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เทศน�อบรมฆราวาส ณ ว�ดป�าบ�านตาด
เม��อว�นท�� ๑๖ ส�งหาคม พ ทธศ�กราช ๒๕๔๘

ถอดออกมาจากความเป�นของจ�ต

ก(อนจ�งห�น
ให�เน�นหน�กนะน�กปฏ�บ�ต�เรา ใครอยากเห.นมรรคผลน�พพานท��พระพ ทธเจ�า

ประกาศก�งวานมา เฉพาะองค�ศาสดาของเราน�3 ๒๕๐๐ กว(าป5 สดๆ ร�อนๆ มรรคผล
น�พพานอย7(ท��พ ทธศาสนาของพระพ ทธเจ�า ไม(อย7(ท��อ��น พ7ดย�นเลยเท�ยว เอาความจร�ง
ออกพ7ด มรรคผลน�พพานอย7(ท��น�� ด�งท��ส ภ�ททพราหมณ�เข�าไปท7ลถามป;ญหาตอนท��พระ
พ ทธเจ�าจะปร�น�พพานในค�นว�นน�3นเอง แต(ก(อนถ�อท�ฐ�มานะว(าเป?นชาต�อร�ยกะด�วยก�น
แต(ว�ยขนาดเป?นป7�เป?นอะไรไปอย(างน�3น หาว(าส�ทธ�ตถราชก มารเป?นเด.ก ด�วยท�ฐ�มานะน�3
เลยไม(ถามป;ญหา ต�ดข�องอย7(เพ�ยงไรก.ไม(ถาม แต(ว�นน�3นพระพ ทธเจ�าจะปร�น�พพานแล�ว
ท@าให�ค�ดถAงเร��องมรรคเร��องผลเร��องความข�องใจของต�วเอง ก�บเร��องท�ฐ�มานะ ว(าว�ยน�3น
ว�ยน�3ว�ยแก(ว�ยอ(อนไม(ม�ความหมายอะไรเลย เวลาน�3ท(านจะปร�น�พพานแล�วในค�นว�นน�3

พระพ ทธเจ �าร �บส� � งอะไรเคยม�สองท� �ไหน ว �นน� 3 เป ?นว �นท� �พระพ  ทธเจ �าจะ
ปร�น�พพานค�นน�3 พระองค�จะปร�น�พพานอย(างแท�จร�งแล�วจะมาเหลาะแหละอย7(ย�งไง จAง
ได�มาท7ลถาม ถามถAงเร��องศาสนา เร��องมรรคเร��องผลเร��องอะไรต(ออะไร ถามก.ถามตาม
เร��องท��ศาสนาม�อย7(ท��วไปน�3นแหละ ม�นมากต(อมากแต(ไหนแต(ไรมา จะให�ถ�อศาสนาอะไร
ส ภ�ททพราหมณ�ถามจะให�ถ�อศาสนาอะไร เพราะศาสนาม�มากต(อมากเต.มโลกเต.ม
สงสาร ไม(ทราบว(าจะให�ถ�อศาสนาใด เพราะศาสนาใดก.ว(าของต�วด�ๆ เลยลงใจไม(ได�ว(า
จะยAดศาสนาอะไร

พระองค�ก.ลงในจ ดศ7นย�กลางเลย ศาสนาใดม�อร�ยส�จ ๔ ม�มรรค ๘ ส�มมาท�ฏฐ�
เป?นต�น ศาสนาน�3นเป?นศาสนาท��ทรงมรรคทรงผล สมณะท��หนA�ง ท��สอง ท��สาม ท��ส�� ค�อ
พระโสดา สก�ทาคา อนาคา อรห�นต� อย7(ในศาสนาน�3น อย(าถามมากไปเวลาเราม�น�อย
เห.นไหมเวลาท(านม�น�อย ท(านจะน�พพานในค�นว�นน�3 แล�วให�พระอานนท�บวชให� พ7ดต�ด
เข�ามาๆ นะ และให�ไปปฏ�บ�ต�ตนเองให�ได�ส@าเร.จเป?นป;จฉ�มสาวกในค�นว�นน�3 อย(ามา
ก�งวลก�บเร��องความเป?นความตายของเราตถาคต ความเป?นความตายของใครม�อย7(ก�บ
ท กคน เด�Cยวน�3ก.ม�อย7(ก�บเธอน�3นแหละอร�ยส�จ ๔ ให�ออกไปปฏ�บ�ต� อย(ามาก�งวลก�บความ
เป?นความตายของเราซA�งม�เท(าก�นก�บผ7�มาศAกษาน�3แหละ ก�บพราหมณ�น� 3แหละ ให�ไป
ปฏ�บ�ต�ให�ได�เป?นป;จฉ�มสาวกของเราตถาคตในค�นว�นน�3 พอร�บส��งแล�วก.เป?นอย(างท��ว(า พอ
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ถAงกาลเวลาแล�วพระองค�ก.ปร�น�พพาน ป;จฉ�มสาวกก.ส@าเร.จเป?นพระอรห�นต�
น��พ7ดถAงเร� �องมรรคผลน�พพานท(านบอกว(า ศาสนาใดม�มรรค ๘ ศาสนาใด

ม�อร�ยส�จ ๔ ศาสนาน�3นแลเป?นศาสนาท��ทรงมรรคทรงผล สมณะท��หนA�งท��สองท��สาม ค�อ
พระโสดา สก�ทาคา อนาคา อรห�นต� อย7(ในศาสนาน�3น ท(านจะไปต@าหน�ศาสนาใดท(านก.
ไม(ต@าหน� ท(านก.พ7ดตรงๆ ไปอย(างน�3น ศาสนาก.ม�แต(พ ทธศาสนาน�3เท(าน�3น แล�วศาสนา
นอกน�3นม�ไหม ไม(ม� พระองค�ก.ไม(ได�พ7ดให�กระทบกระเท�อนก�บศาสนาใด พ(อของใคร
แม(ของใครล7กของใคร ใครก.ร�กของต�วเอง จะผ�ดถ7กช� �วด�เขาก.ร�กของเขา ถ�าเท�ยบ
ศาสนาเป?นพ(อเป?นเป?นแม(ของส�ตว�โลกท�3งหลายท��อาศ�ย ก.เท�ยบก�นไปอย(างน�3น

ศาสนาม�มากเท(าไรเราก.ไม(พ7ดมากแหละ พ7ดถAงเร��องพระพ ทธเจ�าน�3สอนถ7กต�อง
แม(นย@าเร�ยบร�อยแล�วไม(เป?นท��สงส�ย ถ�าสงส�ยให�มาสงส�ยต�วเอง ด7เร��องของเราท��เป?น
ภาชนะร�บอรรถร�บธรรมพระพ ทธเจ�า ม�นเป?นภาชนะแตกๆ ขาดๆ ห�กๆ พ�งๆ หร�อ
ภาชนะท��ด� เป?นย�งไงใจของเราพอท��จะร�บอรรถร�บธรรมได�หร�อย�ง น�3จวนจะตายแล�วนะ
พระเต.มบ�านเต.มเม�องอย(าให�ท(านย (งนะ เวลาตายแล�วไป ก�สลา ธม�มา ก�สลา ธม�มา
เวลาม�ช�ว�ตอย7(ไม(สนใจก�บก สลา ค�อก ศลผลทานใช�ไม(ได�นะ ให�ร�บเร(งขวนขวายต�3งแต(บ�ด
น�3 มรรคผลน�พพานจ�าอย7(ตลอดเวลาแล�ว อย(านอนหล�บท�บส�ทธ�F อย(าเป?นกบเฝHากอบ�ว
ร�องเอ.บๆ ไม(ได�เร��องได�ราวอะไร เรานอนกอดศาสนา ศาสนาอย7(ก�บต�วของเรา กายจ�ต
เป?นภาชนะส@าหร�บร�บรองศาสนาและมรรคผลน�พพานด�วยก�นท กคนน��นแหละ ให�พาก�น
ต�3งใจปฏ�บ�ต�

ส@าหร�บพระเราก.ให�เร(งขวนขวายต(ออรรถต(อธรรม พ7ดอย7(สม�@าเสมอไม(ละไม(ถอย
ว(าสต�เป?นส@าค�ญ ถ�าสต�ต�3งอย7(แล�วก�เลสจะไม(เก�ด ฟ;งข�อน�3ให�ด� ม�นจะหนาแน(นเท(าก�บภ7
เขาก.ตามเถอะเร��องก�เลสน(ะ สต�ต�านทานได�หมด ความค�ดปร งน�3นละค�อก�เลสผAงออกมา
แล�ว สต�ต�ไว�น�3ก�เลสจะไม(เก�ด แม�ม�อย7(ภายในก.ไม(เก�ด ไม(เก�ดก.ค�อว(าไม(ออกมาย�อนกล�บ
เข�ามาท@าลายเจ�าของ ออกไปกว�านหาก�นแหละก�เลส ผลท��ได�มาเป?นความท กข�ความ
เด�อดร�อนแก(เราแก(ส�ตว�โลกน��นแหละ เพราะฉะน�3นจAงต�3งสต�ให�ด�

ด7ซ�จ�ตของเราไม(ให�ม�นค�ดทางก�เลส ให�ค�ดแต(อรรถธรรม เช(นบร�กรรมค@าใดก.
ตาม พ ทโธ หร�อธ�มโม หร�อส�งโฆ ก.ได� ให�ม�สต�ต�ดอย7(ตรงน�3นแล�ว ไม(ยอมให�ความค�ดท��
เป?นว�ฏจ�กรว�ฏวนเป?นก�เลสต�ณหาออกมา เอาความค�ดท��เป?นธรรมปJดก�3นเอาไว�ด�วยสต�
ผนAกลงอ�กท�หนA�งๆ ก�เลสจะไม(เก�ด หนาขนาดไหนจะไม(แสดงต�วออกมาได�เลย และไม(
ท@าลายได�ถ�าใครม�สต�ด� แล�วสต�น�3ละจะค �มครองจ�ตใจให�ม�ความสงบร(มเย.นเม��อปราศ
จากส��งรบกวน ค�อก�เลสน��นละรบกวน เราร�กษาด�วยอรรถด�วยธรรมค�อค@าบร�กรรม
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ผ7�อย7(ในข�3นค@าบร�กรรมให�ต�3งค@าบร�กรรม ผ7�อย7(ในฐานะใดข�3นใดธรรมบทใดสต�
เป?นส@าค�ญมาก แต(เวลาส7งขA3นไปแล�วสต�ก.ไม(ค(อยได�พ7ดถAงก�นละ ท(านหากร7�เป?นความจ@า
เป?นของท(านผ7 �บ@าเพ.ญเอง เวลาน� 3ต�องถ7ต�องไถต�องบ�งค�บบ�ญชา ท� 3งข� 3เก�ยจข� 3คร�าน
เหม�อนเราบ�งค�บให�เด.กท@างาน เวลาผ7�ใหญ(บ�งค�บอย7(เด.กก.ท@างาน พอผ7�ใหญ(ล�บตาไปเท(า
น�3นเด.กเถลไถลท�นท� น�3ก.เหม�อนก�น เม��อสต�บ�งค�บอย7(จ�ตก.ท@างาน ให�ม�สต�บ�งค�บอย7(แล�ว
จ�ตก.ท@างาน ใจก.สงบเย.น

ใจท��จะเร��มม�ความสงบร(มเย.นเป?นรากเป?นฐาน เป?นต�วของต�วได�เป?นล@าด�บล@าดา
ขA3นอย7(ก�บสต�ในภาวนานะ อย7(ก�บสต� อย(าเห.นสต�เป?นของเล.กน�อยนะ ใหญ(โตมากท��ส ด
ค�ดด7ก�เลสจะหนาแน(นย��งกว(าคล��นมหาสม ทรทะเลหลวงก.ตาม สต�ต�3งไว�อย7(เลย ถ�าสต�
บ�งค�บไว�แล�วก�เลสจะไม(โผล(ขA3นมาได� นอกจากสต�เผลอป;Kบก�เลสก.เหย�ยบเอาๆ หมด ไม(
ม�ค ณค(าในคนๆ หนA�ง ให�พาก�นจ@าให�ด� ต(อจากน�3ให�พร

หล�งจ�งห�น
(พ7ดด โยมท��ชอบร มล�อมใกล�ๆ เป?นประจ@า) พ7ดน�3เราก.ระลAกถAงพระพ ทธเจ�า แต(

เราไม(ได�ว�ดรอยนะ เราพ7ดถAงเร��องเทวดาเขามาห�อมล�อมอย7(เต.มหมด แล�วม�พระอะไร
ล�มช��อแล�วมาน��งขวางหน�าอย7(น��น พวกเทวดาเขาโกรธเขาแค�นให�พระองค�น�3น ขวางอย7(
เหม�อนน�� พระพ ทธเจ�าเลยร�บส��งให�หล�กไป เห.นไหมพวกเทพเขารออย7(น�3น เขาโกรธเขา
แค�น ถ�าเป?นภาษาหลวงตาบ�วแล�วจะว(า ด�ท��เขาไม(เอาไม�เร�ยวต�หล�งเอา พระองค�ไล(ออก
พวกเทพท�3งหลายเขาอยากด7 พระพ ทธเจ�าเลยไล(พระองค�น�3นออก

เร��องแปลกๆ เด�Cยวน�3ม�นล�มแล�วแหละ ล�มเส�ยมากต(อมากจนจะไม(ม�เหล�อ ต@าร�บ
ต@าราพระไตรปJฎกเด�Cยวน�3ล�มเก�อบจะหมด ถ�าพ7ดไปส�มผ�สป;KบถAงจะออกมา ความจ@าเป?น
อย(างน�3น ความจ@าจะถ�อเป?นสมบ�ต�ของเราไม(ได� ความจร�งต(างหากเป?นสมบ�ต�ของเรา
พอร7�ป;Kบน�3จร�งแล�วด�วย เป?นสมบ�ต�ของเราด�วย ผลจากการปฏ�บ�ต�เป?นสมบ�ต�ของตน แต(
จากการศAกษาเล(าเร�ยนเป?นความจ@าเฉยๆ ถ�าไม(น@าไปปฏ�บ�ต�ไม(ม�ผล เพราะฉะน�3นการ
เร�ยน เร�ยนจบพระไตรปJฎกก.เถอะ ก�เลสไม(ถลอกปอกเปJกเลยนะ ไม(เหม�อนภาคปฏ�บ�ต�
ภาคปฏ�บ�ต�จ�บลงจ ดไหนเป?นผลขA3นมาๆ 

ถ�าพ7ดถAงเร��องด7หน�งส�อเราด7มากจร�งๆ แต(เด�Cยวน�3ก.ล�มมากพอๆ ก�น จนแทบจะ
ไม(ม�อะไรเหล�อนะ ต@าร�บต@าราค�มภ�ร�ไม(ได�ด7มากเฉพาะอภ�ธรรม พระอภ�ธรรมไม(ค(อยได�
ด7มาก พระว�น�ย พระส ตต�นตะ ด7มาก ส(วนพระอภ�ธรรมเรายอมร�บว(าเราไม(ค(อยได�ด7
มาก อภ�ธรรมค�อเร��องจ�ตตภาวนาล�วนๆ พ7ดแต(เร� �องจ�ต หม นเข�าๆ จAงว(าอภ�ธรรม
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ธรรมท��ละเอ�ยดส ข มมาก พระส7ตร พระว�น�ยปJฎก จากน�3นก.พระอภ�ธรรม ท(านถอดออก
มาจากพระท�ยของพระพ ทธเจ�านะ พระพ ทธเจ�าตร�สร7�ปMNงขA3นมาน�3 ปJฎกใหญ(ขA3นแล�ว

ด7เหม�อนท(านส�งคายนาคร�3งท��สามหร�อท��ส��เราจ@าไม(ได�ท��ได�จดจารAกออกมา แต(
ก(อนก.ส�งคายนาร�อยกรองธรรมว�น�ยมาถAงสองสามคร�3งละม�ง จAงม�ผ7�ค�ดว(าต(อไปผ7�เช��ยว
ชาญทางด�านธรรมด�านว�น�ยน�3จะค(อยล(วงไปๆ ให�ร�บจดจารAกไว�เส�ย จAงได�จดจารAกออก
มาเป?นค�มภ�ร� ด7เหม�อนส�งคายนาคร�3งท��สามหร�อท��ส�� (ด7เหม�อนจะเป?นคร�3งท��ห�าค(ะ ท��ล�ง
กา) น��นแล�วม�นล�ม ก.เคยอ(านแล�ว เห.นไหมล(ะ แต(แล�วม�นก.ล�มอย(างน�3ละ น��ละจAงได�เป?น
ค�มภ�ร�ออกมา แต(ก(อนออกจากพระท�ยพระพ ทธเจ�าล�วนๆ พระสงฆ�สาวกเหม�อนก�น
บรรล ธรรมปMNง พระไตรปJฎกขA3นพร�อมๆ เป?นธรรมแท�ไม(ใช(ธรรมความจ@า เป?นธรรม
ความจร�งเก�ดขA3นมาและเป?นสมบ�ต�ของตนด�วยๆ ตลอด

ท�น�3เวลาออกไปหาค�มภ�ร�แล�วก.เลยเป?นแขนงออกไป แขนงเลยเล�3อยไปไม(ม�ส�3น
ส ด แต(หาจะยAดจะจ�บจะเกาะจะเป?นสาระอะไรก.ไม(ได� ถ�าม�แต(ศAกษาเล(าเร�ยนม�แต(ความ
จ@า ค�บคลานไปอย(างน�3นไม(ได�สาระ เราไม(ได�ประมาท ไม(ประมาทย�งไง ก.เราก.เร�ยน
เหม�อนก�น แน(ะ ม�นไม(ได�หล�กได�เกณฑ�นะเพ�ยงเร�ยนเฉยๆ ม�นค�บม�นคลานล7บไปคล@า
ไปๆ ว(าบาปบ ญ สงส�ยไปพร�อมนะ พระพ ทธเจ�าสอนลงอย(างถ7กต�องแม(นย@า บาปม�บ ญ
ม� ร7�แล�วเห.นแล�วจAงน@ามาสอน ไอ�พวกท��ไปอ(านตามต@าร�บต@ารา บาปม�จร�งเหรอ บ ญม�
จร�งเหรอ จนกระท��งเร�ยนไปถAงน�พพาน  ย�งไปต�3งเวท�ต�ก�บน�พพาน น�พพานม�จร�งๆ
หร�อ น��นเห.นไหม น��ความจ@าม�นไม(ใช(ความจร�ง

ความจร�งค�อเก�ดขA3นก�บตรงน�3น ก�บใจๆ ร7�ท��ใจ เห.นท��ใจ เป?นสมบ�ต�ของตนเป?น
ล@าด�บล@าดาไป ความจ@าไม(เป?นนะ หลงล�มไปได� น��ละภาคปฏ�บ�ต�เราน@ามาพ7ด เอาความ
จร�งออกมาพ7ด ใครจะหาว(าโอ�ว(าอวดว(าขวานผ(าซาก กระแทกแดกด�นก.ตาม เราไม(ม�
ความร7�สAกในทางน�3น ม�แต(ความจร�ง ว(าไปตามความจร�ง ด�งท��ได�เคยเล(าให�บรรดาพ��น�อง
ล7กศ�ษย�ล7กหาท�3งหลายฟ;งตลอดมา การเทศนาว(าการอย(างท กว�นน�3ก�บแต(ก(อนเป?นคนละ
โลก ค�อแต(ก (อนก.เร �ยนค�มภ�ร �มาด�วยก�นอ(านมาด�วยก�น ไม (ว (าท(านว(าเราพระท� �ว
ประเทศไทยเราศAกษาเล(าเร�ยนมาตามค�มภ�ร�ๆ เวลาเทศน�ก.เทศน�ไปตามต@าร�บต@ารา
ท(านเหม�อนเรา เราเหม�อนท(าน เป?นธรรมดาไม(ม�อะไรสะด ดใจ

พ7ดให�ม�นตรงๆ เอาความจร�งเป?นหล�กเลยแล�วม�นเป?นลอยๆ ไป จะยAดจะเกาะ
ตรงไหนเป?นท��แน(ใจๆ ก.ไม(ได�ท�3งผ7�เทศน�ท�3งผ7�ฟ;ง เป?นอย(างน�3นนะ เพราะฉะน�3นการเทศน�
จAงธรรมดาๆ ถ�าตรงไหนท��ม�กองก�เลสหนาแน(นแล�วหลบหล�กไปๆ ไม(เข�าชนก�เลส ถ�า
เป?นธรรมแล�วตรงเปPงๆ เลย ท�น�3เราก.เร�ยนมาอย(างน�3น เทศนาว(าการก.ท(านเหม�อนเรา
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เราเหม�อนท(านท��วก�นท�3งประเทศ ส@านวนโวหารจAงไม(เหม�อนก�นก�บท��เราเทศน�อย7(ท กว�น
น�3เราพ7ดจร�งๆ ออกจากเราคนเด�ยวนะ น��ก.ค�อเอาความจร�งมาพ7ดให�พ��น�องท�3งหลายฟ;ง
ความจ@าเราก.พ7ดแล�วเทศน�แล�ว เร�ยกว(าเหม�อนก�นท��วประเทศไทย องค�ไหนเทศน�ก.แบบ
เด�ยวก�นๆ เพราะอ(านไปตามต@าราเป?นความจ@าๆ เร��อยไป

ท�น�3เวลามาปฏ�บ�ต� น��ละท��น��นะ ปฏ�บ�ต�ก.เพ��อผลน��จะว(าไง ปฏ�เวธจะเก�ดขA3นจากการ
ปฏ�บ�ต� พอปฏ�บ�ต�ไปๆ ก.เร��มร7�ไปเห.นไป ร7�ขA3นภายใน น��เป?นหล�กธรรมชาต�แท� เป?นธรรม
แท� เก�ดขA3นจากปฏ�บ�ต� ท�น�3พอเก�ดขA3นป;Kบๆ เก�ดขA3นท��ตรงไหนๆ ไม(ว(าธรรมแง(ใดม มใด
เป?นจร�งท�3งน�3นๆ แน(นอนๆ ส@าค�ญตรงน�3นะ ท�น�3เราจะพล�กแพลงความจร�งท��เราร7�เราเห.น
น�3เป?นอย(างอ��นไปไม(ได�นะ เราจะหลบๆ หล�กๆ เหม�อนท��เทศน�ท�3งหลายหลบไปหล�กไป
ถ�าเป?นกองท�พก�เลสอย7(ท��ไหนหล�กไปๆ ไม(กล�าเข�า ค�อไม(ตรงไปตรงมาตามอรรถธรรม
โดยแท� หลบไปหล�กไป ท(านเหม�อนเรา เราเหม�อนท(าน เหม�อนก�นนะ ไม(ได�ต@าหน�ใคร
ละ เป?นอย(างน�3น

แต(เวลามาปฏ�บ�ต�น�3ม�นเป?นขA3นในใจ ม�นร7�จร�งๆ ร7�ตรงไหนแม(นย@าๆ ในใจ ต�3งแต(
ธรรมข�3นต�@าจนกระท��งส7งส ดว�ม ตต�พระน�พพาน เป?นความจร�งล�วนๆ แน(นอนๆ  ท�น�3
เวลาเราออกไปเทศน�เราจะเทศน�เป?นอย(างอ��นไปไม(ได� ต�องเทศน�ไปตามความจร�ง น��ค�อ
ธรรมแท� เป?นย�งไงต�องว(าอย(างน�3นๆ เร�ยกว(าตรงเปPงไปเลย เราจะพ7ดอย(างอ��นข�ดต(อ
ความเป?นจร�งท��ร7�อย7(เห.นอย7(น�3 เราจะหล�กเล��ยงพ7ดไปไหนไม(ได�ไม(ตรงตามความจร�งค�อ
ธรรมแท� ท�น�3เม��อให�เป?นไปตามธรรมแท� ก.เลยกลายเป?นขวานผ(าซาก หร�อกลายเป?นพ7ด
กระแทกแดกด�นอะไรไป ในแง(หน�กแง(เบาของธรรมท��แสดงออกมา ท��ว(าขวานผ(าซาก ท��
ตรงไปตรงมา ม�แง(หน�กแง(เบา เขาเร�ยกกระทบกระแทกอะไรอย(างน�3 แต(ความจร�งน�3น
เป?นเน�3อของธรรมท��ออกมาตามน3@าหน�กของธรรมท��ออกมาเป?นระยะๆ ไม(ได�ม�ความร7�สAก
ว(าได�ด ได�ด(าใคร หร�อม�อะไรเป?นเคร� �องหมายให�โกรธให�แค�นให�ว(าไม(ม� ม�ไปตาม
ธรรมดาเหม�อนก�นก�บเขาถากไม� เขาจะเอามาท@าเป?นเสาบ�านเสาเร�อน

ไม�น�3ม�นคดม�นงอต(างก�น ท��ม�นตรงเขาก.ถากเร�ยบๆ ตรงท��คดงอมากน�อยเขาก.
ถากหน�กม�อเข�าไปๆ ตรงไหนคดงอมากเขาก.หน�กม�อเข�าไป อ�นน�3อรรถธรรมก.เหม�อน
ก�น ถ�าเร�ยบๆ ธรรมะก.เร�ยบๆ ร7�เร�ยบๆ พ7ดเร�ยบๆ ถ�าตรงไหนม�คดม�งอม�จ ดม�ส@าค�ญ
ตรงไหน จะเน�นหน�กตรงน�3นๆ เหม�อนเขาถากไม� เน�นหน�กในการถาก อ�นน�3ธรรมะควร
จะเน�นหน�กตรงไหนจะเบาไม(ได� ข�ดความจร�งค�อธรรม ม�นก.ต�องเป?นไปตามน�3นๆ ท�น�3
ส@านวนโวหารของเราท��เคยเทศน�มาต�3งแต(ก(อนในทางปร�ย�ต� ก�บมาภาคปฏ�บ�ต�ม�นเป?น
คนละคน พ7ดจร�งๆ นะ
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อย(างท� �พ7ดให�พ� �น�องท� 3งหลายฟ;งท กว�นน� 3 เราไม(ม�ความร7 �สAกว(า เราได�เทศน�
เหม�อนขวานผ(าซ(งผ(าซากไม(ม� และกระแทกแดกด�นอะไรตามท��ก�เลสม�นไม(ยอมร�บ ม�น
ต�ศอกกล�บมาเข�าใจไหม กล�บมาก.เป?นศอกก�เลสเส�ย ศอกเราเป?นศอกธรรม ม�นก.เข�า
ก�นไม(ได�ท�น�3ม�นก.ผ�ดไปเส�ย ม�นไม(ถ7กเรา ศอกก�เลสก�บศอกธรรมม�นต(างก�นเข�าใจไหม
ล(ะ อ�นน�3ก.พ7ดเปPงๆไปอย(างน�3น น��ละความร7�ในทางธรรม เวลาเป?นขA3นย�งไงแล�วจะพ7ด
เป?นอย(างอ��นไปไม(ได� ต�องพ7ดไปตามหล�กความจร�ง ท�น�3เม��อเป?นอย(างน�3นก.ตรงไปตรงมา
ควรหน�กหน�ก ควรเบาเบา ตามแง(ของธรรมท��จะควรออกหน�กเบามากน�อยจะออกไป
เองๆ เป?นอย(างน�3นละ น��ถอดออกมาจากความเป?นของจ�ต

การเทศน�ต�3งแต(สม�ยเร�ยนปร�ย�ต� เทศน�ปร�ย�ต�ก�บสม�ยน�3จAงเป?นคนละโลกไปเลย
ไม(ได�เหม�อนก�นเลย อ�นน�3นเทศน�ความจ@า อ�นน�3เทศน�ความจร�ง ความจร�งเป?นย�งไงออก
ตามหล�กความจร�ง ไม(ว(าธรรมข�3นใด ออกตามหล�กความจร�งข�3นน�3นๆ ท�3งน�3นแหละ ม�น
ถAงต(างก�น ท(านท�3งหลายท��ย�งไม(เคยได�ฟ;ง ฟ;งเส�ย น��ก.ออกทางว�ทย แล�ว น��หลวงตาบ�วพ7ด
ถอดออกมาจากห�วใจมาพ7ด ม�นเป?นขA3นย�งไงๆ จะพ7ดอย(างอ��นไปไม(ได� จAงเร�ยกว(าธรรม
แท� เป?นขA3นแง(ใดต�องพ7ดไปตามแง(ของธรรมแง(น�3นๆ ท��จะปล�กจะแวะไปย�งไง หลบๆ
หล�กๆ โอQย ไม(ได�เลยนะ ต�องตรงไปตรงมาเลย

การฆ(าก�เลส น��นละต�นเหต ส@าค�ญมาจากน�3น ก�เลสอย7(ตรงไหนธรรมะจะพ (งเข�า
ตรงน�3นๆ ขาดสะบ�3นไปๆ ท�น�3ผลออกมาก.เป?นไปตามน�3นเหม�อนก�น ตรงไปตรงมาแบบ
เด�ยวก�น ในโลกน�3จ�ตไม(ได�ค�ดว(าจะเช��ออะไร มากกว(าเช��อความจร�งท��เป?นอย7(ก�บจ�ต เป?น
อย7(ก�บจ�ตไม(ว(าผ�ดว(าถ7กช��วด� จะแสดงขA3นมาให�เห.นช�ดเจนก�บจ�ต เพราะจ�ตเป?นผ7�ร7� ธรรม
ก�บจ�ตเข�าก�นได�สน�ทๆ ส ดท�ายก.เป?นอ�นเด�ยวก�น น��ละออกจากจ�ต เวลาเป?นขA3นมาย�งไง
ม�นก.ร7�ได�เห.นได�ช�ดเจนแน(นอนอย7(ก�บห�วใจตนเอง จAงไม(ม�ความร7�สAกว(าจะไปถามใครอ�ก
ด�งพระพ ทธเจ�าตร�สร7�พระองค�เด�ยวเท(าน�3น สอนโลกได�สามแดนโลกธาต  ไปถามใคร
ใครมาเป?นพยานพระพ ทธเจ�า พระอรห�นต�แต(ละองค�ๆ  บรรล ธรรมปMNงขA3นมาเต.มต�วแล�ว
เต.มต�วตามภ7ม�ของสาวกของพระพ ทธเจ�าโดยล@าด�บล@าดามาอย(างน�3น ท(านไม(ไปท7ลถาม
เพราะเต.มอย7(ในห�วใจท(านแล�ว เต.มภ7ม�ของท(าน

ท�องหน7 ท�องช�างม�นต(างก�น พวกสาวกท�3งหลายก.เป?นท�องหน7เต.มท�องหน7 ช�างก.
เต.มท�องช�าง ราชส�ห�ก.ค�อศาสดาองค�เอก เต.มพระท�ยของศาสดา เต.มห�วใจของสาวก
ออกมาเทศน�ไม(ต�องไปท7ลขอจากพระพ ทธเจ�ามาละ เทศน�เต.มภ7ม�ของต�วเองๆ อย(างน�3
เหม�อนก�นหมดบรรดาพระอรห�นต� เพราะร7�ขA3นท��น�� เห.นท��น�� ย�นย�นก�นท��น�� เป?นความตาย
ต�วว(าถ7กต�องแม(นย@า ไม(ม�ท��จะไปถามคนน�3นคนน�3 จร�งขA3นมาตลอดๆ เพราะฉะน�3นเวลา
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น@าธรรมท��เป?นของจร�งน�3ออกเทศนาว(าการแก(โลก เราจะไปหลบๆ หล�กๆ จากธรรมน�3
ไม(ได� ธรรมว(าอย(างไรต�องเป?นอย(างน�3นเลย เม��อเป?นอย(างน�3นม�นก.ตรงไปตรงมา ส ด
ท�ายเขาก.ว(าขวานผ(าซาก แน(ะ ว(าพ7ดกระแทกแดกด�น พ7ดด พ7ดด(า อย(างว(าละเป?นเร��อง
ของโลกของก�เลส ท��ไม(ชอบธรรมซA�งตรงไปตรงมา

ก�เลสม�นร�อยเล(ห�ร�อยเหล��ยมร�อยส�นพ�นคม ธรรมน�3ตรงไปตรงมา ท�น�3ก�เลสก�บ
ธรรมม�นก.เข�าก�นไม(ได�ละซ� ให�ม�นได�ร7�ด7ซ�จ�ตน(ะ น�3จวนจะตายย��งเป?นห(วงเป?นใยบรรดา
ประชาชนพ��น�องล7กหลานท�3งหลายหน�กเข�าเป?นล@าด�บนะ แทนท��จะมาห(วงต�วเอง บอก
ตรงๆ เมล.ดงาหนA�งไม(ม� เม.ดห�นเม.ดทรายหนA�งไม(ม� เคร��องม�อน�3ม�เท(าไรเราก.จะเพ��อท@า
ประโยชน� ก.ท (มลงไปๆ ตามสภาพของธาต ของข�นธ�ท��ม�ขนาดไหนท��จะท@าได�ท@า ตายแล�ว
ไม(ได�ท@า ก�ร�ยาอย(างน�3ไม(ม�เวลาตายแล�ว น�พพานธาต ไปเลย หร�อธรรมธาต น�พพานธาต 
เป?นอ�นเด�ยวก�นน�3นแหละ

ธรรมชาต�น�3นจะไม(อย7(ก�บธาต ก�บข�นธ� แต(ครองก�นอย7(น�3 แต(ไม(เป?นธาต เป?นข�นธ�
ก�ร�ยาอาการท��ม�ในข�นธ�ก�บโลกน�3ร�บก�นได�ๆ ธรรมชาต�น�3นเป?นฝ;RงหนA�งแล�ว ไม(ได�น@ามา
เก��ยวข�องน�3เลย ม�แต(ข�นธ�ล�วนๆ ข�นธ�เขาข�นธ�เราโลกสมม ต� ข�นธ�น�3ก.สมม ต� ม�นก.เข�าก�น
ได�ประสานก�นได�ธรรมดา ส(วนธรรมชาต�น�3นม�นเลยไปแล�ว ไม(ได�เข�ามาเก��ยวข�องก�บ
สมม ต� เพราะน�3นเป?นว�ม ตต�แล�วยกไว�เส�ย ถAงจะเป?นอะไรๆ จะไม(เก��ยวข�องก�บน�3นเลย
เพราะฉะน�3นบรรดาพระอรห�นต� ถ�าพ7ดถAงเร��องธรรมชาต�ท��บร�ส ทธ�Fของจ�ตน�3นแล�ว ท��ท(าน
ม�อาบ�ต�อาจ�แต(หยาบถAงข�3นละเอ�ยดส ด ต�3งแต(หยาบเร�ยกว(าประหารช�ว�ต โทษปาราช�กน�3
ประหารช�ว�ต ขA3นไปถAง ท กกฏ ท พภาส�ต อาบ�ต�หร�อโทษเบาๆ ม�อย7(ในธาต ในข�นธ� เวลา
จ�ตใจย�งม�ก�เลสอย7(จ�ตใจก.อย7(ด�วยก�น ปร�บโทษป;Kบกระเท�อนถAงจ�ตเลย ไม(ว(าโทษใด โทษ
ปาราช�กจ�ตก.ขาดแบบเด�ยวก�นเพราะอย7(ด�วยก�น

ท�น�3พอจ�ตด�ดผAงออกจากอ�นน�3หมดแล�ว อ�นน�3ก.อย7(ในวงธาต วงข�นธ� อ�นน�3นไม(ใช(
ว�ส�ยแล�ว เพราะเป?นว�ม ตต�ไปแล�ว อาบ�ต�เหล(าน�3เป?นสมม ต� ปาราช�ก ส�งฆาท�เสส อะไรๆ
น�3เป?นสมม ต� ใครจะร�บสมม ต�อ�นน�3 ค�อข�นธ� ข�นธ�จะต�องปฏ�บ�ต�ตามน�3 เพราะอย7(ในวง
สมม ต�น�3 ส(วนจ�ตไม(ม�ส(วนเข�ามาเก��ยวข�องเลย ต�3งแต(ขณะท(านบรรล ธรรมปMNงขA3นมาเท(า
น�3น จAงว(าในดวงจ�ตของพระอรห�นต�แท�ๆ ไม(ม�อาบ�ต� หมด สมม ต�หมดโดยประการท�3ง
ปวง ค@าว(า ปาราช�ก ส�งฆาท�เสส อะไรๆ จAงไม(ม� ธรรมชาต�น�3นเป?นอ�กฝ;RงหนA�งแล�ว ท��ม�ก.ม�
อย7(ในข�นธ� ข�นธ�เป?นผ7�ร�บรอง ข�นธ�เป?นผ7�ปฏ�บ�ต�หน�าท��ของสมม ต� สมม ต�ด�ช��วอย7(ก�บข�นธ�
พระว�น�ยท��ท(านบ�งค�บไว�ก.อย7(ในข�นธ� ถ�าม�จ�ตอย7(ด�วยกระเท�อนถAงจ�ต น��น ถ�าจ�ตผ(านพ�น
แล�วก.อย7(ในข�นธ� ร�บผ�ดชอบไปเพ�ยงเท(าน�3นๆ
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เอา ใครไม(ได�ย�นฟ;งเส�ยว�นน�3 ค@าพ7ดเหล(าน�3ไม(ม�ใครพ7ดนะ พ7ดท��ว(าน��ไม(ม�ใครพ7ด
น�3พ7ดถอดออกมาจากห�วใจท��พ�นไปแล�วก.บอกพ�น อะไรท��เก��ยวข�องก�บธาต ก�บข�นธ� ท(าน
เหม�อนเราเราเหม�อนท(านก.ปฏ�บ�ต�ก�น ม�นเข�าก�นได�เร��องธาต เร��องข�นธ� ประส�บประสาน
ก�นได�ท�3งน�3นละธาต ข�นธ� เป?นแต(เพ�ยงจ�ตไม(เข�ามาเก��ยวข�อง ถ�าจ�ตเข�าเก��ยวข�องกระเท�อน
ถAงก�นหมดท�3งจ�ต ค@าพ7ดอย(างน�3ไม(ม�ใครพ7ด จะร7�หร�อไม(ร7�เราก.ทราบไม(ได�นะ แต(ความ
จร�งเป?นอย(างน�3 พ7ดออกจากความจร�งน�3เลย

พระพ ทธเจ�าพระอรห�นต�ท(านจAงไม(ม�อาบ�ต�ในจ�ตของท(านนะ แต(ในข�นธ�ท(าน
ร�กษากฎระเบ�ยบเร�ยบร�อย ท��ส�งคมของโลกน�ยม ส�งคมศาสนายอมร�บก�น ปฏ�บ�ต�ตาม
น�3นเร�ยบร�อยไปเลย ไม(ม�อะไรข�ดข�องก�บโลก ยอมร�บก�นปฏ�บ�ต�ด�วยความเร�ยบร�อยด�
งามเหม�อนก�นหมด จนกว(าท(านจะปร�น�พพาน น��เป?นเร��องของข�นธ� ปฏ�บ�ต�อย7(ในกรอบ
ในขอบเขตของข�นธ�ของสมม ต� ท��นอกไปแล�วก.อย7(นอกน�3นเส�ย ว�นน�3พ7ดเท(าน�3นละ

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


