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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อค่ําวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ปญญาขั้นสูงเห็นสมาธิเปนภัยไปหมด 
 วันนี้เปนวันเขาพรรษาเริ่มแตวันนี้ไป กรุณาทราบเขตของวัด กําแพงนอกนั้น
เปนเขตของวัดปาบานตาด กําแพงในขยายออกไปเปนกําแพงนอก เขาพรรษาไมมีการ
งานอะไร มีหนาที่ประกอบความพากเพียรโดยถายเดียว ในพรรษาเปนโอกาสที่
เหมาะสมอยางยิ่งสําหรับพระเราและผูมาปฏิบัติในวัด ใหตั้งหนาตั้งตาประกอบความ
พากเพียร เพียรดูใจนั้นละสําคัญมาก ใจเปนตัวมหาเหตุ กระดิกพลิกแพลงจะออกจาก
ใจทั้งนั้นไมออกจากทางอืน่ ใจนี่สําคัญมาก ใหพากันดูหัวใจตัวเอง เรียกวาภาวนา คือ
อบรมใจ 

ใจมีความคึกความคะนองตลอดเวลา ทั้งเด็กผูใหญเฒาแกชรา ใจนี้ไมมีวัย มี
ความคึกคะนองอยูตลอดเวลา ไปตามนิสัยของใจที่มกีิเลสบีบบังคับใหเปนไป 
เพราะฉะนั้นเวลาเขาพรรษาใหพากันตั้งอกตั้งใจ การภาวนาถือสติเปนสําคัญ อยางอืน่
ไมไดสําคัญ ถาลงขาดสตแิลวจะอิริยาบถใดก็ตาม เดินจงกรมนั่งสมาธิก็ขาดความเพียร
ไปในขณะทีส่ติขาดไป สตินี้เปนของสําคัญมากทีเดียว ถาลงขาดสติแลวความเพียรก็ไม
กาวหนา 

การตั้งสตินี้สวนที่มาเกี่ยวของมอียูประเภทหนึ่ง คือรางกายถามีความสมบูรณ
พูนผลจริงๆ เชน การขบการฉันอิ่มหนําเต็มที่แลว การภาวนาสติจะไมตดิตอกนั 
ผิดพลาดๆ  ถาผอนอาหารลงไปสติจะดีขึ้นๆ ยิ่งอดอาหารดวยแลวสติแนวเลย อันนี้
เปนเรื่องของผูปฏิบัติจะนําไปพิจารณาตัวเอง เชนอยางฉันทุกวัน หรือกินทุกวันแต
ไมใหมาก ถามากแลวมันทวมทับ สติตั้งไมคอยอยู ตั้งลมผล็อยๆ พลังของรางกายนี้
มันเสริมกิเลสไดเปนอยางดี จึงตองระมัดระวัง 

สวนมากสติจะไมพนจากเรื่องของอาหารนี่ละเปนขาศึก นี่ไดพิจารณาปฏิบัติ
มาแลว ไดผอนสั้นผอนยาวอดบางอิ่มบาง อิ่มก็เพยีงอิ่มเบาะๆ ไมใหอิ่มเตม็ที่ คือพอ
ทรงตัวอยูไดเทานั้น จากนั้นก็ผอนลงหรืออด สติจะดีโดยลําดับลําดา สตินี้สําคัญอยูที่
รางกาย ถารางกายมีกําลังมากสติจะตั้งผิดพลาดๆ อยูเสมอ ถารางกายมีกําลังนอยสติ
คอยดีขึ้นๆ เพราะฉะนั้นพระนักปฏิบัติจึงชอบผอนอาหารอดอาหารกันเปนจํานวนมาก 
เพราะอันนี้ชวยการตั้งสติความเพียรไดด ี

แตอันนี้เปนเรื่องของอัธยาศัยของแตละราย จะวาไมใชคําส่ังไมใชคําสอนก็ไม
ผิด เปนคําบอกเลาใหไปพินิจพิจารณาตัวเองเทานั้น การผอนอาหารนี้ดี รางกายก็เบา 
แลวการประกอบความเพียรตั้งสติด ี สตินี้เปนความจําเปนทุกขั้นนะ ตั้งแตขั้นเริ่มตน
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จนกระทั่งมหาสติมหาปญญา ใครตั้งสติดีผูนั้นจะตั้งรากตัง้ฐานไดเร็ว สติเปนของ
สําคัญ ถามีสติติดแนบอยูกับใจกิเลสจะไมเกิด มนัจะมีมากมนีอยเทาไรดันขึ้นมาจนหัว
อกจะแตกกต็าม แตสตบิังคับไว สังขารเปนสังขารของกิเลส สังขารของสมุทัยมันจะขึ้น
ไมได อวิชชาละตัวดันใหอยากคิดอยากปรุงอยากรูอยากเห็น อยากๆ ตลอด เรียกวา
สมุทัย สังขารปรุง พอปรงุพับเปนกิเลสแลวกลับมาเผาตัวเอง 

ทีนี้เมื่อสังขารปรุงไมได เพราะสติทับหัวมันไวนี้กิเลสไมเกิด มันจะหนาแนน
ขนาดไหนก็อยูภายในนี้ออกไมได นี่ไดพิจารณาทุกอยาง ไดดําเนินมาแลวจึงไดมาสอน
หมูเพื่อน เอาจนกระทั่งถึงวาตั้งสตินี.้.. คอืลงใจแลววาการตั้งสติติดอยูกบัคําบริกรรม
ในขั้นเริ่มตนเพื่อรากฐานของใจตองอาศัยสติ ลงใจแลววาตั้งสติใหติดแนบอยูกับคํา
บริกรรม คําบริกรรมจะบรกิรรมคําใดก็ตามตามแตจริตนิสัย แตสติใหติดแนบอยูนั้น
แลวกิเลสจะไมเกิด มันจะมีมากขนาดไหนไมเกิดกิเลส พอเผลอสติแพล็บออกแลวๆ 
นั่นละกิเลสเกิด ออกจากสังขารกับสัญญา สัญญาก็ออกไมไดถาสังขารออกไมได ที่นีพ่อ
สังขารออกไดแลวจะออกทุกอยางๆ ไปพรอมๆ กันเลย ใหพากันสังเกตนะ 

เร่ืองกิเลสมีอยูภายในใจ ทางออกของมันคือสังขารเปนสําคัญ อวิชชฺาปจฺจยา 
สงฺขารา นั่นละดันออกมา พอมันปรุงแพล็บนี้เปนไฟกองหนึ่งขึ้นมาแลว ปรุงตอไปๆ 
เปนสรางกองฟนกองไฟเผาหัวอกตัวเองหาความสงบไมได ถาสังขารเกิดขึ้นไมได สติ
ติดแนบอยูจิตใจจะคอยสงบเย็นๆ เพราะการปรุงไมใหปรุง ใหปรุงแตงานของธรรม 
เชนพุทโธ เปนตน คําชอบคําใดก็ใหเอาคํานั้นมาเปนงานของธรรม บงัคับจิตใหอยูกับ
งานอันนั้น สติใหดีไมใหละแลวจิตจะคอยสงบลงไปๆ จนเย็นไปหมดในจิตใจของเรา 
เพราะกิเลสเกิดไมได 

สติยิ่งแนนหนามั่นคง ความดันของกิเลสคือสังขาร มันดันขึ้นมาอยากคิดอยาก
ปรุงคอยเบาลงๆ ความสงบเย็นใจนี้คอยเย็นขึ้นๆ มีความแนนหนามั่นคงมากขึ้นๆ 
ตอไปก็ตัง้รากฐานคือความสงบเย็นใจได จากน้ันไปก็เปนสมาธิ สมาธคิือความแนน
หนามั่นคงของใจ เมื่อเปนสมาธิแลวความคิดความปรุงก็จางไปๆ จนกระทั่งวาคิดปรุง
ขึ้นมารําคาญ มีแตความรูเดนอยูอันเดียวดวยสมาธิเทานั้น อยูที่ไหนอยูไดสบายๆ นี่จิต
เปนสมาธิ สังขารปรุงรําคาญไมอยากปรุง เพราะฉะนั้นจึงติดสมาธิ 

ผูมีจิตแนนหนามั่นคงในสมาธินี้ติด เพราะมันทําใหเพลิน นั่งอยูกีช่ั่วโมงก็ตาม
เหมือนหัวตอ คือจิตมันแนวอยูอยางน้ันตลอดไป คิดปรุงอะไรขึ้นมารําคาญ ไมอยาก
คิดอยากปรงุ หนักเขาๆ ก็ติดสมาธิ ไมออกทางดานปญญา การพิจารณาทางดาน
ปญญาเห็นวาเปนการรบกวนใจ  ปญญาคือออกทํางาน สมาธิทําใหขี้เกียจไมอยากออก
ทํางานทางดานปญญา ทีนี้ปญญาก็ไมเกิด ตดิอยูสมาธิ ติดจนวันตายถาไมลากจิตจาก
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สมาธินี้ออกทางดานปญญา ทางดานปญญานี้ตองพาคิด เพราะจิตมีความแนนหนา
มั่นคงแลวไมอยากคิดอยากปรุงอันเปนงานวางั้นเถอะ ขี้เกยีจ คิดปรุงเร่ืองธาตุเร่ือง
ขันธเร่ืองอะไรมันขี้เกียจ อยูเฉยๆ รูแนวอยูภายในใจมันสบาย นี่ละนักภาวนาสติสมาธิ
กาวไมออก ถาติดสมาธแิลวไมมีทางกาวออก 

ตองดึงออก เมื่อจิตมีสงบในขั้นใดพอเปนไปแลวใหออกทางดานปญญา ตาม
กาลเวลาที่จะควรออกปญญา ตามกาลเวลาที่จะเขาสูสมาธิพักจิตใจ คาํวาปญญานี้เอา
กรรมฐานที่พระพุทธเจาประทานให ขึ้น เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ครอบหมดใน
สกลกายเรา พิจารณานี้แลวแตเราชอบกรรมฐานใด เกสา โลมา ผม ขน เล็บ ฟน หนัง 
เราชอบอะไรก็พิจารณา มันจะลุกลามเขาไปหมดนั่นละ ทานสอนไวเพียงเทานั้น พอถึง
หนังแลวทานหยุด เพราะหนังเปนสําคัญ หุมหอสัตวบุคคลไวใหลืมเนื้อลืมตัว ลืมเขา
ลืมเรา กลายเปนสัตวเปนบุคคล เปนหญิงเปนชาย เปนสิ่งที่มีคุณคาไปหมดเพราะหนัง
นี้หุมหอ 

พอพิจารณาไปถึงหนัง ถลกหนังออกแลวเปนยังไงคนเรา ทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว
อะไรก็ตาม มีความนาดูหรือสวยงามที่ตรงไหน ไมมี นั่นละทานใหพิจารณาทางดาน
ปญญา พิจารณาแยกออกตั้งแตผม ขน เล็บ ฟน ไลไป หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ภายใน
ทุกส่ิงทกุอยางดวยปญญา คลี่คลายดูใหดี นี่เรียกวาปญญาพิจารณา ปญญาออกแลวจะ
สวางไสวกวางขวางออกไปมาก เพียงสมาธิไมกวาง มีแตความสงบใจเทานั้น อยูไปๆ 
วันหนึ่งๆ หาความแยบคายกวานั้นไมมี แตพอออกทางดานปญญาแลวความแยบคาย
ออกเร่ือยๆ ไมมีที่ส้ินสุด 

ทีแรกก็พิจารณารางกายกอน พิจารณารางกายจนมีความชํานิชํานาญ กําหนดให
เปนอยางไรเปนไปตามตองการ ใหแตกกระจัดกระจายตอหนาตอตา กําหนดเมื่อไรได
ทั้งนั้นๆ นี่เรียกวาปญญามีความคลองแคลว พิจารณาสวนนี้ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา อสุ
ภะอสุภัง คนอยูในรางกายของเขาของเราภายนอกภายในเปนกรรมฐานดวยกัน นั่นละ
ปญญาใหพิจารณาอยางน้ัน เมื่อปญญาออกแลวจะเปนการถอนกิเลส ลําพังสมาธิไมได
ถอนกิเลส เพียงตีกิเลสใหสงบตัวเขามาเทานั้น ปญญาตางหากที่คลี่คลายออกไปฆา
กิเลสโดยลําดับลําดา ตั้งแตสวนหยาบจนกระทั่งกิเลสสุดยอด ไมเหนืออํานาจของ
ปญญาไปไดเลย จึงตองพิจารณาทางดานปญญา 

เมื่อจิตใจเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา เพราะการพิจารณาไมหยุดไมถอยแลวใหพักใน
สมาธิ ถึงไมอยากพกักต็องพัก จะเห็นแตผลรายไดๆ เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาจะเปนจะ
ตายไมคํานึงไมไดนะ ถงึไดก็ไดแตกาํลังวังชาหมดไปสิ้นไปออนเพลียลง ตองเขาพกั
สมาธิ สมาธิเปนที่พักจิต พักนอนก็ได พักสมาธกิ็ได พกัสมาธินี่เรียกวาพักจิตโดยตรง 
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ไมใหคิดใหปรุงกับเรื่องอะไร เขาสมาธิแลวจิตแนวเหมือนถอดเสี้ยนถอดหนาม ทีนี้พอ
สมาธิมีกําลังแลว ถอยออกทางดานปญญามันจะพุงๆ ของมันเลย ใหพากันจําเอานะ 
วันนี้ผมเทศนยากมากนะ เดี๋ยวนี้พูดนี้ออกทางหูทั้งสองขาง ผมฝนพูดเฉยๆ เหมือนวา
ปากจะไมม ีมันดังอยูในนี้ ใหพากันพิจารณา 

การปฏิบัติพอมีความสงบ เรียกวาจิตอิ่มอารมณ อารมณคิดนูนคิดนี้ เมื่อจิต
สงบจิตเปนสมาธิแลวจากนั้นใหออกพิจารณาทางดานปญญา เมื่อพิจารณาทางดาน
ปญญาพอมนัเขาใจเหตุผลทุกอยางแลวมันจะเพลิน เพลินจนลืมเนื้อลืมตัวลืมกลางวัน
กลางคืน ลืมหลับลืมนอน ปญญาเพลิน ใหหักเขามาเวลามันเพลิน เหน็ดเหนื่อย
เมื่อยลาทางหัวอกนี่แหละเหน็ดเหนื่อยมาก แตจิตมันไมถอย มันหมุนติ้วๆ กับการ
พิจารณาเพื่อฆากิเลส ถึงจะเปนอยางน้ันก็ตาม เราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาใหพักเขามาสู
สมาธิเสียกอน พักไมใหคิดใหปรุงทางดานปญญา ใหเขาสูสมาธิมีอารมณอันเดียว พอ
สมาธิมีกําลังแลวถอยออกมาก็พุงทางดานปญญาเลย 

ยิ่งเปนปญญาขั้นสูงดวยแลวเห็นสมาธิเปนภัยไปหมดเลย ปญญาตางหากฆา
กิเลส สมาธิไมแก นั่นเอาละนะ สมาธิตีตะลอมเพื่อเอากําลังทางดานปญญา พอถอน
ออกจากนี้แลวก็ออกทางดานปญญาพิจารณา เอาธาตุเอาขันธนี่ละ อสุภะอสุภัง ทกฺุขํ 
อนิจฺจํ อนตฺตา เหลานี้เปนทางเดินพิจารณา ตลบทบทวนไมรูกี่ครั้งกี่หน เอาความชํานิ
ชํานาญความคลองแคลวเปนประมาณ รางกายนี้เวลาพิจารณาพอตัวแลวมันก็อิ่ม
เหมือนกัน ไมใชจะพิจารณาคลองแคลวเทาไรจะพิจารณาไปตลอด ไมใชนะ จิต
นอกจากคลองแคลวไปแลวมันพอตวัมันปลอยทางเรื่องรางกาย รูปธรรมมันปลอย 
อิ่มตัวปลอย ไมเอาละทีน่ี ่

จากน้ันมันจะกาวเขาสูนามธรรม พวกเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อาศัยทาง
รูปธรรมนี้บางเพียงเล็กนอยๆ นี่เรียกวาจิตปลอยรางกาย พอตัวแลวปลอยเองหากรูทุก
คน พอพิจารณาถึงขั้นมันอิ่มแลวมันก็ปลอย ปลอยแลวก็เดินทางนามธรรม พวกเวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ จิตคิดปรุงจากใจของเรานี้ละ เกิดดับๆ สัญญาอารมณจะเกิด
จากใจ ใหพากันพิจารณาอยางน้ี เมื่อเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาแลวใหพักจิต พักเขาสูสมาธิ 
สมาธิเปนเรือนพักของใจ ที่ทํางานทางดานปญญาออนเพลียลงแลวตองเขาพกัทาง
สมาธิ อยาปลอยนะ อันนี้เปนงานสม่ําเสมอ ทางดานปญญาเวลามันออกมากๆ แลวจะ
ไมสนใจพัก มันเพลินทั้งวันทั้งคืน บางคืนนอนไมหลับ มันเพลินตลอด เพลินในการฆา
กิเลส เรียกวาสติปญญาอตัโนมัติเปนไปเอง หมุนติว้ๆ ตลอด 

ถึงอยางน้ันกต็ามมันมีความเหน็ดเหน่ือยเมื่อยลาได ใหยอนเขามาสูสมาธิพัก
เสีย พักในสมาธิ พอพกัในสมาธิแลวจิตจะมีกําลังวังชาสงบเย็นทีเดียว พอมกีําลังแลว
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ออกทางดานปญญานี้คลองตัวๆ ใหพากันพิจารณาอยางน้ี วันนี้ผมเทศนยากมาก ผม
ฝนเอานะ เดี๋ยวนี้ออกทางหูตลอดเวลา ไมทราบจะพูดไปอะไร การประชุมพระก็ไมมี
เวลาจะประชุม วันนี้เปนวันจําเปนที่สุดแลวที่จะประชุมและเทศนาวาการใหผูฟง
ทั้งหลายเขาอกเขาใจ มันก็ไปไมสะดวกอยางน้ีแหละ หูทํางานเดี๋ยวนี้ ปากไมไดทํางาน
นะ พอพูดคําใดออกทางหูๆ หูทํางานแทนเสียไมทราบมันเขาอันนี้(ไมค) หรือเปลาก็
ไมรู ลําบาก เทศนยากมาก ใหทานทั้งหลายจดจําเอา เทศนยอๆ เพียงเทานี้แหละ 
เทศนมากกวานี้ไมไหวธาตุขันธ เวลานี้ออนเต็มที่ มีแตหูทํางานโหวๆ พูดคําไหนออก
ทางหูๆ หมดหัวมีแตเสียงกังวานไปดวยกันหมด เสียงอรรถเสียงธรรมที่จะออกมานี้
แทบไมมี ใหพากันจําเอา เอาละวันนี้เทศนเพียงเทานี้ 

พวกอยูขางในพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบตัินะ อยาอยูเดนๆ ดานๆ อะไรทีข่วางตอ
วัดตอวาตออรรถตอธรรมอยานําเขามา เชนเกาอี้เกาแอใครเอาเขามา พระพุทธเจาตรัส
รูดวยเกาอี้เหรอ เราอยากถามวาอยางน้ันนะ ตรัสรูดวยฟูกดวยหมอนที่หลับที่นอน
สวยๆ งามๆ นอนหลับครอกๆ ตะวันเที่ยงก็ไมตื่นนั้นเหรอเปนของดิบของดี ไปที่ไหน
มีแตเร่ืองรางกายออกหนา ความสุขเพื่อกายๆ ความสุขเพื่อหัวใจไมมี ทําอะไรมีแต
เร่ืองวัตถุออกหนาๆ เราสลดสังเวชนะ กีดขวางไวขนาดไหนมันก็ไหลเขามาๆ ธรรม
ทานพอดี ทานไมไดยุงกบัสิ่งภายนอก เอามาปรนปรือหาอะไรรางกาย 

ที่นอนหมอนมุง ทีอ่ยูทีก่ินอะไรใหดหีมดกับรางกาย แตใจจะเปนยังไงไมสนใจ 
นี่ละเสียตรงนี้ผูปฏิบัติ สวนโลกไมตองพูดแหละเขามีอยางน้ันเปนพื้นฐานของเขา สวน
ธรรมผูปฏิบัติธรรมไมควรจะเอาวัตถุตางๆ ซึ่งเปนเรื่องของธาตุของขันธของรางกายเขา
มาเหยียบธรรม กายนอนหลับสบายละดี อะไรกด็ีๆ เมื่อวานนี้เห็นใครเอาเกาอี้หวาย
เกาอี้เหวยมา เราบอกใหเอาปาเขาปามันยังอยูนั้น จะเอาไปไหนเอาไปเสีย หรือจะไป
เผาไฟก็เผาเสีย พระพุทธเจาไมไดตรัสรูกับสิ่งเหลานี้ เหลานี้ไมมีคานะ เปนภัยตอการ
ภาวนาใหลืมเนื้อลืมตัว การเปนอยูหลับนอนสะดวกสบายเทาไรยิ่งขี้เกียจนักภาวนา วัด
นี้จึงไมใหมี เกาอี้เกาแอเอามาหาอะไร 

ทานอยูตามสภาพของทานพอดิบพอดีนี้เหมาะแลว เปนธรรมแลว มีคามากแลว 
ส่ิงเหลานั้นมีคาอะไร จะมาเหยียบธรรมตางหาก อะไรก็สะดวกกายๆ หาเขามาปรน
ปรือลนวัดลนวาสิ่งที่ไมเปนทานั่นนะ ส่ิงสงเสริมกิเลสมันหากขนเขามาๆ มองไมทันนะ 
วัดนี้เหมือนกันมันลนเขามา ตีออกๆ เอามาตอหนาใหเอากลับคืนตอหนา ไมเอา เชน
พวกเกาอี้พวกโตะพวกอะไร ที่นอนหมอนมุงพวกฟูกพวกอะไรที่วาสวยๆ งามๆ หรือ
ดีๆ ใหปาเขาปาเราบอกอยางน้ีเลย นี่ละพวกขาศึกของธรรมคือเหลานี้เองจะเปนอะไร
ไป ผูปฏิบัติธรรมทานไมสนใจ อยูที่ไหนนอนที่ไหนหลับที่ไหนได กินอะไรกินไดหมด 
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ใชอะไรใชไดหมด นี้คือผูมุงอรรถมุงธรรม ทานถือธรรมเปนหลักเกณฑ ส่ิงเหลานั้นเปน
ขาศึกตางหาก ถาปรนปรือมากๆ เขามาแลวหมด เร่ืองทางดานจิตใจจะไมมี มันแฝง
เขามาๆ นาทุเรศนะ 

นี่พยายามกั้นกางเอาไว มันก็ลนเขามาๆ สวนมากมักจะทํา เชนการกอการสราง
ยุงน้ันยุงนี้ จะทําเวลาเราไมอยู เวลาเราอยูทําไมไดเดี๋ยวหนาผากมันแตก ตีกบาลเอาละ
ซี อะไรเลิศยิ่งกวาธรรม ดูหัวใจใหดีซิ ดูหัวใจตลอดเวลา สติฟาดเขาไปๆ ตัวยุงอยูที่
หัวใจ พอตวัยุงขาดสะบั้นไปหมดแลว อยูไหนสบายหมด ไมไดยุงนะ ไดอะไรกินอะไร
สบายหมด นอนอยางไรสบายหมด ธรรมทานเปนอยางน้ัน ไอไมพอๆ มแีตกิเลสทั้งน้ัน 
อันนั้นก็ไมพอ อันนี้ไมพอ อันนั้นกด็ี อันนี้ก็ด ี ดีเร่ืองกิเลส เร่ืองธรรมไมเห็นวาเลย 
ปรนปรือเหลือเกินเรื่องรางกาย อยากใหดิบใหดีทุกอยาง ใหอยูสะดวกสบายรางกาย 
หัวใจเปนไฟ กิเลสเผาอยูนั้นทําไมไมดู นั่นละทานผูปฏิบัต ิ

เห็นไหมศีล ๘ ทานแสดงไววา อุจฺจาสยน มหาสยนา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิ
ยามิ ไมใหหลับใหนอนที่นอนอันสูงและใหญ ภายในยัดดวยนุนและสําลี เห็นไหม นั่น
มันหมูนอน นอนอยางน้ัน ถาผูมีศีลมีธรรมนอนไมนอนอยางน้ัน นอนแบบผูมีศีลมี
ธรรมสบายหมด ไอพวกหมูนอนหานอนอยางน้ันละ เห็นไหมพระพุทธเจาทรงบัญญัติ
ไว มันทําเปนความเพลิน เห็นการหลับการนอนดีกวาธรรมไปหมด ธรรมเลยกาวไม
ออก อะไรกเ็พื่อกายๆ อยูดีกินดี หลับนอนดี สวนไฟเผาหัวใจอยูนั้น มันไมสนใจ นี่ละ
มันนาทุเรศนะ 

นี่ปฏิบัติมาไมพูดเฉยๆ มันเปนอยูในใจนี่ มันคุนกับอะไรโลกอันนี้ ดอูะไรปบๆ 
มันจับปุบๆ ทะลุไปเลยๆ เปนเหมือนคนใบ เฉย พูดออกไปดไีมดีเขาหาวาบา พูด
ออกไปเปนบางประโยค เขาจะโกยโทษใสเขา ทั้งๆ ที่ทางนี้เปนธรรม เขารับธรรมไมได 
รับไดแตโทษก็เปนโทษไปหมด จึงหูหนวกตาบอด เปนเหมือนคนใบ ไปที่ไหนดูเอาๆ 
แมอยูในวงวัดของเรา ควรจะพูดเราก็พูดละซิ ไมพูดไดอยางไร เรารับผิดชอบทั่วทั้งวัด 
เราตองแนะ อยาเห็นวัตถุดกีวาธรรมนะ อยูอยางไรอยูได อยาหามาปรนปรือนักนะ
รางกาย ปรนปรือหาอะไร ไมมีในธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนใหปรนปรือสวน
รางกาย ที่หลับที่นอน ที่อยูที่กิน ทีอ่ะไรใหหรูหราฟูฟา ไมมีในธรรม มีแตกิเลส แฝงขึ้น
มาแลวกลายเปนใหญเวลานี้ 

อะไรไมหรูหราไมใชธรรมแลวเดี๋ยวนี้ นั่นละกิเลส เวลามันหรูหราขึ้นมามากๆ 
มันเหยียบหัวธรรม ปฏิเสธธรรมวาไมมี ไมใชธรรม ส่ิงที่เปนธรรมคือกิเลสทั้งกองๆ 
อะไรจึงปรนปรือกันแตเร่ืองกิเลส รางกายนี้แหม ทะนุถนอมเอามากทีเดียว ไมใหอะไร
แตะไดแหละ การอยูก็อนันี้ไมอรอย อันนั้นไมอรอย หามาใหอรอย ใหอรอยลิ้นอรอย
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ปาก ธรรมเผ็ดรอนขนาดไหน กิเลสเผาอยูนั้นมันไมดูนะ การอยูการกิน การหลับการ
นอน ปรนปรือกันใหพอๆ มีแตเร่ืองกิเลสทั้งน้ัน พูดแลวสลดสังเวช 

ผูที่ประสงคธรรมในใจ ทานไมยุงกบัสิ่งเหลานี้ ยิ่งมีธรรมภายในใจ ตั้งแตความ
สงบรมเย็นขึ้นไปเรื่อยๆ แลว ทานจะปดหมดสิ่งเหลานี้ จนกระทั่งถึงขั้นพอด ีอะไรขดั
กับธรรมรูหมด เมื่อธรรมเปนของพอดี พอดอียางเลิศเลอนะไมใชพอดธีรรมดา มันมา
ขัดกับธรรมอะไรๆ ปดออกๆ ทันทีๆ  อันนี้ไอส่ิงที่ขวางธรรม โลกชอบ เพราะเปนโลก
กิเลสชอบอยางน้ัน เร่ืองธรรมกิเลสไมชอบ ผูปฏิบัติธรรมก็หลงกลกิเลส กิเลสไมพา
ชอบก็ไมชอบ จึงปรนปรือแตเร่ืองรางกาย ปรนปรือเอาเหลือประมาณ จิตใจแหงผากๆ 
เรียกรองหาความชวยเหลือจากเจาของ ดวยการชําระสะสางกิเลสที่อยูในจิตใหเบาบาง
ไปบาง แตเจาของไมสนใจ พากันพิจารณานะ 

เทศนก็ยากลําบากเดี๋ยวนี้ เห็นไหมละ แกแลว พูดนี้เสียงมันลั่นออกทางหู ก็ทน
เอาทนพูด ใหผูฟงทั้งหลายพิจารณา ใจนี้เลิศเลอสุดยอด ขออบรมใหดี ใจเดี๋ยวนี้ถูก
เหยียบย่ําทําลายดวยอํานาจของกิเลส มีแตกิเลสเลิศเลอในหัวใจสัตว หลงไปตามกิเลส 
ไมมีใครระลึกไดรูเนื้อรูตัวนะ ทานผูรูธรรมเห็นธรรม ถาจะพูดภาษาโลก ทานหัวเราะ
วันยังค่ํา หัวเราะโลกที่มนัเปนบากันทั่วโลกดินแดน แตธรรมทานจะไปวาอะไร ธรรมจะ
ไปกระทบกระเทือนใคร รูเหมือนไมรู เห็นเหมือนไมเห็น เฉยอยูอยางน้ัน ถาใครเขามา
เกี่ยวของ ควรแนะนําส่ังสอนหนักเบามากนอยทานก็สอนไป ถาใครไมมาเกี่ยว ทานก็
ไมสนใจ เพราะทานพอแลวในธรรม พอธรรมในหัวใจแลว 

พากันตั้งใจปฏิบัติ อยาปรนปรือนักนะรางกาย ไปที่ใดปรนปรือเหลือประมาณ 
อันนั้นไมดี อันนี้ไมดีไปละ มานี้จะเอาโลกเขามาเหยียบหัวธรรม เอาเรื่องวัตถุภายนอก
เขามาเหยียบหัวธรรมตอไปนี้ เดี๋ยวนี้มันเปนแลว เห็นอยูแลว จะเอาวัตถุเปนเรื่องของ
กิเลสมาเหยียบหัวผูปฏิบัติธรรมใหแหลกเหลวไปตามๆ กันหมด ใหพากนัจํา 

โอ เลอะเทอะมากวัดปาบานตาด เวลานี้เลอะเทอะมากที่สุด สําหรับพระเราก็
ไมไดตองตทิาน ทานดีตลอดพระนะ สวนทางดานในละซี มาจากแบบอะไร โลกไหนตอ
โลกไหน ทิศใดทางใดไมรูเขามาผสมกัน ทั้งตดทัง้ขี้ผสมกันแลวก็เปนสวมเปนถานหมด
เลย ไมมีอะไรเปนชิ้นดี อยูอยางไร บางรายมาอยูมากินมานอนเฉยๆ ก็มีเยอะอยูใน
นั้นนะ มันไมสนใจในอรรถในธรรมนะ จากน้ันทะเลาะกันก็ม ี แตมันไมไดแสดงมาถงึ
เรา เพราะเหตุไร ถาแสดงมาถงึเราเร่ืองทะเลาะแลวจะไดออกทันที เราไมชําระ ถาลงได
ทะเลาะกันแลว ขั้นนี้ขั้นสุดยอดแลว เอาไวไมไดแลว ตัดทันที เอาออกทันที 
เพราะฉะนั้นจึงไมกลาแสดงใหเราเห็นละซี เห็นก็เอาจริงเอาจัง เอาละวันนี้พอ 
พอสมควรแลว 



 ๘

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

