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วิชาทางโลกเขามาเหยียบยํ่าศาสนา 
 

กอนจังหัน 

 พระเรามามากเขา ๆ เลอะเทอะมากเขานะ ดูพระเกง ๆ กาง ๆ น่ีแสดงใหเห็นชัด
เจนวาพระเหลาน้ีไมเคยอบรม นิสัยเกง ๆ กาง ๆ น้ีฝงสันดานมานานแลว เวลาเขามาสู
สถานที่แปลกหูแปลกตา ควรจะแปลกจิตคิดอะไร ๆ บางไมคิดนะ เซอ ๆ ซา ๆ มาอยูนี่ 
เม่ือเชาน้ีจ้ีเอาองคหน่ึง ลางเทาตั้งแตต ี๕ ละมังจนบาย ๓ โมงลางเทาเสร็จหรือยังไปดูซิที่
อางลางเทา มันเปนอยางง้ันนะ เซอ ๆ ซา ๆ แสดงวานิสัยนี้ฝงมาดั้งเดิม เขามามันถึงหนา
ไปหมดเลยไมสะทกสะเทือนกับอะไร เม่ือเชาน้ีเราจ้ีเอา ยังหลั่งไหลเขามา ๆ เด๋ียวน้ีพระ
เณรเราเลอะเทอะมากนะ ไมวาที่ไหน ๆ พอกันจนจะดูไมได เอือมระอานะ เปนยังไงพระ
เราดูเราบางหรือเปลา 

ประชาชนญาติโยมเขามีหูมีตา พระผูดีทานมีหูมีตา เอือมระอาจนจะตายแลว อก
ทานจะแตก บวชเขามามากเทาไรย่ิงทําลายศาสนา ในวัดในวากลายเปนสวมเปนถานของ
พระของเณรไปหมดนะเวลาน้ี ไมยกเวนนะ มันเปนไปหมดแลวเวลาน้ี เปนยังไงพวกเราที่
มาศึกษาอบรม มีความรูสึกยังไงบางหรือเปลา หรือจะสรางแตสวมแตถานน่ันเหรอ ข้ีรด
หัวพระพุทธเจาตลอดไปเหรอ มันเปนยังไง โออาฟูฟา เปนพระทันสมัยทีเดียวนะ มีแต
พระทันสมัยท้ังน้ันเวลาน้ี ไปที่ไหน โถ กลอง (ถายภาพ) แขวนคอไปเลย แลวโทรศัพทมือ
ถือจอไปเลย นี่ละพระทันสมัย เกงยิ่งกวาศาสดา เหยียบหัวพระพุทธเจา เปนยังไงพวกเรา
น้ีมีไหมส่ิงท่ีทันสมัยเหลาน้ีนะ มีไหมพิจารณาซิ 

มันดูไมไดนะเดี๋ยวนี ้ เราก็ตาฝา ๆ ฟาง ๆ แตมันก็อดเจอไมไดเห็นไมได พากัน
พิจารณาบางซิเขามาศึกษาอบรม มายังไงกัน ขอวัตรปฏิบัติทานทํากันยังไงใหดูซิ อยามา
เซอ ๆ ซา ๆ มันเคยนิสัยสันดานมาแลว อยาเอามาขายในสถานท่ีน่ี จําใหดีทุกคนนะพระ
เณรเรานะ เลอะมากนะเวลาน้ีพระในเมืองไทยเรา รวมหมดไมมีขอยกเวน เลอะเทอะมาก
ทีเดียว จนจะดูไมไดดูพระดูเณร มันเปนยังไง เขาไมกลาพูดแหละ เขายังรูจักละอายบาป
เปนบาป พระท่ีสรางสวมสรางถานซ่ึงเปนตัวบาปตัวกรรมอันใหญหลวงน้ัน ทําไมไมสะดุด
ใจบางมันเปนยังไง มันนาคิดไหมพิจารณาซิ 
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โอย เลอะเทอะมากนะเวลาน้ี ในเมืองไทยเรานี่ทั่วไปหมดไมมียกเวนที่ไหนทั้งนั้น 
ทานเหมือนเรา เราเหมือนทาน เขาเหมือนเรา เราเหมือนเขา มองไปท่ีไหนเห็นแตสราง
สวมสรางถานคือความเลอะเทอะทําลายศาสนา จากการทําลายตัวเองน้ันแหละ เลอะเทอะ
ไปหมดนะเวลาน้ี ไปที่ไหนจะดูไมไดนะดูพระดูเณร มันเปนยังไงพระเณรเราเวลาน้ีนะ วา
บวชเขามาเรียนธรรมเรียนวินัย พระพุทธเจาสอนวายังไงกับความเปนของเรามันจึงเปนได
อยางนี้ เรียนมาน้ี โถ ความสูงกับความสําคัญเยอหยิ่งจองหองจรดเมฆนะ แตการประพฤติ
ตัวและจิตใจมันต่ําทรามยิ่งกวาสวมกวาถานไปอีก ยังไมรูเน้ือรูตัวหรือพวกเรา เปนยังไง 
โห นาสลดสังเวชมากนะ ยิ่งมีมากเทาไรพระเณร ยิ่งเลอะยิ่งเทอะมากเขา ๆ สุดทายก็มีแต
นรกอเวจีเต็มวัดเต็มวา พากันจํานะ เอาใหพร 

หลังจังหัน 

 เมื่อวานนี้ทองคําได ๑๓ บาท ๓๒ สตางค ดอลลารได ๑๓๓ ดอลล น่ีหมายถึงวา
ทองคําธรรมดาไมใชทองคํากองกฐิน คือกฐินมันจะเปนกอง ๆ หรือเขียนบอกวากฐิน ไม
เอามานับเขาในจํานวนน้ี เชนวาวันนี้ไมไดทองคําก็คือไมไดทองคําประเภทนี้ สวนทองคํา
กฐินก็ไดไปเรื่อย ๆ เวลานี้ทองคําทั้งหมดได ๕,๓๙๖ กิโล ที่ยังไมมอบก็มีนิดหนอย ยัง
ขาดทองคําอยูอีก ๑๖๓ กิโลคร่ึงจะครบจํานวน ๕๐๐ กิโล ท่ีเราไดส่ังโรงหลอมไวแลววาให
ไดทองคํา ๕๐๐ กิโล โรงหลอมเขาจัดเรียบรอยแลวใหครบตามจํานวนท่ีเราตองการ ๕๐๐ 
กิโล ส่ังโรงหลอมเขาเรียบรอยแลว สวนพอหรือไมพอน้ันเราจะพิจารณาทีหลังอีก ยังไงขอ
ใหเต็มตามจํานวนน้ันก็แลวกัน ถึงวันมอบมอบเลย ขาดเหลือเทาไรคอยมาพิจารณาทีหลัง
กัน 

สัตวมากจริง ๆ ในวัดน้ี มีอยูทุกแหงทุกหน พระก็จัดอาหารไวสําหรับสัตวทุกแหง
ไปเลย อยางที่กุฏิเรานี้ไมม ี แตพระไปจัดไวขางในตะวันตกทางจงกรมของเราตรงนั้นเปน
ยาน ๆ ขาง ๆ ร้ัวภายในทางน้ีนะ เปนรานเล็ก ๆ เปนแหง ๆ ถึงเวลาพระทานจะนําอาหาร
น้ีไปวางไวเปนท่ี ๆ แลวเขาก็มากินตามน้ัน พวกกระรอก กระแต พวกสัตวประเภทตาง ๆ 
มากินท้ังขางบนและขางลาง มันตกมาพวกเตาพวกอะไรก็กินเต็มไปหมด ย่ิงนับวันมากข้ึน
ทุกวัน เฉพาะกระตายมาก เมื่อวานนี้ไปถามดูนกยูงวามีตั้ง ๑๓ ตัว แลวมากข้ึนเร่ือย ๆ นะ 
เขาอยูทางมุมโนน คือทางโนนมันโลง ถาเปนดงทึบเขาไมคอยมาอยูเปนประจํานัก เขาอยูที่
มีปามีดงสับปนกันไป อยางงั้นเขาชอบ 

ฟาหญิงทานมาคุยธรรมะรวมเวลาแลวไดช่ัวโมงกวานะ ชั่วโมง ๑๐ นาที พอมานั่ง
ปบมีแตเร่ืองธรรมลวน ๆ เอาเทปมาอัดไวเลย ทานมาถึงนี่ยังไมถึง ๔ โมง(บาย) ขาดอยู 
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๑๒ นาที เราดูนาฬิกา ตอนเลิกกันก็ ๕ โมงกวา มีแตคุยธรรมะลวน ๆ ไมมีเรื่องใดมาเจือ
ปนเลยเม่ือวานน้ี พูดธรรมะเร่ืองจิตตภาวนาและธรรมะภาคท่ัว ๆ ไปเกี่ยวกับการปฏิบัต ิ
ทานสนพระทัยมาก ทานต้ังหนาต้ังตาปฏิบัติจริง ๆ ดานจิตตภาวนาทานสนพระทัยมาก 
น่ังภาวนาทุกคืน ๆ เลย 

ฟาหญิงทานก็มาถึง ๒ วัน ตอนเชาดูไมสบายในธาตุขันธ เชาวานน้ีเลยมาไมได 
ตอนเย็นเม่ือวานน้ีคอยมา มาก็พูดแตธรรมะลวน ๆ มาถึงปบนั่งปุบก็พูดธรรมะลวน ๆ ขึ้น
ตลอดจนกระทั่งจบ อัดเทปไว ชั่วโมงกวา อัดเทปไวหมดเมื่อวานนี้ พูดธรรมะทางดานจิตต
ภาวนาลวน ๆ เลย เพราะทานสนพระทัยในเร่ืองการภาวนามาก เวลาน้ีรูสึกวาเขมขนเขา
โดยลําดับ 

คําพูดที่เรากําลังจะพูดเวลานี้ไมไดคิดกันหรือไมไดคิด หรือคิดแตหลวงตาบัวองค
เดียวน้ีก็ไมรูนะ เมืองไทยเรามีทั้งโลกทั้งธรรมอยูดวยกัน ศาสนาก็คือศาสนาพุทธเปน
ศาสนาเอกของโลกของสงสาร เมืองไทยเราก็มีพุทธศาสนาเปนหัวใจ คําวาโลกก็คือประชา
ชนคนมีกิเลสท้ังหลาย เรียกวาโลก คําวาธรรมก็คือธรรมท่ีบริสุทธ์ิสุดสวนเลิศเลอสุดยอด 
มีพระพุทธเจาเปนผูทรงคนพบแลวนํามาส่ังสอนสัตวโลก จนเปนที่ลงใจแกพุทธศาสนิกชน
ในเมืองไทยเรา เมืองไทยเราเทากับแขนซายแขนขวา คือพุทธศาสนาจัดใหเปนแขนขวา
หรือศีรษะเราก็ได ทางโลกใหเปนแขนซาย ทางธรรมใหเปนแขนขวา น้ีเปนความเหมาะสม
กับเราเปนลูกชาวพุทธ เพราะฉะนั้นการจะปฏิบัติในพี่นองชาวไทยเราซึ่งเปนลูกชาวพุทธ 
ใหเหมาะสมกับความเปนลูกชาวพุทธ ทั้งโลกทั้งธรรมเหมาะสมกันแลว ก็นาจะปฏิบัติตาม
แนวทางที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวแลวโดยถูกตอง และพวกเราก็เคยปฏิบัติมาแลวโดย
ถูกตองสงบรมเย็นตลอดมาเชนเดียวกัน คือทางโลกเปนทางโลก ทางธรรมเปนทางธรรม  

ศาสนธรรมของพระพุทธเจาใหคงเสนคงวาหนาแนนดวย สวากขาตธรรมท่ีตรัสไว
ชอบแลว อยามีสิ่งใดที่เปนขาศึก หรือความมัวหมองเขามาเกี่ยวของกับพุทธศาสนา ซึ่งจะ
เปนการเหยียบยํ่าทําลายศาสนาใหเสียลงไป แลวก็เทากับเสียคนทั้งชาติอีกดวย นี่จึงเปน
ขอที่วิตก หลวงตาจะคิดวิตกคนเดียว เปนบาคนเดียวก็ยอมรับในบาดังท่ีกลาวกับพ่ีนอง
หลายเวลาน้ี คือท่ีใหเหมาะสมจริง ๆ ก็อยางชาวพุทธเราปฏิบัติกันมา แมที่สุดตั้งแตเด็ก
เล็กท่ีเขาไปเรียนหนังสือ เขาไปเรียนหนังสืออยูตามวัดตามวา เขาก็ไมไดเอาวิชาความรูของ
โลกของสงสารน้ันเขามาคละเคลา หรือเหยียบยํ่าทําลายพุทธศาสนาในวัดในวา ในครู
อาจารย ตลอดถึงแขนงแหงวิชาทั้งหลายเขาก็ไมเขามาแทรกแซง ไมมาเหยียบยํ่าทําลาย 
เขาอยูในวัดเขาอาศัยพระ ถึงเวลาไปเรียนหนังสือเขาก็ไปเรียนตามโรงรํ่าโรงเรียนของเขา



 ๔ 

เอง พระก็มีหนาที่ปฏิบัติตัวเองตามหลักธรรมหลักวินัย และเรียนอรรถเรียนธรรมเพ่ือ
ปฏิบัติตามเปนลําดับลําดามาตั้งแตตนจนกระทั่งบัดนี ้

เพราะฉะน้ัน หลักวิชาทางโลกกับหลักวิชาทางธรรม ถึงจะเปนชาวพุทธยึดไวเปน
หลักเปนเกณฑ เปนท่ีกราบไหวบูชาดวยกัน แตก็ไมเคยใหหลักวิชาทางโลกเขามาคละเคลา
กับวิชาทางธรรม ใหตางอันตางคงหลักเดิมตนไว วิชาทางโลกก็ใหเปนวิชาทางโลกไป ใครมี
ความสมัครรักใครทางโลกก็เรียนทางโลกไป ผูท่ีเรียนทางธรรมก็เรียนทางธรรมไป เฉพาะ
พระแลวเปนผูต้ังหนาต้ังตาเรียนทางธรรมโดยถายเดียวเทาน้ัน ไมมีวิชาโลกเขามาแฝงเลย 
เพราะวิชาโลกน้ีเขามา ตองมาเหยียบยํ่าทําลายธรรมซ่ึงเปนของสะอาดเลิศเลอ ใหเศรา
หมองหรือเสื่อมทราม สูญหายอันตรธานไปได เพราะวิชาทางโลกเปนวิชาของคนมีกิเลส 
ถาเขามาคลุกเคลาตรงไหน ก็เหมือนกับสวมกับถานไปคละเคลากันกับสิ่งที่สะอาดสะอาน 
ซ่ึงมีคุณคามีราคาใหเสียราคํ่าราคาไปตาม ๆ กัน จนไมมีราคาติดตัวอยูเลยก็ได  

แตเวลาน้ีปรากฏวาหลักวิชาทางโลกกับหลักวิชาทางธรรม ทางโลกจะหนาแนนมาก 
เขาไปเหยียบยํ่าหลักวิชาทางพุทธศาสนาภายในพระภายในเณร ภายในวัดวาอาวาส ตลอด
ถึงสถานที่ตาง ๆ ที่ตั้งขึ้นเปนสถานที่ใหการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยสงฆ เปนตน 
มหาวิทยาลัยสงฆน้ีเปนเร่ืองของโลกเกือบจะวาลวน ๆ ไปเลย ธรรมะเปนแตเพียงเขียง
เหยียบข้ึนเพ่ือวิชาของกิเลสไดเหยียบยํ่าทําลายธรรมโดยถายเดียวเทาน้ัน ส่ิงเหลาน้ีจะวา
อะไรเจริญ เราพิจารณาซิ  

หลักวิชาทางโลกเขาก็เจริญของเขาอยูแลว เขาเรียนเต็มเม็ดเต็มหนวย ออกไปเรียน
เมืองนอกเมืองนาเขามา มาทําประโยชนในเมืองไทยของเรา มีมากตอมาก ทางพุทธศาสนา
ของเราก็เปนคําสอนท่ีสมบูรณแบบทุกแบบทุกฉบับ เอา ถาพูดถึงเรื่องมรรคเรื่องผล แบบ
แปลนแผนผังที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวแลว ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธไมมีอะไรบกพรอง 
น่ีสมบูรณแบบ พระเราท่ีต้ังใจมาบวชในพุทธศาสนา ควรจะต้ังใจศึกษาเลาเรียนตาม
อรรถตามธรรม และมีความรักใครใฝใจกับการปฏิบัติศีลธรรมไปดวยด ี ๆ สมเพศ
ของพระ ไมควรนําวิชาทางโลกซึ่งเปนความสกปรกโสมมสําหรับธรรม เขามาเหยียบ
ย่ําทําลายธรรม ปลอยใหตางฝายตางสมบูรณพูนผลอยูตามแบบของตน แลวก็จะ
สมบูรณไปทุกอยาง สมนามวาเราเปนลูกชาวพุทธ วิชาทางโลกเราก็ปฏิบัติ วิชาทางธรรม
เราก็เทิดทูน ไมมากาวกายไมมาเหยียบยํ่าทําลาย อยางน้ีจะเปนความเหมาะสมมาก 

เวลาน้ีคละเคลาข้ึนมามีแตวิชาทางโลกเขามาเหยียบยํ่าทําลายศาสนา สุดทาย
ศาสนา วัดวาอาวาสพระเณรน้ีกลายเปนโลกเปนสงสาร เปนสวมเปนถานไปหมด เรียนวิชา
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ทางธรรมก็เรียนเพ่ือกาวเหยียบข้ึนไปหากิเลสโดยถายเดียว แลวก็กลายเปนเร่ืองนํากิเลส
เขามาเหยียบศาสนธรรม จนจะไมมีเหลือแลวพุทธศาสนาของพระพุทธเจาเราเวลาน้ี มีแต
เร่ืองวิชาสกปรกเขามาเหยียบยํ่าทําลาย ตามภาษาบาลีภาษาของพระพุทธเจา ทานไมบอก
วิชาทางโลก ทานบอกวา ติรัจฉานวิชา คือวิชาของสัตวโลกผูยังติดของพัวพันอยูกับโลกกับ
สงสาร แปลออกเปนอยางนั้น ทานจึงไมใหเขามาคละเคลากัน  

ใครที่ตองการวิชาทางโลกก็ใหแยกไปเรียนทางโนน ผูตองการศีลธรรมเพื่อความดี
งามจากศีลจากธรรม ก็ใหต้ังหนาต้ังตาปฏิบัติศีลธรรมดวยความสนใจใครตอธรรมจริง ๆ 
มีหิริโอตตัปปะ ความสะดุงกลัวตอบาปตอกรรม มีความขยะแขยงตอส่ิงเลวรายท้ังหลาย 
ตามแนวทางธรรมที่ทานสอนไวซึ่งเปนความถูกตองแมนยําอยูแลว ตางฝายตางไมมาคละ
เคลากันอยางนี้จะสมเหตุสมผลกับเมืองไทยเราเปนเมืองแหงชาวพุทธ วิชาทางโลกเราก็
เรียนมาต้ังดึกดําบรรพ วิชาทางธรรมก็ถือเปนธรรมชาติท่ีเทิดทูนหัวใจเรามา กราบไหว
บูชามาตั้งแตดึกดําบรรพจนกระทั่งปจจุบันนี ้ สิ่งใดที่จะเปนขาศึกตอธรรมจึงไมควรนําสิ่ง
น้ันเขามาเหยียบยํ่าทําลาย เชน วิชาทางโลกแยกใหเปนทางโลกไป ไมมีอะไรบกพรอง ไมมี
อะไรเสียหาย ทางโลกเอาเรียนไปทางโลก อยากจะเรียนถึงชั้นไหน จรวดดาวเทียมก็เรียน
ได ไมมากาวกาย ไมมาเหยียบยํ่ากัน  

วิชาทางธรรม เอา เรียนเอาปฏิบัติไปจะใหถึงมรรคผลนิพพานอันเปนแดนของพระ
พุทธเจาสถิตอยู ตลอดสาวกทั้งหลายสถิตอยูก็ เอา เรียนไปปฏิบัติไป ไมปดตันอั้นตูนะ 
เปดทางตลอด ธรรมของพระพุทธเจานี้เปดทางตั้งแตพื้น ๆ คือ ทาน ศีล ภาวนา เปนจริต
นิสัยอันดีงามของคนผูมีธรรม มีความสงบรมเย็นในตนและครอบครัวตลอดสวนรวมเร่ือย 
ๆ มาอยางนี้ เอา นี่ก็ใหปฏิบัติไป พระผูท่ีต้ังหนาต้ังตาเรียนปฏิบัติทางศาสนาก็ใหต้ังหนา
ตั้งตาสลัดปดออกใหหมดเรื่องของโลก ศีล สมาธิ ปญญา เปนสมบัติของพระ ใหนํามา
ประพฤติปฏิบัต ิ ใหเคารพศีล ใหเคารพธรรม หิริโอตตัปปะ มีประจําตัว ช่ือวาเปนผูมี
ศาสดาคุมครองรักษาตลอดเวลา เพราะเปนผูมีธรรมมีวินัยซึ่งเปนองคแทนศาสดาปก
ครองเราอยูแลว ๆ ผูปฏิบัติหรือผูบวชมาควรจะแยกเขามาเปนอยางน้ี ไมควรจะมาคละ
เคลากัน 

แลวจะเอาอะไรมาเปนอํานาจบาตรหลวง ก็มองหาไมเห็นนะ ท่ีวาจะเอาวิชาทางโลก
เขามาเหยียบยํ่าทําลายธรรม เพราะเหตุผลกลไกอะไร มันก็มองไมเห็นเหมือนกัน ถาเพื่อ
ความเจริญของโลกใหตามโลกทัน ไอโลกจะตามมันทันไดยังไง โลกก็คือกิเลสตัณหามันอยู
หัวใจสัตว มีแตกิเลสตัณหามันมาลากธรรมเขาไปเหยียบยํ่าทําลายเทาน้ัน แลวเรียนวิชา
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ทางโลกในเพศของพระในวัดในวานี้จะมีความเจริญรุงเรืองสงางามไปที่ตรงไหน มันมองไม
เห็น แตถาผูปฏิบัติตามหลักของศีลของธรรมแลวสงางามมาก อยูที่ไหนงามหมด เพราะทํา
ตามสวากขาตธรรมที่พระพุทธเจาตรัสไวชอบแลวทุกอยาง ศีลก็สมบูรณ สมาธิ ปญญา 
วิมุตตหิลุดพนก็จะสมบูรณไปโดยลําดับเพราะการประพฤติปฏิบัติ ตามหนาที่ของพระที่
บวชมาแลวเพ่ือคุณงามความดีโดยถายเดียว  

ความดีเหลานี้จะปรากฏขึ้นที่ใจของผูปฏิบัติไปเรื่อย ๆ แลวก็ไมมีการกาวกายกัน 
ทางศาสนาใหเปนศาสนาไป ทางโลกใหเปนทางโลกไป ใหแยกไปทางโลกทางธรรม 
เหมือนเปนคนละฝง ฝงนี้เปนฝงธรรม ฝงนั้นเปนฝงโลก ไมไดขัดกัน เอา ใครจะกาวทาง
ไหนกาว ใครจะกาวทางธรรมก็กาวอยางน้ีจะเปนความราบร่ืนดีงาม เหมือนกับที่ปูยาตา
ยายบรรพบุรุษนําหรือกราบไหวพุทธศาสนา ปฏิบัติตอศาสนา และทางโลกมานมนานจน
กระทั่งบัดนี ้รูสึกราบร่ืนดีงามมาตลอด  

แตมาปจจุบันน้ีแลวรูสึกวากิเลสมันรุกลํ้าเขามาเร่ือย ๆ เรียนวิชามีแตเอากิเลสเขา
เปนเจาหนาเจาตา เจาช่ือเจาเสียง เจายศถาบรรดาศักด์ิ แลวความเยอหยิ่งจองหองก็ไป
ตาม ๆ กัน เหยียบศาสนาไปดวยกัน ๆ เวลาน้ีมันเขาข้ันท่ีวามองยากแลวนะ อยางนอย
เรียกวามองยาก ศาสนาคืออะไร โลกคืออะไร มันเปนโลกไปเสียหมดแลวเวลาน้ี แมแต
พระแตเณรในวัดในวาเรา มันเปนธรรมต้ังแตสีผาเทาน้ัน กับหัวโลนโกน หมาโกนก็ได 
หมาก็เปนหมาหัวโลนได ไปอัศจรรยอะไร ผาเหลืองไปปกคลุมกองขี้ก็ปกคลุมได แตอัน
นั้นก็เปนขี ้ ผาเหลืองเปนผาเหลือง มันใหความวิเศษวิโสอะไรกับผาเหลือง น้ีเปนเคร่ือง
หมายเทาน้ันเอง ถาบวชมาไมตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยางนี้แลวก็เหลวแหลกแหวกแนว ตั้ง
หนาเปนผูทําลายศาสนาในเพศของพระของเณรเรา ในวัดในวา เปนสนามรบของกิเลสเขา
มาเหยียบยํ่าทําลายธรรมไปหมด หาความเจริญรุงเรืองไมได  

ถาพูดถึงเรื่องวัดก็วัดที่ไหนจะมีมากยิ่งกวาในเมืองไทยเรา พระเณรท่ีไหนจะมีมาก
ย่ิงกวาพระเณรในเมืองไทยเรา แตการปฏิบัติตัวใหเปนศีลเปนธรรมตามทางของศาสดาที่
ทรงบัญญัติไวแลวนั้นมีหรือไมม ี เปนขอคิดอยูอยางหนักนะตรงนี ้ ถาวามีเอามาคละเคลา
กันทําไม เรื่องที่เปนภัยตอศาสนามีอยูทําไมไมแยกออก เอามาคละเคลาทําไม มาเผา
ศาสนาทําไม ศาสนามีความบกพรองอะไรจึงตองเอาสิ่งเหลานี้เขามา ถาวาเขามาเสริม 
เสริมตรงไหน มันไมเห็นท่ีวาเสริม ถาวาเขามาเหยียบยํ่าทําลายถูกตอง วาง้ันเลย  

ศาสนาสมบูรณแบบทุกอยางแลว ศาสดาก็เปนศาสดาองคเอก พระสาวกก็สาวก
องคเอกเปนผูสิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิง นําศาสนามาส่ังสอนสัตวโลก เราปฏิบัติบูชาอยูน้ีก็เอา
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พุทธศาสนา พระธรรม พระสงฆมาปฏิบัติบูชา ก็เปนความสวยงามมาตลอด ๆ น่ีศาสนา
เสียหายท่ีตรงไหนพิจารณาซิ จึงตองเอาพวกมูตรพวกคูถคือความรูทางโลกทางสงสาร 
ติรัจฉานวิชาเขามาคละเคลาแลวเปนเคร่ืองประดับศาสนาอยางน้ันเหรอ มันประดับท่ีตรง
ไหน มูตรคูถเอาไปประดับทองคํามีอยางเหรอ เอา พิจารณาซิ เอามูตรคูถไปประดับทอง
คํามีอยางที่ไหน มูตรคูถก็คือคนมีกิเลส เรื่องของกิเลสเขาไปประดับทองคํา ก็คือธรรมคํา
สั่งสอนพระพุทธเจานี้เลิศเลอสุดยอดแลว เอาไปประดับไดยังไง นอกจากเอามูตรคูถโปะ
ลงไปใหแหลกเหลวไปหมด เปนกองขี้ไปดวยกันเทานั้น ไมเห็นมีความสงางาม จากการท่ี
เอาความรูทางโลกเขามาประดับศาสนาเลย น่ีละควรจะไดพิจารณาเร่ืองเหลาน้ีนะ 

เราในฐานะเปนธรรมดวยกัน เราเปนลูกชาวพุทธ ท้ังพระท้ังฆราวาสเปนลูกชาว
พุทธดวยกัน ควรจะฟงเหตุผลกลไกที่เหมาะสมดีงาม หรือไมเหมาะสมดีงามอะไรแยกแยะ
ออกไปปฏิบัติ จึงจะสมช่ือสมนามวาเรารักษาท้ังทางโลก รักษาท้ังทางศาสนาของเรา จะไม
มีอะไรบกพรอง ถามีการแยกแยะใหรูตามเหตุตามผลวาควรหรือไมควรแลวนะ อันน้ีเด๋ียว
น้ีมันกําลังกําเริบสืบสาน ในวัดในวามีแตวิชาทางโลกเต็มวัดเต็มวา คัมภีรเต็มแตมันไมสน
ใจ เรียนวิชาทางธรรมก็เรียน แตเรียนเปนทางเดินหรือเปนเขียงเหยียบข้ึนของกิเลส 
หิริโอตตัปปะ ความสะดุงกลัวตอบาปไมมีในหัวใจของพระ กิริยาของพระ การประพฤติตัว
ของพระเหลวแหลกแหวกแนวไปหมด ดังท่ีเห็นอยูเวลาน้ีมันเปนยังไงพิจารณาซิ ไมจําเปน
จะตองใหใครมาบอกเรา เราเปนผูทําเองไมมีใครรูย่ิงกวาเรา การทําส่ิงเหลาน้ีนะ แลวมัน
เปนของดีแลวเหรอ พิจารณาซิ มิหนําซํ้ายังจะเอาวิชาทางโลกเขามาเหยียบยํ่าทําลายศาสนา
เขาไปอีก สุดทายศาสนาก็มีแตคัมภีร ตัวคนก็เปนบอยของสวมของถานไปเสียทั้งนั้น 

(เสียงหมาเหาข้ึน) 

น่ันเห็นไหมละ มันเปนยังไง เมื่อวานนี้ก็ไดเทศน วานซืนก็ไดเทศนไอหยองเรามันรู
ใครแตงตัวแบบเปรตแบบผี ปลอยหีปลอยหํามาแลว หมาไอหยองเรามันจะเหา เม่ือ ๒-๓ 
วันเราก็เทศน มันแตงตัวอะไรมนุษยชาติไทยของเรา มันจึงไมมองดูหนาดูหลัง มีแตความ
ฟุงเฟอเหอเหิม การแตงเนื้อแตงตัว เอาลิง เอาคาง บาง ชะนี สัตวเดรัจฉานมาเปนครูของ
ชาวพุทธอยูในเมืองไทยเรา หากฎหาระเบียบไมมี มันนาดูแลวเหรอ พิจารณาซิ บานเมือง
เขาเมืองอื่นเมืองใดเขามีกฎมีเกณฑ มีขอบังคับ บานไหนการแตงเนื้อแตงตัวของเขายังมี
กฎมีระเบียบ แตเมืองไทยเราเปนยังไง มองดูแบบหมาเหมือนหมา มองดูแบบอะไรเมือง
ไทยเรามีทุกแบบอยูในน้ันหมด ทุกอยางเปนอยางนั้นนะ ดูไมไดเลยมันเปนยังไง ความฟุง
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เฟอเหอเหิมหรือจะพาทานท้ังหลายเหาะเหินเดินฟา ไดรับความสุขความเจริญ คนจะตาย
อยูเวลาน้ีเปนเหมือนหมากัดกันก็เพราะกิเลสตัณหามันรุนแรงน่ันเอง ใหรูซิ  

ผัวไมรูผัว เมียไมรูเมีย ไมมีขอบเขตเหตุผล มีแตกิเลสตัณหาไฟลามปาไปตลอด
เวลา เวลาน้ีเมืองไทยเราเปนอยางน้ีนะหาหลักหาเกณฑไมได ตอไปดีไมดีพระบวชมานี้จะ
ตัดเสื้อตัดกางเกงทําใหทันสมัยเหมือนโลกเขา เอาหมวกแกปมาใส หมวกพระละซิ จะวายัง
ไง ก็ใหมันทันสมัยละซ ิผาสบง จีวร สังฆาฏิ บริขาร ๘ ที่พระพุทธเจาทรงมอบใหทิ้งเขาปา
หมด เอาแตเครื่องประดับตกแตงของหมูของหมา ของเปดของไก ของสัตวเดรัจฉานมาใช
เต็มตัวพระเต็มตัวเณร เรากลัวเหมือนกันตอไปนี ้เพราะจิตใจมันตํ่าทรามลงมาก ๆ มันจะ
ทําไดทุกอยาง ความตํ่าทรามน้ีจะไมอายใครนะ ถาเปนเรื่องของธรรม หิริโอตตัปปะมี ควร
หรือไมควรรูกันทันที  

ถาเปนเรื่องของกิเลส โอย.ไมมีอะไรดื้อเกินกิเลสนะ พอมือสอดไดสอดเขาไป แขน
สอดไดสอดเขาไป อะไรสอดไดสอดเขาไป อยางนี้ละ อะไรผานเขามาในเมืองไทยไมไดควา
มับ ๆ ไมไดคํานึงเหตุผลตนปลายวาควรหรือไมควรบางเลย น่ีเสียตรงน้ีนะ เมืองไทยเรา
ใหพิจารณาบางนะ การแตงเน้ือแตงตัวน้ีก็เปนเคร่ืองสอแสดงใหเห็นจิตใจท่ีตํ่าทราม หรือ
จิตใจที่มีหลักเกณฑ จิตใจที่มีอรรถมีธรรมตองมีหลักมีเกณฑซิ จิตใจไมมีอรรถมีธรรมเลว
ไปหมดเลย อะไรมาความับ ๆ เหมือนสัตวตัวหนึ่งมันดูไดไหม พิจารณาซิ แลวใครจะสอน
ทานท้ังหลาย ใครสอนก็ติดทานติดเรา เราติดเรา เราก็ติดเขา ตางคนตางติดกัน พูดก็เกรง
อกเกรงใจกัน เม่ือเกรงอกเกรงใจกันกิเลสก็สนุกทําหนาท่ีการงานเหยียบอยูบนหัวกันและ
กันน้ันแหละ แลวก็มีแตความเลอะเทอะเต็มบานเต็มเมือง ใครเตือนกันก็ไมไดเพราะเกรง
อกเกรงใจกัน  

ถามีธรรมมาเตือนแลวเตือนตามความผิดถูกชั่วด ี ดังท่ีกลาวมาน้ีเอาธรรมมากลาว 
มันขัดตออรรถตอธรรมยังไงก็สอน ผูที่มุงอรรถมุงธรรมแลวใหแกไขดัดแปลงตามนั้น ก็
เปนความถูกตองดีงาม เพราะสอนเพื่อความเปนคนดีของด ี ไมไดสอนเพื่อการทําลายกัน 
ควรพิจารณาบาง ไปที่ไหนดูแลวดูไมไดนะ มันเลอะเทอะมากทีเดียว ยิ่งผูหญิงนี้แหละจัด
จานมากทีเดียว เอา พูดตรง ๆ อยางน้ีแหละ โอย.แตงเนื้อแตงตัวอยากใหผูชายดูหีมัน มัน
ดูแลวมันก็รูวาหีมันก็มีอยูแลว มันเปนบาอะไรนักหนา แตงเน้ือแตงตัวสะว้ีดสะวาด เปด
หนาเปดหลัง เราจะไดเตรียมตัวไอกี้ขึ้นซ ิ เปนเหมือนไอดําเขามีในการตูน เราไปเห็นใน
การตูนมันก็สะดุดใจ เลยไมลืมนะ อยางนี้แหละถามันสะดุดมันไมลืม คือการตูนนั้น มันมี
หมาดําตัวหน่ึงหูตูบ ๆ แลวมีผูหญิงคนหน่ึงเขานุงผามาขางหน่ึงหนีบเสียหมด ขางหนึ่งยัง



 ๙ 

ไมไดหนีบ เดินมานั้นไอตูบมันก็โดดเขาไปก็ไปคาบผาซิ่นที่ยังไมหนีบ ทางนี้ก็ลงไปตบหัว
เขา มึงคาบทําไมวาอยางน้ันนะ ผูหญิงคนนั้นตีหัวไอตูบ มึงคาบทําไมวะ มันก็ตอบวา ตรง
น้ียังไมหนีบมันวาเห็นไหมละ คือถาหนีบหมดแลวจะเห็นหมดหีมันเลย หมาก็หายสงสัย 
หมาจึงมาเตือนมันบกพรองตรงนี้ ยังไมเปดเผยเต็มที่วิชาหมาเดือน ๙ เขาใจไหม  

พวกเราอยากเปนหมาเดือน ๙ กันเหรอ เมืองไทยทั้งประเทศ ถาไมอยากเปนหมา
เดือน ๙ เดือน ๑๒ กันใหมีขอบมีเขต เราเปนลูกชาวพุทธมีหลักมีเกณฑมีศาสนา ควรจะมี
หิริโอตตัปปะ ควรจะมีสถานท่ีควรไมควรยังไง ไมไปวากันละ นอนอยูในหองอยากทําอะไร
ก็ได ไมมีใครไปเกี่ยวของ แตเมื่อออกมาสูที่เปดเผยที่ชุมนุมชน คละเคลากันดวยความงาม
หรือไมงาม ควรหรือไมควรแลว ควรจะพิจารณาส่ิงเหลาน้ีกอนอ่ืน ๆ กอนที่จะออกสังคม
มาคละเคลากัน พากันจําเอานะ โห.เลวเขาไปทุกวัน ๆ นะเวลาน้ี  

นี่หลวงตาพูดอยางนี้ ทานท้ังหลายวาหลวงตาพูดหยาบเหรอ สิ่งที่ทานทั้งหลายทํา
อยูนี้จนกระเทือนธรรมของพระพุทธเจา กระเทือนมากขนาดไหนพูดออกมาเพื่อแกเพื่อไข 
เพ่ือชําระสะสาง เปนความเสียหายแลวเหรอ ผูท่ีทําอยางน้ีทําความเสียหายมากขนาดไหน 
จนกระทั่งเลอะเทอะไปหมดแลวเวลานี้ น่ีละกิเลสตัณหาเวลามันหนาแนนเขา มันไมรูบุญรู
บาป ไมมีหิริโอตตัปปะ เลย สวมไดสวมใสไปเลย แหลกไปหมด นี่มันเกิดขึ้นจากอันนี้
แหละ การแตงเนื้อแตงตัวอยากใหเขาชมเชยวา เปนคนสวยคนงามนาดูนาชม แตกิเลสมัน
ติดตามเอาไฟเผาหัวอกอยูในน้ันเห็นไหม ธรรมทานดูหมดน่ี อันนี้เปนเครื่องหลอกของ
กิเลส ใหมนุษยท้ังหลายเปนบากันตางหาก ใหจําเอานะ วันนี้พูดถึงเรื่องวิชาของศาสนากับ
วิชาของโลกมาคละเคลากัน เราก็พูดตามหลักความจริง  

เอา ถาเห็นวาเราพูดน้ีไมถูกจะคานมาคานได เราเปนนักธรรมะดวยกัน ผิดจะยอม
รับวาผิด ถูกตองยอมรับกันวาถูกถึงถูกตอง เรียกวานักธรรมะ ผูปรับปรุงแกไขเพื่อความดี
งามแหงชาติไทยและศาสนาไทยของเรา ก็พูดกันอยางนี้ น่ีก็ไดพิจารณาแลวถึงนํามาพูด ถา
เห็นวายังไมดี อันไหนที่ดีกวานี้เอามาพูด หลวงตาบัวจะเปนผูฟง เพราะหลวงตาบัวก็เปนผู
อุตสาหพยายามปฏิบัติบํารุงรักษาตนมาต้ังแตวันบวชจนกระท่ังปานน้ี ก็ยังหาขอสงสัยหรือ
ความไมดีงามของตัวเองที่ตรงไหนไมได เราไมเห็น เราภูมิใจดวยการปฏิบัติในศีลในธรรม
ของเราตลอดมา 

ไปที่ไหนอบอุนไปหมด จะอดบางอิ่มบางหัวใจเราไมไดเดือดรอน สังขารรางกาย
บางทีอดขาวน้ีฟาดเสียจนไปเดินบิณฑบาตในบานเขา ไมถึงหมูบาน ก็เคยเลาใหพี่นองทั้ง
หลายฟง นี่คือทรมานใจตัวมันพยศ ตัวมันดื้อดานทุกอยาง มันเก่ียวกับรางกาย ถารางกาย
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มีกําลัง กิเลสมันก็เสริมกันข้ึนเพราะเหลาน้ีเปนเคร่ืองมือของกิเลส เม่ือเสริมกันข้ึนแลว
กิเลสมากขึ้น ๆ ก็ทําจิตใจของเราที่มีธรรมะนั้นใหอับเฉา ดีไมดีจมทะเลไปเลยก็ได จึงตอง
ไดฝกทรมานทุกอยาง ถึงจะหิวขนาดไหน บิณฑบาตในหมูบานเขาไมถึงหมูบานเขาก็ตาม 
พักในกลางทาง เอา พัก รางกายมันไปไมได แตใจมันดีนี ่จะเหาะเหินเดินฟาอยูท่ีใจ น่ีเห็น
ไหมมันเขากันไดไหมละ รางกายจะกาวไมออก แตจิตน้ีเหมือนจะเหาะเหินเดินฟา ตางกัน
ไหม จิตกับรางกาย ถึงขนาดที่มาโตกัน ในเวลาท่ีน่ัง นั่งก็ไมนั่งเฉย ๆ น่ังพิจารณา รางกาย
ไปไมไดแตจิตมันหมุนของมันอยูตลอดเวลา น่ีคือเรารักษาศีลรักษาธรรม เรารักสงวนใน
ธรรมท้ังหลาย รางกายจะแตก เอา ถึงกาลจะแตกก็ใหแตก 

เวลาไปน่ังอยูในสถานท่ีเชนน้ันแลว ความพิจารณาก็พิจารณาในจิตอยูตลอดเวลา 
กิเลสกระซิบข้ึนมาแลวนะ เราจึงเรียกวากิเลสเกิด ธรรมเกิด เบื้องตนกิเลสเกิดขึ้นเสียกอน 
พอไปนั่งอยูกลางทาง ขึ้นมาลอย ๆ ในใจนะเปนคํา ๆ ข้ึนมาในใจของเรา น่ีเห็นไหมวาง้ัน
นะ ทานอดอาหารจะฆากิเลสใหตาย แตเวลาน้ีกิเลสยังไมตาย ทานกําลังจะตายรูไหม น่ีละ
กิเลสกระตุกเราเพ่ือใหเรามีจิตใจออนแอแลวก็ว่ิงตามกิเลส กินก็ใหทองปองนอนเหมือน
หมูไป คราวหลังน้ีปบข้ึน น่ีเรียกวาธรรมเกิดนะท่ีน่ี เบื้องตนกิเลสเกิดเสียกอน ท่ีวาน่ีเห็น
ไหมทานอดอาหารจะฆากิเลสใหตาย แตเวลาน้ีกิเลสยังไมตาย ทานกําลังจะตายรูไหม น่ี
กิเลสกระตุกเราใหเราออน ทางน้ีก็ข้ึนรับกันเลย มันขึ้นดวยกัน จึงเรียกวาธรรมเกิดคราวน้ี
นะ นั่นกิเลสเกิดเสียกอน 

พอกิเลสเกิดขึ้นไปแลวทางนี้ก็ขึ้น..ธรรม การกินนี้ก็กินมาตั้งแตวันเกิด นั่นฟงซ ิ น่ี
ธรรมข้ึนมาแลวนะ ข้ึนมาในใจ เปนคํา ๆ ข้ึนมาแบบเดียวกัน การกินน้ีเราเคยกินมาต้ังแต
วันเกิดก็ไมเห็นวิเศษวิโสอะไร การอดอาหารเพียงเทาน้ีจะตายเหรอ เอา ตายก็ตาย น่ันเห็น
ไหมละ คือไมเห็นวิเศษวิโสอะไร กินมากี่วันกี่คืน แตอดอาหารเพื่ออรรถเพื่อธรรมเพียง
เทาน้ีจะตายเหรอ เอา ตายก็ตาย พุงเลย ไมสนใจ มันจะออนขนาดไหน ไปกินขาวกลับมา
แลวแข็งยิ่งกวามาแขงอีก สังขารรางกายมีกําลังรวดเร็ว แตเรื่องจิตใจมีกําลังชามากทีเดียว 
จึงไดบํารุงรักษาเต็มเม็ดเต็มหนวย อาหารน้ี สมมุติวาเราไปนี้ไปถึงหมูบาน ไปฉันจังหัน
เสร็จแลวมาน้ีมาแขงสูไมได กําลังวังชามีทุกอยางขึ้นอยางทันทีทันใด แตจิตขึ้นไดยากนะ 
จึงตองบํารุงจิตใหเต็มเหนี่ยว  

น่ีละการปฏิบัติตัวเอง เราจึงไมเคยเห็นไดตําหนิติเตียนท่ีตรงไหน แลวการปฏิบัติ
มานี้ก็ไมเห็นผิดที่ตรงไหน จนกระทั่งไดผลเปนที่พอใจจากความปฏิบัติถูก แลวมาแนะนํา
ส่ังสอนโลกเวลาน้ี เราก็ไมไดสงสัยวาการสอนนี้ผิดไปที่ตรงไหน เพราะการปฏิบัติมาก็ถูก
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ตอง ผลคือธรรมเต็มหัวใจไดมาสอนโลกก็ถูกตอง จนหาท่ีตําหนิไมไดแลว การสอนโลกที่
กําลังคละเคลากันดวยกับฟนกับไฟกับน้ํากับทา หาสาระท่ีจะเอาเปนช้ินเปนอันไมได ไดแก
กิเลสกับธรรมคละเคลากัน วิชาทางโลกวิชาทางธรรมเขามาตีกันอยูอยางเปนปจจุบันอยูน้ี 
อยางชาติไทยของเราก็เปนชาติแหงนักปราชญ แลวทําไมจึงมาทําอยางนี้กันไดลงคอ มัน
สมควรแลวเหรอ การพูดเชนน้ีเปนความผิดแลวเหรอ เอา พิจารณาซิ ควรแยกแยะกันออก
ซิ วิชาทางโลกใหเปนวิชาทางโลก สมบูรณแบบตามเขา ใครสมัครจะเรียนทางโลก เอาไป 
วิชาทางธรรมใหเรียนทางธรรม ปฏิบัติตามธรรมเพื่อบุญเพื่อกุศล เพ่ือมรรคผลนิพพาน 
ไมมีใครมาขัดมาแยง ผลจะเปนของผูทําดีทําชั่วโดยถายเดียวเทานั้น คนอื่นไปแบงไปแยก
ไมได คนทําชั่วทํามากขนาดไหน จะไมมีใครแบงหนักแบงเบาใหเขาไดเลย คนทําดีก็
เหมือนกัน ทําดีมากมายขนาดไหนไมมีใครมาแยงชิงเอาไป จะเปนความดีของผูนั้นตลอด
ไป ใหจําเอานะ  

น่ีเราพูดถึงเร่ืองศาสนา เร่ืองวิชาทางโลกเขามา ไมไดบอกวาเขามาคละเคลา เขามา
เหยียบยํ่าศาสนาวาอยางน้ัน เวลานี้กําลังตั้งขึ้นทุกแหงทุกหน ใหทันกันกับโลก เพ่ือศาสนา
มีหนามีตา มีข้ีหมูข้ีหมาอะไรเราก็ไมทราบนะ เอาเทวทัตมาเหยียบหัวพระพุทธเจา เปน
ความฮือฮาข้ึนวามีหนามีตาอยางน้ันเหรอ เอาเทวทัตมาเหยียบหัวพระพุทธเจา มีหนามีตา
แลวเหรอ เทวทัตอยางน้ันก็มีแตความเลวทราม เรียกวาวิชาของทางโลก ท่ีเหยียบยํ่า
ทําลายศาสนาลมจม เขามาเหยียบพระพุทธเจา เหยียบศาสนาใหแหลกเหลวไปตาม น้ัน
หรือคือความมีเกียรติของชาติไทยเรา เอา พิจารณาซิขอน้ีนะ เอาละ วันน้ีพูดเพียงเทาน้ี
แหละ สายแลว 

โยม หลวงตาหนูถามนิดหนึ่งไดไหมคะ พอดีไปอานธรรมคูแขงขันที่หลวงตาเขียน 
เขาบอกมารม ี๕ ชนิด ทีนี้ อภิสังขารมาร คืออะไร 

หลวงตา อภิสังขารมาร มารในจิต คือความคิด ความปรุงน้ี เปนมารอันหนึ่งของ
เรา เราจะทําอะไร ๆ นี้เราตองคิดเสียกอน แลวกิเลสมาคิดกอน สมมุติวาเราคิดวาจะไป
เดินจงกรม กิเลสคิดปบข้ึนมาวาพักสักเสียกอนเขาใจไหม อภิสังขารมาร ความคิดเปน 
สังขารเปนมาร 

โยม แลวมันเหมือนกับขันธมารไหม เพราะขันธมารมันก็มี 
หลวงตา รวมขันธมาร รูปขันธ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไปเรื่อยรวมไปหมด

ขันธมาร 
โยม แตอันนี้แยกยอยออกมา 



 ๑๒ 

หลวงตา เออ ยอยออกมา อภิสังขารมารก็แยกไปอีก ละเอียดเขาไปอีก เขาใจเหรอ  
โยม ทีนี้อีกตัวหนึ่งหลวงตา 
หลวงตา ตัวไหน 

โยม เทวบุตรมารน้ี 

หลวงตา ออ เทวบุตรมาร ความคิดอยางนี้ก็ได เทวบุตรมารก็เปนอีกอยางหน่ึง ยก
ไวเปนธรรมาธิษฐาน บุคคลาธิษฐานซิ ถาบุคคลาธิษฐานก็เทวบุตรมารฝายดี ท่ีมีสวนเปน
ภัยบางในฝายดี ดูอยางพระพุทธเจานะ มีมารแทรกอยูได น้ีฝายเทวบุตรมาร ความคิดดี
ของเราน้ีแหละ ถาเอาใหมันเด็ดวันน้ี เอาใหมันสําเร็จในคืนวันน้ี โอย.เด๋ียวตายกอนนะ นี่ก็
เปนเทวบุตรมาร เขาใจไหม เลยตายลงหมอนละเหมาะ เขาใจไหม เอาละ เอาแคนี้กอน 

 

อานธรรมะหลวงตาวันตอวัน ไดที่ www.luangta.com 

 


