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เทศน�อบรมฆราวาส ณ ว�ดป�าบ�านตาด
เม��อว�นท�� ๒๕ ส�งหาคม พ ทธศ�กราช ๒๕๔๘

ความส�าค�ญของใจ
ก&อนจ�งห�น

เร��องความเพ�ยรภายในใจน�+ เราร,�ส-กว&าจ�ตใจม�นต�ดแน&นมาก อ�นน�+เป/นหล�กใหญ&
ของโลกท��จะอย,&ร&วมก�นเป/นส ข เฉพาะน�กปฏ�บ�ต�เราค�อพระ ให�เน�นหน�กทางด�านจ�ตต
ภาวนาให�มาก อย&างในคร�วน� +เราเคยไปข, &แล�วนะ เด�นไปข, & แล�วย�งไปด�อมด,อ�กด�วย
เหม�อนก�นก�บภายในว�ด ในว�ดน��ก8เหม�อนก�นกลางค�นไปด-กๆ เง�ยบๆ ไปด,ความเพ�ยร
พระ ไปโดนพระเด�นจงกรมม�ดๆ เราก8ด�อมเข�าไปหาเหม�อนขโมย ไปโดนเอาพระเด�น
จงกรมอย,&ม�ดๆ เราด�อมหาด,พระเด�นจงกรม เป/นอย&างน�+นละ

เม��อวานน�+ก8เหม�อนก�นค�:าๆ ค�อเราข,&แล�วทางโน�น เหล&าน�+ม�นโล&งโถงหมด กลาง
ว��กลางว�นคนเพ&นพ&านไปมา เด�นจงกรมไม&ได� แต&เวลาค�:าๆ หร�อกลางค�นเป/นท��โล&ง
สะดวกสบายส:าหร�บการเด�นจงกรม เราช�+บอกอย&างน�+นๆ เม��อวานเราก8ด�อมไปเง�ยบๆ
ค�อบอก เช&นหล�งสระ ทางเด�นออกมา ค�:าแล�วว&างท�+งน�+น และแถวๆ น�+นว&างท�+งน�+น เม��อ
วานค�:าๆ เราก8ด�อมๆ ไป อย,&ในร�+วน��แหละ เห8นม�ผ,�เด�นจงกรมอย,&ข�างๆ สระ ตาก8ด�นะล&ะ
เราด�อมๆ ไปด, พอเห8นเราก8กราบม�บๆ เอ�อ เข�าท&าด�

อย&างน�+นละท กว�นน�+เลยกลายเป/นผ,�ร�ายเป/นขโมยไปนะเรา เก��ยวก�บพระก�บเณร
ก�บผ,�ปฏ�บ�ต�ธรรม มาเลอะๆ เทอะๆ มาก�นมานอนอย,&เราด,ไม&ได�นะ เราอย,&น�+เราทนเอา
นะก�บบรรดาพระเจ�าพระสงฆ�บรรดาล,กศ�ษย�ล,กหาท�+งหลาย เราทนเอา ถ-งอย&างน�+นม�นก8
ม� ไอ�ลวดลายน�+นม�นย�งม�จนได� เท��ยวสอดเท��ยวแทรกด, ม�นเป/น ไปกลางค�นเง�ยบๆ ไป
โดนพระเด�นจงกรมม�ดๆ อย,&ทางจงกรม อย&างน�+นละโดน เพราะเจตนาหว�งให�อรรถให�
ธรรมเข�าส,&ใจ จะจ�าไปหมดนะ เอาอ�นน�+ออกเลยไม&ใช&ธรรมดา

เราตะเก�ยกตะกายแทบล�มแทบตายจนไม&อาล�ยเส�ยดายช�ว�ต เอ�า เป/นก8เป/น ตาย
ก8ตาย เพราะธรรม เม��ออ ตส&าห�พยายามขวนขวายได�เร��อยมาๆ จนกระท��งเต8มเม8ดเต8ม
หน&วยในห�วใจแล�วม�นก8จ�าข-+น อ�นน�+ม�นด�อยเม��อไร ไม&ม� ม�แต&สว&างกระจ&างแจ�งตลอด
เวลา น�+เอาม,ตรเอาค,ถไปครอบห�วความพากเพ�ยรห�วธรรมใช�ไม&ได�นะ เอาม,ตรเอาค,ถ
ค�อความข�+เก�ยจข�+คร�านไปครอบม�นด,ไมได�นะ เหล&าน�+ไม&ใช&ของด�บของด� ความข�+เก�ยจข�+
คร�าน ม�นท:าคนให�เส�ยมากต&อมาก คนม�ความท กข�ความจนก8เพราะความข�+เก�ยจข�+คร�าน
คนม��งม�ศร�ส ขเพราะความขย�นหม��นเพ�ยร แน&ะ เคร��องว�ดเคร��องบอกก8ม�อย,&แล�ว
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น��ได�พยายามท��ส ดแล�วก�บพระก�บเณรก�บผ,�ท� �มาเก� �ยวข�อง อย,&ในฐานะใดท��จะ
เก��ยวข�องได�แค&ไหนก8ไปแค&น�+นๆ อย,&อย&างน�+น เราสงสารนะ จ�ตใจน�+ถ,กข�+โลภ ข�+โกรธ ข�+
หลง ต�วน�+ต�วส:าค�ญม�นครอบ แล�วชอบม�นด�วย เหล&าน�+ชอบท��ส ด ข�+เก�ยจข�+คร�านน��ชอบ
มาก ความขย�นหม��นเพ�ยรไม&ค&อยชอบ แม�แต&มาอย,&ในว�ดแล�วย�งเลอะๆ เทอะๆ อย,&
อย&างน�+น ให�พาก�นต�+งอกต�+งใจทางภายในความพากความเพ�ยรท กอย&าง อย&ามานอนอย,&
เฉยๆ พวกในคร�วนะ ไปจนกระท��งช�+บอกให�เด�นจงกรมให�ภาวนาๆ เพราะไปมาๆ ด,
ตลอดๆ ไม&ใช&ไปธรรมดา ม�นเป/นย�งไงสถานท��ประกอบความเพ�ยร มาแล�วมาเลอะๆ
เทอะๆ มาเป/นห�วตอ มาเป/นขอนซ งอย,&ในว�ดใช�ไม&ได�นะ ให�ต�+งหน�าต�+งตาปฏ�บ�ต�

ไม&ม�อะไรเล�ศกว&าธรรม เรายกห�วใจเราข-+นเลย ใครจะว&าโอ�ว&าอวดก8ตามเราไม&
สนใจย��งกว&าความเมตตา อยากจะให�ธรรมเข�าส,&ใจส�กหน&อย เพราะความพากเพ�ยรเป/น
เคร� �องหน นให�ธรรมเข�าส, &ใจ เพราะฉะน�+นว&าด ว&าด&าก8ตาม ไม&ใช&ด  ด�นข- +น ให�พาก�น
พยายาม แล�วพ�+นฐานแห&งความเพ�ยรท��จะละก�เลสโดยประการท�+งปวง ไม&พ�นสต�นะ อย&า
ล�มสต� สต�เป/นพ�+นฐานส:าค�ญมากท�เด�ยว เราข�ามไม&ได�เร��องสต� สต�เป/นส:าค�ญ อย,&ท��ไหน
ถ�าม�สต�แล�วเหต การณ�ต&างๆ ไม&ค&อยเก�ด ก�เลสก8ไม&เก�ดถ�าสต�จ�บป@Aบๆ ไว�แล�ว

ท��ม�นเก�ดง&ายๆ ค�อส�งขารน��นแหละ พอเผลอป@Aบออกแล�วๆ ค�ออว�ชชาด�นม�นอย,&
ตลอดเวลา ถ�าสต�ต�ไว�ๆ ม�นก8ไม&เก�ดๆ จ�ตเม��อได�ร�บการบ:าร งร�กษาอย,&เสมอก8สงบลงๆ
ส��งท��เป/นข�าศ-กก8อ&อนต�วลงๆ ทางน�+ก8สว&างไสวข-+นมา ม�ค ณค&าข-+นมา พอม�ค ณค&าข-+นมา
แล�วจะเป/นเคร��องด-งด,ดความพากเพ�ยรท กอย&าง เม��อเวลาธรรมเข�าส,&ใจมากๆ แล�ว ค�ด
ด,ซ�ว&านอนไม&ได� น��นเห8นไหมอ:านาจของความเพ�ยร อ:านาจแห&งธรรม เม��อเข�าส,&ใจแล�ว
เป/นอ�ตโนม�ต�ไปเลย ม�แต&หม นต�+วๆ ท��จะพ�นๆ โดยถ&ายเด�ยวเท&าน�+น น��ละเม��อธรรมม�
ก:าล�งแล�วก8เหย�ยบห�วก�เลส

ต�+งแต&ก&อนก�เลสเหย�ยบห�วธรรมเป/นอ�ตโนม�ต�ของม�น ก�เลสเป/นอ�ตโนม�ต�บนห�ว
ใจส�ตว� ท�น�+เวลาเรามาบ:าเพ8ญเพ�ยร ธรรมเข�าส,&ห�วใจ ธรรมเป/นอ�ตโนม�ต�ท��จะแก�ก�เลส
ช:าระก�เลสเป/นอ�ตโนม�ต� ฆ&าก�เลสตลอด แล�วค,&ก�นเสมอก�นนะ ก�เลสเป/นอ�ตโนม�ต�ครอบ
ห�วใจของส�ตว�โลกท��วๆ ไป น��นเร�ยกว&าก�เลส ธรรมเม��อบ:าเพ8ญม�ความสามารถแก&กล�า
แล�วก8เป/นอ�ตโนม�ต� หม นต�+วเลย ก�เลสอย,&ท��ไหนเป/นอย,&ไม&ได� ขาดสะบ�+นๆ น��อ:านาจของ
ธรรม ขอให�พาก�นบ:าเพ8ญ ศาสดาองค�เอกสอนธรรมม�แต&ธรรมอ�นเอกๆ ไอ�เราความข�+
เก�ยจอ�นเอกม�นใช�ไม&ได�นะ เอาละเท&าน�+ว�นน�+

หล�งจ�งห�น
เราน��ส ดท กอย&างแล�วนะ เพ��อชาต� ศาสนา พระมหากษ�ตร�ย� เร�ยกว&าส ดก:าล�งของ
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เราท กอย&างเพ��อท�+งสามพระองค�น�+ละ ให�ได�อย,&ร&มเย8นเป/นส ขครองชาต�ไทยของเราต&อไป
เราท��ม�ช�ว�ตอย,&ในฐานะท��พอเป/นผ,�น:าก8น:าเร��อยมาอย&างน�+ ต�+งแต& ๒๕๔๑ นะ เร��อยมาจน
กระท��งป�านน�+ พยายามขนสมบ�ต�ท�+งหลายเข�าส,&คล�งหลวงแล�วกระจายออกท��วประเทศ
ไทย ให�ได�ร�บความสะดวกสบาย แก�ไขความขาดแคลนท��วหน�าก�น สมบ�ต�ท�+งหลายท��พ��
น�องท�+งหลายบร�จาคท��วประเทศไทยน�+ จ-งม�อย,&ท��วประเทศไทยเหม�อนก�น ม�อย,&หมดท ก
ภาคนะ ป@จจ�ยท��ถวายมาน�+ท��ออกเป/นต-กรามบ�านช&อง เป/นโรงร�:าโรงเร�ยน จนพรรณนา
ไม&จบ ออกท��วหมด

เพราะสมบ�ต�ท��พ��น�องท�+งหลายบร�จาคน�+ เราอยากจะพ,ดเลยว&า แล�วพ,ดน�+จะไม&ผ�ด
เส�ยด�วย ท��เราน:าพ��น�องท�+งหลายน�+เราน:าด�วยความเมตตาครอบไว�หมด เพราะฉะน�+นส��ง
ท��ม�วหมองท��จะค&อยซ-มซาบหร�อไหลซ-มออกไป จากสมบ�ต�ท��ได�ร�บบร�จาคจากพ��น�องท�+ง
หลายน�+จ-งไม&ม� บร�ส ทธ�Cขนาดน�+นละ บร�ส ทธ�Cจร�งๆ ไม&ว&าทองค:า เง�นสด ดอลลาร� แบบ
เด�ยวก�นหมด เพราะเราเป/นผ,�ร�บผ�ดชอบแต&ผ,�เด�ยว เต8มไปด�วยความเมตตาของจ�ตด�วย
จ-งกล�าพ,ดได�เลยว&าเราไม&ม�เก��ยวก�บเร��องความม�วหมองในสมบ�ต�เหล&าน�+ ไม&ม�เลย ม�เท&า
ไรๆ ไหลออกๆ 

ส&วนท��ว&าเขาถวายส&วนต�วน�+ไม&ต�องน�บ ก8เราไม&เคยค�ดว&าเป/นส&วนต�ว มาเท&าไรก8
เอาๆ เร��อย ไหลออกด�วยก�นไปหมดเลย ช&วยๆ อย&างน�+นละ เราพยายามท:าเต8มก:าล�ง
ของเรา น��เราก8บอกช�ดเจนแล�วว&าส:าหร�บเราเอง พ��น�องท�+งหลายท��วประเทศไทยเล�+ยงด,
ตลอด เหล�อเฟEอ จะก�นให�ตาย-ตาย ให�ตายว�นไหนตายว�นน�+น เพราะส��งเหล&าน�+ม�มากต&อ
มากท กว�น ก�นให�ตายเด�Fยวน� +นก8ได�ถ�าไม&ร, �จ �กประมาณ ท�น� +ผ, �อดอยากขาดแคลนท��ว
ประเทศไทยเราเป/นย�งไง น��ละท��ม�นจะออก-ออกอย&างน�+ อ�นไหนท��พอเป/นไปแล�วก8 เอา
เป/นไป อะไรท��ขาดแคลน เอา ช&วยหน นก�นไป ท��ล &มท��ดอนม� ช&วยก�นไปอย&างน�+น

เราแสดงออกท กอย&างก�บบรรดาพ��น�องชาวไทยเรา เราจ-งไม&เคยสะทกสะท�านว&า
จะเป/นพ�ษเป/นภ�ยต&อพ��น�องท�+งหลาย ถ-งจะด ด&าว&ากล&าวเผ8ดร�อนขนาดไหนก8ตาม เป/น
เร��องของธรรมล�วนๆ ออก เพ��อความช &มเย8นแก&โลก เราท��จะให�เป/นพ�ษเป/นภ�ยต&อโลก
เราบอกตรงๆ ก�ร�ยาของเราท��แสดงออกเหล&าน�+ บอกว&าไม&ม� ไม&ม�เลย เพราะห�วใจหมด
แล�วเร��องพ�ษภ�ยไม&ม�เหล�อ ม�แต&ค ณล�วนๆ ก�ร�ยาท��แสดงออกมา ไม&ว&าจะน��มนวลอ&อน
หวานไพเราะเพราะพร�+งหร�อด เด�อดขนาดไหน เป/นเร��องของธรรมออกมาตามสมควร
แก&เหต แก&ผลท��จะหน�กเบามากน�อยเท&าน�+น อย&างอ��นท��จะให�เป/นพ�ษเป/นภ�ยไม&ม� เราจ-ง
กล�าพ,ดได�ท กอย&าง ใครผ�ดก8บอกว&าผ�ดได�เลย ใครถ,กก8บอกว&าถ,ก ควรชมเชย-ชมเชย
ควรต:าหน�-ต:าหน� ธรรมเป/นอย&างน�+น
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เขาก8ออกหน�งส�อพ�มพ�สยามร�ฐไม&ใช&เหรอ น�ค�คณ�เห น�ค�คหารห� ปค�คณ�เห
ปค�คหารห� ค�อส��งท��ควรชมเชย-ชมเชย ส��งท��ควรต:าหน�-ต:าหน� บอกไว�ในสยามร�ฐ ค�อม�
ท�+งต:าหน�ม�ท�+งชม หล�กพ ทธศาสนาหล�กธรรมแท�เป/นอย&างน�+น ควรชม-ชม ควรต:าหน�
ต:าหน� เราท��แสดงออกก�บบรรดาพ��น�องท�+งหลาย ท��ออกจากต�วของเราน�+เร�ยกว&าไม&ม�พ�ษ
ภ�ยเลย พ,ดให�ช�ดเจนอย&างน�+ก�บบรรดาพ��น�องท�+งหลายท��วประเทศไทย ส�ตว�ท�+งหลายท��ว
โลกด�นแดน เราไม&ม�ท��จะเป/นพ�ษเป/นภ�ยต&อผ,�ใด ม�แต&เร��องเป/นธรรมล�วนๆ เท&าน�+น

ท��เราช&วยบรรดาพ��น�องท�+งหลายคราวน�+เร�ยกว&าเต8มเม8ดเต8มหน&วย เป/นไปด�วย
ความบร�ส ทธ�Cใจและม�เมตตาครอบไว�ๆ เสมอๆ เราท:าด�วยความจร�งใจของเราจร�งๆ ไม&
ว&าส&วนใดๆ มากน�อย จะจ&ายไปส&วนใดมากน�อยน�+ ม�เหต ม�ผลๆ ควรจะช&วยเหล�อมาก
น�อยเพ�ยงไร เราจะเอาเหต ผลจ�บๆ เราไม&ได�ท:าแบบช &ยๆ ท:าท กอย&าง การปฏ�บ�ต�ธรรม
ก8ปฏ�บ�ต�มาอย&างน�+น พ�น�จพ�จารณาใคร&ครวญด�วยเหต ด�วยผลเร�ยบร�อยๆ ก�าวเด�นๆ ท�น�+
เวลาก�ร�ยาท��ออกช&วยโลกก8แบบเด�ยวก�น ควรจะหน�กจะเบาให�มากให�น�อย ม�เหต ผลเป/น
เคร��องประก�นเสมอ ให�มากก8ตามน�อยก8ตาม บร�ส ทธ�Cท�+งน�+น บร�ส ทธ�Cด�วยเหต ผลของเรา
ท��พ�จารณาเร�ยบร�อยแล�ว

ธรรมเท&าน�+นท��จะท:าให�โลกตายใจได� ต�+งแต&ส&วนรวมเข�ามาหาครอบคร�ว หาต�ว
ของเรา ถ�าเราม�ความตายใจด�วยความด�ของต�วเองแล�ว ในครอบคร�วต&างคนต&างด�อย&าง
น�+นแล�วไม&ทะเลาะก�น ความเด�อดร�อนก8ไม&ม� ความเด�อดร�อนน��ค�อความท กข� เป/นฟEน
เป/นไฟเผาได�ท กแห&ง อ�นน�+ออกมาจากก�เลส ก�นไม&พอ ได�ไม&พอ อะไรไม&พอๆ ม�แต&
เร��องก�เลส แล�วก8เหม�อนก�บไปกว�านเอาเช�+อไฟเข�ามาเผาต�วเอง แล�วก8เผาโลกด�วย เร��อง
ธรรมม�แต&ความช &มเย8นเป/นส ข

สภาของธรรมในโลกเราน�+ม�ท��ไหน สภาธรรมอบรมก�นให�ม�ศ�ลม�ธรรม เพ��อความ
สงบร&มเย8นต&อก�น ในฐานะท��เราเป/นเพ��อนมน ษย�ด�วยก�นไม&เห8นม� แต&เร��องก�เลสต�ณหาน�+
ม�ท กหย&อมหญ�า ม�ท กห�วใจคน แสดงออกมาท กแห&งท กหน เพราะฉะน�+นความเด�อด
ร�อนของโลกจ-งม�ท��วไป เร��องเหล&าน�+เก�ดข-+นจากก�เลสท��เป/นข�าศ-กของต�วเองน�+นแหละ ท��
ว&าเป/นข�าศ-กของธรรม ธรรมอย,&ในใจของเรา เป/นข�าศ-กของเราเอง สภาไหนท��เขาต�+งไว�
เป/นสภา ท� �ว &าต� +งกระทรวงน� +นกระทรวงน� + กระทรวงย ต�ธรรมย ต�แทม ม�นม�แต&ช� �อ
กระทรวงย ต�ธรรม ผ,�ท��ไปปฏ�บ�ต�หน�าท��ในกระทรวงย ต�ธรรม ม�นก8เป/นเปรตเป/นผ�ได�ด�วย
ก�นอย,&น�+น เพราะก�เลสเข�าไปอย,&ท��น��น ต�องเอ�ยงหน�าเอ�ยงหล�ง เอ�ยงซ�ายเอ�ยงขวา เห8นแก&
เขาแก&เราไปอย,&ในน�+นละ ต�+งช��อไว�ประกาศเอาไว�ว&ากระทรวงย ต�ธรรม ค�อไม&ล:าเอ�ยง ต�+ง
ไว�อย&างน�+นแหละ แต&ท��อย,&ข�างในม�นเป/นย�กษ�เป/นผ�เต8มอย,&น�+น ม�น�อยเม��อไรในกระทรวง
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ย ต�ธรรมน�+น ม�แต&ช��อไว�โก�ๆ อย&างน�+น
อย&างหลวงตาบ�วก8เข�ยนไว�โก�ๆ เห8นไหมหน�าว�ดสามแผ&นน��น บอกว&า ท��น��เป/นว�ด

เป/นสถานท��บ:าเพ8ญภาวนาเพ��อความสงบใจ ไม&ม�ก�จธ ระจ:าเป/นไม&ควรมาเท��ยวเพ&นพ&าน
ก8เข�ยนไว�โก�ๆ เขาก8มาเพ&นพ&านของเขาอย,&อย&างน�+นจะว&าไง เข�ยนก8เข�ยนไว�โก�ๆ ไอ�พวก
ท��มาเพ&นพ&านม�นก8เพ&นพ&านอย,&ในว�ดน�+ เหม�อนกระทรวงย ต�ธรรม เข�าใจไหม กระทรวง
ย ต�ธรรมก8เข�ยนไว�โก�ๆ พวกท��เพ&นพ&านอย,&ในกระทรวงย ต�ธรรมก8ม�อย&างน�+น เข�าก�นได�
ไหมพ�จารณาซ�ท��พ,ดน�+

น��นเห8นไหมเข�ยนไว�โก�ๆ หลวงตาบ�วส��งให�เข�ยน เป/นเน�+อความของหลวงตาบ�ว
ด�วยส��ง บอกว&าท��น� �เป/นว�ดเป/นสถานท��บ:าเพ8ญภาวนา ไม&ม�ก�จจ:าเป/นไม&ควรมาเท��ยว
เพ&นพ&าน ปGดประกาศไว� ใครมาเขาอ&านหร�อเปล&าก8ไม&ร,�ละ เขาทะล-�งเข�ามาน�+ เข�าไปข�าง
ใน ต�วการใหญ&ข�บ ถ�าเราออกมาเจอแล�วเอาละ เพ&นพ&านๆ เข�ามาได�ถามมาอะไร เอา
ละนะ ถ�าเจอก�บเราแล�วแม&นย:าท กอย&างไม&พลาดแหละ ไม&ว &าใครก8ตามถ�ามาผ�ด
เวล�:าเวลา น��มาธ ระอะไร ไล&เบ�+ยเข�าไป ม�เหต ม�ผลย�งไง ถ�าม�เหต ม�ผลก8ปล&อยต�วไปๆ ถ�า
ไม&ม�เหต ม�ผล เข�าก�นได�แล�วก�บสามแผ&นน�+น ไล&ท�นท�เลย ไม&ได�อ&านเหรอหน�งส�อสาม
แผ&นน�+น บางท�ก8ม�เหม�อนก�น เขาไม&สนใจก8เขาไม&ได�อ&าน เป/นอย&างน�+นละ

ช��อม�นต�+งได� ไอ�ต�วจร�งม�ได�ยากนะ เพราะฉะน�+นพวกเราอย&าให�ม�แต&ช��อ ช��อว�ดป�า
บ�านตาด ท��น��เป/นว�ด ฟ@งซ�น&ะ เป/นสถานท��บ:าเพ8ญภาวนา ไอ�พวกน�+ม�นภาวนาหร�อไม&
ภาวนาเราก8ไม&ร,�นะ ไม&ควรมาเท��ยวเพ&นพ&าน ม�นก8เพ&นพ&านท�+งว�น ทางน�+นทางน�+แบบ
เด�ยวก�นเราก8ไม&ร,� แต&เข�ยนโก�ๆ ไว�อย&างน�+น เห8นไหมล&ะ ไปด,ซ�น&ะ พ,ดแล�วม�นขบข�นนะ
ท��ไหนก8ม�แต&แบบโก�ๆ ไอ�ท��ม�นแอบก�นอย,&ข�างในม�นไม&โก� ม�นเอาจร�งเอาจ�ง ว&าอย&ามา
เท��ยวเพ&นพ&านม�นก8เพ&นพ&าน

เข�าไปหาจ�ตตภาวนาซ� เด�นจงกรมก8เด�น ไอ�จ�ตน��ม�นเท��ยวเพ&นพ&านออกไปหา
เร��องก�เลสเอาไฟมาเผาเจ�าของ ม�นก8ไปของม�นอย,&ง�+นแหละ เพ&นพ&านๆ ทางน�+มาเท��ยว
เพ&นพ&าน ทางน,�นเข�ยนไว� ทางน�+ม�นไม&ได�ด,ม�นก8เพ&นพ&านๆ อย,&ในห�วใจคน ม�ไหมพวกน�+
น&ะเด�นจงกรมเก&งๆ

เออ พอพ,ดอย&างน�+ม�นไปส�มผ�ส เราก8เลยพ,ดเส�ยบ�าง ธรรมดาเราเป/นอย&างน�+น
ปกครองว�ด แต&ก&อนเข�มแข8งย��งกว&าน�+นะ ท กว�นน�+เร�ยกว&าปล&อยวางมาก แต&ม�นก8ม�ลวด
ลาย ค�อความห&วงใยม�อย,&ในน�+น ม�นก8เป/นไปได�แหละ เม��อวานค�:าๆ เพราะเราได�ด แล�ว
ข�างในน��น สถานท��น��เป/นท��โล&งแจ�งสะดวกสบาย ตอนเย8นๆ ไม&ม�ใครผ&านไปผ&านมาแล�ว
เป/นทางจงกรมได�หมด เราว&าง� +น ช�+บอกด�วย เด�นจงกรมได�หมดตามน�+ เพราะกลาง
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ว��กลางว�นคนผ&านไปผ&านมา ก8ให�เป/นสถานท��ของคนผ&านไปผ&านมาเส�ย แต&เวลาคนหมด
ไปแล�วตอนเย8นๆ น��นแหละม�นว&างแล�ว เหล&าน�+เป/นทางจงกรมได�ท�+งน�+น จากน�+นก8ช�+บอก
ตรงน�+นๆ จนกระท��งถ-งค,สระ ข�างค,สระ บอกไปหมด ทางเหล&าน�+เป/นทางจงกรมได�ท�+ง
น�+นเวลาสง�ด น��เราสอนไว�แล�ว ด ด�วยนะ เหล&าน�+เป/นสถานท��จงกรมได�ท�+งน�+นถ�าจะท:า ถ�า
ไม&ข�+เก�ยจเส�ย ว&าง�+น พอว&าแล�วก8มา

เม��อวานน�+ไปด,อาหารกระแต เร��มแรกนะ ไปด,อาหารกระจ�อน กระแต ค�:าแล�วนะ
ค�:าขนาดน�+ม�นย�งมาก�นอย,&เหรอ เราว&าง�+น ไปด, ไม&ม�พวกกระจ�อน กระแต ม�แต&หน,เต8ม
อย,&น�+น จากน�+นเราก8ระล-กได�ว&า เราข,&พวกน�+ให�เด�นจงกรมแถวน�+น ม�นมาเด�นหร�อเปล&า
เลยด�อมๆ ไปด, ค�:าๆ นะ ด�อมๆ ไปเง�ยบๆ อย,&ในร�+วว�ดน��ละ มองออกไปข�างนอกเฉยๆ
ด,ไปร�มสระ เห8นคนหน-�งเด�นจงกรมอย,& เขาก8เห8นเรานะ เราไปก8แบบขโมย ด�อมๆ ไปด,
เขาก8มองเห8น ตาด�อย,& ก�มลงกราบว�บๆ แล�วก8เด�นจงกรมต&อ เอ�อ เข�าท&าด� น-กในใจนะ
จากน�+นเราก8กล�บมา

พ,ดถ-งเร��องท:าความเพ�ยรๆ น�+ ค ณค&าของธรรมน�+ แหม เหน�อโลกเหน�อสงสาร ม�
ในต:าราก8เหม�อนต:าราท��วๆ ไป ไม&เด&น ถ�าลงธรรมได�เข�าส,&จ�ตใจน�+ม�นไม&ได�เหม�อนก�นนะ
เราอ&านต:าราของอรรถของธรรมน��นแหละ อ&านไปเร��อยถ-งน�พพาน จ�ตใจม�นก8จ�ดก8ช�ด
ของม�นไปอย&างน�+นแหละ พอธรรมน�+ได�เข�าส,&ใจตามท��ท&านช�+บอกไว�ในต:ารา ให�ด:าเน�น
อย&างน�+นๆ พอธรรมเหล&าน�+เข�าส,&ใจท�น�+จะม�ฤทธ�Cม�เดชข-+นมา จ�ตใจจะแปลกประหลาด  ด�
ไม&ด�แสดงความอ�ศจรรย�ข-+นมา ต�+งแต&ก&อนเราไม&เคยม�ใจเป/นอย&างน�+

ท�น�+พอบ:าเพ8ญภาวนา ระง�บด�บฟEนด�บไฟค�อก�เลสออก ระง�บลงๆ ด�วยธรรม สต�
ธรรม ป@ญญาธรรม เป/นส:าค�ญ ประจ:าความพากเพ�ยรของเรา พอพ�จารณาน�+หน�กเข�าๆ
จ�ตใจสต�เป/นผ,�ค �มครองร�กษา ก�เลสก8ไม&เพ&นพ&าน จ�ตใจค&อยสงบเย8นๆ น��พ�+นฐานแห&ง
ความสงบเบ�+องต�นเป/นอย&างน�+ ท�น�+ท:าไม&ถอย พยายามไม&ถอยๆ จนเป/นความสง&างาม
สงบร&มเย8น จ�ตใจน�+เด&นข-+นๆ โลกท�+งโลกน�+จะมารวมอย,&ท��จ�ตใจนะ ความเด&นดวง ความ
แปลกประหลาด ความอ�ศจรรย� จะมารวมอย,&จ�ตใจแห&งเด�ยว

กว�างแสนกว�างก8กว�างเถอะน&ะโลก อ�ฐป,นห�นทราย ด�นฟIาอากาศ ม�ความหมาย
อะไร ม�นม�ความหมายอย,&ท��จ�ตต�วน�กร,�น��แหละ พอธรรมก�บจ�ตเข�าร�บก�นแล�ว ท��น��สง&าข-+น
มาๆ ฟาดเส�ยจนกระท��งคว�:าหมดโลกธาต  ส�ญ�ญโต โลก� ว&างไปหมด จ�ตใจน�+ว&างครอบ
หมดเลยไม&ม�อะไรเหล�อ ม�แต&ความอ�ศจรรย�เต8มดวง น��ละจ�ตใจท��ได�ร�บการบ:าร งร�กษา
แล�วอะไรจะเล�ศย��งกว&าใจท��น�� ไม&ม� เราจะเล8งไปท��ไหนท��วแดนโลกธาต ไม&ม�ๆ แต&จ�ตดวง
น�+เด&นครอบโลกธาต  น��ละพระพ ทธเจ�าเล�ศโลกเล�ศอย&างน�+ เล�ศท��พระท�ยท��บร�ส ทธ�Cเป/น
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ธรรมล�วนๆ จ-งได�มาสอนโลกให�เห8นความส:าค�ญของใจ
พวกเราท�+งหลายก8ได�มาบ:าเพ8ญภาวนา ให�พาก�นเห8นความส:าค�ญของใจซ� อย,&

เฉยๆ เหม�อนขอนซ งเหม�อนตอไม�ไม&ว&าทางด�านพระทางด�านฆราวาสอย,&ทางคร�ว อย&า
เป/นขอนซ งนอนเหม�อนคนตายแล�ว ถ�าจะไป ก สลา น�+ ถ�าม�หางก8ด,หางย�งด�Jกๆ อย,& ถ�าด,
ไปข�างหน�าห,ก8ย�งแกว&งอย,& โอK ม�นย�งไม&ตาย เลยท:าให�แร�งร:าคาญ เข�าใจไหม อ�แร�ง
ร:าคาญ จะก�นก8ไม&ได�ก�น จะก สลาก8ก สลาไม&ได�แล�วจะท:าย�งไง ท:าให�ร:าคาญนะ อย&าให�
ร:าคาญน�กนะข�างในก8ด� ผ,�ท��คอยก สลาม�นร:าคาญ ม�นไม&เป/นหน�าเป/นหล�งอะไร แล�วว&า
มาภาวนา ม�นม�แต&ส��งเหล&าน�+เกล��อนอย,& ภาวนาในจ�ตท��จะให�สง&างามออกมาไม&ค&อยม�นะ
ให�พาก�นพ�จารณาให�มาก น�+ถอดออกมาจากห�วใจนะ

เวลาจ�ตหมอบ ถ,กก�เลสต�ณหาครอบม�นไม&ม�ค&านะ แต&เวลาธรรมได�แสดงออกมา
ด�วยอ:านาจการบ:าร งร�กษาแล�วสง&าๆ แล�วครอบหมด เม��อครอบหมดแล�วมองไปไหนไม&
ม�อะไรจ�า ไม&ม�อะไรอ�ศจรรย�ย��งกว&าใจดวงเด�ยวน�+ครอบโลกธาต  พาก�นจ:าเอานะ เม�อง
ไทยเราเป/นเม�องพ ทธๆ ควรจะม�ลวดลายแห&งเม�องพ ทธแสดงอย,&ในก�ร�ยามารยาทการ
ประพฤต�ต�วของเราบ�าง แม�ท��ส ดประกอบความเพ�ยรก8ไม&ได�เร��อง เด�นจงกรมก8เด�นด�วย
ความเผอเรอมองน�+นมองน�+ไปเส�ย สต�ก�บจ�ตไม&อย,&ด�วยก�นก8ไม&เป/นความเพ�ยร สต�อย,&ท��
ไหนความเพ�ยรอย,&ท��น��น

ถ�าม�สต�แล�วก�เลสไม&เก�ด ค�อก�เลสจะเก�ดข-+นเวลาเผลอสต� พอเผลอสต� ส�งขารน�+
ต�วเอกนะ ปร งแพล8บออกมา อว�ชชาเป/นภ�ยใหญ&อย,&น�+นม�นผล�กด�นออกมา พอเผลอป@Aบ
แพล8บออกมาแล�วไปเอาฟEนเอาไฟมาเผาเรา ถ�าสต�ครอบเอาไว�ม�นไม&ออกนะ เพราะ
ฉะน�+นจ-งว&า ถ�าสต�ม�อย,&ก�เลสไม&เก�ด เก�ดไม&ได� เอาให�ม�นช�ดเจนอย&างน�+นซ� ท�น�+ก8ม�แต&การ
บ:าร งร�กษาสต�ให�แน&นหนาม��นคง

อย&างท��ว&าอดนอนผ&อนอาหารน�+ ข-+นอย,&ก�บสต�นะ เพราะฉะน�+นผ,�บ:าเพ8ญท�+งหลาย
เช&นพระว�ดป�าบ�านตาดน�� ว�นน�+มาฉ�น ๓๔ องค�ในจ:านวนพระ ๕๙ องค� ขาดไปเท&าไร
พ�จารณาซ� น��ท&านบ:าร งร�กษาใจ ผ&อนทางร&างกาย ค�อร&างกายถ�าม�ก:าล�งมากม�นท�บจ�ต
ท�บจ�ตก8ท�บสต� สต�เล��อนๆ ลอยๆ จ�บไม&ต�ดๆ พอผ&อนอาหารลงๆ สต�จะค&อยด�ข-+นๆ
อาหารมากข-+นๆ สต�เล��อนๆ ลอยๆ พล�กใหม&ผ&อนอาหาร พออดไปๆ แล�วสต�ค&อยด�
ข-+นๆ เห8นได�ช�ดนะ เร��องอดอาหารเห8นได�ช�ดมาก เพราะฉะน�+นในว�ดน�+พระท&านจ-งม�กจะ
อดอาหารมาก

เราเคยพ,ดให�ฟ@ง บอกว&าเป/นค:าบอกเล&านะ ค�อเราว&าไม&ใช&ค:าส��งไม&ใช&ค:าสอน
เป/นค:าบอกเล&าธรรมดา ในฐานะท��เราเป/นอาจารย�สอนพระท�+งหลาย เวลาม�การประช ม
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สอน ค�อการปฏ�บ�ต�ภาวนาท กอย&างให�ส�งเกตต�วเอง น��เป/นธรรม แล�วท��น��เวลาเข�ามาหาท��
จดจ&อ อะไรท��เหมาะสมก�บการบ:าเพ8ญภาวนาของตน ได�ผลมากกว&าก�นๆ ค�ออะไร
ส:าหร�บการบ:าเพ8ญเพ�ยร สต�เป/นส:าค�ญ ท�น�+สต�น�+ม�กจะข-+นอย,&ก�บธาต ข�นธ� ค�อธาต ข�นธ�ถ�า
ม�ก:าล�งแล�วท:าให�สต�เล��อนลอยๆ จ�บไม&ต�ดๆ พอผ&อนอาหารลงไป อดอาหารลงไปสต�ด�
ข-+นๆ ต�+งได�ๆ ข-+นอย,&ก�บการส�งเกตต�วเอง น��เราก8บอกเป/นค:าบอกเล&าเฉยๆ ไม&ได�บอกให�
อดอาหารนะ ให�ผ&อนอาหารนะ เราก8ไม&ได�บอก แต&เราบอกว�ธ�การให�ฟ@ง เร�ยกว&าค:าบอก
เล&า แล�วแต&ท&านผ,�ใดจะน:าไปปฏ�บ�ต� ส:าหร�บผมเองผมด:าเน�นมาอย&างน�+ ก8ได�ผลมาเป/น
ล:าด�บ

ท�น�+พระเณรท�+งหลายในว�ดน�+ม�กจะชอบอดอาหาร ผ&อนอาหารเส�ยมากต&อมาก
ค:าบอกเล&าน��ร,�ส-กว&าได�ผลด� ค�อไม&บอกไม&ส��งไม&สอน เป/นค:าบอกเล&าว�ธ�การเฉยๆ ด�วย
ความแยบคายของผ,�ปฏ�บ�ต�ตนเองน�+นแหละ ร,�ส-กว&าว�ดน�+จะม�การผ&อนอาหารมากท�เด�ยว
แล�วค:าว&าอดอาหาร ผ&อนอาหารน�+ ไม&ได�คร-ไม&ได�ล�าสม�ยในธรรมท กข�+น ต�+งแต&ธรรมข�+น
ล�มล กคล กคลาน สต�เป/นส:าค�ญๆ ตลอด การอดอาหารท��เห8นว&าได�ผลทางด�านสต� ม�นก8
ต�องได�อดอาหารไปเร��อยๆ จนกระท��งจ�ตต�+งได�แล�วๆ เป/นสมาธ�ได�สมบ,รณ� ข-+นถ-งข�+น
ป@ญญา เร��องผ&อนอาหารน�+ไม&คร- ผ&อนอาหารจ�ตย��งคล&องต�ว

เช&นอย&างสต�ป@ญญาอ�ตโนม�ต� หม นท�+งว�นท�+งค�น พอม�อดอาหารม�ผ&อนอาหารเข�า
ไปย��งคล&องย��งละเอ�ยดนะ เป/นอย&างน�+น ละเอ�ยดตลอด การอดการผ&อนอาหารจ-งไม&ม�ค:า
ว&าควรในข�+นน�+นไม&ควรในข�+นน�+ ควรท กข�+นเลย เราด:าเน�นมาแล�วจ-งได�มาสอน สอนด�วย
ความถ,กต�องแม&นย:าไม&สงส�ยเลย พระว�ดน�+จ-งม�กจะเป/นแบบท��ค:าบอกเล&าของเรา เพราะ
เราท:ามาแล�ว

ต�องส�งเกตต�องพ�จารณาการประกอบความพากเพ�ยร ก�เลสละเอ�ยดมากไม&ร,�นะ
ธรรมก8ละเอ�ยดมากพอๆ ก�น แต&ส&วนมากในเบ�+องต�นน�+ม�กจะตามก�เลสไม&ท�น ต�องได�ใช�
ว�ธ�การต&างๆ เช&นอย&างท��ว&าอดอาหารผ&อนอาหาร สต�ด�ข-+นๆ แล�วจะตามก�เลสท�นๆ พา
ก�นจ:าเอานะ ว�นน�+พ,ดเพ�ยงเท&าน�+ละ

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


