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เทศนรับผาปาชวยชาติ 

ณ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ  จ.กาฬสินธุ 
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
ขอความปรารถนาจงสําเร็จผล 

วันนี้คนมากนะ ตองขออภัย ถาเปนรถก็รถเกาคร่ําคราเต็มที่แลว ถาเปนคนก็
คนแก ถาเปนพระก็เปนพระหลวงตาแกๆ คร่ําคราทุกอยาง วันนี้ฟงแตเสียงพูดก็รู แลว
การเทศนาวาการก็ขอเรียนใหพี่นองทั้งหลายทราบลวงหนาไวดวยวา การเทศนาวาการ
เวลานี้วกเวียนหลงหนาหลงหลังไปแลวละ ถาหากวามันตกหลนขาดไปทีต่รงไหนก็ให
ปลอยไปเสีย  อันไหนที่พอจับเอาไดก็กรุณาจับไปเปนประโยชนแกตน การเทศนเวลานี้
ไมเหมือนแตกอนแลว หลงหนาหลงหลังวกวนไปมา ไดเรียนใหบรรดาพี่นองทัง้หลาย
ทราบไวลวงหนา เวลาไปเจอเหตุการณในขณะที่ฟงเขาจะไมไดงง เอาละทีนี้ จะเริ่ม
เทศนละ 
 วันนี้เปนวันมหามงคลของพี่นองชาวกาฬสินธุเราและแถวใกลเคียง นับตั้งแต
กรุงเทพมหานครมานี้จํานวนมากมาย บรรดาศรัทธาผูรักชาติทั้งหลายที่ไดพรอมเพรยีง
สามัคคีกันดวยความรักชาติ ความเสียสละ ดวยความสามัคคีซึ่งกันและกันตอชาติของ
ตน ไดอตุสาหพยายามสละเวล่ําเวลาหนาที่การงานทุกอยาง บรรดาที่เคยประกอบ
บําเพ็ญมา  วันนี้ไดทุมเทกําลังวังชาทุกดาน คือจิตใจก็มุงหนาตอความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริยของเรา  จึงไดทุมเทกําลัง เวล่ําเวลา ทุกส่ิงทุกอยางมาสถานที่นี้ดวย
ความพรอมเพรียง 

คือ ทางกายทางวาจาทางใจ ทุมลงสูความรักชาติ ความรักศาสนา ความรัก
พระมหากษตัริย ซึ่งเปนหัวใจแหงชาติไทยทั้งส้ิน รวมลงในสถานที่นี่ คือ สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ โดยมีนามขางบนวา เปนโครงการชวยชาติ
จังหวัดกาฬสินธุ ๒๕๔๖ โดยมีทานประธานคือคุณชัยรัตน  มาประณีต ผูวาราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ  รองประธานคือคุณโกวิท บุญเจริญ รองผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 
ผูริเร่ิมโครงการคือ ผูชวยศาสตราจารยสุมาลี  จัยสิทธิ์ ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ  มาเปนประธานเปนรมโพธิ์รมไทรแกบรรดาพี่นองชาว
จังหวัดกาฬสินธุและแถวใกลเคียงของเรา 

วันนี้เปนวันหรือเปนโอกาสอันดีงามของพี่นองทัง้หลาย จะไดยินไดฟงเสียง
อรรถเสียงธรรม จากจิตใจที่เปนมหากุศลของตนๆ ซึ่งวันนี้มีประชาชนจํานวนมากมาย 
มองไปที่ไหนเต็มไปดวยประชาชน  ในเขตนี้ถาไมอายหลวงตาก็อยากตัง้ชือ่เสียใหม ตัง้
ฐานะใหสูงขึ้นอีกโดยลําดับ ใหสมที่เราไดมาเห็นพี่นองทัง้หลายที่เต็มไปดวยประชาชน
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ผูรักชาติ สถานที่นี่แตกอนเปนจังหวัดกาฬสินธุ และตอจากนี้เราก็อยากจะตั้งขึ้นวาเปน
มณฑลกาฬสินธุ  แตทานผูวาราชการจังหวัดนั้นจะยกฐานะขึน้ใหเปนอะไร เปนเจาอะไร
มณฑล อันนี้เราจําไมคอยได ไมคอยเขาใจนัก ใหสมฐานะกับวาจังหวัดกาฬสินธุของเรา
นี้ไดกลายเปนมณฑลกาฬสินธุแลว 

เพราะอํานาจแหงศรัทธา ความเชื่อความเลื่อมใสในชาติ รักชาติและเลื่อมใสใน
พุทธศาสนาของตน ดวยความเต็มตื้นในหัวใจ  จึงขอเล่ือนยศจังหวัดกาฬสินธุนี้ใหเปน
มณฑลกาฬสินธุ และเลื่อนทานผูวาราชการจังหวัดเปนทานผูบังคับการมณฑลกาฬสินธุ  
กรุณาทราบ แลวรองทานผูบังคับการมณฑลกาฬสินธุก็คือ ทานรองผูวาราชการจังหวัด
โดยลําดับ และทานศาสตราจารยนั้น  เราก็ขอเลื่อนขึ้นไปอกีวาเปนศาสตราจารยที่สูง
กวาที่ผานมาแลวขึ้นไปเปนลําดับ สวนหลวงตาบัวนี้มีชื่อมีนามสูงสงแลว คือเปน
ดอกเตอรก็ไดเปนมาถึง ๒ ดอกเตอรแลว  ดอกเตอรมหาวิทยาลัยขอนแกนหนึ่ง  
ดอกเตอรมหาวิทยาลัยรามคําแหงหน่ึง  แลวก็ดอกเตอรหลวงตา ป.๓ หนึ่ง  เปนหลาย
ชั้นนะหลวงตาก็ดี วันนี้ก็คงพอเหมาะสมกัน กับที่เราไดตั้งจงัหวัดกาฬสินธุใหเปน
มณฑลกาฬสินธุเรียบรอยแลว 
 วันนี้หลวงตารูสึกมีความซาบซึ้ง กับบรรดาพี่นองทั้งหลายเปนอยางมากทีเดียว  
ที่ไดอตุสาหพยายามตะเกียกตะกายชวยชาติบานเมืองมาตั้งแตเร่ิมแรก เปนเวลาจะ ๕ 
ปนี้แลว ไปที่ไหนเต็มไปดวยประชาชนพลเมืองไมคอยบกบางในการเสียสละ ดวยความ
รักชาติ และการสดับตรับฟงพระธรรมเทศนา เพื่อนําไปเปนคติเครื่องเตือนใจของตนๆ 
ในทุกหัวใจที่อุตสาหพยายามมา  เพื่อจะไดเปนคติอันดีงามเปนมหามงคลแกใจของตน
จากการไดยินไดฟงอรรถธรรม คําส่ังสอนของพระพุทธเจาซึ่งเปนศาสดาองคเอก ไมมี
โลกใดผูใดเสมอเหมือนแลว 

คําวาเปนศาสดานั้น คือทานผูบริสุทธิ์ทางดานจิตใจลวนๆ เปนศาสดาองค
โลกวิทู รูแจงโลก ทั้งโลกภายนอกทัง้โลกภายในตลอดทัว่ถึง ไมมีใครเกินศาสดา 
ศาสดาพระองคนี้แลเปนครูสอนโลกมาจนกระทั่งบัดนี้  เราทั้งหลายก็ไดเปนพุทธบริษัท 
คือ เปนลูกเตาเหลากอของศาสดาองคเอก  จงึขอใหไดฟงอรรถธรรมแลวนําไปเปนคติ
เครื่องเตือนใจตนเอง เพราะโดยมากมีตัง้แตส่ิงที่เปนภัยตอจิตใจเขามากระซิบกระซาบ
เตือนจิตใจ ฉุดลากจิตใจใหลงสูทางต่ําเสมอ  ไมคอยมีอรรถธรรมฉุดลากมาสูทางสูง 
เพื่อความสุขความเจริญและหลดุพนจากทุกขไปไดเลย  

นี่ละเรื่องธรรมกับเรื่องกิเลสเปนขาศึกตอกันมาตัง้แตกาลไหนๆ ตั้งกัปตั้งกัลป
แลว จึงขอเทียบอุปมาใหพี่นองทัง้หลายฟง คําวากิเลสก็ดี คําวาธรรมก็ดี เกิดขึ้นจากใจ 
ใจนั้นเปนเหมือนแมน้ําลําคลอง กิเลสอยูฝงหนึ่ง ธรรมอยูฝงหนึ่ง  ทั้งสองประเภทนี้
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เกิดขึ้นจากใจดวงเดียวกัน กิเลสอยูฝงหนึ่ง เมื่อเวลากระดิกพลิกแพลงตัวออกมาก็
ผลักดันหรือฉุดลากสัตวทั้งหลาย ใหมีความคิดนอมนึกไปตามอํานาจของกิเลสที่เปน
ภัยตอโลกมานานแสนนาน  โดยใหนอมนึกไปทางความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหาซ่ึง
เปนฝายต่ํา 

คําวาความโลภไดแกความไมรูจักอิ่มพอ ดีดดิ้นไปตามความโลภจนไมรูจักเปน
จักตาย ไมรูจักปาชาของตนเองซึ่งมอียูกับทุกคนบางเลย  ตื่นขึ้นมามีแตโลภ มีแตอยาก
ได อยากร่าํอยากรวย อยากดิบอยากดีแตไมทราบวาดิบดีเกิดขึ้นเพราะเหตุผลกลไก
อะไร  ก็เกิดขึ้นจากเรื่องของกิเลส กิเลสไมเคยทําคนใหดี โลภเทาไรดิ้นเทาไร ยิ่งมี
ความทุกขความเดือดรอนมาก  ความโกรธเมื่อไมไดอยางใจ ก็โกรธเคยีดแคนทําลาย
ซึ่งกันและกนั  ราคะตัณหาก็คือความดีดความดิ้น เร่ืองหญิงเร่ืองชายไมวาสัตวตัวผูตัว
เมีย  ผูคนหญิงชายมีความดีดความดิ้นโดยไมรูจักประมาณเสมอกันไปหมด  นี่ทัง้สาม
ประเภทนี้เปนกิ่งใหญๆ ของกิเลสทั้งหลาย ออกมาจาก อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ทั้ง
สามประเภทนี้อยูฝงหนึ่งของใจ ที่เรียกวาแมน้ําลําคลอง  

ลําคลองนั้นไดแกใจ ฝงทางหนึ่งเปนกิเลส ทํางานอยูติดกับหัวใจของเราออกไป
ตลอดเวลา อีกฝงหนึ่งคอือรรถคือธรรม ความคิดไมโลภมากไปตามกิเลส แตเปนความ
อยากธรรมดาของคน ที่ยงัมีความบกพรองตองการตามธาตุตามขันธ หามาเยียวยาเปน
ธรรมดา ไมผาดโผนโจนทะยานถึงกับฆาฟนรันแทงกันเพราะความโลภเปนตัวเหตุ 
ความโกรธก็มีเหตุมีผล กอนที่จะโกรธใหเขา ก็คิดถึงเร่ืองเขาโกรธใหเราเสียกอน  เรา
โกรธเขา เราพอใจ แลวเมื่อเวลาเขายอนมาโกรธเรา เราจะพอใจไหม  เมื่อเราไมพอใจ
ในการที่เขาโกรธใหเรา  เราไปโกรธเขา เขาก็เสียใจเชนเดียวกันแลว มีเหตุผลอรรถ
ธรรมยับยั้งตัวไวอยาโกรธใหเขา เขาจะไมโกรธใหตน ไมถือเอาฟนเอาไฟเผาไหมซึ่งกัน
และกัน  

เร่ืองราคะตัณหาก็เหมือนกันใหรูจักประมาณ ใหมีฝงมฝีาในผัวในเมีย ในลูก
เล็กเด็กแดงหญิงชาย ซึ่งเปนสัตวหรือเปนของมีเจาของดวยกนั ใหรักษาสิทธิ์แหงความ
รัก ความเปนเจาของของกันและกัน ใหเปนใหญ เมียก็เปนใหญในผัว ผัวเปนใหญใน
เมีย ไมลวงล้ําเขตแดนไปหาหญิงอื่นชายอื่นซึ่งไมใชผัวเมียของตน รักทุกคนในลูกไมวา
ลูกหญิงลูกชายมีความรักเสมอกัน สงวนเสมอกัน  ไมรุกลํ้าเขตแดนของกันและกัน ตาง
คนมีเขตมีแดนอยู จะมีจํานวนมากขนาดไหนเขตแดนมีประจําอยูดวยกนัทุกคน เพื่อ
รักษาความสวยงาม สงบรมเย็นระหวางที่มนุษยและสัตวอยูรวมกัน 

นี่คือเร่ืองของอรรถของธรรม เมื่อเรานํามาปฏิบัติแลวเราจะมีขอบเขต อยางผัว
เมียที่เคยทะเลาะเบาะแวงกันในเรื่องความกินไมอิ่มไมพอ เถลไถล อยางน้ีก็จะคอย
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สงบตัวลง  เมื่อมธีรรมเขากํากับรักษาอยางแนนแฟนหรือแนนหนามั่นคงแลว ผัวก็ตาย
ใจกับเมีย เมียก็ตายใจกบัผัว อยูดวยกันเปนผาสุกรมเย็นดวยความซื่อสัตยสุจริต พึง่
เปนพึ่งตายตอกันไปตลอด ครอบครัวนี้ ผัวเมียนี้ เปนครอบครัวผัวเมียที่มีความสุข 
ความสงบรมเย็นยิ่งกวาผัวเมียใด 

แมจะเปนเศรษฐีก็ตาม ถาเปนผัวเมียเตลิดเปดเปง มเีทาไรไมพอแลวเปนไฟ
เผาไหม แตเราเปนผัวเมียที่มีขอบเขตเหตุผล มีอรรถมีธรรมรักษาน้ําใจซ่ึงกันและกนั
แลวเราก็มีความสุข ผัวเมียคูนั้นเปนความสุขความเย็นใจ ตลอดลูกหลานเหลนเกิดมาดู
พอดูแมเปนคติตัวอยางอันดีงาม  ยิ้มแยมแจมใสใหลูกไดเห็นทุกว่ีทุกวัน ลูกมีจิตเบิก
บานยิ้มแยมแจมใส เวลาไปเขาโรงร่ําโรงเรียน เรียนหนังแสหนังสือ เปนกฎเปนเกณฑ
เปนเหตุเปนผล จําไดตามหลักวิชาที่ครูสอนมาดวยความจงใจของตน เรียกวาจิตใจไม
ฟุงซานรําคาญ ลูกหลานก็พลอยดไีปดวย 

สกุลที่มีศีลธรรมครอบครองหัวใจ ครอบครองกายวาจา กิริยามารยาท การ
ประพฤตติัวดีงาม เปนความสุขความสําราญบานใจ ทั้งผัวทั้งเมียทั้งลูกเตา หลานเหลน
ตลอดวงศสกุล  มีตัง้แตความสงบเย็นใจ  ครอบครัวนี้ก็เปนอยางน้ี ดวยศีลดวยธรรม
เปนเครื่องปดปองกําบังเอาไว ครอบครัวนั้นก็เปนอยางน้ี  ทัว่ดินแดนมีแตครอบครัวที่
ประกอบดวยศีลดวยธรรมแลวโลกนี้ก็เย็น เย็นดวยธรรมเปนเครื่องคุมครองรักษา ผดิ
กันกับเรื่องของกิเลส ถาเขาที่ตรงไหนไหมที่ตรงนัน้ เผาที่ตรงนั้น เดือดรอนกันไปหมด 
นี่คือเร่ืองของกิเลสบงการ  กรุณาทราบกันไวตามนี้  

บรรดาพี่นองทั้งหลายที่มีความเกี่ยวของกับอันนี้ กับส่ิงเหลานี้อยูตลอดเวลา แต
ไมรูจักวิธีปฏิบัติรักษา มีแตการสงเสริมฟนไฟจงึเผาไหมไดทุกแหงทกุหน ผลสุดทาย
มาเผาไหมระหวางผัวกับเมียกัน  เพราะไมมีศีลธรรม ปลอยใหกิเลสเปนฟนเปนไฟเผา
ไหมกันไดตลอดเวลา ไวใจกันไมได  ผัวออกนอกบานพอลบัตาก็เปนลิงเปนคางขึ้นมา 
คอยฉกฉก คอยลัก คอยปลนสะดม เอาไปไดหมด ไมเลือกวาหญิงอยูที่ไหน  แมทีสุ่ด
หมาตัวเมียก็เขาใจวาเปนหญิงสาว แลวก็วิ่งตาม แลวเอาหมามาเปนเมีย  ทีนี้เมียอยูใน
บานเปนคนก็เขากันไมได 

พอกลับมาถงึบานเมียก็ขนาบเอาบาง ไปอะไรมา วันนี้ไมเห็นไดเร่ืองไดราวอะไร 
นี่ไปไหนมา ผัวไมมีทางออกก็บอกวา ไปฟงเทศนมา ไปฟงเทศนที่ไหน โอย บอกไมได 
เดี๋ยวเมียรูจักสถานที่เทศนแลวเมียจะไปฟงเทศนเสียเอง จะใหเราเปนหลวงตาเฝาบาน 
เราไมกลาบอก ความจริงมันหลอกเมียแลวนั่นนะ  มันไปหาอีหนูความาได ถูกไมถนัด
ใจไปฟาดเอาหมามาเปนเมีย แลวมาหลอกเมียวาไปฟงเทศน  อยางน้ีก็มีคนเรา  
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นี่ละความไมมีศีลมีธรรม มีแตกิเลสมนัตอนๆ หลอกลวงไวหมด  ทานทั้งหลาย

เคยเห็นโทษของกิเลสบางไหม  พระพุทธเจาเปนศาสดาองคเอก เคยเห็นโทษของกิเลส
เหลานี้มานานแสนนานยิ่งกวาเรา  กวางขวางลึกซึ้งมากยิ่งกวาสัตวโลก  จึงตองนําโทษ
ของมันมาแสดงใหโลกฟง  เพื่อโลกจะไดเห็นคุณคาแหงธรรมและเห็นโทษของกิเลสตัว
ดื้อดานสันดานหยาบกินไมอิ่มไมพอนี้บาง แลวจะพอมคีวามสงบเย็นใจแกตนเอง
ปกครองกันดวยศีลดวยธรรม  นี่เรียกวาศีลธรรม 

กรุณาพี่นองทั้งหลายซึ่งเปนชาวพุทธทราบเอาไวแลวนําไปปฏิบัติ เมื่อนําธรรมนี้
ไปปฏิบัติ ครอบครัวเหลานั้นยังจะเดือดรอนวุนวายเพราะเหตุผลกลไกอยางน้ีอยูแลว 
หลวงตาบัวเองซึ่งนําธรรมของพระพทุธเจามาแสดงตอทานทั้งหลาย จะพาพี่นอง
ทั้งหลายไปกราบทูลพระพุทธเจา ฟองรองพระพุทธเจาวาธรรมะนี้เปนโมฆะ  ไปสอนให
เขามีความซื่อสัตยสุจริตตอกัน เฉพาะอยางยิ่งผวักับเมีย  ผัวใหเปนผัวรอยเปอรเซ็นต 
เมยีใหเปนเมียรอยเปอรเซ็นต เขาก็ปฏิบัติตามนั้น แลวทีนี้เกิดความยุงเหยิงวุนวาย
ขึ้นมาภายในครอบครัว เพราะการแฉลบหรืออะไรก็ไมทราบได ผัวกับเมียทะเลาะกนั 
ยุงเหยิงวุนวายกันตลอดเวลา ไมเปนไปตามที่พระองคสอนนั้นเลย 

ที่นี่พระองคก็จะซักถามวา พวกเธอนั้นไปหาอะไรที่ไหน มันถึงไดมีเร่ืองมรีาว ก็
เราตถาคตใหมีผัวเดียวเมียเดียว แลวไปหาที่ไหนมาอีก ถงึตองไดเปนอยางน้ี ทน้ีี
บรรดาลูกนองทัง้หลายที่เปนลูกนองหลวงตาบัว อาจจะตอบออกมาเปนแบบแฉลบๆ 
บางวา ก็ไมไดไปหาที่ไหน ลูกเมียที่สมบูรณแบบก็ไดหามาแลว ปฏิบัติตามนั้นแลว  
ครั้นปฏิบัติตามไปรูสึกเบื่อๆ พอๆ จืดๆ จางๆ เลยไปเที่ยวหาลําไพ ไปนอกบานไป
บาง ไปหาลําไพคืออะไร พระพุทธเจาจะรับส่ัง ไปหาลําไพคือหายังไง หาเมียนอย 
นั่นนะมันแฉลบไปหาเมียนอย เมยีหลวงมันไมเห็นสําคัญอะไร 

ถาเปนอยางน้ีแลวรอนหมดทั้งโลก พระพุทธเจาจะไดตีหนาผากพวกเรากลับมา 
ไมวาเมียนอยเมียหลวง นอกจากเมียคนเดียวนี้เทานั้นมันผิดกันทั้งน้ัน ใหกลับไปใหม 
ปฏิบัติตัวใหม ในนามของธรรมวาอัปปจฉตา ใหมีความมักนอย คือใหมีผัวเดียวเมีย
เดียวเทานั้น ทานทั้งหลายจะเปนสุข นอกจากนั้นผัวใดเมียใดเปนผัวกาฝาก เมียกาฝาก
กัดตับกดัปอดกันไดทัง้นัน้ ใหเลิกกลับไปพรอมทัง้ตีหนาผาก หงายหมามาเลยหลวงตา
บัว เสียทา เพราะสูพระพุทธเจาไมได เนื่องจากมันไปแฉลบ ไปมาเมียนอยมา ใหทาน
ทั้งหลายจําเอาไว 

ธรรมเหลานี้เปนธรรมที่มีความรมเย็นแกหัวใจ ของครอบครัวทั้งสองฝาย
ตลอดไปถาปฏิบัติไดอยางน้ี หากแฉลบไปแลวความทุกขนี้ เราจะไปหาที่ไหนไมได 
ตองหาที่ตัวของเราผูเสาะแสวงหาอยางผิดทาง แลวก็เอาฟนเอาไฟมาเผาไหมกัน  นี่เรา



 ๖
สรุปความลงแลววา ฝงน้ีเปนฝงของกิเลสซึ่งเกิดอยูในหัวใจของเราทุกคน ความโลภก็
เปนกิเลส โลภไมรูจักอิม่จักพอ ไมรูจักเปนจักตาย ความโกรธความฉุนเฉียว ทั้งใกลทั้ง
ไกล ก็เปนฟนเปนไฟเผาไหมกันไดทั้งคนในบานคนนอกบาน เปนฟนเปนไฟเผาไหม
ใหเดือดรอนไดดวยกันทัง้นั้น ราคะตัณหาก็เหมือนกันเมื่อแฉลบออกจากคูครองซึ่งเปน
คูพึ่งเปนพึ่งตายกันแลว ก็เปนหญงิกาฝาก ชายกาฝาก เผาไหมกันไดทัง้มวล ใหนําอันนี้
ไปปฏิบัติ  เราจะมีความสงบรมเย็นทั่วหนากัน  

อันนี้พูดถงึเร่ืองฝงหนึ่ง จากจิตใจคือฝงของกิเลส มันจะผลักดันจิตใจของเราให
ไปในทางของกิเลสแลวสรางฟนสรางไฟขึ้นมาเผากัน โลกน้ีกวางแคบขนาดไหนก็ตาม 
เมื่อออกไปตามฝงของกเิลสแลว จะหาความสุข ความเจริญรุงเรือง ความสงบเย็นใจ
ไมได นี่เรียกวาฝงของกเิลสเปนอยางนี้ เอนเอียงไปทางไหนมีแตเร่ืองจะกอฟนกอไฟ
มาเผาหัวใจของเรานี้แล   

ทีนี้อีกฝงหนึ่งไดแกธรรม กิเลสก็เกิดจากใจ ธรรมก็เกิดจากใจ แตแสดงหนาที่
การงานของตนตามหนาที่ของเขา กเิลสแสดงไปตามหนาที่ของกิเลส ใหเกิดความโลภ 
ความโกรธ ความหลง ความดีด ความดิ้น ความยุงเหยิงวุนวายสายแสตลอดเวลา  สราง
ความทุกขมาใหเจาของไมมีจบสิ้นลงได นับตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับ หาความสงบ
เย็นใจไมได เพราะกิเลสกอกวน นี่คอืฝงของกิเลส สรางฟนสรางไฟใหเรา  

ทีนี้ฝงของธรรมเปนยังไง ธรรมเกิดขึ้นภายในที่ใจอันเดียวกัน อยูทีใ่จอัน
เดียวกัน เวลาธรรมมีโอกาสที่จะไดแสดงออกนั้น  ยอมเปนความนิ่มนวลออนหวานใน
จิตใจใหเกิดความสงบเย็นใจ แกตนและผูอื่นใกลเคียงหรือไกลก็ตาม จะไดรับความ
สงบรมเย็นจากทานผูมีธรรมแสดงออกตอกัน เชนเรามาพบเห็นกัน อยูดวยกันใหมี
ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน มีความเมตตาสงสาร รักใครใฝใจตอกนัดวยความเอา
ใจใสดวยความเมตตาสงสาร เห็นใจเขาใจเรา มีความเฉลี่ยเผื่อแผ ไมตีบตันอั้นตู
ตระหนี่ถี่เหนียว พอสงเคราะหสงหาไดประเภทใดก็สงเคราะหสงหากัน ตามกําลังแหง
ความสามารถของตน 

จากน้ันจิตใจก็มีความรักใครใฝใจในศีลในทาน คิดอยากทําบุญใหทาน ตื่น
ขึ้นมาระลึกถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ระลึกถึงศีลถึงทานที่ตนจะบําเพ็ญ เพื่อ
ความเปนมหามงคลแกตน มีความรักใครใฝใจตอศีลตอทานของตน นี้เรียกวาธรรม
ออกกาวเดินจากหัวใจของเรา  แลวนําความชุมเย็นยอนมาหาเราจนไดนั้นแหละ เชน
เราเดินไปตามทางพบเจอบุคคลที่มคีวามลําบากลําบนจนตรอกจนมุม แลวเรา
ชวยเหลือดวยวิธีการใดเต็มความสามารถของเรา ควรชวยเหลือดวยเงินดวยทอง ปจจัย
ประเภทใดเราก็ชวยเหลือ 
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เชนเขาเกิดอุปสรรคตามถนนหนทาง เชนรถชนกันบางอะไรบาง เราก็ชวยเต็ม

กําลังความสามารถ ตลอดถงึจตุปจจัยที่มีมากนอยชวยเหลือกันและกําลังวังชามีเทาไร
ชวยเหลือกันดังนี้เปนตน แลวเวลาเราชวยเหลือเขานั้นเขาจะเสียใจใหเราไหม มีแต
สรางความปติยินดีปลาบปลื้มในหัวใจแกตัวเขาเอง แลวยิ้มแยมแจมใสแกตัวของเรา 
ยิ่งยื่นเงินยื่นทองชวยเหลือเขาไปมากนอย เขายิ่งยิ้มแยมแจมใสมากขึ้นอกี คนบุญไปที่
ไหน คนมีใจเปนธรรมไปที่ไหนมีความเยือกเย็นตอผูอื่น ไมมีส้ินสุดยุติไดเลย นี่คือ
จิตใจที่เปนธรรม เมื่อแสดงออกไปทางไหนก็มีแตมงคลมหามงคลแกตนและผูอืน่
เร่ือยๆ ไป  นี่ละเรียกวาเจตนาของธรรมที่ออกมาเปนเนื้อเปนหนังใหเปนการสละทุก
ส่ิงทุกอยางตามที่เกิดที่มตีอกัน 

โลกเมื่อไดรับความสงเคราะหสงหาจากกันและกนั ของผูมีธรรมแลวยอมมี
ความสงบรมเย็น เชนการใหทาน ไมวาจะใหทานแกพระเจาพระสงฆ ใหทานแกผูใดก็
ตาม เราเสียสละลงไปนั้น คือการสรางความยิ้มแยมแจมใส ความดีอกดีใจแกผูรับ
ตลอดไป เราใหมากใหนอยเพียงไร เรียกวาสรางความดีอกดีใจใหแกผูอื่นมากนอย
เพียงนั้น ความดีอกดีใจใครก็อยากไดดวยกัน แตไมมีผูหยบิยื่นแลวก็ทนแหงผากไป
ดวยความทุกขความทรมาน ทั้งที่หวังพึ่งผูอืน่อยูตลอดเวลา แตหวังพึ่งแลวแบมือ
ออกไปก็แบมือเปลากลับมา อยางน้ีก็เดือดรอน 

เมื่อแบมือไปขอความชวยเหลือจากผูใด ผูนั้นยื่นมือรับออกมาชวยเหลือตาม
กําลังความสามารถของตนแลวยอมสรางความยินดี ยิ้มแยมแจมใสใหจิตใจของคน
เหลานั้นเปนจํานวนมากมายเปนลําดับลําดา ตามคุณคาของเราที่บริจาคใหมากนอย  นี่
ละคําวาธรรมไปทีไ่หนเปนอยางน้ัน ยิ้มแยมแจมใสจิตใจเปนบุญเปนกุศลตลอด ผิดกัน
กับกิเลสไปที่ไหนมีแตความตีบตันอั้นตูตระหนี่ถี่เหนียว เห็นแกตวัเห็นแกพวกของตัว 
มีแตคดโกงรีดไถไปตางๆ นี่เรียกวาเร่ืองของกิเลส จะสรางฟนสรางไฟใหคนอืน่
ตลอดไป ผดิกับเรื่องของธรรม ไปทีไ่หนสรางแตความรมเย็นเปนสุขใหโลกที่อยูรวมกนั
ตลอดไป  

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาทานจึงแสดงไวในหลักแหงธรรมที่พระองคเปนพระ
เวสสันดร ทานมีธรรมบทหนึ่งที่แสดงไววา ทานํ เทติ การใหทานหนึ่ง สีลํ รกฺขติ การ
รักษาศีลหนึ่ง ภาวนํ ภาเวตฺวา คือการเจริญเมตตาภาวนาใหมีความสงบรมเย็นแก
จิตใจจากการภาวนาของเราหนึ่ง เอกจฺโจ สคฺคํ คจฺฉติ บางพวกยอมไปสวรรค เพราะ
การทําบุญใหทาน เอกจฺโจ สีลํ รกฺขติ บางพวกยอมไปสวรรคไดดวยอํานาจแหงศีลของ
ตน เอกจฺโจ โมกฺขํ คจฺฉติ บางพวกยอมหลุดพนจากกิเลสทั้งปวง ถึงพระนิพพานได
ดวยอํานาจแหงทาน ศีล และการภาวนาของตน 



 ๘
นี่คือภาษิตทีม่าจากพระเวสสันดรที่ทานทําบุญใหทานมากมายกายกอง  บางคน

ก็ตําหนิติเตียนวาพระองคใหทานจนไมมีอะไรเหลืออยูติดเนือ้ติดตัวเลย พระองคจึง
ไดมาแสดงเวลาเปนพระพุทธเจาแลววา การใหทานนี้เราตถาคตจะเปนศาสดาขึ้นมาได 
เพราะอํานาจแหงการใหทานเปนพื้นฐานสําคัญ ไดสละมาตลอดตั้งแตตั้งใจอธิษฐาน
ความเปนพระพุทธเจา ทานนี้จะเปนพื้นฐานอันสําคัญตลอดมาพรอมกับการรักษาศีล 
การเจริญเมตตาภาวนา ไดหลุดพนจากทุกขถึงขัน้เปนศาสดาองคเอกเพราะการใหทาน
หนึ่ง เพราะการรักษาศีลหนึ่ง เพราะการเจริญเมตตาภาวนาหนึ่ง 

นี้เปนธรรมที่รับรององคศาสดาของเราใหเปนพระพุทธเจา ตรัสรูขึ้นมาสอนโลก
ไดทั้ง ๓ ไตรภพ คือ กามภพ  รูปภพ  อรูปภพ นี้ไดหลุดพนจากทุกขไปเปนจํานวนมาก 
เพราะอํานาจแหงความเปนศาสดาของพระองค ที่สืบเนื่องมาจากการใหทาน การรักษา
ศีล การเจริญเมตตาภาวนา ธรรมเหลานี้ควรจะไดเปนคติตัวอยางอันดีงามแกเรา
ทั้งหลายซึ่งเปนลูกเตาเหลากอของพระพุทธเจา 

ตื่นขึ้นมาวันหนึ่งๆ ใหระลึกถึงศีลถึงทานของตนบาง  อยาระลึกถึงตั้งแตความ
โลภ ความโกรธ ราคะตัณหา  อันเปนทางของกิเลสที่จะพาเราใหลมจมโดยถายเดียว ให
ระลึกถึงธรรมที่เปนเครื่องยับยั้งหรือฉุดลากเรา ใหพนจากความทุกขทั้งหลายดวยการ
เสียสละคือการใหทาน การแบงปนเปนการเสียสละความสุขใหแกผูอื่น ความยิ้มแยม
แจมใสของโลกทั่วๆ ไป ที่ไดรับการบริจาคจากเรานั้นจะมีทั่วถึงกัน ผลแหงคุณงาม
ความดีก็สะทอนยอนกลับมาหาเราผูเปนเจาของทาน 

การรักษาศีลก็ขอใหมีบาง อยาปลอยเนื้อปลอยตัวจนเกินไป ศีลเปน
เครื่องประดับจิตใจกายวาจาของเราใหสวยงามและรมเย็นตลอดเวลาที่รักษาศีลอยู การ
ภาวนาคือทําการอบรมจิตใจของเราใหมีความสงบรมเย็นบาง เพราะถูกขับ ถูกตี ถูกรีด 
ถูกไถ ถูกบีบบี้สีไฟจากกิเลสที่กอกวนอยูตลอดเวลา ใหทําจิตใจใหมีความสงบดวยบท
ธรรมภาวนาบาง อยางนอยขอใหไดเวลาจะหลับจะนอน ใหไหวพระ เราสวดมนตได
มากนอยก็ตามแตกําลังของเรา 

เสร็จแลวใหทําความสงบใจดวยบทภาวนา มีพุทโธหรือธัมโม หรือสังโฆเปนตน 
ไดตามจริตนิสัยของเรา แลวนําธรรมบทนั้นๆ ที่ถูกกับจริตเขามาบริกรรม เชน นึก
พุทโธๆ ใหมีสติติดแนบอยูกับคําบริกรรมของตน  แลวทําความสงบจิตใจลงดวยคํา
บริกรรมพุทโธๆ เปนตนนั้น  มีสติติดแนบอยูตลอดเวลาที่เราภาวนา  จิตใจจะไดรับ
ความสงบ จางไปจากสิ่งกอกวนของกิเลสทั้งหลายที่มายุแหยตลอดเวลาเสียได  จิตใจจะ
มีความสงบรมเย็นภายในใจ   



 ๙
ความสงบใจนี้เรียกวาเปนผลแหงการภาวนา ระงับดับไฟคือกิเลสที่มันไสฟนไส

ไฟเขามายุแหยกอกวนตางๆ ใหเกิดเปนฟนเปนไฟขึ้นมา  อยูคนเดียวก็เกิดฟนเกิดไฟ
ขึ้นมาไดดวยอารมณของกิเลสกอกวนภายในใจของตนนั้นแล ใหหาความสงบไมได  
มากกวานั้น บางทียังนอนไมหลับ  เพราะความคิดมากปรุงมาก ยุงมากทุกขมาก มีมาก
ทีเดียวมนุษยเรา เพราะไมมีน้ําดับไฟบางคือการภาวนา ทําความสงบใจของตนให
ปราศจากสิ่งกอกวนเหลานั้น มาเปนความสงบเย็นใจภายในจิตโดยเฉพาะ 

เมื่อจิตมีความสงบแลว ใจของเราจะคอยกวางขวางออกไป เบิกบานออกไป โลก
กวางแสนกวาง แคบแสนแคบ จะมาอยูที่ใจของเราดวงเดียว  ถาจิตใจมีความทุกขรอน
มากๆ โลกจะกวางขนาดไหน มันก็มาคับแคบอยูที่ใจซึ่งไดรับความทุกข แบกหามความ
ทุกขอยูตลอดเวลาเฉพาะใจของตนนี้แล ถาใจของเรามีความสงบรมเย็นดวยการภาวนา
จนปรากฏความสวางไสวขึ้นที่ใจจากการภาวนาแลว  โลกจะกวางแสนกวางขนาดไหนก็
ไมไดกวางเหมือนใจที่มคีวามสงางาม ดวยความสงบรมเย็นดวยความสวางไสวนี้เลย 

นี่เปนธรรมที่สําคัญมากภายในจิตใจ  ขอใหพากนับําเพ็ญไดสัมผัสธรรมบางนะ 
โดยมากโลกทั้งโลกนี ้ เราอยากจะพดูวาโลกทั้งโลก การสัมผัสธรรมภายในใจไมคอยมี
กันเลย  มีแตพัวพันกนัดวยกิเลสตัณหาดังที่กลาวมานี ้ ใหเปนฟนเปนไฟเดือดรอนทั่ว
หนากันหมด โลกน้ีกวางขนาดไหน ความทุกขแผกระจายไปตามสัตวตามบุคคลทั่วหนา
กัน  ครอบโลกธาตุมีแตกองทกุขของสัตวที่สรางขึ้นมาดวยอํานาจของกเิลสตัณหา เอา
ไฟมาเผากัน ทานจึงบอกวา ราคคฺคินา ไฟคือราคะ โทสคฺคินา ไฟคือความโกรธ 
โลภคฺคินา ไฟคือความโลภเหลานี้แล มันเขามาเผาจิตใจของเรา 

โลกอยูที่ไหน กิเลสมันอยูกับหัวใจของโลก มนัจะแสดงตัง้แตฟนแตไฟเผาโลก 
เพราะฉะนั้นโลกทั้งหลายจะกวางแคบเพียงไรจึงไมมีประมาณ วาใครจะไดรับความสุข
บาง เราไปถามดูก็ได ในโลกที่กวางแสนกวางน้ีมีใครไดรับความสุขทั้งๆ ที่เสาะแสวงหา
ความสุขมาตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับๆ ตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งถงึวันตาย ถามหนา
ใดก็มีแตผูตองการความสุข เสาะแสวงหาความสุข ครั้นไดมามีแตความผิดหวังคือความ
ทุกขๆ  ที่เกิดขึ้นจากความผิดหวังกัน  เราไมอยากจะพูดวาแทบทั้งน้ัน อยากจะพูดวา
ทั้งนั้นเลย เพราะกิเลสไมเคยสรางความสุขความสมหวังใหผูใด 

นี่ละส่ิงกอกวนจิตใจใหใจกลายเปนโลกแคบขึ้นมา บีบบี้สีไฟอยูภายในใจ  เมื่อ
ใจมีความสวางไสวสงบรมเย็นขึ้นมาภายในตัวเองเพราะการภาวนาแลว ใจนี้จะเบิกกวาง
ออกไปๆ โลกธาตุนี้แคบไป ใจมีความสวางไสวแลวครอบโลกธาตุอีก นี้ละทานผูมีธรรม
สัมผัสใจ ตางกันกับผูมกีเิลสพัวพันจิตใจ เราไมอยากจะวาสัมผัส  คําวาสัมผัสมีนอย คํา
วาพัวพันนี้มีมากเต็มหัวใจ ธรรมที่วาสัมผัสใจนั้นหมายถึงธรรมเบื้องตนกอน  เมื่อธรรม



 ๑๐
เร่ิมเขาสัมผัสใจ ใจจะเริ่มมีความสุข ความสงบเย็นใจขึ้นมา  เมื่อธรรมมีมากเทาไรๆ ใจ
ยิ่งมีความสวางไสวกระจายไปทั่วโลกดนิแดน นี้อํานาจแหงธรรมที่เขาครอบจิตใจ  ใจจึง
เกิดเปนความสงบเย็นใจอยูที่ไหนสบายไปหมดเลย นี่คือทานผูมีจิตไดรับการอบรม
ดวยธรรม  ซึ่งถูกทางของศาสดาทีต่รัสรูแลวสอนไว โดยแบบภาวนาดังที่พระองคทรง
บําเพ็ญมา   

เราทั้งหลายซ่ึงเปนชาวพุทธ ถาอยากเห็นความสุขอยางแทจริงตามธรรมคอื
ศาสนาที่สอนไวแลว ขอใหหันหนาเขาสูอรรถสูธรรมการภาวนาบาง  อยางนอยในเวลา
จะหลับนอนก็ยังดี เอา นึกพุทโธๆ ขึ้นภายในใจแลวบังคับจิตใจไมใหคิดใหปรุงใหแตง
เร่ืองกิเลสตัณหามากนอยซึ่งเคยคิดมามากมายและนานแสนนาน  ใหอยูกับคําบริกรรม 
คือ พุทโธๆ หรือธัมโม หรือสังโฆ ก็ได  ตามแตจริตนิสัยชอบ  มีสติติดแนบอยูนั้น หาม
ไมใหคิดไปในเรื่องโลกเรื่องสงสาร เร่ืองกิเลสตัณหาจะเปนฟนเปนไฟตอตัวเองอีก  ให
มีตั้งแตคําวาพุทโธๆ สัมผัสสัมพันธกบัใจ  นี่เทากับน้ําดับไฟ 

พอพทุโธๆ ติดแนบเขาไปนานๆ เหมือนเราสาดน้ําดับไฟๆ พอสาดเขาไปมากๆ 
จิตจะสงบเย็น พอสงบเย็นแลวความสุขจะมารวมอยูที่ใจนี่ทัง้หมด โลกกวางแสนกวาง
ไมมีความหมาย มันมามีความหมายอยูที่ใจเรามีความสุขความสบาย อยูที่ไหนสบาย
หมด นี่เรียกวาการภาวนา เบ้ืองตนเปนอยางน้ี เมื่อภาวนาเขามากๆ จิตจะแสดงฤทธิ์
เดชขึ้นมาภายในตัวของเรา ใหเห็นเปนความแปลกประหลาดอัศจรรยในตัวเองนัน้
แหละ  โดยไมตองไปถามใครเลย  นี่คือธรรมเขาหลอเล้ียงจิตใจ 

ฝงน้ีเปนฝงธรรม ใจเปนเหมือนลําคลอง กิเลสเปนฝงหนึ่ง ธรรมเปนฝงหนึ่ง 
เปนคูเคียงกันมาอยางน้ีตลอด เพราะฉะนั้นจึงขอใหพยายามกําจัดฝงกิเลสออกใหมาก
ที่สุดไดยิ่งด ี แลวสงเสริมฝงธรรมคือความดีงามทั้งหลายเขาใหมากภายในจิตใจ  ใจนี้
เปนภาชนะอันเหมาะสมกับธรรมอยูแลว เมื่อเรานําธรรมเขาสูใจก็จะปรากฏเปนความ
สงบเย็นใจ แปลกประหลาดอัศจรรย  มากกวานั้นก็อัศจรรยครอบโลกธาตุไปหมดเลย
เพราะใจดวงเดียว   

คําวาใจเลิศเลิศจริงๆ ไมไดเสกสรรปนยอเหมือนกิเลสวาเลิศ  กิเลสน้ีส่ิงใดที่
กิเลสวาดีวาเลิศนั้นทําสัตวใหหลงไป หลงไปจนติดกับกเิลสแลวเปนทุกขเดอืดรอน
ขึ้นมาไมมีประมาณ แตธรรมที่วาเลิศนี ้ เราปฏิบัติตามทานจะปรากฏเปนความสัตย 
ความจริงขึ้นมาเรื่อยๆ  เพราะระหวางกิเลสกับธรรมมีความสัตยความจริงตางกัน  กิเลส
สรางแตความหลอกลวงตมตุนแกโลกท้ังหลาย มีแตวาจะไดจะถงึ จะดิบจะดีไปตาม
ความหมายของกิเลสที่หลอกไป ครั้นทําลงไปแลวมีแตความเดือดรอนวุนวาย ผิดหวังๆ 
ตลอดไป นี้คือกิเลสเปนจอมโกหกหลอกลวงสัตวโลกตั้งแตไหนแตไรมา ตั้งแตปูยาตา



 ๑๑
ยายหลานเหลนของกิเลสเปนสกุลหลอกลวงตมตุนหาความจริงไมได หลอกลวงโลก
ทั้งนั้นคือกิเลส  สวนที่เปนความจริงลวนๆ คือธรรม ทานแสดงไวที่ตรงไหนเปนความ
จริงลวนๆ รอยเปอรเซ็นต เชนเดียวกับกิเลสเปนความจอมปลอมลวนๆ รอย
เปอรเซ็นตเชนเดียวกัน   

เมื่อเราหันหนาเขามาสูอรรถสูธรรม เราจะมีความสัตยความจริงตอตนเองมาก
ขึ้นๆ เชนเราเปนชาวพุทธ การทําบุญใหทานเปนคติธรรมดาของชาวพทุธเรา เปน
ธรรมดา  จะวาหนักแนนอะไรก็ไมหนักแนน หากเปนขนบประเพณีธรรมดาไดทําบุญให
ทานไปวันหนึ่งๆ หรือศีลก็ทําบางไมมากนัก แตเมื่อไดภาวนาเขาไปเปนเคร่ืองสนับสนุน
รากใหญอันสําคัญคือจิตตภาวนาเขาสูใจแลว  เมื่อใจไดรับผลประโยชนจากการภาวนา
เกิดความสวางไสวอัศจรรยในตัวเองแลว การเคลื่อนไหวของการทําบุญใหทานจะมี
ความหนักแนนขึ้นไปโดยลําดับ 

การใหทานธรรมดา กับการใหทานที่มีจิตใจเปนหลักเปนเกณฑจากการภาวนา
แลวจะแนนหนามั่นคง ทําดวยความสนใจ ดวยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสจริงๆ การ
รักษาศีลก็รักษาจริงๆ การภาวนายิ่งหนักแนนเขาไปทุกวัยๆ ทุกวันๆ  ยิ่งการงาน
ทั้งหลายที่มีอยูรอบตัวเรา  เมื่อคนมีจิตใจเปนหลักเกณฑจากการภาวนาแลว หนาที่การ
งานทั้งหลายจะมีความหนักแนนเปนลําดับลําดา  ไมไดทําเหลาะๆ แหละๆ เหลวๆ 
ไหลๆ แลวใหกิเลสหลอกไปเปนการทําชั่วไปเสีย  ผิดกันอยางนี้ 

ผูมีจิตตภาวนาเรียกวาเปนผูมีหลักใจ  หนาที่การงานการประพฤตติัวจะมธีรรม
เปนเครื่องกระซิบกระซาบ ใหรูอยูภายในวาควรทําหรือไมควรทําอยูตลอดเวลา  นี่ละ
การภาวนาเปนจึงเปนธรรมที่สําคัญมากทีเดียว  พี่นองชาวพทุธเราไมควรที่จะมองขาม
ไป ขอใหไดภาวนา อยูในบานในเรือนก็ขอใหภาวนา ยกตัวอยางตั้งแตครั้งพระพุทธเจา 
พระองคตรสัรูดวยการภาวนา พระสงฆสาวกทั้งหลายทานตรัสรูดวยภาวนามาเปน
สรณะของพวกเราทุกวันนี้วา พุทฺธํ ธมฺม ํสรณํ คจฺฉามิ นี้เปนเพราะภาวนา เลิศเพราะ
ภาวนา จากนั้นพระสงฆสาวกทานดําเนินมาเรื่อยก็เปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ตอโลกมา
เร่ือยๆ 

จนกระทั่งมาปจจุบันนี ้เราก็เคยเห็นเปนประจําแลว สําหรับพระกรรมฐานที่ทาน
มุงอรรถมุงธรรม ทานอยูในปาในเขาภาวนา บิณฑบาตอาศัยญาติโยมไปวันละมื้อๆ 
เทานั้นเปนอยางมาก ไดฉันอะไรทานก็พอใจ  ไดอะไรมาทานก็พอใจ  แตทางดานจิตใจ
กับการภาวนาทานไมเคยลดละ อยูในปาในเขา ตามถ้ําเงื้อมผา หรือปาชาปารกชัฏที่
ไหน ทานก็หนักแนนในการภาวนา  ทานผูบําเพ็ญอยูอยางน้ีนั้นแล คือทานผูตักตวงเอา
ศีลเอาธรรม เอาคุณงามความดี จนกลายเปนมรรคเปนผลขึ้นมาในหัวใจของทาน อยูที่



 ๑๒
ไหนทานก็สบาย  ถาพูดถึงเร่ืองความสบายอยางลึกลับที่โลกมองขามไปนั้น ไดแกพระ
กรรมฐาน ทานภาวนาอยูในปาในเขาเงียบๆ ประหนึ่งวาผาขี้ร้ิวหอมูตรหอคูถ  แตความ
จริงแลวเปนผาขี้ร้ิวหอทองอยูภายในองคของทาน  จิตใจทานเปนทองเปนธรรมทั้งแทง  
สวนภายนอกผาก็ยอมแกนขนุน สีก็ไมมีใครตองการแหละ  แตภายในเปนผาขี้ร้ิวหอ
ทอง คอืธรรมทั้งแทงอยูภายในใจ มีอยูทั่วๆ ไป  แมปจจุบันนี้เราจะปฏิเสธไมได เพราะ
ธรรมของพระพุทธเจาเปนอกาลิโก  จะใหผลแกผูบําเพ็ญตลอดไป ไมมีทีลั่บที่แจง ไมมี
กาลนั้นสมัยนี ้ขอใหทําลงไป   

ทานภาวนาของทานอยูตลอดเวลา แลวก็สําเร็จเปนมรรคเปนผลขึ้นมาอยาง
เงียบๆ โดยที่เราไมรูละวาทานทําอะไร  แตความจริงทานบําเพ็ญตักตวงเอาอรรถเอา
ธรรมภายในใจถึงกับสงางามขึ้นมาในองคของทานแลว ไปที่ไหนเย็นไปหมด  เทวบุตร 
เทวดา กราบไหวบูชาทานอยูในปาในเขาเราก็ไมรู  เราเห็นตั้งแตมนุษยมนา พอไปเห็น
พระแลวก็ยกมือกราบไหวปลกแลวผานไปๆ ไมเห็นเปนสําคัญอะไรเลย  เพราะเราหมด
ความสําคัญ 

ถาเรามีความสําคัญภายในใจ มองเห็นพระจะสะดุดใจทันท ี เพราะผาเหลือง 
เปนเครื่องหมายของพระพุทธเจาที่เปนศาสดาองคเอก ทรงมาแลวตั้งแตครั้งพุทธกาล
มาปจจุบัน มองเห็นพระจะมีความซาบซึ้งภายในจิตใจ เพราะเห็นใจกับธรรมภายใน
ตัวเองเปนของสําคัญ  เห็นพระเจาพระสงฆ เห็นผาแกนขนุนทานมานี้ นอมจิตรับทันที
ดวยความกราบไหวบูชา และความเชื่อความเลื่อมใสฝงใจอยูแลว  นี่ละเรื่องของพระ  
พระนอกกม็พีระในก็ม ี  พระนอกคอืพระที่อุปสมบทบวชมาเปนพระเปนเณร  นี่เปนชื่อ
ของพระภายนอก  พระภายในคือพระธรรม พระโสดา พระสกิทาคา พระอนาคา พระ
อรหันตอยูภายในใจของทานผูตั้งใจประพฤตปิฏบิัต ิ บําเพ็ญอยูในปาในเขาเชนนี้ มีอยู
มากนะ 

อยางทุกวันนี้ขอทานทั้งหลายอยามองขามไป ผาขี้ร้ิวหอทองมีอยูมากมายใน
ทานผูตั้งใจประพฤตปิฏบิัติกําจัดกิเลสจริงๆ ซึ่งมกัจะชอบอยูในปาในเขานี้แหละ  นี่ละ
เปนผาขี้ร้ิวหอทองเรามองไมเห็น  เห็นตั้งแตครองผาสีเหลืองอรามเหมือนพระเจาชู 
พระขุนนาง ขาราชการงานเมือง พระยศพระศักดิ ์ ไปที่ไหนโออาฟูฟา มีกลองคลองคอ 
เหมือนขอวัวขอควายนี้ไปเสีย  เราก็เลยเห็นพระเหลานี้เหมือนกับพระที่อยูในปา ตีรวด
ไปหมดวาเปนพระแบบเดียวกันเสีย ไมไดเหมอืน ความจริงแลวไมเหมือน  พระผูที่
ตั้งใจปฏิบัตจิริงๆ เรียกวา ผูทรงธรรมของพระพุทธเจาจริงๆ ทั้งภาคปฏิบัติตาม
พระพุทธเจา ทั้งภาคผลที่ไดรับตามที่ทรงประกาศสอนไวแลววาเปนมรรคเปนผล เร่ิม
ตั้งแตจิตที่เปนสมาธิ คือความสงบรมเย็นขึ้นมาจนทรงมรรคทรงผลกลายเปนพระโสดา 



 ๑๓
พระสกิทาคา พระอนาคา พระอรหันตขึ้นมาจากการปฏิบัติที่ถูกตองตามสวากขาตธรรม 
ที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวแลวโดยชอบธรรม เปนลําดับลําดา  พระเหลานี้ยังมีอยูมาก
ขอใหพี่นองทั้งหลายไดทราบไวเสีย   

เวลานี้หลวงตาแกมากแลว อายุนี้ก ็ ๙๐ เขามาแลว  นี้จวนจะตายจึงเปนหวงพี่
นองทั้งหลายจะมองขามพระพุทธเจา มองขามศาสนา  มองขามพระเจาพระสงฆที่ทาน
ปฏิบัติดีปฏบิัติชอบไปเสีย  แลวก็จะไดแตความเหลวไหลเหลวแหลกแหวกแนวทั่วหนา
กัน  ทั้งพระก็เปนพระแหวกแนว ฆราวาสก็แหวกแนว ตางคนก็แหวกแนว  เห็นพระเจา
พระสงฆที่ทรงอรรถทรงธรรมดวยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ กลายเปนสิ่งที่ไมพึง
ปรารถนา แลวเหยียบผานไปเสีย กลัวจะเปนอยางนี้ 

จึงขอเตอืนพี่นองทัง้หลายไววา ธรรมพระพุทธเจานั้นทรงแสดงเปนอกาลิโก  มี
ผลตลอดเวลา เหมือนกับกิเลสก็เปนอกาลิโกเชนเดียวกัน  กิเลสน้ีทําเมื่อไรใหเปนกิเลส 
ไมตองถามถงึกาลสถานที่เวล่ําเวลา ที่แจงที่ลับ จะเปนกิเลสขึ้นมา จะเปนบาปเปนกรรม
ขึ้นมาตลอดเวลาตามที่ทําไดมากนอย ผูสรางบุญสรางกุศลก็เปนอกาลิโกเหมือนกัน  ทํา
ที่ไหนผลจะไดปรากฏเปนอรรถเปนธรรมขึ้นมาไมเลือกกาล สถานที ่ เวล่ําเวลาเขามา
เกี่ยวของไดเลย  จะเกิดขึ้นจากการกระทําไมวาที่แจงที่ลับ ทําดีทําชั่วเปนผลขึ้นมา
ดวยกันทั้งนัน้  นี่ละธรรมพระพุทธเจาทรงแสดงไวอยางน้ี 

ธรรมพระพุทธเจาเปนอกาลิโก ไมมกีาล สถานที่ เวล่ําเวลาใดมาทําลายไดเลย  
จากผูปฏิบัต ิ  ขอใหเปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะตักตวงเอามรรคผลนิพพานตลอดไป  
เชนเดียวกับครั้งพุทธกาลทานตักตวงมรรคผลนิพพานตลอดมานั้นเอง  เพราะสวาก
ขาตธรรมไมเอียงหนาเอียงหลัง ไมขึน้อยูกับเวล่ําเวลา ขึ้นอยูกับการปฏิบัติบําเพ็ญของ
เราทั้งหลายน้ีแล  ใหพากันตั้งใจปฏบิัต ิ  

พระที่ทรงมรรคทรงผลมีอยูไมนอยนะ เมืองพทุธของเรา เมืองไทยของเรา แต
ทานไมไดประกาศโออวดทาน วาทานรูทานเห็น อยางน้ันอยางน้ีเทานั้นเอง  ทานทรง
มรรคผลไวภายในจิตใจดวยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของทาน  สถานที่ทานอยูสวนมาก
มักจะอยูในปาในเขามากกวาที่อื่นๆ ใดทั้งน้ันแหละ ทานเหลานี้ทานตักตวงมรรคผล
นิพพานอยางลึกลับ สายตาของเรามองไมเห็น หรืออาจไมมองทานก็ได จงึมองไมเห็น   
สําหรับทานๆ มองเห็นทานตลอดเวลา เพราะเปนสมบัติอันลนคาจะไมมีความปติยินดี
ซาบซึ้งในสมบัติที่มีอยูในหัวใจของตนไดอยางไร  ทานมีธรรมเหลานี้ประจําใจจึงระลึก
ไดตลอดเวลา 

นี่ละการปฏิบัติธรรม ศาสนาของพระพุทธเจานี้เปนตลาดแหงมรรคผลนิพพาน
ตลอดมา  อยาใหกิเลสมาลบลางวาศาสนานี้ลวงไปเทานั้น จะหมดมรรคหมดผล หมด



 ๑๔
นิพพาน ใครทําบุญไมไดบุญ ทําบาปไมไดบาป นี้เปนเรื่องหลอกลวงของกิเลสซึ่งอยูใน
ฝงอกีฝงหนึ่งของหัวใจ  มาลบลางหัวใจที่เปนฝายธรรมใหสูญหาย เสียหายไปเสีย มีแต
กิเลสเหยียบย่ําตลอดเวลา  ไปที่ไหนจึงมีแตเร่ืองของกิเลสอยางออกหนาออกตาไมวา
ประชาชน พระเณร  มีแตกิเลสออกหนาออกตา กิริยามารยาทเปนเรื่องของกิเลสทั้งน้ัน
ในสายตาของธรรมจนดูไมไดเลย 

เรายังไมรูอยูหรือ วาเราเปนสวมเปนถานใหกิเลสเหยียบย่ําทําลายตลอดเวลา  
ความโลภเหยียบ ความโกรธเหยียบ ราคะตัณหาเหยียบ  ความดีดความดิ้นเหลานี้
เหยียบๆ ตลอดเวลาเห็นวามันเปนของดิบของดีๆ จะสมมักสมหมายสมหวัง  แลว
ผิดหวังๆ ไปตลอดเวลาเรารูไหม  นี่ละกิเลสเหยียบสัตวโลก ใหไมรูเนื้อรูตัว  ธรรมทาน
ไมตื่นนะ  ธรรมทานไมตื่น อยูที่ไหน ไดมาทานก็รู เสียไปทานก็รู  ทานไมตื่น ทานจะ
บําเพ็ญตั้งแตจิตใจของทานใหมีความสงางาม ไปที่ไหนทานสงางาม  นี้ละผูทรงอรรถ
ทรงธรรมคือ ผูปฏิบัติดวยความสนใจจริงๆ และมีอยูตลอดไป  มรรคผลมีอยูตลอดไป  
นี่เรียกวาศาสนธรรมของพระพุทธเจา คือตลาดแหงมรรคผลนิพพาน 

เราเกิดมาอยาลืมเนื้อลืมตัว เกิดมาวาเปนมนุษยแลวก็เยอหยิ่งจองหองวาตวั
เปนมนุษย  นี้ก็มนุษยทีต่ัวเยอหยิ่งจองหองนั้นแหละ มันมาตั้งชื่อตั้งนามเอาเองวาเรา
เปนมนุษย แลวเหยียบย่ําทําลายสัตวอื่นไปเสียวาเขาเปนสัตวๆ ต่ําตอยนอยหนาไม
ใหญโตเหมือนมนุษยเรา ความจริงมนุษยเรานี้เปนตัวเยอหยิ่งจองหอง ซึ่งมันเหมือนกับ
สัตวทั้งหลายนั่นแหละ  แตเราไมรูตัว เพราะฉะนั้นจึงใหมองตัวบางนะ  เวลานี้เราเกิด
เปนมนุษย  เกิดเปนมนุษยเกิดมาจากอะไร  เกิดมาจากบุญจากกรรม  การสรางคุณงาม
ความดีพอจะเปนมนุษยไดจึงเปนมาได 

สัตวทั้งหลายมีกรรมตางกัน คือ ผูทีค่วรจะเปนสัตวประเภทใด มันเปนไดทั้งน้ัน
เพราะอํานาจแหงกรรมดีกรรมชั่วที่ตัวเองนั้นแลเปนผูทํา  แลวก็มาตกแตงตัวเองใหเปน
ดีเปนชั่วตอไปในภพชาติตางๆ นั้นไมมีที่ส้ินสุด  ลวนแตเกิดขึ้นเพราะอํานาจแหงกรรม
ดีกรรมชั่วทั้งนั้น เราอยาไดประมาทกรรมของเรา  เกิดมาชาตนิี้เราชัดเจนแลววาเราเปน
มนุษย  แตอยามามัวเยอหยิ่งจองหองวาเราจะเปนมนุษย มีอํานาจบาตรหลวงใหญโตยิ่ง
กวาสัตว  ความตายมันก็เทากันนั้นแหละ  ไมมีใครเกินใคร  แลวอํานาจแหงกรรมดี
กรรมชั่วที่จะบีบบังคับสัตวทั้งหลายใหไปสูงและไปต่ํา ก็ไปดวยอํานาจแหงกรรม มันก็
เหมือนกันอกี ไมมอีะไรเหนือกรรมไปได 

กมฺม ํสตฺเต วิภชติ ยทิทํ หีนปฺปณีตํ กรรมเปนเคร่ืองจําแนกแจกสัตวใหมีความ
ประณีตเลวทรามตางกัน นั่นฟงซ ิ เทวบุตร เทวดาอินทรพรหม ตนไมภูเขาตลอดถึงทัว่
แดนโลกธาตุ  อะไรมาตกแตงสัตวใหเปนไปตางๆ ไดไมม ี  มีตั้งแตเร่ืองกรรมของสตัว



 ๑๕
ผูทําเองทั้งดทีั้งชั่วนั้นแลเปนผูตกแตงตัวเอง  เราเกิดมานี้เปนมนุษย ก็กรรมดีแหง
มนุษยพอทีจ่ะใหเรามาเกิดเปนมนุษย เราก็มาเกิดเปนมนุษย ถาพอใหเกดิเปนสัตวเกิด
ทันท ี เปนเปรตเปนผ ี เปนสัตวนรกอเวจ ี เกิดไดทันทีเพราะอํานาจแหงกรรมที่ตัวทําลง
ไปแลว 

เราอยาไปลบลางกรรมทั้งหลายที่ทําแลววาจะไมใหผลนะ นี่เปนเรื่องของกิเลส
หลอกลวง  เชนมันหลอกลวงวาบาปไมมี บุญไมม ี ทําบุญไมไดบุญ ทําบาปไมไดบาป 
นรกไมมี สวรรคไมม ีพรหมโลกไมม ีนิพพานไมม ี  เหลานี้ลวนแลวตั้งแตกิเลสที่อยูฝง
หนึ่งตางหาก ที่ขามเขตเขามาเหยียบฝงแหงธรรม คือ มรรคผลนิพพาน  แลวก็ขามหัว
มรรคผลนิพพานไปดวยการทําความชั่วชาลามก ระลึกไมระลึก ไมมีหิริโอตตัปปะความ
สะดุงกลัวตอบาปตอกรรมประการใดเลย  แลวเวลาเกิดลงไป ก็กรรมอันเกงๆ ของ
ตัวเองนั้นแหละพาใหสัตวทั้งหลายตกนรก 

ไมใชฟาแดดดินลม เทวบุตรเทวดา หรือส่ิงใดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาจับไส
สัตวแตละตัวๆ ลงนรกไดไมม ี ไปสวรรคก็ไมมี ไปนิพพานก็ไมม ี มีแตกรรมดีกรรมชั่ว
ของตัวเองทัง้นั้น เปนผูสรางขึ้นมาแลวมีอํานาจบังคับตัวเองไป ถาทําชั่วเราจะบอกนรก
ไมมีเทาไรกต็าม  การบอกวานรกไมมีนี้คือ กิเลสหลอกสัตวใหตาบอดตางหาก  นรก 
ที่วามีก็คือ พระพุทธเจาผูตาด ี หูดี เรียกวาโลกวิทู รูแจงโลกทั้งหมด ไมวานรกหลุม
ไหนๆ กี่หลุม  ทานแสดงไวในธรรมวา มีถึง ๒๕ หลุม หลุมใหญๆ  นี้ก็พระพุทธเจาทุก
พระองคแสดงไวเปนเสียงเดียวกันหมด  แลวพวกเทวโลกก็คอืสวรรค ๖ ชั้น นี่ก็คือผูตา
ดีหูดี รูแจงแทงทะลุ  เห็นแลวรูแลวจึงไดมาสั่งสอนโลกวาสวรรคม ีเทานั้นชั้นๆ  พรหม
โลกม ี ๑๖ ชั้น ก็คือผูโลกวิท ู รูแจงโลกมาแสดงไว ไมใชคนตาบอดหูหนวก ตาสีตาสา
อะไรมาแสดงเอาไว  พอที่จะไมยอมรับนับถือ  

ทีนี้พระนิพพานเปนธรรมที่เลิศเลอสุดยอดแลว นี่ก็ศาสดาองคเอกครองไวแลว
ซึ่งนิพพาน มาสอนนิพพานจะผิดไปไหน นี่เปนคําส่ังสอนของพระพทุธเจาเปนความ
จริง แตกิเลสมันลบลาง นี่ละเรียกวากิเลสตัวทําลายตัวลบลาง เราจะเชื่อฝายไหนให
พิจารณา  กิเลสก็ดี ธรรมก็ด ีมีอยูในหัวใจของเรา ใหเราเลือกเฟนเสียตั้งแตบัดนี ้ไมงัน้
ตายไปแลวจะตกนรกหมกไหมโดยไมรูตัว ทั้งๆ ที่เจาของหยิ่งอยูนั้นละวานรกไมมีๆ 
แลวตกนรกก็คือเรา แลวมันสายไปแลว เวลานี้ใหรีบแก  เราไมเชื่อคนแบบศาสดาเราจะ
ไปเชื่อใคร  เชื่อตาสีตาสาก็เปนตาสีตาสาไป เชื่อกิเลสก็เปนกิเลสไป มันจะหลอกลงนรก
อีกกีก่ัปกี่กัลปไมมทีางรูนะ ถาไมเชื่อพระพุทธเจา  

สวากขาตธรรมแปลวาอะไร  แปลวาธรรมที่ตรัสไวนี้เปนความชอบธรรมทุกส่ิง
ทุกอยางแลวไมมีอะไรบกพรอง จะตัดออกก็ไมม ี วามากเกินไปอยางนี้ก็ไมม ี นอย



 ๑๖
เกินไป ใหหามาเพิ่มก็ไมมี เรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบทุกส่ิงทุกอยางแลว
สมบูรณแบบ เพื่อสัตวทั้งหลายที่จะกาวเดินไปตาม ทางนรกก็บอก นี้เปนทางนรกอยา
ทําบาปถาไมอยากไปนรก  นี้ทางสวรรคทางพรหมโลกนิพพาน  นี่คือทางความดี ให
สราง  ใครอยากจะไปทางดีใหสรางความดี  ใครอยากไปทางนรก วานรกไมมีก็เอา ให
เชื่อกิเลส มันจะเอาใหจมไปดวยกัน สัตวโลกน้ีฟนฟูขึ้นไมไดเพราะกิเลสหลอก เรายังไม
เคยเข็ดหลาบตอมันอยูเหรอ 

พระพุทธเจาทรงแสดงเพือ่ความเข็ดหลาบ เรายังไมรูเนื้อรูตัวอยูหรือ ยัง
เยอหยิ่งจองหองวาพระพุทธเจาสูกิเลสไมไดอยูเหรอ กิเลสมันเกงกลาสามารถนําสัตว
โลกแดนใดที่ไปสวรรคนิพพานไดไมเคยมี  แตพระพุทธเจาตรัสรูมาแลว ขนสัตวโลกให
ไปสวรรคนิพพานมีจํานวนมากขนาดไหน ไมพอที่จะเชื่อถือไดบางหรือพวกเราเปนชาว
พุทธ ขอใหนําไปวินิจฉัยแลวซักถามตัวเอง อยาไปถามคนอื่น อยาไปโตแยงกับใครให
โตแยงกับกิเลส ตัวเสนียดจัญไรอยูภายในหัวใจเราฟาดมันหมอบลงไป 

บาปบุญสวรรคนรกไมมียังไง มีมาตั้งกปัตั้งกัลปกี่กปักีก่ัลปแลว พระพุทธเจา
พระองคใดตรัสรูขึ้นมา ตรัสรูตั้งแตเร่ืองบาปเรื่องกรรม เร่ืองนรกสวรรคทั้งน้ันดวย
ความเปนของมีอยูมาดัง้เดิม  แลวกิเลสตัวใดมันจะยกโคตรยกแซ มาลบลางส่ิงเหลานี้
ซึ่งเปนของมอียูมาดั้งเดิมใหไมมีอะไรเหลือไดยังไง  ถาเปนอยางน้ันแลว โลกอันนี้ก็ไม
ตองหาศาสนามาสอน ใหกิเลสมันสอน เปนยังไงกิเลสสอนคน เอาโลภมากๆ แลวผล
แหงความโลภมากเปนยังไงจะรูประจักษตา เอา โกรธมากๆ จะเปนยังไง ใหรูประจักษ
ตาอีกแหละ 

เอาราคะตัณหา หามามากๆ ผูชายคนหนึ่งหาเมียสักรอยคน ผูหญิงคนหนึ่งหา
ผัวสักสามรอยคน เอา เอามาแขงกนัซิ ในบานนั้นแหละ นั้นละคือเวทีหมากัดกันจะอยู
ตรงนั้น มันวิเศษวิโสไหม พิจารณาซ ิ เอามาแขงพระพุทธเจาซ ิ พระพุทธเจาบอกวา ให
มีเมียคนเดียว มีผัวคนเดียว  แลวเปนความสงบสุขรมเย็นอยางน้ี  นี่ไมยอมฟงเสียง
พระพุทธเจา  ไปเอาวิชาหมาเขามาแทรกเหยียบหัวพระพุทธเจาไป  หมามีกี่ผัวกี่เมียก็
ไดเขาไมถอืกัน  แตเร่ืองของคนที่มคีวามรูความฉลาดยิ่งกวาสัตว ไมควรจะเอาวิชาหมา
เขามาปฏิบัติตนกัดกันในครอบครัว  นี่ละอยาเอาวิชาหมา วิชาของกิเลสมาเหยียบหัว
พระพุทธเจา จะเปนการทําลายหรือเหยียบหัวเราลงไปในตัว  ประจักษใจไมสงสัย 
พิจารณาอยางน้ีซิ 

อะไรจะเลิศเลอยิ่งกวาธรรมพระพุทธเจาในโลกอันนี้ เราเกิดมานี้กี่ภพกีช่าติก็
ตาม เกิดมาพลาดไปเปนสัตว เปนเปรต เปนผ ี เปนสัตวนรกอเวจ ี ไมรูกี่ภพกี่ชาติแลว 
แลวชาตินี้เรามาเกิดเปนมนุษย เรายังไมเห็นความสําคัญแหงชาติมนุษยแลว สูชาติ



 ๑๗
เปรต ชาติผีไมได ก็เอาเอาความรูความเห็นนี้ปฏิบัติลงไปมันก็จะจมลงไปอกี ที่จะขึ้น
สวรรคชั้นพรหมตามทางที่ศาสดาสอนไวจะไมม ี เพราะไมเชื่อทานจะเอาอะไรมาดําเนิน
พอเปนความสุขอันดีงามบางละ 

ขอใหพี่นองทั้งหลายไดสนใจทางดานปฏิบัตินะ  เวลานี้จิตใจของโลกนี้หมุนไป
ทางกิเลสตัณหาเสียมากตอมาก  มองดูคนทั้งคนแทบมองไมเห็น  ตองขออภัยเราพูด
ตามหลักความจริงเปนภาษาของธรรม  กิริยาอะไรที่เคลื่อนไหวออกไปมีแตความ
ฟุงเฟอเหอเหิม ความลืมเนื้อลืมตัว  ความไมมีปาชา  ความไมมีนรกอเวจ ี  มีแตความ
เพลิดความเพลินที่จะลากลงไปนรกอเวจีอยูนั้นแลมันก็ไมรูตวั หนาหรือไมหนามนุษย
เรา เปนยังไง เรายังเห็นวาพระพุทธเจาไมมคีวามหมายอะไรเลย ก็เรามันหมด
ความหมายไปแลว ถาลงเห็นพระพุทธเจา เห็นศาสนาไมมีความหมาย แสดงวาเราเริ่ม
หมดความหมายแลว ตั้งแตเรายังเปนมนุษยนี้แล ใหรีบพิจารณาแกไขตนเองเสียตั้งแต
บัดนี้ 

ศาสดาองคเอกไมมีใครเสมอเหมือนแลว  ผูที่หลุดพนจากทกุขไปเพราะศาสดา
เปนผูแนะนําส่ังสอนมีจํานวนมากแลว เราทําไมจะมอีํานาจวาสนามาจากไหนไปเปน
คูแขงพระพทุธเจา  พระพุทธเจาสอนคนใหขึ้นสวรรค เราไปลากคนลงนรกตั้งแตเราลง
ไปหาเพื่อนฝูง หลอกลวงกันไป บาปไมมี บุญไมม ีนรกไมม ีจะพากันจมกันหมดทั้งโลก
นะ  จะไมมีอะไรเหลือตดิเนื้อติดตัว เกิดมาเปนมนุษยทั้งคนทั้งชาติ จะไมมีอะไรเหลือ
ติดตัวขึ้นชื่อวาเปนความดีแลว ใหรีบพิจารณาตั้งแตบัดนี ้ หลวงตาก็ปฏิบัติอรรถธรรม
มานี้นานแลว ตั้งแตออกปฏิบัติมาก็เปน ๖๐ กวาปแลว รวมทั้งหมด ๗๐ พรรษานี้นาน
หรือไมนาน ทานทั้งหลายมากตอมากนี้จะยังไมเกิดกม็ีเยอะจะวาไง นี่หลวงตาบวชมา
ตั้งแตนั้น 

เราขอพูดตามหลักความจริงใหพี่นองทั้งหลายฟงเปนภาษาธรรม ไมใชภาษา
กิเลสที่มีความออมแอมหลอกลวงตมตุน นิ่มนวลออนหวานไพเราะเพราะพริ้งแตตมตุน
คนเกง นั่นคือ ภาษาของกิเลส ภาษาของธรรมจะพูดอยางตรงไปตรงมา ดังที่พดูอยู
เดี๋ยวนี้เอง เราเอาภาษาของธรรมมาพูดตามหลักความจริงที่ไดดําเนินมายังไง  ตัง้แตวนั
บวชมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ได ๗๐ พรรษา จวนจะเต็ม ๗๐ ปแลว พอเดือนพฤษภานี้ก็
เต็ม ๗๐ ป รักษาศีลรักษาธรรม รักสงวนเทิดทูนธรรมวินัยของพระพุทธเจามา
ตลอดเวลา ไมมีความเดือดรอนวุนวาย เพราะเจาของไดขามเกินธรรมวินัยของ
พระพุทธเจาเลย มีแตความอบอุนเย็นใจ สบายๆ นี่เพียงความอบอุนดวยศีลของเรา 
ธรรมของเราในการภาวนาเรายังไมไดก็ตามในเบื้องตน  เรามีศีลเทานั้นเราอบอุน ตาย



 ๑๘
เราก็แนใจของเราวาไปสวรรคเลยไมตองไปถามใคร  นี่เปนความอบอุนเรื่อยมาตั้งแต
รักษาศีลสมบูรณนับตั้งแตวันบวชมา  สมบูรณแลวในจิตอบอุนแลวในจิตใจของเรา   

จากน้ันก็ออกปฏิบัติทางดานจิตตภาวนา หลังจากการเรียนอยูเปนเวลา ๗ ป  
ออกจากนั้นก็ขึ้นเวทีเขาปาเขาเขาลําเนาไพร  ซัดกับกิเลสอยูบนหัวใจตัวหลอกลวงเกงๆ 
นั้นแหละ  ตัวขี้เกียจขี้ครานก็คือตัวของมันกม็ารวมอยูที่ตัวของเรา  การทําความดี
ทั้งหลายขี้เกียจขี้ครานทอแทออนแอไมมีเวล่ําเวลา เจ็บปวยเมื่อยนั้นเมื่อยนี้เต็มรางกาย
ของเรา  เพราะจิตมันไมเอาไหน มันไมอยากทํากค็ือกิเลส  นี่มันก็เปนในหัวใจของเรา 

เวลาออกไปฟดกับกิเลสทางนี้ก็เอา วางั้นเลยนะ  เอาจริงเอาจังดวย เอา เปนก็
เปนตายก็ตายตั้งแตวันกาวขึ้นสูเวท ีคือออกปฏิบตัิกรรมฐาน เที่ยวอยูในปาในเขาลําเนา
ไพรโดยมีหลวงปูมั่น อาจารยองคเอกในสมัยปจจุบันเปนผูคอยแนะนําส่ังสอนฉุดลาก
ตลอดเวลา แลวสรางกําลังใจของเราใหหนาแนนมั่นคงขึ้นในทางมรรคทางผล  ความ
พากเพียรจึงเด็ดจึงเดี่ยวเฉียบขาดตลอดเวลา  ฟาดกิเลสตัวมันวุนวาย สายแสกวนอยู
ตลอดเวลาใหสงบลงดวยจิตตภาวนาซึ่งเปนน้ําดับไฟ น้ําดับไฟดับลงไป จิตที่เคย
ฟุงซานรําคาญวุนวายทั้งวันทั้งคืน ยืนเดินนั่งนอน กลายเปนจิตสงบลงไป  ดวยการ
ภาวนาหนักเขาๆ จิตสงบจากนั้นเย็นเปนสมาธิ  มคีวามแนนหนามั่นคงขึ้นภายในใจสงา
งาม  อยูที่ไหนในปาในเขาสงางามไปหมดเลย เอา  ขอพูดตามความสัตยความจริง มัน
สงางามจะใหวายังไง เมื่อมันเลวก็บอกวาเลวแลวนี่ 

เวลาปฏิบัติอรรถธรรม อรรถธรรมเขาสูใจชะลางส่ิงเลวรายทั้งหลายสิ่งสกปรก
โสมมทั้งหลายออก  ใจมีความสะอาดมากนอยเพียงไร  แสดงความแปลกประหลาด
อัศจรรยสงางามขึ้นไปโดยลําดับลําดาๆ ตั้งแตสมาธิ จนกระทั่งถงึขั้นปญญามี
ความสามารถแกลวกลาพินิจพิจารณาแกไขดัดแปลง  ผลักดันสิ่งที่เปนขาศึกทั้งหลาย
ออกโดยลําดับลําดา  จิตมีความสงางามมีความคลองแคลววองไว ทกุอยางความสวาง
ไสวนี้กระจายตัวออกไป กวางออกไปๆ เพราะอํานาจแหงปญญาอันนี้เบิกกวางๆ ฟาด
เขาไปจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจ ไมมีอะไรเหลือเลยเปนเวลา ๕๔ ปนี้แลว  
นี่มาโกหกทานทั้งหลายเหรอ   

ทานทั้งหลายเปนชาวพุทธ หลวงตาก็เปนชาวพุทธ หวังเพื่อจะฉุดลากกนัใหหลุด
พนจากความทุกขทั้งหลายเพราะกิเลสมันฉุดลากลงทางต่ํา  แลวจะเปนการโกหกพี่นอง
ทั้งหลายแลวเหรอ  ทานทั้งหลายนิมนตหลวงตามาวันนี้ นิมนตมาโกหกเหรอ แลวหลวง
ตามาเทศนาวาการใหพี่นองทัง้หลายฟงเวลานี ้ มาโกหกพี่นองทัง้หลายเหรอ ขอใหฟง
ใหถึงใจทุกคน เราเปนชาวพุทธดวยกนัตองเอาภาษาธรรมพูดกัน  อยาเอาภาษากิเลสมา
ปลิ้นปลอนหลอกลวงตมตุนพูดไพเราะเพราะหวานเจริญพรๆ มันเกิดประโยชนอะไร  



 ๑๙
ส่ิงที่มันจะพาใหเราจม ไมบอก เกรงใจกันๆ เกรงใจกันก็คือ เกรงใจกิเลส กิเลสสนุก
ทํางาน  บีบคอหัวใจสัตวทั้งหลายลงนรกโดยความเกรงอกเกรงใจกันนั่นแหละ สวน
ธรรมไมเกรงใจ เพราะถือวากิเลสเปนขาศึกอยูแลว ฟาดลงๆๆ เอากิเลสขาดสะบั้นลง
ไปเปนลําดับ จิตใจสวางจาๆ 

สาธุ ขอใหซ้ําอีกทีหนึ่งวา  อยูภายในคนเดียว ทําไมมันถงึเปนไดจิตแตกอนเรา
ไมเคยเปน  จิตสงางามมาเรื่อย ก็วาดีมาเรื่อย อัศจรรยมาเรื่อย  มาถึงวาระจวนสุดทาย  
ถึงขนาดที่วาออกอุทานเลยทีเดียว  โอโหจิตของเรานี้ทําไมมันถึงสวางไสวเอานักหนา  
มองดูโลกธาตุนี้มันวางไปหมด สวางจาครอบไปหมด ทําไมมันถึงเปนอยางน้ี  นี่ก็ยังไม
ถึงขั้นสุดของจิตของธรรม มันก็ยังแสดงความแปลกประหลาดอัศจรรยขึ้นมาใหเห็น 
จากการปฏิบัติของเรา เห็นชัดๆ  จนกระทั่งตัวเองก็อัศจรรยตวัเอง ขึ้นอุทานมาเลย   

นี่ผลแหงการปฏิบัติธรรมเปนมาเปนลําดับอยางน้ี  จากน้ันก็เอากิเลส ตัวมันที่วา
สวางจานี้ยังไมพอ เอายิ่งกวานี้เขาไปอีก ซัดเสยีจนกระทั่งกิเลสมันขาดสะบั้นออกจาก
จิตใจหมด ไมมีอะไรเหลือเลย  สวางทั้งภายนอกสวางทั้งภายใน  ปลอยทั้งภายนอก 
ปลอยทั้งภายใน ซึ่งเปนภาระของจิตออกโดยสิ้นเชิง  วางไปหมด วางไปหมด ไมมีอะไร
เหลือภายในใจ มองดูโลกธาตุ ครอบโลกธาตุ ไมมีอะไรผานหัวใจเลย  นี่คือผลแหงการ
ปฏิบัต ิเกิดความอัศจรรยขณะที่จิตไดเปดออกจากกิเลสตัณหาในขณะนั้น แลวประหนึ่ง
วาฟาดินถลม 

นี่เปนยังไง กิเลสมีน้ําหนักมากขนาดไหน มันเกาะอยูหัวใจของเราจนจะจมดิน 
จิตใจสวางจาขนาดนั้นวาดิบวาดีแลว  เวลาฤทธิข์องธรรมไดแสดงตัวขึ้นมาเต็มที ่ ผลัก
กิเลสขาดสะบั้นลงไปนี้ประหนึ่งวาฟาดินถลมทีเดยีว  มันสะเทือนไปหมดโลกธาตุนี้ นั่น
เปนยังไงอํานาจของกิเลส มันหนาแนนขนาดไหน รุนแรงขนาดไหน  ผลักมันออกจากใจ
ประหนึ่งวาโลกธาตุไหว  พรอมกับขณะที่ธรรมจาขึ้นมาเทานั้น  หือ พระพุทธเจาตรัสรู 
ตรัสรูอยางน้ีละเหรอ  อยางน้ีละเหรอ นั่น 

เคยเห็นไหมตั้งแตเกิดมาแตออนแตออกแตโคตรแตแซของหลวงตาบัวก็ไมเคย
เห็น  แตเวลามาจาขึ้นในขณะนั้นแลว เกิดความอศัจรรยตัวเอง  ถึงขนาดไดอุทานขึ้นมา
สดๆ รอนๆ เลยวา หือ พระพุทธเจาตรัสรู ตรัสรูอยางน้ีละเหรอ  อยางน้ีละเหรอ นั่น
เปนยังไงถงึใจไหม  หือ ธรรมแทเปนอยางน้ีละเหรอ เปนอยางน้ีละเหรอ  พระสงฆแท
เปนอยางน้ีละเหรอๆ  พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ  มาเปนอันหนึ่งอนัเดียวกันได
ยังไง นี่มันเปนแลวภายในใจ  อัศจรรยเต็มขีดแลวในใจ  นี่เปนยังไง  เมือ่มันเปนอยาง
นั้นแลว หายสงสัยในสามแดนโลกธาตุนี้ วางเปลาไปหมด  แนะนําส่ังสอนโลกก็ส่ังสอน
ดวยความเมตตาสงสาร 



 ๒๐
ใครจะเอาก็เอา ธรรมของพระพุทธเจามีจริงอยูอยางน้ีแหละ คงเสนคงวา

หนาแนน ใครจะลบลางวาบาป บุญ นรก สวรรค นิพพานไมม ีก็เอาลบลางไป ก็คือลบ
ลางตัวเอง สรางขวากสรางหนามสรางฟนสรางไฟเผาตัวเองนั้นแหละ  ถาเราตองการมี
ความรักสงวนตน ปดสิ่งที่เปนภัยแลว ส่ิงใดที่กิเลสมันหลอกลวงอยูเวลานี ้นั้นละคือตัว
ภัยทั้งนั้น  อยางนอยขอใหรูจักประมาณอยาใหเกินเหตุเกินผล ทุกส่ิงทุกอยางใหมีธรรม
ผลักดันเอาไว มีการยับยั้ง มีเบรกหามลอบางนะ  อยาประพฤตปิฏิบัติตัวเหลวแหลก
แหวกแนวจนชินตอนิสัย 

วันหนึ่งๆ ไมไดสรางความชั่ว ไมไดร่ืนเริงบันเทิง ปลอยเนื้อปลอยตัวอยูไมได  
เพราะกิเลสมันลากไปๆ นี้คือความเคยชินตอนิสัยแลวจะหนักแนนขึ้นไป ตายแลวจะจม
จะวาไมบอกนะ แลวจะใหใครมา กุสลา ธมฺมา ตั้งแตยังมชีวีิตอยูพระพทุธเจาสอนมัน
ไมยอมฟงเสียง ตายแลวพระองคไหนจะวิเศษวิโสยิ่งกวาพระพุทธเจามาสั่งสอนใหพน
จากนรกไปได  ตายแลวนิมนตพระมา กุสลา ธมฺมา กุสลา ธมฺมา เกิดประโยชนอะไร  

เจาของเองไมเคยสนใจกับความฉลาดที่จะเสาะแสวงหาคุณงามความดีเขามาสูตัว   
คําวา กุสลา ก็คือ ความฉลาด แกไขดดัแปลงตัวเอง บําเพ็ญตนเองใหหลุดพนไป

จากมลทินและความทุกขทั้งหลายนั้นแล เรียกวากุสลา นี่เราไมไดสนใจกับกุสลาทาง
ฝายบุญฝายกุศล ตายแลวนิมนตพระมากุสลามันไมเกิดประโยชนนะ ขอใหพี่นอง
ทั้งหลายไดจําเอาไว ตั้งแตบัดนี ้ หลวงตาบัวนี้พูดอยางชดัเจนเลยวา พูดเต็มหัวอก  
หลวงตาบัวตายแลวอยานิมนตพระมากุสลา หลวงตาบัวพอทกุอยางแลว พอหมด ไมมี
อะไรในสามแดนโลกธาตุนี้จะมาติดคางภายในหัวใจไดเปนเวลา ๕๔ ปมาแลว  ทาน
ทั้งหลายไดยินหรือยัง เปนเวลา ๕๔ ปมาแลว ไดคว่ําโลกธาตุออกจากหัวใจ ประหนึ่งวา
โลกธาตุไหวภายในหัวใจเต็มเหนี่ยว สะดุงเลยทันที 

นี่เปนยังไง เลิศไหมธรรมเมื่อไดปรากฏขึ้นมาแลว แตกอนเราเคยเห็นเมื่อไร 
อยาวาแตหลวงตาบัว  โคตรแซหลวงตาบัวก็ไมเคยเห็น เพราะทานเหลานั้นไมไดปฏิบตั ิ 
นี่เราเปนผูปฏิบัต ิโคตรแซไมรูเราก็รูได เพราะผลแหงการปฏิบัติของเรา  จึงไดประกาศ
ขึ้นมาวาหือ พระพุทธเจาตรัสรู ตรัสรูอยางน้ีละหรือๆ มันเปนแลวในจิตนั่นนะ จะใหวา
ยังไง แตกอนเราเคยพูดไดยังไงคําน้ีนะ  พระธรรมแทเปนอยางน้ีละหรือๆ พระสงฆแท
เปนอยางน้ีละหรือๆ นั่นฟงซ ิซ้ําแลวซ้ําเลาดวยความถึงใจ แลวก็ประมวลเขามาอีก ออ 
พระพุทธเจา  พระธรรม พระสงฆ มาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดยังไง นี่มันเปนแลว
นั่นนะในหัวใจ  

จึงขอเทียบขอเทียบเคียงใหพี่นองทั้งหลายไดทราบทั่วหนากัน เหมือนน้ําใน
มหาสมุทร น้ําในมหาสมุทรเปนที่รับของแมน้ําสายตางๆ ไหลเขามาทั่วโลกดินแดนลง



 ๒๑
ในมหาสมุทรทั้งหมด  เวลาแมน้ําทั้งหลายที่ไหลเขาสูมหาสมุทรยังไมถงึมหาสมุทรเรียก
ไดวา แมน้ํานั้นมาจากคลองนั้นคลองนี้ ๆ ผูไหลใกลเขามาๆ ผูที่ถึงมหาสมุทรเต็มที่แลว 
น้ํานั้นก็เรียกวาเปนน้ํามหาสมุทรไปดวยกันหมด คาํวาคลองนั้นคลองนี้หมดความหมาย
ไป  สําหรับผูถึงนํ้ามหาสมุทรแลวนะ ผูที่ไหลเขามาๆ ใกลเขามาๆ ยังเรียกวาคลองนั้น
คลองนี้อยูนัน่แล  พอถึงมหาสมุทรแลวเปนน้ํามหาสมุทรอันเดียวกันหมดเลย 

อันนี้ฉันใดกเ็หมือนกัน  ผูบําเพ็ญธรรมะถึงมหาวิมุตติมหานิพพานซึ่งเทยีบกับ
มหาสมุทรแลวก็เชนเดียวกันอยางน้ันแล คือ ผูบําเพ็ญบารมีมาตามอํานาจวาสนาของ
ตนมากนอย ซึ่งเทียบกับแมน้ําคลองตางๆ นั้นแหละ ไหลเขามาๆ ผูที่ใกลเขามาก็ใกล
เขามา ผูถึงแดนวิมุตติแลวก็เปนมหาวิมุตติมหานิพพานอันเดียวกันหมด  แลวผูที่ไหล
เขามาก็คือวาบารมียังไมแกกลา ก็คอยพยายามสรางเขามา สรางขึ้นมาเรื่อย หนุนเขามา 
ใกลเขามาๆ จนถึงมหาวิมุตติแลวหมดปญหา วาวิมุตติคืออะไร หมดปญหาทันที 

อันนี้เมื่อจิตของเราไดถึงขั้นบริสุทธิ์แลว พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เปน
อันเดียวกัน คือเปนมหาวิมุตติมหานิพพานอันเดียวกันแลวถามกันหาอะไร  ถามหา
พระพุทธเจาหาอะไร ถามพระพุทธเจา ถามพระรูปพระโฉมก็เหมือนกบัเรานี้แหละ  
เชนพระพุทธเจาองคปจจุบันนี้ทานตรัสรูที่เมืองอินเดีย แลวนิพพานที่อินเดีย นี่เปนพระ
รูปพระโฉม เปนเรือนรางของพุทธะไมใชพุทธะแทนะ เปนเรือนรางของทานตางหาก 

พุทธะแทไดแก ธรรมชาติที่วาน่ี มหาวิมุตติมหานิพพานนี้แลคือพุทธะแท 
พระพุทธเจาตรัสรูธรรมอันนี้ผางขึ้นมาเทานั้น หมดโลกสงสาร เปนธรรมธาตุลวนๆ 
แลว องคใดที่ตรัสรูขึ้นมาผางเปนอันเดียวกันแลวๆ เมื่อเปนอยางน้ันจะถามหา
พระพุทธเจาหาอะไร อยากเห็นอยากพบพระพทุธเจาหาอะไร  จาอยูในหัวใจนี้ก็คือ 
พุทธะ ธรรมะ สังฆะ เปนอันเดียวกันแลว ถามหาทานอะไร  นี่ทานทั้งหลายรูไหมธรรม
พระพุทธเจาสอนโลกถึงขนาดนี ้ เรายังเห็นวาธรรมะนี้เปนของเลนอยูเหรอ เปนของจริง
ตั้งแตกิเลสหลอกลวงทัง้วันทั้งคืนตมตุนตลอดเวลา  ไดรับความทุกขความเดือดรอนมา
หากัน บนตั้งแตเร่ืองความทุกขนั้นเหรอ  ความสุขที่จะเลาสูกันฟงนิดหนึ่งมันไมมีนะ
เวลานี้ 

โลกน้ีกวางแสนกวาง รูแลวยังวาโลกแสนกวางเปนโลกที่ทอดสัตวทั้งหลายใหจม
อยูในนี ้ เดือดพลานๆ คือโลกแหงความโลภ ความโกรธ ความหลง ไสสัตวทั้งหลายให
ไดรับความทุกขความทรมาน เต็มบานเต็มเมืองเต็มโลกเตม็สงสาร ธรรมพระพุทธเจา
เคยไดทอดโลกใหเกิดความเดือดรอนที่ไหน ทําไมจึงไมสนใจกัน ยังไมจืดจางบางหรือ
กับความทุกขความทรมานของกิเลสทีม่ันหลอกลวงตมตุนเปนฟนเปนไฟอยูเวลานี ้  เรา
จะไปเข็ดหลาบเมื่อไร ลงนรกจนกระทั่งถงึประจญัหนากันแลวถึงวา โอ นี่หรือนรกมี



 ๒๒
หรือ มันสายไปแลวนะนั่น  อยาเขาไป อยาไปกลาหาญตอไฟนรกนะ  ตั้งแตไฟในเตาเรา 
ดอกไฟดดีออกมาเทานั้น ถูกตัวของเราปดทันทีเปนยังไง แลวไฟนรกกับไฟอันนี้ตางกัน
ยังไงบาง พิจารณาซิ   

ความรอนของไฟในเตากับความรอนของไฟในนรก ผิดกันเทียบไมไดนะ เพียง
ความรอนในเตาไฟของเราที่ดอกไฟดีดออกมาถกูตัวของเรา  เรายังปดปุบ มันเปนยังไง 
ไมรอนปดกนัหาอะไร มันรอนขนาดนั้นละ ฟงซ ิเพียงดอกไฟติดปบ ปดปุบ ทีนี้ไฟนรก
มันไมใชดอกไฟนะ  มันตัวเราทั้งคนนี้แหละ โดนลงไปนรกจังๆ นั้นละกี่กัปกี่กัลป แลว
จะเอาอะไรไปปดกัน  ถาไมส้ินกรรมของตนแลวยังไงก็ปดไมออก จมอยูนั้นละ เปน
ยังไง เราสามารถหรือเรามีความกลาหาญนักเหรอที่จะไปปดไฟในนรก ใหเหมือนปดไฟ
ในเตานั้นนะ  เรายังสามารถยิ่งกวาปดไฟในเตาหรือปดไฟในนรกนั้น  ใหพิจารณาเสีย
ตั้งแตบัดนี้นะ  ตายแลวอยานิมนตพระมากุสลา เอา สอนเราใหพอ  

ทานมีเทาไร เรามีมากมีนอยอยาตระหนี่ถี่เหนียว ถาเชื่อพระพุทธเจาแลวใหเชื่อ 
การทําบุญใหทานนี้จะนําผลแหงความกวางขวางเบิกบานเขามาหาเรา  คนที่มีทานไปที่
ไหนกวางขวางเบิกบานนะ ไมมีคับแคบตีบตัน เพื่อนฝงูก็มาก เปนคนธรรมดาเพื่อนฝูง
ก็มาก เปนวงราชการงานเมืองเพื่อนฝงูก็มาก ไปทีไ่หนมาก เปนพระเพื่อนฝูงกม็าก  คน
มีจิตใจอันกวางขวางเบิกบานดวยการเสียสละ ดวยความเมตตาสงสาร ผิดกันกับคน
ตระหนี่ถี่เหนียว 

คนตระหนี่ถี่เหนียวนี้ไปที่ไหนตีบตันอั้นตู แมที่สุดตายแลวก็ไมมีใครอยากไป
เผาศพ เขาไมพอใจจะไป ไปกฝ็ดเคือง ไปพอแกหนากันไปอยางน้ันละ ไมไดไปดวย
ความเต็มอกเต็มใจเหมือนคนมีความดีงามติดตัวนะ  นี่ละตางกันอยางน้ี คนตระหนี่ถี่
เหนียวเพื่อนฝูงกม็ีนอย ตายแลวไปเกิดภพใดชาติใดก็มีแตความตระหนี่ถี่เหนียวนั้นไป
บีบบังคับใหเกิดความทุกขความจน  ภพใดชาติใดไปเจอตัง้แตความทุกขความจน เขามี
เต็มบานเต็มเมืองไอเราทุกขเต็มหัวใจของเรา เต็มภพเต็มชาติของเรา มันเปนยังไง 
พิจารณาซ ิเราจะไปตําหนิใคร 

เขาผูที่มั่งมีสมบูรณเปนเศรษฐียังมี เราทําไมจึงเปนคนจนคนเดียวมันเปนอะไร 
ไปแขงเขาหาอะไร  ก็เพราะกรรมของเราไมมีใครแขงใครแหละ ใครทําลงไปดีชั่วมนัก็
เปนของตัวเอง  เราอยาไปใหกิเลสหลอกนะ พระพุทธเจาเปนศาสดาองคเอก ทานการ
กุศลเปนสิ่งที่นําโลกใหหลุดพนจากทุกขได อยูในโลกใดก็ตาม มีแตความกวางขวางๆ 
ไปที่ไหน ไมมีความอดอยากขาดแคลน ไปภพใดชาติใด คนมีทานการกุศลในจิตใจนี้ 
เย็นไปหมด ผิดกับคนที่ตระหนี่ถี่เหนียว ไปอยูโลกไหนๆ มันก็คับแคบตีบตัน เขาเปน
เศรษฐีมันก็เปนคนจนแขงเขาอยูนั้นแหละ ใหจําเอานะ   



 ๒๓
การรักษาศีลก็รักษาเอาบาง การเจริญเมตตาภาวนาดังที่สอนแลวจนถึงขั้น

พระพุทธเจาตรัสรูอยางน้ีเหรอ นี้ก็ไดสอนแลวนะ  ทานทั้งหลายวาเปนของหลอกลวง
หรือ  ทานทั้งหลายนิมนตหลวงตามาเวลานี้มาหลอกลวงทานทั้งหลายหรือ ฟงใหดีนะ
วันนี ้ หลวงตาถอดจากหัวใจหลวงตามาสอน สอนนี้เปนภาษาของธรรมลวนๆ 
เพราะฉะนั้นคําพูดที่วาไพเราะเพราะพริ้งหรือนิ่มนวลออนหวานอยาเอามายุง  อันนั้น
เปนเรื่องกลมายาของกิเลสหลอกลวงสัตวโลกใหจมไปตามมนัตางหาก ภาษาธรรมไม
เคยพาทําใครใหลมจมเลย พระพุทธเจาสอนยังไงเปนอยางน้ัน 

นี่ภาษาธรรมที่เราไดปฏิบัติมาไดรูเห็นอยางไรสอนตามความรูความเห็น ผิด
บอกวาผิด ถูกบอกวาถูก สอนตามหลักความจริง ทานทั้งหลายจะพอเชื่อถอืไดไหม 
หรือวาหลวงตาบัวนี้มาหาโกหกพี่นองทั้งหลายหรือ เอาพิจารณา ใหคิดนะ  หลวงตาบัว
นี้หมดหวงหมดใย หมดทุกส่ิงทกุอยางแลวเวลานี ้  ไมมอีะไรเหลือ  เวลาที่เหลืออยูนี้ก็
คือความเมตตาสงสารตอชาติบานเมืองของเรา  ไดอุตสาหตะเกียกตะกายมาทั้งเวลาน้ีก็
แกมากแลว ก็เพราะความเมตตาสงสาร  บานเมืองเราจะลมจมจริงๆ  

เมื่อไดเห็นเหตุการณอยางน้ันแลว เราก็เปนลูกของชาติบานเมืองเปนลูกของ
ไทย เปนเนื้อหนังของไทยอวัยวะของไทยเราจะอยูนอนใจไดยังไง  เปนพระก็เปนพระ
ของไทย พอแมก็เปนคนไทย เราก็เปนลูกของไทย เราจะอยูเฉยๆ ใจจืดใจจางไดหรือ นี่
ละเหตุที่จะไดออกชวยพีน่องทั้งหลายจนกระทั่งบัดนี ้ ตะเกยีกตะกาย ทุกขยากลําบาก
ขนาดไหนก็ไป ใครมานิมนตไปทีไ่หนก็ไป  ไปเทศนาวาการแบบตะเกียกตะกายลมลุก
คลุกคลานไปอยางงั้นละ 

นี่เราก็ดําเนินมาไดถึง ๕ ปนี้แลวเปนยังไง  อันนี้ผลแหงการนําพี่นองทั้งหลายนี้ 
เวลานี้ทองคาํเราได จะได ๖ ตันกวาในวันที่ ๑๒ เมษานี้แหละ จะไดหกตนักวาหรือหก
พันกวา ถาวาตันก็หกตันกวา จะไดวันที ่๑๒ เมษานี้แหละ  เวลานี้ไดหาพันกวา พอเพิม่
เขาอีก ๕๐๐ กิโลในวันที่ ๑๒ นี้ก็จะไดหกตันกวา  นี่ผลแหงการปฏิบัติพาพี่นองทั้งหลาย
ดําเนินมา   

สวนดอลลารเวลานี้ได ๗,๓๐๐,๐๐๐ กวาแลว นี่เขาคลังหลวงหมดแลวนะ  
ทองคําก็เขาจํานวนมากแลวยังเหลือเล็กนอยประมาณ ๕๐๐ กิโลจะเขาวันที่ ๑๒ นี ้ สวน
เงินสดนั้นเราไดเขาคลังหลวง ๑,๑๑๒,๐๐๐,๐๐๐ อันนี้เรานําเอาซื้อทองคําเขาสูคลัง
หลวงของเราเปนเงินสด  ๑,๑๑๒,๐๐๐,๐๐๐ นะ นอกจากนัน้เราชวยชาติบานเมืองทั่ว
ประเทศไทย โดยการสงเคราะหสงหาคนทุกขคนจน คนทุกขไรเข็ญใจและคนที่เจ็บไขได
ปวย ไมมียารักษา ไมมีเงินรักษาตัวเอง มาขอรองจากทางวดั มาขอรองจากเรา เราก็
มอบใหเลยๆ ชวยทุกรายไมเคยปดออกแมรายเดียว เราชวยทั้งน้ันๆ นี่ตลอดมา 



 ๒๔
จากน้ันก็สถานสงเคราะห โรงรํ่าโรงเรียนไมทราบกี่สิบหลัง แลวก็สถานที่ราชการ

ตางๆ อันนี้ก็มากตอมาก  เวลานี้กําลังสรางที่เรือนจําลาดยาวอยู ๒ หลัง กะไวประมาณ 
๓๐ ลานเปนอยางนอยนี่กําลังสรางเวลานี้ จากนั้นก็โรงพยาบาล โรงพยาบาลนี ้ ๒๐๐ 
กวาโรง ชวยมาตลอดๆ อยูอยางน้ีแหละ   

เราไมเคยเก็บ ไมเคยมีพิรุธในหัวใจของเรา ในบรรดาสมบัติที่พี่นองทั้งหลาย
บริจาคมาไมทราบวากี่พันลานแหละ เงินเหลานี้ที่ออกชวยพี่นองชาวไทยของเราทัว่
ประเทศไมไดเขาคลังหลวง ออกชวยพี่นองชาวไทยเราตั้งแตเร่ิมตนจนกระทั่งถึง
โรงพยาบาล มาจนกระทั่งบัดนี้  โรงพยาบาลไมทราบวากี่สิบตึก เร่ืองตกึน้ันหลายสิบตึก 
เครื่องไมเครื่องมอืนี้มากตอมาก  แลวจากนั้นยังมีซื้อที่ใหโรงพยาบาล แบงซื้อใหก็ม ีซือ้
ใหหมดทั้งโรงก็มี  นี่เปนเงินของพี่นองทั้งหลายบริจาคมาทั้งน้ัน 

สําหรับหลวงตาบัวนี้ เราชวยโลกดวยความเมตตาลวนๆ เราแบมือตลอดไมมีคํา
วากํา เราจึงกลาพูดไดวา เราไมเคยมีความทุจริตตอเงินพี่นองทั้งหลายแมหนึ่งบาท ฟงซิ
เปนยังไง  บาทหนึ่งเราก็ไมเคยมี ที่จะเปนความทุจริตในหัวใจ มีแตทําดวยความบริสุทธิ์
ใจ  ดวยเหตุดวยผลทุกส่ิงทุกอยางจะจายมากจายนอย จายดวยเหตุดวยผลทุกอยาง
ตลอดมา เราจึงกลาพูดไดทุกอยางวาเราบริสุทธิ์เต็มที ่  ในหัวใจของเราก็บริสุทธิ์มาแลว
ได ๕๔ ปนี้แลว เรามาชวยโลกเราก็เอาหัวใจที่บริสุทธิ์ที่เต็มไปดวยเมตตามาชวยพี่นอง
ทั้งหลายจึงบริสุทธิ์ไปดวยกัน  ไมมีส่ิงใดที่จะเปนลี้ลับในหัวใจของเรา จึงเรียกวาเราชวย
โลกเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มกําลังความสามารถของเรา 

ตั้งแตชีวิตในพระ เราก็สละตายมาพอแลว จนกระทั่งไดผานความตาย กิเลส
พังทลายลงไปแลวจึงไดนําธรรมอันนี้มาชวยพี่นองทัง้หลายอยูวันนี้ ตะเกียกตะกายมา
ดวยความเฒาแกชราอยางน้ีแหละ  ใหพี่นองทั้งหลายไดทราบตามนี ้ ความจริงน้ีละเปน
ภาษาของธรรม เราพูดอยางตรงไปตรงมาจึงเรียกภาษาของธรรม คือผิดบอกวาผิด ถกู
บอกวาถูก ไมมีล้ีลับอะไรเลย เปนภาษาจริง ภาษาแนนอนคือ ภาษาธรรม 

วันนี้ไดเทศนาวาการใหบรรดาพี่นองทั้งหลาย มทีานผูวาราชการจังหวัดและทาน
รอง ตลอดถึงศาสตราจารยสุมาลี ที่เปนผูใหญในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เปน
ประธานใหความรมเย็นแกบรรดาพี่นองทัง้หลายไดรวมศรัทธามาสรางมหากุศล  เพราะ
ทานเหลานี้แลเปนหัวหนาเปนรมโพธิ์รมไทร  เพราะคําวาหัวหนานี่เปนสําคัญมากนะ มี
อะไรๆ ก็ตาม ลูกมีกี่คนปราศจากพอแมแลวเหลวไหลหมด เห็นไหมละ มีลูกกี่คน แทบ
ไมมีความหมายนะ มีพอมีแมนั้นละเต็มสมบูรณ  อันนี้ก็เหมือนกัน มีผูนอยประชาชน มี
ผูใหญเปนพอเปนแมปกครองบานเมือง แลวพาดําเนินงานอยางน้ีจึงเปนงานที่อบอุน
หนุนหลังกันมากมายกายกอง 



 ๒๕
ดังมองไปวันนี้ มองไปที่ไหนเต็มหมด เราจึงบอกวาเราไมอาย เราขอตั้งจังหวัด

กาฬสินธุนี้เปนมณฑลกาฬสินธุ แลวตั้งผูวาราชการจังหวัดเปนผูวาการมณฑลเลย
ทีเดียวละ เพราะเห็นพี่นองทั้งหลายมาจํานวนมากมาย ทุกส่ิงทุกอยางเรียกวาสมบูรณ
พูนผล วันนี้การเทศนาวาการก็รูสึกวาออนลงๆ อยางน้ีละคนแกเทศน แลวผิดพลาด
ประการใดขออภัยจากพีน่องทั้งหลายดวย ดวยความหลงลืมนี้ละ เวลาเทศนไปหลงลืม
จําไมไดวกวนก็ม ี จึงขออภัยไว ทุกๆ ทานดวย 

การแสดงธรรมนี้ก็เห็นวาสมควรแกธาตุแกขันธ แกเวล่ําเวลา ขอความสวัสดีจงมี
แกบรรดาพี่นองทั้งหลาย มีทานผูวาราชการจังหวัดและทานรองลงมาโดยลําดับเปนตน  
ขอใหมีความสุขกายสบายใจ ทานทั้งหลายมีความปรารถนามุงหวังส่ิงใดที่อยูใน
ขอบเขตแหงศีลแหงธรรมแลว ขอความปรารถนานั้นๆ จงสําเร็จผลไปโดยลําดับๆ ทั่ว
หนากันเทอญ 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

