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เทศนอบรมฆราวาส ณ วดปาบานตาด
เมอวนท ๖ สงหาคม พทธศกราช ๒๕๔๘

พระอรหนตในยคปจจบน
ทไหนก(มกมแต*เราไปแบกๆ เด,ยวน.ก(เจดยวดอโศการามส*งไป ๙ ลานกว*าแลว
แลวยงรบไวอกว* า งานน.ไม*ใหหยดชะงก ใหเสร(จ เรองการเงนการทองมนมทกคน
กระเป5าไหนๆ เทยวหาตเอามาแหละ นก(จะใหเสร(จ คร6บาอาจารยองคขนาดน.นเราหาท
ไหนไดในป8จจบน เราจะพยายามอาราธนาท*านมาใหหมด คร6บาอาจารยทท*านล*วงไป
แลว อฐของท*านกลายเป:นพระธาตๆ คออฐทกลายเป:นพระธาตน.นตตราเรยบรอยแลว
ว*าน.นคอพระอรหนต ไม*ว*าสมยน.นสมยน. น.ค อผ6ส.นกเลส ว*าง.นเลย เราจะพยายาม
อาราธนาท*านมาใหหมดเท*าทเราขวนขวายได มารวมลงในเจดยวดอโศการามท.งหมด
เลย ใหเป:น เจดยสง* างามสดๆ รอนๆ ในสมยป8จจบน ซ= งมต.งแต*พระธาตของพระ
อรหนตลวนๆ อย6ใ* นน.น
นละผ6ปฏบตธรรม ธรรมะท*านว*า อกาลโกๆ คอไม*มกาลสถานทเวล@าเวลาอะไร
มาท@าลายไดเลย ขอใหปฏบตเถอะ ไม*ว*าดว*าชว คอกเลสก(เป:น อกาลโก เหมอนกน ไม*
มกาลสถานทเวล@าเวลา ท@าบาปเมอไรเป:นบาปเมอน.น บญคณงามความดไม*มกาลเวลา
อกาลโก ท@าความดเมอไรเป:นเมอน.นๆ สดๆ รอนๆ เหมอนกนท.งบาปท.งบญ เรยกว*า
ท.งกเลสท.งธรรม เป:นธรรมชาตทสดๆ รอนๆ ตลอดไป
คร6อาจารยทไดปฏบตในสมยพ*อแม*คร6 จารยมนนละเป:น รากฐานส@าคญ คร6
อาจารยท.งหลายทไดรบโอวาทค@าสอนของท*านแลวไปปฏบตตน จนกระทงจตบรสทธB
สดส*วน เวลาท*านล*วงไปแลวอฐของท*านกลายเป:นพระธาตๆ มนอยเมอไรต.ง ๒๐ กว*า
องคป8จจบนน.นะททราบกนชดเจน ทเงยบๆ ยงมอกนะ ทล*วงไปแลวเงยบๆ ยงมอย6*
และทยงมชวตอย6*เงยบๆ เด,ยวน.มอย6*มากนะ เราอย*าเขาใจว*าพระท*านภาวนาอย6*ในปา
ในเขาท*านไปง*มง*ามตวมเต.ยมหนา นนละท*านตกตวงเอามรรคผลนพพานสง*างามอย6*
ในปาในเขา แต*เรองธรรมแลวเงยบไม*แสดง มเหมอนไม*ม ท*านไม*หวไม*โหยไม*อยากโอ
อยากอวดคอธรรม ถาเรองกเลสแลวอยากโออยากอวดอยากโมอยากคย กระทบ
กระเทอน เหยยบย@าท@าลายไปเรอย เป:นอย*างน.น ส*วนธรรมเสมอตนเสมอปลาย
ทพ6ดเหล*าน.ลวนแลวต.งแต*สายพ*อแม*คร6จารยมน ค@าว*าสายพ*อแม*คร6จารยมนน.
ท.งธรรมยตท.งมหานกาย ทไดรบโอวาทค@าสอนจากท*านแลวไปปฏบต เรยกว*าสายหลวง
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ป6มน ท*านเหล*าน.เป:นผ6ตกตวงเอามรรคผลนพพานตลอดมา นละธรรมถาใครปฏบตก(
สดๆ รอนๆ อย*างน. ถาใครไม*ปฏบต เหยยบย@าท@าลายไปมาเฉยๆ ก(ไม*เกดประโยชน
เหมอนแร*ธาตทมค*ามากอย6*ใตดน เราเหยยบไปย@ามาไม*เห(นเกดประโยชนอะไรเพราะ
โง* คนฉลาดเขาขดคยข=น. มาท@าประโยชนมากมาย อย*างเต(มอย6*หางรานต*างๆ เช*น เพชร
พลอย เป:นตน ทองค@าอย*างน. มาจากไหน มาจากใตดน นน เขาคนมา
ธรรมพระพทธเจาก(เหมอนกน ในสมยป8จจบนพระกรรมฐานทท*านปฏบตอย6*ใน
ปาในเขา ท*านท@างานเพอช@าระกเลส ซกฟอกกเลสโดยล@าดบ ท*านไม*มงานทางโลกทาง
สงสารมาแทรกศาสนา และมาเหยยบย@าท@าลายศาสนา ใหความพากเพยรหยดชะงก
หรอลมเหลวไป มรรคผลนพพานก(ลมไปตามๆ กนเลย ท*านปฏบตโดยอรรถโดยธรรม
จรงๆ อย6*ทไหนสงบสงด ท*านช@าระจตใจเรยกว*าจตตภาวนา ท*านอยากเห(นความสง*า
งามของใจตวเอง
ต.งแต*ว นเกดมาเราไม*เคยเห(น เอาๆ ลองภาวนาด6ซ ท@าตามวธท*านสอน พระ
พทธเจาคร=ลาสมยเหรอ เป:นศาสดาแลวถ=งสอนโลก ไม*ใช*สอนโลกท.งๆ ทโง*เขลาเบา
ป8ญ ญากเลสเต( มหวใจ แลวมาสอนโลกล6 บ ๆ คล@าๆ ไม*ม พระพทธเจาของเราเอก
โลกวท ว*าไง ร6แจงโลกนอกโลกในตลอดทวถ=ง อาโลโก อทปาท จาอย6*ตลอดเวลา นละ
ธรรมทมาสอนโลก เป:นคนเล*นๆ เป:นศาสดาองคเล*นๆ หรอมาสอนโลก ทน.เวลาสอน
ไปตรงไหน เรยกว*า สวากขาตธรรม ตรสไวชอบๆ ดวยวธการทร6เห(นแลวท.งน.น จ=งไม*
ผด
ทน.ผ6 ปฏบตตามก(ส@าเร(จเป:นสาวกข=.นมาเรอยๆ ต.งแต*เบญจวคคยมา มสาวก
อรหนตเท*าไรๆ จนกระทงป8จจบนน. อกาลโก ไม*มคร=ไม*มลาสมย มแต*กเลสมาหลอก
ว*าธรรมคร=ธรรมลาสมย แต*กเลสมนทนสมย ล.@ายคล.@าสมย เหยยบหวสตวโลกจนโงหว
ไม*ข.น= คอกเลส เอาธรรมเหยยบหวมนบางซ
เราพ6ดน.พ6ดจรงๆ จะว*าอาจหาญมนก(เลยแลวหวใจดวงน. ไม*ใช*อาจหาญไม*ใช*ข.
ขลาดหวาดกลวอย*างโลกเป:นกน กลาหาญเราก(ไม*ม กลวเราก(ไม*ม เหนอหมดแลว การ
เทศนาว*าการน.ถอดออกจากหวใจมาสอนพนองท.งหลายไม*ไดธรรมดานะ เราปฏบต
แทบเป:นแทบตาย เป:นผาข.ร.วห*อม6ตรห*อค6ถอย6*ในปาในเขา ม6ตรค6ถคอข.โลภ ข.โกรธ ข.
หลง อย6*ในหวใจเรา ผาข.รว. ก(ผาทโลกเขาไม*ตองการ ไม*มราค@าราคา ผาแก*นขนน เขาใจ
เหรอ นละผาข.ร.วห*อม6ตรห*อค6ถอย6*ในปาในเขา ฟ8ดกบกเลสตลอดเวลา เอาไม*หยดไม*
ถอย พ6ดใหมนเต(มยน
เพราะการกระท@าของเราเราพ6ดจรงๆ ต.งแต*ไดรบโอวาทจากพ*อแม*คร6จารยมน
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มาแลว เพราะต.งแต*เรยนหนงสออย6*จตใจมนจดจ*อต*อมรรคผลนพพาน แต*ก(ยงสงสยๆ
นละทว*าความจ@าไม*ไดเป:นท*านะ เรยนไปจนกระทงถ=งพระนพพาน ยงไปต.งเวทตกบ
นพพานไดสบายๆ หอ พระนพพานมจรงๆ เหรอ นนเห(นไหมล*ะ เรยนนพพานอย6*ยง
ว*านพพานมจรงๆ เหรอ มนก(สงสย จตมนดงใส*พ*อแม*คร6จารยมนนะ เรยนหนงสออย6*
จตก(ดงใส*โนนเลย เพราะฉะน.นพอออกแลวก(บงเลยเชยว
=
พระผ6ใหญ*ๆ ท*านจะเอาไวในกรงเทพ มนก(เดชะนะ หลดออกได เล(ดลอดไปได
ผ6ใหญ*ท*านตามก(หลดไปได เดชะอนหน=งเหมอนกน นเราพ6ดตามปฏปทาของเราทออก
ปฏบต เล(ดลอดไปไดๆ ผ6ใหญ*ร6ส=กท*านเมตตาอย6*นะ ไปอย6*ทไหนผ6ใหญ*มกเมตตาเสมอ
อนน.ก(เหมอนกนอย6*กรงเทพท*านตดตามเอา เราก(เล(ดลอดๆ เรอยไปเลย เขาหาพ*อแม*
คร6จารยมนดวยความม*งมนเต(มท คราวน.จะเอาจรงเอาจง หยดจากการเรยนไปแลว
ตามค@าสจจอธษฐานว*า ส@าเร(จเปรยญ ๓ ประโยค เป:นทางเดนไดอย*างดแลว ไม*มการ
บกพร*องแหละ วธการแบบแปลนแผนผงเรยบรอยแลว ทน.เราจะกาวเดนทางภาค
ปฏบต
ดงใส*พ*อแม*คร6จารยมนเลย ไปเรดารท*านก(จบเลยนะ เด(ดขาดมากทเดยว นละ
เรดารของท*าน ท*านไม*เห(นเจตนาของเรารนแรงขนาดน.นท*านจะเอาธรรมะประเภทน.
ออกตอนรบเหรอ พอไปเท*าน.น ท*านมาหาอะไร นนฟ8งซ ท*านมาหามรรคผลนพพาน
เหรอ ดนฟIาอากาศฟIาแดดดนลมทวแดนจกรวาล ไม*ใช*มรรคผลนพพาน ไม*ใช*ธรรม
ไม*ใช*ก เลส นนฟ8งซท*านตออกหมด ไม*ใช*ก เลส ไม*ใช*ธรรม ไม*ใช*ม รรคผลนพพาน
กเลสจรงๆ มรรคผลนพพานจรงๆ อย6 *ท ใจ เวลาน.ถ 6กกเลสหมห*อ อย6 *ธ รรมะจ= ง ไม*
ปรากฏ เอา เร*งลงทางดานจตตภาวนา ท*านเอาอย*างน.เลย ท*านไล*เขาไปหมด ป8ดหมด
เลย ทวแดนโลกธาตไม*มมรรคผลนพพาน ไม*มบาปไม*มบญ มอย6*ทใจ ท*านบอก เอาลง
ทนดวยจตตภาวนา อย*าถอย
โอJย ท*านพ6ดเด(ดมากทเดยว สมเจตนาของเราม*งมนไปหาท*าน เอาอย*างเด(ด
เหมอนกบว*าเรดารท*านจบไวเรยบรอยแลว พอไปถ=งท*านก(ผางออกมาเลย ท*านมาหา
อะไร ท*านมาหามรรคผลนพพานเหรอ ท*านก(บอก นนไม*ใช*มรรคผลนพพาน ท*านไล*ไป
หมดเลย ตเขามาหาน(ใจ) นน เราไม*ล มนะ สดๆ รอนๆ เลย ไปวนแรกเสยดวยนะ
ท*านใส*อย*างหนกเลยเทยววนน.น ผางๆๆ เลย เราไปมดๆ ด6น.นด6น.ไป ด6กฏ ด6ศาลา
เราไปศาลา ท*านเดนจงกรมอย6*กลางคนมดๆ เราก(ไปเซ*อๆ ของเรานนแหละ ไปด6 เอM น
ถาเป:นกฏกรรมฐาน เฉพาะอย*างยงคอพ*อแม*คร6จารยมน ถาเป:นกฏน.จะใหญ*ไป ถาเป:น
ศาลาก(จะเล(กไปสกหน*อย เราว*าง.น

4

ใครมาน ว*ากระผมเราก(ด ท*านซดข=.นเลยทเดยวพอว*ากระผม อนผมๆ นต.งแต*
คนหวลานมนก(มผมตรงทมนไม*ลาน เอา แยงซน*ะแยงตรงน. แยงไม*ไดเลย กระผมชอ
พระมหาบว เออ ก(ว*าอย*างน.นซ ผางข=.นเลยนะ พระเดนจงกรมอย6*ในปาเงยบๆ ออกมา
หมดเลยเทยว เสยงลนข= . น กลางศาลาขนาบพระเทวทต ก(ก เลสเต( มหวใจไม* เรยก
เทวทตไดยงไง มนเหยยบธรรมอย6*ตลอดเวลา นละพระเทวทต ท*านขนาบพระเทวทต
พอว*าอย*างน.นพระก(แตกมาเลย เราก(ว*าพระมหาบว เออ ตองว*าอย*างน.นซ นผมๆๆ
ท*านแหย*ดวยนะ ต.งแต*เด(กมนก(ม ผม เอาอกแหละ เอา แยงซน*ะต.งแต*เด(กมนก(มผม
หมดท*า
ท*านข= .นจากทางจงกรมมา ตะเกยงโปNะขนาดน.ท*านก@าลงจะข= .นไปจดตะเกยง
พระก(ปNบป8Oบๆ มาจดตะเกยง เรานงท*านก(ซดเลยต.งแต*น.น เปร.ยงๆ เลยเทยว เอาเต(ม
เหนยวเลย ข=.นก( ท*านมาหามรรคผลนพพานเหรอ ฟ8งอย*างถ=งใจเลย รวมลงแลวอย6*ทน
อย6*ทใจๆ เอาๆ ใหดภาวนา เบกกวางออกจากน.จะเห(นทนละ กเลสจะเห(นทน มรรคผล
นพพานจะเห(นทนไม*เห(นทไหน ทวแดนจกรวาลไม*มกเลสไม*มธรรม มธรรมอย6*ทใจเท*า
น.น ทจะสมผสธรรมไดคอใจเป:นนกร6 โอJย จตมนหมนต.วๆ ก(ต.งใจไปอย*างเต(มเหนยว
ท*านก(ซดอย*างเต(มเหนยว เรยกว*าตอนรบกนอย*างเต(มทเลย จใจ หายสงสยเรองมรรค
ผลนพพาน ท*านจ.ลงๆ ทน ช.ลงทนเลย ไม*ไดช.ไปไหน
สรปเลยนะ พอจบลงไปแลวมนถ=งใจ จนเหมอนกบว*าตวพองหมดเลย ลงมาก(
ถามเจาของทนทเลย ออกจากศาลามายงไม*ไปถ=งทพกละ ว*าไงทนไดฟ8งเทศนท*านอย*าง
ถ=งใจเต(มทแลว เราจะว*ายงไงทน ถ=งใจอย*างเต(มทแลว เราจะจรงไหมทน. ทางน.ตอบรบ
ข=.นทนทเลยตองจรง ไม*จรงตายเท*าน.น นนเห(นไหมล*ะมนรบกน ต.งแต*บ ดน.นมาละ
ความเพยรของเรา จ=งว*าไม*หยดหย*อนเลย แลวยอนหลงไปพจารณาความเพยรของเรา
เราไม*เคยไดต@าหนตรงไหน มแต*ว*า โห ขนาดน.นมนท@าได ขยะๆ นะความเพยรของเรา
ต.งแต*บดน.นฟ8งเทศนหลวงป6มนมา
แลวนสยเราเป:นชอบไปคนเดยว ไปแต*คนเดยวตลอด ซดกนอย6*ตลอดเวลา
เดนไปน.เป:นเดนจงกรมท.งน.น ไปทไหนเป:นเดนจงกรมไปหมด ไปบานน.ไปหาบานน.น
เดนจงกรมตลอด ไม*มค@าว*าเสยเวล@าเวลา หมนต.วๆ อย6*เป:นเวลา ๙ ปPเต(ม นนฟ8งซ
กเลสหนาขนาดไหน ซดกนถ=ง ๙ ปPเต(ม ถ=งข.นสลบไสลไม*ร6กคร.งละ แต*ไม*เคยสลบนะ
เอาหนกขนาดน.นละ มนจ=งไดเปQดเผยข=.นมาในหวใจ นพ6ดสรปเลยละทน มนถ=งไดเปQด
ข=.นมาในหวใจน. พอมนเปQดข=.นมาแลวแหมทน โลกอนน.มนเป:นโลกใหม*ข=.นมาแลวใน
หวใจ นนละทไดเอามาเทศนาว*าการ เพราะฉะน.นจ=งพ6ด จะว*าอาจหาญหรอไม*อาจหาญ
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มนเลยทกอย*างแลวการพ6ดน ไม*เคยสะทกสะทานอะไร ค@าว*าโอว*าอวดเราก(ไม*ม มแต*
ความเมตตาลวนๆ ครอบโลกธาตอย6*น ใครจะว*าอะไรเราไม*สนใจ ขอใหไดรบประโยชน
เท*าน.น
ใครมาหาเราใหมาเพออรรถเพอธรรม มาเพออนไม*ได เขากนไม*ได มาเพอ
อรรถเพอธรรมเท*าน.นเอง ถาเพออรรถเพอธรรม เอา จะทกขจนหนโลกขนาดไหนถ=ง
ข.นเศรษฐ เอา มาบอกเลย ถามาแบบอวดทฐมานะอย*ามาว*าง.นเลย ธรรมน.เลศกว*าทก
อย*างอย*าเอามาอวดข=.นอย*างน.เลยนะ เราจ=งไดแนะน@าสงสอน ออกจากน.ก(เรองวงกรรม
ฐาน ทไดรบโอวาทจากพ*อแม*คร6จารยมนมาน.ต.งแต*คร6บาอาจารยผ6 ใหญ*ๆ มา เช*น
หลวงป6ขาว หลวงป6ชอบ หลวงป6อะไร หลวงป6ฝ8Sนเหล*าน.เป:นล6กศษยช.นผ6ใหญ*ของท*าน
ก(รบธรรมะมา เหล*าน.กลายเป:นเพชรน.@าหน=งไปหมดแลวน ทพ6ดเหล*าน.มแต*เพชรน.@า
หน=งนะ อฐของท*านกลายเป:นพระธาตท.งน.นละทว*านนะ เป:นอย*างน.ละ ต.งแต*หลวงป6
แหวนลงมา
เวลาน.เท*าทพอทราบไดก(ไม*ต@ากว*า ๒๐ ทอฐของท*านกลายเป:นพระธาตๆ นคอ
พระอรหนตในยคป8จจบน ทปฏบตตามโอวาทค@าสงสอนพระพทธเจาทเป:น อกาลโก
ตรงแน*วอย6*อย*างน.ละ เอยงไปทไหนธรรมพระพทธเจา กเลสก(ไม*เอยง ใครปฏบตตาม
กเลสเป:นวนยงค@า ตกนรกอเวจไดโดยไม*ตองสงสย ผ6ปฏบตตามอรรถตามธรรมของ
พระพทธเจาน.ถง= นพพานไดไม*สงสยเหมอนกน ขอใหเอาใหจรงใหจง
เรองความพากเพยรส@าหรบนกบวชเรา ความเพยรน.อย6*ท สตนะเราเคยสอน
เสมอ เรองสตน.ใหกเลสมนยกเมฆมาเหมอนคลนมหาสมทรก(เถอะน*ะ สตน.จะฟาดพง
ลงไปเลยเชยว ขอใหมสตดกเลสจะเกดไม*ได น.ท@ามาแลว กเลสเกดไม*ได เอามนหนน
ข=.นมามนอยากคดอยากปรง คอความอยากคดอยากปรงเป:นเรองของ อวชชาปจจยา
สงขารา อวชชานมนดนออกมาใหเป:นสงขารความคดความปรง เสาะแสวงหาอาหาร
ของมน แต*แลวมนก(เอายาพษมาเผาเรา มนดนออกมนอยากคดอยากปรง ทน.เวลาเลข
ลงตวแลวซดกนเลยไม*ยอมใหเผลอ นละเราจ=งไดคตต.งแต*บดน.นมาไม*ใหเผลอ
มนอกจะแตกจรงๆ นะ มนอยากคดอยากปรง เอา ไม*ย อมใหเผลอ สตต.ง
ตลอดเวลา สดทายมนก(ค*อยอ*อนลงๆ ต*อไปก(อ*อนลงๆ ดวยสต นนเห(นไหมล*ะ เราจ=ง
ไดน@าสตมาสอน ใครมสตดคนน.นจะต.งตวได อย6*ทสตนะส@าคญ เรองป8ญญาจะค*อยแย(บ
ออกไปๆ เมอสตเป:นรากฐานบงคบจตใจใหดแลวใจก(สงบร*มเย(นไม*มอะไรก*อกวน นน
ละทนป8ญญาจะเรมออกไดละ นละการประกอบความพากเพยร อย*าเห(นแต*ว*าเดนจง
กรมนงสมาธภาวนา นงหลบห6หลบตาเป:นท*อนฟTนอย6* เป:นหวตออย6*ใชไม*ไดนะ ตองม
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สตอย6*อย*างน.นตลอดเวลา
ทน.เวลาเราภาวนาอย6*ตลอดผลปรากฏข=.นแลว ความเพลนในความเพยรเอาละ
ไม*ตองบอกนะ ทแรกมนอดอาดเนอยนายข.เกยจข.คราน พอภาวนาไปเห(นผลข=.นมาใน
ใจแลว ทน.ความค=กคกมนจะข=.นละ หนนกนข=.นๆ ความเพยรจะหนนเรอยๆ เลย ความ
ข.เกยจข.ครานเบาลงๆ สดทายร.งเอาไว ฟ8งซน*ะ ความข.เกยจข.ครานอดอาดเนอยนายน.
เวลากเลสหนาๆ เป:นอย*างน.นท.งน.นละ กนก(มาก นอนก(มาก ความข.เกยจก(มาก ทก
อย*างทอแทอ*อนแอไปหมดมากท.งน.นนะ แต*เวลาฝUกเขาๆ ไดภาวนา พอจตใจมความ
สงบเย(นเห(นผลแลว พอเห(นผลแลวความขยนหมนเพยร ความด6ดดมในธรรมจะค*อย
ขยายตวออกๆ แลวตสงเหล*าน.นออกๆ ทน.มนก(พ*งๆ สดทายถ=งข.นทว*าร.งเอาไว
ความเพยรทว*าเราเพยร ถาว*าเพยรเพอความพนทกขยกให แต*ว*าความเพยรใน
ประโยคพยายามในป8จจบนไม*ม ตองร.งเอาไว คอความเพยรกลา ความเพยรไม*มหยด
มถอยเลย ไม*หลบไม*นอน ถาไม*บ งคบใหนอนไม*นอน นถ=งข.นธรรมะไดเห(นโทษของ
กเลสเต(มหวใจแลว และเห(นคณค*าของธรรมก(เต(มหวใจดวยกนแลวอย6*ไม*ไดเลย ผางๆ
เลย นนละท*านท.งหลายจ@าเอาหวใจดวงน.ละ ดวงทมนคบคลานอย6*น. ตะเกยกตะกายอย6*
น.ดวยกเลสเหยยบหวมนตลอดเวลา ทน.เราฟQตความพากเพยรข=.นมา พอทางน.ไดก@าลง
ก(ตกเลสลงจากบนหลงบนบ*าบนคอละทน แลวดดผ=งๆ
พอธรรมะมก@าลงมากแลว ทน.ลมหลบลมนอน จะนอนก(นอนไม*หลบ เพราะจต
มนพ*งๆ ทจะใหหลดพนจากทกข แต*กอ* นอ*านถ=งนพพาน นพพานมจรงๆ เหรอ นนฟ8ง
ซเวลาเรยน แต*เวลาออกปฏบตแลวนพพานอย6*ชวเอ.อม ฟ8งซน*ะ ไม*ไดว*านพพานมหรอ
ไม*ม นพพานอย6*ชวเอ.อม เอ.อมตลอดเลย นนเห(นไหมล*ะ พ*งๆๆ เลย ถ=งเวลาธรรมะม
ก@าลงกลาแลวเหมอนกบกเลสมก@ าลงกลาอย6 *บ นหวใจสตว มนท@างานโดยอตโนมต
กเลสประเภทต*างๆ ออกทางตา ห6 จม6ก ล.น กาย เป:นเครองใชของมน มนดนออกให
คดใหปรงใหแต*งใหเสาะแสวงหาทกเวล@าเวลา ดวยอ@านาจของกเลสผลกดนออกไป น.
เป:นเรองของกเลสท@างานของมนโดยอตโนมต
ไม*ว* าจะไดเห(น ไดยนไดฟ8ง อะไร เป: น เรองของกเลสออกหนาท. งน. น ๆ เป: น
อตโนมต แต*เราไม*ร6ว*ากเลสท@างานบนหวใจสตวโลกเป:นอตโนมตนะ ต*อเมอเรามธรรม
ข=.นมาแลวรบกน พอธรรมมก@าลงกลาแลว ธรรมเป:นอตโนมตแกกเลสเป:นอตโนมต ทน
เห(นเหตเห(นผลของกเลส อJอ แต*ก*อนกเลสท@างานบนหวใจสตวโลกน.เป:นอตโนมต ทน.
เวลาธรรมมก@าลงกลาแลว ท@างานเพอแกกเลสน.เป:นอตโนมตเหมอนกน เป:นอตโนมต
แบบเดยวกนเลย ไม*ว*าอย6*ทไหน ตามองเห(นไม*มองเห(นก(ตาม จะเป:นธรรมลวนๆ เพอ
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แกกเลสๆ เรอยไปเลย จนกระทงฟาดเอาเสยกเลสมวนเสอไม*มอะไรเหลอเลย ทนว*าง
หมดเลย ไม*มอนใดทจะเขาไปแฝงในจตของพระอรหนตผ6บรสทธBสดส*วนแลวไดเลย
จ=งช.น.วเลยว*ามกเลสเท*าน.น มมากทกขมาก มนอยทกขนอย มละเอยดทกข
ละเอยด กวนไปถ=งข.นละเอยด จนกระทงขาดสะบ.นไปหมดไม*มอะไรกวน จตของพระ
อรหนตจ=งเป:นจตทพนจากสมมต กเลสคอสมมต สดยอดแห*งสมมตก(คอกเลสนนเอง
พอกเลสขาดสะบ.นไปจากใจแลวไม*มสมมต ว*างเปล*า โลกอนน.โลกว*างไม*มอะไร มนกด
มนขวางคอกเลสเท*าน.น เมอกเลสขาดสะบ.นลงไปแลวว*างไปหมดไม*มอะไร จตของพระ
อรหนตจ=งไม*มเรอง ต.งแต*วนตรสร6หรอบรรลธรรมแลวไม*มเรอง เทยงตลอดไป ท*านจ=ง
เรยกว*านพพานเทยง เป:นอย6*ในหวใจไม*ตองถามใคร อดตอนาคตไม*ม ป8จจบนก(เทยง
บอกชดๆอย6*แลว นละการปฏบตธรรม
จตดวงน.ถ6กกเลสตณหาเหมอนม6ตรเหมอนค6ถมนปกคลมหมห*อ มนยกตวมน
เป:นราค@าราคา คนเราจ=งมแต*ราค@าราคาไปหมดท.งๆ ทเป:นกองม6ตรกองค6ถ ธรรมข=.นใน
ใจแลวมนจะร6กนๆ ป8ดออกๆ จนกระทงถ=งข.นทว*านขาดสะบ.นลงไปหมด อย6*ไหนสบาย
หมด วนคนปPเดอนมแต*มดกบแจงไม*เห(นมอะไร ธรรมชาตน.จาอย6*ไม*มวนคนปPเดอน
จาอย6ต* ลอดเวลา นละอ@านาจแห*งการปฏบตธรรม ขอใหพากนต.งใจปฏบต
เราพ6ดน.เราถอดออกมาจากหวใจมาพ6ด ไม*ไดพ6ดล6บๆ คล@าๆ นะ สอนธรรมทก
ข.นแก*โลกในคราวออกช*วยชาตบานเมองน. เอาเฉพาะคราวน.นะ ต.งแต*สอนมาต.งแต*ท
แรกโนน เราก(เรอยมาอย*างน.น แต*เวลาออกอย*างชดเจนก(คอการช*วยชาตบานเมอง เรา
เทศนธรรมะทกข.นไม*มความสงสย ไม*ว*าธรรมะข.นใดภ6มใดจนกระทงทะลถ=งนพพาน
เราไม*สงสย เพราะหวใจเราบรรจไวหมดแลว พ6ดใหมนชดเจนอย*างน.ละ นละธรรมะ
สดๆ รอนๆ อย*างน. คร=ลาสมยไปไหน มแต*กเลสเหยยบย@าท@าลาย เปQดออกซ ใหมน
เห(นชดเจน จตใจของเราเป:นของอศจรรยขนาดไหนจะไดร6นะ ร6จากการปฏบตธรรม
อย6*ธรรมดาจตเขาจตเรา ไม*มจตใดละทเลศเลอวเศษวโส ท.งคนทกขคนมคนจน
เป:นความทกขเหมอนกนหมด กเลสเหยยบอย6*บนหวใจ พอกเลสขาดสะบ.นออกจากหว
ใจ คนประเภทไหนสขหมดๆ เป:นอย*างน.นละ ธรรมะพระพทธเจาเอาใหดนะ ต.งใจ
ภาวนาผ6อย6*ในโรงครว อย*าไปหาทะเลาะกนนะ ในโรงครวมนมาอย6*เดนๆ ดานๆ เป:น
รอยๆ น6*นน*ะ ไม*ไดเรองไดราว มาทะเลาะกนอย6*น.น กดกนเหมอนหมาอย6*ในครวนน
เราก(ไม*ไดไปด6 มเวลาตอนบ*ายบางก(ดอมๆ ไปด6น.นด6น.ไปธรรมดา ไม*ไดไปช@าระความ
ถาไปช@าระความ ไอหมาอย6*ในครวน.แตกฮอเลย ก@าแพงแตกเขาใจไหม หมากดกนนน
ละ ถาเป:นคนไม*กดกน เราว*าหมานะหมาตวมนกดกน เขาใจไหม เอาละพอ
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รบฟ8งรบชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดท
www.luangta.com หรอ www.luangta.or.th
และรบฟ8งจากสถานวทยสวนแสงธรรม กรงเทพฯ และสถานวทยอดร
FM 103.25 MHz

