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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพ 

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๗ 

กาลามสูตร ธรรมสําหรับผูมีอุปนิสัย 
 

 เมื่อวานนี้ไปเทศนที่โรงเรียนอะไร โอย เทศนไมสะดวกเลย เสียงอะไรเปรี้ยงปางๆ 
อยูเร่ือย เลยเทศนไมสะดวก ไมคอยไดเร่ืองไดราวอะไรนัก อยางน้ันละเทศนธรรมะปาไม
เหมือนธรรมะในตํารานะ ถามีอะไรมากระเทือนลมเหลวไปเลย ธรรมะปาเปนอยางน้ัน 
เพราะฉะนั้นกรรมฐานทานเทศนอยูในปาเงียบสงัดกลางคืน ยกตัวอยางเชนหลวงปูมัน่
เทศน โอโห เสียงกังวานไดยินไปหมด เทวบุตรเทวดาไดยินหมด เทศนเงียบ พระน้ีเต็ม
เหมือนไมม ี เหมือนหัวตอ..นัง่ฟงเทศน ทานเปนผูเทศน เทศนมีแตธรรมะแกงหมอเล็ก
หมอจิ๋วๆ เร่ือย หมอใหญไมมีวางั้นเลย เพราะมีแตพระลวนๆ เทศนตอนกลางคืนเงียบๆ 
เสียงทานกังวานไปหมดเลย คืออํานาจแหงพลังของธรรมออก พุงๆ และบรรยากาศ
เหมาะสมดวย เงียบ อากาศก็เงียบ พระนั่งอยูจํานวนเทาไรก็เงียบเหมือนไมมีใคร มีแต
เสียงทานองคเดียว 

เวลาทานเทศน โอโห อศัจรรยจริงๆ นะ ปรากฏวามีอะไรในใจเรานี้ มันชัดเจนมาก
นะ ดับไปถงึ ๓ วันดวยอํานาจเทศนของทาน มันไปจับอะไรก็ไมรู เงียบไปถึง ๓ วันจากฟง
เทศนทาน เราก็อัศจรรย อยางน้ันแหละ เพราะฉะนั้นเวลาพระพุทธเจาประทานพระโอวาท 
บรรดาพระเจาพระสงฆ เทวบุตรเทวดา จึงบรรลุธรรมเปนหมื่นเปนแสน จะไมเปนหมื่น
เปนแสนไดยังไงก็เสียงพระพุทธเจา เปนธรรมลวนๆ ออก เรามาฟงเสียงพอแมครูจารย
เทศนนี้แหม มันซึ้งไปถงึพระพุทธเจานะเวลาทานเทศน นั่นละธรรมะของทานเปนธรรมะ
บริสุทธิ์ลวนๆ ออก และเปนธรรมะประเภทแกงหมอเล็กหมอจิ๋ว เทศนตั้งแตสมาธขิึ้นเลย 
พุงๆ เลย 

เวลาไปอยูกับทานทีแรกทานเทศนถึง ๔ ชั่วโมง เหมือนไมมีคนเลย พระก็เหมือน
หัวตอนิ่งเงียบ มีเทาไรเหมือนกันหมดเลยพระ เพราะตางองคตางจอลงน้ีไมไดยุงกับ
ภายนอก จิตจอนี้ ธรรมะก็กลอมลงๆ  เทศน ๔ ชั่วโมง พอตอมาก็ลดลงเปน ๓ ชั่วโมงจบ 
สุดทายนี้ ๒ ชั่วโมง พอ ๒ ชั่วโมงแลวหยุดเลยไมเทศนอีก ตอนที่เทศนระยะ ๔ ชั่วโมง ๓ 
ชั่วโมงนี้แหม พิลึกจริงๆ เสียงทานนี่จะไมไดยนิยังไงพวกเทวบุตรเทวดา ล่ันไปหมดเลย 
กระเทือน เสียงทานองคเดียวเทานั้น เหมือนวาโลกนี้เงียบไปหมด มีแตเสียงธรรมพุงๆ ๆ 
ออกจากใจทีบ่ริสุทธิ์ลวนๆ เต็มเม็ดเต็มหนวย ผูฟงน้ีเหมือนหัวตอ พระเต็ม..เงียบหมด
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เลยเหมือนหัวตอ ไมมีใครกระดุกกระดิก คอืใครก็จอแตจิตของใครของเรา เวลาธรรมะ
เทศนก็กลอมลงๆ 

ผูอยูในขั้นสมถะเพือ่ความสงบ และผูอยูในขั้นสงบ ผูอยูในขั้นสมาธินี้ฟงน้ีแนวเลย
ลงเลย ไมตองบังคับจิต ธรรมะนี้กลอมลงๆ ความรูสึกของจติกับธรรมนี้เกี่ยวเนื่องกันๆ ๆ 
และกลอมลงๆ แลวแนวเลย ทีนี้เวลาจิตลงของจิตเต็มที่พึง่ตัวเองไดแลว เสียงธรรมะนี้จะ
อยูสูงๆ นะ แววๆ อยูขางบนไมเขานะ นี่เรียกวาสงถึงที่แลวกป็ลอย มีแตเสียงแววๆๆ อยู
ขางบน นี่หมายถึงจิตของผูที่ลงสงบแนวแลวหยุดนะ เรียกวาชวยตัวเองไดแลว หยุดนิ่ง ทีนี้
ผูที่ยังไมเปนอยางน้ันก็เปนอีกประเภทหนึ่งๆ เร่ือยกันไป เปนอยางน้ัน 

ธรรมะของทานอาจารยมั่นเรายังไมเคยไดยินที่ไหน เราพูดตรงๆ อยางน้ีแหละ 
ธรรมะแบบประเภทหลวงปูมั่นเทศนเราไมเคยไดยินที่ไหนเลย มีแตธรรมลวนๆ แลวก็พระ
เต็มเลยเหมือนไมมพีระ  ทานเทศนนี่เสียงเรงเขาเร่ือยๆ คือธรรมะ พลังของจิต พลังของ
ธรรมพุงออกมาเทาไรก็ยิ่งเรงๆ เร่ือยๆๆ บางทีพอทานหยุดแลวบอกวา เอย เหนื่อยเวย 
เวลาทานเทศนทานไมมีอะไร เวลาหยุดลงเรียบรอยแลว เอย เหนื่อยเวย ทานวา จะไม
เหนื่อยยังไงตั้ง ๔ ชั่วโมง เสียงลั่น เวลาเทศนเสียงทานกังวานดวย ธรรมะเต็มเม็ดเต็ม
หนวยรอยเปอรเซ็นตๆ ออกมา จิตทีย่ังไมสงบก็เขาความสงบ ผูที่สงบแลวก็ลงแนว ธรรมะ
ก็อยูสูงๆ  ผูที่ยังไมสงบก็รับธรรมเรื่อยๆ 

ทางผูที่อยูทางดานวิปสสนานี้ไมอยูนะ ทานเทศนนี่จะขยับตามทาน ขยับๆ นี่ขั้น
ปญญาไมอยู ขั้นสมถะขัน้สงบนี้แนวทั้งน้ันแหละ ขั้นปญญานี้จะขยับตาม คอยฟง เพราะ
ทางนี้ใชปญญาแลว มีแตจะจับเอาเร่ือยๆ ไป ขั้นปญญา เทศนนี้ขยับตาม ขยับเรื่อยๆ 
เพลินไปดวยกันทั้งนั้น ผูสมถะก็เพลิน ผูปญญาก็เพลิน ขยับตามๆ เราพูดจริงๆ เราไมเคย
เห็นที่ไหนที่เทศน มีหลวงปูมั่งองคเดยีว ชี้นิ้วใหเลยเทศนนี่ พุงๆ เลยนะธรรม นั่นละธรรม
ภายในใจโดยแทเปนอยางน้ัน และทุกอยางสมประกอบดวย พระก็เงียบเหมือนไมมีคน 
บรรยากาศก็เงียบ อยูในที่สงัด มีแตเสียงทานแววๆๆ เพลินฟง 

ครั้นจบแลว เทศน ๓ ชัว่โมง ๔ ชั่วโมง ทานจบแลว ทางนี้ยังอยากฟงตอไปอกี คือ
มันไมสนใจกับเรื่องความเหน็ดความเหนื่อย ไมมี มีแตจติอยางเดียวเทานั้น ถาจิตเขานี้
แลวปลอยกังวล ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาไมมนีะ เงียบหมดเลย บางทีเหมือนวารางกาย
ก็หายไปดวยกัน เพราะจิตมันเขาสนิทของมัน นี่ละที่วาทานเทศน เวลาพระพุทธเจาทาน
แสดงธรรมนี้ มนุษยมนาเทวดาทั้งหลายไดบรรลุมรรคผลนิพพานตั้งเปนหมื่นๆ แสนๆ จะ
ไมสําเร็จยังไง หัวใจใครก็ตามถาหัวใจเปนธรรมแลวมันรับในนี้หมด ออกไปได
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ผลประโยชนทั่วถึงกัน ใครควรจะรับขั้นใดภูมิใดก็ขยับเรื่อยๆ คราวนี้ผูนี้ผานพนไป ผูนั้น
จอขึ้นมา พอเทศนวันหลังขึ้นอีกๆ แลวผานไดๆ เร่ือยๆ อยูอยางน้ันทานเทศน 

ไมไดเหมือนมาอานคัมภีรใหเราฟงอยางทุกวันนี้นะ ตัวเองกไ็มเชื่อตัวเอง อานไป
อยางน้ัน จิตใจผูอานผูเทศนก็ไมไดเร่ืองไดราวกับอรรถกับธรรม แลวจะใหผูฟงเขาใจได
ยังไง แตพระพุทธเจาเทศน สาวกเทศน เปนธรรมลวนๆ ไปดวยกันหมดเลย เต็มภูมิของ
พระพุทธเจาและสาวก เวลาเทศนของทานเปนธรรมลวนๆ เต็มภูมิของตวั เต็มภูมินิสัย
วาสนาของตวั ทีนี้ผูฟงกไ็ดรับประโยชนเต็มภูมิซิ นี่มาอานเอาความจดความจํา ควาโนน
ควานี้มาอาน ตัวเองก็ไมแนนอน จะใหผูฟงเอาความแนนอนมาจากไหน ไมแนวางั้นเลย 

ยกตัวอยางเชนหลวงปูมั่น โอย ลงทั้งน้ันแหละนะถาไมใชแบบเทวทัต ถาธรรมดา
แลวลง เพราะอํานาจของธรรมนี้ คิดดูซิฟงแลวเรายังไมลืมนะ ฟงเทศนทานเต็มเหนี่ยว
แลวดับ ไมทราบวาอะไรนะเปนอยูในใจ จะวาอะไรดับก็ไมเห็น ความรูสึกมันก็มีอยู
ธรรมดา แตปรากฏวาดับอยูถึง ๓ วนั ฟงเทศนทาน ทั้งๆ ทีรู่อะไรๆ อันหนึ่งมันดับไปเลย
นะ เงียบเลยถึง ๓ วัน เราเลยไมลืม อํานาจแหงธรรมของทานที่เทศน ผูรับก็รับไดอยาง
เต็มเม็ดเต็มหนวยหายสงสัย เพราะผูเทศนไมสงสัย เทศนตรงแนวเลย ผูฟงกต็ายใจ ตรง
แนวไปเลย 

อยางที่ทานแสดงถึงอานิสงสการฟงเทศนมี ๕ อยาง ขอที่ ๕ เปนสําคัญมากที่สุด 

๑ ผูฟงจะไดยินไดฟงส่ิงที่ยังไมเคยฟง 

๒ ส่ิงที่เคยไดฟงแลวจะบรรเทาความสงสัยเสียได 
๓ จิตจะลงเปนความแนวแน 
๔ จะทําความเห็นใหถูกตองได 
๕ สําคัญมากขอนี้ จิตผูฟงยอมสงบผองใส ผูที่ควรจะพนก็พนไปไดเลยเวลาฟง

เทศน 
นี่อานิสงสการฟงเทศนขอ ๕ เปนสําคัญ คือจิตผูฟงยอมไดรับความผองใส จากน้ัน

ก็ผานไดเลย ทานเอาเนื้อแทมาเทศน ผูเทศนครองธรรมบริสุทธิ์ลวนๆ เทศนออกมาก็มแีต
ของจริงลวนๆ ผูฟงก็ตายใจ นี่ละที่ทานเทศนในครั้งพุทธกาล แตกอนเราก็ฟงธรรมดา ใน
ตําราเราก็ฟงธรรมดา เวลาพระพุทธเจาเทศนเทวบุตรเทวดามนุษยมนาเหลานี้ บรรลุมรรค
ผลนิพพานเปนหมื่นๆ แสนๆ เวลามาฟงเทศนหลวงปูมั่นมันวิ่งถึงกันนะ โอ เปนอยางน้ี
เอง จะไมบรรลุยังไง ก็เวลาเทศน สมมุติวาวันนี้เทศนไดไปถึงขั้นนี้ เรากําลังปฏิบัติอยูนี ้
เวลาทานเทศนก็คอยฟง พอทานเทศนไปถึงน้ีแลวมันพุงขึ้นเรื่อยนะ ขึ้นเรื่อยๆ ถาควรจะ
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พนไดกพ็นไปเลย เพราะเทศนคราวนี้ความรูขยับขึ้นๆ เร่ือยๆ แลวก็สําเร็จได ทานผูรูจริง
เห็นจริงเทศนนี้แมนยําที่สุด ตายใจไดเลย 

แตอยางทุกวันนี้ไมมีผูปฏิบัติ พูดใหมันชัดเจน ไมมีผูปฏิบัตธิรรมเพื่อรูเห็นธรรมที่
จะประกาศกองขึ้นภายในจิตใจตัวเอง และนําออกสอนโลกดวยความแนใจ อยากจะพูดวา
ไมมี แตมีผอนๆ เอาไววา ไมคอยม ี เพราะยังมีอยูบางนะ คําวามีอยูบางก็คือทานผูปฏิบัติ
ธรรม ทานจะไดธรรมขั้นใดภูมิใดในการปฏิบัติของทาน คือจากการปฏิบัติของทาน ทานจะ
นําธรรมเทศนาอันนั้นออกมาเทศนเต็มเม็ดเต็มหนวย เปนที่ตายใจไดในภูมินั้นๆ ถาผู
สูงขึ้นไปเทศนก็ละเอียดเขาไปๆ ถอืเอาความรูของตัวเองออกแสดง ถาผูเทศนผานพนไป
หมดนี้โลงไปหมดเลย ไมมีอะไรขัดของ พุงๆ ถงึเลย เชนพระอรหันตทานเทศน ทานไมมี
อะไรสงสัย เพราะทานผานหมด ความผิดพลาดจะมีกับทานที่ไหนไมมี มีแตความถูกตอง 
แสดงไปผูฟงก็ตายใจๆ ไดเลย ตางกนัมากนะ 

เราไดมาเห็นในครั้งปจจุบันนี้ ยกพอแมครูจารยมั่นเปนตนเหตุ หรือเปนปฐมฤกษ
ในหัวใจของชาวพุทธชาวปฏิบัติเราในสมัยปจจุบันนี้ ก็คือทานอาจารยมั่น เปนสักขีพยาน
ในการแสดงธรรมของพระพุทธเจาไดเปนอยางดี แมจะไมจํานวนมากแตก็ไดไมสงสัย คือ
ไดจํานวนนอยอยูนั่นเอง ไดเร่ือยๆ ไป เพราะฉะนั้นเวลาถึงวันที่ทานจะเทศน จะประชุม
วันนี้ ตอนค่ําวันนี้ ดูพระเณรนี้แหม กระหยิ่มยิ้มยองเหมือนกับเด็กหิวนมแม ไมผดิอะไร
กับเด็กกําลังหิวนมแม เห็นแมนี่วิ่งใสเลย อันนี้ก็แบบเดียวกัน พอทานจะเทศนนี่พระ
มาแลว อยูวัดตางๆ มา ฟงเทศนแลวกลางคืนก็กลับวัด องคไหนมายิ้มแยมแจมใส คือจะ
ไดฟงเทศน 

เวลาทานเทศน เรียกวาจุใจๆ กลับไปดวยความจุใจเลยพระ นั่นละธรรมทุกวันนี้ก็
เปนอยางน้ัน ขอใหไดรูธรรมเถอะนะ ปฏิบัติธรรมแลวตองรูธรรมไมมากก็นอย เมื่อรูธรรม
มากนอยเพยีงไร การแสดงออกจะเปนความจริงมากนอยเพยีงนั้นๆ รูธรรมสูงขนาดไหน
ธรรมะจะยิ่งละเอียดแมนยําเขาไปโดยลําดับ จากการปฏิบัตินี่ละสําคัญ เพราะฉะนั้นจึง
ตายตัวไดภาคปฏิบัติ ถายังมีผูปฏิบัติธรรมทางดานจิตตภาวนาอยู เร่ืองมรรคผลนิพพาน
จะมีสืบตอกนัไปเรื่อยๆ อยางน้ี ดังทีท่านแสดงไวแลววา ดูกอนอานนท ธรรมและวินัยนั้น
แล จะเปนศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแลว ทีนี้เมื่อมีผูปฏิบตัิตาม
ธรรมตามวินัยที่แสดงไวแลวนี้อยู พระอรหันตไมสูญจากโลกนะอานนท นั่นทานบอกไว
อยางน้ัน ถายังมีผูปฏิบัติตามนี้อยู พระอรหันตไมสูญจากโลก จะมตีิดตอสืบเนื่องกนัไป
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จากการปฏิบัติ เพราะตามที่ทานสอนไวนั้นเปนแผนที่ทางเดิน ผูปฏิบัติเดินตามแผนที่ก็ถงึ
ละซิ 

สดๆ รอนๆ นะธรรม ถาลงไดรูในใจแลวสดๆ รอนๆ ไมไดไปคิดแหละวาครั้งนั้น
ครั้งนี้ พอเจอเขาไปปบสดๆ รอนๆ เหมือนกันเลย สดๆ รอนๆ เหมือนกัน ผูเห็นธรรม
แลวเปนผูสดๆ รอนๆ ตลอด กับพระพุทธเจาไมหางไกลกนัเลย เปนอันเดียวกัน ยิ่งผูเปน
พระอรหันตดวยแลวเปนอันเดียวกันเลยกับพระพทุธเจา หางกันที่ไหน ธรรมเปนอัน
เดียวกัน ความบริสุทธิ์เปนอันเดียวกัน แสดงออกมาก็แบบเดียวกัน จึงไมมีอะไรสงสัย 

แตนี้มันไมมผีูปฏิบัตินั่นซิ คําวาชาวพุทธๆ เตม็เมืองไทยเรา แตหาผูปฏิบัติตาม
แถวทางแหงพระพุทธเจาที่สอนไวไมมี มันก็มีแตความรูที่จดจํากันมา แลวก็หลอกกันไป
หลอนกันไป ผูเรียนมาก็ไมปฏิบัติตามที่เรียนมา มีแตความจําเฉยๆ ไมเกิดประโยชน นั่น
เห็นไหม ถาเรียนมาแลวไปปฏิบัติ ธรรมะจะแสดงเหตุแสดงผลขึ้นมาภายในใจ ขอใหพี่
นองทั้งหลายนําไปปฏิบัตินะ 

หัวใจนี้ควรแกการรับธรรมดวยกันทุกคน ถาปฏิบัติแลวธรรมจะสัมผัสที่ใจ จะรูที่ใจ 
ความแปลกประหลาดตางๆ ที่พระพุทธเจาแสดงไวในครั้งพุทธกาล จะมาปรากฏสดๆ 
รอนๆ อยูที่หัวใจของผูปฏิบัติธรรมนั้นแหละ จําใหดีนะ จิตใจนี้ดีดดิ้นมาก เพราะไมมียา
เปนเครื่องรักษา ไมมีน้าํดับไฟเลย มันจึงเปนไฟทั้งวันทั้งคนื แตมีการอบรมจิตใจใหสงบ
อารมณบางเปนบางกาล เทากับน้ําดับไฟ ใจของเราก็จะสงบในเวลาบังคับบัญชาดวยอรรถ
ดวยธรรม จิตใจสงบแลวจะปรากฏเย็นขึ้นและแปลกประหลาดภายในใจตัวเอง จากนั้นก็
หยั่งความเชื่อลงถงึอรรถถึงธรรม ถงึมรรคผลนิพพานไปเลย ทีนี้ก็พยายามตอไปเรื่อยๆ  

ถาไมไดทําเลยมีแตอานหนังสือเฉยๆ เขาเหมือนเรา เราเหมือนเขา ไมเห็นมีแปลก
ประหลาดอะไร คือมีแตแผนที่ มีแตแปลนบานแปลนเรือน เอามาไวเต็มหองก็เปนหอง
ของแปลนบานแปลนเรือน ไมไดนําแปลนออกมากางและปลูกสรางตามแปลน มันก็ไม
ปรากฏเปนรูปเปนราง เปนตึกรามบานชองขึ้นมา ก็เปนแปลนเต็มหองอยูนั้นแหละ อันนี้
ตํารับตําราพระพุทธเจากม็ีถึงสามปฎก พระสุตตนัตปฎก หนึ่ง พระวินัยปฎก หนึ่ง พระ
อภิธรรมปฎก หนึ่ง นี่เรียกวาแปลน เรียนมาก็ทิ้งไวอยางน้ันมันก็ไมเกดิประโยชนอะไร ไม
ปฏิบัติตาม 

ถาปฏิบัติตาม พระสุตตันตปฎก พระวินัยปฎก พระอภธิรรมปฎก มรรคผล
นิพพานจะอยูที่นั่น ตึกรามบานชองออกไปจากแปลน ก็อยูที่แปลนเปนผูชี้บอก นี่ก็
เหมือนกัน ใหเราปฏิบัติทุกคนนะโลกจะไดชุมเย็นกับอรรถกับธรรม ที่จะใหชุมเย็นตาม



 ๖

กิเลสตัณหาไมมีใครมีทางที่จะไดชุมเย็น มีแตรอนเปนฟนเปนไฟเปนคูแขงกันไป เขาก็
กิเลส เราก็กิเลส วาแขงดีแขงเดน แขงดกีันอะไร มันไมมีความดีที่จะมาแขง มีแตความชั่ว 
มีแตฟนแตไฟมาแขงกัน มันก็รอนพอๆ กันนั่นแหละ พากันจําเอานะ เอาละพอ วันนี้พูด
เทานั้นละ ตอไปนี้จะใหพร 

ศ.รัตนา หลวงพอคะมีเร่ืองจะกราบเรียนนิดหนึ่งคะ คือที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เขาใหลูกไปเปนวิทยากรพูดใหเด็กฟง วาการพัฒนาจิตใจใหสดใสในปใหมนี้ ลูกก็พูดให
นักศึกษาปรญิญาตรีประพฤตติัวใหดี เพราะสวนมากเขาเปนเด็กพุทธ มีอิสลามคนหนึ่ง 
คริสตคนหนึ่ง ลูกก็บอกวาทําบาปจะไดรับบาป ทําบุญจะไดรับบุญ เปนกรรมเปนเวร แลว
เขาถามลูกวา อาจารยเคยเห็นหรือนรกกับสวรรค ลูกบอกวา ลูกเปนลูกศิษยหลวงตามหา
บัว ทานบอกวาใหเชื่อพระพุทธเจาเถิดวา นรกมีจริง สวรรคมีจริง บาปมีจริง บุญมีจริง เขา
ก็บอกวา แตพระพุทธเจาบอกวาตองมีกาลามสูตร คือตองพสูิจนได เอา ถางั้นเธอเปน
เด็กผูชาย เขามาจากจังหวัดเชียงรายคะเด็กคนนั้น เขาวาเขาเปนพุทธแตเขาไมเชื่อ 
พระพทุธเจายังบอกเลยวาตองพิสูจนได ถางั้นเธอก็ตองไปบวชแลวไปปฏิบัติใหจริงๆ ทํา
จริงจังก็อาจจะเห็น ครูเองไมเห็นแตครูก็เชื่ออาจารย 

หลวงตา คือกาลามสูตรนั้นแสดงแกพวกกาลามชน ตํารามีอยางน้ัน พระพุทธเจา
แสดงธรรมะขั้นสูง คือปฏิบัติแลวใหรูในตัวเอง ไมใหเชื่อตํารับตํารา ไมใหเชื่อใครก็ตามที่
มาบอกกลาว แมที่สุดครูบาอาจารย ไมใหเชื่อยิ่งกวาความรูที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติของตน
โดย สนฺทิฏฐิโก เขาใจไหม พอผางขึ้นมานี้แลวจะลงที่นี่หมด พระพทุธเจาก็ประมวลลง
มาแลว เรียกวาไมเชื่อทั้งหลายนั้นคือใหเชื่อ สนฺทิฏฐิโก การปฏิบัติในตัวเอง แลวจะ
ประกาศกังวานขึ้นที่นั่น ไมตองไปถามใครเลย นี่เรียกวากาลามสูตร ทานแสดงใหแกกา
ลามชน พวกน้ีพวกมีอปุนิสัยที่จะบรรลุธรรมไดเร็ว พระพุทธเจาจึงแสดงธรรมขั้นสูงขึ้น
ทันที เขาใจเหรอ แตเขาเอาวิชาดอกเตอรมาสอนเด็กจะไดเร่ืองอะไรใชไหม 

ศ.รัตนา ตอบเขาไมคอยไดเจาคะ 

หลวงตา เขาใจละหลักเกณฑมันเปนอยางน้ี คือกาลามสูตรนี้พระพุทธเจาทรงแสดง
แกพวกกาลามชน ผูมีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมไดอยางรวดเร็ว จึงจับเขาไปตรงนั้นเลย อยา
ไปเชื่อใครๆ ใหเชื่อตัวเอง ธรรมะประเภทนี้จะเปนผูรูในตัวเองขึ้นโดยลําดับลําดา 
เพราะฉะนั้นจึงปดออกหมด ใหประมวลกําลังเขามาสูนี้ในภาคปฏิบัติของตัวเอง แลวจะรู
ขึ้นนี้ๆ ไมตองถามใคร แมพระพุทธเจาประทับอยูขางหนาก็ไมถาม สนฺทฏิฐิโก พระองค
ประกาศไวแลววารูดวยตนเอง เขาใจแลวนะ พวกเขาเอากาลามสูตรมาถามก็พวกนีพ้วกบา
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ละมาถาม พระพุทธเจาสอนคนประเภทนั้น แกมาสอนอะไรพวกประเภทนี้พวกตาบอด แก
ไมตาบอดแกเอานี้มาสอนไดยังไง ใหวาอยางน้ันเขาใจไหม ตองเปนคนตาบอดจึงเอาธรรม
ประเภทนี้มาสอน ถาเปนคนตาดีจะไมสอน อาว มันเปนอยางน้ันจริงๆ กาลามสูตรสอน
ธรรมะขั้นสูง คือนี้ตัดออกหมด 

ศ.รัตนา คือเด็กสวนใหญจะไมเชื่อเร่ืองนรกสวรรค บอกวาอาจารยเพอเจอ 

หลวงตา กม็ันใหญดวยความมืดบอด สวนใหญมีแตความมืดบอดดวยกนั เรียกวา
เด็กสวนใหญ ผูใหญสวนใหญ พวกเราสวนใหญ เขาตรงนั้นเลย นี่ละใหเขาใจเอาไว ธรรมะ
หลายขั้นที่พระพุทธเจาทรงแสดง ไมไดแสดงแบบเดียวกัน ธรรมะหลายขั้น ขั้นที่จะปด
ออกหมดใหลงในเชื่อตัวเองนี้ก็ลงปง 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

