
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๕ 

หาเกาในท่ีไมคัน 
 

 วัดปาภูทอง บานภูเขาทอง หมูที่ ๒ ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส พรอมคณะ
ถวายเงินไทยจํานวน ๑ หม่ืนบาท เงินดอลลาร ๑๐๑ ดอลล เงินมาเลเซีย ๒๐๔ เหรียญ 
เทียบกับเงินไทยแลวรวมเปนเงิน ๑๖,๖๘๖ บาท กฐินทองคํา ๔๒ กอง นี่พี่นองจังหวัด
นราธิวาสมาถวายทอง ถวายสมบัติตาง ๆ เพื่อเขาสูหัวใจแหงชาติไทยของเรา จึงขอใหทุก 
ๆ ทานไดอนุโมทนาสาธุการท่ัวหนากัน (สาธ)ุ ดีแลวพี่นองทั้งหลาย นราธิวาสน้ีไกล หลวง
ตาเคยไปแลว ตั้งแตป ๒๕๑๓ หรือไงที่เขาฉลองเขากง กระทรวงมหาดไทยนิมนตไปใน
งานน้ี ตั้งแตนั้นมาก็ไมไดไป ดูวาป ๒๕๑๓ ชักลืม ๆ ไปเสีย 

(ขออนุญาตถายรูปครับ) พูดอะไร ๆ พูดกันเสียกอน มีอะไร ๆ วากันเสียกอน รูป
น่ีใคร ๆ ก็มีไมอดอยากขาดแคลน แตธรรมนี้อดอยาก สนทนาธรรม หาอรรถหาธรรม
แหละด ี ถายไปหาอะไร อยู ๆ มีแตต้ังหนามาถายรูป นึกวาจะมาเสาะแสวงหาอรรถหา
ธรรมไดคติเครื่องเตือนใจกลับไปบาน กลับขอถายภาพไปมันยังไง เอา มาถาย ใหเปน
กรณีพิเศษนะ ไมใชจะใหงาย ๆ ใหดวยเหตุดวยผลทุกอยาง ทําอะไรทํามีเหตุมีผล ทําสุมส่ี
สุมหาไมใชธรรม จึงไมเลนดวยเรา เอา ถายภาพเสร็จเรียบรอยแลวหยุด อยาซํ้าซาก 

วันน้ีต้ังหนาต้ังตามาหรือวาไง 
ครับผม ต้ังหนามาหาหลวงปูโดยเฉพาะเลย 
เพราะเหตุไรจึงมาหาหลวงปูโดยเฉพาะ 
เพราะอยากจะมาชวยชาต ิผมมา ๓ คร้ังแลวครับผม นําผาปามา ๓ คร้ังแลว เม่ือ

กอนผมเคยมากราบนิมนตหลวงปูไป ตอนนั้นพอดีคงจะมีอุปสรรคใด ๆ ทางใต ไมเรียบ
รอย หลวงปูจึงไมไดไป 

แสดงวาเคยเห็นหลวงตา ๓ คร้ังแลว 
ครับผม (โยม พูดแทรกขึ้น ในทีวีเห็นบอยคะ) 

เปนไงละเห็นในทีวีกับเห็นตัวจริงเปนยังไงบาง 
เหมือนกัน (อีกคนพูดแทรกขึ้น ตัวจริงหลอกวาครับ) 

ไหนวาไง 
ตัวจริงหลอกวาครับ 
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ตัวจริงหลอ ฟง อยาพูดมากนะผูสาวเยอะ เด๋ียวเขารุมหลวงตาตายเขาใจไหม ไป
พูดเรื่องหลอเรื่องแหลไมไดนะ ผูสาวไดยินไมได เขาใจหรือ วาผูหญิงสวยก็เหมือนกัน ผู
ชายไดยินไมได ฆากันแหลกเลย เขาใจหรือ เราพูดเรื่องอื่นดีกวา 

ชาวสุไหงโกลคเขาก็ชวยบริจาคมา เขาอยากมาหลาย ๆ คน เขาชวยกันคนละกอง 
ๆ  

ก็ดีแลว เพราะงานน้ีเปนงานชวยชาติเราท้ังชาติประเทศไทยเรา เรียกวาหมดรอบ
ประเทศนี้เปนประเทศไทย นี่กําลังหนุนชาติไทยของเราขึ้น เวลาน้ีกําลังบกพรองมาก 
เฉพาะทองคํารูสึกบกพรองมาก เราจึงรบกวนบรรดาพ่ีนองท้ังหลายเก่ียวกับเร่ืองทองคํา
มากโดยลําดับ เวลานี้มีความมุงมั่นที่จะใหไดทองคําประมาณ ๑๐ ตัน ซ่ึงเวลาน้ีไดไปแลว 
๕ ตันกวา ยังขาดอยู ๔ ตันกวา จึงไดรบกวนบรรดาพ่ีนองท้ังหลายใหตางคนตางขวนขวาย
หาทองคําเขาสูคลังหลวงของเราซึ่งเปนหัวใจของชาต ิ ชาติไหนก็ดีไมมีหลักมีเกณฑใชไมได 
ตนไมถามีแกนก็แนนหนามั่นคง ไมมีแกนแลวลมไดอยางงายดาย ชาติใด ๆ ก็เหมือนกัน
ตองมีหลักมีแกน ชาติเราและทั่วโลกถือกันวาทองคําเปนแกนเปนแกนของชาติแตละชาติ 
ๆ แตสําหรับชาติไทยเรารูสึกวาเบาบางมาก เพราะฉะน้ันจึงไดรบกวนบรรดาพ่ีนองท้ัง
หลายไดเสาะแสวงหาทองคํา ซ่ึงเปนหัวใจหรือเปนแกนของชาติใหแนนหนาม่ันคงมากข้ึน 
จึงไดประกาศเรื่อยมา 

ทางนราธิวาสก็ไป ดูไดไปหนเดียวเทาน้ัน ไปในงานที่กระทรวงมหาดไทยนิมนตไป 
เขาเรียกเขากงหรือไง (วัดเขากงครับ) เออ วัดเขากง ไปพักอยูวัดประชาภิรมย แลวก็ไปใน
งานเขา ไปหนเดียวแตอยูหลายคืน ดูเหมือน ๓ คืนหรือ ๔ คืน จากนั้นมาแลวก็ไมไดไปอีก
เลยจนกระท่ังปานน้ีแหละ ดูเหมือนป พ.ศ.๒๕๑๓ หรือไงลืม ๆ ไปแลวมันนาน แตกอน
มันยังหนุมกวาน้ี รูปหลอกวาน้ีอีกเขาใจไหม เดี๋ยวนี้กําลังจะตายยังมายอวาหลอมันฟงไม
ไดนะ ทางภาคใตก็ไปอยูเรื่อย ๆ แตสวนมากไปธุระก็เหมือนกับเปนผูตองหาไป ตองจอง
จําไปตามวันตามเวลาท่ีน่ันท่ีน่ี ไมไดเปนอัธยาศัยของตัวเอง จึงไมคอยสะดวกสบาย ไป
หลายคร้ังเหมือนกัน ไปทางเครื่องบินก็ไป ไปทางรถยนตก็ไป 

จากน้ันมาแกแลวยังรูสึกเสียใจ ยังประกาศออกใหพี่นองทางภาคใตเราทราบทั่วถึง
กันอยูวา เราต้ังโปรแกรมไวเรียบรอยแลวท่ัวประเทศไทยนะ คือในการชวยชาติคราวน้ีเรา
จะไปเทศนทุกภาคเลย กําหนดไวเรียบรอยนะ ภาคใตเปนภาคใหญ เรากําหนดไววาระสุด
ทาย พอไปภาคน้ันภาคน้ีเสร็จแลวก็จะลงภาคใต จนกระทั่งทั่วถึงหมดแลวคอยขึ้นมา ทีนี้
จากน้ันมาแลวเราจะพักผอนหยอนใจหรืออะไรก็แลวแตเรา แตหลักใหญเรากําหนดไว
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อยางนั้น ทีน้ีเวลาเท่ียวไปเทศนไป ๆ ออนลง ๆ สุดทายภาคอ่ืน ๆ ก็จะไมหมด ภาคใต
เลยไปไมไดเลย เพราะเหตุน้ีเองนะ 

ไดประกาศทางนี้ใหบรรดาพี่นองทางภาคใตทราบทั่วถึงกัน อยาเสียใจอยานอยใจ 
หลวงตาเปนหลวงตาของพี่นองชาวไทยทั้งประเทศ ไมไดเปนของผูใดผูหนึ่งโดยเฉพาะนะ 
ทีนี้ไปไมไดก็เปนความจําเปน เพราะธาตุขันธมันออนลง ๆ อยางทุกวันนี้ก็ออนลงทุกวัน ๆ  
แตจิตใจมีกับชาติบานเมืองเราก็อุตสาหไปตามกําลังของสภาพธาตุขันธนั้นแหละ ท่ีจะให
ไปเหมือนแตกอนมันไมไดแหละ การเทศนาวาการก็หลง ๆ ลืม ๆ เด๋ียวน้ีไมเหมือนแต
กอน คือธาตุขันธเครื่องมือสําหรับใชของธรรมมันไมเอาไหน ออนลง ๆ เคยไดฟงเทศน
หลวงตาบัวไหมละ 

ไดฟงครับผม 

ฟงที่ไหนวาซ ิ
มาเมื่อไรก็ขอเทปไปฟงเรื่อย มาน้ีก็เต็มยาม 

ถามทีไรแพทุกทีแพอยางหลุดลุยเลย ถามทีไรแพทุกทีแพอยางหลุดเลย แพแบบ
ไมมีทางตอสู วาเคยเห็นไหม มานี่ไมรูกี่ครั้ง แนะ มันเปนอยางง้ันนะ วาเคยฟงเทศนไหม 
ฟงตลอดฟงเทป งัดออกมาจากยามอีก มันไมหงายไดไงคนเราเมื่อถูกสองหมัดสามหมัด
เขาไป มันก็หงาย เทศนในท่ีตาง ๆ ที่เขาถายทอดสดนี้มันทั่วถึงไหม 

เคยเห็นครับผม 

เชนอยางเทศนสนามหลวง เขาถายทอดสดทั่วประเทศ มันถึงไหม 

ถึงครับผม 

ฟงวาทั่วโลกมันก็ถึงนะ คือเทศนถายทอดสดนี้จะมีเปนครั้งคราว ไมมีตลอดไปนะ 
สวนเทศนในท่ีท่ัว ๆ ไปทั่วไปหมดนั่นแหละ ไปเทศนที่นั่นที่นี่ แตการถายทอดสดเขาจะมี
เปนระยะ ๆ ท่ีเปนงานใหญ ๆ พอสมควรเราก็ไปเทศน เชนเทศนสนามหลวง ก็เรียกวา
เทศนใหฟงทั่วประเทศไทย  เปนงานใหญเขาก็ถายทอดสดใหฟงหมด  วันนั้นไดฟงไมใช
เหรอ จําไดไหมวาเทศนอะไรบาง คราวน้ีจะเอาละนะมันแพแลวผูกอาฆาต เขาใจไหม 

หลวงปูพูดถึงเรื่องการทอดผาปา แลวการเมืองนิดหนอย 
ตอนทายที่ใหศีลใหพรจําไดไหมเทศนวายังไง 
จําไมไดแลวครับ 

น่ันซี เห็นมองโนนมองนี้ดูทาจะหาทางออก 
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วันน้ีทองคําไดเทาไรนะ 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 

มาจากไหนน่ี ฟง หลวงปูล ีกุสลธโร วัดภูผาแดง ถวายทองคํา ๒ กิโล ๓ บาท ๕๐ 
สตางค ดอลลาร ๓๐๕ ดอลล เงินสด ๓,๒๐๐ บาท กรุณาอนุโมทนาท่ัวหนากัน สาธ ุ เกง
อยูนะธรรมลีไมใชเลนนะ ไดทองคํามาแตละครั้ง ๆ น้ีไมยอยนะ ผาแดงหน่ึง ภูสังโฆ
หน่ึง มาทีไรนี้โอย.หงายไปเลยละเรา เราก็อยากหงายกวาน้ี ถาถึง ๕ กิโลเราหงายทันทีเลย 
นี่ไมหนักเทาไรก็ไมหงาย พอทรงได ไดมาเรื่อย ๆ ธรรมลีน้ีหาทองคําเกงนะ เราสูไมได 
แตการรับน้ีไดมาเทาไร ๆ ธรรมลีสูเราไมได เรารับหมดท้ังโคตรเลย แตเวลาเอามาให
ธรรมลีเกงกวาเรา เวลาเรารับน้ีเกงกวาธรรมลีคือรับไดท่ัวประเทศเลยเรา 

โยม เขื่อนลําตะคอง ๑ บาทครับ 
หลวงตา คนไหนลําตะคลอง น่ีเหรอ มันจําหนาไมไดนะ ลําตะคอง เปนยังไงลํา

คลองที่อางใหญเปนยังไง  
โยม ดีครับ ดีอยูคะหลวงตา 
หลวงตา เราขึ้นไปดูเหมือน ๒ คร้ังแลว ครั้งแรกไป ครั้งสองไปอีกท ี
เม่ือวานน้ีไปเทศนท่ีอําเภอโนนสะอาด ไดทองคํา ๗ กิโล ๑๗ บาท ๙๘ สตางค 

ดอลลารได ๒,๘๘๓ ดอลล เงินสดได ๙๒๓,๔๗๕ บาท บวกอยางน้ีเขาไปเร่ือย บวกเร่ือย 
ๆ ๆ 

โยม จังหวัดภูเก็ต ๔ กองครับ 
หลวงตา เออ พอใจ ๆ ทองคําเราเวลาน้ีกําลังเรงนะ หลวงตารูสึกจะหมุนจ๋ีอยูภาย

ในใจ เพื่อทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตัน แตเวลาน้ีเพ่ือทองคํานํ้าหนัก ๕๐๐ กิโล คือวันที ่๑๐ ธัน
วา เดือนหนา วันท่ี ๑๐ จะมีงานข้ึนท่ีธนาคารชาติ ซ่ึงธนาคารครบรอบ ๖๐ ป แลวจะมีงาน
ธนาคารชาติข้ึนมา เขานิมนตเราไปเรียกวาเปนหัวหนาแหละ เกี่ยวกับจะเอาทองเขา เขา
นิมนตเราไป ทีน้ีจึงกําหนดไวแลววา ทองคําเราจะมอบธนาคารชาติคราวน้ี ๕๐๐ กิโลเปน
อยางนอย ไดประกาศแลวเวลาน้ี ทองคําเรากําลังริบรวม ๆ ยังไมพอ แตเราไดส่ังทางโรง



 ๕ 

หลอมไปเรียบรอยแลวเขาไดจัดใหเรียบรอยแลวเชนกัน วาใหไดทองคํา ๕๐๐ กิโล คือให
โรงหลอมจัดใหครบเลย ๕๐๐ กิโล เรากําลังริบรวมทองคํา เงินสดเราควรจะซ้ือทองคําก็จะ
นําไปซื้อ ถาเปนทองคําสําเร็จรูปแลวก็เอาไปเลย ใหไดครบจํานวน ๕๐๐ กิโล  

เวลาน้ีเราจึงกําลังรอน หลวงตาไปไหนพวกญาติโยมฮือ ๆ เลย แตกฮือยังไง พอ
เห็นน่ี ไหนละทองคํา เขาจะไมแตกยังไงใชไหมละ ไหนละดอลลาร ไหนละเงินสด มันก็
กลัวละซิคน ใชไหม น่ีละเวลากําลังรอน ไปที่ไหนคนแตกฮือๆ เพราะเราจะเรงใหไดทอง
คํานํ้าหนัก ๕๐๐ กิโล คือเราจะมอบคร้ังละ ๕๐๐ พอ ๕๐๐ ครั้งที่สองก ็๑ ตัน เวลาน้ีทอง
คําท่ีเราไดเรียบรอยแลว ๕,๓๙๐ กิโล ที่ขาดไปก ็ ๔ พันกวากิโล นี้ได ๕ พันกวาแลว 
เฉพาะคร้ังน้ีเราจะใหไดมอบ ๕๐๐ กิโล พูดกันอยางตายตัวแลว ข้ึนเวทีแลววาง้ันเถอะ มี
แตตอยถายเดียว คอยดูแพชนะ ตอยนี้ขึ้นแน ๆ เพราะเราเปนผูประกาศเองวา การชวย
ชาติคราวน้ีท่ีจะมีงานธนาคารชาติข้ึนน้ี ใหไดทองคําน้ําหนัก ๕๐๐ กิโล สวนดอลลารน้ันแน
นอนแลว ๒ แสนดอลล กะแนนอนแลว เราจะมอบคราวน้ีท้ังหมด 

จะเขยิบขึ้นไปเรื่อย อยางไรขอพี่นองทั้งหลายทุกภาคทุกจังหวัดในประเทศไทยเรา
ใหตางคนตางหายใจรวมกัน นําทองคํา ดอลลาร เงินสดเขาสูคลังหลวงของเรา ใหได
หายใจโลงท่ัวหนากัน หลวงตาก็จะสบาย ตายไปก็เปนสุข เวลาน้ีไมเปนสุขนะ ไปที่ไหนจี้
คนน้ันจ้ีคนโนน จนเขาจะแตกบานแตกเมืองไปหมด หลวงตามาแลว ว่ิงเขาปาเขารกไปละ 
ไมวิ่งไมไดจี้เอาเลย ไหนละทองคํา ไหนละดอลลาร มันก็กลัวละซ ิ ก็ไมมีดอลลารให ไมมี
ทองคําให มันก็วิ่งละซ ิเอาตัวรอดไปเลย 

เด๋ียวน้ีกําลังหมุนต้ิว ๆ ยังไงเราจะตองใหได ๕๐๐ กิโล เพราะเราไดส่ังทางโรง
หลอม ใหจัดให ๕๐๐ กิโลเรียบรอยแลว เงินของเราพวกทั้งกฐินทั้งทองคําที่ไดมาแลวนี้ยัง
ไมพอ แลวกําลังรวบรวมอยู พออันนี้ไดเรียบรอยแลวเมื่อไร ขาดเทาไรเราจะหาใหมมา
เพิ่มอีกใหได ๕๐๐ กิโล ถาไมขาดก็เอาเขาพอดีเลย ถาหากวาพวกกฐินของเราที่ไดตั้ง ๘๔,
๐๐ กองนี้ มันยังเศษเหลืออยูบาง เพราะทองไดจํานวน ๕๐๐ กิโลแลว เราก็จะเก็บไวกอน
เปนสวนท่ีเห็นวาเหลือนะ เอาไวสําหรับคราวหนา คราวหนาจะตองมอบ ๕๐๐ กิโลเหมือน
กัน เปนพัก ๆ ไป ขอใหพี่นองทั้งหลายไดทราบทั่วถึงกันอยางนี้ 

ใหมีความพรอมเพรียงสามัคคีซึ่งกันและกันนะ ชาติไทยเราน้ีจะข้ึนดวยความรัก
ชาต ิดวยความพรอมเพรียงสามัคค ีดวยความเสียสละของเรา ไมขึ้นอยางอื่น จะข้ึนในจุด
น้ีแนนอน จึงใหตางคนตางรวมจิตใจของเราเขาสูจุดใหญคือคลังหลวง เมื่อทองคําไดเขาสู
คลังหลวง และดอลลารเขาสูคลังหลวงแลว เราจะอบอุนทั่วประเทศไทย แลวสมบัติเหลาน้ี
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ก็จะหมุนออกเปนประโยชนแกชาติของเราอีกเชนเดียวกัน ตลอดไปเลยนะ ออกหมุนไป
เร่ือย ๆ อยางนี้ หลวงตาจึงไดรอนอยูมากทีเดียวเวลาน้ี เพื่อพี่นองชาวไทยทั้งหลายเรา ให
ไดสมมักสมหมายมีความรมเย็นเปนสุขหายใจทั่วทอง หายใจโลงสบาย ๆ ใหพากันตั้งอก
ตั้งใจทุกคน ชาติไทยเราเปนชาติท่ีใหญโต คนตั้ง ๖๒ ลานคน เวลาขาดแคลนอยางน้ีก็เปน
เรื่องของคนไทยทั้งชาติจะตองไดชวยกันเต็มกําลังความสามารถดวยกันทุกคน ๆ ตอง
ความสามัคคีเปนสําคัญนะ  

โยม  อันนี้เขาสงมาถามหลวงตา 
หลวงตา ถามวายังไง ใครถามมา ชื่อพนอครับ  
หลวงตา ผูหญิงหรือผูชาย 
โยม  ผูหญิงครับ 
หลวงตา ถามเรื่องอะไรก็ไมรู เราอานไมคอยชัด ลองอานดูซิเปนยังไง 
โยม  กราบเทาพอแมครูบาอาจารยท่ีเคารพย่ิง ขณะนี้สังคมไทยกําลังสับ

สนและถกเถียงกันเรื่องบั้งไฟพญานาค มีการสัมภาษณ คนลาวบอกวาไมมีใครดูบั้งไฟ
พญานาคเหมือนอยางคนไทย นอกจากนั้นบริษัทแกรมมี่ยังทําภาพยนตรเกี่ยวกับบั้งไฟ
พญานาค โดยเนนที่บั้งไฟ วาพระลาวเปนผูทําข้ึนมากกวาขอสันนิษฐานอยางอ่ืน ขานอย
คิดวาความเช่ือเร่ืองบ้ังไฟพญานาค มีผลตอความเชื่อในศาสนาพุทธเกี่ยวกับภพภูมิตาง ๆ 
ที่ตาเนื้อมองไมเห็น รวมท้ังเร่ืองตายแลวเกิด และเร่ืองกฎแหงกรรม จึงขอใหพอแมครูบา
อาจารยโปรดกรุณาตอบเร่ืองบ้ังไฟพญานาค เพื่อใหเปนหลักฐานแกคนทั้งโลกไดยินใน
คร้ังน้ีดวย ดวยจิตคารวะ พนอ ภูสน 

หลวงตา อันนี้เราก็เคยอธิบายมาแลวตั้งแตยังไมถามปญหานี้ขึ้นมา เรื่องกฎ
แหงกรรม เร่ืองตายแลวสูญ น่ีเราเทศนแทบทุกวันละมัง อันนี้มันลวนแลวตั้งแตเรื่องของ
กิเลสหลอกสัตวโลกที่เปนนักเกิดตายดวยกัน ไมมีใครดอยกวากัน การเกิดการตายน้ีเปน
นัก นักเกิดนักตายมาทั่วหนากันหมด จํานวนการเกิดของตัวเองแตละคน ๆ น้ีมีจํานวน
เทาไร ๆ นับมา เกิดมากี่กัปกี่กัลปนับไมไดเลยดวยกัน แตกิเลสหูหนวกตาบอดมันก็มา
บีบหูบีบตาคนเราซ่ึงเปนนักเกิดนักตายดวยตัวเองน้ันแหละ ใหเชื่อตามมันวา ตายแลวสูญ 
นี่คือความโกหกของกิเลส ฝงของกิเลสวาตายแลวสูญจากใจดวงเดียวกัน สวนฝงของธรรม
นั้นตายแลวเกิดตลอดกัปตลอดกัลปมา แลวยังจะตองตายแลวเกิดตอไปอีกถาเชื้อแหง
ความเกิดยังไมสิ้นซากจากจิตใจ แลวความเกิดจะเกิดตอไปตลอด ไมมีตนมีปลายเชนเดียว
กัน น้ีคือหลักความจริงแหงธรรม  
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กิเลสมันไมไดพิสูจนอะไรมันหลอกเอาเลย วาตายแลวสูญ ๆ ลบลางพวกเราท่ีเปน
นักเกิดนักตายตลอดสัตวทั้งหลายทั่วหนากันหมด ไมมีงดเวนวาใครตายแลวยังอยูไมสูญ มี
แตตายแลวสูญ นี้เปนโวหารของกิเลสหลอกลวงตมตุน หรือลูบหนาปดตาของสัตวโลกให
เช่ือตามมันวาตายแลวสูญ นี่คือฝงของกิเลส ทีนี้ฝงของธรรม คําวาฝง ใจน้ีเทียบเหมือนกับ
แมนํ้าลําคลอง ฝงทางน้ีเปนฝงกิเลสลบลางอรรถธรรมความจริงท้ังหลาย ฝงขางนี้เปนฝง
ของธรรม ลบลางตัวจอมปลอมคือกิเลสที่มันหลอกลวงโลกมาตลอดเวลาใหหายซากไป 
ทรงไวแตความจริงลวน ๆ เทาน้ัน  

ทีนี้ฝงของกิเลส สัตวโลกทั้งหลายที่ตายเกลื่อนมานี้นับกัปนับกัลปไมได แลวยังจะ
เปนอยางนี้ตอไปอีกนับไมไดอีกเหมือนกัน กิเลสมันก็ลบลางวาตายแลวสูญ นี่คือฝงของ
กิเลสตัวหลอกลวงสัตวโลก ทีนี้ฝงของธรรมตายแลวเกิด เพราะเหตุไร ทําไมถึงวาตายแลว
เกิด กิเลสทําไมถึงวาตายแลวสูญ สูญเพราะเหตุไร กิเลสไมมีเหตุผลวาสูญเฉย ๆ สูญ
เพราะเหตุไรตอบไมได แตธรรมน้ีวา ตายแลวเกิด เกิดเพราะเหตุไรธรรมน้ีพิสูจนไดเลย 
คืออวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ฝงอยูในหัวใจสัตว ใหพาไปเกิดไปตายอยูตลอดมา ทีน้ีเวลา
ธรรมนี้ชะลางสิ่งปดบังทั้งหลายใหสัตวทั้งหลายหลงงมงายวา ตายแลวสูญนี้ออกตามหลัก
ความจริงวาตายแลวเกิดดวยธรรม คือใหสะอาดสะอานภายในจิตใจ 

ชําระลางจิตใจเขาไปเร่ือย ๆ เฉพาะอยางย่ิงดวยจิตตภาวนา อันน้ีเห็นชัดเจนรอย
เปอรเซ็นต อยางอื่นพิสูจนไดยาก และพิสูจนไมเห็นไมมีทาง แตเร่ืองจิตตภาวนาออกจาก
หลักพุทธศาสนาของเราดวยแลวรอยทั้งรอย พิสูจนเขาไปจะไปเห็นตัวจริง ตัวท่ีเปนเงาติด
อยูในจิต พาใหสัตวเกิดสัตวตายไดแก อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เปนตน น้ีแลตัวแทรกอยู
ในตัวจิต เปนเงาอยูในตัวจิต แตทําลายตัวจิต หมุนตัวจิตใหเกิดใหตายไมมีเวลายับย้ังหรือ
หยุดยั้งไดเลย คือตัวนี้เอง เวลาภาวนาเขาไป น่ีเราพูดใหนักภาวนาไดพิสูจนดวยวา อยาก
จะเห็นเร่ืองน้ีใหภาวนา ทําจิตใจใหมีความสงบเย็น ใจของเราวุนวายสายแส มีแตกิเลสผลัก
ดันออกไปใหคิด ใหปรุงฟุงเฟอเหอเหิมไมมีวันเข็ดหลาบอิ่มพอ หมุนอยูอยางนั้นตลอดไป 
นี้คือฝงของกิเลสลากสัตวโลกใหเปนเพื่อความลุมหลงตลอดไป  

ทีน้ีทําจิตท่ีมันวุนวายท้ังหลายน้ีใหเขาสูความสงบ เอา ความสงบเราจะเอาอะไรมา
เปนเครื่องกํากับใจของเราก็ได เชน อยางทางพุทธศาสนานี้ การท่ีจะนําคําบริกรรมมาเปน
ที่เกาะที่ยึดของจิตนี้มีมากตอมาก เชน ทานวากรรมฐาน ๔๐ หองมีไดทั้งนั้น แตเราจริต
นิสัยชอบในบทใด เชน ท่ีเราใชอยูทุกวันน้ีเปนจํานวนมากก็คือวา พุทโธบาง ธัมโมบาง สัง
โฆบาง อานาปานสติบางหรือวามรณัสสติ เปนคําบริกรรมติดอยูกับใจ นึกบริกรรม หรือวา
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เราตาย ๆ อยางนี้ก็ได หรือมรณัสสติวาความตาย ๆ อยูกับเราทุกคนอยางนี้ก็ได ใหมีสติ
กํากับดูอยูในนั้น จิตของเราจะคอยสงบลง ๆ พอจิตสงบลงแลวเราจะเร่ิมเห็นรากฐานของ
ใจท่ีตัวเงามันพาใหเกิดใหตายคือ อวิชชา เราจะเร่ิมเห็นเปนลําดับลําดา 

จิตใจมีความสวางไสวข้ึนเทาไรก็ย่ิงจะเห็น ทั้งตัวของเราทั้งเงาที่เปนภัยตอเราอีก
เปนลําดับ จนกระทั่งพิจารณาชําระซักฟอกหมดเงาของกิเลสไดแก อวิชฺชายเตฺวว อเสสวิ
ราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ เร่ือยไปเลย ทีนี้เมื่ออวิชชาดับภายในจิตใจแลว สังขาร 
วิญญาณ นาม รูป ดับหมด น้ีแลเขาถึงจิตท่ีตัวตายแลวเกิด ตายแลวสูญ รูตัวน้ี แตเวลา
จิตไดเขาถึงน้ีแลวเรียกวา คําวาตายแลวเกิด ตายแลวสูญหมดปญหาไปเลย เหลือแตธรรม
ธาตุลวน ๆ ปรากฏอยูภายในจิตใจ นี่ไมมีเกิดไมมีตาย ธรรมชาติท่ีเลิศเลอคือธรรมชาติน้ี 
ที่กิเลสมันตมมันตุน มันตีเสียแหลกวาตายแลวสูญ ๆ ไสสัตวใหไปเกิดนรกอเวจ ีที่ไหน ๆ 
เกิดหมดตายหมด ไดรับความทุกขเพราะกิเลสหลอกดวยกันทั้งนั้น ทีนี้พอกิเลสตัวนี้ตาย
แลว เรื่องตายแลวสูญมันก็ไมม ี เพราะมันไมเคยม ี กิเลสหาเร่ืองเฉย ๆ มีแตตายแลวเกิด 
เมื่อชําระตัวตายแลวเกิดนี้ออกหมดแลว ถึงความบริสุทธิ์เต็มที่แลว ทุกข ํ นตฺถิ อชาตสฺส 
ทุกขยอมไมมีแกผูไมเกิด ไมเกิดก็ไมตายอันเดียวกัน แลวจะมีทุกขมาจากไหน นี่พูดถึง
เรื่องอะไรที่ถามปญหานี่ลืมแลวนะ อยางน้ันนะ 

โยม  บ้ังไฟพญานาคครับ 
หลวงตา อยาเอามายุงบั้งไฟพญานาคนั่น ใหพูดถึงนี้ ท่ีมันพันหัวใจเราอยู

เดี๋ยวนี้มันอะไร บั้งไฟพญานาคไมไปหาพัน เราไปพันมันตางหาก 
โยม  เกิดแลวตาย ตายแลวเกิด 
หลวงตา เออ น่ีละ ตายแลวเกิด เกิดแลวตาย ธรรมพิสูจนอยางน้ี แลวจะเห็น

ตายแลวไมสูญ อมตะไมตายดวย มีเทาน้ัน มีอะไรอีกละ 
โยม  ตกลงวามีบั้งไฟพญานาคจริง หรือวาคนไทยถูกคนลาวหลอก คือ

หนังสือพิมพและไอ ที วี เขาไปทําสกูปขาววา ที่ไปดูบั้งไฟกันเปนแสน ๆ เปน ๕-๖ ปมาน้ี 
ท่ีทําเน่ีย เขาวาคนไทยน้ีโง 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
คนลาวไมไปด ู คนลาวโงท่ีสุดเลยเขาใจไหม เอาตรงน้ีเลย เอาตรงน้ีละซิ ทําไมเขาดูกันทั้ง
ประเทศเมืองไทย ทําไมไมดูถาไมโงเกินไป ก็มีเทาน้ันแหละ 

โยม  เขาบอกวาทหารลาวยิงปนเจาคะ 
หลวงตา นี่หมัดหยอกเลน เขาใจไหม ไอเรื่องโงมันโงดวยกันทุกคน ฉลาด

ดวยกันทุกคนน่ันแหละ เขาใจไหม แตเรื่องบั้งไฟมันมีหมัดรับหมัดตอย ก็ตอยกันไปอยาง
น้ัน ไมพูดละเรื่องนี้ชางมันเถอะ มันมีอยูทั่วไป ไปหาดูวับ ๆ แวม ๆ อยูตามริมแมน้ําโขง 
ฟาดขึ้นฟาดูพระอาทิตย ถาไมกลัวตาแตกดูทั้งวันก็ได มันยากอะไร ไปหาเกาในที่ไมคัน 
อุย.ยังไงกัน เอาจุดมันสําคัญ ๆ น่ี ท่ีเทศนวันน้ีเปนคติเขาใจไหม ตายแลวเกิดตายแลวสูญ 
พิสูจนจิตดวงนี้ จาข้ึนมาแลวคําวาตายแลวเกิดตายแลวสูญหายทันทีเลย เหลือต้ังแตธรรม
อันเลิศเลอ คือธรรมธาตุของจิตดวงนี้บริสุทธิ์แลว ไมมีคําวาเกิดวาตายเขาไปแทรกเลย น่ัน 
ธรรมตัดสิน ตัดสินอยางน้ีแหละ ก็มีเทาน้ันแหละ 

อันนี้ก็เคยตอบแลวตั้งแตที่ยังไมไดเขียนจดหมายมา วาเราจะไปเทศนสอนบรรดา
พี่นองภาคใตทั้งหมด ไมวาแตเพียงจังหวัดนราธิวาสจังหวัดเดียวนะ เราจะไปทั้งหมด แตน้ี
เราไปไมไดแลว การตอบของเราจึงตอบกอนถาม กอนถามวายังไง กราบเรียนนิมนตหลวง
ตาไปรับผาปาชวยชาติจังหวัดนราธิวาสดวย สุดแทแตหลวงตาจะโปรดกรุณา ก็โปรดอยาง
น้ีละ เขาใจไหม ก็ยอมแลว มันไปไมได หมดกําลังแลวถึงไดประกาศยอมตนวาไปไมได
แลวตอบรรดาพ่ีนองทางภาคใตท้ังหลายอยาเสียใจ เราไมมีแงไหนหนักแงไหนเบา ภาค
ไหนหนักภาคไหนเบากับภาคไหนไมมี เราเปนคนไทยหัวใจกลางของชาติไทยดวยกันทุก
คน ใหตางคนตางเห็นอกเห็นใจชาติไทยของเรา แลวอุตสาหพยายามขวนขวายเขามา เงิน
ทองขาวของไดเทาไรหนุนเขาไปนี้เปนที่พอใจนะ เอาละตอไปนี้จะใหพร  
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