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เทศน�อบรมคณะจ�ดต��งสถาน�ว�ทย�เส�ยงธรรม จ.สกลนคร ณ ว�ดป าบ!านตาด
เม"#อบ$ายว�นท�# ๘ พฤษภาคม พ�ทธศ�กราช ๒๕๔๘

ท��ง�นด�วยสต�
โยม คณะจ�งหว�ดสกลนครขอโอกาสหลวงตา น1าป2จจ�ยท�#ได!รวบรวมในว�น

น��ท��งหมด ๔๐๓,๒๕๙ บาท น!อมถวายหลวงตามหาบ�วเพ"#อจ�ดต��งสถาน�ว�ทย�ด�งกล$าว ซ9#ง
ประกอบด!วยเสาส:ง ๖๐ เมตร   เคร"#องส$งพร!อมอ�ปกรณ�ต$างๆ  ขอกราบถวายแด$หลวงตา
มหาบ�วยกให!เป>นสมบ�ต�ของสงฆ� เพ"#อใช!เป>นส"#อเผยแพร$ธรรมะเป>นธรรมทาน และหากม�ส�#ง
ใดท�#องค�หลวงตาจะเมตตาพ�จารณาแก!ไขเหAนเป>นการสมควร ข!าพเจ!าท��งหลายขอน!อมร�บ
และปฏ�บ�ต�ตามความประสงค�ท�กประการ 

แต$ในโอกาสน��คณะจ�งหว�ดสกลนคร ขอโอกาสหลวงตาน1าป2จจ�ยด�งกล$าวกล�บไปใช!
เป>นท�นในการจ�ดสร!างสถาน�ว�ทย�ท�#จ�งหว�ดสกลนคร เพ"#อให!ส1าเรAจล�ล$วงตามว�ตถ�ประสงค�ต$อ
ไป ด!วยความสาม�คค�ของข!าพเจ!าท��งหลายท�#ต$างอ�ตสาหะว�ร�ยะ เส�ยสละช$วยก�นจ�ดต��งสถาน�
ว�ทย�เส�ยงธรรม ขออาน�สงส�จากการถวายทานคร��งน��ของข!าพเจ!าท��งหลาย ขอให!ปวงข!าพเจ!า
ท��งหลายประสบแต$ความเจร�ญท��งทางโลกและทางธรรม ม�ดวงตาเหAนธรรม ได!มรรคผล
น�พพาน ในชาต�น��ด!วยเถ�ด

และขอกราบอาราธนาค�ณพระศร�ร�ตนตร�ยอ�นครอบสามแดนโลกธาต� โปรดดล
บ�นดาลให!องค�หลวงตาม�ธาต�ข�นธ�ท�#แขAงแรงสมบ:รณ� เพ"#ออย:$เป>นท�#พ9#งของส�ตว�สามแดนโลก
ธาต�ตลอดช�#วน�จน�ร�นดร�ด!วยเทอญ สาธ�ๆๆ 

หลวงต� หลวงตาส�ดท!าย สาธ� ป2จจ�ย ๔๐๓,๒๕๙ บาท กAด�แล!ว ท� #มาผ$านน��
กAหลายแห$งเหม"อนก�น มหาว�ทยาล�ยขอนแก$นกAมาผ$านท�#น�#เหม"อนก�น มาทอดผ!าป าแล!วกA
เอาผ!าป ากล�บไป อ�นน��กAมาทอดสกลนครจะได!เอาไปแบบเด�ยวก�นมหาว�ทยาล�ยขอนแก$น
น��นกAว�ทย�เหม"อนก�น อ�นน��กAแบบเด�ยวก�น เราเหAนด!วยท��งสองแบบน�#นละนะ แต$ว$าป2จจ�ยของ
เราน��นเร�ยกว$ามหาท�คตะเขAญใจ ถ!าตามช"#อเส�ยงอะไรต$ออะไรท�#กระเท"อนอย:$เวลาน��หลวงตา
ร:!ส9กจะเส�ยงด�งอย:$มากนะ คนท��งหลายเขากAต!องค�ดว$า หลวงตาน��เป>นข��นมหาเศรษฐ� เง�นไม$
ทราบก�#พ�นก�#หม"#นหร"อก�#แสนล!านกAไม$ทราบ น�#เป>นความคาดค�ดของคน เพราะประชาชนมา
เคารพน�บถ"อมาก แต$ตรงก�นข!ามแล!วหลวงตาน��กล�บได!ต1าแหน$งเป>นมหาท�คตะเขAญใจ ไม$ม�
ใครเก�นหลวงตา น�#ละเป>นความจร�งนะ ได!มาเท$าไรหมดๆๆ ไม$ม�เหล"อ ตลอดมาอย$างน��ละ 

สมก�บว$าเราน�#ช$วยชาต�จร�งๆ กร�ณาพ�#น!องท��งหลายได!ทราบว$าเราช$วยน��ช$วยจร�งๆ
เตAมเมAดเตAมหน$วย ไม$ม�แง$งอน ไม$ม�เล$ห�เหล�#ยมร!อยส�นพ�นคม แม!เมAดห�นเมAดทรายเราไม$ม�
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ม�แต$ธรรมล!วนๆ ออกช$วยชาต�บ!านเม"อง ต��งแต$เร�#มต!นมา ทางด!านว�ตถ�ทองค1าเราเวลาน��ท�#
มอบเข!าคล�งหลวงแล!ว ๑๑ ต�น ๓๗ ก�โลคร9#ง แล!วได!ทองค1าเพ�#มเข!าอ�กเป>นประเภทน�1าไหล
ซ9ม ค$อยไหลตามก�นมาน��ได!ทองค1า ๙๓ ก�โลกว$านะ รวมก�นแล!วเป>น ๑๑ ต�น ก�บ ๑๐๐
ก�โลกว$าแล!ว เข!าคล�งหลวงเร�ยบร!อยแล!ว ส$วนดอลลาร�น��นได!เข!าเพ�ยง ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ กว$า
บาท เข!าคล�งหลวง 

ส1าหร�บเง�นสดเง�นไทยเราน�� ได!น1าเข!าซ"�อทองค1าเข!าส:$คล�งหลวงเพ�ยงสองพ�นล!านกว$า
นอกจากน��นซ9#งเป>นเง�นไทยด!วยก�นออกกระจายท�#วโลก โดยการก$อสร!างว�ตถ�ต$างๆ เร�ยกว$า
ท�#วประเทศท�กภาค เง�นน��กระจายออกไปตามความจ1าเป>นท�กแห$งๆ ไป ตลอดมาอย$างน��
เพราะฉะน��นเราจ9งไม$ม�เง�น ถ9งว$ามหาท�คตะเขAญใจน��นได! ได!แน$นอน ท�#ว$ามหาเศรษฐ�หลวง
ตาบ�วไม$ม� จนขนาดน��นละ จนท�#ส�ดค"อเรา ในบรรดาคร:บาอาจารย�ท��งหลายท�#ม�คนเคารพน�บ
ถ"อมากน��ตามธรรมดาจะต!องม�เง�นจ1านวนเท$าน��นๆ เขากAคาดได!ถ:กต!อง แต$เราน��กล�บกลาย
เป>นท�คตะเขAญใจไป อ�นน��คาดไม$ถ:กเข!าใจไหมล$ะ เราจนอย$างน��น แต$น�1าใจของเราน��ไม$จน
เลย ม�เท$าไรๆ กวาดออกๆๆ หมด

สมบ�ต�เง�นทองท��งหลายท�#พ� #น!องท�#วแดนไทยเราน1ามาบร�จาค ซ9#งเป>นสมบ�ต�อ�นร�ก
สงวนอย:$ในห�วต�บห�วปอดของท�กคน สละออกมาเพ"#อเป>นประโยชน�แก$ส$วนรวมของเราน��น
ท��งทองค1า ดอลลาร� เง�นสด น��หลวงตาไม$เคยแตะแม!แต$บาทเด�ยวนะ ท�#จะมาเป>นของต�วเอง
ด!วยความไม$บร�ส�ทธ�Hใจไม$ม� ม�แต$ความบร�ส�ทธ�H จะส�#งจ$ายมากจ$ายน!อยจ$ายอะไรด!วยเหต�
ด!วยผล ด!วยเหต�ด!วยผลตลอดมาอย$างน��ละ เราจ9งว$าเราภ:ม�ใจ ในการช$วยชาต�คราวน��เราภ:ม�
ใจ เพราะอ1านาจแห$งความเมตตาครอบไว!หมด อะไรท�#จะเป>นพ�ษเป>นภ�ยต$อความเมตตาน��
จ9งไม$ม� ม�เท$าไรเป>นออกหมดๆ น��นละ

เวลาน��กAก1าล�งออกทางด!านธรรมะ ด!านธรรมะน��กAกว!างขวางมากนะ ออกท�#วโลกแล!ว
เวลาน�� น:$นทางประเทศนอก สหร�ฐเป>นต!นนะ เขาเร�ยกอ�นเตอร�เนAตหร"ออะไร ฟ2งจากเม"อง
ไทยเราน��ไป หลายประเทศท�#ได!ฟ2ง ส$วนมากกAค"อคนไทยเราน��นแหละไปอย:$เม"องนอกเม"อง
นา ได!ย�นได!ฟ2งเส�ยงอรรถเส�ยงธรรมจากทางเม"องไทยเราส$งไปถ9งน:!นให!ได!ย�นท�#วถ9งก�น กAร:!
ส9กว$าเป>นประโยชน�แก$ชาต�ไทยของเราไม$น!อย ในคราวท�#เราเป>นผ:!น1าพ�#น!องท��งหลายน��ค"อ
ทางด!านว�ตถ�กAด�งท�#เร�ยนให!ทราบแล!ว 

ส$วนทางด!านธรรมะน��ไม$ม�ประมาณเลยออกตลอดๆ แล!วว�ทย�น��ก1าล�งกระจายท�#ว
ประเทศไทยเวลาน�� ท�กภาคก1าล�งออกๆ ต��งท�#น�#นต��งท�#น�#เร"#อยมาอย$างน�� กAเป>นธรรมะท�#เราน1า
มาเทศน�น� �พ:ดให!ตรงศ�พท�ตรงแสง ตรงตามความจร�งเลย ธรรมะเหล$าน� �ออกจากภาค
ปฏ�บ�ต�ล!วนๆ ภาคปฏ�บ�ต�ธรรมะเข!าส:$ห�วใจ ธรรมะออกจากห�วใจอ�นเป>นภาคปฏ�บ�ต�ล!วนๆ
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แสดงท�#วประเทศไทยและท�#วโลกน��ม�แต$ธรรมะภาคปฏ�บ�ต� ส$วนปร�ย�ต�ท�#เราเร�ยนมาท$านท��ง
หลายกAทราบเรากAทราบ น��นไปเร�ยนเป>นปากเป>นทาง เวลามาปฏ�บ�ต�ผลกAได!เป>นล1าด�บล1าดา
จนเป>นท�#พ9งพอใจ ส1าหร�บผลจากการปฏ�บ�ต�ธรรมเราเป>นท�#พ9งพอใจ ไม$ค�ดว$าจะเอาอะไรมา
เพ�#มเต�มอ�กแล!วจากการปฏ�บ�ต�ธรรม ธรรมสมบ:รณ�เตAมท�#แล!วในห�วใจ 

จ9งได!น1าธรรมเหล$าน��แหละออกแสดงแก$พ�#น!องท��งหลาย สถานท�#ธรรมสมบ:รณ�แบบ
กAค"อจ�งหว�ดสกลนครเราน�#นเอง ว�ดดอยธรรมเจด�ย� จ�งหว�ดสกลนคร น��นละเป>นสถานท�#เวท�
ส�ดท!ายของเราท�#ฟ2ดก�บก�เลส ได!ขาดสะบ��นลงจากห�วใจ จ�ตใจน��จ!าข9�นมาต��งแต$บ�ดน��น ถ!าค�ด
เป>นเวลาสถานท�#กAค"อหล�งว�ดดอยธรรมเจด�ย� ว�นท�# ๑๕ พฤษภา  ๒๔๙๓ เวลาห!าท�$มพอด�
น�#นละเป>นเวลาต�ดส�นก�นระหว$างก�เลสก�บธรรมฟ2ดก�นบนห�วใจมาเป>นเวลา ๙ ปJเตAม  ได!
เหAนผลเป>นท�#พอใจ 

เพราะฉะน��นเราจ9งว$าเราพอแล!วส1าหร�บทางด!านธรรมะน�#เราไม$ม�อะไรอ�กแล!ว ท�ก
อย$าง เม"#อด!านธรรมะพอแล!วโลกม�นกAปล$อยไปแล!ว ปล$อยไปหมด หมดท�กอย$าง เร�ยนจบ
ท��งทางโลก เร�ยนจบท��งทางธรรม ในห�วใจดวงเด�ยวน��ปล$อยวางโดยส��นเช�ง ไม$ถ"ออะไรว$าอ�น
น��นเป>นเจ!าของของส�#งน��นส�#งน��ไม$ม� ม�แต$ธรรมก�บใจเป>นอ�นเด�ยวก�นเท$าน��นท�#ได!มาแสดงน��
จ�งหว�ดสกลนครเป>นจ�งหว�ดท�#ม�ค�ณต$อเรามากมายก$ายกองนะ เราไปอย:$ทางเขตจ�งหว�ดสกล
นครเป>นเวลา ๘ ปJ ไปอย:$ในป าในเขา ในป าในเขาท��งน��นแหละในเวลา ๘ ปJ เพราะหลวงป: 
ม�#นเราอย:$ในเขตจ�งหว�ดสกลนครน�� ๘ ปJ เรากAอย:$น��น ๘ ปJ

น�#ละผลแห$งการปฏ�บ�ต�กAได!จากจ�งหว�ดสกลนครเรา เราจ9งขอขอบบ�ญขอบค�ณพ�#น!อง
ชาวจ�งหว�ดสกลนครเราท�#เล��ยงด:เรามาน�บต��งแต$ว�นก!าวเข!าไปเขตจ�งหว�ดสกลนคร พ�#น!องท��ง
หลายเป>นภาระเล��ยงด:ตลอดมา ไม$ว$าจะไปบ!านใด เม"องใด อ1าเภอใด ต1าบลใด ในเขต
จ�งหว�ดสกลนคร ไปบ�ณฑบาตน�#ไม$เคยได!บาตรเปล$ากล�บมาเลย ข!าวเตAมบาตรๆ มาตลอด
เราจ9งขอขอบบ�ญขอบค�ณบรรดาพ�#น!องท��งหลายท�#ม�ต$อหลวงตาอย$างส�ดซ9�งในห�วใจ กร�ณา
ทราบก�นด!วยนะ สาธ�กAได! ไม$สาธ�กAแล!วแต$ (สาธ�ๆ  )

ฟ2งนะว�นน��ธรรมส�ดข�ดของธรรม ท�#เทศน�ตะก��น��เร�ยกว$าเทศน�ธรรมส�ดข�ด เร�ยนโลกกA
ไปจบท� #น� #น เร�ยนธรรมกAไปจบท� #น� #น โลกเป>นฝ ายโลกสงสาร ว�ฏวนว�ฏจ�กร ธรรมกAค"อ
ว�ว�ฏฏจ�กรไปจบก�นในจ�ดเด�ยวก�นน��น 

เร"#องว�ทย�เราน��กAกร�ณาพ�#น!องท��งหลายโปรดทราบเอาไว!ว$า ม�อ�ปสรรคอย:$ท�กแห$งท�ก
หน พวกน��เป>นประเภทมหาโจร เราน�#เป>นประเภทเจ!าของสมบ�ต� เทศนาว$าการเอาธรรมของ
พระพ�ทธเจ!าเทศน�อย$างเปMดเผย องอาจกล!าหาญชาญช�ยตามหล�กความจร�งท�#พระพ�ทธเจ!า
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น1าออกประกาศสอนโลกเร"#อยมาต��งแต$น:!นจนกระท�#งบ�ดน�� เป>นธรรมสอนโลก เราจ9งเป>นเจ!า
ของแห$งธรรมท��งหลาย สอนโลกน��สอนด!วยความเปMดเผย แต$มหาโจรม�นคอยข�ดคอยแย!ง
ก�นมาแต$ไหนแต$ไรแหละ เร"#องด�ก�บช�#ว คนด�-คนช�#ว เราออกว�ทย�ตรงไหนๆ เขาจะสร!าง
ว�ทย�ของเขาคล"#นอย$างเด�ยวก�นๆ มาข�ดมาแย!งท1าลายเส�ยงอรรถเส�ยงธรรมเราไม$ให!ได!
ความช�ดเจน ม�อย:$ท�กแห$ง ในกร�งเทพฯกAม� 

ให!พาก�นทราบไว!เส�ยว$าน��ค"อกองมหาโจร คอยแย$งตรงน��นคอยช�งตรงน�� คอยขโมย
ตรงน��น คอยจ�ดตรงน��นคอยเผาตรงน�� ให!ทราบว$ามหาโจรให!ผ$านไปเส�ย อ�นไหนท�#เราฟ2งได!
ช�ดเรากAฟ2งไปในอรรถในธรรมของเรา อ�นไหนท�#เป>นเร"#องของโจรของมารท�#ม�นมาแย$งเอา
ไปกAให!เป>นสมบ�ต�ของม�นไปเส�ยเท$าน��นเอง สมบ�ต�ของเราม�แต$ความด�งาม กร�ณาทราบไว!
ล$วงหน!า บางท�ม�นปรากฏข9�นมาจะไม$เข!าใจว$าท1าไมเส�ยงว�ทย�จ9งฟ2งไม$ช�ดอย$างน��นอย$างน��
ค"อม�พวกเปรตพวกผ� พวกมหาภ�ยต$อชาต� ศาสนา พระมหากษ�ตร�ย� ม�นฝ2งอย:$ในเม"องไทย
เราน��ละ ม�นออกท1าลายย�น��นแหย$น�� เผาน��นเผาน��มาตลอดอย$างน��แหละ

ทางว�ทย�ออกม�นกAเผาแบบน�� ให!พาก�นเข!าใจเอาไว! ม� กร�งเทพฯกAม� ม�เท$าน��นละให!
ทราบก�นไว! บางท�เก�ดเส�ยงไม$ช�ดเจน ม�ข�ดข!องย�งไงๆ แล!วกAจะไปโจษไปว$าต��งแต$เจ!าของ
ว�ทย�แห$งเด�ยวไม$ได!นะ ม�นม�ภ�ยท�#เข!ามาแทรกสถาน�ว�ทย�ให!เส�ยงไม$ช�ดเจน หร"อเน"�ออรรถ
เน"�อธรรมคลาดเคล"#อนไปได! เพราะมหาโจรม�นเข!ามาปล!นเอา เข!าใจเหรอ 

การเทศนาว$าการสอนพ�#น!องท� �งหลายน�#เราพอใจ ภ:ม�ใจท� #พ�#น!องท��งหลายน1าออก
แสดงทางว�ทย�ในท�#ต$างๆ เราพอใจ เพราะธรรมท�#เราออกแสดงน��เป>นธรรมออกจากห�วใจ
เราล!วนๆ ส$วนปร�ย�ต�ท�#เราเร�ยนมายกสาธ�เอาไว!เป>นปากเป>นทาง ผลท�#เก�ดจากการปฏ�บ�ต�
ของเราท�#ส"บเน"#องมาจากปร�ย�ต�น��นเป>นสมบ�ต�ของเรา สมบ�ต�ของเราต��งแต$ต!นจนอวสาน เรา
น1าสมบ�ต�อ�นน��เองออกแสดงให!พ� #น!องท� �งหลายได!ทราบ จ9งไม$ค$อยเหม"อนใคร ส1านวน
โวหารเร"#องเน"�ออรรถเน"�อธรรมน��ไม$ค$อยจะเหม"อนใครตลอดไป

การแสดงเหล$าน��แต$ก$อนเรากAไม$เคย ปร�ย�ต�เร�ยนมาย�งไงเวลาเทศนาว$าการกAเป>น
ส1านวนปร�ย�ต�เหม"อนเราๆ ท$านๆ แสดงก�นท�#วไปน�#นเอง แต$เวลามาเป>นภาคปฏ�บ�ต�ธรรมะ
เก�ดย�งไงๆ ในภาคปฏ�บ�ต�เวลาแสดงออกไปอ�นน��จ9งไม$ค$อยเหม"อนปร�ย�ต�  ภาคปฏ�บ�ต�น��ออก
จากห�วใจจร�งๆ ผ9งๆ เลย การแสดงหน�กเบามากน!อยกร�ณาอย$าเข!าใจว$าหลวงตาบ�วแสดง
ด!วยความโมโหโทโส เฉ�ยบขาดเหม"อนว$าจะก�ดจะฉ�กตามท�#โลกเข!าใจก�นว$า เม"#อก�ร�ยาแสดง
อย$างน��นแล!วจะไม$เป>นมงคลแก$ผ:!ฟ2งเลย ผ:!แสดงออกมาน��นค"อเป>นฟOนเป>นไฟ เอาไฟไปเผา
ไหม!โลกท�#วๆ ไปด!วยก�ร�ยาอย$างน��
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กร�ณาทราบเอาไว!ว$าก�ร�ยาอย$างน��ม� ส1าหร�บเราม�เตAมต�ว แต$เป>นก�ร�ยาของธรรมออก
ไม$ใช$เป>นก�ร�ยาของก�เลสออกนะ จะเดAดเผAดร!อนขนาดไหนๆ กAตาม ม�แต$เร"#องอ1านาจของ
ธรรม อ1านาจของธรรมออกล!วนๆ เตAมเมAดเตAมหน$วย ไม$เป>นพ�ษเป>นภ�ยต$อผ:!ใด กร�ณา
ทราบตามน�� บางคนจะไม$เข!าใจ พอได!ย�นเส�ยงก�ร�ยาท$าทางเผAดร!อนกAว$าหลวงตาบ�วน��โมโห
โทโส บอกเราไม$ม� ในห�วใจน��ขาดสะบ��นลงไปแล!ว บรรดาก�เลสท��งหลายไปม!วนเส"#อท�#หล�ง
ว�ดดอยธรรมเจด�ย� ม!วนลงโดยส��นเช�ง ต��งแต$น��นก�เลสต�วใดจ9งมาแทรกในก�ร�ยาการแสดง
ออกน��ไม$ได!เลย เร�ยกว$าไม$ม�

ม�ต��งแต$ก�ร�ยาของธรรมท�#เป>นพล�งของธรรมแสดงออกมา เดAดขาดขนาดไหนเป>น
ก�ร�ยาของธรรมท��งน��นๆ เพ"#อเป>นน�1าด�บไฟ น�1าด�บไฟค"อก�เลสเป>นต�วไฟให!ม�ดมอดลงไปๆ
กร�ณาทราบตามน��นะ ภาษาน��เราไม$เคยใช!แต$ก$อน เวลามาปฏ�บ�ต�เก�ดความร:!ความเหAนจาก
ภาคปฏ�บ�ต�มาเป>นภาษาธรรม ภาษาธรรมต!องพ:ดแบบตรงไปตรงมา ผ�ดบอกผ�ด ถ:กบอก
ว$าถ:ก ไม$ม�เอนม�เอ�ยงไปไหนเร�ยกว$าภาษาธรรม โลกตายใจได! น�#กAภาษาธรรม กร�ณาทราบ
เอาตามน��นะ 

เวลาร�นแรงกAร�นแรง เวลาเบากAเบา เป>นอย$างน��นเอง จะหน�กจะเบาเหม"อนเขาถาก
ไม!นะ เขาเอาไม!มาท1าต!นเสาปล:กบ!านปล:กเร"อน ไม!ต!นน��นเสาต!นน��นม�นไม$สม#1าเสมอก�น
บางช$วงม�นเร�ยบๆ บางช$วงม�นคดม�นงอ นายช$างถากเขาจะต!องถากไปตามความตรงความ
คดงอของไม! ถ!าไม!เร�ยบๆ เขากAถากเร�ยบๆ ไปธรรมดา แต$ถ!าไม!ม�คดม�งอมากเขากAหน�ก
ม"อในการถาก นายช$างถากเขากAหน�กม"อๆ เพ"#อจะเอาต!นเสาน��มาเป>นประโยชน�ปล:กบ!าน
ปล:กเร"อน เขาไม$ได!ถากหน�กม"อเพ"#อท1าลายต!นเสาน��น น�#กAเหม"อนก�น ธรรมะม�หน�กม�เบา
สอนคน คนซ9#งเป>นเหม"อนก�บต!นเสาท�#จะน1ามาปล:กบ!านปล:กเร"อน ตรงไหนม�นคดม�นงอ
ก�เลสม�นคดม�นงอตรงไหนมากถากหน�ก ถ!าก�เลสม�นเร�ยบๆ กAถากไปเร�ยบๆ กร�ณาทราบ
ตามน��นะ เอาละ

พวกพระเรากAขอให!พาก�นต��งอกต��งใจ อย:$ในป าในเขาน��นเป>นสถานท�#เหมาะสมแล!ว
พระพ�ทธเจ!าทรงแสดงไว!ในอน�ศาสน� ข9�นต!นกAบอกว$าร�ก�ขม�ลเสน�สน� น�ส�ส�ย ปพ�พช�ช�
ตต�ถ เต ย�วช�ว� อ�ส�ส�โห กรณ�โย บรรพชาอ�ปสมบทแล!วให!เธอท� �งหลายไปอย: $ตาม
ร�กขม:ลร$มไม! ในป าในเขา ตามถ�1าเง"�อมผา ป าช!าป ารกช�ฏ อ�นเป>นสถานท�#เหมาะสมในการ
ประกอบความเพ�ยร ปราศจากส�#งรบกวนต$างๆ ขอเธอท��งหลายอย:$และบ1าเพAญในสถานท�#
เช$นน��นตลอดช�ว�ตเถ�ด พระพ�ทธเจ!าไล$เข!าป านะ บวชแล!วไล$เข!าป า 
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น�#ละสก�ลของพระพ�ทธเจ!า ศาสนาของพระพ�ทธเจ!าเป>นสถาบ�นแห$งป าท��งน��นท�เด�ยว
เป>นแกนเลยป า ท�#ออกมากระจ�ดกระจายข!างนอกกลายเป>นบ!านข9�นมา แล!วส�ดท!ายบ!านหนา
แน$นย�#งกว$าป า ป าเลยกลายเป>นของปลอมไปด!วยก�เลสต�วจอมปลอมม�นเข!าไปเหย�ยบย#1า
ท1าลาย ม�หน1าซ�1าย�งว$าพระอย:$ในป าเป>นพระว�กลจร�ต อย$างน��กAม� พระห�วโล!นๆ ด!วยก�น
พวกน��ยศของม�นเป>นเจ!าฟPาเจ!าค�ณด!วยนะ มาต1าหน�ต�เต�ยนพระกรรมฐาน พวกน��เป>นพวก
ข!าศ9กม�นกAต!องโจมต�แบบน��น

พอด�มาโจมต�ถ:กหลวงตาบ�วเข!าไป หลวงตาบ�วกAฟ2ดใหญ$น�#นซ� พระพ�ทธเจ!าเป>น
กรรมฐาน พระพ�ทธเจ!าบ1าเพAญอย:$ในป า ตร�สร:!อย:$ในป าเร"#อยๆ มา จนกระท�#งสาวกพ�ท�ธ�
ธม�ม� สง�ฆ� สรณ� คจ�ฉ�ม� น��เก�ดจากป าแทบท��งน��น ในบ!านไม$เหAนปรากฏ ซ�ดก�นตรงน�� ถ!า
หากว$าพระอย:$ในป าเป>นว�กลจร�ตกAพระพ�ทธเจ!าว�กลจร�ต สาวกท��งหลายว�กลจร�ต ศาสนาเรา
เป>นว�กลจร�ต ไอ!พวกม�นแบกกระด:กหม:กระด:กว�วอย:$ในตลาดม�นเป>นจร�ตอะไร ถ!าม�นไม$
เลยว�กลจร�ตไปแล!วม�นกAเป>นบ!าเท$าน��นเอง น�#น เราตอบเองออกเอง มาโดนเอาจ�งๆ ก�บ
หลวงตาเข!าซ� ม�นกAใส$เปร��ยง 

หลวงตาไม$เคยสะทกสะท!านก�บส�#งใดในโลกอ�นน�� ถ!าข�ดตรงไหนใส$ตรงน��น กล�วกAไม$
ม� กล!ากAไม$ม� ม�แต$ธรรมล!วนๆ จ9งออกได!เตAมเมAดเตAมหน$วยตามหล�กความจร�ง ด�งท�#ว$าพระ
อย:$ในป าน��ค"อหล�กความจร�งของพ�ทธศาสนาเราน��  ป าเป>นแกนเป>นแก$นอย:$ในน��นเลยท�เด�ยว
อ�นน��นปล�กย$อยไปเฉยๆ ท$านเลยอน�โลมต��งไปว$า คามวาส� อร�ญวาส� อร�ญวาส�ค"ออย:$ในป า
ในเขาเป>นประจ1าเป>นน�ตย� คามวาส�กAอย:$แดนบ!านเข!ามา กAเลยต��งอน�โลมมาเป>นแดนบ!าน
แดนบ!านม�นกAยกท�พข9�นไปว$าต�วเก$งต�วด�ซ� แบกกระด:กหม:กระด:กว�วอย:$ในตลาดอย:$ในแดน
บ!าน

เราท�#อย:$ในป าในเขาให!พาก�นต��งอกต��งใจภาวนา ต��งหน!าต��งตา หล�กของการภาวนา
เราได!ประกาศย"นย�นตลอดมา สต�เป>นส1าค�ญนะการภาวนา อ�ร�ยาบถท��งส�#ม�ธรรมประจ1าห�ว
ใจตลอด เช$นผ:!ท�#ร�เร�#มเพ"#อความสงบร$มเยAนให!ใช!ค1าบร�กรรมต�ดก�บห�วใจนะ ให!ใจท1างานก�บ
ธรรมค"อค1าบร�กรรม แล!วม�สต�ควบค�มอย:$ในน� �น ไม$ว$าจะเด�น จะย"น จะน� #ง จะนอน ค1า
บร�กรรมก�บจ�ต เช$นว$าพ�ทโธ หร"อธ�มโม หร"อส�งโฆ หร"อธรรมบทใดกAตามตามแต$จร�ตน�ส�ย
ของเราชอบ ให!น1าธรรมบทน��นมาบร�กรรมเพ"#อจ�ตจะได!เกาะก�บธรรมบทน��นไว! สต�เป>นผ:!
ควบค�ม 

งานการของเราภายในจ�ตใจน��เร�ยกว$างานสร!างธรรมภายในใจ ต!องสร!างด!วยสต�
สร!างด!วยค1าบร�กรรมเป>นเบ"�องต!น แล!วอ�ตส$าห�พยายามความพากเพ�ยรต�ดต$อส"บเน"#องก�น
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ไปเป>นล1าด�บ ผ:!น��จะต��งรากต��งฐานได!ต��งแต$ความสงบข9�นไป เร�ยกว$าสมถธรรม ว�ป2สสนา
ธรรม สมถะค"อความสงบร$มเยAนก!าวเข!าส:$สมาธ� ว�ป2สสนาธรรมกAค"อการแยกธาต�แยกข�นธ�
พ�จารณาเกสา โลมา นขา ท�นตา ตโจ น��ค"องานของพระเรา ถ!าได!คล�#คลายงานอ�นน��ให!แตก
กระจ�ดกระจายท��งต�วเขาต�วเราท�#วโลกด�นแดนแล!ว ม�นจะปล$อยวางได!โดยส��นเช�ง ผ$านไปได!
ให!พาก�นจ1า

พอจ�ตสงบบ!างแล!วออกทางด!านป2ญญา พ�จารณาเร"#องธาต�เร"#องข�นธ� ม�เกสา โลมา
เป>นต!น น�#เป>นสนามรบก�บก�เลสต�ณหาต�วผ:กม�ด ต�วพ�วพ�น ต�วร�กต�วชอบ ต�วย�นด�ย�นร!ายอย:$
ในน��หมด ให!เอางานอ�นน��ใส$เข!าไป น�#ทางด!านป2ญญา เวลาป2ญญาก!าวเด�นม�ความเหนAด
เหน"#อยเม"#อยล!าให!ถอยเข!ามาส:$สมาธ� ป2ดเร"#องป2ญญาว�ป2สสนาออก ให!ม�แต$สมาธ�เพ"#อความ
สงบใจ เร�ยกว$าพ�กงานโดยถ$ายเด�ยว เม"#อม�ก1าล�งแล!ว จ�ตใจม�ก1าล�งว�งชาออกอ�ก ออกทาง
ด!านป2ญญา พ�จารณาอย$างน��เป>นประจ1า

อย$าถ"องานอ"#นงานใดในโลกอ�นน��ว$าเป>นงานส1าค�ญย�#งกว$างานภ:เขาภ:เรา ท�#เตAมห�วใจ
ของท$านของเราด!วยก�นท�กคน ถอนออกจากห�วใจเรา ภ:เขาภ:เราหมดไปแล!วไม$ม�ท�กข�อะไร
ในห�วใจเลย น�#เพราะอ1านาจแห$งการภาวนา ขอให!พาก�นต��งอกต��งใจให!ด� ภาวนาให!ด� อย$า
ท1าเหลาะแหละท1าอะไร ให!จร�งให!จ�งท�กอย$าง น�#ผ:!ต��งรากฐานเบ"�องต!นต��งอย$างน�� ต��งได!ไม$
สงส�ย

จากน��นสมม�ต�ว$าจ�ตเข!าส:$ความสงบ ต��งสต�เข!าอย:$ก�บความสงบอ�นน��น ท1างานแทนค1า
บร�กรรม แล!วเข!าส:$สมาธ�แน$นหนาม�#นคงเท$าไรจ�ตกAอย:$ก�บสมาธ�แน$นหนาม�#นคง แล!วสต�ควบ
ค�มอย:$น��น เร�ยกว$าท1างานด!วยสต� สต�น��เป>นพ"�นฐานส1าค�ญ ไม$ม�ค1าว$าคร9ว$าล!าสม�ย ต��งแต$สต�
ล!มล�กคล�กคลานฟ2ดจนกระท�#งถ9งสต�ป2ญญาอ�ตโนม�ต� ก!าวเข!าส:$มหาสต�มหาป2ญญาไปจากสต�
ท�#ล!มล�กคล�กคลานน��ท��งน��น ขอให!ต��งให!ด�นะ มรรคผลน�พพาน ท!าทายอย:$ในต�วของเราท�ก
คน ไม$จ"ดไม$ช"ดไปไหน ถ!าเราไม$เป>นคนหมดค�ณค$าหมดราคาท1าความจ"ดช"ดแก$ต�วเองใน
อรรถในธรรม แล!วไปเข!มข!นในก�เลสต�ณหา น��นละเอาฟOนเอาไฟมาเผาไหม!ตนเอง 

ไปอย:$ในป าในเขา ส�ตว�กAอย:$ในป าเขาไม$เหAนมรรคผลน�พพาน เพราะเขาไม$ม�ธรรม
ในใจ แต$เราไปอย:$ในป าไม$ม�ธรรมในใจอย:$เหม"อนส�ตว� เลวกว$าส�ตว�นะ ส�ตว�เขาไม$ต��งใจ
ภาวนา เราน��ต��งใจภาวนาแต$ไปเลวอย:$ในน��นไม$สนใจการภาวนา เส�ย ให!พาก�นต��งอกต��งใจ
ให!ด�นะ ให!เร$งทางด!านภาวนา มรรคผลน�พพานจ!าอย:$ในห�วใจเรา ซ9#งก1าล�งก�เลสปกคล�มห�!ม
ห$อม"ดม�ดปMดตาอย:$เวลาน�� เอาเปMดออก เปMดออกด!วยจ�ตตภาวนาจะเบ�กกว!างออกไป จ�ตใจ
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น��จะสว$างไสวออกไป สว$างไสวเตAมท�#ก�เลสขาดสะบ��นออกไปจ!าหมดครอบโลกธาต�ค"อใจดวง
น��เอง จ1าเอานะ เอาละเอาแค$น��น

เออพาก�นกล�บได! ไปต��งหน!าต��งตาท1าประโยชน�ให!ต�วเองและส$วนรวมด!วยธรรม ถ!า
ลงด!วยธรรมเป>นมงคลท��งน��นละ

ร�บฟ2งร�บชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได!ท�#
www.Luangta.com หร"อ www.Luangta.or.th

และร�บฟ2งจากสถาน�ว�ทย�สวนแสงธรรม กร�งเทพฯ และสถาน�ว�ทย�อ�ดร 
FM 103.25 MHz


