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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๔๗ 

ทดลองพระ 
 

 พระที่มาศึกษานี้ ไดทดลองดูซพิระมาศึกษา ก็มีพระองคหนึ่งน่ังอยูตรงนี้ เรา
เหลือบตามองดพูระองคไหนจะสายตามารับกับสายตาเรา เราจะใชองคนั้น ก็พอดีมี
พระองคนี้มองมารับสายตาเรา ก็เรียกใหมา คือเราจะใชพระนี่เราตองมองไปๆ ถาสายตา
ของพระรับกับตาของเรา เราก็เรียกมา ถาองคไหนไมรับก็ไมเห็น จึงเรียกองคนี้มา เราได
ขนมชิ้นหนึ่ง มองเห็นเด็กนั่งติดอยูกบัแม แถวนั้นไมมีเด็ก มีเด็กคนเดียวนั่งติดกับแมอยู 
เราหยิบขนมนี้ เรียกพระมา พระก็ปุบปบมาเลย ออกสนามทดลอง มาศกึษาอบรมผลเปน
ยังไงแสดงออก ปุบปบมาเราก็จับยื่นให โอย บอกชัดเจนนะ อยางน้ีละมันสําคัญอันนี้นะ 
บอกชัดเจน นี่ขนมนี้ไปใหเด็กนั้นนะ เด็กที่นั่งอยูกับแม 

แถวนั้นไมมีเด็ก มีเดก็คนเดียวมันไมนาจะสงสัย นี่ละฟงซิทีม่าศึกษา เราก็ชี้บอก
ดวยเด็กคนนั้นนั่งอยูติดกับแม เพราะแถวนั้นไมมีเด็ก มีเดก็คนเดียวไมนาสงสัยอะไรเลย 
ใหเอาขนมไปใหเด็กคนนั้น ปุบปบไปจะไปใสบาตรองคนี้ แตยังดีมองมาหาเราเสียกอน 
เราบอกไม วางี้ แลวปุบปบจะไปใสบาตรองคนั้นอกี ฟงซินะ กพ็อดมีองมาหาเราอีก เราปด
อีก ตกลงกเ็ลยเรียกกลับมา ก็พอดพีระองคหนึง่มองมาหาเรา เราก็เรียกพระองคนี้มาสั่ง
ใหม ใหเอาขนมไปใหเดก็ที่นั่งอยูกับแมติดกับแมนะ พระองคนี้เราเขาใจแลวแหละ ปุบๆ 
ก็ไปมอบใหปวะเลยไมผิดอะไร แตองคนี้ยังเซอไมถอย 

นี่ละเปนยังไงมันถึงเปนอยางน้ันพิจารณาซิ เด็กที่วาน่ังอยูกบัแม กับพระทั้งหลายนี้
มันตางกันอยางไรบางฟงซิ  เอาขนมนี้ไปใหเด็กที่นั่งติดกบัแมอยูนั้นนะ เขาใจไหมพูด
อยางน้ี พากนัเขาใจไหม ก็แสดงวาไมเขาใจเฉพาะพระองคเดยีวนี้เทานั้น ลงตรงนั้นนะ นี่
ละการมาศึกษาที่ไมคอยไดผลไดประโยชนอะไร เพราะมาเดนๆ ดานๆ จิตเลื่อนๆ ลอยๆ 
นี่ละจิตไมมสีต ิจําใหดีนะ ถาไมมีสตแิลวเปนอยางนี้ เรๆ รอนๆ  ถามีสติจับปบทีนี้ปญญา
จะออก ความเขาใจจะออก ส่ังเสียอะไร 

พอพดูเรื่องน้ีแลวเราก็ระลึกถึงที่บานหนองสูง คําชะอี ทานอาจารยกงแกวทานอยูที่
นั่น โอย ทานใจดีมาก เพราะฉะนั้นเณรอยูกับทานจึงยั้วเยี้ยๆ มีแตเณรอยูกับทาน มีพระดู
เหมือนสององค นอกน้ันมีแตเณร ตัวกําลังนารักเสียดวยนะ สูงขนาดนี้ นารัก พอเราฉัน
เสร็จแลวจากหวยทรายเราก็เดินไป จากน้ันถึงวัดทาน ๒ ชั่วโมง ๒๕ นาที ไปไมมีรถ ไปพอ
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ทานเห็นเราแลวทานก็ปุบปบเลย เรียกเณร เณรๆ มานี่ ทานเรียกเณรมาจะใช พอเณรปุบ
ปบขึ้นมา เณรสองสามตัว นารักทุกตัวแหละ ปุบปบขึ้นมาก็นั่งคุกเขา ดสูวยงามนะ เพราะ
เราสังเกตนี่ ทานสอนพระสอนเณร กับเราสอนพระสอนเณร มันเขากันได ผลเปนออกมา
อยางไรบาง ความหมายวางั้นนะ 

โอย นั่งเปนแถวสวยงามมาก นารักมาก ทานก็ส่ังเสีย เราก็ฟงคําทานสั่ง เราเขาใจ
ทุกคําวางั้นเถอะ ทีนี้เณรเหลานี้จะเขาใจไหม เราคอยจับดูเณรจะเขาใจไหม ทานใจดีนะ 
อาจารยกงแกวใจดีมากทเีดียว นี่นะใหไปเอาเสื่ออยูกุฏิหลังน้ี แลวใหไปเอาหมอนอยูกุฏิ
หลังนี้มาใหทานอาจารยทานมาเยี่ยมเรา พักศาลา วางั้น ทานยังซ้ําอีกนะ ใหไปเอาหมอน
อยูกุฏิหลังน้ี เส่ืออยูกุฏิหลังนี้ ไปเอามาเดี๋ยวนี้ แตทานไมไดบอกวากี่ผืน เราจําขนาดนั้นนะ 
ก็เราจะฟงจับเอาเร่ืองราวนี่ เณรก็นั่งตาใสแปวเหมือนตาแมวนะ นั่งคุกเขา โอย สวยงาม
นะ นั่งจอฟงอาจารยเหมือนจะเอาจริงเอาจังมากทีเดียว 

พอทานสั่งเรียบรอยแลว เรานี้เขาใจหมดแลวแหละ พอทานใหไปเอาหมอนอยูกุฏิ
หลังนี้ เรามองไปกุฏิหลังน้ี แลวไปเอาเสื่อกุฏิหลังนี้ มองไปก็เห็นกุฏิหลังน้ีอยู ถาเปนเราก็
ปุบไปหลังนั้นละ ไปหลังนั้น นี้เขาใจแลวนะวางั้น ทานยังบอกวาเขาใจแลวนะ แสดงวาเณร
เหลานี้ไมคอยเขาใจนั่นแหละทานถึงบอกเขาใจแลวนะ เอา ถาเขาใจแลวไปเอาเสื่อหลังนี้ 
และหมอนหลังนี้ พอลงไปจากศาลาเณรก็หันหนาปุบปบมาอีก ๓ เณรลงไป หันหนาปุบ
ปบมาแลววา ซาดบ วางั้น เขาใจไหม ซาดก็คอืเส่ือ ภาษาทางนั้นเขาเรียกสาด เส่ือนี่เขา
เรียกสาด พอลงไปแลวหันหนาจองมา ซาดบ คือภาษาภูไทไมวาสาดนะ ซาดบ เอา ก็นึกวา
เขาใจแลว เราก็ฟงทานพูดกับเณรทาน เอา นึกวาเขาใจแลว 

ทานก็ส่ังอีก ใหไปอยางน้ันอีกตามเดิม ไมมกีิริยาอะไรแหละ เขาใจแลวนะ ทาน
บอกแลวก็ลงไป ไปเอามาถูกตองอยู แตสําคัญที่ลงไปแลว ซาดบ เรานะเขาใจหมดแลว ส่ัง
สอนเณรมันไมเขาใจ ทานวางั้น โอย มันเปนอยางน้ีแหละครูอาจารย วัดเรานี้มันเหมือนกับ
โรงบมบา ใครเขามามันเปนบากันหมด วัดกระผมก็เหมือนกันนี้ ทานหัวเราะคิกๆ เราเลย
ไมลืมนะ เราวา วัดนี่เปนโรงบมบา ใหเปนบากันทั้งวัดถาเขามานี้ ใครเปนคนดีก็มาเปนบา
กันหมด มันไมไดมาเปนอรรถเปนธรรม 

นี่เขามาในวัดในวาอยามาเปนบากันหมด เดี๋ยวซาดบ ขึ้นอยางน้ันไมไดนะ เขาใจ
ไหม พูดสอนทุกวันๆ มากยิ่งกวาทานอาจารยกงแกวทานสอนลูกศิษยของทานใหไปเอา
เส่ือกุฏิหลังนี้ เอาหมอนกุฏิหลังน้ี ทานสอนเพียงสองสามครั้ง นี่เราสอนมากี่ปกี่เดอืนแลว 
ยังจะหันหนามาซาดบอยูเหรอ เราไมเหมือนใครนะ ปวะเลย เขาใจไหม ยังมาซาดบ เขาใจ
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เหรอ นี่ละเร่ืองความเขาใจมันอยูที่จิต ที่สติหนึง่ แตภูมิของความฉลาดความโงมันก็ตาม
พื้นเพ แตสําคัญขอใหมสีติ จะจับไดๆ  การมาปฏิบัติธรรมไมเอาจริงเอาจังไมได กิเลสเอา
ไปกินหมด ทั้งๆ ที่เขามาในวัดมาศึกษาอบรมกับวัด กิเลสมันไมวาอะไรแหละ มันโกยเอา
เลยไปเลยไมมีเหลือ ออกไปจึงมีแตความเซอๆ ซาๆ เปนนิสัยอยางเกาแกของกิเลสที่ถลุง
มาจนแหลกแลวนั่นแหละออกตอนรับกัน กิริยาของอรรถของธรรมที่ไดเขามาศึกษาอบรม 
พอจะไดเปนคติเครื่องเตือนใจตนเองและเปนความดีงามเกี่ยวของกับเพือ่นกับฝูง ในการ
แสดงออกของตนนั้นมันไมมี เปนอยางน้ีแหละ 

อยางที่พระเขามาศึกษาอบรมกับเรานี้ เพราะฉะนั้นถึงไดจี้แลวจี้เลา เพราะเราก็เปน
นักศึกษา กอนที่จะมาเปนผูใหญ เปนผูนอยมากอน เฉพาะอยางยิ่งเขาไปหาพอแมครูจารย
มั่นลองดูซินะ จอมปราชญฉลาดแหลมคม พูดคําไหนออกมาธรรมดามันไมไดเร่ืองไดราว 
ก็แบบซาดบ นั่นแหละ ไมไดเร่ืองไดราว ตองจับปบๆ ทานพูดอะไรจับปบๆ ไดคตนิี้ไป
ใชๆ มนัก็เกดิผลเกิดประโยชน ที่เราไดนํามาสอนพี่นองทัง้หลายอยูนี้ ก็คือเราไปศึกษากบั
ทาน เอาจริงเอาจังมากทีเดียวไมใชธรรมดา ทานพูดแย็บออกมาคําไหนจับมาพินิจ
พิจารณาตลอดๆ เพราะตั้งใจไปศกึษา แนใจแลววาทานคือพระอรหันตองคหนึ่ง ลงใน
หัวใจเต็มสัดเต็มสวนตั้งแตทานชี้ธรรมออกมาตั้งแตเราไปหาทานทีแรก 

หือ ทานมาหาอะไร ทานมาหามรรคผลนิพพานเหรอ ตนไมภูเขาดินฟาอากาศไมใช
มรรคผลนิพพาน ไมใชกเิลส ทั้งสอง ทานออกพรอมกันๆ รวมลงไปแลวธรรมจริงๆ กิเลส
จริงๆ อยูที่ใจ เพราะฉะนั้นทานจึงใหยอนจิตเขามาสูใจ พินิจพิจารณาที่ใจ ทานจะรูทั้ง
ธรรมทั้งกิเลสอยูภายในใจนี้แหละ มันลงใจนะ เพราะฟงเอาจริงเอาจังมาก ก็ไดอตุสาห
พยายามปฏิบัติมา พูดถงึเร่ืองอรรถเรื่องธรรมตองเปนเรื่องความจริงนะ เหลาะๆ แหละๆ 
ไมได เหลวไหลทั้งนั้น ที่ลูกศษิยลูกหาพระเณรทั้งหลายเคยอยูกับครูบาอาจารยมาไป
เลอะๆ เทอะๆ ก็เพราะไปแบบซาดบนั่นเอง เขาใจไหม ไมไดเร่ืองไดราวอะไร รายไหน
ไปๆ หันหนามาก็มีแตซาดบๆ หันหนากลับมาจะเปนอรรถเปนธรรมมาบูชาครูอาจารยไม
มี มีแตซาดบ หรือวาเซอบ เขาใจไหม นั่นละเปนอยางน้ัน จําเอานะทานทั้งหลาย 

ธรรมไมใชเร่ืองเล็กนอย ละเอียดสุขมุมากทีเดียว กิเลสน้ีปกคลุมๆ อะไรกิเลสจะ
ออกกอนๆ ความเซอๆ ซาๆ ความไมเอาไหนเปนเรื่องของกิเลสทั้งน้ันมันจะออกจากจิต
ของเราตลอดเวลา กิริยาที่แสดงออกจากจิตที่เซอๆ ซาๆ เปนกิริยาที่สะเปะสะปะไมคอยได
หลักไดเกณฑอะไร ถาจิตที่มีสติ ตัง้จิตตั้งใจตออรรถตอธรรมจริงๆ แลวจะไดของดอีอกไป
ใช เมื่อออกจากนี้แลวออกไปทางไหนก็จะไมเลอะๆ เทอะๆ จะจริงจะจังทุกอยาง 
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เพราะฉะนั้นถึงไดสอนถึงเร่ืองสติเปนของสําคัญมากนะ ถาสติอยูกับตัวแลวความรูอยูที่นี่ 
ทีนี้พรอมที่จะรู รูเร่ืองอะไรพรอมที่จะรู รูดวยสติมันแมนยําๆ ไมคอยผิดพลาด ไอรูดวย
ความเซอๆ ซาๆ ของกิเลสผิดพลาดทั้งน้ันแหละ อยางที่วาซาดบนี่ เราเอามาพิจารณาหมด 

การมาศึกษากับครูบาอาจารย ครูบาอาจารยแตละองคๆ ลูกศิษยมีนอยเมื่อไร มาก
ตอมากนะ เฉพาะพอแมครูจารยนี้เรียกวาทั่วประเทศไทยลูกศิษยของทาน แลวที่จะไดเปน
หลักเปนเกณฑ มาสั่งสอนลูกศิษยกระจายตอไปนั้นมีนอยมากนะ นอกนัน้เลอะๆ เทอะๆ 
มีแตเร่ืองซาดบๆ ๆ ทัง้นั้น เต็มบานเต็มเมืองมีแตซาดบนั่นแหละ นี่ละพวกซาดบ พวกเรา
นี่พวกซาดบ ครูบาอาจารยสอนแทบเปนแทบตาย หันหนากลับมานึกวาจะไดของดิบของดี
มา ซาดบ อยากจะตีปากเอานะเรา มันโมโห โห ของงายเมื่อไรเรื่องอรรถเรื่องธรรม ตอง
ใหพากันฝกฝนอบรม เอาจริงเอาจัง มีขอหนักแนนตอตนเอง ตอสูจริงๆ  

เร่ืองความชั่วนี้หนาแนนมากแตละคนๆ ตองไดใชความพยายามอยางหนักแนน
ตอสูกัน ยิ่งเวลาจิตหยาบเทาไรๆ มันก็เปนของมันอยางน้ัน กิริยาแสดงออกเปนเรื่องของ
กิเลสทั้งหมด คิดดูซิที่วาไปอยูบนภูเขาตั้งหนาจะฟดกับกิเลสอยางเต็มเหนี่ยว หลังจากได
ฟงคําสอนของครูอาจารยอยางถึงใจแลว ตั้งสติไมอยู ตัง้พับลมผล็อยๆ ลมตอหนาตอตา
นะ เราก็ตั้งใจตั้งสติ ลมตอหนาตอตา คือกิเลสตีปบเดียว พอตั้งพับลมๆ คือกิเลสตีทันทีๆ 
นี่เรียกวากระแสของกิเลสมันรุนแรงมาก ตั้งสตินี้เพื่อเปนอรรถเปนธรรมลมผล็อย คือ
กิเลสตีแลว ไมเปนทาเปนทาง ถึงขนาดน้ําตารวงเราลืมเมื่อไร เราไมลืมนะ 

แตอาศัยความพยายาม ที่วาเคียดแคนใหกิเลสเปนอรรถเปนธรรม ธรรมดาความ
เคียดแคนเปนกิเลสทั้งนั้น แตนี้ความเคียดแคนเปนอรรถเปนธรรม ก็ไดจับเอานี้แหละมา
ในตัวเองนั่นแหละ ความเคียดแคนใหกิเลส ถึงขนาดกูมึงเทยีวนะ เพราะตั้งสติเทาไรลมๆ 
ใหเห็นตอหนาตอตา ไมไดอยูนะ ตั้งเพื่อลมๆ เพราะกระแสของมันรุนแรง ถึงขนาด โห 
มึงเอากูขนาดนี้เชียวเหรอ เปนอยูในใจไมไดออกมาพูดแหละ น้ําตารวง ที่ขอรับกันกค็ือวา 
เอาละมึงตองพังวันหนึ่ง ใหกูถอยกไูมถอย เวลานี้มึงเอากูขนาดนี้ แลวกลับมาหาครูบา
อาจารย มาศึกษาอกีไดอีก กลับไปอีกเอาอกีลมอีก แตวาลมชากวาทีแรก คอยลมชาๆ เขา
ไป ตอไปกล็มบางไมลมบาง ทีนี้กิเลสลมใหเห็น นั่นละความเอาเต็มเหนี่ยวๆ ไมหยุดไม
ถอย ฟดกันๆ  

จนกระทั่งตั้งหลักได ทีนีส้ติตั้งปบอยูปบๆ รับกันกับกิเลสเร่ือย ถึงขนาดสติตั้งเปน
หลักเลย นั่นฟงซิ นี่ละการฝกฝนอบรมเอาแทบเปนแทบตายถึงขนาดน้ําตารวง หยาบ
ขนาดนั้นละจิตใจเรา เอาจนกระทั่งกเิลสฟดเอาน้ําตารวงๆ กลับมาทีนี้ก็ซัดกับกิเลส หลาย
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ครั้งหลายหนตอไปกิเลสก็หงายใหเราเห็นที่นี่ เพราะเราสูไมถอย หนักเขาๆ หลักใจก็มีๆ 
สติมีปญญามี หนักแนนเขาโดยลําดับ กิเลสตัวที่ทําลายๆ นั้นคอยเบาลงๆ หนักเขาเร่ือยๆ 
เลย เอาจนกระทั่งถงึสตปิญญาอัตโนมัติ นี่มาจากลมลุกคลุกคลานนะ เอาจนกระทั่งถึง
สติปญญาอตัโนมัติ นี่มาจากลมลุกคลุกคลานนะ คือสูไมถอยๆ ตอไปตั้งสติไดจติมีภูมิมี
ฐานขึ้นมา ความสงบรมเย็นหนาแนนขึ้นมาๆ ออกดานปญญานี้พุงๆ ที่เปนคราวกอนสติ
ตั้งลมผล็อยๆ หมดไปแลว เพราะอํานาจแหงการฝกฝนอบรมตน จนถึงขนาดที่วาสตินี้ยืน
ตัวเลย ตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งหลับไมมีที่วาเผลอตรงไหน นี่มันเปนสติปญญาอตัโนมัต ิ
คือเปนไปเอง สติเปนไปเอง ปญญาหมุนตัวเปนเกลียว 

ทีนี้กิเลสเขามาแหยมไมได ตัวใดเขามาขาดสะบั้นๆ เห็นกันชัดๆ ในคนๆ เดียวนี้
แหละ เอาจนกระทั่งกิเลสโผลขึ้นมาไมได เมื่อมนัโผลขึ้นมาไมได คนคุยเขี่ยหาที่ไหนก็ไม
เจอ ไมปรากฏกิเลส มีแตธรรมสงางาม สติปญญาจาคอยที่จะฟดกับกเิลส ตัวไหนโผล
ขึ้นมาขาดสะบั้นเลย นั่นเวลาสติปญญามีกําลัง เห็นชัดๆ ในคนๆ เดียวนี้แหละ จนกระทั่ง
บางที นี่ก็ไดเอามาพูดใหหมูเพื่อนฟง คนที่ไหนก็ไมเจอ มีแตธรรมสงางามจาๆ อยูภายใน
ใจ คนหากิเลสตัวไหนก็ไมมี แตไมไดพูดดวยความสําคัญนะ พูดดวยการคนไมเห็นนั้น
แหละ หือ นี่ไมใชเปนพระอรหันตนอยขึ้นมาแลวเหรอ ทั้งๆ ทีเ่ราไมไดสําคัญแหละ คือคน
ไมเห็นแลวก็วาเอาเฉยๆ  เหอ นี่ไมใชเปนพระอรหันตนอยขึ้นมาแลวเหรอ 

งานของจิตอนันี้ถาเจอกิเลส ฟดกับกเิลสเปนงานประเภทหนึ่ง ไมเจอกิเลสก็คุยเขี่ย
หากิเลส ก็เปนงานประเภทหนึ่ง ไมมีหยุดสติปญญาอัตโนมตัิ งานเปนงานอัตโนมัติเลย 
หมุนติ้วๆ สักเดี๋ยวก็เจอจนไดกับกิเลส พอเจอก็ขาดสะบั้นลงไปเลย ขาดสะบั้นลงไปๆ 
จากน้ันก็เชื่อมเขาไปหามหาสติมหาปญญา ถึงขัน้นี้แลวเหมือนวาอะไรผานไมไดเลย เห็น
ไหมสติปญญาที่ลมลุกคลุกคลานตั้งลมๆ กับกิเลสตั้งขึ้นมาไมได โผลมาไมได ขาดสะบั้น 
นั่นเขากันไดแลว ขาดสะบั้นๆ นี่ละการฝกฝนอบรมตน เราจะเอาแตสุกเอาเผากินๆ ไมได
นะ กิเลสเปนภัยตอเราตลอดไป ธรรมเปนคุณตอเราเสมอไปเชนเดียวกัน ใหนํามาใชนํามา
แกกันเพื่อเอาตัวของเราใหเล็ดลอดออกไปไดจากกิเลสตัวเปนภัย ใหพากันตั้งอกตั้งใจ 

นี่เราพูดถึงเร่ืองสติปญญา กาวเขาสูมหาสติมหาปญญา นี้ยังไมไดส้ินนะ ยังไมได
เปนอรหันตนะ แตมหาสติมหาปญญาซึ่งเปนเครื่องมือฆากิเลสมันเกรียงไกรมาก เอา
จนกระทั่งกิเลสเหมือนหน่ึงวาไมมี ถึงกับคิดขึ้นมา แตไมไดมคีวามสําคัญนะ คิดเฉยๆ หือ 
นี่ไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ แลวเหรอ คนหากิเลสที่ไหนก็ไมเจอ แตก็คนอยูนั่นแหละ
เพราะเราไมไดสําคัญวาเราเปนอรหันตนี่ พอคนไมเห็นแลวก็วาเอาเฉยๆ คุยเขี่ยขุดคนก็
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เจออีกๆ ซดัเขาไปจนกระทั่งถึงรากแกวของมัน อวิชชฺาปจฺจยา มวนเสื่อเขามานี้ ฟาดพัง
ปงเลย ไมตองมี คําวาอรหันตนอยอรหันตใหญไมมีเลย ผึงขึน้ตรงกลางนี้ ตัดสินขาดสะบั้น
ไปหมดไมมอีะไรเหลือ นี่ละการปฏิบัติตนเอง พระพุทธเจาจึงสอนใหฝกฝนอบรม อยู
เฉยๆ ดีไมไดนะคนเรา ดีแตชื่อไมเกดิประโยชน ใหตัวคนดี ชื่อเขาจะตั้งวายังไงชางหัวเขา
เถอะชือ่เฉยๆ ขอใหตัวของเราดี อยูที่ไหนใหดีๆ 

นี่พระเขามาศึกษาอบรมก็สอนพระสอนเณร แตเวลานี้ไมไดสอนเต็มเม็ดเต็มหนวย
เหมือนแตกอน แตกอนเอาจริงเอาจังบนศาลา สอนพระมีแตแกงหมอเล็ก แกงหมอจิ๋ว 
พุงๆ เลย แตเวลานี้เขามาเกี่ยวของกับชาติบานเมือง ก็เลยหมุนไปทางชาติบานเมือง พอ
ใหมีสติสตังยับยั้งตนไดบางจากความชั่วทั้งหลาย พอเปนสิริมงคลแกตวัของเรา ใหนําไป
ประพฤตปิฏบิัติ สําหรับพระที่มาศึกษาก็สอนเตม็เม็ดเต็มหนวย ใหตางคนตางมสีติสตัง
ตั้งอยูกับตัว สติอยาใหเคลื่อน ใหติดอยูกับตัว ยืนเดินนั่งนอนสติติดเวนแตหลับ มันเปน
เองของมัน พอตื่นขึ้นมาใหตั้ง นี้ละคือความเพียรของพระ งานของพระงานของเราเพื่อ
อรรถเพื่อธรรมเพื่อมรรคผลนิพพาน ตองเปนงานที่มีสติเปนพื้นฐาน ถาปราศจากสติไม
เปนทา 

ที่พูดเหลานี้ฟดมาพอแลวนะ ไมใชเอามาพูดเฉยๆ ผานมาหมดแลว ความ
สมบุกสมบันทุกส่ิงทกุอยางผานมาหมดๆ จนกระทั่งไดมาเห็นอยางที่วาน่ี นี่ถูกตองแลว 
วิธีการที่เราดําเนินมานี้ไมผิด เหมอืนพระพุทธเจาทรงดําเนินมาไมผิด ตรัสรูธรรมปงไม
ตองถามใคร ไมตองเอาใครมาเปนสักขีพยาน พระองคพอแลว สอนโลกไดทัง้สามโลก 
กามโลก รูปโลก อรูปโลก สอนไดหมด นี่ละธรรมพระพุทธเจา นี้ขึ้นจากใจเหมือนกัน ไม
ตองไปทูลถามพระพุทธเจา แมตัวเทาหนูภูมิของธรรมก็เตม็หัวใจหนูจะวาไง พอตัวๆ 
เพราะฉะนั้นสาวกทั้งหลายที่ไดตรัสรูธรรม บรรลุธรรมแลว สอนโลกจึงไมปรากฏวา สาวก
องคใดทีธ่รรมะในหัวใจไมพอ ไปทลูถามพระพทุธเจาเอามาเพิ่มเติมไปสอนโลกอีกไมเคย
มี ทานองคไหนก็สอนเต็มภูมิๆ เต็มวาสนาของตนๆ 

นี้ตัวเทาหนูเชนเดียวกันก็ตาม แตก็เต็มภูมขิองตัวเองจงึไมถามใคร ธรรม
พระพุทธเจาอยูในหัวใจนี้หมดแลว เปดออกทีไ่หน เอา พูดใหมันจังๆ อยางน้ีมันจวนจะ
ตายแลว พูดตลอดที่วาจวนจะตายๆ เพราะเปนหวงพี่นองทัง้หลาย เราไมไดเปนหวงเรานะ 
เราพอทุกอยางแลว พรอมแลวพอแลวที่จะไป พอแลวที่จะอยู ทั้งสองอยางพอทุกอยาง 
หัวใจพอเสียอยางเดียวพอหมด อยูก็ไดไปก็ไดไมมีปญหาอะไร จึงไดเปดธรรมทั้งหลาย
ออก หัวใจดวงนี้เวลามันเปนมูตรเปนคูถก็เปนอยางเราๆ ทานๆ เวลาขัดออกไปๆ แลวก็
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คอยสวางไสวขึ้นมาๆ จนกระทั่งถงึจาครอบโลกธาตุใจดวงนั้นละ เห็นไหมละ เพราะการ
ฝกฝนอบรม ตองใชความอุตสาหพยายาม 

อยาใหกิเลสมากระซิบกระซาบเอาไปกินกอนๆ นะ อะไรก็มีแตกิเลสเอาไปกิน
กอนๆ ใชไมไดนะ ตองฝกตองไดพินจิพิจารณาตัวเอง ฝกฝน เราทําเพื่อเราเปนไรไป ทุกข
ขนาดไหนก็เพื่อเราไมใชเพื่อผูอื่นผูใด พอที่จะขี้เกียจขีค้รานอิดหนาระอาใจตอการ
ชวยเหลือเขา นี่ชวยเหลือตัวเอง เมื่อมีทกุขมากนอยเพียงไร เอาเราชวยเหลือตัวเอง 
เหมือนเรารับประทาน ตั้งแตหิวเต็มที่ก็รับประทานๆ มา ชวยตัวเองๆ จนกระทั่งอิม่ นั่น 
เราจะไปเบื่อหนายอะไรในการชวยตัวเองเพราะการรับประทานของเรา รับประทานจนอิม่ 
ไมมีใครอิดหนาระอาใจตอการรับประทานในกลางคันแหละ วาฉันยังไมอิม่นี้ อิดหนาระอา
ใจ ไมมี มีแตฟดเสียจนอิ่มๆ เขาใจไหม 

นี่ก็เหมือนกนัเอาตัวเองใหพอแลวก็พอหมด เรียกวาคุมกันกบัเหตุกับผล ที่เราได
สละมาขนาดไหนๆ ผลเวลาเกิดขึ้นมาไดกันปบเลย นี่ละทานวาเหตุกับผล ถาเหตุเบาผลก็
เบา เหตุหนักผลก็หนัก ไมวาเหตุดีเหตุชั่ว เหตุชั่วเหมือนกัน เหตุดีเหมือนกัน ขึ้นอยูกับ
เหตุ เหตุหนักผลก็หนัก ผลดีหนัก ผลชั่วหนัก นี่เราพยายามทําเหตุใหดี ตางคนตางตั้งใจ
ประพฤตปิฏบิัติตัวใหดี ธรรมพระพุทธเจาไมตองไปถามที่ไหน ดินฟาอากาศไมใชธรรม 
อยูที่ใจของเรา ถูกกิเลสตัณหามันปกคลุมหุมหอเอาไว เหมือนสระน้ําที่วานี่ น้ําเต็มสระแต
จอกแหนปกคลุมใหมองหาน้ําไมเห็น ก็เขาใจวาสระนี้ไมมีน้ํา ความจริงน้ําเต็มอยูในนั้น 
เปนแตเพียงจอกแหนปกคลุม 

อันนี้กิเลสปกคลุมหัวใจเราอยู กิเลสเทากับจอกกบัแหนปกคลุม เปดออกๆ ใครมี
ความอุตสาหพยายาม เปดออกไดมากไดนอยเราจะเห็นน้ําในสระๆ เปดออกกวางเทาไร
เห็นมากๆ เปดออกหมดน้ําในสระเต็มหมดเลยตั้งแตเมื่อไร นี้เปดกิเลสออกหมดแลว
ธรรมในใจเต็มตั้งแตเมือ่ไร เปนอยางน้ันนะ อยูไปๆ กินไปๆ หาความแนนอนไมได วันนี้
หาความแนนอนไมได วันพรุงน้ีเหมือนกัน เดือนนี้เดือนหนา ปนี้ปหนาเหมือนกันหมด หา
ความแนนอนไมได สรางความแนนอนใหตัวเองเสียตั้งแตบัดนี้ ไดมากไดนอย วันนี้ไดหา 
วันนี้ไดสิบ เอาไปเรื่อยๆ อยาใหขาดทุนสูญดอก 

เราเปนผูรับรองเราเอง รับผิดชอบเราเอง หนักเบาอยูกับเรา อะไรบกบางใหรีบหา
มาตั้งแตบัดนี้ ตายแลวตายไปดวยความบกบางนะ อยูในชาตินี้สงสัยสนเทห ชาติหนาก็
เหมือนกัน ใจดวงนี้เองเปนตัวบกพรอง อยูชาตนิี้ก็บกพรอง ไปชาติหนาก็บกพรอง ถาใจ
ดวงนี้มีความสมบูรณพูนผล อยูที่นี่ก็เย็นใจ ไปขางหนาก็เย็นใจ คือใจดวงนี้เอง ไมไดอยู
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กับมืดกับแจงนะ อยูกับหัวใจเราทุกคน ขอใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติฟตตัวเองนะ ไปหาครูบา
อาจารย เราอยาไปเขาใจวาไปหาแลวจะไปอะไรกับทาน ก็ไปเพื่อเรานั่นเอง ไปหาครูบา
อาจารยก็เพื่อเรา ทําบุญใหทานเพื่อเราทั้งน้ัน ทานก็เปนแตเพียงอาศยัอันนั้นซึ่งเปนสวน
หยาบ สวนละเอียดคือบุญกุศลเปนของเราๆ ดวยกันทุกคน ใหพากันจําเอานะ เอาละวันนี้
เทศนเพียงเทานี้ 

โยม  มีปญหาอินเตอรเน็ตครับ 

หลวงตา  เอาวามาอินเตอรเน็ต เตอแหนด 

โยม มีปญหาจากของวันที่ ๒๐ มถิุนายน ๔๗ คนที่ ๑ ถามดังตอไปนี้ครับ กราบ
เรียนหลวงตา 

๑ กระผมภาวนาพุทโธตลอดเวลาเทาที่จะมีสติ ยกเวนเวลาหลับ สาเหตุ เพราะได
ยินเสียงดาขึ้นในใจหรือจากภายนอก 

๒ เวลาที่ไมไดภาวนาพุทโธ โดยนึกถึงเร่ืองอื่นจะมีเสียงจากภายนอกเขามา
กระเทือนถึงหัวใจ 

๓ ขณะขับรถยนตถานึกถึงเร่ืองอื่นโดยไมไดนกึภาวนาพุทโธพรอมกันดวย จะมี
เหตุการณนาหวาดเสียว เชน รถมอเตอรไซคหรือรถยนตขับมาจะชน มีอยูครั้งหนึ่งมีนกบิน
ตัดหนา กระผมขับรถชนนกดวย 

๔ การภาวนาพุทโธใจจะไมรูสึกไดยินชัดเจนเหมือนการนึกเร่ืองอื่นๆ 

๕ กระผมตองการภาวนาพุทโธตลอดเวลาใชไหมครับ 

หลวงตา อยางน้ันแหละดี สรุปลงตรงนี้เลยนะ ลองเอาพุทโธตลอดเวลา พุทโธอยู
กับใจ ขับรถมันก็ดี สตอิยูกับใจ พุทโธอยูกับใจ สติอยูกับใจมนัจะรูรอบในตัวของมันไปเอง 
เขาใจไหม ไอแบบเรๆ รอนๆ ไมไดนะ ถึงพุทโธก็พุทโธไมมสีติ ก็แบบอารมณของโลก ไม
เกิดประโยชน เอาวาไป 

โยม คนที่ ๒ ครับ กราบเทาหลวงตาเมตตาดวย หนูอาจจะไมเคยปฏิบัติตามแบบ
หลวงตานะเจาคะ แตมคีวามเคารพและศรัทธาดวยความรักหลวงตาเจาคะ มอียูคราวหนึ่ง
เปดทีวีฟงเทศนของหลวงตา หลวงตาเทศนวา เราตองปฏิบัติกัน ตอสูกับกิเลสกัน ๒๔ 
ชั่วโมงเลยทีเดียว พอดตีอนนั้นหนูเพิ่งปฏิบัติธรรมกลับมาจากวัดหนึ่งพอดีเจาคะ มันก็
รอนรนเพราะรูไมเทาทันกิเลส แตรูตัววามีสติตลอด รูตัวเองวาควรจะทําอะไร และไมควร
จะทํา มีสตดิีมากเลยเจาคะ และเหมือนไดรับความเมตตากรุณาจากหลวงตาในทันใด พอ
เปดทีวีหลวงตาเทศนคํานี้พอดีเลยเจาคะ  ดีใจมากๆ เลยเจาคะ เหมือนไดรับความเมตตา
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กรุณา  ไดรับกําลังใจใหตั้งใจปฏิบัติธรรมอยางทันทวงที แตหนูก็ยังไมทันกิเลสอยูเจาคะ 
เลยลางเลือนไป แตก็จะตั้งใจปฏิบัตติอไปเรื่อยๆ นะเจาคะ 

อีกคร้ังหนึ่งหนูไปปฏิบัติธรรมที่วัดนั้นนะเจาคะ (เปนวัดที่มีพระคุณแกหนูมาก) 
หนูเห็นหลวงตาในสมาธิดวยเจาคะ กราบแทบเทาตอพระคณุของหลวงตาดวยนะเจาคะ ที่
เปนหวงลูกๆ หลานๆ ทุกคน หนูเชื่อเหลือเกินเชื่อมั่นมากๆ ในพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ 
สังฆานุภาพ ทุกวันนี้หนูปฏิบัติธรรมทุกวันเลยเจาคะ ปฏิบัติไดดีพอสมควร อยากรูอยาก
เห็นไปหมด อยากใหไดมรรคไดผล อยากตัดขาดจากความทุกขกิเลสเคร่ืองโลเลที่เศรา
หมองนัก อยากทราบวิธีลดละความยึดมั่นถือมั่น ในตัวตน ในคน ในสัญญา เร่ืองมันคอย
รบกวนจิตใจหนูมากเจาคะ ทําใหฟุง ทําใหเศรา ทําใหเสียใจมาก 

หนูดีใจจังที่มีเว็บไซตของหลวงตานะเจาคะ หนูจะเพียรพยายามศึกษาธรรมะแยะๆ 
ใหรูธรรมะเพิ่มเติม ไดปลงอสุภะดวยเจาคะ  กราบแทบเทาหลวงตานะเจาคะ ที่เมตตา
กรุณาตอปวงชนชาวไทย กราบอนุโมทนาอยางจริงใจในสิ่งที่หลวงตาเมตตากรุณาตอสัตว
โลก และรักษาพระศาสนาดวยชีวิต หนูจะเปนกองทพัธรรมดวยเจาคะ จะรักษาพระศาสนา
ดวยชีวิตเหมือนกัน เพราะมีตัวอยางทีป่ระเสริฐอยางหลวงตา ขอขอบพระคุณมากๆ เจาคะ 
กราบอนุโมทนาสาธุดวยใจ ดวยความเคารพเจาคะ 

หลวงตา ทั้งสามนี้ก็ไมมอีะไรที่จะนาตอบ เขาเลาไปทุกคนกไ็ดฟงแลว ใหพยายาม
ปฏิบัติตัวเอง ปรับปรุงตัวเอง เสียงธรรมนี้ออกไปไหนโลกจะชุมเย็น เสียงอรรถเสียงธรรม
ออกไปตรงไหนๆ โลกจะชุมเย็น กิเลสออกไปทัว่โลก เปนไฟทั่วโลก ธรรมะที่กระจายเปน
น้ําดับไฟออกไปตรงไหนๆ โลกจะรมเย็นๆ ใหพากันจําขอน้ีใหดี พุทธศาสนาออกจากศา
สนธรรมที่แทจริง เปนธรรมแทโดยสมบูรณแบบ มีพระสงฆสาวกอรหันตทั้งหลายเปน
พยานของศาสดา พระศาสดาก็เปนพยานของหลักธรรมชาติทั่วๆ ไปของพระพทุธเจา
ทั้งหลาย ที่ตรัสรูแลวเปนธรรมธาตุดวยกันหมดเลย แลวก็เปนพยานกันมาโดยลําดับลําดา 
พอเจอนี่ปบวิ่งถึงกันเลย ไมมีอดีต อนาคต วากวางวาแคบ 

เชน น้ํามหาสมุทร มือจอปบถูกน้ํามหาสมุทรหมดแลว นี่ธรรมจอปบเขาไปนี้ถึงขั้น
อรหันตนะ จอปบเขาไปคือบรรลุปงถึงกันหมดเลย จึงไมสงสัยพระพุทธเจาทั้งหลาย ไม
สงสัยอยูที่ใจ ประจักษใจเลย นี่ละธรรม อันนี้ละที่ครอบโลกอยูเวลานี้ โลกไดนําธรรมอยาง
นี้มาปฏิบัติ พระพุทธเจาตรัสรูธรรม เอาแขนงของธรรมออกมาสอนโลก เพื่อจะใหเขาสู
หลักใหญของธรรม คือธรรมธาตุ เขาใจไหม นั่นละหลักใหญของธรรม กิง่กานสาขาที่
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ออกมาสั่งสอนสัตวโลก คือกิ่งนี้ใหเกาะกิ่งน้ีไป เชน ใหทานรักษาศีล เจริญเมตตาภาวนา มี
แตกิ่งจะเขาถึงธรรมธาตคุวามพนทุกขเขาใจไหม ใหพากันจับอันนี้ใหด ี

ถาปลอยกิ่งนี้กิเลสเอาไปกินนะ จมเลยๆ กิ่งน้ีเปนกิ่งตายตวัไดมั่นใจได ใหพากัน
เขาใจกันไวทุกคน ศาสนธรรมออกไปกวางแคบขนาดใหน โลกจะรมเย็นๆ และเขามาสูใจ
ของเราวันนั้นใจเย็นทั้งวัน ถาวันไหนกิเลสเขาวันนั้นยุงทั้งวันจะเปนจะตาย เขาใจเหรอ  ใจ
ดวงนี้ไฟเขาไปมันดิ้นมันอยูไมได ทานจึงวา ทุกขัง แปลวาอะไร เราแปลทับศัพทเลยวา 
เปนทุกขๆ ทานแปลออกวาทุกขัง แปลวาทนไมได นี่แปลตามศัพทจริงๆ คือมันดิ้น มัน
เจ็บมันจะตายมันก็ดิ้น แปลวาทนไมได เราก็รวมไปวา ทุกขังอยางเดียวเปนทุกขพอ เขาใจ
หมด เอาละที่นี่นะ 

โยม ยังมีคนที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ อยางละนิดๆ ครับ  
คนที่ ๓ ถามวา กราบนมัสการหลวงตา ในขณะนี้ส่ิงที่เกิดขึ้นในจิตมากมาย 

เปลี่ยนไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ไมส้ินสุดและรวดเร็วมากจนไดแตมองดอูยูเฉยๆ จนรูอยางชัดเจน
มากวามันปรุงที่ไหน และแกที่ไหน แตไมรูวาควรจะแกอยางไร ขอหลวงตาไดโปรดชี้แนะ
ดวยเจาคะ  

หลวงตา ใหมีสติอยูกับใจนะ ถามีสติแลวมันจะไมปรุง มันเอาตอนเผลอนะ ถาสติ
จออยูนี้ความปรุงนี้จะไมปรุง เพราะฉะนั้นจึงบอกวากิเลสมีอยูในใจก็ตามจะไมเกดิเมื่อมี
สติครอบอยูแลว เหมือนปดชองมันมันขึ้นมาไมได สติปดชองมันไวมันขึ้นมาไมได พอสติ
เผลอพับออกแลวๆ เขาใจเหรอ มันเกิดที่ใจนั่นแหละใหมีสติมันจะรู ถามีสติแลวกิเลสมัน
จะดันๆ จะรูนะที่นี่นะ ธรรมดาเราไมรูหรอก พอมีสติดีๆ  แลวกิเลสมันจะมีลักษณะ
ผลักดันๆ เรารู ยิ่งเอาสติตั้งเขาไปมันก็สงบลง เขาใจ เอาวาไป 

โยม คนที่ ๔ ครับ ตามปกตกิารเคลื่อนไหวของกระผมมักจะจับกับคําภาวนาพุทโธ
ตลอด หากมีสติระลึกได แตรูสึกวาสติตามชามากเพียงแตรูสึกกับคําภาวนาเฉยๆ 

หลวงตา ตั้งใหดีใหมันตามกันใหทัน เอาวาไป 

โยม ภาวนาเฉยๆ จดจออยูแคนั้น แตจิตไมคอยสดชื่นตางจากอาการอยูใน
อิริยาบถหนึ่งๆ รูสึกจะสงบและเย็นใจกับคําบริกรรม กราบเรียนถามหลวงตาวากระผมจะ
ทําอยางไร 

หลวงตา ก็ทําที่มันเย็นนั่นแหละ อันไหนมันเย็น พุทโธเหรอ หรือบริกรรมใดมัน
เย็น 
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โยม เขาบอกวาถาเขาเคลื่อนไหวแลวเขาภาวนาพุทโธนี่ ไมเหมือนเขาอยูสงบนิ่งๆ
และภาวนาพุทโธ 

หลวงตา เออก็แลวกัน พอเคลื่อนไหวจิตมันก็เคลื่อนไหว กิเลสเอาไปกินดวยๆ จิต
มันก็รอนนะซิ เขาใจ เอาเทานั้นแหละ 

โยม คนนี้เปนผูหญิงครับ ตอนเล็กๆ อายุ ๒ ขวบ เขาเกิดอุบัติเหตุศีรษะฟาดพื้น 
แลวก็ ๕ ปถัดมาก็มีอาการของลมชัก มีอาการเร่ืองระบบประสาท หลังจากนั้นก็ไมคอย
สบายดวยอาการขางเคียงอยูบอยๆ เขาก็บอกวาตอนนี้เขาภาวนา แตวาภาวนาก็มีอาการ
ของลมชักนีม่ากอกวนอยูเร่ือยๆ ขอถามขอ ๑ หลานจะตองปลอยอาการดังกลาวจนกวาจะ
หาย จึงจะปฏิบัติธรรมไดหรืออยางไรเจาคะ  

หลวงตา อยาไปคิดมาก ใหมีสติอยูกบันั้น เอาพุทโธติดไวนั่นเลย เอากวางๆ ครอบ
เขามาตรงนี้เลย ไมวินิจฉัยไปมาก เอาเทานั้นแหละ ขอใหมีสติอยูกับพทุโธ อยูในใจ เร่ือง
วิกลวิการ มีงอยเปลี้ยเสียแขงเสียขามีทั่วๆ ไปในโลกนี้ ขอใหจิตอยางอยเปลี้ย เขาใจเหรอ 
เอาวาไป 

โยม ขอ ๒ เขาบอกขอใหหลวงตา ไดโปรดรักษาธาตุขันธของหลวงตา 
หลวงตา  เรารักษาอยูแลวตะกี้นี้ กินพึ่งอิม่นี่ มาหาอะไร ใหรักษาธาตุขันธ รักษาใจ

เจาของนั่นซิ เขาใจ ใหพร 
 

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