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เทศน�อบรมฆราวาส ณ ว�ดป�าบ�านตาด
เม��อว�นท�� ๑๐ ส�งหาคม พ ทธศ�กราช ๒๕๔๘

ประช�มธรรมส	กท�

ผ��ก��ก	บ ป(ญหาทางอ�นเตอร�เน*ตจากเว*บไซค�ของหลวงตาคร�บ
น�อมกราบองค�หลวงตาด�วยเศ�ยรเกล�า เกล�ากระผมฝ4กปฏ�บ�ต�ภาวนาเสาะแสวง

หาคร8บาอาจารย� หว�งพ9�งพาในเวลาต�ดข�ดป(ญหา ไม;ได�ประมาทคร8อาจารย�ร8ปใด แต;ส ด
ท�ายก*ล9กซ9<งในใจด�วยธรรมะขององค�หลวงตา ท�<งอ บายธรรมท��แสดงออก คอยจ�บเง��อน
ธรรมะท��ม�ท�<งอ ปมาอ ปม�ย ใช�สต�ป(ญญาต�ดตาม ท�<งท�นบ�างไม;ท�นบ�าง เพราะเกล�ากระผม
สต�ป(ญญาย�งน�อย ธรรมะขององค�หลวงตา ท�<งล�ลาท�<งจ�งหวะและถ�อยค>าราบร��นไม;สะด ด
ท>าให�ได�ร�บความด8ดด��มในธรรมะ จ�ตสงบเย*นล9กซ9<งได�อย;างประหลาด แม�จะเป?นคราวท��
ด เด*ดเผ*ดร�อน ก*ย�งร8�ส9กฉ�>าเย*น

บางคร�<งองค�หลวงตาสอนให�ร8�โทษของตนเองเพราะก�เลส ท>าให�สต�จดจ;อได�ด�
ซาบซ9<งในพระค ณขององค�หลวงตาย��งน�ก ท>าให�ระล9กถ9งคร�<งพ ทธกาลท��ม�ผ8�ฟ(งเทศน�ได�
บรรล มรรคผลขณะน�อมจ�ตลงฟ(งธรรม เกล�ากระผมได�ฝDนพ�จารณาจนผ�ดทาง ค�อร8�ว;า
จ�ตไม;ก>าหน�ดย�นด�ในกาม แต;จ�ตย�นด�ในรสอาหาร ก*เลยก>าหนดร8ปสวยและเปล�อยแทน
อย8;หลายว�น พอว�นท��จะเส��อมก*ไปด8ร8ปว�บๆ แวมๆ จนส ดท�ายถ8กก�เลสต�ต�อนต;อหน�าต;อ
ตาแทบตาย เห*นโทษความผ�ดของตนเองอย;างท��ส ด ท>าให�ระล9กถ9งค>าสอนท��องค�หลวง
ตาเน�นย<>าเร��องสต� เลยพยายามต�<งสต�ใหม; บางคร�<งก*ถ8กก�เลสสวนวนเว�ยนต�เอาซ9�งๆ
หน�า แต;ก*พยายามต�<งสต� ท>าให�จ�ตเร��มด�ข9<นบ�างพอบรรเทา

เกล�ากระผมขอน�อมธรรมะในองค�หลวงตา ท��แผ;กว�างไพศาลท��วประเทศไทย
โดยทางว�ทย เส�ยงธรรมเพ��อประชาชน และธรรมะท��ออกทางอ�นเตอร�เน*ตท��วโลก ย��งได�
ฟ(งเทศน�ท��องค�หลวงตาสอนพระและธรรมะช ดเตร�ยมพร�อม ย��งท>าให�เพ��มก>าล�งใจใน
การปฏ�บ�ต�ธรรมเพ��อก�าวเด�น แม�จะย�งเด�นสะเปะสะปะ สมาธ�ย�งไม;ม��นคงพอ ก*พอจะย9ด
แนวปฏ�ปทาขององค�หลวงตาตลอดไป

ตอนน�<เกล�ากระผมพยายามต�<งสต�และท>าสมาธ�ให�มากข9<น บางคราวก*พ�จารณา
อส ภะบ�าง พอจ�ตจะแย*บปร งทางก�เลสป(Fบ ไม;ท�นให�ปร งก*พยายามต�<งสต�บร�กรรมแทน
และพยายามหล�กเล��ยงส��งท��ท>าให�เก�ดก�เลส แบบน�<เกล�ากระผมควรท>าอะไรเพ��มเต�มคร�บ
หร�อว;าต�องเน�นหน�กในอส ภะคร�บ หากเป?นคนด�ไม;ได� ก*จะขอเป?นหมาน�อยท��ม�ว�น�ย ด�
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กว;าเป?นคนท��ส�<นท;าหมดราคา (ถ�าจะโดนไม�เร�ยวหวดเพราะท>าผ�ด ก*ยอมร�บผ�ดตลอด
ไป) เกล�ากระผมผ�ดพลาดประการใด ขอน�อมกราบขอขมาองค�หลวงตาท กประการ

จากล8กศ�ษย�ผ8�ท�<งโง;ท�<งบ�าท�<งเซ;อ
หลวงต� เราก*ตอบว;า อย;าบ�าอย;าเซ;อ ก*ม�เท;าน�<นท��ตอบก�น โลกเรากว�างแสน

กว�าง มน ษย�เราม�ประมาณส�กก��ล�านคน ต;างคนต;างเสาะแสวงหาความส ขๆ ท��วโลกด�น
แดน ม�นน;าจะปร9กษาหาร�อก�นว;า ท��หาความส ขไม;ได�ความส ข ม�แต;ความย ;งเหย�งว ;นวาย
ผ8�ใหญ;ย ;งใหญ; ผ8�น�อยย ;งน�อย ใหญ;เท;าไรย��งเป?นท กข�มาก ควรจะประมวลความท กข�
ความก�งวลท�<งหลายเหล;าน�<เข�ามาส8;อรรถส8;ธรรม เอาธรรมเป?นเคร��องก�าวเด�น ประช มก�น
ส�กท�เป?นไรโลกอ�นน�< ไม;เคยม�การประช มธรรมส�กท�นะ ม�แต;ประช มเร��องก�เลส ประช ม
ว�นย�งค�>าค�นย�งร ;ง ประช มต�<งแต;ว�นเก�ดจนกระท��งว�นตาย ประช มเร��องก�เลสท�<งน�<น เร��อง
ประช มอรรถธรรมเพ��อหาความส ขความสงบเย*นใจ เพ��อเป?นน<>าด�บไฟค�อก�เลสเหล;าน�<
ไม;เห*นปรากฏท��ไหนว;ะ ม�ต�<งแต;เร��องกองท กข�

แล�วต;างคนต;างชมเชยสรรเสร�ญอย8;ในห�วใจล9กๆ น��นแหละ ไม;ออกปากพ8ดก*
ตาม ม�นความพอใจ ความด8ดด��มในส��งช��วช�าลามกท�<งหลาย แล�วก*โกยไฟเข�ามาเผาต�ว
เองๆ อย;างน�<ม�อย8;ท��วโลก ม�นน;าจะปร9กษาหาร�อก�นบ�างโลกท�<งโลก กว�างแสนกว�างนะ
เอาศาสนามากางด8ว;าศาสนาใด เป?นศาสนาท��จะท>าความสงบร;มเย*นให�แก;ก�นและก�น
แล�วยกศาสนาน�<นข9<น น�อมใจเข�าไปปฏ�บ�ต�ตามศาสนาน�<น แล�วโลกน�<จะปรากฏเป?นความ
ส ขความสงบเย*นใจข9<นมา การเบ�ยดเบ�ยนท>าลายก�น การเป?นบ�าอ>านาจ บ�าโลภ เหล;าน�<ก*
จะค;อยเบาลงๆ 

เพราะพ�จารณาในธรรมท�<งหลายแล�วย ต�ก�นลงท��ตาย ในโลกน�<ตายด�วยก�นท�<งน�<น
จะด�<นไปหาอะไรน�กหนา ม�นตายด�วยก�น เวลาท� �ย�งไม;ตายควรจะด�ดด�<นหาความส ข
ความเจร�ญด�วยอรรถด�วยธรรมบ�าง พอจะเป?นข��อเป?นแปเกาะต;อไป แต;น�<ม�นไม;ม� ไปท��
ไหนไม;ม� เราพ8ดจร�งๆ พ�จารณาม�นท��วโลกน��ห�วใจดวงน�<น;ะ ท� �มาพ8ดเหล;าน�<พ�จารณา
หมดแล�วนอกจากไม;พ8ดเฉยๆ มากต;อมากเต*มห�วใจอย8;น�< เรามาพ8ดได�เฉพาะเท;าท��พอ
เข�าใจๆ เท;าน�<น ท��ไม;เข�าใจ ส ดว�ส�ย ปลงธรรมส�งเวชม�เยอะในห�วใจน�< พ�จารณาออกไป
นะ โลกย�งเป?นบ�าก�นอย8;อย;างน�<จะว;าไง

ถ�าโลกไม;ห�นหน�าเข�าธรรมจะไม;ม�ความหว�งเร��องความเจร�ญ ม�แต;ความเส��อม
โทรม ม�แต;ความท กข�ทรมานทว�ร นแรงข9<น มากข9<นๆ การว��งตามก�เลสใครอย;าหว�งว;าจะ
ม�ความส ขความเจร�ญ ความโลภน>าความส ขมาให�ใครท��ไหนไม;ม� ความโกรธ ราคะ
ต�ณหาเหม�อนก�น พาด�ดพาด�<นท�<งว�นท�<งค�นย�นเด�นน��งนอนไม;ม�เวลาหย ดเลย การย�บย�<ง
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ส��งเหล;าน�<ด�วยธรรมเป?นของด�
ม�นไม;ม�นะเด� Gยวน� <ธรรม ในโลกน��แทบจะไม;ปรากฏแล�วนะธรรม ม�แต;ก�เลส

เหย�ยบย�>าท>าลายตลอดเวลา ธรรมไม;ค;อยปรากฏ น��ท��น;าสลดส�งเวช น��พ�จารณาตลอดนะ
กลางค�นอย;างน�<ย��งพ�จารณาละเอ�ยดลออมากเช�ยว พ8ดให�ช�ดเจน พ�จารณาเร��องโลกธาต 
น�� พ�จารณารอบไปหมดเลย พ�จารณาคนเด�ยวจะว;าบ�าก*บ�าคนเด�ยวอย8;ง� <นละ เก*บไว�
เร�ยบๆ ในล�<นช�กไม;ด�ดไม;ด�<นนะ ร8�ไปๆ ผ;านไปๆ ไม;หน�กหน;วงถ;วงใจนะ พ�จารณาโลก
เป?นอย;างน�<น

ก*ลงมาปลงธรรมส�งเวช ถ�าโลกไม;ห�นหน�าเข�าธรรมบ�างแล�วความส ขจะไม;ม�เลย
ม�ต�<งแต;ความท กข�ความทรมานต;อไป ทว�ร นแรงมากข9<น เพราะก�เลสเป?นเคร��องเสร�ม
ท กข�ให�มากไม;ใช;ลดท กข�นะ ธรรมเป?นเคร��องลดท กข�ลงมาเป?นน<>าด�บไฟ ม�นจะเปลวส8ง
จรดเมฆก*ตาม น<>าสาดลงไปแล�วม�นก*ย บลงไป ถ�าม�ธรรมสาดเข�าบ�าง น�<ไม;ม�นะ ไม;ว;าผ8�
ใหญ;ผ8�น�อย ประเทศใหญ;ประเทศน�อย ม�นใหญ;ด�วยก�เลสต�ณหาท�<งน�<น ม�แต;เบ�ยดเบ�ยน
ก�นท>าลายก�น ใครจะได�ท;าไหนเอาท;าน�<นๆ ท;าของก�เลสม�นจะได�ไปไหน ม�นก*เอากอง
ท กข�มาถมห�วเจ�าของผ8�ว;าจะได�ส ขน��นแหละ ด�วยความโลภท�<งหลาย ด�วยอ>านาจบ�าๆ
ป�าๆ เถ��อนๆ น��น ม�นไม;ม�อย;าไปหา หาเท;าไรก*ย��งเป?นท กข�ไปเท;าน�<น ถ�าหาธรรมละม�
การย�บย�<งนะ น��ม�นไม;หาโดยธรรม

เราน�<สลดส�งเวชจร�งๆ นะ เพ�ยงห�วใจดวงเด�ยวม�นพ�จารณารอบโลกธาต น8;น ว;า
ให�ม�นช�ดเจนอย;างน�<นะ ไม;พ8ดเฉยๆ เวลาพ8ดจ9งพ8ดออกมาน�� ของเล;นเม��อไรใจน�� ขอให�
เปHดก�เลสออกเถอะม�นจะจ�าของม�นไปหมดน��นแหละ ก�เลสเท;าน�<นปHดบ�งห �มห;อส�ตว�โลก
ตาม�ร�อยตาไม;ม�ความหมายใจบอดเส�ยอย;างเด�ยวเท;าน�<น ถ�าใจสว;างจ�าตาบอดก*อย;าง
พระจ�กข บาลเห*นไหมล;ะ ท;านจ�าอย8;ตลอดเป?น สง�ฆ� สรณ� คจ�ฉ�ม� ของพวกเรา จ�กข 
บาลตาบอด ท;านต�<งส�จจะจะไม;นอนสามเด�อน ตาท;านพ�การ หมอเขามาร�กษาบอกว;า
ท;านต�องนอนหยอดยา ไม;นอนท;านว;า เพราะได�ต�<งส�จจอธ�ษฐานไว�แล�วไม;นอน ตาจะ
บอด เอา บอดก*บอดท;านว;าง�<น ส ดท�ายตาก*บอดห�วใจก*จ�าข9<นมา น��นเห*นไหมล;ะ

ห�วใจจ�าเส�ยอย;างเด�ยว ตาจะบอดก*บอดไปเถอะ ห�วใจไม;บอดไม;เป?นไร จ�าอย8;
น�<นละ อ�นน�<ม�ต�<งแต;ใจบอดท�<งน�<นพวกเรา พวกใจบอด โลกๆใจบอด ตาบอดก*ค�อตาใจ
น��น กว�านเข�ามาว;าหาความส ขใส;ตนเองๆ ไม;เห*นม�ใครม�ความส ขในโลกอ�นน�< พระพ ทธ
เจ�ากว�านความส ขมาส8;ต�วเอง จนกระท��งโลกได�ร�บความส ขมาก หาด�วยเหต ผลกลไก
อะไร ท;านหาด�วยธรรมนะ ท;านไม;หาด�วยก�เลส หาด�วยก�เลสหาเท;าไรย��งพอกพ8นความ
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ท กข�ข9<นมามากมายก;ายกอง ถ�าหาด�วยธรรมแล�วจะม�ความส ขความเจร�ญ ให�พาก�นค�ด
บ�างซ�

ว�นหน9�งๆ ค�ดทางด�ทางช��ว บวก ลบ ค8ณ หาร ก�นบ�างคนเรา ไม;ง�<นจะไม;ม�อะไร
ต�ดเน�<อต�ดต�ว จะตายไปจมๆ ละ เก�ดก*เก�ดจมๆ ตายจมๆ ตลอดไป หาความส ขฟDJนฟ8
ข9<นมาไม;ม�แหละ ม�นจะม�แต;ความท กข�ความทรมาน ไปโลกไหนก*โลกห�วใจดวงสกปรก
น�< ม�นก*เอากองท กข�ไปเผาตลอด โลกไหนก*ไป ภพใดก*ไป ถ�าลงก�เลสต�ณหาพาสร�าง
ความท กข�เข�าส8;ห�วใจม�อย8; ไปโลกไหนก*จมท�<งน�<นแหละ เราอย;าหว�งโลกน�<นโลกน�< ถ�าไม;
ปร�บปร งใจให�ด� ถ�าปร�บปร งใจให�ด�โลกไหนก*โลกเถอะ ใจน�<ละเป?นต�วจะพาไป สว;าง
กระจ;างแจ�งค�อใจน�<

น��ก*ว�นท�� ๑๐ แล�ว ว�นท�� ๑๑–๑๒ ย ;งใหญ;ละ ไม;ใช;เล;นๆ นะ จะย ;งใหญ;มากท�
เด�ยว เราไม;พ8ดอะไรมากนะ พ8ดท กว�นๆ เหน��อย ไปท��ไหนไม;อยากพบคน ฟ(งซ�น;ะ ม�น
เป?นอะไรถ9งเป?นอย;างน�<น ไปท��ไหนไม;อยากพบคน ปHดม;าน ไปรถไม;ให�ใครเห*นนะ ปHด
ม;าน ส��งงานส��งการอะไรส��งออกไปๆ จะเอาอะไรๆ แต;ไม;ให�ใครเห*นแหละ ไปไหนไม;
เห*น แม�แต;เอาของไปส;งโรงพยาบาลก*ไม;ลง ไม;ลงรถ เขาร มมาก*ร มมาแล�ว ข�อยเบ��อคน
พอแล�วว;าง�<น บอกตรงๆ อย;างน�<ละ อย;าให�พ8ดเถอะเบ��อ ม�นเบ��อจร�งๆ น��นะ ถ9งวาระพ8ด
ก*พ8ดเฉยๆ ไม;ได�พ8ดด�วยความท��ว;าหน�กหน;วงในใจ แต;ก*จ>าเป?นต�องพ8ดอย8;น��นแหละจะ
ว;าไง ใครก*หาความส ขๆ เราก*บ�นไปย�งง�<นแหละ ไปท��ไหนท กข�ล>าบาก

ให�พาก�นต�<งใจใส;ศ�ลใส;ธรรม ในพรรษาใครม�ข�ออรรถข�อธรรม ให�เป?นส�จจะ
ความจร�งประจ>าใจไหมปLหน9�งๆ เข�าพรรษามาได�ก��ว�นก��เด�อนแล�ว เก�ดมาก��ปLแล�ว เข�า
พรรษาสามเด�อนจะต�<งส�จจอธ�ษฐานหาความส�ตย�ความจร�งใส;ต�วเองไม;ได�บ�างเหรอ ม�น
เป?นย�งไงถามเจ�าของบ�างซ� ไปหาถามคนอ��นด8ต�<งแต;คนอ��น ไม;ด8ต�วเองม�นจะร8�เร��องอะไร
เร��องม�นเก�ดก�บต�วเอง ไปยกโทษเขาก*เก�ดก�บต�วเองละเร��อง ให�ด8ต�วเองน�<ม�นไม;ยก พอ
ม�นปร งข9<นพ�บด�บพร�อมเลยๆ ไม;ม�อะไรไปปร ง ต�วข�าศ9กศ�ตร8ม�นอย8;ท��ใจเรา ใจพาปร ง
ถ�าร8�เท;าท�นม�นแล�วม�นไม;เก�ดละ ไปท��ไหนสบายๆ เอาละว�นน�<พ8ดเท;าน�<นละ จะให�พร

ร�บฟ(งร�บชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได�ท��
www.Luangta.com หร�อ www.Luangta.or.th

และร�บฟ(งจากสถาน�ว�ทย สวนแสงธรรม กร งเทพฯ และสถาน�ว�ทย อ ดร
FM 103.25 MHz


