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เทศน�อบรมฆราวาส ณ ว�ดป�าบ�านตาด
เม��อว�นท�� ๖ ส�งหาคม พ�ทธศ�กราช ๒๕๔๘

พระอรห�นต	ในย�คป�จจ�บ�น

ท��ไหนก(ม�กม�แต*เราไปแบกๆ เด�,ยวน�.ก(เจด�ย�ว�ดอโศการามส*งไป ๙ ล�านกว*าแล�ว
แล�วย�งร�บไว�อ�กว*า งานน�.ไม*ให�หย�ดชะง�ก ให�เสร(จ เร��องการเง�นการทองม�นม�ท�กคน
กระเป5าไหนๆ เท��ยวหาต�เอามาแหละ น��ก(จะให�เสร(จ คร6บาอาจารย�องค�ขนาดน�.นเราหาท��
ไหนได�ในป8จจ�บ�น เราจะพยายามอาราธนาท*านมาให�หมด คร6บาอาจารย�ท��ท*านล*วงไป
แล�ว อ�ฐ�ของท*านกลายเป:นพระธาต�ๆ ค�ออ�ฐ�ท��กลายเป:นพระธาต�น�.นต�ตราเร�ยบร�อยแล�ว
ว*าน�.นค�อพระอรห�นต� ไม*ว*าสม�ยน�.นสม�ยน�. น� .ค�อผ6�ส�.นก�เลส ว*าง� .นเลย เราจะพยายาม
อาราธนาท*านมาให�หมดเท*าท��เราขวนขวายได� มารวมลงในเจด�ย�ว�ดอโศการามท�.งหมด
เลย ให�เป:นเจด�ย�สง*างามสดๆ ร�อนๆ ในสม�ยป8จจ�บ�น ซ= �งม�ต� .งแต*พระธาต�ของพระ
อรห�นต�ล�วนๆ อย6*ในน�.น

น��ละผ6�ปฏ�บ�ต�ธรรม ธรรมะท*านว*า อกาล�โกๆ ค�อไม*ม�กาลสถานท��เวล�@าเวลาอะไร
มาท@าลายได�เลย ขอให�ปฏ�บ�ต�เถอะ ไม*ว*าด�ว*าช��ว ค�อก�เลสก(เป:น อกาล�โก เหม�อนก�น ไม*
ม�กาลสถานท��เวล�@าเวลา ท@าบาปเม��อไรเป:นบาปเม��อน�.น บ�ญค�ณงามความด�ไม*ม�กาลเวลา
อกาล�โก ท@าความด�เม��อไรเป:นเม��อน�.นๆ สดๆ ร�อนๆ เหม�อนก�นท�.งบาปท�.งบ�ญ เร�ยกว*า
ท�.งก�เลสท�.งธรรม เป:นธรรมชาต�ท��สดๆ ร�อนๆ ตลอดไป

คร6อาจารย�ท� �ได�ปฏ�บ�ต�ในสม�ยพ*อแม*คร6จารย�ม� �นน� �ละเป:นรากฐานส@าค�ญ คร6
อาจารย�ท�.งหลายท��ได�ร�บโอวาทค@าสอนของท*านแล�วไปปฏ�บ�ต�ตน จนกระท��งจ�ตบร�ส�ทธ�B
ส�ดส*วน เวลาท*านล*วงไปแล�วอ�ฐ�ของท*านกลายเป:นพระธาต�ๆ ม�น�อยเม��อไรต�.ง ๒๐ กว*า
องค�ป8จจ�บ�นน�.นะท��ทราบก�นช�ดเจน ท��เง�ยบๆ ย�งม�อ�กนะ ท��ล*วงไปแล�วเง�ยบๆ ย�งม�อย6*
และท��ย�งม�ช�ว�ตอย6*เง�ยบๆ เด�,ยวน�.ม�อย6*มากนะ เราอย*าเข�าใจว*าพระท*านภาวนาอย6*ในป�า
ในเขาท*านไปง�*มง*ามต�วมเต�.ยมหนา น��นละท*านต�กตวงเอามรรคผลน�พพานสง*างามอย6*
ในป�าในเขา แต*เร��องธรรมแล�วเง�ยบไม*แสดง ม�เหม�อนไม*ม� ท*านไม*ห�วไม*โหยไม*อยากโอ�
อยากอวดค�อธรรม ถ�าเร� �องก�เลสแล�วอยากโอ�อยากอวดอยากโม�อยากค�ย กระทบ
กระเท�อน เหย�ยบย�@าท@าลายไปเร��อย เป:นอย*างน�.น ส*วนธรรมเสมอต�นเสมอปลาย

ท��พ6ดเหล*าน�.ล�วนแล�วต�.งแต*สายพ*อแม*คร6จารย�ม��น ค@าว*าสายพ*อแม*คร6จารย�ม��นน�.
ท�.งธรรมย�ตท�.งมหาน�กาย ท��ได�ร�บโอวาทค@าสอนจากท*านแล�วไปปฏ�บ�ต� เร�ยกว*าสายหลวง
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ป6�ม��น ท*านเหล*าน�.เป:นผ6�ต�กตวงเอามรรคผลน�พพานตลอดมา น��ละธรรมถ�าใครปฏ�บ�ต�ก(
สดๆ ร�อนๆ อย*างน�. ถ�าใครไม*ปฏ�บ�ต� เหย�ยบย�@าท@าลายไปมาเฉยๆ ก(ไม*เก�ดประโยชน�
เหม�อนแร*ธาต�ท��ม�ค*ามากอย6*ใต�ด�น เราเหย�ยบไปย�@ามาไม*เห(นเก�ดประโยชน�อะไรเพราะ
โง* คนฉลาดเขาข�ดค��ยข=.นมาท@าประโยชน�มากมาย อย*างเต(มอย6*ห�างร�านต*างๆ เช*น เพชร
พลอย เป:นต�น ทองค@าอย*างน�. มาจากไหน มาจากใต�ด�น น��น เขาค�นมา

ธรรมพระพ�ทธเจ�าก(เหม�อนก�น ในสม�ยป8จจ�บ�นพระกรรมฐานท��ท*านปฏ�บ�ต�อย6*ใน
ป�าในเขา ท*านท@างานเพ��อช@าระก�เลส ซ�กฟอกก�เลสโดยล@าด�บ ท*านไม*ม�งานทางโลกทาง
สงสารมาแทรกศาสนา และมาเหย�ยบย�@าท@าลายศาสนา ให�ความพากเพ�ยรหย�ดชะง�ก
หร�อล�มเหลวไป มรรคผลน�พพานก(ล�มไปตามๆ ก�นเลย ท*านปฏ�บ�ต�โดยอรรถโดยธรรม
จร�งๆ อย6*ท��ไหนสงบสง�ด ท*านช@าระจ�ตใจเร�ยกว*าจ�ตตภาวนา ท*านอยากเห(นความสง*า
งามของใจต�วเอง

ต�.งแต*ว�นเก�ดมาเราไม*เคยเห(น เอาๆ ลองภาวนาด6ซ� ท@าตามว�ธ�ท*านสอน พระ
พ�ทธเจ�าคร=ล�าสม�ยเหรอ เป:นศาสดาแล�วถ=งสอนโลก ไม*ใช*สอนโลกท�.งๆ ท��โง*เขลาเบา
ป8ญญาก�เลสเต(มห�วใจ แล�วมาสอนโลกล6บๆ คล@าๆ ไม*ม� พระพ�ทธเจ�าของเราเอก
โลกว�ท� ว*าไง ร6�แจ�งโลกนอกโลกในตลอดท��วถ=ง อาโลโก อ�ทปาท� จ�าอย6*ตลอดเวลา น��ละ
ธรรมท��มาสอนโลก เป:นคนเล*นๆ เป:นศาสดาองค�เล*นๆ หร�อมาสอนโลก ท�น�.เวลาสอน
ไปตรงไหน เร�ยกว*า สวากขาตธรรม ตร�สไว�ชอบๆ ด�วยว�ธ�การท��ร6�เห(นแล�วท�.งน�.น จ=งไม*
ผ�ด

ท�น�.ผ6�ปฏ�บ�ต�ตามก(ส@าเร(จเป:นสาวกข=.นมาเร��อยๆ ต�.งแต*เบญจว�คค�ย�มา ม�สาวก
อรห�นต�เท*าไรๆ จนกระท��งป8จจ�บ�นน�. อกาล�โก ไม*ม�คร=ไม*ม�ล�าสม�ย ม�แต*ก�เลสมาหลอก
ว*าธรรมคร=ธรรมล�าสม�ย แต*ก�เลสม�นท�นสม�ย ล.@าย�คล.@าสม�ย เหย�ยบห�วส�ตว�โลกจนโงห�ว
ไม*ข=.นค�อก�เลส เอาธรรมเหย�ยบห�วม�นบ�างซ�

เราพ6ดน�.พ6ดจร�งๆ จะว*าอาจหาญม�นก(เลยแล�วห�วใจดวงน�. ไม*ใช*อาจหาญไม*ใช*ข�.
ขลาดหวาดกล�วอย*างโลกเป:นก�น กล�าหาญเราก(ไม*ม� กล�วเราก(ไม*ม� เหน�อหมดแล�ว การ
เทศนาว*าการน�.ถอดออกจากห�วใจมาสอนพ��น�องท�.งหลายไม*ได�ธรรมดานะ เราปฏ�บ�ต�
แทบเป:นแทบตาย เป:นผ�าข�.ร�.วห*อม6ตรห*อค6ถอย6*ในป�าในเขา ม6ตรค6ถค�อข�.โลภ ข�.โกรธ ข�.
หลง อย6*ในห�วใจเรา ผ�าข�.ร�.วก(ผ�าท��โลกเขาไม*ต�องการ ไม*ม�ราค�@าราคา ผ�าแก*นขน�น เข�าใจ
เหรอ น��ละผ�าข�.ร�.วห*อม6ตรห*อค6ถอย6*ในป�าในเขา ฟ8ดก�บก�เลสตลอดเวลา เอาไม*หย�ดไม*
ถอย พ6ดให�ม�นเต(มย�น

เพราะการกระท@าของเราเราพ6ดจร�งๆ ต�.งแต*ได�ร�บโอวาทจากพ*อแม*คร6จารย�ม��น
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มาแล�ว เพราะต�.งแต*เร�ยนหน�งส�ออย6*จ�ตใจม�นจดจ*อต*อมรรคผลน�พพาน แต*ก(ย�งสงส�ยๆ
น��ละท��ว*าความจ@าไม*ได�เป:นท*านะ เร�ยนไปจนกระท��งถ=งพระน�พพาน ย�งไปต�.งเวท�ต�ก�บ
น�พพานได�สบายๆ ห�อ พระน�พพานม�จร�งๆ เหรอ น��นเห(นไหมล*ะ เร�ยนน�พพานอย6*ย�ง
ว*าน�พพานม�จร�งๆ เหรอ ม�นก(สงส�ย จ�ตม�นด��งใส*พ*อแม*คร6จารย�ม��นนะ เร�ยนหน�งส�ออย6*
จ�ตก(ด��งใส*โน�นเลย เพราะฉะน�.นพอออกแล�วก(บ=�งเลยเช�ยว

พระผ6�ใหญ*ๆ  ท*านจะเอาไว�ในกร�งเทพ ม�นก(เดชะนะ หล�ดออกได� เล(ดลอดไปได�
ผ6�ใหญ*ท*านตามก(หล�ดไปได� เดชะอ�นหน=�งเหม�อนก�น น��เราพ6ดตามปฏ�ปทาของเราท��ออก
ปฏ�บ�ต� เล(ดลอดไปได�ๆ ผ6�ใหญ*ร6�ส=กท*านเมตตาอย6*นะ ไปอย6*ท��ไหนผ6�ใหญ*ม�กเมตตาเสมอ
อ�นน�.ก(เหม�อนก�นอย6*กร�งเทพท*านต�ดตามเอา เราก(เล(ดลอดๆ เร��อยไปเลย เข�าหาพ*อแม*
คร6จารย�ม��นด�วยความม�*งม��นเต(มท�� คราวน�.จะเอาจร�งเอาจ�ง หย�ดจากการเร�ยนไปแล�ว
ตามค@าส�จจอธ�ษฐานว*า ส@าเร(จเปร�ยญ ๓ ประโยค เป:นทางเด�นได�อย*างด�แล�ว ไม*ม�การ
บกพร*องแหละ ว�ธ�การแบบแปลนแผนผ�งเร�ยบร�อยแล�ว ท�น� .เราจะก�าวเด�นทางภาค
ปฏ�บ�ต�

ด��งใส*พ*อแม*คร6จารย�ม��นเลย ไปเรดาร�ท*านก(จ�บเลยนะ เด(ดขาดมากท�เด�ยว น��ละ
เรดาร�ของท*าน ท*านไม*เห(นเจตนาของเราร�นแรงขนาดน�.นท*านจะเอาธรรมะประเภทน�.
ออกต�อนร�บเหรอ พอไปเท*าน�.น ท*านมาหาอะไร น��นฟ8งซ�  ท*านมาหามรรคผลน�พพาน
เหรอ ด�นฟIาอากาศฟIาแดดด�นลมท��วแดนจ�กรวาล ไม*ใช*มรรคผลน�พพาน ไม*ใช*ธรรม
ไม*ใช*ก�เลส น� �นฟ8งซ�ท*านต�ออกหมด ไม*ใช*ก�เลส ไม*ใช*ธรรม ไม*ใช*มรรคผลน�พพาน
ก�เลสจร�งๆ มรรคผลน�พพานจร�งๆ อย6 *ท� �ใจ เวลาน� .ถ6กก�เลสห��มห*ออย6 *ธรรมะจ=งไม*
ปรากฏ เอา เร*งลงทางด�านจ�ตตภาวนา ท*านเอาอย*างน�.เลย ท*านไล*เข�าไปหมด ป8ดหมด
เลย ท��วแดนโลกธาต�ไม*ม�มรรคผลน�พพาน ไม*ม�บาปไม*ม�บ�ญ ม�อย6*ท��ใจ ท*านบอก เอาลง
ท��น��ด�วยจ�ตตภาวนา อย*าถอย

โอJย ท*านพ6ดเด(ดมากท�เด�ยว สมเจตนาของเราม�*งม��นไปหาท*าน เอาอย*างเด(ด
เหม�อนก�บว*าเรดาร�ท*านจ�บไว�เร�ยบร�อยแล�ว พอไปถ=งท*านก(ผางออกมาเลย ท*านมาหา
อะไร ท*านมาหามรรคผลน�พพานเหรอ ท*านก(บอก น��นไม*ใช*มรรคผลน�พพาน ท*านไล*ไป
หมดเลย ต�เข�ามาหาน��(ใจ) น��น เราไม*ล�มนะ สดๆ ร�อนๆ เลย ไปว�นแรกเส�ยด�วยนะ
ท*านใส*อย*างหน�กเลยเท�ยวว�นน�.น ผางๆๆ เลย เราไปม�ดๆ ด6น�.นด6น�.ไป ด6ก�ฏ� ด6ศาลา
เราไปศาลา ท*านเด�นจงกรมอย6*กลางค�นม�ดๆ เราก(ไปเซ*อๆ ของเราน��นแหละ ไปด6 เอM น��
ถ�าเป:นก�ฏ�กรรมฐาน เฉพาะอย*างย��งค�อพ*อแม*คร6จารย�ม��น ถ�าเป:นก�ฏ�น�.จะใหญ*ไป ถ�าเป:น
ศาลาก(จะเล(กไปส�กหน*อย เราว*าง�.น
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ใครมาน�� ว*ากระผมเราก(ด� ท*านซ�ดข=.นเลยท�เด�ยวพอว*ากระผม อ�นผมๆ น��ต�.งแต*
คนห�วล�านม�นก(ม�ผมตรงท��ม�นไม*ล�าน เอา แย�งซ�น*ะแย�งตรงน�. แย�งไม*ได�เลย กระผมช��อ
พระมหาบ�ว เออ ก(ว*าอย*างน�.นซ� ผางข=.นเลยนะ พระเด�นจงกรมอย6*ในป�าเง�ยบๆ ออกมา
หมดเลยเท�ยว เส�ยงล� �นข= .นกลางศาลาขนาบพระเทวท�ต ก(ก�เลสเต(มห�วใจไม*เร�ยก
เทวท�ตได�ย�งไง ม�นเหย�ยบธรรมอย6*ตลอดเวลา น��ละพระเทวท�ต ท*านขนาบพระเทวท�ต
พอว*าอย*างน�.นพระก(แตกมาเลย เราก(ว*าพระมหาบ�ว เอ�อ ต�องว*าอย*างน�.นซ� น��ผมๆๆ
ท*านแหย*ด�วยนะ ต�.งแต*เด(กม�นก(ม�ผม เอาอ�กแหละ เอา แย�งซ�น*ะต�.งแต*เด(กม�นก(ม�ผม
หมดท*า

ท*านข= .นจากทางจงกรมมา ตะเก�ยงโปNะขนาดน�.ท*านก@าล�งจะข= .นไปจ�ดตะเก�ยง
พระก(ป�Nบป8Oบๆ มาจ�ดตะเก�ยง เราน��งท*านก(ซ�ดเลยต�.งแต*น�.น เปร�.ยงๆ เลยเท�ยว เอาเต(ม
เหน��ยวเลย ข=.นก( ท*านมาหามรรคผลน�พพานเหรอ ฟ8งอย*างถ=งใจเลย รวมลงแล�วอย6*ท��น��
อย6*ท��ใจๆ เอาๆ ให�ด�ภาวนา เบ�กกว�างออกจากน�.จะเห(นท��น��ละ ก�เลสจะเห(นท��น�� มรรคผล
น�พพานจะเห(นท��น��ไม*เห(นท��ไหน ท��วแดนจ�กรวาลไม*ม�ก�เลสไม*ม�ธรรม ม�ธรรมอย6*ท��ใจเท*า
น�.น ท��จะส�มผ�สธรรมได�ค�อใจเป:นน�กร6� โอJย จ�ตม�นหม�นต�.วๆ ก(ต�.งใจไปอย*างเต(มเหน��ยว
ท*านก(ซ�ดอย*างเต(มเหน��ยว เร�ยกว*าต�อนร�บก�นอย*างเต(มท��เลย จ�ใจ หายสงส�ยเร��องมรรค
ผลน�พพาน ท*านจ�.ลงๆ ท��น�� ช�.ลงท��น��เลย ไม*ได�ช�.ไปไหน

สร�ปเลยนะ พอจบลงไปแล�วม�นถ=งใจ จนเหม�อนก�บว*าต�วพองหมดเลย ลงมาก(
ถามเจ�าของท�นท�เลย ออกจากศาลามาย�งไม*ไปถ=งท��พ�กละ ว*าไงท��น��ได�ฟ8งเทศน�ท*านอย*าง
ถ=งใจเต(มท��แล�ว เราจะว*าย�งไงท��น�� ถ=งใจอย*างเต(มท��แล�ว เราจะจร�งไหมท�น�. ทางน�.ตอบร�บ
ข=.นท�นท�เลยต�องจร�ง ไม*จร�งตายเท*าน�.น น��นเห(นไหมล*ะม�นร�บก�น ต�.งแต*บ�ดน�.นมาละ
ความเพ�ยรของเรา จ=งว*าไม*หย�ดหย*อนเลย แล�วย�อนหล�งไปพ�จารณาความเพ�ยรของเรา
เราไม*เคยได�ต@าหน�ตรงไหน ม�แต*ว*า โห ขนาดน�.นม�นท@าได� ขยะๆ นะความเพ�ยรของเรา
ต�.งแต*บ�ดน�.นฟ8งเทศน�หลวงป6�ม��นมา

แล�วน�ส�ยเราเป:นชอบไปคนเด�ยว ไปแต*คนเด�ยวตลอด ซ�ดก�นอย6*ตลอดเวลา
เด�นไปน�.เป:นเด�นจงกรมท�.งน�.น ไปท��ไหนเป:นเด�นจงกรมไปหมด ไปบ�านน�.ไปหาบ�านน�.น
เด�นจงกรมตลอด ไม*ม�ค@าว*าเส�ยเวล�@าเวลา หม�นต�.วๆ อย6*เป:นเวลา ๙ ปPเต(ม น��นฟ8งซ�
ก�เลสหนาขนาดไหน ซ�ดก�นถ=ง ๙ ปPเต(ม ถ=งข�.นสลบไสลไม*ร6�ก��คร�.งละ แต*ไม*เคยสลบนะ
เอาหน�กขนาดน�.นละ ม�นจ=งได�เปQดเผยข=.นมาในห�วใจ น��พ6ดสร�ปเลยละท��น�� ม�นถ=งได�เปQด
ข=.นมาในห�วใจน�. พอม�นเปQดข=.นมาแล�วแหมท��น�� โลกอ�นน�.ม�นเป:นโลกใหม*ข=.นมาแล�วใน
ห�วใจ น��นละท��ได�เอามาเทศนาว*าการ เพราะฉะน�.นจ=งพ6ด จะว*าอาจหาญหร�อไม*อาจหาญ
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ม�นเลยท�กอย*างแล�วการพ6ดน�� ไม*เคยสะทกสะท�านอะไร ค@าว*าโอ�ว*าอวดเราก(ไม*ม� ม�แต*
ความเมตตาล�วนๆ ครอบโลกธาต�อย6*น�� ใครจะว*าอะไรเราไม*สนใจ ขอให�ได�ร�บประโยชน�
เท*าน�.น

ใครมาหาเราให�มาเพ��ออรรถเพ��อธรรม มาเพ��ออ��นไม*ได� เข�าก�นไม*ได� มาเพ��อ
อรรถเพ��อธรรมเท*าน�.นเอง ถ�าเพ��ออรรถเพ��อธรรม เอา จะท�กข�จนหนโลกขนาดไหนถ=ง
ข�.นเศรษฐ� เอา มาบอกเลย ถ�ามาแบบอวดท�ฐ�มานะอย*ามาว*าง�.นเลย ธรรมน�.เล�ศกว*าท�ก
อย*างอย*าเอามาอวดข=.นอย*างน�.เลยนะ เราจ=งได�แนะน@าส��งสอน ออกจากน�.ก(เร��องวงกรรม
ฐาน ท��ได�ร�บโอวาทจากพ*อแม*คร6จารย�ม��นมาน�.ต� .งแต*คร6บาอาจารย�ผ6 �ใหญ*ๆ มา เช*น
หลวงป6�ขาว หลวงป6�ชอบ หลวงป6�อะไร หลวงป6�ฝ8Sนเหล*าน�.เป:นล6กศ�ษย�ช�.นผ6�ใหญ*ของท*าน
ก(ร�บธรรมะมา เหล*าน�.กลายเป:นเพชรน.@าหน=�งไปหมดแล�วน�� ท��พ6ดเหล*าน�.ม�แต*เพชรน.@า
หน=�งนะ อ�ฐ�ของท*านกลายเป:นพระธาต�ท�.งน�.นละท��ว*าน��นะ เป:นอย*างน�.ละ ต�.งแต*หลวงป6�
แหวนลงมา

เวลาน�.เท*าท��พอทราบได�ก(ไม*ต�@ากว*า ๒๐ ท��อ�ฐ�ของท*านกลายเป:นพระธาต�ๆ น��ค�อ
พระอรห�นต�ในย�คป8จจ�บ�น ท��ปฏ�บ�ต�ตามโอวาทค@าส��งสอนพระพ�ทธเจ�าท��เป:น อกาล�โก
ตรงแน*วอย6*อย*างน�.ละ เอ�ยงไปท��ไหนธรรมพระพ�ทธเจ�า ก�เลสก(ไม*เอ�ยง ใครปฏ�บ�ต�ตาม
ก�เลสเป:นว�นย�งค�@า ตกนรกอเวจ�ได�โดยไม*ต�องสงส�ย ผ6�ปฏ�บ�ต�ตามอรรถตามธรรมของ
พระพ�ทธเจ�าน�.ถ=งน�พพานได�ไม*สงส�ยเหม�อนก�น ขอให�เอาให�จร�งให�จ�ง

เร� �องความพากเพ�ยรส@าหร�บน�กบวชเรา ความเพ�ยรน�.อย6*ท� �สต�นะเราเคยสอน
เสมอ เร��องสต�น�.ให�ก�เลสม�นยกเมฆมาเหม�อนคล��นมหาสม�ทรก(เถอะน*ะ สต�น�.จะฟาดพ�ง
ลงไปเลยเช�ยว ขอให�ม�สต�ด�ก�เลสจะเก�ดไม*ได� น�.ท@ามาแล�ว ก�เลสเก�ดไม*ได� เอาม�นหน�น
ข=.นมาม�นอยากค�ดอยากปร�ง ค�อความอยากค�ดอยากปร�งเป:นเร��องของ อว�ช�ชาปจ�จยา
สง�ขารา อว�ชชาน��ม�นด�นออกมาให�เป:นส�งขารความค�ดความปร�ง เสาะแสวงหาอาหาร
ของม�น แต*แล�วม�นก(เอายาพ�ษมาเผาเรา ม�นด�นออกม�นอยากค�ดอยากปร�ง ท�น�.เวลาเลข
ลงต�วแล�วซ�ดก�นเลยไม*ยอมให�เผลอ น��ละเราจ=งได�คต�ต�.งแต*บ�ดน�.นมาไม*ให�เผลอ

ม�นอกจะแตกจร�งๆ นะ ม�นอยากค�ดอยากปร�ง เอา ไม*ยอมให�เผลอ สต�ต� .ง
ตลอดเวลา ส�ดท�ายม�นก(ค*อยอ*อนลงๆ ต*อไปก(อ*อนลงๆ ด�วยสต� น��นเห(นไหมล*ะ เราจ=ง
ได�น@าสต�มาสอน ใครม�สต�ด�คนน�.นจะต�.งต�วได� อย6*ท��สต�นะส@าค�ญ เร��องป8ญญาจะค*อยแย(บ
ออกไปๆ เม��อสต�เป:นรากฐานบ�งค�บจ�ตใจให�ด�แล�วใจก(สงบร*มเย(นไม*ม�อะไรก*อกวน น��น
ละท��น��ป8ญญาจะเร��มออกได�ละ น��ละการประกอบความพากเพ�ยร อย*าเห(นแต*ว*าเด�นจง
กรมน��งสมาธ�ภาวนา น��งหล�บห6หล�บตาเป:นท*อนฟTนอย6* เป:นห�วตออย6*ใช�ไม*ได�นะ ต�องม�
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สต�อย6*อย*างน�.นตลอดเวลา
ท�น�.เวลาเราภาวนาอย6*ตลอดผลปรากฏข=.นแล�ว ความเพล�นในความเพ�ยรเอาละ

ไม*ต�องบอกนะ ท�แรกม�นอ�ดอาดเน�อยนายข�.เก�ยจข�.คร�าน พอภาวนาไปเห(นผลข=.นมาใน
ใจแล�ว ท�น�.ความค=กค�กม�นจะข=.นละ หน�นก�นข=.นๆ ความเพ�ยรจะหน�นเร��อยๆ เลย ความ
ข�.เก�ยจข�.คร�านเบาลงๆ ส�ดท�ายร�.งเอาไว� ฟ8งซ�น*ะ ความข�.เก�ยจข�.คร�านอ�ดอาดเน�อยนายน�.
เวลาก�เลสหนาๆ เป:นอย*างน�.นท�.งน�.นละ ก�นก(มาก นอนก(มาก ความข�.เก�ยจก(มาก ท�ก
อย*างท�อแท�อ*อนแอไปหมดมากท�.งน�.นนะ แต*เวลาฝUกเข�าๆ ได�ภาวนา พอจ�ตใจม�ความ
สงบเย(นเห(นผลแล�ว พอเห(นผลแล�วความขย�นหม��นเพ�ยร ความด6ดด��มในธรรมจะค*อย
ขยายต�วออกๆ แล�วต�ส��งเหล*าน�.นออกๆ ท�น�.ม�นก(พ�*งๆ ส�ดท�ายถ=งข�.นท��ว*าร�.งเอาไว�

ความเพ�ยรท��ว*าเราเพ�ยร ถ�าว*าเพ�ยรเพ��อความพ�นท�กข�ยกให� แต*ว*าความเพ�ยรใน
ประโยคพยายามในป8จจ�บ�นไม*ม� ต�องร�.งเอาไว� ค�อความเพ�ยรกล�า ความเพ�ยรไม*ม�หย�ด
ม�ถอยเลย ไม*หล�บไม*นอน ถ�าไม*บ�งค�บให�นอนไม*นอน น��ถ=งข�.นธรรมะได�เห(นโทษของ
ก�เลสเต(มห�วใจแล�ว และเห(นค�ณค*าของธรรมก(เต(มห�วใจด�วยก�นแล�วอย6*ไม*ได�เลย ผางๆ
เลย น��นละท*านท�.งหลายจ@าเอาห�วใจดวงน�.ละ ดวงท��ม�นค�บคลานอย6*น�. ตะเก�ยกตะกายอย6*
น�.ด�วยก�เลสเหย�ยบห�วม�นตลอดเวลา ท�น�.เราฟQตความพากเพ�ยรข=.นมา พอทางน�.ได�ก@าล�ง
ก(ต�ก�เลสลงจากบนหล�งบนบ*าบนคอละท��น�� แล�วด�ดผ=งๆ

พอธรรมะม�ก@าล�งมากแล�ว ท�น�.ล�มหล�บล�มนอน จะนอนก(นอนไม*หล�บ เพราะจ�ต
ม�นพ�*งๆ ท��จะให�หล�ดพ�นจากท�กข� แต*ก*อนอ*านถ=งน�พพาน น�พพานม�จร�งๆ เหรอ น��นฟ8ง
ซ�เวลาเร�ยน แต*เวลาออกปฏ�บ�ต�แล�วน�พพานอย6*ช��วเอ�.อม ฟ8งซ�น*ะ ไม*ได�ว*าน�พพานม�หร�อ
ไม*ม� น�พพานอย6*ช��วเอ�.อม เอ�.อมตลอดเลย น��นเห(นไหมล*ะ พ�*งๆๆ เลย ถ=งเวลาธรรมะม�
ก@าล�งกล�าแล�วเหม�อนก�บก�เลสม�ก@าล�งกล�าอย6 *บนห�วใจส�ตว� ม�นท@างานโดยอ�ตโนม�ต�
ก�เลสประเภทต*างๆ ออกทางตา ห6 จม6ก ล�.น กาย เป:นเคร��องใช�ของม�น ม�นด�นออกให�
ค�ดให�ปร�งให�แต*งให�เสาะแสวงหาท�กเวล�@าเวลา ด�วยอ@านาจของก�เลสผล�กด�นออกไป น�.
เป:นเร��องของก�เลสท@างานของม�นโดยอ�ตโนม�ต�

ไม*ว*าจะได�เห(นได�ย�นได�ฟ8งอะไร เป:นเร� �องของก�เลสออกหน�าท� .งน� .นๆ เป:น
อ�ตโนม�ต� แต*เราไม*ร6�ว*าก�เลสท@างานบนห�วใจส�ตว�โลกเป:นอ�ตโนม�ต�นะ ต*อเม��อเราม�ธรรม
ข=.นมาแล�วร�บก�น พอธรรมม�ก@าล�งกล�าแล�ว ธรรมเป:นอ�ตโนม�ต�แก�ก�เลสเป:นอ�ตโนม�ต� ท��น��
เห(นเหต�เห(นผลของก�เลส อJอ แต*ก*อนก�เลสท@างานบนห�วใจส�ตว�โลกน�.เป:นอ�ตโนม�ต� ท�น�.
เวลาธรรมม�ก@าล�งกล�าแล�ว ท@างานเพ��อแก�ก�เลสน�.เป:นอ�ตโนม�ต�เหม�อนก�น เป:นอ�ตโนม�ต�
แบบเด�ยวก�นเลย ไม*ว*าอย6*ท��ไหน ตามองเห(นไม*มองเห(นก(ตาม จะเป:นธรรมล�วนๆ เพ��อ
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แก�ก�เลสๆ เร��อยไปเลย จนกระท��งฟาดเอาเส�ยก�เลสม�วนเส��อไม*ม�อะไรเหล�อเลย ท��น��ว*าง
หมดเลย ไม*ม�อ�นใดท��จะเข�าไปแฝงในจ�ตของพระอรห�นต�ผ6�บร�ส�ทธ�Bส�ดส*วนแล�วได�เลย

จ=งช� .น� .วเลยว*าม�ก�เลสเท*าน�.น ม�มากท�กข�มาก ม�น�อยท�กข�น�อย ม�ละเอ�ยดท�กข�
ละเอ�ยด กวนไปถ=งข�.นละเอ�ยด จนกระท��งขาดสะบ�.นไปหมดไม*ม�อะไรกวน จ�ตของพระ
อรห�นต�จ=งเป:นจ�ตท��พ�นจากสมม�ต� ก�เลสค�อสมม�ต� ส�ดยอดแห*งสมม�ต�ก(ค�อก�เลสน��นเอง
พอก�เลสขาดสะบ�.นไปจากใจแล�วไม*ม�สมม�ต� ว*างเปล*า โลกอ�นน�.โลกว*างไม*ม�อะไร ม�นก�ด
ม�นขวางค�อก�เลสเท*าน�.น เม��อก�เลสขาดสะบ�.นลงไปแล�วว*างไปหมดไม*ม�อะไร จ�ตของพระ
อรห�นต�จ=งไม*ม�เร��อง ต�.งแต*ว�นตร�สร6�หร�อบรรล�ธรรมแล�วไม*ม�เร��อง เท��ยงตลอดไป ท*านจ=ง
เร�ยกว*าน�พพานเท��ยง เป:นอย6*ในห�วใจไม*ต�องถามใคร อด�ตอนาคตไม*ม� ป8จจ�บ�นก(เท��ยง
บอกช�ดๆอย6*แล�ว น��ละการปฏ�บ�ต�ธรรม

จ�ตดวงน�.ถ6กก�เลสต�ณหาเหม�อนม6ตรเหม�อนค6ถม�นปกคล�มห��มห*อ ม�นยกต�วม�น
เป:นราค�@าราคา คนเราจ=งม�แต*ราค�@าราคาไปหมดท�.งๆ ท��เป:นกองม6ตรกองค6ถ ธรรมข=.นใน
ใจแล�วม�นจะร6�ก�นๆ ป8ดออกๆ จนกระท��งถ=งข�.นท��ว*าน��ขาดสะบ�.นลงไปหมด อย6*ไหนสบาย
หมด ว�นค�นปPเด�อนม�แต*ม�ดก�บแจ�งไม*เห(นม�อะไร ธรรมชาต�น�.จ�าอย6*ไม*ม�ว�นค�นปPเด�อน
จ�าอย6*ตลอดเวลา น��ละอ@านาจแห*งการปฏ�บ�ต�ธรรม ขอให�พาก�นต�.งใจปฏ�บ�ต�

เราพ6ดน�.เราถอดออกมาจากห�วใจมาพ6ด ไม*ได�พ6ดล6บๆ คล@าๆ นะ สอนธรรมท�ก
ข�.นแก*โลกในคราวออกช*วยชาต�บ�านเม�องน�. เอาเฉพาะคราวน�.นะ ต�.งแต*สอนมาต�.งแต*ท�
แรกโน�น เราก(เร��อยมาอย*างน�.น แต*เวลาออกอย*างช�ดเจนก(ค�อการช*วยชาต�บ�านเม�อง เรา
เทศน�ธรรมะท�กข�.นไม*ม�ความสงส�ย ไม*ว*าธรรมะข�.นใดภ6ม�ใดจนกระท��งทะล�ถ=งน�พพาน
เราไม*สงส�ย เพราะห�วใจเราบรรจ�ไว�หมดแล�ว พ6ดให�ม�นช�ดเจนอย*างน�.ละ น��ละธรรมะ
สดๆ ร�อนๆ อย*างน�. คร=ล�าสม�ยไปไหน ม�แต*ก�เลสเหย�ยบย�@าท@าลาย เปQดออกซ� ให�ม�น
เห(นช�ดเจน จ�ตใจของเราเป:นของอ�ศจรรย�ขนาดไหนจะได�ร6�นะ ร6�จากการปฏ�บ�ต�ธรรม

อย6*ธรรมดาจ�ตเขาจ�ตเรา ไม*ม�จ�ตใดละท��เล�ศเลอว�เศษว�โส ท�.งคนท�กข�คนม�คนจน
เป:นความท�กข�เหม�อนก�นหมด ก�เลสเหย�ยบอย6*บนห�วใจ พอก�เลสขาดสะบ�.นออกจากห�ว
ใจ คนประเภทไหนส�ขหมดๆ เป:นอย*างน�.นละ ธรรมะพระพ�ทธเจ�าเอาให�ด�นะ ต�.งใจ
ภาวนาผ6�อย6*ในโรงคร�ว อย*าไปหาทะเลาะก�นนะ ในโรงคร�วม�นมาอย6*เด�นๆ ด�านๆ เป:น
ร�อยๆ น6*นน*ะ ไม*ได�เร��องได�ราว มาทะเลาะก�นอย6*น�.น ก�ดก�นเหม�อนหมาอย6*ในคร�วน��น
เราก(ไม*ได�ไปด6 ม�เวลาตอนบ*ายบ�างก(ด�อมๆ ไปด6น�.นด6น�.ไปธรรมดา ไม*ได�ไปช@าระความ
ถ�าไปช@าระความ ไอ�หมาอย6*ในคร�วน�.แตกฮ�อเลย ก@าแพงแตกเข�าใจไหม หมาก�ดก�นน��น
ละ ถ�าเป:นคนไม*ก�ดก�น เราว*าหมานะหมาต�วม�นก�ดก�น เข�าใจไหม เอาละพอ
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ร�บฟ8งร�บชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได�ท��
www.luangta.com หร�อ www.luangta.or.th

และร�บฟ8งจากสถาน�ว�ทย�สวนแสงธรรม กร�งเทพฯ และสถาน�ว�ทย�อ�ดร
FM 103.25 MHz


