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เทศน�อบรมพระและฆราวาส ณ ว�ดป�าบ�านตาด
เม��อบ�ายว�นท�� ๑๒ ส!งหาคม พ%ทธศ�กราช ๒๕๔๘

ว�นเก�ดว�นตาย

ท�านอ%ท�ยก,มาน�� ท�านอ%ท�ยอย-�ว�ดภ-ว�ว เป/นสมภารอย-�ว�ดภ-ว�ว แต�ก�อนม�พระอย-�สอง
สามองค� เพราะท��โคจรบ!ณฑบาตไม�ม� ม�บ�านสองสามหล�งคาเร�อน ท�านไปอย-�น�4นเป/น
เวลานาน ท�แรกก,ท�านอาจารย�ฝ67นมาพ�กท��น��นก�อน ใครก,ตามท��อย-�ไม�ได� ท�านไม�ใช�พระ
ตาย พระเป/นอย-�น�4ม�นต�องห!วข�าวเข�าใจเหรอ ไปบ!ณฑบาตอย-�น�4นน�ะ เราก,ทราบมานาน
พยายามท��จะไปด- จนได�โอกาสแล�วไป ไปด-จร!งๆ ลงรถแล�วเท��ยวหมดเลย แถวน�4นๆ
เท��ยวด-หมด เป/นท��พอใจท%กอย�าง เร�ยกว�าช�4นเอกใน ร%กขม-ล ค�อในป�าในเขาเป/นช�4นเอก 

พอออกมาเราก,ได�พ-ดก�บท�านอ%ท�ยน�4ละ บอกว�า เอ�า ต�4งแต�น�4ต�อไป ท�านอ%ท�ยจะ
ร�บพระส�กเท�าไร เอา ร�บนะ ถ�าพระต�4งใจปฏ!บ�ต!ด�ปฏ!บ�ต!ชอบแล�ว เอา มาเท�าไรร�บ ผม
จะร�บเล�4ยง ค�อมาเท�าไรมา ท�านจะมาเท�าไรเราก,ร�บเล�4ยง ม�อเข�ยนต�องม�อลบ จะว�ามาก
เก!นไปเราไม�ว�า ถ�าหากว�าส-�ไม�ไหวผมจะบอก เราก,ย�งรออย-�เปลาะท��ว�าเราจะส-�ไม�ไหว ก,
จะบอกมา ม�นก,ส-�ไหวก�นอย-�ตลอดต�4งแต�น�4นมาเป/นเวลา ๒๐ กว�าป? ให�ท�านร�บพระมาอย-�
ท��น� �บ@าเพ,ญสมณธรรมตามอ�ชฌาส�ย เป/นเวลา ๒๐ กว�าป?น�4แล�ว เราส�งอาหารตลอด
ปลายเด�อนๆ ส�งเป/นประจ@าๆ ให�พอก�บพระม�จ@านวนเท�าไรๆ และเผ��อไว�ๆ

หากว�าม�พระอย-�แถวใกล�ๆ เค�ยง ท� �พระท�านต�4งใจปฏ!บ�ต!อรรถธรรม ขาดเข!น
อะไรก,ให�ท�านมาต!ดต�อจากก�นไปเอง เพราะเราจะส�งเส�ยซ!กแซ,กซอกแซกไม�ได� เรามา
ส�งจ%ดเด�ยว ต�4งแต�บ�ดน�4นมาละ ท�านอ%ท�ยท�านก,ต�4งหน�าต�4งตาปฏ!บ�ต!ด�ปฏ!บ�ต!ชอบตลอด
มา พอตกเย,นก,ฟ6งเทป เทปก,ม�คร-ม�อาจารย�หลายองค�ๆ มาต�4งเทปพระก,มาน��งฟ6งเทป
และภาวนาในน�4นเสร,จ จบจากน�4นแล�วจะเล!กไปก%ฏ!ก,ได�หร�อน��งภาวนาต�อก,ได� เร��อยมา
จนกระท��งบ�ดน�4

สถานท��น��เป/นสถานท��เหมาะสมมาก เราจEงใช�ความเด,ด เด,ดเพ��ออรรถเพ��อธรรม
ไม�ใช�เด,ดเพ��ออะไรนะ เราช�วยก,บอก เอาๆ มา พระมาเท�าไรมา พระต�4งใจปฏ!บ�ต!ด�
ปฏ!บ�ต!ชอบแล�วให�มา ผมจะร�บเล�4ยงเต,มความสามารถของผม หากว�าส-�ไม�ได�ผมจะบอก
บอกง� 4นนะ ก,เง�ยบมาจนกระท��งบ�ดน�4 ไม�ทราบว�าส- �ได�หร�อไม�ได� ส- �ก�นเร� �อยมาอย�างน�4
แหละ ส�วนพระปฏ!บ�ต!โกโรโกโสบอกให�ไล�ลงภ-เขาให�หมด อย�าให�หน�กภ-เขาล-กน�4 เส�ย
ศ�กด!Fศร�ภ-เขาท�4งล-ก บอกอย�างน�4นจร!งๆ แล�วคนท��จะมาโกโรโกโสเท��ยวในว�ดน�4ไม�ได� เรา
เป/นคนส��งท�านอ%ท�ยเส�ยเอง ท�านอ%ท�ยก,ปฏ!บ�ต!ตามเราเลย เพราะฉะน�4นว�ดน�4จEงไม�ม�ใครท��
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จะไปอย-�โกโรโกโสย�4วเย�4ยๆ อย�างน�4น

ไม�เหม�อนว�ดอ��นนะ เช�นมาจากกร%งเทพฯหร�อใครมาจากท��ไหน มาเย��ยมช��วคราว
ตามท��เขาเคยมาช��วระยะน�4นเป/นธรรมดา แต�ท��จะไปต�4งรากฐานให�เก!ดความย%�งเหย!งว%�น
วายในท��น��นไม�ได� เราต�ดขาดเลย เพราะฉะน�4นสถานท��น��นจEงไม�ม�ใครไปย%�ง ท�านบ@าเพ,ญ
สมณธรรมเป/นอย�างด�มาตลอด สถานท��น��เป/นสถานท��จะทรงมรรคทรงผลส@าหร�บผ-�ต�4งใจ
อรรถธรรมจร!งๆ แล�วมรรคผลน!พพานจะอย-�ช��วเอ�4อมๆ ในสถานท��เช�นน�4น เราจEงส�ง
เสร!ม เราส�งเสร!มผ-�ด� พระด� คนด� เราส�งเสร!มท�4งน�4นละ น��เราก,พ-ดตามความจร!ง ตะก�4น�4
เห,นท�านอ%ท�ยมาน�4 มาส�มผ�สก,เลยพ-ดให�พ��น�องท�4งหลายฟ6ง ว�าท�านอ%ท�ยท�านต�4งใจปฏ!บ�ต!
ด�ปฏ!บ�ต!ชอบ พระเณรอย-�ก�บท�านเวลาน�4เท�าไรเราไม�ถามแหละ เพราะเราบอกเอามาเท�า
ไรมาม�นครอบไปหมดแล�ว ท�านจะม�เท�าไรๆ เป/นแต�เพ�ยงว�าถ�าถามก,จ@านวนเท�าไรเรา
จะเพ!�ม ถ�าหากว�ามากขE4นเราจะเพ!�ม อาหารการขบฉ�นน�4เพ!�มตลอดๆ

น��ก,เห,นธรรมดาๆ เราก,ส�งไปธรรมดา น��ละเราจวนตายเท�าไรย!�งเป/นห�วงพระล-ก
พระหลานเรานะ ขอให�ต�4งอกต�4งใจบรรดาพระล-กพระหลานท�4งหลาย เวลาน�4ศาสนาน�4ย�น
เข�ามาๆ เป/นเกาะเป/นดอน พ-ดให�ม�นเต,มยศเส�ย ภาษาธรรมไม�เหม�อนภาษาโลกท��จะ
อ�อมแอ�มๆ หล�กน�4นหล�กน�4 ภาษาธรรมต�องตรงไปตรงมา เวลาน�4ศาสนาน�4หดย�นเข�า
มาๆ จะมาอย-�ในวงปฏ!บ�ต!นะ วงนอกน�4นเลอะเทอะ พ-ดให�ตรงตามศ�พท�ตามแสงเลย
เลอะเทอะไม�ม�น4@ายา เราไม�ได�ต@าหน!ใคร เห,นด�วยตาฟ6งด�วยห-ของเรา ด-ต@าร�บต@ารามา
แล�วด�วยก�นค�ดค�านก�นได�ย�งไง เราผ-�ท��ว�าอย�างน�4เราก,เร�ยนมาแล�วตามต@าร�บต@ารา ท�าน
ปฏ!บ�ต!ก�นย�งไงพระสงฆ�ท� �เป/นผ- �ม�ศ�ลาจารว�ตรท��น�ากราบไหว�บ-ชาเป/นย�งไง และผ- �ท� �
เลอะเทอะเป/นย�งไง ม�นก,เห,นท�4งสอง

เม��อด-ไปๆ ม�นก,ม�ต�4งแต�พระเลอะเทอะๆ ว�ดท�4งว�ดม�นกลายเป/นส�วมเป/นถานไป
แล�วโดยไม�ร- �ต�ว ไปสร�างว�ดท� �ไหนไปสร�างส�วมสร�างถานท��น� �น ส! �งท��อย- �ในว�ดน�4นม�แต�
ความหร-หราฟ-�ฟ�า เป/นเร��องโลกเร��องสงสารเร��องก!เลสต�ณหาเต,มไปหมด น��ละเร�ยกว�า
เป/นส�วมเป/นถาน ท�น�4พระท��อย-�ในว�ดน�4นก,กลายเป/นม-ตรเป/นค-ถ ปฏ!บ�ต!ต�วเหลวแหลก
แหวกแนวไม�สนใจก�บศ�ลก�บธรรมอะไรเลย ส%ดท�ายว�ดน�4นเร�ยกว�าส�วมว�าถานไม�ผ!ด พระ
เณรเร�ยกว�าม-ตรว�าค-ถก,ไม�ผ!ด ถ�าใครปฏ!บ�ต!ต�วเป/นอย�างน�4น ว�ดใดท@าให�เป/นอย�างน�4น
แล�ว เป/นอ�นว�าข�ดต�อหล�กธรรมว!น�ยอย�างมากท�เด�ยว จะว�าเร�ยกว�าส�วมว�าถานไปเลยก,
ได� ไม�ต�องเร�ยกว�าพระ ไม�ต�องเร�ยกว�าว�ด

ว�ดของพระพ%ทธเจ�าเป/นย�งไง ว�ดของพระพ%ทธเจ�า ร�กขม�ลเสนาสน� น�สสาย
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ปพพชชา ตตถ เต ยาวช�ว� อ�สสาโห กรณ�โย บรรพชาอ%ปสมบทแล�วให�ท�านท�4งหลาย
ไปอย-�ตามร%กขม-ล ร�มไม� ในป�า ในเขา ตามถ4@า เง�4อมผา ป�าช�า ป�ารกช�ฏ ท��แจ�งลอมฟาง
อ�นเป/นสถานท��สะดวกสบายในการบ@าเพ,ญสมณธรรม และให�ท�านท�4งหลายอ%ตส�าห�อย-�
และปฏ!บ�ต!ธรรมในสถานท� �เช �นน� 4นตลอดช�ว!ตเถ!ด น� �น น� �พระโอวาทพระพ%ทธเจ�า
ประทานให�ต�4งแต�บ�ดน�4นมาจนกระท��งป6จจ%บ�นน�4 พระองค�ใดบวชไม�ม�พระโอวาทข�อน�4 ไม�
ได�ร�บพระโอวาทข�อน�4เร�ยกว�าพระปลอมไม�สมบ-รณ�แบบ พระท%กองค�ต�องได�ร�บโอวาท
จากอ%ป6ชฌาย�ในข�อน�4เสมอเหม�อนก�นหมดเลย

น��ละว�ดท� �ทรงมรรคทรงผล ท�านไล�เข�าไปอย- �ในป�าในเขา ไม�ได�ไล�เข�าไปหา
กระด-กหม- กระด-กว�ว เน�4อว�ว เน�4อหม- เน�4อหมา ช%มๆ อะไรนะ ท�านไล�เข�าในป�าในเขา
เอา อย-�ไป จะอดอยากขาดแคลนให�อดอยากเถอะ ตถาคตผ�านความอดอยากมาแล�ว
ถEงข�4นสลบไสล ทรงอดพระกระยาหารถEง ๔๙ ว�น ฟ6งซ! ม�ไหมประเทศไทยของเราท��อด
อาหารถEง ๔๙ ว�น เหม�อนศาสดาของเรา พระพ%ทธเจ�าของเราท��ทรงทรมานน�4น ทรง
อดพระกระยาหารถEง ๔๙ ว�น ไม�ฉ�นไม�เสวยเลย การไม�เสวยอดอาหารไปตลอด ท�าน
ถ�อเอาการอดอาหารน�4นเป/นการด@าเน!นเพ��อมรรคผลน!พพาน แต�ม�นผ!ดทางไป พระองค�
ก,พล!กจากอดอาหาร ๔๙ ว�นน�4นเข�ามาเสวยพระกระยาหารละท��น��

น��นละว�นเพ,ญเด�อนหก พระสร�ระท%กส�ดท%กส�วนเบาบาง ท%กแง�ท%กม%มเบาบาง
พ!จารณาภาวนาก,ถ-กทางด�วย ทรงเจร!ญอานาปานสต! ลมหายใจเข�าออกในค�นว�นน�4น
และตอนเช�าน�4นนางส%ชาดาเอาข�าวมธ%ปายาสมาถวาย ๔๙ ช!4นพอด� พระองค�ก,เสวยหมด
๔๙ ช!4น พอเสวยแล�วก,ต�4งส�จจอธ!ษฐานว�า ต�นโพธ!Fต�นน�4ร�มโพธ!Fร�มน�4จะเป/นท��ตร�สร-�ของ
เราหนE�ง จะเป/นป�าช�าส@าหร�บความตายของเราหนE�ง ต�4งแต�บ�ดน�4ว�นน�4ละเราจะน��งอย-�ท��น��
ภาวนา ถ�าหากว�าได�ตร�สร-�ก,ตร�สร-�ในร�มโพธ!Fร�มน�4 ถ�าไม�ได�ตร�สร-�ร�มโพธ!Fร�มน�4ก,เป/นป�าช�า
ของเรา ต�ดส!นพระท�ยในค�นว�นน�4น ทรงเจร!ญอานาปานสต! ซE�งถ-กต�องก�บทางเด!นของ
ธรรมแล�ว

พอเจร!ญแล�วปฐมยามธรรมก,จ�าขE4นมา บรรล% ป%พเพน�วาสาน�สสต�ญาณ ระลEก
ชาต!ย�อนหล�งได�ตลอดท��วถEงในชาต!ของพระองค� เก!ดมาในภพใดชาต!ใด เสวยอะไรๆ
ต�ออะไรบ�างเร��อยมา น��เร�ยกว�า ป%พเพน�วาสาน�สสต�ญาณ ระลEกชาต!ถอยหล�งได�หมด
พอม�ชฌ!มยามก,ทรงบรรล%ธรรม จ�ต�ปปาตญาณ ทรงพ!จารณาร-�ความเก!ดความด�บของ
ส�ตว�ท�4งหลาย ก,เป/นเหม�อนก�บพระองค� พระองค�ระลEกชาต!พระองค�ได�เท�าไรๆ ส�ตว�ท�4ง
หลายท��เก!ดท��ตายก,แบบเด�ยวก�น พระองค�ก, โอL น��เร��องส�ตว�ท��เก!ดท��ตายย!�งมากกว�าเราอ�ก
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เป/นไหนๆ เราเพ�ยงคนเด�ยวเท�าน�4ภพชาต!ของเราก,น�บไม�ได�แล�ว ย!�งส�ตว�แต�ละรายละ
ต�วๆ น�4ม�จ@านวนมากขนาดไหน เป/นแบบเด�ยวก�นหมดน�บไม�ได�เลย

พระองค�จEงทรงประมวลถEงสองเหต%น�4ละ การเก!ดของเราก,ด� การเก!ดของส�ตว�ก,ด�
เป/นมาจากอะไร เป/นสาเหต%ให�เก!ดให�ตายอย-�ตลอดเวลาน�4น�ะ เป/นเพราะเหต%ไร จEงย�อน
เข�ามาพ!จารณาป6จจยาการ เร�ยกว�า ปฏ�จจสม�ปบาท พ!จารณา อว�ชชาปจจยา สงขารา
ย�นเข�าไปๆ ถEงอว!ชชา โอL เป/นสาเหต%จากอว!ชชาท��พาให�ส�ตว�ท�4งหลายเก!ดตายๆ อย-�ไม�
หย%ดไม�ถอย ทรงพ!จารณาแล�วถอนอว!ชชาพรวดขE4นมา อว!ชชาขาดสะบ�4นลงไปในป6จฉ!ม
ยาม เป/นยามท��พระพ%ทธเจ�าตร�สร-�ธรรม ในขณะเด�ยวก�นก�บอว!ชชาถ-กถอนพรวดขE4นมา
จากพระท�ย ภพชาต!ขาดสะบ�4นไปตามๆ ก�นหมด ตร�สร-�ธรรมขE4นมา น��เร�ยกว�าป6จฉ!มยาม
ทรงตร�สร-�ธรรมขE4นมาในพระท�ย เป/นศาสดาองค�เอกเต,มพระองค� น��นละพระพ%ทธเจ�า
ตร�สร-�

ความล@าบากล@าบนก,ล@าบากล@าบนด�งท��เห,นมาน�4 อดอยากขาดแคลนพระพ%ทธเจ�า
ทรงพาด@าเน!นมาก�อนแล�ว แต�พระองค�ทรงด@าเน!นผ!ดทาง เราอดอาหารเราอดเพ��อเป/น
อ%ปกรณ�หน%นการภาวนาของเราต�างหาก เราไม�ได�เพ��อบรรล%ธรรมด�วยการอดอาหาร จEง
ผ!ดก�นก�บพระพ%ทธเจ�าทรงอดพระกระยาหารเพ��อตร�สร-�ธรรม ผ!ดก�นตรงน�4 เราอดอาหาร
น�4อดเพ��อเป/นอ%ปกรณ�เคร��องหน%นการภาวนาของเราเพ��อตร�สร-� แต�เราจะบรรล%ธรรมหร�อ
ตร�สร-�ธรรมด�วยการภาวนา ไม�ได�ตร�สร-�ธรรมด�วยการอดอาหาร ไม�เหม�อนพระพ%ทธเจ�า
จEงผ!ดพลาดไปส@าหร�บพระพ%ทธเจ�า

ส@าหร�บเราด@าเน!นน�4ไม�ผ!ด ถ-กต�องไปแล�ว พระองค�ทรงเป/นคร-สอนให�ร-�เร��องร-�ราว
ท�4งฝ�ายผ!ดค�ออดพระกระยาหาร ๔๙ ว�น ฝ�ายถ-กทรงบ@าเพ,ญอานาปานสต! เราก,ยEดเอา
น�4นมาเป/นหล�กผ�อนผ�นส� 4นยาว ในการอย- �การก!นการขบการฉ�น เพ� �อการบ@าเพ,ญ
สมณธรรมได�ร�บความสะดวกสบาย แล�วก,บรรล%ธรรมได�เช�นเด�ยวก�บคร�4งพ%ทธกาลน�4น
แล ธรรมพระพ%ทธเจ�าเป/นตลาดแห�งมรรคผลน!พพาน อกาล�โก หาเวล�@าเวลานาท�ท��ไหน
มาท@าลายการบ@าเพ,ญความด�น�4ไม�ได� ไม�ว�าการบ@าเพ,ญความด�ความช��ว ท@าช��วได�ช��ว ท@าด�
ได�ด� เป/น อกาล�โก ตลอดเวลา

เราก,บ@าเพ,ญความด�อย-�ตลอดเวลา พระพ%ทธเจ�าก,อย-�ก�บธรรมท��ท�านทรงสอนไว�
ให�ยEดให�ด� ด�งท��ท�านสอนพระอานนท�ว�า ด-ก�อนอานนท� พระธรรมและพระว!น�ยน�4นแลจะ
เป/นศาสดาของเธอท�4งหลายแทนเราตถาคต เม��อเราผ�านไปแล�วหร�อล�วงล�บไปแล�ว น��น
เพราะฉะน�4นเร��องธรรมก,ด� เร��องว!น�ยก,ด� จEงเป/นองค�ศาสดาประจ@าพระเราผ-�บวชมาใน
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พ%ทธศาสนา ให�ถ�อหล�กธรรมหล�กว!น�ยเป/นกฏเป/นเกณฑ� เป/นหล�กจ!ตหล�กใจ ความ
เคล��อนไหวไปมาอย�าให�พรากจากธรรมจากว!น�ยน�4ไป ถ�าพรากจากธรรมจากว!น�ยน�4แล�ว
เร�ยกว�าพรากจากศาสดา จะลงเหวลงบ�อไปโดยไม�ร-�สEกต�ว มรรคผลน!พพานไม�ม�หว�ง
แหละ

เราต�างองค�ต�างต�4งใจประพฤต!ปฏ!บ�ต!ตามพระโอวาทของพระพ%ทธเจ�าน�� เท�าก�บ
ตามเสด,จพระพ%ทธเจ�าตลอดเวลา ด�วยความเคล��อนไหวให�เป/นไปตามหล�กธรรมว!น�ยท��
ถ-กต�องด�งาม ขอให�พระล-กพระหลานท�4งหลาย เคารพพระธรรมและพระว!น�ย น�4ค�อ
ศาสดา ไปท��ไหนให�ม�ศาสดา ค�อหล�กธรรมว!น�ยท��ปฏ!บ�ต!เคร�งคร�ดต!ดต�วน�4 จะเท�าก�บเรา
ตามเสด,จพระพ%ทธเจ�าท%กฝ?ก�าวน�4นแล ถ�าได�ห�างเห!นจากธรรมจากว!น�ยแล�วไม�ม�ทาง
ศาสดาองค�เอกสอนลงท��จ%ดน�4 ไม�ได�สอนด!นฟNาอากาศว�าเป/นมรรคผลน!พพาน สอนอย-�
การประพฤต!ปฏ!บ�ต!ตามพระโอวาท ค@าส��งสอนของพระพ%ทธเจ�าน�4โดยถ�ายเด�ยวเท�าน�4น

เม��อสอนตามน�4แล�ว พระว!น�ยค�อร�4วก�4นไว�สองฟากทาง อย�าข�ามอย�าเก!นออกไป
จะตกเหวตกบ�อลงนรกอเวจ� ท�4งสองฟากเป/นพระว!น�ย เร�ยกว�าร�4วก�4นเพ��อความปลอดภ�ย
ใครข�ามเก!นร�4วก�4นค�อพระว!น�ยน�4ไป ตกเหวตกบ�อตกนรกอเวจ� มรรคผลน!พพานไม�ม�
หว�ง ส�วนธรรมก,ให�ด@าเน!น สต!ธรรม ค�อภาวนาน�4นแหละเร�ยกว�าธรรม สต!ธรรม ป6ญญา
ธรรม ว!ร!ยธรรม ข�นต!ธรรม ให�น@ามาใช�ในต�วเอง เราภาวนาในธรรมบทใดๆ ก,ให�ม�สต!
ต!ดแนบอย-�ก�บธรรมบทน�4น เช�นเราเจร!ญภาวนาพ%ทโธๆ ก,ให�ม�สต!ต!ดแนบอย- �ก�บค@า
ว�าพ%ทโธๆ น��เร�ยกว�าเด!นตามธรรมของพระพ%ทธเจ�าท��ถ-กต�องด�งาม แล�วจ!ตจะม�ความ
สงบเย,นขE4นไปๆ โดยล@าด�บล@าดา

การปฏ!บ�ต! น�กบวชเฉพาะอย�างย!�ง น�กปฏ!บ�ต!กรรมฐานเรา อาจจะขาดคร-ขาด
อาจารย�ก,ได� หร�ออาจจะเป/นความไม�ค�อยใฝ�ใจเหลวไหลไปอย�างน�4นก,ได� เร��องมรรค
เร��องผลท��ควรแก�ผ-�ปฏ!บ�ต!จะได�อย-� แต�ผ-�ปฏ!บ�ต!ไม�เด!นตามแนวแถวทางท��พระพ%ทธเจ�า
ทรงส��งสอนไว�จEงผ!ดพลาดไปๆ บวชมาเลยทรงต�4งแต�ข�าวแต�น4@า แต�กล�วยหอมกล�วยไข�
ไปเส�ยไม�ได�ทรงมรรคทรงผล ถ�าปฏ!บ�ต!ตามหล�กธรรมว!น�ยน�4จะทรงมรรคทรงผลขE4นไป
ต�4งแต�สมถธรรมค�อความสงบใจ ถEงสมาธ!ธรรมความแน�นหนาม��นคงของใจ จากน�4นก,
เป/นว!ป6สสนาธรรม ได�แก�ความพ!น!จพ!จารณาธาต%ข�นธ�ท%กอย�างท��พระพ%ทธเจ�าทรงสอนไว�
แล�วว�า เกสา โลมา นขา ท�นตา ตโจ ผม ขน เล,บ ฟ6น หน�ง น�4แหละเป/นภ-เขาภ-เราท��
หนาแน�นมากท��ส%ด

โลกท�4งหลายภ-เขาก��ล-กเขาข�ามไปได�สบายๆ แต�ภ-เขาภ-เราน�4ข�ามไม�ได�นะ ต!ด ท�4ง



6

หญ!งท�4งชายส�ตว�โลกต!ดภ-เขาภ-เราท�4งน�4น ท�านจEงมอบอาว%ธน�4ให�ฟาดฟ6นห��นแหลกภ-เขาภ-
เราน�4 ด�วยการพ!จารณา เกสา โลมา นขา ท�นตา ตโจ ให�พ!จารณา เวลาย�งไม�กว�างขวาง
ก,ให�เอากรรมฐานท� 4งห�าน� 4 จะเป/นบทใดก,ตามท� �ถ -กก�บจร!ตน!ส�ยของตนมาเป/นค@า
บร!กรรม แล�วม�สต!ต!ดอย-�เช�น เกสาๆ ก,ให�ม�สต!ต!ด โลมาๆ ม�สต!ต!ดอย-�เหม�อนก�นจน
กระท� �ง ตโจ ให�ม�สต!ต!ด จนกระท� �งจ!ตม�ความสงบแล�ว กรรมฐานท� 4งห�าน�4กลายเป/น
ว!ป6สสนาด�วยอ@านาจของป6ญญาพาให�เป/น ป6ญญาพ!จารณาต�4งแต� ผม ขน เล,บ ฟ6น แยก
แยะออก แบ�งส�ดแบ�งส�วนในภ-เขาภ-เราน�4ม�นม� ด!น น4@า ลม ไฟ ภายในน�4ม�แต�ของสกปรก
โสมมท�4งน�4น

มน%ษย�ไปอย-�ท��ไหนก,ค�อต�วมน%ษย�เป/นต�วประก�น ออกมาด�วยความสกปรก ไปอย-�
ท��ไหนน�4ต�องได�ชะได�ล�างได�ซ�กได�ฟอกได�เช,ดได�ถ-ไปหมด ค�อต�วมน%ษย�ม�นสกปรก ท�าน
จEงสอนต�วสกปรกน�4อย�าพาก�นยEดก�นถ�อ ร�กจนล�มเน�4อล�มต�ว เกล�ยดจนล�มเน�4อล�มต�ว ใช�
ไม�ได�ไม�ใช�ธรรม ให�พ!จารณาสภาพเหล�าน�4ด�วยจ!ตตภาวนา น��ธรรมท�านให�เด!นทางน�4 ให�
เด!นทางจ!ตตภาวนา สต!เป/นส@าค�ญขอให�ต�4งให�ด�ก�บธรรมบทใดก,ตาม ผ-�ท��เร!�มต�นก,ให�เอา
ค@าบร!กรรมต�4งลงท� �จ!ต เร�ยกว�างานของธรรม ได�แก�ค@าบร!กรรม สต!ต!ดแนบๆ ก!เลส
ต�ณหาม�นจะข�ามเมฆมาท��ไหน ม�นผ�านสต!ไปไม�ได�นะ สต!ก�4นไว�อย-�หมด

ขอให�ม�สต!ด�เถอะเร��องก!เลสต�ณหาม�นจะเก!ดขE4นจากส�งขาร ส�งขารค�อความค!ด
ปร%ง ความค!ดปร%งน�4ออกมาจากอว!ชชาด�นให�ค!ดให�ปร%ง อยากค!ดอยากปร%งอยากร-�อยาก
เห,นอย�างน�4นอย�างน�4ไม�หย%ดไม�ถอย เพราะอว!ชชาด�นออกมา เอาสต!บ�งค�บเอาไว� เราเคย
ค!ดมาต�4งแต�ว�นต��นนอนหร�อต�4งแต�ว�นเก!ดจนกระท��งบ�ดน�4ไม�เห,นได�เร��องได�ราวอะไร ค!ด
ตามก!เลสต�ณหาก,ม�แต�เอาไฟมาเผาต�วต�างหาก ท�น�4เราจะค!ดด�วยอรรถด�วยธรรม ค�อ
พ%ทโธก,เป/นความค!ดเพ��อพ%ทโธ สต!ต�4งลงไปป6Oบน��เร�ยกว�างานของธรรม ไม�ยอมให�ม�นค!ด
เอาสต!ต!ดแนบอย-�ก�บค@าบร!กรรม ไม�นานไม�ก��ว�น จ!ตจะสงบเย,นลงไปๆ เห,นผลแห�งการ
เอาจร!งเอาจ�งของสต!น�4ละ

ก!เลสม�นจะหนาแน�นขนาดไหนก,ตาม พ�นสต!ไปไม�ได� บ�งค�บก�นไว� เม��อไม�ได�ค!ด
ก!เลสก,ไม�เก!ด ม�นจะปร%งไม�ให�ปร%ง ก!เลสไม�เก!ด แต�ปร%งเร��องพ%ทโธๆ เป/นงานของธรรม
ปร%งได�ว�นย�งค�@า เอา ให�ปPดประต-ช�องของความค!ดความปร%งน�4นออก ไม�ให�ม�นค!ด ปPดไว�
ให�ด� เอา เปPดทางของพ%ทโธ หร�อธ�มโม หร�อส�งโฆ ก,ตาม สต!ต!ดแนบเข�าไปไว�ให�ด�ไม�ให�
ม�นค!ด แล�วจ!ตจะสงบลงๆ เย,นๆ น��เร�ยกว�าสมถธรรม พอสมถธรรมค�อความสงบใจ
เก!ดขE4นแล�ว เร�งภาวนาน�4ไม�ละไม�ลด แล�วสมาธ!ธรรมค�อความแน�นหนาม��นคงของใจก,
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เก!ด พอสมาธ!เก!ดขE4นแล�วเร�ยกว�าจ!ตอ!�มต�วอ!�มอารมณ� ไม�อยากค!ดอยากปร%งอยากร-�
อยากเห,นส!�งน�4นส!�งน�4

แต�ก�อนม�นห!วโหยมากเพราะจ!ตห!วอาหาร พอได�อาหารค�อสมถธรรมเข�าห�วใจ
เท�าน�4นสงบเย,น ท�น�4ก,พาท@างานพ!น!จพ!จารณาทางด�านสต!ป6ญญา ให�ม�ความเฉล�ยวฉลาด
รอบคอบในธาต%ข�นธ�ของเขาของเราท��วแดนโลกธาต%ด�วยป6ญญา แยกธาต%แยกข�นธ�แบ�ง
ส�นแบ�งส�วนเข�าไป ด-ให�ม�นช�ดเจนท�4งเขาท�4งเราท�4งหญ!งท�4งชายท�4งส�ตว�และบ%คคล ม�นเป/น
สภาพ ด!น น4@า ลม ไฟ เหม�อนก�นหมด น�4เร�ยกว�าป6ญญา เม��อพ!จารณาแยกแยะอย�างน�4
แล�ว ป6ญญาจะม�ความเฉล�ยวฉลาดรอบต�ว และม�ความแหลมคมคล�องแคล�วว�องไวไป
โดยล@าด�บล@าดา น�4เร�ยกว�าป6ญญา เม��อพ!จารณาลงไปแล�วจะเห,นแจ�งในส!�งน�4 แต�ก�อนอย-�
ด�วยก�นต�4งแต�ว�นเก!ดจนกระท��งตาย ม�นก,แบกป�าช�าผ�ด!บน�4ต�4งแต�ว�นเก!ดจนกระท��งว�นตาย
เป/นป�าช�าผ�ตายไม�เก!ดประโยชน�อะไร เราไม�ได�น@ามาพ!จารณา

ท�น�4เวลาน@าเหล�าน�4มาพ!จารณาแล�ว ส!�งเหล�าน�4จะเก!ดผลเก!ดประโยชน� ถอนก!เลส
ต�ณหาท��เป/นเส�4ยนเป/นหนาม เป/นหอกเป/นหลาวท!�มแทงอย-�ในใจออกเป/นล@าด�บล@าดา
พ!จารณาส!�งเหล�าน�4พ!จารณาแล�วพ!จารณาเล�า ถEงข�4นป6ญญาต�องใช�ป6ญญา ให�เอาจร!งเอา
จ�ง เวลาสต!ป6ญญาท@างานม�ความเหน,ดเหน��อยเม��อยล�า ให�ย�อนจ!ตเข�ามาส-�ความสงบค�อ
สมาธ!เส�ย ในขณะท��จ!ตจะเข�ามาส-�สมาธ!น�4 อย�าไปก�งวลก�บทางด�านป6ญญา ให�ป6ดออกให�
หมดเวลาน�4น จ!ตให�ท@าหน�าท��เด�ยว เวลาเข�าส-�ความสงบบร!กรรมค@าใดท��จ!ตจะสงบ เอ�า
บร!กรรมลงไป สต!ต�4งลงน�4น ไม�ต�องไปย%�งก�บป6ญญา เร�ยกว�าเข�าพ�กจ!ตเป/นสมาธ! แล�วจ!ต
ใจจะม�ก@าล�ง ร��นเร!งบ�นเท!งภายในจ!ต

พอจ!ตม�ก@าล�งแล�วออกทางด�านป6ญญา พ!น!จพ!จารณาธาต%ข�นธ�ท��เราเคยพ!จารณา
แล�วไม�ต�องห�วงสมาธ! น��ท@างานทางด�านป6ญญาก�าวเด!นทางด�านป6ญญา จนกระท��งป6ญญา
ม�ความเหน,ดเหน��อยเม��อยล�าแล�วให�ย�อนเข�ามาส-�สมาธ! น�4เป/นการด@าเน!นด�วยความถ-ก
ต�องสม�@าเสมอ ท�านผ-�ด@าเน!นอย�างน�4จะได�เห,นมรรคผลน!พพานขE4นท��ใจของเรา ด�กว�าท��
เราไปคาดค!ดมรรคผลอย- �ท� �น� �น น!พพานอย- �ท� �น� � ม�นเป/นบ�าก�นไปหมดนะ มรรคผล
น!พพานแท�จร!งอย- �ท� �ไหน พระพ%ทธเจ�าสอนไว�แล�ว ธรรมหร�อว!น�ยสอนลงตรงน�4 ให�
พ!จารณาตามน�4 แล�วก,จะม�ความร��นเร!งบ�นเท!งต�อไป จ!ตใจก,สว�างไสวขE4นมา

ย!�งพระเราได�อย-�ในสถานท��สะดวกสบายในป�าในเขาด�วยแล�ว ม�งานอ�นเด�ยว งาน
ของพระม�การเด!นจงกรมน��งสมาธ!ภาวนา ส@ารวมระว�งอย-�ด�วยศ�ลส�งวร ศ�ลส�งวรส@ารวม
ในศ�ลให�ด� สมาธ!ส�งวร ส@ารวมระว�งอย-�ในจ!ตของตนอย�าให�ม�นฟ%Nงซ�าน จากน�4นก,เป/นด�าน
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ป6ญญาไปโดยล@าด�บ เบ!กกว�างออกน�4ละ มรรคผลน!พพานจะเบ!กกว�างออกท��จ!ตใจ ซE�งถ-ก
ก!เลสม�นปPดบ�งห%�มห�อเอาไว�ม�ดม!ดปPดตาไปหมด เพราะก!เลสม�นปPดตา ป6ญญาท@าลาย
ก!เลสต�วม�ดม!ดปPดตาน�4ออก ก,สว�างแจ�งขE4นมาสว�างกระจ�างแจ�งขE4นมา เร��องมรรคเร��องผล
จะเห,นขE4นท��ภายในใจของเราน�4 ให�พาก�นพ!จารณาอย�างน�4บรรดาพระล-กพระหลาน

เราก,จวนจะตายแล�วเป/นห�วงพระล-กพระหลานมาก อย�าไปย%�งเหย!งว%�นวายก�บ
การก�อการสร�างเร��องน�4นเร��องน�4 เร��องการก�อการสร�างไม�ม�ในคร�4งพ%ทธกาล พระพ%ทธเจ�า
ทรงต@าหน!นะ ม�นมาเป/นอย-�น�4ท��ในคร�4งป6จจ%บ�น เป/นเทวท�ตม�นเคล�อบม�นแฝงเข�าไปใน
ว�ดในวา สร�างน�4นสร�างน�4ย%�งน�4นย%�งน�4ไปหมด งานท��ถ-กต�องด�งามท��พระพ%ทธเจ�าประทาน
ให�เร�ยบร�อยแล�ว น�4นค�องานอะไร งานเด!นจงกรม งานน��งสมาธ!ภาวนา น�4ค�องานของ
ธรรมเพ��อแก�ก!เลสโดยแท� ไม�มาสนใจ ให�พาก�นสนใจ งานเหล�าน�4นเป/นเร��องโลกไปเลย
ต�4งแต�เราท@ากระตQอบเล,กๆ หร�อท��พ�กแคร�เล,กๆ เท�าน�4น เราไปเท��ยวกรรมฐาน ว�นน�4ท@า
แคร�เล,กๆ ย�งไม�เสร,จม�นย�งเป/นก�งวล พ!จารณาซ! เราท@าแคร�เล,กๆ เท�าน�4นไม�เสร,จย�ง
เป/นก�งวล จนกระท��งแคร�เล,กๆ เสร,จเร�ยบร�อยแล�ว ท�น�4ก,สะดวกเด!นจงกรมน��งสมาธ!
ภาวนา

ย!�งเราจะไปก�อสร�างมากมาย ไม�ใช�แคร�ใช�เค�ออะไร ประหนE�งว�าเป/นหอปราสาท
ราชมนเท�ยรของพระเทวท�ตท��อย-�ก�น แล�วมาแข�งธรรม ธรรมเลยไม�ม� ม�ต�4งแต�ว�ตถ%เต,ม
ว�ดเต,มวา มรรคผลน!พพานท��พระพ%ทธเจ�าประทานให� สอนให�ม�นไม�ด-ไม�เห,น เพราะม�น
ไม�สนใจปฏ!บ�ต!ภาวนา สนใจต�4งแต�ด�านว�ตถ%สร�างน�4นสร�างน�4ย%�งเหย!งว%�นวาย น��ไม�ใช�ทาง
ของศาสดา ม�ในต@าร�บต@ารา พระองค�ไม�ทรงชมเชย ต�4งแต�เวลาสอนพระท��ออกไปเท��ยว
กรรมฐาน ท�านสอน ออกไปให�หาท��สงบสง�ด น��นท�านสอนว�าอย�างน�4น

ไปท��ใดถ�าม�การก�อสร�าง ว�ดใดท��ม�การก�อสร�าง น��นแสดงว�าก�อสร�างจะม�อย-�บ�าง
ไม�มากแต�ก,ม� พระองค�จEงได�สอนไว�ว�า ถ�าม�การก�อสร�างอย�าเข�าไป ท�านบอกง�4นนะ ถ�า
ว�ดใดม�การก�อสร�างอย�าเข�าไปในสถานท��น�4น อย�าไปพ�กท��ทางสามแพร�งส��แพร�ง อย�าไป
พ�กทางท�าน4@าทางขE4นทางลงของผ-�คนหญ!งชาย แม�ท��ส%ดต�นไม�ท��ทรงดอกทรงผล พวกแร�ง
พวกกาพวกนกท�4งหลายมาก!น ม�นก,สร�างความว%�นวายให� อย�าไปอย-�ในสถานท��น��น ให�ไป
อย- �ในท� �สงบงบเง�ยบบ@าเพ,ญสมณธรรมให�ต!ดต�อก�นเถ!ด แล�วมรรคผลน!พพานจะ
ประกาศจ�าขE4นภายในใจของผ-�ต�องการมรรคผลน!พพาน ด�วยการปฏ!บ�ต!ตนเพ��อความ
สงบร�มเย,นน�4นแล น��น พระพ%ทธเจ�าสอนไว�อย�างน�4น

เด�Rยวน�4ม�นข�ดก�นแล�วนะ ศาสนธรรมค�ออะไรม�นไม�ม� ศาสนธรรมก,ต�องไปด-ก%ฏ!
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ว!หารศาลาโรงธรรม ส!�งก�อสร�างและส!�งปรนปร�อท�4งหลาย ด�ไม�ด�ม�ลายคราม ประด�บ
ประดาตกแต�งสวยงามมากเหม�อนบ�าน��พระห�วโล�นๆ นะ ม�นเป/นอย�างน�4นละเด�Rยวน�4 ม�น
ศาสนาท��ไหนอ�นน�4น ม�นเร��องของเทวท�ตแฝงเข�ามาในธรรม มาเหย�ยบย�@าท@าลายธรรม
ถ�อเป/นเร��องโอ�อ�าฟ-�ฟ�าเหน�อธรรมไปเส�ยแล�วไม�ร-�ต�ว น��ละม�นน�าท%เรศนะ ธรรมพระพ%ทธ
เจ�าม�อย-�สอนไว�ท%กแง�ท%กม%ม ถ�าด-ตามน�4แล�วจะไปท@าได�ลงคอย�งไงท@าอย�างน�4น ถ�าไม�ฝSน
พระพ%ทธเจ�า

เพราะฉะน�4นพวกเราอย�าเป/นผ-�ม�งานมาก ท�านแสดงไว�ในกรณ�ยเมตตาส-ตรก,ย�ง
บอก ก,เห,นอย-�แล�ว ให�เป/นผ-�ม�ธ%ระน�อยม�ภาระน�อย ให�เป/นผ-�เล�4ยงง�าย อย�าเป/นผ-�ม�ท!ฐ!
มานะ บอกนอนสอนง�าย แน�ะ ในกรณ�ยเมตตาส-ตรท�านก,สอนไว�อย�างน�4น ให�ต�4งหน�าต�4ง
ตาปฏ!บ�ต! อย-�ท��ไหนสต!เป/นส@าค�ญ อย�าเผลอสต! ถ�าผ-�ต�องการมรรคผลน!พพานเข�ามา
ครองในห�วใจแล�ว สต!เป/นส@าค�ญมากท�เด�ยว ไม�ว�าจะเคล��อนไหวไปมาสต!ให�อย-�ก�บต�วๆ
สต!ส�มปช�ญญะร-�อย-�รอบต�ว สต!จดจ�ออย-�ก�บค@าบร!กรรมเร�ยกว�าสต! จดจ�ออย-�ท��เด�ยวเร�ยก
ว�าสต! ถ�าออกไปจากทางร�างกายหน�าท��การงานเราท@าอะไร ความร-�ต�วประจ@าอย-�ๆ น�4น
เร�ยกว�าส�มปช�ญญะ ให�ม�อย-�อย�างน�4ประจ@าต�ว ส@าหร�บพระเราจะสวยงามภายในจ!ตใจ
มาก อย-�ร�มเย,นเป/นส%ขภายในจ!ตใจ

ให�พาก�นต�4งอกต�4งใจบรรดาพระเจ�าพระสงฆ� ซE�งเวลาน�4หดย�นเข�ามามากแล�วนะ
พระม�เต,มบ�านเต,มเม�อง จะหาพระกราบไหว�บ-ชาเป/นขว�ญตาขว�ญใจให�เป/นความสงบ
ร�มเย,นน�4 แทบจะไม�ม�แล�วนะเวลาน�4 น��สอนท%กคนให�จ@าเอาไปปฏ!บ�ต!ต�วเอง เราเป/นพระ
ประเภทไหน เป/นพระเอาไฟไปเผาบ�านเผาเม�อง กวนบ�านกวนเม�องด�วยการสร�างน�4น
สร�างน�4น�4นเหรอ หร�อเป/นพระกวนก!เลสฆ�าก!เลสภายในจ!ตใจด�วยความเพ�ยรของตน ให�
เอาไปค!ดให�ด�เร��องน�4 ถ�าเป/นพระประเภทกวนก!เลสท��ม�นกวนใจของเรา ส�งหารก!เลส
ด�วยจ!ตตภาวนา น�4เร�ยกว�าพระท��ถ-กต�องด�งามตามทางของศาสดา ให�น@าธรรมอ�นน�4ไป
ปฏ!บ�ต!

อย�าไปหาเกาในท��ไม�ค�นไปแข�งหมาข�4เร�4อนเขา หมาข�4เร�4อนเขาเกาถ-กท��ค�น พระ
เราห�วโล�นๆ เกาดะไปนะ ถ�าไม�ได�ท@าอย-�ไม�ได�ม�นค�น ม�นค�นไม�ค�นม�อ จ!ตใจม�นคEกม�น
คะนอง ได�ท@าอ�นน�4นไปบ�างท@าอ�นน�4ไปบ�างเหม�อนว�าแก�ร@าคาญ ความจร!งม�นเพ!�มร@าคาญ
ถ�าไม�ได�ท@าอย-�ไม�ได� น��น ถ�าแก�ร@าคาญค�อแก�ก!เลสต�วม�นแสดงความร@าคาญน��นซ! แก�ลง
ตรงน� 4นด�วยธรรม ฟาดลงไปเหล�าน� 4จะสงบ เม� �อจ!ตน�4สงบแล�วอย- �ไหนสบายหมด ๆ
เพ�ยงแต�จ!ตเป/นสมาธ!ก,พอแล�วน�กปฏ!บ�ต!เรา สมถะค�อความสงบ แน�วแน�เข�าไปกว�าน�4น
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เป/นสมาธ!แน�นหนาม��นคง เท�าน�4ก,สงบสบาย อย-�ท��ไหนอย-�ได�ท�4งว�นท�4งค�นไม�เด�อดร�อน

จากน�4นก,ก�าวทางด�านว!ป6สสนาค�อป6ญญา แยกธาต%แยกข�นธ�ออกไป ท�น�4จ!ตใจ
กระจ�างแจ�งออกไป ก!เลสต�วไหนอย-�ท��ใดๆ ม%มใดๆ ม�นตามร-�หมด.จ!ตถ�าออกทางด�าน
ป6ญญาแล�วจะตามร-�ตามเห,นก!เลสของต�วเองซE�งเต,มอย-�ในห�วใจ แต�ก�อนไม�ร-� เป/นสมาธ!ก,
ไม�ใช�สมาธ!น�4จะถอดถอนก!เลสนะ สมาธ!น�4ต�อารมณ�ท�4งหลายให�ตะล�อมเข�ามา เป/นจ!ตท��
อ!�มอารมณ� เร�ยกว�าจ!ตเป/นสมาธ!แน�นหนาม� �นคง ให�เอาจ!ตดวงท� �อ! �มอารมณ�น� 4ออก
พ!จารณาทางด�านป6ญญา ม�นจะท@าหน�าท��การงานตามท��เราส��ง จากน�4นก,จะร-�เห,นในส!�ง
ต�างๆ ขE4นมา เร��องธาต%เร��องข�นธ�เร��องอาการของจ!ต ค!ดมากค!ดน�อยค!ดด�ค!ดช��วม�นจะร-�
ก�นท�นท�ๆ แก�ก�นตกๆ จนกระท��งละเอ�ยดลออส%ด

ส%ดท�ายจ!ตปร%งขE4นอะไรม�นก,ออกจากจ!ตอว!ชชาๆ เก!ดขE4นด�บไปๆ ด�เก!ดขE4นด�บไป
ช��วเก!ดขE4นด�บไป เก!ดจากใจด�บท��ใจ ตามเข�าไปๆ ก,ไปถEงอว!ชชา น��ละเร�ยกสต!ป6ญญาท��
แหลมคม สต!ป6ญญาม�หลายข� 4น สต!ป6ญญาอ�ตโนม�ต !น� 4 เป /นอ�กข� 4นหนE �ง สต!ป6ญญา
อ�ตโนม�ต!น�4เร�ยกว�าก�าวหน�าแล�วไม�ถอย พ%�งๆ เลย จนก�าวเข�าส-�มหาสต!มหาป6ญญา ท�น�4
ก!เลสต�วไหนคอยต�4งแต�จะพ�งท�4งน�4นละ ไม�ม�ก!เลสต�วใดจะม�ความสามารถอาจหาญ เข�า
มาต�อกรก�บสต!ป6ญญาอ�ตโนม�ต! และมหาสต!มหาป6ญญาน�4ได�เลย ส%ดท�ายก!เลสก,พ�ง น��น
ละพ�งด�วยอ@านาจมหาสต!มหาป6ญญาน� 4แล น� �นละครองธรรมครองท� �น� �น มรรคผล
น!พพานปรากฏขE4นท��น��นแหละ ไม�ได�ปรากฏท��ภ-เขาเลากอท��ไหน ปรากฏขE4นท��ความเพ�ยร
ก�บจ!ตท��พ�วพ�นก�นอย-�ก�บก!เลส ฟาดก!เลสขาดสะบ�4นลงไปแล�วไม�ม�อะไรกวนใจ หมดท%กข�
โดยประการท�4งปวง ค�อจ!ตของท�านผ-�บร!ส%ทธ!F

เช�นจ!ตพระอรห�นต� ไม�ม�ค@าว�าสมม%ต! ก!เลสเป/นต�วสมม%ต! ม�มากม�น�อยเส�ยดแทง
อย-�น�4นแหละ พอก!เลสไม�ว�าส�วนไหนละเอ�ยดขนาดไหนก,ตาม พ�งลงไปหมดแล�วไม�ม�
อะไรกวนใจ   น��นละท�านว�าบรมส%ข  ท�านผ-�ส!4นก!เลสค�อต�วสมม%ต!ก�อกวนน�4นแล�ว  เป/น
จ!ตตว!ม%ตต!ไม�ม�ท%กข�เลย พระอรห�นต�พระพ%ทธเจ�าไม�ม�ท%กข�ภายในจ!ตใจ จะม�ก,ม�อย- �
เพ�ยงธาต%เพ�ยงข�นธ�เจ,บไข�ได�ป�วยปวดห�วต�วร�อน เหล�าน�4ม�อย-�ก�บโลกท��วไป เหม�อนก�น
ก�บโลกท��วไปน�4นแล เพราะเป/นสมม%ต!ด�วยก�น เป/นแต�ว�าม�นเป/นก,ไม�เข�าไปเส�ยดแทงจ!ต
ใจได� ร-�อย-�เพ�ยงธาต%เพ�ยงข�นธ�ม�นเป/นของม�น ร�กษาก�นไปร�บผ!ดชอบก�นไปพอถEงกาล
เวลาเท�าน�4น เอ�าพาอย-�พาก!นพาหล�บพานอนพาข�บพาถ�ายไป เจ,บไข�ได�ป�วยก,ร�กษาม�น
ไปตามธรรมชาต!ท��จะร�กษาได�ก,ร�กษาไป แต�หล�กใหญ�จ!ตใจท��บร!ส%ทธ!Fแล�วไม�ม�อะไรแล�ว
ร�กษาก�นพอถEงกาลเวลา เม��อจะไม�ไหวแล�วหร�อสล�ดป6Oวะเด�ยวไปเลย น��น
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จ!ตของท�านผ-�บร!ส%ทธ!Fแล�วท�านไม�ได�ห�วงใย ไม�ม�อด�ตอนาคต ป6จจ%บ�นก,จ�าอย-�แล�ว
จะไปหาอด�ตอนาคตท��ไหน ม�นเป/นสมม%ต!ท�4งน�4นอด�ตก,ด�อนาคตก,ด� ป6จจ%บ�นน�4ก,เป/น
สมม%ต!อ�กอ�นหนE�ง จ�าขE4นมาน�4แล�วเลยอด�ตอนาคตป6จจ%บ�น เป/นว!ม%ตต!หล%ดพ�น น��ละให�
ท�านท�4งหลายต�4งจ!ตต�4งใจประพฤต!ปฏ!บ�ต! มรรคผลน!พพานอย-�ก�บห�วใจของท�านท�4งหลาย
เอง เวลาน�4จ!ตน�4ก@าล�งเร�ยกร�องหาความช�วยเหล�อจากเจ�าของ เพราะก!เลสต�ณหาม�นพ�ว
พ�นม�นบ�บบ�4ส�ไฟห�วใจน�กปฏ!บ�ต!เราจนจะตายแล�วไม�ร-�ต�ว

จ!ตน�4นเร�ยกร�องหาความช�วยเหล�อด�วยความพากเพ�ยร เอ�า ต�4งลงไปสต! ความ
พากเพ�ยรหน%นลงไป อย�าไปย%�งก�บส!�งภายนอก โลกน�4เคยย%�งก�นมาแล�วไม�เห,นใครได�
ความว!เศษว!โสอะไรมาอวดก�น ว�าคนน�4ย%�งก�บน�4นคนน�4นย%�งก�บน�4 ย%�งไปท��วโลก ใครจะเอา
ความส%ขเบอร�หนE�งขE4นมาอวดก�นไม�ม� ในสามแดนโลกธาต%ไม�ม� ไม�เหม�อนผ-�เสาะแสวงหา
ธรรม พระพ%ทธเจ�าของเราเสาะแสวงหาธรรม ทรงบ@าเพ,ญอย-� ๖ ป? ส@าเร,จเป/นพระพ%ทธ
เจ�าจ�าขE4นมา น��ผ-�อวดความส%ขให�โลกยกความส%ขประกาศโลกให�เห,นท��วถEงก�น จากน�4นก,
พระอรห�นต�ท�4งหลาย ท�านถEงข�4นน�4แล�วประกาศขE4นมา

น��การหาความส%ขข�าได�เจออย�างน�4แล�ว พวกท��หาความส%ขด�วยก!เลสพาไปน�4นม�แต�
จมท�4งน�4นๆ ผ-�หาความส%ขโดยความเป/นธรรมจ�าขE4นมาได� แล�วม�ส!4นส%ดย%ต! เร��องท%กข�ไม�
ตามไปอ�กได�เลย หมด ก!เลสน��นต�วสร�างท%กข� ก!เลสขาดไปแล�วท%กข�ไม�ม�ในห�วใจท�าน จง
พาก�นต�4งอกต�4งใจ ท%กผ-�ท%กคนประชาชนญาต!โยม ว�นน�4มาว�าถ�อเป/นมงคลว�าว�นเก!ดหลวง
ตาบ�ว หลวงตาบ�วเร�ยนจบแล�วแหละ พ-ดให�ช�ดๆ อย�างน�4เลย ว�นเก!ดก�บว�นตายม�นอย-�
ในร�างกายอ�นเด�ยวก�นน�4 เราเร�ยนจบหมดแล�วปล�อยวางโดยประการท�4งปวง

จะตายว�นไหนเราก,ไม�เคยหน�กใจเบาใจก�บม�น ม�ช�ว!ตอย-�ก�บตายไปเส�ย ถ�าตาม
หล�กธรรมชาต!แล�วม�น4@าหน�กเท�าก�น แต�น�4ท��ยกให�ม�ช�ว!ตอย-�ม�น4@าหน�กมากกว�าก,ค�อ เม��อม�
ช�ว!ตอย-�เราจะได�ท@าประโยชน�ให�แก�โลก ด�งท��ท@าอย-�เวลาน�4แหละ ถ�าคนตายแล�วท@าอย�างน�4
ไม�ได� ม�ช�ว!ตอย- �จEงได�ขวนขวายด�งท� �พาพ� �น�องท� 4งหลายด@าเน!นอย- �เวลาน� 4 ท� �ช �วยชาต!
ศาสนา พระมหากษ�ตร!ย� ก,ค�อพ��น�องท�4งหลายน�4นเองท��วประเทศไทย ต�างคนต�างช�วย
เหล�อก�นด�วยการบร!จาคทาน ทองค@า เง!นสด ดอลลาร� ท%กอย�างท� �จะหน%นชาต!ไทย
ศาสนาของเราให�ขE4น น��ก,ต�างคนต�างช�วยเหล�อ

เวลาม�ช�ว!ตอย-�เราก,เป/นผ-�แนะผ-�บอก เป/นผ-�น@าพาพ��น�องท�4งหลายด@าเน!น ก,เป/น
การอ%�ม ชาต! ศาสนา พระมหากษ�ตร!ย� ของเราไปตลอดมาจนกระท��งบ�ดน�4 ว�นน�4ก,เป/นว�น
ท��ว�าว�นเก!ดว�นตายของหลวงตาบ�ว หลวงตาบ�วไม�ได�เป/นอารมณ�ก�บการเก!ดการตายของ
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ต�วเอง ย!�งกว�าเป/นอารมณ�ก�บโลกสงสาร ท��ก@าล�งได�ร�บความท%กข�ความทรมาน ด�ดด!4นหา
ท��เกาะท��ยEดอย-� อ�นน�4หน�กมากนะ เราถEงได�อ%ตส�าห�พยายามแนะน@าส��งสอน หาอ%บายว!ธ�
การเพ��อบรรเทาท%กข�ท�4งหลายให�เบาลงๆ เช�นงานช�วยชาต!น�4 จต%ป6จจ�ยไทยทานได�มา
มากน�อยเพ�ยงไร เป/นได�มาเพ��อชาต!ท�4งน�4น เราไม�ได�มาเพ��อเรา ได�เท�าไรทองค@าก,เข�า
คล�งหลวง ดอลล�าร�เข�าคล�งหลวงและออกช�วยเง!นสด ส�วนเง!นสดออกท��วประเทศไทย

การก�อการสร�างสงเคราะห�สงหาท��ราชการงานเม�อง โรงพยาบาล ไปหมดเง!นสด
น�4 เราไม�ได�มาย%�งก�บเง!นสดน�4นะได�เท�าไรก,ตาม เราท@าเพ��อโลกท�4งน�4น อ%�มชาต!ไทยของเรา
เช�นอย�างว�นน�4เป/นงานว�นเก!ดได�เง!นเท�าไรทองค@าเท�าไร น��เพ��ออ%�มชาต!ท�4งน�4นไม�ได�เพ��อ
อ%�มเรา เราไม�อ% �ม เราพอต�วของเราอย-�แล�ว เราอ%�มชาต! ชาต!ก@าล�งยอบแยบอย-�เวลาน�4
เพราะคนท��ครองชาต!อย-�ค�อพวกเรา พวกเราเป/นย�งไง พวกเราพวกน�กฟ%NงเฟNอเห�อเห!ม
ล�มเน�4อล�มต�ว การจ�บการจ�ายใช�สอยไม�ร-�จ�กประมาณ อะไรๆ ก,คว�าไปหมด เอ�า เอาเลย
อะไรมาเอาเลย

อะไรก,ตามถ�าผ�านเข�ามาเม�องไทยน�4 ย�งไงม�นก,อย- �ในเง� 4อมม�อของเม�องไทย
เม�องไทยเราน�4ก@าคอม�นเลย ม�ดคอม�นไว�เลย ก@าคอม�นไว� ไม�เหน�อเม�องไทยไปได� เอ�า
ส!นค�าจะออกมาจากเม�องนอกมาไหน เม�องไทยคว�าม�บ น��ก@าคอม�นแล�วเข�าใจไหม ก@า
คอส!นค�า แล�วความจนก,มาม�ดคอเราอ�กม�นก,ไม�ร-�ต�ว พวกชาต!ไทยของเราเป/นอย�างน�4น
ม�นเคยเป/นมาด�4งเด!ม อย-�มาผาส%กเย,นใจ เวลามากระทบกระเท�อนก�บเหต%การณ�ต�างๆ
ท��ไม�คาดไม�ฝ6นจะเก!ด ม�นเก!ดขE4นแล�ว ปร�บต�วไม�ท�น น��ม�นก,เส�ย น��ละเราเป/นห�วงชาต!
บ�านเม�องของเรา และห�วงห�วใจพ��น�องท�4งหลายด�วย ท%กส!�งท%กอย�างขอให�ม�การประหย�ด
ม�ธย�สถ� อย�าล�มเน�4อล�มต�ว เขาว�าอะไรๆ คว�าม�บๆ ใช�ไม�ได�นะ ให�เอาธรรมเข�าไปจ�บก�น
บ�างซ! จะได�ร-�เน�4อร-�ต�ว พาก�นไปปฏ!บ�ต! แล�วให�ม�ศ�ลม�ธรรม

เวลาจะหล�บจะนอนก,ให�ไหว�พระเส�ยก�อน อรห�ฯ สวากขาโต ส�ปฏ�ปนโน แล�ว
ให�น��งภาวนา ให�ท@าความสงบใจส�ก ๕ นาท� เอาพ%ทโธหร�อธรรมใดก,ได� ท��เราถ-กจร!ตจ!ต
ใจของเรา เอาสต!จ�บไว�ตรงน�4น ในขณะ ๕ นาท� ห�ามไม�ให�จ!ตค!ดอย�างอ��น นอกจากค!ด
ก�บค@าบร!กรรมโดยม�สต!ต!ดแนบอย-�น�4นเท�าน�4น เอาให�ได�ท%กว�นๆ บ�งค�บซ! เราจะหน�จาก
ภ�ยท�4งหลายจากท��บ�บบ�งค�บ ค�อก!เลสน�4นน�ะ เราจะหน�ด�วยธรรม ธรรมก,ค�อการภาวนาน�4
จะพาหน�ได� เอ�าเอาลงจ%ดน�4ๆ ให�ได�ท%กว�นท%กเวลา ต�อไปก,ค�อยเคยช!น

บางรายจะเก!ดความแปลกประหลาดอ�ศจรรย�ขE 4นมาภายในใจ แล�วเร��องความ
อ%ตส�าห�พยายามไม�ต�องบอก ม�นจะหม%นของม�นไปเองพอได�เห,นผลแล�ว ให�พาก�นต�4งอก
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ต�4งใจท%กผ-�ท%กคนนะ บรรดาพ��น�องท�4งหลายเก!ดมาก�บพ%ทธศาสนา เจอพ%ทธศาสนาเป/น
ศาสนาท��เล!ศเลอแล�ว อย�าให�หล%ดม�อไปเส�ย ตายเป/นโครงกระด-กอย-�เปล�าๆ เป/นซ%งท�4ง
ท�อนไม�เก!ดประโยชน�อะไรน�4เร�ยกว�าเหลวไหลมาก หมดค�าหมดราคาในช�ว!ตของคนท�4ง
คน เก!ดขE4นมาช�ว!ตม�อาย%เท�าไรตายจมไปเลย ไม�ได�ม�ความด�ต!ดเน�4อต!ดต�วไม�สมควร
อย�างย!�ง ต�องให�ม�ความด�งาม

การให�ทานร�กษาศ�ลการเจร!ญเมตตาภาวนา เป/นสมบ�ต!อ�นด�งามอย�างย!�งของชาว
พ%ทธเรา ขอให�ยEดเข�ามาครองใจ ให�ม�อ�นน�4เป/นท��ยEดท��เกาะเวลาจะเป/นจะตายจะเกาะต!ด
ป6Oบๆ ถ�าไม�ม�ความด�งามม�แต�ความช��ว ต�4งแต�ย�งไม�ตายม�นก,ท%กข�ม�นก,ร�อนอย-�แล�วร�อนใจ
พอตายไปแล�วก,ผEงเลย ยมบาลไม�ต�องมาต�อนร�บละถEงแล�วนะ ให�พาก�นจ@าเอานะ ว�นน�4ก,
เทศน�เพ�ยงเท�าน�4แหละ ว�าจะไม�ได�เทศน�มากมาย เทศน�ไปเทศน�มาก,ร-�สEกเหน,ดเหน��อย
ให�พาก�นจ@า ทางฆราวาสก,เทศน� สอนย�อๆ ให�ปฏ!บ�ต!เอา แล�วทางพระก,สอนทางด�าน
กรรมฐานให� ก,เห,นว�าจะพอได�ประโยชน�ท��วถEงก�น การแสดงธรรมว�นน�4ก,เห,นว�าสมควร
แก�ธาต%แก�ข�นธ�แก�เวล�@าเวลา ขอความสว�สด�จงม�แก�บรรดาพ��น�องท� 4งหลายโดยท��วก�น
เทอญ

ร�บฟ6งร�บชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได�ท��
www.Luangta.com หร�อ www.Luangta.or.th

และร�บฟ6งจากสถาน�ว!ทย%สวนแสงธรรม กร%งเทพฯ และสถาน�ว!ทย%อ%ดร
FM 103.25 MHz


