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เทศน�อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กร�งเทพฯ

เม��อค��าว�นท�� ๔ กรกฎาคม พ�ทธศ�กราช ๒๕๔๘
ภาคปฏ�บ�ต�ไม�เก��ยวก�บสมอง

 

โรงร��าโรงเร�ยนท��ไหนเอาหลวงตาไปเทศน�ท� *งน� *น ม�นจะไปร-.เร� �องอะไรก�บเด0ก
เทศน�สอนเด0ก ต�*งแต1สอนผ-.ใหญ1ไม1เห0นได.เร��องได.ราวอะไร จะไปสอนเด0กอ�ก โอ. ม�น
พ5ล6กก6กก�อ อย-1ท� �ไหนโรงเร�ยนไหนน5มนต�ท� *งน� *นละ ไม1ว1าโรงเร�ยนเด0กโรงเร�ยนเล0ก
โรงเร�ยนผ-.ใหญ1 ฟาดข6*นไปถ6งประถม ม�ธยม อ�ดมศ6กษา ไปหมดเลย ไปเทศน�ให.หมด
ท�*งๆ ท��เราน�*ส�าเร0จ ป.๓ หลวงตาบ�วน��เร�ยนจบ ป.๓ แล.วไปเทศน�ดอกเตอร�ดอกแต.
อะไรน�*เทศน�มาพอแล.วใช1ไหม ท�*งๆ ท��จบ ป.๓ ค�อแต1ก1อนไม1ม� ป.๔ ม�แค1 ป.๓ พอจบ
ป.๓ แล.วออกเลย อาย�ครบไม1ครบไม1ส�าค�ญถ.าใครได. ป.๓ ออกเลย เราก0ได. ป.๓ ออก
เลย อาย�ย�งไม1ถ6งละ แต1ก0ด�นะสอบ ป.๑ ได.ท�� ๒ ป.๒ ได.ท�� ๑ ป.๓ ได.ท�� ๑ ประถม ๓
ได.ท�� ๑ จากน�*นมาแล.วไม1ทราบว1าเร�ยนอะไรต1ออะไรนะ ส�บสนปนเปก�นไปหมดเลย
เร�ยนหน�งส�อ ท�*งโลกท�*งธรรมไปด.วยก�นเลย จาก ป.๓ ไปแล.วนะ เร��อยมาจนกระท��งท�ก
ว�นน�*

พอพ-ดถ6งเร��องเร�ยนน� �ก0ถ6งได.เห0นช�ดเจนในห�วใจ เวลาเร�ยนน�*ความจ�าม�นข6 *น
สมอง เวลาเราเร�ยนหน�งส�อ ไม1ว1าเร�ยนทางโลกทางธรรมความจ�าม�นท�างานอย-1ท��สมอง
เร�ยนมากๆ เข.าไปน��สมองท��อเลย บ�งค�บให.จ�าม�นก0ไม1จ�า เหล�อแต1ใจ ใจม�แต1จะเอาท1า
เด�ยว บ�งค�บให.ม�นจ�าม�นไม1จ�าเลย ท��อไปหมด ต.องหย�ดเส�ยก1อน ท�*งๆ ท��จ5ตม�นหม�นต5*ว
ท��จะเร�ยนจะจ�าให.ได. ม�นไม1จ�านะ สมองท��อ จ6งร-.ว1าการเร�ยนน�*ความจดจ�าม�นอย-1สมอง

ท�น�*เวลามาทางภาคปฏ5บ�ต5ถ6งได.ร-.โดยไม1ต.องศ6กษาก�บใคร หากร-.อย- 1ในต�วเอง
เวลามาภาคปฏ5บ�ต5 ค�อเร�ยนท�*งทางโลกและทางธรรมม�นจะมาจ�าก�นอย-1ท��สมอง ท�าให.
สมองท��อได. ช�ดเจนมาก ค�อเราบ�งค�บให.ม�นจ�าม�นไม1ยอมจ�า เลยต.องหย�ดเอาเฉยๆ ท�น�*
เวลามาภาคปฏ5บ�ต5 น��ละม�นเห0นได.ช�ดเจนนะ พอภาคปฏ5บ�ต5เราภาวนาเข.าไปน�� จ5ตสงบ
เข.าไปอย-1น�*นะ ไม1ข6*นสมอง จ5ตสงบเข.าไปเท1าไร ก0เด1นอย-1ท��ทรวงอกน�*เลย ตรงน�*เลย น��
แหละท��จ�ดของความร-.แท.อย-1ตรงน�*นะ ม�นไม1ออกไปส�ญญาอารมณ�อะไร ไม1ออก ม�นเข.า
ต�เข.ามาๆ พอจ5ตสงบเข.าไปเท1าไร จ5ตน�*ย5�งม�ความสว1างไสวอย-1ภายในๆ ไม1ข6*นสมอง ไม1
ข6*นเลย ภาคภาวนาน�*ไม1ข6*นเลย

เร5�มต.นต�*งแต1จ5ตใจสงบจะเร5�มร-.ท��น�� แล.วสงบเปBนพ�*นไปเลยในข�*นของจ5ตท��ม�ความ
สงบเปBนพ�*นฐาน ก0เปBนพ�*นอย-1ในน�*เลย ไม1ออก ไม1ข6*นนะ สงบมากผ1องใสมากเท1าไรม�นก0
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ช�ดเจนๆ อย-1ในน�* ไม1เคยข6*นเลย น��เร�ยกว1า ภาคปฏ5บ�ต5 ไม1ใช.ความจ�า ความจ�าม�นข6*นทาง
สมอง ภาคปฏ5บ�ต5น�*เปBนความสงบ และปDญญาก0ไม1ข6*น สงบมากเท1าไรๆ สว1างไสวขนาด
ไหนก0อย-1ในน�*ๆ ท�*งน�*นเลย ม�นออกถ6งข�*นปDญญา น��ละภาคปฏ5บ�ต5 เปBนหล�กธรรมชาต5
ของจ5ตท��จะขยายต�วออกด.วยอ�านาจแห1งธรรมค�อจ5ตตภาวนา ขยายต�วออกอย1างน�*นะ
ขยายก0ขยายเบ5กก5เลสออก ก5เลสปEดบ�งห�.มห1อม�ดม5ดปEดตา

เพราะฉะน�*นใครจะเร�ยนมากน.อยเพ�ยงไรก0ตาม ถ.าเร�ยนด.วยความจ�าน�* เท�ยบก�บ
ทางภาคปฏ5บ�ต5จ5ตตภาวนาน�* ความเร�ยนมาความจ�ามาน�*นไม1ได.ม�ความหมายนะ ไม1ม�น*�า
หน�ก ต1างก�นอย1างน�*นะ ทางภาคภาวนาน�*ม�ความสงบร1มเย0นเท1าไรย5�งสร.างความแน1น
หนาม��นคง หนาแน1นข6*นเร��อยๆ ภายในใจ แล.วความสว1างไสวก0ขยายต�วออกเร��อยๆ
ภายในห�วอก ท1านท�*งหลายฟDงเส�ยนะ เอาออกมาจากเวท�นะน�� ไม1ได.ไปหาคว.าน-.นคว.าน�*
มาพ-ด พ-ดแล.วสาธ� เราไม1ได.ไปเอาต�ารงต�าราน-.นมาพ-ด เอาต�าราในหล�กธรรมชาต5ท��
พระพ�ทธเจ.าพาด�าเน5นมาแล.ว ร-.มาแล.ว เห0นมาแล.วน�*มาพ-ด

เวลาจ5ตใจม�ความสงบผ1องใสเท1าไร ม�นข6*นอย-1ตรงกลางๆ ส�ดท.ายร1างกายของเรา
น�*ม�นเหม�อนตะเก�ยงเจ.าพาย� แก.วครอบเหม�อนร1างกาย ไส.ตะเก�ยงท��เปBนดวงไฟสว1างน��น
ค�อใจ ม�นอย-1ตรงกลาง ไส.ตะเก�ยงค�อใจท��สว1างอย-1ตรงกลาง ม�นแทงทะล�ออกมา ร1างกาย
เลยกลายเปBนแก.วครอบไปเลย ม�นก0ใสไปตามๆ ก�นเลย แล.วไม1ข6*น เร��องข6*นสมองไม1ม�
เลยจ5ตตภาวนา หม�นอย-1น�* จ.าข6*นเท1าไร แต1ม�นทะล�ไปหมดนะ ความสว1างไสวม�นทะล�ถ6ง
ก�นหมด ในส1วนร1างกายท�*งหมดน�* ความสว1างไสวม�นจะทะล�ออกหมดเลยเช�ยว น��น น��
ม�นเห0นช�ดๆ

จนกระท� �งถ6งอ�ศจรรย�ต�วเอง น� �หมายถ6งข� *นท� �ม �นสว1างไสวจร5งๆ นะ ถ6งข� *น
อ�ศจรรย�ต�วเองม� ม�นก0สว1างไสวอย1างน�*แหละ สว1างไสวไปเร��อยๆ การบ�าร�งร�กษาบ�าร�ง
ตลอดเวลา ไม1ม�การท�าลาย ม�แต1การบ�าร�งร�กษา ส5�งท��จะมาท�าลายมาแตะไม1ได. มาแตะ
ปDดป�Fบๆ เลย ม�นหากเปBนของม�นเอง ม�แต1การบ�าร�งร�กษา ท��น�*เวลาม�นสว1างไสวมาก
ข6*นๆๆ ม�นค1อยว1างออกๆ ท�แรกพ5จารณาทางด.านว�ตถ� ด.านว�ตถ�หมดความหมาย จ5ตใจ
ผ1านไปเลย เลยกลายเปBนนามธรรม ม�แต1ความร-.ล.วนๆ ท�น�*ความร-.ล.วนๆ น�*เวลาทรงต�ว
อย-1ภายในจ5ตใจ น��เร�ยกว1าความร-.ล.วนๆ ทรงต�วอย-1น�* ม�นกระจายร1างกายออกไปเปBนใส
ไปหมด ใสไปตามๆ ก�นหมด ด.วยเหต�น�*เอง อย1างพระอรห�นต�ท1านน5พพาน อ�ฐ5ของท1าน
กลายเปBนพระธาต� ไม1เปBนได.อย1างไร ก0ใสแจ.งอย-1แล.วต�*งแต1ท1านย�งไม1ตาย กระจ1างแจ.ง
ไปหมดแล.ว

ท�น�*เวลาม�นขนาดน�*นแล.ว เลยกว1าน�*นไปอ�กร1างกายเหม�อนไม1ม� จ5ตเวลาม�นว1าง
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นะ ว1างไปหมดเลย น��ละอ�านาจแห1งการช�าระจ5ตใจ อ�านาจของจ5ตจ6งเปBนส5�งท��อ�ศจรรย�
มากท�เด�ยว เก5นคาดเก5นหมาย ใครมาคาดไม1ถ-ก ต.องเปBนก�บต�วเองถ6งจะร-. พอถ6งข�*น
ม�นสว1างเต0มท��น� * ร1างกายเหม�อนไม1ม� ท�*งๆ ท��เด5นไปเด5นมา ความร-.ม�นครอบไปหมด
ความว1างครอบไปหมดเลย แล.วส�ดท.ายโลกธาต�เด5นหยกๆ ไปตามแผ1นด5นน�*นะ ความ
ว1างของจ5ตอ�นน�*ม�นม�อ�านาจมาก เด5นไปตามแผ1นด5น แผ1นด5นเหม�อนไม1ม�นะ ว1างไป
หมด ท�*งๆ ท��เราเด5นไปอย-1บนแผ1นด5น น��ละท��ว1าจ5ตว1างๆ ส�ญ�ญโต โลก� อเวก�ขส�ส� โลก
น�*ม�นส-ญ ม�นส-ญด.วยอ�านาจของจ5ต ส-ญไปหมด ส5�งท�*งหลายเขาก0ม�อย-1อย1างน�*นแหละ แต1
อ�านาจของจ5ตน�*ม�นส-ญครอบไปหมดเลย ส-ญไปหมด น��นอ�านาจของจ5ตม�นสว1างไสว
ครอบไปหมดเลย

น��เราพ-ดถ6งเร��องจ5ตท��ว1า ม�นไม1ได.ข6*นสมองนะ ทางด.านจ5ตตภาวนา ม�นสว1างไสว
กระจายไป เลยรอบต�วสว1างซ1านไปหมดท�*งต�ว ไม1ข6*น ทะล�ไปหมดเลย จากน�*นก0สว1าง
ไสว จนกระท��งได.อ�ศจรรย�ต�วเอง น�*ก0เคยได.พ-ดให.บรรดาล-กศ5ษย�ท�*งหลายฟDงแล.ว ม�น
อดอ�ศจรรย�ต�วเองไม1ได. ก�าหนดด-ท��ไหนม�นว1างไปหมด สว1างไสวแล.วย�งไม1แล.ว ย�ง
อ�ศจรรย�ต�วจ5ตน�*อ�ก อ�ศจรรย� นอกจากว1างแล.วความอ�ศจรรย�น��ซ6�งเปBนรากฐานของความ
ว1างท�*งหลายม�นอย-1ในต�วของเรา ม�นก0ออกอ�ทานข6*นมา เอ.อ จ5ตเราน�*ท�าไมถ6งได.ว1างได.
อ�ศจรรย�เอาน�กหนาน.า ม�นน1าอ�ศจรรย�ม�นถ6งอ�ศจรรย� ใครจะไปเคยอ�ศจรรย�เจ.าของส�ก
ท�ม�นก0ไม1เคยม� เราต�*งแต1เก5ดมาก0เหม�อนก�นเราก0ไม1เคยม� ท��ม�ข6*นก0จากการบ�าเพ0ญจ5ตใจ
ช�าระจ5ตใจ เม��อจ5ตใจม�ความสว1างกระจ1างแจ.งผ1องใสข6*นมาๆ แสดงความอ�ศจรรย�ข6*นมา
จนเจ.าของได.ชมว1า ท�าไมจ5ตเราถ6งอ�ศจรรย�น�กหนา น��เห0นไหมล1ะ เวลาเราบ�าร�งมากๆ
บ�าเพ0ญมากๆ ท�น�*ม�นเลยว1างไปหมดเลย ถ6งข�*นว1าง ว1างหมดจ5ตน�*

ค�าว1าว1างไม1ว1างเราก0เคยอธ5บายแล.วในเทศน�บางก�ณฑ�ม� ค�าว1าว1างม�นว1างเปBน
ข�*นๆ เราก0ช�*แจงให.ทราบหมด เช1น ว1างในสมาธ5 จ5ตม�ความสงบแน1วลงไปแล.วม�นก0ว1าง
ของม�น พอจ5ตถอนข6*นมาม�นก0ไม1ว1าง พอว1างหน�กเข.าๆ ถ6งข�*นว1างท��น�� จ5ตถ6งข�*นว1างอย-1ท��
ไหนม�นก0ว1างหมด เร�ยกว1า ฐานของจ5ตว1าง ว1างไปหมด แต1ภายในจ5ตน�*ย�งม�อ�ปาทาน ไม1
ร-.นะ ตอนน�*นไม1ร-.  จ6งต.องอ�ศจรรย�ต�วเองซ6�งเปBนความว1างน�*น ธรรมชาต5ท��อ�ศจรรย�ท��แท.
จร5งย�งไม1แสดงต�ว เพราะถ-กความว1างประเภทน�*ครอบอย-1 พอจ5ตท�าลายความว1างอ�นน�*
ขาดสะบ�*นไปหมด ความว1างโดยหล�กธรรมชาต5ของต�วเองข6*นมาน�� ท�น�*ความว1างท��เรา
อ�ศจรรย�แต1ก1อนม�นเท�ยบก�บกองข�*ควาย เปBนย�งไงกองข�*ควาย ม�นด�ไหมล1ะ

น��ละท��เราว1าอ�ศจรรย�แต1ก1อน ในความว1างอ�นน�* พอความว1างอ�นหล�งท��เปBนว1างใน
หล�กธรรมชาต5ปรากฏข6*น ความว1างอ�นน�*หายไป ความว1างอ�นน�*นปรากฏข6*นแล.วเลยมา
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ต�าหน5ว1า ความว1างท��ว1าอ�ศจรรย�ๆ น�*ม�นกลายเปBนกองข�*ควายไป ว1างอ�นน�*นเปBนอะไรท��น��
พ-ดไม1ถ-กเลย พ-ดอะไรก0ไม1ถ-ก แต1ไม1สงส�ย จ.าอย-1ภายในจ5ตใจ น��นละจ5ตท��เปBนธรรมชาต5
แท.เปBนอย1างน�*น เวลาน�*ถ-กห�.มห1อปEดบ�งอย-1ด.วยก5เลสต�ณหาเหม�อนม-ตรเหม�อนค-ถ ข�*
โลภ ข�*โกรธ ข�*หลง ปกคล�มอย-1น�*นในจ5ตใจของเรา ม�นจ6งแสดงความแปลกประหลาด
อะไรๆ ไม1ได.ในห�วใจเรา

ต�*งแต1เก5ดมาได.แสดงชมเชยในจ5ตใจของเราว1าม�ความส�ขความสบายไม1ม� สาม
โลกธาต�น�*ใครจะมาแข1งธรรมแข1งไม1ได.เลย ถ.าได.ปฏ5บ�ต5ธรรมแล.วม�นจะเปBนข6*นเหน�อท�ก
ส5�งท�กอย1าง เหน�อไปหมด ท� *งๆ ท��เราไม1เคยร-.เคยเห0น ม�นก0เปBนข6 *นจากเจ.าของเอง
เพราะใจเปBนน�กร-. เวลาม�นร-.ไปโดยล�าด�บ กระจายไปโดยล�าด�บ ละเอ�ยดไปโดยล�าด�บ
จนกระท��งละเอ�ยดส�ดข�ด กลายเปBนจ5ตธรรมธาต�ไปเลยแล.ว น��นละท��น�� ท1านว1า ส�ญ�ญโต
โลก� อเวก�ขส�ส� ค�อโลกน�*ส-ญเปล1า ว1างเปล1า

ด�งท� �พระพ�ทธเจ.าสอนพระโมฆราช ค�อม�พวกมาณพ ๑๖ คน ไปท-ลถามพระ
พ�ทธเจ.า ท-ลถามปDญหา พระโมฆราชเปBนคนท��พระพ�ทธเจ.าทรงสอน ผ-.น�*จะบรรล�ธรรม
ได.อย1างรวดเร0ว พระองค�ก0สอนยกคนน�*ข6*นเลย

ส�ญ�ญโต โลก� อเวก�ขส�ส� โมฆราช สทา สโต
อต�ตาน�ท�ฏ$ฐ& อ'หจ�จ เอว� มจ�จ�ต�ตโร ส�ยา
เอว� โลก� อเวก�ขน�ต� มจ�จ�ราชา น ปส�สต�
ด-ก1อนโมฆราช เธอจงม�สต5ท�กเม��อ น��นฟDงซ5 ม�สต5ท�กเม��อ ไม1ขาดวรรคขาดตอน

พ5จารณาโลกให.เปBนของส-ญเปล1า ว1างเปล1าไปหมด ถอนอ�ตตาน�ท5ฏฐ5 ท��ส�าค�ญว1าเปBนเรา
เปBนเขาออกเส�ย จะพ6งข.ามพ.นพญาม�จจ�ราชเส�ยได. พญาม�จจ�ราชจะตามไม1ท�น มองไม1
เห0นผ-.พ5จารณาโลกเปBนของส-ญเปล1าว1างเปล1าอย-1อย1างน�* น��ละถ6งข�*นว1างม�นว1างอย1างน�*น ท�
น�*เวลาท1านสอนน�*เหม�อนว1าท1านสอนพระโมฆราชคนเด�ยวนะ เวลาผ-.ปฏ5บ�ต5ปฏ5บ�ต5ด.วย
ก�น เหม�อนพระโมฆราชปฏ5บ�ต5มา เม��อถ6งข�*นว1างแล.ว ไม1ว1าแต1พระโมฆราช ถ6งข�*นของ
ใครท��จะว1างอย1างน�*นเปBนพระโมฆราชด.วยก�นหมดเลย

ธรรมเปBนของกลาง เข.าเปBนสมบ�ต5ของผ-.ใดผ-.น�*นก0ออกโชว�ได.เลย อย1างท��ว1าว1างๆ
น�� ท1านยกต�วอย1างท1านเทศน�ให.พระโมฆราชฟDงเท1าน�*น ผ-.ปฏ5บ�ต5ธรรมเม��อถ6งข�*นน�*นแล.ว
ว1างด.วยก�นท�กคน ไม1ม�ต�*งแต1พระโมฆราช ส�ญ�ญโต โลก� โลกว1างเปล1า ส-ญเปล1าไปหมด
เลย เปBนในหล�กธรรมชาต5ของจ5ต ท�น�*เวลาเราจะใช.ก5ร5ยาอาการเก��ยวก�บโลกสมม�ต5 แย0บ
ออกไปเร��องน�*นเร��องน�* หน�กเบาผ5ดถ-กมากน.อยเพ�ยงไรๆ ด�งก5ร5ยาของโลก ความเคล��อน
ไหวของโลก ม�นเปBนไปด.วยความหม�นเว�ยนของม�น ท�*งผ5ดท�*งถ-ก ส1วนมากม�แต1ผ5ด ม�แต1
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กองท�กข� ท�น�*เวลาจ5ตออกไปด-น�*น ม�นก0เห0นอย1างน�*นๆ พอถอยปDJบเข.ามาน�*โลกว1างหมด
เลย ไม1ม�อะไรเหล�อ แน1ะม�นก0เปBนอย1างน�*น

น��ละจ5ตดวงน�*เปBนของอ�ศจรรย�มากนะ ไม�ม�อะไรจะอ�ศจรรย,เท�าจ�ต จ�ตตภาวนา
จากพระพ�ทธศาสนาเท�าน�/นจะข�ดค1นจ�ตดวงน�/ข&/นมา ประกาศป2างๆ ได1ด�งพระพ�ทธ
เจ1าประกาศ และสาวกท�/งหลายประกาศธรรมสอนโลกเร5�อยมาน�/ออกจากอ�นน�/เอง
นอกน�*นไม1ม�ใครสามารถท��จะน�าธรรมอ�ศจรรย�น�*ออกมาประกาศได. เพราะก5เลสม�น
ครอบไปหมดแล.ว จะเปBนศาสนาใดก0ตาม ศาสนก5เลสก�บศาสนธรรมม�นต1างก�น
ศาสนก5เลสผ-.ท� �มาเปBนเจ.าของศาสนาเปBนคล�งก5เลส การแสดงออกมาต.องเปBนก5ร5ยา
อาการของก5เลสไหวต�วท�*งน�*น ผ-.ร�บฟDงไปก0ฟDงไปตามก5�งก.านสาขาของก5เลส ก0เปBนก5เลส
ไปตามๆ ก�น ไม1เปBนธรรม

เจ.าของศาสนาเปBนคนม�ก5เลส สอนออกไปท�ไรก0เปBนเร��องของก5เลส ผ-.ฟDงก0ร�บฟDง
ไปตามก5เลส เปBนก5เลสไปตามๆ ก�นเลย น��ละศาสนก5เลส ศาสนธรรมค�อค�าสอนของ
พระพ�ทธเจ.าท�กๆ พระองค� เปBนธรรมโดยแท.จากจ5ตท��บร5ส�ทธ5K จ5ตท��บร5ส�ทธ5Kก�บท��ก5เลส
เต0มห�วใจต1างก�นนะ จ5ตท��บร5ส�ทธ5KเปBน อาโลโก อ�ทปาท� สว1างจ.าครอบโลกธาต�อย-1แล.ว
ในจ5ตของท1าน เวลาน�ามาแสดงจ6งไม1ม�ผ5ดพลาด เร�ยกว1าสวากขาตธรรม ตร�สไว.ชอบ
แล.วๆ ค�อชอบอย-1ในห�วใจน�*เต0มส�ดเต0มส1วนแล.ว ก5ร5ยาอาการออกไปในอาการใดก0ชอบ
ด.วยก�นหมดเลย น��ละเปBนศาสนธรรม เปBนธรรมของผ-.ส5*นก5เลส ม�นต1างก�น

เราพ-ดอย1างกลางๆ ไม1ได.พ-ดเหย�ยบย��าท�าลายผ-.ใดศาสนาใด แต1พ-ดตามหล�ก
ความจร5งเปBนอย1างน�* เอา ปฏ5บ�ต5ไปก0จะร-.อย1างเด�ยวก�นน�* ร-.เห0นอย1างน�* ผ-.ส5*นก5เลสก�บผ-.ม�
ก5เลสความร-.ความเห0นจะต1างก�นราวฟLาก�บด5น ไม1ได.ผ5ดก�นเลย เปBนแบบน�*เอง คล�ง
ก5เลสสอนโลกก0ต.องสอนไปตามอ�านาจของก5เลส จะสอนตามอ�านาจของธรรมไม1ม�
เพราะไม1ม�ธรรมในใจ ส1วนพระพ�ทธเจ.าธรรมท�*งแท1งอย-1ในห�วใจ สอนโลกสอนออกด.วย
อรรถด.วยธรรมเต0มเม0ดเต0มหน1วย ก5�งก.านสาขาดอกใบเปBนธรรมท�*งน�*นๆ ไม1ม�ผ5ด จ6ง
เร�ยกว1า สวากขาตธรรม ตร�สไว.ชอบแล.ว

ค�าว1าศาสนาต1างก�นอย1างน�*นะ ศาสนาของผ-.ส5*นก5เลสก�บศาสนาของผ-.ม�ก5เลสหร�อ
คล�งก5เลสม�นต1างก�น ก0เหม�อนเราๆ ท1านๆ น��เอง เปBนแต1เพ�ยงยกตนข6*นเปBนเจ.าของ
ศาสนาเฉยๆ ท�*งๆ ท��ก5เลสม�เหม�อนก�บโลกท��วๆ ไป เม��อเขายอมร�บแล.วก0สอนเขาไป
อย1างน�*น ก0สอนไปแบบก5เลส ไม1ม�ธรรมจะเอาธรรมอะไรไปสอน ก0ม�แต1ก5เลสออกสอน
ผ-.มาร�บก0ร�บเอาก5เลสออกไปๆ เท1าน�*น ส1วนธรรมออกจากพระพ�ทธเจ.า แตกกระจาย
ออกไปอะไรผ-.ร�บก0ร�บเปBนธรรมไปเร��อยๆ ก0เปBนธรรมต�*งแต1ธรรมข�*นหยาบ ข�*นกลาง ข�*น
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ละเอ�ยดส-งส�ด ร�บไปโดยล�าด�บ จนถ6งพระน5พพาน น��ค�อศาสนธรรม สอนโลกให.หล�ด
พ.นจากท�กข� บรรเทาท�กข�ไปต�*งแต1ต.นๆ จนกระท��งพ.นจากท�กข�ได.ด.วยศาสนธรรม ไม1ใช1
ด.วยศาสนก5เลสนะ

ก5เลสสอนก�นน�* ก0สอนไปแบบก5เลส เขาก0งม เราก0งม ผ-.เปBนเจ.าของก5เลสก0งม
แต1เขาเช��อถ�อก0สอนไปอย1างน�*นแหละ ต�วเองก0งมอย-1ในก5เลสของต�วเองน��นแหละ ไป
สอนคนอ��นจะเอาความสว1างกระจ1างแจ.งมาจากไหน ส1วนพระพ�ทธเจ.าน�*จ.าข6*นแล.วไม1ม�
อะไรปEดบ�ง ร-.เห0นไปหมดท�กส5�งท�กอย1าง สอนแล.วจะผ5ดไปไหนล1ะ น��ละธรรมต1างก�น
อย1างน�* การพ-ดท�*งน�*เราไม1ได.ด-ถ-กเหย�ยดหยามศาสนาใดหร�อผ-.ใด แต1พ-ดตามความจร5ง
ว1าศาสนาของคนม�ก5เลสก�บศาสนาของผ-.ส5*นก5เลสน�*ต1างก�น ไม1ได.เหม�อนก�น เปBนอย1างน�*
น��เราเอาความจร5งมาพ-ด

ศาสนาพระพ�ทธเจ.าท�กพระองค� เปBนศาสนาท��ร�*อขนส�ตว�ให.หล�ดพ.นจากท�กข�เปBน
ล�าด�บล�าดา สอนมรรคเปBนมรรค สอนผลเปBนผลเปBนล�าด�บล�าดา การท�าบ�ญให.ทานถ-ก
ต.องๆ เปBนล�าด�บ การให.ทานร�กษาศ�ลภาวนาน�*ถ-กต.องไปหมดเลยไม1ม�ผ5ด บ�ญก�ศลก0
เปBนไปตามท��พระองค�ทรงสอนแล.วน�*น น��เปBนอย1างน�*น ท�น�*ผ-.ท��สอนด.วยอ�านาจของก5เลส
ไม1ได.ว1าอย1างน�*นนะ เช1น ฆ1าเพ��ออย-1เพ��อก5นน�*ไม1เปBนบาป ฆ1าส�ตว�ท�*งหลายเปBนบาป แต1
ฆ1าเพ��อเปBนอาหารไม1เปBนบาป ฟDงซ5น1ะ เปBนย�งไงม�นฟDงได.ไหม

ถ.าเขามาฆ1าเราเพ��อเปBนอาหารจะว1าอย1างไร ฆ1าใครต1อใครไม1เปBนบาป ถ.าฆ1าเพ��อ
เปBนอาหารแล.วไม1เปBนบาป ถ.าฆ1าธรรมดาแล.วเปBนบาป ใครจะไปฆ1าถ.าธรรมดา ม�นก0
ต.องฆ1าเปBนอาหารถ.าว1าส�ตว� น� �เขาจะฆ1าคนน�*ไปเปBนอาหารม�นก0ไม1ยอมใช1ไหมล1ะ น��
ความไม1ยอมม�นข�ดก�บหล�กธรรมชาต5 หล�กธรรมชาต5ถ.าว1าช�ว5ตก0เสมอก�นหมด ฆ1าก�นได.
ลงคอหร�อ จะฆ1าเพ��ออาหารไม1เพ��ออาหารก0ตาม ไม1ควรท�*งน�*น ค5ดด-ซ5 ส�ตว�แม.อย-1ใน
ครรภ� พระพ�ทธเจ.าย�งไม1ให.แตะ ให.ส5ทธ5Kเสมอก�นหมดเลย

เร��องศาสนาเราพ-ดมาต�*งแต1ต.นถ6งเร5 �องจ�ตตภาวนา เร5�องความจ�าความจร�ง
ภาคปฏ�บ�ต� เข1ามาส'�ภายในน�/แล1ว อย�างท��ว�า เร�ยนท�/งหลายม�นจ�าอย'�บนสมอง สมอง
ท5�อหมด แต�เวลาเข1ามาปฏ�บ�ต� ม�นเข1ามาน�/ไม�เก��ยวก�บสมอง จนกระท��งทะล�พ��งเลย
ไม�เก��ยวก�บสมอง เป7นจ�ตใจล1วนๆ สว�างไสวจ1าก�นอย'�น�� เวลาพ.นก0จ.าไปหมดเลย ออก
จากอ�นเด�ยวน�* ธรรมท1านเปBนอย1างน�*น ท1านท�*งหลายให.ฟDงเส�ยนะ พ�ทธศาสนาของเรา
กระเท�อนโลกมานานแล.วนะ ๒๕๐๐ กว1าปNน�*แล.ว เฉพาะพระพ�ทธเจ.าสมณโคดมเรานะ
พระพ�ทธเจ.าท�*งหลายก0แบบเด�ยวก�นน�*ไม1ผ5ดก�น พระพ�ทธเจ.าสอนโลก ธรรมเปBนแบบ
เด�ยวก�น
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สพ�พปาปส�ส อกรณ� การไม1ท�าบาปท�*งปวง หน6�ง ก�สลส�ส'ปสม�ปทา การย�งก�ศล
ค�อความฉลาดเพ� �อปลดเปล� *องตนเองออกจากบาปกรรมท� *งหลาย หน6 �ง สจ�ต�ตปร�
โยทปน� ท�าจ5ตของตนให.ผ1องใสจนกระท��งถ6งความบร5ส�ทธ5K หน6�ง ท�*งสามน�*เปBนค�าสอน
ของพระพ�ทธเจ.าท�กพระองค� ไม1ผ5ดก�น ท1านสอนไว.อย1างน�* พระพ�ทธเจ.าท�*งหลายจ6ง
สอนแบบเด�ยวก�น สอนแบบอ��นไม1ได. เพราะความจร5งม�อย1างน�* ท1านจะสอนไปตามหล�ก
ความจร5ง ไม1ม�ส-งม�ต��า โมกโขโลกนะ เห0นแก1หน.าแก1ตา อย1างน�*ไม1ม� ตรงไปตรงมาเลย

พ�ทธศาสนาของเราน�*กระเท�อนโลกมานานแล.วนะ ให.มากระเท�อนห�วใจเราบ.างซ5
ก0ศาสนาท1านสอนลงท��ห�วใจส�ตว�โลกท�*งน� *น ไม1ได.สอนต.นไม.ภ-เขาท� �ไหนน��นะ ด5นฟLา
อากาศกว.างแคบขนาดไหน ศาสนธรรมน�*ไม1สนใจท��จะไปสอน สอนท��ห�วใจของส�ตว�โลก
ท1านเร�ยกว1า มโนป�พ�พง�คมา ธม�มา มโนเสฏ$ฐา มโนมยา ส5�งท�*งหลายม�ใจเปBนใหญ1 ม�
ใจเปBนประธาน ส�าเร0จแล.วด.วยใจ ด�ช��วอย-1ท��ใจ จ6งให.ด-ท��ใจต�วเอง ปร�บปร�งแก.ไขใจต�ว
เอง ท��ไม1ด�ตรงไหนให.แก.ไข ม�นค5ดไม1ด�ให.แก.ไขให.ไปทางค5ดด� พ-ดไม1ด�อย1าพ-ด แก.ไขให.
พ-ดไปในทางท��ด� ท�าไม1ด�อย1าท�า ส5�งใดไม1ด�อย1าท�า ให.แก.ไขด�ดแปลงไปท�าในทางท��ถ-กท��ด�
ท1านสอนว1าอย1างน�*น

เราม�นม�แต1ปNนเกล�ยว ฝPนศาสดา เหย�ยบห�วพระพ�ทธเจ.าไปตลอดเวลาด.วยการ
ข.ามเก5นค�าสอนของพระพ�ทธเจ.าน�*นแหละถ6งได.ร�บความท�กข� การข.ามเก5นหร�อเหย�ยบ
ห�วพระพ�ทธเจ.าไปอย1าเข.าใจว1าจะไปสวรรค�-น5พพานนะ จมท�*งน�*นละ ใครเก5นพระพ�ทธ
เจ.า ย5�งกว1าพระพ�ทธเจ.า เฉล�ยวฉลาดย5�งกว1าพระพ�ทธเจ.า ผ-.น�*นค�อคนบ�ดซบ บอกตรงๆ
เลย ส�ดข�ดแล.ว บ�ดซบ หมดราค��าราคา ให.พาก�นระม�ดระว�ง เราเปBนล-กศ5ษย�ตถาคตอย1า
ไปเหย�ยบห�วตถาคตนะ ค�าว1าเหย�ยบห�วก�บต�นของเราม�นเข.าก�นได. ถ.าธรรมดาก0เร�ยกว1า
พระเศ�ยร เข.าใจไหม น�*นท1านส-ง ท�น�*ต�นเราม�นเก1งน�ก ม�นก0ไปเหย�ยบห�วพระพ�ทธเจ.า ก0
เลยเอาห�วพระพ�ทธเจ.าลงมาเหย�ยบเส�ย จ6งเร�ยกว1าห�วพระพ�ทธเจ.า เข.าใจไหม ม�นเปBน
ข�*นเปBนตอนการยกมาพ-ด พระเศ�ยรๆ ส-งขนาดไหน แต1เวลาความช��วม�นเข.าถ6งก�นให.
เหมาะก�นม�นก0บอกว1าห�วไปเส�ย น��ละให.พาก�นต�*งใจปฏ5บ�ต5

เร��องโลกน��ม�นว�1นวายอย-1อย1างน�* ถ.าเอาตามก5เลส ใครจะเก1งขนาดไหน เท1าฟLา
เท1าแผ1นด5นก0ตามเถอะ ม�นก0อย-1ใต.อ�านาจของก5เลสให.ก5เลสเหย�ยบย��าท�าลาย ต�วน�*นละ
ต�วเปBนท�กข�มากท��ส�ด ค�อท��อวดเก1งกล.าสามารถน��นละ ต�วน�*ต�วท�กข�มากท��ส�ด อวดอ�านาจ
บาตรหลวง อวดความด�ความเด1น หร�ออวดความร-.ความฉลาดด.วยความส�าค�ญๆ เฉยๆ
ไม1ใช1เร��องของธรรม จมท�*งน�*นละ ให.ด-ต�วเอง ก5เลสต�วอวดอย-1ในห�วใจเราท�กคน ม�นไม1
ยอมนะก5เลส ม�นต.องส-งเสมอ ชอบยกยอต�วเองไม1ม�อะไรเก5นก5เลส ถ.าเอาเท�ยบก�นปDJบ
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แล.วธรรมท1านไม1สนใจ จะยกยอปอปDRนสรรเสร5ญน5นทาหร�ออะไร ท1านไม1สนใจ เพราะ
ค�าว1าธรรมน�*เหน�อส5�งเหล1าน�*หมดแล.ว ส5�งเหล1าน�*เปBนเหม�อนม-ตรเหม�อนค-ถ ไม1ได.เปBนส5�ง
ด�งามอะไรพอท��ท1านจะสนใจไปต5ดก�บม�น พ�นก�บม�น เร��องลาภยศสรรเสร5ญเย5นยออ�นน�*
เปBนส1วนเก5นท�*งน�*น ส1วนเก5นก0สกปรก ถ.าจ5ตใจม�1งต1อธรรมท��สะอาดถ6งความพ.นท�กข� ส5�ง
เหล1าน�*สกปรกท�*งน�*น แต1ธรรมดาม�นก0ต5ดของม�นจ5ตใจ เม��อไปย�งไม1ได.ม�นก0ต.องเกาะ
อะไรก0เกาะเส�ยก1อน พอไปได.หมดปDดท�เด�ยว หายเลย ไม1ม�เหล�อ

พ�ทธศาสนาน�*เปBนศาสนาท��เล5ศเลอส�ดยอดแล.ว ท1านท�*งหลายจะไปหาท��ไหน จ�บ
ให.ต5ดนะ อย1าล-บๆ คล�าๆ เห0นอะไรมาคว.าม�บๆ ใช.ไม1ได.นะ คว.าม�บๆ ค�อคนไม1ม�หล�ก
เร�ยกว1าคนหล�กลอย ตายไปก0ลอยอย1างน�*น ลอยลงเส�ยด.วยนะ ไม1ใช1ลอยข6*น ผ-.ท��ต�*งใจ
ปฏ5บ�ต5ได.ของจร5งท��ตรงไหน ก�าล�งว�งชาของเราขนาดไหนจ�บให.ต5ด จ�บให.ต5ด อย1าปล1อย
อย1าวาง น��ละจะเปBนสมบ�ต5ต5ดต�วเรา พ6�งเปBนพ6�งตายได.ก�บอ�นน�*แหละ อย1างอ��นไม1ได.นะ
ให.ท�าเส�ยต� *งแต1บ�ดน� * ตายแล.วน5มนต�พระมา ก�สลา ธม�มา ไม1อยากฟDง ม�นเคยฟDง
เกล��อนมาแล.ว

ตายท��ไหนน5มนต�พระมาก�สลา ย�1งไปหมด เวลาย�งม�ช�ว5ตอย-1ไม1สนใจปฏ5บ�ต5ความ
ด�งามอะไรเลย คร�*นเวลาตายแล.วน5มนต�พระมา ก�สลา ธม�มา แล.วพวกท��มาเผาศพด.วย
ก�นแทนท��จะมาปลงธรรมส�งเวชเร��องตาย ว�นน�*เขาตายเผาศพเขา ว�นไหนจะเผาศพเรา
ล1ะ เราก0จะตายแบบเด�ยวก�นน�* ให.ได.ธรรมส�งเวชน�*กล�บไปบ.านพ5น5จพ5จารณาเต�อนสต5
ต�วเอง แล.วก0ละช��วท�าด�ไปเร��อยๆ สร.างค�ณงามความด�ไปโดยล�าด�บ อ�นไหนเปBนความ
ช��วปDดออกๆ น��เปBนคต5อ�นด�งามจากการไปเผาศพ

อ�นน�*ส1วนมากม�นเปBน  เราได.เคยเทศน�อย-1ในกร�งเทพฯน�*แหละ อย1างน�*ละธรรมะ
ปSาไปไหนก0ต.องเปBนธรรมปSาอย-1ง�*นตลอด ให.เปBนธรรมบ.านไม1เปBนพ-ดตรงๆ เขาน5มนต�
เราไปเทศน�ในกร�งเทพฯ เราน�� สนามใหญ1ของเมร�น�*นแหละ เราก0ไม1เคยไปเทศน� จ�า
เปBนล-กศ5ษย�ล-กหาเขามาขอร.องน�กเราก0เลยไปเทศน�ให.เร��องราวนะ คร�*นไปแล.ว ม�นมา
ในงานศพม�นไม1ได.มางานศพนะ ใครอ�ดอ�*นต�นใจเร��องอะไรๆ ก0จะไปท�1มก�นลงท��น��นละ
ลงท��ในงานศพ มาพบก�นท��น� �น โอTย ไอ.ปากน��ม�นแว0บๆ ๆ เร0วท��ส�ด อยากพ-ดอยาก
จาอยากระบายความท�กข� แล.วต1างคนก0ม�ความท�กข�เต0มห�วใจ คนน�*นก0ม�ความท�กข� เลย
ไม1ทราบว1าใครจะฟDงเส�ยงใคร ย�1งไปหมด น��ไปในงานศพ ม�นไประบายความท�กข�ต1อก�น

 พระสวดก�สลามาต5กาไม1ได.สนใจนะ ไม1สนใจฟDง ย5�งกว1าเขาสวดของเขาเอง เข.า
ใจไหม เขาสวดของเขาสวดได.ท�กแห1งท�กหน น��งอย-1ม�มไหนสวดหมด พวกน�*สวดก�สลา
มาต5กาก�นเอง พระสวดมาต5กาม�นไม1สนใจ ไม1สนใจจร5งๆ นะ เราด-ช�ดเจน เราไม1ได.หา
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เร��องนะเร��องเหล1าน�*น1ะ ด-เปBนธรรมหาเร��องอะไร ผ5ดก0ต.องบอกว1าผ5ด ถ-กบอกว1าถ-ก
เร��องเปBนอย1างน�*จะให.พ-ดอย1างอ��นได.อย1างไร ก0ต.องพ-ดอย1างน�* ก0พอด�เราไปเทศน�ละซ�
เขาเคยก�สลาเหย�ยบห�วพระท�*งหลายมาแล.ว ว�นน�*นก0จะมาเหย�ยบห�วเราหร�อเหย�ยบห�ว
ใครก0ไม1ร-.ละ เราข6*นเทศน� เทศน�ท�*งๆ ท��ก�สลาข6*นรอบด.านละซ5 ก�สลาของเขาน1ะ ใครได.
แบบไหนๆ ก�สลาใดก0มาค�ยก�นเปBนบ.าก�นอย-1น��น

เราข6*นเทศน� ม�นทนไม1ไหวละท��น�� ธรรมก0ใส1เส�ยเปร�*ยงท�เด�ยวเลย เปร�*ยงๆๆ
ฟาดเส�ย เวลาม�นเปร�*ยงธรรมะออก ม�นจะไม1ถอยนะ พ�1งๆ เลยละธรรมะ เง�ยบหมดเลย
นะ เราก0เห0นกร�งเทพฯเง�ยบในการฟDงเทศน�ม�คราวน�*แหละ ไม1ใช1ยกต�วหลวงตาบ�วนะ
หลวงตาบ�วไปเห0นเอง หลวงตาบ�วเปBนผ-.ขนาบเองเข.าใจไหม เง�ยบเลยนะ ซ�ดก�นอย1างม�
เหต�ม�ผล ม�เหต�ม�ผล ม�นก0ฟDงเหต�ผลล1ะซ5 แล.วก0เง�ยบเลย ก0ม�เท1าน�*น ต1อจากน�*นเราก0ไม1
ได.ไปเทศน�ในเมร�กร�งเทพฯอ�กนะ จะเปBนย�งไงก0ไม1ทราบ

น��พ-ดให.ฟDง ม�นไปปลงธรรมส�งเวชเม��อไรตายน1ะ ม�นไปเปEดอย1างน�*ออกมา อย1าง
แบบท��ฟDงไม1ได.แหละออกมา ม�นไม1ได.ม�เปBนคต5ต�วอย1างอะไรเลยเวลาไปเผาศพ แทนท��
จะไปปลงธรรมส�งเวช เอ.อ ว�นน�*เขาตายแล.วว�นหน.าเราก0ตายอ�กตอนต1อไปตาย ใครๆ
ท��วโลกน�*ตายด.วยก�น ไม1ควรจะประมาท ให.สร.างค�ณงามความด� ตายลงไปแล.วใจดวงน�*
ม�นเปBนน�กสมบ�กสมบ�น เปBนน�กท1องเท��ยว ม�นจะต.องซอกแซกไปตามบ�ญตามกรรมของ
ม�นท��สร.างไว.มากน.อย ด�ช��วมากน.อยเพ�ยงไรบ�ญกรรมอ�นน�*ละจะพาไป น��เร�ยกว1าใจเปBน
น�กท1องเท��ยว เปBนน�กสมบ�กสมบ�น ไปเร��อยอย1างน�*ละ

เราสร.างความด�เพ��อจะหาความด�เข.าส-1ใจ ตายแล.วจะไม1ซอกแซกซ5กแซ0กไปหา
เก5ดเปBนเปรตเปBนผ� ส�ตว�นรกอเวจ�เหม�อนคนช��วล�มต�วท�*งหลาย คนม�สต5สต�งจะได.ร-.ต�ว
เอง ท�น�*ก0สร.างไปๆ จนเปBนความภ-ม5ใจในต�วเอง ผ-.สร.างความด�งามหน�กเข.าๆ อย-1ท��ไหน
ช�1มเย0นนะ ไม1ว1าคนม�คนจนคนโง1คนฉลาด ถ.าม�ธรรมในใจเย0นไปด.วยก�นท�*งน�*น และเย0น
ไปเร��อยๆ ม�นเห0นอย-1ช�ดๆ ธรรมประกาศก.องอย-1ในห�วใจ เราอย1าไปหาด-ค�มภ�ร�ว1าความ
เจร5ญอย-1ท��น��นท��น�� ค�มภ�ร�น�*นท1านสอนเข.ามาห�วใจคนนะ สอนเข.ามาให.แก.ไขจ5ตใจท��ไม1ด�
ให.แก.ไข กายวาจาตรงไหนความประพฤต5อะไรไม1ด� ให.แก.ตรงน�*ๆ ต1างหาก ม�นก0รวม
อย'�ท��ใจน�/หมดเป7นผ'1แก1ไข ท�น�*ใจของเราเม��อได.ร�บการแก.ไขด�ดแปลงแล.วก0ค1อยด�ข6*นๆ
อบอ�1น ไปอย-1ท��ไหนอบอ�1นๆ สบาย น��น

เฉพาะอย1างย5�งอย1างพระกรรมฐานท1านอย-1ในปSา ท1านเปBนอย1างน�*นนะ ท1านไม1ได.
สนใจก�บอะไร ท1านด-ต�*งแต1อร5ยส�จ ท�ก�ข� อร�ยสจ�จ� อย-1ท��กาย ท1านด-อ�นน�* ซ�กฟอกความ
ท�กข�ความทรมานในร1างกายอ�นเก5ดจากการเจ0บไข.ได.ปSวย เจ0บท.องปวดศ�รษะก0ตาม
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ท1านจะเอาน�*นเปBนห5นล�บปDญญา ท1านจะน�าอ�นน�*มาพ5จารณา แล.วปDญญาก0เบ5กกว.าง
ออกๆ น��นผ-.ม�1งอรรถม�1งธรรม ท1านไม1ได.ว5�งจามฟEกไปหาหมอนะ ถ.าหมอมาไม1ท�นว5�งไป
หาหมอ เปBนบ.าหมอพวกน�*น1ะ จามไม1ได.นะ ถ.าจามแล.วว5�งไปหาหมอ พ6�งแต1ผ-.อ� �นไม1
สนใจจะพ6�งต�วเองเลย ใช.ไม1ได.นะชาวพ�ทธเรา ให.ด-ต�วเองบ.างซ5 เอ.า พ-ดเข.ามาหาน�ก
ภาวนา น�กภาวนาไม1ต.อง ไม1จ�าเปBน ม�นแน1อย-1ในใจน�*แล.ว

พ-ดจ�งๆ เอ.า ยกหลวงตาบ�วข6*นเลย ได.บอกก�บพระก�บเณร เราพ-ดอย1างช�ดๆ
หากว1าจ�าเปBนจร5งๆ เราไม1ได.ประมาทโรงพยาบาลประมาทหมอนะ เราหมายถ6งว1าให.
ช1วยต�วเอง อ�นน�*นผ-.อ��นช1วย แต1ธรรมะให.ช1วยต�วเอง ผ-.อ��นควรจะช1วยอะไรให.ช1วย ท1าน
ไม1ปฏ5เสธเหม�อนก�น อะไรท��ควรจะไปเก��ยวข.องก�บหมอก0ไป ท1านไม1ว1า แต1เอะอะจาม
ฟEก หมอๆ ท1านไม1ได.เปBนอย1างน�*นน��นะ เข.าใจไหม พวกเราน�*หมอๆ จนกลายเปBนหมา
ไปแล.ว เข.าใจหร�อ พวกน�*

น��ละการช1วยต�วเอง ได.บอกอย1างช�ดเจนเลยนะ บอกช�ดมานานแล.ว การเจ0บไข.
ได.ปSวยของเรา หากว1าถ6งข�*นจะเปBนอะไรๆ ไปอย1างน�* ถ.าเราไม1อน�ญาตเส�ยก1อนจะลาก
เราไปหาหมออย1าเปBนอ�นขาดนะ ถ.าเราลงใจด.วยเหต�ใดเราจะม�เหต�ผลของเราเอง ส��ง
เอง ถ.าไม1ลงใจไม1อน�ญาตอย1าฝPนนะ บอกอย1างน�*เลย ก0ม�นแน1อย-1ในห�วใจน�*แล.ว การ
อาศ�ยภายนอกก0อาศ�ย เม��อม�นจ�าเปBนจร5งๆ แล.วม�นจะหม�นเข.ามาส-1ภายใน ห�วใจน�*เปBน
ท��พ6�งของต�วเอง อต�ตา ห� อต�ตโน นาโถ ตนเปBนท��พ6�งของตน มาร-.จ�กช�ดในห�วใจของเรา
ท��ท�กส5�งท�กอย1างธาต�ข�นธ�น�*ม�นเพ�ยบแล.วๆ ม�นจะไปไม1ไหวแล.ว จ5ตหม�นต5*วเข.ามา สล�ด
ปDJวะแล.วไปเลย น��น ไปอย1างม�สง1าราศ� ไม1เส�ยท1าเส�ยท�

น��เอะอะจามฟEกก0ไม1ได. ไม1ใช1คนตายม�นก0จามใช1ไหม หมอเลยจะตายว5�งหาคนไข.
ท��จามเต0มบ.านเต0มเม�อง โรงพยาบาลสร.างมาน.อยไปไม1ท�นก�บความจามของคน หมา
จามก0จะไล1ส1งโรงพยาบาล ส�ดท.ายหม-ก0จามเปBนเหรอ ถ.าหม-จามก0ไล1เข.าโรงพยาบาล
หมาจามไล1เข.าโรงพยาบาล พวกจ5*งเหลนอย-1ตามน�*จามก0จะไล1เข.าโรงพยาบาล ส�ดท.าย
หมอตายนะ ให.เห0นใจหมอบ.าง พวกน�*ม�นเปBนบ.า ม�น ท�ก�ข� อน�จ�จ� อนต�ตา ให.พ5จารณา
ท��พ-ดน�*จร5งไหม เอะอะก0พ6�งแต1ผ-.อ��นๆ ไม1หว�งพ6�งต�วเองเลย ใช.ไม1ได.นะ ต.องใช.ห�วค5ด
ปDญญาบ.างซ5

ธรรมท1านให.ใช .ป Dญญา ปDญญาน� *ออกหน.า มรรค ๘ ท1านก0บอกส�มมาท5ฐ 5
ส�มมาส�งก�ปโป น��ค�อองค�ปDญญาออกหน.าเลยเช�ยว เราก0ควรน�ามาใช.ของต�วเอง   การ
อบรมจ5ตใจให.ม�ความสงบร1มเย0น ควรจะอบรมด.วยก�นท�กคนเราเปBนชาวพ�ทธ เพราะใจ
ย�1งเหย5งว�1นวายเด�อดร.อนตลอดท��วถ6งก�นหมด ยาท��จะมาระง�บจ5ตใจให.ม�ความสงบต.อง
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จ5ตตภาวนา น�*ระง�บได.ไม1สงส�ย ม�นไม1ได.ย�1งเหย5งว�1นวายไปก�บส5�งภายนอก ส1ายแส1ไปก�บ
ส5�งภายนอกมากน�กนะ จ5ตท��ม�จ5ตตภาวนา ม�นจะหม�นเข.ามาๆ ส�ดท.ายมาแก.ต�วเอง แก.
ได.ๆ  เลย

น�*เด5นมาแล.วผ1านมาแล.วเวท�เหล1าน�* ท��มาสอนเวลาน�*สอนอย1างอาจหาญเส�ยด.วย
เพราะเราเคยผ1านมาแล.วท�กอย1าง เห0นผลประจ�กษ�ๆ ไม1ได.แพ. เปBนผลมาด.วยการ
พ5จารณาเวลาจนตรอกจนม�มได.มา เพราะฉะน�*นจ6งได.กล.าพ-ดเลยว1าคนเราไม�ได1โง�อย'�
ตลอดเวลานะ ถ&งเวลาจนตรอกจนม�มม�นจะม�ความฉลาดช�วยต�วเองโดยล�าด�บ ไม�
ถอยหล�ง คนเราจะรอดพ1นอ�นตรายไปในเวลาจนตรอกจนม�มน��นแหละ จ5ตเวลาม�
ความท�กข�ความทรมานด.วยร1างกายส�งขารม�นเจ0บไข.ได.ปSวย ม�นหน�กเข.าไปๆ สต5ปDญญา
หม�นเข.าๆ พ5จารณาแยกแยะๆ ปDดออกๆ จ5ตสง1างาม พ�1ง น��นเปBนอย1างน�*นนะ ให.พาก�น
พ5น5จพ5จารณา

น��ก0สอนท�กว�น เทศน�ท�กว�น แล.วจะให.เทศน�ว1าไงอ�ก ม�นก0หมดพ�งแล.ว ถ.าว1าทาง
โลกก0หลวงตา ป.๓ ทางธรรมหลวงตาก0 ป. ๓ เหม�อนก�น เปBนมหา ๓ ประโยค แต1
ก5เลสม�นม�ก��ประโยคไม1เห0นถามถ6งม�นเลย ก5เลสม�นก��ประโยค เราเร�ยนธรรมมา เราได.
เท1าน�*นประโยคเท1าน�*ประโยค แล.วก5เลสม�นก��ประโยค ม�นเหย�ยบห�วเราอย-1เวลาน�*ร-.ไหม
ฟาดก5เลสให.ม�นขาดสะบ�*นลงไป ปอไหนก0ช1างช�*นไหนก0เฉย สบาย เหม�อนหมาปล1อยห�า
เข.าใจไหมหมาปล1อยห�า ถ.าใครย�งไม1เคยเห0นหมาปล1อยห�าให.ไปด- เพราะหมาม�นไม1น�1ง
ผ.า ม�นจะปล1อยตลอดเวลา เห0นได.ท�นตาท�นใจ ไปเด�Vยวน�*ก0เห0น ไอ.หางก�ดสองต�วอย-1ใน
ห.องเหม�อนก�น ม�นปล1อยห�าตลอดเวลา ถ.าอยากด-ไม1ยาก น��นละเฉยแบบน�*น หมา เรา
จะไปเฉยแบบหมาไม1ได.นะ คนท�*งคนให.ด-ต�วเองผ5ดถ-กช��วด� พาก�นจ�าเอานะ เอาละว�นน�*
เทศน�เท1าน�*นละพอ
 

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

และร�บฟDงจากสถาน�ว5ทย�สวนแสงธรรม กร�งเทพฯ และสถาน�ว5ทย�อ�ดร 
FM 103.25 MHz


