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เทศนอบรมฆราวาส ณ กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อค่ําวันที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 
ธรรมเกิดกับใจแลวเหนือสิ่งใด 

 เราไปไหนกองรบกวนมันตามนะ รบกวนนั้นรบกวนนี้ ตามนั้นตามนี้ยุงตลอด 
ใหชวยนั้นชวยนี้ พูดอยางน้ีละภาษาธรรม มันสลดสังเวชจะตายนะ หัวใจมีอยูกับทุก
คนๆ ไมมองดูหัวใจตัวเองทีม่ันคึกมนัคะนอง มนัดีดมันดิ้นบางเลย หาเกาแตภายนอก 
เกาแตภายนอกทีม่ันไมคนั ที่มันคันไมเกา เลวยิ่งกวาหมาขี้เร้ือน หัวใจมนุษยเลวกวา
หมาขี้เร้ือน หมาขี้เร้ือนเขาเกาในที่คันๆ แตพวกเรามนุษยนี้ไปหาเกาในที่ไมคัน ที่มัน
คันคือหัวใจตัวมันดีดมันดิ้นตัวนี้ หมาขี้เร้ือนอยูในนี้ เกาเขาไปตรงนี้บางเปนอะไร 
 มันไมไดเกาที่คันนะ เกาที่คันมันจะสงบทันทีๆ พระพุทธเจา-พระอรหันตเกา
ตรงนั้นนะ ธรรมสอนโลกก็สอนใหเกาที่ตรงนั้น ไมไดไปเกาทีอ่ืน่ อันนั้นเปน
กิ่งกานสาขาดอกใบเล็กๆ นอยๆ ไมสําคัญยิ่งกวาตนลําอันใหญโตของมนั คือหัวใจ อัน
นี้มันดีดมันดิ้นเอาจริงๆ หาที่ยุติไมได วิ่งตามกิเลสจมกันทั้งน้ันแหละ ใครจะไดเปน
เศรษฐีกุฎมพีครองความสุขความเจริญเอามาอวดโลก เพราะการปฏิบัติตามกิเลสราย
เดียวไมเคยมี แตผูปฏิบัติตามอรรถตามธรรมนั้น ขึ้นตนก็ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ศาสดา
องคเอกเปนผูตรัสรูธรรม นั่นเกาถูกที่คัน ใสปงเขาไปนั้นกิเลสพังไมมีอะไรคัน 

ธรรมสอนโลกวิธีเกาหมัดที่มันคันๆ อยูในหัวใจ จากน้ันก็ประกาศสอนสาวก
ทั้งหลาย เกาลงที่ตรงนี้ ซัดลงตรงนัน้ เบญจวัคคียทั้งหาบรรลุธรรมปงขึ้นเลย หาองค 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนั้นพระอัญญาโกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรม บรรลุพระโสดา 
ออกอุทานวา ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ ส่ิงใดก็ตามเกิดแลวดับทั้งน้ัน 
ไมดับคืออันนี้เอง นั่น คอือันนี้ยันไวเลย นอกนั้นทั่วโลก เกิดแลวดับ เกิดแลวดับ อันนี้
ไมดับ เปนเครื่องยันกัน นี่ละแปลภาษาภาคปฏิบัติ ภาคปริยัติก็เรียนมา เหลานี้มีแต
มหาทั้งนั้นเรียนมา เราก็เรียน  
 ส่ิงใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเปนธรรมดาสิ่งน้ันยอมดับเปนธรรมดา นี่ในบาลีที่วา ยงฺ
กิฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ เวลาแปลแลวก็แปลวา ส่ิงใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเปน
ธรรมดาสิ่งนั้นยอมดับเปนธรรมดา เพียงเทานั้น  นี่ภาคปริยัติแปล ภาคปฏิบัติแปล ส่ิง
ใดก็ตามเกิดแลวดับทั้งนั้น พระโสดาขึ้นแลวแกพระอัญญาโกณฑัญญะ ขึ้นอยางน้ีเลย 
จึงเรียกวาอุทานละซิ จะวาธรรมดาวาส่ิงใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นธรรมดา มันก็ลอยๆ ธรรมดา  
มันไมกระเทอืนใจจะไปอทุานไดยังไง นี่ทานกระเทือนใจของทานเตม็เหนี่ยวเลย  
อุทานออกมาทางภาคปฏิบัติ เรายันเปนพยานไดเลย ส่ิงใดก็ตามเกิดแลวดับทั้งน้ัน แต
อันนี้ไมดับ นั่นยันกันตรงนี้เลย จาขึ้นแลวที่นี่ 
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 นี่ละพระนิพพาน กระแสของพระนิพพานถึงแลว ถึงกันแลว อนันี้ไมดับ ยันกับ
ส่ิงทั้งหลายที่เกิดแลวดับทั้งนั้น อันนี้ไมดับ ความหมายวางั้น ฟงซิมหาเรียนมา
เหมือนกัน นี่ก็เรียนมาเหมือนกัน นี่ละภาคปฏิบัติไมไดเหมือนภาคปริยัตินะ เราก็เรียน
มาปริยัติก็เปนมหาเหมือนกัน แปลทางปริยัติกแ็ปลเหมือนกัน อยางทีว่านี้ ส่ิงใดส่ิง
หนึ่งเกิดขึ้นเปนธรรมดาสิ่งนั้นยอมดบัเปนธรรมดา มันธรรมดาไปเลยลอยๆ ไป มันไม
ถึงใจ พอธรรมเขาถึงใจปงเทานั้น พระอัญญาโกณฑัญญะ ส่ิงใดก็ตามเกิดขึ้นแลวดับ
ทั้งนั้น อันนี้ไมดับ ความหมายวาอยางน้ัน ยันกันเลย ไดแลวสิ่งไมดับ ส่ิงทั้งหลาย
เหลานั้นเจอมาเหลานั้นมีแตเกิดดับทั้งน้ัน อันนี้ไมดับ นั่นยันกันตรงนั้นซิภาคปฏิบัติ 
ไมมีภาคปฏบิัติไมมีอันยนั อันนี้เกิดจากภาคปฏิบัติยันปงขึ้นเลย อันนี้ไมดับ นั่นถึงพระ
นิพพานปงเลย เปนธรรมชาติอันนี้เอง ไดเห็นแลว กระแสของพระนิพพานพาดพิงถงึ
แลว อันนี้ไมดับ นี่ละธัมมจักกปัปวัตตนสูตรทานแสดง 
 ตอจากนั้นทานก็ลงวาระสุดทาย ขมวดเรื่องเขามา มาลง ญาณฺจ ปน เม 
ทสฺสนํ อุทปาทิ ความรูความเห็นอันเลิศเลอไดเกิดขึ้นแลวแกเราตถาคต อกุปฺปา เม วิ
มุตฺติ ความหลุดพนจากกิเลสทั้งปวงนี้ไมมีการกําเริบอีกแลว อยมนฺติมา ชาติ ชาตินี้
คืออัตภาพนีเ้ปนอัตภาพสุดทายของเรา นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว ตั้งแตนี้ตอไปเราจะไม
กลับมาเกิดแบกรางกายอันนี้พาเกิดพาตายทับกันทั่วโลกดินแดนนี้อีกตอไป นี่ละทาน
แสดงไวในสี่บทสี่บาทนั้น พระอัญญาโกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรมแลว 
 หลังจากนั้นมาก็เทศนอนัตตลักขณสตูร ลางโลกสมมุติทั้งปวง หมดโดยสิ้นเชิง 
ดวยอํานาจแหงอนัตตลักขณสูตร ส่ิงใดๆ ก็ตามเปนอนัตตาๆ ไมใชเราไมใชของเรา
ทั้งนั้นๆ ปดออกหมดๆ แมที่สุดกิเลสที่มันวาเราวาของเราอยูในนี้ปดออกนี้เลยจาขึ้น
เลย นั่นละภาคปฏิบัติฟงเสีย ภาคปริยัติก็เรียนมาเหมือนกัน นี้ภาคปริยัติเรียนมาแลว 
ภาคปฏิบัติมานั้นมันถึงยันกันไดเลย เกิดขึ้นภายในใจนี้แมนยําๆ ดวย แนนหนามั่นคง
ดวย ถึงใจดวย พูดออกมาถึงเหตุถงึผลถึงอรรถถึงธรรมทุกอยาง ทานจึงเรียกวาพลัง
ของธรรม  
 ที่พูดอยางทีว่าดุเดือดเหมือนจะโกรธจะแคนจะกัดจะฉีกกันนั้น โลกทั้งหลายเขา
ถือวาโกรธวาแคน ดดุาวากลาวใหสมใจที่โมโหโทโสเต็มหัวใจ โลกกิเลสมันวาอยางน้ัน 
แตเร่ืองของธรรมไมเปนอยางน้ัน พลิกเปนตาลปตรไปเลย นี้คือพลังของธรรม กิเลส
ตัวเดียวไมมีในหัวใจจะเอาอะไรมาโกรธ จะเอาอะไรมาโมโหโทโส โมโหโทโสเหลานี้มี
แตกิเลสทั้งนั้น กิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวมีแตธรรมลวนๆ ผึงออกมานีพ้ลังของธรรม 
พากันจําเอาเสีย  
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 เทศนาวาการหนักเบามากนอยมีแตพลังของธรรมออกมา เร่ืองกิเลสตัณหา 
หรือวาความโมโหโทโสที่จะแย็บออกมานี่ไมมี เพราะเหตุไรจึงไมมี กม็ันไมมีในหัวใจจะ
เอาอะไรมาแสดง ถามีอยูตองแสดง ถามันหมดแลวไมแสดง จึงเรียกวาหมด นี่ละธรรม
ของพระพุทธเจาประกาศจาขึ้นในหัวใจ มันครอบโลกธาตุของเลนเมื่อไร พูดใหมัน
ชัดเจนเสียเรา มันจาอยูในหัวใจนี้แลว เพราะฉะนั้นการเทศนาวาการจึงไมเคยมีคําวา
สะทกสะทานแบบกิเลส มีแตแบบธรรมลวนๆ ไมมีแบบกิเลสเขามาแฝงเลย 
ตรงไปตรงมา ภาษากิเลสเขาวาขวานผาซาก พูดดุพูดดา ภาษาของกิเลสมันสงวนตัว
ของมัน ธรรมตีหนาผากมัน ธรรมทานเปรี้ยงๆ ไปเลย ฆากิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวมี
อะไรมาโกรธ ไมมีคําวาโกรธ เหลานี้เปนกิเลสทั้งน้ัน กิเลสส้ินจากหัวใจเอาอะไรมาเปน
กิเลสมาโกรธ ไมมี  นั่นละหมดโดยสิ้นเชิง 
 ตายก็ตายเปลาๆ นั่นละ เชนสมมุติวาใครจะมาฆาใหตายใหทานมีความโมโห
โทโส ไมมีเลย หมดโดยสิ้นเชิง ตายก็ตายไปธรรมดาเหมือนโลกทั่วๆ ไป แตใจทานไม
โกรธ นี่คือใจพระอรหันต จะเอาอะไรมาโกรธ จะเอาอะไรมากลา จะเอาอะไรมากลัว 
ความกลาก็เปนกิเลส ความกลัวก็เปนกิเลส ความโกรธเปนกิเลส ถึงขั้นตายก็ไมมกีิเลส
เหลานี้เกิดเลย ตายไปตามสภาพของธาตขุันธที่พังทลายลงไป จิตเปนธรรมชาติที่ไม
ตาย นั่น ไปแตะไมไดอนันั้น ไมแตะ นั่นละจิตของทานที่วาจิตไมตาย จิตเปนธรรมธาตุ 
จะทําอยางอืน่อยางใดใหเปนอยางใดอีกไมไดแลว  
 นี่ละการประพฤตปิฏิบัติธรรม พระพุทธเจาประกาศธรรมสอนโลกบรรลุมรรค
ผลนิพพานมามากตอมากบรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย ตั้งแตภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 
อุบาสิกาลงมาโดยลําดับลําดา สําเร็จมาเปนลําดับลําดา เพราะทานเอาธรรมของจริง
ออกจากหัวใจมาเทศน ทานไมไดเทศนลอยๆ จําน้ันจํานี้มาพูด เขากไ็มแนใจ เราก็ไม
แนใจ ผูเทศนก็ไมแนใจ ผูฟงจะเอาความแนใจมาจากไหน ถาผูเทศนยันลงไปทีเดยีว
เปนความแนใจแลว ดังพระอัญญาโกณฑัญญะ ส่ิงใดกต็ามเกิดแลวดับทั้งน้ัน อันนี้ไม
ดับ นั่นรับกันแลวเห็นไหมละ อันที่ทานรูนี้ไมดับ นี่เครื่องพยานมันกันอยูนี่ ทานรูอยาง
นี้ เพราะฉะนั้นจึงไดกลาปฏิเสธทุกส่ิงทุกอยางไดวา อะไรก็ตามเกิดแลวดับทั้งน้ัน อันนี้
ไมดับ นั่น 
 นี่ละธรรมภาคปฏิบัติ ใหมันยันกันอยูภายในหัวใจนี้ ขอใหปฏิบัติเถอะ ธรรม
พระพุทธเจานี่เปนอกาลิโก เปดจาอยูตลอดเวลา มีตั้งแตพวกสวมพวกถานมันปกคลุม
หุมหอจิตใจ ไปที่ไหนมแีตความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา ครอบหัวใจไวหมด หัวใจ
ดวงที่เปนธรรมแทๆ นั้นมองไมเห็น เพราะพวกมูตรพวกคูถทัง้หลายนี้มันครอบงําเสีย
หมด เปดออกซิ ภาวนาตามที่ทานสอนนั้นนะมันเปนอยางไร แตกอนสาวกอรหันตทาน 
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สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ไดมาจากไหน ไดมาจากทานเปดอันนี้แหละ ถาไมเปดเรียนจบ
คัมภีรไหนก็ตาม พระไตรปฎกกม็ีแตความจํา ความจริงไมมีในหัวใจ กิเลสไม
ถลอกปอกเปกนะ เพียงความจํา ตองเอาความจํามาเปนภาคปฏิบัติเปนความจริงขึ้นมา 
 ทานจึงวาปริยัติ ปฏิบัต ิ ปฏิเวธ ผลของงานก็เกิดขึ้นโดยลําดับลําดา ไมเปน
อยางอื่นอยางใด เกิดขึ้นจากผูปฏิบัติ ธรรมะพระพุทธเจานี้เปนมัชฌิมา อยูในทามกลาง
แหงมรรคผลนิพพานตลอดเวลา นี้คือธรรมแท แตกิเลสมันมายุมาแหย มาลบมาลางวา
มรรคผลนิพพานไมมี บาปบุญไมมี นรกสวรรคไมมี นี้เร่ืองของกิเลสทั้งน้ัน พี่นอง
ทั้งหลายชาวพุทธจําใหด ีพูดใหฟงชดัเจน นี้เปดอาแลวในหัวใจนี้ ลบไดอยางไร นรกมี
มาตั้งกีก่ัปกีก่ัลป ใครจะกลาสามารถไปลบนรกไดวะ มมีากีก่ปักี่กัลปนับไมไดเลย ไมวา
หลุมใดๆ มีมาตั้งแตพระพุทธเจาองคไหนๆ ยังไมอุบัติ อุบัติขึ้นมาก็มาเจออันนี้ก็บอก
ตามความจริงที่มาเจอมาเห็น  
 นี่นรกนี่เปนไฟ เปนประเภทๆๆ ขึ้นมา นรกมีหลายหลุม เผาหัวใจสัตวผูที่อาจ
หาญชาญชัยกอกรรมทําเข็ญตลอดเวลา ไมมีความกระดากอายในบาปในกรรมทั้งหลาย
นั่นละ เผาพวกนี้ละ ทานผูระวังมีหิริโอตตัปปะสะดุงกลัวตอบาปตอกรรมแลวทานไมทํา 
ไฟเหลานี้เผาทานไมได สรางแตคุณงามความดี แลวสวรรค-พรหมโลก-นิพพานมีไว
เพื่อใคร ก็มีไวสําหรับผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งนั้นแหละ ทางเดินของผูดีไปทางนี้ 
ทางเดินของคนชั่วผูชั่วลงทางต่ําเสมอ ไปที่ไหนภพใดชาติใดมีตั้งแตเร่ืองกองทกุขความ
ทรมานบีบบี้สีไฟเพราะกรรมของตัวเองชั่วชาลามกนั้นแหละ ที่ทําขึ้นมาเผาตัวเอง ไมมี
ใครมาเผาใหนะ เราจะไปตําหนิผูใด  
 ใครจะเกงกลาสามารถเลยศาสดาองคเอกไปได พระพุทธเจาแตละพระองคเปน
แบบเดียวกันหมด ทรงรูทรงเห็นสิ่งเหลานี้มาดวยกันทั้งน้ัน แลวมาสอนจะผิดไปไหน 
เอกนามกึ หนึ่งไมมีสองคืออะไร คือพระญาณหยั่งทราบของพระพุทธเจาไมมีสอง วา
อยางไรเปนอยางน้ัน คําสอนของพระพุทธเจาไมมีสอง เรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไว
ชอบแลวหมด ไมวาตนวากิ่งกานสาขาดอกใบ แตกไปไหนก็เปนกิ่งกานของตนไมตน
นี้ๆ ตนไมทีแ่นนอน ที่เปนสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลวนี้ทั้งนั้น นั่นทานสอนไวอยาง
นี้ ใครจะสอนไดแมนยาํยิ่งกวาศาสดาองคเอก โลกน้ีโลกโกหก คือโลกของกิเลส มัน
โกหกทั้งนั้น พากันภูมิใจในความโกหกของกิเลส ครอบหัวใจของตนเอง และเปนบากัน
ทั้งโลกทัง้สงสาร  
 พูดแลวสลดสังเวชนะ นี่พูดจริงๆ ตามหลักธรรม ไมไดดถูกูเหยียดหยามผูใด  
เอาอรรถเอาธรรมเอาความจริงมาพูด แตกอนมันไมรู ไมวาทานวาเรามันไมรู มันก็
เปนไปตามภาษีภาษา เวลามันรูแลวจะใหวาอยางไร ก็พูดตามที่มันรูมันเห็น ใครไปลบ
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ลางซิลบลางนรกนะ ศาสดาองคเอกตรัสรูมากี่พระองค องคไหนมีความสามารถไปลบ
ลางนรกทั้งหลายที่มีมาตั้งกัปตั้งกัลป กอนพระพุทธเจาตรัสรูเสียอีก ใครจะเกงกลา
สามารถไปลบลางนรกไมใหมี หรือไมมีได ไมวาหลุมใดก็ตาม สวรรค พรหมโลก 
นิพพาน ใครไปลบลางได มีมาตั้งกปัตั้งกัลป กีก่ัปกีก่ัลปเหมือนกัน เรียกวาไมสามารถ
ที่จะพรรณนาไดในความนานของสภาพทั้งดีและชัว่เหลานี้  
 แลวพระพุทธเจามาตรัสรู ก็มาสอนสิ่งที่ดีและชั่วที่เปนตามหลักความจริงของ
มันอยูแลวนี้มาสอนโลก เราจะเกงกลาสามารถยิ่งกวาพระพุทธเจาไปทีไ่หนไปลบลาง
นรกๆ นรกก็ไมมี สวรรคก็ไมมี มตีัง้แตบาปเต็มตนเต็มตัว นั้นละมันจะเผาเจาของ ให
พากันจํานะตั้งแตบัดนี้ยังไมตาย ตายแลวจะนิมนตพระมา กุสลา ธมฺมา มันเกิด
ประโยชนอะไร กุสลา ธมฺมา ก็คือวาสอนใหคนมคีวามเฉลียวฉลาด แกไขดัดแปลงสิ่งที่
ไมดีออกจากตนเอง บําเพ็ญสิ่งที่ดีใหดียิ่งขึ้นๆ นั้นละ กุสลา ธมฺมา ตองสรางตั้งแต
เวลามีชีวิตอยูนี้ตายเกิดประโยชนอะไร 
 นี่มันก็จวนจะตายแลวนะนี่ แทนที่จะมาเปนหวงเปนใยเจาของ เราพูดจริงๆ 
เม็ดหินเม็ดทรายเราไมมี ตื่นขึ้นมาปบมีแตความเมตตาสงสารครอบโลกธาตุ มันเปน
อยางไรถึงไดครอบโลกธาตุ มันมีอะไรอยูในนี้ถึงไดเมตตาสงสารครอบโลกธาตุ ถาไมมี
อันยิ่งใหญครอบโลกธาตุอยูในนั้นจะเมตตาครอบโลกธาตุไดยงัไง นี่ละธรรมของ
พระพุทธเจาใหญหรือไมใหญ มีแตวากิเลสมันใหญทั้งน้ันเดี๋ยวนี้ กิเลสมันใหญทั้งน้ัน 
มันเหยียบหัวสัตวทั้งหลายใหจมลงๆ ไมมีใครเห็นโทษเห็นกรรม ไมมีใครเบื่อหนายอิ่ม
พอคือกิเลสกลอมหัวใจโลก  
 ถาเปนเรื่องของกิเลสแลวพอใจดวยกันทั้งน้ัน ถาเร่ืองของอรรถของธรรมอืด
อาดเนือยนายขี้เกียจขี้คราน ทอแทออนแอ ไลเขาไปหองพระฟงเสียงรองแงๆ เหมือน
จูงหมาใสฝน มันเปนอยางไรมันไมอยากกราบพระ มันขี้เกยีจขี้คราน ตัวขี้เกียจขี้คราน
เหยียบหัวมันก็รองแง็กๆ ละซิ เหมือนจูงหมาใสฝน ถาบอกวาลิเกละครอยูที่นั่น ระบํา
รําโปอยูนั่น เหอๆ มันเปนบากันหมดโลก พวกแหๆ นี่ มีไหมลูกศิษยหลวงตาบัวอยู
นี่นะ หรือมีอุตริแตหลวงตาบัวคนเดียวนี่หรือ ไมมีความจริงเอามาพูด เรียกวาอุตริ เอา
ของจอมปลอมมาพูด เรียกวาอุตริ 
 นี้มีไหมลูกศษิยเรานี่มีแหๆ ไหม ถามีเราก็ไมอุตริ ก็แสดงวาถูกตอง ถาถูกตอง
แลวใหยอมรับ ยอมรับอยาแหๆๆ อีกนะ มีแตพวกแหๆ ลูกศิษยหลวงตาบัว พูดแลว
โมโห ถามีไมอยูขางๆ นี่เราจะปาไปใหมันหลงทิศหลงแดน ลงกุฏิไมทนั แตมันไมมีไม
เอาละน่ังสบายเถอะ มันไมมีไมไมตองกลัว มีแตปากแวๆ เฉยๆ ละ เหมือนจูงหมาใส
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ฝนมันรองแง็กๆ เฉยๆ เขาใจไหม ถาจูงเขาวัดเขาวา ฟงธรรมจําศีล ปฏิบัติความดีงาม
ทั้งหลาย อันหนึ่งมันอยูในใจ มันจะแง็กๆ ขึ้นมา มีไหมอยูในหัวใจเรา 
 หมาเราเห็นตั้งแตขางนอก ตอนเชาเขาจูงมาตามนี้นาดูๆ ไอหมาตัวมันแหง็กๆ 
หามไมใหไปวัดไปวา ฟงธรรมจําศีล สรางคุณงามความดี มันแหง็กๆ อยูในหัวใจทุก
คน ทําไมไมดูมันหมาตวันี้นะ หมาตัวนี้เปนภัยตอคนนะ หมาตัวนั้นไมเปนภัย ใครก็
อยากเลนอยากหยอกมัน มันติดเจาของ เจาของไปไหนพันกันเลย มันรักเจาของ ใคร
มาเห็นอยากดูอยากชมทัง้นั้นหมาตัวนั้น แตหมาตัวแหง็กๆ นี้ไมมีใครอยากชม แต
ชอบมันอยูในหัวใจของแตละคนๆ เห็นคนอื่นโกรธนี้ไมอยากไดยินไดฟง แตถาโกรธ
เขาวันยังค่ําฟงไดแหงก็ๆ ได พวกนี้พวกแหง็กๆ โกรธเขาไดดาเขาได แตเขาดาตัวเอง
ดาไมได นี่ละหมาตัวนี้อยูในหัวใจมีไหมอยูนี่ 
 โธ เร่ืองแกกิเลสเปนของงายเมื่อไร เราเคยพูดใหพี่นองทัง้หลายฟงแลว จนทอ
ใจที่จะไมส่ังสอนใครเลย บอกแลวพูดไมรูกี่ครัง้ ไมเคยคาดเคยคิดนะ แตกอนก็
ธรรมดาๆ บึกบึนไป เชนอยางภาวนาไป เวลาภาวนาทีแรกจูงหมาใสฝน มันก็รอง
แหง็กๆ ก็จงูกันไป จงูไปเรื่อย ปลอบโยนกันไป เวลานี้มันทุกขยากลําบาก เพราะยังไม
มีทุนมีรอน การบําเพ็ญก็พึ่งบําเพ็ญจิตใจหาความสงบไมได มีแตฟนแตไฟแหง็กๆ อยู
ในหัวใจ เอา ถูไถไปๆ ทนีี้เวลาถูไถไปมันคอยไดหลักไดเกณฑๆ จิตไมเคยสงบ สงบ  
 พอสงบแลวแนนหนามั่นคงปงมีความสงาผาเผย เห็นคาของใจตัวเองแลว เร่ิม
เห็นคุณคาใจตัวเองตั้งแตจิตมีความสงบ ถาใจไมมีความสงบไมมีใครเห็นคุณคาของ
หัวใจ นอกจากเปนบากับสิ่งภายนอกแหง็กๆ ไปตามมันเทานั้นละ เหาไปตามมัน ไมใช
เหาจะกัด เหาตามมัน เปนอยางน้ันนะ ทีนี้เวลาบําเพ็ญเขาๆ ธรรมะมีภายในจิตใจ
สูงขึ้นๆ ละเอียดลออขึน้ ทีนี้ยอนเขามาเห็นความอัศจรรย โอ นี่ความอัศจรรยความ
แปลกประหลาดอยูที่ใจๆ  
 หมุนเขาสูใจละที่นี่ ส่ิงภายนอกมันก็คอยเปลื้องออกๆ คอยปลอยวางลงไป เบา
ลงไป จิตใจหมุนเขามาหาธรรมภายในใจ หมุนเขาๆ ทีนี้ความสําคัญเลยมาอยูที่ใจ 
หมุนที่ใจเรื่อยๆๆ นอกนั้นจางไปๆ ปลอยออกๆ หมุนเขามาที่ใจ ธรรมเกิดกับใจแลว
เลิศเลอเหนือส่ิงใดๆ ทัง้นั้นในสามแดนโลกธาตุ ทีนี้ยิ่งหมุนเขาไป หมุนเขาไป จิตสวาง
กระจางแจงขึ้นมา ไมเคยคิดเคยเห็น ไมเคยคิดวาจิตนี้เปนความสําคัญอยางไรบาง 
ตั้งแตเกิดมาไมเคยเห็น มาไดเห็นตอนภาวนา  
 เอาพูดใหชัดๆ อยางน้ี แตกอนไมเคยเห็น แตเวลามาภาวนาที่รองแหง็กๆ ก็
ยอมรับวารองแหง็กๆ สูกิเลสไมได ใหมันตีเอาหงายหมาลงไปรองแหง็กๆ เอา สูไปสู
มาสุดทายกิเลสมันก็หงายหมาเหมือนกัน ฟดเขาไปๆ เอาจนกิเลสขาดสะบั้นไปจาก
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หัวใจหมดโดยสิ้นเชิง จาขึ้นมาครอบโลกธาตุ ทอใจ พดูชัดๆ อยางน้ีเลย โถ ลงขนาดนี้
แลวจะไปสอนใครได สอนใครที่ไหนเขาจะหาวาบาไปหมด เพราะเขาเปนบากันทั้งโลก 
จิตดวงนี้ใครจะไปยอมรับ ไมมีใครยอมรับ อยูไปกนิไปพอถึงวันเทานั้นก็เอาละ 
บิณฑบาตกับชาวบานชาวเมืองในปาในเขากินไป พอถงึกาลเวลาแลวก็ดีดผึงไปเทานั้น 
สอนใหมันหนักหนาลําบากลําบนอะไรใหเขาหาวาบา นั่นเห็นไหมละ 
 เวลามันเปนเปนขนาดนั้นนะ มันเปนแลวในหัวใจนี้นะ แตกอนใครเคยคาดเคย
หมายเมื่อไรวาธรรมเปนเชนไร ถึงขนาดที่วาตําหนิความเปนอยูของตนที่เคยเปนมากี่
กัปกีก่ัลป ตาํหนิโดยสิ้นเชิง ไมมีชิ้นใดดีเลย ธรรมชาตินั้นครอบไปหมดๆ ทีนี้มันกท็อ
ใจซิ สอนใครก็ตามใครจะบึกบึนไปได ลงถงึขนาดนี้แลว ใครจะรูจะเห็นไดธรรม
ประเภทขนาดนี้แลว อยูไปกินไปวันหนึ่งๆ พอถึงวันเทานั้นพอแลว สอนใครเขาก็จะหา
วาบา นั่นเห็นไหมละ มันเปนในใจ ไมไดมาโมมาคุยนะ 
 แตกอนมันไมไดเปนในนี้ ธรรมชาตินี้มันเลยคาดเลยคิด เปนแบบอัศจรรยที่
นอกสมมุต ิ วาอยางน้ันเถอะ ไมมทีีไ่หนที่จะไปคาดคิดไดเลย มาเจอเอาเสียอยางจังๆ 
นะซี มันก็ทอใจ สอนไปหาอะไร ใครจะไปรูไดลงขนาดนี้แลว ลงขนาดนี้แลวใครจะไปรู
ได มนุษยทัง้โลกรูไมได รูแตเราคนเดียว เหยียบมนุษยโดยไมรูตัวซิ ทีนี้ธรรมทานก็ผาง
ขึ้นมาละซิ นี้ละที่วาธรรมกระตุกในหัวใจ กระตุกอยางแรงเสียดวยนะ ไมใชกระตุก
ธรรมดา นี่ละธรรมเกิด ธรรมกระตุก เหมือนหนึ่งวาเราลืมโลกลืมสงสารเสีย เราเลิศแต
เราคนเดียว นอกนั้นเลวไปเสียหมด เปนลักษณะนั้น 
 ธรรมทานจึงกระตุกขึ้นมาวา ถาหากวาเปนสิ่งที่เลิศเลอ รูแตเราคนเดียว ไมมี
ใครจะสามารถรูไดแลว เราเปนเทวดามาจากไหน เราก็เปนมนุษยเหมือนมนุษย
ทั้งหลายนี่ เราทําไมรูไดเห็นได เขาก็เปนมนุษยเหมือนกัน ทําไมจึงไปวาเขาจะรูไมได
เห็นไมได เรารูไดรูไดเพราะอะไร เพราะเหตุใด คําวาเพราะเหตุใดนี่นะ มันวิ่งถึงบารมี
ทุกคน ทุกคนมีบารมีทุกคนนะ พอวารูไดเพราะเหตุใด สายทางตั้งแตนูนมาถึงจุดนี้ 
มาถึงธรรมชาติที่เลิศเลอน่ีมาจากบารมีความดีงามทั้งหมดเลย ไสเขามา ไสเขามา  
 พอวารูไดเพราะเหตุใด มันมองเห็นสายทางของเจาของมา มีแตสายบารมีความ
ดีงามทั้งนั้นมานี่ ยอมรับ ออ รูได ไมมากก็รูได ยอมรับทันทีเลย ก็มันสายทางเขามา 
ตางคนตางสรางคุณงามความดีมาดวยกันทุกคน มีใกลมีไกล ขยับเขามาๆ ดวยกัน
ทั้งนั้น มันก็ยอมรับ ออ ได ไมมากก็ได ปฏเิสธไมไดเลยนะที่นี่ น่ันจึงมีแกใจที่จะ
แนะนําส่ังสอน เพื่อนฝงูก็รุมตลอด เร่ืองรุมนั้นรุมแหละ อยูในปาในเขาไปที่ไหนพระนี้
รุม จมูกพระดีกวาจมูกหมานะ หมานี้ตามเจาของดมนั้นดมนี้ไมไดเร่ืองไดราวมันกลับ
บานของมัน แตพระนี้ไมกลับ ไปอยูในเขาที่ไหนลูกไหน ถ้ําใดเงื้อมผาใด ตามถึงหมด
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พระ พอไปถึงแลวมาอยางไรพวกนี้นะ จมูกมันเกงกวาจมูกหมานี่นะพวกนี้ เฉย ขอให
ไดอยูดวยกพ็อ ขอใหไดอยูดวย วาอยางไรเฉยเลย สมหวังแลว ไดมาถงึแลว 
ความหมายวาอยางน้ัน จะวาอะไรวาไปเถอะ ตกลงเราก็แหง็กๆ เพราะหมูเพื่อนทับเอา
รองแหง็กๆ  
 นี้ละธรรมเลิศหรือไมเลิศ ขอใหปฏิบัติซิธรรมพระพุทธเจา ถาอยากรูอยากเห็น 
มแีตอานคัมภีรใบลาน กราบปลกๆ ไดไมถงึสามครั้ง พุทโธ ธัมโม สังโฆ บางคนยังไม
ถึงสามครั้งฟงเสียงหลับครอกๆ มีเยอะ นี่ความขี้เกียจขี้คราน เร่ืองกิเลสตัณหามัน
เหยียบเอาอยางน้ี ธรรมงอกเงยไมได เอา เรงลงไป ฟาดลงไป กิเลสมันหนาเทาไร
ธรรมตองหนาซัดกันๆ ซิ มันพนไปไมไดละ ธรรมเหนือกิเลสตลอดมา ถานํามาใชกิเลส
พังเพราะธรรมพระพุทธเจา กิเลสพังเพราะธรรม สาวกทั้งหลายกิเลสพังเพราะธรรม 
ความพากเพียร สติธรรม ปญญาธรรม วิริยธรรม ขันติธรรม ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ 
ปญญา เรียกวาพละทั้งหา 
 นี้ละธรรมทั้งนั้นฟาดกิเลสขาดสะบั้นลงไปไดทุกคนนั่นแหละ อยาพากันนอนใจ
นะ เราจวนจะตายเทาไรแทนที่จะมาหวงเรา เราพูดจริงๆ เราไมมีเลย บอกวาไมมีเลย 
ตื่นขึ้นมาจิตมันออกแลว มันจามันครอบไปหมดแลว มีแตความเมตตาสงสารทั้งน้ัน 
โงเงาเตาตุนก็คือมนุษยเรา เทียบกับธรรมประเภทนี้แลว ไมมีใครโงยิ่งกวามนุษย เมื่อ
ไดอรรถธรรมเหลานี้ไมมีใครจะฉลาดยิ่งกวามนุษย ถาไดธรรมแทรกเขาไปตีกิเลสได 
ฆากิเลสได พระพุทธเจาฆากิเลสได แตกอนกิเลสเหยียบพระพุทธเจามากี่กัปกี่กัลป 
สาวกทั้งหลายกิเลสเหยียบทั้งนั้น ทําไมกิเลสพังได ก็เพราะอํานาจของธรรม นี้เราลูก
ศิษยตถาคต ก็เพราะอํานาจของธรรมเหมือนกัน ใหเพียรกันนะ 
 อยานอนใจเฉยๆ ครูบาอาจารยไมอยู พุทโธ ธมัโม สังโฆ อยูกับเรา ทานไม
พรากจากเรานะ ใหระลึกพุทโธ ธัมโม สังโฆ ระลึกภาวนาอยูนี่ ไปที่ไหนเขาเฝา
พระพุทธเจาตลอดเวลา ตามเสด็จพระพุทธเจาตลอดเวลาดวยความระลึกถึงธรรม 
จิตใจใดที่ระลึกถึงอรรถถงึธรรม จิตใจนั้นเลิศอบอุนตลอดเวลา จิตใจใดไมมอีรรถมี
ธรรม จะเอาสมบัติเงินทองขาวของมากองเต็มแผนดินนี้ก็ตามไมมีความหมาย 
ไมอยางน้ันจะวาธรรมเลิศกวาส่ิงเหลานี้ไดอยางไร พออันนี้ปรากฏขึ้นเทาไรมันปลอย
ของมันหมดเลย พากันจดจํา 

 
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/
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FM 103.25 MHz 
 


