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เทศน�อบรมคณะครและน�กเร�ยนโรงเร�ยนราช�นท�ศ ณ ว�ดป�าบ�านตาด
เม !อว�นท�! ๓๑ ส�งหาคม พ'ทธศ�กราช ๒๕๔๘

หล�กธรรมท	
ร��ท	
เห�นบ�งบอกให�ปฏ�บ�ต�ตามน��น
ก-อนจ�งห�น

บรรดาพ�!น�องชาวพ'ทธเราในเม องไทยขอให�พาก�นต !นเน 2อต !นต�วนะ ถกก�เลสม�น
กล-อมเอาเส�ยแหลกไปหมดท�!วประเทศไทย ค4าว-าชาวพ'ทธไม-ม� ม�แต-ชาวเปรตชาวผ�ก�น
ไม-อ�!มไม-พอได�ไม-พอ ม�นเลยจะตายแล�วนะ ให�ก�เลสพาเด�นน�2ฉ�บหายก�นท�2งน�2นละ จ4าให�
ด�พ�!น�องท�2งหลาย ถ�าให�ก�เลสพาก�าวพาเด�นน�2แทนท�!จะม�!งม�ศร�ส'ข ม�ความสะดวกสบายน�2
จมก�นท�2งน�2นๆ อย-าเหย�ยบห�วพระพ'ทธเจ�าไปนะ ก�เลสไม-ใช-ของด�อะไร ของเลวทรามท�2ง
น�2น พาก�นจ4าให�ด�

ธรรมพระพ'ทธเจ�าน� !เล�ศเลอตลอดมาไม-ว-าพระองค�ใดๆ ก�เลสเลวตลอดมา
เหม อนก�น อย-าพาก�นหลงท�ศหลงแดนไปก�บก�เลส คนน�2นจะเอาอย-างน�2น คนน�2จะเอา
อย-างน�2 ม�แต-เอาไฟเผาต�วและเผาส-วนรวมให�แหลกเหลวไปหมด ดแล�วม�นสลดส�งเวช
นะเรา เราพดจร�งๆ ม�นดจร�งๆ น�!นะดอย-ภายในจ�ตน�! ใครเห:นไม-เห:นก:ตามแต-อ�นน�2ม�น
เห:นจะให�ว-าไง ม�นสลดส�งเวชนะ พาก�นด�ดก�นด�2นแง-ไหนม'มใดม�แต-ด�2นไปตามก�เลส จะ
ด�2นไปเพ !ออรรถเพ !อธรรมให�เป;นไปเพ !อความสงบส'ขน�2แทบมองไม-เห:น ม�แต-ก�เลสน4า
หน�าๆ ชาวพ'ทธเราม�นเป;นย�งไง

เม องไทยท�2งเม องต�2งแต-ใหญ-ลงมา วงร�ฐบาลลงมาถ>งประชาชน ม�นว�!งตามก�น
แบบเด�ยวก�นหมดเลยจะท4าย�งไง บ�านเม องจะฉ�บหายด�วยก�เลส ด�วยความโลภน�!ละ
แทนท�!จะให�ได�อย-างน�2นอย-างน�2 ม�นกล�บกลายเป;นเร !องจะพาก�นจมท�2งประเทศ ด�ดด�2นหา
สาระไม-ได� ต�2งแต-ต !นนอนจนกระท�!งถ>งค!4าด�2นท�2งว�นท�2งค น ผลท�!ได�มาม�แต-ความผ�ดหว�งๆ
และความเค�ยดความแค�นความโกรธความผกกรรมผกเวร เต:มอย-ในห�วใจของส�ตว�โลก
ม�แต-เร !องก�เลสเอาไฟเผาก�น

เร !องธรรมแล�วเฉล�!ยเผ !อแผ- มองดใจเขาก�บใจเราม�นอ�นเด�ยวก�น ถ�าใจเขาก�บใจ
เราเป;นอ�นเด�ยวก�นคนเราย-อมมองก�นท�!วถ>ง เห:นใจเขาเห:นใจเรา เฉล�!ยเผ !อแผ-ให�ท�!วถ>ง
ความเมตตาก:ม�ไปตามๆ ก�น ถ�าเห:นแก-เราอย-างเด�ยวน�2ม�แต-ย�กษ�แต-ผ� ใครๆ ก:จะเอา
ใครๆ ก:จะเอา ส'ดท�ายไม-ม�ใครได�แหละ เหลวไหลท�2งน�2น ก�เลสหลอกคนหลอกมานาน
เท-าไร พระพ'ทธเจ�าท-านเคยหลอกใครท�!ไหน ไม-ว-าพระพ'ทธเจ�าพระองค�ใด จ>งว-าเป;น
ศาสดาเอกไม -ม �ใครเสมอได �เลย พระวาจาท� !ร �บส� !งออกมาค4าไหนไม -ม �ผ �ด เช -น
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สวากขาตธรรม หร อ ส�วาก�ขาโต ภควตา ธม�โม แปลว-าพระธรรมอ�นพระผ�ม�พระภาค
เจ�าตร�สไว�ชอบแล�ว ตร�สไว�ด�แล�ว ไม-ว-าแง-ใดม'มใด

เหม อนก�บต�นไม�ต�นหน>!ง ก�!งก�านสาขาดอกใบแตกไปทางไหน เป;นก�!งไม�ของต�น
ไม�ต�นน�2นท�2งน�2นๆ น�!สวากขาตธรรม ตร�สไว�ค4าใดส-วนย-อยส-วนใหญ- เป;นค4าท�!ถกต�องด�
งามจากศาสดาท�!ตร�สไว�ชอบแล�วท�2งน�2น พระพ'ทธเจ�าไม-เคยโกหก สวากขาตธรรม เคย
พดแล�ว ตร�สไว�ชอบแล�วๆ ก�เลสม�แต-หลอกตลอดๆ ตลอดเวลา โอ@ย เราสลดส�งเวช
มองดๆ ม�นดคนเด�ยวน� !นะดโลก ไฟม�นเผาห�วอกโลก แล�วพาให�ร-างกายด�ดด�2นจน
กระท�!งนอนไม-หล�บ ค�ดมากค�ดย'-งจนนอนไม-หล�บ ม�นกวนขนาดนอนไม-หล�บ เร�ยกว-า
กวนมากท�เด�ยว

ส�งขารค อความค�ดความปร'ง ม�นออกมาจาก... ท-านเร�ยกว-าอว�ชชา น�!นละร�งใหญ-
ของฟAนของไฟอย-ตรงน�2น ได�ไม-พออย-ตรงน�2น ฟAนไฟเผาโลกเผาออกมาจากตรงน�2นเอง
จ>งให�ม�น24าด�บไฟ ให�ม�พอบ�าง ท'กคนน�!งอย-ด�วยก�นน�2 ป�าช�าต�ดต�วๆ อย-ท'กคนนะ จะมา
ล มเน 2อล มต�วอย-ได�เหรอ น�!งอย-ตรงไหนๆ ป�าช�าต�ดต�วๆ ค อความตายต�ดอย-ก�บท'กคน
ม�นจะตายด�วยก�นนะ ให�ดความตายเจ�าของบ�าง เวลาตายแล�วจะเอาอะไรต�ดเน 2อต�ดต�ว
ไป อ�นน�2ส4าค�ญมาก จะเอาต�2งแต-ความหว�งร!4ารวย ความสมหว�งๆ แบบก�เลสน�!นเหรอ
น�2นละค อความผ�ดหว�งท�2งน�2น ให�เอาธรรมะพระพ'ทธเจ�าไปปฏ�บ�ต�

ม�นจะตายด�วยก�นท'กคน ท�!พดว�อๆ อย-เด�Cยวน�2ก:จะตายเหม อนก�น ว�นเวลาเอาลม
หายใจต�ดส�น ไม-ต�องหาท�!ไหนมาต�ดส�น เอาลมหายใจต�ดส�น เวลาย�งไม-ตายจะเอาอะไร
ให�เอา พระพ'ทธเจ�าตร�สไว�แล�วว-า ตายแล�วเก�ดๆ จ�ตดวงน�2ไม-เคยสญ อย-าค�านพระพ'ทธ
เจ�า ท'กพระองค� ป'พเพน�วาสาน'สสต�ญาณ ทรงระล>กชาต�ย�อนหล�งได� ฟDงซ�น-ะ ว-าเคยเก�ด
เคยตายมาก�!ภพก�!ชาต� ไปเก�ดในก4าเน�ดใด สงต!4าประการใด จ�ตดวงน�2ไปท�2งน�2นๆ เพราะ
ม�นไม-ตายไม-ฉ�บหาย จ�ตดวงน�2อย-ในห�วใจของเราท'กคน เวลาน�2ก:ฟDงก�นอย-น�2 ต�วน�2ละต�ว
ท�!จะสมบ'กสมบ�น ถ�าเจ�าของโง-เขลาเบาปDญญาว�!งไปตามก�เลส ก:จะขนแต-ฟAนแต-ไฟมาให�
ใจดวงน�2ไปแบกไปหาม แล�วก:เจ�าของน�!นละร�บเคราะห�ร�บกรรมอ�นน�2 ไม-ม�ใครร�บนะ

กม�มส�สโกม�ห� กรรมเป;นของเราท'กคน กรรมด�กรรมช�!วเราท4าแล�วเป;นของเราๆ
น�!เราร�บผ�ดชอบเรา เราจะท4าด�หร อช�!ว ให�ดให�ด� ตายแล�วไม-เก�ดประโยชน�อะไร อย-าไป
หาน�มนต�พระ ก#สลา ธม�มา ม�นเป;นบ�าก�นท�2งน�2นแหละ เวลาม�ช�ว�ตอย-ม�นไม-ได�สนใจก�บ
อรรถก�บธรรม ตายแล�วไปเคาะโลงโปFกๆ ร�บศ�ลนะพ-อนะแม-นะ ร�บศ�ลอะไรคนตายแล�ว
ต�2งแต-ม�ช�ว�ตอย-ไม-สนใจก�บศ�ลก�บธรรม ตายแล�วไปเคาะโลงโปFกๆ เก�ดประโยชน�อะไร

เวลาน�2พวกเราย�งไม-เข�าโลง ย�งอย-ข�างนอก ศ�ลธรรมท-านเคาะโปFกๆ อย-น�!ฟDงหร อ
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ย�ง โปFกๆ ๆ ระล>กพ'ทโธได�แล�วย�ง หมดท�2งศาลาน�!ม�ใครระล>กพ'ทโธได� ม�แต-ความโกรธ
ความเค�ยดแค�น ความจองกรรมจองเวร ความปรารถนาลามกท'กประเภทน�2นเต:มห�วใจ
ม�เท-าน�2นนะ อย-างอ !นไม-เห:นม�ในใจ ให�ร�บแก�ไขนะตายแล�วไม-เก�ดประโยชน�อะไร แล�ว
ใจดวงน�2จะไปสมบ'กสมบ�น ร�บเคราะห�ร�บกรรมท�!เจ�าของสร�างไว�ให�ด�วยความโง-เขลาเบา
ปDญญา ม�แต-บาปแต-กรรมเต:มห�วใจ ไปภพใดชาต�ใดอย-าไปหว�งว-าเจ�าของจะด�นะ เจ�า
ของสร�างต�2งแต-ความช�!ว จะม�แต-ความช�!วท�2งน�2น

พระพ'ทธเจ�าพระองค�ใดหลอกโลกม�หร อ ไม-ม� เร !องก�เลสน�2หลอก หลอกจน
กระท�!งว-าตายแล�วสญ โลกธาต'น�2เก�ดแล�วตายท�2งน�2น แต-ก�เลสม�นหลอกว-าตายแล�วสญ
พ�จารณาซ� ท'กคนๆ ให�ค�ดพ�จารณาให�ด� ถ�าศาสนาปล'กคนต !นไม-ได�แล�วหมด พวกเรา
หมดราคาหมดค'ณค-า ม�แต-ลมหายใจฝอดๆ ถ�าลงธรรมปล'กไม-ต !นแล�ว ให�ก�เลสม�น
ปล'กก:ม�แต-โยนลงเหวลงบ-อน�!นละ เราจะเอาทางไหนให�ต�ดส�นต�วเอง

ทางพระเราก:ให�ต�2งใจประพฤต�ปฏ�บ�ต� สต�เป;นส4าค�ญเคยพดเสมอ ถ�าสต�ย�งครอง
ใจอย-แล�วก�เลสจะไม-เก�ด ม�นจะม�มากน�อยขนาดไหน สต�เป;นท4านบใหญ-ก�2นไว�ๆ ก�เลส
จะเก�ดไม-ได� เผลอเม !อไรส�งขารออกแล�วน�!น ก�เลสออกแล�ว อว�ชชาเปIดออกมาไสออก
มา ส�งขารเก�ด พอเผลอปDJบส�งขารเก�ด ส-วนมากจะเก�ดไปตามอ4านาจของก�เลสต�ณหาท�!
อว�ชชาบงการน�2นแหละ ถ�าสต�จ�บต�ดๆ อย-ตลอดเวลาจะไม-เก�ด เม !อสต�จ�บต�ดตลอดเวลา
นอกจากก�เลสไม-เก�ดแล�ว ย�งเป;นการส�!งสมธรรมค อความสงบร-มเย:นเข�าส-ใจ อ�นน�2
ส4าค�ญมากจ4าให�ด�

การพดท�2งน�2เราไม-ได�พดหลอกๆ ล-อๆ นะ ธรรมพระพ'ทธเจ�าไม-หลอกล-อ เรา
ปฏ�บ�ต�ต�วเราถ>งข�2นจะสลบไสลจะเป;นจะตายเราก:ไม-เคยหลอกล-อเจ�าของ ว-าเป;นเป;น ว-า
ตายตาย เอาจร�งๆ จ�งๆ ก�เลสถ>งขาดไปๆ จะไปเหยาะๆ แหยะๆ ไม-ได�นะ ต�องจร�ง
ต�องจ�ง ถ>งคราวจร�งต�องจร�ง ถ>งคราวเด:ดต�องเด:ด ไม-เด:ดไม-ได� ให�แต-ก�เลสเด:ดๆ มอง
ไปท�!ไหนม�แต-คนคอขาด ก�เลสม�นเด:ดคอเอาๆ เราให�เด:ดคอก�เลส ให�ก�เลสห�วก'�น(ขาด)

ไปบ�างซ� ม�แต-ความด�งามเต:มห�วใจ ไปท�!ไหนสง-างาม
เทศน�สอนท-านท�2งหลายเวลาน�2 จ�าอย-ในห�วใจเราพอแล�วนะ พดให�ช�ดเจนเรา

จวนจะตายแล�ว ธรรมพระพ'ทธเจ�าไม-หลอกโลก น�2เราก:ไม-หลอกใคร เราปฏ�บ�ต�ต�วของ
เราก:ไม-หลอกเรา เอาจร�งเอาจ�ง ฟาดจนก�เลสขาดสะบ�2นลงจากห�วใจ จ�าต�2งแต-บ�ดน�2นข>2น
มา ธรรมประเภทน�2เคยร�เม !อไร เก�ดมาก�!ก�ปก� !ก�ลปKใจดวงน�2ละ ม�นมาจ�าข> 2นด�วยการ
ปฏ�บ�ต�ธรรม ส�!งสมค'ณงามความด�มากเข�าๆ ก:จ�าข>2นได� ให�พาก�นไปบ4าเพ:ญ อย-ามานอน
ใจอย-เฉยๆ ไม-เก�ดประโยชน�อะไร น�บว�นน�บค น ม�นม�แต-ม ดก�บแจ�งมาก�!ก�ปก�!ก�ลปKแล�ว
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ม ดก�บแจ�ง
ปLก'น ชวด ฉล ขาล เถาะ มะโรง มะเส:ง มะเม�ย มะแม อาท�ตย� จ�นทร� อ�งคาร

พ'ธ พฤห�ส ศ'กร� เสาร� ม�นเป;นบ�าน�บอะไร ไม-ได�ดเจ�าของน�บเจ�าของ ว�นน�2ล-วงไปเราท4า
อะไรด�หร อช�!วบ�าง ว�นน�2นว�นน�2 ปLน�2นปLน�2 ล-วงมาแล�วก�!ปL น�!งอย-น�2ม�นม�ก�!ปLม�นต�ดอย-ก�บท'ก
คน ม�นได�อะไรบ�างถามเจ�าของซ�เพ !อเป;นประโยชน� น�บว�นน�บค นอาย'ได�เท-าน�2นเท-าน�2
เอาอาย'มาอวดก�น ได�อาย'มากเท-าไรย�!งว-าม�เก�ยรต� ม�นก4าล�งจะเข�าโลง ม�นเก�ยรต�บ�า
อะไร เข�าใจหร อพวกน�2 เอาละ

หล�งจ�งห�น
ผ��ก%าก�บ ป&ญหาทางอ�นเตอร(เน�ตคร�บ ลกได�ม�โอกาสมากราบหลวงตาเม !อตอน

ท�!เม องไทยถกมรส'ม IMF กระหน!4า ลกเป;นคนหน>!งท�!ได�ร�บผลกระทบอย-างร'นแรงมากท�!
ส'ดในช�ว�ตแทบเอาต�วไม-รอด เดชะบ'ญท�!ม�เพ !อนพาลกมากราบขอบารม�หลวงตาเป;นท�!
พ>!งทางใจ ได�มาพ�กอย-ท�!ว�ดสองอาท�ตย� ว�นแรกๆ ฟDงธรรมะไม-ร�เร !อง น>กในใจว-าธรรมะ
ของหลวงตาเป;นธรรมะช�2นสง ท-านคงเทศน�ให�เฉพาะลกศ�ษย�ท�!ท-านอบรมแล�ว เราเป;น
คนนอกขออาศ�ยบารม�ของท-านให�พอช'-มช !นใจเท-าน�2นก:พอ ขณะน�2นใจไม-ได�อย-ก�บเส�ยง
เทศน�เลย น>กถ>งแต-เร !องหน�2ส�นท� !เก�นก4าล�งจะให�ใครช-วยได� แต-แล�วก:สะด'�งใจเพราะ
เส�ยงหลวงตาลอยมาว-า เวลาพระเทศน�อย-าน>กว-าท-านเทศน�ให�คนอ !นฟDงนะ ให�ค�ดว-า
ท-านเทศน�ให�เราฟDง

ร�บต�2งสต�ห�นไปทางหลวงตา หลวงตาก:ย�งเทศน�ประโยคเด�มซ24าอ�ก ท4าให�แน-ใจว-า
ใช-เลยๆ ต�องเป;นเราแน-ๆ ต�2งแต-ว�นน�2นเป;นต�นมาลกสนใจในธรรมะของหลวงตามาก ม�
ความร�ส>กปล 2มปLต�ใจท�!ชาต�น�2ม�บ'ญ ได�พบพระผ�ปฏ�บ�ต�ด�ปฏ�บ�ต�ชอบ ม�เมตตาล�นเหล อ
เช-นน�2 ลกจ>งขออธ�ษฐานจ�ตว-า จะขอภาวนาตามค4าสอนของหลวงตาอย-างเคร-งคร�ดใน
ช-วงท�!มาอย-ว�ดน�2 เม !อลกกล�บไปขอบารม�พระพ'ทธ พระธรรม และบารม�ของหลวงตาได�
โปรดดลบ�นดาลให�ลกพ�นจากหน�2ส�นโดยเร:วด�วย เพ !อลกจะได�กล�บมาปฏ�บ�ต�ธรรมก�บ
หลวงตาอ�ก เม !อครบก4าหนดกล�บบ�านได� ๓ ว�น ก:ได�ม�ชาวต-างชาต�ได�มาต�ดต-อเจรจาขอ
ซ 2อท�!ด�นของลก ซ>!งก:ส4าเร:จได�ง-ายดายไม-น-าเช !อ เง�นจ4านวนมากจ-ายว�นเด�ยวแล�วจบ

ผ�ซ 2อบอกภายหล�งว-าม�ท�!ด�นท�!ราคาถกกว-าลกเสนอขายหลายราย ด�กว-าแปลงน�2
อ�ก แต-เขาพอใจท�!จะเจรจาซ 2อขายก�บลก จ>งขอเล อกแปลงน�2 ลกและเพ !อนๆ ค�ดว-าเป;น
เพราะบารม�เมตตาท�!หลวงตาแผ-ให�ลกแน-ๆ จ>งท4าให�ลกรอดพ�นจากการตายท�2งเป;น ลก
จ>งขอกราบขอบพระค'ณหลวงตาอย-างสงมา ณ ท�!น�2อ�กคร�2งหน>!ง ขณะน�2ลกได�มาขออาศ�ย
บารม�หลวงตาพ�กในว�ดเป;นคร�2งเป;นคราวเพ !อการปฏ�บ�ต�ธรรม ด�วยความหว�งว-าจะพ�น
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ท'กข�ด�งหลวงตาแนะน4าพร!4าสอน จ>งขอรบกวนถามธรรมะด�งน�2
การพ�จารณากายแรกๆ สต�ไม-ค-อยต-อเน !อง ม�กจะกระโดดไปส-อด�ตท� !เจ:บช2 4า

บ-อยๆ แต-เม !อภาวนาพ'ทโธๆ มากๆ จนจ�ตสงบแล�วก:พ�จารณา คร�2งแรกเห:นกระดก
ภายในกายเป;นเหม อนกระจก แตกเป;นเกล:ดเล:กๆ ในท-าน�!งหน>!งคร�2งและท-านอนหน>!ง
คร�2ง ลกจะดอย-เฉยๆ จนหายไป คร�2งท�!สามน�!งภาวนาเห:นศ�รษะต�วเองหล'ดกระเด:นออก
มาจากต�ว แต-ก:ไม-ตกใจ ค�ดว-าเป;นอน�จจ�ง คร�2งท�!ส�! เด�นจงกรมตอนด>กประมาณต�สอง
เห:นหน�าต�วเองเป;นกระดกผ'ๆ ไม-ม�เน 2อ หล�งจากน�2นไม-ก�!ว�นตอนเช�าม ดเด�นจงกรม ได�
เห:นกระดกต�วเองแตกเป;นเม:ดเหม อนก�บก�อนกรวดเล:กๆ ไหลพรหล'ดจากร-างกายไป
รวมก�นอย-บนพ 2นด�นอย-างรวดเร:ว จ�ตค�ดว-าต�วเราน�2ในท�!ส'ดก:ต�องกลายเป;นด�น

หล�งจากน�2นนานน�บเป;นเด อน เด�นจงกรมจนเหน !อยและด>กมาก จ>งนอนพ�กใน
ท-านอนตะแคง ภาวนาพ'ทโธๆ ขณะน�2นลมภายนอกบ�านพ�ดแรงมาก ลกภาวนาไม-ร�ว-าม�
น24าไหลบ-ามาก�บพาย'ด�วย น24าไหลพ�ดเข�ามาในบร�เวณท�!ลกนอนอย-น-ากล�วมาก ตอนแรก
ตกใจมากร�บต�2งสต�ว-า ตายเป;นตาย เห:นเน 2อต�วเองหล'ดเป;นช�2นๆ ถกน24าพ�ดอย-างเร:ว
และแรง ลกก4าหนดจ�ต พ'ทโธๆ ในท�!ส'ดม�นก:ด�บไป

การปฏ�บ�ต�ของลกร�ส>กว-ากระท-อนกระแท-นอย-มากเพราะเวลาไม-ต-อเน !อง และย�ง
ไม-เข�าใจร�กษาสต� ลกขอถามว-า ลกปฏ�บ�ต�ถกต�องหร อไม-และต�องท4าอย-างไรต-อไป
(หลวงตา ถกต�อง แต-ต�องเพ�!มสต�ให�ต�ดต-อก�นมากข>2น) ขณะน�2ลกก4าล�งร�กษาสต�ให�ม�!นคง
หน�กแน-น ด�วยการภาวนาพ'ทโธท'กขณะ เม !อม�เร !องมากระทบ ถ�าเป;นท'กข�จะสาวหาต�น
เหต'และหาอ'บายด�บได�ท'กคร�2ง ถ�าเป;นเร !องท�!สน'กสนานเพล�ดเพล�นใจหร อถกใจอะไร ก:
จะเต อนใจว-าม�นไม-เท� !ยง พยายามต�2งจ�ตให�เป;นกลางอย-เสมอ กราบขอความเมตตา
หลวงตาแนะน4าส�!งสอนลกด�วย

หลวงตา ท�!ปฏ�บ�ต�มาน�2ถกต�องแล�ว พยายามให�ความเพ�ยรส บต-อ เฉพาะอย-างย�!ง
สต�เป;นส4าค�ญให�ต�2งเสมอ ถกต�อง เร !องจ�ตเป;นของเล:กน�อยเม !อไร ถกมตรถกคถ ค อข�2
โลภ ข�2โกรธ ข�2หลงครอบม�นไว� จ�ตท�!ม�ความเล�ศเลออย-ภายในน�2นแสดงต�วออกมาไม-ได�
ถกมตรคถครอบไว�เสมอตลอดมา โลกท�2งหลายจ>งไม-ม�ค-าม�ราคาในต�วเอง ท�2งๆ ท�!ส�ตว�
โลกน�2ชอบยกยอ ก�เลสชอบยอ กดไม-ชอบ...ก�เลส ตามความจร�งไม-ชอบ ชอบแต-ยอ

ล มแล�ว พดไม-ส บต-อก�นแล�วความหลงล ม เร !องสต�เป;นส4าค�ญ เอาตรงน�2เลยนะ
ก�เลสม�นจะด�นขนาดไหนก:เถอะ สต�เป;นส4าค�ญ สต�ห�ามอย- อย-หม�ด ไม-ให�ออก เราท4ามา
แล�วนะ ฟาดเส�ยจนกระท�!งอกจะแตก ส�งขารม�นด�นออกมาจากอว�ชชา น�!นละร�งใหญ-
ของก�เลสม�นด�นออกมาเพ !อให�หาช-องทางหาก�นของม�น ม�นก�นเราน�!นแหละไม-ใช-ก�น
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ใคร ให�เราได�ร�บความท'กข�ความทรมาน ท�น�2บ�งค�บไม-ให�ออก เม !อไม-ให�ออก ม�นด�นน�2
จนกระท�!งค�บห�วอกเลยนะ แต-ไม-ยอมก�น ย�งไงก:ไม-ให�เผลอ ม�นจะออกท-าไหนไม-ให�
เผลอ ม�นด�นตลอดม�นจะออก ค อส�งขารค�ดปร'งปDJบออกไปน�2เป;นก�เลสแล�ว ม�นกว�านเอา
ฟAนเอาไฟความก�งวลว'-นวายท'กอย-างท�!เก�ดจากความค�ดความปร'งน�2เข�ามาเผาเราๆ เม !อ
ม�นออกไม-ได�ก:ไม-ม�อะไรมาเผา สต�ครอบเอาไว�ๆ ท�น�2จ�ตเม !อม�สต�ร�กษาอย- ก�เลสเหล-าน�2
ก:กวนไม-ได� อย-างมากม�นก:ด�นอย-ภายในห�วอก แต-สต�บ�งค�บไม-ให�ม�นออกม�นก:ไม-แตก
กระจายเป;นฟAนเป;นไฟอะไรไป เอาให�เต:มเหน�!ยวเลย ว�นน�2เป;นอย-างน�2ไม-ให�เผลอ

พดเร !องน�ส�ยอ�นน�2ร�ส>กจะผ�ดแปลกก�บคนท�2งหลายอย-พอสมควร ว-าอะไรเป;น
อย-างน�2น จร�งมากท�เด�ยว บอกไม-ให�เผลอก:ไม-เผลอจร�งๆ ต�2งแต-ต !นนอนจนกระท�!งหล�บ
ขณะไหนเผลอไปไม-ม� น�!น ค อบ�งค�บก�นขนาดน�2นนะ เร�ยกว-าน�กมวยเข�าวงในก�น สต�ก�บ
ส�งขารท�!ม�นด�นออกมาน�2ต-อส�ก�นไม-ให�เผลอๆ ม�นก:ออกไม-ได� เม !อออกไม-ได� จ�ตใจได�ร�บ
การบ4าร'งร�กษาด�วยสต�น�2แล�วค-อยสงบเย:นเข�ามาๆ ท�น�2ท�!ม�นด�นออกมาค-อยๆ เบาลงๆ
สต�ต�ดแนบตลอด ต�2งต�วได�เลย น�!ได�ท4าแล�ว เร !องสต�เป;นส4าค�ญมาก ม�นจะหนาแน-น
ขนาดไหนก:ตามเถอะก�เลส ความโกรธก:ด� อะไรก:ด�เป;นเร !องของก�เลสแล�ว สต�จ�บป'Fบไม-
ให�ไปย'-งก�บอารมณ�อะไรท�!ว-า ไม-พอใจในคนน�2นคนน�2 อย-าออกไปหาคนน�2นคนน�2อ�นเป;น
เร !องส�งขารปร'งออกไป ไม-ให�ม�นออกเร !องก:ไม-ม� ก:สงบลงด�วยสต�บ�งค�บน�!นละ ส4าค�ญ
มากนะ

การภาวนาใครม�สต�ส บต-อได�ด�เท-าไร ย�!งจะก�าวหน�าเร !อยๆ นะ ต� 2งฐานได�ไม-
สงส�ย เร !องสต�น�!ต�2งฐานได�เลย จ�ตไม-เคยสงบ สงบได� ขอให�สต�ร�กษาจ�ต อย-าให�ส�งขาร
ปร'ง ส�งขารน�!ต�วส4าค�ญมากนะ ม�นค�ดออกไปร�อยเล-ห�พ�นเหล�!ยมร�อยส�นพ�นคมเข�ามาต�
เราฟDนเราเผาเราน�!นแหละ เม !อม�นออกไม-ได�ก:ไม-ม�อะไรมาเผา สต�บ�งค�บ จ�ตก:ค-อยสงบ
เย:นๆ ต�2งฐานได� จ4าให�ด�ท'กคนการปฏ�บ�ต� จ�ตเป;นของส4าค�ญมาก เวลาถกปIดบ�งห'�มห-อน�2
เราเหม อนท-าน ท-านเหม อนเรา ไม-ม�อะไรผ�ดแปลกจากก�นแหละ แต-พอธรรมะได�เบ�ก
ก�เลสต�วห'�มห-อไว�น�2ออกไปๆ  จ�ตจะค-อยสง-าข>2นมาๆ  เวลาม�นสง-ามากข>2นๆ แล�วจน
กระท�!งมาอ�ศจรรย�ต�วเอง เห:นไหมล-ะ

เก�ดมาเราเคยอ�ศจรรย�ในห�วใจต�วเองท�!ไหนไม-ม� แต-เวลาเอาเข�าจร�งๆ อ�ศจรรย�
ได�นะ ม�นสง-าจร�งๆ งามจร�งๆ อ�ศจรรย�อะไรอย-ในน�2นหมดเลย จนกระท�!งถ>งออกอ'ทาน
ท�!เคยได�เล-าให�ฟDง โอ�โห จ�ตของเราท4าไมถ>งได�สว-างไสวเอาขนาดน�2 อ�ศจรรย�ขนาดน�2
เช�ยวนา น�!นเห:นไหมล-ะ ม�นอ�ศจรรย�ได�นะจ�ต แล�วเปIดออกๆ เปIดออกจนกระท�!งถ>ง
หมดเร !องสมม'ต�ท�2งมวลไม-เกาะใจได�เลย ขาดสะบ�2นไปตามๆ ก�นหมด จ�า น�!นละท�!น�!
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เร �ยกว -าน�พพานเท� !ยง ไม-ต �องถามกาลสถานท� ! เวลาใด อ�นน� 2บอกอย -ในต�ว เท� !ยง
ตลอดอน�นตกาล น�พพานเท�!ยง ค อจ�ตหมดสมม'ต�แล�วก:เท�!ยงเท-าน�2นละ สมม'ต�ม�อย-มาก
น�อย กฎ อน�จ�จ% ท#ก�ข% อนต�ตา จะม�อย-ในน�2น พอสมม'ต�น� 2ขาดสะบ�2นลงไปไม-ม�อะไร
เหล อแล�ว ก:ม�แต-ว�ม'ตต�หล'ดพ�นเป;นน�พพานเท�!ยงข>2นมา ในใจดวงเป;นธรรมธาต'น�2นแล

ใจดวงน�2ส4าค�ญมาก ขอให�พ�!น�องท�2งหลายดใจต�วเองนะ อย-าไปดแต-ส�!งน�2นก:ด� ส�!ง
น�2ก:ด� เจ�าของเลวไม-ด ดอ�นน�2นก:ด�อ�นน�2ก:ด� ม�นลากไปๆ เจ�าของเลวไปเร !อยๆ อ�นน�2นด�
ไปเร !อย อ�นน�2ด�ไปเร !อย เจ�าของเลวไปเร !อยๆ ใช�ไม-ได�นะ ให�ดเจ�าของ ห�กห�ามเจ�าของ
ควรท�!จะพ�ก พ�ก ไม-ควรให�ค�ดอยากค�ดเท-าไรก:ไม-ให�ค�ด น�!เร�ยกว-าการบ�งค�บร�กษาตน
เอง ต�องบ�งค�บอย-างน�2น แล�วจ�ตจะสง-างามข>2นมา

ค�ดดซ�ต�2งแต-ก�เลสขาดสะบ�2นลงไปแล�ว จ�ตดวงน�2ไม-เคยม�อะไรเลย สมม'ต�ในโลก
สามแดนโลกธาต'ไม-ม� หมดโดยส�2นเช�ง ก�เลสเป;นสมม'ต� ยอดของสมม'ต�ค อก�เลส พอ
ก�เลสส�2นไปแล�วสมม'ต�ท�2งมวลส�2นไปตามๆ ก�น เร !องราวก:ไม-ม� หมด หมดเร !องหมดราว
เพราะฉะน�2นจ�ตของพระพ'ทธเจ�า จ�ตพระอรห�นต�ท-าน จ>งหมดเร !องโดยประการท�2งปวง
เร�ยกว-าน�พพานเท�!ยง หมดเร !องตลอดไป ไม-ม�ท'กข�เข�ามาแฝงเลย ม�ก:ม�แต-ธาต'แต-ข�นธ�ท�!
เก�!ยวข�องก�บสมม'ต� สมม'ต�เขาเป;นย�งไง ธาต'ข�นธ�ของเราเป;นสมม'ต� ม�นก:เข�าก�นได�ๆ อย-
ในแค-ข�นธ� ฟDงให�ช�ดเส�ยนะ ไม-เข�าไปถ>งจ�ต เร !องจ�ตน�2นเป;นอฐานะแล�ว เป;นว�ม'ตต�ไป
แล�ว อ�นน�2เป;นสมม'ต� ด�2นก:ด�2นอย-ในวงสมม'ต� จะออกไปหาว�ม'ตต�ไม-ได�เลย

ธาต'ข�นธ�ม�ย�งไงก:เป;นแบบเด�ยวก�น อะไรท�!ว-าด�ก:ด� ว-าเผ:ดก:เผ:ด เค:มก:เค:ม ชอบก:
ชอบ ร�กก:ร�ก ช�งก:ช�ง อย-ในวงข�นธ�นะ ม�นม�ย�บแย:บๆ ของม�น จะให�เลยน�2ไปไม-เลย แต-
จะปฏ�เสธว-าม�นไม-ม�ไม-ได� เพราะส�!งเหล-าน�2รวมก�นอย-ในน�2 ม�อย-ด�วยก�นในข�นธ�น�2 น�!ละท�!ม�
ม�อย-ในข�นธ�เท-าน�2น การก�นการอย-การหล�บการนอน การไปมาการเคล !อนไหวอะไร เป;น
เร !องสมม'ต�ท�2งมวล โลกเขาเป;นย�งไงข�นธ�ของพระอรห�นต�ก:เป;นอย-างน�2นเหม อนก�น เป;น
แต-เพ�ยงว-าจ�ตน�2ไม-เข�ามาเก�!ยวข�องเลย เป;นว�ม'ตต�ล�วนๆ 

น�!ละจ�ตเม !อได�แยกออกมาแล�วพดได�อย-างเต:มปาก ไม-สะทกสะท�านว-าจะผ�ดไป
ไม-ผ�ดว-าง�2นเลย เพราะฉะน�2นท�!พระพ'ทธเจ�าว-าสวากขาตธรรม ตร�สไว�ชอบแล�ว ให�ฟDง
เส�ยงค4าว-าตร�สไว�ชอบ ไม-ว-าแขนงใดท�!แสดงออกไปชอบท�2งน�2นๆ เราอย-าไปเห:นว-าแขนง
น�2ไม-ส4าค�ญ แขนงน�2นส4าค�ญ ม�นส4าค�ญเหม อนก�นหมด ส-วนย-อยส-วนใหญ-ส4าค�ญเหม อน
ก�นหมดให�ร�กษา ท-านบอกว-าผ�ดให�ระว�ง ไม-ว-าส-วนย-อยส-วนใหญ-ให�ระว�งด�วยก�น ถ�าถก
ก:ให�ส-งเสร�ม ถ�าผ�ดแล�วให�ละๆ เป;นสวากขาตธรรมท�2งน�2นท'กแง-ท'กม'ม ไม-เคยม�ค4าโกหก
โลกนะ 
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ค4าพดพระพ'ทธเจ�า ต�2งแต-บาป บ'ญ นรก สวรรค� พรหมโลก น�พพาน ม�ท�2งน�2นไม-
บกพร-องเลย แสดงออกด�วยพระญาณหย� !งทราบท'กอย-างแล�วมาสอน จ>งเร�ยกว-า
สวากขาตธรรม ตร�สไว�ชอบแล�วๆ ไม-ม�ผ�ด เราปฏ�บ�ต�ตามน�2นก:ถกต�องเป;นล4าด�บล4าดา
ไป ปฏ�บ�ต�ถกต�องเต:มก4าล�งแล�วกลายเป;นพยานพระพ'ทธเจ�าได�อย-างแท�จร�งเลยไม-สงส�ย
เห:นน�!ปD Jบ พระพ'ทธเจ�าท-านทรงเห:นหมดแล�ว น� !นเป;นอ�นเด�ยวก�นแล�วๆ ความเห:น
ความร�ท'กส�!งท'กอย-างในระหว-างผ�บร�ส'ทธ�Nด�วยก�นแล�วเป;นอ�นเด�ยวก�นเลย หาท�!ค�านก�น
ไม-ได� ให�พาก�นต�2งอกต�2งใจนะ

เวลาน�2พวกชาวพ'ทธเราห-างเห�นพ'ทธศาสนามากมายท�เด�ยว จนน-าว�ตกว�จารณ�
เราเก�ดในท-ามกลางประเทศไทย อย-ในประเทศไทยมาต�2งแต-อ�อนแต-ออกจนกระท�!งป�าน
น�2ก:ไม-ได�ค�ดได�อ-าน แต-เวลาออกมาปฏ�บ�ต�ละซ� การบวชก:ค-อยเต อนสต�เจ�าของไปเร !อยๆ
ค-อยเต อนไปเร !อยๆ จะพดถ>งเร !องเบ 2องต�นให�ฟDงนะ ต�2งแต-เป;นฆราวาสก:เหม อนโลกเขา
โลกเรา เหม อนเขาเหม อนเรา เห:นผ�หญ�งน�2ชอบ ม�นหากเป;นชายก�บหญ�งไม-ต�องบอก
ม�นชอบก�นเอง ว-าจะเอาเม�ย แต-ม�นแปลกอ�นหน>!งพอค�ดจะเอาท�ไรข�ดข�องท'กท� ไม-ได�ม�
อะไรท�!จะมาต4าหน�ต�เต�ยนว-าฐานะสงต!4าอะไรน�2ไม-ม� ม�นหากม�เร !องข�ดอย-น�2นละ

ค อเราก:เป;นน�ส�ยจร�งจ�ง น�ส�ยม�ความส�ตย�ความจร�งอย- อะไรท�!มาข�ดแล�วไม-เอาๆ
ส'ดท�ายก:เลยผ-านไปๆ ว-าจะเอาจ'ดไหนตกพลาดไปๆ ด�วยความท�!ว-าเม !อม�นไม-ลงก�น ถ>ง
จะได�ก�นมาแล�วก:ไม-ลงความหมายว-าง�2น ถ�าลงก�นแล�วท'กส�!งท'กอย-างลงก�นแล�วได�ก�นไป
แล�วก:จะลงก�นตลอดไป หล�กน�2ส4าค�ญมากนะ แล�วผ�ดไปพลาดไปอย-ง�2นนะ พดจร�งๆ ว-า
จะเอาเม�ยหลายหนแล�ว ม�นก:ผ�ดไปพลาดไปอย-างน�2ละ จนกระท�!งพ-อน24าตาร-วง อ�นน�2ไม-
ผ�ดไม-พลาดเลย เพราะพ-อไม-เคยยกยอ พ-อก�บแม-ไม-เคยยกยอ ลกคนไหนด�ไม-ด�ก:
อย-ง�2น ม�แต-กดเอาไว�ๆ

บทเวลาจะยกข>2นยกลก ยกอ�ตาบ�วข>2น ยกข>2นเพ !อท'-มลงเข�าใจไหมล-ะ อย-ด�ๆ เอ�อ
ลกกน�2ก:ม�หลายคน ลกเหล-าน�2นกไม-ได�หว�งพ>!งม�นแหละ ลกผ�ชายก:เหม อนก�นกไม-สนใจ
ก�บม�น ก:ม�แต-บ�กบ�วน�!ละ ข>2นแล�วนะท�!น�! บ�กน�2ถ�าม�นได�ท4าอะไรแล�วกส�ม�นไม-ได� ยกแล�ว
น�!นเพ !อจะท'-ม ถ�าลงม�นได�ล�!นค4าแล�วเท-าน�2น น�!นเห:นไหมค4าส�ตย�ค4าจร�ง ถ�าลงได�ล�!นค4า
สมม'ต�ว-าพ-อ กอยากค�ดอยากไปอ�นน�2นน�2แต-ไม-ม�ใครท4างานให�กกก:เลยไปไม-ได� พอเรา
ล�!นค4าว-า เอ�อ ไปเถอะเด�Cยวท4าให� โอPย อยากเตร�ยมของเด�Cยวน�2นเลย เพราะเช !อค4าส�ตย�
ค4าจร�ง ถ�าลงได�ล�!นแล�วเป;นเลยเราเป;นอย-างน�2นนะ

กเห:นแต-ไอ�บ�วคนเด�ยวน�2แหละ ม�นท4าอะไรๆ น�2กตายใจหมดเลย การงานอะไร
ถ�าลงม�นได�ท4ากส�ม�นไม-ได� แต-...ตรงน�2ซ�จะท'-มแล�วนะ เวลากจะให�ม�นบวชๆ น�2เหม อน
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ม�นหหนวกตาบอดเฉยเลย น�!เวลากตายแล�วจะไม-ม�ใครลากกข>2นจากนรกละ ถ�าไอ�น�!ม�น
ลากกไม-ได�แล�วกหมดหว�ง ลกก�!คนกหมดหว�งท�2งน�2น กหว�งก�บไอ�น�2 ถ�าไอ�น�2ไม-ลากกข>2น
แล�วกหมดหว�ง พอว-าน24าตาพ�งเลย มองเห:นน24าตา อ@ย สลดอย-างร'นแรง ท'กส�!งท'กอย-าง
ขาดสะบ�2นไปหมดเลย น24าตาพ-อม�ฤทธ�Nม�เดชมาก ค�ดเร !องผ�วเร !องเม�ยเร !องอะไรๆ น�2ท�!
ก4าล�งคาราคาซ�งอย-น�2ย�งไม-ลงต�ว พ-อน24าตาพ�งขาดสะบ�2นไปหมดเลย สามว�นเต:มๆ ไม-
กล�าเข�ามาร�บประทานในวงเด�ยวก�น ค อค�ดย�งไม-ตก เอาอย-น�2น

ม�ดเจ�าของซ�ท�!น�! ท'กส�!งท'กอย-างประมวลมา อะไรๆ เราท4าได�โลกเขาท4าได� โลก
เขาท4าได�เราท4าได� แต-ท4าไมเวลาบวชโลกเขาบวชได�เราท4าไมบวชไม-ได� น�!นเอาละนะ
ตรงน�2ละตรงม�ดก�นๆ จ>งได�ลงใจได�มาบวช น�!พดเร !องถ>งเบ 2องต�น พอบวชเข�าไปแล�วก:
ต�2งค4าส�ตย�ค4าจร�ง บวชไม-ได�ว-าจะบวชอย-นานนะ จะบวชส�กปLสองปLแล�วส>กมาหาลกหา
เม�ยเข�าใจไหม พดม�นตรงๆ อย-างน�2ละ แต-เวลาบวชน�2จะไม-ให�ม�ข�อต4าหน�เร !องศ�ลเร !อง
ธรรมของต�วเอง จะเอาให�เต:มเหน�!ยว เวลาบวชจะไม-ให�ต4าหน�ศ�ลธรรมของต�วเองท�!
ร�กษาในเพศของพระ

คร�2นเวลาอ-านไปๆ สะด'ดใจไปเร !อยๆ เอ@ะ ชอบกลๆ อ�นน�2เราก:ผ�ดมาแล�ว อ�น
น�2นเราก:ผ�ดมาแล�ว ท�น�2ผ�ดตรงไหนสะด'ดตรงไหนปร�บปร'งต�วเอง ปร�บต�วเองเร !อยเข�าไป
เร !อยไปเลย จนกระท�!งไปเร�ยนหน�งส อ ท-านพดถ>งเร !องมรรคผลน�พพานจ�ตค-อยดดด !ม
ท�แรกอยากไปสวรรค� ต-อมาสวรรค�ส�พรหมโลกไม-ได�อยากไปพรหมโลก พอพดไปถ>ง
ข�2นน�พพานท�น�2อยากไปน�พพาน ส'ดท�ายอยากไปน�พพานอย-างเด�ยวไม-ไปไหน ในเวลา
เร�ยนหน�งส อน�2การปฏ�บ�ต�จ�ตตภาวนาเราไม-เคยละนะ อ�นน�2ส4าค�ญมากอย-นะล>กล�บ ไม-ให�
ใครเพ !อนฝงท�2งหลายทราบเลย ท�2งๆ ท�!ภาวนาอย-น�2นละ

เวลาออกไปหาเพ !อนฝงเขาเป;นล�งก:เป;นก�บเขา เขาเป;นค-างก:เป;นค-างไปก�บเขา
ก�ร�ยาท-าทางของน�กบวชในวงปร�ย�ต�หยอกเล-นตลกก�น ก:อย-ในวงของพระน�!นแหละ เขา
ท4าไงเราท4าได�เหม อนเขา แต-ความล>กล�บการภาวนาไม-เคยเล-าให�ใครฟDง ท4าท'กว�น ม�น
เป;นอย-ในจ�ตนะ พอทางน�2ลงใจท�!จะออกปฏ�บ�ต�ละท�!น� ! อ-านไปถ>งน�พพาน น�พพานม�
จร�งๆ เหรอ เราก:อยากไปน�พพาน แล�วน�พพานม�จร�งๆ เหรอ หร อม�แต-ความหว�งนะ
น�!น ส-วนใหญ-เช !อน�พพานว-าม�จร�ง ส-วนย-อยม�นไปแบ-งก�นว-า ม�จร�งๆ เหรอ น�!ส-วนย-อย
ม�นไปแบ-ง ม�นไม-ให�เต:มส�ดเต:มส-วนว-าน�พพานม�เข�าใจไหม ม�จร�งๆ เหรอ จ>งเสาะแสวง
หาครอาจารย�

จ>งได�มาเจอพ-อแม-ครจารย�ม�!น พอไปถ>งท-านก:ใส-เปร�2ยงๆ โอ�โห ท-านกางเรดาร�
เอาไว�น� ! เผ:ดร�อนมากท�!ส'ดเลย ลงท�เด�ยวเลยลงส'ดข�ด ว-าน�พพานม� ม�หร อไม-ม�ลงจ'ด
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เด�ยวเลย น�พพานม� เอาละท�!น�!ต�2งแต-บ�ดน�2นมาสละตายเลยนะ ความเพ�ยรกล�าท�!ส'ดเลย
เอาจร�งเอาจ�งเพราะน�ส�ยน�2เป;นอย-างน�2น ถ�าลงอะไรแล�วขาดไปเลยไม-ม�ถอย แต-ไม-เคย
สลบก:บอกไม-สลบ แต-เฉ�ยดตลอดเฉ�ยดสลบ ความหน�กในทางความเพ�ยร เอาจน
กระท�!งถ>งได�เหต'ได�ผลจากอรรถจากธรรมภาคปฏ�บ�ต� ท�น�2ความร�แปลกประหลาดท�!ไม-
เคยร�เคยเห:นเคยเป;น ม�นเป;นข>2นในจ�ตจากการปฏ�บ�ต�ธรรมละซ�ท�!น�! เก�ดข>2นมาแปลกๆ
ส�!งไม-เคยร�ม�นร�ข>2นมาๆ เห:นข>2นมาจะพดให�ใครฟDงก:ไม-ได� แต-ประจ�กษ�ในต�วเองๆ เร !อย
ไปเลย

จนกระท�!งการเทศนาว-าการ แต-ก-อนเราเร�ยนปร�ย�ต� เราก:เทศน�ส4านวนโวหารเป;น
ปร�ย�ต�เหม อนพระท�!วๆ ไปเทศน�ก�น เพราะต-างคนต-างเร�ยนจ4ามาก:ว-าไปตามแถวตาม
แนวท�!เร�ยนมาจ4ามาน�2น ถ�าหากถกท�กบ�างอะไรบ�างอย-างน�2 แล�วท4าไมถ>งเทศน�อย-างน�2น
ล-ะ ก:ค�มภ�ร�ท-านว-าอย-างน�2น ม�นออกไปเอาค�มภ�ร�มาบ�งหน�าม�นหลบไปเส�ย เวลาออก
ปฏ�บ�ต�ม�นไม-เป;นละซ�ท� !น� ! การเทศนาว-าการธรรมดาๆ ม�นพล�กไปหมด เพราะการ
ปฏ�บ�ต�ม�นร�ข>2นในใจ ร�ข>2นในใจเป;นย�งไงค�านไม-ได�นะ พอร�ข>2นมาๆ ร�อย-างน�2เห:นอย-างน�2
เราจะพดเป;นอย-างอ !นไปไม-ได�นะท�!น�! น�!ละบ�งค�บต�องพดตามความจร�งท�!ร�ท�!เห:นน�2ๆ ไม-
ว-าธรรมข�2นใดๆ เม !อแสดงข>2นมาจากใจ จะต�องปฏ�บ�ต�ตามท�!ร�ท�!เห:น จะเล�!ยงๆ ออกไป
พดอย-างอ !นเหม อนท�!เทศน�ในปร�ย�ต�ไม-ได�เลยท�!น�! พล�ก

น�!ละท� !น� !ส4านวนเปล� !ยนละ ส4านวนท� !เทศน�ท� !วๆ ไปก:เป;นธรรมดาเรา พอเข�า
ส4านวนโวหารเทศน�จากภาคปฏ�บ�ต�น�2จะตรงไปตรงมาเลยท�!น�! พดอย-างอ !นไปไม-ได� เล�!ยง
ไปไม-ได�ข�ดปQRงเลย ธรรมเป;นของจร�งเราเทศน�ไม-เป;นไปตามความจร�งม�นก:ปลอม ท�น�2
โวหารอ�นน�2นจ>งมาเป;นแบบน�2ละ พดตามความจร�งท�!ร�เห:นมากน�อยจนกระท�!งพ'-งถ>งท�!
แล�วธรรมเทศนาน�2ก:พ'-งแบบเด�ยวก�น ท�น�2เลยกลายเป;นขวานผ-าซากไป ค อจะพดอย-าง
อ !นไปไม-ได� ม�นร�ม�นเห:นอย-างน�2จะพดอย-างอ !นไปไม-ได� ต�องเป;นอย-างน�2ๆ บ�งค�บ การ
เทศน�ก:ตรงไปตรงมา ก:เลยกลายเป;นขวานผ-าซาก เป;นคนละคนก�บเราท�!เร�ยนปร�ย�ต�
เทศน�ปร�ย�ต� ก�บมาปฏ�บ�ต�และเทศน�ภาคปฏ�บ�ต�ผ�ดก�นคนละคน

อย-างส4านวนท�!เทศน�ท'กว�นๆ น�2 ไม-ได�ม�ภาคปร�ย�ต�นะม�แต-ภาคปฏ�บ�ต� ม�นเป;นข>2น
มาในห�วใจเป;นอย-างน�2นตลอดมาเลย จ>งว-าต-างก�นมาก ค อจะหล�กจะเล�!ยงไปไหนไม-ได�
ข�ดต-อธรรมท�!เราร�เราเห:น ธรรมความจร�งเป;นอย-างน�2เราจะหล�กเล�!ยงไปน�2ไม-ได� น�!นม�น
ข�ดก�น ม�นต�องเป;นอย-างน�2 ถ�าเป;นแบบน�2ต�องตรงไปตรงมา ท�น�2ก:เลยกลายเป;นขวานผ-า
ซาก แล�วก:เทศน�กระแทกแดกด�น กระแทกก�เลสน�!นละไม-ใช-อะไร ม�นเลยไปอย-างน�2น
เส�ย จนกระท�!งท'กว�นน�2 ส4านวนน�2เราไม-ได�ตกได�แต-ง เป;นไปตามความจร�ง ท�!ม�ย�งไงเป;น
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ย�งไงเห:นย�งไงร�ย�งไงออกมาจากน�2นๆ ท�2งน�2น ไม-ได�ออกนอกจากน�2ไปเลย จนกระท�!งท'ก
ว�นน�2 จ>งเป;นธรรมะขวานผ-าซากไปเลย ตามความร�ส>กของประชาชนท�2งหลายท�!เขาไม-
เคยได�ย�นได�ฟDง

แต-เราท�!ไม-เคยเป;นอย-างน�2เราก:ย�งเป;น ว-า โอP น�!เราเปล�!ยนแปลงมาก เปล�!ยน
แปลงเพราะเหต'ไร เปล�!ยนแปลงเพราะหล�กธรรมท�!ร�ท�!เห:นบ-งบอกให�ปฏ�บ�ต�ตามน�2นๆ
เทศน�ก:เทศน�ตามน�2นสอนตามน�2นเป;นอ !นไปไม-ได� ม�นก:เปล�!ยนแปลงไปของม�นเร !อยๆ
เราก:ตามธรรมเร !อยๆ มาจนกระท�!งท'กว�นน�2 ด�วยเหต'น�2จ>งว-าพดตามหล�กความจร�ง ไม-
เคยสะทกสะท�านก�บส�!งใดผ�ใดว-าจะผ�ดไป เพราะความจร�งน�2แน-นอนๆ ท'กบทท'กบาทไป
แล�ว น�!ละท�!เรามาเทศน�สอนโลกเราเทศน�อย-างน�2นะ เวลาธรรมได�เข�ามาถ>งใจแล�วเป;น
อย-างน� 2น ใจดวงน� 2เป;นดวงใหม-ข> 2นมาแล�วจากใจดวงเก-า ความม�วหมองม ดต 2อม�น
กระจายออกๆ ความสว-างกระจ-างแจ�งเปIดข>2นเร !อยๆ จนกระท�!งความเศร�าหมองม ดต 2อ
ขาดสะบ�2นลงไป ม�แต-ความสว-างกระจ-างแจ�ง จ�าเลย อาโลโก อ#ทปาท� สว-างจ�าอย-ตลอด
เวลา น�!น ม�นเป;นข>2นในใจ

ท�น�2เม !อม�นร�แล�วอะไรปIดม�นได�เม !อไร เร !องนามธรรมท�!จ�ตจะร�จะเห:นปIดไม-ได�นะ
ร�อย-ในต�ว แต-ก:เป;นความร�จ�กประมาณอย-ในต�วของธรรมน�!นเอง ควรพดพด ไม-ควรพด
เฉย เหม อนไม-ร�ไม-ช�2 เหม อนหหนวกตาบอดท�2งๆ ท�!ร�เต:มห�วใจ เพราะเป;นเคร !องบ�งค�บ
อย -ในต�วควรพดหร อไม-ควรพด จะได�ประโยชน�มากน�อยเพ�ยงไรก:ออกตามท� !เป;น
ประโยชน� ถ�าไม-ได�เป;นประโยชน�ถ>งจะร�เต:มห�วใจก:ไม-พด ด>งออกก:ไม-ออกถ�าอย-างน�2น
น�!เร�ยกว-าธรรม น�!ก:ได�ปฏ�บ�ต�มาน�2 แล�วก:จวนจะตายแล�วได�สอนพ�!น�องท�2งหลายให�ทราบ
ท�!วหน�าก�น พาก�นปฏ�บ�ต�นะ จ�ตน�2เป;นน�กท-องเท�!ยว พาก�นจ4า พระพ'ทธเจ�า ป#พเพน�วา
สาน#สสต�ญาณ พระองค�ทรงระล>กชาต�ของพระองค�ย�อนหล�งได� เก�ดมาก�!ภพก�!ชาต�ๆ
ปฐมยามในค นจะตร�สร�ธรรม

ปฐมยามค อยามต�นทรงบรรล'ธรรม ป#พเพน�วาสาน#สสต�ญาณ ระล>กชาต�ย�อน
หล�งได� เคยเก�ดเป;นภพใดชาต�ใด ข>2นสวรรค�ช�2นพรหม ตกนรกอเวจ� พระองค�เคยท-อง
เท�!ยวไปหมดแล�ว ร�มาหมดตลอดๆ พอม�ชฌ�มยามก:บรรล' จ#ต�ปปาตญาณ ค อความ
เก�ดความตายของส�ตว�ท�2งหลาย       เหม อนก�บพระพ'ทธเจ�าท�!เคยเก�ดเคยตายมาเป;น
ป#พเพน�วาสาน#สสต�ญาณ ท�!พ�จารณาตามเร !องของส�ตว�ท�2งหลายก:เป;นแบบเด�ยวก�นอ�ก
เก�ดตายๆ เหม อนก�นหมดๆ เลย จ>งได�ย�อนมาท�2งสองท�2งเขาท�2งเราท�!เก�ดตายๆ มาน�2
เป;นเพราะอะไรเป;นสาเหต'  จ>งได�ย�อนเข�าไปถ>งอว�ชชา ปDจจยาการ พ�จารณาเข�าไปน�2น
น�!นรากแก�วของม�นอย-ตรงน�2น ถอนพรวดข>2นมาแล�ว อว�ช�ชายเต�วว อเสสว�ราคน�โรธา
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สง�ขารน�โรโธ  ด�บหมดตลอด น�โรโธ โหต� ข>2นเลย อว�ชชาด�บ ท'กส�!งท'กอย-างด�บพร�อม
ก�นเลย พระพ'ทธเจ�าตร�สร�ธรรม

น�!ละจ�ตเป;นน�กท-องเท�!ยว ทรงเก�ดมาก�!ภพก�!ชาต�ท�!ว-าเป;นป'พเพน�วาสาน'สสต�ญาณ
พระองค�ก:เป;นมาแล�ว ก�!ภพก�!ชาต� ส�ตว�ท�2งหลายท�!เกล !อนอย-น�2ก:เป;นแบบน�2นเหม อนก�น
แล�วท�2งสองพาให�เก�ดให�ตายเป;นเพราะอะไร เพราะอว�ชชา ไปถอนรากเหง�าม�นข> 2น
พรวด หมด ไม-ม�อะไรท�!จะมาเก�ดอ�กแล�ว น�!ละธรรมพระพ'ทธเจ�าพอถ>งข�2นน�2แล�วก:เป;น
ศาสดาของโลกข>2นมาท�นท� ตร�สร� ออกจากน�2แล�วค ออว�ชชาขาดสะบ�2นไปแล�ว ก:น�!นละ
เป;นศาสดาข>2นมา เร�ยกว-าตร�สร�ธรรม จวนสว-าง

ธรรมพระพ'ทธเจ�าท�!สอนไว�น�2 พระพ'ทธเจ�าร� ร �จร�งๆ ไม-ได�ร�หลอกๆ หลอนๆ
พอจะมาพดโกหกหลอกลวงเหม อนส�ตว�โลกท�!ปฏ�บ�ต�ต-อก�น พระพ'ทธเจ�าพระองค�ใด
ตร�สร�ข>2นมาเป;นแบบจร�งเหม อนก�นหมด สวากขาตธรรม เร�ยกว-าตร�สไว�ชอบๆ จะเป;น
ใหญ-เป;นย-อยเป;นอะไรก:ตามชอบท�2งน�2น ไม-ม�ผ�ด จ>งเร�ยกว-าสวากขาตธรรม  ให�พาก�น
ระม�ดระว�งนะ ถ�าพระองค�ต4าหน�ท�!ตรงไหนน�!นแหละผ�ดแล�ว อย-าฝAนนะ ถ�าอะไรถกให�
เสร�มๆ แล�วจะเป;นคนด�ข>2นไปเร !อยๆ จนช�นต-อน�ส�ยแล�วท�น�2ช�!วไม-ท4า จะท4าแต-ด�อย-าง
เด�ยว ม�นช�นได�นะ จ�ตใจเราส�!งสมมาก ๆ มองเห:นทางท�!จะท4าช�!วขยะแขยงๆ แล�วก:ไม-
ท4า ส-วนทางด�ม�แต-ขย�บเร !อย ๆ น�!ละจ�ตเราอบรมได�นะ ถ�าไม-อบรมม�นก:ท�2งอย-อย-างน�2
เกล !อนอย- เหม อนซ'งท�2งท-อนไม-เก�ดประโยชน�อะไร

ว�นน�2ก:พดมากแล�ว บรรดาน�กเร�ยนลกหลานก:เคยได�เทศน�สอนแล�ว น�!ก:สอนให�
เป;นคนด� เด:กก:ให�เป;นเด:กด� ผ�ใหญ-เป;นผ�ใหญ-ด� เท-าน�2นละเป;นท�!พอใจของธรรมพระ
พ'ทธเจ�า ถกต�องแล�ว ให�พาก�นไปปฏ�บ�ต� อย-าเร-ๆร-อนๆ เด:กในว�ยน�2เป;นเด:กว�ยร'-น เด:ก
ว�ยร'-นอยากร�อยากเห:นอยากทดลองท'กอย-าง ส�!งท�!เป;นภ�ยน�!นละมากต-อมาก ท�!ม�นจะไป
เสาะหาความด�ม�น�อยมากนะ จ>งต�องได�ระม�ดระว�ง อาศ�ยธรรมเป;นเคร !องบ�งค�บตน

ความอยากน�2ม�นฟ'TงเฟTอเห-อเห�มมากนะ ทะเยอทะยานไม-หย'ดไม-ถอย ให�เอา
ธรรมะร�2งเอาไว� เหย�ยบเบรกห�ามล�อเอาไว�อย-าให�ท4า ม�นอยากท4าเท-าไรไม-ให�ท4า ม�นฝAน
เราไปไม-ได� ห�วใจเป;นนายอย-น�! ร-างกายความเคล !อนไหวของเรา เม !อใจบ�งค�บไว�ไม-ให�
ท4า ม�นไม-ท4าละ ให�เอาใจไปบ�งค�บ เอาธรรมเข�าบ�งค�บใจให�ใจไปบ�งค�บต�วเอง แล�วก�
ด	ข1�นนะ เอาละว�นน�2พอ

ร�บฟDงร�บชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได�ท�!
www.Luangta.com หร อ www.Luangta.or.th
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และร�บฟDงจากสถาน�ว�ทย'สวนแสงธรรม กร'งเทพฯ และสถาน�ว�ทย'อ'ดร 
FM 103.25 MHz 


