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เทศน�อบรมฆราวาส ณ ว�ดป�าบ�านตาด
เม��อว�นท�� ๒๔ ส�งหาคม พ ทธศ�กราช ๒๕๔๘

ความหลอกลวงของจ�ตใจ
ผ��ก�าก�บ จากหน�งส�อพ�มพ� พ�มพ�ไทย คอล�มน�ว�จารณธรรม ประจ+าว�นพ ธ ห�วข�อ

เร��องว-า เส�ยงธรรมให�แต-ความช -มเย0น
ท��ศาลาใหญ-ว�ดป�าบ�านตาด เม��อว�นท�� 12 ส�งหาคม 2548 คณะศ�ษย�สายว�ดป�าได�

จ�ดงานบ ญอาย ว�ฒนะครบ 93 ป4 ถวายแด-หลวงตาพระมหาบ�ว ญาณส�มป6นโน ซ9 �งก0
หมายความว-าหลวงตาท-านเจร�ญอาย ว�ฒนะย-างเข�า 93 ป4แล�ว ถ�าจะน�บไปถ9งการออก
เทศนาว-าการอบรมส��งสอนข�ดเกลาให�ประชาชนพลเม�องท�:งหลายเป;นคนด� ให�ด+ารงช�ว�ต
อย<-ในหล�กธรรมของพระพ ทธศาสนาก0จะน�บได�เก�นกว-า 50 ป4เข�าไปแล�ว

ช-วงเวลาแห-งการอบรมส��งสอนศ�ลธรรมแก-ประชาชนกว-า 50 ป4 น�บว-ามากท��ส ด
และนานท��ส ด ซ9�งยากน�กท��จะม�พระค ณเจ�าผ<�ปฏ�บ�ต�ด�ปฏ�บ�ต�ชอบร<ปใดจะสามารถปฏ�บ�ต�
ได�เสมอเหม�อนก�บองค�หลวงตา และเม��อมาถ9งย คแห-งความเจร�ญด�านเทคโนโลย�การส��อ
สาร เส�ยงเทศน�เส�ยงธรรมของหลวงตาก0แพร-กระจายออกทางสถาน�ว�ทย ช มชนครอบ
คล มไปเก�อบท กหล�งคาเร�อนท��วประเทศ

เส�ยงธรรมสดๆ ท��หลวงตาท-านเทศน�ท กๆ เช�าโดยไม-ม�ว�นหย ด นอกจากจะเผย
แพร-ออกทางสถาน�ว�ทย  “เส�ยงธรรมเพ� �อประชาชน” แล�ว ย�งแพร-ขยายออกทาง
อ�นเตอร�เน0ตให�ผ<�คนท�:งในประเทศและต-างประเทศท��วโลก ได�สด�บร�บฟ6งธรรมก�นอย-าง
ท��วถ9ง

ด�งน� :นจ9งไม-แปลกใจเลยว-า ท+าไมล<กศ�ษย�สายธรรมของหลวงตาจ9งม�ท� :งชาว
อ�นโดน�เซ�ย มาเลเซ�ย ส�งค�โปร� ลาว และประเทศอ��นๆ อ�กหลายประเทศท��วโลก

หลวงตาท-านเทศน�สอนโดยธรรมอย-างตรงไปตรงมา สอนให�ร<�จ�กการฝDกฝน
ปฏ�บ�ต�ตนด�วยการเจร�ญสมาธ�ภาวนา เม��อผ<�ได�ฟ6งธรรมม�ความเคารพเล��อมใสในองค�
หลวงตาแล�ว ท กคนก0จะหม��นร�กษาศ�ล ไม-กล�ากระท+าบาป ไม-กล�าท��จะเบ�ยดเบ�ยนข-มเหง
ร�งแกผ<�อ��น ย�งส-งผลให�ผ<�ท��อย<-ในส�งคมเด�ยวก�บล<กศ�ษย�ของหลวงตาประสบแต-ความร-ม
เย0นเป;นส ข และไม-เพ�ยงแค-น�:น แม�แต-ผ<�ท��ไม-เคยสด�บร�บฟ6งธรรมของหลวงตาเลยอ�ก
จ+านวนหลายล�านคน ก0ย�งพลอยได�ร�บอาน�สงส�จากคณะศ�ษย�ของหลวงตาไปด�วยอย-าง
ถ�วนหน�า

เน��องจากคณะศ�ษย�ผ<�ได�ฟ6งธรรมของหลวงตา ม�กจะขอถวายป6จจ�ยบ<ชาธรรมก�น
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ท กว�น ในบางรายจะถวายเป;นหม��นเป;นแสนบาท ป6จจ�ยบ<ชาธรรมเหล-าน�:หลวงตาท-านจะ
น+าไปช-วยจ�ดซ�:อเคร��องม�อแพทย� เคร��องม�อตรวจตา เคร��องม�อผ-าต�ด เคร��องเอกซเรย� รถ
พยาบาล เต�ยงคนไข� และสร�างต9กสร�างอาคารให�แก-โรงพยาบาลต-างๆ ถ�าจะน�บท�:งหมด
แล�วก0ไม-น�อยกว-า 200 แห-งท��วประเทศ น�:ค�ออาน�สงส�ท��ประชาชนคนไทยได�ร�บจากการ
แสดงธรรมของหลวงตา

ม�ใครบ�างท��ไม-ต�องเข�าโรงพยาบาล ??
แต-ก0เป;นท��น-าเส�ยใจย��งท��คนในฟากร�ฐบาลบางคน กล�บมองเห0นการแสดงธรรม

ของหลวงตาเป;นพ�ษเป;นภ�ยต-อส�งคม มองว-าการถ-ายทอดเส�ยงธรรมออกทางสถาน�ว�ทย 
ช มชนเป;นการรบกวนคล� �นว�ทย การบ�น กวนคล� �นสถาน�หล�ก รบกวนท�ว� ถ9งก�บท+า
หน�งส�อราชการข-มข<-หลวงตาหลายคร�:งว-าจะต�องจ�ดการอย-างเฉ�ยบขาด

เพ��อให�เป;นท��เข�าใจในการใช�ความถ��คล� �นว�ทย  “พล.อ.อ.ว�รว ธ ลวะเปารยะ”
อด�ตน�กบ�นรบแห-งกองท�พอากาศไทย ท-านได�ให�ข�อม<ลแก- “ณ. หน<แก�ว” ว-า คล��นว�ทย 
ท��น�กบ�นเขาใช�ต�ดต-อก�บภาคพ�:นด�นหร�อท-าอากาศยานต-างๆ จะอย< -ในคล��นความถ� �
ระหว-าง 118.1 ถ9ง 120.0 เมกะเฮ�รตซ�ข9:นไป ส-วนคล��นความถ��ของสถาน�ว�ทย ช มชนจะอย<-
ในช-วงความถ��ระหว-าง 78.5 – 108.0 เมกะเฮ�รตซ� ซ9�งเร�ยกว-าเป;นคล��นความถ��ต�+า ท�:งสอง
คล��นน�:จะไม-สามารถส-งคล��นรบกวนก�นได�เลย จะเก�ดส�ญญาณคล��นส��นบ�างก0ในขณะท��
เคร� �องบ �นก +าล �งจะข9 :นลง แต -ก 0 ไม -ถ 9 งก �บจะเก �ดอ �นตรายอะไร เพราะถ 9งอย - าง
ไร“สหพ�นธ�การบ�นสากล” หร�อ ICAO.หร�อ FAA. จะม�เจ�าหน�าท� �ตรวจสอบความ
ปลอดภ�ยท กสนามบ�นท��วโลกอย<-แล�ว

สถาน�ว�ทย ช มชนบางสถาน�ส-งคล��นก+าล�งแรงขนาด 5 – 10 ก�โลว�ตต� แต-สถาน�ว�ทย 
ของร�ฐบาลก0ม�หลายสถาน�ท��ม�ก+าล�งส-งแรงถ9ง 20 – 30 ก�โลว�ตต� มากกว-าว�ทย ช มชนหลาย
เท-าต�ว

แล�วไอ�คล��นว�ทย ท��ว-ารบกวนว�ทย การบ�นน�:น ม�นเป;นคล��นก+าล�งส-งของร�ฐบาลเอง
หร�อเป;นคล��นของว�ทย ช มชน ??

ณ. หน<แก�ว
หลวงตา ท��เขาออกหน�งส�อพ�มพ�น�:ก0เป;นธรรม ท��ออกมาเป;นแง-เป;นทางต-างๆ

ส-วนมากจ�ตใจของคนท��เห0นว-าท��ใดเป;นภ�ยอย-างน�:นะ ผ�ดถ<กช��วด�ก0จะเหมาพวกน�:นเป;น
ภ�ยๆ เลยก0ม� เช-นอย-างท��ว-าเก��ยวก�บร�ฐบาลห�ามว�ทย ว-าไปรบกวนว�ทย การบ�น ม�นก0ไม-
เป;นความจร�งอย-างเด�ยว พวกท��คอยส-งเสร�มให�ท�:งทางชาต�ทางศาสนาแตกแยกก�นน�:ม�
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เป;นความผ�ดส+าหร�บพวกน�: แหย-เข�าไปๆ เวลาส�บสาวเข�าไปจร�งๆ ทางร�ฐบาลไม-ร<�เร��อง
น�:นม�นะ เพราะเราพ<ดอะไรเราพ<ดด�วยความเป;นธรรมจร�งๆ ไม-ใช-พ<ดว-าพวกน�:นเป;นภ�ย
พวกน�:เป;นค ณ เราไม-ได�เอาอย-างน�:นนะ ใครผ�ดใครถ<กว-าไปตามหล�กเกณฑ� อย-างท� �
กล-าวมาเก��ยวก�บเร��องว�ทย น�: สอบเข�าไปหาทางร�ฐบาลไม-ม�ก0ม� ม�นเสกสรรป6Jนข9:นมาให�
คนแตกแยกก�นก0ม�

เพราะฉะน�:นเราจ9งย�งไม-ต+าหน�ท�เด�ยวว-าจะผ�ดไปตามค+าออกมาท��เขาโฆษณา
เหม�อนว-าโจมต�ก�น เป;นอย-างน�:นละ เพราะเราฟ6งเป;นธรรมจร�งๆ เราไม-ได�ม�เอนม�เอ�ยง
อะไรท�:งน� :น น��เป;นความผ�ดพลาดของประชาชนผ<�ใดก0ตามท��ไม-หว�งด�ต-อชาต� ศาสนา
พระมหากษ�ตร�ย� ม�นไปย แหย-ให�แตกจากก�นก0ม� โดยอาศ�ยเหต การณ�เล0กน�อยเท-าน�:น
ม�นไปท+าให�แตกก0ม� เราจ9งไม-ควรจะเช��อเส�ยท�เด�ยว ให�พ�จารณาเหต ผลต�นปลายให�ด�ท ก
อย-างๆ ส+าหร�บหลวงตาน�:เร�ยกว-าเต0มห�วใจน�:เป;นธรรมอย<-แล�ว ไม-ม�อะไรก�บใครเลย ถ9ง
จะว-าขนาดไหนหน�กเบามากน�อย ก0ม�แต-ชะแต-ล�างท�:งน�:นไม-ม�ท+าลาย กร ณาทราบเอาไว�

เร��องธรรมน�:เรายอมร�บว-ากระจายออกไปมากเวลาน�: กระจายออกไปเยอะจน
กระท��งเม�องนอกก0ม� ก0เส�ยงธรรมแหละออกไป ธรรมออกท��ไหนช -มเย0นๆ เพราะฉะน�:น
ธรรมจ9งควรได�ร�บการบ+าร ง ทางศาสนาก0บ+าร งข9:นไป ทางชาต�ก0บ+าร ง น��ถ<กต�องด�งาม
อย-าท+าลาย ศาสนาท+าลายต�วเองก0ม� ชาต�ท+าลายก0ม� ม�นสองอย-าง การท+าลายน�:ถ�อว-า
เป;นข�าศ9ก ผ<�ท+าลายศาสนาอย<-ในวงศาสนาน�:นก0ค�อเทวท�ตในวงศาสนา ทางโลกก0ตามถ�า
ใครไปท+าลายศาสนาแล�ว เร�ยกว-าผ<�น�:นเป;นผ<�ท+าลาย

แล�วก0ย-นเข�ามาหาต�วของเราท�:งหลายท��น��งฟ6งเทศน�อย<-เวลาน�: ม�นท+าลายศาสนา
หร�อส-งเสร�มศาสนาก0ไม-ร<� แล�วศาสนาอย<-ก�บใครม�นก0ไม-ร<�อ�กนะ ศาสนาก0อย<-ก�บท กคนๆ
ความค�ดการพ<ดการกระท+าท กอย-าง ถ�าเป;นความผ�ดจากหล�กธรรมของพระพ ทธเจ�า
เร�ยกว-าท+าลายศาสนา ผ<�ใดท+าผ<�น�:นเป;นผ<�ท+าลาย ค�ดไม-ด�อย<-ภายในใจก0เป;นการท+าลาย
ศาสนาค�อต�วเองอย<-ในใจ พ<ดออกมาก0เป;นการท+าลายศาสนาด�วยวาจา กระท+าลงไปก0
เป;นการท+าลายศาสนาด�วยการกระท+า ม�นออกจากบ คคลๆ แต-ละคนๆ พวกเราน� :
ท+าลายศาสนาหร�อส-งเสร�มศาสนาก0ด<เอาอ�กท�นะ ว-ากว�างๆ ว-าท+าลายศาสนาหร�อส-ง
เสร�มศาสนาต�:งแต-ภายนอกอย-างเด�ยว ให�มาด<ต�วของบ คคลแต-ละคนๆ เราน�:แหละรวม
แล�วเป;นศาสนา รวมแล�วเป;นโลก ให�ด<

ต�วของเราเองถ�าค�ดไม-ด� ให�พล�กแพลงเปล��ยนแปลงทางค�ดไม-ด�น�:นออกเส�ย เอา
ความด�เข�ามา พ<ดไม-ด�ก0อย-าพ<ด การกระท+าอะไรท��เป;นภ�ยต-อตนและส-วนรวมแล�วอย-า
ท+า น�:เป;นผ<�ร�กษาศาสนา เข�าใจเหรอ ว-ามาว�ด มาร�กษาศาสนาหร�อมาท+าลายศาสนาก0ไม-
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ทราบนะ อย<-ในว�ดน�:ก0เหม�อนก�น ถ�าว-าไม-ม�การท+าลายศาสนา คร<อาจารย�ด ด-าว-ากล-าวอย<-
ท กว�นๆ บางท�ไล-ออกจากว�ดก0ม� ไม-มาท+าลายท-านจะไล-ออกท+าไม น��ก0ย�งม�พวกท+าลาย
ศาสนา อย<-ในว�ดน�:ก0ม� ให�แยกเข�ามาละเอ�ยดเข�าไปถ9งต�วเองซ�

ศาสนาน�:เร�ยกว-าส ดยอดแล�วนะพ��น�องท�:งหลาย เราประกาศออกเลยท�เด�ยว พ ทธ
ศาสนาเป;นศาสนาท��เล�ศเลอส ดยอดแล�วหาท��ค�านไม-ได�เลย เราปฏ�บ�ต�พ ทธศาสนาต�:งแต-
ว�นออก ก�าวข9:นเวท�น�:เอาจร�งเอาจ�ง ปฏ�บ�ต�กรรมฐาน เวลาเร�ยนก0เป;นธรรมดา ต+าร�บ
ต+าราท-านก0พ<ดไว�โดยถ<กต�องท กอย-างน��นแหละ แต-ห�วใจของเราม�นสกปรก ม�นไปท+า
ต+าราให�เลอะๆ เทอะๆ เอาแง-สงส�ยต-างๆ เข�าไปต�ต+าราๆ ว-าบาปม� น��ต+าราท-านบอก
บ ญม� ต+าราท-านบอกไว�โดยถ<กต�องแล�ว ศาสดาองค�เอกเป;นผ<�แสดงออกมาว-า บาปม�บ ญ
ม� นรกม�สวรรค�ม� พรหมโลกม� น�พพานม� เปรตผ�ประเภทต-างๆ ท��วแดนโลกธาต น�:ม� น��
ค�อค+าสอนของพระพ ทธเจ�าท��ทรงร<�แจ�งแทงทะล  เร�ยกว-า โลกว�ท� ตลอดท��วถ9ง ร<�แจ�งแทง
ทะล ตลอดท��วถ9ง แสดงไว�โดยถ<กต�อง

แต-พวกเราท��อ-านเข�าไปน�: ม�นเอาม<ตรเอาค<ถไปโปะไปทาไปหมด บาปม�หร�อไม-ม�
น�า น��อ�นหน9�ง หน�กกว-าน�:นก0ว-าบาปไม-ม� บ ญม�หร�อไม-ม�น�า หน�กกว-าน�:นก0ว-าบ ญไม-ม� ส ด
ท�ายก0ลบไปหมดท��พระพ ทธเจ�าแสดงไว�ด�วยความถ<กต�อง ม�นเอาความสกปรกรกร งร�งท��
เป;นของปลอมไปกลบๆ ไว�หมด เอาต�:งแต-ของปลอมออกมาใช�ให�เป;นทองค+าท�:งแท-ง
ม�นจะเป;นได�ย�งไง กองม<ตรกองค<ถเป;นทองค+าม�อย-างเหรอ ทองค+าต�องเป;นทองค+า น��
ละความสกปรกโสมมในห�วใจของส�ตว�โลก แม�อ-านหน�งส�อธรรมะก0ไปค�านธรรมะ อ-าน
อะไรเร� �องอะไรเป;นความจร�ง ม�นไปหาค�ดค�านต�านทานลบล�างไปหมด น� �ค�อความ
หลอกลวงของจ�ตใจแต-ละคนๆ 

น��เวลาเร�ยนไปม�นก0ม�แบบน�:น อ-านไปๆ ส-วนเช��อน��เช��อส+าหร�บเราเองค�อหลวงตา
บ�วหร�ออ�ตาบ�ว พ<ดให�ช�ดๆ อย-างน�:ละ อ-านไปๆ ความเช��อน�:นม�มาก แต-ความไม-เช��อม�น
แอบก�นอย<-น�:นแหละ ก0ต�องลากคอม�นออกมาซ�ความไม-เช��อ ค�อเช��อว-าบ ญม�อย-างน�: หล�ก
ใหญ-เช��อว-าบ ญม� หล�กเล0กๆ น�อยๆ ม�นว-าม�เหรอ น��นเห0นไหม บาปม�น��หล�กใหญ-เช��อ
แล�วว-าบาปม� เหอ บาปม�จร�งๆ เหรอ น��แอบก�นนะ ตลอดถ9งนรกสวรรค� น�พพาน ม�
จร�งๆ เหรอ ม�จร�งๆ เหรอ ในส-วนใหญ-ของเราเช��อนะ แต-ส-วนย-อยม�นแบ-งก�นๆ อย<-ใน
น�:น เราอ-านห�วใจเราเองนะมาให�พ��น�องท�:งหลายทราบ

เราเป;นผ<�ม -งอรรถม -งธรรม ปฏ�บ�ต�ธรรม แล�วม�นไปแบ-งก�น จนกระท��งถ9งน�พพาน
ห�วใจม -งต-อน�พพานอย-างหน�กหน-วง แล�วน�พพานม�จร�งๆ เหรอ ฟ6งซ�น-ะ เอ�า ถ�าหากว-า
น�พพานม�จร�งๆ แล�วเราจะเอาให�เต0มความสามารถ เอา คอขาดไปเลย ว-าง�:นนะ ขอให�
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เป;นท��แน-ใจว-าน�พพานม�จร�ง อย-างไรก0ไม-ถอย จะเอาน�พพานให�ได� มองไปก0ไปเห0น
หลวงป<�ม��น หลวงป<�ม��นน��ช��อเส�ยงท-านโด-งด�งมาต�:งแต-เราเป;นเด0ก กระเท�อนโลกมานาน
ท�น�:เราจะไปต�ดส�นใจเราก�บหลวงป<�ม��น ว-าง�:นนะ ในต+าร�บต+าราอ-านมาเอาต�ดส�นใจไม-ได�
นะ เห0นไหมล-ะ จะเอาท-านหลวงป<�ม��นมาต�ดส�น น��เป;นองคพยานป6จจ บ�นเห0นต-อหน�าต-อ
ตา ไปท-านก0ใส-เปร�:ยงๆ เลยจร�งๆ สมเจตนาท��เราม -ง เหม�อนว-าท-านกางเรดาร�ไว�เร�ยบ
ร�อยแล�ว

พอเข�าไปท-านก0เปร�:ยง ห�อ ท-านมาหาอะไร ท-านมาหาบ ญหามรรคผลน�พพานท��
ไหน ไล-เข�าไปๆ ท-านก0กว�านออกมาหมด ป6ดหมดเลย ไม-ม�อย<-ท��ไหนโดยประการท�:งปวง
ม�อย<-ท��ใจ ก�เลสม�อย<-ท��ใจ ธรรมม�อย<-ท��ใจ ให�ท-านข ดค�นลงท��น��ด�วยจ�ตตภาวนา พระพ ทธ
เจ�าตร�สร<�ด�วยจ�ตตภาวนา สาวกท�:งหลายตร�สร<�ด�วยจ�ตตภาวนา ท-านไม-ได�ตร�สร<�ไม-ได�
บรรล ด�วยไขว-คว�าลมๆ แล�งๆ นะ เอาลงตรงน�: น��ท-านสอนนะ เอาลงจ�ตตภาวนาน��ละ
จะเบ�กออกให�เห0น บาปก0เห0น บ ญก0เห0น ก�เลสประเภทต-างๆ ตลอดถ9งธรรมท��ส<งส ด
ว�ม ตต�พระน�พพาน จะเห0นท��ตรงน�: เอาให�ด�

เราฟ6งท กอน กระเบ�ยดไม-ให�ขาดไปได�เลย ฟ6งท กก�ท กก�ๆ หายสงส�ย น��ละเร�ยก
ว-าสมแล�วท��ว-า เราจะไปปลงความสงส�ยน�:ให�หมดก�บหลวงป<�ม��น ไปก0ปลงจร�งๆ ท-านก0ใส-
เปร�:ยงๆ พอออกมาแล�วเด�นไปย�งไม-ถ9งก ฏ� ค�อฟ6งธรรมะน��อย-างถ9งใจแล�วนะ ท-านพ<ด
อย-างถ9งใจๆ เหม�อนว-าท-านเอาเรดาร�กางไว�เลย เราเข�าเรดาร�ท-าน ท-านก0ใส-เปร�:ยงๆ ส�บ
ย+าเป;นลาบออกมา เด�นไปถ9งก ฏ� ฟ6งเร�ยกว-าต�วพองหมดเลย ฟ6งอย-างถ9งใจหายสงส�ย
ท กอย-างแล�ว เร��องบาป บ ญ นรก สวรรค� ย-อยๆ เหล-าน�:หายสงส�ย น�พพานท��เป;นจ ด
ใหญ-ม�ความสงส�ยแทรกอย<-น�:น หายสงส�ย

พอออกมา เอาละว�นน�:ได�ฟ6งเทศน�ถ9งใจแล�ว สมใจท��เรามาหาหลวงป<�ม��นเราแล�ว
คราวน�: ท�น�:เราจะจร�งไหม ถามเจ�าของนะ ออกท�นท�เลย ต�องจร�ง ค�อเราจะจร�งไหม ท��
ท-านพ<ดน�:หายสงส�ยท กอย-างแล�ว ท�น�:เราจะจร�งไหม บอกว-าต�องจร�ง ไม-จร�งต�องตายเท-า
น�:น น��นฟ6งซ�น-ะ ค+าว-าตายเท-าน�:นน��ละม�นสละท กอย-าง เร��องความพากความเพ�ยรเราไม-
อยากจะพ<ด เฉ�ยดสลบๆ แต-ไม-เคยสลบเราก0บอกไม-เคยสลบ ฟ6ดก�บก�เลสนะ เม��อความ
เช��อมรรคผลน�พพานถ9งใจแล�ว จะท กข�จะยากล+าบากล+าบนอะไรไม-เห0นเป;นอ ปสรรคนะ
จ�ตน�:ม�นด��งใส-น�พพาน พ -งๆ อะไรท กข�ยากล+าบากไม-เห0นเป;นอ ปสรรค เหย�ยบไปได�ๆ
จนพ -งลงไปทะล 

ท��ว-ามรรคผลน�พพานม�หร�อไม-ม�น�า พอไปฟ6งพ-อแม-คร<จารย�ม��นต�ตราปDKงแล�วม�
น��น เราก0ปฏ�บ�ต�ต�วเองเข�าไปอ�ก ซ�ดเข�าไปๆ ม�นก0เห0นจร�งๆ ส ดท�ายโลกธาต น�:หว��นไหว
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เลย กระจ-างแจ�งข9:นมา น�พพานม�หร�อไม-ม�ท��น�� น��น ม�นลงถ9งขนาดท��ว-า ห�อ พระพ ทธเจ�า
ตร�สร<�-ตร�สร<�อย-างน�:ละหร�อๆ เห0นไหม เวลามรรคผลน�พพานได�ปรากฏเต0มห�วใจแล�ว
สงส�ยหร�อไม-สงส�ยก0ฟ6งเอาซ� พระพ ทธเจ�าตร�สร<�-ตร�สร<�อย-างน�:ละหร�อๆ ม�นประจ�กษ�อย<-
ในห�วใจของเราในขณะท��ฟLาด�นถล-ม ค�อก�เลสขาดสะบ�:นลงไปจากใจโดยส�:นเช�ง  ธรรม
แท�เป;นอย-างน�:แหละหร�อ พระสงฆ�แท�เป;นอย-างน�:แหละหร�อ พระพ ทธเจ�า พระธรรม
พระสงฆ� มาเป;นอ�นหน9�งอ�นเด�ยวก�นได�ย�งไง น��เป;นแล�วในห�วใจ ไปถามใครท��ไหน

ท�น�:ค+าว-ามรรคผลน�พพานม�หร�อไม-ม� หายสงส�ยหมดเลย น��ปฏ�บ�ต�เข�าถ9งจร�งจ�ง
แล�ว ธรรมเหล-าน�:ละออกมาสอนพ��น�องท�:งหลาย ออกมาจากแบบน�:เอง ต�:งแต-แบบท��ว-า
น�พพานม�หร�อไม-ม�น�า เร��อยมาๆ โดยล+าด�บ จนกระท��งถ9งฟLาด�นถล-ม ค+าว-าฟLาด�นถล-ม
น�:น ก�เลสก�บจ�ตก�บธรรมฟ6ดก�นบนเวท�ค�อห�วใจ ขาดสะบ�:นลงไปในเวลาน�:นเป;นฟLาด�น
ถล-ม ความจร�งฟLาด�นเขาก0อย<-ของเขา แต-ระหว-างข�นธ�ก�บจ�ต ธาต ข�นธ�ไหวท�เด�ยวนะ
ธาต ข�นธ�ของเราน�:ไหว ผ9งเลยท�เด�ยวธาต ข�นธ� น��นอ+านาจของก�เลสก�บธรรมขาดสะบ�:น
จากก�น

น��นละค+าว-าฟLาด�นถล-ม ค�อระหว-างกายก�บจ�ตน�:ม�นกระเท�อนมากท��ส ดเลย ผ9ง
ท�นท� จ9งบอกว-าฟLาด�นถล-มก0ไม-ผ�ดนะ ต�:งแต-น�:นมาแล�วพระพ ทธเจ�า พระธรรม พระสงฆ�
มาเป;นอ�นหน9�งอ�นเด�ยวก�นได�อย-างไร น��ม�นเป;นแล�ว เราเคยร<�เม��อไรแต-ก-อนว-า พระพ ทธ
เจ�าเป;นอย-างไร  ต�:งแต-ร<�จ�กเด�ยงสาภาวะมา พ ทโธ ธ�มโม ส�งโฆ ต�ดห�วใจมา จนกระท��ง
ถ9งขณะน�:นละ ขณะท��ว-า เหอ พระพ ทธเจ�าตร�สร<�ตร�สร<�อย-างน�:แหละเหรอ ๆ ถ9งขนะน�:น
ละ พ ทโธ ธ�มโม ส�งโฆ หายเง�ยบ เข�ามาเป;นอ�นเด�ยวก�นหมด ธรรมท�:งแท-งเลย เป;น
ธรรมธาต 

เหอ พระพ ทธเจ�าตร�สร< � ตร�สร<�อย-างน�:แหละเหรอ อย-างท��ม�นเป;นอย< -ในห�วใจ
เด�Mยวน�: น��น พระธรรมแท�เป;นอย-างน�:แหละเหรอ เป;นอย<-ในห�วใจน�: น��น พระสงฆ�แท�เป;น
อย-างน�:แหละหร�อ เป;นอ�นเด�ยวก�นแล�วน��น พระพ ทธเจ�า พระธรรม พระสงฆ� มาเป;นอ�น
หน9�งอ�นเด�ยวก�นได�อย-างไร เป;นแล�วน��น พ ทโธ ธ�มโม ส�งโฆ เป;นอ�นเด�ยวก�นแล�ว เป;น
ธรรมแท-งเด�ยวแล�ว แล�วไปถามใคร เราพ<ดจร�งๆ เร��มมาต�:งแต-ออกปฏ�บ�ต�เอาพ-อแม-คร<
จารย�ม��นเป;นต�วประก�นท�เด�ยวละ จากน�:นมาก0ฟ6ด ท�น�:ธรรมชาต�น�:เป;นต�วประก�นเลย ใน
ห�วใจน�:เป;นต�วประก�น สามแดนโลกธาต น�:จ�าไปหมดแล�ว หายสงส�ยจากธรรมพระพ ทธ
เจ�า น��แหละเร�ยกว-าธรรมแท�เป;นอย<-ท��ใจ ไม-ต�องไปถามใคร ไม-เอาใครมาเป;นพยาน

พระพ ทธเจ�าตร�สร<�เพ�ยงพระองค�เด�ยวเท-าน�:นสอนโลกได�สามแดนโลกธาต  น�:ผ9ง
ข9:นมาในห�วใจน�:ไม-ต�องไปท<ลถามพระพ ทธเจ�า การแนะน+าส��งสอนประชาชนพลเม�องท��
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ไหนก0ไม-ต�องไปท<ลถามท-าน เต0มภ<ม�อย<-ในห�วใจตามวาสนาของแต-ละท-านๆ ท��จะสอน
โลกนะ น��นเห0นไหมล-ะ ขอให�ธรรมเก�ดข9:นท��ใจเถอะ เวลาน�:ม�นม�แต-ม<ตรแต-ค<ถ ข�:โลภ ข�:
โกรธ ข�:หลง ครอบอย<-ในห�วใจ ธรรมแท�เก�ดไม-ได� ไม-ม� ม�แต-ส��งเหล-าน�:ออกหน�าออกตา
ความโลภจะเอาให�โลกน�:พ�นาศฉ�บหายด�วยความโลภ ได�เท-าไรไม-พอๆ จนกระท��งเจ�า
ของตาย ความไม-พอก0ม�อย<-ในห�วใจ ความโกรธ ความเค�ยดแค�น ราคะต�ณหาม�แต-ความ
ไม-พอๆ ท�:งน�:น น��ค�อฟNนค�อไฟ น��ต�วม<ตรต�วค<ถ ข�:โลภ ข�:โกรธ ข�:ราคะต�ณหา อย<-ในห�วใจ
เปOดเหล-าน�:ออกหมดแล�วจ�าข9:นมาแล�วเป;นอย-างไรท��น��ทองค+าท�:งแท-ง น��นละพระพ ทธเจ�า
ท-านเล�ศ พระสงฆ�สาวกท-านเล�ศอย-างน�:น

ศาสนาของพระพ ทธเจ�าน�:เป;นศาสนาท��ย�นย�นมาต�:งก�ปต�:งก�ลปPแล�ว ย�นย�นความ
จร�ง ความเล�ศเลออย<-ท��น� �หมด ขอให�ท-านท�:งหลายได�น+าไปปฏ�บ�ต�นะ อย-าให�ก�เลสม�น
หลอกม�นหลอนอ�นน�:นก0ด�อ�นน�:ก0ด� ม�นจะตายท�:งเปล-าๆ นะ ให�เอาธรรมท��เป;นของจร�ง
มาปฏ�บ�ต� ด�ไม-ด�ท-านสอนอย-างไร เราเป;นคนห<หนวกตาบอด ท-านเป;นคนห<ด�ตาด�ฟ6ง
เส�ยงท-าน ท-านด9งไปเอาไป อย-าฝNนท-าน เจอแน-ๆ ไม-สงส�ยเร��องความจร�ง ไม-ม�อะไรท��จะ
เล�ศย��งกว-าพ ทธศาสนา เราท��มาพ<ดน�:ออกมาจากเวท� ข9:นเวท�ฟ6ดก�บก�เลสขาดสะบ�:นลงไป
แล�วไม-ม�อะไรสงส�ย ความท��จะท+าให�สงส�ย หร�อเป;นอ ปสรรคข�ดข�องต-างๆ ม�แต-ก�เลสท�:ง
น�:น เม��อก�เลสขาดสะบ�:นลงไปแล�วว-างไปหมด โลกธาต น�: ส�ญ�ญโต โลก� ว-างไปหมด ส<ญ
ไปหมด ไม-ม�อะไรเข�ามาผ-านจ�ตเลย น��นเร�ยกว-าจ�ตตว�ม ตต� พาก�นจ+าเอานะ ว�นน�:พ<ด
เพ�ยงเท-าน�:ละ ว�นละเล0กละน�อยไม-มาก จ+าเอา

ผ��ก�าก�บ ม�ป6ญหาธรรมะจากอ�นเตอร�เน0ตคร�บ
หล�งจากล<กได�น��งสมาธ�เสร0จ ล<กย�งก+าหนดด<ลมหายใจเข�าออกท+าความร<�ส9กตาม

ลมหายใจตลอด ซ9�งท�:งค�นล<กร<�ส9กต�วตลอดในลมหายใจเข�าออก ล<กอยากกราบเร�ยน
ถามหลวงตาเจ�าค-ะว-า ล<กก+าหนดมากไปหร�อเปล-า เพราะบางท�ท��ล<กก+าหนดอย<-น�:น ล<ก
จะปล-อยวางให�ลมหายใจว-าง เพ��อจะได�พ�กหล�บบ�างแต-เม��อจะปล-อยวาง สต�จะจ-อท��ลม
หายใจตลอด จนล<กจะไม-ได�นอนเก�อบท�:งค�น ล<กควรปฏ�บ�ต�เช-นไรเจ�าค-ะ จากหลานท��ร�ก
และเคารพองค�หลวงตาอย-างส<งส ด (จาก ปาว�ดา)

หลวงตา ไม-ได�นอนเพราะด<ลมหายใจ ไม-มากไป เวลาม�นจะตายม�นจะบอกต�ว
เอง เข�าใจไหม เราบอกว-าอย-างน�:บอกว-าไม-มากไป ถ�าม�นจะตายจร�งๆ ไม-ม�ใครจะร<�ต�ว
เองได�ย��งกว-าเรา ถ�าว-ามากไปม�นจะนอนว�นย�งค�+า อ�นน�:ไม-มากไปนะน�� นอนว�นย�งค�+าค�น
ย�งร -ง ไม-ก�นข�าวก0ได� อ�นน�:ไม-มากไป ถ�าว-ามากไปหน-อยม�นจะลงจ ดน�: เอาฟาดลงไป เข�า
ใจไหม ความตายอย<-ก�บเรา เขาก+าหนดอะไร เราย�งไม-ได�ย:+าอ�ก เราต�ดใจอย<-ก�บคนน�:นะ



8

เอาอ-าน
ผ��ก�าก�บ หล�งจากล<กได�น��งสมาธ�เสร0จ ล<กย�งก+าหนดด<ลมหายใจเข�าออกท+าความ

ร<�ส9กตามลมหายใจตลอด ซ9�งท�:งค�นล<กร<�ส9กต�วตลอดในลมหายใจเข�าออก ล<กอยากกราบ
เร�ยนถามหลวงตาเจ�าค-ะว-า ล<กก+าหนดมากไปหร�อเปล-า เพราะบางท�ท��ล<กก+าหนดอย<-น�:น
ล<กจะปล-อยวางให�ลมหายใจว-าง เพ��อจะได�พ�กหล�บบ�างแต-เม��อจะปล-อยวาง สต�จะจ-อท��
ลมหายใจตลอด จนล<กจะไม-ได�นอนเก�อบท�:งค�น ล<กควรปฏ�บ�ต�เช-นไรเจ�าค-ะ จากหลาน
ท��ร�กและเคารพองค�หลวงตาอย-างส<งส ด

หลวงตา ลมหายใจถ9งจะก+าหนดร<�ก�นอย<- ระยะท��ข�นธ�ม�นจะพ�กต�วม�นก0เปล��ยน
ของม�นป6Sบในขณะน�:นหล�บได�อย<-นะ เหล-าน�:เราผ-านมาท�:งน�:นแล�วน��นะ เอาเส�ยจนกระท��ง
กลางค�นท�:งค�นนอนไม-หล�บเหม�อนก�น กลางว�นม�นย�งจะไม-หล�บอ�ก หม นต�:วๆ เวลา
ธรรมท+างานโดยอ�ตโนม�ต� แก�ก�เลสโดยอ�ตโนม�ต� ม�นจะไม-หล�บไม-นอน จนกระท��งไปหา
พ-อแม-คร<จารย� ค�อท�แรกเราต�ดสมาธ� น��งท�:งว�น แน-ว ไม-ม�อะไรในโลกน�: เหล�อแต-ความร<�
ท��เด-น น��เร�ยกว-าต�ดสมาธ�แล�ว เล-าให�ท-านฟ6ง น��ท-านไล-ออกจากสมาธ� ออกมาทางด�าน
ป6ญญา

เวลาออกทางด�านป6ญญาแล�วหม นต�:ว เลยไม-หล�บไม-นอน กลางค�นตลอดร -งไม-
หล�บเลย กลางว��กลางว�นย�งจะไม-หล�บอ�ก ม�นจะตายแล�ว ข9:นไปหาท-าน ท-านบอกว-าน��น
ม�นเลยเถ�ด แล�วท+าไงท��น�� ให�พ�กผ-อนบ�าง ไม-พ�กผ-อนไม-ได�  เราจ9งได�มาก+าหนดท��อ��นท��
ใดไม-เอา ป6ญญาท� �ม�นหม นต� :วๆ เป;นธรรมจ�กร หดย-นเข�ามา ลากเข�ามาๆ อย< -ก�บ
พ ทโธค+าเด�ยว เอาๆ ท�น�:ให�อย<-ก�บพ ทโธค+าเด�ยว ส ดท�ายเอาพ ทโธบ�งค�บให�อย<- เร��องสต�
ป6ญญาม�นจะหม นของม�นตลอด เลยให�ม�นย�บย�:งก�นด�วยพ ทโธ ม�นจะค�ดเร��องอะไรก0
ตาม จะเอาพ ทโธเป;นหล�กจ�ตย9ดร<�อย<-น�: พ ทโธๆ หล�บได� 

อ�นน�:ก0ควรจะย9ดอะไรเป;นหล�กให�หล�บได�ก0ได� ม�นไม-หล�บตลอดค�นเหรอ (เขา
บอกอย-างน�:นละคร�บ) เอาจะเปล��ยนจากลมหายใจเข�ามาหาพ ทโธก0ได� เพ��อจะเห0นวรรค
ตอนของม�นท��พ�กท��อย<-ท��หล�บ แยกอย-างน�:ลองด< ของเราเร��องป6ญญาม�นหม นตลอด แล�ว
ย�บย�:งก�นด�วยพ ทโธ ไม-ให�เอาอะไร เอาพ ทโธเพ��อให�หล�บนอนได� มาอย<-น�:หล�บได� ถ�าเอา
ป6ญญาหม นตลอดฆ-าก�เลสๆ ส ดท�ายก0จะฆ-าต�วด�วย ด�วยความไม-ร<�จ�กประมาณ น��เอา
อย-างน�:นนะ ให�อย<-ก�บพ ทโธๆ โดยเฉพาะน��ก0ได� เอาลองด<นะ 

ว�ธ�น�:เป;นว�ธ�หน9�ง เราก0ไม-เคยท+าอย-างน�: แต-ม�นก0คล�ายคล9งก�น เปล��ยนแปลงจาก
ทางด�านป6ญญาท��หม นต�:วตลอดเวลาให�มาอย<-ก�บพ ทโธแล�วไม-หม น หล�บได� แน-ะ ถ�าอย<-
ก�บอ�นน�:นไม-หล�บ หม นเข�ามาอย<-ก�บพ ทโธ ให�อย<-จ ดเด�ยวหล�บได� น��ก+าหนดอานาปานสต�
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อาจจะม�ความพ�สดารแยบคายอย<-ในลมหายใจก0ได� ม�นจ9งท+าให�เพล�นอย<-ในน�:น ไม-หล�บ
อ�นน� :ย-นเข�ามาหาพ ทโธนะ แล�วหล�บ เอาละผ-านไปได�ท� �น� � ค�อม�นจ ดเด�ยวพ ทโธ ไม-
เคล� �อนไม-ย�ายไปไหน พ ทโธ ๆ หล�บได� คนน�:น-าฟ6ง เข�าแกTปของน�กภาวนา เข�าใจ
ไหมแกTบ พวกน�:ไม-ร<�จ�กแกTปจ�กก�Uบอะไรเลย ม�นเซ-อจะตาย

ผ��ก�าก�บ (ผ<�ก+าก�บการกองบ�น ๒๓ มากราบนม�สการขอความเมตตาอน เคราะห�
รถพยาบาลจากหลวงตาจ+านวน ๑ ค�น เพ��อใช�ในกองบ�น ๒๓ ซ9�งหลวงตาท-านเมตตา
ให�)

ผ��ก�าก�บการกองบ�น ๒๓ เร��องความถ��ว�ทย คร�บ ผมควบค มก+าก�บด<แลอย<-คร�บ
ไม-ม�ป6ญหาใดๆ ท�:งส�:นคร�บ เป;นพวกไม-หว�งด�ต-อประเทศชาต�ท��ท-านได�เทศน�ให�ญาต�
โยมฟ6ง เป;นพวกท��สร�างความแตกแยกข9:นมาคร�บ

หลวงตา พวกเราเป$นพวกท%&ร�กษาชาต� ศาสนา พระมหากษ�ตร�ย, และบ�าร�ง
ชาต� ศาสนา พระมหากษ�ตร�ย, อะไรม�นข�ดข�องปร0กษาหาร1อก�นได� ว-าอย-างน�:นเถอะ
เรา ข�ดข�องตรงไหนก0มาบอกก�นปร9กษาหาร�อก�นได� เพ��ออ �มช<ชาต� ศาสนา พระมหา
กษ�ตร�ย�ของเราเท-าน�:นเอง พอใจๆ ม�นม�อย<-เร��อย เด�Mยวเอาน�:นมาอ�างเอาน�:มาอ�าง แหม
เราสลดส�งเวชนะ ค�อเราสอนโลกน�: เอาธรรมพระพ ทธเจ�าท��ร� :อขนส�ตว�โลกให�พ�นจาก
ท กข�เป;นจ+านวนมากมายขนาดไหนมาสอนโลก ท+าไมเข�ามาป6จจ บ�นน�: เฉพาะอย-างย��งใน
เม�องไทยของเราซ9�งเป;นเม�องพ ทธ แล�วท+าไมจ9งกลายมาเป;นข�าศ9กต-อศาสนา แล�ว
ศาสนาเลยจะกลายเป;นผ<�ต�องหาเข�าไปน�:เราก0ไม-เคยได�ย�น พ9�งมาได�ย�นน�� สลดส�งเวชนะ
เรา ม�นหนามากอย<-นะก�เลส ม�นจะไม-ยอมเลยของด� ม�นจะย�นด�ต�:งแต-ส��งท��เลวร�ายท��ส ด
ท+าลายก�นตลอด เออ เอาละพอใจๆ นะ 

ว�ทย เราน�:ก0 โอ�โห ครอบไปเยอะนะ ว�ทย ต-างๆ กว�างขวางมากนะ เป;นประโยชน�
แก-คนท�:งประเทศ เวลาน�:ว�ทย น�:ออกกระจายอย-างรวดเร0วท�เด�ยว ธรรมะน��นะ ออกๆ
แล�วฟ6งว-าอ ปสรรคก0อย-างน�: ม�นข�ดตรงน�:นม�นขวางตรงน�: เราก0คอยฟ6งไปๆ เพราะธรรม
น�:เป;นกลางๆ คอยฟ6งผ�ดถ<กช��วด� ไม-ได�ว-าพวกน�:นพวกน�: ธรรมต�องฟ6งกลางๆ ไม-ม�อะไร
ข�ดข�องนะทางว�ทย  (ไม-ม�คร�บ) เออ เอาละพอใจ

ร�บฟ6งร�บชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได�ท��
www.Luangta.com หร�อ www.Luangta.or.th

และร�บฟ6งจากสถาน�ว�ทย สวนแสงธรรม กร งเทพฯ และสถาน�ว�ทย อ ดร 
FM 103.25 MHz


