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เทศนอบรมฆราวาส  
ณ กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 

เมื่อค่ําวันที่ ๑๓ เมษายน พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 
สอนโลกใหเต็มความเปนศาสดา 

(หลวงตาพูดกอนที่จะเขาเฝาสมเด็จพระสังฆราช เมื่อเวลา ๑๗.๐๐ น. ณ 
โรงพยาบาลจุฬาฯ) 
 พระเกาที่อยูวัดบวรฯเดี๋ยวนี้หลง จําไมไดแลวละ หมดแลวละ พระเกาพระแกที่
ลวงลับไปก็มี ที่ยังอยูเปนใหญเปนโตขึ้นมาก็จําไมไดแลว เพราะออกจากวัดบวรฯ ไป
อยูที่สวนแสงธรรมเหมือนกันไดเขา ๒๐ ปแลวมัง ตั้งแตพ.ศ.เทาไร (ที่สวนแสงธรรม
ถาเร่ิมแรกๆ ก็ป ๒๕๒๖ กอน แตวาไมไดประจํา แวะไปเมืองชลไปไหนตอไหน  ตอน
นั้นยังไมคอยสบายอยู พอ ๒๕๒๘ เร่ิมมาประจํา) ประจํา ๒๕๒๘ ถึงวันนี้ เปนเขาถึง 
๒๐ ปแลวมัง (๒๑ ปแลวครับ) ตั้งแตไปพกัสวนแสงธรรมก็ไมไดเขาวัดบวรฯ ก็พอดี
แหละเขาไปก็ไมมทีี่จอดรถ แลวเดี๋ยวนี้มันแนนหมดวัดบวรฯ แตกอนที่วางๆ ก็ปลูก
สรางอะไรขึ้นแนนหมด พอดทีี่เราพักสวนแสงธรรมก็มีที่พกัวาง สะดวกสบายดี 
 ทานดูเหมือนออนกวาผมสักสามเดือน ทานเกิดเดือนอะไร (ตุลาครับผม ออน
กวาพอแมครูอาจารยสองเดือนครับผม) ผมสิงหา กันยา ตุลา สองเดือน เวลาบวชทาน
ก็แกกวาผมดูเหมือนคลายคลึงกันนี่แหละ แกกวาผมสักสองเดือนหรือสามเดือนเทานั้น 
อายุพรรษาก็ไลเล่ียกัน เวลาการเกิดอะไรก็ไลเล่ียกัน พอๆ กันทุกอยางเลย เดี๋ยวนี้คง
จําพระวัดบวรฯไมไดละ 
 (สามีคุณเพาพงามากราบนมัสการหลวงตาตอนค่ํา) เปนอยางไรยังพอสบายดี
อยูเหรอ พอไปมาไดอยูนะ เอะ คุณเพาเสียไปไดกี่ป (จําไมไดแลวครับ) ดูเหมือนราว
สัก ๒๕๒๐ ที่ ๒๕๒๐-๒๕๒๑ ที่เราเทศนสอนเพาพงาไดหนังสือศาสนาอยูที่ไหน กับ
ชุดเตรียมพรอม เทศนทุกคืนๆ ดูเหมือนสามเดือนกวา ไปพักอยูนั่นไปเทศนใหฟงทุก
คน เปนเลมนั้นขึ้นมา เกือบ ๓๐ ป นานขนาดนั้นเกือบ ๓๐ ปแลว นานๆ มาพบกันที
หนึ่ง ก็ดอียูแลวแหละ ที่สอนคุณเพานั้นสอนทุกคืนเลยนะ เขียนจดหมายไปบอกเราวา
หมอเขาวาเปนโรคมะเร็งที่ตะโพก กระดูกอะไร เขาวาอยูไดอยางมากหกเดือนตาย และ
อยากมาปฏบิัติอรรถธรรมกับที่วัดนี้ ถาไปธรรมดามันก็ธรรมดานั้นแหละ ถาตั้งใจไป
จริงๆ เอาถงึไหนถึงกัน เราก็วาอยางน้ัน พอแกรับจดหมายตอนค่ํา ตอนเชาถึงแลว รับ
จดหมายอานจดหมายจบเตรียมของออกเลย  

พอออกมากบ็อกวามีกุฏสิองหลัง หลังสิงคโปรนอกสิงคโปรใน คือหญิงกอยกับ
อุไร หวยธาร อยูเดี๋ยวนี้ จะอยูหลังไหนใหเลือกเอา แกกอ็ยูหลังคุณหญิงกอย ตั้งแตนั้น
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มาเราก็ไปเทศนใหฟงทุกคืน นั่นเห็นไหมละ เมื่อถงึกันตองถงึอยางน้ันนะเรา เพราะพูด
มาวาถาไปธรรมดามันก็ธรรมดานั่นแหละ ถาตั้งใจไปจริงๆ ใหเห็นโทษของความเจ็บไข
ไดปวยความตายจริงๆ แลวไปเมื่อไรก็ได ไปไดเราวาอยางน้ัน ไดรับจดหมายตอนเย็น 
เตรียมของในตอนเย็น รถยนตมาตอนเชาถึงนูนเลย เราจึงจัดหลังนั้นให ตั้งแตนั้นมา
ไปเทศนใหฟงทกุคืน นั่นเห็นไหมละ ไมมีเวนเลย ถาวันไหนมีความจําเปน เชนเรา
ประชุมพระนี่ เราก็บอกวันพรุงนี้จะไมไดมาจะประชุมพระ หรือเราจะมีธุระอะไรตอนค่ํา
ไมไดมา ก็บอก  นอกจากนั้นเทศนทุกคืนๆ สามเดือนแกไปอยูนั้น เทศนใหฟงทุกคนื
เลย 

เหตุที่ไดหนังสือศาสนาอยูที่ไหน ๑ ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑ เทศนของเราที่
เทศนสอนเพาพงา จนกระทั่งทกุวันนี้ เลมหนาขนาดไหน เวลามาแลวอยูตั้งปกวานะ 
เขาบอกวาอยางนานไมเลยหกเดือน หมอเขาทํานายวาอยางนั้น แตแกไปอบรมจิตใจ
กลาหาญชาญชัยขึ้นมา เวลากลับมาอยูกรุงเทพฯนี้ตั้งปกวานะแกถึงลวงไป เปนอยาง
นั้นละกําลังใจเปนสําคัญมากนะ ถาใจออนเสียอยางเดียวออนหมด ถาใจแข็งเสียอยาง
เดียวแข็งปงเลย อยูไดเรียกวาทบครึ่งไปเลย หมอบอกวาอยางนานหกเดือน นี่แกอยูตั้ง
ปกวาถึงไดส้ินไป กําลังใจนี่สําคัญมากทีเดียว 

เมื่อเชานี้เราก็ไปเลี้ยงอาหารชาง ขากลับมาก็ไปโรงพยาบาลจุฬา เขาเฝาสมเด็จ
ทาน ทานก็รูสึกวาแจมใสกวาแตกอน ไปคราวที่แลวนั้นกับคราวนี้ คราวนี้รูสึกแจมใส 
ผิวพรรณวรรณะอะไรๆ ดูรูสึกแจมใส เราถามพระที่ดูแลอยูก็บอกวาคราวนี้ดีกวาคราว
ที่แลว ถูกตอง เรายอมรับ พระอยูกับทานตอนกลางวันสี่องค ตอนกลางคืนหาองคเปน
ประจําไมเคยขาดเลยวางั้น เรียกวาไมมีขาดกลางวันสี่องคเปนประจํา กลางคืนหาองค 
คราวนี้รูสึกวาตาทานจับเราจริงๆ คราวนี้นะ แตกอนเปนลักษณะเหมอมองไมคอยอะไร 
แตคราวนี้ทานจองเราจริงๆ ตางคนตางจองกันเลย เรียกวาทานเขาใจไดดีกวาคราวที่
แลว  

เขาใหทานอานหนังสืออวยพรเราหรือไงใชไหม แตเราก็ไมไดยิน เราเอาคํามา
อานแลวก็พอ ทานก็อานเบาๆ เราก็นั่ง ทานอานอวยพรใหเรา พระเอาหนังสือมาให
ทานอานอวยพรใหเราที่ไปกราบเยี่ยมทาน ทานก็อานเบาๆ ไปตามทานนั้นแหละ ไอเรา
ก็ฟงเบาๆ แบบเดียวกัน ไดยินบางไมไดยินบาง เราก็ไมสนใจ เอาจุดที่ทานอานนั้น
แหละ เราก็เอาจุดที่เราฟงเทานั้นเอง ไดความไมไดความ ไมไดสักคําเดียว ไมไดยินชัด 
ทานก็อานพุมพําๆ ไอเราก็ฟงพุมพาํๆ แบบเดียวกันกับที่วาอืออาๆ ขาํนั่นละ แบบ
เดียวกัน ทานจองเรามากคราวนี้นะ คราวที่แลวลักษณะทานเหมอๆ คราวนี้จอง เขาไป
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ปบทานก็จองเลย รูสึกวาทานสดใสกวาคราวที่แลว เกี่ยวกับเรานี่รูสึกทานจดจอง ไม
เหมือนคราวที่แลวซึ่งเหมอมองอะไรไมคอยเจาะจงอะไร แตคราวนี้ทานเจาะจงจองเรา 

ไปเลี้ยงชางวันนี้ก็ไปดูพวกอยุธยาเลนน้ํากัน แหม เราผานมานี้ก็หลายเมืองนะ 
ไดเห็นอยุธยาวันนี้ ทั้งเมืองถนนไมมีเลย คนแนนถนนเลยเลนน้ํา จนรถจะไปไมได เอา
จริงเอาจังมาก อาหารที่ไปเลี้ยงชางกเ็หลือเยอะ เหลือเปนคันรถๆ เพราะเอาไปหกคัน 
หกลอคันหนึ่ง กลวยเต็มรถๆ พวกสับปะรด พวกแตง ขาวโพด กลวยมาก สองคนั
รถปกอพัเตม็เลย นั่นละชางพอ จากนั้นเราก็มอบใหเจาหนาที่เขานําไปเก็บรักษาไวที่
โรงชาง เหลือมากคราวนี้ คราวกอนก็เหลือมาก เพราะเราเผื่อไวตลอด คอืเผื่อใหเหลือ
ไวเลย ไมเพียงวาพอ เผื่อใหเหลือ เหลือจากนี้แลวก็เอาเขาไปโรงชาง เพื่อชางทั้งหลาย
จะไดกินกัน จากน้ันมาประมาณชั่วโมงก็ไปจุฬา 

วันพรุงน้ีอาจจะไดไปปากชอง ขึ้นเขาใหญ ดานปากชอง ทางนูนเขาก็ได ทางนี้
เขาก็มีหวัง เราก็เลยไปสนองความหวังเขา ครั้งที่หนึ่งแลว ครั้งที่สองเขาก็ตองคิด ทาง
นูนเขาก็ทราบทางนี้เหมือนกัน ที่วาเราวางเมื่อไรเราก็จะไปใหเหมือนกัน เสมอกัน แต
ผลไมจะไดมากนอยเพียงไรไมแนนะ คือไปทางปางชองไมแนนะผลไม แตทางนูนมันมี
ตลาดหนองชะอม มีหลายประเภทผลไม เลือกเอาตามตองการ ยิ่งไปคราวที่แลวนี้ได
ทุเรียนเต็มสัดเต็มสวน เพราะทุเรียนกําลังสุก ลูกใหญ ครอบครัวละหาลูกๆ แตทาง
ปากชองจะมหีรือไมมี เรายังสงสัยอยู ถามีก็แบบเดียวกันเลย สวนใหญใหชายปมจัด 
สวนผลไมนี่วันไปเราจัดไปทีเดียว ไมอยางน้ันมันเสียงาย นี่ก็ไมแนใจวาจะไดผลไมมาก
นอยเพียงไร เพราะทางนี้เราไมเคย ทางนูนเคยแลว ที่ตลาดหนองชะอม ยาวเหยียด 
เลือกไดตามตองการ แตทางปากชองนี้ไมทราบจะมีทางไหนบาง เราไมคอยแนใจนัก 

สมเด็จทานกับเราไลเล่ียกัน อายุก็ไลเล่ีย ดูทานหลังเราสองเดือนเทานั้นมั้ง เรา
เกิดสิงหา ทานเกิดตุลาวันที่ ๓ เราเกิดสิงหาวันที่ ๑๒ บวชทานก็กอนเราดูเหมือนสอง
สามเดือน ทานแกกวาเราสองสามเดือน เวลาทานอยูธรรมดาๆ ทั่วๆ ไปนี้ คนทั้งหลาย
ก็วาทานพูดนอยมาก ทานไมคอยพดูนะ เวลาไปคุยธรรมะกันกับเราเฉพาะสองตอสอง 
โอย ธรรมดาเลย ทานชอบซักนั้นซักน้ีเร่ืองจิตตภาวนา เราเปนผูเลาถวายทาน หรือจะ
วาแนะก็ไมผิด เพราะทานตั้งใจศึกษากับเราจริงๆ ทางดานจิตตภาวนา เราก็ถวายอุบาย
ตางๆ ใหทานฟงตลอด  

ทานพูดธรรมดาเรานี่เลย ไมไดเหมือนอยูทั่วๆ ไปนะ เวลาคุยกับเราเฉพาะนี้
สองตอสอง สนทนาอรรถธรรมกันนี้ทานพูดธรรมดาเลย สงสัยขอไหนทานถามมาเลยๆ 
เราก็ตอบเรื่อยๆ เปนอยางน้ัน สําหรับภายนอกใครๆ ก็เห็นวาทานพูดนอยมาก ทานไม
คอยพูด แตเวลาไปสนทนาธรรมะกันกับเราเฉพาะสองตอสอง โอย ธรรมดาเลย ทาน
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ธรรมดาเลยคุยธรรมะ ทานสนใจภาวนา ทานไปอยูที่วัดปาบานตาด โอย หลายครั้งนะ 
ไปแตละทีนี้เปนอาทิตยๆ กวาทานไป ทานไปภาวนาจริงๆ  ทานไปอยูทางกุฏิทานสุดใจ 
แตกอนหลังเล็กกวานั้น ทานไปพัก อยูคนเดียวตลอด เอาจริงเอาจังนะเวลาภาวนา เรา
ก็ไมไปกวน จะคุยกันเวลาที่ควรคุยเทานั้น นอกนั้นก็เปดโอกาสใหทานภาวนาของทาน 
ทานคุยธรรมดา ไมไดวาพูดนอย ทานพูดธรรมดา สงสัยขอไหนๆ ซักถามๆ หรือมีขอ
เคล็ดลับอะไรที่สงสัยอะไร ออกจากนี้ไปภายนอกทานก็ถามเฉพาะๆ ไมมีใครทราบ
แหละ มีทานกับเราถามกันเฉพาะ ทานพูดธรรมดาๆ ทานไมไดพูดนอยนะ เรียกวา
ธรรมดาเลย หนังสือจากโรงพยาบาลจุฬาฯ นิมนตมาก็ไปใหเรียบรอยแลววันนี้ 

การฟงเทศนธรรมะปฏิบัติดวยจิตตภาวนามันฟงสะดวก ไดเหตุไดผล ไดอรรถ
ไดธรรมไปในขณะที่ฟงตลอด คือทานผูเทศนทานกเ็ทศนดวยความไมสงสัย เชนอยาง
หลวงปูมั่นเทศนนี่ไมมีผดิพลาดแมนอยหนึ่ง ทานถอดออกจากหัวใจ ทีนี้ผูฟงน้ีคลอย
ตามเลย พูดออกตรงไหนๆ นี่ติดปบๆ เพราะเปนธรรมสดๆ รอนๆ ออกจากหัวใจทาน 
เราผูฟงก็มุงฟงอยางมีจิตใจมุงหวังอยางแรงกลาตอการฟงธรรมทาน เวลาทานเทศน
เพียงทานเริ่มเพียงเทานั้นละ จิตใจที่ไมเคยสงบมันสงบได ถายิ่งเคยสงบแลวพอทาน
เร่ิมธรรมะนี้จิตจอ สติจอเขาหาจิตอยูนั้น  

ไมตองไปสนใจกับทานผูเทศน อยูใกลอยูไกล ไมตองไปสนใจ สติจับลงที่จิต 
ตั้งความรูไวนั้น สติอยูนั้นธรรมะจะไหลเขามาเอง เหมือนกับเรารองน้ํา ไมตองโยกยาย
ไปรับทางนูนทางนี้ ตั้งลงจุดเดียวที่น้ําจะไหลลง ไหลลงตรงนั้นทั้งน้ันแหละ ทีนี้จิตเมื่อ
ตั้งดีแลว ตั้งอยูที่จิต สติติดแนบอยูนั้น ธรรมะยิ่งไดฟงชัดเจนมากกวาที่เราสงไปฟง
ทาน ตามเสียงของทานเปนไหนๆ พอจอจติลงตรงนั้นแลวธรรมะทานจะเริ่มไหลเขาๆ 
ธรรมะไหลเขาสูใจนี้ มันเปนโอสถๆ ไหลเขาไปเทาไรยิ่งเปนเครื่องกลอมใจๆ จิตที่ยัง
ไมสงบเมื่อธรรมะกลอมเขาไปติดตอสืบเนื่องกันเปนลําดับลําดา จิตสงบไดเลย ไมตอง
มีใครมาบอก เพราะธรรมะนั้นกลอมลงไปๆ จติใจเพลินฟงอยูเฉพาะๆๆ ธรรมะนั้นก็
เหมือนแมกลอมลูกดวยบทเพลงนั่นแหละ เด็กหลับได อันนี้ก็จิตใจสงบได  

ผูที่เร่ิมมีฐานของจิตมีความสงบบางแลวยิ่งเร็ว พอทานเริ่มเทศนจิตเริ่มจอปบนี ้
ไมมีละเรื่องที่จะระวังวาจิตจะสงไปขางนอกขางนา บังคับบัญชาไมใหมนัออกอยางนั้น
ไมมี จออยูจุดเดียวนี้ ความรูเดนอยูนั้น ธรรมะก็เสริมเขาไปๆ กลอมลงไปๆ แนวเลย 
เวลามันลงเต็มที่แลวเรียกวาพึ่งตัวเองไดแลวก็ไมผิด เสียงธรรมะทานจะอยูเพียงสงูๆ 
เผินๆ ผิวๆ เผินๆ อยูขางบน นี่คือจิตไดทีพ่ึ่งแลว เปนตัวของตัวไดแลวในขณะฟง จิต
ลงแนวแลว เสียงธรรมนี่จะแววๆ อยูสูงๆ จิตลงแลว ชวยตัวเองไดแลว จิตที่ยังไมได
อยางน้ันมันจะจออยูนี้กค็อยกลอมลงๆ สงบๆ นี่การฟงเทศนทางภาคปฏิบัติ  
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พอพดูอยางนี้เราก็ยอนถงึโยมแมเรา โยมมารดาเรา ไมรูภาษีภาษาอะไร ตั้งแต
หนังสือก็ไมไดนะโยมแมเรา ไมไดหนังสือสักตัว คนเฒาคนแกมีหนังสือทีไ่หนไปเรียน
พอจะรู เวลาเอามาบวชแลวเราเทศนก็เทศนภาคปฏิบัติ โยมแมก็เคยฟงทางภาคปริยัติ
มาแลวมากตอมาก เพราะโยมแมชอบอรรถธรรมมาแตไหนแตไร ฟงธรรมนี่ฟงมาก ที
นี้เวลาเราเอามาบวชแลวเราก็เทศนธรรมะภาคปฏิบัติ โยมแมไมคอยรูเร่ืองรูราวอะไร
เลย ครั้นฟงไปๆ จิตสงบได สงบไดๆ  ตอไปสงบไดอยางรวดเร็ว เวลาภาวนาธรรมดานี้
บังคับบัญชาจิตใหสงบ บางทีนั่งจนหลังจะหักมันก็ไมลง มันฟดมันเหวี่ยงกันอยูระหวาง
อารมณกับใจมันไมยอมลงให พอมาฟงเทศนแลวมันคอยกลอมกันลง จิตรูอยูนั้น 
ธรรมะสัมผัสสัมพันธตลอดเวลาๆ จิตก็คลอยตามๆ แลวลง นี่โยมแมพูดเอง 

เรียกวาแมลงลูกก็คอืโยมแมของเรา ลงจริงๆ ลงโดยหลักธรรมชาติ ไมทราบวา
เราเรียนมามากนอยเพียงไร ทราบแตเพียงวาเปนมหา เวลาออกปฏิบัตคิวามลึกตื้น
หนาบางแหงจิตใจของเรานี้เราไมเคยเลาใหโยมแมฟง ตัง้แตการบวชไปจนกระทั่งถงึ
ออกปฏิบัต ิ กลับมาเปนอาจารยสอนโยมแม เราไมเคยเลาเร่ืองความเปนมาของเราให
โยมแมฟงเลย ไมมี เปนเหมือนคนทั่วๆ ไป ที่จะเลาในฐานะแมกับลูกนี้ไมเคยมี ถาเขา
ไปกพ็ูด มีแขกมีคนที่จะเขาไปเทศนาวาการแลวเขาไปก็เทศน จบแลวก็ออกมา ก็มทีาน
ปญญาเปนผูตามอัดเทปไว 

โยมแมครั้นฟงไปฟงมาจิตรวมละซี รวมเขาๆ ตอไปเลยฟงเทศนพอเร่ิมเทศนนี้
จิตจอเทานั้นลงเลยๆ ไมตองไดบังคบั ไมเหมือนนั่งภาวนาลําพัง บังคับแทบเปนแทบ
ตายก็ไมไดเร่ือง บางทีมนัตอสูเราเสียจนนั่งหลังจะหักก็ไมไดผลอะไรเลย แตฟงเทศนนี้
พอหนักเขาๆ ไมเวนแตละครั้งเลยที่จิตจะลงไมได ไมมี ทุกครั้งเทศน พอเร่ิมเทศนจิต
เร่ิมจอนี้ ธรรมะก็กลอมลงไปๆ ก็แนวเลยๆ นี่โยมแมพูดเอง เราไปเทศนแตกอนคนไม
คอยมาก ถามีแขกคนมา ถามีฝายผูหญิงมาก เราก็ยกผลประโยชนใหฝายผูหญิงเสีย 
ผูชายมาดวยกันก็ใหผูชายตามเราเขาไป ไปฟงเทศนที่ครัว ซึ่งมีผูหญิงอยูนั้น ทั้งฝาย
โยมแมก็เปนนักบวชอยูนั้นดวย แขกคนที่มาเขาไปพกัที่ครัวก็ไปเทศนทีน่ั่นๆ เอาโยม
แมฟงเทศนมาตลอด  

ที่ไดฟงประจําเลยก็คือเทศนใหเพาพงาฟง อันนี้เทศนฟงเปนประจําจนติด วา
อยางน้ันนะ ถาวันไหนเราไมไดเขาไปเทศนวันนั้นเสียดายตลอดเลย วาอยางน้ัน มัน
เปนอยูในจิต ทั้งๆ ทีท่ราบแลววาเราจะไมเขามา เชนจะประชุมพระบาง หรือมีธุระ
จําเปนไมไดมาในระยะนั้นบางเราก็บอกลวงหนาเอาไว แมทราบแลวก็ยังเสียดายอยาก
ใหมาตลอดเวลา คือถาไมไดมาจิตมนัดิ้นมันดีด ภาวนาไมคอยดี ถาไปแลวฟงเทศนนี้
ลงทุกครั้ง ตอนที่หนักมากเขาไปในผลประโยชนที่ไดมากกค็ือเทศนสอนเพาพงา อันนี้
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เราไปเทศนทุกคืนๆ จนไดหนังสือมาสองเลมหนาเสียดวย ศาสนาอยูที่ไหน และธรรมะ
ชุดเตรียมพรอม นี่สองเลม  

เทศนทุกคืนๆ โยมแมไปฟงทกุคืน ไดผลทุกคนื ทีนี้เวลาทางนี้จะกลับไปนี้ก็
บอกขอไวเลย นี่หากวาไมมีแขกมีคนมาก็ขอนิมนตอาจารย วันวางขอนิมนตมาเทศน
อบรมแมบาง เพราะการฟงเทศนนี้สะดวกมากตอจิตใจทีฟ่งแลวรวมสงบลงๆ ทุกครั้ง 
ไมมีพลาดเลย ไมไดเหมือนที่เราภาวนาอยูโดยลําพังตนเอง แลวดีดดิ้นมันไมคอยลง 
แตพอฟงเทศนนี้ไมตองบังคับ พอจิตจอลงไปสติตั้งลงน้ัน เทศนนี่จะกลอมลงๆ ลง
เองๆ  สุดทายเรียกวาไมมีพลาดเลย กัณฑไหนก็กณัฑนั้นรวมไดทุกกัณฑ 

เพราะฉะนั้นเวลาไมมีแขกมีคน อาจารยวางเมื่อไรก็ขอนมินตอาจารยเขามา
เทศนใหแมฟงบาง พอเปนเครื่องบํารุงจิตใจ แมไดผลทกุวันๆ นี่ลงอยางน้ี จากน้ัน
มาแลวก็พูดเองนะ โดยที่โยมแมก็ไมรูเร่ืองรูราววากรรมฐานเปนอยางไร ธรรมะปฏิบัติ
เปนอยางไร แตโยมแมเคยฟงทางดานปริยัติมามากตอมากแลว พระทานเทศนใหฟง 
ที่นี่มาฟงภาคปฏิบัติก็คอืเราเองเปนคนไปเทศน โยมแมเขาใจไดเองนะ เวลาไมมีแขกมี
คนนี้ขอนิมนตอาจารยมาเทศนสอนแม คือตอนแกมานี้เรียกอาจารยนะ แตกอนเรียก
มหา เพราะทิฐิมนัถอืดวยกัน ทางนั้นก็ถือสิทธิ์ศษิยเปนแม ทางนี้ก็ถอืสิทธิ์เปนลูก ลูก
กับแมก็ไมลงกัน เรียกมหาเทานั้น ครั้นตอมาก็เรียกอาจารย เดี๋ยวนี้ขึ้นอาจารยเต็มปาก
แลว 

อาจารยวางเมื่อไรแลวขอนิมนตมาเทศนสอนแมบาง แมไดผลทุกคืนนะ จากน้ัน
ก็บอก เทศนอาจารยพูดตรงๆ เลยนะ เทศนอาจารยไมไดเหมือนใครเทศน แมฟงมา
ทางดานปริยัติ ฟงเทาไรแมก็ไมไดเห็นผลประจักษในจิตใจเหมือนอาจารยเทศนนี้เลย 
ไมไดวาเทศนภาคปฏิบัติปฏิแบ็ดอะไรละ ไมวา แตไมเหมือนอาจารยเทศนนี้เลย 
อาจารยเทศนนี้ลงไดทุกคืนๆ แนวแนๆ ทุกคืนเลย ตางกันอยางน้ี เทศนอาจารยจึงตาง
ใครอยูมาก วาอยางน้ัน พูดเองนะ  

เทศนไปๆ ไปจิตมันก็ลงของมันเอง เราก็ยอมรับแลว โยมแมจึงลงเกี่ยวกบัเรื่อง
การเทศนาวาการ เทศนบางทีมีธรรมะที่ควรจะสูงมันก็ไปของมันเอง พุงๆๆ ไปเลย 
โยมแมติด ติดเทศนของลูก ออกปากพูดเลยวายอมรับวาเทศนอาจารยไมเหมือนใคร 
เทศนจี้เขาไปในจิต เทศนอะไรตีเขามาในนั้นๆ จนกระทั่งจิตรวมไดๆ ทุกครั้ง เทศน
ผูอื่นทานเทศน ทานไมไดเทศนอยางน้ี ทานเทศนไปนูนๆ เลาเร่ืองนั้นเรื่องน้ี นิทานนั้น
นิทานนี้ เราก็ฟงเพลินไปขางนอกเสยี ไมไดเขามาขางใน แตอาจารยเทศนนี้เทศนตีเขา
มาๆ ขางใน จิตมันก็ลง โยมแมพูดเอง  
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จึงบอกชัดๆ เลยที่นี่ เทศนอาจารยนี้แมยอมรับทุกอยางเลย ลง จิตลงจริงๆ 
เวลานานเขาก็บอกวาแมนี้หูสูงแลวนะ คือถาไมใชเทศนอาจารยมันไมลงนะจิต ถาเทศน
อาจารยมันลงไดงาย หูสูงแลวนะ ทางนี้แมกับลูกก็แหยกันไป ระวังนะหูสูงเดี๋ยวเปนหู
หมานะ เราวา ทางนั้นก็แวดขึ้นมาเลยมันจะเปนหูหมาอยางไร หูคน มันก็เปนตรงที่
สูงๆ นั้นแหละ ยอมรับ นี่ลง โยมแมลงจริงๆ บางทีเราพูดถึงธรรมะขั้นสูงๆ เอาจนเต็ม
เหนี่ยวตามทางของสายธรรมที่เทศนไป บางทีมันก็มาเกี่ยวของกับตัวเอง ถึงกาลเวลาที่
จะดับจะเปนจะไป หรือจะเปนจะตายอะไรมันก็วาของมันไปตามเรื่อง ดวยหลักความ
เปนจริงของธรรม 

โยมแมรองไหเลยเชียว โอย แมไมอยากไดยินเลยอยางน้ัน ไมอยากไดยินมัน
จะตองไดยิน ผูฟงอยูเวลานี้ไมอยากไดยินก็ผูจะเปนจะตายดวยกันทุกคน อยาไป
หว่ันไหวภายนอกซิ เร่ืองความเปนความตายเปนหินลับปญญา ใหพินิจพิจารณาใหมัน
คลองแคลวในเรื่องความตายแลวจะไมกลัวตาย เราก็บอก อยางที่พูดนี้เราไมไดพูดดวย
ความกลาความกลัวตายอะไรเลย เราพูดตามหลักความจริง ก็ตองพูดอยางนี้ แมจะมา
เสียใจทําไม เราก็พูดอยางน้ัน โอย แมไมอยากไดยินเลย คือมันเหมือนเปนรูปเปนภาพ 
เราเขาที่ปบแลวเหมือนวาดีดผึงไปเลย หายเงียบไปเลย ทีนี้มันหมดหวัง เสียอกเสียใจ 
ไมอยากใหตายความหมาย เวลาพูดมีนี่นะมันเกี่ยวของกับเรื่องความเปนความตาย ถึง
กาลมันจะไป มันเปนอยางไรๆในจิตนี้บอกตรงๆ บอกเลย พุงไปเลย  

นี่ละโยมแมรองไห แมไมอยากไดยนิ ไมอยากไดยินก็ใหไดยินเสียนะ โยมแม
เองก็เปนอยางน้ีละเรื่องความเปนความตาย สําคัญที่จิตมนัคลองตัวหรือไมคลองตัว 
อบรมดีหรือไมดีเทานั้น ถาอบรมดีแลวก็เปนอยางที่วาน่ี ไมมีอารมณอะไร ความเปน
กับความตายไมมีน้ําหนักยิ่งหยอนกวากัน มีเทากัน เพราะเปนความจริงดวยกัน เปน
สมมุติดวยกนั ปลอยสมมุติดวยกัน มันเปนอยางน้ันจริงๆ จิต เวลามันไดพอทุกอยาง
แลวมันปลอยหมดจริงๆ ไมไดมีอะไรเหลือ ขึ้นชื่อวาสมมุติไมมีเลย  

เพราะฉะนั้นมันถึงจี้เขาไปหากิเลส กิเลสน้ันแลเปนตัวสมมุตอิันใหญหลวง แก
กิเลสก็คือแกสมมุตอิยูภายในจิตใจของเรา พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจแลวอะไรที่
จะมาเปนภัยตอจิตใจ ใหไดพินิจพิจารณาแกไขดัดแปลงกันอกี ไมมีเลย นั่น คําวาไมมี
ก็คือกิเลสไมมีก็สมมตุิไมมี ไมมีอะไรเขาถึงใจไดเลย เพราะฉะนั้นพระอรหันตทานจึง
ไมมีทกุข ไมมีอะไรกวนใจ วางอยูตลอดเวลาโดยหลักธรรมชาติ ยืนอยูก็วางภายในใจ
ของทาน เดินอยูก็วางภายในจิตใจของทาน วางไมใชวางธรรมดา วางแปลกประหลาด
อัศจรรย วางนอกสมมุตไิปเลย เปนอยางน้ัน 
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 จะอยูหลับนอนอะไรจาอยูอยางน้ันตลอด จิตเมือ่ไดเขาคงเสนคงวาแลว ไมมี
การเปล่ียนแปลง ทานจึงเรียกวานิพพานเที่ยง คําวานิพพานเที่ยงก็คือจตินี้เที่ยงแลว 
หมดสมมุตกิ็เที่ยงเทานั้นเอง ที่เอนไปเอนมาก็อยูในกฎอนิจฺจํ กฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตตฺา 
นี้ก็คือสมมุต ิ เมื่อปลอยนี้หมดโดยสิ้นเชิงแลวไมมีสมมุติ จติกเ็ปนวิมุตติไปเลย จึง
เรียกวานิพพานเที่ยง คือจิตนั้นหมดสมมุติเขาไปกอกวนแลว ก็เปนนิพพานเที่ยง จิตก็
เที่ยงขึ้นมา หรือเปนธรรมธาตุขึ้นมาทันทีทันใด นี่ละการอบรมจิตใจตั้งแตเบ้ืองตน
จนกระทั่งถงึที่สุดวิมุตต ิ หายสงสัย ปลอยวางโดยประการทั้งปวง ในบรรดาสมมุติใน
สามแดนโลกธาตุนี้หมดโดยสิ้นเชิงภายในจิตใจ  
 เมื่อหมดสมมุตินี้แลวก็หมดทุกขไปโดยสิ้นเชิงเชนเดียวกันในหัวใจทาน เรา
ยอมรับอยูเพียงธาตุขันธเทานั้น คือธาตุขันธนี้เปนสมมุติเหมือนกันกับโลกทั่วๆ ไป เขา
เจ็บไขไดปวยเปนอยางไรฉันใด ทานก็เปนแบบเดียวกัน เปนแตเพียงวาไมซึมซาบเขา
ไปถึงใจทาน เปนอยูเพียงขันธของมนัเทานั้น ไมเหมือนจิตที่มีกิเลสอยู พอเจ็บปวด
แสบรอนรางกาย จิตเดือดรอนกวาเพื่อนแลว คืออารมณนี้เขาสูใจ ใจเกิดความทุกข
มากยิ่งกวารางกายเสียอีก ทีนี้เมื่อจติหมดสมมตุิแลวรางกายจะหนักมากขนาดไหนมันก็
รูชัดๆ อยูแลว ไมมีอะไรที่จะเขาถึงใจได บังคับก็ไมได เปนอฐานะ เปนหลักธรรมชาติ
แลว 
 ทานก็ยอมรับ ทุกขอยางน้ีทานก็ยอมรับ เปนแตเพียงวาตางกันที่ไมซึมซาบถึง
จิตทาน จิตทานไมไหวไปตาม มีเหมือนกัน เจบ็ทองปวดหวัตัวรอน หิวกระหาย อันนั้น
ดี อันนี้ไมด ี นี่วงสมมุติเขามีเร่ืองธาตุขันธกม็ี เออ อันนั้นดนีะ อันนี้ดีนะ มีอยูวงขันธ
เทานั้น วาดีก็ดีในวงขันธ อันนี้เราชอบอยางน้ันอยางน้ี ก็วาในวงขันธ ไมไดเขาไปถงึจติ 
ตางกันที่ตรงนั้น มันเปนหลักธรรมชาติ นั้นเรียกวาเปนอฐานะแลว ใหเปนอยางอื่นใด
ไมได สมมุตจิะเขาไปถึงไมไดเลย ไมอยางน้ันจะเรียกวาวิมุตติไดอยางไร พนจากสมมตุิ
แลว  
 เวลาไดปฏิบัติใหเต็มเม็ดหนวยแลวหมด คอืหมดเรื่องความหวงอดีต อนาคต 
ปจจุบัน หมดโดยสิ้นเชิง เพราะน้ีเปนสมมุติทั้งหมด ธรรมชาตินั้นเลยสมมุตินี้แลว จะ
เอาอะไรมาเปนอารมณของใจ ไมมี อยูไปกินไปก็เกี่ยวกับเรื่องธาตุเร่ืองขันธเทานั้นเอง 
ถึงกาลเวลาที่จะไปมันกรู็เอง เพราะธรรมชาตินั้นรูอยูแลว ถึงกาลเวลาที่จะแกไข
ดัดแปลงไมไดแลวก็ปลอยเทานั้น พอปลอยพับเรียกวานิพพาน ทานนิพพาน 
พระพุทธเจา พระอรหันตนิพพาน กค็ือปลอย ดบัสนิทเลยที่นี่ ธาตุขันธที่เปนสมมุตไิม
มี แลวเปนนิพพานลวนๆ  
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 นั่นผลแหงการประพฤติปฏิบัติธรรม ธรรมของพระพุทธเจาเปนพื้นฐานแหง
ความจริงลวนๆ และเปนตลาดแหงมรรคผลนิพพาน ไมมีคําวาครึวาลาสมัย กาลนี้เปน
อยางน้ัน กาลนั้นเปนอยางน้ี ไมมี ไมวาผูปฏิบัติดีปฏิบัติชั่ว ปฏิบัติชั่วก็เปน อกาลิโก 
ใหผลชั่วไดตลอดเวลา ปฏิบัติดีทาํตัวดีก็เปนผลดีไดตลอดเวลา ตามทางของศาสดาที่
สอนไวแลวอยางน้ัน เราอยาไปปนเกลียวนะ พระพุทธเจานิพพานแลวเทานั้นปเทานี้ป 
อันนั้นเปนเรื่องมดืกับแจง เปนเรื่องธาตุขันธสลายลงไป จิตทานผานเขาถึงนิพพาน ถา
ผูยังมีกิเลสอยูปฏิบัติตามก็เทากับตามเสด็จพระพุทธเจาอยูตลอดเวลานั้นแหละ การ
ปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจา นั้นเรียกวาเราเดินตามเสด็จพระพุทธเจา 
 เราอยาไปคิดวากาลสถานที่เวล่ําเวลา ศาสนาลวงเทานั้นเทานี้ อยาไปคิดไกล 
ลวงไปเทานั้นปเทานี้ป มรรคผลนิพพานจะลดลงไป หรือมรรคผลนิพพานไมมีๆ ไปคิด
อะไร มันไกลอยูที่ไหน ลมๆ แลงๆ คิดมาเปนอุปสรรคกีดขวางทางเดินของตัวเองเพื่อ
ความดีงามทําไม นั่นเอาตรงนี้ซิ ปจจุบันนี้เรายังไมตาย จะปใดเดือนใดกรู็กันอยูเวลานี้ 
เราทําเสียเวลายังมีชีวิตอยูนี้ ทําเมื่อไรก็เปนเมื่อนั้นๆ แลวบรรลุไดถึงนิพพานได ยังไม
ถึงปนั้นปนี้ทีว่ามรรคผลนิพพานจะหมด คือระยะนี้ยังไมหมด แตถึงน้ันๆ จะหมด เอา
เสียเวลายังมีชีวิตอยูนี้ ถาหากวาตายแลวถึงนิพพานจะอยูขางหนามันก็ไมได ก็คนตาย
แลวไปบรรลุมรรคผลนิพพานไดอยางไร คนเปนนั่นเองปฏิบัติธรรมบรรลุมรรคผล
นิพพาน  
 ทานไมไดเอามรรคผลนิพพานไปไวกับมืดกับแจง กับปนั้นปนี้นะ ทานเอาไวกับ
คนผูปฏิบัติธรรม ใครปฏิบตัิธรรมก็ผูนั้นละเปนผูเทิดทูน เปนผูจะทรงสมบัติอันลนคา 
เขาสูใจของตัวเอง อยูที่ตรงนี้นะ ไมอยูทีม่ืดกบัแจง ไมอยูที่ปนั้นปนี้ พระพุทธเจา
นิพพานลวงไปเทานั้นปเทานี้เดือน มันมืดกับแจงอยูนูนฟากที่ไหน ลมๆ แลงๆ ไปยุง
หามันทําไม มาเปนการกีดขวางจิตใจ เอาตอนนี้ซิ ตอนมีชีวิตอยูนี้ โลงอยูนี้นะ ธรรมก็
อยู คนมีชีวิต คนตายแลวไมมีธรรม จะเอาอะไรมาปฏิบัติ เอาตรงที่มีชีวิตอยูนี้ ตายแลว
ไมสงสัยละความดีมีอยูกบัตัวเองตายเมื่อไรก็ได มีชีวิตอยูกไ็ด ไมมอีะไรหนักอกหนักใจ 
ขอใหมีความดีงาม  
 เชนอยางความตายนี้ ผูที่ทําบาปกลามากเทาไรผูนั้นรอนมากนะ คิดถงึเร่ือง
ความเปนความตายไมอยากคิด คือกลัวก็กลัวมาก วิตกวิจารณกับความชั่วของตัวเองที่
ทํามาแลว ตายแลวมันจะไปจมอยางน้ันๆ ไมอยากคิด แตการทําชั่วไมถอย คนนี้คนจะ
จม ผูที่รูวาเรายังมีความดีนอย กลัวความตายๆ ใหสรางความดีใหมาก ความตายนั้น
เลยเปนหินลับปญญา ระลึกถึงความตายเทาไร เชน มรณัสสติๆ ยิ่งเปนการลับ
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สติปญญา ศรัทธา ความเพียรของเราใหแกกลาสามารถขึ้นไป สุดทายความตายกับเรา
เปนเพื่อนกันเลย ไมไดกลัวตาย  
 เมื่อมันมีอยูภายในจิตใจตายเมื่อไรกต็ายซี หัวใจยังมีเต็มอยูดวยความดีงาม
ทั้งหลาย อยูสบายนะ แตกอนมันกลัวตาย ครั้นบําเพ็ญความดีเขาๆ ความกลัวตายเบา
ลงๆ สุดทาย ไมกลัวตาย ยิ่งพิจารณาความตายแลวเปนการกระตุนเตือนใจไมให
ประมาทเขาโดยลําดับไดเปนอยางดี ใหคิดอยางน้ันนะ เร่ืองความตายมันตายดวยกัน
นั่นแหละ ใหเหนือคําสอนของพระพุทธเจาไมม ี ใครอยาเกงกลาสามารถอวดรูอวด
ฉลาดยิ่งกวาศาสดานะ ไมวาบาปวาบุญวานรกสวรรคทรงแสดงไวโดยถูกตองทุก
กระเบียดเลย ไมมีผิดมพีลาด ใครฝนก็ฝนตัวเอง ทําลายตัวเอง 
 พระพุทธเจาทุกพระองคสอนดวยความถูกตองแมนยําทุกอยาง เหมือนกันทุก
พระองค วาบาปมีบุญมี นรกมี สวรรคมี มมีาตั้งกัปตั้งกัลป ไมใชมีมาเดี๋ยวนี้ เปนแต
เพียงวาไมมผีูที่คุยเขี่ยขุดคนพอจะเห็นบาปเห็นบุญเห็นนรกสวรรคเทานั้น มันจึงงมเงา
เกาหมัดไปวาบาปไมมี บุญไมมี นรกไมมี สวรรคไมมี ทั้งๆ ที่มันสรางบาปหาบกรรม
ความชั่วชาลามกอยูเต็มตัว ผูสรางบุญก็สราง ความสงสัยในนรก เอา สงสัย แตมีความ
เชื่อในบุญในกรรมของตัวเอง ทําความดีไปก็เปนความดตีลอดไป สุดทายก็ลบความ
สงสัยบาปบุญนรกสวรรคไดหมด แนใจในหัวใจตนเอง ภาคภูมิใจ พากันตั้งใจปฏิบัต ิ
 กิเลสมันหนาเทาไรมันยิ่งอยากใหพาทําตั้งแตความชั่วนะ เพราะกิเลสเปนตัวชั่ว 
ติดอยูในหัวใจใครก็อยากทําแตชั่ว ความดีไมอยากทํา ทีนี้เวลาเราบําเพ็ญธรรมเขาไป
ธรรมติดเขาไปในหัวใจ นี่เปนสาเหตุใหอยากทําความดีเขาไป ทําความดีมากเทาไร
ความดียิ่งมกีําลังยิ่งอยากทําตั้งแตความดีๆ ทีนี้บาปสุดทายไมทํา เปนตายก็ไมทํา นั่น 
เวลาธรรมมีหนักเขาภายในจิตใจแลวไมทําบาป ตายก็ตายบอกไมทํา นั่น นี่อํานาจของ
ธรรมเปนอยางน้ัน แลวคําวากลัวตายๆ ไมกลัว ตายนั้นเปนหินลับปญญาแลว เจริญ
ความตายทั้งวันยิ่งเปนความเฉลียวฉลาด ยิ่งเพิ่มพูนความรูเนื้อรูตัวเปนลําดับ สรางแต
ความดีงามกอนตาย นี่ละคนที่มีความด ี

ใครอยาฝนนะฝนธรรมพระพุทธเจา ธรรมที่สอนไวนี้เรียกวาถูกตองเรยีบรอย
แลว สมบูรณแบบ ถาเราเทียบก็เหมือนแปลนบานแปลนเรือนเขา เขานํามาปลูกบาน
ปลูกเรือนกี่หลังแลว เรียบรอยแลว นี่โลกเขาทําเขาก็เปนที่แนนอนตามสมมุติของเขา 
แปลนเขากะทําเรียบรอยแลว จะเอากี่หองกี่หับผูสรางสรางตามแปลนมันก็ถูกตามนั้น 
เปนบานเปนเรือนขึ้นมา อันนี้ยิ่งเปนความรูของทานผูส้ินกิเลสแลวดวย จะหาความผิด
พลาดมาจากไหน จึงเรียกวาสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว ไมวาจะธรรมขั้นใดก็ตาม
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เปนความชอบธรรมสมบูรณแบบดวยกันหมดเลย เหมือนแบบแปลนบานนั่นแหละ ผู
ปฏิบัติก็จะเปนไปตามนัน้ๆ  
 ไมมีใครเกินศาสดา จึงวาโลกวิทูรูแจงโลกตลอดทั่วถึงไปหมด ไมมีใครเกิน
ศาสดา สมควรเปนครูเอกสอนโลก ทานจึงมาสอนโลกทั้งเทวบุตรเทวดา อินทร พรหม  
สามแดนโลกธาตุนี้ ศาสดาองคเอกเปนผูสอนไดทั้งน้ัน ไมมีใครสอนศาสดาได แต
ศาสดาสอนโลกทั้งสามได กามโลก รูปโลก อรูปโลก สอนไดทั้งน้ัน นี่ความแมนยํา 
ความเฉลียวฉลาด ความสวางกระจางแจงของจติใจทานผูส้ินกิเลส สมควรเปนศาสดา
แลว สอนโลกใหเต็มความเปนศาสดา ไมมีอะไรผิดพลาด ขอใหเปนที่ตายใจ เราอยา
ไปงมเงาเกาหมัด  
 ทานบอกวาบาปมีก็จะไปสงสัยบาป มันจะไปควาเอาบาปนะนั่น บุญมีมันก็จะไม
สนใจทําบุญ มันจะไมเชือ่บุญ บาปมี นรกสวรรคมี มันจะเหมาเอาตั้งแตเร่ืองบาปเรื่อง
กรรมเขามาเผาตัวเองนะ ไมเชื่ออยางพระพุทธเจาแลวไปเชื่อใคร เชื่อคนพาลสันดาน
หยาบเห็นไหม มันพาใครไปสวรรค นิพพาน มนัพาตั้งแตลงนรกหมกไหมทั้งน้ันละ ทั้ง
เปนทั้งตายเดือดรอนกันทั้งบานทั้งเมือง มีแตพวกกิเลสตัณหาอันเดียวกัน เปนฟนเปน
ไฟเผาไหมกนัมาตลอด พระพุทธเจาไปเผาไหมใคร ศาสดาองคเอกเคยไปเผาใครให
เกิดความเสียหายเดือดรอนมีที่ไหน ไมมี สาวกทั้งหลายทานไปทําความเสียหายแกผูใด 
 นี่เปนผูควรอยางยิ่งแลวฝากเปนฝากตาย ควรเปนสรณะของพวกเราแลววา 
พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ไดเต็มหัวใจแลว พากันทุมลงไปจุดนี้นะ จุดนี้เปนจุดที่
ตายใจไดแลว จุดเหลานั้นเปนจุดที่ไมแนใจ เผลอไปตามมันเมื่อไรจมไดๆ  กิเลสหลอก
เร็วที่สุดนะ เร่ืองของกิเลสอยูที่หัวใจ เวลาธรรมแกกลาเขากิเลสก็มุดมอดลงไปๆ ธรรม
เต็มที่แลวกิเลสไมมี ไมมีอะไรมาใหสงสัย บาปบุญนรกสวรรคจาอยูในหัวใจ พอ
หมดแลว ทีนี้ก็ยอนไปเห็น ออ นี่มีกิเลสเทานั้นมาทําการกีดขวางทางเดิน ใหลําบากลํา
บน ใหสงสัยสนเทหวามีหรือไมมี เชนบาปมีหรือไมมี บุญมีหรือไมมี มีแตกิเลสหลอก
ทั้งนั้น 
 พอเปดทางหมดแลวกิเลสตายไปหมดแลวเอาอะไรมาหลอก มันจาอยูที่หัวใจ 
สงสัยอะไร มันรูกันอยูนี่สงสัยหาอะไร นั่นใหมันชัดเจนอยางน้ันซิผูปฏิบัติ การสราง
ความดีใหสราง อยากลัวหมดกลัวยัง อยาตระหนี่ถี่เหนียวจนเกินเหตุเกินผล กิเลสจะ
เอาไปกินหมด เวลาตายแลวจะเหลือแตรางกระดูก อยางมากก็ กุสลา ธมฺมา เอาพระ
มา กุสลา เจาของตายอยูทามกลางกองเงินกองทองเทาภูเขา ไปดวยความลมจม สมบัติ
ทั้งหลายกองพะเนินเทินทึก เวลายังมีชีวิตอยูหึงหวง ไมอยากจะเสียสละเพื่อเปนบุญ
เปนกุศลแกจิตใจ ฝากเปนฝากตายกับธรรมนี้เลย แตไปบืนอยูกับสมบัติเงินทองขาว



 ๑๒

ของ ตายแลวอยางนอยมาเปนเปรตเฝาสมบัติถาบาปยังไมมาก ถาบาปมากจมเลย มัน
ไมไดสนใจกบัเงินทองขาวของอะไรนะ เพราะฉะนั้นใหทํา 
 ไมมีใครเกินศาสดาเร่ืองความแมนยําทุกอยาง สมควรเปนศาสดาสอนโลกแลว
จึงมาสอนนี่นะ ไมสมควรเปนศาสดาไดอยางไร ทําความปรารถนาเฉพาะพระพุทธเจา
องคปจจุบันของเรานี้ ๔ อสงไขย แสนมหากัป เปนศาสดาเต็มองค มาสอนโลกไมมี
ผิดพลาดเลย มีอยู ๓ ขัน้ องคหนึ่ง ๑๖ อสงไขย แสนมหากัป  ๘ อสงไขย แสนมหากัป 
๔ อสงไขย แสนมหากัป เปนศาสดาสมบูรณแบบเชนเดียวกัน เปนแตการที่จะนําสัตว
โลกมีกําลังวังชา มีอํานาจวาสนาตางกัน ผูที่ ๑๖ อสงไขยนําบริษัทบริวารสัตวโลกน้ีได
มาก ใหพนจากทุกขไดมาก รองกนัมาเปนลําดับ แตความบริสุทธิ์ของใจที่พูดถูกตอง
สอนถูกตองแมนยํานี้เหมือนกันหมด ใหพากันจําเอานะ เอาละพอ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th 

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

