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เทศน�อบรมฆราวาส ณ ว�ดป�าบ�านตาด
เม��อว�นท�� ๘ ส�งหาคม พ�ทธศ�กราช ๒๕๔๘

ร��ตามเป	นจร�งท�กอย�างค�อพ�ทธศาสนา

ก&อนจ�งห�น
น��นด(ซ�พระ ด(ผ�าพระ น��ละคร�-งพ�ทธกาลด(เอาองค�น�- คร�-งพ�ทธกาลท&านห&มผ�า

อย&างน�-ละ ท�-งปะท�-งช�นเต/มไปหมด ท&านไม&ย�&งอะไร ม�อะไรท&านปะท&านช�นของท&านใช�
เร��อยไป น��ละคร�-งพ�ทธกาลด(เอา ไม&ได�โก�อย&างสม�ยป4จจ�บ�น เร��องก�เลสโก� เร��องธรรมเป5น
อย&างน�-ด(เอา ในคร�-งพ�ทธกาลต6าราบอก ศาสดาอย(&ในน�-น หร(หราฟ(�ฟ�าอะไร

ธรรมท&านท6าความสบายให�แก&โลก แต&โลกไม&ยอมร�บธรรม อะไรพอด� เช&น
สน�ต�ฏ�ฐ� ความย�นด�ตามม�ตามเก�ด อป�ป จ�ฉตา ความม�กน�อย น��ธรรมพระพ�ทธเจ�า อ�นน�-
ประมวลมาแห&งความส�ขท�-งหลายนะ ความฟ�9งเฟ9อเห&อเห�มได�ไม&พอก�นไม&พอ น�-เร��อง
ก�เลสเผาห�วใจส�ตว�โลกให�ด�ดด�-นตลอดเวลา เอาซ�เอาธรรมพระพ�ทธเจ�าออกไปหาด(ส�ตว�
โลกชาวพ�ทธลองด(ซ� ท�-งฝ�ายพระฝ�ายฆราวาส จะหาท��ต�องต�ตรงไหนไม&ม� ท� �ต�องต�อย( &
ตลอดเวลาน�-ม�แต&เร��องก�เลส ความฟ�9งเฟ9อเห&อเห�ม ท�กอย&างไม&ม�ความพอด� ข;-นช��อว&า
ก�เลสไม&พอๆ ท�-งน�-น ถ�าธรรมแล�วพอๆ

ยกต�วอย&างเช&นพระ จ�วรของท&านรอยปะรอยช�นเท&าไร น��ละด(เอาแบบพระพ�ทธ
เจ�า เหม�อนศาสดาองค�หน;�งอย(&น�-นด(เอา แต&ม�นไม&มองซ�อย&างน�-น ม�นมองหาส��งท��จะเผา
ห�วใจม�นด�วยก�เลสได�ไม&พอๆ ใช�ไม&พอ อะไรๆ ถ�าเป5นเร��องก�เลสแล�วไม&พอท�-งน�-น ถ�า
เร��องธรรมแล�วพอๆ ต�ดออกๆ ต�ดความท�กข�ความว�&นวายออกเป5นล6าด�บ โลกม�นไม&
อยากมองธรรม เด�>ยวน�-แทบไม&ม�ธรรมในชาวพ�ทธเรานะ เร��องฆราวาสเราไม&อยากจะไป
หา หาในว�ดน�� ก/ม�แต&ส�วมแต&ถานเต/มว�ดเต/มวา ส�วมค�ออะไร ส��งบรรจ�อย( &ในว�ดน�-นม�
อะไร ม�แต&ก�เลสเต/มอย(&ในว�ดน�-น น��นเร�ยกว&าส�วม ม(ตรค(ถค�ออะไร ความประพฤต�เลว
ทรามของพระ เหลวแหลกแหวกแนวอย(&ในว�ดน�-น น��เร�ยกว&าม(ตรค(ถอย(&ในส�วม ส�วมค�อ
ว�ด ท�พส�มภาระต&างๆ เคร��องบ6าร�งบ6าเรอท��เป5นเร��องของก�เลสท�-งน�-นเต/มอย(&ในว�ด จ;ง
เร�ยกว&าส�วมว&าถานว&าม(ตรว&าค(ถ ไม&อยากเร�ยกว&าว�ดนะ

ว�ดพระพ�ทธเจ�าเป5นย�งไงก/เห/นด�วยก�น ว�ดเป5นท��ว�ดท��ตวง ก6าหนดกฎเกณฑ�ม�
เหต�ม�ผล ม�หล�กม�เกณฑ� ว�ดไม&ได�เป5นส�วมเป5นถาน ส�วมถานม�แต&ของสกปรกเต/มอย(&ใน
น�-น ว�ดเลยบรรจ�ของสกปรกอย(&ในน�-นหมดเลยใช�ไม&ได� น��ละเลอะเทอะไปๆ ก�เลสม�น
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เหย�ยบไปๆ  ธรรมะความน&าด(น&าชม ความสงบร&มเย/น จะไม&ปรากฏในโลกน�- ไปท��ไหน
จ;งเห/นต�-งแต&ความเด�อดร�อนว�&นวาย ด(ซ�ท��วแดนมน�ษย�เราน�-ไปท��ไหน สถานท��น�� สมาคม
น�- ประเทศน�-นประเทศน�-ม�ความสงบร&มเย/น ม�ศ�ลม�ธรรมเป5นแบบเป5นฉบ�บปฏ�บ�ต�ก�น
โลกท�-งหลายม�ความสงบร&มเย/นไม&ม� ม�แต&ความค�บความคลาน ความก�นความกล�น
กล�นไปตลอด ผ(�ใหญ&เท&าไรย��งอ6านาจบ�าป�าเถ��อนไปเร��อย ก�นไปเร��อย น��ละเร��องก�เลสท6า
ความเด�อดร�อนแก&ผ(�น�อยมากท�เด�ยว ผ(�ใหญ&น�-ก/โดด โอGย ไม&ม�หย�ดม�ถอยนะ ผ(�ใหญ&ม�น
ใหญ&ก�เลสไม&ใหญ&ธรรม ถ�าใหญ&ธรรมใหญ&เท&าไรย��งสงบร&มเย/น

องค�ศาสดาน��นละใหญ&แห&งธรรม ด(เอาศาสดา เป5นแบบฉบ�บได�ท��วโลกด�นแดน
น��แบบแห&งธรรม แบบสาวกค�อแบบธรรมท�-งน�-น แต&แบบก�เลสน�-ม�ต�-งแต&ฟHนแต&ไฟ ไปท��
ไหนเราไปหาด(ซ�ท��ไหนเจร�ญ ท��ม�ความสงบร&มเย/น ม�แต&เห/นแต&ฟHนแต&ไฟเผาไหม� ความ
ประพฤต�ความเคล��อนไหวของโลกท�-งน�-น ม�นน&าท�เรศนะ เอาธรรมจ�บซ� ปากเด�ยวเท&าน�-
ก/เถอะ ปากพ(ดอย(&น�- เอาปากธรรมมาจ�บ พ�จารณาซ� ปากก�เลสม�นไม&พอแหละ สกปรก
ค�อปากก�เลส สะอาดท��ส�ดค�อปากของธรรม พ(ดออกไปอะไรม�เหต�ม�ผลม�หล�กม�เกณฑ�
เอาละให�พร

หล�งจ�งห�น
ผ��ก#าก$บ ป4ญหาทางอ�นเตอร�เน/ตจากเว/บหลวงตาคร�บ กระผมภาวนาบร�กรรม

ด�วยพ�ทโธไปเร��อยๆ แต&พอนานไปจ�ตม�นเร��มท��จะออกไปภายนอก กระผมจ;งก6าหนดจ�ต
เพ&งด(กระด(กต�-งแต&ปลายเท�าจนถ;งกะโหลกศ�รษะภายในกาย ไล&ข;-น-ไล&ลงไปเร��อยๆ จ�ต
ม�นจ;งไม&ค&อยส&งออกไปข�างนอก และจะน��งได�นาน การท��กระผมเพ&งท��กระด(กน�-กระผม
จะบร�กรรมค6าว&าพ�ทโธไปพร�อมก�น และบางคร�-งก/จะก6าหนดท��ลมหายใจแทนการเพ&งท��
กระด(ก และบร�กรรมพ�ทโธพร�อมก�น อยากกราบเร�ยนหลวงตาว&า ว�ธ�การภาวนาของกระ
ผมถ(กต�องหร�อไม&คร�บ

หลวงตา ถ(กต�อง แต&อย&าท6าหย�บโหย&งๆ หย�บน�-นปล&อยน�- วางน�-นจ�บน�-น จะ
พ�จารณาอะไรจ�บอะไร เช&นค6าบร�กรรมก/ให�เป5นค6าบร�กรรม ค6าใดก/ค6าน�-น อย&าเอามาส�บ
ปนก�นย�&งเปล&าๆ ไม&เก�ดประโยชน� เข�าใจเหรอ พ�จารณาร&างกายน��นก/ถ(กแล�ว ถ(กต�อง
แล�ว

ผ��ก#าก$บ ข�อสองคร�บ การก6าหนดจ�ตด(ท��กระด(กพร�อมก�บค6าบร�กรรมพ�ทโธน�-
ม�นจะหลายอย&างเก�นไปหร�อเปล&าคร�บ หร�อจะให�ก6าหนดเอาอย&างใดอย&างหน;�ง?

กระผมอยากจะขอค6าช�-แนะจากองค�หลวงตา เพ��อท��จะเป5นแนวทางในการภาวนา
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ให�ม�ความเจร�ญก�าวหน�าในการภาวนาต&อไป

หลวงตา จะเอาอะไรก/เอา จ�ตท6าหน�าท� �เด�ยว ถ�าจะด(อ�ฐ�ก/ด(อ�ฐ � น� �ท� -งอ�ฐ �ท� -ง
พ�ทโธว�&นก�นไปม�นเป5นน-6าไหลบ&าไม&ค&อยม�ก6าล�งแรง ก/เท&าน�-นแหละ

ศาสนาไหนล&ะมาสอนอย&างพระพ�ทธเจ�าน��ไม&ม� ศาสนาม�ท��วโลก ไม&ม�ศาสนาใด
สอนอย&างพระพ�ทธเจ�าเรา พ(ดแล�วก/ค�อว&าไม&ใช&ศาสนา เป5นเร��องอารมณ�ของก�เลสต&าง
หาก ค6าสอนของก�เลส ผ(�เป5นเจ�าของศาสนาค�อคล�งก�เลสแล�วจะเอาธรรมมาจากไหน
พระพ�ทธเจ�าเป5นคล�งแห&งธรรม สอนโลกเป5นธรรมล�วนๆ น��นต&างก�น แสดงออกไปบท
ใดบาทใดเพ��อความระง�บด�บท�กข�ท�-งน�-นๆ ศาสนะ แปลว&าค6าสอน ศาสนก�เลส ค6าสอน
ของก�เลสก/ได� ศาสนธรรม ค6าสอนของธรรมก/ได�

เราได�พ�จารณาเต /มก6าล�งจร �งๆ หายสงส�ยหมด เร� �องศาสนาในโลกน� -ว &า
ง�-นเลยแหละ เข�าเวท�พ�ทธศาสนาน�-ต�ออกๆ ค�ดเล�อกๆ ไปในต�วของม�นเอง แยกออกๆ
ส�ดท�ายลงในพ�ทธศาสนาแห&งเด�ยวท��สอนด�วยความถ(กต�อง เพ��อความหล�ดพ�นจากท�กข�
และแก�ไขความผ�ดประการต&างๆ ได�เป5นอย&างด�โดยล6าด�บ ค�อพ�ทธศาสนา ย��งสอนเพ��อ
ความพ�นท�กข�ด�วยแล�วย��งพ�&งเลย ถ(กต�องร�อยเปอร�เซ/นต�ๆ หายสงส�ย พอข;-นบนเวท�ค�อ
จ�ตตภาวนาแล�ว ม�นกระจายหมดท��ว&ามหาเหต� ท�-งก�เลสท�-งธรรมอย(&ในใจ พอต�น�-แตก
กระจาย ก�เลสก/ทราบไปหมด ธรรมก/ทราบไปหมด ท��วถ;งไปหมด

เร��องภาวนาจ;งไม&ใช&เร��องเล/กน�อย ต�แผ&ความร(�น�-ออก ท�-งก�เลสท�-งธรรม ความร(�
เป5นไปก�บก�เลส แยกก�นออกร(�เร��อง ความร(�แยกไปทางธรรมก/เป5นธรรมล�วนๆ ไป ส�ด
ท�ายก/มาเป5นธรรมหมด พ(ดธรรมดาโลกจะว&าอะไรผ�ดก/ไม&ได� ให�ถ(กท�-งหมด โลกเขาเป5น
อย&างน�-น เช&นศาสนาใดก/ถ�อว&าเจ�าของถ(กๆ ถ(กท�-งน�-น ใครไปต6าหน�ไม&ได� น��หล�กของ
ศาสนาก/ค�อหล�กของก�เลสน��นเอง ถ�าเป5นศาสนธรรมจร�งๆ แล�ว เอ�า ต6าหน�มา ผ�ดตรง
ไหน เอ�า ว&ามา แก�ไขด�ดแปลงไปตามน�-น อย&างน�-นเร�ยกว&าศาสนาแท�หร�อศาสนธรรม
เปKดโอกาสให�ผ(�ใดจะค�ดค�านต�านทานได�เต/มเม/ดเต/มหน&วย น��เร�ยกว&าศาสนธรรม

ศาสนาท��ใครไปค�ดค�านต�านทานไม&ได� ถ�อกรรมส�ทธ�Lในศาสนาของตนโดยไม&
ค6าน;งว&าผ�ดหร�อถ(ก ก6าไว�หมด น�-ไม&ถ(ก เปKดซ� ถ�าเป5นของจร�งเปKดได�ท�-งน�-น เอ�า ผ�ดตรง
ไหนว&ามาแล�วแก�ไข ก/แก�ไขเพ��อให�ถ(ก ว&ามาก/แก�ไขไปตาม ถ�าเห/นว&าทางน�-นถ(กต�องแล�ว
แก�ไขไปตามทางน�-นก/ถ(กต�องเป5นล6าด�บ เราหายสงส�ยเราพ(ดจร�งๆ น��ละข;-นเวท�จ�ตต
ภาวนาม�นถ;งได�ช�ดเจนแจ&มแจ�ง หายสงส�ยหมดเลย เราจ;งพ(ดได�เต/มเม/ดเต/มหน&วยตาม
ความร(�ส;กของเราท��เต/มอย(&ในน�- ความร(�อ�นน�-เต/มอย(&ในห�วใจแล�ว ว&าเราเร�ยนจบแล�วท�-ง
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ทางโลกท�-งทางธรรม เร�ยนจบค�อว&าร(�ไปเร�ยบร�อยแล�วปล&อยวางลงโดยสภาพของม�น
หมดโดยส�-นเช�ง เร�ยกว&าเร�ยนโลกจบ ปล&อยโลกจากห�วใจโดยส�-นเช�ง เร�ยนธรรมจบ เป5น
ธรรมธาต�ล�วนๆ ภายในห�วใจ ไม&ม�อะไรท��จะย��งกว&าน�-นพอจะเอามาเพ��มเต�ม พอแล�วๆ
ด�วยความเล�ศเลอ

ค�นเข�าด(ในห�วใจหายสงส�ยหมด ภาคจ�ตตภาวนาเป5นของเล/กน�อยเม��อไร เพราะ
มหาเหต�อย(&น��น รวมขอบเขตจ�กรวาลมาอย(&ในจ�ตดวงเด�ยวน�- เร�ยกว&ามหาเหต� ม�นแผ&
กระจายออกไป ต�นม�นอย(&น�-ม�นแผ&กระจายออกไป เราต��นเงาม�นซ� อย&างเขาฉายหน�งไป
เห/นภาพอย(&ในจอน�-น ท��เขาฉายออกอย(&ท��น��ม�นออกไปเป5นภาพน�-น น��ท��ม�นปร�งออกม�น
อย(&ท��น�� ไปเป5นภาพหลอกต�วเองอย(&ทางโน�น ท�น�-พอเร�ยนจบแล�วม�นกระเพ��อมเท&าน�-นร(�
แล�ว ม�นย�งไม&ออกเป5นภาพนะ กระเพ��อมป4Mบร(�ท�นท� ด�บป�Nบๆ ต�วเหต�ของม�นอย(&ท��น��

เราด(ภาพด(ว�นย�งค� 6าก/อย&างว&าแหละ เราได�เห/นต&อหน�าต&อตาเรา หมาม�นเห&า
ภาพ เขาฉายภาพยนตร�อย(&กลางท�&งนา ท��ช�มน�มชนแหละกลางท�&งก/ด� เขาไปฉายหน�งอย(&
ท��น��น ท�น�-เวลาหน�งฉาย พอด�เราก/เด�นออกมาเจอเอาจ�งๆ เส�ยงหมาน�� โถ เห&าล��นเลย
หมาอย(&ท��เขาฉายหน�ง ต�วไหนอย(&ท��ไหนเห&าอ;กท;ก ท6าไมหมาจ;งเป5นอย&างน�-นมาก ก/ค�อ
คนไปด(หน�งเขาไปก�นอะไรๆ เศษอาหารตกแถวน�-น หมาไปก�น เข�าใจไหมล&ะ ท�น�-เวลา
ฉายหน�ง ท�-งล�งท�-งค&างอะไรออกมาโก�กก�ากๆ หมาก/เห&าอ;กท;กคร;กโครม  โอOย ส(ก/เป5น
บ�าเหม�อนก(นะ ส(ก/ต��นเงาเหม�อนก( เราก/ว&าเราเป5นบ�าเหม�อนก�น ส(ก/ต��นเงาเหม�อนก( ส(ก/
เป5นบ�าเหม�อนก�น น��ม�นหลอกอย&างน�-นนะ หมาแท�ๆ ย�งไปเห&า ล�งต�วใหญ&ๆ ล�งเม�อง
นอกออกมาโว�กว�ากๆ หมาม�นมองเห/นซ� ฟ4งเส�ยงเห&าอ;กท;ก เลยล�มก�นข�าวก�นอาหาร
ขบข�น เราไปเห/นด�วยตาของเรา โอOย ส(ก/หลงเป5นเหม�อนก(นะ เป5นอย&างน�-นละ

น��ละภาพ ค�อม�นออกจากใจไปวาดภาพต&างๆ เราไม&เห/นต�วท��ม�นออก ส&วนท6า
จ�ตตภาวนาม�นย�อนเข�ามาด(ต�วเหต� ม�นออกไปไหนม�นออกไปจากน�- เม��อร(�ต�วน�-แล�ว พอ
ปร�งแพล/บด�บป�Nบๆ เลย เพราะร(�ต�วเหต�ม�นแล�ว ถ�าไม&ร(�ก/ตายก�บม�นว�นย�งค�6า ต�-งแต&หมา
ย�งได�เห&า เส�ยงม�นเห&าอ;กท;ก เร��องพ�ทธศาสนาน��เป5นศาสนาท��เปKดโลกธาต�จร�งๆ เปKดโล&ง
ออกหมด ร(�ตามเป5นจร�งท�กอย&างๆ ค�อพ�ทธศาสนา สมพระนามว&าศาสดาองค�เอก เป5น
เจ�าของศาสนาอย&างแท�จร�ง ก�เลสไม&ม� ม�แต& อาโลโก อ�ทปาท� สว&างจ�าตลอดเวลาภาย
ในพระท�ย

ว�นน�-เป5นว�นจ�นทร� คนก/ย�งมากอย(&นะ ว�นจ�นทร�คนก/ย�งมากอย(& ให�พ��น�องท� -ง
หลายสนใจในธรรมให�มากข;-น ความสงบร&มเย/นจะปรากฏข;-นก�บความสนใจในธรรม ถ�า
ความสนใจก�บหน�งตะล�งท��ม�นฉายอย(&น��นตายก�น หมาก/เป5นบ�าไปด�วยอย&าว&าแต&คน ถ�า
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หลงตามม�นเป5นบ�าไปด�วยก�น ให�สนใจในธรรมพ�จารณาเส�ยก&อน จะท6าอะไรอย&าพรวด
พราดๆ ค�ดอยากท6าอะไรท6า น�-เป5นน�ส�ยของก�เลส ท6าอะไรไม&ค6าน;งถ;งผ�ดถ(กช��วด� ผ(�ร�บ
เคราะห�ก/ค�อเราน��นแหละ ผ�ดท�-งน�-น ถ�าลงท6าไปด�วยความพรวดพราดผ�ดท�-งน�-น ถ�าท6า
ด�วยความพ�น�จพ�จารณาผ�ดถ(กด�ช��วแล�วไม&ค&อยม�นะ ท&านจ;งสอนว&า น�สม�ม กรณ# เสย�โย
พ�จารณาใคร&ครวญก&อนแล�วค&อยท6า ท�กอย&างพ�จารณาเส�ยก&อนค&อยลงม�อท6าไม&ค&อยผ�ด
พลาดแหละ น��น ป�Nบป4Mบท6าเลยๆ น�-อย&างว&าน��นละ ให�ใช�ความพ�น�จพ�จารณา

ธรรมเป5นส��งท��ละเอ�ยดลออมากท�เด�ยว ให�ใช�ความพ�น�จพ�จารณา ผ�ดก/พล�กมา
เป5นถ(กได�ท�นท�ๆ ค�อธรรม ค�อความถ(กต�องลบท�นท�เลย ถ�าปล&อยให�ก�เลสไปม�นก/ไป
ตามเร��องของม�น โกโรโกโสไม&ม�หล�กม�เกณฑ� อย&างเราเก�ดมาน��จนกระท��งว�นตาย บาง
คนไม&สนใจในอรรถในธรรมเลย ไม&เคยท6าบ�ญให�ทานเลย เป5นเศษมน�ษย�อย(&เฉยๆ นะ
น��น ม�แต&จ�ตใจครองร&างอย(& ลมหายใจขาดก/ปP Qงลงเลย ค�อม�นไม&ท6าความด� แต&ม�นท6า
ความช��วมาก ม�นไม&อย(&เฉยๆ ละมน�ษย�เรา ม�นต�องท6า

เคล��อนไหวไปมาส&วนมากท6าตามอารมณ�ของใจ อารมณ�ของใจเป5นอารมณ�ของ
ก�เลส ม�นก/หม�นลงทางต�6า อารมณ�ของธรรมด;งข;-นนะ เพราะฉะน�-นผ(�ใช�ในทางธรรมจ;ง
ต�องได�น6ามาพ�น�จพ�จารณาในส��งไม&ด�ท�-งหลาย แล�วก/จ�บได�ๆ แก�ไขได�ด�ดแปลงได� ถ�าจะ
ปล&อยตามอารมณ�น�-ตายท�-งเปล&าๆ ไม&เก�ดประโยชน�อะไร แต&ใจน��นละเป5นผ(�ร�บเคราะห�
ท6าด�ท6าช��วไม&ไปไหนม�นอย(&ก�บใจ คร�-นตายแล�วกรรมช��วม�นก/อย(&ก�บใจ ท6าด�กรรมด�ก/อย(&
ก�บใจพาไปเลย ไม&อย(&ก�บอะไรไม&ม�อะไรต�ดส�นได� ม�กรรมท��เจ�าของท6าข;-นอย&างเด�ยว
ต�ดส�นต�วเอง กม�มส�สโกม�ห� กรรมเป5นของของตน กรรมเป5นของเราเอง จะไปแบ&งให�
ใครไม&ได� จ;งต�องได�เล�อกเฟ9นเส�ยก&อนการท6ากรรม

ท�กส��งท�กอย&างไม&เล�อกไม&ได�นะ ผ�ดพลาดไปเร��อยๆ ถ�าม�ต�-งแต&ก�เลสโลกก/ม�แต&
ความร�&มร�อนเป5นฟHนเป5นไฟ ประเทศไหนจะว&าเจร�ญร�&งเร�องขนาดไหนก/ม�แต&ลมปาก
ต��นลมก�นไปอย&างน�-นละ ความจร�งจร�งๆ ม�แต&ไฟเผาห�วอกๆ แล�วด�ดด�-นออกมาทางร&าง
กายหม�นเป5นก�งห�นไปเลย ค�อก�เลสม�นผ�นห�วใจคน ถ�าธรรมแล�วไม&ผ�น ห�ามล�อๆ อะไร
ผ�ดห�ามล�อ ไปในทางท��ถ(ก เร�ยกว&าห�ามล�อในส��งท��ผ�ด เหย�ยบค�นเร&งในส��งท��ถ(ก ค�อความ
ขย�นหม��นเพ�ยร อดทน หน�กก/เอาเบาก/ส(� เม��อเหต�ผลควรท6าแล�วท6า อย&าเอาความข�-เก�ยจ
ข�-คร�านมาเป5นห�วหน�า ม�นจะขย�นในทางความช��วนะ เร��องก�เลสขย�นทางความช��ว แต&
อ&อนแอท�อแท�ในทางความด� แล�วไม&เอาไหนในทางความด�นะ ถ�าเป5นความช��วน�-นต�ด
ป4Mบๆ เลย น��ก�เลสม�นฝ4งใจมาล;กแล�ว
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ค�ดด(ซ�เราจะประกอบความพากเพ�ยร เวลาเราเร��มฝPกห�ดเบ�-องต�นน�� โถ เหม�อน
จะจ(งหมาไปใส&ฝนร�องแง�กๆ ฝนก6าล�งตกจ�ากๆ น�-ลองจ(งหมาใส&ฝนด(ซ� ม�นร�องแง�กๆ
ม�นไม&อยากตากฝน น�-จ(งเราเข�าส(&ศ�ลส(&ธรรมไม&อยากเข�านะ ร�องแง�กๆ เข�าใจ ถ(ไถก�นไป
ซ�ดก�นไปหลายคร�-งหลายหนม�นได�ผลข;-นมา พอได�ผลข;-นมาเป5นพยาน ม�ความด(ดด��ม
ทางธรรมเก�ดแล�วๆ ทางน�-ก/หน�กข;-น ความท�อแท�อ&อนแอท�-งหลายอ&อนลงๆ ทางน�-ก/
บ�กๆ เร��อยเลย เห/นผลมากเท&าไรธรรมย��งหม�น ทางธรรมหม�นๆ เพ��อพ�นท�กข� ย��งหม�น
เร��อยๆ เลย เป5นอย&างน�-นนะ

เวลาก�เลสม�ก6าล�งมากม�แต&หม�นลงท�-งน�-น หม�นลงโดยถ&ายเด�ยว เม��อธรรมม�มาก
หม�นข; -นโดยถ&ายเด�ยว หม�นข; -นจนทะล�เลยถ;งน�พพาน หม�นถ;งขนาดน� -น ถ�าไม&ถ;ง
น�พพานไม&หย�ด น�พพานเลยอย(&ช��วเอ�-อมๆ ม�นเป5น น�พพานอย(&ท��ไหนก/ไม&ร(� แต&เหม�อน
ว&าอย(&ช� �วเอ� -อม ความจะหล�ดพ�นจากท�กข�ม�นอย(&จ�ดส�ดท�ายของความเพ�ยรน�- ม�นเป5น
เหม�อนช��วเอ�-อมๆ น�พพาน น��นละความเพ�ยรไม&ม�ถอย ก6าล�งท��จะให�หล�ดพ�นจากท�กข�ม�
มาก ม�นก/บ�นเร��อยละ เวลาม�นอ�ดอาดเน�อยนาย ม�นข�-เก�ยจข�-คร�านมากๆ ม�นก/ม�อย&าง
น�-น คร�-นเวลาท6าไปท6ามา รบก�นไปรบมา ม�ท&าชนะได�นะ พอม�ท&าชนะได�บ�างแล�วเป5น
พยาน ท�น�-ก/บ�กเร��อยละ ชนะไปเร��อยๆ จากน�-นก/บ�กใหญ&เลย เร�ยกว&าอ�ตโนม�ต�

ความเพ�ยรเพ��อความพ�นท�กข�น�-เป5นอ�ตโนม�ต� เม��อม�ก6าล�งกล�าแล�วเป5นอ�ตโนม�ต�
หม�นตลอดไม&ม�ค6าว&าถอย เหม�อนก�เลสเป5นอ�ตโนม�ต�ในใจห�วใจส�ตว�โลก ม�นหม�นตลอด
ให�ส�ตว�โลกจมอย(&ในว�ฏจ�กร เป5นอ�ตโนม�ต�ของม�น แต&เราไม&ร(�นะ น�-ก/ใครพ(ด ในเม�อง
ไทยม�ใครพ(ดอย&างน�-ไหมล&ะ หลวงตาบ�วมาพ(ดเพราะม�นผ&านก�นบนเวท�แล�วน�� เวลา
ก�เลสเป5นอ�ตโนม�ต�น�-ม�นหม�นด�วยก�นหมดในโลกอ�นน�- ใครไม&ทราบว&าก�เลสเป5นอ�ตโนม�ต�
หม�นส�ตว�โลกให�เป5นไปตามความต�องการของม�น ท�น�-เวลาธรรมเข�าเท�ยบก�นป4Mบ ธรรม
แก�เข�าไปๆ จนกระท��งถ;งข�-นอ�ตโนม�ต�แบบเด�ยวก�น ก�บก�เลสหม�นส�ตว�โลกเป5นอ�ตโนม�ต�
ธรรมลากเข/นส�ตว�โลกหร�อห�วใจของเราให�หล�ดพ�นจากท�กข� ก/เป5นอ�ตโนม�ต�เหม�อนก�น
จนล�มหล�บล�มนอน

เวลาม�นหม�นของม�นเต/มท��แล�ว ลงทางจงกรมต�-งแต&ฉ�นเสร/จแล�ว จนกระท��งป4ด
กวาดไม&ทราบว&าก��ช��วโมงไม&สนใจ ม�นหม�นของม�นอย(&ภายใน เร��องแดดน�-ไม&สนใจ ม�น
ร�อนม�นอะไรไม&สนใจ หม�นอย(&ภายใน ความร�อนความหนาวน�-ไม&ค&อยม�ก6าล�งอะไรนะ
เวลาจ�ตม�ก6าล�งทางธรรมะมากแล�ว ม�นจะหม�นอย(&ภายใน ไม&สนใจก�บค6าว&าร�อนว&าหนาว
อะไร หม�นต�-วๆ น��เร�ยกว&าธรรมท6างานบนห�วใจ เพ��อร�-อถอนก�เลสออกจากใจน�-นเป5น
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อ�ตโนม�ต� หม�นไปอย&างน� -น จนกระท� �งก�เลสขาดไปหมดไม&ม�อะไรเหล�อแล�ว ค6าว&า
อ�ตโนม�ต�น�-หย�ด เป5นเอง หย�ดเอง อย&างมหาสต�มหาป4ญญา มหาสต�มหาป4ญญาก/ค�อ สต�
ป4ญญาท��เฉ�ยบขาดท��ส�ดฆ&าก�เลส พอก�เลสขาดสะบ�-นลงไปแล�ว สต�ป4ญญาน�-ก/เป5นเหม�อน
เคร��องม�อ วางได�ปล&อยได� เราท6าอะไรอย(&ด�วยเคร��องม�ออะไร เราปล&อยเคร��องม�อน�-นได�
อ�นน�-ก/วางลง ถ;งข�-นมหาสต�มหาป4ญญาเร�ยกว&าเคร��องม�อท��เฉ�ยบแหลมมากท��ส�ดฆ&าก�เลส
พอก�เลสขาดสะบ�-นลงไป สต�ป4ญญาน�-ก/เป5นอ�ตโนม�ต�หายต�วไปเอง หย�ดไปเอง

ท�น�-ย�งเหล�อแต&ธรรมชาต�ท��บร�ส�ทธ� Lล�วนๆ แล�วช6าระอะไร น��น ม�นก/ร(�อย&างน�-น
เวลาม�นถ;งท��ส�ด ท��หม�นต�-วก/หย�ด ท�กอย&างหย�ดหมด เพราะหม�นเพ��อความหล�ดพ�น พ�น
แล�วหม�นหาอะไร เราพ(ดเหล&าน�-เราถอดออกมาจากห�วใจท�-งน�-นนะ ไม&ได�พ(ดง(ๆ ปลาๆ
ล(บๆ คล6าๆ มาสอนนะ เราสอนด�วยความจร�งจ�ง เป5นไปภายในห�วใจ ต�-งแต&ล�มล�กคล�ก
คลานมาจนกระท��งเป5นอ�ตโนม�ต� หม�นต�-วเลย ตลอด อย(&ในห�วใจน�-หมด

พาก�นต�-งอกต�-งใจบ6าเพ/ญความด�นะ อย&าได�ปล&อยได�วางว�นหน;�งๆ อย&าไปเช��อ
ม�นน�กนะก�เลส ถ�าเช��อก�เลสแล�วไม&ม�ทางท��จะผ&านพ�นอ�ปสรรคไปได� จะจมไปเร��อยๆ จม
ไปตลอด ต�องอาศ�ยค�ณงามความด� ท�กข�ยากล6าบาก เอ�า ทน เราไม&ได�เก�ดมาใน
ท&ามกลางแห&งเศรษฐ�แหละ เราเก�ดมาจากท�องแม&ด�วยก�นม�แต&ต�วล&อนจ�อนออกมา แล�ว
ก/มาขวนขวายหาใหม& ก/ม�ได�ด�วยก�นน�-นแหละ อ�นน�-เราก/ขวนขวายหาใหม&ได�ด�วยก�น เอา
ละว�นน�-พ(ดเพ�ยงเท&าน�-

ร�บฟ4งร�บชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได�ท��
www.luangta.com หร�อ www.luangta.or.th

และร�บฟ4งจากสถาน�ว�ทย�สวนแสงธรรม กร�งเทพฯ และสถาน�ว�ทย�อ�ดร
FM 103.25 MHz


