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เทศน�อบรมฆราวาส ณ ว�ดป�าบ�านตาด
เม��อว�นท�� ๑๑ ส�งหาคม พ�ทธศ�กราช ๒๕๔๘

ม�ช�ว�ตอย	
ก�ได�ท��ประโยชน�

ทองค'าน��ก(ค�อห�วใจของชาต� ได�มามากน�อยก(ไหลเข�าไปๆ เป0นหล�กเป0นเกณฑ�
ท�กส� �งท�กอย2างถ�าได�ทองค'าเข�าส4 2หล�กใหญ2ของชาต�แล�ว อะไรๆ แน2นหนาม��นคงไป
ตามๆ ก�นหมด ต�นล'าใหญ2ต�นล'าหนาแน2นน��ส'าค�ญมาก เราจ8งต�องพยายามเสมอ น��ก(มา
เร��อยๆ เม��อเช�าไปก�ฏ�ก(ด4เหม�อน ๑๐ บาทแล�ว ต2อจากน�;นก(เร��อยๆ มาอย2างน�; ว�นน�;ก(จะ
ได�หลายบาท ๑ ก�โลข8;นแล�วน�� ต�;งต�วประก�นแล�ว ๑ ก�โล ภ4ส�งโฆมาต�;งรากฐานข8;น ก��ง
ก�านแตกออกไป ใครม�เท2าไรเอามา ก��งก�านย�งไม2แตก เด�?ยวน�;ย�งเป0นห�วตอใหญ2อย42น�� ภ4
ส�งโฆทองค'าโด2อย42น�� ย�งไม2ม�ก��งก�าน หาก��งก�านมาประด�บซ�

ค�ดด4ซ�ต�;งแต2ว�นเราจะส�;นส�ดแห2งช�ว�ตน�; เราก(ได�ท'าพ�น�ยกรรมไว�แล�ว เป0นสองเม��อ
ไร เราเองส��งให�เข�ยนพ�น�ยกรรม เอาน�กกฎหมายเข�ามาตรวจอ2านพ�น�ยกรรม สมบ4รณ�
แบบแล�วเก(บไว� เวลาน�;เก(บไว� บอกแล�วเวลาเราตายให�เอาพ�น�ยกรรมน�;ออกมาอ2าน
ประกาศซ8�งเป0นเร��องของเราเองร�อยเปอร�เซ(นต� ค�อเวลาเราตายน�;นบรรดาสมบ�ต�ท� ;ง
หลายท��พ��น�องท�;งหลายมาบร�จาคทานเพ��อเผาศพเรา เง�นท�;งหมดน�;เราจะต�;งกรรมการ
เก(บร�กษาอย2างเข�มงวดกวดข�น ไม2ให�น'าไปสร�างโน�นสร�างน�; ประด�บประดาปะรงปะร'า
อะไร มาประด�บประดาโลงผ�ตายของหลวงตาบ�วเราไม2เอา เราบอกไม2เก�ดประโยชน�

เพราะฉะน�;นเง�นท�;งหมดท��บรรดาพ��น�องท� ;งหลายบร�จาคมาน�; เราต�;งกรรมการ
เก(บร�กษาไว�อย2างเข�มงวดกวดข�น พอเสร(จแล�วเอาเง�นจ'านวนน�;ไปซ�;อทองค'าเข�าส42คล�ง
หลวงท�;งหมดเลย น��น พ�น�ยกรรมเราออกแล�วนะ เวลาน�;ย�งเก(บไว�น�;น บอกด�วยสถานท��
เก(บ เราตายเราง�ดออกมาเลย บอก เป0นคร�;งส�ดท�ายของเรา สมบ�ต�เง�นทองน�;จะเป0น
ประโยชน�แก2ผ4�ม�ช�ว�ตอย42 เอา จ�บมาท'าประโยชน� จะเป0นประโยชน�แก2ชาต�ของเราด�วย
ทองค'า เอาๆ ออกมาไปซ� ;อทองค'า ส'าหร�บร2างกายของเราเอง ม�แต2ไฟเท2าน� ;นเป0น
ประโยชน�ต2อก�น เอาไฟมาเผา เง�นน�;นส'าหร�บคนเป0น เอาเข�าส42คล�งหลวง ไฟส'าหร�บคน
ตายเอามาเผา น��ส��งไว�เร�ยบร�อยแล�ว

เราพยายามท��ส�ด อะไรท��จะเป0นประโยชน�แก2ชาต�บ�านเม�องของเรา เราพยายามท��
ส�ดเลย ไม2ให�อะไรเข�ามาแตะต�อง ม�แต2คอยส2งคอยเสร�มหน�นเข�าไปเร��อยๆ ทองค'าเราก(
ได�มาเร��อยๆ จะค2อยหน�นข8;นเร��อยๆ นะ ทองค'าประเภทน;'าไหลซ8มไม2ใช2เล2นๆ นะ เช2น
อย2างว�นน�; ๑ ก�โลเป0นต�วต�;งแล�ว หร�อเท2าไรอ�กล2ะ ( ๑ ก�โล ๓๐ บาท ๓ สล8งคร�บ) น��นละ
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แล�วเม��อเช�าน�;เขาไปถวายอย2างน�อย ๑๐ บาท เป0นแท2งๆ ละ ๕ บาท แล�วมาน�;มาได�เข�า
อ�ก เฉพาะขณะน�;ได�ทองค'า ๑ ก�โล ๔๘ บาท ๒๕ สตางค�แล�ว (สาธ�) ว�นน�;ไม2ใช2ของเล2น

เราอบอ�2นใจ ทองค'าได�มากน�อยเพ�ยงไรฝHงล8กเป0นรากแก�วของประเทศไทย เป0น
แก2นของประเทศไทย อย42ในทองค'านะ เราจ8งต�องร�กต�องสงวนและแสวงหามาเต(มท�� ให�
ได�เร��อยๆ ได�ไปแล�วย�งไม2แล�วย�งแยกออก ค�อม�นต�วม�ตนม�แข�งม�ขา แล�วต�องให�ม�หาง
ต�;งแต2จ� ;งเหลนม�นย�งม�หาง คนท�;งคนก(เอาน�;เป0นหาง เอาทองค'าเป0นหางแทนหางคน
เอาเข�าคล�งหลวงของเรา เราสบายใจ เวลาตายแล�วให�ได�สบายใจ ส'าหร�บเราเองไม2ม�
อะไรก(บอกว2าไม2ม�อะไร หน8�งไม2ม�สองค�อค'าของพระพ�ทธเจ�า จะไม2ม�เอนม�เอ�ยง ตรงไป
ตรงมา หล�กความจร�งค�อธรรม

เราก(บอกว2าส'าหร�บเราเราหมดห2วงท�กอย2างแล�ว ไม2ม�อะไร ก(เหล�อแต2ธาต�ข�นธ�ท��
เล�;ยงด4ม�นไว� ปฏ�บ�ต�ด4แลม�นไว�เพ��อท'าประโยชน�แก2โลกเท2าน�;นเอง จะว2าเป0นประโยชน�
แก2เราเราไม2สนใจ เพ��อประโยชน�แก2โลก เม��อม�ช�ว�ตอย42ก(ได�ท'าประโยชน�ตามท��เห(นน�;ละ
อย2างท��ท2านท�;งหลายได�เห(น อย2างเทศน�เวลาน�;ก(คนม�ช�ว�ตเทศน�อย42เห(นไหม ถ�าตายแล�ว
เทศน�ไม2ได� แน2ะ เราท'าประโยชน�ในเวลาท��ม�ช�ว�ตอย42 พอตายแล�วหมด ส'าหร�บห2วงต�ว
เราเองเราบอกได�ร�อยเปอร�เซ(นต�จากธรรมของพระพ�ทธเจ�าแม2นย'ามาก ว2าเราหายห2วง
การบ'าเพ(ญตนมาต� ;งแต2ว�นบวชจนกระท� �งป�านน� ;ด4เหม�อนจะ ๗๒ ปJแล�วม� ;ง บวชปJ
๒๔๗๗ ว�นท�� ๑๒ พฤษภา ๒๔๗๗ ต�;งแต2บ�ดน�;นมา เป0นช�ว�ตของพระเร��อยมาจนกระท��ง
ป�านน�; สร�างแต2ความด�งามตลอดมาจนเป0นท��พอใจ

น��ละธรรมพระพ�ทธเจ�า ค�อตลาดแห2งมรรคผลน�พพาน ตลาดแห2งความเพ�ยงพอ
แห2งความส�ขท�;งหลาย เต(มอย42ในธรรมของพระพ�ทธเจ�า ให�ท2านท�;งหลายย8ดนะ อย2าไป
หาย8ดส��งท��พาให�ห�วให�โหย ได�เท2าไรย��งค�บย��งคลานย��งด�ดย��งด�;นย��งห�วย��งโหย น��นค�อก�เลส
ธรรมะได�เท2าไรย��งภ4ม�ใจๆ ต2างก�นนะ อะไรๆ จะอดอยากขาดแคลน พอเข�ามาถ8งใจน�;
เย(นไปหมดเลย หล�กอย42ท��ใจนะไม2ได�อย42ท��ส��งเหล2าน�;นะ หล�กใหญ2ๆ ของมน�ษย�เรา เอา
เฉพาะมน�ษย�เรา อย42ท��ใจ ใจอย42ท��ธรรม อย42ท��บ�ญท��ก�ศลเป0นเคร��องเกาะก�นพ�นก�นแน2นปLMง
เลย ผ4�น�;หายห2วง

ยกต�วอย2างอย2างท��เคยพ4ดให�ฟHง ธ�มม�กอ�บาสก การท'าบ�ญให�ทานเก2งมาก ไปใน
งานใดก(ตามเขาต�องมาเช�ญท2านไปเป0นห�วหน�างาน ภาวนาก(เก2งด�วย เวลาท2านจวนต�ว
เข�ามาท2านบอกล4ก ไปน�มนต�พระมาสวดธรรมให�พ2อได�ฟHงวาระส�ดท�าย พอไปน�มนต�
พระมาสวดธรรม ท�น�;เวลาสวดธรรมท2านฟHงธรรม จ�ตของท2าน น�กภาวนาร4�ไม2สงส�ย ถ�า
ไม2ใช2น�กภาวนาก(ฟHงเดาๆ เอาก(แล�วก�น พอฟHงสวดธรรมจ�ตท2านสงบเข�าไปๆ แล�วก(ส2ง
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แสงออกร�บข�างนอก เทวดา ๖ ช�;นสวรรค� รถท�พย� ๖ ช�;นสวรรค� ต�;งแต2จาต�มข8;นไปถ8ง
ปรน�มม�ตวสว�ตด� ๖ ช�;น มาท�กช�;น รถท�พย�มาส'าหร�บร�บอ�บาสกคนน�; ค�อไปได�ท�กข�;นของ
สวรรค� ๖ ช�;น ไปค�นไหนได� ควรแก2บ�ญก�ศลท��สร�างไว�แล�วโดยสมบ4รณ�ใน ๖ ช�;นน�;น ท�น�;
เวลาฟHงเทศน�ไปจ�ตสงบเข�ามาๆ แล�วส2งแสงกระจายออกไป เห(นพวกเทพท�;งหลายอย42
บนอากาศเต(มท�องฟOา สวรรค� ๖ ช�;นมาเช�ญ ใครก(เช�ญไปสวรรค�ช�;นของตนๆ เร��อยๆ
ทางน�;ก(ด4เพล�น

ท2านพร�อมด�วยจ�ตตภาวนาด�วย พอฟHงเทศน�เพล�นๆ ไปจ�ตสงบ จ�ตสงบม�นก(
ออกร4�ส2งกระจายไป ท��ไหนได�พวกเทวดาท�;งหลาย รถท�พย�บนสวรรค�ลงมาท�กช�;นใน ๖
ช�;นน�;นมาเต(มอย42ท�องฟOาอากาศ ใครก(เช�;อเช�ญให�ไปสวรรค�ช�;นของตนๆ ทางน�;ก(เลยหล�ด
ปากออกมาให�คนท�;งหลายได�ย�น ความจร�งแล�วพ4ดก�บเทวดาพ4ดด�วยภาษาใจ ต2อจาก
น�;นไปก(เลยกระจายออกมาถ8งให�ร2างกายไหวด�วย หล�ดปากออกมาว2า ให�รอก2อนๆ บอก
ให�พวกเทพท�;งหลายรอก2อน เวลาน�;ก'าล�งฟHงธรรม หมายความว2าอย2างน�;น

พอว2ารอก2อนๆ พระก(เป0นพระแบบหลวงตาบ�ว ห4หนวกตาบอด พอว2ารอก2อนๆ
ก(น8กว2าให�หย�ดสวด เลยพาก�นเผ2น ไปถ8งว�ดถ4กพระพ�ทธเจ�าต�หน�าผากเอา กล�บมาหา
อะไร ไปสวดอะไรย�งไม2จบ มาหาอะไร ก(อ�บาสกคนน�;นว2าให�หย�ดก2อน ก(เลยพาก�นมา
อ�บาสกคนน�;นไม2ได�พ4ดก�บพวกเธอท�;งหลาย เขาพ4ดก�บพวกเทพต2างหาก ให�ทางสวรรค�
น�;นแล เวลาน�;ก'าล�งฟHงเทศน�เพล�น ให�กล�บไปเด�?ยวน�; พระพ�ทธเจ�าไล2กล�บมา พระพ�ทธ
เจ�าร4�ท�;งทางน�;ร4�ท�;งทางเทพ เลยไล2กล�บมา

พอด�ทางน�;ร4�ส8กต�วข8;นมา กระแสจ�ตเข�ามาในต�วแล�วไม2เห(นพระ อ�าว พระค�ณเจ�า
ไปไหนหมดล2ะ ก(พ2อบอกให�ท2านหย�ดก2อน ท2านก(เลยไปแล�ว โอPย พ2อไม2ได�บอกให�พระ
ท2านหย�ดนะ ให�พวกเทพน�;นพ�กก2อนรอก2อนต2างหาก ไปน�มนต�พระอ�ก ก(พอด�พระพ�ทธ
เจ�าขนาบพระกล�บมาอ�ก มาก(มาสวดมนต� มาส�งว�ธยายธรรมให�ท2านเพล�นใจในเวลาจะ
ด�บจ�ตนะ น��นละท2านจะด�บในขณะน�;น ต2อจากน�;นไปท2านก(จะไปแหละ เพราะทางโน�นรอ
อย42แล�ว

น��ละฟHงซ� การสร�างบ�ญสร�างก�ศล เม��อประจ�กษ�ช�ดเจนแล�วเห(นได�อย2างถน�ดเลย
พยานก(ท�;งพระพ�ทธเจ�าท�;งอ�บาสกคนน�;นพ4ดเป0นเส�ยงเด�ยวก�น อ�บาสกคนน�;นบอกให�
เทวดารอ พระพ�ทธเจ�าก(บอกว2าอ�บาสกคนน�;นให�เทวดารอต2างหาก ไม2ได�บอกให�พระ
หย�ดสวดมนต�นะ ไปเด�?ยวน�; พระก(เลยกล�บค�นมา มาสวดอ�ก มาสวดสองหนว�นน�;น พอ
สวดจบเร�ยบร�อยแล�วท�น�;ก(ลาล4ก น��เห(นไหมล2ะ ไปอย2างสบายหายห2วงท�กอย2าง ความม�
บ�ญม�ก�ศลภายในใจเป0นอย2างน�;นนะ



4

ไม2เหม�อนคนม�บาป คนม�บาปอย42เฉยๆ ก(ร�อนเป0นไฟ ถ�าค�ดถ8งบาปร�อนเป0นไฟ
ตายแล�วผ8งเลยลงเลย น��น ค�ดถ8งบ�ญถ8งก�ศลร��นเร�งบ�นเท�ง อย2างอ�บาสกคนน�;น พอเสร(จ
เร�ยบร�อยแล�ว น��ถ8งเวลาแล�วพ2อจะไปแหละ น��นเห(นไหมล2ะ พระท2านกล�บไปหมดแล�ว
ท�น�;พ2อจะไปละท��น�� เหม�อนว2าลาละท��น�� พวกสวรรค�ช�;นต2างๆ เขารออย42แล�ว จะข8;นท��ไหน
ก(ไปละท��น�� ท2านก(ไปสวรรค�เลย คงเป0นช�;นท��หกน��นแหละ ไปช�;นน�;น น��ละความกระจ2าง
แจ�งในจ�ตใจ

พ4ดให�ม�นช�ด เราจวนจะตายพ4ดให�พ��น�องท�;งหลายฟHงช�ดๆ เราปล2อยวางหมด
แล�วในโลกธาต�น� ; ไม2ม�อะไรเหล�อในห�วใจเรา ต� ;งแต2เราปฏ�บ�ต� บวชมาได� ๗๑-๗๒
พรรษา สร�างแต2ความด�ตลอดมา ก�าวส�ดท�ายก(ข8;นเวท�ฟHดก�บก�เลสให�ขาดสะบ�;นลงจาก
ห�วใจ จ�าข8;นมา พ4ดให�ช�ดเจน น��ละธรรมเป0นของจร�ง ท2านท�;งหลายเข�าใจว2าหลวงตามา
หลอกท2านท�;งหลายหร�อเวลาน�; ปฏ�บ�ต�มา ๗๑-๗๒ ปJเพ��อมาหลอกโลกเหรอ พ�จารณาซ�
พ�จารณาให�ด�นะ เราปฏ�บ�ต�ขวนขวายศ�ลธรรมเข�าส42ใจ จ�ตใจม�แต2ความอบอ�2นเป0นข�;นๆ
ไป จนกระท��งข� ;นส�ดท�ายหมดห2วง ปล2อยวางโดยส�;นเช�งไม2ม�อะไรเหล�อภายในใจเลย
เหล�อแต2ความจ�าอย42ครอบโลกธาต� น��ค�อห�วใจดวงน�;

เม��อก�เลสขาดสะบ�;นลงไปหมดแล�ว จ�ตดวงน�;จะครอบโลกธาต� สว2างจ�าไปหมด
เลย ไปท��ไหนก(ตาม หล�บนอนก(ตาม อ�นน�;นจะจ�าอย42ตลอดเวลา ไม2ม�อ�ร�ยาบถ ย�นเด�น
น��งนอนไม2ม� จ�าตลอดเวลา น�;นค�อธรรมธาต� เข�าใจไหม ท��ได�สร�างโดยสมบ4รณ�แล�ว หมด
สมม�ต�โดยประการท�;งปวง ไม2เข�าต�ดพ�นแล�ว เหล�อแต2ว�ม�ตต�หล�ดพ�นธรรมธาต�โดยถ2าย
เด�ยวเท2าน� ;น จ�าตลอด จ�ตของเราเป0นอย2างน� ;นแล�วมาเป0นเวลา ๕๕-๕๖ ปJ ต� ;งแต2ปJ
๒๔๙๓ มา ว�นท�� ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ อย42หล�งว�ดดอยธรรมเจด�ย� เวลา ๕ ท�2มเปRง
ฟOาด�นถล2ม ต�;งแต2บ�ดน�;นมาท�กข�ไม2ม�ในห�วใจเลย ม�แต2ความสว2างจ�า

มาสอนท2านท�;งหลายน�;มาโกหกเหรอ ฟHงซ�น2ะ น��เราจวนจะตายแล�ว เพราะเทศน�
น�;เทศน�ด�วยความเมตตานะ เราไม2ได�เทศน�ด�วยความโอ�อวด ให�ม�แก2ใจอ�ตส2าห�พยายาม
บ8กบ8น ความด�ใครบ8กบ8นหาได� ความช��วก(เหม�อนก�น เพราะด�ก�บช��วม�อย42ภายในใจ ม�อย42
ด�วยก�น หาช��วได�ช��ว หาด�ได�ด� พอพ4ดอย2างน�;ก(ไปส�มผ�สเร��องท2านอาจารย�ฝHSน เอาเร��อง
ท2านอาจารย�ฝHSนก2อน แล�วจ'าให�ด�นะ พอพ4ดเร��องอาจารย�ฝHSนแล�วจากน�;นจะล�มนะ ให�จ�บ
มาด8งใส2ก�น

จวนจะเผาศพหลวงป4�ม��นแล�ว ประชาชนญาต�โยม ท�;งพระท�;งเณรมาสานข�ดแตะ
ก�น ก�;นเป0นแผงๆ บร�เวณเผาศพท2าน เวลาน�;นท2านอาจารย�ฝHSนเป0นห�วหน�าน��งสานข�ด
แตะอย42น�� ม�ผ4�หญ�งสองคนต�วค8กต�วคะนอง อย42แถวๆ น�;แหละใกล�ๆ ม�นออกจากสกลฯ
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มาอย42ตามแถวน�;ก(ไม2ร4�ละ แต2เรามองไม2เห(นม�น พ4ดเด�?ยวน�;ม�นคงได�ย�นแล�วนะ ท�น�;ก'าล�ง
สานข�ดแตะก�นอย42 พระน��งสานข�ดแตะ แล�วก(ม�ผ4�หญ�งสองคนอาย� ๑๖-๑๗ ปJก'าล�งค8ก
คะนองบ�าเด�อน ๙ เข�าใจไหม ม�นข��จ�กรยานค8กค�กๆ ผ2านเข�ามาใกล�ๆ ละซ� พระท2านน��ง
อย42น�� ม�นข��จ�กรยานมาสองคน ก8Uกก�Uกๆ เข�ามาใกล�ๆ ท2านก(เลยเงยหน�าข8;น ท2านอาจารย�
ฝHSนท2านน�ส�ยสวยงามมากนะ น��มนวลมาก บรรดาพระท2านอาจารย�ฝHSนเป0นท��หน8�งก(ว2าได�
น��มนวลมากท�เด�ยว ถ�าเท�ยบก�บเรา เราม�นเหม�อนล�ง ท2านเหม�อนราชส�ห�

พอเขาข��รถป�บปHบๆ มาน�� ผ2านมาใกล�ๆ ท2าน ท2านก(เลยเงยหน�าข8;น ไอ�เด(กเหล2า
น�;ม�นไม2ร4�ภาษ�ภาษาอะไร ท'าไมพระเณรเต(มอย42น�;ม�นถ8งข��รถจ�กรยานมาน�;ได� เอาๆ จะให�
ม�นล�มให�ด4 ท2านว2าอย2างน�;นะ ตอนน�;ตอนส'าค�ญ เอาๆ จะให�ม�นล�มให�ด4 แต2ไม2ให�ม�นเจ(บ
ท2านบอกนะ ให�ม�นอายส�กหน2อย พอท2านว2าอย2างน�;น ท��น��พระเณรสานข�ดแตะเลยปล2อย
หมดม�อ จ�อคอยด4 เพราะท2านพ4ดแล�วให�คอยด4 จะให�ม�นล�มให�ด4แต2ไม2ให�ม�นเจ(บ ให�ม�น
อายส�กหน2อย ความด�;อด�านของม�น ว2าง�;น พอว2าอย2างน�;นพระเณรก(หย�ดก8Uกเง�ยบด�วยก�น
คอยจ�อด4ผ4�หญ�งท��สะเปะสะปะ

พอออกไปแล�ว โครมคราม ล�มท�;งสองค�นเลย น��นเห(นไหมจ�ตท2านเพ2งป�Vบให�ล�ม
แต2ไม2ให�เจ(บ ท2านบอกให�ม�นอายเฉยๆ ท2านว2า โครมครามล�มลงตรงน�;น ล�กแล�วเผ2น
กล�บ ป�านน�;ม�นหย�ดว��งหร�อย�งจ�กรยานม�น ต�;งแต2โน�น ๕๕-๕๖ ปJ ม�นหายอายหร�อย�งไม2
ร4� น��ท2านอาจารย�ฝHSนท2านท'าเห(นไหมล2ะ ฤทธ�Xของธรรม พอทางน�;นโครมครามลงแล�ว
พระเณรก(ห�ว(เราะ)ล��นข8;นละท��น�� เพราะจ�องด4อย42น�� ทางน�;บอกแล�วว2าเอาๆ จะให�ม�นล�ม
ให�ด4ท2านว2าง�;นะ ม�นเก2งน�กเด(กสองคนท2านว2า จะเอาให�ม�นล�มให�ด4 พอไปแล�วก(โครม
ครามไม2ได�เร��องอะไร ล�มท�;งสองคนเลย

จ�ตท2านเพ2งละซ�เข�าใจไหมล2ะ โครมครามล�ม พระห�วเราะม�นอายละท��น�� ม�นไป
ใหญ2เลย ไม2ทราบม�นไปทว�ปไหนแล�ว จนป�านน�;คงย�งไม2หย�ดนะ คงว��งอย42ป�านน�;ไปคอย
ด�กด4ซ� ไปทางด�านไหนๆ ม�นว��งไปไหนเด(กสองต�วน�;นน2ะ ข��จ�กรยาน ข8;นจ�กรยานได�แล�ว
ม�นจ4งจ�กรยานไป ล�กข8;นแล�วม�นไม2ข��นะม�นจ4งไป จ4งจ�กรยานไป ม�นจ4งไปถ8งไหน ออก
จากน�;ไปเท��ยวคอยด�กด4นะ ด�กด4ทางโน�นทางน�;ม�นไปไหนเด(กสองต�วน�;นน2ะ ข��จ�กรยานล�ม
โครมครามเลยจ4งจ�กรยานไม2กล�าข�� กล�วล�มอ�ก กล�วท2านกรรมฐานท2านจะฟHดเอา เข�าใจ
ไหมล2ะ น��นล2ะ น��ไปถ8งไหนล2ะจบแล�ว เอามาต2อก�นท��น�� เร��องราวท��จะขย�บเข�ามาหาเด�มๆ
น�; เร��องเราล�มแล�วแหละ

(ท��ว2าเขาท'าบ�ญแล�วก(หาด�ได�ด�) เอ�อๆ น��ละท��ท2านอาจารย�ฝHSนท2านพ4ดข8;นมานะ
พอโครมครามล�มลงต4ม ฮ2าเห(นไหมล2ะ หาอะไรม�นก(ได�อ�นน�;นละ ด�ม�อย42ช��วม�อย42หาอะไร



6

ม�นก(ได�อ�นน�;นละ บาปม�บ�ญม�ท2านว2า ว2าให�พวกน�;นะ น��ละเราก(ไม2ล�มว2าด�ช��วม�อย42 บาป
บ�ญม�อย42 หาอะไรม�นก(เจออ�นน�;นละ น��เขาหาความค8กความคะนองเขาก(เจอใช2ไหม เท2า
น�;นละเร��องราวห�วเราะล��นละ น��ท2านอาจารย�ฝHSนของเล2นเม��อไร เร��องก'าล�งจ�ตท2านอาจารย�
ล�หน8�ง ท2านอาจารย�ฝHSนหน8�ง ค�อแต2ละองค�ด�ไปคนละทางพล�งของจ�ต พล�งหลายอย2าง
หลายประการ ท2านจ8งว2าอรห�นต� ๔

ส�กขว�ป�สสโก ความร4�อย2างสงบเง�ยบไปเลย เป0นพระอรห�นต�ข8;นมาท�;งองค� น��
ประเภท ๑ ประเภทท�� ๒ เตว�ชโช ได�ว�ชชาสาม น��ประเภทหน8�ง ท�� ๓ ฉฬภ�ญโญ ได�
ว�ชชาหกจากความบร �ส �ทธ� Xแล �ว แล�วก (อ �นท� �  ๔ จต�ปฏ�ส $มภ�ท $ปป�ตโต แตกฉาน
ปฏ�ส$มภ�ท�ญ�ณ ท�;ง ๔ ปฏ�ส$มภ�ท�ญ�ณ ท�;ง ๔ ค�อ อ$ตถปฏ�ส$มภ�ท� ธ$มมปฏ�ส$มภ�ท�
น�ร�ตต�ปฏ�ส$มภ�ท� ปฏ�ภ�ณปฏ�ส$มภ�ท� ๔ อย2าง องค�น�;เคร��องใช�ของท2านเล�ศ ความ
บร�ส�ทธ�Xเสมอก�น ม� ๔ ประเภทอรห�นต� อรห�นต�ท��ส�ดยอด เคร��องประด�บของท2านก(ค�อ
จต�ปฏ�ส$มภ�ท�ญ�ณ ท�;ง ๔ แตกฉานในอรรถในธรรม แตกฉานในค'าพ4ดค'าจา การโต�
การตอบการเทศนาว2าการไม2อ�ดไม2อ� ;น และ ปฏ�ภ�ณปฏ�ส$มภ�ท� แตกฉานครอบไป
หมดเลย

พระอรห�นต�ม� ๔ ประเภท ม�อย42ท�กว�นน�; ค�นหาได�ท�;งน�;น ธรรมพระพ�ทธเจ�าเป0น
ตลาดแห2งมรรคผลน�พพาน ม�อย42ถ�าหา ก(เหม�อนก�บบาป ตลาดแห2งบาปแห2งอก�ศล ใคร
ค�นหาท��ไหนเจอได�ท�;งน�;น ตกนรกได�ไม2สงส�ย ผ4�ค�นหาความด�ไปสวรรค�น�พพานได�ไม2
สงส�ยเช2นเด�ยวก�น ให�พาก�นเล�อกเอา พ�จารณานะ ว�นน�;พ4ดเพ�ยงเท2าน�;ละ ว2าไม2มากม�นก(
มากแล�วละ เอาละพอ

ร�บฟHงร�บชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได�ท��
www.Luangta.com หร�อ www.Luangta.or.th

และร�บฟHงจากสถาน�ว�ทย�สวนแสงธรรม กร�งเทพฯ และสถาน�ว�ทย�อ�ดร
FM 103.25 MHz


