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เทศน�อบรมฆราวาส

ณ หอประช	มคณะคร	ศาสตร� จ	ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาล�ย กร	งเทพฯ
เม��อเย�นว�นท�� ๑๑ เมษายน พ�ทธศ�กราช ๒๕๔๗

ศาสนธรรมก าก�บใจ
ว�นน� เป"นว�นมหามงคลของพ��น(องชาวจ�ฬาลงกรณ� และพ��น(องท� งหลายท��มาร.วม

งานการมหาก�ศลในคร� งน�  โดยม�ศาสตราจารย� เกหลง ประภาวส4ทธ45 อด�ตรองคณบด�
คณะคร�ศาสตร�เป"นประธานในงานน�  งานน� เป"นงานมหาก�ศลอ�นย4�งใหญ.ของพ��น(องชาว
ไทยเรา ร4เร4�มมาต� งแต.ว�นท�� ๑๒ เมษายน ๒๕๔๑ จนกระท��งบ�ดน�  เป"นเวลา ๖ ป9เต�ม ผล
แห.งความร�กชาต4-ความเส�ยสละท��พ��น(องท� งหลายซ=�งเป"นชาวพ�ทธ เคารพน�บถ�อพระ
พ�ทธเจ(า เช��อฟ@งพระองค�ท.านตลอดมา ได(พาก�นดAาเน4นตามห�วหน(าค�อหลวงตาซ=�งเป"นผB(
นAาพ��น(องชาวไทยเรามาโดยลAาด�บลAาดาน�บแต.เร4�มแรก อ�ตส.าห�พยายามตลอดมาท��ว
ประเทศไทย ผลปรากฏด(วยความราบร��นมาเร��อยๆ จนกระท��งบ�ดน� 

จ=งปรากฏว.าทองคAาเราได(ตามกAาหนดท��ต� งไว(แล(ว ค�อ ๑๐ ต�น เวลาน� ได(ทองคAา
ถ=ง ๑๐ ต�นก�บ ๓๑๒ ก4โลคร=�งแล(ว ส.วนดอลลาร�ท��กAาหนดไว(ให(ได( ๑๐ ล(าน เวลาน� ได(
๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลล� น��เป"นความสมบBรณ�พBนผลในเจตนารมณ�ของหลวงตาท��ต� งไว(ว.า
ให(ได(ทองคAาน Aาหน�ก ๑๐ ต�นเป"นอย.างน(อย ขาดไม.ได( และดอลลาร�ให(ได( ๑๐ ล(านเป"น
อย.างน(อยขาดไม.ได(เหม�อนก�น น��ก�ได(เพ4�มจาก ๑๐ ต�นและ ๑๐ ล(านมาแล(ว จ=งเป"นท��
ภาคภBม4ใจก�บบรรดาพ��น(องท� งหลายท��ช.วยตะเก�ยกตะกายมาด(วยก�น น�บแต.ว�นเร4�มแรก
เพราะความร�กชาต4ของเรา

ชาต4ไทยท� งชาต4เป"นชาต4ท��ใหญ.โต ชาต4เราแต.ละคนๆ น� ก�เป"นชาต4ท��ใหญ.โตเต�ม
ต�วของเรา ส�ตว�ก�ม�ชาต4ของส�ตว� ร�กชาต4ของตนเต�มต�ว ไม.ว.าส�ตว�ประเภทใดในน Aาบนบก
บนฟHาอากาศท��ไหนท��ม�ส�ตว� ความร�กชาต4ของต�วเองม�เสมอหน(าก�นหมด โดยไม.ต(องไป
ศ=กษาเล.าเร�ยนจากสถานท��ใดและบ�คคลใด หากเป"นตามหล�กธรรมชาต4ของความร�ก
ความสงวนตน ด�งท��พระพ�ทธเจ(าทรงแสดงไว(ว.า นต#ถ� อต#ตสม  เปม  ความร�กอ��นเสมอ
ด(วยตนไม.ม� ท.านว.า น��ละเราร�กเรา เราอยB.ในชาต4เราก�ร�กชาต4 ส4�งใดท��เก��ยวข(องก�บชาต4
เรา เราร�กเราสงวน เราบAาร�งร�กษาท� งน� น

เราก�ได(อ�ตส.าห�พยายามเร��อยมา สมบ�ต4เง4นทองแต.ละบาทแต.ละสตางค�ม�ความ
ร�กความสงวนเช.นเด�ยวก�นหมด แต.ก�เพราะความร�กชาต4ม�น Aาหน�กมากจ=งต(องได(สละ
สมบ�ต4เง4นทองท� งหลายท��ม�ความร�กเช.นเด�ยวก�น เข(าสB.จ�ดใหญ.ค�อห�วใจของชาต4ไทยเรา
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ได(แก.คล�งหลวง พ��น(องท� งหลายก�ได(บร4จาคเร��อยมาต� งแต.ต(นจนกระท��งปIานน�  โดยท��ชาต4
ไทยเราไม.ใช.เป"นชาต4เศรษฐ�ก�ฎLมพ�พอท��จะม�เง4นม�ทองกองเท.าภBเขา แต.น Aาใจแห.งความ
ร�กชาต4น� นม�มาก ใหญ.กว.าภBเขาท� งลBกเส�ยอ�ก ภBเขาท� งลBกเราจะทAาลายอะไรก�ไม.ค.อย
กระทบกระเท�อน แต.ห�วใจและช�ว4ตจ4ตใจของเราน� ใครมาแตะไม.ได( จ=งเร�ยกว.าร�ก ร�ก
ชาต4ใหญ.ย4�งกว.าภBเขาท� งลBก ม�ความร�กชาต4ของตนย4�งใหญ.กว.าภBเขาท� งลBก

น� แลเป"นเหต�ให(พ��น(องท� งหลายได(ตะเก�ยกตะกาย เราไม.ใช.เศรษฐ�แต.น Aาใจของ
เราท��ร�กชาต4ใหญ.โตโอฬารมากท�เด�ยว จ=งต(องอ�ตส.าห�พยายามหามาได(มากได(น(อยตาม
กAาล�งความสามารถของตนๆ เร��อยมาจนกระท��งบ�ดน�  ก�เหม�อนก�บฝนท��ตกท�ละหยดละ
หยาด ตกไม.หย�ดไม.ถอยสามารถทAาท(องฟHามหาสม�ทรให(เต�มด(วยน Aาได(ฉ�นน� นเหม�อน
ก�น น Aาใจของพ��น(องท� งหลายไหลร4นมาตลอดต� งแต.ต(นจนกระท��งบ�ดน�  ได(เต�มต� นข= นมา
เต�มตามจ�ดหมายปลายทางท��เราท� งหลายต(องการก�น น��ก�เพราะความอ�ตส.าห�พยายาม
ความร�กชาต4 ความเส�ยสละตามมาด(วยความพร(อมเพร�ยงสาม�คค�ก�น

ความพร(อมเพร�ยงสาม�คค�น� ม�กAาล�งอ�นใหญ.หลวงมาก จ=งขอให(พ��น(องท� งหลาย
ร�กสงวนชาต4ไทยของเราด(วยความพร(อมเพร�ยงสาม�คค�ก�น ด�งท��เราได(อ�ตส.าห�พยายาม
บAาร�งร�กษาสน�บสน�นชาต4ไทยของเราท��เอนเอ�ยงลงไปให(ฟOPนต�วข= นมา เวลาน� เข(าข� นความ
ภาคภBม4ใจก�บพ��น(องท� งหลายแล(ว โดยสมบ�ต4เง4นทองในจ�ดส.วนกลางก�ม�สมบBรณ�พBนผล
ตามกAาล�งแห.งชาต4ไทยของเรา ซ=�งไม.ใช.ชาต4แห.งเศรษฐ� ก�ม�ครบสมบBรณ�ตามอว�ยวะของ
ตนท��เป"นชาต4น(อยๆ แต.ม�ความแน.นหนาม��นคง น��ค�อความสาม�คค�

ความสาม�คค�น�บแต.ร.างกายของเรา ถ(าม�ความพร(อมเพร�ยงสาม�คค�ไม.เจ�บอว�ยวะ
ส.วนใดส.วนหน=�ง ไม.พ4กลพ4การ เราประกอบหน(าท��การงานอะไรก�สะดวกสบาย ไม.ก�งวล
ถ(าม�ข�ดข(องในอว�ยวะส.วนใดส.วนหน=�ง การดAาเน4นก4จการงานท� งหลายไม.สะดวก จ4ตใจก�
ไม.สบาย น��ค�อร.างกายแตกแยกก�นแล(ว ไม.สาม�คค�ก�น ทAาให(จ4ตใจซ=�งเป"นผB(ร�บผ4ดชอบใน
ร.างกายน� นได(เก4ดความท�กข�ความลAาบาก เป"นก�งวลก�บร.างกายของตน ตลอดหน(าท��การ
งานท��เคยดAาเน4นมาก�ลดหย.อนผ.อนลงไป จนกระท��งถ(าร.างกายม�โรคมากถ=งก�บทAางานไม.
ได( เส�ยผลประโยชน�ไปมากมาย น��ค�อความข�ดข(อง ความแตกร(าวสาม�คค�แห.งร.างกาย

ท�น� ชาต4ไทยของเราก�เป"นเช.นน� นเหม�อนก�น ถ(าม�ความพร(อมเพร�ยงสาม�คค� ด�งท��
พ��น(องท� งหลายดAาเน4นมาม�การช.วยชาต4เป"นส�กข�พยานอ�นสAาค�ญ เราก�เห�นผลประจ�กษ�
ตาประจ�กษ�ใจของเรา น��เพราะอAานาจแห.งความพร(อมเพร�ยงสาม�คค�ก�น จ=งขอให(ท�กๆ
ท.านร�กษาความสาม�คค�ของตนในหมB.ชน ในครอบคร�วเหย(าเร�อน ท�กส4�งท�กอย.างให(ม�
เหต�ม�ผลเป"นเคร��องดAาเน4น หล�กธรรมของพระพ	ทธเจ&าม'เหต	ก�บผลรวมเข&าไปแล&ว
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เร'ยกว+าธรรม ถ(าเหต�ผลย�งไม.ลงรอยก�ย�งไม.เร�ยกว.าธรรมอย.างเต�มส�ดเต�มส.วน เม��อ
เหต	ก�บผลลงรอยก�นเร'ยบร&อยแล&วก,เร'ยกว+าธรรม

เพราะฉะน� น การท��เราจะเคล��อนไหวไปมาในท4ศทางใดเพ��อประโยชน�แก.ตน
หร�อส.วนรวม ขอให(คAาน=งถ=งเหต�ผลต(นปลายว.าควรหร�อไม.ควร ส4�งท��ทAาลงไปน� นผ4ดถBกด�
ช��วประการใด ขอให(คAาน=งคAานวณพ4น4จพ4จารณาเส�ยก.อนแล(วค.อยเคล��อนไหวลงไป
บAาเพ�ญหร�อทAาก4จการงานน� นๆ ก�จะเป"นมรรคเป"นผลสมความม�.งหมาย ในธรรมท.านก�
แสดงไว(แล(วว.า น�สม#ม กรณ  เสย#โย ใคร.ครวญให(เร�ยบร(อยก.อน แล(วค.อยดAาเน4นก4จการ
น� นๆ จะไม.ค.อยผ4ดพลาดไปอย.างง.ายดาย ถ(าลงใช(สต4ป@ญญาพ4น4จพ4จารณาแล(วแม(ผ4ด
พลาดก�ม�น(อย แต.การพรวดพราดตามน4ส�ยส�กเอาเผาก4นน� นส.วนมากม�กจะม�แต.ความ
ผ4ดพลาด ผลเป"นท� �ไม.พอใจตลอดไป น� �แหละค�อความผ4ดพลาดจากการไม.พ4น4จ
พ4จารณา

ศาสนาของพระพ	ทธเจ&า เป.นศาสนาท' /เต,มไปด&วยเหต	ด&วยผลท	กอย+าง
พระองค�ทรงดAาเน4นมาด(วยเหต�ด(วยผล เม��อถBกต(องด�งามสมบBรณ�แล(วก�บรรล�ธรรมข= น
มาเป"นพระพ�ทธเจ(าท�  งองค� แล(วบรรดาสาวกท��เป"นสรณะของพวกเราท� งหลายก�เช.น
เด�ยวก�น ท.านบAาเพ�ญธรรมค�อความถBกต(องด�งามของธรรม น�  นแลเป"นแนวทางให(
บAาเพ�ญไปตามแนวทางน� นโดยไม.ให(ผ4ดพลาดไปได( ผลแห.งความด�ก�ปรากฏข= นโดย
ลAาด�บลAาดา จนเป"นท��พอใจ สAาเร�จข= นต� งแต.ต(นเป"นพระโสดา พระสก4ทาคา พระอนาคา
พระอรห�นต� น��ล(วนแล(วต� งแต.ผB(ดAาเน4นตามเหต�ผลกลไกท��ธรรมทรงแสดงไว(แล(วโดยถBก
ต(อง

เม��อบAาเพ�ญตามน� นแล(วผลก�ค.อยหน�นข= นไปๆ จนสAาเร�จเป"นมรรค ผล น4พพาน
ข= นมา ศาสนาจ=งเป"นธรรมประจAาใจของผB(ใคร.ต.อธรรม จะนAาไปประพฤต4ปฏ4บ�ต4กAาจ�ดส4�ง
ท��เป"นภ�ยต.อกาย วาจา ใจของตนซ=�งม�อยB .ภายใน ค�อก4เลสน� นแหละต�วภ�ย ได(พ4น4จ
พ4จารณาส4�งเหล.าน� ด(วยด�ก.อนจะนAาออกใช( คนเราม�ก4เลส ส.วนมากก4เลสม�กจะออกหน(า
ออกตา ถ(าเป"นส�ตว�ก�อยB.ปากคอก พอเปRดประตBส�ตว�ท��อยB.ปากคอก ต�วใดอยB.ปากคอกต�ว
น� นจะออกก.อนๆ ต�วท��อยB.หล�งคอกก�ต(องว4�งตามเขา ส.วนมากก4เลสม�กอยB.ปากคอกเสมอ
พอเอะอะก4เลสจะพาค4ดพาอ.าน พาบ=กพาบ=น พากระทAาโดยไม.ค.อยคAาน=งถ=งความผ4ด
ถBก ช��ว ด�

คร� นไปทAาแล(วผลช��วท��เก4ดข= นจากการทAาไม.ด�ของตน ก�สะท(อนย(อนกล�บมาหาต�ว
เองให(ได(ร�บความท�กข�ความเด�อดร(อนว�.นวาย น��ค�อก4เลสท��ม�นเด4นก.อนเรา เราเป"นลBก
ชาวพ�ทธย�งตามไม.ท�น เพราะก4เลสม�นรวดเร�วก�ให(พยายามตามให(ท�น พยายามตามแก(
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ไขความค4ดความปร�ง ความอยากความทะเยอทะยานของตนซ=�งเป"นฝIายผ4ดเส�ยมากต.อ
มาก แล(วด�ดแปลงแก(ไขความอยาก ความค4ดความปร�ง ความอยากกระทAาท� งหลายน� น
ให(อยB.ในความพอเหมาะพอด�ค�อธรรม ไม.ให(ผาดโผนโจนทะยานไปตามความอยาก
ความทะเยอทะยานของก4เลสโดยถ.ายเด�ยว เราก�พอม�ส.วนแบ.งได(จากก4เลส

น� ค�อข� นเร4�มต(นแห.งการปฏ4บ�ต4ตนเพ��อความเป"นคนด� ต(องม�การห�กการห(ามโดย
เอาแบบแปลนแผนผ�งท��ถBกต(องด�งาม ค�อศาสนธรรมมากAาก�บใจ แล(วค.อยดAาเน4นไป
ตามธรรมท��สอนไว(ว.าอย.างไร อ�ตส.าห�พยายามดAาเน4นตามน� น เราก�เป"นคนด�ไปเร��อยๆ
กลายเป"นคนด�ว�นด�ค�นข= นไป ต� งแต.เด�กจนกระท��งถ=งผB(ใหญ. เม��อเป"นผB(ฝSกฝนอบรมตน
ด(วยอรรถด(วยธรรมอยB.เสมอทางเส�ยหายม�น(อย ทางด�จะเพ4�มพBนข= นเป"นลAาด�บ จนเป"น
น4ส�ยของผB(ม�ธรรมในใจ จะทAาอะไรไม.พรวดพราด ไม.ผาดโผนโจนทะยาน ม�เหต�ผลม�
หล�กม�เกณฑ�

ถ=งจะอยากขนาดไหนความอยากอ�นน� จะเป"นภ�ยต.อตน จะอยากไปก�ไม.ไป อยาก
ทAาก�ไม.ทAา อยากพBดก�ไม.พBด ถ=งจะอยากค4ดก�บ�งค�บความค4ดท��ผ4ดน� นไว(ด(วยอรรถด(วย
ธรรม หลายคร� งหลายหนส4�งเหล.าน� ท��เคยผาดโผนก�ย.อมอ.อนต�วลงไปๆ เพราะอAานาจ
แห.งธรรมบ�งค�บหร�อกAาก�บไว(ไม.ให(เด4นไปตามอารมณ�ของตน น��ค�อการฝSกตน เราเป"น
ชาวพ�ทธขอให(พ��น(องท�  งหลายได(คAาน=งถ=งธรรมว.าเป"นของเล4ศเลอเสมอ อย.าเห�นแก.
ความอยาก ความทะเยอทะยาน ความด�ดความด4 น ท��เป"นมาในท�กต�วส�ตว�น� นว.าเป"น
ของด4บของด� ไม.ค4ดอ.านไตร.ตรองถ=งความเส�ยของม�น แล(วเราจะเป"นผB(ร�บเคราะห�แห.ง
ความเส�ยน� นเส�ยเองเพราะความผ4ดพลาดจากธรรม เพราะก4เลสไม.เคยทAาใครให(ด� ม�แต.
ทAาให(เส�ยไปโดยลAาด�บ ถ=งข� นพาล.มจม หมดค�ณค.าหมดราคาในคนท� งคน

เขาเก4ดมาเขาส��งสมความด�ม�ค.าม�ราคา ตายแล(วเขาไปสB.ส�คต4โลกสวรรค� เสวย
ท4พย�สมบ�ต4ม�ความส�ขความเจร4ญอยB .ในเทวโลกช�  นน�  นๆ แต.เราท� �เป"นไปตามก4เลส
อAานาจของก4เลสท��ฉ�ดลากไปโดยถ.ายเด�ยว โดยไม.พ4น4จพ4จารณาค�ดค(านต(านทาน หร�อ
แก(ไขก�นบ(างเลย เขาข= นเรากล�บลงไป เขาข= นสB.ความด�เราลงไปหาความช��วช(าลามก น��ค�อ
ก4เลสพาส�ตว�ให(เส�ยหายและล.มจมไปได(อย.างน�  ม�นม�อยB.ในห�วใจของท�กคนน� นแหละ
 ท.านจ=งสอนให(ม�ธรรมในใจ เพราะธรรมก�เก4ดท��ใจอยB.ท��ใจ ก4เลสก�เก4ดท��ใจอยB.ท��ใจด(วย
ก�น แต.ก4เลสม�อAานาจมากกว.า เหย�ยบย�AาทAาลายธรรมไปต.อหน(าต.อตา ทAาความเส�ยหาย
จนไม.รB(เน� อรB(ต�ว อย.างน� ม�มากต.อมาก

ผB(ม�ธรรมในใจเช.นเด�ยวก�น นAาธรรมเข(ามาแก(ไขด�ดแปลง ชะล(างก�นไปโดยลAาด�บ
ธรรมชะล(างตรงไหนจะค.อยสะอาดสะอ(านข= นไป แล(วจะเป"นผลด�ข= นมาแก.ผB(ปฏ4บ�ต4ตาม



5

ธรรม เราเป"นลBกชาวพ�ทธขอให(ด�ดแปลงกาย วาจา ใจของตนเพ��อเป"นสาระอ�นด�งาม
หร�อเล4ศเลอแก.ตนด(วยอรรถด(วยธรรมจากการฝSกฝนอบรมตน จะยากลAาบากบ(าง เร��อง
ธรรมไม.เคยสอนใครให(ล(างม�อเปRบโดยเหย�ยบห�วก4เลสไป แล(วไปด�โดยถ.ายเด�ยวไม.ม�
ต(องได(ฝSกฝนอบรม ต(องได(ต.อสB(ก�บก4เลสซ=�งเป"นฝIายช��วช(าลามกจนได(ตลอดไปน� นแหละ
ด(วยอรรถด(วยธรรมเป"นเคร��องม�อและเป"นกAาล�งใจของเรา อ�ตส.าห�พยายามบAาเพ�ญ

น��เราเก4ดมาเป"นมน�ษย� ทราบได(ช�ดเจนท��วหน(าก�นว.าต.างจากส�ตว�ท� งหลาย ความ
รB(ส=กของมน�ษย�น� ยกให(ว.าเป"นความเฉล�ยวฉลาดกว.าส�ตว�ท� งหลาย แล(วส4�งท��ให(เหมาะสม
ก�บความฉลาดของมน�ษย�น� ก�ค�อธรรม ได(แก.คAาสอนของพระพ�ทธเจ(า ซ=�งเป"นศาสดาองค�
เอก ไม.ม�ก4เลสต4ดในพระท�ยแม(น4ดหน=�งเลย ตร�สรB(ด(วยความชอบธรรมสว.างกระจ.างแจ(ง
เห�นเหต�เห�นผล เห�นด�เห�นช��วตลอด นรกอเวจ� สวรรค� พรหมโลก น4พพาน พระองค�
ทรงรB(แจ(งแทงทะล�ไปหมด น��ละท.านผB(ว4เศษว4โส ท.านผB(เป"นศาสดาจารย�สอนส�ตว�โลก
ท.านสอนด(วยความรB(แจ(งเห�นจร4ง

เราย�งม�ม�ดม�บอด ม�ฝHาม�ฟาง ก�ขอให(ฟ@งเส�ยงครBเส�ยงอาจารย� เส�ยงอรรถเส�ยง
ธรรม อย.าฟ@งแต.เส�ยงก4เลสต�ณหาโดยถ.ายเด�ยว ม�นจะพาเราล.มจมไปท� งว�นท� งค�นไป
เร��อยๆ ถ(าไม.ม�ธรรมมาห�กห(ามต(านทาน จ=งขอให(ม�ธรรมมาเป"นเคร��องบ�งค�บจ4ตใจฝSก
ฝนทรมานตน เราเป"นมน�ษย�น� จะสร(างความอบอ�.นให(แก.ตนๆ เร�ยกว.าเป"นท��พ=�งของใจ
ได(เป"นอย.างด�ด(วยอรรถด(วยธรรม เราม�อรรถม�ธรรม ม�ความสงบร.มเย�นภายในใจ ต.าง
ก�นก�บผB(ท��ม�ก4เลสเต�มห�วใจ ก�บผB(ม�ธรรมเต�มห�วใจน� ต.างก�นมากราวฟHาก�บด4น

ผB(ม�ก4เลสเต�มห�วใจจะเป"นฟOนเป"นไฟเผาไหม(ได(ท�กชาต4ช� นวรรณะ ฐานะสBงต�Aาไม.
ม�ประมาณเพราะก4เลสเหน�อหมด จะข= นอยB.บนห�วใจของผB(น� นๆ ตลอดไป เม��อการข= นอยB.
บนห�วใจของก4เลสซ=�งม�อAานาจมากแล(ว จะส��งการงานอะไรเราก�ต(องคล(อยตาม หมอบ
คลานไปตามม�น ผลท��ได(ข= นมาก�ม�แต.ความเส�ยว�นเส�ยค�นไป ผลด�ท��จะได(เป"นท��ระล=กแก.
ตนไม.ม� ด(วยเหต�น� ธรรมม�ในใจด(วยก�น เก4ดท��ใจอยB.ท��ใจด(วยก�น ขอให(ค(นคว(าหาธรรม
ระล=กถ=งธรรม นAามาแก(ไขด�ดแปลงกาย วาจา ใจของตนท��เคล��อนไหวไปมา ส.วนมากม�ก
จะม�แต.ทางผ4ด ให(เป"นทางถBกด(วยอรรถด(วยธรรมเราจะม�ความสงบร.มเย�น

เฉพาะอย.างย4�งการอบรมใจในเวลาอ�นควร ควรจะม�ก�บเราท� งหลายท��เป"นชาว
พ�ทธ อย.าไปโยนให(ว�ดให(วา ให(พระเจ(าพระสงฆ� ให(ค�มภ�ร�ใบลานไปเส�ยหมด เหล.าน� น
ไม.ใช.เร��องสAาค�ญย4�งกว.าท��จะน(อมธรรมะน� เข(ามาแก(ไขด�ดแปลงตนเอง ธรรมจะเป"นผล
เป"นประโยชน�ข= นท��ต�วของเรา การโยนอรรถโยนธรรมไปสB.ว�ดสB.วาน� นเป"นเร��องผ4ดไป บ�ญ
ก�อยB.ก�บว�ดก�บวา อยB.ก�บพระเจ(าพระสงฆ�ไปเส�ยหมด ส.วนบาปกอบโกยเอาโดยไม.คAาน=ง
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ถ=งว.าอยB.ในท��เช.นไร ควรไม.ควร ควรเส�ยท�กกาลเวลา ท�กอ4ร4ยาบถท��เคล��อนไหวของกาย
อย.างน� เป"นความเส�ยหายสAาหร�บเรา

ธรรมม�อยB.ก�บท�กคน ว�ดก�ม�ท��ด4น ม�ต(นไม(ภBเขา ม�ท��สBงท��ต�Aา ท��ราบเร�ยบเหม�อนก�น
แต.ผB(ปฏ4บ�ต4ธรรม เช.นน�กบวชไปอยB.ในสถานท��ใด ซ=�งเป"นท��เหมาะสมก�บการบAาเพ�ญของ
ตน ก�สร(างท��พ�ก ท��อยB.ท��อาศ�ยท��บAาเพ�ญในสถานท��น� นๆ ข= นมา ท��น� นๆ ก�กลายเป"นว�ดเป"น
วา เป"นสถานท��อยB.ของพระเจ(าพระสงฆ�ไป ท.านจ=งเร�ยกว.าว�ดว.าบ(าน แต.ความจร4งก�เป"น
พ� นท��อ�นเด�ยวก�น ม�นข= นอยB.ก�บผB(บAาเพ�ญ เราจะไปโยนบ�ญโยนก�ศลให(ท.านไปเส�ย ส.วน
บาปเรากอบโกยเอาแต.ต�วของเรา ก�เร�ยกว.าสร(างแต.บาปแต.กรรม ใจของเราก�เป"นคล�ง
แห.งบาปแห.งกรรม แห.งความร�.มร(อน ม�นก�ไม.เก4ดประโยชน�อะไร

อยB.ในว�ดก�เป"นเร� �องของพระ พระท.านปฏ4บ�ต4ด�ปฏ4บ�ต4ชอบเป"นเร� �องของท.าน
ความบร4ส�ทธ45ก�เป"นเร��องของท.าน ความเลวร(ายก�อยB.ก�บพระผB(ปฏ4บ�ต4ต�วแบบโลเล หา
หล�กหาเกณฑ�ไม.ได( อยB .ในว�ดก�เลว ไปท� �ไหนก�เลว ม�นเลวอยB.ก�บคน ไม.ได(เลวอยB.ก�บ
สถานท��ท��เร�ยกว.าว�ด พอใครก(าวเข(าไปแล(วก�ว.าเป"นพระด�ไปหมดเพราะสถานท��พาให(ด�
อย.างน� ไม.เคยม� ม�อยB.ก�บบ�คคลผB(ด�ดแปลงแก(ไข เราอยB.ในบ(านของเราไม.ได(เข(าว�ดเข(าวา
ว�ตรข(อปฏ4บ�ต4ความด�งามท� งหลาย ม�อยB.ก�บท�กคนท��จะฝSกฝนตนเองให(เป"นคนด�ได(ด(วย
ก�น

เพราะฉะน� นเราอยB.ในบ(าน ก4เลสม�นก�อยB.ก�บเรา เข(าไปว�ดม�นก�อยB.ก�บเรา เราอยB.
ในบ(านเราก�แก(ก4เลสได( เข(าไปในว�ดเราก�แก(ก4เลสได(ถ(าเราจะแก( ถ(าเราไม.แก(ไปอยB.ในว�ด
ก�ผBกม�ดตนเองด(วยก4เลส อยB.ในบ(านก�ผBกม�ดตนเองด(วยก4เลส หาว.าไม.ม�เวล�Aาเวลา หาว.า
การสร(างค�ณงามความด�เป"นสมบ�ต4ของผB(อ��น เป"นเร��องของพระของเณร ของพระเจ(าพระ
สงฆ� ของท.านผB(ม�ศ�ลธรรมภายในใจ ไม.ใช.เร��องของเรา เม��อเป"นเช.นน� นเร��องของเราก�จะ
ม�ต� งแต.ความช��วช(าลามก กอบโกยเอาท�กว�นท�กเวลา ส�ดท(ายความท�กข�ร(อนท� งหลายท��
โลกผB(ด�ท� งหลายร�กศ�ลร�กธรรมท.านเสวยก�นด(วยความส�ขความเจร4ญ เรากล�บมาเสวย
ความท�กข�ความเด�อดร(อน อย.างน� ไม.สมควรแก.เราซ=�งเก4ดมาในท.ามกลางแห.งพระพ�ทธ
ศาสนา ซ=�งเป"นศาสนาท��เล4ศเลอ

จ=งขอให(ท�กๆ ท.านได(หาโอกาสบAาเพ�ญตนในเวลาอ�นควร เช.นเวลาจะหล�บจะ
นอน ก�ควรระล=กกราบไหว(พระเส�ยก.อน บ�งค�บ ม�นจะข� เก�ยจขนาดไหน บ�งค�บบ�ญชาให(
บAาเพ�ญค�ณงามความด� ม�นจะทAาไม.ได(เหรอ ห�วใจดวงน�  ธรรมม�อยB.บ�งค�บลงไป กราบ
พระย.อๆ ตามกAาล�งของเราแล(วให(ทAาความสงบใจ ท.านเร�ยกว.าภาวนา เราจะน��งพ�บ
เพ�ยบก�ได( จะน��งข�ดสมาธ4ก�ได( ท.าใดก�ได(ขอให(ธรรมะค�อคAาบร4กรรมก�บใจของเราน� นให(
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กลมกล�นก�น
เรานAาคAาบร4กรรมมาน� นจะเป"นธรรมบทใดก�ได( เช.นพ�ทโธก�ได( ธ�มโมก�ได( ส�งโฆก�

ได( หร�ออานาปานสต4กAาหนดลมหายใจก�ได( แล(วแต.จร4ตน4ส�ยของเราชอบธรรมบทใด
ให(น Aาธรรมบทน�  นเข (ามาก Aาก �บใจ เช .นพ�ทโธๆ ให(ใจทAาหน(าท� �การงานก�บค Aาว .า
พ�ทโธในเวลาน� นด(วยสต4บ�งค�บบ�ญชาหนาแน.น อย.าให(จ4ตน� ส.งออกไปตามอารมณ�ของ
ก4เลสท��ม�นก.อฟOนก.อไฟไปด(วยความค4ดความปร�งต.างๆ ท� งว�นท� งค�น ให(ระง�บให(หมด
ความค4ดเหล.าน� เป"นความค4ดของก4เลสส��งสมความท�กข�เผาห�วใจเรา แต.งานของธรรมได(
แก.พ�ทโธเร�ยกว.างานของธรรม งานของธรรมน�  จะทAาใจให(สงบเย�น บร4กรรมคAาว.า
พ�ทโธๆ ให(ต4ดอยB.ก�บใจ ให(จ4ตย=ดพ�ทโธเป"นหล�ก สต4ต4ดแนบอยB.ก�บคAาบร4กรรมไม.ให(
เผลอไปไหน

จะน��งได(เวลาเท.าไรอย.าไปคAาน=งคAานวณมากน�ก เราเก4ดมาในโลกน� เวลาเท.าไร
ม�นก�ม�แต.ม�ดก�บแจ(งเท.าน� น เขาไม.ได(สร(างความด�ความช��วให(เรา แต.เราเองเป"นผB(สร(าง
ความช��วความด�ให(เรา เราจ=งถ�อความด�เป"นสAาค�ญในเวลาน� ด(วยการภาวนา ม�พ�ทโธๆ
เป"นต(น ให(ม�สต4กAาก�บอยB.น� น แม(จ4ตจะไม.ม�ความสงบแปลกประหลาดอ�นใด คAาบร4กรรม
ภาวนาท��เร�ยกว.าการภาวนาน� ม�ผลมาก ม�อาน4สงส�มาก ให(ทAาเป"นประจAาว�น อย.าเห�นเป"น
ของเล�กน(อยนะ การภาวนาน� เป"นงานอ�นใหญ.โตในช�ว4ตของเราท��จะอบรมบ.มอ4นทร�ย�
หร�อจ4ตใจของเราท��เคยฟ�Hงซ.านรAาคาญให(ม�ความสงบเย�นข= นมา ม�ค�ณค.าข= นมาท��ใจของ
เราด(วยการภาวนา

จ=งขอให(พ��น(องชาวพ�ทธท� งหลายเราระล=กคAาน� ให(มากนะ อย.าระล=กต� งแต.เร��อง
โลกเร��องสงสารเร.ๆ ร.อนๆ หาหล�กหาเกณฑ�ไม.ได( เขาก�ค4ดเราก�ค4ดเต�มบ(านเต�มเม�อง
เต�มโลกเต�มสงสาร เวลาจะหาสารค�ณมาเป"นท��ย=ดท��เกาะซ=�งเป"นผลสAาค�ญๆ ตามความ
ค4ดเร.ๆ ร.อนๆ ของตนน� นไม.ม� ส�ดท(ายจะมาหล�บนอนก�ม�แต.ความผ4ดหว�งๆ เหล.าน� เรา
เคยค4ดมามากต.อมากแล(ว ในช�ว4ตน� ก�ต� งแต.เก4ดมา ในว�นน� ก�ต� งแต.สว.างต��นนอนมาเรา
ค4ดมามากผลเป"นย�งไง ควรนAามาเท�ยบบ(างท��ก4เลสพาค4ดว�.นวายตลอดเวลา

ท�น�  เราจะค4ดเร��องอรรถเร��องธรรม ม�เวลาเพ�ยงเล�กน(อยก�ตามจะแสดงความ
แปลกประหลาดข= นท��ใจของเรา ด�ย4�งกว.าความค4ดท� งว�นไม.เก4ดประโยชน�อะไร นอกจาก
เก4ดโทษแก.เราน� นเส�ยอ�ก เพราะฉะน� นจ=งขอให(ระล=กคAาบร4กรรมภาวนาประจAาต�วของ
เรา ในเวลาจะหล�บนอนน� นแหละเป"นเวลาไม.ได(ทAาการทAางานอะไร ม�แต.จะหล�บนอน
ผ.อนข�นธ�ผ.อนธาต�ของเราให(ได(หล�บบ(างจะได(ม�กAาล�งต.อไป น��เราก�ภาวนาเส�ยก.อนเวลา
นอนน� น กAาหนดพ�ทโธๆ หร�อธ�มโมตามจร4ตชอบ อย.างน(อยขอให(ได( เอ(าท�แรกให(ได(แค.
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๕ นาท�ก�เอา ต(องบ�งค�บเราถ(าอยากให(เราเป"นคนด�
เราไม.ใช.น�กโทษของผB(ใดพอท��จะถ�อว.าคนน� นเป"นเจ(าเป"นนาย หร�อเป"นข(าศ=ก

ศ�ตรBเพราะมาบ�งค�บเรา แต.ก4เลสเป"นข(าศ=กของเราภายในใจ เราควรถ�อว.าก4เลสน� เป"น
ข(าศ=ก ให(ระล=กเร��องม�นเป"นข(าศ=กเส�ยบ(าง ด(วยพาค4ดพาปร�ง พาทAาความเส�ยหายมาก
มายมานานแสนนาน ส.วนธรรมเป"นบ�ญเป"นค�ณเป"นประโยชน� ให(นAาธรรมเข(ามาใกล(ช4ด
ต4ดพ�นก�บใจของเราด(วยการภาวนา ไม.ให(เผลอนะ สต4เป"นสAาค�ญ เราบร4กรรมอยB.ให(ม�
สต4ระล=กอยB.ก�บคAาบร4กรรม ห(ามจ4ตไม.ให(ค4ดออกนอกลB.นอกทางด�งท��เคยเป"นมาในเวลา
น� น

จ4ตเม��อได(ร�บการบAาร�งร�กษาด(วยสต4ด(วยคAาบร4กรรมแล(ว จะเร4�มม�ความสงบเย�น
เข(ามา เพราะปราศจากส4�งก.อกวนค�อก4เลส ต�วย�แหย.ตลอดเวลาน� น แล(วค.อยจางไปๆ
จ4ตใจของเราทAางานด(วยธรรมแทนความค4ดของก4เลสท��เป"นการงานของก4เลสเส�ย มาทAา
งานของธรรมด(วยน=กคAาบร4กรรมในจ4ตตภาวนาของเรา เช.นพ�ทโธๆ เป"นต(น ให(ส�บเน��อง
ก�นไป ใจของเราจะม�ความสงบเย�นๆ และมากกว.าน� นเราจะเห�นความแปลกประหลาด
อ�ศจรรย�ข= นท��ใจของเราด(วยการภาวนาน� เป"นสAาค�ญ น��เร�ยกว.าธรรมทAางาน

ธรรมทAางานก�บธรรมบAาร�งร�กษาจ4ตใจเป"นคB.เค�ยงก�น หร�อเป"นอ�นเด�ยวก�น ให(นAา
มาบAาร�งร�กษาจ4ตใจด(วยจ4ตตภาวนา ใจของเราจะม�ความสง.างามข= น ม�ความสงบเย�น
มากกว.าน� นจะแสดงความแปลกประหลาดและอ�ศจรรย�ให(เรารB(เราเห�น จากการบAาเพ�ญ
ธรรม การขวนขวายธรรม ธรรมจะแสดงผลข= นท��ใจของเราน� นแล น��เร�ยกว.างานของ
ธรรม งานของจ4ตเพ��อธรรมเข(าบAาร�งร�กษาตนเพ��อเป"นผลความสงบร.มเย�นข= นมาเป"น
อย.างน(อย มากกว.าน� นก�จะเป"นความสว.างไสว แปลกประหลาดอ�ศจรรย� ความรB(ท��เก4ด
ข= นจากจ4ตสงบด(วยการภาวนาน� แปลกๆ ต.างๆ ก�นตามน4ส�ยของผB(บAาเพ�ญ

ท��ท.านว.า นรกเปรตอะไรเหล.าน� ม�นม�ป@ญหาอยB.ก�บพวกตาบอดเราน� แหละ ท.านผB(
ตาด�น� ท.านไม.ม�ป@ญหา เช.นเด�ยวก�บคนตาบอดเด4นไปตามทาง ก�บคนตาด�เด4นไปตาม
ทาง คนตาด�ไม.ม�ป@ญหาในส4�งท� งหลายท��ควรเห�นควรได(ย4น ได(รB(ได(เห�นได(ย4นท��วหน(าก�น
แต.คนตาบอดหBหนวกไปท��ไหนก�เหม�อนซ�งท� งท.อน ม�แต.ความรB(อยB.ในต�ว ไปท��ไหนก�
หมดราค�Aาราคาไปอย.างน� นแหละ น��ต.างก�นอย.างน�  พวกเราเวลาน'1ก าล�งบอดทางใจ
ก4เลสพาให(ทะนงต�ว ทะนงย4�งกว.าอรรถกว.าธรรม เหย�ยบอรรถเหย�ยบธรรม เห�นว.า
ธรรมไม.จAาเป"น ก4เลสเป"นของจAาเป"นมากกว.าธรรมๆ ไม.ว.าจ4ตดวงใดๆ

ผลท��ได(จากก4เลสท��ว.าด�กว.าธรรมก�ค�อฟOนค�อไฟเผาไหม(ต�วเอง ม�นด�ย�งไง ให(
พ4จารณาต�วเอง ถามต�วเอง น��ละเร�ยกว.า นต#ถ� อต#ตสม  เปม  ความร�กอ��นเสมอด(วยความ
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ร�กตนไม.ม� น��ละความร�กตนต(องหาส4�งด�งามท��เป"นผลเป"นประโยชน�เข(ามาบAาร�งร�กษาตน
เช.นการภาวนาน� สAาค�ญมาก หลวงตาไปเทศน�ท��ไหน ย4�งจวนปRดโครงการเข(ามาแล(วย4�ง
เน(นหน�กในเร��องจ4ตตภาวนา เพราะเร��องจ4ตตภาวนาน� จ4ตของเราเพ�ยงดวงเด�ยวเท.าน� น
แหละนะ ไม.ว.าจ4ตท.านผB(ใดก�ตามท��ได(บAาเพ�ญภาวนาเก4ดความรB(แจ(งเห�นจร4งข= นมาภาย
ในจ4ตใจน�  เก4ดเป"นส�กข�พยานข= นมาในตนเอง โดยไม.ต(องอาศ�ยใครมาเป"นส�กข�พยาน

แม(พระพ�ทธเจ(าปร4น4พพานไปก��ป9ก��เด�อนน� นม�แต.ม�ดก�บแจ(ง ส�งขารร.างกายย.อม
ร.วงโรยไปได(เช.นเด�ยวก�นหมด ท.านก�น4พพานด(วยส�งขารร.างกาย พระสร�ระซ=�งเป"น
เหม�อนโลกร.วงโรยไป แต.ธรรมชาต4ท��เล4ศเลอซ=�งให(นามว.าพระพ�ทธเจ(า พระพ�ทธเจ(า
องค�แท(จร4งน�  นได(แก.พระว4ส�ทธ4ธรรม ค�อความบร4ส�ทธ4 5หร�อเร�ยกว.าธรรมธาต� มหา
ว4ม�ตต4-มหาน4พพาน อ�นน� นเล4ศเลอส�ดยอดท�เด�ยว น� นแหละเม��อบAาเพ�ญจ4ตใจไปเห�น
อย.างน� นแล(วเราจะไปทBลถามพระพ�ทธเจ(าหาอะไร

อย.างว.าบาป ว.าบ�ญ นรก สวรรค� อ�นน� ก�เหม�อนก�น ม�นเป"นป@ญหาอยB.สAาหร�บคน
ตาบอดอย.างเราท� งหลาย คนตาด�ค�อท.านผB(รB(แจ(งเห�นจร4ง ไม.ว.าพระพ�ทธเจ(า ไม.ว.าสาวก
องค�ใดซ=�งม�ความรB(เหล��อมล Aาต�AาสBงต.างก�น บรรดาพระสาวกท.านรB(ประจ�กษ�ใจของท.าน
แล(วท.านก�ไม.ถามใคร เหม�อนคนด�ไปสถานท��ไหนความร�บรB(ร�บเห�น ได(ย4นได(ฟ@ง ประจAา
อยB.ในใจของท.านแล(วท.านจะสงส�ยอะไร คนตาบอดจะลบล(างว.าไม.ม� รBป รส กล4�น เส�ยง
เคร��องส�มผ�สไม.ม� ท.านก�ไม.สนใจเพราะท.านเป"นผB(พบแล(วในเคร��องร�บท� งหลาย ตา หB
จมBก ล4 น กาย ใจน� สAาหร�บร�บอารมณ�เข(ามาเก��ยวข(อง ท.านรB(ท.านเห�น ท.านได(ย4นได(ฟ@ง
ครบหมด

แต.คนตาบอดก�ม�แต.ความรB(เท.าน� น สต4สต�งก�ไม.ม� ส4�งท��จะร�บรB(ร�บเห�นพอให(เป"น
ประโยชน�แก.ตนก�ไม.ม� น��จ4ตใจของเราเวลาน� กAาล�งบอด ให(พาก�นพ4จารณาท�กคน ใจดวง
น� พาให(บอด บอดตลอดไปเพราะก4เลสพาให(บอด ไม.ได(พาให(สว.างกระจ.างแจ(งนะ
ธรรมเท.าน� นพาให(สว.างกระจ.างแจ(ง จ=งขอให(พาก�นอบรมทางด(านจ4ตใจด(วยด� จะไป
เทศน�ท��ไหนก�ตามหลวงตาไม.ปล.อยวาง เพราะเป"นห.วงเป"นใยพ��น(องชาวพ�ทธเรามาก
มาย ย4�งจวนจะตายเท.าไรแทนท��จะมาห.วงใยต�วเองน� กล�บไม.ห.วง ไม.สนใจ ม�นพอแล(ว
ท�กอย.างในห�วใจดวงน�  ต� งแต.เร4�มแรกท��ตะเก�ยกตะกายบAาเพ�ญตนเองมา ล(มล�กคล�ก
คลานมา น��ค�อเบ� องต(นแห.งการบAาร�งร�กษาใจของตน ถBกก4เลสย�Aาย�ต�แหลกมาตลอด สB(
ไม.ถอยๆ บAาเพ�ญมาเร��อยๆ

เม��อเป"นอย.างง� นแล(ว ผลทางด(านจ4ตใจท��เก4ดข= นจากการบAาร�งร�กษาน� ก�ค.อยเจร4ญ
ข= นมาๆ ส4�งท��เป"นฟOนเป"นไฟเผาไหม(ในห�วใจค.อยจางไปๆ น� นแหละค�อก4เลสท� งหลาย
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ห.างไกลออกไปด(วยอรรถด(วยธรรมชAาระซ�กฟอกม�นไป จ4ตใจค.อยสว.างกระจ.างข= นมา น� 
พBดให(พ� �น (องท�  งหลายได(เป"นคต4เคร� �องเต�อนใจ ท�  งๆ ท� �ม �ช �ว 4ตอยB .น�   พระพ�ทธเจ(า
ปร4น4พพานนานแล(วรB(ธรรมประเภทน� แล แล(วผ.านไป ผB(มาบAาเพ�ญตามทางท��พระพ�ทธ
เจ(าทรงส��งสอนไว(แล(วด(วยความถBกต(อง เร�ยกว.าสวากขาตธรรมตร�สไว(ชอบแล(ว เอ(าก(าว
เด4นตามธรรม ตามแผนท��ท��ทรงสอนไว(น� แล(วเราดAาเน4นตามไปๆ ม�นก�รB(เห�นอย.างน� นๆ
จะให(ว.าย�งไง ม�นรB(เห�นก�บอกว.ารB(เห�น

เช.น ความโลภ ความโกรธ ราคะต�ณหา เต�มห�วใจของท.านของเราด(วยก�น ม�ใคร
บกบางอะไรท��ไหน น��ละกองท�กข� ความม�ดบอดม�นอยB.ก�บก4เลส ต�วม�ดบอด ความโลภก�
ม�ดบอด ความโกรธพาคนให(ม�ดบอด ไม.รB(จ�กประมาณ ด�ดด4 นอยB.ตลอดเวลา ได(เท.าไร
ไม.พอๆ บ�นตายไปตลอด น� ค�อความโลภทAาโทษเรา ความโกรธเม��อไม.ได(สมใจแล(วท�ก
อย.างจะทAาแต.ความช��วช(าลามก เร��องราคะต�ณหาก�ก4นไม.อ4 �ม ก4นไม.พอ ไปท� �ไหนห4ว
โหยๆ น��ก�ค�อฟOนค�อไฟเผาไหม(ตนเอง เม��อม�นมากกว.าน� ก�เผาไหม(ผB(เก��ยวข(องใกล(ช4ดต4ด
พ�นไป น��ค�อพวกตาบอด พวกหBหนวก งมเงาอยB.ก�บอ�นน�  แล(วก�เอาไฟเผาต�วเอง เผาผB(
อ��นไป พวกเราพวกตาบอด

พระพ�ทธเจ(าทรงรB(ทรงเห�นหมดแล(ว สอนพวกเราในอ�บายว4ธ�การท��จะแก(ความ
โลภและความโกรธ ราคะต�ณหา น� ก�แก(ไปตามท.าน ปฏ4บ�ต4ไปตามท.าน ส4�งเหล.าน� ท��ม�ด
หนาท��ส�ดก�ค.อยบางลงๆ ความบางลงก�ถBกต(องแล(วตามอรรถธรรรมท��สอนไว( เอ(าก(าว
เข(าไปๆ บางลงไปๆ ส�ดท(ายก�ส4 นส�ดไม.ม�อะไรเหล�อเลย เพราะถBกกAาจ�ดอยB.ตลอดเวลา
เม��อส4�งเหล.าน� ขาดสะบ� นลงไปจากใจแล(วความเล4ศเลอของใจไม.ต(องพBด เก4ดข= นมาเอง
พระพ�ทธเจ(าน4พพานแล(วผB(บAาเพ�ญตามพระพ�ทธเจ(าก�เก4ดแบบเด�ยวก�น เป"นป@จจ�บ�นจ4ต
เป"นป@จจ�บ�นธรรม ประจ�กษ�ก�บใจเป"น สน#ท�ฏ3ฐ�โก ด(วยก�นหมด ไม.ต(องไปทBลถามพระ
พ�ทธเจ(า

แม(ย�งทรงพระชนม�อยB.ก�ไม.ไปทBลถามท.าน เพราะสน#ท�ฏ3ฐ�โก ท.านประกาศไว(
อย.างเด�ดขาดแล(วว.าผB(ปฏ4บ�ต4น� นเองจะเป"นผB(รB(เห�นโดยลAาพ�งตนเอง ไม.ต(องไปถามผB(ใด
ก�เม��อรB (แล(วจะไปถามพระพ�ทธเจ(าหาอะไร ถ(าย�งถามอยB.ธรรมะท��ประกาศสอนไว(ด(วย
ความเด�ดขาดแม.นยAาว.าสน#ท�ฏ3ฐ�โกก�ไม.ม�ความหมาย ท.านสอนไว(โดยถBกต(อง ผB(ปฏ4บ�ต4
ท.านจะปร4น4พพานไปนานไม.นาน ส4�งท��ม�ม�อยB.ก�บต�ว ก4เลสม�อยB.ก�บใจ ธรรมะม�อยB.ก�บใจ
เราบAาเพ�ญจ4ตใจของเราไปตามอรรถตามธรรมก4เลสจางไปๆ พระพ�ทธเจ(าน4พพานแล(ว
ก4เลสก�จางไปจากการบAาเพ�ญของเรา จนกระท��งด�บสน4ทไม.ม�อะไรเหล�อ พระพ�ทธเจ(า
น4พพานแล(วก�ตาม ก4เลสก�ส4 นไปด(วยการบAาเพ�ญของเราเอง ของเราเองอยB.อย.างน�  จน
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กระท��งถ=งความบร4ส�ทธ45
พระพ�ทธเจ(าบร4ส�ทธ45แล(ว น4พพานไปแล(ว เราก�บร4ส�ทธ45อยB.ในต�วของเราเอง ไม.ได(

ไปเก��ยวข(องก�บพระพ�ทธเจ(า ไม.ไปหย4บย�มพระพ�ทธเจ(า ธรรมเป"นของเรา เราชAาระของ
เราได(ผลก�เป"นของเรา ความเล4ศเลอของเรา เล4ศเลอของพระพ�ทธเจ(าเป"นของท.าน เล4ศ
เลอของเราท��บAาเพ�ญมาเป"นธรรมของเรา เป"นสมบ�ต4ของเราท��เล4ศเลอก�บเรา น��ละธรรม
พระพ�ทธเจ(าสอนอย.างแม.นยAา จ=งขอให(พ��น(องท� งหลายได(บAาเพ�ญ

น��ก�ได(ปฏ4บ�ต4มาเต�มกAาล�งความสามารถ พBดให(พ��น(องท� งหลายฟ@งอย.างไม.สะทก
สะท(าน สามแดนโลกธาต�น� เราพBดจร4งๆ เราไม.เคยม�สะทกสะท(านก�บส4�งใด เพราะได(รB(
ได(เห�นประจ�กษ�ในห�วใจโดยไม.ต(องไปหาใครมาเป"นส�กข�พยาน ม�ธรรมพระพ�ทธเจ(าเป"น
ส�กข�พยานอยB.ก�บใจน� แล(ว เอาใครมาเป"นพยานท��จะเล4ศเลอย4�งกว.าธรรมมาเป"นพยานใน
ใจ ใจก�บธรรมเป"นอ�นเด�ยวก�นแล(วไปถามใครท��ไหน น��ละธรรมแท(เป"นอย.างน�  ขอให(
บAาเพ�ญเถอะ

ใครมาก�ม�แต.ยกยอก4เลส แล(วก�เหย�ยบห�วเจ(าของน��นแหละ นอนจมอยB.ก�บความ
ท�กข�ความเด�อดร(อนท� งว�นท� งค�นไม.เบ��อหน.ายอ4�มพอเลย ให(เอาธรรมเข(ามาจ�บบ(างซ4
ธรรมพระพ�ทธเจ(าจ�บแล(วจะเห�นพ4ษเห�นภ�ยของม�นไปโดยลAาด�บลAาดา แล(วก�ย4�งจะป@ด
ออกๆ ให(ห.างไกล จนกระท��งฟาดให(ม�นขาดสะบ� นไปจากใจหมดแล(ว ถามหาพระพ�ทธ
เจ(าหาอะไร ถามหาน4พพานเพ��ออะไร อะไรๆ ก�พร(อมอยB.ก�บใจท��เป"นน�กรB(น��แล(วจากการ
บAาเพ�ญ น��ละธรรมเป"นอย.างน� 

ขอให(ท�กๆ ท.านได(บAาเพ�ญ ได(มากได(น(อยเป"นสมบ�ต4ของเราท� งน� น ได(ห(าบาท
ส4บบาทเป"นสมบ�ต4ของเรา เขาจะได(หม��นได(แสนได(ล(านก�เป"นของเขา เราหาได(มากน(อย
เป"นกAาล�งของเรา เป"นสมบ�ต4ของเรา จ=งให(พยายามหาก�นนะ เห4นห.างมากเวลาน� ชาว
พ�ทธเรา จนบางท�อ4ดหนาระอาใจนะ มองไปท��ไหน แหม ม�นขวางจ4ตท��เป"นธรรมล(วนๆ
ย4�งจ4ตท��บร4ส�ทธ45ด(วยแล(วก�บดBมBตรดBคBถเต�มโลกเต�มสงสารม�นจะดBก�นไม.ได( แต.ธรรมท.าน
ไม.เหม�อนเรา เพราะเหต�ไร ท.านไม.ม�การกดถ.วงหน�กอกหน�กใจ เป"นอารมณ�ก�บส4�งน� น
ส4�งน�  ม�เหม�อนไม.ม� รB(เหม�อนไม.รB( รB(แล(วผ.านไปๆ ท.านไม.เป"นอารมณ�

ไม.เหม�อนคนม�ก4เลสรB(อะไรเป"นอารมณ�อย.างน� น เป"นอารมณ�ก�บส4�งน� นๆ ธรรม
ท.านไม.เป"น เร��องเห�นเร��องรB(ใครจะไปเก4นจ4ตท��บร4ส�ทธ45วะ จ4ตท��บร4ส�ทธ45น� กระจ.างไปหมด
เลย นอกจากท.านจะพBดหร�อไม.พBด เป"นความสลดส�งเวชในความเป"นของส�ตว�โลก พBด
ถ=งขนาดว.าส(วมว.าถานจะผ4ดอะไรไป ข� โลภ ข� โกรธ ข� หลง ข� ราคะต�ณหา ม�นม�แต.ส(วมแต.
ถานเต�มห�วใจของเรา ม�อะไรเป"นของด4บของด�ท��จะให(ได(ชม พระพ�ทธเจ(าสาวกท� งหลาย
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ท.านป@ดออกหมดแล(วส4�งท��เลวร(ายท� งหลาย สกปรกท� งหลาย ย�งเหล�อแต.ธรรมธาต�ท��
บร4ส�ทธ45ผ�ดผ.อง ไปท��ไหนจ(าตลอดเวลา อาโลโก อ	ทปาท� สว.างจ(าอยB.ง� น ไม.ม�ว�นม�ค�น ไอ(
ม�ดแจ(งน��ม�นเป"นพระอาท4ตย�พระจ�นทร� ส.วนใจท��แจ(งขาวดาวกระจ.างไม.ใช.พระอาท4ตย�
พระจ�นทร� สว.างโร.อยB.ท� งกลางว�นกลางค�น

ท��ท.านแสดงว.า อาโลโก อ	ทปาท� ท.านผB(บร4ส�ทธ45แล(วจ4ตใจสว.างโร.อยB.ตลอดเวลา
แจ(งกระจ.างตลอดเวลา น��ละธรรมประเภทน� จ=งลAาบากมากนะสAาหร�บโลกท� งหลายท��จะ
บ=กจะบ=น ด�ไม.ด�เทศน�แล(วม�นไม.เช��อไม.ฟ@ง ดBถBกเหย�ยดหยามธรรม เหย�ยบย�AาทAาลาย
ธรรม เอาก4เลสสกปรกน� นแหละข= นไปเหย�ยบย�AาทAาลายธรรมไปเส�ยมากต.อมาก จนจะ
ไม.ม�ธรรมต4ดห�วใจในชาวพ�ทธของเรา ย4�งเร�ยวแหลมไปๆ ม�นเร�ยวแหลมอยB.ก�บห�วใจท��
ม�แต.ฟOนแต.ไฟเผาไหม(ตน ไม.สนใจก�บอรรถก�บธรรม ถ�อธรรมเป"นข(าศ=ก

ถ(าจะไปบAาเพ�ญทางการก�ศลเวล�Aาเวลาก�ไม.ม� สมบ�ต4เง4นทองก�ไม.ม� กAาล�งว�งชาก�
ไม.ม� ก4เลสต�เอาอ.อนไปหมด อ.อนเป9ยกไปหมด ถ(าจะมอบให(ก4เลสถ=งไหนถ=งก�น เป"น
หน� เป"นส4นเขาพะร�งพะร�งเต�มบ(านเต�มเม�องเต�มโลกเต�มสงสาร อะไรพาให(เป"นถ(าไม.ใช.
จ4ตดวงน� ท��ตะเก�ยกตะกายค�บคลานไปไม.หย�ดไม.ถอยด(วยความโลภ ด�ดด4 นจนกระท��ง
เป"นหน� เขา หมดแล(วถ(าอยB.ธรรมดาก�ควรจะอยB. น� ม�นย�งไม.ยอมอยB. ไปต4ดหน� ต4ดส4นเขา
พะร�งพะร�ง ม�แต.ก4เลสหลอกคนท� งน� น ให(พาก�นจAาเอานะ

เร��องของธรรมแล(วอยB.ไปก4นไป อย.าด4 นด�ดจนเก4นเหต�เก4นผล ม�พอเพ�ยงฟ@งซ4
ส�นโดษม�ความเพ�ยงพอบ(าง ถ(าให(ก4เลสพาเด4นแล(วไม.ม�คAาว.าอ4�มพอ อ�นใดไม.ม�ความห4ว
โหยย4�งกว.าก4เลส ก4เลสต�วห4วโหย ห4วโหยไม.หย�ด หามาบAาร�งบAาเรอม�นเท.าไรก�ย4�งเหม�อน
ไสเช� อเข(าสB.ไฟ ไสเข(ามากเท.าไรไฟย4�งแสดงเปลวข= นมากเท.าน� นๆ จนหาท.อนฟOนหร�อส4�ง
เหล.าน� นไม.ได( เป"นเถ(าเป"นถ.านไปตามๆ ก�นหมด จ4ตใจของเราน� เป"นเพ�ยงไม.ฉ4บหาย
แต.เป"นท�กข�ทรมานแสนสาห�ส เพราะฟOนไฟเหล.าน� เผาเรา ความโลภก�เผา ความโกรธก�
เผา ราคะต�ณหาก�เผา เผาว�นเผาค�น ม�นส.งเสร4มคนให(ได(ร�บความด4บความด�ท��ตรงไหน
ม�นน.าจะเอามาค4ดมาอ.านบ(างชาวพ�ทธเรานะ

ศาสนาของพระพ�ทธเจ(าอะไรจะเล4ศเลอย4�งกว.า ไม.ม�แล(วในสามแดนโลกธาต�น� 
แล(วเวลามาประกาศสอนโลกสอนสงสาร เฉพาะอย.างย4�งชาวพ�ทธเราทAาไมจ=งไม.เห�นว.าม�
ว��ม�แววว.าจะน.าเคารพเล��อมใส น.าป9ต4ย4นด�จากการบAาเพ�ญของตนหล�งจากได(ย4นได(ฟ@งมา
แล(ว ม�นก�ม�แต.ก4เลสเอาไปใช(ท� งหมด เร�ยนธรรมก�ก4เลสเอาไปใช(เส�ย เร�ยนทางโลกก4เลส
เอาไปใช(เส�ย เป"นเคร��องม�อของก4เลสเส�ยท� งหมดไม.ว.าผB(เร�ยนธรรมเร�ยนโลก เพราะ
ก4เลสเป"นใหญ.ๆ ถ(าเร�ยนธรรมเอาธรรมมาปฏ4บ�ต4 เอาธรรมเป"นอAานาจกAาจ�ดก4เลส
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ก4เลสขาดไปท� งน� นละ
ว�นน� ได(พBดฝากให(บรรดาพ��น(องท� งหลายได(ย4นได(ฟ@ง ขอให(นAาไประล=กนะ เร��อง

ภาวนาเป"นเร��องสAาค�ญมากท�เด�ยว เราภาวนาไปถ=งไม.รB(ไม.เห�นก�ตามอย.าไปคาดนะเวลา
ภาวนา ให(อยB.ในป@จจ�บ�น เช.นพ�ทโธๆ ก�ให(อยB.ในป@จจ�บ�นๆ ใครภาวนาบทใดให(อยB.ใน
ป@จจ�บ�น อย.าไปคาดผลว.าจะได(อย.างน� นอย.างน�  ให(อยB .ในป@จจ�บ�น ม�สต4กAาก�บอยB.น�  น
ป@จจ�บ�นน� นแลจะย�งผลแปลกๆ ต.างๆ ให(เก4ดข= นจากการภาวนาของเรา เวลาได(ปรากฏ
ข= นอย.างน(อยเป"นความสงบ

ความสงบของใจท��เคยด�ดเคยด4 นมาต� งแต.ว�นเก4ด ก�บความสงบในเวลาภาวนาน� 
จะเป"นเร��องท��ต��นเต(นมากท��ส�ด ความแปลกประหลาดอ�ศจรรย�จะเห�นในเวลาท��จ4ตสงบ
เย�นใจ สว.างไสวข= นท��น��น เราจะเห�นความแปลกประหลาดข= นท��ใจเป"นผลจากการภาวนา
เร��องก4เลสใครไม.เห�นได(ของแปลกประหลาดมาอวดก�น ไม.ม� ม�แต.ความท�กข�ความเด�อด
ร(อน แต.การภาวนาน� ม�แน. ม�แน.ไม.สงส�ย ด�งท��ท.านบAาเพ�ญธรรมอยB.ในปIาในเขา เห�นไหม
ล.ะ

ท.านอยB.ในปIาในเขา ท.านส��งสมต� งแต.อรรถแต.ธรรม ย�น เด4น น��ง นอน เว(นแต.
หล�บท.านชAาระจ4ตใจ บAาร�งร�กษาใจด(วยความพากความเพ�ยรในท.าต.างๆ เช.นเด4นก�เด4น
จงกรมเส�ย น��งก�น��งสมาธ4ภาวนา ย�นก�ย�นรAาพ=งอรรถธรรมเส�ย ไปท��ไหนท.านบAาร�งร�กษา
ต� งแต.จ4ตแต.ใจของท.านด(วยธรรมๆ ผลปรากฏข= นเป"นความสงบร.มเย�น ถ=งข� นเศรษฐ�
ธรรมม�น(อยเม��อไร ผB(บAาเพ�ญอยB.ในปIาน� นแหละท.านผB(ครองธรรม ผB(เป"นเศรษฐ�ธรรมก�
เก4ดมาจากในปIา พระพ�ทธเจ(าก�เป"นเศรษฐ�ธรรม สาวกท� งหลายเป"นเศรษฐ�ธรรมท��อยB.ใน
ปIาท� งน� นๆ

ผB(อยB.ในแดนบ(านม�นเอาความว4เศษว4โสท��ไหนมา ม�นก�ม�แต.มBตรแต.คBถ เต�มบ(าน
เต�มเม�อง ท� งท.านท� งเราเหม�อนก�นหมด ผB(อยB.ในปIาอยB.แบบส�ตว�เดร�จฉานม�นก�เป"นส�ตว�
เดร�จฉาน ต(องอยB.แบบพระผB(บAาเพ�ญธรรม อยB.แบบผB(ม�ศ�ลม�ธรรม คAาน=งถ=งอรรถถ=งธรรม
แล(วจะได(ธรรมมาครองใจ ประด�บจ4ตใจ จะม�ความสงบร.มเย�นเป"นส�ขไป ว�นน� ขอฝาก
ธรรมะด(านจ4ตตภาวนา ให(สมก�บความเป"นห.วงบรรดาพ��น(องท� งหลาย หลวงตาไม.นาน
นะจะตาย แต.ไม.เคยห.วงเร��องความเป"นความตายของต�วเอง ใครจะมาขอร(องให(อยB.อาย�
ย�นนานส�กเท.าไรๆ เราก�ฟ@งๆ ไปอย.างง� น ลมหายใจอยB.ก�บเรา ผB(พ4พากษาค�อลมหายใจ
อยB.ก�บเรา เราก�พ4จารณาไปเร��องธาต�เร��องข�นธ�

อ.านม�นหมดแล(วเร��องธาต�เร��องข�นธ� อ.านหมดท�กส4�งท�กอย.างอ.านหมด พอท�ก
อย.าง จ=งไม.พร��นพร=งหว��นไหวก�บความเป"นอยB.และความตายไป ตายไปเม��อไรก�ไป ธาต�
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ข�นธ�สลายต�วลงไปเฉยๆ ท��ว.าตายอะไรตาย ธาต�ด4นก�ลงไปเป"นด4น ธาต�น Aาไปเป"นน Aา ไฟ
เป"นไฟ ลมเป"นลม จ4ตเป"นจ4ต ถ(าจ4ตได(ส��งสมความด�ไว(เต�มท��แล(วสล�ดปSUงเด�ยวหมด ไม.ม�
อะไรเหล�อ ข= นช��อว.าสมม�ต4ในแดนโลกธาต�น� ด�บพร(อมก�นหมดเลย เร�ยกว.าน4พพาน ค�อ
ด�บสมม�ต4โดยประการท� งปวงจากใจ

เวลาท��ครองธาต�ครองข�นธ� ธาตข�นธ�เป"นสมม�ต4 ใจแม(จะเป"นว4ม�ตต4แล(วก�ย�งต(อง
เก��ยวข(องร�บผ4ดชอบอยB.ก�บธาต�ก�บข�นธ� ม�นก�ผ.านให(รB(ให(เห�นอยB.น��น ถ=งไม.ย=ดม�นก�เป"น
ไม.เป"นท�กข�ก�บม�น ม�นก�แสดงให(เห�นอยB. พอธาต�ข�นธ�สลายลงไปด�บพร=บเด�ยวท.านว.า
น4พพาน ด�บหมด ข=  นช� �อว.าสมม�ต4ไม.ม�อะไรเหล�อเลย น� �นแลค�อท.านผB (ถ=งเม�องพอ
น4พพานแปลว.าด�บ ด�บแล(วซ=�งสมม�ต4ท� งหลาย และด�บแล(วซ=�งท�กข�ท� งมวลในว�ฏจ�กรน� ไม.
ม�อะไรเหล�อเลย น��นค�อผลแห.งการบAาเพ�ญความด�ท� งหลาย ธรรมพระพ�ทธเจ(าน� เป"น
เคร��องย�นย�นร(อยเปอร�เซ�นต�ๆ ไม.บกพร.องเลย ม�นบกพร.องต� งแต.ชาวพ�ทธของเรา จ=ง
ต(องขอให(พาก�นพยายามบAาร�งร�กษานะ

หลวงตาพBดจร4งๆ ห.วงบรรดาพ��น(องท� งหลายมากท�เด�ยว จวนเป"นจวนตายมา
เท.าไรย4�งห.วงมาก กล�วจะไม.ได(อะไรต4ดเน� อต4ดต�ว ส4�งท��ได(ก�ม�แต.ฟOนแต.ไฟท��ด�ดด4 นก�บ
ม�นตลอดเวลา ไม.ม�ว�นเบ��อหน.ายอ4�มพอน� นแล ม�นจะตามเผาเรา เพราะใจน� ไม.เคยตาย
เก4ดภพน� เก4ดภพน� นด(วยบาปด(วยบ�ญพาให(เก4ด ม�นจะเอาความส�ขความท�กข�มาให(ไป
ตลอดเวลา ส.วนมากม�นจะม�แต.ความท�กข� ความส�ขม�น(อย ให(พาก�นจAาเอา

ว�นน� แสดงธรรมก�เห�นว.าเหมาะสมก�บเวล�Aาเวลา ธาต�ข�นธ� ขอความสว�สด�จงม�แก.
บรรดาท.านท� งหลาย เวลาฟ@งแล(วก�ขอให(นAาไปพ4น4จพ4จารณา อย.าฟ@งเปล.าๆ นะ น��ไม.ได(
เทศน�เปล.าๆ เทศน�ด(วยความห.วงใย ความเมตตาสงสาร หลวงตาไม.ได(เทศน�เพ� �อ
โลกาม4ส ไม.ได(เทศน�เพ��อหว�งร�Aาหว�งรวย หว�งเอาเง4นเอาทองอะไรก�บท.านท� งหลาย ไม.ว.า
เทศน�สถานท��ใด น��ก�เทศน�สงเคราะห�โลก เราไม.ได(ต� งใจจะสงเคราะห�เรา เราพอท�ก
อย.างแล(ว สงเคราะห�หาอะไร

ตอนเช(าก�ม�แต.ให(โลกสงเคราะห�เท.าน� น บ4ณฑบาตฉ�นว�นหน=�งๆ พอเป"นไป โลก
สงเคราะห�เพ�ยงเท.าน� พอแล(ว อ�นน� เราสงเคราะห�โลกด(วยอรรถด(วยธรรมให(รB(ด�รB(ช��ว รB(
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