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ผูมีแกวสารพัดนึก 
 ใครที่ยังไมเคยเห็นเจาคุณอุดร นั่นนั่งอยูถัดกับเจาคุณ.... นี่ละที่วาใหเรา ไม
เคยดุใครนะ ไมเคยไดยินดุใครเลย เรียกวาเลิศทางไมดุนะ นี่ละที่ไดออกมาเปนตอ
หนาตอตา วันนั้นมีการประชุม ชําระเรื่องราวเสร็จสรรพ เราเปนตัวออกโรงพูดงายๆ วา
งั้น ขึ้นเวที ๔๕ นาที จบ พอจบเราก็เหนื่อยนอนแผสองสลึง พระก็นวดเสนให เจาคุณนี้
นั่งอยูขางๆ ถาใครอยากเห็นฤทธิ์เดชอาจารยของเรา ใหมาดูเวลาขึ้นเวที  เห็นนิสัยของ
ทานเราก็ใสปวะเลย เราทําทาดุนะ ดุเพื่อจะหยั่งเสียง นิสัยคนใจดีวางั้นเถอะ 

เพื่อจะหยั่งเสียงคนใจดีจะเปนยังไง จะออกลายไหนมา พอจบลง ก็นี่มันเนาเฟะ
มาแลว มาอุนกินอะไร  มันเสียปากเสียทองรูไหม มันบูดมันเสียไปหมดแลวนี่นะ  มา
อุนกินหาอะไร เราขูนะ ทางนั้นจะออกแงไหน  ก็แบบเกานั่นละ  โอย อุนไมอุนกินวันยัง
ค่ําก็อรอยตลอดเวลา พูดเฉยนะ แบบเฉย  ทานก็ไปแบบของทานเฉย  เราขูแหยลองดู
เปนยังไง  นกึวาจะคึกคักขึ้นตอสูกัน โอยแลวเทานั้น ไมมี ไมเคยดุใครละ  ดุคนไมเปน 
ทานเจาคุณนี่ดุคนไมเปน 

ไอเรานี่ไมไดละ ถาวันไหนไมไดด ุ วันนั้นตองสะพายยาทนัใจติดยามไปแกปวด
ศีรษะ ไมไดดุคนมันปวดหัว มันตองเอายาทันใจกินไป แกไปเรื่อย พอระงบั  ถาไดดุ
คนละก็ไมตองกินยาทันใจ  นี่ไมมีใครดุ เปนอยางนั้นละ 

ใหนั่งธรรมดาสบายๆ เสียกอนเถอะ เทศนเมื่อไรก็ได ยากอะไร เทศนเอาอยาง
นี้ละ เทศนที่ไหนก็เทศนมาพอแลว ก็เอานิทานยอเขามาซิ ฟงเสียนิทาน หลวงตาจะเลา
ใหฟง พอเฒา เรียกวาพอตา  ลูกเขยลูกสาวเขาใจไหมละ  พอตาตื่นแตเชาก็ไปเผาสวน
เผาไร ที่มันเศษมันเหลือเผาสวนใหญยังไมเสร็จ ตอนเชาตื่นแตเชาก็ไปเผาไรเผาสวน 
ที่มันยังเศษยังเหลือยังเผาไมหมด ไปแตเชาเลย ก็คิดวาลูกสาวเขาจะไปตามหลัง 

เผาสวนตั้งแตเชาจนสาย มันก็หิวละซิไมไดกินขาว จนกระทั่งสายๆ หิวขาว หิว
จัด หิวมากทีเดียว  จนตะวันเที่ยง  ลูกเขยกับลูกสาวจึงหาบกลองขาว ตอนแตนๆ ไป 
เขาใจบ  มันก็โมโหซิ คนกําลังหิวขาวหลายๆ สิวาจังใดมันก็เกนิไป   จะวาอะไรมันก็จะ
เกินไป พอเห็นลูกสาวกับลูกเขย หาบกลองขาวตอนแตนๆ ไปนั่นละ  ไป เห็นหนาเขาก ็
สูนี่ มีแตสูนี่ จะวาอะไร มันก็จะเลยเถิด ก็มีแตสูนี่ๆ เขาใจไหม เลยพูดอะไรไมได  มัน
จะเลยเถิดเพราะความโกรธความเคียดแคนมันเต็มหัวใจ  จะวาอะไรมันจะเลยเถิด เลย
บังคับเคร่ืองเอาไวออกไดแตเพียงวา สูนี่ๆ ความหมาย ทําไมมาสายนัก กูหิวขาวกําลัง
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จะตายสูรูไหม ความหมายวางั้นแหละ  แตนี่พูดอะไรไมออก ก็พูดไดแตเพียงวาสูนี่ๆ 
เขาใจไหมละ นี่เทศนกัณฑหนึ่งแลว เทศนสูนี่ๆ อันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละ เราน่ังอยูใน
รม พวกนี้ตากแดด มันรอนจะตาย แทนที่ทางนั้นจะวาเราสูนี่ไมวา  สูนี่ไมรอนเหรอ สู
นี่ๆ ไมรอนเหรอ เขานาจะโมโหวาใหเรา เขานั่งตากแดด วาสูนี่ เขาไมกลา ตกลงเรา
เลยตองวาเสียเอง วาพวกนี้นั่งตากแดดมันจะเปนจะตาย เลยสูนี่ไมรอนเหรอ เขาใจ
เหรอ 

พูดนิทานยอๆ ใหฟงเสียกอน พูดกันอยางน้ีละ นิทานเอายอมาๆ เร่ือยมา ทีนี้
พอพดูอยางนี้เราก็ระลึกได เมื่อ ๒ วัน ๓ วันนี้  เราไปอําเภอภูเขียว เอาอาหารไปให
โรงพยาบาล พอเห็นเขาเขียนไวทายรถเขา เขาเขียนไวที่ทายรถ เรานั่งรถไปเห็นทายรถ
เขา เขาเขียนวา กูจะฟองทานเปา เขาเขียนติดทายรถเขา เขียนเทานั้น เราก็เลยไดอนั
นั้นกลับมาวัดเรา มาเราก็เอาบทนี้ขึ้นเปนบทหนาเลย บทหนาก็คือวา กูจะฟองทานเปา 
ที่อยูบทของเราที่ออกตามกันไปบททีส่องน้ีวา ขึ้นบทแรกกูจะฟองทานเปา บทที่สอง
เปนบทของเราเอง  มันมาเที่ยวเพนพาน เขาใจไหม กูจะฟองทานเปา มันมาเที่ยว
เพนพาน มันเขากันไดไมใชเหรอ 

เขามาวัดแลวก็ตองเขียนแบบนี้ใชไหม มันมาเที่ยวเพนพาน อยูนอกชางหัวมันซิ 
เขามาวัดเรา มันตองมีขนาบกันละ กูจะฟองทานเปา ทางนี้ตีเขามาในวัด มันมาเที่ยว
เพนพาน เขาใจไหมละ ตากแดดฟงมันเขาใจหรือเปลาพวกนี้นะ  พวกน้ันตากแดดฟง
มันเขาใจรึเปลาละ ถามันโมโหมาก กเ็อาสูนี่แทนก็ไดนะ  มันตากแดดทําไง แดดมัน
รอนนี่นะ มันไมมีที่รมเหรอ พูดอยางน้ีใหฟงก็ฟงเอานะ เทศนแปลวาบอกวาสอน 
เทศนาวาการแปลวาบอกวาสอน  อันนี้ก็บอกวาสอนนั่นแหละ เขาใจ 
 ทานอาจารยจันทรโสม ทานเปนพระ บานทานอยูบานนาสีดา ทานออกประพฤติ
ปฏิบัติกรรมฐานมานานแหละ คุนเคยกันกับเรา เรียกวาทานเปนรุนนองเรา  เคยอยูวัด
หนองผือดวยกนั ก็พอดเีร่ืองมันไปสัมผัส ทานทํากระติกน้ําดวยไมนะ เจาะควานขางใน
ออกหมด แลวทานก็ติดกาวหรืออะไรไมรูแหละ ทีนี้ทานก็เอาน้ํารักเขาเรียกน้ําเกล้ียง 
ทาขางนอก  น้ํารักมันคันนะ น้ําเกล้ียงมันคัน ครั้นทําแลวทานก็ไปขุดหลมุไวขางทาง  นี่
เปนทางจงกรมของเรา เราเขาไปเดินจงกรมอยูในปา ผานไปผานมา หลุมนั้นอยูทาง
โนนนะ ไกลกันอยู 

เราก็เดินผานไปผานมา ทานขุดหลุมเอาไว แลวทานเอาน้ํารัก เอาน้ําเกล้ียงที่มัน
คันๆ นะทากระติก  เสร็จแลวทานเอาไปแขวนไวที่หลุม เพื่อใหมันไดรับอากาศรอบตัว
มัน ทานก็ไปแขวนไวนูน ทีนี้เราเขาไปเดินจงกรมในปามันคันจะตายที่นี่ คันผิดปกต ิ 
พอดไีปเจอกับทาน ทานโสมผมเปนอะไรไมรูนะ ตอนนั้นเราก็แนใจเฉยๆ  ละวาไมมีน้ํา
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เกล้ียงน้ําเกิ้งน้ํารักอะไรละ มันคันเหมือนน้ําเกล้ียงนี่นะ  มนัคันหมดตัวเวลาน้ี มันเปน
ยังไง ดูซินะ มันคันไดยังไง มันคันเหมือนน้ําเกล้ียงนะ 

โอย น้ําเกล้ียงมีอยู มียังไงวามาซิ อูย ผมเอามาทานี้ เลยผมไปทําเปนหลุมตรง
โนน มีหลุมๆ ที่ทานทําไว ทานเอาไปแขวนไวนี่นะ ใหมันไดอากาศรอบตัวมันแหงงาย 
ไหนพาไปดซูิ ไปด ูแขวนอยู  โอ อนันี้เอง อยางน้ันทานยอมรับเลยนะ  ทานโสมไปทํา 
เราเปนคนคัน เราก็บอกวาเราคัน เหมือนคันน้ําเกล้ียงเราวา  มันเปนยังไงน้ําเกล้ียงที่
ไหนจะมี  มีๆ  ทานวางั้น  ผมทําแลวผมไปไวที่นัน่ ไหนไปดู ดูก็มีจริงๆ   

นี่วัดทานโสมที่อยูหนองผือดวยกัน อันนี้จะพูดธรรมะเปนกันเองใหพี่นอง
ทั้งหลายฟงนะ ใหฟงกนัทั้งดานพระเจาพระสงฆทั้งประชาชน ญาติโยมมาคละเคลากัน
วันนี้ไดเห็นทั้งพระ ไดเห็นทั้งประชาชนดวยกัน ไดฟงทั้งอรรถทั้งธรรม แดดชางหัวมัน
เถอะ เราไปดํานาอยูในนาเฮา เราบเห็นไปกั้นฮมดอก  ผูใดไปดํานากัน้ฮมมีบ บมีนะ 
ตากแดดทัง้นั้นละ ดํานาอยูกลางแจงมันแดดๆ ก็ยังดาดกันได มาฟงเทศนนี่ มันเลิศ
เลอกวาเฮาไปดํานาตั้ว เขาใจบ  แดดซิฮอนก็ชางหัวมันเถาะ เวลาเลิกกันไปนี้จึงพากัน
ยกทัพไปตีตะวันมันเดอ  เอาใหมันแตกกระจัดกระจาย กูฟงเทศนอยู  มึงเปนหยังจงึ
แผดกูแท เขาใจบ  พอยกทัพจากนีไ้ปตีนั่น พอดีตีกลางคืนมันก็ดับเลย ตะวันตกแลว
กลางคืนมันบแดดหรอก 
 ไปที่ไหนกม็แีตเทศนละเรา เรียกวาเปนนักเทศนเสียแลวละในประเทศไทยเรานี้ 
เทศนหมดทุกแหง ไมมีที่ไหนวาไมไดเทศน ในสนามหลวงก็เทศนแลว จาํไดเทศน
สนามหลวง ๑ ชั่วโมงกับ ๒๓ นาที มาครบหมด สนามหลวงกวางๆ เต็มหมดคน  เรา
เปนองคเทศนชวยชาติบานเมืองของเรา  วันนั้นเขานิมนตเราไปเทศนในสนามหลวงซึ่ง
ไมเคยนิมนตพระองคไหนมาเทศน  เราในนามเทศนชวยชาติจึงตองเขาสนามหลวงได 
ก็ไปเทศนทีส่นามหลวง มาทั้งชาติ ชาติก็นายกรัฐมนตรี พรอมทั้งคณะรัฐมนตรีมา 
ศาสนาก็พระเปนพันๆ นั่งเต็มไปหมด  พระมหากษัตริยกไ็ดแกเจาฟาจุฬาภรณฯ มา 
นั่นครบหมดแลววันนั้น จัดที่ประทบัใหทานนูนทานก็ประทบัที่เขาจัดให บทเวลาเราขึ้น
ธรรมาสนปบ ทานจะเสด็จมาประทบัขางๆ นี้ทุกครั้งนะ ฟงเราเทศน  ทานฟงเทศนเรา
มามากตอมากแลว ฟาหญิง 

วันนี้เราก็มาเกี่ยวกับงานศพของทานจันทรโสม ทานเปนพระปฏิบัติดีปฏิบตัิ
ชอบ พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนกับไดแกวสารพัดนึกบรรจุภายในหัวใจ ไปที่ไหน
เย็นไปหมด ธรรมเย็นที่หัวใจเทานั้น ไมมอีะไรจะเย็นจะอัศจรรยเทาธรรมกับใจ
กลมกลืนเปนอันเดียวกัน  ธรรมจึงเปนของเลศิเลอที่โลกทัง้หลายยอมกราบกันทั้งน้ัน 
อยางอื่นเขาไมยอมกราบงายๆ นะ โลกมนุษยเรา  เฉพาะมนุษยเราเปนโลกทิฐิมานะสูง
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มากนะ  แตธรรมแลวโลกมนุษยเรานี้กราบกอนเพื่อนเลย วันนี้ก็มาเต็มไปหมด มาเพือ่
อรรถเพื่อธรรม บําเพ็ญการกุศลก็เปนเรื่องของธรรม  แลวจากนั้นไดฟงเทศนฟงธรรม
ของครูบาอาจารยก็เปนเรื่องของธรรม ไดนําไปประพฤติปฏิบตัิ   

พระเปนองคนําหนาแหงประชาชนทัง้หลาย พระเปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  มี
แกวสารพัดนึกอยูในหัวใจ กายวาจาของพระคือมีศีล มีสมาธิ มีปญญา มีวชิชา มีวิมุตต ิ
เต็มอยูในหัวใจไปไหนไมอดอยาก สงางามไปหมด ไมมีใครที่จะสงางามกวาพระผู
ปฏิบัติดีปฏบิัติชอบถึงพรอมดวยธรรมสมบัติ มาเต็มอยูในหัวใจ ศีลสมบัติ ศีลก็
บริสุทธิ์ สมาธิสมบัติจิตใจก็ไดอบรมภาวนา ที่มันเคยวอกแวกคลอนแคลนทําใจใหมี
ความสงบเย็น  ใจเย็นไมมีอะไรเย็นเทาใจ มีความสุขความเจริญ สงางามอยูภายในใจ  
นี่เรียกวา ศีลแลวก็สมาธิ 

สมาธิคือความแนนหนามั่นคงของใจ ไมวอกแวกคลอนแคลนไปตาม รูป เสียง 
กล่ิน รส เครื่องสัมผัสตางๆ จากน้ันก็เปนปญญา  นี่ละงานของพระ  พระพุทธเจาทาน
บวชมาเปนศาสดาเอกของโลกก็คือ ทานมีธรรมสมบัติ ลนในพระทัยกลายเปนศาสดา
ของโลกขึ้นมา ใหโลกทั้งหลายไดกราบไหวบูชา เปนขวัญตาขวัญใจ  ทั้งประชาชน เทว
บุตร เทวดาอินทรพรหม กราบพระพุทธเจาทั้งน้ันแหละ เพราะธรรมเลิศเลอในพระทัย
ของพระองค นั่นละออกพระองคแรกกค็อืพระพทุธเจาของเรา ไดตรัสรูธรรมที่เลิศเลอ
ภายในพระทัย ไปที่ไหนเย็นไปหมด  จนกลายเปนพุทธกิจ ๕ ขึ้นมา   

พุทธกิจ ๕ คอือะไร งานของพระพุทธเจา ๕ ประการคืออะไรบาง  ทานทั้งหลาย
จะไมไดยินไดฟงงายๆ ละ งานของพระพุทธเจาที่ประจําพระองคม ี ๕ ประการ ตอน
บาย ๓ โมง ๔ โมง เทศนาวาการโปรดบรรดาสัตวทั้งหลาย นับแตพระมหากษัตรยิลง
มาโดยลําดับลําดา นี่เปนขอที่หนึ่ง พอเย็นเขามาก็ส่ังสอนพระเจาพระสงฆที่พรอมแลว
ที่จะมาฟงอรรถฟงธรรม เพื่อมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจ  พระองคก็ทรงโปรดพระเสร็จ
เรียบรอยแลว แตเราไมยกเปนบาลีขึ้นมา บาลีเราก็ไดอยูแตไมยก แปลออกมาเลย
ทีเดียว 

พอถงึเที่ยงคนื นี่เปนวาระที่สามในพุทธกิจหาของพระพุทธเจา ที่ทรงทําประจํา
โลกทั้งหลาย ราว ๖ ทุมลวงไปแลวแกปญหาเทวดา เทศนาวาการโปรดพวกทวยเทพ
ทั้งหลายตั้งแตทาวมหาพรหมลงมา ถึงเทวดาสวรรคชั้นตางๆ เปนลําดับลําดา นี่เปน
วาระที่สามของพระพุทธเจา เปนงานที่สาม 

งานที่ส่ี ภพฺพาภพฺเพ วิโลกานํ ทรงเล็งญาณดูสัตวโลก ผูใดมีนิสัยปจจัยควรที่
จะไดรับมรรคผลนิพพานอยางรวดเร็ว แตจะถึงชีวิตไปกอน พระองคจะเสด็จไปโปรด
คนนั้นกอน เมื่ออยูในฐานะที่จะเสด็จไปโปรดไดพระพุทธเจากท็รงโปรด 



 ๕
พอตอนเชาก็ ปุพฺพณฺเห ปณฺฑปาตฺจ เสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตวทั้งหลาย 

เขาไดเห็นไดกราบไหวบูชาในขณะที่พระองคเสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว ก็เปนขวัญ
ตาขวัญใจเหลือลนพนประมาณ นี่ละงานของพระพุทธเจาหาประการ ทรงบําเพ็ญตลอด
มาตั้งแตตนจนกระทั่งวันปรินิพพาน  นี่คืองานของศาสดา ทรงสงเคราะหโลกเร่ือยมา
จนกระทั่งปจจุบันนี้  เปนงานเพื่อสัตวโลกทั้งน้ันๆ แหละ 

งานของพระพุทธเจามี ๕ ประการ คือตอนบาย ๓ โมง ๔ โมง สอนประชาชน
พลเมืองทัง้หลายนับแตพระมหากษตัริยลงมา  พอตอนค่ําเขามาประทานพระโอวาทแก
พระสงฆผูตองการมรรคผลนิพพานอยางเต็มหัวใจไดฟงอยางถึงใจ พอ ๖ ทุมขึ้นไป
แลวก็แกปญหาและเทศนาวาการ สอนพวกเทวบุตรเทวดาอินทรพรหมทั้งหลายให
ไดรับผลประโยชนทั่วถึงกัน จากน้ันแลวก็ทรงเล็งญาณดูสัตวโลก ผูมีอุปนิสัยใจคอ
ตางกัน เพราะคนเรานี้มีแตรูปแตคนเฉยๆ แตงเน้ือแตงตัวเหมือนเทวดา แตหัวใจนั้น
เหมือนไฟบรรลัยกัลป เผาอยูที่หัวอกมีเยอะนะ 

การแตงเน้ือแตงตัวนี้สดสวยงดงาม เทวดาอินทรพรหมสูไมได  มนษุยนี้ชอบ
แตงตัวมาก เกงมากทีเดยีว  แตหัวใจดีดดิ้นเปนฟนเปนไฟ ดวยอํานาจของราคะตัณหา 
ดีดดิ้นหาหญิงหาชาย  ความฟุงเฟอเหอเหิมเต็มอยูในหัวใจมนุษย  ไมไดมองดูตัวเลย 
นี่ละมันเสียที่ตรงนี้มนุษยเรา ใหพากันเขาใจ เทศนสอนเทวบุตรเทวดา อินทรพรหม 
แลวเล็งญาณดูสัตวโลกดังที่วาน้ี สัตวโลกบางรายมันหนาแนน บางรายก็อุคฆฏิตญัู 
วิปจิตัญู เนยยะ ปทปรมะ  พวกอคุฆฏิตัญู วิปจิตัญูนี้พรอมแลวที่จะรับมรรคผล
นิพพานเขาสูใจ ถาเปนสัตวก็อยูปากคอกแลว พอเปดประตูก็ออกผามผิมๆไปเลย 
สําเร็จ ผูนี้สําเร็จโสดา องคนั้นสําเร็จสกิทา ผูนั้นสําเร็จพระอนาคา ผูนี้สําเร็จอรหันตพน
ไปไดโดยสิ้นเชิง นั่น 

ผูที่รองลงมาก็ตามกันไปๆ เนยยะ พอแนะนาํส่ังสอนตัวเองได ฝกฝนอบรม
ตัวเอง มันจะผาดโผนโจนทะยานไปไหน ฝกใสอรรถใสธรรม ยากงายก็ไมถึงตาย  การ
ฝกตัวเองนีฝ้กยากก็ใหรูวายาก เพราะกิเลสมันพาใหยาก มันไมพาทําใหงายละการ
ฝกฝนอบรมเพื่ออรรถเพือ่ธรรมนี้กิเลสจะฝาฝน ขัดขวางอยูตลอดเวลา เราตองฝกเรา
ใหเต็มเม็ดเต็มหนวย ถาไมเต็มเมด็เต็มหนวย ก็ผานเปนคนดิบคนดีเปนคนมีศีลมี
ธรรม ไปสวรรคนิพพานไมได แมจะมีสวรรคนิพพานเต็มอยูในไตรโลกธาตุนี้ก็ไปไมได 
ไปไดแตผูมบีุญมีกุศล ผูสรางบุญสรางกุศล สวรรคพรหมโลกนิพพาน รอรับทานผูมี
บุญทั้งหลายเหลานี้ไวเปนชั้นๆ แหงวาสนาของตน ที่ควรจะไดในขั้นใดไปสวรรคชั้นนี้ 
ไปชั้นนั้นๆ ตามวาสนาของตนที่สรางไดมากนอยจนกระทัง่ขึ้นถึงพรหมโลก ถาเต็มที่
แลวก็ถึงนิพพาน ไมตองกลับมาเกิดแกเจ็บตายกองกันอยูอกีอยางน้ี   



 ๖
นี่ละพระพุทธเจาทานสอนโลกทานสอนไวอยางน้ี คนเราก็มีพวกอุคฆฏติัญู 

วิปจิตัญู เนยยะ ปทปรมะ  พวกเนยยะนี้พอฝกฝนอบรมได ถาพวกปทปรมะ ไมเอา
ไหน พวกนี้ไมยอมฟงเสียงอรรถเสียงธรรม  ถาเสียงเรื่องการพนันขันตอ เร่ืองความชั่ว
ชาลามก เร่ืองฉกเรื่องลัก เร่ืองปลนเรื่องสะดม เร่ืองจี้เร่ืองอะไรเหลานี้ พวกนี้เกง เกง
มากทีเดียว นี่พวกปทปรมะ ตายแลวยมบาลเลยจดบัญชีไมทัน เพราะพวกนี้ลงมากกวา
ขึ้นจนยมบาลจดบัญชีไมทัน เพราะมันมากตอมากไมทราบจะจดใครตอใคร มันไหลเขา
ไปๆ ใหลงบัญชีลงนรกแตละหลุมๆ 

นรกก็มีหลายหลุม ทานแสดงไววามีถึง ๒๕ หลุมนรก นรกหลุมที่ ๑ ที่เปน
กรรมหนักมากที่สุดทานแสดงไว ๕ อยาง คือ อนันตริยกรรม ๕ อนันตริยกรรม ๕ คือ
อะไร คือการฆามารดา ๑  ฆาบิดา ๑  ฆาพระอรหันต ๑ ทําลายพระพุทธเจาแมไมตาย 
๑  ยุยงสงเสริมพระที่ทานพรอมเพรียงสามัคคีกันดวยศีลดวยธรรมใหแตกราวสามัคคี
กัน ๑  นี่ละกรรม ๕ ประการนี้  ถาพอมีสตอิยูบางแลวใหรีบยับยั้งทันที  อยาใหมันฝา
ฝนไปทําความชั่วหนักๆ ๕ ประการนี้ได เพราะกรรม ๕ ประการนี้ตกนรกกี่กัปกี่กัลปก็
ไมไดขึ้นมาละ เปนกรรมที่หนักมากสําหรับบรรจุพวกที่บาปหนาที่สุด ไดแก ฆามารดา
บิดา เปนกรรมที่หนักมาก ในโลกอนันี้มีกรรมนี้เปนกรรมหนักมากที่สุด  ฆาผูมีบุญมี
คุณ  ฆาสัตวตัดชีวิตแลวสัตวที่มีบุญมีคุณก็มีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงตางกันโดยลําดับลาํ
ดา จนกระทั่งฆาสัตวทั่วๆ ไปก็เปนบาปเปนกรรมรองกันลงมาๆ นี่เรียกวาบาป  

ผูที่ทําแลวก็ตองรับผลแหงกรรมของตน กรรมดีกต็ัวเองเปนเจาของของกรรม  
กรรมชั่วเจาของก็เปนผูรับกรรมของตัวเอง  ทานจึงสอนใหละชั่วทําดี  อยาพากันไปทํา
ตั้งแตความชั่วชาลามก ตายแลวมันจะหายมันไมไดหายนะตัวผูทําอยูกบัเรา  ตกนรก
หมกไหมก็คอืเราเอง ใหเชื่อฟงพระพุทธเจา ผูตาดี หูแจง ตาสวาง ไดแกโลกวิทู  คอืหู
ตาของพระพุทธเจาเปนโลกวิทู ไมมีใครแจงสวางยิ่งกวาศาสดาองคเอก  ใหฟงเสียง
อรรถเสียงธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวทุกอยาง แลวจะคอยเปนคนดิบคนดีขึ้นไป 

เราจะดี ดีดวยการฝกฝนอบรม  แมตนไมจะมีเนื้อแข็งเน้ือดีขนาดใดกต็าม  ถา
ยังไมเอามาตัดมาเลื่อย มาจาระไนเสียกอน มันก็เปนไมเน้ือดีอยูอยางนั้น ไมเนื้อแข็ง
อยูอยางน้ันไมเกิดประโยชนอะไร  ตอเมื่อเรานําไมประเภทนั้นๆ มาทําประโยชน มันก็
เกิดประโยชนตามคุณภาพแหงเน้ือไมของมัน ดีขึ้นไปเปนลาํดับ เราเมื่อมกีารฝกฝน
แลว ก็คอยเปนคนดีขึ้นเปนลําดับ 

ไมใชเกิดมาแลวจะดีเอาเฉยๆ ดีดวยการประพฤติปฏิบัติ ไมใชดีดวยชือ่ดวย
เสียงอยางโลกมนุษยกําลังเปนบากันอยูเวลานี้ เปนบาตื่นชื่อตื่นเสียง เวลานี้ถาม แลวนี่
ชื่อวาไง เราอยาไปฟงนะ ถามเขาวานี่ชื่อวาไง ใหไปคอยฟงอยูนูนฟากจรวดดาวเทียม 



 ๗
ชื่อจรวดชื่อดาวเทียมนูน แตตัวเจาของอยูใตกนนรก นั่น  มันสนใจตั้งแตชือ่แตนาม  
ไมสนใจในการประพฤติตัวใหเปนคนดี มันก็ดไีมไดคนเรา  จะตั้งไปขนาดไหนก็มีแต
ชื่อคือลมปากเฉยๆ ตัวชั่วตัวดีแทๆ อยูกับเราผูปฏิบัติดีปฏิบัติชั่ว  ถาปฏิบัติชั่วก็เลวใน
ตัวของเราเอง ถาปฏิบัตดิีก็ดีในตัวของเราเอง   

จงพากันไปประพฤตปิฏบิตัิกําจัดสิ่งไมดีทั้งหลายในตัวของเรา จะคอยกลายเปน
คนดิบคนดีขึ้นมา เราเองก็ภาคภูมิใจ ถาเราปฏิบัติตัวของเราใหเปนคนดีเราก็ภาคภูมิใจ  
ถาปฏิบัติตัวเปนคนเลวแลวก็ยังเหลือแตลมหายใจ ตายแลวก็ขาดสะบั้นลงไป นรกอเวจี
ไมมีอะไรหามไวเลย ไมมีอะไรกดีขวางไดขาดสะบั้นลงไปถึงนรกอเวจีตามกรรมของตน
นั้นแล ใหพากันระมัดระวังตั้งแตบัดนี้ 

การสอนเรื่องบาปเรื่องบุญ เร่ืองนรกเรื่องสวรรค ไมมีใครสอนไดนอกจาก
ศาสดาผูทรงธรรมอันเอกเรียกวาโลกวิทูไวเทานั้น นี้เปนผูสอนโลกดวยความถูกตอง
แมนยํา ธรรมที่แสดงออกสอนโลกก็เปนสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลวๆ ไมมีผิดมี
เพี้ยน คือคําสอนของพระพุทธเจา ส่ิงที่ทรงบัญญัติไวตรงไหนเปนความถูกตองแมนยํา
ของศาสดาทกุองคที่ยอมรับกันวา นรกมีกี่หลุม กท็ุกศาสดายอมรับดวยกันหมด แลวก็
สวรรคมีกี่ชัน้ถึงนิพพาน ก็ศาสดาทุกองคยอมรบัดวยกนัหมดแลว  เราหูหนวกตาบอด
จะไปคัดคานศาสดา เอาความดิบความดีเปนจอมปราชญ มาจากคนโงคือตัวของเราเอง
จะไดยังไง มนัเปนไปไมไดนะ  ทานสอนยังไง ใหฟงเสียงทานนะ   

คนตาบอดเดินตามคนตาดี มีคนตาดีจูงไปก็แคลวคลาดปลอดภัย ถาคนตาบอด
อวดดิบอวดดีวาตัวเกง คนนี้จะตกหลุมตกบอตกเหว สุดทายตายก็คือคนตาบอดอวดดี
นั้นแหละ คนตาดีเขาไมเปนอะไร คนตาบอดมักจะอวดดีเสมอ เราอยาใหเปนคนตา
บอดอวดดิบอวดดี  ตาบอดใหยอมรับวาบอด คนตาดีเขาจะไดสงสาร จูงไปในที่
ปลอดภัยๆ ไปโดยลําดับ  ถาคนตาบอดอวดดีไมยอมใหใครจูงแลว ตกเหวตกบอ จม
ลงทั้งสดๆ รอนๆ ก็คือ คนตาบอดอวดดีนั้นแหละ ใหพากันฟงเสียงธรรม   

ธรรมคือธรรมของจอมปราชญผูฉลาดแหลมคม ตาดิบตาดีไมมใีครเกิน
พระพุทธเจาแหละ เราผูเปนคนตาบอด ใหฟงเสียงอรรถเสียงธรรมทาน จะไดเปนคน
ดิบคนดีตอไป  จิตใจเปนสิ่งที่ฝกได รางกายนี้เปนเครื่องมือของใจ  ถาใจบงบอกใหทาํ
อะไร กายวาจาก็ตองทําไปตามนั้น  ถาใจบงบอกในทางที่ถูกทีด่ี  กายวาจาก็เคลื่อนไหว
ไปตามความถูกความดีทีจ่ิตใจบงการ ถาจิตใจบงการในทางที่ชั่ว รางกายซึ่งเปน
เครื่องมือ กท็ําไปตามจติใจบงการ  เวลาตายแลวธาตุขันธอนันี้ไมไปตกนรกนะ  ไปเปน
ดินน้ําลมไฟตามสภาพของตน  แตใจผูบงการทั้งดีทั้งชั่วนั้นละจะเปนผูไปตกนรกได 
เปนผูไปสวรรคก็ไดคือผูบงการนั้นแหละ ใหเราระวังรักษาใจของเราใหดี  



 ๘
ใหพากันอบรมศีลธรรม ประชาชนก็ใหมีศีลธรรม  ตื่นขึ้นมามีแตหาอยูหากิน มี

แตความทะเยอทะยานวิ่งเตนเผนกระโดด ประหนึ่งวาปาชาไมมี บทเวลาตายแลว
เดือดรอนถึงพระ นิมนตพระมากุสลา ธมฺมา ทั่วดินแดนไทยเรานี้  พอตายแลวกุสลา 
ธมฺมา มีแตพระมาใหบุญๆ  เวลามีชีวิตอยูเจาของไมสนใจกบับุญกับกุศล จะเอาบุญมา
จากไหน  นิมนตพระมาทั่วประเทศมันก็เทาเกานั้นแหละ  ถาเจาของดแีลว ตายแลวไม
ตองนิมนตพระมากุสลา  แนอยูกับหัวใจ   

พระพุทธเจาสาวกทั้งหลายตายแลวไมมีใครไปกุสลาทาน ทานนิพพานๆ ทั้งน้ัน 
นั่นละธรรมอยูกันคน สนฺทิฏฐิโก รูผลงานของตนตั้งแตตนจนอวสาน สุดยอดแหงธรรม
ก็คือใจ เปนผูรูผลงานของตัวเอง ใหเราชั่งตัวเองเสียตั้งแตบัดนี้ ถาบกพรองไมดไีมงาม
ตรงไหน ใหพากันแกไขดัดแปลงอยาฝาฝน ถาฝาฝนแลวจะเปนคนหนาดาน แลวทําแต
บาปแตกรรมตายแลวก็ลงนรกจม ไมมีใครชวยไดนะ  เวลานี้ธรรมยังชวยเราไดอยูถา
เราฟงเสียงธรรม ถาเราไมฟงเสียงธรรม เสียงธรรมก็เปนเสียงธรรม เสียงเราก็เปนเสียง
เราที่โหดรายทารุณ ทําความชั่วชาลามก จมลงในนรกอยูนั้นแหละ ไมเปนอื่นไปได  

จงพากันตั้งอกตัง้ใจประพฤตปิฏิบัติตัวใหดี  พระเราก็ใหตั้งใจประพฤตปิฏิบัต ิ
หนาที่ของพระก็คือ ทานบวชมาแลวตั้งแตครั้งพทุธกาล บวชมาแลวใหรักษาสมบัติของ
ตนไวใหดีนับตั้งแตวันบวช  ศีลใหบริสุทธิ์ นี่คือสมบัติของพระจะตองรักษาไวดวยดี ให
ศีลสมบูรณบริบูรณ  จากน้ันก็บําเพ็ญจิตใหเปนสมถะคือความสงบแลวเปนสมาธิความ
แนนหนามั่นคง กลายเปนปญญาวิชชาวิมุตติหลุดพนขึ้นในหัวใจนี้ เรียกวาเปนผูมีแกว
สารพัดนึก เปนผูสงางามภายในจิตใจ 

พระไมตองมีอะไรมาเปนเครื่องประดับเหมือนโลกเขา  โลกเขามีสมบัติเงินทอง
ขาวของ ไรนา บริษัทบริวารมาเปนเครื่องประดบัจึงจะสวยงามนาดู  แตพระเรานี้มีศีล 
สมาธิ ปญญา วิชชาวิมุตติเทานั้นเปนเครื่องประดับตน อยูที่ไหนสวยงามหมด เย็น
ตลอดเวลา ใหพากันนําธรรมเหลานี้มาเปนเคร่ืองประดับกาย วาจา ใจ ของพระเรา  
อยาใหมีแตหัวโลนๆ โกนคิ้ว ไปทีไ่หนก็อาตมาๆ แตศีลไมมีในตัว สมาธิก็ไมเคยนั่ง
ภาวนา พูดถึงนิพพานยิ่งแลว ถาอยางน้ันก็มาอวดโลกเขาเปลาๆ มีแตผาเหลืองหม 
ครอง คลุมหัวอยูเทานั้นไมเกิดประโยชน 

เราบวชเขามาเพื่อรักษาศีลรักษาธรรม รักษาศีลก็ศีล ๒๒๗ เปนอยางนอย 
มากกวานั้นเราก็รักษาไดหมด แลวสมาธิ อบรม ภาวนาเพื่อจิตใจมีความสงบ มีความ
สงางาม จนกระทั่งปญญาความเฉลียวฉลาดฟาดกิเลสขาดสะบั้นไปจากจิตใจ  ไมมีอะไร
เหลือ เปนจิตใจที่สงางามครอบโลกธาตุ เปนใจของทานผูบริสุทธิ์ดวยการชําระซักฟอก
เต็มที่แลว นี่คือสมบัติของพระ อยูที่ไหนสบายหมด พระประเภทนี้อยูที่ไหนไม



 ๙
จําเปนตองพึ่งใครอาศัยใคร  จะอดอยากขาดแคลนขนาดไหน อดบาง อิ่มบาง ทนได
เร่ืองธาตุเร่ืองขันธ มันเคยผานเร่ืองอด เร่ืองอิ่ม เร่ืองทุกขยากลําบากมาพอแลว ทําไม
จะทนไมได ทั้งๆ ทีม่ีจิตใจบริสุทธิ์เต็มหัวใจทนไมไดมอียางเหรอ นั่น  ทานก็เย็นสบาย
อยูที่หัวใจ ใหเปนที่เย็นใจ  

สมบัติของพระคือ ศีล สมาธิ ปญญา วชิชาวิมุตติหลุดพน นั่นคือสมบัติของพระ 
ไมใชชื่อเสียงเรียงนามตั้งเปนชั้นนั้นชั้นนี้ อยางหลวงตาบัวนี้ก็เปน หลวงตาบัวชื่อพระ
ธรรมวิสุทธิมงคล อันนี้ไมพาไปสวรรคนิพพานใดๆ ตั้งไวเฉยๆ ตัวผูชําระกิเลส กิเลส
เปนขาศึกอยูภายในใจ ธรรมเปนเคร่ืองแกกิเลส แกใหขาดสะบั้นลงไปแลวไมมีชื่อมี
นามอะไรก็ตาม ตายแลวไมตองนิมนตพระมากุสลา ธมฺมา ดีดผึงเลย  รูแลวตั้งแตยัง
ไมตาย สนฺทิฏฐิโก ประกาศบอกอยูตลอดเวลาของผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ   

ใหพากันสนใจดูตัวเอง สนฺทิฏฐิโกจะประกาศกองขึ้นมา มีบกพรองตรงไหน เรา
ปฏิบัติรักษาศีล ศีลเราบกพรองขอไหน ลวงเกินศีลขอไหน แกไขทันที  สมาธิ ปญญา 
เอาอบรมใหดีใหเกิดจนกระทั่งถงึนิพพานเต็มหัวใจ อยูที่ไหนสบายหมด นี่พระเราบวช
มาหาศีลหาธรรม ใหมีศีลมีธรรมเหลานี้เปนสมบัติเปนที่ครองของพระ จะเปนพระที่
เลิศเลออยูภายในตัวเอง ไมตองเรียกรองหาผูชวยเหลือตางๆ ยศถาบรรดาศักดิ์ ความ
เยินยอสรรเสริญไมตองไปหามัน พออยูแลวภายในจิตใจของเรา อยูไหนสบายเลยๆ 

นี่ละธรรมถาไดเขาสูหัวใจไมตองหาอะไรมาเพิ่มเติม  ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาธรรม
กับใจเปนอันเดียวกัน  ความเลิศเลออยูกับใจ  เขาจะยกยอสรรเสริญ  ความยกยอ
สรรเสริญก็เปนลมปาก ไมเห็นวิเศษวิโสเทาใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวเลิศเลออยู
ภายในตัวเอง  อันนี้เลิศเลอที่สุด ใหหาธรรมชาตินี้ ไมมีใครทีจ่ะมาตั้งแลวมาปลดไปได  
เจาของตั้งใหเจาของไวแลวเรียบไปเลย ใหพากันตั้งอกตั้งใจ 

ธรรมของพระพุทธเจาเปนสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว เปนธรรมปจจุบัน
สดๆ รอนๆ บาปมี บุญมี นรกมี สวรรคมี พรหมโลกมี นิพพานมี  แลวแตทานผูใดจะ
หมุนตัวไปทางผิดถูกดีชัว่ประการใด แลวจะไปเจอสิ่งที่ตัวหมุนเขาไปนั้นแหละ ถาหมุน
ไปในทางที่ดกี็จะไปเจอตัง้แตความดีงาม เกิดในภพใดชาติใดมีแตของดิบของดี สมบัติ
เงินทองสิ่งทีไ่ดมาเปนสมบัติของเจาของมีแตของดี  ไดผัวก็เปนผัวดี ใจดี ไมดุ ไมดา 
ประพฤตปิฏบิัติตัวดี ไมนอกใจเมีย 

ไดเมียก็ไมใชเปนเมียปากจัด ไปทีไ่หนดาใครก็ไมถนัดเหมือนดาผัวของตัว ถา
มาเห็นผัวแลว แวดๆๆๆ ถาหลวงตาบัวเปนผัวแลวจะฟาดปากมัน เราวาอะไรก็ไมถนดั
นัก เราจะฟาดปากใหมันหงายหมาไปเลย ไอเมียประเภทนี้ เพราะฉะนั้นหลวงตาบัวจึง
ไมเอาเมีย กลัววาฝามือจะแตกจะขาดไปหมด มันจะอดไมได มันจะมาแวดๆๆ ตอหนา



 ๑๐
นี่ เดี๋ยวก็ฟาดปากเอาๆ ดวยเหตุนี้จึงไมเอา เพื่อรักษาฝามือเอาไว ฝามือจะไดดิบไดด ี
ไมตีปากเมียจนฝามือขาด เขาใจไหม  

นี่ละถาเปนผัว ก็ผัวใจดี  ไมหากินเหลาเมาสุรา การพนันขันตอ ไมมอีารมณ
มาก หากินไมพอ เห็นผูหญิงที่ไหนตาสอดๆ นี่ละผัวประเภทนี้ผัวเทวทัต เมียอยูเปน
สุขไมไดนะ ผัวประเภทนี้ อยาหามานะ  มีเมียแลวครบทุกอยาง ใครมีเมียไมครบ เอา
วามา ผูหญิงมีกีอ่ัน ผูชายมีกี่อันครบเครื่องแลว ผูชายมีกี่อนัก็มีหํากับควย ผูหญิงก็มีหี
เทานั้นละ มันครบกันหมดแลวนับกันไดเรียบรอยแลว จนกระทั่งวันตาย อยาพากันไป
ดีดไปดิ้นไปหาหญิงหาชายอื่น ที่จะใหมีมากยิ่งกวาผัวกวาเมียของเราไมมี มีเทาๆ กนั 
อยาเสือกอยาเปนบานะ ของเขากม็ีเทากัน ของเราก็มีเทากัน  ใหพากันดู  สันตุฏฐ ี
อัปปจฉตา มักนอย  ผัวเดียวเมียเดียวเปนความสงบสุขเย็นใจของเรา 

ถามากกวานั้นไมได เกดิวิชาหมากัดกันขึ้นมา อยางนอยกัดกัน มากกวานั้นแตก
จากกัน ถาแตกจากกันไปแลว  ผูชายก็ไปถาม มงึเปนยังไง  เมียมึงมึงถึงปลอยมันเสีย
ละ ปะมัน หยามันไปหาอะไร  โอย มันเหมือนหมานี่ อยูกับมันไดยังไง ไอเราเปนคนทั้ง
คนจะไปอยูกับหมาไมได วางั้นนะ  เพราะฉะนั้นถึงไดหยารางกันไป ที่นีพ่อไปถามเมีย 
แลวเปนยังไงละไอนั่น ถงึหยากันไป โอย มันเลวกวาหมา วาอีกแลวนั่นนะ ไปอยูกับมนั
ไดไง เราเปนคน อยูกับมันก็เลวกวาหมาอีกซิ นี่มันมีแตตําหนิกัน ความจริงมันก็หมา
ทั้งสองนั่นแหละ มันถึงกัดกันจนกระทั่งแตกจากกัน  อยาใหมีประเภทนั้น ใหมีผัวเดียว
เมียเดียว  
 นี่ละธรรมพระพุทธเจาทานไมไดบอกไววา ใครมีเมียมาก มีผัวมาก คนนั้นเปน
คนเลิศเลอ ยกทัพไปที่ตรงไหนแพกันหมดทั้งโลกไมเคยมี คนนี้เปนคนเลวรายขยายตัว
ไปไหน แยกยายไปไหนนี้ เขาชี้หนาๆ ชี้หลังไปหมด มันเลวคนประเภทนั้น อยานํามา
เปนเรื่องของเรา  ผัวเดียวเมียเดียวเปนความสงบสุขเย็นใจแลว อารมณไมมีมาก  ฝาก
เปนฝากตายตอกัน ทุกขยากลําบากลําบนขนาดไหน ก็อยูกินดวยกันเปนตายดวยกัน นี่
ละเปนความเปนธรรม 
 เปนเศรษฐีมีเมียมากๆ เมียทั้งหลายเขาไมไดพอใจนะ อยาเขาใจวาตัวเปนเศรษฐี
มีเงินมากๆ แลวเมียทั้งหลายเขาจะงองอน เขาไมงอนะ  เขาเคียดเขาแคนขนาดไหน
นั้นนะ เขาใจไหม  ถาฆาไดเขาฆาเลย ถาเปนอยางหลวงตาบัวเปนเมียนี้ จะฟาดมันแตก
กระจัดกระจายเลย ไอผัวคนนี้มันก็มีควยเดียว มันไปเกงอะไรหนักหนา  เดี๋ยวจะฟาด
ตัดควยมันเสียเลยไมใหมีเหลือมันจะไดไมมีเมียตอไปอีก พากันเขาใจไหมละผูชาย
นั่นนะ  ผูหญิงก็มีหีเดียวอยาไปหีมาหลายหีไมไดนะ ฟาดขาดสะบั้นไปหมดนั้นละ ให
พากันจําเอา   



 ๑๑
 นี่ละศีลธรรมทานสอนอยางตรงไปตรงมา  ความประพฤติมนัไมไดมาบอกอยาง
นี้ แตมันเลวรายกวายิ่งกวาธรรมที่สอนเพื่อการแกตัว  แกไขดัดแปลงตัวเอง อันนี้การ
สอนนี้ไมไดเปนสิ่งเลวรายพอจะเปนการทําลายพี่นองผูฟงทั้งหลายนะ เปนสิ่งที่สงเสริม 
อันใดไมดีใหตัดออก อันไหนดีทานสอนเพื่อความดิบดี ไอเราสอนเรานี้ สอนไปทาง
ความชั่วชาลามก นั่นเลวรายขนาดไหน เอามาเทียบกับอันนี้ จะวาทานเทศนหยาบ
เทศนโลน แลวเราทําหยาบทําโลนทําไมไมวา  ใหพากันจดจําเอานะ 
 วันนี้ก็เทศนเพียงเทานี้แหละ เทศนมากเทศนไปเทศนมามันก็เหน็ดเหนื่อย  ผูที่
ตากแดดฟงเทศนนั้นเขาก็วา สูนี่ มาหาเรา เราก็ชักจะโมโหตอบ เอาละการแสดงธรรม
ก็เห็นสมควร แกพี่นองทั้งหลายที่มาฟงเทศนฟงธรรมจําศีลวันนี้ ใหนําไปประพฤติ
ปฏิบัติตัวนะ  จะเปนบุญเปนกุศล เราก็ตายเปนเหมือนกันกบัทานนั่นแหละ  กอนที่จะ
ตายนั้นขอใหสรางความดีใหพอใจ เมื่อเปนที่พอใจตายที่ไหนตายไดคนเรา ถาความดี
ไมมีนี้ ตายที่ไหนมันก็ไมอยากตาย สุดทายมันก็ตายเหมือนกันกับคนชั่ว  ตกนรกได
ดวยกัน เอาละการแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรแกกาลเวลาและธาตุขันธ  ขอความสวัสดี
จงมีแกบรรดาพี่นองทัง้หลายทั่วหนากันเทอญ 
 

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/

