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อยูก บั โลกดวยความสงสารลวน ๆ
ทองคําที่ไดแลวทั้งหมดทั้งที่เขาแลวและยังไมไดเขาเปนจํานวนทองคํา ๕,๖๕๙ กิโล
ครึง่ ดอลลารได ๗,๓๐๗,๕๙๐ ดอลล อันนี้รวมทั้งที่มอบแลวและยังไมไดมอบ ที่มอบไป
แลว ๗ ลาน ๒ แสนดอลล เมื่อวานนี้ทองคําได ๒๘ สตางค ดอลลารได ๓๑๐ ดอลล
เมื่อวานนี้ไปทาอุเทน ทางโนนบอกวาตึกเสร็จเรียบรอยแลวเราเลยไป ไปดูทุกสิ่งทุก
อยางเรียบรอยแลว ทั้งหมด ๑๒ หอง วันนีก้ จ็ ะไดโอนเงินไปทางเรือนจําลาดยาว ตึกสอง
หลังเสร็จเรียบรอยแลว หมดปญหา เราเพียงโอนเงินหรือสงเงินไปใหตามทางโนนตองการ
เทาไร ๆ ไดสั่งกับคุณชายวา บัญชีการจายเงินนี้ จายทางโนนเทาไร ๆ ใหเปนหนาที่ของ
คุณชายเอง เราบอก คือเรามีหนาทีส่ ง เงินใหอยางเดียว ทางโนนตองการ ทางนีส้ ง ให ๆ
บัญชีรายรับรายจายใหทางโนนรับทัง้ หมดเลย คือเราจะไมเกี่ยว เปนแตเพียงสงตามที่ทาง
โนนตองการเทาไร เราสงให ๆ เปนกังวลมากนะ ทางโนนก็รบั เรียบรอยแลว ลงทะเบียน
บัญชีทั้งหมด การจับการจายเทาไร ๆ เรือนจําลาดยาว ใหลงบัญชีทั้งหมด เราก็เปนแต
เพียงสงเงินใหเทานัน้
ลาดยาวของนอยเมือ่ ไรเราคิดแลว เฉพาะตึกใหญที่เปนเรือนนอนของนักโทษหญิง
ก็ ๓ ชั้น ใหญยาว สองหลัง ตึกหนึ่งเปนเรือนนอนของนักโทษ ตึกที่สองเกี่ยวกับพวกหยูก
พวกยาพวกหมอ นี่ก็ ๓ ชั้นเหมือนกัน เราคิดไววา เวลาเราไปทําอยางนีแ้ ลว เขาจะตองขอ
พวกเศษพวกเลยอะไร ๆ เพราะเคยมีเคยเปนเสมอ เฉพาะโรงพยาบาลก็เพิม่ ให ๆ คือเขา
ขออะไร ๆ ก็ใหเพิ่ม ๆ ตามสวนที่ขอ ลาดยาวนีเ้ ราทราบแนนอนแลว เขามีความจําเปน
เต็มที่อยูแลว ขาดแคลนเอามากทีเดียว จนกระทัง่ อธิบดีกรมราชทัณฑมาหาเราเลย เราก็ไป
ดู ไปดูเรียบรอยแลวก็ตกลงกันเลย ตกลงให ทีแรกก็มีหลังเดียว เราไปเห็นความจําเปน
เกี่ยวกับเรื่องหยูกเรื่องยาอีกก็เลยใหอีกหลังหนึ่ง เปน ๓ ชั้นดวยกัน
เขาอาจจะมีอะไรอีกปลีกยอย เราก็คดิ ไวเรียบรอยแลว เปนโอกาสที่เขาจะไดเราก็
ควรใหเขาตามโอกาสของเขา เราคิดไวเรียบรอยแลว เปนแตเพียงวาคอยฟง จากสองหลัง
แลวนีจ้ ะมีอะไรบางเราก็จะทํา อันนีเ้ รามอบเงินไวใหเปนมูลนิธิ ๑ ลาน ๖-๗ ปมาแลว ทีนี้
เขาก็มาถามวา มูลนิธิก็ไดตกลงกันวาใหเอาดอกผลไปซื้อยา แลวเขามีปลีกยอยอะไรอีก
เขาไมกลาเอาเงินจํานวนนีอ้ อกไป (ตอนนี้ผูตองขังเจ็บปวยเพิ่มขึ้น ตองจายคายาคารักษา
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เพิ่มขึ้น ก็เลยจะมาขอหลวงตาเอาดอกผลไปใช) เออ นีล่ ะเราก็ไดพดู รวม ๆ เลย วาเงินนี้
เพื่อหยูกเพื่อยาเพื่อความจําเปนของสถานที่นี่แหละ จะแยกไปไหนก็แลวแตเถอะในวงเงิน
อันนี้ เราวาอยางนัน้ เราเปดใหหมดเลย ใหตกึ สองหลังนีเ้ สร็จเรียบรอยเสียกอนแลวคอย
พิจารณาอีกทีหนึง่
อูย เราก็ไมไหวนะ แยกเงินไปทางนูนทางนี้ แหมไมไหว คือมันมากตอมาก
ประหนึง่ วาสํานักงบประมาณยอยนะวัดเรา ไมใชธรรมดานะ จึงบอกวาไอรอยไอพันลานนี้
เราไมอยากพูด ถาหมื่นลานขึ้นไปเราจะฟงได ขึ้นไปแลวก็เต็มหู ฟงไดเต็มหู เพราะเราทํา
อยางนั้นมาตลอด เงินของเราทีไ่ ดมาเอามาสรางวัดนี้ เราเอาไปทีไ่ หนเราไมเคย เพราะ
ความเมตตานี่ ไปที่จําเปน ๆ ทั้งหมด เรียกวาทั่วประเทศไทยออกจากนี้ ไมใชเลนนะ ทุก
ภาคเลย แลวจะมีเงินติดตัวมาจากไหน ก็สมเหตุสมผลกับวาเราไมเคยสนใจกับสิง่ เหลานี้
ดวย มีแตความเมตตา เพราะฉะนั้นไดมามันก็ออกไปสายเมตตาหมดเลย จึงไมมีเงินติด
เนือ้ ติดตัวเลย
เชนอยางเงินทีเ่ หลือทีธ่ นาคาร เหลือมากนอยเพียงไรคํานวณไวแลวนะนัน่ เผือ่ นัน้
เผือ่ นี้ แลวเผื่อความจําเปนอะไรอีกตองเผื่อเสมอ เพราะจายอยูต ลอด เราจึงไดพูดไววา
เวลาหลวงตาบัวตายนี้ ใหไปเปดบัญชีเหมือนอยางวัดทานอาจารยฝน นะ บอกงี้เลย เพราะ
นัน้ เราเปนคนไปแกเองนีน่ ะ เขาโจมตี แลวโจมตีไมรู สุมสี่สุมหาไปโจมตี เรารูน ่ี สมเด็จ
มหาวีรวงศ วัดนรนาถฯ บึง่ มาหาเรานี่ เพราะถูกเขาโจมตีทางหนังสือพิมพ เปนอยางนัน้ นะ
มันไมไดเอาความจริง ถาสิง่ เลวรายนีเ่ ขาทันทีเลย ทํางายทีส่ ดุ นะ อันนัน้ ก็ตามแกจนเรียบ
รอยหมดเลย แกรอ ยเปอรเซ็นตเลย เราแกละเอียดยิง่ กวาเขาโจมตี เขาโจมตีกเ็ ขาไมรเู รือ่ ง
อะไร บวกเขามาก็มาโจมตีตมู เลย เราแจกแจงใหทราบไปหมดเลย ก็เรารูเ รือ่ งรูร าว เปน
อยางนัน้ นะ เวลาหลวงตาบัวตายนี้ หากวาเงินยังเหลืออยูใ นธนาคารมากนอยเพียงไร ทาน
ทัง้ หลายจะเอาแบบเขาโจมตีทา นอาจารยฝน หรือจะเอาแบบไหน นีเ่ ราก็บอกไวแลว เขาใจ
ไหม
มันจะเหลืออยูมากนอยเพียงไร เรียกวาเราเพือ่ โลกทัง้ นัน้ วางัน้ เลย ไมมีอะไรผิด
คิดดูซเิ วลาเราตายก็ยงั บอกแลว เวลานีเ้ ขียนพินยั กรรมไวเรียบรอยแลว ใหนักกฎหมายมา
อานดวย ผูพิพากษาของเลนเมื่อไรมาอานดู แลวแตงเรือ่ งราวใหเรียบรอยหมด อานแลว
ไมมีขัดของ ถูกตองตามกฎหมายทุกอยาง เวลาเราตายนีพ้ นิ ยั กรรมนัน้ ก็จะขึน้ แทนเราทัน
ทีเลย เราประกาศเองวา เวลาหลวงตาบัวตายแลว เงินทีจ่ ะมาบริจาคเผาศพเผาเมรุดงั ที่
เห็นทัว่ ๆ ไป มีมากนอยเพียงไรใหตั้งกรรมการขึ้นอยางเขมงวดกวดขัน เก็บหอมรอมริบ
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เงินจํานวนเหลานีซ้ อ้ื ทองคําเขาสูค ลังหลวงทัง้ หมด ฟงซิวาทั้งหมด หลวงตาบัวจะเผาดวย
ไฟจะไมเผาดวยเงิน เราบอกตรง ๆ อยางนีเ้ ลยในนัน้ เสร็จหมดเลย
แลวเราจะไปเอาอะไรถาไมใชมนั ไปหาโกยเอามาเผาหัวมันเอง ใชไหม ก็เราสราง
แตความดี เราไมไดสรางความชั่วพอจะเอาความชั่วของเราออกมาประกาศ ประกาศเทาไร
มันก็เขาตัวเอง กรรมเกิดขึ้นที่ไหนผลก็เกิดขึ้นที่นั่นไมไดเกิดที่อื่น เราบอกแลว เรายังวิตก
วิจารณทถ่ี กู โจมตีสมุ สีส่ มุ หาตอเรานี้ เราวิตกวิจารณเหมือนกันนะ แทนทีจ่ ะมาวิตกวิจารณ
เรา เราไมมี ฟงซิ ก็เราไมมีอะไรทําไวที่เขาโจมตีเรา ไมมี นั่นฟงซิ มีแตเรื่องของเขากอขึ้น
มาก็เผาเขาเองจะไปไหน นีเ่ ราวิตกผูน ล้ี ะ บางทียังแย็บออกมาดวย ถาลงขนาดหนักจริง ๆ
เรากลัวไฟนรกจะเผาหัวอกมันในเมืองมนุษยนห่ี นา จะยังไมถึงเมืองผี กวาจะไปถึงเมืองผีก็
ยังเหลือแตซากละ เนื้อหนังกรรมในมนุษยนี้กินกันหมดแลว จะเหลือไปแดนนรกนัน้ เพียง
กระดูกซากเทานั้นเองพวกนี้นะ มันอดคิดไมไดนะ
คือเราไมมเี ลย ที่เขาประกาศออกมาทั้งหมด เรียกวาไมมเี ลยกับเรา เราสรางแต
ความดี ฟงซิวาพิถีพิถันเรื่องการเงินการทองใครจะเกินเรา ฟงซิทานทั้งหลาย เรา
เหลาะแหละไหม วาอะไรจริงอันนัน้ ๆ แมแตจดั อาหารผิดนิดเดียวชีห้ นาเลย เห็นไหมละ
วาไปไหน ๆ ตองเปนอยางนั้นเปนอื่นไปไมได โนนนะ เปนอยางนั้นมาตลอด เราปฏิบตั ติ วั
ของเรา เวลาฟาดกับกิเลสก็เคยพูดใหพี่นองทั้งหลายฟงแลว เอา กิเลสไมตายเราตายเทา
นัน้ ฟดกันเลยไมมีคําวาถอย มีแตตายทาเดียวกับชนะ นัน่ ฟงซิ ความจริงมีในหัวใจมา ยิง่
มาบวชเปนพระเขากับอรรถกับธรรมลวน ๆ เปนความจริงแลวผึงรอยเปอรเซ็นตเลยทีน่ ่ี
นิสยั ตัง้ แตเปนฆราวาสมันก็มอี ยู แตเราไมรวู า เรามีความจริงแคไหนในฆราวาส คือเราไม
ทราบวาความสัตยความจริง เปนอรรถเปนธรรมนะ มันก็เปนตามนิสัยของตัวเอง
เวลามาบวชแลวมาอานธรรมะธัมโม นีค้ วามสัตยความจริงเปนยังไง มันก็เขากันได
หมด โอ นีเ่ รามีความสัตยความจริงมาตัง้ แตเปนฆราวาสแลวหากไมรเู ฉย ๆ มาพิจารณา
ยอนหลัง คือมันจริง เพื่อนฝูงเหลว ๆ ไหล ๆ เราไมคบนะ แนะเปนอยางนัน้ ฆราวาสดวย
กันไมคบ คบแตคนดี เหลว ๆ ไหล ๆ ไมเอา นี่เปนปรกติจริงทั้งนั้น
ทําอะไร ๆ วาไป ไป วาอยู อยู วาทํา ทํา อะไรมาผานไมได ถาลงวาตัดสินใจหรือ
ลั่นคําพูดออกมาวา ทําหรือวาไปแลวไปเลย อันนีเ้ ราก็ไมรวู า เรามีความสัตยความจริงตาม
อรรถตามธรรมมาแตเมื่อไร มันฝงอยูนั้นแลว เวลามาบวชนีถ้ งึ มายอนหลัง โอโห มันก็มี
ความจริงมาตัง้ แตโนนแลว เราอดไมได ถาไมจริงก็มีแตหลอกปานั้นแหละ ไมใชหลอกใคร
เขาบอกวาขโมยออยเขา บอกวาผมไมไดขโมย มันขโมยรอยเปอรเซ็นตนี่ อันนีไ้ มจริงเขาใจ
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ไหม ผมไมไดขโมยนะผมหิวมาก ตัดออยไปแลวจะแบกไปบานปา บอกปาแลวถึงจะเอาไป
บาน ความจริงมันรอยเปอรเซ็นตมนั ขโมย อันนี้ไมจริงเราก็บอกชัด ๆ โอ มันก็มีปญญาแก
ตัวเหมือนกันนะ เราก็ไปพิจารณาอีก มันขโมยแท ๆ มันยังบอกมันไมขโมยมันหิวมาก มัน
จะตัดออยแลวไปบานเขาเสียกอนจนกระทั่งผูใหญก็เชื่อนะ ทีนี้ทางพอตาก็ดอมไปบานเขา
ละซิ สูเด็กไอ ๒ ตัวนั่นมันไปขโมยออยสู สูรไู หม
โยมปา โอย.เขาไมไดขโมย เขาบอกหิวมาก
พอตา โอย.นัน่ ละ ตัวมันขโมย มันมาบอกกูหมดแลว
โยมปา ก็ชา งหัวเขาซิ วางัน้ ทางนัน้ เขาปดเรือ่ ยไปเลย เขาบอกวาเขาไมไดขโมย เขา
หิวมากแลวเขาจะตัดออยไปบาน ไปบอกทีบ่ า นแลวเขาถึงจะแบกออยกลับบานเขาวางัน้
พอตา นัน่ ละ ตัวมันขโมย มันมาบอกกูหมดแลว
อันนี้ไมจริงก็บอกตรง ๆ อยางนี้ คือไมจริง ขโมยจริง ๆ อันนี้ จริงตั้งแตเรื่องขโมย
ไอเรื่องที่วาไมขโมยนี้หลอกเขาทั้งนั้น จนกระทั่งปาก็เลยเชื่อ ไมเชื่อยังไง จนผูใ หญไปถาม
วาเด็กไปขโมยออย
โยมปา เขาไมไดขโมยนะ นัน่ เห็นไหมละ เขาบอกเขาหิวมาก เขาตัดออยแลวเขา
จะไปบาน
อูย.ขโมยเขา หลอกจนกระทั่งผูใหญเชื่อเห็นไหมละเราก็ไมลืมอันนี้ นีเ่ รียกวาหลอก
ไมจริง ถาเปนนิสยั เราจริงตลอด ๆ
อันนีเ้ งินถาหากวามันยังเหลืออยูใ นบัญชีธนาคารมากนอยเพียงไร ใหทา นทัง้ หลาย
ทราบเลยวา จะเหลือไวปฏิบัติดังนี้ทั้งนั้นไมเปนอื่น เราปฏิบตั มิ าอยางนัน้ จะใหเหลือไว
สําหรับหลวงตาบัวไมมี ตัง้ แตบาทหนึง่ ขึน้ ไปเลยเราไมเคยสนใจ จิตใจมันอยูกับโลกดวย
ความสงสารลวน ๆ ๆ ตลอดไปเลย
นีก่ บ็ อกใหทราบเอาไวเวลาเราตาย
แลวเขาจะมาโจมตีขนไฟนรกเผาหัวเขานัน้
แหละ เวลาเราตายแลวหาวาหลวงตาบัวมีเงินเทานัน้ เทานี้ ทําทาโออวดวาชวยชาติบา น
เมือง เวลาตายแลวมีเงินอยูเ ทานัน้ เทานี้ มันก็ไมมากแหละ แตวา บอกไวใหทราบเขาใจ
ไหม ถึงมากนอยเมือ่ ไรเวลามันมีเขามาเปนกาลเปนเวลานะ มันมีมากมีนอยเปนธรรมดา
แตเรือ่ งใหญมนั ครอบไวแลว มีเทาไรก็เพื่อโลกทั้งนั้น นัน่ เราจัดไวเรียบรอยแลว หัวใจเรา
เปนอยางนั้นตลอด เราไมเคยมาสนใจกับเรา เพราะความสงสารทวมทนยังบอก เรือ่ งความ
สงสารนีย้ อมรับครอบโลกธาตุเลย เราจึงไดกลาพูดละซิ มีแตเราดูเรื่องของโลกของสงสาร
เต็มบานเต็มเมือง อยากใหโลกมาดูหวั ใจเราบางเปนยังไง
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จิตใจที่เห็นแกความตีบตันอั้นตู ความเห็นแกตวั ความตระหนีถ่ เ่ี หนียว ความโลภ
จนไมมีเมืองพอตายทิ้งเปลา ๆ นีม้ นั เต็มโลกเต็มสงสารนะ เราอยากใหมาดูหวั ใจเราทีม่ นั
เปดโลงไปหมด ไมมอี ะไรเขามาผานแลวเขามาติดอยูใ นนีเ้ ลย มาเทาไรปบไหลออก ไหล
เขาปบไหลออกปุบ ๆ ๆ บางครั้งติดหนี้เขา ทางออกมากกวาทางเขา มันจําเปนจะทํายังไง
เฉพาะอยางยิ่งก็คือโรงพยาบาลติด มันจําเปนจริง ๆ เครื่องไมเครื่องมือ คนไขจาํ เปน
ขนาดไหน หัวใจชีวิตจิตใจมามอบไวกับหมอหมด ทีนี้หมอไมมีเครื่องมือจะกาวออกไดยัง
ไง นีล่ ะทีว่ า มันจําเปน เอา ติดก็ติด เอา สัง่ เลย นัน่ อยางนั้นแหละมีอยูเรื่อย ๆ นะ มีเรื่อย
สําหรับทางฝายโรงพยาบาลมีอยูเ รือ่ ย ทางอื่นไมคอยมี ทางโรงพยาบาลมีบอ ยแหละ นีล่ ะ
ดวยความจําเปนอยางนี้ ก็คนไขหายใจกับหมอ หมอก็หายใจกับเครื่องมือ ไมมีเครื่องมือ
กาวเดินไดยังไง นีล่ ะทีเ่ ปนเหตุใหตดิ หนี้ เอา ติด ติดทีไรไมใชนอย ๆ นะ เปนลาน ๆ มัน
ก็หามาใชจนไดแหละ เวลาไดมา เอา เอาไป สักเดี๋ยวติดอีกอยูอยางนั้น
นีล่ ะอํานาจแหงความสงสาร ไปที่ไหนเปนอยางนั้น หัวใจเราเราบอกจริง ๆ มัน
ไมมที จ่ี ะกําไว มีแตเปดอยูอยางนี้ตลอด ไมมยี งั เปดอยูย งั อยากจะให ๆ แตมนั ไมมมี นั
เปนอยางนั้น นีล่ ะจิตมีกเิ ลสดวงเดียวเทานัน้ เปนภัยอยูใ นหัวใจ มีมากมีนอยเปนภัยมาก
นอยหัวใจนะ ถากิเลสเขาไปแทรกตรงไหนเปนภัยทีน่ น่ั ทีนี้เวลาเปดออกหมดจนไมมีกิเลส
ไมมีอะไรมาขวางใจเลย ขึ้นชื่อวาสิ่งที่เปนอกุศลไมมี มีแตธรรมลวน ๆ โลงไปหมดเลยโลก
นะ นั่นละธรรมมีมากนอยโลงไปหมดอยางนี้ ใหทา นทัง้ หลายจําใหดี ธรรมมีหรือไมมีฟง
เอาซิ ในหัวใจดวงใจนี้ เราเอาใจดวงเดียวนีน้ ะวัดดู เวลามันหนาแนนเต็มทีข่ องมันนี้
โอย.ไมมีบาปมีบุญนะ ทําไดหมดแตสวนมากมีแตเรื่องทําบาป มันทําไดทั้งนั้นมันไมกลัว
เปนกลัวตายกลัวบาปกลัวบุญอะไร มีแตอยากไดอยากทําอยางเดียว พุง ๆ เลย นีเ่ วลา
กิเลสมันมีอาํ นาจมาก
กิเลสมันเปนอารมณคือมันฝงอยูในใจ แสดงอารมณขน้ึ มาใหเปนความอยาก ความ
อิจฉาพยาบาท อาฆาตจองเวร หรือความตระหนีถ่ เ่ี หนียวอะไร เหลานีม้ แี ตอารมณของ
กิเลสใหทา นทัง้ หลายจําเอานะ สิ่งที่ไมดีทั้งหลายกระทบกระเทือนตนทั้งผูอื่น มีแตเรื่อง
กิเลสทั้งนั้น นี่คือกิเลส อารมณมันผลักดันออกมาใหอยากนั้นใหอยากนี้ สวนมากทําอยาง
นั้นเปนแตเรื่องทางของกิเลส ไมใชอยากเปนธรรมนะ อยากเปนกิเลสทั้งหมด อยากทํา
อะไรก็เปนเรื่องของกิเลส นี่คืออารมณกิเลสนี่มันผลักดันออกมาใหอยาก ๆ ๆ ไมหยุด จํา
เอาไวนี่อารมณของกิเลส ถาอารมณของธรรมมันสวนทางกัน อยากทําดิบทําดี อยากทําบุญ
ใหทาน แมแตเห็นสัตวที่ทุพพลภาพอยูตามถนนหนทางสงสาร นัน่ ละธรรม มองเห็นแลว
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สงสาร ควรแกไขหรือชวยเหลือไดยังไงก็อยากชวยเหลือ แมแตสัตวมันก็เปน จิตมันวิ่งเขา
ไปหา คิดหาทางชวยเหลือ นีเ่ รียกวาธรรม
จากนั้นควรแกไขยังไงก็แก เชน ควรใหอาหารมันก็ให ใหอะไรก็ให แลวแตจะให
จากนั้นมาก็ตั้งแตเด็กขึ้นไปหาผูใหญและทั่วโลกมันก็เปนอยางนั้น เวลาจําเปนแลวมันไม
ไดถามชื่อถามนามถามชาติวรรณะกันนะ อยูใกลไกลที่ไหน บานไหนเมืองไหนมันไมได
ถาม มันดูความจําเปนกอนแลวเขาใจไหม ความจําเปนนีค้ วรจะแกไขดวยวิธใี ด มันจะจับ
เขาตรงนั้นกอน มันไมไปสนใจกับชาติชน้ั วรรณะนะ จับเขาตรงนัน้ ทีนี้ผูนั้นพอไดรับการ
สงเคราะหจากทางนีแ้ ลว ทางนั้นก็ไมถามเหมือนกันวาชาติชั้นวรรณะเปนยังไงใชไหม เห็น
วาคนนีด้ เี มตตาสงสารมันจอเขาไปตรงนัน้ เลยเขาใจเหรอ นีล่ ะเรือ่ งธรรม ธรรมเปนอยาง
นัน้ มีตั้งแตเปนทางที่ดี ๆ ๆ ตอเขาตอเราตอโลกตอสงสาร ตั้งแตตอแคบแลวก็ตอกวาง
ๆ ไปเลย นีเ่ รียกวาธรรม เกิดในหัวใจดวงเดียวกันนี้ ใหทา นทัง้ หลายจําเอาไวนะ
เวลากิเลสมันหนาแนนตัวของเราเปนภัยตอตัวของเราทัง้ ตัวเลยนะ เวลามันมีมาก
ๆ เปนภัยทั้งหมดในตัวของเรา เราอยาภูมใิ จกับอารมณทเ่ี กิดอยูภ ายในใจของเราวาจะมี
คุณตอเรายังไง เปนมหาภัยทัง้ นัน้ มากเขา ๆ ถาเราหลงตามมันเทาไรยิง่ เปนมหาภัย นีค่ อื
กิเลสเปนภัยตอใจ ทีนี้ธรรมะมีมากมีนอยจะขยายออกกวางออกไป ๆ ดีไปหมด จน
กระทั่งคิดอยากทําบุญใหทาน บําเพ็ญภาวนารักษาศีล จิตใครตอทางดีไปเรื่อย ๆ นีเ่ รียก
วาธรรม เกิดขึ้นจากใจ คือมันอยูในใจดวยกันทั้งสอง ทางนี้ก็อารมณเปนธรรมก็ออกทาง
ดานธรรมะ ทางนีอ้ ารมณเปนกิเลสฝายต่าํ ฝายทําลายตัวเองมันก็ออกเพื่อทําลายตัวเอง ที
นี้ฝายดีก็คือฝายศีล ฝายธรรม ฝายบุญ ฝายกุศลออกทางนี้ก็กวานเขามาหนุนตัวเอง นีล่ ะ
ใหจาํ เอานะ
โอย.มันชัดจริง ๆ ไมไดพูดเลน ๆ นะ พูดใหทานทั้งหลายฟง พูดแบบจืด ๆ ชืด ๆ
เมื่อไรพูดกับทานทั้งหลาย พูดถอดออกมาจากหัวใจนี่ มันแนอยูใ นหัวใจนี่ ใครเชื่อไมเชื่อ
มันไมสนใจกับใคร ก็ตาเห็นอยูจ า อยูก บั ตานีเ้ ราจะไปหาใครมาเปนพยาน เมื่อตาของเรา
เห็นอันไหนแลวหาใครมาเปนพยาน อันนี้จิตก็เหมือนกัน กับความจริงทัง้ หลายคือธรรม
มันก็จา อยูอ ยางนัน้ แลวจะหาใครมาเปนพยาน เพราะฉะนั้นการพูดมันถึงพุง ๆ ละซิ ทุกสิ่ง
ทุกอยางไมมีคําวาจืดวาชืด ถาลงธรรมไดหมุนติ้วออกไปแลว เหมือนกับกิเลส กิเลสถา
เวลามันหมุนไปทางของมันแลวก็เอาโลกนี้แตกขาดสะบั้นไปหมด นัน่ อํานาจของกิเลส
อํานาจของธรรมก็กิเลสขาดสะบั้นไปเหมือนกัน นั่นฟงซิ เอาละเทานัน้ ละนะ ทีนี้ใหพร
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อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com

