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เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพ 

เมื่อค ่าวันที่ ๑๒ ธนัวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

พุทธศาสนาคือทองค าทั้งแท่ง 

คนกม็ามากอยู่นะ วันไหนกม็ีทุกวัน ตกลงกต้็องเทศน์ทุกวัน เลยไม่มกี าหนดกฎเกณฑ์

เตลิดเปิดเปิง ดังที่เราเคยคิดมานานเกี่ยวกบัพ่ีน้องชาวไทยเราไม่ค่อยมีหลักมีเกณฑ ์ การนุ่ง

ห่มแต่งเนื้อแต่งตัว น่ีกม็าถูกกบัเราอกีตะกี้ น้ี เราคิดมานานแล้วกม็าถูกกบัเราพูดตะกี้นี้ ว่าไม่มี

หลักมเีกณฑใ์ช่ไหม(ใช่ครับ) เออ ไม่มีหลักมีเกณฑ์ แสดงให้เหน็ว่าชาติไทยของเราไม่มีหลักมี

เกณฑ ์ ไม่มีเนื้อหนังเป็นของตัว ไม่มีความรักชาติสงวนชาติ รักขนบประเพณีอนัดีงามซ่ึงเป็น

เนื้อหนังแห่งชาติของตน ไปที่ไหนลักษณะเลอะๆ เทอะๆ การนุ่งห่มตามประเพณีของชาติไทย

เรานุ่งกนัยังไง ห่มกนัยังไง ถ้าจะสงวนชาติกส็งวนการเคล่ือนไหวไปมา การแต่งเนื้อแต่งตัว

ของคนไทยเราถงึถูกต้อง มีแต่อะไรมากฟุ้็งเฟ้อๆ คว้านั้นคว้านี้มันกไ็ด้แต่น า้เหลว ไม่ได้หลัก

ได้เกณฑม์าเป็นเคร่ืองยืนยัน หรือหลักเกณฑแ์ก่ชาติของตนเลยไม่เหมาะ 

น่ีเอาศาสนามาสอนโลก พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีหลักเกณฑ ์ แม่นย าทุกสิ่งทุก

อย่าง สอนโลกไม่มีผดิ ทั้งธรรมะทางฝ่ายฆราวาสญาติโยม การท ามาหาเล้ียงชีพกส็อนอย่าง

เหมาะสม ยิ่งเทศน์สอนพระด้วยแล้วเอาหลักธรรมหลักวินัยให้ยึดทนัทเีลยตั้งแต่วันบวชมา 

ใครยึดหลักธรรมหลักวินัยนั้นคือเป็นผู้ตามเสดจ็พระพุทธเจ้าเราทุกฝีก้าว ทุกอริิยาบถ ทุก

ความเคล่ือนไหว เพราะพระธรรมวินัยอยู่กบัพระผู้ปฏบิัติตาม การปฏบิัติตามพระธรรมวินัยก็

คือตามเสดจ็พระพุทธเจ้านั่นแล ถ้าหลักธรรมวินัยเหลวแหลกแหวกแนวกม็แีต่ผ้าเหลืองห่อตัว

ไม่เกดิประโยชน์ 

แล้วประกาศตนว่าเป็นพระ ดีไม่ดีว่าช้ันนั้นช้ันนี้  ภมูินั้นภมูินี้  ออกจากโบสถ์มาตั้งพระ

ครูให้เลย ตั้งสมุห์ใบฎีกา ขึ้นจากนั้นกฟ็าดพระครูพระคัน เจ้าฟ้าเจ้าคุณขึ้นสมเดจ็ เหลวไหล

กนัทั้งเพ พวกนี้ มุ่งต่อโลกยิ่งกว่ามุ่งต่อธรรม ไม่เกดิประโยชน์อะไร ศาสนาเป็นแก้วสารพัดนึก 

ไม่มีอะไรที่จะเลิศเลอย่ิงกว่าพุทธศาสนาคือทองค าทั้งแท่ง แล้วเหตุใดจึงเอาเร่ืองสกปรกมา

เปรอะเป้ือนศาสนาพระเณรของเรา การปฏบิัติต้องยึดเอาหลักธรรมหลักวินัยเป็นเคร่ืองยืนยัน 

เป็นเคร่ืองแสดงออกของพระมันถึงถูกต้อง น่ีเอาแต่เร่ืองกเิลสตัณหามาเป็นเคร่ืองแสดงออก

อย่างออกหน้าออกตา แล้วถือศาสนาเป็นแก้วเป็นแหวน ถือทองค าทั้งแท่งเป็นมูตรเป็นคูถไป

เสยีกย็ิ่งนับวันต ่าทรามลง 

เราเป็นลูกชาวพุทธขอให้คิดกนัทั้งพระทั้งฆราวาส ไม่อย่างนั้นจะไม่มีอะไรเป็นหลักเป็น

เกณฑต์ิดเนื้อติดตัวเรา จะมีแต่ความเลอะเทอะไปหมดด้วยความสกุเอาเผากนิ ท าอะไรกท็ า

ตามความชอบใจๆ สิ่งที่จะเป็นหลักเกณฑป์ระจ าชาติของตน เป็นเน้ือเป็นหนังของชาติตน

จริงๆ แล้วไม่สนใจอย่างน้ีใช้ไม่ได้ ขอให้พ่ีน้องทั้งหลายได้คิดอ่านทุกคน การสอนน้ีน าธรรม
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มาสอนโลก หลวงตาผู้สอนกไ็ม่ยอมรับว่าตัวปฏบิัติตนได้ดีทุกสิ่งทุกอย่าง แต่กคื็บคลานตาม

ทางของศาสดาคือธรรมวินัย แล้วกน็ าหลักธรรมหลักวินัยมาสอนทั้งฝ่ายฆราวาสและพระเณร

ของเรา ควรจะยึดหลักศาสนธรรมที่เป็นความถูกต้องดีงามแล้วทุกขั้นทุกภมูิ จนถึงวิมุตติหลุด

พ้นมาปฏบิัติตน อย่างน้อยกจ็ะเป็นลูกศิษย์ที่มีครูมีอาจารย์มีผู้แนะน าสั่งสอน ไม่โกโรโกโสไม่

มีหลักมีเกณฑ ์ถ้าไม่มีหลักมีเกณฑแ์ล้วอะไรกเ็ลอะเทอะไปหมด ขอให้พากนัคิดให้มาก 

ศาสนาเป็นหลักใจของชาวพุทธเราในเมืองไทย อย่างน้อยผู้นับถือพุทธศาสนานี้ ไม่ต ่า

กว่า ๘๐ เปอร์เซน็ต์นะ ขอให้ได้หลักศาสนามาประพฤติปฏบัิติพองามตางามใจสงบเสงี่ยม

น่าดูน่าชม อย่าให้แต่กเิลสออกเป็นแนวหน้าๆ ทั้งๆ ที่เราถอืพุทธๆ สดุท้ายพระพุทธเจ้ากว่ิ็ง

ตามกเิลสในชาวพุทธของเราเอง ชาวพุทธลากกเิลสออกหน้าเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไป ด้วย

ความไม่สนใจใฝ่ธรรมวินัยที่ท่านแนะน าสั่งสอนอย่างนี้ ใช้ไม่ได้นะ ขอให้ทุกๆ คนน าศาสนานี้

ไปปฏบิัติตน จะเป็นสารคุณไม่น้อยนะ 

คนมีศาสนา เช่นพุทธศาสนาที่มีประจ าตน ครอบครัวเหย้าเรือน ทุกสิ่งทุกอย่างจะ

เหมาะสมด้วยกนั การอยู่การกนิใช้สอยไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไม่เลอะๆ ไม่ตะกละตะกรามมูมมาม

มอมแมม คนมีศาสนาย่อมมีการยับย้ังมีความพอดีประจ าตน อะไรที่เป็น สิ่งเลอะเทอะประจ า

กริิยาการแสดงออกตั้งแต่ภายในถึงภายนอกนั้น เป็นเร่ืองความสกปรกของกเิลสแทรกศาสนา 

ศาสนาแท้เราเป็นผู้รักษาอะไรที่ผดิที่ถูก เพราะเราต้องเป็นผู้รับผดิชอบเอง อย่างนั้นจึงถูกต้อง

กบัผู้ที่รักษาศาสนา มีแต่ความเลอะๆ เทอะๆไม่มีกฎมีเกณฑอ์ย่างน้ีใช้ไม่ได้นะ น่ีเอาศาสนา

มาสอนพ่ีน้องทั้งหลาย มนัเลอะเทอะมานาน ดูแล้วดูเล่า 

เรากเ็ป็นลูกชาวพุทธและเป็นคนไทยด้วยกนั สอนกันเพ่ือความงามตางามใจ เพ่ือความ

สงบร่มเยน็ จึงอดไม่ได้ทนไม่ได้ ต้องน ามาสอนเพ่ือความดีงามที่รออยู่ในตัวของเราทุกคนน้ัน

แหละ ให้น าไปประพฤติปฏบิัติ อย่าเอาตามอ านาจของกเิลสพาแสดงโดยถ่ายเดียว จน

กลายเป็นนิสยัสรุุ่ยสรุ่ายเลอะๆ เทอะๆ ไปหมดในท่ามกลางแห่งลูกชาวพทุธเรา คือเมืองไทย

นี้ เป็นเมืองพุทธ มันกเ็ลอะๆ เทอะๆ ไปหมดนั่นละเลยใช้ไม่ได้ ขอให้ค านึงถึงหลักถึงเกณฑ์

บ้าง ทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้ปฏบิัติเฉพาะอย่างย่ิงพระที่ท่านปฏบัิติตามหลักธรรมหลักวินัยจริงๆ 

แล้วจะงามตางามใจ สงบในตัวเอง อยู่คนเดียวในป่าในเขากม็ีความสงบร่มเยน็ จิตใจมีแต่

อรรถแต่ธรรมบ ารุงรักษาอยู่ตลอดเวลา นั่นคือผู้ปฏบิัติตามหลักธรรมหลักวินัย คือเป็นผู้ตาม

เสดจ็ศาสดาอยู่ตลอดเวลา 

ความสวยงามกเ็ป็นข้ึนมาในใจที่รักษาอยู่น่ันแล กริิยาอาการที่แสดงออกทุกด้านทุกทาง

มีสติมีปัญญาสมัปชัญญะรอบอยู่ในตัว ความผดิพลาดย่อมมีน้อยและไม่มี น่ีส าหรับผู้ต้ังใจ

ปฏบัิติ แต่ผู้ปล่อยตัวไปตลอดๆ ผลแห่งความปล่อยตัวพาใครให้เลิศเลอพอที่จะคว ่าศาสนา

พุทธเราลง เอาศาสนาส้วมๆ ถานๆ เลอะๆ เทอะๆ นี้ เข้ามาครองบ้านครองเมืองครองหัวใจ
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เรา มันสมควรแล้วเหรอให้น าไปพิจารณานะ เราหาของดิบของดี ของช่ัวมันเกดิจากการท าช่ัว

รักช่ัว รักช่ัวเสาะแสวงทางช่ัว จนเป็นนิสยักลายเป็นคนช่ัวทั้งคน ตั้งแต่ตื่นนอนข้ึนมาถึงวัน

หลับ ตั้งแต่เกดิถึงวันตาย ไม่เสาะแสวงหาความดีใส่ตนเลยทั้งๆ ที่เราเป็นผู้รับผดิชอบต่อตัว

ของเราตลอดมาต้ังแต่วันเกดิถึงวันตาย แต่กริิยาอาการที่จะรับผดิชอบ จะปฏบิัติตนเพ่ือความ

เป็นคนดี สมกบัว่าเรารักตนนั้นจะไม่ค่อยมี มีแต่คอยตามกเิลสแล้วท าลายตัวเองไปโดย

ล าดับๆ ไม่สมควรแก่ชาวพุทธของเรา ขอให้พากนัไปปฏบิัติ 

พุทธศาสนานี้ เป็นศาสนาของท่านผู้สิ้นกเิลส โลกวิทู รู้แจ้งเหน็จริงโลก เหน็จริงทั้งโลก

นอกโลกใน โลกผ ี โลกคน โลกเปรต โลกเทวบุตรเทวดาอนิทร์พรหม อยู่ในข่ายแห่งความรู้

แจ้งแทงทะลุของพระพุทธเจ้าทั้งนั้น ไม่ได้ไปคว้าอย่างแปลกๆ ปลอมๆ มาสอนสุ่มสี่สุ่มห้า 

พอที่ชาวพุทธของเราทั้งหลายฟังแล้วไม่สนใจ แล้วสกัแต่ว่าฟังๆ เลยไม่ได้รับประโยชน์อะไร

จากการฟัง ธรรมมีมากมน้ีอยกจ็ับไปขังคุกไว้ในคัมภีร์  เอาคัมภีร์ขังคุกไว้ในห้องในหับ แต่ตัว

กเิลสตัณหาตัวสร้างความทุกข์ความทรมานออกมาเพ่นพ่านๆ ในตัวชาวพุทธของเรามันไม่น่าดู

น่าชมนะ 

ให้มีกริิยาที่รักษาบ้างลูกชาวพุทธ ขอบเขตของฆราวาสที่จะท าความดีกม็ ี และรู้จัก

ด้วยกนัทุกคน ส าหรับพระกเ็หมือนกนั บวชมาแล้วให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏบิัติต่อ

หลักธรรมหลักวินัย อย่าบวชมาเพ่ือความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม เพ่ือยศเพ่ือลาภ เพ่ือความตะกละ

ตะกรามอยากได้ช่ือได้เสยีง ดีดดิ้นยิ่งกว่าธรรม เอาธรรมเป็นเคร่ืองเหยียบข้ึน ให้กเิลสเหนือ

ธรรม เหยียบหัวธรรมเหยียบหัวพระพุทธเจ้าลงไปโดยล าดับ ไม่ว่าในวัดในวานอกวัดนอกวา

พระเณร วัดเลยกลายเป็นส้วมเป็นถาน พระเณรเลยกลายเป็นมูตรเป็นคูถเตม็อยู่ในส้วมใน

ถานคือวัดแต่ละวัดๆ ไปหมด เราให้ช่ือให้นามว่าวัด แต่ไปดูแล้วมันเป็นส้วมเป็นถาน มีแต่

ความสกปรกของพระของเณรที่อยู่ในน้ัน ดูพระเณรเองกเ็ป็นมูตรเป็นคูถเหมน็คลุ้งอยู่ในส้วม

ในถานของตัวเอง 

คนอื่นที่เขารักใคร่ใกล้ชิดต่อธรรมมีความรักสงวนธรรมไปดูแล้ว เหน็แล้วดูไม่ได้ ดู

พระดูเณรเหมือนดูมูตรดูคูถ ดูวัดดูวาเหมือนดูส้วมดูถาน มันไม่ได้เหมือนดูวัดที่เป็นสถานที่

ปลดปล่อยความยุ่งเหยิงวุ่นวายกองทุกข์ทั้งหลายออก เข้าสู่ความสงบภายในวัดในวา ส ารวม

จิตใจเป็นอารมณ์สงบอย่างนั้น มองเหน็พระเจ้าพระสงฆก์น่็าเคารพบูชากราบไหว้เป็นขวัญตา

ขวัญใจ กลับไปบ้านแล้วกร็ะลึกถึงความดีที่ได้พบได้เหน็ กริิยาอาการของท่านที่แสดงออกโดย

อรรถโดยธรรม ไม่ได้แสดงออกด้วยอ านาจของกเิลส เหมือนอย่างเราเตม็หัวอกมีแต่กเิลส ถ้า

ไปในวัดน้ันกคื็อคลังกเิลส ไปในพระในเณรคือมูตรคือคูถเตม็อยู่ในวัดในวาดูไม่ได้นะ ขอให้

ทุกๆ ท่านได้พิจารณา 



๔ 

 

พวกท่านทั้งหลายเราทั้งหลายถือพุทธศาสนามานี้  ได้ค านึงถึงพระพุทธเจ้าอย่างไรบ้าง

หรือไม่ ว่าเป็นศาสดาได้เพราะเหตุผลกลไกอะไร พระพุทธเจ้าของเราท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดิน 

เสดจ็ออกทรงผนวช ทรงบ าเพญ็พระองค์อยู่สลบถึง ๓ หน อดพระกระยาหารถึง ๔๙ วัน 

ภาษาของเราเรียกว่าอดอาหาร ไม่ฉันจังหัน แต่เพ่ือตรัสรู้ ด้วยการอดอาหารโดยถ่ายเดียวจึง

เป็นความผดิพลาดไป ทนีี้ เมื่อพระองค์ทรงระลึกย้อนหลังได้ ในคราวที่พระราชบิดาพาเสดจ็ไป

แรกนาขวัญ แต่ก่อนกษัตริย์ถือการท านาเป็นส าคัญ ไปประทบัอยู่ที่ร่มหว้าใหญ่ ไปพิจารณาอา

นาปานสติ จิตใจสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นหมดในเวลานั้น เกดิความอศัจรรย์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ 

ทนีี้ เมื่อเวลามาบ าเพญ็พระองค์อย่างแท้จริง แล้วกม็าปฏบิัติตามความรู้สกึธรรมดาไม่มี

หลักมีเกณฑ ์ ท่านกท็รงอดพระกระยาหารเพ่ือจะตรัสรู้  อดไปถึง ๔๙ วันไม่ได้ตรัสรู้  แล้วจึง

ย้อนมาเสวยพระกระยาหาร คืออดพระกระยาหาร ๔๙ วันฟังซิน่ะ ธรรมดามันไม่ตายไปหมด

เมืองไทยเราแล้วเหรอ ต่างคนต่างอดถึง ๔๙ วัน เผาศพกนัไม่หวาดไม่ไหวละวันหนึ่งๆ เผา

ศพพวกอดอาหารเพ่ือตรัสรู้ธรรม บรรลุธรรม ด้วยการอดอาหารโดยไม่มีจิตตภาวนาซ่ึงเป็น

ทางถูกต้องดีงามแฝงอยู่บ้างเลยมันกเ็ป็นอย่างนั้น พระองค์จึงทรงระลึกหวนหลัง ถึงร่มหว้า

ใหญ่ที่ประทบัภาวนาด้วยอานาปานสติ จิตสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมา 

จึงได้ย้อนนั่นมาถือเป็นอารมณ์ภาวนาละที่น่ี แล้วกห็ยุดการอดพระกระยาหารที่อดมา 

๔๙ วัน มาประทบัอยู่ที่ต้นโพธิ์ใหญ่ พอมาประทบัที่น่ันนางสชุาดาเขาเอาข้าวมธุปายาส ๔๙ 

ช้ินมาบูชา พอดีเขาไปเหน็พระพุทธเจ้าที่ประทบัอยู่น้ันเขานึกว่าเทวดาองค์ใหญ่ เขากเ็ลยเอา

ข้าวมธุปายาสไปถวายท่าน เทวดาองค์ใหญ่คือพระองค์ที่ก าลังทรงบ าเพญ็อยู่นั้นแล พอได้รับ

พระกระยาหาร ๔๙ ช้ินแล้ว กก็ลับระลึกรู้ในทางด าเนินเพ่ือเป็นความถูกต้อง คือการภาวนา

เจริญอานาปานสติ พอเจริญอานาปานสติในคืนวันนั้น น่ีคือการบ าเพญ็ถูกทางแล้วที่น่ี พวก

อาหารกเ็สวยในวันนั้น 

ข้าวมธุปายาส ๔๙ ช้ิน นางสชุาดาน าไปถวายต้นโพธิ์ใหญ่ พอดีพระองค์ประทบัอยู่ที่

นั่น กเ็หมือนอย่างว่ามีเทวดาองค์ใหญ่มารักษาต้นโพธิ์ที่น่ัน ท่านรับอาหารเขาแล้วกเ็สวยพระ

กระยาหารนั้น ทนีี้ เจริญอานาปานสติ ทรงตั้งสจัจะอธษิฐานในสถานที่น่ัง ที่ประทบัภาวนา 

ต้ังแต่น้ีต่อไปเราจะน่ังภาวนาในสถานที่น่ีโดยเจริญอานาปานสติ เราจะถือที่น่ีเป็นที่ตรัสรู้หน่ึง 

เป็นที่ตายของเราหน่ึง เราจะไม่ลุกจากที่น่ีเลย พอดีโสตถิยพราหมณ์กน็ าหญ้าคามา ๘ ก ามอื

มาวางเร่ียราดให้พระองค์ประทบัภาวนาที่น่ัน พอตกคืนในวันน้ันแล้วท่านกท็รงพิจารณาถูก

ทางละที่น่ี เป็นอนัว่าถูกทาง เจริญอานาปานสติ 

ท่านทรงต้ังสจัจะอธษิฐานว่าสถานที่น้ีเป็นสถานที่ตรัสรู้ของเราหน่ึง ถ้าไม่ได้ตรัสรู้กเ็ป็น

สถานที่ตายของเราหน่ึง พระองค์กท็รงตั้งสจัจะอธิษฐานเจริญอานาปานสติ ถูกทาง ที่จะตรัสรู้

เป็นศาสดาสอนโลกได้ พอเจริญถูกทาง ในปฐมยามเจริญอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออก ๆ 



๕ 

 

นั่นท่านเรียกว่าอานาปานสต ิ ก าหนดดูลมเข้าลมออกด้วยความมีสติในเวลานั้น เจริญอานา

ปานสติ พอปฐมยาม ยามเบื้องต้นกท็รงบรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ทรงระลึกชาติย้อนหลัง

ได้เคยตายมา เคยเกดิมาเป็นสตัว์เป็นบุคคล เป็นเปรตเป็นผี เป็นสตัว์นรกอเวจี เป็นเทวดา

อนิทร์พรหม มากี่ภพกี่ชาติ ทรงพิจารณาย้อนหลังในภพชาติของพระองค์ได้โดยตลอดทั่วถึง น่ี

ในปฐมยามเรียกว่าถูกต้องแล้ว เจริญอานาปานสต ิ ทรงพิจารณาดูรู้ บุพเพนิวาสชาติปางก่อนที่

เคยเป็นมายังไงๆ ได้ตลอดทั่วถึง 

พอมัชฌิมยามกบ็รรลุจุตูปปาตญาณ ทรงพิจารณาเร่ืองความเกดิความตายของสตัว์

ทั้งหลาย ยิ่งมากยิ่งกว่าภพชาติของพระองค์ที่เกดิมากี่ภพกี่ชาติ ทรงพิจารณารู้ด้วยบุพเพนิวาส

นั้นเสยีอกีมากมาย พิจารณาว่าการตายการเกดิของเรากด็ี การเกดิการตายของสตัว์ทั้งหลายไม่

มีประมาณนี้กด็ ี มีจ านวนมากนี้สาเหตุเป็นมาจากอะไร นั่น พระองค์กพิ็จารณาย้อนหลังถึง

สาเหตุของมันที่พาให้เกดิให้ตายน้ีเป็นเพราะอะไร น่ีมัชฌิมยาม ปุพเพนิวาสานุสสติญาณเป็น

ปฐมยาม บรรลุภพชาติที่เคยเกดิเคยตายมากี่ภพกี่ชาติได้ตลอดทั่วถึง พอมัชฌิมยามก็

พิจารณาความเกดิความตายของสตัว์ ว่าเราเกดิเราตายเป็นอย่างนี้  สตัว์เกดิสตัว์ตายมีมากน้อย

เพียงไร ทรงพิจารณาดู บรรลุจุตูปปาตญาณในมัชฌิมยาม 

ทรงพิจารณาดูความเกดิความตายนี้ เกล่ือนโลกธาตุเลย มากแสนมากจนได้พิจารณา

ย้อนเข้ามาอกี ทั้งเราเองเป็นผู้เคยเกดิเคยตายจนนับภพนับชาติเจ้าของไม่หวาดไม่ไหว พร้อม

ทั้งสตัว์ทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุมีแต่นักท าหน้าที่เกดิตาย เกดิตายเหมือนกนัทั้งหมด แล้ว

สาเหตุทั้งสองทั้งเขาเกดิเขาตาย เราเกดิเราตายนี้ เป็นมาเพราะอะไร อะไรเป็นสาเหตุ พระองค์

กพิ็จารณาปัจจยาการ ที่เรียกว่า อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา การเกดิการตายเป็นไปจากอวิชชา 

อวิชชาพาให้เกดิให้ตาย พิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังไปนี้ละ น่ีมัชฌิมยามพิจารณาดูความเกดิ

ความตายของสตัว์ทั้งหลายกร็ู้ ชัดเจน 

พอรู้นี้แล้วกพิ็จารณาถึงต้นเหตุแห่งสตัว์ทั้งหลายที่เกดิตายทั้งเขาทั้งเราเป็นมาจากอะไร 

จึงได้พิจารณาปัจจยาการ เรียกว่า อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ทรงพิจารณานี้ ย้อนหน้าย้อนหลังก็

บรรลุธรรม ถอดถอนอวิชชาซ่ึงเป็นเช้ือแห่งภพพาสตัว์เกดิแก่เจบ็ตายนี้ออกจากพระทยั ปัจฉิม

ยามแล้วนั่นน่ะ พอปัจฉิมยามกต็รัสรู้ธรรมนี้ขึ้นมาในใจ มัชฌิมยามรู้ความเกดิตายของสตัว์ 

ปฐมยามรู้ความเกดิตายภพชาติของตัวเอง พอมัชฌิมยามกร็ู้ความเกดิตายของสตัว์ ปัจฉิมยาม

กพิ็จารณาเร่ืองความเกดิตายทั้งสตัว์ทั้งเขาทั้งเรา เป็นสาเหตุมาจากอะไรจึงต้องเกดิต้องตายไม่

หยุดไม่ถอย 

แล้วค าว่าจิตนี้มีความสิ้นความสดุสญูไปอย่างไรไม่มี มีแต่การเสาะแสวงหาเกดิหาตาย

อยู่ตลอดทั่วแดนโลกธาตุในบรรดาจิตวิญญาณทุกดวง ไม่มีจิตวิญญาณดวงใดเกดิตายไปแล้ว

ไปสญูไม่มี มีแต่เกดิตายๆ เปล่ียนภพเปล่ียนชาติไปสงูๆ ต ่าๆ ลุ่มๆ ดอนๆ ตามอ านาจแห่ง



๖ 

 

กรรมของตน พิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังกเ็ข้าถึงอวิชชา เป็นสาเหตุให้เกดิให้ตายอยู่ตรงนี้  พอ

เข้าถึงอวิชชาแล้วถอนอวิชชาขึ้นจากใจ ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาในวันเดือน ๖ เพญ็นั่นละ ที่ว่า

พระพุทธเจ้าตรัสรู้ วันเดือน ๖ เพญ็กคื็อวันนั้นแหละ วันมาเสวยข้าวมธุปายาสของนางสชุาดา 

จากนั้นแล้วกต็รัสรู้ธรรมขึ้นมา นั่นละพระพุทธเจ้า ท่านได้ตรัสรู้ โดยมีเหตุมีผลของการด าเนิน

ถูกทาง วันนั้นเป็นวันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 

ค าว่าตรัสรู้นี้ คือ โลกวิทู รู้แจ้งแทงทะลุหมด โลกสตัว์ โลกคน โลกเปรต โลกผ ีโลกเทว

บุตรเทวดา โลกนรก ไปถึงสวรรค์ช้ันพรหมเป็นโลกสตัว์โลกอยู่ทั้งนั้นแหละ จนกระทั่ง

พิจารณาถึงขั้น อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ถอดถอนอวิชชาออกจากใจไม่มเีหลือ แล้วกต็รัสรู้

ธรรมข้ึนมาในวันเดือน ๖ เพญ็ นั่นละพระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาของโลก เป็นเร่ืองเลก็น้อย

แล้วเหรอ ขอให้น าไปพิจารณาเทยีบเคียงกบัตัวของเราเอง ซ่ึงท าอะไรเพียงเหยาะๆ แหยะๆ 

ไม่จริงไม่จัง ที่มาเป็นศาสดาสอนพวกเราทุกวันนี้กไ็ด้ตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้า การด าเนินของ

พระพุทธเจ้าน้ันมีเหยาะๆ แหยะๆ ที่ตรงไหนพิจารณาซิ สลบไปถึง ๓ หนโน่นน่ะ ถ้าไม่ฟ้ืนก็

ต้องตาย นั้นละปฏปิทาของพระพุทธเจ้า จนได้ตรัสรู้ธรรมขึ้นมาจากแดนเดนตายมาเป็น

ศาสดาของเรา 

จึงเป็นศาสนาของท่านผู้เป็นนักค้นคว้า ของท่านผู้มีความพากความเพียร มีความอด

ความทน ทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่กบัพระพุทธเจ้าทั้งหมด ขึ้นช่ือว่าของดิบของดีของวิเศษวิโส

รวมอยู่กบัการด าเนินของพระพุทธเจ้าทั้งนั้น ให้เราน ามาเป็นข้อคิดข้ออ่าน น าไปปฏบิัติแม้จะ

ไม่ได้มากเหมือนพระพุทธเจ้า กข็อให้ได้แบบลูกศิษย์ที่มีครูมีอาจารย์สอน ได้เกาะท่านไปๆ 

การท าความดีอย่าลดละไม่ว่าประเภทใด การให้ทานมีมากมีน้อยให้ไป ออกไปข้างนอกเป็น

วัตถุส่วนหยาบ เข้ามาข้างในเป็นกุศลธรรมเป็นกุศลแก่ผู้ให้ไป วัตถุส่วนหยาบไปเป็นประโยชน์

แก่ผู้อื่น ส่วนกุศลธรรมนั้นมาเป็นสมบัติของเราเองๆ น่ีละบุญเกดิข้ึนจากการให้ทานเกดิอย่าง

นี้ 

การรักษาศีลกคื็อรักษาตวัของเราตัวคึกตัวคะนองตัวท าลายตัวเอง ด้วยความผดิพลาด

ตลอดเวลา โดยการระมัดระวังรักษาไม่ท าสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟเป็นภัยต่อตัวเอง ท าแต่สิ่งที่เป็น

ผลเป็นประโยชน์แก่ตัวเองโดยล าดับล าดา ทน้ีีการภาวนาน่ีเป็นการประมวลภพชาติของเราจะ

เข้ามาจุดภาวนาน้ีทั้งหมด บุญกุศลของเรามากน้อยเหมือนน า้ที่ไหลลงมาจากที่ต่างๆ เข้ามาสู่

แดนมหาสมุทร พอเข้าถึงน า้มหาสมุทรแล้วเป็นอนัเดียวกนัหมด น่ีการให้ทานมากน้อยกดี็ 

การรักษาศีลมามากน้อยหรือนานเท่าไรกด็ ี มารวมอยู่ที่จิตตภาวนาซ่ึงเป็นแหล่งน า้มหาวิมุตติ

มหานิพพาน เวลากุศลรวมเข้าๆ กจ็ะมารวมลงในจิตตภาวนา น่ีละเป็นแดนแห่งความพ้นทุกข์ 

หรือแดนวิมุตติพระนิพพานจะอยู่แดนนี้ 



๗ 

 

กุศลที่เราสร้างมามากน้อยไหลรวมเข้ามาจุดเดียวกนั พยุงตัวของเราให้หลุดพ้นจาก

ทุกข์ไปได้โดยไม่ต้องสงสยั เพราะเป็นความจริงที่จอมปราชญ์ศาสดาจารย์ได้สอนไว้แล้วทุกแง่

ทุกมุมไม่พลาดไม่ผดิ ให้เราน าไปประพฤติปฏบิัติ ไอ้เร่ืองว่าบาปมีหรือไม่ม ี บุญมีหรือไม่ม ี

นรกสวรรค์มีหรือไม่มี อย่าไปคิดให้เสยีเวล ่าเวลา นี้ เป็นกลอุบายของกเิลสลากสตัว์โลกผู้โง่

เขลาเบาปัญญาให้จมดิ่งลงไปสู่ความทุกขม์หันตทุกข์ตลอด ไม่มีค าว่าจะดึงขึ้นมาให้สู่ความสขุ

ความบรมสขุ ไม่มี แต่ส่วนการกุศลผลบุญของเราที่ธรรมพระพุทธเจ้าสอนไว้นี้ ให้พากนัด าเนิน 

ธรรมไม่หายไปไหนละ เพราะจิตไม่ตาย กุศลทั้งหลายที่เข้าสู่จิตน้ีไม่ตายสิ่งเหล่าน้ันก็

ไม่ตาย หนุนกนัเข้าทุกเวล ่าเวลา หนุนไม่หยุดไม่ถอยมากเข้าๆ กห็ลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิง

เป็นบรมสขุ ท่านผู้ถึงความพ้นทุกข์คือท่านไปเจอบรมสขุมา ทน้ีีธรรมชาติของจิตที่เข้าถึงบรม

สขุน้ันเป็นธรรมธาตุแล้วนั่น นั่นละจิตที่หลุดพ้นโดยสิ้นเชิงกลายเป็นจิตธรรมธาตุ นิพพาน

เที่ยง อยู่กบัจิตที่เป็นธรรมธาต ุ หรืออยู่กบัจิตที่ว่าเป็นนิพพาน อยู่กบัจิตที่บริสทุธิ์น้ันแหละ น่ี

ละการบ าเพญ็ความดีงามของเรา จะมารวมอยู่ในนิพพานเที่ยง ในธรรมธาตุ นิพพานเที่ยงอยู่

ที่น่ีละ 

บุญกุศลเรารวมลงในจุดนิพพานเที่ยงเป็นธรรมธาตุ ความเกดิแก่เจบ็ตาย กฎอนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตา เข้าไม่ถึงเลย อนันี้หมดแล้ว นั่นละท่านเสวยบรมสขุเรียกว่านิพพานเที่ยงหรือว่า

ธรรมธาตุ ในหัวใจของผู้บ าเพญ็ความดีงามทั้งหลาย ค าสอนเหล่านี้ เป็นค าสอนของท่านผู้เป็น

จอมปราชญ์ฉลาดแหลมคม พาด าเนินมาแล้วจนถึงความพ้นทุกข์ แล้วน าเอาอุบายวิธกีาร

ต่างๆ ที่ถูกต้องดีงามนั้นมาสอนพวกเราทั้งหลาย ขอให้พากนัน าไปยึดไปปฏบิัติ อย่าเหน็แก่

ได้แก่กนิ แก่หลับแก่นอน ว่ิงน้ันเต้นน้ีด้วยความลุกล้ีลุกลนไม่ค านึงถึงความตายที่อยู่กบัเราทุก

เวลา บทเวลาตายแล้วอะไรกห็มดความหมายไปหมด มันไม่หมดความหมายตั้งแต่จิตที่ครอง

ร่างอยู่กบัคนตาย 

พอเจ้าของตายจิตดวงนี้จะถอนตัวออกไปเสวยกรรมดีกรรมช่ัวตามเดิม กรรมดีกรรม

ช่ัวน้ันสตัว์ทุกสตัว์มีด้วยกนัทั้งหมด อะไรจะหนักหน่วงที่สดุ มีน า้หนักมากที่สดุในโลกธาตุน้ี ไม่

มีอะไรมีน า้หนักมากยิ่งกว่ากรรมดีกรรมช่ัวนะให้จ าเอาไว้ กรรมดีกรรมช่ัวที่เราท าน้ีละกด 

ต้นไม้ ภเูขา ดินฟ้าอากาศไม่มากดจิตของเราลงสู่นรกอเวจี แต่กรรมช่ัวนี้กดลงได้ไม่ต้องสงสยั 

ส่วนกรรมดีที่จะยกเราให้ไปสู่สคุติ โลกสวรรค์ พรหมโลก จนกระทั่งถึงนิพพานกไ็ม่มีกรรมใด

ยกได้นอกจากกรรมดีกุศลกรรมของเรา เพราะฉะนั้นกรรมนี้จึงหนักมาก ไม่มีกรรมใดที่จะมี

อ านาจมากย่ิงกว่ากรรมที่ตนสร้างข้ึนมาทั้งดีและช่ัว ดีกส่็งให้ถึงที่สดุ ช่ัวกส่็งให้ถึงที่สดุแห่ง

ความช่ัวของมัน ให้พากนัระวัง 

เราเป็นผู้คอยรับเคราะห์รับกรรม ผลแห่งกรรมดีกรรมช่ัวที่จะท าจากการกระท าดีช่ัว

ของตน ให้พากนัระมัดระวัง อย่าท าสุ่มสี่สุ่มห้า ท าแบบสนุกสนานร่ืนเริงบันเทงิดังที่เขาออก



๘ 

 

หนังสอืพิมพ์ถือแก้วเหล้าเบ้อเร่อ  เขาออกหนังสอืพิมพ์ยืนจังก้าอยู่ที่หน้าหนังสอืพิมพ์ถ่าย  

สะแตกเหล้าอยู่กลางแจ้งให้เขาถ่ายภาพ ขายหน้าอย่างหาประมาณไม่ได้ เราเหน็แล้วยังสะดุด

ใจ โถ เวลามันช่ัวมันหน้าด้านถึงขนาดนี้ ไม่อายใครเลย ดูที่เขาถ่ายภาพอย่างนั้นมันสะดุดใจ

อย่างแรง โห กรรมช่ัวนี้ เวลามันหนาแน่นเข้ามามนัไม่ได้อายใครนะ มันยิ่งอยากจะให้คนเหน็

ทั้งโลกเสยีด้วยว่าสะแตกสรุา กนิอย่างอื่นกค่็อยยังช่ัว น่ีกนิความช่ัวความเลวทรามต่อหน้า

ประชาชนให้เขาออกทางหนังสอืพิมพ์เลวที่สดุ ใครอยู่ในเมืองไทยเรามีไหม สกุลไหนที่สะแตก

เหล้าแล้วไปให้เขายืนถ่ายภาพนั้นน่ะ มันเลวที่สดุนะ เกดิอยู่ในเมืองไทยน้ีกเ็ป็นเมืองที่เลวที่สดุ

ในบุคคลคนน้ัน สกุลไทยประเภทน้ันเลวที่สดุ อย่าให้มีในคนไทยในสกุลไทยของเรา เพราะ

เลวที่สดุ 

ขอให้พากนัสร้างคุณงามความดี ถ่ายไม่ถ่ายกช่็างเถอะภาพนั้นน่ะ ความดีไม่มีที่แจ้งที่

ลับ อกาลิโกให้ผลตลอดเวลา ให้พากนัสร้าง ที่แจ้งที่ลับไม่มี การสร้างดีได้ดี การสร้างความช่ัว

ได้ช่ัว อกาลิโกให้ผลเสมอกนั ให้ยึดอนันี้ ไว้เป็นหลักเกณฑ์ เราจะมีที่ยึดที่เกาะ จิตดวงนี้ เวลานี้

กย็ึดลมหายใจของตัวเอง เพราะยังมีลมหายใจ มอีาหารเคร่ืองปรนปรือมาหล่อเล้ียงตั้งแต่วัน

เกดิจนกระทั่งบัดน้ี กย็ังต้องการอาหารเคร่ืองหล่อเล้ียงและลมหายใจพยุงกนัไป พอถึงขั้นมัน

สดุขีดสุดแดนหาที่พ่ึงไม่ได้แล้ว จิตน้ีจะพ่ึงอะไร จะพ่ึงธาตุขันธม์ันกแ็ตก พ่ึงลมหายใจมันก็

ขาด ทนีี้จะพ่ึงอะไร น่ีละบุญดีช่ัวอยู่ตรงนี้  ถ้าใครมีความช่ัวมันจะพันกนัเข้าไปเลย ถ้าใครมี

ความดกีเ็กาะป๊ับติดเลย ไปตรงนี้ละ 

ที่จะเป็นที่พ่ึงของเราทั้งหลายอย่างแท้จริงแบบตายใจได้ คือให้พากนัสร้างบุญเพ่ือเป็น

ที่เกาะที่แม่นย า อย่าพากนัไปสร้างบาป จะเกาะแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตลอดไปทุกภพทุกชาติ 

หาที่จืดจางว่างเปล่าจากความทุกข์ทั้งหลายไม่มีเลย ไม่เป็นสิ่งที่สตัว์โลกของเราเฉพาะอย่างย่ิง

ชาวพุทธ จะพึงปรารถนาในสิ่งเช่นนั้น ให้พากนัสร้างแต่ความดีงาม เอ้า ทุกข์กทุ็กข ์

ยากล าบาก เอ้า ยากล าบาก ทั้งกนิทั้งทานอย่าเสยีดาย ใครมีความตระหน่ีถี่เหนียวเสยีดาย ถ้า

จะเอาไปท าบุญให้ทานเสยีดาย ถ้าจะเอามาใส่พุงเจ้าของซ่ึงมันก าลังเน่าเฟะนี้  มเีท่าไรกว้านเข้า

มา ดีไม่ดีเอาเหล้ามาสะแตกเข้าอกี กย็ิ่งเลวลงไปอกีคนประเภทนั้นใช้ไม่ได้ อย่าให้มีในสกุล

ชาติไทยของเราไอ้เร่ืองเหล้าเร่ืองยา ให้มันมีคนดีติดเมืองไทยบ้าง อย่าให้มีแต่คนเลวร้ายเตม็

เมืองไทย มองดูมแีต่ขวดเหล้าเตม็ตัว ความดีงามไม่เหน็ติดตัว มันดีที่ไหนคนเรา ให้พากนั

ระมัดระวัง 

วันนี้ ว่าจะไม่เทศน์อะไรมากนักกไ็ด้เทศน์ เพราะความสงสารไม่ใช่อะไร ที่เราสอนโลก

เวลานี้สอนด้วยความสงสาร เราไม่เอาอะไร หมด พูดให้ชัดเจน ตั้งแต่การปฏบิัติความดีงามมา 

เฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่วันบวชสร้างแต่ความดีงาม เป็นเคร่ืองปล้ืมอกปล้ืมใจมาตลอด 



๙ 

 

จนกระทั่งถึงเรียนเสรจ็เรียบร้อยแล้วตามความมุ่งหมาย กก้็าวขึ้นสู่เวทฟัีดกบักเิลส ตัวสร้าง

ภพสร้างชาติ ให้ขาดสะบั้นลงจากใจ ไม่มีอะไรเหลือ ใจว่างเปล่าหมด 

สุญฺญโต โลก  อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต 

อตฺตานุทิฏฺฐึ อูหจฺจ  เอว  มจฺจุตฺตโร สิยา 

เอว   โลก   อเวกฺขนฺต   มจฺจุราชา น ปสฺสติ 

ดูก่อนโมฆราช เธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อ พิจารณาโลกให้เป็นของสญูเปล่า ว่างเปล่า 

ถอนอตัตานุทฐิิที่ถือว่าเขาว่าเราซ่ึงเป็นเหมือนก้างขวางคอน้ันออก แล้วจะพึงข้ามพ้นพญา

มัจจุราชไปเสยีได้ พญามัจจุราชจะตามไม่ทนัผู้พิจารณาโลกเป็นของสญูเปล่าอย่างนี้  น่ีคือ

พระพุทธเจ้าสอนมาณพโมฆราชคนที่ ๑๖ ซ่ึงจะได้ตรัสรู้อยู่ในไม่ช้า กไ็ด้บรรลุธรรมขึ้นมา 

ธรรมประเภทน้ีขอให้เป็นข้ึนที่ใจ เราจะเป็นโมฆราชกนัหมดเลย เพราะธรรมประเภทนี้ เป็น

ธรรมอนัเดียวกนั พระโมฆราชองค์เดียวเป็นข้ึนมา ใครเป็นข้ึนมากเ็ป็นแบบพระโมฆราชพ้น

ทุกข์ไปด้วยกนัหมด ให้พากนับ าเพญ็ให้มีในจิตใจของเรา 

การเทศนาว่าการน้ีเราสอนด้วยความเมตตาสงสารบรรดาพ่ีน้องทั้งหลาย เพราะเราได้

บ าเพญ็มาเตม็เมด็เตม็หน่วย จนหาที่ต้องติไม่ได้ในความเพียรของตน เพราะเป็นนิสยัที่ผาด

โผนโจนทะยานเอาจริงเอาจังด้วย ยิ่งเวลาไปฟังอรรถฟังธรรมพ่อแม่ครูจารย์มั่นเข้าถึงใจแล้วนี้  

กม็าตัดสนิกนัเองในเวลาเดิน จากที่ฟังธรรมไปยังไม่ถึงที่พักคือกุฏเิลย น่ีว่ายังไง วันน้ีฟังเทศน์

อย่างสมใจถึงที่สดุแห่งความต้ังใจของเราไม่มีอะไรบกพร่อง ได้ฟังแล้วอย่างสมใจ ทนีี้ เราจะ

ปฏบิัติตัวยังไง ทางนั้นตอบขึ้นมาทนัทภีายในใจต้องตายเท่านั้น ไม่ตายให้รู้  ให้ได้มรรคผล

นิพพาน ให้ได้เป็นพระอรหันต์ในชาติน้ี ขึ้นทนัทเีลย คือมันถึงใจจากธรรมของพ่อแม่ครูจารย์

มั่น 

การปฏบิัติกถ็ึงธรรมเหมือนกนั ซัดกนัเลย ไม่ได้ต้องติเจ้าของว่ามีความขี้ เกยีจข้ีคร้าน

ท้อแท้อ่อนแอที่ไหน ถงึตะเกยีกตะกายกด้ิ็นตะเกยีกตะกายด้วยความอยากจะหลุดพ้นไม่ใช่ดิ้น

เพ่ือความจมอยู่ในนรกอเวจีด้วยความขี้ เกยีจข้ีคร้าน บืนเข้าไปๆ สดุท้ายจิตกค่็อยเจริญรุ่งเรือง

ขึ้นมาๆ ตั้งหลักตั้งฐานได้ตั้งแต่สมถะคือความสงบใจ เข้าสู่สมาธคืิอความแน่นหนามั่นคงของ

ใจ ก้าวออกทางด้านวิปัสสนา พิจารณาแยกแยะทั่วแดนโลกธาตุขาดสะบั้นไปจากใจหมด ไม่มี

อะไรเหลือเลย จ้าครอบโลกธาตุ จิตดวงพ้นทุกข์พ้นกเิลสแล้ว กไ็ม่มอีะไรที่จะมาปิดบัง ตั้งแต่

นั้นมากผ็าสกุเยน็ใจ บรมสขุไม่ต้องถาม นิพพานไม่ถาม 

ถึงขั้นนิพพานแล้ว ไม่ว่าองค์ใดบรรดาพระอรหันต์พอถึงนั่นแล้วสนฺทิฏฺฐิโกคร้ังสดุท้าย 

รู้ผลงานของตนคร้ังสดุท้ายประกาศป้างขึ้นมาเลย นั่นละนิพพานอยู่ที่ไหน กอ็ยู่กบัผู้สิ้นกเิลส 

กเิลสนั่นแลขัดขวางมรรคผลนิพพาน กดีขวางไม่ให้ก้าวเดินไปถึงมรรคผลนิพพานได้ พอฟาด

อนันี้ขาดสะบ้ันลงไปจากจิตใจแล้ว มรรคผลนิพพานอยู่กบัหัวใจดวงนั้น ธรรมกบัใจเป็นอนั



๑๐ 

 

เดยีวกนัแล้วถามหานิพพานที่ไหน มันกร็ู้ขึ้นมาเอง เพราะฉะน้ันขอให้ทุกๆ ท่านได้ปฏบิัติตน 

การสั่งสอนนี้สั่งสอนด้วยความสงสารทางด้านจิตใจ ทางสมบัติเงินทองข้าวของ ความเป็นอยู่พู

วาย ท่านทั้งหลายเข้าใจในการสร้างตัวและเล้ียงตัวมาตลอดตั้งแต่ลูกเต้าหลานเหลน ปู่ย่าตา

ยาย พ่อแม่เล้ียงดู เรากอ็ุตส่าห์พยายามขวนขวายมาได้ พอเล้ียงตัวเราถึงอตัภาพมีวัยขนาดนี้  

แต่การเล้ียงใจด้วยอรรถด้วยธรรมนี้ ไม่ค่อยมีใครสอน จึงต้องเอาธรรมนี้ ไปหล่อเล้ียงจิตใจ ให้

ประพฤติปฏบิัติให้ดี 

ภายนอกเรากม็ีพอเป็นพอไป ภายในขอให้มีธรรมเป็นเคร่ืองอบอุ่นเถิด อยู่ที่ไหนตายที่

ไหนไม่วิตกวิจารณ์ ย่ิงผู้บริสทุธิ์วิมุตติพระนิพพานแล้วความเป็นกบัความตายมีน า้หนักเท่ากนั 

ไม่มีอะไรเป็นอารมณ์ หากจะแยกมาเป็นอารมณก์ ็ เวลามีชีวิตอยู่นี้ ได้ท าประโยชน์ให้โลกตาม

สมควร แต่ถ้าตายไปเสยีกไ็ม่ได้ท าประโยชน์ด้วยกริิยาอย่างนี้  อย่างนี้จึงแยกความเป็นอยู่เพ่ือ

ท าประโยชน์ให้โลกมีน า้หนักมากกว่าความตายไป การสอนโลกกส็อนอย่างนี้ เหมือนกนั เราไม่

เคยเป็นห่วงเป็นใยกบัความเป็นความตายของเรา ขาดสะบ้ันลงตั้งแต่วันตัดสนิใจกบักเิลสขาด

สะบ้ันลงไป แล้วใจกเ็ป็นอสิระครอบโลกธาตุด้วยความสว่างไสว จึงไม่มีอะไรที่จะวิตกวิจารณ์

กบัตัวเอง นอกจากเป็นความวิตกวิจารณ์สงสารโลกเท่านั้น 

เหน็หน้าคนใดผู้หญิงผู้ชายมันหากมีความเมตตาอยู่ในจิต มีอะไรมาไม่ได้จิตดวงนี้  เช่น

วัตถุไทยทานมีมามากน้อยกวาดออกหมด เพ่ือสงเคราะห์ที่น่ันสงเคราะห์ที่น่ี ส่วนที่จะเกบ็ไว้

เพ่ือตัวเองไม่มีในจิตใจ น่ีละตัวกเิลสคือตัวตระหน่ี หมด ตัวเมตตาสงสารกวาดต้อนออกหมด

ไม่มีอะไรเหลือเลย ทนีี้ โลกเยน็ ได้รับการสงเคราะห์สงหาจากท่านผู้ใด ไม่ต้องถามโคตรถาม

แซ่กนัละ คนเรารู้ ว่าใครมีคุณต่อเราให้ความสขุแก่เรา มันจะยิ้มขึ้นภายในใจทนัท ี ให้พากนัจ า

เอานะ วันนี้ เทศน์เพียงเทา่นี้  กเ็หน็ว่าสมควรแก่ธาตุแก่ขันธแ์ก่กาลเวลา ขอความสวัสดีจงมีแก่

บรรดาท่านทั้งหลายโดยทั่วกนัเทอญ 

 
รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่ 

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th 

และทางสถานีวิทยุเสยีงธรรม FM103.25MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ 

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

