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บูชาคุณกราบไหวอัฐิธาตุของแมชีแกว
ทําใจเย็นๆ แดดมันรอน ใหรอนแตแดด ใจเราอยาใหรอน เวลามาฟงเทศนละ
โหย ฟงอยูก ลางแดด แตเวลามันไปขยี้ขยําสิ่งไมเปนทา มันไมคํานึงถึงแดดถึงฝน มันไม
คิดนะ พอจะเอาธรรมเขาสูใจมันหาสิ่งมาคัดคานตานทานแลววา ฟงเทศนก็กลางแดด จะ
ไปฟงในน้ําเหมือนกบไดยังไง เราไมใชกบ ผูเทศนก็ไมใชกบ คนตอคน ก็ตองเทศนสแู ดด
สูฝนเปนธรรมดาซิ
มันจะรอนขนาดไหน ไฟนรกมันรอนมากกวานี้ จะมาวาอะไรไฟแดด พระอาทิตย
รอยดวงสูไฟนรกไดหรือ พระอาทิตยรอยดวงวาแผดวาเผา ไฟอาทิตยรอยดวงวาแผดวา
เผา สูไฟนรกของผูสรางกรรมหนักๆ ไมไดนะ ผูสรางกรรมหนักนี่ไฟนรกเผาแผดตลอด
ไมใชเผาวันนึงคืนนึง ๑๒ ชั่วโมง ๑๒ ชั่วโมง อยางนี้นะ มันเผาอยูเปนกัปเปนกัลป ไมมีวัน
ไมมีคืน ไมมีปมีเดือน เอากรรมเปนที่ตั้งเลย กรรมหนักๆ ตลอด กรรมเบาก็คอยเบาไปๆ
นี่คือกรรม ไดแกผลแหงกรรม คือฟนคือไฟ เปนความทุกขรอนเผาหัวใจของพวกเรา
วันนี้เทศนเลยละไมตองตัง้ ทาตั้งทาง ยกครูยกคันอะไรละ บทเวลากิเลสมันตอย
ปากคน มันไมเห็นยกครูยกคัน ตอยเอาๆ ปากเจอไปหมดนั่นละ ปากเจอจนบนแวดๆ คือ
กิเลสตอยปากมัน กลับไปหาบานหาเรือน หาลูกหาผัวไมมีที่ระบายก็ไปแวดๆ ใสผัว
เจาของนั่นแหละ ถาเปนหลวงตาบัวเปนผัว จะฟาดปากมันแบนเขาอีก แตนี่มันไมมีเมีย
ไปบวชอยางนั้น จึงไมไดตีปากผูหญิง
พากันจําเอานะพี่นองทัง้ หลาย ฟง วันนี้จะเทศนเปนแบบกันเอง เทศนเจือปนดวย
ความเปนกันเอง (ขออนุญาติหลวงตาครับ) อยามายุงๆ เขาจะสมาทานศีล มยํ ภนฺเต วิสî.ุ
วิสุî รกฺขณตฺถายฯ มันรูศีลสักตัวหรือเปลาก็ไมรู พวกนี้นะ ไอเราเขาขอมาอยางไรก็จะเอา
เลย เปนแบบนิทานเจกนั่นนะ จะเลานิทานเจกใหฟงเสียกอน มันจะเขากันไดกับ มยํ ภนฺ
เต วิสุî. วิสุî รกฺขณตฺถาย ติสรเณน สหฯ คือรับศีล พวกเหลานี้มันไมรูเลยวาศีลเปนยังไง
ถาวาโรงลิเก ละคร ระบํารําโป มันรูตั้งแตโคตรแตแซมาโดยลําดับจนกระทั่งปานนี้ ยังจะ
สืบทอดโคตรแซ ระบํารําโปไปอีกไมมสี ิ้นสุดนั่นแหละ เรื่อง มยํ ภนฺเตฯ มันไมรูแหละพวก
นี้นะ เราจะสอนธรรมใหเลย ตรงไปตรงมาแบบเจกๆ เขามีเมียไทย ฟงนะวันนี้
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เจกเขามีเมียไทย ทีนี้เมียก็อยากทําบุญใหทาน เลยบอกผัวไปนิมนตพระมาทําบุญ
ใหหนอย วันพรุงนี้จะเลี้ยงพระ เมียใหผัวไป ผัวนั้นเปนเจก ใหไปนิมนตพระมาทําบุญให
ทานที่บานวันพรุงนี้ แลวเวลาไป ไอเสื้อกางเกงนัน่ นะมันรุมรามๆ เกินไป ใหรัดๆ เขาบาง
ซิ แขนเสื้อแขนขากางเกง อะไรๆ มันรุมรามๆ เกินไป เพราะธรรมดาเจกเขาใชกางเกง
ขารามขาอะไรไมรูละ ใครก็เห็น เจกเขาใชกางเกงรุมรามๆ เมียก็บอก ผัวไมรูก็นั่งฟงซิ เมีย
บอกเสร็จเรื่องขากางเกง แขนเสื้อแขนผาอะไรเหลานี้ใหรัดเขาบางๆ อยาไปรุมรามๆ ใส
พระมันไมนา ดู พอวางั้นก็เอาเทียนใหผัว ผัวไดเทียนแลวก็เหน็บใสกระเปาเสื้อไปเลย
พอไปก็ขึ้นกุฏิหาพระ พอขึ้นไปหาพระก็ กราบปลกๆ กราบแบบเจกนั่นละ เจก
เมืองจีนนะไมใชเจกเมืองไทย กราบปลกๆ ไมพูดวาไงเลย เขาทําตามคําสั่งของเมียเขา
กราบปลกๆ แลว วาไงละเถาแก ไมพูด มือลวงเขาในกระเปาไดเทียนกับดอกไมมาก็ยื่น
เทียนใหพระ เอา เทียนวางั้น พระทานก็จับเอาเทียน แลวมีอะไรอีกละเถาแก ไมพดู เฉย
เลย พอเอาเทียนยื่นใหพระ เอา เทียน พระรับเทียนแลว วาไงเถาแก ไมพูด หันหลังกราบ
ปุบๆ หันหลังปลกๆ หันหลังใหแลวก็ลงไป พอจะลงบันไดก็หันหนามาอีก วันพรุงนี้ไปฉัน
ขาวบานอั๊วนะ บอกพระ แลวก็มา
พอมาถึงบานแลวเมียก็ถาม เปนอยางไรไปวัดนะ การแตงเนื้อแตงตัวนั้นเปนยังไง
โอย มัดเขาไปเลยจนกระทั่งเห็นหํา วางั้น แขนก็ฟาดเขาไปพันเขาไปเลย แลวนิมนตพระกี่
องคละ ถามผัว ไปนิมนตพระนะเอากี่องค เขาก็ตอบวา เอาแมงหมดวัดละวางั้น เทานั้นละ
เขาก็กลับมาเลย พอวันพรุงนี้ก็ไปฉันจังหัน พอฉันจังหันเสร็จเรียบรอยแลว เจกคนนั้นละ
เมียก็บอกวา เวลาทานจะไป ก็ถวายไทยทานใหทานดวย ไมใชใหทานมาฉันเฉยๆ แลว
อยางอื่นไมถวาย ใหถวายไทยทานทานดวย เชน เงิน เปนตน บอก ผัวก็ฟง
พอฉันเสร็จเรียบรอยแลวก็ ลื้อจะเอากี่บาท อั๊วจะใหเงินลื้อ เขาจะถวายเงินพระ แต
เขาเปนเจก ลื้อจะเอากี่บาท โหย เอา ๒๐-๓๐ บาท มันเลยใหองคละ ๓๐ บาท นี่เจกเปน
อยางนั้น พระทานพูดเลนเฉยๆ มาถึงวัดถึงไดรวู า เจกคนนั้นใหเงินตั้ง ๓๐ บาท พากัน
เขาใจหรือ ที่วา เอา เทียน นี่เอะอะมา มยํ ภนฺเตฯ เอา เทียนเลย เราไมใชพระอันนั้น เราก็
ตองถามเหตุถามผลเสียกอน ใหพากันเขาใจเอานะ
วันนี้การเทศนาวาการ เทศนในทํานองเปนกันเอง ใหบรรดาพี่นองทั้งหลายทราบ
ทั่วถึงกันวา วันนี้เปนวันมงคลอันยิ่งใหญของพี่นองชาวไทยเรา เกี่ยวกับเรื่องแมชีแกว แก
เปนลูกศิษยหลวงปูมั่น ไดภาวนาเปนมาตั้งแตตน ทานทั้งหลายที่อยูใกลชิดติดพันกันมา
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แถวนี้ คงจะทราบเรื่องราวของแมชีแกวไดเปนอยางดี แตผูที่ยังไมเคยทราบเรื่องราวนั้น ก็
มีอยูจํานวนมากมายกายกอง
วันนี้จึงขอเลาเรื่องของแมชีแกวใหฟง กอนทีจ่ ะไดมากอเจดียประดิษฐานนี้ มี
เหตุผลกลไกเปนมาอยางไรบาง เหตุผลตนปลายของเรื่องที่จะไดกอ เจดียข ึ้นมานี้ เขาก็ทํา
ตามหลักเกณฑของพระพุทธเจาที่ทรงแสดงไววา บุคคลที่ควรสรางเจดีย หรือเปนปูชนีย
สถาน ไวสําหรับกราบไหวบูชา เปนขวัญตาขวัญใจแกบรรดาประชาชนทั้งหลายนั้น เปน
บุคคล ๔ จําพวก ทานวา ไดแก พระพุทธเจาหนึ่ง พระปจเจกพุทธเจาหนึ่ง พระอรหันต
หนึ่ง พระเจาจักรพรรดิหนึ่ง ทั้ง ๔ ประเภทนี้ เปนผูควรแกการสรางเจดีย หรือเปนปูชนีย
วัตถุ ปูชนียสถาน ไวสําหรับกราบไหวบูชา
การที่เขาสรางเจดียหลังนี้ขึ้น เพื่อบรรจุอัฐิธาตุของแมชีแกวนั้น แมชีแกว พูดตาม
ภาษาของธรรม ไมเอากิเลสมาแยงมาชิงมากีดมาขวาง ก็พูดวาแมชีแกวนี้ ก็คือพระอรหันต
องคหนึ่งนั่นเอง อัฐิของแกไดกลายเปนพระธาตุอยางละเอียดลออประจักษใจใหเห็นแลว
ทางสายตาประชาชนทั่วๆ ไป ทางดานจิตใจก็สิ้นเสร็จลงไปแลว ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๙๕ เปนป
ที่แกผานพนอุปสรรค แดนนรกของวัฏจักร ไปเปนเวลาจนกระทั่งถึงปานนี้ นานมาแลว
แหละ นี่อัฐิของแกเวลาลวงไปแลว ก็ไดกลายเปนพระธาตุขนึ้ มา จึงวาเปนผูสมควรที่จะกอ
เปนเจดียขึ้นมา ใหประชาชนทั้งหลายไดกราบไหวบูชา
คําวาอรหันตนั้น ไมนิยมวาเปนหญิงเปนชาย เปนอยูที่ดวงใจของผูสิ้นกิเลส ดวย
อํานาจวาสนาบารมีของตนที่สรางมา เมื่อเขาถึงจุดเต็มที่แลวก็เปนพระอรหันตขึ้นมา จิต
ของผูหญิง จิตของผูช าย ไมนิยม นิยมแตจิตดวงนี้ เปนจิตที่บริสุทธิ์หลุดพนเรียบรอยแลว
เปนจิตของพระอรหันต แมชีแกวก็เปนบุคคลคนหนึ่งที่เปนคนสําคัญ ทราบกันมาเปน
เวลานานแลวแหละ
ใหทานทั้งหลายไดทราบเสียวา พุทธศาสนานี้คือตลาดแหงมรรคผลนิพพาน สดๆ
รอนๆ ไมมคี ําวาครึ วาลาสมัย ดังที่กเิ ลสมันกีดมันขวางปดตันเอาไววา ผูบําเพ็ญธรรมนี้จะ
ไมไดอรรถไดธรรม บําเพ็ญบุญไมไดบุญ ทําบาปมอมแมมขนาดไหน จนจะตกนรกอเวจีทั้ง
เปนๆ มนุษยอยูนี้ ก็บอกวาทําบาปไมไดบาป นี่เปนเรื่องของกิเลส เรื่องของอรรถของ
ธรรม ทานพูดตรงไปตรงมา ทานไมมกี ารลอลวงตมตุนใครๆ ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นจึงพูดได
ตามหลักความจริงดังที่วานี้
แกไดบําเพ็ญธรรมมาตั้งแตแกยังเปนสาวอยูโนน เปนลูกศิษยของหลวงปูมั่นเรานี้
แหละ บําเพ็ญเปนความรูที่พิสดารมากแมชีแกวคนนี้ เปนความรูภายในจิตใจพิสดารมาก
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ถึงขนาดหลวงปูมั่นเวลาจะจากไป โอย เราสงสารเด็กคนนี้ คือตอนนั้นแกกําลังเปนสาวอยู
เราสงสารเด็กคนนี้ ถาหากวาเปนผูชายแลวเราจะบวชใหเอง เพราะทานก็เปนอุปชฌาย
มาแลวนี่ เราจะบวชใหเอง และเอาไปดวย แตนี้มันเปนผูหญิง ลําบากลําบน ทานก็ปลอย
ตามเรื่อง ไปตามบุญตามกรรมอะไรก็แลวแตเถอะ ทานก็ปลอย เสียดายทานไมไดตดิ ตาม
หลังจากนั้นทานหามไมใหภาวนา เราไปแลวนี้อยาภาวนานะ ทานหามเด็ดขาดเลยเชียว
อยาภาวนานะ
แกก็ไปมีครอบครัวเหยาเรือน ๑๒-๑๓ ปนี้ละมัง้ เราก็ลืมเสีย ทีนี้อยากภาวนาเปน
กําลัง อยูที่ไหนก็รอนรน ไมไดภาวนาอยูไมได เลยลาสามีออกไปบวชเปนแมชีแมขาว ก็
เลยไปภาวนา แกบอกวามันอยากภาวนาเหลือประมาณ ญาทานหรือหลวงปูมั่น ทานก็หาม
ไมใหภาวนา แตอยากภาวนาเหลือประมาณ เราก็เลยดื้อภาวนา แตระวังเอาวางั้น คือเอา
ความระวังเขาไปจับในความดื้อดานของตน แลวแกก็ภาวนามาตั้งแตโนนเรื่อยๆ มา จิต
ของแกก็พิสดารมากทีเดียว จิตของแมชีคนนี้ รูสึกวาพิสดารมาก
วันนี้จะเปดใหพี่นองทัง้ หลายฟง
เพราะคํานี้เราก็ไมเคยไดพูดอะไรใหใครฟง
มากมาย นอกจากบรรดาลูกศิษยทใี่ กลชิดติดพันกัน ถึงเวลาธรรมไปสัมผัสเกี่ยวกับเรื่อง
แกก็พดู ใหฟง บางเปนธรรมดา วันนี้จึงเปดเผยตามหลักความจริง ใหพี่นองทัง้ หลายฟง
เผอิญแกออกบวชได เราก็มาพักอยูท ี่บานหวยทราย พอถึงปบนี้แกก็มาหา แลวก็มาถวาย
ตัวเปนลูกศิษยลูกหา ขอถวายตัวเปนลูกศิษยลูกหาใหแนะนําสั่งสอน จากนั้นแกก็เลาเรื่อง
ภาวนาใหฟง
สําหรับเราไดสะดุดใจแลว ตั้งแตพอ แมครูจารยมั่นทานหามไมใหภาวนา เวลาทาน
จากไปแลว อยาภาวนา นี้เราก็เขาใจทันที ตองมีเหตุผลอันสําคัญๆ พอแมครูจารยซึ่งจะฉุด
ลากสัตวโลกใหพนจากทุกข ทําไมผูภ าวนาควรจะพนจากทุกขได แลวหามไปหาอะไร ทาน
ตองมีอะไรแนนอนที่จําเปนอันหนึ่ง ซึ่งทานจะตองหามไมใหภาวนา ก็พอดีไดทราบ
หลังจากเราไปพักที่นั่นแลวแกก็ไปเลาเรื่องภาวนาใหฟง เบื้องตนแกก็บอกกวา หลวงปูทาน
ไมใหภาวนา เราเขาใจทันทีแหละ วาไมใหภาวนาเพราะเหตุไร
พอเรามาพักหวยทราย แกก็พาบริษทั บริวารของแก สวนมากจะไปในวันพระ ป
แรกเราจําพรรษาอยูบนภูเขานี้แหละ ตะวันตกบานหวยทราย แกก็ยกขบวนไปภาวนา พอ
ไปภาวนา แกก็เลาเรื่องความภาวนาของแกพิสดารมาก เกินกวาจะนํามาพรรณนาใหจบลง
ได เราก็ไดอุตสาหพยายามตีตอนเขามาสูอรรถสูธรรม เพราะความรูความเห็นเหลานั้น
เปนความรูความเห็นของญาณวิถีภายในจิต ไมใชความรูเห็นที่จะถอดถอนกิเลส เปน
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ความรูสิ่งภายนอก เราก็ไดหักเขามาใหแกไดภาวนาภายในจิตใจ โดยวิธีการจะแกและถอด
ถอนกิเลสเปนลําดับไป แกยอมรับ ก็แนะนําสั่งสอนเรื่อยมา โดยทางที่ถกู ตองดีงาม แกจึง
ไดผานพนไป ป ๒๔๙๕ นั้นแหละ
๒๔๙๔ เรามาจําพรรษาหวยทราย ๒๔๙๓ จําพรรษาที่วัดหนองผือ เพราะเห็นบุญ
เห็นคุณของพี่นองชาวหนองผือเรา ซึ่งมีคุณมากตอพระทัง้ หลาย ตั้งแตหลวงปูมั่นลงมา มี
จํานวนมากเทาไรขวนขวายมาเลี้ยงมาดู ไมใหอดใหอยากอะไรเลย ทั้งๆ ที่ตลาดในบาน
หนองผือก็ไมมี แตทานเหลานี้เปนผูมีจิตใจอันกลาแข็งไปดวยศรัทธา ถึงไหนถึงกัน หมด
เปนหมด ยังเปนยัง ทีนี้เวลาทานมรณภาพไปแลว พระเณรก็แตกหนีไปหมดจนจะไมมีใคร
อยู พอเราทราบเรื่องราวแลว เราก็ยอนกลับมาจําพรรษาหนองผืออีก เปนป พ.ศ. ๒๔๙๓
นั้นแหละ หลังจากนั้นก็มาหวยทราย มาก็จึงไดมาพบกัน แกก็ไดช้แี จงเหตุผลตนปลายให
ฟงทุกอยาง จนเปนที่ลงใจ แกก็กาวไปไดอยางงายดาย มาอยู ๒๔๙๔ พอ ๙๕ แกก็ผานไป
ไดตั้งแตบัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้นานสักเทาไร
ประวัติของแกเปนเรื่องพิสดาร เขากันไดกับที่พอ แมครูจารยหามไมใหภาวนา เวลา
ไปเจอกันกับเรา ถึงรูไดชัดๆ เราทราบมาแลวตั้งแตแกยังไมเลา ทราบจากพอแมครูจารย
ที่วาหามไมใหภาวนาเวลาเราไปแลว เราก็จับจุดนี้ทันที พอดีเรื่องนี้ก็ขึ้นรับกัน นั่นละถึงได
หักหามกันอยางหนักทีเดียว แกก็กาวเดินตามอรรถตามธรรม ที่ไดแนะนําสั่งสอนก็ผานไป
ได กลายเปนอรหันตขึ้นมาในปจจุบัน
อัฐิธาตุนี้แสดงบอกอยางชัดเจน วาอัฐิที่จะเปนพระธาตุไดนั้น มีอัฐขิ องพระอรหันต
เทานั้น นอกนั้นไมมีทางเปนไปไดเลย ตํารับตําราทานก็แสดงไวอยางแจงชัด แกก็เปนที่
ยอมรับในสังคมที่ใกลชดิ ติดพันกันมานานแลว วาแกเปนหญิงประเภทใด จิตใจแกเปน
อยางไรก็ทราบกันมาแลว นี้พอสรีระแกลวงลับไป อัฐิของแกก็กลายเปนพระธาตุขึ้นมาให
เห็นอยางชัดเจน
นี่ละเรื่องมรรคเรื่องผล สําหรับผูปฏิบัติอรรถธรรมตามทางเดินของศาสดา ทางเดิน
ของศาสดาไดแกธรรมทัง้ หลายที่ทรงสอนโลกไวแลว ไมผิดไมพลาด ใครปฏิบัติตามแลวได
มรรคไดผล เต็มกําลังความสามารถของตนเรื่อยมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ ทานจึงเรียกวา
อกาลิโกๆ ธรรมไมมีกาลสถานที่เวล่ําเวลา ใครทําดีเมื่อไรไดความดีโดยลําดับลําดา
จนกระทั่งถึงความพนทุกขไดเชนเดียวกันหมด สวนกิเลสก็เปน อกาลิโก ใครทําบาปความ
ชั่วชาลามกเมื่อไร ก็เปนบาปเปนกรรม เอาจนกระทั่งจมไปเลย ก็จมไปไดเชนเดียวกับการ
สรางความดีงาม
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เพราะฉะนั้นพี่นองทัง้ หลายขอใหระมัดระวัง เรื่องการสรางความชั่ว สรางไปแลว
กลับเปนไฟมาเผาเรา อยางนี้ไมสมควรอยางยิ่ง ใหพากันสรางความดีงาม นี่ก็เปนสักขี
พยานแลว แมชีแกวแกก็ไดสําเร็จมรรคผลเปนที่พอใจ อัฐิของแกก็กลายเปนพระธาตุ
ลวนๆ แลว ไมมีใครที่จะประกาศตานทานหรือกีดขวางไดวาไมเปนความจริง นอกจากปาก
หมูปากหมา ปากอมขี้ มันก็เหาวอๆ แวๆ ทั้งๆ ที่มันไมเคยปฏิบัติอรรถธรรมแตอยางใด
แตมันก็ยกตัวเปนเจาอํานาจบาตรหลวงบีบบังคับไมใหมรรคผลเกิดขึ้น
แกผูปฏิบัตดิ ี
ปฏิบัติชอบตามทางของศาสดา มันจะเอาอํานาจนี้มากีดขวาง มีเทานั้นแหละ อยางอืน่ ไมมี
มีแตกิเลสมันกีดขวางธรรม
ใครปฏิบัติดีมันไมพอใจ เพราะกลัววาจะหลุดพนจากเงื้อมมืออํานาจปาเถื่อนของ
มันไปเสีย ผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มันจึงสรางขวากสรางหนาม สรางฟนสรางไฟ สรางสิ่งกีด
ขวางไวในความดําริ ความคิดอาน คําพูดคําจา หนาที่การงานของตน มันหักหามในการที่
จะไปสรางความดีทั้งหมด มันเปดทางใหทําความชั่วเอาไว ตั้งแตความคิดความปรุง การ
พูดการจาใหชมเชยสรรเสริญเรื่องกิเลสตัณหาไปทั้งนั้นๆ ไมใหชมเชยการทําบุญใหทาน นี่
เปนเรื่องของกิเลส เขาเรียกวาปากอมขี้ ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง อยูในหัวใจของคนมีกิเลส
ทั้งนั้น ปากอมธรรมของทานผูบําเพ็ญธรรมยอมไดแตธรรม ไดธรรมมาเปนขวัญใจ
ตลอดเวลา
ดังแมชีแกวนี้ แกก็เปนคนธรรมดา ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอรรถธรรม จนกระทั่งได
ถึงความพนทุกขโดยสิ้นเชิง ไมมที างสงสัยเลย การที่เรามาบรรจุอัฐิธาตุของแกนี้ ก็เพื่อ
ประชาชนลูกหลานของเราในรุนหลัง จะไดกราบไหวบูชาเปนขวัญตาขวัญใจแกพวกเรา
ทั้งหลาย เพราะเปนบุญเปนคุณมหาคุณ ที่เราจะไดกราบไหวบุคคลผูบริสุทธิ์เชนนี้ เปนสิ่ง
ที่หาไดยากมาก ไมใชหาไดอยางงายดายเลย
วันนี้ก็เปนวันมหามงคลของพี่นองทัง้ หลายที่ไดมาในงานนี้ โดยเสียสละหนาที่การ
งาน ชีวิตจิตใจ เวล่ําเวลาทุกอยาง ทุม เขามาเพื่อบูชาอรรถธรรม ไดพบไดเห็นไดกราบไหว
บูชาอัฐิธาตุของแกที่เปนพระธาตุแลว ยังจะไดยินไดฟงอรรถธรรมตอไป เพื่อเปนการเบิก
ทางแหงความดีของตนใหถึงความพนทุกข ทานทั้งหลายเปนผูมีอานิสงสมาก ตั้งแตตื่น
นอน เราเอายอๆ เพียงวาตื่นนอนเทานั้นละ การขวนขวายเพื่ออรรถเพื่อธรรม เพื่อความดี
งามทั้งหลาย มาเกี่ยวโยงกับแมชีแกวนี้ ทุกหนาทุกตาที่มานี้ไดคิดกันทัง้ นั้น วาวันนี้จะไดไป
ในงานของแมชีแกวๆ ตลอด จิตสงมานี้ ผูไมไดมาก็ไดคิดถึงแมชีแกว ซึ่งเปนกุศลเจตนา
คิดเปนมงคลแกตนเรื่อยมา จนกระทั่งไดมาเต็มบริเวณแหงเจดียน้ี ก็เพราะอํานาจแหง
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เจตนาที่เปนกุศล ฉุดลากทานทั้งหลายใหไดมาสูสถานที่เปนมงคล คือเจดียหลังนี้ แลวเรา
ก็ไดกราบไหวบูชาทาน นับวาเปนขวัญตาขวัญใจ
ใหพากันถือทานเปนคติตัวอยาง แมจะไมไดแบบทานก็ตาม แบบแมชีแกว ขอให
ไดเปนแบบลูกศิษยแมชแี กว ใหตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ขวนขวายหาความดีงามใสตน ความ
ดีงามนี้แลเปนสมบัติที่พึ่งเปนพึ่งตายได ไมเหมือนสิ่งทั้งหลายที่ชมเชยสรรเสริญกันวาเปน
สิ่งดีงาม ความดีงาม แลวก็เพลิดเพลินไปตามสิ่งเหลานั้นจนไมรูเนื้อรูตัว แลวสรางความ
ลมจมใหแกตน เพราะความสําคัญวาสิ่งนั้นดีๆ นี้มีจํานวนมาก ใหสรางตามทางเดินของ
ศาสดา
เรื่องที่พึ่งนี้มอี ยู ๒ ประการ ใหทานทั้งหลายทราบเอาไว ที่พึ่งทางกายหนึ่ง ที่พึ่ง
ทางใจหนึ่ง ที่พึ่งทางกายไดแก วัตถุสิ่งของเงินทอง ทีอ่ ยูที่อาศัย รถยนตกลไก นี้เปนที่
อาศัยของรางกาย จะไปไหนมาไหนก็ไดอาศัยสิ่งเหลานี้ เปนเครื่องบรรเทาทุกขเปนลําดับ
ลําดาไปเรื่อยมา อาหารการบริโภคก็เปนเครื่องหลอเลี้ยงรางกายของเราใหมีชีวิตสืบวันสืบ
คืนตอไป นี่เรียกวาสมบัติภายนอก มีรางกายเปนผูรับเอาไว สมบัติภายในไดแกบุญแก
กุศล ศีล ทาน ที่เราไดสรางมามากนอย นี้เปนสมบัติภายในคือ สมบัติของใจแท
ใจเปนนักทองเที่ยว ใจไมเคยสูญ ใจเปนนักทองเที่ยว เที่ยวเกิดเที่ยวตาย ไมวาที่
ไหน ใจนี้เกิดไดทงั้ นั้น เพราะอํานาจแหงกรรมพาใหไปเกิด ดังที่ทานแสดงไววา กมฺมํ สตฺ
เต วิภชติ ยทิทํ หีนปฺปณีตํ กรรมเปนเครื่องจําแนกแจกสัตว ใหมีความประณีตเลวทราม
ตางกัน เราทุกคนจะพนจากกรรมเหลานี้ไปไมได จึงพยายามใหเลือกกรรมทุกคน อยาไป
ทํากรรมสุมสี่สุมหา เห็นวาชอบใจแลวทํา ทั้งๆ ที่กรรมนั้นเปนฟนเปนไฟ เปนบาปเปน
กรรม อยาพากันทํา อยากทําก็อยาทํา หักหามตนนั่นละ ไมใหลงนรกทั้งเปน การหักหาม
อยางนี้เปนความถูกตองดีงาม
เราอยาไปทําตามกิเลส มันหลอกลวงวาเปนของดิบของดี ทัง้ ๆ ที่เปนไฟ ใหทํา
ตั้งแตความดีงามทั้งหลาย แลวกาวเดิน จิตใจนี้เมื่อไดสมบัติภายใน คือบุญคือกุศลหนุน
เขาไปๆ แลวนั่นเรียกวาเราสรางบารมี บารมีธรรมเปนเครื่องยังสัตวทั้งหลาย ใหถึงฝง นูน
คือพระนิพพาน ตั้งแตการใหทาน การรักษาศีล การเจริญเมตตาภาวนา เหลานี้เปนการ
สรางบารมีธรรม เขาสูหัวใจของเรา สรางไดมากเทาไร จิตใจก็ยิ่งมีเครื่องเสวย เครื่อง
อุดหนุนหนักเขาๆ สูงขึ้นเปนลําดับลําดา เมื่อเต็มที่แลวก็ถึงแดนแหงนิพพาน ได
เชนเดียวกับพระพุทธเจาทั้งหลายนั่นแล เพราะอํานาจแหงบารมีนี้ มีไดทั้งหญิงทัง้ ชาย
สรางไดทั้งหญิงทั้งชาย ประมาทกันไมได
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ใครเปนผูมีความขยันหมั่นเพียร ในการสรางคุณงามความดี ผูนั้นก็ไดสมบัติภายใน
เขาสูจิตใจ หนุนจิตใจใหสูสถานที่ใดไดทงั้ นั้น บุญกุศลพาสัตวโลกใหไปเกิด ยอมไปเกิดใน
สถานที่ดี ทีส่ มหวังๆ เรื่อยไป ตลอดถึงนิพพาน นิพพานแลวไมตองเกิด ไมตองตาย แตยัง
ไมถึงนิพพาน ตองเกิดตองตาย ตองอาศัยคุณงามความดี จะพาไปสูสถานที่ดีงามทั้งหลาย
สวนสถานที่ชั่วนั้น เปนสิ่งที่ทําดวยอํานาจแหงจิตใจที่สกปรกโสมม อํานาจแหงกิเลสมันพา
ใหทํา พาใหทําแลวกิเลสมันไมไดมาเสวยกรรม เราเปนผูรับเคราะหรับกรรม แรงกรรม
ทั้งหลายที่ชั่วชาลามก เขาสูตนคนเดียวๆ กิเลสมันหัวเราะเยาะเยย เพราะฉะนั้น มันจึง
สนุกโกหกโลก หลอกลวงโลกเรื่อยมา เพราะมันไมไดรับบาปรับกรรมเหมือนเรา ที่ถูกมัน
ตมตุนแลวไปจมนรกทั้งเปน ใหมนั เห็นอยูนั่น มันก็ไดผลดี สนุกสนานหลอกโลกเรื่อยมา
เราอยาปลอยใหกิเลสมันหลอกลวงเราจนเกินไปนะ
ใหอาศัยธรรมของพระพุทธเจา ธรรมนี้ไมไดเกิดอยางงายๆ พุทธศาสนานี้เกิดได
เพียงพระองคเดียวเทานั้น ไมไดเหมือนอะไรศาสนาใดทั้งนั้น พุทธศาสนาคือเปนศาสนา
ของผูสิ้นกิเลส สิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิง ความมัวหมองภายในใจ ลูบๆ คลําๆ ในการสอนโลกนี้
ไมมี เปนโลกวิทู รูแจงเห็นจริงในโลกหมดทุกสัดทุกสวน ตั้งแตแดนนรกขึ้นมาเปนลําดับ
ลําดา จนกระทั่งถึงแดนนิพพาน พระพุทธเจาทุกๆ พระองคทรงรูทรงเห็น แจมแจงชัดเจน
หมดแลว จึงไดมาสอนโลกวาสิ่งใดดี สอนวาดีแลวใหพยายามขวนขวาย อุตสาหเสาะ
แสวงหาสิ่งที่ดีนั้นใหมากมูนขึ้นไปๆ โดยลําดับ สิ่งใดที่ชั่ว แนะนําสั่งสอนไมใหทํา หักหาม
มาโดยลําดับลําดา สถานที่ชั่วก็คือเปนที่อยูของคนทําชั่วนั้นแล ทานหามทั้งการทําบาป ที่
จะไปแดนนรก หามทั้งไมใหไปดื้อดานหาญทําไปในสิ่งที่จะไปแดนนรก นี่ทานก็หามเอาไว
หมด
คําพูดของพระพุทธเจาจะไมมีผดิ พลาดเลย ทานแสดงไววา เอกนามกึ หนึ่งไมมี
สองคืออะไร หนึ่งไมมีสองทานแสดงไวสองสามกระทงวา หนึ่งไมมีสองคือพระพุทธเจาจะ
อุบัติขึ้นในโลกนี้ ขึ้นไดเพียงพระองคเดียวเทานั้น แตละครั้งๆ จะขึ้นซ้ํากันไมได เพราะเกิด
ยากแสนยาก พระพุทธเจาจะเกิดขึ้นมาเปนศาสดาสอนโลกนี้ สรางบารมีมานับตั้งแต ๑๖
อสงไขย แสนมหากัปบาง ๘ อสงไขย แสนมหากัปบาง ๔ อสงไขย แสนมหากัปบาง กวาจะ
ไดเปนพระพุทธเจาขึ้นมา เรียกวาทนทุกขทรมานเหลือประมาณ เหนือโลกเหนือสงสาร ไม
มีใครไดรับความทนทุกขทรมานเหมือนโพธิสัตว ที่สรางตนเพื่อความเปนศาสดาสอนโลก
เลย

๙
เมื่อไดรูจริงเห็นจริงขึ้นมา กิเลสขาดสะบั้นไปจากใจ ทรงโลกวิทู รูแจงโลกขึ้นมา
อาโลโก อุทปาทิ สวางจาตลอดครอบโลกธาตุ การสอนดวยความสวางไสวภายในจิตใจ จึง
เปนความถูกตองแมนยํา จึงเรียกวา เอกนามกึ คือพระญาณหยั่งทราบของพระพุทธเจา ที่
ทรงทํานายอะไรแลวไมผิด เชนวา บาปมี บุญมี นรกสวรรคมี นี้ไมมีผิด ใครฝนเขาไปคน
นั้นก็สรางความชั่วชา สรางฟนสรางไฟ เผาตัวเองโดยไมตอ งสงสัยเลย นี่โลกวิทู ทานรูแจง
แลว ทานหามอยาฝนทํา บาปมี บุญมี บาปมีอยาทําบาป บุญมีใหเสาะแสวงหาการทําบุญ
ใหทาน นรกมีอยาทําความชั่วชาลามก จะไปตกนรกแนนอน ถาใครฝนพระพุทธเจาไป บุญ
มี สวรรคมี ก็ใหสรางความดีงามเพื่อไปสูสวรรค จากนั้นก็ไปพรหมโลกและนิพพานได นี่
คือคําที่ถูกตองแมนยํา เรียกวา เอกนามกึ
คําสอนของพระพุทธเจา ไมวาจะเปนขอใด ขั้นใด ภูมิใดของธรรมทั้งหลาย สอน
ดวยความถูกตองแมนยําทั้งนั้น ไมไดสอนแบบงูๆ ปลาๆ ผิดถูกประการใดก็เอากิเลสเขา
ไปบงการๆ สุดทายก็สอนดวยอํานาจของกิเลส ไมไดสอนดวยอํานาจแหงธรรม ก็เลย
กลายเปนลูบๆ คลําๆ ผิดๆ พลาดๆ สอนไมถกู จุดหมายปลายทาง แทนที่จะพาไปสวรรค
กลับลงนรกก็ไดเรื่องกิเลสสอนคน คนมีกิเลสสอนโลกยอมเปนไปอยางนั้น ผูสิ้นกิเลสสอน
โลก สอนดวยความถูกตองแมนยํา นี่พระพุทธเจาเปนผูสิ้นกิเลสเรียบรอยแลว สอนโลกจึง
เรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวๆ ไมตองมีการเพิ่มเติมหรือตัดออกแตอยางใด จึง
เรียกวา สวากขาตธรรม ทุกขั้นทุกภูมิ ไมมีผิดมีพลาด คือศาสดาองคเอกสอนโลกทั้งหลาย
นั้นแล ใหพากันจํา
เอกนามกึ พระญาณหยั่งทราบดูสัตวโลกนี้ หยั่งทราบตลอดทั่วถึง ไมมผี ิดมีพลาด
วาใครจะไปแดนนรกหลุมไหนๆ นี่ทานไมไดมาพรรณนาใหทราบเฉยๆ นะ พระพุทธเจา
ทานทรงทราบจนกระทั่งถึงวาสัตว เอาตัวลึกๆ ตัวสําคัญตัวเปนบาปเปนกรรมหนักๆ
หนาๆ ไปตกนรกนั้นนะ มันไปตกนรกนี้เพราะทํากรรมอะไรมา พระองคทรงทราบ
จนกระทั่งถึงกรรมที่เขาทํามา จึงไดไปตกนรกในหลุมนั้นๆ สัตวทั้งหลายอยูในแดนนรก
พระองคทรงทราบหมดทุกตัวสัตว วาตัวสัตวใดที่ไปตกนรกอยูเวลานี้ ไปทํากรรมอันใดๆ
มาถึงไดตกนรกมากนอยอยางนี้ๆ พระองคทรงทราบหมด แตไมพรรณนาไปใหเสียเวล่ํา
เวลา บอกแตวากรรมคือฟนคือไฟ อยาพากันสรางกันทําก็แลวกัน เอารวมๆ ไวอยางนี้
คําวาบาปวากรรม อยาพากันทํา ไมตองไปแจงหากรรมประเภทใดบาง กรรม
ประเภทใดก็คือฟนคือไฟเผาไหมเราทั้งนั้นแหละ อยาไปสรางอยาไปทํา ขึน้ ชื่อวากรรมชั่ว
แลว ใหสรางแตความดีงามทั้งหลาย สมกับศาสดาองคเอกทีท่ รงสรางบารมีมา ไมมใี คร

๑๐
ทุกขยากลําบากยิ่งกวาศาสดาองคเอก เมื่อไดเปนศาสดาของโลกแลว สอนโลกดวยความ
ถูกตองแมนยํา เราอยาทําตัวใหผิดๆ พลาดๆ ผิดทางของศาสดาที่สอนก็เปนบาปเปน
กรรมแกตัวของเราเอง จึงขอใหทานทั้งหลาย จําใหดี
พุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลว ใหพิสูจนกันทางดานจิตตภาวนานี้
เปนที่แนที่สุด รอยทั้งรอย พระพุทธเจาเปนอยางไรๆ พระอรหันตรูหมดเรื่องของ
พระพุทธเจา ตลอดถึงแดนนรกสวรรค พระสาวกทั้งหลายยอมกราบพระพุทธเจา วาสอน
ถูกตองแมนยําไมมีผิดมีพลาด ผูที่ดื้อดานอยูก็คอื พวกเราที่มีกิเลส มีมากมีนอยมันดือ้ มัน
ดาน พระพุทธเจาหามมันไมยอมฟงเสียง เหยียบหัวพระพุทธเจาไป ดวยการลวงเกินฝาฝน
นั้นแหละ ถาผูใดดําเนินตามทางของศาสดา เราทั้งหลายไมเห็นพระพุทธเจาก็ตาม ขอให
ยึดธรรม ทีท่ านทรงสั่งสอนไวแลวอยางไรมาปฏิบัติ เทากับเราตามเสด็จพระพุทธเจาทุกฝ
กาว ดวยการประพฤติดงี ามของตัวเองนั้นแล
ถาไมไดปฏิบัติตัวใหเปนคนดี ถึงจะไปจับชายจีวรพระพุทธเจาอยู ก็เหมือนเล็นไป
เกาะชายสบงจีวร ไมเกิดประโยชนอะไรเลยนั่นแหละ เราอยาใหเปนเล็น เกาะศาสนาอยู
เฉยๆ แตไมเชื่อศาสนา ไมปฏิบัติตามศาสนา ตายแลวก็จะจมไป เกาะศาสนาแลวเกาะดวย
ความเคารพนับถือ เกาะดวยการประพฤติปฏิบัติบูชาทานตลอดไป นี้เรียกวาไดมรดกจาก
ธรรมของพระพุทธเจา ไปปฏิบัติตัวเอง แลวจะเปนสิริมงคล ตายแลวความดีงามนี้ไมเคย
ไดยินวา พาสัตวโลกไปลงแดนนรก ไมเคยมี มีแตพาสัตวโลกไปสวรรค พรหมโลก
นิพพานทั้งนั้น เปนคําสอนของพระพุทธเจา ถาใครปฏิบัติตามที่ทรงสอนไวแลวนี้ เปนผูไป
ดี
จะไปเกิดสถานที่ใด ขึ้นชื่อวาบุญเปนผูตกแตงใหไปเกิดแลวสมหวังๆ ตามกําลัง
วาสนาของตนที่สรางมาไดมากนอย แมไปสวรรคจะไปชั้นใดๆ ก็คือสวรรคเปนที่เสวย
ความสุขความเจริญดวยสมบัติทิพยทั้งนั้นๆ สวรรคหกชั้น ไดเปนชั้นๆ ใครควรแกสวรรค
ชั้นใด ก็ไปเกิดอยูในสวรรคชั้นนั้น เสวยความดีงามของตนเรียกวาสมบัติทิพย อยูใน
สวรรคชั้นนั้นๆ ผูสูงกวานั้นขึ้นพรหมโลก ก็เสวยสมบัติทิพยบนพรหมโลก ผูถึงที่แลวที่ไม
ควรจะมาตายกองกันมีอยู ก็สงถึงนิพพาน เปนบรมสุขอยูที่พระนิพพาน นี่เปนคําสอนของ
พระพุทธเจาฉุดลากสัตวโลก สัตวโลกปฏิบัติตามก็ไปตามขั้นตามภูมินี้ ที่จะใหจมลงนรก
แหวกแนวลงนรก ไมเคยมี มีตั้งแตไปตามนี้
ไอที่มันแหวกแนวลงนรก ก็คอื มันเหยียบหัวพระพุทธเจา ดวยการลวงเกินฝาฝน
นั้นแล ใครลวงเกินฝาฝน ใครดื้อดานหาญทํา คนนั้นก็ยังจะเหลือแตลมหายใจฝอดๆ ตัว

๑๑
ของมันหมดคาหมดราคา
มีแตฟน แตไฟเผาหัวอกอยูนั้น
เรียกวาเปนนรกคนเปน
บาปกรรมทั้งหลายเผาอยูในหัวอก พอลมหายใจขาดเทานั้น นรกเมืองผีไมตองพูด ถึงกัน
ทันทีๆ ไมมกี ี่กิโล กีไ่ มลละ บาปกับบุญ นรกสวรรค กับหัวใจดวงนี้เขาถึงกันไดทันทีๆ จึง
พากันระมัดระวัง พี่นองลูกหลานทั้งหลายก็ดี
วันนี้เราเปนมงคลทั่วหนากัน แลวมาทั้งใกลทั้งไกล เราสละชีวิตจิตใจ หนาที่การ
งานทุกอยางมาแลว เพื่อบูชาคุณกราบไหวอัฐิธาตุของแมชีแกว โดยพระพุทธเจา พระธรรม
พระสงฆ นําหนา หรือเปนแกนนําอยูในนั้นดวย เรียกวาเราไดกราบทั้งพระพุทธเจา พระ
ธรรม พระสงฆ พระสงฆก็คืออยางแมชีแกวนี่ก็เปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ โดยสมบูรณแลว
ไมใชวาผูหญิงมาเปนสรณะ ความบริสุทธิ์ของจิตดวงนั้น จิตดวงนั้นไมนิยมวาเปนเพศหญิง
เพศชาย นั่นละเปนสรณะของโลก เราก็ไดมากราบไหวบูชาสรณะอันนั้นเขาสูดวงใจของเรา
นับวาสมมักสมหมายที่ไดพากันมาทัง้ ใกลทั้งไกล ไมเสียทาเสียที ไมเสียเวล่ําเวลา มาได
มรรคไดผลตามเจตนาของเราที่มา
พี่นองทัง้ หลายกรุณาไดภาคภูมิใจ แหงเจตนาอันดีงาม จนกระทั่งพาเจาของได
เสียสละ เคลื่อนยายมาถึงสถานที่นี่ นับวามาสรางคุณงามความดี เต็มเม็ดเต็มหนวย เต็ม
หัวใจของเรา กลับไปจะไดมีความสวางไสวเรื่อยๆ ไป นี้ละเปนเครื่องที่จะนําเรา ใหไปสู
สุคติโลกสวรรค จนกระทั่งถึงนิพพานคือความดีนี้แล นานๆ เราจึงจะมีโอกาสไดบาํ เพ็ญ
เสียทีนึงๆ อยางนี้ การทําความชั่วชาลามก มันทําไดทุกระยะ ทุกเวล่ําเวลา ยืน เดิน นั่ง
นอน ทําไดทั้งนั้น แตการทําความดีนี้ เรียกวาทํายาก ยืน เดิน นั่ง นอน มันไมอยากทํา แต
ความชั่วมันทําไดทั้งนั้น นี่เราก็นับวาเปนโอกาสอันดี ที่ไดมากราบไหวบูชาทานที่เปนขวัญ
ตาขวัญใจในวันนี้ ขอใหยึดอันนี้เปนหลักเปนเกณฑตอจิตใจ บุญกุศลนี้ละเปนสิ่งที่ฝากเปน
ฝากตายได
ทานทั้งหลายอยาปฏิเสธบุญ อยาปฏิเสธบาปนะ พระพุทธเจาทุกพระองคยอมรับ
บาป ยอมรับบุญ ยอมรับนรก สวรรความีดวยกันหมด ไมมีพระพุทธเจาพระองคใด
ปฏิเสธแหวกแนวไปวาสิ่งเหลานี้ไมมี ฝนพระพุทธเจาทั้งหลายไมเคยมี บอกอยางเดียวกัน
หมด เพราะทานรูอยางเดียวกัน เห็นอยางเดียวกัน เวลาสอนโลกก็สอนแบบเดียวกัน เราก็
อยาเปนคนฝนโลก ฝนธรรม ทานบอกวาบาปมี อยาหาญทําบาป บุญมีใหอุตสาหพยายาม
ทําบุญ นี่เรียกวาเดินตามครู
เราไมไดเปนพระพุทธเจาก็ตาม ขอใหเปนลูกศิษยเดินตามรอยทาน เปนแบบลูก
ศิษยที่มีครูแนะนําสั่งสอน ยอมรูจักบาปจักบุญคุณโทษประเภทตางๆ ปฏิบัติตนใหเปน

๑๒
ความดีงามตลอดไป ความสวัสดีมงคลจะมีแกพวกเราทั้งหลาย จึงขอใหทานทั้งหลายจดจํา
เอาไว ธรรมที่สอนโลกมานี้ เปนธรรมที่เปนมหามงคลแกโลกแลว ใหพากันจดกันจํา ไป
บานไปเรือน นึกพุทโธ ธัมโม หรือ สังโฆ ติดตัวเรื่อยไป วันนี้เรามาเสาะแสวงหาบุญ ตั้งแต
ออกจากบานมา พุทโธ ธัมโม หรือ สังโฆ บทใดก็ตามติดหัวใจเรามา เทากับเราตามเสด็จ
พระพุทธเจามาโดยลําดับลําดา มาอยูนี่ก็นั่งเฝาพระพุทธเจา ดวยการฟงอรรถฟงธรรม
กลับไปบานไปเรือนก็ใหนึกนอมพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ติดหัวใจลงไป ซึง่ เทากัน
กับเราตามเสด็จพระพุทธเจาตลอดฝกาวของเรา ใหพี่นองทั้งหลายพากันจดจําเอา
วันนี้ไดเทศนาวาการ ธาตุขันธกไ็ มอาํ นวย แตกอนเทศนไดนาน ทุกวันนี้ธาตุขันธไม
อํานวย เทศนไปออนไปๆ ก็ตองไดยตุ ิลงเอง เพราะธาตุขันธเปนเครื่องมือทํางาน เมื่อธาตุ
ขันธออนกําลังแลว เราจะฝนมันไปก็ขัดของลําบาก ไมเกิดประโยชนอะไร การฟงเทศนฟง
ธรรม วันนี้ก็เห็นวาพี่นองทัง้ หลาย ควรจะเขาอกเขาใจ สมบัติภายนอก สมบัติภายใน ขอ
ย้ําอีกทีนึงวา สมบัติภายนอกคือสมบัติเงินทองขาวของ ไรนา เรือกสวน สิ่งกอสรางตางๆ
เปนสมบัติภายนอกที่เราตองอาศัยในเวลาที่มีชีวิตอยู สิ่งเหลานี้ก็ใหมี ไมมีธาตุขันธก็
ลําบากมาก นี่เรียกวาสมบัติภายนอก
สมบัติภายในคือบุญกุศลศีลทานที่เราไดสรางไวมากนอย นั่นเปนสมบัติสําหรับใจ
ตายแลวนั่นละจะพยุงใจไป สมบัติทั้งหลายทิ้งเลย สมบัติภายนอกเมื่อรางกายหมด
ความหมาย ลมหายใจขาดแลว สิ่งเหลานั้นก็ขาดไปตามๆ กัน ไมมีสิทธิ์ ไมมีอํานาจครอง
กันไปไดแหละ สมบัติเงินทองขาวของกองเทาภูเขาก็มีอยูอ ยางนั้นแหละ เจาของถาทําชั่วก็
จมนรกได ถาทําดีก็ไปสวรรคได สวนความดีงามทั้งหลายภายในใจ เรียกวาสมบัติภายใน
ใจ ใหสรางแตความดีงาม ใหมีขึ้นภายในจิตใจ ตายแลวไมตองไปนิมนตพระมา กุสลา ธมฺ
มา ก็ได เจาของเปนคนฉลาด สามารถปฏิบัติพลิกแพลงเปลี่ยนแปลง บํารุงรักษาตนให
เปนคนดีแลว อยูไหนก็เปนคนฉลาดรอบคอบ ตายแลวก็ไปเปนสุคโตโลกสวรรคถึง
นิพพาน โดยไมตองสงสัย เอาละ วันนี้การเทศนาวาการ ก็เห็นวาสมควร แกธาตุแกขันธ
แกการเวลา ขอความสวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นองทัง้ หลาย โดยทั่วกันเทอญ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

