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ไมมอี ะไรจะหนักยิง่ กวาการฆากิเลส
พูดถึงเรือ่ งการฝกอบรมภาวนา ทานผูใดที่ยังไมขึ้นเวทีตอกรกันกับกิเลสแลว
อยาเอางานใด ๆ ในโลกนีม้ าอวด วาตัวงานหนัก งานมาก งานยุง เหยิงวุน วาย ถายังไม
ไดขน้ึ ตอกรกับกิเลสตัวลือโลกทัง้ สามนีก้ อ นแลวอยาคุยนะ งานในโลกทัง้ สามนีเ้ ปน
งานทีก่ เิ ลสขับไสไลสง ใหพวกเราทํา กลางคืนก็ไมไดนอน กลางวันไมไดนอน เพราะ
กิเลสมันจับไสไปใสงานนัน้ ใสงานนี้ อยากดูสง่ิ นัน้ อยากเห็นสิง่ นี้ อยากฟงสิง่ นัน้ อยาก
ไดสิ่งนี้ ดิน้ อยูอ ยางงัน้ แหละ นีก่ เิ ลสมันพาใหดน้ิ
แมที่สุดมีเมียอยูแลวมันก็แอบขโมยไปหลังเมียมันนั่นแหละ ไปหาแอบดูอหี นู
คนไหนสวย ๆ ก็แอบติดแนบไปแหละ มาแตไหนหนู มองดูสวยงามมากทีเดียว เรา
เกิดมานี้ไมเคยพบผูหญิงสวย ๆ งาม ๆ อยางนีเ้ ลย มาพบหนูวนั นี้ แหม วาสนาแค
ไหน มองดูมองไมเบื่อไมเมา ทั้งมอง ทัง้ อยากจับนัน้ ทัง้ อยากจับนีน้ ะ โอย อะไรสวย
งามหมด เสื้อนี้ผานี้สั่งมาจากเมืองไหน ทําไมถึงสวยงามเอานักหนา เมืองไทยนี้ไมเห็น
มี มีแตเมืองนอกทัง้ นัน้ แลวซือ้ มาจากเมืองไหนละหนู นีก่ ย็ งั ชวนอีหนูไปซือ้ ของเมือง
นอกใหเปนบายิง่ กวาของเมืองไทยอีกนะ ครัน้ แลวก็ตดิ พันกับอีหนูไปละ เมียนอนอยู
นั่งอยูติดขางไมมองดูเลย เมียทั้งคนสูอีหนูไมได เปนอยางงัน้ นะ นีก่ เิ ลสลากคอคนไป
มีเมียแลวมันก็ไมดูเมียมัน
ไอผูหญิงตัวเกง ๆ ก็แบบเดียวกัน มีผวั นัง่ ทนโทอยูห นาผากมันก็ไมดู มันอยาก
ดูตง้ั แตไอหนุม นัน่ แหละ หนุม นีม้ าจากเมืองไหนมันสวยงามเหลือเกิน หนุมเมืองของ
ฉันไมเคยเห็นเลย ฉันก็เทีย่ วมานีน้ านแลว ไปที่ไหนฉันก็ไปรอบประเทศไทยยังไมเคย
เห็นหนุม สวย ๆ อยางนี้ ไมหลอแตรูปรางเฉย ๆ เครือ่ งแตงเนือ้ แตงตัวก็สวยงามดวย
ซื้อมาจากเมืองไหนพี่ เขาบอกวาซือ้ มาจากเมืองนัน้ เมืองนี้ เอาละนะทีน่ ่ี โอย เมืองไทย
เราไมมีผาอยางนี้ ตองไปหาเมืองนอกนะ แลวเผนไปหาเมืองนอก กิเลสลากคอไปซือ้
ของเมืองนอกมา ของเมืองไทยมีมากเทาไรไมสนใจ ไมสงเสริมของที่เปนสมบัติอันเปน
เนื้อเปนหนังของตัวเอง เพื่อจะเชิดชูชาติไทยของเราขึ้นใหแนนหนามั่นคง เพราะความ
ยินดีในของมีอยูแ หงชาติของตน มันไมสนใจ
มันชวนไอหนูไปซือ้ ของเมืองนอกมา นีเ่ ห็นไหม กลับมาก็แอบไมใหผวั เห็น นี่
หญิงตัวแสบมันเปนอยางงัน้ เห็นไหมกิเลส มันพอเมื่อไร มีเมียนั่งอยูขาง ๆ มันก็ไม
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มองดูเมียยิ่งกวาอีหนู ผัวนัง่ อยูข า ง ๆ มันก็ไมมองดูผวั ยิง่ กวาไอหนูนะ มันเปนบาอยาง
งั้น นีล่ ะเรือ่ งกิเลส ทานทั้งหลายฟงเอา นี่นํามาพูดเพียงยอ ๆ เทานั้น เพื่อเปนคติ มี
ไหมในหัวใจเรา ถาไมมีเมืองนี้เราก็จะฟาดไปในกรุงเทพฯ ตัวเกง ๆ อยูในกรุงเทพฯ
มาก ๆ ถาไมมีในเมืองจันทเรานะ กิเลสตัวนี้เกงหรือไมเกง อยูท ไ่ี หนมันเหยียบหัวคน
หมด
มีผัวมีเมียมากเทาไร ไมมคี วามหมายยิง่ กวาอีหนู ยิง่ กวาไอหนู ยิ่งกวาคนเศษ
คนเดนกลางบานกลางเรือน หญิงเศษชายเดน อยูต ามบานตามเรือนทีไ่ หนสวยงาม
หมด ถาเปนผัวเปนเมียของตนไมอยากมอง นีแ่ หละกิเลสตัวนี้ ตัวมันกอความทุกข
ความรอน กอฟนกอไฟเผาบานเผาเรือน เผาครอบครัวเหยาเรือน ผัวเมียแตกกระจัด
กระจายจากกัน เพราะผัวไมยินดีในเมีย เมียไมยินดีในผัว ไปยินดีในผูห ญิงกาฝาก ผู
ชายกาฝาก คอยแตจะมากัดตับกัดปอด ครัน้ มาเห็นหนากันปบ ไปไหนมา เมียเพราะ
ไมไวในผัว ไปไหนมา ทางนัน้ ก็ออกแลวนะ เพราะมันเตรียมพรอมไวแลว ไอตวั แสบผู
ชายนั่นก็ดี หือไปไหนมา ไมเห็นตั้งแตเชายันค่ําวันนี้ไปไหนมา ออ ไปฟงเทศนมา ฟงซิ
นะ
ไปฟงเทศนวัดไหน แหม พระทานเทศนดีนะ ฟงแลวจับใจ พระวัดไหน เมียก็
ถาม โอยบอกไมไดเดี๋ยวเมียจะใหเราเปนเถรเฝาบานอยูนี้ เดี๋ยวเมียก็จะไปฟงเทศน
เงียบๆ แหละ เราก็จะไดเฝาบาน ความจริงมันกลัวเมียไปเห็นหนาผากมัน มันไปฝงไว
ทีไ่ หนหนาผากหนาดาน ๆ นั่น อยางนีแ้ หละกิเลส ใหทา นทัง้ หลายพากันเขาใจเอา นี่
ทานเรียกวากิเลส ความโลภไมรจู กั เมืองพอ จนเจาของจะตายก็ยังโลภ นีท่ า นก็เรียกวา
กิเลส อารมณของกิเลสใหอยากได อยากร่าํ อยากรวย อยากสวยอยากงาม อยากหมด
ทุกอยาง ไมมีอะไรพอ ของในบานในเรือนไมดี ตองของเมืองนอกเมืองนา สวยงามเอา
มาอวดกัน เราเปนคนไทยดวยกันไปเอาของเมืองนอกมาอวดกัน อวดวาไดของดิบของ
ดีมา ความจริงเอาตับเอาปอดตัวเองไปใหเมืองนอกเขากินหมด กลับมาไมมีตับมีปอดา
ติดตัวมาเลย ทองแหงผากมา ไมมีสมบัติเงินทองติดตัว เอาไปใหเขากินหมด เพราะ
ของเมืองนอกเมืองนาอะไรดีทั้งนั้นๆ ดีกวาของเมืองไทย
นีล่ ะทีว่ า ถาเปนหญิงกาฝากละดีทง้ั นัน้ ดีกวาเมียของตัวเอง ถาเปนชายกาฝากก็
ดีทั้งนั้น ๆ ดีกวาผัวของตัวเอง ผัวของตัวเองสูไ มได นีพ่ วกบากาม บากิเลส ใหทราบวา
นีค่ อื กิเลส กิเลสมันเกงไหม เรารูไหมวามันเปนกิเลส พอเห็นหญิงก็ลืมเมียเจาของเทา
นัน้ ไมทราบวามันเปนกิเลส เห็นผูชายก็ลืมผัวเจาของไป นีม่ นั หลงบาอยางนีเ้ องเขาใจ
ไหม นีค่ อื กิเลส ความรักไมทราบมาจากไหน รักประจบประแจงจะเลียแขงเลียขาเขาก็
ได ทุกสิง่ ทุกอยางไดหมด นีต่ วั กิเลสตัวหนึง่ ใหพากันเขาใจเสีย
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ถาไมเขาใจจะเอาอีกนะ มันจะเปนอีกอยูตลอดไปละพวกเรา ถาเขาใจแลวผัว
เปนผัว เมียเปนเมีย ทุกสิง่ ทุกอยางมีพรอมมูลสมบูรณเหมือนกันหมดนัน่ แหละ ไมมี
ใครแปลกตางกัน หญิงเขากับเมียเราเปนหญิงประเภทใด เมียเรามีความบกพรองอะไร
จึงไปหาผูห ญิงคนนัน้ ผูหญิงคนนั้นมีพิเศษอะไรบางมีกี่อัน เอามาวัดกันซิกบั เมียของ
เรา เอามาแขงกันระหวางหญิงกาฝากกับเมียของเรา หญิงกาฝากมีกอ่ี นั ดูของมันใหทุก
สิง่ ทุกอยาง เปดดูใหหมดมันมีกี่อัน ครั้นดูอะไรมันก็เหมือนเมียของเรา เหมือนของเมีย
เรา ดูทางไหนก็เหมือนเมียเรา จะเกินจะมากกวากันสักนิดหนึง่ ก็ไมเห็นมี ก็เทากัน ๆ
ครัน้ มาดูผชู ายอีกมันก็แบบเดียวกันอีก ผูช ายคนนัน้ มันกีอ่ นั อันหนึ่งมันใหญ
ขนาดไหน มันเทาตนเสานี้ไหม ผัวของเรามีขนาดเทานี้แหละ เทานิว้ มือ เทานิ้วเทา ไอ
คนนี้มันเทาตนเสาเหรอ เอามาอวดผัวตัวเองซิ ยอมใหเขาเสียนะพอหนู เขาใหญกวา
เธอ แลวเขามีหา อันดวย เธอมีอนั เดียวสัน้ ๆ เขามีหา อัน อันหนึ่งไดหากิโล นีม่ อบให
เขาเสียนะ ฉันจะไปนอนกับเขา ฉันจะสนุกสนาน เขามีถงึ หาอัน แกมีอันเดียว อยางนี้
เอามาเทียบมาแขงกันดูกับผัวของเรา มันก็เทากัน ไมเห็นมีแปลกประหลาดอะไร มัน
เปนบาสด ๆ รอนๆ กิเลสพาคนใหเปนบา ลืมผัวลืมเมียไปอยางนี้
นีท่ า นเรียกวากิเลส ราคะตัณหา เห็นอะไรสวยงามทั้งนั้น ดีทั้งนั้น นารักนาชอบ
ไปหมดทุกอยาง นีเ่ รียกวาราคะตัณหา คือกิเลสประเภทหนึ่ง ที่ประเภทใหผูหญิงหนา
ดาน ผูช ายหนาดาน แตงเนื้อแตงตัวนี่สะวี้ดสะวาด เปดหนาเปดหลัง ตอไปมันจะเปด
ทั้งหีมันเลยละ ผูช ายก็เปดหําใสกนั เลย มันก็เหมือนหมา ถาเปนเหมือนหมาใครจะ
อยากไปดู มันมีศักดิ์ศรีอะไรหมา คนมีศกั ดิศ์ รีกวาหมาก็เพราะแตงเนือ้ แตงตัว สงบ
เสงี่ยมงามตา นาดูนา ชม ถาเปนผูใ หญกน็ า กราบไหวบชู า ถาเปนเด็กก็นา รัก ไมแบบ
ประเจิดประเจออะไรอยางนั้น มันเปนอยางงัน้ นะเวลานี้
กิเลสตัวนีม้ นั หนาดานเขา การแตงเนื้อแตงตัวนี้ไมไดสนใจ ถาเปนผูหญิงก็
อยากใหผชู ายมอง เปนผูช ายอยากใหผหู ญิงมอง แตผูหญิงมักจะตื้นกวาผูชาย ของ
อยางนีผ้ หู ญิงชอบ แตงตัวนี้โกหรู นุง กางเกงมานี้ แหม มองเห็นทั้งริมแกริมออน เห็น
หมดเลยทีเดียว เจาของยิง่ ยิม้ แยมแจมใสอยากใหเขามอง เขาจนมองดูไมไดจะวาไง จะ
สลบไสลไป ไปถึงบานเขาก็ตอ งหายามาแกสลบ เพราะไปเจอเอาของอยางนั้นเขามา นี่
ละทานเรียกวากิเลส ราคะตัณหา ถาไมไดอยางใจก็เคียดก็แคน ฆาฟนรันแทงกัน นีก่ ็
ตัวความโกรธก็คอื ราคาตัณหา ทีนี้จะประมวลเขามา นีล่ ะทานเรียกวากิเลส
กิเลสตัวนีม้ นั เปนอารมณอนั หนึง่ อยูภ ายในจิตใจของสัตวโลก ทั้งหญิง ทัง้ ชาย
ทั้งสัตว ทั้งบุคคล มีอยูด ว ยกันทัง้ นัน้ ไมมีใครไปศึกษาเลาเรียนมาจากไหน มันเกิดอยู
กับใจของคน ทานเรียกวากิเลส คือความเศราหมองมืดตือ้ ทําคนใหลมจม ทั้งๆ ที่ตาดี
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หูดี ใหตาบอดหูหนวกไปหมด จิตใจก็มืดตื้อไปหมด ความคิดอานไตรตรองหาเหตุหา
ผลเพือ่ ความสงบเย็นใจ เพือ่ ตัวเอง และเพื่อครอบครัวเหยาเรือนไมมี มีแตดีดแตดิ้น
หาแตเรือ่ งตามความชอบใจ ๆ นีท่ า นเรียกวาราคะตัณหา
เหลานีม้ อี ยูก บั สัตวกบั บุคคลทัว่ ๆ ไป ไมตองไปศึกษาเลาเรียนที่ไหน มนุษย
เรายังเรียนวิชานัน้ เรียนวิชานี้ สุนัขเขาไมเห็นเรียน อันนีเ้ รียนทุกอยาง เรียนเปนบากัน
ไปเลย จนไมรูเนื้อรูตัว เสียคาไปเรียนสักเทาไร ไดมาแตงตัวโกหรู หมดเงินไปเทาไร
หมาเขาไมเห็นหมดเงินสักสตางคเดียว เขาอยูเ ปนหมูเปนหมาได เราเปนมนุษยเลวกวา
หมาใชไมได นีก่ เิ ลส ดูหนามันใหดหู นาเรา ดูหนากิเลส อยาไปดูหนาใคร ใหดหู นาเจา
ของ ดูใจเราอยาไปดูใจคนอืน่ สิง่ ทีก่ ลาวมาเหลานีม้ นั มีไหม นี่ละกิเลสที่ตัวเปนเจา
อํานาจบาตรหลวงใหญโตครอบโลกธาตุ ไมมีใครจะเหนือมันไดคือกิเลสตัวนี้เอง ที่
เรียกวากิเลส ๆ สัตวโลกตายกองกันอยูไ มมเี วลาหยุดเวลายัง้ ก็เพราะไมเห็นโทษของ
กิเลส ก็ไมมีทางที่จะแกไขดัดแปลง หรือพลัดพรากจากกันไดกบั กิเลส จึงเปนของยาก
มากทีส่ ดุ
ทีนี้กลับมาหาพระเรา พระเราอุตสาหพยายามบวชมาในพุทธศาสนา ตามหลัก
ธรรมของพระพุทธเจา เวลาบวชแลวทานสอนใหอยูใ นปาในเขา มีพระพุทธเจาทรง
บําเพ็ญเปนคติตวั อยางสมศาสดาองคเอกมากอนแลว
เวลาพระองคเสด็จออกทรง
ผนวชก็อยูใ นปาในเขา ทั้ง ๆ ที่เปนพระเจาแผนดิน เสด็จออกทรงผนวช อด ๆ อยาก
ๆ ขาด ๆ แคลน ๆ บางทีถึงขั้นสลบไปก็มี ไดรบั ความลําบากลําบนเพราะฆากิเลสดังที่
กลาวนีแ้ หละ พระเจาแผนดินทานก็มีลูกมีเมีย มีไพรฟาประชาชีเหมือนเรา ทานยิ่งรัก
ยิง่ สงวนมากกวาเราเปนไหน ๆ ประหนึ่งวาพระทัยนี้จะหลุดขาดสะบั้นออกไปตอหนา
ตอตา เพราะความรักความหวงใยไพรฟาประชาชีทั้งแผนดิน ซึง่ อยูใ นครอบครองของ
พระองค
พระองคก็สละตัดออกไปได ออกไปแลวไปบวช พยายามฆากิเลสตัวนี้ ตัวหึงตัว
หวง ตัวหวงตัวใย มีราค่ําราคาไปหมดคนทั้งแผนดิน มีราคาไปหมด ทุกอยางมีราคาไป
หมด ทําใหเกิดความหวงความใยเหมือนหนึง่ วา ขั้วหัวใจนี้จะขาดออกไปจากพระทรวง
อกนีเ้ ลย พระองคก็ทน เสด็จออกทรงผนวช แลวไปบําเพ็ญทุกสิ่งทุกอยางที่เห็นวาจะได
เปนพระพุทธเจา ผิดบาง ถูกบาง เปนธรรมดา บางครัง้ ถึงสลบไสล นี่พระองคได
บําเพ็ญมาเต็มเหนี่ยว เมือ่ ไมหยุดไมถอยหลายครัง้ หลายหนก็ถกู ทาง คือ ทรงบําเพ็ญ
อานาปานสติแลวบรรลุธรรมขึ้นมาเปนศาสดาเอกสอนโลก แลวเห็นหมดทีน่ น่ี ะ กิเลส
ตัวเปนฟนเปนไฟเผาไหมมาตั้งกัปตั้งกัลป ทัง้ เขาทัง้ เราตายกองกันอยูน ก้ี ก่ี ปั กีก่ ลั ป ได
กระจางแจงขึน้ แลวในคืนวันเดือนหกเพ็ญวันนัน้

๕

พอตรัสรูข น้ึ มาแลว มองดูพระองคเองที่เคยเกิดเคยตายกองกันอยูกับตัวเอง
แลวกับสัตวทง้ั หลายนี้ มองดูเขา มองดูเรา ตายกองกันมานีก้ ก่ี ปั กีก่ ลั ป กี่ภพกี่ชาติ เกิด
ที่ไหน ตายทีไ่ หนบาง นับไมไดเลยแตละคน ๆ เพราะกิเลสตัวหวงตัวใย ตัวหึงตัวหวงนี่
ละพาใหดีดใหดิ้นไปตามมัน แลวก็สรางแตภพแตชาติ เกิด แก เจ็บ ตายขึน้ ในตัว นอก
จากนัน้ ยังผลักดันใหเราทําความชัว่ ชาลามก สรางบาปสรางกรรมเต็มหัวใจเขาไปอีก
ตายแลวก็จมลงไปในนรก กีค่ รัง้ กีห่ น คนๆ หนึง่ ตกนรกกีห่ น เพราะเกิดมา ตายมา ตัง้
กัปตั้งกัลป ไมทราบวาเปนชาติเปนภพ สัตวประเภทใด เปนเปรต เปนผี เปนสัตวนรก
เทวบุตรเทวดา พลิกเปลีย่ นไปมาอยูอ ยางนีต้ ลอด มาเปนมนุษยก็ไมทราบวากี่ครั้งกี่หน
แตระลึกชาติของตัวเองไมได เพราะไมเห็นรองรอยที่มาแหงความเกิดตายของตัวเองใน
ภพชาตินั้น ๆ แลวก็ยอมตายกองกันอยูน น้ั
พอวันนัน้ ทรงบําเพ็ญอานาปานสติจึงทรงระลึกชาติยอ นหลังได โอโห การเกิด
ตายของเรา เพียงแตเราคนเดียวเทานี้ก็นับไมไดแลว เอาศพมากองกันในประเทศไทย
ของเรานี้ก็จะไมมีที่กองแลวสําหรับศพของคนๆ เดียว ถาไมเปอยไมเนา ตายแลวกอง
กันไว ๆ กี่ภพกี่ชาติไมใหเปอยใหเนา กองกันมีตั้งแตพระศพของพระพุทธเจา เวลา
ทรงเล็งญาณดูดวยปุพเพนิวาสานุสสติญาณเรียบรอยแลว เกิดความขยะแขยงในภพ
ชาติของตน จากนั้นก็พิจารณาดูสัตวทั้งหลายจะเกิดตายเหมือนเราหรือไม เรียกวา
จุตูปปาตญาณ
เบื้องตนไดปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ทรงระลึกชาติยอนหลังได วาเกิดเปนสัตว
เปนบุคคล เกิดเปนเปรต เปนผี สัตวนรกอเวจี ขึ้นสวรรคชั้นพรหม ขึน้ ๆ ลง ๆ อยูนี้
เหมือนกับขึน้ บันไดบาน ลงบันไดบานตลอดมานี้ สัตวทั้งหลายก็ยิ่งมีมาก กําหนดดู
สัตวทง้ั หลายยิง่ มากเขาไปอีก ตั้งแตศพพระองคเดียวเทานั้นก็พอแลว เกิดเปนชาติ
อะไรบาง ทีนส้ี ตั วทง้ั หลายมากขนาดไหน ตางคนตางเกิด ตางคนตางตาย เปลีย่ นภพ
เปลี่ยนชาติตลอดมาจนกระทั่งปจจุบัน เกิดความสลดสังเวช แลวก็พจิ ารณาสาเหตุแหง
เกิดตายเหลานี้ทั้งเขาทั้งเรามีมาจากอะไร พิจารณายอนเขาไป เรียกวา ปจจยาการ เขา
ในองคอริยสัจแลวที่นี่ พิจารณาถึง อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา แลวทีน่ ่ี
พิจารณาเขาไปมันเปนไปจากอะไร มันก็เปนไปจากอวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขารา นี้
แหละ ตัวอวิชชาเปนกษัตริยว ฏั จักรอันใหญหลวง ครอบครองอยูใ นหัวใจของสัตวโลก
ทุกรายไปเลย พระองคพจิ ารณายอนหนายอนหลังในอวิชชฺ าปจฺจยา สรุปความลงแลวก็
บรรลุธรรมขึ้นมา พอบรรลุธรรมขึ้นมา คือถอนอวิชชานีอ้ อกจากพระทัยเรียบรอยแลว
กิเลสขาดสะบัน้ ลงไป กิเลสทีก่ ลาวถึงตะกีน้ ะ ทีพ่ าใหคนเปนบาอยูต ลอดเวลานีข้ าด
สะบั้นลงไป พระองคจึงไดจาขึ้นมา วันนั้นไดตรัสรูธรรม จากนั้นขอสรุปลงมาเลย เมื่อ
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ไดตรัสรูธรรมแลวทรงทอพระทัย ไมอยากสัง่ สอนสัตวโลกอะไรอีกเลย เพราะเปนธรรม
ที่เลิศเลอสุดยอดที่มนุษยและสัตวทั้งหลายจะรูตามเห็นตามพระองคได
พระองคก็พิจารณาทบทวน ออ มี ถึงจะวาเปนของยากลําบากผูท จ่ี ะรูต ามเห็น
ตามยังมีอยู จึงไดพินิจพิจารณาถึงอุปนิสัยปจจัยของสัตวโลกที่มีเหลื่อมล้ําต่ําสูงตางกัน
บางรายก็มดื หนาสาโหด มืดจนไมมีบาปมีบุญติดตัว มีตั้งแตกรรมชั่วชาลามกที่สรางไป
ก็เปนการสรางบาปสรางกรรมทั้งนั้น เต็มหัวใจ ๆ ตายแลวก็จมไปเลย ๆ นี่ก็มี
ประเภทที่พอบึกบึนไดก็มี อยางพวกเรา ๆ ทาน ๆ ไอพวกที่ปทปรมะนี่เรียกวาหมด
คุณคาหมดราคา เกิดมากับโลกกับมนุษยเขาก็ไดชื่อแตมนุษย แตจิตใจในเรื่องบาป
เรื่องกรรมไมมี มีแตสรางบาปสรางกรรรมอันเดียว โดยปฏิเสธวาสรางบาปไมเปนบาป
สรางบุญไมเปนบุญ อยากทําอะไรก็ทาํ กิเลสมันก็ไสเขาใหสรางตั้งแตบาปแตกรรม
ตายแลวก็จมลงในนรกๆ อยางนีเ้ รือ่ ยมา ประเภทนี้เรียกวารอแตลมหายใจ ตายแลวก็
ไปจมเลยทีเดียว เพราะไมมีบุญเครื่องฉุดลากขึ้นมาแมแตนอยเลย
ทีนผ้ี ทู ม่ี อี ปุ นิสยั ปจจัยมากกวานัน้ ก็พอสูพ อฟดพอเหวีย่ งกันได ทานเรียกวาเนย
ยะ อันนี้ทั้งขึ้นทั้งลงไปไดทั้งนั้น ถาออนกิเลสก็ลากลงนรกได ถาเราแข็งทางบุญทาง
กุศลเราก็ลากตัวเราขึน้ สวรรค พรหมโลกไปได ขึน้ ขัน้ ทีส่ ามทีส่ ่ี อุคฆฏิตัญู วิปจิตัญู
มีอปุ นิสยั สามารถแกกลาทีจ่ ะบรรลุธรรมตรัสรูเ ปนผูส น้ิ กิเลสในโลกยังมีอยู พระองคก็
แนะนําสัง่ สอนเรือ่ ยมา ทีนี้ก็ลงมาหาเรื่องของพระ พอบวชแลวทานก็ รุกขฺ มูลเสนาสนํ
“บรรพชาอุปสมบทแลวใหทานทั้งหลายไปอยูตามรุกขมูลรมไม ในปาในเขา ตามถ้าํ
เงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ แลวประกอบความพากเพียร เพราะสถานที่นี่เปนสถานที่
ปราศจากผูค นพลุกพลานวุน วาย เปนสถานทีเ่ หมาะสมกับการบําเพ็ญสมณธรรม เธอ
ทั้งหลายจงบําเพ็ญสมณธรรมอยูในสถานที่เชนนั้นตลอดชีวิตเถิด” นัน่ ทานสอนพระมา
เมื่อไดสอนพระแลว ผูมีอุปนิสัยปจจัยซึ่งควรจะตรัสรูอยางรวดเร็วก็มีอยูมากที
เดียว ยกตัวอยางเชน เบญจวัคคียท ง้ั หาเปนตน สําเร็จไดมรรค ผล นิพพานขึ้นมา เปน
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ เปนสรณะของสัตวโลกของพวกเราไดเปนอยางดีเรือ่ ยมาจนกระทัง่
ทุกวันนี้ พวกที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจา ก็เปนผูตักตวงเอา
มรรค ผล นิพพาน อยูในปาในเขา นัน่ ละสถานทีพ่ ระพุทธเจาสอนพระใหไปอยู บวช
แลวใหไปอยูใ นปาในเขาในถ้าํ เงือ้ มผาบําเพ็ญสมณธรรม เพือ่ แกเพือ่ ถอดถอนกิเลสตัว
เปนภัยเหลานีอ้ อกจากจิตใจ ทานสอนแลวก็ตง้ั ใจตะเกียกตะกาย ทุกขยากลําบากขนาด
ไหนก็ฟด ก็เหวีย่ งกันไป
นีล่ ะทีนก้ี ม็ าถึงจุดทีว่ า ความยากความลําบากใดในสามแดนโลกธาตุน้ี ที่เรา
วายาก วาลําบาก วาเปนงานหนักงานหนา งานลําบากลําบนนี้ ถายังไมไดกา วขึน้ สู
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เวทีตอ กรกับกิเลสตัวเหนียวแนน แกนหลอกลวงเกง ๆ นี้แลว ใครอยาวางานของ
ตัวหนัก ๆ นะ เมือ่ ไดขน้ึ ตอกรกับกิเลสนีแ้ ลว นั่นแหละจึงจะทราบไดวา กิเลสนี้
เหนียวแนนทีส่ ดุ ไมมอี ะไรเกินกิเลส ความฉลาดแหลมคมก็ไมมอี ะไรเกินกิเลส นอก
จากธรรมที่นํามาบําเพ็ญเพื่อแกกิเลสนี้เทานั้น ทานผูบําเพ็ญธรรมอยูในปาในเขา ทาน
จึงตองเรงกับกิเลส ฆากิเลส เอา ทุกขก็ทุกข จนก็จน
ผูที่บวชในพุทธศาสนาเพื่อมุงอรรถมุงธรรมแลว
ไมมีความหวงใยกับสิ่งทั้ง
หลาย การอยู การกิน การหลับ การนอน ทุกอยางทานไมเปนอารมณ ขอใหไดบาํ เพ็ญ
สมณธรรมเปนความสะดวกสบาย ตั้งสติสตังชําระจิตใจของตน เปนความพากความ
เพียรประจําใจ เริ่มตนตั้งแตบริกรรมภาวนา มีคาํ บริกรรมภาวนาเปนเครือ่ งกํากับจิตใจ
มีสติสตังเปนเครือ่ งบังคับใจใหอยูก บั คําบริกรรมภาวนา ใหจิตมีที่ยึดที่เกาะ เมื่อจิตมีที่
ยึดทีเ่ กาะ โดยสติเปนเครื่องบังคับใหทํางานอยูแลว จิตยอมตั้งรากตั้งฐานไดขึ้นมา แลว
จิตใจซึ่งเคยวาวุนขุนมัว ดีดดิน้ กับกิเลสทัง้ หลายตัวแกยาก ๆ นั้นก็จะคอยสงบตัวเขามา
ๆ
งานการแหงการชําระจิตใจก็มกี าํ ลังวังชามากขึน้ ความสงบใจ สบายใจ ไมเคยมี
ตัง้ แตเกิดมาก็จะปรากฏขึน้ ในขณะภาวนาจิตใจทีส่ งบแลวนัน้ แล นี่ละผูที่จะเปนผูตัก
ตวง เอามรรค ผล นิพพาน คือผูด าํ เนินอยางนีต้ ามทางของศาสดา เดินจงกรมก็มีสติ
สติจดจออยูก บั ถาผูต ง้ั ตนในคําบริกรรมก็ตดิ แนบอยูก บั คําบริกรรม ไมปลอยวางไป
ไหน ผูท อ่ี ยูใ นความสงบติดแนบกับความสงบ ไมปลอยไปไหน คือจิตทีเ่ ปนสมาธิแลว
จะปลอยอารมณกป็ ลอยได แตทานรูของทานเอง พอจิตสงบแลวจิตเปนจุดเดน มี
ความรูเดนอยูตรงนั้นแลว สติติดอยูกับจุดเดนของจิตที่มีความแนนหนามั่นคงดวย
สมาธินน้ั
เวลายังไมไดนน้ั ตองอาศัยคําบริกรรมเปนรากเปนฐานไวกอ น เกาะคําบริกรรม
ใหติดแนบ ตอไปจะสรางความสงบขึ้นมา จากความสงบหลายครัง้ หลายหนแลวจะ
สรางฐานแหงสมาธิ คือความแนนหนามัน่ คงของใจขึน้ มาเรือ่ ย ๆ ใจเปนความสงบเย็น
เมื่อใจเปนความสงบเย็นแลวเปนปากเปนทางแหงทางดานปญญา พิจารณาทางดาน
ปญญา ยกเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ทีอ่ ปุ ช ฌายมอบให หรือพระพุทธเจามอบใหมา
ตั้งแตวันอุปสมบทแลว วาผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ตับ ไต ไส พุง เหลา
นีโ้ ลกสงวน โลกรักเอานักหนา เราก็อยูในโลกแตเราจะสละโลก เราตองพิจารณาสิ่ง
เหลานีใ้ หเห็นภัยของมัน
พิจารณาอาการเหลานีเ้ ปนพืน้ เปนฐานอยูต ลอดเวลา
นีอ่ อกทางดานปญญา
เกสา โลมานีใ้ นเบือ้ งตนก็ถอื เปนคําบริกรรมเพือ่ สมถธรรมเสียกอน พอจิตออกทาง
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ดานปญญาแลว ก็ถอื อาการเหลานีเ้ ปนพืน้ ฐานแหงวิปส สนาพิจารณา ผมก็เปนปญญา
เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ตับ ไต ไส พุง เปนสติปญญาไปหมด พินิจพิจารณาแก
ไขดัดแปลงอันนี้ใหหนัก ๆ เขาไปโดยลําดับลําดา นีล่ ะทานวาฆากิเลส ทานฆาอยางนี้
ฆาความรักในรางกาย รักในรางกายตัวแลวก็รกั ในรางกายเขา ติดกายตัวแลวก็ตดิ กาย
เขา ติดกายหญิงแลวก็ตดิ กายชาย ติดได พัวพันกันได สรางฟนสรางไฟขึ้นมาโดยไมรู
จักประมาณ เพราะฉะนั้นทานจึงสอนใหพิจารณาทางดานปญญา
พิจารณารางกายนีเ่ อาจริงเอาจังมาก เหมือนเขาไถไรไถนา คราดไรคราดนา
คราดไปคราดมาตลบทบทวนไมรูกี่ครั้งกี่หน เอาจนมูลคราดมูลไถแหลกละเอียดควร
แกการปกดําแลวเขาก็ปก ดําลงไป อันนี้พิจารณาจนมีความละเอียดในเรื่องอนิจฺจํ ทุกขฺ ํ
อนตฺตา อสุภะอสุภงั ในรางกายเรานี้ แยกออกขางนอกก็พจิ ารณาเปนแบบเดียวกัน
พิจารณาขางในก็เปนแบบเดียวกันดวยปญญาตลอดสาย
เมื่อเวลาจิตมีความเหน็ด
เหนือ่ ยเมือ่ ยลาก็ยอ นเขามาสูส มาธิพกั อารมณ ไมตองทํางานทางวิปสสนา ทางปญญา
นัน้ กอน เขาสูค วามสงบของจิต
เมือ่ จิตมีความสงบไดกาํ ลังวังชาแลวถอยออกไป
แลวพิจารณากาวทางดาน
ปญญา โดยถือเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ตลอดถึงภายในทุกสัดทุกสวน เปนที่พินิจ
พิจารณาคลี่คลายสิ่งเหลานั้น จิตใจเมือ่ พิจารณาหลายครัง้ หลายหนยอมมีความสวาง
กระจางแจง คลองแคลวตัวขึน้ มาเรือ่ ย ๆ ปญญาก็คลองตัว ๆ พิจารณาเขาไป เห็นทาง
แกกิเลสไดเปนลําดับจากทางดานปญญา ทางดานสมาธิเปนแตตีกิเลสใหตะลอมเขามา
สูค วามสงบเย็นใจ พอทางดานปญญาแลวคลีค่ ลายกิเลสออกมาฟนใหขาดสะบัน้ หัน่
แหลกลงไปโดยลําดับลําดา ในสถานทีค่ อื ปาคือเขาลําเนาไพร รุกขมูลรมไม เหลานี้
สถานที่บําเพ็ญของพระ ผูจ ะถอดถอนกิเลสซึง่ เปนฟนเปนไฟเผาไหมใจของตัวเอง มา
ตั้งกัปตั้งกัลปใหคอยเบาบางจางลงไปเปนลําดับ จนกระทั่งฟาดใหมันแหลกลงไป ไมมี
กิเลสตัวใดเหลืออยู นีก่ ารภาวนาของพระ
บรรดาพระลูกพระหลานใหพากันตั้งอกตั้งใจ สําหรับหลวงตานีแ้ กแลวเวลานี้
ไดพูดถึงเรื่องการภาวนาใหฟง เรือ่ งฆากิเลสนี้ ไมมอี ะไรจะหนักยิง่ กวาการฆากิเลส
งานการใด ๆ วาเปนของหนักสูก ารงานการฆากิเลสไมได ถาใครยังไมไดผา นเวที
การฆากิเลสมาแลว อยาพูดออกมาวางานตนหนัก ตนลําบากอยางนัน้ อยางนี้ ให
ฆากิเลสเสียกอนถึงจะรู เพราะเปนงานทีห่ นักมากยิง่ กวางานใด ๆ ทั้งนั้น เนื่องจาก
กิเลสมันเหนียวแนน ความเฉลียวฉลาดแหลมคมไมมอี ะไรเกินกิเลส มีธรรมเทานั้น
จึงตองใชธรรม ทั้งความสงบตีตอนกิเลสตัวดีดตัวดิ้นใหเขาสูความสงบ ฟด
เหวี่ยงกิเลสดวยปญญา ฟาดฟนลงไป ขาดสะบั้นลงไปๆ ทางกาวเดินเพื่อความพนทุกข
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จะเปดโลงไปดวยอํานาจของปญญา พิจารณาคลี่คลายซึ่งเปนภูเขาทั้งลูก คือรางกายนัน้
แหละ มันปดบังหุม หอเอาไว เปดออกใหมนั เห็นทุกสิง่ ทุกอยาง มันจะรักจะชอบอะไร
ๆ พิจารณาออกใหเห็นไดทกุ สัดทุกสวน มันก็ปลอยออก ๆ วางออก ทานบําเพ็ญใน
ครัง้ พุทธกาล ทานบําเพ็ญอยางนัน้ ผลแหงการบําเพ็ญไมหยุดไมถอย ปรากฏวาองค
นัน้ สําเร็จพระโสดาอยูใ นปานัน้ เขาลูกนัน้ องคนน้ั สําเร็จพระสกิทาคาอยูใ นปานัน้ เขาลูก
นัน้ องคนั้นสําเร็จพระอนาคา องคนส้ี าํ เร็จอรหันต อยูใ นปานัน้ เขาลูกนั้น ตักตวงเอา
แตมรรค ผล นิพพาน สงางามอยูภ ายในจิตใจ สวางจาทัง้ วันทัง้ คืน คือทานผูทรงมรรค
ทรงผล
จิตใจที่เคยมืดบอดมาตั้งกัปตั้งกัลป เมื่อธรรมไดเขาซักฟอกชําระลางเสียโดย
สิ้นเชิงแลวจาไปหมด ไมมีอะไรปดบังหัวใจที่ชะลางดวยสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร
นี้ไปได นั้นแหละทานผูทรงมรรค ทรงผล ในครัง้ พุทธกาลทานทรงมาอยางนัน้ ๆ ใน
สมัยปจจุบนั นีข้ อใหดาํ เนินตามทางของศาสดาสอนไวแลวนัน้ เถิด
เพราะทางนี้เปน
ทางสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว ๆ เปนทางเพื่อมรรคเพื่อผลโดยตรง ใครดําเนิน
ตามนี้ก็เรียกวาตามเสด็จพระพุทธเจาทุก ๆ กระเบียดไปเลย ดังที่ทานสอนไวเมื่อจวน
จะนิพพานวา “พระธรรมและพระวินัยนั้นแลจะเปนศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเรา
ตถาคตเมื่อเราตายไปแลว”
เมื่อเราดําเนินตามธรรมที่เรียกวาสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบแลวนั้น ก็เทากับ
ดําเนินหรือตามเสด็จพระพุทธเจา เรื่องมรรคเรื่องผลก็จะไดเจอไปเปนลําดับลําดา ตาม
สายทางทีส่ อนไวแลวโดยถูกตองนัน้ เราก็จะตักตวงเอามรรค ผล นิพพาน ขึน้ ในหัวใจ
ของเราเปนลําดับลําดา จนกระทั่งถึงความพนทุกข ความพนทุกขน้ี คําวาทุกขทั้งมวลที่
อยูใ นแดนโลกธาตุ ซึ่งเราเคยแบกเคยหามมาตั้งกัปตั้งกัลปนั้นไดขาดสะบั้นลงจากหัว
ใจ ในขณะทีก่ เิ ลสขาดสะบัน้ ลงไปแลว ไมมีอะไรมาสรางทุกขอีกเลย เหลือตัง้ แตความ
บริสทุ ธิพ์ ทุ โธลวน ๆ นี่เรียกวาธรรมธาตุ ที่ผูบําเพ็ญทั้งหลายไดรับ ไมวาครั้งพุทธกาล
ไมวาครั้งใดจนกระทั่งบัดนี้ ธรรมนีค้ งเสนคงวาหนาแนนทีจ่ ะใหผลแกผบู าํ เพ็ญตาม
ตลอดมา
เชนเดียวกับกิเลส ใครมีความหนักหนวงหนักแนนไปในทางกิเลส สรางแตกเิ ลส
ขึน้ มาก็เทากับสรางกองทุกขขน้ึ มาใหตวั เองตลอดไปเชนเดียวกัน เพราะกิเลสก็ไมครึไม
ลาสมัย สรางกิเลสเปนกิเลสขึ้นมา เปนบาปเปนกรรมขึ้นมา สั่งสมความทุกขขึ้นมา
สรางอรรถสรางธรรม มีการใหทาน รักษาศีล การเจริญเมตตาภาวนา ก็เปนขึน้ มาเรือ่ ย
ๆ จนกลายเปนผูทรงมรรคทรงผลขึ้นมาเชนเดียวกับครั้งพุทธกาลนั่นแล เพราะสวาก
ขาตธรรมนี้ตรัสไวเพื่อมรรค ผล นิพพาน ศาสนธรรมของพระพุทธเจาคือตลาดแหง
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มรรค ผล นิพพาน เปนอกาลิโก ไมมคี าํ วาครึวา ลาสมัย สมัยนัน้ ใหผล สมัยนีศ้ าสนา
เรียวแหลม ไมมี มีแตคนพาใหเรียวแหลม เจาของไมสนใจกับธรรม ธรรมก็เรียวแหลม
แมแตจะไปนั่งอยูตรงพระพักตรพระพุทธเจา
ก็ไปเรียวแหลมใหพระพุทธเจาสลด
สังเวชอยูต อ หนาตอตานัน้ แหละ
ถาคนไมมีศีลมีธรรม ไมมีความหิริโอตตัปปะตอบาปตอกรรม สรางแตบาปแต
กรรม แลวไปนั่งอยูตอพระพักตรของพระพุทธเจาก็ใหพระองคสลดสังเวชอยูนั้นแหละ
โลกทั้งหลายเขาขึ้นสวรรค นิพพาน คนนีม้ แี ตลงนรกอยางเดียวก็นา สลดสังเวช จะทํา
ใหพระพุทธเจาสลดสังเวชไดไมสงสัย ขอใหพากันพินิจพิจารณา บรรดาพีน่ อ งทัง้ หลาย
ทีไ่ ดมาในงานนี้ วันนีเ้ ปนโอกาสอันดีทไ่ี ดสนทนาเปนกันเองกับบรรดาพีน่ อ งทัง้ หลาย
ใหพากันคิดกันอานไตรตรอง เรื่องอรรถเรื่องธรรมเปนสมบัติอันลนคาของเราทุกทาน
ขอใหบําเพ็ญเถิด พระพุทธเจาไมเคยโกหกโลกมาแตกาลไหน ๆ ไมวาพระพุทธเจา
พระองคใดตรัสรูขึ้นมาเปนศาสดาเอก เพือ่ รือ้ ขนสัตวโลกใหพน จากทุกขโดยลําดับเทา
นัน้ เอง
ไมเหมือนกิเลส กิเลสมีตวั ใดขึน้ มาหลอกสัตวโลกใหลม จมๆ ไปดวยกันหมด
แตสัตวโลกก็ไมเคยเข็ดหลาบอิ่มพอ จึงตองดีดดิ้นไปกับกิเลส แบกตั้งแตกองทุกข บน
เชาบนเย็น บนทุกวีท่ กุ วัน ทุกเวล่าํ เวลา ปากไหนมีแตปากบนเต็มบานเต็มเมือง เพราะ
หัวใจมันรอน ออกมามันก็ออกมาทางปากบน ไปขายใครก็ไมมีใครซื้อ เพราะมันมีอยู
เต็มหัวใจดวยกัน ถาเปนของเขามี ของเราไมมีไปซื้อขายกันก็คอยยังชั่ว อันนี้มันมีเต็ม
บานเต็มเมืองเรื่องของกองทุกข เพราะกิเลสสรางขึน้ มาจากคนทีล่ มื เนือ้ ลืมตัวนีเ้ ปน
อยางนัน้ ขอใหพี่นองทั้งหลายไดพินิจพิจารณาทุกคน
วันนีเ้ ราก็ไดอตุ สาหพยายามมาจากทัง้ ทางใกลทางไกล เพือ่ เห็นแกชาติบา น
เมืองของเรา ซึ่งกําลังจะลมจมอยูเมื่อเร็ว ๆ นี้ เวลานีก้ ฟ็ น ฟูขน้ึ มาดวยกําลังแหงความ
รักชาติ แหงความเสียสละและความพรอมเพรียงสามัคคีของพีน่ อ งทัง้ หลาย ไดปรากฏ
เดนขึ้นมาเปนลําดับลําดา เวลานีท้ องคําของเราก็ไดถงึ ๕,๕๖๐ กิโลแลว ดอลลารก็ได
๗ ลาน ๒ แสนกวา สวนเงินสดนัน้ ก็ไดเอาซือ้ ทองคํา รวมกันแลวเปน ๙๔๑ ลานแลว
เหลือจากนัน้ เราก็ชว ยชาติบา นเมือง ที่ไหนมีความจําเปนที่จะชวยเหลือก็ตองชวยเหลือ
ไปทั่วประเทศนั้นแหละ โดยการปลูกสรางสถานสงเคราะหคนทุกขคนจน โรงร่ําโรง
เรียน โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย เงินประเภทนีอ้ อกแบบนัน้ สวนเงินประเภทหนึ่งเขา
สูค ลังหลวง กรุณาทราบตามนีน้ ะ
หลวงตาไดพาพีน่ อ งทัง้ หลายชวยคราวนี้ ชวยอยางสุดเหวีย่ งเลย เพราะหลวงตา
ไดชวยดวยความเต็มอกเต็มใจ ดวยความเมตตาลวน ๆ ทีเดียว จึงไมมีอะไรที่จะแบง
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สันปนสวนจากสมบัตทิ พ่ี น่ี อ งทัง้ หลายบริจาคมามากนอย แมแตบาทเดียวหลวงตาไมมี
หลวงตาไมแตะ หลวงตาทําดวยความบริสทุ ธิส์ ดุ สวนจริง ๆ ในชีวิตนี้ก็ไดทําเต็มสัดเต็ม
สวน หาที่ตองติตนไมได วาไดคดโกงพีน่ อ งบาทใดบาง สตางคใดบาง ไมเคยมี ไดมา
เทาไร ๆ เราเก็บหอมรอมริบไวหมดเลย พิถีพิถันมากที่สุด เงินทองขาวของนี้ก็หลวงตา
เปนผูถ อื บัญชีเอง ทั้ง ๆ ทีแ่ ตกอ นไมเคยสนใจกับการเงินการทองเลยนะ แตเวลาความ
จําเปนเกีย่ วกับการรับผิดชอบในบานเมืองของเรา จากสมบัติที่พี่นองบริจาคนี้จึงตองได
หมุนเขามาเปนเจาของบัญชีฝากสมบัตพิ น่ี อ งทัง้ หลาย เรียกวาโครงการชวยชาติ
เราไดมาถือบัญชี เปนผูฝาก เปนผูสั่งเก็บสั่งจายแตผูเดียว ไมใหผูหนึ่งผูใดก็
ตามมาทําการงานแทนเราไดเลย เพราะเราไมแนใจในการกระทําของเขา ซึ่งไมเหมือน
กับเราทําเอง เพราะฉะนั้นเราจึงตองทําเอง บัญชีเงินทัง้ หลายนีห้ ลวงตาเปนผูเ ก็บเอง
เปนเจาของเอง เปนผูสั่งเก็บสั่งจาย เพราะฉะนั้นจึงไมมีความรั่วไหลแตกซึมไปไหนเลย
และถาหลวงตายังชวยพีน่ อ งทัง้ หลายอีก จนกระทัง่ วันตายจะไมมเี ชนเดียวกัน เพราะ
หลวงตาทําดวยความบริสทุ ธิล์ ว น ๆ ตอบรรดาพีน่ อ งทัง้ หลาย สละทุกอยางเลย ลําพัง
หลวงตาแลวไมมีอะไร หลวงตาพอทุกสิง่ ทุกอยาง บอกใหพน่ี อ งใหพน่ี อ งทัง้ หลายฟง
ตามภาษาธรรม
ภาษาธรรมตองพูดอยางตรงไปตรงมา ไดบอกวาได เสียบอกวาเสีย ดีบอกวาดี
ชัว่ บอกวาชัว่ เขาไปทําความไมดีตามโลกตามสงสารตามคติของคนทั่ว ๆ ไป เขาไดเขา
ก็บอกวาได เขาเสียเขาก็บอกวาเสีย เชนเขาเลนการพนัน เขาไดเทาไร เขาเสียเทาไร เขา
ก็พูดไดเต็มปากของเขา ไมเห็นมีใครไปตําหนิติเตียนเขา ทีนี้เราเสาะแสวงหาคุณงาม
ความดี เราไดมากไดนอยเราก็พูดตามที่เราได ซึ่งเปนความสัตยความจริงเชนเดียวกัน
จึงไมมีอะไรที่จะขัดจะแยงกันวาโอวาอวดอยางนี้ไมมี เพราะเปนภาษาธรรมตองพูดตรง
ไปตรงมา
นี่เราก็ไดพิจารณา ไดทําเต็มกําลังความสามารถ ถึงไดมาพูดใหพน่ี อ งทัง้ หลาย
ฟงวา เรื่องกิเลสนี้ถายังไมไดขึ้นเวทีตอกรกันเสียกอน ใครอยาวางานใดยากงานใด
ลําบาก ใหขน้ึ ตอกรกับกิเลสเสียกอน ถึงขั้นจะสลบไสลนูนนะไมใชเลน ๆ นะ มันถึงได
พังลงไป ๆ แลวก็เอามาพูดไดสบาย หลวงตาไดทาํ อยางนัน้ แลว โดยไมมีคําวาที่จะมา
โออวดพี่นองทั้งหลาย อันนั้นเปนเรื่องของกิเลส เปนถังขยะ มันมาเหาอรรถเหาธรรม
ชางหัวมันซิ เราหาความดิบความดี ไดความดิบความดีเปนสมบัติของเรา กิเลสมันเอา
อะไรมาใหเรา มีแตคอยมากัดมาแทะ มาเตะ มาถีบ มายันใหลมเหลวไปเทานั้นเอง เรา
ไมสนใจกับมัน
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นี่เราบําเพ็ญอรรถธรรมมาตั้งแตบวช จนกระทั่งปานนี้ได ๗๐ พรรษานี้แลว ตัง้
แตการบําเพ็ญมาไดอุตสาหพยายามเต็มเม็ดเต็มหนวย สรางแตความดีตลอดมาจน
กระทั่งบัดนี้ ไมเคยปรากฏวาไดเกิดความเดือดรอนแกตนเอง เพราะความลวงเกินศีล
ธรรมพระพุทธเจาไมมี สรางมาตั้งแตวันบวชจนกระทั่งบัดนี้ จนเปนทีพ่ อใจในการสราง
คุณงามความดีทง้ั หลายนี้ เรียกวาพอทุกอยาง ไมมีอะไรติดของภายในใจวาบกพรอง มี
แตความสมบูรณพนู ผลแลว เวลาพิจารณาดูโลก โลกกําลังขาดแคลนมากทีส่ ดุ เฉพาะ
อยางยิ่งเมืองไทยของเราจะลมจะจม เพราะกิเลสตัณหากินไมพอ ๆ กัดตับกัดปอดกัน
ไปจะเอาใหชาติไทยจมทั้งชาติ
เราก็เสียดายปอดพี่นองทั้งหลาย จึงไดมาตานทานกันในเรือ่ งเหลานี้ ไดชว ย
ขวนขวายอุตสาหพยายาม ผูใ ดมีมากมีนอ ยก็ขวนขวายกันมา ผลก็ปรากฏวาไดขน้ึ มา
เปนลําดับลําดา ดังทีไ่ ดเรียนพีน่ อ งทัง้ หลายทราบเวลานี้ ทองคําเราก็ไดตั้ง ๕,๐๐๐ กวา
กิโลแลว ดอลลาร เปน ๗ ลานกวา เงินสดก็ไดมากตอมาก นีก่ ค็ อื ผลแหงความรักชาติ
ความเสียสละดวยความพรอมเพรียงสามัคคีของพี่นองทั้งหลายนั้นแหละ รวมกันเขา
แลวก็หนุนชาติไทยของเราขึ้นขณะนี้ เวลานีห้ ลวงตามีความตองการอยางเด็ด
เวลานีอ้ อกเปนคําเด็ดขาดประกาศใหพน่ี อ งทัง้ หลายทราบทัว่ กันแลววา การ
ชวยชาติคราวนีข้ อใหไดทองคําน้าํ หนัก ๑๐ ตัน สวนดอลลารเราก็คอ นขางแนใจแลววา
ไมตาํ่ กวา ๑๐ ลานแหละ ขอใหไดทองคําน้าํ หนัก ๑๐ ตัน จะเปนสิรมิ งคลแกชาติของ
เราเปนอยางยิ่งจากคนทั้งประเทศที่ชวยหนุนกัน เพื่อยกชาติของตนใหเปนสิริมงคล
โดยเอาทองคําน้าํ หนัก ๑๐ ตันนีป้ ระกาศกองใหทราบทัว่ โลกดินแดน วาเมืองไทยชวย
ตัวเอง มีอะไรเปนเครื่องหมาย เราก็บอกวามีทองคําน้าํ หนัก ๑๐ ตันเปนเครือ่ งหมาย
ใครจะมาติฉินนินทาอะไรไมได เพราะเราทําเต็มเม็ดเต็มหนวย ไดทองคําน้าํ หนัก ๑๐
ตัน ตามที่หัวหนาประกาศเรียบรอยแลว ไมบกพรอง เราเปนทีพ่ อใจทัว่ หนากันใน
บรรดาคนไทยทั้งประเทศ
จึงขอใหพน่ี อ งทัง้ หลายไดอนุโมทนาสาธุการในผลทีเ่ ราไดมาแลว และใหตา ง
ทานตางอุตสาหพยายามขวนขวาย
ชวยกันเปนลําดับลําดาจนเปนทีพ่ อกับความ
ตองการของเรา แลวเราจะอยูเ ปนสุขเย็นใจทัว่ หนากัน วันนี้พูดธรรมะเพียงเทานี้ วัน
หลังก็ยังจะพูดอีก มันก็ตายไดคนเรา ทีพ่ ดู ทัง้ หลายเหลานีพ้ ดู ใหบรรดาพีน่ อ งทัง้ หลาย
เปนขอคิด ในฐานะวาหลวงตาสอนลูกสอนหลานก็ได อายุเวลานี้ ๙๐ ปแลวนะ มีครูบา
อาจารยองคไหน มีพระองคใดที่ไปเทศนวอก ๆ ๆ อยูทั้ง ๆ ทีอ่ ายุ ๙๐ ป แตหลวงตา
บัวทานทัง้ หลายก็ไดยนิ ไดฟง มานานหลายปแลว เทศนไมหยุดไมถอย เดีย๋ วนีอ้ ายุ ๙๐
ปแลว ยังอุตสาหพยายามดีดดิน้ อยู ทั้ง ๆ ที่ตัวเองไมหวังอะไรเลย ไมมีอะไร พอทุกสิง่
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ทุกอยางแลวก็ยงั มาดีดมาดิน้ เพือ่ พีน่ อ งทัง้ หลายทัว่ หนากัน ในแดนไทยของเรานีแ่ หละ
เพราะฉะนั้นจึงขอใหพากันตั้งอกตั้งใจ อุตสาหพยายามทุกทานทุกคน เมืองไทยเราจะ
เจริญรุงเรืองขึ้นมา เรื่องความเปนสิริมงคลพี่นองชาวไทยจะไดรับทั่วหนากัน
เอาละ การแสดงธรรมนีก้ เ็ ห็นสมควรแกธาตุแกขนั ธ แกกาลเวลา ขอความ
สวัสดีจงมีแกบรรดาพีน่ อ งลูกหลานทัง้ หลายโดยทัว่ กันเทอญ
อานและฟงธรรมเทศนาวันตอวัน ไดที่
www.Luangta.com or www.Luangta.or.th

