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สิ่งติดตัวที่โลกมองไมเห็น
เมื่อวานนี้เปนวันหยุดราชการ อยางดาน(ปาไม) นี้ไปเมื่อไรก็ไดวันราชการไม
ราชการ วันเสาร อาทิตย ไดทั้งนั้นดานนะ แตโรงพยาบาลตองกําหนด วันราชการคอยไป
เมื่อวานดูเหมือนมาสองโรง มีโรงพยาบาลมาสองโรง ทั้งๆ ที่ไมใชวันราชการเขาก็มาได
ตามอัธยาศัยของเขา เชนอยางวันหยุดชดเชยเมื่อวานนี้ก็ แวงใหญ กระนวน กระนวนอยู
เขตขอนแกน แวงใหญก็ขอนแกนเหมือนกัน เมื่อวานมาสองโรง แวงใหญอยูทางทิศใต
ขอนแกน กระนวนอยูทางทิศเหนือขอนแกน มาสองโรงเมื่อวาน อันนี้ใหเปนตามอัธยาศัย
ของเขา วันเสาร วันอาทิตย ก็มกั มีมาอยูเสมอ เปนเรื่องของเขาพรอมแลวเขามาก็ไมมีอะไร
ถาวันหยุดเราไมไปละ ไปก็ไมเหมาะ เพราะหมออะไรๆ เขาก็หยุดไปตามๆ กัน นี่หมอจัด
มาเอง ถึงจะเปนวันหยุดราชการหมอเปนคนเซ็นใหมาเอง ของก็สมบูรณเต็มที่
เราปฏิบัติตอประชาชนมาตลอดตัง้ แตเริ่มสรางวัด สําหรับวัดปาบานตาดนี้เปนวัดที่
ทําประโยชนใหโลกไดอยางเปดเผยแทจริง ไมสะทกสะทานใครจะวาตําหนิติชมประการใด
ก็ตาม เรียกวาไมมีที่จะลบลางไดเลยการทําประโยชนใหโลก อันนี้เพราะความเมตตาครอบ
ตลอดเวลา สมบัติเงินทองขาวของที่มีมากนอยเขามาในวัดนี้จึงไมตกไมอยู ตองออก
กระจายทั่วประเทศไทยของเรา ที่ไหนจะใกลจะไกลมันหากไปของมันเอง อยางนี้ตลอดมา
ที่วาชวยชาตินี้เราออกอยางเปดเผยเฉยๆ สําหรับที่ชวยอยูตลอดเวลาประจําวัดนี้นั้นมีมา
ดั้งเดิมแลว ตั้งแตเริ่มแรกก็สรางโรงร่ําโรงเรียน โรงร่ําโรงเรียนสรางมาตั้งแตเริ่มสรางวัด
แหละ โรงพยาบาล ไมมากก็เริ่มแลวไปโดยลําดับลําดา จากนั้นก็บานปลายแหละ อยางทุก
วันนี้เรียกวากระจายไปหมดเลย
เราทํานี้เราทําดวยความเมตตา เพราะฉะนั้นถึงกวางขวาง ในวัดนี้ไมมีอะไรไดเลย
มีไมได มีมาก็เพื่อออกๆ ทั้งหมดเลย ไมมีที่จะเก็บ มีแตเพื่อออกๆ ทั้งนั้น เพราะความ
เมตตา เวลาเราขึ้นรถไปนี่เปนเหมือนแมครัวนะ มองเห็นอะไรมีแตจะเอาๆ ทาเดียว ก็
เมตตานั่นเองไมใชอะไร ชวยทุกแบบ บางทีไปเห็นเขาขี่มอเตอรไซคมีสนิ คาเล็กๆ นอยๆ
ติดแนบอยูขา งๆ เขาขี่รถไปขายของตามขางถนน เรามองไปเห็นก็ใหจอดรถ ลงไปปบซื้อ
เขาเอาสักชิ้นหนึ่งเทานี้ แลวใหเงินเขาเทานั้นแลวก็ไป แตที่เราจะรออยูทุกแหงทุกหนมัน
เสียเวลา เราจะลงเฉพาะสถานที่ควรลงเทานั้นเอง ถาหากวาจะลงเรื่อยๆ นี้ไปไมถึงไหน
แหละ เปนอยางนั้นความเมตตา เรี่ยราดไปหมดเลย

๒
จิตมาอยูในความเมตตานะ รวมทั้งหมดลงในความเมตตาที่เดนครอบโลกไปหมด
เลย กระจายออกเปนเมตตาไปหมดเลย มหาการุณิโก นาโถ หิตาย สพฺพปาณินํ
พระพุทธเจาทรงพระเมตตามหากรุณาธิคุณ และทําประโยชนใหโลกอยางกวางขวาง นี่คือ
พระพุทธเจาของเรา เปนศาสดาองคเอก ทรงพระเมตตาเปนพื้นฐานมาแลวตั้งแตตั้ง
ศาสนาขึ้นมา ก็กระจายมาเรื่อยๆ ถามีธรรมในใจแลวเมตตามีละ มันหากมี ถามันมีในนี้
แลวมันจะคอยกระจาย เหมือนน้ําเทลงนี้ปบมันก็จะไหลออกๆ ไปกระจายออกไป มีมากมี
นอยเทาไรไหลกระจายออกไปหมดเลย ไมตกไมคาง
สําหรับเรานี้พูดไดรอยเปอรเซ็นตเลย วาไมมีอะไรที่จะตกคางในหัวใจเรา เราไมมี
สมบัติเงินทองขาวของมากนอยจะไมมีอยูในนี้เลย จะออกไปหมด สําหรับเรามีแตคําวา
พอแลวทุกอยาง ไมมีอะไรบกพรองเลย พูดใหเต็มเม็ดเต็มหนวยจากการบําเพ็ญธรรมมา
โดยลําดับลําดาตั้งแตตนที่ออกประพฤติปฏิบัติ การรักษาศีลรักษาธรรมเวลาบวชนี้เปน
ประเภทหนึ่ง แตการออกปฏิบัติกําจัดกิเลสนี้เปนประเภทที่หนักมากทีเดียว เปนประเภทที่
ชีวิตจิตใจเขาแลกกันเลย บางครั้ง เอา ใครดีอยู ใครไมดีตกเวที มี แตไมเคยสลบนะ เราก็
ยอมรับวาเราไมเคยสลบ แตเฉียดตลอด หากไมเคยสลบก็บอกวาไมเคยสลบ อยาวาแต
เพียงสลบ ถึงขั้นจะควรตาย เอาตาย นั่น มันมีอยูแลว ขีดเสนไวแลว ถาถึงขั้นที่ควรตายไม
มีเสียดายชีวิต ผึงเลยเทียว แตไมถึงขั้นนั้น มันเฉียดๆ ก็ผานไปๆ
เรื่องฆากิเลสเปนสิ่งที่ลําบากมากทีเดียว เพราะฉะนั้นสัตวโลกจึงไมมีใครสนใจจะ
แกไขถอดถอนกิเลสจากหัวใจ นอกจากจะสงเสริมใหมากมูนขึ้นมา เพื่อกอฟนกอไฟความ
ยุงเหยิงวุนวายเผาตนและผูอื่นใหเดือดรอนไปทั่วโลกดินแดน มีตั้งแตเรื่องของกิเลสแผ
อํานาจทั้งนั้น แตโลกมองไมเห็นกัน พระพุทธเจาจึงไดทอพระทัยซิ พระองคมองเห็นหมด
ธรรมนี้จาหมดเลย เห็นหมด เรื่องความทุกขความเดือดรอนมีสาเหตุเปนมาจากอะไรๆ มา
จากกิเลสทั้งนั้นเปนผูถือบังเหียนอยูนี้ ไมมาจากอะไร มาจากกิเลสทั้งนั้น ถามีธรรมเขา
แทรกก็พอฟดพอเหวี่ยงกันไป มีการยับยั้งชั่งตัว โลกก็พอสงบไดบาง
ความมั่งมีศรีสุข ความดีความเดนในยศถาบรรดาศักดิ์ นั้นเปนเรื่องของกิเลสเสริม
ทั้งนั้น ไมใชเรื่องของธรรมนะ กิเลสเสริมใหลืมเนื้อลืมตัว แลวดีดดิ้นอยากไดไมมีเมืองพอ
แหละ ดิ้นตลอดจนกระทั่งถึงวันตายแลวก็ตายไดเชนเดียวกับโลกทั่วๆ ไปนั้นแหละ แต
กิเลสมันไมยอมรับ ตายก็ตาย ฟาดใหมันไดถึงใจ ตายก็ตายไปอยางนั้นแหละ ตายแลวไม
มีอะไรติดเนื้อติดตัว สมบัติเงินทองขาวของมากนอยทิ้งเกลื่อนอยู เหมือนกับรางกาย
เจาของทิ้งไวนั้นแหละ ใครจะเอาไปทําอะไรก็แลวแต เจาของหมดอาลัยตายอยากแลว
สลัดลงไปแลว เรียกวาตายแลว เหมือนวัตถุทงั้ หลาย ก็เหมือนกันกับนี้แหละไมมีใครเอา
ไปได

๓
สิ่งที่ติดตัวทีโ่ ลกมองไมเห็น พระพุทธเจาทานมองเห็นไดชัดเจน พระสาวกอันดับที่
สองมองเห็นไดชัดเจน คือ บาปและบุญติดอยูกบั หัวใจ นี่ละพาใหไปเกิดในภพชาติตางๆ
มีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงตางกัน เพราะบาปบุญมีมากมีนอยภายในจิตใจ อันนี้เปนเชื้อพาให
เกิดดีชั่วตางๆ ทานจึงแสดงวา กมฺมํ สตฺเต วิภชติ ยทิทํ หีนปฺปณีตํ กรรมเปนเครื่อง
จําแนกแจกสัตวใหมีความประณีตเลวทรามตางกัน เพราะฉะนั้นสัตวโลกเกิดแมจะเปน
ประเภทเดียวกันก็ไมเหมือนกัน มนุษยเหมือนกันก็ไมเหมือนกัน รูปรางกลางตัวก็ไม
เหมือนกัน ลักษณะทาทีกิริยาจริตนิสัย ความมีความจน ความโงความฉลาด ไมได
เหมือนกันเลย มันฝงอยูในจิตใจพาใหมาเกิด การแสดงออกจึงแสดงออกจากใจทั้งนั้น
แหละ อันนี้ติดตัว
ทานจึงใหระวังสิ่งที่ติดตัวที่เปนภัยแกตัวเองคือบาปกรรม อยาพากันหาญทํานะ
หาญทําก็คือหาญทําลายตัวเองนั้นแหละไมใชอะไร อะไรที่ไมดีพระพุทธเจาสอนใหเชื่อ ถา
เชื่อกิเลสแลวจะจมไปตลอด ถาเชื่อธรรมแลวจะฟน มีทางหลบตัวหลีกตัวใหเล็ดลอดไปได
ถาเชื่อธรรมมีทางเล็ดลอดได ถาเชื่อกิเลสแลวก็จมไปตลอด นี่พูดถึงเรื่องการทําประโยชน
ใหโลกของเรา เริ่มตนมาตั้งแตเขาตอกรกับกิเลส ฟดกันเต็มเหนี่ยว ไมมองดูเมฆหมอกดิน
ฟาอากาศที่ไหน มองแตกิเลสกับธรรมฟดกันบนหัวใจเทานั้น จะเปนจะตายถึงขั้นจะสลบ
ไสลก็มีก็ไมยอมถอย เอาเสียจนกระทั่งกิเลสทนไมไดเหมือนกัน เมื่อการตอสูไมมีการ
ยับยั้งชั่งตัว ฟาดกันเต็มเหนี่ยวๆ ควรเปนเปน ควรตายตาย สุดทายกิเลสก็มวนเสื่อลงไป
ได เอา พังขางนี้ พังขางนั้น
เวลาเราออนมันก็ตีเราทันที พอตีเราก็หลบๆ หลบฉากกันเหมือนนักมวย เอากัน
จนกระทั่งหลายครั้งหลายหน ความชํานิชํานาญในการชําระกิเลส ก็มีความชํานิชํานาญ
เฉลียวฉลาดแหลมคมขึ้นเรื่อยๆ กิเลสก็คอยขาดไปๆ ฟาดเสียจนกระทั่งมวนเสื่อแลว ไมมี
อะไรเลยที่จะเขามายุงภายในจิตใจ กิเลสเปนตัวสมมุติอันเลิศเลอสุดยอดที่สุดที่โลกมองไม
เห็น เลิศเลอก็เลิศเลอของคนหลงกิเลสนั่นแหละ ของพวกคลังกิเลส หลงตามมันทั้งนั้น ที่
จะเห็นวากิเลสไมดีนี้รูสึกจะไมมีนะ อันนี้ละกลอมโลก ทําใหโลกลืมเนื้อลืมตัวอยูทกุ วันนี้
ไมใชอะไร มีแตกิเลส
ดูกันก็ดดู วยความเอาฟนเอาไฟเผากัน ถาธรรมดูกันนี้พรากไฟจากกัน เอาน้ําดับไฟ
ไปเรื่อยๆ ถาธรรมดู ตางกันนะ พระพุทธเจาดูโลกดูดวยธรรม โลกดูโลกดูดวยความตา
บอดหูหนวก เอาหัวชนกันเลย เพราะฉะนั้นไปที่ไหนจึงมีแตความทุกขความเดือดรอน
เพราะตางคนตางโงเขลาเบาปญญากับกลมายาของกิเลส ไมทันมัน มันจับหัวชนกันๆ ไป
เรื่อยๆ พูดถึงตอนนี้นาสลดสังเวชมากนะ พระพุทธเจาก็มเี พียงพระองคเดียว ทรงเล็ง
ญาณดูทราบหมด แตเรื่องของโลกมันเปนมาตั้งแตพระพุทธเจายังไมอุบัติ แลวจะไปแกไข
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อยางไร ก็แกไขเทาที่แกไขไดเทานั้นเอง ที่จะไปลบลางมันหมดนี้ไมได ถาลบลางหมดแลว
พระพุทธเจาเพียงพระองคเดียว ปวะเดียวหมดเลย กิเลสหมอบราบ โลกนี้สงบรมเย็นเปน
นิพพานทั้งเปนไปเลยละ
แตนี้ทําอยางนั้นไมไดซิ
จึงตองใหตางคนตางชวยตัวเอง
ตะเกียกตะกายแกไขดัดแปลงตัวเองไปเรื่อยๆ แลวจะคอยเล็ดลอดไปตามรายของบุคคลที่
มีความรักตน แลวคอยชําระสะสางตน พยายามบําเพ็ญตนใหเปนคนดีไปเรื่อยๆ ก็จะมี
ทางดีไปเรื่อยๆ
วิถีจิตที่เกิดตายคือจิตดวงนี้ไมเคยตาย จําใหดี อันนี้เปนพื้นฐาน ไมเคยมีเลยวาจิต
ดวงใดก็ตามตายแลวสูญไมมี มีแตตายแลวเกิดๆ นี่ละที่วาเปนนักทองเทีย่ ว ออกจากรางนี้
ปบเขาสูรางนี้เรียกวาเกิด เขารางนั้น ตายแลวนี้แลวออกเขาไปสูรางนั้น เรียกวาเกิดวา
ตายๆ เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติไปอยางนั้นดวยบุญดวยกรรมของตัวเอง ถาบุญมีกรรมดีมีก็
เปลี่ยนชาติต่ําไปสูชาติสูง ถากรรมชั่วก็เปลี่ยนสูงปบลงไปหาต่ํา เปลี่ยนไปเรื่อยๆ เมื่อเรา
ชําระมากเขาๆ มันก็เปลีย่ นสูงขึ้นไปเรื่อยๆ เปลี่ยนไปจนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพาน
พอถึงนั้นแลวปบหมดทางเปลี่ยน นี่จิตอันนี้เปนธรรมธาตุแลว
ที่เกิดตายๆ มาตกนรกหมกไหมกกี่ ปั กี่กัลปไมเคยฉิบหาย คือจิตดวงนี้ จะทนทุกข
ทรมานขนาดไหนยอมรับ แตความฉิบหายของจิตไมมี นี่ละถึงเล็ดลอดออกมาได เวลาพน
กรรมมาเปนลําดับลําดาแลว ก็มาเปนจิตตามเดิม แลวก็ฟตทางความดีเขาสูตัวเองเรื่อยๆ
พอฟตเรื่อยแลวก็เปลี่ยนจากสภาพที่อยูที่ไดรับความทุกขความลําบาก เพราะบาปกรรมที่
ตนทําดวยความโงเขลาเบาปญญานั้นออกเรื่อยๆ กลายเปนจิตดีคนดีขนึ้ ไป แลวเปลี่ยน
สภาพขึ้นไปเรื่อย ใหจําขอนี้ใหดี
เรื่องจิตนี้ไมมีคําวาสูญ ใครจะวาตายแลวสูญสักเทาไรมีแตลมปาก ไมมคี วามหมาย
อะไรเลย ความหมายที่แทจริงที่วาลบไมสูญก็คือ ตายแลวไมมีคําวาสูญ จิตไมมีสูญ ทราบ
กันดวยภาคปฏิบัติถึงไดทราบอยางชัดเจนทีเดียว เราคาดเดานี้ทั้งวันผิดกันทั้งเพ ถา
ภาคปฏิบัตินี้จะจับตัวมันไดโดยลําดับตามรอยของจิตซิ ภาคปฏิบัตินี้คือตามรอยของจิต
รองรอยของจิตเปนมายังไงๆ จิตตภาวนานี้จะตามรองรอยมันเรื่อยๆ ทราบเรื่อยไป แลว
ขัดเกลาเรื่อยๆ มันเศราหมองผองใสเพราะเหตุผลกลไกอะไร ก็ติดตามแกไขดัดแปลงชะ
ลางไปเรื่อยๆ จนกลายเปนจิตดีขึ้นมา
เชนจิตของเราอยางทุกวันนี้ มันวุนวายหาหลักหาเกณฑไดที่ไหน โลกนี้มากแสน
มาก ใครมีหลักเกณฑเปนที่ตั้ง เปนที่ตายใจของตัวเอง เปนที่พึ่งที่อาศัยมีไหม เราอยากจะ
พูดวาไมมีนนู นะวาไง ก็อยูกับสิ่งทัง้ หลายที่เกลื่อนกลนอยูนั้น แตมันไมใชที่พงึ่ ของจิต
พอจะทําจิตใจใหมีความสงบรมเย็นเปนสุข เพราะอาศัยนั้นเปนที่พึ่งมันไมมีนะ พอธรรมสู
ใจเทานั้นเอง มันจะเริ่มรูทันที เฉพาะอยางยิ่งจิตตภาวนา พอเริ่มเขาสูใจมันจะปลอยนั้น
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เขามา ที่พะรุงพะรังทับหัวจนมองไมเห็นหมอกเห็นเมฆอะไรเลยนั้น จะคอยจางไปๆ จิตต
ภาวนามีความสงบรมเย็น การทําบุญใหทาน นี่ละเปนเครื่องบุกเบิกสิ่งเหลานี้ออกชวยกันๆ
จิตตภาวนาเปนแกนนําแลวกาวเดินไป จิตนี้จะคอยสงางามขึน้ มาๆ นี่ละที่เรียกวาตามรอย
ของจิต ดูความเกิดตายของจิต ตายแลวมันสูญไหมหรือไมสูญ ดูตรงนี้
ทีนี้เวลาชําระตั้งแตมันเศราหมองมืดตื้อนี้ จนเปนความผองใสสงางามเรื่อยๆ ตาม
ไปเรื่อย ทีนี้ยิ่งผองใสขึ้นเรื่อยๆ สิ่งใดที่มาเกาะมาพัวพันเปนกาฝากๆ ภายในจิตนี้ ชําระ
ออกๆ เรื่อยๆ เอาเสียจนกระทั่งหมดกาฝาก เมือ่ รวมแลวเปนสมมุติดวยกันทั้งบาปทัง้ บุญ
ติดอยูในจิต สวนดีนั้นเปนเครื่องสนับสนุน สวนชั่วเปนเครื่องทําลาย มันเปนของติดอยู
เหมือนกับกาฝากนั้นแหละ แตบุญเปนสิ่งที่สนับสนุน สวนบาปเปนสิ่งที่ทําลาย เวลาถึงขั้น
สุดทายแลวปดทั้งหมดเลย หมดโดยสิ้นเชิง จิตนี้ผึงออก นี่ละสูญไหม
นี่ละดูตั้งแตตนเราภาวนา ตั้งแตลมลุกคลุกคลาน จนถึงขั้นสงางามสงบรมเย็นแนน
หนามั่นคง มีความเฉลียวฉลาดรอบคอบภายในตัวเปนลําดับลําดา สวางจาไปเรื่อยๆ
จนกระทั่งถึงจิตดวงนี้รอบตัวแลวปดออกหมดในบรรดาสมมุติทั้งมวล ดีดผึงละ นี่ละธรรม
ธาตุ สุดทายของจิตดวงนีไ้ ปอยูธรรมธาตุ ไมมีสูญ เปนธรรมที่เลิศเลอสุดยอดแลว นี่ละผล
แหงการชําระเปนอยางนั้น ผลแหงการอบรมจิตใจ ทําตัวใหเปนถึงขั้นธรรมธาตุแลว ใคร
จะเดือดรอนทั่วโลกดินแดนในสามแดนโลกธาตุนี้ ธรรมธาตุนี้ไมหวั่นทั้งนั้นเลย ไมมีไดมี
เสียกับใคร พอแลวเต็มตัวจากความดีของตน พากันจําเอานะขอนี้
เวลามันบกพรองก็ใหหนุนกันเขาไปๆ เมื่อถึงขั้นสมบูรณแลวก็ถึงขั้นธรรมธาตุไม
เลยจากนั้น นั่นละที่สุดของจิตอยูธรรมธาตุเที่ยง นิพพานเที่ยงอยูตรงนั้น จิตดวงนั้นไมเคย
ตาย กลายเปนนิพพานเที่ยงหรือธรรมธาตุขึ้นมา ตั้งแตเริ่มๆ ตนนูนแหละ ใหพากันจํา
เอาละวันนี้พูดเพียงเทานั้นละ ไมเอามาก
เมื่อวานซืนนี้ก็ไปเทศนที่โนน มันก็คงกระจายออกทั่วประเทศไทยละมั้ง เทศนที่ทุง
ศรีเมืองนะ กระจายออกไปทั่วประเทศไทย ออกไปหมดนั่นละ วันนั้นก็จะไดฟงเสียงธรรม
แปลกๆ อยูนะ ธรรมะปาเปนยังงัน้ ไมเหมือนบาน เอาความจริงออกวากันเลยธรรมะปา
ธรรมะบานนี้ออมแอมๆ แมแตจะไปสะแตกเหลา ถามวาไอบาเหลามันไปไหน ไปทาน
เหลา ฟงซิไปทานเหลา เราอยากตีปากผูวานั่นแหละ ไปสะแตกเหลาวางั้นมันพูดไมได
เหรอ เราอยากพูดวางั้น เขาใจเหรอ นี่ละเทศนแบบนั้นละ ใหมันตรงกับศัพทตัวมัน
เลวราย เราจะไปนิ่มนวลออนหวานกับมันไมได ใสปวะเขาเลยๆ นี่เรียกวาภาษาธรรมชําระ
ความชั่ว ชั่วมากเทาไรธรรมะยิ่งหนัก จึงแกกันตก ภาษานี้จึงเรียกภาษาธรรม ใครจะวา
สกปรกรกรุงรัง หรือวาเด็ดเผ็ดรอนดุเดือด ดุดาวากลาวกระแทกแดกดันก็ตาม ไมมี
ความหมาย นี้คือธรรมชําระความชั่วทั้งนั้น
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รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

