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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

ทอดสมอกันที่พุทโธ 
เห็นนาฬิกานี้เราก็ไมลืมที่เราผิดพลาด ตอนนั้นดูวาเขียนหนังสือ กุฏิเปนกุฏิ

เล็กๆ รานเล็กๆ เขียนหนังสืออยู มีนาฬิกาอยูนั้น คือตามธรรมดาประมาณ ๔ โมงปด
กวาด พระก็ทราบกันทั้งวัด เราปฏิบัติอยางน้ันตลอดมา ประมาณ ๔ โมงปดกวาด
ตลอดทัง้วัดเลย เราเวลาจะขึ้นบาของเรา เขียนหนังสือไปมองดูนาฬิกามันบาย ๓ โมง
กวา นึกวาเปน ๔ โมงกวาแลว โธ ตาย 

คือการทําขอวัตรปฏิบัติพระเณรทันเราเมื่อไร ไมวาทําอะไรๆ เรารวดเร็วมาก
ตลอดมา พึง่มาทิ้งระยะนี้ที่แก ไมเอาไหนเดี๋ยวนี้นะ แตกอนขอวัตรปฏิบัติพระเณรทัน
เราเมื่อไร อยางที่วาปดกวาดนี่ พอไดเวลาปบปุบแลวๆ ใครชักชาไมไดนะ วันนั้นดู
นาฬิกาผิดไปนึกวา ๔ โมงกวาแลว โธตาย ก็ปุบปบลงปดกวาด กุฏิเล็กๆ หลังนั้นละ 
กวาดปุบๆ ออกมา คือเร่ืองขอวตัรปฏิบัติเราไมไดดอยกวาพระเณร ดีไมดีนําหนา
ตลอด คลองตัวตลอด เรียกวานําพระตลอดมา 

วันนั้นดูนาฬิกาผิดไป ปุบปบลงไปควาไมกวาดกวาดออกมาจนกระทั่งถงึหนา
ศาลานี้ กวาดออกมาทางนั้น ธรรมดาพระทั้งหลายจะรวมกันแลว พอเราออกมาทานก็
กวาดของทานออกมามารวมกันที่ศาลาใหญ พอเราออกมาจากนั้นไมเห็นใครเลย 
แปลกหูแปลกตาเหลือเกิน แปลกใจอีก แลวพอดีเห็นเรากวาดออกมานั้น เณรก็เณรทิด
จรวดลูกพระนี่นะ แตกอนเปนเณรอยูนี้ หลานทานสุพัฒน คนนี้เปนนองทานสุพัฒน 
แมของทิดจรวดเปนพี่สาวทานสุพัฒน ตอนนั้นเณรจรวดนี้ก็บวชอยูที่นี่ พอเห็นเราปด
กวาดออกมามันคงจะขวางตามัน แตมันคงไมคดิอยางน้ันมันจะคิดกลัวแหละ กลัวเรา
จะมีอะไรขึ้น พอออกมานั้นแลวเณรคงจะรําคาญตาถาธรรมดานะ ก็เลยเอาไมกวาด
ออกไปกวาด เณร เราขึ้นเลยแหละ มันเปนยังไงพระวัดนี้มันตายกันทั้งวัดแลวเหรอ 
ใครจะกุสลาใครเมื่อพระตายทั้งวัดแลว ไมรูเหรอเวล่ําเวลาปดกวาด 

คือถาธรรมดาแลวกลางคืนจะประชุมอีกนะนั่น ถาเคลื่อนขนาดนั้นแลวจะไมรอ
เลย นั่นละเด็ดไหมการปฏิบัติตอตัวเอง ตออรรถตอธรรม ตอหมูตอเพือ่น จะปฏิบัติ
อยางน้ันตลอดมา เราไมมีคําวาออนแอ ทีนี้ปดกวาดวันนั้นเราเปนบาซี กวาดออกมามัน
พึ่งได ๓ โมง ๒๐ นาที เราดูนาฬิกาผิดไป ถามเณรจรวด เณร พระเณรวัดนี้ตายกัน
หมดแลวเหรอ ใครจะกุสลาใคร ถงึเวล่ําเวลาทําไมไมเห็นปดกวาด นี่กลางคืนจะประชมุ
อีกนะนั่น ไมใชเลนนะ ดีไมดไีลออกจากวัดนูนนะ เคลื่อนคลาดจากหลักเกณฑอันใหญ
หลวง 
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นาฬิกาไดเทาไร พึ่งได ๓ โมง ๒๐ นาที คือ ๔ โมงปดกวาด เรามันเปนบาฟาด
ตั้งแต ๓ โมง ๒๐ นาที พอเณรบอกวานาฬิกาพึ่งได ๓ โมง ๒๐ นาที เหอทันที นาฬิกา
พึ่งได ๓ โมง ๒๐ นาที พอวาอยางน้ันแลว หยุด ทันทีเลยนะ หยุดๆๆ มันจะมาเปนบา
กันทั้งวัด เราจะไปแกบาเรา ปุบๆ กลับเลย เราไปแกบาเรา ไมอยางน้ันมันจะเปนบากัน
ทั้งวัด มันคงจะหัวเราะตาย ฟงเสียงเปนไฟมาเลยนะ พอวามนัพึ่งได ๓ โมง ๒๐ นาที 
เหอขึ้นอีก  เณรซ้ําเขาอีก หยุดๆๆ ทันทีเลย มันจะเปนบากันทั้งวัด เราจะไปแกบาเรา 
ปุบๆ กลับเลย เณรคงเลาใหพระฟง หัวเราะจะตายละ 

นั่นละพลิกตาลปตรปบ คือเอาธรรมเปนหลัก ถึงจะเปนไฟมาก็ตาม ไฟก็ไฟของ
ธรรมไมใชไฟของกิเลสแผดเผาใหฉิบหายวายปวง เปนไฟของธรรม พอวาเทานั้นบอก
หยุดทันทีเลย เราบอกเราจะไปแกบาเรา เพราะเราดูเวลาผิดเราเปนบา ไปทําใหพระ
เณรเดือดรอนทั้งวัดเลย ขบขัน คือเอาธรรมเปนหลัก มันจะแผดจะเผาขนาดไหนเปน
เร่ืองของธรรมลวนๆ จึงไมเปนความเดือดรอนแกผูใด ถาเปนกิเลสแลว โอย เปนเถา
เปนถานนะ ถาเปนธรรมแลวชุมเย็นเลย 

ก็คิดดูแผดเผา เณรก็เหมือนจะเปอยนั่นละ พอมองเห็นหนากัน เณร เวลาได
เทาไร เณรบอกวา ได ๓ โมง ๒๐ นาที เหอขึ้นอีกแลวนะ เณรก็บอกซ้ําสามหน แสดง
วาเราผิด จากนั้น หยุด แนะเห็นไหมละ เอาทันทีเลย หยุดๆ ใหพระหยุดทั้งวัด เราจะ
ไปแกบาเรา พอวางั้นกหั็นหลังกลับไป ไมมีอะไรนะ นี่ละเรื่องพระปฏิบตัิเปนธรรม เรา
เปนบาก็ไปแกใสธรรมซิ เณรคงจะหัวเราะตาย โถ เสียงเปนฟนเปนไฟ พอรูวาเจาของ
ผิดแลวปุบกลับเลย บอกใหหยุด มันจะเปนบากันทั้งวัด เราจะไปแกบาเรา นั่นละ
เรียกวาธรรม ใหเปนธรรมลวนๆ  

(กราบนมัสการหลวงตา ลูกภาวนาพุทโธ แลวดูตวัสุขทุกขและเฉยๆ จากอาการ
ของจิตที่เกิดขึ้น คืนหนึ่งภาวนาพิจารณาอาการของจิต มีความวางเกิดขึ้น มีเสียงบอก
ขึ้นในจิตวา ใหดูตัวสําคัญที่วาวาง อะไรที่รูตัววาวางก็ใหดูตัวนั้น หลังจากนั้นลูกก็ดูตวั
วางตลอดมา ลูกทําถูกหรือไม) ใหทําอยางน้ันไปกอน เราจะยังไมตอบวาถูกหรือผิด 
มันอยูในกึ่งกลางที่จะแยกผิดแยกถูกกัน ภาวนาไปมันจะไดความชัดขึ้นมาตรงนั้น ดีไม
ดีไมตองถามเรา มันรูผิดรูถูกมันจะไปของมันเอง เทานั้นละ 

เอานะนักภาวนา เอาใหเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรยตัวเองนะ อยูที่นี่นะ 
หาทั่วโลกธาตุหาไปเถอะ ทุกขไมเจอ สุขไมเจอ จะเจอที่ตรงนี้แหงเดียว คือจิต ทุกข 
มหันตทุกขกจ็ะเจอที่นี่ สุขบรมสุขก็จะเจอที่นี่ การภาวนาเพื่อบรมสขุ สุขเล็กสุขนอยสุข
จนกระทั่งถงึบรมสุข ไมตองทูลถามพระพุทธเจา แตกอนฟงเสียงทานตลอดเวลา จวน
เขาไปเทาไรยิ่งหมุนติ้วๆ ฟงเสียงทานตลอดเวลาดวยความเคารพ เหมือนคนหลงทาง 
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คอยจะฟงคาํชี้บอกของผูชี้ทางในทางที่ถกู คอยฟง พอวาทางนี้ปบเลย อันนี้ผูบําเพ็ญ
ธรรมก็เหมือนกัน ในธรรมถึงขั้นละเอียดเทาไรจิตยิ่งจอๆ นะ ผูสอนจะตองสอนให
ถูกตอง ไมถกูตองไมได 

เหลานี้เราเคยผานมาหมดแลว เวลาไปเลาธรรมะใหครูอาจารยฟง ครูอาจารย
ใดภูมิใดเปนยังไงรูทันท ีบางองคดถูกูดวย แตไมมีเจตนานะ หือ ภูมิเทานี้ก็มาสอนเรา 
แนะ มันเปนได ลูบคลําๆ งูๆ ปลาๆ ใหเราดู ธรรมที่เรามาศึกษามันเหนือนี้แลว อยาง
นี้ก็มี เพราะฉะนั้นการรับการศึกษาอบรมตองเปนครูอาจารยผูแนนอนๆ ใหเหนือกันๆ 
ตลอดแลวพุงๆ เลยไมผดิ ถาสุมสี่สุมหามาสอนไมไดนะ เหมือนคนตาบอดจูงคนตาดี
จูงลงเหวลงบอ เปนอยางน้ันละ การภาวนาสําคัญมาก ที่เรามาพดูใหทานทั้งหลายฟง
เคยคาดเคยคิดเมื่อไร หัวใจดวงนี้ละ เลวสุดยอดก็คือหัวใจดวงนี้ สุดยอดของมันนั้นละ 
แตเวลาถึงขั้นของมันที่วาสุดยอดก็คอืใจดวงนี้ หายสงสัย ไมถาม 

เวลานี้ไมหาธรรมบอกตรงๆ เลย จะวาเราประมาทเราไดยังไง เหยียบหัว
พระพุทธเจาไปไดยงัไง สอนตามพระพุทธเจา สนฺทิฏฐิโกๆ ประกาศปางมาโดนที่หัวใจ
แลวไปถามหาพระพุทธเจายังไง เอา ตอบ สนฺทิฏฐิโก สอนใหรูเองเห็นเองใชไหม ใน
ผลงานของตวัเปนยังไง ขั้นใดภูมิใดมันจะรูเปนลําดับ พอถงึขั้นสมบูรณแบบผางนี้
กราบพระพุทธเจาราบๆ เลย แลวกราบพระพุทธเจาทุกพระองคถกูหมดเลย นั่น ไมรู
วาเราไปนั่งอยูในทามกลางพระพุทธเจาและอรหันตทั้งหลายแตเมื่อไร  คอืการที่บรรลุ
ธรรมปงเขาแลวนั่น อยูในทามกลางพระพุทธเจาทั้งหลาย และสาวกทั้งหลาย อยูในนั้น
หมดเลย ไมตองบอกเปนเอง 

อันนี้ก็เคยเลาใหฟงแลวที่วาฝนตกมาจากบนฟา พอลงมาถึงนํ้ามหาสมุทรแลว 
เมฆกอนไหนๆ ก็ตามรวมแลวเปนมหาสมุทรอันเดียวกันหมด จิตที่ผางเขาไปตรงมหา
วิมุตติมหานิพพานก็แบบเดียวกัน ผางลงไปในนั้นไมตองทลูถามพระพทุธเจา สนฺทิฏฐิ
โก ประกาศไวแลวจะรูผลงานตัวเอง ถึงขั้นใดภมูิใดจนถึงสุดยอดก็รูเอง เปนอยางน้ัน 
จึงวานักจิตตภาวนาสําคัญมากนะ 

ทีนี้เวลาสรุปงานลงมาแลว งานในโลกอันนี้ไมมงีานใดที่จะหนักมากยิ่งกวางาน
แกกิเลสสูกับกิเลส อันนี้สุดยอด เปนงานที่หนักมากที่สุดเลย พออันนี้ลงไดแลวก็เรียบ
เลย ไมมีอะไรเขามาผาน ตั้งแตวันกิเลสมวนเสื่อลงไปเทานั้นไมมีอะไรมาผานในหัวใจ
เลย วางตลอดเวลา ฟง ผลของการปฏิบัติเปนอยางน้ี ไมตองไปทูลถามพระพุทธเจา จา
ขึ้นมามันเปนอันเดียวกันแลวนั่นถามกันหาอะไร ถาวาน้ํามหาสมุทรก็เปนมหาสมุทรอัน
เดียวกันแลวถามกันหาอะไร มหาวิมุตติมหานิพพานก็เปนอันเดียวกันแลวถามกันหา
อะไร นั่นใหมันรูซินะ 
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ธรรมะพระพุทธเจาสดๆ รอนๆ อยูตลอดเวลา ฉุดลากๆ เราที่ลมจมอยูใน
ความเกิดแกเจ็บตาย ตายทับตายทมกันนี้มากี่กัปกี่กัลปแลว ร้ือฟนดึงขึ้นๆ ลากขึ้นดวย
สวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว ใหไปเถิด ตามทางสายนี้ไมผิดพูดงายๆ ตัง้แตตนจนถึง
นิพพานไมผดิ เปนสวากขาตธรรมลวนๆ เลย ตรัสไวชอบแลวๆ นั่น พระพุทธเจาสอน
ไวสดๆ รอนๆ นะ ขอใหปฏิบัติเถอะ จงึวานิพพานอยูชั่วเอื้อมๆ นั่นละถึงกาลเวลาที่
มันจะไปแลวไมอยูละ นิพพานกับพระพุทธเจาอันเดียวกันเลยอยูชั่วเอื้อมๆ หมุน
ตลอดเวลาไมนอนทั้งวันทั้งคืน ถึงกาลเวลาจะไปแลวไมอยู ตายก็ไมอยู เปนก็ไมอยูจะ
ใหถึงนิพพานอยางเดียว จับผิดจับถูกควาผิดควาถูก 

แตกอนก็วานิพพานมีหรือไมมี พอถึงขั้นนี้แลวมีหรือไมมกีต็ามควาผิดควาถูก
หวุดหวิดๆ อยูนั้นละ นี่ละลืมเปนลืมตาย ลงทางจงกรมแลวทั้งวัน จนกระทั่งกาวขาไม
ออก โอ ไปไมไหวแลว มันลืมนะ กริิยาทาทางการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาน้ีจนกระทั่งถึง
กาวขาไมออก รูตรงนั้นละ มันไปไมไดแลวหมดกําลัง หยุดเสีย คืออันนี้มนัหมุนของมนั
ตลอด หมุนเพื่อจะออกไปถายเดียว ไมมีคําวาออน จิตนี้เมื่อถึงขั้นจะไปแลวไมอยู เอา
ใหชัดๆ เราเปนมาแลวพูดงายๆ วางี้เถอะ กลางคนืทั้งคืนไมนอนเลย เราไมนอนมันไม
นอนอันนี้มันหมุนของมนัอยูนี้นะ เอานั่ง นั่งมันก็หมุน เดินจงกรมก็หมุน สุดทายก็แจง 
กลางวันมันยังจะไมนอนอีก คนมันจะตายแลวนี่นะ 

สุดทายเอาพุทโธมาลงยุต ิ ทอดสมอกันที่พุทโธ คือถาจะหามมันไมอยูนะมัน
รุนแรงมาก สติปญญาขั้นนี้รุนแรงมาก พุงๆๆ เลย ตองเอาพทุโธหักหามเอาไว 
กําหนดใหอยูกับพุทโธ เราเปนแลวทั้งน้ันนะนี่ คือมันหามไมอยูเวลามันออกทางดาน
ปญญามันออกจริงๆ นี่นะ ไมมีอะไรรุนแรงกวาดานสติปญญาหมุนตัวเปนเกลียวเปน
อันเดียวกันแลวนี้ไมหยุด ตองเอาพทุโธเขาหาม มันจะตายจริงๆ โฮ นี่มันจะตายแลว
นะทําไง หัวอกนี้มันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาออนไปหมด แตอนันั้นมันไมหยุด อยูนี้ๆ 
แลวสุดทายก็เอาพุทโธ นี่ก็เอามาสอนทานทั้งหลาย ใหจําเอานะ 

เวลามันหมุนเต็มที่แลวไมมีที่ยับยั้ง เอาพุทโธมาทอดสมอ ใหจิตอยูกับพุทโธ 
มันจะออกไปไหนทางดานปญญาไมใหออก ใหอยูกับพุทโธๆ แลวจิตสงบแนวลงกึ๊ก 
สงบ ปลอยละที่นี่ ปลอยเรื่องงานทั้งหลายที่มันยุงอยูตลอดเวลานั้นดวยพุทโธ ลงแนว 
พุทโธนั้นก็ตองบังคับเอาไว ไมใหถอนขึ้นมาจากพุทโธ ถาถอนมันจะออกแลวทางดาน
ปญญา มันรุนแรงนะทางดานปญญา จนไมไดหลับไดนอนจะวาไง ตองเอาพุทโธเขา
ยับยั้งกัน ทอดสมอกับพุทโธ พอพทุโธๆ ถี่ยิบไมยอมใหออกแลวจิตก็ลงแนวสบาย 

พอลงถึงนั้นแลวเหมือนถอดเสี้ยนถอดหนามนะ สงบแนวสบาย พอเห็นวา
สบายดีแลว พอรามือเทานั้นมันจะผึงออกเลย ตองบังคับเอาไว ถึงอยูในขั้นที่วาสบาย
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แลวก็ใหสบายพอเสียกอนถึงจะปลอยจิตนี้ พอปลอยนี้ออกทางดานปญญา นี่ถึงขัน้
ปญญารุนแรงรุนแรงขนาดนั้นนะ อะไรเอาไวไมอยู อยูไดกับพทุโธเทานั้น เวลามันหาม
ไมอยูจริงๆ แลวตองเอาพุทโธหักหาม ใหจิตอยูกับพุทโธคาํเดียวไมใหไปไหน มันจะ
คิดไปไหนไมใหไป ใหอยูกับพุทโธๆ แลวมันก็แนวๆ ลงแนวเลย นั่นสงบ การงาน
ทั้งหลายของสติปญญาทีห่มุนตัวเปนเกลียวนี้พักหมดเลย อํานาจของพุทโธกับสมาธิมนั
ลงสงบแลวแนวอยูนั้น 

พอเห็นวาไดกําลังพอสมควรแลวทีนี้ก็ถอย พอถอยนี้ผึงเลยเทียว ใหอยูมันไม
อยูละออกทางดานปญญา นี่ละการภาวนาเวลามันเปนเปนอยางน้ัน นี่ถอดออกจาก
หัวใจมาสอนทานทั้งหลาย ถอดออกเปนระยะๆ ขั้นใดภูมิใดที่ควรจะพูดธรรมะขั้นใด
มันจะออกเอง เขาใจไหม ก็มันผานมาหมดแลวนี่ นอกจาก กอไก กอกา ก็สอน กอไก 
กอกา ขอไข ขอขา ก็สอนกันไปเรื่อยๆ เมื่อถึงขั้นอันนั้นแลวถากําลังมันเหมือนกันแลว
มันจะพุงเหมือนกันละ แมเชนนั้นก็ยังมีครูอาจารยคอยเตือนไว ยับยั้ง คืออยาใหมันไป
เกินไป ใหมีการพักตัวกค็ือวา ยับยั้งเอาไวดวยสมาธิ มีพุทโธเปนหลัก นี่ละการดําเนิน 

พอทางนี้ไดกําลังแลวก็ปลอย ทีนี้มันก็พุงของมันเลย การภาวนาของเลนเมื่อไร 
จนกระทั่งมนัไปหมดขีดไมมีอะไรเหลือเลยที่นี่นะ เอา ขั้นสดุทายของ สนฺทิฏฐิโก ขั้น
สุดยอด ผลงานขั้นสุดยอดถงึกันแลวที่นี่ผางนี้ พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากจิตนี้วางไป
หมดเลยโลกธาตุนี้ ไมมอีะไรเหลือเลย มีกิเลสเทานั้นเปนกางขวางคออยูนี้ โลกธาตุนี้มี
แตกิเลสเปนกางขวางคอ คือขวางอยูที่หัวใจ พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวไมมีอะไรมา
ขวาง วางเปลาไปหมดคือจิตของพระอรหันต จิตของพระพทุธเจาไมมีอะไรเขามาผาน
เลย ส่ิงที่ผานก็คือกิเลส กิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวหมด สมมุติก็หมดทีก่ิเลส กิเลสเปน
จอมสมมุต ิ พอกิเลสขาดลงไปแลวสมมุติทั้งหลายก็สักแตวามี แตไมยึดไมถือ ไมเปน
ขาศึกเหมือนกิเลส กิเลสนี้กวนจริงๆ พากันจําเอา 

การภาวนาเปนของเลนเมื่อไร โธ มันทุกขั้นการภาวนานี่ สําหรับเราเปนคน
หยาบ ไดผานทุกแบบทุกฉบับ แตดวยการพิจารณาทดสอบอยูเร่ือยนะ สติปญญาตอง
ติดตามกันไป ทดสอบตัวเองตลอด อะไรผิดอะไรถูก ไมใชจะบึ่งๆ ทีเดียวเลยนะ 
สติปญญาตองตดิแนบกันไปๆ อะไรที่เห็นวาไมสะดวกแลวหักกลับ หักจติกลับเสีย จึง
เรียกวาปญญา สติปญญาคอยดูทางเดินของตน ถามันจะผดิพลาดไปไหนหักกลับเสีย 
ทีนี้เวลามันไปเต็มที่แลวหมด กิเลสหมดโดยสิ้นเชิงแลว ทีนี้เร่ืองสมมุติทัง้มวลมาอยูกับ
กิเลส พอกิเลสหมดเทานั้นสมมุติทั้งมวลมีสักแตวามีไมติดของกัน ไมเปนขาศึกกัน
เหมือนกิเลสเปนกางขวางคอ ขวางตลอด มีมากมีนอยขวางตลอด พออนันี้ขาดสะบั้น
ลงไปแลวหมดกางขวางคอ 
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โลกน้ีวางไปหมด เรียกวา สฺุญโต โลกํ อเวกขสฺสุ ดูกอนโมฆราช เธอจงเปนผู
มีสติทุกเมือ่ พิจารณาโลกใหเปนของสูญเปลา ถอนอตัตานุทิฏฐิความเห็นวาเราวาเขา
อันเปนกางขวางคอออกเสีย จะพึงหลุดพนจากกเิลสทั้งปวงโดยชอบ พญามัจจุราชจะ
ตามไมทัน ตามไมเห็นผูพิจารณาโลกเปนของวางเปลา เมื่อถงึขั้นนี้แลวเปนโมฆราช 
ดวยกันหมด ทานยกมาเอกเทศเพียงโมฆราชองคเดียว พอจิตเขาถึงน้ีแลวเปนโมฆราช 
ดวยกันหมดนั่นละ 

การภาวนาเปนของสําคญันอยเมื่อไร โธ ทุกขกท็ุกขแสนทุกขกับการภาวนา 
เพราะการภาวนาเปนการฟดกับกิเลส กิเลสเปนเจาอํานาจครอบสามโลกธาตุ มัน
ใหญโตไหมกิเลส ธรรมไมมกีําลังสูมันไมได เอาฝามือไปกัน้คลื่นมหาสมุทรไดยังไง
เวลาสติปญญายังไมพอ จึงตองส่ังสมสติปญญาเขาใหมากๆ สมาธิเปนพื้นฐาน แลว
สติปญญากาวเดินๆ นานเขาๆ อันนี้หนักมากๆ คลื่นทะเลมันจะมาขนาดไหนฟาดขาด
สะบั้นไปหมดเลย นี่อํานาจของสติปญญา ทีนี้วางหมดโลกไมมีอะไร มองเห็นก็เห็นมัน
ไมเปนอารมณของใจไมเปนขาศึกเหมือนกิเลส กิเลสขึ้นภายในใจแทงทันที เปนกาง
ขวางคอทันที พอกิเลสส้ินไปหมดแลวหมดไมมอีะไรมาเปนกางขวางคอ พากันจําเอา 
พากันตั้งใจปฏิบัติ 

อยูในครัวอยามาหาแตเพงโทษเพงกรณกันไมไดนะ สถานที่นี่เปนสถานที่อบรม
ธรรม ไมใชสถานที่กอฟนกอไฟเผากัน มาทางไหนมีแตตวัละเบงใหญกวาเขาทั้งหมด 
อยูในวัดก็ใหญกวาเขาทั้งวัด อยูทีไ่หนใหญกวาเขาทั้งหมด นี่ละตัวเสนียดจัญไรตัว
ขาศึกใหญ ไปที่ไหนเปนขาศึกทั้งนั้นคนประเภทนี้ ถาดูจิตของเจาของมันดีดไปทางไหน 
ดูมันตบมันตีมันไวมันจะไมออก เจาของก็สงบ เมื่อเห็นเจาของสงบแลวเรื่องอะไรเขาก็
สงบอยูนั้น มันไมสงบเฉพาะจิตเปนบาพวกนี้ละ พอบานี้มันสงบลงมันก็สงบไปหมด 
ใหดูใจตัวเองนะ จําเอา พอ 

เทศนอยางน้ีมันก็ออกทั่วประเทศไทยไมใชหรือ เราเทศนอยางน้ีก็ออกทั่ว
ประเทศไทยไมใชหรือ ออกเถอะ ธรรมะที่เราปฏิบัติมานี้แสดงมานี้ไมผิดบอกตรงๆ 
เลย ถอดออกจากหัวใจที่ถูกตองแมนยําแลว กิเลสตัวหนึ่งไมเคยมีผานในหัวใจเลย นี่
ละเอาธรรมประเภทนี้มาสอนโลก จึงสอนไดเต็มเม็ดเต็มหนวย ไมมีคําวาสะทกสะทาน 

(ขออนุญาตครับผม ปจจัยที่หายอยูในครัวยังไมมใีครรับ) เออ ปจจัยที่หายอยู
ในครัวไมมีใครรับ จะเอาเขาในศูนยกลาง ตามหลักพระวินัยทานวางั้น คือทานหามพระ
จับตองเงินทองทัง้หมด จัดเปนของอนามาสไมควรแตะตองทกุอยาง แตเมื่อเห็นของนี้ 
เชน ปจจัยเปนตน หรือทองคํากต็าม ตกอยูในบริเวณรับผิดชอบของพระ พระตองเก็บ 
นั่นบอกนะพระวินัย ธรรมดาหามไมใหจับแตะตองส่ิงเหลานี้ เปนของอนามาส ทีนี้เกิด
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ส่ิงเหลานี้มาตกอยูที่วัดอยูในกรรมสิทธิ์ของตนตองไดเก็บ ไมเก็บไมไดปรับโทษ แนะ 
เห็นไหมพระพุทธเจาฉลาดขนาดไหน แลวประกาศโฆษณาหาเจาของ ประกาศโฆษณา
ตามวันเวลาพอสมควรแลวเห็นวาเงียบ ไมมีใครมารับแลวเงินก็ดีทองคําก็ดีอะไรกด็ ี
แลวทีนี้ก็เอาปจจัยเหลานี้เขาสวนกลาง นี่พระวินัย ฟงเสียนะ ใหเอาเขาสวนกลาง ถา
ตองการจะสรางจะซอมจะอะไรกต็ามเปนประโยชนสวนกลางแลวพอถูกตอง 

ทีนี้เกิดวาเจาของเขามาทวงทีหลัง พอเสร็จเรียบรอยแลวมาทวงทีหลัง ก็ใหชี้ใส
ส่ิงที่ทําแลว นี่ละของของคุณนะ ทําอันนี้ไวแลว ที่วาสุดวิสัย จะปรับโทษกบัพระก็ไมได 
จะอะไรไมได คนนั้นก็มือเปลากลับไป แตไดบุญกลับนะนี่ ทานสรางอันนี้เปนบุญของ
เขานะ เขาใจหรือ พระวินัยทานละเอียดขนาดนั้น เห็นไหมพอพูดออกมาทางพระวินัยก็
ออกทันทีๆ ก็เรียนมาเต็มเหนี่ยวแลวนี่ นอกจากไมพูดก็เหมือนไมรูนะ ถาออกพระ
วินัยขอไหนๆ มันจะรับกันทันที เพราะเรียนมาแลวทางพระวินัย 

พระวินัยเราเรียนมาก เราสนใจเพราะเรารักพระวินัย ไมใหมีคําวาลวงเกินดวย
ไมมีหิริโอตตัปปะ ไมม ี นอกจากจะตองอาบัติก็ตองดวยความไมรูไมเห็นหรือเผลอไป 
ที่จะใหมีเจตนาเราไมเคยปรากฏตั้งแตเราบวชมา นี่ละทานสอนไวอยางน้ี เวลาจําเปน
ของตกลงมาใหประกาศหาเจาของ เปนเวลาพอสมควรไมมารับ ก็ใหเอาปจจัยจํานวนนี้
เขาสวนกลาง จะเขาสวนไหนก็แลวแต เมื่อเขาแลวเขามาถามทีหลังก็บอก มันสุดวสัิย
แลว พระก็ไมเปนอาบัติ เขาถาไมไปคิดเปนอกุศลอกีเขาก็เปนบุญเปนคุณ เพราะ
สมบัตินี้เขาเปนสวนประโยชนแลวใชไหมละ ก็เทานั้นละเรื่องราว นี่พระวินัยวางั้น เอา
ละที่นี่นะ 
 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

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

