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เทศนอบรมฆราวาส 
ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 

เมื่อค่ําวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ศาสนาอริยสัจ 

 ปจจัยที่รับจากพี่นองทัง้หลายนี้ออกชวยโลกเรียกวาทั้งหมดนะ เราไมเอา แบ
ตลอด แตการหยิบการยื่นเพื่อพี่นองชาวไทยเรา เรารูสึกจะหนักกวาเพื่อน หนักมาก 
การวิ่งเตนขวนขวายก็เรา การแนะนําส่ังสอนก็เรา ทุกส่ิงทกุอยางมาอยูกับนี้หมด พูดถงึ
เร่ืองหนักหนักมากนะ การฟนฟูจิตใจคนเปนเรื่องลําบากอันดับหนึ่ง เพราะมันเคยจม
ไมไดมีเหตุมผีลอะไร เพราะไมไดรับการแนะนําส่ังสอน ถาไดรับการแนะนําส่ังสอน.
แมแตโจรผูรายเวลาเขาไปบวชเขาตองมีกิริยามารยาทเหมือนพระ เพราะเขาเขาไป
ศึกษา อันนี้ไมไดศกึษาอะไรเลยจะใหรูเร่ืองรูราวไดอยางไร จะตําหนิเขาก็ไมได เพราะ
เขาไมรู เกิดขึ้นมาก็เห็นแตความขยี้ขยํามูตรคูถคือความชัว่ทั้งหลายทั่วหนากันไปหมด 
จะยกใครเปนตัวอยางอนัดีก็ไมม ีมอืเขาก็เต็มมตูร มือเราก็เต็มคูถ แลวก็ปาใสหนากัน
เลอะๆ เทอะๆ ไปหมด ไมมธีรรมคือน้ําสะอาดคอยชะลางกันบางเลยแลวจะใหดีได
อยางไรมนุษยเรา ไมใชเกิดขึ้นมาแลวก็ดีๆ  
 ตั้งชื่อตั้งนามดังเมืองไทยเราเปนบาอยูทุกวันนี้ เปนบาตั้งชื่อตั้งนาม โอย ชื่อน่ี
พอถามวาชือ่วาอยางไร ใหคอยฟงฟากจรวดดาวเทียม แตไหนละเจาของชื่ออยูไหน อยู
กนนรกนูน นั่นมันเขากันไดเมื่อไร มันเปนบาแตกับชื่อกับนาม ไมฝกฝนอบรมตนเอง
ใหเปนคนดีเลย ถาตั้งใจปฏิบัติฝกฝนตัวเองเราดีทั้งน้ัน อะไรก็ชางเถอะอยูกับเรา ถา
เราชั่วไปอยูที่ไหนมันก็ชัว่อยูตลอด เขาดีกันทั้งบานทั้งเมืองก็ชั่วแตเราผูสรางแตความ
ชั่วนั้นแหละ มันไมไดมีดนีะ ใหมองดตูัวเอง  

ธรรมะพระพุทธเจาทานสอนเขาไปสูจิตใจกอนอืน่ มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโน
เสฏฐา มโนมยา ส่ิงทั้งหลายรวมลงที่ใจ มีใจเปนใหญ ใจเปนประธาน การคิดคนทุกส่ิง
ทุกอยางดีชั่วจะออกจากใจ นั่นธรรมทานสอนลงที่ใจ ไมไดสอนไปที่ไหน ใหใจสะดุด
ในทางชั่วทางดีจะมทีางแกไขตนเอง อันนี้มันไมไดยินไดฟงเสียงอรรถเสียงธรรมซิ มัน
ไดยินแตเสียงเพลิดเสียงเพลิน เสียงรองไห เสียงเศราโศกโศกา แลวก็เสียงหัวเราะดวย
ความเพลิดเพลินลืมตัว  

ธรรมพระพุทธเจาทานสอนไววา โก นุ หาโส กิมานนฺโท นิจฺจํ ปชฺชลเิต สต ิ
อนฺธกาเรน โอนทฺธา ปทีป น คเวสถ. ก็เมื่อโลกสันนิวาสน่ีมันรอนเปนฟนเปนไฟเผา
ไหมอยูดวยความลุมหลงงมงายของเราทั่วหนากัน แลวยังมีหนามีตามาหัวเราะรื่นเริง
กันอยูเหรอ หัวเราะกันหาอะไร ทําไมไมเสาะแสวงหาที่พึ่งคือความดีงาม นี่เปนพุทธ
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พจนนะ ทานคงจะรําคาญเอาเหลือทน พวกนั้นมันเมายาเมาเหลากัน มันฉากเขามา ก็
พอดพีระองคแสดงธรรมอยูขึ้นภาษตินี้เลย มันมาอวดอางพระพุทธเจาละซิ คนที่ตั้ง
หนาตั้งตามาเพื่อศีลเพื่อธรรมมีจํานวนมาก ยกขึน้เพียงเทานี้คนก็ไดรับประโยชน
มากมาย ไอคนที่มันเมาตายทั้งเปนมันจะเปนอะไรชางหัวมัน เอาคนดีเปนเหตุเพื่อจะ
ไดเปนความดิบความดีตอไป จากพระโอวาทที่สอนนี้ โก นุ หาโส กิมานนฺโท ก็เมื่อโลก
สันนิวาสนี้มันเปนฟนเปนไฟเผาไหมกันอยูตลอดเวลา เพราะความลืมเนื้อลืมตัวดวย
อํานาจกิเลสตัณหา แลวทําไมยังมแีกใจมาหัวเราะกันละ ทําไมไมเสาะแสวงหาที่พึ่ง 
ทานวาอยางนั้น คือทานคงจะเหลือทนทา ถึงไดขูเอาอยางน้ันบาง  

มันเหลือทนมนุษยเรา ถาลงกิเลสไดหอมลอมหัวใจปดหัวใจตีบตันอั้นตู เราอยา
หวังนะเรื่องความสุขความเจริญจะมีอยูในโลกไหนก็ตาม จะมารวมอยูที่ใจเปนภาชนะ
รับไวทั้งสุขทั้งทุกข ทัง้มหันตทุกข ทัง้บรมสุข ใจเปนภาชนะอยางเดียว เพราะฉะนั้นจึง
ปรับปรุงใจของเราใหดีเพื่อรับรองสิ่งที่ดีแลวจะเปนความสุขขึ้นที่ใจของเรา หวังหา
ความสุขความเจริญจะไปหาโลกไหนก็ไปเถอะไมเจอ ถาไมหาที่ตัวของเราและดัดแปลง
แกไขตัวของเราใหเปนคนดีแลวไมมีทางที่จะพบของดิบของดี พบความสุขความเจริญ  

ธรรมทานสอนลงที่หัวใจของโลกที่มนัหมุนเปนฟนเปนไฟ ดวยการเอาน้ําดับไฟ
คือธรรมสาดกระจายออกไปใหไดรูเนื้อรูตวับาง ไมเชนนั้นจะตายทิ้งเปลาๆ เกิดมาชาติ
หนึ่งๆ อยางชาติมนุษยนี้ก็ยังดีนะไดเกิดมาเปนมนุษย ไอชาติสัตวประเภทตางๆ ที่มี
จํานวนมากมายขนาดไหนมาเทียบกับชาติมนุษยซึ่งเทากําปนนี่ ชาติทั้งหลายของสัตวที่
ตางตัวตางเสวยกรรมนี้มันมากขนาดไหน กับชาติมนุษยทีเ่ทากําปนนี่ ชาติเขาเทากับ
แผนดินทั้งแผน เพราะสามโลกธาตุมแีตสัตวตัวหลงงมงายทัง้นั้น  

ผูที่จะมีความสวางไสว มีนิสัยปจจัยพอจะปฏิบัติตัวใหเปนคนดีบางมันเทา
กําปน วาอยางน้ันเลย เราสมมุติวาอยูในศาลานี่เต็มศาลานี่เขาไมเปนทาๆ เทากําปนให
เปนกําปนเราเสียดี ไมมีใครไดรับความดิบความดี ไมมีใครปฏิบัติดี เราปฏิบัติดีคน
เดียว ไดรับความสุขคนเดียวเทากําปนก็ยังดี ใหคิดอยางน้ีนะ อยาไปกังวลวุนวายกบั
ใครมากนักยิ่งกวาที่จะพสูิจนตัวของเรา ซึ่งเปนผูคอยรับทั้งผลบวกผลลบอยูในนี้ 
ผลบวกก็คือความดีงาม ผลลบก็คือความเสียหายที่เราสรางขึ้นมา  

ใหพากันพินิจพิจารณานะ การฝกดี เพราะฉะนั้นจึงมีศาสนาประจําๆ มาตลอด  
ศาสนาเต็มบานเต็มเมืองไมทราบวาศาสนาใดถูก ศาสนาใดผิด ศาสนาใดดี เพราะใคร
ก็วาแตศาสนาของตนดีๆ  แตศาสนาของพระพทุธเจาทานไมไดวาคนนั้นดีคนนี้ชั่ว ทาน
ลงในจุดศูนยกลาง เห็นไหมศาสดาไมใหกระเทือนโลกนะ เอาความจริงออกมาวา คือ
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พราหมณแกมาทูลถามพระพุทธเจาถงึเร่ืองศาสนา ศาสนาเต็มบานเต็มเมืองเต็มโลก
เต็มสงสารไมทราบจะยึดศาสนาไหนมาเปนที่พึ่งเปนพึ่งตาย มาทูลถามพระพุทธเจา  

พราหมณคนนี้แตกอนถอืทิฐิมานะ ถือวาตัวเปนชาติอริยกะ พระพทุธเจาแม
เปนอริยกะกต็ามแตยังเปนเด็ก ยังไมสมควรที่จะมานับถือเด็ก เราเปนอริยกะเปนคน
แก ทีนี้สุดทายพิจารณาไปมา วันนั้นพระองคเสดจ็มาที่นั่นเล็งญาณดูพราหมณคนนี้ มา
ก็มาทบทวนตัวเอง เออ เร่ืองชาติเร่ืองนั้นเรื่องนี้ไมเห็นเกิดประโยชนอะไรเลย มันเกิด
ประโยชนจากความดีงามตางหาก นี่ก็เปนวันสุดทายที่พระพุทธเจาจะมาปรินิพพานที่
เมืองนี้แลว ถาเราไมไดไปทลูถามตั้งแตเวลานี้เราจะเสียคนทั้งคนตายทิ้งเปลาๆ 
อยางไรเราตองไป ถอืทําไมทิฐิมานะวาชาติอริยกะ เราเปนปูยาตายายของอริยกะ 
สิทธัตถราชกุมารเปนเด็ก เปนหลานๆ เทานั้น เราจะมาถืออยางน้ีไมได ความดีงามไม
ขึ้นอยูกับลูกกับหลานกับคนเฒาคนแก ขึ้นอยูกับคนดีผูสรางดีตางหาก  

แลวก็มาหาพระพุทธเจา มาก็มาทูลถามพระพทุธเจาเร่ืองศาสนา จะใหถือ
ศาสนาใดศาสนามากตอมาก ยกศาสนาใดขึ้นก็วาของเขาเปนของดีๆ ไมทราบวาศาสนา
ใดเปนของด ีพระองคก็รับส่ังเลยวา ศาสนาใดก็ตามถาศาสนาใดมีมรรค ๘ มีอริยสัจ ๔ 
นั้นละศาสนานั้นเปนศาสนาที่ทรงมรรคทรงผล ทรงมรรคทรงผลคือโสดาปตติมรรค 
โสดาปตติผล สกิทาคามรรค สกิทาคาผล อนาคามรรค อนาคาผล  จนกระทั่งถึง
อรหัตมรรค อรหัตผล จะอยูในศาสนานั้น  

พอดีศาสนาพระพุทธเจาก็เปนศาสนาอริยสัจ เปนศาสนามรรค ๘ สัมมาทิฐิ
ตลอดไปเลย เปนแตทางดําเนินที่เรียบทั้งน้ันนะมรรค ๘ เรียบราบเพื่อความพนทุกข
โดยถายเดียว พระองคก็มอบทางเรียบราบนี่ให อริยสัจเปนทางเด็ดเดี่ยวที่จะพนทกุข
โดยถายเดียวให พราหมณคนนั้นก็มาฟง แลวรับสั่งวาที่เรามาที่นี่ก็มาเพื่อพราหมณคน
นี้แหละ ขึ้นแลวนะ เวลาเรามีนอยอยาถามเรามากมายไปเลย พอเทศนยอๆ แลวก็ให
พระอานนทบวชให ใหไปปฏิบัติธรรมอยูขางๆ นี่ละที่เรานิพพาน อยามาเปนกังวลกับ
เรา ใหพิจารณาทางดานจิตตภาวนาคนดูกิเลสตัวพาใหเกิดแกเจ็บตาย ตายกองกันอยูนี้
คือกิเลสอยูในหัวใจ ใหแกกิเลสดวยจิตตภาวนา สอนยอๆ ใหพระอานนทบวชใหแลว
ใหไปปฏิบัตบิําเพ็ญที่จะเปนปจฉิมสาวก วันนั้นลงใจ พราหมณแกๆ งกๆ งันๆ กําลัง
จะตายก็ยังมาอวดวาตัวเปนชาติอริยกะๆ มันกําลังจะตายมันจะไมไดประโยชนอะไร จึง
ไดพลิกกลับ เราจะเอาอริยโกะอริยกะมาอวดไดเหรอ คนเราดีเพราะการฝกฝนอบรม
ตางหาก  

นี่พระพุทธเจาจะปรินิพพานแลวในคืนวันนี้ ถาไมไปหาทานเสียจะเสียประโยชน
อยางใหญหลวง อยางไรตองไป ตัดอริยพราหมณแกๆ งกๆ งนัๆ ออกแลวคืบคลานมา 
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พระพุทธเจาก็รับสั่งทันที ที่เรามานี่ก็เพื่อพราหมณคนนี้เอง นั่นทรงเล็งญาณไวแลว 
ทุกขยากลําบากพระองคก็มา มาเพื่อพราหมณคนนี้เอง เอาใหไดเปนปจฉิมสาวกใน
เวลาเดียวกันกับเราตาย ภาษาของเราวาตาย ใหพระอานนทบวชเสร็จแลวไปเดิน
จงกรมภาวนาอยูในปา มีอุปนิสัยถึงขั้นอรหันตนี่นะ พระองคก็ทราบชัดเจนแลววานี่จะ
ไดเปนปจฉมิสาวกองคสุดทายพรอมกับการปรินิพพานของเรา  

บวชแลวก็ไปปฏิบัติ อยามาสนใจกับการเปนการตายของเรา ใหสนใจกับความ
เปนความตายซึ่งมีอยูกับเจาของดวยกนัทุกคน เอา พิจารณา มันเปนอยางไรการเกิด
การตาย เคยเกิดมากี่กปักี่กัลปแลวไมเข็ดหลาบอิ่มพอบางเหรอ เอามาพิจารณาตัวเอง
นี้ตัวเกิดตัวตายกองกันอยูในนี้ ในตัวของเรานี้แหละ ใหพิจารณาตรงนี้ แลวก็ไปภาวนา 
พอถงึกาลเวลาที่พระพุทธเจาจะปรินิพพานแลวทางนั้นก็บรรลุธรรมปง พระพุทธเจาก็
นิพพานพอดี นั่นละไดปจฉิมสาวกองคสุดทาย  

นี่ละเห็นไหมละเร่ืองชื่อเรื่องเสียง เร่ืองพราหมณแกพราหมณออนอยาเอามา
พูด พูดกับความดีความชั่วที่มันมีอยูกับทกุคนไมวาพราหมณแก พราหมณออน 
พราหมณเด็ก พราหมณผูเฒางกๆ งันๆ มันมีความชั่วไดเหมือนกันหมดถาไปสราง
ความชั่ว ถาเปนความดีก็ไดถาเราสรางความดี ยนเขามาตรงนี้ ทานสอนไวอยางน้ันแลว
ก็ไปปฏิบัต ิสุดทายเปนปจฉิมสาวกขึ้นมา ชื่อสุภัททะหรืออะไรเราก็ลืมชื่อแลวละ เอาละ
ไมตองตัง้ เอาวัตถุสําคัญนี่มาชี้แจงใหทานทั้งหลายทราบ เร่ืองศาสนามันมีมากนะ 
พระพุทธเจาไมทรงตําหนิศาสนาใด มีแตบอกตรงจุดศูนยกลางไปเลย ถาศาสนาใดมี
มรรค ๘ มีอริยสัจ ๔ ศาสนานั้นจะเปนศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลโดยสมบูรณ 

ทานก็ขึ้นสมณะที่หนึ่ง สมณะที่สอง ที่สาม สมณะที่หนึ่งก็คอืพระโสดา สมณะที่
สองสกิทา ที่สามอนาคา ที่ส่ีอรหัตบุคคล จะรวมอยูในศาสนานี้หมดเลย ใหไปปฏิบัติ
ศาสนาคลี่คลายศาสนาซึ่งมีอยูในตัวนี้ออกใหกระจางแจง ความบรรลุธรรมหรือความ
พนทุกขจะเกิดขึ้นในสถานที่นั่นเอง พระองคก็สอน บรรลุจริงๆ ในคืนวันนั้น พราหมณ
แก นี่ละการไดรับการอบรม ถาไมมา..ถอืทิฐมิานะวาเราเปนพราหมณเฒาพราหมณแก 
พระพุทธเจาเพียงเปนสิทธัตราชกุมารอยูอยางนั้นแลวตายทิ้งเปลาๆ พระพุทธเจาเปน
ศาสดาองคเอกแลวไปเลย  

พระองคไมไดมีสวนไดสวนเสียจากพราหมณคนนั้น แตพราหมณคนนั้นจะมี
สวนไดสวนเสียเกิดขึ้นกบัตนที่คิดผิดและถูก เมื่อคิดถกูกลับตัวไดแลวมาหา
พระพุทธเจา ทรงแสดงธรรมใหฟงทันทีไดเปนปจฉิมสาวก นั่นเห็นไหมละ นี่ละการ
ฝกฝนอบรม การพิจารณาแกไข ส่ิงที่ไมดีไมงามอยาฝนทํา ถาส่ิงใดไมดอียากทําเทาไรก็
อยาทํา ทําลงไปแลวเปนภัยตอตัวเองมากนอย เปนกับเราไมเปนกับผูอื่นผูใด ความดี
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งามก็เหมือนกันถึงไมอยากทํา เอา ใหทํา เปนคุณตอเรา ใครจะไมฝน เห็นไหม
พระพุทธเจาสลบถึงสามหนฝนหรือไมฝน กวาจะไดเปนศาสดาบรรลุธรรมขึ้นมาเปน
ศาสดาของโลกทรงสลบถึงสามหนนูนนะ เห็นไหมละ ทุกขหรือไมทกุขพระพุทธเจา  

นี่ความตะเกียกตะกายเพือ่ความดีงามทั้งหลายจนกระทั่งถงึความหลุดพน และ
เปนศาสดาของโลกสอนพวกเรามาอยูทุกวันนี้ก็เพราะความตะเกียกตะกาย ความอด
ความทน หนักก็เอา เบาก็สู ถาเปนความดีไมถอย อยางน้ีตางหาก ไมใชจะเอาตามใจ
ชอบๆ มีแตฉุดลงนรก อนัใดที่กิเลสชอบมันจะบอกวาดีทั้งน้ันแหละ จะเลวขนาดไหนก็
บอกดี ถาลงกิเลสหลอกเชื่อไดงายดวยมนุษยเรา สวนธรรมมันไมคอยเชื่องายๆ กิเลส
นี่เชื่องายนิดเดียวๆ  

เพราะฉะนั้นสัตวโลกจึงตายกันไมเข็ดไมหลาบ ตายกองกันไมทราบภพใดชาติ
ใด ไปเกิดเปนสัตวตัวใด เปรตตัวใด ผีตัวใดบาง ลงนรกหลุมไหนบาง ก็ตัวเราเปนนัก
ทั้งนั้นละ เราอยาวาคนนั้นไปตกนรกหลุมนั้นหลุมนี้ ไปเปนเปรตเปนผีที่นั่นที่นี่ แลวตัว
เราก็เปนนักเชนนั้น นักเปนเปรตเปนผี นักตกนรกหมกไหม แลวขึ้นสวรรคชั้นพรหมก็
ตัวเราเหมือนกัน มันมีขึน้มีลงไดเหมอืนกัน ใหแกไขตัวเอง ถาไมแกไมไดนะ 

ศาสนาพระพุทธเจาเปนศาสนาที่ร้ือฟน หรือร้ือขนสัตวใหหลุดพนจากทุกขโดย
ลําดับโดยถายเดียวเทานั้น ที่จะฉุดลากสัตวโลกทั้งหลายใหลงไมมี แตกิเลสน้ันรอยทั้ง
รอยมีแตฉุดลงลากลงๆ เราจะเอาทางไหนใหไปวินิจฉัยตัวเอง เราเกิดมากี่ปแลวที่มา
นั่งอยูศาลานี้ มีกีป่กี่เดือน ผลไดผลเสียอยูกับเราเอง ไดคิดหรือยังวาเราทําความชั่วมา
มากเทาไร ความดีเราทําไดมากนอยเพียงไรเอาไปบวกลบคูณหารตัวเอง ถาเห็นวาส่ิงที่
ดีทั้งหลายยังบกพรองใหรีบเรงขวนขวายเพิ่มพูนขึ้นไป  

ถาความชั่วมันมีจํานวนมาก ใหลดความชั่วไมทํา อันนั้นก็จะหยุดชะงกัในการ
ใหผลตอไปและเปนความชั่วตอไปไมได เราสรางแตความดี ความดีก็จะเพิ่มพูนขึ้น 
สุดทายก็ขามพนไปไดเพราะการฝกหัดดัดแปลงตนเอง ไมใชอยูเฉยๆ ดีขึ้นเองๆ มันดี
แตชื่อน่ันแหละ แตตัวของคนมันเปนเปรตเปนผีอยูใตกนนรกเรารูไหมละเวลานี้ ราง
เราเปนมนุษยแตจิตใจต่ําทรามมนัอยูกนนรกแลวเวลานี้ ตายแลวก็ผึงลงนรกเรารูไหม 

จานรกเขาเบื่อเขาจดทะเบียนบัญชีผูที่สมัครลงนรกมีมากขนาดไหน จนจานรก
เขาจะตายแลวนะเขาจดทะเบียนบัญชีผูที่ลงนรก ผูที่จะไปสวรรคมีจํานวนนอยๆ แลว
เราอยูทางไหนเวลานี้ อยูทางยมบาลเขาขี้เกียจขี้คราน เขาทอแทออนแอ เขาอิดหนา
ระอาใจตอการเซ็นชื่อเซ็นนามของพวกนักทําความชั่วทั้งหลายนั้นเหรอ หรือเราจะเอา
ทางทานผูที่เซ็นชื่อเซ็นนามเราไปสวรรค ใหพากันพิจารณาเสียแตบัดนี้นะ 
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อยานอนใจนะ ศาสนาพระพุทธเจาเปนศาสนาสดๆ รอนๆ ปลุกคนใหตื่น
ตลอดเวลา ไมมีคําวาครึวาลาสมัย เดือนนั้นปนี้ไมมี มอียูกับเรา มันจะทําความชั่วชา
ลามกมาเทาไร ก็ตัวของเราเปนคนทําเองทําไมเราจะแกไมได เราทําเราทําหมดทั้งตัว
เราแกมันหมดทั้งตัวทําไมแกไมได ถาแกไมไดคนดีไมมี พระพุทธเจาก็ไมมีในโลกนี้ แก
ไดนั่นเอง พระพุทธเจาจึงมีในโลก ใหไปแกตัวเองนะ ไมอยางน้ันตายทิ้งเปลาๆ นะ 

ศาสนาน้ีเรากอดคมัภีรมานานแลว แตเห็นเปนกระดาษเศษหรือหนอนแทะ
กระดาษไปเสีย ไมสนใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามตํารับตําราที่ทานสอนไว ซึ่งเปนความ
ถูกตองแมนยําอะไรเลย ใหพยายามปฏิบัติ แลวยิ่งมีครูบาอาจารยแนะนําส่ังสอนสดๆ 
รอนๆ มรรคผลนิพพานก็ออกจากความสดๆ รอนๆ ของทาน มันนาจะเอาไปคิดบาง 
แลวประการหนึ่งพอพดูนี้มันกม็าสัมผัสตัวเองที่สอนทานทั้งหลาย 

การสอนพี่นองทัง้หลายนี้ไมไดไปหา ลูบๆ คลําๆ ที่ไหนนะ แตกอนกไ็มเปน 
ลูบๆ คลําๆ อยางน้ันแหละ แมที่สุดวาบาปมีหรือไมมีมันกล็งไปทางจะไมมี นรกไมม ี
สวรรคไมมีไปแลว เพราะความทะเยอทะยาน ความดีดความดิ้น ความมืดบอดของ
กิเลสมันปดหมดในความจริงทั้งหลาย มันไมยอมรับ แตส่ิงจอมปลอมมันยอมรับ มันก็
ไปทางชั่วๆ ทีนี้อบรมเขามาๆ มันก็คอยคลี่คลายออกมาๆ คอยขยายตัวออก บาปบุญ
นรกสวรรค ตอไปอยากละที่นี่ ความอยากไปสวรรคอยาก อยากไปพรหมโลกก็อยาก 
ตอไปหนักเขาอยากไปนพิพานถายเดียวไมเปนอยางอื่น  

เกิดมาในชาตินี้ขอใหไดถึงนิพพาน ขอใหไดเปนพระอรหันตในชาตินี้ เอา จะ
ทุมลงเลย ทานผูใดแสดงธรรมใหฟงเปนที่ตายใจไดวา มรรคผลนิพพานมีอยูโดย
สมบูรณ เราจะมอบกายถวายตัวทานผูนั้นแลวเราจะเอาตายเขาวาเลย นี่มันเปนในหัวใจ
เราแลวนะที่ไดมาสอนพีน่องทั้งหลายอยูนี่ สอนไมสะทกสะทานดวย เวลานี้ไมไดสอน
ลูบๆ คลําๆ เพราะฉะนั้นขอใหฟงใหดีก็แลวกันผูฟง เอาจริงเอาจังนะปฏิบัติ พอแมครู
จารยมั่นนี่ละมาเปดแดนนรก สวรรค นิพพานใหเห็นชัดเจนเต็มหัวใจเลย  

นั่นละที่นี่ทุมเลย เปนก็เปน ตายก็ตาย เหตุคือความเชื่อหนักในมรรคผล
นิพพานขนาดไหน ทีนี้ผลก็คาดวาจะหนัก เหตุอีกอันหนึ่งในทางที่ดีมันกห็นัก สรางแต
ความดีงาม จะเอาใหหลุดพนๆ ไปที่ไหนจะทุกขยากลําบากขนาดไหนเหมือนวา
นิพพานอยูชัว่เอื้อมๆ แลวนะ พอแมครูจารยแสดงธรรมใหฟง นี่ละทานเปดมรรคผล
นิพพานใหเห็นประจักษใจ แตกอนเรียนก็เรียน เราไมไดประมาทตํารับตําราแตเราเปน
ผูประมาทเราเอง จึงไมคอยเชื่อเทาไร พอมาฟงธรรมของหลวงปูมั่นเรานี้เปดหมดเลย 
สวรรคนิพพานอยูที่หัวอกๆ อยูชั่วเอื้อมๆ จากน้ันก็ทุมเลยทันที เอาจริงเอาจังนะไมใช
เลนๆ 
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เพราะฉะนั้นการเทศนาวาการกิริยาอาการจึงมีลักษณะเขมขนๆ ตามนิสัยที่
จริงจังมาตลอด ทั้งๆ ทีบ่างทีเหมือนจะกัดจะฉกีแตหัวใจไมมี เต็มไปดวยเมตตาแทน 
กับคนที่สําคัญวาความโมโหโทโสมากนั่นนะ มันไมมี มันมีแตความเมตตามากแทนกัน
เขาไปเสีย นี่ละมันพลิกไดนะจิต เมื่อจิตไมมีพษิจะทําอะไรใหมีก็ไมมี กิริยาอาการจะ
แสดงไดทกุแบบ แตจิตนั้นเปนของตายตัว เมื่อบรสุิทธิ์แลวจะใหเปนแบบไหนไมเปน  

เชนสมมุติวาเขามาฆาน่ี จะคิดเคียดหรือโกรธแคนใหเขาไมมี ตายกต็ายไป
เฉยๆ เอา พูดใหมันชัดเจนอยางปจจุบันนี้ เราไมเคยกลัว ไมเคยกลากับอะไร สามแดน
โลกธาตุไมเคยมี มีทุกแหง หลายแหงหลายหนที่มีคนพยายามจะฆา ลูกศษิยลูกหาเขาก็
เห็นประจักษ เราเองก็เจอแตเราไมเคยสนใจ เกิดกับตายมีอยูกับเรา ใครไมทําอะไรมัน
ก็ตายถึงวันมัน นั่น ลงแลว การเกิดการตายเราเรียนจบแลวเราไปตื่นเตนหาอะไร เรา
ไมตื่น ใครจะวาอะไรเราเฉยตลอดไปเลย เปนอยางนั้น นี่เวลาเรียนจบแลวเปนอยางน้ัน
จริงๆ ไมเคยกลัวไมเคยกลาตอความเปนความตาย ไมกลัวไมกลา อยูตามหลัก
ธรรมชาติแหงความจริงที่ไดรูเห็นอยางเต็มหัวใจแลว  

ธรรมประเภทนี้เคยมีที่ไหนแตกอน มันก็เกดิขึ้นจากการอบรมศึกษาบําเพ็ญ
ตลอดเวลาดวยความอุตสาหพยายามแลวจาขึ้นมาๆ จนกระทั่งวาความเปนกับความ
ตายมีน้ําหนักเทากัน ไมเคยสะทกสะทานกับฝายไหนวาฝายเปนฝายตายไมมี มีน้ําหนัก
เทากันกับคนๆ เดียวนี้ เกิดคนนี้ตายคนนี้เทานั้นพอ นั่นเวลามันเรียนรอบแลวไม
ตื่นเตนนะ กลัวก็ไมมีกลาก็ไมมี อยูตามหลักธรรมชาติ ธาตุขันธที่เขาจะชํารุดทรุดโทรม
ไปไหนก็รู แกมันรูกันทั้งโลกนั่นละ แกไปทกุวันตั้งแตเด็กขึน้มาหาผูใหญ แกก็รูในตัว
เจาของเองกไ็มเห็นตื่นเตนอะไร  

เอา..มันแก แกขนาดนี้เปนอยางไรกลัวตายไหม ไมไดกลัว กลาตายไหม ไมกลา 
ความกลัวความกลาเปนเรื่องสมมุติทัง้มวล แนะไปอยางน้ัน อันนั้นไมใชสมมุติ ไปตรง
กลางนั้นเลย ใหมันเรียนจบเถอะนะความกลาความกลัวหายหมด ไมม ี มีแตธรรมทั้ง
แทงอยูในหัวใจหนาแนนยิ่งกวาแผนดินทั้งแผน จิตใจของทานผูส้ินกิเลสแลวหนาแนน
ยิ่งกวาภูเขาทั้งลูกแผนดนิทั้งแผน กิริยาอาการจะแสดงอาการอยางไรบางก็ตามโลก
สมมุตินิยม แตจิตในหลักธรรมชาติของความบริสุทธิ์เต็มสวนแลวจะไมมีอะไรไหวเลย 
ไมมีอะไรกระดุกกระดิก พอตัวตลอดเวลา  

นั่นละนิพพานเที่ยงเที่ยงอยูกับจิตดวงนั้นแหละ คําวานิพพานหรือวาธรรมธาตุ
อันเดียวกัน มันเขาถึงจิตแลวไมตองถามใครมนัก็รูเองๆ สนฺทิฏฐิโก อยูกับผูปฏิบัติ
ธรรม ไมรูธรรมจะรูอะไร ปฏิบัติธรรมตองรูธรรม ผลของงานที่เราทํามาไดมากนอย
เพียงไรมันกรู็อยางชัดเจนๆ นั่นการปฏิบัติใหเปนอยางน้ันนะ ใหพากันอุตสาห
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พยายาม อยาอยูเฉยๆ กินเฉยๆ นอนเฉยๆ ลมหายใจหมดไปๆ ถึงวาระสุดทายก็ตาย
ไป แลวไปนิมนตพระวัดนั้นวัดนี้มา พระทั่วประเทศไทยวัดจะราง นิมนตมากุสลา ธมฺ
มา ผูเฒาคนนี้ตายแลวไปไหนนาๆ 

ยนเขามาหาหลวงตาบัวตายนี้ใครอยาไปนิมนตพระมากุสลานะ เราเรียนจบทุก
อยางแลว นิมนตมาหาอะไร นั่นพูดใหมันชัดอยางน้ี เราหมดสงสัยในสามแดนโลกธาตุ 
แมที่สุดกุสลา ธมฺมา ก็เปนสมมุตอินัหนึ่ง จิตผานไปหมดแลว กลับมากลามากลัวกับ
อะไรเหลานี้อยูไดเหรอ นั่นซิจึงเรียกวารู ใหมันรูอยางน้ันซิ ไมไดถามใคร เปนขึ้นกับจิต 
นี่ละพอๆ พระพุทธเจาวา สนฺทิฏฐิโก ผูปฏิบัติจะรูผลของงานตนไปโดยลําดับๆ ถึงขั้น
ใดภูมิใดรู จนกระทั่งถงึที่สุดวิมุตติหลุดพนรูประจักษอยางเตม็สนฺทิฏฐิโก นั่นเปนอยาง
นั้น 

ธรรมเหลานี้เปนธรรมครึลาสมัยเหรอ ที่ทันสมัยล้ํายุคล้ําสมัยทุกวันนี้มีแตกิเลส
หรือ หลอกอะไรเชื่อๆ มันหมดจมกูแลวนะ มันจูงจมูก จมกูขาด พวกนี้มีจมูกติดตวัมา
บางไหม หรือกิเลสสนตะพายลากไปขาดไปหมดแลวเหรอ ใหธรรมทานไดฉุดลากบางซิ 
จะไดเปนความดิบความดีตอตัวของเราเอง ใหฟงนะ ศาสนาพระพุทธเจานี้จามาได 
๒๕๐๐ ปนี้ เรานอนหลับนอนฝนอยูไหน ตอนที่เราไมรูเร่ืองรูราวก็ยกให ตอนนี้เราเกิด
เปนมนุษยแลว เราพบพุทธศาสนาแลวใหฟงใหถึงใจ ใหนําไปปฏิบัติใหถึงขีดถึงแดน 
ผลรายไดรายเสียถาตกนรกพระพุทธเจาจะตกแทน ถาเราทําตามพระพุทธเจาแลว 

หรืออยางหนึ่งหลวงตาบัวจะพาไปฟองพระพุทธเจาวา คนนี้ๆ เขาปฏิบัติแทบ
เปนแทบตายเวลานี้จิตใจเขาเดือดรอน ยมบาลรอจะมาลากแขงลากขาเขาลงไปอยูตอ
หนาตอตานี้ ใหหลวงตาบัวชวย หลวงตาบัวชวยไมได หลวงตาบัวจะพาไปฟอง
พระพุทธเจา ธรรมพระพุทธเจาสอนวาคนทําดี เขาทําดีแลวทําไมจึงเปนอยางน้ี จะไป
ฟองพระพุทธเจา นี้มันไมเห็นนะซิพอจะไปฟองพระพุทธเจาได มันหากเปนของตัวเอง 
ฟองตัวเองแลวทําลายตัวเองไปในตัว ตัดสินก็กรรมของเจาของตัดสินเอง จะไปหาผู
พิพากษาทีไ่หนมาตัดสิน ความดีความชั่วเปนเครื่องตัดสินตัวเอง อยูกับตัวทั้งหมด 
อยาไปหาผูพิพากษาทีไ่หนมาตัดสินนะ 

ใหดูความคดิการกระทําดีชั่วของตัวเอง มันจะรูกันที่นั่นละ ตรงนี้เปนที่ตัดสิน
กันเด็ดขาด ธรรมพระพุทธเจาสอนลงที่นี่แหละ ไมสอนที่ไหน อยาไปเชื่อที่อื่นที่ใด ให
เชื่อคําสอนพระพุทธเจาแลวนําคําสอนเขามาเปนเครื่องมือภาคปฏิบัติ เอา ใหมันเห็น
จริงๆ จังๆ กันนี้ เอาตรงนี้มันก็ถูกตอง พากันเขาใจแลวนะบรรดาลูกหลาน เทศนไป
เทศนมารูสึกวาเหน่ือยๆ สุดทายกล็งแลว มันหมดกําลัง เอาละพอ 
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พระพุทธเจาสอนโลก สาวกทั้งหลายทานสอนโลก กับธรรมดาที่มีกิเลสสอนโลก
ผิดกันมากนะ พระพุทธเจาสอนโลกเลิศเปนอันดับหนึ่ง สาวกทั้งหลายรองลงมาเปน
อันดับที่สอง สดๆ รอนๆ ทําใหผูฟงเคลิ้มไปตาม ไมใชเคลิม้หลับนะ คลอยไปตาม คือ
จิตใจมันดูดดื่ม ฟงแลวมันซึมซาบภายในจิต 

 
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 
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