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เทศน�อบรมฆราวาส ณ ว�ดป�าบ�านตาด
เม��อว�นท�� ๓๐ มกราคม พ�ทธศ�กราช ๒๕๔๙
เอาความช�	วมาอวดเป�นความด�

ก%อนจ�งห�น
พระเราให�เข�มงวดกวดข�นทางด�านความพากเพ�ยร อย%าอ%อนต�ว อ%อนข�อไม%ได�นะ

ก.เลสม�นคอยเหย�ยบอย0%ตรงท��สต. สต.ข12นไม%ได� ใครท��ม�สต.ก.เลสจะไม%เก.ด สต.ครอบอย0%
แล�วก.เลสจะไม%เก.ด หนาแน%นขนาดไหนอย0%ใต�พ�2นก.เลส ก.เลสเหย�ยบห�วม�นอย0% พอเผลอ
เท%าน�2นล�มระนาวไปเลยไม%ม�เหล�อ จ5าให�ด�ค5าน�2 สต� สพ�พต�ถ ปต�ถ�ยา น��ใหญ%โตมากท�
เด�ยว สต.จ5าต�องปรารถนาในท��ท�2งปวง ค�อไม%ม�ยกเว�นเลยสต. ผ0�ประกอบความเพ�ยรต�อง
ม�สต.ประจ5าต�ว ท5าข�อว�ตรปฏ.บ�ต. สต.ต.ดๆ ตลอดเวลาก.เลสเก.ดไม%ได�ๆ พอเผลอเม��อไร
ก.เลสจะเก.ดๆ ความค.ดส�งขารน��นละเป;นก.เลส เพราะก.เลสไสออกมา ส�งขารก<เป;น
เคร��องม�อของก.เลสท5าลายเรา

อย%าสนใจก�บอะไรนะ ไม%ม�อะไรเล.ศย.�งกว%าธรรม ในสามแดนโลกธาต�น�2ไม%ม�อะไร
เล.ศย.�งกว%าธรรม ให�ด0ห�วใจต�วเองท��ก.เลสม�นเหย�ยบย�5าท5าลายอย0%ตลอดเวลา ธรรมเก.ด
ไม%ได�ก.เลสเหย�ยบเอาๆ โหย พ0ดเราสลดส�งเวชนะ เอาธรรมจ�บม�นเห<นหมดน��จะว%าไง
นอกจากปลงธรรมส�งเวชๆ เพล.นอย0%ด�วยอ5านาจของก.เลสเหย�ยบห�วๆ โลกเป;นอย%างน�2น
ท�2งน�2น ไม%ได�โศกเศร�าเพราะก.เลสเหย�ยบห�วนะ เพล.นเพราะก.เลสเหย�ยบห�ว เพราะ
ฉะน�2นท�กข�จ1งไม%ร0�ต�ว ไม%ม�ว�นเข<ดหลาบอ.�มพอค�อก.เลสเหย�ยบห�วส�ตว�โลกน��นแหละ

เราจะได�เห<นเร��องธรรมว%าว.เศษว.โสย�งไง เอาธรรมจ�บน�2 โถ สลดส�งเวชนะ พระ
พ�ทธเจ�าเล.ศเราจะเห<นตรงน�2 พระพ�ทธเจ�าเล.ศขนาดไหน เร��องกองท�พก.เลสน�2เป;นข�าศ1ก
ก�บธรรมตลอดมา น�2คอยเหย�ยบตลอดเหย�ยบธรรมพระพ�ทธเจ�า ท��สอนไว�ไม%สนใจ แต%
เร��องของก.เลสจ�บป?@บ คว�าม�บๆ ล.งร�อยต�วส0�ไม%ได� ล.งก<ว%าม�นเร<ว แต%ไม%เร<วย.�งกว%าก.เลส
อย0%บนห�วใจคน คว�ามาท5าลายเจ�าของๆ 

ข�อว�ตรปฏ.บ�ต.ก<ได�เคยพ0ดเร�ยบร�อยแล�ว สมบ0รณ�แบบท�กอย%างด�วยความพร�อม
เพร�ยงสาม�คค�ก�น ป?ดกวาดเช<ดถ0ท5าความสะอาดหร�ออะไรซ1�งเป;นส%วนรวม น��เราก<ได�ชม
เชยว%าด�ตลอดมาไม%เคยบกพร%องแต%ไหนแต%ไรมา แต%ความเพ�ยรภายในใจน��อาจจะ
บกพร%องหร�อบกพร%อง จ1งต�องเต�อนในจ�ดน�2เข�าไป สต.เอาให�ด� สต.น�2ส5าค�ญมากท�เด�ยว
ถ�าลงขาดสต.แล�วเด.นจงกรมไปย�มขาหมาไอ�ป�Cกก�2มาเด.นช%วย ม�นก<เป;นหมาไอ�ป�Cกก�2ไป
เลยไม%ได�เป;นความเพ�ยร เข�าใจไหมล%ะ

สต.เป;นส5าค�ญ ถ�าเผลอแล�วไม%เป;นท%า พระพ�ทธเจ�าเป;นศาสดาเล%นๆ เม��อไร เป;น
ต�Dกตาพอให�เรามาเหย�ยบห�วท%านเล%นเหรอ เด�Eยวน�2เหย�ยบห�วพระพ�ทธเจ�าท�2งน�2นนะ การ
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ข�ามเก.นหล�กธรรมหล�กว.น�ย เฉพาะอย%างย.�งพระเราน��พวกเทวท�ตเหย�ยบห�วพระพ�ทธเจ�า
ตลอดเวลา ย�งโอ%อ%านะม�นของง%ายเม��อไร ก.เลสละพาให�เหย�ยบ จะว%าม�เจตนาไปเหย�ยบ
ห�วพระพ�ทธเจ�าม�นก<ไม%ม�เจตนา ม�นเป;นหล�กธรรมชาต.อ�นหน1�งท��ก.เลสเหน�อธรรม ต�อง
เหย�ยบไปตลอดเวลาน��นแหละ เร�ยกว%าเหย�ยบห�วพระพ�ทธเจ�าผ0�สอนธรรมให�โลกพอได�
ร0�เน�2อร0�ต�ว กล�บม�ดบอดไปหมด

ให�ต�2งใจประพฤต.ปฏ.บ�ต. ใครอย0%ท��ไหนให�เป;นความเพ�ยรตลอดเวลา ถ�าท%านท�2ง
หลายอยากทรงมรรคทรงผล มรรคผลน.พพาน มรรคผลน.พพานอย0%ท��ว%าน�� หล�กธรรม
หล�กว.น�ย สต. ป?ญญา ศร�ทธา ความเพ�ยร อย0%ตรงน�2นะ ให�จ�บจ�ดน�2ให�ด� อ�นน�2ละจะหน�น
เข�าถ1งความบร.ส�ทธ.Gหล�ดพ�นท��ตรงน�2เอง เอาละให�พร

หล�งจ�งห�น
ภาวนาถ�าลงได�ท5าลงไปน�2ม�นม�กจะม�ป?ญหาและม�ป?ญหาข12น เพราะต�วป?ญหาใหญ%

อย0%ท��ใจ ส%วนมากม�แต%ก.เลสสร�างข12นมา ๆ ท�น�2พอเราภาวนาเป;นน25าด�บไฟน�� ธรรม
จะปรากฏข12นมา ท�น� 2ก<ม�ความร0 �แปลกๆ ต%างๆ น5ามาถามแหละ ถ�าลงได�จ%อเข�าทาง
ภาวนาแล�วจะม�เร��องแหละ ได�ท�2งเร��องก.เลสและเร��องธรรมข12นมาด�วยก�น เพราะอย0%ในจ�ด
เด�ยวก�นค�อใจ อย0%ท��ตรงน�2น

เวลาก.เลสเก.ดมากๆ น� 2คนเป;นบ�าสดๆ ร�อนๆ ก.เลสเก.ดมากๆ จนไม%ได�สต.
สต�งนอนไม%หล�บ จากน�2นแล�วเป;นบ�าไปเลย ความค.ดความว�%นมากของก.เลสม�นหม�นห�ว
ใจให�เก.ดความเด�อดร�อน ท�กอย%างรวมอย0%น�2นหมด นอนก<ไม%หล�บ หล�งจากน�2นก<เป;นบ�า
ได� ม�แต%เร��องของก.เลสล�วนๆ หม�นภายในห�วใจ ท�น�2เอาธรรมเข�าซ.ผ0�บ5าเพ<ญธรรม ก�บ
ก.เลสต�วพาคนให�เป;นบ�า เอาธรรมเป;นน25าด�บไฟด�บลงๆ ก.เลสย�บยอบลงๆ น25าด�บไฟก<
ข12นละท��น�� ข12นภายในใจ เร�ยกว%าธรรมเก.ด

เวลาก.เลสสงบต�วลงมากๆ ธรรมเก.ดมากๆ ท��น��ถ1งข�2นธรรมเก.ดนะ ม�นคล�ายคล1ง
ก�นไม%ได�ผ.ดก�น เวลาก.เลสเก.ดข12นมากๆ น�2คนเป;นบ�าได� ความโลภเก.ดข12น ความโกรธ
ความเค�ยดแค�นม�นเก.ดมากๆ หม�นห�วใจ อะไรเก.ดหม�นห�วใจ เพราะก.เลสอย0%ท��ห�วใจ
แสดงออกมาก<หม�นห�วใจ น��ทางก.เลส หม�นขนาดเอาให�คนเป;นบ�าได�เลย ท�น�2พล.กเข�ามา
ทางด�านธรรมะ จ.ตตภาวนาส5าค�ญมากท��จะได�เหต�ได�ผลท�นก�นก�บก.เลสท��พาคนให�เป;น
บ�า ธรรมพาคนให�เป;นคนด�ให�เป;นปราชญ�เป;นจอมปราชญ�ข12นท��น��เหม�อนก�น เวลาธรรม
เก.ดข12นมากๆ อย0%ท��ไหนม�แต%ธรรมเก.ด ท��ว%าธรรมเก.ดๆ เก.ดท��ไหน เก.ดท��จ.ต ก.เลสเก.ด
ไม%ค%อยพ0ดก�น ม�นเป;นไฟเผาไหม�ท��วโลกม�แต%ก.เลสเก.ดท�2งน�2น แต%ธรรมเก.ดไม%ค%อยม�

ท�น�2เวลามาบ5าเพ<ญธรรม ธรรมก<ม�อย0%ในใจเหม�อนก�น ท�น�2ธรรมเก.ด เวลาธรรม
ได�เก.ดแล�วท�น�2ก.เลสอ%อนลงๆ แทบค�นหาไม%เจอ ม�แต%ธรรมออกๆ จากน�2นก<สต.ป?ญญา
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ธรรมละท��น�� อ�ตโนม�ต.ๆ หม�นตลอดเวลา ก.เลสม�นผ0กม�นม�ดไว�จ�ดไหนๆ ธรรมะจะตาม
แก�ๆ เหม�อนไฟได�เช�2อ เช�2ออย0%ท��ไหน ค�อก.เลสอย0%ท��ไหน ธรรมะค�อไฟเผาเข�าไปๆ เห<น
สดๆ ร�อนๆ อย0%ในใจนะ

เวลาธรรมได�เก.ดเพล.นนะท��น�� ก.เลสเก.ดน�2ท�2งเพล.นท�2งโศก ท�กข�อย0%จ�ดศ0นย�กลาง
เพล.นม�นก<ท�กข� เศร�าโศกก<เป;นท�กข� อย0%จ�ดศ0นย�กลาง เวลาธรรมเก.ดจะว%าเพล.นหร�อไม%
เพล.นก<ไม%ร0�นะ ม�นเหม�อนไฟได�เช�2อ ไหม�เข�าไปๆ ไหม�ต.ดไหม�ต%อไหม�ไม%หย�ดไม%ถอย
ธรรมไหม�ก.เลสเผาก.เลส ท%านว%า ตปธรรม ให�เห<นท��ห�วใจซ. จนกระท��งได�ว.ตกข12นมาบาง
ท�นะ ม�นช�ดๆ ในห�วใจจะไม%ให�ว.ตกย�งไง เราเป;นเองพ0ดให�ช�ด เราเป;นอาจารย�สอนคน
น5ามาสอนท�2งผ.ดท�2งถ0กน��นแหละ เวลาม�นได�เก.ดแล�ว

ท�แรกเวลาถ0ไถ ท5าความพากความเพ�ยร จ.ตไม%ลงจ.ตไม%สงบเพราะก.เลสต�ม�น
ตลอด สงบไม%ได� ล�มล�กคล�กคลาน ท�กข�ล5าบาก เวลาจะต�2งรากต�2งฐานเป;นกองท�กข�ใหญ%
โตเหม�อนก�น เพราะกองท�พก.เลสม�นหนาแน%นมาด�2งเด.ม ธรรมจะเก.ดข12นม�นต�เอาๆ สต.
ต�2งไม%ได�เลยล�มผล<อยๆ เราไม%ล�ม จนกระท��งได�ปลอบโยนตนเองนะเราก<ไม%ล�ม โฮ� ท�กข�
มากเหล�อเก.นก.เลสต�เอาๆ ธรรมต�2งไม%ได� ทางอ�นหน1 �งก<ปลอบต�วเองว%า เอาละให�
พยายามต�2งนะ พระพ�ทธเจ�าท%านสลบสามหน ต�2งถ1งข�2นสลบ เราไม%ได�สลบอะไรน�� จะว%า
หน�กว%าหนาเลยศาสดาไปได�ย�งไง เอา พยายามบ�น ปลอบโยนเจ�าของ เอา บ�น น��ความ
พยายาม ปลอบเจ�าของก<ปลอบ บ�นก<บ�น

ระยะน� 2ม�นย� %งยากล5าบาก เพราะต� 2งต�วก<ไม%ได� ท�นรอนก<ไม%ม�จะว%าไง ต%อไป
พยายามไปม�นม�ท�นม�รอนแล�ว จ.ตใจม�หล�กม�ฐานข12นไปแล�วจะค%อยสงบร%มเย<น สบาย
ไปๆ เร��อยๆ ความคาดความหมาย ปลอบเจ�าของตามความคาดความหมายน�2นแหละ
ให�พยายามไป ท�น�2พอคาดไว�น�2ปลอบใจอย%างน�2 บทเวลาธรรมเก.ดเอาละนะ เวลาใจม�
ก5าล�งทางด�านจ.ตตภาวนาน�� ถ1งข�2นสงบเย<นใจในสมาธ. น��งท�2งว�นท�2งค�นสบายตลอดเวลา
ไม%ต�องพ0ด เอาแค%น� 2นละ เอาถ1งข� 2นป?ญญาออก เวลาป?ญญาออกน�2ม�นได�หม�น หม�น
ตลอดเลยนะท��น�� หม�นฆ%าก.เลส น��เร�ยกว%าธรรมเก.ด

ก.เลสเก.ดเก.ดเพ��อจะด�บ ธรรมเก.ดเก.ดเพ��อส�งหาร ต%างก�นอย%างน�2 หม�นต.2วๆ เอา
ถ1งขนาดกลางค�นนอนไม%หล�บเลย ตลอดร�%งเลยไม%หล�บ ค�อน�2ม�นฟ?ดก�นอย0%ภายใน น�ก
มวยเข�าวงในก�นถอยก�นไม%ได� ก.เลสเก.ดม�แต%เก.ดเพ��อจะด�บ แย<บออกมาก<ด�บๆ ธรรมะ
ฟาดเอาเผาเอาแหลกๆ จะว%าเพล.นม�นก<ไม%ปรากฏ แต%หากเป;นเคร��องด1งด0ดก�นอย0%ใน
น�2นท��ม�นจะหม�นตาม เหม�อนไฟหม�นตามเช�2อไฟ หม�นเข�าเร��อยๆ อย0%ท��ไหนม�ต�2งแต%ธรรม
ก�บก.เลสฟ?ดก�นอย0%ภายใน น��เร�ยกว%าธรรมฆ%าก.เลสโดยอ�ตโนม�ต.ละท��น� � แต%ก%อนก.เลส
ท5าลายส�ตว�โลกโดยอ�ตโนม�ต.ของม�นด�วยก�นท�กห�วใจ
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เราก<ไม%เคยค.ดแต%ก%อน บทเวลาธรรมอ�นน�2เก.ดม�นตามส�งหารก.เลสเป;นอ�ตโนม�ต.
ถ1งได�ร0� อKอ ก.เลสต�2งอย0%บนห�วใจส�ตว� ท5างานอย0%บนห�วใจส�ตว� ม�นก<เป;นอ�ตโนม�ต.อย%างน�2
ในว�ฏวนน�2 น��นม�นย�อนไปร0�นะ เหม�อนก�นก�บธรรมท��เวลาได�เก.ดน�2 เอาละนะท��น�� ก.เลสอย0%
ท��ไหนหม�นเข�าใส%ๆ ขาดสะบ�2นๆ เป;นอย0%ภายในจ.ตใจนอนไม%หล�บ กลางว�นย�งจะไม%หล�บ
อ�ก น0%นน%ะม�นหม�นก�นไม%ถอย อย0%ท��ไหนไม%ได�ว%างงานเลย แม�ท��ส�ดฉ�นจ�งห�นม�นไม%ได�อย0%
ก�บล.2นก�บปากก�บอาหารการก.นนะ ไม%ได�อย0% อ�นหน1�งม�นฝ?งอย0%ล1ล1กๆ ม�นหม�นก�นอย0%ภาย
ในเวท� ระหว%างก.เลสก�บธรรมซ�ดก�นอย0%บนห�วใจ ท%านท�2งหลายฟ?งเส�ยนะ หลวงตาบ�ว
ตายจะไม%ม�ใครพ0ด เราพ0ดอย%างน�2นะ จะหาผ0�ท��พ0ดยากอย0%นะพ0ดอย%างน�2 น�2เป;นมาย�งไง
พ0ดให�ฟ?งช�ดเจน ผลของธรรม ผลของศาสนา ส�งหารความท�กข�ท�2งหลายส�งหารอย%างน�2
แหละ หม�นตลอด

เด.นจงกรมน��ตาม�นฝMาม�นฟางนะ ตาไม%เห<นตาไม%ออก จ.ตม�นหม�นอย0%ภายใน
เด.นซ�%มซ%ามๆ โครมครามเข�าป�าๆ ห�อ ป�า ถอยออกมาแล�วเอาอ�กๆ จ.ตม�นหม�นอย0%
อย%างน�2นตลอดเวลา เด�Eยวก<โครมครามเข�าป�าน�2น ค�อม�นเด.นไปเฉยๆ ก�าวเท�าก�าวไป
เฉยๆ ตาม�นม�ดแล�วม�นไม%ด0 ม�นอย0%ภายในน�2 แล�วก<ซ�%มซ%ามๆ ถ�าคนมามองเห<นเขาจะว%า
พระองค�น�2เป;นบ�าหร�อ เขาจะว%าได�นะ ว%าพระองค�น� 2เป;นบ�าหร�อ ท5าไมเด.น เด� Eยวต0ม
ตามๆ เข�าป�าน�2นแล�วเข�าป�าน�2 ไปแล�วเด�Eยวโครมครามๆ ค�อจ.ตม�นไม%ออกจากน�2ม�นก<ไม%
สนใจก�บอะไร โครมครามทางน�2นทางน�2 น��ฟ?งให�ช�ด ห�วใจน�2ได�เป;นมาแล�ว ลงได�ลงทาง
จงกรมแล�วล�มเวล�5าเวลา

น��ท��ว%าฝ�าเท�าแตก พระโสณะท%านเล.ศเลอเป;นเอตท�คคะในทางความเพ�ยร ท%าน
เด.นจงกรมจนฝ�าเท�าแตก อ�นน�2ถ�าค.ดธรรมดาเด.นจงกรมบ�งค�บเอาจนฝ�าเท�าแตกน�2เช��อ
ได�ยากนะ พออ�นน�2มาเข�าก1Nกเท%าน�2นละท��น�� เช��อท�นท� อ5านาจแห%งความเพ�ยรน�2ม�นหม�น
ม�นไม%ม�เวล�5าเวลานะ ถ�าลงได�ลงทางจงกรมแล�วซ�ดก�นอย0%น�2นตลอด เด.นอย0%น�2นท�2งว�นท�2ง
ค�น เด.นอย0%ท�กว�นๆ ฝ�าเท�าม�นจะไม%บางย�งไง ท��ว%าฝ�าเท�าแตกม�นไม%ใช%แตก ค�อม�นบาง
เข�าไปๆ ถ1งเน�2อ เร�ยกว%าฝ�าเท�าแตก เป;นในต�วของเราเอง

เราย�งไม%ถ1งฝ�าเท�าแตกแต%เป;นพยานก�นได� ถ�าลงได�ลงทางจงกรมแล�วไม%ร0 �จ�ก
เวลา เป;นอย%างน�2น ไม%ว%ากลางค�นกลางว�น ถ�าลงได�ลงทางจงกรม อ�นน�2ม�นไม%ถอยม�นอย0%
ในน�2 เร��อยๆ ว�นน�2ก<เด.น ค�นน�2ก<เด.น เด.นอย0%ท�กว�นๆ ม�นจะไม%แตกได�ย�งไง ถ1งไม%เด.นเร<ว
ก<เด.นอย0%ไม%หย�ด ท�น�2เวลาม�นจะตายม�นก�าวขาไม%ออก น��นละพาให�หย�ดการเด.นจงกรม
ม�นจะก�าวขาไม%ออก ม�นอ%อนเพล�ยไปหมด แต%อ�นน�2ม�นไม%ถอย หม�นต.2วๆ ท�น�2ก<มาน��ง น��ง
ก<ออกร�อนฝ�าเท�าเหม�อนไฟลนเท�ยวนะ เหม�อนไฟเผาฝ�าเท�า เอD ฝ�าเท�าเราท5าไมถ1งออก
ร�อนน�กหนา เวลามาน��งนะ ฝ�าเท�าแตกหร�อเป;นย�งไง เอาเท�ามาด0จร.งๆ มาด0 เอD ม�นก<ไม%
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แตก ว%าม�นแตกม�นก<ไม%แตก แล�วเอาม�อไปล0บๆ โถ เส�ยว เส�ยวแปลDบๆ น��ม�นจวนจะถ1ง
เน�2อแล�ว ม�นบางขนาดน�2นแล�ว ม�นเส�ยวแปลDบๆ ม�นย�งไม%แตกก.เลสพ�งเส�ยก%อน พ0ดให�
ม�นช�ดเจน ถ�าหากว%าก.เลสไม%พ�งเท�าแตกแน%ๆ  อ�นน�2เช��อเลย ว%าพระโสณะท%านประกอบ
ความเพ�ยรจนฝ�าเท�าแตก เช��อ น��บ�งค�บให�ฝ�าเท�าแตก เด.นไม%ร0�จ�กเวล�5าเวลาเพราะจ.ต
หม�นอย0%ก�บระหว%างก.เลสก�บธรรมฟ?ดก�นบนห�วใจไม%ม�ว�นหย�ด ถ�าก.เลสไม%ขาดลงเม��อไร
หย�ดก�นไม%ได�เลย ล�มหล�บล�มนอน ท�กอย%างล�มไปหมด

เด.นจงกรมเข�าป�าโครมครามๆ ไม%สนใจ เพราะอ�นน�2ม�นหม�นอย0%ภายใน ตาก<มอง
ไม%เห<น ห0ไม%สนใจก�บอะไรม�แต%อ�นน�2หม�นตลอดเวลา น��ถ1งข�2นธรรมจะส�งหารก.เลสส�งหาร
อย%างน�2แหละ น��เป;นอ�ตโนม�ต.เป;นเองๆ ท�น�2เวลาจ.ตได�ก5าล�งว�งชาเข�าเท%าไรม�นจะค%อยเบา
ไป สบายไปๆ สบายตายอะไรคนจะตาย ได�เท%าไรม�นย.�งหม�น ม�นเข�าก�นไม%ได�ท��ปลอบ
ต�วเองท�แรกว%า เวลาน�2ม�นท�กข�มากต�2งความพากความเพ�ยรก<ไม%ได�หล�กได�เกณฑ� ท�กข�ก<
ท�กข�ไปเส�ยก%อนเถอะ เวลาน�2ม�นย�งไม%ได�ท�นได�รอนไม%ม�ท�นม�รอน บทเวลาม�ท�นรอนแล�ว
จะค%อยสบายไปๆ เร��อยว%าง� 2นนะคาดเจ�าของ แต%เวลาม�นได�ม�ท�นม�รอนแล�วม�นจะเอา
ก5าไรละท��น��เข�าใจไหมล%ะ ม�นก<หม�น โอDย ท��ว%าจ.ตละเอ�ยดเข�าไปเท%าไรย.�งสบายม�นหาเร��อง
ว%าเจ�าของนะ เร��องของม�นม�นไม%หย�ดเลย ซ�ดก�นอย%างน�2น

น��เร� �องความเพ�ยร ธรรมะฆ%าก.เลส ถ1งข� 2นธรรมฆ%าก.เลสเป;นอย%างน� 2น เป;น
อ�ตโนม�ต. อย0%ท��ไหนหม�นตลอดๆ ถ�าก.เลสไม%ขาดจากใจหมดโดยส.2นเช.งแล�วย�งไงก<หย�ด
ก�นไม%ได� หม�นต.2วๆ สต.ป?ญญาอ�ตโนม�ต. จากน�2นก<เป;นมหาสต.มหาป?ญญาในประเภท
ก.เลสท��ซ1มซาบ ธรรมะก<ซ1มซาบตามก�นๆ ไปเลย ม�นเห<นประจ�กษ�อย0%ในห�วใจน�� ธรรมะ
พระพ�ทธเจ�าองค�ศาสดาอย0%ท��ห�วใจเราว%าง�2นเลย เหม�อนว%าช�2บอกอย0%ตลอดเวลา ศาสดา
น.พพานไปไหนวะว%าง�2นเลย ธรรมน��นละค�อศาสดา ธรรมว.น�ยน�2นแลจะเป;นศาสดาของ
เธอท�2งหลาย เข�าแล�วท��น��มาเข�าตรงน�2แล�ว เอาก�นอย0%ภายใน ศาสดาอย0%ภายในหม�นต.2วๆ
หม�นจนก.เลสขาดสะบ�2นไปหมดเลย ท��ธรรมเป;นธรรมจ�กรหม�นต. 2วๆ ตลอดเวลาย�ต.
ก1Nกท�นท�โดยไม%บ�งค�บก�น

จะฆ%าอะไรจะท5าลายอะไร ถ�าว%างานก<ส5าเร<จเร�ยบร�อยแล�วม�นก<ปล%อยม�อละ
สมม�ต.ว%าจ�บม�ดจ�บขวานจ�บส.�วจ�บอะไรฟ?น จ�บเล��อยจ�บอะไรฟ?น ม�นก<ปล%อยเองเม��องาน
เสร<จเร�ยบร�อยแล�ว อ�นน�2ก<เป;นอย%างน�2น จ.ตท��หม�นเป;นธรรมจ�กรจนจะไม%ได�หล�บได�นอน
น�2ย�ต.เองโดยหล�กธรรมชาต. ก.เลสขาดสะบ�2นลงไปจากห�วใจเห<นช�ดเจน พระพ�ทธเจ�าท%าน
ว%า ญาณญ�จ ปน เม ทส�สน� อ�ทปาท� ประกาศท�าทายแก%เบญจว�คค�ย�ท�2งห�า ม�นก<มาท�า
ทายเจ�าของจะว%าไง ธรรมน�2เป;นธรรมอ�นเด�ยวก�น ห�วใจอ�นเด�ยวก�น ธรรมเข�าก�บห�วใจ
เข�าก�นได�เหม�อนก�น ความเห<นอ�นเล.ศเลอได�เก.ดข1 2นแล�วแก%เราตถาคต ค�อแก%เราน�2
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ว%าง�2นเลย อก�ป�ปาเม ว�ม�ต�ต� ความหล�ดพ�นของเราไม%ม�การก5าเร.บแล�ว จะเอาอะไรมา
ก5าเร.บม�นหมดท�กอย%างแล�ว น��นม�นก<ร0�ช�ดๆ

อยต�มน�ต�มา ชาต� ชาต.น�2เป;นชาต.ส�ดท�ายของเรา ม�นจะเอาอะไรมาต%อ นอกจาก
ก.เลสต�วพาให�ต%อภพต%อชาต.ม�นก<ขาดไปแล�วจะเอาอะไรมาต%อ ต%อไปน�2ไปเราจะไม%กล�บ
มาเก.ดอ�กแล�ว จะมาเก.ดหาอะไรเข�าใจไหม เช�2อม�นก<หมดไปแล�วเช�2อพาให�เก.ด ม�นก<ร0�
อย0%ง�2น พระพ�ทธเจ�าสอนเบญจว�คค�ย� ก<เท%าก�บเราสอนเรา ร0�ในต�วของเราเอง ธรรมน�2น
เข�ามาในห�วใจอ�นน�2

อย%างท��ท%านว%า ส�ญ�ญโต โลก� อเวก�ขส�ส� โมฆราช สทา สโต น��น พระพ�ทธเจ�า
สอนพระโมฆราช พระโมฆราชค�อมานพ ๑๖ คน โมฆราชเป;นคนท�� ๑๖ เป;นผ0�ท��บรรล�
มรรคผลน.พพานได�อย%างรวดเร<ว ควรแก%ธรรมข�2นน�2 พระองค�ก<ฟาดเข�าไปน�2เลยว%า ด0
ก%อนโมฆราช เธอจงเป;นผ0�ม�สต.ท�กเม��อ พ.จารณาโลกเป;นของส0ญเปล%าว%างเปล%า ถอน
อ�ตตาน�ท.ฏฐ.ความเห<นว%าเราว%าเขาท��ม�นก�ดขวางน�2เส�ย แล�วจะพ1งข�ามพ�นพญาม�จจ�ราช
เส�ยได� พญาม�จจ�ราชจะตามไม%ท�นผ0�พ.จารณาโลกเป;นของว%างเปล%าอย0%อย%างน�2 แล�วพระ
โมฆราชก<ผางข12นท�นท� บรรล�ธรรมข12นใน ส�ญ�ญโต โลก� จ�าข12นในพระโมฆราช

เอา ท%านผ0�ม�ความเพ�ยรก<เท%าก�บพระพ�ทธเจ�าสอนน��นละ เอาสอนนายก. นายข.
พระก. พระข.จงเป;นผ0�ม�สต.ท�กเม��อๆ ให�พ.จารณาอย%างน�2อย%างโมฆราชน�� ผางข12นมาก<
เป;นแบบเด�ยวก�นเลย โมฆราชข1 2นท� �ห�วใจของผ0 �ม�ความเพ�ยรด�งความเพ�ยรของพระ
โมฆราช ท��พระพ�ทธเจ�าสอนไม%ผ.ดก�นเลย มาเข�าในน�2ป�Cบๆ เลย โลกว%างเปล%าว%างไปหมด
ในห�วใจน�2ต�นไม�ภ0เขาน� 2อ�นน�2เป;นรางๆ นะ ธรรมชาต.น� 2นทะล�พ� %งไปหมดเลย ท%านว%า
ส�ญ�ญโต โลก� ส0ญตลอดเวลาในหล�กธรรมชาต.ของจ.ตท��หล�ดพ�นไปโดยส.2นเช.งแล�ว ว%าง
ตลอดเวลา ส0ญตลอดเวลา อย%างภ0เขาหร�อแผ%นด.นท��เราเหย�ยบน�2ม�นหนาแน%น แต%ม�นไม%
ได�หนาแน%นย.�งกว%าความว%าง ความว%างเหย�ยบทะล�ไปหมดเลย ฟ?งเอานะ

ธรรมเก.ดข12นท��ใจ ใจเป;นอย%างน�2นละ เป;นได�ด�วยก�น ขอให�ถ1งข�2นม�นเป;นเถอะน%ะ
เม��อปฏ.บ�ต.ตามทางพระพ�ทธแล�วจะเป;นอย%างน�2 ศาสดาสดๆ ร�อนๆ นะ อย%าเข�าใจมรรค
ผลน.พพานจะอย0%ท��ไหน อย0%ก�บผ0�ม�ความเพ�ยร มรรคผลน.พพานอย0%ท��ผ0�ม�ความเพ�ยร อย%า
ให�ก.เลสม�นหลอกกาลน�2นสม�ยน�2 ศาสนาเจร.ญท��น��นเจร.ญท��น�� ม�นเจร.ญท��ไหนน%ะ ถ�าความ
เพ�ยรป?กลงไหน น��นละศาสนาเจร.ญท��น��น มรรคผลน.พพานจะอย0%ท��น��ๆ ใส%ลงไปน�2เปร�2ยง
หมด

ว�ส�ต� พ�รห�มจร�ย� กต� กรณ�ย� นาปร� อ�ต�ถต�ตายาต� ปชานาต� การประพฤต.
พรหมจรรย�ฆ%าก.เลสต�ณหา ท��เป;นงานใหญ%โตส�ดโลกธาต�น�2ได�ส.2นส�ดลงไปแล�ว งานอ��นท��
จะท5าให�ย.�งกว%าน�2ไม%ม� น��นเห<นไหมล%ะขาดแล�ว น��ล%ะมรรคผลน.พพานม�หร�อไม%ม�ท��น�� ถาม
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หาอะไร ถามหาพระพ�ทธเจ�าท5าไม จ�าเป;นอ�นเด�ยวก�นแล�วจะถามก�นอะไร น25ามหาสม�ทร
ถามก�นย�งไง น25ามหาสม�ทรจ%อลงไปท��ตรงไหนก<เป;นน25ามหาสม�ทร จ%อไปตรงไหนก<เป;น
น25ามหาสม�ทร น25ามหาสม�ทรจะถามหาก�นหาอะไร น�2จ.ตของท%านผ0�ร0�จ�าถ1งก�นหมดแล�ว
ถามก�นหาอะไร ถามพระพ�ทธเจ�าถามหาอะไร น��ละช�ดเจนอย%างน�2 พ�ทธศาสนาจ�าอย0%
อย%างน�2ตลอดเวลา

อย%าให�ก.เลสม�นตบตาๆ นะ เวลาน�2พวกชาวพ�ทธเราท��วประเทศไทยม�แต%มน�ษย�
ตาบอด ชาวพ�ทธตาบอดท�2งน�2น ไม%ได�จ%อเข�าไปหาจ.ตใจต�วเป;นมหาเหต�น��บ�างเลย ม�นจะ
ไปเห<นเหต�เห<นผลได�ย�งไง จ%อเข�าไปซ.น%ะ จ%อเข�าไปก.เลสม�นกองเท%าภ0เขาก<เอาเถอะน%ะ
ม�นส0�ธรรมไม%ได� ธรรมใส%เข�าไปผางเด�ยวขาดสะบ�2นไปหมด ส�ญ�ญโต โลก� จะเก.ดข12นใน
ห�วใจของผ0�น�2นด�วยก�นท�กคน ไม%เก.ดต�2งแต%พระโมฆราชน��นนะ เก.ดด�วยก�นท�กคน พระ
พ�ทธเจ�าสอนโมฆราชเท%าก�บสอนพวกเราด�วยก�นน��นแหละ พอร0�น�2ก<แบบเด�ยวก�นจะผ.ด
ก�นไปท��ไหน ให�พาก�นต�2งอกต�2งใจนะ

ม�นจะอย0%เฉยๆ จ�ดๆ ช�ดๆ แต%ก.เลสม�นหม�นก�นตลอดเวลา ก.เลสก5าล�งหม�นต.2วๆ
นะ เข�มข�นเข�าไปท�กว�น ก.เลสหม�นเข�าไปเท%าไรธรรมย.�งอ%อนๆ ไป เลยจะได�จะสลบ ตาย
ท�2งเป;นก<ม�คน คนท��หมดยางอายท�กอย%างแล�ว สร�างบาปสร�างกรรมตายท�2งเป;นไม%ม�ค%าม�
ราคาม�เยอะนะมน�ษย�เราในโลกน�2 ย.�งว%าต�วเป;นคนม��งม�ศร�ส�ขเป;นคนม�อ5านาจวาสนามาก
น��ละต�วโมฆะท��ส�ด ต�วเอาไฟเผาห�วอกต�วเองแล�วก<เผาโลกเผาส%วนรวมค�อต�วน�2เอง ต�ว
ก.เลสต�วน�2 ได�ไม%พอๆ ได�เท%าไรไม%พอ ม�นจะพอย�งไงไสไฟเข�าเช�2อ จะให�ไฟน�2ด�บเพราะ
ไสเช�2อเข�าไปไม%ม�ทาง

อ�นน�2เร��องก.เลส เอา หามา ได�เท%าไรหามาๆ ให�ก.เลสม�นด�บด0ซ.น%ะ ไม%ม�ทางด�บ
ม�นเผาเจ�าของน��นแหละ ได�มากเท%าไรๆ ย.บน.ดเด�ยวว%าเราม�อย%างน�2นอย%างน�2 นอกจาก
น�2นม�แต%ไฟเผาห�วอกๆ ท�2งเป;น ค�อคนท��ม��งม�มากด�วยความตะเก�ยกตะกายหามาโดย
ความไม%ชอบธรรม เท��ยวร�ดเท��ยวไถเท��ยวคดเท��ยวโกงแล�วแต%จะได�อ�บายใด ล�วนแล�ว
ต�2งแต%คว�าหาฟRนหาไฟมาเผาห�วอกต�วเอง แล�วก<เผาห�วอกส%วนรวมให�เด�อดร�อนไป
ตามๆ ก�น ก.เลสไปไหนร�อนไปหมด ต�วเองก<ร�อนคนอ��นก<ร�อน ให�พาก�นจ5าเอานะ ม�น
เป;นอย%างน�2นนะเวลาน�2 เอาธรรมมาจ�บ

เราไม%เคยสนใจก�บใครเหน�อธรรม ธรรมด0ไปหมด ก.เลสม�นด.2นก�นเป;นบ�าก�นท��ว
โลกท��วสงสาร ใครก<อยากด.บอยากด� ช.งด�ช.งเด%น ม�นช.งด�ช.งเด%นอะไร ช.งฟRนช.งไฟเผาห�ว
อกเจ�าของแล�วเผาโลกเท%าน�2นเอง เร��องธรรมด0แล�วเป;นอย%างน�2น จ1งอย%าพาก�นด�ดก�นด.2น
จนเก.นเหต�เก.นผลนะ เวลาตายม�นก<เหม�อนก�นน� �นแหละ เศรษฐ�ตายก<เหม�อนคน
ธรรมดา เหม�อนหมาตายไม%ได�ผ.ดก�นอะไรเลย ส5าค�ญอย0%ท��ม�ความด�ในใจหร�อไม% ใจน�2ไม%
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ตายนะ ถ�าเวลาตายลงไปแล�วน�� ถ�าใจม�ความด�ใจน�2จะหน�นข12นไปโดยล5าด�บ ถ�าใจม�ความ
ช��วกดลงท�เด�ยว เง.นกองเท%าภ0เขาไม%ม�ความหมาย อย%าเอากองเง.นกองทองมาเป;นความ
หมายท��จะฉ�ดลากให�ตนได�พ�นจากท�กข�เลย ต�2งแต%ย�งเป;นอย0%ก<ไม%ม�ส�ขนะ คนท��ว%าม��งม�ศร�
ส�ขม�เง.นล�นโลกล�นสงสาร จะมาภ0ม.ใจต�วเองว%าม�ความส�ขม�นไม%ได�ภ0ม.นะ ม�นม�แต%ส.�ง
หลอกลวงภายนอก ต�วห�วใจม�นเป;นไฟย.�งกว%าพวกตาส�ตาสาตามท�องนาท��เขาท�กข�ๆ
จนๆ น�2เส�ยอ�ก ให�พาก�นจ5า

เอาธรรมจ�บให�ม�นเห<นอย%างน�2ซ. น�2ไม%ม�ค5าว%าสะทกสะท�าน ม�นจ�าอย0%ในห�วใจน��จะ
ว%าไง น�2ไม%ม�ค5าว%าบกพร%องอะไรเลย พอด�ๆ น.พพานค�อพอ พออะไร พออย%างเล.ศเลอ
เป;นอย%างน�2 ท�น�2จะพ.จารณาอะไรก<ได�พ.จารณาได�เต<มเม<ดเต<มหน%วย เม��อเจ�าของพอแล�ว
ถ�าเจ�าของก<ห.วเขาก<ห.วย��นใส%ปากน�2นย��นใส%ปากน�2 ย��นใส%ปากเราปากเขาม�นไม%เป;นส�ขนะ
ถ�าม�นพอแล�วย��นให�ปากไหนก<ไปเถอะก<เราพอแล�วน�� จ5าให�ด�

โอDย เราสลดส�งเวชนะ ค5าว%าพ�ทธศาสนาม�นม�แต%ช��อนะเด�Eยวน�2 ในว�ดในวาในพระ
ในเณรม�แต%ห�วโล�นๆ ว.�งตามก.เลสท�2งน�2น ผ0�ท��จะว.�งตามธรรมม�น�อยมาก อย%างว�ดต%างๆ
น�2เราไม%ได�ประมาทนะ ผ0�ท��ท%านทรงอรรถทรงธรรมอย0%ในว�ดในวาเง�ยบๆ ม�เยอะนะ ไม%ว%า
ว�ดใหญ%ว�ดน�อยว�ดอะไร ม�อย0%แต%ท%านไม%แสดงออก เพราะพวกกองท�พก.เลสม�นร�มเอาๆ
เยาะเย�ยท�กอย%าง พ0ดเส�ยดส�กระทบกระท��งก�บผ0�ปฏ.บ�ต.ด� ม�นจะลากให�เป;นพวกของม�น
พวกหนอนเข�าใจไหม เวลาน�2ม�แต%อย%างน�2นนะ ผ0�ท��ปฏ.บ�ต.ด�ปฏ.บ�ต.ชอบท��ท%านซ�กห�วท%าน
อย0%องค�เด�ยวๆ เง�ยบๆ อย0%ในว�ดหน1�งๆ ม�นะ ไม%ใช%น�อยๆ นะ ม� แต%ท%านไม%แสดงออก
ปล%อยให�แต%พวกเปรตพวกผ�แสดงออก

อย%างต.ดประกาศไว�น��น จนเป;นมหาอย0%น��น ต.ดประกาศไว�น��น จะออกลวดลาย
น��น ไปด0เอาซ.หน�าศาลาเขาเอามาต.ดไว� ประกาศความช��วช�าลามกของพระห�วโล�น ไปด0ซ.
ม�นเป;นของด�แล�วเหรอน��น เด�Eยวน�2ม�นย�งมาโอ%อ%าอย0%น�2น%ะ ในท%ามกลาง เอาผ�าเหล�องห%อ
ห�วม�นมาโอ%อ%าอย0% เห<นไหมน��นถ�อไมค�ถ�ออะไรประกาศปMางๆ ว%าจะปSดประต0ต�หมาต�
แมว ปSดประต0ต�หมาต�แมวค�อต�ผ0�ม�ความด�งามท�2งหลายน�2นละ ผ0�ม�สมบ�ต.ผ0�ด� พวกเปรต
พวกมหาภ�ยม�นอวดต�วของม�น ม�นไปท5าอย%างน�2นเห<นไหม ไปด0เอาน��น เป;นร0ปพระห�ว
โล�นๆ อย0%น��น ช��อม�นม�อย0%ในน�2นไปอ%านเอา

ถ�าเป;นธรรมดาม�นอย0%ได�เม��อไรหล�กธรรมชาต.แล�ว เขาจ�บส1กได�เด�Eยวน�2นเลยพระ
ประเภทน�2เอาไว�ไม%ได� ศาสนาพ�ง เขาต�องจ�บไปส1ก ส1กแล�วทางบ�านเม�องเขาจ�ดการไป
เลย น� �ม�นย�งมาโอ%อ%าๆ อย0 %เวลาน� 2 เพราะนายของม�นก<นายมหาโจรมหาภ�ยต%อชาต.
ศาสนา พระมหากษ�ตร.ย� ถ�าจะจ�บจ�บไม%ได�นะๆ ต5ารวจคนไหนเข�าไปเก��ยวข�องจะจ�บม�น
ส%งม�นไปภาคใต�ไปทรมานภาคใต� ท�น�2พวกต5ารวจท�2งหลายท��อย0%ในก5าม�อของมหาภ�ย
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อ5านาจป�าเถ��อนก<เลยต�องหมอบอย0% ไอ�พวกน�2ก<เลยท5าท%าโอ%อ%าอย0%น�2นเด�Eยวน�2 ไปด0เอาซ.ใน
ร0ปน��น ม�นด0ได�ไหมคนด� ไปด0ซ. น��ละความช��วไปท��ไหน โอ%อ%าอย0%เฉยๆ ภายในห�วใจม�น
ใครจะร�อนย.�งกว%าบ�กห�วโล�นน�� เข�าใจบ�กห�วโล�น ร�อนท��ส�ดเลย เวลาน�2ไฟนรกก5าล�งแสดง
เปลวถ1งม�นอย0%แล�ว พอขาดป?@บจมเลยๆ ม�นจะอวดเก%งกว%ากรรมไม%ได� อวดเก%งกว%าพระ
พ�ทธเจ�าไม%ได� ใครอย%าอวดเก%งนะ

ใครอยากเก%งไปด0เอาน��น เอาต�วอย%างไป ทางนรกจะเบ.กกวางท�นท�เลย เราพ0ด
เราสลดส�งเวชนะ เอาความช��วมาอวดเป;นความด�ม�นด�ได�ย�งไง คนด�ต%างหากความด�ต%าง
หากเป;นของด� ความช��วคนช��วเป;นของด�ได�ย�งไงไม%ม� ถ�าม�อย%างน�2นแล�วศาสนาไม%ม�ใน
โลกศาสนาพ�ทธ ศาสนาอ��นๆ ใดๆ เราไม%เอามาพ0ดแหละ ศาสนาคนม�ก.เลสม�นแสดงไป
ตามอ5านาจของก.เลสน��นแหละ ต�2งแต%ผ�าเหล�องๆ ม�นย�งแสดงเป;นโจรเป;นมารเป;นมหา
ภ�ยได�เห<นอย0%หน�าศาลาเห<นไหม น��ล%ะม�นเสกได�นะอ�นน�2น ถ�าหล�กธรรมชาต.แล�วเสกไม%
ได� ด�เป;นด�ช��วเป;นช��ว

ด0แล�วม�นสลดส�งเวชนะ ไปด0เอา น��นน%ะต.ดอย0%หน�าศาลา เขาเอามาให�ด0เป;นคต.
ต�วอย%างเคร��องพร�5าสอนตนเอง และผ0�ใดก<ตาม อย%าเอาเป;นต�วอย%างพวกเปรตพวกผ�
พระก<พระห�วโล�น ครองผ�าแล�วก<ประพฤต.ต�วเป;นมหาโจรเป;นมหาภ�ย เหย�ยบย�5าชาต.
ศาสนา พระมหากษ�ตร.ย� แหลกไปตามๆ ก�น ค�อพวกน�2เอง ให�ไปด0เอา น��ละพ0ดอย%าง
จ�งๆ เราไม%เคยสะทกสะท�านก�บใคร เราจะพ0ดได�เต<มปากท�2งท��ด�และช��ว จะให�กล�วคนน�2น
ให�กล�าคนน�2เราไม%ม�เราพ0ดจร.งๆ ธรรมเหน�อหมดท�กอย%าง เราจะน5ามาพ0ดให�เต<มเม<ด
เต<มหน%วยท�กอย%าง ผ0�ท��ต�2งใจฟ?งเป;นธรรมเอาเป;น ฟ?งให�เต<มเม<ดเต<มหน%วย

อย%างผ0�พ.พากษาก<เหม�อนก�น ผ0�พ.พากษาก<เป;นใหญ%ท��เป;นห�วใจของโลกแล�วน��
ต�ดส.นตามเหต�ตามผลกลไกท��ถ0กต�องธรรมแล�วเอาเลย ใครจะม�อ5านาจบาตรหลวงมา
จากท��ไหนไม%สนใจ ฟาดห�วม�นลงนรกก<ได�น��นะ ผ0�พ.พากษาต�ดส.นเป;นธรรมต�องเป;น
อย%างน�2นซ. จะไปหมอบไปกราบก�บอ5านาจป�าๆ เถ��อนๆ ไม%กราบ ส5าหร�บหลวงตาบ�วไม%
กราบ คอขาดก<ไม%กราบ จะกราบแต%ธรรมอย%างเด�ยวเท%าน�2น นอกน�2นไม%กราบ เอาละพอ

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


