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เทศนอบรมฆราวาส ณ วดปาบานตาด
เมอวนท ๓๐ มกราคม พทธศกราช ๒๕๔๙

เอาความชวมาอวดเปนความด

ก%อนจงหน
พระเราใหเขมงวดกวดขนทางดานความพากเพยร อย%าอ%อนตว อ%อนขอไม%ไดนะ
ก.เลสมนคอยเหยยบอย0%ตรงทสต. สต.ข12นไม%ได ใครทมสต.ก.เลสจะไม%เก.ด สต.ครอบอย0%
แลวก.เลสจะไม%เก.ด หนาแน%นขนาดไหนอย0%ใตพ2นก.เลส ก.เลสเหยยบหวมนอย0% พอเผลอ
เท%าน2นลมระนาวไปเลยไม%ม เหลอ จ5าใหดค5าน2 สต สพพตถ ปตถยา นใหญ%โตมากท
เดยว สต.จ5าตองปรารถนาในทท2งปวง คอไม%มยกเวนเลยสต. ผ0ประกอบความเพยรตอง
มสต.ประจ5าตว ท5าขอวตรปฏ.บต. สต.ต.ดๆ ตลอดเวลาก.เลสเก.ดไม%ไดๆ พอเผลอเมอไร
ก.เลสจะเก.ดๆ ความค.ดสงขารนนละเป;นก.เลส เพราะก.เลสไสออกมา สงขารก<เป;น
เครองมอของก.เลสท5าลายเรา
อย%าสนใจกบอะไรนะ ไม%มอะไรเล.ศย.งกว%าธรรม ในสามแดนโลกธาตน2ไม%มอะไร
เล.ศย.งกว%าธรรม ใหด0หวใจตวเองทก.เลสมนเหยยบย5าท5าลายอย0%ตลอดเวลา ธรรมเก.ด
ไม%ไดก.เลสเหยยบเอาๆ โหย พ0ดเราสลดสงเวชนะ เอาธรรมจบมนเห<นหมดนจะว%าไง
นอกจากปลงธรรมสงเวชๆ เพล.นอย0%ดวยอ5านาจของก.เลสเหยยบหวๆ โลกเป;นอย%างน2น
ท2งน2น ไม%ไดโศกเศราเพราะก.เลสเหยยบหวนะ เพล.นเพราะก.เลสเหยยบหว เพราะ
ฉะน2นทกขจ1งไม%ร0ตว ไม%มวนเข<ดหลาบอ.มพอคอก.เลสเหยยบหวสตวโลกนนแหละ
เราจะไดเห<นเรองธรรมว%าว.เศษว.โสยงไง เอาธรรมจบน2 โถ สลดสงเวชนะ พระ
พทธเจาเล.ศเราจะเห<นตรงน2 พระพทธเจาเล.ศขนาดไหน เรองกองทพก.เลสน2เป;นขาศ1ก
กบธรรมตลอดมา น2คอยเหยยบตลอดเหยยบธรรมพระพทธเจา ทสอนไวไม%สนใจ แต%
เรองของก.เลสจบป?@บ ความบๆ ล.งรอยตวส0ไม%ได ล.งก<ว%ามนเร<ว แต%ไม%เร<วย.งกว%าก.เลส
อย0%บนหวใจคน ความาท5าลายเจาของๆ
ขอวตรปฏ.บต.ก<ไดเคยพ0ดเรยบรอยแลว สมบ0รณแบบทกอย%างดวยความพรอม
เพรยงสามคคกน ป?ดกวาดเช<ดถ0ท5าความสะอาดหรออะไรซ1งเป;นส%วนรวม นเราก<ไดชม
เชยว%าดตลอดมาไม%เคยบกพร%องแต%ไหนแต%ไรมา แต%ความเพยรภายในใจนอาจจะ
บกพร%องหรอบกพร%อง จ1งตองเตอนในจดน2เขาไป สต.เอาใหด สต.น2ส5าคญมากทเดยว
ถาลงขาดสต.แลวเด.นจงกรมไปยมขาหมาไอปCกก2มาเด.นช%วย มนก<เป;นหมาไอปCกก2ไป
เลยไม%ไดเป;นความเพยร เขาใจไหมล%ะ
สต.เป;นส5าคญ ถาเผลอแลวไม%เป;นท%า พระพทธเจาเป;นศาสดาเล%นๆ เมอไร เป;น
ตDกตาพอใหเรามาเหยยบหวท%านเล%นเหรอ เดEยวน2เหยยบหวพระพทธเจาท2งน2นนะ การ
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ขามเก.นหลกธรรมหลกว.นย เฉพาะอย%างย.งพระเรานพวกเทวทตเหยยบหวพระพทธเจา
ตลอดเวลา ยงโอ%อ%านะมนของง%ายเมอไร ก.เลสละพาใหเหยยบ จะว%ามเจตนาไปเหยยบ
หวพระพทธเจามนก<ไม%มเจตนา มนเป;นหลกธรรมชาต.อนหน1งทก.เลสเหนอธรรม ตอง
เหยยบไปตลอดเวลานนแหละ เรยกว%าเหยยบหวพระพทธเจาผ0สอนธรรมใหโลกพอได
ร0เน2อร0ตว กลบมดบอดไปหมด
ใหต2งใจประพฤต.ปฏ.บต. ใครอย0%ทไหนใหเป;นความเพยรตลอดเวลา ถาท%านท2ง
หลายอยากทรงมรรคทรงผล มรรคผลน.พพาน มรรคผลน.พพานอย0%ทว%าน หลกธรรม
หลกว.นย สต. ป?ญญา ศรทธา ความเพยร อย0%ตรงน2นะ ใหจบจดน2ใหด อนน2ละจะหนน
เขาถ1งความบร.สทธ.Gหลดพนทตรงน2เอง เอาละใหพร
หลงจงหน
ภาวนาถาลงไดท5าลงไปน2มนมกจะมป?ญหาและมป?ญหาข1น2 เพราะตวป?ญหาใหญ%
อย0%ทใจ ส%วนมากมแต%ก.เลสสรางข12นมา
ๆ ทน2พอเราภาวนาเป;นน25าดบไฟน ธรรม
จะปรากฏข12นมา ทน2ก<ม ความร0 แปลกๆ ต%างๆ น5ามาถามแหละ ถาลงไดจ%อเขาทาง
ภาวนาแลวจะมเรองแหละ ไดท2งเรองก.เลสและเรองธรรมข12นมาดวยกน เพราะอย0%ในจด
เดยวกนคอใจ อย0%ทตรงน2น
เวลาก. เลสเก.ดมากๆ น2คนเป;นบาสดๆ รอนๆ ก.เลสเก.ดมากๆ จนไม%ไดสต.
สตงนอนไม%หลบ จากน2นแลวเป;นบาไปเลย ความค.ดความว%นมากของก.เลสมนหมนหว
ใจใหเก.ดความเดอดรอน ทกอย%างรวมอย0%น2นหมด นอนก<ไม%หลบ หลงจากน2นก<เป;นบา
ได มแต%เรองของก.เลสลวนๆ หมนภายในหวใจ ทน2เอาธรรมเขาซ.ผ0บ5าเพ<ญธรรม กบ
ก.เลสตวพาคนใหเป;นบา เอาธรรมเป;นน25าดบไฟดบลงๆ ก.เลสยบยอบลงๆ น25าดบไฟก<
ข1น2 ละทน ข12นภายในใจ เรยกว%าธรรมเก.ด
เวลาก.เลสสงบตวลงมากๆ ธรรมเก.ดมากๆ ทนถ1งข2นธรรมเก.ดนะ มนคลายคล1ง
กนไม%ไดผ.ดกน เวลาก.เลสเก.ดข12นมากๆ น2คนเป;นบาได ความโลภเก.ดข12น ความโกรธ
ความเคยดแคนมนเก.ดมากๆ หมนหวใจ อะไรเก.ดหมนหวใจ เพราะก.เลสอย0%ทหวใจ
แสดงออกมาก<หมนหวใจ นทางก.เลส หมนขนาดเอาใหคนเป;นบาไดเลย ทน2พล.กเขามา
ทางดานธรรมะ จ.ตตภาวนาส5าคญมากทจะไดเหตไดผลทนกนกบก.เลสทพาคนใหเป;น
บา ธรรมพาคนใหเป;นคนดใหเป;นปราชญเป;นจอมปราชญข12นทนเหมอนกน เวลาธรรม
เก.ดข12นมากๆ อย0%ทไหนมแต%ธรรมเก.ด ทว%าธรรมเก.ดๆ เก.ดทไหน เก.ดทจ.ต ก.เลสเก.ด
ไม%คอ% ยพ0ดกน มนเป;นไฟเผาไหมทวโลกมแต%ก.เลสเก.ดท2งน2น แต%ธรรมเก.ดไม%ค%อยม
ทน2เวลามาบ5าเพ<ญธรรม ธรรมก<มอย0%ในใจเหมอนกน ทน2ธรรมเก.ด เวลาธรรม
ไดเก.ดแลวทน2ก.เลสอ%อนลงๆ แทบคนหาไม%เจอ มแต%ธรรมออกๆ จากน2นก<สต.ป?ญญา
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ธรรมละทน อตโนมต.ๆ หมนตลอดเวลา ก.เลสมนผ0กมนมดไวจดไหนๆ ธรรมะจะตาม
แกๆ เหมอนไฟไดเช2อ เช2ออย0%ทไหน คอก.เลสอย0%ทไหน ธรรมะคอไฟเผาเขาไปๆ เห<น
สดๆ รอนๆ อย0ใ% นใจนะ
เวลาธรรมไดเก.ดเพล.นนะทน ก.เลสเก.ดน2ท2งเพล.นท2งโศก ทกขอย0%จดศ0นยกลาง
เพล.นมนก<ทกข เศราโศกก<เป;นทกข อย0%จดศ0นยกลาง เวลาธรรมเก.ดจะว%าเพล.นหรอไม%
เพล.นก<ไม%ร0นะ มนเหมอนไฟไดเช2อ ไหมเขาไปๆ ไหมต.ดไหมต%อไหมไม%หยดไม%ถอย
ธรรมไหมก.เลสเผาก.เลส ท%านว%า ตปธรรม ใหเห<นทหวใจซ. จนกระทงไดว.ตกข12นมาบาง
ทนะ มนชดๆ ในหวใจจะไม%ใหว.ตกยงไง เราเป;นเองพ0ดใหชด เราเป;นอาจารยสอนคน
น5ามาสอนท2งผ.ดท2งถ0กนนแหละ เวลามนไดเก.ดแลว
ทแรกเวลาถ0ไถ ท5าความพากความเพยร จ.ตไม%ลงจ.ตไม%สงบเพราะก.เลสตมน
ตลอด สงบไม%ได ลมลกคลกคลาน ทกขล5าบาก เวลาจะต2งรากต2งฐานเป;นกองทกขใหญ%
โตเหมอนกน เพราะกองทพก.เลสมนหนาแน%นมาด2งเด.ม ธรรมจะเก.ดข12นมนตเอาๆ สต.
ต2งไม%ไดเลยลมผล<อยๆ เราไม%ลม จนกระทงไดปลอบโยนตนเองนะเราก<ไม%ลม โฮ ทกข
มากเหลอเก.นก. เลสตเอาๆ ธรรมต2 งไม% ได ทางอนหน1 งก<ป ลอบตวเองว% า เอาละให
พยายามต2งนะ พระพทธเจาท%านสลบสามหน ต2งถ1งข2นสลบ เราไม%ไดสลบอะไรน จะว%า
หนกว%าหนาเลยศาสดาไปไดยงไง เอา พยายามบน ปลอบโยนเจาของ เอา บน นความ
พยายาม ปลอบเจาของก<ปลอบ บนก<บน
ระยะน2ม นย% ง ยากล5 า บาก เพราะต2 งตวก< ไม% ได ทนรอนก< ไม%ม จะว% า ไง ต% อ ไป
พยายามไปมนมทนมรอนแลว จ.ตใจมหลกมฐานข12นไปแลวจะค%อยสงบร%มเย<น สบาย
ไปๆ เรอยๆ ความคาดความหมาย ปลอบเจาของตามความคาดความหมายน2นแหละ
ใหพยายามไป ทน2พอคาดไวน2ปลอบใจอย%างน2 บทเวลาธรรมเก.ดเอาละนะ เวลาใจม
ก5าลงทางดานจ.ตตภาวนาน ถ1งข2นสงบเย<นใจในสมาธ. นงท2งวนท2งคนสบายตลอดเวลา
ไม%ต องพ0ด เอาแค%น2นละ เอาถ1งข2นป?ญญาออก เวลาป?ญญาออกน2ม นไดหมน หมน
ตลอดเลยนะทน หมนฆ%าก.เลส นเรยกว%าธรรมเก.ด
ก.เลสเก.ดเก.ดเพอจะดบ ธรรมเก.ดเก.ดเพอสงหาร ต%างกนอย%างน2 หมนต.2วๆ เอา
ถ1งขนาดกลางคนนอนไม%หลบเลย ตลอดร%งเลยไม%หลบ คอน2มนฟ?ดกนอย0%ภายใน นก
มวยเขาวงในกนถอยกนไม%ได ก.เลสเก.ดมแต%เก.ดเพอจะดบ แย<บออกมาก<ดบๆ ธรรมะ
ฟาดเอาเผาเอาแหลกๆ จะว%าเพล.นมนก<ไม%ปรากฏ แต%หากเป;นเครองด1งด0ดกนอย0%ใน
น2นทมนจะหมนตาม เหมอนไฟหมนตามเช2อไฟ หมนเขาเรอยๆ อย0%ทไหนมต2งแต%ธรรม
กบก.เลสฟ?ดกนอย0%ภายใน นเรยกว%าธรรมฆ%าก.เลสโดยอตโนมต.ละทน แต%ก%อนก.เลส
ท5าลายสตวโลกโดยอตโนมต.ของมนดวยกนทกหวใจ
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เราก<ไม%เคยค.ดแต%ก%อน บทเวลาธรรมอนน2เก.ดมนตามสงหารก.เลสเป;นอตโนมต.
ถ1งไดร0 อKอ ก.เลสต2งอย0%บนหวใจสตว ท5างานอย0%บนหวใจสตว มนก<เป;นอตโนมต.อย%างน2
ในวฏวนน2 นนมนยอนไปร0นะ เหมอนกนกบธรรมทเวลาไดเก.ดน2 เอาละนะทน ก.เลสอย0%
ทไหนหมนเขาใส%ๆ ขาดสะบ2นๆ เป;นอย0%ภายในจ.ตใจนอนไม%หลบ กลางวนยงจะไม%หลบ
อก น0%นน%ะมนหมนกนไม%ถอย อย0%ทไหนไม%ไดว%างงานเลย แมทสดฉนจงหนมนไม%ไดอย0%
กบล.2นกบปากกบอาหารการก.นนะ ไม%ไดอย0% อนหน1งมนฝ?งอย0%ล1ล1กๆ มนหมนกนอย0%ภาย
ในเวท ระหว%างก.เลสกบธรรมซดกนอย0%บนหวใจ ท%านท2งหลายฟ?งเสยนะ หลวงตาบว
ตายจะไม%ม ใครพ0ด เราพ0ดอย%างน2นะ จะหาผ0ทพ0ดยากอย0%นะพ0ดอย%างน2 น2เป;นมายงไง
พ0ดใหฟ?งชดเจน ผลของธรรม ผลของศาสนา สงหารความทกขท2งหลายสงหารอย%างน2
แหละ หมนตลอด
เด.นจงกรมนตามนฝMามนฟางนะ ตาไม%เห<นตาไม%ออก จ.ตมนหมนอย0%ภายใน
เด.นซ%มซ%ามๆ โครมครามเขาปาๆ หอ ปา ถอยออกมาแลวเอาอกๆ จ.ตมนหมนอย0%
อย%างน2นตลอดเวลา เดEยวก<โครมครามเขาปาน2น คอมนเด.นไปเฉยๆ กาวเทากาวไป
เฉยๆ ตามนมดแลวมนไม%ด0 มนอย0%ภายในน2 แลวก<ซ%มซ%ามๆ ถาคนมามองเห<นเขาจะว%า
พระองคน2เป;นบาหรอ เขาจะว%าไดนะ ว%าพระองคน2เป;นบาหรอ ท5าไมเด.น เดEยวต0ม
ตามๆ เขาปาน2นแลวเขาปาน2 ไปแลวเดEยวโครมครามๆ คอจ.ตมนไม%ออกจากน2มนก<ไม%
สนใจกบอะไร โครมครามทางน2นทางน2 นฟ?งใหชด หวใจน2ไดเป;นมาแลว ลงไดลงทาง
จงกรมแลวลมเวล5าเวลา
นทว%าฝาเทาแตก พระโสณะท%านเล.ศเลอเป;นเอตทคคะในทางความเพยร ท%าน
เด.นจงกรมจนฝาเทาแตก อนน2ถาค.ดธรรมดาเด.นจงกรมบงคบเอาจนฝาเทาแตกน2เชอ
ไดยากนะ พออนน2มาเขาก1Nกเท%าน2นละทน เชอทนท อ5านาจแห%งความเพยรน2มนหมน
มนไม%มเวล5าเวลานะ ถาลงไดลงทางจงกรมแลวซดกนอย0%น2นตลอด เด.นอย0%น2นท2งวนท2ง
คน เด.นอย0%ทกวนๆ ฝาเทามนจะไม%บางยงไง ทว%าฝาเทาแตกมนไม%ใช%แตก คอมนบาง
เขาไปๆ ถ1งเน2อ เรยกว%าฝาเทาแตก เป;นในตวของเราเอง
เรายงไม%ถ1งฝาเทาแตกแต%เป;นพยานกนได ถาลงไดลงทางจงกรมแลวไม%ร0จก
เวลา เป;นอย%างน2น ไม%ว%ากลางคนกลางวน ถาลงไดลงทางจงกรม อนน2มนไม%ถอยมนอย0%
ในน2 เรอยๆ วนน2ก<เด.น คนน2ก<เด.น เด.นอย0%ทกวนๆ มนจะไม%แตกไดยงไง ถ1งไม%เด.นเร<ว
ก<เด.นอย0%ไม%หยด ทน2เวลามนจะตายมนกาวขาไม%ออก นนละพาใหหยดการเด.นจงกรม
มนจะกาวขาไม%ออก มนอ%อนเพลยไปหมด แต%อนน2มนไม%ถอย หมนต.2วๆ ทน2ก<มานง นง
ก<ออกรอนฝาเทาเหมอนไฟลนเทยวนะ เหมอนไฟเผาฝาเทา เอD ฝาเทาเราท5าไมถ1งออก
รอนนกหนา เวลามานงนะ ฝาเทาแตกหรอเป;นยงไง เอาเทามาด0จร.งๆ มาด0 เอD มนก<ไม%
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แตก ว%ามนแตกมนก<ไม%แตก แลวเอามอไปล0บๆ โถ เสยว เสยวแปลDบๆ นมนจวนจะถ1ง
เน2อแลว มนบางขนาดน2นแลว มนเสยวแปลDบๆ มนยงไม%แตกก.เลสพงเสยก%อน พ0ดให
มนชดเจน ถาหากว%าก.เลสไม%พงเทาแตกแน%ๆ อนน2เชอเลย ว%าพระโสณะท%านประกอบ
ความเพยรจนฝาเทาแตก เชอ นบงคบใหฝาเทาแตก เด.นไม%ร0จกเวล5าเวลาเพราะจ.ต
หมนอย0%กบระหว%างก.เลสกบธรรมฟ?ดกนบนหวใจไม%มวนหยด ถาก.เลสไม%ขาดลงเมอไร
หยดกนไม%ไดเลย ลมหลบลมนอน ทกอย%างลมไปหมด
เด.นจงกรมเขาปาโครมครามๆ ไม%สนใจ เพราะอนน2มนหมนอย0%ภายใน ตาก<มอง
ไม%เห<น ห0ไม%สนใจกบอะไรมแต%อนน2หมนตลอดเวลา นถ1งข2นธรรมจะสงหารก.เลสสงหาร
อย%างน2แหละ นเป;นอตโนมต.เป;นเองๆ ทน2เวลาจ.ตไดก5าลงวงชาเขาเท%าไรมนจะค%อยเบา
ไป สบายไปๆ สบายตายอะไรคนจะตาย ไดเท%าไรมนย.งหมน มนเขากนไม%ไดทปลอบ
ตวเองทแรกว%า เวลาน2มนทกขมากต2งความพากความเพยรก<ไม%ไดหลกไดเกณฑ ทกขก<
ทกขไปเสยก%อนเถอะ เวลาน2มนยงไม%ไดทนไดรอนไม%มทนมรอน บทเวลามทนรอนแลว
จะค%อยสบายไปๆ เรอยว%าง2นนะคาดเจาของ แต%เวลามนไดมทนมรอนแลวมนจะเอา
ก5าไรละทนเขาใจไหมล%ะ มนก<หมน โอDย ทว%าจ.ตละเอยดเขาไปเท%าไรย.งสบายมนหาเรอง
ว%าเจาของนะ เรองของมนมนไม%หยดเลย ซดกนอย%างน2น
นเรองความเพยร ธรรมะฆ% าก. เ ลส ถ1 งข2 น ธรรมฆ% าก. เ ลสเป; น อย% า งน2 น เป; น
อตโนมต. อย0%ทไหนหมนตลอดๆ ถาก.เลสไม%ขาดจากใจหมดโดยส.2นเช.งแลวยงไงก<หยด
กนไม%ได หมนต.2วๆ สต.ป?ญญาอตโนมต. จากน2นก<เป;นมหาสต.มหาป?ญญาในประเภท
ก.เลสทซ1มซาบ ธรรมะก<ซ1มซาบตามกนๆ ไปเลย มนเห<นประจกษอย0%ในหวใจน ธรรมะ
พระพทธเจาองคศาสดาอย0%ทหวใจเราว%าง2นเลย เหมอนว%าช2บอกอย0%ตลอดเวลา ศาสดา
น.พพานไปไหนวะว%าง2นเลย ธรรมนนละคอศาสดา ธรรมว.นยน2นแลจะเป;นศาสดาของ
เธอท2งหลาย เขาแลวทนมาเขาตรงน2แลว เอากนอย0%ภายใน ศาสดาอย0%ภายในหมนต.2วๆ
หมนจนก.เลสขาดสะบ2นไปหมดเลย ทธรรมเป;นธรรมจกรหมนต. 2วๆ ตลอดเวลายต.
ก1กN ทนทโดยไม%บงคบกน
จะฆ%าอะไรจะท5าลายอะไร ถาว% างานก<ส 5า เร<จ เรยบรอยแลวมนก<ปล% อยมอละ
สมมต.ว%าจบมดจบขวานจบส.วจบอะไรฟ?น จบเลอยจบอะไรฟ?น มนก<ปล%อยเองเมองาน
เสร<จเรยบรอยแลว อนน2ก<เป;นอย%างน2น จ.ตทหมนเป;นธรรมจกรจนจะไม%ไดหลบไดนอน
น2ยต.เองโดยหลกธรรมชาต. ก.เลสขาดสะบ2นลงไปจากหวใจเห<นชดเจน พระพทธเจาท%าน
ว%า ญาณญจ ปน เม ทสสน อทปาท ประกาศทาทายแก%เบญจวคคยท2งหา มนก<มาทา
ทายเจาของจะว%าไง ธรรมน2เป;นธรรมอนเดยวกน หวใจอนเดยวกน ธรรมเขากบหวใจ
เขากนไดเหมอนกน ความเห<นอนเล.ศเลอไดเก.ดข12นแลวแก%เราตถาคต คอแก%เราน2
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ว%าง2นเลย อกปปาเม วมตต ความหลดพนของเราไม%มการก5าเร.บแลว จะเอาอะไรมา
ก5าเร.บมนหมดทกอย%างแลว นนมนก<ร0ชดๆ
อยตมนตมา ชาต ชาต.น2เป;นชาต.สดทายของเรา มนจะเอาอะไรมาต%อ นอกจาก
ก.เลสตวพาใหต%อภพต%อชาต.มนก<ขาดไปแลวจะเอาอะไรมาต%อ ต%อไปน2ไปเราจะไม%กลบ
มาเก.ดอกแลว จะมาเก.ดหาอะไรเขาใจไหม เช2อมนก<หมดไปแลวเช2อพาใหเก.ด มนก<ร0
อย0%ง2น พระพทธเจาสอนเบญจวคคย ก<เท%ากบเราสอนเรา ร0ในตวของเราเอง ธรรมน2น
เขามาในหวใจอนน2
อย%างทท%านว%า สญญโต โลก อเวกขสส โมฆราช สทา สโต นน พระพทธเจา
สอนพระโมฆราช พระโมฆราชคอมานพ ๑๖ คน โมฆราชเป;นคนท ๑๖ เป;นผ0ทบรรล
มรรคผลน.พพานไดอย%างรวดเร<ว ควรแก%ธรรมข2นน2 พระองคก<ฟาดเขาไปน2เลยว%า ด0
ก%อนโมฆราช เธอจงเป;นผ0มสต.ท กเมอ พ.จารณาโลกเป;นของส0ญเปล%าว%างเปล%า ถอน
อตตานท.ฏฐ.ความเห<นว%าเราว%าเขาทมนกดขวางน2เสย แลวจะพ1งขามพนพญามจจราช
เสยได พญามจจราชจะตามไม%ทนผ0พ.จารณาโลกเป;นของว%างเปล%าอย0%อย%างน2 แลวพระ
โมฆราชก<ผางข1น2 ทนท บรรลธรรมข12นใน สญญโต โลก จาข12นในพระโมฆราช
เอา ท%านผ0มความเพยรก<เท%ากบพระพทธเจาสอนนนละ เอาสอนนายก. นายข.
พระก. พระข.จงเป;นผ0มสต.ท กเมอๆ ใหพ.จารณาอย%างน2อย%างโมฆราชน ผางข12นมาก<
เป;นแบบเดยวกนเลย โมฆราชข12นทหวใจของผ0 มความเพยรดงความเพยรของพระ
โมฆราช ทพระพทธเจาสอนไม%ผด. กนเลย มาเขาในน2ปCบๆ เลย โลกว%างเปล%าว%างไปหมด
ในหวใจน2ต นไมภ0เขาน2อ นน2เป;นรางๆ นะ ธรรมชาต.น2นทะลพ%งไปหมดเลย ท%านว%า
สญญโต โลก ส0ญตลอดเวลาในหลกธรรมชาต.ของจ.ตทหลดพนไปโดยส.2นเช.งแลว ว%าง
ตลอดเวลา ส0ญตลอดเวลา อย%างภ0เขาหรอแผ%นด.นทเราเหยยบน2มนหนาแน%น แต%มนไม%
ไดหนาแน%นย.งกว%าความว%าง ความว%างเหยยบทะลไปหมดเลย ฟ?งเอานะ
ธรรมเก.ดข12นทใจ ใจเป;นอย%างน2นละ เป;นไดดวยกน ขอใหถ1งข2นมนเป;นเถอะน%ะ
เมอปฏ.บต.ตามทางพระพทธแลวจะเป;นอย%างน2 ศาสดาสดๆ รอนๆ นะ อย%าเขาใจมรรค
ผลน.พพานจะอย0%ทไหน อย0%กบผ0มความเพยร มรรคผลน.พพานอย0%ทผ0มความเพยร อย%า
ใหก.เลสมนหลอกกาลน2นสมยน2 ศาสนาเจร.ญทนนเจร.ญทน มนเจร.ญทไหนน%ะ ถาความ
เพยรป?กลงไหน นนละศาสนาเจร.ญทนน มรรคผลน.พพานจะอย0%ทนๆ ใส%ลงไปน2เปร2ยง
หมด
วสต พรหมจรย กต กรณย นาปร อตถตตายาต ปชานาต การประพฤต.
พรหมจรรยฆ%าก.เลสตณหา ทเป;นงานใหญ%โตสดโลกธาตน2ไดส.2นสดลงไปแลว งานอนท
จะท5าใหย.งกว%าน2ไม%ม นนเห<นไหมล%ะขาดแลว นล%ะมรรคผลน.พพานมหรอไม%มทน ถาม
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หาอะไร ถามหาพระพทธเจาท5าไม จาเป;นอนเดยวกนแลวจะถามกนอะไร น25ามหาสมทร
ถามกนยงไง น25ามหาสมทรจ%อลงไปทตรงไหนก<เป;นน25ามหาสมทร จ%อไปตรงไหนก<เป;น
น25ามหาสมทร น25ามหาสมทรจะถามหากนหาอะไร น2จ.ตของท%านผ0ร0จาถ1งกนหมดแลว
ถามกนหาอะไร ถามพระพทธเจาถามหาอะไร นละชดเจนอย%างน2 พทธศาสนาจาอย0%
อย%างน2ตลอดเวลา
อย%าใหก.เลสมนตบตาๆ นะ เวลาน2พวกชาวพทธเราทวประเทศไทยมแต%มนษย
ตาบอด ชาวพทธตาบอดท2งน2น ไม%ไดจ%อเขาไปหาจ.ตใจตวเป;นมหาเหตนบางเลย มนจะ
ไปเห<นเหตเห<นผลไดยงไง จ%อเขาไปซ.น%ะ จ%อเขาไปก.เลสมนกองเท%าภ0เขาก<เอาเถอะน%ะ
มนส0ธรรมไม%ได ธรรมใส%เขาไปผางเดยวขาดสะบ2นไปหมด สญญโต โลก จะเก.ดข12นใน
หวใจของผ0น2นดวยกนทกคน ไม%เก.ดต2งแต%พระโมฆราชนนนะ เก.ดดวยกนทกคน พระ
พทธเจาสอนโมฆราชเท%ากบสอนพวกเราดวยกนนนแหละ พอร0น2ก<แบบเดยวกนจะผ.ด
กนไปทไหน ใหพากนต2งอกต2งใจนะ
มนจะอย0%เฉยๆ จดๆ ชดๆ แต%ก.เลสมนหมนกนตลอดเวลา ก.เลสก5าลงหมนต.2วๆ
นะ เขมขนเขาไปทกวน ก.เลสหมนเขาไปเท%าไรธรรมย.งอ%อนๆ ไป เลยจะไดจะสลบ ตาย
ท2งเป;นก<มคน คนทหมดยางอายทกอย%างแลว สรางบาปสรางกรรมตายท2งเป;นไม%มค%าม
ราคามเยอะนะมนษยเราในโลกน2 ย.งว%าตวเป;นคนมงมศรสขเป;นคนมอ5านาจวาสนามาก
นละตวโมฆะทสด ตวเอาไฟเผาหวอกตวเองแลวก<เผาโลกเผาส%วนรวมคอตวน2เอง ตว
ก.เลสตวน2 ไดไม%พอๆ ไดเท%าไรไม%พอ มนจะพอยงไงไสไฟเขาเช2อ จะใหไฟน2ดบเพราะ
ไสเช2อเขาไปไม%มทาง
อนน2เรองก.เลส เอา หามา ไดเท%าไรหามาๆ ใหก.เลสมนดบด0ซ.น%ะ ไม%มทางดบ
มนเผาเจาของนนแหละ ไดมากเท%าไรๆ ย.บน.ดเดยวว%าเรามอย%างน2นอย%างน2 นอกจาก
น2นมแต%ไฟเผาหวอกๆ ท2งเป;น คอคนทมงมมากดวยความตะเกยกตะกายหามาโดย
ความไม%ชอบธรรม เทยวรดเทยวไถเทยวคดเทยวโกงแลวแต%จะไดอบายใด ลวนแลว
ต2งแต%ควาหาฟRนหาไฟมาเผาหวอกตวเอง แลวก<เผาหวอกส%วนรวมใหเดอดรอนไป
ตามๆ กน ก.เลสไปไหนรอนไปหมด ตวเองก<รอนคนอนก<รอน ใหพากนจ5าเอานะ มน
เป;นอย%างน2นนะเวลาน2 เอาธรรมมาจบ
เราไม%เคยสนใจกบใครเหนอธรรม ธรรมด0ไปหมด ก.เลสมนด.น2 กนเป;นบากนทว
โลกทวสงสาร ใครก<อยากด.บอยากด ช.งดช.งเด%น มนช.งดช.งเด%นอะไร ช.งฟRนช.งไฟเผาหว
อกเจาของแลวเผาโลกเท%าน2นเอง เรองธรรมด0แลวเป;นอย%างน2น จ1งอย%าพากนดดกนด.2น
จนเก. น เหตเก. น ผลนะ เวลาตายมนก< เ หมอนกนนนแหละ เศรษฐตายก< เ หมอนคน
ธรรมดา เหมอนหมาตายไม%ไดผ.ดกนอะไรเลย ส5าคญอย0%ทมความดในใจหรอไม% ใจน2ไม%
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ตายนะ ถาเวลาตายลงไปแลวน ถาใจมความดใจน2จะหนนข1น2 ไปโดยล5าดบ ถาใจมความ
ชวกดลงทเดยว เง.นกองเท%าภ0เขาไม%มความหมาย อย%าเอากองเง.นกองทองมาเป;นความ
หมายทจะฉดลากใหตนไดพนจากทกขเลย ต2งแต%ยงเป;นอย0%ก<ไม%มสขนะ คนทว%ามงมศร
สขมเง.นลนโลกลนสงสาร จะมาภ0ม.ใจตวเองว%ามความสขมนไม%ไดภ0ม.นะ มนมแต%ส. ง
หลอกลวงภายนอก ตวหวใจมนเป;นไฟย. งกว%าพวกตาสตาสาตามทองนาทเขาทกขๆ
จนๆ น2เสยอก ใหพากนจ5า
เอาธรรมจบใหมนเห<นอย%างน2ซ. น2ไม%มค5าว%าสะทกสะทาน มนจาอย0%ในหวใจนจะ
ว%าไง น2ไม%มค5าว%าบกพร%องอะไรเลย พอดๆ น.พพานคอพอ พออะไร พออย%างเล.ศเลอ
เป;นอย%างน2 ทน2จะพ.จารณาอะไรก<ไดพ.จารณาไดเต<มเม<ดเต<มหน%วย เมอเจาของพอแลว
ถาเจาของก<ห.วเขาก<ห.วยนใส%ปากน2นยนใส%ปากน2 ยนใส%ปากเราปากเขามนไม%เป;นสขนะ
ถามนพอแลวยนใหปากไหนก<ไปเถอะก<เราพอแลวน จ5าใหด
โอDย เราสลดสงเวชนะ ค5าว%าพทธศาสนามนมแต%ชอนะเดEยวน2 ในวดในวาในพระ
ในเณรมแต%หวโลนๆ ว.งตามก.เลสท2งน2น ผ0ทจะว.งตามธรรมมนอยมาก อย%างวดต%างๆ
น2เราไม%ไดประมาทนะ ผ0ทท%านทรงอรรถทรงธรรมอย0%ในวดในวาเงยบๆ มเยอะนะ ไม%วา%
วดใหญ%วดนอยวดอะไร มอย0%แต%ท%านไม%แสดงออก เพราะพวกกองทพก.เลสมนรมเอาๆ
เยาะเยยทกอย%าง พ0ดเสยดสกระทบกระทงกบผ0ปฏ.บต.ด มนจะลากใหเป;นพวกของมน
พวกหนอนเขาใจไหม เวลาน2มแต%อย%างน2นนะ ผ0ทปฏ.บต.ดปฏ.บต.ชอบทท%านซกหวท%าน
อย0%องคเดยวๆ เงยบๆ อย0%ในวดหน1งๆ มนะ ไม%ใช%นอยๆ นะ ม แต%ท%านไม%แสดงออก
ปล%อยใหแต%พวกเปรตพวกผแสดงออก
อย%างต.ดประกาศไวนน จนเป;นมหาอย0%นน ต.ดประกาศไวนน จะออกลวดลาย
นน ไปด0เอาซ.หนาศาลาเขาเอามาต.ดไว ประกาศความชวชาลามกของพระหวโลน ไปด0ซ.
มนเป;นของดแลวเหรอนน เดEยวน2มนยงมาโอ%อ%าอย0%น2น%ะ ในท%ามกลาง เอาผาเหลองห%อ
หวมนมาโอ%อ%าอย0% เห<นไหมนนถอไมคถออะไรประกาศปMางๆ ว%าจะปSดประต0ต หมาต
แมว ปSดประต0ตหมาตแมวคอตผ0มความดงามท2งหลายน2นละ ผ0มสมบต.ผ0ด พวกเปรต
พวกมหาภยมนอวดตวของมน มนไปท5าอย%างน2นเห<นไหม ไปด0เอานน เป;นร0ปพระหว
โลนๆ อย0%นน ชอมนมอย0%ในน2นไปอ%านเอา
ถาเป;นธรรมดามนอย0%ไดเมอไรหลกธรรมชาต.แลว เขาจบส1กไดเดEยวน2นเลยพระ
ประเภทน2เอาไวไม%ได ศาสนาพง เขาตองจบไปส1ก ส1กแลวทางบานเมองเขาจดการไป
เลย นมนยงมาโอ%อ % าๆ อย0 %เวลาน2 เพราะนายของมนก<น ายมหาโจรมหาภยต% อชาต.
ศาสนา พระมหากษตร.ย ถาจะจบจบไม%ไดนะๆ ต5ารวจคนไหนเขาไปเกยวของจะจบมน
ส%งมนไปภาคใตไปทรมานภาคใต ทน2พวกต5ารวจท2งหลายทอย0%ในก5ามอของมหาภย
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อ5านาจปาเถอนก<เลยตองหมอบอย0% ไอพวกน2ก<เลยท5าท%าโอ%อ%าอย0%น2นเดEยวน2 ไปด0เอาซ.ใน
ร0ปนน มนด0ไดไหมคนด ไปด0ซ. นละความชวไปทไหน โอ%อ%าอย0%เฉยๆ ภายในหวใจมน
ใครจะรอนย.งกว%าบกหวโลนน เขาใจบกหวโลน รอนทสดเลย เวลาน2ไฟนรกก5าลงแสดง
เปลวถ1งมนอย0%แลว พอขาดป?@บจมเลยๆ มนจะอวดเก%งกว%ากรรมไม%ได อวดเก%งกว%าพระ
พทธเจาไม%ได ใครอย%าอวดเก%งนะ
ใครอยากเก%งไปด0เอานน เอาตวอย%างไป ทางนรกจะเบ.กกวางทนทเลย เราพ0ด
เราสลดสงเวชนะ เอาความชวมาอวดเป;นความดมนดไดยงไง คนดต%างหากความดต%าง
หากเป;นของด ความชวคนชวเป;นของดไดยงไงไม%ม ถามอย%างน2นแลวศาสนาไม%ม ใน
โลกศาสนาพทธ ศาสนาอนๆ ใดๆ เราไม%เอามาพ0ดแหละ ศาสนาคนมก.เลสมนแสดงไป
ตามอ5านาจของก.เลสนนแหละ ต2งแต%ผาเหลองๆ มนยงแสดงเป;นโจรเป;นมารเป;นมหา
ภยไดเห<นอย0%หนาศาลาเห<นไหม นล%ะมนเสกไดนะอนน2น ถาหลกธรรมชาต.แลวเสกไม%
ได ดเป;นดชวเป;นชว
ด0แลวมนสลดสงเวชนะ ไปด0เอา นนน%ะต.ดอย0%หนาศาลา เขาเอามาใหด0เป;นคต.
ตวอย%างเครองพร5าสอนตนเอง และผ0 ใดก<ตาม อย%าเอาเป;นตวอย%างพวกเปรตพวกผ
พระก<พระหวโลน ครองผาแลวก<ประพฤต.ตวเป;นมหาโจรเป;นมหาภย เหยยบย5าชาต.
ศาสนา พระมหากษตร.ย แหลกไปตามๆ กน คอพวกน2เอง ใหไปด0เอา นละพ0ดอย%าง
จงๆ เราไม%เคยสะทกสะทานกบใคร เราจะพ0ดไดเต<มปากท2งทดและชว จะใหกลวคนน2น
ใหกลาคนน2เราไม%มเราพ0ดจร.งๆ ธรรมเหนอหมดทกอย%าง เราจะน5ามาพ0ดใหเต<มเม<ด
เต<มหน%วยทกอย%าง ผ0ทต2งใจฟ?งเป;นธรรมเอาเป;น ฟ?งใหเต<มเม<ดเต<มหน%วย
อย%างผ0พ.พากษาก<เหมอนกน ผ0พ.พากษาก<เป;นใหญ%ท เป;นหวใจของโลกแลวน
ตดส.นตามเหตตามผลกลไกทถ0กตองธรรมแลวเอาเลย ใครจะมอ5านาจบาตรหลวงมา
จากทไหนไม%สนใจ ฟาดหวมนลงนรกก<ไดนนะ ผ0พ.พากษาตดส.นเป;นธรรมตองเป;น
อย%างน2นซ. จะไปหมอบไปกราบกบอ5านาจปาๆ เถอนๆ ไม%กราบ ส5าหรบหลวงตาบวไม%
กราบ คอขาดก<ไม%กราบ จะกราบแต%ธรรมอย%างเดยวเท%าน2น นอกน2นไม%กราบ เอาละพอ
รบฟ?งรบชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดท
www.Luangta.com หรอ www.Luangta.or.th
และรบฟ?งจากสถานว.ทยสวนแสงธรรม กรงเทพฯ และสถานว.ทยอดร
FM 103.25 MHz

