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เทศน�อบรมฆราวาส ณ ก�ฏ�สวนแสงธรรม กร�งเทพฯ

เม��อค��าว�นท�� ๒ กรกฎาคม พ�ทธศ�กราช ๒๕๔๘
โทษของก�เลส ค�ณค�าของธรรม

ถ&าอะไรมาจากเม�องเม�องนาแล&วเห,อเป.นบ&าไปหมด หร�อเราเป.นบ&าคนเด�ยวก1ไม,
ร2& เราเป.นอย,างน�3นนะ ร�กชาต� ร�กศาสนา พระมหากษ�ตร�ย� ต&องร�กเน�3อร�กหน�งของต�วเอง
เหล,าน�3เป.นเน�3อหน�งของเราท�3งน� 3น ไม,จ�าเป.นไม,เอา เป.นอย,างน�3นนะ อ�นน�3ต� 3งแต,เป.น
ฆราวาสม�นก1ม�ของม�นอย,างน�3น ฝ8งล9กเลย แม,จะไปซ�3อผ&าท��ด� ๆ มาให& ไอ&พ��ชายไอ&บ&า น��
เข&าใจไหม อะไรม�นเอาหมดไอ&บ&า ล�งส2&ม�นไม,ได&นะ พ��ชายเรา คนท��สองค�อเรา พอพ2ด
อย,างน�3ก1ไปส�มผ�ส แม,จะไปซ�3อผ&าไหมอย,างด�เลยมาให&เรา ส,วนพ��ชายไม,ต&องพ2ดละ ม�น
ข&ามห�วแม,ไปนานแล&ว

แม,คงสงสารละ น�ส�ยเป.นอย,างน�3นนะ ค�ออะไรท��จะไปหาซ�3อน�3นส�,มส��ส�,มห&าไม,เอา
ง,ายๆ นะ เราไม,เอา จนแม,เก�ดสงสารเอง หาซ�3อผ&ามาให& ผ&าไหมอย,างด�เลยจะเอามาให&
ไม,เอา ก1แม,ทอเป.นอย2,น�� เอาทอมาเราจะใช& ถ&าเป.นของแม,แล&วใช& ของคนอ��นไม,ใช, ย�งไง
ก1ไม,เอาจร�ง ๆ นะเรา ส�ดท&าย “เอ&อ ไอ&น��จ�ตใจม�นท�าไมไม,เหม�อนบ&านเม�องเขา” เราไม,
ล�มนะ โยมแม, “เอ? ไอ&น��ม�นเป.นย�งไง จ�ตใจม�นไม,เหม�อนบ&านเหม�อนเม�องเขาเลย” เขา
ท�3งหลายเขาอยากได&ของด�บของด�มาโอ&มาอวดก�น ไอ&น��เอาอะไรมาให&ม�นไม,เอาเลย ถ&า
ว,าเป.นของแม,ทอให&น�3ใช&หมด เราก1ว,าอย,างน�3นจร�ง ๆ ด&วยนะ ของแม,ทอมาใช&หมดเลย
เป.นอย,างน�3นละ

ม�นเป.นน�ส�ยมาต� 3งแต,ฆราวาส อ�นน�3ร�กสงวนเน�3อหน�งของต�วเอง ไม,อยากเอา
กาฝากภายนอกเข&ามา มาก�ดต�บก�ดปอดเราออกไป ความหมายว,าอย,างน�3น ส��งภายนอก
เป.นกาฝากม�นก1เป.นภ�ยเข&ามา ส,วนท��เป.นเน�3อหน�งของต�วเองขาดไปหล�ดลอยไปไม,ด�
เร��องเป.นอย,างน�3น ท�น�3เวลาแก,มาแล&วก1เลยสอนล2กสอนหลาน ให&ร2&จ�กประมาณบ&าง ถ&า
อะไรของแม,ย��นให&ไม,เอา ถ&าเป.นของฮ,องกงฮ,องเกงสหร�ฐหะเร�ดฟาดห&าม�อก1เอา ม�ก��น�3ว
คว&าเลย พวกบ&าพวกน�3นะ หร�อใครเป.นบ&าว�น�จฉ�ยด2ซ� ก�บเราพ2ด เอาๆ ว�น�จฉ�ย ถ&าหาก
เราเป.นบ&าเราก1จะยอมร�บ ต&องม�เหต�ผลนะเราถ9งจะยอมร�บ ไม,ม�เหต�ผลเราจะต�แหลก
หมดเลย ม�อเด�ยวเท,าน�3ฟาดแหลกได&หมดเลย

ว�นน�3นนายกเทศมนตร�อย�ธยาน��งอย2,น�3นด&วย ไอ&ต�วด�เราละมา ได&ของด�บของด�มา
จะถวายอาจารย� ด�ใจ โอEย เหม�อนจะเหาะลอย ได&ของมาถวายอาจารย� ช1อกโกแลตน�3ได&
มาจากฝร��งเศส พอว,าอย,างน�3นก1ป8Fวะเลย ใส,เปร�3ยงๆๆ นายกเทศมนตร�อย�ธยาน��งฟ8ง
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เขาไม,เคยได&ย�นค�าพ2ดเช,นน�3ๆๆ และม�เหต�ผลท�กอย,างๆ น��งจ&อฟ8งเลยจร�งๆ น��นอย,าง
น�3นซ� การจะต�3งรากต�3งฐาน ต�3งบ&านต�3งเม�องให&ม�หล�กม�เกณฑ� เราต&องเป.นผ2&ม�หล�กเกณฑ�
ในห�วใจของเรา เล��อนๆ ลอยๆ เหลาะๆ แหละๆ ใช&ไม,ได&นะ

เข&ามาส2,ภายในน�3ย��งแล&วนะทางภาคปฏ�บ�ต� อรรถธรรมน�3ย� �งละเอ�ยดลออย��งกว,า
น�3น อป�ป�จ�ฉตา เข&าไปป8Fบเลย ให&ม�กน&อยท��ส�ดพระ ผ2&ปฏ�บ�ต�ให&เป.นผ2&ม�กน&อยท��ส�ด มา
มากมาน&อยอย,าต��นเต&น ม�นจะเป.นเคร��องปล�กก�เลส น��นเห1นไหมล,ะ ม�มากก1ไม,เอา ม�แต,
น&อยๆ ด�งท��พระก�สสปะท,านใช&ผ&าสามผ�นมา พระองค�ทรงโปรดมากนะพระก�สสปะ
ท,านใช&ผ&าสามผ�น คร�3นแก,มาก1อยากให&ท,านใช&อะไรด�ๆ ท,านบอกไม,เอา เป.นอย,างน�3น
เร��อยมา เร�ยกว,าม�กน&อย พระก�สสปะองค�หน9�ง

จากน�3นก1ส�นโดษ อย,างค�บข93นไปอ�กก1เพ�ยงส�นโดษ ให&ย�นด�ตามท��ม�ท��เก�ด อย,าฟ�Hง
เฟHอ อย,าปIนเกล�ยว อย,าแหวกร�3วแหวกล2กกรงไป นอกร�3วนอกก�าแพงไปจะม�อ�นตราย
อย2,ข&างนอก ย�นด�แต,ส� �งท� �ม�ท� �เก�ดน�3จะไม,ด�ดไม,ด�3น จ�ตใจสงบร,มเย1น ไม,ท�าคนให&เส�ย
นอกจากน�3นเป.นส,วนรวมก1ต,างคนต,างไม,ท�าชาต�ให&เส�ย ด&วยการระม�ดระว�ง

พ2ดถ9งเร��องความม�กน&อย ท��เด,นท��ส�ดในวงล2กศ�ษย�ของพ,อแม,คร2จารย�ม��นน�3ท,าน
อาจารย�หล�ย ยกน�3วให&เลย ไม,ม�ใครเหม�อนนะท,านอาจารย�หล�ย ไปท��ไหนท,านไปองค�
เด�ยวๆ ชอบสง�ด ชอบไปองค�เด�ยว บร�ขารใช&สอยไม,ให&ม�อะไรต�ดไป นอกจากผ&าไตร
เท,าน�3น ท,านเป.นอย,างน�3นตลอด เอาผ&าใหม,ๆ ให&ท,านไม,เอานะ ม�กน&อยท��ส�ด ไปท��ไหนๆ
ก1เป.นอย,างน�3น ในคร�3งพ�ทธกาลก1พระก�สสปะท,านใช&ผ&าสามผ�น จนกระท��งพระองค�ทรง
เมตตาร�บส��ง น��เธอก1เฒ,าแก,มาแล&ว ให&ใช&ตามอ�ธยาศ�ยสะดวกสบายตามว�ยของคนแก,จะ
เป.นความสะดวกด� ทางน�3นก1ท2ลท,านว,า เท,าท��ข&าพระองค�ใช&อย2,น�3 และม�อย2,น�3 เป.นความ
สะดวกด�แล&ว เออ ถ&าอย,างน�3นเราก1อน�โมทนาสาธ� แน,ะจะค&านย�งไงไม,ค&านนะ ตถาคต
อน�โมทนาสาธ� ถ&าได&พระปฏ�บ�ต�แบบน�3ๆ มากๆ ศาสนาก1ย��งเจร�ญร�,งเร�อง พระเราจะ
เจร�ญร�,งเร�องข93นมากภายในจ�ตใจ และการแนะน�าส��งสอนคนอ��นก1เอาแบบฉบ�บอ�นด�งาม
น�3สอนโลก โลกก1จะได&ร�บความร,มเย1นเป.นส�ขข93นมากมาย น��นเห1นไหมล,ะพระพ�ทธเจ&าไม,
ทรงค&านนะ

พอพ2ดอย,างน�3ก1ย&อนเข&ามาหาหลวงตาบ�ว แต,ก,อนก1ใช&ผ&าสามผ�น เวลาน�3ในก�ฏ�
หลวงตาบ�วม�แต,ผ&าเต1มห&อง ไม,ทราบว,าผ&าอะไรต,ออะไร เราก1ปล,อย เด�Lยวน�3ปล,อยนะ ม�
อะไรๆ ไม,สนใจ เลอะๆ เทอะๆ เป.นหมด ไม,ว,าจะสอนอะไรเร��องข&อว�ตรปฏ�บ�ต�ก�บพระ
ก�บเณร ก1เราต�วเลอะเทอะอย2,แล&ว จะไปสอนใครก1จะสอนให&เลอะเทอะละซ� น��ม�นมาเข&า
เรานะเด�Lยวน�3 แต,ก,อนก1ปฏ�บ�ต�อย,างน�3นละ เพราะน�ส�ยม�นจร�งจ�งตลอด เร��องผ&าสามผ�น
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ต�ดแนบเลย ไม,เอาอะไรท�3งน�3น ท�น�3เวลาแก,เข&ามาๆ ม�นหากเป.นของม�นเองนะ เราก1ไม,ม�
เจตนาอะไรท��ว,าใครเอามาคว&าม�บๆ เหม�อนฮ,องกง เข&าใจไหม ม�นก1ไหลเข&ามาเร��อยๆ
ส�ดท&ายก�ฏ�ของเราม�แต,เคร��องบร�ขารใช&สอย เฉพาะอย,างย��งผ&าอ�งสะก1ไม,ทราบก��ต�ว สบง
ก��ต�ว จ�วรก��ต�ว นอกน�3นไม,ค,อยม�ละในน�3น ม�มากๆ แล&วปาให&เห1นต,อหน&าละเรา ค�อม�น
เหล�อท��จะทนแล&วก1ปาเข&าปMาให&เห1นซ�

ม�นข�ดต,อธรรมข�ดก�บน�ส�ย จะมาขวางธรรมขวางน�ส�ยท��ถ2กธรรมได&ย�งไง ท�กว�นน�3
เลอะเทอะไปหมด ไม,ม�แบบม�ฉบ�บนะ เราก1ยอมร�บว,าเราไม,ม�แบบม�ฉบ�บ แต,พระเณร
ท�3งหลายท,านก1ทราบได&ด�แล&วว,าแต,ก,อนเป.นย�งไงๆ มาป8จจ�บ�นน�3เป.นย�งไงท,านก1ทราบด�
แล&ว ท,านจะมาต�าหน�เราน�3คงต�าหน�ไม,ลง เพราะท,านทราบมาโดยล�าด�บๆ แล&ว ก�ฏ�เด�Lยว
น�3ท��อย2,ท�กว�นน�3 อ�นน�3ต&นเหต�มาจากกระต?อบนะ ไม,ใช,อะไร ค�อเราปล2กกระต?อบส2งแค,น�3
จากพ�3นข93นมาส2งแค,น�3 เฉล�ยงกว&างประมาณ ๑ เมตร ม�นก1อย2,ในเกณฑ� ๓ ปIนะ

ค�อต&นเสาน�3เราไปคว&าเอาไม&สดมาปล2กเป.นต&นเสา คว&าตามในว�ดน��นแหละเอามา
ปล2ก ท�น�3พอไม&สดม�นแห&ง ปลวกม�นเข&าไปก�นไม&สด ต&นเสาน�� พอก�นแล&วม�นก1ห�กล&ม
โครม ปล2กใหม,ข93นป8Fบ ก1ไม&สดม�นเก,า ม�นก1ได&สองสามปIเท,าน�3น แล&วปลวกก�นขาดก1ล&ม
ลง ท�น�3ตอนส�ดท&ายน�3ก1กระต?อบน��นเหม�อนก�น ตอนน�3นเป.นกฐ�น ล2กศ�ษย�ทางกร�งเทพฯ
เขาไปทอดกฐ�น เขาเข&าไปด2ก�ฏ�เรา แล&วม�พระท,านเด�นอย2 ,บร�เวณน�3น ไหนก�ฏ�ท,าน
อาจารย�หล�งไหน หล�งน�3 ว,าง�3น เหอๆ ข93นเลย เห1นกระต?อบเล1กๆ เหอๆ หล�งไหน หล�ง
น�3 ร�บให&พระท,านเปPดประต2ให&ด2 ประต2ก1อย,างว,า ฝาก1เป.นฟางเป.นอะไร แอ&มด&วยฟาง
ม�งด&วยหญ&า

เขาป�Qบป8Fบไปก1ขอให&เปPดประต2 พระท,านเข&าไปเปPดประต2ให&ด2 แกก1คลานข93นไป
ข93นไปเฉล�ยง ความกว&างม�น ๑ เมตร ด2หมด ก1ม�นไม,ม�อะไร จะให&ม�อะไร ก1ม�หน�งส�อ
เราท�าแคร,ไว&บนห�วนอนเรา หน�งส�อจะเอาไว"ส#งกว�าต�วเองเสมอ เพราะเคารพธรรม
เอาหน�งส�อไว&ข&างบน หน�งส�อธรรมะ คร�3นไปด2ๆ แล&วร&องไห&อย2,ตรงน�3นเลย พระมาเล,า
ให&ฟ8ง ร&องไห&อย2,ในน�3นเลย ด2แล&วด2เล,า ท�3งร&องไห&ท�3งด2ท�3งอะไรหมด พอลงมาแล&วก1ข93น
ไปบนศาลาซ� พอไปน��งป8Fบร&องไห&เลย ย�งไม,พ2ดอะไร เป.นอะไรไม,ใช,เป.นบ&าเหรอ ก1ว,า
อย,างน�3นละเรา ก1ม�นน�ส�ยอ�นน�3 พ2ดก�บล2กศ�ษย�จะให&ว,าย�งไง ถ&าไม,ว,าอย,างท��ว,าน�3

ม�นเป.นอะไรอาจารย�ของเราน� � ไปด2ก�ฏ�แล&วหล�งเท,าก�าป8 Rน ช� �อเส�ยงโด,งด�งท� �ว
ประเทศไทย เวลามาด2ก�ฏ�หล�งเท,าก�าป8Rน ท�าไมจ9งอย2,ได&นอนได& ว,าง�3นนะ เราก1บอก โอEย
อย2,ในท&องแม,อย2,ในท&องเท,าน�3 อย2,ในน�3นไม,ทราบว,าน��งว,านอนอย2,ได&ท�3งน�3น ๙ เด�อน ๑๐
เด�อนก1ย�งออกมาได& แล&วมาอย2,ก�ฏ�น�3 ก�ฏ�หล�งน�3น��งได&นอนได&เด�นได&สบาย ย�งจะว,าแคบ
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อย2,เหรอ ถ&าอยากให&กว&างก1ให&ไปปล2กไปสร&างท��ท�,งอย�ธยาน2,นนะ เราก1บอก เอาอ�กแหละ
ร&องไห&อ�กๆ กล�บไปเลยส,งเง�นมา น��นน,ะเร��องราว ท��ก�ฏ�หล�งน�3นจะปรากฏข93นมา เพราะ
ต&นเหต�อ�นน�3แหละ

พอไปไม,บอกละท��น� � เขาไม,บอก เขาส,งเง�นมาต2มให&สร&างก�ฏ�หล�งน�3 เอ? ท�าย�งไง
ก1เราไม,ได&ส��งเส�ยอะไรๆ เขาส,งมาส,งกล�บผ�ด น��น พอจากน�3นมาแล&วก1จ�าเป.นจ�าใจ ก1เลย
ปล2กก�ฏ�หล�งน�3นให& อย,างท��เห1นอย2,ท�กว�นน�3 จากน�3นก�าช�บก�าชาเลย อะไรก1ตามท��จะมา
ปล2กมาสร&างต,างๆ ซ9�งเราไม,อน�ญาตน�3จะมาท�าไม,ได& ส,งมาก1ต&องส,งกล�บ เราบอกเลย ถ&า
เราไม,ตกลงอน�ญาตการก,อน�3นสร&างน�3 จะมาท�าส�,มส��ส�,มห&าไม,ได& เพราะฉะน�3นใครท��จะท�า
อะไรจ9งต&องมาขออน�ญาตเร��อยๆ มาจนกระท��งป8จจ�บ�น เร��องราวเป.นอย,างน�3น

พระคร�3งพ�ทธกาลก�บพระสม�ยป8จจ�บ�นน�3 ถ&าเท�ยบตามต�าร�บต�าราท��ท,านจดจาร9ก
ไว&อย,างถ2กต&องม�นเข&าก�นไม,ได&นะ พวกเราม�นพวกพระปลอมพระกาฝากไปอย,างน�3นถ9ง
ถ2ก ท�าศาสนาแทนท��จะให&เจร�ญเหย�ยบศาสนาให&ล,มจมลงไป พวกพระกาฝาก พวกเราน�3
น,ะพระสม�ยป8จจ�บ�น น�บต�3งแต,หลวงตาบ�วลงไป แบบฉบ�บท,านวางไว&ย�งไงๆ ไม,ด2 ท�าเอา
ตามความชอบใจๆ ท��เป.นหล�กเป.นเกณฑ�มาก1ค�อพ,อแม,คร2จารย�ม��น น��ท�กอย,างเป.นหล�ก
เป.นเกณฑ�มาตลอด ไม,คลาดเคล��อนนะ ไม,ม�อะไรคลาดเคล��อน

ท,านส�บทอดมาได&เป.นล�าด�บตลอดทางด&านว�ตถ� ท��อย2,ท��หล�บท��นอน ท��เด�นจงกรม
น��งสมาธ�ภาวนา เร�ยกว,าท��อย2 ,ท� �พ�กเป.นปMาล&วนๆ เป.นแบบคร�3งพ�ทธกาลล&วนๆ ก�ฏ�ก1
กระต?อบกระแต?บพออย2,ได&อย2,ไป ท,านเองเขาน�มนต�มาอย2,ก1ก�3นห&องศาลาอย2,เส�ย ให&ก�3น
ห&อง ให&ปล2กก�ฏ�ไม,เอา อย2,น��ม�นสะดวกแล&ว ออกมาน��ก1มาศาลาเลย ท,านว,าอย,างน�3นนะ
ท,านไม,พ2ดมาก ให&ก� 3นห&องให&อย2 ,เส�ย อย2,ทางบ&านโคกนามนก1แบบเด�ยวก�น มาหนอง
ผ�อน�3ก1เป.นว�ดใหญ,ว�ดโตท,านก1มาก�3นห&องอย2,

คร2บาอาจารย�ท�3งหลายซ9�งเห1นมาโดยล�าด�บท,านค�ดว,าเวลาน�3ท,านแก,มากแล&ว ให&
ท,านอย2,สะดวกสบายเถอะ จะมาขอปล2กสร&างก�ฏ�ให& เป.นห�วหน&าโยมมา เขาอยากสร&าง
ก�ฏ�แต,เขากล�วท,าน ก1ม�คร2บาอาจารย�ล2กศ�ษย�ผ2&ใหญ,ของท,านมาขอร&องท,าน ท,านก1บอก
ว,าท��น��ม�นก1สบายแล&ว ไปหาสวรรค�น�พพานท��ไหนอ�ก น��นเห1นไหมล,ะ ท,านว,าอย,างน�3นะ ท��
น��ก1สะดวกสบายแล&วก�บธาต�ก�บข�นธ�ท�กส��งท�กอย,าง น��นฟ8งซ�น,ะ ธาต�ข�นธ�ของเราม�นว�เศษ
ว�โสมาจากไหน เหล,าน� 3ก �บธาต�ก �บข�นธ�ม �นเข &าก�นได &สน�ทด�แล&ว จะไปหาท&องฟHา
มหาสม�ทรท��ไหนมาอย2,ว�เศษจากธาต�ข�นธ�อ�นสกปรกโสมมปMาช&าผ�ด�บน��ละ น��นเห1นไหม
เวลาท,านตอบ ฟ8งซ�

สภาพเหล,าน�3นก�บสภาพน�3ม�นเข&าก�นได&สน�ทแล&ว ไปเปล��ยนแปลงให&ม�นเป.นอะไร
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อ�ก อย2,ท��ไหนก1อย2,ได& ไปได& น��นเวลาท,านพ2ดออกมา น��เป.นย�งไงเป.นการสอนพวกเรา
ไหมล,ะ ฟ8งซ� ค�อสภาพของร,างกายน��ก�บสภาพอ�นน�3ม�นอย2,ก�นได&พอด� ให&อย2 ,ก�นพอด�
ส,วนจ�ตเป.นอ�นหน9�งต,างหาก จ�ตเป.นธรรม ธรรมก�บจ�ตเป.นอ�นเด�ยวก�นแล&ว เป.นอ�นหน9�ง
ต,างหากจากน�3 ถ9งจะอย2,ท��ไหนท,านก1สบายหมด เพราะจ�ตใจท,านสง,างามมากแล&ว อย,าง
หลวงป2Mม��นเราน�3 ก1ค�อพระอรห�นต�ในป8จจ�บ�นน�3นเองร&อยเปอร�เซ1นต� อ�ฐ�ของท,านกลาย
เป.นพระธาต� อ�ศจรรย�มากมาย แปลกประหลาดท�กส��งท�กอย,าง แปรเป.นพระธาต� อ�ฐ�
เป.นพระธาต� ไม,ได&เหม�อนพระท�3งหลาย ต&องเป.นพระอรห�นต�เท,าน�3นถ9งจะเป.นพระธาต�
ได& แต,ของหลวงป2Mม��นน��ร2&ส9กว,า อ2?ย เป.นไปท�กแบบท�กฉบ�บ เป.นส�ชมพ2 เป.นส�อะไร เป.น
แก&วเป.นอะไร เป.นไปได&ท�กแบบนะของท,าน

น��พ2ดถ9งเร��องสภาพความเป.นอย2,ของท,าน ตรงเปUงก�บต�าร�บต�าราท��แสดงไว&เลย
ท,านไม,ผ�ดเพ�3ยนนะ ตลอดว�นท,านมรณภาพไป ก�ฏ�หล�งน�3นเขามาขอสร&างนะ ท,านด�เอา
คร2บาอาจารย�ท��เป.นล2กศ�ษย�ผ2&ใหญ,ก1ขอร&องท,าน หลายคร�3งหลายหนท,านก1เลยน��ง เขาก1
เลยสร&างข93นน��นแหละ เร��องราวนะ องค�ท,านเองท,านก�3นห&องอย2, ท,านบอกว,าน�3ม�นสะดวก
สบายแล&ว อ�นน�3นข93นๆ ลงๆ แน,ะท,านว,าอย,างน�3นนะ อ�นน�3ไม,ต&องข93นๆ ลง ๆ ป�Qบป8Fบถ9ง
แล&ว ท,านว,าสบาย ไปอย,างน�3นเส�ย

ค�อท,านพอท�กอย,างภายใน สภาพภายนอกให&เป.นสภาพภายนอก ธาต�ข�นธ�ก�บ
ส��งเหล,าน�3ม�นพอเหมาะพอด�ก�น ให&ม�นอย2,ด&วยความพอเหมาะพอด�ก�น ไม,ให&ปIนเกล�ยว
ความหมาย ส,วนจ�ตเป.นจ�ต ธรรมเป.นธรรม เป.นสภาพหน9�งต,างหาก ไม,มาย�,งเก��ยวก�บ
ส��งเหล,าน�3 น��น ส,วนสภาพเหล,าน�3ก�บสภาพท��วๆ ไปม�นเหม�อนก�นก1ตกแต,งให&อย2,ให&ก�น
ให&หล�บให&นอนพอๆ ก�น น��เหมาะก�นแล&ว น��นเห1นไหมล,ะเวลาท,านพ2ด ฟ8งซ�ค&านท,านได&
ย�งไง จะไปปล2กหอปราสาทราชมณเฑ�ยรก1ค�อเอาปMาช&าผ�ด�บน�3แหละข93นไปกองไว&บนน2,น
ม�นว�เศษว�โสอะไร อ�นน�3นก1อ�ฐ อ�นน�3ก1ป2น อ�นน�3นก1ทราย อ�นน�3นก1เหล1กก1หลา ม�นว�เศษ
ว�โสอะไร ส��งเหล,าน�3อย2,ท��ไหนม�นก1ม�ท��วไป ส,วนธรรมม�ได&เม��อไรง,ายๆ น��นเห1นไหมท,าน
ห�กเข&ามาหาธรรม ธรรมน�3ม�ท��ไหนได&ง,ายๆ วะ ไม,ทะน�ถนอมธรรมะทะน�ถนอมอะไร
บวชมาก1เพ��อบ�าร�งร�กษาธรรม ไม,ใช,เพ��อเหย�ยบย��าท�าลายธรรมท�าลายศาสนาน��นะ แล&ว
ค&านซ�ใครจะค&านท,าน

ท,านอย2,อย,างน�3นตลอด เร��องภายนอกปล,อยตามสภาพเลย เร�ยกว,าท,านปล,อย
ตามสภาพ ปลงตกท�3งภายนอกภายใน อย2,ตามสบาย ทางภายในของท,านเป.นอย,างท��ว,า
น��นละ อย2,ไหนอย2,ได&หมด ทางภายนอกก1ปล,อยตามสภาพอย2,ได&เช,นเด�ยวก�น อย2,ย�งไง
ท,านอย2,ได& ท,านสบายๆ จ�ตใจสบายเส�ยอย,างเด�ยวอะไรสบายหมด ถ&าจ�ตใจว&าว�,นข�,นม�ว
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เด�อดร&อนว�,นวายน�3ด�3นท�3งว�นท�3งค�น ม�เท,าไรก1ไม,พอ ได&เท,าไรไม,พอ ม�เท,าไรไม,พอ ความ
โลภม�นท�าลายคนให&เด�อดร&อนว�,นวายฉ�บหายวายปวงไปมากขนาดไหน ใครก1ย�งไป
เพล�ดเพล�นก�บความโลภอย2, โลภได&ไม,พอ ได&เท,าน�3มาอยากได&เท,าน� 3น ได&เท,าน�3นมา
อยากได&เท,าน�3น

เร� �องก�เลสจะไม,ม�ค�าว,าพอ เหม�อนก�บไฟได&เช� 3อ ไสเช�3อเข&าไปซ� ไสเช�3อเข&าไป
เปลวไฟม�นจะแสดงจรดเมฆ ให&ม�นถอยไม,ถอย ไฟถอยเช�3อไม,ม� เช�3อไสเข&าไปเท,าไรไฟ
เผาแหลกๆ ความโลภน��ก1เหม�อนก�น ก�เลสค�อต�วโลภน�3นแหละ ท�าคนให&ตายอย2,เวลาน�3
ได&เท,าไรก1ไม,พอๆ ต,างคนต,างด�ดต,างด�3น คร�3นหามาได&แล&วความผ�ดหว�งก1มาด&วยก�นๆ
ได&มาแล&วก1เส�ยไป ได&มาแล&วก1เส�ยไป ทางเข&าม�ทางออกม�นก1ม�ละซ� ได&มาก1เส�ยไป ก1ทาง
เข&าทางออกของส��งเหล,าน�3แหละ ม�นเป.นอย,างน�3น

น��ละความโลภ ม�นท�าลายโลกเวลาน�3 โลกก�าล�งเด�อดร&อนว�,นวาย ไม,ใช,ส��งของ
อะไรท��พาอย2,ก�นก�นก�นท��วโลกด�นแดนน�3ม�นอดอยากขาดแคลนนะ ม�นอดอยากม�นห�ว
โหยอย2,ท��ห�วใจต,างหาก ได&เท,าไรย��งไม,พอๆ ใหญ,เท,าไรย��งอยากใหญ, อยากใหญ,กว,าคน
ท�3งโลก เทวบ�ตรเทวดา อ�นทร� พรหมท�3งโลก ให&มากราบไหว&คนคนเด�ยว ท��ม�ความอยาก
มากท��ส�ด เล�ศเลอส�ดยอดค�อคนโลภมากคนน�3แหละ แล&วใครจะมากราบ โลภมากเท,าไร
ม�นย��งเลวมากลงไป ใครจะกราบย�งไง

พระพ�ทธเจ&าธรรมท,านสอนให&ไปช�าระความโลภแล&วจะสะดวกสบาย ไม,ด�3นรน
กระวนกระวายจนเก�นเหต�เก�นผล ความพออย2,พอก�นอะไรสร&างไป พออย2,พอก�นแล&ว
เป.นไป โลกก1สงบร,มเย1น ถ&าม�ธรรมคอยควบค�มอย2,นะ ถ&าปล,อยให&ก�เลสควบค�มอย,าง
เด�ยวหาไปเถอะ หาไปท��ไหนก1หาไป ใครจะว,าเก,งขนาดไหน ในโลกธาต�น�3จะหาความส�ข
มาแข,งพระพ�ทธเจ&าจะไม,ม�เลย ม�ต�3งแต,ความท�กข�เด�อดร&อน เอาถามไปซ�เป.นรายๆ ม�
ความส�ขความสบายอะไร ม�สมบ�ต�เง�นทองข&าวของ ม�ต9กรามบ&านช,อง ม�ท��ก��แปลงก��ไร, ม�
บร�ษ�ทบร�วารมากน&อยเพ�ยงไร ม�ความส�ขขนาดไหน เอาต�3งแต,ความท�กข�มาต&อนร�บนะ
ม�นไม,ได&เอาความส�ขมาต&อนร�บ พวกท��โลภมากๆ น��แหละ เวลาเอามาผลของม�นก1ค�อ
ความท�กข�จากความด�ดความด�3นน�3นแหละ ไม,มาจากไหนนะ

ท,านจ9งต�าหน�ความโลภ ได&เห1นโทษร9ย�งความโลภน�3 ม�นโลภจนว�นตายน2,นน,ะของ
ง,ายเม��อไร ก�เลสไม,ม�ถอย ม�แต,ค�บหน&าเร��อยๆ ไป ไม,ม�ท��ไปท��มาแท&ๆ ก1น�บข&อม�อเจ&า
ของ น��ล2กศ�ษย�เขามาเล,าให&ฟ8งนะ เศรษฐ�ในป8จจ�บ�นน�3ละ เศรษฐ�คร�3งก,อนเศรษฐ�เง�น
เหร�ยญ เง�นเหร�ยญไม,ใช,เง�นกระดาษ คนน�3นม�ส2งส�ดแหละทางภาคอ�สาน เง�นส2งส�ดของ
แกม�ถ9งเจ1ดหม��นบาท เง�นเหร�ยญน��นะ เขาร��าล�อก�นท��วภาคอ�สาน แกอย2,อ�าเภอน2&นแก
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เป.นคนม��งม� เพราะการค&าขาย ด2ว,าขายช&างขายอะไรต,ออะไร หลายอย,างหลายประการ
ต�ดต,อก�บประเทศลาวบ&างซ�3อขายก�น

ท�น�3เวลาจะตายท��น��จนตรอก มาน�บข&อม�อ นอนอย2,เฉยๆ ปMวยหน�กเข&าๆ ไม,ม�หว�ง
แล&วละ มานอนแล&วน�บข&อม�อ ค�ณพ,อน�บอะไรล,ะ ค�ณพ,อไม,สบายหร�อ ค�ณพ,อเป.นอะไร
ถ9งมาน�บน�3วม�อ ท��น�บน��ค�อว,า น��เราก1จวนจะตายแล&วไม,ม�หว�งท��จะได&ค�นแหละ เง�นเหล,าน�3
นะ คนน�3นต�ดหน�3เท,าน�3น คนน�3นต�ดหน�3เท,าน�3น ค�อทวงหน�3ด&วยข&อม�อ เขาต�ดหน�3มากต,อ
มากน�3ไม,ม�หว�งได&ค�นแหละ เราตายก1จมไปหมดเลยหน�3ส�นเหล,าน�3 พ,อจ9งได&น�บข&อม�อ
เม��อม�นผ�ดหว�งจร�งๆ แล&วก1มาน�บข&อม�อ แล&วก1ตายท�3งเปล,าๆ ไม,เห1นได&อะไรไป ซากศพ
เขาก1เอาไปเผาก�น ก1ไม,เห1นได&อะไร เง�นเจ1ดหม��นบาท แต,ก,อนเจ1ดหม��นบาทเป.นเง�น
น&อยเม��อไร เง�นถ9งเจ1ดหม��นบาทถ9งข�3นเศรษฐ� ป8จจ�บ�นน�3เร�ยกว,าเศรษฐ�เง�นเหร�ยญถ9งเจ1ด
หม��นบาท ไม,ม�ใครม�ได&ง,ายๆ ละ น��เวลาตายก1ไปอย,างน�3นเห1นไหมล,ะ

น��เอามาพ2ด ล2กศ�ษย�เขามาเล,าให&ฟ8ง คนคนน�3นเราก1เคยเห1นเน�3อเห1นต�วแล&ว
แหละ เห1นท�3งครอบคร�ว เป.นครอบคร�วท��ส2งส,งมากท��ส�ด เวลาตายก1เป.นอย,างน�3น มาน�บ
ข&อม�อ ตายไปร,างกระด2กน�3เขาก1เอาไปเผาเส�ยไม,เห1นได&อะไร ม�นน,าจะเอามาเป.นคต� ต,อ
พวกเรา ท��เอามาเล,าให&ฟ8งน�3ควรจะเป.นคต�ได&ด� เหล,าน�3ใครจะเอาอะไรไปบ&างล,ะ ม�ต�3งแต,
ความโลภเต1มต�วๆ เวลาตายแล&วความโลภเหย�ยบลงแหลกหมดเลย ความโลภแทนท��
จะมาช,วย ไม,ได&ช,วยนะ เหย�ยบลงหมด หว�งน�3นหว�งน�3 เม��อม�นผ�ดหว�งๆ น��นละม�นผ�ด
หว�งของความโลภ ม�นไม,ได&อย,างใจม�นก1เป.นกองท�กข�ข93นมาเผาต�วเองๆ แหลกเหลวไป
หมด

น��ละก�เลสม�นก�าล�งออกหน&าออกตา อย2,ท��ไหนบ&านใดเม�องใด ใหญ,เท,าไรความ
โลภความโลเลท��ได&ไม,ม�เม�องพอน�3ย��งหนาแน,นข93นมา อ�านาจบาตรหลวงปMาๆ เถ��อนๆ ก1
แทรกก�นข93นมา แทรกก�นข93นมาด&วยอ�านาจเป.นก�เลสท�3งน�3นละท��ออกมาแสดงให&โลกได&
ร�บความเด�อดร&อน ผ2&ใหญ,ใหญ,เท,าไรเหย�ยบผ2&น&อยลงไปๆ ผ2&ม��งม�เท,าไรเหย�ยบคนท�กข�
คนจนลงไป ไม,ว,าบ&านใดเม�องใดเป.นอย,างน�3นถ&าก�เลสปกครองบ&านเม�อง ไม,ม�ธรรม
ปกครองบ&านเม�อง เราอย,าเข&าใจว,าบ&านใดเม�องใดจะเจร�ญร�,งเร�อง ม�ความส�ขความ
เจร�ญ เป.นความท�กข�ด&วยก�นหมดท�3งน�3นแหละถ&าลงให&ก�เลสปกครองบ&านเม�องนะ ได&
มากเท,าไรย��งบ�บย��งบ�3ส�ไฟคนอ��นเข&าไปมาก ได&มากเท,าไรย��งกอบย��งโกย ไม,ม�ว�นหย�ดว�น
ถอย เวลาตายแล&วก1ตายเหม�อนโลกเขาตายน��นแหละ ไม,เห1นตายพ�เศษอะไร คนน�3เขา
โลภมากควรจะต�3งยศถาบรรดาศ�กด�Vส2งพ�เศษให&เขา ก1ไม,เคยม�ใครไปต�3งให&เลยนะ

ความโกรธ ความเค�ยดแค&นเขามาก ความอ�จฉาพยาบาท อาฆาตจองเวร ความ
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เบ�ยดเบ�ยน อ�านาจปMาๆ เถ��อนๆ ของเขามาก ควรท��จะไปชมเชยเขา ไม,ม�ใครชมเชย ม�
ต�3งแต,เขาแช,งไปตามหล�งเท,าน�3นละ โอ?ยม�นตายเส�ยด� ถ&าม�นย�งม�ช�ว�ตอย2,ม�นย�งจะโลภ
มาก ท�าความเด�อดร&อนให&แก,โลกมากย��งกว,าน�3อ�ก คนคนน�3ควรจะตายเส�ย ตายแทน
หมาก1ได& หมาเขาไม,ได&โลภมากอย,างน�3 อ�นน�3ม�นโลภเลยเถ�ดเลยแดน มน�ษย�มนาท��วโลก
ด�นแดนเด�อดร&อนเพราะความโลภมาก อ�านาจปMาเถ��อนของม�นน�3มากน�3นเอง ท�าโลกให&
เด�อดร&อน ไอ&หมาเขาไม,ได&ท�าความเด�อดร&อนอะไร หมาเขาด�กว,าคนประเภทน�3 เขาจะ
แช,งก�นอย,างน�3นะ

เป.นย�งไงม�ใครไปชมเชยไหม คนโลภมากไม,ม�อรรถม�ธรรมภายในใจ ถ&าม�ธรรม
แล&วม�มากม�น&อยด�ไปหมดนะ ม�นแปลกก�นอย,างน� 3  คนม�อรรถม�ธรรมข&างนอกก1
สม��าเสมอ ข&างในก1สม��าเสมอ ไม,เหย�ยบย��าท�าลายใคร ไม,ด2ถ2กเหย�ยดหยามใคร ไม,หา
ช,องหาโอกาสคดโกงร�ดไถใคร ได&มาตามความสามารถวาสนาของตนเองท��อ�ตส,าห�
พยายามด�ดด�3นมาเท,าไร ได&มาๆ เอาทางด&านน�3เป.นส,วนจ�าเป.นอ�นน�3 อ�นน�3แยกออก ท�า
เป.นประโยชน�ส,วนภายในค�อจ�ตใจ ซ9�งเป.นของท��ม�ค�ณค,ามากและเป.นผ2&สมบ�กสมบ�นใน
การเก�ดตายไม,หย�ดไม,ถอย ต&องอาศ�ยความด�งามท�3งหลายน�3เป.นเสบ�ยงเคร��องก&าวเด�น
ในภพชาต�ต,อไป ผ2&น�3ไม,ประมาท

สร&างความด�งามก1 เอา สร&าง ม�เท,าไรสร&าง ส,วนท��เก1บไว&ส�าหร�บครอบคร�วเหย&า
เร�อน ก1เก1บไว&เป.นความจ�าเป.นของธาต�ของข�นธ� ส,วนท��จะช,วยโลกสงสาร ใครมาต�ดต,อ
ขอท��ไหนเป.นให&ไปๆ น�3คนม�จ�ตใจอ�นกว&างขวาง คนน�3เร�ยกว,าร��นเร�ง อ�ธ นน�ทต� อย2,ใน
โลกน�3ก1ร��นเร�งบ�นเท�ง ไปท��ไหนคนร�กคนชอบ เปจ�จ นน�ทต� ละไปแล&วก1ไปร��นเร�งบน
สวรรค� น��นท,านสอนไว&อย,างน�3 ท,านไม,ได&สอนว,าคนน�3โลภมากไปท��ไหนเขาตอมไปเลยละ
คนตอมไปเลยคนโลภมาก คนเห1นแก,ได&แก,เอา เขาแตกหน�หมดไม,ม�เหล�อ เข&าใจไหม
เขาไม,ได&ว��งตามนะ เขาแตกหน�หมด เพราะน��เปรตมหาย�กษ�มาแล&ว

ม�นจะมาเอาท,าไหนไม,ร2& ระว�งนะต�บอย2,หม��นๆ ไม,ได&นะ ม�นจะเอาต�บไปก�นหมด
เพราะพวกน�3ม�นม�อเร1วท��ส�ด คว&าต�บคว&าปอดคนมาก�น อ�านาจปMาเถ��อนอย,างน�3 เร��องของ
ก�เลสเป.นอย,างน�3ท�3งน�3นละ ถ&าเร��องของธรรม อย2,ท��ไหนเย1น คนม�ธรรมเย1น ท�3งคนม�คน
จนเย1นด&วยก�น ด�ด&วยก�น ธรรมะท,านชมไปด&วยก�นหมดน��นละ คนม��งคนม�สร&างความด�
เพ��อจ�ตใจของตนก1สร&าง เพ��อจ�ตใจของต�วเองก1เพ��อชาต� เพ��อส,วนรวมอ�ก แล&วก1เข&ามาส2,
จ�ตใจของตน อาน�สงส�แห,งการเส�ยสละแก,เพ��อนฝ2งท�3งหลายก1เข&ามาหาต�วเองๆ แน,ะ
ข&างนอกก1กว&างขวาง ข&างในก1กว&างขวางด&วยบ�ญด&วยก�ศล ข&างนอกก1กว&างขวางด&วย
ความสงบร,มเย1น พอได&อาศ�ยผ2&เส�ยสละด&วยความม�เมตตา ต,างก�นอย,างน�3นนะ
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ให&พาก�นพ�จารณานะ ว�นน� 3ธรรมออกแง,ไหนก1ไม,ร2 &แหละ แล&วแต,จะออกละ
เพราะเร��องเหล,าน�3ม�นม�ท�กแง,ท�กม�ม ธรรมไปท��ไหนโดนท�3งน�3นแหละ พ2ดจะผ�ดไปไหน
เร��องเหล,าน�3ม�อย2,ในโลก ปฏ�เสธได&ไหมว,าพ2ดไปน�3ผ�ดไป โดนท�3งน�3นละโดนท�3งเขาท�3งเรา
ไปเลยละ อย,าว,าจะไปโดนแต,เขาเลย โดนเราด&วย ส��งเหล,าน�3ม�อย2,ก�บท�กคน แม&ผ2&เทศน�ก1
อาจโดนเหม�อนก�น จะว,าโดนเส�ยจร�งๆ เราก1ไม,กล&า เพราะใจน�3ม�นปล,อยหมดแล&ว จะ
ไปว,าโดนจร�งเราก1พ2ดยาก แต,น�3เพราะอ,อนลงหาล2กศ�ษย� ล2กศ�ษย�ล2กหาจะว,าหลวงตาน�3
โกรธแค&นเก�นไป โกรธแค&นก1ม�แต,ค�าพ2ดเท,าน�3นแหละ ห�วใจเต1มไปด&วยเมตตา ให&ท,าน
ท�3งหลายจ�าเอา

น��พ2ดถ9งเร��องโทษของก�เลสก�บค�ณค,าของธรรม ถ&าธรรมแทรกเข&าตรงไหนจะม�
เกาะม�ดอนพอซ�กห�วนอนได&นะ ถ&าไม,ม�ธรรมใครจะเป.นขนาดไหนส2งขนาดไหนก1ม�แต,
ฟWนแต,ไฟเผาม�นอย2,ตลอดเวลา ให&พาก�นเข&าใจเอานะ ว�นน�3เทศน�เพ�ยงเท,าน�3ก1พอแล&วละ

พ2ดถ9งเร��องมะขามปHอม-สมอในปMา ท,านอธ�บายในพระว�น�ยนะ พระท,านเท��ยว
ธ�ดงค� ส,วนมากม�แต,เท��ยวธ�ดงค�ในปMาในเขาท�3งน�3น ค�อของน�3นต&องร�บประเคนเส�ยก,อน
พระถ9งจะฉ�นได& ท�กอย,างต&องร�บประเคน ไม,ประเคนปร�บโทษ เป.นเร��องตะกละตะกลาม
ไม,เป.นเร��องเร�ยบร&อยสวยงาม เหม�อนพระผ2&ช�าระความโลภ ท�น�3เวลาพระไปเท��ยวกรรม
ฐานท,านอน�โลมให&นะ ค�อพระไปเท��ยวกรรมฐาน ไม,ว,ามะขามปHอม-สมออะไรๆ ถ&าจะ
ฉ�นน�3แล&วต&องได&ประเคนท�3งหมด เว&นไว&แต,น3�าก�บไม&ถ2ฟ8นไม&จ�3มฟ8น ม�สองอย,างท��ท,าน
เว&น นอกน�3นล,วงเข&าม�ขทวารแล&วต&องได&เคนท�3งน�3น นอกน�3นปร�บอาบ�ต�ท�3งหมด ม�ยกเว&น
ไว&สองอย,าง ค�อน3�า อญ�ญต�ร อ�ทกทน�ตโปณา ในพระปาฏ�โมกข�ก1ม� น3�าและไม&ถ2ฟ8นไม&
จ�3มฟ8น นอกน�3นประเคนท�3งหมด

ท�น�3เวลาพระไปบ�ณฑบาตในข�3นท,านผ,อนผ�นนะ พระไปเท��ยวธ�ดงคกรรมฐาน ไป
ด&วยความห�วโหย เด�นปMาเด�นเขาไปน�3 ไปเห1นมะขามปHอม-สมอม�นหล,นลง หล,นแล&วไม,
ม�อน�ปส�มบ�นค�อประชาชนคนใดก1ตาม ไม,ม�ฆราวาสญาต�โยมเขามาเอามะขามปHอมน�3น
ประเคน พ9งก�าหนดภายในใจ ว,าอย,างน�3นนะในพระว�น�ย ให&เก1บเอามะขามปHอมหร�อ
สมอน�3นต�ดย,ามไป ต�ดถ�งไป ก�าหนดไว&ว,าเพ��อไปพบฆราวาสข&างหน&าแล&วจ9งให&เขา
ประเคนให& น��เร�ยกว,าท,านอน�โลมนะน�� อน�โลม ให&เขาประเคนให& เม��อไปถ9งท��แล&วไม,ม�
ใครประเคนให&เลย เจ&าของก1ห�วเต1มทน พ9งฉ�นเส�ยเถ�ด น��น ส�ดท&าย

น��ละพระว�น�ย ธรรมดาแล&วฉ�นไม,ได& เว&นแต,น3 �าก�บไม&ถ2ฟ8น ท�น� 3เวลาไปเท� �ยว
ธ�ดงคกรรมฐานในปMาในเขาแล&วไปเจอมะขามปHอม-สมอแล&วไม,ม�ใคร เธอก1อยากได&ห�ว
เต1มทนก1ให&พ9งเอามะขามปHอม-สมอน�3นใส,ถ�งไปเส�ยก,อน ก�าหนดไว&ว,าเวลาไปเจอคน
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ข&างหน&าให&เขาประเคนแล&วฉ�น ท,านว,าอย,างน�3นะ คร�3นไปถ9งท��แล&วไม,ม�ใครประเคน เธอ
ก1ห�วเต1มทนแล&วฉ�นเส�ยเถ�ด น��น เท,าน�3นละนะ น��ละพระว�น�ยเห1นไหมขนาดน�3น แล&วใคร
เคารพพระว�น�ยก1ค�อเคารพศาสดา ศาสดาสอนว,าย�งไงก1ต&องด�าเน�นตามน�3น ถ&าเพ�3ยน
จากน�3นแล&ว เร�ยกว,าเหย�ยบห�วศาสดา ใครท��ข&ามเก�นพระธรรมว�น�ยค�อข&ามเก�นเหย�ยบ
ห�วพระพ�ทธเจ&าน��นเอง ใครประค�บประคองธรรมว�น�ยด�น�3นค�อผ2&ตามเสด1จพระพ�ทธเจ&า
ตลอดเวลา ให&พาก�นเข&าใจเอานะ

(ล2กศ�ษย�ขออาราธนาให&หลวงตาม�ส�ขภาพร,างกายสมบ2รณ�แข1งแรง อาย�ย�นๆ
เพ��อเป.นม��งเป.นขว�ญของชาวพ�ทธส�บไป อ�นจะเป.นการส�บทอดอาย�พ�ทธศาสนาไปในต�ว
ค,ะ) เออ เราจะส2&ไปจนกระท��งหมดลมหายใจเราถ9งจะถอย ถ&าไม,หมดลมหายใจไม,ถอย
ว,าง�3นเถอะ เราก1เป.นน�กส2&เหม�อนก�นน��วะ พอใจนะเราจะส2&จนส�ดลมหายใจ ให&ถอยไม,ม�
พอพ2ดถ9งเร��องส2&ส�ดลมหายใจน�3เราก1ระล9กได&ตอนท��จะไปจร�งๆ อย2,หนองผ�อนะ ม�นอะไร
ก1ไม,ร2&นะ ค�อยาขวดน�3นเราก1ไม,เคยเห1น เขาว,าเขาอย2,กรมการแพทย� โรงพยาบาลนคร
พนม บอกจนกระท��งห&อง ๗ น��ละเวลาเป.นเหต�แล&วม�นไม,ล�มนะ

เขามา เราก1ป8ดกวาดไปถ9งศาลา พอด�เขาก1มาถ9งน�3น เราป8ดกวาดพอด�เสร1จเร�ยบ
ร&อยแล&วก1เอาไม&กวาดไปวางไว&แล&วก1เลยข93นไปศาลา พอข93นไปเห1นเขาเปPดห�บออกมา
กระเปUาของเขาน��นละม�ยาหลายประเภท แต,ยาขวดน�3นม�นสะเท�อนใจ พอมองเห1นป8Fบ
ป8Fวะเข&าน��เลย ออกอย,างไม,ค�ดไม,อ,านอะไร ออกร�บเหต�การณ�ก�นในขณะท��มากระเท�อน
ก�น มองไปป8Fบ โอ?ย ยาขวดน�3ไม,ได&นะ ใครฉ�นตายนะ เราว,าง�3นะอย2,ๆ จนเส�ยมารยาท
เขาหน&าแห&งไปหมดละ ไปว,าให&เขา ยาขวดน�3ใครฉ�นไม,ได&นะ ตายนะ เราว,าอย,างน�3น

จากน�3นแล&วเราค,อยพล�กใหม, ยาขวดน�3เป.นยาแก&อะไร เราถาม ยาถ,าย เขาว,าไม,
เป.นอะไรละคร�บพวกผมม�ยาห&าม เขาว,าอย,างน�3น ยาขวดน�3นละด�ดเรา เห1นไหมล,ะเวลา
ม�นด�ด เขาว,าเขาม�ยาห&ามม�นเลยปล,อยใจเส�ย ท�แรกเจอไม,ร2&ว,าอะไรเป.นอะไร ม�นออก
อย,างแรงเพราะม�นสะเท�อนอย,างแรง มองเห1นป8Fบป8Fวะเข&าเลย ทางน�3ก1ออกร�บก�นเลยว,า
ยาขวดน�3ใครก�นไม,ได&นะ ตายนะเราว,าอย,างน�3น พอถามเขาแล&วเขาก1บอกว,าม�นเป.นยา
ถ,าย แต,ไม,เป.นอะไรแหละพวกผมม�ยาห&าม ค�าว,ายาห&ามเลยกล,อมเรา เราก1เลยปล,อย

ท�น�3เอายาน�3มาฉ�น ก1ฉ�นธรรมดา พระองค�ละช&อนๆๆ ท,านถ,ายธรรมดา พอถ9ง
สองท�,มเขาเอายาห&ามมาห&ามพระท,านก1หาย ไอ&เราก1ฉ�นเท,าก�นก�บเขา เวลายาห&ามมาม�น
ไม,ยอมหายซ� ถ,ายเส�ยจน ต� 3งแต,น� 3นจนกระท� �งถ9งเช&าถ,าย ๒๕ หน อาเจ�ยน ๒ หน
อาเจ�ยนน�� เราน��งอย2,ส&วมนะ เวลาม�นอาเจ�ยนอย,างร�นแรงน�3เศษอาหารน�3ม�นพ�,งไปต�ดฝา
ส&วม แรงหร�อไม,แรงต�ดฝาส&วม พ�,งๆ พอม�นอาเจ�ยนเต1มเหน��ยวแล&วท�น�3ม�นอ,อนลงๆ ร2&
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ในต�ว อ,อนลงๆ หดเข&ามาเลย ม�นเต1มท��แล&ว ถ&าธรรมดาเร�ยกว,าไปตอนน�3นเลยละ ไม,
อย2,

หดเข&าๆ ส�ดท&ายตาห2จม2กล�3นกายอะไรน�3ความร2&ส9กน�3หดป�Qบเข&ามาหมดเลย เข&า
มาอย2,ตรงกลางอ�นเด�ยว ความร2&อ�นเด�ยวเท,าน�3น ตาบอดห2หนวก เลยหนวกไปแล&วม�น
เป.นท,อนไม&ท,อนซ�งไปหมดในส,วนร,างกาย ท�กขเวทนาท��สาห�สด�บหมดเลย ร,างกายของ
เราน�3เวลาม�นจะไปจร�งๆ ท�กขเวทนาน�3จะด�บหมดนะ ท�กขเวทนาของเรา พอม�นหดเข&า
มา ตาห2จม2กล�3นกายหดเข&ามาส2,ความร2&น�3หมดแล&ว ร,างกายไม,ม�ท�กข� ธรรมดา เป.นท,อน
ไม&ท,อนซ�ง ม�แต,จ�ต พอม�นหดเข&ามาน�3 ก1สต�ม�นด�อย2,เป.นหล�กธรรมชาต� ไม,ใช,ว,าจะต�3งสต�
ท,าน�3นท,าน�3 ม�นเป.นหล�กธรรมชาต�ของม�น ไม,เคยเผลอก�นเลย พอเข&าถ9งน�3ป8Fบหมดละท��น��
หมดท�กอย,าง

ท�กขเวทนาท� �แสนหาห�สน� 3น พอร,างกายหมดความร2 &ส9กท�กด&านท�กทางแล&ว
ท�กขเวทนาท�3งหลายท��ม�นเป.นอย2,น�3นด�บไปพร&อมก�นหมดเลย ขณะน�3นเร�ยกว,าขณะเง�ยบ
หมดท�กอย,าง ความท�กข�ไม,ม�เลย ร,างกายของเราเป.นเหม�อนท,อนไม&ท,อนฟWน เหล�อแต,
ความร2&อ�นเด�ยว ม�นเป.น ๙๙% จนกระท��งเจ&าของว�ตกข93นมา ห�อ จะไปเด�Lยวน�3เช�ยวเหรอ
เอาไปก1ไป พอว,าอย,างน�3นก1ม�สมม�ต�อ�นหน9�งต�3งสต�ข93นมา สต�เป.นสมม�ต�นะ สต�จ�บป8Fบเข&า
ไปตรงน�3นอ�ก ท��น��นม�นหดเข&าหมดแล&ว หมดท�กอย,างไม,ม�อะไรเหล�อ ท�กข�ก1ด�บ ร,างกาย
ก1เป.นท,อนไม&ท,อนฟWน เหล�อแต,ความร2&ล&วนๆ ด�ดคราวน�3ก1เป.นร&อยเปอร�เซ1นต� ตายนะ

พอถ9งน�3นแล&วเราก1ว�ตกข93นมา ห�อ จะไปเด�Lยวน�3เช�ยวเหรอ เอาจะไปก1ไป เราว,า
อย,างน�3นนะ พอว,าอย,างน�3นสต�เป.นสมม�ต�อ�นหน9�ง จ�บป8Fบเข&าไปตรงน�3น เข&าไปหน�นอ�น
น�3นนะ หน�นความร2&อ�นน�3น ความร2&อ�นน�3นม�นจะไปแล&วละ พอไปหน�นอ�นน�3นป8Fบความร2&น�3
ซ,านออกมา ซ,านข93นข&างบนข&างล,างไปหมด ท�กขเวทนาก1เร��มม�ข93น จ9งร2&ได&ช�ดว,าคนเราน�3
เม��อเวลาจะตายจร�งๆ ท�กขเวทนาจะต&องด�บหมดถ&าม�สต�นะ ถ&าไม,ม�สต�ท�3งเน�3อท�3งต�วตก
ท��หล�บท��นอน ตกตงตกเต�ยงอะไรไปได&นะ ไม,ม�สต�ควบค�ม ม�แต,ท�กข�ครอบง�า แต,น�3เวลา
เอาจร�งๆ แล&วท�กข�ด�บหมด ไม,ม�อะไรเหล�อ เหล�อแต,ความร2& พอสต�จ�บป8Fบเข&าไปม�นก1
ซ,านออกมาร2&อ�ก ซ,านออกไปร2&ตามเด�ม ไม,ไป

น��ละถ9งวาระส�ดท&ายต&องด�บหมดนะ ท�กอย,างในร,างกายน�3จะไม,ม�อะไรเหล�อ ท�กข�
ท�3งหลายก1ตามจะด�บหมด ร,างกายจะหมดความร2&ส9กท�กอย,าง ด�บไปด&วยก�น เหล�อแต,
ความร2& ถ&าความร2&เคล��อนคราวน�3ก1ร&อยเปอร�เซ1นต�ไปเลย น��พ2ดถ9งจ�ตท��ได&ร�บการฝZกฝน
อบรมมาเต1มเม1ดเต1มหน,วยแล&ว ไม,ได&สงส�ยต�วเอง แม&เวลาท��จะไปน�3นก1ย�งว,า ห�อ จะไป
เด�Lยวน�3เช�ยวเหรอ จะว�ตกว�จารณ�ก�บการไปการอย2,การเป.นตายของเจ&าของไม,ม�เลย ห�อ
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จะไปเด�Lยวน�3เช�ยวเหรอ เอาไปก1ไป แน,ะว,าอย,างน�3นนะ สต�จ�บป8Fบเข&าไปน�3สต�เลยไปหน�น
หน�นแล&วก1ม�ก�าล�งออกมา ความร2&น�3ซ,านออกมาข&างนอก เลยไม,ตาย ความหมายว,าอย,าง
น�3น

จ9งได&ร2&ช�ดเจน อEอ คนเราถ&าม�สต�อย2,แล&วเวลาจะตายจร�งๆ ท�กขเวทนาจะด�บหมด
เลย ไม,ม�อะไรเหล�อ เหล�อแต,ความร2&น�3นก1ด�ดออกเท,าน�3นเอง แต,จ�ตดวงไหนล,ะท��จะม�สต�
ค�&มครองร�กษาใจได&ขนาดน�3นนะ ไม,ม� นอกจากจ�ตท��ได&ร�บการอบรม และอบรมมาเต1มท��
แล&วด�งท��กล,าวน�3เป.นเองร2&เอง น��เร��องความตาย ม�เหล�อแต,ร2&อ�นเด�ยว เหล,าน�3หมดแล&วนะ
หมดสภาพ หมดเลย แต,อ�นน�3นไม,หมดธรรมชาต�ท��ร2& จ�ตท��เป.นเจ&าของร,างนะอ�นน�3นละ
ครองอย2, ถ&าอ�นน�3ด�ดป8Fบเด�ยวเท,าน�3นหมดเลย ไปแล&ว ร,างกายก1เร�ยกว,าตาย อ�นน�3ย�งอย2,
น�3น จ9งได&ว,า ห�อ จะไปเด�Lยวน�3เช�ยวเหรอ

น��ละค�ณค,าแห,งการอบรมจ�ตใจ เม� �อถ9งท� �แล&วด�งท��เป.นอย,างน�3เราก1ไม,ได&ว�ตก
ว�จารณ� กล�วเป.นกล�วตาย ด2ตามความจร�งๆ ถ9งข�3นม�นจะไป ๙๙% ม�นจะด�ดออกก1ย�ง
ถามว,า ห�อ จะไปเด�Lยวน�3เช�ยวเหรอ เอาไปก1ไป สต�ป8Fบเข&าไปอ�กท�หน9�ง เป.นสมม�ต�หน�น
ก�นเข&าไป ธาต�ข�นธ�ก1เลยม�ก�าล�งซ,านออกมา เลยไม,ตาย ไม,ง�3นตายต�3งแต,น2&นแล&วละ น��ละ
อ�านาจแห,งการอบรมจ�ตใจ ม�นเป.นเองนะ ไม,ม�การบ�งค�บบ�ญชาอะไร เผลอไม,เผลอม�น
ก1เป.นเองของม�น ร2&ก�นอย2,ตลอดเวลาท�กระยะ เป.นเพราะไม,เผลอ แล&วจะเป.นจะตายจะ
ว�ตกว�จารณ�ก�บเร��องความเป.นความตายไม,ม� ม�แต,ว,า ห�อ จะไปเด�Lยวน�3เช�ยวเหรอ ไปก1
ค�อว,าตาย เอาไปก1ไป ก1เท,าน�3นเอง ความจร�งต,อความจร�งเข&าถ9งก�น ไม,ม�อะไรกล�วอะไร
กล&าก�นนะ เป.นธรรมชาต�อย,างน�3น

ว�นน�3ทองค�าท��ได&ท�3งว�นนะ ต�3งแต,เช&าถ9งป8จจ�บ�นน�3ได&ทองค�า ๑๔ บาท ๖๙ สตางค�

ร�บฟ8งร�บชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได&ท��
www.Luangta.com หร�อ www.Luangta.or.th

และร�บฟ8งจากสถาน�ว�ทย�สวนแสงธรรม กร�งเทพฯ และสถาน�ว�ทย�อ�ดร 
FM 103.25 MHz


