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เอาวัตถุมาเปนสรณะ
(ชาวอําเภอบานแพงถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน อ.บานแพง จ.
นครพนม ใหเปนสถานีลูกขายรับสัญญาณการถายทอดจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อ
ประชาชน บานตาด รอยเปอรเซ็นต เริ่มออกอากาศตั้งแตวันที่ ๒๗ พ.ย.๔๘ จนถึง
ปจจุบัน ใหเปนสมบัติของสงฆวัดปาบานตาดครับ)
การเทศนาวาการในธรรมทั้งหลายทุกขั้นของธรรม
ฟาดใหเต็มเหนี่ยวถึง
นิพพาน เราไมอัดไมอนั้ พูดตรงๆ เต็มอยูในนี้หมดแลว เราพยายามอุตสาหเต็มกําลัง
ความสามารถแทบเปนแทบตาย สละเปนสละตายมาเปนเวลา ๙ ป ปาชาเราไมมี ลมที่
ไหนตายที่นั่น เปนปาชาที่นั่นเลย ถึงเวลาเด็ดเด็ดไมเด็ดไมไดกิเลส นี่เรายังภูมิใจถึง
เรื่องความพากเพียรของเรา
ตั้งแตเริ่มออกปฏิบัติมาเราไมเคยไดตําหนิเจาของวา
ออนแอทอแทจะถอยหลังอยางนี้ไมมี ทุกขยากลําบากขนาดไหนยอมรับวาลําบาก แต
จิตไมถอยเลย หมุนติ้วๆ นี่ละมันจะตายเพราะกําลังจิตไมถอย รางกายออนก็ตาม
ที่เด็ดเหลานี้มีแตความถูกตองๆ ตามธรรม เพราะฉะนั้นมันถึงพุงเรื่อย เด็ด
เทาไรก็พุงเรื่อยๆ สุดทายก็ถึงจุดที่หมาย มาเทศนใหพี่นองทั้งหลายฟงนี้เทศนที่วา
จิตใจนี่พอทุกอยางแลว การเทศนาวาการจึงไมมีความสงสัยสนเทห นิดหนึ่งไมมีวา จะ
ผิดไป เทศนาไมวาธรรมะขั้นใดที่สอนพี่นองทั้งหลาย ถอดออกจากหัวใจที่ดําเนินมา
เรียบรอยแลว ผิดถูกอะไรเราประมวลของเรามาเรียบรอย จนเปนผลนําออกมาเทศนา
ใหพี่นองทั้งหลายฟง ขอใหพากันตั้งอกตัง้ ใจนะ
เวลานี้มีแตกิเลสเหยียบย่ําทําลาย
มนุษยเราทั่วโลกนี้มันจะตายเพราะกิเลส
เหยียบย่ําทําลาย สมบัติเงินทองขาวของมีไมอด ประเทศไหนมีไมอด ไมมีคําวาบกบาง
มันบกบางแตความอยากความทะเยอทะยานความไดไมพอ อันนี้หิวโหยมาก ไดมา
เทาไรเหมือนไสเชื้อไฟเขาสูไฟ ไหมแหลกๆ กิเลสไหมแหลก หามาเทาไรกิเลสไมพอ
อันนี้ละที่มันเผาโลกเวลานี้ เราเขาใจวาสมบัติของโลกไมมีหรือ สมบัติของโลกไมอด
เต็มอยูหมดนั่นแหละ แตผูที่หิวมันหิวตลอดไมมีคําวาพอ
นี่ละคําวาความโลภ โลภคฺคินา เปนไฟกองหนึ่งใหญๆ ทานบอก โทสคฺคินา
ความโกรธ ความเคียดแคน เปนไฟ ราคคฺคินา ราคะตัณหาเปนไฟดวยกันสามกองนี้
เผาโลกอยูเวลานี้ โลกก็ยินดีหมุนไปตามมัน ไมมีใครที่จะมีความรูสึกวาเจ็บวาปวด
เพราะกิเลสเหลานี้แลวเข็ดหลาบอิ่มพอ ใหเราหักหามมันไวดวยอรรถดวยธรรมบาง
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ประหยัดมัธยัสถ ไดมคี วามพอบาง จะมีความสุข ไดไมพอๆ ตามกิเลสนี้เอาจนแหลก
เลย
ใครจะมีสมบัติเงินทองกองเทาภูเขาอยามาอวดธรรมนะ ธรรมมีความสุข ผู
ปฏิบัติธรรมไมจําเปนตองมีสมบัติเงินทองกองเทาภูเขาละ ขอใหมีธรรมเต็มหัวใจเถอะ
มีธรรมมากนอยจะสงบรมเย็น อยูที่ไหนเย็นนะคนมีธรรม ตางกันตรงนี้ ยิ่งธรรมเต็ม
หัวใจแลวอยูที่ไหนจาตลอดเวลา พูดใหมันชัดเจน นี่ละธรรมพระพุทธเจาประกาศกอง
มา ๒๕๐๐ ปนี้แลวเปนยังไงพวกเราชาวพุทธ พอไดสัมผัสสัมพันธธรรมบางไหม หรือมี
แตกิเลสถลุงเอาทั้งวันทั้งคืนนั่นเหรอ เราอยากถามวางั้นละ
ที่ไหนก็วาเจริญๆ มันเจริญ สิ่งเหลานั้นมีมาดั้งเดิมอยูแลว หาไมหามันก็เปน
ของมีอยูแลว ไปเอาของที่มีอยูผลิตขึน้ มาอยางนั้นอยางนี้ ออกจากของมีอยูเต็มโลกเต็ม
สงสารอยูแลว แตจิตใจที่พาหมุนละซิมันเปนฟนเปนไฟไมรูจักประมาณ มันจะตาย
เพราะอันนี้นะ สมบัติทั้งหลายไมอด มันอดมันอยากมันหิวมันโหยอยูที่หัวใจสัตวโลก
เวลานี้ ใครจะแขงขนาดไหนก็แขงเถอะนะแขงกิเลส แหลกทั้งนั้นๆ ละ ถาเอาธรรมเขา
สกัดลัดกั้นกันแลวจะมีทางพอหลบพอหลีกปลีกตัวและซุกหัวนอนไดนะคนเรา
ฟงเสียงธรรมซิ ธรรมนี้ออกมาจากพระพุทธเจาผูบริสุทธิ์ ทรงบรมสุขไว
เรียบรอยแลวมาสอนโลก พระพุทธเจาไมไดแบกกองทุกขมาสอนโลกนะ โลกมีความ
ทุกขมหันตทุกข พระพุทธเจาทรงบรมสุขมาสอนโลก ตางกันอยางนี้นะ พระองคสอน
โลกดวยความไมทกุ ข ทัง้ ๆ ที่โลกทัง้ หลายทุกข พระพุทธเจาไมไดทกุ ข...สอนโลก ให
เอาเยี่ยงอยางพระพุทธเจามาปฏิบัติ ไมไดแบบพระพุทธเจาก็ขอใหไดแบบลูกศิษยมีครู
เถอะนะ เราเปนพุทธบริษัท เปนชาวพุทธๆ ขอใหเดินตามพระพุทธเจาไมมากก็นอ ย
จะพากันสงบรมเย็นนะ
อันนี้มีตั้งแตกิเลส ไปที่ไหนมองหาคนไมเห็น กิเลสเต็มตัวลนๆ เลย แลวเอา
ตั้งแตความสกปรก เอาฟนเอาไฟมาเผาไหมกันนั่นแหละ ออกมาประกาศคนนั้นมีเงินมี
ทองขาวของ ขายนั้นขายนี้ ขายหุนขายแหนอะไร ฟงวาไดเงิน ๗ หมื่น ๘ หมื่นลานหรือ
อะไร ลานๆ ก็เถอะนะอยาเอามาอวดธรรมพระพุทธเจา แหลกทั้งนั้นพวกนี้นะ มันก็คิด
ไปวามีเทานั้นเทานี้แย็บในหัวใจเทานั้น กองทุกขอยูในหัวใจฝงอยูนั้นไมมีถอน ไอที่
สําคัญวาตนมีอยางนั้นอยางนี้ มีแย็บพอดีใจแย็บเหมือนหิ่งหอยเหมือนฟาแลบเทานั้น
ละ นอกจากนั้นเปนไฟเผาหัวใจทั้งนั้น
เราอยาเขาใจวาสิ่งเหลานี้จะพาโลกใหมีความสงบรมเย็น นอกจากธรรมเทานั้น
ถาธรรมมีในหัวใจมากนอยเย็นๆ เอาที่นักภาวนาอยูในวัดนี้ หาความเย็นที่ไหนจะเจอ
ถาไมเจอที่ใจจะเจอที่ไหน ความทุกขอยูที่ใจ กิเลสอยูที่ใจ สรางความทุกขขึ้นที่ใจ เผาที่
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ใจ โลกตางคนตางมีกิเลสประเภทนี้แลวจึงเผากันทั่วโลกดินแดน แลวใครจะวาที่ไหน
เจริญๆ มันไมมีอะไรเจริญ อยาเปนบา มันเจริญก็เจริญที่จิตใจที่มีธรรม ใครมีธรรม
มากนอยนั้นเจริญแนนอน ใครไมเห็นก็ตามเจาของรูอยูในเจาของ อันนั้นมันเหากัน
ลมๆ แลงๆ ตางคนตางตืน่ เหมือนกระตายตื่นตูม
กระตายตื่นตูมนิทานนี้ก็เคยเลาใหฟงแลว นอนหลับนอนฝนอยู มะตูมมันหลน
ลงจากขั้วของมันตนของมัน มาโดนเอากานตาลกานลานตูมตามลงมา กระตายนอน
หลับอยูก็กระโดด นึกวาฟาถลมแลววิ่งไปเลย ไปที่ไหนก็บอกฟาถลมๆ ทางนี้ไมได
ศัพทไดแสงพอไดยินวาฟาถลมก็วิ่งไปตามๆ กัน ขาหักแขงหักไมวาวิ่งไปตามกัน ถาม
หาเหตุหาผลไมไดมีแตฟาถลมๆ พอไปเจอพญาราชสีห วิ่งหาอะไร อยาดวนไป วาฟา
ถลม ฟาถลมที่ไหน พญาราชสีหหามเอาไว ถามหาเหตุหาผลมันเปนมากับอะไร วา
เปนมากับกระตาย กระตายตื่นตูมวาฟาถลม พญาราชสีหไลใหไปดู ไปดูก็เห็นแตมะตูม
ลูกหนึ่งหลนลงมาถูกกานตาลแลวตกอยูนั้น นี้ละฟาถลม มะตูมลูกนี้ละ นี่ตามหาเหตุ
มาไดเหตุผล นั่นละธรรม พญาราชสีหคือศาสดาองคเอก ไดแกธรรม นํามาสอนโลก
อยาพากันตืน่ เกินไป กระตายตื่นตูม ใหไปดูบาง มะตูมมันหลนใสกานตาล อัน
นี้ก็วิ่งโนนวิ่งนี้หาที่ไหนก็ไมเจอ ก็มแี ตมะตูมมันหลนใสกานตาล ความสุขไมมี ถาวา
ความสุขมีเทามะตูมลูกหนึ่ง แตความทุกขทวมหัว เขาใจไหมละ ตางคนตางดีดตางดิ้น
ไปตามกัน กระตายตื่นตูมนี่ละฟาดินถลม พวกนี้พวกฟาดินถลม ดูซิมันมีขาไหมมันวิ่ง
ไมใชหมดแลวหรือขา ขาหักแขงหักไปแลว ฟาถลมไปกับกระตายนั่นละ ตื่นเปนบากัน
ไมรูวาตื่นหาอะไร
ความสุขความทุกขมีอยูก บั ทุกคน ควรจะทดสอบพินิจพิจารณาเรื่องความสุข
ความทุกข ความไดความเสีย มันเปนมาจากไหน เปนมาจากแตละคนๆ ปฏิบัติตัวยังไง
มันถึงเปนความสุขเดี๋ยวนี้ เปนความทุกขเดี๋ยวนั้น ทบทวนหาตัวเหตุคือตัวของเราเอง
มันก็มีทางแกไขดัดแปลงตนเองได ถาจะวิ่งแบบกระตายตื่นตูมแลวตายดวยกันทั้งนั้น
แหละ พากันจําเอานะ
นี่เราเทศนก็เทศนสุดขีดสุดแดนแลวเทศนสอนโลก เทศนอยางเปดเผย เทศน
อยางไมมีสงสัยในหัวใจเรา เปดออก นี่นาๆ อยูอยางนั้น ไมอัดไมอั้นที่นํามาสอนโลก มี
เต็มอยูในหัวใจนี้หมดแลว เราไมไดลูบๆ คลําๆ มาสอนนะ เพราะฉะนั้นจึงสอนไดเต็ม
เม็ดเต็มหนวย ใหพากันไปปฏิบัติบางนะ ศาสนานี่ธรรมทั้งแทงๆ ไมปรากฏเลย
เหมือนไกแจกับเพชรพลอยนั่นแหละ พวกเราพวกไกแจ เพชรพลอยไมสนใจคืออรรถ
ธรรม สูขาวสุกขาวสารก็ไมได ขาวสุกขาวสารก็ไปหามากินพอไดกรอกหมอบาง กินแลว
หาใหมๆ ผูหาไมไดก็จะตายละ พวกไกแจนั่นนะที่วาขาวสารดี เจาของจะตายไมวา
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พลอยเม็ดหนึ่งเอาไปขายไดขาวสารเทาลําเรือหรือเทาภูเขาก็ได พลอยเม็ดหนึ่ง
ราคาเทาไร ธรรมหาเขาสูหัวใจซิมันจะอิ่มตัวของมันหมด มันไมอิ่มคือกิเลสดึงออกไป
ดึงนั้นดึงนี้ไมอิ่มสักทีนะ ยึดนั้นยึดนี้ยุงไปหมดจนกระทั่งวันตาย ตายแลวก็เอาไฟแหละ
ไปเผา สมบัติเงินทองทั้งหลายเหลานั้นไมไดเผานะ เขาก็ทิ้งของเขาอยูงั้นเราหากเปนบา
กับเขาตางหาก ครั้นเวลาตายแลวก็พวกเดียวกันแหละไปเผากันเทานั้นเอง แลวกลับมา
บานใครเรือนใครก็ไมทราบตนสายปลายเหตุ วาคนตายนี้มันไปทางไหน ไมรู เปนแบบ
เดียวกันหมด นี่ละลมๆ แลงๆ
ฟาดหัวใจใหมันสงางามซิ ตายไหนก็ตายเถอะนะ หัวใจไมไดตาย หัวใจเปนนักรู
รูตัวเองทุกอยาง ไปสงสัยอะไรที่ไหน ขอใหมธี รรมเขาในใจ ถาไมมธี รรมนี้ไขวควา
ทั้งนั้น ไมมใี ครมีหลักมีเกณฑในโลกอันนี้ สมบัติเงินทองขาวของทวมภูเขาทวมหัวอยูก็
ตามไมมีความหมาย จิตมันไขวควา ไมมที ี่ไขวความันก็ไขวควาเอาวัตถุมาเปนสรณะ
อันนั้นดีอันนี้ดี เพราะไมมีของดีกวานั้นมายึดมาเกาะมันก็เกาะนั้น ถาธรรมเขาสูใจปบ
แลวมันจะคอยปลอยออกๆ ทั้งหลายปลอยโดยสิ้นเชิง ไมมีอะไรสูธรรม ธรรมเลิศเลอ
นี่พระพุทธเจาสอนจุดนี้ พากันจําเอานะ เอาละพอ จะใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

