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กิเลสเผาหัวอกคน
กอนจังหัน
เมื่อเชาเราออกไปเห็นรถใหญมา ๓ คันรถบัส มาจากที่ไหนบาง วันเสาร
อาทิตยเปนวันวาง ไมใชวางเพื่อเตร็ดเตรเรรอนนะ วางเพื่อศีลเพื่อธรรมใหมีบางนะ มี
ตั้งแตเรื่องกิเลสตัณหาเหยียบหัวคน ดูแลวเราสลดสังเวช พอวางวางเพื่อกิเลสทัง้ นั้น
ไมไดวางเพือ่ ศีลเพื่อธรรม เลอะเทอะมากเมืองไทยเราเวลานี้ เลอะเทอะจนจะดูไมได
ยนเขามาเลยตั้งแตวงรัฐบาลลงมา เลอะเทอะทั้งหมด พูดใหชัดเจน เอาธรรมจับไมได
หาเรื่องใสใคร ธรรมเปนธรรมชาติใหความรมเย็นแกโลกมานานสักเทาไร ไมมีใคร
เหลียวแล ถาเรื่องของกิเลสตัณหา เรื่องตลบตะแลงนี้เกงมาก เอาออกละ ออกทั่ว
ประเทศเปนบากัน
อูย นาทุเรศ ผูใหญเทาไรยิ่งทําความชั่วชาเสียหายมากกวาผูเล็กผูนอยนะ
แทนที่จะทําความดิบความดีใหบานเมืองสงบรมเย็นสมเปนผูนํา กลับนําไปนรกอเวจี
นําไปเพื่อความวุนวาย ดูแลวสลดสังเวช ฟงเสียทานทั้งหลายไมเคยฟงเสียงธรรม ฟง
เสียนะวันนี้ มีตั้งแตเรื่องจุนจานๆ หาตั้งแตเรื่องโลกเรื่องสงสาร ดีดนูนดีดนี้
ทะเยอทะยาน แลวสิ่งที่ไดมาก็คอื ความผิดหวังๆ นอนมือเกยหนาผาก นอนไมหลับ
มันผิดหวังๆ เยอะนะ เห็นไหมกิเลสตมคนหลอกคน ธรรมทานไมไดตมทานไมได
หลอก
ลองไปบังคับจิตกับจิตตภาวนาลองดูซิ เอาพุทโธเขาสูใจไมตองมาก ใหทาน
ทั้งหลายดัดทานทั้งหลายดู ผลของการปฏิบัติธรรมดัดกิเลสเปนผลดีขึ้นมาอยางไรบาง
ใหรู อันนี้มีแตกิเลสดัดสันดานเรา ธรรมก็เลยแตกกระจัดกระจายไมมีเหลือในชาวพุทธ
เรา แมที่สุดในวัดก็เหมือนกัน วัดก็กลายเปนสวมเปนถาน พระเณรกลายเปนมูตรเปน
คูถไปหมดแลวเวลานี้ มีตั้งแตผาเหลืองคลุมศีรษะหัวโลนๆ หัวโลนใครโกนก็ได โกน
จนกระทั่งถึงกะโหลกศีรษะก็ไดไมเกิดประโยชนอะไร ถาไมตั้งใจประพฤติปฏิบัติตาม
หลักธรรมที่ทานสั่งสอนไว ไมเกิดประโยชนนะ คัมภีรกี่คัมภีร พระไตรปฎกมีกปี่ ฎ ก
แบกหามไปหลังหักก็ไมเกิดประโยชนถาไมนํามาปฏิบัติ
ทานทั้งหลายใหสนใจปฏิบัติธรรมบาง โลกรอนมากนะเวลานี้ การที่กลาวทั้งนี้
เราไมไดรอน เราไมมีคําวารอน ที่สอนเวลานี้ไมรอน ธรรมพระพุทธเจาไมไดรอน
พระพุทธเจาสอนโลกพระองคไมไดรอ น ทั้งๆ ที่โลกรอน เปนน้ําดับไฟสอนไปๆ สาวก
ทั้งหลายไมไดรอน นี้ตัวเทาหนูก็ตามเราไมไดรอนนะ เราปฏิบัติตัวของเรามาเต็มเม็ด
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เต็มหนวย จนกระทั่งมันจาขึ้นมาครอบโลกธาตุ พูดใหชัดๆ จึงมามองเห็นนรกอเวจี
กิเลสเผาหัวอกคน มันสลดสังเวชจึงเตือนบาง ใหพากันพินิจพิจารณานะ อยาเหอ เหอ
เปนบาหาอะไร เหอไมหยุดไมถอย ตายไมเข็ดไมหลาบ คือกิเลสตมสัตวโลกนั่นแหละ
ใหพากันพิจารณาบางนะ อยาพากันเหอนั้นเหอนี้
ไปที่ไหนกิเลสออกหนาออกตา ธรรมไมมีเลยเวลานี้ ธรรมหมอบ อยูท ี่ไหนก็
กิเลสเขาไปตามเผาๆ ธรรมจะไมมเี หลือในบุคคล และไมมีเหลือในวัดในวาในพระใน
เณร มีแตกิเลสตีตลาดหมด วัดก็กลายเปนสวมเปนถาน พระเณรกลายเปนมูตรเปนคูถ
ไปหมดแลวเวลานี้ กิเลสเขาครองอยูในนั้น ธรรมแตกกระจัดกระจายไปหมด หาที่ซุก
ซอนไมไดแหละธรรม ผูมีธรรมก็ปฏิบัติลําบากนะ ถูกเรื่องกองทัพของกิเลสเหยียบย่ํา
ทําลาย ดูถูกเหยียดหยามกัน ใครไปปฏิบัติศีลธรรมเพื่อความดีงามดูถกู เหยียดหยาม
กัน เรื่องกิเลสลากกันลงสวมลงถานนี้มันไมไดพดู นะ
กิเลสนั่นละลากคนลงสวมลงถาน ลากคนเขาฟนเขาไฟ ทานทั้งหลายพากัน
พิจารณาบางนะ วันเสารวันที่วางการงานภายนอก ควรจะไดบําเพ็ญการงานภายในคือ
การบุญการกุศล อยาไปเที่ยวเตร็ดเตรเรรอนไมเห็นเกิดประโยชนอะไร ตื่นโลกกันอะไร
นักหนา ตื่นมากี่กัปกี่กัลปแลว ควรจะรูเนื้อรูตัวดวยศีลดวยธรรมกระตุกเตือนบางซิ นี่
กําลังกระตุกเตือนทานทั้งหลายทราบหรือยัง ที่สอนนี้เราไมมีทุกขในหัวใจเรานะ พูด
ชัดๆ เปดใหโลกฟง เราจวนจะตายแลวไมกี่วัน ไมกี่ปก ี่เดือนเราก็จะตาย ธรรมเหลานี้
บําเพ็ญมาแทบเปนแทบตาย จาขึ้นมาในหัวใจ สมหวังแลว ผูที่รอนรอนอยูจะเปนจะ
ตาย เย็นก็เย็นบรมสุขเห็นกันอยูประจักษอยู แจกกันบาง ใหทานทั้งหลายไปพิจารณา
การพูดเหลานี้ไมไดนําธรรมมาโกหกนะ ถอดออกมาจากหัวใจมาสอน นี้คือผล
แหงการปฏิบัติพุทธศาสนา เปนผลอยางนี้ๆ ผลแหงการวิ่งตามกิเลสเปนผลยังไงบาง
รอนกันทั่วโลกสงสารไมคิดกันบางเหรอ หูมีตามีใจมีทุกคนใหเอาไปคิดบางนะ เกิดมา
มีแตวิ่งเตนเผนกระโดดไปตามกิเลส ตั้งแตตนื่ นอนจนกระทั่งหลับ ตั้งแตวนั เกิด
จนกระทั่งถึงวันตายหาสาระอะไรไมไดเลย เปนยังไงมนุษยเราวาฉลาด มันฉลาดหรือ
มันโงนะ หาสาระคืออะไร ความดีงาม จอมปราชญคือพระพุทธเจาสอนไว เราเปนลูก
ชาวพุทธควรจะฟงเสียงอรรถเสียงธรรมของจอมปราชญบาง ที่ทรงบรมสุขไวแลวมา
สอนพวกมหันตทุกขคอื พวกเรานี่ ใหไดยึดไดเกาะทานพอไดมีสาระติดหัวใจบาง
เกิดมาเปลาตายเปลาๆ ไมเกิดประโยชนอะไร มันไมเปลานะ ไมทําดีมันก็ทําชั่ว
ขนเอาแตความชั่วชาลามก กองทุกขจึงเต็มโลกเต็มสงสาร ฟงนะวันนี้ เห็นรถมาหลาย
คันเราอดคิดไมได มากันอะไรบาง หรือมาเพนๆ พานๆ เทีย่ วดูนั้นดูนี้ เขาวัดเขาวาบาง
หรือไม เขาวัดเขาวามีความรูสึกยังไง หรือเขามาวัดมาวาแลวมาดูพระองคนี้ปฏิบตั ิ
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ยังไงๆ บาง ไปดูพระ นอกจากนั้นก็ยกโทษพระ โอย พระเหลวแหลกๆ ตัวเองเลว
ขนาดไหนไมดูตัวเอง ใหดูตัวเองบางนะ ดูตัวเองแลวดูพระมันจะไดถอ ยไดความดี ดู
แตภายนอกไมดูภายในไมดี ดูภายในหัวใจของตนเสียกอนแลวดูภายนอกกระจายไป
หมดเลย ทานทั้งหลายจําเอานะ
วันนี้เอาธรรมะมาตอนรับพี่นองทั้งหลายที่มาจากทางไกลแสนไกล สงสารจึง
แนะนําสั่งสอน ขอยุติเพียงแคนี้ หิวขาวแลว ใหพร
หลังจังหัน
ที่เราพูดถึงเรื่องตั้งศูนยดวงตาที่พิษณุโลก เรามาพิจารณาอีกทีหนึ่ง คือ
เพชรบูรณเปนยานที่คนทุกขยากลําบากมาก เราจึงคิดวาอาจจะยนเขามาหาเพชรบูรณก็
ได ในยานเพชรบูรณนี้คนจนตรอกมากทีเดียว มากกวาทางพิษณุโลก (หมอเปนสําคัญ
นะครับ) หมอนั่นไมละ เราติดตอปุบ ไปเขาจะติดตอหามา คือยังไงก็ตามหมอตองเปน
เครื่องประกัน ถาหมอไมครบเราก็ไมให ตองยันกันอยางนั้น อยางอุดรก็เหมือนกัน ยัน
กันเลยเทียว
เราไมไดลืมไปผาตัดตามาจากกรุงเทพ พ.ศ.๒๕๓๐ พอกลับมาจากกรุงเทพเห็น
ตาสวางไสวเหมือนไดตาใหมมา มันจะเปนตาเอกหรือตาไหนก็ไมรู เขาถือวาพระเอก
นางเอก พระเอกตาเดียวก็มี นางเอกตาเดียวก็มี ถาวาตาบอดแลวเสร็จเลย ทีนี้ไป
โรงพยาบาลอุดร เชิญหมอในโรงพยาบาลมาประชุมกันโดยดวนเลยเทียว วาเราจะให
เครื่องมือแพทยตา เราบอกงี้เลย จะพยายามหามาใหครบ เราบอก แลวหมอที่จะมา
รักษาโรคตานี้จะครบไหม เขาบอกวาเดี๋ยวนี้ยังไมครบเพราะเครื่องมือไมคอยมี หมอก็
ไมจําเปนที่จะตองมีมากมาย แตถาไดเครื่องมือมาเขายืนยันวาจะครบ วางั้นนะ เอา ถา
อยางนั้นเอากันเลย เหมากันเลย ทางนี้ก็เอาใหครบ ทางนูนหมอก็ใหครบ เขาก็ยันเลย
วาครบ นั่นละจึงไดสมบูรณ
อันนี้ไปที่ไหนก็เหมือนกัน นี่ทางบุรีรัมยเขาก็ยืนยันมาแลว เวลานี้ยังไมครบแต
เขาพยายามจะหาหมอตานี้ใหครบวางั้น ไปทางไหนก็เหมือนกันหมอตองสําคัญมาก
ยืนยันมาเลยหมอใหครบ เพชรบูรณนี้ก็หนหนึ่งแลว จวนเขาไปหนหนึ่งแลวนาจะได
เครื่องมือตาที่เพชรบูรณ สัก ๑๐ ปผานมาแลวละ คือหมออะไรจากอุดรเปนหมอตา
หมอผูหญิง เขามานี้แลวเขาก็ยายไปเพชรบูรณ เขาอยากไดเครื่องมือตาวางั้น เรากําลัง
พิจารณากัน แลวพอดีเขาถูกยายไปไหน ทีนี้ตาเลยลมไปเลย ถาเขาอยูที่นั่นจะไดตาขึ้น
มาแลว เพราะเริ่มแลวเริ่มจะหาเครื่องมือตาให พอดีเขาถูกยายไป เมื่อเขาถูกยายไป
แลวเราก็เลยยายไปดวยกัน คือยายจากจะใหเปนไมใหเขาใจไหม เราก็เลยยาย
เหมือนกัน นั่นละเลยลม
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ทีนี้คราวนี้อาจจะเปนอยางนั้นก็ได หรือจากบุรีรัมยแลวอาจจะตั้งที่เพชรบูรณ
ถาออกทางพิษณุโลกนัน้ ยานนี้คนทุกขจนมากมาย เรามาคิดถึงยานนี้ยานเพชรบูรณนี่
ยานนี้คนทุกขมากมาย เลยคิดวาจะตั้งยานเพชรบูรณ แลวลามออกไปๆ คือตองหาจุด
จําเปนๆ แตละแหงๆ ไมใชสักแตวาทํา อยางบุรีรัมยนี้ก็เห็นวาเปนจุดสําคัญ โคราช ศรี
สะเกษ สุรินทร อุบลโนนก็มาบุรีรัมยหมด แลวเอาตั้งศูนยนี้ละ เพราะศูนยนี้เปนจุดที่
แรนแคนกันดารมากที่สุดเลย นี่ละถึงไดตงั้ ตัง้ แลวนะเดี๋ยวนี้เริ่มแลว คือเริ่มสั่งมาถึง ๖
ลาน เทาไรก็ตามถาวาจะเอาแลวเราไมเหมือนใคร ถาไดลงใจแลวตูมเลย ถอนไมขึ้น
เราพูดจริงๆ หัวใจเราเปนอยางนั้น ถาลงไดลงตรงไหนแลวถอนไมขึ้นเลย ถา
เหตุผลไมเหนือนี้ตัวเองตั้งลงไปแลวตัวเองก็ถอนตัวเองไมได ตองใหเหตุผลเหนือนี้ถึง
จะถอนได อยางอื่นก็เหมือนกันถาไดตั้งไปแลวถาเหตุผลไมเหนือไมถอน นี่ก็ตั้งลงไป
แลว เชนบุรีรัมยเอาใหครบ นี่ตั้งลงแลว แลวยังพิจารณาทางเพชรบูรณอีกอยู ถาจะไป
พิษณุโลกเสียทีเดียวยานนี้รูสึกวาลําบากมากอยู เยอะคน เราเลยเอานี้ ถึงยังไง
พิษณุโลกหรือแถวนี้ก็ตองมาหากันไดแหละ เอาจุดคนจําเปนมากกวานี้เปนจุดใหญ
แลวพวกนั้นใหคอยไหลมาหากันก็ได
เปนไงมีไหมเหตุผลเราพูดนี่ จะตั้งที่เพชรบูรณ เพราะเพชรบูรณแรนแคน
กันดารมากยานนี้นะ เราตั้งจุดนี้ แลวที่อื่นเขาอยากมาเขาก็มา สวนคนจําเปนเขาตอง
ไดรับแนนอน เราเลยคิดจะลงจุดนี้ พิจารณาเสียกอน หากวามีโอกาสยังจะไป
เพชรบูรณอยู (หลวงตาเจาคะ พิษณุโลกเปนชุมทางภาคเหนือ คือจังหวัดภาคเหนือ
ภาคอีสานก็ไปได เทากับมีสองจุด คือพิษณุโลกก็จําเปน) อันนี้เราก็ไดคิดแลวพูดกัน
มาแลว คือจุดนั้นก็เปนจุดจําเปนอันหนึ่ง แตทีนี้ดูความจําเปนของคนมาก ในยาน
เพชรบูรณรูสึกวาลําบากมากกวานั้นอีก เราเลยจะตั้งนี้กอ น แลวก็ลุกลามไป ถาเรายังไม
ตายนะ จะไปหมดวางั้นเถอะ
คือไปตามความจําเปนๆ โดยลําดับลําดา จะไปหมด จะวาอะไรทั่วประเทศไทย
นี่ ถาเรายังไมตายเอาจริงๆ เราไมไดเหมือนใครนี่นะ การที่จะลงแตละจุดๆ พิจารณา
เรียบรอยแลวลงๆ ลงไปอยางนั้น นี่เอาบุรีรัมยกอน ตอไปนี้จะเอาอีกละ กําลังเริ่ม
พิจารณา ทางประเทศลาวก็ปลอยไมได นี้เรายังจะตองติดตามอยู นี่วาหมอที่
เวียงจันทนยังไมกลับมา เราจึงรอ เราถามไปหนหนึ่งแลว เราจะไปติดตอทางนี้ละ นี่ก็
พึ่งจายไป ๑๓ ลานแลว เห็นไหมเอะอะ ตา ๑๓ ลานแลวยังไมครบ จะตองไปถามทุก
สิ่งทุกอยางใหเรียบรอย ถาวาหมอเปนที่พอใจแลวหมอก็จะครบแลวนี้ เราก็จะทุมใสกนั
เลย เพราะประเทศลาวประเทศทั้งประเทศตาไมมีจะทําไง อยางนี้เราก็ไมปลอย เพราะ

๕
เราไปวางรากฐานไวแลว ๑๓ ลาน จากนั้นก็ไปบุรีรัมย จากนั้นจะไปทางโนน จะ
ติดตอกันไปเรื่อยๆ ไมขาด ระยะนี้ไป เรื่องตาเราจะติดตอไปเรื่อยๆ สั่งเรื่อยมาเรื่อยๆ
สงสารคนตาบอดนะ คืออวัยวะของเรานี้ตาเปนสําคัญมาก ถึงจะงอยเปลี้ยเสีย
แขงเสียขาตายังดียังมีความหมายๆ หูหนวกบางก็ตามแตตาพอตื่นขึ้นมาปบมันจะมอง
ไปเลยเชียว ไปที่ไหนตองเอาตาไป ตาไปดู อยางเขามาทองเที่ยวที่เหลานี้ เอาตาละมา
เขาใจไหม ไมเห็นคนตาบอดมาในรถเลย เห็นแตคนตาดีตาใสยิ่งกวาตาแมวมาเขาใจ
ไหม ตาจึงเปนของจําเปน ทุกสิ่งทุกอยางอะไรบกพรองก็ตามขอใหตายังดี ตื่นมาพับดู
แลว ยังมีความหมาย พอตาบอดเสียอยางเดียวเอาขึ้นมานั่งบนกองเงินกองทองไมมี
ความหมายใชไหมละ เอาจุดนี้นะ เราจึงลงจุดนี้กอ น
จากนั้นเราก็มายกขอเปรียบเทียบ เอาไมไลตีลูกศิษยที่ศาลา ใหมันตาบอด
ทั้งหมดพวกนี้ ทีนี้เอาไมไลตีไลกลับบาน มันก็ชนนั้นชนนี้ดะ ชนไปชนมาขี้แตกเยี่ยว
ราดตามนี้ เพราะมันไมมีทางไปใชไหมละตาบอด ทางนี้ฟงเสียงเปยะนูนเปยะนี่ตี
เรื่อยมา มันกลัวตายมันก็ไปก็ชนตนไมละซิ นี่คนตาบอดเราไดเห็นชัดๆ ในศาลาเรานี่
เขาใจหรือเปลาละ นี่เรายกภาพพจนมาเปนขอเปรียบเทียบ ถูกไหมที่วานี่ มันสําคัญ
มากนะตา ถาตาดีนี้พอวาไป โอย ควาไมเรียวไมทันละมันออกแลวเขาใจหรือ นี่ละตาดี
มันตางกันนะ กับตาบอดนี้วิ่งชนนั้นชนนี้ แลวก็พอดีทางนี้เปยะนูนเปยะนี่ ไมเรียว ขี้กับ
เยี่ยวออกเขาใจ ขี้กับเยี่ยวราดออกเลยเต็มศาลาเรา นี่ขอเปรียบเทียบผิดหรือถูก เอา
เอาไปพิจารณาซิ นี่ละเห็นวาตาเปนสําคัญหมายอยางนี้
พูดอยางนี้มนั ก็ออกทั่วโลกๆ ออกซิเหตุผลกลไกมีอยู จะไดยินกันทั่วโลก จะได
ถือเปนสําคัญเรื่องตา บอดก็บอดแตไมคิดมันก็ไมกาวหนานะ ถาคิดแลวมันก็มีทางทีจ่ ะ
คืบหนาไป ไมวาที่ไหนๆ พอไดขอ คิดไปแลวอาจจะคิดกัน ผูมีทุนมีรอนมีอะไรอาจจะ
ปรึกษาหารือกัน แลวขยายงานผลประโยชนเกี่ยวกับเชนตาเปนตนนี้ออกได เปนอยาง
นั้นนะ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

