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ดุดาก็เพื่อลากเข็นขึ้นมาจากกองทุกข
ทานพอลีกับเรานี้สนิทกันอยางลึกๆ ลับๆ นะ คนภายนอกไมคอยรูเรื่อง คือสนิท
ใจกันอยางเงียบๆ ลึกๆ คนภายนอกไมคอ ยรู เวลาเราไปวัดอโศฯเมื่อไรทานจะหาอุบายขู
“มหาบัวอยาดวนไปไหนนะ” เรื่องราวมีละ เชนอยางงานฉลอง ๒๕๐๐ วัดอโศฯ ตอนเชา
พระมาวา ทานใหโยมเอาบุหรี่สิงโตหมอบมา พระทานกําลังฉันเปนแถวๆ ทานเดินมา ตรง
กลาง ทานเอาบุหรี่ใหองคละมวนๆ บุหรี่ชั้นหนึ่งอันนี้นะ พอแจกมานั้นๆ ใหองคละมวนๆ
สวนมากจะเปนพระผูใหญอายุพรรษามาก ทานแจกๆ มาถึงเรานี้มีเรื่องจนไดแหละ มีอยู
ลึกๆ เรานั่งฉันอยูทานก็มา พอมาถึงเราถาคนไมมองจะไมรนู ะวาทานทําอะไรกับเรา พอ
ทานยื่นบุหรี่ใหเรา พอเราจับแลวทานก็ยัดใสมือ ทานทําของทานเอง ทานไมพูด เฉยนะ
พอมาถึงเราทานจับบุหรี่ยัดใสมือเลย เอาขนาดนั้นนะ เราก็มองหนา ทานเฉยแลวไปเลย มี
ทุกทีแหละกับเรา เปนอยางลึกๆ พอเดินผานมาทานวา “มหาบัวอยาไปไหนนะ งานยังไม
เสร็จ” ขู “มหาบัวไปไหนไมไดนะ งานยังไมเสร็จ” งาน ๒๕๐๐ เราก็ไดชวยทานเต็มกําลัง
นั่นละทานถึงไดมอี ุบายวิธีมัดอยูตลอด สนิทกันอยางลึกๆ
ไปนี้เวลาทานจะทํา คือกุฏิทานมีเวรยามลอมอยูป ระตูเวลาทานอยูขางใน ทีนี้เวลา
เราเขาไปถามวาทานอยูหลังไหน พอเราไปพวกโยมที่ยืนเฝาอยูประตูก็บอกวา ทานอยูในนี้
ทานไมรับแขก เราก็วา นี่ไมใชแขกเปดเดี๋ยวนี้ ตกลงแกก็เปดประตูใหเรา นี่ไมใชแขก เรา
วาอยางนั้นแลวก็เขาเลย ทานอยูองคเดียวเงียบๆ พอเขาไปปบ ก็ขึ้นไปหาทานเลย ทานก็
เปดประตูออกมา เหอ มาเหรอ ก็เลยคุยกันอยูนั้น ทีนี้คนพอเห็นทานคุยกับเรา คนนั้นก็
โผลมาคนนี้โผลมา ทานวา อยามานะเดี๋ยวเอาคอนปานะ ทานพูดแลวเฉย ทานพูดไมมี
อะไรนี่ บทเวลาทานจะไปทานก็วา ไป จะพาไปเที่ยววัด อยางนั้นนะกับเรา พาไปเที่ยววัด
คนก็รุมตาม อยามานะเดี๋ยวเอาคอนปาเอานะ ทานเดินไปดูนั้นดูนี้ของทาน เชน
พระพุทธรูปชนิดนั้นชนิดนี้ พาไปดูนั้นดูน้ี ไปดูหมดสององคกับเราเทานั้น
ทานเห็นนิสัยเราอยางนี้ ทานก็รูนิสัยเราเหมือนกัน ทานทํากับเราทานทําอยางนั้น
ทําแบบลึกๆ ทานเมตตาลึกๆ อยูนะทานอาจารยลี คนทั้งหลายเขาเรียก ทานพอๆ แตเรา
เรียกครูจารยเทานั้น ก็เคยกันมาอยางนั้น เรียกครูอาจารยเทานั้นแหละ ไมไดเรียกทานพอ
เหมือนเขาเรียก นิสัยทานเด็ดเดี่ยวมาก หลวงปูมั่นเราที่อยูหนองผือชมเชยมาตลอดนะ
“ทานลีนี้เปนพระที่เด็ดเดี่ยวมาก” เคยอยูกับทานมาแลวนี่ ทานก็รูละซิ ทานรูนิสัยมาแลว
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เวลาทานพูด นิสัยเด็ดเดี่ยวมากนะทานลี ภาคปฏิบัติของทานก็เหมือนกัน เด็ดเดี่ยวอยาง
นั้นแหละ
เวลาครูบาอาจารยไปหา
ก็ทานอาจารยลีนี้แหละจะเรียกวาเปนพิเศษก็ไดไมผิด
บรรดาครูบาอาจารยผูใหญๆ ไปหาทาน องคไหนไปหาเราจะไมยอมหนีไปไหนนะ เราจะ
จอฟงดูกิริยาอาการที่ทานตอนรับลูกศิษยของทานผูใหญๆ แตละองคๆ องคนี้มาทานจะ
ปฏิบัติยังไง กิริยาอาการทุกอยางภายนอกภายในทานจะมีอะไร เราจะฟงจับเอาทุกแขนง
เลย ทุกอาจารย เราไมยอมหนีแหละ ครูบาอาจารยผูใหญๆ ไปหาทาน ทีนี้ทานอาจารยลี
ไปนี้ พอไปทานก็สั่งเรา “ไปจัดโนนใหทานลีนะ ทานมหา” ชี้มาเลย “ไปจัดในปาใหทานลี
นะ ทานลีอยูในตลาดมานานแลว กระดูกหมูกระดูกวัวเต็มหัวมันนั่นแหละ” บทเวลาทาน
จะพูด “ทานลีอยูในบานในเมืองมานานแลว กระดูกหมูกระดูกวัวเต็มคอเห็นไหม ไปจัด
นูน” นั่นทานเมตตาขนาดนั้นพูดอยางนี้นะ ไมใชตําหนินะ กิริยาภายนอกฟงไมได ภายใน
ของทานลึกลับดวยกัน
ั ใหทาน มีแครเรียบรอย อยู
“ใหทานมหาไปจัด” พอทานวาอยางนั้นเราก็ไปจัดที่พก
ในปาลึกๆ พอเหมาะพอดีแหละ วันนั้นมันค่ําแลวทานไมไป บอกแตเราไปจัดที่ให องคอื่น
องคใดทานก็ไมคอ ยบอก ไมเคย แตทานอาจารยลีไปนี้ทานบอก “ใหทานมหาไปจัดที่นูน
ใหนะ” ชี้ไปทางปา เราก็รูแลว เปนที่เหมาะสม พอตอนเชาฉันเสร็จแลวทานไปเลย ทานไป
เอง เราเขาไปกอนแลวทานตามหลังไปหลวงปูม ั่นเรานี่ ทานไมเคยไปกับองคไหนนะ แต
ทานพอลีทานไปทานไปดู “ไหน จัดที่ไหนใหทานลีละ” พอทานมองไปเห็น “ เออ เขาทาดี”
จัดแครเปนรานเล็กๆ ให เอาเตียงเอาอะไรไปวางไวเรียบรอยใหทานพักที่นั่น นั่นละทาน
ไปดู กับทานอาจารยลีทานไปดูเอง
เวลาทานพูดปญหาที่วา “ใหไปอยูในปา อยูในเมืองมานานแลว กระดูกหมูกระดูก
วัวเต็มคอ” ทานพูดแบบลึกๆ นะ ใครไมรู ดูภายนอกฟงไมไดเลย แตภายในทานลึกลับ
ของทาน ทานโปรดกันอยางซึ้ง เขาใจไหม เวลาพูดธรรมะกลางคืนก็เหมือนกัน ทานพูด
เด็ดเลยเชียวนะ ลูกศิษยผูเด็ดเขาไปหาทานพูดแบบนั้น ปงๆ เลยมีแตธรรมะเด็ดๆ ทัง้ นั้น
ออกผึงๆ เลย ฟงทุกระยะไมเคลื่อนไหวไปไหนเลย บรรดาครูบาอาจารยองคไหนไปนี้เรา
จะจอตลอด จะเปนนิสัยอะไรก็ไมทราบมันหากเปนอยางนั้นแหละเรา กับทานพอลีรูสึกวา
เปนพิเศษอยู กับทานอาจารยฝนเรานี้ ทานอาจารยลีนี้สําคัญอยูมาก
เวลาทานคุยธรรมะธัมโมกันทานคุยอยางเด็ดๆ
กับทานอาจารยลีนี้ธรรมะมีแต
เด็ดๆ คําพูดกิริยาทุกอยางเด็ดๆ เขากับนิสัยนั้นไดดีๆ ความหมายวางั้น ครูบาอาจารย
องคนี้ไปทานใชกิริยาอยางไร ภายนอกภายใน ภายในคือธรรมภายในใจ ภายนอกกิริยา
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อาการตางๆ ภายในเปนเรื่องธรรมภายในใจโดยเฉพาะ ทานใชกิริยายังไงๆ เราจะฟงหมด
แหละ
พูดถึงทานอาจารยลีทานโปรดมานาน โปรดมาเปนประจํา ไมเคยเห็นขอใดวาทาน
ตําหนิทานลีไมดีอยางนัน้ อยางนี้ ไมเคยมี ยกขึน้ แตวาเด็ดเดี่ยว ทานลีเด็ดเดี่ยวมาก เด็ด
เดี่ยวอาจหาญ ทานยกแตคํานี้ขึ้น เด็ด เพราะฉะนั้นเวลาทานตอนรับกันจึงมีแตคําเด็ด
เดี่ยวๆ ออก ออกตามกิริยาที่ทานเคยพูดชมเชยมาแตกอน เวลาทานพูดตอกันนี้ก็เด็ดๆ
ตลอดเลย ไมพูดธรรมดานะ มีกิริยาเด็ดๆ อยูในนั้น นั่นเห็นไหมทานตอนรับกัน ภายใน
ทานดูกันรูกันจะปฏิบัติอยางไรถึงเหมาะสมตอกัน
ทานจะออกตามภายในของทานที่
พิจารณาเรียบรอยแลว ถาทานไมเสียทานก็จะทําประโยชนไดมากมายนะทานอาจารยลี
ธาตุขันธทานไมดี นี่เราพูดถึงเรื่องทานอาจารยลี
วัดอโศการามกับวัดปาบานตาดนี้ตั้งไลเลี่ยกัน ดูจะเปนระยะเดียวกันมั้ง เราเริ่ม
สรางวัดปาบานตาด มาอยูที่นี่ พาโยมแมมาพักทีน่ ี่แลวเราก็ไปวัดอโศฯในระยะนั้น วัดอโศ
ฯ จะสรางกอนนี้อยางมากไมเลยปแหละ ทานอาจารยลีทานจะเอาเราไปจําพรรษาที่วัด
อโศการามดวย ทีนี้เราก็พึ่งมาเริ่มสรางนี้มันก็ไปไมไดจะวาไง ทานเทศนอยูบนธรรมาสน
เราไปกราบพระที่ศาลาใหญที่ทานกําลังเทศนอยู ทานกําลังเทศนอยูบนธรรมาสนนะเราไป
พอเราไปทานคงมองเห็นละทา พอเรากราบพระเสร็จเรียบรอยแลว ทานลงจากธรรมาสน
แลวปุบปบมาเลย มาคุยกันเฉพาะสองตอสอง พระก็รุมแอบเขามาอยากจะมาฟง
ทานไมไดพดู เสียงดังนะ พูดเบาๆ พูดกับเราโดยเฉพาะๆ พูดถึงเรื่องวาอยากใหมา
จําพรรษาดวยกัน เวลานี้ธาตุขันธทานไมดีเลย ใหทานมหามาชวย เราก็ฟง แตเวลานั้นเรา
ไมตอบอะไรละมีแตฟงเฉยๆ จนกระทั่งกลับมานี้ ทานจดหมายตามมาอีก จดหมายทาน
เขียนตัวใหญๆ บงเบงๆ มา เขียนแบบบงเบงๆ มาใหเราไปจําพรรษา เราก็เลยกราบเรียน
ทานวาไปไมไดแลว เวลานี้กําลังเริ่มสรางที่อยูใหม เราก็วางั้น
ทีนี้เวลาออกมาแลว โอย คนมารุมถาม ทานพูดวาอยางไรๆ เพราะคนเต็มศาลานี่
ทั้งพระทัง้ โยมเต็มศาลา ทานเทศนอยูบนธรรมาสน เวลาเราไปกราบพระนั้น ทานลงจาก
ธรรมาสนมาหาเราคุยกันโดยเฉพาะสองตอสองเทานั้น คนฟงเงียบเลย จากนั้นทานก็กลับ
ขึ้นไปเทศนอีก เปนอยางนั้นละนิสัยทาน กับเรารูสึกทานเมตตามากอยูนะแตไหนแตไรมา
วัดอโศการามเปนวัดใหญมักจะมีเรื่องอะไรบาง เฉพาะอยางยิ่งเวลามีงานมีการ มีอะไรๆ
ปบทานจะเรียกเราไปหา แลวสั่งเราอยางนั้นๆ ใหเราไปทําหนาที่แทน ก็ชวยทานเงียบๆ
อยูอยางนั้นมาตลอด พูดเทานั้นละ จบไปเสียกอน เอาทีนี้มีอะไรวามา
(ศรัทธาใหญบูชากัณฑเทศนหนึ่งหมื่น แลวกลับวันนี้เจาคะ) ศรัทธาใหญอยูไหนละ
โนนอยูโนน พวกนี้ยุงเขามากอน หนีพวกนี้ เอาเขามา มันไมดูหนาดูหลังอะไร มาก็มารุม
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มาจอหนาเรา ใครมาไมสนใจเลย ไมรูสูงรูต่ํา ไมรูความเหมาะสมอะไรๆ เลย เปนยังไง เขา
มา เรื่องอรรถเรื่องธรรมละเอียดลออมากนะ ไมใชยุมยามๆ นะ เอา เขามาซี ฟงเอานะ
ธรรมเสมอภาค มีสูงมีตา่ํ ละเอียดลออมากนะ ไมใชยุมยามๆ ใครมาก็มาแยงที่นั่งตัวเอง
ไมมองดูหนาดูหลังอะไรเลย ไมเหมาะไมถกู พากันจําเอานะ ถึงโอกาสใดที่ควรจะสละเวล่ํา
เวลาทุกอยางอะไร ตองพิจารณาดูหัวใจกัน ดูฐานะสูงต่ํากันซิ นี่ใครมาก็ยุมยามๆ ใชไมได
นะ
เราเห็นพี่นองทั้งหลายไดสนใจในอรรถในธรรมเขามาสูวัดสูวานี้ เราพอใจนะ รูสึก
พอใจ เราจะเทียบใหฟงชัดๆ เสียเลย โลกธาตุนี้มันเหมือนกันกับสัตวที่ตกอยูในน้ํา
มหาสมุทร วายน้ําปอมแปมๆ อยู มองดูเต็มทองมหาสมุทร ปอมแปมๆ แตฝงฝาที่จะวาย
น้ําไปเกาะไปยึดไมมี มีแตวายปอมแปมๆ อยูเต็มทองมหาสมุทร ฝงไมมีเกาะไมมี ที่จะให
ยึดใหเกาะไมมี วายกันอยูอยางนั้นปอมแปมๆ ความหมายของการวายนี้คือพอประทัง
ความตาย ถาไมวายมันก็จะตาย ประทังความตายไวเทานั้น จะหาที่ยึดที่เกาะเพื่อความ
ปลอดภัยไมมี นั่นเปนยังไง
นี้คืออะไร คือจิตใจของสัตวโลกทั่วแดนโลกธาตุนี้ โลกธาตุเทากับน้ํามหาสมุทร
กวางแสนกวางไมมีฝง มีฝา สัตวทั้งหลายที่แหวกวายอยูตามทองมหาสมุทรมีจํานวนมาก
ขนาดไหน ตัวไหนก็แหวกก็วาย แตหาที่ยึดที่เกาะไมมี นี่คือจิตใจของโลกไมมธี รรมภายใน
ใจซึ่งเปนฝงเปนฝาเปนเกาะที่ยึดพอประทังชีวิต และพนภัยไปได ขึ้นฝงไปได ไมมี มีแต
อยางเดียวกันหมด มองไปที่ไหนเต็มทองมหาสมุทร มีแตสัตวทั้งหลายวายน้ําลอยน้ําอยูนั้น
ปอมแปมๆ หาที่ยึดที่เกาะแตไมได เต็มอยูในทองมหาสมุทร
ผูที่มีนิสัยวาสนาวายอยูในมหาสมุทร ยังมีเรือผานเขามาเกาะไปไดๆ มีเกาะมีดอน
ที่ยึด บางรายก็วายเขาไปจวนจะถึงฝง แตมีจํานวนนอยมากนะที่จะเขาถึงที่เกาะที่ยดึ เชน
อยางเกาะในทามกลางมหาสมุทรก็มี ที่จะเขาไปยึดเกาะก็มี ผูที่จะขึ้นฝงไดก็มี ใกลฝง ก็มี
สวนจํานวนมากตอมากนั้นอยูทามกลางมหาสมุทร ไมมฝี งมีฝาที่เกาะทีย่ ึดเลย ฟงซิ เรา
เปนสัตวประเภทไหน เอามาเทียบดูเรา ถาเปนสัตวประเภทที่วายน้ําปอมแปมๆ ไมมีฝงมี
ฝาแลวนั้นจมไปตลอดๆ ถาผูมีฝงมีฝาควรที่จะถึงก็จะถึงไดๆ จะเขาถึงเกาะที่ยึดที่บรรเทา
ความทุกขก็ได ผูที่จะถึงฝงฝาคือขามไปไดก็ได นีห่ มายถึงผูมศี ีลมีธรรม ผูใดมีศีลมีธรรมผู
นั้นมีที่ยึดที่เกาะ แมทามกลางมหาสมุทรก็ตาม แตก็มีเรือผานมาใหเกาะใหยึดใหผานไป
จนไดนั้นแหละ
ผูไมมีแลว มีเทาไรก็อยูแบบเดียวกันหมด นี่ละสัตวโลกไมมีที่ยึดที่เกาะ ทาน
ทั้งหลายอยาไปคิดวาสิ่งเหลานี้เปนยึดที่เกาะของใจ
มันเปนเครื่องรื่นเริงบันเทิงไปชั่ว
กาลเวลาเทานั้น อยูในทามกลางมหาสมมุติมหานิยมเขา นิยมวานั้นดีนี้ดีก็เกาะกันอยูอยาง
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นั้น เกาะไปตามความนิยมเฉยๆ แลวก็จมลงๆ ไมมีฝง มีฝาใหไดผานพนไปไดเลยถาไมมี
คุณงามความดี เพราะฉะนั้นจงพากันสรางคุณงามความดีเพื่อเปนที่ยึดที่เกาะของใจ ใจนี้
แหละอาศัยคุณงามความดีนี้เปนที่ยึดที่เกาะและเปนฝง ผานไปไดเลย ถาไมมีนี้แลวจมไป
ดวยกันในน้ํามหาสมุทรนั้นแหละ ไมมีตัวไหนจะรอดพนไปได
คนไมมีบุญมีกุศลนี้ทํายังไงก็พนไปไมได จะเอาอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ เขา
มาโมมาคุย คุยเฉยๆ คุยพอถึงวันตายเทานั้นละ ตายแลวก็จมไปเหมือนโลกเขา แลวสัตว
โลกผูทะนงตนเกงๆ นั้นยิ่งจมลึกกวาเขาอีกดวยนะ ผูที่ยังมีวิตกวิจารณอะไรอยูกย็ ังพอหา
ที่ยึดที่เกาะ คนไหนที่วาตัวดิบตัวดีนั้นนะตัวเลวที่สุด ตัวนั้นสรางแตฟนแตไฟเผาไหม
ตัวเองตายแลวจม พวกนี้ประเภทนี้จม
นี่สัตวโลกหาที่ยึดที่เกาะไมไดนะถาไมมีธรรม เพราะฉะนั้นจงพากันเสาะแสวงหา
อรรถหาธรรม ธรรมมีมากมีนอย การทําบุญใหทานไมไปไหน เขามาสูหัวใจๆ ผูกอผูส ราง
บุญกุศลนี้แหละ เชนเดียวกับผูกอสรางความชั่วชาลามก สรางไปเทาไรๆ ไหลเขามาสูใจๆ
ทับถมใจ กดถวงใจ ลากถูใจลงทางต่ําเสมอๆ จนจม นั่น ถาความชั่วมีมากก็จมไดไมสงสัย
ทีนี้ผูสรางความดีเวลาสรางมากเขาๆ ก็คอยหนุนขึ้นๆๆ สุดทายก็เขาเกาะ อยางนอยเขา
เกาะ มากกวานั้นขึ้นฝงไปไดเลย เพราะอํานาจแหงความดีเปนเครื่องอุดหนุน คือความดี
นั้นละเปนเครื่องหนุนใจเรา อยางอื่นเราอยามาหวังสิ่งเหลานี้จะมาหนุนจิตใจเราใหผานพน
ไปได ไมมี มีแตความดีงามทั้งหลาย
ความดีงามนี้คือจอมปราชญทั้งนั้นเปนผูสอนไว บันไดก็บันไดธรรมเพื่อความพน
ทุกข ไมใชบนั ไดนรกนะ พอที่จะลากสัตวทั้งหลายใหจมลงโดยถายเดียว ใหพากันจําเอาไว
เรานี้จวนจะตายเทาไรยิ่งวิตกวิจารณมากนะกับโลกทั้งหลาย แทนที่จะมาวิตกวิจารณใน
ตัวเองเราไมมีเราบอกตรงๆ เราจะมีอะไรมันจาอยูตลอดเวลาแลว อะไรมาเปนฝงเปนฝา
ไปตกนรกหมกไหมที่ไหนไมมี มีแตความพอเต็มหัวใจ จาอยูตลอดเวลา นี้พูดหัวใจที่ได
ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอนไวแลว ผลปรากฏเปนที่พอใจ เต็มหัวใจ
จึงไมสนใจวาจะยึดอะไร ไมมี พอตัวทุกอยางแลว สอนโลกนี้สอนดวยความพอตัว
นะ เราไมไดสอนดวยความเดือดรอน โลกเดือดรอนมาก ไปสอนที่ไหนสอนตั้งแตโลกที่
เกิดความเดือดรอนวุนวายระส่ําระสาย เอาน้ําดับไฟ คือเอาธรรมชโลมลงไป ธรรมชะลาง
ลงไปพอไดยึดไดเกาะอรรถธรรมนั้นไปเปนที่บํารุงหัวใจตนเอง
ใหคอยผานพนหรือ
บรรเทาทุกขไปเปนลําดับ เพราะอํานาจแหงธรรม นี่เราสอนโลก พระพุทธเจา-พระ
อรหันตทานสอนโลก โลกเต็มไปดวยกองทุกข พระพุทธเจา-พระอรหันตทานไมมีทุกข มี
แตบรมสุขเต็มหัวใจ สอนโลกดวยบรมสุข ไมไดสอนโลกดวยความทุกขความทรมาน
เหมือนสัตวโลกทั้งหลายที่มารับโอวาทของทาน ตางกันอยางนี้นะ
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ถาวาที่พึ่งที่เกาะที่ยึดทานเต็มหัวใจแลว ทานเอาธรรมชาติที่เต็มหัวใจมาสอนโลกที่
ไรที่พึ่งที่ยดึ ที่เกาะ ไมมีที่ยึดที่เกาะเลย เพื่อจะไดพยุงตัวดวยอรรถดวยธรรมจากคําสอน
ของทานบาง เราก็เหมือนกันวันหนึ่งคืนหนึ่งอยาคิดตั้งแตความชั่วชาลามก นรกจกเปรต
มันเผาเจาของนั่นละ จะคิดหาอรรถหาธรรมเพื่อเปนที่ยึดที่เกาะไมคอยคิด และไมคดิ ให
พากันคิดขอนี้ใหมากนะ จะตายจมไปเฉยๆ
อยาเขาใจวาศาสดาองคเอกเปนตุกตานะ พระพุทธเจาทุกๆ พระองคอยาเขาใจวา
เปนตุกตา เปนคนวิเศษวิโสแตเราที่วายน้ําปอมแปมๆ อยูในกองทุกขนนี่ ะ มันเปนอยาง
นั้นเวลานี้ พวกที่วายน้ําปอมแปมๆ เปนพวกทีอ่ วดดี วายน้ําปอมแปมๆ ที่จะจมๆ อยู
ตลอดเวลานั้นนะแลววาตัวดีๆ ยิ่งจะจมลงไปเรื่อยๆ พวกนี้ พวกใดที่หาที่ยึดที่เกาะ คือศีล
คือธรรม พวกนั้นมีทาง มีความหวังที่จะใหหลุดพนไปไดนะ ถาไมมอี ันนี้แลวอยาหวัง โลก
อันนี้ไมมี
ศาสดาองคเอกแตละองคๆ ฟงแตเอกๆ ดวยกันหมด สอนไมมีผิดเพีย้ นจากกัน
เลย พนจากทุกขโดยสิ้นเชิงแลวมาสอนโลก ทุกๆ พระพุทธเจา ทุกๆ องคของพระสาวก
ทั้งหลายที่ทานสอนโลก สอนดวยความพนแลวจากทุกขทั้งมวล ไมมีอะไรเหลือ เหลือแต
บรมสุขเต็มหัวใจ สอนโลกดวยบรมสุข ทั้งๆ ที่โลกเปนทุกขทรมานกันแสนสาหัส ทุก
ประเภทแหงทุกข มีตามนิสัยของคนผูสรางบาปสรางกรรมมีมากนอยตางกัน ความทุกขมี
อยูเทานั้นๆ เหมือนกัน เพราะทุกขนี่เปนผลของการกระทําชั่วของตนเอง
พระพุทธเจาสอนพวกที่เปนคลังกองทุกข เปนฟนเปนไฟนี้ดวยบรมสุข ตางกันนะ
ทานหมดแลวเรื่องอะไรๆ ไมมีเกาะแลว ผานพนไปไดหมด สอนโลกดวย ถาภาษาของเรา
เรียกวาความพอหรือความภาคภูมิใจ ทานไมมีทุกขในหัวใจ พระพุทธเจา-พระสาวก
อรหันตทานสอนโลกทานสอนอยางนั้น พวกเรานี้เต็มไปดวยกองทุกข ทานสอนดวยความ
ไมมีทกุ ข มันตางกัน ใหพากันยึดกันเกาะ
พระพุทธเจาตรัสรูมากี่องคๆ ทําไมเราจึงมาวายน้ําปอมแปมๆ อยูในกองทุกขนี้ ไม
มองหนามองหลังบางเลยไมสมควร ใหมองหนามองหลัง มองถึงพระพุทธเจา พระธรรม
พระสงฆ ลวนแลวตั้งแตผูเลิศเลอมาสอนโลก แลวทําไมเราจึงไมเห็นวาเปนของสําคัญใน
สิ่งที่เลิศเลอทั้งหลาย เห็นแตสิ่งที่เลวรายทั้งหลายเปนของเลิศเลอนั้นเหรอ นั้นละที่มันพัน
คอเราอยูเวลานี้ ไปอยูไหนภพใดแดนใดมีแตความทุกขความทรมาน เพราะความสําคัญ
ผิดของตนนั้นแหละทําลายตัวเอง ใหพากันแกไขดัดแปลง
นี่พยายามสอนทุกแงทุกมุม สอนโลกสอนทุกแบบทุกฉบับดวยความเมตตาลวนๆ
ครอบตลอดๆ ไมเคยมีกริ ิยาที่เปนพิษเปนภัยออกจากหัวใจมาสอนโลก ใหโลกไดรับความ
เดือดรอน เพราะความเปนพิษเปนภัยของใจและคําสอนที่สอนมานี้แลวไมมี สอนดวย
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ความบริสุทธิ์หัวใจ หัวใจเต็มดวยอรรถดวยธรรม พระพุทธเจาทานสอนอยางนั้น สาวก
ทานสอนอยางนั้นสอนโลก ใหพากันยึดกันเกาะนะ
ถาเห็นพระพุทธเจาเปนที่นากราบไหวบูชาอยูคนนั้นยังมีสาระ ถาเห็นความโลภ
ความโกรธ ความหลง ราคะตัณหา ความทะนงตน ความอวดดีอวดเดน วาเปนของดิบของ
ดีแลวนั้นจะสรางแตความลมจมใหแกตัวเองตลอดเวลา ใครจะเลยพระพุทธเจาไมมีความ
เลิศเลอ ความเลิศเลอของเจาของที่สาํ คัญตนอยูในกองมูตรกองคูถนี้ มันก็คือกองมูตรกอง
คูถนั้นแหละ
อวดก็อวดอยูในกองมูตรกองคูถวิเศษวิโสอะไร
มันตางกันยังไงบาง
พระพุทธเจาที่เปนศาสดาองคเอกสิ้นกิเลสแลวมาสอนโลก กับเราเปนคลังกิเลสพวกมูตร
คูถเต็มตัวจะอวดพระพุทธเจาไดยังไง พิจารณาซิ
ใหรีบแกไขตัวเอง นอมเขามาสอนตัวเองนะ วันไหนๆ ที่มันทะนงตัวลืมตัวมาก วัน
นั้นเอาใหหนักบาง เหยียบเบรกหามลอ ซัดมัน ตีมันใหมันแหลก ตีตัวเองเพื่อความดี
เปนไรไป เอา หนักก็หนัก เปนก็เปน ตายก็ตาย ถึงเวลาเด็ดเด็ด คนเราจะใหพนจากทุกข
คนตกน้ําจะมาออมกําลังอยูไมได ตองดีดดิ้นเต็มกําลังใหหลุดพนจากความจมน้ํานั้นขึ้นฝง
ได เปนที่พอใจของผูดีดดิ้นเพื่อหลุดพนจากกองทุกขใหญคือจมน้ําตาย อันนี้เราก็
เหมือนกันตองดีดดิ้นถึงเวลาดีด เราอยาอยูเฉยๆ นะ ถึงเวลาตายตายไดทุกคน อยูในศาลา
นี้ก็ตายไดทกุ คนไมมีเวน แมเราเทศนอยูนี้ก็ตาย วันใดวันหนึ่งตายไดทั้งนั้นแหละ
เวลาไมตายใหรีบเสีย ใจดวงนี้พยายามหาตั้งแตสิ่งที่ยึดที่เกาะ ใหหาความดีใหใจนี้
ไดยึดไดเกาะจะเปนที่พอใจ ถายิ่งพาดีดพาดิ้นลงไปต่ํานี้ยิ่งจมไปเลยๆ นะ นี่ไดเห็นพี่นอง
ทั้งหลายมาสนใจในอรรถในธรรมเราก็พอใจ ธรรมนี้เลิศเลอทั้งนั้น ในโลกอันนี้ไมมีอะไร
เลิศเลอยิ่งกวาธรรม ธรรมนี้เลิศเลอที่สุด เขาสัมผัสใจเทานั้นมากนอยรูทันที วาธรรมคือ
อะไร เลิศเลอหรือไมเลิศเลอ รู พอใจดูดดื่มตลอดเวลา ผูมีธรรมมากเทาไรยิ่งดูดยิ่งดื่ม ยิ่ง
ดีดยิ่งดิ้น พนไปแลวผึงเลย นั่นหายหวง นั่นละพระพุทธเจาทานดีดดิ้นจนหายหวง พนแลว
หายหวง พระสงฆสาวกทัง้ หลายทานพยายามดีดดิ้น เอาเสียจนหลุดพนแลวหายหวง พวก
เรายังเต็มอยูดวยความหวงใยทุกอยาง แลวมันเขากันไดไหมละ
ใหพยายามแกไขดัดแปลงตนเองเสียตั้งแตบัดนี้ ตายแลวทิ้งเปลาๆ ไมเกิด
ประโยชนอะไร ไปนิมนตพระมา กุสลา ธมฺมา กุสลา ธมฺมา มีความหมายอะไร พิจารณาซิ
ไอเรื่องกุสลา ธมฺมา นี้ก็คือ เรื่องราวจริงๆ ก็คนเขาตาย คนๆ นั้นเรียกวาเปนคนบุญนะ
เปนเสขบุคคล เปนอริยบุคคล เขาตายไป เขาตายไปแลว พระพุทธเจาเรียกวาประทาน
เกียรติใหเขาใหพระไปพิจารณา คนที่เขาจะตายนั้นเขาเปนพระโสดานะนั่น เวลาจะตาย
แลวบริษัทบริวารพยุงออกมาทําบุญ กอนจะตายขอใหไดทําบุญใหสมใจกอน เขาวา ฟง
ซินะ

๘
นี้เราจะไมระบุชื่อ เราจะพูดกลางๆ แตเปนตัวจริง เปนแตเพียงวาไมระบุชื่อเทานั้น
เขาเปนคนใจบุญ พระโสดา คําวาพระโสดานี้หมุนติ้วทางบุญกุศล บุญกรรมเชื่อรอย
เปอรเซ็นตๆ เต็มเหนี่ยวเลย เวลาเขาจะตายก็ใหไปนิมนตพระมา ขอใหไดทําบุญวาระ
สุดทาย นี่จะตายแลวขอใหไดทําบุญเต็มหัวใจในเวลาสุดทาย เขานิมนตพระมา พอนิมนต
พระแลวก็พยุงออกมา พอพยุงออกมาทําบุญใหทาน พระก็ไดเห็นทั่วกัน เขาก็ไดทําบุญ
เต็มหัวใจเขา วันนี้ขอใหไดทําบุญเปนครั้งสุดทาย ตอจากนี้ไปก็จะตายเทานั้นละ ขอใหได
ทําบุญเปนครั้งสุดทาย นิมนตพระมา ถวายอาหารพระเต็มกําลังความสามารถของเขา พอ
บายมาเขาก็ตาย นั่นเห็นไหมละ ตอนเชาถวายทานพระใหสมใจ เขาบอกอยางนั้นเลยนะ
ตอจากนี้ไปจะไมไดทําอยางนี้อีก พอตอนบายเขาก็ตายจริงๆ
พอตายแลวพระพุทธเจาทรงพระเมตตา เพราะเปนอริยบุคคลซึ่งควรจะไดรับความ
เมตตาจากพระองคทาน เลยนิมนตพระไปพิจารณาบังสุกุลเพื่อผลประโยชนจากการตาย
ของเขามาเปนประโยชนแกตัวของเราที่ยังมีชีวิตอยู ใหไดพจิ ารณากรรมฐาน เปนยังไงเขา
แตกอนเขาก็เปนคนเหมือนเราๆ เวลานี้เขาตายแลวเปนยังไง เอาไปพิจารณามาเปน
กรรมฐาน พระจึงไดไปพิจารณาเรื่องกรรมฐานนี่ จากนั้นมาก็เลยเปน กุสลา ธมฺมา กลวย
หอมอยูไหนนา กลวยไขอยูไหนนาไปเลย มันไมเปนกุสลาพิจารณาเพื่ออรรถเพื่อธรรมมา
แกไขดัดแปลงตัวเองนะ มันเปนกุสลาหากลวยหอมไปแลวเดี๋ยวนี้ คนตายที่ไหนนิมนต
พระไปกุสลาๆ นี่ตนเหตุเปนอยางนี้ ใหพากันเขาใจเสียนะ
แลวเกิดประโยชนอะไร ตายแลวจึงไปนิมนตกุสลา ธมฺมา ถาเปนหลวงตาบัวนี้กอน
จะรับกุสลาเขานั้น เขามานิมนตไปกุสลา มีกลวยหอมกี่หวีละเราจะถามเสียกอน กลวยไขมี
กี่หวี ถาไมมกี ลวยหอมกลวยไขอาตมาไมไป อาตมาไมวาง เราจะวาอยางนั้นถาเปนเรา ให
สรางความดีเสียตั้งแตบัดนี้ กุสลาไมกุสลาเปนเรื่องนอกจากตัวไป นิมนตพระมา ใหเรา กุ
สลา สรางกุศลในตัวของเรา เชนอยางผูหญิงคนนั้นที่เขามาทําบุญใหทาน เปนเสขบุคคล
อริยบุคคล ตายแลวเขาไปเลย นั่นเห็นไหมละ ใหสรางอยางนั้น กุสลานั้นละเหมาะสม
จริงๆ อยาไปหากุสลาแบบที่วากลวยหอมอยูไหนนา ถามานิมนตหลวงตาบัวนี้ถามหากลวย
หอมเสียกอน กุสลายังคิดไมออก คิดเห็นตั้งแตกลวยหอมกลวยไข เขาใจ
ใหสรางเสียตั้งแตบัดนี้ สรางใหเต็มตัวแลว พูดตรงๆ เราตายนี้อยานิมนตพระมากุ
สลา เราบอกตรงๆ เลย เราไมสงสัยทุกอยางแลว พอหมดทุกสิ่งในสามแดนโลกธาตุ
ปลอยหมดโดยสิ้นเชิง การสอนโลกเราจึงสอนดวยความอาจหาญชาญชัย มีธรรมเต็มหัวใจ
เรา เราไมมีอะไรบกพรองในหัวใจ สอนโลกดวยความสงเคราะห จะดุดาวากลาวประเภท
ไหนมีแตชุบแตลางใหสะอาดสะอานขึน้ มา ใหดีขึ้นมาเทานั้น ใครจะมาสําคัญวาเราพูดดุ
ดาวากลาว ขูเข็ญทานั้นทานี้เปนความผิดทั้งมวล ธรรมไมมีคําวาขูเข็ญ ขูเข็ญเปนแบบ

๙
กิเลสไมมี ถาขูเข็ญเพื่อความดีฉุดลากขึ้นมาถูกตอง ธรรมทานขูเข็ญอยางนั้น ลาก
ขึ้นมาเข็นขึ้นมาจากกองทุกขทั้งหลาย
นี้ธรรมที่เราสอนโลกจะดุดาวากลาวเด็ดเผ็ดรอนขนาดไหนก็ตาม เปนเรื่องลากเข็น
ขึ้นมาจากกองทุกขทงั้ นั้น เราไมมีที่จะขยี้ขยําสัตวที่มีความทุกขอยูแลวใหจมลงไป เกิดทุกข
มากกวานั้นเราไมมี นี่เราสอนโลกเปนอยางนี้ ขอใหพี่นองทัง้ หลายจําเอาทุกคนๆ นะ เรา
ชวยโลกก็ชวยเต็มกําลัง เกิดมาในชาตินี้เราก็ไมเคยคิดวาเราจะไดชวยโลกเต็มกําลังดังที่
เปนมาอยูเวลานี้เลย มันก็เปนอยางนี้แหละ บวชเขามาก็เหมือนโลกทั้งหลายบวชเขามา แต
สําคัญที่การรักษาศีลรักษาธรรมแมนยํามาก เพราะนิสัยอันนี้ วางั้นเถอะ
ชีวิตกับศีลกับธรรมตั้งแตวันบวชปบเปนอันเดียวกันเลย ไมเคลื่อนคลาดไปไหน
หิริโอตตัปปะเต็มหัวใจๆ ตลอดมา จนกระทั่งออกจากการศึกษาเลาเรียนทางดานปริยัติ
เรียบรอยแลว กาวขึ้นสูเวทีฟดกับกิเลสตลอดเวลา ตั้งแตลมลุกคลุกคลานฟาดจนกระทั่ง
กิเลสขาดสะบั้นลงจากหัวใจ ดวยอํานาจแหงการประพฤติปฏิบัติตามทางของศาสดาทีส่ อน
ไว ผานผึงเลย เมื่อผานผึงไปแลวหัวใจดวงนี้กับที่เปนมาแตกอน ซึ่งเปนหัวใจดวงเดียวกัน
นี้เปนคนละโลกไปเลย การแนะนําสั่งสอนโลกมันก็คอยออกมาตามหลักเกณฑที่มีภายใน
จิตใจ ไดเริ่มสอนโลกมาเรื่อยจนถึงไดออกชวยชาติบานเมือง
สอนโลกดวยความพอทุกอยางในธรรมของเรา ภายในใจของเราเอง เราไมมีอะไร
บกพรอง พอทุกอยาง สอนโลกดวยความพอ สอนโลกดวยความเมตตา ใครจะมายึดมา
เกาะ หรือมาเพงโทษโกรธเคืองเราอยางไรก็ตามเปนความผิดของผูนั้นทั้งเพ ๆ เราจึง
รีบประกาศเอาไว อยาทํานะ เราไมไดหาความชั่วใหแกผูใด หาตั้งแตความดิบความดีแก
โลก สอนโลกตะเกียกตะกายสอนเต็มกําลังความสามารถก็เพื่อความดีแกโลก เราไมไดเพื่อ
อะไร ชั่วเราก็ไมมี ดีเราก็ไมสนใจ เพราะพออยูแลว เหนือความดีความชั่วทั้งหมด
ธรรมชาติที่ทรงอยูในหัวใจนั้น เอานั้นมาสอนโลก
เราจึงสอนเต็มเม็ดเต็มหนวย ไมสะทกสะทานหวั่นไหวกับโลกสกปรก พูดงายๆ
หัวใจที่สะอาดเต็มเหนี่ยวเปนธรรมธาตุแลวเหนือทุกสิ่งทุกอยาง เหนือสิ่งที่สกปรกทัง้ หลาย
แลวจะมาสนใจอะไรกับมัน ใครจะมาตําหนิติเตียน ยกโทษโกรธเคืองอะไรก็ตาม เปนหัวใจ
ของเขา เปนคําพูดของเขา เปนกิริยาของเขา เขาสรางของเขาเอง ดี-ชั่วเปนของเขาเอง เรา
ทําตั้งแตความดีเพื่อโลก แตเราไมเคยวาจะเอาดี เพราะพอแลวทุกอยาง เอาหาอะไร สอน
โลกดวยความเมตตาลวนๆ เทานั้น จึงไดอตุ สาหพยายาม สอนมาดังทานทั้งหลายเห็นเวลา
นี้เปนยังไง
นี่ละหัวใจดวงนี้ คนๆ นี้เองเมื่อไดฝกฝนอบรมทางความดีงาม ความดีก็คอยเต็ม
ตื้นขึ้นมาๆ จนกระทั่งพูดไดเต็มปาก เราไมบกพรองอะไรเลยในสามแดนโลกธาตุนี้

๑๐
ปลอยหมดโดยสิ้นเชิง ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลวเปนธรรมธาตุ สอนโลกดวยธรรม
ธาตุลวนๆ เต็มไปดวยเมตตาเทานั้นเอง ใครจะเอาก็เอา ไมเอาก็เปนกรรมของสัตว
พระพุทธเจาโปรดสัตวโลกมากี่พระองค
เทากับทองฟามหาสมุทรจํานวนมากของ
พระพุทธเจา แตสัตวโลกที่เปนปทปรมะมืดบอดมันไมสนใจฟงอรรถฟงธรรม มันก็มืด
บอดจมไปตามเดิมของมันนั้นแหละ
ผูที่เชื่ออรรถเชื่อธรรมของพระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอนก็ผานไป พนไปๆ ผูที่ไปถึง
มรรคผลนิพพาน มีจํานวนนอยเมื่อไร มากที่สุดเลย นี่ก็เพราะผูดําเนินตามทางของศาสดา
ตามคําสอนของพระพุทธเจา ผูวิ่งตามกิเลสตัณหาก็จมลงไปๆ มากที่สุดเชนเดียวกัน ให
เราคัดเลือกเอา ตัดสินในตัวของเราเอง ใหนําไปพินิจพิจารณาตั้งแตบัดนี้นะ
วันนี้พูดเพียงเทานี้ละ พูดตั้งแตธรรมะลวนๆ ใหทานทั้งหลายไดฟง วันไหนก็มีแต
เรื่องสกปรก การบานการเมืองการนั้นการนี้ เรื่องทะเลาะเบาะแวง กัดกันเหมือนหมา ไอ
เราก็ไมใชหมาก็เลยเปนกรรมการ ไปแยกหมากัดกันออก เราไมใชหมา ไมใชหมาคืออะไร
เปนเจาของหมาเหลานี้แหละ เจาของหมาก็คือคน คนกับหมาเปนเสี่ยวกัน โลกกับเราก็
เปนเสี่ยวกัน เพราะฉะนั้นจึงวากันไดตามสะดวกสบาย เราไมมีถอื อะไรกับใคร ใครจะวา
อะไรๆ ก็แลว ไมมี ใครจะมาดุดาวากลาว วาอะไรปากเขามีใหเขาวาไป เราก็สอนไป บางที
ตลกเสียดวยซ้ําไป ก็เราไมมีอะไรกับโลก เขาใจเหรอ มีแตความเมตตาลวนๆ เทานั้น เอา
ละเทานี้พอ ตอจากนี้ก็จะใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

