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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

อยาติดหลวงปู 
 

 ผูกํากับ ปญหาธรรมะจากเว็บไซคหลวงตาครับ คนแรก 
 ลูกภาวนาพุทโธ พยายามมีสติจดจอทุกอิริยาบถ ลูกนั่งภาวนาไดประมาณ ๕ 
ชั่วโมง ระยะนี้ไมเคยนั่งต่ํากวาน้ี จิตมันจดจอดูสังขารที่คอยคดิปรุงแว็บเขามา มันปรุง
อะไรก็รูทันวาปรุงดีปรุงชัว่อะไร จนบางทีคิดขึ้นมาวานี่เราจดจอบังคับดูสังขารเกินไป
หรือเปลา เหมือนกับเพลินในจิตจึงทําใหนั่งไดนาน แตทุกครั้งพอน่ังไมนานจิตก็
เหมือนตกหลุมลึก แลวรูสึกสวางโลง จิตใจเบาจนไมรูสึกวามีเวทนาเลยเจาคะ จึงไมรูวา
จะพิจารณาเวทนาตรงไหน เพราะจิตไมรูสึกวามีเวทนา จิตมันวาง สบาย มีแตวาง อยู
อยางน้ีในขณะนี้เจาคะ จึงขอกราบเรียนถามหลวงตาวาลูกควรจะทําอยางไรตอไปเจาคะ 

หลวงตา อันนี้ก็ไมพนสติ มันวางก็ใหมีสติอยูกับความวาง ความวางไป
จากใจ ความเคลื่อนไหวของใจเปนยงัไง ความวางจะเปลี่ยนแปลงของมันไป นับวาเกง
นะนั่งได ๕ ชั่วโมงคนไมเคยนั่ง ๕ ชั่วโมงนับวาคอนขางเกงมาก ยังไมเคยเขาสงคราม
มากอน สงครามนั่ง ถามันมีอารมณเปนเครื่องเลนเครื่องฟดกันอยูแลวจะนั่งนานอยาง
นั้นไมได นั่งทนเฉยๆ ทนไมไดนะ ตองมอีารมณฟดกนัเหวี่ยงกันอยูในนั้น นี่พูด
ธรรมดาพูดจริงๆ เวลาเขาสงครามจริงๆ แลว ๕ ชั่วโมง ๔ ชั่วโมง ถือเปนธรรมดาของ
การนั่งภาวนา มันเคย ทีแรกน่ังชั่วโมง ชั่วโมงครึ่งสุดขีด โอย หงายเลยนะ ชั่วโมงครึ่ง
หมดกําลัง หงายเลย เอากันไปกันมาสี่หาชั่วโมงเลยถือเปนธรรมดาของการภาวนา เปน
อยางน้ันนะ นั่งปบนี้กวาจะถึงระยะเวลาที่จะออกมา ๓ ชั่วโมง ๔ ชั่วโมงบาง ๕ ชั่วโมง
บาง เปนธรรมดาๆ ไมเจ็บปวดตรงไหนๆ พอที่จะไดตอสูกับทุกขเวทนาดวยอบุาย
ตางๆ ไมมี นี่หมายถึงวาความเคย 

เขาวาจิตวาง อยางไรก็อยาหนีเร่ืองสติ เกิดเรื่องอะไรขึ้นมาใหติดตามพิจารณา 
ปญญาเปนสําคัญมากที่จะตามตอนเหตุการณตางๆ ที่มันมาปะทะกันๆ อารมณนั่นละ
ปะทะกัน สติปญญาคอยดูคอยพิจารณา ใหทําอยางที่เคยทาํนั่นละ แตเร่ืองสติปญญา
อยาลดละ นี่ละวงงานของความเพียรแทๆ สติกับปญญานะ เอา วาไป 
 ผูกํากับ คนที่ ๒ 
 ลูกมีโอกาสไปภาวนาที่วัดถ้ําสาริกา ทดลองอดอาหารเพื่อทดสอบดู ทําใหรูสึก
กายเบา จิตเบา ขณะเดินจงกรมไดพจิารณาแยกสวนตางๆ ของรางกาย ไลลงมาตั้งแต
ศีรษะ ผาดูตั้งแตศีรษะ แลวพิจารณาลงมา ถลกหนังหนาตา ควักตา และสมองออก 
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ใครครวญไปเรื่อย จนจิตเหมือนรับรูวา ส่ิงทั้งปวงเปนเพียงธาตุ ๔ จึงอทุานวา นี่เรามา
หลงธาตุแคนี้เองหรือ  ทันทีที่จิตรับรูตรงนี้  เกิดปติซาบซานจากศีรษะและแขนลงมาถึง
ทามกลางอก  ในวันวิสาขบูชาลูกอธษิฐานถือเนสัชชิ เพิ่มความเพียรในการเดินจงกรม
เปน ๔ ชั่วโมง  พิจารณาทุกขเวทนาที่เกิดจากการปวดกระดูกขาและกนดานขวา ไล
พิจารณาดู หนัง เนื้อ กระดูก เหมือนเพงจองก็ยิ่งปวด เลยเอาจิตมาจดจอกับพทุโธ
เร็วๆ จนเร่ิมเบาลงไมคอยปวด  พอจิตคิดวาเอาละทีนี้ สบายละ คงผานได ทันทีที่คดิ
เชนนั้น  เกิดความรูสึกปวดแสบปวดรอนที่ปลายเทาขางซาย พยายามพิจารณาก็ยิ่งโหม 
ทนอยูสักพกั เลยยกมือขึน้จบ ขอสลับมาเปนเดินจงกรมแทน อยากขอความเมตตาจาก
องคหลวงปู เพื่อขออุบายเพิ่มเติมครับ  (จาก ลูกไมติดแม แตติดหลวงปู) 

หลวงตา อยาติดหลวงปู ใหติดสติกับงานที่ทาํ สติติดแนบ นั่นละหลวงปู 
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ อยูทีน่ั่น ใหติดตรงนั้น มันตอบยากวาธรรมดาๆ ไป ไม
ทราบจะตอบอะไร มันมีจุดที่ควรจะตอบคอยตอบ ไอพูดธรรมดาไป การภาวนาเอา
แนนอนไดเมื่อไร เดี๋ยวเปนอยางหนึ่ง คนๆ เดียวนั้นแหละ เร่ืองสําคัญก็คือเร่ืองของ
สติปญญาใหติดแนบอยาถอย เร่ืองความอดความทนนั้น เวลาหมุนตัวเขาไปจริงๆ แลว
คําวาความอดความทนมันจะวิ่งไปหาสติปญญาทีห่มุนหาเหตุหาผลมากกวานะ ทน
เฉยๆ ทนไมไดคนเรา อดเฉยๆ ทนเฉยๆ ทนไมไดนะ ตองมธีรรมเปนเคร่ืองสนับสนุน
เชนสติปญญา 

ทุกขมากขึ้นมาๆ นี้มันทุกขเพราะอะไร อะไรเปนตนเหตุ คนตายไมมีทกุข นั่น 
มันไลหาเหตุ เอาไปเผาไฟก็แลว ฝงดินก็แลวไมเห็นมีอะไร แตคนเปนอยูนี้ทําไมเปน
ทุกข ทุกขนีม้ีสาเหตุมาจากไหน นั่นไลเขาๆ นี่เรียกวางานของจิตที่จะใหรูเหตุผลของ
เวทนามีความทุกขเปนตน ขอใหใชความพยายามใหเต็มที่ ความหนักแนนนี่สําคัญมาก
นะ ใหมีใจหนักแนนเถอะผูปฏิบัติธรรม วอกแวกคลอนแคลนไมดี ไมคอยไดหลักได
เกณฑถาไมมีใจหนักแนน คนหาเหตุหาผล เอาจริงเอาจัง เดี๋ยวก็ไดเร่ืองขึ้นมา 

ผูกํากับ คนที่ ๓ 
 คําวาตัวตนคือมายา เปนอนิจจัง และเปนปจจุบันใชหรือไมครับ กระผมอยู
ในทางโลกไดรับความรูสึกทั้งพอใจและไมพอใจเกือบตลอดเวลา การทําใจใหเปน
ปรกติคือไมเปนไปในทั้งทางพอใจและไมพอใจ ก็ไดพยายามปฏิบัติอยูเสมอ แตกย็ัง
เกิดเวทนาไปในทางสองฝาย จึงอยากทราบวา ทําอยางไรเวทนาทางกายนี้จะลดนอยลง 
โดยเฉพาะในทางที่ขัดเคอืงใจ การพิจารณาวาเปนอนิจจังเปนทางที่ถกูแลวใชหรือไม
ครับ (จาก วิศรุต) 
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 หลวงตา ขี้เกียจตอบ พูดธรรมดาธรรมดา มันมีจุดที่ควรตอบก็ตอบๆ ถา
มีจุดสําคัญทีจ่ะตอบไมตองบอก ผางทันทีเลย นั่นมันเปนจุดๆ การดําเนินของเรา 
ความรูความเห็นของเราจะเปนจุดๆ เปนคลื่นเปนอะไรไปอยางน้ัน อันนี้ก็เปนธรรมดา 
เลาไปธรรมดา เอาวาตอไป 

ผูกํากับ คนที่ ๔ 
 หลานดูลมหายใจเขา-ออก พรอมกําหนดพุทโธไปดวย หลังจากออกจากการ
ภาวนามาอยูในสภาพปกติ ทํางานทั่วไป จะเกิดมีจุดเสียวตึงๆ ที่ระหวางคิ้วเกิดขึ้นอยู
ตลอดเวลา ถาทํางานโดยใชสมาธิในการจดจองแลว จุดตึงน้ีจะทวีความเสียวตึงมากขึน้ 
แตถาจิตฟุงซานก็จะจางหายไป เปนอยูอยางน้ีตลอดเวลา แลวถาหลานเพงมาที่จุดตึง
นั้นจะยิ่งตึงมากขึ้นและจะวูบวาบเหมือนจะสงบ มีอาการเคลิ้มๆ คลายจะเขาสมาธิ 
หลานอยากถามวามันคืออะไร และจะใชมันในการทําสมาธิดีหรือไม หรือตองไมใหมัน
เกิดขึ้นอีก 
 หลวงตา เราก็อยากตอบซ้ําเขาอีก เอา ใหฟุงซานมากๆ ถึงขั้นบาเลย มัน
จะไปไหนอนันั้น ก็จะไดถามอีกทีหนึ่งเพื่อทราบผลอันนั้น อยางน้ันก็ถามมาไมรูอะไร ก็
เปนธรรมดาเรื่องการภาวนามันจะมีแงตางๆ ขอใหภาวนาเรื่อยๆ ไป เร่ืองสติเปน
พื้นฐานนะการภาวนา เรายกนิ้วเลย ตั้งแตลมลุกคลุกคลานถึงที่สุด สติวางไมไดนะ เห็น
ชัดเจนบนเวทีภาวนา ทานจึงบอกวา สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา สติจําตองปรารถนาในที่ทั้ง
ปวง คือไมมีเวนอิริยาบถใด นอกจากหลับเทานั้น สติสําคัญมากนะ ถาจติกับสติจอเขา
ไปตรงนี้แลวจะไดเห็นเรื่องตางๆ ซึง่มันเกิดมันมอียูเปนประจํา 

ทานจึงใหภาวนา คือรวมสติปญญาจดจอเขาไปหามหาเหตุคือใจ เกิดอยูที่นั่น 
มันเกิดอยูตลอดเวลาธรรมดามัน แตเราไมมีสติสตังก็เหมือนมันไมมี ความจริงมันมีอยู
งั้น จนชินชา ความคิดความปรุงฟุงซานรําคาญในจิต พอสติจับเขาไปเรียกวาภาวนา 
เขาไปดูตนเหตุก็จะจับตนเหตุได มีแยกแยะออกไปพิจารณาเพื่อเปนสารประโยชนแก
ตนไปเรื่อยๆ อยางไรก็ตามอยาหนีหลักคําวาภาวนา ใหมีสติอยูกับการภาวนาของตน 
อาการตางๆ มันจะมีของมันเรื่อยๆ พูดไมจบ พรรณนาไมจบเรื่องของจตินี้ แตถือหลัก
ของจิตกับสติใหตั้งมั่นอยูเสมอ อาการใดที่เกิดขึ้นมาก็ใหรูวาเกิดขึ้นแลวดับไปทั้งนั้น
แหละ เหลานี้เปนอาการของจิต 

การภาวนาเปนเรื่องเล็กนอยเมื่อไร พูดใหมันชัดเจน ที่ไดมาสอนพี่นองทัง้หลาย
ปางๆ อยูนี้เราเคยคิดเคยอานเมื่อไรลมลุกคลุกคลานเหมือนพี่นองทัง้หลาย ไปนั่ง
น้ําตารวงอยูบนภูเขาเราก็เคยมาพูดกี่ครั้ง คือสูกเิลสไมได คลื่นกิเลสมันหนาแนนเสีย
จนพูดไมไดเลย เรียกวาหงายทุกทีสูมันไมได ถึงขนาดน้ําตารวงบนภูเขา พูดอยู
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ตลอดเวลานะ นี่เวลาคลื่นกิเลสมันหนา มันอยูในใจนะกิเลส กิเลสคือเจาเร่ืองนั่นแหละ 
กอกวนวุนวายใหทําลายทั้งนั้นแหละ เรียกวากิเลส ธรรมนั้นเปนผูสงเสริมบํารุงตนเอง 
ความคิดความปรุงก็คิดเพื่อบํารุงสงเสริมตนเองในทางที่ถูกทีด่ี นี้เรียกวาธรรม 
ความคิดที่มาเตะมาถีบมายันเหลานี้เรียกวากิเลส มันเกิดอยูภายในใจ จําใหดีทุกคน 
ทานจึงวามหาเหตุอยูที่ใจ กิเลสกับธรรมอยูดวยกนั แตเวลากิเลสมีอํานาจมากกิเลสแผ
อํานาจ ทําความดีไมได มันเตะมันถบีมันยันแหลกไปหมด นี่เวลามันเปนอยางน้ันก็เปน 

น้ําตารวงบนภูเขา ฟงซิเสียใจขนาดไหน ตั้งหนาจะมาสูกับมัน หงายเลยๆ สูมัน
ไมได ยอมรบัวาสูไมได กลับไปอีก ไปอบรมกับโรงงานใหญ เมื่อวานนี้ก็ดูไดพดูแลวมัง 
พอแมครูจารยมั่น นั่นคือโรงงานใหญ ไปนั้นไดรับการอบรมกลับมาอีกลมอีก อยูอยาง
นั้น แตสําคัญที่มีโรงงานผูคอยแนะนําในทางที่ถูกที่ดี ไดอุบายแลวมา สูไมไดคราวนี้
กลับไป เอาใหม มาอีกสูอีก สุดทายกไ็ด ไดเปนลาํดับ 

โห เร่ืองการภาวนาเปนเรื่องเล็กนอยเมื่อไร ไมเคยคาดเคยคิดวาจะเปนจะรูจะ
เห็นขึ้นมาภายในใจ เรานั่นเองแปลกในตัวของเราเอง แปลกใจในตัวเอง เวลามันเกิด
ความรูความเห็นขึ้นมามันไมใชผูนี้นะ ขอใหไดรับการอบรมเถอะจิต ถูกปดบังอยูนี้มี
แตกิเลสทั้งนั้นไมใหรูเร่ืองรูราวอะไรทั้งๆ ที่มอียูเต็มโลกเต็มสงสารมาตั้งกปัตั้งกัลป 
เหตุการณตางๆ ส่ิงตางๆ มีอยู แตจติไมรูเร่ืองรูราว พอธรรมสอดเขาไปนี้มันจะมีความ
สวางไสว มีสอดรูส่ิงนั้นสอดรูส่ิงนี้เขาไปเรื่อยๆ นี้เรียกวาธรรม สอดรูทั้งผิดทัง้ถูก 
สวนมากจะรูผิดมากกวาถูก เพราะมันมีความผิดมากเต็มตวัเนื่องจากกิเลสสรางขึ้นมา
ใหไดเกิดความยุงเหยิงวุนวาย 

จิตดวงหนึ่งอยูไดเมื่อไร มันหมุนติ้วของมัน เวลามีกิเลสอยูนี้เหมือนฟุตบอล 
ถูกเตะถูกถบี ยันกันอยูนั้นตลอด กล้ิงตลอด จิตที่มีกิเลสหุมหออยูเต็มเหนี่ยวภายในใจ 
จิตเหมือนฟตุบอล ถูกเตะกล้ิงอยูตลอดเวลา จะออกไปโนนไมออก ถกูเตะเขามา เตะ
ไปเตะมาๆ วกวนอยูในบริเวณสนาม คือวัฏจักร มันหมุนไปหมุนมาอยูในนี้ ที่จะจับมัน
ไดก็คอืจากจติตภาวนา นี่ละจึงวาพระพุทธเจาคือศาสดาองคเอก ไมมใีครสอนแบบ
พระพุทธเจาเลย ไมมี พระพุทธเจาจอเขาไปหามหาเหตุคือจิตเลย นั่น เวลาพิจารณา
ไปๆ เร่ืองราวมันมีอยูเทาไรมันก็จะแสดงออกมา 

ระหวางกิเลสกับธรรมฟดกัน ใครมีลวดลายยังไงนักมวยมันก็ซัดกันเตม็
เหนี่ยวๆ กิเลสกับธรรม หากรูเร่ืองกนัไดในวันหนึ่งไมสงสัยเมื่อสูไมหยุดไมถอย 
เร่ืองราวตางๆ มันจะเกิดขึ้นๆ ทีแรกมีแตเร่ืองราวกิเลส สรางแตอุปสรรค เวลาเราจะ
ภาวนาจะทําอะไรนี้ มันสรางแตอุปสรรคกีดขวางทางเดินของเราตลอดเวลาใหภาวนาไม
สะดวก นี่คือเร่ืองของกิเลส แตเวลาทําลงไปๆ ไมหยุดไมถอยมันหากมทีางเบิกกวาง
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ออกไป พอเล็ดลอดไปได ฟดเหวี่ยงกันไป หนักเขาๆ ธรรมมีกําลังมากเขาๆ มีความ
สงบรมเย็น มีความสวางไสว มีกําลังภายในใจ รูเร่ืองของกิเลสประเภทตางๆ เขาโดย
ลําดับลําดาแลวแกกันไปๆ ส่ิงเหลานั้นคอยจางไปๆ จิตสงางามขึ้นมา นี่เรียกวาธรรม 
ธรรมบํารุงจิตใจใหสงางามขึ้นมา กิเลสทําลายจิตใจใหบอบช้ําขุนมัว จะใหจิตฉิบหายไม
มี แตไดรับการชอกช้ําเปนทุกขทรมานมาก ก็เพราะกิเลสน่ันละทํา 

เวลาเราฝกในทางจิตใจ มันจะเปนขึ้นมากขึ้นนอยอยาถอยมัน สติปญญาอยา
ปลอยวาง ใหยึดอยูกับผูรู ผูรูเปนรากฐาน สติปญญารอบกับผูรูจะไมเสีย ถาเตลิดเปด
เปงไปตามภาพตางๆ ทีห่ลอกออกไปจากใจนี้ นั่นเสียนะนั่น หลงทิศหลงทางไปได เสีย
ได ถาเอาหลักใจคือความรูเปนหลักตั้ง สติปญญารอบอยูนั้นแลวจะไมคอยเสียคนเรา 
นี่พดูถึงเร่ืองการภาวนา เร่ืองเหตุการณอันใหญโตที่สุดมาอยูที่จิตตภาวนา จะรูเร่ือง
ของโลกของธรรมทั้งหลายจะอยูที่ภาวนา ร้ือถอนโลกสงสารที่เปนตัวทรมานมาตั้งกัปตัง้
กัลป ตายกองกันอยูนี้มแีตกิเลสพาใหตายกองกนันะ ฟาดศพกิเลสใหมันมวนเสื่อลงๆ 
เอากิเลสมวนเสื่อลง ศพตายกองกนัในภพชาติตางๆ ก็จะมวนเสื่อไปตามๆ กัน มัน
เกิดขึ้นจากกเิลสที่อยูในจิต พาใหเกิดใหหมุนใหเวียน 
 ภาวนาไปเทาไรพอจิตใจมีกําลังวังชาก็คอยเพิ่มกาํลังขึ้นมาๆ ความอุตสาห
พยายามเลยกลายเปนเรื่องผาดโผนโจนทะยาน ไดร้ังเอาไวๆ นั่นเวลาธรรมออกสนาม
เปนอยางน้ันละ มีกําลังมากแลวไดร้ังเอาไว ไมงั้นมันจะผาดโผนโจนทะยานเกินไป ให
รูจักประมาณ นี่เวลาธรรมมีกําลังเปนอยางน้ัน เวลากิเลสมีกําลังลากลงใสเส่ือใสหมอน 
จะไปไหนกต็องเอาเสื่อเอาหมอนมัดติดคอไปดวย นี่เวลากิเลสมีกําลังไปไหนตองมีเส่ือ
มีหมอนมัดติดคอไปดวย ลมตูมหลับครอก..กิเลส เร่ืองของธรรมถามีกาํลังมากแลวไม
มีเส่ือมีหมอน ปดตลอด ลืมหลับลืมนอน ลืมวันลืมคืน เปนอยูในจิต  
 สนามรบคือจิต กิเลสก็อยูที่จิต ธรรมอยูที่จิต ฟดกันอยูบนหัวใจนี้ ลืมวันลืมคืน
นะ มีตั้งแตชุลมุน เหมือนนักมวยเขาวงในกัน เขาจะมีเวล่ําเวลาอะไรไมมี ในเวลา
เชนนั้น มีแตฟดกันเต็มเหนี่ยว ระหวางกิเลสกับธรรมฟดกันก็แบบเดียวกัน ลืมวันลืม
คืน ผาดโผน เปนไปในตัวเอง ไมไดตัง้ใจวาจะผาดโผน หากเปนในกําลังของจิต จิตทีม่ี
กําลังมากแลวมันหนุนตัวเองขึ้นไปเอง มาเทศนใหพี่นองทัง้หลายฟงน้ีผานเวทีมาแลว 
จึงไดมาเทศน 
 เพราะฉะนั้นการเทศนนี้ทางโลกเขาจะเรียกวาอาจหาญชาญชัย นี้มันเลยไปแลว 
คําวาอาจหาญก็ไมมี คําวาทอแทไมม ีคําวากลาไมมี คําวากลัวไมมี ผานหมด จึงเรียกวา
วิมุตติ คําวากลาวากลัวอยูในวงสมมุติทั้งน้ัน ถาเลยนั้นแลวไมมีสมมตุิ ความกลาไมมี 
ความกลัวไมมี คําวาไดวาเสียไมมีถาเลยไปแลว เหลานี้เปนสมมุติทัง้มวลกอความกังวล 
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หมดอันนี้แลวไมมีอะไรกงัวล นี่ละจิตเวลาชําระใหถึงที่สุดเตม็ที่แลวจะไมมีอะไรมาของ
จิตเลย สามแดนโลกธาตุนี้จะไมมอีารมณใดเขามาผานจิต อารมณก็ตองเกิดขึ้นจากใจ 
ใจไมสรางอารมณใครจะสราง ใจหมดอารมณแลวจะเอาอะไรมาสราง วางเปลาอยูอยาง
นั้นตลอดเวลา ดังพระพทุธเจาทานสอนพระโมฆราช 
 สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต 
 อตฺตานุทิฏฐึ อูหจฺจ  เอวํ มจฺจุตฺตโร สิยา 

เอวํ โลกํ อเวกฺขนฺตํ  มจฺจุราชา น ปสฺสติ. 
 ดูกอนโมฆราช เธอจงเปนผูมีสติทุกเมื่อ ฟงซิสตทิุกเมื่อ สทา สโต สโตกค็ือสติ 
ใหมีสติทุกเมื่อ พิจารณาโลกใหเปนของสูญเปลา วางเปลา แลวถอนอัตตานุทฏิฐิ
ความเห็นวาเราวาเขาเสียได จะขามพนพญามัจจุราชเสยีได พญามัจจุราชจะมองไมเห็น
ผูพิจารณาโลกเปนของสญูเปลาอยูอยางน้ี นี่ทานสอนพระโมฆราช 
 ธรรมประเภทนี้เขาไดทุกหัวใจ อยาวาแตพระโมฆราชนะ ธรรมประเภทนี้เขาได
ทุกหัวใจถาพิจารณาตามพระพุทธเจาสอน ใหเปนผูมีสติสตงัพิจารณาตามนี้แลว โลกจะ
เปนของวางเปลาขึ้นในหัวใจทันทีดวยกัน เราอยาเขาใจวาหัวใจวางเปลานี้มีแต
พระพุทธเจาสอนพระโมฆราช มีทุกหัวใจ ขอใหนํามาปฏิบัติเถอะส่ิงเหลาน้ีจะปรากฏ
ขึ้นสดๆ รอนๆ เหมือนกันหมดเลย ไมมอีดีต-อนาคต ธรรมนี้เปนธรรมสดๆ รอนๆ 
ปจจุบันตลอด เวลาเขาถึงตัวของมันจริงๆ แลว มันก็เปนอยางน้ัน นี่พูดใหชัดนะ 
 สฺุญโต โลกํ โลกเปนของวางเปลา กิเลสเทานั้นพาใหกีดใหขวาง เมื่อกิเลส
ขาดสะบั้นลงไปหมดแลวอะไรจะมากีดมาขวาง วางเปลา เปนหลักธรรมชาติ มองดู
ตนไมภูเขาเห็นแตจิตนี้มีอํานาจมากมันครอบไปหมด วางไปหมดเลย ฟงซนิะ แผนดิน
หนาแนนขนาดไหน ใหญโตขนาดไหน อํานาจแหงความวางของจิตนี้ครอบหมด ไมมี
นะ นี่ละทานเรียกวาอํานาจของจิต วางเปลา สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ พิจารณาโลกให
เปนของวางเปลาสูญเปลา คือมันสูญอยูภายในจิตใจ ไมมีอะไรเลย ส่ิงเหลานั้นเขาไมได
บอกเขามีเขาเปน ไมมีไมเปนนะ เขาเปนของเขา แตจิตนี้เปนผูไปหมายนั้นหมายนี้ พอ
ความหมายนี้ขาดสะบั้นไปหมดแลวความหมายไมมี ก็เปนจิตวางเปลาไปหมด วางเปลา
โดยประการทั้งปวง วางไดทุกคนจิต 
 พระพุทธเจาสอนใหจิตวาง เพราะจิตมันยุงทุกคน จิตยุงทุกตัวสัตว พิจารณา
สอนอยางน้ีแลว เมื่อเขาถึงขั้นนี้วางไดทุกคน ไมตองไปถามพระโมฆราช พอเกดิขึน้ใน
ใจนี่ ออ ทันทีเลย เปนอนัเดียวกันแลว ดังที่วาพระพุทธเจาตรัสรูกี่องคกต็าม พอตรัสรู
หรือบรรลุธรรมถึงขั้นสูงสุดมาผางเทานั้นเปนอันเดียวกันหมดเลย นั่นฟงซินะ สดๆ 
รอนๆ เปนมาจากไหน เปนอยางน้ันนะ พระพุทธเจาตรัสรู องคนั้นตรัสรูองคนี้ตรัสรู 
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ไมใชตรัสรูปรากฏผลขึ้นมาแลวแปลกๆ ตางๆ กันนะไมแปลก พอตรัสรูผางขึ้นมาแลว
เปนอันเดียวกันหมดเลย นี่ความวางเปลาสูญเปลาจากจิตที่บริสุทธิ์ก็เปนแบบเดียวกัน 
เปนไดทุกคน ไมวาหญิงวาชาย นิสัยของเราที่ไดสรางคุณงามความดีสรางไดทุกหัวใจ 
เวลาผลเกิดขึ้นมาก็เปนสมบัติของตวัเองดวยกันทั้งน้ัน เมื่อถึงขั้นที่ควรจะรูจะเห็นจะรู
จะเห็นแบบเดียวกัน พระพุทธเจาสอนไวกลางๆ จิตนี่สมควรที่จะรับธรรมเหลานี้ได
ดวยกันทั้งนัน้ นอกจากนอนใจเทาน้ัน  
 นี่เราก็พูดถงึวาเราไมเคยคาดเคยคิดที่มันจะมาเปน พูดอยูอยางน้ีเราก็ไมเคย
สะทกสะทานกับผูใดนะ ฟงซิ วาโลกเปนของสญูเปลา มันก็สูญเปลาอยูแลวตั้งแตเรายัง
ไมพูด ในหัวใจนี้ไมมีอะไรเลย มันวางอยูงั้นตลอดเวลา นี้เปนหลักธรรมชาติ จะใหเปน
อยางอื่นอยางใดไมไดแลว นี่คือที่วาง วางโดยประการทั้งปวง เวลาพูดอยางน้ีจะไป
สะทกสะทานกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไมมี...จิต ธรรมชาตินี้ไมมี ออกเปนหลกัธรรมชาติของ
ตัวเองเลย จิตถาลงไดถึงขั้นนี้แลวพระพุทธเจาทุกพระองคเปนอันเดียวกันเลย 
พระพุทธเจา-พระสงฆสาวก-บรรดาทานผูบริสุทธิ์เปนธรรมชาติอันเดียวกัน ผางขึ้นมา
นี้ถึงกันหมดเลย 
 นี่ละที่วาพระพุทธเจาตรัสรู ตรัสรูอยางนี้ละเหรอๆ คือมันถงึใจนะ มันไมเคยรู
เคยเห็น เวลามันผางขึ้นมามันเปนขึ้นมาแบบอัศจรรย แบบไมเคยคาดเคยคิด เหอ 
พระพุทธเจาตรัสรู ตรัสรูอยางน้ีละเหรอๆ ย้ําแลวย้ําเลาใหถึงใจ เพราะธรรมชาติมัน
เลิศเลอสุดขีดสุดแดน วาอะไรก็ไมถงึใจ วาอยางนี้ละเหรอๆ ซ้ําเขาไป ธรรมแทเปน
อยางน้ีละเหรอ นั่นเห็นไหมละ พระสงฆแทเปนอยางน้ีละเหรอ เปนอันเดียวนี้เทานั้น 
ไมไดมีสองมีสามนะ พทุโธ ธมัโม สังโฆ นี้เปนทางกาวเดินเขาไปหาตนตออันใหญหลวง 
คือธรรมแท พุทโธก็เพื่อเขาหาธรรมแท ตนธรรมแทนี่คือเปนตนใหญ กิ่งแตกออกไปก็
เปนพุทโธ เปนธัมโมกิง่ไป เปนสังโฆ รวมเขาแลวเปนธรรมแทอันเดียวกัน นั่น 
 ถงึวา พระพุทธเจาแทเปนอยางน้ีละเหรอ ตรัสรูอยางน้ีละเหรอ ธรรมแทเปน
อยางน้ีละเหรอ พระสงฆแทเปนอยางน้ีละเหรอ เปนอันเดียวกันนี้เทานั้น ไมไดเปน
อยางอื่น เหอ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดยังไง นี่
มันเปนแลวนะนั่น แตกอนไมเคยคิดเคยคาด พุทโธ ธมัโม สังโฆ ติดจติไปตัง้แตเร่ิมรู
เดียงสาภาวะ จนกระทั่งถงึวาระนั้นละในขณะนั้น พอกิเลสทั้งมวลขาดสะบั้นออกไป 
เรียกวาสมมุติทั้งมวลขาดสะบั้นไปจากใจ ธรรมชาติที่เลิศเลอสุดยอดนัน้ผางขึ้นมาเทา
นั้นเอง เหอ ขึ้นในทันทีเลย ใครไปรูเมื่อไร ขอใหรูเถอะนะมันจะเปนแบบเดียวกันหมด 
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ อันเดียวกันนี้เลย ทุกพระองคตรัสรูขึ้นมาเปนอัน
เดียวกัน 
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 ทานจึงบอกวา นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย ความยิ่งหยอนแหงพระพุทธเจาทั้งหลาย
ไมมี คือความบริสุทธิ์เหมือนกันหมด เปนนิสัยวาสนาบุญญาภิสมภาร ทั้งพระพทุธเจา
ทั้งสาวก ทั้งคนทั่วๆ ไป มีนิสัยวาสนาลึกตื้น หนาบาง กวางแคบตางกัน แตธรรมชาติที่
บริสุทธิ์นั้นเหมือนกันหมด ทานกบ็อกไวแลว ขอใหทําไปนะ ธรรมนี้เปนธรรมสดๆ 
รอนๆ นะที่สอนนี้ ใหเปดจอกเปดแหนคือกิเลส มันหุมหอจิตใจนี้ออกไปโดยลําดับ 
ดวยการทําบุญใหทาน รักษาศีล เจริญเมตตาภาวนา ซึ่งเปนการรื้อจอกรื้อแหนออกจาก
น้ําที่สะอาดสุดยอดนั้นใหเห็นน้ําเต็มสระ เปนยังไงน้ําเต็มสระ เอา ตักมาอาบดื่มใชสอย
ดูซิเปนยังไง เปดออกๆ เมื่อเปดจอกแหนออกมตีั้งแตน้ําลวนๆ แลวเปนยังไง นั่นละ
ธรรมลวนๆ กิเลสตัณหาเปนจอกเปนแหนปกคลุม ถอดถอนลงไปดวยวิธีการตางๆ 
แลวจาขึ้นมามันก็จะเหมือนกันนั่นแหละ ไมถามกัน พระพุทธเจาไมวาพระองคใด 
สาวกองคใดไมถามกันเลย พอรูผางขึน้เปนอันเดียวกันเลย  
 นี่ไดมาพูดใหพี่นองทัง้หลายฟงกี่ปแลวนี่ หรือวาเรามาโกหกเหรอ พิจารณาซิ 
เราสอนดวยความเมตตาแทบลมแทบตาย ยังจะวาเรามาโกหกอยูเหรอ โกหกอะไร 
ปฏิบัติเจาของโกหกมันจะรูธรรมไดยังไง การปฏิบัติหลอกลวงตัวเอง โกหกตัวเอง หา
ความที่จะรูธรรมไมมี ตายทิ้งเปลาๆ ตองจริงตองจังทุกอยาง เพราะธรรมเปนของจริง 
ทําดวยความโกหกเขากันไมได ตองเอาจริงเอาจัง เมื่อถึงขึ้นจริงจังหนักเขาๆ จริงเต็ม
สวนแลวเหมือนกันหมดเลย ไมเคยรูเคยเห็นมันก็รูขึ้นมาเห็นขึ้นมาภายในใจดวงนี้ละ
ดวงนักรู รูธรรมดาที่มีกิเลสอยูมันก็เปนนักรูเหมือนกัน ไมถอย แตรูอยูในวงวัฏจักรใน
เรือนจํา เกิดแกเจ็บตายในวัฏจักรนี้ พอพนจากนีแ้ลวเลยไปเลย เห็นแตโลกน่ีวางเปลา
ไปหมด กจ็ิตมันวางหมดแลว วางหมดดวย คือวางหมดแลววางหมดดวยนะ นี่ละ
อํานาจแหงจิตเปนอยางนี้นะ 
 ขอใหพากันฟงเสียงธรรมนะ ถาฟงแตเสียงกิเลสมันจะตายกองกันอยูนีล่ะ ตื่น
ขึ้นมาก็ตื่นขึน้มากับเรื่องกับราวยุงเหยิงวุนวาย จนกระทั่งถงึหลับ ถาไมมีหลับตายได
งายๆ มนุษยเรา เพราะความคิดปรุงมันกวนมากทีเดียว คิดเสียจนนอนไมหลับ จากนั้น
เปนบาไปเลยก็มี นี่ละกิเลสมันกวนถึงขนาดนอนไมหลับ หรือคิดใหเปนบาไปเลยก็มี
ธรรมความสงบใจ บังคับเขาไปซิ เมื่อไมคิดอันนี้แลวจิตสงบแนว น้ําก็ใส น้ํานิ่งใส เร่ิม
ใส ไมมีอะไรกวน จิตนิ่งอารมณทั้งหลายก็ไมกวน สารสมแกวงลงไป ภาวนาพุทโธ ธมั
โม สังโฆ ตามแตธรรมบทใด นี่เหมือนสารสมเอาแกวงเขาไป แลวน้ําคือจิตนี้จะคอยใส
สะอาดขึ้นมาๆ ภายในใจของเรา เมื่อเต็มที่แลวไมไดถามละ พระพุทธเจา-พระอรหันต
ทั้งหลายทานไมถามกัน เปนอันเดียวกันแลวถามหาอะไร  



 ๙

 เวลานี้ศาสนาจะเปนเรื่องครึเร่ืองลาสมัยของกิเลสไปแลวนะ กิเลสกําลังทันสมัย 
ทุกอยางกิเลสแซงเขาไปๆ ทันสมัยเขาไปหมดแลว ผูที่จะสรางคุณงามความดีเวลานี้ยัง
ดีอยูนะ เราไปวัดไปวาไปไดอยางสงาผาเผย ไมระมัดระวัง เพราะเสี้ยนหนามประเภทนี้
ยังไมเกิด ทั้งๆ ที่มันมีอยู มันยังไมแสดงตัวออกมากีดขวางความดีงามของผูบําเพ็ญ
ธรรมทั้งหลาย เราจะไปวัดไปวา ไปบําเพ็ญศีลธรรมที่ไหนเราไปไดสบายๆ ไมมีใคร
ตําหนิติเตียน เหาหอนกันนะ ไปไดสบาย  
 นี่กิเลสประเภทที่มันจะมากีดมาขวาง เหาหอนกีดขวางนี้ยังไมเกิด มันเกดิแตยัง
ไมแสดงออก มี เราก็ไปวัดไปวาบําเพ็ญศีลธรรมไดอยางสะดวกสบาย ครั้นหนักเขากวา
นี้จะไปวัดไปวานี้ตองลอบๆ มองๆ เหมือนเขาจะไปฉกลกัขโมยปลนจี้นั่นแหละ ตองไป
ลอบๆ มองๆ ไปเปดเผยไมได กิเลสเห็นมันรุมเอาแหลก นี่เขาจะไปวัดนะ เขาจะไป
สวรรคนิพพาน ใหเขาไปเถอะเขาจะไดไมมาแยงปลาในหนองในบึงกับเรา เราสนุกหา
ปลากินสบาย มันวา...กิเลส ทางนี้คนไมใชคนตายไดยินเขาวาอยางน้ันก็อายซิ ใชไหม 
ทีนี้ก็ลอบๆ มองๆ ไปวัด สุดทายไปวัดเปนความกีดขวาง ไปหากิเลสใหลงไปตายกอง
กันในนรกอเวจีนั้นไปไดงาย ล่ืนเลยๆ เวลานี้กิเลสกําลังสรางความลื่นใหสัตวโลก ล่ืน
ลงไปหานรกอเวจีหนักเขาทุกวันๆ ใหทานทั้งหลายจําเอานะ 

พระพุทธเจาไมเคยมีคําสอง ตรัสอยางไรเปนอยางน้ัน ขนโคกับเขาโคตางกัน
ยังไง นี่พระอานนททูลถาม คนที่จะไปสวรรคนิพพานนั้น กับคนที่จะลงนรกอเวจีนั้น 
ทางไหนมากกวากัน ทานรับสั่งวา อานนท คนที่จะไปเพือ่ความดีทั้งหลายจนกระทั่ง
มรรคผลนิพพานเทากับเขาโค แตคนที่จะตายกองกัน ไหลลงไปทางต่ํามีนรกเปนสําคัญ
นั้นเหมือนขนโค ขนโคมากขนาดไหน โคตัวหนึ่งมีสองเขา ขนมันมีมากขนาดไหน นั่น
ละประเภทที่จะลงนรกอเวจีมีมาก ทีนี้ยนเขามา จิตใจของเราที่เสาะแสวงหาอรรถหา
ธรรมเทากับเขาโค ที่จะเสาะแสวงหานรกอเวจีเทากับขนโค ในจิตคนๆ หนึ่ง ใหยนเขา
มาสอนตัวเองซิ 

ธรรมพระพุทธเจาวา โอปนยิโก นอมเขามาสอนตนเอง ขนโคคือเรา เขาโคก็คือ
เรา จะเปนใคร ขนกับเขามันอยูในโคตัวเดียวกันนี่วะ ปดมันออกใหหมดขน ใหเหลือ
แตเขา กิเลสมาแตไหนชนขาดสะบั้นไปเลย เขาใจไหม เอา เส้ียมใหดี เส้ียมเขาโคใหดี 
อยาไปเสี้ยมแตขนโคเดี๋ยวมันจะพาลงนรก ตีเขามาซิๆ ธรรมรอยสันพันคม กิเลสก็รอย
สันพันคม เมื่อทันกันแลวก็ลบลางกันได เราอยากใหพี่นองทัง้หลายไดเห็น เห็นไหมเรา
พูด พูดจริงๆ เราไมเคยสะทกสะทานหว่ันไหวอะไรในสามแดนโลกธาตุ ไมมีในจิต ขาม
ไปหมด พูดใหชัดเจนอยางน้ี แตกอนเราเคยรูเมื่อไร เราเคยพูดไหมคําพดูคํานี้ เวลา
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มันเปนขึ้นมาแลว มันก็เปนขึ้นมาจากที่มีที่เปนทีรู่อยูนี้ ทําไมจะพูดไมไดละ เวลาโงก็รู
วาโง เวลาฉลาดก็รูวาฉลาด ในใจดวงนี้แหละ 

นี่ละธรรมพระพุทธเจา แตกอนพระองคก็ไมไดประกาศตนวาเปนศาสดาองค
เอก เปนเหมือนคนธรรมดา พอผางขึ้นมาเปนศาสดาองคเอกสอนโลกทั้งสามโลก พระ
อรหันตทั้งหลายก็เหมือนกัน ขอใหจิตดวงนี้มันผานจากมูตรจากคูถไปถงึแดนนิพพาน
เถอะ มันจะมองเห็นหมด เขาใจ เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้ 

ผูกํากับ มีปญหาของคนสุดทายคนที่ ๕ ที่ถามมาครับ วา 
 หลานถูกขาราชการผูใหญกดขีข่มเหง คนทํางานจริงคนทํางานที่ดี ในหนวยงาน
ของหลานตางคนตางถูกกดใหทํางาน หลานถูกผูใหญจอมโกงกดไมใหไปยุงกับคนดทีี่
หลานเคยสนิทสนม ขอยอมรับวาขณะนี้หลานแทบทอใจในการรับราชการ แทบไม
อยากทําความดี แตก็เกรงวาถาหลานไมทําดี ความชั่วอาจมาเพิ่มในจิตใจหลานมากขึ้น 
จึงตองฝนทาํงาน ทําดีตอไป โดยไมมีโอกาสกาวหนาในงานเลยเจาคะ 
 ขอกราบนมัสการถามองคหลวงตา เพื่อเปนขอคิดใหหลานระมัดระวังไมทําชั่ว 
อยางขาราชการชั่ว ในหนวยงานหลานดวย คําถามม ี
 1. ผลกรรมของคนทีข่มเหงรังแกผูนอย ขมเหงคนดี ไมใหมคีวามกาวหนา จะ
สงผลใหเกิดสิ่งใดกับเขาบางเจาคะ ระหวางผูส่ังการเบ้ืองหลัง กับผูที่ทําตามคําส่ัง ใคร
จะรับผลมากกวากันเจาคะ 

หลวงตา ตอบยากนะ ไมทราบวาใครกลั่นแกลงใคร เหมือนเณรผอง อยู
วัดหวยทราย เราพูดใหฟงหลายครั้งแลว เณรผองมาจําพรรษากับเรา แกฝกทรมาน คือ
มีผูกล่ันแกลงอยางน้ีละ กิเลสมันกลั่นแกลง กิเลสมันใหญกวา เปนนายใหญ มันกลั่น
แกลง พอเณรนี้จะภาวนามันทําใหสัปหงกงกงนั จะหลับๆ นั่งอยูในหองมันสัปหงกงก
งันคอยแตจะหลับ มันเปนยังไง จะฟดกันกับกเิลสตัวงวงเหงา ก็ออกไปนั่งนอกกุฏทิี่
เฉลียง อยูหมิ่นๆ เอา ถาหากวามันงวงใหมันตก ไมงวงไมตก มันกลัวตายมันคนไมงวง 
ก็ไปนั่ง สักครูเดียวไดยินเสียงตุบเลย เรานั่งภาวนาอยูในกุฏิ กว็ัดปานี่นะ เงียบๆ ไดยนิ
เสียงตุบ เอ มันเสียงแปลกๆ เหมือนเสียงของหนักตกนา เรานึกอยูในใจ ไมนานนักได
ยินเสยีงพุมพิมๆ  

เราก็ลุกออกไปดูเหตุการณ เพราะเสียงมันผิดปรกติ ตุบแลวยังไมแลว ยังไดยิน
เสียงพึมพําๆ มันมีเร่ืองอะไรนา เรากําลังกาวจะออกจากกฏุิไป พระก็วิง่มาปุบๆ อะไร 
เราวางั้นแหละ เณรผองตกกุฏิ แลวเปนยังไงถึงตก มันทรมานตัวเอง นั่งอยูในหองมนั
งวงเหงา เลยมานั่งขางนอกที่เฉลียง เพื่อดัดสันดานความงวงนั้น ถาเผลอก็ใหมันตก น้ี
ตกกุฏิแลววางั้น นี้เขากับเรื่องตนแลวที่วาผูใหญรังแกผูนอย 
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 กิเลสมันรังแกเณรผอง เณรผองจะฟดกับผูใหญ ผูใหญฟาดมันตกกุฏ ิ นั่นละ
เวลาผูใหญมีอํานาจมากจะไปฟดกับมนัเทาไรก็ตกกุฏินั่นแหละ ถาเรามีอํานาจมากแลว
ใหหลับมันก็ไมหลับ นอนก็ไมหลับ บังคับใหหลับ นี่ผูใหญทางธรรม นี่ผูใหญทางกิเลส
มันเอาใหหลับ ไปทรมานอยูหนากุฏิตกกุฏิไปจนได ผูใหญมนัทรมานไมหยุดเอาจนตก
กุฏิ เอาทีนี้ผูใหญเปนธรรมขึ้นมาฟดกันๆ นี้ถึงขั้นธรรมที่เพลิดเพลินแลวไมอยากหลับ
อยากนอนเลย บังคับใหหลับก็ไมหลับ มันฟดกันอยูกับกิเลส นี่ผูใหญทางธรรม เอาจน
ไดร้ังเอาไวๆ 
 นี่อํานาจของผูใหญทางดานธรรมะ ถึงเวลาจะใหนอนมันไมยอมนอน มนัหมุน
ติ้วๆ นี่ผูใหญทางธรรมะฟดกิเลสขาดสะบั้นไปจากใจ กิเลสที่มีอํานาจมากฟดเณรผอง
ตกกุฏิ เอาไดสองอยางเอาไปพิจารณาเอานะ เณรผองก็อยูกบัพวกเรานี่แหละ เราไปหา
เณรผองที่ไหน ใหดูตามนี้เณรผอง ถาเราเรงแลวธรรมฟดกิเลสลงจนกระทั่งไมหลับไม
นอน ฟดกิเลสขาดสะบั้นก็อยูในหัวใจของเรา จําเอานะ พอ 
 ผูกํากับ ขอสองสุดทายครับ หากหลานนําทุกขตามขอ 1 ไปพิจารณา
ระมัดระวังไมใหทําชั่วเชนบุคคลดังกลาว จุดนี้เปนสติปฏฐานขอ ธรรมานุปสนาสติปฏ
ฐานหรือไมเจาคะ 
 หลวงตา โอย หลวงตาเกิดมาก็ไมไดเกิดมากบัสติปฏฐาน ลูกศิษยมนัไป
ไดความรูจากไหนมา มาเลาใหอาจารยฟงบางซิ ไปถามมันคืออะไร ใหไปเรียนสติปฏ
ฐานแลวมาสอนอาจารยหนอย เวลานี้อาจารยตอบยังไมได ยังไมเขาใจสติปฏฐาน 
 ผูกํากับ องคหลวงตามีขอเตอืนประการใดใหหลานมีขอคิดที่ดีขึ้น ขอได
เมตตาสงเคราะหดวยเถิดเจาคะ สุดทายนี้ขอองคหลวงตาอยูเปนที่พึ่งทางจิตใจของ
หลาน และพุทธศาสนิกชน และคนดีของแผนดินตอไปดวยเจาคะ ดวยความเคารพ
ศรัทธายิ่ง (จาก กัลยาณี) 
 หลวงตา เออ อยากใหเราเปนที่พึ่ง แตเวลามันตกลงไปกฏุิ เณรผองมันจะ
เอาเราเปนที่พึ่งหรือเปลาก็ไมรูละ เอาละพอ มันตกลงกุฏิมันไมเห็นเอาเราเปนที่พึ่ง 
เขาใจไหม ตูมเลย มีเณรหนึ่งอยูนั้น แปลกอยูนะเณรนี่ มันเขามาเกี่ยวของกับความรู  
ตอนนั้นเราไมไดอยูหวยทรายละ เราไปเยี่ยมลูกศิษยลูกหาทางหวยทรายดวยธุระ
จําเปนหลายอยาง ไปเณรนั้นขึ้นมา คึกคักนะเณรนี่ บอกวาแกเคารพเลื่อมใสเรามานาน
แลว ไดทราบวาจะมานี่ โหย กระปรี้กระเปราจิตใจจนนอนไมหลับ ร่ืนเริงบันเทิง พอใจ
วางั้น 
 มาก็มาเลาเร่ืองภาวนาใหฟง จิตของแกสวางอยางน้ันสวางอยางน้ี แกเลาใหเรา
ฟง เราก็ฟง เปนจริงๆ นะ นั่นละจิตนิสัยเปนอยางน้ัน ความสวางไสวมันออกรูมัน



 ๑๒

เปนไป ทีนีส้ติปญญาตามมันไมทัน นี่ละอันนี้สําคัญ เราสรุปเลยนะ ความสวางไสว 
ความรูนั้นรูนี้มันเลาใหเราฟง เราเปนคนฟงหมด พอจบเรียบรอยแลวเราสรุปความลง
มา “เณรระวังใหดีนะ” สรุปความ “สวนที่พูดทั้งหลายเหลานั้นเราก็พูดไปแลว แต
จุดสําคัญที่จะพาใหเณรเสียนั้นนะ เณรใหระวังใหดีนะความสวางน้ีจะสองทางใหเณร
หลงทาง เณรจะเพลินในความสวางน้ีไป เดี๋ยวไลคลุกหมูคลุกหมาไป นึกวาเปนเทวบุตร
เทวดาไปนะ ใหระวังใหดี” 
 นี่เราสรุปนะ เราสอนยอๆ อยาตื่นเงานะ มันเปนเงาหลอกคนได หลอกคนมา
นานแลวนะ นี่เราสรุปความ พอเณรนี้ลงไป พระทีน่ั่งฟงอยูนั้นก็ปุบปบเขามา “ครูจารย
พูดทําไมถึงถูกตองเอานกัหนา” “ถกูตองยังไงวาซิ” “ก็เณรนี่อยูๆ ก็เสียงอื้ออาๆ คือ
มันออกแสงสวาง มันเขาปา เณรนี้วิ่งเขาปา แลวเรียกหมูเพื่อนมาชวยตามแสงสวาง ฟง
เสียงอื๊ออาๆ กลางคืน มาอะไร มาหาแสงสวาง แสงสวางมันเขาไปไหน มนัเขาไปในปา
สับปะรด แลวลากหมูเพื่อนไปหา หมูเพื่อนผูทีรู่แลวก็ถอย ผูไมรูก็วิ่งตามหามันไป นี่
ครูอาจารยพูดที่วาเดี๋ยวมันจะวิ่งหานั่นหานี่ จะเขาปาเขารก เณรนี้เขาแลว วิ่งตามแสง
สวางเขาไปปาสับปะรด เปนบาไปแลว” กอ็ยางน้ันแหละเขาใจไหม นิสัยของจิตมัน
ตางกัน ตองมีผูเตือน ไมเตือนไมได เอาละวันนี้นะ 
 วันนี้พูดเรื่องอะไรตออะไรมากตอมาก เราเลยจําไมได อันไหนที่เหมาะกับจริต
นิสัยของตนก็ยึดไปเปนคติๆ ก็แลวกัน การพูดนี่หายไปๆ เร่ืองความอัศจรรยของธรรม
นี่พูดไมไดนะ ที่นํามาพูดๆ นี้จะพูดไดเทาที่พอพูดได ส่ิงที่เลิศเลอสุดยอดแตพดูไมได
มีมากตอมากนะ นี่ละเรื่องธรรมเปนของเล็กนอยเมื่อไร ใหพากันตั้งอกตัง้ใจนะ อยาให
พวกกองมตูรกองคูถมันเอาขี้ไปโปะหวัเอาๆ ดวยความยกยอปอปนตัวมันเอง เหยียบ
หัวบุคคลผูมีทองคําทัง้แทงคือธรรมภายในหัวใจใหจมนะ ใหระวังใหดี 
 ขาศึกศัตรูในเมืองไทยเรากําลังเปนเสี้ยนเปนหนามอยางใหญหลวง ในวง
ศาสนานะสําคัญ ทางชาติบานเมืองก็ไปอีกแบบหนึ่ง ทางศาสนาก็มี มีแตเร่ืองที่จะ
ทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยทั้งน้ัน เปนสวนใหญนะ จับตาดูใหดี นี่ไมตองจับ
มันก็รู ไมรูเอามาพูดไดยังไง จะพดูเฉพาะเทาที่จําเปนที่จะพูดเทานั้น ไมจําเปนรูเทาไร
ก็ไมพูด เอาละใหพร 
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