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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

ใจไมมีคําวาหญิงวาชาย 
 

 วันนี้เปนวันมหามงคลแกพี่นองทั้งหลายที่มารวมกัน ณ วัดปาบานตาด โดย
ทูลกระหมอมฟาหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทานเสด็จมาวัดเรา เพื่อฟง
อรรถฟงธรรมอบรมจิตใจใหมีความสงบรมเย็น มีธรรมเทานั้นที่จะทําใจของโลกใหมี
ความสงบรมเย็นได เสียงธรรมโลกฟงกันนอยมากทีเดียว ถาเทียบก็เหมือนกับวา ผูที่
ไดฟงอรรถฟงธรรมเขาสูจิตใจของตนนั้นเทากับเขาโค ผูที่ฟงแตเสียงความเพลิดความ
เพลิน เจือปนไปดวยฟนดวยไฟเผาไหมภายในจิตใจ และสรางความฟุงเฟอเหอเหิมขึ้น
ภายในจิตใจนี้ทั่วโลกทั่วสงสาร นี่เทากับขนโค มีจํานวนมากขนาดนั้น เขาโคคือผูฟง
อรรถฟงธรรม ไดยินเสียงอรรถเสียงธรรมลวงไหลซึมซาบเขาสูใจใจยอมไดรับความ
สงบเยือกเย็นเพราะธรรม 

วันนี้พี่นองทัง้หลายโดยมีทูลกระหมอมทานเสด็จมาทรงเปนประธาน ณ ที่นี่ ได
ฟงอรรถฟงธรรมของพระพุทธเจา ที่หลวงตาไดนํามาแสดงใหพี่นองทัง้หลายฟง เพื่อ
ชโลมจิตใจใหมีความสงบรมเย็น  เรียกวาเปนมงคลมหามงคลแกพี่นองทั้งหลายวันนี้
เปนอยางมากทีเดียว จติใจของโลกมีความเหือดแหงจากอรรถจากธรรม เพราะฉะนั้น
ความทุกขซึง่เปนผลของกิเลสน้ันจึงทวมทนเต็มโลกเต็มสงสาร ไปสถานที่ใดอยูสถานที่
ใด จะไดนําความสุขมาเฉลี่ยเผื่อแผใหเปนความยิ้มแยมแจมใสภายในจิตใจนี้ เรา
อยากจะพูดวาไมมีและไมคอยม ี

เพราะเรื่องอรรถเรื่องธรรมมีนอยมากภายในจิตใจของโลก ผูทีไ่ดรับผลจากการ
อบรมจิตใจจากธรรมแลว จึงไปสูสถานที่ดีคติทีเ่หมาะสมไดนอยมากยิ่งกวาผูที่ไหลลง
ไปทางต่ํา มีเปรตมีผี สัตวนรกทุกประเภท มีเต็มอยูในนี้ ออกไปจากจิตใจที่กิเลสวางยา
พิษเขาสูจิตใจเต็มที่แลว ก็แสดงความเดือดรอนใหแกจิตใจดวงนั้นๆ ไสลงไปในที่
ตางๆ ซึ่งเปนที่ไมพงึปรารถนา นี่คือกิเลสหลอกสัตวโลก และโลกทั้งหลายก็ไมมีความ
เขด็หลาบอิ่มพอ ตื่นมาก็อยากไดยินเสียงฟนเสียงไฟนี้ละกอนอื่น เร่ืองเสียงอรรถเสียง
ธรรมสวนมากจะไมคดิถงึเลย 

สวนผูปฏิบัติอรรถธรรมนี้พอตื่นนอนขึ้นมาระลึกถึงอรรถถงึธรรมกอนอื่น อรรถ
ธรรมนี้จะไหลเขาสูใจๆ โดยลําดับลําดา ที่รวมแหงความสุขทั้งหลายตลอดถงึบรมสุข 
รวมที่ดวงใจซึ่งไดรับการอบรมจากอรรถจากธรรมเต็มที่แลว และที่รวมแหงทุกข
ทั้งหลายก็รวมลงที่ใจที่ไดยินไดฟงไดเห็นอะไรตางๆ นานา ลวนแลวตั้งแตเปนเรื่องฟน
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เร่ืองไฟเผาไหมเขาสูใจๆ ใจจึงมีความเดือดรอนมากที่สุดในโลกอันนี้ แตกิเลสมัน
ปกปดกําบังไวไมใหมองเห็น เปดทางเพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิง เปดทางความหวัง หวัง
นั้นหวังนี้ไวเพื่อหลอกสัตวโลก ครั้นตายไปก็ตายไปดวยความผิดหวัง ทั้งๆ ที่หวังอยู
ดวยกันทุกคน เวลาตายไปแลวกลายเปนคนผิดหวังๆ นี่เพราะกิเลสหลอกสัตวโลก 

สวนธรรมของพระพุทธเจาไมมีคําวาหลอก ใครปฏิบัติไดมากนอยเพียงไรก็เปน
ความสงบรมเย็นแกจิตใจของตน ความสุขก็ดี ความทุกขกด็ี ตั้งแตสุขมากทุกขมาก
จนกระทั่งถงึบรมสุขมหันตทุกข รวมลงที่จิตใจนี้ทั้งน้ัน เปนภาชนะที่จะรับรองเอาสิ่งดี
ชั่วทั้งสองประเภทนี้ นอกนั้นไมมี ตนไมภูเขาดินฟาอากาศที่ไหนเขาก็เปนเรื่องของเขา 
เขาไมมีความรูสึกตัวเลยวาเขาไดทรงอะไรไว แตจิตใจนี้รูสึกตลอดเวลา เพราะใจนี้เปน
นักรู เพราะฉะนั้นทานจึงสอนจิตใจที่เปนนักรูนี้ใหรูในทางที่ถูกทีด่ี แกไขดัดแปลงสิง่ที่
เปนภัยแกตัวเองออก ดวยความรูของตนทีไ่ดรับการศึกษาอบรมมาจากครูจากอาจารย 
หรือจากธรรมทั้งหลาย และอบรมจิตใจ ใจจะมีความสงบรมเย็นเปนลําดับลําดาไป 

เร่ืองใจเปนเรื่องสําคัญมาก พุทธศาสนาเราลงที่ใจนี้ทั้งหมด พระพุทธศาสนาจึง
เปนศาสนาชั้นเอกอุ จะหาเทียบที่ไหนไมไดเลย เราพูดตามหลักความจริง ไมไดตําหนิติ
เตียนศาสนาใด ชมเชยศาสนาใด โดยหาเหตุผลตนปลายไมได เราชมเชยและตําหนิติ
เตียนวาดีหรือไมดีนั้นดวยเหตุดวยผลตามหลักความจริงลวนๆ  สําหรับพุทธศาสนา
ของเรานี้ พระพุทธเจาเปนศาสดาพระองคแรกทรงพระบรมสุขขึ้นในวันเดือนหกเพ็ญ 
ตรัสรูธรรมก็คือพังกิเลสตัวมหันตทุกขออกจากพระทัยเรียบรอยแลว พระจิตสวางจา
ขึ้นมา เรียกวาตรัสรูธรรมกระจางแจงขึ้นมาเปน โลกวิทู รูแจงโลกนอกโลกในตลอด
ทั่วถึง ซึง่แตกอนยังไมเคยรูเคยเห็นเลย ไดมาปรากฏในคืนวันนั้นอยางแจมแจงชัดเจน
เปน อาโลโก อุทปาทิ สวางจาครอบโลกธาตุ คือศาสดาพระองคแรกผูทรงพระบรมสุข 

แลวก็นําธรรมที่พระองคทรงไวแลวนั้น มาเฉลี่ยเผื่อแผโปรดปรานสัตวโลก
ทั้งหลายใหไดยินไดฟงกระแสแหงเสียงธรรมที่เปนบรมสุขจากบรมศาสดา ไดนําไป
ประพฤตปิฏบิัติชโลมจิตใจของตนใหมีความสงาผาเผยขึ้นมา สําหรับพระพุทธเจาของ
เราน้ีก็มีปฐมสาวกเบื้องตนคือเบญจวัคคียทั้งหา ทานไดรับบรมสุขจากพระพุทธเจาของ
เรา ตอจากนั้นก็กลายเปนสาวกขึ้นมาจํานวนมากมาย นี้ลวนแลวตั้งแตไดรับอรรถรับ
ธรรมจากพระพุทธเจาที่ทรงแนะนําส่ังสอน แลวนําไปอบรมสั่งสอนตนเอง จิตใจก็ดีด
ขึ้นฟนขึ้นโดยลําดับ จนกระทั่งถงึวิมุตติพระนิพพาน วิมุตติพระนิพพานเปนที่ส้ินสุด
แหงทุกขทัง้มวลในแดนสมมุติ ไมมใีนพระนิพพานเลย บรมสุขทั้งหมดคอืพระนิพพาน
นี้ออกจากการอบรมจิตใจ ไมใชออกจากที่อื่นที่ใด ขอใหพี่นองทัง้หลายจดจําเอาไว 
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ใจของเราไมมีคําวาหญิงวาชาย เปนนักรูดวยกัน รับไดทั้งบาปทั้งบุญ ดีชัว่ สุข
ทุกข รับไดหมด ตามแตเจาของจะเปนคนโงหรือคนฉลาด ขวนขวายหาสิ่งทั้งสองนี้เขา
มาสูใจเทานั้น ถาใครโงก็ขวนขวายหาตั้งแตส่ิงชั่วชาลามก ครั้นไหลเขามาสูใจก็
กลายเปนฟนเปนไฟขึ้นมาที่ตนเอง อยูที่ไหนไปที่ใด ภพใดชาติใด จะมีตั้งแตเร่ือง
ความทุกขความเดือดรอนผิดหวังตลอดไป เพราะความชั่วที่ตนเสาะแสวงหาไมถูกทาง
นํามาเผาตน 

ผูที่เสาะแสวงหาโดยถูกทางก็คือผูอบรมจิตใจ เชนไดรับการอบรมจากธรรมะ
คําส่ังสอนของพระพุทธเจา หรือครูบาอาจารย แลวนําไปประพฤติปฏิบัติกําจัดสิ่งทีม่ัว
หมองที่เรียกวากิเลสอยูภายในจิตใจ ชําระซักฟอกจิตใจดวยความดีงามทั้งหลาย มีการ
ใหทาน การรักษาศีล การเจริญเมตตาภาวนา นี้คือธรรมเครื่องกําจัดปดเปาความทุกข 
ตั้งแตนอยถงึมากที่สุดใหหมดสิ้นไปจากจิตใจ ใจก็กลายเปนบรมสุขขึ้นมาเพราะการ
ชําระสะสางและการอบรมนั้นแล 

ดวยเหตุนี้จึงขอใหเราทั้งหลายมีความหนักแนนตออรรถตอธรรม การหนักแนน
ไปตามกิเลสตัณหา หนักแนนไมหนักแนนมันก็ไหลของมันไปอยางน้ัน เพราะความเคย
ชินของวัฏวน เกิดแลวตาย ตายแลวเกิดอยางน้ี ไมวาจะเปนอัตภาพใดนาํมาแขงขันกัน
ไมได ใครเกดิกี่ภพกี่ชาตมิาไดกี่กปักีก่ัลป แขงขนักันไมไดเพราะมากตอมากดวยกนั นี่
เรียกวาวัฏจักรวัฏวน พาสัตวหมุนเวียนสูงๆ ต่ําๆ ลุมๆ ดอนๆ เร่ือยมา เต็มไปดวย
ทุกขและมหนัตทุกขตลอด แตจิตใจนี้ไมเคยฉิบหาย ใจนี้เปนใจที่คงเสนคงวาหนาแนน
ตลอด จนกระทั่งถึงนพิพานก็กลายเปนธรรมธาตุไปเลย ไมมีคําวาฉิบหาย 

จะตกนรกหมกไหมตามธรรมที่ทานแสดงไวตามหลักความจริงกี่กัปกี่กัลป ทุกข
ก็ยอมทุกข มหันตทุกขทุกขขนาดไหนยอมรับวาทุกข แตจิตไมยอมฉิบหาย พอฟน
จากน้ันแลว... เพราะโลกในวัฏจักรวัฏวนนี้เปนโลกอนิจจัง เปลี่ยนชาหรือเปล่ียนเร็ม 
มันเปล่ียนของมันโดยหลักธรรมชาติไปโดยลําดับ เพราะฉะนั้นผูที่ตกนรกกี่กัปกี่กัลปจงึ
มีทางฟนตัวขึ้นมาไดจากความเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรนี้แล ทานเรียกวาโลกอนิจจัง 
แลวเปล่ียนแปลงขึ้นมาๆ ฟนตัวขึ้นมาดวยความดีงาม จิตกไ็มฉิบหาย และบําเพ็ญตน
เปนคนดีขึ้นเปนลําดับลําดา เอาจนกระทั่งถงึวิมตุติหลุดพน จากความดีทั้งหลายที่ได
อุตสาหพยายามพยุงตนขึ้นมาไดขนาดนั้น จิตก็ไมฉิบหาย กลายเปนธรรมธาตุไปเลย 

ธรรมธาตุไดแกจิตของทานผูบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพน พระพุทธเจาตรัสรูในโลก
อันนี้มากขนาดไหน พระพุทธเจาองคนี้ตรัสรู องคนั้นตรัสรู วันนี้หนึ่งองค วันหนาหนึ่ง
องคสององค ก็เปนสามองคส่ีองค แลวกี่กัปกีก่ลัปก็ตรัสรูมาเรื่อยๆ พระพุทธเจาจึง
ยอมมีจํานวนมากมายกายกอง พระสาวกของพระพุทธเจาแตละพระองคก็จํานวนมาก 
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เหลานี้เปนธรรมธาตุทั้งนั้นครอบโลกธาตุไปหมด โลกทั้งหลายไดกราบไหวธรรมธาตุนี้
แล ที่วาธรรมมีอยูๆ คอืธรรมธาตุเหลานี้แหละ โลกทั้งหลายไดกราบไหวบูชา นี่ก็ไมฉบิ
หาย กลายเปนธรรมธาตุขึ้นมา ทานวานิพพานเที่ยง กับธรรมธาตุนี้เที่ยง ก็อันเดียวกัน
นั่นแหละ นี่ละจิตไมเคยฉิบหาย ตกนรกอเวจีกี่กัปกี่กัลปก็ฟนตัวขึ้นมาได จนกระทั่งถึง
นิพพาน ถึงธรรมธาตุ กไ็มฉิบหาย เปนธรรมธาตุที่คงเสนคงวาหนาแนน ทานเรียกวา
นิพพานเที่ยง ออกจากใจดวงนี้นะ 

ใจดวงนี้จึงเปนสิ่งสําคัญมากที่เราทั้งหลายเปนผูรับผิดชอบตัวเอง จะเปนผู
ระมัดระวังรักษาสิ่งที่เปนภัยแกตัวเอง และจะนําทุกขมาให แลวใหบํารุงรักษาสิ่งที่ดีงาม
ที่จะเปนประโยชนแกตนดวยความอุตสาหพยายาม ทุกขบางสุขบาง หนักบางเบาบาง 
ทนเอาดวยเหตุผล เห็นวาจะเปนประโยชนแลวทุกขก็ทนทรมาน ส่ิงใดที่เปนของไมดี 
ทุกขหรือสุขก็ไมทํา ผูนั้นก็จะเปนคนดีไปเรื่อยๆ  

วันนี้เราก็ไดฟงอรรถฟงธรรมทั่วหนากันแลว เปนวันวางดวย และเปนวัน
ทูลกระหมอมทานเสด็จมาดวย เปนโอกาสอันดี เปนมหามงคล และไดยินเสียงอรรถ
เสียงธรรมที่นํามาสั่งสอนเวลานี้ ก็นํามาจากธรรมธาตุของพระพทุธเจาและของพระ
อรหันตทาน ซึ่งเปนธรรมที่ตายใจไดแลวรอยเปอรเซ็นตลานเปอรเซ็นต เปนธรรมที่จะ
ร้ือขนสัตวโลกใหหลุดพนจากทุกขโดยถายเดียวเทานั้น ไมมีธรรมแงใดที่จะนําสัตวโลก
แหวกแนวลงไปนรก ไมมีในธรรมทั้งหลาย 

แตเร่ืองกิเลสมีมากมีนอย ตลอดโคตรแซของมนั เปนโคตรแซที่หลอกลวงสัตว
โลก ลากเข็นสัตวโลกลงสูนรกอเวจีไดโดยไมคาดไมฝน เพราะหลงตามมนัจนไมนึกคิด
วาผิดถูกดีชัว่ประการใด แลวไหลตามมันๆ ไปจมอยูในนรกมีจํานวนนอยเมื่อไร ไมวา
นรกไมวาสวรรค นี่เปนศาสดาองคเอกเทศนไว ไมใชอุตริมาพูดเอาเฉยๆ วานรกมี 
สวรรคมี พรหมโลกมี เปรตผีประเภทตางๆ มี สัตวที่เสวยกองทกุขเตม็โลกธาตุนี้ม ี
เพียงพูดเอาเทานั้นไมมี พระองคใดก็ตามทรงหยั่งทราบดวยพระญาณถึงพระทัยแลวสั่ง
สอนสัตวโลก ตามความสัตยความจริงที่ทรงรูทรงเห็นแลวทุกแงทุกมมุ ตัง้แตเปรตแตผี 
สัตวนรกประเภทตางๆ ลงไปถงึนรกหลุมลึกที่สุดนั้น ก็พระพทุธเจาทั้งน้ันแสดงไว ไมมี
ใครจะอุตร ิ

พระพุทธเจาตรัสรูขึ้นมา ไมไดตรัสรูขึ้นมาเพื่อจะอุตริหลอกลวงสัตวโลก สราง
พระบารมีก็ตั้ง ๓ ประเภท ๑๖ อสงไขยแสนมหากัป นี้เปนประเภทที่เยี่ยม บรรดาพระ
โพธิสัตวที่สรางพระบารมีมาจนไดเปนพระพุทธเจา ถึง ๑๖ อสงไขยแสนมหากัป ยัง
แถมมหากัปเขาอีก ทามกลาง ๘ อสงไขยแสนมหากัป ไดเปนพระพุทธเจาขึ้นมา ๔ 
อสงไขยแสนมหากัป เปนพระพุทธเจาขึ้นมา การเปนพระพุทธเจาขึ้นมาทั้งสามประเภท
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แหงพระพุทธเจาทั้งหลายนี้ ไมใชเปนธรรมที่มาอุตริหลอกลวงสัตวโลกใหลมจม เปน
ธรรมที่มารื้อฟนสัตวโลกทั้งหลายใหฟนตัวขึ้นมาๆ ดวยความรูสึกดีชั่วตางๆ แลวแกไข
ดัดแปลงตนเอง บําเพ็ญตนเองใหเปนไปตามความหมายของธรรมที่แสดงไวแลวโดย
ถูกตอง 

เราทั้งหลายก็ไดฟงแลวธรรมของพระพุทธเจาทุกๆ พระองค เปน สวากขาต
ธรรม ตรัสไวชอบแลวทุกแงทกุมุม บอกวานรกมี ไมวาพระพุทธเจาพระองคใดทรงรู
ทรงเห็นประจักษพระทัยเรียบรอยแลว จึงประกาศออกมาวานรกมี มีกี่ขมุก็ทรงทราบ
ตลอดทั่วถงึ จนกระทั่งยนขึ้นมาๆ ถงึพวกเปรตพวกผี พวกสัตวนรกที่เสวยกรรมอยูใน
ที่ตางๆ ตามอํานาจแหงกรรมดีกรรมชั่วของตน ก็ทรงรูทรงเห็นแลวทุกอยางแลวนาํมา
แสดงไว เปนธรรมคงเสนคงวาหนาแนนดวยความถูกตองแมนยําทุกอยาง จากน้ันก็
สอนตั้งแตมนุษยขึ้นไปถงึสวรรคชั้นพรหม สวรรค ๖ ชั้น พรหมโลก ๑๖ ชั้น จากน้ันก็
พระนิพพาน นี่ก็ทรงประจักษในพระทัยโดยสมบูรณแลว จึงนํามาสั่งสอนสัตวโลก 

ทั้งฝายดฝีายชั่วทรงทราบประจักษในพระทัยแลว นํามาสั่งสอนสัตวโลกดวย
ความถูกตองแมนยํา จึงไมมธีรรมประเภทใดที่จะคลาดเคลื่อนจากสวากขาตธรรมที่
ตรัสไวชอบแลวนั้นเลย สัตวโลกถาไมฝนอันนี้จะคอยเปนคนดีเปนลําดับลําดาไป แต
คนตาบอดที่อวดวาตัวเปนคนตาดีนี้ซิมันจมลงๆ ใจบอดเทาไรก็วาตัวเฉลียวฉลาด
เหนือโลกเหนือสงสาร เหนือบัณฑิตนักปราชญ เหนือพระพุทธเจา เหนือพระนิพพาน
ไปเสีย พวกนี้จมอยางมดิ นั่น พากันจําใหดี 

ธรรมพระพุทธเจาทุกๆ พระองคสอนไวอยางมีแบบมีฉบับ สอนโดยที่ทราบ
ดวยพระญาณที่หยั่งทราบตลอดทั่วถงึไมวาสวนยอยสวนใหญ ทั้งสวนดีสวนชั่วทรง
ทราบตลอดทั่วถึงดวยความแมนยํา วาอันใดมีอันนั้นจะเปนอื่นไปไมได ตองมตีลอด 
ไมมีใครลบลางได ถาพระพุทธเจาทานทรงลบลางไดแลว ส่ิงที่ไมดทีั้งหลายตั้งแตยอยๆ 
ถึงสวนใหญสุดคือนรกอเวจี พระพุทธเจาจะลบลางทําลายใหหมดเลยไมใหมีเหลือ ให
เหลือตั้งแตความดีงาม ส่ิงที่สัตวโลกทั้งหลายมีความมุงหวังและตองการเทานั้น ใหเปน
ที่ชมของสัตวโลกทั้งหลายตลอดไป ความทุกขเหลานี้จะไมมี 

แตนี้ทําไมมนัมีมากี่กัปกีก่ัลปนับไมไดเลย นรกก็มมีาตั้งกีก่ัปกีก่ัลป สวรรค 
พรหมโลก ดีชั่วประเภทตางๆ มีมากี่กัปกี่กัลป ก็เพราะลบลางมันไมไดนัน่เอง จะสราง
ความดีงามใหเลยจากที่เปนความจริงอยูแลว ตั้งแตสวรรคถึงพระนิพพานนี้สุดขีดแลว 
จะสรางใหสูงกวานั้นมากกวานั้นก็ไมได ทรงเห็นตามนั้นรูตามนั้นและสอนโลกตามนั้น 
เราทั้งหลายผูดําเนินตามอยาฝาฝนดื้อดงึคําสอนของพระพทุธเจา ที่เปนคําสอนของ
จอมปราชญฉลาดแหลมคม นําไปประพฤตปิฏบิัติเราจะคอยเปนคนดีไปวันละเล็กละ
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นอย ถามีการฟนตัวแกไขดัดแปลงตนอยูแลว จะดีไปวันละเล็กละนอย สุดทายก็ดีเต็ม
ตัว ดีเต็มใจ ดีเต็มชาติเต็มภพของเราในชาตินี้ร่ืนเริงบันเทิง ตายไปก็ไปดีในสวรรคชั้น
พรหม จนกระทั่งถึงนพิพาน เพราะการอุตสาหพยายามตามธรรมที่พระองคตรัสไวชอบ
แลวไมโกหกสัตวโลก จึงขอใหทานทั้งหลายไดนําไปประพฤตปิฏิบัต ิ

ศาสนาเทานั้นที่จะเปนที่ฝากเปนฝากตาย คือธรรม ธรรมรวมลงมาแลว ใคร
เปนคนสรางธรรม คือการใหทานก็เรียกวาสรางธรรมเขาสูใจ การรักษาศีลมากนอยมา
แตกัปไหนกาลใด ไมสูญหายไปไหน เขาสูใจนี้เหมือนกัน ตลอดถงึการภาวนา นี้เปน
ความดีงามทั้งหมด จะไหลเขาสูใจนี้ทั้งน้ัน สมบัติมหาศาลที่เราสรางมานานแสนนานนี้
แหละจะเปนเครื่องหนุนเราใหหลุดพนไปโดยลําดับๆ ถึงฝงฟากโนนคือพระนิพพาน
หรือธรรมธาตุ นอกเหนือจากธรรมทีพ่ระพทุธเจาทรงสั่งสอนไปแลวนี้ไมไดเลย 

พระพุทธเจาทุกๆ พระองคส่ังสอนโลกดวยความแมนยํา เพราะเปนผูส้ินกิเลส
แลวทุกศาสนาของพระพุทธเจา เรียกวาพุทธศาสนา ศาสนาของทานจอมปราชญ พุทธะ
ก็คือจอมปราชญนั่นเอง ทุกๆ พระองคเปนผูทรงรูทรงเห็นแมนยําเหมือนกันหมด 
สอนสัตวโลกจึงไมมีผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปไหนเลย เมื่อสัตวโลกกาวตามนี้ก็จะ
ถูกตองแมนยําไปเรื่อยๆ จนถึงที่สุดวิมุตติ ตามเสด็จพระพุทธเจาไดทันไมสงสัย ถาผูที่
แหวกแนวอวดดีอวดเดนยิ่งกวาธรรม ยิ่งกวาพระพุทธเจาทั้งหลายแลว ผูนั้นจะเปนผู
จมไปโดยลําดับลําดา ขอใหพิจารณา 

ส่ิงเหลานี้จะไมนอกเหนือจากตัวของเราผูไดยินไดฟงอยูเวลานี้เลย ใหนําเอาไป
คิด ดื้อก็เปนตัวของเราเปนคนดื้อ คนที่จะเปนคนดี ประพฤติตัวใหเปนคนดี ก็คือตัว
ของเราเอง ใหนําเอาส่ิงที่ดีไปประดบั กาย วาจา ใจ ความประพฤติหนาที่การงานของ
เรา เราก็จะเปนคนดีไปโดยลําดับ ผูที่เอาแตความชั่วไปประดับ ก็เหมือนเอามูตรเอาคูถ
ไปโปะหมดทั้งตัว ตัวคนเลยกลายเปนกองมูตรกองคถูไปหมด อันนี้เหลวแหลกแนวไม
มีความหวัง เหลือแตลมหายใจฝอดๆ อยูเทานั้น ตายแลวก็ไปเลย จมเลยๆ พระจะ
นิมนตมากุสลามาติกาทั่วประเทศไทยไมมีความหมาย สูกรรมที่บุคคลนั้นทําไวแลว
ไมได ลงจมเลยๆ 

ทานจึงใหสราง กุสลา ธมฺมา คือความฉลาดแหลมคมเพื่อตวัเองเสียตั้งแตเวลา
มีชีวิตอยูนี้ อยาไปคอยแตนิมนตพระมา กุสลา ธมฺมา นะ ไมไดเร่ือง กสุลา ธมฺมา คือ
ธรรมที่ยังคนใหฉลาด อันใดเปนศีลเปนธรรมเปนความดีงามใหอุตสาหขวนขวาย อัน
ใดที่ควรจะแกจะละถอดถอนใหรีบแกไขถอดถอนดวยความฉลาดของตน ผูนี้แหละ
เรียกวาเปนผูกุสลาใหตน ไมจําเปนจะตองนิมนตพระมากสุลาอะไร เร่ืองพระกุสลาน้ี
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หลักดั้งเดิมก็ทานนิมนตพระไปพิจารณาบังสุกุล ตนเหตุ มีในตํารานี่นะไมใชมีมาที่
ไหนๆ คือทานนิมนตพระใหไปพิจารณาคนตาย 

พระองคไหนที่ร่ืนเริงบันเทิงไมรูจักปาชาเหมือนจะไมตาย เพลิดเพลินรื่นเริง
บันเทิง แลวรับสั่งพระใหไปดูเปนยังไงคนๆ นี ้ แตกอนเขาเปนคนเหมือนมนุษยมนา
เราน้ีแหละ สวยงามก็สวยงามรูปรางกลางตัว เวลาตายแลวเปนยังไงใหพระไปพิจารณา
กรรมฐาน เร่ืองราวเปนอยางน้ันนะ ครั้นตอมาไปพิจารณากรรมฐาน เลยไปหากลวย
หอมกลวยไขอยูใน กุสลา ธมฺมา นั้นเสีย เลยไมสนใจกับอรรถกับธรรม มันพลิกแพลง
อยางน้ันละกิเลสมันเร็ว เร่ืองธรรมนี่พระพุทธเจาสอนไวแลวมีในบาลี เราไมไดมาอตุริ
พูดนะ นั่นละ กุสลา ธมฺมา คือไปพจิารณาคนตาย เขาตายแลวเปนอยางนั้น เราเวลามี
ชีวิตอยูเปนอยางน้ี ตายแลวก็เปนเหมือนกับเขา ไมควรนอนใจ ใหพิจารณาเสียตั้งแต
ยังตาย นี่เขาตายแลวหมดความหมายแลวนั่น เรายังไมตายยังไมหมดความหมายให
ฟตตัวในทางที่ถกูที่ดี ใหหนักขึ้นมากขึ้น นั่นทานสอนอยางน้ันนะไป กุสลา ธมฺมา เพื่อ
เปนคติเครื่องเตือนใจตนเอง 

เดี๋ยวนี้คนตายที่ไหนนิมนตพระไป กสุลา ธมฺมา ถาเปนหลวงตาบัวเขานิมนต
ไป กุสลา ธมฺมา เราจะถามเสียกอน มีกลวยหอมไหมละ มกีลวยไขไหมละ ถามีกลวย
หอมกลวยไขอาตมาก็จะไป ถาไมมอีาตมาไมไป ก็จะกุสลาไปอยางน้ันเสีย เดี๋ยวนี้เปน 
กุสลา ประเภทนั้นนะ หาแตเงินแตทองขาวของ คนตายแทนที่จะเห็นโทษ ไปกุสลาให
เขาเพื่อพิจารณาโทษทัณฑที่จะเกิดขึน้กับเรากอนตาย หรือเวลาจะตายนี้จะเปนแบบ
เดียวกันมันไมพิจารณานะ มันก็เห็นตั้งแตไอหลังลายเทานั้น ไปที่ไหนไอหลังลาย
เหยียบหัวมันไปๆ ลูกศิษยตถาคตกค็ือพระเจาพระสงฆ ผูบวชมาเพื่อมรรคผลนิพพาน 
มันก็ไมเห็นเหนือไอหลังลายไปได ใหไอหลังลายเหยียบหัวมันไป 

รูจักไหมไอหลังลาย กระดาษนั่น ทานสมมุติขึ้นมาเพื่อเปนประโยชนแกโลกแก
สงสาร ทานตั้งนั้นถูกตองแมนยํา ไอเราหลงนี่ซิมันผิด ตั้งไวนัน้เพื่อการสังคมซึ่งกันและ
กัน เพราะมนุษยเราเปนสัตวหมูสัตวพวก ตองมีส่ิงเกี่ยวโยงเกี่ยวของกันดวยวตัถุ
ส่ิงของเครื่องตอบรับตอบแทนกัน ติดหนี้ตดิสิ้นเอาอันนี้เปนเครื่องแกไขดดัแปลงไป 
ทานหมายใหเปนความสะดวกอยางนั้น แตเรากลับหลงเปนบากับไอหลังลาย บวช
มาแลวแทนที่จะมุงหนามุงตาตอมรรคผลนิพพาน มันวิ่งไปหาไอหลังลายไปเสีย ไอหลัง
ลายเลยดีกวาธรรม ดีกวามรรคผลนิพพาน เลยกลายเปนดีกวาพระพุทธเจาไปเสีย ไอ
หลังลายมันเลยเลิศ 

เดี๋ยวนี้ไอหลังลายเลิศ หัวพระเราจึงจมลงไปๆ ไมมีใครทีจ่ะมุงหนามุงตาตอ
อรรถตอธรรมยิ่งกวาไอหลังลายเลย ความโลภมีไอหลังลายเปนอันดับหนึ่ง นอกนัน้
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อะไรไดทัง้นัน้เอาทั้งนั้น ขึ้นชื่อวาความโลภ โลภไมเลือก นี่ละ กุสลา ธมฺมา ทานสอน
แตกอนทานสอนใหเห็นภัย แตเวลานี้ กุสลา ธมฺมา แอมๆๆ วันนี้ดีนะคนตายแลว เรา
จะตองไดไอหลังลายไมมากก็นอย มนัไปอยางงั้นเสียนะ กระแอมเสียกอนกอนจะออก
จากวัดไป กุสลา ธมฺมา นี่พวกพระ กุสลา ธมฺมา พระกระแอมหาไอหลังลาย เขาใจ
เหรอ มันเปนอยางน้ันเดี๋ยวนี้นะ เมื่อเปนอยางนั้นมันผิดไปหรือการพูดอยางน้ี แลว
ที่วา กุสลา ธมฺมา ไปพิจารณามาติกาใหเขา มาพิจารณาเทียบเคียงตนเองที่ยังไมตายก็
เปนอรรถเปนธรรมขึ้นมา นั่นทานสอนอยางน้ัน ไมไดสอนใหคนเปนบาไปอยางน้ัน พา
กันจําเอาทุกผูทุกคนนะ 

ธรรมเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลง ถกูกิเลสเหยียบย่ําทําลายมองหาธรรมไมเห็นนะ เขา
มาในวัดแทนที่จะเห็นวัดเห็นพระเจาพระสงฆ กลับไปเห็นสวมเห็นถานในภาพของวัด
นั้นแหละ กลับไปเห็นมูตรเห็นคูถในภาพของพระ ของวัดแลวก็ของพระนั้นแหละ วัตถุ
ที่เขามาบรรจุในวัดในวามีแตวัตถุเปนไปตามโลกตามสงสาร ที่ทําใหลืมเนื้อลืมตัว
ประดับประดาตกแตงมแีตของที่โลกเขานิยมวาคุณคามีราคา เอามาประดับตกแตงใน
วัดในวา วัดนั้นเลยกลายเปนวัดสวมไป นั่น กลายเปนสวมไปแลว ทีนี้พระก็ตั้งตวั
ประพฤตปิฏบิัติแทนที่จะเปนศีลเปนธรรม สมกับเปนนามวาพระอยูในวัด กลายเปนผู
ปฏิบัติเหลวแหลกแหวกแนว เหลือแตหัวโลนๆ ผาเหลืองๆ เทานั้นครอบศีรษะอยู 
ปฏิบัติตัวเปนมูตรเปนคูถไปหมดทั้งกาย วาจา ใจ นี่ก็ไดกลายเปนมูตรเปนคูถในสวม
คือวัด วัดจึงเปนสวม พระเณรจึงกลายเปนมูตรเปนคูถไปหมดดวยกัน เวลานี้มันเปน
แลวนะ อยาวาไมเปน มันเปนแลว ไมไดเปนวัด 

วัตรขอปฏิบัติที่สวยงามที่สุดที่เปนคติเครื่องเตือนใจที่สุดอยูในวัด นั่นวัดของ
พระพุทธเจาเปนอยางน้ัน ไมไดหรูหราฟูฟา พระเณรมองดูรูปไหนนี่เหมือนผาพับไวๆ 
เพราะทานปฏิบัติตามหลักศีลหลักธรรม หลักพระวินัยที่สะอาดสะอานสุดยอดแลวมา
ประดับพระ ดวยความประพฤตปิฏบิัติตน ก็กลายเปนพระที่สวยงามดวยศีลดวยธรรม
ดวยกิริยามารยาทไป นี้เรียกวาพระ วัดสถานที่อยูของพระผูตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรม ก็
เปนสถานที่เหมาะสม ไมหรูหราฟูฟาดวยวัตถุส่ิงตางๆ อันโลกสงสารเขานิยมชมชอบ 
แตกลับมาเปนขาศึกของวัดๆ ทานไมหาส่ิงเหลานี้มา หาแตส่ิงที่เปนประโยชน นี้
เรียกวาวัด เรียกวาพระ มีแตของสวยงาม 

เขามาในวัดเลยกลายไปเห็นแตสวมแตถานไมเห็นวัดเลย เอามองดูพระดูเณรก็
เห็นแตมูตรแตคูถเต็มวัดเต็มวาแลวเปนสิริมงคลที่ไหน ใครจะอยากไปวัดวดัแบบนี้ 
สวมแบบนี้ใครอยากไป สวมในบานเขาก็มีเขาไมรังเกียจ แตวัดที่กลายเปนสวมนี้เลว
มาก รังเกียจกันมากทีเดียว นี่ละเทียบกันเขามาอยางน้ี ใหบรรดาพี่นองทั้งหลายทราบ 
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ทําตัวใหดี อยาทําตัวเปนสวมเปนถาน อยาทําตัวเปนมูครเปนคูถในตัวของเราเอง ตัว
ของเราเองนี้จะเปนสวมเปนถานเปนมูตรเปนคูถหมด ไปที่ไหนเหม็นคลุงทั่วไปหมด
ดวยความชั่วชาลามก หาความ หิริโอตตัปปะ ตอบาปตอกรรมไมได มีแตความ
กระหยิ่มยิ้มยองในฟนในไฟคือบาปกรรมทั้งหลาย พวกนี้เปนสวมเปนถานแบกสวม
แบกถาน นอนจมอยูกับสวมกับถาน การเคลื่อนไหวไปมามีแตสวมถานมันเคลื่อนไหว 
ภายในมีแตมูตรแตคูถ เคลื่อนไปหมดดวยความชั่วชาลามก อยาใหเปนอยางน้ันนะ 

ส่ิงเหลานี้มีดวยกันกับโลก ธาตขุันธนี้ตองบรรจุส่ิงเหลานี้ไว แตความดีงามที่
ประดับอยูในนั้น ส่ิงเหลานี้ก็ไมไดเปนที่รังเกียจ กลายเปนที่นาเคารพนับถือไปหมด 
เพราะความดีงามมีอยูในใจ ใหพากันจําเอา วันนี้ก็เทศนเพียงเทานี้ละ ขอความสวัสดี
จงมีแกบรรดาพี่นองชาวพุทธทัง้หลายโดยทั่วกันเทอญ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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