
 ๑

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ตามสังหารกิเลส 
กอนจังหัน 

ตั้งแตมาเมื่อวานตั้งแตบายสามโมงมา เหมือนถูกทุบถูกตีหมด กระดูกกระเดี้ยว
อะไรนี้ปวดเจ็บขัดหมดตวัเลย ตอนบายสามโมงหนักมาก จากน้ันมากลางคืนออกเดนิ
จงกรมไมได ขากาวไมออก ตลอดรุงเดินจงกรมไมไดเลย มานี่เกือบจะพูดไดวาคลาน
มา แตไมคลาน เดินมา วันนี้ขาจนจะกาวไมออก ไมทราบเปนยังไง ถาธรรมดาไมฉัน 
ไมลง แตนี่ยั้วเยี้ยๆ อยางน้ันแหละทุกขอะไรทรมานอะไรก็ตองไดทนเอา ลําพังเรางาย
นิดเดียว มันเคยงายมาแลว งายนิดเดียว ไมสะดวกไมฉันเทานั้นพอ กี่วันก็เคยมาแลวนี่ 
ไมไดเปนกงัวลกับเรื่องอาหารการกิน นี่ละเรื่องการปฏิบัติธรรม เมื่อจิตใจมุงตอธรรม
แลว อะไรเล็กนอยไปหมด อยากอยูกบัธรรม พุงๆ เลย 

ขอใหธรรมสะดวกเทานั้นพอ นอกน้ันอะไรไมสําคัญๆ ใหธรรมสะดวกๆ ผู
มุงมั่นตอธรรมจึงไมมอีะไรมากีดขวางไดเลย พุงๆ ตลอด อยูกินอะไรๆ ไมไดมีอะไร
เปนอุปสรรคทั้งนั้น เพราะจิตมุงตอธรรม พุงๆ ไดมาเห็นอาหารวัดปาบานตาดกับสวน
แสงธรรม พิลึกจริงๆ นะ ก็เราเที่ยวทั่วประเทศไทย เห็นหมดแลว วัดใหญวัดนอยวัด
ราษฎรวัดหลวงเราไปหมดทั่วแดนไทย ไปเที่ยวหมด เวลาสุดทายก็มาเจอเอาที่วัดปา
บานตาดกับสวนแสงธรรม อาหารพิลึกนะ นอกนัน้ไปหมดแลว 

จึงไดเตือนพระ แตพระทานก็รูของทานเอง เตือน ใครไมระวังเห็นแกล้ินแก
ปากกินแลวตายนะเราวา ตองเอาหนักๆ ซิ กิเลสหนักธรรมะตองใสหนักๆ ใครลืมเนื้อ
ลืมตัวตะกละตะกลามตายนะ วางั้น เขากันไดใชไหมละ ตองเด็ดๆ ใสกันละ นี่ภาษา
ธรรม ทางนั้นหนักทางนี้หนัก ทางนั้นหนักทางนี้เบาไมไดไมทันกัน ตองเอาอยางหนัก
เลยเทียว 

พระ ๓๑ องค วันนี้จะประคบยาสักหนอย ลองดู มันจะไปไมไดเลย เมื่อคืนนี้
เดินไมไดเลยจากน้ีไปนี้ ไมทราบเปนยังไงคอยหนักเขาๆ มาหนักเอาเมื่อวานตอนบาย
สามโมง มาถึงเมื่อคืนนี้เรียกวาลงเดินไมไดเลย นอนแนว ตอนเชาก็ไมออก จนจะถงึ
เวลาถึงออกมา ถาธรรมดาแลวไมออกไมฉัน แตนี้ก็ยั้วเยี้ยๆ จําเปนตองไดมา 

เราจะเปนจะตายก็เปนเฉพาะสังขารรางกาย แตจิตใจเราหวงเพื่อนฝงู ประชาชน 
พระเณรที่มาเกี่ยวของอยูมากตลอดเวลาไมเคยลดละ ความเมตตาสงสาร ความหวงใย 
เพราะธรรมนี่เรียกวาเลิศสุดยอดแลว อยากใหเห็นธรรมชาตินั้นที่วาสุดยอดๆ ไอพวกที่
โลกทั้งหลายหมุนเปนบากันนี่ หมุนกบัมูตรกับคูถ พูดใหมันชดัเจน เลนกับมูตรกับคูถ 
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ปนปายอยูกบัมูตรกับคูถ พลิกไปพลกิมา อันนั้นดีอันนี้ดี พลิกไปไหนกม็ีแตกองมูตร
กองคถูทัง้นั้น มันก็วาดี หนอนมันเปนอยางน้ันเขาใจไหม ไมใชหนอนดูไมได 
พระพุทธเจา พระอรหันตทานไมใชหนอนทานดูไมไดเลย พวกเราพวกหนอน
ตะกละตะกลามลุกล้ีลุกลนกับพวกมตูรพวกคูถ พูดแลวสลดสังเวช 

นี่เขาจะวาดูถูกนะ พูดนี้เพื่อฉุดใหรูตัวตางหาก เขาใจไหม อยาพากันมัวเมา
เกินไปมันจะจม ไมมีหลักมีเกณฑ..จม บอกงั้นละ ตองเอาธรรมเปนเครื่องยึด อะไรยึด
ไมได ตองธรรมเทานั้นเปนเครื่องยึด ถาไมมธีรรมจมไดทัง้น้ัน เร่ืองเหลานี้เปนเรื่องดงึ
ลงๆ ใหสัตวลมจมดวยความหลอกลวงตมตุนของมันที่เราไมรูตัวนั่นแหละ ธรรมจึง
ตองกระตุกเร่ือยๆ ไมเชนนั้นจะจมไดจริงๆ  

พระเณรอยาสนใจกับอะไรนะ เร่ืองการงานอะไรเราไมใหมี การงานในวัดนี้
ไมใหมีแตไหนแตไรมา หลักใหญอยูกับจิตตภาวนา การเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา 
สํารวมระวังตน สติกบัตัวติดกันไปเรื่อยๆ นี้คืองานของพระผูปฏิบตัิเพื่อมรรคผล
นิพพานตามทางของศาสดา อยาเซอๆ ซาๆ เงอะๆ งะๆ มองเห็นนี้มันรูแลวนะ มองดู
พระดูเณรมีสติหรือไมมสีติมันบอกในตัว ตองเอาหูหนวกตาบอดดูเอาฟงเอาไมงั้น
ไมได นานๆ มาเตือนสักทีหนึ่ง 

เร่ืองกิเลสแหลมคมมากนะไมใชเลนๆ ไมใชธรรมตามไมทัน ขอใหพากนัตั้งอก
ตั้งใจปฏิบัต ิ วัดนี้ผมเปดโอกาสใหตลอดมาการประกอบความพากเพียร ไมเคย
ลดหยอนผอนผัน ไมอนุโลมกับใครเรื่องภาวนานี่ อยางน้ีตลอด หากวามีกิจการงาน
เล็กๆ นอยๆ อะไรก็มาชวยกันทําชั่วขณะ ใหรูตัววานี้ออกพรากจากงานสําคัญไป
ชั่วขณะๆ พอเสร็จแลวหมุนกลับเขามาๆ ดูตัวภัยคือกิเลสมันอยูภายในใจนั่น ภัยไมอยู
ที่ไหน ใหดูหัวใจของทานทั้งหลายเอง 

ความคิดความปรุงยุงเหยิงวุนวายออกจากอวิชชา คลังใหญแหงความวุนวาย 
แหงกองทุกขมหันตทุกขอยูที่อวิชชา ออกจากนัน้ ไสออกไปๆ ใหคิดใหปรุงใหอยากรู
อยากเห็น อยากนั้นอยากนี้อยากตลอดเวลา โลกไมมีความอิม่พอ โลกกิเลสหาความอิ่ม
พอไมได เตม็ไปดวยความอยาก คนมีก็ทกุข คนจนก็ทุกข ทกุขไปดวยความอยากความ
หิวโหย ความไมพอ ตางคนตางดีดตางดิ้น คือกิเลสไมมีคําวาพอ ถาเร่ืองธรรมนี้พอ
เปนระยะๆ จนกระทั่งพอเสร็จเรียบรอยแลว ดังที่ทานบําเพ็ญเพียรถึงจุดหมาย
ปลายทางแลวประกาศปางออกมาวา วุสิตํ พฺรหฺมจรยํ กตํ กรณีย ํ เสร็จแลวงาน 
พรหมจรรยไดอยูจบแลว คือการประพฤตพิรหมจรรย รบกับขาศึกสงครามคือกิเลสน้ี
ไดส้ินสุดลงไปแลว 
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กิจที่ควรจะทําก็คือการแกกิเลส ไดแกแลว ส่ิงอืน่ที่จะทําใหยิ่งกวานี้ไมม ี นั่นละ
พอถงึนี้แลวปบหายหมด พอ ไมมีอะไรอีกแลว บรมสุขอยูกับพอหมดเลย มหันตทุกข
อยูกับความหิวโหย ความไมพอ นี่ละกิเลสกับธรรมตางกัน กิเลสไมพอๆ ตายไปดวย
ความไมพอ โลกทั้งโลกตายไปดวยความหิวโหยโรยแรงทั้งน้ัน ธรรมมีมากภายในใจ
ขนาดไหนๆ แลวพอๆ ๆ จนกระทั่งถึงวิมตุติหลุดพน พอตลอด นี่ละที่วาธรรมเลิศๆ 
พระพุทธเจาจึงทรงทอพระทัยที่จะสอนสัตวโลก คือประหนึ่งวามันเขากันไมไดเลย แต
พระองคก็จบัดึงเขามาๆ ดวยความเมตตาสงสาร 

เราทั้งหลายใหพากันพิจารณาใหดีนะ โถ เวลานี้อํานาจของกิเลสมันคลื่นใหญ
มาก มองไปไหนไมเห็นนะธรรม มีแตกิเลสทั้งน้ันเต็มบานเต็มเมืองเตม็สัตวเต็มบุคคล 
ตางคนตางสงเสริม ที่จะตางคนตางตัดทอนมันลงทําลายมันนี้ดูไมคอยเห็นมี มีแต
สงเสริมโดยเจาของไมรูตวันะ มันหากเปนธรรมชาติของมันหมนุตัวของมันไปเอง กิเลส
พาสัตวหมุนเพื่อกองทกุขทั้งหลายนั้นแหละ แตธรรมหมุนออกๆ 

เราจึงเคยพูด แตกอนก็ไมเคยเปน ในหัวใจไมเคยมีไมเคยเปนมันก็ไมรู วา
กิเลสทํางานบนหัวใจสัตวเพื่อผลประโยชนของมนั แตใหความทุกขความทรมานแก
สัตวโลกน้ี มันทํางานโดยอัตโนมัติ เราก็ไมเคยคิดแตกอน คือมันทําของมัน พอตื่น
นอน มนุษยเราน้ีตื่นนอนทํางานแลว งานของกิเลสทั้งน้ันๆ คิดปรุงเร่ืองน้ันเรื่องนี้ยุง
เหยิงวุนวาย มีแตงานของกิเลส งานของอรรถของธรรมไมม ี ทานจึงวางานกิเลสทําบน
หัวใจสัตวนี้เปนอัตโนมัต ิ สัตวโลกทั่วไปหมดกิเลสทํางานบนหัวใจเปนอัตโนมัติ ไมตอง
บอกมันเปนของมันเอง อยางน้ีเราก็ไมเคยคิดแตกอน เพราะไมเคยรูเคยเห็น 

ตอนเวลามาภาวนาเขาไปๆ ตั้งแตลมลุกคลุกคลานในการภาวนานั้นแหละ ถูไถ
กันไปๆ นั่งบนภูเขาน้ําตารวงสูกิเลสไมได เราไมลืมนะ หือ มึงเอากูขนาดนี้เทียวหรือ 
ถึงกมูึงนะ เคียดแคนมากตั้งสตไิมอยูเลย ตั้งพับลมผล็อยๆ หือ มึงเอากูขนาดนี้เทียว
หรือ กูตั้งใจมาประกอบความพากเพียร มันความเพียรยังไงอยางน้ี มนัมีแตเร่ืองของ
กิเลส เอาละยังไงมึงตองพัง ตัดสินกันลง ใหกถูอยกไูมถอย มึงตองพงัวันหนึ่ง เคียด
แคนใหกิเลสเปนธรรม เคียดแคนใหสัตวบุคคลใดก็ตามเปนกิเลสทั้งน้ัน แตเคียดแคน
ใหกิเลสที่เปนภัยตอตัวเองนี้เปนธรรม เพื่อจะแกจะถอดจะถอนทําลายมันเปนธรรม 
จับไวนะนั่น 

แตเวลากาวเขาสูความเปนอัตโนมัติมนัก็เปนในหัวใจ เอามาพูดใหพี่นอง
ทั้งหลายฟงโกหกที่ไหนวะ เวลาความเพียรกลาเขาไปโดยลําดับๆ ทีนี้ความเพียรนี้เปน
อัตโนมัตินะ ฆากิเลสเปนอัตโนมัติแลวที่นี่ ไมวาจะยืนจะเดินจะหลับจะนอน เวนแต
หลับเทานั้น งานของธรรมตามสังหารกิเลส งานแกกิเลสเปนอัตโนมัติตลอดตัง้แตตื่น
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นอนถึงหลับๆ แมที่สุดเราฉันจังหันอยางน้ี เคี้ยวไปจิตไมไดอยูกับอาหารนะ มันอยูกับ
กิเลสกับธรรม มันฟดกนัอยูลึกๆ นัง่อยูนี้อะไรๆ มันก็เปนของมัน นีถ่ึงกาลมันทํางาน
เพื่อความพนทุกข เปนอัตโนมัติเพือ่ความพนทกุขโดยถายเดียว หมุนติ้วๆ ไมมีหยุด 
ความเห็นภัยของกิเลสน้ีเต็มหัวใจ และความเห็นคุณที่จะหลุดพนไปเสียก็เต็มหัวใจ 
เมื่อตางอันตางเต็มแลวมันตองเอากันอยางหนัก ไมมีใครหยอนใครละ 

กิเลสหมอบลงๆ ธรรมะหนักเขาไปๆ สุดทายขาดสะบั้นลงปง งานหมดไมมี
เหลือเลย นั่นละพระพุทธเจา พระอรหันตจึงไมมีงานถอดถอนกิเลส ตั้งแตวันตรัสรูถึง
นิพพาน เปนนิพพานเที่ยงไปเลย นี่เรียกวาธรรมทํางานโดยอัตโนมัติบนหัวใจของผูมี
ความเพียร เหมือนกับกเิลสมันทํางานบนหัวใจสัตว อันนี้เราก็ไมเคยรูแตกอน เวลามัน
มาเปนในหัวใจเจาของมันเปนทั้งวันทั้งคืน ไมไดหลับไดนอน บังคับใหหลับ กลางคืนก็
บังคับใหหลับ ไมงั้นมันหมุนของมันตลอด มันดูดมันดื่มที่จะหลุดพนจากทกุข 
จนกระทั่งผานไปได นี่เรียกวาอัตโนมัติ ทานวาเปนความเพียรอัตโนมัติ หมุน ไดร้ัง
เอาไว ร้ังเพื่อหลับเพื่อนอนเพื่อพกัผอนหยอนตัว ไมร้ังไมไดมันเลยเถิด มันหนัก 

อันนี้พอแมครูจารยก็เตือนแลวเราลืมเมื่อไร เวลาทานไลออกจากสมาธคิือหมู
ขึ้นเขียง ไลออกวิปสสนา วิปสสนาปญญามีทําไมไมเอามาใช จะปลอยใหสมาธิขึ้นอยู
บนเขียงตลอดไปเหรอ นั่นฟงซิ คือนั่งสมาธิ ติดสมาธิอยูดวยความสบายบนเขียงวางั้น
เถอะ จะปลอยใหสมาธินอนตายอยูบนเขียงหรือ ปญญามีทําไมไมออกใช นั่นเห็นไหม
ทานเด็ด ทานใหเอาปญญาออกใช ทานไลออก บทเวลามันออกมันออกจริงๆ พุงๆ 
สุดทายไมไดหลับไดนอน กลับมาตําหนิสมาธิความสงบเย็นใจ เอย มานอนตายอยู
เฉยๆ ไมไดแกกิเลส สมาธิไมไดแกกเิลส ตีกิเลสใหมารวมตางหากเพื่อตงีายฆางายเทา
นั้นเอง สวนฆากิเลสเปนปญญาตางหาก 

ทีนี้มันเห็นคุณคาของปญญาก็ไปใหญเลยที่นี่ ไปจนไมไดหลับไดนอน ไปเต็ม
เหนี่ยวแลวกลางวันก็ไมนอน กลางคนืก็ไมนอน มาหาทาน นั่นเห็นไหมละ ที่พอแมครู
จารยใหออกทางดานปญญา ทีนี้มันออกแลวนะ ทานก็ปบเขามาเลย ออกยงัไงทานวา ก็
มันไมไดนอนทั้งวันทั้งคนื หมุนติ้วๆ นั่นละมันหลงสังขาร นั่นเห็นไหมเรารูเมื่อไรวา
หลงสังขาร สังขารสมุทัยมันแทรกกับความไมพอดีไปในนั้น สวนสังขารเปนมรรคเปน
สติปญญา เปนสังขารฝายถูกตอง สังขารที่ไมรูจักประมาณเปนสังขารสมุทัยแทรกในนั้น 
นั่นละทานบอกวามันหลงสังขาร เราไมรูนะ 

เวลามันผานไปแลวยอนมาหมอบกราบทาน นี่ละเกงไหมจอมปราชญ เราโง
ขนาดนั้น ทานรั้งเอาไวมันยังไมยอมรั้ง มันยังจะบืนตาย นั้นละมันหลงสังขาร ทานวา นี่
ละตองมีครูมีอาจารยสอน เราจึงกราบราบกราบพอแมครูจารยมั่น ไมมีที่ใดวาจะ
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ผิดเพี้ยนแมนิดหนึ่ง ไมมีเลย ใสเปรี้ยงตรงไหนนั้นถูกตองๆ จึงอยากใหพระเราภาวนา 
ใหไดเห็นความรื่นเริงบันเทิงในสายทางเดินเพื่อความพนทุกข เดินดวยความรื่นเริง
บันเทิง คือเดินดวยความเพียรอัตโนมัติ ความเพียรอัตโนมัตินี้ร่ืนเริงบันเทิงตลอดเวลา 
มีแตการกาวออกเพื่อความพากความเพียรฆากิเลสเปนลําดับลําดา กิเลสมีมากมีนอย
คอยหมอบลงๆ ทีนี้ตีเขาไปๆ  

บางทียังออก เปนในจิตนะ เหอ มันไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลว
เหรอ คือกเิลสมันหมอบมันวาง คุยเขี่ยที่ไหนก็ไมเจอ ที่วามันไมใชเปนพระอรหันต
นอยๆ ขึ้นมาแลวเหรอ นั่นวาเฉยๆ ไมไดสําคัญตนวาเปนพระอรหันตนะ คือมันวาง
ตอนนั้น เดี๋ยวโผลขึ้นมาก็ซัดอกีๆ เอาจนกระทั่งถึงอรหันตนอยอรหันตใหญหายหมด 
นั่น ทนีี้อัตโนมัติหยุดเองนะ หมด จะฆาอะไรขาศึกตายไปหมดแลว 

ใหพากันประกอบความพากเพียรพระเรา อยาไปสนใจกับสิ่งใด โลกอนันี้มีแต
โลกเปนฟนเปนไฟเผาไหมในหัวใจของสัตวดวยกนัทั้งน้ันแหละ ดินฟาอากาศเขาก็อยู
ของเขา ตนไมภูเขาเขาอยูของเขา หัวใจของสัตวโลกที่เต็มไปดวยกิเลสน้ันละคือฟนคอื
ไฟคือสวมคอืถาน มันอยูตรงนั้นนะ อยาไปหาความเลวความรายความดีความเดนที่
ไหนนอกจากหัวใจของเราเอง ใหดูอันนี้นะ พากันจําเอา เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

ปญหาธรรมะจากเว็บไซตหลวงตา 
กราบเรียนมาจากสหรัฐอเมริกา 
 ผมและครอบครัว อยูที่เมือง เซ็นต ปเตอรสเบอรก รัฐฟลอริดา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ไดรับชม-รับฟงการการถายทอดสดจากเว็บไซตหลวงตา เปนประจํา
โดยเฉพาะการถายทอดการแสดงธรรมของหลวงตาผานทางเว็บไซต มีประโยชน
ยิ่งใหญ ใหคนไทยและชาวตางชาติไดรูเห็นธรรม แกนของพระพุทธศาสนาได
แพรหลาย 
 ชวง ๗ โมงเชาของเมืองไทย จะเปนเวลาประมาณ ๒ ทุมของรัฐฟลอริดา ทาน
ฉันเชา สวนผมและครอบครัว ทานอาหารค่ํากัน และฟงและชมการถายทอดสดไป
พรอม ๆ กันไปดวย ภรรยาผมมีความสุขมาก เหมือนไดมารวมทําบุญที่วัดปาบานตาด 
ตอนนี้ผมและภรรยา ไดฝกหัดปฏบิัติจิตตภาวนา ตามอยางที่หลวงตาเมตตาสั่งสอน 
หวังมรรคผลและนิพพาน ในปจจุบันชาตินี้ครับ ดวยอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย ขอให
สุขภาพของหลวงตาแข็งแรง เปนรมโพธิ์รมไทรของชาวไทยและชาวโลกไปนานๆ 
เพราะมีความเชื่อวา วธิีการสั่งสอนของหลวงตาชวยโนมนาวใหคนปฏิบัติจิตตภาวนา 
เพื่อมรรคผลในปจจุบันนี้ ไมตองรอชาติหนาก็ได 
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 และขอใหทานเจาฟาหญิงจุฬาภรณที่ทรงเห็นประโยชนอันใหญหลวง ในการ
เปนองคอุปถัมภสถานีวิทยุของหลวงตา ขอใหพระองค ทรงพระเจริญ  

กราบเรียน หลวงตา มาดวยความเคารพยิ่ง 
นายทวี นางวรรณา ศรีบุบผรัฐ 
เมือง เซ็นต ปเตอรสเบอรก 
รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

คนที่ ๑ 
 ขอนมัสการกราบเรียนถามหลวงตา  สามีของดิฉนัฝกใฝในการปฏิบัติธรรมโดย
ภาวนาพุทโธกํากับลมหายใจ  เขายิ่งปฏิบัติมากกลับยิ่งเหมือนเสพติดการปฏิบัติ  วัน
ไหนมีภารกิจมาก  ไมมโีอกาสนั่งสมาธิ เขาก็จะมอีาการออนลา หมดแรง  หากเมื่อได
นั่งสมาธิแมสักสิบหรือสิบหานาทีก็จะรูสึกสดชื่นแจมใสขึ้น  และดูเหมือนวารางกายนั้น
นับวันแตจะตองการการปฏิบัติสมาธิเพิ่มมากขึ้น (เขาเคยปวยเปนโรคซึมเศรามาสอง
ครั้งคะ  และทั้งสองครั้งก็แกไขดวยการแพทยปจจุบันควบคูไปกับการปฏิบัติธรรม  ฟง
ธรรมจากครูบาอาจารยสายหลวงปูมั่น)   

หลวงตา ก็ดีอยู จิตเปนพลังงานอันใหญโต มีแตใชงานใชการไมมาบํารุง
พลังงาน คอืบํารุงจิตใจใหมีกําลังวังชามีความสงบรมเย็น ซึ่งเปนที่เกิดขึ้นแหงความสุข
ความสงบเย็นใจนั้น งานการอะไรก็ไมคอยสมบูรณ ถามีการบํารุงทางดานจิตใจดวยงาน
การอะไรไมคอยผิดพลาดดวยนะ คือทําอะไรจะมีการพิจารณาไปในนั้นๆ เสร็จหากเปน
เอง อยางการทําบุญใหทาน เราก็ทํามาตามนิสัยของเราธรรมดา พอภาวนาเขาไปๆ นี้ 
มันจะตามเขาไปสูความละเอียดของการทําบุญใหทาน ยังไงตอยังไงมันจะคอยซึมซาบ
เขาไป มันคอยคัดเลือกของมันเองเปนอยางน้ันละ เร่ืองจิตใจเปนสําคัญมาก 

เราก็พยายามเต็มสัดเตม็สวนแลวการชวยโลกนะ คือชวยแบบไมมีสงสัยเลย 
ถอดออกจากหัวใจทุกชิน้ทุกอันไมวาธรรมขั้นใดๆ เราไมสงสัย เพราะฉะนั้นใครอยาก
ฟงฟงเถอะบอกเลย ธรรมนี้เปนธรรมยืนยันรอยเปอรเซ็นตจากหัวใจนี้แลววา ไมสงสัย
เร่ืองพุทธศาสนาเปนศาสนาชั้นเอก ทั่วโลกดินแดนมีศาสนาเดียวพูดตรงๆ เลย เราก็
เปนนักพิสูจนเหมือนกันเรื่องศาสนาตางๆ เอามาพิจารณานะ มันไมไดถึงไหนละมันผิด
ปุบเลย ไมเอา มันขวางธรรมๆ เลย มันเปนเรื่องของกิเลสทัง้หมด คําสอนออกแตละ
คําสอนนี้มันเปนเรื่องของกิเลสออกจากหัวใจผูไปสอน แลวก็เปนยาพิษตอคนอื่นไป
ดวย 

แตเร่ืองธรรมพระพุทธเจาหัวใจพระพุทธเจาเปนธรรมลวนๆ ออกไปเปนคุณ
ทั้งหมดๆ เขาสูหัวใจพระอรหันต ออกก็เปนคุณแบบเดียวกันไมผิดไมพลาด แนนอน 
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พระพุทธเจาพระอรหันตสอนธรรมไมมีผิดพลาดเลย เพราะทานเอาจากของจริงของ
ทานออกเลยๆ ไมผิดพลาด เบ้ืองตนอยางที่วาลมลุกคุกคลานแทบเปนแทบตาย น้ําตา
รวงอยูบนภูเขาเคยเลาใหฟง เวลากิเลสมันขยําย่ํายีเอาจนกระทั่งตั้งสติไมอยู นี่เราเปน
แลว แตสําคัญที่วามุมานะไมมถีอยกนั เคียดใหกิเลสก็เลยกลายเปนธรรม 

ไดเอามาพิจารณา เคียดแคนใหบุคคลหรือสัตวตัวใดก็ตามเปนกิเลสทั้งน้ันๆ 
แตเวลาเคียดแคนใหกิเลสซึ่งเปนตัวภัยของเราเองนี้ เคียดแคนเทาไรยิ่งทําใหมุมานะ 
เคียดแคนแบบนี้เปนธรรม ไดซัดกัน เวลามันเอาเราจนกระทั่งนํ้าตารวง ทีเราเอามันจน
ทุกขั้นวา หือ ไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวหรือ มันปรากฏวาวางหมดไมมี
อะไร กิเลสตัวเดียวก็ไมปรากฏ หือ แตมันไมสําคัญนะ มันวาเฉยๆ เวลามันวางงาน
กิเลสไมโผลขึ้นมา มันก็วา หือ นี่ไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวหรือ สักเดี๋ยว
โผลขึ้นมา ทีนี้พระอรหันตนอยตกไปเลย ซัดกันกับกิเลส เอาไปเอามาพอถงึขั้นมัน
เต็มที่แลวนี้ผางขึ้นมาเทานั้น อรหันตนอยอรหันตใหญหายหมดเลย เปนอยางน้ัน 

เร่ืองกิเลสอยูกับหัวใจนะ ธรรมก็อยูกับหัวใจ โลกเปนแตโลกกิเลสทั้งหมดไมมี
ธรรมในหัวใจ โลกจึงเดือดรอนวุนวายทั่วหนากันหมด ถามีธรรมในหัวใจจะมีการเลือก
เฟนทุกส่ิงทกุอยาง การอยูการกินการใชสอยทุกอยางจะมีการคัดเลือก มีการยับยั้งชั่ง
ตัวไมเตลิดเปดเปงผาดโผนโจนทะยาน อยางโลกทุกวันนี้โลกผาดโผนโจนทะยานนะ 
เราดูอยูภายในนี้ ไมใชเปนของเจ็บปวดแสบรอนผลักดันที่จะอยากพดูออกไป รูเหมือน
ไมรูเห็นเหมือนไมเห็น รูอยูอยางน้ัน แตจะไปแกไขยังไง ถาอยูในวิสัยจะแกไขไดก็แก 
ถาไมอยูในวิสัยก็ปลอยไปตามเรื่อง กระแสกิเลสมันผันหัวใจคน เขาใจไหมละ ปลอยไป 

เร่ืองธรรมรูไมรูไมได ธรรมเปดจาไปหมดเลย หากเหมือนไมรู ไปสถานที่หู
หนวกตาบอดก็บอดไปเสีย เหมือนไมรูไมชี้อะไร สถานที่ควรที่จะแยกแยะเอาบางให
เปนผลเปนประโยชนก็แยกแยะ ดงัที่พดูใหพี่นองชาวไทยเรา การประกอบการงาน
ครองชีพนี้ขอใหรูจักประมาณ ใหมีธรรมเขาแทรก อยาใหกิเลสมันพาดีดพาดิ้น มันจะ
พาเปนพาตายเอาสดๆ รอนๆ ทั้งๆ ที่เจาของหวังอยากเปนเศรษฐีกุฎมพีรํ่าลือทั่วโลก
ดินแดนนั่นละมันจะจม เขาใจไหม มันผิดมันตรงกันขาม ถามีธรรมแยกแยะแลวมีผอน
ผันสั้นยาว ควรยับยั้งยับยั้ง ควรเรงเรง ควรผอนผอน ควรหยุดหยุด นั่นเรื่องธรรมเปน
อยางน้ัน แลวก็ไปดวยความราบรื่นดีงาม 

ถาใหเปนไปตามกิเลสน้ีกิเลสจะไมพอ มีเทาไรก็ไมพอ เศรษฐกี็จมดวยกองทุกข
เหมือนกันหมดกับคนที่เขาทุกขๆ จนๆ ถาไมมธีรรม ถามธีรรมเศรษฐีก็เปนธรรมไป
ตามเศรษฐี คนจนก็เปนธรรมมีความสุขไปตามๆ กันนะขอใหมีธรรม ถาไมมีธรรมเสีย
อยางเดียวอยาเอาสิ่งเหลานี้มาหลอกนะหลอกธรรม มันจะเอาโลกใหจมไดทั้งน้ันละ จึง
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ตองพิจารณาใหดีนะการปฏิบัติธรรม นี่เรากาวเขามาสูวัดอยางน้ีก็ควรจะเอาคติของวดั
ไปใชบางในวัดเรา อยาใหหรูหราฟูฟาจนเกินไปในวัดนี้ เราเดินไปไหนฉากไปไหนมนัดู
เห็นมันรูนี่ 

เดี๋ยวนี้ก็เห็นมีเกาอี้เกาเออเขามาเต็มอยูใน หือ เกาอี้ใครบางเต็มอยูในครัว มัน
มาหาความสะดวกในวัดดวยทางกายนี่นะ มันไมไดมาหาความสะดวกสงบรมเย็น
ภายในจิตใจ เหมือนสํานักที่ทานบําเพ็ญธรรมเพื่อความสงบใจนะ เดี๋ยวนี้มีอยูเกาอี้เกา
แอตามแถวนั้น เราเดินเราเห็นอยูนี้วาเราไมเห็นเหรอ มันหาตั้งแตความสุขทางรางกาย
ปรนปรือกันเหลือประมาณนะ ทางรางกายนี้พิลึกพิล่ัน เขามาเหยียบในวัดในวาดูอยูงั้น
ละ ทางดานธรรมะทานไมมีอะไรมาก มีความจําเปนตั้งแตจะชําระกิเลสภายในจิตใจ ตัว
ไหนดีดออกมาที่จะเปนภัยตอตนเองฟาดหัวมันลงๆ อยางนั้นทานชําระๆ ไมไดหา
อะไรมาปรนปรือ 

อันนั้นก็ไมดอีันนี้ไมสะดวกขนเขามาๆ สุดทายในกุฏิกุตางก็จะมทีุกอยางละ 
ทั้งๆ ที่วัดนี้เราไมใหมี เร่ืองแอรเร่ืองเอออะไรเขาใจเหรอ โทรทัศน เทวทัต วิดีโอ เร่ือง
แอรๆ อาๆ เพื่อความสะดวกสบายทางกาย ทางใจเปนไฟมนัไมดู  นี่ละดูไปอยางน้ัน
ละ เออ มานี่มันเอากิเลสเขามาเหยียบธรรมนะ มันไมเขามาเพื่อจะเหยียบกิเลสนะ มัน
เอานิสัยกิเลสเขามาเหยียบในวัดในวา อะไรหรูหราฟูฟาไปหมดนะในวัดนี้ เราก็หูหนวก
ตาบอดไปจะทําไง ความพอดิบพอดีนั่นละเปนสุข ความดีดความดิ้นหาความสุขไมได 
อยาเขาใจวาความดีดดิ้นจะพาคนไดรับความสุข เปนเรื่องของกิเลสดีดดิน้เผาหัวใจคน
ตางหากนะ ใหพากันพินิจพิจารณาบาง 

เวลานี้โลกหาประมาณไมได เลยเถดิหมดเลย โอโหย นาทุเรศ มันดีดมนัดิ้นมี
แตหวังจะใหไดอยางใจๆ ผิดถกูชั่วดีไมวาทั้งน้ัน ฉวยมับๆ อะไรพอไดอะไร สุกเอาเผา
กินๆ ไปเรื่อยๆ วันหนึ่งๆ หาหลักหาเกณฑไมได สุดทายสิ่งที่เราทําสุกเอาเผากินนั่น
มันกลับคืนมาเผาเจาของโดยไมรูเนื้อรูตัว สุกเอาเผากินเอาอยางสะดวกสบายๆ แลวก็
กลายเขามาเปนไฟเผาหัวอกตัวเอง เต็มไปหมดในเมืองไทยเรา เมืองอืน่เขาก็
เหมือนกัน แตเมืองอื่นไมมีพุทธ ศาสนาก็ไมมีธรรมสอน นี้เรามีพุทธเราเอาธรรมสอน
บาง ใหพากันยับยั้งชั่งตัวบางอยาลืมเนื้อลืมตัวจนเกินไป 

การอยูกินใชสอยทุกอยางมันฟุงเฟอตลอดละเมอืงไทยเรานี่ มาเปนนิสัยแลวทีนี้
ธรรมแกไมตก มันไมสนใจจะนํามาแกดวย ถาแกแลวตก ถาเอามาแกแกตก ไมแกนั่นซิ 
ไปที่ไหนเอาความสะดวกทางรางกายเขาเปนหัวหนาๆ มันไมเอาสะดวกทางดานจิตใจ
แกกิเลสตัวเปนภัยนี้เปนหัวหนานะ มันเอาตั้งแตส่ิงที่เปนฟนเปนไฟมาเปนหัวหนาเผา
กันหมด ไปอยูที่ไหนกอ็ยูเตม็ไปหมด หาความสะดวกใหรางกายๆ ไปที่ไหนหาความ



 ๙

สะดวกใหรางกาย มันไมสนใจความสะดวกทางดานจิตใจนะ มองดูแลว โอ ทําไมถึง
เปนอยางน้ี นาทุเรศนะ มันจะมีส้ินสุดที่ไหนความสะดวกทางรางกาย เปนบากันทั้งวันก็
ไมมีที่ส้ินสุดละความสะดวกทางรางกาย ไดอันนี้มาอันนั้นบกพรอง อนันี้มาอันนั้น
บกพรองเปนบาตลอดเวลา เลยตายกับความเปนบานั่นแหละ ถาเปนธรรมแลวอะไร
พอดีๆ ทานอยูในความพอดี นั่นละเปนสุขสุขอยูที่นั่น ใหพากันพิจารณาบางนะ 

อยามาเสาะแสวงหาความสุขทางรางกายเหมือนโลกทั่วๆ ไป ทั้งๆ ที่เรากาวเขา
มาสูวัดเพื่อจะดัดแปลงจติใจตัวไมรูจักประมาณใหสงบตัวลงบาง มันไมสงบนะเวลานี้ 
มาดีดมาดิ้นอยูภายในวัดในวา เมื่อเชาวามากนอยเพียงไร ขางในนี้เปนรอยกวานูนนะ 
เราก็มองไมทัน ไมทราบมาอยูแบบไหนๆ กัน สําคัญที่วาอยามาทะเลาะกันนะวาเทานั้น 
ถาลงทะเลาะกันแลวตองตัดสินขาดสะบั้นไปเลย ไมมศีาลตนศาลอุทธรณฎีกา ศาล
ประหารไปเลยเชียว ขาดสะบั้นไปเลยเราไมยุง เพราะเราโงเราไมสามารถที่จะวินิจฉัย
ใครครวญวาใครถูกใครผิด ก็ลงในวามันเปนหมาดวยกันมันถงึกัดกันนั่นละ ไลออกทั้ง
สองตัวเลยหมา มีกี่ตัวไลออกไปหมดเลยจะไมไดกัดกันเขาใจไหม มันอยูที่หมานั่นละ 
รวมเอาตรงนั้นเลย 

โอ เร่ืองธรรมละเอียดลออมาก เขามาสูธรรมใหพิจารณาธรรมบางนะ อยาเอา
แตเร่ืองโลกเรื่องสงสารเขามาปรนปรือนัก ในที่นอนหมอนมุงที่อยูทีไ่หนมีแตเครื่อง
ปรนปรือรางกายใหไดรับความสะดวกสบาย สวนหัวใจเปนยังไงไมสนใจเลย ตรงกัน
ขามกับทานผูปฏิบัติมุงอรรถมุงธรรม ทานมุงตอหัวใจมุงตอธรรมอยางเดียว อะไรจะ
อดอยากขาดแคลนทานไมสนใจ ขอใหการบําเพ็ญจิตใจเปนไปเพื่อความสะดวกๆ ทาน
อยูไดทัง้นั้นๆ นี่ละผูบําเพ็ญธรรมอยูดวยความสะดวกของใจในการบําเพ็ญธรรม ไมได
อยูดวยความสะดวกของรางกาย ที่อยูกินหลับนอนสะดวกสบายใชไมไดนะอยางน้ัน เอา
ละวันนี้พูดเพียงเทานี้ละ 

ผูกํากับ ตอใหจบนะครับ ผลการปฏิบัติของเขาจะเปนเพียงความสงบเทานั้น  
ลมหายใจเบาลง  พุทโธหายไป  หรือบางครั้งก็กลับหายใจแรงและดังคลายเสียงกรน  
แตเมื่อออกจากสมาธิกบ็อกไดถูกตองวาใครทําอะไร  พูดคุยอะไรในระหวางน้ัน  คือ
อาการทางกายเหมือนหลับ แตก็มีสติรูตัว  ไมทราบวาอาการคลายเสพติดการปฏิบัติ
ธรรมก็ตาม  อาการนั่งสมาธิรูตัวแตกรนนี้ก็ตาม  เกิดจากอะไร และควรที่จะแกไข
อยางไรตอไป  ขอหลวงตาไดโปรดชีแ้นะดวยเจาคะ  ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง
คะ (จาก ปอง) 

หลวงตา เออ ติดๆ เถอะ เวลากําลังหิวโหยนี้ฟาดมันลงไป มีหวานมีคาวมี
ขาวตมขนมเอามาฟาดลงไปๆ มันกําลังหิวโหยมันกําลังติด เขาใจไหม ตดิความหิว กิน
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ลงไปอิม่แลวมันปลอยเอง เขาใจไหม นั่น ธรรมะก็ตดิเขาไปเพื่อความอิ่มพอ ไมไดติด
เขาไปเพื่อตดิแจเหมือนกิเลสเขาใจไหมละ พากันเขาใจหรือยัง ตดิธรรมะเหมือนเรา
รับประทานอาหารติดเวลาหิว กินอิ่มแลวมันปลอยของมัน อันนี้เวลาธรรมะเขาพอตวั
แลวปลอยหมด นี่ติดเพือ่จะปลอยเขาใจไหม เอาละเทานั้น มีอะไรอกี 

คนที่ ๒ 
 กระผมเกิดสภาวธรรมอันหนึ่ง อยากจะทราบวาที่ๆ กระผมไปรับรูมาจะ
เหมือนกับทานผูอื่นรูไหม อุปมาเหมือนการไปสนามหลวง ถาไปถงึตองไปเจอกับ
ตนมะขาม ถาไปเจอกับตนตาล คงจะไปผิดที่แน และส่ิงที่ผมจะถามกม็ีอยูวาวันหนึ่ง
กระผมไดพจิารณาธรรมเรื่องขันธวาเปนทุกข แลวจิตก็รูวามันทุกขแลวไปยึดมันทําไม 
จากน้ันก็เห็นจิตอยางชดัเจน เหมือนจิตตัวเราอยูในที่กั้น แลวจิตก็คาอยูตรงทางออก 
ลังเลนดิหนึ่งที่จะออก แตก็ออกมาจนได พอออกมาแลวนี่ซิครับ จิตมันเหมือนมี
กระแสไปรวมกับธรรมชาติที่อยูภายนอกรอบตัวเราออกไปไกลมากๆ จิตก็ออขึ้นมาวา 
ทายที่สุดแลวตัวเราก็ไปรวมอยูกับธรรมชาติ ไมมีตัวตน คือความรูที่ไดจากการผาน
สภาวธรรมนั้นมา หลังจากนั้นเราก็รูสึกสบายๆ กับตัวเราอยู 3-4 วัน เวลานึกพยาบาท
โกรธ ก็ไมถงึกับโกรธมาก ใจเราเบาบางลง หลังจากนั้นรูสึกสบายๆ จึงอยากเรียนถาม
วาผมมาถูกทางไหมครับเจอตนมะขามที่สนามหลวงแลว หรือไปเจอตนตาลที่
สนามหลวงกันครับ (จาก อธธิัช กาลบุตร) 
 หลวงตา เออ ถาเขาไปหองนอนกไ็ปเจอเสื่อเจอหมอน ผิดหรือถูกก็ไมรูละ 
ถามกันเองนะ เขาไปในครัวก็ไปเจออาหารการกิน มันเจอทุกแหงละไปที่ไหนมนุษยเรา 
มันซน ไปมนัไปเพื่อเจอ ถาเจอแลวมาตําหนิเขา เขาใจไหม เอาละเทานั้นขี้เกียจตอบ 

ผูกํากับ คนที่ ๓ 
ผมใชการภาวนาพทุโธ ผมไมไดเอาจิตอยูที่ลมหายใจเขาออก แตเอาความรูสึก

อยูที่คําภาวนาพุทโธ ตามรู คือผมไมไดสนใจกบัลมหายใจ แลวก็พุทโธเร็วๆ ในใจ ผม
แยกลมหายใจกับคําบริกรรม ทําใหหายใจไมคอยสะดวก แตก็รูสึกดีกวาการดูลม
หายใจเขาออก และบางครั้งพอมันรูสึกจะสงบ มันก็คิดมคีวามอยากรู แลวก็คิดอะไร
ขึ้นมา มันก็เลยทําใหไมสงบ กราบเรียนครับวา ผมภาวนาถูกหรือเปลาครบั แลวจะทํา
อยางไรที่จะแกนิสัยการอยากรูอยากเห็นพอเวลาจะสงบครับ ขอความเมตตาธรรมเปน
อยางสูงจากหลวงตา อธิบายใหกระผมไดรูดวยครับ (จาก ทวีทรัพย) 

หลวงตา ลมหายใจก็กําหนดดูที่ลมหายใจไปหายุงอะไรขางนอก (เวลาจะสงบ
แลวเขาก็ไปคิด) ก็นั่นแลวคิดนะมันผิด ใหสงบก็สงบไปซิ เวลาจะออกคิดทางดาน
ปญญาหมุนติ้วไปทางปญญา ไมตองยุงกับสมาธมิันคนละภาค เพราะฉะนั้นการบําเพ็ญ
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นี้มีอยูสองอยาง คือถาจะพักสงบใหสงบ ไมตองไปกงัวลกับทางความคิดความอาน
ทางดานสติปญญา เวลาออกจากความสงบแลวออกทางดานปญญาไมตองมายุงกับ
สมาธิ ทํางานคนละวรรคละตอน เขาใจเหรอ นั่นถูกตอง เอาละพอ นี่จะประคบยา พิลึก
จริงๆ นะวันนี้ จะเดินไมได มันหนักมากวันนี้จะเดินไมไดเลย จากน้ีไปนี้ไปหมดเลย 
เมื่อเชาเดินลงมาก็จะเดนิไมได 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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