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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

อยาใหเราอุมใหหนัก 
กอนจังหัน 

ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี นําส่ือมวลชนมาจากกรุงเทพมหานคร แลวที่อุดร
เรามีบางหรือเปลาละ หรือมีแตทางกรุงเทพ มีหรือเปลาเมืองอุดร (มีครับ) นึกวาไมมี
เมืองอดุร เราขายหนาไมอยากอาน เอา อานใหม ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีนํา
ส่ือมวลชนจาก ก.ท.ม.และจังหวัดอื่นๆ มาทําบุญตักบาตร และรับฟงธรรมจากหลวง
ตา ตามโครงการหอมดนิกลิ่นศีล อีสานโบราณ เพื่อสงเสริมการทองเทีย่วของจังหวัด
อุดรธาน ี

การทองเที่ยว เราอยาทองเที่ยวตามกิเลสตัณหาจูงจมูกไปนะบรรดาลูกๆ 
หลานๆ หลวงตาจวนจะตายแลวยิ่งหวงลูกหวงหลานมากนะ เพลินเกินเนื้อเกินตัวเวลา
นี้ เรียนวิชามีแตวิชากิเลสจูงจมูก ดูซิคนจมกูมันมีไหมเดี๋ยวนี้ หรือกิเลสจูงขาดไป
หมดแลว มีแตความเพลิดความเพลินศีลธรรมไมมี ก็มีแตฟนแตไฟ อยาดีดอยาดิ้นไป
ตามกิเลสจนลืมเนื้อลืมตัวทั้งๆ ที่ศีลธรรมมีอยู ใหศีลธรรมฉุดลากเอาไวบาง ไมงั้นจม
ไดนะ 

นาสลดสังเวชนะเมืองไทยเราเปนเมืองพุทธ แตเวลาการปฏิบัติ ดูกิริยาอาการ
ของชาวพุทธเรามันกลายเปนชาวผีไปหมดแลว มีแตความเพลิดความเพลินรื่นเริง
บันเทิง ไปอยากดูนั้นเห็นนี้ ที่จะอยากดูเพื่อความเปนคติเครื่องเตือนใจในทางศีลทาง
ธรรมนี้ไมคอยมี เห็นไหมปายหนาวัดนั่น ที่นี่คือวัด หรือที่นี่เปนวัด เปนสถานที่ภาวนา
เพื่อความสงบใจ ไมมีกิจจําเปนไมควรมาเที่ยวเพนพาน เราเขียนไวเห็นไหมนั่น หลวง
ตาบัวเปนคนเขียนเอง ไมใชผูอื่นผูใดมาอุตริ ถาอุตริก็หลวงตาบัวอุตริเองเขียนไว ให
ทานทั้งหลายอานบางนะ 

คือมันเพลินเกินเนื้อเกินตัว มันขวางหูขวางตาจนทนไมไหวแลววางั้นเถอะ จึง
ไปเขียนประกาศติด ใหไดมีสติสตงันําไปคิดบาง เวลานี้กิเลสเหยียบย่ําทําลายพุทธ
ศาสนาในเมืองไทยเราจนจะไมมีเหลือแลว เราอยาวาตั้งแตประชาชนเลย แมแตในวัด
ในวา วัดวาแตละวัดละวาเดี๋ยวนี้มันกลายเปนสวมเปนถานไปหมดแลว พระเณรในวัด
ในวากลายเปนมูตรเปนคูถดวยการปฏิบัติเหลวแหลกแหวกแนว จนหาที่กราบไหวบูชา
ไมไดแลวเวลานี้ ใหทานทั้งหลายคิดนะลูกๆ หลานๆ นี่คิดแลวคอยพูด 

ธรรมะพระพุทธเจาเปนธรรมะจอมปราชญฉลาดแหลมคม นําโลกใหพนจาก
ทุกขไดดวยธรรมของพระองค เราเปนลูกๆ หลานๆ ก็ขอใหพากันคิดบาง อยาฟุงเฟอ
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เหอเหิม อยาลืมเนื้อลืมตัวจนเกินไป มันพิลึกพล่ัินนะเวลานี้ วันนี้ลูกหลานมาตักบาตร
ทําบุญก็ถูกตองแลว ใหฟงเสียงอรรถเสียงธรรม ฟงเสียงเรื่องของกิเลสตัณหามันฟง
ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับ เสียงอรรถเสียงธรรมจะไดยินเพียงเล็กนอย ไมไดยินมาก
นะ วันนี้มาฟงทัง้เสียงอรรถเสียงธรรม ไดทําบุญตักบาตร นี้เปนประเพณีของมนษุยเรา
ที่มีศีลธรรม เฉพาะอยางยิ่งเมืองไทยเราเปนเมืองชาวพุทธ ขอใหไดนําอนันี้ไปเปนคติ
เครื่องเตือนกันในประเทศไทยของเรา 

มันเลอะเทอะไปหมดแลวนะเดี๋ยวนี้เมืองไทย ยังเหอยังเปนบากันอยูเหรอ
เมืองไทยทั้งประเทศนี้นะ เปนเมืองพุทธ มันเมืองพทุธเปนบา เมืองผีเปนบาเราก็ไมวา 
ไอเมืองพุทธเปนบาไมอยากไดยินนะ ไปที่ไหนดกูิริยาทาทางจนจะดูไมได สลดสังเวช 
เจาของยัง โถ เพลินทีเดียว เหอเปนบาไปอีกยังไมรูเนื้อรูตัว นี่ละเอามูตรเอาคูถมา
ประดับตวัวาเปนของสวยของงามแทนทองคําทั้งแทง คือธรรมทั้งหลายเปนทองคําทั้ง
แทงปดออก เอาแตมูตรแตคูถคือกเิลสตัณหามาประดับตน ดวยกิริยามารยาทที่เลว
ทรามประดับตน ไปที่ไหนมันงามดวยมูตรดวยคูถ ไมไดงามดวยศีลดวยธรรม 

งามดวยศีลดวยธรรม การประพฤติตัวมีความเรียบรอยสวยงาม คัดเลือกการ
พูดการจาการกระทําของตน อะไรผิดอะไรถกูใหคัดเลือก ตางคนตางคัดเลือกจะมีคนดี
ขึ้นมากในเมืองไทยเรา ถาไมมีใครคัดเลือก ตะกละตะกลามไปตามกิเลสน้ีแหลกไป
หมดนะ เราไดพูดใหฟงทานทั้งหลายใหฟง ใหดูธรรม สถานที่ใดเปนคติเครื่องเตือนใจ
แลวใหไปดูใหไปศึกษา จะไดเปนคตอิันดีงามติดตัวของเรามา ไปเพนๆ พานๆ ไป
แบบกิเลสตัณหา ไปที่ไหนก็ไมไดหนาไดหลังแหละ 

วันนี้ลูกหลานมาตักบาตรฟงธรรมแลวก็ไดเปนคติเครื่องเตือนใจ นี้เปนสิริ
มงคล และมีหัวหนามา ผูนําคือใคร อุดรเราก็มีทานผูวาราชการจังหวัดเปนผูนํา งาน
การตางๆ ขอใหมีผูนําเถอะ ดีๆๆ นะ เดี๋ยวนี้วงราชการตางๆ ที่จะนําในทางพุทธ
ศาสนามีนอยมาก แทบจะวาไมมี ถานําในเรื่องความเสื่อมความเสียนี้ โหย เต็มบาน
เต็มเมือง ยิง่ใหญเทาไรยิ่งนําความเลวรายดังเขาตําหนิอยูเวลานี้ เมืองไทยเหม็นคลุงไป
หมดเพราะหัวหนาพาใหเหม็น หัวหนาพาใหเนาเฟะ มันดูไมไดนะ หัวหนาแบบนั้นใช
ไมได 

หัวหนาที่ดีนําบริษัทบริวารไปในทางที่ถูกทีด่ีเปนคติแกโลก ไปที่ไหนเขากราบ
ไหวบูชาเปนขวัญตาขวัญใจเคารพนับถือ นี่คือผูดี พระก็ดอียางน้ัน ฆราวาสก็ดีไปอีก
อยางหนึ่ง เปนที่เคารพนับถือของลูกๆ หลานๆ ตอไป ผูนําทางพุทธศาสนาไมคอยมี
นะเวลานี้ แตผูนําในทางฉิบหายวายปวงอันเปนเรื่องของกิเลสเต็มบานเต็มเมือง แมแต
อยูในทอง แมมนัเปนอันธพาล ลูกมันก็เปนอนัธพาล เลยกลายเปนลูกหลานเหลน
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โคตรแซอันธพาลไปหมดนะเวลานี้ จะไมมีโคตรแซแหงอรรถแหงธรรมเหลือติดตัวชาว
พุทธของเราในเมืองไทยนะ เอาละ ตอไปนี้จะใหพร 

หลังจังหัน 

วันนี้เปนวันอาทิตยเปนวันวางของทั่วโลกที่ถือกัน วันเสารวันอาทิตยเปนวันวาง 
สําหรับชาวพุทธเราวัน ๗ ค่ํา ๘ ค่ํา ๑๔-๑๕ ค่ํา ทางพุทธศาสนาประกาศใหเปนวัน
วางงานภายนอก แลวบําเพ็ญงานภายในเขาสูใจ งานภายในคือการบําเพ็ญกุศล ทําบุญ
ใหทาน เขาวัดเขาวาฟงธรรมจําศีลอะไรก็ได โลกเขาถือกันวนัเสารวันอาทิตยนี้เรียกวา
ทั่วโลก เราก็แอบเอากบัเขาซิ เราก็อยูในโลกกบัเขาจะใหเสียทาเสียทีไปทําไม วันเสาร
วันอาทิตยทั่วโลกยอมรับวาเปนวันวางงาน  งานนี้เขาจะบําเพ็ญทางศาสนาของเขาเขาก็
บําเพ็ญ ทางพุทธศาสนาเราก็บําเพ็ญทางพุทธศาสนา ถือวาวันเสารวันอาทิตยเปนวัน
วาง แลววัน ๗ ค่ํา ๘ ค่ํา ๑๔-๑๕ ค่ําก็เปนวันวางสําหรับบําเพ็ญธรรม 

เราอยากเห็นพี่นองลูกหลานไทยของเราหันหนาเขาสูธรรม เวลานี้หันหนาเขาสู
ทางโลกซึ่งเปนฟนเปนไฟ รอเผาไหมหัวใจโลกอยูตลอดเวลาหาความสงบรมเย็นไมได 
นี่คือเร่ืองของกิเลสทํางานบนหัวใจสัตว กระจายออกไปทางกิริยามารยาท ความ
ประพฤติ หนาที่การงาน เลยเปนของเลอะเทอะไปหมด ไมมธีรรมเขาแทรกอยูในนั้น
แลวจะเปนของเลอะเทอะหาประมาณไมไดนะ ตองมธีรรมเขาแทรกเสมอ 

เร่ืองธรรมเปนเรื่องสําคัญมาก ในขณะเดียวกันกิเลสมันไมประกาศวามันสําคัญ
มาก แตมันสําคัญทุกหัวใจคน อยูในนั้นหมด เร่ืองธรรมนี้จะมีนอยมากทีเดียวที่จะเขา
แทรกอยูในนั้นดวย เกือบวาจะไมมี โลกจึงหาความสุขไมได ตางคนตางว่ิงเตน
ขวนขวายหาความสุขความเจริญความสมหวัง ครั้นไดมาแลวก็มือเกยหนาผาก คิด
จนกระทั่งนอนไมหลับ ผิดหวัง ติดหนี้ติดสนิเขาพะรุงพะรังเปนตาขายครอบประเทศ
ไทยและทั่วโลก ติดหนี้ตดิสินระโยงระยางไปหมด ถาเปนตาขายเรียกวาครอบโลก มีแต
ตาขายของหนี้สินติดหนี้กัน 

ในธรรมทานบอกวา ความติดหนี้ติดสินนี้เปนทุกขมากในโลก ความไมติดหนี้
ติดสินนี้เปนสุขมาก เปนความสงบรมเย็นในโลก แตมนุษยเราน้ีชอบติดหนี้ติดสิน 
เพราะความทะเยอทะยานดีดดิ้น อยากไดอยากมอียากดีอยากเดน อยากมีชื่อเสียงโดง
ดัง หาไมไดก็ไปกูไปยืมเขามาเพื่อเปนตนทุนคาขาย ใหไดกําไรมากๆ ขึ้นไป รวยๆ 
สุดทายที่ไปกูยืมเขามานั้นหาดอกใหเขาก็จะไมทัน ตนนั้นก็เรียกวาฝงหัวใจแลว เปนคน
ติดหนี้เขาเปนกองทกุขอยูภายในใจ แลวยังว่ิงเตนขวนขวายหาดอกมาเพื่อเขาอีก แลว
ผลที่ไดจากการไปยืมเขามาเลยจะไมมีนะ มีนอยมากทีเดียวที่กูยืมเขามาแลวตั้งตัวได นี้
มีนอยมาก สวนมากมักจะลมจมไปเพราะความทะเยอทะยานนั่นแหละพาโลกใหลมจม 
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ธรรมทานไมพาใครใหลมจม ไมเคยมี ผูปฏิบัติตามธรรมไดรับความลมจมฉิบ
หายวายปวง มีความทุกขรอน ถูกเผาอยูในมนุษยทั้งเปนตลอดลงไปนรกทั้งตายนั้นไม
เคยมีในธรรมของพระพทุธเจา แตในเรื่องของกเิลสมีอยูทั่วไป ไมตองหาก็มี มีในตวั
ของเราเอง ในหัวใจของเรานี้มันรอนเปนฟนเปนไฟ กิริยาภายนอกมาประดับรานกันวา
สดสวยงดงาม แตงตัวโกหรูโออาฟูฟามาอวดกนัหนาราน แตภายในมีแตขี้หมูราขี้หมา
แหง กองฟนกองไฟเผาไหมอยูในขี้หมูราขี้หมาแหงน้ันหัวอกจะแตก นี่เร่ืองความ
ทะเยอทะยานของใจเปนอยางน้ี 

อยาพากันทะเยอทะยานจนเกินเหตุเกินผล ลืมเนื้อลืมตัว เสียคนไดเพราะความ
ทะเยอทะยานนั้นแหละไมใชอะไร เราออกมานี้ประดับรานกันนะ ไปทีไ่หนๆ หรูหรา
ฟูฟาไปหมด ทางภายในเจาของรานๆ เปนยังไง มแีตฟนแตไฟเผาไหมอยูในหัวอก เอา
ธรรมจับเห็นหมด การพูดทั้งนี้เรียกวาเอาธรรมมาจับ ไมไดมาอุตริ นี่ละที่ไมมีธรรมใน
ใจมีแตโลกกม็ีแตฟนแตไฟ ไปที่ไหนทุกหยอมหญาไฟเผาหัวอกไปตลอดเวลา กิริยาที่
แสดงออกหนักเขาไปก็เปนสงครามโลกขึ้นมา นี่คือกิเลสมันระเบิดเอาใหฉิบหายวาย
ปวงไปหมด นี่คือเร่ืองของกิเลส 

ใครก็วาดีวาเดน ครั้นทําลงไปแลวมันฉิบหายทั้งสองทางนั่นแหละ เหมือนหมา
กัดกัน ตัวนัน้ก็เกงตัวนี้กเ็กง ครั้นกัดกันแลวมันเจ็บทั้งสองตวันั่นแหละ ตัวแพตัวชนะ
เจ็บ ดีไมดีตัวชนะเจ็บมากยิ่งกวาตัวแพ นักมวยเหมือนกันตอยกันบนเวที ใครก็จะ
เอาชนะๆ สุดทายก็เจ็บทั้งสองฝาย ผูชนะเจ็บมากกวาผูแพไปเสียอีกก็มีเยอะ เร่ือง
ความอยากดีอยากเดนอยากดงัมันดังไปทางนั้นละ ดังของกิเลส ถาอยากดีอยากเดน
ทางธรรมะนี้ อยากดงัอยากเดนเทาไรนี่ก็คือ เอาเข็มทิศที่สําคญัเขามาตั้งจุดลงไป เพื่อ
บําเพ็ญธรรมใหถึงพระนิพพาน ผูนี้จะมีความสงบรมเย็นตลอดไป ถงึจะทุกขก็ทุกขเพื่อ
ความสุขความเจริญ ทุกขขนาดไหนก็ตามทุกขเพือ่ความสุขๆ ไมใชทุกขเพื่อมหันตทกุข
เหมือนกิเลสพาใหเปนไป ตางกันอยางนี ้

การบําเพ็ญธรรม จึงเปนของสะดวกสบายภายในจิตใจ เร่ืองยศถาบรรดาศักดิ์ 
สมบัติเงินทองขาวของเปนสิ่งภายนอก เจาของคือจติใจเปนเจาของอันใหญโตอยู
ภายใน ใหปรับปรุงจิตใจใหดี ถาอยากไดสมบัติมาครองตัวเองใหเปนความสงบรมเย็น 
ขอใหปรับปรุงจิตใจใหดี อยาปรับปรุงแตภายนอก อันนั้นไดมา อันนี้เสียไป ไดมาเสีย
ไป ทางเขาทางออกของการจับการจายการไดมามันไมทันกัน สุดทายก็ตดิหนี้ตดิสินเขา
พะรุงพะรัง นี่คือความทะเยอทะยานของกิเลส ใหทานทั้งหลายพากันจําเอานะ 

ธรรมทานไมทะเยอทะยานจนเกินเหตุเกินผล มีมากมีนอยกพ็อครองชีวิตไป ให
มีความสุขความเจริญทางใจ รวมในโลกนี้อยาไปหาความสุขความทุกขจากที่ไหนไมมี 
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ตนไมภูเขาเปนตนไมภูเขา ดินฟาอากาศเปนดินฟาอากาศ ฟาแดดดนิลม มหาสมุทร
ทะเลหลวง เปนสิ่งนั้นๆ ตางหาก เขาไมไดเปนความสุขความทุกขเหมอืนหัวใจมนุษย
เราที่ไมรูจักประมาณ ฟุงเฟอเหอเหิมดีดดิ้น นี้ละความทุกขมารวมอยูที่หัวใจสัตวโลก 
ถารูจักประมาณ มีธรรมเขาจับ มีธรรมเขาพาดําเนินแลว ความสุขก็จะรวมเขามาสูที่ใจ 

ความสุขความทุกขในโลกน้ี ไมมอีะไรเปนภาชนะรับรองไวได นอกจากหัวใจ
ของสัตวโลกอยางเดียวเทานั้น เราอยาเขาใจวาสถานที่ใดจะเปนที่บรรจุความสุขความ
ทุกขทัง้หลาย ไมม ี มีทีหั่วใจเรา จึงตองปรับปรุงที่หัวใจเปนสําคัญมาก ปรับปรุงที่อื่น
ไดมาเสียไปๆ เอาแนนอนกับเขาไมได แตปรับปรุงจิตใจของเราใหมีความสงบรมเย็น
สวางกระจางแจงขึ้นภายในใจนี้สงางามไปหมด ทุกขจนเลยไมคํานงึ เพราะความมั่งมี
อยูภายในใจมีแลว มีอรรถมีธรรม มีความสงบรมเย็นอยูภายในใจ ร่ืนเริงบันเทิง อยูที่
ไหนรื่นเริงภายในใจ นี่ละเรียกวาความสุขมาอยูทีใ่จ ไมไดอยูภายนอกกับสิ่งตางๆ ที่เรา
ดีดดิ้นหามันตลอดเวลาแทบเปนแทบตาย ไดมาก็มีแตความทุกขรอน ผิดหวังๆ ไป
ทั้งนั้น วิ่งตามกิเลสเปนอยางน้ี ถาว่ิงตามธรรมแลวมีความสงบรมเย็น 

อะไรไดมากไ็ดมา เสียไปก็เสียไป ใหรูเทาทันมันเสมอ อยาดีดอยาดิ้นวาไดมา
ไมยอมใหเสีย เปนไปไมได แตเราฝนความจริงละซิ ไดมาไมอยากใหเสียไป เวลาเสีย
ไปก็เปนความทุกขมาก ใหเขาใจกันไวทั้งไดมาทั้งเสียไป ส่ิงเหลานี้เปนสิ่งแปรปรวน 
จิตใจผูมีธรรมภายในใจแลวเรียนรูทั้งที่ไดมาทัง้ที่เสียไป ไมเสียใจนะ คนที่มีแตจะเอา
ทาเดียวทางเสียไมมี ผูนี้จะเปนทุกขมาก เพราะทางไดกับทางเสียมันมาดวยกัน บวกกับ
ลบมันไปดวยกันนั้นแหละ ใหเรามีธรรมเสมอ 

ไมไดมองดูใจ โลกเรานี้ไมมี เราอยากจะวาไมมีใครมองดูหัวใจ นอกจากพุทธ
ศาสนาที่ทรงแสดงไวเพื่อหัวใจโดยถายเดียวเทานั้น เฉพาะอยางยิ่งทานผูปฏิบัติตาม
หลักพุทธศาสนาเพื่อความพนทุกขโดยถายเดียว เชนพระทานไปอยูในปาในเขาบําเพ็ญ
ความดีงามภายในจิตใจ ตีลงไปจิตใจมันฟุงเฟอเหอเหิมไปกบักระแสของโลกใหเผาหัว
อกตัวเองนั้น ตีเขาไปๆ ใหกระจายเขาไปเปนน้ําดับไฟ ภาวนาใหจิตใจมีความสงบเย็น 
พอใจเย็นไปแลวเทานั้นโลกอันนี้เย็นหมด ถาใจรอนเสียอยางเดียวโลกนี้ก็รอนหมด 
ทั้งๆ ที่ใจนัน้แหละพาใหรอน ส่ิงเหลานั้นเขาไมไดมีอะไรเปนรอนเปนหนาวแหละ มัน
รอนมันหนาวอยูที่ใจของเรา เพราะฉะนั้นจึงตองปรับปรุงใจใหดี ถาปรับปรุงใจใหดี
แลวจะพากันรมเย็นเปนสุข 

ดังทีก่ลาวตะกี้นี้พระทานบําเพ็ญในปา ชําระจิต ตัวคึกตัวคะนองอยูกับใจ ใจนี้
เปนมหาเหตุ เกิดขึ้นที่ใจทั้งนั้นๆ  เวลานี้มีแตกิเลสสรางที่ทํางานขึ้นที่หัวใจของสตัว
โลก และเผาหัวใจสัตวโลกไมใหตายแตใหทรมานอยูอยางน้ัน เพราะใจไมเคยตาย ใจ
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ตายไมเปน แตความทุกขความทรมานนี้ใจยอมรับตลอดไปเลย แมที่สุดไปตกนรก
หมกไหมอยูตั้งกปัตั้งกัลปไดฟนขึ้นมานี้ ความทุกขทั้งหลายในแดนนรกนี้ก็ยอมรับ
ทั้งหมด ผูทาํกรรมหนักๆ ไปยอมรับเสียเอง แตไมยอมฉิบหายคือใจ ตัวที่เสวยกรรม
ของตนที่ทําไมดีลงไปแลวนั้น พอฟนตัวขึ้นมา เพราะกรรมเปนของไมเทีย่งเหมือนกัน 
กรรมดีกรรมชั่วเปนของไมเที่ยง มคีวามแปรปรวนเปนธรรมดา แตแปรปรวนชาหรือ
เร็วตางกันเทานั้น ตกนรกเปนกัปเปนกัลป ก็มกีารแปรสภาพขึ้นมาเปนคนดีได พนจาก
นรกได เหมือนเขาติดคุกติดตะราง วาติดตลอดชีวิต เมื่อทําความดีงามเขาไปนี้ก็พน
จากโทษมาไดไมตองตดิตลอดชีวิตกม็ีเยอะ 

ความดีของเรายังมีอยูภายในจิตใจดวงนั้น ไมมีแตความทุกขบาปกรรมอยาง
เดียว เวลาตกนรกก็ยอมรับวาตก ทุกขยอมรับวาทุกข ใจไมยอมฉิบหาย เวลาผานพน
ขึ้นมาไดดวยกฎแหงกรรม คือบาปกรรมอันนั้นสิ้นสุดลงไป บุญมีอยูภายในใจก็
สนับสนุนกันขึ้นมา พอสนับสนุนกันขึ้นมา รูเนื้อรูตัว สงเสริมจิตใจใหดีขึ้นๆ ใจนี้ก็
กลายเปนใจที่มีคุณคามีราคาขึ้นเปนลําดับลําดา จนกระทั่งเปนคนดีประจักษใจ สราง
แตความดีงาม 

ความชั่วเห็นเปนฟนเปนไฟไปหมด ไมเลนดวยเลย จะสรางแตความดีงาม นี้คือ
จิตของทานผูมีอุปนิสัยปจจัยที่จะหลุดพนโดยถายเดียวแลว เห็นความชั่วเปนฟนเปนไฟ
เผาไหมตัวเอง เห็นความดีงามนี้เปนแกวเปนแหวนภายในจิตใจ กระหยิ่มยิ้มยอง
บําเพ็ญเขา และชําระส่ิงชั่วชาลามกใหจางไปๆ กลายเปนความสุขความสงบเย็นใจ เปน
ความอัศจรรยขึ้นมาภายในจิตใจ นั่นละใจที่มีคุณคาเกิดขึ้นแลวในตัวของเราเอง อยูที่
ไหนก็สะดวกสบาย 

ยกตัวอยางถงึสองสามครั้งแลว เชน พระกรรมฐานทานบําเพ็ญในปา ทานไมยุง
กับอะไรนะ อาหารการกินพอยงัอัตภาพใหเปนไปวันหนึ่งๆ  ไดฉันอะไรก็แลวๆ แต
ความมุงมั่นอันใหญหลวงของทานเพื่อใหพนจากทุกขโดยถายเดียว นี่เปนหลักใหญ
ที่สุดในหัวใจ ความทุกขความทรมานอะไรจึงไมเปนอุปสรรคกีดขวางทางดําเนินแหง
ความเพียรของทานไดเลย ทานก็กาวเดินเรื่อยๆ จิตใจสงางามขึ้นมา 

ทีนี้ในโลกอันนี้อะไรสงางามที่นี่ หาที่ไหนก็ไมเจอๆ โลกกวางแสนกวาง ความ
สงางาม ความแปลกประหลาด ความอัศจรรยไมมีในแดนใด สุดทายก็มามีในแดน
หัวใจที่บําเพ็ญธรรม สงเสริมธรรมเขาสูจิตใจนี้เปนใจที่สงางาม เปนใจที่อัศจรรย 
แปลกประหลาดอยูในใจนี้หมด รวมมาอยูที่ใจนี้หมด ความสุขทั้งหลายที่โลกหวังกนัทั่ว
ดินแดนนั้นมาอยูที่ใจของผูบําเพ็ญธรรมเต็มเม็ดเต็มหนวยนี้ทั้งหมด สุดทายอยูที่ไหน
ทานก็เยน็ทานก็สบาย จนกระทั่งบําเพ็ญใหถึงขดีสิ้นสุด เร่ืองของกิเลสกอกวนสิ้นไป
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จากจิตใจแลว กลายเปนใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมา นั่นทานครองบรมสุข บรมสุขอยูที่ใจของผู
บําเพ็ญ มหันตทุกขก็อยูที่ใจของผูขวนขวายในทางความชั่วชาลามกโดยถายเดียว ไมฟง
เสียงอรรถเสียงธรรมเลย ผูนี้มีแตจมทาเดียว 

ผูที่มีแตจะเจริญทาเดียว ก็คือทานผูบําเพ็ญธรรม หนักเขาๆ ก็มีความสามารถ
แกกลาขึ้นไป เปนความพากความเพียรอัตโนมตัิ จะหมุนตัวใหหลุดพนโดยถายเดียว
เทานั้น อยางอื่นไมเอา สมบัติเงินทองขาวของสามแดนโลกธาตุมามอบใหไมเอา จะเอา
แตความพนทุกขๆ สุดทายความพนทุกขมกีําลังหนาแนนขึ้นไป จนกระทั่งถงึความพน
ทุกขโดยสิ้นเชิง ดงัพระพุทธเจาและพระอรหนัตทาน นี่คือทานผูพนทุกขโดยสิ้นเชิง 
เปนบรมสุขครองหัวใจ มาสั่งสอนสัตวโลกส่ังสอนดวยบรมสุข ไมไดส่ังสอนดวยความ
เปนมหันตทุกขเหมือนโลกทั้งหลายที่เขามาฟงการอบรมของทาน พวกนี้แบกหาม
ตั้งแตกองทกุขมา ทานมตีั้งแตความสุขบรมสุขสั่งสอนโลกเรื่อยมาดังที่เห็นนี้ 

พุทธศาสนาจึงเปนศาสนาที่เลิศเลอ สําหรับชาวพุทธเรามีวาสนาแลว อยาปลอย
วางนะ อยาเห็นขี้หมูขี้หมาวาเปนของดิบของดียิ่งกวาทองคําธรรมชาติ ทองคําธรรมชาติ
ไดแกธรรม ขี้หมูราขี้หมาแหง ไดแกส่ิงที่กิเลสเสกสรรปนยอขึ้นมา ไมดกีบ็อกวาดี มูตร
คูถก็บอกวาเปนทองคํา โลกที่หลงตามมันก็วิ่งไปตามมูตรตามคูถ กม็ีแตฟนแตไฟเผา
ไหมตลอดเวลา หาความสุขความเจริญไมไดทัง้ชาตินี้และชาติหนา โลกน้ีและโลกหนา 
โลกไหนๆ ก็มีแตความทุกข เพราะเห็นมูตรเห็นคูถเปนของดิบของดี ขวนขวายสิ่ง
เหลานั้นขึ้นมาก็เปนฟนเปนไฟเผาหัวอกตัวเองนั้นแล 

สวนผูที่เห็นความดีเปนความดี เห็นทองคําธรรมชาติเปนทองคําธรรมชาติ เห็น
ธรรมเปนธรรม แลวบําเพ็ญตั้งแตความดีงามขึ้นไป ผูนี้เปนผูที่จะไดรับการสงเสริมจาก
ธรรมที่ตนบําเพ็ญไปโดยลําดับ ใหถึงความพนทุกข จนกระทั่งพนทุกขโดยสิ้นเชิง 
สุดทายความสุขทั้งหลายมารวมอยูที่ใจนี้หมด ไมมีอะไรเปนสุขเปนทุกขในโลก มีหัวใจ
เทานั้น เปนทุกขก็หัวใจดวงนี้เคยแบกหามมาแลว เปนสขุก็คือหัวใจดวงนี้ปลดเปลื้อง
ส่ิงที่เปนสาเหตุใหเปนทุกขทัง้หลาย คือความชั่วชาลามกออกจากจติใจ มีแตใจที่
บริสุทธิ์พุทโธลวนๆ แลวเปนใจที่เลิศเลอ 

ใจที่เลิศเลอนี้แลคือใจพระพุทธเจา ใจทานพระอรหันตทั้งหลาย เปนใจที่เลิศ
เลอ นั่นทานขวนขวายหาความดีงาม หาอะไรไดอยางน้ัน หาบาปไดบาป หาบุญไดบุญ 
เราจะหาอะไรเวลานี้ กิเลสมันอยูปากคอกนะ เอะอะมันลากไปแลวๆ จมไปตามมนั
เร่ือยๆ นั่นแหละ สวนบุญกุศลธรรมทั้งหลายนี้เหมือนวาอยูหลังคอก เมื่อยังไมมีโอกาส
โผลขึ้นมาปากคอกไดแลวก็อยูหลังคอก ใหกิเลสอยูหนาคอก ฉุดลากชกัจูงไปมามีแต
ความชั่วชาลามกนรกจกเปรต ตกนรกหมกไหมไปเรื่อยๆ อยางน้ี 
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ผูที่สรางความดีเขามาก็กลายมาอยูปากคอกแลวที่นี่ พออยูปากคอกแลวก็ผาน
พนไปไดโดยสิ้นเชิงไมมเีหลือ ทานผูสรางความดีงามดวยความอดความทน ความฝา
ฝนกิเลสตัณหาที่มันไมอยากใหทําความดีเราทําลงไป การตอสูกันตองตอสูกับขาศกึ 
กิเลสเปนขาศึกกับธรรม เราตองตอสูกิเลส เหมือนกับนักมวยเขาตอยกัน เขาเปนขาศึก
ตอกัน คนนี้ก็จะเอาชนะ คนนั้นก็จะเอาชนะ ตอยกันจนไดชยัชนะขึ้นมาเพราะความไม
ถอย นี้เราก็ตอยกับกิเลสความขี้เกียจขี้คราน ความทอแทออนแอ ความไมเอาไหน 
เหลานี้เปนกิเลสทั้งนั้น 

นอกจากนั้นความไมเชื่อวาบาปมีบุญมี นรกสวรรค พรหมโลก นิพพานม ีความ
ไมเชื่อเหลานี้เปนการสรางความลมจมใหตัวเองโดยถายเดียว ใหระวังนะ พระพุทธเจา
ทุกพระองคเชื่อบาปบุญ นรกสวรรค พรหมโลก นิพพาน กันทั้งน้ันรอยเปอรเซ็นต นํา
ธรรมเหลานี้มาสอนโลกใหรูทั้งคุณทั้งโทษ ส่ิงที่เปนคุณใหสงเสริมใหมีมากมูนขึน้
ภายในใจ ส่ิงที่ไมดีใหปดออกๆ นี่เรียกวาสรางตัวเองเพื่อความดีทั้งหลาย อันใดที่เปน
ภัยตอตัวเองนั้นคือขาศึกของเราใหปดทันที กิเลสตัณหาใหถือเปนขาศึกตอเรา อยาถือ
เปนมิตรเปนสหายจะตายจมไปกับมนัโดยไมตองสงสัย ใหทานทั้งหลายไดพินิจ
พิจารณา 

วันนี้เปนวันวางวันอาทิตย วางงานภายนอกขอใหบําเพ็ญงานภายใน นําธรรม
เขาสูใจ ธรรมเปนของเลิศเลอที่จะนําเขาสูใจใหเปนความสุขความเจริญ จนอวสาน
สุดทายหนุนถึงนิพพาน ไมตองมาลมจมในโลกเกิดตายนี้ตอไปอีกก็เพราะอํานาจแหง
บุญ ใหพากันฝาฝนนะ ไมอยากไปไป ไปทําความดี ไมอยากทาํทํา บังคับกันจึงเรียกวา
ตอสูกันกับกเิลส เหมือนนักมวยเขาตอสูกันบนเวที ถาเราออนเขาตอยเราหงาย อันนี้ถา
ทางฝายธรรมออนแลวหงาย หงายลงไปไหน ถาวาหงายหมามันจะหยาบไป เราไมเอา
ละวาหงายหมา ถอยจากหงายหมามาเสีย มาเปนหงายหมอนเขาใจไหม นอนหลับ
ครอกๆ หงายอยูกับหมอน หมาสูไมไดเขาใจไหมละ 

หมาหลับครอกๆ หงายหมาไมมีใครตําหนิติเตือนกัน ไอคนไปภาวนาไปหลับ
ครอกๆ หงายหมอนนี่มันเลวมากนะ ในครัวไฟของเรามากนะ ในครัวหลวงตาบัวลูก
ศิษยหลวงตาบัวทั้งนั้น ไปที่ไหนไดยินเสียงครอกแครกๆ เสียงดินฟาถลม ฟงจริงๆ 
แลวมันมีแตเสียงกรนครอกๆ อยูบนหมอนๆ พวกนี้พวกหงายหมอนเขาใจเหรอ พวก
หงายหมาไมตองเอามาพดู เพราะคําวาหมามันหยาบเขาใจไหม หลวงตาบัวจะไมเอามา
พูดละคําวาหงายหมา เอาหงายหมอนดีกวา อยาใหมันหงายหมา หงายหมอนกอ็ยาเอา 

เวลาสูๆ เวลาเด็ดๆ การประกอบความพากเพียร ไมอยางงั้นไมไดกเิลสมัน
หนาแนนทุกวัน ไมมีอะไรฉลาดแหลมคมยิ่งกวากิเลส การที่จะรูส่ิงเหลานี้วาฉลาด
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แหลมคมขนาดไหนตองนําธรรมมาปฏิบัติ สุดทายยกธรรมขึ้นฉลาดแหลมคมเหนือ
กิเลส ฟาดกเิลสใหขาดสะบั้นลงจากใจ ธรรมฉลาดแหลมคมสุดยอดเลย เอากิเลสมวน
เส่ือถึงนิพพานทั้งเปน พากันตั้งอกตั้งใจนะบรรดาพี่นองลูกหลาน วันวางอยางน้ีเปน
วันที่ขวนขวายนําธรรมเขาสูใจ อยาพากันเพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิง ตาก็หลอกใหไปดู
นั้นดูนี้ หูก็อยากฟงนั้นอยางน้ี อยากฟงไปตามอํานาจของกิเลสหลอกลวง 

ตาใหดูอรรถดูธรรมดูวัดดูวา ดูครูดูอาจารยที่เปนสารประโยชนที่เปนสรณะอัน
พึงใจของเรา ใหดู ดูพระ ฟงเสียงอรรถเสียงธรรมใหฟง เสียงอรรถเสียงธรรมไมพาคน
ใหลมจมใหฟงเถอะ การบําเพ็ญธรรมก็เหมือนกนัไมพาคนใหลมจม เอาบําเพ็ญ การ
ใหทานมีเทาไรมากนอยแบงสันปนสวนแบงกินแบงทาน อยาหึงหวงไวโดยถายเดียว
ตายแลวจม กองสมบัติเทาภูขาไมมีความหมายเลย คนนั้นไมไดทําบุญใหทานไว สวนที่
จะเปนบุญเปนกุศลนําตนใหพนจากทุกขไมไดสรางเอาไวก็มีแตความลมจม จมไปเลย 
ในทานกลางแหงสมบัติที่มีจํานวนมากมายกองเทาภูเขา ของเศรษฐีคนตระหนี่นั้นแล 

คนมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมแยกสวนแบงสวน อันนี้แบงกินนี้แบงทาน อัน
นี้แบงใหพวกธาตุพวกขนัธ อันนี้แบงใหจิตใจ ใจจะไดอาศัยนี้ไปในภพชาติหนาจะมีแต
ความสุขความเจริญ ใหพากันแบงสันปนสวนนะ อยาหลงโลกหลงสงสาร ธรรมประกาศ
อยูเวลานี้ทานทั้งหลายฟงหรือยัง นี่ละธรรมกําลังประกาศใหรู วาธรรมเปนของเลิศเลอ
ขนาดไหนไดประกาศใหทานทั้งหลายทราบ พระพุทธเจาตรัสรูขึ้นมากระเทือนสามแดน
โลกธาตุ อะไรกระเทือนขึ้นมาไมเคยมี พระพทุธเจาตรัสรูฆากิเลสขาดสะบั้นลงไปนี้
กระเทือนทั่วแดนโลกธาตุ พระสาวกอรหันตทั้งหลายก็เหมือนกันกระเทือนเปนลําดับ
ลําดากันลงมา 

นั่นละทานผูเลิศผูเลอนําธรรมมาสอนเรา ขอใหฟงเปนคําสัตยคําจริงเขาสูจิตใจ 
แลวจะเปนผลประโยชนแกเรา อันเร่ืองเสียงกิเลสมันลั่นโลกอยูแลว สามโลกธาตุเปน
แดนที่อยูของกิเลสกระเทือนไปหมด ไมเห็นทําใครใหเกิดประโยชน แตธรรม
พระพุทธเจานี้พอตรัสรูผึงขึ้นมากระเทือนสามแดนโลกธาตุ บรมสุขอยูกับพระองคทาน 
นั่นเปนอยางนั้น ตางกันนะ นี่ไดส่ังสอนลูกหลานทั้งหลายใหพากันคิดกนัอาน อยาพา
กันเที่ยวเตร็ดเตรเรรอนหาหลักหาเกณฑไมได 

ดูใจแตละดวงนี้ไขวควาเหมือนคนตกน้ําในมหาสมุทร เปนยังไงน้ําในมหาสมุทร
กับคนและสัตวตกน้ํา วายน้ําปอมแปมๆ อยูในทามกลางมหาสมุทร หาฝงหาแดนหา
เกาะหาดอนที่จะยึดกไ็มมี แตก็วาย ไมวายไมไดมันจะตาย พอบรรเทาถึงเวลาตาย
เทานั้น นี่ละสัตวโลกที่ไขวควาอยูในทามกลางมหาสมมุติมหานิยมไมมีฝงมฝีาอยางนี้
แล เหมือนสัตวทั้งหลายตกน้ําเวลานี้ ตายแลวจะไปเกิดที่ไหนๆ ก็ไมทราบความเกิด



 ๑๐

ตายของตัวเอง เพราะไมไดสรางความดีอันเปนที่แนใจเอาไว ทีนี้เมื่อสรางความดีเปนที่
แนใจแลวมองเห็นฝงอยูนี่ ถึงจะยังไมถึงฝงก็เห็นฝง เห็นเกาะที่จะหลุดจะพน เห็นเรือ
ใหญที่ผานเขามาซึ่งจะไดยึดไดเกาะอยูประจักษตาประจักษใจ นี่คนมีความดี ถึงอยูใน
ทานกลางมหาสมุทรก็เห็นฝงเห็นฝาอยู เห็นเรือที่จะมาใหเกาะยึด อันนี้คนอยูใน
ทามกลางมหาสมมุติมหานิยมก็มีบุญมีกุศลเปนฝงเปนฝาเปนเกาะเปนที่ยึด ใหยึดอันนี้
ไวใหดี ถายึดอันนี้แลวยังไงพนไดไมสงสัย 

วันนี้เทศนาเพียงเทานี้แหละ ขอใหบรรดาพี่นองลูกหลานทั้งหลายที่มาวัดมาวา
ฟงธรรมวันนี้ ขอใหนําธรรมนี้ไปเปนสิริมงคลแกตนเอง ไปปฏิบัติตนปรับปรุงตนเอง
ใหเปนคนดี แลวจะดีขึ้นที่หัวใจของเรา ขอความสวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นองลูกหลาน
โดยทั่วกันเทอญ 

(หลวงตาคะ อยากกราบนิมนตหลวงตาใหชวยเทศนเร่ืองความสามัคคีหนอย
คะ) สามัคคี รางกายของเราเปนสามัคคี ประกอบหนาที่การงานการหลับตื่นอะไร
สะดวกสบายหมดถารางกายเปนสามัคคี ถาเจ็บทองปวดศีรษะเจ็บนั้นปวดนี้แตก
สามัคคีแลวรางกาย ใหรีบหายามาใสมารักษา อันนี้ใครที่มีความแตกสามัคคีกันใหรีบ
ประสานความสามัคคีเขามาดวยอรรถดวยธรรม ยอมรับเหตุรับผลซึ่งกันและกันโลกนี้
สงบได ถาตางคนตางถอืดีถอืเดนทัง้ๆ ที่ชั่วนั้นโลกนี้แตกได เขาใจไหมแตกความ
สามัคคี เขาใจหรือยัง เอาละพอถาเขาใจแลว เอาเทานั้น 

(ไมถอืดถีือเดน ถาถือดถีือเดนแลวมันจะแตกความสามัคคีใชไหมคะ) ดีเดน
เปนเรื่องของกิเลส วาถือดถีือเดน คือถือความชั่วชาลามกวาเปนของดีและทําลายกัน
แตกสามัคคี ถาตางคนตางดีปฏิบัติดีๆ ประสานกันดวยความสามัคคีโดยอรรถโดย
ธรรมดีทั้งนั้น เขาใจไหมละ 

(อันนี้เปนการตนูครับเขาบอกวา “ทักษิณนาจะออกบวชอยางหมอเปรมบาง
นะ” หมอเปรมก็ ส.ส ไทยรักไทย บวชไปแลวครับตอนนี้) เปรมไหน เปรม ติณสูลา
นนท หรือเปรมไหน (เปรมขอนแกน) เขาบอกวา “ทักษิณนาจะออกบวชอยางหมอ
เปรมบางนะ”) ไมไดนะทักษิณไปบวชที่ไหนโบสถแตกวัดแตก มาอยูวดัปาบานตาด 
วัดปาบานตาดแตก ไมใหบวช ไมใหมาอยู อานใหจบเราจะสอดเขาไปเปนพักๆ เอาวา
ไป (“ทักษณินาจะออกบวชอยางหมอเปรมบางนะ” แลวเพื่อนเขาก็เลยบอกวา “อยา
เชียวนะ” เพื่อนคนที่พดูครั้งแรกบอกวาทําไม “ศาสนาวิบัติแน”) โอ ศาสนาวิบัติแน 
เขากันได วัดปาบานตาดจะแตกเขากันไดแลว เอาวาไป 

(ทีนี้ก็มีนักการเมืองคนหนึ่งประเทศฟลิปปนส เขาชื่อนายเอสตราดา ตอนนี้ก็
อยูสบายในคุกครับ) เออ อยูสบายในคุก ใครอยากไปอยูสบายในคุกบางละเหลานี้นะ 
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ไมเห็นมีสักคําเลยวาอยากไป เงียบเลย เอาวาไป ( มีคําพูดดังน้ีนะครับ นายเอสตราดา
เขากลาววา “ทักษิณใชประชานิยมกับพวกรากหญา เหมือนนายทําเปะเลย” คือนาย
คนนี้เขาทํามากอนที่ฟลิปปนสครับ “ที่ตลกก็คอืวา มันกําลังจะจบลงอยางนาย
เหมือนกัน” คือหมายความวาอนาคตก็คงจะติดคุกเชนเดียวกับเอสตราดาครับ) อันนี้
เราไมคอยชัดเจน เอาละปลอยไปเถอะเราไมอยากซักของสกปรก เอาไป 

(หลวงตาขา แลวเรื่องการใหยอมกันบาง เวลาทะเลาะกันใหถอยกันคนละกาวนี้ 
หลวงตามองเรื่องนี้ยังไงบางเจาคะ) อาว เราก็สอนมาพอแลวนี่นะ เราก็สอนมาแลว 
ทักษิณก็เปนลูกศิษยของเรา เราอุมทักษิณขึ้นแทบเปนแทบตายเราลืมเมื่อไร ทกัษิณว่ิง
มาหาเราวัดปาบานตาดกี่ครั้งหนาซีดมา สูเขาไมไดเขาตีเอา วิ่งเขามาหาเรา เราชี้แจง
เหตุผลทุกอยาง เปนที่พอใจกลับไปสูอีกๆ จนกระทั่ง เอา เราจะชวย บอกขนาดนั้นเรา
ไมลืม เอาๆ เราจะชวย 

นี่ที่วาเรายอมวา เราดูคนผิดไป เราก็ยอมรับวาดูคนผิด เพราะดูเขาดูในฐานะ
การเงินการทอง เราไมไดดูในเรื่องของธรรมวาเขาเปนคนเชนใดในหัวใจของเขา เพราะ
สมบัติเงินทองเขามีมากมายกายกอง จะไมเที่ยวกลืนเที่ยวกินตับปอดประชาชนเหมือน
ที่แลวๆ มา กลืนกินประชาชนดวยความหิวดวยความกระหาย คนนี้จะไมไปกลืนกินตบั
ปอดเพราะเขามั่งมีศรีสุข เขาจะตั้งหนาตั้งตาชวยชาติบานเมืองไดอยางเต็มเม็ดเต็ม
หนวย เราจึงไดอุมขึ้น เขาใจไหมละ เอาๆ ใหเปน เราก็เอาเต็มเหนี่ยวของเรา 
จนกระทั่งเปนนายกฯขึ้นมาได 

ครั้นเปนขึ้นนายกฯขึ้นมาไดทีนี้แลว กิเลสมันมาแผนสูงซิ เราดูไปทางฐานะ
การเงิน กิเลสมันเหนือเมฆมาแลว มันมากลืนบานกลืนเมือง กลืนชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย จนจะไมมีเหลือเลย เราก็ยอมรับวาเราดูคนผิด แลวทีนี้ก็ตีทกัษิณซทิี่นี่ 
ทักษิณใหรีบลาออก อยาเอาไวเมืองไทยจะจมไปหมดแลวนี่ เขาใจไหมที่นี่ เมื่อเห็น
โทษแลว ลูกศิษยนี้ลูกศิษยทําลายครู ทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ไมสมเจตนา
ที่ครูพายกชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยไว นี่มันตรงกันขาม เวลานี้กําลังไลทักษิณ ไล
มากอนแลว ใหออก ทกัษิณใหออก ทกัษิณเปนลูกศิษยของเราเราอุมขึ้นมาไมเปนทา
แลวใหออก อยาใหเราอุมใหหนัก อยางน้ีก็วาไปแลว ใหวาอะไรอีกละ พดูเมื่อกี้ลืมแลว
นะ 

(หลวงตาใหกําลังใจแลวอุมมาตั้งแตทีแรก สนับสนุนตั้งแตทีแรกก็หวังวาเขาจะ
มาชวยชาติบานเมืองใหเจริญ แตมันตรงขามครับ) มันตรงกันขาม เพราะฉะนั้นจึงบอก 
ไลออก นี่เราก็ไลออก นี่เรายอมรับความจริงทุกอยาง ผิดเราบอกวาผิด เมื่อพิจารณา
เห็นโทษแลวปดออกอยาเอาเขามายุง ก็มีเทานั้น แลวมีอะไรอกีละวามา (ถาเจอคนดื้อ
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ร้ันจะทํายังไงคะ) ใหดเูจาของเสียกอนนะ เจาของมันดื้อร้ันจะปฏิบัติยังไงกับเจาของ 
เขาใจไหม เมื่อปฏิบัติเจาของไดผลแลวคอยไปสอนคนอื่น มันตองอยางน้ันซิ เจาของ
มันดื้อร้ันยังไง แลวแกไขกันยังไงกับเจาของ ไดผลแลวก็เอาผลอันนี้ไปสอนคนอื่น ถา
ยังไมไดผลอยาไปสอนเขาเดี๋ยวเขาตีปากเอาอยาวาไมบอกนะ นี่บอกกอนแลว กลัวปาก
แตก 

(ขอประทานโทษ หลวงตาขาหนเูปนพนักงานการบินไทย หนูเปนเจาของ
โครงการที่เรากําลังดําเนินการอยูตอนนี้ ของทัวรเอื้องหลวงการบินไทยนะคะ ปนี้เปนป
มหามงคล เราอยากจะชักชวนคนไทยใหมาเขาวัดฟงธรรมกันใหมากๆ หนูแลวก็
อาจารยคธา ชินบัญชร นี้นะคะ ไดมารวมมือกันทีจ่ะจัดโครงการทองเที่ยว หอมดินกลิ่น
ศีล แลวก็เราจะนําจังหวัดอุดรธานีนี้เปนจังหวัดนํารอง ในการทําทัวรครั้งน้ีคะ อยากจะ
ขอพรจากทานหลวงตาใหโครงการนี้เปนผลสําเร็จคะ) โครงการเจริญเรื่อยๆ สวนมาก
มันเจริญเตลิดเปดเปง (เปดเปงไมเอา เอาแบบเจริญมากๆ ใหประสบความสําเร็จ) 
เจริญมากๆ จะมาเขาศีลเขาธรรมนี้มันยากอยูนะ กิเลสเจริญมากเทาไรยิ่งเหยียบธรรม
ศาสนาคนทั้งหลายลง เราก็ไมอยากพดูมากละ ขี้เกียจพูด 

(เขาวาแผนดินของอุดรธานีหอมครับ หอมกลิ่นศีล เพราะวามีพระปฏิปทาที่คน
เคารพนับถือทั่วประเทศไทยครับ เราก็จะพาคนกรุงเทพฯ คนจังหวัดอื่นๆ มาฟงธรรม
แลวก็ปฏิบัติธรรมดวยครับหลวงตา) เออ เรานี้มีขอแมอันหนึง่นะ จังหวัดอุดรเราตอง
เปนคนดี ที่จะชักชวนคนอื่นมาเปนคนดีได ถาอุดรเปนคนชั่วชักชวนคนอื่นเปนคนดีนี้
แหลกหมดใชไมไดเลย ตองเอาเมืองอุดรเรากอนซิ เขาใจแลวนะ ตองชกัชวนเมืองอดุร
ใหเปนคนดีเสียกอน แลวคอยไปชักชวนคนอื่น อยาดวนไปชักชวนเขา มันจะขายหนา
เมืองอดุรเรา หลวงตาบัวนั่งอยูนี้ ตองเสมอไมเอนไมเอียง ทีจ่ะทําใหคนอื่นดีตองเมอืง
อุดรเราตองปรับปรุงตัวของเราใหดี เขาใจ เอาเทานั้นละ มีอะไรอีกละ 

(ทานผูวาฯมีโครงการคนดีศรีอุดรอยูแลวครับ ใหคนอุดรเปนคนดีครับ) เออ 
ใหปฏิบัติใหเปนคนดีนะ วาแตปากเฉยๆ ใชไมได เทานั้นแหละ (หลวงตาครับ ผูนําที่
เปนคนดีควรจะมีคุณสมบัติยังไงครับ ผูส่ือขาวอยากทราบ).คนดีนี้กวางขวางมาก ตอง
ปฏิบัติตัวใหดี ระวังความคิดความปรุงของเจาของซึ่งเปนเหมือนลิงรอยตัวอยูใน
ความคิดนั้น มันออกอยางรวดเร็วในทางไมดี เอาธรรมตีหัวมันเขาไปๆ เมื่อจิตใจคอย
สงบ กายวาจาเคลื่อนไหวออกไปจะดีไปตามๆ กัน มันอยูที่ใจนะ การบังคับก็ตอง
บังคับที่ใจ บังคับอื่นไมได บังคับที่ใจ 

พอพดูอยางนี้แลวจะพูดใหพี่นองทั้งหลายฟง เปนการโออวดไหม ฝกจิตมา
อยางน้ีละ ทีว่าฝกทีแรกมา นี่ละการฝกจิต ฝกจติใหดี ฝกทแีรกฝกอยางที่วาน่ี จะเปน
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จะตาย ใหกิเลสมันเหยียบย่ําทําลายตลอดเวลา ทางนี้ก็ เอา ปลอบโยนตัวเอง เวลา
กิเลสมันหนามันก็เปนอยางน้ีละ เอา สูกันไปๆ อยาถอย พระพุทธเจาสอนวา วิริเยน 
ทุกฺขมจฺเจติ คนจะหลุดพนจากความทุกขไดเพราะความพากเพียร นี่พากเพียรไป ก็
พยายามทํา ทําไปๆ ดัดเขาไปๆ ความคิดคึกคะนองนี้ตลีงๆๆ ความรูสึกที่เปนฝาย
ธรรมก็หนาแนนขึ้นๆ ตีกเิลสๆ จนกระทั่งพดูใหชัดเจน กิเลสที่เปนอกุศลธรรมไมมี
แย็บขึ้นในจิตแมตัวเดียว 

ตั้งแตบัดนั้นมาจนกระทั่งปานนี้ เรียกวาไมมีกิเลสแฝงอยูในจติเลย ถึงจะดุดาวา
กลาวแนะนําส่ังสอนขนาดไหนก็ตาม เปนเรื่องธรรมลวนๆ ออกเปนคุณตอโลกทัง้น้ัน 
ไมมีพษิมีภัยออกจากใจนีไ้ปทําลายโลก ไมมีเลย นี่การฝกจติ ฝกจนไมมีความชั่วติด
หัวใจเลย บอกชดัเจนไมมี ความชั่วทั้งหมดซึง่เปนสมมุติทัง้มวลหมดโดยสิ้นเชิง เหลือ
แตธรรมลวนๆ เต็มหัวใจ สอนโลกดวยความสวางกระจางแจงภายในจิตใจไมอัดไมอัน้ 
สอนเทวบุตรเทวดาอินทรพรหมมาหามนุษย สอนไดหมดในหัวใจดวงนี้เมื่อเวลามันจา
ขึ้นมาแลว แตไมไดบอกวาสอนเทวบุตรเทวดาสอนยังไงๆ จะบอกไดไงตัง้แตสอน
มนุษยนี้มันก็สอนไมไดเร่ืองจะไปเอาเทวดามาอวดไดยังไง เราจึงตองผลักเทวดา เดี๋ยว
เทวดาจะเสียหนาเขาใจไหม สอนมนุษยไดเสียกอนถงึเอื้อมเอาเทวดามาสอนชวยอีก 
เขาใจหรือ 

นี่ละจิตถาฝกไดแลวเปนอยางน้ัน เราพูดตรงๆ เราไมมีอะไรในโลกสงสาร สาม
แดนโลกธาตุเราไมมีอะไรในจิต วางไปหมดจากสมมุตทิั้งมวล ไมวาดีวาชั่วเปนสมมุติ
ทั้งมวลเปดออกหมด เหลือแตธรรมทั้งแทงแลวเรียกวาธรรมธาตุเต็มหัวใจ นี่สอนโลก
อยูสอนดวยธรรมธาตุนะสอนเวลานี้ เราจึงกลาพูดโลกไมเห็นโลกไมรู เรารูเราเห็นเรา
พูดไดเตม็เมด็เต็มหนวย ดังพระพุทธเจาตรัสรูขึ้นเพียงพระองคเดียวสอนโลกไดทัง้
สามโลก สาวกทั้งหลายทานก็สอนไดในธรรมอันเดียวกัน เพราะความรูอันเดียวกัน
บรรจุธรรมไวแลว สามารถสอนไดทัง้น้ันเต็มกําลังความสามารถของตน นี้เราก็สอนได
เต็มกําลังของเรา ใหทานทั้งหลายนําไปปฏิบัติ คําที่วาพูดเหลานี้จะโกหกหลวงลวงทาน
ทั้งหลายแมเม็ดหินเม็ดทรายไมมี มีแตหลักความจริงลวนๆ เทานั้น ใหเอาไปปฏิบัตินะ 
เอาละพอ 
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