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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

กองไฟเผาหัวใจโลก 
กอนจังหัน 

พระเทาไร (๓๙ ครับผม) แนะเมื่อวาน ๓๘ วันนี้ ๓๙ จวนเขาพรรษาแลวพระ
ไหลเขามา ตองไดดันเอาไวๆ ถาเปนภูวัวเราไมวาอะไร ภูวัวสถานที่เหมาะสมมาก กวาง
ขนาดไหน พระมีจํานวนมากเทาไรไดทั้งน้ัน แตที่นี่มันจํากัด ที่รับพระเทานั้นมีสถานที่ที่
เหมาะๆ พอๆ กัน มากกวานั้นไมมีสําหรับในวงนี้ นอกกาํแพงยังไมไดกําหนด กุฏิก็
ปลูกไปเรื่อยๆ ขางนอก อยางไรก็ตามเถอะถาพระภาวนามีจํานวนมากไมคอยดี จํานวน
มากอารมณมาก 

ผูเอาจริงเอาจังแลวเด็ด องคเดียวๆ สององค องคเดียวสององคอยูในปาๆ ไป
ไหนเคลื่อนไหวไปมาเปนบุคคลคนเดียว ไมมีสองมีสาม เพราะไมมีส่ิงรับผิดชอบมันก็
ไมเปนน้ําไหลบา ตรงไปตรงมา ปาชาอยูกับตัว นั่นละผูปฏิบัติมุงตออรรถตอธรรม
จริงๆ ปาชาอยูกับตัวเลย มัดติดตวัไปเลย พอเปนเปน พอตายตาย ซัดกันไมถอย 
กิเลสมันของเลนเมื่อไร 

เราเคยพูดเสมอไมจืดไมจาง งานใดก็ตามวางั้นเลย ถายังไมไดผานงานฆากิเลส
เสียกอนจนกระทั่งกิเลสบรรลัยแลวอยามาคุยนะ วางั้นเลย คือกิเลสมันอํานาจเหนือ
โลก เรียกวาครอบโลกธาตุไมมีอะไร มีกิเลสเทานั้น พอฟาดกิเลสน้ีพังลงไปแลวไมมี 
วางเปลาไปหมดเลย ดังที่พูดเมือ่วานนี้ สฺุญโต โลกํ ดกูอน โมฆราช เธอจงเปนผูมีสต ิ
สติสําคัญมากนะ มีสตทิกุเมื่อ พิจารณาโลกใหเปนของสูญเปลา ถอนอัตตานุทิฏฐิ ทีถ่ือ
เขาถือเราซึ่งเปนเหมือนกางขวางคอออก จะพึงขามพนพญามัจจุราชเสียได พญา
มัจจุราชจะมองไมเห็นผูพิจารณาโลกเปนของวางเปลาอยูอยางน้ี 

ติดใจเหลือเกินนะภาษิตขอนี้ คือเวลาเปนแลวมันเปนเหมือนกันหมด เปน 
สฺุญโต วางเปลาหมดเลย ไมมีอะไรมาขวางหัวใจ ก็กิเลสเทานั้นขวาง ขวางมากขวาง
นอยมีแตกิเลส พอกิเลสขาดลงไปอะไรจะมีเต็มฟาเต็มแผนดินไมมีขวาง กิเลสเทานั้น
ขวางใจ 

การชําระกิเลสนี้จะไปชําระเหยาะๆ แหยะๆ ไมไดนะ ตองจริงจังมากทีเดยีว นี่
เขาไปในครัวเราก็ไดไปดุเอาบางหรือเตือนบาง เขาไปนี้เห็นสรางน้ันสรางนี้ขึ้นมา ขยาย
โนนขยายนี้ออกไป นี่มนัเหยียบหัวกูไปนะ เหยียบหัวพระพุทธเจานะบอก กูปกครอง
วัดมานี้ พระพุทธเจาเปนกษัตริยอยูในปราสาทราชมณเทียร อะไรจะสมบูรณพูนผล
เหมือนพระพุทธเจาที่เปนพระเจาแผนดิน เวลาเสด็จออกบวชสําเร็จผลประโยชนแลว
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สอนพระวา รุกฺขมูลเสนาสนํ บรรพชาอุปสมบทแลว ใหทานทั้งหลายไปอยูในปาในเขา 
ตามถ้ําเงื้อมผา ไมไดมาอยูหรูๆ หราๆ อยางน้ีนะ นี่ทําไมไปอยูที่ไหนมนัคอยหรูหรา
ขึ้นๆ เปนอยางน้ันนะ 

หรูหรากิเลสก็คือหรูหราสวมถานนั่นเอง หรูหราธรรมมีแตจิตกับสติฟดกันอยู
ตลอด นั่นละผูที่ครองธรรมสมบัติอันเลิศเลอคือผูนี้เอง ผูที่สรางโนนสรางน้ีหรูๆ หราๆ 
มันสรางไวเผาตัวเอง โลกกิเลสตองเปนอยางน้ัน หนักเทาไรแบกหามไมถอยคอืกิเลส 
ธรรมะเบาเทาไรยิ่งขนออกๆ ตางกนันะ โธ นาทุเรศ เขาไปขางในวาบางละ คอยขยาย
นั้นขึ้นมาขยายนี้ขึ้นมา ทางนี้เราก็ดูอยูแลวอยูตลอด ไมใหหรูหราดวยวัตถุ ใหหรูหรา
อยูกับความเพียร สติปญญาฟดกับกิเลสตลอดเวลา นี่เปนผูมีความเพียรอันหรูหรา 
กิเลสจะพังในจุดนี้ ไมพงัเพราะมีตึกรามบานชองกุฏิกุฏังเทาภูเขากี่ชั้นก็ตาม ไมพงั นั้น
คือพอกพูน ใหพากันจําเอาไว 

ส่ิงเหลานี้พาคนใหไดรับความสุขที่ไหน ไปทีไ่หนก็เกล่ือนกลน ใครไดรับ
ความสุขมีไหม พระพทุธเจาสอนพระสงฆใหไปอยูในปาในเขาเพราะพระองคเปนแลว 
อยูในตําบลอุรุเวลาเสนานิคม แควนมคธตั้ง ๖ ป ทรมานอยูอยางน้ันจนสําเร็จ สําเร็จ
มาจากที่แรนแคนกันดารลําบากลําบน บรรดาสาวกทั้งหลายผูที่มาศึกษาอบรมก็ รุกฺข
มูลเสนาสนํ ไลเขาปาๆ จนกระทั่งทกุวันนี้จืดจางเมื่อไรธรรมะขอนี ้ ก็มีตัง้แตพระ
หัวโลนๆ ทันสมัยนี่แหละหาเรื่องมาพูด วาพระที่อยูในปาเปนพระวิกลจริต ตัวมันเลย
บาไปแลวหมดราค่ําราคา มันเอาสวมเอาถานของมันมาอวด เหยียบทองคําทั้งแทงไป 

พูดแลวสลดสังเวชนะ พระนี้เปนพระธรรมกถึกดวย มาเทศนนี้ขายตัวเองอยาง
แหลกเหลวเลย พูดนี่หมายถึงวาพูดดวยอารมณของกิเลส คือไมพอใจแลวพูดกระแทก
แดกดัน วาพระที่อยูในปานั้นเปนพระวิกลจริต คือพูดกระแทกแดกดันพวกที่อยูในปา
ดวยความโกรธความเคียดแคน มันไมไดคํานึงเลยวาพระพุทธเจาเปนพระเชนไร พระ
อยูในปาหรือพระอยูในตลาดกระดกูหมูกระดกูวัว พิจารณาซิ หรืออยูในหองหับฟูๆ 
ฟาๆ เทวทัต วิดีโอ เต็มอยูในหอง หนังสือพิมพกีฉ่บับกองทับหัวมันอยูนั้น 
พระพุทธเจามาอยูอยางน้ันเหรอมันถึงไดมาอวดพระพุทธเจา วาพระอยูในปาเปนพระ
วิกลจริต 

ใครอยูในปาทีแรก พระพุทธเจาเปนพระองคแรกแลว จากน้ันก็สอนพระสงฆ
จนกระทั่งปจจุบันนี้ โอวาทขอนี้ตดัไดเมื่อไร ใครตัดโอวาทขอนี้เปนอุปชฌายไม
สมบูรณ ขาด นั่น ขอนี้เปนขอสมบูรณเด็ดขาดมาก แลวทําไมจึงไปหาวาผูอยูในปาเปน
วิกลจริตถาไมใชตัวบามันวาเอง คนมีสติสตังจะพูดไมไดอยางน้ี พูดฆาพูดขายตวัเอง 
แลวเปนนักเทศนดวยนะไมใชธรรมดา อวดตนอวดตัว คลังกิเลสอวดทองคําอวดได
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ยังไง มันเขากันไดเหรอ นี่พูดเปนเสียงธรรมอยางน้ี เอากันเลยซัดกันเลย มาเดี๋ยวนี้ก็
หลวงตาบัวไมตองฉันจังหัน ขึ้นเวทีซัดกันเสียกอนจึงจะมาฉันจังหันถาไมตายนะ ถา
ตายตกเวทีแลวไปเลย เขาใจไหม 

มันพูดขัดมนัขวางธรรมพระพุทธเจา ไมใชเทวทัตจะเปนใครไป พระพทุธเจา
ทานสอนอยางน้ันเหรอ ทานสอนใหไปอยูในตลาดกระดูกหมูกระดกูวัวที่เต็มไปดวย
แมลงวันตอมหึ่งๆ นั้นเหรอ มันนาคิดนะ ไอพดูดวยอารมณของกิเลสมันฟงไมไดนะ 
ถาพูดดวยอารมณแหงธรรมเอาซัดเขาไปเลย ถาเปนอยางน้ันกิเลสขาดสะบั้นๆ นั่นคํา
สอนพระพุทธเจาเปนอยางน้ัน ความหรูๆ หราๆ ฟูๆ ฟาๆ ของโลกมันกค็ือกองไฟเผา
หัวใจโลกนั่นเองจะเปนอะไรไป 

พากันตั้งอกตั้งใจใหมีสตสิตังนะพวกที่มาวัดมาวา ใหไดขอคดิเอาไป อยามา
หรูๆ ฟูๆ ฟาๆ เฉยๆ ไมเกิดประโยชนอะไร กินแลวนอนกอนแลวนินเลยลืมตัว ถามา
วัดนานเขาๆ หนาดานนะ ไมใชจะดทีีเดียวนะ กิเลสแทรกเขาตรงไหนหนาดานตรงนั้น
แหละ ครั้นอยูไปนานไปเกิดทิฐมิานะหนาดานไปนะ ใหระวังใหดีตรงนี้นะ ใหพร 

หลังจังหัน 

 (พระสงฆจากบานโนนสมบูรณ กิ่งอําเภอเมืองยาง โคราช มากราบขอความ
อนุเคราะหปจจัยจากหลวงตาเพื่อขอเทพื้นและกั้นหองพรอมซอมแซมกุฏ ิ เปนเงิน 
๑๕๐,๐๐๐ บาท) เศษเทาไร เศษ ๙๙,๙๙๙ เหรอ ตามธรรมดาเราไมคอยไดสนใจกับ
ทางดานวัตถุ พอบวชมาเวลาเรียนก็ไปอยูกุฏิทีท่านปลูกไวแลวเสีย ผมอยูโคราชตั้ง ๕ 
ป ทานยังไมรูอีกเหรอวาผมเปนพระโคราช (ไมรูครับ ผมยังไมเกิดครับ) ก็รูเสียซิ ผม
อยูโคราชตั้ง ๕ ป เอาใหเลย ใหเขาเอาเงินสดใหไปเลย ไมตองเปนกังวล ใหเขาเอาเงิน
มาเลยแสนหา แสนหาพอเหรอ ใหพระทานไป ใหจัดเงินใหเดี๋ยวนี้เลย แสนหาหมื่นแค
นี้มันจะพอหาํขาดเหรอ เราชวยมาสักเทาไรๆ ไปที่ไหนชวยดาดาษๆ ตลอดมา เพราะ
เห็นอกเห็นใจพี่นองทัง้หลายที่อยูรวมกันเปนความทุกขความลําบาก เมื่อพอถูไถไดถูไถ
ทันที เราวาจะไปเอานั้นเขาบกพรองอันนี้ใหอันนี้กอนกม็ี ยังไมไดไปเอานะ เอาใหกอน
ก็มี เปนอยางน้ันละ 
 (ทหารจากขอนแกนทําโครงการสงเสริมการเรียนรูใหบุตรหลาน และประชาชน
ใกลเคียงไดมาขอความอนุเคราะหเครื่องคอมพวิเตอร ๑๕ เครื่อง เปนเงิน ๒๙๐,๐๐๐ 
บาท) พอดีเหรอ ๒๙๐,๐๐๐ (พอครับ) พอเอาให ทางวัดเรามีเงินสดก็ใหไปพรอม 
คือไมตองกงัวลตอกัน เร่ืองการเรื่องงานเร่ืองเงินเรื่องทองไมใชของเลน ถาใหไปแลว
เสร็จไปเลย ใหจัดเสีย ทางหนองบัวลําภู ๘ แสนบาท ที่นี่ ๒๙๐,๐๐๐ พอชวยที่ไหนได
ถูไถกันไปอยางน้ี 
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 (พระจากภูฝอยลมมากราบปรึกษาหลวงตาเรื่องการปลูกปา) เราไมไดบวชมา
ปลูกปาเราไมรูเร่ืองละ ปลูกปาก็มาถามเรา ไปติดตามกันเถอะ อาวจริงๆ เร่ืองปาเราไม
ชํานาญเราไมรูเร่ือง เมื่อเชาออกไปนูนที่เขาเอาไมมาจากเมืองชลหลายรถนะ ตนไมเอา
มาปลูกสองฝงคลองหนาวัด ฝนตกเห็นแผนดินชื้นๆ เราเลยไปดูตนไม ไปเขากําลัง
ปลูก โคนลงก็มี เขาคงจะไปดูใหมปลูกใหม มาจากเมืองชลหลายคันรถนะ ไมเราก็ดู
เปนไมชนิดที่เคยมทีางนี้ก็มี ไมเคยมเีลยก็มีแถวนั้นละ  

ปลูกไวก็สําหรับลูกๆ หลานๆ เราไมไดหวังกนินะ วัดนี้เปนวัดสาธารณะมา
ตั้งแตตนหลวงตาบัวสรางวัด ไปที่ไหนแจกทานไว ไปไหนเปดโลงๆ ทาํประโยชนให
โลก อันนี้กเ็หมือนกันเขาจะปลูกอะไรเอาปลูกเถอะ เราวาอยางน้ันเลย หลวงตาบัวจะ
อยูไดกี่วันจะมาเปนเปรตเฝากินตนไมอยูนี่เหรอ นูนแดนสวรรคนิพพานมีทําไมไมไป 
วาอยางน้ันเขาใจไหม ไปดูตนไมที่เขาปลูก พอดีลูกๆ หลานๆ ไดอาศยักินกันทั้งบาน
นั่นละ จะวาอะไร ทางวัดไมคอยอะไรละ ยิ่งทุกวันนี้ทวมหมดๆ มันจะตายแลวพระ อด
อยากอะไรอาหารทุกวันนี้แลวจะไปกวนอะไรกับผลหมากรากไม ปลูกไวสําหรับคนได
กินเต็มไปเลยแถวนั้น เขาเอามาจากเมืองชลหลายคันรถนะ เราไมไดบอกไดส่ังมันมา
เองเปนเอง เราก็ส่ังใหเขาไปปลูกเสีย อันใดที่ควรปลูกที่ไหนกเ็อาไปปลูกเสีย 

มันวุนจริงๆ นะเรา เราวางเมื่อไรวันหนึ่งๆ ไปที่ไหนยุงตลอด แมทีสุ่ดเดิน
ออกไปที่นี่ไมไดนะ พอเห็นนี้รุมๆ ไมวาแตประชาชนพระก็รุม มันรุมหาอะไรหัวโลนๆ 
เหมือนกัน มันอยากถามวาอยางน้ันนะ ไปไหนรุมๆ เมื่อเชานี้ก็ออกไปจะไปดทูี่ฝนตก
ใหมๆ แผนดินกําลังชื้นเขาไปปลูกตนไมใหมที่ขนมาจากชลบุรีตั้งหลายคันรถ เราบอก
ใหปลูกไวแถวคลองนั้นแหละ วันนี้ไดโอกาสพอสวางแลวก็ออกไปเดินไปดู เขาก็ปลูกดี  

ไปที่ไหนมองเห็นคนตองหลีกนะ ไมหลีกไมไดตาย ใครโงๆ เซอๆ ตายพวกนี้ 
ตั้งแตเราก็วาฉลาดหลบคนยังสูเขาไมได พอออกไปนี้เห็นรุมแลวๆ มองเห็นคนนี้หลบ
ไปนี้รุมแลวๆ อยางน้ันละ มันรําคาญ เราพูดจริงๆ เวลาเทศนาวาการเราก็ตั้งหนาเปน
เจตนาที่จะแนะนําส่ังสอนใหไดเหตุไดผลไดอรรถไดธรรม นาํประโยชนไปใช เวลาหยุด
หยุด เราไมไดเหมือนใครนะ วาไปไป วาอยูอยู ไมไดเหลาะแหละๆ อยางน้ันไมมี หยุด
หยุดจริงๆ แมแตคนเดินผานมาก็ไมพูดดวย ไปเลยๆ อยางน้ัน 

เพราะฉะนั้นไมใชเวลาที่จะพูดจะคุยนี้ใครไปก็ตามเราก็เฉย รุมมาเราก็เฉย เดิน
เฉยเลย เรามียามอยูในนี้ยาแกตัว เขาใจไหม ยาหลบหลีกปลีกตัวอยูในนี้หมด สันพรา
อีโตกม็ี สันพราอีโตตีคนซี มันหลบไมทันก็ตีเอา นี่มาปลูกตนไมอะไร เราไมเขาใจนะ
เร่ืองปลูกตนไม ไมเขาใจ ไมไดศกึษา เขาปาอยูเลย รุกฺขมูล ไปหาปรึกษากันพวกปลูก
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ปา เราไมชํานาญการปลูกปา ไมเขาใจ ประสาปาก็มาถาม ในวัดเรานี้ไมเห็นเรียนวิชามา
เต็มวัด ประสาปลูกปาก็มาถาม  

(สํานักปฏิบัติธรรมสามรมโพธิ์ศรี อ.เมือง จ.ยโสธร มาขอความอนุเคราะห
ปจจัยเพื่อสรางหองนํ้า ๒๐ หอง กุฏิ ๑๐ หลัง แทงคน้ํา ๓ แทงค และตองซือ้ทีด่ิน
เพิ่มเติม) อนันี้เปนอันวางดไปเลย ไมใชงด ใหหยุดไปเลยเราไมไหว ไปสรางกันเถอะ 
พระพุทธเจาเปนศาสดาเอกของโลกไมเห็นไปสรางอะไรๆ เขาอยูในปาพาราณสี ๖ ป 
สําเร็จออกมา ทานไมเห็นสรางอะไร รุกฺขมูลเสนาสนํ ไลพระเขาปาๆ เพราะทานสําเร็จ
ในปา บําเพ็ญในปา อันนี้จะทําอะไรสรางเสียยุงไปหมด ไมเอา ไมให  

เราเขาไปในครัวเห็นสรางอะไรอีผีบานองสาวเราเห็นสรางอะไรกุฏิ ขยายไป อีผี
บา มึงมาเหยียบหัวกูอีนี่ กูพามึงสรางวัดสรางอีหยังแน มึงดูพระพุทธเจาเปนอยางไร 
ขยายออกไปเรื่อยๆ ไมเปนทาขยายไปเรื่อย หัวใจกิเลสบีบมันจะตายขยายมันออกไป
เปนไรกิเลสนะ มันนาโมโหนะ ไปที่ไหนมีแตวัตถุๆ ธรรมกับกิเลสที่จะฟดกันในหัวใจ
ไมเห็นมีที่ไหน มันโมโห ไปที่ไหนมีแตวัตถุๆ เราเบื่อ ไมพดูเฉยๆ ทีนี้เมื่อมันมาสัมผัส 
พูด ไมไดสนใจนะกับวัตถุ  

ครูบาอาจารยสมัยปจจุบันหลวงปูมั่นเบอรหนึ่งไมสนใจกับอะไรเลย เขานิมนต
ไปพกั กั้นหองศาลาเล็กๆ กั้นหองนอน เขาจะมาปลูกกุฏิ ยุงทําไม แนะ อันนี้มันก็พอดี
แลว เทานั้นอยู มาที่ไหนก็อยู บานโคกเหมือนกัน นามนเหมือนกัน มาหนองผือก็
เหมือนกัน หลังสุดทายนี้ทานอาจารยฝนนะนําญาติโยมมาขอจากทาน ใหทานนํามา
กราบเรียน ทานดุเอาแหลกเหมือนกนั แตทานก็มีอุบายขออยางน้ันอยางน้ี ตกลงทานก็
เลยนิ่ง ถือความนิ่งวาทานอนุญาตแลว ความจริงทานหมดลมดุคน ทานหยุดปาก แลวก็
สรางขึ้น กุฏิหลังหนองผือ ทานสนใจอะไรกับวัตถ ุอยูที่ไหนทานอยูสบายๆ  

กุฏิหลวงตาบัวก็ไมไดคยุนะ ๘ หน เขาจะมาสรางใหเรา ๘ หน ตีเอาจนแหลก
นะ หนที่ ๘ หยุดจนกระทั่งปานนี้ คิดวาอีตาบัวมันจวนจะตายแลว เอาละไมตองไปขอ
อีก  บอก ๘ หน วาอยางน้ีเลย ถาถือเปนครูเปนอาจารยทําไมคําพูดเหลานี้มันไมเปน
ธรรมเหรอ ทําไมถึงจะตะบันเอาตั้งแตสรางอยางเดียวๆ กุฏิไมกับธรรมอะไรมันดีกวา
กัน สอนขนาบใหญดวยนะ นี่เปนครั้งที่ ๘ นะ ตั้งแตนั้นมาเลยเงียบไป หรือเขาไปซอม
เครื่องใหมมาก็ไมรู ศาลานี้ ๔ ไมให เขาจะมาปลูกใหม ร้ือใหมทําใหม อยางน้ันนะเรื่อง
วัตถุมันเร็ว แตเร่ืองธรรมในใจที่จะตมีันออก กิเลสภายในใจไมทําไมสนใจกันซิ มันถึง
ฟงไมไดนะ 

นี่ก็ปลูกนั้นปลูกนี้ขึ้นมาในวัด ถาเราไมอยูเอาละ เราอยูไมได มันสอดมันแทรก
อยูงั้น เร่ืองอยางน้ีละเร็ว แซงกันขึ้นๆ กเิลสกับธรรมฟดกนัภายในใจมันไมทํา มันไป
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หาเกาอยูงั้น เพราะอันนี้มันงาย ทํางาย ตีกิเลสมันตียากหนา จึงไมมีใครอยากไปตไีปสู
มัน จึงกลาพูดที่วางานใดก็ตามในโลกนี้ถาไมไดผานงานฆากิเลสเสียกอนอยามาคุย เรา
บอกตรงๆ นะเราเคยฟดมาแลว งานใดใครจะวายากหนักมากที่สุดในโลกอะไรๆ ฆา
กิเลสหนักมากที่สุด กิเลสเปนเจาอํานาจครอบสามโลกธาตุ กิเลสเปนนายใหญทั้งน้ัน 
ใครปราบมันได ก็มีแตพระพุทธเจาและพระอรหันตทั้งหลายปราบไดอยูหมัด นอกนั้น
ไมมีใครปราบ  มีแตมันปราบแหลก  

นี่ก็ฟดเสียกิเลสอยูหมัด พูดตรงๆ จึงไดเอาคํานี้มาพูดใหพี่นองทัง้หลายฟง 
เวลาไปบําเพ็ญในปาใครรูเมื่อไรเราจะเปนจะตาย เวลามาเทศนวอๆ เหมือนวาลางมือ
เปบ พวกนี้พวกลางมือเปบ เราทําแทบเปนแทบตายในปาในเขา มองเห็นผักกระโดน
กระเดนเขาเอามานี้ระลึกถึงปบนะ ระลึกถึงในภูเขากินผักกระโดนผักอะไรในปา พวก
ผักหนามผักอะไรอยูในปา พวกญาติโยมเขาเอามาตม ตมแลวเขาเอาไปใสบาตรใหกิน 
ความทุกขความยากลําบาก แตส่ิงที่หนักมากที่สุดใหญที่สุดในหัวใจเราคือมรรคผล
นิพพาน เราจึงไมเห็นวาส่ิงเหลานี้ยาก  

การที่จะขยับใสมรรคผลนิพพานนี้ยากมาก ตองฟดกิเลสใหขาดสะบั้นเสียกอน 
เอาจริงๆ ฟาดกิเลสขาดสะบั้นไปก็เคยเลาใหฟงแลว ตั้งแตนั้นแลวไมมีอะไรยากในโลก 
ไมมี หมด มันจะยากแสนยากขนาดไหน ในหัวใจไมมี โลงหมดเลย เอากิเลสเสียอยาง
เดียวขาดสะบั้นจากใจไมมีอะไรมาขวางใจนะ กิเลสเปนกางขวางคอ ขวางที่สุด พอกิเลส
ลงไปแลวโลงหมดเลย สฺุญโต โลก ํอเวกฺขสฺส ุมันออกจากหัวใจเขากันไดอันเดียวกนั  

พากันเขาใจกันหรือยังทีพู่ดนี่ เราจึงไมอยากใหใครไปยุงกับวัตถุนั้นวัตถุนี้ ยิ่ง
กวาการจอลงในหัวใจกับกิเลสที่มันฟดหัวใจเราแหลกๆๆ ไมตายแตทรมาน กิเลสมัน
ทรมานใจคน อยากใหเอาตรงนี้ใหกิเลสตายไมมีอะไรกวนนะ หมด ไมมีอะไรเลิศยิ่ง
กวาพระพุทธเจา-พระอรหันตผูส้ินกิเลสแลว ไมมีอะไรกวน ตั้งแตวันกิเลสขาดสะบั้น
ไป หมดสิง่กอกวน ความทุกขยากลําบากเจ็บนั้นปวดนี้เปนเรื่องของธาตุของขันธ เขาไม
ถึงใจ มันเปนหลักธรรมชาติ บังคับใหเขาถึงก็ไมถึง นั่นละถาจิตไดขาดสะบั้นจากสมมุติ 
เหลานี้เปนสมมุติ ทุกฺขํ อนิจฺจํ อนตฺตา เหลานี้เปนสมมุติอยูในขันธ เปนสมมุติดวยกนั
ทั้งนั้น แกกนัที่นี่ ตายก็ตายที่นี่ ธรรมชาติของจติที่บริสุทธิ์แลวนั้นเลย อนิจฺจํ ทุกฺขํ 
อนตฺตา ไมมีอะไรเขาไปถึง ทานจะเอาทุกขมาจากไหน ฟงซนิะ เอาละพอ 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/
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และเครือขายทั่วประเทศ 


