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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

นําความพอแลวแหงธรรมมาสอนโลก 
กอนจังหัน 

วัดปาบานตาดทุกวันนี้สอนธรรมะนี้คละเคลากันหมด ทั้งฆราวาสทั้งพระเลย
ไมไดศพัทไดแสงนะ เลอะไปหมดวัดปาบานตาด พูดใหชัดเจน พระทานสอนกันทาน
ไมไดเอาญาติโยมเขามาคละเคลานะ เวลาสอนพระเด็ดลงทางพระนี้ขาดสะบั้นไปเลย 
กิเลสขาดสะบั้นไป ญาติโยมเขาเปนประเภทหนึ่งของเขา ไมไดมาเกี่ยวของ นี้กลายเปน
แกงหมอใหญไปหมดเลย เราก็กลืนไมลงจะทํายงัไง จะสอนอยางอื่นมันก็ไมได กต็อง
มาสอนคลุกเคลากันนี่ละ เปนอยางน้ี เลอะไปแลววัดปาบานตาด พระทีจ่ะไดฟงอรรถ
ธรรมสําคัญๆ ประจําองคประจําตนนี้จะไมไดยินนะ ทั้งๆ ที่แตกอนวัดนี้พื้นฐานของ
การสอนพระนี้เปนที่หนึ่ง เอาจริงเอาจังนะ กิเลสตัวไหนโผลหนาออกมาขาดสะบั้นไป
เลย 

ธรรมะพระพุทธเจาเทศนเด็ด ผูปฏิบัติก็เด็ดเฉียบขาดๆ การเทศนก็เทศนงาย
เทศนสะดวก นี้มันเลอะเทอะไปหมด จะสอนยังไงคละเคลากัน เลยไมมีเวลาที่จะสอน
พระ เดี๋ยวนี้ไมทราบวาทานสอนพระทานอะไรสอนโยมสอนยังไง มันคละเคลากันหมด 
เปนอยางน้ันนะเดี๋ยวนี้ วันนี้พูดเสียบาง การสอนพระกับสอนฆราวาสมันเหมือนกัน
เมื่อไร นี่พดูถึงผูที่ตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆ พระตองเปนพระ ฆราวาส
ตองเปนฆราวาส ดูบนศาลานี่เราสอนพระแตกอนเฉียบขาดทีเดียว เวลานี้ธรรมะเหลานี้
ละยังเหลืออยู ไปตกอยูทีไ่หนๆ บาง ที่ออกจากนีอ้ีกไมมีละ 

การสอนตองหลายประเภท ไมใชประเภทเดียวกัน การสอนพระจริงๆ เลยไมมี
เดี๋ยวนี้ คละเคลากันไปหมดละ คนกจ็ะทราบวาทานสอนพระทานสอนอยางน้ีๆ ไมสอน
อยางน้ี เอา ยกตัวอยางมาตั้งแตพอแมครูจารยมั่น อันนั้นไมมีประชาชนญาติโยม 
ธรรมะของทานนี้พุงเลยเทียว ผูฟงน้ีแหม ทานเทศน ๓-๔ ชั่วโมง การนั่งฟงเทศนไม
รูสึกเหน็ดเหน่ือยเมื่อยลาอะไรเลย จิตมันเขานี้หมด ธรรมะทานกลอมลงๆ ทุกประเภท
ของธรรม ทีนี้เวลาฟงมันก็เพลินๆ เทศนตั้ง ๔ ชั่วโมง เราไปอยูทีแรกกบัทาน ไมมีละ
พระที่นั่งฟงนี้ที่จะเห็นองคไหนๆ กระดุกกระดิก เหมือนหัวตอ คือจิตมนัแนว อาศัย
อํานาจแหงธรรมกลอมลง เทศน ๔ ชัว่โมง ครั้นนานเขาไปก็ลดลง ๓ ชั่วโมง พอสุดทาย
นี้ ๒ ชั่วโมงหยุด 

ทานเทศนเอาจริงเอาจังมาก มองเห็นกันนี้เหมือนวาเห็นมรรคผลนิพพานอยูตอ
หนาตอตากัน มันจะไมมีแกใจยังไงพระเรานะ มองเห็นกันนี้เปนหนาศีลหนาธรรมตา
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ศีลตาธรรม ปาก หู จมูก ล้ิน กาย เปนศีลเปนธรรมไปดวยกันหมด มาพบกันนี้ก็ยิ้ม
แยมแจมใสตอกัน ไมไดเปนเหมือนลูกศิษยวัดปาบานตาดนะ วัดปาบานตาดขางในนี้
พิลึกมาก มนัโรงงานรบกันอยูวัดปาบานตาด เราอกจะแตกแลวนะ ถาทนไมไหวเราจะ
ไลหนีหมดเลย มันทนไมไหวนะ ไปหากันมีตัง้แตเร่ืองติฉนินินทาซึ่งกันและกัน มัน
สมบัติอะไรเขามาหาธรรม มันมาติฉนินินทากันหาอะไร ดูซิตวัไหนมันดีดออกมา กิเลส
มันดีดออกมาจากหัวใจ มันเปนบาไปหมดแลวนะวัดปาบานตาด แตสําหรับพระเราเรา
ไดชม ไมมี...พระ เพราะมันตางระดบักัน สวนฆราวาสนี้เอาแหละ เลอะเทอะไปหมด 
เราทนเอานะ 

ไปเห็นหนากันมีแตเร่ืองยกโทษยกกรณกัน มันไมไดมาหาคุณมันหาแตโทษนั่น
แหละ แลวเขาใจวาตัวดีเลิศกวาเขาทั้งโลก คนในวัดนี้เราดีกวาเขาทั้งวัด เห็นหนากันนี้
ยกโทษกัน ยกตัวเปนใหญขึ้นมา เปนเจาสมบัติมรรคผลนิพพานขึ้นมา ครั้นแลวมันก็มี
แตมูตรแตคูถเต็มปากมนั ปากอมขีม้าคุยกัน เพราะใจมันอมขี้ ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง มา
คุยกันก็มีตัง้แตเร่ืองอยางน้ี โอย เลอะเทอะมากนะ นี่เราก็จวนแลวจะอยูสักกี่วัน เราก็
ทนไปอยางนั้น เราไมเคยเห็นไมเคยเจออยางน้ีเราก็ทนเอา ฝายผูหญิงน้ี เราไมได
ตําหนิผูหญิงทั่วๆ ไปนะ สวนมากผูหญิงมักปากเปราะ เก็บความรูสึกไวไมได พอ
มองเห็นกันนี้หาโทษของกันละ คณุไมหา หาแตโทษของกันแลวเอามาจาระไน ขาย
ตลาดไมมีวนัเสร็จวันสิ้น 

ปากเปราะที่สุด เก็บความรูสึกไมได เห็นกันแลวเอาละหาตั้งแตโทษกัน จะหา
คุณตอกันไมหา ทั้งๆ ที่มาบําเพ็ญธรรมเพื่อคุณแทๆ ครั้นเวลามาเจอกันละเจอตั้งแต
ฟนแตไฟเผากันๆ จําหรือยังพวกอยูขางในครัวนี่นะ เราอกจะแตกแลวนะเราไมเคย
เปน พระทานไมไดพูดหลายคําละ ดูแตหัวใจเจาของตลอดเวลา นั่นผูมาปฏิบัติธรรม 
คิดไปเรื่องของผูใด คดิถูกหรือผิดดูหัวใจเจาของตัวคิด ถามันคิดผิดตีลงตรงนี้ทนัที 
อยาไปวาคนอื่น คนนั้นไมดีๆ ตัวหัวใจเรามันคึกมันคะนอง มันไมดีตีลงตรงนี้ซิ มันก็
ชิน พากันเขาใจเอานะ 

เลอะเทอะมากนะเดี๋ยวนี้ อยูขางในมากกวาเพื่อน นี่เราเอาธรรมมาพูด สําหรับ
ในพระนี้เราไดชมตลอดมา แตไหนแตไรมาไมคอยไดตําหนิติเตียนพระ ใจทานหนัก
แนน ทานเก็บความรูสึกไดดี ทานไมคอยแสดงออกมาในสิ่งสกปรกเลอะเทอะ ทาน
สอนกันไดใหอภัยกันได แตนี้ฝายผูหญิงมันมีแตหมาตัวเมีย กัดกันเกงนะหมาตัวเมีย 
ไมไดเหมือนหมาตัวผู พระนี้เหมือนหมาตัวผูไมคอยกัดกัน เห็นไหมไอเหาะเรามันไป
หากัดใครที่ไหน มันไมกดั...หมาตัวผู พากันจําเอานะ วันนี้พูดเสียบาง โอย อกจะแตก
นะเราผูปกครอง 
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เราอยูศูนยกลางนี่ ทางนั้นทับเขามาทางนี้ทับเขามา สําหรับทางพระไมคอยไดมี
ทับอะไร เพราะทานตั้งอกตัง้ใจปฏบิัติดีอยูแลว ไดชมทานตลอดมา แตทางภายในนี้
เลอะเทอะมาก ก็บอกวาเลอะเทอะ เราเปนอาจารยเปนครูสอนคน ไมสอนลูกศิษยจะ
สอนใคร มันไมดีตรงไหนชะลางเขาไปตรงนั้นซิ นี่ละการพูดอยางน้ีเปนการชะลางความ
ชั่วทั้งหลาย ใหพากันไปคิดไปอานบาง มาวัดมาวาไดประโยชนอะไร มากม็ีแตมาเลอะ
เทอะ ปากอมขี้มานี่ ใจอมขี้ปากอมขี้ ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง ออกมาพนกันมันดีอะไรมี
ประโยชนอะไร ใหพรแลวเหรอ 

หลังจังหัน 
(เมื่อวานนี้หลวงตาไปโรงพยาบาลสัตว ขอนแกนใหไปอีก ๔,๙๐๐,๐๐๐ สรุป 

ครั้งที่หนึ่ง เครื่องเอกซเรยอยางเดียว ๕ ลานบาท ครั้งที่สอง ๘ รายการทั้งซอมทั้งซือ้ 
๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท ครั้งที่สาม ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งหมด ๓ ครั้ง ๑๓,๖๘๐,๐๐๐ 
บาท) นี่หมายถึงโรงพยาบาลสัตว ขอนแกน ที่เราไปชวย หมาเราไปเรื่อย ตัวไหนไม
สบายๆ ก็เอาไปใหทางโรงพยาบาลสัตวขอนแกนรักษา หายแลวก็เอามาๆ 
 (สรุปเครื่องมือตาที่หลวงตาชวย ๑๗ โรงพยาบาล เปนมูลคารวมทั้งส้ิน 
๑๒๙,๕๐๐,๐๐๐ บาทถวน ตาอยางเดียวครับ) ตาอยางเดียวนะที่เราชวย จังหวัดตางๆ 
จนกระทั่งเชียงใหม มาตโีรงพยาบาลพิษณุโลก มาเพชรบูรณ ตีออมเขามาๆ มาถึงอดุร
โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลศูนยนี่มาก โรงพยาบาลศูนยอุดรใหครบเลย เรียกวา
มากกวาเพื่อน รวมอยางอื่นดวยไมต่าํกวา ๖๐ ลานโรงพยาบาลศูนย คือไมมีแตตานะ 
เครื่องมือแพทยอยูในนั้น พวกเอกซเรยคอมพิวเตอร อันไหนดีๆ เราชวยทั้งน้ัน ของดี
ราคาเปนลานๆ ขึ้นไปเลยที่อุดร สําหรับตาเราชวยหมดตา คือปวารณาไวเลย  

เร่ืองตาเราถือเปนสําคัญมาก หากหมอเห็นวาเครื่องมือที่อยูในการอารักขาของ
หมออะไรไมดีควรซอมใหรีบซอม ถาซอมไมไดใหรีบสั่งใหม เราบอกไวเปนขั้นๆ แลว
เครื่องมือตาที่อยูในโรงพยาบาลอุดรเครื่องไหนไมดีใหหาใหมมา ถาซอมไมไดหาใหม
มา เอาจนครบ เราจะหาใหจนครบ เราถือหมอเปนสําคัญ หมอเห็นวาเครื่องมืออะไร
สําหรับตาบกพรองๆ ใหหามาๆ เมื่อหามาแลวคุณภาพสมบูรณใชไดแลว แลวคอยสง
บิลมาหาเรา พอสงบิลมาหาเราแลวเราดูแลวเราก็เขียนเช็ค สงเช็คไปบริษัทตางๆ 
บริษัทเครื่องมือแพทยมีเต็มอยูกรุงเทพฯ เขารูหมดแหละ บริษัทกรุงเทพฯรูวัดปาบาน
ตาด เพราะมันสั่งนั้นสั่งนี้ ส่ังแตใหญๆ เขาบริษัทๆ เลย เขาก็รูละซี 

อันนี้ก็ตาไมทราบกี่บริษัท พอของตกมาถึงโรงพยาบาลแลว หมอรับรอง
คุณภาพเรียบรอยแลวสงบิลมาหาเรา ราคาเทาไรเราก็สงเช็คไป คือบริษัทเขาบอกมา
พรอม สงไปหาบริษัทเขาเรียบรอยๆ ตลอดมา ตาอุดรเรียกวาครบ ครั้งสุดทายนี่ ๕ 
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ลาน นี่เปนครั้งสุดทายเงียบเลย เพราะเราก็ไดเปดโอกาสใหแลว ปวารณาเรียบรอยแลว
เครื่องตา ถาควรจะซอมใหรีบซอม ถาซอมไมไดใหรีบสั่ง แนะเราบอก แลวหมอ
เห็นสมควรอยางไรสําหรับเคร่ืองมือตาควรจะสั่งซื้อใหมใหซื้อไดเลย เมื่อตกมาถึงแลว
หมอรับรองคุณภาพเสร็จแลวสงบิลมาหาเรา เราจะจาย แมเชนนั้นเขาก็ยังเกรงใจเราอยู 

ครั้งสุดทายนี้ที่เขามาขอเครื่องมือ ๕ ลาน เราเปดโอกาสใหแลว เขาไมตองขอก็
ได เขาสั่งเลยก็ได แตเขายังอุตสาหมาบอกเขาเกรงใจเรา มันมาก ๕ ลาน พอมาติดตอ
ขอเราอีก เราบอกเราปวารณาแลว เราก็ไมพูดแหละ เครื่องมือนี้ ๕ ลาน ใหเลย เพราะ
เราเปดโอกาสใหเขาแลวแตเขายังอุตสาหมาขอเรา เขาเกรงใจเรา เราก็ใหทันทีเลย นี่
สุดทายเรียบ จากน้ันไมมีอะไรมาอีกนะ เงียบ คอยฟง  

เร่ืองชวยโลกนี้เราพูดไดเต็มปากไมกระดากอาย เพราะพูดตามหลักความจริงที่
เราทํามา ตรงไปตรงมาเลย เงินสําหรับวัดปาบานตาดเราบอกจริงๆ วาเราไมเก็บ มี
เทาไรออกชวยโลกทั้งหมด เราแบตลอดไมมีกํา แบตลอด อยางพี่นองทั้งหลายบริจาค
มานี้ชวยโลกที่บกพรองตรงไหนๆ เงินจํานวนนี้ออกๆๆ ไป อยางที่วาเครื่องมือเหลานี้
ละชวยตลอดเลย เราไมเอาอะไรเราบอก เราพอแลว พอกบ็อกวาพอ กิเลสหาไมพอ 
ธรรมหาพอ กิเลสหาจนกระทั่งวันตายไมมีพอ ตายทิง้เปลาๆ ธรรมหาพอ 
พระพุทธเจา-พระสาวกอรหันตพอ ทานเหลานี้พอ ไมเอาอะไรอีกแลว ปลอยหมดโดย
ส้ินเชิง 

นี่ละธรรมมีพอ แตกิเลสไมพอ ไดมาเทาไรหมดๆ เหมือนไฟไดเชือ้ เอาไสเขา
ไปไสเชื้อไฟ ไฟจะดับดวยการไสเชื้อเขาไปเสริมมันมีไหมพิจารณาซินะ เปลวมันจรด
เมฆ นั่นละเปลวของกิเลสไดเชื้อเผาจรดเมฆ เร่ืองธรรมนี้พอๆ พระพทุธเจาพอ พระ
สาวกอรหันตทั้งหลายพอ นําความพอแลวแหงธรรมมาสอนโลกใหพอบาง อยากิน
จนกระทั่งวันตาย ตายแลวมาเปนเปรตเปนผีเฝากองสมบัติเงินทองไมเกิดประโยชน
อะไร หัวใจแหงผากๆ จากศีลจากธรรม เรียกวาแหงผากจากความสุขความเจริญ ไมมี
ในหัวใจดวงนั้น 

ผูใดมีศีลมีธรรมเขาภายในใจชุมเย็น ใจดวงนั้นถึงไมมีอะไรก็ตามใจนี้มีความชุม
เย็นตลอด คนมีธรรมในใจ กับคนมีสมบัติเต็มตัวแตธรรมไมมีในใจนี้คนนั้นแหงผาก
เปนทุกข คนที่มีธรรมในใจจะจนขนาดไหนไมจนภายในใจนะ ภายนอกกรู็วาเราดอยก็รู 
แตภายในมันอิ่มเอิบอยูนั้น เปนอยางนั้นนะ พากันจํา เทศนแทบทุกวันละ ใหพี่นองทั่ว
กรุงสยามเราไดฟง แลวสวนมากจะไมมีครูบาอาจารยองคใดเทศน มีแตอีตาบัววอๆ 
พูดไดทุกแบบเรา วอๆ นี่ใครมาพูดอยางน้ี เราพูดไดสบาย เราพูดเรื่องอตีาบัว เรา
ไมไดพูดเร่ืองใคร อีตาบัวนี่วอๆ มันจะตายแลวอตีาบัว  
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พูดแบบธรรม เราไมมีคําวากลาวากลัวกับสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุ พูดจริงๆ 
เปนอยางไรเราวาตามนั้นๆ เลย ความกลาเราก็ไมมี ความกลัวเราก็ไมม ี เหนือหมด 
เพราะฉะนั้นใครจะมาตําหนิติเตียนเราแบบไหน...มา ตกไปหมดเลยไมมีเหลือ อันนี้ไม
รับแลวเรียกวาพอ จะเลิศเลอก็ไมเลิศเลอยิ่งกวาธรรม พอ ตกออก จะสรรเสริญหรือ
นินทาก็ตาม นินทาก็ตก ส่ิงเหลานี้ไมเลิศเลอยิ่งกวาธรรม ตกออกหมด ไมติดธรรมคือ
หัวใจที่บริสุทธิ์ไดเลย นัน่ละพอ พออยูที่นั่น พระพุทธเจา-พระสาวกอรหันตทานพออยู
ที่นั่น พวกเรามันไมพอ มันจึงมีแตกองทกุข 

ผูกํากับ ปญหาจากอินเตอรเน็ตของหลวงตา เขาภาวนาพุทโธ เมื่อจิต
สงบแลวมีลักษณะเย็นอยูที่กลางอก  

หลวงตา กลางอกถูกแลว  
 ผูกํากับ มีลักษณะเยน็อยูกลางอก จึงเร่ิมพจิารณากายโดยลอกหนังเนื้อ 
เอ็น กระดูก โดยระหวางที่พิจารณาจะคงบริกรรมพุทโธอยูโดยตลอด ใชกําหนดดูไป
เร่ือยๆ เมื่อเหนื่อยจะหยุดพิจารณา ใหเหลือแตบริกรรมพุทโธอยางเดยีว   สักพกัจึง
พิจารณาใหม ซึ่งจะทําแบบนี้ทั้งในอิริยาบถนั่ง และเดินจงกรม มีปญหาคือวา บางครั้ง
เมื่อเร่ิมภาวนาจะปรากฎรูปอสุภะ เชน จะเห็นเปนรูปเนื้อแดงทีก่ระดูกซี่โครง ก็จะใช
ภาพที่ปรากฏเพงดูไปเรื่อยๆ โดยยังบริกรรมพุทโธอยูโดยตลอด  บางครั้งจะปรากฏรูป
เดิมอยูทุกครั้งที่เร่ิมภาวนา จากน้ันจะมีรูปอสุภะรูปอื่นขึ้นมาแทนในครั้งตอไปก็จะใช
รูปนี้แทนของเดิม โดยเพงดูไปเรื่อยๆ  ซึ่งบางรูปก็เกิดจากสญัญาที่เคยดูรูปนี้มา จาก
การภาวนาแบบนี้ จิตจะสงบดีมาก ดีกวากําหนดรูปขึ้นมาเอง ซึ่งลูกใชวธิีเพงไปเรื่อยๆ 
อยางน้ีถูกตองไหมคะถกูตองไหม 
 หลวงตา ถูกตอง ถาเขาทําเวลาออกพิจารณาทางดานอสุภะอสุภัง เรียกวา
ใชทางปญญาออกทํางาน สกลกายอยูกันมาตั้งแตวันเกิดมันมีอะไรบางอยูในรางกายนี่ 
เอาธรรมไปจับมันถึงรู เอาตาจับไปไหนเพลินไปเรื่อยๆ ถาเอาธรรมจับสติปญญาจับ
เขาไปนี้จะรูตัวเอง รูตัวเองแลวกระจายออกไปหมด อสุภะอสุภังมีอยูกับทุกคน มันไมดู
เฉยๆ ถาดูไปแลวก็กระจาง กระจางน้ีแลวก็โลกวิทูรูแจงเหมือนกันนี้หมด  
 ผูกํากับ เขาบอกมาวา เขาทําแบบที่หลวงตาสอนเมื่อกี้ละครับ เขาบอกใช
ถลกลอกเนื้อหนังอวัยะสวนใดสวนหนึ่งไปเรื่อยๆ จิตสงบดี แลวมีปญหาสงสัยวาเมื่อ
เร่ิมภาวนามีรูปภาพปรากฏขึ้นมา รูปอสุภะนั่นละครับ เขาบอกวาเขาจะไมใชรูปนั้น โดย
กําหนดรูปอื่นขึ้นมาแทน จิตสงบไดยาก ตอมาเพงรูปที่ปรากฏอยู โดยบังคับใหมีสติ
มากยิ่งขึ้น จิตก็สงบนิ่งอยูกลางอก ทกุครั้งที่ภาวนาก็จะบริกรรมพุทโธโดยตลอด ยังทิง้
คาํบริกรรมพุทโธไมได เปนอัตโนมัติ บางทีทําอะไรเปนกิจวัตรประจําวันก็จะมีรูปอสภุะ
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ปรากฏขึ้นมา จึงเพงดูโดยอัตโนมัติ พรอมกับคําบริกรรมพุทโธปรากฏอยูเสมอ อยางนี้
ถูกตองไหมเจาคะ 
 หลวงตา ถูกตองในขัน้นี้ มันเปนขั้นๆ คือพทุโธที่บริกรรมเบื้องตนเพื่อจิต
สงบ จิตไมมทีี่เกาะมันไขวควา เอาพุทโธเขามาใหเกาะ สติบังคับจิตสงบได จําเอานะขั้น
แรก ตอไปก็ดําเนินอยางนี้ไป ทีนี้เวลาสงบมากเขาๆ ความสงบนั้นจะเปนจุดสงบ จุด
เย็น ทีนี้เราจะไมบริกรรมพุทโธก็ได กําหนดอยูกับจิตที่ผองใส อยูที่นั่นก็ได  ออก
จากน้ันก็พิจารณารางกาย ดังที่วา นี่ออกทางดานปญญาทางรางกาย อสุภะอสุภัง ทกฺุขํ 
อนิจฺจํ อนตฺตา อยูในขั้นนี้  

ทีนี้เวลาพิจารณาขั้นนี้มันพอของมันนะ อิ่มเหมือนกันกับเรารับประทานขาว ได
ขั้นบริกรรมพุทโธๆ ตัง้รากฐานทีแรก เมื่ออิ่มแลวมันก็เขาไปสูจุดผองใส จุดสงบ นี่เขา
ไปขั้นนี้แลว ออกจากจติสงบนี้พิจารณาทางดานปญญา พอพิจารณาทางดานปญญามัน
ก็หมุนทางอสุภะอสุภัง ทุกฺขํ อนิจฺจํ อนตฺตา ปาชาผีดิบ ปาชาผีตาย จะมารวมอยูนี้
หมดเห็นไปๆ เปนขั้นๆ นะ ทีนี้เวลามันถึงขั้นนี้แลวมองไปหาหญิงหาชายที่ไหนใคร
ชํานาญในทางไหน ชํานาญหนังหอกระดูกก็เปนรางกระดูก ถาชํานาญทางเนื้อก็แดงโร
ทั้งตัว ชํานาญทางไหนมนัจะเปนออกมาดวยความชํานาญติดหัวใจๆ 

จากน้ันพอพอนี้แลวเรื่องอสุภะอสุภังทั้งหลายนี้จะหดตัวเขามา มาเปนอยูที่ใจ
ดวงเดียว ใจนี่ไปวาอันนั้นอสุภะ อันนี้อสุภัง ตัวใจเปนตัวอสุภะ เห็นอันนี้แลวชัดเจน
ปลอยขางนอก แตตั้งอนันั้นเอาไวเพื่อจะฝกซอมอันนี้ใหชํานาญ พออนันั้นชํานาญแลว
เกิดปบดบัๆ ไมมีที่จะแยกอสุภะอสุภังใหทัน ไมทัน เกิดปบดับพรอมๆ มันเปนขั้นๆ 
นะการพิจารณา พอถึงขัน้นี้แลวจะเขาหาจิต เกิดปบเกิดจากจิตดับพรอม ดับไปที่จิต ที
นี้ก็ตามลงไปจิต ตามลงไป จิตมันมาจากไหน อะไรอยูกับจติ ไลเขาไปๆ ก็ถึงอวิชชา 
มันเปนขั้นๆ การพิจารณา พอถึงอวิชชา อวิชชาขาดสะบั้นลงไปแลววางหมดเลย หมด  

นั่นละ  วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ อยูจุดนั้นละ กตํ กรณียํ การประพฤติพรหมจรรยซึ่ง
เปนงานอันใหญหลวงรื้อภพร้ือชาติไดขาดสะบั้นลงไปแลวในขณะนี้ วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ 
จากน้ีก็งานเสร็จ งานของธรรม เมื่อเต็มที่แลวเสร็จ มาถึงขั้นวสุิตํ พฺรหฺมจริยํ แลวงาน
เสร็จ ไมไดมีที่จะแกกิเลสตัวใดอีกจนกระทั่งวันนิพพาน พากันจําเอานะ เราอยากฟงผู
ที่พิจารณา.มาพูดขั้นไหนมันจะออกทันที เขาใจไหม ก็พิจารณามาหมดแลวนี่ ไมใชคุย
นะ แตธรรมไมโอไมอวดไมผลักไมดัน มีเหมือนไมมีๆ แตเวลามีอะไรมาสัมผัสมันจะ
ออกรับกันทนัทีๆ เลย พุงๆ เลย ถาไมมีมันก็เหมอืนไมม ี

ถาวาโงที่สุดก็คือทานผูส้ินกิเลส ฉลาดที่สุดก็คือทานผูส้ินกิเลส เวลาไมควรจะ
พูดเฉยเหมือนไมรูไมชีอ้ะไรเลย พอถึงขั้นที่จะพูดผางออกเลย เปนอยางน้ันละธรรม 
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ธรรมทานไมอยากโออยากอวด เสมอตัวอยูตลอดเวลา ที่วาไปนี้ถูกตองแลวนะ ให
พิจารณาไปอยางน้ันนะ (เขาถามตอนทายอีกนิดหนึ่งครับ เขาทํากิจวัตรประจําวัน แลว
ก็บริกรรมพุทโธไปดวยจติก็สงบทั้งๆ ที่เขาไมไดนั่งสมาธิหรือเดินจงกรม เขาก็บอกวา
อยางน้ีถูกตองไหมครับ) 

ถูกตอง ขั้นสงบเวลามันสงบจนชํานาญในความสงบแลวก็เปนอยางน้ี อยูที่ไหน
มันก็สงบๆ เร่ือยๆ พอถงึขั้นปญญาออกนี้ไปที่ไหนมแีตปญญาออกฆากิเลส เปน
อัตโนมัติ แตกอนเราก็ไมเคยคิดวาปญญาฆากิเลสโดยอัตโนมัติ มันก็ยอนไปหากิเลส
ทําลายสัตวโลกโดยอัตโนมัติของมันเหมือนกัน โลกทั้งโลกนี้มีแตกิเลสทํางานที่เปน
อัตโนมัติ ตาเห็นปบเปนกิเลสแลว หู จมูก ล้ิน กายสัมผัสสัมพันธเปนกิเลส กิเลสทํา
หนาที่แทนแลวๆ นี่เวลากเิลสมีอํานาจมาก ทีนี้พอธรรมมอีาํนาจ เร่ิมไปตั้งแตความ
สงบไปถึงขั้นสติปญญาอตัโนมัติแลว มองอะไรปบแลวเปนการแกกิเลสไปในตัวๆ หมด
เหมือนกัน เอาจนกระทั่งมหาสติมหาปญญากลมกลืนกับสติปญญาอัตโนมตัิแลว กิเลส
ขาดสะบั้นไปหมด วางหมด นั่นหมดละที่นี่งาน งานของธรรมหมด เขาใจแลวเหรอ 

วันนี้พูดอยางน้ีเสียบาง ไมมีใครพูด เราก็นั่งอั้นตูอยูงั้นละ เอาพูดออกมาซินะ 
หลวงตาบัวมันโงหรือฉลาดจะไดเห็นกันวันนี้ละ เอาเสียบางเปนยังไงวะ สามโลกธาตุ
มันขามหมดแลว พูดนี้มีการโอการอวดอะไร เปนเรื่องของกิเลสเร่ืองสมมุติ มาโอมา
อวดอะไร ธรรมไมมี เพราะฉะนั้นจึงพูดไดตามหลักความจริงไมมีสะทกสะทานวากลา
วากลัวไมมี...ธรรม 
 

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/

