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เทศน�อบรมฆราวาส ณ ว�ดป�าบ�านตาด
เม��อว�นท�� ๑ ก�นยายน พ�ทธศ�กราช ๒๕๔๘

สต�จ�บ ป	ญญาฟ	น
ก$อนจ�งห�น

น�กปฏ)บ�ต)เก��ยวก�บเร��องการบ*าร�งหร�อส$งเสร)มความเพ�ยรให�ได�ผล ส$วนมากม�กจะ
ลงในการอดอาหารผ$อนอาหาร ค�ออดหร�อผ$อนเป1นการส$งเสร)มสต)ให�ต)ดต$อส�บเน��อง
ก�นได�ด�กว$าว)ธ�การอ��น เท$าท��ได�ผ$านมา เพราะฉะน�3นเราจ4งพ5ดว$า การอดอาหารน�3ไม$ใช$
การส��ง ไม$ใช$การสอน แต$เป1นการบอกเล$าธรรมดา ตามแต$ท$านผ5�ใดจะถ5กก�บจร)ตน)ส�ย
ให�น*าไปปฏ)บ�ต) แต$ส*าหร�บว�ดป�าบ�านตาดน�3ร5�ส4กรวมลงมาท��อดอาหารมาก เพราะน�3ได�ผล
ด� สต)เป1นท*านบใหญ$ท��ส�ดส*าหร�บก�3นก)เลสประเภทต$างๆ ม�นจะม�คล��นมาหน�กขนาดไหน
ก<ตาม สต)เป1นส*าค�ญมาก ถ�าลงสต)จ�บต)ดอย5$แล�ว ก)เลสประเภทใดจะข43นไม$ได�ว$าง�3นเถอะ

พอเผลอแย<บออกแล�วนะ ค�อก)เลสจะออกตามส�งขาร ท$านว$า อว�ช�ชาปจ�จยา
สง�ขารา อว)ชชาเป1นคล�งก)เลส คล�งว�ฏวน อย5$ท��อว)ชชา อว)ชชาน�3อย5$ท��ห�วใจของส�ตว� ด�น
ออกมาให�เป1นส�งขาร อว�ช�ชาปจ�จยา สง�ขารา ด�นออกมาให�ค)ด อยากค)ดอยากปร�ง
อยากร5�อยากเห<นอยากท�กอย$าง ออกจากส�งขารน�3หมด อะไรห�ามไม$อย5$ สต)จ�บต)ด สต)
ป=ดก�3น อย5$ๆ  เพราะฉะน�3นจะท*าไงสต)ถ4งจะด� จ4งต�องหาอ�บายว)ธ�บ*าร�งสต) เช$นด�วยการอด
อาหารบ�าง ด�วยการผ$อนอาหารบ�าง อดหล�บอดนอนบ�าง เพ��อบ*าร�งสต)ท�3งน�3น สต)เป1น
เคร��องม�อส*าค�ญมากท�เด�ยวในการฆ$าก)เลส

ไม$ม�อะไรเก$งกล�าสามารถย)�งกว$าสต)นะการฆ$าก)เลส ก)เลสกล�วสต) ใครสต)ด�แล�วผ5�
น�3นจะต�3งเน�3อต�3งต�วได� สต)เป1นส*าค�ญมาก ก)เลสจะม�มากม�น�อยข�ามสต)ไปไม$ได� สต)เอา
อย5 $ๆ ท�เด�ยว จ4งได�มาเป1นค*าบอกเล$าให�หม5 $เพ� �อนฟ?ง หร�อเป1นค*าสอนก<แล�วแต$จะ
พ)จารณาเอง ถ�าว$าค*าสอนม�นจะหน�กไป ถ�าว$าเป1นค*าบอกเล$าก<แล�วแต$ผ5�ใดจะย4ดไป
ปฏ)บ�ต)ย�งไงๆ เร��องสต)น��ส*าค�ญนะในความพากเพ�ยร ท$านท�3งหลายอย$าเผลอสต) จ�บสต)
ให�ด�ให�ต)ด อ�บายว)ธ�การต$างๆ ท��ได�ร�บความท�กข�ความล*าบากทรมานน�3ก<เพ��อบ*าร�งสต)
ถ�าสต)ด�แล�วสต)จะข43นได�ล*าบากและจะข43นไม$ได� แล�วป?ญญาฟ?นละท��น�� สต)ด� ป?ญญาฟ?น
ขาดสะบ�3นๆ ไปเลย ป?ญญานะแก�ก)เลส สต)จ�บให� ป?ญญาเป1นผ5�ฟ?น ส*าค�ญท��ตรงน�3

อย$าส�กแต$ว$าท*านะ การท*าความพากเพ�ยร ก)เลสไม$ใช$เร��องเล<กน�อย ฉลาดแหลม
คมแยบคายส�ดยอดม�นจ4งได�ครองว�ฏวนบนห�วใจส�ตว� ม�สต)ป?ญญาค�อธรรมน��ละเป1น
เคร��องท��ก*าจ�ด ฟาดม�นลงขาดสะบ�3นไม$ม�เหล�อ เพราะสต)เป1นส*าค�ญ สต)ด�ป?ญญาก<ท�น ถ�า
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สต)ไม$ด�ป?ญญาก<จ�บไม$ต)ด สต)ด�จ�บต)ดป?ญญาฟ?นก)เลสขาดสะบ�3นๆ ไปเลย ผมอยากให�
หม5$คณะท��ปฏ)บ�ต)ได�เห<นประจ�กษ�ในธรรมท�3งหลาย ท��ห�วใจของผ5�ปฏ)บ�ต)ด�วยความถ5กต�อง
ด�งามอย$างประจ�กษ�ใจท�กคนๆ 

เร��องธรรมท��ถ5กเหย�ยบถ5กย�*าหร�อถ5กท*าลายมาตลอดด�วยอ*านาจของก)เลส ยกตน
ซ4�งเป1นม5ตรเป1นค5ถน�3นให�เป1นทองค*าท�3งแท$ง เหย�ยบธรรมซ4�งเท�ยบก�บทองค*าท�3งแท$งให�
แหลกเหลวไปหมด น��ละโลกม�นร�อนเวลาน�3 โลกไม$เห<นโทษของก)เลส ม�แต$ความด�ด
ความด)3น ความเพล)ดความเพล)น ม�แต$เร��องก)เลสท�3งน�3น ก)เลสด5ก)เลสม�นจะด5ออกย�งไง
ม�นก<ลากเข<นก�นไปน��นละ เอาธรรมด5ซ) ธรรมจ�บม�นเห<นหมดจะว$าไง พระพ�ทธเจ�ามา
สอนโลก ท$านเอาธรรมจ�บหมดแล�วมาสอน จ4งเร�ยกว$าสวากขาตธรรม ตร�สไว�ชอบๆ ว)ธ�
การสอนท�กอย$างของพระพ�ทธเจ�า ไม$ม�คลาดเคล��อนไปจากความจร)งความถ5กต�องเลย
ขอให�ย4ดไปปฏ)บ�ต)

ธรรมสดๆ ร�อนๆ อย5$ตลอดเวลาในห�วใจเรา เป1นแต$เพ�ยงว$าก)เลสม�นก<สดๆ
ร�อนๆ เหม�อนก�น ม�นเหย�ยบอย5$ท��ห�วใจ ถ�าว$าจะไปทางด�ม�นพล)กป?Cบไปทางช��วเส�ยอย$าง
น�3 ให�ด5เอานะห�วใจ เราจะเห<นได�เวลาจ)ตม�ความแก$กล�าสามารถข43นมาแล�วน�3 สต)ป?ญญา
ฆ$าก)เลสน�3เป1นอ�ตโนม�ต) แต$ก$อนเราเคยร5�เม��อไรว$าสต)ป?ญญาจะฆ$าก)เลสได�โดยอ�ตโนม�ต)
เห<นต�3งแต$ก)เลสฆ$าส�ตว�ท*าลายส�ตว�โดยอ�ตโนม�ต)ของม�น เป1นประจ*าท�กห�วใจ ก)เลสท*า
งานบนห�วใจส�ตว�โดยอ�ตโนม�ต) ออกแง$ใดม�มใดเป1นแต$เร��องของก)เลสท*างานท�3งน�3นๆ
เม��อไม$ม�ธรรมมาแก�ก�น

ท�น�3เวลาม�ธรรมมาแก�ก�น ถ4งข�3นสต)ป?ญญาแก$กล�าแล�วน�3 เป1นสต)ป?ญญาอ�ตโนม�ต)
ฆ$าก)เลสเป1นอ�ตโนม�ต) ก<ทราบได�ว$า อDอ ธรรมฆ$าก)เลสน�3ฆ$าเป1นอ�ตโนม�ต)เหม�อนก�น อย$า
ว$าแต$ก)เลสท*าลายส�ตว�โลกว$าเป1นอ�ตโนม�ต)เลย ธรรมก<เป1นแบบเด�ยวก�น เม��อแก$กล�า
สามารถแล�วท�นก�น น��ละได�น*ามาสอนบรรดาล5กหลานท�3งหลาย เราปฏ)บ�ต)ต�วของเราเอง
เก)ดข43นในห�วใจของเราเอง เร��องก)เลสเป1นอ�ตโนม�ต)เราก<ไม$เคยค)ด เร��องธรรมภายในจ)ต
ใจเป1นอ�ตโนม�ต)เราก<ไม$เคยเป1น แต$เวลาปฏ)บ�ต)ไปๆ ม�นเก)ดม�นเห<นม�นร5�ท��ใจ จ�บเอามา
พ5ดได�ไม$ผ)ดพลาดๆ ด�งท��พ5ดเวลาน�3ผ$านมาแล�วท�3งน�3นนะ

ก)เลสเป1นอ�ตโนม�ต)บนห�วใจส�ตว� อะไรม�แต$ก)เลสน*าหน�าๆ ท�3งน�3น ตา ห5 จม5ก ล)3น
กาย จ)ต เป1นทางเด)นของก)เลสเหย�ยบไปเร��อยๆ เหย�ยบห�วใจส�ตว�โลก ท�น�3เวลาเราฝFก
ฝนอบรม เฉพาะอย$างย)�งผ5�ท� �จะฆ$าก)เลสจร)งๆ สต)ป?ญญาเป1นส*าค�ญ ความเพ�ยรหน�น
ตลอด น��ละท��น��พอแก$กล�าสามารถข43นมาแล�ว ธรรมฆ$าก)เลสเป1นอ�ตโนม�ต)ละท��น� � อย5$ท��
ไหนฆ$าตลอด ได�เห<นได�ย)นได�ฟ?งฆ$าท�3งน�3น เป1นธรรมไปหมดๆ น��งอย5$เฉยๆ ก<เป1นธรรม
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ข43นมาภายในใจ น��ละธรรมเม��อถ4งข�3นท�นก�นแล�วม�นก<ร5�ก�นว$า ก)เลสเป1นอ�ตโนม�ต)ในการ
ท*างานของม�นบนห�วใจส�ตว�ฉ�นใด ธรรมก<เป1นอ�ตโนม�ต)ในการท*างานฆ$าก)เลสเช$นเด�ยว
ก�น ให�จ*าเอานะผ5�ปฏ)บ�ต) เอาละให�พร

หล�งจ�งห�น
เทศน�ก$อนฉ�นจ�งห�นน�3น เทศน�สอนพระท��เป1นแนวหน�าทางภาคปฏ)บ�ต)ในว)ธ�การ

ต$างๆ ท��จะฝFกฝนอบรมตนเพ��อจะแก�ก)เลสๆ ให�ท�นเหต�ท�นการณ� ไม$ผ)ดไม$พลาดไป ข43น
ต�นก<ต� 3งสต) สต)น��ท*าไมจะต�3งได� ม�ว)ธ�อะไรช$วยสน�บสน�นให�สต)ต�3งได�ส�บต$อก�นไปโดย
ล*าด�บ น��ส*าค�ญ เวลาก)เลสม�นร�นแรงน�3สต)ไม$ม�ความหมายนะ ต�3งป�Gบล�มผล<อยๆ เลย เรา
เคยมาพ5ดให�พ��น�องท�3งหลายทราบแล�ว ข43นบนเวท�น*ามาพ5ดจะไม$ม�อะไรผ)ด ข43นบนภ5เขา
ต�3งหน�าต�3งตาจะไปฟ?ดก�บก)เลส ออกจากหลวงป5�ม� �นไป เราก<น4กว$าฝFกซ�อมจนพอแล�ว
ว$าง�3นเถอะน$ะ แล�วข43นเขาจะเอาให�เต<มเม<ดเต<มหน$วย พอข43นไปแล�ว โอDย พอโผล$หน�า
ข43นเขา ก)เลสเตะท�เด�ยวพ�งลงเขา สต)พ�ง

เอ�า ต�3งสต) ค�อสต)เป1นเคร��องประกอบความเพ�ยร เป1นเคร��องประคองความเพ�ยร
ถ�าขาดสต)ไม$เร�ยกว$าความเพ�ยร ท�น�3ต�3งสต)พ�บ ต�3งหน�าต�3งตาต�3งสต) ต�3งพ�บล�มให�เห<นต$อ
หน�าต$อตา ต�3งหน�าต�3งตาต�3งสต) ต�3งพ�บล�มผล<อยให�เห<นต$อหน�าต$อตา ต�3งเท$าไรล�มเท$า
น�3นๆ น��ละเวลากระแสก)เลสม�นร�นแรงม�นจะไม$ยอมให�ต�3งเลย คล��นก)เลสหนาแน$น เอา
สต)พ�งๆ ต$อหน�าต$อตา จนกระท��งน3*าตาร$วง หร�อว$าร�องไห�บนภ5เขาก<ถ5ก ก<เจ�าของเป1น
เอง ต�3งหน�าข43นไปส5�ม�นไม$ได�เลย เร�ยกว$าไม$ม�ท$า น�กมวยแชมเปHIยนก�บเด<กเล�3ยงควายไป
ต$อยก�น ไอ�เราม�นเด<กเล� 3ยงควายไปต$อยก�บน�กมวยแชมเปHIยน ม�นซ�ดท�เด�ยวล�มท� 3ง
หงายๆ 

ม�แต$ใจจะส5�ม�น แต$ศาสตราอาว�ธของเราไม$ท�นม�นซ) ล�มๆ ท�3งหงายจนกระท��งน3*า
ตาร$วง ถ4งออกก5ออกม4งนะ น��ละอะไรท��ม�นถ4งใจแล�วจะไม$ล�มเลย ฝ?งล4กมาก แบบไหนส5�
ม�นไม$ได�เลย ไม$เป1นท$าท�3งน�3น เวลากระแสของก)เลสร�นแรงม�นเอาให�เห<นต$อหน�าต$อตา
ม�แต$ก*าล�งใจ ก*าล�งสต)ไม$ม�ส5�ม�นไม$ได� ม�แต$ใจ เคร��องประกอบการส5�รบไม$ม�ส5�ไม$ได�นะ ท�
น�3เม��อส5�ม�นไม$ไหวจร)งๆ ความเค�ยดความแค�นก<เป1นอ�นหน4�ง เค�ยดแค�นทางด�านธรรมะ
นะ เพ��อจะฆ$าก)เลส ความเค�ยดแค�นน�3เป1นธรรม ความเค�ยดแค�นแบบโลกแบบสงสาร
เป1นก)เลส ความเค�ยดแค�นเพ��อจะฆ$าก)เลสน�3เป1นธรรม จ4งได�เอามาพ)จารณา

น��ละความม�มานะ ความเค�ยดแค�นน�3ม�นฝ?งใจ ท��เป1นเช�3ออ�นส*าค�ญของธรรม ท��จะ
ให�เป1นความอดความทนความพากความเพ�ยรหนาแน$นข43น ค�ออ�นน�3 เอา เข�าไปอบรม
ก�บพ$อแม$คร5จารย�ม��น เราไม$ล�มนะ ท��น3*าตาร$วงบนภ5เขา ส5�ก)เลสไม$ได� ไม$เป1นท$าเลย ไม$ม�
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ท$า ล�มท�3งหงายๆ  ท�3งน�3น  จนขนาดน3*าตาร$วง ถ4งก5ม4งเช�ยวนะ โห ม4งเอาก5ขนาดน�3เช�ยว
เหรอ เอา ย�งไงม4งต�องพ�งว�นหน4�ง ม�นเค�ยดแค�นนะ เค�ยดแค�นเต<มห�วใจ ย�งไงม4งต�อง
พ�งว�นหน4�ง ให�ก5ถอยก5ไม$ถอย ว$าง�3นเลย น3*าตาร$วงส5�ม�นไม$ได� ไปอบรมก�บพ$อแม$คร5จารย�
แล�วไปอ�กเอาอ�ก ล�มมาอ�ก แต$คราวน�3น3*าตาไม$ร$วง เอา มาอ�กไปอ�กอบรมอ�ก กล�บมาอ�ก
ฟ?ดคราวน�3ม�นก<เอนเอ�ยงให�เห<นซ)ท��น�� ส5�ไม$ถอย

มวยเล�3ยงควายข43นไป ก�บมวยเวท�ฟ?ดก�น ต$อไปก<เร)�มข43นมวยแชมเปHIยนท��น�� น��เรา
ถอดออกจากเร��องของเราจากเวท�นะมาพ5ดให�ฟ?ง เป1นความส�ตย�ความจร)ง ไม$ม�คลาดม�
เคล��อนจากหล�กความจร)งค�อธรรม ให�น*าไปปฏ)บ�ต)บรรดาท$านท�3งหลายท��หว�งความส�ข
ความเจร)ญ ม�มานะ ความเค�ยดแค�นท��เป1นธรรมอย$างท��ว$าน��นะ น��ละท��เราเค�ยดแค�นให�
ก)เลส น3*าตาร$วงเค�ยดแค�นให�ก)เลส ข43นม4งก5เช�ยวนะ โห ม4งเอาก5ขนาดน�3เช�ยวเหรอ ม�นม4ง
ก5อย5$ภายในใจ ไม$ได�มาว$าข�างนอกละ โห ม4งเอาก5ขนาดน�3เช�ยวนา เอาละย�งไงม4งต�องพ�ง
ว�นหน4�งจนได� ให�ก5ถอยก5ไม$ถอย เค�ยดแค�นถ4งใจ

ท�น� 3การเค�ยดแค�น ความม�มานะม�นก<หน�กข4 3นๆ อบรมมาเอาอ�กๆ ไม$ถอย
เพราะความเค�ยดแค�นน��ม�นหน�น ม�มานะ ไม$ถอย จากน�3นม�นก<อ$อนลงๆ ซ�ดไปซ�ดมา
ก)เลสก<ล�มให�เห<น แต$ก$อนม�แต$เราล�มให�ก)เลสเห<น หงายท�องๆ ร�องแหง<กๆ เหม�อน
หมา ส5�ก)เลสไม$ได� เขาเร�ยกหงายหมา หงายไม$เป1นท$า ถ�าหงายแมว ม�นตบได�นะแมว
ไอ�น�3ไม$ม�ท$าเลย หงายหมา ไม$ล�มนะน3*าตาร$วง ฝ?งล4กมาก อ�นน�3ละท��เป1นเหต�ให�ซ�ดก�บ
ก)เลสได�อย$างไม$ม�ค*าว$าถอยเลย เพราะความเค�ยดแค�นและม�มานะ จากน�3นไปก<เอาก�น
เร��อยๆ เลย เวลาม�นหนาหนาขนาดน�3นในห�วใจเราเอง ม�นหนาขนาดน�3นละ

ท�น�3ซ�ดก�นไม$ถอยๆ ความเค�ยดแค�นน�3เป1นธรรมไม$ใช$เป1นก)เลส เอาความเค�ยด
แค�นก�บม�มานะมาซ�ดก�นเลยท�เด�ยว ซ�ดก�นไปส�ดท�ายก<ต� 3งต�วได�ข4 3นเป1นล*าด�บ ความ
เค�ยดแค�นไม$จ�ดจางนะ ความเค�ยดแค�นให�ก)เลสน�3ไม$จ�ดจาง จ�บมาฝ?งเข�าในความเพ�ยร
ของเรา ต$อยก�นๆ  น��เวลาก)เลสม�นหนาหนาขนาดน�3น ขนาดล�มท�3งหงายๆ ต�3งสต)ต�3งป?Cบ
ล�มท�นท�ให�เห<นต$อหน�าต$อตา น��ละกระแสของก)เลสท��ม�นร�นแรงเห<นประจ�กษ�นะ ต�3งหน�า
ต�3งตาต�3งสต)ป?Cบล�มท�นท�ๆ ต$อหน�าๆ ให�เห<น ถ4งขนาด โอ�โห ม4งขนาดน�3เท�ยวเหรอ กล�บ
มาฟ?ดก�นไม$หย�ดไม$ถอย ส�ดท�ายก<ต� 3งต�วได� ต� 3งต�วได�ก<เอาละท� �น� � หน�กข4 3นๆ ก�าวข4 3น
เร��อยๆ ด�วยความเค�ยดแค�นน��เป1นหล�กใหญ$ ความอยากพ�นท�กข�ก<อยาก ความเค�ยด
แค�นท��ส5�ก)เลสไม$ได�เพ��อความพ�นท�กข�ก<พ�นไม$ได� ก)เลสม�นขวางอย5$ ฟ?ดก�บก)เลสน��ละ

ต$อไปต�3งต�วได�แล�วๆ สร�ปความ จ)ตใจม�ความแก$กล�าสามารถ สต)ด�ข43นๆ ป?ญญา
ก<ออกละท� �น�� สต)ต�3งแต$ล�มล�กคล�กคลาน ท��ว$าต� 3งแล�วล�มๆ ต$อหน�าต$อตาน�3 ข4 3นไปจน
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กระท��งต�3งไม$ล�ม ต�3งได�ช��วระยะล�ม เอา ต�3งข43นช��วระยะล�ม ต�3งนานไปๆ สต)ส�บต$อๆ น��ละ
ความเพ�ยร เพราะฉะน�3นท��พระท$านอดอาหารก<เพ��อสต)จะได�ส�บต$อก�นด� สต)เป1นส*าค�ญ
มากในความเพ�ยร พอถ4งข�3นสต)ต�3งต�วได� ท�น�3ก)เลสล�มนะ สต)ขาดวรรคขาดตอนแล�วต$อ
ก�นไปๆ ถ4งข�3นสต)เป1นอ�ตโนม�ต) ป?ญญาเป1นอ�ตโนม�ต) ก�าวเด)นเองไม$ม�ค*าว$าได�หน�นๆ
ต�องร�3งเอาไว�ไม$ง�3นม�นจะเลยเถ)ด น��ละสต)ป?ญญาอ�ตโนม�ต)ฆ$าก)เลสโดยอ�ตโนม�ต) ถ4งข�3นน�3
แล�วก)เลสต�วไหนมา น��นเห<นไหมล$ะ ก�บก)เลสฟ?ดเราล�มท�3งหงายๆ ต$อหน�าต$อตา ท�น�3สต)
ป?ญญาของเราเอาไม$ถอย ส5�ไม$ถอยด�วยความม�มานะ จนกระท��งก)เลสล�มๆ โผล$ข43นมาไม$
ได� น��น ม�นเห<นประจ�กษ�ในห�วใจดวงน�3ด�วยความพากเพ�ยร

ลงถ4งข�3นสต)ป?ญญาอ�ตโนม�ต)แล�ว ก)เลสน�3เตร�ยมไปหาน)มนต�พระมาก�สลาให�ม�น
เข�าใจไหม ไม$อย$างน�3นม�นจะตายไม$ม�ก�สลาก)เลสน$ะ ลงสต)ป?ญญาข�3นอ�ตโนม�ต)แล�วไม$ม�
ถอย หม�นต)3วๆ หม�นเอง เป1นเองๆ เราน��งอย5$น�3ก<หม�นอย5$ภายใน ไม$ว$าย�นว$าเด)นว$าน��งว$า
นอน เว�นแต$หล�บ เป1นเวลาของสต)ป?ญญาท*างานฆ$าก)เลสโดยถ$ายเด�ยวๆ น�3ฆ$าด�วยความ
เพล)นเส�ยด�วยนะ ไม$ได�ฆ$าธรรมดา เพราะฉะน�3นจ4งล�มหล�บล�มนอน ไม$สนใจก�บการ
หล�บนอน

แม�จะต�3งใจจะหล�บนอนม�นไม$ยอมนอน ร$างกายของเรานอนแต$สต)ป?ญญาก�บ
ก)เลสม�นฟ?ดก�นอย5$ภายในห�วใจน�3 ม�นไม$นอนด�วย เราล�มนอนเฉยๆ อ�นน�3ไม$นอน ส�ด
ท�ายก<ล�กข43นมาซ�ดอ�ก ต$อไปก<แจ�ง ไม$หล�บเลย น��เห<นไหมล$ะ กลางว�นย�งจะไม$หล�บอ�ก
ความด5ดความด��มม�นหม�นของม�นเร��อยๆ หม�นเพ��อความพ�นท�กข� ไม$ได�หม�นอะไร น��สต)
ป?ญญาอ�ตโนม�ต) พอถ4งข�3นน�3แล�วก)เลสอย$างไรก<ม�แต$ว$าตายก$อนตายหล�ง ตายก$อนตาย
หล�ง ท��จะเก)ดก$อนเก)ดหล�งไม$ม� ก)เลสเก)ดไม$ม� น��ละสต)ป?ญญาเก$งก)เลสเก)ดไม$ได�นะ ม�
แต$จะม�วนเส��อๆ เก)ดข43นมาพ�บด�บพร�อมๆ ด�วยอ*านาจสต)ป?ญญาแก$กล�า

จากน�3นก<เช� �อมเข�าไปหาถ4งมหาสต)มหาป?ญญา อ�นน�3ละเอ�ยดอ$อนมากท�เด�ยว
มหาสต)มหาป?ญญาน�3ไม$ได�ม�ด�ดผ4งผ�งๆ นะ ซ4มเลย เร�ยกว$าละเอ�ยดลออมาก ซ4มไปเลย
เหม�อนว$าญาณไปอย$างน�3นละ ญาณของผ5�ม�ก)เลสก<ค�อความเกร�ยงไกรของสต)ป?ญญา
เร�ยกว$ามหาสต)มหาป?ญญา น�3เกร�ยงไกรมากท�เด�ยว เป1นอย5$ในห�วใจ ถ4งข�3นม�นซ4มน�3ซ4ม
ก)เลสม�อย$างไรซ4มตามก�นไปเลย เผาก�นไปเลย เหม�อนไฟได�เช�3อ เช�3อไฟเวลาม�นหนาม�น
ก<เผาก�นอย$างแรงนะ เบาลงๆ การเผาของไฟม�นก<เผาเบาลงๆ ท�น�3ย�งเหล�อแต$ฝ��นๆ
ฝอยๆ อะไรน�3ม�นก<ล�กลามเผาไปเร��อยๆ จนกระท��งเช�3อไฟไม$ม�เลย ไฟก<ด�บเอง

มหาสต)มหาป?ญญาน�3เป1นเคร� �องม�อ เป1นมรรค ไม$ใช$เป1นน)พพาน ไม$ใช$เป1น
ความบร)ส�ทธ)J แต$เป1นเคร��องม�อของผ5�ฆ$าก)เลส สต)ป?ญญาเป1นเคร��องม�อ พอก)เลสขาด



6

สะบ�3นลงไปหมดแล�วสต)ป?ญญาอ�ตโนม�ต)และมหาสต)มหาป?ญญาน�3จะระง�บลงไปเอง ไม$
ต�องบ�งค�บ เหม�อนเราท*างานน�3เสร<จแล�วเคร��องม�อเราก<วางเอง ปล$อยเองๆ ของม�น
เคร��องม�อท�3งหลายท��โหมเข�ามาฟ?ดก�บก)เลส พอก)เลสขาดสะบ�3นลงไปแล�วเคร��องม�อท�3ง
หลายค�อธรรมท��เป1นเคร��องแก�ก<ระง�บต�วไปเอง ๆ ไม$ต�องบ�งค�บ น��ละการฝFก สต)เป1น
ส*าค�ญมากท�เด�ยว ไม$ม�อะไรส*าค�ญมากย)�งกว$าสต) ป?ญญาต)ดตามก�นไป ต$อจากน�3นสต)
ก�บป?ญญาเป1นอ�นเด�ยวก�นเลย จ4งเร�ยกว$าสต)ป?ญญาอ�ตโนม�ต)

ธรรมะพระพ�ทธเจ�าน��สดๆ ร�อนๆ อย5$ท��ห�วใจท�กคนนะ เวลาน�3ถ5กป=ดไว� ก)เลสม�น
ป=ดไว� ธรรมะอย5 $ข �างใต� ก)เลสป=ดไว�หมด ท� �ไหนก)เลสออกหน�าๆ พอเป=ดออกๆ ก<
เหม�อนเราเป=ดจอกเป=ดแหนในสระน3*าท��เต<มไปด�วยน3*าใสสะอาดน�3นแล มองลงไปน��เห<น
แต$จอกแต$แหนเต<มอย5$บนน3*า น3*าไม$เห<น แต$น3*าอย5$ใต� เวลาเป=ดจอกเป=ดแหนออกแล�วก<
เห<นน3*า ต�กมาอาบมาด��มใช�สอยเป1นย�งไง ด�ย�งไง ท�น�3เป=ดละ ฝ?งล4กแล�ว อDอน3*าในสระน�3ม�
และด�ด�วยนะ จากน�3นก<เป=ดออกๆ เป=ดออกเร��อยๆ เป=ดออกหมดท�3งสระ กระจ$างแจ�งม�
แต$มรรคผลน)พพานเต<มห�วใจ น��น จอกแหนค�อก)เลสม�นป=ดม�นบ�งเอาไว�

ธรรมะพระพ�ทธเจ�าสดๆ ร�อนๆ เหม�อนก)เลสสดๆ ร�อนๆ เผาห�วใจเราน��น
แหละ ธรรมะท��จะเผาก)เลสก<แบบเด�ยวก�น อย5$ในห�วใจ อย$าพาก�นงมๆ งายๆ ว�นน�3น
เด�อนน�3นปHน�3สม�ยน�3นสม�ยน�3ให�ก)เลสหลอกไปๆ ก)เลสไม$ม�กาลไม$ม�สม�ย ฝ?งอย5$ในห�วใจ
ตลอด ธรรมะก<เป1นอกาล)โกไม$ม�กาลสม�ย เอาธรรมะข43นมาฟ?ดก)เลสขาดสะบ�3นไปเด�Kยว
น�3นเหม�อนก�น เอาอย$างน�3นะ ไม$อย$างน�3นตายท)3งเปล$าๆ ให�ก)เลสหลอกไปๆ ไม$ม�อ*านาจ
ไม$ม�วาสนา ไม$ม�สต)ป?ญญา ไม$ม�ท�นม�รอนท��จะไปท*าบ�ญให�ทาน ม�แต$เร��องก)เลสหลอก
ไปๆ

ท*าไมไม$ม� ห�วใจม�อย5$น�3 ท*าไมโลกเขาท*าได� เขาท*าได�แบบน�3น เราม�สต)ป?ญญาเรา
ท*าได�แบบน�3 ม�นไปได�ด�วยก�นคนเรา ขอให�ม�สต) ป?ญญา ศร�ทธา ความเพ�ยร ภายในใจ
เถอะ ม�ทางออกได�ด�วยก�น นอกจากจะนอนอย5$เหม�อนหม5 เป1นเศรษฐ�ก<นอนเหม�อนหม5
มหาเศรษฐ�นอนเหม�อนหม5 ตายแล�วจมไปเลย น� �น ผ5 �เป1นท�คตะเข<ญใจก<ตาม เป1น
เศรษฐ�ก<ตาม เป1นผ5�ม�ศ�ลม�ธรรมฝ?งใจแล�วด�ด�วยก�น เศรษฐ�ก<ด�เต<มส$วนของเศรษฐ� คน
ท�กข�คนจนก<ด�เต<มส$วนของคนท�กข�คนจน ไปได�ด�วยก�น จ*าอ�นน�3ให�ด�นะ

เร��องก)เลสม�นของง$ายเม��อไร ท��จะค��ยเข��ยข�ดค�นม�นข43นมาพ5ดได�ก<ค�อพระพ�ทธเจ�า
ธรรมะถ5กม�นเหย�ยบมาแหลก พระพ�ทธเจ�าตร�สร5�ผางข43นมาก)เลสพ�ง น��นละเอาข43นมา
สอนโลก สาวกท�3งหลายก<เป=ดเหม�อนก�น สอนโลกๆ น��ก<เป=ดออกมาจากห�วใจน�3 สอนต�ว
เองได�เร�ยบร�อยแล�วสอนใครก<ได� น��น ให�จ*าเอานะ
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ว�นน�3ก<พ5ดพอสมควร ไม$พ5ดมากน�กละ ม�นก<มากพอแล�ว จนน3*าตาร$วงไม$มากได�
ย�งไง ว�นน�3ถ4งข�3นน3*าตาร$วง ก�บถ4งข�3นท��ว$าก)เลส เอ�า มา ม�นท�าทายก�น ค�อจ$อจะเอาก)เลส
โผล$มาป?Cบขาดสะบ�3น น��สต)ป?ญญาม�อ*านาจมาก ไม$ทราบว$าได�ต�3งใจหร�อไม$ต�3งใจจะฆ$าม�น
ทางน�3ม�นเตร�ยมพร�อมตลอด หาฆ$าตลอด พอโผล$ข43นมาม�นฟาดคอขาดไปเลย น��ละสต)
ป?ญญาเกร�ยงไกรเป1นอย$างน�3น

โรงพยาบาลเราน��ร5�ส4กว$าจนเอามากมาย เวลาน�3จนมากนะโรงพยาบาล ย)�งทาง
ภาคอ�สานด�วยแล�วเป1นภาคคนจน ไม$ใช$ภาคคนม��งคนม�นะภาคอ�สาน แต$ไม$ม�ใครมา
ทรมานมาด�ดส�นดาน มาท*าให�เค�ยดให�แค�น หากเป1นกรรมของเจ�าของเองเป1น ภาค
อ�สานเป1นภาคท��แร�นแค�นก�นดาร เราเป1นธรรม พ)จารณาโดยธรรม พ5ดโดยธรรม ภาคน�3
ภาคแร�นแค�นก�นดาร โรงพยาบาลท�กแห$งไปเลยเป1นโรงพยาบาลของคนอนาถา เวลา
เขาเจ<บไข�ได�ป�วยเขาต�องว)�งเข�าโรงพยาบาล ไม$ได�ว$าม�ว$าจนละ เวลาจ*าเป1นเขาว)�งเข�าโรง
พยาบาล เม��อเข�าไปหาโรงพยาบาลแล�วหมอก<ต�องร�กษา พวกหมอพวกพยาบาลต�อง
ร�กษาเต<มความสามารถตามอ�ธยาศ�ยของหมอน�3นแหละ

ท�น�3เวลาร�กษาเร�ยบร�อยแล�ว ถ�าเขาม�เง)นเขาก<ให� ไม$ม�เง)นเขาก<ไม$ให� หมอก<จะไป
ว$าไงก<เป1นผ5�ร�กษาเขาอย5$แล�ว เขาไม$ม�เง)นเขาก<ไปๆ ผ5�ร�กษาเป1นหมอ สมบ�ต)เง)นทอง
หย5กยาอะไรก<หมอเป1นผ5�ขวนขวายมา ได�แล�วมาร�กษาคนไข� คนไข�หายแล�วเขาไม$ม�เง)น
ให�เขาก<กล�บบ�าน หมอก<จนซ)ท� �น� � หมอก<จนๆ น� �ละท� �ว$าโรงพยาบาลต$างๆ หมอจน
พยาบาลจน เพราะไม$ค$อยม�รายได� แต$คนไข�ไม$ว$าคนท�กข�คนจนคนม�เข�าท�3งน�3นแหละ
เข�าโรงพยาบาล แต$หายแล�วใครท��เขาม�เขาก<ให� ท��ไม$ม�ก<ไม$ให� เขาไม$ให�ก<จะไปว$าอะไร
เขาล$ะ คนเราเห<นใจก�นเมตตาก�น เขาไม$ม�เขาก<ไปของเขา ท�น�3ทางน�3ก<ร�บความจนเอาไว�
อย5$ตลอดเวลา จ4งว$าโรงพยาบาลทางภาคอ�สานน�3จนมากอย5$ เราจ4งได�ช$วยอ�ดหน�น

ไปท��ไหนว)�งเข�ามาหา ขาดเคร��องม�อน�3น ขาดเคร��องม�อน�3 อย5$อย$างน�3น เราต�องได�
ช$วยอ�ดหน�น เช$นอย$างเม��อวานซ�นน�3ก<ไปท��พรเจร)ญ เขาก<ว)�งมาขอ ๓ เคร��อง เอกซเรย�
อ�นด�บแรก เอาให�หมออ�วนเราพ)จารณาด5 ว$าเอกซเรย�เป1นอ�นด�บหน4�ง นอกน�3นไม$ค$อย
จ*าเป1น ให�เอกซเรย�เคร��องหน4�งด5เหม�อน ๖ แสนหร�อไง ล�มแล�วแหละ อย$างน�3แหละ เรา
ไปท��ไหนเขาร�มมาๆ ให�เราช$วยๆ เราก<ช$วยเต<มก*าล�งความสามารถเหม�อนก�น อย$างท��
เป1นมาน�3 ได�ช$วยอย5$เร��อย โรงพยาบาลทางภาคอ�สานร5�ส4กว$าจน น��ละจนเพราะเหต�น�3เอง
คนท�กข�คนจนเจ<บไข�ได�ป�วยด�วยความเป1นคนท�กข�คนจนเข�าไปหาหมอ ร�กษาแล�วเขาก<
รอดต�วของเขาไป หมอก<ร�บความจนเอาไว� ล*าบากล*าบนมาก โรงพยาบาลแต$ละแห$งๆ
ทางภาคอ�สานจ4งร5�ส4กว$าขาดแคลนมาก
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ท�น�3โรงพยาบาลภาคอ��นๆ เป1นย�งไง ภาคอ��นๆ ด�กว$าภาคน�3พ5ดง$ายๆ นะ น��เรา
พ5ดด�วยความเป1นธรรม ไม$ม�ใครฝFกใครทรมานใคร ไม$ม�ใครด5ถ5กเหย�ยดหยามใคร เอา
หล�กกรรมมาพ5ด ส*าหร�บภาคอ�สานเป1นภาคท��ยากจน แห�งแล�ง ไปปล5กอะไรก<ตาม ด)น
ภาคอ�สานก<ม�เหม�อนภาคอ��นๆ แต$เวลาไปปล5กแล�วม�นตายหมด ภาคอ��นเขาปล5กเขาได�
เป1นดอกเป1นผลมาขาย ภาคอ�สานปล5กแล�วตาย น��เห<นไหมล$ะ เราจะว$าใครมาทรมาน
ใครมาด�ดส�นดาน จะไปว$าใครได�ใช$ไหม ก<เป1นกรรมของต�วเอง ด)นของเราก<ม� ด)นของ
เขาเขาม� แต$เวลาเขาปล5กเขาได�ผลไปซ�3อไปขาย ด)นของเราปล5กข43นแล�วตาย เป1นอย$างน�3
ละ

ภาคอ�สานจ4งเป1นภาคคนจน จนไปเส�ยท�กอย$าง พวกน3*าพวกท$า เราพ)จารณา
หมดนะ น3*าท$าท��จะไหลผ$านมาจากท��น��นท��น� �ก<ไม$ม� น��ก<เป1นหล�กธรรมชาต) ไม$ม�ใครมา
แกล�งมากล��นมาด�ดส�นดานก�นม�นหากเป1นของม�นเอง น3*าท��จะไหลมาผ$านเพ��อให�ได�ปล5ก
ส)�งต$างๆ ข43นมาได�เล�3ยงช�พม�นก<ไม$ม�น3*า เม��อน3*าไม$ม�ปล5กอะไรก<ไม$ข43น ม�นเส�ยไปเส�ยท�ก
ด�านท�กทาง น��ละภาษาธรรมต�องพ5ดตรงไปตรงมา ในประเทศไทยเราม�ก� �ภาค ภาค
อ�สานเป1นภาคท��แร�นแค�นก�นดารท��ส�ด ท�กอย$างไม$อ*านวย ด)นก<ไม$เป1นท$าเส�ย ปล5กอะไร
ม�แต$คอยจะตายๆ ท��ไหนเขาก<ม�ด)นเหม�อนก�นเขาปล5ก เขาเอามาขายเหย�ยบห�วภาค
อ�สานบ$อย เข�าใจไหม

อย$างภาคตะว�นออก จ�นทบ�ร�ขนท�เร�ยนเหย�ยบห�วภาคอ�สานไป น� �นเขาก<ด)น
เหม�อนก�น แต$ด)นเขาม�นด� ด)นเราไม$ด� ภาคใต�ก<เหม�อนก�นลองกองลองแกงอะไรเขามา
เหย�ยบภาคอ�สาน เหย�ยบปากพระปากเณรปากเหล$าน�3ไปเร��อยๆ เห<นไหม ทางน�3ปล5กไม$
ข43น ถ�าพ5ดถ4งว$าม� เอ�า อวดได�เรา ท�เร�ยนเราเคยมาปล5ก เงาะก<มาปล5ก ลางสาดมาปล5ก
ปล5กแล�วตายหมด ปล5กในว�ดน��นะ เราถ4งได�เห<นช�ดเจนว$าม�นเป1นเองของม�น บ*าร�ง
ร�กษาส�กเท$าไรก<ไม$เป1นท$านะ น��เราปล5กข�างน3*าบ$อ พวกเงาะ พวกท�เร�ยน ม�งค�ด อะไร
เอามาปล5กตายหมด ไม$ได�เร��อง เราจ4งได�ร5� อDอ ม�นด�ดส�นดานของม�นเอง นอกจากน�3น
เขาข43นของเขานะ ด)นของเขาด� ด)นเราไม$ด�

ทางภาคอ�สานก<ม�ด�ส$วนหน4�งทางด�านอรรถธรรม ค�อม�คร5ม�อาจารย�อย5$ทางภาคน�3
เร�ยกว$าภาคอ�สานช�$มเย<นทางด�านธรรมะ ธรรมะเข�าส5$จ)ตใจ จ)ตใจก<ด� น��นม�นก<ด�อ�นหน4�ง
อย5$ ทางด�านจ)ตใจด� เป1นน)ส�ยกว�างขวางต$อก�น ไม$ค�บแคบต�บต�น ม�เท$าไรถ4งไหนถ4งก�น
ถ4งจนก<ตามแต$น3*าใจไม$จนต$อก�น เข�าก�นได�สน)ท น��เรายกให� น�3ออกมาจากธรรม เพราะ
ได�ร�บการอบรมด�านอรรถด�านธรรม อ�นน�3ก<ด�อ�นหน4�งยกไว� ต$อไปน�3จะให�พร
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ร�บฟ?งร�บชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได�ท��
www.Luangta.com หร�อ www.Luangta.or.th

และร�บฟ?งจากสถาน�ว)ทย�สวนแสงธรรม กร�งเทพฯ และสถาน�ว)ทย�อ�ดร 
FM 103.25 MHz


