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เทศน�อบรมคณะครและน�กเร�ยนโรงเร�ยนอ�ดรพ�ทยาน�กล
ณ ว�ดป�าบ�านตาด

เม!"อว�นท�" ๓ ก�นยายน พ�ทธศ�กราช ๒๕๔๘
นอนฟ�งเทศน	

ผ��ก��ก�บ เขาถามป,ญหามาข�อหน/"งคร�บ ลกศ�ษย�ได�ร�บฟ,งธรรมะทางสถาน�ว�ทย�
เส�ยงธรรมเพ!"อประชาชน ม�บางท4านอยากจะฟ,งตลอดไปท�6งว�นท�6งค!น เลยฟ,งธรรมะใน
อ�ร�ยาบถนอน ไม4ทราบว4าจะเป8นการสมควรหร!อไม4 เพราะม�ครบาอาจารย�บางท4านบอก
ว4าการนอนฟ,งธรรมเป8นการไม4สมควร ไม4เคารพธรรม ตายแล�วจะไปเก�ดเป8นง เลยท9า
ให�ลกศ�ษย�ไม4สบายใจ กราบเร�ยนขอเมตตาถามหลวงตาคร�บ

หลวงต� ท�"นอนฟ,งธรรมะน�6ก:ถก ม�นถกคนละข�6นของธรรม ข�6นของธรรมท�"ว4า
นอนฟ,งก:ได�น�6ม�นเป8นธรรมตลอดเวลา อ�ร�ยาบถไหนเป8นธรรมท�6งน�6นๆ อย4ท4าไหนเป8น
ธรรมหมด น�6นอนฟ,งก:ได� ย!นฟ,งก:ได� ถ4ายมตรถ4ายคถฟ,งก:ได� ได�หมด เข�าใจไหม ม�อ�ก
ข�6นหน/"งท�"ว4าฟ,งเทศน� ครบาอาจารย�ท4านต�6งหน�าต�6งตาเทศน�ให�ฟ,ง เราไปนอนเอกเขนก
อย4หน�าน�" ถ�าเป8นหลวงตาบ�วเอาน�6ฟาดเลย ไม4ทราบว4าจะควรหร!อไม4ควร เข�าใจก�นแล�ว
เหรอ (เร!"องเก�ดเป8นงว4าไงคร�บ เขาบอกอาจารย�บางท4านบอกการนอนฟ,งธรรมะไม4
สมควร) อ�าว ก:พดแล�วตะก�6น�6ม�นเป8นข�6นๆ ย�งพดแล�วไม4ใช4เหรอ ถ/งข�6นท�"ว4าเป8นธรรม
ตลอดน�6น ไม4ว4าย!นว4าเด�นว4าน�"งว4านอน เป8นงเป8นช�างเป8นม�าอะไรก:เถอะเป8นธรรมท�6งน�6น
ก�ร�ยาเป8นอะไรก:ตาม ส9าค�ญอย4ท�"จ�ตเป8นธรรมล�วนๆ ถ/งข�6นน�6แล�วเป8นธรรม เป8นธรรม
ล�วนๆ แล�วน�6อย4ท4าไหนเป8นธรรมท�6งน�6น

ท�"ว4าอย4าไปนอนฟ,งเด�<ยวเป8นงนะ ก:จร�งๆ ท�6งหลายเขามาฟ,งเทศน�น�"งด�วยความ
เคารพ ผ�เทศน�ก:เทศน�ด�วยความเคารพธรรม ผ�ฟ,งก:ฟ,งด�วยความเคารพธรรม แล�วอย4ๆ
ม�คนมานอนเอกเขนกอย4น� 6เวลาเทศน� เป8นย�งไงจะเป8นบาปหร!อไม4เป8นบาป ถ�าเป8น
หลวงตาบ�วก9าล�งเทศน�น�6เอาน�6ปาเลย เข�าใจไหม ไม4ทราบบาปหร!อไม4บาป ไม4ต�องถาม
ก�น อย4างน�6ก:เข�าใจก�นแล�วใช4ไหม ม�นควรหร!อไม4ควรพ�จารณาม�นก:ร�เอง ถ�าถ/งข�6นธรรม
ท�"ควรตลอดเวลาแล�วควร น�"นเป8นอย4างน�6น เป8นบางกาล ม� แล�วม�อะไรอ�ก

กลางค!นนอนฟ,งก:ได�ท� 6งน� 6น ฟ,งธรรมจะเป8นอะไรไปไม4เส�ยความเคารพอะไร
(เร!"องฟ,งธรรมก:พอเข�าใจแล�ว ท�น�6เขาบอกว4าเวลาสวดมนต�นอนสวดได�ไหมคร�บ) ถ�าลง
จ�ตใจได�พอก�บธรรมแล�วเป8นธรรมท�6งน�6น เข�าใจหร!อเปล4า ให�เข�าใจตรงน�6ซ� ม�นเป8นข�6นๆ
เป8นข�6นของธรรม เวลาปฏ�บ�ต�เข�าไปม�นซ/มเข�าหาก�น ม�นหากร�จ�กความเหมาะสมเองอย4
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ในน�6นเสร:จ เราก:เคยพดไมใช4หร!อท�"ว4า เร�ยนหน�งส!อไปๆ เร!"องบาป บ�ญ นรก สวรรค�
น�พพาน พระพ�ทธเจ�าท4านบอกว4าม� แต4เราว4าม�หร!อไม4ม�น�า เห:นไหมล4ะ น�"นละคนเก4า
ห�วใจดวงเก4า เวลาเร�ยนหน�งส!อไปเอาถ/งน�พพานเลยเท�ยว

บาป บ�ญ นรก สวรรค� เช!"อ ต�วหล�กใหญ4น�6นเช!"อๆ ส4วนย4อยท�"ก�เลสม�นมาขอแบ4ง
ส�นป,นส4วนไปก�นแล�ว บาป บ�ญ นรก สวรรค� ม�หร!อไม4ม�น�า น�"ส4วนย4อยเข�าใจไหม ม�นมา
แบ4งไปก�น ส4วนใหญ4ของเราเช!"อแล�ว จนกระท�"งถ/งน�พพานท�"น�" พอถ/งน�พพาน อ4านไปถ/ง
น�พพาน เอ น�พพานม�หร!อไม4ม�น�า ส4วนใหญ4เช!"อแล�วว4าน�พพานม� ส4วนย4อยม�นไปแบ4ง
ก�น ว4าน�พพานม�หร!อไม4ม�น�า น�"เวลาเร�ยนเป8นอย4างน�6 เวลาออกปฏ�บ�ต�ท�"น�" เอาคนเก4าน�"
แหละ ว4าน�พพานม�หร!อไม4ม� เอาตรงน�6นเลย เวลาปฏ�บ�ต�เข�าไปๆ จ�ตม�นหม�นเข�าๆ ท�น�6
พอหม�นเข�าไปจร�งๆ แล�วเข�าถ/งข� 6นละท�"น� " ถ/งข�6นน�พพานอย4ช� "วเอ!6อมๆ น�"หมายถ/งว4า
ความเห:นโทษก�บความเห:นค�ณม�น69าหน�กเท4าก�น บ!นใหญ4เลย ไม4ร�จ�กหล�บจ�กนอน ส�ด
ท�ายต�องร�6งเอาไว�ๆ ค9าว4าน�พพานม�หร!อไม4ม�น�าหายแล�วนะ ม�แต4น�พพานอย4ช�"วเอ!6อมๆ

เวลาอ4านไปว4าน�พพานม�หร!อไม4ม�น�า พอปฏ�บ�ต�เข�าไปๆ ส�ดท�ายก:น�พพานอย4ช�"ว
เอ!6อมๆ หม�นตลอดเลย จนกระท�"งผ/งเข�าถ/งน�6น น�พพานม�หร!อไม4ม�น�า เฉย เข�าใจไหมท�"
น�" น�พพานม�หร!อไม4ม�น�าเลยเฉย ห�วใจดวงเก4าน�"แหละ ม�นเป8นข�6นๆ น�พพานม�หร!อไม4ม�
ส4วนใหญ4จ�ตม�นเช!"อแล�ว ส4วนย4อยม�นมาแบ4งไปก�นว4าน�พพานไม4ม� ม�นแบ4ง ท�น�6เวลาเข�า
ใกล�ช�ดต�ดพ�นเข�าจร�งๆ น�พพานเลยกลายเป8นอย4ช�"วเอ!6อมๆ ส�ดท�ายผ/งเลย น�พพานม�
หร!อไม4ม�น�าเลยหายสงส�ย เป8นอย4างน�6นจ�ตดวงน�6แหละ

(หลวงตาว4าน�พพานม�ก:เช!"อ แต4จะม�จร�งไหมน�อ จนได�ไปเจอหลวงป�ม�"นจ/งหาย
สงส�ย) อ�นน�6หมด เช!"อหลวงป�ม�"นก:เร�ยกว4าเต:มท�"แล�วในจ�ตของเราท�"เป8นป�ถ�ชนนะ เช!"อ
เต:มท�" พอปฏ�บ�ต�ไปๆ ธรรมละเอ�ยดเข�าไปๆ ย�งหน�กเข�าไปอ�กจนกระท�"งน�พพานอย4ช�"ว
เอ!6อมๆ จะว4าม�หร!อไม4ม�ก:ตามแต4น�พพานอย4ช�"วเอ!6อม หม�นตลอด เป8นอย4างน�6นละ จน
ผางถ/งน�พพานเส�ยเลย ท�น�6ม�หร!อไม4ม�หมดป,ญหา แน4ะเป8นอย4างน�6น เราเอาห�วใจเราน�6
เองออกพดม�นถ/งช�ดเจน เราเป8นเอง อย4ข�6นใดตอนใดม�นอย4ในใจของเรา เราร�เองเห:น
เองเป8นล9าด�บล9าดา เราก:พดถกต�องละซ�

แต4ก4อนว4าน�พพานม�หร!อไม4ม�น�า ส4วนใหญ4เราเช! "อ บาป บ�ญ นรก สวรรค�
น�พพาน ม� แต4ส4วนย4อยก�เลสม�นแบ4งส�นป,นส4วนให�สงส�ย บาป บ�ญ นรก สวรรค�
น�พพาน ม�หร!อไม4ม�น�า น�"ม�นแบ4งก�น พอออกไปปฏ�บ�ต� ปฏ�บ�ต�หน�กเข�าๆ เลยกลายเป8น
ว4าน�พพานอย4ช�"วเอ!6อมๆ บ!นใส4ๆ ม�หร!อไม4ม�น�พพาน ท9าไมจ/งกลายเป8นอย4ช� "วเอ!6อมๆ
ม�นเป8นของม�นเอง ผางข/6นน�6เลยหมด น�พพานม�หร!อไม4ม�หมด เป8นอย4างน�6นนะ เป8น
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ข�6นๆ นะจ�ต เร!"องธรรมท4านเป8นธรรม อย4ย�งไงก:เป8นธรรม เราจะหาแต4สมม�ต�ข�6นหยาบ
ข�6นละเอ�ยดเอาเข�ามารบก�นไม4ได� ข�6นใดให�เป8นข�6นน�6นของธรรม

ข�6นท�"เป8นธรรมล�วนๆ แล�วอย4ไหนเป8นธรรม ไม4เส�ยความเคารพ แน4ะ เช4นอย4าง
นอนฟ,งเทศน� น�"งฟ,งเทศน�อะไร พ�จารณาโดยอรรถโดยธรรม อย4ไหนเป8นธรรมหมด
แน4ะถ�าถ/งข�6นธรรมแล�ว ม�นเป8นข�6นเป8นตอนไปนะ ฟ,งท4าไหนก:ฟ,งเถอะน4ะ ฟ,งเส�ยงธรรม
ไม4ม�ค9าว4าเส�ยผลเส�ยประโยชน� จะฟ,งเส�ยงในอ�ร�ยาบถใดย!นเด�นน�"งนอนเป8นธรรมท�6งน�6น
ท�น�6การสร�างบาปก:อ�กเหม!อนก�น ย!นเด�นน�"งนอนสร�างบาปเป8นบาปด�วยก�นท�6งน�6น ไม4ได�
ผ�ดก�น ข/6นอย4ก�บผ�ท9าค!อใจออกมาป,Aบๆ ออกมาทางบาปเป8นบาป ออกมาทางบ�ญเป8น
บ�ญ ไม4ได�ค9าน/งว4าควรหร!อไม4ควร ม�นออกเป8นส�ดเป8นส4วน ค!อออกทางบาปเป8นบาป
ออกทางบ�ญเป8นบ�ญ เต:มส�ดเต:มส4วนของตนท�นท�ๆ  ส9าค�ญอย4ท�"ใจ

โอBย โลกมองข�ามใจ ไม4ม�ใครว4าง�6นเลย โลกน�6ไม4ม�ใครท�"จะมองเห:นว4าใจเป8นของ
ส9าค�ญ ม�พระพ�ทธเจ�าพระองค�เด�ยวข�6นเร�"มแรก ศาสนาใดก:ไม4สอนลงท�"ใจว4าเป8นของ
ส9าค�ญ พ�ทธศาสนาเท4าน�6นสอน ข/6นต�นก: มโนป�พ�พง�คม� ธม�ม� มโนเสฏ!ฐ� มโนมย�
จ�ตเป8นใหญ4 จ�ตเป8นประธาน ส9าเร:จแล�วด�วยใจ ท�กอย4างรวมอย4ท�"ใจเป8นมหาเหต�ท�6งน�6น
น�"นพระพ�ทธเจ�า เวลาปฏ�บ�ต�เข�าไปน�6 มหาเหต�ม�นม�ท�6งธรรมท�6งก�เลสอย4ในใจหมด จ4อ
เข�าไปน�"นป,Aบก:เจอท�6งสอง น�"นละมหาเหต�

โลกน�6เขาไม4ได�มองดใจ เพราะฉะน�6นจะเร�ยกว4าโลกม!ดบอดก:ไม4ผ�ด ห�วใจอย4ก�บ
ต�ว ครองร4างต�วอย4ย�งไม4เห:นว4าใจเป8นย�งไงบ�าง น�"ม�นพ�ล/กนะ เลยเหมาหมดท�6งต�วน�6ว4า
เป8นเรา ความร�ท�6งหมดน�6ก:เป8นเรา เป8นเราเส�ยท�6งหมด ท�น�6ใจซ/"งเป8นแกนน9าอย4ภายใน
ร4างกายน�6นไม4ทราบเป8นย�งไงเลยไม4สนใจ ไม4ร�นะ พระพ�ทธเจ�ามาร�ได�ย�งไง ตร�สร�ผางข/6น
มา น�"น พอผางข/6นมาน�6ใจเล�ศท�"น�" ข/6นผางไม4ต�องถามใครละ ผางข/6นมาเลย ใจเล�ศ ยก
มโนป�พ�พง�คม� ธม�ม� ไปเลย อะไรๆ ก:ตามรวมลงท�"ใจหมด ด�ช�"วใจจะเป8นผ�ก4อเหต�
ว4าลงตรงน�6น เราจ/งช�6น�6วเลยพ�ทธศาสนา เพราะเราได�ผ4านด�วยต�วเอง ต�6งแต4เร�"มน�พพาน
ม�หร!อไม4ม�น�า

จ�ตใจก:ม�4งจะไปน�พพานอย4แล�วนะ ม�นย�งว4าม�หร!อไม4ม�น�า แน4ะฟ,งซ� ส4วนย4อยม�น
แบ4งเอา ม�นไปแบ4งก�นก�เลสแบ4ง จนกระท�"งหมดส�ดว�ส�ยก�เลสม�นแบ4งไม4ได� ผางเข�า
น�พพานแล�ว น�พพานม�หร!อไม4ม�น�าเลยหายสงส�ย น�"นเป8นต�วก�เลสเป8นต�วม�วหมอง เป8น
ต�วอ�ปสรรคก�ดก� 6นทางเด�นไม4ให�สะดวก พอว4าจะไปจร�งๆ กล�วว4าน�พพานไม4ม� แน4ะ
น�พพานม�หร!อไม4ม�น�า น�"ม�นก:ขาดก9าล�งไปแล�ว พอว4าน�พพานม�หร!อว4าน�พพานอย4ช� "ว
เอ!6อมๆ ด�วยภาคปฏ�บ�ต�ในธรรมข�6นสง ธรรมข�6นสงน�6น�พพานอย4ช�"วเอ!6อมนะ ม�นหากเป8น
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ของม�นเอง บ!นตลอดๆ เหม!อนว4าอย4ช�"วเอ!6อม หว�ดหว�ดๆ จ�บผ�ดจ�บถกม�นก:บ!นใหญ4ละ
ซ� ผางข/6นน�"น�พพานม�หร!อไม4ม� หมดป,ญหา น�"น

(ค9าว4าน�พพานหมายความว4าอะไรคร�บ) หมายความว4านอนหล�บไม4ต!"น นอนจน
กระท�"งตายก:เร�ยกว4าด�บ น�พพานแปลว4าด�บ เข�าใจไหม บรรดาสมม�ต�ท�6งหมดด�บสน�ทไม4
ม�อะไรเหล!อถ/งเร�ยกว4า น�พพาน แปลว4าด�บสน�ท บรรดาสมม�ต�ท� 6งหมดด�บสน�ทไม4ม�
อะไรเหล!อ อ�นน�6นเหน!อสมม�ต� เร�ยกว4าน�พพาน เข�าใจแล�วนะ พวกเราม�นม�แต4น�พพาน
บนเส!"อบนหมอน แล�วจะมาถามน�พพานของพระพ�ทธเจ�าน�"ม�นก:ล9าบากอย4นะ น�พพาน
ของพระพ�ทธเจ�า น�พพานของพระอรห�นต� ไม4ใช4น�พพานเส!"อหมอนเหม!อนพวกเรา ไป
ท�"ไหนดาดาษม�แต4น�พพานเต:ม อBย ท�กข�ง น�พพานของโลกหหนวกตาบอดม�แต4เส!"อแต4
หมอนเต:มไปหมดเลย น�พพานของพระพ�ทธเจ�าน�"จ�าตลอด แม�แต4นอนอย4บนเส!"อบน
หมอนก:จ�าอย4ในน�6น ย!นเด�นน�"งนอนจ�าตลอดเวลา ช!"อว4าน�พพานเท�"ยง ค!อไม4ม�ค9าว4า
เปล�"ยนแปลงไปไหนเลย ท4านเร�ยกว4าเท�"ยง กฎ อน$จ�จ� ท�ก�ข� อนต�ต� ความแปรปรวน
ต4างๆ น�6ไม4ม�ในพระน�พพาน จ/งว4าไตรล�กษณ�ค!อทางเด�นเพ!"อพระน�พพาน

ท�น� 6ไปคว�าเอามาว4า อน$จ�จ� ท�กข� อนต�ต� หร!อ อต�ต� เหล4าน� 6มาขวางพระ
น�พพานละซ� บางคนก:ว4าน�พพานเป8นอน�ตตา บางคนว4าเป8นอ�ตตา น�"ไปเอาทางเด�นเพ!"อ
พระน�พพานมาเป8นน�พพาน ม�นก:เถ�ยงก�นว�นย�งค"9า น�"นเห:นไหมตอบ ม�อย4น�"น ต�6งแต4น�6น
มาไม4ม�ใครสวนมาอ�กถามมาอ�ก เง�ยบเลย เห:นไหม ถอดออกจากห�วใจตอบน�" น�พพาน
ค!อน�พพาน เป8นอย4างอ!"นไปไม4ได� บอกไว�แล�วน�"น อน�ตตาก:ด� อ�ตตาก:ด� เป8นทางก�าวเด�น
เพ!"อพระน�พพาน ไม4ใช4พระน�พพาน ผ�จะก�าวเด�นเพ!"อพระน�พพานต�องเด�นตามอ�ตตา
และอน�ตตาน�6 เป8นทางเด�นก�าวไป จนกระท�"งพ�นน�6แล�ว หล�ดพ�นไปแล�ว เป8นอ�กฝ,Fงหน/"ง
แล�ว น�6นค!อพระน�พพาน บอกไว�แล�วน�"น น�"ถอดออกมาจากห�วใจมาพดนะ ใครจะเถ�ยง
ไปไหนก:เถ�ยงไปซ�

เราพดจร�งๆ ม�นเป8นอย4างน�6นก:จะให�ว4าย�งไง เพราะฉะน�6นจ/งไม4ม�สงส�ย ตอบ
อย4างอาจหาญชาญช�ยตามหล�กความเป8นจร�งท�"ม�อย4ในห�วใจเต:มส4วน ไม4สงส�ยในการ
ตอบ ท�"ว4าน�พพานม�หร!อไม4ม�น�า ค!อม�นย�งไม4เห:นน�พพาน พอไปเห:นแล�วม�นจะเป8นบ�า
อะไร น�พพานม�หร!อไม4ม�น�า ข/6นมาถ/งบนบ�านแล�วย�งลงไปคล9าบ�นได ม�หร!อไม4ม�น�า อย4
น�พพานแล�ว ย�งว4าบ�นไดข/6นน�พพานม�หร!อไม4ม�น�า เพราะเหต�ไร น�"น ค!อการก�าวเด�นเพ!"อ
ถ/งพระน�พพานต�องม�บ�นไดม�ทางเด�นไป ทางเด�นค!อบารม�ของเราท�"สร�างมามากน�อย
เป8นสายทางเด�นก�าวเด�น ส4งๆ จนถ/งน�พพานแล�ว บาปก:ด� บ�ญก:ด� ปล4อยวางโดย
ประการท�6งปวง เพราะเป8นสมม�ต�ท�6งมวล ท�6งสองอย4างน�6เป8นสมม�ต�ท�6งหมด อ�นน�6นผ4าน
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สมม�ต�ไปแล�วเป8นว�ม�ตต�
ท4านจ/งว4า ป�ญญปาปปห�นบ�คคล เป8นผ�ม�บ�ญและบาปอ�นละเส�ยได�แล�ว น�พพาน

ละหมดท�6งบ�ญและบาป ไม4เอาท�6งน�6น น�6เป8นสมม�ต�ท�6งมวล พาก�นเข�าใจ การพดท�6งน�6เรา
ไม4ได�สงส�ยอะไรเลยนะ เพราะฉะน�6นเราจวนจะตายย�"งเร4งธรรมะข/6นมา จะว4าอาจหาญ
หร!อม�นก:เลยเส�ย ม�นไม4ม�อะไรท�"จะว4าอาจหาญ ม�นเลยไปหมด ความจร�งเต:มห�วใจพด
ได�เต:มส�ดเต:มส4วน อย4างเขามาถามว4าน�พพานเป8นอ�ตตาหร!ออน�ตตา น�"นตอบผางมา
เลยเช�ยว ท�"อย4เข!"อนภม�พล พอตอบตอนเช�าหล�งจ�งห�นแล�ว พอบ4ายเขาก:ออกทางว�ทย�
ออกทางว�ทย�ล�"นไปหลายว�นนะ ต�6งแต4น�6นมาเง�ยบ น�พพานเป8นอ�ตตาหร!อเป8นอน�ตตา
เง�ยบไปหมดเลย ค9าพดอ�นน�6ละออก ต�6งแต4น�6นมาไม4ได�ย�นอ�กเลย ก:เราถอดความจร�ง
ออกไป

บ�านน�6เร!อนน�6 น�6บ�นได จะมาเอาบ�นไดก�บบ�านก�บเร!อนเป8นอ�นเด�ยวก�นได�ย�งไง
บ�านเป8นบ�าน เร!อนเป8นเร!อน บ�นไดเป8นบ�นได อย4ด�วยก�นม�นก:ต4างก�นอย4 น�"นบ�นไดข/6น
น�"ศาลา ม�นก:เห:นช�ดๆ ในห�วใจน�"ม�นผ4านไปหมดแล�วก:ร� ถ�าร�ภายในจ�ตใจแล�วม�นไม4ได�
ถามใครนะ ด�งเคยพดให�พ�"น�องท�6งหลายฟ,ง ส9านวนโวหารท�"เราเทศน�เราพดท�กว�นน�6
เป8นส9านวนโวหารใหม4จากภาคปฏ�บ�ต�ท�"เป8นธรรมล�วนๆ เก�ดภายในจ�ต น9าออกจากจ�ต
มาเทศน� ไม4ได�เหม!อนแต4ก4อนท�"เอาจากความจดความจ9าตามค�มภ�ร�ใบลาน เทศนาว4า
การไปไม4ว4าท4านว4าเรา พระท�"วประเทศไทยหร!อท�"ไหนก:ตาม ท4านต�องเทศน�แบบเด�ยว
ก�น เทศน�ตามต9าร�บต9ารา ท4านอย4างไรก:ว4าไปตามน�6น เจ�าของย�งไม4เห:นว4าบาป บ�ญ นรก
สวรรค�เป8นอย4างไร เจ�าของไม4เห:น อ4านแต4ในต9าราก:ลบคล9าไปธรรมดาๆ

เพราะฉะน�6นการเทศน�ผ�เทศน�ก:ไม4ได�แน4นอน ไม4ได�จร�งจ�ง ไม4ได�ร�ได�เห:นจร�งตาม
ต9าราท�"ท4านสอนไว� เป8นคนคล�งก�เลส ท�น�6เวลาอ4านไปๆ ท4านว4าอย4างไรก:ว4าไปน�6น ท�น�6
เทศน�ก:เทศน�ไปตามน�6น เจ�าของก:ไม4ร�ว4าบาป บ�ญ นรก สวรรค� น�พพานเป8นอย4างไร ไม4ร�
ต9าราท4านบอกตามความจร�งแต4ใจเราปลอม  ม�นก:ไปแทรกอย 4ในน� 6น แล�วส�ดท�าย
น�พพานม�หร!อไม4ม�น�า น�"นเห:นไหม น�"ละเป8นอย4างน�6จ�ตใจท�"จอมปลอม น�"เป8นภาคปร�ย�ต�
นะ

ท�น�6เวลาเทศน�ไม4ว4าท4านว4าเราจะเทศน�แบบเด�ยวก�นหมด ไม4ม�ใครบ�งค�บใคร
เพราะต9าราบ�งค�บอย4แล�ว เทศน�ไปตามต9ารา ถ�าม�คนมาถามแล�วท9าไมถ/งเทศน�อย4างน�6น
ล4ะ หลบป,Aบเลย ก:ต9าราว4าอย4างน�6น เอาต9ารามาบ�งไว�เส�ย หลบรอดต�วไปได� เข�าใจว4ารอด
ต�วไปได� ม�นไม4ได�รอด หล�กใหญ4แล�วไม4ได�รอด น�"ค!อภาคปร�ย�ต� เราก:เคยเทศน�อย4างน�6น
มาตลอดเหม!อนพระท�6งหลาย แต4สม�ยท�"ย�งไม4ปฏ�บ�ต�ร�ธรรมเห:นธรรมนะ เทศน�อย4างน�6น
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เหม!อนก�นหมด ไปเทศน�ท�"ไหนเหม!อนก�นหมด เราเองท�"ออกปฏ�บ�ต�เวลาธรรมย�งไม4เก�ด
ภายในจ�ตใจ ความแน4นอนความตายใจย�งไม4เก�ด ก:ต�องอาศ�ยค�มภ�ร� ค�มภ�ร�ว4าอย4างไรก:
ว4าอย4างน�6น ท�น�6เทศน�ก:เทศน�ไปตามค�มภ�ร� จ/งว4าท4านเหม!อนเรา เราเหม!อนท4าน ส9านวน
โวหารก:เป8นแบบเด�ยวก�นไป จะว4าผาดว4าโผนก:ไม4ม� เร�ยบๆ ไปธรรมดาๆ

ท�น�6เวลามาปฏ�บ�ต� ม�นเห:นช�ดเจนน�"ซ� เวลามาปฏ�บ�ต�ๆ สมควรธรรมท�"จะเก�ดข/6น
ตามข�6นตามภม�ของก9าล�งความสามารถของตนธรรมก:เก�ดๆ ท�น�6ธรรมเก�ดข/6นภายในใจ
ไม4ได�เหม!อนต9ารานะ เก�ดข/6นตรงไหนแม4นย9าๆ อย4ในน�6นะ เก�ดข/6นตรงไหนแม4นย9า ธรรม
ข�6นน�6แม4นย9าในข�6นน�6 ธรรมข�6นน�6แม4นย9าในข�6นน�6 ธรรมข�6นน�6นแม4นย9าๆ ตลอดทะล�ผ/งถ/ง
น�พพานแม4นย9าหมด การเทศนาว4าการจ/งเทศน�ตามหล�กความเป8นจร�ง ท�น�6หล�กความ
เป8นจร�งค!อแน4นอนไม4เป8นอ!"น 

เม! "อเราร �เราเห:นอย4างน� 6แล�วเราจะไปเทศน�แบบปร�ย�ต�ลบน� 6นคล9าน� 6 หล�กๆ
เล�"ยงๆ เช4นก�เลสอย4ตรงน�6หลบไปตรงน�6เส�ยๆ ปร�ย�ต�เป8นอย4างน�6นนะ ไม4เป8นภาคปฏ�บ�ต�
ตรงไปตรงมาผางๆ เลย ม�นเป8นอย4ในน�6บ�บบ�งค�บ ร�เห:นอย4างน�6แล�วจะไปเทศน�อย4างอ!"น
ไม4ได�นะ ม�นเป8นอย4างไรต�องบอกเป8นอย4างน�6นๆ ๆ ตามหล�กของธรรมท�"ร�เห:นข/6นภายใน
ใจ ไม4ว4าธรรมข�6นใดๆ จะเป8นธรรมแน4นอนตายต�ว บ�บบ�งค�บให�พดไปตามน�6 พดอย4าง
อ!"นผ�ดธรรม ธรรมท�"ร�ท�"เห:นเป8นอย4างน�6 เราจะแยกไปๆ เทศน�อย4างอ!"นๆ ไปไม4ได� เม!"อ
เป8นเช4นน�6นเราก:ต�องเทศน�ตามความจร�ง เทศน�ตามความจร�งก:เลยกลายเป8นขวานผ4า
ซากไป เข�าใจไหมล4ะ 

เทศน�กระแทกแดกด�นเป8นขวานผ4าซาก เพราะเทศน�ตามหล�กความจร�งม�นม�เน�น
หน�ก ม�หน�กม�เบานะ ก�เลสม�นม�คล!"น ธรรมะก:ม�คล!"น ควรจะหน�กก:หน�ก ควรจะเบาก:เบา
ควรจะกระแทกแดกด�นตามท�"โลกสมม�ต� แต4ความจร�งกระแทกแดกด�นน�6นฟาดก�เลส
ต4างหากนะ ต�ก�เลส กระแทกก�บก�เลสต4างหาก เทศน�เป8นขวานผ4าซากค!อเทศน�ไปตาม
ความจร�งล�วนๆ ท�น�6ส9านวนท�"เราเคยเทศน�มาน�6นม�นเลยกลายมาเป8นส9านวนขวานผ4าซาก
ไปหมดแล�วเวลาน�6 แต4เราก:ไม4สงส�ยในส9านวนของเรา เพราะเราเคยเทศน�มาแล�วต�6งแต4
เร�ยน 

ท�น�6มาภาคปฏ�บ�ต�น�6เป8นภาคบ�บบ�งค�บ ค!อร�เห:นอย4างไรจะเทศน�เป8นอย4างอ!"นไป
ไม4ได�นะ เป8นอย4างน�6นต�องว4าอย4างน�6นๆๆ ม�นจ/งตรงไปตรงมา แล�วก:กลายเป8นขวานผ4า
ซากไป เด�<ยวน�6เป8นอย4างน�6น ใครจะว4าเป8นขวานผ4าซาก เราไม4ม�ความร�ส/ก ม�แต4ไปตาม
ความจร�งเท4าน�6นๆ น�"พดให�พ�"น�องท�6งหลายฟ,ง ส9านวนของเราจ/งไม4ค4อยเหม!อนใคร อย4าง
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เทศน�ท�"วประเทศไทย ก:ม�ใครพดเหม!อนก�นว4าหลวงตาองค�น�6เทศน�ไม4ค4อยเหม!อนใคร ๆ
จะเหม!อนหร!อไม4เหม!อนก:ตามเราเทศน�ตามหล�กความจร�ง 

ทางภาคปร�ย�ต�เราก:เทศน�มาแล�ว เทศน�ตามหล�กความจร�งก:เทศน� เราก:เทศน�
ตามหล�กความจร�ง จนกระท�"งทะล�ถ/งน�พพานปGHงก:เป8นแบบน�6นไปเลย จะให�เป8นอย4างอ!"น
ไปไม4ได�ข�ดก�บธรรม ธรรมค!อความจร�งตรงไปตรงมา ก�รเทศน	ต�องบอกต�มหล�ก
คว�มจร$งจ(งจะต�ยใจได�ส��หร�บผ��ฟ�ง พาก�นเข�าใจนะ ส9านวนจ/งไม4เหม!อนแต4ก4อน เป8น
ส9านวนใหม4ข/6นมาจากจ�ตท�"ปฏ�บ�ต�ได�เป8นสมบ�ต�ของตน ค!อความร�ความเห:นธรรมเก�ดข/6น
มามากน�อยเป8นสมบ�ต�ของตนด�วย พดได�อย4างอาจหาญชาญช�ยตามหล�กความจร�งน�6น
ด�วย น�"นต4างก�นอย4างน�6นะ ให�พ�"น�องท�6งหลายทราบเอา

อย4างน�6เราก:ไม4เคยเป8นมาแต4ไหน ม�นเป8นข/6นภายในใจจากภาคปฏ�บ�ต�ท� "พระ
พ�ทธเจ�าช�6แนวทางไปอย4างน�6 ม�นก:ต�องร�ตามเห:นตามท�"พระพ�ทธเจ�าทรงช�6แนวทางไว�แล�ว
ด�วยสวากขาตธรรม ตร�สไว�ชอบแล�วๆ เม!"อปฏ�บ�ต�ตามน�6นก:ร�ข/6นมาตามน�6นๆ ร�ข/6นมาตาม
น�6นแล�วจะพดอย4างอ!"นไปไม4ได� พล�กแพลงเปล�"ยนแปลงเป8นอย4างอ!"นไม4ได� ต�องตรงไป
ตรงมา ตรงไปตรงมา ไม4ว4าธรรมข�6นใดๆ ตรงแน4วเหม!อนก�นหมดเลย พาก�นเข�าใจ 

ส9านวนท�"เทศน�ท�กว�นน�6ไม4ได�เอาส9านวนปร�ย�ต�มาเทศน� พดตรงๆ เลย เอาส9านวน
ปฏ�บ�ต�ออกมาจากจ�ตใจล�วนๆ ไม4ว4าเทศน�ธรรมะข�6นใด ถอดออกมาจากน�6หมด ต�6งแต4ต�น
ถ/งว�ม�ตต�หล�ดพ�นเต:มอย4ในห�วใจน�6หมดแล�วจะอ�ดอ�6นท�"ไหน พดให�ม�นเต:มยศ ขอให�ม�ผ�
สงส�ยควรจะร�บธรรมข�6นใดม�นจะออกร�บก�นเองๆ ถ�าไม4ควรออกด/งออกก:ไม4ออกนะ
ธรรมท4านเหมาะสมตลอด ควรจะออกหน�กเบามากน�อยเพ�ยงไรก:ออกๆ

ยกต�วอย4างเช4นเขาถามป,ญหามา  พอเขาถามมาทางน� 6ออกร�บก�นป, Aบร �อย
เปอร�เซ:นต� จร�งร�อยเปอร�เซ:นต� ธรรมะท�"จะร�บก�นก�บป,ญหาเขา ค9าตอบน�6จะออกร�บก�บ
ป,ญหาเขาท�"ถามมา ผ�ท�"ถามป,ญหาม�แง4หน�กเบาขนาดไหน พอธรรมะออกน�6 ค9าตอบออก
น�6จะออกร�อยเปอร�เซ:นต�เลยเต:มภม�ๆ ท�น�6พ�จารณาผ�ท� "จะมาร�บการตอบป,ญหาน�6จะม�
ความสามารถมากน�อยเพ�ยงไร ม�นจะแบ4งอย4ในต�วของม�นเสร:จ เช4นร�อยเปอร�เซ:นต�จะ
ไม4ออก ออก ๙๐-๘๐-๗๐ เปอร�เซ:นต� ลงมา ท�น�6ก:มาถ/งแค4 ๕๐ เปอร�เซ:นต� จากน�6นไม4
ตอบ ข�6เก�ยจไปเลย ต�6งแต4น�6นข/6นไปแล�วตอบ ถ�าคนท�"มาถามเป8นความม�4งหว�งอย4างร�อย
เปอร�เซ:นต� การตอบป,ญหาท�"ออก ออกร�อยเปอร�เซ:นต�ร�บก�นผ/ง ได�เต:มส�ดเต:มส4วนเลย

ยกต�วอย4างเช4นเด�ยรถ�ย�น�ครนถ� จะมาบวชในส9าน�กพระพ�ทธเจ�า เก�ดความเช!"อ
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ความเล!"อมใสในพระพ�ทธเจ�า เพราะเป8นเด�ยรถ�ย�น�ครนถ� เป8นศาสนาอ!"น ท�น� 6มาฟ,ง
ธรรมะพระพ�ทธเจ�าเก�ดความเช!"อความเล!"อมใส มาขอบวชก�บพระพ�ทธเจ�า พระพ�ทธเจ�า
ก:บอกว4าก:ได�วางกฎกต�กาก�นไว�อย4างน�6น ค!อศาสนาอ!"นท�"เข�ามาบวชในพ�ทธศาสนาน�6ต�อง
มาอย4อบรม เร�ยกว4าต�ตถ�ยปร�วาส ต�องอย4อบรม ๔ เด!อนเส�ยก4อน เม!"อเห:นสมควรท�"พอ
จะบวชได�แล�ว ใน ๔ เด!อนน�6นสมควรท�"จะบวชได�แล�วถ/งจะบวชให� ถ�าย�งไม4สมควรจะ
บวช ๕ เด!อน ๖ เด!อนก:ย�งต�องอย4น�6นก4อนย�งไม4ให�บวช

ท�น�6เด�ยรถ�ย�น�ครนถ�คนน�6นเขาฟ,งอย4างถ/งใจแล�ว พระองค�ก:ทรงประทานโอวาทน�6
ออกไป ว4ากฎข�อบ�งค�บส9าหร�บพ�ทธศาสนาน�6ต�องม�การอบรมเส�ยก4อน ก4อนท�"จะบวชน�6น
อย4ประมาณส�"เด!อน พอสมควรบวชได�แล�วถ/งจะบวชให� น�"เร�ยกว4าต�ตถ�ยปร�วาส ทางน�6น
ตอบมาเลยท�นท� อย4าว4าแต4เพ�ยงให�อย4ต�ตถ�ยปร�วาสส�"เด!อนเลย ส�"ปMข�าพระองค�ก:จะอย4
ฟ,งซ�น4ะ อย4ส�"เด!อนน�6ย�งไม4พอ เอาๆ ส�"ปMข�าพระองค�ก:จะอย4 เพราะด�วยความพอใจ พอ
ว4าง�6น เอ�าๆ บวชเด�<ยวน�6 เห:นไหมล4ะน�"น ย4นเข�ามาส�"เด!อน ส�"ปMเลยไม4ม� เอาถ�าอย4างน�6น
บวชเด�<ยวน�6 น�"เห:นศร�ทธาแก4กล�าสมควรท�"จะร�บแล�วเอาเด�<ยวน�6เลย น�"นความหมาย ถ�า
เป8นกลางๆ ก:ส�"เด!อน ถ�าสมควรท�"จะต�ดจะย4นเข�ามาตามความเหมาะสมแล�วต�ดท�นท� ด�ง
พระพ�ทธเจ�าต�ด เอาถ�าอย4างน�6นบวชเด�<ยวน�6บวชเลย เข�าใจท�กคน

พ�ทธศาสนาของเราน�6ไม4ใช4ธรรมดานะ ม�นไม4เห:น หหนวกตาบอด ก:นอนเฝNาง
จงอางงสามเหล�"ยมงเห4าอย4อย4างน�6นละพวกเรา ก�เลสต�ณหาประเภทต4างๆ เท4าก�บจงอาง
สามเหล�"ยมงเห4า เรานอนอย4ท4ามกลางเขาเป8นย�งไง แล�วข�บล9าท9าเพลงสบายอ�กด�วยนะ
พวกน�6พวกตายไม4ม�ป�าช�า ป�าช�ามอบให�สามเหล�"ยมจงอางงเห4าไปหมดแล�ว ม�นไม4ม�
ความหมายอะไร ก:ย�งเพล�นอย4ในน�6นแหละ ท�น�6ผ�ท�"ท4านเห:นภ�ยในสามกษ�ตร�ย�ค!อจงอาง
สามเหล�"ยมงเห4าเป8นต�นน� 6แล�วอย 4ได�อย4างไรล4ะ ด�ดผ/งเลย ด�ดออกจากสามเหล� "ยม
เป8นต�น ออกผ/งเลย ท4านผ�เห:นภ�ยท4านจ/งว4าน�พพานอย4ช�"วเอ!6อมๆ ด�ดตลอดๆ ค9าว4าถอย
ไม4ม� ตายก:ตายไปเลย ค9าว4าถอยไม4ม� น�"ละน�พพานอย4ช�"วเอ!6อมๆ เป8นอย4างน�6น พ�4งๆ เลย

ธรรมพระพ�ทธเจ�าเป8นอย4างน�6น ถ�าลงได�เข�าด!"มเข�าเห:นแล�วจะอย4ไม4ได� บอกว4า
อย4ไม4ได� เพราะทนท�กข�ทรมานมาน�6ก�"ก�ปก�"ก�ลปO ตายก�"ภพก�"ชาต� คนๆ หน/"งน�6 ตายไปก�"
ภพก�"ชาต�ไปเป8นภพใดชาต�ใด ส�ตว�ต�วใด เปรตผ�ต�วใด เทวบ�ตรเทวดา หร!อส�ตว�นรกต�ว
ใด ม�นเคยเป8นมาหมดแล�ว แต4ม�นไม4ร�ถกกลบไว�หมดทางเด�นของเรามา ก:ย�งเหล!ออย4
ต�6งแต4ว4าตายแล�วสญ ท�น� 6ตายแล�วสญอยากท9าอะไรก:ท9า ท9าลงไปแล�วไม4ม�อะไรเป8น
เคร!"องสนองผล บาปบ�ญไม4ได�ร�บแหละ เสวยกรรมไม4ม� ตายแล�วสญ อยากท9าอะไรก:
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ท9าๆ  น�6แหละพอว4าอยากท9าอะไรก:ท9า ม�นก:ท9าแต4บาป ท�น�6ตายแล�วม�นไม4สญน4ะซ� ม�นว4า
เอาเฉยๆ พระพ�ทธเจ�าไม4ได�ว4าเอาเฉยๆ ว4าด�วยญาณหย�"งทราบแล�ว จ/งต�องให�พาก�น
ระว�ง ให�ฟ,งเส�ยงพระพ�ทธเจ�า อย4าฟ,งเส�ยงพวกตาบอดหหนวกม�นจะหลอกไปท�"วโลกด�น
แดน จมไปด�วยก�นหมดนะ จ9าให�ด� เอาละว�นน�6พดเพ�ยงเท4าน�6

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


