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เทศน�อบรมฆราวาส ณ ว�ดป�าบ�านตาด
เม��อว�นท�� ๒๖ ส�งหาคม พ ทธศ�กราช ๒๕๔๘
เจด�ย�บรรจ	พระธาต	พระอรห�นต�

(ถวายสร�างเจด�ย�ว�ดอโศฯ คร�บ) ว�ดอโศฯ เจด�ย�ก,อย-.ในห�วอกของเรานะ ต�องมา
อย-.ท��น��แหละ ได�ให�ค5าม��นส�ญญาต.อทางว�ดอโศฯ แล�ว ก�บท.านทองท��เป7นสมภาร เร��อง
เก��ยวก�บเจด�ย� ว.างานเจด�ย�น�9ไม.ให�หย ดชะง�ก ให�ท5าเตล�ดไปจนกระท��งเสร,จ เร��องการเง�น
การทองน�9น แต.เราไม.ได�พ-ดอย.างน�9นะ เราจะไปหาต�ตามกระเป:าน�9เอามาให�พอ ท5าเลย
บอกง�9นแหละ ตอนน�9นพ-ดอย-.ว�ดอโศฯ ไม.ได�บอกว.าเท��ยวหาต�กระเป:าน�9นกระเป:าน�9 ถ�า
พ-ดอย-.ท��น��ซ�ดเลย กระเป:าไหนไม.ด�แตกเลย

เราเท�ดท-นคร-บาอาจารย�ท�9งหลาย เจด�ย�ว�ดอโศฯ น�9จะเป7นเจด�ย�ประว�ต�ศาสตร�
สม�ยป<จจ บ�นได�อย.างสดๆ ร�อนๆ และอย.างท�นสม�ยด�วย ค�อเราจะอาราธนาคร-บา
อาจารย�ท�9งหลาย น�บแต.หลวงป-�เสาร� หลวงป-�ม��น ลงมา ตลอดคร-บาอาจารย�ท�9งหลายท��
เป7นล-กศ�ษย�หลวงป-�ม��น ซ?�งเป7นเพชรน95าหน?�งๆ เวลาท.านมรณภาพไปแล�ว อ�ฐ�ของท.าน
กลายเป7นพระธาต ๆ  จะอาราธนาพระธาต น�9นมารวมอย-.ท��เจด�ย�ว�ดอโศการามท�9งหมดเลย
เพราะฉะน�9นเจด�ย�องค�น�9จ?งต�องเอาเต,มเหน��ยวเลย เราท5าด�วยความเท�ดท-นคร-บาอาจารย�
ท�9งหลายในสม�ยป<จจ บ�น

พระอรห�นต�ท� �น �พพานไปแล�วๆ พระธาต ของท.านถ-กอาราธนามาอย- .ท� �ว �ด
อโศการาม เป7นจ ดศ-นย�กลางแห.งประเทศไทยเหม�อนก�น น��เป7นป<จจ บ�นสดๆ ร�อนๆ
เช.นเด�ยวก�บคร�9งพ ทธกาลท��พระอรห�นต�ท�9งหลายท.านน�พพานแล�ว อ�ฐ�ของท.านกลายเป7น
พระธาต ๆ แต.ส.วนท� �จะไปรวมในจ ดใดๆ เราไม.เคยปรากฏนะ จะมาปรากฏท� �ว �ด
อโศการามเราน�9 อ�นน�9ก,เราละเป7นต�วการ ว.าง�9นเถอะน.ะ อาราธนาพระธาต ของท.านมา
รวมอย-.ท��น��นท�9งหมด ท��เจด�ย�ว�ดอโศการาม

คร-บาอาจารย�ท�9งหลายท��เป7นเพชรน95าหน?�งๆ น�9ม�น�อยเม��อไรป<จจ บ�นน�9 เวลาท.าน
มรณภาพลงไปแล�ว อ�ฐของท.านกลายเป7นพระธาต ๆ ม�เยอะ เก,บสงวนเอาไว�บ-ชา ถ?ง
กาลเวลาแล�วจะอาราธนาท.านไปรวมองค�อย-.ท��ว�ดอโศการาม ให�พ��น�องชาวไทยชาวพ ทธ
เราได �กราบไหว�บ -ชาสดๆ ร �อนๆ บรรดาพระอรห�นต�ท� 9งหลายท� �มารวมอย- .ท� �ว �ด
อโศการาม เราจ?งได�อ ตส.าห�พยายาม งานน�9ให�ก�าวเด�นตลอด เราบอก ไม.ให�ม�เร��องหย ด
ชะง�กเร��องการเง�นการทอง เราจะเท�ดท-นท.านเต,มห�วใจ เราว.าง�9น เราอยากให�ส��งศ�กด�C
ส�ทธ�Cว�เศษได�ปรากฏในท.ามกลางแห.งกร งสยามของเรา ค�อว�ดอโศการาม ด�วยพระธาต 
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ของคร-บาอาจารย�ท�9งหลายท��เป7นเพชรน95าหน?�งๆ มาประด�ษฐานอย-.ท��น��น
องค�หน? �งท� �ไปมรณภาพอย- .เม�องกาญจน� (ช��ออาจารย�เสถ�ยรคร�บ) เออ พระ

เสถ�ยรท��อย-.ต�ดต.อก�บพม.า เม�องกาญจน�นะ น��ท.านส��งไว�เลย เห,นไหมล.ะ ความแน.ใจของ
ท.าน ก.อนท��ท.านจะตายท.านส��งไว�เร�ยบร�อยเลย อ�ฐ�ของท.านจะเป7นพระธาต แน.นอน บอก
ไว�เลย แล�วก,เป7นพระธาต  แล�วเป7นพระธาต ม�แปลกๆ ไหม (เป7นคร�บ ใสเป7นกระจกเลย
คร�บ) ก,อย.างน�9นแหละ เราส�บทราบและส�บเสาะมาน�9 ท.านอย-.อ ดรนะฟ<งว.า แล�วท.านไป
ย�งไงๆ จ?งไปอย-.ท��เม�องกาญจน� (ธ ดงค�ไปแหละคร�บ) แต.คร�9นรวมแล�วก,ไม.พ�นท��อย-.ของ
ท.านม�แต.เทปเรา อย.างน�9นนะ เทปเราท�9งน�9น ม�ต�9งแต.เทปหม�อเล,กหม�อจ�Eว อย.างน�9นละ
ท.านปฏ�บ�ต� ท.านส��งเส�ยไว�เลยว.าเวลาท.านตาย ส��งเส�ยเก��ยวก�บร.างกายของท.าน เวลาท.าน
ตายแล�วอ�ฐ�ของท.านจะเป7นพระธาต  ด-ว.าเป7นแก�วเป7นอะไรก,ม� น��องค�หน?�ง

ค�อบรรดาพระท.านท� �อ �ฐ �กลายเป7นพระธาต แล�วน� 9น เราจะพยายามหามา
อาราธนาท.านมารวมอย-.ท��ว�ดอโศการามเรา ให�เป7นจ ดศ-นย�กลาง ภาคกลางด�วย ท.าม
กลางแห.งประเทศไทยด�วย บรรจ พระธาต ท.านไว�ท��น��นเลย พระธาต น��ม�ช�าม�เร,วต.างก�น
องค�ใดท��ท.านปฏ�บ�ต�ร- �ธรรมแบบข�ปปาภ�ญญา ค�อร-�อย.างรวดเร,วแล�วน�พพานไปเส�ย
อย.างน�9อ�ฐ�ของท.านจะกลายเป7นพระธาต ช�า องค�ท��บ5าเพ,ญไปๆ ต�9งแต.สมาธ� ป<ญญา เร��อย
ไปอย.างเช��องช�า ไปอย.างสม�5าเสมอ พอท.านมรณภาพไปแล�ว อ�ฐ�ของท.านจะกลายเป7น
พระธาต ได�เร,วๆ

ความช�าหร�อเร,วของพระธาต ข?9นอย-.ก�บใจท��บร�ส ทธ�Cช�าเร,วเท.าไร ถ�าใจบร�ส ทธ�Cแล�ว
ครองข�นธ�อย-.นาน พอท.านมรณภาพไป อ�ฐ�ของท.านจะกลายเป7นพระธาต อย.างเร,ว ค�อ
ท.านครองข�นธ�อย-.นาน การครองข�นธ�ของท.านน�9น จ�ตของท.านท��บร�ส ทธ�Cแล�วจะซ�กฟอก
ธาต ข�นธ�ของท.านเอง เป7นเอง ซ�กฟอกอย- .ในน� 9นๆ ในต�ว ย� �งเวลาท.านเข�าพ�กสมาธ�
สมาบ�ต�ของท.าน เช.นภาวนาน�� อ�นน�9ร�อยเปอร�เซ,นต� กระแสของจ�ตอย-.น�9หมด จ�ตดวงน�9
ฟอกตลอด ซ�กฟอกตลอด ถ�าผ-�ครองข�นธ�อย- .นานน�9เป7นอย.างรวดเร,ว ถ�าบรรล ธรรม
อย.างรวดเร,วแล�วก,น�พพานไปเส�ยรวดเร,วเหม�อนก�น อ�นน�9อ�ฐ�จะกลายเป7นพระธาต ช�าๆ
เร��องเป7น-เป7น หากช�าหร�อเร,วต.างก�น

จ�ตท��บร�ส ทธ�Cอย-.ในข�นธ�น��เป7นหล�กธรรมชาต�นะ จ�ตท��บร�ส ทธ�Cเป7นพ�9นฐานการซ�ก
ฟอกธาต ข�นธ�ท��อย-.ในความร�บผ�ดชอบของจ�ตโดยหล�กธรรมชาต� ก,เป7นหล�กธรรมชาต�
ฟอกอย-.ในต�วน�9นแหละ ฟอกอย-.ในต�ว เวลาท.านเข�าสมาธ�สมาบ�ต�ภาวนาน�9ก,ย��งฟอกร�อย
เปอร�เซ,นต�เลย ซ�กฟอกอย-.ในน�9นร�อยเปอร�เซ,นต� เพราะฉะน�9นอ�ฐ�ของท.านก�บอ�ฐ�ของคน
เราท��วไปจ?งต.างก�น ต.างก�นท��จ�ตบร�ส ทธ�C จ�ตท��บร�ส ทธ�Cน�9ซ�กฟอกธาต ข�นธ�ให�เป7นธาต ข�นธ�ท��
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บร�ส ทธ�Cไปตามส.วนของธาต ซ?�งเป7นด�านว�ตถ  ต.างก�นอย.างน�9 เร��องธรรมเป7นอกาล�โก เป7น
พ�9นฐานตลอดเวลาท��จะร�บ ส5าหร�บภาชนะได�แก.จ�ตใจของผ-�ปฏ�บ�ต�ใคร.อรรถใคร.ธรรม น�9
เป7นภาชนะท��จะร�บรองธรรมอย-.ตลอดเวลา ธรรมน�9ม�มาด�9งเด�มต�9งก�ปต�9งก�ลปG ก��ก�ปก��ก�ลปG
ม�มาด�9งเด�ม ภาชนะค�อจ�ตแต.ละดวงๆ จะเข�าร�บรองธรรมอ�นน�9ได�มากน�อยเพ�ยงไร ข?9น
อย-.ก�บอ5านาจหร�อวาสนาบ ญญาภ�สมภารของผ-�บ5าเพ,ญ เม��อเข�าถ?งข�ดส ดแล�วก,เป7นธรรม
ธาต ด�วยก�น ธรรมชาต�น�9นเร�ยกว.าธรรมธาต  หร�อน�พพาน เร�ยกว.าสอ ปาท�เสสน�พพาน
ส�9นก�เลสแล�วแต.ย�งครองข�นธ�อย-. ร�บผ�ดชอบธาต ข�นธ�ซ?�งเป7นส.วนสมม ต�อย-.เท.าน�9น

ธรรมพระพ ทธเจ�าน�9เล�ศเลอ พ-ดน�9ม�นอดไม.ได�นะเพราะอ5านาจแห.งความเมตตา
ก�บพ��น�องท�9งหลายไม.ใช.อะไร ใครอย.ามาค�ดนะว.าหลวงตาพ-ดม�เจตนาโอ�อวด เร�ยกว.า
เม,ดห�นเม,ดทรายไม.ม� ม�แต.ความเมตตาล�วนๆ ไปท��ไหนเป7นอย.างน�9นตลอดเลยนะ ว��ง
รถไปตามทางเห,นเขาขายของอย-.ตามทาง จอดรถให�ถามด- ขายม�อะไรบ�าง หย�บเอาส�ก
ช�9นหน?�งสองช�9นแล�วให�เง�นเขา จะให�เง�นจ5านวนเท.าไรก,ให�แล�วไป เท.าน�9นละ ม�นเป7น
อย.างน�9นอย-.ในจ�ตน�9 ธรรมชาต�น�9ม�นจ�าครอบโลกธาต อย-.แล�ว พ-ดให�ม�นช�ด ๆ อย.างน�9นะ
แล�วอ�นน�9เป7นกระแสของเมตตาไปด�วยก�นด�วย เลยอ.อนน��มไปหมด

จ?งว.าก�ร�ยาของจ�ตท��บร�ส ทธ�Cแล�วออกมาทางธาต ทางข�นธ�อะไร ไม.เป7นภ�ยต.อผ-�ใด
ว.าอย.างน�9นเถอะ ไม.เป7น เอาไม�หวดหมาก,ไม.เป7น ท5าไมจ?งไม.เป7น ไม.เห,นไอ�ป Hกก�9ม�นร�อง
น��นะ ไอ�ป Hกก�9ก�บไอ�หม� ไอ�ป Hกก�9ม�นต�วส5าค�ญม�นม�กจะร�งแกไอ�หม� ไอ�หม�ไม.ถ�อส�ถ�อสาถ�อ
เป7นเด,ก ท�น�9อย-.ๆ ไปแว�ดอะไรม�น ม�นก,โว�กว�ากข?9นตรงน�9นซ�ไอ�หม�ม�นเจ,บ เอาไม�เร�ยว
เราก,บอก เร�ยกผ-�ก5าก�บเอาไม�เร�ยวมา ไปจ�บไอ�ป Hกก�9ม�นร�งแกเขา ม�นว��งๆ ไปเอามาให�ได�
อ �มมาเลย เอาวางตรงน�9 ไม�เร�ยวหวดใส.เส�ยเปร�9ยะๆ เจ,บอย-.นะ ใส.เปร�Iยะๆ น��งเลย จ�บ
ไอ�หม�มา ฟาดไอ�หม�สามหน เพราะไอ�หม�ม�นบ�นดลบ�นดาลให�ม�นโมโห ไอ�น��เป7นต�วย .ง
เอาเส�ยส��หน ต�แล�วเง�ยบเลย

เราพ-ดเร��องอะไรมาหาหมาล�มแล�วนะ (ความเมตตาคร�บ) เมตตาหมาก,ย�งหวด
ได� ม�นก,เจ,บ ค�อเจ,บเพ��อม�นจะเข,ดหลาบ ต�9งแต.น�9นมาไม.ม�อะไรก�นนะ พอเฮ.อน�9ว��งหน�
เลย เขาร-�แล�วว.าไม�เร�ยวจะมา อย.างน�9นแหละสอนหมา ม�นพ-ดอะไรมาหาหมา (ไม�เร�ยว
ก,เมตตาค.ะ) ไม�เร�ยวก,เมตตาม�นม�ได�เหม�อนก�น อย.างหวดไอ�ป Hกก�9ก�บไอ�หม�เห,นต.อหน�า
ต.อตา หวดก,หวดด�วยความเมตตา หวดให�ม�นเข,ด อย.ามาท5าก�นอย.างน�9ใช�ไม.ได� แล�วม�น
เข,ดนะไม.อะไรก�น พอเห.อๆ น�9ว��งเลย เขาร-�ผ�ด พอเห.อน�9เขาร-�ท�นท�ว��งหน� เขาเข,ดเข�าใจ
ไหม หมาย�งเข,ด คนไม.เข,ด หวดเท.าไรม�นก,ไม.เข,ดพวกน�9นะ ไม.ทราบอะไร ถ�าอย.างน�9นก,
ส-�ไอ�หม�ก�บไอ�ป Hกก�9เราไม.ได� พวกอย-.ในศาลาน�9 เอายอมร�บหร�อไม.ยอมร�บ ตรงไหนท��
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ยอมร�บต�องยอมร�บเขาซ� ตรงไหนเข,ดก,บอกว.าเข,ด ถ�าย�งไม.ยอมร�บแล�วแสดงว.าส-�หมา
ไม.ได�

ขอให�พ��น�องท�9งหลายเราท��เป7นชาวพ ทธ ให�ต��นเน�9อต��นต�วเข�าส-.อรรถส-.ธรรมนะ
บ�านเม�องเราจะม�ความสงบร.มเย,น ถ�าปล.อยให�ก�เลสออกหน�าอย-.น�9จะเป7นไฟก�นท��วโลก
เลย ไม.ม�ทางท��ก�เลสจะพาโลกให�ม�ความสงบร.มเย,น ม�แต.ธรรมเท.าน�9น ธรรมลงไปตรง
ไหนเหม�อนน95าด�บไฟ สาดลงไปตรงไหนเปลวม�นย บลงๆ เลยละ ก�เลสต�ณหาเป7นไฟอย-.
ภายในจ�ตใจ แดงโร.อย-.น�9น บ�านน�9นเจร�ญบ�านน�9เจร�ญ ม�นอยากห�วเราะนะพ-ดจร�งๆ ก,ห�ว
ใจน�9ม�นด-อย-.หมดน��จะว.าไง ม�นเจร�ญท��ไหน

ใหญ.เท.าไรย��งเป7นไฟกองใหญ.อย-.น� 9น พ-ดให�ม�นช�ดเจนอย.างน�9ละ ใหญ.เท.าไร
ปรากฏช��อล�มนามท��ยกยอก�นก,ม�แต.ก�เลสยกยอก�น ข�9ยกยอข�9ว.าอย.างน�9นเถอะ ม�นฟ<งไม.
ได� สายตาของธรรมด-เข�าไปม�นร-�หมดน�� ไม.อย.างน�9นศาสดาองค�เอกจะม�ในโลกได�เหรอ
ถ�าไม.เหน�อโลกม�ได�อย.างไร ต�องเหน�อโลกท กอย.าง มองเห,นหมด จ?งว.า โลกว�ท- ละซ�
เพ�ยงต�วเท.าหน-ม�นก,ร-�จะว.าไง ไม.ใช.ค ย เราพ-ดตามความจร�งท��ม�อย-.ในห�วใจเรา นอกจาก
จะน5ามาพ-ดบ�างไม.พ-ดบ�าง อะไรท��พอจะเป7นประโยชน�บ�างก,น5ามาพ-ด อะไรจะไม.เป7น
ประโยชน�ก,อย-.ในล�9นช�ก ไม.กดไม.ด�นท��จะอยากพ-ดอยากค ย อย.างน�9นไม.ม�

ถ�าเหต การณ�ท��ควรจะพ-ดหน�กเบามากน�อย ม�นจะออกของม�นเอง พอออกแล�ว
ด�บป Hบเง�ยบเลย ไม.ม�อะไรเหล�อ ธรรมเป7นอย.างน�9นนะ จ?งเป7นต�วอย.างของโลกได� จ?ง
อยากให�พ��น�องท�9งหลายได�ห�นหน�าเข�าส-.ธรรม เฉพาะอย.างย��งท��จะเป7นประจ�กษ�พยาน
ของพระพ ทธเจ�าอย.างแท�จร�งค�อจ�ตตภาวนา ท.านท�9งหลายอย.าปล.อยนะ ให�ภาวนา ควร
จะได�ว�นละ ๑๐นาท� ใน ๒๔ ช��วโมงขอ ๑๐ นาท�มาบ5าเพ,ญเพ��อจ�ตใจจะไม.ได�เช�ยวเหรอ
บ�งค�บเจ�าของบ�างซ� ๒๔ ช��วโมง ขอเพ�ยง ๑๐ นาท� บ5าเพ,ญจ�ตในเวลาภาวนา ระง�บจ�ต

จ�ตน��ม�นย .งตลอดเป7นไฟตลอดนะ พอภาวนาเข�าไปน�9จะค.อยระง�บลงๆ ระง�บ
อารมณ� อารมณ�ท��เป7นฟOนเป7นไฟระง�บลงๆ ด�วยธรรมค�อจ�ตตภาวนา แล�วจ�ตใจจะเย,น
ข?9นๆ ระง�บมากเท.าไรจ�ตใจย��งเย,นสง.าผ.าเผยข?9น แสดงฤทธ�Cเดชให�เห,น ด�ไม.ด�เห,นความ
แปลกประหลาดอ�ศจรรย�ในเจ�าของ อ ทานในเจ�าของเองนะ ม�นเป7นข?9นได�ในจ�ต ถ�า
ธรรมเข�าแทรกแล�วเป7นอย.างน�9น จ?งอยากให�พ��น�องท�9งหลายภาวนา น�9พ-ดออกมาจากห�ว
ใจนะ ไม.ได�มาพ-ดปาวๆ หลอกท.านท�9งหลาย ถอดออกมาจากห�วใจเท.าท��ถอดออกมาได�
เท.าน�9นเอง ท��มากกว.าน�9นไม.พ-ด

น��ม�นจวนจะตายแล�วย��งเป7นห.วงเป7นใยมาก ใครจะว.าอะไรไม.สนใจ อ5านาจแห.ง
ความเมตตาน�9ครอบหมดเลย ม�อ5านาจเหน�อท กส��งท กอย.างท��อะไรจะมาต�านทานได�ไม.ม�
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สมควรจะพ-ดหน�กเบามากน�อยเพ�ยงไรจะออกเองท�นท�ๆ เลย โถ จ�ตดวงน�9ถ?งข�9นท��ว�เศษ
แล�วเป7นอย.างน�9นนะ อ ทานน��นละ ค�ดด-ต�9งแต.ไปภาวนาเด�อนก มภาก,ย�งเคยพ-ดให�ฟ<ง
แล�ว เด�นจงกรมอย-.ตอนจวนสว.าง ต�นเขา ทางจงกรมม�นยาวเด�นจงกรม จ�ตน��ม�นสว.าง
ไสว ความว.างของม�นก,ว.างเต,มท��ของม�น แต.ย�งไม.ส�9นนะ ม�นว.างอย-.ในข�9นน�9ต.างหาก

จนออกอ ทานในใจ โอ�โห จ�ตของเราท5าไมจ?งอ�ศจรรย�ถ?งขนาดน�9เช�ยวนา ม�นเป7น
ในใจนะ มองด-ท��ไหนม�นสว.างจ�าครอบไปหมดเลย ความอ�ศจรรย�ก,อย-.ในจ�ต ความสว.าง
ไสวก,อย-.ในจ�ต ท5าไมจ�ตของเราจ?งได�อ�ศจรรย�เอามากน�กหนานา น��สายตาของธรรมท.าน
เห,นแล�วนะ ม�นย�งหลงอย-.นะน�� เพราะฉะน�9นท.านจ?งเต�อนข?9นมา เต�อนข?9นมาในเวลาน�9น
พออ�นน�9สงบลงไปป<Qบ ธรรมน�9ผ ดข?9นมาเป7นค5าๆ เลย น��ละธรรมเก�ดจากใจ ธรรมเก�ดไม.
ใช.ก�เลสเก�ด น��ก,อ�ศจรรย�ต�วเองนะ เร�ยกว.าก�เลสเก�ดนะน��น

ธรรมชาต�น�9นก,ด�ตามช�9นของจ�ตของธรรมนะ แต.จ�ตจะไปชมเชยว.า แหม จ�ตของ
เราอ�ศจรรย� ม�นหลงแล�วนะน��น เพราะฉะน�9นพระธรรมท.านจ?งเต�อนจ ดน�9ละ ถ�าม�จ ดม�
ต.อมแห.งผ-�ร- �อย- .ท� �ไหน น�9นแลค�อต�วภพ น��นท.านบอกข?9นมาเลย จ ดต.อมก,ค�อจ ดแห.ง
ความสว.างไสวน�9นแหละ น��นละผ-�ร-�อย-.ตรงน�9น อย-.ท��ไหนน�9นแลค�อต�วภพ ท.านเต�อนข?9นมา
เราย�งจ�บไม.ได�นะ จนกระท��งกล�บมาเด�อนหก กล�บมาเขาล-กน�9นอ�กท��จะมาม�วนเส��อธรรม
ประเภทน�9 กล�บมาคราวหล�งอ�นน�9จ?งขาดสะบ�9นลงไป จ�าข?9นมาคราวน�9 ความอ�ศจรรย�ต�ว
เองในพ�กก.อนในเด�อนสามน��น ก�บความอ�ศจรรย�ต�วเองในพ�กส ดท�ายเด�อนหกน�� มองด-
แล�วม�นต5าหน�ความสว.างไสวของตนในข�9นต�นน��นน.ะ ว.าเป7นเหม�อนกองข�9ควาย ฟ<งซ�น.ะ

เม��อความสว.างอ�นน�9ข?9นท�บแล�วอ�นน�9นเหม�อนกองข�9ควาย ท��เราว.าอ�ศจรรย�น��นละ
เป7นเหม�อนกองข�9ควาย อ�นน�9เหน�อขนาดไหน น�9เป7นธรรมชาต�แท� ธรรมชาต�ท��บร�ส ทธ�Cส ด
ส.วนท กอย.างแล�วครอบอ�นน�9 อ�นน�9นจ?งกลายเป7นกองข�9ควายไป น��ถ?งเวลาม�นอ�ศจรรย�ม�น
อ�ศจรรย�เหม�อนก�นนะจ�ตน�9นะ ถ?งข�9นม�นอ�ศจรรย�-อ�ศจรรย�เหม�อนก�น พอเลยน�9นไปแล�ว
ท�น�9พ-ดไม.ได�เลย เป7นอย-.ในจ�ตล�วนๆ ไปท��ไหนก,เป7นอย.างน�9น ไม.ว.าอ�ร�ยาบถใดย�นเด�น
น��งนอน ธรรมชาต�น�9นไม.ม�อ�ร�ยาบถ เป7นธรรมธาต  ท.านว.าน�พพานเท��ยง ก,ค�ออ�นน�9นเอง
จะเป7นอะไร

ธรรมธาต ก,ค�ออ�นน�9นเอง ความบร�ส ทธ�Cส ดส.วนค�ออ�นน�9น ไม.ม�ว.าย�นเด�นน��งนอน
อ�ร�ยาบถส� �เปล� �ยนแปลงไปอย.างน�9ไม.ม�ธรรมชาต�น� 9 คงเส�นคงวาหนาแน.นจ?งเร�ยกว.า
น�พพานเท��ยง เท��ยงอย-.ท��ห�วใจ ไม.ต�องไปถามใครร-�เอง พระพ ทธเจ�าประทานไว�แล�วว.า
สน�ท�ฏ�ฐ�โก ไปท-ลถามพระองค�หาอะไร น�9เป7นธรรมส ดยอดแล�วสน�ท�ฏ�ฐ�โก ขอให�ปฏ�บ�ต�
ไปซ� ค5าพ-ดเช.นน�9เราก,ไม.เคยมาพ-ด ก,ม�นไม.ร-�พ-ดได�อย.างไร เม��อเวลาร-�แล�วปRดไม.อย-.
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อย.างท��เทศน�สอนโลกอย-.เวลาน�9ไม.เคยสะทกสะท�านก�บผ-�ใดว.า จะมาค�ดค�านต�านทานว.า
เทศน�อย.างน�9นผ�ดไปๆ อย.างมากก,ม�แต.บอกว.า เอาๆ ถามมา อย.างท��เขายกโทษพวก
เปรตพวกผ�ปากอมข�9 ม�นมายกโทษว.าหลวงตาบ�วอวดอ ตร�มน สธรรม จะปร�บหลวงตา
บ�วเป7นปาราช�ก เราก,บอกส�9นๆ เลยว.าให�ยกโคตรมา ให�ยกโคตรมาฟSองเรา เราบอก
จนกระท��งป�านน�9ม�นตายหมดท�9งโคตรแล�วก,ไม.ร-�นะ

เราเฉยเราไม.เคยสนใจ ม�นเหน�อท กส��งท กอย.าง อะไรมาเห.าว�อ ๆปากก,ปากอม
ข�9เส�ยด�วย ปากพระพ ทธเจ�าปากสาวกท�9งหลายท.านอมธรรมน��นะ ท.านเอามาพ-ดน��ท.าน
ปากอมธรรม อ�นน�9ปากอมข�9ม�นเข�าก�นได�อย.างไร เพราะฉะน�9นจ?งพ-ด ถ�าจะเอาโลกมา
เป7นประมาณ โลกม�นก,เหม�อนกองม-ตรกองค-ถเอาประมาณได�อย.างไร ธรรมเหน�อท ก
อย.างแล�ว เอาธรรมออกละซ�ท��จะเป7นประโยชน�แก.โลก เอาม-ตรเอาค-ถท��ไหนม�นก,ม�
เหม�อนก�น อดอยากอะไรม-ตรค-ถเต,มห�วใจ ข�9โลภ ข�9โกรธ ข�9หลง ม-ตรค-ถ

ธรรมพระพ ทธเจ�าน��สดๆ ร�อนๆ นะ ขอให�ฟOTนข?9นมาท��ห�วใจ อย.าไปฟOTนท��สม�ย
น�9นสม�ยน�9 อย.าเอามาใส.สม�ยน�9นสม�ยน�9 ม�แต.ม�ดก�บแจ�งเท.าน�9นแหละ สม�ยม�ฤทธ�Cม�เดช
อะไร ก�เลสต.างหากท��ม�ฤทธ� Cม�เดชท5าลายส�ตว�โลก และธรรมต.างหากท��ม�ฤทธ� Cม�เดช
ท5าลายก�เลสให�ม�วนเส��อลงจากจ�ตใจ ม�ธรรมเท.าน�9น เอาธรรมให�ด� ทางด�านจ�ตตภาวนา
น��ส5าค�ญมาก จะเป7นส�กข�พยานได�อย.างจ�งๆ ท�เด�ยว เวลาปรากฏข?9นน�9สดๆ ร�อนๆ นะ
เหม�อนพระพ ทธเจ�าประท�บอย-.ข�างหน�าๆ ย��งธรรมะละเอ�ยดเข�าไปเท.าไรน�9เหม�อนพระ
พ ทธเจ�าประท�บอย-.ข�างหน�า น�พพานอย-.ช��วเอ�9อมๆ

เพราะฉะน�9นผ-�ท��ปฏ�บ�ต�ธรรมถ?งธรรมข�9นส-งเข�าไปเท.าไรอย-.ไม.ได�เลย ถ?งธรรมข�9น
ส-งย�งไงก,ไม.อย-. ม�แต.จะไปท.าเด�ยวๆ น��นเร�ยกว.าน�พพานอย-.ช��วเอ�9อม ท�9งๆ ท��แต.ก.อนเรา
เร�ยนหน�งส�อ ไปถ?งน�พพาน เอ�อ น�พพานม�หร�อไม.ม�น�า น� �นฟ<งซ�น.ะ ส.วนใหญ.เช� �อ
น�พพานว.าม� แต.ส.วนย.อยม�นแบ.งก�น ว.าน�พพานม�หร�อไม.ม�นา บาปบ ญม�หร�อไม.ม� นรก
สวรรค�ม�หร�อไม.ม� ส.วนใหญ.เช��อ แต.ส.วนย.อยม�นไปแบ.งก�นละซ� บาปบ ญน�9ม�จร�งหร�อไม.
ม�น�า ส.วนใหญ.ม�นเช��อแล�วนะ ส.วนย.อยม�นไปแบ.งก�น เห,นไหมล.ะ ม�นม�มากม�น�อยแบ.ง
ก�น จนกระท��งถ?งน�พพาน อ.านไปถ?งน�พพาน เอU น�พพานม�หร�อไม.ม�นะ ท�9งๆ ท��จ�ตใจม .ง
ต.อน�พพาน ส.วนใหญ.ม .งอย-.แล�ว แต.ส��งปล�กย.อยท��ม�นไปแบ.งก�นน�9 น�พพานม�หร�อไม.ม�
หนา

เวลาก�าวเข�าส-.ธรรมข�9นส-งๆ ท��จะไปโดยถ.ายเด�ยวแล�ว น�พพานอย-.ช��วเอ�9อม ม�หร�อ
ไม.ม�ก,ตามไม.สนใจ อย-.ช��วเอ�9อมๆ ล�มหล�บล�มนอน ท กส��งท กอย.างล�มไปหมด ด�ดด�9นท��
จะออกโดยถ.ายเด�ยวเท.าน�9น น��ละธรรมเม��อเข�าส-.ใจแล�วอย-.ไม.ได�นะ เพราะเหต ไร เพราะ



7

ก�เลสเป7นไฟเผาโลกมาต�9งก�ปต�9งก�ลปGไม.ม�ใครร-� นอนอย-.ท.ามกลางของง-จงอางของง-สาม
เหล��ยม ง-เห.า นอนได�สบายๆ พวกเราน�9พวกนอนอย-.ในท.ามกลางสามเหล��ยม จงอาง ง-
เห.าน��นแหละ ม�นนอนสบายพวกน�9 บรรดาสาวกต�9งแต.พระโสดาข?9นไป สก�ทาคา อนาคา
น�9โดดออกจากน�9แหละ ออกจากสามเหล��ยม จงอาง ค�อเห,นภ�ยมากแล�ว โดดออกๆ
น�พพานเลยกลายเป7นอย-.ช��วเอ�9อมๆ ด�ดผ?งๆ เลย

พวกน�9พวกเห,นภ�ยในจงอาง สามเหล��ยมแล�ว ค�อก�เลสท�9งหลายเท.าก�บจงอาง
สามเหล��ยมหร�อง-เห.านะ ถ�าเท�ยบว.าง-เป7นอย.างน�9น ท�น�9ท.านท��เห,นภ�ยแล�วอย.างไรก,ได�ด�ด
โดยถ.ายเด�ยว เพราะฉะน�9นความเพ�ยรจ?งไม.ม�ว�นม�ค�น จนฝ�าเท�าแตก อย.างพระโสณะ
ท.านเด�นกรมจนฝ�าเท�าแตก ไม.แตกย�งไง ถ�าได�ลงทางจงกรมเม��อไรล�มเลย ล�มเวล�5าเวลา
เหน,ดเหน��อยเม��อยล�าล�ม เร��องห�วเร��องโหยเร��องน95าเร��องท.าไม.ม� ม�แต.ฟ<ดก�นเหม�อนน�ก
มวยเขาเข�าวงในก�น เขาไปก5าหนดเวล�5าเวลาอะไรเวลาได�เข�าวงใน

อ�นน�9จ�ตก�บก�เลสก�บธรรมฟ<ดก�นเข�าวงในแล�วเป7นแบบน�9นละ ไม.ร-�จ�กเป7นจ�กตาย
ม�แต.จะให�พ�นๆ น�พพานอย-.ช��วเอ�9อมๆ ตลอด จนกระท��งพ .งไปเส�ยเลย น��นหายห.วงท��น��
หมดภ�ยท กอย.าง ท��อย-.ในสามแดนโลกธาต น�9เป7นภ�ยท�9งน�9นๆ ในจ�ตดวงบร�ส ทธ�Cถ�อเป7น
ภ�ยท�9งน�9น ผางออกมาแล�วเท.าน�9นพอ เข�าใจไหมเท.าน�9นพอ ถ?งน�9นแล�วพอ น��ละธรรม
พระพ ทธเจ�าเอ�9อมอย-.ก�บห�วใจเรานะ เอ�9อมฉ ดลาก ให�พาก�นเห,นใจพระพ ทธเจ�าท��ม�พระ
เมตตามากนะ ให�พยายามบ?กบ?นท กคนๆ

อย.าอย- .เฉยๆ นอนเฉยๆ ง-เห.าง-จงอางน� 9ม�นจะเอาเม� �อไรได�ท� 9งน� 9นละก�บเรา
เพราะอย-.ในทรวงอกของม�นแล�วม�นจะส�บเม��อไรก,ได� เราอย-.ในทรวงอกของก�เลส ม�นส�บ
เม��อไรได�ท�9งน�9น ส�บให�ข�9เก�ยจข�9คร�าน ท�อแท�อ.อนแอ ส�บได�ว�นย�งค�5า ไปท��ไหนเห,นแต.
พวกน�9ส�บห�วคน เด�นไปไหนเห,นแต.พวกสามเหล��ยม จงอาง ง-เห.า ส�บอย-.ตลอดเวลา
พวกเราก,ให�ม�นส�บไปเร��อย เล�อดสาดก,ให�ส�บไปเร��อย เพล�นนอนเพล�นอย-.เพล�นก�น
เพล�นข�9เก�ยจข�9คร�าน เร�ยกว.าให�ม�นส�บไปเร��อยพวกเรา จ5าเอานะท กคน

เร��องธรรมพระพ ทธเจ�าสดๆ ร�อนๆ เราพ-ดป<จจ บ�นน�9พ-ดช�ดๆ เลย สดๆ ร�อนๆ
ท��เอามาพ-ดให�พ� �น�องท� 9งหลายฟ<งน�9 ธรรมแบบเด�ยวก�นก�บธรรมพระพ ทธเจ�าท� �ตร�สร-�
เป7นจ�ตท��บร�ส ทธ�Cแบบเด�ยวก�น นต�ถ� เสย�โยว ปาป โย บรรดาท.านผ-�ท��ม�จ�ตบร�ส ทธ�Cแล�ว
เสมอก�นหมด เป7นความเสมอภาคก�นความบร�ส ทธ�C อ5านาจวาสนาบ ญญาภ�สมภาร มาก
น�อยต.างก�น น�ส�ยวาสนาเป7นเคร��องประด�บ แต.ธรรมชาต�ท��บร�ส ทธ�Cน�9นเหม�อนก�นหมด
เลย น�9ม�นก,เป7น จะว.าค ยหร�อไม.ค ยก,ตามม�นเป7น ย��งจวนจะตายแล�วย��งเป7นห.วงมากนะ
จ?งสอนแล�วสอนเล.า ย95าอย- .ตลอดเวลา อย.าพาก�นนอนหล�บท�บส�ทธ�Cเจ�าของ ส�ทธ�Cเป7น
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มน ษย�ควรแก.พ ทธศาสนาโดยตรง อย.านอนหล�บท�บส�ทธ�Cให�ก�เลสต�ณหาความข�9เก�ยจข�9
คร�านม�นเหย�ยบข�9รดห�วอย-.ตลอดเวลา เอาละว�นน�9เทศน�เพ�ยงเท.าน�9นพอ

ร�บฟ<งร�บชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได�ท��
www.Luangta.com หร�อ www.Luangta.or.th

และร�บฟ<งจากสถาน�ว�ทย สวนแสงธรรม กร งเทพฯ และสถาน�ว�ทย อ ดร 
FM 103.25 MHz


