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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

ความฉลาดจะพาพนทุกข 
 

 หมาในครั้งพุทธกาล เขาก็ฝกหมาของเขาจนถึงขั้นขนาดวาไปรับพระไดนะ ก็มีใน
ตําราน่ี เขาฝกหัดหมาเขาได พูดหมาก็รูภาษาดวยนะ เขาไปนิมนตพระไปฉันที่บาน เวลา
นิมนตเรียบรอยแลวเขาบอกวา เขาจะใหหมามารับทานไปฉันท่ีบาน พอถึงเวลาแลวหมา
มันก็มาจริง ๆ พาหมามาเสียกอนใหรูสถานท่ีอยูของพระเรียบรอยแลว กลับไปก็บอกวาให
มารับพระวันพรุงน้ีเชา เขาก็ใหหมามา พระทาน ใคร ๆ ก็อดรักอดสงสารไมไดนะ พอถึง
เวลาแลวหมาก็มา ทานก็มีวิธีจะทดลองหมาทุกแบบ ทั้งอยากหยอกอยากเลนหมาวางั้น
เถอะ 

พอถึงเวลาแลวหมาก็มานั่งคอยอยู มาแลวเหรอ เขาก็เฉยเพราะเขาพูดไมเปน พอ
เสร็จแลวพระก็ไป พอพระออกจากที่ เขาก็เดินนําหนาไปเลย เขาเดินเขามองหลังแลวก็
เดิน เขามองขางหลัง ทีนี้พระไปมีทางแยกทางแยะที่ไหนพระตองทดลองละ พอมีทางแยก
ไปพระก็ทําทาหลงทาง ไปนี้แทนที่จะไปนี้ไมไป ทําทาหลงทาง หมาเขาก็ว่ิงไปคาบชายจีวร
ดึง จับชายจีวรดึงมาถูกทางแลวเขาก็ปลอย แลวเขาไปขางหนาแลวก็มอง ทางนี้ก็ไปเรื่อย 
ทานบอกไวในตํารา จนกระทั่งถึงบาน หมาไปรับ รูภาษาดี...หมา 

คือจิตใจของสัตวโลกนี้มันเขาไดทุกแบบทุกฉบับ ทุกภพทุกชาติทุกกําเนิดประเภท
ของสัตว เขาไดหมดไมเลือกคือจิตดวงนี้ มันมีผลักดันที่จะใหไปเกิดในที่ตาง ๆ ไดตาม
กรรมของตัว กรรมท่ีเราทําแลวดีและช่ัวน้ันจะไมสูญหายไปไหน จะติดแนบอยูในจิต ดีก็
ติดแนบอยูในจิต ชั่วก็ติดแนบอยูในจิต ทานวากรรมคือการกระทํา วิบากกรรมแหละมาติด
อยูในน้ี กระทําลงไปแลว วิบากซึ่งเปนผลมันของความดีและชั่วก็เขามาอยูขางใน ทีน้ีสัตวน้ี
ทํากรรมประเภทตาง ๆ กัน ไมไดเหมือนกัน วิบากกรรมก็มีประเภทตาง ๆ ตามการ
กระทําทั้งดีและชั่ว หนักและเบา ผลจะไมลําเอียงเลย ทานจึงเรียกวาธรรม ถาเอียงหนา
เอียงหลังไมเรียกวาธรรม ไวใจไมได 

คือจิตดวงนี้จะไมตาย ไมมีคําวาตาย ไมวาจิตสัตวจิตคน คําวาจิตอันนี้อยูไดทุกแหง 
เกิดไดทุกแหง แลวแตกรรมที่จะพาใหไปเกิด น่ีละท่ีสําคัญมาก ทานจึงใหระวัง ๆ สําหรับ
ธรรมะของพระพุทธเจา ไมวาพระพุทธเจาพระองคใดตรัสรู ก็คือธรรมของจริง เม่ือตรัสรู
ธรรมของจริง ความรูก็จริงไปตามธรรม ทุกสิ่งทุกอยางที่แสดงออกก็เปนความจริงไปตาม
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ธรรม ไมมีคําวาหลอกวาหลอน ทานจึงเรียกวาธรรม คือความเสมอภาค น่ีทานเรียกวา
ธรรม อันนี้เปนเครื่องพยุงสัตวโลก เปนเครื่องชําระซักฟอกสิ่งมัวหมองภายในจิตใจของ
สัตวโลกใหคอยสะอาดลงไป ๆ  

สิ่งที่มัวหมองก็คือกิเลสเปนผูสรางขึ้นมา จากใจของผูมีกิเลสดวยกันนั้นแหละ คือ
ใจทุกดวงมีทั้งกิเลสมีทั้งธรรม ตางกันแตวามากกับนอย สวนท่ีวากิเลสและธรรมไมมีในใจ
น้ันไมเคยปรากฏ นอกจากใจพระอรหันต กิเลสไมม ีธรรมประเภทคูเคียงกับกิเลสแกกิเลส
ก็มี เปนธรรมธาตุท่ีบริสุทธ์ิตายตัวลวน ๆ แลว น่ันเรียกวาธรรม นี่ธรรมเปนจิตของพระ
พุทธเจา เปนของพระอรหันต อันนี้นอกเหนือจากสมมุติทั้งหมดแลว นี่ไมเกิด จิตดวงนี้ไม
เกิด 

จิตที่พรอมที่จะเกิดตลอดเวลา ก็คือเชื้อของความเกิด ไดแกกิเลสนั้นแหละมันอยู
ในจิต เชื้อมันฝงอยูในนั้น แลวกิเลสมันก็ผลักดันใหทํากรรม ทานบอกวา วัฏวน ๓ วัฏฏะ 
แปลวา ความหมุน วัฏวน ๓ คือ กิเลสเปนเคร่ืองบงบอกใหทํากรรม เปนเคร่ืองผลักดันให
ทํากรรม ทํากรรมแลวก็เปนวิบากกรรม เปนผลขึ้นมา ๆ มีอยู ๓ อยาง กิเลสวัฏฏ กรรม
วัฏฏ วิปากวัฏฏ กิเลสเปนเหตุใหทํากรรม คร้ันทํากรรมแลวผลก็ปรากฏข้ึนมา มันก็หมุน
ของมันอยูนี้ เรื่องกิเลสจะออกพาสัตวโลกออกนอกออกสงสาร ออกใหพนจากทุกขนี้ไมมี 
ไมใชเปนวิสัยของกิเลสถาออก วิสัยของกิเลสตองหมุนอยูอยางนี ้พาสัตวโลกหมุน ใหเกิด 
แก เจ็บ ตาย สับสนปนเป สวนมากมีแตความทุกข ความสุขน้ันหมายถึงธรรม ก็แทรกอยู
ในจิตดวงเดียวกัน  

คือจิตนี้มีไดทั้งธรรมมีไดทั้งกิเลส คือกิเลสก็เกิดขึ้นที่จิตและอยูที่จิต ธรรมก็เกิดที่
จิตอยูที่จิต อันน้ีแหละท่ีพาใหสัตวหมุนก็คือกิเลสเปนวิบากอันหน่ึง เมื่อวิบากม ีกิเลสเปน
เหตุใหทํากรรม พาสัตวใหหมุนเวียนแลว ธรรมที่แทรกอยูในนั้นก็มีทางที่จะทํากรรมดีได 
เมื่อกิเลสมันทํากรรมชั่ว พาทํากรรมชั่ว ธรรมก็พาทํากรรมดีได วิบากจึงมีทั้งดีทั้งชั่ว มีทั้ง
สัตวดีสัตวชั่ว คนดีคนชั่ว มีเจือปนกันไปอยางนั้น เรียกวาวัฏวน 

พอถอนกิเลสออกแลวก็เรียกวา ถอนเช้ือแหงวัฏวนความหมุนเวียนเกิด แก เจ็บ 
ตาย ออกจากใจ ใจดวงนี้จึงเปนวิวัฏจักร หรือวิวัฏฏะ ไมหมุนอีกแลว เวลาท่ียังหมุนอยู
จิตดวงนี้ก็ไมตาย ไมเคยตาย จะทําใหฉิบหายไมมี แมจะไปตกนรกหมกไหมกี่กัปกี่กัลป 
ยอมรับวาตก ยอมรับวาทุกข ทุกขมากทุกขนอยยอมรับวาทุกข แตจะใหจิตดวงน้ีฉิบหาย
ไมมี ใหฉิบหายไมได น่ีละท่ีถาวรคือธรรมชาติอันน้ี เพราะฉะน้ันทานถึงสอนใหชําระธรรม
ชาติน้ี ใหละบาปคือชําระส่ิงช่ัวชาลามกท่ีทําแลว อันใดที่จะทําซึ่งเปนบาปไมทํา ใหทําแต
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สิ่งที่ดีงามทั้งหลาย น่ีก็หนุนใจข้ึนไปโดยลําดับ ๆ ไปทางที่ดี ๆ ถากิเลสไปทางต่ําเสมอ 
จจึงเปนคูเคียงกันมาตั้งแตกัปไหนกาลใดเหมือนกัน กิเลสกับธรรมเปนคนละฝง ถาเปน
ลําคลองก็จิตนี้เหมือนลําคลอง ฝงนั้นเปนกิเลสติดอยูกับลําคลอง ฝงนี้เปนธรรมติดอยูใน
ลําคลองคือหัวใจดวงเดียวกัน  

ทีน้ีเวลากิเลสกับธรรมเกิดอยูในใจดวงเดียวกันแลว สวนมากกิเลสจะมีกําลังมาก
เสมอ แลวผลักดันจิตใจหรือฉุดลากจิตใจใหชอบคิดชอบอานชอบอยากรูอยากเห็น อยาก
กระทําส่ิงตาง ๆ ซึ่งเปนฝายต่ํา ๆ ไปเรื่อย ๆ เพราะกิเลสมันตํ่า กิเลสไมไดสูงเหมือน
ธรรม กิเลสเปนธรรมชาติที่ต่ํา เมื่อดึงจิตก็ดึงไปทางต่ํา ๆ เพื่อความเปนทุกขมากนอย ถา
เราทําตามอันน้ีแลวไมมีเคร่ืองหักหาม มันก็ปลอยลงไปเรื่อย ๆ น่ันละ ที่สัตวโลกที่วาไป
ตกนรกอเวจี สัตวตัวไหนจะอยากไปตกนรกไมมีตัวใดที่อยากไปตก แตมันที่ไปตกเพราะ
อะไร ก็เพราะกลอุบายหรือสิ่งที่ดึงดูดของจิตใจใหพอใจทําตามนั้นมันเหนือกวาจิต มัน
เปนเครื่องดึงดูดใหเพลิดใหเพลิน 

ทั้ง ๆ ที่ทําความชั่วชาลามกก็เปนความเพลิดเพลินพอใจอยากทํา มันมีเหยื่อลออยู
ในน้ันเปนเคร่ืองดึงดูด ใหเราอยากทํา อยากด ู อยากรู อยากเห็น อยากทดลอง มันหาก
เปนความอยาก ๆ น่ีทานเรียกวา กิเลสมันมีเหย่ือลอสําคัญ ไมงั้นสัตวจะหลงมันไปไมได 
ก็มันมีเหยื่อลอที่นาหลงมันถึงหลง สัตวโลกคร้ันเวลามันสายเขาไปแลวมันก็เหมือนกับเขา
ลอปลา เอาเหย่ือลอปลาติดปลายเบ็ดเอาไว ถามีแตเบ็ดปลาก็ไมกิน ตองมีเหยื่อลอไวที่
ปลายเบ็ด ปลาตัวโงมองดูแตเหยื่อไมไดสนใจดูอะไร ที่เคลือบแฝงอยูภายใน คือเบ็ดไมได
ดู งับเขาไปแลวเปนยังไงเลือดสาดไหมละ  

น่ันละอํานาจของกิเลสท้ังหลายท่ีมันเปนเหย่ือ มันแตงเหยื่อลอเอาไว ๆ ใหสัตว 
สัตวเหมือนพวกเราน้ีแหละพวกสัตวโลกท้ังหลาย สัตวโลกท้ังหลายตัวโงตัวฉลาด หนัก
เบามากนอยตางกัน มีเชนเดียวกัน ถาใครไปหลงกลของกิเลสแลวก็จมเรื่อย ๆ ไปอยางนี้ 
อันน้ีท่ีทานวา ทีนี้อีกฝงหนึ่งคือธรรม ธรรมมีมากนอยจะคอยสะกิด คอยสะกิดตัวเอง วา
ควรทําหรือไมควรทํา เชน อยางการสรางคุณงามความดี ผูมีธรรม ธรรมก็อยูในใจน่ัน
แหละ อยากคิดอยากทําคุณงามความด ี อยากทําบุญใหทาน อยากรักษาศีล อยากเจริญ
เมตตาภาวนา แลวอยากสิ่งที่เปนมงคลแกตัวเอง อยากสงเคราะหสงหาเพ่ือนบาน ทั้งสัตว
ทั้งบุคคล มีความเมตตาอารีกันเสมอ น่ีเรียกวา ธรรม แฝงอยูในใจดวงเดียวน้ันแหละ 

สวนกิเลสน้ีนับข้ึนไปต้ังแตความตระหน่ีถ่ีเหนียว ความเห็นแกตัว ความเห็นแกได 
เห็นแกรํ่าแกรวย มีเห็นแตจะได ๆ น้ีเปนเร่ืองเรียกวาเห็นแกตัว รวมแลวเห็นแกตัวไดแก
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กิเลสคือความเห็นแกตัว มีอยูในใจ ถาใจของใครหนักไปดวยกิเลสประเภทใด มันจะ
แสดงอากัปกิริยาออกมาใหเห็นในตัวของบุคคลนั้นแหละ  

นี่ละธรรมของพระพุทธเจาจึงเปนธรรมชาติที่จําเปนมากตอสัตวโลก เม่ือเปนผูหวัง
ที่จะพึ่งความสุขความเจริญอยูแลว จึงตองอาศัยธรรม ไมหวังอะไรเลยไมมีในโลกนี ้ ตอง
หวังตองพึ่งเปนธรรมดา อันนี้ก็ไมพนจากจิตทานผูบริสุทธิ ์ จิตของพระพุทธเจา จิตพระ
อรหันตไมหวัง ไมอาศัยอะไรเลย แนะ มันตางกันอยางนี้นะ  

วันนี้พูดถึงเรื่องกิเลสมันเกิด ที่วา วัฏวน ๓ ไดพูดใหฟง น้ีเปนหลักธรรมชาติตาย
ตัว ธรรมพระพุทธเจาแสดงไวอยางนี้ตายตัว เปนอื่นไปไมได กิเลสมันก็คอยลบลาง ๆ ถึง
จะลบลางไมได ไดลบลางก็เอา ทําลายไมไดไดกอกวนก็เอาเขาใจไหม ที่ทําลายเขาไมได 
ไดกอกวนใหลําบากลําบนใหรําคาญก็เอา กิเลสทําลายไมไดไดกอกวนก็เอา กอกวนหัวใจ 
เขาใจเหรอ หัวใจมีธรรมอยูในน้ัน ทีนี้ธรรมก็คอยระมัดระวังเขมงวดกวดขัน อันใดที่ไมดี
คอยปดออก ๆ แลวพยายามทําแตความดี ทีแรกมักจะฝนนะทําความด ีตองฝนไมฝนไม
ได กิเลสจะเอาไปกินหมด ข้ึนช่ือวาทําความดีจะไมอยากเลยสัตวโลก เพราะกิเลสบังคับไว
ไมใหอยากอยูภายในใจน้ันแหละ  

ถาความดีงามทั้งหลายนี้กิเลสจะไมใหทํา ไมพอใจจะทํา การทําบุญใหทานไมอยาก
ทํา ไปวัดไปวาฟงธรรมจําศีล ถึงศาสนาจะเลิศเลอขนาดไหนก็ตาม กิเลสมันไมยอมรับ
ศาสนา แลวมันอยูเหนืออํานาจของจิตใจของสัตวโลก มันก็ดึงสัตวโลกไปทางต่ําตามเรื่อง
ของมัน จึงไมเชื่อสิ่งที่ดีงามหรือความสูงเปนลําดับลําดาของคุณงามความด ี เชื่อตั้งแต
ความตํ่าไปเร่ือย ๆ ใหจําเอาทุกคนนะ  

เร่ืองศาสนาน้ีมีมาด้ังเดิม ถายทอดกันมาเรื่อย ๆ จะมีอยางนี้ไปตลอด เชนเดียว
กับกิเลสมีมาดั้งเดิมเชนเดียวกัน คอยแกกันอยูอยางนี้ ถาหากวาสัตวโลกไมมีศาสนาเลยน้ี 
ไมมีความหมายเลย อันนี้พอมีความหมายสูงต่ํา ดีช่ัวประการใดบาง ก็เพราะมีธรรมเปน
เครื่องซักฟอก เปนเคร่ืองสงเสริม กิเลสเปนเครื่องกดลง กดใหต่ําไปเรื่อย ๆ ใหพากันจํา
เอานะทุกคน เร่ืองท่ีวาศาสนาพระพุทธเจาเลิศ เลิศที่พระพุทธเจาทรงรูเอง เห็นเอง ไม
ตองหาใครมาเปนสักขีพยาน ไมมีอะไรมาอางมาอิง รูขึ้นโดยลําพังพระองค และสาวกท้ัง
หลายก็รูตามพระองค น้ีเปนความจริงเสมอกันหมด ทานเหลาน้ีรู 

คือพระพุทธเจาเม่ือตรัสรูแลวมาส่ังสอนสัตวโลก ใหปฏิบัติตามทางที่ถูกที่ด ี ไดแก
สายทางของธรรม ใหกาวเดินตามน้ี ใหสรางคุณงามความดี พยายามละบาป ความช่ัวชา
ลามกทั้งหลายที่ไมดี ถึงอยากทําทานหามไมใหทํา ถาทําก็ผิด ผิดก็ผิดตัวเองนั้นแหละ ผล
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ที่เกิดขึ้นจากการทําผิด ตัวเองนั้นแหละเปนทุกข น่ัน อยูที่นั่นทานสอน น่ีเราเกิดมาพบ
พระพุทธศาสนาแลว นับวาเลิศเลอสุดยอดแลว พุทธศาสนาของเราเปนความแนนอน
ตลอด เปนทางยาวเหยียดหรือสายยาวเหยียดไปเร่ือย ๆ เปนฝงนี ้ฝงนั้นของกิเลส ฝงนี้
คือธรรม ตรงกลางคือจิต เปนอยางนี้มาตลอดนะ 

เมื่อชําระซักฟอกไดแลวจิตดวงนี้ก็ผานผึงพน ทานวานิพพานเท่ียง ก็หมายถึงวา
ไมมีความแปรปรวน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไมมีในนิพพาน ไมมีในจิต เพราะส่ิงท้ัง ๓ น้ี
เปนสมมุติ รากฐานของสมมุติก็คือกิเลส เมื่อกิเลสสิ้นซากลงไปหมดแลว สมมุติทั้งปวง
ในจิตของทานก็สิ้นซาก แลวทุกขทั้งมวลที่กิเลสสรางขึ้นมาก็สิ้นไปตาม ๆ กัน เพราะ
ฉะน้ันทานผูส้ินกิเลสจึงไมเคยมีทุกขในทางใจ แมเม็ดหินเม็ดทรายก็ไมมี เรียกวา พน
ลวน ๆ หรือวาบริสุทธ์ิลวน ๆ ไมมีอะไรไปเคลือบแฝง ข้ึนช่ือวาสมมุติแลวไมมี 

ทานจะมีความทุกขอยางโลกทั้งหลายนี้ก็คือธาตุขันธของทานเทานั้น แตก็ไมไป
ทําลายหรือไปรบกวนจิตของทานที่เปนวิมุตติแลว มันก็มีอยูในขันธดีดตามเรื่องของตัว
เองภายในขันธ นี่เรียกวาขันธของพระอรหันตก็เหมือนกับขันธของโลก รูป ไดแกรางกาย 
เวทนา ความสุข ความทุกข เฉย ๆ ในรางกาย สัญญา ความจําไดหมายรู สังขาร ความ
คิด ความปรุงตาง ๆ วิญญาณ ความรับทราบ เวลา ตา หู จมูก ล้ิน กายสัมผัสสัมพันธกับ 

รูป เสียง กลิ่น รส เปนตน น่ีรับทราบ ๆ พอส่ิงน้ันผาน ความรับทราบน้ีก็ดับไป ๆ ทาน
เรียกวิญญาณ อาการทั้ง ๕ น้ี เรียกวา ขันธ ๕ 

แลวมีจิตซ่ึงเปนรากฐานอันใหญ จิตที่บริสุทธิ์เชน จิตพระอรหันตทานนะ จิตแท
ของทานบริสุทธิ์แลว อาการของจิต เปนเครื่องรับผิดชอบในขันธทั้ง ๕ ความรูที่ออกจาก
จิตของทาน จึงกระจายไปตามอวัยวะสวนตาง ๆ เชน ประสาทสวนน้ีใชทางน้ัน ประสาท
สวนนี้ใชทางนี้ออกจากจิต กระแสของจิตกระจายออกไป กระแสของจิตนี้ก็เหมือนกับวา
เปนผูควบคุมขันธ ๕ รับผิดชอบในขันธ ๕ เปนผูควบคุมในขันธ ๕ ไดแก กระแสจิตที่รับ
ทราบไปตามรางกายของเรา สรรพางครางกาย ความรู รูไปหมด หรือประสาทสวนตาง ๆ 
อันน้ีประสาทน้ีใชทางน้ัน ๆ มีจิตดวงนี้ออกจากใจที่บริสุทธิ์แลว อันนี้ก็อาการของจิตนี้มัน
ก็เปนขันธไป แนะ มันอาศัยขันธเปนเหมือนวาเปนขันธไป ทั้ง ๆ ที่สวนใหญออกจากจิต 
ความรูนี้ไปเกี่ยวของกับขันธ น่ีความรูภายในขันธ เปนอยางน้ีนะ 

อยากไป อยากมา อยากอยู อยากกิน รักน้ัน ไมรักนี้ ชอบนั้นไมชอบนี ้มีอยากอยู
ในวงขันธ คือ จิต กระแสความรูอันนี้อยูในขันธ รักชอบอยูในวงขันธ ไมไดออกจากนี้นะ 
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เชน เราคิดชอบน้ัน ไมชอบนี ้อันนั้นดีอันนี้ไมด ี น่ีความรูเปนผูรับทราบ ถาหากวาคนตาย
แลวมันไมมีความรูใชไหม น่ีคือความรูท่ีทําใหรับทราบ เรียกวาในวงขันธ เทาน้ันเอง  

น่ีพระอรหันตทาน ทานจะวาทุกขทานก็รับทราบวาเปนทุกขในวงขันธ แตไม
สามารถจะซึมซาบถึงธรรมชาติคือความบริสุทธ์ิของทานได น่ียอมรับเหมือนเราท้ัง
หลายเปนทุกขเหมือนกัน เจ็บทองปวดศีรษะ เจ็บไขไดปวย พระอรหันตคือทานผูบริสุทธ์ิ 
ทานก็มีอาการเหมือนเราน้ีทุกอยางเพราะ ขันธ ๕ ทานเปนสมมุติน่ี ทุกขมันก็เปนอยู
ในวงขันธ ๕ ทุกข เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันเปนขันธ ๕ เหมือนกัน มันก็
ปวนเปยนอยูกับดวยการคละเคลากันอยูน้ันละ สวนจิตของทานไมมี  

พูดถึงเรื่องจิตพระอรหันตไมมีทุกข หมดโดยส้ินเชิง มีแตทุกขในขันธ พอขันธ
น้ีสลายปุบลงเทาน้ันเปนอันวา สมมุติท้ังมวลมายุติท่ีขันธ ส่ิงเหลาน้ันก็รู ปลอยเขามา 
ๆ หมดแลว ขันธนี้ปลอยก็จริงแตยังไดรับผิดชอบอยูในจิต เพราะมันเก่ียวโยงกับจิต
มาด้ังเดิม เวลารูแลวก็มันก็รูอยูอยางนั้นแหละ บริสุทธิ์แลวขันธมันก็มีอยูกับเราตั้งแต
ยังไมไดบรรล ุ มันติดกันอยูแลว ก็รับผิดชอบกันไปตามสัญชาตญาณ เพราะฉะน้ัน ขันธ
ของพระอรหันตกับขันธของเราน้ีจึงเปนเหมือนกัน ไมมีอะไรผิดแปลกกัน มีความเจ็บ
ไขไดปวยเหมือนกัน ตางกันแตจิตของทานไมมีทุกข น่ันละทานวา นิพพานเท่ียงคือ
อันน้ันละเท่ียง ขันธน้ีไมไดเท่ียง นิพพานเท่ียงหมายถึงจิตท่ีบริสุทธ์ิลวน ๆ น่ันเอง ขอ
ใหพากันต้ังอกต้ังใจปฏิบัติ 

สิ่งที่จะใหรูอยางนี้ชัดเจน ดังที่พระพุทธเจาทรงประกาศธรรมสอนไวนั้น ตองเปนผู
ปฏิบัต ิ รูขึ้นมาเองแลวไมตองทูลถามพระพุทธเจา จะรูแบบเดียวกัน เห็นแบบเดียวกัน 
ทานสอนใหปฏิบัติตามน้ีแลวจะรูเปนแบบฉบับเดียวกัน ในหลักใหญ ๆ สวนนิสัยวาสนา
ความลึก ตื้น หยาบ ละเอียด อันนั้นทานก็มีไวแลววาภูมิของศาสดากับภูมิของสาวก และ
สัตวโลกมันตางกัน เปนไปตามภูมิของตน สวนความบริสุทธ์ิน้ันเหมือนกันหมดเลย ใหพา
กันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะ  

เราอยูอยางน้ีเราแนนอนไหมละ ใหถามตัวเองอยูเรื่อย ๆ นะ อยาไปหาแตถามคน
อื่น ตําหนิติเตียนคนอ่ืน แลวชมเชยคนอื่นโดยไมคํานึงซึ่งจะจดจอดูเรื่องของตัวเอง ควร
ตําหนิหรือควรชม วันน้ีเราเปนยังไง ต่ืนนอนข้ึนมาน้ีเราทําดีหรือทําช่ัว ควรติเราหรือควร
ชมเรา ควรจะมาตําหนิควรจะมาชมเรา ควรแกไขดัดแปลงเรามากกวาอยางอื่น เอาตัวเรา
เปนตัวตั้งตัวตีไวเสมอ อยาอยูเฉย ๆ ตื่นนอนขึ้นมา ๆ ต่ืนนอนข้ึนมาแลวก็เพ่ือหลับน้ัน
แหละ จะวายังไง เหมือนกับวาเกิดแลวเพ่ือตาย เกิดขึ้นมาแลวก็เพื่อตาย ตื่นขึ้นมาก็เพื่อ
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หลับ หลับเพื่อตื่น ตื่นเพื่อหลับ น้ีเกิดมาแลวก็จะตาย น้ีเราแนนอนไหม หัวใจของเราท่ี
พรอมแลวที่จะกาวไปภพหนา ชาติหนาทั้งความด ี ความช่ัว ท่ีรอบตัวหรือรุมลอมอยูภาย
ในจิตนี้มีอยูเต็มตัว ตัวเองก็ไมรูนะ เวลาตายนี้จะไปเกิดเปนอะไร  

เวลายังมีชีวิตอยู มีอะไรดีดดิ้นเขามาหลอกนิดหนอย ๆ ก็เปนบาไป ทั้งดีดทั้งดิ้น 
ทั้งเพลิดทั้งเพลิน ลืมเนื้อลืมตัวลืมปาชาลืมความเฒาแกชราของตัวเองเสียหมด แลวมีต้ัง
แตเปนบากับส่ิงท่ีมันมาหลอกหัวใจเรา เหย่ือลอปลาเขาใจไหม วันหน่ึง ๆ เราต่ืนกับส่ิง
เหลาน้ีมานานเทาไร มันนาจะเบ่ือหนายอ่ิมพอกันบาง ถาเปนท่ีส่ิงท่ีเราเคยอยูเคยกินแลว
มันก็พอจะเบื่อ อุย. อันน้ีเคยกินแลวหลายคร้ังแลวเบ่ือ ไมอยากกินมันละ ไปหาอันใหมมา
กินดีกวา อันน้ีวันไหนก็วันเกา อรอยตลอดถาเรื่องของกิเลสมันลอปลาตัวโง คือพวกเราน้ี 
อะไร ๆ ดีหมด  

น้ีเวลาเกิดมามีอายุถึงขนาดน้ีแลว เราดูท่ีหัวใจเรามันมีความดีงามอะไรพอท่ีจะ
เปนหลักเกณฑ ใหเปนที่อบอุนแกตัวเองบางมีไหม ใหถามตัวเองอยางนี้ อยาไปดูตั้งแต
ภายนอก ถามแตภายนอก ใหถามตัวเองบางอยางนี้ ถาเรายังไมแนใจ ใหพยายามปรับ
ปรุงแกไขตัวเอง เวลานี้ธรรมชาติที่ดีงามสุดยอด ก็คือธรรมเปนเครื่องดัดแปลงแกไข จิต
ใจ กาย วาจา ของเราทุกอยางคือธรรมเปนเครื่องแกไข ถาขัดของตอธรรม ความดีงามที่
ถูกตองอยางสุดซึ้งแลวนั้น อันนั้นไมดีนะถาขัดตอธรรมใหรีบแกใหถูกกับธรรม เราจะ
ผาสุกเย็นใจ วันน้ีเราไมคอยไดทําคุณงามความดีอะไรเลย ทําตั้งแตความชั่ว ในขณะเดียว
กันเปนความช่ัว ความเพลิดเพลินมันจะพาใหทําความช่ัวเขาใจไหมละ แลวไปตั้งแตอยาง
น้ันอยางเดียว  

น่ีเรามีอะไรบาง ถาไมมีอันนั้นก็เหลือแตลมหายใจของเรา พอตายแลวลมหายใจ
ดับน้ี จิตวิญญาณก็ไป มันจะหาเพลิดเพลินอยางแตเกาไมไดนะ กรรมจะผลักไสใหไป น่ี
ละสําคัญใหพิจารณาดัดแปลงตนเสียตั้งแตบัดนี้ที่มีชีวิตอยูนะ ตายแลวนิมนตพระมา กุ
สลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา หาเรื่องอะไร ๆ โง ๒ ชั้น ๓ ชั้น กุสลา ก็คือธรรมท่ีบําเพ็ญ
น้ันแหละ เราบําเพ็ญแลวน้ันคือกุสลา ธรรมคือความฉลาด เราบําเพ็ญคุณงามความดีก็
เปนความฉลาด ความฉลาดน้ันละจะพาเราพนทุกข นิมนตพระมา กุสลา ธมฺมา เฉย ๆ 
นี้มันไมเกิดประโยชนนะ ถาหากเกิดประโยชนจริง ๆ พระพุทธเจาทานก็สอนไวกอนพวก
เราแลวนะ วาตายแลวคอยนิมนตพระมา กุสลานะ เวลายังไมตายนี้พระบวชก็บวชไปเถอะ 
โกนผมโกนคิ้ว ฟาดผาเหลืองสัก ๑๐ ชั้นก็ไปเถอะ หาอยูสบาย ๆ ทําตามใจชอบใจสบาย
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เถอะ ตายแลวคอยนิมนตพระมา กุสลา ธมฺมา ไปสวรรคนิพพานกันหมด  เวลาน้ีอยาก
เพลิดอยากเพลินก็เพลินเสีย ทานจะสอนวาอยางน้ัน 

แตนี้ทานไมไดสอนอยางนั้น ใหสํารวมระวังตัว คําวา กุสลา ๆ ความฉลาด ให
ฉลาดเวลามีชีวิตอยูน้ี   ดัดแปลงแกไขตนเองเสียตั้งแตบัดนี ้   ตายแลวจึงจะใหพระ 
กุสลา ธมฺมา มาดัดแปลงแกไขมันไมไดเรื่องนะ เขาใจไหม ถาเปนหลวงตาน้ีเปนอีกแง
หน่ึงนะ ถามีคนตายเขานิมนตหลวงตาบัวไป นิมนตไป กุสลา ธมฺมา ทางน้ีจะถามเลยวา 
กุสลา ธมฺมา มันมีกลวยหอมไหมนะ ถามีกลวยหอมอาตมาถึงจะไป ถาไมมีกลวยหอม
กลวยไข อาตมาไมไป ถาเปนหลวงตาจะตอบวาอยางน้ัน เพราะมันไมเกิดประโยชนอะไร
น่ี ไป กุสลา กันหาอะไร เวลามีชีวิตอยูไมไดสนใจกับอรรถกับธรรม ตายแลวนิมนตพระ
ไปพนลม กุสลา ธมฺมา ที่หลวงตาเคยพูดเมื่อ ๒-๓ วันน้ี จะผิดหรือถูกก็ตาม เรื่องมัน
ผานก็ตองพูดใหเปนเรื่องราว มีแตกุสลา ธมฺมา มันจะกลายเปน หลวงตากับเณรนอย ฟง
ดีนะ พวกนี้นะ หลวงตากับเณรนอยน่ันนะ ไอเร่ืองหลวงตากับเณร ลูกสะใภกับยา พอตา
กับลูกเขยมันมักเปนคูกัน เขาใจไหม  

ทีน้ีก็หลวงตากับเณร มักเปนคูกัน อันน้ีก็แบบกุสลาน่ันละ ใครไปทําอะไร ไปตาย
เลยนิมนตพระไป กุสลา ซิ  นิมนตหลวงตาไป กุสลา  ในวัดน้ันก็มีหลวงตากับเณร ใหไป 
กุสลา ธมฺมา เวลาน่ัง กุสลา ธมฺมา มันปลอยอะไรก็ไมรูละนะ ไอหลวงตาน่ันนะ ทีน้ีเณร
มาเห็นเขา ถาจะบอกตรง ๆ ก็กลัวประชาชนเห็นก็จะอาย เลยหาอุบายคําพูดเลียบ ๆ 
เคียง ๆ ไปกับ กุสลา กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา เหลียวเบ่ิงโค็ยคุณนา ทางนี้ก็ตีปาก
เณรซิ โมโห ตบปากเณร พอตบปากเณรแลวแกไมรูโปตีนขาเหรอ แกไมรูโปตีนหลวงพอ
เหรอ ถาภาษาภาคอีสานจะวา มึงบฮูจักโปตีนพอแกมึงบ เขาใจไหม ทางนั้นก็รองไหงี้ ๆ 
ซิ พอรองไหงี้ ๆ มันก็เถียงละซ ิมันมีปากเขาใจไหม วาโปตีนซ้ังบมีเล็บ มันวา หยุด ๆ 
เณรหยุด มันสูเณรไมได น่ีจะกุสลามันจะเปนแบบน้ันนะ อยายุงนะ ซ้ังบมีเล็บ กุสลา เขา
ใจเหรอ น่ีเอามาพิจารณาซิ ใหพิจารณาเจาของ ใหมี กุสลา ความเฉลียวฉลาดรอบตัวบาง
วันหน่ึงคืนหน่ึง ตายเปลา ๆ ไมเกิดประโยชนอะไรนะ เอาละวันน้ีพูดเพียงเทาน้ีละ นาน
แลว พูดมากนักก็มันก็หมดนั้นแหละ โวหารก็ดี  

สรุปทองคําและดอลลารเมื่อวันที ่๗ นี้ทองคําได ๑ บาท ๕๐ สตางค ดอลลารได 
๕๗ ดอลล ทองคําเวลานี้เราไดเพิ่มขึ้นอีกหลังจากมอบแลวไดตั้ง ๔๕๓ กิโล ๕๔ บาท ๙๖ 
สตางค ยังขาด ๕๐๐ กิโลอยู ๔๖ กิโลกับ ๑๐ บาท ๘๒ สตางค จะครบจํานวน ๕๐๐ 
ดอลลารได ๑๓๐,๐๑๙ ดอลล ที่ไดหลังจากมอบแลว รวมทองคําที่ไดแลวทั้งหมด ทั้งที่
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มอบแลวและยังไมไดมอบ เปนจํานวนทองคํา ๖,๐๑๓ กิโล ดอลลารไดแลวทั้งหมด ๗,
๓๓๐,๐๗๖ ดอลล เราก็จะไดพยายามใหไดทองคําคร้ังน้ีนํ้าหนัก ๕๐๐ กิโล ที่จะมอบคลัง
หลวงในวันท่ี ๑๒ เมษา ซึ่งจะถึงในเร็ว ๆ น้ีแหละ ใหไดอันนี้เปนพัก ตอจากนั้นก็คืบขึ้น
ไป เพื่อใหถึงทองคําจํานวน ๑๐ ตัน ทองคําถึง ๑๐ ตัน ดอลลารน้ันมันติดแนบกันไปจน
ได อยางนอยไมต่ํากวา ๑๐ ลานแหละ ใหถึงจุดนี้ซึ่งเปนจุดอันยิ่งใหญของคนทั้งประเทศ 
ท่ีมีหัวใจ หายใจอยูกับทองคําในคลังหลวงน้ัน 

หลวงตาจึงไดอุตสาหพยายามตะเกียกตะกาย พาพ่ีนองท้ังหลายเสาะแสวงหาลม
หายใจ ใหเขามาบรรจุไวในคลังหลวง แลวพวกเราท้ังหลายก็จะไดหายใจโลงสบาย ๆ ชั่ว
ลูกช่ัวหลานไปอีกยืดยาวนาน เราตายไปแลวลูกหลานจะไดสืบทอดความอบอุนอันน้ีเอาไว
เปนเวลานาน เม่ือเวลาเปนโอกาสอันดีท่ีไดชวยชาติคราวน้ี หลวงตาจึงไดอุตสาหพยายาม
เต็มกําลังความสามารถทุกดานทุกทาง จึงขอใหพี่นองทั้งหลายรวมแรงรวมใจอันเดียวกัน 
จะไดใหพวกเราและลูกหลานของเราไดหายใจโลงปอด ๆ และอบอุนตลอดไป โดยถืออัน
น้ีเปนเคร่ืองหมายท่ีสําคัญ คือการชวยชาติคราวน้ีเปนเร่ืองใหญโตมากทีเดียว เพราะ
ฉะน้ันเวลาเปนผลอันดีงามข้ึนมาตอบแทน ก็ขอใหไดทองคําไมต่ํากวา ๑๐ ตัน แลว
ดอลลารก็คอนขางแนแลววาได ๑๐ ลาน นี้เราก็พอใจในจุดที่เราตองการมากที่สุดในจุดนี ้

ถาหากอันนี้ขาดไปหลวงตาตายก็ดังเคยพูดใหพี่นองทั้งหลายฟงแลว อยาใหหลวง
ตาตายทั้ง ๆ ที่ทองคํายังไมได ๑๐ ตันนะ ถาตายแลวหลวงตาน้ีเปนเปรต เปรตตัวน้ีราย
กาจมาก เคยบอกมาแลวหลายคร้ังหลายหนแลว หาตีไปทุกแหงทุกหน อยูในบานในเรือน
ท่ัวประเทศไทยน้ีเปนร้ัวหรือวาเปนกําแพงลอมคนไว แลวหลวงตาไปเที่ยวตีไปหมด 
กําแพงแตกตกทะเลลงไป ถาทองคําไมไดน้ําหนัก ๑๐ ตัน เขาใจไหม ถาได ๑๐ ตันแลว
เปดโลงเลย หลวงตาไมหวงอะไรทั้งหมดวางั้นเลย ดีดผึงเดียวเลย กรุณาพากันทราบตาม
น้ีนะ ดังท่ีเคยเรียนใหทราบแลว 

ไอเราพูดเหลาน้ีนะ สําหรับเราเองเราก็พูดไปเฉย ๆ พูดธรรมดาธรรมดาเฉย ๆ 
เหมือนกับพูดธรรมดาทั่ว ๆ ไป พูดนิทานขบขันดังที่วาตะกี้นี้ แตพวกบาน่ีมันจะเปนบา
ไมถอยนะ ไปถึงบานถึงเรือนมันก็จะเปนบาอยูในบานในเรือน อันน้ีเราพูดแลวหายไปเลย 
พูดแลวหายเลยพรอมกันเหมือนกับพูดท้ังหลายน่ันแหละ ไมมีอะไรผิดกัน แตพวกนี้มัน
จะไมเหมือนนะ มันจะไปเปนบาอยูน่ันละ เอะ หลวงตาทําไมถึงพูดอยางนี้ เอะ หลวงตา
ทําไมถึงพูดอยางนี้ แลวเอาหลวงตาไปขย้ีขยํา ทั้งหัวเราะทั้งอะไรทุกอยางอยูในนั้นหมด 
เอ หลวงตาทําไมถึงพูดอยางนี้ กูไมใชบากูก็พูดไดทุกอยาง สูเปนบาก็เปนไปละซี ก็จะวา
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อยางนั้น เขาใจไหมละ เรื่องโลกก็พูดไปอยางนั้นละ วาอะไรก็ผานไปเรื่อยธรรมดา เอาละ
ใหพร 

ชมถายทอดสด ธรรมะหลวงตาวันตอวัน  ไดที่ 
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th 


