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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

สระอมตธรรม
กอนจังหัน
เห็นผูเฒาสารวัตร สารวัตรนี่คือปฏิบัติอยูวัดนี้ ผูเฒามาปฏิบัติตามวัดตามวา
ไปที่นั่นที่นี่ จนกระทั่งที่วา นี่ละ ไปเห็นนอนอยูตนกลวย มานอนทําไมที่นี่ มันไปกุฏิไม
ถูก เดี๋ยวนี้นอนอยูที่ไหน รูแตวานอนอยูในวัด ขนาดนั้นละหลง ตองไดมาบอกพาไป
กลางวันนะนี่ไมใชกลางคืน นอนอยูขางๆ ตนกลวย มานอนอะไรที่นี่นะ ไปกุฏไิ มถกู
หลงกุฏิ
พระเราใหเรงทางภาวนาใหดีนะ
การภาวนานี้เปนรากแกวของพุทธศาสนา
พระพุทธเจาเปนศาสดาเอกขึ้นมาเพราะการภาวนา พระสงฆสาวกเปน สรณํ คจฺฉามิ
ของพวกเรานี้เพราะการภาวนา การภาวนาสติเปนสําคัญเคยย้ําแลวย้ําเลา สติเปน
สําคัญในความเพียรภายใน กระจายออกไปขางนอกสติจําตองใชตลอดเวลา สติเปน
สําคัญ ความระลึกรูตัวอยูไมคอยผิดพลาดคนเรา ถาความรูนี้กระจายออกไปขางนอก
ความรูตัวนี้หายไปผิดพลาดได ถาความรูโดยเฉพาะๆ อยูในนี้รับผิดชอบอยูภายในตัว
แลวไมคอยผิดพลาด
ใหภาวนากัน ขางในตั้งหนาตั้งตาภาวนานะ อยามาเกงๆ กางๆ อยูเฉยๆ ใชใม
ไดนะ สวนมากขางในนี้มันจะมาเกงๆ กางๆ อยูขางใน เพราะมันคนยากดูยากไม
เหมือนภายนอก มันหลบมันซอนอยูพวกโจรพวกมาร พวกเปรตพวกผีอยูในครัวเยอะ
นะ อยูขางนอกมันคนไดเห็นไดงาย ขางในไมไดเห็นงายๆ มันทําความเลอะเทอะอยูใน
วัดในวา ธรรมเปนของสําคัญมาก ใครไมมีธรรมในใจคนนั้นเปนสัตวๆ จะเปนพระเปน
อะไรจนกระทั่งขึ้นเปนสมเด็จสมแด็ดอะไรก็ตามเถอะ ถาไมมีธรรมในใจเปนกิเลสพอก
หัวไปหมดดวยกัน
เรื่องกิเลสนี้ขึ้นเร็วนะ มันอยูต่ําๆ แตมันขึ้นบนหัว หัวพระหัวใจพระ เวลานี้พระ
เราหัวโลนๆ สนใจกับธรรมเมื่อไร มันอยูในวัดมันหันหนาออกนอกวัดนูนนะ นาสงสาร
ประชาชนเขาผูมีสมบัติผูดีมุงอรรถมุงธรรมเขาหันหนาเขาวัด ทําบุญทํากุศลศีลทาน แต
พระหัวโลนๆ เสียเองอยูในวัดหันหนาออกจากวัด มีไหมวัดปาบานตาดนี่นะ มันนา
สลดสังเวชนะเวลานี้ จิตใจมันหยาบมากทีเดียว ที่ไหนๆ มีแตกิเลสตีตลาดๆ เหยียบหัว
พระหัวเณร ไมมีศีลมีธรรมอยูในตัว สติไมมี ความเพียรไมมี ทํากิจวัตรตางๆ นี้เลอะ
เทอะไปหมด ถาลงไมมสี ติแลวเลอะเทอะทั้งนั้น ภายนอกภายในไมสําคัญ สําคัญที่ขาด
สติแลวเลอะไปหมด ตัง้ ใจปฏิบัตินะ
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พระเณรนี้ก็มากเขาๆ ทุกวัน เราก็ยิ่งแกแลวปลอยนะ ไมอยากเลนกับอะไรแลว
เดี๋ยวนี้ปลอยไปเรื่อยๆ แลวเรื่องเลอะเทอะมันก็จะเขามาเวลานั้นละ พอเราปลอยที่นี่
เรื่องเลอะเทอะมันจะเขา แลวก็มาทับหัวอกเราผูเปนหัวหนา ถาตางคนตางระมัดระวัง
รักษาก็ไมเปนไร อยูดวยกันใหมองดูหัวใจเรากับหัวใจผูอื่นเสมอกันนะ อยาดูตั้งแต
หัวใจเรายกขึ้นฟากเมฆ ทั้งๆ ทีม่ ันอยูในสวมในถาน ไปเหยียบย่ําทําลายผูอื่น ดูถกู คน
นั้นดูถูกคนนี้ ติฉินนินทาคนนั้นนินทาคนนี้ เจาของเหมือนเพชรน้ําหนึ่ง ความจริงมัน
มูตรมันคูถอยูในหัวใจ ไมเกิดประโยชนอะไร
คนเราถามาปฏิบัติ มองดูอะไรตองดูหัวใจความเคลื่อนไหวแหงความคิดของตน
เสียกอน ถาไมดูความคิดของตนทีม่ ันออกทั้งดีทั้งชั่วออกจากใจนั่นละ ถาไมดูตรงนี้
เสียกอนผิดพลาดตลอดเวลา แมที่สุดภาวนาก็ไมไดเรื่อง ใหพากันดูหัวใจ สติบังคับ
คอยดูความผิดถูกชั่วดีจะรูไดรวดเร็วถาลงสติมีอยูนั้นแลว ถาไมมีสติคิดวันยังค่ําจนเปน
บาไปมันก็ไมมีความหมายอะไรละ เอาละใหพร
หลังจังหัน
วันที่ ๓๑ นี้เปนวันอะไร (วันวิสาขบูชาครับ) คือวันนั้นเปนวันตรงกับ
พระพุทธเจาอยูหลายวันนะ วันที่ ๓๑ เปนวันเดือนหกเพ็ญ ตรงกับวันประสูติ ตรัสรู
และปรินิพพาน ของพระพุทธเจาถึง ๓ วันดวยกัน ชาวพุทธเราในเมืองไทยนี้เปนชาว
พุทธ เฉพาะอยางยิ่งในเมืองไทยเรา หางเหินจากพุทธศาสนามากมาย แลวใกลชิดติด
พันกับฟนกับไฟคือบาปคือกรรม นรกอเวจี ติดเขามาในตัวของเราๆ เพราะพวกนี้พวก
เสาะแสวงหาโอกาสตลอดเวลาเหมือนจอกแหน คอยจะปกคลุมน้ําที่ใสสะอาดอยูตลอด
มา ตองไดรื้อออกๆ ไมเชนนั้นน้ําจะไมมีความหมาย จะมีแตจอกแตแหนเต็มสระเต็ม
บึงไมเกิดประโยชน น้ําที่ใสสะอาดซึง่ ควรจะทําประโยชนแกสวนรวมไดมากมาย กลับ
กลายเปนไมมีน้ําในบึง มีแตจอกแตแหน
อันนี้ในหัวใจเราเปนสระอมตธรรม มรรคผลนิพพานอยูที่ใจ สําหรับทานผูชําระ
บริสุทธิ์เรียบรอยแลวเชนใจพระพุทธเจา ใจพระอรหันตทาน นี่เปนใจที่สงางามเลิศเลอ
ไมมีอะไรเสมอเหมือน จา ทีนี้จอกแหนไดแกกเิ ลสตัณหามันปกคลุมน้ําในบึงในบอนั้น
เสีย เลยไมเกิดประโยชน ถาชวนไปวัดไปวาเหมือนจะเอาไปฆาไปแกง รองเสียงแหง็กๆ
คือจะจูงไปวัดไปวา จูงเขาหองพระไหวพระสวดมนต มันไมอยากไป เหมือนจูงหมาใส
ฝนมันรองแหง็กๆ พวกลูกศิษยหลวงตาบัว นับหลวงตาบัวเปนองคแรก เปนอาจารย
เอกดวย
เอกยังไง พาลูกศิษยลูกหารองแหง็กๆ พาทําความเพียรมันไมทํามันขี้เกียจ ฟง
เสียงรองแหง็กหงักๆ อยูใตถุนศาลาวัดปาบานตาด พวกนี้พวกรองแหง็กหงักๆ ไม
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สนใจกับศีลกับธรรม จิตใจยิ่งจืดยิ่งจางลงไปๆ ฟนไฟเผาไหมใกลชิดติดพันเขาไปใน
หัวใจตลอด อยูคนเดียวก็รอน อยูก บั เพื่อนกับฝูงก็ระบายความทุกขรอนของตัวเองออก
สูกันฟง ซึ่งตางคนตางก็มคี วามทุกขรอนดวยกัน ก็เลยเปนไฟทั้งกองๆ ในสมาคมตางๆ
ของชาวพุทธเรานี้แหละ มันเปนกองฟนกองไฟไปหมด
ทีนี้อบรมจิตใจใหมีความสงางาม โอย ตางกันมากนะ ใจที่มีธรรมกับใจไมมี
ธรรม แหมตางกันมากจริงๆ คือคาดไมถกู เลย ใจที่รอนเปนฟนเปนไฟคือใจที่มีแต
กิเลสลวนๆ ไมมีธรรมเปนน้ําดับไฟแทรกอยูบา งเลย รอนเปนฟนเปนไฟ ยืนก็รอน
เดินก็รอน นั่งก็รอน นอนก็รอน แมที่สุดเวลาหลับไปก็ฝนไปทางเมืองผีนนู ไมไดฝนไป
ทางสวรรคชั้นพรหมนะใจที่รอน นอนหลับอยูมันก็เผาดวยความฝนอันลามกจกเปรต
นั่นแหละ ใจดวงนี้จงึ ควรไดรับการอบรม
พระพุทธเจาเปนพระเจาแผนดิน เปนสิทธัตถราชกุมาร ครองราชสมบัติอยูตั้ง
๑๒-๑๓ ป เสด็จออกทรงผนวช เหมือนเทวดาตกลงจากแดนสวรรคลงนรกทั้งเปนนั่น
แหละ เสด็จออกทรงผนวชทานตัดพระทัยทานทุกสิ่งทุกอยาง ทานเปนพระเจาแผนดิน
สมบัติทุกอยางในขอบเขตขัณฑสีมาของทานก็เปนสมบัติของทานทั้งนั้น ทําไมทานจะ
ไมรักไมสงวน ตองรักตองสงวน นับตั้งแตพระชายาคือผูพึ่งเปนพึ่งตาย พระนางพิมพา
นั่นละพระชายา เงาติดตัวไปเลย พระราหุล นั่น
ตอนที่วาอะไรๆ ดินฟาอากาศพรอมนะ นี่ละวาสนาบารมีของทานสูงสงเต็มที่
แลวเขามาชวยอุดหนุนใหเปนความสะดวกสบายทุกดานทุกทาง บริษัทบริวารไพรฟา
ประชาชนในสํานักพระราชวังที่ขับกลอมบํารุงบําเรอเพื่อพระองคนั้น วันนั้นกลายเปน
ปาชาผีดิบไปหมดเลย ขับกลอมบํารุงบําเรอใหพระองคทรงมีความรื่นเริงบันเทิง แต
พอถึงวันนั้นพวกที่ขับกลอมบํารุงบําเรอ กลายเปนปาชาผีดิบนอนหลับละเมอเพอฝน
หลับครอกๆ แครกๆ ทิง้ เนื้อทิ้งตัว เหมือนผีกําลังจะตายเสือกคลานอยูต ามนั้น เวลา
เสด็จออกมาดู โถ ทําไมเปนอยางนี้
ทุกวันไมเปนอยางนี้เลย แลวทําไมวันนี้ในพระราชวังซึ่งเปนสถานที่บํารุงบําเรอ
ของมนุษยชนั้ สูงก็คือพระองคเอง ทําไมจึงมากลายเปนปาชาใหเห็นตอหนาตอตาอยาง
นี้ละ เกิดความสลดสังเวช คือพวกนั้นนอนหลับนอนฝน ละเมอเพอไปตางๆ นานา ทิ้ง
เนื้อทิ้งตัวหลับครอกๆ แครกๆ เปนธรรมเทศนาสอนพระองคเสียทั้งหมดเลย เริ่มตน
มาตั้งแตเสด็จไปเยี่ยมพระนคร วันหนึ่งเจออันหนึ่งๆ ถึง ๔-๕ สมณะ เพศสมณะเปน
เพศที่สงบ เอา อันนี้เขามาสูพระทัยครุนคิด
ทีนี้เวลาจะออกนี้ ดินฟาอากาศวาสนาพระองคอํานวยเต็มที่แลว มองดูอะไรไม
นาดูเลย เหมือนปาชาผีดิบ เราก็อยูในทามกลางปาชาผีดิบทนอยูไดยังไง เสด็จออกเลย
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มีนายฉันนแลวก็มาทรงพระองค เสด็จออกไปเลย ประตูเปดอาไปหมด เทวดาชวยทุก
อยาง เสด็จออกจากพระราชวัง เหมือนเทวดาตกจากสวรรคลงสูนรก เพราะออกจาก
พระราชวังซึ่งเปนเหมือนกับสวรรคชั้นพรหมเขาสูแดนนรก
คือเขาสูที่บําเพ็ญเพียร
พระองคอยูถ ึง ๖ ป สลบถึงสามครั้ง ถาไมฟนตองตาย นั่นละความเพียรของ
พระพุทธเจา เวลาถึงกาลแลวยังไงก็รอไมได
เวลาจะเสด็จออกทรงผนวชแลวก็คิดถึงพระราชโอรส ราหุล อยูในหัวอกแมนั่น
แหละ จะไปชมพระราหุลก็กลัวแมมนั ตื่น ถาแมตื่นมันก็พันคอเลยไปไมได เลยตัดสิน
พระทัยไมไปเยี่ยมพระราชโอรสในหัวอกแม ตัดสินขาดสะบั้นไปเลย ก็ยังเหลือตั้งแต
รางพระสรีระเทานั้น หัวใจตับปอดขาดสะบั้นไปหมดเลยเวลานั้น ตัดพระทัยอยาง
รุนแรงทีเดียว จึงเสด็จออกทรงผนวช นั่นละเปนยังไงทุกขไหมศาสดาของพวกเรา
ทั้งหลาย เรายังมาอยูสบายๆ อยางนี้ มันขัดกันมากนอยเพียงไรเอาไปเทียบดูในหัวใจ
เราเอง
ทีนี้เวลาออกทรงผนวชแลวตองปฏิบัติหลายดานหลายทาง เพราะทางไมเคย
เดิน งานไมเคยทํา ผิดถูกชั่วดีก็สมุ เดากันไปอยางนั้น ถึงขนาดสลบสามหน จึงทรง
ระลึกไดในเวลาทรงพระเยาว พระราชบิดาพาเสด็จไปแรกนาขวัญ ไปประทับอยูที่รม
หวาใหญ เจริญอานาปานสติเกิดความสวางไสวเปนแดนอัศจรรยขึ้นมาในรมหวาใหญ
ตนนั้น นั่นละเวลาทรงบําเพ็ญไปเต็มเหนี่ยวจนสลบไสลแลว จึงยอนกลับไประลึกถึงอา
นาปานสติ แลวจะเอาอันนั้นมาเปนอารมณ แลวก็เอาตนโพธิ์ที่ตรัสรูนั่นละเปนสถานที่
เกิดที่ตายทีต่ รัสรู เอาที่นั่นเลย ไมลุก นั่งที่นี่เลย เอา ตายก็ตายที่นี่ ตรัสรูก็ตรัสรูเปน
พระพุทธเจาขึ้นที่นี่ แลวตัดสินพระทัย โดยยึดเอาอานาปานสติเขามาเปนอารมณทรง
บําเพ็ญ
พอปฐมยามก็บรรลุ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติยอนหลังได ไมทราบ
วากี่ภพกี่ชาติที่เกิดแกเจ็บตาย คลุกเคลาดวยกองฟนกองไฟคือมหันตทุกขทั้งหลาย ทุก
ภพทุกชาติตลอดมาจนถึงปจจุบัน
เรียกวาปุพเพนิวาส
ทรงระลึกชาติยอนหลัง
จุตูปปาตญาณ อีกในมัชฌิมยาม บรรลุ จุตูปปาตญาณ คือเล็งดูสัตวทั้งหลายที่
ทองเที่ยวตายเกิดอยูนี้เต็มไปหมด ยิ่งมากยั้วเยี้ยยิ่งกวาพระองคเสียเอง นั่น ก็เกิด
ความสลดสังเวชเพิ่มขึ้นอีก อยาวาแตเรามาตายกองตัวเองอยู กองกันก็คือกองตัวเอง
นั้นแหละ ชาติตางๆ มันสับสนปนเป ชาติเปรต ชาติผี ชาตินรกอเวจี ชาติอินทรชาติ
พรหมอยูในนั้นหมด มารวมอยูที่นั่น
มองดูสัตวทงั้ หลายก็อีกเหมือนกัน เกิดความสลดสังเวช วาสาเหตุทั้งสองอยาง
ทั้งสาเหตุของเราที่เกิดตายกองกัน ตลอดถึงสัตวทั้งหลายตายกองกันมานี้นานสักเทาไร
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หากําหนดกฎเกณฑไมไดเลย เปนเพราะเหตุไร อะไรพาใหเกิดใหตาย จุตูปปาตญาณ
พิจารณายอนเขาไปถึงอวิชชาตัวพาใหเกิดใหตาย นี่เราสรุปความลงมา ก็เลยตรัสรู
ธรรมผึงขึ้นมา ถอนอวิชชาขาดสะบั้นลงในพระทัยแลวตรัสรูขึ้นวันเดือน ๖ เพ็ญ นั่นละ
ไดเปนพระพุทธเจาขึ้นมาในตอนนั้น ตกนรกทั้งเปนมา ๖ ป อยูหอปราสาทราช
มณเฑียร ครองมา ๑๓ ป แลวก็มาบําเพ็ญ ๖ ป ไดตรัสรูธรรมขึ้นมา เกิดแดนอัศจรรย
ขึ้นภายในพระทัย
แมเชนนั้นซึ่งตั้งพระทัยไววาจะเปนศาสดาสอนโลกก็ทรงทอพระทัย
เห็นวา
ธรรมนี้สุดวิสัยของโลกทีจ่ ะรูไดเห็นไดแลว ก็มีแตเราคนเดียวรูขึ้นมาเปนแดนอัศจรรย
เกินกวานิสัยวาสนาของสัตวโลกที่ตายกองกันอยูนี้ ไมรูจะไปทีไ่ หนตอที่ไหน เหมือนตก
น้ําในมหาสมุทร แลวจะสอนกันไปไดยังไง สัตวโลกตายกองกันอยูในน้ํามหาสมุทรจะ
ลากขึ้นฝงไดยังไง ฝง มหาสมุทรก็ไมทราบอยูที่ไหนมองหาไมเห็น เห็นแตสัตวตกน้ําอยู
ทามกลางมหาสมมุติมหานิยม จากนั้นแลวก็พิจารณาอะไรพาใหเกิดใหตาย ก็คือ อวิชฺ
ชาปจฺจยา จึงไดถอนอวิชชาพรวดขึ้นมาตรัสรูปงขึ้นมาในเดือน ๖ เพ็ญวันนั้น นั่นละ
เปนศาสดาสอนโลก
๖ ป ทุกขหรือไมทุกข ลําบากหรือไมลําบากพระพุทธเจา เราจะมาลางมือเปบ
เฉยๆ คอยเอาแตมรรคผลนิพพานเหยียบหัวพระพุทธเจา ขามหนาขามตาพระพุทธเจา
เหยียบหัวพระพุทธเจาไปมีอยางเหรอ พระพุทธเจาสลบถึงสามหน เราสลบอะไร
นอกจากสลบลงเสื่อลงหมอน หมอนขาดหมอนกุดไปเทานั้นเอง ไดประโยชนอะไร เอา
มาเทียบกันซิเวลามันขี้เกียจขี้ครานทอแทออ นแอ เอาเรื่องของศาสดาเอกของโลกทีไ่ ด
เปนพระพุทธเจา ดวยการเสียสละทุกสิ่งทุกอยางมาเทียบเคียงเขาไปมันก็ดีดตัวเองได
ผึงเลย นั่นเปนอยางนั้นนะ ก็เลยตรัสรูขึ้นมา พระพุทธเจาทานเปนอยางนั้น
เราก็เอาทานมาเปนครูสอนเวลามันทอแทออ นแอ ก็เอาความขยันหมั่นเพียร
เอาศาสดาองคเอกทีพ่ าพนทุกขดวยความเพียร เขามาฉุดลากความขี้เกียจขี้ครานใหมัน
ออกจากหัวใจ แลวดีดขึ้นไปโดยลําดับจนถึงนิพพานได นิพพานมีสิทธิที่จะไดรูไดเห็น
ทุกคนที่สิ้นกิเลสแลว เสมอกันหมดเลย เรามีสิทธิคนหนึ่งที่มคี วามเพียรเต็มที่แลว จะ
ถึงนิพพานไดเชนเดียวกับทานผูถึงแลวทั้งหลายไมสงสัย เอามาเทียบอยางนี้ซิ เวลา
เทียบแลวก็บึกบึนกันไปๆ
เวลามันหนามันหนาจริงๆ นะกิเลส หนาจนกระทั่งถึงนั่งน้ําตารวงอยูบนภูเขา นี่
ละเวลามันหนา ตั้งสติไมอยูๆ เลย จะเปนจะตายมีแตเรื่องของกิเลสเหยียบหัว ฟตกัน
ไปฟตกันมาสุดทายกิเลสหงาย เอากิเลสเหยียบแหลกตลอด หมดไมมอี ะไรเหลือ บรรลุ
ธรรมปงขึ้นมาถามหาพระพุทธเจาหาอะไร ก็ไปนั่งอยูในทามกลางพระพุทธเจาทุกๆ
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พระองค สาวกทั้งหลายทุกๆ พระองค ดวยความบริสุทธิ์สุดสวนเสมอกันแลวไปถามหา
พระองคทําไม ธรรมขอนี้ไมตองถามใคร สนฺทิฏฐิโก ขั้นสุดทาย ผลของงานไดสุดยอด
แลว บรรลุธรรมปงขึ้นมาก็เขาไปอยูในทามกลางของทานผูบริสุทธิ์ทั้งหลาย เสมอหนา
กันไปหมดเลย
มหาวิมุตติมหานิพพานก็เสมอกัน มหาสมมุติก็ตายกองกันแบบเดียวกัน มหา
วิมุตติมหานิพพานพนจากกองทุกขทงั้ หลายไปแบบเดียวกัน นี่ทางดําเนินเพื่อความพน
ทุกขทานก็ชบี้ อกเอาไว ทางที่เราจะพาใหโลกจมมันลากอยูแลวตลอดเวลา เราก็เอาไป
ประพฤติปฏิบัติซิ เราเปนลูกศิษยตถาคตทอแทออ นแอทําไม ใหพากันตั้งใจปฏิบัติ
จิตใจนี้เปนของฝกได
ถาฝกไมไดพระพุทธเจาก็เปนศาสดาสอนโลกไมได
พระองคก็เหมือนเรา เราเหมือนทานแตกอน เวลาซักฟอกเขาไปทรมานเขาไปมากๆ
เขาไปก็คอยเบาบางไปๆ สุดทายก็ถงึ พระนิพพานไดดวยการฝกฝนอบรมตนเอง นี่ก็ให
พากันฝกฝนอบรมตนเอง อยาอยูเฉยๆ ไมเกิดประโยชนอะไร อยูดวยกันมีหัวใจทุกคน
ใหเทียบดูทานดูเรา ดูหัวใจเขาดูหัวใจเราใหดูเสมอกัน อยามีน้ําหนักกวาเขา ถาเรามี
หัวใจมีน้ําหนักกวาเขายกขึ้นเปนน้ําหนักทั้งๆ ที่มันเลวยิ่งกวาสวมกวาถานแลวมันยิ่ง
เลวกวาสวมกวาถานลงไปอีกนะ
ใหยกน้ําใจขึ้นเสมอกัน ใจเขาก็มีใจเราก็มี มุงหนามุงตาตอความพนทุกข
เหมือนกันสําหรับผูมาปฏิบัติทั้งหลาย แลวใหดูหัวใจกัน ใหอดใหกลั้นใหเก็บความรูสึก
ดวยดี อยาเปาะแปะๆ แลวพูดออกมาๆ มันกระทบกระเทือนหูผูอนื่ ปากถามันอยู
เฉยๆ ก็ไมเปนอะไร ใจอยูเฉยเก็บความรูสึกไวก็ไมกระทบกระเทือน พอออกจาก
ความรูสึกมาทางปากทางกิริยามารยาทแลว มีการกระทบกระเทือนกันไมมีสิ้นสุด เกิด
ความทะเลาะเบาะแวงแตกกระจัดกระจายกันไปทั่ววัดทั่ววา เลยกลายเปนวัดราง มี
ตั้งแตกิเลสเผาหัวผูมาปฏิบัติ ดูไมไดนะ ตองปฏิบัติตัวเอง เก็บความรูสึกใหดี
อยานําเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้มาพูดยิ่งกวาดูเรื่องของเจาของ ใหดูเรื่องของ
เจาของเปนสําคัญ นี่คือธรรมสอนโลกสอนอยางนี้ กิเลสสอนพวกเราสอนมีตั้งแตใหยก
โทษกัน ไปที่ไหนคนนั้นไมดีคนนี้ไมดี เจาของเลวยิ่งกวาสวมกวาถานไมดู นี่ละมันเลว
เพราะเหตุนี้เองพวกเรา ถาดูตัวเองแลวก็ฟตก็แกไขดัดแปลงแลวมันก็คอยดีขึ้นๆ ตาง
คนก็อยูดวยกันไดหมด ไมมีคําวาใครสูงใครต่ําในโลกนี้ เกิดมาดวยอํานาจแหงกรรม
ของสัตวดวยกัน เกิดมาเปนคนแลวก็เปนตามกรรมของสัตวทตี่ กแตงมาแลว แลวจะทํา
อยางไร ก็มแี ตปฏิบัติตัวใหดีขึ้นไปเทานั้นเอง แกไขดัดแปลง ใหเห็นอกเห็นใจกัน
การอยูการกินทุกสิ่งทุกอยางมองดูพุงเขาพุงเรา ใจเขาใจเราใหเสมอกัน อดบาง
อิ่มบางไมเปนไรขอใหเอิบอิ่มดวยธรรม แจกจายเสมอหนากันนี้เปนความพอดี ความ
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พอดีนี้มมี ากมีนอยเปนสุขดวยกัน ถาความไมพอดีเห็นแกตวั เห็นแกพุงของตัวแลวเอา
ไปทับคนอื่นแลวเกิดความเดือดรอน คนนั้นไดมากคนนี้ไดนอย คนนั้นไมไดกิน คนนี้
ไดกิน นั้นละความกระทบกระเทือนของกิเลส กินไมพอไดไมพอมันแตกกระจายขึ้นตรง
นั้น อยูดวยกันเทาไรก็แตก หาความสงบสุขรมเย็นไมได
ถาตางคนตางใหอยูในความพอดิบพอดี อะไรอดอยากขาดแคลนแตธรรมใน
หัวใจอยาใหอดอยากขาดแคลน สติธรรม ปญญาธรรม วิริยธรรม ใหประกอบอยูใน
จิตใจ คนนี้สม่ําเสมอ จะอดบางอิ่มบางไมเปนไร หัวใจอิ่มดวยธรรมแลวเสมอหนากัน
ไป สบาย พากันจําเอานะ เอาเทานั้นละวันนี้พอ
(พอปฏิบัติไปพิจารณามาถึงความตาย รางกายก็ตายจมดินไป อุปาทานตัดขาด
ไป เหลือแตจิตวางครับหลวงตา แลวเราเดินจงกรมไปเจ็บเทาแตมันไมขัดกับจิต พอ
มันไมขัดกับจิตมันเปนเวทนาของกาย พอจิตรูวา มันเปนเวทนาของกายจิตมันก็ปลอย
กายเลยครับ ตอไปผมไมรูจะปฏิบัติอยางไร) มันปลอยกายมันยังไมปลอยจิต ดูจิตอีกที
หนึ่ง ตัวปลอยปลอยมาดวยเหตุผลกลไกอะไร แลวมันจะปลอยตัวเองเมื่อไร ปลอย
อะไรก็ตามถายังไมปลอยจิตยังไมแลว ปลอยเขามาๆ เบาเขามาๆ พอปลอยจิตผางแลว
หมดเลย เขาใจเหรอ ปลอยแตกาย ไมปลอยจิต วางแตขางนอก ไมวา งในจิต
เหมือนเราอยูในหอง เขาไปอยูในหองไปยืนจังกาขวางหองก็วาตัวอยูในหอง
วางๆ แตคนที่มีความรูสูงกวานั้นเขาไปยืนดูมันจะวางอยางไรหอง แกไปยืนขวางหอง
อยากใหหองวาแกตองถอยตัวออกไปหองจะไดวาง พอถอยตัวออกปบหองก็วางทันที
เขาใจไหม ตัวเรานั่นละไปขวางหอง หองเปนความวาง ถอนตัวของเราไป มันติดอยูที่
ตัวไปขวางนั่นละ เจาของเขาใจวามันวางหมด แตไมไดดตู ัวเองวาวางหรือไมวาง เทานั้น
ละจะไปแลว
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

