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กางขวางคอของธรรม
กอนจังหัน
พระเราไมมีธุระอะไรนะ ธุระของพระเปนประจําที่เปนพื้นฐานอันสําคัญสําหรับ
พระหรือชีวิตของพระ ก็คือการประกอบความพากเพียร ศีลเปนเครื่องประดับพระให
สวยงามมาก ธรรมประดับอยูภายใน ศีลประดับอยูภายนอก พระเราไมมีอะไรเปนของ
สวยงามนะ ผมก็โกนออก มีแตหัวโลนๆ เอาอะไรมาเปนเครื่องประดับ เอาศีลเอาธรรม
เปนเครื่องประดับ พระไมมีอยางอื่นใดเปนเครื่องประดับ ดังที่กําลังเปนบากันอยูทุก
วันนี้ เอายศนั้นยศนี้มาประดับ ชั้นนั้นชั้นนี้มาประดับ
พูดอยางนี้แหละ หลักธรรมมียังไงเราพูดตามหลักธรรม สิ่งเหลานั้นมีแตสิ่ง
จอมปลอม เปนกาฝาก กาฝากเหลานี้เปนกาฝากมหาภัยดวยนะ ยศถาบรรดาศักดิ์ถา
จิตไมมธี รรมแลว เหลานี้เปนกาฝากมหาภัย สงเสริมพระใหเปนบาไปได เวลานี้พระเรา
กําลังเปนบากับยศนะ ยศถาบรรดาศักดิ์ ชั้นนั้นชั้นนี้ ศีลธรรมที่เปนธรรมชาติที่เลิศเลอ
ที่พระพุทธเจาประทานใหแลวไมสนใจนะ มันไปโดดใสกองมูตรกองคูถ ยศๆ แย็ดๆ
อะไรไปอยางนั้นนะเวลานี้ มันเปนจะใหวาไมเปนไดยังไง สิง่ เหลานี้เปนของดีเหรอ มัน
เปนเรื่องตื่นยศไปอยางนัน้
ทานเอายศเปนเครื่องประดับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ใหมีแกใจปฏิบัติดี
ยิ่งขึ้นไป ทานตั้งยศใหเปนเครื่องสงเสริมนะ ไมใชใหเปนเครื่องลืมตัวเปนบาดินเหนียว
ติดหัววาตัวมีหงอน เดี๋ยวนี้พวกพระดินเหนียวนะ ดูในวัดปาบานตาดนี้ก็ดู ผายอมกรัก
สีแกนขนุนวาสวยงาม หัวใจเปนยังไง มีแตความขี้เกียจขี้ครานใชไมไดนะ ใหตั้งใจ
ปฏิบัติ
ศาสนาอยูที่ไหนเปนพุทธศาสนาและมีผูปฏิบัติตามแลว จะสวยงามสงบรมเย็น
สมชื่อสมนามวาพระพุทธเจาเปนศาสดาองคเอกโดยแท เรามาปฏิบัติขอใหมีชีวิตจิตใจ
อยูกับศีล ศีลสมบัติ สมบัติของพระคือศีลสมบัติ สมาธิสมบัติ สมบัติของพระคือความ
สงบรมเย็น จิตใจเปนสมาธิ ความแนนหนามั่นคง ปญญาสมบัติ คือความเฉลียวฉลาด
ทางดานปญญา นี่ละสมบัติของพระ จําเอานะ สมบัติของพระที่พระพุทธเจาประทานให
อยาดีดอยาดิ้นหากองมูตรกองคูถ
ยศถาบรรดาศักดิ์
ถาดีดดิ้นอยางนั้น
ยศถาบรรดาศักดิ์แทนที่จะมาเปนเครื่องสงเสริม เปนเครื่องประดับพระ กลับมาเปน
เครื่องมาโปะพระใหสกปรกมากขึ้นนะ
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ปญญาสมบัติคือความเฉลียวฉลาดโดยความเปนธรรมๆ ประดับพระ วิมุตติ
สมบัติ จากนั้นก็เปนผลใหหลุดพน พอหลุดพนแลวก็เปนเครื่องประดับตัดสินใจ
เด็ดขาดไดเลยเปน สนฺทิฏฐิโก ก็คอื วิมุตติญาณทัสสนะ เปนผูรูแจงในความหลุดพน
ของตน นั่นซ้ําเขาไปอีก พระเอาใหไดนะ พระบวชมาตามหลักพุทธศาสนาแลวพระองค
ก็สอนอยางนี้ สอนเพื่อศีลสมบัติ สมาธิสมบัติ ปญญาสมบัติ วิมุตติสมบัติ วิมุตติ
ญาณทัสสนะสมบัติ นี่คือสมบัติของพระ
อยาเปนบากับเรื่องภายนอก เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนมีแตกิเลสเต็มวัดเต็มวาเต็มพระ
เต็มเณร มองหาพระแทบไมเห็น มีแตเรื่องของกิเลสมาพอกเปนดินเหนียวติดหัวบาง
เปนอะไรทุกอยางมาประดับ กิเลสมันเร็วนะ มันขึ้นบนหัวพระหลงๆ นะ ดินเหนียวติด
หัว ขาเปนชั้นนั้นชั้นนี้ ดูซินะ มันเปนบาไปหมดแลวนะเดี๋ยวนี้พระเรา แลวจะหาความ
สงบรมเย็นอะไร ถาลงเปนไปกับกิเลสรอนทั้งนั้น ไมวาฆราวาสญาติโยม ไมวาพระเณร
เรา จะหาความรมเย็นเปนสุขไมไดถาดีดดิ้นไปตามกิเลส ถาผูปฏิบัติตามศีลตามธรรม
พระพุทธเจาทรงสั่งสอนแลว พระก็สงบรมเย็น ประชาชนก็รูจักประมาณ การเปนอยูปู
วาย การประพฤติเนื้อประพฤติตัวมีขอบเขตเหตุผล หลักธรรมเปนเครื่องปองกันตัว
ยอมมีความสงบรมเย็น
พระไมตอ งการอะไรละ อาหารการกินไมมีใครยิ่งกวาพระ บวชมาฝากชีวิตไวกับ
ญาติกับโยม ที่อยูอาศัย ปจจัยเครื่องอาศัยตางๆ ประชาชนเขารับรองหมดไมอดอยาก
ขาดแคลน นอกจากเจาของจะลืมเนื้อลืมตัว กินอิ่มแลวนอน กินอิ่มแลวลืมเนื้อลืมตัวใน
ความประพฤติของตนเองนี้มีเยอะนะ อยาใหมใี นวัดนี้ ใหตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆ
ศาสนาจะไมเหลือแลวนะเวลานี้ ถูกเหยียบย่ําทําลายโดยเจตนาก็มี ไมมเี จตนาก็มี ที่
เปนอยูเวลานี้ พระพุทธศาสนากําลังถูกเหยียบย่ําทําลาย อันดับหนึ่งก็คือพระเณรของ
เรานั้นแหละ เหยียบย่ําทําลายอยูในตัวของมันๆ อยางเปดเผยโจงแจงบาง อยางลี้ๆ
ลับๆ บาง ศาสนากําลังถูกทําลาย
เมื่อศาสนาถูกทําลายก็เทากับทุกคนๆ ใครคิดอยางนั้น ประพฤติตัวอยางนั้น
เปนผูทําลายตัวเองทั้งนั้นแหละ เลอะเทอะไปหมดนะ จะไมมีเหลือแลวนะศาสนาเวลานี้
มองเห็นแตผาเหลืองๆ ความประพฤติอันเปนสมบัติของพระชีวิตของพระ ไมสนใจ
มันดีดมันดิน้ กับกิเลสตัณหา เคยเห็นไหมกิเลสตัณหาพาใครใหไดดิบไดดีมีไหม ไม
เห็นมี ดิ้นไปเทาไรยิ่งเหมือนแหพันลิง เคยเห็นไหมแหพันลิง เหมือนกิเลสพันหัวพวก
เราทั้งหลายนี่แหละดูเอา ไมตองไปหาดูแหกับลิงพันกัน ใหดูกิเลสกับคอเราพันกัน มัน
ไมรูเนื้อรูตัวนะพวกนี้ เลอะเทอะ ถาไมมีใครธรรมเขาไปเปนเครื่องกํากับไวแลว ใคร
อยาอวดเกงนะ เกงขนาดไหนก็เลวขนาดนั้นแหละ ถามีธรรมแลวสวยงามเปนลําดับลํา
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ดา สงบรมเย็น ไมวาทางโลกทางธรรม ทางธรรมนี้เปนธรรมลวนๆ สําหรับพระ ตั้งใจ
ประพฤติปฏิบัตินะ
เหลวแหลกๆ ไปทุกวันทุกเวลา หาที่หลบที่ซอนไมไดแหละ ประชาชนเขา
เดือดรอนวิ่งเขามาหาพระ พระก็เปนพระแบบเดียวกัน ไปดวยกันเลย หางกุดหางดวน
ไปเลย เราดูซิวัดปาบานตาดนี่ หมาหางกุดหางดวนมีเยอะ เหมือนพวกเรานี่แหละหาง
กุดหางดวนไปดวยกัน กิเลสกัดหางกินไปเรื่อยๆ เดี๋ยวตอไประวังคอจะขาดนะ ไมรูตัว
ตลอดเวลา อยาเหออยาเหิม อยาดีดอยาดิ้นเกินเหตุเกินผล นี้เปนเครื่องลอของกิเลส
ทําใหคนเสียหายลมจม
ใหฟงเสียงอรรถเสียงธรรม เสียงพระพุทธเจาเปนเสียงมหามงคลตอสามแดน
โลกธาตุ เสียงกิเลสเปนเสียงมหาภัย เต็มอยูทุกแหงทุกหน โลกชอบแตเสียงมหาภัยนี้
แหละ ใหระวังนะ ศาสนาก็มี เครื่องปองกันตัวก็มี เครื่องสงเสริมตัวใหดีก็มี คือพุทธ
ศาสนา ใหนําไปปฏิบัตินะ อยาอยูเฉยๆ กินเฉยๆ เหอนั้นเหอนี้เหอหาอะไร เดี๋ยวนี้มัน
ก็เปนบาพอแลว แลวยังเหอหาบาที่ไหนอีก อยูในตัวของเรายังไมพอเหรอ ยังไปเหอหา
บาที่ไหนอีก จําใหดีนะ เอาละใหพร
หลังจังหัน
เมื่อวานฉันเสร็จแลวไปโรงพยาบาลพรเจริญ ไกลนะ พอฉันเสร็จแลวไปเลย ไป
ถึงโนนใหเขาขนของลงปุบปบๆ แลวออกเลย ไมลงนะเมื่อวานนี้ กลับมาถึงนี้บายโมง
แลวทีนี้หนังสือที่เขามานิมนตเราใหเปนประธานงานศพอาจารยเหรียญ มาของใจ ไม
ทราบวากาลใดเวลาใดที่จะไปเปนประธานในงานนี้ เลยถือจดหมายออกมาถามพระ ก็
เลยทราบวาทางโนนออกเดินทางแลวตั้งแตเวลาเทานั้นๆ เลยแนใจวาถึงแลวตั้งแตวาน
นี้ เราก็เลยออกจากนี้ไปงานศพทานอาจารยเหรียญ คนก็เยอะอยู ไปก็ไมมอี ะไรแหละ
ขึ้นไปกราบศพทานแลวก็พูดกับพระเณรและประชาชนเล็กนอย
เทศนเมื่อวานไมออกไหนนะ เทศนหนาหีบศพทานอาจารยเหรียญนั่นแหละ
พูดเคาะกระเปาโนนเคาะกระเปานี้ ไมเทศนเรื่องอะไรมีแตเรื่องเคาะกระเปานั้นกระเปา
นี้ ไดเงินหนึ่งแสนสองหมื่นหกพัน นี่ละกัณฑเทศนเราวา คือเราเทศนเคาะกระเปา เขา
ใหมาเรียกวากัณฑเทศน กลับมาพอดีมืดเมือ่ วานนี้นะ คนก็มากอยู เรียกวาเมื่อวาน
ไมไดพักเลย
สวนงานศพที่คนยั้วเยี้ยๆ นั้นมันไดระลึกเอางานศพมาเปนคติเครื่องเตือนใจ
หรือเปลาก็ไมรูนะ มันไมคอยคิดนะ ไปก็ไปอยางนั้นละ ไมไดไปเพื่อความเปนธรรม
สําหรับตัวเอง ไปงานศพนั้นเพื่อปลงอนิจจัง เชนอยางชักผาบังสุกุลนี้ก็วา อนิจฺจา วต
สงฺขารา สังขารทั้งหลายไมเที่ยง เกิดขึ้นแลวก็ดับไปๆ ที่แดนเกษมก็คือวา เตสํ วูปสโม
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สุโข นั่นละความสงบอันราบคาบ เมื่อพิจารณาอันนี้ใหเสร็จสิ้นลงไปภายในจิตใจแลว
ใจก็ดีดผึงเลย ทานพูดของทานมีเหตุผลอนิจจา ใหไปชักบังสุกุล เรามันไปหาชักเอาแต
ผาแตอะไรๆ มา เขาเอาอะไรใหเอาหมด ไดเทานั้นพอ ไมไดสนใจวาอนิจจาคืออะไร
ไปแตอยางนัน้ แหละ
อยางไปในงานศพมันเปนโลกไปหมดวางั้นเลย พูดอยางนี้เราก็ระลึกไดทไี่ ป
เทศนวัดธาตุทอง ไมมีใครเทศน คือไปมันฟงไมไดเลย มองปากไหนๆ หูไหนๆ จอใส
กัน คุย พระสวดอะไรไมสนใจเลยนะ เราไปนั่งถึงเวลาจะเทศน นั่งดูเหตุการณตางๆ ที่
วัดธาตุทอง ลูกศิษยนั่นละเขานิมนตไปเทศนในงานศพ ไปไมมอี ะไรนะ ไดเรื่องราว
อะไรมาระบายตอกัน เปนตลาดน้ําลายที่ในงานศพแตละศพๆ เมืองใหญเชนกรุงเทพ
เปนตน พูดใหตรงศัพทตรงแสงซิ ก็เราไปเห็นดวยตาเนื้อของเรานี้ มีแตเรื่องกองทุกข
กองอะไรมาระบายตอกัน พระทานมาสวดอะไรตออะไรไมสนใจฟง เราก็ดูอยูง ั้น ออ
มาแบบนี้กัน ไมไดเรื่องอะไร
ทีนี้เวลาเราขึ้นเทศนมันก็จะเอาแบบนั้นมาใชละที่นี่ แบบนี้มันไมใชแบบนั้น พอ
ขึ้นเทศนไปๆ ก็ใสเสียเปรี้ยงเลยทีเดียว ตีกระจายไปหมดแถวนั้น แหลกไปหมด เงียบ
เลยที่นี่ เสียงเทศนนี่ขึ้นอยางเต็มเหนี่ยวๆ เขาก็จะไดยินคราวนั้นแหละ วามีพระจาก
ไหนมาขึ้นธรรมาสน เขาไมเคยคาดเคยคิดเขาก็ไมไดระวังตัวละซิใชไหม นี่ก็เปรี้ยงออก
เลย เพราะสั่งสมไวหมดดวยสายหูสายตา ความรูสึกทุกอยางมันวิ่งถึงหมดแลวนั่น
จากนั้นมาก็เทศน เทศนมันก็เอานั้นออกมาตอสูกับคําเทศนของเรา เราก็ใส
นิวเคลียรนิวตรอนให เงียบหมดเลยนะ ก็คงจะมีวันนั้นละที่ศพวัดธาตุทอง เทศนใน
งานศพวัดธาตุทองก็มีวันนั้นละที่เงียบที่สุด เปรี้ยงที่สุดก็มีวันนั้นเทานั้น นอกนั้นคงไมมี
ที่ไหน เราก็ไปเทศนวัดธาตุทองหนเดียวเทานั้น ไดเห็นเรื่องราวมา มันเปนอยางนั้นนะ
มันไมไดมีอรรถมีธรรมในใจอะไรเลย
ทานวา อนิจฺจา วต สงฺขารา
อุปฺปาทวยธมฺมิโน
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ
เตสํ วูปสโม สุโข
สพฺเพ สตฺตา มรนฺติ จ
มรึสุ จ มริสฺสเร
ตเถวาหํ มริสฺสามิ
นตฺถิ เม เอตฺถ สํสโย.
สังขารทั้งหลายไมเที่ยง เกิดขึ้นมาแลวดับไป เจริญขึ้นเสื่อม เกิดขึ้นมาแลวดับ
ไป เตสํ วูปสโม สุโข ความระงับดับสังขารตัวสมุทัยที่พาใหเกิดใหตายไมหยุดไมถอยนี้
เสียเทานั้น เตสํ วูปสโม สุโข นั้นคือความสงบอันยิ่งใหญ ถาพิจารณาปลงตกนี้แลว
เตสํ วูปสโม สุโข เปนความสุขอยางยิ่ง เมื่อพิจารณานี้แลวปลอยหมด ดีดไปไดเลย
ทานแสดงตั้งแตตนถึงทีส่ ุดธรรมเลย เปนอยางนั้นละ แตอนิจจาทุกวันนี้มีแตอนิจจาไป

๕
หากินขาวตมขนมเขาไปอยางนั้น มันไมมีละธรรมในใจนะ ไมวาเขาวาเราเปนแบบ
เดียวกัน กิเลสเหยียบหมด ทับหมดๆ จึงไดแหวกกิเลสออกดูเรื่องดูราว มันไมมธี รรม
นะ แลวจะไมใหพระพุทธเจาออนใจไดยังไงก็มนั หนาแนนขนาดนั้น ธรรมที่จะแหวก
ออกมาไมมชี องทางออก มีตั้งแตกิเลสหนาแนนยิ่งกวาภูเขาทั้งลูก นาสลดสังเวชนะ
ใจนี้เวลาเปดออกแลวมันไมไดเปนอยางที่วานะ เหยียบมูตรเหยียบคูถออกจา
ขึ้นมานี้เห็นหมดวาไง ตางกันนะ ใจพระพุทธเจา ใจสาวกอรหันตทาน ไมไดเหมือนใจ
พวกเราๆ ทานๆ ที่มีแตมูตรแตคูถครอบไวหมด หาใจแทไมเห็น มูตรคูถก็คอื ขี้โลภ ขี้
โกรธ ขี้หลง อยูในนั้นมันครอบเอาไวไมใหเห็น พอเปดนี้ออกมันก็จาออกๆ เปดออก
หมดจาเลย พระพุทธเจาจึงทอพระทัยละซิ
วันนี้ไมไดเทศนอะไรละ เทศนแตอนิจจานี้ก็พอแลว ใหเปนคติเครื่องเตือนใจ
ธรรมะเดี๋ยวนี้จะไมมีทางออกไดแหละ ถูกกิเลสปดๆ หมดเลย ในวัด นอกวัดนอกวา
พระเณร เหมือนกันหมดเลย ธรรมะไมมที างออกได กลายเปนเรื่องกิเลสเสียทั้งหมด
เลย
ใหใจเบิกออกจากนี้มันจึงไดเห็นกันชัดเจน
ถาเบิกไมไดเมื่อไรก็หมอบอยู
ตลอดเวลา
เมื่อวานนี้มา ๖ โรง โรงพยาบาลมาเมื่อวานนี้ ๖ โรง อยางนั้นแหละ โกดัง
ใหญๆ นี่เต็มนะ เอาของมาไวสําหรับโรงพยาบาล ไมวาที่ไหนมาไดทั้งนัน้ ๆ เมื่อวานนี้
๖ โรง ไมใชเลนๆ วันละ ๓ โรง ๔ โรงเปนธรรมดา วันละ ๖-๗ โรงนี้มีนอย แตสูงสุด
๙ โรง ไมถงึ ๑๐ ถึง ๙ โรงก็มีวันหนึ่งๆ แจกใหหมดเลย ของนี่สั่งมาไวเต็มโกดังๆ
ตลอดไมใหบกพรอง อันใดที่จําเปนๆ ใหไดครบทุกอยาง แจกเสมอกันหมด เปนสอง
พัก พักทีพ่ ิเศษก็มี จังหวัดที่ไกลเรากําหนดเอาไว เชน อุบล โคราช อุตรดิตถ นี้เรียกวา
ใหพิเศษๆ พิเศษก็เสมอกันหมดเหมือนกัน ที่ไกลกวานั้นไปอีกไมตอ งพูด เรียกวา
พิเศษทั้งนั้นเลยถามา เชนอยางวาตาก บางทีมมี า จังหวัดไหนไกลๆ มีมาใหเปน
พิเศษๆ ทั้งนั้น
เวลาจะไปเติมน้ํามันให ปมน้ํามันมีสําหรับเติมน้ํามัน วันหนึ่งเห็นเขาบรรทุก
น้ํามันใสถังใหญๆ มาเต็มรถเอี๊ยดเลย อูย มันอะไรมากมายนัก บอกวาถังน้ํามัน น้ํามัน
อะไร น้ํามันที่ปมเรานี้แหละ แลวก็เลยไปสัมผัส เออ เดือนหนึ่งมันหมดสักเทาไรเติม
น้ํามันนี่ หาแสนกวาวางั้น โอโห ขนาดนั้นเชียวเหรอ เดือนละหาแสนกวา เติมน้ํามันไม
วามาใกลมาไกล เติมน้ํามันใหเต็มทุกคันๆ
เราพยายามเต็มที่แลวกับที่เราชวยโลก ชวยเต็มเม็ดเต็มหนวย เราไมเอาอะไร
นะ ไมมีที่เราจะเอา ไมมีเลย มีแตให แบมือตลอด แบตลอดเลย ไปที่ไหนเหมือนกันที่
จะไปเอามาไมมี ไปใหๆ ทั้งนั้น มันเปนอันหนึ่งของจิต ถาไดทําอยางนั้นมันก็โลงของ

๖
มันไปสบาย พวกตระหนี่ถี่เหนียวนี่เปนกางขวางคอของธรรมนะ ความตระหนี่ถี่เหนียว
ความเห็นแกไดเห็นแกเอา เอารัดเอาเปรียบ เปนกางขวางคอๆ แหงธรรมทั้งหลาย
ธรรมกาวไมออก
ถาใครมีกางแบบนี้ติดๆ แลวโลกนี้เปนโลกที่เปนฟนเปนไฟ หาความสุขความ
สบายใหสมกับวามนุษยอยูรวมกันเปนจํานวนมากนั้นไมมีเลย ถามนุษยเราตางคนตาง
มีน้ําใจดวยกัน ไมวามากวานอยแลว ทุกสิ่งทุกอยางจะลงราบเพื่อความสงบเย็นใจตอ
กันหมดเลยธรรม ถาใหกิเลสเขาไปตรงไหน คนนั้นสูงคนนี้ต่ํา คนนั้นมีคนนี้จน เหยียบ
ย่ําทําลายกัน ดูถูกเหยียดหยามกัน นี้คือกิเลสชอบเหยียบเขา ยกตัวขึ้น คือกิเลส ถา
ธรรมแลวเสมอหมดเลย ไมมีผูสูงผูต ่ํา สพฺเพ สตฺตา อันวาสัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อน
ทุกขเกิดแกเจ็บตายดวยกันหมดทั้งสิน้ ราบไปหมด ใจเขาใจเราเหมือนกัน เขาเรา
เหมือนกัน หวังพึ่งซึ่งกันและกันเหมือนกันหมด เมื่อเปนเชนนั้นจิตใจก็เฉลี่ยกันออก
ใครมีมากมีนอยชวยเหลือกันเต็มกําลังความสามารถ ไปไหนสนิทกันไปไดหมด ไมวา
ใกลวาไกลวาบานนอกทีไ่ หนสนิทกันไดหมด
ถาธรรมไปไหนประสานๆ ถากิเลสไปไหนตีออก ตีใหแตกใหแยกทําลาย เผา
นั้นเผานี้ไป อยางนั้นนะ ตางกัน โลกชอบแบบเผานั้นเผานี้ เยอหยิ่งจองหองพองตัว ถา
ธรรมมีที่ไหนก็ดีอยางนัน้ ละ วันนี้ไมพูดอะไรมากละนะ พอสมควร เอาละที่นี่จะใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

