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เทศนอบรมฆราวาส ณ วดปาบานตาด
เมอวนท ๒๗ กนยายน พทธศกราช ๒๕๔๘

เทวทตยงรโทษ

ผก กบ มผ%หลกผ%ใหญ*บางคนเขาว*าเด.ยวน/หลวงตามาย*งกบการเมอง
หลวงต การเมองอะไร กองข/อย%ใ* นการเมองน/น เวลาน/สวมถานอย%*ในการเมอง
ยกษใหญ*อย%*ในการเมอง เปรตผอย%*ในการเมองว*าไง น/เราไปช4าระลาง เราจะตายแลว
นะ อกเราจะแตกแลวนะ เราช*วยพนองท/งหลายทวประเทศไทยมาเป7นเวลา ๗ ป8 เป7น
ตายชว9ตเรามอบเลยกบชาต9 ศาสนา พระมหากษตร9ย เราไม*มอะไรเสยดายในตวของ
เรา นอกจากมความเสยดายและเป7นห*วงพนองท/งหลายเท*าน/น มนยงมาหาเรองว*าเรา
เล*นการเมอง
มนก9นข/อย%*มนจะลากเราไปก9นข/เราไม*ก9น เขาใจเหรอ โอ;ย เราสลดสงเวชนะ พอ
ดออกมาน/เราก<ไดพ%ดเสยบาง ถาพ%ดภาษาโลกก<ว*าเราแคนทสดเลย แคนใหรฐบาลชดน/
ไม*เคยม รฐบาลต/งมากชดๆ ก<หากมเป7นธรรมดาๆ เรยกว*าพอทนไดๆ อนน/ไม*ทราบ
ว*าจะทนไดหรอไม*ได ออกแง*ไหนๆ มแต*เรองเหยยบหวประชาชนๆ และก9นตบก9น
ปอดประชาชน กวาดเขาพงของตวเองๆ ในวงน/ อย*างนอยเรยกว*าสวมใหญ*ถานใหญ*
มากกว*าน/นเรยกว*านรกอเวจอย%*ในน/นเลย เราเห<นแลวสลดสงเวช
พระพทธเจาว*าบาปม บญม นรก สวรรค ม มนยอมรบรอยเปอรเซ<นตเลย กบท
มากดขวางนมนสลดสงเวชนะ สลดสงเวชแทนประชาชน ไอพวกน/จะก9นตบก9นปอด
ประชาชน ต/งคนไหนขAน/ มาเพอใหเป7นผ%น4าๆ ของชาต9 หย*อนบตรน/เวนไดเมอไร คนทว
ประเทศไทยไม*หย*อนไม*ได บงคบใหไปหย*อน ฟCงซ9 คร/นหย*อนมาแลว ความม*งหมาย
ว*าไง ก<เพอหาผ%น4าทด เพอจะอมชาต9บานเมองขA/นไป คร/นไดมาแลวมนก<เป7นอย*างน/
เป7นยกษเป7นผเป7นมาร ทเขาฟDองรองมาน/มากต*อมาก วนน/จะเปEดออกบางไม*มาก
เขาฟDองรองมา นายกทกษ9ณ กบนายว9ษณ และกบอกสองคนเราจ4าไม*ได น/คอ
ตวยกษใหญ* ตวอ4านาจใหญ* อ4านาจปาๆ เถอนๆ จะก9นบานก9นเมองกดตบกดปอด ม*ง
ใส*ประธานาธ9บด ว*าง/นนะ เราเอาธรรมจบเขาไป ประธานาธ9บดหพ*อหแม*มAงอะไร เก9ด
มาไม*เคยมประธานาธ9บด เมองไทยเราครอบครองกนมาดวยความสงบร*มเย<น เรา
อยากถามว*าอย*างน/น เขาใจไหม ประธานาธ9บดหพ*อหแม*มAงอะไร นละมนจะเอาไฟเผา
บานเผาเมองเวลาน/ มนไม*ยอมฟCงเสยงเลยนะ ยAดอ4านาจบาตรหลวงไปทกซอกทกมม
วงราชการต*างๆ เจาอ4านาจบาตรหลวงปาๆ เถอนๆ น/เขาไปยAดอ4านาจๆ ไวหมดในวง
ราชการ ตออกไปหาต4ารวจ ทหาร ใหเป7นเจาอ4านาจๆ มาบบบงคบคนท/งชาต9
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แลวต4ารวจทหารก<มพ*อมแม* ฟCงซ9น*ะ ต4ารวจทหารจะมาท4างานตามอ4านาจปาๆ
เถอนๆ น/น แลวเหยยบหวพ*อหวแม*ของตนมาทกคนๆ ต4ารวจทหารทกคนๆ หน*วยวง
ราชการต*างๆ ทกคนๆ เป7นล%กมพ*อมแม* ต4ารวจคนหนAงมพ*อมแม* ทหารคนหนAงมพ*อ
มแม* แลวจะเอาต4ารวจทหารมาเหยยบหวพ*อหวแม* ใหเป7นไปตามอ4านาจบาตรหลวง
ปาๆ เถอนๆ ซAงจะเอาไฟเผาโลกของตนมาใชเวลาน/ พ*อแม*ของต4ารวจทหารน/นเวลาน/
ก4าลงเดอดรอนจะเป7นจะตาย แลวต4ารวจทหารทอย%*ในอ4านาจของอ4านาจปาๆ เถอนๆ
น/คด9 ว*ายงไงบาง ใหพากนพ9จารณานะ
นเราทราบมาเต<มห%เต<มตาเต<มใจของเรานะทเรามาพ%ดนน*ะ มนออกทกแง*ทก
มมเลย ปาๆ เถอนๆ นน*ะ มต/งแต*ส9งทจะเผาเป7นฟFนเป7นไฟ ม*งหนาต*อประธานาธ9บด
ชดเจนแลวเด.ยวน/ พระมหากษตร9ย เหยยบลง ศาสนาเหยยบลง ชาต9เหยยบลง ดวย
อ4านาจปาๆ เถอนๆ ในคนไม*กคนในวงรฐบาล น/นละวงยกษวงผวงเปรตวงมารอย%*ใน
น/นหมด เราทนไม*ไหวถาว*าทน แต*เราก<ไม*ค9ดว*าจะทน เราก<ฟCงไปๆ ทกอย*าง เพราะ
พ%ดง*ายๆ เราไม*ไดอย%*ในโลกสกปรกน/ การมาเทศนสอนธรรมน/ เราเอาธรรมทสะอาดจา
สาดลงมาๆ แลวมนยงหาว* าเรามาเล* น การบานการเมอง การบานการเมองม% ต รค%
ถใครจะไปเล*นกบมน ใหมนเล*นแต*พวกมน เขาใจไหมล*ะ
เราสลดสงเวชนะรฐบาลชดน/ เฉพาะอย*างย9งนายกรฐมนตรเราช*วยเต<มเหนยว
เพอจะยกท* า นผ% น/ว* า จะเป7 น คนด9 บ คนด จะยกชาต9 ไ ทยขA / น เราช* ว ยเต< มก4 าลงความ
สามารถ เพราะเราหาคนดมนหาไม*ได หาเจอตรงไหนๆ มแต*ยกษแต*ผจะก9นบานก9น
เมอง ประชาชนนอนตาไม*หลบ ความทกขยากล4าบากเป7นฟFนเป7นไฟเผาในใจ เราจAง
พยายามยกน/ใหเป7นนายก บรรดาประชาชนท/งหลายเขาก<พรอมหนาดวย ต*างคนต*าง
พรอมหนากนยกใหเป7นนายกขA/นมาเห<นไหม คร/นเป7นนายกขA/นมาน/แลว มนไม*ไดหน
หนามามองด%อาจารยมนเลย อาจารยมนอตาบว หลวงตาบว มนมองหาต/งแต*ก;กแต*
เหล*าแต*พรรคแต*พวกทจะยAดอ4านาจ กวาดเอาสมบต9เง9นทองมาเป7นเศรษฐ เลยมหา
เศรษฐเขาไปอก แลวมนก<ตายกองกนอย%*ในสมบต9นนแหละไม*เก9ดประโยชนอะไร
เพราะฉะน/นเราสลดสงเวช เราจAงจ/เขาไปน/น ปาชามหนา พระพทธเจาสอนไว
ทกพระองคไม*ม ใครคานกนเลย แมทสดหวอกเราน/ก<จ าไปหมดเรองบาป บญ นรก
สวรรค พรหมโลก น9พพาน เราหาทสงสยไม*ได จAงไดกราบพระพทธเจาอย*างราบเลย
เอา ถาใครเก*งกว*าพระพทธเจา เก*งกว*าธรรมท/งหลายเหล*าน/ ทเราก4าลงสอนโลก เก*ง
กว*าหลวงตาบวทสอนโลกเวลาน/ ใหมาเหยยบหลวงตาบวเสย แลวก<ไปเหยยบไฟนรก
ไม*ว*านรกหลมใดทพระพทธเจาทรงสอนไว พวกน/มนเก*งกว*าศาสดา มนไปเทยวหาลบ
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ไปหาท4าลายบาปบญคณโทษนรกสวรรคไปหมด มนจะไปครองหวพ*อหวแม*มนทไหน
เราก<ไม*ร%นะ หวพ*อหวแม*มนนนหรอจะใหมนเป7นทครอง ข/รดหวพ*อหวแม*
เห<นไหมเวลาน/เกณฑต4ารวจเกณฑทหารใหอย%ใ* นเง/อมมอของตนๆ ต4ารวจทหาร
แต*ละคนๆ เขามพ*อมแม* พ*อแม*เขาอย%*ในทต*างๆ เมอพ*อแม*มความเดอดรอนว*นวาย
ทหารยงมแก*หนาแก*ตามาเหยยบหวพ*อหวแม*อย%*เหรอ เราอยากเอาปCญหาน/ไปถาม
ต4ารวจถามทหาร แลวย*นเขาไปถามตวใหญ*ๆ โตๆ บงคบเขาหาอะไร อยากว*าอย*างน/น
นะ เป7นรฐบาลมาเขาไม*ไดเป7นรฐบาลทจะมาเหยยบบงคบอย*างน/ เอาๆ เอาหวหลวงตา
บวไปตดเลยถาหลวงตาบวพ%ดผ9ด นไดพ9น9จพ9จารณามาโดยตลอดต/งแต*บรรดาพนอง
ท/งหลาย ทผ%ไดรบความทกขความล4าบาก ส*วนคนชวมนไม*มาหาเราแหละ คนดเขาก<
ตองว9งมาพAงคร%บาอาจารย เพราะธรรมเป7นทพAงเป7นพAงตายมากกปกกลปIจากพระพทธ
เจาท/งหลาย เวลาน/เขาก<ก4าลงพAงเราในนามของธรรมมาสอน แลวเราก<จะไม*สอนใหผ9ด
ใหพลาดไปเป7นอนขาด ต/งแต*ตนมาจนกระทงปานน/เราไม*มค4าว*าสอนใหผ9ดพลาดไป ม
แต*ความถ%กตองแม*นย4า
ตดคอของเราไปไดเลย แทนพระพทธเจา ศาสนา แทนประชาชน แทนพระบาท
สมเด<จพระเจาอย%*หว ส9งใดทเป7นฟFนเป7นไฟทจะเผาไหมท/งสามพระองคน/ เราไม*อยาก
ใหเขามาย*ง เวลาน/ก 4าลงเขามาย*งไปหมด พวกเปรตพวกน/ซอกแซกซ9ก แซ<กไปวาง
อ4านาจไวหมดนะ ในหนาทการงานในศงในศาล มนไปวางอ4านาจมากๆ ไวหมด เรา
ทราบหมด วนน/เราจะพ%ดเสยใหชดเจน ตวเก*งๆ เปDงๆ เราก<ทราบชอของมน น/ละตว
ยกษตวผตวท4 า ลายชาต9 มนเอาตวของมนยกขA / น เป7 น ทองค4 าท/ ง แท* ง แลวเหยยบ
ประชาชน ชาต9 ศาสนา พระมหากษตร9ย ใหเป7นม%ตรเป7นค%ถลงไปเด.ยวน/ นเราเห<นชด
เจน เราสลดสงเวชนะ
นายกของเราก<ด ใครก<ด แลวคนทเขาบ*งมากทสดก<ค อนายกกบว9ษณ คนท/ง
ประเทศนแหม เราฟCงไม*ไดเลย ใหร% เน/อร%ตวนะ ว9ษณเป7นคนของประชาชน ล%กของ
ประชาชนในเมองไทยเรา นายกรฐมนตรก<เป7นล%กของประชาชนในเมองไทยเรา ขอให
ต/งใจปฏ9บต9ตว ความเรยนร%มาเหล*าน/นเรยนร%มาเพออะไร ความบ*งบอกของความร%ว9ชา
ก<เพอมาพยงชาต9บานเมองและหนาทการงานของตนใหเจร9ญร*งเรอง ไม*ใช*เรยนมาเพอ
เหยยบย4าท4าลายคนท/งประเทศ ชาต9 ศาสนา พระมหากษตร9ย ใหแหลกไปนะ ใหพล9ก
เสยใหม*ความเรยนมาน/ ว*าดอกเตอรดอกแต ดอกเตอรข/หมาอะไรใชไม*ไดนะน
คนท/งประเทศไทยก4าลงรอนเป7นฟFนเป7นไฟ มนยงหย9งในความร%ดอกเตอรดอก
เตนนอย%*หรอ ความร%อนน/เป7นความร%มหายกษมหาภย เด<กเขาก<ไม*ไปเรยนความร%แบบ
น/ เขาไม*ไปเรยนเขาก<ไม*มาปฏ9บต9เด<กทเป7นเด<กด ถาเด<กของพวกน/แลวดเป7นแบบเดยว
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กนกบพ*อกบแม*มนแหละ ใหพากนพ9จารณานะ เราสลดสงเวชจร9งๆ เอาคอหลวงตาบว
ตดเลย หลวงตาบวไม*มค4าว*ากลาว*ากลวว*าสะทกสะทาน เพราะธรรมเหนอหมดแลว
เรยกว*าธรรมน/เหนอโลกไปหมดแลว กลาเราก<ไม*ม กลวเราก<ไม*ม มแต*ธรรมท/งแท*งอย%*
ในหวใจ แยกออกไปตรงไหนไม*ผด9
ทว*าเวลาน/ก<เตอนรฐบาล เพราะรฐบาลจะพาคนท/งประเทศน/ผ9ด เพราะอาจ
เอ/อมเอาเหลอเก9นจะเป7นประธานาธ9บด ไม*บอกมาก<ตาม เรองชดเจนๆ มาแลวบรรดา
ล%กศ9ษยล%กหาทวประเทศไทยไม*ใช*คนห%หนวกตาบอด เขาร%เหมอนกน ท4าไมจะไปเก*ง
ต/งแต*คณทกษ9ณกบว9ษณน/อย*างเดยว กบคนในวงน/ มนเก*งแบบไหน ไปเรยนว9ชามา
แบบไหน ว9ชาแบบน/ในเมองไทยเราไม*เคยม ว9ชาแบบจะกลนโลกกลนสงสาร กลนชาต9
กลนศาสนา กลนพระมหากษตร9ย ว9ชาของเมองไทยทเราเคยเรยนมาไม*ม มนก<มแต*
ว9ชาสามสกษตร9ยทอย%*ในวงรฐบาลเวลาน/ ก4าลงเบ*งนะ จะเบ*งไปถAงไหนก<ไม*ทราบ คน
สองสามสคนอย%*ในวงรฐบาลน/ไม*มปาชาเหรอ ถามด%ซ9น*ะ เวลาตายแลวก<จะถ%กเผาไฟ
เหมอนกน แต*เมองไทยเขาน9ยมพระไป กสล ธมม ถาหากว*าไม*แกตวแลวอย*ามา
น9มนตหลวงตาบวไป กสล ธมม มองด%ไม*ไดแลวยงจะน9มนตไป กสล ธมม อย%*
หรอ
เรา กสล ธมม กบไอปKกก/เราน/ดกว*าใหความฉลาดมน ค4าว*า กสล ธมม
แปลว*าธรรมยงบคคลใหฉลาด ยงสตวใหฉลาดอย* างน/ต *างหาก อย* าเอาไปนะ มน
พ9ลAกพ9ล นเหลอเก9นวงรฐบาลชดน/ออกเด*นมากทเดยว เป7นตวมหาภยปาๆ เถอนๆ
อย*างไม*มองด%หนาใคร มแต*หนาเราคนเดยวเก*งกว*าโลกท/งโลก เหยยบไปหมดนะเวลา
น/ ขอใหรฐบาลถาจะเป7นมนษยมนากบประชาชนในชาต9ไทยท/งหลายของเรา สมว*าเป7น
ผ%น4าเพอเมองไทยเราแลว ก<ขอใหน4าความร%เหล*าน/ไปพ9น9จพ9จารณา ความร%เหล*าน/ออก
มาจากศาสดา พระพทธเจาทกๆ พระองค ขนสตวโลกใหพนจากทกขเป7นล4าดบล4าดา
ไป แต*ว9ชาของเราเรยนมาน/ขนไปไหน เวลาน/เรยนมาน/ขนไปไหน มนจะลงนรกอเวจ
สดๆ รอนๆ ท/งเป7นนะเวลาน/ รอนไปหมดทกหย*อมหญา
เราฟCงซอกแซกซ9กแซ<ก เขาไปบงคบบญชาไวหมดนะ พวกหน*วยราชการต*างๆ
พวกตวเปรตนละมนเอาอ4านาจบาตรหลวงแทรกเขาไปใหมาบงคบบญชา ศาลไม*เป7น
ศาล สภาอะไรไม*เป7นท/งน/น ทเป7นทเคารพนบถอมาต/งแต*ดAกด4าบรรพ เช*น สภาหรอ
ศาลเหล*าน/ ศาลนเป7นส4าคญมาก มนเขาไปเหยยบหวศาลเอาไวนะ บงคบศาลไม*ให
ตอบหรอตดส9นความตามความยต9ธรรมทโลกเขาตองการ ใหตดส9นตามมนเลย ตาม
เปรตสามสตวอย%*ในวงรฐบาลน วงรฐบาลน/คอเปรต คอยกษ คอมหาภย อย%ใ* นรฐบาลน
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ใหค9ดเสยนะ ถาว*าหลวงตาบวเป7นภยต*อรฐบาล เอาๆ คอหลวงตาบวไปตด ถาเป7นภย
เพราะพ%ดผ9ดนน*ะ
เราน4าโลกมาแทบเป7นแทบตาย อะไรๆ เราไม*เคยแตะเลย มความม*งหวงต*อ
ชาต9 ศาสนา พระมหากษตร9ย แลวท4าไมจะมาท4าลายท/งชาต9 ท/งศาสนา ท/งมหากษตร9ย
ต*อหนาต*อตาเราทก4าลงอมชาต9 ศาสนา พระมหากษตร9ยอย%*น/ มนจะกระอกเลอดตาย
แลวนะ จAงรบเตอน เรองชว9ตหลวงตาบวไม*เสยดาย เอา ถาหากว*าเป7นความถ%กตอง
เอา มาตดเลยคอหลวงตาบว ตดคอหลวงตาบวก< เท* ากบตดคอพระพทธเจาทกๆ
พระองคนนแหละ เพราะเอาธรรมอนเดยวกนมาสอนโลก ใหเก9ดความร*มเย<นดวยกน
และธรรมเหล*าน/ใหความร*มเย<นแก*โลกมานานสกเท*าไร ก<ปรากฏเด*นชดมาอย*างน/
เวลาน/ก4าลง.. นค4าว*าเทวทตแทรกธรรม เทวทตท4าลายพระพทธเจา น/ก<ก4าลงเขา
มา เทวทตยงร%โทษ เทวทตเป7นขาศAกศตร%ต*อพระพทธเจา เวลาพระเทวทตแยกตวออก
ไปเป7นศาสดาองคเอกขA/นมาแข*งพระพทธเจา เขามาบอก พระอานนทก<น4ามาท%ล บอก
ว*า เวลาน/พระเทวทตแยกตวจากพระองคแลวไปเป7นศาสดาองคใหม*แทนพระองค หรอ
จะว*าแข*งพระองคก<ได พอพระองครบทราบแลวก<ว*า เอ;อ ภาษ9ตน/เราก<ไม*ล ม เพราะ
เป7นภาษ9ตทสะดดใจอย*างแรงกลา ทพระเทวทตไปท4าลายพระพทธเจา พระองคทรง
ปลงธรรมสงเวช เออ ท*านว*าง/น
สกร น อส ธน
อตตโน อหต น จ,
ย เว หตญจ ส ธญจ ต เว ปรมทกกร.
ส9งทเลวรายท/งหลาย ท/งไม*เป7นประโยชนแก*ตนและไม*เป7นประโยชนแก*ส*วน
รวมดวย สตวทชวชาลามกท4าไดง*าย ส*วนกรรมใดงานการใดทเป7นประโยชนแก*โลกแก*
ตนดวยแก*ผ%อนดวย ดดวย งานน/นสตวประเภทน/ท4าไดยากอย*างย9 ง นพระพทธพจน
พระองคแสดงไวแลว
พระเทวทตยงดนะ กลบมาถวายคางกรรไกร เห<นโทษเห<นภยกราบท%ลพระพทธ
เจา พระองคก<รบสงว*า “เออ เราก<เสยดาย แต*มาน/หลกธรรมชาต9 คอความชวของตว
เองน/นแหละเป7นไปเอง ไม*ม ใครทควรจะไปต4าหน9เขา กรรมของตวเองท4า แลวก<จะ
บงคบตวเอง นจะมาหาเราตถาคตน/ มาถAงเพยงหนาวดเท*าน/น ไม*เขาถAงเราก<จะถ%กแผ*น
ด9นส%บ ท*านว*าอย*างน/น แลวเทวทตก<มาถAงนนจร9งๆ หามกนมาลงทสระหนาวด บรรดา
ล%กนองท/งหลายลงอาบน/4า พระเทวทตก<จมลงไป แลวไม*ไดอะไรทนจนตรอกเต<มทแลว
ว*าจะขอขมาโทษจะถวายบ%ชาดวยความเห<นโทษของตวเองก<ไม*ทน
พอแผ*นด9นส%บลงไปถAงคางกรรไกร เลยขอถวายคางกรรไกรเป7นวาระสดทาย
แลว เห<นโทษตวเองอย*างเต<มเหนยว แลวยกพระพทธเจาขA/นเป7นคณอย*างสดยอด ขอ
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ถวายคางกรรไกรน/เป7นพทธบ%ชาแก*พระองค แลวก<จมลงไป พระพทธเจาก<ทรงย9/มละท
น เออ ไม*มทางต4าหน9แหละ ท*านว*าอย*างน/น กรรมชวก<พาใหคนชวดงทเทวทตเป7นอย%*น/
ทเขาถ%กแผ*นด9นส%บ น/คอกรรมชวของเขาท/งน/น ไม*ล4าเอยง เขาก<จ4าตองลงไปนรกตก
อเวจเป7นธรรมดา แต*กรรมดของเขายงมคอความเห<นโทษ เฉพาะอย*างย9งท*านย*นมาคอ
ความเห<นโทษ แลวถวายคางกรรไกรต*อเราตถาคตเพอเป7นการบ%ชา ชะลางส9 งทเป7น
โทษของตน
อนน/ ถAงเขาจะไปตกนรกอย%*เพราะความชวของเขาก<ตาม แต*กรรมดอนสดยอด
น/จะสนองเขาภายหลง ทถวายคางกรรไกรน/คอกรรมด เขาพนจากนรกอเวจน/แลว เขา
จะไดเป7นพระปCจเจกพทธเจาองคหนAง ชออฏฐ9สาระ กระด%กเป7นแก*นสาร เขาใจไหม
หรอกระด%กเป7นเครองระลAกใหเป7นพระปCจเจกพทธเจา จากน/นแลวก<จะหมดบญหมด
กรรม เมอถAงข/นเป7นพระปCจเจกพทธเจาแลวเหนอโลกแลว ไม*มกรรมใดจะต9ดตามได
เลย เพราะน/เหนอโลกแลว
นละพระเทวทตท*านก<ยงเห<นภย แลวท*านไดสนองคณแห*งความดของตวเอง จะ
ไดเป7นพระปCจเจกพทธเจา ไอเราทความผ9ดความพลาดถาเห<นโทษมนก<ผ*านไปได ชะ
ลางกนไปได น/เป7นอย*างไรในเมองไทยเราปกครองกนแบบไหน ยงจะหาว*าแต*หลวงตา
บวน/มาเล*นการบานการเมอง การบานการเมองข/หมาอะไร มแต*ม%ตรแต*ค%ถเต<มบาน
เต<มเมอง เราเอาธรรมะพระพทธเจามาชะมาลางใหร%เน/อร%ตว ร%ผ9ดร%ถ%ก ในฐานะทว*าเรา
เป7นถAงรฐบาล พวกน/โลกเขายกยอใหว*าเป7นคนฉลาด แต*อย*าฉลาดลงสวมลงถาน อย*า
ฉลาดเอาไฟมาเผาหวคนท/งประเทศ ต/งแต*ชาต9 ศาสนา พระมหากษตร9ยลงมา พวกน/
จะเอาไฟเผาถาไม*ยอมรบความจร9ง เราจAงสลดสงเวชนะเรองเหล*าน/ ท4าไมถAงเป7นอย*าง
น/น
วนน/พ %ด เพยงเท* าน/ก*อ น นอกจากเหตการณมนจะมาสมผสอะไร มเท*าไรก<
เหมอนไม*ม เราไม*อดอ/นตนใจ ไม*อยากพ%ดอยากคย แต*ความสลดสงเวชความเมตตา
โลกน/เป7นเต<มหวใจ อย*างเราพ%ดบาป บญ นรก สวรรค เอาคอหลวงตาบวไปตดเสยถา
หลวงตาบวปฏ9เสธทพระพทธเจาทรงแสดงไวทกพระองค ฟCงซ9น*ะ ว*าบาป บญ นรก
สวรรค พรหมโลก น9พพาน เปรตผประเภทต*างๆ ม ยอมรบว*ามทกพระองค แลวยงจะ
แหวกแนวพระพทธเจาว*าไม*เชอ เอาคอไปตดท9/งเสย ความเชอน/ฝCงตาย ถAงจะตดคอเรา
ดวยว*า เอาใหเชอเราตดคอ เอาตดเลย นน เราแน*ขนาดน/น มนเป7นอย%ใ* นหวใจ ขA/นเวท
นมนชดเจนมากนะ
วนน/เลยพ%ดเวทฆ*าก9เลสฆ*าตณหาฆ*าความมดบอด ใหท*านท/งหลายไดฟCงเสยวน
น/ มาสกกป8 ๕๕ ป8 จนกระทงถAงวนน/ เปEดแต*กเ9 ลสๆ ทมนปกคลมหมห*อจ9ตใจไว คอใจ
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น/นเป7นเหมอนดวงไฟทอย%*ในน/น แกวครอบเป7นแกวครอบด4า ครอบดวงไฟไวไม*ใหม
แสงสว*าง ก<มแต*ความมดบอดเต<มโลกเต<มสงสารจากหวใจทก9เลสปกคลมน/ ทน/เวลา
พ9จารณาไปมนค*อยเบ9กออกๆ ไม*ใช*ว*ามาเบ9กทเดยวนะ มนค*อยเบ9กออกเรอยตาม
วาสนาหรอตามก4าลงศรทธา ตามก4าลงความสามารถของใจทไดช4าระมา
เราเชอบาปเชอบญเชอนรกสวรรคว*าเปรตว*าผ ทพระพทธเจาทรงแสดงไวน/น
แลวค*อยเปEดออกๆ เห<นชดเขาๆ จนกระทงถAง ทเราไปเรยนน/นถAงข/นน9พพาน พระ
พทธเจาแสดงไวทกพระองคว*าบาปบญนรกสวรรคน9พพานม แลวส*วนใหญ*ใจเราก<ยอม
รบว*าม แต*ส*วนย*อยทเปรตทผมนแทรกเขาไปว*าน9พพานมจร9งๆ เหรอ คอมนไม*ใหม น
พวกเปรต ส*วนใหญ*ใจของเราดวงเดยว เชอบาปบญนรกสวรรคม แต*ส*วนย*อยมนไป
แบ*งเอา มหรอไม*มนา มนก<อยากจะบอกว*าไม*ม
นเวลาอ*านหนงสอไป บทเวลามาปฏ9บต9ทนนะ ทแรกพ*งใส*พ*อแม*คร%จารยมน
ก*อน พอไดธรรมจากน/แลวทน/ออกฟCดกนเต<มเหนยวเลย ทน/เปEดออกแลวนะ เปEด
ออกๆ ธรรมค*อยสว*างออก ทมวหมองด4ามดต/อค*อยกระจายออกๆ พ*งขA/นๆ บาปบญ
นรกสวรรคเปรตผ ไม*มไดยงไงมนจาอย%*ในหวใจ ปฏ9เสธไดยงไง เอาทนขอยกตวอย*างน/
ก*อนพอเป7นคต9แก*พนองท/งหลาย มพระกรรมฐานสององคอย%*ในปCจจบนน/นะ ท*านไป
ภาวนา ความร%ของท*านเป7นแบบเดยวกน
ทน/พอไปภาวนาในถ/4า องคหนAงไปในถ/4าหนAง ไปน/ไดสามคนองคแรกก<ไปเจอ
เอาเปรต มนเอาตนมนนเกาะบนเพดาน มนเอาตวของมนหย*อนลงมาหาท*าน แลวท*าน
ภาวนา บอกบญมนไม*รบ มนมแต*เอาท*าเดยวๆ เอาตามใจของมน ทนไม*ไหว หลบตา
ก<จาอย%*กบเปรตตวน/ๆ ลมตาก<จา อ%;ย เรามาหาอรรถหาธรรมมแต*ส9งรบกวน อย%*ไม*ได
แลว อย%*ไดสามคนท*านกลบไป ไปก<ไปเล*าใหพระท*านฟCง ว*าจะอย%*เท*าน/นวนเท*าน/ว น
แลวกลบมาหาอะไรล*ะ ไม*กลบมาไดยงไง ถ%กรบกวนเอาเหลอประมาณ ทนไดสามคน
แลวก<เล*าเรองส9งรบกวนใหฟCงคออะไรๆ เอาถาง/นผมไปเอง กลาหาญนะ ผมจะไปเอง
พอองคน/ไปอย%*ทถ%กรบกวน ไปทดลองด%เป7นอย*างไร องคน/อย%*ไดสองคน ทนไม*
ไหว แบบเดยวกน โดนเอาแบบเดยวกน มนร%มนเห<น เกาะเกยวพนกนอย%*อย*างน/น มน
ร%กนอย*างน/ปฏ9เสธไดอย*างไร ในเมอเป7นอย*างน/จะว*าบาปบญนรกสวรรคมนเกยวพน
กนอย%*กบความร%น/เต<มกระจ*างอย%*น/ จะปฏ9เสธไดอย*างไรว*าส9งเหล*าน/นไม*ม ต/งแต*เปรต
ตวน/นกบพระสององคน/ท*านก<ยงเผ*น ฟCงเอาซ9น*ะ ท*านว9เศษว9โสย9งกว*าพระพทธเจามา
จากไหน แลวท*านยงยอมเผ*นเพราะเชอพระพทธเจาเชอเหตการณทเป7น
ทน/เวลาภาวนาเขาไป เอาทนเปEดแลวนะ มองไปทไหนมนเห<นน แต*เรองธรรม
ไม*เหมอนโลก ไม*มกดมถ*วง ไม*ม ผลกมดน อยากใหพ%ดใหจา อยากใหโมใหคยไม*ม
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ธรรม นอกจากเหตการณเขามาสมผสแลวน4าออกๆ ทจะเป7นประโยชนแก*โลก ถาไม*
เป7นแลวอย*างไรก<ไม*ออกเหมอนกน เหมอนไม*ม พากนพ9จารณา เรองเหล*าน/ยอมรบ
หมด บาปบญนรกสวรรคพรหมโลก พวกเปรตพวกผต*างๆ เวลามนเป7นขA/นมาภาค
ปฏ9บต9จ9ตตภาวนา มนจาขA/นมาๆ จนกระทงเต<มเหนยวถAงน9พพาน ดบพรAบหมด ก9เลส
ตวมดบอดขาดกระจายออกไปมแต*ธรรมชาต9ทว9สทธ9ธรรม ว9มตต9ธรรม ธรรมธาต จา
ขAน/ เต<มดวง ยอมรบพระพทธเจา กราบไหว
คนวนน/นเราไม*นอน ฟCงซ9น*ะ นงอย%*เหมอนผบา พ%ดง*ายๆ นงชมอศจรรยธรรม
ท/งหลายทเต<มอย%*ในหวใจ ซAงแต*ก*อนไม*เคยคาดเคยค9ดว*าจะเป7นจะเห<นจะร% แต*มนร%ขA/น
มาแลวเวลาน/ เก9ดความสลดสงเวชในภพชาต9ของตวเองเป7นมาอย*างไร ทว*าเก9ดในภพ
น/นภพน/ ตกนรกอเวจ ตวเราเป7นตวประกนอย%*แลว มนเคยเก9ดเคยตกมาแลว แลวจ*อ
เขาหาเจาของ คอเจาของเองตกนรกหลมน/นๆ เป7นเจาของเองๆ ไปสวรรคช/นน/นไป
สวรรคช/นน/ เจาของเอง มนขAน/ มนลงเหมอนขAน/ บนไดลงบนไดจากบานนนแหละ
ทน/เวลามนร%มนยอนเห<นหมดน*ะซ9 นรกอเวจก<เราเองเป7นคนหนAงเป7นผ%เหมามา
แลว แต*ไม*ร%เฉยๆ ทน/มนร%แลว ไปสวรรคช/นพรหมก<ตวเราเองเป7นผ%เหมา ขA/นไปลงมา
แลว จนกระทงกระจ*างแจงถAงสตวเปรตท/งหลาย แบบเดยวกนหมดเลย จะไปหาพยาน
มาจากทไหนก<ม นจาอย%*อย*างน/แลว ยอมรบ ฟาดถAงน9พพาน น9พพานอย%*ท ไหน ทว*า
น9พพานมจร9งๆ เหรอ ไปหาพ*อแม*คร%จารยมนออกมาปฏ9บต9 พอถAงข/นทจะเชอหรอไม*
เชอก<ตาม ความเร*งในความเพยร สต9ปCญญาอตโนมต9ทจะพ*งตวเองใหพนจากทกขโดย
ถ*ายเดยว แลวน9พพานเลยกลายมาเป7นอย%*ชวเอ/อมๆ ทน/น9พพานมหรอไม*มนาเลยลม
หมด น9พพานอย%*ชวเอ/อมๆ เห<นไหมล*ะ ความจร9งทบเขาไปตรงไหน ความจอมปลอม
ทะลายออก
ท*านท/งหลายฟCงเสย น/ไดเปEดอกแลว เพราะเราสลดสงเวชในวงราชการงาน
เมองของเราทเอาม%ตรเอาค%ถไปแข*งธรรมพระพทธเจา ตะก/น/ก<ว*าเราไปเล*นกบการบาน
การเมอง พวกสกปรกพวกบงพวกหนอนมนกลนอย%*ในม%ตรในค%ถน/น มนขดมนแยงหา
ว*าเราไปเล*นกบการบานการเมอง เราเอาน/4าไปชะต*างหาก มนก<เป7นมาอย*างน/ ใหท*าน
ท/งหลายพ9จารณาทกคนนะ วนน/เปEดละ เร!องบ ปบญนรกสวรรค$จ บใหด'นะ พระ
พทธเจาไม*เคยสอนโลกดวยความโกหกหลอกลวง แต*ก9เลสท/งพ*อท/งแม*โคตรแซ*ของมน
หมด ตวหลอกลวงโลก พระพทธเจาไม*ม จร9งท/งน/นทเรยกว*าสวากขาตธรรมๆ
เราปฏ9บต9มนก<เห<นประจกษแลวยอมรบ อย*างพระสององค องคหนAงไปอย%*ได
สามคนทนไม*ไหว พวกเปรตมนลงมากวนท*านมาก อย%*ไดสามคนท*านโดดหน แลวองค
เป7นเพอนกน แลวท4าไมไปอย%*น/นบอกว*าจะอย%*เท*าน/นวนเท*าน/วน แลวท4าไมถAงเผ*นมา
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เสยล*ะ อ%;ยไม*เผ*นไดอย*างไร ถ%กรบกวน ท*านก<เล*าใหฟCง เอาถาอย*างน/นผมจะไปเอง เอา
ไปลองด%ซ9นะ* ไปอย%ไ* ดสองคนทนไม*ไหว เผ*นเลย นนตวจร9งมนอย%*ในน/น คานไดไหมตว
จร9ง นละใหจ4าเอานะ เปรตตวน/เราไม*พ%ด เปรตตวน/มนมสาเหต บอกสาเหตมาพอตาย
แลวจAงมาเป7นเปรต บอกชดเจน แต*เราไม*พ%ด เราพ%ดย*อๆ เอาเลย เพราะมนเป7นความ
หยาบโลนมาก ถาไม*ถAงข/นจะฟCงความหยาบโลนอย*างน/นเราก<ไม*อยากพ%ด ถาพอถAงข/น
ความหยาบโลนหรอธรรมทะลความหยาบโลน เราจะยกโคตรแซ*หลวงตาบวมาพงความ
หยาบโลนน/ออกหมดเลย เขาใจไหม เอาละนะวนน/พ%ดเพยงเท*าน/น
เราขอบ9ณฑบาตกบรฐบาลต/งแต*นายกรฐมนตร คณว9ษณ เครองาม มาเป7นผ%น4า
ชาต9 อย*าเอาชาต9มาเป7นอาหารว*างย4ากนก9นเล/ยงประชาชนท/งประเทศ นบแต*พระบาท
สมเด<จพระเจาอย%*หว ชาต9 ศาสนาลงมานะ เราเป7นนายกฯเพอจะใหเป7นทเท9ดท%นของ
คน สมกบทเขาไวใจ อย*าไปท4าความชวชาลามกทเป7นฟFนเป7นไฟต*อชาต9ต*อศาสนา ต*อ
พระมหากษตร9ย ซAงไม*เป7นทประสงคของประชาชนท/งประเทศเลย เอาละไม*ตองเอวง
พอ
โยม หน%ฟCงเทศนแลวหน%เขาใจอย*างน/ถ%กไหมคะ บอกว*าคนทเก9ดมาเพอท4า
กรรมชวของตนเอง เก9ดมาก<ชอบทจะท4าความชวอก ส9งทมประโยชนต*อตนเองต*อผ%อน
แมเป7นส9งทดสตวประเภทน/ท4าไดยาก ถ%กตองไหมคะ
หลวงต อนน/เป7นพทธพจนทพระพทธเจาทรงรบสงดวยความสลดสงเวชนะ
ทเขาบอก พระอานนทมากราบท%ล ว*าเวลาน/พระเทวทตจะแยกตวออกจากศาสดาแลว
เขาเป7นศาสดาองคใหม*ว*าง/น พระองคก< เออ สลดสงเวชอย*างแรงนะ ท*านจAงออกมา
เป7นภาษาบาลทว*าพทธพจนนะ ท*านก<บอกมาเป7นภาษาทเรายกมาพ%ดตะก/น/ สกร น
อส ธน อตตโน อหต น จ, ส9งทชวชาลามกท/งหลาย ท/งไม*เป7นประโยชนแก*ตนและ
ส*วนรวมดวย สตวท4าไดง*าย ย เว หตญจ ส ธญจ, ต เว ปรมทกกร แต*กรรมดทเป7น
ประโยชนท/งแก*ตวเองและส*วนรวมน/น สตวท4าไดยากมาก นนฟCงซ9น*ะ พระองคทรงปลง
ธรรมสงเวช เด.ยวน/มนลมแลว ก<เรยนมานานแลว น/มาจากเรยน จากเรยนจ4าไดมาๆ
ทน/พอจากภาคปฏ9บต9 เอาความจ4าน/นมาเปEด มนเป7นความจร9งขA/นมายอมรบ
ปร9ยต9ๆ ทเรยนมา เพราะปร9ยต9ท*านพ%ดไวดวยความถ%กตอง เวลาเอาภาคปฏ9บต9มาจบ
เขาไปยอมรบกนเป7นพยานกน อย*างทพ%ดตะก/ว*านรกขมไหนๆ ก<ด เปรตอย%*ในทต*างๆ
ทวแดนโลกธาตก<ด พระพทธเจาทกพระองคยอมรบกนท/งหมด แต*พวกเราพวกเหมา
นรกน/มนไม*ยอมรบ เช*นอย*างอตาบวน มนไม*ยอมรบ มนยงมส*วนแบ*งว*า น9พพานม
จร9งๆ เหรอ มนยงว*าหอ เวลาอ*านหนงสอไป ส*วนใหญ*มนเชอ แต*ส*วนย*อยมนไปแบ*ง
ก9น ว*าน9พพานมจร9งๆ เหรอ
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บทเวลาปฏ9บต9เขาไปพ*งๆ ธรรมกบใจมก4าลงเต<มทแลวพ*งใหญ*เลย น9พพานม
หรอไม*มนะ ไม*ถามเลย น9พพานอย%*ชวเอ/อมๆ พ*งใส*ปOPงน9พพานมหรอไม*มไม*พ%ดเลย
นAกยอนสลดสงเวชในภพชาต9ของตวเอง โอ;ย มนไปเทยวเหมาไวหมด นตวเหมาภพ
เหมาชาต9 มนมหรอไม*มนะ เมอเห<นแลวจะไปคานไดยงไง มหรอไม*มนะ เรองน9พพาน
มหรอไม*มนา ไม*ถามเด.ยวน/ แน*ะ เขาใจไหม เปรต อสรกาย นรกมหรอไม*มไม*ถามมน
ผ*านมาหมดแลว ขA/นสวรรคช/นพรหม ลงนรกอเวจตวน/ตวรบเหมา เวลามนเปEดสายทาง
ทเป7นมาของตนแลวมนยอมรบหมด นนละใครจะไปฝFนพระพทธเจาไดยงไง ว*าบาป
บญ นรก สวรรค น9พพานไม*ม อย*านะๆ จะสรางความชวชาลามก แลวจะไปลงในทว*า
ไม*มนนละ ทน/มแต*กองทกข ส9งทมคออะไร เอาละสายแลว ใหพรทน
วนน/เปEดเสยบาง นละร%สกเท*าไรแลวทร%มาเหล*าน/ เหมอนไม*ร%ไม*ช/นะ คอมนไม*
กดไม*ด น มเหมอนไม*ม พอเขาเขามาเกยวของสมผสแลวเปEดออกเลยๆ อย*างวนน/
สมผสทควรจะเปEดขนาดน/ก<เปEด หรอมนจะเป7นหนกกว*าน/ก<ไม*ทราบละ คอยด%ก<แลวกน
คอหลวงตาบวขาด ขาดไปเลยฟCงซ9 เมอถAงข/นทควรจะสละแลวเป7นอย*างน/น เราเท9ดท%น
ชาต9 ศาสนา พระมหากษตร9ยสดหวใจของเรา ทว*าหวใจของเราคอออกมาจากธรรมท/ง
หลาย ออกมาจากพระพทธเจา เราไม*ไดสงสยในก9ร9ยาอาการทกอย*างทแสดงออกเพอ
โลก เราไม*สงสยว*าผ9ดไป ไม*ม
รบฟCงรบชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดท
www.Luangta.com หรอ www.Luangta.or.th
และรบฟCงจากสถานว9ทยสวนแสงธรรม กรงเทพฯ และสถานว9ทยอดร
FM 103.25 MHz

