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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

หนีนรกมาเกิด 
 

กอนจังหัน 

พูดตะกี้นี้เห็นไหมละ นั่นพัดยศหลวงตาบัว เขาเอาติดไวขางๆ ศาลาประกาศใหคน
รูวาหลวงตาบัวไดพัดยศ พวกทานอยาเปนบากับพัดยศนะ ถารับมาดวยความเปนธรรม
เปนมงคลทั้งน้ัน ผูใหใหดวยความเปนธรรม ผูรับนี่ซีเอาไปปูยี่ปูยําแหลกหมดเลย เวลานี้
กําลังนะ ยศกําลังเปนขาศึก ยศแทนที่จะตั้งขึ้นสําหรับยศพระนะ สมณศักดิ์ ศกัดิ์ศรีของ
สมณะ แปลแลวนะ เรียกวา ศักดิ์ศรีดีงามของสมณะ คือผูทรงศีลทรงธรรม แปลออกจาก
คําสมณศักดิ์ๆ นี้ ทานประทานใหเปนมงคลๆ แตผูรับมานี้กลายเปนขาศึกศัตรูไปแลว
เวลานี้ เอาสมณศักดิ์สมณะแส็กเปนอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ ไปบีบบี้สีไฟไป
หมดแลวนะ อํานาจหลายแบบหลายฉบับ 

จึงนาทุเรศนะพระเรา ทําไมจึงเปนอยางน้ี เพราะพระบวชมาหาอรรถหาธรรม อัน
นั้นเปนธรรมเมื่อไร คนตาบอดก็รู หูมันดีใจมันดีทําไมจะไมรู เราเองทําไมไมรู มันหยาบ
มากนะพระเปนบายศนี่ พูดใหมันชัดๆ อยางน้ีละ พระบายศเปนพระหยาบมาก ยศของ
พระอะไรจะเกินธรรม ศีลสมบัติ นี่คือยศของพระ สมาธิสมบัติ นี้คือคุณธรรมของพระเริ่ม
แลวนะ แลวก็ปญญาสมบัติ มีความเฉลียวฉลาดรอบคอบแพรวพราวสวางกระจางแจง
ประดับพระ ปญญาสมบัติ วิมุตตสิมบัติคือความหลุดพนจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบ นั่น
เรียกวาวิมุตติสมบัติ เห็นไหมละ สนฺทิฏฐิโก ตเีขาไปอีกวา วิมุตติญาณทัสสนะ ความรู
รอบคอบในความหลุดพนของตน นี่เรียกวา สนฺทิฏฐิโก ขั้นสุดยอด พนแลวยังรูวาหลุดพน 
สนฺทิฏฐิโก ประกาศปางไปอกีประจกัษในเจาของเอง 

วิมุตติญาณทัสสนะ รูแจงรอบคอบในความหลุดพนของตน นี่สมบัติของพระ 
พระพุทธเจาประทานนี้ใหเปนสมบัติของพระ อยาพากันเปนบายศๆ แย็ดๆ อะไรนี่ กําลัง
เปนบานะพระเวลานี้ แหม เปนบาเอาจริงๆ ไมมองหนามองหลังเลย เลวยิ่งกวาประชาชน
เขาไปอีก หัวโลนๆ ดูกันมันดูไมไดนะ คนอื่นเขาไมพูด พวกหัวโลนวาใหกันวาได เราก็
หัวโลน เขากหั็วโลน ผิดถูกประการใดมันกระทบกระเทือนกันอยูนี่ จะไมพูดกันไดยังไง
พวกเดียวกนั พระพูดไมไดใครจะพดูได เปนยังไงถงึพูด นี่ภาษาธรรม ทานทั้งหลายฟงเอา
นะ ภาษาธรรมเปนอยางน้ี อยางตรงไปตรงมา พากันรูเนื้อรูตัวตลอด 

ศีลสมบัติ สมาธิสมบัติ ปญญาสมบัติ วิมุตติสมบัติ วิมุตตญิาณทัสสนะสมบัติ นี่
สมบัติอันลนคา สมณศักดิ์อันลนคาของพระคอืนี้แล พระพุทธเจาบวชมาประสงคอันนี้เอง 
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ไมไดประสงคพัดยศๆ แย็ดๆ อะไร มันหากเปนบากันเฉยๆ พระเราทุกวันนี้ พระเปนบา
ยศจนลืมเนื้อลืมตัว จนประชาชนผูมีสมบัติผูดีเขาสลดสังเวชเหมือนกัน อยาวาแตพระพวก
เดียวกันดูกนัไมได ประชาชนเขาก็สลดสังเวชเหมือนกัน รูแลวยังพวกหัวโลน สมณศักดิ์
สมณะแส็กนี่ พากันรูแลวยัง มันเปนบาอะไรนักหนา 

ทุกส่ิงทกุอยางเขาปรนปรือ เขาบํารุง เขาเทิดทูนเพื่อความดีงามของพระ บวชมา
ใครจะสะดวกสบายยิ่งกวาพระถาพูดถึงเร่ืองการเลี้ยงดู ชีวิตจิตใจของพระอยูกับประชาชน
ทั้งหมด นั่นฟงซิ ทีอ่ยูทีอ่าศัยปจจัยตางๆ ทั้งหลายใครจะเกินพระ เพราะฉะนั้นพระจึงลืม
ตัวไดซิ แลวยศก็พิลึกนะ เขาใหอยูใหกินเรียบรอยแลวเขายังเทิดทูน ชมเชยใหเปนสมณ
ศักดิ์ความดงีาม ศักดิศ์รีของพระเขาไปอีก เพราะการปฏิบัติดีของพระ สมควรที่จะไดสมณ
ศักดิ์คือความดีงามของพระ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทานก็ประทานให ไมใชประทาน
มาใหปูยี่ปูยําเปนบา ดินเหนียวติดหัวก็วาตัวมีหงอน เปนอยางน้ันนะพระสมัยปจจุบันนี้ 
ดินเหนียวติดหัวแลววาตัวมีหงอน นี่ๆ ยศขา นั่นคือดินเหนียว 

ความจริงแท ธรรมแทไมใชดินเหนียว ศีลสงางามอยูในตัว สมาธิสงา ปญญาสงา 
วิมุตติหลุดพนสงา ไปที่ไหนสงาจาไปหมด เทวบุตรเทวดากราบทั้งน้ันละ นี่สมณศักดิ์ของ
พระ ไมใชบายศบาแย็ดอยางที่เปนทุกวันนี้ อูย มันนาทุเรศนะ ยิ่งวันพระราชทานพัดยศ
เล่ือนสมณศักดิ์ในสถานที่นั่น เราเคยไป เราก็ไปรับพัดนี่แหละ เขานิมนตไปเราก็ไป ถงึ
เวลามีคนมารับไป ปบเขาไปเต็มอยูนั้นมีแตพวกบายศทั้งน้ันมากตอมาก ผูเปนธรรมจะมี
นอย เราไมไดปฏิเสธหมดนะวาเปนผูบายศทั้งหมด ผูเปนธรรมก็มี แตบายศไมกี่รายแหละ
ไปทําความเลอะเทอะใหเสียหมด ผูดิบผูดีทั้งหลายเลอะเทอะหมด 

เหมือนขี้กองหนึ่งปาเขาไปในนี้คนแตกฮือเลย ฟงซินะ เพยีงเทานั้นละทําใหเกิด
เร่ืองราวใหญโต อันนีค้นชั่วเหมือนกัน เขาไปตรงไหนแตกฮือๆ พวกเราอยาใหเปนพวก
แตกฮือของทานผูดีพระผูดีทั้งหลายทานรังเกียจนะ ทานสลดสังเวช พากันจําใหดี เราพูด
อยางน้ีเอาภาษาธรรมนะมาพูด พระไมพูดใครเขาไมกลาพูดแหละ เขากลัวผาเหลือง 
ผาเหลืองนี่สําคัญมาก ออกมาจากองคศาสดา พระปจเจกพุทธเจา ครองผาเหลืองสีกรักสี
แกนขนุนมาโดยลําดับลําดา เขาจะแตะตองอะไรเขาเกรงเขากลัวอันนี้ ผูนั้นก็ยิ่งทะนงตัววา
มีผาเหลืองคลุมหัวแลวโออาฟูฟา ดินเหนียวติดหัวแลวเปนบาใหญเลย ฟงใหดนีะพวก
พระเรา 

บวชมาหาศีลหาธรรม หรือบวชมาหาอะไร เอาสองขอนี้ตัง้ปญหาถามตวัเอง นี่เรา
เห็นพัดนั่นเลยเอามาพูด ใหพากันพิจารณาทุกคนๆ มันนาสลดสังเวชขึ้นทุกวันๆ นะ
ศาสนา ดูไมไดๆ เลย โลกน้ีไมมีทีอ่ยูที่ไหน มีเกาะมีดอนคอืศาสนาเปนที่ซุกซอนหลบหัว
นอนไดดวยความสงบรมเย็นโดยความมีศีลมีธรรม ถาไมมีธรรมเสียอยางเดียวเปนไฟไป
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หมดนะ อันนี้ศาสนาเราก็จะกลายเปนไฟเผาชาติ และเผาศาสนา เผาพระมหากษัตรยิไปใน
ตัวอีก มันลุกลามไปไดละอันนี้ พลิกหลายสันพันคม แลวแตผูนําไปใช พากันจําใหดี เอา
ละวันนี้เทศนยอๆ แคนี้กอน เตือนพระเรา ไมใชพระพูดกันเตือนกันใครเขาไมกลาแหละ 
นี่เราก็เปนพระ เราก็หัวโลน ทานทั้งหลายก็หัวโลน หัวโลนตอหัวโลน ตาตอตาดูกัน 
หลักธรรมวินัยเรียนมาดวยกัน ผิดถูกประการใดเห็นกันอยูทําไมพูดกันไมได ตองพูดได 
ถาพูดไมไดไมมีในโลกนี้ เอาละใหพร 

 
หลังจังหัน 

... ถึงไหนถึงกันตลอด แลวจะถึงไหนถึงกันตลอดไปดวย ไมใหอะไรแตะตองละ
เร่ืองทองคํา เรารักสงวนมากทีเดียว เพราะทองคําเปนหัวใจของชาตไิทยเรา เรารักสงวน
มาก ไมใหร่ัวไหลไปไหนเลย อะไรตีเขามาๆ เปนทองคําทั้งนั้นๆ ที่จะตีทองคําออกเปน
สมบัติอยางอื่นไมเอาเลย แลวคอยอุนหนาฝาคั่งขึ้นไปเรื่อยๆ นะ ตัง้แตปที่เรารองโกกนั้น
เราลืมเมื่อไร หนึ่งดอลลาร เทากับเงินไทยเราตั้ง ๕๖ บาท โห นี่มันเลยบาทไปแลวนะ 
เมืองไทยเราไมใชเมืองขาดบาทขาดตาเต็งธรรมดา เชนวาเมืองไทยเราเปนเมือง ๕๐ 
สตางค นี่มนัเลย ๕๐ แลวนะ ไมเต็มบาทขาด ๕๐ สตางคคอยยังชั่ว อนันี้มัน ๕๖ บาทกิน
เขาไปลึกแลว เมืองไทยเราไมไดถึงครึ่งนะมันยังไงกัน นี่ละเรื่องมัน รองโกกจุดนี้จุดหนึ่ง 

กับจุดที่เราใหไปคนเอาบัญชีใหญมาจากคลังหลวง มาจากแงตางๆ ติดตามเอามา
หมดกอนที่เราจะไดประกาศออกชวยพี่นองทัง้หลาย ไมใชวาอยูๆ กช็วยเลยนะ กอน
ประกาศนี้ใหติดตามเขาไปดูกองบัญชีใหญแตละแหงๆ รวมแลวเปนเทาไร เงินที่ติดหนี้ติด
สินเขาติดเทาไร เอาตัวจริงๆ มา มาดวยความรอนจี๋ภายในใจนะ เราลองตั้งภาพพจนดูวา
คนไทยเราตั้ง ๖๒ ลาน ระยะนั้น ๖๒ ลานคน หนี้ทั้งหมดคดิเฉล่ียออกไปคนหนึ่งๆ ตั้งแต
ผูใหญจนกระทั่งถงึเด็กตดิหนี้เขาคนละหาหมื่นๆ ทั้งหมดเลย โถ มันจะมีปญญาที่ไหนหา
เงินมาใชเขา มีแตจมไปเลยนั่นละ จะทําไง คิดไปคิดมาหาเหตุหาผลทางที่จะกาวออกวางั้น
เถอะ ไมงั้นไมมีทางออก หาทางที่จะกาวออกเพื่อฉุดลากชาติไทยของเราขึ้นดวยวิธีการใด 
คนหา 

ที่ลมจมไปนี ้ เงินเหลานี้ไปติดหนี้ติดสินเขา ติดหนี้เพราะอะไร เพราะเหตุผลกลไก
อะไร ใครมาบีบใครมาบังคับ ชาติไทยเราจึงจําเปนตองติดหนี้ติดสินเขา หรือใครมารบมา
ราเงินไทยของเราไป จนกระทั่งเมืองไทยจะจม มองดูแลวไมมีใคร กม็ีแตหนาตาสีตาสา
หนาคนไทยทั้งประเทศ ตั้งแตผูใหญถึงเดก็นี้ตวัโจรใหญ มันตีกระเปาเจาของ ตีกระเปา
ของชาติแหลกออกไปๆ รวมแลวชาติไทยเราเองเปนโจรเสียเอง โจรดวยความฟุงเฟอเหอ
เหิม ความลืมเนื้อลืมตัว ไมมีใครมาเปนขาศึก ก็ชาติไทยเสยีเองเปนขาศึก พลิกอันนี้เอา 
เร่ืองความลมจมทั้งหลายที่กําลังแสดงอยู จอหัวลงจะลงทะเลอยูนี้ไมมีใครทําใหเปนละ 
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นอกเสียจากคนไทยเรา ๖๒ ลานคนทําเอง เอา ฟตตัว นี่ละเอาตรงนี้เอง เอา ฟต ตั้งแตเรา
ทําอยางน้ันเรายังทําได เราฟตตัวขึ้นมาเพื่อจะขึ้นจากหลมลึกทําไมขึ้นไมไดวะ เอา ขึ้น 
จากน้ันก็วา เอา จะพาขึ้น นี่ละมันถึงไดขึ้นนะ เร่ืองราวมัน 

แตเราก็ไดชมบรรดาพี่นองทัง้หลายตลอดมาจนกระทั่งปจจบุัน ถึงประเภททองซึม
ซาบนะ เปนมาตามลําดับลําดาที่เราตองการๆ  ตั้งแตเด็ดขาดมาเรื่อยๆ มาถึงขั้นออดออน 
มันก็เปนมาตามลําดับลําดาเรื่อยมา ตั้งแตโนนทองคําไมมี คาดไดเมื่อไรวาทองคําจะไดตัง้ 
๑๑ ตันกวา เราไมเคยคาดนะ มันก็เปนไปไดดวยอํานาจแหงความรักชาติ ความเสียสละ ที่
เสียไปก็เพราะความรูเทาไมถึงการณตางหาก ไมใชเจตนาจะทําชาติของตนใหลมจม แต
เปนเพราะความรูเทาไมถึงการณ เห็นอะไรมาก็ความับๆ 

เพราะเมืองไทยเราเปนเมืองอูขาวอูน้ํามาดั้งเดิม ไมเคยอดอยากขาดแคลนเลย มี
อะไรมา ธรรมดาเราจะไมลืมตัวก็ได เพราะอะไรมันก็สะดวกสบาย อะไรมาเอาเรื่อย กิน
เร่ือยๆ ขี้เร่ือย เยี่ยวเร่ือย สุดทายมันจะกลืนทั้งชาติเลยถึงไดรูตัว จึงไดพลิกเสียใหม เวลา
พลิกเสียใหมก็พลิกอยางนี้เห็นไหมละ ก็คนไทยเรานั้นละพลิกขึ้นมาไมใชใครนะ คนไทย
เราเปนมหาโจร คนไทยเราเปนผูรักษาสมบัติ หนุนชาติของตนขึ้นมาคือใคร ก็คือคนไทย
เรา ถึงไดฟนตัวมาถึงขนาดนี้ เรียกวาไมไดคาดไดฝนวาจะไดขนาดนี้ มันก็เปนไปไดอยางน้ี 
เพราะอํานาจแหงความรักชาติของเรา และเปนชาวพุทธดวย ฟงเสียงครูเสียงอาจารยเสียง
อรรถเสียงธรรมดวย มันก็คอยเปนไปๆ โดยลําดับ ตั้งแตหนักจนกระทั่งเบามาโดยลําดับ 

นี่เราก็พยายาม ใหพี่นองทัง้หลายฟงหางเสียงก็ไดนะ.ตัวมันเอาเขาคลังหลวง
หมดแลว ยังแตหาง กําลังติดตามหาหางมัน หางคือทองคําประเภทซึมซาบใหคอยซึมเขา
ไปๆ.เรายังมีหวังอยูนี้ เพราะทองคําในคลังหลวงยังขาดอยูมาก เราไปดูเอง เพราะฉะนั้นจึง
พูดไดอยางเต็มปาก ไมใชพูดอยางสุมส่ีสุมหาคือไดยินอะไรมาแลวเอามาพูด นี้เราไปดู
จริงๆ หัวหนาคลังหลวงเขาพาไป ความมุงหมายของเขาก็เห็นแลวตั้งแตวันแรกที่เราไป
มอบทองคํา พอเสร็จจากนั้นเขาก็นิมนตเราเขาไปดูคลังหลวง เขามีความหวังแลววานี้เปน
ปฐมฤกษแลวที่จะไดทองคําเขาสูคลังหลวง เขาคิดไวเรียบรอยแลว เขาถึงนิมนตเราไป 
ธรรมดาเขาจะนิมนตหาอะไร เราก็ไมสนใจจะไปดูอะไร มอบทองคําเขาสูคลังหลวงเสร็จ
แลวก็กลับเทานั้น นี่เขานิมนตเราไปเราก็ไป 

ไปเขาก็บอกเลยวา คลังหลวงนี้ไดมาพบมาเห็นเพียงสองทานเทานั้น หนึ่งสมเด็จ
พระเทพฯ สองหลวงตา มีสององคเทานั้นมาเห็นทองคํากองนี้ เราจึงไดเขาไป ดูอยาง
ละเอียดถี่ถวนนะ สมเจตนาที่เขามุงหมายหวังอาศัยพวกเราพี่นองชาวไทย โดยเราเปน
หัวหนาวางั้นเถอะ เขาไปดูทุกแงทุกมุมดูหมด พอดูเสร็จเรียบรอยแลวก็ไปนั่งเฉพาะสอง
ตอสอง ซักไซไลเลียงกันแหลกทีเดียวก็ไมผิดนะ ควรยกยกบาง ถามตรงไหนถูกตรงนั้นๆ 



 ๕

ติดหนี้ติดสนิเขา คือการอยูรวมกัน คนทั้งโลกทําไมจะไมตดิหนี้ติดสินกัน แลวมีอะไรเปน
เครื่องประกนั เราคิดไวเรียบรอย เวลาถามก็ตรงเปงๆ  

ทองคําเราที่ออกไปเปนเครื่องประกนัตัวอยูเมืองนอกนอยเมือ่ไร มากกวาใน
เมืองไทยเสยีอีก คือประกันตัวไวเพื่อการซื้อการขาย ติดหนี้ติดสินเขาจะไดเอาทองคํานี้
เปนเครื่องประกัน แลวถามจุดไหนถูกจุดนั้นๆ ทีนี้ถามถึงทองคําที่ประกนัชาติไทยของเรา
มีเทาไร เขาวามีเทานั้น ใจหายวูบเลยนะเรา โถ สะเทือนใจมาก นั่นละออกมาถึงปางๆ เลย 
ก็ไดสมมักสมหมาย ขนาดทองตัง้ ๑๑ ตนัไมใชเลนนะ เรียกวาหายใจโลงปอดไป
พอสมควรแลวแหละ ทีแรกหายใจจะไมออก มนัไมมีทองคาํเปนลมหายใจ มีนิดเดยีวๆ 
คน ๖๒ ลานคนมาสูบลมออกจากทองคําไปนี้มนัไมพอ จงึตางคนตางหามาเพิ่ม ฟาดเสีย
ตั้ง ๑๑ ตัน หายใจโลงพอสมควร ไมตายละวางั้นเถอะ 

จึงวาจะพยายามหาหางมันอีก ไปกวานเอาหางมันมามวนเขาหาตัวมันใหหายใจโลง
เขาไป เราคิดไวนี้คิดไวเพื่อพี่นองทัง้หลาย เราแนใจวาที่เราพาพี่นองทัง้หลายดําเนินนี้ไม
เคยผิดนะ ไมผิด เพราะเหตุไร เพราะทุกส่ิงทุกอยางเราจะเอาธรรมนี้ออกตลอดเลย เราจะ
ไมเอาโลกเขามาแฝง ในสิ่งที่ไมเปนธรรมจะทําความเสียหายแกสวนรวมสวนใหญของเรา 
เราปดออกทนัทีๆ จะคิดแตเร่ืองอรรถเรื่องธรรม อันใดโลงตรงไหนโลงมากโลงนอยจะ
ออก พาพีน่องทั้งหลายออกชองน้ันๆ ก็ถูกตองไปโดยลําดับเรื่อยมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ 
สมบัติเราก็ไดพอสมควร พออกพอใจ เห็นทั่วหนากันแลว 

สําคัญที่ธรรมเวลานี้ ที่เราคิดไวก็ไมผิดทั้งน้ัน คอืวัตถุนี้จะออกกระจายใหรูทั่วโลก
กันอยางรวดเร็ว ที่วาชวยชาติก็คือดานวัตถุ ใครก็ทราบทั่วหนากัน แตธรรมะที่จะชวยจติใจ
นี้ใครไมคิดนะ เราคิดคนเดียวเต็มหมด คิดมากยิ่งกวาวัตถุอกี เห็นไหมละ วัตถุนี้เพียงเปน
เครื่องออกหนาออกตาเทานั้น ธรรมตางหากทีจ่ะฟนฟูจิตใจคนใหอุมสมบัติเงินทองขาว
ของทุกส่ิงทกุอยางหนาแนนมั่นคงขึ้นมา เพราะจิตใจที่ไดรับอรรถรับธรรม นั่นเราเอาตรง
นั้น แลวก็ยังมีหลักเกณฑที่จะไปสูคติโลกสวรรคนิพพานที่ไหนอีก มีหลายประเภท เราก็
ออกธรรมตัง้แตนั้นมา ไปเทศนที่ไหนธรรมนี้ออกเร่ือยเทศนเร่ือยๆ มาจนกระทั่งทกุวันนี้ 
วิทยุนี้ก็ออกจากเทศนตางๆ มารวมกันๆ ๗ ปที่ออกชวยชาติ เทศนไมหยุดไมถอย ๗ ป
แลวหยุด ทีนี้ธรรมะก็ออกละ เทศนนี้ก็ออกทางวิทยุแลว ออกทั่วโลกนะนี่ ออกประเทศ
ไทยแลวก็ออกทั่วโลกทางอินเตอรเน็ตเรื่อยๆ อยางน้ี 

ธรรมะนี้จะกวางขวางมาก ฟนฟูจิตใจเราใหรูจักดีจักชั่วพอยับยั้งชั่งตัวไดบาง เรา
คิดอยางน้ันนะ ส่ิงเหลานั้นยับยั้งไมได มีแตพาถูไถลงทะเล เราคิดหมดแลว จะมีมากมี
นอยไมมีส่ิงใดที่จะพายับยั้งจิตใจใหตั้งเนื้อตั้งตัวไดเลยนอกจากธรรมเทานั้น นั่น 
เพราะฉะนั้นจึงตองเอาธรรมหนุนเขาไปๆ เมื่อธรรมหนุนเขาไปก็มีเบรกหามลอ คันเรงก็
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เปนไปโดยธรรม เบรกหามลอก็หามโดยธรรม มีการยับยั้งชั่งตัว มีการเปดมีการปดจะ
คอยๆ ดีขึ้นๆ จึงขอใหพี่นองทัง้หลายฟงเสียงอรรถเสียงธรรมนะ 

เสียงอรรถเสียงธรรมนี้ไมเคยพาใครลมจมแหละ ใหฟงไปเถอะ ฟงไปเรื่อยๆ จะ
ซึมซาบเขาถึงใจเรื่อยๆ จิตใจไดซึมซาบเขาสูธรรมแลว ธรรมเขาสูใจแลว ทุกส่ิงทกุอยาง
เคลื่อนไหวออกจากใจทีม่ีธรรมแลวจะดีไปทัง้น้ัน ถาเคลื่อนไหวออกจากกิเลสน้ีจะเปน
ความฉิบหาย ทําลายตัวเองและสวนรวมโดยไมตองสงสัย จึงตองเอาธรรมเขาสูใจเพื่อ
ระบายออกในทางที่ถูกทีด่ีเร่ือยๆ บานเมืองของเราก็จะเปนสิริมงคล คนชั่วก็จะพอกลับตัว
เปนคนดีไดบางถาไมเลยเถิดเลยแดนเสียจนกระทั่งปทปรมะ ตายทั้งเปน 

คนที่ตายทั้งเปนคือคนหมดคุณคาแลว ไมมีอะไรที่วาของดีทีจ่ะติดในหัวใจคนนั้น 
นอกจากความชั่วชาลามกเต็มหัวใจมันเทานั้น คนนี้ยังเหลือแตลมหายใจ ตายแลวพวก
ยมบาลเขาลากไปทันทีเลยไมตองบอก เขารูแลว พอพูดอยางน้ีเราก็มาระลึกไดถงึทานเจา
คุณ... ทานบอกวาทานแนใจพอแลว เวลานี้ถอนไมได ทานปรารถนาเปนโพธิสัตว
โพธิญาณ รูสึกทานจะแกกลาพอสมควร คําฝนทานนี้แมนยํามากทีเดียว นี่ละที่สําคัญมาก 
คิดดูซิทานอยูบนกุฏิทานฝนหรือทานภาวนาอะไรไมรู ทานเห็นปลาเขาขังไวหลังบานเขา 
โนนนะฟงซิ มันมีปลาโพธิสัตวอยูในนั้น 

ปลาโพธิสัตวนี้หยั่งถึงทานเลย ทานก็เปนโพธิสัตว จะสามารถเอาพวกเราพนจาก
ความตายนี้ไดก็คือพระโพธิสัตวองคนี้ อาจารยองคนี้แหละวางั้น มันคงจะบันดลบันดาล 
ปลาโพธิสัตวนั้นไปบันดลบันดาลใหทานฝน วามีคนเอาปลามาขังไวที่หลังบาน บานหลัง
นั้นๆ บอกชัดเจนเลยนะ มีปลาโพธิสัตวอยูที่นัน่ดวย ทานฝนอยางชัดเจน ตื่นเชามาทาน
บิณฑบาตไปเขาในบานเขาเลย เปนอยางน้ันละโพธิสัตว รูสึกวาทานฝนแมนยํามาก บุกเขา
ไป ไมเคยไปบานเขานะมันหากเปนเอง ทานวา เขาไปในสวนหลังบานเขา เขาเอาปลาขังไว
ในนั้น ทานบิณฑบาตเอาหมดทั้งถงัใหญเลยเทียว ปลาเหลานั้นพนภัยไปหมดเลย 

ทานวา ขอบิณฑบาตเถอะปลานี้ ถาจะคิดเอาเงินเอาทองก็ไมคุมคายิ่งกวาการถวาย
ชีวิตปลาใหเปนทานไป อันนี้มีคุณคามากยิ่งกวาเงิน อยาถามหาเงินเถอะ วางั้นเลย ใหถาม
บุญถามกุศลถามความพนทุกข อันนี้มีคุณคามากที่สุดอยูในตุมนี้ วางั้น เขาก็พอใจ สาธุ 
มอบใหหมดเลย ปลาเหลานั้นพนภัยมา นี่ยกตัวอยางอันหนึ่งนะพระโพธสัิตวองคนี ้

แลวครั้งที่สองอกี อันนีก้็ยิ่งนาพิศวงงงงัน ทานฝนเวลากลางคืน พอตื่นเชามาเลย
เรียกพระในวัดนั้นองคทีเ่ชื่อถือไดเขามากระซิบ ทําไมผมถงึฝนอยางน้ี เณรสมเรานี่ ชี้เลย 
เณรสมอยูในวัดเรานี้มันขโมยหนีมาจากนรก ขอเปรียบเทียบเหมือนกับวา พวกที่ติดคุกติด
ตะราง โทษเบาบางแลวเขาก็เอาออกไปใชงานนอกงานนา มันขโมยหนีตอนนั้น ตอนที่เขา
ปลอยตัวใหไปทํางานนั้นงานนี้ เพราะจวนจะออกจากคุกจากตะรางแลว อันนี้จะพนจาก
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นรกแลวเขาก็รามือบาง มันขโมยหนีจากนรกมาเกิดเปนมนุษย บอกวาเณรสมนี่นะวางั้น ชี้
เลย เราพูดเฉพาะเราเทานั้น คอยดูเณรนี้นะ ฝนแมนยําเหลือเกินเมื่อคืนนี้ ยมบาลเขามา
หาทานเมื่อคืนนี้จะเอาเณรนี้ไป ทานขอบิณฑบาตเขายังไงก็ไมได การที่เขามานี้เขามาใน
นามของกรรมเณรเอง เขาวางั้น ไมไดมาดวยอํานาจบาตรหลวงจากที่ไหน มาดวยอํานาจ
แหงกรรมของเณรนี้เอง เณรนี้ขโมยหนีจากนรกมาเกิดเปนมนุษย แลวมาบวชเปนเณรอยู
ในวัดนี้ชื่อสม บอกตวัเลยเทียว ชื่อสม วางั้น 

พอตื่นเชาขึน้มาก็เรียกพระมากระซบิกระซาบ เปนยังไงถงึเปนอยางน้ี เณรนี้ก็ดีๆ 
อยู เขาบอกวาตอนเย็นวันนี้ ๓ ทุมเขาจะมาเอาเณรนี้ นี่ก็จวนเวลาแลวเณรนี้ก็ปรกติอยูเปน
ยังไง เขาจะมาเอาเณรนี้ไป เณรนี้ขโมยหนีมาจากนรกมาบวช ชื่อเณรสม เราพิจารณาเอา 
เอา รูเฉพาะเราเราคอยดูจะเปนยังไง ความฝนอันนี้ทําไมมนัถึงกระเทือนใจเอามากมาย
เมื่อคืนนี้ แลวคอยดูเณรสมนี้ ก็พูดกันเฉพาะเทานั้น พระที่เขาใจกันได คอยดูเณรนี้จะเปน
ยังไง ขอบณิฑบาตยังไงเขาก็ไมถอย นี้มาปฏิบัติศีลธรรมแลวก็ใหโอกาสปฏิบัติศีลธรรม
ตอไป ไมไดกรรมเณรนี้ยังหนักอยู ยังอยูไมได ตองไปเสวยกรรม ขอบิณฑบาตยังไงก็ไมได 
ทํายังไงกไ็มได ทําไมจึงไมได ขอกันทําไมไมได 

ผมมานี้มาในนามของกรรม นั่น ผมไมไดมาในนามของผูใดผูหนึ่ง ในนามของ
กรรมเณรเอง เพราะฉะนั้นจึงอนุญาตไมไดเพราะกรรมไมอนุญาต พระองคนั้นทานก็นิ่ง
เลยยอมรับเขา ก็คอยฟงแตเหตุเทานั้น พอ ๒ ทุมขึ้นมาเณรเริ่มไมสบาย ถายทอง นั่นเห็น
ไหมละ ๓ ทุมเขาบอกวา ๓ ทุมเขาจะมารับเณรนี้ไป บอกชดัเจนเลย รายนี้ก็ทราบกันได
ชัดเจน พอ ๒ ทุมเณรเริ่มเจ็บทองปวดทองถายทอง สุดทายเปนเลือดออกมาเลย อาว นี่จะ
ไมไหวแลวนี่ จะเขาเร่ืองความฝนนั้นแนแลว ยังไงก็ เอา เตือนเณรมันหมดหวังแลวแหละ 
เตือนเณร เณรนี้มาก็มาดวยบาปดวยกรรม มา บุญก็มากรรมก็มาดวยกนั บุญคือขโมยมา
บวชก็เปนบุญ สวนขโมยนั้นเปนกรรมยังไมหมดโทษขโมยมา เณรนี้จะตองไดเสวยทั้งบาป
ทั้งบุญนั้นแหละ 

เณรใหตายไปดวยความสงบใจนะ อยาปลอยพทุโธ ทานสอนพุทโธใหนะ เอาจะ
เปนยังไงมองดูแลวมันออนลงๆ ถายเปนเลือดออกมา คําฝนนั้นแมนยําแลว จวนจะเขาถึง
รอยเปอรเซ็นตแลว แลวก็สอนเณรนั้นดวยความสงบ และเณรนี้ก็ตายดวยความสงบ
เหมือนกันนะ เพราะทานสอนอรรถสอนธรรมเต็มเม็ดเต็มหนวย ใหเณรเชื่อบุญเชื่อกรรม 
นี่แหละบุญกรรมเปนอยางน้ีแหละใหดูเอา ใครเห็นไมเห็นก็ตามบุญกรรมของเจาของ หาก
เห็นเจาของรูเจาของเอง  บังคับเจาของเอง ใหเณรเชื่อตัวเอง แลวใหเชื่อพุทโธ ใหตายกับ
พุทโธ ลมหายใจขาดขาดกับพุทโธนะ เณรเวลาจะไปกไ็ปดวยความสงบจริงๆ สงบเงียบไป
เลยนั่น ก็ไปกับพุทโธ 
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นี่ละทานเจาคุณองคนี้คําฝนของทานแมนยํามาก มาถึงเณรนี้ละที่ไดเลาใหฟงนะ 
แมนยําที่สุด ถึงเวลาไปเลยจริงๆ เณรสมอยูในวัดเรานี้นะ มันดีๆ อยูนี้ทาํไมเปนยังงี ้นี่ละ
อํานาจกรรมเรามองไมเห็น แตเร่ืองสายกรรมสายญาณบันดลบันดาลใหทานฝนเห็นกอน
แลว เณรนี้จะเปนอยางน้ัน แลวก็เปนอยางที่วา ทั้งวัดไมใครรู มีแตทานองคเดียวฝนเปน
อยางน้ัน จึงมากระซิบกัน ความเปนจริงก็เปนอยางที่วารอยเปอรเซ็นตไปเลย นี่ละอํานาจ
แหงกรรมเราไมเห็น กรรมของตัวเองผูสรางมันเห็นเองเปนเอง บังคับตวัเองทั้งฝายดีฝาย
ชั่ว พากันจดจําใหดี ใหไปปฏิบัติ อนันี้เปนตัวอยางอันหนึ่งของเณรที่เปน จะเปนตัวอยาง
สําหรับเราที่กําลังดีดดิ้นอยูเวลานี้ ใหดีดดิ้นไปในทางที่ถูกทีด่ี ถาผิดพลาดแลวก็จะจมได 
พากันจําเอา วันนี้ก็พูดเพียงเทานี้ละ ก็นานพอสมควร เลานิทานนี่ก็เปนนิทานคติเครื่อง
เตือนใจดีมากนะ เอานิทานนี่ละมาเปนขอปฏิบตัิ เพราะนิทานเปนนิทานโพธิสัตว ที่ทาน
ฝนแมนยํามากทีเดียว 

ขอประกาศใหบรรดาพี่นองทัง้หลายทราบทั่วหนากันนะ วาวันสังฆทานนี้ตางทาน
ตางเปนเจาของของทานตนเอง เมื่อใหทานแลวใหตางทานตางมีสิทธทิี่จะอุทิศสวนกุศลถึง
พวกเปรตผีที่ไมมีญาตมิติร ใหทานทั้งหลายอุทศิสวนกุศลสาธารณะไปเลย ผูมีญาติก็ไดรับ
ไมมีญาตกิ็ใหไดรับไปดวยกัน เพราะทุกคนเรียกวาทําบุญอุทิศสวนกุศลใหสัตวโลก
ทั้งหลาย เรียกวาทั่วแดนโลกธาตุ เราอุทิศไมเจาะจงผูใด ทานผูใดมารับไดทั้งน้ันสวนกุศล
ของเราที่อุทศิคราวนี้ ที่กระทํามาทุกปๆ เพราะอันนี้เปนความจําเปนอยางลึกลับโลกมอง
ไมเห็น 

สัตวโลกที่มคีวามจําเปน เปนเปรตเปนผีคอยรับสวนบุญอยูเต็มโลกธาต ุ ไมมีใคร
เห็นละ พระพุทธเจาศาสดาองคเอก ธรรมของพระพุทธเจามองเห็นหมด จึงไดนําเอานี้
ออกมาสอนเรา ใหปฏิบัติตามนี้นะ วันทําบุญสวนอุทิศสวนกุศล ใหอุทิศกระจายทั่วไปหมด
แดนโลกธาตุ ทุกคนมีสิทธิดวยกันทีจ่ะอุทิศสวนกุศลซึ่งเปนสวนบุญของตน ออกสูสัตวโลก
ทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุไดดวยกันทั้งน้ัน ใหจําเอาตั้งแตบัดนี้ เรามันไมแนใจนะ พอพดู
แลวลืมไปก็มี ใหพากันทําความเขาใจตั้งแตบัดนี้ตอไปก็แลวกัน เอาละตอไปนี้ใหพร  
 ธรรมลีนี้เปนพระสําคัญอยูนะ ติดสอยหอยตามเรามาตั้งแตวันบวชเลย บวชวันเผา
ศพพอแมครูจารยมั่นที่วัดปาสุทธาวาส วันนั้นบวชหลายองค ธรรมลีนี้องคหนึ่ง บวชแลว
ติดเราไปเลยตลอด ไปไหนเหมือนปลิงดึงไมออกนะ แหม สลัดที่ไหนสลัดไดหมด ธรรมลี
สลัดไมตก ไปไหนติดตามไปๆ นี่ละที่มันขบขันนะ ก็เราสลัดหมูเพื่อนหนีแลวเราจะไปคน
เดียว ตามนิสัยของเราที่เคยอยูคนเดียวสบาย ๆ ธรรมลีนี้ติด ไมยอมไปไหน ใครไปไหน
ไมยอมไป ตดิเราไปเลย  
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 ไปก็ไปบานชะโนดดงนัน้ละ ไปกถ็ามหาที่พัก กะวาจะพักสบายๆ สักหนอย กม็ีปา
ชาอยูลึกๆ นั่นแลวพัก ใหเขาพาไปดู ไปดู เออ ชอบ อยางน้ีชอบแลว เราก็เลยอยู ทีนี้จะวา
บุญไมแพบาป หรือบาปไมแพบุญ กแ็ลวแตจะพิจารณา เราไมไดสนใจกบัวาธรรมลีกลัวผี
หรือไมกลัวผี พอไปไปเห็นที่เหมาะๆ ลึกๆ นูน เราก็เลยไปอยูในลึกๆ กลางปาชาเลย ให
ธรรมลีอยูนอกๆ นูน อยูริมทุงนาที่จะเขาบานบิณฑบาต อูย ยิ้มแตมเลย แตกอนหายใจ
แขมวๆ โอย ทานจะใหเราอยูยังไงนา ถาใหเราอยูนี้ตายเลยละคราวนี้  
 ตกลงเราไปอยูในกลางปาชาคนเดียว เพราะไมมีใครยุง ธรรมลีก็อยูขางนอก
สบายๆ เวลากลับมาถึงวัด มาจําพรรษาถึงมาเลาใหหมูเพื่อนฟง โหย บุญชวยเหลือเกิน 
ติดตามทานไป ทานสลัดยังไงไมออก ทานพาไปปาชา นึกวาทานจะใหอยูในกลางปาชา ถา
หากวาเรารูวาธรรมลีกลัวผีเราจะไปจับธรรมลียัดในปาชา เราจะอยูขอบนี้นะ พอเผลอๆ 
เราเปดหนีเลย นี่เราไมรูเราเลยอยูกลางปา ขบขันดีนะ 
 ธรรมลีนี้เกงอยูนะ ความพากเพียรเกงมาแตไหนแตไร นี้เร่ืองไดทําบุญสนองคุณ
ของครูบาอาจารยนะเรารู ธรรมลีเปนพระที่ปฏิบัตดิีปฏบิัติชอบ ที่จะออกไปนูนไปนี้ออกไป
ชั่วกาลเวลา หลักใหญอยูที่นี่ๆ ตลอด นี่ก็ใหไปอยูผาแดงนะ เราส่ังใหไป เพราะไมมี
หัวหนาอยูที่นั่น แลวปาเขาสงวน เหมือนเสือหวงซากดวย เราไดส่ังไปเลย เปนยังไงเราจะ
พิจารณาเรื่องเหลานี้ ทําไมประชาชนเปนลูกชาวพุทธจะมาขบัไลพระที่รักษาปาชวย และให
หนีจากปามีอยางเหรอ เอาๆ ไปอยู นั่นละเรื่องราว เราสั่งใหไปเอง เพราะฉะนั้นปานี้จงึ
เปนปาที่หนาแนนมั่นคงเดี๋ยวนี้ก็เพราะเราที่ถูกเขาขับไลแตกอน คือไมใหพระไปอยูในปา 
พวกนี้กินปา เขาใจไหมละ เราไลพระเขาไปอยูในปาไมกลามากินละซี มันกระเทือนใหญ 
เพราะเรื่องของเราก็ไมใชเร่ืองเล็กนอยใชไหม พอเปนเรื่องของเราเทานั้นมันจะหวาดกันไป
หมด เพราะเอาจริงเอาจังแตไหนแตไรมา  
 นั่นละวัดธรรมลีจึงอยูที่นัน่ ทานวันชัยก็อยูที่นีต่ลอดมา แลวกใ็หอยูที่นั่นที่วัด
ภูสังโฆ แตกอนชื่อมันไมแนนอน เอา ตั้งชื่อใหเลยวาวัดภูสังโฆ ทานวันชัยออกจากวัดนี้ 
ธรรมลีออกจากวัดนี้ไปอยูที่นั่น แนนหนามั่นคงดี และทานลีนี้ดี เรียกวาเศรษฐีธรรมมา
นานแลวนะ ทานมีธรรมอยางเงียบๆ รูกันนานแลวแหละ ทานปฏิบัติธรรมเกงมากทีเดียว 
จึงเรียกวาเศรษฐีธรรมองคหนึ่ง เงียบๆ ไมมีใครรูแหละ เปนเศรษฐีธรรม การเทศนาวา
การก็ตามนิสัยวาสนา แตเร่ืองภูมิและธรรมเต็มเอี๊ยดเหมือนกันหมด เอาละทีนี้ใหพร 
 พระพุทธเจา-พระสาวกทานผูเชี่ยวชาญ ทานเทศนสอนเทวดาอินทรพรหมทั้งหลาย 
กระเทือนอยูแดนสวรรค-พรหมโลก พวกมนุษยเราหูหนวกตาบอดไมไดยนินะ นี่เปดเสีย
บางวันนี้ เปดเผยเหมือนกันกับเรานี้ เวลาทานเทศนสอนเทพก็เปดเผยในเทพ เวลาสอน
มนุษยก็เปดเผยในมนุษย เหมือนเทพไมมี เวลาทานสอนเทพก็เปดเผยในเทพ มนษุยไมมี 



 ๑๐

ธรรมพระพุทธเจากระจายทั่วไปหมด เปนประโยชนทั่วโลก นี่เราไมมีความสามารถเราก็
สอนตั้งแตกบัพวกมนุษยนี่ละ พวกขี้เหม็นๆ สอนพวกขี้เหม็นๆ ทั้งเขาทั้งเรานี้แหละ สอน
กันไปอยางนี้ ขยี้ขยําขี้ไป สอนไปขยีข้ยําขี้ไป อยางน้ันละ  
 ไมเหมือนพวกเทพ ทวยเทพบนสวรรค-พรหมโลกมาฟงเทศนพระพุทธเจา
กระเทือนทั่วโลกธาตุ ของเลนเมื่อไรวันหนึ่งๆ สาวกผูเชี่ยวชาญทานสอนก็แบบเดียวกัน 
แตไมใชฐานะที่ทานจะนํามาพูดอยางนี้ ไมใชเร่ืองเดียวกัน ทานจึงสอนแตพวกเรา พวกเรา
ก็ใหตักตวงเอาเต็มเหนี่ยวของพวกเรา ทานเหลานั้นก็ตักตวงเอาเต็มเหนี่ยวของทาน
เหลานั้น เอาละ   
 เมื่อวานไปเกษตรสมบูรณ ไกลนะ ๒๓๔ กิโล จากน้ีไปเกษตรสมบูรณจังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิรูสึกแรนแคนกันดารมาก เราจึงตองไดไปชวยเสมอ ไปเรื่อย เดี๋ยวไปโรงนั้น
เดี๋ยวไปโรงนี้ ไปตั้งแตโรงที่เราดูแลวๆ โรงอัตคดัขัดสน ไปลึกๆ อยางเกษตรสมบูรณนี้ก็
บึ่งเลย อําเภอภูเขียวไปตั้ง ๒๐ กิโล ไปนี้ไปชุมแพ จากชุมแพไปภูเขียว จากภูเขียวบึ่งทาง
เกษตรสมบูรณ สงแลวกลับมาทางหนองบัวลําภู ใกลนิดเดียว เวลาเราไปเราไปทาง
ขอนแกน เพื่อจะไปเอาอาหารที่เขาสวนกวาง ไปฝากใหพวกโรงพยาบาล พอกลับมาตัดปง 
ใกลนิดเดียว เอาละ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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