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เทศน�อบรมฆราวาส ณ ก�ฏ�หลวงตา สวนแสงธรรม กร�งเทพฯ
เม��อค��าว นท!� ๗ กรกฎาคม พ�ทธศ กราช ๒๕๔๘

จ�ตส��นโทษ
ท�กว นน!)กลางค�นม!แค* ๑๐ ช �วโมง กลางว นม!ถ/ง ๑๔ ช �วโมง พอต! ๕ สว*างแล0ว

ตอนค��าน!)ก1ท�*ม ๑๐ นาท!ถ/งจะม�ด กลางค�นม!เพ!ยง ๑๐ ช �วโมง กลางว นม!ถ/ง ๑๔ ช �วโมง
แต*ย งไงก1ไม*เหม�อนอ งกฤษ เราไปอ งกฤษหนหน/�ง ไปในฤด;ท!�กลางว นม!มาก กลางค�นม!
น0อย พอได0มาโม0ให0ล;กศ�ษย�ฟ=ง ค�อตะว นม นก1ไม*ได0ไปตรงแน*วอะไรพอท!�จะเป>นกลาง
ว นมากๆ นะม นก1ไปเอ!ยงๆ อย*างน )น แต*คร )นแล0วกลางว นต )ง ๑๙ ช �วโมง กลางค�นม!
เพ!ยง ๕ ช �วโมง เท*าน )นแหละ ผ�ดกว*าเม�องไทยเรามาก ซ/�งกลางค�นม! ๑๐ กลางว นม! ๑๔
เก�นไป ๒ ช �วโมง แต*ท!�อ งกฤษกลางว น ๑๙ ช �วโมง กลางค�นม!เพ!ยง ๕ ช �วโมงเท*าน )น
แหละ ท�*มสองท�*มย งไม*ได0ม�ดนะ ย งไปท!�ไหนๆ สบายๆ

ฟ=งแต*ว*ากลางว นม!ถ/ง ๑๙ ช �วโมง ตะว นม นก1เอ!ยงๆ ไปอย*างน )น กลางว นมากๆ
ม นน*าจะตะว นตรงแน*ว ไม* ม นเอ!ยงๆ ไปอ งกฤษน )นเราไปเพ��อท ศนศ/กษาด0วย ไปเพ��อ
ผลประโยชน�เก!�ยวก บทางเม�องนอกด0วย เพราะฉะน )นจ/งต0องบ งค บให0ไป ข!)เก!ยจไม*อยาก
ไปก1ไป พอบ*ายส! �โมงแล0วก1ไป ไปเป>นเวลา ๒ ช �วโมง เขาพาไปเท! �ยวด;ท! �น �นท! �น! � ท! �
ส�าค ญๆ หกโมงเย1นกล บมา ไปบ*ายส!�โมง กล บมาหกโมงเย1น ย งว นอย;*มากนะน �น มาก1
เทศน�ให0พ!�น0องชาวไทยทางอ งกฤษฟ=ง ทางฝร �งก1มามากอย;*นะ คนไทยเรามามากเต1มไป
หมด ท!�กร�งลอนดอนนะ คนไทยมากกว*าฝร �ง

คร )นต*อมาน!�ฝร �งมากข/)นๆ ส�ดท0ายคนไทยส;0ไม*ได0นะ ฝร �งมากข/)นๆ เขาก1เหม�อน
ก นก บเรา เขาเคยช�นก บการน �งเก0าอ0งเก0าอ!)นะพวกน!) เวลาเขามาท!�น!�แล0วคนมากต*อมาก
เก0าอ!)เลยไม*ม!ความหมาย ใครมาท!�ไหนน �งเลยๆ พวกฝร �งม งค*าน �งแบบเด!ยวก นหมดก บ
คนไทยเรา เป>นอย*างน )นนะ น!�ใจม นลงเส!ยอย*างเด!ยว คนท!�เขามาร บเขาว*าเขามาส งเกต
การณ� เขาพ;ดเอง คร )นส งเกตไปนานเข0าๆ ท!น!)ความส งเกตการณ�หายหมดเลย ไม*ได0มา
อย;*ไม*ได0 อยากมา แน*ะเป>นอย*างน )นนะ ส�ดท0ายฝร �งเลยมากกว*าคนไทย เต1มไปหมดเลย

แต*เราเส!ยใจท!�เราพ;ดภาษาอ งกฤษไม*ได0 ถ0าพ;ดภาษาอ งกฤษได0เช*นเด!ยวก บ
ภาษาไทยของเราน!)ย งจะมากกว*าน )นอ!ก อ นน!)ม นย��นไปให0เป>นล*ามไป เราพ;ดแล0วท*าน
ป=ญญาก1อธ�บายต*อ ม นก1จะไม*เต1มเม1ดเต1มหน*วย เหม�อนออกจากเราพ�*งถ/งเลยๆ อ นน!)
ม!น)�าหน กมากกว*าก น เพราะฉะน )นจ/งว*าธรรมน!�เข0าได0ในใจท�กดวง ถ0าม!ธรรมแล0วม นจะ
เปล! �ยนแปลงของม นเอง ม!ธรรมเข0าส; *ใจ ใจเป>นผ; 0บ งค บท�กอย*างในสกลกายก�ร�ยา
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มารยาท ม!ธรรมเข0าน )นใจจะเป>นผ;0บงการ ธรรมจ/งเข0าได0ท �วโลกด�นแดน ม!ธรรมในใจ
แล0วม นหากเปล!�ยนเองใจ เปล!�ยนไปทางท!�ถ;กท!�ด! ท!�สวยงามน*าด;น*าชม

ไปอย;*เม�องอ งกฤษแล0วฝร �งมากข/)นท�กท!ๆ ส�ดท0าย.. คนไทยเราก1ไม*น0อยนะอย;*
น )น เท!ยบก นแล0วส;0ฝร �งไม*ได0 ฝร �งมากกว*า มากข/)นโดยล�าด บล�าดา เราเส!ยดายท!�เราพ;ด
ภาษาอ งกฤษไม*ได0 ถ0าพ;ดภาษาอ งกฤษได0เช*นเด!ยวก บภาษาไทยน!)ย งจะเป>นผลมากย��ง
กว*าน!)อ!กมากมายนะ เพ!ยงแค*ให0ท*านป=ญญาเป>นล*ามแปลเท*าน )นก1ย งได0ผลอย;* พ�ทธ
ศาสนาเป>นศาสนาเล�ศเลอส�ดยอดแล0ว ในโลกน!)ม!ศาสนาเด!ยว เราพ;ดได0เต1มย นข/)นเวท!
มาแล0ว เห1นช ดเจนท�กอย*างไม*สงส ยเร� �องศาสนาท )งหลายท �วโลก ย�นต วได0แต*พ�ทธ
ศาสนาเด!ยวน!)เท*าน )น ว*าอย*างน )นเลย

เป>นศาสนาท!�ร�)อขนส ตว�ออกจากโลกจากสงสาร สอนบาปตามบาป สอนบ�ญตาม
บ�ญท!�ม!อย;*ด )งเด�มจร�งๆ สอนนรกสวรรค�น�พพานถ;กต0องตามความม!อย;*ของส��งเหล*าน )น
จร�งๆ ค�อพ�ทธศาสนาเท*าน )น นอกน )นก1ล;บๆ คล�าๆ สอนก นไป เราไม*กล*าวถ/งแหละ
กล*าวถ/งค�าส ตย�ค�าจร�งท!�เราจะได0ประโยชน�ของเราเอง ขอให0แน*ใจบรรดาพ!�น0องท )งหลาย
เราเก�ดมาพบพระพ�ทธศาสนาเป>นศาสนาท!�เล�ศเลอส�ดยอดแล0ว หาอ!กไม*ได0 ในโลกน!)
เร!ยกว*าหมด ไม*ม! หาได0อ นเด!ยวเท*าน )น ภาคอ นน!)ม นข/)นอย;*ก บภาคปฏ�บ ต� ถ0าเราน บถ�อ
ธรรมดาตามต�าร บต�าราม นก1จ�ดๆ จางๆ ไปอย*างน )น แล0วเร��องต�าราก1มาเป>นก�เลสไป
เส!ย ด0วยความจดความจ�าได0มาก1เป>นท�ฐ�มานะ เป>นก�เลสแทรกเข0าไปๆ เส!ย

ไม*เหม�อนภาคปฏ�บ ต� ภาคปฏ�บ ต�น!)ผ�ดก นมากท!เด!ยว ท!�เราได0มาพ;ดอย*างเต1ม
เม1ดเต1มหน*วยเต1มตามก�าล งของเราน!)ก1เพราะเราผ*านท )งด0านปร�ย ต�ด0วย ผ*านท )งด0าน
ปฏ�บ ต�ด0วย ผ*านทางด0านปร�ย ต�ก1พอเป>นแนวทางไป เป>นแนวทางๆ แต*ท!�จะให0จร�งจ ง
หายสงส ยๆ โดยล�าด บน )นต0องเป>นภาคปฏ�บ ต� ม!จ�ตตภาวนาน!)เท*าน )นท!�จะเบ�กกว0างหา
ความจร�งท )งหลายได0ช ดเจนๆ เป>นล�าด บ เพ!ยงเราเร!ยนตามต�าร บต�าราแล0วจ�ามา ก1คาด
น;0นคาดน! )เดาน;0นเดาน! ) ส�ดท0ายก1ม!แต*ความสงส ย หาความแน*ใจไม*ได0 ท )งๆ ท! �พ�ทธ
ศาสนาเป>นศาสนาท!�แน*นอนความจร�งส�ดส*วน เล�ศเลอส�ดส*วน

แต*จ�ตใจเต1มไปด0วยก�เลส ม นก1ลากลงมาหาก�เลสให0เป>นของต��าทรามไปตามๆ
ก นเส!ย เลยกลายเป>นก�เลสไปเส!ยท )งหมด ชาวพ�ทธก1กลายเป>นชาวเปรตชาวผ!ไปได0
เพราะก�เลสเข0าแทรกตรงไหนม นจะเปล!�ยนแปลงจากด!มาช �ว จากส;งมาต��าโดยล�าด บล�า
ดา ก�เลสไม*พาให0ส;ง ม!แต*ด/งลงๆ ท )งน )น ค�าว*าก�เลสๆ น!)บรรดาชาวพ�ทธเราก1ไม*เข0าใจ
นะ ก�เลสน!�ค�อส��งท!�เป>นพ�ษเป>นภ ย ส��งท!�หลอกลวงท�กส��งท�กอย*างอย;*ในก�เลสน!)ท )งหมด ซ/�ง
อย;*ในห วใจของเรา ครอบอย;*ในห วใจของเรา
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เพราะฉะน )นอาการท!�แสดงออกจ/งม!แต*ความหลอกลวงต0มต�Iน ไว0ใจต วก1ไม*ได0
แม0ท!�ส�ดเช��อก นก1ไม*ได0 เพราะเร��องของก�เลสน!)ท�าให0เช��อก นไม*ได0คนเรา ต วเองก1เช��อต ว
เองไม*ได0 อย*าว*าแต*เช��อคนอ��นไม*ได0เลย ม!แต*ก�เลสม นแทรกเข0าๆ ท!น!)พอภาคปฏ�บ ต�จ บ
เข0าไปๆ ม นเห1นจร�งๆ เห1นความจอมปลอมของก�เลส เห1นได0เป>นล�าด บล�าดา ไม*
สงส ยๆ เห1นความจร�งค�อธรรมก1เห1นเป>นล�าด บ เป>นค;*เค!ยงฟ=ดเหว!�ยงก นไป ท!น!)ก�เลสม น
ก1ค*อยล0มเหลวไปๆ ส;0ธรรมค�อความส ตย�ความจร�งไม*ได0 จ�ตใจก1สง*างามข/)นด0วยธรรม น!�
ภาคปฏ�บ ต�นะ

อ นอ��นมาจ บไม*ได0 ไม*หายสงส ย การปฏ�บ ต�ตามธรรมของพระพ�ทธเจ0าไม*หาย
สงส ย ให0เป>นภาคปฏ�บ ต�ด0วยความส ตย�ความจร�งของผ;0ปฏ�บ ต�เพ��ออรรถเพ��อธรรม เพ��อ
มรรคผลน�พพานจร�งๆ จะเจอความจร�งเป>นล�าด บล�าดาไป เพราะธรรมเป>นของจร�ง
ล0วนๆ ในธรรมท�กข )นท!�พระพ�ทธเจ0าทรงแสดงไว0เร!ยบร0อยแล0ว ม นปลอมอย;*แต*ห วใจ
ของเรา เม��อได0ร บการซ กฟอก เฉพาะอย*างย��งค�อจ�ตตภาวนา การท�าบ�ญให0ทานซ กฟอก
มาเป>นล�าด บ น )นส*วนหยาบส*วนกลางเข0ามา เข0ามาหาส*วนละเอ!ยดก1ค�อว*าซ กฟอกจ�ต
ซ กฟอกจ�ตให0เห1นเหต�เห1นผล ให0เห1นภ ยเห1นค�ณจร�งๆ ภายในใจของเรา ซ/�งม!ท )งสอง
อย*าง

ก�เลสฝJายเป>นโทษเป>นพ�ษเป>นภ ย ธรรมเป>นฝJายบ�ญฝJายค�ณ ท!น! )เวลาน�าจ�ต
ตภาวนาเข0ามาน!) เข0ามาจ*อในมหาเหต� มหาเหต�ค�อเป>นเหต�อ นใหญ*หลวงอย;*ท! �จ�ตใจ
บาปก1อย;*ท!�น �น บ�ญอะไรๆ อย;*ท!�น �นหมด ก�เลสน!)ละจะพาให0ไปทางต��า ธรรมะจะพาให0ไป
ทางส;งก1อย;*ด0วยก น เวลาเราปฏ�บ ต�ไปๆ จ�ตใจม นก1ค�ดไปตามภาษ!ภาษา ส*วนมากต*อ
มากก1ค�อว*าค�ดไปอะไรก1เป>นก�เลสช กจ;งไป ลากเข1นไปโดยไม*ร;0เน�)อร;0ต ว เหม�อนเราจ;งว ว
จ;งควายไปน �นละ จะจ;งไปฆ*าม นก1ไม*ร;0 พอถ/งท!�ฆ*าม นสายไปเส!ยแล0ว ต0องยอมตาย น �น
ถ0าร;0ต วต )งแต*ต0นใครจะไปยอมให0เขาจ;งไปฆ*า

น!�เราก1เหม�อนก นไม*ร; 0ว*าก�เลสม นจ;งไปย งไงต*อย งไง พอร; 0ส/กต วก1สายไปเส!ย
แล0วๆ น �นเป>นอย*างน )นละ ก�เลสจ;งส ตว�โลกจ;งอย*างน )นเอง เราจะทราบได0ช ดเจนใน
เวลาภาวนา ธรรมเป>นเคร��องสอดส*อง ธรรมเป>นของจร�งล0วนๆ ร; 0มาแง*ไหนๆ ม!แต*
ความจร�งออกมา ร;0ก1ร;0ก�เลสซ/�งเป>นของจอมปลอมแล0วม นจะไม*ร;0ได0ย งไง ต วร;0น!�เป>นของ
จร�ง ส��งท!�เก!�ยวข0องก บความร;0ค�อก�เลสม นเป>นของปลอม ของจร�งก บของปลอมม นก1เห1น
ก นได0ช ดเจนๆ เป>นล�าด บล�าดาด0วยจ�ตตภาวนา ค*อยม �นคงภายในต วเองเป>นล�าด บ เช��อ
ต วเองเข0าได0เป>นล�าด บทางภาคปฏ�บ ต�จ�ตตภาวนา ในธรรมข )นน!)ก1ม!ความอบอ�*น เรา
บ�าเพ1ญธรรมข )นน!)ม!ความอบอ�*นในข )นน!)ๆ แล0วอบอ�*นไปเร��อย ความแน*นหนาม �นคงก1
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ตามก นไปๆ ความสว*างกระจ*างแจ0งก1เห1นช ดข/)นเป>นล�าด บล�าดา ก�เลสจะหนาแน*นขนาด
ไหนพ0นสายตาของธรรมไปไม*ได0 จะสอดส*องมองทะล�ไปจนได0น �นแหละ

ท!น!)จ�ตใจเม��อม!ธรรมเข0าฟ=ดเหว!�ยงก นก บก�เลสให0เห1นท )งโทษท )งค�ณแล0ว ใจก1ต0อง
ด!ดต0องด�)น หาทางด!ดข/)น หาทางท!�จะแคล0วคลาดปลอดภ ย หร�อพ0นจากส��งต��าทรามท )ง
หลายน!)ไปโดยล�าด บล�าดา แล0วความพากเพ!ยรก1หน กแน*นข/)นๆ น!�ละเร��องภาวนาท�าให0
จ�ตใจม!ความพากเพ!ยรและความเช��อน!)หย �งลงไปล/กไปโดยล�าด บล�าดา ท*านเร!ยกว*า
อจลศร ทธา อจลศร�ทธาหมายถ�งจ�ตท��หย��งลงถ�งความจร�งแห�งธรรมแล�วไม�ถอน น!�
เร!ยกว*าอจลศร ทธา ภาคปฏ�บ ต�ถ0าลงได0ร;0เห1นตามความจร�งเป>นข )นๆ ข/)นไปแล0ว จะเร��ม
เป>นอจลศร ทธาไปเร��อยๆ  ต*อไปก1เป>นอจลศร ทธาไม*หว �นไหว เน0นหน กๆ ลงไปเร��อยๆ
เร��องภาวนา

เบ�)องต0นเราก บท*านม นพอๆ ก นท �วโลก ม�ดด�าก�าตาเพราะก�เลสปกคล�มห�0มห*อ
จ�ตใจไว0ด0วยก นท )งน )น แต*เวลาช�าระซ กฟอกออกม นจะค*อยสว*างออกไปๆ เม��อจ�ตสว*าง
ออกไปท!ไรม นก1เห1นท )งภ ยท )งค�ณไปพร0อมก นๆ จ�ตใจก1ย��งสงบร*มเย1น ย��งสง*าผ*าเผย ท!น!)
ก1สร0างหล กสร0างเกณฑ�ให0ต วเองไปในขณะเด!ยวก น ม!ความแน*นหนาม �นคงข/)น ท!�พ/�งก1
อย; *ท! �ใจ ไปอย; *ท! �ไหนก1สงบเย1นใจ สบาย ไม*ต0องไขว*คว0าหาท! �พ/ �งทางน; 0นทางน! )อะไร
เหม�อนโลกท �วๆ ไปท!�ไขว*คว0าก น อ นน!)ไม*ต0องบ งค บ ไม*ได0ต�าหน�ต�เต!ยนผ;0ใด ม นหาก
เป>นท )งจ�ตเขาจ�ตเรา เพราะไม*ม!ท!�เกาะท!�ย/ด ท!�แน*นหนาม �นคงให0พอตายใจได0ม นก1คว0า
น )นคว0าน!) คว0าอะไรก1กลายเป>นคว0าน)�าเหลวไปหมดเลย คว0าน)�าเหลวๆ จ�ตใจก1เล��อนลอย

ย��งไม*ม!ธรรมเป>นท!�เกาะด0วยแล0วก1ย��งคว0าท )งว นท )งค�น ตลอดต )งแต*เก�ดจนกระท �ง
ว นตาย คว0าแต*น)�าเหลวท )งน )น ตายไปด0วยความเป>นคนเหลวไปเลย ไม*ม!หล กม!เกณฑ�
เพราะฉะน )นจ/งให0ย/ดธรรมเป>นหล กเกณฑ�เอาไว0ท�กคน อย*าได0ล�มเน�)อล�มต ว ส��งท!�จะท�า
ให0ตายใจได0 เกาะได0ย/ดได0แน*นหนาม �นคงภายในใจ ม!ความอบอ�*นภายในใจค�อธรรม
เท*าน )น หล กน!)เป>นหล กส�าค ญมาก อ นน!)เกาะต�ดๆ ถ0าลงได0เกาะต�ดธรรมน!)แล0วไม*ไขว*
คว0านะคนเรา ย��งจ�ตตภาวนาย��งแม*นย�ามากนะ ไม*ไขว*คว0าเลย ภายนอกการสร0างค�ณ
งามความด! อ นน!)ก1เป>นเคร��องอบอ�*นส�าหร บเราอย;*แล0ว ย��งเข0าไปถ/งจ�ตตภาวนาย��งแน*น
หนาม �นคง เห1นแก*นของธรรมเข0าเป>นล�าด บล�าดา

จ�ตผ;0ม!ธรรมในใจจะไม*ไขว*คว0านะ เวลาจะเป>นจะตายก1ไม*ได0เด�อดร0อนเส!ยใจ ผ�ด
ก บคนท!�ไขว*คว0าตลอดเวลา โดยไม*ม!ธรรมเข0าเป>นเคร��องย/ดเคร��องเกาะเลย ไขว*คว0าไป
ตามภาษาของก�เลส พาลากพาเข1นไปท!�ตรงไหนก1ไปตรงน )นๆ ตายก1ตายไปแบบเล��อน
ลอย ท!น!)ความเป>นแบบเล��อนลอยไป จะตายเก�ดท!�ไหนม นก1เก�ดแบบเล��อนลอย เก�ดไม*ม!
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หล กม!เกณฑ�เหม�อนคนม!หล กใจนะ คนม!หล กใจม!กฎม!เกณฑ� ถ0าจ�ตไม*ม!อะไรเลยม!แต*
โลกล0วนๆ น!)เหลวไหลก นท )งเพ สามแดนโลกธาต�ก1เถอะ ไม*ม!จ�ตดวงใดท!�จะผ*านเข0าส;*
ความแน*นหนาม �นคงได0เลย ม!แต*ความเหลวไหลด0วยก นหมด เพราะเป>นเร��องของก�เลส
ช กจ;งไปท )งน )น

ความไม*ม!ธรรมเป>นโทษอย*างน!) ขอให0ท*านท )งหลายจ�าเอา ให0ย/ดธรรมเป>นหล ก
ธรรมน!)เป>นหล กตายต ว เป>นท!�พ/�งท!�อาศ ยได0ตามก�าล งแห*งธรรมท!�เราได0บ�าเพ1ญมา จะไม*
เป>นอ��น ม!มากม!น0อยเหม�อนเราม!สมบ ต�ในบ0านเร�อนของเรา เราใช0สอยได0ตามสะดวก
สบาย ตามก�าล งของสมบ ต�ท!�ม!มากน0อย ถ0าไม*ม!เส!ยเลยไขว*คว0าไปท!�ไหนก1ไม*ม!  ท!น!)เป>น
ย งไง ความห�วโหยอดอยากม นก1ย��งหม�นเข0ามาๆ การไขว*คว0าหาอะไรมาสนองตอบแทน
ความห�วโหยม นก1ไม*ม! อ นน!)จ�ตใจไขว*คว0าหาหล กหาเกณฑ� หาความด!งาม หาความส�ข
ความเจร�ญ ไขว*คว0าไปท!�ไหนก1ไม*ม!ๆ เพราะไขว*คว0าไปตามก�เลส ท!น!)สารค�ณก1ไม*ม! ตาย
ไปด0วยความห�วโหยโรยแรงแบบเหลวไหลโลเล ไม*ม!หล กม!เกณฑ�

จ�ตน!)ให0แน*ใจไว0เลยนะว*าพร0อมท!�จะเก�ด ตายเม��อไรป=Lบเก�ดท นท!ๆ ใจน!)เป>นน ก
ท*องเท!�ยว ไม*ม!ค�าว*าฉ�บหาย ตายลงป=Lบเกาะป�Mบเลย ภพใดชาต�ใดเกาะด0วยอ�านาจแห*ง
กรรมด!กรรมช �วของต ว ถ0าม!กรรมด!ก1ต�ดป=Lบไปเลยไปทางด!เลย ม!กรรมช �วความช �วต�ด
ป=Lบไปทางช �วเลย ไม*อยากไปก1จะเป>นย งไง ม นไม*ร;0นะว*าอยากไปหร�อไม*อยากไป เพราะ
กรรมน )นลากไปเอง ไปเก�ดภพใดแดนใดก1ม!แต*ภพไม*สมหว งๆ น!�เพราะความโลเลของ
จ�ตใจ ไม*หาหล กย/ดไว0เส!ยต )งแต*ย งม!ช!ว�ตอย;*

น!�เราเก�ดในพ�ทธศาสนา เป>นวาสนาเล�ศเลอส�ดยอดแล0วในอ ตภาพแห*งมน�ษย�
ของเรา อย*าปล*อยวางให0เส!ยไปส;ญไปนะ อ นน!)เป>นเล�ศเลอ เป>นธรรมของศาสดาท�กๆ
พระองค�สอนมาเล�ศแบบเด!ยวก นหมด ให0ย/ดเอาไว0เป>นหล ก เร��องก�เลสม นก1เลวแบบ
เด!ยวของม นน �นแหละ ม นม!มาต )งก ปต )งก ลปNเช*นเด!ยวก บธรรม เป>นค;*แข*งก นมาอย*างน!)
เร!ยกว*าสองฝ=Oง ฝ=Oงน )นเป>นก�เลส ฝ=Oงน!)เป>นธรรม ให0ย/ดฝ=Oงธรรมให0แน*นหนาม �นคง อย*าไป
คว0าเอาฝ=Oงก�เลสจะพาก นจมท )งโลกท )งสงสาร หาจ�ดหมายปลายทางไม*ได0 ให0ย/ดหล กค�อ
บ�ญก�ศล-ธรรมภายในใจ น!)เป>นหล กใจ

เร��องท!�อาศ ยอย;*ในโลกน!) ไม*ว*าเขาว*าเราม!ความท�กข�ความจนเหม�อนๆ ก นหมด
ในโลกอ นน!) เราอย*าว*าโลกไหนจะเป>นโลกท!�เจร�ญร�*งเร�องสมบ;รณ�พ;นผล น/กอะไรได0ตาม
น/กตามหมาย ไม*ม! ต0องด!ดต0องด�)น โลกอ นน!)เป>นโลกขวนขวาย ไม*ขวนขวายไม*ได0 ต0อง
ขวนขวายหามาถ/งจะม!จะเก�ดให0ได0ใช0สอย น!�เราก1ต0องขวนขวายหาค�ณงามความด! เราจะ
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ไปล0างม�อเปPบบนสวรรค�-น�พพานโดยไม*เสาะแสวงหาความด!งามไม*ม!ทาง เร!ยกว*าท0อง
แห0งถ0าว*าท0องก1ด! แห0งตลอดไปเลย ต0องได0เสาะแสวงหามาต )งแต*บ ดน!)

จ�ตน!)สมบ�กสมบ น ท*องเท!�ยวเก�ดแก*เจ1บตายไม*ม!หย�ดม!ถอยมาก!�ก ปก!�ก ลปN คน
คนหน/�งน บไม*ได0นะว*าท*องเท!�ยวเก�ดตายมาน!)ก!�ภพก!�ชาต� ก!�ก ปก!�ก ลปN หม�นก นอย*างน!) แต*
ต วเองไม*ร;0 ร*องรอยท!�เป>นมาย งไงถ;กก�เลสลบหมดๆ ไม*ให0ร;0เลย แล0วก1ม!แต*ใหม*เอ!�ยมไป
เร��อยๆ เจออะไรก1ต��นก นไปเร��อย ท )งๆ ท!�เป>นของเก*า แต*ม นไม*ร;0ม นก1เข0าใจว*าเป>นของ
ใหม* คว0าไปเร� �อย หลงไปเร� �อยอย*างน )นแหละ เพราะฉะน )นจ/งให0ย/ดหล กใจ ม!จ�ต
ตภาวนา

เราเป>นล;กศ�ษย�กรรมฐานเส!ยด0วย อาจารย�ท!�สอนก1หลวงตาบ ว เด!Qยวน!)หลวงตา
บ วก�าล งสอนท*านท )งหลาย สอนด0วยความท�*มเทลงหมดห วใจท!�ได0ปฏ�บ ต�มา ไม*สงส ย
แล0วในพ�ทธศาสนา เต1มห วใจท�กอย*าง มรรคผลน�พพาน นรกสวรรค�หายสงส ยท )งหมด
กราบพระพ�ทธเจ0าอย*างราบท!เด!ยว เพราะเป>นท!�แน*อย;*ในห วใจ พระองค�ทรงทราบมา
ก*อนหมดแล0วๆ พอเราทราบป=Lบน!�ว��งถ/งก นหมด พระองค�สอนไว0แล0วแต*เม��อไร น!�ละท!�
มาสอนบรรดาพ!�น0องท )งหลาย เราจ/งสอนด0วยความแน*ใจ ไม*ได0สงส ย เร��องบาปเร��องบ�ญ
นรก สวรรค� พรหมโลก น�พพาน เป>นธรรมท!�พระพ�ทธเจ0าทรงร;0ทรงเห1น ทรงสอนมา
ก*อนพวกเราเร!ยบร0อยแล0ว

น!�สอนให0ร; 0ให0เห1นส� �งเหล*าน! ) อย*าฝRนค�าสอนของพระพ�ทธเจ0า ถ0าฝRนเป>นการ
ท�าลายต วเองท นท!ๆ ใครเด�นตามพระพ�ทธเจ0าโดยท!�ท*านสอนไว0แล0วย งไงให0บ/กบ/นไป
ตาม น )นช��อว*าตามเสด1จพระพ�ทธเจ0าตลอดไป จะตามเสด1จช0าเร1วก1เอาตามก�าล งของเรา
แล0วก1ถ/งเองถ0าตามพระพ�ทธเจ0า ถ0าตามก�เลสแล0วจมตลอดๆ นะ โลกท�กว นน!)ย��งก�เลส
หนาแน*นข/)นท�กว นๆ มองหาอรรถหาธรรมแทบไม*เห1นในแดนมน�ษย�เรา เราอยากจะ
พ;ดให0เต1มห วใจอย*างน!)เลย

ย��งพ�จารณาเวลาสง ด ๆ เอาเปPดเส!ยบ0างว นน!)น*ะ ส��งท!�โลกไม*เห1น ส��งท!�โลกไม*ร;0แต*
ห วใจม นร;0เต1มห วใจ จากจ�ตตภาวนาเป>นพ�)นฐานท!แรกจนได0ผลข/)นมาเป>นท!�พอใจ ได0ร;0
ได0เห1นส��งใดหายสงส ยๆ แม0จะเก�ดมาก!�ก ปก!�ก ลปNไม*เคยเห1นก1ตาม พอเจอเข0าป=Lบหาย
สงส ยท นท!ๆ น!�เวลาได0พ�จารณาลงไปน!)มองด;จ�ตใจ จ�ตใจน!)เป>นย งไง ม นสว*างจ0าครอบ
โลกธาต� เอา ฟ=งท*านท )งหลาย หลวงตาก�าล งจะตายอย;*แล0วไม*นานนะ เอาธรรมเหล*าน!)
มาโกหกท*านท )งหลายหร�อ ปฏ�บ ต�มาแทบเป>นแทบตาย จะถ/งข )นสลบไสลก1เคยพ;ดให0
ฟ=งแล0ว
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ท�กข�แสนสาห สในการบ�าเพ1ญธรรม เพ��อความหล�ดพ0นแก*ต วเองแล0วก1เพ��อโลก
ท �วๆ ไป จะได0ร บผลประโยชน�เต1มก�าล งตามความสามารถของตนๆ เราได0บ/กบ/นเต1ม
ก�าล ง ท�กข�ในอ ตภาพร*างกายของมน�ษย�น!)ไม*ม!ท�กข�ใดจะหนาแน*นหน กมากย��งกว*าท�กข�
ด0วยการภาวนา ท�กข�ร กษาศ!ลร กษาธรรมธรรมดาก1เป>นธรรมดา ไม*ได0มากมายน ก แต*
ท�กข�เพราะการฝSกฝนทรมานฆ*าก�เลสน!)ท�กข�มากท!�ส�ดเลย บางคราวถ/งเอาเป>นเอาตายใส*
ก นเลยเช!ยว เอา ถ0าก�เลสไม*ตายเราต0องตาย ซ ดก นเลย ๆ น!)เอาเร��อยนะอ นน!)

น!�ละท�กข�ขนาดน )น เร!ยกว*าตกนรกท )งเป>น ในเวลา ๙ ปTท!�เราได0ปฏ�บ ต�ฆ*าก�เลส
มาต )งแต*เร��มข/)นเวท! หล งจากได0ร บโอวาทพ*อแม*คร;จารย�ม �นอย*างถ/งใจแล0วก1ถ/งใจตลอด
เร��องความพากความเพ!ยรเอาช!ว�ตเข0าแลกเลย ไม*ม!ลดหย*อนอ*อนข0อก นต )งแต*บ ดน )นมา
เป>นเวลา ๙ ปT น!�เร!ยกว*าตกนรกท )งเป>นๆ ตลอดเลย บางท!ก1มาต�าหน�เจ0าของก1ม! น!�ละ
ก�เลสนะม นต�าหน�เจ0าของ เอ0อโลกสงสารเขาก1อย;*สะดวกสบาย ท�าไมเราจ/งมาอย;*ด0วย
ความท�กข�ความทรมานท!�โลกท )งหลายเขาไม*ประสงค�เลย ท�าไมเราถ/งมาบ/กมาบ/น ได0ร บ
ความท�กข�ความทรมานถ/งขนาดน!) อย*างน!)ละก�เลสม นแทรกข/)นมากล*อมใจเราให0เรา
อ*อนแอ

ทางน!)ก1ร บก นปSUง โลกเขาอย;*สะดวกสบายก1สะดวกสบายตามโลก เราท�กข�ก1ท�กข�
เพ��ออรรถเพ��อธรรม เอา ท�กข�ถ/งไหนถ/งก น พ0นจากโลกไปก1เพราะอรรถเพราะธรรม
เอาจะเอาต วเองให0พ0นจากโลก ท�กข�ขนาดไหนเอาท�กข�ไป แน*ะม นแก0ก นนะ ท�กข�แบบน!)
เราไม*เคยท�กข�เพ��อธรรมท )งหลายน!) น!�ละม นฟ=ดก นไปฟ=ดก นมา เร��องก�เลสน!)เวลาม นหนา
แน*นหนาจร�งๆ นะ เอาต วน!)ออกย นเลย ต )งแต*เบ�)องต0นท!�ฝSกทรมานล0มล�กคล�กคลาน
ร0องห*มร0องไห0อย;*บนภ;เขา ส;0ก�เลสไม*ได0ๆ น!�เอามาเล*าให0พ!�น0องท )งหลายฟ=งก!�คร )งแล0ว มา
เล*าน!)ก1เพ��อเป>นคต�ต วอย*างจากการท!�เราส;0ไม*ถอยเป>นคต�ได0ด! ส;0ได0ว*าง )นเลย

โรงงานใหญ*ก1ค�อพ*อแม*คร;จารย�ม �น เวลาจะเป>นจะตายส;0ก�เลสไม*ได0 น)�าตาร*วง
กล บมาหาท*าน ท*านอบรมอ!กกล บไปอ!ก เอาอ!กหงายมาอ!ก สองหงายสามหงาย น!�ละ
พ;ดให0ท*านท )งหลายฟ=งช ดเจน ไม*ใช*ว*าเอาท!หน/�งท!เด!ยวได0นะ ล0มท )งหงายกล บไป กล บ
มาอ!ก น/กว*าเกร!ยงไกรแล0วข/)นไปย งไม*ได0ยกคร; ก�เลสเตะท!เด!ยวตกฟากเวท! เอากล บมา
อ!กส;0ม นไม*ได0 หลายคร )งหลายหน เพราะความบ/กบ/นน �นเองละเป>นส�าค ญมาก ถ0าเรา
ถอยเส!ยอย*างเด!ยวแหลกเลย ก�เลสย�าแหลก แต*น!)ไม*ถอย ส;0คราวน!)ไม*ได0เอาๆ ใหม*ฝSก
ใหม* กล บมาอ!กๆ หลายคร )งหลายหน พอฟ=ดพอเหว!�ยงก นไป จากน )นก1ก0าวละท!�น!�

น!�พ;ดให0ฟ=งว�ธ!การฆ*าก�เลส ไม*ม!งานใดในโลกน!)จะหน กย��งกว*างานฆ*าก�เลส ท*าน
ท )งหลายอย*าเอางานทางโลกมาอวดนะ ให0เอาก�เลสก บธรรมฟ=ดก นบนเวท! ค�อจ�ต
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ตภาวนาเส!ยก*อน จะทราบได0ช ดว*างานหน กงานเบาขนาดไหน งานฆ*าก�เลสน!)เป>นงานท!�
หน กมากท!�ส�ดส�าหร บคนเราท!�ม!น�ส ยสาม ญธรรมดา แต*ท*านผ;0ม!น�ส ยแก*กล0าสามารถท!�จะ
ร;0ได0อย*างรวดเร1วน )นม! เช*น ข�ปปาภ�ญญา เป>นผ;0บรรล�ธรรมได0อย*างรวดเร1ว

ส#ขาปฏ�ปทา ข�ปปาภ�ญญา ปฏ�บ ต�ท )งสะดวกท )งร;0ได0เร1ว อย*างน!)ก1ม!
ท#กขาปฏ�ปทา ข�ปปาภ�ญญา ปฏ�บ ต�ล�าบากแต*ร;0ได0เร1ว อย*างน!)ก1ม!
ท#กขาปฏ�ปทา ท�นธาภ�ญญา ท )งปฏ�บ ต�ล�าบาก ท )งร;0ได0ช0า อย*างน!)ก1ม!
ไอ0เราม นปฏ�บ ต�แบบไหนก1ไม*ร;0ละ แบบถ;ไถก นไป เร!ยกว*าแบบตกนรกท )งเป>น

พ;ดอย*างน!)เลย ก1ไม*พ0น ได0มาจนได0น �นแหละ ปฏ�บ ต�ไปๆ หน กเข0าๆๆ แดนอ ศจรรย�ก1
เก�ดข/)นท!�ใจละซ� ความแปลกประหลาดอ ศจรรย�ต )งแต*เก�ดมาเราไม*เคยพบเคยเห1น ก1มา
พบมาเห1นในเวลาข/)นเวท!ภาวนาฟ=ดก บก�เลสน )นแหละ แดนอ ศจรรย�ก1เห1น ความท�กข�
ล�าบากแสนสาห สท!�ส�ดก1เห1นบนเวท!น �นแหละ และแดนอ ศจรรย�ท!�ได0ผลเก�ดข/)นจากการ
ภาวนาไม*คาดไม*ฝ=นก1จะเจอก นบนเวท!น �นแหละ น!�ละถ/งได0เล*าท )งสองอย*าง

จากน )นจ�ตของเราก1ม!ก�าล งมากข/ )นๆ ท!น! )เร� �องก�เลสท! �ม นหนาแน*นบ!บเราอย; *
ตลอดเวลาม นก1อ*อนต วลงๆ ส�ดท0ายกลายเป>นเราบ!บก�เลสละท!�น!�นะ ค�าว*าบ!บก�เลสบ!บ
ย งไง ถ/งข )นสต�ป=ญญาท!�ม!ความเกร!ยงไกรท�กอย*างแล0วน!) ก�เลสเหม�อนม นหมอบไปบ0าง
เหม�อนไม*ม!บ0าง ค�อม นไม*ม!ก�าล งมาต*อต0านก บเรา ซ ดก นไปซ ดก นมาบางคร )งก�เลสสงบ
เง!ยบไปเลย หายเง!ยบ ม!แต*จ�ตใจสว*างจ0า จ0าอย;*ในธรรมข )นน )นนะ แต*ไม*ใช*ธรรมข )น
หล�ดพ0น ม นสว*างจ0าอย;*ในน )น บางท!ข/)นในห วใจ เหอ ก�เลสม นไปไหนหมด ไม*ใช*เป>น
พระอรห นต�น0อยๆ ข/)นมาแล0วเหรอ ม นเป>นจร�งๆ นะน!�มาเล*าให0ฟ=ง ค�อก�เลสเง!ยบหมด
เลย ม!แต*จ�ตใจสว*างจ0าอย;*ภายในต วเอง เหอ ก�เลสไปไหนหมด ไม*ใช*เป>นอรห นต�น0อย
ข/)นมาแล0วเหรอ 

แต*ไม*ส�าค ญต วนะว*าเป>นพระอรห นต� ค�อร;0อย;*ว*าก�เลสย งม!อย;*น �นแหละ แต*เวลา
น )นก�เลสม นหมอบ เราถ/งออกว*า เหอ ไม*ใช*เป>นอรห นต�น0อยข/)นมาแล0วเหรอ ส กเด!Qยว
ก�เลสโผล*ข/)นมาก1ซ ดก นอ!ก เลยล�มอรห นต�น0อยอรห นต�ใหญ* ฟ=ดก นเลยๆ ไม*หย�ดไม*
ถอย สต�-ป=ญญาม!ความเกร!ยงไกรเท*าไรเร��องก�เลสน!)อ*อนต วลงเป>นล�าด บ แต*ก*อนก�เลส
น!� โห หนาแน*น น �งร0องไห0อย;*บนภ;เขา ฟ=งซ� ส;0ม นไม*ได0 ท!น!)ถ/งข )นท!�เราส;0ม นได0แล0ว จน
กระท �งถ/งว*าได0ค0นหาม น เหอ ม นไม*ใช*เป>นอรห นต�น0อยข/)นมาแล0วเหรอ ก�เลสไปไหน
หมด ม นหมดหร�อไม*หมด ความจร�งม นย งไม*หมด เราก1ร;0ม นย งไม*หมด

น!�ละเวลาม นอ*อนต ว แย1บออกมาขาดสะบ )นเลย น!�ละสต�ป=ญญาข )นน!)จะร;0จากผ;0
ปฏ�บ ต�จ�ตตภาวนาตามข )นแห*งธรรมของตน ธรรมข )นสต�ป=ญญาแก*กล0าสามารถน!�ก�เลส
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ผ*านไม*ได0เลย เป>นเอง ฆ*าก�เลสฆ*าเอง เป>นอ ตโนม ต�ในการฆ*าก�เลสของธรรม พอแย1บน!)
ขาดไปแล0วๆ น!�ละถ/งข )นธรรมม!ก�าล งเป>นอ ตโนม ต�เหม�อนก นก บก�เลสม!ก�าล ง ม นเป>น
อ ตโนม ต�ฉ�ดลากส ตว�โลกไปท �วโลกด�นแดนน!) โดยอ ตโนม ต�ของม น ห วใจท�กดวงก�เลส
ท�างานโดยอ ตโนม ต� ฉ�ดลากส ตว�ท )งหลายไปโดยอ ตโนม ต� 

ท!น!)เวลาเรามาฝSกน!)ก1เป>นแบบน!)ละ ท!แรกธรรมก1อย*างท!�พ;ด เอาเราเป>นต วอย*าง
เลย ต วอย*างช �วหร�อด!ก1แล0วแต*ท*านท )งหลาย น �งร0องไห0อย;*บนภ;เขา ส;0ก�เลสไม*ได0 น!�ก1เป>น
อ นหน/�ง ท!น!)เวลาเข0าถ/งข )นท!�ถามหาก�เลส ม นก1ใจดวงน!)แหละ เหอ ม นไปไหนหมดก�เลส
ม นไม*ใช*เป>นอรห นต�น0อยๆ ข/)นมาแล0วเหรอ น �นเห1นไหมล*ะ เวลาม นแก*กล0าสามารถสต�
ป=ญญาเกร!ยงไกร สต�-ป=ญญาอ ตโนม ต� มหาสต�-มหาป=ญญาเข0าน!�แล0วก�เลสต วไหนผ*าน
ไม*ได0เลย เป>นขาดสะบ )นลงโดยไม*ต0องได0ก�าหนดกฎเกณฑ�ว*าจะท�าลายม นละ ม นหาก
เป>นด0วยหล กธรรมชาต�ของธรรมหร�อก�เลสฟ=ดก นเองโดยอ ตโนม ต� เพราะม นม!ก�าล ง
กล0าแล0ว ส�ดท0ายฟาดเส!ยก�เลสจนขาดสะบ )นลงไป จ0าข/)นมาบนห วใจ พระอรห นต�น0อย
อรห นต�ใหญ*หายหมดเลย ไม*ถาม ต )งแต*บ ดน )นไม*ถาม จนกระท �งบ ดน!) ไม*ทราบอรห นต�
น0อยอรห นต�ใหญ*สอนเต1มภ;ม�ของต วเองโดยไม*ต0องสงส ย

น!�มาสอนพ!�น0องท )งหลายน!)สอนด0วยความไม*สงส ยท�กอย*าง การต�าหน�ต�เต!ยนก1ด!
การชมก1ด!เป>นธรรมล0วนๆ ในธรรมท )งหลายจะไม*เป>นพ�ษเป>นภ ยต*อผ;0ใด ก�ร�ยาอาการ
ของผ;0ส�)นก�เลสแล0วแสดงออกมาจะไม*เป>นภ ยต*อโลกเลย ไม*ม! จะเป>นก�ร�ยาน��มนวลอ*อน
หวานหร�อก�ร�ยาข/งข งต/งต งเหม�อนจะก ดจะฉ!กก1ตาม เป>นก�ร�ยาของธรรมแสดงต วเพ��อ
เป>นคต�ของโลก เพ��อเป>นความสงบร*มเย1น หร�อเป>นน)�าด บไฟแก*โลก หร�อเป>นน)�าท!�ชะ
ล0างของสกปรกของห วใจของโลกเท*าน )นเอง ให0เป>นเร��องเป>นพ�ษเป>นภ ยไม*ม!

พอจ�ตส�)นโทษค�อก�เลสออกจากใจโดยส�)นเช�งแล0วท�กอย*างเป>นธรรมหมด ในใจก1
เป>นธรรม ก�ร�ยาอาการถ/งจะเป>นอาการใดๆ ตามจร�ตน�ส ยท!�เคยเป>นมาตามน�ส ยของคน
เราก1ตาม แต*น�ส ยน )นธรรมครอบอย;*แล0ว จะเป>นน�ส ยใดก1ตามเป>นธรรมล0วนๆ ด0วยก น
หมด ไม*ม!ก�เลสเจ�อปน น!�พ;ดให0ฟ=งอย*างช ดเจน เวลาม นหนาแน*นหนาแน*น เวลาม น
เปPดเปPดหมดจร�งๆ ไม*ม!อะไรสงส ย ค�าสอนของพระพ�ทธเจ0า บาป บ�ญ นรกสวรรค�
พรหมโลก น�พพาน หายสงส ยท )งหมด พ;ดอย;*คนเด!ยว ใครไม*ร;0ไม*เห1นเขาก1ไม*พ;ด เราร;0
เราเห1นเราก1พ;ดตามความร;0ความเห1น จะว*าย งไง

น!�ละธรรมเป>นของเล�ศเลอขนาดน!)แล0ว ให0พาก นย/ดก นเกาะ อย*าคว0าต )งแต*ฟRน
แต*ไฟมาเผาบ0านเผาเม�อง เผาซ/�งก นและก นด0วยอ�านาจของก�เลสต ณหา ตาม�ดตาบอด
ตาม ว ส�าค ญว*าต วย��งต วใหญ*ต วอ�านาจบาตรหลวงมาก น!�ละต วก�เลสต วน!)เป>นต วฟRนต ว
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ไฟเผาชาต�บ0านเม�องได0 อย*างในเม�องไทยของเราน!)เผาชาต�ได0 เผาศาสนาได0 เผาพระ
มหากษ ตร�ย�ก1ได0 ก�เลสต วใหญ*ๆ น!)ไปอย;*ก บคนผ;0ท!�เขาเสกสรรป=Vนยอข/)นว*าเป>นผ;0ใหญ*ให0
ปกครองบ0านเม�องเพ��อความสงบร*มเย1น กล บมาเป>นฟRนเป>นไฟกองใหญ*เข0าเผาบ0านเผา
เม�องก1ได0 เร��องของก�เลสอ นน!)นะ

ถ0าหลงตามม นเม��อไรแล0วหลงท )งน )น อย*างม นหลงอย;*เวลาน!) ไม*ว*าเขาว*าเรา หลง
อ�านาจ หลงความร;0ความฉลาด หลงไปท�กอย*าง ล�มเน�)อล�มต วไปท�กอย*าง ก�เลสท�าให0
หลงท )งน )นละ ถ0าธรรมแล0วไม*หลงไม*ล�ม จะใหญ*ขนาดไหนธรรมแทรกอย;*ตลอด ม!ความ
ร;0ส/กต วตลอด ปกครองบ0านเม�องก1ปกครองไปด0วยความสงบร*มเย1นให0สม��าเสมอก น
โดยถ�อว*าชาต�ท )งชาต�น!)เราเป>นผ;0ใหญ*ปกครองบ0านเม�อง ท�าไมชาต�ของเราจะม!ความสงบ
ร*มเย1นท �วหน0าก น ให0พยายามขวนขวายในทางน )น

ไม*ขวนขวายเพ��อความเห1นแก*ต วความเห1นแก*พ�งของต วและพวกของต ว และ
บ!บบ!)ส!ไฟประชาชนให0เก�ดความเด�อดร0อนท �วท )งแผ*นด�น โดยต วเองข/)นไปน �งก�นโตWะก น
สองสามคน เอาต บเอาปอดประชาชนมาก�นโตWะเล!)ยงก น อย*างน!)ใช0ไม*ได0เลย เลวท!�ส�ด
ขอให0น �าไปพ�น�จพ�จารณา ย� �งวงราชการด0วยแล0วควรจะพ�จารณาอย*างน! )ให0มาก
ประชาชนเขาพ/�งเขาอาศ ย จ�ดส�าค ญอย;*ท!�ผ;0ใหญ*ในการปกครอง ถ0าผ;0ใหญ*ไม*เป>นธรรม
เส!ยอย*างเด!ยวประชาชนเด�อดร0อนท )งประเทศ นอกจากน )นศาสนา พระมหากษ ตร�ย�ก1จะ
เด�อดร0อนฉ�บหายไปตาม ๆ ก นจากบ0าอ�านาจบาตรหลวงอ นใหญ*หลวงน!)แหละ

ให0ร;0ต วนะอย*าเป>นบ0าอ�านาจ ถ0าเป>นบ0าอ�านาจเป>นได0อย*างน!)แหละ ท�กส� �งท�ก
อย*างถ0าลงม นเป>นบ0าแล0วม นเป>นไปได0หมด บ0าอ�านาจ บ0าโลภ บ0าล�มต ว บ0าล�มฐานะ
ของต ว ล�มว*าเราเป>นมน�ษย�หร�อเป>นเทวดานะ ท!�เขายกยอให0เป>นผ;0ปกครองบ0านเม�องน!)
เราม นเป>นมน�ษย�หร�อเทวดาน*ะ ม นล�มต วแล0วหร�อ กลายเป>นผ;0ย��งใหญ* เป>นพญาราชส!ห�
เป>นย กษ�เป>นผ! เป>นเพชฌฆาตส งหารชาต�บ0านเม�องไปเส!ย ถ0าเป>นร ฐบาลเขาก1เร!ยก
ร ฐบาลเพชฌฆาต ร ฐบาลส งหารบ0านเม�อง ไม*ม!ใครประสงค�เลย ขอให0พ�น�จพ�จารณา 

ชาต�ไทยอย;*ด0วยก นม!ความส�ขความเจร�ญมากน0อยเพ!ยงไร กระเท�อนมาจากผ;0
ใหญ* ถ0าผ;0ใหญ*ม!ศ!ลม!ธรรมเส!ยอย*างเด!ยวผ;0น0อยก1เห1นอกเห1นใจ ถ/งจะจนก1จนไปด0วยก น
ม!ก1ม!ไปด0วยก น อย*าเอาความย��งใหญ*มาใส*ตน แล0วเอาฟRนเอาไฟไปเผาไหม0ประชาชน
ราษฎรท �วประเทศให0เขาเด�อดร0อน อย*างน!)ไม*สมควรแก*ความเป>นผ;0ใหญ*ท!�เขายกย*องข/)น
มาด0วยการหย*อนบ ตรท �วประเทศ ให0เห1นใจเขา บ ตรของเขาน )นค�อน)�าใจของเขา หย*อน
มาหาเราน!)หย*อนมาเพ��ออะไร เพ��อยกเราให0เป>นผ;0ใหญ*ให0ปกครองบ0านเม�องให0เป>น
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ความสงบร*มเย1น เขาหย*อนเข0ามาอย*าถ�อเป>นดาบเป>นอะไรกล บฟ=นคอฟ=นหมดท )งร*าง
ให0ฉ�บหายวายปวง ไม*สมควรแก*ความเป>นผ;0ใหญ* 

ให0มองหน0ามองหล ง ความเป>นผ;0ใหญ*ต0องม!ความเฉล!ยวฉลาดรอบคอบ ม!ธรรม
แทรกในห วใจ ถ0าม!ต )งแต*อ�านาจเฉยๆ ก1เป>นอ�านาจปJาเถ��อน กลายเป>นย กษ�ไปเส!ย ไม*
ใช*เป>นผ;0ปกครองประชาชนให0ม!ความสงบร*มเย1น ม นกลายเป>นย กษ�เป>นผ! เป>นโจรเป>น
มาร เป>นร ฐบาลเพชฌฆาตไปเส!ย น!�ให0ค�าน/งมากๆ ผ;0ใดเป>นผ;0ใหญ* เช*นในวงร ฐบาล
ต0องค�ดให0มากกว*าประชาชนท )งหลาย เพ��อความสงบร*มเย1นแก*ประชาชน อย*าไปค�ด
มากต )งแต*เร��องกอบเร��องโกย เร��องร!ดเร��องไถ ก�นประชาชน ด0วยอ�านาจบาตรหลวงปJาๆ
เถ��อนๆ มาบ!บบ!)ส!ไฟประชาชน อย*างน )นแม0แต*หมาเขาก1ไม*ต0องการความค�ดประเภท
น )น ผ;0ใหญ*ท!�ปกครองบ0านเม�องจ/งไม*ควรจะน�ามาใช0ให0โลกมน�ษย�เราซ/�งม!ห วใจด0วยก น
ได0เห1น ได0เอ�อมระอา

ให0ต )งหน0าต )งตา ถ0าผ�ดพลาดไปประการใดให0ร!บแก0ไขเพ��อชาต�ไทยของเรา
ร ฐบาลก1เป>นร ฐบาลของชาต�ไทย คนไทยท )งชาต�อาศ ยร ฐบาล ร ฐบาลเป>นผ;0ปกครองชาต�
ไทยให0ม!ความแน*นหนาม �นคง ร*มเย1นตลอดท �วหน0าก น ไม*ใช*เป>นร ฐบาลมาส งหารชาต�
บ0านเม�อง ให0ต*างคนต*างค�ด ฝJายผ;0ใหญ*ก1ให0ค�ด ฝJายผ;0น0อยให0ค�ด

น!�ละเร��องธรรม ธรรมเป>นอย*างน!) ไม*ม!อะไรเหน�อธรรม ธรรมท*านพ;ดอย*างตรง
ไปตรงมา ผ�ดบอกว*าผ�ด ถ;กบอกว*าถ;ก เพราะธรรมน!)เหน�อท�กอย*างแล0ว เร!ยกว*าธรรม
สอนโลก ส�าหร บเราน!)ม นไม*ได0เหน�อก นนะ ก�เลสม!ได0ด0วยก น ม นก ดก นเหม�อนหมาไม*
ผ�ดก นเลยละ ถ0าม!ธรรมแล0วจะไม*ก ด ส��งใดด!งามแล0วจะมาประพฤต�ปฏ�บ ต�ต*อก นให0เป>น
ความสงบร*มเย1น ว นน!)ได0พ;ดถ/งเร��องอรรถเร��องธรรมเก!�ยวมาจนกระท �งถ/งทางชาต�บ0าน
เม�องของเรา การปฏ�บ ต�ธรรมเราก1ได0เคยพ;ดให0พ!�น0องท )งหลายฟ=งแล0ว การเทศนาว*า
การเราหายสงส ยท�กอย*าง ไม*ม!อะไรสงส ย เทศน�ด0วยความแม*นย�าของใจ เทศน�ไม*ว*า
ธรรมข )นใดภ;ม�ใดไม*สงส ย ม นจ0าอย;*ในห วใจน!)แล0ว จ/งสอนออกมาด0วยความถ;กต0อง
แม*นย�า 

จ/งขอให0น�าไปปฏ�บ ต�ท�กผ;0ท�กคน สมก บเราเก�ดมาพบพ�ทธศาสนาเป>นวาสนาอ น
เล�ศเลอแล0ว ให0น�าไปย/ดไปปฏ�บ ต�ท�กคน ได0มากได0น0อยให0พยายามอ�ตส*าห�ท�กคน อย*า
เห1นแก*ก�เลสเป>นห วหน0าอย*างเด!ยวแล0วธรรมฉ�บหายภายในใจ จะม!แต*ไฟเผาห วอก
ตลอดไปท )งชาต�น!)และชาต�หน0า จะไม*ม!จ�ดหมายปลายทาง เก�ดตายท!�ไหนหาจ�ดหมาย
ปลายทาง หาท!�ย/ดท!�เกาะไม*ได0 คนไม*ม!หล กม!เกณฑ� ไม*ม!ศ!ลม!ธรรมภายในใจ ม!แต*ก�เลส
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ร�มล0อมภายในจ�ตใจ ไปท!�ไหนก�เลสเผาเอาๆ ภพใดชาต�ใดไม*พ0นท!�ก�เลสจะเผาท!�ห วใจ
น �นแหละ ให0พาก นทราบเส!ยต )งแต*บ ดน!)

พ;ดเท*าน!)ก1พอสมควรแก*กาลเวลาและธาต�ข นธ� ขอความสว สด!จงม!แก*บรรดาพ!�
น0องท )งหลายโดยท �วก นเทอญ (สาธ�)

ทองค�าว นท!� ๖ เม��อวานทองค�าได0  ๔๘ บาท ๑๒ สตางค� ว นท!� ๗ กรกฎา ทอง
ค�าท! � ได 0ท ) งว  นว  นน! )  ๕ บาท ๙๕ สตางค �  ทองค �าต ) งแต *ว  นท! �  ๓๐ ม�ถ �นาถ /ง  ๗
กรกฎาว นน!)ได0 ๓ ก�โล ๑๔ บาท ๙๗ สตางค�แล0วนะ ต )งแต*ว นหลวงตามาถ/งว นน!) ม น
จะค*อยไหลซ/มเข0ามา เสร1จแล0วให0พร

ร บฟ=งร บชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได0ท!�
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


