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เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๕ 

กิเลสกินไมอ่ิม 
 

 สรุปทองคํา ดอลลาร วันท่ี ๒๒ เม่ือวานน้ี ทองคําได ๑๑ บาท ๓๙ สตางค 
ดอลลารไดถึง ๑,๐๖๐ ดอลล รวมทองคําที่ไดแลวทั้งหมด ๕,๓๙๘ กิโล ทองคําที่ไดมา
เพื่อหลอมและเพื่อมอบ ๕๐๐ กิโลคราวน้ีน้ัน ไดทองคําแลว ๓๓๘ กิโล ๔๖ บาท ๒๐ 
สตางค ยังขาดทองคําอยูอีก ๑๖๑ กิโลครึ่งจะครบ ๕๐๐ กิโล ใหตางคนตางพากันตัดนะ 
หางมันยาวเหลือเกิน ยังอีก ๑๖๑ หาง ฟาดมันขาดสะบ้ันไปเลยนะ มันเปนยังไง ตัดมันทุก
วัน ๆ พอถึงวันที ่๑๐ ก็ขาดหมดเลยเทียว วันท่ี ๑๐ ธันวา เดือนหนาน่ี 

(ถายทอดสดไปอเมริกา ไทย-ลาว ครับ) เออ ขณะนี้กําลังออกอากาศทางวิทยุ
ไทย-ลาว ที่เทกซัส สหรัฐอเมริกา เทากับเวลาประมาณ ๒ ทุมของทางโนน ทางโนนเตรียม
ฟงแลว ทางนี้จะออกถึงเทกซัสเดี๋ยวนี้เลย มีไทย ลาว เขมร เวียดนาม อยูที่นั่น คืออพยพ
กันไปอยูที่นั่น ทานเหลาน้ีเปนชาวพุทธเรา ไปอยูโนนก็สนใจพุทธ พุทธติดตามตลอดเวลา
เลย ติดตามหัวใจไป นี้ก็ไดยินไดฟงอรรถธรรมจากหลวงตา จากประเทศไทยนี่แลว ทาง
โนนก็ตั้งรับไวจอฟงอยูแลวทางสหรัฐ ๒ ทุม ทางเราก ็๒ โมงครึ่งพอด ี

(ผูวาอุดร วันน้ีสมเด็จพระราชินีจะเสด็จท่ีอําเภอวังสามหมอ บาย ๒ โมงครึ่ง
ครับ) วันน้ีสมเด็จจะเสด็จมาวังสามหมอ (ครับ) อันนี้ก็มีศูนยศิลปาชีพอยูหรือ (มีครับ 
แตวันน้ีเสด็จบานวังทอง เปนหมูบานยากจนครับ) เสด็จไปไหนก็ชุมเย็นเหมือนฝนตก
โปรย ไปที่ไหนเย็นไป ๆ (ปนี้ชาวบานทอผาที่อําเภอหนองวัวซอกับอําเภอวังสามหมอ สง
ไปประกวดที่พระตําหนักภูพาน ไดรับรางวัลมา ๓ รางวัลครับ ไดที่หนึ่ง ๓ รางวัลครับ) ที่
หน่ึง (ผูกํากับ ครับ ชาวบานทอ ผูวาไดรางวัล) จะไมไดยังไง ผูวาบางคืนไมไดนอน วิ่งอยู
น่ัน ไมไดไปดูแตเขาทอผา ตองวิ่งตามน้ํา (ผูวา ปท่ีแลวเราไปแพหนองบัวลําภู ปที่แลว
หนองวัวซอไปแพหนองบัวลําภู ผมก็เลยเขาไปในหมูบานบอก ถาปนี้แพผมจะไมเหยียบ
ยางเขาหมูบานน้ีอีก ก็เลยไดชนะที่หนึ่ง ที่สอง ครับปน้ี) เอาละ หลวงตาพอใจดวย แพมัน
ตองแกซิใชไหม แพถอยกรูดใชไมไดนะ ถาแพตองเอาเลยไมถอย 

ทอผาอะไร ผาไหมหรือผาอะไร (ผูวา  ไหมขิดครับ) เออ เขาใจ ไหมขิด ทอผาทาง
แถบเราน้ีมีท่ีไหนบาง (ตําบลหนองออ หนองวัวซอ ที่อําเภอวังสามหมอก็ที่ตําบลบะยาว
ครับ) วันน้ีทานจะเสด็จวังสามหมอนะ ใหผลิตข้ึนเปนวิชาความรูความสามารถ ความ
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อุตสาหพยายามของชาติไทยเราทั้งชาติ ใหเปนตัวของตัวขึ้นโดยลําดับ เบ้ืองตนท่ีเราไมเขา
ใจอะไร ๆ มีจุดที่จะใหเขาใจ มีท่ีจะใหวิชาความรู เราติดตามไปเรียนไปศึกษามา แลวก็
มาสรางเปนเน้ือเปนหนังของตัวเอง ของชาติไทยเราขึ้น น่ีแนนอนชาติไทยของเราจะเจริญ
รุงเรืองขึ้นไปเปนลําดับ ใหพากันจํานะพี่นองทั้งหลาย อะไรท่ีเรายังไมเขาใจไมสามารถ 
ยอมรับเปนลูกศิษยเขา เปนนักศึกษาที่ดี ซื่อสัตยสุจริตตอนาย เอา ศึกษาเขามา เม่ือ
ปฏิบัติไดความรูวิชาข้ึนมาโดยลําดับเรียบรอยแลว กลับมาก็มาผลิตที่เมืองไทยเราขึ้น วิชา
เหลาน้ีเปนวิชาเน้ือหนังของเมืองไทยข้ึนมาแลว ๆ ใหพากันคิดอยางน้ันนะ 

หลวงตาสงวนมากนะจุดน้ี เพราะหลวงตาก็เปนชาติไทยดวย วาใครก็โดนดวย
เหมือนกัน มักจะลืมตัว เห็นอะไรผานเขามาแลวถือวาดีกวาเจาของ ฉวยมับ ๆ เสีย อันนี้
เสียนะ ใหพากันตั้งอกตั้งใจนะ อะไรจะเขามาใหดูเสียกอน ถามันดีควรเราจะเอาเปนตัว
อยางแลว เอา ยอมรับซื้อมา ควรเปนตัวอยางได เอา แลวก็มาผลิตเปนเน้ือเปนหนังของ
เรานั้นแหละไมใชอะไร ไมใชอะไรมาก็ความับ ๆ แบบลืมเน้ือลืมตัว นี่ไมมีหลักมีแหลงไม
มีเนื้อมีหนังติดตัว อาศัยแตเขาตลอดไป เราก็ไมมีหลักเกณฑ ใหพี่นองทั้งหลายพากันคิด
ท่ัวหนากัน การพูดทั้งนี้เปนหลักพุทธศาสนา สรางตัวของตัวข้ึนเปนลําดับลําดา พระพุทธ
เจาทรงสรางพระองคขึ้นมาเปนศาสดาเอกของโลก ประทานพระโอวาทสั่งสอนสาวกอยูใน
ปาในเขา พระองคอยูในปาในเขา บําเพ็ญสมณธรรมในปาในเขา ตรัสรูในปาในเขา สอน
สาวกอยูในปาในเขา 

ยกตัวอยางเชน พระที่บวชมาจนกระทั่งปจจุบันนี ้ ไมมีองคใดที่จะเวนจากพระ
โอวาทขอนี้นะถาไมใชพระแหวกแนว เราก็ยังไมเคยเห็นพระแหวกแนวนะ ตองเปนแบบ
เดียวกัน เพราะเปนพระโอวาทตายตัววา รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต 
ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย ทานทั้งหลายบรรพชาอุปสมบทแลวใหไปอยูตามรุกขมูล คือรม
ไม ในปา ในเขา ตามถ้ํา เงื้อมผา ปาชาหรือปารกชัฏ แลวใหบําเพ็ญสมณธรรมอยูในสถาน
ท่ีเชนน้ัน และจงทําความอุตสาหพยายามอยูนี้ตลอดชีวิตเถิด นั่นฟงซินะ นี่ละพระพุทธเจา
ทรงบําเพ็ญพระองค ตรัสรูข้ึนมาในปา ประทานพระโอวาทแกบรรดาสาวกจนกระท่ังมาถึง
ปจจุบันน้ี อุปชฌายองคใดก็ตามเมื่อไดเปนอุปชฌายแลว โอวาทขอนี้ตองสอนสัทธิงวิหาริก 
พระท่ีบวชน้ันจะเวนโอวาทขอน้ีไมไดเลย ถือเขมงวดกวดขันมาก นูนนะดูซิ น้ีละหลักเกณฑ
พระพุทธเจา ควรท่ีเราเปนชาวพุทธจะนํามาเปนขอปฏิบัติแกตัวของเราเอง 

ทีนี้เวลามีผูปฏิบัติตามพระองค เห็นไหมเปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของเราข้ึนมาจน
กระทั่งทุกวันนี ้ เรากราบทุกหัวใจในชาวพุทธของเรา อยางนอยเวลาจะหลับจะนอนระลึก
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แลวกราบถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ องคศาสดาเอกทีเดียว น่ีละทานประทานมา 
พระสงฆสาวกศึกษาจากน้ันปฏิบัติสําเร็จเปนมรรคเปนผลข้ึนมา แลวใหโอวาทแกบรรดา
ภิกษุทั้งหลายตอมาจนกระทั่งทุกวันนี้ รุกฺขมูลเสนาสนํ นี้ไมมีการจืดจางถาศาสนายังอยู 
ถาอันนี้ขาดเมื่อไรศาสนาหมดไมมีอะไรเหลือเลย อันน้ีเปนหลักแกนจริง ๆ ของพุทธ
ศาสนาเรา สอนพระสงฆที่จะเปนผูนําตัวเองกอน แลวก็นําประชาชนบริษัทบริวารท้ังหลาย
ไปดวยความถูกตองดีงาม ตามหลักเกณฑของศาสดาที่ประทานพระโอวาทไวเรื่อยมาจน
กระทั่งบัดนี ้

อันน้ีเราก็ใหยึดเอาหลักน้ีไปเปนเกณฑ อะไร ๆ ที่ผานเขามาใหดูเสียกอน อยาดวน
ความับ ๆ โดยไมไดใชความพินิจพิจารณา จะเสียศักด์ิศรีดีงามหรือความแนนหนาม่ันคง
ของชาติไทยเราไปวันละเล็กละนอย กลายเปนเมืองเหลวไหลไปหมดใชไมไดนะ ปลูกอะไร
ขึ้นมาก็ตองใหมีหลักมีแหลงขึ้นเปนลําดับลําดา อันนี้เมืองไทยของเรามีมาเทาไร ตองสราง
หลักแหลงขึ้นจากคนไทยของเราทุกคน ๆ เพ่ือความแนนหนาม่ันคง ตอไปเราก็เปนเน้ือ
หนังของเรา ผานเขามาของเรามีแลวไมจําเปน เราก็ไมเสียเงินใหเขา แลวใจของเราก็มีหลัก 
สมบัติของเราก็ม ี ใหพากันคิดใหมากนะอันนี้ หลวงตาเคยพูดอยูตลอดเวลา บางทีมีบาง
รายมาก็ใสเปร้ียงตอหนาเลยก็มี น่ีเราจะพูดแตวานายกเทศมนตรี ไมบอกวาเมืองนั้นเมือง
น้ีนะ 

กําลังจะเขาไปเทศน ก็ลูกศิษยของเรานั้นแหละตัวดี มาก็เอาชอกโกแล็ตมา เอามา
ดวยความดีใจนะเราก็รู น่ีเอามาจากเมืองน้ัน พอวาเมืองน้ันเทาน้ัน เปร๊ียะเลย เอาเลย 
เปร้ียง ๆ ขึ้น เอาอยางหนักตอหนานายกเทศมนตรีใหทานไดคิดบางวา เราเปนคนไทยทุก
คน พูดเหลานี้เพื่อหัวใจของคนไทยทั้งชาติ เปนอะไรจึงตองไปยินดีในสิ่งภายนอกมากกวา
เรื่องของตัวเอง ทําไมไมตั้งใจผลิต ทําไมไปยินดีของเขาจนเกินเนื้อเกินตัวลืมเนื้อลืมตัว มา
ถวายเรา เราก็ใสเอาเปร้ียง ๆ ละซี เพราะความลืมตัว ใหเห็นชัด ๆ เวลามาถวาย ดีใจก็ดี
ใจดวยความลืมเน้ือลืมตัวประเภทหน่ึง ที่ทําความเสียหายแกตนเองและชาติของเราทั้งชาต ิ
เพราะฉะน้ันจึงเอาเสียเปร้ียง ๆ นายกเทศมนตรีทานไมเคยไดยิน กําลังจะขึ้นเทศนนะนั่น 
ก็ใสเสียเปร้ียง ๆ อีกสองสามวันลูกศิษยของเรานั้นแหละมาอีก ตัวเกาน่ันแหละ มานั่งปบ 
เราก็ช้ี นี่ตัวด ีใสเปร้ียงเลย อยางนี้ละจะวาไง 

เราน่ีรักสงวนทุกอยางของชาติไทยเรา อันใดที่เราทําไมเปน ยอมรับ เปนลูกศิษย
ศึกษาดวยความซื่อสัตยสุจริตตอเขา เราเปนลูกนองเราเปนบอยเปนคนใชของเขา ตองเปน
คนใชท่ีดิบท่ีดีใหเจานายไวใจได วิชาความรูอะไร ๆ จะผลิตออกมา ๆ เขาใจเหรอ อันนี้ก็มี
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ในครั้งพุทธกาลแลว บรรดาลูกศิษยลูกหาท่ีเขาไปศึกษากับครูอาจารยในคร้ังพุทธกาล มีใน
ชาดก ไปศึกษาปรารภ ลูกศิษยมีหลายประเภท ทานจึงแยกออกมาวา ลูกศิษยที่ดีที่จะได
สารประโยชนมาเปนสมบัติอันมีคุณคาแกตนแลว ศึกษากับครูกับอาจารยใดใหเปนคนซ่ือ
สัตยสุจริต ฟงซินะ ประพฤติตัวออนนอมถอมตน ไมมีเลหเหล่ียมรอยสันพันนัยตอนาย ให
เปนประหน่ึงวาเปนลูกในบานเลย นั่นฟงซินะ นี่ทานสอน พระพุทธเจาสอน ฟงซินะ 

ทีน้ีเวลาความรูวิชามีเทาไร ธรรมดาลูกกับพอกับแม ลูกคนไหนด ีแมจะเปนลูกดวย
กันก็ตามก็ตองมีแงหนักอยูวาลูกคนนี้ไวใจในทางนี้ ๆ ได ทีนี้ลูกศิษยทั้งหลายที่เขามาเกี่ยว
ของมีความดีความชอบผิดแปลกตาง ๆ กันไป แลวคนไหนดี ๆ น่ันละนายจะประสิทธ์ิ
ประสาทใหความรูคนน้ันมากกวาเพ่ือน น่ัน ทานบอกใหยึดมาเปนหลักเปนเกณฑ อยาไป
คดโกงเจานาย ตองเปนลูกศิษยที่ดี เราทําเหลาน้ีไมใชทําเพ่ือประจบ ใหเปนขนบประเพณี
ของผูท่ีเห็นบุญเห็นคุณตอกันเขาใจเหรอ เชน เปนเจาเปนนายเราเปนครูเปนอาจารยเรา 
ไปที่ไหนระลึกถึงเสมอ ทานสอนไวกตัญูกตเวทิตา ตอบแทนคุณตามโอกาสที่จะตอบ
แทนคุณได แตความระลึกถึงคุณนั้นระลึกไมลืม เสียงธรรมเปนอยางน้ันนะ อยาไปเที่ยว
เหยียบหัวไป เวลาไปศึกษาปรารภเขาก็เหยียบหัวเขาไป ดูไมไดนะอยางนั้น  

น่ีละท่ีเรานํามาสอนพ่ีนองท้ังหลายก็คือวา ขอใหตั้งเปนเนื้อเปนหนัง ใหรูสํานึก
เสมอวาเราเปนชาติไทยท้ังชาติรอยเปอรเซ็นต ไมเปนบอยของผูใด เราจึงตองพยายามส่ัง
สมสิ่งใดที่จะเปนหลักเปนเกณฑตอชาติไทยของเราขึ้นมาทั่วหนากัน ใครอยูที่ไหน พบ
อะไร ๆ ก็อยาลืมเนื้อลืมตัวอยางงายดาย เขาสงอะไรมาเขามาขายอะไรหลอกอะไร เขา
หลอกแลวเขาเอาเงินเราไป เอาตับเอาปอดเราไปเราไมรูตัว ดูเสียกอน เม่ือเราไมมีเราก็
ยอมรับไมมี เอา จะซื้อก็ซื้อดวยความจําเปน ดวยความพินิจพิจารณา อยาซ้ือแบบลืมตัวนะ 
เวลาน้ีมักจะซ้ือแบบลืมตัว จนกลายเปนนิสัยฟุงเฟอเหอเหิมหลักลอย เสีย ไมดี ใหพากัน
จําเอาไว นี้เอาหลักพุทธศาสนามาสอน สอนเปนแง ๆ ตั้งแตพระพุทธเจาทรงบําเพ็ญในปา 
ก็เอาแบบปา ๆ มาสอน จนกลายเปนสรณะอันแนนหนาม่ันคงคือ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ เปน
ผูทรงศาสนาแทนองคศาสดามาตลอด ทานดําเนินมาอยางน้ี เราก็ใหพากันดําเนินตาม
อยางนั้น น่ีปูยาตายายของเราพาดําเนินมาดวยความสงบเสง่ียม บานเมืองเราไมใชเปนนัก
ฟุงเฟอเหอเหิมนะ พอแมปูยาตายายของเรา แตลูกหลานมันแซงหนาไปแหละ  

เวลาน้ีอะไรข้ึนมามันเกงกวาครู เกงกวาพอกวาแมไปแลว เกงอยางน้ีเกงแบบเลว 
จะจมนะ ใหดูซิปูยาตายายของเราพาดําเนินมายังไง ทานไมไดฟุงเฟอเหอเหิม การอยูการ
กินการใชการสอย แมแตของไมมีมากแตกอน จะเอามาอางนี้ก็ไมไดนะ ตองมีธรรมในใจ 
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ของจะมาทวมเมฆทวมหมอกก็ตาม ตองเอาเหตุเอาผลกั้นกันไวเสมอ พินิจพิจารณาสม
ควรที่จะเอาหรือไมเอาอะไร แยกแยะดวยเหตุดวยผล สติปญญามีอยูกับทุกคนเอาไปใชซิ 
อยามาหมัดหมมอยูเฉย ๆ แตถากิเลสเอาไปใชแลวฉลาด เร็วก็เร็วย่ิงกวาลิง เร็วย่ิงกวา
แมวเขาใจไหม ฉลาดทางท่ีจะทําลายตัวเองและชาติบานเมือง เร็วย่ิงกวาลิงเร็วย่ิงกวาแมว
ใชไมไดนะ ฉลาดเพื่อรักษาชาติไทยของเราสมบัติของชาติไทยเรา เพ่ือรักษาจริตนิสัยใจคอ
ของชาติไทยเราใหมีความแนนหนาม่ันคง หนักแนนตอเหตุตอผล มันถึงถูกเขาใจไหมละ 
พากันจําเอานะ  

น่ีก็นําแตธรรมะลวน ๆ ๆ มาสอน แยกออกไปเปนคติเครื่องเตือนใจของพี่นองทั้ง
หลาย หลักพุทธศาสนาน้ีหาท่ีตําหนิไมไดแลว เราพูดอยางเต็มปากไมสะทกสะทาน สาม
แดนโลกธาตุน้ีจะมาโจมตีเรา เหมือนกับหมาเหาฟา เขาไหมหมาเหาฟา เหมือนกับหมา
โดดออกมาจากถังขยะ ก็เหาถังขยะน่ันแหละ ไมเกิดประโยชนอะไร ธรรมพระพุทธเจาเลิศ
ทุกอยาง หมาเหาฟา ธรรมน้ันเลยฟาไปอีก หมาก็เหาหมดนํ้าลายเปลาๆ ใครจะมาโจมต ี
ๆ เราไดเรียนเต็มกําลังความสามารถของเรา การเรียนก็ทานท้ังหลายก็ทราบแลว เรียนมา
แคไหน พอเปนปากเปนทางในการดําเนินในขอปฏิบัติเราก็เรียนมา ทีนี้ออกทางดาน
ปฏิบัติเอาใหเต็มรอยเปอรเซ็นต ตามทางของศาสดาก็ฟดกันลงไป ถึงขั้น เอา มันจะตายก็
ตายฟงซิ พระพุทธเจาสลบ ๓ หน เราถาควรสลบ ไมสลบ มันควรตายก็เอายอมมอบเลย 
จะถวายพระพุทธเจาข้ึนใหเต็มหัวใจดังท่ีมันเปนอยูในหัวใจน้ี ในชาติน้ีเราจะตองการเปน
พระอรหันตเทาน้ัน นูนฟงซินะ เม่ือไดฟงอรรถธรรมจากพอแมครูอาจารยม่ันแลวมัน
ถึงใจจริง ๆ นะ ถึงจริง ๆ  

เพราะฉะนั้นอะไรจึงจะออนก็ออนก็ตาม แตจิตใจนี้จะออนไมไดเลยเชียว แข็งแกรง 
ๆ ตลอดเวลาตอมรรคผลนิพพาน เราอุตสาหปฏิบัติมาตามทางของศาสดาน้ันแหละ แบบ
แปลนแผนผังคือศาสนธรรม น้ันทางเดินเพ่ือผลคือมรรคนิพพาน เปนความสุขอันเย่ียม
ยอดทีเดียวหรือยอดเยี่ยม อยูในศาสนธรรมของพระพุทธเจาหมด ไมมีอะไรที่จะมาแซง
ศาสนาพระพุทธเจาไดเลย เพราะศาสนาน้ีเปนศาสนาของผูส้ินกิเลสดวย กิเลสไมมีในหัวใจ 
ความมัวหมองมืดตื้อ ความเอารัดเอาเปรียบ ลําเอียงน้ันลําเอียงน้ี เปนเรื่องของกิเลสทั้ง
หมด ไมมีในพระทัยของพระพุทธเจา กิเลสประเภทเหลาน้ีหมด เพราะฉะน้ันจึงมีแตธรรม
ลวน ๆ ๆ สอนโลกดวยความถูกตองแมนยํา เราใหยึดไปปฏิบัตินะ 

อยาสักแตวามาศึกษาเฉย ๆ ใหต้ังหนาต้ังตาปฏิบัติจริง ๆ แลวจะเห็นความดีข้ึน
กับหัวใจของเรา ๆ น่ันแหละ เพราะธรรมแท ๆ อยูที่ใจ กิเลสแท ๆ อยูที่ใจ ไมไดอยูตาม



 ๖ 

ตนไมภูเขา ดิน ฟา อากาศ โลกจักรวาลใดไมมีธรรม ไมมีกิเลสอยู อยูที่หัวใจของสัตว 
เพราะฉะน้ันมันจึงรังควานบีบบ้ีสีไฟใจของสัตว กิเลสเมื่อมันมีมากเทาไร เอาจนกระทั่งไม
มีเนื้อมีหนังไมเปนตัวของตัว เปนคนหลักลอย เปนคนหมดคุณคาหมดราคา ไมมีราค่ํา
ราคา คือคนประเภทที่ปลอยตัวใหกิเลสเหยียบทั้งวันทั้งคืน กิเลสคืออะไร ความโลภก็คือ
กิเลสประเภทหน่ึง โลภจนไมรูจักเปนจักตาย ปาชาเขามีกันทั้งโลกเราไมยอมมีปาชา มีแต
จะโลภใหไดอยางเดียว คร้ันตายแลวก็ไปเผาอยูในปา อยูในกองฟนกองไฟเหมือนเขา แต
กิเลสมันไมใหมองเห็นปาชาของตัวเอง ไมใหมองเห็นความตายทั้ง ๆ ที่มันอยูกับตัวนั่นซ ิ
มันถึงลืมตัวของเรา ความโลภ  

ความโกรธ ถาไมพอ เมื่อไมพอใจแลวเปนยังไง แมแตเราโกรธหมายังตีหมาวะ 
โกรธคนจะไมตีคนไมทําลายคนยังไง ฟาดโลกพินาศได ความโกรธน่ีก็เปนกิเลสประเภท
หนึ่งซึ่งเปนภัยตอสัตวโลก แลวก็ราคะตัณหา กินไมอิ่มไมพอ มีเมียเทาไรมีผัวเทาไรเปน
บากันท้ังโลกสงสาร น้ีคือราคะตัณหา ใหระงับดับมัน น่ันทานบอกแลวนะ พระพุทธเจาไม
ไดสอนใหตัดใหขาดทั้งหมด เวนแตพระท่ีบวชแลวเปนคนละฝงไปเลย แตสวนฆราวาสน้ี
ทานแบงเปนสัดเปนสวน ใหอยูในกรอบของศีลของธรรม ผูเปนฆราวาสละกิเลสคือราคะ
ตัณหานี้ไมได ใหอยูในกรอบอันพอดีพองาม อยูรวมกันเปนสุขระหวางสามีภรรยา ครอบ
ครัวเหยาเรือนจะอบอุนไปหมดเม่ือผูใดต้ังตนอยูในศีลในธรรม  

กาเมสุ มิจฉาจาร หมายความวายังไง น่ีละกิเลสตัวสําคัญ ใหเอา กาเมสุ มิจฉาจาร 
ไดแกศีลธรรมตีหนาผากมันไวไมใหมันออกนอกลูนอกทาง คือไมใหออกจากเตา เตาของ
มันคืออะไร เตาของผัวก็คือเมีย เตาของเมียคือผัว ลูกเตาหลานเหลนตางตนตางอยูในเตา
ทุกคน ๆ น่ีเรียกวาอยูในเตา มันก็ไมดีดไมดิ้น บานเมืองไปที่ไหนก็ชุมเย็นไปตาม ๆ กัน
หมด เม่ือมีศีลธรรมครอบเตาน้ีไว ไมงั้นไฟมันจะออกลุกลาม เหลาน้ีมีต้ังแตกิเลสนะ 
ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา พระพุทธเจาก็สอนใหอยูในความพอดี ถาปฏิบัติตาม
น้ีแลวโลกน้ีจะรมเย็นท่ัวหนากัน นี้มันไมยอมปฏิบัติ มิหนําซ้ํามันยกพวกสวมพวกถานอยู
ในหัวใจของมันไปเหยียบหัวพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ จนศาสนาไมมี มีแตกิเลส
เต็มบานเต็มเมืองเวลาน้ี ไปที่ไหนจนมองดูไมไดนะ มันเลอะมันเทอะขนาดนั้น 

เฉพาะอยางยิ่งตัวราคะตัณหา มันหนาดานท่ีสุดนะ พี่นองทั้งหลายฟงมันมีอยูในหัว
ใจพี่นองทั้งหลายไหม เราผูสอนอยูน่ีเรามีหรือไมมีกิเลสประเภทน้ี แตกอนมีพูดจริง ๆ 
เดี๋ยวนี้ไมมีบอกตรง ๆ เลย นี่ละการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจาไดผลหรือไมไดผล กิเลส
มันฟาดเอาเสียจนจะหูหนวกตาบอด ทั้ง ๆ ที่ยังไมตาย มันก็เอาจนขนาดน้ัน  
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ทีน้ีเวลาเอาธรรมพระพุทธเจาซ่ึงเปนเคร่ืองปราบปรามหรือชะลางมัน ไสเขาไป ๆ 
ตีออกไป ๆ ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา ก็เห็นชัด ๆ วาคอยลดนอยลง ๆ เพราะ
การชําระการชะลาง เอา ชะลางไมหยุดไมถอย ฟาดจนกระทั่งขาดสะบั้นลงไปหมดจากหัว
ใจ หัวใจที่เปนคลังกิเลสตั้งแตกอนนั้น จากการปฏิบัติมาเต็มกําลังความสามารถแลว เวลา
น้ีหัวใจน้ีเปนธรรมท้ังแทงแลว น่ีสอนทานท้ังหลายดวยความโกหกเหรอ พิจารณาซิ น่ีดวย
ความเมตตาสงสารนะท่ีสอนอยางน้ี เพราะฉะน้ันใครจะมาโจมตีหลวงตาบัวใหยกมาสาม
แดนโลก เอาโคตรเอาแซมายกเลย สามแดนโลกธาตุไมมีนํ้าหนัก เอาโคตรแซของสาม
แดนโลกธาตุมาโจมต ี หลวงตาบัวเฉย เหมือนหมาปลอยหําเขาใจไหม หมาปลอยหํามัน
เฉยละ ไอคนปลอยหําปลอยหีมันจะตบโนนตบน้ีเปนบา เขาใจเหรอ เอามันอยางน้ันซิ เอา
ใหมันถนัดชัดเจนอยางนั้นซ ิ

พูดถึงเรื่องกิเลสมันม ีหนักก็หนักอยูในหัวใจ ทานก็สอนใหแกกิเลส เพราะกิเลสกับ
ธรรมอยูท่ีหัวใจ ทานไมไดไปสอนแกโนนแกนี้นะ สอนใหแกที่นี่ อะไรมันรุนแรงอันน้ันละ
กวนมาก บีบบ้ีสีไฟมาก จากนั้นกระจายออกไปทําความเดือดรอนแกผูอื่น ความโลภ โลภ
มันจะเอาทาไหนแบบไหนมันจะเอาท้ังน้ัน ความโลภ ความคด ความโกง ความรีด ความ
ไถ ความเอารัดเอาเปรียบ อยูกับความโลภทั้งหมด เม่ือตีความโลภน้ีเขาไปส่ิงเหลาน้ันก็
ออนตัวเขามา ๆ ความโกรธก็ไมคอยม ี เม่ือมีธรรมในใจแทรกเขาไปแลว ความโลภก็ไม
มาก ความโกรธก็ระงับดับตัวเองได เพราะความโกรธเปนไฟเผาตัวเองเสียกอน กอนที่จะ
เผาคนอ่ืน เคียดแคนใหเขา มันเผาตัวเองแลวความเคียดแคนน้ัน 

เร่ืองราคะตัณหา ความพอประมาณมันรูจักดวยกันทุกคน ๆ ธรรมะตีเขาไป ๆ 
ทําไมไมรูจัก เม่ือเปนเชนน้ันมันก็สงบลง ๆ ทีนี้กองทุกขทั้งหลายก็คอยระงับลงไป ๆ น่ีละ
ใหจําเอาซิธรรมพระพุทธเจา สอนโลกสอนสด ๆ รอน ๆ เพราะโลกน้ีมันรอนท่ีสุด ไมมี
อะไรเกินโลกมนุษยเรา ธรรมะก็จี้ลงไปตรงนั้นเพื่อใหถูกจุดหมายของไฟที่มันรอน เอาไป
ปฏิบัติซิเปนยังไง ถาปฏิบัติตามธรรมพระพุทธเจาแลวยังไมไดผลอะไรเลยนี้ ใหมาบอก
หลวงตาบัว หลวงตาบัวจะพาไปทูลฟองพระพุทธเจาวา ธรรมพระพุทธเจาน้ีวา สฺวากฺขาโต
มันเปน ทฺวากฺ  ทุ  สุแปลวาดี ทุ แปลวา ชั่ว สฺวากฺขาโต เปน ทฺวากฺขาโต เขาใจไหม มัน
จะเปนเลวไปอยางน้ี ใหพระพุทธเจาไดทรงสดับเสียบาง 

แตนี้มันไมม ีสอนมาเทาไรมันก็ไมยอมเอาตามพระพุทธเจา พระพุทธเจาเลยอกจะ
แตก แลวก็ยนเขามาหาครูบาอาจารยท้ังหลาย ครูบาอาจารยท้ังหลายก็อกจะแตก สอนมัน
ไมไดหนาไดหลังอะไร ถาเปนผูหญิงเห็นไอหนุมว่ิงผานหนาว่ิงตามแลว เห็นอีสาวว่ิงมาว่ิง
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ตามอีสาวแลว เมียมันไมมองเลย เมียอยูขางหลังมันก็ไมมอง น่ีกิเลสตัวตาบอดเห็นไหม 
มันอยูกับใครเวลาน้ี ไมอยูกับพวกเราจะอยูกับพวกใคร สอนลงไปในจุดนี้แลวมันจะไปดู
อะไร หญิงคนน้ันก็เหมือนกับเมียเราคนน้ี ผูชายคนน้ันก็เหมือนกับผัวเราคนน้ี มันเปนบา
หาอะไร เทาน้ันหยุดเลย เขาใจไหม น่ีเรียกวาอานตามธรรมเปนอยางน้ัน เปนบาหาอะไร 
ใหรูจักรักนวลสงวนตัว 

จะสรางความสงบรมเย็นนอกจากอรรถจากธรรมไปแลวอยาหวังนะ ไมมีทาง ถา
เดินตามธรรมน้ี เอา โงก็โง โงตามธรรม ทุกขก็ทุกขตามธรรม แลวจะเปนสุขตามธรรมข้ึน
ไปโดยลําดับ ใหพากันจําเอานะ วันน้ีสอนเร่ืองโลกเร่ืองสงสาร เรื่องอรรถธรรมก็ใหตั้งหนา
ตั้งตาปฏิบัต ิ ธรรมพระพุทธเจาสอนขางนอกถูกฉันใด สอนขางในก็ถูกฉันนั้นเหมือนกัน 
จิตมันดีดมันดิ้นก็บังคับมันลงไปซ ิการภาวนาเพ่ือบังคับจิตใจตัวดีดตัวด้ินไปตามกิเลส คือ
กิเลสมันผลักดันออกไปใหคิดใหอยากตลอดเวลา กินขาวอิ่มแลวมันก็ไมอิ่มนะหัวใจ ทุกสิ่ง
ทุกอยางอิ่มหมดแลว ตา หู จมูก ล้ิน กาย ที่ออกมาจากใจตัวนี้ มันไมอิ่ม มันดิ้นมันดีด 
เพราะฉะนั้นจึงระงับกันลงใหไดนะ พากันจําเอา เอาละวันน้ีเทศนเพียงเทาน้ีแหละ วันนี้ไม
เทศนมากเทาไรแตมันก็เรงเหมือนกันนะ 

โยม เม่ือก้ีน่ังภาวนาคะหลวงตาแลวพุทโธหายไป เหลือแตความสวางไสวกับผูรูถูก
ทางหรือเปลาคะ 

หลวงตา พุทโธหายไป ความสวางไสวยังอยู แลวสติอยูไหนละอยูกับความสวางไสว
ซี เวลาภาวนากับพุทโธ สติอยูกับพุทโธ ทีน้ีเวลาจิตละเอียดเขาไป ๆ จริง ๆ แลวพุทโธจะ
คอยหายไป ๆ เลยมี เหลือแตความรูลวน ๆ อยางหน่ึงความสวางใหสติอยูกับน้ันอีกเขาใจ
เหรอ เวลาคลี่คลายออกมาแลวมันก็ระลึกพุทโธได เอาเขาไปอีก น่ีละการส่ังสมการบํารุง
จิตใจใหแสดงความสงางามเปนสาระข้ึนมาจากจุดน้ีนะ โลกทั้งหลายไปหาที่อื่นจะไมเจอ 
ถาหาในจิตตัวเองดวยการภาวนา แลวแตใครจะถนัดกับจริตนิสัยของธรรมบทใด เชน พุท
โธก็ได ธัมโมก็ได สังโฆก็ได ใหอยูกับนั้น สติบังคับอยูในน้ัน 

จิตมันอยากจะคิดออกไปไหนเปนเรื่องของกิเลสมันกินไมอิ่มอยางที่วา มันออก
ตลอด อยากคิดอยากปรุงมีแตเรื่องของกิเลสกวนใจ  บังคับเขามา เอาใหหนักนะไมใช
ธรรมดา มันบืนออกไป มันดันเหมือนจะอกจะแตกนั่นนะ เวลาเราบังคับจะใหอยูกับพุท
โธๆ นี้จิตมันบืนมันจะออก คือกิเลส น่ีท่ีวากิเลสใหฟงเอานะ กิเลสเปนอารมณอันหน่ึง 
อารมณผลักดัน อยากรูอยากเห็นอยากนั้นอยากนี ้ มีแตอารมณของกิเลส มันอยูในใจมัน
ผลักดันออกไป ถาออกไปตามมันแลวก็ไปกวานเอาความทุกขเขามา ความมัวหมองมืดตื้อ 
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ความทุกขความรอน อารมณอะไรจิปาถะ มันจะขนเขามากองอยูในนี ้ ใหคิดใหรําพึงรําพัน 
บางทีนอนไมหลับ น่ีเรียกวาอารมณของกิเลส 

ใหทราบวากิเลสกับธรรมเกิดและอยูในจิตดวงเดียวกัน ทานทั้งหลายฟงใหดีจุดนี้ ที่
เราจะระเบิดมันออกเขาใจเหรอ ทีน้ีเวลาเราภาวนา อารมณของกิเลสมันจะผลักจะดันใหไป
ทําหนาที่ของมัน อยากรูอยากเห็นอยากเปนอยางนั้นอยากเปนอยางนี ้ มันจะอยากออกไป
เร่ือยๆ ทีน้ีพุทโธเราเลยหายไป หายเงียบเลยถาเราไมเอาอยางหนักแนนนะ ทีนี้เราตอสูกัน 
มันอยากคิดเทาไรไมเอาวาง้ันเลยนะ เราจะอยูกับพุทโธ บังคับกับพุทโธหนักแนน ทางนั้น
แข็งทางนี้ยิ่งแข็ง ตอไปทางนั้นก็ออนลง ๆ คําวาพุทโธนี่คอยสงบเขา ๆ เย็นเขาไป ๆ แลว
ก็สวางจาขึ้นมา น่ีเห็นคุณคาแหงความสวางของใจเพราะการอบรมแลว และเห็นโทษแหง
กิเลสทั้งหลายที่มันผลักดันออกไปใหเปนฟนเปนไฟพรอมกันในนี้เขาใจไหม น่ีละการฝก
หัดอบรมทานทําอยางน้ัน ทานไดผลทานจึงมาสอนพวกเรา 

ไมมีใครละที่จะมาสอนอยางนี้นอกจากนักภาวนา นักภาวนาตองเปนผูท่ีผานมาแลว
เหมือนกัน ผานทั้งเหตุทั้งผล ไดผลเปนที่พอใจมาแลวสอน เชน พระพุทธเจา พระสงฆ
สาวกและครูบาอาจารยผูเช่ียวชาญ หรือวาเปนพระอรหันตอยูในน้ันก็ไมผิด แตทานไมพูด
เฉย ๆ ทางนั้นพูดออกมาปบทานจะจับไดทันท ี ๆ เพราะทานเคยปราบมาแลว กลอุบาย
ของกิเลสที่มันหลอกลวงสัตวโลก แย็บออกมาตรงไหนทานรู ทานสอนวิธีเขาไปปบสกัดกัน 
แลวจิตก็คอยสวางไสวขึ้นมา ๆ แลวก็ยิ่งมีแกใจ เรื่องของจิตใจที่มันผลักดันออกไปนั้นคือ
เรื่องของกิเลส มันจะคอยเบาลง ๆ ทางนี้เรื่องของธรรมจะคอยมากขึ้นๆ ตอไปความสวาง
ความอิ่มเอิบ ความสุขที่ไมเคยปรากฏตั้งแตวันเกิดมา จะปรากฏท่ีหัวใจของเรานะ ใหจําให
ดี 

น้ีไดทํามาแลวนะมาพูด ไมไดมาพูดมาหลอกลวงทานทั้งหลายนะ เอาจนขนาดน้ัน 
แลวมันก็ได เมื่อตั้งหนาสู สูได กิเลสกับธรรมเปนขาศึกกัน ถาธรรมออนกิเลสเหยียบไป 
ถากิเลสออนลงธรรมก็เหยียบมันไปเหมือนกัน เพราะฉะน้ันเราจึงตองเอาธรรมใหเหยียบ
กิเลสเสมอ เหยียบกิเลสแลวธรรมจะครองใจเรา ไมเหมือนกิเลสครองใจ กิเลสครองใจไม
เรียกวาครองใจ กิเลสบีบหัวใจ เขาใจหรือยังที่พูดนี่ เอาอยางง้ันนะ เราอยากเห็นนักภาวนา
ของเราชาวพุทธเรา หาพุทธ หาธรรม พระสงฆ ถือพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ถือ
ศาสนาอะไร ศาสนาพุทธ แตเวลาหาความแปลกประหลาดอัศจรรยของพุทธที่แทจริงมัน
ไมเห็นเพราะมันไมทํา มีแตคําพูดเฉย ๆ ใหเอาไปทําบางนะใหมันไดเห็น พระพุทธเจาทํา
แลวจึงมาประกาศโลก พระสงฆสาวกทําแลวถึงไดมาประกาศโลก ครูบาอาจารยท้ังหลายท่ี
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ทานเอาจริงเอาจัง รูแลวเห็นแลวมาสอนโลกเขาใจเหรอ ใหเราต้ังใจปฏิบัติเดินตามรอยครู 
ทุกขมากก็จะลดนอยลง ธรรมไมมีก็จะมีขึ้นมา แลวเดินตามรอยครูจะมีความสุขความสงบ
เย็นใจไปเร่ือย ๆ นะ เอาละน่ีมันเทศนสองกัณฑสามกัณฑแลวนะ พอ 
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