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เทศน�อบรมคณะครและน�กเร�ยนโรงเร�ยนอ�ดรพ�ทยาน�กล ณ ว�ดป�าบ�านตาด
เม!"อว�นท�" ๕ ก�นยายน พ�ทธศ�กราช ๒๕๔๘
อดอาหารน��ด�ท
กข�นส�าหรบเรา

ว�นน�)คนไม+มากน�ก แต+ก,เต,มอย+ท�กแห+ง ว+าคนไม+มากม�นก,มาก อาหารได�มาแล�ว
ก,มาแยกมาแยะจ�ดโน�นจ�ดน�) กว+าจะได�ฉ�นเป0นเวลานานย�"งกว+าเวลาน�"งฉ�นอ�กนะ น�"งจ�ด
น�)นจ�ดน�)นานกว+าเวลาฉ�นอ�ก คนมากก,ต�องจ�ดแยกโน�นแยกน�) คนมากพระมากจ�ดก,ช�า
ไปๆ ถ�าคนน�อยก,เป0นอ�กอย+างหน3"ง ท�น�)เท�ยบป45บเข�าไปถ3งส�ดยอดเลยว+าอย+คนเด�ยว จะ
ไปบ�ณฑบาต สะพายบาตรลง อยากจะว+าลงเขาๆ เพราะเราเคยช�นก�บเขา สะพายบาตร
ป�9บไปเลย เง�ยบ บ�ณฑบาตมาแล�วม�แอ+งห�นม�น):าอย+ตรงไหนเท+าน�)นแหละ มาก,ฉ�นป�9บ
ป45บๆ ไม+ได�ไปถ3งท�"พ�กนะ พอออกมาท�"ไหนก,ฉ�นเส�ย บางแห+งญาต�โยมเขาไปจ�ดท�"ให�
เป0นท:าเลฉ�น เวลาบ�ณฑบาตออกมา ม�แอ+งน):าแอ+งอะไรๆ ในห�น มาก,ฉ�นป�9บป45บๆ ล�าง
บาตรเช,ดบาตรเสร,จเร�ยบร�อยแล�วสะพายบาตรเปล+าข3)นเขาเลย เร�ยกว+าง+าย หมายถ3งว+า
ความง+ายความคล+องต�ว

ไปบ�ณฑบาต ส:าหร�บเราเองม�นเป0นเร!"องน�ส�ยวาสนาอะไรไม+ทราบ ค!อบ�านใหญ+
ไม+ไปนะ ไปหาแต+บ�านเล,กๆ น�อยๆ ส�"ห�าหกเจ,ดหล�งคาเร!อน เก�าหล�งคาเร!อน ส�บหล�ง
คาเร!อน เหล+าน�)ส+วนมาก ม�กจะไปตามน�) บ�านใหญ+จร�งๆ ไม+ไป ค!อม�นกวนเร!"องภาวนา
ท�"ว+าไม+ไป พดน�)จะว+าดถกโลกม�นก,ไม+ใช+ เพ!"อต�ดความก�งวลเพ!"ออรรถเพ!"อธรรมของเรา
เอง บ�านไหนเราไปพ�กนอกบ�านเขา ม�นค":าอย+างน�)นะ เขาร�มออกมาหาเรา ห!อ บ�านน�)ไม+
เป0นท+าแล�ว ค!อคนจะมากวน เข�าใจไหม แทนท�"จะพ�กท�"น�)นแถวไหน..ไม+อย+แหละ หน�ไป
เลย เพราะม�+งต+อธรรมอย+างเด�ยว ไม+ม�+งอะไรท�)งน�)น

บ�ณฑบาตได�มาเท+าไรพอ อาหารจะประณ�ตบรรจงหร!อเลวอะไรไม+ได�สนใจ พอ
ย�งอ�ตภาพท�"เป0นค+ควรก�บอาหาร อาหารเป0นย�งไง ร+างกายของเราเป0นย�งไง เข�าก�นได�
น�"น ร�บเท+าน�)นพอ พอฉ�นเสร,จเร�ยบร�อยแล�วก,ล�างบาตรเช,ดบาตร เร�ยบร�อยแล�วก,เอาผ�า
เช,ดบาตรท�"ม�นเป?ยกม�นอะไรตากบนห�นดานแดดๆ คร+เด�ยวแห�งแล�ว ป�9บป45บๆ ไปเลย
เง�ยบเลย น�"หมายถ3งว�นฉ�น แต+ไม+ได�ฉ�นท�กว�นน�" แล�วแต+จะลงมาเม!"อไร มาบ�ณฑบาตฉ�น
ถ�าไม+ลงมาก,ไม+ฉ�น ส�กก�"ว�นก,ต�วเอง เพราะฉะน�)นเราจ3งไม+เอาใครไปด�วย

ถ�าเป0นสององค�สามองค�ม�นเป0นน) :าไหลบ+า ภาระมา ความร�บผ�ดชอบโดย
ส�ญชาตญาณท�"ม�ต+อก�นม�นก,เป0นเอง ม�นก,เป0นน):าไหลบ+า กระแสของจ�ตก,ออกน�)นออกน�)
ถ�าไปคนเด�ยว อะไรอย+น�)หมด ภาระก,ม�อ�นเด�ยวแต+เรา ท�น�)การขบการฉ�นการไปการมา
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ม�นก,สะดวกท�)งหมดเลย เด�นไปไหนก,ท:าความเพ�ยรไป สต�ไม+ให�พรากจากใจ ให�ม�นต�ด
อย+ก�บใจ น�"เร�ยกว+าผ�ภาวนาอบรมจ�ตใจของเรา บ:าร�งร�กษาจ�ตใจ ไม+ให�ข�าศ3กค!อก�เลส
ม�นเหย�ยบย":าท:าลาย ไปคนเด�ยวก,ย�"งแน+วตลอด หร!อเราจะเด�นจากน�)ไปหาหม+บ�าน เป0น
เร!"องเด�นจงกรมเป0นความเพ�ยรตลอดเลยนะ ไม+ได�ว+าเส�ยเวล":าเวลาเพราะว�นน�)ไปบ�าน
น�)นบ�านน�) ไปหาถ):าหาอะไรสถานท�"ต+างๆ การเด�นไปเป0นความเพ�ยรไปตลอด ของคนๆ
เด�ยวนะ ม�นต+างก�น

ค!อคนเด�ยวเท+าน�)นม�นปลดเปล!)องภาระออกหมดเลย เหล!อแต+เราคนเด�ยว ท�น�)
อยากก�นก,ก�น ก�"ว�นไม+ก�นก,แล�วแต+ จะตายก,อย+ก�บเจ�าของ ม�นร�น�"นะ ม�นจะตายจร�งๆ ก,
บ�ณฑบาตมาฉ�นเส�ย แน+ะ ความร�อย+ก�บเจ�าของ ร+างกายน�"ใจเป0นผ�ร�บผ�ดชอบ ควรฉ�นไม+
ควรฉ�น ท�น�)จ�ตเก�"ยวก�บเร!"องธาต�เร!"องข�นธ�เก�"ยวก�บธรรมจะเอาทางไหน เราก,ม�+งต+อธรรม
เพราะฉะน�)นทางร+างกายจ3งต�องผ+อนลงเร!"อยๆ เพ!"อให�ธรรมด�ดข3)น

ท�"พระท+านอดอาหารน� " ในคร�)งพ�ทธกาลก,ค!อพระพ�ทธเจ�าทรงท:าเอง แต+น� )น
พระองค�อดพระกระยาหารไม+ฉ�นน�)น เพ!"อจะตร�สร�ด�วยการอด ผ�ดก�นตรงน�)เท+าน�)นเอง
ไม+ได�ม�จ�ตตภาวนาทางด�านจ�ตใจเข�าไปแทรก เพราะฉะน�)นจ3งไม+ส:าเร,จ ท�น�)พอพล�กป45บ
ออกมาเสวยพระกระยาหาร ท�"นางส�ชาดาไปถวาย ว�นน�)นก,พอด�พระสร�ระท�กส�ดท�กส+วน
เบาหว�วเลย ก,อดอาหารมาต�)ง ๔๙ ว�น มาเสวยพระกระยาหารในว�นน�)น ข�าวมธ�ปายาส
๔๙ ช�)นท+านเสวยหมด เสร,จแล�วก,ต�)งส�จจอธ�ษฐาน

ค�ดถ3งเร!"องท�"ว+าท+านเสด,จไปก�บพระราชบ�ดาไปแรกนาขว�ญ ท�"ร+มหว�าใหญ+ ทรง
บ:าเพ,ญอานาปานสต� จ�ตสง+างามและอ�ศจรรย�ข3)นเด�Cยวน�)น ท+านย�อนหล�งไประล3กน�)นได�
ตอนท�"ท+านอดพระกระยาหารมามากต+อมากแล�วไม+ส:าเร,จ ท+านเลยย�อนไปค�ดถ3งอ�นน�)น
หร!ออ�นน�)นจะส:าเร,จ จ3งปลงพระท�ยเลย ทรงเสวยพระกระยาหารท�"นางส�ชาดาไปถวาย
ในว�นเพ,ญเด!อนหก แล�วต�)งส�จจอธ�ษฐานเลย จะภาวนาแบบน�)นนะท�"น�" ไม+เอาแบบอด
อาหาร จ�ตด�"งเลย ว�นน�)นก,พอด�พระสร�ระท�กส�ดท�กส+วนเบาหว�วๆ ช+วยอ�กด�วยนะ พอ
เสวยพระกระยาหารแล�วก,ต�)งส�จจอธ�ษฐานว+า สถานท�"น�"งน�) ๑.น�"งเพ!"อตร�สร�พ�นจากท�กข�
ส�)นก�เลส ๒.ถ�าไม+ตร�สร�ต�องตายอย+ในสถานท�"แห+งเด�ยวก�น ไม+ยอมล�กเลย น�"น แต+ท+าน
ต�)งลงในจ�ดท�"ถกต�อง ค!ออานาปานสต� ได�แก+ภาวนา ก,ด�ดผ3งในค!นว�นน�)นเลย

เร!"องอดอาหารถ�าอดอย+างท�"พระพ�ทธเจ�าทรงท:ามาก,ผ�ด เพราะไม+ม�จ�ตตภาวนา
เก�"ยวข�อง แต+ท+านอดน�)ท+านอดเพ!"อเป0นเคร!"องหน�นความเพ�ยรทางด�านจ�ตตภาวนาจ3งถก
ต�อง แล�วส+งเสร�มได�ด� ส:าหร�บเราเองน�ส�ยวาสนาหยาบมาก ท�"ว+าท�กข�ทรมานมากเพราะ
อดอาหารน�"นแหละ ไม+ได�ม�อ�"มหน:าส:าราญแหละ เป0นคร�)งคราวเท+าน�)น นอกน�)นก,ฟ4ดก�น
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เร!"อยๆ ม�นจะตายจร�งๆ ก,ให�ฉ�นเส�ยท�หน3"งๆ ค!อร+างกายเราอ+อนเป?ยก แต+จ�ตใจด�ดข3)นๆ
ม�นเห,นก�นอย+น�" ก,เราภาวนาเพ!"อใจ เราไม+ได�ภาวนาเพ!"อหาอาหารน�"วะ ม�นก,หน�กทางน�)น
ท�กข�มากก,ทนเอา เพราะผลเป0นอย+างน�)ๆ ทางด�านจ�ตใจ ด�วยเหต�น�)จ3งต�องฝGน

อย+างพระท+านไม+ฉ�นท+านอด ท+านจะไม+ห�วย�งไงท+านก,เป0นคนเหม!อนก�นก�บเรา
ธาต�ข�นธ�ต�องการส�"งต+างๆ ท�"มาเย�ยวยาร�กษาเหม!อนก�นก�บโลกท�"วๆ ไป ท+านจะไม+ห�วย�ง
ไง แต+ท+านก,ทน ทนเพ!"อธรรมจะได�ดดด!"มก�นภายในจ�ตใจ ทนเอา เวลาอดอาหารเข�าไป
น�)จ�ตใจจะค+อยเบาหว�วๆ อดไปหลายว�นเท+าไรจ�ตใจย�"งน�"มเข�าไปๆ สต�ย�"งด�ๆ ต�ดแนบๆ
ก�น ม�นเห,นอย+อย+างน�)น ท�น�)เวลาเราห�วน�)เราก,มาค�ดเท�ยบ ห�วน�)ก�นเม!"อไรม�นก,อ�"ม ก:าล�ง
ของร+างกายน�)ข3)นอย+างรวดเร,ว เช+นเราอ+อนเป?ยกมาเด�นบ�ณฑบาตในหม+บ�านไม+ถ3ง พ�ก
น�"งอย+ตามทาง น�"ม�นอ+อนไหมขนาดน�)น ท�น�)พอไปฉ�นออกมาแล�วน�)ม�าแข+งส�ไม+ได� น�"ก:าล�ง
ทางร+างกายม�นข3 )นเร,วนะ พอฉ�นเสร,จแล�วด�ดผ3งเลยข3 )นเขา ไม+ได�เป0นคนเก+าท� "เด�น
ด�อมแด�มๆ ลงมานะ พอฉ�นเสร,จแล�วเหม!อนม�าแข+ง น�"ก:าล�งทางร+างกายม�นม�ได�รวดเร,ว
แต+ก:าล�งของจ�ตม�ได�ช�า จ3งต�องพย�งก�น

ก:าล�งของจ�ตเก�ดข3)นจากการอดอาหารผ+อนอาหาร ก,ต�องทน พระท�"ท+านท:าท+าน
ทนท�กองค�น�"นแหละ ไม+ทนได�เหรอ เพราะเหต�ผลเท�ยบก�นแล�วท+านม�+งในธรรมะ เม!"อ
ธรรมะเห,นเป0นย�งไงต�องหม�นไปธรรมะมากกว+าเร!"องธาต�ข�นธ� ธาต�ข�นธ�อยากก�นเม!"อไรก,
ได� อยากนอนเม!"อไรก,ได�ไม+ยากอะไร แต+ท�"จะพย�งจ�ตใจให�ด�น�)ล:าบากหนา ค:าว+าล:าบากน�"
ค!อการฝHกห�ดเบ!)องต�นจ�ตย�งไม+ได�หล�กได�เกณฑ� ล�มล�กคล�กคลานน�)ย�"งล:าบากมาก คร�)น
ฝHกไปๆ ก,ค+อยคล+องต�วๆ จ�ตคล+องต�วจ�ตได�หล�กได�เกณฑ� จ�ตใจแน+นหนาม�"นคงข3 )น
เร!"อยๆ ท�น�)การอดอาหารอะไรๆ น�)นม�นก,กลมกล!นก�นไป ความพอเหมาะพอด�เร!"อยๆ

ส:าหร�บการอดอาหารน�)ด�ท�กข�)นส:าหร�บเรานะ ต�)งแต+ล�มล�กคล�กคลาน อดอาหาร
ก,ช+วยได�ด� เวลาจ�ตต�)งหล�กได�แล�วอดอาหารก,ย�"งคล+องต�วเข�าไป ย�"งออกทางด�านภาวนา
ล�วนๆ แล�วอดอาหารย�"งคล+องเลย ล!"นไปเลย ไม+ได�เส�ยท�"ตรงไหน สต�ก,เหม!อนก�น สต�
เป0นพ!)นฐานส:าค�ญมาก ท�"อดอาหารเหล+าน�)สต�น�)ด�ข3)นๆ ต�ดแนบก�นเลย จนกระท�"งไม+
เผลอเลย เวลาอดอาหารม�นเก+งนะ อย+ท�)งว�นท�)งค!นไม+ม�การเผลอสต�เลย ท�น�)พอเราฉ�น
เข�าไปเร�"มม�ผ�ดๆ พลาดๆ น�"นเป0นแล�วนะร�แล�ว เจ�าของร�แล�ว แต+เม!"อไม+ก�นม�นก,จะตาย
จะท:าไง ก,ต�องทนไป พอได�จ�งหวะแล�วก,เอาอ�กๆ ต+อก�นไปเร!"อยๆ

จนกระท�"งจ�ตก�าวเข�าส+หล�กเกณฑ�อ�นด�งามไม+ถอยแล�ว ท�"น�"ไม+ต�องบอกนะ ความ
เพ�ยรท�"ล�มล�กคล�กคลาน ก�บความเพ�ยรของจ�ตท�"ม�หล�กม�ฐานออกก�าวเด�นแล�ว เช+นสต�
ป4ญญาอ�ตโนม�ต� อ�นน�)ไม+ม�ถอยเลย ย�"งเสร�มอ�นน�)เข�าไปย�"งคล+องต�วเข�าไปเร!"อย ถ3งไม+



4

เสร�มม�นก,พ�+งๆ อย+แล�ว ค!ออาหารเข�าไปอย+างน�) ธรรมดาม�นเหม!อนรถบรรท�กของหน�ก
ม�นจะอ!ดอาดลง ท�น� )เวลาจ�ตคล+องต�วแล�วการอดอาหารย� "งช+วยได�ด�ๆ ค!อค:าว+าฝHก
ทรมานไม+ใช+จะเป0นแบบเด�ยวตลอดไป แบบท�"ว+าเวลาล�มล�กคล�กคลานน�)ท�กข�มาก ต�อง
ยอมร�บว+าท�กข�

เช+นอย+างการฝHกทรมาน ไม+ขบไม+ฉ�นไม+หล�บไม+นอน หน�กตอนน�) ถ�าไปท:าตาม
สบายตายเลย ไปไม+รอด ต�องเอาแบบฝGนตลอด ท�น�)พอสต�สต�งค+อยด�ข3)น จ�ตใจม�หล�กม�
เกณฑ�ม�ความสงบร+มเย,นเข�าไปโดยล:าด�บ ก,ได�หล�กข3)นมาภายในใจ ท�น�)พอค�ดพออ+าน
ละท� "น� " จนกระท� "งก�าวข3 )นส +ภาวนามยป4ญญาหร!อสต�ป4ญญาอ�ตโนม�ต� อ�นน�)อย +ท� "ไหน
เหม!อนก�นเลย จ�ตน�)หม�นต�)วๆ เป0นแต+เพ�ยงว+าช�าก�บเร,ว ถ�าสมม�ต�ว+าเราอดอาหารม�นถก
ก�น ย�"งอดอาหารเข�าไปอ�นน�)นย�"งคล+องๆ ถ3งไม+อดม�นก,หม�นของม�นอย+แล�วเป0นอ�ตโนม�ต�
น�"ละจ�ตเวลาได�ก�าว ก�าวอย+างน�)นนะ

เวลาถกก�เลสบ�บน�)ก�าวไม+ออก แหม จะก�าวออกส+ความพากความเพ�ยรเหม!อน
จงหมาใส+ฝน ร�องแหง,กๆ พวกอย+ใต�ถ�นศาลาน�)พวกร�องแหง,กๆ ฝนไม+ตกก,ตาม จงเข�า
ทางจงกรมน�)ม�นจะต�องร�องแหง,กๆ เข�าใจไหมร�องแหง,กๆ ม�นไม+อยากไป ท�น�)พอจ�ต
ก�าวเด�นโดยล:าพ�งตนเองได�แล�ว พ�+งต+อพระน�พพาน เหม!อนว+าพระน�พพานอย+ช�"วเอ!)อม
แล�วไม+ม�แหง,ก ไม+ม� ผ3งๆ ตลอดเลย หล�บต�องบ�งค�บ นอนต�องบ�งค�บ จ�ตม�นหม�น หม�น
ท�"จะออกจากท�กข� เพราะเห,นโทษน�)เห,นเต,มห�วใจ เห,นค�ณของธรรมก,เห,นเต,มห�วใจ
เม!"อต+างอ�นต+างเห,นเต,มห�วใจแล�ว ใจดวงเด�ยวเป0นผ�พ�จารณาแล�วม�นก,พ�+งทางด�านเพ!"อ
ความพ�นท�กข� หม�นต�)วๆ 

ถ3งข�)นท�"เราฝHกจนกระท�"งคล+องต�วแล�วม�นก,ง+ายอย+างน�)นะ ความเพ�ยรประเภทน�)
เราไม+ต�องพยายามเพ�ยรนะ ค:าว+าเพ�ยรน�"เพ�ยรเพ!"อพ�นท�กข�...ถก แต+ว+าเพ�ยรในประโยค
พยายามป4จจ�บ�นไม+ได�เพ�ยร ต�องร�)งเอาไว�ๆ ไม+ง�)นม�นจะเลยเถ�ด ล!มหล�บล!มนอนไป
แหละส:าค�ญ ท�กอย+างล!ม ถ�าลงทางจงกรมน�)ฟาดตลอดท�)งว�นก,ไม+ร�จ�กหย�ด น�"ท�"ว+าท+าน
เด�นจงกรมฝ�าเท�าแตก แต+ก+อนเราก,อ+านในค�มภ�ร�ว+า พระโสณะท+านเด�นจงกรมจนฝ�า
เท�าแตก เราก,ค�ด ความเช!"อไม+เช!"อก,ย�งไม+ได�ไปสนใจน�กละ อ+านในต:ารา ความเพ�ยร
ท+านกล�าเด�นจงกรมจนฝ�าเท�าแตก เราจ:าได�เท+าน�)น ย�งไม+เน�นหน�กในการพ�น�จพ�จารณา
เร!"องความเพ�ยรฝ�าเท�าแตก

แต+พอมาถ3งข�)นของเราเป0น เอาเราเลย พอถ3งข�)นสต�ป4ญญาอ�ตโนม�ต� ความเพ�ยร
อ�ตโนม�ต� น�"ละฝ�าเท�าแตกได�เลย ถ�าลงได�ลงทางจงกรมล!ม เหม!อนน�กมวยต+อยก�นวงใน
ใครจะไปค:านวณเวล":าเวลา ใครค:านวณเวล":าเวลาตายเลยน�กมวยคนน�)น ไม+ม�ละ ฟ4ดก�น
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เลย อ�นน�)จ�ตท�"ฟ4ดก�บก�เลสก,เท+าก�บน�กมวยเข�าวงใน น�)เป0นอ�ตโนม�ต� อย+ท�"ไหนเป0นความ
เพ�ยรตลอด สต�ต�ดแนบเลยเช�ยว น�"ละสต�เม!"อได�อบรมด�แล�วต�ดแนบก�บต�ว ก�าวเร!"อยๆ
เพล�น เด�นจงกรมน�)ถ�าลงได�ก�าวลงเด�นจงกรมแล�วล!มเวล":าเวลา เหน,ดเหน!"อยเม!"อยล�า
ห�วโหยน):าท+าไม+สนใจเลย เพราะม�นเข�าวงใน หม�นต�)วๆ จนกระท�"งม�นจะตายแล�วท�"น�"
ม�นอ+อนไปหมด ก�าวขาจะไม+ออกแล�วก,มา ถ3งขนาดน�)นนะ จนจะก�าวขาไม+ออก เด�นก,ไม+
ได�เด�นเร,วอะไรนะ แต+ม�นเด�นตลอด กลางค!นก,เด�น กลางว�นก,เด�น ส�ดท�ายฝ�าเท�าก,แตก
ได�

เราเช!"อพระโสณะว+าเด�นจงกรมประเภทน�) เด�นธรรมดาบ�งค�บธรรมดาจะให�ฝ�า
เท�าแตกน�)เป0นไปได�ยาก เราไม+อยากเช!"อแหละ ถ�าเป0นความเพ�ยรประเภทอ�นน�)หม�นต�)ว
เลย ความเพ�ยรอ�ตโนม�ต� สต�ป4ญญาอ�ตโนม�ต�น�)ไม+ต�องบอกก,ได� เด�นจงกรมฟาดแต+เช�า
จนย�นค":า แล�วก,เด�นอย+ท�กว�น กลางค!นกลางว�นไม+ว+า ม�นจะไม+แตกได�ย�งไงฝ�าเท�า ท+าน
เด�นจงกรมท+านฝ�าเท�าแตก เท�ยบก�บเราลงได�ลงทางจงกรมม�นล!มเลยเวล":าเวลา เด�นได�
ท�)งว�นท�)งค!น ม�นจะได�ภเขาลกไหนมาต�ดฝ�าเท�าเพ!"อจะไม+ให�แตกล+ะ ม�นก,แตกได�

เราไม+แตก แต+เป0นเคร!"องย!นย�นก�นได� เวลามาน�"งม�นจะเป0นจะตาย ก�าวขาไม+
ออก เด�นจงกรมขนาดถ3งจะก�าวขาไม+ออก ค!อจ�ตม�นไม+ถอย หม�นตลอด เด�นสะเปะสะ
ปะชน ข�างทางจงกรมโครมครามน�น แล�วโครมครามทางน�) ค!อจ�ตม�นหม�นอย+ภายใน
เหม!อนก�บว+าตาบอดไปเลย ตาฝIาตาฟาง แล�วเด�นสะเปะสะปะ ค!อจ�ตม�นท:างานอย+ภาย
ใน ภายนอกขาก,ก�าวไปโครมครามๆ โอJย ป�า ถอยออกมา ถ�าคนอ!"นเขาไปเห,นเขาจะว+า
บ�า ความจร�งค!อจ�ตม�นหม�นต�วภายใน ไม+ออกข�างนอก แล�วกล�บมาเด�นไปอ�ก เอาอ�ก
โครมครามอ�ก ค!อจ�ตม�นหม�นอย+ตลอด น�"ละเร!"องท�"ว+าฝ�าเท�าแตก

ท�น�)พอมาน�"ง ม�นจะตายจร�งๆ ก,มาน�"ง ออกร�อนฝ�าเท�าเหม!อนไฟลนนะ ก,มาดละ
ท�"น�" เวลามาน�"งแล�วท:าไมฝ�าเท�าเราม�นถ3งได�ออกร�อนเอาน�กหนา เหม!อนไฟลน ม�นเป0น
ย�งไง มาดซ� เอาฝ�าเท�ามาดม�นก,ไม+แตก ท�น�)เอาม!อไปส�มผ�สฝ�าเท�าท�"ม�นก:าล�งออกร�อน
อย+น�)น อJยเส�ยว เส�ยวค!อว+าอ�นน�)ม�นบางพอแล�ว จากน�)ม�นทะล� ทะล�ถ3งเน!)อ แต+ท+านบอก
ว+าฝ�าเท�าแตก ไม+ได�แตก ค!อม�นบางเข�าๆ ทะล�ถ3งเน!)อ ท+านเลยเร�ยกว+าฝ�าเท�าแตก ความ
จร�งม�นทะล�เข�าไปถ3งเน!)อก,เลยเร�ยกว+าฝ�าเท�าแตก

น�"เป0นในเรา มาลบๆ ม�นออกร�อนเหล!อประมาณ เวลาข3)นเวท�ม�นไม+ได�สนใจก�บ
ออกร�อนนะ พอมาหย�ดน�"งน�) แหม ม�นออกร�อนฝ�าเท�า เลยเอาฝ�าเท�ามาด ฝ�าเท�าม�น
แตกเหรอ เอามาดจร�งๆ เอJะ ม�นไม+แตกน�"นะ แล�วเอาม!อไปคล:าๆ เส�ยว เส�ยวแปลบๆ
บางแล�วน�"น ถ�าเลยจากน�)นไปทะล�ถ3งเน!)อ น�"นเห,นได�ช�ด อ�นน�)เช!"อเรา ถ�าลงความเพ�ยร
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ประเภทน�)เช!"อ อย+างพระโสณะท+านฝ�าเท�าแตกเช!"อ ของเราน�)ถ�าหากว+าก�เลสไม+แตกก+อน
ฝ�าเท�าแตกเหม!อนก�น เช!"อ เพราะม�นหม�นไม+หย�ด

น�"ละท+านท�)งหลายให�ฟ4งเส�ย การประกอบความเพ�ยร ธรรมเม!"อม�ก:าล�งแล�วจะ
เป0นอย+างน� )หม�นอ�ตโนม�ต�เพ! "อความพ�นท�กข�ๆ น�พพานอย +ช� "วเอ! )อมๆ ตลอดเลย
หว�ดหว�ดๆ ท�น�)ก,บ!นใหญ+ละ ฝ�าเท�าแตกได� เป0นความเพ�ยรอ�ตโนม�ต�มาจากท�"เราล�มล�ก
คล�กคลาน ฝGนทรมานตนเองหน�กเบาอะไร อย+างท�"ว+าอดอาหาร อดนอนบ�างอะไรบ�าง
หลายประเภท เวลาก�าวถ3งก�าวน�)แล�วท�กอย+างจะไปอย+ในความเพ�ยรอ�ตโนม�ต�หมด ทาง
น�)ต�องร�)ง บ�งค�บให�นอน บ�งค�บให�พ�ก ไม+บ�งค�บไม+ได�ม�นหม�นของม�น น�"ละความเพ�ยร น�"
เร�ยกว+าจวนแล�วนะ เตร�ยมก�สลาก�เลสแล�ว ก�เลสจะพ�งแล�ว ก�เลสโผล+มาต�วไหน ขาด
สะบ� )นๆ ลงความเพ�ยรประเภทน� )แล�วก�เลสมาโผล+ไม+ได�นะ ขาดสะบ� )นไปเองโดย
อ�ตโนม�ต�ของความเพ�ยรท�"ฆ+าก�เลส

น�"พดให�ท+านท�)งหลายฟ4งได�ด:าเน�นมา เร�"มแรกมาต�)งแต+การอดอาหาร ทน เร!"อง
อดอาหารทน จะไม+ห�วได�อย+างไรม�นเคยอย+เคยก�นคนเรา ไม+ใช+คนตาย ม�นต�องห�ว แต+
ความห�วน�)มาเท�ยบเค�ยงก�นแล�ว จะห�วมากขนาดไหน อ+อนเพล�ยมากขนาดไหนก,ตาม
เวลาเรามาฉ�นแล�วก:าล�งข3 )นได�ง+ายน�ดเด�ยว อย+างท�"ว+าเด�นปIอแปIๆ มาจากภเขาจะไป
บ�ณฑบาตไม+ถ3งหม+บ�านเขา ไปพ�กกลางทางเส�ยก+อน ท�น�)พอไปฉ�นจ�งห�นมาแล�วกล�บไปน�)
ด�ดเหม!อนม�าแข+ง ก:าล�งม�นข3)นมารวดเร,ว ด�ดผ3งเลย เวลามาเป0นอย+างน�)นเวลาไปเป0น
อย+างน�) ก:าล�งทางร+างกายข3)นง+าย แต+ก:าล�งทางด�านจ�ตใจน�)ข3)นได�ยาก เพราะฉะน�)นจ3งต�อง
พย�งทางน�)ให�มาก จนกระท�"งก:าล�งทางด�านจ�ตใจข3)นแล�วก,อย+างท�"ว+าละ เป0นอ�ตโนม�ต�
ความเพ�ยรอ�ตโนม�ต� อ�นน�)ไม+ต�องบอกหม�นต�)วๆ เลย น�"การประกอบความเพ�ยร

อ:านาจแห+งโทษของก�เลสจะเห,นได�ช�ดเจนต+อความเพ�ยรของเรากล�าข3)นมา สต�
ป4ญญาท�นก�บก�เลสม�นจะเห,นก�นหมด เร!"องราวอะไรๆ เห,นหมด ท�น�)การก�าวออกเพ!"อ
ความพ�นท�กข�ม�นก,ย�"งหน�ก หน�กเข�าไป เอาจนกระท�"งม�นขาดสะบ�)นไปหมดเลย ท�น�)สร�ป
เลยนะ ท�"ม�นหม�นของม�นไปน�)หม�นต�)งแต+ส+วนหยาบส+วนละเอ�ยดเข�าไปๆ เป0นน):าซ�บน):า
ซ3ม ก�เลสอ+อนลงๆ ธรรมะก,ละเอ�ยดเข�าไปๆ ตามก�นไป ตามไปจนกระท�"งเป0นมหาสต�
มหาป4ญญา น�)เป0นน):าซ�บน):าซ3มนะน�" มหาสต�มหาป4ญญาน�)ซ3มไปเลย ก�เลสอย+ท�"ไหนซ3มถ3ง
ก�นๆ เลย

จนกระท�"งก�เลสม�วนเส!"อขาดสะบ�)น มหาสต�มหาป4ญญาท�"เป0นเคร!"องม!ออ�นยอด
เย�"ยมฆ+าก�เลสน�)นเป0นอ�นว+าย�ต�ก�นเอง ไม+ต�องบ�งค�บ ความเพ�ยรเหม!อนเป0นธรรมจ�กร
พอก�เลสขาดสะบ�)นลงไปแล�ว ความเพ�ยรก,ลดต�วลงเป0นปรกต�ธรรมดาไม+ต�องบ�งค�บ แต+
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เวลาก�เลสย�งอย+ม�นก,หม�นของม�นอย+างน�)น พอก�เลสขาดสะบ�)นลงไปแล�วอ�นน�)ก,เหม!อน
ก�บเราท:างานเสร,จแล�วปล+อยเคร!"องม!อ อ�นน�)มหาสต�มหาป4ญญาก,เป0นมรรค ไม+ใช+เป0น
น�พพาน พอก�เลสขาดสะบ�)นไปแล�ว มหาสต�มหาป4ญญาเป0นเคร!"องม!อฆ+าก�เลสก,ปล+อย
ต�วลงไปเอง

น�"พดถ3งเร!"องการประกอบความพากเพ�ยรท+านท:า อย+างพระท+านอดอาหารท�กว�น
หลายว�ธ�การ บางองค�ไม+นอนก,ม�อย+ในน�)น บางองค�ไม+นอนตลอดร�+งก,ม� นอนเล,กน�อยก,
ม� อดอาหารอย+างเปMดเผยให�เห,นอย+างน�)ก,ม� ม�แต+ว�ธ�การท�"จะแก�ก�เลสด�บก�เลสท�)งน�)น
เร!"องท�กข�ทนเอา ใครท�กข�ด�วยก�นท�)งน�)น ผ�ดปรกต�ของธาต�ข�นธ� ไม+ได�อย+ไม+ได�ก�นไม+ได�
หล�บได�นอนตามปรกต�แล�วท�กข�ท�)งน�)น เอา ทนเอา ทนเอาเพ!"อธรรมๆ ผ+านก�นไปได�

อะไรถ�ามาถ3งต�วเราเองม�นเป0นพยานก�นได�ท�นท�นะ อย+างท� "ว +าความเพ�ยร
อ�ตโนม�ต�ม�นเป0นของม�นเอง ไม+ว+าจะอย+ท� "ไหน อ�ร�ยาบถใด เว�นแต+หล�บเท+าน�)น ม�นจะ
หม�นของม�นเป0นธรรมเร!"อยๆ ฆ+าก�เลสไปเร!"อยๆ เป0นอ�ตโนม�ต�ตลอด เหม!อนก�บก�เลสท�"
ท:าลายส�ตว�โดยอ�ตโนม�ต�ของม�น ออกทางหทางตาทางจมกล�)นกายก�เลสออกตลอดเวลา
ท:างานตลอดเวลาเป0นอ�ตโนม�ต� ก�เลสสร�างผลประโยชน�ของม�นโดยอ�ตโนม�ต�บนห�วใจ
ของส�ตว� แต+ส�ตว�ม�นจะตายซ� น�"ก�เลสท:างานก,เป0นอ�ตโนม�ต�เหม!อนก�น

ท�น�)พอถ3งข�)นธรรมได�ท:างานเป0นอ�ตโนม�ต�ม�นก,ร� เราก,ไม+เคยค�ด ไม+เคยร�แต+ก+อน
ว+าก�เลสท:างานบนห�วใจส�ตว�เป0นอ�ตโนม�ต� ไม+เคยค�ดนะ แล�วธรรมท:างานบนห�วใจเรา
เพ!"อฆ+าก�เลสก,เป0นอ�ตโนม�ต� อย+างน�)เราก,ไม+เคยค�ด แต+เวลาเป0นข3)นมาแล�วม�นก,ว�"งใส+ก�น
ป�9บเลย พอถ3งข�)นสต�ป4ญญาม�ก:าล�งมากแล�วเป0นอ�ตโนม�ต�ฆ+าก�เลสโดยล:าด�บล:าดา ท�น�)ม�น
ก,ไปค�ดถ3งเร!"องก�เลส ท�"ก�เลสอ+อนต�วลงๆ ถกธรรมะปราบเข�าๆ ก�เลสอ+อนต�ว แต+ก+อน
ม�นท:างานอ�ตโนม�ต�

พอถ3งข�)นความเพ�ยรอ�ตโนม�ต�แล�วก�เลสเก�ดไม+ได�นะ ม�แต+คอยจะด�บจะม�ดจะ
มอดตลอด ท�"จะให�เก�ดแฝงข3)นมาใหม+ไม+ม� ท+านผ�ประกอบความเพ�ยรถ3งข�)นสต�ป4ญญา
อ�ตโนม�ต�ก�าวข3)นส+ธรรมข�)นสงท�"จะหล�ดพ�นโดยถ+ายเด�ยวแล�วก�เลสจะเก�ดไม+ได�เลย ม�แต+
จะฆ+าก�เลสท�"ม�อย+แล�วๆ ให�ด�บไปๆ ท�"ก�เลสจะเก�ดข3)นใหม+ไม+ม�ในความเพ�ยรประเภท
อ�ตโนม�ต� พอม�ก:าล�งมากแล�วก�เลสต�วไหนจะมาเก�ดได�ล+ะ ก,ม�แต+ฆ+าไปด�บไปๆ ส�ดท�ายก,
หมดโดยส�)นเช�ง ก�เลสด�บท�กข�ด�บไปพร�อมก�นเลย บรมส�ขจ�าข3)นมาเลยภายในจ�ตใจจาก
ความพากเพ�ยรของเรา ให�พาก�นอ�ตส+าห�พยายาม

เราไม+ได�ประเภทน�)นก,ให�ได�ประเภทลกศ�ษย�ม�คร ให�เด�นตามครของเรา พระ
พ�ทธเจ�าท�กส�"งท�กอย+างเป0นคต�ต�วอย+างแก+โลกได�โดยสมบรณ� ให�เราย3ดเอามาปฏ�บ�ต�
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ตามก:าล�งว�งชาของเราก,เร�ยกว+าลกศ�ษย�ม�ครสอน ด:าเน�นตามคร อย+าท:าต�วเหลวแหลก
แหวกแนวใช�ไม+ได�นะ ธรรมน�)สดๆ ร�อนๆ ธรรมพระพ�ทธเจ�าสอน ถ�าจะเท�ยบก,เหม!อน
สระน):าท�"เต,มไปด�วยน):าในสระ อาบด!"มใช�สอย รสชาต�จ!ดสน�ทด�ท�กอย+างอย+ในน�)นหมด ด�
แต+ถกจอกแหนปกคล�มไว�เส�ย น):าจะม�มากม�น�อยมองไม+เห,นก�น ใครมองลงไปก,เห,นแต+
จอกแต+แหนปกคล�มน):าไว� จอกแหนค!อก�เลส ก�เลสม�นปกคล�มน):าในสระใหญ+ค!อใจของ
เรา ก�เลสครอบอย+ในจ�ตใจของเรา ธรรมจ3งไม+ปรากฏ

ประกอบความพากเพ�ยรน�)เร�ยกว+าถอนจอกถอนแหนออก เล�กจอกเล�กแหนออก
เร!"อยๆ ออกๆ จนหมดเลย จ�าข3)นมาเลย น�"น):าก,เหม!อนก�นพอเอาจอกแหนออกหมด
แล�ว สระน�)นก,จ�าไปด�วยน):า อ�นน�)ก,จ�าไปด�วยธรรม ก�เลสเร!องอ:านาจแต+ก+อนหมดโดยส�)น
เช�ง เอาละว�นน�)ไม+พดอะไรมาก

พวกลกหลานมาศ3กษาก,ให�จ:าเอานะ ท�"สอนเร! "องความพากความเพ�ยร อย+า
ปล+อยเน!)อปล+อยต�ว จ�ตน�"ส:าค�ญมาก ก�เลสม�อ:านาจมากนะ ต�องเอาธรรมเป0นเบรกห�าม
ล�อเสมอ บ�งค�บ จ�ตใจม�นม�กจะลงในทางต":าทราม ม�นไม+ได�ข3)นข�างบน ต�องเอาธรรมฉ�ด
ลากข3)น จ�ตใจม�นต":าเพราะก�เลสต":าลากใจลงไป พดธรรมะนานอย+นะ

ผ��ก�ากบ ลกศ�ษย�ท�"สวนแสงธรรมได�ร�บข+าวทางเว,บไซต�หลวงตา จากชาวส�งคโปร�
ว+า เม!"อก+อนน�)ชาวส�งคโปร�ย�งไม+เข�าใจในพระพ�ทธศาสนา ตลอดจนข�อว�ตรปฏ�ปทาของ
พระธ�ดงคกรรมฐานสายหลวงป�ม�"น ต+อมาท�)งพระและฆราวาสได�อ+านศ3กษาธรรมะภาษา
อ�งกฤษของหลวงตา ม�ช!"อเร!"อง ประว�ต�หลวงป�ม�"น ปฏ�ปทาพระธ�ดงคกรรมฐาน ป4ญญา
อบรมสมาธ� แล�วได�เก�ดความเล!"อมใสศร�ทธาในพระพ�ทธศาสนามากข3)น ต+างก,พาก�นต�)ง
ใจปฏ�บ�ต�จ�ตตภาวนาอย+างจร�งจ�ง หน�งส!อธรรมะด�งกล+าวข�างต�นของหลวงตาได�เผยแพร+
ไปตามว�ดต+างๆ ในประเทศส�งคโปร�มากข3)นตามล:าด�บ จนเป0นท�"สนใจของพระและ
ฆราวาสท�"ต�องการศ3กษาอบรมด�านพระพ�ทธศาสนามากย�"งข3)น เขาจ3งแจ�งมา และขอ
น�อมกราบในเมตตาธรรมของหลวงป�ม�"นและหลวงตา   ท�"ท:าให�ชาวส�งคโปร�ได�ศ3กษาอบ
รมธรรมะและน:ามาปฏ�บ�ต�ได�อย+างจร�งจ�งต+อไปคร�บ

หลวงตา เขาแจ�งมาตามความร�ส3กท�"ได�ร�บการศ3กษาจากธรรมเหล+าน�) โถ ธรรม
พระพ�ทธเจ�าของเล+นเม!"อไร ก,ย�งบอกว+าน):าถกจอกแหนปกคล�มไว�เท+าน�)น น):าจ3งเหม!อน
ว+าไม+ม�ค�ณค+าเลย ประหน3"งว+าไม+ม� ม�แต+จอกแต+แหน พอเปMดออกๆ เร�"มเห,นน):าแล�ว ต�ก
มาอาบด!"มใช�สอยเป0นย�งไง ดดด!"มแล�ว ท�น�)ก,ม�แก+ใจท�"จะร!)อจอกร!)อแหนออกเร!"อยๆๆ
แล�วก,เปMดกว�างออกๆ ฟาดออกเส�ยจนหมด จ�าม�แต+น):า น�"ธรรมพระพ�ทธเจ�าเหม!อนน):า
ในสระ น):าอรรถน):าธรรมอย+ท�"ใจ ก�เลสม�นปกคล�มอรรถธรรมเอาไว�ท�"ใจ มองลงไปเห,น
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ต�)งแต+ความโลภ ความโกรธ ความหลง ราคะต�ณหา เห,นแต+ความทะเยอทะยาน ความ
ด�ดความด�)นเต,มห�วใจ ซ3"งเท�ยบก�บจอกแหนท�)งน�)น ท�น�)เวลาเราฟ4งอรรถฟ4งธรรมบ:าเพ,ญ
ตนแล�ว ก,เหม!อนก�บเราร!)อจอกร!)อแหนออก ค!อก�เลสประเภทเหล+าน�)ออกๆ จ�ตจะค+อย
บางข3)นๆ พอทราบโทษทราบค�ณของส�"งท�"ท:าลงไป เร�ยกว+าบาปว+าบ�ญโดยล:าด�บ แล�วก,
เปMดออกๆ จ�าป4จจ�บ�น น�"นเห,นไหมล+ะ

เทศนาว+าการท�"เราเทศน�น�)เร�ยกว+าเต,มภม�ของเรา เราไม+ได�สงส�ยในการสอนโลก
เลย เพราะเราถอดจากห�วใจท�"สมบรณ�เต,มท�"แล�ว ถ�าว+าน�พพานก,น�)ค!อน�พพาน ว+าอย+าง
น�)นเลยนะ ว+าธรรมธาต�ก,น�)ค!อธรรมธาต� รวมอย+ท�"ห�วใจดวงน�)หมดแล�ว แต+ก+อนก�เลสปก
คล�มห��มห+อม�นไว�ม�นไม+ปรากฏ เอาอ�นน�)ออกหมดจ�าข3)นมา จ�าอย+ตลอดเวลาไม+ว+าหล�บ
ต!"นล!มตา ย!นเด�นน�"งนอนจ�าตลอดเวลา ไม+ม�อ�ร�ยาบถ ค!อใจท�"บร�ส�ทธ�Pแล�วไม+ม�อ�ร�ยาบถ
ตลอดเวลา จะเร�ยกว+าอกาล�โกก,ไม+ผ�ด ฝ�ายผลปรากฏอย+างน�)นตลอดเวลา ท+านถ3งเร�ยก
น�พพานเท�"ยง

ท�"เราน:าไปสอนโลกน�)ไม+ว+าจะธรรมะข�)นใด เราถอดจากห�วใจท�"จ�าอย+แล�วน�)ด�วย
ความไม+สงส�ย ธรรมะจะออกไปโลกใดเม!องใดทว�ปใดก,ตามเราเป0นท� "ม� "นใจตลอด
เพราะธรรมะน�)ไม+ม�ปลอม จร�ง สาธ�พดแล�ว ต:าร�บต:าราคนม�ก�เลสไปจดจาร3กนะ ม�ผ�ดม�
พลาดอย+ก�บคนม�ก�เลส ธรรมะท+านจะจร�งขนาดไหน คนม�ก�เลสม�นก,จะปลอมต�วเข�าไป
แทรกๆ อย+างน�)น อย+างธรรมะท+านแสดงว+า น�พพานม�อย+างน�)นะ คนม�ก�เลสไปอ+าน
ธรรมะว+าน�พพานม�อย+ ม�นก,บอกน�พพานม�หร!อไม+ม�นา แล�วน�พพานไม+ม� น�"นเห,นไหม
ล+ะ ก�เลสม�นเข�าไปต�น�พพาน อ+านอย+แล�วน�พพานม�จากพระพ�ทธเจ�าท�"สอนแล�ว ก�เลส
ม�นเข�าไปต�ว+าน�พพานไม+ม�เห,นไหมล+ะ น�"น จ:าให�ด�นะ

อ�นน�)เราพดก,ไม+พ�นมาหาต�วของเราอ�กเหม!อนก�น ความม�+งม�"นท�"จะเอาต�วเองให�
ถ3งแดนน�พพาน ต�)งแต+เร�ยนหน�งส!อม�นฝ4งอย+แล�วนะ ว+าจะให�ได�เป0นพระอรห�นต�ในชาต�
น�) จะไปน�พพานแน+ๆ ความม�+งใส+น�พพานม�+งอย+างหน�ก แต+ก,ม�อย+ส+วนหน3"ง น�"ละก�เลส
ม�นอย+ในใจ คร�)นอ+านไปถ3งน�พพานๆ เอJ น�พพานม�หร!อไม+ม�นา เห,นไหมล+ะ ม�นม�จร�ง
หร!อไม+จร�งนา ส+วนใหญ+เราเช!"อแล�วว+าน�พพานม� เราจะไปน�พพานให�ได� แต+ส+วนย+อยม�น
ก,มาแบ+งว+า น�พพานม�หร!อไม+ม�นา ค!อม�นจะถอนก:าล�งของเราท�"จะไปน�พพานให�อ+อนลง
แล�วต+อไปก,ไม+อยากไปน�พพาน ไม+อยากไปน�พพานแล�วอยากอะไร อยากลงนรกเข�าใจ
ไหมล+ะ น�"น

น�"ละเวลาม�นอ+านๆ ต:าราท+านบอกน�พพานม� ก,ค!อศาสดาองค�เอกสอนไว�ด�วย
ความถกต�องแม+นย:า แต+ก�เลสเข�าไปแทรก อย+างน�อยน�พพานม�หร!อไม+ม�นา มากกว+าน�)น
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น�พพานไม+ม� ตายแล�วสญ น�"ค!อเร!"องก�เลสล�วนๆ ปMดหปMดตาส�ตว�โลกให�จม น�"ละเวลาเรา
อ+าน ท�น�)เวลามาปฏ�บ�ต�ๆ เข�าไปน�) ท�)งท�"ว+าน�พพานม�หร!อไม+ม�จ�ตม�นก,ม�+ง พอฟ4งเทศน�
ของหลวงป�ม�"นแล�วผางท�เด�ยวท�"น�" น�พพานเต,มห�วใจของคนม�ก�เลส ม�เต,มใจของต�ว ท�น�)
ก,ซ�ดก�นเลย จนกระท�"งถ3งว+าน�พพานอย+ช�"วเอ!)อม ท�น�)ม�หร!อไม+ม�น�พพาน ท:าไมน�พพาน
อย+ช�"วเอ!)อม จ�บผ�ดจ�บถกอย+อย+างน�)นเอาอย+น�)น ความเพ�ยรไม+ร�จ�กหย�ดหย+อน พอผาง
ออกไปเท+าน�)นน�พพานม�หร!อไม+ม� หมดป4ญหาเลย

สอนพ�"น�องท� )งหลายว+าน�พพานม�หร!อไม+ม� เราหมดป4ญหาท�กอย+างแล�วเรามา
สอน เร!"องน�พพานม�หร!อไม+ม�จ�าอย+ในห�วใจ ม�หร!อไม+ม�มองเข�ามา ถ�าม�นไม+เห,นอ!"นเห,น
อย+ร+างกายก,เอา ส+วนใจม�นจ�าตลอดเวลาแล�วนะ อ�ร�ยาบถท�)งส�"ไม+ว+า ย!น เด�น น�"ง นอน
ธรรมชาต�น�)นจะจ�าตลอดเวลา เร�ยกว+าน�พพานเท�"ยง จ�าอย+ตลอดเวลา อกาล�โก ไม+ม�กฎ
อน�จจ�ง ท�กข�ง อน�ตตา เข�าไปเก�"ยวข�องเลย น�"น+ะใจดวงน�) ท�"มาเทศน�สอนท+านท�)งหลาย
เวลาน�) อย+างอาจหาญก,ว+าม�นเลยอาจหาญไปแล�ว ม�นจ�าอย+น�)ตลอดเวลา พระพ�ทธเจ�า
สอนโลกสอนด�วยความจ�าในพระท�ย สาวกท�)งหลายก,สอนจ�าในห�วใจของท+านเอง ไอ�เรา
ต�วเท+าหนก,จ�าในห�วใจหนน�)จะว+าไง

พ�"น�องท�)งหลายให�จ:าเอานะ บาปม� บ�ญม�ให�ระว�งให�ด� ถ�าว+าบาปม�อย+าไปท:านะ
เหย�ยบห�วพระพ�ทธเจ�าไปก,ลงนรกท�)งน�)น บาปไม+ม�น�"นเหย�ยบห�วพระพ�ทธเจ�าไปแล�ว
บ�ญไม+ม�เหย�ยบพระพ�ทธเจ�าไปแล�ว ลงนรกท�)งหมด ถ�าเช!"อตามพระพ�ทธเจ�าแล�วข3)น จ:า
ให�ด� น�"เราพดถ3งเร!"องการเทศนาว+าการ เทศน�ท�"ไหนๆ เราพอใจ เพราะธรรมของเราแน+
นอนหมด ตามแต+ผ�ท�"จะร�บฟ4งไปปฏ�บ�ต�ตนจะได�มากน�อยเพ�ยงไรเท+าน�)น ส:าหร�บเราไม+
สงส�ย จะออกนอกโลกไปไหนก,ไปเถอะธรรมประเภทน�) ธรรมเหย�ยบห�วก�เลสท�)งน�)น
เปMดห�วใจให�จ�าข3)นมาได�ท�)งน�)น จ:าเอานะ เอาละพอ

เราจะออกท:าประโยชน�อ�กนะน�" เราไม+อย+เฉยๆ ออกท:าประโยชน�ให�โลกตลอด
เวลา เราไม+ได�ว+าง เร!"องก�จการเหล+าน�)เราไม+ว+าง แต+ใจของเราว+าง ว+างครอบโลกธาต� แต+
ก�ร�ยาท�"ออกมาจากเมตตาธรรม ให�ท:าประโยชน�แก+โลกน�)ไม+ม�เวลาว+างว�นหน3"งๆ หม�น
ต�)วๆ อย+อย+างน�)น ลกหลานท�)งหลายให�จ:าเอา ธรรมเอาไปฝ4งใจนะ น�"เทศน�ออกมาอย+าง
ท�าทายเลยเช�ยว เลยท�าทาย จ�าอย+น�)หมดแล�ว ธรรมพระพ�ทธเจ�าม�หร!อไม+ม�ก,ถอดออก
จากน�)ให�เห,นแล�ว พระพ�ทธเจ�าสาวกท�)งหลายเป0นธรรมแท+งเด�ยวก�น แบบเด�ยวก�น
เสมอก�นหมด ต�)งแต+พระพ�ทธเจ�าลงมาถ3งสาวก ความบร�ส�ทธ�Pเสมอก�นหมด ม�ธรรมชาต�
น�)เสมอก�นหมด ธรรมะต�องเป0นธรรมเสมอก�นหมด ถ�าเราจะย3ดให�เป0นธรรม ถ�าเราจะ
ให�ก�เลสย3ด พระพ�ทธเจ�าน�พพานแล�วเท+าน�)นป?เท+าน�)ป? มรรคผลน�พพานไม+ม� ตายท�)งเป0น
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พวกน�)เข�าใจไหม เราจะตายท�)งเป0นหร!อจะตายท�)งตายเอาว+ามาซ� เอาละจะให�พร

ร�บฟ4งร�บชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได�ท�"
www.luangta.com หร!อ www.luangta.or.th

และร�บฟ4งจากสถาน�ว�ทย�สวนแสงธรรม กร�งเทพฯ และสถาน�ว�ทย�อ�ดร
FM 103.25 MHz


