๑
เทศนอบรมฆราวาสเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗

บูชาพระพุทธเจาดวยความพากเพียร
ทองคําเราเวลานี้ได ๓๕๑ กิโลครึ่ง ยังขาดอยู ๖๔๘ กิโลครึ่ง ก็ไมนานละจะครบ
จํานวนหนึ่งตัน อันนี้ละที่มันคี่ มันของใจเราอยูตลอด เพราะฉะนั้นจึงพยายามเอาใหได ใน
เวลาที่เรามีชีวิตอยูนี้จะพยายามเอาใหได ๑๐ ตันกวาเราก็ยังไดมาแลว นี่ขาดอยูเพียง
๖๔๘ กิโลครึ่ง คอยขยับเขาไปๆ ใหไดเต็มพันกิโล แลวคราวนี้ก็ประกาศใหเปนปรกติ
หยุดโดยประการทั้งปวง เวลานี้ยังหยุดไมไดทองคํา ที่มนั แหวงอยูนั้นยังของใจอยูตลอด
ถาทองคําไมไดคู หลวงตาตายแลวกลัวจะมาเปนเปรต ใครเขาไปแถวคลังหลวงเที่ยวตีขา
แหลกหมดเลย เขาใจไหมละ
หลวงตาเปนเปรตไมไดเหมือนใครเปนนะ เปนเปรตนี้ก็พิสดารมาก เราจึงไมอยาก
เปนเปรต คือเราไมอยากตีขาคน ถาเราตายตอนที่ยังไมไดนตี้ ายแลวไปเปนเปรตเที่ยวตีขา
คน ใครไปรอบๆ คลังหลวงไมไดเลย เราจึงไมอยากเปนเปรตเพราะไมอยากตีขาคน ใหได
เสียนะจํานวนนี้ ไดเทานี้แลวรวมทั้งหมดก็เปน ๑๑ ตัน คราวนี้คู แลวก็พอใจ ในทองคํา
ของเราที่มีอยูเกากับเพิ่มเขาไปอีก ๑๑ ตันนี้เราพอใจละ เบื้องตนใจหายวาบเลยเทียว
เพราะฉะนั้นจึงออกมาประกาศลั่นโลกเลย นี่ก็ไดเขาไปๆ จวนจะถึงที่ประกาศแลว ทีนี้เราก็
พอใจหายหวง
วันนี้เปนวันเดือนหกเพ็ญ ตรงกับวันที่พระพุทธเจาทรงตรัสรูธรรมนํามาประกาศ
สอนโลกเรื่อยมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ เปนเวลา ๒๕๐๐ กวาป ธรรมไดกระจางแจงในโลกมา
จากพระพุทธเจาองคปจจุบันนี้ ซึ่งตรงกับวันนี้ วันที่ทานจะตรัสรูในวันนี้ ทรงบําเพ็ญพระ
บารมีมาเฉพาะพระพุทธเจาของเรานี้ก็ไมนานนัก ๔ อสงไขย แสนมหากัป ฟงซินานแสน
นาน อสงไขยแปลวานับไมได ถึง ๔ หน ถาเราเทียบก็ไปยุติกันที่ลานๆ ทุกวันนี้เอาลาน
เปนประมาณ พอไปถึงลานก็หนึ่งลาน สองลาน สามลานไปเลย อันนี้ไปถึงนั้นก็เรียกวา
หนึ่งอสงไขย สองอสงไขย สามอสงไขยไปเลย พระพุทธเจามี ๓ ประเภท ประเภทหนึ่ง ๑๖
อสงไขย ติดดวยแสนมหากัป กัปหนึง่ ๆ ทานเทียบไวในหนังสือนี้แหม ถาธรรมดาแลวนี้ใจ
ออนไปเลย กัปหนึ่งนานแสนนาน แลวยังมีอสงไขยอีกดวย
ประเภทแรก ๑๖ อสงไขยแสนมหากัป
ประเภทที่สอง ๘ อสงไขยแสนมหากัป

๒
ประเภทที่สาม ๔ อสงไขยแสนมหากัป
พระพุทธเจามี ๓ ประเภท ความตรัสรูเปนธรรมชาติที่บริสุทธิ์เสมอกันหมด แต
อํานาจวาสนาบุญญาภิสมภารของพระพุทธเจาเปนไปตามประเภท ประเภทที่หนึ่ง การ
แนะนําสั่งสอนสัตวโลกนี้ไดกวางขวางมากมายทีเดียว
ประเภทที่สองก็ลดลงมา
พระพุทธเจาเรานี้เปนประเภทที่สาม
ขนสัตวโลกใหพนจากกองทุกขไดนอยกวาสอง
ประเภทเบื้องตน ถึงจะไดนอยก็ตาม ขอใหไดเราเปนเบอรหนึ่งเลย ใครจะไปไหนก็ตาม
เราขอใหพนไปไดคนหนึ่งเปนที่พอใจ คนจํานวนเทาไรนับเราเปนคนที่หนึ่งเลยละ
วันนี้เปนวันที่ทางราชการเปดโอกาสใหบรรดาชาวพุทธเรา ทั้งวงราชการ ทั้ง
ประชาชนทั่วๆ ไปไดมีเวล่ําเวลาโอกาสเชนนี้ในปหนึ่งๆ ไดบําเพ็ญกองการกุศล ระลึกถึง
ความอัศจรรยของพระพุทธเจาแลวนอมเขามาสูความพากเพียรของเรา เชนวันนี้สําหรับผูที่
อยูในวัดนี้ ควรจะฝกหัดอบรมตนในคืนวันนี้ไมควรนอนไมนอนก็ดี บูชาพระพุทธเจาดวย
ความพากเพียรของเราวันนี้ทั้งทางพระทางฆราวาส ไมนอน เพื่อจะบําเพ็ญกองการกุศล
ผลประโยชนอันยิ่งใหญบูชาพระพุทธเจา แลวกวานเอาความดีทั้งหลายเขามาสูหัวใจเรา
จากการบําเพ็ญของเรา ในวันเชนนี้จึงถือเปนวันพิเศษ ควรจะไดอรรถไดธรรมในวันเชนนี้
เพราะตามธรรมดากิเลสจะแยงไปกินหมดทั้งวันทัง้ คืน ตลอดเวลาไมมีเวลาวาง
สําหรับวันนี้เปนวันวางอันยิ่งใหญทั่วประเทศไทย เปดโอกาสใหบําเพ็ญกุศลกันทั้งหมด คือ
หยุดราชการตางๆ ใหเปนโอกาสอันดีงามสําหรับชาวพุทธเราจะไดบําเพ็ญความดีงามของ
เราในวันเชนนี้เพื่อบูชาพระพุทธเจา และพระธรรม พระสงฆ ไปพรอมกัน ทั่วประเทศไทย
เราวันเชนนี้ถือเปนวันสําคัญมีการทํา วิสาขบูชา ประชาชนมาจํานวนมากในวัดตางๆ มา
รวมประชุมกันแลวก็สวดมนตไหวพระ และเดินประทักษิณ คือเดินเวียน ๓ รอบ
ในครั้งพุทธกาลถือการเดินเวียนสามรอบนี้เปนความเคารพ เดินเวียนนี่เรียกวาเดิน
เคารพทาน ผูที่เดินก็ระลึกพุทโธรอบที่หนึ่ง ระลึกถึงธัมโม ภาวนาไป ธัมโมในรอบที่สอง
สังโฆเปนรอบที่สาม เพื่อบูชาคุณพระพุทธเจา คําวาเดินเวียนรอบสามหนบางคนไมเขาใจ
นั่นละคือการเคารพในครั้งพุทธกาล ทานเดินเวียนรอบ เรียกวาเวียนเคารพ เดินบูชาหนึ่ง
รอบ สองรอบ สามรอบ เปนการเดินบูชาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจา ติดแนบไปดวยพระ
ธรรม พระสงฆ
ในวันเชนนี้จึงไมควรใหพลาดไปสําหรับเราชาวพุทธ
วงราชการงานเมืองก็เปด
โอกาสใหหมด เราควรจะไดบําเพ็ญตามเจตนารมณของทางรัฐบาล ทางราชการใครจะ
บําเพ็ญก็แลวแต ประชาชนเรียกวาบําเพ็ญเปนพื้นฐาน สวนวงราชการมักจะแฉลบๆ ไปหา

๓
ที่สนุกสนานรื่นเริงบันเทิง สมัครตัวเปนขนโค วันนี้คนมักจะเปนขนโคกันมาก สมัครลง
นรกกันเสียมากกวาผูที่จะสมัครตนเปนเขาโคเพื่อไปสวรรค พวกเราจะเปนเขาโคหรือเปน
ขนโคกันในวันนี้ ใหทําความเขาใจกับตนเองนะ
วันนี้จะปฏิญาณตนเองใหเปนเขาโค
ดวยการบําเพ็ญคุณงามความดี
บูชา
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ในวันวิสาขบูชาเชนนี้ ปหนึ่งๆ จะมีหนหนึ่ง บางคนพอมี
อยางนี้แลวไมถึงปหนาตายเสีย กอนที่จะตายใหไดบําเพ็ญกุศล ใหคิดถึงพระพุทธเจาที่ทรง
บําเพ็ญมาตั้ง ๔ อสงไขยแสนมหากัป ทุกขยากลําบากแสนสาหัส ไมมีใครเกินโพธิสัตวที่
ปรารถนาเปนพระพุทธเจา เรื่องความทุกขความทรมาน ความอดความทน ทุกอยางรวมอยู
ในโพธิสัตวนั้นทั้งหมด จึงเรียกวาแบกกองทุกขมาตลอด จนกระทั่งไดตรัสรู
อยางพระพุทธเจาของเรานี่ตรัสรูแลวยังทรงทอพระทัยอีก ทั้งๆ ที่ปรารถนา จะเปน
พระพุทธเจา เมื่อไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาแทนที่จะสั่งสอนโลกดวยความสบาย ความ
สะดวก โลงพระทัย กลับกลายเปนความทอพระทัย เพราะความสวางกระจางแจงของจิต
ดวงนั้น
เวลาจาขึ้นมาแลวโลกที่เคยอยูม ากี่กัปกี่กัลป
ซึ่งเปนเหมือนโรงลิเกละคร
สนุกสนานรื่นเริงกันมาทั้งๆ ทีก่ องทุกขเต็มอยูในนั้น มันก็เพลินกันมาเรื่อยๆ จนกระทั่ง
พระพุทธเจา พระองคก็เพลินเหมือนกับเขา เศราโศกเหมือนเขา ไดรับความสุข ความทุกข
ความทรมานเหมือนโลกทั่วๆ ไป
ในบรรดาภพของสัตวประเภทตางๆ ตั้งแตสัตวธรรมดาไปจนกระทั่งถึงเปรตถึงผี
ถึงนรกอเวจี บรรดาสัตวทั้งหลายนี้ไดเที่ยวจับจองเอาหมด ไมมีใครที่จะไมไดจับจองเอา
สถานที่เหลานี้นะ แมพระพุทธเจาตั้งแตเปนสามัญชนธรรมดาเหมือนเราทั่วๆ ไปทานก็
เที่ยวจับจองกําเนิดเหลานี้แหละมาเปนลําดับ สวรรค-พรหมโลกก็ไป ขึน้ ไปลงมา ขึน้ ไปลง
มา จนกระทั่งถึงนรกอเวจีก็มีการตกลงไปขึ้นมาเหมือนกัน ตอเมื่อไดปรารถนาเปน
พระพุทธเจาเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม แลวก็คอยเปลี่ยนแปลงภพชาติ ขึ้นมาเรื่อยๆ
พอเปนโพธิสัตวขึ้นมาแลวเรื่องนรกหมกไหมทงั้ หลายก็หางไกลๆ
ภพที่ดีงาม
ทั้งหลายก็เปนสมบัติของพระโพธิสัตวไปเรื่อยๆ จนกระทั่งไดมาตรัสรู พอตรัสรูจิตใจที่หุม
หอไปดวยกิเลสตัวมืดดําทั้งหลายนี้แตกกระจัดกระจายไปหมดแลว ตรัสรูจาขึ้นมาเทานั้น
แลวมองดูความสวางจาของพระองคในขณะนั้น กับมองดูความมืดบอดของสัตวทั้งหลายที่
จมลงในนรกมาตั้งกัปตัง้ กัลปแลวเขากันไมได นี่ละใหทรงทอพระทัย ความมุงหมายก็วา
ตรัสรูแลวจะเปนศาสดาสอนโลกไดอยางสะดวกสบาย แตกลับกลายมาเปนความทอถอย
นอยพระทัยไมอยากจะสัง่ สอนสัตวโลก เพราะมันหนาแนนเกินประมาณที่จะทรงสั่งสอนได

๔
ดวยเหตุนี้เอง จึงตองไดเลือกไดเฟนมาสั่งสอนสัตวโลกจํานวนมากมายที่มืดบอด
ทั้งหลาย แตก็ยังมีผมู ีอปุ นิสัยปจจัยแทรกอยูในนั้นๆ ไมมากก็มี นี่ทที่ ําใหพระองคทรงทํา
ความอุตสาหพยายามสั่งสอนโลกมาโดยลําดับ ผูที่มันหลุดมันลอยออกไปไมฟงเสียงอรรถ
เสียงธรรม ไมฟงเสียงบาปเสียงบุญเลย ก็ปลอยใหมันไปตามขนโคเสียพวกที่ชอบความชั่ว
ชาลามก พวกที่ชอบความดียังมีอุปนิสัยติดใจอยู พวกประเภทนี้เปนเขาโค พระองคก็ทรง
แนะนําสั่งสอนเรื่อยมา
จนกระทั่งปานนี้ พวกขนโค-เขาโคก็ยังมีเจือปนกันมาเรื่อยๆ จนกระทัง่ ถึง ๕๐๐๐
ป นั่นแหละที่นี่เขาโคจะหลุดลอยไปหมดเปนโคหัวโลน ในตัวของโคมีแตขนโคทั้งนั้น
เหลานี้สัตวทั้งหลายจมนรกไปหมดเลย คําวาบาปวาบุญระลึกไมได ไมระลึก ระลึกตั้งแต
ความทะเยอทะยานเอาตามชอบใจๆ ซึ่งเปนทางลงหลุมลงบอตกนรกอเวจีไปเสียทั้งนั้น
แหละ นี่ละคําวาศาสนาหมด ไดแกผทู ี่เชื่อถือศาสนาตามทางของศาสดานั้นกลับพลิกแพลง
ไปเชื่อกิเลสตัณหาเสียทั้งหมด ไมเชือ่ ธรรมของพระพุทธเจาก็กลายเปนขนโค ลงนรกอเวจี
กันเสียทั้งหมด นั่น
นี่ละเปนเรื่องเล็กนอยเมื่อไร ตรัสรูแลวทรงทอพระทัย แตกท็ รงเลือกทรงเฟนหาที่
พอจะเปนประโยชนไดเรื่อยมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ เวลาปรินิพพานแลวก็ประทานพระ
โอวาทคือทางเดินเพื่อความพนทุกข ไวถึง ๕๐๐๐ ป บรรดาพุทธบริษัทที่มีความเคารพ
เลื่อมใสในคําสอนซึ่งเปนทางเดินที่พระพุทธเจาพาดไวใหแลว กรุยทางเรียบรอยไวใหแลว
ก็กาวเดินไปตามทางสายนี้ ก็หลุดพนจากทุกขไปโดยลําดับเชนเดียวกับพระพุทธเจายังทรง
พระชนมอยู
พอถึง ๕๐๐๐ ป กิเลสตัวหนาตัวแนนติดตายเลยที่นี่ ไมมีใครจะระลึกถึงบุญถึงบาป
ไมมี มีแตความทะเยอทะยาน ความดีดความดิ้นเต็มหัวใจ ตายแลวจมไปเลยๆ นี่เรียกวา
ศาสนาหมด มันหมดทีห่ ัวใจของสัตวเพราะอํานาจของกิเลสมันหนาแนน มันปดไมใหมี
ชองวางพอจะมองเห็นเดือนดาวตะวันอะไรเลย มืดมิดปดตายไปทีเดียว นี่ ๒๕๐๐ กวาป
เราก็ดูเอาซิศาสนาทุกวันนี้เปนยังไง แมในเมืองไทยของเราเราก็ทราบไดอยางชัดเจนแลว
กําลังระส่ําระสาย ชาวพุทธของเราเลยกลายเปนหมากัดกันไปเวลานี้ ทั้งๆ ที่แบบแผน
ธรรมวินัยความถูกตองดีงามมีอยู แลวผูศึกษาก็ศกึ ษามาดวยกัน รูอยูเห็นอยูแตมันไมยอม
ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา มากไปกวาความดิ้นรนไปตามกิเลส ความเอาตามใจ
ชอบของตนที่ไมมีบาปมีบุญติดหัวใจนั้นเลย

๕
เพราะฉะนั้นจึงสรางความทุกขความลําบาก ความวุนวายสายแส ระส่ําระสายเขา
ภายในชาวพุทธในเมืองไทยของเรานี่แหละ ใหทานทั้งหลายดูเอา เห็นอยูอยางทุกวันนี้ สิ่ง
ที่เปนคนที่เปนเหลานี้ไมใชคนไมไดศึกษาเลาเรียน ศึกษาเลาเรียนมาทั้งนั้นแตกิเลสเปน
เจาของเสียทั้งหมดในวิชาความรู ธรรมไมไดเปนเจาของ จึงคัดเลือกเอาความดีงามมาพา
เพื่อนฝูงประพฤติปฏิบัติไมได เอาตั้งแตความเลวความรายเขามาปฏิบัติฉุดลากกันไปดวย
อํานาจปาๆ เถื่อนๆ ทีนี้มันก็เกิดเปนฟนเปนไฟ ผูเชื่อถือก็วิ่งตามเขาไป ผูไมเชื่อถือก็
คัดคานตานทาน กลายเปนการทะเลาะเบาะแวงกันในวงชาวพุทธของเราดังที่เห็นอยูเวลานี้
ดูเอา
นี่ละแบบแผนคัมภีรวินัยมีอยู ดังที่พระทานออกมาประกาศยืนยันในเรื่องความ
สัตยความจริงทั้งหลายมีอยู ทานก็ออกมาประกาศ นี่เห็นกันอยูนี้ ประกาศใหทราบทั่วกัน
ไมใชพวกนี้ไมรู ไมยอมรับ จะเอาตามใจอยางเดียวซึ่งเปนเรื่องของกิเลสลวนๆ เขารบ
ธรรม เมื่อรบธรรม ธรรมที่ดีงามก็ตอ งออกชะลางตานทานกันดังที่เห็นอยูเวลานี้แหละ นี่
๒๕๐๐ กวาป อลัชชิตากับลัชชิตากําลังรบกันเวลานี้ อลัชชิตาหาความละอายบาปไมไดมี
มากขึ้นทุกวันๆ ลัชชิตาของผูม ีความดี รักษาความดี ปฏิบัตติ นเพื่อความเปนคนดี เปนคน
สะอาด เมือ่ สิ่งสกปรกโสมมที่เกิดขึน้ จากพวกอลัชชิตานําเขามา โปะเขามาๆ เลอะเทอะ
ทางนี้ก็ชะก็ลา งกัน
นี่เรียกวาเปนขาศึกในวงพุทธศาสนาใหเห็นชัดเจนอยูในเมืองไทยของเรานี้ ดูเอา
พวกนี้เรียนมาดวยกันแตไมยอมรับฟงความสัตยความจริง ยิ่งกวากิเลสตัณหาที่เต็มอยูใน
หัวใจแลวดึงออกมา ยิ่งไดเรียนความรูสูงๆ ขึ้นมายิ่งเปนเครื่องเสริมทิฐิมานะใหสูงขึ้นๆ
อํานาจปาเถื่อนก็แทรกเขามาดวยกัน เลยกลายเปนเรื่องของกิเลสความชั่วชาลามกไปเสีย
ทั้งหมด แมวิชาความรูที่เรียนมามากนอยกลายเปนเครื่องมือของโจรของมาร ของมหาภัย
เพื่อรบราสิ่งดีงามทั้งหลายใหแหลกเหลวไปตามๆ กันหมดเชนเดียวกัน
นี่ละมันเห็นอยูอยางนี้ในชาวพุทธของเรา ทีนี้ยนเขามาหาตัวของเรา ตองใหได
ประโยชนซิ การเทศนไมไดเทศนเพือ่ จะตําหนิติเตียนผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะ ตําหนิก็ตาํ หนิ
เพื่อแกเพื่อถอดเพือ่ ถอน เพื่อชะเพื่อลาง ชมก็ชมเพื่อสงเสริมสิ่งที่ดีงามแลวใหดีงาม
ยิ่งขึ้นๆ นี่ทา นเปนอยางนั้น ธรรมทานสอนไปกลางๆ อยางนี้ แลวพวกที่เลอะเทอะก็เลอะ
เทอะ นี่ละที่กิเลสเอาความรูวิชาที่เรียนมามากนอยมาเปนเครื่องมือของกิเลสทําลายชาติ
ศาสนาของตนใหแหลกเหลวไปหมด

๖
ทีนี้ยนเขามาหาตัวของเรา วันหนึ่งๆ ตื่นขึ้นมานี่ ประเภทเขาโคในใจของเรานี้มีมาก
ขนาดไหน กับประเภทขนโค เขาโคคือความดีงาม ความอุตสาหพยายามที่จะฝกหัด
ดัดแปลงตนใหเปนคนดี ใหเปนไปดวยความพากความเพียร เชนนักปฏิบัติถือการเดิน
จงกรม-นั่งสมาธิภาวนาเปนการเปนงานเพื่อความดีทั้งหลาย อันนี้มันก็ไมคอยปรากฏ มี
แตความขี้เกียจขี้คราน ความทอแทออ นแอ เห็นเสื่อเห็นหมอนเปนมรรค ผล นิพพาน ยิ่ง
กวาสวรรค พรหมโลก นิพพานไปเสียอีก มันก็บืนเขาหาเสื่อหาหมอนพวกขนโค เขาใจ
ไหม ไมอยากเดินจงกรม-นั่งสมาธิภาวนา มีแตความขี้เกียจขี้ครานเต็มเนื้อเต็มตัว เต็ม
หัวใจ นี่เราก็แบกความทุกขความทรมานอยูในใจของเรา ดวยความเปนขนโคของตัวเอง
นั้นแหละ
สวนผูที่จะไดดิบไดดกี ็เสาะแสวงตน และบําเพ็ญตนใหเปนคนดีงามขึ้นไป ก็เปนเขา
โคที่แหลมเขาไปเรื่อยๆ ทะลุถึงนิพพานเลย นี่ผูสั่งสมเขาโค และกําจัดขนโคออก เรา
พิจารณาในตัวของเราเอง ความขี้เกียจขี้ครานซึ่งเทียบเหมือนกับขนโคนี้มีมากในหัวใจของ
เรา ใหรีบชําระสะสางมันออกไปเขาโคจะไดแทรกขึ้นมาๆ แหลมเขาเขาไปทุกวัน เขาโคก็
แหลมแทงอะไรขาดทะลุ แทงกิเลสขาดทะลุไปหมด ดังทีเ่ คยพูดใหฟงถึงเรื่องธรรมที่มี
กําลังมากแลวเปนเขาโคแทงทะลุไปหมดเลย คือทานผูบําเพ็ญธรรมถึงขั้นที่วาเปนเขาโค
แหลมเขาไปแลวนี้ มีแตแหลมเสี้ยมเขาไป แหลมเขาไปเรื่อยขาดทะลุ เอาจนถึงนิพพานปง
เลย
นี่ละธรรมที่มีกําลังแลวเปนเขาโคโดยอัตโนมัติ สรางความดีงามของตนเปน
อัตโนมัติ ไมตอ งไดบีบบังคับใหสรางคุณงามความดีทั้งหลายดังที่เปนอยู ดวยความ
ตะเกียกตะกายทุกวันนี้ แตเปนไปดวยความราบรื่นในความดีงามทั้งหลาย จิตใจจะไหลไป
ตามทางเดินเพื่อแกกิเลสโดยลําดับลําดา นี่เรียกวาธรรมมีกําลัง เขาโคเริ่มแหลมขึ้นแลวๆ
แหลมสุดยอดแลวแทงทะลุวัฏจักรที่มันหนามันแนนขาดสะบั้นออกไปจากใจ แลวใจก็ถึง
นิพพานปงเลย พากันจําเอานะ
วันนี้เทศนถึงเรื่องวันพระพุทธเจาตรัสรู เรามาบําเพ็ญเชนอยูในวัดใหเอาจริงเอาจัง
อยาทําพอเปนพิธี ดังที่เขาทําทั่วๆ ไปมักจะเปนพิธี จิตใจไมคอยใฝฝนกับอรรถกับธรรม
บางรายก็ไปเพื่อความเพลิดเพลินกับเพื่อนกับฝูงไปอยางนั้นมีเยอะ ไมไดไปเพื่ออรรถเพื่อ
ธรรม นี่เราอยูที่นี่เพื่ออรรถเพื่อธรรม ฟงแลวก็ฟงเพื่ออรรถเพื่อธรรม ไปอยูในบานใน
เรือนวันเชนนี้ใหระลึกถึงพระพุทธเจาติดแนบภายในหัวใจเสมอ วันนี้วันทานตรัสรู เรา
บําเพ็ญธรรมทั้งหลายเพื่อตรัสรูเชนเดียวกับพระพุทธเจาดวยพุทโธ หรือดวยธัมโม หรือ

๗
ดวยสังโฆ ก็พยายามเต็มกําลังของตนในที่ตางๆ ที่ตนพักอยูท ี่ไหน อยาหางเหินจากพุทโธ
นะวันนี้ ธัมโม สังโฆใหติดกับใจ ทุกวันมีแตกเิ ลสติดกับใจลากเข็นกันไปตลอด ถูกนั ไป
ตลอด วันนี้ใหธรรมลากตัวของเราไป ปดกิเลสออกจากใจ
พากันจํา วันนี้ไมเทศนมากนักละ เหนื่อยนะ วันนี้เทศนวิสาขบูชาพอเปนคติ
ตัวอยางแกพี่นองทัง้ หลาย เอาละเพียงเทานี้พอ (สาธุ)
ผูกํากับ
ปญหาธรรมะจากอินเตอรเน็ตหลวงตาวันที่ ๒ มิถุนายน ๔๗ คนที่
หนึ่งครับ เขาถามดังนีค้ รับ ผมนั่งภาวนาเมื่อเกิดเวทนาขึ้น กระผมก็ใชปญญาพิจารณาดู
บางทีก็นั่งกําหนดรูเทานั้น ปรากฏวาเวทนานี้ก็ไมไดกระทบจิตใจอยางใด จิตรูแตวาไมทุกข
แตวามีอยูครั้งหนึ่งผมนั่งไปสี่ชั่วโมงกวา ครั้งนี้ปรากฏวาจิตรูกับตัวเวทนามันแยกกันชัด
มาก มันรูชัดวาตัวรูกับตัวเวทนามันคนละสวนกัน
หลวงตา
นั่นถูกตอง
ผูกํากับ
แตกอนมันไมไดเปนอยางนี้มันไมไดแยกกันแบบนี้ เมื่อกอนมันรู
เวทนา แตไมรูสึกกระทบกัน แตวาครั้งนี้มันกลับรูชัดเลยวามันคนละสวน ไมเกี่ยวของกัน
ระหวางตัวจิตรูกับเวทนาขันธ ผมเลยรูชัดวาจิตตัวรูกับขันธหามันคนละสวนกัน จิตตัวรูนี้
มันไมมีรูปรางอะไรเลย มันเปนความวาง ผมทําไดแคครั้งเดียวและมันเปนของมันเอง วัน
หลังผมพยายามทําใหเปนอีกมันก็ไมเปนอีก ก็เลยปลอยมันตามธรรมชาติไมไปใชสัญญา
เกาๆ หลวงตาโปรดเมตตาชวยชี้แนะนําเพิ่มดวยครับ
หลวงตา
อันนี้ที่พิจารณาแยกเวทนากายกับจิตไดแลว ไมกระทบกระเทือนกัน
นี้เปนความถูกตองแลว ที่เราพิจารณาทีหลังมันไมเปนอยางนั้นอีก คือเราไปหมายสิ่งที่เรา
เคยเปน เชนทุกขเวทนากับจิตแยกกันในเวลาพิจารณา เราเอาอันนี้ไปเปนสัญญาอารมณ
ใหไดอยางนั้น แตเราไมไดทําปจจุบันธรรม แยกแยะทุกขเวทนาเหลานี้โดยหลักปจจุบัน
เราเอาสัญญาความหมายที่เคยไดแลวมาเปนผลเสียทีเดียวมันจึงไมเกิด ใหลงในปจจุบัน
วันนี้แยกแยะไดแลว
วันหลังจะไปเอาความรูอันนี้มาเปนแบบเปนฉบับกาวเดินไปดวย
ความสําคัญไมได ตองเกิดขึ้นในปจจุบัน
เอาที่มันรูมันเห็นมาแลว แยกแยะไดแลวปดออกหมด จะเอาตั้งแตทุกขเวทนากับ
รางกายและจิตที่มันคลุกเคลากันอยูเวลานี้ มันเปนเพราะเหตุไรมันจึงคลุกเคลากัน ให
เปนวิชาใหมขึ้นมาในหลักปจจุบัน วิชาเกาที่รูแลวเห็นแลวปลอยออกใหหมด ไมใหเขา
มายุง มันจะเปนสัญญาอารมณ ใหพิจารณาแยกแยะดังที่เคยแยกแยะนั้นแหละ แตไม
ไปหมายอันแยกแยะไดนะ หมายลงปจจุบัน ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก

๘
เวลามีชีวิตอยูอะไรก็เจ็บก็ปวดไปตามๆ กันหมด เวลาคนตายแลวทําไมสิ่งเหลานี้มันจึงไม
เจ็บไมปวด เผาไฟจนเปนเถาเปนถานมันก็ไมเจ็บไมปวด มันเปนไปจากจิตใจตัวยึดตัว
หมายนี้แหละ ใหพิจารณาอยางนี้
ถามถึงเนื้อถึงหนังถึงเอ็นถึงกระดูก ตับ ไต ไส พุง ทุกอวัยวะ ไมมีอะไรเปนทุกข
ไมมีอะไรเปนสุข
เปนขึ้นมาเพราะจิตใจครองตัวอยูและไปสําคัญมั่นหมายเขาตางหาก
เพราะฉะนั้นจึงใหพิจารณาในปจจุบัน อยาพิจารณาแบบเปนสัญญาอารมณ ไปยึดเอาที่
เคยรูแลวมาเปนผล ทั้งๆ ที่เปนผลแลวผานไปแลว อยายึด ใหเอาปจจุบันเปนหลัก
ผูกํากับ
ขอสอง ผมเคยฝนเห็นหลวงปูมั่นสองครั้ง ครั้งแรกหลวงปูมั่นทาน
มาพรอมกับหลวงตา หลวงปูมั่นทานยื่นพระธาตุกับฟนทานมาใหผม ผมเลยยื่นมือไปรับ
ครั้งที่สองทานมาลูบหัวพรอมปลอบใจวา คอยทําไปเดี๋ยวถึงเอง หลวงตาครับครูบา
อาจารยที่ทานนิพพานไปแลว ทานยังคอยมาดูแลลูกศิษยทานใชไหมครับ
หลวงตา
ถายังไมใชกวานี้ใหหาไมมายื่นใสมือหลวงตาบัว หลวงตาบัวจะฟาด
มันแหลกหมด เตือนยังไมเตือนเอาไมบอกเขาเลยถามันยังไมรู ตีปวะเขาๆ นี่เตือนหรือไม
เตือน เขาใจเหรอ ไอเรามันเปนบาเฉยๆ
ผูกํากับ
การที่ผมฝนถึงหลวงปูมนั่ ถึงสองครั้งทําใหผมมีกาํ ลังใจปฏิบัติตอไป
ถึงแมผมจะไมไดบวชเปนพระ แตผมก็รักการภาวนามาก จาก เอกชัย ครับ
หลวงตา
ถูกตองๆ บวชไมบวชก็ตามหัวใจนั้นนะเปนนักบวช นักบวชนัก
แกไขดัดแปลง ถูกตองแลว ใจไมมีเพศ นักบวชไมนักบวชไมสําคัญ กิเลสอยูกับใจไมอยู
กับเพศ ถาอยูกับเพศใหครองผาเหลืองโกนผมไปหมดแลวเปนอรหันตทั้งดิบไปเลย แตนี้
ไมอยูในเพศ กิเลสมันไมไดฟง เสียงผาเหลือง โกนผมโกนคิว้ มันฟงแตเสียงอรรถเสียง
ธรรม ถากําจัดมันมันก็จะตกออกไปทันทีในหัวใจของเรา เขาใจเหรอ
ผูกํากับ
คนที่สองครับ ผมบริกรรมคําวาธัมโม โดยตั้งสติอยูกับคําบริกรรม
ดังที่หลวงตาสอน
พอทําไปสักพักคําบริกรรมหายไปและเห็นภาพเหตุการณตางๆ
ความรูสึกเหมือนกับหลับแลวฝนไป ผานไปสักพักก็เริ่มรูสึกตัวระลึกคําบริกรรมไดอีกครั้ง
แลวสักพักก็เหมือนหลับแลวฝนไปอีกสลับกันไปมา ผมขอกราบเรียนถามวาชวงที่เห็นภาพ
เหตุการณตางๆ เหมือนหลับแลวฝนไปนี้ เปนเพราะผมเผลอสติจากคําบริกรรมหรือไม
ครับ
หลวงตา
อันนี้เปนกิริยาที่จิตเคลื่อนไหวออกจากคําบริกรรม
ออกรูในสิ่ง
ตางๆ เมื่อกลับเขามาก็ระลึกคําบริกรรมได จะวาเผลอหรือไมเผลอ เราออกจากบานไป

๙
เที่ยวนั้นเที่ยวนี้แลวก็กลับมาหาบานของเกาเรา เผลอหรือไมเผลอก็พิจารณา คนออกจาก
บานไปทํางานกลับมา อันนี้ออกจากพุทโธนี้ไปรูนั้นรูนี้ๆ แลวกลับมาก็มาระลึกพุทโธได
มันเหมือนกันนั้นแหละ เวลามันออกก็ใหมันออก ไมวาละ ไมผิด มีออกมีเขาแตอยาเตลิด
เปดเปงก็แลวกัน อันนี้ยังไมผาดโผน เพียงออกไปรูนั้นรูนี้ ที่ผาดโผนกวานี้ยังมี แตไมตอบ
เมื่อยังไมมีเหตุการณ เอาวาไป
ผูกํากับ
คนที่สาม เมื่อภาวนาไปพยายามตอสูกับสัญญาตลอดคะ บางชวงก็
ปรุงแตงตามสัญญา พอรูสึกตัวก็กลับมาพุทโธ แลวก็เกิดสัญญาอีก บางชวงก็แปบๆ หลาน
ปฏิบัติเชนนี้ถูกหรือเปลาเจาคะ
หลวงตา
ยังไมสนิทใจ ใหสติเนนหนักกับคําบริกรรมใหดี ความคิดปรุงตางๆ
มันจะระงับตัวลงไป เพราะความคิดปรุงทางดานอรรถธรรมนี้ปดมันไว ไมใหมันออก ไมให
มันมีชองออก เชนน้ําพุ ปด ปดดวยธรรมที่นี่นะ เชนมันออกคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เปนเรื่อง
ของกิเลส เหมือนกับน้ําพุออกไปสั่งสมฟนไฟมาเผาเรา ทีนี้น้ําพุอีกอันหนึ่งคือพุทโธก็เปน
สังขารเหมือนกัน แตสังขารนี้เปนธรรมเปนการปดกิเลสไมใหมันออก เขาใจเหรอ ใหสติ
หนักแนนอยูกับพุทโธมันจะไมปรุง เขาใจไหม แลวจะสั่งสมความสงบเย็นขึ้นที่ใจ เมื่อ
สติบังคับไมใหมันปรุงไดมากเขา ๆ จิตยิ่งสงบลงไปๆ ความผลักดันจะนอยลงๆ ให
สติกํากับคําบริกรรมคือพุทโธใหแนนหนามั่นคง อยาเผลอไปทางอื่น เขาใจเหรอ กิเลส
จะเกิดขึ้นทีน่ ี่ มรรค ผล นิพพานจะเกิดขึ้นที่นี่ดวยธรรมที่บริกรรม กิเลสจะเกิดขึ้นดวย
การเผลอสติ เอาแคนี้กอน
ผูกํากับ
ตอมาหลานจําเทศนองคหลวงตาไดวา
เมื่อมันปรุงใหพิจารณา
กรรมฐาน ๓๒ ก็เลยพิจารณาตามนั้นคะ ไดหลายรอบ ยอนไปมาจนนิ่งไป รูอยูที่ทอง
หลานกราบขอเมตตาองคหลวงตาชี้แนะการปฏิบัติตอไปดวยเจาคะ
หลวงตา
ก็ถูกตองแลว แตถามันอยากคิดก็ใหมันคิดไปทางที่วานี่นะ อยาให
มันคิดเตลิดเปดเปงไปเปนแบบกิเลส อันนี้คิดเปนแบบธรรม ออกจากธรรมคําบริกรรมนี้
พิจารณาตามสังขารรางกายตาง ๆ นี้ก็เปนแบบธรรมทองเทีย่ วไมผิด ทัง้ สองนั่นแหละ เอา
วาไป
ผูกํากับ
คนที่สี่ครับ สถานการณพระพุทธศาสนาปจจุบัน มีฆราวาสกําลังจะ
ออกกฎเพื่อใชปกครองสงฆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อกฎเหลานี้ออกมาแลวจะกระทบตอ
หลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธองคทรงบัญญัติใว
หลวงตา
นี่คือกองทัพกิเลสเขาเหยียบย่ําทําลายธรรม

๑๐
ผูกํากับ
และจะกระทบตอพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยางมาก เกลากระผม
เห็นวาหลวงตาอายุมากแลวยังเมตตาตอโลกสงสาร
ยากที่จะหาอะไรมาประมาณไดใน
พระคุณของหลวงตา พระคุณอันเอนกอนันตจากหลวงตานั้น เกลากระผมขอตอบแทน
พระคุณหลวงตาบางครับ ขอใหกระผมมีสวนรวมบุญกับหลวงตาที่จะชวยรักษาพระศาสนา
เอาไว เกลากระผมพรอมที่จะปกปองหลักพระธรรมวินัย และปกปองพระที่ปฏิบัติดปี ฏิบัติ
ชอบ แมตองแลกดวยชีวิตครับ
หลวงตา
แลกก็แลกไปเลย เกิดมาตายทั้งนั้น เกิดกับตายมันแลกกันทันที
เปนแตเพียงวามันยังไมตัดสินเทานั้น แลกกันแลว เกิดกับตายมาพรอมกัน แตวันตายจะ
ตัดสินทีหลัง เขาใจไหม ก็ไมเห็นมีอะไร
ผูกํากับ
เขาเห็นใจหลวงตา
หลวงตา
เอาละไมตองพรรณนาคุณหลวงตา
หลวงตามีแตมุงทีจ่ ะใหเปน
ประโยชนแกโลกเทานั้น หลวงตาจึงไมเคยเสียดายชีวิต พูดจริงๆ ไมมี ถาลงเหตุผล
ตรงไหนแลวผางเลยๆ ไมรอ เราเพื่อชาติเพื่อศาสนาซึ่งเปนของมีคุณคามาก ยิ่งกวาจะมา
กัดกันเหมือนหมา หมามันมีคุณไหมมันกัดกัน พวกเรากําลังกัดกันนี่พวกสรางโทษขึ้นมา
ไมใชคุณ เอาสรางความสงบซิ ใครผิดใครถูกก็รกู ันอยูทุกคน แกไขดัดแปลงสิ่งที่มันผิดให
ถูกดวยกันแลวมันก็สงบรมเย็น ศาสนาทานรมเย็นมาแลว มีแตพวกเราเทานั้นไปโจมตีทาน
ตลอดเวลา เปนขาศึกตอศาสนาอยูตลอดเวลา
ฆราวาสมันมีอํานาจมากจากไหนที่จะมาปกครองพระ มันไมเคยภาวนา มาหาแต
เรื่องโจมตีศาสนาๆ พระพุทธเจาตรัสรูดวยการภาวนา สาวกทั้งหลายตรัสรูดวยการภาวนา
พระทั้งหลายทานปฏิบัติอยูนี้เพื่อตรัสรูดวยการภาวนา แลวทานก็ยุงยากเพราะพวกนี้ละ
พวกอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ ฆราวาสญาติโยมตั้งอํานาจปาเถื่อนเขามาปกครอง
พระ ตั้งกฎนั้นขึ้นมา ตั้งกฎนี้ขึ้นมา กฎอะไรกฎหมอยนั่นละ เขาใจไหม กฎหมอยกฎหมา
มันไมใชกฎของธรรม กฎของธรรมพระพุทธเจาบัญญัติไวสมบูรณแลวมายุงทําไม ยุง
ตัวเองซิที่มนั กําลังยุงศาสนาอยูนั้นซี ใหปราบตัวเองตรงนี้ซิ เขาใจเหรอ เทานั้นแหละไม
พูดมาก พวกนี้พวกอํานาจปาเถื่อนทําลายศาสนา มีอะไรอีก หมดแลวเหรอ
เออ หลวงปูสังวาลยทา นเสียเสียแลวตอนตีสาม ๒๔ นาที เมื่อคืนที่ผานมานี้
พอดีเขากลับไปถึงทานแลวก็ไปหาทานก็คงจะเลาเรื่องใหฟงกอนทีท่ า นจะลวงลับไป คํา
ขอบบุญขอบคุณของเรานะ จากนั้นแลวทานก็หายหวงละที่นี่นะ หายหวงแลวทานก็ไปเลย
นี่ละหายหวง เวลามาทําบุญใหทานจิตก็หนวงเหนี่ยวไปอยูเรื่อยๆ พอกลับมาแลวมีผูมา

๑๑
กราบเรียนทานเรื่องราวทุกสิ่งทุกอยาง พรอมกับคําอนุโมทนาสาธุการแลวทานก็หายหวง
แลวไปเลยในคืนวันนั้น เหมาะสมกัน ก็มีเทานั้นละนะ
อูยเหนื่อยมาก เราทนเอานะ เราทนกับพี่นองทัง้ หลายเราทนแสนทน คิดดูซินั่ง
ธรรมดาเราตองเหยียดเทาออกไปเราจะสบายเรา แตนี้ก็นั่งพับเพียบเพื่อสังคม โลกสมมุติ
วางั้นธรรมดาจะทํายังไงจะเปนอะไร ขาคูอยูมันก็ขาเหยียดออกนี้มันก็ขาจะเปนอะไร แต
สังคมเขาก็ถอื อยางนั้นๆ เราอยูในสังคมเรามีธาตุมีขันธ มีสมมุติอยางเดียวกัน ก็ปรับธาตุ
ขันธนี้เขาสูสังคม เขาใจไหม เพราะฉะนั้นมันอยากเหยียดเทาไรก็คูเขามาอยางนี้แหละ ให
จําเอานะ โอพูดถึงขนาดนั้นมันถึงจะเขาใจ
กับโลกนี้เราพูดจริงๆ เราไมมีอะไร มันจะดิ้นจะดีดอะไรก็ไมมีอะไรกับโลก ที่เราดิ้น
นี่ก็ดิ้นเพื่อพีน่ องทั้งหลายนั่นละ เพื่อชาติเพื่อศาสนา เราไมไดดิ้นเพื่อเรา ทุกขยากลําบาก
ขนาดไหน ดิ้นขนาดไหน เผ็ดรอนขนาดไหนก็เพื่อชาติเพือ่ ศาสนาเทานั้นเอง สําหรับเราไม
มี ไมมีอะไรเลย รอแตขันธเทานั้นละ หายใจฝอดๆ ฟงเหตุฟง การณไป ปฏิบัติกันไปอยาง
นี้ พอยุติแลวก็ผางเทานั้นละ เอาละ
(หนาศาลาไดเงินสด ๒๘,๗๙๐ บาทครับ) เออ เอาละพอใจ
ชมถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกําหนดการ ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

