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สวรรคนิพพานแหงผาก
ตกลงเลยจะใหวิทยุทางภาคใต จังหวัดพังงา ทีแรกให ๑ กิโลวัตต พอมาพิจารณาดู
นั้นมันไมคอยมีสถานีวิทยุ ใหเพียง ๑ กิโลวัตตมันไมคมุ คากันเลย ตกลงเลยให ๑๐
กิโลวัตตเหมือนสวนแสงธรรมเสียเลย เพื่อจะไดกวางขวาง เพราะไมมีเลยวิทยุเสียงธรรม
วิทยุเทศนเรื่องธรรม ให ๑ กิโลวัตตนี้มันไมไดถึงไหน ทําทั้งทีก็ใหเต็มตามอัตราของมัน
เสีย เลยให ๑๐ กิโลวัตต ไดสั่งไปแลวนะใหรีบจัดการเลย เราใหเลย ๑๐ กิโลวัตต เพราะ
สงสารพี่นองชาวภาคใต ไมมีธรรมประเภทวิทยุอยางที่เรามีกันนี้บางเลย แลวทานคลาด
ทานอยากจะใหมีขึ้นที่นั่น ที่จังหวัดพังงา ทานขอมาทางนี้ เลยเอาที่บานตาดนี่ใหไป ทาง
บานตาดเราเอา ๑๐ กิโลวัตตมา แลวเอา ๑ กิโลวัตตไปภาคใต ทางนูนขอมา
เรามาพิจารณาแลวทางภาคใตไมมีเลย จะให ๑ กิโลวัตตไปไมเหมาะเมื่อเราพอจะ
ถูไถไดอยู เราก็เลยถูไถ เอาให ๑๐ กิโลวัตตไปเลย เพราะทางภาคโนนไมมีวิทยุที่เทศนาวา
การอรรถธรรม ทางนี้มาก ทางภาคใตดูไมปรากฏวามี ทีนี้ทานคลาดทานขอใหมี ทาน
อยากจะตั้งทานมาขออันเกานี้ไป ทานคลาดทานก็เปนพระวัดนี้ เปนคนจังหวัดพังงา อยูนี้
นานถึงไปอยูที่นั่น
ภาคใตลูกศิษยเรามีคนเดียว นอกนั้นมันตายหมดลูกศิษยหลวงตาบัว ภาคใตมาอยู
นี้ไมใชนอยนะ เต็มอยูน ี้พระ แลวไปตายหมดๆ ยังเหลืออยูท านคลาด นั้นหายใจแขมวๆ
เราก็ไมรูแหละ เราก็ไมแน ผูนั้นละผูที่จะจัดตั้งสถานีวิทยุขึ้น เราให เราก็พูดตรงๆ ลูกศิษย
เราภาคใตมีนอยเมื่อไร เหมือนภาคทั้งหลายนี่ ไปแลวหายเงียบๆ มันก็ตายละซีมันหาย
เงียบไปอยางนั้น ยังปรากฏอยูทานคลาด อยูในวัดนี้ก็มี นอยหรือภาคใตอยูในนี้ ไดยินหรือ
ไมไดยินก็ไมรูนะ พระภาคใตมาอยูประจําอยูในนี้วัดปาบานตาด เดี๋ยวนี้ก็มี แลวมันหายไป
ไหนกันหมด มีนอยหรือ สององคสามองคอยูในนีป้ ระจํา
เราอยากจะใหมี(สถานีวิทยุ) หากมีขึ้นที่นั่นแลวก็จะไดพอเปนประโยชนบาง หูเรา
ตาเราไมวาที่ไหนๆ มีไวสําหรับใชเพื่อผลประโยชนแกตน แลวเปนโมฆะและเปนภัยแกตน
มีมากอยูนะ ตา หู จมูก ลิ้น กาย มีอยูประจําทุกคน เปนเครื่องมือสําหรับใช แตใชมาฟน
เจาของทําลายเจาของมีมาก ใชสําหรับสงเสริมเจาของใหมีคณ
ุ คาดีงามมากขึ้นนี้มีนอยอยู
นะ เชนอยางเสียงอรรถเสียงธรรมนี้หูไดฟงเปนเสียงอรรถเสียงธรรมขึ้นมาเขาถึงใจ ธรรม
เขาถึงใจหนุนจิตใจ จิตใจที่เคยหมอบก็เงยขึ้นมาได โผลหนาขึ้นมาได เรื่องธรรมเปนเรื่อง
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เล็กนอยเมื่อไร เราจึงคิดแลวคิดเลาพอทราบวาทางทานคลาดจะมาขอเอาที่บานตาด บาน
ตาดมี ๑๐ กิโลวัตต อันเกานี้ทานคลาดมาขอก็ใหทานคลาดไป
พอเราทราบแลวเราก็ไมสบายใจ คิดทบทวนไปมาก็มาลงชองเกาๆ ไมสมควรให ๑
กิโลวัตต ทัง้ ๆ ที่ทางโนนไมมีวิทยุเทศนอรรถธรรมอยางนี้เลย เลยใหทางโนนเปน ๑๐
กิโลวัตตเลย ใหทานเหลานั้นไดฟงเสียงอรรถเสียงธรรม ตา หู จมูก มีเหมือนพวกเรา
ทั้งหลาย แตหางไกลจากอรรถจากธรรม จึงขอใหไดยินไดฟง บาง ไดยินไดฟงที่นั่นแลวจะ
คอยกระจายไป เปนประโยชนไปเรื่อยๆ เพราะธรรมไมเคยเปนโทษตอผูใ ด เปนคุณทั้งนั้น
คิดดูซิตั้งแตคางคาวเขาเกาะอยูเพดานถ้ํา พระทานสวดมนตอยูในถ้ํา คางคาวเกาะ
ผนังถ้ําอยูฟง เสียงทานสวดเปนบทเปนบาท ฟงเพลินๆ ตีนเลยหลุดจากที่เกาะตกถูกพื้น
หินตาย ตายแลวไปสวรรคหมด นั่นเห็นไหมละ เสียงธรรมเปนของงายเหรอ มันเกาะผนัง
ถ้ําฟงธรรมทานสวดอยูเลยเพลินๆ ตกลงมาหัวมาถูกพื้นแข็งๆ เลยตาย แลวไดไปสวรรค
หมด นั่นฟงซิ จิตเปนจิตอยางเดียวกัน จออยูกบั ธรรมอันเดียวกัน เวลาตกลงมาตายก็ไป
สวรรค คัมภีรทานบอกไวชัดเจนมาก ทานบอกวาเสียงธรรมนี่เขาที่ไหนเปนคุณทั้งนั้น ทาน
วาอยางนั้น ไมเปนโทษกับผูใด เสียงธรรมเขาที่ไหนเปนคุณๆ
เขาทางตาเปนคุณ ทางหูเปนคุณ ทางไหนเปนคุณ จมูกเปนคุณ ไดกลิ่นหอมหวน
อะไรที่นาเคารพบูชาพระพุทธเจา เอาดอกไมไปบูชาพระพุทธเจา ดอกไมหอม เขาใจเหรอ
จมูกก็เปนคุณ ลิ้นไดกินอะไรดีๆ แลวคิดถึงพระคิดถึงธรรม เปนคุณ แนะ ออกไปจากใจ
ทั้งหมดๆ นีล่ ะธรรมไปทีไ่ หนเปนคุณทั้งนั้น สัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เปนคุณ
ทั้งหมด เราอยาแบกอยูเฉยๆ แบกไปฟนเจาของ ตาก็ฟนเจาของ หู จมูก ลิ้น กาย เอาไป
ฟนแตเจาของ พวกนีม้ ันหูกุดหูขาดขาขาดแขนขาดไปหมด เครื่องมือของมันฟนเจาของ
เอง เอาไปใชในทางไมเปนประโยชนก็เปนโทษแกตัวเอง มันก็ทําลายตัวเอง เอาไปใชทาง
คุณมันก็เปนประโยชน เขาใจหรือเปลา ตั้งแตคางคาวมันก็ยังไปสวรรคได นั่งอยูบนศาลา
มันจะไปไมไดสักคนเหรอ เราอยากถามวาอยางนั้น หรือจะบืนลงแตนรก จับขาไวขาขาด
ยังบืนลงอยู อยางนั้นละพวกนี้พวกขาขาดยังบืนลงนรก ดึงไวไมอยู
เสียงอรรถเสียงธรรมมันไมอยากฟงละซี มันสูเพลงที่เพลินใหลงนรกมากกวานั้นซิ
จิตใจมันชอบอยางนั้น กิเลสตองชอบไปฝายต่ําเสมอ ถึงจะไปฟงอยูบนจรวดดาวเทียมก็
จิตใจต่ํา ไปอยูบนดาวเทียมจิตใจต่ําตกนรกได คนอยูพื้นดินเรานี้อยูที่ไหนก็ตาม จิตเปน
กุศลไปสวรรคได อยูก ับจิตนะ ไมไดอยูกับที่ไหน ไปอยูบนจรวดดาวเทียมที่ไหนวาเขาเปน
สุขเหรอ เอาธรรมจับรูหมดจะวาไง ไมงั้นพระพุทธเจาจะวาองควิเศษวิโสสอนโลกไดเหรอ
สอนดวยความถูกตองแมนยําทุกอยางพระพุทธเจาสอนโลก ไมไดสอนแบบหลอกๆ ลวงๆ
เหมือนกิเลส กิเลสออกมาตั้งแตโคตรแซของมันเปนกิเลสทั้งหมด โคตรแซของกิเลส
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ทั้งหมด เอาสัตวทั้งหลายนี้ฟาดลงทะเลหลวง ลงนรกนั่น ขาขาดแขนขาดมันยังบืนไปถาลง
ทางต่ํานะ ทางสูงไมอยากไปละ ดึงไวก็ขาขาด มันไมอยากไป ขาขาดก็ขาดไป ตัวอยูยังดีมัน
วา ไปสวรรคไมไปละ
อยางเจกคนหนึ่งอยูที่สุวรรณเขต แตทางนั้นเขาเรียกติดปากเขามาแตโบร่ําโบราณ
วา สะหวันนะเขต อยูฝ งทางโนน(ฝงลาว) เขามาเยี่ยมพระทางฝงเรานี้ ทางโนนก็มีพระ เขา
มาเยี่ยมพระสนิทสนมกัน เถาแก อะไรก็พูดกันมามากแลว อยากจะถามสักคําหนึ่ง อยาก
ไปสวรรคไหม แกวา ผมไมอยากไปละ ผมอยูมาไดตงั้ สองปแลว ผมอยากไปตั้งแต
เวียงจันทน เจกคนนี้ เขามาเลาเปนนิทานสดนะ เขาอยูสุวรรณเขต ตอนเขามาเยี่ยมยังไม
ทันไดยาย อยากไปสวรรคไหม ไมอยากไปละสวรรค คือสะหวันนะเขตเขาเคยอยูแลว ขาย
ของขาดทุน เจก เขาใจไหม อยากไปแตเวียงจันทน เห็นไหมถามเจกมันก็ตอบไปแบบเจก
พวกนี้ถามนี้อยากไปสวรรคไหม มันก็ไมอยากไป มันก็จะวาขายของขาดทุน พวกนี้มีแต
พวกขายของขาดทุน อยากไปแตเวียงจันทน มันไมวาเวียงจันทน มันวาเวียงจัง
นั่นละธรรมไปที่ไหนเปนอยางนั้น เราจึงไดสอนพี่นองทัง้ หลาย สอนถอดออกมา
จากหัวใจ ทุกอยางที่เราสอนนี้พูดงายๆ วาทรงไวหมดแลวในหัวใจนี้ จึงกลาสอนพี่นอง
ทั้งหลาย ไมนานเราก็จะตายแลวนี่ ทานทั้งหลายยังมาวาเราพูดโอพดู อวดอยูเหรอ นี้คือ
ปากกิเลสนะ ปากอมขี้ มันคิดออกมาจากหัวใจที่ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง อยูในนั้น มันออกมา
จากนั้นมันก็มาตอสูธรรม ธรรมจะพาไปสวรรคมันบืนไปเวียงจันทน อยูสวรรคมันวาขาย
ของขาดทุน มันหมายถึงสะหวันนะเขต มันวาอยูนี้ขายของขาดทุน อยากไปแตเวียงจัง พวก
นี้เปนยังไงขายของขาดทุนไหม ไมขาดยังไงมันขาดทุกวันทุกเวลา ไมไดเรื่องไดราวเลยเรื่อง
ศีลเรื่องธรรมเขาสูใจ ภาวนาพุทโธคําหนึ่งสองคําหายแลว เอาไปเวียงจังแลว มันไมอยาก
ไปสวรรค
ยิ่งจวนจะตายเทาไร เราพูดจริงๆ เพราะฉะนั้นคําพูดนี้ถึงออกเรื่อย ออกจากหัวใจ
ทั้งนั้นนะ ดวยความเมตตาลวนๆ ทั้งนั้น มันจะมาตายกองกันอยูนี้กี่กัปกีก่ ัลปอกี ถาไมมี
ธรรม ไมมสี ายที่จะขึ้นใหพนจากกองทุกขนี้ไปไดนะ ธรรมเทานั้นคือบุญคือกุศลของเรา
หัวใจนี้ไมตาย สมบุกสมบันมากที่สุดคือหัวใจ เวลามันสรางมันสรางแตบาปมันก็กดลง
แนะ มันไมตายใจนี่ กดลงไปนรกอเวจี พวกเปรตพวกผีพวกอะไรที่ไมพึงปรารถนา แต
ความอยากทํามันอยากทําแตสิ่งเหลานั้น ตายแลวก็ไปหาสิ่งเหลานั้น อยากไปสวรรค
นิพพานมันไมอยากไป
รักบุญรักกุศลรักศีลรักธรรม ฝนกันกับกิเลส กิเลสเราจะทําความดีมันจะฝน มันจะ
กั้นกางหวงหามเราไมอยากใหทํา มีอุปสรรครอยแปดเวลาจะทําความดี เวลาจะทําความชั่ว
นี้นั่งวันยังค่ํา เชนนั่งเลนการพนัน ฟาดตลอดรุงก็ได ไมไดคดิ ถึงเวล่ําเวลา ถาจะไหวพระ
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สวดมนต โอย จะตาย ออนแลว โอย เหนื่อยพอแลว มันเหนื่อยตั้งแตนรกเอาไปกิน เปน
อยางนั้นนะ เราจึงเปนหวง จิตใจมันมียิบแย็บๆ ที่ไหน เพราะฉะนั้นจึงไดทรงทอพระทัยซิ
ทําความปรารถนาจะสอนโลกมา เปนพระพุทธเจาเพื่อจะสอนโลก นี้เปนความคาดหมาย
เวลานั้นยังไมไดเปนพระพุทธเจา
เปนเพียงคาดหมายเฉยๆ
เวลาปรารถนาเปน
พระพุทธเจาไดสมบุกสมบันเต็มที่ ไมมีใครเกินพระโพธิสัตวที่ปรารถนาเปนพระพุทธเจา
หนักมากที่สุด
พอไดเปนพระพุทธเจา ตรัสรูผางขึ้นมานี่มองดูสัตวโลก กับมองดูธรรมชาติที่
อัศจรรยลนโลกลนสงสารแลวมันเขากันไมไดเลย โอโห อยางนี้จะสอนไปยังไง นั่น ทอ
พระทัยเลยทีเดียว พอไดตรัสรูเปนศาสดาเอกแลว แทนที่จะ เอาละทีนี้สอนไดเต็มเหนี่ยว
ไมเปนนะ กลับทอพระทัย มองไปทีไ่ หนมืดตื้อไปหมดเลย มืดตื้อดวยกิเลสตัณหาของสัตว
มองดูสัตวไมเห็น เห็นแตกิเลสตัณหามันกดมันถวงมันบีบมันบังคับ มองหาตัวคนไมเห็น
เลย ทรงทอพระทัย เรายนเขามาอยางนี้ละ
แตพระองคก็ทรงพิจารณา ฟงแตวาศาสดาเอก พินิจพิจารณา อาว ภูเขาลูกนี้ ถา
เทียบกับสัตวโลกเหมือนภูเขาลูกนี้นั้น มันเต็มไปดวยหินผาปาไม มันไมมอี ะไร มีแตสงิ่ ที่ไร
สาระอยางนี้เหรอ สิ่งที่มีสาระอยูภายในนี้จะไมมีบางเหรอ ครั้นพิจารณาคนไปก็พบวามีแร
ธาตุตางๆ ทีเ่ ปนสารประโยชนอยูในภูเขาลูกที่วาหาสาระไมไดนั้น มีอยูไมใชนอยๆ ออมีๆ
คําวามีก็คือ มีผูมีอุปนิสัยปจจัยแฝงอยูในความมืดบอดของสัตวโลก ยังมีอยูเปนแหงๆ
เปนจุดๆ พระองคก็จึง เออ ไดเทานี้ก็เอา ไดพลอยเม็ดหนึ่งมีน้ําหนักเทาไร มีคุณคามาก
ขนาดไหน เอา แตละเม็ดๆ มีคุณคามาก ภูเขานี้อันไหนเอาไมไดก็ไมตองเอามัน เอา
เฉพาะสิ่งที่เปนสาระ เอาไปๆ นี่ละที่วาสั่งสอนโลกผูมีอุปนิสัยนะ
แลวผูที่มีอุปนิสัยแกกลาสามารถก็รอคอยอยูแลว พอพระองคแสดงธรรมพับ ดีด
ผึงๆ ไปเลย นี้พวกแรธาตุๆ ตางๆ ที่มีคุณคามากอยูในภูเขา คือคนที่มีอุปนิสัยปจจัยนี้
เหมือนกับแรธาตุตางๆ ที่อยูในภูเขา ภูเขาหมายถึงสัตวโลกทีม่ ืดตื้อไปหมด หาคาหาราคา
ไมได เรียกวาปทปรมะ มืด ตาบอดหูหนวกมาจากภายในใจ เลยหนวกไปหมดบอดไป
หมด ใจบอดเสียอยางเดียวเทานั้น ทุกสิ่งทุกอยางมองดูอะไรไมเปนสาระเลย ถาใจมีสาระ
มองอะไรเปนสาระไปหมด อันนี้จิตใจมีอุปนิสัยอยูอยางนั้น พระองคก็ทรงสอนมา
พระองคไดวางบันไดเอาไว พาดบันไดเอาไว สายทางเอาไวเรียบรอยหาพันป
พระพุทธเจาก็ทรงรับสั่งไวแลวตั้งแตพระองคยังไมนิพพานวา อายุของเราเพียง ๘๐ ป เรา
สั่งสอนสัตวโลกไดเพียงเทานี้ จึงวางพระโอวาทคําสั่งสอน คือบันไดหรือทางเดินไวเพื่อ
มรรคผลนิพพาน เอา ใหกาวเดินตามนี้นะ เดี๋ยวนี้ก็ ๒๕๐๐ กวาแลว ถึงหาพันก็หมด
พระองคทรงเล็งญาณดูวา อุปนิสยั ของสัตวที่สามารถที่จะบรรลุคุณงามความดีถึงมรรคผล
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นิพพานไดหมดโดยสิ้นเชิง นอกนั้นมีแตมืดบอดเต็มอยู จึงวางไวเพียงหาพันป ถึงนั้นแลว
หมด คําวาบาปไมมี บุญไมมีในหัวใจ ความละอายบาปอะไรนี้ไมมี หมด มีแตความจะ
เอาๆ ทั้งนั้นเปนเรื่องของกิเลสทั้งมวลเลย นั่นหมดศาสนา พระองคทรงเล็งญาณไว
หมดแลว ถึงแคนั้นแลวหมด
เราคิดดูซิตั้งแต ๒๕๐๐ นี่ก็เห็นไหม ๒๕๐๐ ปนี่ เวลานี้โกลาหลอลหมาน ระหวาง
อรรถธรรมกับโลกกับกิเลสตัณหาโจมตีกันนี้ ธรรมจนจะหาที่หมอบที่หลบซอนไมไดนะ
เวลานี้ มีแตเรื่องกิเลสตัณหาตีทุกแหงทุกหน ยกเปนอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ มา
ทั้งนั้น นั่นละกิเลสตัณหา ผิดก็ไมยอมบอกวาผิด ผูถูกก็ไดซุกหัวนอนอยูละ เพราะอํานาจ
กิเลสตัณหามันมาก มันทับเอาๆ
ทีนี้เวลายนเขามาหาตัวของเรา เวลาเราจะทําความพากเพียรนี้ จิตใจที่ใฝในความ
พากความเพียรมีนอย นอกนั้นกิเลสตัณหามันครอบเอาหมดๆ จะเดินจงกรมก็ไมได นั่ง
สมาธิภาวนาก็ไมได พุทโธ ธัมโม สังโฆ คําหนึ่งไมได ถูกกิเลสปดออกๆ เหลือตั้งแตหลับ
ครอกๆ อยูบ นเสื่อบนหมอน มองไปที่ไหนเห็นแตเย็บเสื่อเย็บหมอน ทําอะไรไมเห็นเงย
หนากับเขาละ ฟามีเมฆมีหมอกมีทําไมไมมองดูบา ง กําลังเย็บหมอน มันเปนอะไรหมอน
ถึงเย็บ หมอนแตก แลวกําลังเย็บเสื่อ เสื่อเปนอะไร เสื่อขาด เปนอะไรถึงขาด ก็นอนมันละ
ซี แนะ มันมีแตอยางนั้นเสียมากตอมาก ไมเกิดประโยชนอะไร เราจึงสงสารมากจริงๆ
เพราะเทศนทุกบททุกบาททุกถอยทุกคํา เราไมมีสงสัยในการเทศนของเรา ไมวาจะ
ธรรมขั้นใดภูมิใด ถึงทีส่ ุดวิมุตติหลุดพน ถอดออกมาจากนีท้ ั้งหมดมาสอน ใครจะเอาก็ให
เอานะ ถาไมเอาก็ใหเปนบากันอยูกับกองมูตรกองคูถ ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง นี่กองมูตรกอง
คูถมันเต็มหัวใจนี่ ถาอยูกับอันนี้แลวก็จมไปตลอดหาวันฟนไมไดนะ ความหวังมีเต็มหัวใจ
แตสิ่งที่ผิดหวังก็เต็มหัวใจเชนเดียวกัน หวังอะไรก็ไมไดๆ เพราะเราไมสราง สิ่งที่เราสราง
เราหวังในปจจุบัน หวังใหไดอยางนั้น หวังอยางนั้นหวังอยางนี้ มีแตเรื่องมูตรเรื่องคูถ
ทั้งนั้น ไดกไ็ ดแตสิ่งนี้เรื่องมูตรเรื่องคูถ ความดิบดีไมไดเลยมันจะเสียที ตายไปเปลาๆ นะ
เกิดมานี้กี่ปก ี่เดือนแลว นับวันนับเวลาดู บวกลบคูณหารดู ความดีงามของเราได
สรางไวมากนอยเพียงไร นอกนั้นมีแตสรางความชั่วชาลามกเต็มหัวใจโดยไมตองคิดกันละ
ใครก็สรางขึ้นมาๆ เปนอัตโนมัติไหลลื่นไปเลย การสรางความชั่วไหลลื่นนะ การสรางความ
ดีนี้มีอุปสรรครอบดาน ใหฝาฝนอุปสรรคนี้ใหดี พระพุทธเจาสลบสามหนกวาจะไดเปน
พระพุทธเจา ฝาฝนหรือไมฝาฝน บรรดาสาวกบางองคฝาเทาแตก เดินจงกรมไมหยุดไม
ถอยจนฝาเทาแตก ทานฝนหรือไมฝน พิจารณาซิ อยางพระจักขุบาล จักษุแตก ตาทานเจ็บ
หมอเขาใหทานนอนหยอดยา ทานตั้งสัจจะอธิษฐานในสามเดือนนี้ทานจะไมนอน ทีนี้หมอ
เขามารักษาเขาใหทานนอนหยอดตา ทานบอกทานไมนอน เอา ถาทานไมนอนทานก็ตา
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บอด บอดก็บอดเถอะ ทานวา ทานไมรักทานยิ่งกวารักธรรม พอดีตาก็บอดจริงๆ ใจก็จา
ขึ้นมาพระจักขุบาล
จักขุบาล แปลวาผูรักษาจักษุ หรือบรรลุธรรมดวยการรักษาจักษุ ทานฝนหรือไมฝน
พิจารณาซิ พวกเรามันไมไดเรื่องไดราวอะไร คอยแตจะเอามรรคผลนิพพาน ตั้งแตเกิดมา
นี้ไมเคยสนใจกับอรรถกับธรรม เขามาวาอยากไปสวรรคนิพพานไหม อยากไป มันพลิก
จากเจกคนนั้นมาก็วาอยากไป แตมนั ไมทําดีเพือ่ จะไป มันก็เหมือนอยากไปเวียงจังนั่น
แหละ ไมอยากไปสวรรค เปนอยางนั้นนะ พวกเรานี้จะไปเวียงจังหรือจะไปสวรรค ถามกัน
เดี๋ยวนี้ เหอ ขายของขาดทุนไหมพวกนี้ ขายของขาดทุนอยากไปเวียงจังกันหมดเหรอ ถา
อยางนั้นสวรรคนิพพานก็แหงผากละซี ไมมีใครไป
พากันตั้งอกตั้งใจนะ เราจวนเขามาแลว บอกชัดเจนเลย ความตายของเราเราพูด
ตรงๆ เราไมมีอะไรหวงใย เราสอนโลกนี้สอนดวยความหวงโลกตางหาก เราไมไดหวงเรา
ถึงวาระของมันจะไปที่ไหน ปบเขาในรมไมรมเดียวไปเลย ดีดผึง ไมยาก เรียนธรรมใหจบ
เถอะ จบหัวใจที่มันดิ้นดีดอยูนี้ หายดิ้นดีดแลวเปนปจจุบันธรรม เปนธรรมธาตุอยูภายใน
หัวใจ ตายไหนตายไดทั้งนั้นไมยากอะไร มันยากตั้งแตคนมีกเิ ลส เกิดนี้อยากเกิดวันยังค่ํา
แตตายไมอยากตาย อยางนั้นละมันขัดกัน พยายามใหดีทุกคนๆ วันนี้ก็เทศนเพียงเทานี้
ใหจดจําเอานะ เอาละพอ
นี่ใหภาวนา ภาวนาใหสงบอยูกับพุทโธ อยาใหจิตคิดออกนอกมันจะยุง อยูกับคํา
บริกรรมคําไหนใหอยูกับนั้น อยาไปยุงกับขางนอก ขางนอกเปนเรื่องยุงเหยิงวุนวาย มัน
ปรุงมันแตงขึ้นเปนภาพตางๆ หลอกเรา เราก็ดิ้นตามมันไป เราฟงในหนังสือนั่นไมนาฟง
ลบใหหมดอาการที่มันรูอยางนั้นอยางนี้ใหลบ เราบริกรรมคําไหนภาวนา (พุทโธ) เออ ให
อยูกบั พุทโธ ไมตองรูตองเห็นอะไรไมสนใจ แตใหรูอยูกับพุทโธดวยความมีสติ นอกนัน้ ไม
ยุง จะไมเกิดเหตุ จะมีแตความสงบ ที่มันออกไปนี้มันวาดภาพออกไปจากสังขารปรุง แลว
ภาพอันนี้มันจะแปรไปอีกกี่ภาพไมรแู หละ จําเอานะ อยาคิดไปขางนอก ไมถูก
เมื่อวานนี้ไปโรงพยาบาลภูผามาน ไปถึงโนนยังไมเที่ยง พอฉันเสร็จแลวไป เลยชุม
แพไปอีก ตัง้ หนาไปสงของเขาเฉยๆ สงสารเขา สงแลวกลับมาถึงนี้บายสองโมงกวาๆ ไม
ค่ํานัก เอาละทีนี้ใหพร
วัดปาบานตาดนี้แตกอนเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดทุกอยาง เคลื่อนไปไมไดเลย ดุอยากใหดี
ซี ตบนั้นตีนี้เรื่อยเลย เสียงก็ลั่นไปทั่วประเทศไทย เขาบอกวา อูย หลวงตาบัวนี้ดุมากไม
อยากไป เขาไมอยากไปวัดปาบานตาด เขาวาหลวงตาบัวดุมากๆ เฉพาะอยางยิ่งยนเอา
ใกลๆ นี่แหละ หมูภรรยาของคุณชายปม เขาไปหาทานอาจารยฝนเขาไมคอยมาหานี่ เรานี้
ก็ไมเคยสนใจกับใคร มีแตเครงครัดในการปฏิบัติธรรมวินัยกับพระ เพราะไมคอยมีแขก
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คน มีแตพระทั้งนั้น การปฏิบัติทุกสิ่งทุกอยางเขมงวดกวดขัน เสียงมันลั่นไปวาหลวงตาบัว
นี้ดุ พอดีหมูไปวัดอุดมสมพร ทานอาจารยฝนทานเลยถาม นี่เห็นมาแตวัดอุดมสมพร
บอยๆ แลววัดปาบานตาด ทานมหาบัว ไดไปไหม ทานดุ วางั้นนะ ทานดุ เลยไมกลาไป
เหอๆ ขึ้นเลย ทานเอาใหญนะ ทานไมเคยใชกิริยาอยางนั้น รูสึกจะกระเทือนใจทาน
อยูนะ เพราะนิสัยทานนุมตลอด แตวันนั้นทานขึ้น หือๆ ขึ้นเลยทีเดียว ทานมหาบัวดุ
เหรอๆ ไปนะๆ จี้เขาเลย หือ ทําไมเปนอยางนี้ ไปนะ จี้ตลอด หลังจากนั้นก็พอดีทาน
อาจารยฝนทานลวงในระยะนั้น จากนั้นแกก็มาที่นี่ ทานอาจารยฝนทานพูดหลายแงหลาย
มุมนะเกี่ยวกับเรื่องที่ดุหมูคราวนั้น ทานสรุปมา หือ ทานมหาบัวดุเหรอๆ หาไดไหมคนดุ
แบบนี้ พระดุแบบนี้หาไดไหมๆ ไปนะ อูย เอาใหญเลย โอย ทําไมมาพูดอยางนี้
เหมือนกับวาสะดุดใจทานมากวาเราดุ ทานถึงเอาใหญ ไปนะไมไปไมได
มาหาเราเราก็ไมสนใจแหละ ครั้นมาอยูแลวมาลบลายเราไมรูตัวเลย จนกระทั่งแก
จวนจะเสีย พูดไปสัมผัสเรื่องอาจารยมหาบัวดุนี่ ไหนละหมู แตกอนไดยนิ วาอาจารยมหา
บัวดุไมอยากมา แลวเปนยังไง มานี้มากี่ปกี่เดือนแลวเปนยังไง แฮะๆ ไดเทานั้น ความจริง
มันมาลบลายเราแลว คือเวลาเขามาๆ กับคําที่วาดุๆ นั้นมันก็เขากันไมไดซิ คําวาดุมันเปน
แบบโลก คําวาเด็ดมันเปนแบบธรรม เขาใจไหมละ จากนั้นก็มาเรื่อย เดี๋ยวนี้พวกลูกศิษย
ลูกหามันมาลบลายหลวงตาทั้งนั้น แตกอนกลัวมากๆ เดี๋ยวนี้ดุเทาไรยิ่งคลานเขามา เรา
ไมไดเอาไมมาตีดันเอาไว เขาใจไหม เอาละไป พระก็เหมือนกัน ใครมาไมอยากหนีละ สวน
ทานบุญมีนี่ไลไปเลยนะ มาอยูนี้ได ๒๘ ป นี่มันควรจะเปนพอตาแมยายแลว ยังจะมาเปน
ลูกเขยใหมอยูทําไม ไปๆ หาที่ภาวนา ทานบุญมีที่ไปอยูนาคูณ ออกจากนี้ก็ไป อยูน านถึง
๒๘ ป เอาละไปละ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

