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เทศน�อบรมฆราวาส ณ ว�ดป�าบ�านตาด
เม��อว�นท�� ๑๗ ส�งหาคม พ ทธศ�กราช ๒๕๔๘

ใจเป�นธรรมเส�ยอย�างเด�ยวอะไรเป�นธรรมไปหมด

ก(อนจ�งห�น
ฝนตกต�+งแต(ค�-ามาจนกระท��งเม��อเช�าน�+ได�น+-ากะละม�งหน1�ง ได�น+-ากะละม�งเด�ยว

พวกพระเราท-าความเพ�ยรได�ส�กก��ถ�วยก��กะละม�งไม(ร4�นะ ท-าความเพ�ยรต�+งแต(ฉ�นจ�งห�น
แล�วเม��อวานน�+จนกระท��งถ1งว�นน�+ได�ส�กกะละม�งไหม ฝนตกท�+งค�นเขาได�ถ1งกะละม�ง พระ
เราท-าความเพ�ยรมาต�+งแต(เม��อวานน�+แข(งก�บฝน ม�นได�พอกะละม�งไหม ความเพ�ยรไม(ได�
พอกะละม�งม�นเป7นย�งไง เราไม(ม�เวลาท��จะอบรมส��งสอนพระเหม�อนท��เคยปฏ�บ�ต�มา
เพราะภาระก:มาก ธาต ข�นธ�ก:อ(อนลงท กว�นๆ ขอให�ท กๆ ท(านต�+งอกต�+งใจปฏ�บ�ต�

ไม(ม�อะไรเล�ศย��งกว(าศาสนธรรมของพระพ ทธเจ�าแหละในสามโลกธาต น�+ เราข1+น
ฟ?ดข1+นเหว��ยงก�นบนเวท�มาเร�ยบร�อยแล�ว พ4ดได�อย(างเต:มปากจากห�วใจ ไม(สงส�ย ท(าน
ท�+งหลายจะไปหาล4บหาคล-าท��ไหนอ�ก หาของด�บของด�ความส ขความเจร�ญ ความเล�ศ
เลอ ถ�าไม(หาจากธรรมเป7นพ�+นฐาน ธรรมเป7นพ�+นฐานแล�วหน�าท��การงานความประพฤต�
ท กอย(างจะเร�ยบร�อยไปตามๆ ก�น น��เร�ยกว(าธรรมเป7นพ�+นฐาน พ�+นฐานอย4(ในห�วใจเรา

ถ�าลงม�ธรรมเป7นพ�+นฐานในห�วใจแล�ว ท กอย(างจะเร�ยบร�อยด�งามไปตามๆ ก�น
ถ� า เ อ าก � เ ลส เป 7 นพ� + น ฐ านด � งท� � เ คยปฏ �บ �ต � ม าน� �  มอ ง ไปท� � ไ หนม � แต (ม 4 ต รแต (
ค4ถเต:มบ�านเต:มเม�อง แล�วก:ต� �นเงาก�เลสหลอก บ�านน�+นเจร�ญ บ�านน�+เจร�ญ เม�องน�+น
เจร�ญ ซ1�งเจร�ญด�วยฟDนด�วยไฟท�+งน�+น แต(ก�เลสม�นไม(บอกว(าฟDนว(าไฟ หลอกไปเร��อย
ส�ตว�โลกก:ต�วโง(ชะม�ดท�เด�ยว โง(ไปตามม�นตลอด เอาธรรมฉ ดลากเท(าไรไม(ยอมฟ?งเส�ยง
ธรรมนะ ถ�าไม(ฟ?งเส�ยงธรรมแล�วก:เข�ยนใบจมให�ท กรายเลยเช�ยว เร��องก�เลสไม(เคยไว�
หน�าใครแหละ ธรรมเท(าน�+นท��จะฉ ดลากโลกข1+นมาได� ให�พาก�นต�+งใจปฏ�บ�ต�ธรรม

ท กส��งท กอย(างอย(าเห:นแก(ความฟ EงเฟEอเห(อเห�มโดยถ(ายเด�ยว ความได�ความเส�ย
ม�นอย4(ก�บเราเองนะ ด�ดด�+นไปไหนความได�ความเส�ยมาอย4(ก�บเรา ส(วนมากม�แต(ความ
เส�ย ถ�าด�ดด�+นไปด�วยอรรถด�วยธรรมแล�วได� ได�เร��อยๆ ทางโลกก:ไม(เส�ย ทางธรรมก:
สมบ4รณ� ถ�าด�ดไปต�+งแต(ทางโลกแล�วจะม�แต(ความล(มจมท�+งน�+นแหละ

ศาสนาเวลาน�+ย�งม�อย4(ในเม�องไทยเราน�+ม�นเท(าก-าป? Fนหร�อเปล(าก:ไม(ทราบ รวม
หมดท�+งเม�องไทย รวมท�+งพระท�+งเณรผ4�ปฏ�บ�ต�ศ�ลธรรมเพ��อมรรคผลน�พพาน รวมท�+ง
ประชาชนผ4�ต�องการจะไปสวรรค�น�พพาน รวมท�+งสองฝ�ายน�+ได�ก-าม�อเด�ยว แต(ก�เลสเท(า
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ก�บท�องฟEามหาสม ทร เข�าก�นไม(ได�นะ ให�ค�ดอ(านด4ต�วของเราต�+งแต(ต��นนอนมาจนกระท��ง
ถ1งหล�บ ความด�งามได�เท(าไรบ�าง ความช��วช�าลามกได�เท(าไร เอามาเท�ยบ ม�นจะลงในห�ว
ใจเรานะ ใจเราเป7นผ4�ร�บเคราะห�ร�บกรรมท กอย(าง อย4(ท��น��หมด ถ�าเราโง(ก:ร�บแต(ฟDนแต(ไฟ
ด�วยความประพฤต�ช��ว ม�แต(ฟDนแต(แต(ไฟ อย4(ท��ไหนม�แต(หว�งความส ขความเจร�ญ ก:ฟDน
ไฟเผาอย4(ในห�วอกจากการสร�างความช��วของต�วเอง เราจะหาความส ขความเจร�ญมาจาก
ท��ไหน พ�จารณาค�ดอ(านไตร(ตรองนะ

ศาสนาของพระพ ทธเจ�าน� �เล�ศเลอ กระเท�อนสามแดนโลกธาต มานานแล�ว
เฉพาะพระพ ทธเจ�าของเราน� +ได� ๒๕๐๐ กว(าปI ม�นกระเท�อนห�วใจเราบ�างหร�อเปล(า
ธรรมะมาอย(างหน�ก หน�กด�วยความด�งามเล�ศเลอท�+งน�+น แล�วม�ธรรมเหล(าน�+มาเฉ�ยดห�ว
ใจเราบ�างไหม หร�อม�แต(กองม4ตรกองค4ถ ข�+โลภ ข�+โกรธ ข�+หลง น��นเหรอเต:มห�วใจ ถ�า
อย(างน�+นอย(าไปหว�งความส ขความเจร�ญท��ไหน ถ�าลงห�วใจได�สร�างแต(ฟDนแต(ไฟแล�ว จะ
ม�แต(ไฟเผาต�วเอง ผลของม�นก:ค�อความท กข�ความทรมาน ภพใดชาต�ใดข1+นอย4(ก�บห�วใจ
ท��จะไปร�บไปเสวยนะ

ใจดวงน�+เป7นน�กท(องเท��ยวไม(ม�ค-าว(าหย ดว(าถอย ตายจากภพน�+แล�วไปภพหน�า
ภพหน�าได�สร�างความด�งามไว�อย(างไรบ�าง หร�อสร�างนรกอเวจ�ไว�ห�วใจอย(างไรบ�าง น��ละ
จะออกตลาด ห�วใจเราน��ละจะไปออกตลาด ใครม�ตลาดความด�งามหร�อตลาดแห(งความ
ช��วช�าลามกฟDนไฟให�ด4ห�วใจต�วเอง น��ส-าค�ญมากนะ ถ�าไม(ด4ห�วใจน�+ผ�ดท�+งน�+นแหละ โลก
ธาต น��กว�างแสนกว�างเหย�ยบผ�ดพลาดหมด ถ�าไม(เข�าส4(ห�วใจ เหย�ยบด4ห�วใจเจ�าของว(าม�
อะไร กล��นกรองออกไปความไม(ด� แล�วขวนขวายเข�ามาความด�งามท�+งหลาย เราจะม�
ความส ขความเจร�ญ เอาละว�นน�+พ4ดเพ�ยงเท(าน�+ ให�พร

หล�งจ�งห�น
เม��อวานน�+ไปว�ดดอยธรรมเจด�ย� ออกจากน�+ผ1งเลย สองช��วโมงคร1�งพอด� รถ ๕

ค�น อย(างน�+นละท-า ใส(ต4มเลย ด�ไม(ด�ภ4เขาหงายเลย กล�บมาน��สองช��วโมง ๑๕ นาท� รถ
ม�นเบา พระอย4 (ท� �น� �นด4เหม�อน ๔๔ องค� ท� �น� �ม �นปาเข�าไป ๕๙ นะปIน� + จ1งได�ด พระ
แหลกไปหมด หาอ บายทางออก ออกทางไหนต�ไว�ๆ ตกลงยอมเรา คนน�+นขอคนน�+ขอ
คลานเข�ามาๆ ผ4 �ร�บภาระม�นห�วอกจะแตกน� � ต(อไปน� +พระก:จะได�ขยายออกไปนอก
ก-าแพง นอกก-าแพงก:ม�แล�ว ก ฏ� กระตKอบๆ อย4(นอกก-าแพง ทางด�านน�+เป7นท-าเลคน
ด�านท�ศเหน�อ มาตรงหน�าศาลา เป7นท-าเลสาธารณะ จากน�+นไปก:เป7นท��อย4(ของพระทาง
ด�านโน�น เป7นท��อย4(ของพระ เป7นท��อย4(ของหมา
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พระไปอย4(ท��ไหนหมาก:ชอบนะ ต�ดตาม แล�วพระก:ชอบหมาด�วย ท�+งสองน�+เป7น
เส��ยวก�น หมาก�บพระของว�ดป�าบ�านตาดเป7นเส��ยวก�นได�สน�ท เวลาพระออกป?ดตาด เขา
จะร4�เขาสน�ทก�บใคร เขาจะด�อมตามคนน�+น องค�ไหนออกมาเขาจะด�อมออกมา องค�ไหน
ท��เป7นเส��ยวเขาแล�วเขาป?Lบต�ดไปเลย

ไปว�ดดอยธรรมเจด�ย�ร4�ส1กว(าช��นบานในธาต ในข�นธ�ในจ�ตใจ แต(เราไม(ได�ข1+นไป ไม(
ข1+นไปนานแล�ว แต(ก(อนไม(ม�ศาลาอย(างท��สร�างเอาไว� ปล4กกระตKอบเล:กๆ อย4(ข�างล(าง
พระก:อย4(ข�างบน มาป?Lบข1+นเลย เพราะข�างบนก�บข�างล(าง พ4ดถ1งเร��องอากาศต(างก�นมาก
อย4(ข�างบนอากาศละเอ�ยดลออมากท��ส ด อย4(บนเขาอากาศสะดวกสบาย หล�งเขาว�ดดอย
ธรรมเจด�ย�น�+แห(งหน1�ง เฉพาะว�ดน�+เราไปพ�กอย4(ไม(ร4�ก��คร�+งก��หน เพราะเป7นทางภ4เขา ภ4เขา
ใหญ(ท��ท-าเลเท��ยวจร�งๆ อย4(ข�างบน ลงมาน�+ก:เป7นว�ดดอยธรรมเจด�ย� ส ดน�+ไปก:เป7นท�องนา
เขา น�+เป7นส ดท�ายของภ4เขาว�ดดอยธรรมเจด�ย�

เราข1+นไปอย4(บนหล�งว�ดดอยธรรมเจด�ย� ร4�ส1กว(าอากาศละเอ�ยดลออมากท�เด�ยว
แล�วห�วยทรายอ�กแห(งหน1�ง ห�วยทรายด4เป7นพรรษาแรก เราอย4(บนภ4เขาก�บเณรหน1�งอย4(
ด�วยก�น ข�างล(างให�พระท�+งหลายอย4( เราอย4(ข�างบน แต(ถ1งเวลาประช มเราก:ลงจากภ4เขาไป
ว�ด เด�Nยวน�+ม�นถนนผ(านต�+งแต(กาฬส�นธ � ส��แยกสมเด:จน��นละ แยกน�+ต�ดไปห�วยทราย ภ4เขา
น��นด� ร4�ส1กว(าละเอ�ยดลออภายในธาต ในข�นธ�อย4(เง�ยบๆ นะ กลางค�นเง�ยบๆ จ1งเห:นได�
ช�ด ว�ดดอยธรรมเจด�ย� ท��ไหนก:ตามเถอะถ�าเป7นหล�งภ4เขาแล�วด�ท�+งน�+น ไปเท��ยวท��ไหน
หล�งภ4เขาๆ จะด�กว(าท กแห(ง อากาศต(างก�น

เห:นว(างๆ บ�างเม��อวานน�+คน แขกคนเม��อวานน�+ว(าง ย�อนหล�งน�+ โอKย ย (งมากนะ
เม��อวานร4�ส1กว(างๆ เราสลดส�งเวชนะเร��องก�เลสกล(อมใจส�ตว�โลกให�ม�ดม�ดปPดตาไปหมด
ไม(อ��มไม(พอไม(เข:ดไม(หลาบ ก�เลสทรมานส�ตว�โลกน�+เหม�อนปPดประต4ต�หมา ถ�าใครอยาก
ทราบช�ด เอ�า วาดภาพพจน�ข1+น ก�เลสทรมานส�ตว�น�+เหม�อนปPดประต4ต�หมา พอปPดประต4
แล�วก:เอาไม�หวดหมาซ� หมาร�องแง:กๆ ว��งหาทางออกไม(ได�ใช(ไหมล(ะ ปPดประต4ต�หมา
ค�อปPดประต4แล�วค(อยต� ม�นก:ว��งไปว��งมา ต�ไม(ถอยเลยข�+ทะล�กออกมา ท��ออกได�ค�อข�+ของ
ม�น ต�วม�นออกไม(ได� แต(ข�+ม�นออกได� ทะล�กออกมา น��ก�เลสทรมานห�วใจส�ตว�โลก แต(
หมาม�นเข:ดนะ ว�นหล�งม�นจะไม(ไปแถวน�+นม�นกล�วจะถ4กปPดประต4ต� แต(คนไม(ยอมเข:ด
หลาบ ย��งหม นเข�าไปๆ ถ�าเข�าไปหาก�เลสต�ณหาแล�วไม(ม�ถอยเลยละ

เอาธรรมจ�บม�นถ1งได�สลดส�งเวชนะ แต(ก(อนก:ท(านๆ เราๆ ห�วใจพอๆ ก�น ไม(ค�ด
ไม(คาด เพราะม�นพอๆ ก�นหมด ความร4�ส1กอะไรๆ ม�นก:พอๆ ก�น เพราะภายในค�อพ�+น
ฐานจ�ตน�+ก�เลสครอบไว�หมด ออกไปแบบค�บๆ คลานๆ ด�นๆ เดาๆ ไม(ได�ออกไปด�วย
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ความสง(าผ(าเผย จ�ตใจท��ถ4กก�เลสครอบง-าเป7นอย(างน�+น ท(านเหม�อนเรา เราเหม�อนท(าน
น��ท��ท-าให�ค�ดเอามากท�เด�ยว เวลาปฏ�บ�ต�ธรรมเข�าไปๆ ธรรมะค(อยซ�กออกๆ กระจาย
ความม�ดท�+งหลายออกจากใจ

เฉพาะอย(างย��งท��เด(นมากท��ส ดก:ค�อจ�ตตภาวนา น�+เด(นในห�วใจเลย ม�นค(อยเบ�ก
ออก ธรรมะอย4(ภายใน ท�แรกเราภาวนาก:สงบก(อน จากสงบแล�วก:ส(งร�ศม�ออกกระจาย
ออกๆ จ�ตละเอ�ยดเข�าไปเท(าไรย��งซ�กย��งฟอกส��งม�วหมองม�ดด-าท�+งหลายออกเร��อยๆ ท�น�+
จ�ตก:ค(อยเบ�กกว�างออกๆ มองเห:นไกลเข�าไปๆ จนกระท��งเอาก�เลสต�วม�ดม�ดปPดตาน�+
ขาดสะบ�+นลงไปจากใจน�+ เราจ1งพ4ดด�วยความกล�าหาญ ไม(ม�เจตนาว(าจะโอ�จะอวด ไม(ม�
เจตนาใดนอกจากความจร�งท��แสดงอย4(ภายในใจและแสดงออกมา น��ท��ว(าเหม�อนฟEาถล(ม
ค�อฟEาด�นเขาก:อย4(ของเขา แต(ระหว(างข�นธ�ก�บจ�ตละซ� ค�อจ�ตก�บข�นธ�ม�นอย4(ด�วยก�น เวลา
ระหว(างก�เลสก�บธรรมฟ?ดก�น ก�เลสตกเวท�ขาดสะบ�+นเหม�อนฟEาด�นถล(ม

จ�ตถ4กกดถ(วงมาเท(าไร ม�นถ1งเห:นได�ช�ด ถ4กกดถ(วงจากก�เลส ม�นกดม�นถ(วงไว�
ตลอด ท�น�+พอต�น�+แตกกระจาย จ�ตด�ดผ1งข1+น จ1งเป7นเหม�อนฟEาด�นถล(ม ท�น�+ความร4�ความ
เห:นความเป7นไปในป?จจ บ�นน�+น ไม(เหม�อนความร4�ใดละท��น�� พอก�เลสออกแล�วส��งไม(เคยร4�
เคยเห:นเปPดจ�าออกร�บก�น จ1งได�อ�ศจรรย�ธรรมของพระพ ทธเจ�า ไม(ม�ผ4�ใดจะมาสอนให�
เห:นอย(างน�+นะ ไม(ม� พระพ ทธเจ�าท กๆ พระองค�เป7นแบบเด�ยวก�น สอนแบบเด�ยวก�น
ถ4กต�องแม(นย-าท��ส ด เร�ยกว(าสวากขาตธรรม ตร�สไว�ชอบแล�ว ค�อร4�ชอบเห:นชอบ กระจ(าง
แจ�งท กอย(างหายสงส�ย ไม(ม�อะไรต�ดใจเลย ค-าว(าสงส�ยล4บคล-าไม(ม� จ�ตม�นจ�าออกมาเท(า
น�+

จ�ตดวงน�+ม�นก:เป7นจ�ตเหม�อนก�น ต(างภ4ม�น�ส�ยวาสนาก�นเพ�ยงเท(าน�+น ภ4ม�ของใคร
ของเราม�นก:ต�องแสดงเต:มเหน��ยว เวลาก�เลสขาดสะบ�+นลงไปแล�วจะแสดงเต:มเหน��ยวท ก
ห�วใจ ความบร�ส ทธ�Qเสมอก�น จ�าแบบเด�ยวก�น แต(กระจ(างออกไปอ�ก ละเอ�ยดลออออก
ไปน�+นเป7นน�ส�ยวาสนา ท�น�+เวลาอ�นน�+ม�นจ�าข1+นมาแล�วน��นซ� ความร4�ความเห:นอ�นน�+ ก�บ
ความร4�ความเห:นท��เป7นมาต�+งก�ปต�+งก�ลปR เฉพาะอย(างย��งต�+งแต(ว�นเก�ดมา เราเหม�อนเขา
เขาเหม�อนเรา ไม(ม�อะไรผ�ดแปลกก�น โลกอ�นน�+เป7นโลกแบบเด�ยวก�น ด�วยอ-านาจก�เลส
ครอบง-าเอาไว� ท�น�+พอเปPดอ�นน�+ออกไปแล�ว ม�นเป7นโลก ตรธรรมไปแล�ว ม�นต(างก�นซ�ท��น��
ถ1งได�ด4ท กอย(าง ไม(ร4�ย�งไงจ�ตเป7นน�กร4� พอเปPดออกม�นร4�อย4(แล�ว ม�นกระจ(างออกไปๆ
กระจ(างออกไปเร��อย

น��ละถ1งว(าธรรมพระพ ทธเจ�าน�+เล�ศเลอส ดยอดแล�ว ไม(ม�อะไรเสมอในสามแดน
โลกธาต  ท(านจ1งเร�ยกว(าโลก ตรธรรม แปลว(าธรรมเหน�อโลก เหน�อตลอดต�+งแต(พ�+นๆ
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ของธรรม เหน�อโลกท�+งน�+น จนกระท��งถ1งว�ส ทธ�ธรรม ธรรมท��บร�ส ทธ�Qล�วนๆ ในห�วใจของ
ผ4�ช-าระได� เช(น พระอรห�นต� พระพ ทธเจ�า อ�นน�+ล�วนๆ แล�ว น��ธรรมท��เล�ศเลอ ขอให�พ��
น�องท�+งหลายน-าไปค�ดพ�จารณาให�มาก อย(าเอาข�+ครอบห�วไว�น1กว(าเป7นหมวก แล�วเอาไป
อวดเขาด�วย ข�+ม�นครอบห�วอย4(น�+น น1กว(าเราส��งหมวกมาจากเม�องนอก เม�องนอกไหน
ค�อนอกเร�อนจ-าหร�อ นอกเร�อนจ-าม�นก:เป7นแบบเด�ยวก�น เร�อนจ-านอก เร�อนจ-าใน เร�อน
จ-านอกก:ผ4�ท��ม�ก�เลสต�ณหาท��วไป เร�อนจ-าในก:ค�อผ4�ม�ก�เลสหนาสาโหด พอเปPดออกจากน�+
แล�วม�นด4เห:นหมดน��จะว(าไง นอกจากควรพ4ดหร�อไม(ควรพ4ด โลกจะเข�าใจได�หร�อไม(เข�า
ใจเท(าน�+น ธรรมชาต�น�+ปPดไม(อย4( ความจร�งน�+จ�าตลอดเวลา ท��จะน-ามาเป7นประโยชน�แก(
โลกมากน�อยเพ�ยงไรก:น-ามาๆ  พอท��จะเป7นคต�เคร��องเต�อนใจ ส(วนท��ส ดว�ส�ยก:ยกไว�เส�ย

เม��อใครร4�เข�าไปแล�วจะเข�าใจอย(างเด�ยวก�น แต(ท(านไม(อ�ดไม(อ�+นไม(ด�ดไม(ด�+น ไม(
ผล�กไม(ด�นในการพ4ดการจา เร��องธรรมเสมอพอด�ตลอด ถ�าไม(ม�อะไรเข�ามาเก��ยวข�อง
แล�วก:เหม�อนไม(ม� แต(เราแยกออกมาพ4ดก:ว(าจ�าอย4(อย(างน�+น เหม�อนไม(ม� แต(ถ�าม�แล�วม�น
ก:ร�บก�นๆ ตามสมม ต� น��ละธรรม ท(านท�+งหลายได�พบพ ทธศาสนาเร�ยกว(าเล�ศเลอแล�วนะ
ขอให�พาก�นต� +งอกต� +งใจบ�นนะ ไม(บ�นออกไม(ได� ก�เลสน� +กล(อมได�ท กแบบท กฉบ�บ
ละเอ�ยดแหลมคมท��ส ดค�อก�เลส ครอบส�ตว�โลกอย4(ในสามแดนโลกธาต  อย4(ในอ-านาจของ
ก�เลส  เป7นเร�อนจ-าของก�เลสท�+งน�+น

ผ4�พ�นจากเร�อนจ-าน�+แล�ว จ1งได�มาสน กด4สามแดนโลกธาต  เหน�อไปแล�วก:ด4เห:น
หมดละซ� ไม(ง�+นพระพ ทธเจ�าจะมาประกาศธรรมสอนโลกได�ถ1งสามแดนโลกธาต เหรอ
ครอบไปหมดแล�ว เห:นหมดร4�หมด สมควรท��จะสงเคราะห�ส�ตว�ประเภทใดๆ พระองค�จะ
ทรงทราบเองๆ ในพ ทธก�จ ๕ น��น ภพ�พาภพ�เพ ว�โลกาน� เล:งญาณด4ส�ตวโลก เล:งไป
หมดเลยในป?จฉ�มยามน� +น ค�อเอาจ ดใหญ(ไว�เท� �ยงค�น อฑ�ฒรต�เต เทวปญ�หาก� ทรง
เทศนาว(าการแนะน-าส��งสอนและแก�ป?ญหาพวกทวยเทพท�+งหลาย ค�อพวกเทวดาอ�นทร�
พรหมรวมก�นมาเป7นทวยเทพ เวลาน�+นเป7นเวลาท��เทศน�สอนพวกเทพพวกกายท�พย�
มองไม(เห:นด�วยตา

ต�+งแต(ต�นมาในพ ทธก�จ ๕ ค�อ ตอนบ(าย ๔ โมง เทศน�สอนประชาชนท�+งหลาย
น�บแต(พระมหากษ�ตร�ย�ลงมา จบลงแล�วตอนค�-าประทานโอวาท ค�อเทศน�สอนพระ
ปโทเส ภ�ก�ข %โอวาท� ให�โอวาทส� �งสอนพระสงฆ�ท� +งหลายเวลาค� -าเข �าไป จากน� +นก:
อฑ�ฒรต�เต เทวปญ�หาก� พอเท��ยงค�นเทศน�อบรมส��งสอนพวกเทวดาอ�นทร�พรหมท�+ง
หลาย รวมมาอย4(น�+นหมดเร�ยกว(าทวยเทพ ต�+งแต(ท�าวมหาพรหมลงมา น�+ตอนเท��ยงค�น
ภพ�พาภพ�เพ ว�โลกาน� หล�งจากเท��ยงค�นเป7นป?จฉ�มยามแล�วทรงเล:งญาณด4ส�ตวโลก ใคร
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ม�อ ปน�ส�ยป?จจ�ยหน�กเบามากน�อยเพ�ยงไร ควรจะสงเคราะห�เร:วหร�อช�า พระองค�จะทรง
พ�จารณาเอง จากน� +นก : ป%พ�พเณ�ห ป'ณ�ฑปาตญ�จ ตอนเช�าเสด :จออกบ�ณฑบาต
ประชาชนท�+งหลายได�เห:นได�กราบไหว�บ4ชา ได�ท-าบ ญให�ทานก�บพระองค� เป7นมหา
มงคลๆ น��ละท��ว(า ป%พ�พเณ�ห ป'ณ�ฑปาตญ�จ

น��พ ทธก�จ ๕ เร�ยกว(างานของพระพ ทธเจ�า ๕ ประการ ไม(ม�ใครจะไปท-าแทนได�
ละงานอ�นน�+ จ1งเร�ยกว(าพ ทธก�จ ๕ หร�อว(างานของศาสดาเรา ๕ ประการ ท(านสอนส�ตว�
โลกด�วยความสว(างกระจ(างแจ�งในพระท�ยครอบโลกธาต  น��ละธรรมอ�นน�+ พระพ ทธเจ�า
ปร�น�พพานไปแล�วก:วางสายทางเอาไว� โอวาทค-าส��งสอนน�+ค�อสายทางท��เป7นไปเพ��อความ
สงบราบร��นด�งาม จนทะล ถ1งพระน�พพาน ออกไปจากสวากขาตธรรมท��ตร�สไว�ชอบแล�วน�+
ท�+งน�+นเลย ไม(ม�ผ�ดม�เพ�+ยน ถ�าปฏ�บ�ต�ตามธรรมของศาสดาแล�วม�หว�ง สมหว�งเร��อยๆ ไป
ถ�าเอ�ยงไปตามก�เลสแล�วผ�ดหว�งๆ ตลอดจนจม หมดค ณค(าท�+งๆ ท��ม�ลมหายใจอย4(

หายใจก:ม�ลม ลมก:ม�อย4(ท��วไป จะมาว�เศษว�โสอะไรลมหายใจของเรา ถ�าความด�
ไม(ม�ในใจลมหายใจก:ไม(ม�ความหมาย ถ�าม�ความด�อย4(ในใจแล�ว ลมหายใจใครม�ความ
หมายท�+งน�+น ม�ความหมายอย4(ก�บจ�ตใจ เพราะฉะน�+นจ1งส��งสมหร�ออบรมจ�ตใจของเราให�
ด� ถ�าลงได�ปรากฏข1+นในใจแล�วธรรมน�+จะด�ดเร��อยนะ ด�ดเร��อยบ�นเร��อยเลย ความข�+เก�ยจ
ข�+คร�านท�อแท�อ(อนแอเหล(าน�+ เป7นเร��องของก�เลสครอบเอาไว� เวลาเราจะประกอบความ
เพ�ยรส��งเหล(าน�+จะมาท�นท� เป7นข�าศ1กก�ดก�นหวงห�ามทางเด�นเพ��อความส ขความเจร�ญไม(
ให�ก�าวเด�นได� เพราะฉะน�+นส�ตว�โลกจ1งท-าความด�ได�น�อยมาก ท-าความช��วน�+มากท��ส ดเลย
ม�นไหลลงได�ง(าย

การท-าความด�น�+เหม�อนว(าฉ ดว(าลากข1+น ท�น�+พอก�าวเข�าไปส4(ความด�งาม ได�เป7น
หล�กเป7นเกณฑ�เป7นล-าด�บไปแล�ว อ�นน�+เป7นเคร��องด4ดด��ม พอใจท��จะท-าบ ญให�ทานตลอด
หน นตลอด ถ�าลงจ�ตได�เข�าข� +นด� �มด� -าในธรรมท�+งหลาย ทาน ศ�ล ภาวนา น�+จะเป7นอ�น
เด�ยวก�น กลมกล�นก�นไปหน นจ�ตท(าเด�ยวๆ จ�ตด4ดด��มๆ แล�วไม(ถอยเส�ยด�วยนะ ก-าล�ง
ของธรรมน�+เม��อส��งสมให�ม�ก-าล�งข1+นมาแล�วน�+ ก-าล�งก�เลสท��เคยหนาแน(นบนห�วใจเราน�+จะ
ตกลงพรวดพราดๆ ตกลงๆ ทางน�+ก:แสดงเด(นข1+นมาๆ ส ดท�ายแล�วอย4(ไม(ได� น��น ส ด
ท�ายอย4(ไม(ได�ๆ

พอพ4ดถ1งจ ดน�+แล�ว ก:ท-าให�ค�ดไปถ1งเวลาเร�ยนหน�งส�ออย4( พ4ดไปถ1งพระน�พพาน
บาปม� บ ญม� นรกสวรรค�ม� น��เป7นค-าตายต�วเป7นค-าถ4กต�องแม(นย-า ของศาสดาท��สอนไว�
ไม(ผ�ดเพ�+ยนไปไหนเลย ใครจะลบล�างไม(ได� ว(าบาปไม(ม�-ลบล�างไม(ได� บาปม�บ ญม�ลบ
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ล�างไม(ได�นะ ใครจะไปลบล�างว(าไม(ม�ไม(ได� น��ละท��น��เร��อยข1+นไปจนกระท��งถ1งน�พพาน ท�น�+
เราเร�ยนไปๆ น�+ ม�นก:ลดของม�นโดยไม(ม�เจตนานะ ม�นหากเป7นของม�นเอง บาปม�จร�งๆ
เหรอ บ ญม�จร�งๆ เหรอ เอKะ นรกม�จร�งๆ เหรอ สวรรค�ม�จร�งๆ เหรอ อ(านไปตามความ
ถ4กต�องแม(นย-าเร�ยกว(า สวากขาตธรรม ท��ตร�สไว�ชอบแล�ว แต(ผ4�อ(านน��ม�นไม(ชอบเข�าใจ
ไหม ม�นไปถกไปเถ�ยงไปง�ดไปแงะไปท-าลายอย4 (น� +นละ จนกระท� �งถ1งน�พพาน ห�อ
น�พพานม�จร�งๆ เหรอ น��นเห:นไหมล(ะ น��ละความจ-าก�เลสครอบๆ จนถ1งน�พพาน อ(าน
น�พพานท�+งๆ ท��ม�ก�เลสม�นก:สงส�ยน�พพาน อ(านในต-ารานะ

พ4ดให�เห:นช�ดเจนต�วเราเองม�นเป7นอย4( ไม(มากก:น�อยม�นจ�บได�ท�+งน�+นน(ะ ม�นไม(
เต:มเม:ดเต:มหน(วย เช��อบาปบ ญนรกสวรรค�พรหมโลกน�พพานเช��อ เช(นเช��อส(วนใหญ(
ส(วนย(อยม�นก:แบ(งก�นของม�นอย4(น�+นแหละ  ไม(ให�เต:มเม:ดเต:มหน(วย  น�พพานม�จร�งๆ
เหรอ ท�น� +ย�อนเข�ามาการปฏ�บ�ต� พอปฏ�บ�ต�เข�าไปความจร�งฝ?งเข�าส4(ใจเก�ดข1+นเร� �อยๆ
ความจร�งน�+แน(วแน(ๆ เร��อย จนก�าวเข�าส4(จ�ตตภาวนาข�+นสต�ป?ญญาอ�ตโนม�ต� ข�+นน�+พ (งเลย
นะ ค-าว(าบาปบ ญนรกสวรรค�ม�หร�อไม(ม�ลบเลย จ�ตน�+ค�บคลานข�ามเร��อยบ�นเร��อยๆ ท��ว(า
น�พพานม�จร�งๆ เหรอ ธรรมะข�+นน�+น�พพานอย4(ช��วเอ�+อมๆ

แต(ก(อนว(าน�พพานม�จร�งๆ เหรอ พอถ1งธรรมข�+นน�+แล�วน�พพานอย4(ช��วเอ�+อม อย4(
ไหนไม(ร4�แหละแต(ช��วเอ�+อมๆ ม�แต(จะไปท(าเด�ยว น��นม�นประจ�กษ�อย4(ในจ�ต ค-าว(าน�พพาน
ม�หร�อไม(ม�น�+นหายสงส�ย ม�แต(น�พพานอย4(ช��วเอ�+อม ล�มหล�บล�มนอนล�มท กอย(าง นอน
ต�องบ�งค�บให�นอนไม(บ�งค�บไม(ได� ค�อเวลาธรรมหม นต�วท��จะให�หล ดพ�นถ1งแดนแห(ง
น�พพาน ม�นจะหม นเร��อยเลย จนกระท��งว(าน�พพานอย4(ช��วเอ�+อมๆ ท�น�+น�พพานม�หร�อไม(ม�
ท��เราอ(านแต(ก(อน น�พพานม�หร�อไม(ม�น�า พอถ1งข�+นน�+แล�วลบหมดน�พพานม�หร�อไม(ม�
น�พพานอย4(ช��วเอ�+อมๆ เลย น��นเห:นไหมล(ะ ม�นเป7นของม�นเอง น��ละท��ว(าเพล�นในธรรม

สต�ป?ญญาอ�ตโนม�ต� ความเพ�ยรอ�ตโนม�ต� ค�อเป7นเองๆ หม นต�วตลอดเวลา
เหม�อนก�บก�เลสเป7นอ�ตโนม�ต�หม นห�วใจส�ตว�โลกท��วก�นไป แต(ก(อนเราก:ไม(ค�ดนะ ว(า
ก�เลสม�นหม นอย4(ในห�วใจโลกโดยอ�ตโนม�ต�ของม�น แต(พอธรรมน�+ข1+นน�+ร�บก�นเลย ธรรม
แก�ก�เลสเป7นอ�ตโนม�ต�น�+ ม�นก:ย�อนไปร4�ก�เลส อTอ ก�เลสท-างานท-างานบนห�วใจส�ตว�น�+โดย
อ�ตโนม�ต� น��นร4�แล�วนะท��น�� เพราะธรรมน�+บอก ธรรมท-างานแก�ก�เลสโดยอ�ตโนม�ต�ๆ จน
กระท��งก�เลสพ�งหมดไม(ม�อะไรเหล�อ จากความเพ�ยรอ�ตโนม�ต� ต�+งแต(สต�ป?ญญาอ�ตโนม�ต�
ถ1งมหาสต�มหาป?ญญา ส�งหารก�เลสขาดสะบ�+นลงไปแล�ว ท�น�+หมดป?ญหาโดยประการท�+ง
ปวง แล�วก:มาย�อนร4�ว(า อTอ ก�เลสท-างานบนห�วใจส�ตว�เป7นอ�ตโนม�ต�มาอย(างน�+ เช(นเด�ยว
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ก�บธรรมท��ม�ก-าล�งแล�ว ท-างานแก�ก�เลสบนห�วใจของตนเป7นอ�ตโนม�ต�เหม�อนก�น ม�นจ1ง
เสมอก�น ม�นก:จ�บมาเท�ยบได�ท�นท�

แต(ก(อนเราก:ไม(เคยค�ดว(าก�เลสอย4(บนห�วใจส�ตว�น�+ ท-างานโดยอ�ตโนม�ต� แต(พอ
ธรรมมาเก�ดข1+นภายในจ�ตใจ ท-างานแก�ก�เลสโดยอ�ตโนม�ต�น�+ม�นถ1งไปร�บก�น อTอ ก�เลสเขา
ท-างานบนห�วใจส�ตว�เขาก:ท-างานอ�ตโนม�ต�เหม�อนก�น ท�น� +เวลาธรรมแก�ก�นก:แก�โดย
อ�ตโนม�ต� จนกระท��งก�เลสขาดสะบ�+นไปเส�ยเท(าน�+นเอง งานน�+ถ1งจะย ต� ไม(บอกก:ย ต� ก�เลส
พ�งไปหมดแล�วท-าอะไร แน(ะ ม�นช�ดเจนอย(างน�+ เป7นความจร�งท�+งน�+นเม��อถ1งข�+นท��ว(าน�+แล�ว
ใครก:เหม�อนก�นไม(ต�องถามใคร ม�นหากหม นไปเองๆ แล�วก:น�พพานอย4 (ช� �วเอ� +อมๆ
เหม�อนว(าจะเอาให�ได�เด�Nยวน�+ เหม�อนเด�Nยวน�+ว�นน�+อย4(อย(างน�+น น�พพานอย4(ช��วเอ�+อมๆ ช��ว
เอ�+อมอย4(ตลอด แล�วค-าว(าน�พพานม�หร�อไม(ม�นะหมด หมดเลยไม(ม�เหล�อ จนกระท��งพ (ง
ของม�น แล�วน�พพานม�หร�อไม(ม�เลยหมดป?ญหา

น��ละธรรมพระพ ทธเจ�า ให�เอามาพย งใจนะ ธรรมเหล(าน�+พย งใจส�ตว�โลก ยกส�ตว�
โลกให�พ�นจากท กข�ได�มากมายก(ายกอง เราเป7นส�ตว�โลกประเภทใด เอามาตรวจตราค�ด
เล�อกต�วเองม�นเป7นย�งไง ถ�าจะท-าความด�น��ม�นจะมาละนะก�เลส เป7นย�งไงม�หร�อไม(ม�ด4
เอา เวลาจะท-าความด�งามน�+ ม�นมาก�ดมาขวางทางเด�นไม(ให�ท-า เวลาธรรมเป7นอ�ตโนม�ต�
ความเพ�ยรเป7นอ�ตโนม�ต�แล�ว ท�น�+ไม(ถามละพ (งเลย พ (งๆ ได�พ4ดช�ดเจนถ1งเร��องเหล(าน�+นะ
ค�อม�นเป7นข1+นในห�วใจ เวท�แห(งความกระจายโลกกระจายธรรมอย4(ท��จ�ตตภาวนา เม��อถ1ง
ข�+นกระจายแล�วกระจายออกหมด อ�นน�+ละร4�ธรรมร4�อย(างน�+

เราไปเร�ยนเม�องนอกเม�องนาน�+น เป7นเร��องของคนม�ก�เลส คร4อาจารย�ท��สอนก:ม�
ก�เลส สอนว�ชามา ไปเร�ยนดอกเตอร�ดอกแต�อะไรเราก:ไม(ร4 �ละ มาแล�วก:มาทะนงต�ว
ก�เลสม�นชอบทะนง ย��งด�นเหน�ยวต�ดห�วมาบ�างเท(าน�+นละ โถ ล�มต�ว เวลามาท-าประโยชน�
ให�โลก ม�นก:โกยเข�ามาหาพ งม�นก�เลส ไม(ได�ท-าประโยชน�ให�โลกอย(างแท�จร�งนะ ม�นโกย
เข�ามา แล�วความเย(อหย��งจองหองพองต�วมาด�วยก�น น��ละไปเร�ยนว�ชาทางโลก โลกก:โลก
ก�เลส ผ4�ไปเร�ยนก:คนม�ก�เลส เร�ยนว�ชาก�เลสมาม�นก:เป7นก�เลสเต:มต�ว

ท�น�+พล�กป?Lบเร�ยนว�ชาธรรม ค�อปฏ�บ�ต�ว�ชาธรรม เร�ยนมาเท(าไรร4�มากเท(าไรย��ง
ปลดออกปล(อยออกๆ ฟาดทะล ปUVงแล�วอ(อนน��มไปหมด ห�วใจน��มต(อส�ตว�โลก ด�วยพระ
เมตตาพระพ ทธเจ�า ด�วยความเมตตาของพระอรห�นต�ท(าน กระจายไปหมดน��มไปหมด
ค-าว(าถ�อเน�+อถ�อต�วอย(างน�+ไม(ม� อ�นเย(อหย��งจองหองอย(าเอามาพ4ดเลย เป7นอย(างน�+นนะ
ม�นต(างก�น ว�ชาธรรมท��เร�ยนมา พระพ ทธเจ�าสาวกท(านเร�ยน ปฏ�บ�ต�ส-าเร:จมาแล�ว น�+เป7น
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ผ4�ให�ความร(มเย:นแก(โลกเต:มเม:ดเต:มหน(วย น��ละว�ชาธรรมก�บว�ชาทางโลกผ�ดก�นอย(างน�+

เพราะฉะน�+นใครจ1งอย(าไปทะนง ว(าไปเร�ยนว�ชาเม�องน�+นเม�องน�+ แล�วมาอวดศ�ล
อวดธรรม อย(างท��เอาว�ชาทางโลกเข�ามาเหย�ยบศาสนาท กว�นน�+ในเม�องไทยของเราล4ก
ชาวพ ทธน��นแหละ ค�อไปเร�ยนว�ชาทางโลกเอาม4ตรเอาค4ถมาโปะธรรม ศาสนาพ ทธอย4(
ในเม�องไทยม�นมาเหย�ยบย�-าท-าลายหมด ศาสนาพ ทธเลยกลายเป7นต Kกตาเคร��องเล(นของ
เด:กไปหมด ว�ชาทางโลกทางสงสารกลายเป7นทองค-าท�+งแท(ง เหย�ยบศาสนาไปเวลาน�+
เต:มเม�องไทย เอาด4ให�ด�ฟ?งให�ด� เราเปPดออกมาจากห�วใจเราน�� เวลาม�นร4�ม�นร4�จร�งๆ น��จะ
ว(าไง ไม(ม�ค-าว(าสะทกสะท�านก�บใคร ใครว(าโอ�ว(าอวดไม(สนใจ เอาความจร�งมาพ4ดเลย
ม�นเป7นอย(างน�+น เวลาม�นได�ร4�ปPดไม(อย4(

ธรรมเต:มห�วใจแล�วอ(อนน��มไปหมด ไม(ม�ท��จะเป7นพ�ษเป7นภ�ย เราจ1งกล�าพ4ดแม�
จะต�วเท(าหน4ก:ตาม บอกว(าก�ร�ยาอาการของเราท��เป7นความเคล��อนไหวออกมาน�+ไม(ม�ภ�ย
ไม(เป7นภ�ยต(อผ4�ใด การเทศนาว(าการไม(ว(าหน�กเบามากน�อยไม(ม�ภ�ย เป7นค ณล�วนๆ ออก
จากธรรมล�วนๆ ท�+งน�+น เม��อใจเป7นธรรมเส�ยอย(างเด�ยวอะไรเป7นธรรมไปหมด ถ�าใจย�ง
เป7นพ�ษเป7นภ�ยอะไรก:เป7นพ�ษ พาก�นจ-าเอานะ เอาละให�พร

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


