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เทศนอบรมคณะสงฆจังหวัดอุดรธานี เขากราบคารวะ 

ณ ศาลาใหญวัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

เกงกวาศาสดาไปไหน 
 วันนี้หู ตา จมูก ล้ิน กาย ใจ ของบรรดาพี่นองทัง้หลายทั้งพระทั้งประชาชน เปน
มงคลมหามงคลอยางยิ่ง ใจก็คิดเกี่ยวกับเรื่องอรรถเรื่องธรรม ตามองเห็นสิ่งที่เปน
มงคล เชน ประชาชนหรือพระทั้งหลาย ก็จะไดเห็นวา สมณานฺจ ทสฺสนํ การเห็น
สมณะผูสงบ กาย วาจา ใจ จากบาปกรรมทั้งหลายนั้นเปนมงคลอันสูงสุด หูก็ไดยินได
ฟงเสียงอรรถเสียงธรรม ผิดกับวันทั้งหลายอยูมากทีเดียว หูไดยินเสียงอรรถเสียงธรรม
ตลอด แลวมาพูดกันนี้สวนมากมีแตพูดเปนสิริมงคลเขาสูจิตใจ 

จมูกกไ็ดดมกลิ่นศีลธรรม ดอกไม ธูปเทียนนํามาบูชา ดมกลิ่นก็หอม บูชา
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ก็มอีานิสงสมาก ล้ินสัมผัสสัมพันธอะไรในสถานที่นี่ก็
เปนมงคล ใครจะเอาเหลาเอายามากินกันในสถานที่เชนนี้ ก็เอาแตของดิบของดทีี่โลก
นิยมมากินกนัเทานั้นเอง กายนั่งตรงไหนก็นั่งในสถานที่เปนมงคล ใจเปนความคิดที่
ถูกตองดีงามอยูแลวในอรรถในธรรมทั้งหลายก็เปนสิริมงคล วันนี้กาย วาจา ใจ ของพี่
นองทั้งหลาย ทั้งฝายพระและฆราวาส นับวาเปนมงคลอยางยิง่ 

ถาคนเราเฉพาะเมืองไทยเรา ซึ่งเปนเมืองพุทธ มีความสนใจใครตออรรถตอ
ธรรม ยินดีในศีลในธรรมโดยทั่วกันแลว โลกแหงเมืองไทยของเรานี้จะสงบรมเย็น
มากมาย ผิดกับกิเลสออกเพนพานจากกาย วาจา ใจ ของแตละคนเปนไหนๆ เพราะสิ่ง
เหลานี้แสดงออกเปนฟนเปนไฟ เปนพิษเปนภัย เปนมหาภัยตอกัน ไมมีใครพึง
ปรารถนา แตชอบนําไปใชเผากัน วันนี้ เร่ืองเชนนี้ไมมีในวัด ในสถานที่นี่ 

เราอยากพบอยากเห็นพี่นองทั้งหลาย มีความสนใจใครอรรถใครธรรม ซึ่งเปน
ธรรมชาติที่เลิศเลอมาตั้งแตดึกดําบรรพกาลไหนๆ คําวาธรรมนี้โลกยอมรับกัน พอวา
ธรรมเทานั้น ใจยุบลงทันที ไมเผยอเยอหยิ่งเหมือนสิ่งที่เปนภัยมากระทบกัน เปนฟน
กับไฟเผากนัขึ้นมาทันที นี่ศีลธรรมทุกคนตางมใีนใจ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เปน
ภาชนะสําหรับรับอรรถรับธรรมในเวลาเชนนี้ เวลามาพบมาเจอกันทุกส่ิงทกุอยางก็
แสดงความเปนมงคลตอกัน เพราะฉะนั้นจึงวาเปนมงคลอันสูงสุดสําหรับวันนี้ 

ทานวา สมณานฺจ ทสฺสนํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ การพบเห็นสมณะผูสงบกาย
วาจาใจ เปนมงคลอันสูงสุด ยนเขามาภายในจิตใจของเรา การอบรมจิตใจไดพบเห็นใจ
ของตนที่มีความสงบรมเย็น เพียงเทานั้นก็เย็นฉ่ําไปหมดแลวภายในใจ ถายิ่งไดรับการ
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อบรมใหมากเทาไร ใจดวงนี้จะแสดงฤทธาศักดานุภาพแหงความสงบรมเย็นแกโลกได
กวางขวางมากมายเพียงนั้นทีเดียว เราจึงควรไดรับการอบรม 

ทุกๆ คนทีเ่กิดมานี้ เราไมไดเกิดมาดวยความตั้งใจของเรา การบังคับบัญชา 
การบงบอกของเรา วาเราตองไปเกดิในสถานที่เชนนั้นเชนนี้ การบงบอกเหลาน้ีไมมี
ความหมาย ส่ิงที่มีความหมายเต็มตัว คือกรรมทีอ่ยูเหนือเรา ที่ทํากันทกุคนๆ ทั้งกรรม
ดี กรรมชั่ว กลางๆ นี่ละทําดวยกันทุกคน ทําดีเปนผลดีขึ้นมาแกเรา ทําชั่วเปนผลชั่ว
ขึ้นมาแกเรา ทําดีซ้ําๆ ซากๆ ผลดีเพิ่มพูนขึ้นมา เปนความสงบรมเย็นภายในใจของเรา 
ทําชั่วซ้ําๆ ซากๆ ก็เปนการสั่งสมฟนไฟขึ้นมาเผาตัวเอง เผาแลวเผาเลา เผาไมหยุดไม
ถอย คนหนึง่ไมไดใหญโตเทาภูเขา ยอมถกูเผาเปนเถาเปนถานไปดวยอํานาจแหงกรรม
ชั่วนั้นแล ทานจึงสอนใหระวังกรรม 

ในพุทธศาสนานี้ไมวาพระพุทธเจาพระองคใด ทรงสอนสัตวโลกใหเคารพกรรม
เสมอ เพราะกรรมนี้เหนือทุกส่ิงทุกอยาง ทานแสดงไวเปนบทบาลีวา นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ 
ไมมีอานุภาพใดจะเหนืออานุภาพแหงกรรมดีกรรมชั่วนี้ไปไดเลย เพราะฉะนั้นเราทุก
คนที่อยูใตอาํนาจแหงกรรมดีกรรมชั่วนี้ จงระวังสํารวมตัวเอง อยาใหใจถูกกิเลสฉุดลาก
หลวมเขาไปสูกรรมชั่ว แลวสรางตั้งแตความชั่วขึ้นมา แลวก็เผาตัวเอง เร่ิมตนตั้งแตเร่ิม
สราง ก็เร่ิมเปนความชั่วขึ้นมาที่ตัวของเรา วันนี้ก็เผาวันนี้ก็สราง สรางความชั่ว วันนี้ก็
เผาวันหนาก็สราง วันหนาก็เผา สรางตั้งแตวันเกิด จนกระทั่งถึงวันตาย สรางความชั่ว
ทั้งหลาย คนทั้งคนมองไมเห็นตัวเลย เห็นแตภูเขาแหงความชั่ว เต็มตัวของคนๆ นั้น 

ทีนี้ตรงกันขามผูสรางแตความดี วันนี้ก็สรางวันหนาก็สราง วันไหนก็สราง สราง
ตั้งแตความดีงาม ความดีนี้ก็เพิ่มพูนขึ้นมาเรื่อยๆ ก็เปนกองมหาสมบัติในบุคคลคนนั้น 
ภูเขาทั้งลูกนี่นอยไป กองแหงสมบัติคือความดีงามของผูสรางความดีนั้น ยังยิ่งใหญกวา
นี้ไปอีกมากมายกายกอง ชีวิตจิตใจของผูมีความดีงาม มีความสดชื่น ทั้งภพน้ีคือชาตนิี้ 
และภพหนาชาติหนาตอๆ ไป มีตั้งแตความดีงามเต็มตัวของเรา อยูที่ไหนมีแตความ
เปนมงคล นี่คือผูสรางความดี ผลความดีผลิตใหเปนอยางน้ีแหละ 

สวนความชั่วสรางเทาไร ก็ผลิตฟนผลิตไฟขึ้นมาเผาตัว ทานจึงเรียกวา นตฺถิ 
กมฺมสมํ พลํ ไมมีอานุภาพใดเหนือกรรมดีกรรมชั่วไปได เราทุกคนตกอยูในอํานาจแหง
กรรมดีกรรมชั่วทั้งสอง จงพากันเลือกเฟนแตกรรมที่ดี อยาไปทํากรรมชั่ว จะทําตัวให
เสียหายเปนลําดับลําดาไป ใหสรางตั้งแตความดีงาม 

ธรรมดาเราจะสรางความดี มารคือกิเลสมันอยูในหัวใจของเรานั้นแหละ คอยที่
จะมากีดกันการสรางความดีของเราทุกวิถีทาง จะไปมันกไ็มใหไป จะคิดมันก็ไมใหคิด 
จะพูดมันก็ไมใหพูด จะทํามันก็ไมใหทํา ขึ้นชื่อวาความดีทั้งหลายแลวไมใหทําทั้งน้ัน 
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แตความชั่วนี้เปดทางไวตลอด ตัง้แตตื่นนอน เปดประตูแหงความชั่ว ใหทําตลอดจน
กระทั่งหลับ เปดตั้งแตชาตินี้จนกระทั่งถึงวันตาย มีตั้งแตความชั่วเต็มเนื้อเต็มตัว 

นรกนั้นไมตองถาม เพราะนรกนั้นเปนผล เปนสถานที่อยูของคนทําชั่ว 
เชนเดียวกับเรือนจําเปนสถานที่อยูของคนที่ถกูคมุขังที่เขาเรียกวานักโทษ เต็มไปหมด
นักโทษในเรือนจํา เราไปถามดูซิ หนาไหนที่ไปเสวยความสุขความสบาย เปนอิสระอยู
ในเรือนจํานั้นไมมี มีแตผูจมอยูในกองทกุข ขาดความนับถือ โลกเขาไมยอมรับ โลกเขา
ติฉินนินทา โลกเขาสาปแชงคนประเภทนั้น พวกสัตวนรกทั้งหลายนี้ กรรมดีสาปแชง 
กรรมชั่วยอมรับเสวยกรรมสําหรับผูทํา ใหพากันระมัดระวัง 

คําวา บาป บุญ นรก สวรรค พรหมโลก นิพพาน ตลอดถึงเปรตผีประเภทตางๆ 
นับจํานวนไมไดนี้ ไมใชคนตาบอดหูหนวกมาสั่งสอนโลก มีตนมีตัว มีหลักมีเกณฑ คือ 
พระพุทธเจาแตละพระองคๆ แนะนําส่ังสอน แลวก็วางรองรอยคือแนวทางอันถูกตองดี
งามไวใหสัตวทั้งหลายไตเตาหรือดําเนินตาม ไมใชคนตาบอดหูหนวก ทานเปนคนตาดี
หูดี ไมมีใครเกินพระพุทธเจาแตละพระองคไปไดเลย จึงเรียกวาศาสดาองคเอกแตละ
พระองค แลวการที่จะอุบัติขึ้นเปนพระพุทธเจาไดนั้น เปนสิ่งที่อุบัติยากมากที่สุด 
ยกตัวอยางเชน คนอยูในศาลาของเรามีจํานวนเทาไร ปรารถนาเปนพระพุทธเจาที่จะได
นี้จะมีรายหนึ่งหรือไมมีเลย สวนมากจะไมมีเลย 

ยกตัวอยางพระพุทธเจาเสด็จไปโปรดพระมารดาชั้นดาวดึงส เสด็จลงจากชั้น
ดาวดึงสมาสูแดนมนุษยของเรา ทรงเปดฤทธาศักดานุภาพแหงธรรม ใหสมภูมิของ
ศาสดาองคเอก ใหโลกไดเห็นทั่วถึงกัน ทั้งแดนนรกทุกขุมแหงนรก ที่สัตวทั้งหลายตก
อยู ไดรับความทุกขความทรมานตามอํานาจแหงกรรมของตน ขึ้นมาหาแดนเปรตแดน
ผี ขึ้นไปสวรรค พรหมโลก ทั่วไปหมด ใหมองเห็นกัน พวกสัตวนรกกับพวกเทวดา 
อินทร พรหม ใหมองเห็นกัน พรอมทัง้กรรมชั่วกรรมดีที่ตนเสวย ใหไดรูใหเห็นกัน
อยางแจมแจงชัดเจน 

สัตวทั้งหลายที่ไดเห็นกันอยางเปดหนาเปดตาที่ไมเคยมีมาเลย แตมีมาเพราะ
อํานาจแหงพระบารมีของพระพุทธเจา ใหสัตวโลกทั้งหลายทั่วดินแดน ไดพบไดเห็นกัน
ตอหนาตอตาในเวลานั้น เกิดความยิ้มแยมแจมใสทั่วหนากัน แลวตางคนตางปรารถนา
เปนพระพุทธเจาแนนไปหมดที่ไดเห็นไดยินพระพุทธเจาในเวลานั้น มีความซาบซึ้งตื้น
อกตันใจขึ้นในทางที่ดี ใครก็จะปรารถนาเปนพระพุทธเจา โลกจะไดเห็นความอัศจรรย
จากพระพุทธเจา คือไดเห็นความอัศจรรยจากเรา เมื่อเปนพระพุทธเจาแลว โลกจะได
เห็นเปนความอัศจรรย จึงปรารถนาเปนพุทธภูมกิันทั่วหนา 
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พระองคทรงยิ้มพระโอษฐ แลวตรัสออกมาวา นี่ละขึ้นชื่อวาความดี ไมวาสัตว
โลกรายใด มีความกระหยิ่มยิ้มยอง อยากพบอยากเห็นอยากกราบไหวบูชา อยากเปน
เจาของสมบัติที่เลิศเลอน้ันเสียเอง เชน อยากเปนพระพุทธเจา ตางคนตางปรารถนา
อยากเปนพระพุทธเจา เมื่อทรงยิ้มพระโอษฐแลวก็รับสงออกมาวา คนทั้งหลายที่
ปรารถนาเปนพระพุทธเจานี้จํานวนมากขนาดไหน อยางมากก็มีรายหนึ่งหรือสองราย
เพียงเทานั้น จะผานพนอุปสรรคของกิเลสที่มนักีดขวางทางเดินเพื่อบําเพ็ญความเปน
พระพุทธเจาไปได นอกน้ันจะจมไปตามอํานาจของกิเลสทั้งน้ันแหละ 

ฟงซิพวกเราทั้งหลาย นี่ละเรื่องของกิเลสมันหนาแนน พออํานาจของธรรม
เปดทางชั่วระยะ เปนฤทธาศักดานุภาพของศาสดา เปดใหสัตวโลกทั้งหลายไดเห็นกัน
ทั่วหนา ตั้งแตแดนนรกขึ้นถึงแดนสวรรค ไดเห็นกันหายสงสัยวา นรก สวรรค พรหม
โลก ประชาชนคนธรรมดาเดินดินนี้มีหรือไมมี ไดเห็นทั่วหนากันแลวหายสงสัย ตางคน
ตางมีความกระหยิ่มที่จะปรารถนาเปนพระพุทธเจา และปรารถนาที่จะสรางความดี
ตอไป แมเชนนั้นก็ยงัเล็ดลอดออกจากปากแหงมาร คือมหามารไดแกกิเลส อันเปน
กองทัพใหญอยูบนหัวใจของสัตวทัง้หลายไปไดไมกี่ราย ใหทานทั้งหลายคิดใหดี 

ทีนี้ยนเขามาหาบรรดาพี่นองเรา ทั้งเปนฝายพระและเปนฝายฆราวาส ที่สราง
ความดีหรือมาฟงเทศนอยูเวลานี้ จิตของเราใฝฝนในทางที่ดีงาม ใฝฝนในเพศของตน 
เชน พระนี้ทานบวชมาแลว วามีศีล ๒๒๗ เรามีความกระหยิ่มยิ้มยองตอศีลของเรา ศีล
ของเราบริบูรณหรือบกพรองประการใด หรือขาดทะลุไปอยางไรบาง ตองยอนเขามาดู
ตัวของเรา ดูรายไหนก็เหมือนกัน เขานุงผาขาด นี่ละฟงซิ นี่ทานใหยอนเขามาดูตัวของ
เรา มีความดีงามประการใดบางเต็มอยูในตัวของเรา 

ยกตัวอยางเอาหลวงตาบัวนี้เปนเกณฑในทามกลางแหงสังคมอันนี้วา หลวงตา
บัวดูศีลของตัวเปนอยางไร ดูสมาธิของตัวเปนอยางไร ดูปญญา ดูวิมุตติหลุดพน ธรรม
อันเลิศเลอของตัวเปนอยางไร มีหรือเปลา ปญหามาตั้งถามหลวงตานะ แลวก็
เหมือนกับตั้งถามทกุๆ ทานที่เปนนักบวชดวยกัน วาพระก. พระข. ตลอดถงึพระค. 
พระง. เปนรอยๆ พันๆ เปนอยางไรศีลนะ ไดสํารวมไดดูศีลของตนหรือเปลา ดูสมาธิ
ของตน ไดนั่งภาวนาพอทําใจใหสงบรมเย็น เปนทางกาวเดินเขาสูสมาธิหรือเปลา เปน
ปญญาความเฉลียวฉลาดแกกิเลสไดมากนอยเพียงไรหรือเปลา หรือเปนอยางไรจิตได
หลุดพนแลวยังอยางน้ี 

ใหถามทุกคนสําหรับพระเราที่บวชมา ถามองคไหน ที่นี่ก็จะเอาหลวงตาบัวตอบ
อีกเหมือนกนั ถามองคไหนก็เปนแบบเดียวกัน เอาหลวงตาบัวเปนที่ตั้ง หลวงตาบัว
เปนอยางไร ศีลบริสุทธิ์ดีเหมือนเขาครองผา ครองจีวร นุงสบง ครองจีวรสังฆาฏิใหม
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เอี่ยมอยูตลอด ไมมมีลทินแปดเปอนในสบง ในจีวร ในสังฆาฏิ หรือมีมูตรมีคูถ มขีีต้ิด
สบงจีวร แลวก็ติดเขาไปหาตัวเอง ติดพันเขาไปถงึใจตัวเองผูกําลังครองจวีรอยูนั้นเปน
อยางไร หลวงตาบัวจะตองไดตอบกอนเพื่อนวา หลวงตาบัวนี้นุงสบงขาด ใครมองมาก็
เห็นหําเลย เพราะหลวงตาบัวศีลขาด องคนั้นละศีลดางพรอยไมเห็นหําก็เห็นโค็ย มอง
ไปขาดๆ วิน่ๆ มองดขูางหนาก็ตาม มองดูขางหลังก็ตาม มีแตสบงขาดสบงวิ่น ไมมี
สบงดี จีวรดี สังฆาฯดีมาครอง สมความเปนพระสมบูรณแบบดวยศีลดวยธรรมเลย 

เมื่อเปนอยางน้ีแลว เปนอยางไรศาสนาพุทธเรา มองดูพระกข็าดๆ วิ่นๆ ดวย
ศีล ดวยสมาธิ ดวยปญญา ดวยวิชชาวิมุตติหลุดพน ซึ่งเทียบกนัไดกับสบงขาด จีวรขาด 
สังฆาฏิขาด ขาดๆ วิ่นๆ มองหาตัวของพระ มองเห็นแตหําแตโค็ย ไมมองเห็นศีลเห็น
ธรรม คือความบริสุทธิ์ของศีลของธรรมอยูภายในตัวเองบางเลย มันไมนาอายหรือ 

เรามานั่งอยูที่ศาลาวัดปาบานตาด กวางขวางขนาดไหนศาลาหลังน้ี ความกวาง
ศาลาหลังนี้ ๑๕ เมตร ความยาว ๖๐ เมตร ทั้งประชาชนทั้งพระเณร นั่งน้ีเต็มหมด ยัง
เหลือออกไปขางนอก ยังมากกวาทีเ่ต็มอยูในศาลานี้อีก เหลานี้ตองขออภัยนะ พดูนี่
หลงหนาหลงหลัง จับติดจับตอกันไมได นี่พูดถงึเร่ืองจํานวนมากนี้ ก็มาลงไดแตวา มี
แตพวกสบงจีวรขาด หําขาด หาศีลหาธรรมอันดีงามไมมีในตนเลย อยางน้ีเราสลด
สังเวชไหม พิจารณาซิ 

ดูองคไหนกศ็ีลแทบไมมีในตัวพระเรา ไมสนใจในการรักษาศีล ศีลวา ๒๒๗ นั้น
นอยไปมากกวานั้นอีก แตไมวาศีลขอใดมีแตความดางพรอยขาดๆ วิ่นๆ ไปตามๆ กนั
หมดเลย ดูองคนี้ก็แบบเดียวกัน ดูองคนั้นแบบเดียวกัน พระที่มานี้จํานวนมากนอย
เพียงไร มีแตพวกพระสบงจีวรขาด ปลอยหํามาดวยกัน แลวก็จะปลอยหําไป ไมมี
ความรูสึกตนสํารวมระวัง ใหเปนความดีตอไป ทําใหศีลบริสุทธิ์เพื่อสมาธิตอไป ปญญา
ตอไป เพือ่วิมุตติหลุดพนตอไปเลยแลวศาสนาก็มีแตคัมภีร 

คัมภีรทานเขียนไวเต็มบทเต็มบาททุกอยาง แตเราผูครองคัมภีร อานคัมภีร
จากศาสนธรรมของพระพุทธเจา กลายเปนพระปลอมไปหมด ปลอมดวยศีล ศีลไมมี 
แตเอาผาเหลืองมาครองไว แลวดีไมดี เบงในตัวเองดวย ใครมองมาเห็นถาเขาจะตําหนิ
ติเตียนก็วา ปดบางหําทานนั่นนะ จีวรสบงขาดทานเห็นไหม อาตมาเปนพระ นูนนะฟง
ซิ มันไมไดดูหําของตัวเองเลย อาตมาเปนพระ อาตมาเปนสมหุ ขึ้นตนตั้งแตอาตมา
บวชใหม จะตั้งเปนสมหุใบฎีกาในวันพรุงนี้ อาตมาเปนพระครู อาตมาเปนเจาฟาเจา
คุณ ขึ้นเปนชั้นๆ อาตมาเปนสมเด็จไปเลย มันใหมองดตูั้งแตยศถาบรรดาศักดิ์ลมๆ 
แลงๆ มันไมใหมองดูหําของมัน คือศีลธรรมที่อยูในตัวนั้นบางเลย 
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ทีนี้ศีลธรรมไมมีในตัว มนัก็เปนพระเปลือยกาย มองเห็นแตหําแตโค็ยไปหมดดู
ไมได พระไมมีศีลมีธรรม เปนพระเปลือยเนื้อเปลือยตัวเปลือยกาย มองไปที่ไหนใครดู
ไดเมื่อไรถาเปนอยางน้ัน อันนี้พระเรามีตั้งแตผาเหลืองครองตัว แลวมองดูศีลดูธรรม
ประจําตนไมมี อยางน้ีเปนสงาราศีที่ตรงไหน นี่เปนขอเตือนบรรดาพี่นองทั้งหลาย ใน
นามวาใหหลวงตาบัวเปนผูแนะนําอบรมในสมาคมวันนี้ จึงไดนําธรรมนี้ฝากบรรดาพี่
นองทั้งหลาย ใหพิจารณาเรื่องอรรถเรื่องธรรม ใหเปนคนสะอาด พระก็ใหเปนพระที่
สะอาดสมบูรณดวยศีล อยูที่ไหนเย็นหมด พระที่มีศีลสมบูรณเย็นฉ่ําภายในใจ 

นอกจากนั้นยังมีสมถธรรม คือความสงบใจเกิดจากการภาวนา ภาวนาจะเปน
ธรรมบทใดก็ตาม ทานเรียกวาการอบรมใจใหสงบทั้งน้ัน ดวยบทธรรมตางๆ เชน พุท
โธบาง ธัมโมบาง สังโฆบาง อานาปานสติบาง มรณัสสติบาง ตามแตจริตนิสัยชอบแลว
นําธรรมเหลานั้นเขามาอบรมจิตใจตนเองใหเปนความสงบ ศีลก็ชุมเย็นบริสุทธิ์บริบูรณ
ภายในตัวของเรา ไมไดลวงเกินศีล ขามเกินเหยียบหัวพระพุทธเจาไป แมศีลขอหนึ่งก็
ไมเคยทําลาย เรียกวาไมเคยเหยียบหัวพระพุทธเจา มีแตเทิดทูนทานดวยความสํารวม
ระวัง รักษาศีลรักษาธรรมของตนใหบริสุทธิ์ตลอดไป นี่เรียกวาพระที่สมบูรณแบบ 

จากน้ันการบําเพ็ญภาวนาเปนงานประจําของพระ ไมเรียกวาพระบาน พระปา 
แตกอนทานวาอรัญวาสี-คามวาสี คามวาสีคือแดนบาน อยูใกลบานก็มี ขั้นที่เรียกวา
เปนแดนบานแดนปานั้นทานเรียกวา อรัญวาสี คือหางจากหมูบานไป ๑ กิโล กิโลหนึ่งมี
เทาไร นั่นละวัดตั้งอยูหางจากหมูบานไป ๑ กิโลขึ้นไป ทานเรียกวา อรัญวาสี ผูที่อยูปา
เปนปกติ คามวาสี ที่ตั้งของวัดใกลกวานั้นลงไปๆ ขาดกิโลลงไปโดยลําดับ จนกระทั่ง
ตั้งอยูกลางบาน ทานเรียกวาคามวาสี 

พระเหลานี้ไมนิยมวา พระบานพระปา เปนพระลูกศิษยตถาคต ผูบวชมาเพื่อ
มุงหวังมรรคผลนิพพานดวยกัน มรรคผลนิพพานจะไดจากอนัใด ก็ไดจากแนวทาง คือ
พระโอวาทคําส่ังสอนของพระพุทธเจา ที่ทรงชี้แจงแสดงบอกไวแลวดวยสวากขาตธรรม 
คือตรัสไวชอบทุกส่ิงทุกอยางแลว ใหพากันดําเนิน เราก็ดําเนินตามนั้น ศีลเราก็บริสุทธิ์ 
การอบรมใจของเรา จิตตภาวนากับเรา ซึ่งเปนพระปลอยวางกันไมได เพราะเปนงาน
จําเปนของพระ คือ การเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา นี้คืองานของพระโดยตรง ทั้งแดน
บานแดนปา เปนความจําเปนเสมอกัน 

ตางคนตางอบรม ผูอยูแดนบานอยูแดนปา ก็มีความสงบเย็นใจ ทรงไวซึ่งมรรค
ซึ่งผลซึ่งนิพพานไดเชนเดียวกันหมด เราจะเปนผูสงางามในตัวของเรา  เราอยูในวัดปา 
แดนแหงปานั้นเปนปาศีลปาธรรม ปามรรคผลนิพพาน อยูแดนบานก็เปนบานแหงศีล
แหงธรรม แหงมรรคผลนิพพาน แลวเปนความสงาราศีทั้งแดนปาแดนบาน จาก



 ๗

ศีลธรรมของผูปฏิบัติดีอยูในที่ทั้งสองแหงนี้ดวยกัน ก็เปนสรณะของประชาชนของโลก
ทั้งหลายไดเปนอยางดี สมนามวา สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ 

เราขอถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆสาวกของพระพุทธเจา ดวยความฝาก
เปนฝากตาย ก็สมชือ่สมนามที่เขาเปลงวาจาอุทานออกมาจากทางจิตใจ กราบไหวบูชา
พระพุทธเจาดวยเศียรเกลาวา พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ เปนสิริมงคลแกผูระลึก
ถึง เราผูเปนองคสรณะเสียเองก็สรางสรณะ คือ ศีล สมาธิ ปญญา วิชชา วิมุตติหลุดพน 
เต็มอยูในหัวใจของเรา เราก็มีสรณะอันเอกอุเต็มหัวใจ สมควรที่จะรับการตอนรับ
บรรดาประชาชนทั้งหลาย ที่เขามากราบไหวบูชาเปนขวัญตาขวัญใจ ทําบุญใหทานดวย
ทักษิณาทานตางๆ ไมทําทักษิณาทานของเขาใหดอยไป หรือทําจิตใจของเขาที่มาให
ทานแกเนื้อนาบุญของโลกใหดอยลงไป เกิดความอับเฉาแทนที่ขึ้นมาอยางน้ันไมมี เปน
ความชื่นอกชื่นใจสําหรับผูนําไทยทานมาใหทานดวยความเต็มใจ กอนใหก็ชื่นบาน 
กําลังใหอยูกช็ื่นบาน ใหไปแลวก็ยิ้มแยมแจมใสตลอดไปมีผลมาก 

เราที่ไดอาศัยประชาชนเขาเลี้ยงอัตภาพ อัตภาพของเราทั้งรางกายนี้ก็มีชีวิต
เปนอยูจากประชาชน ทางจิตใจของเราก็เปนอยูดวยศีลดวยธรรม ดวยมรรคผลนิพพาน 
เรามีความสงบรมเย็นภายนอกภายใน นี่สมชื่อสมนามวา เราเขามาบวชในแดนพุทธ
ศาสนา จึงขอใหบรรดาพี่นองทัง้หลายไดทราบทั่วกัน เฉพาะอยางยิ่งพระเณรเปนแนว
หนา พระลูกพระหลานใหพากันจําเอาไว 

วันนี้เปนวันสําคัญที่จะแสดง ความเสนียดจัญไรและความเปนมงคล ใหแกพระ
ลูกพระหลานทั้งหลายฟง ส่ิงที่เปนภัยตอพระเณรของเราตลอดมานั้นคืออะไร 
พระพุทธเจาเวลาทานทรงอุปสมบทบวชใหพระทั้งหลายแลว ทานสั่งเสียพระทั้งหลาย 
รับสั่งใหพระทั้งหลายไปอยูตามปา เชน รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต 
ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย.บรรพชาอุปสมบทแลว ใหทานทั้งหลายไปอยูรุกขมูลรมไม 
ในปาในเขา ตามถ้ําเงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ ที่แจงลอมฟาง อนัเปนสถานที่เหมาะสมแก
การบําเพ็ญเพียรเพื่อชําระกิเลสไดด ี จงอตุสาหพยายามอยู และบําเพ็ญในสถานที่
เชนนั้นตลอดชีวิตเถิด นีค่ือพระโอวาทสั่งสอนพระ ใหตั้งหนาตั้งตาประพฤติปฏิบัต ิ

ทีนี้เราก็ใหเปนผูตั้งหนาตั้งตาปฏิบัตศิีลธรรม ภาวนาเปนความจําเปนของเรา 
เราจะไดธรรมสมบัติเขาสูใจ เร่ืองโลกสมบัติมีอยูทั่วไป สําหรับธรรมสมบัตินี้คนจะมี
นอยมาก และตองขออภัยดวยนะ เทศนนี้ขาดวรรคขาดตอน เพราะความจําตัดขาดๆ 
ไมคอยสืบเนื่องกัน ตรงไหนที่ขาดก็พึงทราบวานั่นสัญญาตัดขาดไปแลว  กรุณาทราบ
ตามนี้ เทศนมานี้ก็ขาดไปเรื่อยๆ กรุณาจําเอา 
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เกี่ยวกับเรื่องพระที่อยูในปา เพื่อเสาะแสวงหาคุณธรรมอันประเสริฐเลิศเลอเขา
มาครองใจ เปนสรณะของโลก ใครตั้งใจประพฤตปิฏิบัติ เร่ืองธรรมของพระพุทธเจาไม
ตองพูดถงึ เกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพาน สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ขึน้ตนวา อกาลิ
โก ธรรมนี้ใหผลตลอดเวลา ไมมีกาลสถานที่เวล่ําเวลาใดมาเปนอุปสรรคได กิเลสก็
เปนอกาลิโกเชนเดียวกัน ใครสรางกิเลสสรางไดทุกเวล่ําเวลา เปนกิเลสเปนฟนเปนไฟ 
เปนบาปเปนกรรมเผาตัวเองไดทกุเวล่ําเวลา จึงพากันระมัดระวัง สรางความดีงามก็
เหมือนกัน พระเราอยาอยูนอนใจ ใหตั้งใจประพฤตปิฏิบัต ิ

ตะกี้นี้พดูถงึเร่ืองส่ิงที่เปนภัย นี่ระลึกไดนะ ไมงั้นมันจะเตลิดไปอกีแลว ทาน
สอนวาส่ิงที่เปนภัย แลวพระพุทธเจาทานสอนสิ่งที่เปนคุณมหาคุณไวกอน เชน บวช
แลวใหอยูในปาในเขาอยางน้ัน ตามเพศของพระ หนาที่ของพระ งานของพระ ให
บําเพ็ญอยางน้ัน ส่ิงที่เปนภัยตอพระตั้งแตกาลไหนๆ มาปจจุบันนี้ ก็คอืเร่ืองโลกเรื่อง
กิเลสน่ันละ ไมใชเร่ืองอะไร กิเลสเปนขาศึกกบัธรรมตลอดมา ไมเคยเปนคุณตอกัน 
เพราะฉะนั้นทานจึงสอนไววา ส่ิงที่เปนภัยคืออะไรปจจุบันนี้ ที่เราเห็นประจักษอยูเวลา
นี้คืออะไร ส่ิงที่เปนภัยตอพระเรานี้คืออะไร 

ทานสอนใหเขาอยูในปา เพื่อตัดสัญญาอารมณทั้งหลายใหนอยลงๆ เพราะตาม
ธรรมดาตางคนตางส่ังสมอารมณที่เปนกิเลสเต็มหัวใจอยูแลว ทั้งพระทั้งฆราวาสมีเต็ม
อยูดวยกัน ดวยอารมณของกิเลสอันเปนฟนเปนไฟเผาไหมตน ทานจึงประกาศสอนภัย
ของกิเลสคืออะไรบางสําหรับพระเรา เราจะรักษาอยางไร ภัยคืออะไร ที่จะมาเผาไหม
เราน่ันนะ ภัยคืออะไร 

นี่จะบอกสิ่งที่เปนภัยวา หนังสือพิมพหนึ่ง นี่คือขาวคราวของโลกชาวโลกีย
สกปรกรกรุงรัง ไมใชเปนขาวคราวของอรรถของธรรม ที่พระจะสนใจนํามาอานมาดู มา
คิดมาตวงซึ่งเปนเรื่องของกิเลสไปลวนๆ หางเหินจากอรรถจากธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจาไปเปนลําดับจนไกลกันลึกลับ กลายเปนพระหนาดานสันดานหยาบ 
มองเห็นหนังสือพิมพนี้เปนกลวยหอมกลวยไขไปหมดแลวเวลานี้ ใหพากันทราบ นี่คือ
ภัยอันดับแรก หนังสือพมิพ 

จากน้ันก็วิทยุ ประกาศขาวคราวของโลกโลกียทีเ่ปนฟนเปนไฟเผาไหมกนัแทบ
ทั้งนั้นทีเดียว ที่จะประกาศขาวคราวของอรรถของธรรมมีนอยมาก ไมคอยมี อันนี้ก็เปน
ภัย แลวก็โทรทัศน วิดีโอ นี้หนักเขาไปนะ แลวก็โทรศัพทมอืถือ นี่ละภัยของพระ ให
ทานทั้งหลายทราบไวทุกคน ที่กลาวมาเหลานี้ ที่รุนแรงที่สุดก็คือโทรศัพทมือถือ ไดจับ
เขาไปเทานั้นแหละ คอขาดไดเลยไมสงสัย จับโทรศัพทมอืถอืไปแลว โทรศัพทไปหาอี
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สาวๆ อยูที่ไหน โทรศัพทนัดกันเขาหองไหนหับไหน ที่แจงที่ลับจะอยูที่ไหน ทํากัน
เหมือนหมาก็ได นี่โทรศพัทมอืถอืเปนเครื่องประหารพระเราอยางรุนแรงอยางมากมาย 

ขอใหทานทั้งหลายทราบเอาไว นี่ละคือมหาภัย ตามคําสอนของพระพุทธเจาที่
ไลพระเขาอยูในปาในเขา กับเราเที่ยวสั่งสมหรือกวานหาสิ่งเหลานี้มาเผาตัวเองทั้งเปน 
ทั้งๆ ที่เปนพระอยูนี้ ไมสมควรอยางยิ่งกับพระเรา ถาไมใชพระสันดานหยาบ อยาใหมี
ในวัดในวาของเรา ใหมีแตเร่ืองศีลเร่ืองธรรม เร่ืองการทําจิตใจใหมีความสงบรมเย็น 
ส่ิงที่จะไดรับก็คือ ตั้งแตศีล สมาธิ ปญญา องคนั้นสําเร็จพระโสดา องคนี้สําเร็จเปนพระ
สกิทาคา องคนั้นสําเร็จเปนพระอนาคา องคนั้นสําเร็จเปนพระอรหันต กลายเปนสรณะ
ของพวกเรา ทานเรียกวา เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ 

ทานเหลานี้ผูที่ปฏิบัติดปีฏิบัติชอบ นี่ละ สุปฏิปนฺโน อุชุ ญาย สามีจิปฏิปนฺโน 
ปฏิบัติดีปฏบิัติชอบ นั่นคือสาวกของพระพุทธเจา เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ เปนผูควร
แกทุกส่ิงทุกอยางในบรรดาปจจัยไทยทาน ที่ประชาชนทั้งหลายนํามากราบไหวบูชา 
แลวก็ ปฺุญกฺเขตฺตํ โลกสฺส เปนเนื้อนาบุญของโลก ไมมเีนื้อนาบุญใดที่จะเสมอ
เหมือนเนื้อนาบุญแหงพระสงฆสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เปนธรรมอัศจรรยขึ้นมา ซึ่ง
เปนเหมือนกับสมบัติอันเลิศเลอ เปนเนื้อนาบุญแกสัตวทั้งหลาย ที่เขามาเกี่ยวของ
กราบไหวบูชา ขอใหทุกๆทาน ไดปฏิบัติตามนี้ นี่ละแนวทางของพระ 

เราอยาบวชมาแลวเอาผาเหลืองคลุมหัว ตามองไปแตทางโลกทางสงสาร หูมอง
ไปขางนอก เราอยูในวัด ตา หู จมูก ล้ิน กาย สงออกไปนอก เพื่อกิเลสสับเอาเผาเอาอยู
นี้ตลอดเวลา หามรรคผลนิพพานไมไดนะ แลวก็ยอนกลับมาใหกิเลสมันหลอก ยอน
บังคับกลับมาวา เวลานี้ศาสนาไมมีมรรคมีผล มรรคผลนิพพานไมม ี พระพุทธเจา
ปรินิพพานไปแลวเปนเวลาเทานั้นเทานี้ป มรรคผลนิพพานไมมี มันจะมไีดอยางไร ก็
หัวใจมันไมไดสนใจกับอรรถกับธรรม ตา หู จมูก ล้ิน กาย มันสงออกไปขางนอก เพือ่
กิเลสตัดคอขาดสะบั้นๆ ไปทั่วโลกดินแดนใหเห็นอยูกับตา แลวมันจะเอามรรคผล
นิพพานมาอวดโลกไดอยางไร 

ผูที่จะเอามรรคผลนิพพานมาอวดโลกไดนั้น ตองอวดตัวเองเสียกอน ใหตัวเอง
ไดรับความแปลกประหลาดอัศจรรยจากการประพฤติปฏิบัติของตน เร่ิมตนตั้งแต
อบรมสมาธิภาวนา จิตใจทําอยางไรจึงจะสงบ ธรรมดาของจิตนี้ลิงรอยตัวสูไมได ในจิต
ของแตละบคุคลคนเดียวเทานั้น เพราะความคึกความคะนองของจิตไมมปีระมาณ ไมมี
เฒามีแก ไมมีวัย มีแตความคึกความคะนอง แลวเอาธรรมเขามาเปนน้ําดับไฟ มัน
แสดงเปลวออกไปทาง ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา ซึ่งลวนแลวแตไฟ น้ําดับไฟ
คือสติปญญา หมุนติ้วเขาไปดวยจิตตภาวนา 
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เอา บังคับไมใหมันคิด มันจะคิดไปเรื่องโลกสงสาร มันคิดมาตั้งแตวันเกิด มัน
เอาความอัศจรรยอะไรใหเรา มันมีตั้งแตฟนแตไฟเผาไหมเรา ทีนี้จะเอาน้ําดับไฟ 
พระพุทธเจาตรัสรูดวยน้ําดับไฟ สาวกทั้งหลายตรัสรูดวยน้ําดับไฟ คือดวยภาวนา ดับ
กิเลสทุกกองฉิบหายไปหมด เปนศาสดาของโลก เปนสรณะของโลกขึ้นมา เราจะเอา
น้ําดับไฟใหเปนสาระของตัวเองขึ้นมาภายในจิตใจของเรา แลวก็ภาวนาพุทโธ 

เอา ลองดซูิทานทั้งหลายเปนลูกชาวพุทธใครระลึกถึงพุทโธไหม ไมมีใครจะ
ระลึกเปนสวนมากนะ นี่ละเอาพุทโธไประลึก เอาพุทโธมาบริกรรมเวลาจะหลับจะนอน 
เวลาไปไหนพุทโธใหติดเนื้อติดตัว เปนคนมีสงาราศี ตามเสด็จพระพุทธเจาทุกฝกาวไป
เลยดวยพุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆ หรือดวยคําบริกรรมใดก็ตาม เหมือนเราตามเสด็จ
พระพุทธเจาทุกฝกาว แลวมรรคผลนิพพานจะไปอยูทีไ่หน อยูที่หัวใจซึ่งมีธรรมเปน
น้ําดบัไฟอยูในใจของเรา จิตไมเคยสงบจะสงบขึ้นมาจากการภาวนา 

การภาวนาเราเอาคําบริกรรมเสียกอนนะ มานึกเฉยๆ ไมได เอาคําบริกรรมให
ติดกับจิตเสียกอน แลวเอาสติติดกับคําบริกรรมไมใหเผลอ ยิ่งเวลาภาวนาแลวเผลอไป
ไมไดบอกงัน้เลย ตัดขาดสะบั้นไปเลยกับความเผลอ ไมใหเผลอ เอา จิตมันจะดีดดิ้นไป
โลกไหนวะ ธรรมจะเอาไวไมอยูไมเคยมี ธรรมนี้ปราบไดทั้งน้ันแหละ เอาธรรมนี้มา
ปราบความดีดความดิ้นของใจ แลวก็สงบลงไดดวยสติ ดวยคําบริกรรมภาวนาของเรา 
จากน้ันไปใจเมื่อไดมกีารรักษาดวยอรรถดวยธรรม คือคําบริกรรมและสติกํากับเปนตน
แลวจะมีความสงบเย็น พอจิตมีความสงบเย็นลงไปแลว จะหยั่งเขาไปหาสมาธิคือความ
สงบอยางแนนหนามั่นคง 

พอจิตมีความสงบอยางแนนหนามั่นคงแลว เปนโอกาสอันดีงามที่เราจะไดพินิจ
พิจารณาทางดานปญญา เพราะจิตอิ่มอารมณ เราจะพิจารณาทางดานปญญาได ถาจติ
กําลังฟุงซานรําคาญ นําไปพิจารณาทางดานปญญาจะเปนสัญญาอารมณไปหมด จะไม
เปนปญญา แกกิเลสไมไดเลย เพราะฉะนั้นจึงตองอาศัยเวลาจิตมีความสงบแลวนั้นละ 
หลังจากนั้นนําจิตออกมาพิจารณาทางดานปญญา 

ทีนี้ก็หมุนเขาไปหา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ของพระเราละ นี่มูลกรรมฐาน
เบ้ืองตน เราเอากรรมฐานทั้งหานี้จะเปนบทใดก็ตาม เปนคําบริกรรมภาวนาใหจิตอยู
กับกรรมฐานทั้งหานี้บทใดก็ไดเสียกอน ตอจากนั้นไปจนจิตเรามีความสงบรมเย็น 
อารมณทั้งหานี้กลายเปนอารมณวิปสสนา เกสาแยกออกไป ทั้งผมเขาผมเราทั่วโลก
ดินแดน โลมา นขา ทันตา ตโจ มอียูดวยกัน แลวตโจหนังหุมหอไปทั่วโลกดินแดน พอ
พิจารณาไปถึงหนังแลว ถลกหนังออกหมดแลวคนมีที่ไหน  ผูหญิงไมมี ผูชายไมมี มีแต
ของปฏิกูลโสโครกแดงโรไปหมด เพียงเทานี้ก็กระจายเขาไปถึงภายในไดอยางสมบูรณ
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แบบโดยลําดับลําดา เขาไปในตับ ไต ไส พุง เปนปาชาผีดิบไปหมด ในสายทางของการ
ภาวนาดวยปญญา 

นี่ละที่นี่ปญญาออกกาวเดิน แยกแยะสิ่งที่อยูกับเราตั้งแตวันเกิด มันไมเคยเห็น 
แตพอจิตมีความสงบแลว นําความสงบนี้ออกไปพจิารณาทางดานปญญา มันจะเห็นไป
หมดในรางกายของเรา ที่แบกศพทั้งเปนมาตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งบัดนี ้ จะกระจายไป
หมดทั่วสรรพางครางกาย แลวกายเขากายเรา กายสัตวโลกสงสารทั้งหลาย จะเปนแบบ
เดียวกันนี้หมด เรียกวาปญญา 

ใหพิจารณาทางดานปญญา จิตจะเบิกกวางออกๆ เห็นภัยของกิเลสจะเริ่มเห็น
ตอนนี้ เห็นภัยของกิเลสตอนจิตฟุงซาน ก็เห็นในทางสมาธิ จิตไมวุนวาย นี้อานิสงส
อันหนึ่ง แตที่จะมีอานิสงสมากก็คอื ทางดานปญญา แยกธาตุแยกขันธออก พิจารณา 
อสุภะอสุภัง ทุกฺขํ อนิจฺจํ อนตฺตา พิจารณาแลวพิจารณาเลา เหมือนเขาคราดนา คราด
ไปคราดมาจนมูลคราดมูลไถแหลกละเอียดแลวควรแกการปกดํา เขาก็ปกดํา อันนี้เรา
พิจารณาทบทวนอยู จนกระทั่งจิตมคีวามชํานิชํานาญ พิจารณาอะไรมันจะแตกกระจาย
ไปทันทีทันใด ตั้งขึ้นนี้แตกกระจัดกระจายใหเห็นทันใจๆ เรียกวาปญญาคลองตัว นี่ละ 
พิจารณาอยางน้ี 

ทีนี้กิเลสจะคอยหลุดลอยไปตอนนี้ละ เร่ืองสมาธินั้นเปนแตเพียงวาตีกิเลสให
สงบเขามา ไมใชถอนกิเลสนะ ใหกิเลสสงบตัวเขามา ปญญานี่คลี่คลายตีกิเลส  ใหแตก
กระจัดกระจายกลายเปนจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาดวยอํานาจของปญญา ใหทานทั้งหลาย
นําไปพิจารณา 

พระลูกพระหลานที่มาฟงวันนี้ไมเคยภาวนาก็มี ใหภาวนา หลวงตานี้ภาวนามา
อยางโชกโชน พูดไดเตม็ปากในธรรมเหลานี้หลวงตาครองไวหมดแลว พูดใหฟงอยาง
ชัดเจน การภาวนาเราเริ่มตนตั้งแตลมลุกคลุกคลานมาเรื่อยๆ จิตก็คอยสงบเย็นเขาไป 
ตามทางที่อธิบายมาแลวนี้ จนกลายเปนสมาธิ ติดสมาธิแนนหนามั่นคง ไมอยากคดิ
อยากปรุงอะไรเปนเรื่องรําคาญใจ แตกอนไมคิดไมปรุงไมไดอกมันจะแตก มันอยาก
คิดอยากปรงุ พอสมาธทิับหัวมันลงไป ความคิดปรุงหายหนาไปหมด เหลือแตความ
สงบแนวเปนเอกจิต เอกธรรม เปนเอกัคคตารมณ เปนอารมณอันเดียวอยูในสมาธิ 
เทานั้นพอกินพออยู นั่งที่ไหนกี่ชั่วโมงลืมวันลืมคืนไป 

นี่ละจิตเพลินในสมาธิ คือความแนนหนามั่นคงของใจ ไมยุงกับการงานอะไรเลย 
เพียงเทานี้จิตก็พออยูพอกินแลว สําหรับพระนักปฏิบัติเรา ดีไมดีตดิสมาธิ เมื่อมันเปน
มากๆ แลว ก็จะเอาความรูคือเอกัคคตารมณ จิตรูอันเดียวเทานั้นเปนนิพพานไปได 
เพราะฉะนั้นจึงตองแยกจติออกไปทางดานวิปสสนา ใหพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ นี้จะ
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เบิกออกไปละที่นี่ เบิกออกๆ เร่ืองธาตุเร่ืองขันธ พิจารณาแลวพิจารณาเลา อยาถือวา
เปนเที่ยวนั้นเที่ยวนี้นะ เอาจนกระทั่งมันมีความคลองแคลวแกลวกลาสามารถพิจารณา 
กําหนดพับแตกผางๆ มองดูหญงิดูชาย มองทางกระดูกเปนกระดูกไปหมด มองทาง
เนื้อเปนเนื้อ มองอะไรเปนอันนั้นทันทีๆ นี้เรียกวา ทางดานปญญาชํานาญ คลองตวัๆ 
จนกระทั่งคลองตัวหมดแลว รูปนี้หมด เอา ฟงใหดีนะ 

นี่ไดดําเนินมาแลวมาสอนทานทั้งหลาย ไมผิด พูดอยางอาจหาญ เวลาพิจารณา
เร่ืองอสุภะอสุภังนี้เต็มเนื้อเต็มตัว จิตมันคลองตัวๆ กําหนดตั้งขึ้นใหเปนอยางไร 
เปนไดตามตองการๆ จากน้ันพอตัง้ขึน้พับดับปุบๆ สุดทายอสุภะอสุภัง ทุกฺขํ อนิจฺจํ 
อนตฺตา มันไหลเขามาสูหัวใจนี้เลย เขามาสูหัวใจตัวไปปรุงไปแตง วาอนันั้นเปนสิ่งนั้น
อันนี้เปนสิ่งนี้ เชนวาเปน อนิจฺจํ ทุกขฺํ อนตฺตา เปนอสุภะอสุภัง รวมแลวมาเปนอยูที่จิต 
ไหลเขามาสูที่จิต พอมารวมที่จิต จิตเปนผูไปวาดภาพสิ่งทั้งหลายมาหลอกตนเอง พอรู
วาส่ิงเหลานั้นเปนจิตเปนผูวาดภาพ ปลอยสิ่งเหลาน้ันออกไปหมดเลย เหลือแตอสุภะ
อสุภังภายในจิต 

เร่ืองการพิจารณารางกาย สวนใหญจะยุติลงในจุดนี้ กามราคะจะขาดไปตรงนี้ 
เอา ฟงใหด ี แตจะตองอาศัยอันนี้เปนการฝกซอมจิต เอา กําหนดมันก็จะไหลเขามาสู
ใจๆ ที่เราจะกําหนดแยกธาตุแยกขนัธ ใหเปนอยางน้ันอยางน้ีเหมือนแตกอนไมได มัน
รวดเร็ว พอตั้งขึ้นปบมันจะหมุนเขามาสูใจๆ ใจเปนอสุภะอสุภังเสียเอง ใจเปนปาชาผี
ดิบเสียเอง ใจเปนผูวาดภาพเสียเอง มันจะมารวมอยูที่ใจ ทนีี้มันก็ปลอยเรื่องขางนอก 
ที่ไปวาดภาพวาหญิงนั้นชายนี้นอกๆ จากใจไปเสียหมด มันมอียูที่ใจ เกิดดับอยูที่ใจ นี่
ละเรื่องราคะตัณหาขาดกันที่นี่ เอา ฟงใหดี 

พอพิจารณาอันนี้แลว เบ้ืองตนพอมนัรวมเขามาอยูที่นี่ นั่นละราคะตัณหาขาด
ตรงนั้น สอบไดแลว ๕๐% จากนี้เปนการฝกซอม อันนี้ละฝกซอมแลวไหลเขามา เอา 
อสุภะอสุภัง รูปกรรมฐานแหละกําหนด แลวไหลเขามาๆ สูใจ เร็วเขาๆ สุดทาย
พิจารณาอะไรไมได มันไหลเขามา ปรากฏแลวไหลเขามาสูใจๆ นี่เรียกวาฝกซอมกาม
ราคะ แลวหมดไปไดระดบั ๕๐% แลว ทีนี้ตอไป ๖๐, ๗๐% นี่หมายถึงผูเชื่องชา ไมได
หมายถึงผูที่เปนขิปปาภิญญา หมายถึงเราๆ ทานๆ วิธีการดําเนินมักจะเปนอยาง
เดียวกัน จึงไดชี้แจงใหทานทั้งหลายทราบ 

พอพิจารณาอันนี้ ตั้งขึ้นพับดับพรึบๆ ยังไมไดเขามานะ มันรวดเร็ว จากน้ันจิต
ก็วางเลย ไมมีอสุภะอสุภัง รูปหญิงรูปชายในโลกสงสาร ภูเขาทั้งลูกหมดดวยความวาง 
อํานาจแหงความวางตีขนาบแหลกหมด วางไปหมด ทีนี้มันวางน้ีจะพิจารณาอะไร ก็
อาศัยอสุภะนั่นละตั้งพับๆ หรือรูปธรรมนั่นละตั้งพับ เปนการฝกซอมนามธรรม ใหมี
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ความแกลวกลา มองดูเขาไปกระแสของจิต นามธรรมคือกระแสของจิต สังขาร 
วิญญาณ สัญญาอารมณ เกิดมาจากจิต มันจะวิง่เขาถึงจิตๆ ไปโดยลําดับลําดา 

เอาอันนี้ละเปนการทดสอบกัน เร่ือยเขาไปๆ ทีนี้มันก็เร็วเขาไป เร่ืองรูปอะไรนี้
หมด วางไปหมดเลย แตมันวางขางนอกนะ หัวใจยังไมวาง เอา ฟงใหดี มันวางแตขาง
นอกดวยการพิจารณา พอพิจารณาสิ่งน้ีแลวก็เปนนามธรรม ฝกซอมเรื่องการคิดการ
ปรุง สัญญาอารมณมันปรุงขึ้นดับไปๆ ตามเขาไปถึงใจๆ เกดิจากใจ ดับที่ใจ ดีชั่วดับที่
ใจ เกิดดีก็ดบั เกิดชั่วก็ดับ ดับที่ใจ ใจเปนตนเหตุ ใจเปนตัวเหตุ ไลเขาไปๆ ใจนั้นมี
อะไรอยูนั้น อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สังขารปรุงออกมาเปนสมุทัย ไลเขาไปถึงตรงนัน้
แลวก็ไปถึงตัวรากแกวของกิเลสตัณหาอาสวะ ของวัฏวนนี้ ไดแกอวิชชา ฟาดกันขาด
สะบั้นลงไปนั่นแลว ทีนี้วางทั้งภายนอก วางทั้งภายใน 

วางภายนอกนี่วางหมด วางภายในคือหัวใจ ไมยึดตนเอง ไมยดึเขายึดเรา หมด
ทีเดียว วางขางนอก วางขางใน ถาเราจะเทียบวางขางนอกนัน่เหมือนหองวาง หองนี้วาง
เดินเขาไปดู หองนี้มันวาง แตเราไปยืนขวางหองอยูนั่นนะ ตัวเราไปขวางหองไมดูตัว วา
แตหองนี่มันวางๆ ตัวของเราไปขวางหองไมดู ทนีี้ยอนกลับมาพิจารณาตัวเองมันยังไม
วาง มันจะวางไดอยางไรเจาของไปยืนขวางหองอยูนั่นนะ จะเรียกวาหองมันวางได
อยางไร ถอนตัวออกมาซิถาอยากใหเห็นหองวาง นี่เรียกวาจิตดูตั้งแตภายนอก รอบไป
หมดวางไปหมด เรียกวาหองวาง ทีนี้ยอนเขามารูภายในตัวเอง ขาดสะบั้นไปหมด 
สมมุติตัวยึดเรายึดเขาที่ละเอียดอยูที่จติ จิตอวิชชา พอรูตัวนี้จิตตัวนี้ถอนตัวผาง 
เรียกวา เราออกจากหองแลว ทีนี้วางไปหมดเลย เรียกวาวางทั้งขางนอก วางทั้งขางใน 

พระพุทธเจา พระสงฆสาวก ทานไมถามกัน ถามกันอะไร ธรรมเปนอันเดียวกัน
สดๆ รอนๆ นี่ละวางนอกวางใน จําเอานะพระลูกพระหลาน เวลาวางขางนอกกเ็ปน
แดนอัศจรรยแดนหนึ่ง เราไมพูดไปมากละเสียเวล่ําเวลา ทีนี้พิจารณาเขาไปชํานิชํานาญ 
จนกระทั่งถงึวางขางใน ปลอยขางนอกแตยังไมปลอยขางใน ก็ยังไมวางเต็มที่ ปลอยขาง
นอกดวย ปลอยขางในดวย วางขางนอกดวย วางขางในดวย วางขางในดวย โลงไปหมด 
เปน สฺุญโต โลก ํอเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต 

ดูกอนโมฆราช เธอจงเปนผูมีสติทุกเมื่อ ดูโลกเปนของสูญเปลา วางเปลา ถอน
อัตตานุทิฏฐ ิ แลวจะขามพนพญามัจจุราชเสียได พญามัจจุราชจะมองไมเห็นคนที่
พิจารณาโลกเปนของสูญเปลาวางเปลาอยูอยางน้ี จิตดวงนี้ทีท่านสอนพระโมฆราช จะ
มาปรากฏตัวของเราขึ้นเปนพระโมฆราชองคหนึ่ง ใครเปนขึ้นอยางน้ีเปนพระโมฆราช 
ดวยกันหมด วางที่ตรงนี้นะทีนี้วาง มองดูโลกวางหมด หัวใจมีอํานาจมากนะ ตนไม
ภูเขาทั้งลูก มองไปตาเห็นเปนรางๆ แตอํานาจของใจที่วางเต็มตัวนี้ มันปราบไปหมด 
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วางไปหมดเลย นี่ที่วางจริงๆ วางจริงๆ วางอยางน้ันโลกวาง ใจวางน่ันเอง โลกวางยังไม
ถึงที่ พอใจวางดวยกันเทานั้นวางไปหมด นี้ผลแหงการปฏิบัติธรรม พระลูกพระหลาน
ใหนําไปปฏิบัต ิ

ศาสนธรรมของพระพุทธเจานี้คือตลาดแหงมรรคผลนิพพาน เปนตลาดมรรค
ผลนิพพานอยูลวนๆ อยาไปหาชมตั้งแตขี้หมูราขี้หมาแหง ใหชมอยูตลาดมรรคผล
นิพพาน ดูที่จิตกิเลสตณัหามันครอบงําเอาไว จึงมองหาอะไรไมเห็น เห็นแตกิเลสอัน
นั้นก็ดี อันนี้ก็ดีเปนบากันทั้งโลกทัง้สงสาร มันมีคนชั่วเมื่อไร มันมีแตคนดี มีแตคน
ฉลาดแหลมคมทั้งนั้น ใครไปวามันไมดีไมได ใครวามันโงไมได ตองวามนัฉลาดๆ ตัว
กิเลสน้ันมันชอบยอ สําหรับธรรมแลวทานไมยอ อยูตามหลักความเปนจริง ใครจะตั้ง
อะไรๆ ก็ตั้งไป อันนี้เปนสวนเกินทั้งน้ันๆ ธรรมชาติที่พอเหมาะพอดดีวยความอัศจรรย
เลิศเลอ คือจิตที่พอแลวทุกส่ิงทกุอยาง ปลอยวางหมดแลว นี่คือจิตพอตวัอยางเลิศเลอ 

ที่เรียกวานิพพานเที่ยงไปหาที่ไหน ดูหัวใจถึงพระพุทธเจาทุกพระองคนั้นแหละ 
ตรัสรูผางขึ้นมานี่ นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย บรรดาพระพุทธเจาทั้งหลายลงไปถงึสาวก
เหมือนกันหมด ไมมีความยิ่งหยอนตางกัน นี่ดูพระพุทธเจาดูที่นี่ จะเห็นทั่วถึงไปหมด 
ดูนิพพานดทูี่นี่ไมตองไปดูที่ไหน ไปหาลูบคลํานั้น ดูจนกระทั่งวันตายไมเห็น เอา ดู ให
เร่ิมแกะรอยไปตั้งแตเร่ิมภาวนานะ เอาพุทโธก็ได ธัมโมกไ็ด ใหแกะรอยพระพุทธเจา 
พระพุทธเจาเสด็จไปอยางน้ี สาวกดําเนินไปอยางน้ี เอา ตามรอยไป จะเปนไปดังที่เรา
กลาวตะกี้นี้ละ ตามรอยไปจนกระทั่งถึง วางนอกวางใน นั่นละที่นี่ ถึงตัวแลวๆ ขางนอก
ก็วาง ขางในก็วาง นี่ถึงตวัโค ถาเราตามโค ถึงมรรคผลนิพพานแลว ถาพูดถึงมรรคผล
นิพพาน 

ดูใหดีทุกคน ธรรมเหลานี้สดๆ รอนๆ อยูในพุทธศาสนาของเรา เอาไปหมกไว
ทําไม อยูในตูในหีบ พวกเรามันเปนหนอนแทะกระดาษ อานแลวไมเคยสนใจจะปฏิบัติ
ตามธรรมที่ทานสอน ซึ่งเต็มไปดวยมรรคผลนิพพานทั้งน้ัน ครั้นอานแลวใหกิเลสเขาไป
ครอบหมด ใหกิเลสเอาเปนเจาของ สําคัญตนวาเรียนไดชั้นนั้นชั้นนี้ ชั้นขี้หมาอะไร
ประสาชื่อ ใครตั้งก็ไดชื่อ ตั้งฟากจรวดดาวเทียมก็ได แตหัวใจเต็มไปดวยมูตรดวยคูถ
ประเสริฐอะไร ดูหัวใจเจาของมันจาไปหมดแลวอยูที่ไหนสบายหมด 

พวกลูกพวกหลาน พระเณรทั้งหลายใหตั้งใจปฏิบัตินะ มันสดๆ รอนๆ ภัยที่
กลาวมาเหลานี้อยาลืมนะ พวกหนังสือพิมพ พวกวิทยุ พวกโทรทัศน วิดีโอ 
โทรศัพทมือถือ นี่คอืเพชฌฆาตสังหารพระนะ ใครอยากลาหาญชาญชัยถาไมอยากจม
ทั้งเปน ศาสดาองคเอกสอนไวเรียบรอย ไลเขาในปาคือศาสดาองคเอก ใหพิจารณา 
โลกเปนโลก ธรรมเปนธรรม ฆราวาสเปนฆราวาส พระเปนพระ อยูดวยกันก็ไม
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เหมือนกัน ทีนี้หนาที่การงานที่จะปฏิบัติตอกนัจะใหเหมือนกันไดยังไง ฆราวาสเขา
ปฏิบัติตอส่ิงเหลานี้อยางน้ัน เราปฏิบัติตอส่ิงเหลานี้อยางน้ี คือไมสนใจ จะสนใจแต
ธรรมอยางเดียว 

เขาปฏิบัติอยางน้ัน เขาสนใจกับสิ่งน้ัน เราปฏิบัติตอธรรม เอา พุทโธ ธัมโม 
สังโฆ ภาวนาดูหัวใจดวยสติใหดี เราดูอันนี้ ธรรมจะเกิดที่นี่ ความสงบรมเย็นจะเกิดขึ้น
ที่นี่ แลวความแปลกประหลาดอัศจรรยจะเกิดขึ้นที่นี่ ไมเกิดขึ้นที่ไหน แลวจะจาขึ้นที่นี่ 
ทานทั้งหลายไปหามรรคผลนิพพานที่ไหน พวกชาวพุทธเรานี้มันพวกบาทั้งน้ันแหละ 
มันไมไดดูเขม็ทิศทางเดนิที่พระพุทธเจาทรงแสดงไว ในพระไตรปฎกนั้นคือองคศาสดา
ทั้งนั้นนะ พระไตรปฎกนั่นองคศาสดาอยูนั้น มันเหยียบหัวศาสดาไปโดยไมรูเนื้อรูตัว 

อานธรรมะพระพุทธเจามันยังลบมรรคผลนิพพานๆ ไมมีๆ อยูตอหนาตอตา
แหงธรรมของพระพุทธเจาที่กําลังอานอยูนั่นแหละ เทากับเหยียบหัวพระพุทธเจาไป 
พวกเราพวกเหยียบหัวพระพุทธเจานะ ตีนมันเกงนักนะตีนกิเลส เหยียบหัว
พระพุทธเจาได เอาใหหมอบกราบพระพุทธเจาซิ อานลงไป เอาไปปฏิบัติดูซิ
พระพุทธเจาโกหกโลกจริงหรือ พระพุทธเจาองคใดตรัสรูขึ้นมา มีแตแสดงธรรมของ
จริง เอกนามกึ คืออะไร หนึ่งไมมีสอง 

หนึ่งไมมีสองคืออะไร พระญาณหยั่งทราบของพระพุทธเจา ถาลงไดหยั่งทราบ
อะไรแลวไมมีสอง พระวาจาที่รับสั่งไปแลว เปนสวากขาตธรรมตรัสไวชอบทั้งน้ัน ไมมี
ผิด นั่นเรียกวา เอกนามกึ พระพทุธเจาอุบัติขึ้นไดทีละพระองคเทานั้นไมมีสอง นี่ เอก
นามกึ คือศาสดาองคเอก สอนธรรมไวเปนเอกๆ ไมมีคูแขง ใหพากันจําเอา เทศนไป
เทศนมาก็รูสึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา การเทศนาวาการ ก็ขออภัยจากบรรดาพี่นอง
ลูกหลานทั้งหลาย เอาพระแกมาเทศนเปนอยางน้ีละ หลงหนาหลงหลัง หลงน้ันหลงนี้ 

สรุปความลงไปธรรมที่มาสอนทานทั้งหลายนี้ หลวงตามาสอนอยูนี้ หลวงตา
ไมไดไปหาลูบคลําที่ไหน พูดแลว สาธุ เราเรียนมาตามคัมภีรใบลานตํารับตํารา กอนจะ
มาเปนสมบัติของตัวจากภาคปฏิบัตินี้ ออกมาจากคัมภีรใบลาน ทานชี้เขามา นั่นเห็น
ไหมปริยัติพระไตรปฎก ชี้เขามาที่หัวใจของเรานี้นะ เราทําไมไมปฏิบัติตามทาน เหยียบ
หัวทานไปทําไม ใหชี้เขามานี่ ดูเขามานี่ซิ สอนเรื่องภาวนา เอา ดูมันเปนอยางไรใจ ลิง
ทั้งตัวเต็มอยูในหัวใจเรานี่ รอยตัวยังสูไมได ความคิดรวดเร็ว เอา เขามาดูนี่ มันจะจา
ขึ้นมาที่นี่แลวกราบพระพุทธเจาอยางราบทุกพระองค เห็นพระพุทธเจาทุกพระองค ที่
หัวใจที่บริสุทธิ์สุดสวนแลว 

นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย ไมมีความยิ่งหยอนกวากัน คือความบริสุทธิ์ของ
พระพุทธเจาและสาวกทั้งหลาย นี้คือผลแหงการปฏิบัติตามศาสนธรรมของ
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พระพุทธเจา เรียกวา เอกนามกึ หนึ่งไมมีสอง ฉดุลากสัตวโลกใหหลุดพนจากทุกขโดย
ประการทั้งปวงโดยถายเดียว ไอกิเลสมันฉุดลากลงๆ พระพุทธเจาวาอยางไรมันคอย
ตําหนิติเตียน คอยกีดกนัคัดคาน ใหระวังใหดีนะกิเลสตัณหา เวลาจะไปวัดไปวากิเลส
วาไมวาง เห็นไหมละ เวลาจะไปวัดไปวา กิเลสวาไมวาง ใหกิเลสบอกวาไมวาง จะไป
อะไรไปสรางคุณงามความดีมันไมวางทั้งน้ันละ เงินมีเปนหมื่นเปนแสนเปนลาน จะไป
ทานเอาไปหาอะไร เอาไปทานแลวเอาไปใหพระหัวโลนกินหมด ไอเราหัวขนมันกินแลว
มันหายไปไหน กินแลวมันก็เปนมูตรเปนคูถเหมือนกัน 

พระกินไดทานเปนบุญเปนคุณ เอาไทยทานไปถวายทาน เปนบุญเปนคุณเปน
สมบัติทิพยขึน้มาแลวรูไหม เจาของไปกินเปนมูตรเปนคูถขึ้นมามันตางกนันะ เอามา
ถวายพระเปนอาหารทิพยขึ้นมา เปนบุญเปนกุศลขึ้นมาในหัวใจเรา ตางกันนะ ใหเรา
กินเองใหใครตอใครกินเอง มันเปนมูตรเปนคูถขึ้นมา แตเอาไปถวายพระทานนี่เปน
อาหารทิพยขึ้นมา ใครสรางไดมากเทาไรๆ สมบัติทิพยจะเกิดมากขึ้นเทานั้น ไปแดน
สวรรคนิพพานอะไรพาไป ถาไมใชสมบัติทิพยเกดิขึ้นจากความดีของเรา มีการใหทาน
เปนตนนี้ จะมาจากไหน พากันจําใหดี 

พวกปฏิบัตทิั้งหลายอยาหลงศาสนานะ กิเลสมันคลื่นใหญมากทีเดียว ธรรมะ
เปนเหมือนกับฝามือไปกั้นคลื่นกิเลสตัณหา ซึ่งเทากับมหาสมุทรนี้มันจะไมไหวนะ ไม
ไหวก็อยาไปกั้นของใคร กั้นตัวของเรานี้ เอา มันจะหนาขนาดไหนคลื่นของกิเลสมันเทา
มหาสมุทรไหม ฝามือเราใหใหญกวามหาสมุทรคือความเพียร ตีลงไปๆ ขาดสะบั้นไป 
กิเลสหมดเหมือนกัน พระพุทธเจาศาสดาเอกสอนโลกดวยธรรมอันเดียวกัน กิเลสก็มี
วิชาอันเดียวกันที่มากลอมสัตวโลก ธรรมเปนเครื่องแกกิเลสปราบกิเลสก็มีธรรม
พระพุทธเจาพระองคเดียวนี้เทานั้นถูกตองไปหมด กิเลสเคยลากเรามามากตอมากแลว 
นํามาแกเรา มันจะเกงไปไหนกิเลสนะ ฟาดใหมันขาดสะบั้นลงไป 

เอาละ วันนี้เทศนาวาการก็เหนื่อยลงๆ บรรดาพี่นองทั้งหลายที่มาฟงเทศนวันนี้ 
ดูมีมากมายกายกอง เปนอยางไรใหพากันนําไปคิดไปตรองนะ แลวขอสรุปความแหง
ธรรมทั้งหลายที่นํามาเทศนใหทานทั้งหลายนี้ หลวงตาเทศนดวยความอาจหาญชาญชัย 
เหนือโลกเหนือสมมุติ ถาวาอาจหาญก็เหนือสมมตุิทุกอยาง เต็มอยูในหัวใจนี้หมดแลว 
ตั้งแตเร่ิมตนตะเกียกตะกายเขาปาเขารก จะเปนจะตายไมมีใครเห็นนะ เวลาอยูในปา
ในเขา ร้ือฟนออกมาตัง้แตมันสงสัยมรรคผลนิพพาน จับคัมภีรอานนะ คัมภีรนี้ทาน
แสดงมรรคผลนิพพาน สวนใหญมันก็เชื่อ สวนยอยมันก็ เอ มรรคผลนิพพานมีหรือไม
มีนา นั่นเห็นไหมอานคัมภีรของพระพุทธเจาอยูนั่น มันเหยียบหัวพระพุทธเจาไปใน
ขณะที่อาน ฟงซินะ 
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ทีนี้ก็นอมรับคําของพระพุทธเจา มาเทิดทูนดวยการปฏิบัติ การปฏิบัติก็กระจาง
ขึ้นไปๆ อยางที่วาน่ี ตั้งแตสมถธรรม สมาธิธรรม วิปสสนาธรรม ฟาดจนกระทั่งถึง
วิมุตติธรรม เราไมสงสัยเวลานี้ การสอนโลกเราสอนดวยธรรมสมบัติเปนอัตสมบัติของ
เราเอง ธรรมสมบัติทั้งหมดนี้มากลายเปนอัตสมบัติ เปนสมบัติของเราลวนๆ ที่สอน
ทานทั้งหลายนี้ สอนดวยความไมสงสัย บาปมี บุญมี นรก สวรรคมี พระพุทธเจาวามี
ฉันใด เรากราบราบ อยาขามนะ ใครวาบาปไมมีมันจะจมทั้งเปนนะ บุญไมมีมันจะไม
สรางบุญจมทั้งเปนอีกพวกนี้ นรกสวรรคมี มีมาตั้งแตกาลไหนๆ พระพุทธเจาองคใด
ตรัสรู ใครมาลบลางไดเมื่อไร บาป บุญ นรก สวรรค พระพุทธเจาองคไหนมาตรัสรู
ยอมรับดวยกัน จึงไดบอกวาบาปมี บุญม ี

หากวาลบลางมันไดจะยากอะไร องคนี้มาตรัสรู ลบลางพวกเปรตพวกผี หลุม
ไหนลบลางหมด ไป พวกเธอไปหาสะแตกเหลาเมาสุรา ไปหาหญิงหาชายมากี่ผัวกี่เมีย 
ยิ่งกวาหมาก็ได ขาลบหมดแลว ขาปราบมันหมดแลวไฟนรกไมมีละ รีบไป ใครอยากได 
๑๐ ผัว ใหไป ๒๐ ผัวใหไป ใครอยากได ๒๐ เมียใหไป ขาลบหมดแลวบาปบุญไมมี 
ทานจะสอนอยางน้ีกับเรา แตนี่ทําไมทานไมสอน พระพุทธเจาองคใดก็มายอมรับ ก็
เพราะธรรมชาตินี้มีมาดั้งเดิมแตกาลไหนๆ เราจะไปลบลางอะไร ตัวเทาอึ่งน่ี ลบลาง
อะไร นั่นถึงขั้นศาสดายังลบลางไมได เราเกงกวาศาสดาไปไหน ใหจําใหดี 

ใหเชื่อพระพทุธเจา ถาเชื่อพระพทุธเจาจะเปนคนขึ้นมาโดยลําดับ เปนคนดิบ
คนดี เปนลูกชาวพุทธ ตอไปจะเปนเทวบุตรเทวดา อินทร พรหม พุงขึน้ถึงนิพพานถา
เชื่อพระพุทธเจา ถาไมเชื่อพระพุทธเจาเชื่อกิเลสตัณหา ตอนนี้เปนมนุษย ตอไปเปน
สัตว ตอจากนั้นเปนเปรตเปนผี ตอไปเราก็เปนสัตวนรก เขาใจไหมละ เอาละการแสดง
ธรรม ก็เห็นวาสมควรแกธาตแุกขนัธ เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา แกกาลแกเวลา ขอความ
สวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นองทัง้หลายโดยทั่วกันเทอญ 

การเทศนวันนี้ก็มีทานเจาคุณรองสมเด็จฯทานมาเปนประธาน ทานพาบรรดาพี่
นองทั้งหลายทั้งพระทัง้เณรทั้งประชาชน นําบรรดาพี่นองทัง้หลายฉุดลากออกจากความ
ยุงยากปากหมอง ออกมาสูอรรถสูธรรมเปนความสวางไสว ดวยการสรางบุญสรางกุศล
ในวันนี้ ทานเองก็มีอานิสงสมาก บรรดาประชาชนทั้งหลายก็รับอานิสงสบุญคุณจาก
ทานที่ชักชวนมานั่นเอง อยาไปลืมคณุทานพามานี่นะ เอาละพอ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

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

