เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๕

หาเกาในทีไ่ มคนั
วัดปาภูทอง บานภูเขาทอง หมูที่ ๒ ต.ภูเขาทอง อ.สุคริ นิ จ.นราธิวาส พรอมคณะ
ถวายเงินไทยจํานวน ๑ หมืน่ บาท เงินดอลลาร ๑๐๑ ดอลล เงินมาเลเซีย ๒๐๔ เหรียญ
เทียบกับเงินไทยแลวรวมเปนเงิน ๑๖,๖๘๖ บาท กฐินทองคํา ๔๒ กอง นี่พี่นองจังหวัด
นราธิวาสมาถวายทอง ถวายสมบัตติ า ง ๆ เพื่อเขาสูหัวใจแหงชาติไทยของเรา จึงขอใหทุก
ๆ ทานไดอนุโมทนาสาธุการทัว่ หนากัน (สาธุ) ดีแลวพี่นองทั้งหลาย นราธิวาสนีไ้ กล หลวง
ตาเคยไปแลว ตั้งแตป ๒๕๑๓ หรือไงที่เขาฉลองเขากง กระทรวงมหาดไทยนิมนตไปใน
งานนี้ ตั้งแตนั้นมาก็ไมไดไป ดูวา ป ๒๕๑๓ ชักลืม ๆ ไปเสีย
(ขออนุญาตถายรูปครับ) พูดอะไร ๆ พูดกันเสียกอน มีอะไร ๆ วากันเสียกอน รูป
นีใ่ คร ๆ ก็มีไมอดอยากขาดแคลน แตธรรมนี้อดอยาก สนทนาธรรม หาอรรถหาธรรม
แหละดี ถายไปหาอะไร อยู ๆ มีแตตง้ั หนามาถายรูป นึกวาจะมาเสาะแสวงหาอรรถหา
ธรรมไดคติเครื่องเตือนใจกลับไปบาน กลับขอถายภาพไปมันยังไง เอา มาถาย ใหเปน
กรณีพิเศษนะ ไมใชจะใหงาย ๆ ใหดว ยเหตุดว ยผลทุกอยาง ทําอะไรทํามีเหตุมีผล ทําสุม สี่
สุม หาไมใชธรรม จึงไมเลนดวยเรา เอา ถายภาพเสร็จเรียบรอยแลวหยุด อยาซ้าํ ซาก
วันนีต้ ง้ั หนาตัง้ ตามาหรือวาไง
ครับผม ตัง้ หนามาหาหลวงปูโ ดยเฉพาะเลย
เพราะเหตุไรจึงมาหาหลวงปูโ ดยเฉพาะ
เพราะอยากจะมาชวยชาติ ผมมา ๓ ครัง้ แลวครับผม นําผาปามา ๓ ครัง้ แลว เมือ่
กอนผมเคยมากราบนิมนตหลวงปูไป ตอนนั้นพอดีคงจะมีอุปสรรคใด ๆ ทางใต ไมเรียบ
รอย หลวงปูจึงไมไดไป
แสดงวาเคยเห็นหลวงตา ๓ ครัง้ แลว
ครับผม (โยม พูดแทรกขึ้น ในทีวเี ห็นบอยคะ)
เปนไงละเห็นในทีวกี บั เห็นตัวจริงเปนยังไงบาง
เหมือนกัน (อีกคนพูดแทรกขึ้น ตัวจริงหลอกวาครับ)
ไหนวาไง
ตัวจริงหลอกวาครับ

๒

ตัวจริงหลอ ฟง อยาพูดมากนะผูสาวเยอะ เดีย๋ วเขารุมหลวงตาตายเขาใจไหม ไป
พูดเรื่องหลอเรื่องแหลไมไดนะ ผูสาวไดยินไมได เขาใจหรือ วาผูหญิงสวยก็เหมือนกัน ผู
ชายไดยินไมได ฆากันแหลกเลย เขาใจหรือ เราพูดเรื่องอื่นดีกวา
ชาวสุไหงโกลคเขาก็ชว ยบริจาคมา เขาอยากมาหลาย ๆ คน เขาชวยกันคนละกอง
ๆ
ก็ดีแลว เพราะงานนีเ้ ปนงานชวยชาติเราทัง้ ชาติประเทศไทยเรา เรียกวาหมดรอบ
ประเทศนี้เปนประเทศไทย นี่กําลังหนุนชาติไทยของเราขึ้น เวลานีก้ าํ ลังบกพรองมาก
เฉพาะทองคํารูสึกบกพรองมาก เราจึงรบกวนบรรดาพีน่ อ งทัง้ หลายเกีย่ วกับเรือ่ งทองคํา
มากโดยลําดับ เวลานี้มีความมุงมั่นที่จะใหไดทองคําประมาณ ๑๐ ตัน ซึง่ เวลานีไ้ ดไปแลว
๕ ตันกวา ยังขาดอยู ๔ ตันกวา จึงไดรบกวนบรรดาพีน่ อ งทัง้ หลายใหตา งคนตางขวนขวาย
หาทองคําเขาสูคลังหลวงของเราซึ่งเปนหัวใจของชาติ ชาติไหนก็ดีไมมีหลักมีเกณฑใชไมได
ตนไมถามีแกนก็แนนหนามั่นคง ไมมีแกนแลวลมไดอยางงายดาย ชาติใด ๆ ก็เหมือนกัน
ตองมีหลักมีแกน ชาติเราและทั่วโลกถือกันวาทองคําเปนแกนเปนแกนของชาติแตละชาติ
ๆ แตสาํ หรับชาติไทยเรารูส กึ วาเบาบางมาก เพราะฉะนัน้ จึงไดรบกวนบรรดาพีน่ อ งทัง้
หลายไดเสาะแสวงหาทองคํา ซึง่ เปนหัวใจหรือเปนแกนของชาติใหแนนหนามัน่ คงมากขึน้
จึงไดประกาศเรื่อยมา
ทางนราธิวาสก็ไป ดูไดไปหนเดียวเทานัน้ ไปในงานที่กระทรวงมหาดไทยนิมนตไป
เขาเรียกเขากงหรือไง (วัดเขากงครับ) เออ วัดเขากง ไปพักอยูวัดประชาภิรมย แลวก็ไปใน
งานเขา ไปหนเดียวแตอยูห ลายคืน ดูเหมือน ๓ คืนหรือ ๔ คืน จากนั้นมาแลวก็ไมไดไปอีก
เลยจนกระทัง่ ปานนีแ้ หละ ดูเหมือนป พ.ศ.๒๕๑๓ หรือไงลืม ๆ ไปแลวมันนาน แตกอน
มันยังหนุม กวานี้ รูปหลอกวานีอ้ กี เขาใจไหม เดี๋ยวนี้กําลังจะตายยังมายอวาหลอมันฟงไม
ไดนะ ทางภาคใตก็ไปอยูเรื่อย ๆ แตสวนมากไปธุระก็เหมือนกับเปนผูตองหาไป ตองจอง
จําไปตามวันตามเวลาทีน่ น่ั ทีน่ ่ี ไมไดเปนอัธยาศัยของตัวเอง จึงไมคอยสะดวกสบาย ไป
หลายครัง้ เหมือนกัน ไปทางเครื่องบินก็ไป ไปทางรถยนตก็ไป
จากนัน้ มาแกแลวยังรูส กึ เสียใจ ยังประกาศออกใหพี่นองทางภาคใตเราทราบทั่วถึง
กันอยูวา เราตัง้ โปรแกรมไวเรียบรอยแลวทัว่ ประเทศไทยนะ คือในการชวยชาติคราวนีเ้ รา
จะไปเทศนทกุ ภาคเลย กําหนดไวเรียบรอยนะ ภาคใตเปนภาคใหญ เรากําหนดไววาระสุด
ทาย พอไปภาคนัน้ ภาคนีเ้ สร็จแลวก็จะลงภาคใต จนกระทั่งทั่วถึงหมดแลวคอยขึ้นมา ทีนี้
จากนัน้ มาแลวเราจะพักผอนหยอนใจหรืออะไรก็แลวแตเรา แตหลักใหญเรากําหนดไว

๓

อยางนั้น ทีนเ้ี วลาเทีย่ วไปเทศนไป ๆ ออนลง ๆ สุดทายภาคอืน่ ๆ ก็จะไมหมด ภาคใต
เลยไปไมไดเลย เพราะเหตุนเ้ี องนะ
ไดประกาศทางนี้ใหบรรดาพี่นองทางภาคใตทราบทั่วถึงกัน อยาเสียใจอยานอยใจ
หลวงตาเปนหลวงตาของพี่นองชาวไทยทั้งประเทศ ไมไดเปนของผูใดผูหนึ่งโดยเฉพาะนะ
ทีนี้ไปไมไดก็เปนความจําเปน เพราะธาตุขันธมันออนลง ๆ อยางทุกวันนี้ก็ออนลงทุกวัน ๆ
แตจิตใจมีกับชาติบานเมืองเราก็อุตสาหไปตามกําลังของสภาพธาตุขันธนั้นแหละ ทีจ่ ะให
ไปเหมือนแตกอนมันไมไดแหละ การเทศนาวาการก็หลง ๆ ลืม ๆ เดีย๋ วนีไ้ มเหมือนแต
กอน คือธาตุขันธเครื่องมือสําหรับใชของธรรมมันไมเอาไหน ออนลง ๆ เคยไดฟงเทศน
หลวงตาบัวไหมละ
ไดฟงครับผม
ฟงที่ไหนวาซิ
มาเมื่อไรก็ขอเทปไปฟงเรื่อย มานีก้ เ็ ต็มยาม
ถามทีไรแพทุกทีแพอยางหลุดลุยเลย ถามทีไรแพทุกทีแพอยางหลุดเลย แพแบบ
ไมมีทางตอสู วาเคยเห็นไหม มานี่ไมรูกี่ครั้ง แนะ มันเปนอยางงัน้ นะ วาเคยฟงเทศนไหม
ฟงตลอดฟงเทป งัดออกมาจากยามอีก มันไมหงายไดไงคนเราเมื่อถูกสองหมัดสามหมัด
เขาไป มันก็หงาย เทศนในทีต่ า ง ๆ ที่เขาถายทอดสดนี้มันทั่วถึงไหม
เคยเห็นครับผม
เชนอยางเทศนสนามหลวง เขาถายทอดสดทั่วประเทศ มันถึงไหม
ถึงครับผม
ฟงวาทั่วโลกมันก็ถึงนะ คือเทศนถายทอดสดนี้จะมีเปนครั้งคราว ไมมีตลอดไปนะ
สวนเทศนในทีท่ ว่ั ๆ ไปทั่วไปหมดนั่นแหละ ไปเทศนที่นั่นที่นี่ แตการถายทอดสดเขาจะมี
เปนระยะ ๆ ทีเ่ ปนงานใหญ ๆ พอสมควรเราก็ไปเทศน เชนเทศนสนามหลวง ก็เรียกวา
เทศนใหฟงทั่วประเทศไทย เปนงานใหญเขาก็ถายทอดสดใหฟงหมด วันนั้นไดฟงไมใช
เหรอ จําไดไหมวาเทศนอะไรบาง คราวนีจ้ ะเอาละนะมันแพแลวผูกอาฆาต เขาใจไหม
หลวงปูพูดถึงเรื่องการทอดผาปา แลวการเมืองนิดหนอย
ตอนทายที่ใหศีลใหพรจําไดไหมเทศนวายังไง
จําไมไดแลวครับ
นัน่ ซี เห็นมองโนนมองนี้ดูทาจะหาทางออก

๔

วันนีท้ องคําไดเทาไรนะ อานอีกทีหนึ่งนะ วันนี้ไดทองคํามาจากวัดปาภูทอง บานภู
เขาทอง หมู ๒ จังหวัดนราธิวาส พระอาจารยสมัคร และนายประจวบ เรงพิมาน กํานัน
ตําบลภูเขาทอง จังหวัดนราธิวาส พรอมคณะไดถวายเงินไทยจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท เงิน
ดอลลาร ๑๐๑ ดอลล เทากับเงินไทย ๔,๖๔๖ บาท เงินมาเลเซีย ๒๐๔ เหรียญ เทากับเงิน
ไทย ๒,๐๔๐ บาท รวมเปนเงิน ๑๖,๖๘๖ บาท ทองคํา ๔๒ กอง โอ ไมใชเลน ๆ นะ
เพราะฉะนั้นมันถึงอานตาฝาฟางไปหมดเพราะมันมากตอมาก ใหตางคนตางชวยกัน ๆ
มาจากไหนนี่ ฟง หลวงปูลี กุสลธโร วัดภูผาแดง ถวายทองคํา ๒ กิโล ๓ บาท ๕๐
สตางค ดอลลาร ๓๐๕ ดอลล เงินสด ๓,๒๐๐ บาท กรุณาอนุโมทนาทัว่ หนากัน สาธุ เกง
อยูนะธรรมลีไมใชเลนนะ ไดทองคํามาแตละครั้ง ๆ นีไ้ มยอ ยนะ ผาแดงหนึง่ ภูสงั โฆ
หนึง่ มาทีไรนี้โอย.หงายไปเลยละเรา เราก็อยากหงายกวานี้ ถาถึง ๕ กิโลเราหงายทันทีเลย
นี่ไมหนักเทาไรก็ไมหงาย พอทรงได ไดมาเรื่อย ๆ ธรรมลีนห้ี าทองคําเกงนะ เราสูไ มได
แตการรับนีไ้ ดมาเทาไร ๆ ธรรมลีสเู ราไมได เรารับหมดทัง้ โคตรเลย แตเวลาเอามาให
ธรรมลีเกงกวาเรา เวลาเรารับนีเ้ กงกวาธรรมลีคอื รับไดทว่ั ประเทศเลยเรา
โยม เขื่อนลําตะคอง ๑ บาทครับ
หลวงตา คนไหนลําตะคลอง นีเ่ หรอ มันจําหนาไมไดนะ ลําตะคอง เปนยังไงลํา
คลองที่อางใหญเปนยังไง
โยม ดีครับ ดีอยูคะหลวงตา
หลวงตา เราขึ้นไปดูเหมือน ๒ ครัง้ แลว ครั้งแรกไป ครั้งสองไปอีกที
เมือ่ วานนีไ้ ปเทศนทอ่ี าํ เภอโนนสะอาด ไดทองคํา ๗ กิโล ๑๗ บาท ๙๘ สตางค
ดอลลารได ๒,๘๘๓ ดอลล เงินสดได ๙๒๓,๔๗๕ บาท บวกอยางนีเ้ ขาไปเรือ่ ย บวกเรือ่ ย
ๆๆ
โยม จังหวัดภูเก็ต ๔ กองครับ
หลวงตา เออ พอใจ ๆ ทองคําเราเวลานีก้ าํ ลังเรงนะ หลวงตารูส กึ จะหมุนจีอ๋ ยูภ าย
ในใจ เพื่อทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตัน แตเวลานีเ้ พือ่ ทองคําน้าํ หนัก ๕๐๐ กิโล คือวันที่ ๑๐ ธัน
วา เดือนหนา วันที่ ๑๐ จะมีงานขึน้ ทีธ่ นาคารชาติ ซึง่ ธนาคารครบรอบ ๖๐ ป แลวจะมีงาน
ธนาคารชาติขน้ึ มา เขานิมนตเราไปเรียกวาเปนหัวหนาแหละ เกี่ยวกับจะเอาทองเขา เขา
นิมนตเราไป ทีนจ้ี งึ กําหนดไวแลววา ทองคําเราจะมอบธนาคารชาติคราวนี้ ๕๐๐ กิโลเปน
อยางนอย ไดประกาศแลวเวลานี้ ทองคําเรากําลังริบรวม ๆ ยังไมพอ แตเราไดสง่ั ทางโรง

๕

หลอมไปเรียบรอยแลวเขาไดจดั ใหเรียบรอยแลวเชนกัน วาใหไดทองคํา ๕๐๐ กิโล คือให
โรงหลอมจัดใหครบเลย ๕๐๐ กิโล เรากําลังริบรวมทองคํา เงินสดเราควรจะซือ้ ทองคําก็จะ
นําไปซื้อ ถาเปนทองคําสําเร็จรูปแลวก็เอาไปเลย ใหไดครบจํานวน ๕๐๐ กิโล
เวลานีเ้ ราจึงกําลังรอน หลวงตาไปไหนพวกญาติโยมฮือ ๆ เลย แตกฮือยังไง พอ
เห็นนี่ ไหนละทองคํา เขาจะไมแตกยังไงใชไหมละ ไหนละดอลลาร ไหนละเงินสด มันก็
กลัวละซิคน ใชไหม นีล่ ะเวลากําลังรอน ไปที่ไหนคนแตกฮือๆ เพราะเราจะเรงใหไดทอง
คําน้าํ หนัก ๕๐๐ กิโล คือเราจะมอบครัง้ ละ ๕๐๐ พอ ๕๐๐ ครั้งที่สองก็ ๑ ตัน เวลานีท้ อง
คําทีเ่ ราไดเรียบรอยแลว ๕,๓๙๐ กิโล ที่ขาดไปก็ ๔ พันกวากิโล นี้ได ๕ พันกวาแลว
เฉพาะครัง้ นีเ้ ราจะใหไดมอบ ๕๐๐ กิโล พูดกันอยางตายตัวแลว ขึน้ เวทีแลววางัน้ เถอะ มี
แตตอยถายเดียว คอยดูแพชนะ ตอยนี้ขึ้นแน ๆ เพราะเราเปนผูป ระกาศเองวา การชวย
ชาติคราวนีท้ จ่ี ะมีงานธนาคารชาติขน้ึ นี้ ใหไดทองคําน้ําหนัก ๕๐๐ กิโล สวนดอลลารนน้ั แน
นอนแลว ๒ แสนดอลล กะแนนอนแลว เราจะมอบคราวนีท้ ง้ั หมด
จะเขยิบขึ้นไปเรื่อย อยางไรขอพี่นองทั้งหลายทุกภาคทุกจังหวัดในประเทศไทยเรา
ใหตา งคนตางหายใจรวมกัน นําทองคํา ดอลลาร เงินสดเขาสูค ลังหลวงของเรา ใหได
หายใจโลงทัว่ หนากัน หลวงตาก็จะสบาย ตายไปก็เปนสุข เวลานีไ้ มเปนสุขนะ ไปที่ไหนจี้
คนนัน้ จีค้ นโนน จนเขาจะแตกบานแตกเมืองไปหมด หลวงตามาแลว วิง่ เขาปาเขารกไปละ
ไมวิ่งไมไดจี้เอาเลย ไหนละทองคํา ไหนละดอลลาร มันก็กลัวละซิ ก็ไมมีดอลลารให ไมมี
ทองคําให มันก็วิ่งละซิ เอาตัวรอดไปเลย
เดีย๋ วนีก้ าํ ลังหมุนติว้ ๆ ยังไงเราจะตองใหได ๕๐๐ กิโล เพราะเราไดสง่ั ทางโรง
หลอม ใหจดั ให ๕๐๐ กิโลเรียบรอยแลว เงินของเราพวกทั้งกฐินทั้งทองคําที่ไดมาแลวนี้ยัง
ไมพอ แลวกําลังรวบรวมอยู พออันนี้ไดเรียบรอยแลวเมื่อไร ขาดเทาไรเราจะหาใหมมา
เพิ่มอีกใหได ๕๐๐ กิโล ถาไมขาดก็เอาเขาพอดีเลย ถาหากวาพวกกฐินของเราที่ไดตั้ง ๘๔,
๐๐ กองนี้ มันยังเศษเหลืออยูบ า ง เพราะทองไดจํานวน ๕๐๐ กิโลแลว เราก็จะเก็บไวกอน
เปนสวนทีเ่ ห็นวาเหลือนะ เอาไวสาํ หรับคราวหนา คราวหนาจะตองมอบ ๕๐๐ กิโลเหมือน
กัน เปนพัก ๆ ไป ขอใหพี่นองทั้งหลายไดทราบทั่วถึงกันอยางนี้
ใหมีความพรอมเพรียงสามัคคีซึ่งกันและกันนะ ชาติไทยเรานีจ้ ะขึน้ ดวยความรัก
ชาติ ดวยความพรอมเพรียงสามัคคี ดวยความเสียสละของเรา ไมขึ้นอยางอื่น จะขึน้ ในจุด
นีแ้ นนอน จึงใหตา งคนตางรวมจิตใจของเราเขาสูจ ดุ ใหญคอื คลังหลวง เมื่อทองคําไดเขาสู
คลังหลวง และดอลลารเขาสูค ลังหลวงแลว เราจะอบอุนทั่วประเทศไทย แลวสมบัตเิ หลานี้
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ก็จะหมุนออกเปนประโยชนแกชาติของเราอีกเชนเดียวกัน ตลอดไปเลยนะ ออกหมุนไป
เรือ่ ย ๆ อยางนี้ หลวงตาจึงไดรอ นอยูม ากทีเดียวเวลานี้ เพื่อพี่นองชาวไทยทั้งหลายเรา ให
ไดสมมักสมหมายมีความรมเย็นเปนสุขหายใจทั่วทอง หายใจโลงสบาย ๆ ใหพากันตั้งอก
ตั้งใจทุกคน ชาติไทยเราเปนชาติทใ่ี หญโต คนตั้ง ๖๒ ลานคน เวลาขาดแคลนอยางนีก้ เ็ ปน
เรื่องของคนไทยทั้งชาติจะตองไดชวยกันเต็มกําลังความสามารถดวยกันทุกคน ๆ ตอง
ความสามัคคีเปนสําคัญนะ
โยม
อันนี้เขาสงมาถามหลวงตา
หลวงตา
ถามวายังไง ใครถามมา ชื่อพนอครับ
หลวงตา
ผูห ญิงหรือผูช าย
โยม
ผูหญิงครับ
หลวงตา
ถามเรื่องอะไรก็ไมรู เราอานไมคอยชัด ลองอานดูซิเปนยังไง
โยม
กราบเทาพอแมครูบาอาจารยทเ่ี คารพยิง่ ขณะนี้สังคมไทยกําลังสับ
สนและถกเถียงกันเรื่องบั้งไฟพญานาค มีการสัมภาษณ คนลาวบอกวาไมมีใครดูบั้งไฟ
พญานาคเหมือนอยางคนไทย นอกจากนั้นบริษัทแกรมมี่ยังทําภาพยนตรเกี่ยวกับบั้งไฟ
พญานาค โดยเนนที่บั้งไฟ วาพระลาวเปนผูท าํ ขึน้ มากกวาขอสันนิษฐานอยางอืน่ ขานอย
คิดวาความเชือ่ เรือ่ งบัง้ ไฟพญานาค มีผลตอความเชื่อในศาสนาพุทธเกี่ยวกับภพภูมิตาง ๆ
ที่ตาเนื้อมองไมเห็น รวมทัง้ เรือ่ งตายแลวเกิด และเรือ่ งกฎแหงกรรม จึงขอใหพอแมครูบา
อาจารยโปรดกรุณาตอบเรือ่ งบัง้ ไฟพญานาค เพื่อใหเปนหลักฐานแกคนทั้งโลกไดยินใน
ครัง้ นีด้ ว ย ดวยจิตคารวะ พนอ ภูส น
หลวงตา
อันนี้เราก็เคยอธิบายมาแลวตั้งแตยังไมถามปญหานี้ขึ้นมา เรื่องกฎ
แหงกรรม เรือ่ งตายแลวสูญ นีเ่ ราเทศนแทบทุกวันละมัง อันนี้มันลวนแลวตั้งแตเรื่องของ
กิเลสหลอกสัตวโลกที่เปนนักเกิดตายดวยกัน ไมมีใครดอยกวากัน การเกิดการตายนีเ้ ปน
นัก นักเกิดนักตายมาทั่วหนากันหมด จํานวนการเกิดของตัวเองแตละคน ๆ นีม้ จี าํ นวน
เทาไร ๆ นับมา เกิดมากี่กัปกี่กัลปนับไมไดเลยดวยกัน แตกิเลสหูหนวกตาบอดมันก็มา
บีบหูบบี ตาคนเราซึง่ เปนนักเกิดนักตายดวยตัวเองนัน้ แหละ ใหเชื่อตามมันวา ตายแลวสูญ
นี่คือความโกหกของกิเลส ฝงของกิเลสวาตายแลวสูญจากใจดวงเดียวกัน สวนฝงของธรรม
นั้นตายแลวเกิดตลอดกัปตลอดกัลปมา แลวยังจะตองตายแลวเกิดตอไปอีกถาเชื้อแหง
ความเกิดยังไมสิ้นซากจากจิตใจ แลวความเกิดจะเกิดตอไปตลอด ไมมีตนมีปลายเชนเดียว
กัน นีค้ อื หลักความจริงแหงธรรม
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กิเลสมันไมไดพิสูจนอะไรมันหลอกเอาเลย วาตายแลวสูญ ๆ ลบลางพวกเราทีเ่ ปน
นักเกิดนักตายตลอดสัตวทั้งหลายทั่วหนากันหมด ไมมงี ดเวนวาใครตายแลวยังอยูไ มสญ
ู มี
แตตายแลวสูญ นี้เปนโวหารของกิเลสหลอกลวงตมตุน หรือลูบหนาปดตาของสัตวโลกให
เชือ่ ตามมันวาตายแลวสูญ นี่คือฝงของกิเลส ทีนี้ฝงของธรรม คําวาฝง ใจนีเ้ ทียบเหมือนกับ
แมนาํ้ ลําคลอง ฝง ทางนีเ้ ปนฝง กิเลสลบลางอรรถธรรมความจริงทัง้ หลาย ฝงขางนี้เปนฝง
ของธรรม ลบลางตัวจอมปลอมคือกิเลสที่มันหลอกลวงโลกมาตลอดเวลาใหหายซากไป
ทรงไวแตความจริงลวน ๆ เทานัน้
ทีนี้ฝงของกิเลส สัตวโลกทั้งหลายที่ตายเกลื่อนมานี้นับกัปนับกัลปไมได แลวยังจะ
เปนอยางนี้ตอไปอีกนับไมไดอีกเหมือนกัน กิเลสมันก็ลบลางวาตายแลวสูญ นี่คือฝงของ
กิเลสตัวหลอกลวงสัตวโลก ทีนี้ฝงของธรรมตายแลวเกิด เพราะเหตุไร ทําไมถึงวาตายแลว
เกิด กิเลสทําไมถึงวาตายแลวสูญ สูญเพราะเหตุไร กิเลสไมมเี หตุผลวาสูญเฉย ๆ สูญ
เพราะเหตุไรตอบไมได แตธรรมนีว้ า ตายแลวเกิด เกิดเพราะเหตุไรธรรมนีพ้ สิ จู นไดเลย
คืออวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ฝงอยูในหัวใจสัตว ใหพาไปเกิดไปตายอยูตลอดมา ทีนเ้ี วลา
ธรรมนี้ชะลางสิ่งปดบังทั้งหลายใหสัตวทั้งหลายหลงงมงายวา ตายแลวสูญนี้ออกตามหลัก
ความจริงวาตายแลวเกิดดวยธรรม คือใหสะอาดสะอานภายในจิตใจ
ชําระลางจิตใจเขาไปเรือ่ ย ๆ เฉพาะอยางยิง่ ดวยจิตตภาวนา อันนีเ้ ห็นชัดเจนรอย
เปอรเซ็นต อยางอื่นพิสูจนไดยาก และพิสูจนไมเห็นไมมีทาง แตเรือ่ งจิตตภาวนาออกจาก
หลักพุทธศาสนาของเราดวยแลวรอยทั้งรอย พิสจู นเขาไปจะไปเห็นตัวจริง ตัวทีเ่ ปนเงาติด
อยูในจิต พาใหสัตวเกิดสัตวตายไดแก อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เปนตน นีแ้ ลตัวแทรกอยู
ในตัวจิต เปนเงาอยูใ นตัวจิต แตทาํ ลายตัวจิต หมุนตัวจิตใหเกิดใหตายไมมเี วลายับยัง้ หรือ
หยุดยั้งไดเลย คือตัวนี้เอง เวลาภาวนาเขาไป นีเ่ ราพูดใหนกั ภาวนาไดพสิ จู นดว ยวา อยาก
จะเห็นเรือ่ งนีใ้ หภาวนา ทําจิตใจใหมคี วามสงบเย็น ใจของเราวุน วายสายแส มีแตกิเลสผลัก
ดันออกไปใหคิด ใหปรุงฟุงเฟอเหอเหิมไมมีวันเข็ดหลาบอิ่มพอ หมุนอยูอยางนั้นตลอดไป
นี้คือฝงของกิเลสลากสัตวโลกใหเปนเพื่อความลุมหลงตลอดไป
ทีนท้ี าํ จิตทีม่ นั วุน วายทัง้ หลายนีใ้ หเขาสูค วามสงบ เอา ความสงบเราจะเอาอะไรมา
เปนเครื่องกํากับใจของเราก็ได เชน อยางทางพุทธศาสนานี้ การทีจ่ ะนําคําบริกรรมมาเปน
ที่เกาะที่ยึดของจิตนี้มีมากตอมาก เชน ทานวากรรมฐาน ๔๐ หองมีไดทั้งนั้น แตเราจริต
นิสยั ชอบในบทใด เชน ทีเ่ ราใชอยูท กุ วันนีเ้ ปนจํานวนมากก็คอื วา พุทโธบาง ธัมโมบาง สัง
โฆบาง อานาปานสติบา งหรือวามรณัสสติ เปนคําบริกรรมติดอยูก บั ใจ นึกบริกรรม หรือวา
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เราตาย ๆ อยางนี้ก็ได หรือมรณัสสติวา ความตาย ๆ อยูกับเราทุกคนอยางนี้ก็ได ใหมีสติ
กํากับดูอยูในนั้น จิตของเราจะคอยสงบลง ๆ พอจิตสงบลงแลวเราจะเริม่ เห็นรากฐานของ
ใจทีต่ วั เงามันพาใหเกิดใหตายคือ อวิชชา เราจะเริม่ เห็นเปนลําดับลําดา
จิตใจมีความสวางไสวขึน้ เทาไรก็ยง่ิ จะเห็น ทั้งตัวของเราทั้งเงาที่เปนภัยตอเราอีก
เปนลําดับ จนกระทั่งพิจารณาชําระซักฟอกหมดเงาของกิเลสไดแก อวิชฺชายเตฺวว อเสสวิ
ราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ เรือ่ ยไปเลย ทีนี้เมื่ออวิชชาดับภายในจิตใจแลว สังขาร
วิญญาณ นาม รูป ดับหมด นีแ้ ลเขาถึงจิตทีต่ วั ตายแลวเกิด ตายแลวสูญ รูต วั นี้ แตเวลา
จิตไดเขาถึงนีแ้ ลวเรียกวา คําวาตายแลวเกิด ตายแลวสูญหมดปญหาไปเลย เหลือแตธรรม
ธาตุลว น ๆ ปรากฏอยูภ ายในจิตใจ นี่ไมมีเกิดไมมีตาย ธรรมชาติทเ่ี ลิศเลอคือธรรมชาติน้ี
ที่กิเลสมันตมมันตุน มันตีเสียแหลกวาตายแลวสูญ ๆ ไสสัตวใหไปเกิดนรกอเวจี ที่ไหน ๆ
เกิดหมดตายหมด ไดรับความทุกขเพราะกิเลสหลอกดวยกันทั้งนั้น ทีนี้พอกิเลสตัวนี้ตาย
แลว เรื่องตายแลวสูญมันก็ไมมี เพราะมันไมเคยมี กิเลสหาเรือ่ งเฉย ๆ มีแตตายแลวเกิด
เมื่อชําระตัวตายแลวเกิดนี้ออกหมดแลว ถึงความบริสุทธิ์เต็มที่แลว ทุกขํ นตฺถิ อชาตสฺส
ทุกขยอ มไมมแี กผไู มเกิด ไมเกิดก็ไมตายอันเดียวกัน แลวจะมีทุกขมาจากไหน นี่พูดถึง
เรื่องอะไรที่ถามปญหานี่ลืมแลวนะ อยางนัน้ นะ
โยม
บัง้ ไฟพญานาคครับ
หลวงตา
อยาเอามายุงบั้งไฟพญานาคนั่น ใหพูดถึงนี้ ทีม่ นั พันหัวใจเราอยู
เดี๋ยวนี้มันอะไร บั้งไฟพญานาคไมไปหาพัน เราไปพันมันตางหาก
โยม
เกิดแลวตาย ตายแลวเกิด
หลวงตา
เออ นีล่ ะ ตายแลวเกิด เกิดแลวตาย ธรรมพิสจู นอยางนี้ แลวจะเห็น
ตายแลวไมสญ
ู อมตะไมตายดวย มีเทานัน้ มีอะไรอีกละ
โยม
ตกลงวามีบั้งไฟพญานาคจริง หรือวาคนไทยถูกคนลาวหลอก คือ
หนังสือพิมพและไอ ที วี เขาไปทําสกูป ขาววา ที่ไปดูบั้งไฟกันเปนแสน ๆ เปน ๕-๖ ปมานี้
ทีท่ าํ เนีย่ เขาวาคนไทยนีโ้ ง คือคลาย ๆ กับคนไทยโงเพราะฝงลาวไมมีใครดูกัน เปนทหาร
ลาวเขายิงปนสองแสง ยิงปนนําวิถีคะ ฉลองเทศกาลพญานาค แลวคนไทยก็ฉลองเทศกาล
ออกพรรษา ไอ ที วี เขาทําขาววา คนไทยที่ไปดูนั้นคลาย ๆ กับเปนคนโงงมงายเจาคะ ทีนี้
สังคมไทยก็ถกเถียงกันมาตั้งแตงานบั้งไฟ จนบัดนี้หนังสือพิมพยังเถียงกันอยู

๙

หลวงตา
เราจะตัดสินนะ ทางลาววาคนไทยเราโงใชไหม ที่ไปดูบั้งไฟนะ ถา
คนลาวไมไปดู คนลาวโงทส่ี ดุ เลยเขาใจไหม เอาตรงนีเ้ ลย เอาตรงนีล้ ะซิ ทําไมเขาดูกันทั้ง
ประเทศเมืองไทย ทําไมไมดูถาไมโงเกินไป ก็มเี ทานัน้ แหละ
โยม
เขาบอกวาทหารลาวยิงปนเจาคะ
หลวงตา
นี่หมัดหยอกเลน เขาใจไหม ไอเรื่องโงมันโงดวยกันทุกคน ฉลาด
ดวยกันทุกคนนัน่ แหละ เขาใจไหม แตเรื่องบั้งไฟมันมีหมัดรับหมัดตอย ก็ตอยกันไปอยาง
นัน้ ไมพูดละเรื่องนี้ชางมันเถอะ มันมีอยูทั่วไป ไปหาดูวบั ๆ แวม ๆ อยูตามริมแมน้ําโขง
ฟาดขึ้นฟาดูพระอาทิตย ถาไมกลัวตาแตกดูทั้งวันก็ได มันยากอะไร ไปหาเกาในที่ไมคัน
อุย.ยังไงกัน เอาจุดมันสําคัญ ๆ นี่ ทีเ่ ทศนวนั นีเ้ ปนคติเขาใจไหม ตายแลวเกิดตายแลวสูญ
พิสูจนจิตดวงนี้ จาขึน้ มาแลวคําวาตายแลวเกิดตายแลวสูญหายทันทีเลย เหลือตัง้ แตธรรม
อันเลิศเลอ คือธรรมธาตุของจิตดวงนี้บริสุทธิ์แลว ไมมคี าํ วาเกิดวาตายเขาไปแทรกเลย นัน่
ธรรมตัดสิน ตัดสินอยางนีแ้ หละ ก็มเี ทานัน้ แหละ
อันนี้ก็เคยตอบแลวตั้งแตที่ยังไมไดเขียนจดหมายมา วาเราจะไปเทศนสอนบรรดา
พี่นองภาคใตทั้งหมด ไมวา แตเพียงจังหวัดนราธิวาสจังหวัดเดียวนะ เราจะไปทั้งหมด แตน้ี
เราไปไมไดแลว การตอบของเราจึงตอบกอนถาม กอนถามวายังไง กราบเรียนนิมนตหลวง
ตาไปรับผาปาชวยชาติจงั หวัดนราธิวาสดวย สุดแทแตหลวงตาจะโปรดกรุณา ก็โปรดอยาง
นีล้ ะ เขาใจไหม ก็ยอมแลว มันไปไมได หมดกําลังแลวถึงไดประกาศยอมตนวาไปไมได
แลวตอบรรดาพีน่ อ งทางภาคใตทง้ั หลายอยาเสียใจ เราไมมแี งไหนหนักแงไหนเบา ภาค
ไหนหนักภาคไหนเบากับภาคไหนไมมี เราเปนคนไทยหัวใจกลางของชาติไทยดวยกันทุก
คน ใหตา งคนตางเห็นอกเห็นใจชาติไทยของเรา แลวอุตสาหพยายามขวนขวายเขามา เงิน
ทองขาวของไดเทาไรหนุนเขาไปนี้เปนที่พอใจนะ เอาละตอไปนี้จะใหพร
อานธรรมะหลวงตาวันตอวัน ไดที่ www.luangta.com

