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อยูดวยความผานไปหมดแลว
ผาขาวทั้งหมดที่เอาไปนี้ ไมใชเอาไปอะไรนะ สําหรับในวัดนั้นมันเหลือเฟออยู
แลวแหละ พวกผาพวกอะไรตางๆ คอนขางเหลือเฟออยูต ลอดสําหรับวัดปาบานตาด
เวลาเราเอาผาในวัดไปแจกโรงพยาบาลมันไมพอ เรื่องราวมันนะ เพราะฉะนั้นเราถึงได
เอาจากทางนี้ไป เพื่อโรงพยาบาลตางๆ ที่มาคันไหนๆ เราจัดผาขาวใหทุกคันรถเลย ถา
มีอยู ผาขาวเรามีอยู นอกจากไมมกี ม็ ีขาดไปบางเปนพักๆ แลวแตของจะเกิดจะมีขึ้นมา
เราก็ใสรถใหทุกคันๆ อยางนี้เปนประจํา เพราะฉะนั้นผาขาวเราจึงขาดทางโนน ที่ให
ขาดเรื่องพระใชสอยนั้นไมมี เหลือเฟอตลอด นี่เราแยกออกไปชวยโลกนั่นซิ มันมีขาด
ตอนนั้น
โรงพยาบาลมาอยูตลอดนะ แมแตวันเสารวันอาทิตยก็มักจะมีวันใดวันหนึ่งใน
สองวันนี้มาจนได ที่จะใหขาดทั้งเสารอาทิตยนี้ไมคอยมี เสารอาทิตยนี้จะมีวันใดวันหนึ่ง
มาจนไดโรงพยาบาล อยางนั้นแหละ มาเปนประจํานะ ที่จะไมมมี าเลยนี้แหมรูสึกวามี
นอยมาก วันนี้ไมมีโรงพยาบาลมา นานๆ จะไดยินทีหนึ่ง สวนมากจะอยูในวันละสอง
โรง สามโรง อันนี้เปนสวนมาก สองโรง สามโรง สี่โรง ในยานนี้ ๕-๖ โรงไปก็นานๆ มี
ถึงเจ็ด แปด เกาโรงก็มี บางวันถึงเกาโรงก็มี แปดโรง เจ็ดโรง มีแตหางๆ นะ สวนวัน
ละสอง สาม สี่ นี้รูสึกวาแทบจะเปนประจํา
บรรดาโรงพยาบาลมานี้เราจัดใหเสมอกันหมด ไมใหยิ่งหยอนกวากัน ในสวนที่
ใหเสมอกันหมดทุกโรง แลวสวนไหนที่จะใหเปนพิเศษ โรงไหน จังหวัดไหน ระยะทาง
ใกลไกลขนาดไหน เราใหเปนพิเศษ พิเศษนีก้ ็ใหพิเศษเชนเดียวกันหมดเสมอกันอีก
โรงนั้น จังหวัดนั้น เชนอยางอุบลนี้ใหทั้งจังหวัดเลย ไมวาจะโรงพยาบาลจังหวัด ไมวา
จะอําเภอไหนมา ในเขตอุบลเราสั่งใหเปนพิเศษ พิเศษนั้นมีอะไรบางเราก็สั่ง แลวจดไว
หมดเลย เวลามาก็เอาอันนี้ธรรมดาแลวก็เอาพิเศษเพิ่มเขาอีกอยางนี้ทกุ คันรถ ไมให
เคลื่อนนะ
เทาที่ใหทั้งจังหวัดก็มีเพียง ๒ จังหวัด คือ อุตรดิตถ ไกล อันนี้ไมวาโรงพยาบาล
อําเภอ เขตจังหวัดใหพิเศษทั้งหมดกับอุบล สวนชัยภูมิใหเพียงสอง คือ ๒ โรงนี้ไกล
เราไดไปดูแลว ตั้งเข็มไมลไป ๒ โรงนี้ถาเราเทียบแลวก็จากอุดรเทากับถึงสูงเนิน สีคิ้ว
จากอุดรไปถึงสูงเนิน สีคิ้วที่มาโคราช ระยะทางหางไกลพอๆ กัน เพราะฉะนั้นจึงใหเปน
พิเศษอยางนี้ตลอดมา นอกจากนั้นก็เติมน้ํามันรถใหทุกคันรถ ใหเต็มถังดวยกันหมด
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ไมวาใกลวาไกล เติมน้ํามันรถใหทุกคัน เราเอาน้ํามันมาไวเปนประจํา ทําเปนโกดัง
เล็กๆ ไวขางใน เปนถังน้ํามัน มาเติมน้ํามันแลวก็ไปๆ
นี่เราหลุดปากถามเขาวันหนึ่ง เหตุที่จะทราบแตกอนไมเคยถาม เวลานั่งศาลา
เห็นรถเขามานี้ รถบรรทุกน้ํามันเต็มรถมาเลยตั้งหลายๆ ถัง ดูเหมือนจะเปนถังละ
๒๐๐ ลิตรละมั้ง เต็มรถมาเลย โอย รถอะไรมามากมายนัก รถน้ํามัน น้ํามันอะไร
น้ํามันสําหรับเติมรถนั้นแหละ เหอ เต็มขนาดนั้นเชียวนะ ทางนี้ก็เลยตอไปวา ในเดือน
หนึ่งไดคิดไวบางหรือเปลาวา
เดือนหนึ่งคาน้ํามันที่เติมน้ํามันใหเขาเปนประจํานั้น
ประมาณสักเทาไร หาแสนกวาเขาวางั้น คือเขาพูดดวยความแนใจเขาวาหาแสนกวา นี่
เฉพาะน้ํามัน
เราไมเคยถาม สิ่งเหลานี้จะหมดมากหมดนอย ฟาดเสียจนโกดังเต็มเอี๊ยดๆ มา
ประจํา เราไมเคยถามวาอันนี้ซื้อเทาไร อันนั้นซื้อเทาไร ไมเคยถาม การถามที่เกี่ยวกับ
เรื่องไดเรื่องเสียมากนอยเพียงไร มันก็มีความตระหนี่จะแทรกเขาไปอยูในนั้นใชไหมละ
ถาเราถามอยางนั้น เราทําไมได เราไมถาม เอาใหพอใจๆ เลย อันนี้ที่ถามนี้ก็คือวา
มันไปสัมผัสอันนี้ก็เลยถามดูเฉยๆ ไมไดถามดวยความตระหนี่ถี่เหนียว มันจะมากกวา
นั้นก็เอา แนะ เวลาไปสัมผัสก็ถามไปอยางนัน้ ของในโกดังนี้เต็มเอีย๊ ดๆ ตลอดเลย
เรามาก็ดี ไมมาก็ดีเทากับเราอยูนั่นแหละ ไมใหขาดตกบกพรองได
พออะไรบกพรองนี้ พระเวรมีอยูนั้นอยางนอยไมต่ํากวา ๒ องค ที่รักษาศาลา
เปนประจํา ดูเหมือนอาทิตยหนึ่งๆ แตละวาระๆ เหลานี้เปนผูคอยดูแลรับผิดชอบสิ่ง
เหลานี้ พอบกพรองก็ใหรีบสั่งทางบานเขาหามาเพิ่มเปนประจํา นี่เปนกิจวัตรประจําเลย
ละสําหรับโรงพยาบาล
ที่เราทําประโยชนตอโลกนี้เราทําจริงๆ เราไมไดทําเลน ทําออกจากหัวใจของเรา
จริงๆ คือ ความเมตตามันครอบโลกธาตุ วามันจริงๆ อยางนี้ ไมใชธรรมดา ไอที่วากลัว
จะหมดจะยัง มันไมมีเลยนะ มีแตจะใหทาเดียว บางทีจนหมดแลว เขาบอกวา ของ
หมดแลว หือ หมดแลวหรือ มันยังอยากใหอกี นะนะ ไมใชเลนนะ นี่ละมาเทียบดูซิ
เรื่องความตระหนี่ถี่เหนียวกับความเมตตาเปนพืน้ ฐานใหเสียสละ เปนยังไง คุณคาของ
มันตางกันยังไงบาง
คนตระหนี่ถี่เหนียวเดินไปตามทางนี้ ไมมีใครอยากคบนะ เขาหลีกทาง ใหไปแต
พวกคณะเดียวกัน คณะขี้เหนียวเขาใจไหม ตั้งชื่อใหเลย พวกนี้พวกคณะขี้เหนียวเขา
กับใครไมได เขากับสัตวไมได เขากับคนไมได เขากับใครไมได ความตระหนี่มันตีราบ
ไปหมด ใครเขามาไมไดมันเปนไฟเผาหมด นอกจากตระหนี่แลวมันยังแตกแขนงไป
เห็นแกได แกร่ําแกรวย เอารัดเอาเปรียบ คดโกงรีดไถทุกแบบอยูในความตระหนี่นี้
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หมด นั่น มันแตกแขนงออกไป ลวนแลวตั้งแตเปนไฟเผาเพื่อนฝูงดวยกัน เผาโลก
ดวยกันคือความตระหนี่ นี่คือกิเลสเขาใจไหม มันอยูในใจอันเดียวกัน มันแสดงฤทธิ์
ของมันออกมา จําใหดีนะ
ใครมาพูดอยางนี้ใหฟง นี่ถอดออกมาจากนี้ เวลามันเปนมีมากนอยมันรูอยูในนี้
มันหมดไปมากนอยรู มันหมดเสียจริงๆ เชนอยางความตระหนี่นี้เรียกวาหมดเลย ทีนี้
ความเมตตาเขาแทนที่ครอบโลกธาตุ มีเทาไรหมด อยางที่เราชวยโลกเวลานี้ หากมีผูใด
เอาสมบัติเงินทองมาใหเราชวยโลกนี้ เอาๆ มาตั้งเปนกอง สมมุติวาทองคํา ก็เอากอง
เทาภูเขา กองอะไรก็ตามเทาภูเขานี้ นาจะไมเลย ๓ วัน เอารถแทรกเตอรมาไถใหเรียบ
ไปหมดเลย นั่นเปนยังไง นี่ละอํานาจแหงความเสียสละ แหงความเมตตา มันไถแหลก
ไปเลย
ถาเปนความตระหนี่ยังไมพอนะนั่น เอามาอีก นั่นเห็นไหมละ นี่ละที่วาเปน
ขาศึกกันใหทานทั้งหลายทราบเสียอยูในหัวใจของสัตวทุกคน พูดใหชัดๆ จําใหดีนะ
หลวงตาตายแลวจะไมมีใครพูดอยางนี้ อันนี้ถอดออกมาจากหัวใจพูดใหทานทั้งหลาย
ฟง โดยไมมีความสะทกสะทานวาจะผิดไป ถอดออกมาจากหัวใจจะผิดไปไหน ดัง
พระพุทธเจาถอดออกจากพระทัยสอนโลกผิดไปไหน
ใครปฏิบัติตามพนทุกขไป
มากมายกายกองไมมีใครลมจมเพราะทําตามพระพุทธเจาเลย แมรายเดียวไมเคยมี นี่
ธรรมเปนอยางนี้
แตเรื่องของกิเลสมีเทาไรจมไปดวยกันหมด เอาใหแหลกหมดไมมีเหลือ นี่คือ
กิเลสออกจากหัวใจดวงเดียวกัน เวลามันมีมากมีนอยอยูในหัวใจมันรูๆ เวลาชําระลง
ไปๆ สิ่งนี้บางไป ธรรมหนาแนนขึ้นมา ธรรมหนาแนนขึ้นมาก็เปนคุณๆ ที่จะเปน
ประโยชนแกโลกขึ้นมาละที่นี่ ธรรมเปนประโยชนแกโลก เกิดมามากนอยเปนประโยชน
แกตัวเองแลวก็เปนประโยชนแกโลกกวางขวางไมมีประมาณ มีมากเทาไรยิ่งครอบไป
หมดเลย นี่เรียกวาธรรม ทั้งสองนี้อยูใ นหัวใจเรา เราจะเหยียบย่ํามันไปไหน มันมีอยูใน
หัวใจ มันเหยียบย่ําเรามาตั้งกัปตั้งกัลปแลว อํานาจของกิเลสนี้เรายังไมรูโทษของมัน
อยูเหรอ พิจารณาซิ
ธรรมนี้ฉุดลากสัตวโลกออกจากโลกจากสงสารมากขนาดไหน ไมมีใครเหลือบ
มองเลย มีแตมองตามกิเลส วิ่งตามกิเลส เพราะฉะนั้นโลกนี้ถึงไดรอนเปนฟนเปนไฟ
หาเวลาวางไมไดเลย เพราะมันติดมันพัน เสนหมันเกง คาถามันเกงไหมกิเลส หลอก
ตรงไหนติดหมดๆ มันแหลมคม เรียกวาทั้งสองเปนคูตอ สูก ันมา ถากิเลสมากเหยียบ
ธรรมทันที เพราะเตรียมที่จะเหยียบอยูแลว ธรรมมากทับไปทันที เปนอยางนั้น มันอยู
ในหัวใจเรา เกิดขึ้นภายในใจแลวฝงอยูในใจ
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ทั้งกิเลสทั้งธรรมเกิดที่ใจอันเดียวกัน ที่อื่นไมมที เี่ กิด โลกธาตุนี้กวางแสนกวาง
ไมมีที่เกิดแหงกิเลสและธรรม ไมมีที่อยูแหงกิเลสและธรรม และไมมีความสุขความ
ทุกขที่เกิดจากสิ่งทั้งสองนี้อยูในแดนใด นอกจากอยูกับจิตทีก่ ิเลสและธรรมอยูนี้เทานั้น
มันเกิดอยูทนี่ ี่ ใครจะสอนละเอียดลออยิ่งกวาพระพุทธเจา แหมเราอัศจรรยจริงๆ นะ
มันรูตรงไหนหาที่คานพระพุทธเจาไมได ไมใชไปคานเอาเฉยๆ นะ มันรู แลวมาเทียบ
กันปบ ยอมรับๆ มีแตพระพุทธเจาสอนไวหมดแลวๆ นี่ซิ แลวเราจะไปทะนงหาอะไร
ละ ก็เมื่อรูอะไรขึ้นมานี่ เปนสิ่งที่ยอมรับๆ เพราะของจริง พระพุทธเจารูมากอนแลว
สอนไวเรียบรอยแลว
เรามาปฏิบัติทีหลังรูทีหลังยอมรับ
พอยอมรับปบนี้วิ่งถึง
พระพุทธเจา ยอมรับหาที่คานไมไดเลย เปนอยางนั้นละ
เราจึงอัศจรรยพระพุทธเจา โอ ใครจะมาสอนไดอยางนี้ ไมมี หาเถอะ สามแดน
โลกธาตุนี้จะหาคนมาสอนแบบพระพุทธเจา อยางแมนยําตอสัตวทั้งหลายนี้ไมมี บอก ชี้
นิ้วเลย ไมมี คิดดูอยางกิเลสภายในใจนี่ มีใครๆ สามแดนโลกธาตุนี้มาพูดวากิเลสนี้มี
กิเลสเปนลักษณะอยางนัน้ อยางนี้ แสดงฤทธิ์เดชของมันอยางนั้นอยางนี้ ทําลายหัวใจ
สัตวอยางนั้นอยางนี้เรื่อยมาแตไหนแตไร พระองคแสดงแตพระองคเดียว แลวทีนี้
ธรรมก็อีกแบบเดียวกัน เต็มรอยเปอรเซ็นตเหมือนกัน ไมมใี ครรูใครเห็นละเอียดลออ
เต็มเม็ดเต็มหนวยเหมือนพระพุทธเจา เพราะฉะนั้นเมื่อทรงรูทรงเห็นประจักษพระทัย
เต็มเม็ดเต็มหนวยดวยกันแลว จะผิดไปที่ไหนการสอนโลก นี่ละสําคัญ
ตอนที่มันรูชดั ๆ ก็อยางอื่นไมคอยรูน ะ เรารูตามความหยาบของมัน เชนคน
เคยทําบุญใหทาน ทําจนชินแลวไมไดทําอยูไมได เปนสวนหยาบอันหนึ่ง คือ เคยทํา
แลวมันอยากทํา ไมทําแลวไมสบาย ทีนี้เวลามีจิตตภาวนาเขาไปเปนรากแกนอยูภายใน
นี้แลว ยิ่งทําใหละเอียดกวานั้นเขาไปอีก นั่นเปนอยางนั้นนะ ตางกัน เวลาแกกิเลสก็
เหมือนกัน กิเลสตัวไหนมันหนาแนนมากขนาดไหน ทําความทุกขความทรมานใหโลก
มากขนาดไหน เวลาชําระกันเขาไป ชําระก็คือการตอสูกนั นั่นแหละ ธรรมตอสูกับกิเลส
เขาไป เวลามันมีน้ําหนักมากนี้ โห ธรรมตกฟากทวีป มันรุนแรงกระแสของกิเลส พอตั้ง
ปบลมทั้งหงายเลยปดทีเดียวลง นี่ละรุนแรงอยูในใจดวงนี้นะ ตั้งพับนี้ไมไดเลยละ ขาด
สะบั้นไปเลย มันเอาธรรมขาดสะบั้นไปเลย
นี่ละใหดูเอา เวลาอํานาจของกิเลสมันรุนแรงในใจนี้ ทางนี้ก็ไมถอย เราสูกันไป
ขัดกันไป ฟดเหวี่ยงกันไปไมถอย หลายครั้งหลายหนอันนี้ก็คอยมีกําลังขึน้ ก็พอเห็น
เลหเห็นเหลี่ยมของกันและกันบาง ไมมากก็บาง พอบางแลวมันก็ไดเงือ่ นละที่นี่ เปน
กําลังใจขึ้นมา ทีนี้ก็หนักเขาๆ จากบางแลวก็ขึ้นสูงขึ้นแลว สูงขึ้นๆ สวนกิเลส เมื่อธรรม
หนักเขาๆ เพราะไดกําลังออกมาจากการบําเพ็ญธรรมแลวเปนเครื่องหนุนใจเขาอีก ให

๕
มีกําลังความพากเพียรหนักเขาไปอีก มันก็หนุนกําลังฆากิเลสเขาไปอีก หนักเขาๆ กิเลส
เบาไปๆ จางไปๆ พอกิเลสจางไปมากนอยความยุงเหยิงวุนวายนี้จะคอยเบาลง นี่มันก็
บอกชัดเจนวากิเลสเทานั้นกอความวุนวายแกจิตใจ ธรรมไมมี นั่น
ธรรมมีมากนอยมีแตความสงบเย็นๆ ภายในใจ กิเลสมีมากนอยแสดงความ
กอกวนทุกอยาง ตามแบบของมันกําลังของมันแสดงอยูนั้น เวลาชําระหนักเขาๆ อันนี้
บางลงๆ ธรรมะก็หนักขึ้นๆ ในหัวใจดวงเดียวกัน วิธกี ารนี้พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญ
มาแลว สรณํ คจฺฉามิ คือ พระสงฆสาวกอรหัตอรหันตของพวกเรา ทานดําเนินมาแลว
รูแลวเห็นแลว ทรงไวแลวซึ่งธรรมเหลานี้ เพราะฉะนั้นทานสอนจึงไมผิด ทานเอาวิธีการ
ของทานที่เปนในจิตสอนพวกเรา นี้เรารับเราดําเนินไป มันก็คอยเปนไปตามทานนั้น
แหละ เดินตามรองรอยทีท่ านสอน กิเลสก็คอยเบาไป บางไป ความทุกขในใจจะคอยๆ
เบาไป บางไป ธรรมพยุงขึ้นเรื่อยๆ
ใหจําเสียวา ธรรมกับกิเลสอยูในใจอันเดียวกัน เปนคูฟดคูเหวี่ยงอันเดียวกัน สู
กันตลอด เอาใจเปนสมบัติกลาง ใครเขาจะยื้อแยงแขงดีเอาใจมาเปนสมบัติของตน
กิเลสก็จะเอาใจมาเปนสมบัติของตน แลวก็สนุกเหยียบย่ําทําลาย แตธรรมไมมอี ยางนั้น
ธรรมมีแตชนะกิเลสก็เสริมขึ้นเรื่อยๆ ไมมีคําวากระทบกระเทือน ไดรับความทุกขความ
ลําบาก เพราะธรรมอยูในใจอันนี้ไมมี มีมากมีนอ ยเสริมขึ้นเรื่อยๆ แตกิเลสมีมากมีนอย
แสดงใหเห็นชัดเจนวาเปนภัยๆ ตามน้ําหนักของมัน ทีนี้เวลามันจางลงไปๆ นี้ จิตใจก็
คอยลืมหูลืมตาอาปากไดบาง เวลาธรรมะชําระได
จนกระทั่งถึงขั้นที่วากิเลสที่จะสั่งสมตัวขึ้นมาไมไดนั้นมี แตกอนกิเลสสั่งสมตัว
ตลอดเวลา พอธรรมหนาแนนขึ้นมาแลว กิเลสจะสั่งสมตัวไมได มีแตจะพังๆๆ เกิด
ไมไดวางั้นเถอะ พอแย็บออกมานี้มนั พังแลวๆ นี่คืออํานาจของธรรมมีกาํ ลังแกกลาแลว
สามารถทําลายกิเลสไดแบบเดียวกับกิเลสทําลายธรรม
เวลากิเลสหนาแนนเราจะ
บําเพ็ญธรรมนี้ไมได ตกหาทวีป มันตีทีเดียวตกไปเลยๆ คือกระแสของกิเลสหนักมาก
เห็นในใจดวงเดียวกัน ทีนี้เวลาเราสูไมหยุดไมถอย พลังของธรรมก็ยอมเกิดขึ้นจนได
นั้นแหละ ก็บําเพ็ญธรรมเปนธรรม เดินตามกิเลสเปนกิเลส ผลทําไมจะไมมี ก็ตองมี
เหมือนกัน
จนกระทั่งธรรมมีกําลังมากแลว ทีนี้กิเลสจะไมมีทาที่จะตั้งตัวขึน้ มาไดละ ทีจ่ ะมา
สั่งสมใหกิเลสเกิดขึ้นมาๆ เหมือนทีเ่ คยเกิดแตกอ น เกิดไมไดแลว ที่มอี ยูก็มีแตจะพัง
มีอยู อะไรก็แสดงออกมาๆ อะไรก็ถกู ทําลายพังเลยๆ นั่น นั่นละที่นี่ถึงขั้นกิเลสจะพัง
พังเรื่อยๆ อยางนั้น ธรรมมีกําลังก็พงั กิเลสไปตลอด จนกระทัง่ ที่ไดเคยพูดใหฟงแลววา
เปนอัตโนมัติ กิเลสเปนอัตโนมัติแบบกิเลส ธรรมเปนอัตโนมัติแบบธรรม กิเลสเปน
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อัตโนมัติผกู สัตวโลกไมมเี งื่อนตนเงื่อนปลาย เกิดตายกองกันอยูกี่กปั กีก่ ัลปยังจะเปนไป
อีกตลอด เรื่องของกิเลสไมมีเงื่อนตนเงื่อนปลาย แตเงื่อนของธรรมนี้ตัดเงื่อนเขามา
ใหมีเงื่อนตนเงื่อนปลาย ถึงจะยาวก็หดสั้นเขามาๆ นี่ละเงื่อนของธรรม
จะตายสักอีกกี่ภพกี่ชาติ หดเขามายนเขามาเรื่อยๆ จนกระทั่งชัดเจนในตัวเอง
ดังทีพ่ ระอริยบุคคลชั้นพระโสดา พอสําเร็จพระโสดาแลว นั่นถึงขั้นแนนอน ถึงจะเกิดก็
ตามในพระโสดานี้บอกไดชัดเจนวา อยางมากไมเลย ๗ ชาติ เกิดก็ไมไปเกิดใน
อบายมุขสูนรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน ไมเกิด จะทองเที่ยวอยูสวรรค มนุษยนี้
เทานั้น ในระยะ ๗ ชาติ ไมไปเกิดเปนกําเนิดอื่นใดเลย อบายภูมิ อบายมุข ตกนรก ไม
มี นี่เรียกวา อยางนาน ขยับเขามา ก็อีก ๓ ชาติ นี่ก็เหมือนกัน ไมมีคําวาตกนรก ตั้งแต
เปนอริยบุคคลขั้นนี้แลว ไมมี
อันที่ ๓ ก็เอกพีชี เกิดในชาติเดียวๆ มันแยกไดอีกอยู คือเกิดในชาตินั้น
บําเพ็ญบารมีใหสําเร็จเปนอรหันตในชาตินั้นก็ได ยกตัวอยางเชนพระอานนท ทาน
สําเร็จเปนพระโสดาขึ้นมา แลวบําเพ็ญสมณธรรม เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานได ๓
เดือน ทานก็ไดบรรลุธรรมขึ้นในวันทําสังคายนา นี่เรียกวาเอกพีชี เกิดมาเพียงชาติเดียว
สังหารกิเลสขาดสะบั้นไปไดเลย เปนพระโสดาแลวก็เปนพระอรหันตในชาตินั้นเลย นี่
เอกพีชี แยกได ๒ อยาง อยางหนึ่งเปนแลวถายังไมสิ้นสุดนี้ ไปนี้เสียกอน ตายแลวไป
เกิดสวรรค พอหมดอายุขัยแลวลงมาบําเพ็ญ คราวนี้ผึงเลย เรียกวาเอกพีชี ลงมาเกิด
เพียงชาติเดียว อันนี้แนนอน
นี่ละอะไรทําใหแนนอน ไมใชธรรม ไมใชความดีงามของเราที่สรางมา อะไรจะ
มาสรางความแนนอนใหเราได สรางความตายใจใหเราไดไมมี เรื่องกิเลสมีตั้งแต อูย
ยั้วเยี้ยๆ ดูไปกิ่งไหนกานไหน แตกแขนงไปไมมสี ิ้นสุด แขนงของกิเลสพาสัตวใหเกิด
ใหตาย ไมมีที่สิ้นสุด เปนอยางนั้นนะมันตางกัน แลวเรื่องของธรรมนี้หดเขามา ยนเขา
มา จนกระทั่งถึงขั้นที่วาจะไปโดยถายเดียวเทานั้นแลวประจักษในหัวใจ ไมไปถามใคร รู
เอง นีก่ ็ยังหมุนอยูติ้วๆ เพื่อหลุดพนๆ โดยถายเดียว เปนอัตโนมัติอยางเรงเขาไปโดย
ลําดับ ไมใชอัตโนมัติธรรมดา อัตโนมัติขั้นเรงก็มี เรงเขาไปๆ เอาไปจนหลุดพนได
มันเปนขั้น ธรรมะอัตโนมัติขั้นธรรมดาก็มี ขั้นเรงเขาไปก็มี ขั้นเรงสุดเขาไปก็มี
เปนขั้นๆ เขาไป นั่น นี่เรียกวาธรรม อยูในใจของเราดวงเดียวกันนี้ละ ถายังไมรูใหพา
กันไปศึกษาจิตใจของเสียนะ อยูกบั กิเลสจมกันมากี่กัปกีก่ ลั ป รูไหมวาเกิดกี่ภพกีช่ าติ
กิเลสไมใหรู ใครก็เหมือนกันหมด นักเกิดไมมีใครเกินสัตว สัตวโลกประเภทไหนก็
ตาม เปนนักเกิดนักตายดวยกันหมด แตไมมใี ครนับไดเลย นี่คือกิเลสพาเกิดพาตาย
มันตองเอาความมืดบอดปดไวหมดๆ ไมใหรู พนขึ้นมาจากนรกแลว มันยังปดอีก
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เหมือนหนึ่งวาไมเคยตกนรก
แลวสิ่งใดที่เคยทํามันเคยหลอกมันก็หลอกใหสัตว
ทั้งหลายอยากทํา แลวทําตามมันอีก สวนมากมันมีแตบาปแตกรรม มีแตทางต่ํา แลว
เปนไปอีกลงอีกอยูอ ยางนั้นนะ
นี่ละเรื่องของกิเลสจึงไมมีเงื่อนตนเงือ่ นปลาย ตายเกิดอยางนี้ตลอดเวลา จาก
จิตดวงเดียวนี้ไมเคยตาย จิตดวงนี้ไมเคยตายเลย เปนอยูอยางนั้นตลอด ทีนี้พอธรรม
แทรกเขาไป ชําระเขาไป สิ่งที่พาใหเกิดใหตายซักฟอกออกๆ ที่พาใหไดรับความทุกข
ความทรมานซักฟอกออก เปลี่ยนสภาพไปภพใดชาติใดที่ยังไมไดสิ้นจากทุกข ก็เปนภพ
ชาติของคนมีบุญมีความสุขความสบายบรรเทาทุกขไดมาก ยิ่งกวาพวกสรางแตบาปแต
กรรมเปนไหนๆ
ถึงจะเกิดจะตายในภพชาติใดก็ตาม แตภพชาติของคนบุญกับภพชาติของคน
บาปนี้ตางกัน ทีนี้เวลาหนักเขาๆ ภพใดชาติใดก็มีแตภพของคนบุญ ภพของคนมีธรรม
ไมไปเกิดที่ตา่ํ ชาเลวทรามดังที่เคยเปนมา เพราะจิตไดเปลี่ยนตัวแลว สรางแตความดี
งามทั้งหลาย ผลก็เปนความดีความสุขความเจริญไปเรื่อย เปลี่ยนไปเรื่อย นั่น ผล
เปลี่ยนไปอยางนั้น สุดทายก็พนไปไดเลย พนไปแลวจิตดวงนี้ก็ไมตาย นี่ละที่วา อมต
จิต คือจิตดวงไมตายซึ่งหลุดพนไปเรียบรอยแลวนี้ไมตาย เหมือนจิตพระพุทธเจา พระ
อรหันต เปนจิตประเภทนี้แหละ
สวนจิตปุถุชนเราไมตายเหมือนกันแตมีกิเลสครอบอยู พาใหเกิดนูนตายนี้อยู
เรื่อยๆ ทั้งๆ ที่จิตไมตาย แตสิ่งที่เคลือบอยูนั้นมันพาใหเกิดใหตาย พอซักฟอกอันนี้
ออกหมด บริสุทธิ์เต็มเหนี่ยวแลว ทั้งไมเกิดทัง้ ไมตาย นี่ที่เราลําบากลําบนมาขนาดไหน
คุมคาไหมทีน่ ี่ เราอุตสาหพยายามเต็มเม็ดเต็มหนวย พอมาไดผลเปนที่พอใจแลว บัดนี้
ความเกิดอีกตายอีกของเรา
ซึ่งเปนการแบกหามกองทุกขในภพนอยภพใหญนั้นได
สิ้นสุดลงไปแลว ไมมีอะไรเหลือแลวประจักษใจ นี่คือผลแหงความอุตสาหพยายาม
ของเรามาสนองใหเห็นชัดเจน เปนเครื่องตัดกังวลขาดสะบั้นเลย ไมมี นั่นเปนอยางนั้น
เราบืนไปตามกิเลส มันวาอะไรก็ไมฝนมันทําไป มันก็จมไปอยูเรื่อยๆ อยางนั้น
ถามีฝนมันก็มีไดเปรียบกันละคนเรา โห ความลึกลับอะไรจะเกินจิตไปได ไมมีอะไรเกิน
จิต สัตวโลกไมเห็นเลย ทั้งสามแดนโลกธาตุ ศาสนาใดก็เถอะวางั้นเลย พูดอยางอาจ
หาญเลย เอาความจริงมาพูด ศาสนาใดเขาไมถึงจิต สอนอยูน อกๆ นานาไปนี้ ไมได
เขาถึงจิตเหมือนพุทธศาสนา พุทธศาสนานี้จอปงไปนั้นเลยเชียว เอาจิตเปนรากฐาน
แหงการดัดแปลงแกไข เพราะจิตเปนผูผิดผูพลาดอยูตลอด
ดัดแปลงแกไขก็คอื ดัดแปลงแกไขความผิดพลาดของตัวเอง เอาความถูกตอง
เขาไปแกไขความผิดพลาดออกไปเรื่อยๆ ความถูกตองไปเรื่อยๆ มันก็คอ ยเดินถูกชอง
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ถูกทางไปเรื่อยๆ นานเขาๆ มันก็ตรงแนวเลย พุทธศาสนานี้เปนศาสนาที่เอกทีเดียว
สอนลงที่จุดสําคัญคือ จิตตัวเกิดแกเจ็บตาย ตัวเปนนักทองเที่ยวคือจิต อยางอื่นแกไม
ตก แกที่ไหนก็ไมตกถาแกจิตนี้ตก พระพุทธเจาแกที่จิต ตก ไมตองมาเกิดมาตายอีก
จึงไดนําอันนี้มา ถึงจะยังไมสิ้นก็ตาม สิ่งที่พยุงใหไปเกิดในสถานที่ดีเปนลําดับลําดา
ตามอํานาจแหงบุญกรรมของตนที่มีมากนอยก็สงไปเกิดอยูอ ยางนั้น ไมไดแหวกแนว
ไปเกิดในนรกนะ คนสรางคุณงามความดี มันตางกัน
ขอใหทานทั้งหลายพิจารณาใหดี เรื่องเหลานี้ไมใชเรื่องเล็กนอย ที่มาสอนอยู
เวลานี้ อยาเห็นเปนของเลนนะ เวลามันดัดสันดานเรามันไมไดเลนนะ มันเอาจริงเอาจัง
ตองไดพิจารณาใหดี ใหพากันอดกันทน ทุกอยางถาเดินตามแนวพระพุทธเจานี้มีชิ้นดี
ตลอดติดตัว ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับ เราจะมีความระมัดระวังคัดเลือกสิ่งดีสิ่งชั่ว
ที่มาเปนภัยและเปนคุณตอเราไดตลอดไป แลวคัดออกๆ อะไรไมดี อะไรดีเราก็กวาน
เขามาๆ นี่ละอาศัยธรรมเปนเครื่องแนะ โดยลําพังเราจะไมรูจักวิธีแกไขดัดแปลงตนเอง
ไมรู ตองอาศัยธรรมมาแกไข ทานวาไมดียังไงๆ ใหพยายามละตามนั้น
เราไมรู ทานสอนใหรูวิธีละ ก็ใหละตามนั้น จากนั้นก็คอยเปนคอยไป ตอไปชิน
ตอนิสัย ความละความถอนเปนไปในตัว การบําเพ็ญเปนไปในตัวคอยหมุนไปเรื่อยๆ
ไปอยางนั้น จึงวาเปนศาสนาที่เลิศเลอ ไมมีอะไรเกินพุทธศาสนาวางั้นเลย แลวสอนลง
ถึงจุดแหงกองทุกข มหันตทุกขของสัตวทั้งหลายคือจิต ตัวนี้ละตัวสรางกองทุกขทั้งมวล
เมื่อยังไมมีธรรมเขามาบุกเบิกเพิกถอนแลวกองทุกขทงั้ มวลอยูในจิตดวงนี้ พอมีธรรม
เขามาบุกเบิกแลว ทีนี้ก็ถอนปงเขาไป ดังพระพุทธเจาไมตองมาเกิดตายอีกแลว นั่นมัน
ก็มีอยู เห็นอยูกับตัวของเรา เราควรที่จะเลือกเฟนเอาได อุตสาหพยายามบึกบึนไดอยู
นะ
พระพุทธเจาทานก็เปนคนๆ หนึ่ง สาวกทั้งหลายเปนคนๆ หนึ่ง ทานสอนพวก
เรา ก็สอนลูกศิษยลูกหาซึ่งเปนคนๆ หนึ่งเชนเดียวกัน ทําไมเราจึงจะไมมีแกใจที่จะ
ฝกอบรมเพือ่ ตัวเอง ซึง่ พระพุทธเจาไมมาเกี่ยวของกับเรา ไดเสียมากนอยมีแตเราจะ
รับเอง ก็ควรจะปฏิบัติตนไปใหดีใหงาม เวลานี้ศาสนายิ่งหนาแนนเขาทุกวันๆ แหม มัน
ครอบหัวใจสัตวโลก มองดูนี้แทบไมเห็นธรรมเลย มีแตกิเลสหอมลอมไปหมดทีเดียว
คนทั้งคนแทบมองไมเห็นคนเลย มีแตกิเลสแสดงออกมาอะไรเปนกิเลสๆ ทั้งหมดเลย
เชียว ธรรมไดแย็บๆ ออกมานี้แทบไมมี
เอา ยนเขามาทั้งๆ ที่พวกเราเปนชาวพุทธ แตมันกลายเปนชาวผีไปดวยกันหมด
นั่นซี เราอยากพูดอยางนี้หรือพูดแลวก็ไมรูนะ เราก็หลุดปากไป หือ ไดพูดแลวหรือ
มันนาโมโหนะ โห จิตนี้เวลามันอับเฉานี้ ไมมีอะไรอับเฉายิ่งกวาจิตนะ เลวรายยิ่งกวา
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จิตไมมี ก็เพราะกิเลสนั้นละทําใหมันเลวรายใหอับเฉา เพราะเราหลงตามมันๆ ทีนี้เวลา
พลิกจากนั้นแลวกลับเปนของเลิศเลอ
สามแดนโลกธาตุไมมอี ะไรเลิศเลอยิ่งกวาใจ
ครอบโลกธาตุไปเลยทีเดียว นี่เวลาขึ้นขึ้นอยางนั้น เวลาอยูกับเราเราไมไดเรื่องไดราว
มันก็ไมมีความแปลกประหลาดหรือตื่นเตนอะไร ก็มีแตเรื่องของกิเลสกลอมใจใหเคลิ้ม
หลับไปๆ ไมอยากตื่นนอนแหละ นอนดวยความประมาทนะ
เวลาธรรมะคอยปลุกเขาไปๆ แลวมันก็คอยดีขึ้นๆ เอาเสียจนสุดขีดแลว ทีนี้ไม
มีอะไรเลิศเลอยิ่งกวาใจ สุดยอดอยูน ั้นแหละ อดีตอนาคตทานไมมี พระพุทธเจาพระ
อรหันตทานไมมีอดีต อนาคตที่จะเปนสัญญาอารมณตอการเปนมาของเรา ความสุข
ความทุกข ความลําบากลําบนที่ไดเปนมาแลวเปนยังไง แลวไปขางหนาจะเปนยังไง มัน
จะเปนแบบนี้หรือยังไง ปจจุบันนี้ทานก็จาอยูแลว ทีนี้มันก็ไมมีอดีตอนาคต สมมุติอดีต
อนาคต ปจจุบันไมมีในใจ ผานไปหมดแลว นั่นละทานอยูดวยความผานไปหมดแลว
จึงไมมอี ะไรที่จะเขาไปทําลายได แลวนําธรรมนั้นมาสอนพวกเรา
ถึงไมไดอยางนั้นก็ขอใหมีวรรคมีตอน พอมีทพี่ งึ่ ที่เกาะไวเถิด ถาไมสนใจเลยนี้
จมตลอดนะ หายใจฝอดๆ หายใจเพื่อจะจม ไมไดหายใจเพื่อจะฟนฟูอะไรนะ ถาไมมี
ธรรมแทรกในใจ ปลอยใหกิเลสเอาไปนี้เหลือแตลมหายใจเทานั้น จําใหดีคํานี้ นี่ได
ปฏิบัติมาหมดแลว เพราะฉะนั้นจึงไดมาพูดใหพี่นอ งทัง้ หลายฟงเต็มเม็ดเต็มหนวย ไม
เคยสะทกสะทานวา การพูดเหลานี้ใครจะมาคัดคานตานทานวาผิดไป พลาดไป หรือวา
พูดดวยความโออวดอะไร โปปดมดเท็จอยางนี้ เรามันไมมีเลยจะใหวาไง ก็มีแตความ
เมตตาสอนลากขึ้นมาๆ
ใครจะมาวาอะไรมันก็เหมือนหมาเหาฟา ฟาอยูที่ไหนละ หมามันอยูในถังขยะ
มันเหาฟาวอๆ ไดผลประโยชนอะไร เทียบดูซิ หมาอยูในถังขยะแลวก็เหาฟา ไมทราบ
วาฟาอยูที่ไหน ถังขยะคืออะไรก็ดูเอา มันวิเศษที่ไหนไอที่หมาอยูนั่น กับมันเหาวอๆ
ฟา กับธรรมที่เลิศเลอเหนือสมมุติ เหนือฟาไปหมดแลวตางกันยังไง เกินกวาที่จะมา
สนใจกับสิ่งเหลานี้ใหเสียเวล่ําเวลา เขาใจไหมละ อะไรที่จะเปนประโยชน ก็ทําใหเปน
ประโยชนสอนใหเปนประโยชนไปเทานั้น ที่ไมเปนประโยชน มันเปนหมาเหาฟาไป
ตลอดก็ใหมนั เปนไปซิ มันจะอยูในถังขยะก็ใหมันอยูไป ผูที่อยากขึ้นจากถังขยะก็ให
พากันดีดกันดิ้นนะ เอาละวันนี้พูดเทานี้ละ
พูดทายเทศน
ชาติไทยเปนของเรา เราไมชวยชาติไทยของเราใครจะมาชวย ใครจะมาเปน
ขาศึกตอชาติตอศาสนาของเมืองไทยเรา ศาสนาเปนหัวใจของชาติไทยเราคือ พุทธ
ศาสนา ชาติไทยอุมชูศาสนา และไดรับความสงบรมเย็นเพราะศาสนา แลวตางคนตางมี
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ความรักชาติ รักศาสนาของตน ใครจะมาเปนขาศึก มายื้อแยงแขงดีหรือมาทําลายการ
ชวยชาติของเรา เอาคอขาดเลยนะ หลวงตานี้ไมถอย บอกวาคอขาดเลย แลวกับคนๆ นี้
จะเขากันไมไดกับเราวางั้นเลย สนิทไมไดจนกระทั่งวันตายเลยนะ
เพราะเราได
พิจารณาทุกสิ่งทุกอยางแลวกอนที่จะมาชวยชาติ
อยางที่ชวยพี่นองทัง้ หลายอยูเวลานี้
หลวงตาชวยมานี้ก็ชวยมาดวยความ
ภาคภูมิใจ และการชวยมาทั้งหมดนีม้ ันจะเปนโทษมหันตโทษที่จะพาใหพน่ี องทั้งหลาย
ชาวพุทธเราทั้งประเทศนีล้ มจมลง จนกระทั่งไมมีเหลือเปนประเทศไทยอยูเลย เพราะ
หลวงตาคนเดียวที่นําพี่นองทัง้ หลายชวยชาตินี้ เอาใหเห็นเสียทีนะ ฟงใหดี จนกระทัง่
มันจะสลบเราก็ยอม จะคอขาดเราก็ยอม เพื่อชาติเพื่อศาสนาของเรา แลวยังจะพาพี่
นองทั้งหลายไปลมจมนี้ เอาใหเห็นสักทีนะ วางั้นเลย อาจหาญ อยากเห็นเสียดวยนะ
ใครจะมาขวางไมได เรื่องนี้เปนเรื่องใหญโต เรื่องของบุคคล เรื่องของคณะของ
พวกนั้นพรรคนี้ ภาคนั้นภาคนี้อยาเอามายุงนะ เปนมหาภัยเปนขาศึก ความแตกแยก
ของชาติของศาสนาใหแตกแยกจากกันไมมีชิ้นดีเลย อยาเอาเขามายุง อะไรที่จะเปน
ความพรอมเพรียงสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียว นี้เปนพระประสงคของพุทธศาสนาเรา
ไมมีคําวาจะใหยุแหยกอกวนใหแตกใหแยก อันนี้พุทธศาสนาไมมี มีแตจะประสานเขา
มาใหดิบใหดีเปนเนื้อหนังอวัยวะเดียวกัน แลวมีความพรอมเพรียงสามัคคี มองเห็นกัน
ตายใจกันไดเลย นั่นเห็นไหมละ
นี่ละศาสนามองเห็นกันไมตองถามชาติชั้นวรรณะ ความดีดวยกันตายใจกันได
เลยคนเรา อยาทําใหระแคะระคายกัน ถาทําใหระแคะระคาย ใหเปนการทําลายกัน
แมแตอยูในครอบครัวก็แตกกันได ถาเปนความดีอยูไหนอยูเถอะ ประสานกันไดหมด
เราถือกันตรงนี้ เราอยาไปถือคนนั้นคนนี้อยูเมืองนั้นบานนี้ เปนความคิดเรื่องของกิเลส
ที่จะสรางความแตกแยกใสชาติของเรา ชาตินี้พุทธศาสนาครอบไวดวย คือความสามัคคี
พระพุทธเจาชมเชยยิ่งนัก ใหเราอุตสาหพยายาม
นี่เห็นไหมอํานาจแหงความรักชาติความสามัคคีของเราที่ไดมาเวลานี้ ทองคําตั้ง
๖ ตันกวาแลว ตั้ง ๖ ตัน ๘๔ กิโลครึ่งแลว ดอลลารก็ ๗ ลานกวากําลังจะถึง ๘ ลานแลว
ขยับขึ้นไป สวนเงินไทยนี้ทั่วประเทศวางั้นเถอะ ไปที่ไหนดาดาษไปดวยสิ่งกอสรางนะ
เต็มไปหมดจริงๆ เราเปนคนไปเอง มองไปเห็นที่ไหนเราใหสรางอันนั้น สรางอันนี้ ไป
ที่ไหนโรงร่ําโรงเรียน โรงพยาบาล ไปที่ไหนเห็นหมด นี่ละเงินไทยนี้ออกไปอยางนั้นละ
ทานทั้งหลายทราบเอา ลวนแลวตั้งแตเปนเครื่องหนุนชาติของเราทั้งนั้น ดวยความรัก
ชาติ ดวยความเสียสละ ดวยความพรอมเพรียงสามัคคีกัน แสดงผลใหเห็นอยางนี้นะ
เอาเทานั้นละ ไมอะไรละ ใครจะบริจาคๆ เสีย ตอไปนี้จะใหศีลใหพร
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วันไหนก็เทศนทุกวันๆ ไมทราบจะเอาอะไรมาเทศน หลวงตาป. ๓ นี่ โหยพิลึก
วันนี้ก็รอน อากาศรอนๆ แลวเราก็ไมเปนอารมณกับมันนะ เราไมไดเปน เพราะฉะนั้น
ใครจึงมายุงนั้นนี้ แลวมาเปดน้ําใหฝนตกเทานั้นเทานี้ เราโดดออก แลวมาเปดน้ําตาม
แถวนั้น มันพิลึกนะพวกนี้ มันหากังวลกับสิ่งไมกังวลนี้นะ ขางบนนี่ก็มาเปดน้ําใหตกลง
บนชายคา ใหเย็นๆ มันสรางความรําคาญ นี่ไมเคยยุงกับอะไร อยูในปาในเขายุงกับ
อะไรที่ไหน ไมมี บิณฑบาตไดอะไรมา หยิบนั้นหยิบนี้ ๆ ใสปบๆๆ เสร็จแลวเอาออกๆ
ฉันเทานั้นพอ
พอเสร็จแลวก็ลางบาตร เช็ดบาตรเรียบรอยแลวเอาเขา อยูในแครสวนมากเอา
สอดเขาใตแคร เขาทางจงกรมเลย นั่นนะมีแตเรื่องความจําเปนความพอดิบพอดี ไม
เหลือไมเฟอไมยุงวุนวาย อะไรๆ พอดิบพอดีเทานั้นพอ ไมเอาอะไรมาประดับประดา
ตกแตง สรางความกังวลวุนวายอันเปนเรื่องของกิเลส เครื่องกดถวงจิตใจใหลาชาตอ
ความเพียรตางหาก ตัดมันออกๆ ซิ ยุง หาอะไร
อยางพอแมครูจารยมั่นเรายกใหเปนอาจารยชั้นเอก เอกอยางหมอบราบนะนี่
เราไมปรากฏวามีอะไรที่เหลืออยูแมเม็ดหินเม็ดทรายเลยวาเราไมไดลงทาน ยังเหลืออยู
หนึ่งเม็ดทรายไมมี ลงขนาดนั้นละลงพอแมครูจารยมั่น ลงสุดขีดคือทานเก็บหอมรอม
ริบตามหลักธรรมหลักวินัยนี้ ทานทําอะไรแลวเรามาดู ก็เราเรียนมาแลวนี่ ทานทําอะไร
นี้เขาในขอใดๆ ทานไมใหเรี่ยราดสาดกระจายนะ ทานเก็บหอมรอมริบ ทานจึงเปนมหา
เศรษฐีธรรมละซี ดูแลว อูย เทิดทูนสุดยอด อยูก ับทานเปนเวลา ๘ ปจะหาขอขัดแยง
ทานแมนิดๆ ไมมีเลย ก็มีแตหมอบๆ ละซิ ทานทําอะไร
เราไมเคยเห็นครูบาอาจารยองคไหน เราไมไดดูถกู เหยียดหยามทานนะ ไมเห็น
เราก็บอกไมเห็น แตองคนี้เห็นชัดๆ นั่นถึงลงใจ อยูที่ไหนอยูไ ดหมด ก็อตั ภาพรางกาย
นี้ รางกายนี้ก็เหมือนกับสิ่งเหลานี้ไมผิดกันอะไร สิ่งเหลานั้นยังไมสกปรก รางกายนี้เอา
หนังหอไวเทานั้นขางในมันสกปรกขนาดไหน
แลวจะไปเอาอะไรมาประดับประดา
ตกแตง ใหสดสวยงดงามหลอกไมใหมองดูอันขางในสกปรกนี้เหรอ หลอกไมอยูหลอก
ธรรมทะลุถึงหมดเลย
กิเลสมันหลอกโลกมันหลอกอยางนัน้ ขางในสกปรกโสมมขนาดไหน ขางนอก
เอาอะไรมาประดับประดาตกแตงใหสดใหสวยงดงาม จากนั้นก็ไปหาบานหาเรือนที่
หลับที่นอนตกแตงๆ เพื่อหลอกโลกใหหลงกันไปตามละซิ ไมใหดูอันนีจ้ ะวายังไง โลกก็
เลยหลงไปตามนะซิ หาอยูหากินวิ่งเตนขวนขวายทั้งวันมันก็ไมพออยูพอกิน ยุงไปหมด
เพราะหาแตเรื่องความยุงมันก็ยุงละซิ อยูที่ไหนมีแตความยุงดวยกัน เพราะกิเลสพาให
ยุง เรื่องธรรมไมไดยุงมากอะไรนะ พออยูพ อกินพอเปนพอไปแลวสบาย ไมสรางความ

๑๒
ยุงเหยิงวุนวาย อยางหลวงปูมั่นที่วานี่ คืออัตภาพของทานก็เปนอยางนี้ สิ่งที่ทานอาศัย
กับเทานี้พอกันแลว เขาใจไหมละ
จะทําอะไรใหทานไมเอา ทานไมยุงเลย คืออันนี้กับอันนี้มันพอกันแลว ตัวนี้ก็
เปนตัวศพเสีย กุฏิอะไรก็เปนหีบศพเสีย อาศัยกันอยูพอไดยกขึ้นใสไฟ เทานั้น ทานไม
เหอนะ อันนี้เปนศพแลวยังมาประดับประดาตกแตง ยังหารําวงรําแวงมาขับอยูตอหนา
ศพอีกนูนนะ พวกบา เปนอยางนั้นนะ มันไมยอมตายนะอยูในศพแลวมันก็ยังไมยอม
ตาย ยังมาบํารุงบําเรอขับลําทําเพลง แหมพิลึกพิลั่นนะ เห็นไหมกิเลสหลอกคน เขาใจ
หรือเปลา เอาละพอ
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

