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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

เปดทางใหออกปฏิบัติหาอรรถหาธรรม 
 

กอนจังหัน 

วันนี้ก็พระมาลาออกเที่ยวธุดงคกรรมฐานกันหลายองค ถามก็วาไปทางทีเ่หมาะสม 
เชน ภาคเหนือมีปามีเขามาก วันนี้หลายองคออกเที่ยวกรรมฐานหาอรรถหาธรรม หา
ความสุขความเจริญ หาความพนทุกข ธรรมทานชี้บอกใหหาในที่เชนนั้นสําหรับพระเรา ไม
มีใครที่จะชี้ชองบอกทางใหถูกตองแมนยํายิ่งกวาศาสดาองคเอก ในนามของ
พระพุทธศาสนานี้เลย ชี้ชองบอกทางทุกอยางไมผดิไมพลาด ไมวาธรรมสวนใด ขั้นภูมิใด
ของสัตวโลก พระพุทธเจาทรงสั่งสอนดวยความถูกตองแมนยํา นี่ทานสอนพระ ไลเขาปา
เขาเขา นี่ทานสอนพระนะ ทานไลเขาปาเขาเขา 

รุกฺขมูลเสนาสนํ จืดจางเมื่อไร สดๆ รอนๆ เปนพระโอวาทของพระพุทธเจา 
เรียกวาออกจากพระโอษฐเลย วา รุกฺขมูลเสนาสนํ สอนพระนะ สวดเต็มสอนเต็มกค็ือวา 
รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีว ํ อุสฺสาโห กรณีโย บรรพชาอุปสมบท
แลวใหทานทั้งหลายไปอยูตามรุกขมูลคือรมไม ในปาในเขา ตามถ้ําเงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ 
ที่แจงลอมฟาง อันเปนสถานที่สะดวกสบายในการบําเพ็ญสมณธรรมเพื่อความสงบเย็นใจ 
ตลอดถงึมรรคผลนิพพาน แลวจงอยูบําเพ็ญในสถานที่เชนนั้นตลอดชีวิตเถิด โนนนะฟงซ ิ
จืดจางเมื่อไร ใหไปอยูตอนตน ใหแยกไปตอนกลาง ใหหนีไปไดจากปาตอนทาย ไมม ี
ตั้งแตตนบรรพชานี้เลย ใหทําความอุตสาหอยูและบําเพ็ญในสถานที่เชนนั้นตลอดชีวิตเถิด 
นี่เปนพระวาจาของพระพทุธเจาทรงสั่งสอนพระทกุรูปไมมีเวนเลย พระลูกศิษยตถาคต 
พระสงฆไทย พระสงฆของพระพุทธเจา ไดรับพระโอวาทนี้ทั้งนั้น 

เพราะเปนพระโอวาทที่เด็ดขาด ชีข้าดเพื่อความพนทุกขโดยถายเดียว เมื่อเชานี้
พระก็มาหลายองค เมื่อวานก็หลายองคลาไปเทีย่วๆ สวนมากวาไปภาคเหนือ เออ พอใจ 
เราบอกทันทีเลยไปทางภาคเหนือ เพราะทางโนนมีปามีเขาลําเนาไพรเยอะ สะดวกสําหรับ
การบําเพ็ญธรรม ถาทางภาคกลางก็ไปทางราชบุรี ทางดานตะวันตกเมืองกาญจนบุรี เปน
สถานที่เหมาะสมมากสําหรับพระผูบําเพ็ญธรรม เราพอใจ ไปที่ไหนจงึตองถามเสียกอน
เวลามาลาไปเที่ยว จะไปทางไหนถามเสียกอน ถาไมเหมาะสมกบ็อกไมเห็นดวย นี่
เหมาะสมๆ ก็ใหไป 
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ผูจะเสาะแสวงหาอรรถหาธรรมหาความพนทุกขนีน้อยลงทุกวันๆ เรียวลงไปแหลม
ลงไปทกุวัน ผูที่บืนเขาไปหาความทุกขหาฟนหาไฟนี้นับวันมากขึ้นทุกวันๆ ทานบอกไวแลว
วา เขาโคกับขนโค พระอานนททูลถามวา คนที่จะไปสวรรคนิพพานนั้น กับสัตวโลกที่จะตก
นรกหมกไหมนี้มีจํานวนมากตางกันอยางไรบาง พระองครับสั่งวา สัตวโลกที่จะไปสูมรรค
ผลนิพพานคือความพนทุกขเปนลําดับไปจนถึงความสิ้นทุกขนั้น เทยีบแลวเหมือนกับเขา
โค สัตวโลกที่จะลงนรก ตะเกียกตะกายลงนรกดวยความสมัครใจโดยไมรูสึกตัวเลยนั้น 
เทากับขนโค 

นั่นฟงซิ ขนโคกับเขาโค ในโคตัวหนึ่งอันใดมีจํานวนมาก นี่ละทีนี้ยอนเขามาดูหัวใจ
เรา เราคิดในวันหนึ่งๆ ที่เปนฝายต่ําๆ มีแตคิดแบบขนโคๆ ทั้งน้ันนะ ที่จะคิดฝายสูงคือ
ความดิบความดีนี้เปนเขาโคๆ เทียบเอาตัวของเราซิ ความคิดที่จะลงทางต่ําๆ นี้เปนขน
โคๆ ความคิดที่จะเปนไปในทางที่สูงเทียบกับเขาโคๆ ในคนๆ หนึ่งนะ ใหทานทั้งหลายคิด
เอาไว แลวพยายามดัดแปลงจิตใจ ขนโคใหมาเปนเขาโค เสริมเขาโคใหใหญใหสูงขึ้นไป
เปนลําดับดวยความดี ตัดขนโคออกมากๆ นั่นแหละดี ใหพากันจํา ทีนี้ใหพร 

 
หลังจังหัน 

คําวา ปจจัยๆ นี่มีหลวงตาองคเดียวที่เรียกผิดแปลกจากโลกเขา เขาเรียกวาเงินวา
ทองกัน แตหลวงตานี้เรียกไอหลังลาย เขาใจไหม ไอหลังลายนี่สําคัญมากนะ เอาคนใหจม
นรกก็ไอหลังลาย ใหขึ้นสวรรคถึงนิพพานก็ไอหลังลาย ไมใชเลนนะไอหลังลาย ถาอยู
ธรรมดามันก็เปนกระดาษ เหมือนมดีนี่อยูธรรมดามันก็เปนเหล็ก พลิกขึน้มาก็เปนมีดฟน
คอคนขาด แนะอยางน้ันแลว พลิกไปไดทุกเลหทุกเหลี่ยม เราเรียกวาไอหลังลาย ไมมีใคร
เรียกมีแตเราเรียกผูเดียว เรียกไอหลังลาย เปนพิษเปนคุณมากเสมอกนั พลิกใหเปนคุณ
เปนถึงที่สุด พลิกใหเปนโทษจมลงที่สุดเลย 

คําวา สวรรค พรหมโลก นิพพาน ก็ดี คําวาเปรต ผี อสุรกาย ลงกระทั่งถึงนรกอเวจี
สุดยอดแหงนรกก็ดี นีค้ือคําสอนของพระพุทธเจาที่เปนศาสดาองคเอก พระญาณหยั่ง
ทราบตลอดทั่วถึง เรียกวา โลกวิทู รูแจงเห็นรอบหมดเลย อาโลโก อทุปาทิ สวางจาอยู
ตลอดเวลาไมมีวันมีคืน คือพระทัยของพระพุทธเจา ทรงเล็งทะลุที่สุดของทุกขที่มากที่สุด 
คือมหานรกอเวจี ทรงเล็งถึงสุด ขึ้นขางบนถึงสุดคือนิพพาน ก็คือพระพุทธเจาเปนผูรูผูเห็น 
เปนผูเล็งกอนและรูเห็นขึ้นมาทั้งขางลางขางบน นี้คือศาสดาองคเอก สอนโลกไมมคีําวา
โกหก แมเม็ดหินเม็ดทรายไมมี ที่เรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบทุกอยางเลย ไมวา
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ทางดีทางชั่ว ตรัสไวชอบหมด ใครฝนก็เรียกวาฝนตัวเอง ทําลายตัวเอง ถาใครไมฝน เดิน
ตามก็เทากับสงเสริมตัวเอง 

พระพุทธเจาชี้บอกแนวทางถูกตองหมด ทางนรกก็คอืการสรางบาปสรางกรรม นี้
คือทางนรกตรงแนวเลยไมเปนอื่น ทางสวรรคนิพพานก็คือความดีงามที่สรางไวนี้ แลวก็
ตรงแนวอีกเหมือนกัน ไมมีใครที่จะตรัสไดชอบยิ่งกวาศาสดาองคเอก ทานจึงมีพระนามวา 
เอกนามกึ ที่วาหน่ึงไมมีสองคอือะไร คือพระญาณหยั่งทราบของพระพทุธเจา ถาลงไดหยั่ง
ทราบตรงไหนแลวนี้แนรอยเปอรเซ็นต มีพันกพ็นัเปอรเซ็นต แนที่สุดทุกอยาง ไมพลาด 
ทางไหนก็ดถีาลงไดเล็งญาณดูแลวแกไมตก ถาวาอยางน้ันแลวแกไมตก ตองเปนไป
ตามนั้น เพราะเล็งดูแนแลว 

นี่คือ เอกนามกึ หนึ่งไมมีสองคอืพระญาณหยั่งทราบของพระพุทธเจา ทั้งฝายดี
ฝายชั่วตลอดทั่วถึงไมมผีิดพลาด มีอยางน้ันจริงๆ เปนอยางน้ันจริงๆ ผูไปทางไหนก็ถึง
จริงๆ นี่เรียกวาพระญาณหยั่งทราบตลอดทั่วถงึไมมีผดิมีพลาดเลย นี้อันหนึ่ง พระวาจา 
เรียกวาสวากขาตธรรม นี่ก็เรียกวา เอกนามกึ เปนสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวทั้งนั้น 
ไมมีผิดแมนดิหนึ่งเขาไปแทรกเลย จึงเรียกวาหน่ึงไมมีสอง พระญาณหยั่งทราบและสวาก
ขาตธรรมที่ตรัสไวนี้ชอบทุกอยาง วาอะไรเปนอันนั้น วาอะไรมี มี ไมมีสองเลย หนึ่งทั้งนั้น 
ตั้งแตแดนมนุษยลงถึงสัตวถึงนรกอเวจี หนึ่งทั้งนั้นไมมีสอง ไมเปนอยางอื่น มทีั้งน้ัน เปน
อยางวานี้ 

ทางดีก็เหมือนกัน ที่วา สวรรค พรหมโลก นิพพานมี มีมาดั้งเดิม แลวแตสัตวจะขึ้น
จะลง ทางนรกก็เหมือนกัน มี พระพุทธเจามาตรัสรูก็ตรัสรูส่ิงที่มอียูนี้ ไมไดมาอตุริ พูดไม
จริง พูดหลอกๆ ลวงๆ ไมใชศาสดา ศาสดาองคเอกเปนอยางน้ันดวยกันทั้งน้ันเลย 
พระพุทธเจาทุกพระองคตรัสไวชอบแลวทุกองค พระญาณหยั่งทราบทั่วถึงตลอด
เหมือนกันหมด นี่ละพวกเราที่หูหนวกตาบอด ขอใหเชื่อผูตาดีหูดี ถาไมเชื่อแลวจม ถาคน
ตาบอดเชื่อคนตาดี จูงไปไหนก็ไปตามคนตาดี ปลอดภัย ถาฝนคนตาดี ลงก็ลงเหวลงบอ 
อวดดิบอวดดี ตามืดบอดของตนพาลงเหวลงบอตายเลย นั่นถาฝนคนตาดี คนตาดีจูงไม
ยอมไป แหวกลงไปก็ลงนรก ลงเหวลงบอ อยางน้ันละคนตาบอดเปนอยางน้ัน 

พวกเรานี้บอดทางดานจิตใจ บอดจริงๆ บอดทางดานจิตใจ ถูกกิเลสปดบังไวหมด 
พระพุทธเจาเปดออกหมดแลว ส่ิงเหลานี้จึง โลกวิทู รูแจงโลก เปดกิเลสออกหมดรูแจงไป
หมดเลย นั่นพระพุทธเจาทานเปนอยางน้ัน เพราะฉะนั้นขอใหพากันเชื่อ อยาเชื่อแตกิเลส
อยางเดียวที่เรียกวาขนโค มีแตกิเลสเต็มตัวเรา ขนโคเต็มตัว เขาโคมีหรือไมมีกไ็มรู ที่นั่ง
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อยูนี้มีแตส่ังสมขนโคเต็มตัวจนจะไมมีหนังติดแหละ คือขนมันมากตอมาก เปนอยางน้ันนะ 
ส่ังสมตั้งแตความชั่วชาลามก เปนขนโคๆ ตลอดเวลา แลวมากนอยตัวเองเปนผูจะรับกรรม
อันนี้ หนักเบาเจาของเปนผูรับเอง ไมมีใครรับใหเลย ไมมีแบงสันปนสวนเหมือนอยางอื่น 
ลงทีเดียวเลย ถาขึ้นก็ขึน้ทีเดียว เรียกวา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ  ตัวเปนที่พึ่งของตัว 
ความดีทั้งหลายเปนที่พึ่ง เกาะติดปบไปเลย ความชั่วก็เปนภัยติดปุบ ไปอยูที่ไหนหาความ
เปนคุณ หาความเปนสุขไมม ี

คนมีบาปมีกรรมไปที่ไหนมีแตความทุกขความทรมาน ไมวาจะไปภพใดชาติใด
กําเนิดใด มีแตความทุกขติดแนบไปเพราะออกจากใจ เราสรางไวแลว ใจเปนผูส่ังการให
สรางความไมดีทั้งหลาย เจาของเองสําคัญวาความทุกขนี้หายไปๆ ความผิดไมมีๆ เปน
ความสําคัญของกิเลสหลอกใหสราง ทีนี้กรรมไมเขาใครออกใคร ดีเปนดี ชั่วเปนชั่ว ทําชั่ว
ทั้งวันเปนความชั่วทั้งวัน ทําดีทั้งวันเปนดีทั้งวัน ไมมีที่แจงที่ลับ ขึ้นอยูกับผูทํา ไมไดขึน้อยู
กับมืดกับแจงเวล่ําเวลา ขึ้นอยูกับการกระทําของเจาของ จะทําอะไรใหดูเจาของเสียกอน 
เจาของจะเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด ทําชั่วเจาของเองจะรับ มืดแจงอะไรไมมีใครมารับ 
เจาของผูทําละรับ ทําดีก็เจาของรับเอง พากันระวังใหด ี

ตายแลวไปจมอยูในนรกปอมแปมๆ โอย นาทุเรศนะ หาความดีติดตัวไมได เกิดมา
ทั้งชาติสรางแตความชั่วชาลามก ความดีโลกเขาสรางขามสวรรคนิพพานมากตอมาก 
ตัวเองไมยอมไปไมยอมสนใจ บืนลงแตนรกอเวจีดวยการสรางบาปสรางกรรม ไมสมควร
อยางยิ่งกับมนุษยเรานะ ที่วาขนโคก็พิจารณาเอาซิ คือฝายชัว่มันรอบตัวเรา เอะอะฝายชั่ว
จะออกไปสรางความชั่วมาใหเรา สงเสริมขนโคมากขึ้นๆ โดยลําดับ เพราะฉะนั้นจึงใหตดั
ขนโค สงเสริมเขาโคเราใหแนนหนามั่นคงยิ่งขึน้ๆ แหลมปดทะลถุึงนิพพาน นั่นเขาโค
สงเสริมใหดี 

เมื่อเชานี้ก็พูดถึงเร่ืองพระทานเที่ยวกรรมฐาน ในวัดนี้ทานลาออกไปเที่ยวสองสาม
เชานี้ทุกวัน ลาออกวันละมากๆ เราเปดทางใหออกๆ ถามกอนวาจะไปทางไหนๆ วาไปทาง
นั้นๆ เมื่อเราเห็นดีดวย เอาไป ใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติ สมเจตนารมณที่จะไปออกปฏิบัติ
เพื่อเสาะแสวงหาอรรถหาธรรม อยาไปโลเลโลกเลกนะ แลวก็ย้ําอีกดวย ถาทราบขาววา
องคไหนออกจากวัดนี้ไปโลเลโลกเลก กลับมาวัดนี้จะปดทันทเีลย เคยเปนอยางน้ันตลอด
เราไมเคยเปนอยางอื่นนะถาไป เพราะทางนี้ติดตาม มันหากเปนอยูในนี้แหละ เดี๋ยวทราบ
ขาววาองคนั้นเปนอยางน้ันๆ ทราบขาว พอมาเห็นทาไมไดการแลวไลหนีทันทีเลย ไมรับ 
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ไลเลย ถาผูที่ดีมาก็สงเสริม เมื่อสถานที่อยูพอมอียูก็อยูไป ไมมีที่อยูก็หาหลบหลีกอยูที่ไหน
ดวยความเปนมงคลแกพระองคนั้น ถาไมดีแลวอยูไหนไมเปนมงคลนะ เปนฟนเปนไฟ 

จึงสอนพระหรือสงเสริมพระที่ไปเที่ยวปฏิบัติอรรถธรรมทั้งหลาย พระพุทธเจา
บําเพ็ญในปา ฟงซิ นี่ละตนศาสนาของเรา คือพระพุทธเจาทรงบําเพ็ญอยูในปา ต.อุรุเวลา
เสนานิคม รัฐมคธ แสนทุกขทรมานก็คือองคศาสดาของเรา เปนพระมหากษัตริย เสด็จ
ออกจากพระมหากษัตรยิก็เทากับเทวดาที่ตกจากบนสวรรคลงแดนนรกทั้งเปนนั่นแล เสด็จ
ออกจากหอปราสาทเขาสูปาสูเขา อาศัยชาวบานเขากินวันหนึ่งๆ เวลาอาหารเขามาในบาตร
จนจะเสวยไมได เพราะพระองคเปนกษัตริย ความสําคัญในความเปนกษัตริยกับอนันี้เขา
กันไมได พระองคตองบังคับเขาใส 
 การบังคับ พระองคก็สอนพระองค ของอยางน้ีโลกเขากินไดทั่วโลกทั่วสงสาร นั่น
ฟงซิ เราเปนเทวดามาจากไหนเราจึงจะกินไมได ของเหลานี้เขากินกันทั่วโลก เขาใหเรามานี้
คือเขาเคยกินมาแลว เปนอาหารสําเร็จหลอเล้ียงรางกายโดยสมบูรณอยูแลวทั่วโลก ทําไม
เราจึงกินไมได ก็คือทฐิมิานะของกษัตริยมันแทรกเขามา เหมือนวาอาหารนรก วางั้น
เถอะนะ พระองครับสั่งอยางน้ัน สอนเจาของเอง ในตัวของเรานี้ก็เหมือนโลกทั่วๆ ไป 
ความสกปรกโสมมอยูในนี้หมด เฉพาะอยางยิ่งในพุงของเราสกปรกกวานี้ นั่น อันนี้เปน
อาหารเขาไปเสริมรางกายของเราใหมีชีวิตจิตใจ เพื่อบําเพ็ญความดีงาม ทําไมจะเห็นวาไม
เหมาะสม ไมดี นั่นเห็นไหมละ บังคับใหเสวย จากนั้นก็เสวยลงไดโดยสะดวกสบาย
เหมอืนกันหมด  
 นี่คือความทุกขความทรมานที่พระองคดัดสันดาน จากความเปนกษัตริยใหเขาสู
สภาพความเปนจริง บําเพ็ญอยูในปา ๖ ป สําเร็จเปนพระพุทธเจาขึ้นมา แลวบรรดาผูมี
อุปนิสัยปจจัยทั้งหลายที่ควรแกธรรมตลอดถงึมรรคผลนิพพาน ก็เขาศึกษาอบรมกับ
พระพุทธเจา ไดตรัสรูธรรม บรรลุธรรมขึ้นมาเรื่อยๆ เชนอยางพระเบญจวัคคียทั้งหาเปน
อันดับหนึ่ง จากน้ันพระสงฆสาวกทีเ่ขาไปศึกษาอบรมอยูในแดนปาของพระพุทธเจา ก็ได
บรรลุธรรมอยูในที่ตางๆ กัน ซึ่งสวนมากเปนปาทั้งน้ันๆ เร่ือยมาจนกระทั่งทกุวันนี้ 
 เพราะฉะนั้นในปานี้จึงเรียกวา มหาวิทยาลัยปา ทุกวันนี้เขาตั้งขึ้นโกๆ มหาวิทยาลัย
นั้นมหาวิทยาลัยนี้ มหาวิทยาลัยสวมมหาวิทยาลัยถานเขาไมวานะ เทียบกับธรรมแลว
มหาวิทยาลัยเหลานี้คือมหาวิทยาลัยสวมมหาวิทยาลัยถาน ส่ังสมกิเลสความนรกจกเปรต
เต็มอยูนั้น ความทิฐิมานะ ความเยอหยิ่งจองหองเต็มอยูในมหาวิทยาลัย ไมไดอยูทีไ่หน ถา
ใครอยากไปดูกองทิฐมิานะ กองสวมกองถาน ความสกปรกโสมม ใหเขาไปดูใน
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มหาวิทยาลัยที่เขาเสริมกันขึ้นวามหาวิทยาลัยนั้นมหาวิทยาลัยนี้ มหาวิทยาลัยสงฆเส็ง 
เหลานี้แหละ 
 มีแตเร่ืองสวมเรื่องถานทั้งนั้น เทียบกับมหาวิทยาลัยของพระพุทธเจาแลวเขากัน
ไมไดเลย มหาวิทยาลัยของพระพุทธเจานี้ทรงบําเพ็ญชําระความสกปรกโสมมออกทัง้น้ันๆ 
ในสถานที่เชนนั้น จนไดตรัสรูธรรมขึ้นเปนพระพุทธเจา เปนสาวกของพระพุทธเจาขึ้นมา
ดวยความบริสุทธิ์ กลายเปน พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรามาจนกระทั่งทกุ
วันนี้ ธรรมเกิดในพระทยัพระพุทธเจาที่บําเพ็ญอยูในปา พระสงฆสาวกปรากฏขึ้นไดบรรลุ
ธรรมทั้งหลายอยูในปาๆ พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของเรานี้ออกมาจากแดนปา
ทั้งนั้น ไมไดยินวาออกมาจากที่ไหน ออกมาจากแดนปา 
 นี่ละทรงบําเพ็ญมาอยางนี้ ทีนี้เวลาพระบวชแลวสั่งสอนอันนี้เนนหนักทีเดียว เปน
อันดับหนึ่ง พอบวชแลวก็ไลเขาปาเขาเขา ไมไดไลเขาในตลาดลาดเล กระดูกหมกูระดูกวัว 
ในสวมในถานที่เต็มอยูในทองตลาดนั้นเลย ไลเขาปาเขาเขาเพื่อบําเพ็ญสมณธรรม รุกฺขมูล
เสนาสนํ บรรพชาอุปสมบทแลวใหเธอทั้งหลายไปอยูตามรกุขมูลรมไม  อยูตามรมไม ใน
ปาในเขา ฟงซินะ ที่โลกเขาไมปรารถนาเลย ทานก็บอกวาเปนที่เหมาะสมกับการประกอบ
ความพากเพียร และเธอทั้งหลายจงอุตสาหพยายามอยูและบําเพ็ญในสถานที่นั้นตลอด
ชีวิตเถิด ฟงซิมีครึมีลาสมัยที่ไหน ตลอดชีวิต เปนสดๆ รอนๆ ตลอดไปเลย ใหอยูในที่
เชนนั้น 
 ไมไดวาไปอยูในปาเทานั้นวันเทานี้วันใหรีบออกมานะ แลวใหโดดเขาไปหา
กระดูกหมกูระดูกวัวนะ ทานไมไดวา ใหอยูและบําเพ็ญที่นั่นตลอดชีวิตเถิด จืดจางเมื่อไร 
สดๆ รอนๆ ตลอดเวลา นี่พระโอวาทที่สอนพระ เพื่อทรงมรรคทรงผล มรรคผลนิพพาน 
สอนอยางน้ันใหไปบําเพ็ญอยางน้ัน บรรลุธรรมขึ้นมาจํานวนมากมายเปน สงฺฆํ สรณํ คจฺ
ฉามิ ของพวกเรา มีแตออกมาจากแดนปามากตอมาก วางั้นเถอะ นี่ละศาสนาของ
พระพุทธเจา เปนศาสนาที่ออกมาจากแดนปาทั้งนั้น เวลาพระมาบวชแลวสอนเนนหนักอัน
นี้เปนอันดับหนึ่งๆ เรียกวาไมเคลื่อนคลาดเลย พระองคหนึ่งไมรับพระโอวาทนี้ไมได 
ขนาดเด็ดขาดที่สุดเลย จึงไลเขาปาๆ ไปบําเพ็ญสมณธรรม  
 ทีนี้เวลาออกจากหมูคณะ ถึงจะอยูในปาก็ตามนะ หมูคณะอยูในปาดวยกัน กลับ
แยกจากหมูคณะในปานี้ออกไปอยูโดยลําพังคนเดียว ความรูสึกจะเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ  
แลวเด็ดขึ้นเรื่อยๆๆ ความพากเพียร สติสตัง ปญญา ทุกอยางจะมาพรอมๆ กัน เสริมกัน
ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเสริมกันขึ้นก็เรียกวาชําระลางกิเลสตัวมัวหมองมืดตือ้อยูภายในใจใหมัน
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กระจายออกไปๆ จิตใจคอยสวางไสวขึ้นมา อยางนอยขึ้นเปนความสงบใจกอน เรียกวา
สมถธรรม กลอมใจใหสงบเสียกอน จากน้ันก็เขาสูสมาธิเปนความแนนหนามั่นคงดวย
ความสงบเย็นใจ สวางไสวดวยความแนนหนามั่นคง เปนลําดับลําดา 
 จากน้ันก็กระจายออกทางดานปญญา ทานสอนใหพิจารณาอยางน้ัน นี่ละเขาอยูใน
ปา บําเพ็ญในปา รักษาจิตใจที่เปนตัวคึกตัวคะนองดวยอํานาจของกิเลสพาใหคึกใหคะนอง
ใหคอยๆ กระจายลงไปๆ จิตใจคอยสงางามขึ้นมาๆ เรียกวาสงบแลวสงาขึ้นมาเปนสมาธิ
ความแนนหนามั่นคง อยูเย็นเปนสุขภายในใจ จากนั้นกระจายออกทางดานปญญา 
พิจารณาแยกธาตุแยกขนัธ โลกธาตุทั้งหมด เปนกฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เราหากไปติดไป
พันมัน ตดิพันเพราะเหตุไร แยกธาตุแยกขนัธออก แลวแยกตัวออกมาจากสิ่งที่ตัวไป
พัวพันดวยความลุมหลงนั้นออกมาดวยความรูของตัวเองทางปญญา จิตใจก็คอยกระจาย
ออกไปๆ สองสวางออกไป มันก็คอยปลอยออกๆ 
 เมื่อปญญาเขาถึงไหนความยึดมั่นถือมั่น กองมตูรกองคถูทัง้หลายเต็มโลกดินแดน
นี้มันจะปลอยของมัน สลัดของมัน เทาที่มันกอดมูตรกอดคถูก็คือมันไมรู เขาใจไหม ทาน
จึงสอนใหเอาปญญาหยั่งเขาไป ปญญาหยั่งเขาไปอะไรมียงัไงมันจะรูของมัน แลวมันจะ
ปลอยของมนั ปลอยนั้นก็ยึดอันเลิศอยูภายในจิตนี่ คือปลอยนั้นก็ยดึอันนี้แนนหนาเขาๆ รู
มากเทาไรยิ่งปลอยเขามามาก จิตใจยิ่งเกาะธรรมแนนหนามั่นคงเขาไปเรื่อยๆๆ สุดทายก็
ยึดเกาะไดเต็มเหนี่ยว พรากกันหมดเลยเรื่องความสกปรกโสมมในสามแดนโลกธาตุนี้
เทากับมูตรกับคูถ สลัดปดทีเดียวออก  
 นั่นทานเรียกวาตรัสรูธรรม ถาภาษาของสาวกเรียกวาบรรลุธรรม หรือตรัสรูก็ไมผิด 
เอากิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจ จิตพุงขึ้นมาสวางจาครอบโลกธาตุ  นี่ละเมื่อกิเลสตัวมืดดํา
กระจายออกไปจากจิตใจเพราะการชําระสะสางโดยทางจิตตภาวนาแลว จิตใจจะเลิศได
ดวยกันทั้งหญิงทั้งชาย จิตไมมีเพศ อุปนิสัยปจจัยมีอยูดวยกันทั้งหญิงทั้งชาย ความชั่ว
ความดีมีดวยกันทั้งหญิงทั้งชาย บาป-บุญมีดวยกัน เมื่อชาํระแลวก็ชําระไดดวยกันอยาง
นี้ๆ  เมื่อจิตไดสวางจาไปแลวเปนยังไงที่นี่ ฟงซ ิ
 พระพุทธเจาทรงผานมากับโลกธาตุ ความเกิด แก เจ็บ ตาย นี้กี่กปักี่กัลป เหมือน
เราๆ ทานๆ ปรารถนาเปนพระพุทธเจา เฉพาะองคศาสดาของเรานี้ ๔ อสงไขยแสนมหา
กัปนานแสนนาน คือมีสามประเภท บรรดาผูเสาะแสวงหาธรรมเพื่อความเปนศาสดา 
ปรารถนาพุทธภูมิเปนศาสดามีอยูสามชั้น ชั้นหนึ่ง ๑๖ อสงไขยแสนมหากัป ชั้นที่สอง ๘ 
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อสงไขยแสนมหากัป นี่ละสมบุกสมบันขนาดนั้น นานขนาดนั้น แลวพระพุทธเจาของเรานี้ 
๔ อสงไขยแสนมหากัปไดตรัสรูขึ้นมา 
 ทานนอนจมอยูกับโลกสงสารแตกอนทานก็ไมรู แตพออันนี้จาขึ้นมาเทานี้เห็นหมด
เลย เมื่อเห็นหมดแลว ทั้งๆ ที่ทรงปรารถนามาถึง ๔ อสงไขย เฉพาะพระพุทธเจาของเรา 
๔ อสงไขยแสนมหากัป แลวทีนี้มองดูโลก คือจะสอนโลกดวยความมุงมั่นในเวลาปรารถนา
พุทธภูมิ พอไดตรัสรูเต็มภูมิของศาสดาแลวมองดูโลกจนจะดไูมไดเลย กับธรรมชาติที่ทรง
รูทรงเห็นที่ทรงอยูเวลานั้นมันเขากันไมไดเลย จนทอพระทยั ในประวัติบอกไดอยางชัดเจน 
จนทอพระทยั โอย จะสอนไดยังไงกเ็ปนอยางน้ี ภูเขาทั้งลูกมดืตื้อไปดวยสิ่งที่ไรสาระ จะทํา
ยังไง เราจะสอนอะไร สอนภูเขาเกิดประโยชนอะไร กับธรรมชาติที่เลิศเลออยูบนพระทัย 
 จึงไดพิจารณาๆ คัดเลือกภูเขาทั้งลูก มันจะมืดตื้อเปนหินผาหนาไมไปทั้งหมดนั้น
เหรอ มันจะไมมีเพชรมพีลอย มีแรธาตุตางๆ ผสมผเสอยูในภูเขาลูกนี้บางเหรอ นั่น ทรง
พิจารณาดวยพระญาณหยั่งทราบๆ ออมี นั่นเห็นไหมละ ไมใชภูเขาทั้งลูกเปนของไรสาระ
เสียทั้งลูก แตยังมีสาระสําคัญอยู มีแรธาตุตางๆ ที่มีคุณคาตางกันเยอะอยูในนี้ จึงพอ
พระทัยที่จะสั่งสอนคุยเขี่ยขุดคนเอาสัตวโลกที่มีอปุนิสัย ซึ่งเทียบกับแรธาตุในภูเขานั้น
ออกมาๆ  
 นี่ก็รอนไปถงึทาวมหาพรหม สหัมบดีพรหมลงมาทูลอาราธนาพระพุทธเจา เวลา
พระองคทรงทอพระทัยตอนดูสัตวโลก จะไมแนะนําส่ังสอน ทอดพระทัย แลวพรอมกับ
ทรงเล็งญาณดูทราบถึงเร่ืองแรธาตุสําคัญในนั้นๆ แลว ทาวสหัมบดีพรหมก็มาทูลอาราธนา
พระพุทธเจา ขอพระองคจงอยาไดดวนทอพระทยั สัตวโลกที่มีธุลีอันเบาบางยังมีอยูมาก 
พอที่จะแนะนําส่ังสอนได หลุดพนไปไดยังมอียูมาก นี่ทาวมหาพรหมมาอาราธนา จึงมีนาม
มากระทั่งทกุวันนี้ เวลาจะเทศนาวาการที่ไหน พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี สหมฺปติ นั่นละนาม
ของทาวมหาพรหมที่มาทลูอาราธนาพระพุทธเจาใหทรงสั่งสอนสัตว นามอันนี้จึงติดมา
จนกระทั่งทกุวันนี้ พระองคก็ทรงทราบทุกอยาง ทาวมหาพรหมยังตองมาเตือน ดูซินะ 
เตือนก็เตือน พระองคทรงทราบยิ่งกวาทาวมหาพรหม แตเมื่อมีกต็องบอกวามีทาว
มหาพรหมมาอาราธนา 

นี่ละโลกน้ีมันหนาขนาดไหนถึงขนาดพระองคไดทอพระทัย ทั้งๆ ทีป่รารถนาจะ
เปนพระพุทธเจาสอนโลกนี้แหละ แตเวลามาเจอเขาจังๆ ดวยธรรมอันเลิศเลอแลวจะสอน
ไมได ทอพระทัย ฟงซนิะ ถึงอยางนั้นก็ยังคุยเขี่ยขุดคนออกมาสอนจนได ไดสําเร็จเปน
มรรคผลนิพพาน เรียกวาแรธาตุตางๆ ที่มอียูในภูเขา คือในกลางโลกมืดตือ้นี่ ผูที่มี
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อุปนิสัยปจจัยยังแทรกอยูในนั้นๆ ถอนออกมาๆ เทากับแรธาตุชนิดตางๆ อยูในภูเขานั้น
แหละถอนออกมาๆ นี่เราจะเปนประเภทมืดตื้อ เปนภูเขาทั้งลูก หรือเปนแรธาตุฝงอยูใน
นั้นบางใหไปพิจารณาตัวเอง ถาเรายังนอนใจอยูก็จะมืดตื้อไปตลอด ถาเรายังมีความคิด
ความอานพินิจพิจารณาแรธาตุในตัวของเราเอง ก็จะฟตตัวดขีึ้นๆ เปนแรธาตุที่มีคาๆ ถึง
ขนาดพระนิพพานไดเลย ในหัวใจดวงกําลังมืดตือ้นี้แหละ พากันจําเอานะ 

ธรรมพระพุทธเจาสดๆ รอนๆ อยาสงสัยใหเสียเวลา ใหกิเลสมาตบตาๆ นะ ไมมี
ใครที่เลิศเลอยิ่งกวาพระพุทธเจา หนึ่งไมมีสองไมมีใครเกนิพระพุทธเจา การแนะนําส่ัง
สอนถูกตองแมนยําหมด บาปบุญนรกสวรรคมียังไงเปนอยางนั้นมาตั้งกปัตั้งกัลป ตั้งแต
พระพุทธเจาองคไหนๆ ไมเคยปฏิเสธเร่ืองบาปเรื่องบุญ นรกสวรรค พรหมโลก นพิพาน 
ไมมีองคใดที่จะปฏิเสธ ยอมรับเหมือนกันหมด เพราะรูเห็นเหมือนกันหมดแลวจะปฏิเสธ
ไดยังไง พระพุทธเจาของเราก็สอนมาแบบนั้น จึงสอนธรรมแบบเดียวกัน เพราะรูเห็นดีชั่ว
แบบเดียวกัน พากันพินิจพิจารณานะ 

อยามาตายกองกันอยูเฉยๆ ไมเกิดประโยชนอะไร ไมเปนทานะ วันนี้ก็เห็นสมควร
เทานี้ เทศนเพียงเทานี้กอน ใหพากันจดกันจําเอา นี่เราพูดถึงเร่ืองพระกรรมฐานที่อยูในปา 
ทานเขาไปเสาะแสวงหาธรรมในปาดังที่วาน่ีแหละ เวลาอยูในปาจิตใจไดรับการสงเสริมดวย
การอบรมภาวนานี้จะคอยสงางามขึ้นๆ นั่นละทานจึงใหไปอยูในปาๆ 

 
ผูกํากับ จากนสพ.พิมพไทย คอลัมนวิจารณธรรม วันพฤหัส ที่ 11 พ.ย. 47 

 
ใหยกประเทศชาติบานเมืองไวกอน 

จุดประกายขึน้มานานแลว กับกรณีประชาชนจํานวนกวา 1 ลาน 7 แสนรายชื่อที่ลง
นามในบัญชีรายชื่อพรอมกับนําเสนอใหรัฐบาลดําเนินการแกกฎหมายสงฆ เพื่อถวายคืน
พระราชอํานาจแดในหลวงในการทรงพระราชวินิจฉัยสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะรูปหนึ่ง
ขึ้นเปนสมเด็จพระสังฆราช 

วันนี้เวลานี้ ไดมีบรรดาส.ส.ฟากรัฐบาลในสังกัดของพรรคไทยรักไทยจํานวนกวา 
80 ทานไดเปนผูริเร่ิมลงนามเห็นชอบกับการแกพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ในมาตรา 7 และมาตรา 10 อันเปนขอบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช และการสถาปนาคณะผูปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จ
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พระสังฆราช หรือผูปฏิบัติหนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ในกรณีที่สมเด็จพระสังฆราชไม
อาจทรงปฏิบัติหนาที่ได 

ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามเจตจํานงของประชาชนสวนใหญ ที่ตองการเห็นความสงบ
รมเย็นเกิดขึ้นในประเทศชาติ !! 

กระบวนการทางสภากําลังจะเริ่มตนขึ้นแลว ณ บัดนี้ เพียงแตรอให พ.ต.ท.ทกัษิณ 

ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ลงนามกอนเทานั้น จากน้ันก็จะบรรจุเขาสูวาระการประชุมของสภา
ผูแทนราษฎรตอไป 

ขอแสดงความชื่นชมตอความจงรักภักดีตอแผนดินของทาน ส.ส.พรรคไทยรักไทย
ทั้งหลายดวยใจจริง ที่กลาตัดสินใจอยางอาจหาญเยี่ยงคนไทยที่รักชาต ิ ศาสนา และ
พระมหากษตัริยทั้งหลายในแผนดินนี้ ในอันที่พรอมใจกันลงนามเสนอใหรัฐบาลแก
กฎหมายที่ลิดรอนพระราชอํานาจของพระมหากษตัริย ในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
ขึ้นไดพระองคหนึ่ง ใหเปนพระราชวินิจฉัยดวยพระองคเอง 

เมื่อมาถึงวันนี้ก็เชื่อวาจะมี ส.ส.อีกหลายทาน หลายมุง และจากหลายพรรคที่จะ
รวมกันลงนามเพื่อรวมแรงผลักดันใหมีการแกกฎหมายฉบับนี้โดยเร็ว เพื่อใหทันตอสมัย
การประชุมสภานัดสุดทายนี้ 

ในคราวนี้แหละที่คนไทยทั้งชาติจะไดรูวาใคร ฝายไหน พวกไหน กลุมไหน หรือ
สํานักไหนที่ขาดความจงรักภักดีตอสถาบันชาต ิ และยังคงเห็นแกประโยชนในหมูพวกของ
ตนเอง 

กลุมนี้แหละที่จะออกมาแสดงตนคัดคานการถวายคืนพระราชอํานาจแดในหลวง !! 

ถาเห็นแกความสงบรมเย็นในประเทศชาติบานเมือง ก็ควรถวายพระราชอํานาจคืน
ในหลวงโดยไมมีขอแมใดๆ เพราะนับแตโบราณกาลมา อํานาจการสถาปนาสมเด็จ
พระสังฆราชเปนพระราชอํานาจเฉพาะองคพระมหากษัตริยเทานั้น ดังน้ันการปกครองสงฆ
ในสังฆมณฑลแตโบราณจวบถึงยุคปจจุบันจึงมีแตความสงบ ชุมเย็น ตลอดมา ไมเคยมีครั้ง
ใดสมัยใดเลยที่ประวัติศาสตรชาติไทยจะจดจารึกไววา สมเด็จพระสังฆราชพระองคที่ไดรับ
สถาปนาจากพระมหากษตัริยจะปกครองใหคณะสงฆตองเดือดรอน หรือเกิดสังฆราชีขึ้น
ดวยประการใดๆ 

นับตั้งแตมีการแกไขกฎหมายสงฆในป พ.ศ. 2535 เปนตนมา วงการคณะสงฆก็เร่ิม
ปนปวนดวยการวางสายอํานาจทางการปกครองหลายชั้น มีการวิ่งเตนเพื่อใหกลุมพวกของ
ตนไดเล่ือนสมณศักดิ์สูงขึ้นๆ เพื่อจอคิวขึ้นเปนสมเด็จพระสังฆราชตามทีก่ฎหมายสงฆเปด
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ชองไวที่ใหมหาเถรสมาคม มีอํานาจพิจารณาสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดย
สมณศักดิ ์ เสนอขึ้นเปนสมเด็จพระสังฆราช โดยที่พระมหากษัตริยไมมสิีทธิที่จะทรงพระ
วินิจฉัยใหเปนอยางอื่นไดเลย 

ตามที่มีบางกลุมบางพวกเริ่มออกมาเคลื่อนไหวคัดคาน การทําหนาที่ของบรรดา
ส.ส.ผูจงรักภักดีตอแผนดิน โดยอางวาเปนเพียงสนองความตองการของคนเพียงกลุมหนึ่ง
เทานั้น ฟงดูแลวก็ยังไมมีเหตุผลเพียงพอที่จะมาคัดคาน ยิ่งการแสดงความขมขูที่วาจะนํา
ประชาชนออกมาเคลื่อนไหวดวยแลวก็ยิ่งยอมรับกับความคิดเห็นเยี่ยงนี้ไมไดเลย 

มันจะสรางความวุนวายใหเกิดแกแผนดิน หรือตองการใหแผนดินนี้เกิดความ
สงบ?? 

ตางก็เห็นๆ กันอยูอยางถองแท การไดมาซึ่งอํานาจการปกครองหมูสงฆทีไ่ดมาจาก
การดิ้นรนแตงตั้งของคนหัวดําๆ ที่ขาดความรอบรูในเร่ืองการพระศาสนานั้นเปนอยางไร 

อยาวาแตเกิดสังฆราชีขึ้นในแผนดินไทยนี้เลย แมแตองคพระปฏิมากรที่ชาวพุทธทัง้
ประเทศและทั้งโลกใหความเคารพเลื่อมใสศรัทธา ก็ยังเกิดการสั่นสะเทือนหวั่นไหว 

ไมมีใครอีกแลวที่จะใหความชุมเย็นแกแผนดิน ไดมากเทากับพระราชอํานาจของ
ในหลวง !  

       ณ. หนูแกว  

 หลวงตา เราพอใจๆ บทสุดทายนี่ที่วาพระราชอํานาจของในหลวง ถูกตองแลว 
เพราะคนทั้งประเทศ พี่นองชาวไทยทั้งประเทศเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯที่
ทรงแตงตั้งสมเด็จพระสังฆราชเพียงพระองคเดียวเทานั้น นี่ประชาชนเทิดทนูเคารพนับถือ
ตลอดมา ไอเร่ืองที่จะไปแยงอํานาจในหลวง ไปกัดไปฉีกอยางที่เปนมานี้คือพวกเปรตพวก
ผีเราไมเห็นดวย นี่เปนภาษาธรรม เราพูดเปนธรรม ธรรมเหนือโลก เราพูดไดอยาง
สะดวกสบาย เร่ืองนี้เปนขนบประเพณีอันดีงามที่ประชาชนทั้งหลายเทิดทูนพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯตลอดมาในการที่พระองคทรงมพีระราชอํานาจ ทรงแตงตั้งพระสังฆราช
เพียงพระองคเดียวนี้ ประชาชนเห็นดวยพรอมกนัหมดทั่วแผนดิน นอกจากนั้นมันแฝงมา
ใหมๆ นี้เปนกาฝากมหาภัย เหลานี้เปนกาฝากมหาภัยทั้งน้ันที่จะทําลายชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ใหลมจมลงไปโดยไมอาจสงสัย เอาเทานี้ละนะ  นี่เปนภาษาธรรมที่พูด
ออกมานี้ เราพูดอยางกลางๆ ไปเลย 

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

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/
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และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 


