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เทศนอบรมฆราวาส ณ ศาลาใหญวัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

เห็นความจําเปนของสัตวลึกลับ 
 

 พี่นองทัง้หลายใหพากันตื่นนะ ตื่นกบัศีลกับธรรมใหตื่นเถอะ เราเคยจมมากับ
กิเลสหลอกน้ีนานแสนนานแลว เอา ตื่น วันนี้เปนวันเปดโลกธาตุ ปลุกกนัใหตื่น นี่พวก
ภาวนาอยูขางในเปนฝายผูหญิง เขารูเห็นแปลกๆ ตางๆ แตเขาไมกลาพูดเพราะเปนสิ่ง
ที่โลกทั้งหลายไมรูไมเห็น อยางน้ันละภาวนา เวลาจิตเปดออกแลวมันจะรูจะเห็น เพราะ
ส่ิงเหลานี้ไมไดปดบัง มอียูตามหลักธรรมชาติ เปนแตเพียงวาตาเราบอดมันไมเห็น พอ
แย็บออกที่ไหนมันก็มองเห็นไปเรื่อยๆ เปดออกกวางเทาไรยิ่งเห็นชัดเจนๆ 
พระพุทธเจาวา อาโลโก อุทปาทิ พอสวางจาแลวเห็นหมดเลย เปนอยางน้ัน โลกวิท ู รู
แจงโลกรูอยางน้ีละ 

ที่วารูนั้น ส่ิงเหลานี้มีมาดั้งเดิมแลวแตมันไมเห็น มันปด พอเปดตาออกนี้มัน
เห็นละซิ จึงไดประกาศธรรมสอนโลก ในธัมมจักกัปปวัตตนสตูรกระเทือนโลกธาตุเลย 
ออกครูเดียวถึงพรหมโลก ๑๖ ชั้นเลยเทียว ขณะเดียวเทานั้นทานวา สะทานหวั่นไหวไป
หมดเลยเทียวธรรมพระพุทธเจา นี่ละธรรมรื้อขนสัตวโลกที่ตายกองกันมานานแสนนาน 
ธรรมประเภทนี้จะรื้อออก เพราะฉะนั้นธรรมประเภทนี้พอปรากฏขึ้นมา สัตวทั้งหลายที่
มีนิสัยอยูบางจึงตื่นเตน รีบเกาะๆ เกาะติดไปเลย ไอพวกที่จมก็จมไปเรียกวาพวกไอซยีู 
มันมี ๔ ประเภท อุคฆฏิตัญู วิปจติตัญู เนยยะ ปทปรมะ 

อุคฆฏิตัญูพรอมแลวที่จะออก พอเปดปากคอกปบออกเลยทันทีๆ หนุนกัน
ออก ประเภทที่สามแยงกัน ทั้งจะไปทั้งจะอยู เนยยะ พอฝนไดไปไดๆ ประเภทที่ส่ีไมมี
ฝน ไมมดีีดมีดิ้นจะไป มีแตจะอยูทาเดียว จม พวกนี้พวกไอซียู มี ๔ ประเภททานก็
บอกไวแลว ประเภทที่ส่ีนี้ชวยไมไดเลย พระพุทธเจาองคใดก็ชวยไมได ฟงซินะ หมอมา
จากไหนก็มาเถอะ ถาลงเขาหองไอซีย ูหมอมาจากไหนก็มา ยามาจากไหนก็มา จะไปทา
เดียว นี่ประเภทปทปรมะ 

วันนี้พี่นองทัง้หลายไดพรอมใจกันทั่วประเทศไทยมาบําเพ็ญการกุศล เพื่อแผ
สวนกุศลใหบรรดาสัตวทั้งหลายที่ตายเปนเปรตเปนผี มีจํานวนมากยิ่งกวามนุษยเราที่
อยูในโลกนี้ มีกี่ลานคน พวกเปรตพวกผีมีจํานวนมากยิ่งกวานี้ เรามองไมเห็น 
พระพุทธเจา สาวกทั้งหลายองคเชี่ยวชาญมองเห็น เห็นแลวทานไมลบลาง พวกเราไม
เห็นแลวก็ลบลางไปหมดวาส่ิงเหลานั้นไมมี มีตั้งแตมนุษยมนาเทานั้นใหญกวาโลกกวา
สงสาร สัตวทั้งหลายที่มีเหมือนกันถกูลบลางหมด ดวยความตาฝาตาฟางตามืดบอดนั่น
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แหละ มันไมเห็น พระพุทธเจาและสาวกองคเชี่ยวชาญรองลงมามองเห็นหมด บรรดา
เปรตทั้งหลายที่มาขอสวนบุญสวนกุศล 

เปรตบางประเภทก็มีญาติมีวงศ ไดรับสวนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติ
ทั้งหลาย เล่ือนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรคเลยมีเยอะ จากการกุศลที่อุทศิสวน
กุศลใหเหลานี้จากพี่นองทั้งหลายทั่วประเทศไทย พวกที่ไมมญีาติเราก็แผสวนกุศล ทั้ง
ที่มีญาติทั้งทีไ่มมีญาติใหทั่วถึงกันหมด ใหไดรับความสม่ําเสมอภาคกันไปในการชวย
ชาติคราวนี้ ที่วาอุทิศสวนกุศลแผสวนบุญใหทั่วแดนโลกธาตุ คือสัตวโลกทั้งหลายเต็ม
อยูนี้ดวยความหวังพึ่งผูอื่น มีจํานวนมากนะ พวกเปรตพวกผีมีจํานวนมากยิ่งกวาคนทั่ว
ประเทศไทยของเรา มีกี่ลานคน พวกนี้ยังมีมากกวานี้อีก 

เราอยาไปลบลาง คําสอนพระพุทธเจาลบลางไมไดนะ เปนพื้นเพมาจากศาสดา
องคเอกทุกๆ พระองคไมมีองคไหนที่จะลบลางกันเลย บรรดาพระพุทธเจาที่มาตรัสรูนี้
มีกี่พระองค เทียบกับน้ํามหาสมุทรทะเลหลวง มากตอมากขนาดนั้น ไมมีองคใดทีจ่ะ
คัดคานตานทานกันวาส่ิงเหลานี้ไมมี พูดเปนเสียงเดียวกันหมดเพราะรูเห็นดวยกัน
หมดแลวคานกันไดยังไง นั่นละทานเหลานี้เปนผูนําของพี่นองทัง้หลาย และจะรื้อขน
สัตวโลกผูที่ไดรับความทุกขความจนที่หวังพึ่งผูอืน่พอที่จะพึ่งได อยางพวกเราทั้งหลาย
ไดอุทิศสวนกุศลใหในวันนี้ ใหไดรับทั่วถึงกันหมด 

ทานทั้งหลายเวลาทําบุญกุศลนี้ ใหแผบุญกุศลทัว่แดนโลกธาตุ ไมนิยมวาญาติ
ไมญาติ ญาติเกิดแกเจ็บตายดวยกันหมดทั้งส้ินนั่นแหละ หวังพึ่งซึง่กันและกันดวยกนั
ไปหมดในโลกเรา โลกน้ีโลกอื่นหวังพึ่ง พึ่งไมไดแตแดนนรก ลงไปแลวไมมีใครพึ่งใคร
ไดเลย ตองตัวใครตัวมัน แตอยูในแดนมนุษยนี้พอพึง่กันได พวกเปรตพวกผีนี้พึง่ได
รอยเปอรเซ็นต ที่จะไดอาศัยพี่นองทั้งหลายบริจาคทานในคราวนี้ๆ เพราะฉะนั้นหลวง
ตาจึงไดอตุสาหพยายามทําบุญกุศล โดยยกโยมแมขึ้นเปนตนเหตุ วันตายของโยมแม
วันนี้ วันที่ ๓๐ เอาอันนี้เปนตนเหตุ ในบรรดาสัตวทั้งหลายที่มีทั่วโลก มากยิ่งกวาโยม
แมเปนไหนๆ นั่นละที่นี่เรายกเอาอันนั้นขึ้นมา ดวยเพียงอาศัยโยมแมเปนตนเหตุ
เทานั้น กรุณาพี่นองทั้งหลายทราบเอาไว 

ธรรมะพระพุทธเจาไมมสีอง พูดอยางไรเปนอยางน้ัน หูหนวกตาบอดมากนอย
ไมมีความหมาย คนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมด คนตาบอดเต็มศาลาไมมีใครเห็น พวก
เราน่ีพวกตาบอดเต็มศาลาไมมีใครเห็นประเภทที่มีอยูเหมือนเราทั้งหลายนี่ มีอยู
เหมือนกัน สวนหยาบ สวนละเอียด ละเอียดสุด พระพุทธเจาเล็งเห็นหมด ไมลบลางวา
ส่ิงเหลานี้ไมมี ยอมรับดวยกัน พระพุทธเจาทุกพระองคไมมีพระองคใดที่จะคัดคาน
ตานทานกันวา พระพุทธเจาองคนี้สอนผิดไป องคนั้นสอนถูก ไมมีคัดคานกันเลย 
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เพราะทานทรงรูทรงเห็นดวยกัน แบบเดียวกัน สอนจึงสอนแบบเดียวกัน พวกเปรต
พวกผีมีมาดัง้เดิม อาศัยซึ่งผูมีบุญทั้งหลายทําบุญอุทิศสวนกุศลใหพนไป บางรายถึงไป
สวรรคเลยก็มีเยอะนะ ทีเ่ราแผสวนกุศลให ที่เบาบางไปสวรรคไดเลย พวกที่ต่ํากวาน้ัน
ก็เล่ือนชั้นขึ้นมาๆ เพราะอํานาจแหงบุญกุศลที่เราทําบุญอุทิศใหนี้ ไมใชเร่ืองเล็กนอย
นะที่พาพี่นองทํานี้ 

เรานําธรรมพระพุทธเจามาสอน ติโรกุฑฑกัณฑสูตร ทานแสดงไวเรียบรอย 
บรรดาเปรตทั้งหลายที่มารับสวนบุญสวนกุศลเปนสองฝาย ฝายหนึ่งมีญาติ พวกที่มี
ญาติไดรับสวนบุญกุศลแลวก็อนุโมทนาสาธุการใหบรรดาญาติทั้งหลายเรียบรอยแลว ก็
เล่ือนชั้นเลื่อนภูมิ บางรายขึ้นสวรรคไปดวยความรื่นเริงบันเทิง อกีพวกหนึ่งไมมีญาต ิ
มาดวยความโศกเศราเหงาหงอย มาหวังพึ่ง พึ่งอะไรพึ่งไมได เกาะไมตดิๆ เพราะไมมี
ญาติวงศที่จะอุทิศสวนกศุลให ไปดวยความโศกเศราเสียใจ ยังดาทอญาติทั้งหลายที่
เปนญาติแตเปนญาติใจจืดใจดํา ญาติไมมีศีลมีธรรม ญาติทั้งหลายที่มีศีลมีธรรมเขาแผ
สวนกุศล ญาติของเราไปไหนหมด ทกุคนๆ ทุกสัตวมีญาติดวยกัน ทําไมญาติเราจึงไม
มี เรามาดวยความหวังพึ่งแทๆ พึ่งญาติ แลวไมมีญาติรายใดเลยที่จะมาแผสวนบุญสวน
กุศลใหเรา กลับไปดวยความโศกเศราเหงาหงอย แลวดาทอแชงพวกญาติที่ใจดําน้ําขุน
อีกดวย นี้ในติโรกุฑฑกัณฑสูตรมี เอามายืนยันไดเลย 

นี่ละญาณของพระพุทธเจาทรงหยั่งทราบเห็นหมด เอาความจริงน้ีมาสอนพวก
เราทั้งหลาย เราเปนลูกศิษยตถาคตขอใหฟงเสียงพระพุทธเจา ทุกๆ พระองคพูดเปน
เสียงเดียวกันหมด เพราะความรูแบบเดียวกัน ไมมีใครจะลบลางไดคือพุทธศาสนาของ
พระพุทธเจาทุกๆ พระองค นี้เปนศาสนาแบบฉบับมาดั้งเดิมตั้งแตกปัไหนกัลปใด แลว
ตอไปนีก้็จะมีพระพุทธเจาตอไปอกี เปนแบบเปนฉบับมาดวยพระญาณหยั่งทราบๆ 
ไมไดจับองคนี้มาใหเปนเจาของศาสนา องคนี้ใหเปนศาสดา องคนี้ใหเปนศาสดาองค
นั้นองคนี้ เปนเจาของศาสนาทั้งทีก่ิเลสเต็มหัวใจ ไมมีในพระพุทธเจาทั้งหลาย 
พระพุทธเจาทั้งหลายเปนผูส้ินกิเลสแลวโดยสิ้นเชิง มาสั่งสอนสัตวโลกดวย โลกวิทู รู
แจงและเห็นจริงโลกทุกสัดทุกสวน อาโลโก อทุปาทิ สวางจาอยูทั้งกลางวันกลางคืน 
โลกไมเห็นโลกตาบอดกต็าม พระพทุธเจาตาดีเห็นหมดดวยกัน จึงไมมีการคานกัน นั่น
ละใหพี่นองทั้งหลายจําเอาไว 

เราเปนลูกศิษยตถาคต ดวยความตาบอดของเราใหฟงเสียงทานผูตาดี ถาฟง
เสียงผูตาดีเราจะมีเล็ดลอดพนเขตอนัตรายไปได แตถาตาบอดแลวอวดดีอวดเกงแลว
ลงเหวลงบอ ตกเหวตกบอไปไมรูตัวนะ คนตาบอดมกัขี้โมขีคุ้ย คนตาดีเขาไมโมไมคุย 
ตรงไหนเปนภัยเขาหลีกปบๆ ไปเลย พนภัย แตคนตาบอดนี่เกง แลวมักจะหัวชนไมชน
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ตอไปอยางน้ัน ฟงใหดี เราเปนคนตาบอดใหฟงเสียงพระพุทธเจา แลวเราจะรอดพน
ภัยไปโดยลําดับลําดา 

วันนี้เปนวันที่เราแผสวนกุศล ทุกๆ คนที่บริจาคมีสิทธิที่จะอุทิศสวนกุศลให
บรรดาญาติมิตรทั้งหลาย ตลอดสัตวทั้งหลายที่เขามาพึ่งพาอาศัยพวกเราผูมีบุญได
สรางไวในวันนี้ แลวเขาจะไดบุญกุศลไป อนุโมทนาสาธุการยอนหลังมาหาพวกเรา เราก็
จะมีความสุขความเจริญ บุญกุศลที่เราทํานี้เราก็ได พวกเปรตพวกผีก็ได ไมใชวาทําแลว
อุทิศไปใหเปรตผีหมด พวกเรากระเปาแหงกลับมา อยางน้ันไมมี เราก็ได แบงสวนบุญ
กุศลที่เราไดเหลานี้ออกชวยสัตวทั้งหลาย ไดเหมือนกันหมด ใหพากันจําเอานะ 

วันนี้ไดพาพี่นองทั้งหลายบําเพ็ญมาประจําปๆ เพราะเห็นความจําเปนของสัตว
ลึกลับๆ นี้แหละ ตามทางของศาสดาที่ทรงสั่งสอนไวแลวดวยความรูแจงเห็นจริง จึงได
นําธรรมนั้นมาสั่งสอน และพาพี่นองทั้งหลายดําเนินตาม เพื่อสัตวทั้งหลายเหลานั้นที่
หวังพึ่งผูอื่นอยูเขาจะไดพึ่ง ตามกําลังความสามารถของเขาของเรา บุญเขาบุญเรารับกัน
มากนอยเพยีงไรรับกันไป เอากันไปๆ พากันจําเอานะ วันนี้เปนโอกาสอันดี พี่นอง
ทั้งหลายตั้งแตตื่นนอน จิตใจพัวพันอยูกับการกุศลผลบุญตลอดเวลาทุกหัวใจ เรียกวา
วันนี้เราสรางบุญสรางกุศลเขาสูหัวใจ นอกจากนั้นมีแตเร่ืองกอบโกยเอากิเลส ความ
โลภ ความโกรธ ราคะตัณหา ความดีดความดิ้น ขนเขามาสูหัวใจเปนไฟเผาไหมอยูทั่ว
ทุกหัวใจตลอดเวลามา 

วันนี้เราไดบําเพ็ญกองการกุศล อยางนอยตั้งแตตื่นนอนมา เร่ิมตั้งแตงานนี้ละ 
กองการกุศลจะพัวพันกับจิตใจเราตลอดมา จะทําอันนั้นจะสรางอันนี้เร่ือยมานี้เปนจิต
กุศลทั้งนั้นเกี่ยวของกับจิตใจของเรามา จนกระทั่งวันนี้เปนวันวาระสุดทายของเราที่
กําลังฟงเทศนอยูเวลานี้ เราไดสรางบุญสรางกุศลเต็มเม็ดเต็มหนวยเต็มความสามารถ
ของเราแลว ทานทั้งหลายก็จะไดบุญไดกุศลผลบุญเต็มหัวใจกลับไปบานไปเรือน พวก
เปรตพวกผทีั้งหลายที่ไดมาอาศัยพวกเรา ก็จะไดรับความสุขความเจริญจากกุศลที่พี่
นองทั้งหลายบริจาคใหนี้ แลวเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิ บางรายไปสวรรคไดเลย นี่ไมใชเร่ือง
เล็กนอยนะการอุทิศสวนบุญสวนกุศลให ทานสอนไวเปนขั้นๆ พวกเปรตพวกผีที่มี
กรรมหนักก็เล่ือนขึ้นมาๆ จากผลบุญของญาติ ผูที่เบาบางก็เล่ือนขึ้น ผูเบากวานั้นขึ้น
สวรรคไปเลยมีเยอะ นี่ทานแสดงไวเรียบรอยแลว นี่คือคําสอนของพระพทุธเจา ใหทาน
ทั้งหลายนําไปปฏิบัต ิ

แลวใหพึ่งตนเอง กอนที่จะตายนี้อยาไปหวังพึ่งตัง้แตเวลาตายแลวญาติจะ
ทําบุญอุทิศกุศลให แลวนอนหลับครอกๆ ไมไดนะ เวลามีชีวิตอยูใหขวนขวายเต็มกําลัง
ความสามารถ ตายแลวสุดวิสัย ญาติจะชวยเหลือไดมากนอยเพียงไรก็เปนเรื่องของ
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ญาติ สวนเราที่จะชวยตัวเองในเวลามีชีวิตอยูใหรีบชวยเสียตั้งแตบัดนี้ ตายแลวจึง
นิมนตพระมา กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา กลวยหอมอยูไหนนา กลวยไขอยูไหนนา 
ไมไดนะ หลวงตาบัวนี้ไมไป ถาใครมานิมนตไป กุสลา ธมฺมา คนนั้นตายคนนี้ตาย เรา
จะถามเสียกอนวามีกลวยหอมไหม มีกลวยไขไหม ถาไมมีหลวงตาไมไป จะวาอยางนั้น 
พวกนี้เวลามีชวีิตอยูมันไมสนใจกับวัดกับวากับศาสนา สนใจแตสุรายาเมา สูบฝนกิน
กัญชา นารีอะไรไปอยางนั้น เวลาตายแลวจะนิมนตเราไป กุสลา เราไมไป อยางมากเรา
เห็นกลวยหอมกลวยไขเทานั้น เราจะไปเพื่อกลวยหอมกลวยไข นอกนั้นเราไมไป เขาใจ
เหรอ 

ถาไดยินอยางน้ีใหระวังนะ เวลาตายแลวมานิมนตหลวงตาบัว จะเอากลวยหอม
กลวยไขมาอวด หลวงตาบัวก็ไมเอาอกีเหมือนกัน ส่ิงที่ยิ่งใหญกวานี้ คือจะยกคนใหพน
จากทุกขนั้น เวลานี้กําลังสอนอยู ใหยึดไวตั้งแตบัดนี้ตอไป อันนี้มีคุณคามากยิ่งกวา
กลวยหอมกลวยไขที่จะมาหลอกหลวงตาบัว หลวงตาบัวไมไปนะ วาเฉยๆ ถามหากลวย
หอมกลวยไข ไมเอา ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาหัวใจคน เวลานี้เราสอนหัวใจคนใหรูศีลรู
ธรรม ใครเปนผูมีศีลมีธรรมแลว โลกน้ีจะคอยสงบรมเย็น ตั้งแตครอบครัวผัวเมียไปจะ
มีความสงบรมเย็น ตางคนตางมีความซื่อสัตยสุจริตตอกัน ไปที่ไหนไวใจกันได นี้ละ
ความอบอุน 

เงินลานเงินกี่ลานก็ตามสูไมได สูศลีธรรมที่ครอบครองแตละคนๆ ใหมีความ
ซื่อสัตยสุจริตตายใจกันไดนี้ไมได อนันี้มีคุณคามากยิ่งกวาเงินลานเปนไหนๆ ใหทาน
ทั้งหลายสงวนศีลธรรมอันนี้ไวเปนความอบอุนแกพี่นองทัง้หลาย ยิ่งกวาเงินลานเปน
ไหนๆ นะ เงินลานมีเทาไรเอาไปเผาตัวเองก็ได ถาจิตใจของเราเปนไปในทางผิดเสีย 
เงินลานมาเปนฟนเปนไฟเผาไหมเราก็ได สวนบุญสวนกุศลที่เรานํามาปฏิบัติ เรามีเงิน
เทาไรก็ตามเราแบงสันปนสวน อันนี้สําหรับครอบครัวเหยาเรือนที่เล้ียงดูธาตุขันธของ
เราตอไป อนันี้เพื่อบุญกุศลเลี้ยงดูจิตใจ หนุนจิตใจของเรา เวลาตายแลวจะหวังพึ่งบุญ
กุศลนี้เทานั้น นอกนั้นไมมีทีพ่ึ่ง จะมีสมบัติเงนิทองมากนอยเทาไรเปนโมฆะไปหมด 
พอลมหายใจขาดปุบ รางกายหมดความหมาย ทุกส่ิงทกุอยางหมดความหมาย แตบุญ
และบาปไมหมดนะ ติดอยูกับใจ เพราะฉะนั้นใหพยายามปดบาปออกๆ 

ใหเชื่อพระพทุธเจานะ ใหมองดูหนาพระพุทธเจา อยามองดแูตหนากิเลสมันจะ
พาจม ใหมองดูหนาพระพุทธเจาทานสอนวายังไง ทานฉดุลากออกจากความชั่วชา
ลามกที่เปนฟนเปนไฟ ใหเขาสูความดีและเปนความสงบเย็นใจใหยึด ถึงจะยากลําบาก
เทาไรใหฝน ไมฝนไมไดกิเลสลากลงแทๆ กิเลสมีกําลังมากในหัวใจของเราปุถุชน
ทั้งหลายนี้ เมื่อไดบําเพญ็กุศลมากๆ เขาแลวธรรมนี้จะเปดกวางๆ แลวกิเลสก็จะถอย
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หลังๆ เราผานไปเรื่อยตลอด เหยียบหัวกิเลสไปเลย พนทุกขไปไดเพราะอํานาจแหง
บุญแหงกุศล ดวยความอุตสาหพยายามของเรา ใหพากันจําทุกคนๆ  

เราชวยชาติบานเมืองเราชวยทุกแบบทุกฉบับ เต็มกําลังความสามารถของเรา 
เรียกวาเราภูมิใจในการชวยชาติคราวนี้ ตั้งแตเกิดมาเราก็ไมเคยคิดเคยคาดวาจะไดมา
ชวยชาติ แมแตชวยตัวเองก็ลมลกุคลุกคลานจะเปนจะตายอยูแลว ไมไดคิดวาจะชวย
ใครตอใครเวลานั้น เวลาฟดเหวี่ยงกับกิเลสตัวเปนขาศึกตอตัวของเราอยางหนักหนวง
ไมหยุดไมถอย แลวกิเลสก็คอยจางๆ ธรรมะคอยเปดขึ้นๆ  ธรรมะเปดขึ้นมากๆ ฟด
กับกิเลส สุดทายฟาดกิเลสพังทลาย ไมมีอะไรเหลือภายในจิตใจของเรา 

เอา ฟง พี่นองทัง้หลายจะฟงใหฟง เราเปดดวยความสัตยความจริงในหัวใจของ
เราที่มีมากนอย เปดใหพีน่องทั้งหลายฟง ใหสมเจตนาที่มุงมาหาบุญหากุศล และหลวง
ตาบัวไมใชเปนคนหลอกโลก ไมใชเปนคนโกหกโลก เรานําพี่นองทั้งหลายมาไมมีขอ
โกหกแมแตนิดหนึ่ง เรานํามาดวยความอบอุน สมบัติเงินทองขาวของไหลเขาคลังหลวง
ของเราหมดทุกบาททุกสตางค หลวงตาบัวไมเคยแตะนะ ทองคํารอยเปอรเซ็นตเขาคลัง
หลวงทั้งนั้น ดอลลารเขาคลังหลวง ๑๐ ลานกวา นอกนั้นแยกมาชวยเงินไทยเพื่อชวย
ชาติบานเมืองของเราดวยการสรางตึกตางๆ ในโรงพยาบาล โรงรํ่าโรงเรียน สถาน
สงเคราะห ที่ราชการ เงินไทยนี้ไหลออกไปหมดทั่วประเทศไทย เปนสมบัติเงินทองที่
หวงแหนของบรรดาพี่นองทัง้หลายทุกคน ดึงออกมาจากความหวงแหนมาชวยชาติ
บานเมือง 

เวลานี้รูสึกอุนหนาฝาคั่งขึ้นเปนลําดับ ไปที่ไหนมองทีไ่หนเห็นแตตึกๆ ตาม
โรงพยาบาลตางๆ ตามโรงร่ําโรงเรียน ตามถนนหนทาง มองไปเห็นหมด ลวนแลว
ตั้งแตสมบัตเิงินทองพี่นองทัง้หลายบริจาคทั้งน้ัน หลวงตาบัวไมมีเงินสักบาทเดียว
แหละ แตอาศัยพี่นองทัง้หลาย แลวก็ทํางานแทนทานทั้งหลายดวยความบริสุทธิ์ใจ และ
ดวยความเมตตาสุดสวน เราจึงไมมีอะไรตดิตวัของเราวาเปนความไมบริสุทธิ์ในหัวใจ
เราแมเม็ดหินเม็ดทราย ไมปรากฏเลย เราชวยชาติชวยขนาดนั้นนะ ชี้นิ้วไดเลย จะเอา
ใครมาแขงก็มา มาแขงกบัหลวงตาบัว ชวยชาตินี้ 

หนึ่ง ชวยดวยใจที่บริสุทธิ์สุดสวน พอทุกอยางแลว 

สอง ดวยความเมตตาครอบโลกธาตุ แลวจะเอาความทุจริตมืดดํามาจากไหน 
มาทําลายหัวใจพี่นองทัง้หลายที่บริจาคมาดวยความบริสุทธิ์ใจ ทําลายไมลง เราบริจาค
หมด แบมือตลอดเวลา อยางที่บริจาคทั้งหลายมาเหลานี้จะไมไปไหนนะ ออกทั่วถึงกัน
หมด ไมมทีี่จะมาเขากระเปาเรา นี่ละไดอุตสาหพยายามเต็มเม็ดเต็มหนวยเพื่อพี่นอง
ทั้งหลาย ชวยเต็มเหนี่ยว เราพอทุกอยางแลว 



 ๗

นี่ละการบําเพ็ญธรรม ถึงขั้นพอพอหมด ในหัวใจนี้ไมตองการอะไรอีกแลว 
ตั้งแตวันกิเลสที่มันตองการนั้นตองการนี้ อยากไดนั้นอยากไดนี้พังลงหมด ความอยาก
พังลง ความทุกขพังลงไปตามๆ กัน เหลือแตความพอ พอเปนบรมสุข คือจิตที่บริสุทธิ์
เปนธรรมธาตุแลวพอ นี้ชวยโลกดวยความพอ เราไมไดชวยดวยความอิดหิวโรยแรง
อะไร เราชวยดวยความพอ แลวเรายกนิ้วไดเลย หรือจะหาใครมาแขงเอา มา การชวย
โลกไดเทานี้ เราไมมีแมเม็ดหินเม็ดทรายที่จะมัวหมองตอพี่นองทั้งหลายดวยความ
ทุจริตที่นําสมบัติพี่นองทัง้หลายมาบริจาคนั้นมาเปนของตน แมเม็ดหินเม็ดทรายเราไม
มี ถึงขนาดนั้น เราบริสุทธิ์ถงึขนาดนั้น ทุกอยางไมวาทองคาํ ดอลลาร เงินสด แบบ
เดียวกันหมด เราชวยเต็มกําลังความสามารถ 

ในชาตินี้เราก็ไมเคยคิดวาจะไดชวยพีน่องทั้งหลาย เบ้ืองตนกฟ็ดตัวเองกบักิเลส
เสียกอนในปาในเขาคนเดียว เหมือนกับผาขี้ร้ิวหอมูตรหอคถูนั้นแหละ ผาขี้ร้ิวก็คือผา
ยอมฝาดผาแกนขนุนมาหอมูตรหอคถู คือเรามีแตขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง เต็มตัว เรียกวา
มูตรวาคูถ หอไวอยางน้ันแหละ คอยชําระออกๆ คอยจางไปๆ จิตใจคอยสวางๆ ขึ้นมา 
ฟดกับกิเลสไมหยุดไมถอย สุดทายใจก็จาขึ้นมาเลย ทีนี้เวลาใจจาขึ้นมาแลวเราถึงได
มองเห็นโลกที่เราเคยผานมา ตายกองกันมานี้กีก่ัปกีก่ัลป ไมวาทานวาเราปฏิเสธไมได 
ตายกองกันมาเทาไร นับภพนับชาติของตัวเองไมไดมาเทาไร เราก็เปนแบบเดียวกันกับ
โลกทั้งหลาย 

เวลามันจาขึ้นมามันเห็นหมดจะวาไง จนเกิดความนอยอกนอยใจที่จะสั่งสอน
โลกตอไปส่ังสอนยังไง ก็เราบึกบึนมาแทบเปนแทบตายถึงไดมารูขนาดนี้ แลวใครจะ
อุตสาหพยายามใหรูใหเห็นไดอยางน้ี อยูไปกินไปวันหนึ่งพอถึงวันตายเทานั้นพอ มัน
เกิดความปรารถนานอยหรือวาความขวนขวายนอยขึ้นมา ไมอยากสอนใครเลย เพียง
เราคนเดียวนี้ก็แทบเปนแทบตายผานขึ้นมาแลว แลวใครจะมารูอยางน้ีไดเห็นได อยูไป
กินไปพอถงึวันตายเทานั้นพอ 

แลวธรรมอันหนึ่งก็ผุดขึน้มาอยางแรงทีเดียว เตือนกัน ที่จะไดมานําพี่นอง
ทั้งหลายคือธรรมประเภทนี้เองเตือนขึ้นมา ก็เมื่อวาโลกอันนี้มีแตโลกมดืโลกบอดไป
หมด ไมมีใครรูไดเห็นได รูไดแตเราคนเดียว เราก็เปนมนุษยเหมือนกนักับโลก หรือ
เราเปนเทวดามาจากไหน เราทําไมถึงรูได โลกทําไมถึงรูไมได เขาเปนมนุษยดวยกัน รู
ไดเพราะเหตุใด นี่ละคําวาเพราะเหตุใดนี้เอง สายทางมันหยั่งมาตั้งแตสรางคุณงาม
ความดี เร่ิมเปนรากเปนฐานมา เปนทางเดินเขามาๆ จนถึงจุดนี้ ดวยอาํนาจบารมีของ
เราที่ไดสรางมา รูไดเพราะเหตุนี้ เขาใจไหมละ ทีนี้โลกเขาก็สรางคุณงามความดี นั่งเต็ม
ศาลานี้มีแตคนสรางคุณงามความดี ก็เปนผูสรางสะพานไวเพื่อตวัเองโดยลําดับ
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เหมือนกัน เรารูไดทําไมเขาจะรูไมได คนนั้นเดินมาคนนี้เดินมา เดินไมหยุดไมถอยถงึ
ไดเหมือนกนั 

รูไดเพราะเหตุใด ยอมทนัทีเลย ออ รูได ทีแรกวาจะไมส่ังสอนใครเลย จะอยูคน
เดียว ตายไปนานแลวแหละถาธรรมดานะ ตายไปนานแลว แตนี้พออันนี้มากระตุก
เทานั้น วาโลกรูไมไดเรารูไดคนเดียว เราเปนเทวบุตรเทวดามาจากไหนเราถึงรูได ทั้งๆ 
ที่เขาก็เปนมนุษยเหมือนกัน เราเปนมนุษยทําไมรูไดแตคนเดียว รูไดเพราะเหตุใด นี่
เพราะสายทางบารมีที่สรางมามากนอยนี้ลบไมสูญ เราเกดิในภพใดๆ ก็ตามความดีงาม
นี้จะลบไมสูญ ติดอยูในหัวใจๆ ทีนี้ก็ส่ังสมอันนีข้ึ้นมา พออนันี้มากเขาๆ ชําระความชั่ว
ชาลามกออก อันนี้ก็เดนขึ้นๆ สุดทายก็รูไดเพราะเหตุนี้ นั่นเห็นไหมละ เมื่อสายทางคือ
บารมีของเราสรางมาโดยลําดับก็มารูไดเพราะเหตุนี้ ออ รูได ยอมรับเลยนะ ไมมากกไ็ด
เพราะมีสายทางมา 

ผูที่จะหลุดพนแตละรายๆ มีสายทางมาทั้งน้ัน สรางบารมีมาโดยลําดับ ผูยังไม
หลุดพนก็กําลังกาวมาๆ เพื่อความหลุดพน ออ รูได ยอมรับ นี้ละที่ไดส่ังสอนโลกมา
เร่ือยๆ ตอจากนั้นก็กาวออกมาเรื่องชวยชาติบานเมืองจนกระทั่งบัดนี้ เราไมเคยคิดนะ
วาเราจะชวยชาติบานเมือง มันหากเปนขึ้นภายในจิตใจของเรา ดวยบุพเพนิวาสชาติปาง
กอน เราเคยสั่งสมคุณงามความดีมาดวยกัน เคยเปนญาติเปนเพื่อนเปนฝูงเปนมิตร
เปนสหาย เปนพี่เปนนอง เปนเจาเปนนาย เปนบริษัทบริวาร เปนครูเปนอาจารย เกี่ยว
โยงกันมาดวยบุพเพนิวาสชาติปางกอน พอพูดกันปบมันก็ลงกนัเลย 

ครั้นลงกันก็เดินตามกันไปเลย ทําชาติบานเมืองของเราใหเจริญรุงเรืองแนน
หนามั่นคงขึ้นโดยลําดับ ถาไมมีสายวาสนาบารมีบุพเพนิวาสชาติปางกอนมาเกี่ยวโยง
กันแลว สอนกันก็ไมลง เขาไมเชื่อเรา เราก็ไมพอใจที่จะสอนเขา แลวก็จมไปเลย อันนี้
ตางคนก็ตางพอใจ เอา นี้จะชวยเต็มที่ ทางนั้นกบ็ืนตามๆ กนัไป เราก็เห็นผลประจักษ
แลวเวลานี้ ทองคําเราในคลังหลวงเคยมีที่ไหน ไดทองคําตั้ง ๑๑ ตันกวาๆ เวลานี้ก็ได
อีก ๑๒๐ กวากิโลแลว นี่เรียกวาทองคําประเภทซึมซาบ จะไหลเขาสูคลังหลวง และ
ดอลลารตั้ง ๑๐ ลานกวามอบคลังหลวงแลว สวนเงินสดนี้กระจายทั่วประเทศไทยชวย
ชาติบานเมือง นี่ก็เพราะสายเกี่ยวโยง บุพเพนิวาสชาติปางกอน เราเคยเปนครูเปน
อาจารย เปนบริษัทบริวาร เปนเจาเปนนายของกันและกัน สายเกี่ยวโยงน้ีมาเขากันได
ปุบ ผึงไปดวยกันเลย 

นี่ละพาพี่นองทั้งหลาย ถาธรรมดาเปนไปไมไดนะ ใครก็เปนคนเหมือนกันๆ 
เอา ออกมาซิใครจะเชื่อหรือไมเชื่อ เขาจะยอมเชือ่ไหม เราจะมีความสามารถสั่งสอนคน
ใหพอเชื่อถอืไดไหม มนัไมไดนะ มันเปนไปตามนิสัยวาสนาตางหาก ถามีนิสัยวาสนา
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แลวเห็นกันปบ เชนอยางเรายกตัวอยาง เมื่อวานนี้เราก็พูด พระพุทธเจาเสด็จไปกอน 
พระกัสสปะตามเสด็จมาทีหลัง พอพระองคไปถึงนั้นเห็นพวกแมคาเขามาขายของ หาบ
สินคามาเต็มเอี๊ยดๆ ทกุคนๆ เขาผานพระพุทธเจาไปแบบเฉยเลย พระพุทธเจาเสด็จ
ไปนี้เขาก็เดินผานพระพุทธเจาไปเฉยเลย นั่นเห็นไหมละ นี่ละสายเกี่ยวโยงหรือไมเกีย่ว
โยงฟงเอานะ 

พอไปถึงที่ใดที่หนึ่งแลว เอา นั่งน่ีละอานนท คอย พวกแมคาทั้งหมดนี้เขาเคย
เปนลูกศิษยพระกัสสปะมากยิ่งกวาเปนลูกศิษยของเรา เขาไปนี้เขาจะเทลงหมด บรรดา
แมคาที่หาบของมาเต็มกาํลังความสามารถ เขาจะไปเทลงถวายพระกสัสปะทั้งหมด 
เพราะน้ีเปนลูกศิษยของพระกัสสปะ เรานั่งอยูนี้รอนะ สักเดี๋ยวพระกัสสปะก็จะพาลูก
ศิษยลูกหาขนของนั้นมาหาเรา เราคอยฉันอยูที่นีส่บายดี ไมนานนัก สักเดี๋ยวพระกัสส
ปะก็นํามาจริงๆ หล่ังไหลมา หมดเลยแมคามาถวายพระพุทธเจา พระกัสสปะฉัน
ดวยกัน เราอยากจะแทรกเขาไปในวงนั้นดวย แตไมไดแทรก ไมมีวาสนาก็ไมเอาละ 

นี่ละสายเกี่ยวโยง เขาใจไหม พระพทุธเจาเสด็จไปตอหนาเขายังไมสนใจ เฉย
เลย พอพระกัสสปะมาเทานั้นลงกันหมดเลย นี่สายวาสนา สายบารมี มันหากเปน พูด
เชื่อกันไดทนัทีๆ นิสัยวาสนาเคยลงกัน ถาไมลงกันแลวไมเชื่อที่จะฟง ไมเชื่อที่จะพูด 
ไมพอใจที่จะพูด มันจะผานกันไปๆ นี่คือสายบุญสายกรรมของพวกเรา และชาติไทย
ของเราที่พยงุกันมานี้ก็ไมพนจากสายบุญสายกรรมที่มีพอมีแม มีญาติมวีงศ มีบริษัท
บริวาร มีเจามีนาย มีลูกนอง และมีครูมีอาจารย เปนสายเกี่ยวโยงมา จึงคอยพยุงกัน 

อยางที่เรามาเห็นไหมนี่ ศาลาหลังน้ีก็วาใหญโตที่สุดเลย แตเวลามีงานทีไร ดูซิ
ศาลาหลังนี้มีความหมายอะไร ก็เพราะนํ้าใจของพี่นองทัง้หลายมาสรางคุณงามความดี
รวมกันกับครูกับอาจารย เพื่อยกชาติไทย ศาสนาไทย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ไทยของเราขึ้นเปนลําดับ นี่เร่ืองราวทั้งหลายมันก็มาทุกแหงทุกหน ทั่วประเทศไทยมา
หมดนี้นะ ไมวาจังหวัดไหนๆ มาหมดมาที่นี่เพราะนํ้าใจ กรุณาพี่นองทัง้หลายทราบ
เอาไว ดวยสายเกี่ยวโยงกัน บุพเพนิวาสชาติปางกอนเราเคยสรางบารมีมารวมกันมันถึง
เปนไปได อยูใกลอยูไกลไมสําคัญ น้ําใจเปนสําคัญ อยูทีไ่หนน้ําใจถึงกันๆ ไปไดหมด 
เขาใจเหรอ วันนี้เทศนเพียงเทานี้ละ 

ตอไปนี้ขอความสวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นองทัง้หลาย ที่มารวมสรางบุญสรางกุศล
ผลประโยชนใหแกบรรดาสัตวทั้งหลาย ทั้งเราก็ไดรับ ทั้งพวกเปรตพวกผีที่มาอาศัย
ใบบุญของเราก็ไดรับพรอมกัน เรียกวาเราสมมักสมหมายดวยกันทั้งสองฝาย ตอไปน้ี
ขอความสวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นองทัง้หลายโดยทั่วกันเทอญ 
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