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เทศน�อบรมฆราวาส ณ ว�ดป�าบ�านตาด
เม��อว�นท�� ๒๐ ส�งหาคม พ ทธศ�กราช ๒๕๔๘

ก�เลสก�บธรรมอย�ในห�วใจ

เราไปไหนย�)วเย�)ยๆ ไม+ได�เร��องนะก�บเรา อ�าว พ-ดจร�งๆ เราทนเอานะ อย+ามาย�น
ด�ว+าได�ตามเรา เราทนเอา ทนให�ตามต+างหาก ย�)วเย�)ยๆ ม�นอะไรก0ไม+ร-� ค�อม�นตามน�ส�ย
นะ แต+เหต ใดม�นจ2งได�มาเก��ยวข�องก�บชาต�กว�างขวางมากมาย น�ส�ยเราเป4นอย+างน�)นละ
เวลาออกปฏ�บ�ต�คนเด�ยวตลอดเลย แปลกอย-+นะ แล�วพ+อแม+คร-จารย�เสร�มเส�ยด�วย เวลา
ได�โอกาสเราก0กราบเร�ยนท+านจะลาไปเท��ยวทางโน�นทางน�) ก+อนท��จะกราบเร�ยนท+านก0พ-ด
ถ2งเร��องการงานในว�ดเก��ยวข�องก�บพระก�บเณรม�ธ ระอะไรบ�าง ท+านว+าไม+ม�อะไร ถ�าไม+ม�
อะไรก0ค�ดอยากจะไปเท��ยวว�เวกเท��ยวภาวนาส�กช��วระยะหน2�ง เราว+าช��วระยะหน2�ง พอท+าน
ว+าไม+ม�ธ ระอะไร เป4นโอกาสท��เราจะออกเท��ยว ถ�าไม+ม�ธ ระอะไรก0ค�ดว+าอยากจะออกเท��ยว
ว�เวกส�กช��วระยะหน2�ง

พอว+าอย+างน�)นท+านน��ง ถ�าท+านไม+ม�ค:าตอบอะไรมา ถ2งกราบเร�ยนอย+างน�)นแล�วก0
ไปไม+ได�นะ เราไม+ไป พอม�โอกาสแล�วท+านจะพ-ดออกมาเอง ส�กก��ว�นก0ตามเราพ-ดไว�น�)น��ง
อย-+ง�)น ถ�าท+านไม+ต+อค:าน�)ไม+กล�าไปไหนแหละเรา เม��อท+านต+อค:าจะเป4นว�นไหนก0ตามถ�าม�
โอกาสท+านก0ข2 )นมาละ เอ�อ ท� �อยากไปเท��ยวว�เวกก0ไปได� ค�ดว+าจะไปไหนทางไหนล+ะ
คราวน�)ค�ดว+าจะไปทางน�)นๆ ตอนท��ว+าจะไปก��องค� โอ;ย ท+านผางข2)นท กท�เลยนะ เร�ยกว+า
ท+านส+งเสร�มเต0มเหน��ยวเลย ท+านถามว+าจะไปก��องค� ไปองค�เด�ยว ท+านข2)นท�นท�เลย เอ�อ
ท+านมหาไปองค�เด�ยวนะ พระเณรน��งอย-+ตามน�)น ท+านช�)น�)วส+ายน�)วไปเลย ใครอย+าไปย +ง
ท+านนะ ท+านมหาให�ไปองค�เด�ยว

ใครจะไปย +งเรา เราก0ไม+เคยสนใจก�บใคร แล�วก0ไม+น2กว+าพระเณรจะจดจ�องมองด-
เราอย-+นะ ก0ม�ร+มโพธ�=ร+มไทรใหญ+ค�อพ+อแม+คร-จารย�ม� �นอย-+แล�ว เราก0พอใจแล�วท��จะไป
สะดวก ท+านย�งย):าอ�ก ใครอย+าไปย +งท+านนะ จากน�)นก0ไปองค�เด�ยวจร�งๆ ตลอดๆ ม�น
น�ส�ยอะไรก0พ-ดไม+ถ-ก จะว+าเป4นความผ�ดไม+ผ�ดเลยว+าง�)นเถอะน+ะ ออกเท��ยวอย+างน�)ไป
องค�เด�ยวตลอดเลยนะเราต�)งแต+ออกปฏ�บ�ต� ไปองค�เด�ยวๆ 

ความร-�ความฉลาดเก�ดข2)นจากภาคปฏ�บ�ต�น�)เก�ดข2)นเท+าไร ม�ความร-�ความสามารถ
มากน�อยหม นเข�ามาแก�ต�วเองๆ ท�)งน�)น ท��จะได�ส��งสอนผ-�ใดในเวลาปฏ�บ�ต�อย-+น�)นเป4น
เวลา ๙ ปAเต0ม เราไม+เคยสอนใครเลยนะ เพราะไปก0ไปอย-+แต+ในป�าในเขาแล�วจะไปสอน
ใคร ต�)งใจไปสอนต�วเอง แล�วจะม�การม�งานอะไรให�ไปเก��ยวข�องล+ะ ความร-�เก�ดข2)นจาก
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ภาคปฏ�บ�ต�มากน�อยเพ�ยงไร จะหม นเข�ามาแก�ต�วเองๆ ไม+หม นออกไปสอนคนอ��น น��พ-ด
ตามน�ส�ยของเราท��ด:าเน�นมา ประกอบความพากเพ�ยรน�)คนเด�ยวเท+าน�)นๆๆ เลยนะ ค�อ
ถ�าเป4นสองเป4นน):าไหลบ+าม�นไม+ร นแรง ถ�าย��งสามย��งส�� โอBย ไม+เอาไม+ไปเลย ถ�าคนเด�ยว
น�)พ +งเลย อยากก�นก0ก�น ไม+อยากก�นก��ว�นก0ตาม เป4นตายเราร-�เราเองเท+าน�)น เด�นไปน�)ท�)ง
ว�น ไปเท��ยวท��ไหนเป4นความเพ�ยรตลอดเวลา สต�ต�ดแนบอย-+ก�บต�ว ถ�าม�เพ��อนม�ฝ-งก0ม�
การร�บผ�ดชอบก�นตามส�ญชาตญาณของมน ษย�และส�ตว�เรา ม�นหากเป4น

องค�น�)มาแยกไปน�)น องค�น�)นมาแยกไป แล�วถ�าม�องค�น�)มาอ�กสองสามเป4นน):าไหล
บ+าไม+ร นแรง องค�เด�ยวน�)พ +งเลยๆ เราชอบอย+างน�)ก0ไปแต+อย+างน�) ความร-�ม�มากน�อยม�น
จะหม นเข�ามาแก�ต�วเองๆ ท��จะไปส��งสอนใครน��ในเวลาปฏ�บ�ต�เป4นเวลา ๙ เต0มไม+สอน
ใครเลย ไม+เอา เร�ยกว+า ๙ ปAเต0ม ต�)งแต+พรรษา ๗ หย ดจากการเร�ยนหน�งส�อก0ข2)นเวท�
เลยภาคปฏ�บ�ต� จนกระท��งพรรษา ๑๖ เก�าปAพอด� น��ละท กข�ทรมานแสนสาห�ส แต+ท กข�
ด�วยความสม�ครใจก0เหม�อนไม+ท กข� ธรรมอ�นย��งใหญ+เล�ศเลออย-+ต+อหน�า เหม�อนก�บอย-+
ช��วเอ�)อมๆ ท กข�ขนาดไหนก0เพ��ออ�นน�)นๆ เลยไม+ร-�ส2กท กข� ม�นไม+สนใจ

เวลาเร�ยนร-�ไปจ:าไปๆ ร-�ไปเท+าไรๆ ความสงส�ยม�นจะแอบไปตามๆ นะ แทรกไป
ตามๆ ตลอด จะเต0มเม0ดเต0มหน+วยไม+ม� บ ญบาป นรกสวรรค� ท+านบอกด�วยความถ-ก
ต�องแม+นย:าของศาสดาองค�เอก แต+เราต�วจอมปลอม ความสงส�ยม�นก0แบ+งเอาๆ บาง
องค�ถ2งก�บไม+เช��อ เม��อหน�กแล�วไม+เช��อว+าบาปม�บ ญม�นะ นรกม�สวรรค�ม� น�พพานม� เปรต
ผ�ประเภทต+างๆ ม�นไม+เช��อเลยว+าม� พวกน�)หนามากท��ส ด ท�น�)พวกท��ลดก�นลงมาก0ม� ท��จะ
ให�เช��อเต0มเม0ดเต0มหน+วยไม+เช� �อ ม�นย�งม�แบ+งก�นอย-+น� )น ม�หร�อไม+ม�นา ส+วนใหญ+เช��อ
ส+วนย+อยม�นก0แอบก�นอย-+ง�)น

เราเห0นในใจของเราเองนะ เร�ยนไปจนกระท��งถ2งน�พพาน เอB น�พพานม�จร�งๆ
หร�อ ด-ซ�น+ะ ท� )งๆ ท��ใจน� )อยากไปน�พพาน ม�นย�งม�ส+วนแบ+งก�น เหอ น�พพานม�จร�งๆ
หร�อ น��นเร�ยนหน�งส�ออย-+ ของเล+นเม��อไร ก�เลสม�นแบ+งก�นๆ ไปตลอด แต+ความหน�ก
แน+นม�นย�งม +งต+อมรรคผลน�พพานอย-+น�)นนะ แต+ม�นย�งม�อย+างว+าอย-+นะ ม�นแอบก�น หล�ก
ใหญ+ม�นไปแล�ว ม +งต+อมรรคผลน�พพาน พ +งๆ เพราะฉะน�)นออกจากเร�ยนน�)แล�วจะออก
ปฏ�บ�ต�โดยถ+ายเด�ยว น�)ก0เป4นความม +งม��นไว�แล�ว พอออกแล�วก0ค�ดถ2งพ+อแม+คร-จารย�ม��น
องค�เด�ยวน�)เท+าน�)นช�)น�)วเลย เพราะช��อเส�ยงท+านโด+งด�งต�)งแต+เราเป4นเด0ก ท+านอย-+ท��อ:าเภอ
บ�านผ�อ ช��อเส�ยงท+านโด+งด�ง เราย�งเป4นเด0ก ว�ดอร�ญญ�กาวาส อ:าเภอท+าบ+อน�)ท+านก0ไปอย-+
เป4นดงท�)งหมดแถวน�)น เด�Iยวน�)ก0อย-+กลางดงมน ษย�เรา

พ-ดเร��องอะไรล�มแล�วม�นไม+ต+อก�นอย+างน�)ละ (ไปองค�เด�ยวคร�บ) เออ ไปองค�
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เด�ยวน�)ก+อน พอได�ร�บโอวาทจากพ+อแม+คร-จารย�ม��นแล�วถ2งใจละท��น�� พอไปเร�ยกว+าเรดาร�
ของท+านจ�บไว�เลย แผดออกท�นท�เลยพอไปถ2งท+าน เราล�มเม��อไร เหม�อนท+านเอาเรดาร�
จ�บไว�หมดเลยเร� �องของเรา พอไปถ2งท+านถาม ท+านมาหาอะไร ข2 )นเลยนะ เด0ดด�วย
เหม�อนคอยจะก�ดจะฉ�กเรา น��นละพล�งจ�ตของท+านท��เมตตาออกมา ห�อ ท+านมาหาอะไร
มาหามรรคผลน�พพานเหรอ หร�อมาหาอะไร ท+านไล+ไปหมดเลย ต�นไม�ภ-เขา ด�นฟKา
อากาศ ฟKาแดดด�นลม ท��วท�องจ�กรวาล ท�องฟKามหาสม ทร ไม+ใช+บาปไม+ใช+บ ญ ไม+ใช+
มรรคผลน�พพาน ไม+ใช+ก�เลสไม+ใช+ธรรม ธรรมแท�อย-+ท��น�� ก�เลสอย-+ท��น�� ธรรมอย-+ท��น�� นอก
น�)นไม+ม� เอาให�ด�

ท+านฟาดลงเร��องจ�ตตภาวนา เอาให�ด�ๆ เบ�กออกตรงน�)ท+านจะเห0นท�)งบาปท�)งบ ญ
ท�)งมรรคผลน�พพาน ให�เบ�กตรงน�) เวลาน�)ก�เลสปLดเอาไว�จ�ตดวงน�)จ2งไม+ม�ค ณค+าม�ราคา
อะไรเลย เอ�า เปLดออกด�วยจ�ตตภาวนา บอกจ�ตตภาวนาล�วนๆ เลย เอ�า เปLดออก ท+าน
อย+าสนใจก�บอะไร เวลาน�)ท+านมาภาวนา เอา ต�)งหน�าต�)งตาภาวนา เบ�กส��งท��สกปรกโสมม
ท��ม�นปLดบ�งห �มห+อมรรคผลน�พพานไว�น�)นออกให�หมด ท+านไม+ต�องถามหาใครละมรรค
ผลน�พพาน พระพ ทธเจ�าตร�สร-�องค�แรกท+านถามมรรคผลน�พพานจากใคร ตลอดสาวกก0
ไม+ถาม เม��อร-�แล�วจะช�ดข2)นท��ใจน��เลย

ท+านไม+พ-ดธรรมดานะ เหม�อนจะก�ดจะฉ�ก น��พล�งของธรรม พล�งของเมตตาพ +งๆ
เราก0ฟMงอย+างถ2งใจๆ ท กก�ท กก�เลย ตอนท�ายท+านม�เต�อนอ�ก ตอนท�ายแห+งการเทศน�น�)
เอ�อ ท+านมหาก0น�บว+าเร�ยนได�พอสมควรถ2งข�)นเป4นมหา แต+อย+าว+าผมประมาททางด�าน
ปร�ย�ต�นะ เวลาน�)เป4นเวลาภาวนาต�องการความสงบของใจ ท+านอย+าไปย +งอย+าไปค�ดถ2ง
ด�านปร�ย�ต�ท��ท+านเร�ยนมามากน�อย ม�นจะมาคละเคล�าเตะถ�บย�นก�นอย-+น�) การภาวนาจะ
หาความสงบไม+ได� ท+านอย+าย +งก�บอะไร การเร�ยนมามากน�อยให�ท+านยกข2)นค�มภ�ร�บ-ชาไว�
ก+อน น-+นท+านว+านะ ยกค�มภ�ร�น�)นบ-ชาไว�ก+อน อย+างไรให�หม นต�วลงทางจ�ตตภาวนาให�
มาก

เวลาน�)ท+านเร�ยนมามากน�อยไม+เก�ดประโยชน� น��นฟMงซ�เวลาท+านเด0ด ธรรมท�)ง
หลายท��ท+านเร�ยนมาย�งไม+เก�ดประโยชน� ให�เก0บไว�ก+อน เอาทางด�านจ�ตตภาวนาให�จ�ต
สงบลงไปแล�ว พอถ2งข�)นท��ปร�ย�ต�ก�บปฏ�บ�ต�จะว��งถ2งก�น เอาไว�ไม+อย-+ น��เราก0ไม+ล�มนะ ค�อ
ปฏ�บ�ต�ได�แก+ผลท��เราร-�มาเห0นมามากน�อย ก�บปร�ย�ต�ท��เราเร�ยนมา ม�นจะว��งประสานก�น
เอาไว�ไม+อย-+ ท+านว+าเราไม+ล�มนะ เวลาปฏ�บ�ต�ม�นก0เป4นอย+างน�)นจร�งๆ ท+านว+าอย+างน�)นเรา
ม�นเป4นคนต�บเด�ยว ท+านว+าอย+าย +งอะไรก�บปร�ย�ต� เราก0ไม+ย +งจร�งๆ ไปเร� �อยๆ เอา
ภาวนาให�จ�ตสงบอย+างเด�ยวเท+าน�)น ท+านว+าง�)น
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เม� �อจ�ตสงบแล�วม�นจะค+อยแตกกระจายออกไป ถ2งข� )นปร�ย�ต�ก�บปฏ�บ�ต�จะว� �ง
ประสานก�นแล�วเอาไว�ไม+อย- + น� �เราไม+ล�มนะ ม�นก0เป4นจร�งๆ พอถ2งข� )นออกทางด�าน
ปMญญา จ�ตเป4นสมาธ�จ�ตม�ความสงบช +มเย0นๆ ท�น�)ออกทางด�านปMญญา ปMญญาเป4นทาง
เบ�กเพ�กถอนก�เลสนะ สมาธ�ต�ก�เลสให�ตะล+อมเข�ามาๆ ความสงบ จ�ตม�นฟ Kงซ+านร:าคาญ
ตอนน�)น เร�ยกว+าหาความสงบไม+ได� เพราะฉะน�)นจ2งต�เข�ามาด�วยจ�ตตภาวนาให�จ�ตม�
ความสงบ พอจ�ตม�ความสงบแล�วจ�ตอ��มอารมณ�ไม+ย +งก�บอะไร ท�น�) เอา ออก เอาจ�ตท��
สงบน�)ออกทางด�านปMญญา ท+านบอกอย+างน�)นนะ ท�น�)พอออกทางด�านปMญญาแล�ว เอาละ
ท��น��เร��องปร�ย�ต�ปฏ�บ�ต�ม�นจะว��งถ2งก�นๆ เอาไว�ไม+อย-+

เวลามาถ2งเราเป4นจร�งๆ พอม�นร-�ข2)นมาๆ เอา เอาปร�ย�ต�มาย�นก�น หร�อม�ข�ดข�อง
ตรงไหนปร�ย�ต�ท+านว+าไง ม�นว��งถ2งก�นๆ แน+ๆ เลยท+านพ-ดอย+างน�)นะ ท+านท��ผ+านมาแล�ว
ไม+ม�ผ�ดละ เราเท�ดท-นท+านส ดยอดเลยพ+อแม+คร-จารย�ม��นสอนเรา ไม+เคยผ�ดพลาดไม+เคย
สงส�ยเลย ใส+ลงตรงไหนปKางๆ ไม+ใช+ธรรมดานะ ยอมร�บๆ ได�ผลข2)นมาเป4นท��พอใจ ภาค
ปฏ�บ�ต�เวลาม�นร-�ม�นร-�จร�งๆ นะธรรมร-�ภายในใจ อย+าเอาปร�ย�ต� อย+าเอาค�มภ�ร�ใบลาน เอา
มาอวดนะ อวดภาคปฏ�บ�ต�ธรรม ค�มภ�ร�ใบลานก0ค�อธรรมของพระพ ทธเจ�า น�)นเป4นภาค
ความจ:า แต+ภาคปฏ�บ�ต�น�)เป4นภาคความจร�ง

ปร�ย�ต�เราจะเร�ยนมามากน�อยก0ตาม ร-�ม�นจะเจ�อปนไปด�วยความสงส�ยต�ดแนบ
ก�นไปตลอดถ2งน�พพาน จะไม+บร�ส ทธ�=ละ น�พพานม�จร�งๆ เหรอ น��นเห0นไหม แต+พอมา
ปฏ�บ�ต�เข�าไปน�) ความร-�ความเห0นของจ�ตของเราท��เก�ดข2)นเป4นผล เร�ยกว+าเป4นสมบ�ต�ของ
ตนด�วย ไม+ใช+เก�ดข2)นมาเฉยๆ ส+วนปร�ย�ต�น�)ม�แต+ความจ:าๆ ไม+ใช+สมบ�ต�ของตน จ:ามา
แล�วก0ล�มไปๆ เพ�ยงจ:ามาเพ��อเป4นภาคปฏ�บ�ต� แล�วจะเป4นผลข2)นมาและเป4นของตน ท�น�)
พอห�นเข�ามาส-+ภาคปฏ�บ�ต�ม�นเก�ดจร�งๆ ละซ�ท��น��ธรรม ความสงบเก�ดข2)นแล�ว เร��องราวท��
จะเข�ามารบกวนให�ย +งเหย�งว +นวายม�นไม+ม� จ�ตก0สว+างจ�า ม�แต+เร��องของธรรม ธรรมข�)นน�)ก0
เป4นธรรมข�)นน�) ธรรมข�)นน�)นเป4นธรรมข�)นน�)น โลกก�เลสต�ณหาไม+เข�ามาย +งเหย�งว +นวาย ม�
แต+ธรรม

ท�น�)ออกทางด�านปMญญาม�นเบ�กออกท��น�� เบ�กออกๆ มองไปท��ไหนม�ต�)งแต+เร��อง
ขวากเร��องหนามเร��องฟNนเร��องไฟค�อก�เลสท�)งน�)น สต�ปMญญาซ2�งเป4นเหม�อนไฟเผาแหลกๆ
น��ละปMญญาเวลาได�เก�ดแล�วไม+ต�องไปถามใคร ม�นเป4นข2)นมาเอง ขอให�ด:าเน�นตามทาง
พระพ ทธเจ�าท��สอนเถ�ดไม+ผ�ด เร�ยกว+าสวากขาตธรรมตร�สไว�ชอบแล�ว น�)เราด:าเน�นมา
แล�วเต0มห�วใจ เพราะฉะน�)นจ2งบอกว+าลงเวท�มาแล�วไม+สะทกสะท�าน ข2)นเวท�ฟMดเส�ยอย+าง
เต0มเม0ดเต0มหน+วย ว+าจะร-�เองเห0นเอง ม�นก0ร-�เองเห0นเองจร�งๆ เวลาปรากฏข2)นมาแล�วไม+
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ไปท-ลถามพระพ ทธเจ�านะ สน�ท�ฏ�ฐ�โกๆ ประจ�กษ�ๆ เร��อย จนกระท��งหมดก�เลส เร�ยกว+า
ธรรมเก�ดละซ� ธรรมเก�ดธรรมอย-+ในห�วใจๆ

แต+ก+อนม�แต+ก�เลสเก�ดๆ ก�เลสเผาส�ตว�เข�าใจไหม อย-+ท��ไหนเผาท�)งน�)น พอธรรม
ได�เก�ดจากภาคปฏ�บ�ต�น�)แล�ว แล�วธรรมเก�ดธรรมอย-+ธรรมเบ�กส��งท��เป4นฟNนเป4นไฟออกไป
โดยล:าด�บ จ�าออกๆ ฟาดเส�ยจนกระท��งหมดโดยส�)นเช�ง ธรรมเก�ดหร�อไม+เก�ดท��น�� เป4น
ธรรมท�)งแท+งแล�ว จ�ตก�บธรรมเป4นอ�นเด�ยวก�น ท��น��เบ�กกว�างส ดยอดของจ�ตท��บร�ส ทธ�=เต0ม
ส+วนแล�ว ท+านเร�ยกว+าจ�ตพระอรห�นต�จ�ตพระพ ทธเจ�า หร�อจ�ตน�)นเป4นธรรมธาต ก0ได� จ�ต
น�)เป4นธรรมธาต แล�วหมดสมม ต�โดยส�)นเช�ง ส��งท��เคยเก��ยวเคยเกาะเคยผ-กเคยพ�นจ�ตใจ
อย-+น�)ไม+ว+าจ�ตใจดวงใด ก�เลสม�นต�:าๆ แต+ม�นข2)นอย-+บนห�วใจดวงน�)นท กดวงๆ ม�นต�:าแต+
ม�นชอบส-ง ม�นข2)นไปเหย�ยบห�วส�ตว�ห�วคนอย-+ส-งๆ อย-+บนห�วใจ พอธรรมะต�ลงๆ พ�งลง
ไปหมดแล�ว ธรรมเป4นธรรมแท� ท�น�)เบ�กกว�างไปหมดเลย

แล�วไม+ม�อะไรมาย +งกวนนะ จ�ตใจเม��อหมด...ก�เลสน��เป4นสมม ต� สมม ต�อ�นส ดยอด
ก0ค�อก�เลสอว�ชชา กวนถ2งข�)นส ดยอด พอก�เลสอว�ชชาซ2�งเป4นส��งท��ก+อกวนให�เก�ดท กข�ส�)น
ซากลงไปแล�ว ไม+ม�อะไรผ+านจ�ตใจ เป4นว�ม ตต�ล�วนๆ โลกสมม ต�จะม�หนาแน+นขนาดไหน
ไม+เข�ากวนใจดวงน�)นได�เลย   ท+านจ2งเร�ยกว+า  ส�ญ�ญโต โลก   ด�งท��ท+านสอนแก+   พระ
โมฆราช...พระพ ทธเจ�า พระโมฆราชเป4นมานพคนท�� ๑๖ เป4นผ-�ม�อ ปน�ส�ยปMจจ�ยท��จะ
บรรล ธรรมอย+างรวดเร0ว พระพ ทธเจ�าก0สอดธรรมอ�นน�)เข�าไปเลย พอมานพช��อโมฆราช
คนท�� ๑๖ เข�าเฝKาพระพ ทธเจ�า ท+านจ�)ลง เอาธรรมบทน�)ท��เหมาะแล�วก�บคนๆ น�) ท+านข2)น
เป4นภาษ�ต

ส�ญ�ญโต โลก .อเวก�ขส�ส� โมฆราช สทา สโต
อต�ตาน�ท�ฏ�ฐ& อหจ�จ เอว  มจ�จ�ต�ตโร ส�ยา
เอว  โลก  อเวก�ขน�ต มจ�จ�ราชา น ปส�สต�
ด-ก+อน โมฆราช เธอจงเป4นผ-�ม�สต�ท กเม��อ ฟMงให�ด�นะ สต�ท กเม��อ พ�จารณาโลกให�

เป4นของส-ญเปล+า ว+างเปล+า ถอนอ�ตตาน ท�ฏฐ�ท��เห0นว+าต�วว+าเราว+าเขาเส�ย แล�วจะพ2งข�าม
พ�นพญาม�จจ ราชเส�ยได� พญาม�จจ ราชจะไม+ตามเห0นไม+ตามร-� ผ-�ท��พ�จารณาโลกเป4นของ
ส-ญเปล+าว+างเปล+าอย- +อย+างน� ) น� �น แล�วพระโมฆราชบรรล ธรรมปP Qงข2 )นมาเลย ก0เป4น
ส�ญ�ญโต โลก  ในห�วใจของพระโมฆราช ใจพระโมฆราชหมดท กส� �งท กอย+าง เป4น
ส�ญ�ญโต โลกส-ญเปล+าว+างเปล+าไปหมดในจ�ตพระโมฆราช ตามธรรมท��พระพ ทธเจ�า
ประทานลงไปให�

คราวน�)ย�อนเข�ามาหาธรรมท��เป4นธรรมสอนโลกท��วๆ ไป ใครก0ตามห�วใจใครก0
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ตาม ถ�าปฏ�บ�ต�ให�ถ-กตามท��พระพ ทธเจ�าทรงสอน เป4น ส�ญ�ญโต โลก  ด�วยก�นหมด อย+า
ว+าแต+พระโมฆราชเลย พระอรห�นต�ท�)งหมดเป4น ส�ญญโต โลก  ด�วยก�นท�)งน�)น ต�กระจาย
ออกไปหมด ท��ม�นปLดบ�ง โลกไม+เป4นของส-ญเปล+า ค�อโลกม�นหนาแน+นด�วยก�เลสต�ณหา
ท�บธรรม ธรรมเลยส-ญไปหมดไม+ม�เหล�อ ส-ญเปล+าว+างเปล+าธรรม ก�เลสเหย�ยบเอาๆ ท�น�)
พอพล�กธรรมข2)นมามาปฏ�บ�ต� ธรรมก0เหย�ยบก�เลส ฟาดก�เลสในห�วใจ ต�ออกหมด โลกน�)
เป4นของส-ญเปล+าว+างเปล+า น��นเห0นไหมล+ะ จ�ตดวงน�)เป4นได�ท กองค�ท กราย ถ�าลงได�ข2)นถ2ง
ข�)นน�)

เพราะฉะน�)น ส�ญ�ญโต โลก  อย+าเข�าใจว+าสอนแต+โมฆราชนะ ธรรมเป4นธรรม
ศ-นย�กลาง พระพ ทธเจ�าเป4นศาสดาผ-�น:าธรรมน�)มาแสดง สมควรท��จะแสดงแก+ผ-�ใด หร�อ
ระบ ก0ระบ อย+างโมฆราช ไม+ระบ ก0ตามธรรมเป4นศ-นย�กลาง ก�เลสก0เป4นกลางๆ ต�เข�าไป
ตรงน� )นม�นก0พ�งเหม�อนก�น พอถ2งข� )นน� )แล�วเป4น ส�ญ�ญโต ด�วยก�นหมด บรรดาพระ
อรห�นต�เป4น ส�ญ�ญโต ท�)งน�)น เป4นผ-�ม�จ�ตอ�นว+างเปล+าจากข�าศ2กศ�ตร- จากสมม ต�ท�)งหลาย
โดยส�)นเช�ง ไม+ม�อะไรต�ดใจในพระอรห�นต�น�)นเลย แล�ว สน�ท�ฏ�ฐ�โก ประกาศปKางข2)นมา
ไม+ต�องไปถามใคร แม�พระพ ทธเจ�าประท�บอย-+ตรงหน�าก0ไม+ถาม เพราะ สน�ท�ฏ�ฐ�โก ท+าน
ประทานไว�ให�เร�ยบร�อยอย+างเด0ดขาด จะร-�ด�วยตนเอง ต�)งแต+พ�)นๆ ข2)นไปถ2งว�ม ตต�หล ด
พ�น เป4น สน�ท�ฏ�ฐ�โก จะพ2งร-�พ2งเห0นเองน�)นแล

ธรรมพระพ ทธเจ�าคร2ล�าสม�ยท��ไหน ม�นเป4นบ�าแต+พวกเราพวกล):าย คล):าสม�ยไป
ตามก�เลสน��นซ� ก�บธรรมน�)ม�นเลยคร2เลยล�าสม�ยตาบอดห-หนวกไปหมด ม�นถ2งไม+ได�เร��อง
ได�ราว พระพ ทธเจ�าประกาศธรรมสอนโลกมาน�)เท+าไรแล�ว ขนไปๆ พอขนได�ขนไปๆ ผ-�
ท��ย�งขนไม+ได� ย�งพอขนไปได�แล�วขนไป ประทานโอวาทให� น� �นเห0นไหมล+ะ ๕๐๐๐ ปA
ด�วยพระญาณว�ถ�ทรงทราบท กอย+างแล�วว+า ส�ตว�โลกจะเก��ยวเกาะก�บอรรถก�บธรรมได�
พอให�หล ดพ�นไปได�เพ�ยง ๕๐๐๐ ปA หล�งจากน�)นก�เลสจะท�บเอาหมดไม+ม�เหล�อเลย
พระองค�ประทานไว�น�)ด�วยพระญาณหย��งทราบเร�ยบร�อยแล�ว

ตอนน�)ก0 ๒๕๐๐ ย�งไม+ถ2ง ๕๐๐๐ ปA ก0อย-+ในย+านกลางระหว+างก�เลสก�บเราจะฟMด
ก�น เอ�า เอาฟMดลงไป น�� ๒๕๐๐ ค�อท+ามกลางศาสนา ศาสนาอย-+ท��ห�วใจเรา ศาสนาอย-+
ท+ามกลางห�วอกเรา เอา ไปฟMดก�นก�บก�เลสซ� ใครจะเก+งใครจะด� อย+าให�ก�เลสฟาดหงาย
หมาไปนะ เข�าใจไหม ให�ก�เลสฟาดเอาหงายหมา หงายง+าย หงายหมาหงายหมอนเข�า
ใจไหม ม�นหงายได�ง+าย

น��ละธรรมอ�นน�)สดๆ ร�อนๆ ถ�าลงได�เข�าห�วใจใดก�เลสพ�งท�)งน�)น ธรรมน�)จะเป4น
แบบเด�ยวก�นหมด ท+านจ2งว+า อกาล�โก ธรรมเป4น อกาล�โก ไม+ม�กาลสถานท��เวล�:าเวลา
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มาท:าลายได�เลย ขอให�ปฏ�บ�ต�เถ�ด ก�เลสก0เหม�อนก�นก0เป4น อกาล�โก ใครท:าให�เก�ดก�เลส
ท:าให�เก�ดบาปเป4นได�ท�)งน�)น ใครท:าให�เป4นก ศลผลบ ญช:าระก�เลสเป4นได�ท�)งน�)นเหม�อน
ก�น ให�น:าไปปฏ�บ�ต�นะ น�)เราก0ย��งจวนจะตายๆ เท+าไรย��งเร+งนะ เร+งการเทศนาว+าการ เคย
พ-ดให�ฟMงแล�วแทนท��จะห+วงใยต�วเอง ธรรมดาคนเราจวนจะตายเท+าไรย��งเป4นก�งวลหม+น
หมองในใจ ถ�าผ-�ม�ค ณงามความด�ก0อาศ�ยความด�เกาะจ�ตช +มเย0นๆ ไปเลย ผ-�ไม+ม�ความด�
เลยน�)เป4นไฟตลอด พอลมหายใจขาดผ2งเลย ว+าบาป บ ญ นรก สวรรค�ไม+ม� ก0ม�แต+ลม
ปากของก�เลสหลอกส�ตว�โลกเท+าน�)นเอง

ลมปากพระพ ทธเจ�าเป4นลมแห+งธรรม ลมปากของธรรม ลมปากของก�เลสลม
ปากของโลก เป4นลมปากของม-ตรของค-ถค�อก�เลสท�)งหลาย ลมปากของพระพ ทธเจ�า
เป4นลมปากของธรรม สอนออกมาอะไรเป4นธรรมท�)งน�)นๆ ถ�าปฏ�บ�ต�เอาก0เป4นธรรม ให�
พ�จารณาเอานะ ก�เลสก�บธรรมอย-+ในห�วใจเรา แล�วธรรมท��จะแก�ก�เลสก0อย-+ในห�วใจเรา
ก�เลสท��จะเหย�ยบย�:าท:าลายเราก0อย-+ท��ห�วใจเรา ให�น:าไปปฏ�บ�ต� อย+าถ�อว+าศาสนาน�)เป4น
ของใครของเรา ของท+านองค�น�)นคนน�)นะ ว�ดน�)นว�ดน�) เป4นพระ เหม�อนว+าธรรมน�)ไปอย-+
ในว�ด ธรรมไม+อย-+ก�บเจ�าของ ท�)งก�เลสท�)งธรรมอย-+ในว�ดได�นอกว�ดได�อย-+ท��วไปหมด ถ�า
เราแยกแยะแบ+งส�นปMนส+วนในส��งท��ควร

เช+น ก�เลสต�ดออกๆ ต�ดออกอย-+นอกว�ดก0ได� ต�ดก�เลสออกอย-+ในว�ดก0ได�นอกว�ดก0
ได� ส��งสมก�เลสในว�ดก0ได�นอกว�ดก0ได� เข�าใจไหมล+ะ ม�นอย-+ก�บเรา ว�ดแท�ๆ อย-+ก�บเรา ให�
ว�ดให�ตวงด-ห�วใจตนเองม�นเป4นย�งไง แล�วก0จะร-�ต�วเองไปเอง น�)ย��งเป4นห+วง เด�Iยวน�)ก�เลส
ม�นเหย�ยบย�:าท:าลาย ม�นข2)นอย-+บนห�วใจของส�ตว� เอาห�วใจของส�ตว�มาเหย�ยบย�:าท:าลาย
ธรรม ท��อย-+บนห�วใจของตนน�)นแล ให�ขาดสะบ�)นไปหมด บาป บ ญ นรก สวรรค�ไม+ม�
น�พพานไม+ม� แล�วเม��อส��งเหล+าน�)ไม+ม� อะไรม� ความทะเยอทะยานซ2�งเป4นเร��องของก�เลส
ล�วนๆ ลากถ-ไปเลยจมไปเลย อ�นน�)ม�หร�อไม+ม�ไม+ถาม ก�เลสไม+ให�ถาม เอาความอยากใส+
เข�าไปเท+าน�)น อยากอะไรท:าตามความอยากๆ น��นละทางลงนรก ให�พาก�นจ:าเอานะ เอา
ละพอ

ร�บฟMงร�บชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได�ท��
www.Luangta.com หร�อ www.Luangta.or.th

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


