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เทศน�อบรมคณะว�ดโพธ�สมภรณ� ณ ศาลาใหญ�ว�ดป�าบ�านตาด
เม!"อบ�ายว�นท$" ๒๙ กรกฎาคม พ)ทธศ�กราช ๒๕๔๘
ส�งฆาฯ ปาราช�ก ไม�ม�ในพระอรห�นต�

เจ�าค)ณอ)ดรฯ เราไปตายท$"ไหนไม�เห1นมาว�นน$2 เราย�งไม�ล!มนะ เจ�าค)ณอ)ดรฯ เราน$2
แหละพ5ดท$"ว�ดโพธ�ฯ ไปช6าระคด$ คด$น�2นช6าระถ8งสองว�นไม�เสร1จ ลงก�นไม�ได�เลย ม$พระ
ขวางโลกก$ดขวางอย5�น�2น ประช)มลงก�นไม�ได� กระท�"งเจ�าคณะภาคมาก1ย�งประช)มลงก�นไม�
ได� ท�านเจ�าค)ณใหญ�เราน$"ละ ท�านเลยเข$ยนจดหมายน�อยเท�าน$2ละ ตอนน�2นรถยนต�ย�งมา
ไม�ได� ถ�าหน�าฝนก1ต�ดน26า หน�าแล�งก1ต�ดทราย มาไม�ได� ท�านเลยเข$ยนจดหมายแผ�นเท�าน$2
ละมาหาเราท�านเจ�าค)ณน$2 เข$ยนย�อๆ ในฐานะเป>นก�นเองว�า น�มนต�ไปด�บไฟท$"ว�ดโพธ�ฯ
ให�ด�วย เวลาน$2ไฟก6าล�งโหมไหม�ว�ดโพธ�ฯ จะแหลกเหลวไปหมด ว�าเท�าน�2นแหละ เราก1
ไปเลย ช6าระถ8งสองว�นไม�เสร1จ ว�นท$"สามเลยน�มนต�เราไปด�บไฟว�ดโพธ�ฯ ท�านว�าอย�าง
น�2น เท�าน�2นละเราก1ไปเลย สะพายบาตรไปองค�เด$ยวเง$ยบ

ไปก1ข82นเวท$เลย ท�านส�"งพระไว�ท�2งว�ด ท�านเจ�าค)ณใหญ�เราน$" เอา ท$น$2เร!"องราวท�2ง
หลายก1มามากต�อมาก ประช)มก�นถ8งสองว�น จนกระท�"งเจ�าคณะภาคก1มาย�งไม�ส6าเร1จลง
ได�เลย คราวน$2ก1ย�งเหล!อแต�อาจารย�มหาบ�วองค�เด$ยว ท$"จะมาช$2แจงเหต)ผลกลไกอะไรให�
งานไฟไหม�ว�ดโพธ�ฯ น$2ส6าเร1จลงด�วยด$ พระในว�ดโพธ�ฯ เราให�ฟ@งเส$ยงท�าน ฟ@งเส$ยงผ5�
ใดๆ มาสองว�นแล�วไม�ส6าเร1จ ว�นน$2คอยฟ@งเส$ยงท�าน ท�านจะแสดงออกในแง�ใดม)มใดให�
คอยฟ@งด�วยด$ว�นน$2 ท�านส�"งพระในว�ดไว�หมดเลยว�า ให�ฟ@งท�านด�วยเหต)ผลกลไกท)กอย�าง
ด�วยด$

น$"เป>นเหต)ท$"เราจะได�พ5ดนะ ว�นน�2นผ5�ว�าราชการจ�งหว�ดก1มา ข�าราชการใหญ�ๆ มา
หมด เพราะเป>นเร!"องใหญ�โตมากท$เด$ยวระหว�างพระข�ดแย�งก�นไม�ลงก�น พระองค�ท$"เคย
ข�ดแย�งน� "นละม�นขวางโน�นขวางน$2อย5 �ตลอด อย5 �ไหนจนร5 �จ�กต�บจ�กปอดก�นน� "นแหละ
ว�าง�2นเถอะ ท$น$2ไปพอถ8งเวลาก1ข82นเวท$เลย ใส�ก�นเลยท�นท$ เอา เร!"องราวอะไรๆ ให�ว�ามา
เร!"องราวตกค�างอย5�ย�งไง เอ�า ให�ช$2แจงเหต)ผลออกมา เราจะเป>นผ5�ฟ@งท)กส�"งท)กอย�างด�วย
ความเป>นธรรม ช$2แจงเหต)ผลออกมา เร!"องราวท$"ไม�ลงก�นเพราะเหต)ใด ไม�ลงก�นเพราะ
เหต)ผลกลไกอะไร เอ�า ช$2แจงออกมา ข�ดข�องต�อหล�กธรรมว�น�ยข�อไหน ถ!อหล�กธรรม
ว�น�ยเป>นเกณฑ� ไม�ถ!ออะไรเป>นใหญ�ในโลกอ�นน$2 ส6าหร�บพระเราถ!อพระธรรมว�น�ยเท�า
น�2นซ8"งเป>นองค�แทนศาสดา ให�เราฟ@งเส$ยงศาสดาค!อธรรมว�น�ย จากน�2นก1ซ�กก�นเลย เอา
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ก�นเลย เราเป>นผ5�ท6าหน�าท$"คนเด$ยว เพราะท�านเหล�าน�2นท6ามาแล�วสองว�นไม�ส6าเร1จ ว�นน$2
ท�านมอบท)กส�"งท)กอย�างให�เราท6า เราก1ไปท6าจร�งๆ เต1มเม1ดเต1มหน�วย

ไปก1ซ�กเหต)ซ�กผลก�น เราเป>นผ5�ซ�กเหต)ซ�กผลเร!"องราวท)กอย�างๆ ต$ลงรวมลง เอ�า
ถ�าเห1นด�วยแล�วให�พระท�2งว�ดท$"รวมประช)มว�นน$2ให�ยกม!อข82น ถ�าไม�เห1นด�วยให�ค�านข82นมา
ในข�อสร)ปของเราแต�ละข�อๆ เอาก�นจนกระท�"งว�าสาธ)ๆๆ เร!"อยๆ ได� ๔๕ นาท$ เป>นอ�น
ว�าลงก�นได�ด�วยด$ หาผ5�ค�ดค�านไม�ม$เลย เอ�า ใครย�งข�ดข�องตรงไหน เอ�าค�านข82นมา ข�ด
ข�องท$"เร!"องอาจารย�มหาบ�วมาช$2แจงเหต)ผลตามหล�กธรรมหล�กว�น�ย ข�ดข�องตรงไหนให�ช$2
แจงมา ค�ดค�านออกมา เง$ยบหมดๆ ประกาศถ8งสามคร�2งเร$ยกว�าเง$ยบหมดแล�ว เป>นอ�น
ว�าย)ต�ลงก�นแล�วเหรอ ลงก�นแล�ว เร$ยบร�อยแล�ว ย)ต�ลงเป>นเวลา ๔๕ นาท$ ว�นน�2นเอาก�น
ใหญ�แหละ

น$"ละท$"จะได�พ5ดถ8งเร!"องท�านเจ�าค)ณเรา เจ�าค)ณอ)ดรฯ น$2ตายแล�วเหรอไม�มาเหรอ
ว�นน$2 เพราะเหต)น$2เอง พอลงก�นได�เร$ยบร�อยแล�วเราเหน!"อยก1แผ�สองสล8งนอน พระก1ไป
นวดเส�นให� ท�านเจ�าค)ณเราน$2น�ส�ยด$มากนะเจ�าค)ณอ)ดรฯ น$" ไม�เคยเห1นท�านด)ใครเลย
น�ส�ยเร$ยบมาตลอด พ5ดน�"มนวลมาตลอด ท$น$2อย5�ๆ  ท�านน�"งอย5�ข�างๆ น$"ละ เราเหน!"อยมาก
เราก1แผ�สองสล8ง พระเณรไปนวดเส�นให� ท$น$2อย5�ๆ  ท�านก1พ5ดข82นมาว�า ใครอยากเห1นฤทธ�D
เห1นเดชของอาจารย�ของเรา ให�ไปด5เวลาข82นเวท$ว�าง�2นนะ ค!ออาจารย�ของเราก1หลวงตา
บ�วน$"ละ ให�ไปด5เวลาข82นเวท$ ด5ท$"อ!"นก1ไม�ถน�ดช�ดเจน ให�ไปด5เวลาข82นเวท$ จะได�เห1นฤทธ�D
เห1นเดชก�นช�ดเจนบนเวท$น�2นแหละ ท�านว�าง�2นนะ

เราก1เลยด)ไปเร!"องม�นเสร1จม�นแล�วไปแล�วมาอ)�นก�นหาอะไรล�ะ เราพ5ดแบบด)เลย
เร!"องม�นผ�านไปแล�วเร$ยบร�อยไปแล�ว น8กว�าจะเอาอะไรมาก�น ของใหม�ๆ มาก�น แล�วเอา
ของเก�าๆ มาอ)�นก�นอะไร ม�นบ5ดม�นเส$ยไปหมดแล�วน$"น�ะ ทางน�2นน8กว�าจะโต�ตอบอะไรๆ
ก1โต�ตอบแบบน�2นละ แบบน�ส�ยน�"มน�"นแหละ ก1ม�นน�าอ)�นก�น อ)�นก�นว�นย�งค"6าก1เอร1ดอร�อย
ตลอดไป ก1ต�องอ)�นก�นก�นไปเร!"อยๆ ท�านว�าอย�างน�2นนะ ท�านพ5ดน�าฟ@งนะ พ5ดน�"มนวล
ด�วย เฉย ม�นน�าอ)�นก1ต�องอ)�นก�นว�นย�งค"6า ม�นก1ม$รสม$ชาต� ท�านว�าอย�างน�2นนะ น$"พ5ดถ8ง
เร!"องท�านเจ�าค)ณองค�น$2 ท�านน�ส�ยด$มาก อ�อนโยนมากท$เด$ยว

ก�บท�านเจ�าค)ณน$2ท�านก1ไม�เคยด)ใคร แต�ต�องพ5ดตามความจร�ง ร5�ส8กว�าจะรององค�
น�2นนะ น�"มองค�น�2นเป>นท$"หน8"ง ในว�ดโพธ�สมภรณ�ท�านเป>นใหญ� ทางน�2นเป>นใหญ�ทาง
มารยาท น�"มย�"งกว�าน$2อ$ก พ5ดตรงๆ อย�างน$2ภาษาธรรม เข�าใจไหม ท�านก1น�"มอย5�แล�ว ถ�า
ไม�ม$ค5�แข�งท�านก1น�"มนะ แต�เม!"อม$ค5�แข�งน$2ท�านเอนเลยนะ เอนไม�เซล�มแหละ เอน ท$น$2จะ
เร�"มเทศน�ละท$"น$"
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เอาละวางไว�น�"นอย�ามาย)�งเวลาจะเทศน� ประสาไม�เจ$ยอย�าเอามาขวางโลกเขา ไป
มาขวางท6าไม คนท�2งศาลาเขาไม�เห1นม$ใครมาขวาง ท�านองค�น$2เอาว�เศษว�โสมาจากไหน
มาขวางโลกน$" ไป หน$ลงไปเด$Gยวน$2อย�ามาขวาง (หลวงตาเมตตาด�วยคร�บ) อย�ามาขวาง
โลกบอกแล�ว ค6าน$2เป>นมงคลแล�ว ค6าอ�นน$2ไม�เป>นมงคลจ8งค�านก�น เข�าใจไหม ไป ออกไป
เด$Gยวน$2อย�ามาย)�ง ม�นเป>นย�งไงพระองค�น$2น�ะ ม�นมาขวางโลกหาอะไร เขาเป>นมหามงคล
ท�"วศาลาน$" ม�นมาขวางโลกหาอะไร บอกแล�วม�นย�งด!2อด�าน น$"ตอบก�นร�บก�นอย�างน$2เป>น
ย�งไงฟ@งซ�น�ะก�บความด!2อด�านของคน

ม�นเป>นอะไรพระองค�น$2 มาจากว�ดไหนน�ะ ไม�ฟ@งเส$ยงคร5เส$ยงอาจารย� มาน$"มาหา
คร5หาอาจารย� เพ!"อจะฟ@งค6าส�"งสอนของคร5บาอาจารย� ท6าไมไม�ฟ@ง พ�จารณาซ� อย5�ต�2งก�ป
ต�2งก�ลปJใครก1อย5�ได�ตายได�ด�วยก�นท�2งน�2น มาหาประโยชน�อะไร ซ8"งเวลาน$2ไม�ต�องการอาย)
ต�2งก�ปต� 2งก�ลปJ ต�องการให�คนเป>นคนด$ท� 2งน� 2นนะท$ "มาว�นน$ 2 ก1ม$ท�านเจ�าค)ณใหญ�รอง
สมเด1จท�านอ)ตส�าห�พยายามมา มาเพ!"อความเป>นมหามงคลจากการได�ย�นได�ฟ@ง ด�วย
ความพร�อมเพร$ยงสาม�คค$และความเคารพน�บถ!อก�น น$2เป>นมหามงคลต�างหาก อ�นถ!อ
ดอกไม�ธ5ปเท$ยนมา น�มนต�ให�อย5�อาย)ต�2งก�ปต�2งก�ลปJ ม�นข$2หมาอะไร มาอวดท6าไม ใครอย5�
ได�ต�2งก�ปต�2งก�ลปJในน$2ม$ไหม มาหาอวดโลกขวางโลกท6าไม ขวางธรรมท6าไม น$"ค6าพ5ดขวาง
ธรรมเข�าใจไหม

ธรรมพระพ )ทธเจ �าก 1บอกว �า  อน �จ �จา วต สง �ขารา อ �ป �ปาทวยธม�ม �โน
อ�ป�ปช�ช�ต�วา น�ร�ช�ฌน�ต� เตส$ ว%ปสโม ส�โข ส�งขารท�2งหลายไม�เท$"ยง ม$เก�ดแล�วตายไป
น�"นฟ@งซ� ไอ�เราท$"เก�ดท$"ตายอย5�เวลาน$2ก1ม$ ก6าล�งจะตายต�อไปข�างหน�าน$2ก1ม$ เราท�2งหลายก1
จะตายเช�นเด$ยวก�นหมด ส�"งท$ "จะท6าให�ด�บความท)กข�ท� 2งหลายน$2ก1 เตส$ ว%ปสโม ส�โข
ความระง�บด�บเส$ยซ8"งส�งขาร ท$"พาให�เก�ดให�ตายกองก�นอย5�น$2โดยส�2นเช�งเส$ยเท�าน�2น เป>น
ส)ขอ�นย�"งใหญ� น�"น ไปแปล อน�จ�จา วต สง�ขารา ก�นกล�วยเขามาก$"หว$ก$"เคร!อแล�วล�ะย�งไม�
ร5� มาขอให�อย5�ต�2งก�ปต�2งก�ลปJอะไร ม�นขวางธรรมพระพ)ทธเจ�าร5�ไหม ธรรมพระพ)ทธเจ�า
สอนไว� เตส$ ว%ปสโม ส�โข ระง�บด�บความเก�ดตายน$2 ม�นตายมาตลอดอย�างน$2 ด�วยการแก�
ไขก�เลสอว�ชชาต�วส�งขารพาให�เก�ดน$2ต�างหากน$"นะ ให�พาก�นพ�จารณา

ม�นขวางหน�าขวางหล�งอะไร ม�นไม�ฟ@งหน�าฟ@งหล�งอะไรพระเราแท�ๆ มาม$คร5ม$
อาจารย� ม$ว�ดม$วา ม$อ)ป@ชฌาย�อาจารย� ท6าไมไม�ฟ@งเส$ยงคร5เส$ยงอาจารย� เอาภ�ยขวางโลก
มาขวางท6าไมขวางธรรมพระพ)ทธเจ�า ไม�ถ5ก ให�เข�าใจ ท6าอย�างน$2ท�านว�าท6าถ5กแล�วหร!อ
ผมท$"พ5ดอย5�น$2ผ�ดไปแล�วเหรอ เอาไปพ�จารณาซ� ถ�าว�าไม�ผ�ด ขวางมาท6าไมน�กหนา บอก
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หนหน8"งสองหนย�งไม�แล�ว ย�งด�นเข�ามาอ$ก เอาพานฟาดเอา ด$ท$ "ไม�ได�ฟาดหน�าผาก
พระองค�หน�าด�านน$" ย�งด$ย�งให�อภ�ยก�น ม�นเป>นย�งไงพระองค�น$2น�ะ ท�ฐ�มานะจรดฟLาไม�ฟ@ง
เส$ยงคร5บาอาจารย�แล�วฟ@งเส$ยงใคร เส$ยงคร5บาอาจารย�เส$ยงธรรมเส$ยงว�น�ยค!อเส$ยงองค�
ศาสดา ท$"เป>นมหามงคลต�อโลกตลอดมาค!อเส$ยงอรรถเส$ยงธรรม ไม�ใช�เส$ยงท�ฐ�มานะ
ไม�ยอมฟ@งเส$ยงใครเลยอย�างน$2ใช�ไม�ได� ให�จ�บอ�นน$2เอาไปพ�จารณานะ หร!อต�อไปจะด!2อ
ย�"งกว�าน$2อ$ก ห!อ พ�จารณาซ�

ว�นน$ 2เป>นว�นมหามงคลแก�พ$ "น�องชาวพ)ทธเรา ทางพระเจ�าพระสงฆ�ม$คร5บา
อาจารย� ม$ท�านเจ�าค)ณรองสมเด1จท$"ว�ดโพธ�สมภรณ�เป>นห�วหน�ามาทางฝ�ายพระ และเป>น
ห�วหน�าทางฝ�ายประชาชนท�2งหลายด�วยมารวมก�นเป>นจ6านวนมาก จากหลายจ�งหว�ดท$"มา
รวมก�นอย5�ท$ "น$" เพ!"อความเป>นส�ร�มงคล ความเป>นส�ร�มงคลเร�"มต�นมาจากความพร�อม
เพร$ยงสาม�คค$ก�นของพ$"น�องชาวพ)ทธท�2งหลาย ม$ความเคารพคร5บาอาจารย� ม$ความ
เคารพน�บถ!อพระเจ�าพระสงฆ�ผ5�ทรงศ$ลทรงธรรม แล�วมาฟ@งด�วยความน�อมร�บท$"จะไป
ปฏ�บ�ต�ตาม ว�นน$2จ8งเป>นมงคล นานๆ จะม$ท$หน8"ง ท$"เป>นอย�างน$2ไม�ม$บ�อยน�กนะ ม$ปOละ
คร�2ง

น$"ก1ท�านเจ�าค)ณรองสมเด1จท�านพาญาต�โยมมาน$" ไม�ได�ถ!อว�าเราเป>นใหญ�อะไร ถ!อ
ว�าศาสนาน$2เป>นมหามงคล เป>นธรรมท$"ส5งส)ดยอดเย$"ยมอย5�แล�วมาแต�กาลไหนๆ เฉพาะ
พ)ทธศาสนาของเราน$2ก1องค�พระสมณโคดม ๒๕๐๐ กว�าปOน$2แล�วท$"ล�วงมา น$2ค!อเป>นมหา
มงคล จ�ตใจของพ$"น�องท�2งหลายน�อมร�บพระพ)ทธเจ�า พระธรรม พระสงฆ� แล�วก1น�อมร�บ
คร5บาอาจารย�ด�วยความพร�อมเพร$ยงสาม�คค$ก�น จ8งได�มาในสถานท$"น$ "เป>นจ6านวนมาก
มาย เราด5เอาศาลาหล�งน$2ธรรมดาก1ว�าม�นยาวม�นกว�างได�ก�โลสองก�โล แต�ว�นน$2แน�นไป
หมด เราเด�นมาตามทางเราเห1นม�นแน�นไปหมดท$"ศาลาน$" จะว�าหยอกเล�นหร!อตลกอะไร
ก1แล�วแต�เถอะ เราเด�นโผล�หน�าเข�าไปใกล�ๆ  พวกโยมพวกแม�ออกน�"นละ ท$"น$"ม�นค�บแคบ
ท$"ศาลาน$"ม�นค�บแคบ น5�นกลางท)�งนาม�นกว�างขวาง พาก�นไปน�"งอย5�กลางท)�งนาโน�น ว�า
แล�วก1มา

ค!อม�นค�บแคบ มากต�อมากด�วยความพร�อมเพร$ยงสาม�คค$ก�น ว�นน$2จ8งเป>นว�น
มหามงคลแก�เราท�2งหลาย พระเจ�าพระสงฆ�ต�างท�านต�างมาจากท)กท�ศท)กทาง โดยถ!อ
หล�กธรรมค!อศาสดาองค�เอก ได�แก�พระธรรม พระว�น�ย น$"ค!อศาสดาของเราท�2งหลายท$"
ต�ดต�วของพระของโยมมา เฉพาะอย�างย�"งต�ดต�วของพระ ค!อศ$ลสมบ�ต� ได�แก�สมบ�ต�อ�น
ล�นค�า ค!อศ$ลเป>นสมบ�ต�ของเรา สมาธ�สมบ�ต� สมบ�ต�อ�นยอดเย$"ยมค!อจ�ตเป>นสมาธ� ด�วย
การอบรมจ�ตตภาวนาให�ม$ความสงบร�มเย1น      จ�ตท$"เคยว�าว)�นข)�นม�วขนาดไหนก1ตาม
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จ�ตตภาวนาเป>นท6านบใหญ�ก�2นไว�ได�ให�อย5�ในความสงบร�มเย1นก1ผ�องใส ก�2นเข!"อนใหญ�ไว�
แล�ว ค!อสมาธ�ก�2นเอาไว� ความฟ)Lงซ�านร6าคาญก1ค�อยนอนก�นลงไปๆ จ�ตใจม$ความสงบร�ม
เย1น น$"เร$ยกว�าสมาธ�สมบ�ต�

ป@ญญาสมบ�ต� ค!อพ�น�จพ�จารณาใคร�ครวญธาต)ข�นธ�ของตน ตามท$"พระพ)ทธเจ�า
ประทานงานอ�นเล�ศเลอให�แล�วว�า เกสาค!อผม โลมาค!อขน นขาค!อเล1บ ท�นตาค!อฟ@น
ค!อแข�ว ตโจค!อหน�งห)�มห�อกระด5กอย5�น$2พองามตา มารวมก�นได� น$"ค!องานอ�นเล�ศเลอของ
พระผ5�จะบ)กเบ�กจากขวากจากหนาม จากความเก�ดแก�เจ1บตายตายกองก�นจมอย5�ในกอง
ท)กข�น$2ไปได� เพราะว�ชาความร5�เคร!"องม!อท$"ท�นสม�ยท$"พระพ)ทธเจ�ามอบให�น$2 ๕ ประการ
เป>นเบ!2องต�นก�อน ค!อ เกสา โลมา นขา ท�นตา ตโจ ผม ขน เล1บ ฟ@น หน�ง โลกต�ดอ�นน$2
แหละ ภ5เขาท�2งล5กไม�ต�ด ม�นจะส5งขนาดไหนข82นห�วม�นไปเลยภ5เขา ไม�ม$อะไรส5งย�"งกว�าฝ�า
เท�าของมน)ษย�เราส�ตว�เรา ภ5เขาจะส5งขนาดไหนฝ�าเท�าข82นเหย$ยบได�อย�างสะดวกสบาย
ไม�ต�ด ภ5เขาท�2งล5กไม�ต�ด ท$"มาต�ดก1มาต�ดภ5เราน$2แหละ ว�าคนน�2นสวย คนน$2งาม เขางาม
เรางาม เขาสวย เราสวย ต�ดอ�นน$2แล�วภ5เขาท�2งล5กเป>นเร!"องเล1กน�อย ภ5เราอ�นน$2ส6าค�ญนะ
มาต�ดภ5เราน$2ละ ต�างคนต�างต�ดอย5�น$2 ตายก1ตายกองก�นอย5�น$2

ส6าหร�บพระเราผ5 �ท$ "จะตามเสด1จพระพ)ทธเจ�าให�ท�นแล�ว ให�เอาเคร! "องม!อ ๕
ประการ เกสา โลมา นขา ท�นตา ตโจ บ)กเบ�กเข�าไปในสกลกายของต�วเองและของส�ตว�
โลกมากน�อยเพ$ยงไร ให�พ�จารณาเกสา ถ�าจ�ตย�งไม�สงบ จะเอาเกสา โลมา นขา ท�นตา
ตโจ เป>นค6าบร�กรรมภาวนาจนจ�ตสงบเย1นลงได�ก1ได� ในเบ!2องต�นเป>นสมถธรรม เกสา
โลมา นขา ท�นตา ตโจ เร$ยกว�าตจป@ญจกกรรมฐาน แปลว�า กรรมฐานม$หน�งเป>นท$"ห�า
ให�พ�จารณาอ�นน$2ให�ละเอ$ยดลออ

ตอนต�นเราย�งพ�จารณาอ�นน$2ย�งไม�ได�ให�ถ!อเป>นสมถธรรม เอาอารมณ�แห�งธรรม
ท�2งห�าข�อน$2แหละ ใครต�ดใจในอารมณ�ใด เช�น เกสาๆ ใช�เป>นค6าบร�กรรมด5ผมเจ�าของ ด5
ขนด5เล1บเจ�าของ ด5ฟ@นเจ�าของ จดจ�ออย5�ท$"ฟ@น จดจ�ออย5�ท$"หน�งเจ�าของเส$ยก�อน จดจ�อเพ�ง
อย5�ในน$2เป>นค6าบร�กรรม ตโจๆ พ�จารณาตโจจนจ�ตม$ความสงบแล�วก1แยก เกสา โลมา
นขา ท�นตา ตโจ น$2ออกเป>นว�ป@สสนา พ�จารณาแยกธาต)แยกข�นธ�แยกส�ดแยกส�วน แยก
เขาแยกเรา แยกผมแยกขนแยกเล1บแยกฟ@นแยกหน�งออกไป ขนก1ถอนออกไป ผมถอน
ออกไปหมด เล1บ ฟ@นถอนออกไปให�ม$ต�2งแต�เหง!อกเปล�าๆ ฟ@นน$2อย�าเอาฟ@นปลอมมาใส�
นะ ให�ม$ต�2งแต�เหง!อกเปล�าๆ ฟ@นไม�ม$ก1เอา ม$แต�หน�งก1พ�จารณาหน�งลงไปซ�ท$"น$"

น$"ละท$"ได�แยกออกไปเป>นว�ป@สสนา แยกด5เน!2อด5หน�งท�2งเขาท�2งเราท�"วแดนโลกธาต)
ไม�ม$ใครย�"งหย�อนกว�าใคร เหม!อนก�นหมด ต�ดก1ต�ดแบบเด$ยวก�น เร$ยกว�าต�ดภ5เรา แล�ว
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พ�จารณาภ5เราน$2 แยกส�นป@นส�วนออกไปเป>นส�ดเป>นส�วน เป>นอส)ภะอส)ภ�ง น26าเน�าน26า
หนองเต1มอย5�ในโครงกระด5กของมน)ษย�เราและส�ตว�ท�2งหลายน$2แหละ น$"เร$ยกว�าป@ญญา
พ�จารณาทางด�านกรรมฐานส6าหร�บพระเรา ท$"จะบ)กเบ�กตนให�ถ8งมรรคผลน�พพาน ให�
เอาอ�นน$2เป>นเคร! "องม!อบ)กเบ�กไป พ�จารณาแยกธาต)แยกข�นธ�ด�วยว�ป@สสนาญาณ ค!อ
ความร5�อ�นละเอ$ยดแหลมคมของป@ญญา แยกแล�วแยกเล�า พ�จารณาแล�วพ�จารณาเล�า
เหม!อนเขาคราดนา คราดกล�บไปกล�บมาไม�น�บเท$ "ยว คราดจนม$ความช6าน�ช6านาญ
พ�จารณาหลายตลบทบทวนแล�วจ�ตจะค�อยสว�าง เห1นผมเป>นผมเท�าน�2น ขนเป>นขน เล1บ
เป>นเล1บ ฟ@นเป>นฟ@นเท�าน�2น หน�งเป>นหน�งเท�าน�2น ไม�เลยจากหน�งไปหาส�ตว�หาบ)คคลท$"
ไหน ม$หน�งเท�าน�2น

หน�งส�ตว�ท�2งหลายก1ม$ หน�งรองเท�าท$"เราเหย$ยบมาน$2ก1ม$ ไม�ต�ด แต�หน�งคนหน�ง
ส�ตว�ท$ "อย5�ก�บต�วคนท6าไมม�นต�ดเพราะเหต)ไร หน�งประเภทเด$ยวก�น เอา แยกออก น$"
เร$ยกว�าป@ญญาทางว�ป@สสนา แยกออกๆ แยกหลายคร�2งหลายหน ถ!ออ�นน$2เป>นการเป>น
งานเหม!อนเขาคราดนาตลบทบทวนหลายคร� 2งหลายหน จนม5ลคราดม5ลไถแหลก
ละเอ$ยดควรแก�การป@กด6าเขาก1ป@กด6าก�น อ�นน$2ก1เหม!อนก�นทางว�ป@สสนาพ�จารณาธาต)
ข�นธ�จนแหลกละเอ$ยด แหลกละเอ$ยดลงไป

พ�จารณาเร!"องอส)ภะก1เต1มต�วเขาต�วเรา พ�จารณาไปเร!"องไหนก1ป�าช�าผ$ด�บ ก1ด�บ
ท�2งเขาท�2งเรา ตายแล�วก1เป>นแบบเด$ยวก�นท�2งเขาท�2งเรา ผ$ด�บผ$แห�งม�นอย5�ในต�วของเรา
ท)กคน น$"เร$ยกว�าพ�จารณากรรมฐาน พระล5กพระหลานท�2งหลายร5�จ�กกรรมฐานไหมบวช
มาจนกระท�"งป�านน$2 หร!อร5�แต�ข�าวต�มขนม เม!"อเช�าไปบ�ณฑบาตได�ข�าวต�มขนมมาก�นแล�ว
นอนหล�บครอกๆ แล�วค8กคะนองน�"นเหรอ ให�พ�จารณาต�วของเราซ� น$"ละเร!"องกรรมฐาน
พ�จารณา จากน$2ก1พ�จารณาจนกระท�"งร�างกายน$2แหลกละเอ$ยดไปด�วยความช6าน�ช6านาญ
ของสต�ป@ญญา

พ�จารณาอะไรรอบโลกธาต)น$2ก1เต1มไปด�วยส�"งเหล�าน$2ท�2งน�2น ไม�ม$อะไรเป>นของเล�ศ
ของเลอว�เศษว�โสท$"ไหน ว�าด�บว�าด$ว�าเจร�ญร)�งเร!อง ม�นม$แต�กองกระด5กท�2งน�2น จะเอา
อะไรมาเจร�ญเล�ศเลอพอจะให�ต�ดให�พ�นม�น น$ "ละป@ญญาสอดเข�าไปส�องเข�าไปแล�ว
ปล�อยอ)ปาทานความย8ดม� "นถ!อม� "นเข�ามา หดย�นเข�ามาๆ จนกระท� "งร�างกายแหลก
ละเอ$ยดแล�วเข�าไปหาจ�ตอ�นเด$ยว ร�างกายอส)ภะอส)ภ�งแหลกละเอ$ยดเข�าไปแล�วต�ดเข�า
ไปหาจ�ต จ�ตเป>นอส)ภะอส)ภ�ง พ�จารณาจ�ตน$2แตกกระจายออกไป ร�างกายหมดความ
หมาย น$"ผ�านไปได�ส6าหร�บผ5�พ�จารณาทางด�านว�ป@สสนา ผ�านอส)ภะอส)ภ�งร�างกายน$2ไปได�
แล�ว ราคะต�ณหาหมดไปในตอนน$2 จากน�2นก1เป>นนามธรรม



7

น$"เราพ5ดถ8งเร!"องว�ตถ) เกสา โลมา ข82นก�อน เบ�กอ�นน$2เข�าไปหมดสภาพแล�ว ด�าน
ว�ตถ)ท� 2งหลายหมดสภาพด�วยการพ�จารณาละเอ$ยดลออ ปล�อยวางโดยส�2นเช�ง ราคะ
ต�ณหาม�นจะยกท�พมาจากไหนพ�งไปหมดไม�ม$อะไรเหล!อ ถ�าลงพ�จารณาน$2แยกธาต)แยก
ข�นธ�รวมเป>นอส)ภะอส)ภ �ง เป >นความละเอ$ยดลออเข�ามาส5 �จ �ตใจอ�นเด$ยว ใจเป>น
ต�วอส)ภะอส)ภ�ง ใจเป>นต�วโกหกหลอกลวงต�วเอง ไปวาดภาพน$2ข82นมาสวยงาม วาดภาพน$2
ข82นมาไม�สวยงาม หลอกตนเองอย5�ว�นย�งค"6าๆ เม!"อป@ญญาพ�จารณาแล�ว อ�นน�2นไหลเข�า
มาๆ ส5�ใจ ใจเป>นต�วโกหก ใจเป>นต�วว�าอส)ภะอส)ภ�งไม�สวยไม�งาม ใจเป>นต�วว�าส)ภะค!อ
ความสวยความงาม ใจน$2ต�วหลอกลวงๆ ท$น$2อส)ภะอส)ภ�งท�2งหลายแตกกระจ�ดกระจาย
ออกไป มารวมอย5�ท$"ใจแห�งเด$ยว

ใจเป>นอส)ภะอส)ภ�ง ใจเป>นต�วป�าช�าผ$ด�บ ใจเป>นผ5�หลงต�วเองต�างหาก พ�จารณา
ตรงน$2ปล�อยตรงน$2อ$ก พอปล�อยตรงน$2แล�วเร!"องราคะต�ณหาหมด หมดเข�าไปโดยล6าด�บ
จนกระท�"งหมดโดยส�2นเช�ง เหล!อแต�นามธรรมล�วนๆ ร5ปธรรมค!อ เกสา โลมา นขา ท�น
ตา ตโจ หมดป@ญหาไปทางด�านว�ป@สสนาป@ญญาด�วยการพ�จารณาละเอ$ยดลออ ปล�อย
วางได�หมดแล�ว จากน�2นก1เหล!อแต�นามธรรม เวทนา ส�ญญา ส�งขาร ว�ญญาณ อย5�ในข�นธ�
๕ น$2แหละ พ�จารณาเวทนา ความส)ข ความท)กข� ม�นเก�ดมาจากไหน ม�นเก�ดข82นมาจากใจ
เก�ดแล�วด�บๆ ให�เห1นกลมายาของม�น เวทนา ส�ญญา ส�งขาร ว�ญญาณ

ความจดความจ6า จ6าแล�วล!มไปๆ ม$แต�เก�ดก�บด�บๆ ทบทวนเข�าไป ไหลเข�าไปหา
ใจ น$"ละเร!"องการพ�จารณาว�ป@สสนาให�ท�านท�2งหลายจ6าเอาไว� ไหลเข�าไปหาใจ ส)ดท�ายม$
แต�นามธรรมเก�ดจากใจแล�วด�บท$"ใจ อว�ชชาอย5�ตรงน�2น อว�ชชาต�วให�หลงความค�ดความ
ปร)งของตนเอง อย5�ท$"ตรงน�2น เวลาพ�จารณาทบทวนหลายคร�2งหลายหน ม�นก1เข�าอกเข�า
ใจในเร!"องเหล�าน$2 เข�าไปถ8งอว�ชชา อว�ชชาถอนพรวดข82นมาหมดโดยส�2นเช�ง กรรมฐานท�2ง
ห�า หร!อกรรมฐานใดๆ ก1ตามหมดโดยส�2นเช�ง เม!"ออว�ชชาอ�นเด$ยวท$"เป>นขวากเป>นหนาม
กว�านส�ตว�ท� 2งหลายเข�ามาเผาอย5�ในป�าช�าผ$ด�บผ$แห�งอย5�น$ 2 หมดโดยส�2นเช�งไม�ม$เหล!อ
ต�2งแต�บ�ดน�2นไปกรรมฐานไม�ม$ในจ�ตท$"บร�ส)ทธ�Dส)ดส�วนแล�ว

กรรมฐานเหล�าน$2เป>นทางก�าวเด�นเพ!"อพระน�พพาน เม!"อจ�ตถ8งข�2นบร�ส)ทธ�Dว�ม)ตต�
ถ8งพระน�พพานแล�ว กรรมฐานซ8"งเป>นทางเด�นหมดลงโดยส�2นเช�ง กรรมฐานไม�ม$ในจ�ต
ของท�านผ5�บร�ส)ทธ�Dแล�ว ท$"ไม�บร�ส)ทธ�Dน�2นก1เอากรรมฐานน$2เป>นทางก�าวเด�นไป เพราะจ�ตต�ด
อ�นน$2 เม!"อจ�ตได�ถอดถอนจากอ�นน$2ไปแล�ว จ�ตจะปล�อยส�"งเหล�าน$2ท�2งหมด เข�ามาถ8งข�2น
บร�ส)ทธ�Dเป>นว�ม)ตต�พระน�พพานหร!อเป>นธรรมธาต) กรรมฐานท�2งหลายท$"เคยพ�จารณามา
หมดลงโดยส�2นเช�ง เพราะส�"งเหล�าน$2เป>นสมม)ต�ท� 2งมวล น�พพานหร!อธรรมธาต)ไม�ใช�
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สมม)ต� ถ8งท$"ส)ดแห�งความเก�ดแก�เจ1บตาย ถ8งท$"ส)ดหมดท)กส�"งท)กอย�างแล�ว จ8งไม�ม$กรรม
ฐานใดๆ ต�ดใจของท�านผ5�บร�ส)ทธ�Dส)ดส�วนแล�วค!อธรรมธาต)

น$"ละกรรมฐานหมดโดยส�2นเช�งในตอนน$2 น$"เร$ยกว�าเป>นทางเด�น พอถ8งข�2นน$2แล�ว
หมด ไม�ม$ละกรรมฐานใดท$"ไปต�ดใจของท�านผ5�บร�ส)ทธ�D เกสา โลมา น$2ก1เป>นทางก�าวเด�น
หร!อเป>นเคร!"องม!อบ)กเบ�ก เม!"อเสร1จส�2นงานการท�2งหลายแล�วเคร!"องม!อก1ปล�อยวางไว�ตาม
ความจร�ง เหม!อนเขาท6างานท6าการ เม!"อเสร1จส�2นการงานเร$ยบร�อยแล�ว เคร!"องม!อเขาก1
เก1บก�นร�กษาก�นเป>นธรรมดา น$"ก1เหม!อนก�น เกสา โลมา นขา ท�นตา ตโจ ซ8"งเป>นเคร!"อง
ม!อท6างาน เคร!"องบ)กเบ�กก�เลสท�2งหลาย เม!"อก�เลสส�2นเสร1จลงไปแล�ว เคร!"องม!อท�2งหลาย
เหล�าน$2ก1ปล�อยวางไว�ตามเป>นจร�ง กรรมฐานก1อย5�ก�บใจน$2แหละ แต�ใจไม�ย8ดไม�ถ!อ กรรม
ฐานจ8งไม�ม$แก�ใจ ใจไม�ย8ดไม�ถ!อกรรมฐาน ต�างอ�นต�างอาศ�ยก�นอย5� จ�ตท$"บร�ส)ทธ�Dก1อย5�ใน
เร!อนร�างแห�งกรรมฐานน$2แหละ แต�ไม�ต�ดกรรมฐาน

เกสา โลมา นขา ท�นตา ตโจ ของพระอรห�นต�ก�บป)ถ)ชนม$เหม!อนก�น แต�ท�านไม�
ต�ด ท�านเป>นจ�ตว�ม)ตต�หล)ดพ�นเร$ยบร�อยแล�ว น�2นแหละเป>นผ5�พ�นแล�วจากกรรมฐานท�2ง
หลาย พ�นแล�วจากโทษท�2งปวง เอา พ5ดให�เต1มย�น ไม�ม$ใครพ5ดหลวงตาบ�วองค�เด$ยวเป>น
ผ5�พ5ด เม!"อหล)ดพ�นจากสมม)ต�โดยประการท�2งปวงแล�ว ส�งฆาท�เสส ปาราช�ก ไม�ม$ อาบ�ต�
อาจ$ท)กอย�างท$"จะเข�าไปต�ดใจของพระอรห�นต�ไม�ม$เลย เพราะเหล�าน$2เป>นสมม)ต�ท�2งมวล
จ�ตน�2นเป>นจ�ตตว�ม)ตต�หล)ดพ�นไปแล�ว ย�งเหล!อต�2งแต�ธาต)ข�นธ�ท$"เป>นสมม)ต�ด�วยก�นครอง
ก�นอย5� จ8งต�องร�กษาก�ร�ยามารยาทอ�นสวยงามให�พอเหมาะพอสม

ท�2งฝ�ายศาสนาก1ยอมร�บ ท� 2งฝ�ายประชาชนก1ยอมร�บ ส�งคมยอมร�บก�นด�วย
มารยาทของผ5�ม$ศ$ลธรรม ท�2งผ5�ท$"ม$ก�เลส ท�2งผ5�ท$"ส�2นก�เลสแล�ว มารยาทท$"จะร�กษาธาต)ข�นธ�
น$2ม$เสมอก�น ท�านร�กษาก�นไปเพ$ยงน�2น แต�ท$"จะให�ท�านมาเป>นส�งฆาฯ ปาราช�ก หมด ส)ด
ว�ส�ยแล�วท$"จะเป>นไปได� ท�านครองข�นธ�อย5�ด�วยความบร�ส)ทธ�Dใจ ข�นธ�อ�นน$2ก1ต�องปฏ�บ�ต�
แบบโลกเขาปฏ�บ�ต�ก�น เราเป>นพระก1ปฏ�บ�ต�แบบพระสมบ5รณ�แบบตามเด�ม โลกเขาก1
เป>นโลกเขาตามเด�ม ส�วนจ�ตบร�ส)ทธ�Dหล)ดพ�นไปแล�ว ไม�ม$โทษม$ภ�ย ไม�ม$กรรมอ�นใดท$"จะ
เข�าไปต�ดจ�ตท$"บร�ส)ทธ�Dแล�ว

เพราะฉะน�2นจ8งว�า ส�งฆาท�เสส ปาราช�ก เป>นโทษท$"หน�กท$"ส)ดในวงสมม)ต� ก�เลส
สล�ดป@ดขาดสะบ�2นลงไปแล�วเป>นคนละฝ@Qง เป>นน�พพาน เป>นธรรมธาต)แล�วหมดโดยส�2น
เช�ง เพราะส�"งเหล�าน$2เป>นสมม)ต� ส�งฆาฯ ปาราช�กเป>นสมม)ต� ความหล)ดพ�นน�2นเป>นว�ม)ตต�
หล)ดพ�นแล�วครองข�นธ�อย5� ท$"เป>นสมม)ต�ก1ค!อข�นธ� ข�นธ�น$2ต�องร�กษาไว�จนถ8งกาลเวลา เพศ
ของพระร�กษาก�ร�ยามารยาท ความประพฤต�ปฏ�บ�ต�ของพระให�อย5�ในศ$ลในธรรมจน
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กระท�"งถ8งว�นน�พพานก1ส�2นส)ดไป หมดท�2งโลกท�2งธรรมอย5�ด�วยก�น ขาดสะบ�2นไปหมดแล�ว
ว�ม)ตต�หล)ดพ�นโดยส�2นเช�ง

น$"ละภาคปฏ�บ�ต�พ5ดให�เต1มเม1ดเต1มหน�วย เราพ5ดมาน$2ถอดจากห�วใจมาพ5ดนะ
เร!"องธาต)เร!"องข�นธ�อย5�ด�วยก�นก1จร�ง แต�จ�ตไม�ม$ในน�2นแล�ว ผ�านไปหมดโดยส�2นเช�ง ว�าร�ก
ว�าชอบว�าอะไรก1พ5ดไปตามก�ร�ยาของสมม)ต�ท$"ม$อย5�ในข�นธ�ท�2งของเขาของเราเท�าน�2น ท$"จะ
ให�มาเป>นมลท�นม�วหมอง ให�ไปตกนรกอเวจ$อย�างโลกท�2งหลายเป>นก�น อย�างผ5�ม$ก�เลส
อย�างเด$ยวก�นตกก�นไม�ม$ จ�ตของท�านผ5�บร�ส)ทธ�Dว�ม)ตต�หล)ดพ�นไปแล�วโดยส�2นเช�ง ท�านผ5�น$2
ครองแต�ข�นธ� ครองแต�ความสวยงามตามส�งคมยอมร�บท�2งฝ�ายพระฝ�ายฆราวาส พระก1
ปฏ�บ�ต�ตามหน�าท$ "ของพระสมบ5รณ�แบบไปโดยล6าด�บจนกระท� "งว�นน�พพานเท�าน� 2น
ฆราวาสก1ปฏ�บ�ต�ไปตามฆราวาส น$2ค!อการปฏ�บ�ต�กรรมฐาน ถ8งจ)ดส)ดท�ายไม�ม$อะไรเหล!อ
แล�ว

ค6าว�า อต�ตา ก1ด$ อนต�ตา ก1ด$ เป>นทางก�าวเด�นเพ!"อพระน�พพาน เม!"อก�าวเด�น
ผ�านพ�นส)ดท�ายไปแล�ว อ�นน�2นค!อพระน�พพาน อ�นน$2ค!อไตรล�กษณ�ค!อทางเด�น จ8งเป>นคน
ละฝ@Qง ให�พาก�นเข�าใจอย�างน$2 อย�าพาก�นไปถกไปเถ$ยงก�น ให�ร5�ข82นท$"ใจน$2จะไม�ถามใคร
เลย พระพ)ทธเจ�าตร�สร5�อย�างไรจะร5�ข82นท�นท$ท�นใดเลย เหอ พระพ)ทธเจ�าตร�สร5�อย�างน$2ละ
เหรอๆ ถามท�านหาอะไร ความร5� ความว�เศษว�โส ความหล)ดพ�นเป>นอ�นเด$ยวก�นก�บพระ
พ)ทธเจ�าท�2งหลายท)กๆ พระองค� ก�บผ5�ท$"บร�ส)ทธ�Dแล�ว เป>นสาวกก1ตาม ถ8งข�2นบร�ส)ทธ�Dแล�ว
ไม�ได�ถามก�น

น$"ละธรรมให�ถ8งข� 2น สน�ท�ฏ'ฐ�โก ส)ดยอดแล�ว ไม�ต�องม$ใครถามใครอ$กเลย ท$ "
บร�ส)ทธ�Dแล�วย�งจะให�คนอ!"นมาย!นย�นร�บรอง เช�น บรรล)ธรรมเป>นพระอรห�นต�เร$ยบร�อย
แล�วย�งต�องให�พระพ)ทธเจ�ามาร�บรอง ไม�ม$ในค�มภ$ร� ไม�ม$ในความจร�ง ค�มภ$ร�ก1ไม�ม$
ความจร�งก1ไม�ม$ ความจร�งม$แต� สน�ท�ฏ'ฐ�โก ผ5�บรรล)ธรรมร5�ด�วยต�วเองๆ โดยล6าด�บๆ จน
กระท�"ง สน�ท�ฏ'ฐ�โก ส)ดยอด ค!อหล)ดพ�นแล�วก1ร5�ต�วเอง ไม�จ6าเป>นต�องไปท5ลถามพระพ)ทธ
เจ�า น$"ละธรรมเป>นธรรมช�2นเอก

ไม�ม$ใครเก�นพระพ)ทธเจ�าท$"ตร�สร5�ธรรมแล�วมาสอนโลก ว�าผ�ดเพ$2ยนไปไม�ม$ ตรง
เปRงๆ ตลอด คงเส�นคงวาหนาแน�น จ8งเร$ยกว�า ส�วาก�ขาโต ภควตา ธม�โม พระธรรม
อ�นพระผ5�ม$พระภาคเจ�าตร�สไว�ด$แล�ว ตร�สไว�ชอบแล�ว ให�พาก�นปฏ�บ�ต�ตามสายทางเด�นท$"
ตร�สไว�ชอบแล�วน$2เถ�ด มรรคผลน�พพานจะเป>นของท�านท�2งหลาย จะเป>นผ5�ต�กตวงมาเป>น
สมบ�ต�ของตนแต�ผ5�เด$ยว แต�ผ5�ท$"ฝ�าฝSนค6าสอนพระพ)ทธเจ�าน�2นค!อผ5�บ!นลงนรกอเวจ$ ว�า
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บาปไม�ม$ ผ5�ว�าบาปไม�ม$ผ5�น$2จะสร�างความล�มจมให�แก�ต�วเอง ย�งเหล!อแต�ลมหายใจฝอดๆ
พอตายแล�วไม�ต�องบอก ยมบาลลากคอไปเลย ถ�าม$หางลากหางไปเลย ม$คอลากคอ ม$
แขนลากแขน ลากไปหมด ลงนรกอเวจ$ ไม�ม$ค6าว�าอ)ทธรณ�

ศาลอ)ทธรณ�ในนรกอเวจ$ไม�ม$ ม$อย5�ก�บต�วเองท$"สร�างไว�แล�วโดยสมบ5รณ� กรรมอ�น
น$2ก1ไปโดยสมบ5รณ� ลงนรกอเวจ$ภ5ม�ใดๆ  ว�าบาปไม�ม$ บ)ญไม�ม$ นรก สวรรค� ไม�ม$ ว�าเท�า
ไรก1ม$แต�ลมปากท$"หายใจฝอดๆ  ตายแล�วลมปากหมดอ6านาจนะ กรรมต�างหากเป>น
ธรรมชาต�ท$"ม$อ6านาจมาก บ�งค�บส�ตว�ท�2งหลาย กรรมอ�นน�2นม$อย5�ก�บใคร อย5�ก�บผ5�ท6า ใคร
ท6าด$ได�ด$ ใครท6าช�"วได�ช�"ว ท�านว�า กม�มส�สโกม�ห� กม�มทายาโท กรรมเป>นของของตนท)ก
คน จะแบ�งส�นป@นส�วนให�ผ5�ใดไม�ได� กรรมเป>นแดนเก�ด กรรมเป>นผ5�พาให�เก�ดให�ตาย ให�
ด$ให�ช�"ว ใครท6าบาปท6ากรรมท6าบ)ญท6าอะไรเป>นของผ5�น�2นโดยส�2นเช�ง ไม�เป>นของผ5�อ!"นผ5�ใด

จ8งขอให�ท�านท�2งหลายได�ระม�ดระว�ง กรรมน$2อย5�ก�บต�วของเราท)กคนผ5�ท6า ไม�ท6าด$
ก1ท6าช�"ว ไม�ท6าช�"วก1ท6าด$ จากน�2นก1ท6ากลางๆ ท�านจ8งว�า ก)ศล อก)ศล อ�พยากตา เป>นสาม
อย�าง กลางๆ ไม�เป>นบาปเป>นบ)ญ เช�นอย�างเราร�บประทานไม�เป>นบาป ถ�าไม�โลภมาก
ถ�าโลภมาก ก�นไม�หย)ดไม�ถอยท�องก1แตก บาปก1เป>นในคนน�2น เข�าใจ น$"ละธรรมพระ
พ)ทธเจ�า ขอให�ท�านท�2งหลายน6าไปปฏ�บ�ต�

พ)ทธศาสนาเป>นศาสนาช�2นเอกแล�ว ย!นย�นด�วยภาคปฏ�บ�ต� เพ$ยงเราเร$ยนใน
ต6าร�บต6าราซ8"งเป>นความถ5กต�องก1จร�ง แต�ย�งไม�ถน�ดช�ดเจนย�"งกว�าเราเร$ยนมาแล�วน6า
ต6าร�บต6ารามาเป>นแบบแปลนแผนผ�ง กางแบบแปลนแผนผ�งแล�วปฏ�บ�ต�ตามต6าร�บต6ารา
ท$"ท�านสอน จนเป>นผลปรากฏข82นมาแต�ต�น เช�น สมถธรรม สมาธ�ธรรม ป@ญญาธรรม
ว�ม)ตต�ธรรม ว�ม)ตต�หล)ดพ�นจากการปฏ�บ�ต�น$2ท�2งน�2น เพ$ยงเราเร$ยนมาเฉยๆ เป>นความจ6า
ได�ๆ  แบบแปลนแผนผ�ง เร$ยนเท�าไรก1ละก�เลสไม�ได� เร$ยนมากเร$ยนน�อยก1เร$ยนเพ!"อเป>น
แบบแปลนแผนผ�งไปปฏ�บ�ต� เพ!"อเอาผลจากการปฏ�บ�ต�น$2ต�างหาก เป>นปฏ�เวธข82นมาๆ
ค!อความร5�แจ�งแทงทะล)

เพราะฉะน�2นท�านจ8งสอนว�าปร�ย�ต� ปฏ�บ�ต� ปฏ�เวธ ปร�ย�ต�ค!อแบบแปลนแผนผ�ง
ให�จดจ6าแบบแปลนแผนผ�งแล�วมาปฏ�บ�ต� เช�น ปล5กบ�านปล5กเร!อน แปลนเขาม$แล�วปล5ก
บ�านปล5กเร!อน เอาแปลนน�2นมากางแล�วปล5กบ�านปล5กเร!อน จะเอาก$"ห�องก$"ห�บกว�างแคบ
ขนาดไหน เอ�า สร�างข82นมาตามแปลน ส6าเร1จตามแปลนข82นมาโดยล6าด�บ จนเป>นต8กราม
บ�านช�องโดยสมบ5รณ�แบบ อ�นน$2ก1เหม!อนก�น เร$ยนมาแล�วปร�ย�ต� เอ�า ปร�ย�ต�เร$ยนมาจด
จ6า จากน$2ปฏ�บ�ต� ปฏ�บ�ต�จ�ตม�นเป>นย�งไง ม�นไม�ม$ความสงบร�มเย1น ว�าว)�นข)�นม�วท�2งๆ ท$"
เร$ยนมามากจนค�มภ$ร�จะแตก ก�เลสต�วเด$ยวไม�ถลอกปอกเปTก เป>นเพราะเหต)ไร
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เป>นเพราะเหต)ว�า เอาค�มภ$ร�มากางไล�ก�เลส ก�เลสไม�ออก ต�องเอาภาคปฏ�บ�ต�มา
กาง ไล�ก�เลสออกๆ ออกจนหมดโดยส�2นเช�ง เป>นปฏ�เวธค!อความร5�แจ�งเป>นล6าด�บล6าดา
จนกระท�"งร5�แจ�งแทงทะล)ไปหมด น$"เร$ยกว�าศาสนาสมบ5รณ�แบบ ปร�ย�ต� ปฏ�บ�ต� ปฏ�เวธ
ถ�าขาดน$2แล�วศาสนาขาดบาทขาดตาเต1ง ไม�เต1มบาทเต1มเต1งละ ให�เอาปร�ย�ต�มากางแล�ว
ปฏ�บ�ต�ต�วเอง ปฏ�บ�ต�ต�วเองแล�วก1เป>นปฏ�เวธ ผลก1ได�ข82นมาเป>นล6าด�บจนเป>นปฏ�เวธโดย
สมบ5รณ�ข82นมา น$"ธรรมะค6าส�"งสอนของพระพ)ทธเจ�า ให�พาก�นน6าไปปฏ�บ�ต�

อย�าเช!"อใครย�"งกว�าเช!"อพระพ)ทธเจ�า นอกน�2นเป>นคนม$ก�เลสท�2งหมด ด�นเดาเกา
หม�ดไปได�ท�2งเขาท�2งเรา ผ�ดถ5กด$ช�"วเกาดะไปเลย ย�"งกว�าหมาข$2เร!2อน หมาข$2เร!2อนเขาเกา
เฉพาะท$"ค�นๆ ไอ�มน)ษย�มนาหยาบหนาด�วยก�เลสต�ณหาม�นเกาดะไปเลยนะ ม�นเหย$ยบ
ห�วพระพ)ทธเจ�าไปเลย พระพ)ทธเจ�าว�าบาปม$ ม�นบอกไม�ม$ นรกม$ สวรรค�ม$ พรหมโลก
น�พพานม$ ม�นบอกว�าไม�ม$ๆ เหย$ยบห�วพระพ)ทธเจ�าไปหมด ค!อเหย$ยบห�วต�วเองให�
แหลกเหลวน�2นเอง ท�2งๆ ท$"ม$ช$ว�ตอย5�ก1เหล!อแต�ลมหายใจ พอลมหายใจขาดสะบ�2นแล�ว
ต5มลงในนรก ไหนนรกม$หร!อไม�ม$ โดนแล�ว นรกม$หร!อไม�ม$โดนแล�ว น�"นเห1นไหมล�ะ

พระพ)ทธเจ�าบอกไว�แล�วด�วยความชอบธรรม ค!อสวากขาตธรรม ตร�สไว�ชอบ
แล�ว ม�นฝSนม�นเก�งกว�าศาสดา เหย$ยบห�วศาสดาลงไปก1จมลงนรกได� ผ5�เหย$ยบห�วศาสดา
ม$แต�ผ5�ลงนรกอเวจ$ท�2งน�2น ผ5�ประค�บประคองเด�นตามรอยศาสดาท$"สอนไว�น$2 ค!อผ5�จะไป
สวรรค� น�พพาน โดยสมบ5รณ�ท�"วก�น พาก�นจ6าเอาท)กท�านท)กคน

ว�นน$2เป>นว�นมงคลของพ$"น�องท�2งหลาย เรามาหว�งบ)ญหว�งก)ศลน$2เต1มศาลา นอก
ศาลาน$2แล�วย�งม$อ$กเต1มไปหมด จ8งเร$ยกว�าเป>นมหามงคล บรรดาพระเจ�าพระสงฆ�ท$"มา
ในว�นน$2ก1มาเพ!"อความเป>นมงคล ขอให�ย8ดหล�กธรรมท$"สอนไว�น$2โดยถ5กต�องไปปฏ�บ�ต�ตน
เพ!"อทรงมรรคทรงผล มรรคผลน�พพานไม�ได�อย5�ในค�มภ$ร� น�2นเป>นช!"อมรรคผลน�พพาน
มรรคผลน�พพานแท�อย5�ท$"ห�วใจเราผ5�สร�างบาปสร�างบ)ญน$2เอง แล�วนรกอเวจ$ก1อย5�ท$"ห�วใจ
เราผ5�สร�างบาปสร�างบ)ญ

ขอให�สร�างความด$ให�ด$ มรรคผลน�พพานจะเบ�กกว�างๆ ข82นก�บใจของเราแล�วถ8ง
ได� พระพ)ทธเจ�าท�านเอาสะพานพาดเอาไว� ค!อค6าสอน สอนไว�แล�วโดยถ5กต�อง เร$ยกว�า
สวากขาตธรรม ให�ด6าเน�นตามน$2อย�าฝ�าอย�าฝSน ถ�าใครไม�อยากจมลงในนรกท�2งเป>นให�
ต�2งใจปฏ�บ�ต�ตามธรรมของพระพ)ทธเจ�า เพราะค6าพ5ดของคนในโลกน$2ไม�ม$ค6าพ5ดใดท$"จะ
แน�นอน ย� "งกว�าค6าพ5ดของศาสดาองค�เอก ศาสดาองค�เอกตร�สออกมาอะไรเป>น
สวากขาตธรรมๆ ตร�สไว�ชอบแล�วๆ ท�2งน�2นเลย พวกเราพ5ดออกมาค6าใดหลอกลวงต�ม
ต)Uน ไปได�ท)กแง�ท)กม)ม
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ยกต�วอย�างเช�นพวกท$"ม$ครอบคร�ว ก1ม�นม$ครอบคร�วเราก1ต�องพ5ดเร!"องครอบคร�ว
ไปบ�างละซ$ ม$ครอบคร�ว ผ�วต�วแสบเวลาไปเท$"ยวเตร1ดเตร�เร�ร�อนแล�วไปต�ดผ5�หญ�ง ว�"ง
ตามผ5�หญ�งไป ทางเม$ยเด!อดร�อนอย5�ทางบ�านทางเร!อน แล�วเวลาเขามาถาม พ�อบ�านไป
ไหนล�ะ นายน�"นไปไหนล�ะ นายบ�าผ5�หญ�งไปไหนล�ะ ไม�ทราบ หายไปได�หลายว�นแล�ว ม�น
ต�ดผ5�หญ�ง น$"ละบ�าผ5�หญ�งบ�าก�เลส ท6าครอบคร�วให�แตกแหลกเหลวไปหมด น$"ละคนเลย
ขอบเขตไม�ฟ@งเส$ยงพระพ)ทธเจ�า กาเมส) ม�จฉาจาร เป>นขอบเขตอ�นหนาแน�นม�"นคง ม�น
ไม�ยอมอย5�ในหล�กศ$ลหล�กธรรม ม�นปOนศ$ล กาเมส) ม�จฉาจาร ค!อเหย$ยบห�วพระพ)ทธเจ�า
ไป เห1นผ5�หญ�งว�าเป>นของด�บของด$ ม�นเอาฟSนเอาไฟเผาห�วอกเม$ยม�นอย5�ในบ�านไม�ร5�ต�ว
น$"ละพวกส�ตว�นรกท�2งเป>น พาก�นด5เอา

ม$ไหมท$"มาฟ@งเทศน�ฟ@งธรรมอย5 �น$ 2 ผ�วจองหอง เม$ยจองหอง ม$ไหม ให�ปราบ
ความจองหองของต�วเอง เร!"องราคะต�ณหาม$อย5�ก�บท)กคน แม�แต�ส�ตว�เขาก1ม$ คนเรา
แท�ๆ เป>นผ5�ม$ศ$ลม$ธรรม ม$ยาแก� ม$เคร!"องปราบ ท6าไมไม�เอามาปราบส�"งเสน$ยดจ�ญไรท$"
ม�นพาค8กพาคะนองให�เป>นบ�าก�นท�2งครอบคร�ว เอาไฟเผาก�นอย5�น$2 ไม�เอามาปราบม�น
บ�าง ต�องเอาศ$ลเอาธรรมปราบ อ�นอ!"นปราบไม�ได�นะ ต�องเอาศ$ลเอาธรรมมาปราบม�น
แล�วจะสงบร�มเย1น ผ�วก1เย1น เม$ยก1เย1น ผ�วเม$ยไว�ใจก�นได� ถ8งไหนถ8งก�น ท)กข�ก1ยอมร�บว�า
ท)กข� แต�ห�วใจท$"ฝากเป>นฝากตายต�อก�นน$2ไม�ท)กข� เพราะม$ความซ!"อส�ตย�ส)จร�ตต�อก�น
เป>นเหม!อนอว�ยวะเด$ยวก�น ไปท$"ไหนเป>นส)ขๆ 

เศรษฐ$มหาเศรษฐ$ม$เง�นเป>นล�านๆ จมลงได�เพราะความล!มต�วม$มากนะ เร!"อง
เหล�าน$2ในต6าราท�านแสดงไว�มาก เศรษฐ$ม$เง�นมากล!มเน!2อล!มต�วไปจ�างผ5�ย�าผ5�หญ�งล5ก
หลานใครก1ตามเอามาบ6าร)งบ6าเรอ ก�อฟSนก�อไฟเผาให�เขาเด!อดร�อนไปท)กครอบคร�ว
เร!อน เก�ดฟSนเก�ดไฟเผาไปหมดเพราะความล!มต�วของเศรษฐ$น�"นแหละ คร�2นตายลงไป
แล�วไปจมอย5�ในนรก น�"นเห1นไหมล�ะ เง�นน�"นละพาเจ�าของให�จมเพราะล!มต�ว ผ5�ม$เง�น
ด�วยความม$ศ$ลธรรมไม�ล!มต�ว ม$มากเท�าไรก1เก1บไว�เพ!"อผลประโยชน� ท$"ควรจ�ายไปก1จ�าย
ไปเพ!"อผลประโยชน� น$"เร$ยกว�าผ5�ม$ธรรมไม�เส$ยต�ว พาก�นจดจ6าเอา

ม$ห�าม$ส�บแบ�งส�นป@นส�วนไว�ด�วยด$ อ�นน$2แบ�งไว�ส6าหร�บครอบคร�ว อ�นน$2แบ�งไว�
ส6าหร�บความจ6าเป>นเวลาเจ1บไข�ได�ป�วย และความจ6าเป>นอย�างอ!"นอย�างน�2นอย�างน$2 แยก
ไว�ให�ด$ อ�นน$2แบ�งไว�ส6าหร�บท6าบ)ญให�ทาน เพ!"อเป>นผลประโยชน�อ�นใหญ�หลวงต�อจ�ตใจ
ของเรา เวลาตายไปแล�วจะได�อาศ�ยบ)ญก)ศลท$"เราบร�จาคทานน$2ละมาเป>นผ5�พ8"งเป>นพ8"ง
ตาย ยกเราไปสวรรค�น�พพานได�เพราะบ)ญก)ศลน$2 สมบ�ต�เหล�าน�2นท$"ท� 2งไว�เฉยๆ ก1เป>น
เศษกระดาษ เศษเง�นเศษทอง เศษแร�ธาต)ต�างๆ ไม�เก�ดประโยชน�อะไร น6ามาท6า
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ประโยชน�ก1เป>นประโยชน�แก�เรา น$"ให�ค�ดก�นอย�างน�2นนะ
อย�าส)ร)�ยส)ร�ายล!มเน!2อล!มต�ว ผ�ดประเพณ$ของชาวพ)ทธเรา ให�ร5�จ�กความพอด�บพอ

ด$ท)กส�"งท)กอย�าง การปฏ�บ�ต�ตนเองเราม$ศ$ลม$ธรรม อย�าให�ศ$ลธรรมผ�านไปได� ม$ต�2งแต�
ก�เลสเต1มห�วใจเป>นไฟเผาต�วนะ ถ�าม$ศ$ลธรรมเต1มห�วใจอย5�ไหนสบายหมดน�"นแหละ
สบาย ยกต�วอย�างเช�นพระท�านปฏ�บ�ต�เพ!"ออรรถเพ!"อธรรมจร�งๆ แล�ว การอย5�การก�นใช�
สอยท�านไม�เป>นก�งวล อย5�ไหนอย5�ได�ท�2งน�2น นอนไหนนอนได� ล�มท$"ไหนหล�บไป ต!"นข82นมา
ภาวนาเร!"อยไป ละก�เลสเร!"อยไปๆ จนก�เลสม�วนเส!"อลงไปแล�วท�านแสนสบาย อย5�ใน
กระตVอบก1สบาย อย5�ร�มไม�ก1สบาย อย5�ในถ26าเง!2อมผาท�านก1สบาย เพราะสบายอย5�ท$"จ�ตใจ
ไม�ได�สบายอย5 �ท$ "หอปราสาทราชมณเท$ยร ท� 2งๆ ท$ "ต�วเองเป>นไฟเผาอกน$ 2 ไปอย5 �หอ
ปราสาทไหนก1ม$แต�หอปราสาท แต�ต�วเองเป>นไฟเผาห�วอกม�นด$แล�วเหรอ

ให�เอาธรรมเข�ามาชโลมใจเรา หล�อเล$2ยงจ�ตใจ ม$ความสงบร�มเย1น อย5�ไหนสบาย
ตายก1ตายง�ายผ5�ม$ธรรมในใจ ย�"งผ5�ม$ธรรมเต1มห�วใจแล�วตายง�ายท$"ส)ด ไม�ยากอะไรเลย ซ)ก
ห�วลงร�มไม�ร�มไหนตายได�สบาย อย5�ในถ26าเง!2อมผาท$"ไหนตายได�สบายๆ ผ5�ม$ธรรมในใจไม�
ม$ความก�งวล แต�ผ5�ม$ก�เลสเต1มห�วใจย�งไม�ตายก1กล�วตายๆ อย�างพระผ$บ�าตะก$2น$2มาขอพร
ให�อาย)ย�"งย!นๆ ม�นย�"งย!นไปท$"ไหน โลกเขาโลกตายท�2งน�2นจะให�ย�"งย!นไปไหน ม�นบ�าพระ
อย�างน$2น�ะ เข�าใจไหม ก1เร!"องม�นจะตายอย5�แล�วด�วยก�น อย5�ก�บลมหายใจ ลมหายใจหมด
เม!"อไรต�วผ5�มาอาราธนาม�นก1ตายเหม!อนก�นน�"นแหละ อย�าว�าแต�ผ5�ร�บอาราธนา เราจ8งไม�
ร�บ ร�บอาราธนาโมฆะ อาราธนาขวางโลก เราร�บไม�ได� ธรรมไม�ใช�ธรรมขวางโลก ก�เลส
ต�างหากขวางโลก พาก�นจดจ6าไปพ�จารณาต�วเองซ�

การแนะน6าส�"งสอนก1เพ!"อความเป>นอรรถเป>นธรรม ขอให�ท)กๆ ท�านท$"มาท�2งใกล�
ท�2งไกล ว�นน$2มาเสาะแสวงหาบ)ญหาก)ศลจากคร5จากอาจารย� ได�ย�นได�ฟ@งเส$ยงอรรถเส$ยง
ธรรมแล�วก1ช)�มเย1นภายในจ�ตใจ น6าไปประกอบหน�าท$"การงานทางโลกก1สงบร�มเย1น ทาง
ธรรมก1ย�"งช)�มเย1นภายในใจ ตายแล�วเป>นส)ขๆ ขอให�ท�านท�2งหลายจ6าน$2ไว�ให�ด$

ว�นน$2เป>นโอกาสอ�นด$จ8งได�ให�โอวาทส�"งสอนท�านท�2งหลาย ท�2งพระเจ�าพระสงฆ�
ตลอดประชาชน ให�ได�น6าธรรมท$"เล�ศเลอน$2ออกไปปฏ�บ�ต�ต�อต�วเอง แล�วจะเป>นมงคลข82น
มาในต�วเองท�"วหน�าก�น ถ�าไม�ปฏ�บ�ต�ตามจะม$มากขนาดไหนก1ไม�เก�ดประโยชน� เป>นเศษ
มน)ษย�อย5�เท�าน�2นเอง ถ�าท6ามน)ษย�ให�ม$ค)ณค�าม$ราคา ต�องร5�จ�กด$จ�กช�"ว ต�องค�ดเล!อกส�"งด$
ส�"งช�"วออกจากต�ว ส�"งด$น6าเข�ามา ส�"งช�"วป@ดออกไป ตามค6าสอนของพระพ)ทธเจ�าน$2ก1จะ
เป>นมงคลแก�บรรดาพ$"น�องท�2งหลายโดยท�"วก�น การเทศนาว�าการมากไปๆ ธาต)ข�นธ�ม�นก1
ไม�อ6านวย ม�นคอยท$"จะหล)ดล)�ยๆ คอยท$"จะพ�ง ด$ไม�ด$เคร!"องรถว�"งไปๆ เคร!"องม�นก1จะ
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หย)ด ท�2งๆ ท$"เจ�าของเหย$ยบค�นเร�งอย5� เคร!"องม�นหย)ดแล�วเหย$ยบจนฝ�าเท�าขาดม�นก1ไม�
ไปละ อ�นน$2ก1เหม!อนก�น ธาต)ข�นธ�เหย$ยบม�นไปๆ ส)ดท�ายฝ�าเท�าก1จะขาด

เพราะฉะน�2นการแสดงธรรมว�นน$2ก1เห1นว�าสมควรแก�เวล"6าเวลา จ8งขอฝากธรรมะ
ไว�ก�บบรรดาพ$"น�องล5กหลานท�2งหลาย ท�2งฝ�ายพระและฝ�ายฆราวาส ธรรมท$"น6ามาสอนพ$"
น�องท�2งหลายน$2เป>นธรรมท$"เป>นมงคล ถอดออกมาจากจ�ตใจท)กอย�างท$"มาพ5ดว�นน$2 ท$"ไม�
เคยได�ย�นได�ฟ@ง เช�น ส�งฆาฯ ปาราช�ก ไม�ม$ในพระอรห�นต� น$"ก1ไม�ม$ใครพ5ด เราพ5ดได�
อย�างเต1มปากของเรา เต1มห�วใจของเรา ท)กอย�างออกมาจากน$2 จ8งไม�ม$ความสงส�ยว�าจะ
ผ�ดไป ส�วนใดท$"ยอมร�บในทางสมม)ต�ก1ยอมร�บ ส�วนใดท$"พ�นจากสมม)ต�ไปแล�วก1บอกว�า
พ�น เช�นจ�ตท$"บร�ส)ทธ� Dแล�วหมด ข82นช!"อว�าสมม)ต�โดยประการท�2งปวงเข�าไม�ถ8งเลย เป>น
อฐานะ ให�เป>นอย�างอ! "นอย�างใดไปไม�ได�แล�ว ส�วนท$ "เป>นสมม)ต�ย�งม$ความด$ความช�"ว
ความร�บผ�ดถ5กด$ช�"วก�นอย5� ก1ปฏ�บ�ต�ให�เป>นความสวยงามท$"ส�งคมยอมร�บท�2งฝ�ายพระและ
ฝ�ายฆราวาส โลกก1ม$ความสงบร�มเย1นและงามตาไปด�วยก�น มองด5พระก1งามตา มองด5
ฆราวาสก1งามตาเพราะการปฏ�บ�ต�ให�ถ5กต�องต�อส�งคมท$"ยอมร�บก�น

การแสดงธรรมว�นน$2ก1เห1นว�าสมควรแก�ธาต)แก�ข�นธ� แก�เวล"6าเวลา ขอความสว�สด$
จงม$แก�บรรดาพ$"น�องล5กหลานท�2งหลายโดยท�"วก�นเทอญ

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


