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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

บาป-บุญ-นรก-สวรรคมี 
(โยมถวายทองคํา ๑ บาท) ก็อยางนี้แหละไดมาทุกวันทองคํา ไดมาทกุวันๆ 

อยางนอยสลึงหนึ่งวันหนึ่ง ทองคําหนักสลึงหนึ่งเปนเงินไทยเทาไร (๓,๐๐๐ กวาบาท
เจาคะ) นั่นเห็นไหมละตั้ง ๓,๐๐๐ กวาบาท นี่หาสมบัติเขาคลังหลวง อยางนอยทองคํา
นี้จะไดสลึงหนึ่งขึ้นไปละ สลึงหนึ่งกฟ็าดเสีย ๓,๐๐๐ บาทเห็นไหมละ ไดเพิ่มเรื่อยๆ 
ถาเรายังไมตายงาย ทองคํากับสมบัติอื่นๆ ก็จะเพิม่ขึ้นเรื่อยนั่นละ เราเคยพูดที่วาเรานํา
ชาตินั้นชาติจะคิดแตดานวัตถุมากกวาธรรม แตเราคิดเรื่องธรรมมากกวาวัตถุ ที่วาจะนํา
พี่นองทัง้หลาย บานเมืองเราลมจม ลมจมอะไร เขาจะคิดแตวัตถุนั้นไมมี วัตถุนี้ไมมี 
ทั้งๆ ที่เมอืงไทยเราเปนเมืองวัตถ ุ ไมใชนอยๆ วัตถุ ประเทศอื่นเขาเปนคนสราง
ขึ้นมาๆ เมืองไทยไปโกยเอามาๆ แลวก็โกยเงินใหเขา เขาใจไหมละ 

เร่ืองเศรษฐกิจอะไรเมืองไทยๆ คนทั้งหลายเขาจะคิดแตเร่ืองวัตถุทัง้น้ันละ เรา
คิดเรื่องศีลธรรม เพราะเราเปนชาวพุทธ ศีลธรรมเสื่อมจากจิตใจแลวเสียหมดเลยนะ 
ทานทั้งหลายอยาเขาใจวาพระพุทธเจาเปนขี้หมูขี้หมา เห็นขี้หมูขี้หมาเปนศาสดาองค
เอกกลับตรงกันขามนี้ไมไดนะ ผิด เอาเราจะชวยบานเมือง บานเมืองของเราที่วาจะลม
จมนี้ใครพาใหลมจม แนะ บานอื่นเมืองอื่นเขาประเทศใหญประเทศโต เขาก็ไมเคยบุก
มาทําลายชาติไทยของเราแลวทําไมมันถึงจะจม มันจมไดเพราะเหตุไร ถามีคนอื่นมา
เหยียบย่ําทําลายก็นาคิด อันนี้เจาของเหยียบย่ําทําลายเจาของเสียเอง  

นี่ละที่วาชวยชาติ คือจติใจมันต่ํามาก เราไมอยากพูดเมอืงอื่น พูดเฉพาะ
เมืองไทยเราซึ่งเปนเมืองพุทธแทๆ ศาสดาองคเอกหาที่ไหนในโลกนี้ เอา ไปหา ถาวา
ใครเกงหาศาสดามาที่ไหนที่ของเลิศเลอยิ่งกวาพทุธศาสนามาแขงซิ ไมมี เร่ืองจิตใจเมื่อ
ต่ํามันก็ต่ําลงไปเรื่อยๆ ส่ิงไหนต่ําเทาไรยิ่งชอบ ยิ่งพอใจไหลลงสูที่ต่ําๆ ธรรมชาติของ
เลวทั้งหลายอยูต่ําๆๆ โลกเขาถือกันอยางน้ัน แตวาคนเลวถือของต่ําเปนของสูง ไมได
ถือของต่ําเปนของต่ํา สูงเปนสูงนะ ถือของต่ําเปนของสูง ถือของสูงเปนของต่ําไปเสีย 

ที่วาชวยชาติบานเมืองเราก็เล็งแตดานธรรมะ เพราะพี่นองชาวไทยเราหางเหิน
ธรรมะเอามากมายกายกอง ทัง้ๆ ที่เปนลูกชาวพุทธๆ แตจิตใจต่ํามากทีเดียว เมื่อจิตใจ
ต่ําอะไรมันต่าํมันก็ตองไหลไปรวมกันไปๆ สมบัติเงินทองขาวของมีมากกน็อยลงๆ ทุก
ส่ิงทุกอยางไหลลงทางต่ําๆ จม นั่นถาเล็งทางดานวัตถุ วัตถจุะพาใหจมจมไปไหนวัตถุ 
เต็มบานเต็มเมือง เกิดมาเกิดกับวัตถ ุตวัเราเองก็วัตถุ มันจมไปไหน มันจมอยูที่จิตใจ
ของผูรับผิดชอบในรางตัวเองสมบัติตัวเองนั่นเอง ไมใชเส่ือมที่ไหน มันเสื่อมที่จิตใจ 
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โถ เร่ืองพระพุทธเจาเปนของงายเมือ่ไร เกิดมากี่ภพกี่ชาตกิไ็มไดพบแหละพบ
พระพุทธเจา พบศาสนา เกิดภพใดชาติใดก็มีแตผดิหวังๆ เจาของหาทําแตส่ิงที่ผิดหวัง
มันก็ผิดหวังไปเรื่อยๆ แตส่ิงทีผ่ิดหวังละเจาของเองที่จติใจต่ําแลวมันสมหวังของมัน 
มันไปทําเปนความสมหวังเสียหายหมดเลยนะ นี่เล็งเขาไปวาชวยชาติบานเมือง โลก
เมืองไทยเราจะเล็งแตวัตถุๆ สําหรับเราเองนี้เล็งธรรม เล็งจิตใจ อะไรเปนเจาของใน
คนๆ หนึ่ง ในวัตถุส่ิงหนึ่งๆ ก็คอืใจ ถาใจต่ําอะไรเสียไปหมด ถาใจดีขึ้นไปแลวดีดขึ้นๆ 
เร่ือยนั่นละ 

พระพุทธเจาก็เปนคนธรรมดาเหมือนเรา ทําไมถึงกลายเปนศาสดาเอกของโลก 
พระสงฆสาวกทั้งหลายก็เปนคนเหมือนพวกเรา ทําไมทานเปนสงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ เปน
เนื้อนาบุญอันเลิศเลอเหมือนกันหมด พระพุทธเจา-พระสงฆสาวกเราน้ีลําดับกัน
ออกมา เปนธรรมชาติที่ทําใหเรียบรอยดีงามเหมือนกันแลวเสมอกันหมดนะ 
พระพุทธเจาและสาวกไมมีอะไรยิ่งหยอนตางกัน พูดถงึเร่ืองความวิเศษวิโสเลิศเลอ
เสมอกัน แตพูดถงึเร่ืองผูขวนขวาย-ผูอุตสาหพยายามในทางที่ดีไดมากอนไดมามาก
นอยเพียงไร มาแนะนําส่ังสอนคนอื่นก็ยกคุณคนนั้นขึ้นมา เชนยกคุณพระพุทธเจา
ขึ้นมา ยกคุณของสาวกขึ้นมา 

ทานดี ทานอุตสาหพยายามฝกหัดดดัแปลงองคของทานจนทานดี พระพุทธเจา
อุบัติขึ้นมาคนดีก็จะตามขึ้นมามากมาย นั่นมันจะตามกันมาอยางน้ันนะ สาวกตามขึ้นมา 
ตามขึ้นมาแลวคนดีที่เปนกัลยาณชนก็ตามขึ้นมา ไดดิบไดดกี็ตามใจคนนั้นละขึ้นมา ดี
และดีตามกนัมาๆ เราถึงไดเล็งถงึดานธรรมะมากกวาดานวัตถุ ทีนี้เวลาออกเทศน
ธรรมะละออก ไปเทศนทีไ่หนๆ ก็ธรรมะออก  

เราไมไปทวงเอาเงินของใครแหละ ไปเทศนบานใดเมืองใดก็ตาม เฉพาะใน
เมืองไทยเรา ไปเทศนที่จังหวัดพิจารณาซิเกือบจะพูดไดวาทุกจังหวัด เทศนเกี่ยวกับ
เร่ืองจิตใจ เราไมไดไปทวงเอาเงินคน พูดใหมันเต็มเม็ดเต็มหนวยถาพูดถึงวาทวง ทวง
จิตใจที่มันต่าํทราม ลากขึ้นมา แลวของดกี็จะตามขึ้นมา สุดทายเงินก็ตามขึ้นมา ทองก็
ตามขึ้นมาใชไหมละ อยางน้ันนะ เราเล็งดูทางจิตใจมากกวาวัตถุ วตัถุที่ไหนก็มีอดอยาก
อะไร ไมวาที่ไหน คนทุกขคนจนขนาดไหนดานวัตถุมีเต็มบานเต็มเมือง มันเสียที่บุคคล
จิตใจนั้นเอง มันทําใหเลวลงไปๆ พากันพิจารณานะ 

พอพดูอยางนี้มันก็อดไมได เอาเราเปนเกณฑเลยก็ได ไมโอไมอวด เอาหลัก
ความจริงมาพูดตามความเปนจริงที่เปนมา ตั้งแตเปนเด็กก็ไปขโมยออยปาฝาย เรายัง
ไมลืมนะ นัน่ละเด็ก ตากลัวหลานจะเสียก็ไปกระตุกเจาของออยเขา เด็กสองตัวนั่นนะ
วาอยางน้ัน บัวกับคําไพมันขโมยออยสู สูรูไหม โฮ เขาไมไดขโมยนะนา นั่นเขายังหลง
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ไปตามกลของเราอีก เห็นไหมละ ความจริงไอบัวนี่มันตัวเกงขโมยออยเขามา เวลาลาก
ออยออกมาเขาปดประตูไวเรียบรอย เด็กมันลอดไดนี่ ไปไดออยออกมา  

เด็กเหลานี้สูทําไมขโมยออยกูละ ปาฝายสักเปนปาเปนญาติกัน โห ผมไมได
ขโมยนะปา นูนนะฟงซิ ผมเดินผานไปผานมาเห็นออยสวยงามเหลือเกิน มันหิวมาก
วันนี้เลยพาพี่ชายไปตัดออย ไปตัดไดออยแลวก็จะแบกออยไปบานปา ไปบอกปาแลว
ถึงจะเอาออยไปบาน ดูซิ ปญญามนันะ เร็ว ปญญาไมใชยอยเหมือนกนั มันพาคนให
เลวมาก ฉลาดทางเลวมันก็เลวมาก ฉลาดทางดีมันก็ดีมาก เอามาเทียบกันซิ  

พอวาอยางน้ันแลวถาอยางนั้นปาก็เอาเสีย โอย กูไมเอาแลว เอาไปเสีย เขาวา
อยางน้ัน เอาไปเสียกูไมเอาแหละ โหย วิ่งแจนไปเลยเชียวตามประสาเด็ก ตากลัวจะเสีย
เด็ก โตขึ้นมามันจะเปนนักเลงโต จึงหาอุบายไปถามเขา ถามก็ถามปาฝายนั่นแหละ ไอ
เด็กสองตัวนัน่ ไอบัวกับไอคําไพไปขโมยออยสูเมือ่วานสูรูไหม โอย เขาไมไดขโมยนะ
นา นั่นเหน็ไหมเชื่อเราแลว เขาบอกเขาตัดออย แลวจะแบกออยไปบานฉันเขาถึงจะไป
บานเขา ตัวขโมยใหญมนัไปเลาใหกูฟงแลว ชางหัวมันซิ แกเลยไมฟง ก็เด็กมันเกินกวา
ที่จะมาถือสีถือสา แตมันไมลืมนะเรา นี่ละจิตมันเลว ถาฝกใหมันไปทางที่ไมดมีันก็
เลวๆ ก็เปนเสือใหญ ตาก็ตบไวเสียๆ ไมใหทําชั่ว มันก็ทําดีไปเรื่อยๆ 

นี่พูดถึงเร่ืองเราตั้งแตเปนเด็กมา ก็เหมือนชาวบานชาวเมืองเขา นิสัยชอบฉกลัก
ขโมยปลนไมมี จิตอันนี้ไมมี แตถามีผูมาอบรมใหเปนที่ชอบใจเปนไดมีได ทานจึงวา 
อเสวนา จ พาลานํ ปณฺฑิตานจฺ เสวนา อยาคบคนพาลสันดานหยาบ ใหคบบัณฑิต
นักปราชญผูฉลาดแหลมคมไปในทางที่ถูกที่ดี แลวเราจะเปนคนดีดวย แลวจะไดหาง
เหินคนพาลกิเลสทั้งหลายดวย นั่น ก็ฝกมา  

เราพูดถึงเร่ืองตัวของเราเอง เอาตัวของเราออกมันก็ไมลืมละซี อยางธรรมะนี้ทํา
แลวมันก็แลวไปแลว แตมันไมลืมเรื่องความดีนี้มีเปนพื้นฐาน ความชั่วมีเปนพื้นฐาน
ตอไปประจําโลก ใครเกิดมาก็จะมาทําดีทําชั่วนี่ละ สวนมากมันชอบทําชั่ว ถาทําดีมัน
ตองไดสอนกัน นี้แหละเหตุที่มีพระพุทธเจาขึ้นมาก็เพราะมีของดีของชั่ว มีคนดีคนชั่ว 
จึงไดเสาะแสวงหามา มันจึงมีทั้งดทีัง้ชั่ว จะวาแขงกันก็ได 

พี่นองทัง้หลายอยาลืมนะคุณ เร่ืองอุปการคุณ กตัญูบุคคล เร่ืองบุญเรื่องคุณ 
ใครทําดีตอเรามากนอยเพียงไรอยาลืมบุญลืมคุณนะ ตนที่มนัจะไดออกบวช พอกพ็ูด
อยางที่เขาเอาไปเขียนไวในหนังสือ ลูกกูกม็ีหลายคน ตามธรรมดาพอกับแมไมเคยยอ
ลูกตัวเอง มีแตกดเอาไวๆ เปนนิสัยของคนดขีองธรรม ถานิสัยของคนพาลมักจะยอ
ตัวเองแลวก็เหยียบย่ําคนอื่นไปในตัว นี่นิสัยคนพาล-พระพาลเปนอยางนั้น พระองค
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ไหนก็ตามถาชอบยอตัวมากๆ ผูนั้นละเหยียบคนอื่นมากๆ เขาไป ถาไมยกยอมากไม
แสดงออกมาก กิริยาชั่วมันก็ไมออกมาก 

เชนอยางมายอมากใหคนอื่นเขาดูถูก สมัยทุกวันนี้กิเลสมันหนาปญญามันหยาบ 
คนชอบจะออกประกาศยอกันนั่นละ ยอเต็มบานเต็มเมือง แตมีตั้งแตคนชั่วเต็มบาน
เต็มเมือง มนัไมสมกับคาํยกยอปอปนกันนะ มันเลวลงไปทุกวัน ดูเอาซิ นักปราชญทาน
ไมเห็นไดยกยอทาน พระพุทธเจาเสด็จออกจากพระราชวังตั้งแตทานเริ่มออกก็เห็นแลว
เปนอยางไร ทานยอทานเมื่อไร ทานขโมยออก ใครๆ ก็รูแลวเราไมพูดมาก เพื่อใหทัน
กับเวลา เอาเนื้อความยอๆ มาพูดใหฟง  

เสด็จออกทรงผนวชกลางคืน ไปทรงทรมานตนเอง นั่นละฝกตัวเอง เหยียบ
ความชั่วลงยกความดีขึ้น ทรงบําเพ็ญพระองคอยูถึง ๖ ป สลบสามหน นั่น ในตํารา 
เปนคติไหมละ ไมทุกขจะไปถงึขั้นสลบหรือ ดีไมดีตาย ถาทุกขมากกวานั้นตาย นั่นละ
ทานเพื่อความดีๆ ตรัสรูขึ้นมาก็มาสอนโลก ไดของดี คอืทานผูนี้เปนผูคุยเขี่ยขุดคนหา
ของดีมาใหเพื่อนฝงูหรือสัตวทั้งหลายไดอาศัยเปนคนดีจนดีเลิศไปตามได คือคนนี้เอง 
เพราะฉะนั้นเราจึงไดเทิดทูนพระพุทธเจา พระธรรม ธรรมเปนของเลิศ พระสงฆผูตาม
พระพุทธเจาก็เลิศดวยกัน จึงไดกราบไหวบูชา ยกบุญยกคุณขึ้น คําวาบุญคุณอยาลืมกัน
นะ 

จากน้ันก็มาถึงพอของเราที่วาเหลานี้แหละ วันนี้ไดเปดเสีย เพราะมันจวนจะ
ตายแลว พอกับแมไมเคยยอลูกเจาของ มีแตกดไวๆ แตความไววางใจหนักเบามาก
นอยตอลูกคนใดนี้รูหมดพอแมหากไมพูดเทานั้นเอง บทเวลาจะพูดกพ็ูดขึ้นมา ยกขึน้
เพื่อตีลง ตลีงก็เพื่อจะขึน้ แนะก็อยางน้ันแหละ เออ..ลูกกกูม็ีหลายคน ลูกเหลานั้นกูก็
ไมไดสนใจกบัมันแหละ ลูกผูหญิงผูชายมีหลายคนกูไมสนใจกับมัน จุดทีต่ายใจไดก็คอื
ไอบัว ไอนี่ละ วาอยางน้ันเลยนะ ถาลงมันไดทําอะไรแลวกูสูมันไมได บอกอยางน้ีเลย 
ถาลงมันไดทําอะไรแลวกูสูมันไมได 

แต นี่จะทุมลงนะ แตกขูอใหมันบวชไมรูกี่ครั้งกีห่นมันหูหนวกตาบอดเฉยเลย 
ถาไอนี้มันไมบวชใหกูแลว กตูายนี้กูจมลงนรกไมมีลูกคนใดจะลากกูขึน้จากนรก ลูก
หลายคนมีเต็มบานเต็มเรือนกูก็หวังพึ่งคนเดียวเทานี้ละ บอกใหมันบวชเมื่อไรมันก็
เฉยๆ พอวาอยางน้ันน้ําตาพอรวงลงใหเห็น แมเห็นพอน้ําตารวงแมก็รวง เราก็โดดออก
จากที่รับประทานดวยกันหลายๆ คน หนีเลย ไมมารวมถึงสามวัน เพราะกลัวจะโดน
อยางน้ันอีก ไปคิดเจาของนะ ยกคุณของพอขึ้น เห็นไหมละนี่ลงแลว  

เล้ียงเรามาตั้งแตวันเกิด เขาเปนอยางไรทุกขจนหนโลกไมเคยทิ้งลูกตัวเอง เล้ียง
จนใหญโตทุกคน แลวอยางอื่นเขาทําได เราก็ทําได อยางอื่นเขาทําไดๆ แตเวลาบวชนี้
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คนในบานในเมืองเรานี้บวชเต็มบานเต็มเมืองทาํไมเราบวชไมได มาเอาตรงนี้ละนะ พอ
แมก็เล้ียงมาจนใหญโตเหมือนกับโลกทั่วๆ ไป ทกุขจนหนโลกก็ไมเคยทิ้งลูกของตน พา
ลูกบึกบึนไปอยางน้ันละ อุมลูกไปขอทานก็มี นั่น เปนอยางไรไมทิ้งแหละลูก 

มาคิดอยางนี้สามวัน นี่ละพลิกตัวเพื่อความเปนคนดี เพราะคุณของพอ พอวา
พอกับแมจิตมันลึกนะมันไมอะไรละ เร่ืองคาราคาซังทั้งหลายอยูนั้นลงฮวบดวยกันหมด 
ดวยความคิดผูกมัดเจาของใสความดี อันนั้นๆ เขาทําไดเราทําได อันนั้นเขาทําได แต
บวชเขาบวชทั่วประเทศไทย เราทําไมบวชไมได เลวที่สุด เล้ียงมาใหญโตเหมือนกันกบั
โลกทั้งหลาย เขาทําไดโลกบวชได บางองคเปนสมภารวัดจนตายกับผาเหลืองกม็ี เราไป
บวชนี้พอแมก็ไมไดผูกมดัเราวาบวชเทาไรๆ ทําไมเราจึงบวชไมได ทําไมบวชจะไมได
มัดเขาๆ ลงในจุดนี้ละ  

พอลงใจ มแีตมัดทาเดยีวไมใหออก ลงใจแลวทีนี้แนใจแลวก็มาบอกแม เออ 
การบวชนั้นจะบวชให แตเวลาบวชแลวอยากสึกเมื่อไรก็สึก ใครมาหามไมได ถามาหาม
วาใหบวชเทานั้นปเทานี้เดือนจึงใหสึกไมบวช วางี้เลย แมฉลาดกวาลูกก็สาธุขึ้น สาธุ ลูก
บวชเสร็จเรียบรอยในวันนั้น อุปชฌายยังไมกลับ พระทั้งหลายตลอดประชาชนมา
อนุโมทนาสาธุการดวยการบวชสรางกุศลนี้เขาก็ยังไมกลับ เต็มอยูบริเวณวัดนั้น เราก็ไป
สึกตอหนาตอเขา พอออกมาจากนัน้แลวแมก็ไมวา ขอใหไดเห็นผาเหลืองลูกในขณะ
บวชเทานั้นแมก็พอใจ เอา..บวช ลงใจ เห็นไหมละ 

คือบวชแลวออกมาคนที่ไปบวชเราเขายังไมกลับ แลวไปสึกตอหนาเขามันมีได
เหรอ นั่นซี แมฉลาดกวาลูก ลงใจ เอา บวชให พอบวชแลวพอรูสึกวาจะดีใจที่สุดในวัน
นั้น ที่วันเราลั่นคําวาบวช เพราะรูนิสัยเราวาอะไรจริงทุกอยาง ถาลงไดล่ันคําแลวตอง
เปน ไมเปนไมได ถาไมล่ันคําอยางที่วาใหบวชเฉยอยู พอวาบวชทีนี้พลิกเปนอื่นไมได
ละ ตองบวช พอดีใจที่สุดเลย เล้ียงลูกคนนี้มาก็มาดีใจในวันนั้นวามันลั่นคําใหบวชแลว 
คือเชื่อคําสัตยคําจริงของมัน เด็กคนนี้ถาลงไดทําอะไรแลวเชื่อ วาบวชแลวก็เชื่อละ มัน
จะบวชละที่นี ่

เอา สูจัดบริขารอันดีๆ นะ ส่ังพี่ชาย พี่ชายมันไปบวชเปนเณรไดพรรษาเดียว 
บักหานั่นนะมันสึกออกมา ใหพี่ชายไปหาเครื่องบริขารมามันเคยบวช อะไรดีๆ ใหไป
หามา เครื่องบริขารการบวชอะไรอยาใหบกพรอง เอา บวชใหเต็มที่ กอูยากไดยินคําวา
มันบวชใหสักที กูไดยินแลวที่นี่ แนแลวละถาลงมันไดลั่นคําแลว หาแตบริขารดีๆ ให
บวชนะ เราจึงบวชเรื่อยๆ พอบวชไปนี้จะไมใหตําหนิเจาของ ทุกส่ิงทกุอยางจะไมให
ตําหนิเจาของเลย แลวพอจะไดอาศัยกองบุญกองกุศลนี้ลากพอลากแมขึ้น แลวก็ลาก
เจาของขึ้นสวรรคดวย 
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ครั้นอานหนังสือไปสวรรคนี้ก็ยังลงมาอยู เกิดชั้นใดๆ สวรรคหกชั้นก็ยังได
กลับมาเกิดอีก อานไปถึงพรหมโลกอยากไปพรหมโลก ทีแรกอยากไปสวรรค ตอมา
พรหมโลกดกีวาก็อยากไปพรหมโลก อายุยืนนาน อาว..ยืนนานก็ยังจะตาย ยังจะ
แปรปรวนอยู ไมเอา นิพพานนี้เที่ยงไมมีแปรปรวนเลย ไมตองกลับมาเกิดอกี จิตเลย
มุงใสนิพพาน ทีนี้พอไปถึงนิพพานเกาะติดเลย สวรรคพรหมโลกอะไรไมเอาทั้งน้ัน ทีนี้
จะเอานิพพาน 

แลวก็มาเปนปญหาอยูที่วา มรรคผลนิพพานจะยังมีอยูเหมือนครั้งพระพุทธเจา
ยังทรงพระชนมอยูหรือไมนา ถามีทานผูใดผูหนึ่งมาบอกวามรรคผลนิพพานมีอยูโดย
สมบูรณแลวเราจะกราบทานผูนั้น มอบกายถวายตัวตอทานแลวเราจะเอาตายเขาวาเลย 
ทีนี้คิดหาผูที่จะมารับรองมรรคผลนิพพานที่ไหนก็ไมเห็นมี คิดเห็นตั้งแตหลวงปูมั่นเรา
เทานั้น วาผูนี้ละผูที่จะนํามรรคผลนิพพานออกมาแจงใหเราเห็นไดชัดเจน 

มาก็บึ่งหาทานเลย ทานก็ใสเปรี้ยงเลย ทานตอนรับทานกางเรดารไวเรียบรอย
แลว สรุปความลง ยนเขามาวา ทานมาอะไร มาหามรรคผลนิพพานเหรอ มาหาบุญหา
กุศลเหรอ ทานก็ชี้ไปตนไมภูเขาไมใชมรรคผลนิพพาน ไมใชบาป ไมใชบุญ ไมใชธรรม 
ทั่วโลกธาตุส่ิงนั้นเปนนั้นๆ ไมใชบาปไมใชบุญ ไมใชกิเลสตัณหา ไมใชมรรคผลนิพพาน 
ไมใชธรรม ธรรมแทอยูที่ใจ วาอยางนั้นนะ นอกนั้นปดหมดเลย ไมใชบาปใชบุญ อยูที่
ใจ เอา เรงความพากความเพียรเขาที่ใจ บุญอยูทีใ่จ บาปอยูที่ใจ กิเลสอยูที่ใจ ธรรมอยู
ที่ใจ มรรคผลนิพพานอยูที่ใจ ชี้ลงใจๆ เลย  

ทานแสดงนั้นเหมือนวาเอามรรคผลนิพพานมาวางไวบนฝามือใหเราดู นี่เห็น
ไหมๆ ทานผูดีทั้งหลายทานไปได ทานเอามรรคผลนิพพานมาครองหัวใจได เราจะเอา
อะไรครองหวัใจ เอาหา หาใหได หาที่ใจ อยาไปหาที่อื่น ไมใชกิเลสตัณหา ไมใชอรรถ
ใชธรรม ไมใชมรรคผลนิพพาน ใหหาที่ใจ ละชั่วทําดีอยาลดละ เทานั้นละ ทานเทศนย้ํา
ลงไปๆ จิตมันก็ลงแนวเลยเชียว ลงใจกับทาน นั่นละที่นี่เราพูดยอๆ นะ พอลงมาจาก
ทานแลวเหมือนวาตัวมันจะเหาะลอยทั้งเปน มันจะไดไปสวรรคนิพพานเร็วๆ  

พอทานบอกวานี่นะมรรคผลนิพพานอยูที่ใจๆ ชี้บอกเหมือนวาแบมือ จิตมนัก็
ลงซี พอออกมาจากทานแลวยังไมไปถึงทีพ่ักเลยละ จากศาลาที่ทานเทศนใหฟงแลว ลง
มาถามตัวเองเปนอยางไรที่นี่ฟงเทศนทานถึงใจไหม ทานเทศนถึงใจไหม เราจะปฏิบัติ
อยางไร ทางนี้ก็รับกันปงเลยวาเอาตายเขาวาเลย ใหไดมรรคผลนิพพาน ไมไดใหตาย 
ใหไดเปนอรหันตในชาตินี้ ใหไดนิพพานในชาตินี้ นิพพานไมกลับมาเกิดมาตายตอไป
อีก กฎ อนจิฺจํ เขาไมถึงนิพพาน จะเอานี้ใหได เอาตายเขาวาเลย ไมไดก็ตายเทานั้น 
อยางอื่นไมม ีที่จะถอยไมมี ลงใจปงเลย 
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ทีนี้เวลาเอาจริงอยางน้ันนะไมใชธรรมดา นี่ละพลิกทางชั่วมาทางดี ฟงเอาซิ 
จากน้ันมาก็ถึงใจ ฟงเทศนถึงใจ ทีนีก้ารกระทําถึงใจ ถาหากวาทําไมไดใหตายเสียดีกวา 
อยาใหหนักศาสนา อยาใหหนักโลกเลย ตองได ทางนี้มนัก็หมุนติ้วๆ เขาภายใน 
จากน้ันมาก็เอาใหญ ออกไปปฏิบัตินีไ้ปคนเดียว ไมเอาใครไปเปนเพื่อนนะเรา ตั้งแต
ออกปฏิบัติไปคนเดียวทั้งนั้นๆ ธรรมะทานถึงใจๆๆ เหมือนวาทานนั่งดูเราอยู 
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ครูบาอาจารย นั่งดูหัวใจเราอยูเราจะไปทําอะไร ทั้ง
กระหยิ่มดวยเพื่อจะไปมรรคผลนิพพาน ทั้งเสียอกเสียใจฉุดลากไวดวยกลัวจะลงนรก 
จิตมันก็หมนุติ้วๆ  

นั่นละเห็นไหมละ ซัดเอาเปนเอาตายเขาวาตั้งแตพรรษา ๗ ออกปฏิบัติพรรษา 
๗ ถึงพรรษา ๑๖ ในระยะ ๙ ปที่ออกปฏิบัติเหมือนกันกับตกนรกทั้งเปนเลยเชียวนะ 
หาความสุขไมไดวันหนึ่งๆ ทุกขมากที่สุด คือนกับวชผูมุงตอมรรคผลนิพพานฆากิเลส
ตัวแหลมคมที่สุด กิเลสมันครองโลกครองสงสารมาเพราะอํานาจแหงความฉลาดของ
มันนั้นแหละ มันใหโลกไดรับความทุกขความทรมาน เราจะไดเหยียบหัวมนัคราวนี้ 

นั่นละซัดตั้งแตนั้นมาเหมือนตกนรกทั้งเปน หาความสุขไมได ไปก็ไปอยูคน
เดียวๆ สอนแตเจาของไมสอนใคร เรียนนักธรรม-ตรี-โท-เอกผูใหญทานจะใหเปนครู
เปนอะไรสอนไมเอาทั้งนั้น จะสอนตน..บอก ถึงไดเอากันเสียจนเต็มเหนี่ยวๆ จิตมัน
ลมลุกคลุกคลานก็เอาจริงดวย กิเลสกับธรรมฟดกันลมลุกคลุกคลาน เอากิเลสลม 
ธรรมลม ลุกขึ้นตอยกันอยูอยางน้ัน ลมลุกคลุกคลานก็ไมถอย หมุนติ้วๆๆ เลย จากนั้น
ก็ตั้งรากตัง้ฐานไดโดยลําดับลําดามา  

นี่เราสรุปความนะ จนกระทั่งถงึขั้นความละเอียดของจิตของธรรม มองพิจารณา
อะไรนี้โลกมนัวางไปหมด เกิดความอัศจรรย พิจารณาเรื่องอสุภะอสุภังปาชาผีดิบผีตาย
เขามาเทียบเคียงกับเจาของ ลงใจในเจาของ พิจารณาจนกระทั่งผานอันนี้เร่ือยๆ เขาถึง
ขั้นวางของจติ ทีนี้วางหมด พิจารณาอะไรๆ วางหมด ไมมีอะไรเหลือ เกิดความ
อัศจรรยดังที่เขาเอาไปเขียนไวในประวัตินั่นแหละ จากน้ันมาจิตมันหดเขามายนเขามา 
มันปลอยเขามาๆ ขยับใสธรรมๆ จับธรรมแนนหนามั่นคง ปลอยวางสิ่งภายนอกเพราะ
อํานาจของความดึงดูดในธรรมพาใหจิตเปนไป ทุกขยากลําบากขนาดไหนไมสนใจ  

เพราะฉะนั้นการไปอยางนั้นจึงเรียกวาตกนรกทั้งเปน ไมวาการอยูการกิน การ
หลับการนอนหาความสะดวกไมไดเลย เรียกวาตกนรกทั้งเปน จะกินอะไรก็แลวแต ไป
บิณฑบาตในบานเขา เขาอยูในปาในเขา เพราะเราชอบไปอยูในที่เชนนั้น บานใหญๆ 
ไมไป มีคนมาเกี่ยวของมันจะเสียเวล่ําเวลาทําความเพียร ไปหาอยูในที่อัตคัดขัดสน
จริงๆ เขาก็อยูในภูเขา ไปบิณฑบาตไดขาวเขามาสักปนหนึ่งสองปนก็แลวแต พอมาก็
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เอาผาปูนั่งมาปูที่หินดานกลางภูเขานั่นละ ฉันขาวเปลาๆ เสร็จแลวขาวที่มันเหลืออยู
บางเอาไปวางไวใหกระจอนกระแต ฉันเสร็จแลวลางบาตร ประกอบความเพียรวันยังค่ํา 
สติกับจิตติดกันแนบเลย ซัดกันตลอด 

นี่ละที่วาทุกขมาก ไดอะไรชาง เร่ืองการอยูการกินการหลับการนอนไมใหเปน
อารมณ อารมณใหอยูกับมรรคผลนิพพานอยางเดียว เพราะฉะนั้นความทุกขมันจะ
หนาแนนขนาดไหนก็ตามสูความมุงมั่นตอมรรคผลนิพพานไมไดนะ ความมุงมั่นนี้หนัก
แนนมาก ตัดความยุงยากลําบากของกิเลสที่มันดึงมนักดมันถวงไวนั้นออกไดโดย
ลําดับๆ จนกระทั่งจิตมันหมุนเขามาๆ เหลือแตความสวางของจิตจาๆ เจาของกม็า
อัศจรรยเจาของ  

จากน้ันมาแลวก็พิจารณายนเขาไปๆ จนถึงเรือนรังวัฏวนที่พาสัตวใหเกิดตาย 
คือ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ดวยความพากเพียรอันหนักแนนไมถอย จึงวาตกนรกทั้ง
เปน ไมมีถอยเลย จะทุกขยากลําบากขนาดไหนไมถอย มีแตจะเอาใหไดๆ เอาเสีย
จนกระทั่ง...นี่ละจึงไปมวนเสื่อกัน เรายนเขามานะ ความทุกขนี้แสนสาหัส นั่งก็จนกน
แตก คือนั่งตลอดรุงๆ จนกนแตก ไมถอย ถากเิลสไมแตกไมถอย เอาใหกิเลสแตกเปน
ที่มุงหมายของเรา เร่ืองกนแตกอะไรมันก็แตก คนตายแลวเนาเฟะ อยาวาแตมันแตก
เฉยๆ มันเนาเฟะ ถาไมไดมรรคผลนิพพานมันกแ็ตกเปลาๆ เอาใหไดมรรคผลนิพพาน 
ซัดกันตรงนัน้  

พอถงึวาระที่มันจะเอามันตีเขามาๆ กิเลสถูกตีตะลอมเขามาๆ เขามาอยูในจิต
ดวงเดียว พจิารณาอะไรมันก็หมด หมดที่พิจารณา มันปลอยหมดๆ วางแลวยังเหลือ
แตจิต ภายนอกมันวางก็จริงแตจิตยังไมวาง ตีเขามาหาจิต เขาถึงจิตแลววางหมดๆ แต
ตัวจิตยังไมวาง ซัดเขามาหาตัวจิต ทุกส่ิงทกุอยางวางหมด มันไมวางเฉพาะจิตเวลานี้ 
อะไรมาขวางมันถึงไมวางจิตนี้ ก็กิเลสน่ันเองขวางมรรคผลนิพพานมันจึงไมวาง ซัดเขา
ไปตรงนั้นกข็าดสะบั้นลงไป  

ตอนที่สรุปนี้มันเอากันหนักอยูนะ ตอนมันตอนกนัเขาๆ ที่จะหาตัวรากเหงาของ
ความเกิดแกเจ็บตายไดแกอวิชชา พอไปถึงน้ันแลวสรุปลงละที่นี่ ตอนจะเอาละที่นี่ 
อะไรเราก็พิจารณาหมดแลวทุกส่ิงทกุอยางไมมปีญหา แลวทําไมมันมีปญหาอยูที่จิต 
เดี๋ยววาดี เดี๋ยววาชั่ว เดี๋ยววาเศราหมอง เดี๋ยววาผองใส เดี๋ยววาสุข แลวเดี๋ยววาทุกข 
มันทําไมมันปลิ้นปลอน ส่ิงเหลานั้นเขาไมไดปลิ้นปลอน ถาวาวางเขาก็วางหมดทกุส่ิง
ทุกอยาง แตจิตทําไมมนัไมวาง มันกอเร่ืองตัวเองตลอดเวลา เดี๋ยววาสุข เดี๋ยววาทุกข 
เดี๋ยววาเศราหมอง เดี๋ยววาผองใส เปนอยูอยางน้ีมันเปนเพราะเหตุไร ไลเขามาหาจิต
ดวงนี้  
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สักเดี๋ยวธรรมก็เกิด นี่ละเรียกวาธรรมเกิด ธรรมเตือน ธรรมเกิด คําวาสุขก็ด ี
นั่นธรรมเกิดนะนั่น เตือนเราเวลานั้น เวลาสุดทายละนั่น คําวาเศราหมองก็ดี คําวาผอง
ใสก็ดี คําวาสุขก็ดี คําวาทุกขก็ดี เหลานี้ทั้งหมดเปนอนตฺตานะ เทานั้นละ คืออนตฺตา
ตองปลอยวางใหหมด ความหมาย สะดุงในจิต แตเวลานั้นก็นิ่ง จิตเปนมหาสติมหา
ปญญาแลวนิ่ง นิ่งดวยอํานาจของมหาสติมหาปญญาแตไมทาํงานอะไร หากไมเผลอไป
ไหน ถาวาเปนนักมวยกเ็รียกวาตอยเวลาเผลอ ทีนี้เวลานิ่ง จิตไมไดทํางาน จิตเวลาจะ
พนจริงๆ ไมไดทํางานอะไรนะ ใหมันเห็นอยางนั้นซี วางตัวเปนกลาง มัธยัสถ เปน
กลาง 

สักเดี๋ยวก็ผางขึ้นมาเลยเชียว ทีนี้วัฏวนอยูในหัวใจตกคว่ําออกไป ขาดสะบั้นไป
หมด โลกน้ีวางไปหมด ประหนึ่งวาโลกธาตุหว่ันไหว รางกายของเรานี้ดีดผึงเลย มันแรง 
ดีดผึง วัฏจติคือกิเลสกบัใจกับธรรมพรากจากกัน ขาดสะบั้นจากกันลงไปแลวจิตกด็ีด
ขึ้นมา ทีนี้จาครอบหมดโลกธาตุเลยที่นี่ เต็มที่ หายหวง หมด ตอนจิตกับกิเลสพราก
จากกันนี้นี่ละทําความกระเทือนมากที่สุด กิเลสกับธรรมพรากจากกัน วฏัวนความเกิด
แกเจ็บตายกับพระนิพพานพรากจากกัน ปรากฏวาโลกธาตุนี่ไหวไปหมด ความจริงก็
ไหวที่กายของเรา มันดีดขึ้นเลยนะกาย 

ขึ้นอุทานเลยเชียว โอโห พระพุทธเจาเปนอยางน้ีเหรอ พระพุทธเจาตรัสรูอยาง
นี้เหรอ อยางนี้เหรอ ซ้ํา เหอ พระธรรมแทเปนอยางน้ีเหรอๆ ซ้ําแลวซ้ําเลา พระสงฆ
แทเปนอยางน้ีเหรอๆ โห พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ไดอยางไร แตกอนตัง้แตเราเริ่มแรกถือศาสนามา พุทโธ ธัมโม สังโฆ เราไมไดปลอย 
แตพอถึงวาระจะปลอยปลอยเอง ปลอยแลวก็สอนเราในตัวเลย 

โห พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดอยางไร นั่น
มันเปนแลวนะนั่น โห ธรรมแทมีอันเดียว นั่น ธรรมธาตุมีอันเดียว นิพพานมีอันเดียว 
ไมมีกฎอนิจจฺํตัวสมมุติเขาไปเกี่ยวของวุนวาย นิพพานจึงเที่ยง นิพพานเที่ยงอยางน้ีเอง 
ธรรมแทอยางน้ีเอง ธรรมธาตุแทอยางน้ีเอง หาที่ไหนหานิพพาน จากน้ันก็กมกราบ
พระพุทธเจา ไมไดนอน วันนั้นไมนอน จะวาอยูดวยความปติยินดีมนัก็เลยโลกเลย
สงสารไปเสีย อะไรก็เลยไปหมด มนัจาครอบโลกธาตุ ไมใชธรรมดาจิตดวงนี้เปนของ
เลนเมื่อไร 

ทีนี้สรุปมาแลวมาทอใจ พอแย็บออกจากนี้ไปถึงโลกธาตุเพื่อนฝูงสัตวโลก
ดวยกัน ทอใจไปหมด โห ใครจะมาปฏิบัติธรรมใหไดอยางน้ี มันไมมี ทีแรกอยากเหมา
วาไมมีนะ มีอันเดียวเทานี้แลวจะไปสอนใครใหเขารู ไปวาที่ไหนเขาก็จะวาเราเปนบาๆ 
โลกธาตุนี้จะมารุมเราโจมตีเราวาเปนบาคนเดียว ทั้งๆ ที่เขาเปนบาเต็มโลกเต็มสงสาร 
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เปนบาหมุนเวียนเกิดแกเจ็บตายตลอดเวลา เราไมบาคนเดียวไปพูดใหเขาฟง เขาจะหา
วาเราบา เออ..อยางน้ีอยูไปกินไปวนัหนึ่งๆ พอถึงกาลเวลาแลวก็ไปเสีย เทานั้นละ จะ
ไปสอนใครใหเสียเวล่ําเวลาเหน็ดเหนื่อยเปลาๆ เราอยูของเราไป ใครไปรอดก็รอด 
ใครฉลาดก็รอด นี่รอดแลวนี่ นอกจากนั้นก็ยังเหลือสัตวโลกแนนโลกธาตุ  

มันออกถึงกนั แนนโลกธาตุมีแตผูทีส่มัครเกิดแกเจ็บตาย สมัครหามกองทกุข
ทั้งนั้นดวยความเกิดแกเจ็บตาย อันนี้ไมสมัคร ดีดออกแลวพนแลว พนโทษแลว ที่นี่ทอ
ใจจะไมสอนใคร เร่ิมแลวจะไมสอนใคร สอนไปหาอะไร มีอนัเดียวเทานี้ที่ดีดออกจาก
โลกธาตุไปได นอกน้ันกองกันอยูในโลกธาตุนี้ สมัครเพื่อความเกิดแกเจ็บตายความ
ทุกขลําบากลําบนมีจิปาถะ แตละคนๆ จะเปนผูแบกหามกันทั้งหมด เราพนคนเดียว 
แลวจะไปสอนเขาเขาจะมาฟงอยางไร เขาก็เพลินดวยในความทุกขของเขา แลวจะไป
แกะเขาออกไดอยางไร อยูไปกินไปถึงวันก็ไปเสียเทานั้นละ 

ไมนานนะที่นี่ บทเวลาจะรูสึกตัวอีกทีหนึ่ง มันเริ่มจะปลอยละที่นี่ โลกธาตุใหอยู
ตามสภาพของมัน เราก็ไปตามเรื่องของเรา หมดละที่นี่ สักเดี๋ยวก็โผลขึ้นมา นี่ละธรรม
เตือนอีกนะ ฟงใหชัดเสียพี่นองทัง้หลาย ธรรมมาเตือนแลวนะ ก็เมื่อโลกอันนี้วาไมมี
ความหมาย โลกอันนี้โงเงาเตาตุน ไปไมได ไปแตเราคนเดียว พนจากทุกขไปแตเราคน
เดียว โลกน้ีจมไปดวยกนัหมด เราเปนเทวดามาจากไหน โลกน้ีเปนสัตวไรสาระแกนสาร
มาจากไหนเอานักหนา ถึงวาไรสาระแกนสาร โลกทั้งโลกหาสาระแกนสารไมได มีสาระ
แตเราคนเดียวนี้เหรอ ขึ้นแลวนะที่นี่  

เราเปนเทวบุตรเทวดามาจากไหน กเ็ปนมนุษยเหมือนกัน พระพุทธเจาก็เปน
มนุษยเหมือนกัน สาวกทั้งหลายเปนมนุษยเหมือนกัน ทานทําอยางไรทานถึงไดเปน
พระพุทธเจา ก็ทําอยางเรา เมื่อเปนอยางน้ันแลวเหตุใดเราจะมายกตัวของเราวาเลิศเลอ
ยิ่งกวาสัตวทั้งหลายที่ตายกองกัน ซึ่งเราก็เคยตายกองกันมาแลว ทําไมจึงเห็นแตโทษ
ของสัตวโลกไมเห็นโทษของเราบาง เราก็หลงเหมือนกัน แกมาหลุดไดมานี้ก็เพราะ
ความดีงามทั้งหลาย มีการทําบุญใหทาน รักษาศีล เจริญภาวนาเหมือนกัน พนไปไดพน
มาอยางน้ีเอง  

แลวเราวิเศษวิโสมาจากไหน เปนเทวดามาจากไหน ก็เปนมนุษยมาเกิดแลวมัน
ทําไมมันถึงเปนอยางน้ี ก็เพราะการฝกฝนอบรม ออ..ทีนี้ยอมรับนะ ออได ถึงไมมากก็
ได ไดรายหนึ่งสองรายก็ได ไมไดลบลางไปเสียอยางเดียววาไมได จากน้ันก็พอใจที่จะ
พูดกับคนทีค่วรจะพูดจะสอน ใครไมควรก็ปลอยไปๆ ตามบุญตามกรรม ถึงไดเร่ิมสอน 

นี่ละที่วาทาวมหาพรหมมาอาราธนาพระพุทธเจา ตอนที่พระองคทรงทอพระทัย
ในการที่จะสั่งสอนสัตวโลก ทั้งๆ ที่ตั้งความปรารถนามาตั้งกีก่ัปกีก่ัลปจึงไดเปน
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พระพุทธเจา เมื่อเปนพระพุทธเจาถงึผลอันเลิศเลอแลวกลับทอใจที่จะสั่งสอนสัตวโลก
ใหไปดวยกนักับพระองค ไมสมควร ทาวมหาพรหมจึงมาอาราธนาวาพฺรหฺมา จ 
โลกาธิปตี สหมฺปติ มาอาราธนาวาขอพระองคอยาทอดอาลัยกับสัตวทั้งหลายซึ่งเขามี
กองทุกขอยูเต็มตัวตลอดเหมือนกันหมด ขอทรงแนะนําส่ังสอน ผูมีธุลีเบาบางยังมีอยู
มาก ไมใชจะจมไปดวยกันหมด ผูมีธุลีเบาบางซึ่งควรจะตามเสด็จไดยังมี ขอพระองค
ไดแนะนําส่ังสอนสัตวโลก 

นั่นละทาวมหาพรหมมาอาราธนา พระองคจึงไดแสดงธรรม ความจริงพระองค
ทรงทราบแลวละ แตนี่ยกพระญาณขึ้นมา ถึงขนาดทาวมหาพรหมมาอาราธนาใหมา
สอนสัตวโลก จึงได พฺรหฺมา จ โลกา ไปทีไ่หนพอจะเทศนาวาการก็ พฺรหฺมา จ 
โลกาธิปตี สหมฺปติ นี้เอานิมิตของทาวมหาพรหมมานิมนต จึงส่ังสอนสัตวโลกมาทุก
วันนี้ อันนี้เมื่อเขาถึงบทที่วามนุษยทั้งหลายนี่เขาเปนอะไร เปนเทวดาแตเราน่ีเหรอ 
ทําไมเรารูไดเขารูไมได เรารูไดเพราะเหตุใด เราเปนเทวดามาจากไหนเรารูไดเพราะ
เหตุใด แลวก็ออ พอวารูไดเพราะเหตุใด สายความดีงามของเราที่สรางมาๆ มารวมกัน
อยูที่จิตตภาวนา นี้เปนทํานบใหญ  

สายบุญสายกรรมที่เราสรางมาดวยวิธีการใด การทําบุญใหทานมากนอยไมสูญ
หายไปไหน ทําบาปก็เหมือนกัน ทําบุญเหมือนกัน ไหลเขามา ทางนั้นไหลเขามา รวมลง
จิตตภาวนา มาทํานบใหญ ทีนี้พอบารมีเต็มที่แลวเขาถึงอันนี้ อันนี้สงทีเดยีวถึง ออรูได 
รูไดเพราะอํานาจแหงบุญกุศลทั้งหลายชวยหนุน ออรูได ฟงเสียทานทั้งหลาย มันผาง
ขึ้นในวันนั้น วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ หลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย เวลา ๕ ทุมเปง
เลย เรามาดูนาฬิกาพอดี ๕ ทุมเปงเลย เราจึงไมลืม  

นี้เปนคติเครื่องเตือนใจไหมวันนี้ เทศนเปนกัณฑทีเดียวละวันนี้ ใหพิจารณา นี่
ละบาปมี บุญมี นรกมี สวรรคมี พรหมโลกมี เปรตผีประเภทตางๆ มี พระพุทธเจาทรง
รูทรงเห็นเปนโลกวิทูรูแจงโลกหมดแลวจึงมาสอนโลกไมผิด ไมเหมือนคนตาบอดหู
หนวกรูลูบๆ คลําๆ ผิดตลอด ตกเหวตกบอไปคนตาบอด คนตาดีไปจะไมตก ใหฟง
เสียงพระพุทธเจานะ เราพวกตาบอดหูหนวกใหฟงเสียงคนตาดีหูดีคือพระพทุธเจา  

บาปมีมีแท บุญมีมีแท สวรรค-นิพพานมี มีโดยแททุกอยางที่สอนไวแลวดวย
ความหูแจงตาสวาง ไมใชมีแบบลูบๆ คลําๆ กําดํากําขาวแลวมาหลอกกัน แลวไป
เหยียบหัวธรรมทั้งหลาย เหยียบหัวพระพุทธเจาวาบาป-บุญ-นรก-สวรรคไมมีจะจม
อีกนะ ใหพากันจําเอา บทนี้เปนบทสุดทาย จําใหดีบาป-บุญมี นรก-สวรรคมี 
พระพุทธเจานิพพานไปเทาไรคําสัตยคําจริงที่สอนไวแลวไมเคลื่อนคลาด จําเอานะ 
พอ 



 ๑๒

วันนี้ไดฟงเทศนเต็มเม็ดเต็มหนวยละบรรดาพี่นองชาวไทยเรา เพราะเราจวนจะ
ตายแลวรีบเปดออกๆๆ เปดออกดวยความสัตยความจริง เทศนาวาการวันนี้รสชาติ
เต็มเม็ดเต็มหนวย เพราะถอดออกจากใจนี้ไปหมดเลย ไมวาจะแขนงใดของธรรม ขั้น
ใดของธรรม ดึงออกหมดวันนี้ เพราะฉะนั้นการฟงถาใครจิตใจยังจืดชืดอยูไมสนใจ
อะไรเลยมันจะจมอีกนะ พวกจิตปทปรมะมันจะจม ถาผูทีมุ่งหวังดีแลววันนี้จะดีดมาก
ทั่วประเทศไทยเราที่เปนชาวพุทธ ธรรมะนี้เราหามาจนขั้นจะสลบไสล ไมใชธรรมดา
ที่มาสอนโลกนี้นะ ไมใชไปหยิบเอามาเคี้ยวกรวมๆ มันแทบตาย  

วันนี้เหนื่อย ใหพากันสรางนะสรางบุญสรางกุศล อยาประมาท อยาเห็นวา
ส่ิงของที่หึงหวงเอาไว กวานเขามาๆ จะชวยเจาของนะ มนัจะเผาเจาของแหละอันนั้น 
เพราะความหวงความใยนั่นละมันเผาเจาของเอง อะไรจะเหนือธรรมไปได พอธรรมเขา
สูใจแลวอันนั้นมันจะจืดไปจางไป ปลอยไปๆ เมื่อธรรมเขาสูใจเต็มที่แลวปลอยหมด
โดยสิ้นเชิง นั่นละบุญกุศล บุญจะมาจากไหน อยูกับเราผูทํา เทศนย้ําอีกวันนี้ 

 
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 
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