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เทศน�อบรมฆราวาส ณ ว�ดป�าบ�านตาด
เม��อว�นท�� ๑๕ ส�งหาคม พ ทธศ�กราช ๒๕๔๘

ระง�บบ�าค	ด

ก'อนจ�งห�น
พระให�พาก�นเร'งภาวนานะ ในพรรษาเป-นโอกาสท��เหมาะสมท��ส ดแล�ว นอก

พรรษางานย 'งน�2นย 'งน�2มาตลอด แทรกความเพ�ยร ท3าลายความเพ�ยรไป แต'ในพรรษาน�2
จะเป-นโอกาสอ�นด�มากย��งกว'ากาลใดๆ นะ ให�พาก�นต�2งอกต�2งใจปฏ�บ�ต� ด7จ�ตอย'าไปด7ท��
อ��น ร�กษาศาสนาร�กษาท��จ�ต ท3าลายศาสนาก8ท3าลายท��จ�ตน��นแหละ ก�เลสม�นท3าลายอย7'ใน
ใจ ธรรมะซ�กฟอกออกไป แต'ธรรมะก8อย7'ในใจเหม�อนก�น ให�ได�เห8นซ�มรรคผลน�พพาน
พระพ ทธเจ�าโกหกโลกจร�งเหรอ ก�เลสม�นโกหกโลกมาก��ก�ปก��ก�ลป< ตายกองก�นอย7'น� 2
ท3าไมไม'เห8นโทษเห8นภ�ยของม�น ธรรมะเป-นเคร��องฉ ดลากออกจากกองท กข�ท�2งหลาย
เหล'าน�2 ท3าไมจ?งไม'เห8นเป-นของส3าค�ญ

เอา ฟABนข?2นมาด7ซ�น'ะ พระพ ทธเจ�าโกหกโลกจร�งๆ เหรอ ก�เลสอย7'ในใจ ต�วเป-น
ภ�ยอย7'ในใจ ธรรมะเคร��องปราบก�เลสอย7'ในใจ เอา ค�นข?2นมาอย7'ท��ใจของต�วเอง ม�สต�เป-น
ส3าค�ญ พ�2นฐานแห'งความเพ�ยรฆ'าก�เลสท�2งหลาย สต�เป-นส3าค�ญมากนะ ความเพ�ยรใดก8
ตามถ�าขาดสต�ไม'จ�ดว'าเป-นความเพ�ยร ถ�าม�สต�อย7'แล�วเร�ยกว'าความเพ�ยร เคล��อนไหวไป
มาท� �ไหนสต�อย7 'ก�บต�ว เร�ยกว'า สต�ส�มปช�ญญะ กระจายออกจากจ ด เช'นจ ดค�อจ�ต
บร�กรรมภาวนา ออกไปร7�รอบต�วเร�ยกว'าส�มปช�ญญะ ให�ม�สต� ท'านท�2งหลายจะได�เห8น
ธรรมของพระพ ทธเจ�า ประกาศธรรมสอนโลกมาด�วยความเล�ศเลอ แล�วท3าไมจ?งให�
ก�เลสซ?�งเป-นกองม7ตรกองค7ถเหย�ยบย�3าท3าลายธรรมท�2งหลายเส�ย เห8นเป-นต Eกตาอ�นหน?�ง
ไปนะธรรม ก�เลสเป-นทองท�2งแท'งเหย�ยบห�วคนเวลาน�2 ห�วพระห�วเณรเราน�2แหละ ด7ให�ด�
นะ

พระพ ทธเจ�าสอนผ�ดไปไหม ค3าสอนใดในโลกน�2จะเหม�อนค3าสอนของพระพ ทธ
เจ�า ไม'ม�ผ�ดม�พลาดไปเลยแหละ ตรงแน'วๆ เราจะได�เห8นภาคปฏ�บ�ต�น��ส3าค�ญมากนะ ด�ง
ท��พ7ดให�ฟFงเสมอ เร�ยนปร�ย�ต�เราก8เร�ยน เทศน�ก�นกล�วยหอมกล�วยไข'เขามาไม'ทราบก��
ถาดก��ชาม เทศน�มาอย'างน�2นแหละ เจร�ญพรมาเร��อย แต'ธรรมะแท�จร�งค�ออะไรไม'ร7� เวลา
ออกมาภาคปฏ�บ�ต�น�2ม�นข?2นท��ภายในใจ ข?2นภายในใจม�แต'ความจร�งๆ ท�น�2เวลาเราจะไป
พ7ดอ�อมค�อมอย'างน�2ไม'ได�นะ ความจร�งเป-นย�งไงร7�ย�งไงข?2นมา ต�องพ7ดตามน�2นแสดงตาม
น�2นเร��อยๆ
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เพราะฉะน�2นโวหารเราจ?งเคยพ7ดให�ฟFงเสมอว'า แต'ก'อนเราเทศน�สอนประชาชน
ท�2งหลายก8เหม�อนพระท��วๆ ไปท��สอนก�น เป-นธรรมดาๆ เพราะเป-นแบบล7บคล3าไม'ม�
ความจร�งในต�ว อาศ�ยต3าร�บต3ารามาอ'าน อ'านไปเร��อยๆ ถ�าม�ผ7�มาท�ก ท3าไมถ?งเทศน�
อย'างน�2นล'ะ ก8ต3าราว'าอย'างน�2น น��นหาทางออกนะ ท�น�2เวลาเข�าภาคปฏ�บ�ต�น�2ร7�ข?2นมาจร�งๆ
แล�วเราจะพ7ดแยกจากความร7�น�2ไม'ได�นะ ต�องพ7ดตามความร7�

ความร7�ม�แต'ความจร�งล�วนๆ ท�น�2เวลาเราเทศน�หร�อส��งสอนใครก8ตาม เราจะพ7ด
แบบแต'ก'อนท��จดจ3าค3าน�2นค3าน�2มาพ7ดอย'างน�2ไม'ได� เอาความจร�งออกมาพ7ดตรงเปGงๆ
ผ�ดบอกว'าผ�ด ถ7กบอกว'าถ7ก ส3านวนน�2นเลยเปล��ยนมา จากปร�ย�ต�ท��เราเร�ยนมาแล�วมา
เป-นภาคปฏ�บ�ต� ผลเก�ดข?2นจากการปฏ�บ�ต�น�2เป-นสมบ�ต�ของเราแท� เป-นท��แน'ใจๆ ออกค3า
ไหนถ7กต�องๆ เลยกลายเป-นขวานผ'าซากไป น��นเห8นไหมล'ะ น��นละส3านวนของธรรมเป-น
ขวานผ'าซาก ตรงไปตรงมา ก�เลสม�นอ�อมค�อม น��มนวลอ'อนหวานไพเราะเพราะพร�2ง
เล�ยแข�งเล�ยขา ม�แต'ก�เลสท�2งน�2นละ

ธรรมะน�2ไม'เล�ยใคร ตรงไปตรงมา น��ก8ได�เอามาพ7ดให�ฟFงแล�ว เก�ดข? 2นมาท��ใจ
ส3านวนเหล'าน�2เราก8ไม'เคยพ7ดแต'ก'อน เวลาม�นเปล��ยนข?2นมาน�2 มาเป-นข?2นภายในจ�ตน�2พ7ด
ให�เพ�2ยนไปไม'ได�นะ เป-นย�งไงต�องพ7ดอย'างน�2นๆ ท�น�2ก8เลยตรงไปตรงมา ความช�นชา
ของก�เลสท��ม�นชอบความน��มนวลอ'อนหวานม�นก8ว'าขวานผ'าซากๆ ไปอย'างน�2นเส�ย ค�อ
ผ'าห�วม�นน��นแหละ ม�นไม'อยากให�ผ'า น��ละให�จ3าเอานะ เราพ7ดน�2เอาต�วของเราย�นย�นๆ
เพราะม�นแน'อย7'ในห�วใจน�2แล�ว สอนโลกเราไม'เคยผ�ดพลาดในห�วใจของเรา แม'นย3าๆ
น�อมร�บพระพ ทธเจ�าท��ว'า ส�วาก�ขาโต ตร�สไว�ชอบแล�วๆ ท กอย'าง ไม'ม�ผ�ดม�เพ�2ยน

หล�กไปไม'ได�นะ ธรรมเป-นย�งไงต�องพ7ดอย'างน�2นออกมา แสดงอย'างน�2นออกมา
ถ�าก�เลสน��ร�อยส�นพ�นคม เอาแน'ก�บม�นไม'ได�นะ หลอกโลกต�มต Hนโลกน�2เก'งมาก ค�อก�เลส
ธรรมท'านไม'ต�มต Hนใคร ตรงไปตรงมา แล�วธรรมน�2เลยกลายเป-นข�าศ?กของก�เลสเส�ย หา
ว'าธรรมน�2เป-นขวานผ'าซาก น��นเห8นไหมล'ะก�เลส ม�นเข�าแง'น�2นละนะ เอาฟาดม�น ก�เลส
อย7'ตรงไหนอย'าไปหล�กม�น ม�นอย7'ในห�วใจเหม�อนภ7เขาท�2งล7ก ฟาดให�ม�นพ�งทลายลง
ก�เลสอย7'ในภ7เขาท�2งล7กพ�งทลายลงแล�วสว'างจ�าข?2นมาเลย น�2ค�อธรรม ผลจากการต'อส7�ก�บ
ก�เลส ให�พาก�นต�2งใจปฏ�บ�ต�ด�ๆ นะ

ธรรมพระพ ทธเจ�าน�2สดๆ ร�อนๆ สดๆ ร�อนๆ ตลอดเวลา เช'นเด�ยวก�บก�เลส
สดๆ ร�อนๆ เหม�อนก�น แล�วแต'ใครจะน3าส��งใดเข�ามาปฏ�บ�ต� ปฏ�บ�ต�ทางด�านก�เลสก8เป-น
ไฟไป ถ�าปฏ�บ�ต�ทางด�านธรรมะก8เป-นน2 3าด�บไฟๆ ไป ให�พาก�นจร�งจ�งท กคน อย'า
มาเหลาะๆ แหละๆ ให�เห8น เอาละให�พร
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หล�งจ�งห�น
ให�รถยนต�ม7ลน�ธ�ค�นหน?�งจนล�มไปแล�ว น��เขามาร�บรถถ?งร7� ค�อส��งรถจนกระท��งรถ

มาแล�ว เขามาร�บรถถ?งระล?กได�ว'าให�เขา ให�ม7ลน�ธ�อ ดรสว'างเมธาธรรม ระยะน�2ทางโรง
พยาบาลไม'ทราบโรงไหนบ�างท��ขอรถ เราให�รถ ให�อย7 'เร� �อยโรงพยาบาล เราจ3าไม'ได�
แหละ อย'างน��ก8เหม�อนก�นพ?�งระล?กร7�เด�Iยวน�2เอง ให�เขาแล�ว ส��งรถจนกระท��งรถตกมาถ?ง
ล�มไปแล�ว

เวลาน�2ก3าล�งเก��ยวก�บเร��องตา ก8ให�ผ7�ว'าช�ยพรเราน��ต�ดต'อก�บทางหมอ ค�อเราจะเอา
ลงจ ดร�กษาตา เป-นจ ดๆ เพราะตาส3าค�ญมาก เพราะเหต น�2เราจ?งให�เลยทางเว�ยงจ�นทน�
เขาขอให�ตามน�2นๆ รวมแล�ว ๘ ล�านกว'า จากน�2ก8จะไปลงจ ดไหนอ�กทางภาคอ�สานก'อน
อ�กส�กแห'งหน?�ง แล�วก8จะไปภาคอ��นๆ ท��จ3าเป-นเหม�อนก�น ค�อขยายออกไป ตาน��ส3าค�ญ
มาก เราเคยยกข�อเปร�ยบเท�ยบ ม�นขบข�นนะ เรายกข?2นแล�วย�งม�เร��องขบข�น ถ�าว'าตาไม'
ส3าค�ญ เอาๆ ว'าง�2นนะ เอาก�นให�เห8นต�วอย'างเด�Iยวน�2ละ ถ�าว'าตาไม'ส3าค�ญ ก8ให�คนพวกน�2
ตาบอดท�2งหมดในศาลาเราน� � แล�วเอาไม�มาให�เรา ยกภาพพจน�ข?2นซ�น'ะ ค�อว'าตาไม'
ส3าค�ญก8คอยด7ก�น ส3าค�ญหร�อไม'ส3าค�ญจะเห8นก�นเด�Iยวน�2 ตาบอดพร?บน��เราไล'ต� เอา หน�
กล�บบ�าน ชนน�2นชนน�2ล�มล กคล กคลาน ข�2แตกเย��ยวราด ส3าค�ญหร�อไม'ส3าค�ญตา น��นเห8น
ไหมล'ะ เอาอย'างน�2น เม��อเป-นอย'างน�2นม�นก8ยอมร�บซ�ใช'ไหม ตาบอดเส�ยอย'างเด�ยวเอา
ลองด7ซ�น'ะ ม�ความหมายอะไร

คนน�2นคนน�2ชนก�นด�วย ต�นสงต�นเสาชนดะคนตาบอดใช'ไหม ไม'เจ8บย�งไงเอาไม�
ไล'ต� ม�นหน�ตายม�นก8เลยชน ไปไม'ท�นก8ข�2แตกเย��ยวราด น��เห8นไหมคนตาบอด เรายกเหต 
ผลมา ใครค�านลองค�านด7ซ� ถ�าค�านเด�Iยวน�2เราจะเอาเด�Iยวน�2 น��นคนตาบอดเป-นอย'างน�2น
อะไรก8ตามตาส3าค�ญมาก ในอว�ยวะของเราตาส3าค�ญมาก ค�อตาย�งด�อย7' ห7หนวกหร�อแข�ง
ขาอว�ยวะจะไม'สมบ7รณ� เส�อกคลานไปก8ตาม ตาด�ย�งม�ความหมายนะ พอตาบอดเส�ย
อย'างเด�ยวน�2อะไรสมบ7รณ�ก8เถอะ หมดความหมายเลย เป-นเศรษฐ�ก8หมดความหมายลง
ท�นท� ตาบอด เพราะฉะน�2นเราจ?งได�สนใจก�บทางตา

น��ก8กะว'าจะพ�จารณาทางด�านภาคอ�สาน ภาคอ�สานเหน�อก�บทางน�2ก8ได�แล�วโรง
พยาบาลศ7นย� แล�วก8จะไปทางน�2 จากน�2ก8จะแยกไปภาคน�2นภาคน�2 จะขยายไปท กภาค เรา
พยายามท��ส ด ค�อม�นข?2นอย7'ก�บการเง�นการทอง ม�นมาไม'ท�น เง�นมาไม'ท�น เม��อเง�นมาไม'
ท�นความจนตรอกจนม มม�นต�เข�ามาๆ เราไม'ม�ทางออกม�นอาจจะข�2แตกเย��ยวราดก8ได�
เข�าใจไหม หาทางออกไม'ได�น�� ถ�าได�เง�นมาก8ม�ทางออก ท�น�2เง�นมาไม'ท�น ความจนบ�บเข�า
มาๆ ส ดท�ายก8ชนต�นสงต�นเสาข�2แตกเย��ยวราด หาทางออกไม'ได� เป-นอย'างน�2นละ เด�Iยวน�2
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ก3าล�งเป-นอย'างน�2นนะเรา ม�นหม นไม'ท�น เง�นมาเท'าไร ค�อออกตลอดๆ เลย เราก8พอใจ
ท��ได�ช'วยโลก ช'วยด�วยความเมตตาล�วนๆ จ?งไม'ม�อะไรตกค�าง ท��เง�นย�งเหล�ออย7'ในบ�ญช�
น�2นม�บ�าง เราเตร�ยมไว�เวลาจ3าเป-นก8จะยกน�2ต7มใส'ก�นเลย เราเผ��อไว�อย'างน�2น ม�เผ��อไว�
บ�างเหม�อนก�น ไม'ใช'จะให�ไปหมดแล�วความจ3าเป-นมาท�หล�งแก�ก�นได�ย�งไง เราเผ��อไว�
เพ��อจ ดน�2นๆ อ�นน�2ไม'ให�มาแตะ นอกจากความจ3าเป-นจร�งๆ มาแล�วออกร�บก�นเลย ม�

เพราะฉะน�2นจ?งให�เข�าใจเอาเลยว'า เวลาหลวงตาบ�วตายไปแล�ว หากจะม�เง�นอย7'
ในบ�ญช�เท'าน�2นล�านเท'าน�2ล�าน ให�พ?งทราบอย'างน�2แหละ อย'างท��เขาโจมต�หลวงป7�ฝFBนเรา
ตอนน�2นท'านม�เง�นอย7'ล�านห�า เง�นม�ราคาตอนน�2นนะ ราคาย�งส7งอย7' เขาไปโจมต�อย7'ท��ลาน
โพธ�Kลานผ�น��นแหละพวกข�าศ?กศ�ตร7ต'อศาสนา เขาไม'ร7�ความจร�ง แต'เราร7�ความจร�ง เง�น
จ3านวนล�านห�าน�2ท'านส��งไว�เร�ยบร�อยแล�ว ให�ไปจ ดน�2นห�าแสน จ ดน�2ห�าแสนๆ ท'านส��งไว�
เร�ยบร�อยแล�ว ท�น�2เวลาท'านตายลงไป พวกน�2เขาไม'ร7�ซ�ค3าส��ง แต'เราร7�หมด เขาโจมต�ท'าน

จนสมเด8จมหาว�รวงศ� ท��ว�ดนรนาถฯ ว��งมาหาเรา ท'านก8เส�ยใจมากท�เด�ยว ว'าท'าน
อาจารย�ฝFBน เป-นพระองค�ขนาดน�2ย�งมาถ7กโจมต�ได� ว��งมาท'านก8ไม'มองเห8นใคร มาหาเรา
เลยนะ ก8ไปเจอก�นตรงหน�าว�ด เราก3าล�งจะออกไปธ ระตอนบ'าย ท'านก8เข�ามา พอเห8นรถ
เราไป ไฟทางโน�นพาบ น��เราต�องจอดเส�ยก'อนนะรถแปลกๆ มานะน�� เราก8เฉ�ยดไปทาง
น�2น ทางน�2นก8เฉ�ยดมาทางน�2 สมเด8จออกมา เหอ จะไปไหน ไปไหนก8ไปไม'ใช'คนตายเรา
ว'า ก8สน�ทก�น ป MบปFNบออกมาเลยท�นท�ถามเร��องราว

พบก�นท��หน�าว�ด ท'านย�งไม'ได�เข�าว�ด เราก3าล�งจะออก น��เร��องท'านอาจารย�ฝFBน เขา
โจมต�อาจารย�ของเราอย'างน�2นๆ เออเอาละ กระผมเข�าใจหมดเร��องเหล'าน�2 เราก8กราบ
เร�ยนเร��องราวท�2งหมดในเง�นจ3านวนล�านห�าให�ท'านเป-นท��เข�าใจแล�ว เอ�อ อย'างน�2หาย
สงส�ย ม�นต�องอย'างน�2ซ� โจมต�ส 'มส��ส 'มห�า ไปน�2จะออกแก�ข'าว รถเราก8ออก รถท'านก8ตาม
หล�งเราไป ท'านเลยไม'เข�าว�ด ออกเลย ท'านไปแก�ข'าว เร��องเลยเง�ยบไป ไม'เง�ยบย�งไง
ความจร�ง เราเอาความจร�งออกน�� พวกน�2นไม'ร7�ความจร�ง คอยแต'จะโจมต�อย'างเด�ยวให�
เส�ยหาย ไม'ทราบว'าใครเส�ยหาย ก8ต�วปากม�นน��นเส�ยหายจะเป-นใครไป อย'างน�2เป-นต�น
นะ

เวลาเราตายแล�วเง�นน�2แน'ใจว'าจะม�อย7'ในบ�ญช� เพราะเตร�ยมพร�อมไว�อย'างท��ว'าน��
ท��จ'าย จ'ายไปๆ ท��เตร�ยมพร�อมไว�เวลาม�ความจ3าเป-นข?2นมาก8เอาอ�นน�2ออกร�บก�น เราค�ด
ไว�หมดนะเร��องเหล'าน�2 เราไม'ได�ค�ดส 'มส��ส 'มห�า เวลาเราตายแล�วจะว'า โห หลวงตาบ�วม�
เง�นเท'าน�2นล�านเท'าน� 2ล�าน เขาจะโจมต� ถ�าล7กศ�ษย�เราหมดปFญญาให�เขาข� 2รดห�วม�น
อาจารย�ม�นตายไปแล�วให�เขาข�2รดห�วม�น ม�นไม'ม�ปFญญา เราอธ�บายให�ฟFงแล�วใช'ไหมล'ะ
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เง�นจ3านวนน�2เราเผ��อเวลาม�ความจ3าเป-น หากว'าจ3าเป-นมาก8ต7มเลยๆ ไม'ใช'ออกท'าเด�ยว
หม�ดขวาไปแล�วหม�ดซ�ายย�งม� อย'างน�2นซ� ไม'ใช'ต'อยแบบสองหม�ดอย'างน�2ม�นด7ได�ไหม
ต'อยหม�ดหน?�ง หม�ดหน?�งรอ น��น อ�นน�2ก8เหม�อนก�นม�หม�ดร�บหม�ดสวนซ�

อ�าว ม�นต�องยกภาพพจน�ข?2นซ�ม�นถ?งขบข�น พ7ดเฉยๆ ม�นได�เร��องอะไร เราต�องม�
หม�ดร�บหม�ดต'อย อ�นน�2ฟาดไปสองหม�ดม�นด7ได�ไง ด7ไม'ได�เข�าใจไหม เราจ?งไม'เอาแบบ
น�2น เราต�องเอาแบบด7ได� ม�หม�ดร�บหม�ดต'อย เราเผ��อไว�หมด เราค�ดไว�เร�ยบร�อยๆ ท��
ผ'านมาเราไม'เคยผ�ดพลาดนะ ค�ดอะไรๆ ไว�เร�ยบร�อยตามน�2นๆ เลย น�2เราก8ค�ดไว�เผ��อ
เวลาความจ3าเป-นหากม�มาป บปFบก8ต�องเอาอ�นน�2ร�บก�นแก�ก�นไปอย'างน�2น ท��ว'าหมดก8
หมดในส'วนท��จ'ายไปเร��อย ส'วนท��จ3าเป-นซ?�งเราจะจ�ดไว�ร�บความจ3าเป-นอ�ก เราก8ยอมร�บ
ว'าม� เข�าใจไหม หากว'าจ3าเป-นมาน�2ยกอ�นน�2ออกร�บก�นต7มเลย น��น

พ7ดถ?งเร��องการภาวนาท�2งพระท�2งประชาชน เฉพาะอย'างย��งพระเราส3าค�ญมาก ท��
เราพ7ดเสมอเร� �องสต�ๆ ส3าค�ญมากท�เด�ยว ต�2งแต'พ�2นถ?งว�ม ตต�เลยสต� เราจะเห8นภาค
ปฏ�บ�ต� สต�น�2ต�ดแนบๆ ตลอดไม'ว'าจะออกทางด�านปFญญาด�านใด สต�เวลาถ?งก�นแล�วสต�
ก�บปFญญาจะไปด�วยก�น เม��อถ?งข�2นสต�ปFญญาอ�ตโนม�ต�นะ ค�อสต�ปFญญาอ�ตโนม�ต�แล�วสต�
ก�บปFญญาจะไปด�วยก�นๆ เวลาย�งแยกก�นอย7'น�2เราต�องได�บ�งค�บให�มากนะสต� อะไรท��จะ
ท3าให�สต�ม�กเผลอๆ ไผลๆ อย7'เร��อยๆ ค�ออะไร น��เราก8ได�พ�ส7จน�ด7แล�ว จะไม'ผ�ดก�น

ธาต ข�นธ�ของใครของเราก8ม�จ�ตใจครองเหม�อนก�น ก�เลสอย7'ในน�2นด�วยก�น ธรรม
อย7'ในน�2นด�วยก�น เวลาเราอดอาหารเป-นย�งไง สต�จะด�ข?2นๆ ส3าค�ญตรงน�2นะ เราผ'อน
อาหาร อาหารเบาลง ค�อธาต ข�นธ�ได�ร�บการบ3าร งม�นจะหน�กแน'นข?2นมา แล�วจะเสร�ม
ก�เลสไปด�วยก�น ท�น�2พอผ'อนอ�นน�2ลงไป สต�จะค'อยด�ข?2น น�2ฝ�ายธรรม ผ'อนอาหาร ให�สต�
น�2ต�2งต�ดต'อส�บเน��องก�นไปโดยล3าด�บล3าดา และส�บไปได�

เพราะฉะน�2นจ?งต�องได�ผ'อนได�อดอาหารเร��อยๆ เพ��อจะให�สต�ส�บต'อๆ น��เม��อย�ง
ไม'ถ?งข�2นท��ม�นต�ดก�นไปเลย ถ�าถ?งข�2นต�ดก�นไปเลยแล�วไม'ต�องพ7ดอ�นน�2 เป-นสต�ปFญญา
อ�ตโนม�ต�น�2ไม'ต�องพ7ด ต�2งแต'ต��นนอนจนกระท��งหล�บเผลอเม��อไรไม'ม� น��นเห8นไหมล'ะ ถ?ง
ข�2นเป-นอ�นเด�ยวก�น สต�ปFญญาไปด�วยก�น ในระยะท��ย�งขาดวรรคขาดตอนต�องจ�บมาปะ
ต�ดปะต'อ สต�เป-นส3าค�ญมากนะ ส'วนมากอาหารน��ละท3าให�สต�ขาดๆ 

แล�วสต�น�2ด�ตลอดนะต�2งแต'พ�2นๆ ถ?งท��ส ดเลย ท��ส ดก8ค�อมหาสต�มหาปFญญา สต�น�2
ไม'ม�ค3าว'าคร?ว'าล�าสม�ย เพราะฉะน�2นท'านจ?งสอนว'า สต	 สพ�พต�ถ ปต�ถ	ยา สต�จ3าต�อง
ปรารถนาในท��ท�2งปวง ไม'ว'าอ�ร�ยาบถใดสต�ม�ความจ3าเป-นมาก หน นตลอดๆ ท�น�2อะไรท��
จะท3าให�สต�ส�บต'อก�น ม�อะไรมาเป-นอ ปสรรค เราต�องพ�จารณา ส'วนมากก8การขบการฉ�น
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การอย7'การก�น ถ�าก�นมากสต�หล ดๆ ล 'ยๆ นะ สต�ค'อยส�บต'อก�นไปน�2พออาหารหน นเข�า
ไปๆ สต�จะขาดวรรคขาดตอน ร7�แล�ว พยายามหน นก�นเร��อยๆ อย'างน�2ละสต�จ?งส3าค�ญ
มาก อาหารน��นละเป-นข�าศ?กต'อสต� ถ�าเราฉ�นมากๆ เข�าไปน�2สต�จะขาดๆ เม��อเจ�าของ
เป-นผ7�ร�กษาอย7' อะไรขาด ส��งท��ม�ค ณค'าขาดม�นสมควรแล�วเหรอ น��นม�นก8พล�กก�นแก�
ก�นๆ

การปฏ�บ�ต�ธรรมต�องใช�ความพ�น�จพ�จารณาส�งเกตนะ ไม'อย'างน�2นไม'ได� ส�กแต'ว'า
ท3าไปๆ ผลประโยชน�ไม'ค'อยม�และไม'ม� ถ�าท3าไปส�งเกตไปๆ จะได�ร�บผล ความเพ�ยรก8
จะเป-นช�2นเป-นอ�น ให�พาก�นพ�จารณาอย'างน�2นซ� น��ท��เอามาสอนน�2ได�พ�จารณามาหมดแล�ว
ปฏ�บ�ต�มาหมดแล�วนะ เจ�าของน��นละทดสอบเจ�าของเองท กอย'างๆ เม��อเห8นว'าอะไรด�ถ?ง
จะล3าบากบ�างก8ทนเอา เพ��อความด�น�2นจะได�หน นข?2นไป

สต�น��ต�2งแต'ต�นถ?งท��ส ด ค�อสต�เบ�2องต�นต�องได�ถ7ไถนะ ต�องบ�งค�บต�องช'วยพย งสต�
ด�วยการอดนอนผ'อนอาหาร อะไรสต�จะด�แล�วพยายามทางน�2นๆ จนกว'าสต�ปFญญาเป-น
อ�ตโนม�ต�แล�วไม'ม�ปFญหา พ 'งๆ เลย ม�นเป-นข�2นๆ นะการปฏ�บ�ต�ธรรม ถ?งข�2นสต�ปFญญา
อ�ตโนม�ต�แล�วไม'ม�ค3าว'าเผลอ ต�2งแต'ต��นนอนจนกระท��งหล�บเผลอเม��อไรไม'ม�เลย น��เร�ยก
ว'าอ�ตโนม�ต� เป-นเอง แล�วปFญญาเวลาออกก8ออกไปด�วยก�นๆ แต'ส3าหร�บสต�น�2ส3าค�ญมาก
ท�เด�ยว จนกระท��งถ?งสต�ปFญญาอ�ตโนม�ต� จากน�2นก8ละเอ�ยดเข�าไปเป-นมหาสต�มหาปFญญา
อ�ตโนม�ต� ละเอ�ยดมาก น��ส�งหารก�เลสค�อสต�ปFญญาประเภทมหาสต�มหาปFญญาน�2 ส�งหาร
ก�เลสอว�ชชาขาดสะบ�2นลงไป ด�วยอ3านาจของมหาสต�มหาปFญญา ท��หน นก�นมาต�2งแต'สต�
พ�2นๆ ล�มล กคล กคลานข?2นไป จนเป-นสต�ปFญญาอ�ตโนม�ต� จากน�2นก8มหาสต�มหาปFญญา
ไปทะล เลย

ธรรมะพระพ ทธเจ�าน��สดๆ ร�อนๆ นะขอให�พ��น�องท�2งหลายจ�บให�ด� ไม'ม�ค3าสอน
ใดท��จะแม'นย3าย��งกว'าค3าสอนของพระพ ทธเจ�า ให�จ3าให�ด� นอกน�2นม�แต'ส��งมาท3าลายๆ
ให�จ�บค3าสอนพระพ ทธเจ�าท��สอนท��ตรงไหน ต3าหน�ท��ตรงไหน ให�จ�บให�ด� พระองค�ทรง
พ�จารณาเร�ยบร�อยแล�ว โลกว	ท�  ร7 �แจ�งท กอย'างแล�ว สอนไม'ผ�ด เป-นสวากขาตธรรม
ตร�สไว�ชอบท กอย'าง  เวลาเราน3ามาปฏ�บ�ต�ม�นเห8นได�ช�ดเจนๆ นะ จ?งว'าค3าพ7ดน�2เป-น
เอกนามก �  พระวาจาพระพ  ทธเจ �าร �บส� � งอะไรแล �วไม 'ผ �ด สอนลงไปแล �ว เป -น
สวากขาตธรรมท�2งน�2นๆ พวกเราผ�ดพลาดค�ออวดเก'งกว'าพระพ ทธเจ�าแหละ ไปเหย�ยบ
ห�วพระพ ทธเจ�า แล�วก8เหย�ยบห�วต�วเองจนข�2แตกย�งไม'ร7� เอาให�ม�นถ?งพร�กถ?งข�งซ� ว'าต�ว
เหย�ยบห�วพระพ ทธเจ�า เหย�ยบต�วเองจนข�2แตกย�งไม'เห8นร7� สต�พระพ ทธเจ�าว'าส3าค�ญ เรา
ไม'เห8นส3าค�ญก8เหย�ยบห�วพระพ ทธเจ�าแล�วก8เหย�ยบห�วต�วเองข�2แตกออกอ�กด�วย
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เราผ'านข�าศ?กมาแล�วก8พ7ดได�ช�ดเจน ค�อการท��พ7ดเหล'าน�2พ7ดจากการผ'านข�าศ?กมา
แล�วบนเวท� ข? 2นเวท�แล�วจ?งแตกกระจาย น��ละธรรมะบนเวท� ธรรมะภาคปฏ�บ�ต�เป-น
สมบ�ต�ของตนแท� จะเก�ดมามากน�อยเป-นของตนๆ เป-นล3าด�บ ส'วนท��เราเร�ยนมาจดจ3า
มาได�น�2นเป-นความจ3า ย�งไม'ใช'เป-นสมบ�ต�ของต�วเองนะ เพราะฉะน�2นจะเร�ยนมากน�อย
เพ�ยงไร ก�เลสจ?งไม'ถลอกปอกเปOก ถ�าเป-นภาคปฏ�บ�ต�น�2ร7�เข�าไปเท'าไร ก�เลสก8ค'อยหล ด
ค'อยลอยๆ ไป น��เป-นสมบ�ต�ของต�วเองจากภาคปฏ�บ�ต� ปร�ย�ต� ปฏ�บ�ต� ปฏ�เวธ ปร�ย�ต�เอา
แบบแปลนแผนผ�งจากต3าร�บต3ารามาปฏ�บ�ต� ปฏ�บ�ต�แล�วเป-นผลข?2นมาเป-นปฏ�เวธ ร7�แจ�ง
ข?2นมาโดยล3าด�บล3าดาว'าผลของเราเป-นย�งไงๆ เร��อยไป น��น น��ละธรรมพระพ ทธเจ�า

ได�ผ'านมาหมดแล�ว เพราะได�สมบ กสมบ�นมากท�เด�ยว การแก�ก�เลสน��เร�ยกว'า
หน�กมากท��ส ดแล�วไม'ใช'แก�เฉยๆ ต�องได�ใช�ความพ�น�จพ�จารณาทบทวนย�อนหน�าย�อน
หล�ง เป-นท��พอใจแน'ใจแล�ว เอา ออก ออกเต8มเหน��ยวๆ ให�ทดสอบเส�ยก'อนพ�จารณา
ด�วยเหต ผลแล�วออกๆ ไม'ผ�ด ถ�าแบบท3าส 'มส��ส 'มห�าใช�ไม'ได�นะ ให�พาก�นพ�น�จพ�จารณา
สต�เป-นส3าค�ญมาก แล�วส��งท��เป-นข�าศ?กต'อสต�ค�อ ฟFงให�ด� ส��งท� �เป-นข�าศ?กต'อสต�น�2นค�อ
อะไร ก�นมากเข�าใจหร�อย�ง ได�ย�นหร�อย�ง หร�อจะให�ซ23าอ�กหร�อ ก�นมากแล�วอะไรซ23าเข�า
ไปอ�ก นอนมาก ต'อน�2นไปอ�ก ข�2เก�ยจมาก แน'ะม�นก8เข�าตรงน�2นไม'ไปไหน พอทางน�2ผ'อน
ลงท กอย'างด�ข?2นๆ น�2ได�ท3าหมดแล�วท กอย'าง ทดสอบท กอย'าง

จ?งท��ว'าค�ดน��นน'ะ ใครท��เป-นบ�าค�ดอย7'ในน�2ม�ไหม น��เราก8มาสอนนะ เร��องบ�าค�ด
ระง�บบ�าค�ดของต�วเอง เอาสต�จ�บเข�าไป น� �ได�เอาแล�วท3าแล�ว ค�อไม'อะไรละเอาค3า
บร�กรรมก�บสต�ต�ดก�น ค�อช'องน� 2เป-นช'องส�งขารค�ดข? 2นมา ค�ดข? 2นมาออกจากอว�ชชา
อว�ชชาเป-นคล�งใหญ'ของก�เลส ม�นหน นม�นผล�กด�นให�เป-นส�งขารข?2นมา อว�ชชาเป-นก�เลส
ส�งขารก8เป-นก�เลสด�วยก�นด�นออกมาๆ ม�นเปOดต�2งแต'ต��นนอนตลอดจนกระท��งหล�บ เอา
ความหล�บระง�บหร�อด�บเคร��องความค�ด ถ�าไม'ม�หล�บ..ตายมน ษย�เรา น��อาศ�ยความหล�บ
ม�นจะเป-นจะตายจร�งๆ ก8นอนหล�บไปพ�กหน?�ง บางรายหล�บไม'ลงเลยก8ม� จากน�2นเป-นบ�า
เพราะความค�ดน�2ม�นค�ดมากเข�าใจเหรอ น�2ละต�วสม ท�ยออกท3างาน

ท�น�2เวลาเราภาวนาน�2 เอาสต�จ�บเข�าไป ค3าบร�กรรมต�ด ค3าบร�กรรมเป-นงานของ
ธรรม ความค�ดโดยล3าพ�งเป-นงานของก�เลส ท�น�2เวลาเอาค3าบร�กรรมเช'นพ ทโธเป-นต�น
ตามแต'จร�ตน�ส�ยชอบ สต�จ�บปFNบช'องน�2ช'องส�งขารของสม ท�ย ก�เลสม�นข?2นช'องน�2 เอาค3า
บร�กรรมก�บสต�ปOดเลยไม'ให�ออก แล�วม�นด�นซ� ม�นอยากออกอยากค�ดจนอกจะแตก ไม'
ยอม เอา ตายก8ตายเลยให�เผลอไม'ม� เอาก�นขนาดน�2นนะ น�2ท3ามาแล�วไม'ได�มาค ยเฉยๆ
จนขนาดอกจะแตกม�นค�บห�วอก ม�นด�นๆ ม�นอยากค�ดอยากปร ง
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น��ละความอยากค�ดอยากปร งน�2เป-นทางหาก�นของก�เลส พอม�นออกได�แล�วม�นก8
กว�านเอาไฟมาเผาเราได� ค�ดออกไปเท'าไรกว�านไฟข?2นมา ความก�งวลว 'นวายความท กข�
ความล3าบากมาจากส�งขารท��ค�ด ส�ญญาความหมายน�2นหมายน�2น��ละกว�านเข�ามาเผาเรา ท�
น�2บ�งค�บไม'ให�ม�นออกช'องน�2 เอาธรรมท3างานแทน เช'นพ ทโธเป-นงานของธรรม สต�เป-น
งานของธรรมบ�งค�บไว�ๆ เป-นตายไม'ยอมให�เผลอได� ท�น�2ม�นก8อย7'นะ น��นเห8นไหมล'ะ พอ
สองว�นสามว�นต'อไปน� 2ค'อยเบาๆ ไอ�ท� �อยากปร งข? 2นมาน� 2เบา เพราะสต�ธรรมก�บค3า
บร�กรรมน�2ม�นหนาแน'น ปOดไว�ไม'ให�ส�งขารต�วก�เลสออกหาก�น ต�ม�นไว�บ�งค�บม�นไว�

แต'เราบกพร'อง-บกพร'องตรงน�2นะ ค�อเราต�ก�เลสบ�งค�บม�นไว�ไม'ให�ม�นออก เข�า
ใจไหมล'ะ เราไม'ได�ส�บทราบเข�าไปล?กกว'าน�2นว'า ก�เลสม�นข�2แตกหร�อไม'เท'าน�2น บ�งค�บไม'
ให�ม�นออกม�นข�2แตกก8ได�ก�เลส เข�าใจไหม เราไม'สนใจข�2ก�เลสก8เหม�อนข�2เรา น��บ�งค�บ
เบ�2องต�น จากน�2นไปท�น�2สต�ธรรมก�บค3าบร�กรรมน�2หนาแน'นข?2นๆ ไอ�ท��ม�นผล�กด�นออกมา
อ'อนลงๆ น�2จ�ตสงบ น��น เพราะไม'ม�ก�เลสประเภทน�2รบกวนก8สงบลง ท�น�2ก8หน�กเข�าๆ จ�ต
สงบแน'วๆ จนกระท��งพ 'งเข�าถ?งความสงบแน'วภาวนาบร�กรรมไม'ได�เลย จ�ตรวมได� น��น
เห8นไหมล'ะ รวมได�ลงได� น��ค3าบร�กรรมหมด น?กย�งไงก8ไม'ออก พ ทโธๆ ท��เคยน?กหมด
น?กย�งไงก8ไม'ออก

เอา ให�อย7'ก�บความร7� ความร7�ท��ละเอ�ยดพ�กต�วไม'ม�ก�ร�ยา พ ทโธจ?งแสดงออกไม'ได�
หย ด สต�จ�บไว�ตรงน�2น พออ�นน�2นคล��คลายเหม�อนเด8กต��นนอนหร�อคนต��นนอน พอคล��
คลายออกมาเอาพ ทโธอ�ดเข�าไป ให�ท3างานก�บพ ทโธตลอดๆ ต'อไปก8ค'อยเบ�กกว�างๆ
พอจ�ตต�2งรากต�2งฐานได�แล�วค'อยสง'าข?2นภายในใจ ให�พาก�นจ3าเอาท กคน น��ละว�ธ�ฝPกจ�ต
ฝPกภาวนา การสอนน� 2เราด�วยความแม'นย3า ไม'สงส�ยผ'านมาหมดแล�ว พ7ดจ?งไม'ผ�ด
บอกง�2นเลย แล�วก8ต�2งได�

ใครสต�ด�คนน�2นจะต�2งรากต�2งฐานได�นะ จ�ตไม'เคยสงบ-สงบได� ท��ไม'สงบก8เพราะ
ก�เลส ส�งขารความค�ดความปร งกวนม�นต�ม�น จ?งหาความสงบไม'ได� บ�งค�บส�งขารก�เลสน�2
ออก ด�วยความม�สต�หร�อค3าบร�กรรมปOดเอาไว� ส�กเด�Iยวส�งขารน�2นก8อ'อนต�ว ธรรมะน�2ก8
ก�าวข? 2นได�ต� 2งฐานได� จ3าให�ด�อ�นน�2 น� �เราเคยท3ามาหมดแล�ว สอนอะไรจ?งไม'สงส�ยนะ
เพราะได�ผ'านมาหมดๆ จ?งไม'สงส�ย ว�นน�2พ7ดเพ�ยงเท'าน�2น ก8พอเข�าใจแล�วนะ ว�นน�2เทศน�
ต�2งสต� ต�2งสต�เป-นของส3าค�ญ

(ขออน ญาตถามว'า ทานก�บศ�ลอ�นไหนม�อาน�สงส�มากกว'าก�นคร�บ) ต�วม�นม�แต'
ถามม�นไม'ม�ทานม�ศ�ล น��นละต�วร�ายกาจท��ส ด ตอบแล�วเข�าใจไหม ถามมาอะไรอาน�สงส�
อะไรม�นก8อย7 'ก�บต�ว ไฟจ� 2เข�าไปม�นก8ร�อนหมดท� 2งต�วเข�าใจไหม อะไรม�อาน�สงส�มาก
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อาน�สงส�น�อย จ�2เข�าไปตรงไหนม�นก8ร�อนตรงน�2น ระง�บด�บม�นไปได�ม�นก8เย8นตรงน�2น เย8น
หมดท�2งต�วเย8นท�2งใจน��นละ เท'าน�2นละ เสร8จแล�วจะให�พร

ร�บฟFงร�บชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได�ท��
www.Luangta.com หร�อ www.Luangta.or.th

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


