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ในครั้งพุทธกาลเวลาฟงเทศน
ผูฟงเทศนไดสําเร็จมรรคผลนิพพานเยอะนะ
เทศนแตละครั้งๆ
ตลอดเทวบุตรเทวดาไดสําเร็จมรรคผลนิพพาน
ในขณะที่
พระพุทธเจาแสดงธรรม เพราะทานแสดงดวยความสัตยความจริง ธรรมะที่ออกจาก
พระโอษฐทานจะมีแตธรรมะบริสุทธิ์ลวนๆ ออกมา ไมวาธรรมะขั้นใด ไมมีคําวาดนเดา
พูดถอดออกมาจากหัวใจที่สมบูรณแลวดวยธรรมในพระทัยทาน เวลาเทศนาวาการไม
วามนุษยไมวาเทวดาสําเร็จมรรคผลนิพพานกันเยอะ ในตําราบอกไวอยางชัดเจนทีเดียว
ทานเทศนดวยความสัตยความจริง เอาธรรมะที่บริสุทธิ์ลวนๆ ออกมาเทศน
ผูฟงซึ่งหาความจริงอยูแลวก็เขากันไดงายๆ เทศนออกมาจากใจจริงๆ เปนอยางนั้น
เปนธรรมลวนๆ คือเทศนตามตํารับตําราเราไมไดประมาท ตํารับตําราออกมาหางไป
แลว จดจารึกออกมาก็เริ่มจางไปแลว ผูอานผูฟงผูเทศนก็จางไปตามๆ กัน ทีนี้ฟง เทศน
ก็เลยสักแตวาฟง เลยกลายเปนพิธีฟงเทศนไป ไมไดฟง เทศนเพื่อบุญเพื่อกุศลมรรคผล
นิพพานอะไรเลย เปนพิธีไปตามเรื่อง ที่ใหชื่อวาชาวพุทธก็ไมสนิทปากนะ มันชาวอะไร
ไมรู
เวลาทานเทศนนี้ ผูสําเร็จมรรคผลนิพพานทั้งมนุษยทั้งเทวดามากตอมากแตละ
ครั้งๆ เพราะทานถอดออกจากของจริงมาเทศน ทีนี้ยนเขามาสมัยปจจุบันนี้ก็คือพระที่
ทานทรงอรรถทรงธรรมจากการปฏิบัติจิตตภาวนาของทาน เวลาเทศนออกมาธรรมก็
ออกจากใจทานที่ทานรูทานเห็น เปนสมบัติของทานแลว ธรรมที่เกิดจากการปฏิบัตินี้
เปนสมบัติของตน ไมไดเหมือนเราเรียน การเรียนมาเปนความจดความจํา มีการ
หลงลืมได แลวก็ไมแนนอนเหมือนความจริงที่เกิดจากภาคปฏิบัติ เรียนไปจําไปๆ
หลงลืมไปลอยๆ ไป ทีนผี้ ูเทศนก็ไมทราบวาเทศนยังไง มันตางคนตางลอย เรื่องมรรค
เรื่องผลที่จะปรากฏขึ้นในใจจึงนอยมากทีเดียว
ทานผูปฏิบัติ ยกตัวอยางเชนหลวงปูมั่นเทศนนี่ นี่ละธรรมะที่สดๆ รอนๆ แทๆ
ถอดออกจากหัวใจทานมาเทศน เทศนตั้งสามสี่ชั่วโมงนะ ทานเทศนสอนพระ เวลาไป
อยูกับทานเริ่มแรกก็สี่ชั่วโมงจึงจบเทศน ผูที่นั่งฟงเทศนมากตอมากก็มีแตพระ ฆราวาส
ไมมี มีแตพระลวนๆ นั่งอยูเหมือนไมมีคน เงียบไปหมด เสียงเทศนทานนี่แจวๆ
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ออกมาจากจิตใจ ออกมาบทใดบาทใดมีแตธรรมะลวนๆ ถอดออกมาจากใจ แลวใจ
ทานบริสุทธิ์ดวย เวลาออกมาก็เต็มเม็ดเต็มหนวย
ฟงสามสี่ชั่วโมงนี่ไมสนใจที่จะมาพลิกวาเหน็ดวาเหนื่อยอยางนี้ไมมี ไมวาองคใด
เหมือนกัน นั่งฟงอยูเหมือนไมมีคน เงียบ มีแตเสียงเทศนทานอยางเดียวไหลออกเลย
เทศนออกจากใจ เปนออกจากใจ ไมไปควานูนควานี้จับนูนจับนี้มาเปนความจําแลว
นํามาเทศน ทานเทศนออกจากความจริง ถอดออกจากหัวใจมาเทศนเขาสูหัวใจ ถอด
ออกจากหัวใจทานมาสูหัวใจเรา เขากันไดงายๆ ทีนี้เวลาฟงเทศนทานมันเพลิน สติอยู
กับจิต ตั้งจิตใหดี พอทานเริ่มเทศนสติจออยูกับจิต ไมจําเปนจะตองไปดูหนาดูตา ฟง
เสียง ดูปากทานแหละ ตั้งสติไวที่จิตนี้เทานั้นพอ
พอทานเริ่มเทศน สติเหมือนคนเฝาบาน ใครมาที่ไหนๆ เห็นหมดคนเฝาบาน
คนไมอยูบานแขกคนมาเทาไรก็ไมรู แมเขามาขโมยเอาสิ่งของไปจนหมดในบานก็ไมรู
เพราะเจาของไมอยูบาน อันนี้ทานฟงเทศนทางภาคปฏิบัติ จิตทานจะจอเขาในความรู
คือใจ ทานไมไปสนใจดูทาน ทานจะจอ ทีนพี้ อแย็บทางนูน สติมีอยูม ันจะรับทราบกัน
เปนระยะๆ ติดตอกันเรื่อย ธรรมเทศนาสืบตอกันกับความรูของเราที่รับธรรมทาน ก็
สืบตอกันไปเรื่อยๆ
จิตไมมีเวลาที่จะสงออกนอกลูนอกทาง
มีแตสั่งสมธรรมภายในใจขณะที่ฟง
เทศนเทานั้น จิตก็คอยสงบลงๆ ธรรมเขาหาจิต จิตยอมมีความสงบ ถากิเลสเขาหาจิต
จิตมีความฟุง ซานวุนวาย เกิดความระส่ําระสาย เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาไป ธรรมภายใน
ใจถอดออกมาจากจิตที่ตั้งใจฟงอยูแลวดวยสติ แลวความรูดวยสติรักษาอยู กับธรรมที่
เขาสัมผัส สัมผัสสืบตอกันโดยลําดับลําดา โอกาสของจิตที่จะออกนอกลูนอกทางไมมี
เวลานั้นมีแตรับธรรมลวนๆ จิตมีความสงบเย็นเขามาๆ ผูไมเคยสงบเมื่อไปฟงเทศน
ทางภาคปฏิบัติแลวจะสงบไดไมสงสัย เพราะทานตีตะลอมเขามา ทานไมสงไปนูนไปนี้
นิทานนูนนิทานนี้ เทศนเรื่องนั้นเรื่องนี้ นิทานนูนนิทานนี้ จิตก็สงออกนอกไปตาม
รองรอยของการเทศน เทศนออกไปเรื่องราวใดจิตก็ไปตามเรื่องราวนั้นเสีย จิตเลยไม
เขาสูภายใน
สวนที่ทานเทศนภาคปฏิบัติน้ที านเทศนปจจุบัน กลอมใจตลอด ธรรมเทศนา
เหมือนกับน้ําดับไฟ ใจคอยสงบลงๆ ความรูกับธรรมสืบตอกันเรื่อยดวยความควบคุม
ของสติ ทีนจี้ ิตก็สงบลงๆ เรื่อย ผูไมเคยสงบก็สงบ ถาลงไดฟงธรรมะภาคปฏิบัติ ซึ่ง
เกิดจากใจของทานลวนๆ นํามาแสดงแลวสงบไดทั้งนั้น ตั้งแตเริ่มตนไมเคยสงบเลยก็
ตาม สงบได เพราะธรรมะนี้ตีเขามาภายในที่กิเลสอยูนี้ ตีเขามา ธรรมะกลอมเขามา ตี
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เขามา กิเลสมันออกคิดไมได พอออกคิดก็เปนกิเลส ทีนี้กิเลสไมออกคิดมันก็ไมทํางาน
ก็มีตงั้ แตความรูรับธรรมๆ เปนลําดับลําดาสืบตอกันไปเรื่อยๆ
จิตใจเมื่อไดรับธรรมเปนเครื่องบํารุงอยูแลว ก็ตองมีความสงบเย็นลงๆ เรื่อย
จนกระทั่งจิตแนวลงไปเลย จิตนี้เวลามันสงบมากๆ แลวธรรมะที่ทานแสดงไปนั้น
เหมือนกับแมกลอมลูกดวยบทเพลงตางๆ นั้นแหละ แลวเด็กก็คอ ยหลับ พอเด็กหลับ
เพลงก็หมดความหมายไป คําวาจิตหลับหมายถึงจิตสงบ พอฟงไปๆ จิตสงบแนวลง
เต็มที่ของจิต ธรรมะนี้จะดังแหววๆ อยูนอกๆ นะ ไมไดเขา คือจิตเวลานั้นชวยตัวเอง
ไดแลว จึงไมอาศัยเสียงเปนเครื่องสนับสนุน...เสียงอรรถเสียงธรรม จิตแนวลงเลย
นั่นละที่ทานวาทานสําเร็จมรรคผลนิพพาน มีเหตุมีผล มีเงื่อนจับไดอยูตลอด
เฉพาะอยางยิ่งฟงเทศนหลวงปูมั่น เราก็เปนนักภาวนาดวยกันทุกคน แลวเวลานี้กําลัง
จิตติดอยูในจุดนั้นจุดนี้ เวลาทานเทศนไปคอยฟง ทานเทศนมาถึงนี้แลวทานจะวาไง
พอทานเทศนมาถึงนี้แลวทานรูแลวทานผานปงเลย เราก็กาวตาม กาวตามทีละกาวสอง
กาวไปเรื่อย ตอไปก็สงู ขึน้ ๆ เรื่อยไป นี่ละเทศนภาคปฏิบัติ ในครั้งพุทธกาลที่วาสําเร็จ
มรรคผลนิพพาน แตกอนเราก็ไมคอยคิดนัก ตอเมื่อไดมาฟงเทศนหลวงปูมั่นนี้แนเลย
เชียว ออ ที่ทานสําเร็จมรรคผลนิพพานนั้นแนนอน หาความเปนอื่นไมได เพราะจิต
ซักฟอกๆ กิเลสอยูภายในใจใหสะอาดสะอานขึ้นมา กระแสของธรรมสงางามขึ้นมา
ภายในใจ สงบ จากสงบแลวก็เย็นสวางไสวขึ้นภายในใจตัวเอง นี่เรียกวาธรรมในใจ
กิเลสในใจทําใหเกิดความฟุงซานวุนวาย อยากคิดนั้นอยากคิดนี้ ปรุงนั้นปรุงนี้
มีแตกวนใจเรียกวากิเลส สวนธรรมนี้กลอมใจลงใหสงบๆ ในเบื้องตนเปนอยางนั้น
เวลาฟงเทศนนี่ทานเทศนไปเทาไรยิ่งกลอม จิตมันแนวๆ สงบแนว จนกระทั่งถึงจิตชวย
ตัวเองไดแลว ลงถึงที่แหงความสงบเต็มที่ เสียงธรรมนั้นจะอยูผิวเผินนอกๆ นะ ไมเขา
ไป สงถึงที่แลว ธรรมก็อยูขางบนผิวเผิน จิตแนวอยูนั้น นั่นทานฟงเทศน ทีนี้ฟงครั้งนี้
เปนอยางนี้ ฟงครั้งตอไปเปนยังไงคอยเปลี่ยนไปเรื่อย จิตเปลี่ยนเขาสูความละเอียด
เรื่อยๆ ในการฟง ความรวมก็สนิทเขาไปเรื่อยๆ
ตอไปพอทานเริ่มเทศนจิตจะเริ่มจอ พอเริ่มจอนีม้ ันจะกลอมกันลงไป สงบแนว
เลย นี่หมายถึงขั้นสงบ ถาเปนขั้นปญญา พอทานเทศนาวาการจิตจะขยับตามนะ ดาน
ปญญาไมอยูส งบ กาวตาม กาวตามแกกิเลสไปในเวลากาวตามๆ นั่นแหละ กาวตาม
ธรรมของทาน จิตก็เห็นประจักษๆ ฟงเทศนของทานคราวนี้จิตเปนอยางนี้ แลวฟงครั้ง
ตอไปจิตเปนอยางนั้น คอยเปลี่ยนสูความละเอียดไปเรื่อยๆ สุดทายมันจะไมถงึ มรรค
ถึงผลไดยงั ไง ก็กาวไมหยุด ฟงไมหยุด อบรมไมหยุด จิตใจก็สงางามขึ้นมา

๔
นี่ละที่นี่จิตใจจะเริ่มเห็นเปนสาระสําหรับคนเราแตละคนๆ จะเริ่มที่จิตกับธรรม
เขาสัมผัสกัน แตกอนแบกหามแตกองทุกขภายในจิตใจ ไมวาทานวาเราทั่วโลกดินแดน
จะไมมีใครมีธรรมเปนเครื่องกลอมใจใหสงบรมเย็น เปนความแปลกประหลาดอัศจรรย
ขึ้นมาบางเลย จะมีตั้งแตเรื่องกิเลสกวนอยูตลอดเวลา เขากวนสารสมน้ํายอมใสสะอาด
แตกิเลสกวนใจ กวนเทาไรยิ่งขุนยิ่งมัว เปนไปอยางนั้นตลอด เพราะฉะนั้นจึงตองได
อาศัยธรรม ฟงเสียงอรรถเสียงธรรมแลวจิตใจสงบเย็นลงไปๆ
ธรรมของทานเปนธรรมสมบัติของทานลวนๆ แลว ไมใชธรรมจดจํา ความจดจํา
มานั้นไมใชสมบัติของเรา มันหลงลืมไดงาย แตธรรมสมบัติที่เปนสมบัติของตน
เรียกวาอัตสมบัติ เปนสมบัติของตนโดยแทจากการปฏิบัติของตนเอง นี้เปนสมบัติโดย
แท เปนของตนโดยแท ฝงลึกๆ อยูภายในจิตใจ ไมไปออกเรื่องความจดความจํา
หลงลืม ไมมี จะจําไดอยูที่นั่นๆ แนนหนามั่นคงอยูที่นั่น ทีนี้เวลาอบรมไปจิตจะแสดง
ความสงาผาเผยขึ้นมา ตั้งแตเกิดมาเราไมเคยเห็นความสุขเปนยังไงภายในจิต มีตั้งแต
ความทุกขความเดือดรอนวุนวาย ไมวาใจเขาใจเราทั่วโลกดินแดนหาความสุขภายในใจ
ไมมีเลย นี่คือผูไมไดเกี่ยวของกับธรรมเลย เปนแตอยางนั้นทั้งนั้นแหละ
ผูมีจิตใจเกี่ยวของกับธรรมก็ยังไดมีความปติยินดีในการทําบุญใหทานของตน ก็
เปนเครื่องหลอเลี้ยงจิตใจไปประเภทหนึ่ง เมื่อใจยังไมไดมีความสงบอาศัยนี้เปนเครื่อง
หลอเลี้ยงจิตใจ เปนความสุขความรื่นเริงภายในจิตใจ ดีกวาเรื่องของกิเลสกวนใจเปน
ไหนๆ เรายังไมไดหลักไดเกณฑในทางจิตตภาวนา เราไดอาศัยคุณงามความดีที่เรา
สรางมากสรางนอยมาตั้งแตวันใดเดือนใด หากมาหลอเลี้ยงภายในจิตใจอยูอยางลึกลับ
นั้นแหละ พอระลึกถึงบุญจิตใจจะเอิบอิ่มขึ้นทันที ระลึกถึงกิเลสนี้รอนเปนไฟไปทัง้ นัน้
ทีนี้พอเราไดเริ่มการฝกหัดภาวนาดวยแลว นี้จะกลายเปนทํานบใหญขึ้นมาแลว
นะ บุญกุศลศีลทานที่เราสรางไวมากนอย การใหทานมากเทาไรเมื่อไรๆ ไมตองจํา หาก
มาอยูที่จิตนีท้ ั้งหมด การทําบุญใหทานรักษาศีลภาวนาจะมารวมอยูที่ใจๆ ทีนี้พอ
ภาวนา เราไดยินเสียงอรรถเสียงธรรมทาน ทานสอนดวยวิธีการภาวนาตางๆ แลวเรา
นําไปปฏิบัติ จิตของคนเรานี้ มันกระเสือกกระสนหาความสุข แตไมเจอ มันมีแตเรื่อง
กิเลสยื่นฟนยื่นไฟเผาไหมใหเรื่อยๆ หาความสุขไมมี เพราะความคิดที่กิเลสผลิตขึ้นมา
ไมมีความสุข มีตั้งแตความทุกขความเดือดรอน
ทีนี้พอหมุนเขามาทางธรรม จิตใจของเราเปนธรรม เชนเราบริกรรมธรรมคําใด
คําหนึ่ง นั้นแหละเรียกวางานของธรรมปรากฏขึ้นที่จิตแลว เชนเรากําหนดภาวนา
พุทโธๆ หรือธัมโม หรือสังโฆ ตามแตจริตนิสัยชอบในธรรมบทใด นํามาประกอบเปน
งานของใจ งานของธรรมอยูที่ใจ มีสติควบคุมดูแล แลวจิตใจจะคอยสงบเยือกเย็นๆ
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ขึ้นมาๆ แลวจะเริ่มเห็นความแปลกประหลาดในตัวของเรา ซึ่งนับตั้งแตวันเกิดมาไม
เคยเห็น มีแตฟนแตไฟ ไมวาชาติชั้นวรรณะ ฐานะสูงต่ําประการใด ความสุขภายในใจนี้
จะไมมี เปนความทุกขไปตามๆ กันหมดนั้นแหละ
แตผูมีธรรมภายในใจดวยการบําเพ็ญอยางนี้ ความอบอุนจะเริ่มมีอยูภายในใจ
ทุกขจนขนแคนขนาดไหนพอหมุนเขามาสูใจจะเย็นทันทีๆ
ทีนี้พอเราไดอบรมจิตต
ภาวนา เรื่องการอบรมจิตตภาวนานี้ไมไดเหมือนกันนะ จริตนิสัยของคนเราไมวาหญิง
วาชายมีจริตนิสัยหรืออุปนิสัยตางๆ กัน การภาวนาเราจะดูถูกวาเขาเปนผูหญิง เขาเปน
ฆราวาส อยางนี้ไมไดนะ จิตไมมีคําวาหญิงวาชาย ไมมีคําวาฆราวาสและนักบวช รับได
ทั้งสุขทัง้ ทุกข รับไดทั้งบุญทั้งบาป เมื่อนําจิตนี้ไปประกอบในสิ่งใด สิ่งนั้นก็เปนสิ่งนั้น
ขึ้นมา คือประกอบทางบาปก็เปนบาป ประกอบทางบุญก็เปนบุญขึ้นมา
เวลายนเขามาหาการประกอบทางดานจิตตภาวนาเขามานี้ จิตใจจะปรากฏเปน
ความสงบเยือกเย็น บางทีจนตื่นเตนนะในเจาของเอง เราไมเคยเห็น ไมเคยรู จิตใจที่
แสดงความแปลกประหลาดอัศจรรยขึ้นมาในขณะภาวนาทําใหตื่นเตน นั่นละหลักใหญ
พอเริ่มเห็นนี้แลวมันจะเปนอจลศรัทธา เชื่อความเห็นความแปลกประหลาดภายใน
จิตใจจากการภาวนานี้แลว วันหนาวันหลังตอไปเราภาวนาไมไดอยางนัน้ ก็ตาม แต
ความหยั่งลึกของสิ่งที่เราเคยรูเคยเห็นนั้นๆ ถอนไมขึ้นนะ หยั่งลึก เปนเชื้ออันสําคัญที่
จะจูงใจใหสนใจอบรมจิตใจใหมากขึ้นๆ นี่ละการภาวนา
จิตใจเปนของสําคัญมากทีเดียว โลกมองไมเห็น มีพุทธศาสนาเทานั้นมองเห็น
จิตใจ ศาสนาอื่นใดเราไมพูดถึงละ พูดถึงศาสนาที่บริสุทธิ์สุดสวนนี้แลวเทานั้นพอ ไม
ตองไปควาหาศาสนาใด คําสอนใดละ เอาคําสอนอันนี้ละที่พระพุทธเจาเลิศเลอ เพราะ
ธรรมอันนี้ เพราะการภาวนา พระสาวกทั้งหลายเลิศเลอเพราะการภาวนา เพราะการ
ปฏิบัติตามธรรมสั่งสอนของพระพุทธเจานี้เทานั้น ใหยึดนี้เปนหลักเปนเกณฑ จิตใจจะ
สงบเย็นขึ้นมาๆ ภายในใจ
ทีนี้เวลาเย็นแลว จริตนิสัยวาสนาบารมีของคนเราไมเหมือนกันนะ เวลาเริ่มตน
ขึ้นมาปรากฏความแปลกประหลาดอัศจรรยในจิตนี้แลว
ยังจะรูจะเห็นสิ่งตางๆ
แปลกๆ ตางๆ ตามจริตนิสัยของตนไปไมมปี ระมาณ บางรายก็สงบเย็นลงไปเลยอยาง
นี้ก็มี บางรายสงบเย็นลงไปแลวยังสองแสงสวางแพรวพราวออกไปรูสิ่งนั้นสิ่งนี้ ดังที่
ทานวารูเทวบุตรเทวดา อินทร พรหม นั่นกระแสของจิตไปตามนิสัยวาสนาของตน ออก
รูออกเห็น เพราะสิ่งเหลานั้นเปนของมีอยูแลว ตั้งแตเรายังไมรูไมเห็นเขาก็มีอยูแลว
พอประกอบเครื่องรับกันไดควรจะเห็นมากนอยเพียงไรมันปดไมอยู ก็ตอ งเห็นๆ อยาง
นั้นแหละ
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จิตนี้ก็ยิ่งเปนของแปลกประหลาด เบิกกวางออกไปๆ รวมแลวหมดทั้งโลกธาตุ
ไมมีอะไรที่จะเปนที่ยึดที่เกาะไดเหมือนจิตดวงนี้ นั่นลงแลวนะ โลกธาตุนี้มันวางเปลา
อยูดวยสิ่งตางๆ หรือวางเปลาตามธรรมชาติของมัน เพราะมันไมรูสึกตัววาเขามีนั้นไมมี
นี้เขาไมมี แตใจไปใหความหมายเขาวาเขาเปนอยางนั้นเขาเปนอยางนี้ พอจิตนี้ถอน
ความหมายออกจากสิง่ เหลานั้นเขามา มารูตัวเองวาเปนบาความคิด เปนบาความหมาย
แลว ตัวเองก็กลายเปนคนดีขึ้นมา ไมไปหลงตามอารมณ
จิตใจก็ดูความเคลื่อนไหวของตัวเองไปเรื่อยๆ ยิ่งเปนจิตตภาวนามันเคลื่อนไหว
ไปไหนตามรูตามเห็นมันตลอด เคลื่อนไหวสวนมากมันจะไปทางกิเลส เพราะกิเลสมัน
ชํานิชํานาญในการฉุดลากสัตวใหหมุนไปตางๆ ในทางที่ชั่วชาลามก ทางต่ําทรามนั้น
แหละ ทีนี้เวลาธรรมฉุดลากเขามาๆ หลายครั้งหลายหน ธรรมฉุดลากเขามาสูใจตัวเอง
แลวธรรมก็จะกระจางแจงขึ้นมา สงบรมเย็นเขามา ความแปลกประหลาดจะปรากฏ
ขึ้นมาที่ใจนี้แหละ
ขอใหทานทั้งหลายจําเอาไวนะ หลักพุทธศาสนาเปนหลักที่เลิศเลอสุดยอดแลว
ไมควาละไมควาศาสนาใด คําสอนใด ถาลงไดจับพุทธศาสนาออกปฏิบัติตามที่
พระพุทธเจาทรงสั่งสอนแลวจะแมนยําๆ เพราะคําสอนเหลานี้เปนคําสอนที่แมนยํา
มาแลวตั้งแตองคศาสดา ถัดลงมาก็พระสาวกทั้งหลายแมนยําดวยกันทั้งนั้นๆ นี้เปน
ธรรมที่แมนยําจากหัวใจของทาน เปดออกมาจากมือ เหมือนวาเรากําไวในมือเปดออก
ก็เห็นเลยๆ ธรรมของทานที่อยูภายในจิตใจ เปดออกมาโลกทั้งหลายก็เขาอกเขาใจ ซึม
ซาบเขาในใจ จิตใจก็สงางามขึ้นมา
นี่ละที่นี่อาหารของใจเริ่มมีแลว ตั้งแตกอนใจแหงผาก รางกายมีวัตถุสิ่งของมา
ปรนปรือ จนถึงขั้นเปนเศรษฐีก็มี แตหัวใจแหงผากดวยอรรถดวยธรรม หาความสุข
ไมไดนะ เศรษฐีกับคนจนที่มีธรรมนั่นละ คนจนที่มีธรรมยังมีความสุขมากกวาเศรษฐีที่
ไมมีธรรมในใจเปนไหนๆ ใหพากันเขาใจตามนี้นะ หลักใหญอยูที่ใจ ควานั้นควานี้
ควาอะไรมันก็เปนน้ําเหลวไปหมด เพราะไมใชวิสัยของสิ่งเหลานั้นจะมาทําใจใหสงบ
รมเย็นได นอกจากธรรม ทานจึงใหอบรมธรรม
การทําบุญใหทาน เอา ทําลงไป เรามีมากมีนอย เราไมตองกลัววาจะหมดจะยัง
จะลมจะจม ทานไปแลวจะไมเกิดบุญเกิดกุศล ไมมีใครเกินศาสดาแหละเรื่องความ
แมนยํา สวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว บุญเกิดขึ้นจากการใหทาน หนึ่ง นั่นฟงซิ
เกิดขึ้นจากการรักษาศีล หนึ่ง เกิดขึน้ จากการภาวนา หนึ่ง นี่ทานสอนไวเรียบรอยแลว
ใหทําลงไป เรามีมากมีนอยตามกําลังของเรา
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เราอยาไปเชื่อกิเลสตัวหึงหวงกีดกั้นทางเดินของเรา
มันวาจะทําบุญใหทาน
กิเลสตัวสําคัญๆ มันจะมาสกัดลัดกั้นไวนะ เชนเราจะเอาไปทําอยางใดก็ตามที่เปนเรื่อง
ของกิเลสแลวมันเปดทางโลงใหหมด เอาจนกระทั่งหมดเนือ้ หมดตัวก็เอาได อะไรมา
ความับๆ เอาไดหมดเรื่องของกิเลส ไมเลือกนะ ถาหันเขามาสูธรรมกิเลสขวาง เสียดาย
เงินบาทหนึ่งกิเลสเอาไปใชตั้งเทาไรบาทไมเสียดาย แตเราจะนํามาใชทําบุญใหทาน
เพียงบาทเดียวกิเลสหวงแลวๆ นี่ใหทราบวานี้มารของใจอยูในหัวใจเรานั้นแหละ นี่ละ
เรียกวากิเลส มันเกิดขึน้ ในเวลาที่เราจะทําบุญใหทานซึ่งเปนเรื่องของธรรม กิเลสกีด
ขวางไมอยากทําบุญใหทาน มันหึงมันหวง ดีไมดีลมไปตามมันเสีย นี่เรียกวากิเลสเปน
มาร ลากตัวของเราไปไดสบายๆ มันเหยียบย่ําทําลายไดหมด พากันจําเอานะ
เชื่อเถิดเชื่อพระพุทธเจา ไมมีศาสดาองคใดที่จะตระหนี่ถี่เหนียวไมไดทําบุญให
ทานกอนแลวมาเปนพระพุทธเจา เปนเอกมาดวยกัน การใหทานพระโพธิสัตวแตละ
พระองคๆ นี้เสียสละเปนเอกๆ มาโดยลําดับ ไมใหทานไดยังไง การใหทาน การ
เสียสละ การเห็นแกสัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตายนี้ไมมีใครเกินพระ
โพธิสัตวซึ่งยังมีกิเลสอยู เปนผูเดนในเรื่องความเมตตามากก็คือพระโพธิสัตว เวลา
สรางมาเต็มเม็ดเต็มหนวยแลว พอตรัสรูผึงขึ้นมาแลวการทําบุญใหทานนี้จาขึ้นมาหมด
เลย และผลแหงการใหทานของทานก็แสดงในเวลานั้นอีกดวยนะ
พระพุทธเจาพอตรัสรูขึ้นมาแลวเสด็จไปที่ไหน ไมวามนุษยมนา เทวดา อินทร
พรหม มาทําบุญใหทานเกลื่อนตามถนนหนทางที่ทานเสด็จไป นี่มีในตําราชัดเจน ไปที่
ไหนมีตั้งแตคนอยากทําบุญใหทาน มีแตอยากให อยากทําบุญใหทาน เกลื่อนไปหมด
ดวยไทยทานทั้งหลาย จนประชาชนทั้งหลายเขาร่ําลือกัน วาพระพุทธเจาไปที่ไหนนี่
อัศจรรยเหลือเกิน เกลื่อนไปดวยไทยทานตางๆ บางรายก็พูดตามความเห็นของตนนั้น
แหละวา ออก็ทานเปนพระพุทธเจา ทานไปที่ไหนก็ตองเกลื่อนกลนไปดวยไทยทานละซิ
พระพุทธเจารับสั่งหามทันทีเลย “อยาเขาใจอยางนั้น เปนความเขาใจผิด
ไทยทานที่ไหลมาๆ ตลอด เราไปที่ไหนๆ นี้ ไทยทานไหลเขามาทุกทิศทุกทาง เทวบุตร
เทวดา อินทร พรหม มาตลอดเวลานี้ไมใชเปนเพราะอํานาจแหงความเปนพระพุทธเจา
ของเรานะ เปนเพราะอํานาจแหงการใหทานของเราตางหาก เราใหทานมากนอยนี้ละ
กลับมาสนับสนุนแสดงใหเราเห็นอยางชัดเจน แมแตเราเปนพระพุทธเจาขึ้นมา เราก็
เปนขึ้นมาจากการใหทาน ทานเปนพอเปนแมผลิตพระพุทธเจาขึ้นมา แลวพระพุทธเจา
จะใหญกวาทานไดยังไง พระพุทธเจานอยกวาทาน” ทานวาอยางนั้นนะ นี่ละอํานาจ
แหงการใหทานเปนอยางนั้น
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เราทําไปแลวไมสูญหายไปไหนละ เราทําลงไปแลวฝงอยูในจิตๆ ทุกสิ่งทุกอยาง
ที่เรามาอาศัยซึ่งเปนดานวัตถุพังลงไป รางกายของเราพัง หมดชีวิต หมดลมหายใจเราก็
พัง สิ่งเหลานั้นก็พังไปตามๆ กัน ไมมีสิ่งใดติดสอยหอยตามเราไดเลย แตเรื่องบุญเรื่อง
กุศลที่เราไดทําบุญใหทานนี้ติดแนบกับใจ ออกจากนี้ปบทิ้งวัตถุสิ่งเหลานี้ เราอาศัย
เพียงชั่วกาลที่ขันธยังครองตัวอยูนี้เทานั้น พอขันธหมดสภาพสิ่งเหลานั้นก็หมดสภาพ
แตบุญกุศลนี้ไมหมดสภาพ ติดไปกับจิตกับใจตลอดเวลา ไปเกิดในภพใดบุญกุศลพา
เกิด เกิดในที่สมหวังๆ ตลอดไปเลย ถาบาปพาเกิดเกิดที่ไหนผิดหวังทั้งนั้นๆ ไมมีทวี่ า
สมหวังถาทําตามกิเลสความชั่วชาลามก
แมที่สุดเกิดมาไปไดผัวไดเมีย ครั้นไดก็ไดอยางวา ไดเมียก็เมียตัวแสบๆ เห็น
ผัวนี้ฟงเสียงแวดๆๆ ดุผัว ถาผัวก็วากวีกๆ ไปสะแตกเหลามาแลวก็มาวากวีกๆ ดุลูกดุ
เมียไป มันก็ไปไดอยางนี้เสีย ถาเปนผูหญิงไปไดผัวก็ไดผัวขี้เหลาเมายา สูบฝนกิน
กัญชาไปเสีย แลวกลับมาก็โวกวากๆ ใสคนในบานใหเดือดรอนไปตามๆ กัน ถาวาเปน
เมียก็เมียปากเปราะ ไปที่ไหนวันไหนไมไดดุ ไมไดเอาผัวนี้มาเปนเขียงรองรับคําดุดานี้
ไมได ปวดหัว วันนี้ตองไดดุเสียกอน ดุพอบาน พอบานเลยจะตาย พอบานดีแสนดี ไอ
เมียเลวแสนเลว ไปที่ไหนก็แวดๆ ก็ยังดีนะหลวงตาบัวเทศนเฉยๆ ถาเปนหลวงตาบัวมี
เมียมีเมียอยางนั้นฟาดปากแตกเลยเขาใจไหม
เพราะฉะนั้นกรรมทานจึงมาดลบันดาลไมใหหลวงตาบัวมีเมีย กลัวผูหญิงจะ
ปากแตกนะ ใหจําเอา นี่ละกรรม ไปที่ไหนวาจะไปเอาผัวดีมนั ก็ไดผัวอยางนั้นเสีย ไป
หาเมียดีๆ ก็เมียอยางนั้นเสีย ไมไดเรื่องไดราว จะไปตําหนิแตวาเมียไมดีผัวไมดีอยาง
เดียวไมได มันก็เปนเพราะกรรมของเราหาทําไวนั่นแหละ ไปเจอที่ไหนจึงเจอแตของไม
ดี ก็เราทําของไมดีไว ไปไดลูกไดเมียไดอะไรก็มแี ตสิ่งไมพงึ หวังๆ ผิดหวังไปเรื่อยๆ นี่
กิเลสพาใหทํา บาปพาใหทํา แลวผลก็เปนมาดวยความผิดหวังอยางนี้ ถาบุญไปที่ไหน
หากเปน หากสมหวังไปเปนลําดับลําดา
เพราะฉะนั้นใหพากันรักสงวนบุญตามทางเดินของพระพุทธเจา อยาปลอยอยา
วางนะทางบุญทางกุศล ไปเกิดทีไ่ หนบุญนี้จะไมปลอยวางจิตใจ ใจดวงนี้ไมเคยตาย ไม
เคยฉิบหาย แมจะไปตกนรกอเวจีตั้งกี่กปั กีก่ ัลปก็ตามก็ไมสญ
ู ก็ไมฉิบหาย ทนทุกข
ทรมานมากขนาดไหนยอมรับทุกขทไี่ ดรับ แตไมยอมฉิบหายคือใจดวงนี้ และโลกอันนี้
เปนโลกสมมุติมันมีการเปลี่ยนแปลงไปได เชนไปตกนรกตั้งกีก่ ัปกี่กัลปก็ตาม ความ
เปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงอยางเชื่องชาๆ มา จนกระทั่งหมดกรรมอันนั้นขึ้นมา
เปนมนุษย ฟตตัวขึ้นมาใหม และแกไขตัวเองใหเปนคนดี จนกระทั่งถึงสวรรคนิพพาน
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ดวยการสรางความดีจิตใจนี้ก็ไมสูญ นั่นฟงซินะ อยูในนรกจมอยูขนาดนั้นก็ไมยอมสูญ
ขึ้นมาสวรรคพรหมโลก ฟาดขึ้นถึงนิพพานก็ไมสญ
ู กลายเปนธรรมธาตุไปเลย
นี่ละจิตดวงนี้เปนตัวสมบุกสมบันมาก อยูในหัวใจของเราทุกคนนะ ความรูนี้
ออกมาจากใจ เครื่องมือของใจคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย ใจไดรับทราบ
ทางตาทางหูทางจมูก คือเปนทางเดินของใจ เปนเครื่องมือ ถาตาบอดมันก็ไมเห็นเสีย
เครื่องมือเสียไปแลว หูหนวกก็ไมไดยินเสีย เครื่องมือเสียไปแลว ถาตาหูจมูกลิ้นกายดี
อยู ใจดีอยูก ็ออกตามเครื่องมือ หูดีตาดี ถาหูหนวกตาบอด ใจดีอยูม นั ก็ไมเห็น นี่ละ
เครื่องมือ อันนี้พังลงไปแลวจิตนี้ไมพัง ออกไปสูรางนั้นรางนี้ ไปตามบุญตามกรรมของ
ตน ใครสรางคุณงามความดีไว คุณงามความดีนั้นแหละจะติดตามสนับสนุนใหเปนคน
ดี ภพใดชาติใดเปนภพที่ไดรับความสุขความเจริญไมผิดหวัง แตการสรางความชั่วรัก
ความชั่วทําแตความชั่ว ตายไปแลวความชั่วกลับมาเปนภัยแกตัวเอง ไปเกิดภพใดชาติ
ใดมีตั้งแตภพผิดหวังๆ ไปหมด
ใหพากันพินิจพิจารณาใหดีนะ เห็นอะไรชอบอะไรจะเอาตามชอบ ใหพิจารณา
เหตุผลเสียกอน มันดีอยูขางหนามันชั่วอยูขางหลังมี มีเยอะ ถาใชความพิจารณาแลว
มันจะรอบดาน ดูทั้งขางหนาดูทั้งขางหลังแลวก็รอบคอบ ทีนี้ลงใจรับไดแลวทําไดแลว
คนนั้นไมคอยผิดพลาด ดังที่ทานแสดงไวในคัมภีรวา นิสมฺม กรณํ เสยฺโย ใหพินิจ
พิจารณาใครครวญใหเรียบรอยกอน กอนที่จะทําสิ่งใดก็ตาม อยาทําดวยความพรวด
พราด ใหทําดวยการพินิจพิจารณา ผิดหรือถูก ดีหรือชั่วประการใดกอน แลวคอยทําลง
ไปจะไมผดิ พลาด นี่ธรรมทานสอนไว
เราที่ผิดพลาดๆ คือไมไดคิดไดอาน ทําตามความอยาก อยากอะไรก็ทาํ ตาม
ความอยาก ผิดถูกชั่วดีไมวา แลวมันก็มาเปนพิษเปนภัยเผาตัวเรานั้นเอง คนทําบาปก็
สรางพิษสรางภัยนั่นเองมันจึงมาเผาเจาของ คนทําบุญก็สรางบุญสรางคุณนั่นเอง มันถึง
ไดมาพยุงเจาของใหมีความสุขความเจริญเรื่อยไป ทานสอนวา กมฺมสฺสโกมฺหิ เรามี
กรรมเปนของตน คําวากรรมเปนของตน กรรมของเรานี้จะไปแยกแบงสันปนสวนใหผู
หนึ่งผูใดแบงเบาไปนี้ไมไดเลย มีมากมีนอยตองเปนเจาของเสวยกรรมดีกรรมชั่วของ
ตัวเองนั้นตลอดไป
กรรมเปนทายาท กรรมเปนผูใหกําเนิดเกิดในทางดีทางชั่ว ทําดีก็ดีทําชั่วก็ดีเรา
จะไดรับผลของกรรมทั้งดีทั้งชั่วนั้นแล ไมมีใครรับแทนเราได ใหพิจารณาใหดีนะ เรา
เปนลูกชาวพุทธขอใหใชความพินิจพิจารณาบาง อยาทําพรวดพราดๆ นี้มันไมใชแดน
ชาวพุทธ มันแดนกิเลสตัณหา แดนฟนแดนไฟเผาไหมโลกใหเดือดรอนทั่วหนากันไป
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หมด ถาแดนพุทธมีความพินิจพิจารณา คนดีก็มีคนชั่วก็มสี ับปนกันไป ความสุขก็มี
ความทุกขกม็ ีสับปนกันไป
แตถามีตั้งแตเรื่องกิเลสเผาผลาญหัวใจ
เอากิเลสเปนประมาณแลวมีแตไฟ
ทั้งนั้นละ เปนเศรษฐีก็เศรษฐีไฟเผาใจ เปนอะไรก็ไฟเผาใจ ยศถาบรรดาศักดิ์สูงต่าํ
ขนาดไหนก็เปนไฟเผาใจอยูในนั้น มีแตชื่อๆ คุณสมบัติที่จะใหรับความสุขสมตนวามี
ยศถาบรรดาศักดิ์ เปนคนมั่งมีศรีสุข เปนเศรษฐีกุฎมพีนั้นไมมี มีแตลมปาก เห็นสมบัติ
ของตนก็เขาชมชั่วขณะ เรามีเงินเทานั้นลานเทานี้ลาน นามีเทานั้นแปลงเทานี้แปลง
สมบัติที่บานที่เรือน กี่ตกึ กี่หลังก็มีแตอยางนั้น วาไปๆ สุดทายตายไปแลวสิ่งเหลานี้ก็
เต็มอยูอยางนั้น มีใครเอาตึกรามบานชอง เอายศถาบรรดาศักดิ์ติดตัวไปดวยมีไหม ไม
มี
เวลาตายแลวก็มีแตคนไปเผากันยั้วเยี้ยๆ
เขาเผาศพนี้เจาของจมอยูใ นนรก
เพราะความลืมตัว วาตนมีลาภมากยศมาก เหมือนจะไมตายเหมือนโลกเขา ไดเทาไรยิ่ง
ดีดยิ่งดิ้น บายศบาลาภ บาสรรเสริญเยินยอ บารายไดรายรวย มีแตความคืบคลานไป
อยางนั้น ไดเทาไรไมพอๆ เวลาตายแลวหมดคาหมดราคา จมคือตัวคนเดียวที่เปนบา
ดิ้นดีดอยูนั้นแหละ ยศถาบรรดาศักดิ์ตั้งมาใหเขาก็มีอยูอ ยางนั้น เขาจะเปนอะไร เขาไม
ไปตกนรกขึน้ สวรรคชั้นพรหมกับใครนะไอยศถาบรรดาศักดิ์ก็ดี สมบัติเงินทองขาวของ
ก็ดี เขาเปนของเขาอยูอ ยางนั้น ผูที่จะไปตกนรกหมกไหมเพราะความลืมตัวของตัวเองก็
คือเรานั้นแล ผูไมลืมตัวก็จะไปเปนคนดิบคนดี ขึ้นสวรรคชั้นพรหมไปไดก็คือคนไมลมื
ตัวนั่นแล เพราะฉะนั้นจงอยาลืมตัว
เวลานี้โลกกําลังลืมตัวมากขึ้นนะ
มีลาภมียศมากเทาไรจนลืมตนลืมตัวไป
เหมือนหนึ่งวาจะเหาะจะบินทั้งที่ไมมปี ก แลวเหมือนจะไมตาย อายุจะอยูค้ําฟาทั้งๆ ที่
เขาตายทั่วโลกสงสาร ทุกรูปทุกนามไมเวน แตเรามาเวนเปนเอกเทศคนเดียววาจะไม
ตาย จึงเปนบาใหดีดใหดิ้น ลืมเนื้อลืมตัว ลืมเปนลืมตาย คําวาตายไมระลึกถึงเลย มีแต
นึกวาจะรวยนั้น จะเอาอันนี้ จะใหไดอยางนั้นอยางนี้ แลวเบงอยูในตัวเอง นั่นละไมมี
ใครเบง เขาจะเอาไมปาไปขางหลัง ทางนี้ยังเบงอยู เขาชม โห มียศถาบรรดาศักดิ์สูงนะ
อยางนี้หายากนะ คนไมมีวาสนาไมไดทรงยศทรงลาภอยางนี้นะ
โอย ทางนี้เบงขึ้นเปนบาๆ เลย อยูขางหลังเขาจะเอาคอนปาไมเห็นเลย เขาวา
เฉยๆ เขาจะเอาคอนปาอยูขางหลัง เขาหัวเราะ เขาหมั่นไสคนบายศบาลาภ บา
สรรเสริญเยินยอ แลวไดมาเทาไรยิ่งมากยิ่งไปกวาดไปตอน ไปรีดไปไถของคนอืน่
ไดมามากเทาไรยิ่งภูมิใจๆ ยิ่งบาใหญ ตายแลวจม ไดของเขามาเทาไรก็ตามไมใชของ
เรา มันตองเปนของเขาอยูวันยังค่ํา สรางบาปสรางกรรมเผาหัวอกเจาของอยูวันยังค่ํา
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ดวยสมบัติเงินทองทีไ่ ดมา ดวยความภาคภูมิใจในการทําชั่วของตัวเองนั้นแหละ แลวก็
เผาตัวเองๆ
คําวาธรรมทานเขาใครเมื่อไร ไมเขาใครออกใคร ไมมีคําวาลําเอียง ทําบาปได
บาป ทําบุญไดบุญ จะทําแบบใดๆ เปนบุญทั้งนั้นถาทางบุญ ถาทําบาปทําแบบใดๆ
เปนบาปทั้งนั้น ไมมีคําวาบุญแทรกเลย ตองใหระมัดระวังตั้งแตบัดนี้ อยาตื่นลมตื่น
แลงนะ เวลาอยูธรรมดาเปนอยางหนึ่ง พอเขายกยอปอปนขึ้นใหมียศถาบรรดาศักดิ์ให
เปนเจาเปนนาย ใหเปนชั้นนั้นชั้นนี้ เปนขั้นถึงรัฐมนตงมนตรี เปนถึงนายกรัฐมนตรีปน
บาขึ้นไปอยากเปนประธานาธิบดีอีก นี่เห็นไหมละคนบา นี่ละบามันจะทําชาติศาสนาให
ลมจมลงไปคือคนบาประเภทนี้ ใหจําเอานะ
ความคิดความอยากความทะเยอทะยานอยางนี้ เปนภัยตอชาติบานเมืองอยาง
หาที่เปรียบไมไดเลย ใหพากันพิจารณา นี่ละความลืมตัว เราพูดถึงเรื่องความลืมตัว
เปนใหญนี้แลวใหญนั้น ทั้งๆ ที่ตวั เทาอึ่ง ก็ตวั นั้นแหละ นี่เขาเปนตั้งแตปลัดอําเภอ
หรือเปนตั้งแตรองผูใหญบาน เปนผูใหญบาน รองกํานัน แลวเปนตลอดถึงนายอําเภอ
ผูวาราชการจังหวัดขึ้นไปรัฐมนตรี ซัดขึ้นถึงนายกฯ แลวทีนี้บาเลย บาไปถึงนายกฯใหญ
นอกจากนายกฯแลวอยากเปนประธานาธิบดี
นี่ละหลักของประธานาธิบดีเปนยังไง ทําลายกษัตริย คนผูที่เปนประธานาธิบดี
ทําลายกษัตริยที่คนกราบทั่วโลกเปนของดีไหม แลวทําลายศาสนา ไมเคารพเลื่อมใส
ศาสนา ลบลางไปหมด ศาสนาเปนหัวใจของคนทั้งประเทศหรือวาทั้งโลก แลวไปทําลาย
จิตใจเขาเปนของดีไหม ไอตําแหนงประธานาธิบดีนั่นนะมันวิเศษวิโสอะไร เปนมหาภัย
ตอชาติ ตอศาสนา พระมหากษัตริย เปนของดีแลวเหรอ มันหากหลงนะ ผูหลงมันหลง
นี่พูดถึงเรื่องความหลง หลงจนทําผูอื่นใหฉิบหายวายปวงตัวยังภูมิใจอยูน ั้น เวลาตาย
แลวเอาไฟไปเผาเหมือนกันนั่นแหละ ไมเห็นผิดแปลกอะไร มันมีวันตายติดหัวมันอยู
นั้นคนนั้นก็ดี
คนไหนๆ สัตวตัวใดก็ตามความตายติดตัวอยูตงั้ แตวันเกิดมา พอเกิดปบความ
ตายติดมาพรอมแลว จดจารึกไวเรื่อยๆ พอถึงเวลาก็ตัดสินปง ตายแลวนั่น มันเกิด
ประโยชนอะไร ยศถาบรรดาศักดิ์สูงต่ําขนาดไหนมันก็ตายไดดวยกัน หมดคาหมดราคา
จงอยาพากันลืมตัว ธรรมทานไมสอนใหลืมตัว มีมากมีนอยก็ใหเขาใจในความมีความ
เปนของตน ไดมามากมานอย ไดในทางที่ถูกหรือผิดก็ใหคํานึงตัวเอง อยาไปภูมใิ จ
ตั้งแตวาไปรีดไปไถ ไปคดไปโกงเขามาแลวภูมิใจตัวเอง นั้นคือไฟเผาหัวอกมัน ยังไม
ตายมันก็เผาแลวนั่น พอตายแลวจมดิ่งเลยเชียว นรก

๑๒
นรกใครเปนคนบัญญัติไว นรกไมมใี ครบัญญัติ นรกหลุมใดก็ไมมีใครบัญญัติ
หลักธรรมชาติทําใหมีเอง ไปสวรรคพรหมโลกนิพพานไมมใี ครบัญญัติ ไมมีใครไป
แตงตั้งทั้งนรก ทั้งสวรรค พรหมโลก นิพพาน หากเปนหลักธรรมชาติ ถาผูไปทางดีทาง
ชั่วควรจะเขาในขั้นใดภูมิใดของความชั่วตัวเองและความดีของตัวเอง จะไปขั้นนั้นๆ
ดวยอํานาจแหงกรรมของตนนั้นแหละ ไมเพราะอํานาจแหงใดนะ ใหพากันจดจําทุกคน
วันนี้ก็เทศนเพียงเทานี้ พากันจดจําเอาไวแลวนําไปประพฤติปฏิบัติ
เสียงอรรถเสียงธรรมนี้ชุมเย็นจิตใจนะ
เสียงพระพุทธเจากระเทือนทั่วแดน
โลกธาตุ เห็นไหมแสดงไวในธรรมจักร พระพุทธเจาตรัสรูสะเทือนมาตั้งแตภุมมเทวดา
ขึ้นไปรุกขเทวดา อากาสาเทวดา ถึงจาตุม ทาวมหาพรหม ๑๖ ชั้นกระเทือนถึงกันหมด
นี่พระพุทธเจาตรัสรู เปนยังไงเย็นขนาดไหน อบอุนขนาดไหน กระเทือนโลกถึงขนาด
นั้นแลว มาแสดงธรรมก็สะเทือนสะทานไปหมด สงฺกมฺป สมฺปกมฺป สมฺปเวธิ อปฺป
มาโณ จ โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุรโหสิ นี่ละธรรมพระพุทธเจากระเทือนทั่ว
อยฺจ ทสสหสฺสี โลกธาตุ หมื่นโลกธาตุ ฟงซินะ ธรรมพระพุทธเจากระเทือนไปหมด
เลย เปนของเลนเมื่อไร เปนของที่เลิศเลอ สุดเลิศเลอแลว
ที่วา สงฺกมฺป สมฺปกมฺป โลกธาตุหวั่นไหวทั่วกันหมด อานุภาพแหงธรรมเหนือ
ทุกสิ่งทุกอยาง นี้คือธรรมพระพุทธเจา นํามาสอนโลกนี้ก็เอาธรรมอันนั้นแหละมา ไม
ไดมาจุดเผาบานเผาเมือง เผาผูเผาคนใหเกิดความเดือดรอนเหมือนกิเลสพาใหเปน
ธรรมไปที่ไหนเย็นที่นั่น สอนโลกไปที่ไหนเย็นไปหมดนะ ไมวาจะมากจะนอยจะเย็นไป
ตามจุดๆ ธรรมเขาถึงไหนมีความเย็นไปถึงนั้น นี่ละธรรมไมเปนภัยตอผูใด สอนเทศนา
วาการตรงไหนจึงไมมีสงิ่ ใดมาหวงมาหาม มาคัดมาคานตานทานธรรม
ธรรมพระพุทธเจาทุกพระองคเทศนสอนมา ไมเคยมีมารหรือมีโจรตัวใดที่วา
เปนมหาภัยยิ่งใหญ มาคัดคานตานทานธรรมพระพุทธเจาจนแสดงธรรมไมไดไมเคยมี
จนกระทั่งพระสมณโคดมเรานี้ก็ไมเคยมี แสดงธรรมไปที่ไหนเทวบุตรเทวดา อินทร
พรหม ยมยักษ อนุโมทนาสาธุการดวยกันทั้งนัน้ แหละ ธรรมเปนคุณมหาคุณตอโลก
ไมไดเปนภัยตอผูใดพอทีจ่ ะถูกกําจัดออกหนีไปเสีย ใหเหลือตั้งแตฟนแตไฟเผาไหม
โลกนรกนี้ใหมันรอนขึ้นไปอีกเทานั้นเอง เอาละพอเทศนเทานี้แหละ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

