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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ใชยานอนหลับ 
 โยม: ปญหาธรรมะจากปทุมธานีเจาคะ ขณะนี้ลูกบริกรรมพุทโธ ลูกเคยใชอานา
ปานสติอยางเดียว พอลมหายใจไมปรากฏ สติเผลอได จิตออกคิดฟุงซาน แตดวยพระ
ธรรมเทศนาของหลวงปู ลูกจึงมาบริกรรมพุทโธ แมลมหายใจจะหายไป แตจิตก็คอย
สงบดีขึ้น และฟุงซานนอยลงมากคะ แตยังไมเห็นดวงจิตสวางไสวคะหลวงปู ลูก
พิจารณาอสุภะจากตัวของลูกเอง เชนลอกหนังออกดูเนื้อแดงภายใน ดูความเนาเปอยผุ
พัง ดอูวัยวะภายใน เกิดความสลดสังเวชน้ําตาไหลอยูบาง ถาครั้งตอๆ ไปกําหนดซ้ํา
แบบเกา ก็จะไมคอยไดผลคะ การพลิกแพลงพิจารณาแงตางๆ เพื่อใหซ้ําเกาก็ไม
ชํานาญ ประกอบกับถกูรบกวนการภาวนา ทําใหยังพิจารณาไดไมนานนัก จึงขอ
ประทานเมตตาโปรดกรุณาชี้ทางใหดวยเจาคะ  

หลวงตา: เทาที่เขาทํามานี้ถูกตองแลว ใหทําย้ําเขาไป ทําตรงนั้นละ มันจะ
ละเอียดเขาไปๆ ทําดังที่เคยทํานะ  

โยม: แลวเขามีตออกีนิดนึงวา การที่เขาถูกรบกวนการภาวนานั้น เขารูสึกถูกกด
บีบแรงๆ บริเวณศีรษะ ใบหนา ดึงร้ังเสนผมเหมือนกบัมีของแหลมกดที่เหงอืกบาง 
ฟนบาง ทําใหรูสึกปวดเจ็บเสียวและหนักศีรษะคะ ลูกแยกเวทนาและจิต กําหนดสติไว
ที่จิต แมรูสึกเจ็บปวดอยู แตจิตก็เปนปรกติอยูคะ นอกจากนี้บอยครั้งยังรูสึกถูกบบีกด
บริเวณกลางอก จึงรูสึกหนักปวดลมเดินไมสะดวก ลูกกพ็ยายามบริกรรมพุทโธ ตลอด 
๔-๕ เดือนที่ผานมา บอยครั้งขณะทํากิจการงานตางๆ ขณะนอนตองใชยานอนหลับ
ชวย จึงพอหลับไดบาง ลูกไมทราบสาเหตุ และเปนทุกขวาส่ิงเหลานี้จะเกิดขึ้นอกีนาน
เทาไหร  

หลวงตา: นอนไมหลับตองใชยานอนหลับหรือ  
โยม: คะ เขาตองใชยานอนหลับ  
หลวงตา: อยาใช ผิด ผิดกับหลักธรรม เอาเมื่อมันไมหลับ ฟาดมันไดหากัปหา

กัลป ใหเห็นเถอะนะ ใหไดออกประกาศลั่นโลกบางวา ภาวนาตั้งแตวันเกิดจนกระทัง่จะ
ตายนี้นอนไมหลับ มันอะไรกัน นอนไมหลับไมตองถอืเปนอารมณ แตสติกับจิตให
ติดกัน หลักใหญมากอยูตรงนี้ จะหลับหรือไมหลับก็ตาม เร่ืองอาการเหลานี้มันเอาแน
ของมนัไมได ตองถอืจิตเปนหลัก การภาวนาอยาปลอยจิตกบัสติ ความรูกับสติใหอยู
ดวยกัน ไมเสียหาย เร่ืองวากาวหนาไมตองบอกละ จะคอยขยายตัวออกๆ การภาวนามี
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สติควบคุม สตินี่สําคัญมากทีเดียว การภาวนาอยาขามสติเปนอันขาด สตินี้ตั้งแต
เร่ิมตนจนกระทั่งถงึวิมุตติหลุดพน จากสติธรรมดา เปนสติสืบตอเนื่อง สติปญญา
อัตโนมัติ ฟาดถึงมหาสติมหาปญญา ออกจากการตั้งสติในเบ้ืองตน ใหพากันจําเอา 

นี่เราทํามาแลวทุกอยางที่มาสอนนี้ จึงสอนดวยความแมนยํา ไมผิด เราผานมา
หมด สําหรับพระพุทธเจายกไวเลยนะ เราตัวเทาหนู มันผานยังไง ก็เลาใหลูกศิษยลูก
หาฟง เพื่อเปนคติเครื่องเตือนใจ สติสําคัญมาก อยาปลอย อยูที่ไหนใหมีสติ แตสตจิด
จอกับคําบริกรรมหรือจุดใดจุดหนึ่ง นั้นก็ออกทาํการทํางาน สัมปชัญญะ สติมีรอบตัวๆ 
สติวงใน สติวงนอก เขาใจ  

อยากเห็นนักภาวนาไดเห็นความอัศจรรยของเจาของ สวนมากจะเห็นแตอันนั้น
อัศจรรย อันนี้ดีอยางน้ัน อันนั้นดีอยางน้ี หาตําหนิติชม สวนตัวใหญมันไมมาตชิม
เจาของ เจาของก็ไมมาตเิจาของดวยนะ ใหดูตรงนี้ละ จะเห็นทั้งความติความชมของ
ตัวเอง แลวก็แกไขดัดแปลงเรื่อยๆ 

โยม: ขอถามปญหาหลวงตาวา ลูกหลานเวลาจะทําความเพียร เชนทําวัตรเชา 
เย็น สวดมนตอิติปโส จิตมันไมยอม มันบอกวาโกหก  

หลวงตา: ตัวมนัวาโกหกน้ันแหละ ตัวมันโกหก เขาใจไหม ยอนศรซิ  
โยม: เพราะอาการสํานึกในคุณพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ และแบบการ

ทําวัตรเชา-เย็น หรือสวดมนตอิตปิโสน้ันไมจริง โกหก จิตมนับอก เขาเคยฝนพยายาม
ฝกหัดจิตก็ไมได แตเวลาเขาสวดกับหมูคณะทั่วไป หรือกับครูบาอาจารย ก็จะไมมี
อาการอยางน้ัน เขาก็จะไดปติชุมเยน็ดี แตเวลาสวดคนเดียว อาการจะเปนแบบนี้
มาแลวทุกที  

หลวงตา:  อยางน้ันแหละสัตวเราปลอยใหกินอยูนี้ มันไมเปนไรๆ พอจะเฆี่ยน
จะฆาจะตีมนันี้ มันจะแสดงกิริยาตอบรับใชไหม นี่ละตอตานกัน สูกัน เขาใจไหม กิเลส
มันสูธรรม เปนยังงั้นละ แลวมีอะไรอกีละ 

โยม: เขาบอกวาเปนแบบนี้มานานแลวทุกที พยายามไหวพระสวดมนตเปน
มรรคเปนผลแกตนเอง ตามที่หลวงตาสอนอยู แตไมอยากใหมันเกิดอาการที่เรียกวา 
ตัวเองพูดโกหก และคนอื่นเขาก็จะไดยินดวย  

หลวงตา: เวลามันเกิดใหมันเกิด เร่ืองมันเกิดเราก็เคยพูดแลววา กิเลสเกิด 
ธรรมเกิด นี่เราอยูบนภูเขา ถึงเวลาลงมาบิณฑบาตในหมูบาน กําหนดดู ถานานกวานี้จะ
เดินบิณฑบาตไมถงึหมูบาน เลยเอาเสียวันนี้ละ กําหนดออกไป พอไปถงึกลางทาง ไป
กาวไมออก นี่ยังไมถงึหมูบาน พักน่ังอยูกลางทาง น่ีกิเลสเกิดนะ ก็เคยเลาใหฟงแลว นี่
ทานพยายามทําความเพียรจะฆากิเลสใหตาย แตกิเลสยังไมตาย ทานกําลังจะตายเวลา
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นี้รูไหม นั่นเรียกวากิเลสเกิดหักเราไมใหเราเขมแข็ง ใหออนแอตามมัน พอมันดับลงไป
ปบ กิเลสดับ ธรรมขึ้นเลย นี่ละเรียกวากิเลสเกิดเกิดที่ใจ เพราะกิเลสกับธรรมอยูที่ใจ 
เวลาโอกาสของกิเลสมีมาก มันจะมีแตกิเลสหลอกเร่ือยๆ เวลาธรรมมีมาก ตีกิเลสเร่ือย 
ทีนี้พอมันพดูอยางน้ันจบลงไป วาอดอาหารเพื่อจะฆากิเลสใหตาย แตเวลานี้กิเลสยังไม
ตาย ทานกําลังจะตายรูไหม ทางนี้มันก็ขึ้นรับกันปุบ นี่ธรรมเกิด การกินนี้กินมาตั้งแต
วันเกิด ไมเห็นวิเศษวิโสอะไร อดเพยีงเทานี้จะตายหรือ เอาตายก็ตาย นั่นเห็นไหม พุง
เลย ไมฟงเสียงกิเลสหลอก นี่ละกิเลสเกิด แลวธรรมเกิด เกิดอยางน้ีแหละ      

(กลุมงานวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร ขอเมตตาเครื่องมือทาง
การแพทยดังตอไปนี ้๑) เครื่องติดตามสัญญาณชีพ ในระหวางการดมยาสลบ จํานวน 
๘ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๒๕,๐๐๐ บาท เปนเงินจํานวน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาทถวน ๒) 
เครื่องชวยหายใจขณะดมยาสลบ ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๗๐,๐๐๐ บาท ๓) เครื่อง
นึ่งฆาเชื้อจุลินทรียดวยไอน้ํา...รวมทัง้ส้ิน ๖,๔๗๐,๐๐๐ บาท) โรงพยาบาลจังหวัด
สกลนครไมเคยไดขออะไรเราใหหมดเลย เงินมีในกระเปาก็จริงแตไมมีคณุ เมื่อแยก
ออกมาแลวมีคุณเปนลําดับลําดา เพราะฉะนั้นเราจึงเอาออกมาอยางน้ีตลอดแตไหนแต
ไรมา เราไมเคยเก็บ มีเทาไรก็เพื่อประโยชนแกโลกๆ เก็บไวไมเกิดประโยชน 
นําออกไปปบเกิดประโยชนปุบๆ  

โยม อันนี้เกี่ยวกับเรื่องการแกไขพระราชบัญญัติเงินตรา เพื่อใหอํานาจแบงก
ชาติลวงบัญชีของคลงัหลวงมาใชอยางสะดวกคลองคอนั้น ไดมีส่ือมวลชนตั้งขอสังเกต
ถึงความมีพรุิธ ของขบวนการลวงบัญชีคลังหลวงดังกลาว คือ ตามทีก่ระทรวงการคลัง
ไดนําเสนอรางพระราชบัญญัติเงินตรา เขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ 
กันยายน ๒๕๕๐ และไดรับอนุมัติเพื่อนําเสนอสภาตอไปนั้น อยางไรก็ตาม อีกหนึ่ง
สัปดาหตอมา นายฉลองภพ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กลับกลาววาไมเห็นดวย
กับรางพระราชบัญญัติเงินตรา ที่ตนเองเสนอใหตราเปนกฎหมาย 

โดยหนังสือพิมพขาววุน ฉบับวันที่ ๒๕ กันยายน ไดเสนอขาววา นายฉลองภพ 
สุสังกรกาญจน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กลาววา ไมเห็นดวยกับมาตรา ๓๔/๓ 
ตามพระราชบัญญัติเงินตรา ที่ใหอํานาจแบงกชาติสามารถใชเงินทุนสํารองระหวาง
ประเทศไปลงทุนสินทรัพยที่มีความเสี่ยงมากขึ้น จากเดิมที่ลงทุนไมได โดยคาดวาจะ
เสนอใหแกไขมาตราดังกลาว นางพรรณี สถาวโรดม ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลังกลาววา ตามมาตรา ๓๔/๓ ไดระบุใหนําเงินทุนสํารองไปหาผลประโยชนใน
หลักทรัพยทีม่ีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น หรือทําสวอปได ซึ่งถือวาเปนความเสี่ยงอยางหนึ่ง 
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ดังน้ันหากเกิดการขาดทุน จากการนําทุนสํารองไปหาผลประโยชน ผูวาการแหง
ประเทศไทยตองรับผิดชอบ และสมควรถูกปลดออกจากตําแหนง 

การที่กระทรวงการคลังออกมาคัดคานรางพระราชบัญญัติเงินตรา ที่จะลวงบัญชี
คลังหลวงออกมาใช ทั้งๆ ที่กระทรวงการคลังเปนผูรับผิดชอบ ส่ือมวลชนจึงตั้ง
ขอเสนอตั้งขอสังเกตถึงความมีพิรุธในการแกไขกฎหมาย เพื่อลวงบัญชีคลังหลวง
ออกมาใช อยางไรก็ตาม ส่ือมวลชนทั้งไทยรัฐและผูจัดการไดเสนอขาวในเชานี้วา นาย
สมหมาย ภาษี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง เปดเผยกรณีที่ยังไมสามารถ
พิจารณาแกไขพระราชบัญญัติเงินตราไดทัน ในวันที่ ๔ ตุลา สาเหตุหนึ่งเน่ืองจากเหลือ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติผูสนับสนุนนอยลง ทั้งน้ีเนื่องจากวันที่ ๔ ตุลา ยังมีการ
ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติอยู พระสงฆที่ตดิตามเรื่องจึงยังคอยฟงขาวอยางใกลชิด 
ในบริเวณใกลเคียงรัฐสภา และมีฆราวาสจํานวนหนึ่งสังเกตการณอยางเงียบๆ นอกร้ัว
รัฐสภา 

หลวงตา เร่ืองนี้พระของเราฝายศาสนาฝายพระ เฉพาะอยางยิ่งวัดปาบานตาด
ไดเขาไปแทรกแซงอยูนั้น เพื่อดูหาเหตุผลหลักความจริงเปนยังไงๆ จะเอามาพูดใหเรา
ฟงพดูงายๆ เราพิจารณาเรียบรอยแลวควรจะพูดยังไงไมพูดยังไงก็เปนเรื่องของเรา 
พระเราเขาไปอยูในนั้นมีนะ แลวเรื่องน้ีลงเอยยังไง ที่วาพระเขาไปเกี่ยวของอยูนั้น 

โยม ออ พระก็คงยงัติดตามอยูคะ 
หลวงตา ยังติดตามอยูเหรอ เร่ืองนี้ก็ไปจากเรานั่นละ ก็เรามันเปนหัวใจของชาติ

วาไง มาทําสุมสี่สุมหากับเราไมได ทําอีลุยฉุยแฉกไมได เกือบเปนเกือบตายการชวย
ชาติของเรา ไมใชธรรมดา เราบวชมาเราไมเคยสนใจวาจะชวยชาติบานเมืองประเภท
ดังที่ชวยอยูเวลานี้นะ ก็ไดหลวมตัวเขามาชวยแลว เมื่อชวยแลวเปนยังไงก็ตองฟดกนั
เขาใจไหม จึงเรียกวาชวยจึงเรียกวานักสูซี สูเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยเรา
เสียหายที่ตรงไหน หลักธรรมวินัยไมขัดของ อะไรที่ขัดตอธรรมวินัยไมเลนดวย กลับตัว
ทันทีเลย อะไรที่เปนทางเดินตามธรรมวินัยและถูกตองแมนยําเปนประโยชนแก
สวนรวมแลวเอา เอาตรงนั้นๆ นะ 
 

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/

