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เทศน�อบรมฆราวาส ณ ว�ดป�าบ�านตาด
เม��อค��าว�นท�� ๑ ส�งหาคม พ ทธศ�กราช ๒๕๔๗

ท�กข�ท��ส�ดในช�ว�ตของพระ
ว�นน�(เทศน�เป)นไง เก+บเร�ยบไปเลยใช/ไหมล/ะ เก+บเร�ยงล�าด�บไปเร��อยๆ เลยแต/ก+ไม/

ละเอ�ยดมากน�กอย3/น�(นแหละ เพราะเผ��อธรรมท�(งหลายด�วย นอกจากก�าล�งม�นจะไม/พอ ก+
เผ��อทางน�(นทางน�( จ6งไม/ละเอ�ยดลออมากน�ก แต/ขนาดน�(ก+พอจ�บต�นชนปลายได�แล�ว เราพ3ด
แล�วน��นะ เคยพ3ด พ3ดเล/นเม��อไร ม�นเป)นอย3/ในห�วใจน�( เหม�อนท�องฟ9ามหาสม ทรใจดวงน�(
เราก+เคยพ3ดอย3 /  ท� �ว /าเราท กข �ท� �ส  ดในช�ว �ตของพระน� (ก +ท� �บ �านหนองแวงน� �นละ จ�ต�เต
สง�ก�ล�ฏ�เฐ น��นเราไม/ได�ล�มนะภาษ�ตน�(น เรายกข6(นเทศน� โอ=ย ฉ�นเพลไม/ได�  บวชพรรษาแรก
จะไปได�เร�ยนอะไรพรรษาแรก เร�ยนสวดมนต� พรรษาแรกเร�ยน 

พ3ดเร��องอะไรล�มแล�วตะก�( (บ�านหนองแวงเจ�าค/ะ) เออ น��นน/ะฟ?งซ� ก+คนๆ เด�ยวก�นน�(
เราพ3ดให�ฟ?งท�(งเวลาอย/างน�(น ท�(งเวลาอย/างน�( แล�วโกหกหร�อถ�าง�(น ท��ว/าฉ�นเพล ขนมนาง
เล+ดแผ/นเด�ยว คร6�งแผ/นก+ไม/ได� กล�นไม/ลง ก3จะเอาอะไรเทศน�ให�เขาฟ?ง ม�นจะตาย อกม�น
จะแตก เข�าใจไหม ก+บวชได�พรรษาเด�ยว เร�ยนสวดมนต� ๗ ต�านาน ๑๒ ต�านานจบ จาก
น�(นก+เร�ยนปาฏ�โมกข�จบ ได�สวดปาฏ�โมกข�ในกลางพรรษา ก+เท/าน�(นพอ เต+มก�าล�งแล�ว บวช
เด�อนพฤษภา ว�นท� � ๑๒ พฤษภา น� (เด�อนพฤศจ�กา ก� �เด�อนค�ดไปซ�จากพฤษภาไปถ6ง
พฤศจ�กา ด�นเอาไปถ3กเทศน� เข�าใจไหมตรงน�(นน/ะ

อ�นน�(เร�ยนแต/หน�งส�อสวดมนต�สวดพรสวดปาฏ�โมกข� ไม/ได�เร�ยนเก��ยวก�บเร��องเทศน�
เร��องธรรมอะไรเลย ภาษ�ตก+ม�ต�ดห�วใจอย3/สองสามภาษ�ต ไม/ม�อะไรก+ยกภาษ�ตเทศน�ให�เขา
ฟ?งละซ� ไม/ล�มนะ จ6งพ3ดตลกอย3/เร��อยๆ ผ/านไปแถวน�(นเห+นหม3เห+นหมาว��งผ/าน ส3อย/ามา
ผ/านก3นะก3ย�งโมโหไม/ถอย แต/ก/อนย�งไม/ม�บ�านเขามาต�(งท�หล�งต/างหาก ท /งนาอย3/แถวน�(น ไป
ฉ�นท��น��นนอนค�างค�นท��น��น ตอนเช�าเขาถวายจ�งห�นเสร+จแล�ว เทศน�จบไปเร�ยบร�อยแล�วก�ณฑ�
หน6�ง ได�ก�ณฑ�เทศน�เล/มหน6�งบางๆ ไป เทศน�จบแล�วเขาย�งแห/ก�นมาอ�ก ท/านเทศน�จบแล�วๆ
ว/าง�(น ม�อ�ตาหน6�งแกตายหร�อย�ง ถ�าย�งไม/ตายบอกไปตามแกมาฆ/าส�กหน/อยม�นโมโห พ3ด
อย/างสบายน��นะก+ม�นไม/ใช/ผ3�เทศน�น�� โอ=ย ถ6งเทศน�จบแล�วก+ไม/ยากอะไรแหละท/านฉ�นเพล
แล�วค/อยให�ท/านเทศน�ให�ฟ?งก+ได�ยากอะไร ว/าง�(น ม�นไม/ยากซ�ม�นไม/ได�เทศน�น�� เราอยากตาม
ฆ/าม�น เด�Eยวน�(โมโหย�งไม/ถอย เข�าใจหร�อ (ห�วเราะ)
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เราก+ไม/ล�มค�าแกพ3ดน��ก+ด� เราน�(อกจะแตกแล�ว โห บ�นเทศน�ให�เขาฟ?ง แต/ม�นก+ไปได�
นะล/ะม�นจะตายจร�งๆ ก+ไปได� พอจากน�(นมาแล�วไปค�นหน�งส�อก�ณฑ�เทศน�ต/างๆ ได�หน�งส�อ
ท/านเจ�าค ณอ บาล�ฯเล�อกก�ณฑ�ไหนท��ชอบใจ ท/องก�ณฑ�น�(นคล/องย��งกว/าท/องปาฏ�โมกข� ไป
ไหนไปก3ไม/ตายก3ได�ก�ณฑ�เทศน�น�(แล�ว ไปไหนก3ก+จะเทศน�ก�ณฑ�น� (แหละ ท/องจนต�ดปาก
คล/องย��งกว/าปาฏ�โมกข� เลยไม/ได�เทศน�นะ จากน�(นมาแล�วเลยไปเลย ไม/ได�เทศน� ล�มจน
กระท��งภาษ�ตท�(งๆ ท��ท/องเส�ยคล/องย��งกว/าปาฏ�โมกข� คล/องย��งกว/าสวดมนต� ไม/ได�เทศน�ม�นก+
ล�มไปหมดแหละ

น��นละท��ว/าท กข�ท��ส ดในช�ว�ตของพระเรา คราวน�(นแหละเราไม/ล�ม ก+จะเอาอะไรเทศน�
ให�เขาฟ?งก+เราย�งไม/ได�สนใจเทศนาว/าการอะไร ก+เร�ยนสวดมนต�สวดพรเร�ยนปาฏ�โมกข�
เพ�ยงเท/าน�(นก+มาถ3กเทศน� น��แหละท��ว/าม�นฝ?งล6กมากนะเราไม/เหม�อนใคร ไม/ว/าอะไรฝ?งล6ก
มากอย3/ อย/างเร��องของเจ�าของน�(จนอกจะแตก โถ คราวน�(ม�นอกจะแตก เทศน�กลางเด�อน
พฤศจ�กาจวนส�(นเด�อนน��นแหละ ก�าล�งหนาวแล�วนะ ได�ห/มผ�าแล�ว เวลาตอนฉ�นเพลแล�ว
เทศน�น�( โอHย เหง��อแตกออกมาท�(งๆ ท��หนาวๆ ม�นไม/ใช/เหง��อม�นยางตาย เข�าใจไหม อ3=ย ไม/
ล�มนะ จ6งมาท/องเทศน�เจ�าค ณอ บาล�ฯ จากน�(นมาก+ไม/เคยเจออย/างน�(นอ�ก จากน�(นม�นก+เร�ยน
ไปๆ ร3�ไป เวลาจ�าเป)นม�เทศน�ก+เทศน�ได�ตามปร�ย�ต�เส�ยไม/เป)นไร

คร�(งท��อกจะแตกจร�งๆ เป)นคร�(งน�(นฝ?งล6กมาก และก+ใจดวงน�(แหละย�งไม/ได�เร��องได�
ราวอะไร จากน�(นก+เร�ยนหน�งส�อม�นก+ม�ทางไปละท��น�� ท�น�(ออกปฏ�บ�ต� เวลาปฏ�บ�ต�ถ6งเราย�งไม/
ร3�ธรรมภายในใจก+ตามแต/ปร�ย�ต�เราม� เวลาจ�าเป)นหากม�นะ จ�าเป)นต�องได�เทศน�ก+ม� เทศน�ไป
ได�สบาย เพราะปร�ย�ต�ม�อย3 /แล�ว ภาคปฏ�บ�ต�ย�งไม/เก�ดก+ย�งไม/ได� คร� (นต/อจากน�(นไปภาค
ปฏ�บ�ต�เก�ด

เอา พ3ดให�ม�นตรงศ�พท�ตรงแสงเลย ปฏ�บ�ต�ไปธรรมก+เก�ดข6(นเร��อยๆ ท��น�� แต/ธรรม
เก�ดน�(ไม/ได�สอนใครนะ เก�ดมากเก�ดน�อยสอนเจ�าของท�(งน�(นๆ จนเปIดออกๆ ธรรมน�(เปIด
ออกเร��อยๆๆ เปIดออกมาเท/าไรก+ย�อนเข�ามาสอนเจ�าของๆ เร��อย เร��องราวเป)นอย/างน�(น
เพราะฉะน�(นจ6งว/าเราออกมาน�(เราไม/ได�สอนใครเลย ไม/เอาเลย ไปก+ไปองค�เด�ยว บ�านไหนท��
เป)นบ�านม�หลายหล�งคาเร�อนไม/อย3/ ไม/เอา ต�องไปหาท��ด�ดส�นดานให�เขาช/วยด�ดด�วย เจ�า
ของด�ดม�นเด�Eยวม�อาหารมากๆ ม�นจะก�นมากๆ แล�วนอนแผ/สองสล6งท�(งว�น ต�องให�เขาด�ด
ช/วย ไปหาบ�านอย3/ในป�าในเขานะ ส/วนมากเราอย3/แต/ในป�าในเขา ไปองค�เด�ยวๆ ตลอด
เพราะเด+ดตลอดน��นะ ไม/ใช/ธรรมดา น��จ6งว/าฆ/าก�เลส ใครย�งไม/ข6(นเวท�อย/าค ยน�า อย/ามาโม�
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หนาว/าง�(นเลย เร��องก�เลสน�(หนาแน/นขนาดไหน ฉลาดแหลมคมขนาดไหน ไม/ใช/ธรรมไม/ม�
อะไรแก�ได�ก�เลส ม�ธรรมเท/าน�(น

ท�น�(เวลาออกปฏ�บ�ต� ธรรมเร��มแล�วนะ เร��องเทศน�น�� โอHย ไม/สงส�ยแหละ เต+มข6(นๆๆ
แต/ม�นไม/เคยสนใจจะไปเทศน�สอนใคร เก�ดมากน�อยม�นจะเข�ามาหม นสอนเจ�าของๆ จน
กระท��งถ6งข�(นสต�ป?ญญาหม นต�วเป)นเกล�ยวไปเลยน�(ก+เหม�อนก�น น��ละธรรมเก�ด ม�แต/เก�ดท�(ง
น�(นละธรรม เก�ดตลอดเลย ในห�วใจน�(ม�แต/ธรรมๆ เวลาธรรมเก�ด ข6(นเวท�ม�นก+ร3�เองว/าธรรม
เก�ดเป)นย�งไง ก�เลสเก�ดเป)นย�งไง พวกเราท�(งหลายม�แต/พวกก�เลสเก�ด เข�าใจไหม ผ3�ปฏ�บ�ต�
ธรรมเอาจร�งเอาจ�งน��นละเวลาธรรมเก�ดเก�ดอย/างน�(นนะ 

เอาฟ?งให�ช�ดเส�ยนะ อย3/ท��ไหนม�แต/ก�เลสเก�ดธรรมดาเป)นอย/างน�(น ก�เลสเก�ดตลอด
เวลา เวลาออกไปปฏ�บ�ต�น�(ก+ฟ?ดก�นก�บก�เลสละท��น�� ธรรมต�ลงๆ ต�(งแต/เร��มแรกด�งท��ว/าน�� ด�งท��
สอนว�นน�(ละ ต�ออกๆ ก�เลสค/อยจางไปๆ ธรรมเก�ดข6(นเร��อยๆ เลย ท�น�(ก�เลสเบาลงๆ ธรรม
หนาแน/นข6(นเร��อยๆ จนกระท��งถ6งสต�ป?ญญาอ�ตโนม�ต� น� �ละข�(นท��ว/าน�� ข� (นน�(เป)นสต�ป?ญญา
อ�ตโนม�ต�ละท��น�� อ�นน�(ย��งหม นใหญ/เลยไม/ม�ว�นม�ค�น นอนก+ไม/หล�บ ตลอดร /งเฉยๆ เพราะจ�ต
ม�นหม นของม�นเร��อย

ค�าว/าความเพ�ยร เพ�ยรเลยไม/ม�นะ เพ�ยรอะไร ก+ม�นก�าล�งจะตายอย3/น�(นจนได�ร�(งเอาไว�
ให�หล�บให�นอนให�พ�กผ/อนในสมาธ� ม�นหม นธรรมจ�กรอย3/ตลอดเวลาฟ?ดก�บก�เลสไม/ม�ว�น
ถอยก�นเลย ต�(งแต/ต��นนอนจนกระท��งหล�บเผลอเม��อไรจ�ต ม�นหม นของม�นอย3/ตลอดเวลา น��
ละเวลาธรรมเก�ด เวลาธรรมฆ/าก�เลส ฆ/าอ�ตโนม�ต�ฆ/าอย/างน�( ธรรมดาแล�วม�แต/ก�เลสฆ/าธรรม
ไม/ม�เหล�อ ท�น�(เวลาธรรมปฏ�บ�ต�มาแล�วผ/านในเวท�ม�นก+ร3�เอง พอธรรมได�เก�ดแล�วอย3/ท��ไหนม�
แต/ธรรมเก�ดม�แต/ฟ?ดก�บก�เลสตลอดเวลา ย�น เด�น น��ง นอน เว�นแต/หล�บ 

แม�ท��ส ดฉ�นจ�งห�นอย3/น�( เราบดเค�(ยวอาหารชน�ดไหน ม�นไม/ได�อย3/นะในล�(นในปาก จ�ต
ม�นหม นของม�นอย3/โน�นนะ เหม�อนก�บเราร�บประทานอาหารหร�อก�นอะไรอย3/ก+ตาม ไอ�ความ
ค�ดของเราตามเร��องของก�เลสม�นก+ค�ดตามประสาบ�าม�นเข�าใจไหม ม�นค�ดได�สบาย อ�นน�(
เวลาธรรมม�เต+มห�วใจแล�วก�เลสค/อยย บยอบลงๆ ท�น�(ธรรมเก�ดแล�วเป)นอย/างน�(นละ อย3/ท��
ไหนม�แต/ธรรมหม นต�(วๆ ตลอดเวลา จนกระท��งได�ว/า เม��อไรม�นจะม�เวลาพ�กผ/อนนอนหล�บ
ได�ส�กท�ม�นจะตายแล�วน��นา

ท��เราคาดไว�แต/ต�นทางน�(นผ�ดท�(งเพ น��นเห+นไหม ความจร�งก�บความคาดผ�ดก�นมาก
เวลาถ3ไถไปมาล�มล กคล กคลานท กข�ยากล�าบากแบบหน6�งนะ น�(ก+ปลอบตนเอง โอH การฝKก
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ฝนเบ�(องต�นม�นก+ท กข�ยากล�าบากบ�างเป)นธรรมดาแหละ แต/เวลาได�หล�กได�เกณฑ�ในอรรถ
ในธรรมท�(งหลายแล�วจ�ตใจน�(จะค/อยเบาบางลงไปๆ ท กอย/างจะม�ความส ขข6(นไปเร��อยๆ ม�น
ค�ดเอาไว�นะ ค�ดเฉยๆ เวลาน�(ม�นหน�กมากอย/างน�(ก+ให�หน�กเส�ยก/อน เพราะเป)นเวลาเร��มฝKก
ฝนอบรม แต/เวลาม�นได�หล�กได�เกณฑ�น�(แล�วม�นจะค/อยเบาไปๆ ปลอบเจ�าของ 

ท�น�(พอปฏ�บ�ต�ไปๆ จนถ6งธรรมข�(นท��ว/าน�� ข�(นสต�ป?ญญาอ�ตโนม�ต� ม�นเบาไปเม��อไร ม�น
หม นของม�นท�(งว�นท�(งค�น ท�น�(ย�อนมาค�ด โอ=ย ท��ว/าล�มล กคล กคลานม�นท กข�ม�นยากล�าบากก+
ทนเอาเส�ยก/อน เวลาธรรมม�ในใจข6(นไปแล�ว จ�ตใจม�ความสว/างผ/องใสละเอ�ยดลออแล�ว ม�น
จะสบายเองไปโดยล�าด�บๆ แล�วสบายไปเลย ม�นค�ดไว�แต/ก/อนนะ ไม/จร�งท�(งน�(นเห+นไหมท��น��
ม�นอย3/น�(ม�นม�เวลาเม��อไร ตลอดร /งไม/ได�หล�บเลยต�องบ�งค�บให�นอน บ�งค�บต�องเอาพ ทโธ ค�อ
เอาพ ทโธๆ ค�าว/าพ ทโธน�(ผ3กจ�ตไว�ไม/ให�ม�นออกไปทางด�านป?ญญาฟ?ดก�บก�เลส เอาพ ทโธๆ
ถ��ย�บเลย ไม/ให�ม�นออกเลย

ค�อ ออกก+ออกไปฟ?ดก�บก�เลสนะ อ�นน�(นม�น(�าหน�กมากกว/าน�( ม�นไม/อยากเข�าสมาธ�
บ�งค�บหนาแน/นเข�าๆ จ�ตก+ลงสงบแน/ว น��จ6งเห+นค ณค/าของสมาธ�เวลาพ�กจ�ต เข�าใจไหม
เวลาม�นจะตายจร�งๆ ก�บการฟ?ดก�นก�บก�เลสน�(น ย�อนเข�ามาให�พ�กในสมาธ�เอาก�าล�ง เหม�อน
เขาให�น(�าก�นน�กมวย พ�ก พอจ�ตสงบแน/วลง โอ�โหย เหม�อนถอดเส�(ยนถอดหนามผาส ก
สบาย เย+นไปหมดเลยท��น��นะ น��นอ�านาจของสมาธ� หน นก�าล�งใจให�ได�พ�กผ/อนสะดวกสบาย
ถ6งอย/างน�(นม�นย�งไม/ถอยนะ ถ�าว/าเผลอนะ แต/น�(ไม/อยากพ3ดว/าเผลอ ก+ม�นไม/เผลอ พอรา
ม�อหน/อยเท/าน�(นม�นจะผ6งออกไปโน�นเลย ต�องบ�งค�บไว� 

แม�จ�ตเป)นขนาดน�(นสงบสบายขนาดน�(น ว/าม�ความสะดวกสบายขนาดน�(น ม�นย�งส3�อ�น
น�(นไม/ได�นะ น(�าหน�ก บ�งค�บเอาไว�จนกระท��งม�ก�าล�งเต+มท��แล�ว จ�ตใจม�ความสะดวกสบาย
เย�อกเย+นไปหมด สบายละ เอาละท��น�� พอราม�อ ท�น�(ผ6งไปเลย น��ละจ�ตท��ได�พ�กผ/อนและนอน
หล�บ เฉพาะอย/างย��งพ�กผ/อนทางสมาธ�เห+นก�าล�งช�ดเจน พอออกจากน�(แล�วฟาดต�วน�(ขาด
สะบ�(นๆๆ เลย เหม�อนก�บม�ดเล/มน�(ได�ล�บห�นแล�ว เจ�าของได�พ�กผ/อนนอนหล�บม�ก�าล�งแล�ว
ไม�ท/อนเด�ยวก�นน�(นแหละ ฟ?นคราวน�(ขาดสะบ�(นไปเลย น��ละการพ�กสมาธ�ม�ผลอย/างน�( แต/ม�น
ไม/อยากพ�กง/ายๆ นะ เพราะอ�นน�(นม�น(�าหน�กมากกว/า พอม�นจะเป)นจะตายจร�งๆ ก+เอาแบบ
น�(แหละ

ต�องบร�กรรมพ ทโธเหม�อนไม/เคยม�สมาธ� ท�(งๆ ท��สมาธ�เต+มห�วใจ สมาธ�เต+มภ3ม�มา
แล�วเรานะ จนพ/อแม/คร3จารย�ข�บออกจากสมาธ� ม�นนอนอย3/เหม�อนหม3ข6(นเข�ยงน��วะ ท/าน
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ว/าง�(น สมาธ�ไม/ได�แก�ก�เลสนะ ป?ญญาต/างหากแก�ก�เลส ม�นย�งเถ�ยงท/านอย3/ภายในใจ พอท/าน
ไล/หน�กเข�าไปจ6งได�ออกทางด�านป?ญญา พอออก ก+ม�นเต+มแล�วสมาธ� ม�นอ��มอารมณ�หมดท ก
ส��งท กอย/างอ��มหมดแล�ว พอไสเข�าทางด�านป?ญญาม�นก+ผ6งเลยท�นท� ออกอย/างรวดเร+วเรา
ทางป?ญญา ออกจนกระท��งท��ว/าน�� ไม/ได�หล�บได�นอน กลางว�นก+ไม/ยอมหล�บ กลางค�นก+ไม/
ยอมหล�บ บ�งค�บให�หล�บ เพราะม�นหม นในความเพ�ยรมาก

น��ละท� �ว/าฆ/าก�เลสเป)นอ�ตโนม�ต� แต/ก/อนม�แต/ก�เลสฆ/าธรรมเป)นอ�ตโนม�ต� ท�น�(พอ
ธรรมม�ก�าล�งแล�ว ฆ/าก�เลสเป)นอ�ตโนม�ต�เหม�อนก�น อย/าว/าแต/ก�เลสฆ/าธรรมเป)นอ�ตโนม�ต�
เลย ธรรมฆ/าก�เลสก+เป)นอ�ตโนม�ต�เหม�อนก�น ถ6งข�(นม�นฆ/าแล�วม�นไม/ถอยน�� น��สต�ป?ญญาเป)น
อ�ตโนม�ต� จากน�(นก+เป)นมหาสต� มหาป?ญญา ย��งละเอ�ยดแหลมคมเข�าไปเร��อยๆ ซ6มซาบไป
ได�หมดเลย ก�เลสโผล/ข6(นมาไม/ได� เวลาน�(นม�แต/ก�เลสหมอบๆ หลบหล�กเร��อย ธรรมะก+ตาม
ต�อนก�นเร��อยๆๆ บางท�หายเง�ยบเลย หมด พ�จารณาอะไรหายเง�ยบ

ม�นค�ดข6(นมาเฉยๆ ละ แต/ไม/ใช/ความส�าค�ญนะ เหอ น��ไม/ใช/เป)นพระอรห�นต�น�อย
องค�หน6�งแล�วเหรอ ก�เลสไม/ม�เลย ม�นว/าเอาเฉยๆ ม�นไม/ได�ส�าค�ญละ ส�กเด�Eยวค�นเข�าไปเจอ
อ�ก เจอก+ฟ?ด พอเจอเป)นไม/ได� ขาดสะบ�(นเลย น��สต�ป?ญญาข�(นน�(เป)นอย/างน�(นนะ เร�ยกว/าเป)น
อ�ตโนม�ต� ฆ/าก�เลสอ�ตโนม�ต� เราอย/าว/าแต/ก�เลสฆ/าธรรมโดยอ�ตโนม�ต� ถ6งเวลาธรรมม�ก�าล�ง
ฆ/าก�เลสก+เป)นแบบเด�ยวก�น หม นต�(วๆ ละเอ�ยดเข�าไปเท/าไร สต�ป?ญญาเป)นข�(นมหาสต� มหา
ป?ญญา ย��งหม นต�(วๆ ซ6มซาบไปหมดเลย 

เอารวมยอดเลย จนกระท��ง อว�ช�ชาปจ�จยา กษ�ตร�ย�ว�ฏจ�กรขาดสะบ�(นผางลงจากใจ
เท/าน�(น หมดเลย ฟ9าด�นถล/ม น��ละจ6งบอกว/า ระหว/างก�เลสก�บธรรมขาดสะบ�(นจากก�นจะไม/
เหม�อนก�นน�กนะ ตะก�(น�(ก+พ3ด ค�อบางรายจะค/อยละเอ�ยดๆ ไปเลยก+ม� บางรายจะม�ขณะแต/
ไม/ร นแรง แต/ส�าหร�บเราน�(เป)นอย/างน�(น ฟาดน��เหม�อนฟ9าด�นถล/มเลยเช�ยว ม�นร นแรงมากท��
ส ด ท�น�(ท��เวลาม�นเป)นข6(นมาก�บธรรมท��สะด ดห�วใจอย/างไม/เคยค�ดเคยคาดเคยร3�เคยเห+น แต/
ม�นร3�ม�นเห+นข6(นมาในขณะท�� อว�ช�ชาปจ�จยา สง�ขารา ขาดสะบ�(นลงไปจากใจ เหม�อนฟ9าด�น
ถล/มน�( ม�นข6(นแบบอ ทานเอาอย/างหน�กท�เด�ยว เห+นไหมล/ะ 

เราเคยค�ดเคยอ/านเม��อไร เวลาเป)นข6(นมาประจ�กษ�ห�วใจแล�ว สงส�ยท��ไหนล/ะ ข6(นมา
ออกอ ทานเลยเช�ยว อ ทานในใจนะ พอก�เลสขาดสะบ�(นลงไป จ�ตด�ดผ6งเท/าน�(นละ เหม�อนฟ9า
ด�นถล/ม เวลาน�(นสะเท�อนไปหมด ร/างกายน�(ไหวไปเลยเช�ยว จะให�เป)นฟ9าด�นถล/มจร�งๆ ม�น
ก+ไม/เป)นหรอก ฟ9าเป)นฟ9า ด�นเป)นด�น แต/ม�นเป)นอย3/ระหว/างกายก�บจ�ต ระหว/างก�เลสก�บ
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ธรรมซ�ดก�นขาดสะบ�(นจากก�นน�( ร/างกายน�(เหม�อนไหวไปหมดเลย ร นแรงขนาดน�(น ท�น�(
ความร3�น�(ม�นก+เป)นข6(นมาเป)นอ ทานเลย ม�นร3�ข6(นมาพร�อมก�นหมด ส��งท��ไม/เคยร3�เคยเห+นใน
เวลาน�(น พอก�เลสขาดลงไปเท/าน�(น จ�าข6(นมา ไม/ม�อะไรปIดบ�งล�(ล�บจ�ตดวงน�(ได�เลย ม�นจ�าไป
หมดเลย 

ท�น�(ม�นก+ โอ�โห ข6(นเลย ห�อ พระพ ทธเจ�าตร�สร3� ตร�สร3�อย/างน�(ละเหรอๆ โน/นเห+นไหม
ล/ะ ม�นว�ดรอยหร�ออย/างน�(น ม�นไม/ได�ว�ดรอยนะ ม�นเป)นข6(นมาของม�นจร�งๆ สะเท�อนอย/าง
หน�ก ห�อ พระพ ทธเจ�าตร�สร3� ตร�สร3�อย/างน�(ละเหรอๆ อย3/น�(น ซ(�าแล�วซ(�าเล/า จากน�(นก+ ธรรม
แท� พระพ ทธเจ�าแท�เป)นอย/างน�(ละเหรอ ธรรมแท�เป)นอย/างน�(ละเหรอ พระสงฆ�แท�เป)นอย/าง
น�(ละเหรอ จากน�(ก+สร ปความลงไป ห�อ พระพ ทธเจ�า พระธรรม พระสงฆ�มาเป)นอ�นหน6�งอ�น
เด�ยวก�นได�ย�งไง น��เราเคยค�ดเคยอ/านเม��อไร เวลาม�นเป)นข6(นมาน�(นม�นสงส�ยท��ไหนล/ะ ม�นข6(น
เองนะ ผางๆ ห�อ พระพ ทธเจ�า พระธรรม พระสงฆ�มาเป)นอ�นหน6�งอ�นเด�ยวก�นได�ย�งไง เป)น
แล�วนะน��น 

เหม�อนน(�ามหาสม ทร จะไหลมาจากท�ศใดแดนใด พอลงมหาสม ทรแล�วก+เป)นน(�า
มหาสม ทรอ�นเด�ยวก�นหมด อ�นน�(ผ3�ท��บรรล ธรรมท�(งหลายตามอ ปน�ส�ยของตน เข�ามาๆ มา
ถ6ง ว�ม ตต�ธรรม แล�ว ซ6�งเท�ยบก�บน(�ามหาสม ทรนะ พอมาถ6ง ว�ม ตต�ธรรม ค�อ จ�ตขาดสะบ�(น
จากก�เลสท�(งหมดแล�ว จ�าข6(นมาแล�ว เหม�อนว/าน(�าลงถ6งมหาสม ทรแล�ว พ ทธะอ�นน�( พระพ ทธ
เจ�ามาเป)นอ�นหน6�งอ�นเด�ยวก�นได�ย�งไง ม�นเป)นอ�นเด�ยวก�นแล�ว น��น พอหล ดป?Lบน�� ม�นถ6งก�น
หมดเลย แล�วถามหาพระพ ทธเจ�าท��ไหน พระพ ทธเจ�าแท�ค�ออะไร ม�นก+ร3�แล�ว ธรรมแท�ค�อ
อะไร สงฆ�แท�ค�ออะไร เป)นอ�นเด�ยวก�น ห�อ ธรรมแท�เป)นอย/างน�(ละเหรอ 

พระพ ทธเจ�า พระธรรม พระสงฆ�มาเป)นอ�นหน6�งอ�นเด�ยวก�นได�ย�งไง เป)น ธรรมธาต 
อย/างเด�ยวก�นหมด หร�อว/าเป)น ว�ม ตต�น�พพาน แบบเด�ยวก�น เหม�อนน(�ามหาสม ทรจ/อลง
ตรงไหนก+น(�ามหาสม ทร จ/อตรงน�(นก+น(�ามหาสม ทรจ/อไปหาอะไร จ/อน�(ม�นก+เป)นอ�นเด�ยวก�น
หมดแล�วไปจ/อหาอะไรอ�กใช/ไหม ผางข6(นมาน�(ม�นเป)นอ�นเด�ยวก�นแล�วจะไปหาพระพ ทธเจ�า
ท��ไหนอ�ก เข�าใจหร�อย�ง น��ละธรรมแท�ไม/ต�องค�ดต�องคาดเป)นข6(นมาร3�เอง อาจหาญชาญช�ย
แล�วจะไปถามพระพ ทธเจ�าถามหาอะไรม�นก+อ�นเด�ยวก�น แน/ะ จะไปถามท��ไหนอ�ก

ว�นน�(พ3ดเส�ยให�เต+มเหน��ยวเส�ยเลย ท��ม�นสะเท�อนใจมากอ�นหน6�งก+ค�อว/า ธรรมชาต�น�(
ม�นไม/คาดไม/ค�ด เวลาม�นเป)นข6(นมาม�นจ�าข6(นไปหมด แล�วก+มาพ�จารณาถ6งโลกท�(งหลายน�(
โอ�โห อ�นน�(เอาอ�กนะ ค�ออ�นน�(เราก+เคยเป)นมาก��ก�ปก��ก�ลปM เก�ดตายกองก�นอย3/น�(ก��ก�ปก��ก�ลปM
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ม�นก+ไม/เคยเห+นโทษเห+นภ�ยของม�น แต/พออ�นน�(จ�าข6(นมาเท/าน�( มองลงไปทางน�( โอ�โหๆ ลง
ถ6งขนาดน�(แล�ว ใครจะร3�ได� ลงถ6งขนาดน�(แล�ว ใครจะร3�ได� เห+นได� ประหน6�งว/าจะไม/ม�ใครร3�ได�
เลยนะ เหม�อนส ดว�ส�ยไปเส�ยท�(งโลกน��นแหละ

ม�อ�นเด�ยวน�(เท/าน�(นถ�าว/าอย3/ในว�ส�ยค�อเรา แล�วจะไปสอนใครได� สอนไปท��ไหนเขาก+
จะหาว/าบ�าๆ บอๆ ไป โอ�ย ไปสอนให�ล�าบากท�าไม อย3/ไปก�นไปว�นหน6�งเท/าน�(น พอถ6งว�นก+
ไปเส�ยเท/าน�(น ด�กว/าท��จะไปสอนเขาให�เขาหาว/าบ�า ม�นอ/อนใจแล�วนะ ท�อใจแล�วจะไม/สอน
ใครเลย ท�อใจ สอนไปหาอะไร ลงถ6งขนาดน�(แล�วใครจะมาร3�ได� เป)นล�กษณะท��ท�อใจ เราก+
อย3/ไปว�นหน6�งๆ อย3/ในป�าในเขาน�(นแหละ ไม/อย3/ไหน พอถ6งว�นแล�วก+ไปเส�ยเท/าน�(น สอนใคร
เขาจะหาว/าบ�าไปหมด สอนหาอะไร ลงถ6งขนาดน�(แล�วใครจะไปร3�ได�เห+นได�

ส�กเด�Eยวธรรมข6(นมาร�บนะ น��นย�งง�(นละ น��เร�ยกว/าธรรม ผางข6(นมาเลย ก+เม��อว/าเป)น
ของส ดว�ส�ยท��ใครจะร3�ได�ๆ  แล�ว เราเป)นเทวดามาจากไหน ท�าไมเราถ6งร3�ได�เห+นได� น��นเอาละ
นะข6(นแล�ว ร3�ได�เพราะเหต ใด ค�าว/าเพราะเหต ใด ก+ค�อม�สายทางมา เราปฏ�บ�ต�ตามสายทาง
มาเร��อย ต�(งแต/ธรรมข�(นต��ามาเร��อยๆ ตาม สวากขาตธรรม น��นละสายทาง เข�าใจไหม ข6(นมา
เร��อยๆ มาถ6งท��น�� ร3�ได� ร3�ได�เพราะเหต ใด พอว/าร3�ได�เพราะเหต ใดม�นว��งถ6งสายทางของต�วเอง
เข�าใจไหม เราปฏ�บ�ต�มาอย/างน�(นๆ อHอ ร�บท�นท�นะ อHอ ร3�ได� แม�ไม/มากก+ร3�ได� น��น ยอมร�บ
เลย จากน�(นจ6งม�แก/ใจท��จะสอน บ คคลท��ควรจะสอนก+สอนไปแหละ ท�แรกก+เอาแค/น�(นเส�ย
ก/อน ท�น�(ม�นไม/แค/น�(น ม�นหมดโลกแล�วเด�Eยวน�(น/ะ เข�าใจไหม 

น��ละเร��องราวม�น ม�นท�อใจจะไม/สอนใครเลย แต/เวลาธรรมท/านเต�อนข6(นมากระต ก
ข6(นมาอย/างแรงเส�ยด�วยนะ ถ�าว/าธรรมอ�นน�(ส ดว�ส�ยของโลกท��จะร3�ได�เห+นได�แล�ว เราเป)น
เทวดามาจากไหน ท�าไมถ6งร3�ได�เห+นได� ร3�ได�เพราะเหต ใด น��ซ�เหต ใด ว��งตามสายทางท��เรา
ก�าวมาๆ จนมาถ6งจ ดน�(แล�ว ว/าง�(นเถอะ ยอมร�บท�นท�เลยนะ ไม/ม�ค�าน อHอ ร3�ได� เพราะม�นม�
สายทางมา ผ3�บ�าเพ+ญค ณงามความด�ท�(งหลาย เป)นสายทางมา ก�าวมาๆ ใกล�เข�ามาๆ เป)น
สายทางมา มาจากทาน จากศ�ล จากภาวนา จากค ณงามความด�ของต�วเอง เป)นทางมาๆ
เร��อยๆ ผ3�ใกล�เข�ามาก+ใกล� ผ3�ถ6งก+ถ6งได�อย/างน�(ๆ จ6งว/ายอมร�บท�นท� พอว/า ร3�ได�เพราะเหต ใด
ม�นร3�ท�นท�เลยนะ

ก+ทางอ�นน�(เราก�าวมาน�( ผ3�อ��นผ3�ใดก+เหม�อนก�นก+ม�ทางมาได�เหม�อนก�น เม��อเราร3�ได�เขา
ก+ร3�ได� จ6งว/ายอมร�บ อHอ ร3�ได� ค�อ ม�นม�สายทางมาเหม�อนก�น ต/างคนต/างเคยสร�างค ณงาม
ความด�มา ม�สายทางเป)นของต�วเองมาโดยล�าด�บล�าดา เม��อถ6งข�(นท��จะร3�ได�ปIดไม/อย3/ว/าง�(นเลย
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ร3�ได�น��น จ6งได�ยอมร�บ จากน�(นก+สอนไปเร��อยๆ ส ดท�ายก+ฟาดเส�ยท��วโลกเลย สอนเวลาน�(
เร�ยกว/าท��วโลกแล�ว ไม/ทราบว/าใครจะร3�ได�ไม/ร3�ได� สอนดะไปเลย อย/างง�(นนะ

หลวงตา ไปเทศน�สถาน�ว�ทย กระจายเส�ยงเป)นย�งไง ว�นน�(นไปขายหน�าไหม 
โยม อ =ย ยอดส ดๆ เลย เจ�าค/ะ หน3ฟ?งเทศน�ไปแล�ว ม�นต�(นต�น มองไปเหม�อนพระ

พ ทธเจ�ามา แล�วฟ?งสดๆ ค�ดว/าเป)นภาพท��
หลวงตา เด�Eยวต�ปากเอานะ 
โยม จร�งๆ เจ�าค/ะ หน3มองไปแล�วแบบไม/ม�อะไรท��จะเปร�ยบเท�ยบได�เหม�อนน/ะค/ะ 
หลวงตา เพ�ยงอยากต�ปากเอานะ แต/ไม/ต�เพราะอะไร เพราะเราไปถามก/อน เขาก+

ตอบมาน/ะซ� ถ�าเราไม/ถาม เขาตอบมา เราต�ปากท�นท� แต/น�(เราไปแหย/เขาก/อน ม�นก+ผ�ดไป
จากเรา เพราะฉะน�(น จ6งอยากต�ปากแต/ไม/ต� เป)นอย/างง�(นละ สง�ก�ล�ฏ�เฐ ก�บมาป?จจ บ�นน�(เป)น
อย/างน�(นฟ?งเอาซ� เราพ3ดแต/ต�นแต/ปลายเราไม/ได�พ3ด ตอนปลายน��ฟ?งซ�เทศน�สอนคนท��วโลก
ไม/เคยค�ดเร��อง สงNก�ล�ฏOเฐ ท��อกจะแตกเลยไม/ม�นะ พ3ดตรงๆ ม�นโล/งไปหมดเลยว/าไง แล�ว
แต/จะถามมาไม/ม�อ�ดม�อ�(นไม/ใช/ค ย น��นเห+นไหมล/ะ ผ3�ใดสมควรท��จะร�บได�ธรรมแบบไหนๆ
สมควรแล�วม�นจะออกร�บๆ ถ�าไม/สมควรออกด6งก+ไม/ออก ถ�าสมควรออกแล�วหร�อสมควรท��
จะผางเลยผางเลยท�นท�เลย เป)นอย/างน�(นแหละ

ก+ใจดวงน�(แหละเป)นย�งไงตอน สง�ก�ล�ฏ�เฐ ก�บตอนน�(เป)นย�งไง น��พ3ดคนๆ เด�ยวก�นน��
แหละ เวลาม�นเปIดออกหมดแล�วม�นพ3ดไม/ได� แต/ไม/สงส�ยในความร3�ของตน เป)นอย/างน�(น
แหละ จะว/าม�มากม�น�อยพ3ดไม/ได�เร��องธรรม เทศน�สอนไปจนตายโน/นแหละว/าง�(น เอาเท/า
น�(นแหละ

ร�บฟ?งร�บชมถ/ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได�ท��
www.luangta.com หร�อ www.luangta.or.th

และร�บฟ?งจากสถาน�ว�ทย สวนแสงธรรม หร�อสถาน�ว�ทย อ ดร
FM 103.25 MHz


