้งกปัตั้งกัลป 
เฉพาะอยางยิ่งพระพุทธเจาของเราที่มาตรัสรูในแดนมนุษยนี้แลว ๒๕๐๐ กวาป ทานประกาศ
กังวานมาตั้งแตพระพุทธเจาถึงสาวกอรหันต เปนสรณะของพวกเรามานี้นานเทาไหน ทําไม
หลวงตาบัวจะพูดไมได ธรรมอันเดียวกัน ปฏิบัติอยางเดียวกัน รูอยางเดียวกัน เห็นอยาง
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เดียวกัน พูดไมไดมอียางเหรอ ถาพูดไมไดก็แสดงวาศาสนานี้หมดแลวจะไมมีอะไรเหลือ 
เหลือตั้งแตกิเลสครองบานครองเมือง พรอมกบัเอาไฟเผาบานเผาเมืองใหเดือดรอนวุนวาย
ระส่ําระสายตลอดเวลา หาที่ยุติไมไดตลอดไป ไมวาแตตลอดมาเลย 

ถามีธรรมเขาสกัดลัดกั้นแลวจะมีทางออกทางเดินคนเรา แมภพชาติจะยืดยาวขนาด
ไหนก็ตาม เมื่อมีคณุงามความดีประพฤติปฏิบัติตัวใหเปนคนดีแลว จะตองมคีวามดีเขา
แทรกเขาแซง มีสกัดลดัตอน ภพชาติของตนที่ยดืยาวขนาดไหนก็จะหดยนเขามา ความทุกข
มีมากขนาดไหน อํานาจแหงบุญแหงกุศลจะคอยตดัทอนใหหดยนเขามาๆ ผลสุดทายก็ลงใน
ขั้นแนใจ เชนอยางพระโสดา ทานสําเร็จเปนพระโสดาแลว อยางหยาบทานจะกลับมาเกิด
เพียง ๗ ชาติเทานั้น อยางกลางมาเกิดเพียง ๓ ชาติ อยางสุดยอดเรียกวาอยางอุกฤษฏก็มา
เกิดเพียงชาติเดียว บรรลุถึงนิพพานไปเลย 

นี่เรียกวาบุญกุศลเปนเครื่องตัดทอนความชั่วชาลามก ตลอดถงึวัฏจักรที่เราจะแบก
หามไปเปนเวลานาน ใหขาดสะบั้นเขามาๆ จนกระทั่งถงึชาติเดียวแลวบรรลุมรรคผลนิพพาน
ขึ้นมา ตัดภพชาติกองทุกขทัง้หลายดวยอํานาจแหงบุญแหงกรรมที่เราสรางมาอันดีงามนี้นะ 
ไมใชตัดมาไดดวยอํานาจแหงการสรางบาปมาก โลภมาก โกรธมาก ราคะมาก ตัณหามาก 
สรางบาปสรางกรรมไวมาก นี้ไมไดพาเราไปสวรรคนิพพานนะ จะพาจมลงในกองทกุขตั้งกปั
ตั้งกัลปหาวันฟนฟูไมได ขอใหพี่นองทั้งหลายไดจดจําเสีย 

ธรรมพระพุทธเจาพึ่งเกดิมานี่หรือ สอนมานานแลว หัวใจมันไปอยูที่ไหนจึงไม
ยอมรับธรรม มันจะยอมรับตั้งแตฟนแตไฟเผาไหมไมมีวันอิม่พอนั้นเหรอ ใหเตือนตวัเองนะ 
ส่ิงเหลานี้ใหถามตัวเองบาง ธรรมพระพุทธเจาประกาศกังวานอยูนี้ นี้พูดจริงๆ พูดใหพี่นอง
ทั้งหลายฟง จิตใจมันสวางจาครอบโลกธาตุแลวนี่ ไมไดมาพูดเฉยๆ นะ พูดอยางจริงจังถอด
ออกมาจากหัวใจมาสอน สอนนี้ สาธุ เราไมไดไปหาคลําเอาตามคัมภีรนั้นคัมภีรนี้ คัมภีรใน
คือหลักธรรมชาติอันถกูตองดีงามพระพุทธเจาตรัสรูมากอนแลว พระไตรปฎกเกิดทีหลัง 
พระไตรปฎก พระวินัยปฎก พระอภิธรรมปฎก พระสุตตันตปฎก ทานจาระไนออกไปจาก
ธรรมชาติที่เปนของจริงภายใน เรียกวาพระไตรปฎกใน 

พระพุทธเจาตรัสรูพระไตรปฎกใน พระอรหันตตรัสรูพระไตรปฎกใน ผูมาไดยินได
ฟงแลวจดจารึกออกไปจึงแยกเปนปฎกนั้นปฎกนี้ ปฎก แปลวา ภาชนะ ปฏกๆ แปลวา 
ภาชนะ แยกออกเปนรับรองพระวินัย รับรองพระสูตร รับรองพระปรมัตถ ทานถึงแยก
ออกเปน ๓ พระไตรปฎก แตกอนทานไมไดพูดวาปฎกใดๆ ธรรมตรัสรูปงขึ้นมาภายใน นั้น
แหละคือธรรมแท พระอรหันตทานก็ตรัสรูธรรมอยางน้ัน แลวก็แยกออกมา นี้เวลาเทศนาวา
การเราจึงไมไปหาคัมภีรที่ไหน ถอดออกมาจากหัวใจนี้เลย เพราะไดผานกันอยูที่นี่ สนามรบ
ทั้งความโงความฉลาดอยูที่หัวใจ ระหวางกิเลสกับธรรมฟดกัน กิเลสทําคนใหโง ธรรมนั้นทํา
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คนใหฉลาด ฟดกันที่หัวใจ เมื่อกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลว ความฉลาดหรือไมฉลาดมนัก็รูตัว
ของมันเอง นําธรรมประเภทนี้เองมาสอนพี่นองทัง้หลายเวลานี้ 

เราไมไดไปดนเดาเกาหมัดที่ไหนมาสอนนะ เราอาจหาญเต็มที่ที่จะมาสอนโลกเวลานี้ 
เอา ใครขัดของตรงไหนถามมาเรื่องมรรคผลนิพพาน เราพูดจริงๆ อยางน้ีนะ มันครองไว
หมดเต็มหัวใจครอบโลกธาตุจะวาอะไร ถาเปนแสงแพรวพราวเหมือนพระอาทิตยนี้เผาคน
ในวัดอโศการามนี้แหลกหมด มันเผาไปหมด แตนี้ธรรมไมใชไฟ มันเย็นฉ่ําไปหมด เขาไม
เย็น-เย็นแตเราก็พอแลว พวกนั้นจะรอนขนาดไหนก็ตามคนอืน่ รอนเพราะมีผัวมากเมยีมาก
เราไมสนใจ เราไมมีผัวมีเมียกับใคร เรามี เอโก ธมฺโม ธรรมอันเดียวครองใจแลวเราเปนที่
พอใจ สบายไปเลย 

ทานทั้งหลายไดฟงหรือยังวันนี้ ธรรมของจริง พระพุทธเจาสอนโลกมานานแสนนาน 
ยังเห็นวาเปนโมฆะอยูเหรอ ยังเห็นวาเปนเศษกระดาษอยูเหรอ เห็นวาเปนตําราอยูเหรอ ไม
เห็นวาเปนธรรมเหรอ เห็นเปนของจริงตั้งแตความโลภ ความโกรธ ความหลง ราคะตัณหา ที่
เอาไฟเผากันทั้งโลกเวลานี้เหรอ นี้เหรอของจริง ถามันมากกวานี้แลวโลกนี้จะพินาศฉิบหาย
ถาไมมีใครยอมรับความจริง 

วันนี้เทศนาวาการก็รูสึกวาเหน็ดเหนื่อย เพราะเทศนไปๆ ตอนกอนมาเทศนนี้ก็ได
เทศนที่กุฏิแลว นั่นละธรรมมันเขาถึงใจมันผึงออกเองนะ มีเทาไรพุงออกมาๆ พอเทศนแลว
เครื่องมือคือรางกายมันออนเปยกจนจะเทศนไมได กลับมานี้จึงมาพยุง เรียกวาดับเคร่ืองครู
หนึ่งประมาณ ๓๐ นาทีแลวจึงไดมาเริ่มติดเครื่องใหม เพราะฉะนั้นเครื่องนี้จึงไมไดเต็มเม็ด
เต็มหนวย ทั้งๆ ที่ธรรมนี้เต็มหัวใจตลอดเวลา แตการแสดงออกมาใหพี่นองทัง้หลายทราบ 
ตองอาศัยเครื่องมือคอืรางกายนี้ กําลังรางกายออนเปยกลงไปแลวเวลานี้ การเทศนาวาการ
จึงไมเต็มเมด็เต็มหนวย สมใจที่มีความเมตตาตอพี่นองทั้งหลาย อยากเทศนาวาการของจริง
แหงธรรมพระพุทธเจา ที่ทรงไวในหัวใจคงเสนคงวาตลอดมาได ๕๑ ปนี้ไมสะทกสะทานตอ
ส่ิงใด จึงไดแสดงใหพี่นองทัง้หลายฟง 

ใครจะฟงเปนมงคลก็ใหฟง ใครฟงอยากใหเปนไฟเผาตัวเองก็ใหเพิ่มเขาไป อันนี้ไม
มีใครชวยไดนะ เราเกิดมาเราตองชวยตัวเองทุกคนๆ เราทําชั่วเราตองเปนทุกข ความทุกข
นั้นละจะบีบบี้สีไฟเราผูทํา เราทําความดี ความดีจะเปนความสุขความเจริญรุงเรืองในหัวใจ
ของเรา ใหยึดเอาอรรถเอาธรรมนี้ไปประพฤตปิฏบิัตินะ เร่ืองมรรคเรื่องผลเราไมตองถามวา
มีหรือไมม ี กิเลสกับธรรมนี้อยูที่หัวใจดวงเดียวกัน กิเลสก็อยูในหัวใจ ธรรมก็อยูในหัวใจ 
เปดกิเลสออกแลวธรรมก็จาขึ้นมาๆ 

เหมือนกับสระใหญที่เต็มไปดวยน้ํา แตถกูจอกแหนคือกเิลสปกคลุมเอาไวเทานั้น 
เวลาเปดจอกเปดแหนคือเปดกิเลสออก ความชั่วชาลามกออก เจริญธรรมขึ้นภายในใจ 
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ธรรมก็จะจาขึ้นภายในใจ ความสุขความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นมา แลวจะปรากฏขึ้นใน
หัวใจเต็มเม็ดเต็มหนวย จนกระทั่งกเิลสขาดสะบั้นออกไปหมด คือ จอกแหนในสระนั้นออก
หมดแลว น้ําจาขึ้นมาเลยทีเดียว นี่ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อกิเลสหลุดพนไปจากใจโดยสิ้นเชิง
แลวไมตองถามหาธรรม ธรรมอยูที่ไหน 

พระพุทธเจาทานเห็นธรรมเห็นที่ไหน เห็นที่จิต จิตกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวไม
ตองถามพระพุทธเจา ใครตรัสรูขึ้นมารูอยางเดียวกันหมด ทานยกใหเปน สนฺทิฏฐิโก อัน
เดียวกัน รูอยางเดียวกัน เห็นอยางเดียวกัน แลวถามกันหาอะไรเพราะธรรมประเภทเดียวกัน 
การแสดงธรรมวันนี้ก็รูสึกวาเหน็ดเหน่ือยเมื่อยลา วันนี้เปนวันเผาศพทานเจาคุณ ใหนํานิมติ
ที่เปนมงคลของพวกเราทั้งหลายไปพินิจพิจารณา วันนี้ทานตายวันนี้เผาศพทาน วันตอไป
เวลาใดก็ไดจะตองเผาศพเราทุกคนที่นั่งเต็มกันอยูนี้ทุกคน แมที่สุดหลวงตาบัวก็ไมพน ถึง
วันแลวอาจจะไดเผาไดฝงดวยวิธีการตางๆ ตามแตบุญแตกรรมของแตละรายที่ตาย จะตอง
เก็บตองเผาวิธีใดเทานั้นเอง 

แตเร่ืองความแนนอนคือตาย ตายแลวความแนนอนของการเกิดอีก ก็เปนความ
แนนอนเชนเดียวกับการตายอีกนั้นเอง คอืตายนี้แลวจิตมันไมตาย ตายนี้แลวจิตออกจากราง
ที่หมดสภาพแลวไปกอใหมขึ้นมา กอใหมกต็องอาศัยวิบากกรรม ใครมีบุญมีบาปก็ตองไป
เกิดตามบุญตามบาปของตนที่มีมากนอย ใครมีบาปหนักบาปหนาคนนั้นก็ไปจมในนรก นรก
มีอยูแลวตั้งกัปตัง้กัลป เราสงสัยที่ไหน ไปลบลางที่ไหน พระพุทธเจาตรัสรูมากี่องคไมเห็นมา
ลบลางนรกได เราเปนคนมีอํานาจบาตรหลวงเหนือโลกมาจากที่ไหน จึงจะไปลบลางนรกวา
ไมใหมี ไมใหเผาเรา ทั้งๆ ที่เราสรางกรรมหนักหนาไมมีใครสูเลยแลว แตลบลางนรกได
อยางสบายไมเคยมีในสถานที่ใด อยามาอุตริในเมืองไทยซึง่เปนเมืองพทุธเรานะถาไมอยาก
จม 

ถาระวัง ไมอยากจมใหเชื่อธรรมพระพุทธเจา ธรรมพระพุทธเจาไมเคยหลอกลวงสัตว
ผูใดรายใดตัวใดใหลมจม แตกิเลสน้ีหลอกลวงตลอดเวลา เอาใหจมไดไมสงสัย แตสัตวโลก
ไมเข็ดหลาบเทานั้นเอง จึงไดยอมทนทกุขทรมานมาอยางที่วามานี้เอง นี่ละธรรม
พระพุทธเจาจริงจังอยางนี้ มีผลเสมอกัน ทําบาปเปนบาป ทําบุญเปนบุญเสมอกัน ทานแสดง
วา อกาลิโก อกาลิโก แปลวายังไง ในธรรมคุณเราก็สวดไมใชหรือ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺ
โม ยกขึ้นวา อกาลิโก เปนยังไง สนฺทิฏฐิโก คือผูปฏิบัตินั้นแลจะเปนผูเห็นเองรูเอง อกาลิโก 
ธรรมมีอยูตลอดเวลาอยูแลว เลือกกาลเลือกสถานที่ที่ไหน แลวกิเลสมันก็มีตลอดเวลา สราง
กิเลสใหเปนกิเลสเมื่อไรมันก็เปน สรางบาปสรางกรรมเมื่อไร เปนบาปเปนกรรมเปนทุกข
ขึ้นมาแกเราเมื่อนั้น เราสรางบุญสรางกุศลเปนบุญเปนกุศลแกเราเมื่อนั้น จึงมีผลเสมอกัน 
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ระหวางกิเลสกับธรรมไมมีอะไรยิ่งหยอน อะไรจะวาเรียววาแหลมมันเปนเรื่องของ
กิเลสหลอกลวงตมตุนคน วาเวลานี้ศาสนาเรียวแหลม ศาสนาไมมีมรรคมีผล ไมมลีะซิ กิเลส
ไปปดไวๆ มแีตสรางตัวกิเลสขึ้นมา ความโลภ ความโกรธ ความหลง ใหเปนไฟเผาไหมหัวใจ
โลก มันเปนยังไงมันสญูไปไหม ไอเร่ืองความทุกขรอนของโลกที่กิเลสสรางขึ้นมามันสูญไป
ไหม มันทําไมมาสูญตั้งแตเร่ืองธรรมที่จะสรางคุณงามความดีเปนสริิมงคลแกโลกน้ี วามรรค
ผลนิพพานสูญไป แตกิเลสมันสรางฟนสรางไฟเผาโลกมันสูญไปไหม ใหถามกันซิ 
ไมอยางน้ันไมมีทางออกนะ จะตายจมกันอยูนี้ตลอดเวลา 

อกาลิโก อกาลิโก เปนไดทั้งทางอรรถทางธรรมทางกิเลสตณัหา ใครสรางหนักทาง
ไหนก็เปนผลเสมอกันไปเลย ถากรรมทางดีหนักมากกิเลสกพ็ังๆ  ถากิเลสมากธรรมก็พัง จม
ลงนรกนะ บาป บุญ นรก สวรรค พระพุทธเจาทุกๆ พระองคสอนไวแบบเดียวกัน อยาพา
กันอาจหาญชาญชัย อยาพากันอวดดีกับพระพุทธเจานะ แลวพวกที่อวดดีแบบนี้ละที่มันจะ
จม ใหระวังไวตั้งแตบัดนี้ตอไปนะ 

วันนี้การเทศนาวาการก็ไดพูดถึงพี่นองทั้งหลาย ใหไดนําเร่ืองของทานเจาคุณเทพโมลี
นี้ไปเปนที่ระลึก เราจะตายดวยกันทั้งนั้นแหละ ไมมีใครเวนไปไดแมแตรายเดียว ใหรีบสราง
คุณงามความดี ใจไมตาย พอออกจากรางน้ีแลวจะไปเกิดตามบุญตามกรรมของตน ผูมีบาป
ไปทางบาป  ตกนรกหมกไหม ผูมบีุญไปทางบุญจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานไมสงสัย นี่
เปนสมบัติอันดีงามของใจ สวนบาปนั้นเปนขาศึกศัตรูตอใจ ใหพากันละเวนใหหางไกล ใจนี้
ไมเคยตาย ใจไมเคยมีปาชา เมื่อเวลาบริสุทธิ์เต็มที่แลวก็เปนธรรมธาตุ 

ดังพระพทุธเจาวานิพพานเที่ยงๆ  อะไรเที่ยง กค็ือใจดวงนี้ปราศจาก  อนิจฺจํ  ทุกฺขํ 
อนตฺตา ไมมีอะไรเขาไปรบกวน เปนใจที่คงเสนคงวาหนาแนน เรียกวาใจเที่ยง นั่นละใจของ
ทานผูทรงวิมุตติหลุดพน ใจผูทรงธรรมธาตุเปนผูหลุดพนเรียบรอยแลว ใจนี้ก็ไมตาย เปน
ธรรมธาตุอยางน้ี จึงขอใหพี่นองทัง้หลายไดจดจําเอา 

วันนี้การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรแกธาตุแกขนัธกําลังวังชาและเวล่ําเวลา ขอความ
สวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นองทัง้หลายโดยทั่วกันเทอญ 
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