
 ๑

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

ศาสนามีเพ่ือชําระภัยของสัตวโลก 
 

กอนจังหัน 

ตะกี้นี้ถามดอูาหารมันเหมือนของดิบ เปนปลาราดิบหรืออะไร มันไมไดดิบ วาสุก 
เวลานี้พระเปนยักษเปนผีไปหมดแลวนะ พระไมมีธรรมไมมีวินัย มีอะไรงาบเลยๆ ไม
อยากวากินนะ เราสลดสังเวช ดูพระปจจุบันนี้ เฉพาะที่เรามาชวยชาติคราวนี้จึงไดเห็นเรื่อง
ความหยาบโลนของพระมากที่สุด เลวมากที่สุด นี่ละพระดูพระ พูดใหพระฟงพูดอยางน้ี 
เอาธรรมวินัยมาพูด สลดสังเวชนะ ในระยะที่ชวยชาติเราไดเห็นหัวตับพระหัวตับเรา ได
เห็นชัดเจนคราวนี้ ตลอดประชาชนทั่วๆ ไปไดดูหมด สลดสังเวชนะ 

พระขุนนาง พระเจาชู พระยศ พระลาภ พระอํานาจบาตรหลวง เลยกลายเปนพระ
เปรต พระผี พระมหาโจรปลนบานปลนเมืองไปแลวเวลานี้ ในทามกลางกรุงสยามเรานี้
แหละ พระดูพระ เอาหลักธรรมวินัยดูจะผิดไปไหนวะ มันนาสลดสังเวช นี่ก็มีตนเหตุที่เห็น
อาหารเขามาเมื่อเชานี้วาเปนอะไร สุกหรือไมสุก เดี๋ยวนี้ไมมีสุกมีดิบนะพระ ยิ่งกวายักษนะ 
หลักธรรมวินัยถาเปนพวกประเภทอาหารพวกเนื้อพวกปลา ตองใหสุกเสียกอน ไมสุกไมได 
ปรับอาบัติๆ เดี๋ยวนี้มันมีอะไร ไมไดมีแหละอาบัติเหลานี้ มีแตหัวโลนๆ เทานั้น 

พระไมมธีรรมวินัยใหดูปจจุบันนี้ก็แลวกัน ใครมีธรรมวินัยบางละ มันสลดสังเวช 
ทนไมไหว ในการเทิดทูนพุทธศาสนาดวยกัน แลวมีพวกเดียวกันมาเหยียบย่ําทําลายหัว
พระพุทธเจาตอหนาตอตาใหเห็นนี้ มันสลดสังเวช พูดบางซิ ผูทํามันทําอยางหนาดาน ผู
พูดไมไดพดูดวยความหนาดาน พูดดวยหลักธรรมหลักวินัยทําไมจะพดูไมได ธรรมเปน
ธรรมสอนโลกนี่นะ มันสลดสังเวชจริงๆ  

พระเราก็ใหตั้งหนาตั้งตาภาวนา อยามาซุมซามๆ ไมไดนะ เลอะเทอะเขาทุกวัน 
พระทุกวันนี้ยิ่งเลอะเทอะๆ จะใหญาติโยมเขาที่ตามพระดีไดยังไง มันมีแตความเลวทราม
ไปหมด พระพุทธเจาไมใชพระเลวทราม เปนศาสดาเอกสอนโลก พวกเรามันพวกเลว
ทรามจะสอนโลกใหไดดิบไดดีไดยังไง พิจารณาใหดี เลวมากๆ เดี๋ยวนี้พระนะ เลวขึ้นทุก
วันๆ เราพูดดวยอรรถดวยธรรมไมเคยสะทกสะทานกับสิ่งใด เทิดทูนศาสดา เทิดทูนธรรม
สุดหัวใจ ตายไมอาลัย ขอใหไดเทิดทนูพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เราเปนที่พอใจ 
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เรามาชวยโลก เราไมไดมาเหยียบย่ําทําลายโลกทําลายศาสนานะ เรามาเทิดทูน เมื่อ
เห็นสิ่งที่มาทําลายมันจึงทนไมไดอดไมได เพราะผูรักษา ผูทะนุถนอมมอียู แลวมาทําลาย
กันหาอะไร ไมใชตาสีตาสาพระนะ เรียนจบชั้นไหนๆ จนกระทั่งมหาเปรียญ สมเด็จนูนนะ
ฟงซิ มีแตพวกมหาโจรทําลายเวลานี้มากตอมาก จํานวนเหลานี้แหละ วาสมเด็จสมแด็ด
อะไร มหาโจร รูจักไหม ถาทําผิดธรรมวินัยของพระพทุธเจาเรียกมหาโจรไดทั้งน้ัน ตั้งไป
ขนาดไหนก็ตั้งไปเถอะ ถาเหยียบหัวพระพุทธเจาไปแลว ไมมชีิ้นดีที่จะติดหัวอยูเลย อยาโอ
อาฟูฟา อยาอวดวาเกง วาไดยศไดลาภ ชั้นนั้นชั้นนี้ ลมปาก ใครตั้งก็ได ตั้งฟากจรวด
ดาวเทียมก็ตั้งได แตคนมันเลวยิ่งกวาสัตวนรก พระเลวยิ่งกวาสัตวนรก ดูไมไดเลยนะ นี่ละ
เราสลดสังเวช 

เราไมไดอวดวาเราเกงกวาใคร เอาหลักธรรมหลักวินัยมาเปนจุดศูนยกลาง เปนที่
เทิดทูน เราผิดเราถูก ใครผิดใครถูก ดูเขาไปหาหลักธรรมหลักวินัยนี่ละ เวลานี้เลวมากนะ
พระเราเลวจริงๆ ไมใชธรรมดา เลยกลายเปนพระเปนผูทําลายชาติ ศาสนา พรอมกบัซึม
ซาบไปหาพระมหากษัตริยดวยนะ พระเรานี่ละ พระเปนผูที่ใหความรมเย็นตั้งแต
พระพุทธเจามา ทําไมจึงกลายเปนฟนเปนไฟเผาบานเผาเมือง เผาชาติเผาศาสนา ดไูด
เหรอ ขอใหพิจารณาบรรดาพระเรา นั่งอยูเหลานี้แหละ ในศาลาเหลาน้ี สอนหมด ธรรม
พระพุทธเจาสอนโลกจะวาไง เอาละใหพร 

เมื่อวานนี้ไปทอดกฐินบานแพงก็ไดขาวไปแจกคนยากจนดวย ขาว ๑,๕๐๐ ถุงๆ ละ 
๑๒ กิโล เราเอาไปในงานกฐินนี่เพื่อแจกประชาชนที่ยากจน มีทั้งฝงโนนฝงน้ี ยากจน
เหมือนกัน ขาว ๑,๔๐๐ นี้แจกทั่วไปหมด สวน ๑๐๐ แจกพระ วัดนั้น ๕๐ วัดนี้ ๕๐ ไปแต
ละปๆ เราทําอยางน้ัน เพื่อแจกคนทกุขคนจน ปนี้ก็ไดขาวไป ๑,๕๐๐ ถุงๆ ละ ๑๒ กโิล 

 
หลังจังหัน 

 กฐินบานแพงตกคางสองพัน ฝากไป ทางบานแพงใครมามีไหม ไมมีเหรอ ถางั้นก็
ฝากไป ที่ไปทอดกฐินบานแพงรวมสองวัดเปนเงิน ๒,๑๕๙,๓๓๘ บาท ถารวมนี้เขาไปก็
เปน ๒,๑๖๑,๓๓๘ บาท แบงใหวัดละลานกวาๆ เพราะเราจนเราไมมี มีเทาไรก็ใหเทาน้ัน 
นอกจากมันไมมีกไ็มให ตั้งแตจะไปทอดกฐินบานแพงยังไปขูไวกอน ไปขูสมภารวัด ขูวา
คราวนี้จะไมใหกฐินมากนะ เพราะเรารับภาระหนัก เฉพาะอยางยิ่งวัดโพธฯิ ๓ ลาน ๕ แสน 
เราแบกอยูนั้น เพราะฉะนั้นจึงใหแตนอยเทานั้น ขู ทานก็ไมไดวาอะไร เราเปนบาปาก
เฉยๆ ขู บาอํานาจ เที่ยวหาขูนั้นขูนี้ เรียกบาอํานาจ 
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เขตกฐินมีหนึ่งเดือน ตั้งแตแรมค่ําหนึ่ง เดือน ๑๑ ไปถงึเพ็ญเดือน ๑๒ เปนเขต
กฐิน แตกอนกฐินนี้ไมม ีทานถือผาบังสุกุลเปนรากใหญที่สุดในพุทธศาสนานี้ เกี่ยวกับเรื่อง
ปจจัยเครื่องอาศัย เบ้ืองตนสอน ปสุกูลจีวรํ ขึ้นเลย รุกฺขมูลเสนาสนํ แลวก็ ปสุกูลจีวรํ นิสฺ
สาย ปพฺพชฺชา ฯ มี ๔ อยาง เรียกวา นิสสัย ๔  บังสุกุล บิณฑบาต อยูโคนไม และฉันยา
ดองดวยน้ํามูตรเนา นี่ที่สําคัญ พระพุทธเจาประทานพระโอวาทนี้ไวตั้งแตวันบวชเลย ถือ
เปนพื้นเพของการปฏิบัติสําหรับพระเรา 

เวลานี้เมืองไทยเรารูสึกหางเหินพุทธศาสนามากทีเดียว ไมวาธรรมดา วามาก 
มองดูกิริยาทาทางของทัง้พระ ของทั้งฆราวาส ที่จะมีศาสนาแทรกๆ พองามตางามใจไม
คอยจะมีนะเวลานี้ มันเหลวไหลขนาดนั้นถึงอดพูดไมได ในนามของผูรักษาศาสนาดวยกัน 
เอาธรรมพระพุทธเจามาเตือน เราไมไดวาเราเปนคนวิเศษวิโสอะไร มาเตือนมาสอน เอา
ธรรมพระพุทธเจาซึ่งเปนธรรมวิเศษแลวมาสอนตางหาก ควรจะคิดจะระลึกบาง ธรรม
เหลานี้ไมเคยเปนภัยตอผูใด เปนคุณตอสัตวโลกตลอดมา นอกจากกิเลสเทานั้นเปนภัย 
เปนมหาภัยประจําใจสัตว 

ศาสนามีนี้ก็เพื่อชําระความสกปรก ความเปนภัยของสัตวโลกน่ันเอง ถาสัตวโลกไม
มีภัยเหลานี้ ศาสนาเครื่องชะลางก็ไมมี จําเปนอะไร เชนอยางพระพุทธเจา พระอรหันต 
ทานชะลางอะไร ทานหมดภัยแลวทานไมไดชะลาง มีแตสอนโลก ก็คือชะลางความสกปรก
ของโลกนั้นแหละออกโดยลําดับลําดา ทานบริสุทธิ์แลวชะลางทานอะไร กิเลสเทานั้นเปน
ภัย เมื่อตัวภัยไดหมดสิน้ไปจากใจแลวไมมีภัย ไมตองชะลาง ไมตองมีเร่ืองมีราว กิเลส
เทานั้นเปนภัยที่สุดของสัตวโลก เครื่องดงึดูดของกิเลสที่หนักมากที่สุดคือกามกิเลส ราคะ
ตัณหา ไมมีใครแสดงนะ เรานําออกมาแสดง ซัดกันบนเวทีเรียบรอยแลวลงมาถึงไดแสดง
อยางเต็มปากทีเดียว ไมสะทกสะทาน เพราะแสดงตามหลักความจริง 

กิเลสในโลกนี้มีกามกิเลสเทานั้นเปนเบอรหนึ่งออกสนามรบ พระมหากษัตริยคือ 
อวิชฺชาปจฺจยา อยูในพระราชวัง ตัวราคะตัณหานี้เปนตัวออกสนามทีเดียว รุนแรงมากที่สุด
คือตัวนี้เอง ไมมีอะไรรุนแรงยิ่งกวาตัวนี้ อยาสงเสริมมันจนเกินไป ธรรมดามันก็รุนแรง ยิ่ง
เสาะแสวงหาเชื้อมาดวยแลวมีแตมันจะเผาไหมตลอดไป ควรระมัดระวัง เราเปนลูกชาว
พุทธควรใหมีน้ําดับไฟ ยาระงับดับสิ่งเหลานี้บาง ไมงั้นจะรุนแรงมากไปๆ โลกน้ีจะไมมี
ความหมาย ถากิเลสครองบานครองเมืองแลวโลกหมดความหมายโดยลําดับ ถาไมมธีรรม
ครองบานครองเมือง 
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พูดอยางน้ี แลวก็ไมมีใครพูดดวย ใครก็มีเหมือนกันทุกคน ไมวาฆราวาส ไมวาพระ 
ไมมีใครนําความจริงมาพูด นี้เรานําความจริงมาพูด ถอดออกมาจากหัวใจที่ลงจากเวที
มาแลวมาพูดใหฟง เปนเรื่องใดๆ รูมันหมด รูไมหมดแกไมตก แกมันตกแลวผาน แก
ราคะตัณหาน้ีไดแลวผาน เชน พระอนาคามีทานสิ้นราคะนี้แลว ทานไมตองกลับมาเกิดอกี 
ไปเกิดในพรหมโลก ๕ ชั้น ชั้นที่หนึ่งชั้นพื้น เรียกวาพื้น ระดับของพระอนาคามีที่ไดแลว 
หากทานสิ้นชีวิตในเวลานั้นที่ยังไมไดกาวตอไป ทานจะกาวเขาสูอวิหา อตัปปา สุทัสสา 
สุทัสสี อกนิฎฐา นี่เปนลําดับของพระอนาคามีที่กาวเขาไปตั้งแตขั้นแรกที่เรียกวาสอบได
แลวในหลักธรรมชาติ ไมไดสอบเอาคะแนนเฉยๆ ไดในหลักธรรมชาติของทาน พออันนี้
ผานไดแลวทีนี้ก็เสริมอันนี้ใหละเอียดเขาไปๆ  พอไดระดับแลวถาตายในระยะนั้นที่ทานยัง
ไมถึงเปนขั้นพระอรหันต ก็จะไปตามขั้นของจิตของธรรม ของจิตไปขั้นใด ขั้นของธรรมก็
คือ อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี นี่เปนที่สถิตอยูของพระอนาคา ใหลงมาไมลงอกีเลย 

คือกิเลสตัวกามราคะมันดึงตลอด ดึงหัวใจสัตวโลก ดึงหนักมากที่สุด ฟงทกุคน มี
ทุกคนเหลานี้ นี่ตัวเปนภัยมาก ที่มนัดึงสัตวโลกใหจมก็คือตวันี้เอง และสัตวโลกก็เพลินไป
ตามมันๆ เพราะฉะนั้นโลกนี้จึงไมวายกับเรื่องความทุกข ถาเสริมอันนี้มากเทาไรยิ่งมีความ
ทุกขมากเทานั้น ไดก็ไมพอ อะไรไมพอถาลงอนันี้ขึ้นแลว กวาดเขามาเพื่อราคะตัณหานี้
แหละ ไมวาลาภ ยศ ความสรรเสริญเยินยออะไร กวาดเขามาเพื่อตัวนี้ พอตัวนี้ขาดลงไป
ส่ิงเหลานี้ขาดไปตามๆ กันเลย มีมากก็มีนอย ลดลงๆ ไปเลย ตัวนี้เปนตัวดึงดูด ดงึสัตว
ทั้งหลายลง ผูปฏิบัติธรรมจะรูกันไดดีในเรื่องกิเลสตัวนี้กับธรรมฟดกันฃ 

เอาจนตัวไหว ไมใชธรรมดา พูดใหมันเต็มปาก เราเคยเปนมาแลวฟดกับตัวนี้จน
ตัวไหวบางที เอากันอยางรุนแรง ไมไดลืมนะเพราะอยูบนเวทีคือหัวใจ ฟดแลวมันถึงรูหมด
ทุกอยางเลย พออันนี้ขาดมันก็รูทันท ีพออันนี้ขาดเทานี้กิเลสที่ดึงลงมาๆ นี้ขาด แลวทีนี้จิต
อันนี้ก็ดีดขึ้นละที่นี่ พอถงึขั้นอนาคามีแลวดีดขึ้นเรื่อยๆ เหมือนสําลีขึ้น ขึ้นเรื่อยไมลง ขึ้น
เร่ือยๆ จนกระทั่งถงึอกนิฏฐา ชั้นสุดทายเสร็จแลวก็นิพพาน สําเร็จเปนพระอรหันต หมด
สมมุติโดยสิน้เชิง เครื่องกอทกุขไมมี นั่น 

ตั้งแตขั้นอนาคาเปนขั้นที่ไมกลับมาเกิดอีก ถึงจะเกิดก็เกิดขางบน เราไมอยากวา
เกิดนะในขั้นของจิตนี้แลว เปนเพียงอาศัยพื้นนี้ๆ ขึ้นไปเฉยๆ จิตดวงนี้มแีตจะหมุนขึ้นไป
เร่ือยๆ จะวาเกิดวาตายนี้ไมเห็นปรากฏในจิตนะ ทางภาคปฏิบัติเมื่อมันเลื่อนขึ้นไปนี้แลว 
เขาไปในชั้นนี้ชั่วระยะๆ แลวก็ขึ้นเรื่อยๆ ทะลุเลย ไมเคยวาไปเกิดไปตายที่ไหนพอถึงขั้นนี้
แลว มแีตวาทานบอกกันธรรมดาในเรื่องสมมุติ วาไปเกิดชั้นอวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี 
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ไปพกัอยูนั้นๆ ในจิตใจแลวไมมีปรากฏวาขาดวรรคขาดตอนกัน ความรูอันนี้จะเดนๆ ไป
ตามขั้นๆ ของตน อาศยัพักอยูในขัน้นี้ๆ ชั้นนี้ๆ อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี เพียง
อาศัยๆ พออันนี้แกกลาขึ้นแลวกาวขึ้นไปเรื่อยๆ ไมปรากฏวาอันนี้ไดไปตั้งภพตั้งชาติที่
ไหนอีก มีแตเล่ือนขึ้นไปๆ เร่ือยจนกระทั่งถงึอกนิฏฐา ส้ินสุดนั้นแลวผาน นิพพานเลย 

นั่นละพระพุทธเจาแสดงไว เมื่อมันเปนในหัวใจแลวสดๆ รอนๆ เปนอยูเดี๋ยวนี้ 
เปนในหัวใจใครก็ตาม พระพุทธเจาประทับอยูทีหั่วใจเลยทันที กราบพระพุทธเจาราบทุก
พระองคในหัวใจ ไมสงสัยอะไรวาจะไปทูลถามพระพุทธเจาองคไหน สงสัยพระพทุธเจา
องคไหนๆ เปนยังไง นั้นเปนพระสรีระรูปรางกลางตัว เปนสมมุติเหมือนเรา แตธรรมชาติ
ที่เลิศเลอคือใจ พอใจเขาถึงนี้ปบสดๆ รอนๆ ถึงกันหมดเลยทนัที นี้ละจิต ธรรมก็สดๆ 
รอนๆ สอนสัตวทั้งหลายใหหลุดพนจากทุกขสดๆ รอนๆ เหมือนกันไมไดจืดไดจาง มีแต
กิเลสมาเหยียบมาย่ําทําลายใหธรรมนี้จืดจางไปเสีย เสกสรรปนยอมูตรคูถคือกิเลสตัณหานี้
ขึ้นเปนทองทั้งแทง มันจะเปนทองอะไร มันอยูบนหัวคนมันก็เหยียบหัวคนลงไปแหลก 

เราพูดใหฟงอยางเต็มเมด็เต็มหนวยเราจวนจะตายแลว จะไมมีใครพูด วาอยางน้ัน
นะ เราแนใจที่จะพูดอยางเราพูด จะวาอาจหาญหรือไมอาจหาญ มันอาจจะเปนตามนิสัย
วาสนาของใครของเราที่จะพูด นี้เราก็พูดเต็มภมูิของเราดวยความเมตตาลวนๆ การพูด
เหลานี้พูดดวยความเมตตา เพราะเหลานี้เปนกองทุกขทัง้น้ัน ร้ือถอนกันขึน้ ฉุดลากกนัขึ้น
จากกองทุกขเปนอรรถเปนธรรม สอนดวยความเปนธรรมอยางน้ี จึงขอใหนําไปพิจารณา 
เพราะส่ิงที่เปนภัยมีอยูกบัหัวใจทุกคน ส่ิงที่เปนคุณก็ไดแกการอบรมความดี เกิดไดกับทุก
คน ใหพากันปฏิบัตินะ 

ธรรมะพระพุทธเจานี่สดๆ รอนๆ เรามีวาสนาบารมีเต็มแลว ถาไมอยางน้ันเกิด
พลาดกันทั้งนั้น โลกทั้งโลกพลาดหมด เราพูดตรงๆ พุทธศาสนาชี้นิ้วเลย แนวแนตลอด 
เปนสายทาง หยั่งจากนี้หยั่งไปหมดเลย ส่ิงนี้พูดยากนะแตแจมแจงชัดเจน ไมสงสัยใน
พระพุทธเจาทุกๆ พระองค เราไมเคยสงสัย ปฏิปทาของทานดําเนินมายังไงมันจะวิ่งถึงกัน
หมดเลย ส่ิงที่ควรพูดไดก็พูด ส่ิงไมควรพูดก็ไมพูด ส่ิงใดทีม่ีความไดความเสียเกี่ยวโยงกัน
อยูไมพดู พดูแตส่ิงที่จะฉุดลากขึ้นไป เพราะฉะนั้นจึงยกไดวา พุทธศาสนาเปนศาสนาที่ยืน
ตัว ที่จะรื้อขนสัตวโลกใหหลุดพนจากทุกขไปโดยลําดับๆ จนกระทั่งพนจากทุกขไปโดย
ส้ินเชิง มีพุทธศาสนานี้เปนที่แนที่สุดเลย 

เราเกิดมาพบพุทธศาสนาแลวอยาปลอยอยาวางนะ ใหยึดใหถือใหแนนหนามั่นคง 
อันนี้เปนสรณะของเราที่เลิศเลอ พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ที่เลิศเลอแลว ใหยึด
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เขาถึงใจทุกคนๆ ไปที่ไหนอยาหางเหินเรื่องศีลเร่ืองธรรมภายในจิตใจ เฉพาะคําบริกรรม
ในธรรมบทใดก็ตามอยูในใจของเรา ตามขั้นภูมขิองเรา ใหมีธรรมแทรกอยูในนั้นตลอดๆ 
เรียกวาเราสั่งสมความดี บํารุงจิตใจของเราใหสูงขึ้นเปนลําดับลําดา จะลงหลุมลงบอ จิตใจ
ไมไดลง จิตใจจะขึ้น ถาจิตใจต่ําทรามแลวขึ้นจรวดดาวเทียมมันก็ต่ําทรามอยูที่หัวใจ ใจนี้
เปนทุกขอยูในนั้นละ ขึ้นจรวดดาวเทียมอยาวาเขาเปนสุขนะ มาอวดโลกเฉยๆ วาขึ้น
เหยียบพระจันทรดวงนั้นดวงนี้ วาเฉยๆ กิเลสเหยียบหัวมันอยูไมเห็นพดู เราอยากฟงคําน้ี
เหลือเกิน มีแตขึ้นโนนขึ้นนี้ชมพะอาทิตย พระจนัทร พระอังคาร ไปตั้งบานตั้งเรือนอะไร
อยูที่อวกาศอวแกด อวกาศอวแกดขีห้มาอะไร วางั้นเลย กิเลสเหยียบหัวมันอยูในนั้นมันไม
รู พอปดกิเลสออกแลวอยูไหนสบายหมด เหนือโลกตลอดเวลาโดยหลักธรรมชาต ิ

นี่ละจิต ธรรมถาเขาถึงกันเต็มเม็ดเต็มหนวยแลวเปนจิตที่เหนือโลก ธรรมที่เหนือ
โลก เวลามีชีวิตอยูก็เรียกวาจิตเหนือโลก พอส้ินชีวิตไปแลว สังขารรางกายไปแลว เรียกวา
ธรรมธาตุ เหนือโลกไปเลย ธรรมดวงนี้แหละเปนอนันตกาล เที่ยงตลอด ไมมอีดีต อนาคต 
อะไรเขามาทําลายไดเลย วาจะเปลี่ยนแปลงอยางน้ันอยางน้ีไมมี ทานจึงเรียกวานิพพาน
เที่ยง ก็คอืจติถึงขั้นธรรมธาตุบริสุทธิ์เต็มสวนแลวนั่นแล เพราะอํานาจแหงการสรางความดี
ทั้งหลาย ไมใชเพราะอํานาจแหงการสรางความชั่ว พากันระมัดระวังใหด ีนี้เปนหวงมากนะ
ทุกวันนี้ เพราะฉะนั้นจึงเปดออกมาๆ ใหโลกไดเห็น คําพูดคําใดที่โลกเขาขยะแขยง คือ
กิเลสหามไมใหพูด เขาใจไหม มันจะเสียเกียรติกิเลส ธรรมะตีเขาไปๆ เพื่อทําลายกิเลสตัว
เปนภัย เสียหายอะไร แกเขาไปตีเขาไปตรงนั้น ใหพากันระมัดระวัง 

การเกิดการตายนี้มันไมมีส้ินสุดนะ ถามี อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ก็เกิดเปนรูปเปน
รางเรื่อยไป ไมทราบวาจะไปเกิดเปนรูปใดรางใดภพใด ภพของคนมีบุญมีบาปตางกนั ภพ
ของคนมีบาป เกิดภพใดมีแตบาป บาปกับทุกขไปดวยกัน ทําบาปมากบาปนอย เกิดไปภพ
ใดจะมีบาปมากบาปนอยไปอยางน้ัน ผูมีบุญเกิดภพใดๆ จะมีบุญแทรกๆ หนุนกันไป
เร่ือยๆ การเกิดเกิดไดเหมือนกันเมื่ออวิชชายงัไมส้ิน แตการเกิดของคนมีบุญกับการเกิด
ของคนมีบาปนี้ตางกัน เราใหหนุนขึ้นไปดวยการเกิดของคนมีบุญ เวลายังไมพน เอา สราง
บุญลงไป สรางลงไปๆ เวลานี้เปนเวลาที่จะสรางเต็มเม็ดเต็มหนวย อะไรจะหมดจะยงั เอา 
หมดไปยังไป ชีวิตจิตใจเราเลี้ยงมันมาดูมันมาตั้งแตวันเกิด มันไมอดตายแหละ เรารับรอง
เราอยูตลอดเวลา แตอาหารของใจที่สําคัญๆ ขอใหไดเขามา 

นี่ละโลกมองขามอันนี้ ดตูั้งแตสมบัตเิงินทองขาวของมากนอยแลวไปพึ่งอยูนูน ตาย
แลวจมไปเลย ผูใดมีความดีความงาม เอา ทางโนนก็หนุน ทางธาตุขันธกจ็ําเปน ทางจิตใจ
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ก็จําเปน หนุนเขาไปทางธาตุขันธ เพือ่ธาตุเพื่อขนัธ เพื่อสังคมตางๆ ก็เอาก็ทํา แตหมุนเขา
มาทางดานจิตใจก็ไมถอย คนนี้ไมเสียทา จําใหดี อยาใหเสียทานะ ถาเสียทาแลวเสียมาก
จริงๆ เกิดเปนมนุษยแลวไดมาพบพุทธศาสนา เลยเฉยไปเลย บางทีเหยียบหัว
พระพุทธเจาไปเลย ก็ยิ่งสรางบาปสรางกรรมอันใหญโตขึ้นใสตัวเอง เกดิภพใดชาติใดไมมี
ความหมาย ถาแบกหามไปดวยกองทุกข ไมมีความหมายทั้งน้ันแหละ ถามีความสุข มีบุญ
กุศลหนุนใจแลว ไปที่ไหนก็ดีไปโดยลําดับๆ ใหพากันจําเอานะ วันนี้พูดเทานั้นละ เหนื่อย 
เอาละพอ 

(ถวายวันเกิดครับ) ถวายวันเกิดเหรอ เอา วันเกิดๆ ไป วันเกิดเปนมงคล เกิด
อยางน้ีเปนมงคลเขาใจไหม เกิดไมเปนมงคล ใชไมได อยางไอหยองเกิดมา มาเหา
วอกแวกๆ รบกวนธรรม ใชไมไดไอหยอง อยาไปเกิดแบบไอหยองนะ มันกวนเทศน
เหลือเกินนะไอหยอง 

พวกอยูขางในอยูโกโรโกโสอยามาอยูนะ มันหนักวัด เราเปนคนแบกคนหาม มาอยู
แบบโกโรโกโสอยามาอยู ดีไมดมีาทะเลาะกัน ถาทะเลาะไมไดนะกับเรา เราพูดจริงๆ ไม
วินิจฉัยไลออกเลยเพราะเราสอนเต็มที่แลว การทะเลาะนี้เปนเรื่องหมูเร่ืองหมาเลวกวาหมา
อีก ธรรมกบัเรื่องหมาเขากันไมไดตองไลออก ใหธรรมเปนธรรม หมาเปนหมาไปเขาใจ
ไหม เทานั้นละ มาไมมหีลักมีเกณฑทางดานจิตใจ ตั้งใจที่จะภาวนาไมมา มาโกโรโกโสอยู
เปนขอนซุงทั้งทอนไปใหหนักหมูหนักเพื่อนไมไดนะ ในวัดนี้ก็อยูทางนี้เหมือนกัน ทางโนน
เหมือนกัน เราเปนผูรับชอบทั้งหมด 

เมื่อนี้นอนทั้งวันเลยมันเหน็ดเหนื่อย ปลอยเลยเมื่อวานนี้ ตั้งแตมาถึงนอนเลยเทียว
นะไมไปไหน ปลอยเต็มเนื้อเต็มตัวเลย เมื่อคืนนี้เหมือนกัน มันออนเต็มที่แลว เมื่อเชานี้
พอตี ๔ กวาจึงไดลงไปเดินจงกรมเปลี่ยนอิริยาบถ เพราะมันเหนื่อยมาก ไปถงึตอน
กลางคืนที่บานแพง ไปฉันอะไรก็ไมรูนะไปผิดอตีอนที่ไปอยูศาลาบานแพง มาถงึกฏุิแลว
ลักษณะยิบแย็บๆ อาวทําไมเหมือนจะเจ็บทอง แลวหนักขึ้นๆๆ สุดทายเลยไมไดนอนทั้ง
คืน ถาย ไดเอากระดาษจุกกนเอาไวไมอยางงั้นมันไหลออกมาเขาใจไหม ก็มันเปนๆ ได
ทําไมเราพูดไมไดวะ ปดหาอะไร นี่ละธรรมฟงใหดี ไมไดนอนทั้งคืนเลย เมื่อคืนวานนี้
ไมไดนอนทัง้คืน ตอนเชาดูอาหารไมไดเลย เอ เปนยังงั้น เลยฉันจังหันไมไดเมื่อเชาวานนี้ 
จากน้ันมาเพลียตลอด แลวพิษที่มันเจ็บทองพอสวางมามันก็หายนะ ก็หายเงียบมา พอดี
ตอนฉันเสร็จแลวพระเอายาแกทองมาให เลยสงบมาเรื่อยๆ วันนี้คอยฉันไดบาง ใหพร 
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ทองคํายังไดทุกวัน ดูเหมือนวาแทบทุกวัน ไปบานแพงได ๑ กิโลกับ ๔๔ บาท นั่น
ไดเยอะนะเมื่อวานก็ด ี เราตองการทองคํามากอยูนะ ขอใหพี่นองทัง้หลายไดเห็นใจคลัง
หลวงของเรา ซึ่งเปนหัวใจของชาติรอยเปอรเซ็นต ขอใหพากนัพินิจพิจารณา ควรที่จะเจียด
จตุปจจัยอะไรไดเพื่อเปนทองคํากข็อใหพากันเฉล่ีย เราคิดมากอยูนะเรื่องทองคําเพราะเรา
ไปเห็นเอง ดวยเหตุนี้เองออกมาถงึผางๆ เลย แตก็ไดสมมักสมหมาย ทองคําไดตัง้ ๑๑ 
ตัน ๓๗ กิโลคร่ึงเขาคลังหลวงเรียบรอยแลว นี้เปนจุดของเราที่ตองการ ก็ไดสมมัก
สมหมาย 

แตทีนี้มองดรูอบๆ ขางทองคําที่ไดสมมักสมหมายแลว รูสึกยังบกบางอยูมาก 
เพราะฉะนั้นจึงไดเรียนใหพี่นองทัง้หลาย แกมกับความวิงวอนนั้นละ ขอใหพากันพินิจ
พิจารณา หลวงตาจะพากาวเดินเรื่องทองคําดวยการซึมซาบนะ ทองคําแบบซึมซาบ ให
คอยไหลเขาไปๆ หนุนคลังหลวงพอประมาณ ถาเลยจากเวลานี้แลวจะไมไดนะ เราคิด
หมดแลว ถาหยุดจากนี้แลวหมดเลย จะไมมทีองคําไหลเขามาอีก นี้เปนกาลอันควรที่สุด
แลว ที่ทองคําจะไดไหลแบบตกหนักตกเบาก็เร่ือยมา ทีนี้แบบตกแบบพรําเบาๆ รินเบาๆ 
แลวก็นานๆ ลูกเห็บลงมาทีนึง ตูมตามๆ แฝงกันกับฝนพรําๆ นั้นมา เราก็พอใจ จําเอาไว
นะคํานี้ เรามันไปเปนหวงอยูในนั้นไมหยุดนะ แปลกอยู งานอะไรก็ผานไปๆ สมมัก
สมหมายทุกอยาง แตจุดนี้ทองคําทีบ่กพรองในคลังหลวงนี้มันเปนอยูในหัวใจ จึงตองได
ระบายออกใหพี่นองทัง้หลายทราบทั่วหนากัน เพื่อความแนนหนามั่นคงแหงชาติไทยเรา 

ผูกํากับ วันที่ ๒ ธันวา ๔๗ เวลาบาย ๓ โมง ไทยทีวีชอง ๕ เขาจะมาสัมภาษณ
หลวงตา เขาใหชื่อหัวขอเร่ืองวา “คนดีแผนดินไทย” ครับ 

หลวงตา เออ แตยังมีบกพรองอันหนึ่ง เขาวาคนดีแผนดินไทย เขาคงจะหมายถึง
หลวงตา เขาจึงมาสัมภาษณกับเรา แตคนชั่วแผนดินไทยนี้คือใคร ตรงนี้บกพรองอยูมาก 
อาว ถาหลวงตามีบกพรองตรงไหนใหออกมาซ ิ อยาออกตัง้แตความดี ความชั่วหลวงตา
เปนยังไงใหออกมา ใครก็ตามที่เกี่ยวกับวาเปนคนชั่วของชาต ิ เอา ออกมา ใหวาอยางนั้น
เหมาะเขาใจหรือ เปนธรรม ออกมาแตคนดี เราไมคอยยอมรับนะ สมมุติวาเราดี มันดีทุก
อยางหรืออตีาบัวนี่นะ ชั่วมันก็มีเหมือนกัน ออกมาเขาใจไหม ไอคนชั่วเหลานั้นแลวมันเปน
ยังไงๆ ออกมาอีก อยางนั้นเปนธรรม 

โยม ออกไมได 
หลวงตา ถาเปนหลวงตาออกไดทะลุเลย แตคนอื่นเราไมแนนะ นี่เราก็แย็บๆ ออก

แลว ออกแตคนดี คนชัว่ทําไมไมออก ถาใหเราออกปงเลยทันที แนะเปนอยางน้ัน เราพูด
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จริงๆ ในสามแดนโลกธาตุที่เปนแดนสมมุติไมมีอะไรผาน เหยียบไปตลอด ธรรมพุง
ทีเดียวไปหมดเลย ไมมีคําวาจะสะทกสะทาน จะกลาจะกลวักับสิ่งใด เพราะธรรมเหนือ
หมดแลวโดยหลักธรรมชาติของธรรมเอง ไมใชเราไปเสกวาเหนือแลวอยางน้ันนะ ไมนะ 
เอาละเลิกๆ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

