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เทศนอบรมฆราวาส 
ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 

เมื่อค่ําวันที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ความเคยชินของธรรมในใจพาใหเปนไป 

 เร่ืองกรรมฐานออกภาวนาเพื่อชําระกิเลส สมัยพอแมครูอาจารยเราเทาที่เราได
เห็นประจักษกับหูกับตาของเรานี้ ทานไมสนใจอะไรกับเรื่องการอยูการกิน ไอพวก
มะขามปอม-สมอก็พดูเฉยๆ ทานไมสนใจ แตตามตํารับตํารามี มะขามปอม-สมอ
อะไร ฉันในเวลาวิกาลแตไมเห็นทานสนใจนะ นี่ละจิตใจถาไดเนนหนักกับธรรมแลวจะ
ไมมีอะไรกวนใจ มีแตกิริยาอาการทุกอยางเพื่ออรรถเพื่อธรรมๆ ลวนๆ ทีนี้กิเลสมันจะ
ยกเมฆมาจากไหนมันจึงจะไมหมดไมส้ิน ไมเหือดไมแหงไปได มันตองหมด ก็วิดทุกวัน 
ขนทุกวันขนกิเลสออก น้ําออย น้ําตาล พวกน้ําชา กาแฟ ไมมี ดูทานไมสนใจเสียดวย 
ประกอบกับมันไมคอยม ี ถึงมีทานกไ็มสนใจ พอฉันเสร็จแลวเทานั้นพอ ทานไมยุงกับ
อะไร 

อยางเราเขามาคละเคลากับเพื่อนกับฝูงที่ใหชือ่ใหนามวาพระกรรมฐาน นี้มาเรา
ไมไดมาดวยความนอนใจนะ หัวใจดวงนี้ไมเคยคุนกับสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุ ถึง
กิริยาจะแสดงออกในวิธีใดอาการใดกต็าม จิตไมไดคุน จิตไมมีอะไรที่จะคุนในสามแดน
โลกธาตุ ทีนี้จะดูอะไรมนัจึงดูดวยสติปญญาๆ ดวยการพินิจพิจารณา ไมใชแบบกิเลส
ตัณหาพาดู พาเคลื่อนพาไหว พาอยูพากิน ซึ่งเมอืงพอไมมี ทานผูมีธรรมบังคับจิตใจ
หรือมีธรรมในใจนี้ทานไมไดตื่นกับอะไร ทุกส่ิงทุกอยางจะมมีากมีนอยทานไมตื่นเตน 
ไมตื่น จะทําอะไรก็ไมตื่น เมื่อถงึขั้นพอตัวของธรรมแลวพอดีอยูกับธรรมทั้งหมด ไมมี
อะไรจะเลิศเลอยิ่งกวาความพอดขีองธรรม 

เพราะฉะนั้นกิริยาอาการอะไรที่แสลงธรรมๆ จึงรูไดทันทีๆ สําหรับผูมีใจเปน
ธรรม และเปนธรรมเต็มหัวใจแลวไมคุนกับอะไร นี่พูดจริงๆ จะวาคละเคลาอยูกับโลก
กับสงสารกับสมาคมตางๆ ใจดวงนี้ไมไดคุนกับสิ่งใดนะ ไปที่ไหนมันจะดูมันจะสอดจะ
แทรกดวยความเปนธรรม มันจะดูทกุแงทุกมุม ตลอดถงึหมูเพื่อนที่มาอยูรวมกัน เวลา
มาขบมาฉันรวมกันนี้มีใครรูไหมวานี่ดูตลอด นัน่ ทางนั้นก็มูมมามๆ ผูมีนิสัยมูมมาม 
นิสัยตะกละตะกลาม นสัิยสวยงามมันก็จะแสดงออกในเวลานั้น ทีนี้ธรรมนี้จับไปหมด
เลย ดูหมด ละเอียดหมด สวนมากไดแตความทอใจ จะไดความอนุโมทนาสาธุการนี้มี
นอยมาก 

นี่ละเรื่องของกิเลสเหยียบธรรม ผูปฏิบัติธรรมตัวเองก็วาปฏิบัติและออกหนา
ออกตาวาปฏิบัติธรรม แตธรรมเหยียบหัวใจอยูตลอดเวลาไมรู ธรรมขึ้นอยูบนหัวใจ 
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ขึ้นอยูบนคอบนหัวใจไมรู ไมไดยกตนขมทาน เอาธรรมมา เราก็กราบธรรม ธรรมสูง 
เรากราบธรรมที่เปนของสูงเลิศเลอ แลวเอานั่นละจับดูทุกอยาง เราไมเอาตัวเราจับ 
เพราะเรากับเพื่อนฝูงกับใครๆ มันก็พอๆ กัน ตองเอาธรรมมาจับมาดูมันถึงไดเห็น
ละเอียดลออทุกอยางๆ นี้ละที่วาธรรม โลกยอมรับ ยอมรับอยางน้ีเอง คือไมมอีะไร
เหนือธรรม ธรรมเขาตรงไหนงามตา งามใจ งามหู พูดออกมานี้จะเปนกิริยาใดออกมา
เปนธรรมลวนๆๆ ยึดเปนคติตัวอยางได นี่เรียกวาธรรม  

พอแมครูจารยทานเคยเลาแย็บเดียวเทานั้นละ เราก็ไมไดมลีะเรื่องการฉันชอน
ในบาตรของพระผูฉันในบาตรนะ เราก็ไมไดฉันละฉันชอน แตเวลาไปอยูกับพอแมครู
จารยมั่นมันจึงไดคิด ทานพูดขึ้นมาลอยๆ คําวาลอยในคําพูดนี้ลอยจริง แตรสชาติของ
คําวาลอยอยูในนั้นลึกซึ้งมาก ทานวาพระกรรมฐานเราฉันอะไรตองฉันดวยความเปน
ธรรม ไมใหมีกิเลสตัณหาเขามาเหยียบย่ําทําลายลิ้น ทําลายปาก ทําลายหัวใจใหเปน
ความทะเยอทะยานตื่นเตนไปกับอาหารการขบการฉันทั้งหลาย ทานวาอยางน้ัน 

หิวก็ยอมรับวาหิวตามธาตุขันธเพราะเปนสมมุติดวยกัน แตจิตใจเปนเครื่อง
สกัดลัดตอน เปนเบรกหามลอ นั่นฟงซิ ไมใหส่ิงเหลานี้เหอเหิมมันจะเหอเหิมไปไมได 
ทานวาอยางนั้น เราไมลืมนะไปหาทานทีแรกทานพูด เพราะจออยูแลวที่จะยึดจะเกาะ
อรรถธรรมของทาน ฉันก็สักแตวาฉันพอเยียวยาธาตุขันธไปเทานั้น ไมไดฉันดวยความ
ฟุงเฟอเหอเหิม หลงล้ินหลงปากหลงรสหลงชาติอะไรไปอยางโลกทั้งหลายเขาเปนกัน 
นักธรรมะตองเปนผูรูเนื้อรูตัวเสมอ อาหารมีมากมีนอยก็รูวามีมากมีนอย แตไมตื่น นั่น 
หักหามตลอด  

จากน้ันทานก็วนเขามาหาการฉันในบาตร การฉันในบาตรมันสะดุดใจ ทานวา
อยางน้ัน การเอาชอนตักอาหารในบาตร คือเอาชอนตักอาหารอยูในบาตรมาฉันนี้ ทาน
พูดจุดนี้สะเทือนหนักนะ ทานวาพระเรามาฉันจังหัน พระก็หมายถึงพระปฏิบัติเพื่อ
กําจัดกิเลส มาฉันจังหัน อาหารในบาตรสักแตวาพอเปนไปเทานั้น ไมไดมอีะไรเลิศเลอ
ยิ่งกวาธรรม ฉันลงไปพอยังอตัภาพใหเปนไป อาหารจะประณีตบรรจงขนาดไหนก็พอดี
กันกับธาตุกบัขันธอยูนั้นแล ทานวา จะเปนสูงเปนต่ําขนาดไหนธาตขุันธรับไดพอดี
ดวยกันทั้งนัน้ พอยังชีวิตใหเปนไปวันหนึ่งๆ ไมมีอะไรเลิศเลอกวากัน พอที่จะเสาะ
แสวงหาดวยการลืมเนื้อลืมตัวเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกิน ทานวาอยางน้ัน  

แลวทีนี้ยนเขามาอีก ผูฉันจังหันสําหรับพระกรรมฐานเราก็เพื่อจะเห็นโทษเห็น
ภัยในความเคลื่อนไหวทุกอยาง สุดทายก็ลงมาการขบการฉัน เวลาขบฉันนี้เอาอาหาร
เอาอะไรลงในบาตรแลวยังเอาชอนลงไปตกัในบาตรมาฉันอีกน้ี มันเลยกลายเปนขุน
นางสดๆ รอนๆ ขึ้นในทามกลางกรรมฐาน ทานวาอยางน้ีนะ เราไมลืม มันกลายเปน
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พระขุนนางสดๆ รอนๆ ขึ้นในทามกลางธรรมของผูฉนัในบาตร เรียกวาไมเปน
ประโยชนอะไรเลย ขวางธรรม ทานคิดอยางน้ัน นี่ทานเลาออกมานะ 

เวลาไปก็ไมเห็นทานเอาชอนตักในบาตรฉันนะ ไมเห็น แตเวลาทานพูดออกมา
นี้สะเทือนใจหนัก ขาดสะบั้นเลยเราตั้งแตบัดนั้นมา เร่ืองเอาชอนตักอาหารในบาตรมา
ฉันไมมีเลยเพราะมันถึงใจ มือนี้มีไวสําหรับเหลานี้ ทานวาอยางน้ัน จะไปหาเจาขุนมูล
นาย-พระขนุนางมาจากไหน มาตั้งอยูในกลางบาตรเวลาฉันในบาตร ทานวาอยางน้ัน 
เราเลยสะเทือนใจหนัก เราก็ไมเคยเพราะพึ่งออกมาปฏิบัติ ก็ไมเคยเอาชอนตักอาหาร
ในบาตรฉันเลย ตั้งแตบัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้ 

มันก็เปนความเคยชินในธาตุในขันธในจิตใจ อันนี้เปนธรรมชาติพอด ีมือฉันเขา
ไปๆ พอเหมาะพอดีกับความจําเปนระหวางธาตุขันธกบัอาหารบํารุงกันเทานั้นพอ 
ไมใหเลยจากนั้นไป จับติดเลย ตั้งแตนั้นมาไมเคยมี สําหรับเราเองพึ่งออกก็ยังไมรูเร่ือง
รูราวอะไร พอออกไปกไ็ปเห็นอยางน้ัน แลวเวลามาฉันกับหมูกับเพื่อนนี้ดู เวลาพระ
เณรที่เปนวงกรรมฐานมาคละเคลากันเปนอยางไร มันปดไมอยู มันจะเอาภูเขาหาลูกมา
ปดก็ไมอยู ปดสติปญญาที่จะสอดสองดูแลในความเคลื่อนไหวของเพื่อนฝูงน้ีเราดู เรา
ไมไดคุยเราดูจริงๆ  

เวลามีพระกรรมฐานมารวมกันเปนอยางไร นิสัยดั้งเดิมเปนมาอยางไรมันจะมา
แสดงในทามกลาง มาแสดงอะไรก็ไดเห็นไดชดัเจนๆ วาเคยฉันมาอยางไรเคยทํา
อยางไรก็เปนมาอยางน้ันเรื่อยๆ มันบอกในเวลาออกมาชมุนุมกัน วากรรมฐานเรา
เครงครัดหรือไมเครงครัด เราพูดเฉพาะวงกรรมฐาน เราไปในวงกรรมฐานรูสึกวาออน
ใจ เฉพาะอยางยิ่งเชนมารวมฉันในนี้ ดูหมดนะ รูหรือไมวาเราดูหมด วงกรรมฐาน
ดวยกันนั้นละดูกัน ทีอ่ืน่เราไมดู ไมใชเขตแดนที่เราจะดู เพราะเกี่ยวของกันก็คือวง
กรรมฐาน เราดูจริงๆ ละ ฉันดวยความเห็นภัยหรอืฉันดวยความเพลิดเพลิน ฉันดวย
ความลืมเนื้อลืมตัว หรือฉันดวยความจําเปนของธาตุขันธทีบ่ํารุงกันระหวางอาหารกับ
ธาตุขันธของเรา หรือฉันเพื่ออะไร มันก็ดูกันไปหมด นี่ละเรื่องธรรมทานสอดสองหมด 

เพราะฉะนั้นทานผูมีธรรมในใจทานจึงไมตื่นตัว ทานไมลืม ไมลืมอะไรทั้งน้ัน
แหละ ไมหลง จะมีมากนอยกองเทาภูเขาหรือใหญกวาภูเขาทานก็ไมหลง ทานไมตื่น 
ทานทราบหมดตลอดทั่วถึงดวยธรรมครอบไปหมด ดูไปหมดเลย เมื่อเปนเชนนั้นการ
ปฏิบัติของทานเปนความราบรื่นโดยหลักธรรมชาติ ไมตองบีบไมตองบังคบั คือความ
เคยชินของธรรมในใจพาใหเปนไป เรียบรอยไปหมดเลย นี่ละผูปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลส
ทานทําของทานอยางน้ัน ทานไมไดทําดวยความฟุงเฟอเหอเหิม หลงล้ินหลงปาก หลง
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อาหารการขบการกิน หลงอติเรกลาภที่เขามาถวายบูชามากนอย เปนบาไปเลย ทานไม
หลง  

เหลานั้นเปนนั้นๆ ธรรมกับใจ กิเลสกับใจที่เปนขาศึกหรือเปนคุณตอกันอยูกับ
ใจ ทานจะดูจุดนี้มากกวา อะไรที่เปนภัยตอใจก็คือกิเลส เมื่อมันหนักเขาๆ ก็ทําให
จิตใจออนแอทอแทลงไป เหลวไหลไป ถาธรรมมีหนักมากกเิลสก็คอยจางไปๆ จิตใจก็
คอยดีดขึ้นมา มีความสงบรมเยน็ นั่นเปนอยางน้ันการปฏิบัติประกอบความพากความ
เพียร ทุกอยางที่พูดมานี้เอาจริงเอาจังทุกอยางนะ เราไมไดเหลาะแหละ พิจารณา
ยอนหลังนี้วาไดทอแทออนแอในความพากเพียรตรงไหนไมม ี บอกวาไมมี มีแตขยะๆ 
อยางน้ันมันก็ทําได  

คือระยะแกมานี้กับเราดูเรากําลังหนุมนอยนั้น กําลังฟดกําลังเหวี่ยงกับกิเลสอยู
นั้นมันเอาเปนเอาตายเขาวา ไมไดดปูาชาแหละเวลานั้น นี่เวลามันแกแลวมันยอนหลัง
ไปดูนี้ โห ขยะๆ เหมือนกัน อยางน้ันมันก็ทําไดๆ  ๆ คิดยอนหลังเปนอยางน้ัน ที่จะคิด
วามีความออนแอทอแทในทางความพากความเพียรนี้ไมปรากฏ พูดจริงๆ นะ ถึงจะ
ลมลุกคลุกคลานก็ดิ้นซัดกันในขั้นลมลุกคลุกคลาน ใหถอยไมถอย เอากันอยูนั้น ถึง
ขนาดน้ําตารวงบนภูเขาก็เคยไดเลาใหลูกศิษยลูกหาฟง สูกิเลสไมได สติตั้งลม
ผล็อยๆๆ ตั้งเทาไรลมเทานั้น ไมอยู สติตั้งไมอยู ความเพียรไมมี ถาลงสตติั้งไมอยูแลว
ความเพียรไมมี  

ถาสติตั้งไดมากไดนอยความเพียรมี สติตั้งสนิทแลวกิเลสไมเกิด ถาลงสติได
ตั้งเขาไปในจิตใจดีๆ แลวกิเลสจะไมเกิด มันจะมีเทาไรก็เกิดไมได เพราะกิเลสนี้เปนฝง
มหาสมมุติมหานิยมจริงๆ ถาลงสติดีแลวกิเลสจะเกิดไมได วันยังค่ําก็ไมเกิด นี่ทําแลว
นะ เอา ไมยอมใหเผลอ หาหลักหาเกณฑทดสอบเจาของมันเปนอยางไรจิตจึงเปนอยาง
นี้ พิจารณาทดสอบ ลงจุดไหนแลว เอา ปลงใจลงจุดนี้ เอาจุดนี้ใหเต็มเหนี่ยวกอน ให
เห็นเหตุเห็นผลกันเสียกอน ถาจะปลอยวางหรือไมปลอยวาง ถาจะเสริมขึ้นก็เสริม ถา
ไมเสริมหรือจะปลอยวางเอาวิธีใหมก็เอา ซัดกันอยางน้ัน ไมเชนนั้นไมทันกับกิเลส 

เร่ืองของกิเลสน้ี แหม เหนียวแนนมากทีเดียว ที่ทานวาวุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ 
กรณียํ นี้กระเทือนสามแดนโลกธาตุของวัฏวน คือกิเลสเทานั้นที่มีอํานาจเหนือโลก
เหนือสงสาร ครองวัฏจักรวัฏจิตใหตายกองกันอยูนี้มีกิเลสเทานั้น พอกิเลสขาดสะบั้น
ลงไปจากใจแลวไมมีอะไรเขามาผานหัวใจเลย คือใจพระอรหันต ตั้งแตกิเลสขาดสะบั้น
ลงไปแลวใจพระอรหันตไมมีภัย ไมมีอะไรที่จะมาของหัวใจทานเลย ทีนี้เมื่อเปนเชนนั้น
มันก็ชี้ลงทีก่เิลส กิเลสเทานั้นของหัวใจ ขัดหัวใจ ทิ่มแทงหวัใจ พอกิเลสขาดลงไปแลว
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ไมมีอะไรเหลือ โลง วางไปหมดเลย สามแดนโลกธาตุไมมอีะไรจะวางยิ่งกวาใจที่วาง
จากกิเลส 

นี่ละใจถาลงไดถงึขั้นนี้แลววางหมด อยูที่ไหนอยูไดตายได ไมมีปาชา คําวาตาย
จะตายกําหนดอยางไร ไมมีกําหนดเลย มันพออยูกับใจที่เปนอันเดียวกับธรรมทั้งแทง
แลวเปนอันเดียวกัน จึงไมกําหนดกฎเกณฑวาจะไปตายที่ไหนไปเกิดทีไ่หนไมมี พออยู
กับนั้นหมด เมื่อพออยูกับนี้แลวไปควาหาอะไร นั่นละจิตที่หลุดพนแลวทุกอยางจงึไม
ควาหาอะไร ตายแลวจะไปเกิดทีไ่หนๆ ควาหาอะไรทําไม กม็ันพออยูกบัหัวใจนี้ทุกสัด
ทุกสวนแลว ไมควา เวลามีชีวิตอยูกด็ูกันไป สังขารรางกายเจ็บไขไดปวยปวดหัวตัวรอน
ดูแลกันไป รักษากันไป ส่ิงใดจะรักษาไดก็รักษา รักษาไมไดกป็ลอยไปๆ เมื่อมันเต็มที่
รักษาไมไดแลวสลัดปวะเดียวไปเลย ทานไมไดหวง 

เร่ืองธาตุขันธนี่มันก็ดินน้ําลมไฟเหมือนกับโลกทัว่ๆ ไป พอสลายจากสวนผสม
ของมันแลวมันก็ลงไปเปนดินเปนน้ําเปนลมเปนไฟเทานั้นเอง ไมเห็นมีอะไร ใจที่
บริสุทธิ์ลวนๆ แลวไมพึ่งส่ิงเหลานี้ ดินน้ําลมไฟไมพึ่งกัน อาศัยกันไปเฉยๆ เราเปน
ธรรมชาติที่บริสุทธิ์สุดสวนแลวไปพึ่งกับอะไร ถายังพึ่งเขาอยูจะเรียกวาบริสุทธิ์ได
อยางไร คําวาพึ่งก็เพียงอาศัยธาตุขนัธอยูเพียงเทานั้น ไมไดหวังพึ่งวาเราบกพรองที่
ตรงไหนในจิตใจของเรา เปนใจที่บริสุทธิ์ลวนๆ นั่นละใจที่ไดฝกฝนอบรมเต็มที่แลว
กระจางแจงเลย  

ใครจึงอยามองขามใจนะ ใจเปนของสําคัญมากทีเดียว พาโลกใหเกิดตายกอง
กันอยูนี้ทุกภพทุกชาตไิมกําหนดกฎเกณฑวาภพใดชาติใด นรกอเวจีมันเกิดไดหมด 
ตายไดหมด เสวยกรรมไดหมด สวรรคพรหมโลกมันไปมันขึ้นมันลงของมนัอยูอยางน้ัน 
วิถีของจติของใจที่เปนนักทองเที่ยว ทีนี้เวลาฟาดอันนี้ใหขาดสะบั้นลงไปแลวมันจะไป
ทางไหนมันก็รู ขาดหมด ไมมีทางไป มีแตความบริสุทธิ์ลวนๆ จะไปหาอะไร มันพออยู
กับหัวใจทุกอยางแลวไมไป อยูที่ไหนก็อยูไปกินไปนอนไป ทนธาตุทนขนัธนี่ก็ทนกันไป 
อยางน้ันแหละ รักษากนัไป เมื่อถงึกาลแลวเหรอ ไปไมไดแลวเหรอสลัดปวะเลย หาย
เงียบ ไมมีอะไรเปนหวง  

เวลามีชีวิตอยูนี้ก็คือเร่ืองธาตุเร่ืองขันธพาอยูพากนิ พาหลับพานอน พาขับพา
ถาย เปนกังวล ทั้งๆ ที่ใจบริสุทธิ์แลวก็ยังตองไดเปนกังวลความรับผิดชอบในธาตุใน
ขันธ  พอสุดขีดของมันแลวธาตุขันธไปไมรอดแลวสลัดปวะไปเลย นั่นละทานวาอนุปาทิ
เสสนิพพาน เรียกวานิพพานลวนๆ ไมมีสมมตุิเขามาแฝงเลย อยางพระอรหันตทานถึง
นิพพานทั้งเปนแลวแตธาตุขันธที่รับผิดชอบของทานยังมี จึงเรียกวาสอุปาทิเสสนิพพาน  
จิตถึงนิพพานแลวแตธาตุขันธยังตองรับผิดชอบกัน นี่ก็เปนความกังวลอันหนึ่งของมัน
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อยู แตพอธาตุขันธถูกสลัดลงไปหมดโดยสิ้นเชิงแลว อนุปาทิเสสนิพพานก็มาเอง อนุ
ปาทิเสสนิพพานคือพระพุทธเจา-พระอรหันตทาน 

คําวาตายเกิดตายกองกนันี้มีมากเทาไรพิจารณาดูซิ ในวัฏวนอันนี้ทั้งเขาทั้งเรา 
ตายเกาตายใหมตายทับตายถมกันกีก่ัปกีก่ัลปนับไมได ถาหากวาไมสรางความดิบความ
ดีใหเปนเสบียงอันดีงามเพื่อฉุดลากขึน้ๆ จะไมมีวันพนจากความตายกองกันอยูในภพ
ชาติตางๆ ไดรับความทุกขความทรมานหาประมาณไมไดนะ จะตองเปนอยางนั้น
เร่ือยๆ ไป ผูเห็นการณไกลใหคิดถึงความดีงาม เพื่อเปนเสบียงของจิตไดฉุดลากตนเอง
ใหหลุดพนไปโดยลําดับลําดา ตอไปก็พนไดดังพระพุทธเจา-พระอรหันต  

ทานก็เปนเหมือนเราๆ ทานๆ แตกอน ทานมีกิเลสอยูเหมือนกัน แตเวลา
ซักฟอกหนักเขาๆ ถึงขัน้บริสุทธิ์แลวก็ถึงนิพพานไดเลย จติดวงนี้เปนจิตที่ควรแกการ
อบรมเหมือนกัน ซักฟอกใหสะอาดสะอานไปไดเหมือนกนั ถาไมนอนตายอยูเฉยๆ 
ฝกฝนไดนะใจของเรา อยาพาอยูพากิน พาหลับพานอน พอสืบวันสืบคืนวันแจง วันนี้
มืด นับวัน นับคืน นับป นับเดือนอยูเฉยๆ นับแจงมันเกิดประโยชนอะไร ดูหัวใจ
เจาของมันขาดทุนสูญดอกหรือมีกําไรอะไร ใหทดสอบตัวนี้ดวยซิ  

เราเปนผูรับผิดชอบ มืดแจงเขาไมรับผิดชอบกับใครนะ เขามีมืดมีแจงมาตั้งกัป
ตั้งกัลปเปนอยางน้ีเร่ือยมา แตจิตใจกับความดีความชั่วนี่มันรับผิดชอบกันตลอดมา ถา
ทําความชั่วมากไปไหนกม็ีแตความทุกขความทรมาน ภพที่เขามีบุญมีกุศลเขาไปอยู
เสวยสมบัติอันดีงามของเขา เราไปเสวยแตบาปแตกรรมความทุกขความทรมานมันเขา
กันไดเหรอ ใหพากันพิจารณาเสียนะ คําสอนเหลานี้เปนคําสอนของพระพทุธเจามันผิด
ไปไหน มันผิดอยูกับพวกเรานี่นะ  

เวลานี้ใหแกพวกเรา อยาไปแกคําสอนของพระพุทธเจาซึ่งเปนความถูกตองดี
งามเรียบรอยแลว ทุกบททุกบาทออกมาจากสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลวทั้งน้ัน อยา
ไปแกไปไข ใหแกไขตัวเองที่ไมดีตรงไหนใหแกตรงนั้น ถาไมแกตรงนี้จะผิดไปตลอดตั้ง
กัปตัง้กัลป  ตายจมกันอยูอยางนี้ ภพนี้เราก็ทราบแลววาเราเปนภพมนุษยก็ยังดอียู 
แลวเผื่อมันมาเปนภพเปรตภพผี ภพนรกอเวจีเขาในใจของเราดวงนี้แลวจะเปนอยางไร 
ใหพากันคิดเสยีตั้งแตบัดนี้ ถาไมคิดจะตายทิ้งเปลาๆ นั่นแหละ 

ศาสนาพุทธเปนศาสนาของจอมปราชญผูเลิศเลอ ไดเปนพระพุทธเจามาสอน
โลกดวยสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลวทุกอยาง พวกเรามันมีแตความผิดๆ พลาดๆ 
เต็มหัวใจ หัวใจพระพุทธเจามีแตความสะอาดสะอาน โลกวิทูรูแจงทั้งโลกนอกโลกใน 
ตลอดทั่วถงึ สามแดนโลกธาตุทรงรูแจงหมด นั่นความรูของพระพุทธเจา แตความรู
ของเรานี่มันตีบตันอั้นตู ตามีอยูกี่ตาก็ตามแตตาในคือใจมันบอด มนัไมสนใจในศีลใน
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ธรรม สนใจแตเร่ืองบาปเรื่องกรรม ตายแลวก็กรรมนั้นละไปเปนกรรมเปนเวรตอตัว
ของเราเอง จะไปเปนตอผูใด ใครทําบาปบาปนั้นแหละไปเปนคูกรรมคูเวรกัน ใคร
ทําบุญก็คูพึ่งเปนพึ่งตาย ใหเลือกเอานะทั้งสองนี ้

เวลานี้เรามีชีวิตอยูอยาปลอยวางเฉยๆ ไมเกิดประโยชน ชาตินี้รูกันชัดเจนแลว
วาเปนชาติมนุษย รูทั้งดทีั้งชั่ว ทั้งบุญทั้งบาป มหินําซ้ํายังไดพบพุทธศาสนาเปนศาสนา
ของศาสดาทีเ่ลิศเลอสุดยอดในโลกนี้แลว ใหนํามาปฏิบัติ นอกนั้นถือเปนกฎเปนเกณฑ 
เปนคําสอนที่แทจริงไมได คําสอนพระพุทธเจานี้เปนสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบทุกบท
ทุกบาท ทุกขั้นทุกภูมิของธรรม สวนนอกนั้นไมแน มีแตกิเลสมันสอน   สอนอะไรมันมี
แตลากลงๆ กิเลสลากลง ธรรมลากขึ้นไป สุดทายก็แพกิเลส มีแตกิเลสชนะตลอด ไปที่
ไหนยกธงขาวไปเต็มตัวๆ มองไปเห็นมีแตธงขาว ธงขาวอะไรธงขาวที่ไหน ธงขาว
หมอบราบใหกเิลส ธงแดงตอสูกับกเิลสมันไมคอยมี  

อยางมากกม็ธีงเหลืองบางน่ีนั่งอยูตามนี้ มันเหลืองแตสีเส้ือก็ไมทราบ ตัวมัน
เปนธงขาวหมอบราบก็ไมรูนะ เราไมแน ใหพิจารณาเอาเอง อันนี้เราไมมีความรูหลัก
นักปราชญฉลาดแหลมคม ใหเจาของไปวินิจฉัยดูเส้ือเจาของที่ใสอยูนี่เหลืองๆ มันเปน
อยางไร หัวใจของเรามันมีพอเหลืองๆ บางไหม หรือมันใจดําป ใชไมไดนะอยางน้ัน 
เอาละวันนี้ พูดเทานั้น เหนื่อย 

 
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 
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