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สิ่งสกปรกเต็มหัวใจสัตวโลก
กอนจังหัน
สําหรับวัดปาบานตาดนี้อาหารทวมปากพระ พระองคไหนไมมีสติปญญาเอาตัว
ไมรอด ตายจมกับกองอาหารนะ เราเที่ยวทั่วประเทศไทยไมวาทางดานปริยัติดาน
ปฏิบัติ เขานอกออกในไดทั่วถึงหมด ดานปฏิบัตินี้ก็เหมือนกัน ที่อดอยากขาดแคลน
มากที่สุดโดยความสมัครใจของทานเองไดแกภาคปฏิบัติ พวกพระทีอ่ ยูในปาในเขาทาน
ไมไดสนใจกับสิ่งเหลานี้นะ บิณฑบาตไดขาวปนสองปนมาเทานี้ มีแตขาวเปลาๆ ทาน
ฉันพอยังอัตภาพเทานั้น จิตใจพุงๆ อยูกับอรรถกับธรรม ทานเหลานี้ถาพูดถึงเรื่อง
สภาพความเปนทุกข ทุกขมาก แตพดู ถึงเรื่องความเปนสุข สุขมาก แนะมันตางกัน คือ
ทุกขอันนี้ทุกขเพื่อสุข จะอดอยากขาดแคลนอะไรๆ เพื่อความสมบูรณในธรรมทั้งหลาย
ซึ่งเปนความสุขอันลนพน เปนอยางนั้นนะ
เราไดไปเที่ยวเห็นเสียทุกอยาง ทีนเี้ วลามาสมบูรณก็มาเห็นวัดปาบานตาดมัน
ทวมปากพระ พระองคไหนไมฉลาดมันตายละ ตายเฝาอาหารนั่นแหละ เพราะมัน
ทวมๆ เวลาศรัทธาญาติโยมใครนํามาถวาย ถวายมากตอมากก็ทวมละซิ พระไมรูจัก
ประมาณตาย ตายเพราะกิน ไมใชตายเพราะหิว ใหพิจารณา แตเราก็เชื่อสําหรับวัดปา
บานตาดนี้ดูจะไมมอี ยางนั้น หากขูเอาไว ไมขูไมได ตองขูเอาไวเสมอ เพราะเรื่องเหลานี้
มันเร็ว กิเลสปบเดียวทันปุบๆ เลย เรื่องธรรมนี้ไมทัน ถาเปนผูตั้งใจปฏิบัติธรรมและมี
ภูมิอรรถภูมิธรรมลวนๆ แลวอันนั้นเปนอีกอยางหนึ่ง เหลานี้เขามายุงไมไดเลย พุงๆ
เลย นี่ละทานผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทานผูทรงมรรคทรงผล เดินตามทางศาสดา
ใครจะอดอยากขาดแคลนยิ่งกวาพระพุทธเจาเวลาทรงบําเพ็ญ เฉพาะอยางยิ่ง
เวลาเสด็จออกทรงผนวช ๖ พระพรรษา นั่นแหละทุกขแสนสาหัส เสด็จออกจากหอ
ปราสาทราชมณเทียรดวยความเปนพระเจาแผนดิน เสด็จเขาไปอยูในปาในเขาอาศัย
พวกชาวบานเขาธรรมดาๆ ที่เขาแจกทานก็ไปบิณฑบาตกับเขา บิณฑบาตจะไดอาหาร
ประเภทไหนไมรูแหละ ไปบิณฑบาตก็คือขอทานเขาละพูดงายๆ ไดมาเสวย ลําบากลํา
บนขนาดไหนองคกษัตริย ยากเย็นเข็ญใจขนาดไหนเอานั้นมาเปนขอเทียบเคียงกับเรา
เปนลูกศิษยตถาคต ทุกสิ่งทุกอยางถาเปนเรื่องอาหารการกินเหลือเฟอลนพนเหยียบหัว
พระพุทธเจาไป
พระองคทรงลําบากลําบนทุกสิ่งทุกอยางกวาจะไดตรัสรู ฟงซินะ ทางดําเนินและ
การดําเนินของศาสดาที่เปนครูสอนโลก ทานดําเนินยังไง ทานอยูดวยความเหลือเฟอ
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หรือ ทานไมไดเหลือเฟอ ตั้งแตเสด็จออกจากพระราชวังเทานั้นทุกขมหันตทุกข
เหมือนกับเทวดาจากสวรรคลงในแดนนรกนั้นเองจะเปนอะไรไป จากความเปนกษัตริย
เขาสูแดนแรนแคนกันดาร ทานไปทานบําเพ็ญ ธรรมเกิดขึ้นอยางนั้นแหละ
จึงไดเตือนพระเราอยูเสมอ การขบการฉันอยาถือเปนอารมณ จิตใจจะกาวไม
รอดนะ ตองถือเรื่องธรรมเปนสําคัญ ถือธรรมเปนสําคัญ ใหจิตพุงๆ ตออรรถตอธรรม
จะทุกขยากลําบากขนาดไหน ความมุงมั่นตอแดนพนทุกขใหติดแนบๆ นั่นพนไดไม
สงสัย ถาจะเปนจะตายจะไปหรือไมไปนะ จม ประเภทนี้จม ประเภทวาตองไปโดย
ถายเดียวนี้ไปได นี่ที่เรียกวาประเภทเนยยะ ถาออนจมได ถาแข็งขึ้นได ตองแข็งเพือ่ ขึน้
ใครจะเพื่อจมละบวชมา
ตั้งใจปฏิบัตใิ หดี สตินี่พดู แลวพูดเลาอยาใหหางไกลจากจิต สติเปนพื้นฐานแหง
ความพนทุกข ตั้งแตพื้นๆ จนกระทั่งถึงความพนทุกข สติปราศจากไปไมไดการภาวนา
นอกจากนั้นกิริยาอาการใดใหมีสติตดิ แนบๆ ปญญาแนบเขาไปอีก คนมีสติในตัวมักจะ
มีปญญาแทรกอยูเสมอ เพราะสติความรูสึกตัว ปญญาจะกระจายออกไป เวลารูสึกตัว
แลวนั้นแหละ ถาไมมีสตินี้เรอๆ ราๆ ไมไดหนาไดหลังอะไร การภาวนาสําคัญมากนะ
พระพุทธเจาโกหกโลกเหรอ
แดนนิพพานเปนยังไง
บอกไวในคําสอน
พระพุทธเจาองคศาสดา คือพระธรรมพระวินัย นี้คือทางเดินเพื่อพระนิพพาน ตลาด
แหงมรรคผลนิพพานอยูจุดนี้เองไมอยูที่ไหน อยาไปหาทางโนนทางนี้ บานนั้นเมืองนี้
วาเปนนรก สวรรค แดนนิพพานไมมี มีอยูในหัวใจคน ใหตั้งใจปฏิบัติใหดี แดน
นิพพานอยูกบั ผูที่อุตสาหพยายามตามทางของศาสดาไมเปนอื่น
ทานสอนไวสดๆ
รอนๆ
ถูกกิเลสเหยียบย่ําทําลายจนจะไมมีแลวนะศาสนา จะมีแตตํารับตําราตามคัมภีร
กิเลสตีตลาดๆ อะไรสดๆ รอนๆ ทั้งนั้นถาเปนเรื่องของกิเลสแลว นี่คือเรื่องจะพาสัตว
ใหจม เพราะฉะนั้นสัตวจึงจมเรื่อยๆ ที่จะขึ้นไมคอยมี ก็เพราะไมบึกบึนตามธรรม บืน
ตามกิเลส อะไรถาเปนกิเลสเชื่อทันทีๆ ความับๆ นี่จม ขอใหเดินตามทางของศาสดา
เถิด มรรคผลนิพพานสดๆ รอนๆ จะจาขึ้นที่หัวใจผูบึกบึน อยาไปหาที่ไหน เอา
ทางเดินคือธรรมวินัยของพระพุทธเจาเปนทางเดิน กาวตามนั้นๆ จะจาขึ้นภายในจิตใจ
นักภาวนาอยาเปนนักเผลอสตินะ มันเปนนักเผลอสติแลวนะเวลานี้ ตั้งจิตตั้งใจ
ใหดี ไปที่ไหนมีสติติดแนบกับตัว จะแย็บออกทางดานปญญาไดงายๆ คนมีสติ คนไมมี
สติ ปญญาก็ไมมี เซอๆ ซาๆ ใหกิเลสเขาไปถลุงทัง้ วันทั้งคืน บวชมาเทานั้นพรรษา
เทานี้พรรษา นับปนับเดือนนับมืดนับแจงเฉยๆ จะนับมรรคนับผลไมไดนับเพราะไม
สนใจในมรรคในผล ก็นับตั้งแตนรกอเวจีเผาหัวอกละซิ ตั้งใจปฏิบัติใหดีนะทุกคน วัด
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ปาบานตาดสําหรับพระทั้งหลายที่มานี้จํานวน โอย เปนหมื่นๆ แสนๆ นะ ผานเขาผาน
ออกไดกี่ปแลว ตั้งแตสรางวัดก็ ๕๐ ปแลว นี่ละรับพระเณรทั้งหลายเวลามาสรางวัดปา
บานตาด อยูที่อื่นไมรับ ๕๐ ป จํานวนพระเณรหลั่งไหลเขาออกนี้เปนหมื่นๆ แสนๆ
เพราะเขาทุกวันออกทุกวันๆ มากตอมาก แตผมู าศึกษาอบรมนี้ไมทราบวาไดอะไรไป
จากวัดปาบานตาด อันนี้ยังเปนปญหาอยูมาก
ลูกศิษยหลวงตาบัวนี้มีเยอะนะ แตจะไปแสดงคุณงามความดีใหเดนในปวงชน
วาออกมาจากสํานักนั้นสํานักนี้ไมคอยมี สวนที่จะเอาชื่อครูบาอาจารยไปขายนี้มีมาก นี่
ลูกศิษยหลวงตาบัวนะ มีไมสงสัยแหละ อยางพอแมครูจารยมั่นนี้ก็เอาทานไปขายกิน
มากตอมากแลวไมไดหนาไดหลัง
ดูมรรคผลนิพพานอยาไปดูที่ไหน ใหดูสติกับปญญา เอาตรงนี้ สติปญญาจดจอ
ลงนี้ นี่ธรรมของพระพุทธเจาอยูตรงนี้ ทางเดินอยูตรงนี้เอาใหดี อยาไปสนใจกับสิ่งใด
สถานที่นี่ผมใหโอกาสตลอดเวลาสําหรับพระปฏิบัติ แลวใครก็ไมเขาไปยุง ไดนี่ บริเวณ
บําเพ็ญของพระ หามขาดเลย มาก็มารอบๆ บริเวณนี้เทานั้น ใหออกๆ บริเวณภายใน
ของพระที่จะบําเพ็ญเพื่อมรรคผลนิพพานไมใหเขาไปยุงเลย นอกจากคนรับใชพระเขา
ออกเปนธรรมดาอยูในวัด อันนั้นไมมีปญหาอะไร
เห็นไหมปายติดนอกวัดนั่นนะ มันหนาดานมนุษยเรา เพนพานๆ เขามา ตั้งแต
หยิ่งๆ นะเขามาในวัดมันนาหัวเราะ เราพูดจริงๆ มันหัวเราะภายใน สลดสังเวชไอกิเลส
มาหยิ่งๆ ใสธรรม มันสําคัญมาก มันขวางหูขวางตามากเราก็เลยไปเขียนติดไวหนาวัด
เห็นไหมนั่น ที่นี่เปนวัด เปนสถานที่บําเพ็ญภาวนาเพื่อความสงบใจ ไมมีกิจจําเปนไม
ควรมาเที่ยวเพนพาน นี่หลวงตาบัวเปนผูสั่งผูเขียนเอง อะไรจะเลิศยิ่งกวาธรรม อยาเอา
โออาฟูฟามาอวดธรรมนะ ใครเอานั้นมาอวดใหหนีอยามายุงในวัดปาบานตาด เราไมได
เห็นสิ่งเหลานั้นเลิศเลอยิ่งกวาธรรม
การปฏิบัติปฏิบัติเพื่อธรรม ไมไดปฏิบัติเพื่อสินจางรางวัลเงินทองขาวของอะไร
วัดนี้ ถาใครมาเรอๆ ราๆ มาอวดดีอวดเบงอยางนั้น อยาเขามาในวัดปาบานตาด ไมได
กินอะไร ตายก็ดีกวาที่จะฟูฟาๆ ไปตามกิเลสนั้นนะ พากันพิจารณาใหดี โห กิเลสมัน
ออกหนาออกตาเปนใหญเปนโต กาวเขาวัดไหนนี้ ยิ่งมียศถาบรรดาศักดิ์สูงๆ แลวโธ
โออา ๆ ธรรมนี้ไดแหงนดูหนานะ ธรรมของคลังกิเลสแหงนดูหนากิเลส ธรรมของ
พระพุทธเจาแทสลดสังเวช มองดูแลวโอโหๆ สลดสังเวชเรื่องกิเลสตัณหาครอบหัวใจ
คน ลืมเนื้อลืมตัว
กิเลสตัณหาเปนของดีเมือ่ ไร เปนมูตรเปนคูถ แลวยกขึ้นเปนทองคําทัง้ แทง ผูมี
ธรรมในใจทานดูไมได มองไมไดเลย เพราะของทานสงาจาอยูภายใน กับกองมูตรกอง
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คูถมันเขากันไดยังไง เอามาแขงกันหาอะไร นี่ละที่วัดนี้จึงไดบอกถึงเวล่ําเวลามาวัดมา
วา ถึงเวลากลับแลวใหกลับ เราเขียนบอก ขูไวนั้นนะ มันจะเลอะเทอะไปหมดวัดปา
บานตาดเวลานี้นะ พอ ๔ โมงครึ่งอะไรๆ ใหลดลงๆ งาน พอถึง ๕ โมงแลวใหเลิก อยา
เขามาจุนจานๆ นี้บอกแลวนะ อยามาจุนจาน สถานที่นี่เปนที่บําเพ็ญธรรม ซึ่งเปน
ธรรมชาติที่เลิศเลอสุดยอดแลว อยามาจุนจาน นอกจากนั้นยังติดประกาศไวอีกดวย
เพราะมันจุนจานๆ ดูไมไดนะ
ธรรมดูโลกดูไดยังไง ที่จนุ จานมันมีแตมูตรแตคูถ มีแตเรื่องกิเลสตัณหา ไปดวย
อํานาจของกิเลสตัณหา ธรรมภายในจิตใจที่ทานจามันดูไมไดนะ มันสลดสังเวช สิ่ง
เหลานั้นมาเหยียบหัวธรรม ธรรมเลยไมมีนะเดีย๋ วนี้ อะไรๆ กลายเปนกิเลสไปหมด
ธรรมเลยไมมี เอาละใหพร
หลังจังหัน
(ชาวจังหวัดจันทบุรีถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน จังหวัดจันทบุรี ที่
วัดปาเขาแหลม ต.ทับชาง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ใหองคหลวงตา)
(ชาวจังหวัดสมุทรปราการถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ที่บานเลขที่
๓๙ หมูที่ ๖ ต.คลองสวน อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ ใหองคหลวงตาเพื่อเปนสมบัติ
ของสงฆ)
ทุกอยางเราชวยโลก เราชวยเต็มกําลังความสามารถของเราทุกอยาง ที่เขาเขียน
ไวนั้นวา สมบัติของวัดปาบานตาดคือสมบัติเพือ่ โลก ไมผดิ ตรงเปงเลยเทียว ออก
กระจายตลอดรอบตัวเลย วันหนึ่งๆ แจกทานไปเทาไรๆ โกดังนี้ก็เปดไว โรงพยาบาล
มากี่โรงวันหนึ่งๆ จัดใหเสมอกันหมดเลยขั้นเสมอ ขั้นพิเศษก็เสมอกันอีกเหมือนกัน
พิเศษเสมอกัน คือทีไ่ กลก็ใหเปนพิเศษ เชนอยางอุบล โคราช ทางอุตรดิตถ มาให
พิเศษทั้งนั้นๆ เปดไวตลอดไมใหบกบางเลย เราอยูไมอยูไมสําคัญ ผูที่รักษาพระเวรนี่
คอยดูแลในโกดัง อะไรบกพรองใหรีบสั่งเขาเอาเขามาเต็มไวตลอดเวลา เราเปดตลอด
อยางนี้ละ
วันไหนวางเราก็ไปตามโรงพยาบาล โรงพยาบาลแตละโรงๆ เดี๋ยวนี้ใหโรงละ
สองหมื่นๆ ทุกโรง เราไปโรงไหนใหสองหมื่นๆ ทุกโรงไปเดีย๋ วนี้ ไปถามเขาเรื่องราว
อาหารการกินสําหรับคนไขเดือนหนึ่งจายไปเทาไรๆ เราก็ใหเปนสวนกลางไปเลยเดือน
ละสองหมื่น ผูมากกวานั้นก็มาก ผูนอ ยกวานั้นก็มี เพราะโรงพยาบาลอําเภอ ซอกแซก
ซิกแซ็กไปไหนใหโรงละสองหมื่นๆ ตลอด เดี๋ยวนี้เปนอยางนั้น
อํานาจแหงความเมตตานี้แหม พิลึกนะ ถามองเห็นนี่ครอบโลกธาตุเลย พูด
เปนไร ตัวเทาหนูหัวใจไมไดเปนหนู หัวใจนี้พระพุทธเจา สาวกทั้งหลายเสมอกันหมด
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แบบเดียวกัน ลงจิตไดเขาถึงนั้นแลวเปนอันเดียวกันหมด ทานก็พูดไวอยางนั้น นตฺถิ
เสยฺโยว ปาปโย ไมมคี วามยิ่งหยอนกวากันเลย เสมอกันหมด คือจิตของทานผูสิ้น
กิเลสแลวเปนอยางนั้น แลวอํานาจแหงความสิ้นกิเลสนี้แผกระจายออกเปนเมตตาธรรม
ครอบโลกธาตุไปหมด
เราพูดจริงๆ อยางที่เราไมไดอยูทุกวันๆ นี้เราไมไดบอกใคร เปนอยูในหัวใจ
ของเราเอง บอกใครก็ไมรูเรื่องๆ จะรูเรื่องบางเล็กๆ นอยๆ เทานั้น สวนเรื่องลึกลับ
กวานั้นไมมีใครรูเรื่อง แตเราปฏิบัติตอความรูของเราโดยลําดับลําดาไปอยางทุกวันนี้
เฒาแกขนาดนี้กี่วันก็จะตายแลวนี่เห็นไหมละ เราไมไดหวงชีวิตของเรา นี้เปนเครื่องใช
เหมือนกับที่ยังหนุมนอยนี้ก็เปนเครื่องใชตลอดไป
จนกระทั่งถึงวันสิ้นลมหายใจ
เหมือนกันหมด นี่ก็ยังไมสิ้น ใชมันไปอยางนั้นละ
ไปที่ไหนไปทุกแหงทุกหนชวยโลกสงสาร สําหรับที่จะมาหาเรานี้ไมมี เราบอก
ชัดๆ วาเหลือเฟอทุกอยาง ผูที่ทุกขจนขนแคนมากขนาดไหน โลกนี้แหม นาสลดสังเวช
นะ นี่ละอํานาจของกิเลส คือไดไมพอๆ พาเจาของใหลมจมจากความไดไมพอ
ทะเยอทะยานดีดดิ้นติดหนี้ติดสินพะรุงพะรังดังที่เคยพูดแลว นี่ละธรรมจับเห็นหมดจะ
วาไง แตเรื่องโลกเปนบากันดวยหูหนวกตาบอดชนนั้นชนนี้ มีแตจะเอามีแตจะใหได
อยางใจอยางนั้นอยางนี้ มันไมไดอยางใจละซี ใจก็เปนใจกิเลส ไดก็ไดตามกิเลสเสีย
เจาของผิดหวังๆ
โลกนี้ทุกขรอ นมากทีเดียวไมใชธรรมดา ถาหากมีธรรมในใจสิ่งเหลานั้นเปน
เพียงเครื่องอาศัยเทานั้น ใจเปนรากเปนฐานสําคัญที่จะทรงความสุขความเจริญรุงเรือง
ได ไมมอี ะไรเหนือใจ ถาใจปฏิบัติตัวใหถูกตองตามอรรถตามธรรมเสียอยางเดียว
สมบัติทั้งหลายมากนอยเปนเพียงเครื่องอาศัยๆ เทานั้น ไมไดเปนของมีฤทธิ์มีเดชอะไร
เหมือนสมัยปจจุบันนี้ที่กิเลสมีฤทธิ์มีเดช แสดงสิง่ เหลานั้นเปนของมีฤทธิม์ ีเดช เหยียบ
หัวใจประชาชนสัตวโลกทั้งหลายที่หลงตามมันใหวิ่งตามมัน ดีดดิ้น อยูเฉยๆ ไมอยู
อยากมั่งอยากมีอยากดีอยากเดนเหมือนโลกเขา แลวสุดทายเงินเจาของทีม่ ีนี้ไม
เพียงพอ เอา ไปหากูไปหายืมมาเพื่อจะเปนตนทุนหนุนเขาไป แลวก็ไปยกตัวใหสูงขึน้ ๆ
นี่เปนความคิดของกิเลสมันวางั้น แตความจริงของธรรมไมไดเปนอยางนั้น พูดใหตรง
ศัพทตรงแสง มันเสือกไปหาที่จะจมวางั้นเลย อยาพูดธรรมดา บอกวาเสือกเลยเชียว
เรื่องธรรมเปนอยางนั้น เพราะมันหยาบมากกิเลส มันหูหนวกตาบอดชนดะไปเลย
ธรรมทานไมไดตาบอดนี่ ทานมองเหตุมองผลทุกสิ่งทุกอยาง ทานอยูเปนสุขเปนสบาย
ไป
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โลกนี้รอนเพราะกิเลสนะ อยาเขาใจวารอนเพราะอะไร ทานทั้งหลายใหทราบ
เมืองไทยเราเปนเมืองชาวพุทธ ขอใหทราบเรื่องความเดือดรอนทุกวันนี้เพราะอํานาจ
ของกิเลสทั้งนั้น ไมใชเพราะอํานาจของธรรม ธรรมไมมีที่จะใหโลกลมจมอยางที่เปนอยู
เวลานี้ รูจักประมาณไมมีอะไรเกินธรรม ความขยันหมั่นเพียรก็เหมือนกัน ถาเรื่องเปน
อรรถเปนธรรมเปนความดีงามแลวใหมีความขยันหมั่นเพียรในทางที่ชอบๆ นั่นฟงซินะ
อยาขี้เกียจขีค้ ราน ทานสอนไวอยางนั้นตลอดเวลา อันใดที่ไมถกู แลวอยากทําเทาไรก็
อยาทําอยาฝน ฝนลงไปก็ฝนตัวเองทําลายตัวเอง ถาเชื่อธรรมแลวอยางนี้จะฝนไปหา
อะไรก็ทําลายตัวเองนี่นะ นั่น มันก็รูคนเรา
อันนี้มีแตดดี แตดิ้นเปนบากันทั้งโลกทั้งสงสาร แหม สลดสังเวชนะ มองดูแลว
มันดูไมได งุมงามตวมเตี้ยม กิเลสมันพองตัวตลอด แบบงุมงามตวมเตีย้ มมันพองตัว
ของมัน ธรรมดูจนดูไมไดนะ สลดสังเวช พระพุทธเจาที่ตรัสรูแลว ทั้งๆ ทีป่ รารถนาเปน
ศาสดาองคเอกนั้น พระพุทธเจานี้เรียกวายอมกวาบรรดาพระพุทธเจาทั้งหลาย ๔ ขสง
ไขยแสนมหากัป กวาจะไดตรัสรูขึ้นมาเปนศาสดาองคเอก แลวจะสอนโลกตามพระ
ประสงคที่ทรงคาดเอาไว เพราะตอนนั้นยังไมเปนพระพุทธเจา ทรงคาดเอาไวจะสั่งสอน
สัตวโลกดวยความราบรื่นดีงามไปเรื่อยๆ สะดวกสบาย
พอตรัสรูผางขึ้นมาเทานั้นมองดูโลกที่จะแบกจะหามนี้ เหมือนวาเกินกวากําลังที่
จะแบกจะหามไปไหว ทรงทอพระทัย นั่นฟงซินะ เปนยังไงหนักขนาดไหน โลกมืด
ขนาดไหน พระพุทธเจาทรงปรารถนาเปนพระพุทธเจา เมื่อเวลาสําเร็จเปนองคศาสดา
ขึ้นมาแลวทรงทอพระทัย แทนที่จะสอนศาสนาไดเต็มเม็ดเต็มหนวย ดังที่ทรงตั้งความ
มุงหมายเอาไว กลายเปนเรื่องทอพระทัย
ก็มีพยานเขามาอีก
ทาวมหาพรหมลงมาอาราธนาใหทรงโปรดสัตวโลกที่มี
มลทินเบาบางยังมีอยูมาก
ขออยาไดปลอยวางไปเสียเลยทีเดียว
อันนี้เปนทาว
มหาพรหมมาอาราธนา องคศาสดาครอบหมดแลวละนี่ ทาวมหาพรหมจะเกงกวา
พระพุทธเจามาจากที่ไหน ไมเกง นี่มาทูลอาราธนาพระพุทธเจาซึ่งทรงพิจารณา
เรียบรอยหมดแลว ควรยังไงไมควรยังไงไมมีใครเกินศาสดาองคเอก ถึงอยางนั้นทาว
มหาพรหมยังมาอาราธนา ฟงซิ เปนยังไงโลกหนาขนาดไหน
ยิ่งทุกวันนี้เมืองไทยเราเปนเมืองพุทธ มันกลายเปนเมืองเปรตเมืองผีเมืองยักษ
เมืองมาร กัดฉีกกันกินเหมือนหมูเหมือนหมา ไมมีศาสนาเขาสูหวั ใจเลย ถามีศาสนา
เขาสูหัวใจผูใหญเทาไรผูนั้นละไดใหความรมเย็นแกโลก นี่มธี รรมในใจนะ มีมากมีนอย
เพียงไรเฉลี่ยเผื่อแผกันออกไปใหไดรับความสุขความเจริญทั่วหนากัน นี่ผูมีธรรมในใจ
สมบัติมีมากมีนอยเฉลี่ยเผื่อแผใหโลกไดรับความสุขความรมเย็น และมีความเคารพ

๗
นับถือมากมายกายกอง อันนี้ไมมีธรรมในใจมีเทาไรยิ่งไมพอๆ ยิ่งกวานเขามาๆ
เหมือนไฟไดเชื้อ กิเลสมันเผาเอาๆ ไดมาเทาไรเผา ไมพอๆ นะ ความเผาของกิเลสคือ
ไดเทาไรไมพอๆ หามาเทาไรเผาหมดๆ ไมพอ ไดมากเทาไรยิ่งหิวโหยมากเหมือนไฟ
ไดเชื้อ ไดเชื้อมากเทาไรเปลวมันจรดเมฆเปลวไฟ
เปลวของกิเลสก็เหมือนกันครอบโลกธาตุ อันนีม้ ีแตแดนของกิเลสวัฏจักรทั้งนั้น
ไปที่ไหนจึงดีดจึงดิ้นทั่วหนากันในวงแดนวัฏจักร แดนวิวัฏจักรคือแดนแหงนิพพานที่
องคศาสดาสอนไว เอา กาวไปซินะ ถาลงกาวไปนี้จะถึงแดนนิพพานดังที่สอนไวไม
สงสัย สมพระนามวาเปนศาสดาองคเอกสอนโลก อันนี้สัตวโลกทั้งหลายมันไมไดฟง
เสียงอรรถเสียงธรรม เวลานี้ยิ่งหนายิ่งแนนขึ้นทุกวันยิ่งสลดสังเวชนะ เราพูดจริงๆ ตัว
เทาหนูแตกอนมันไมรู บอกชัดๆ อยางนี้มันจวนจะตายแลว มันไมรู หัวใจดวงนี้แหละ
เวลามันมืดมันมืดจริงๆ ความมืดก็คือกิเลสครอบมันไว
เหมือนดวงไฟของเรานี้เอาแกวครอบดําๆ ไปปดดูซินะ จะเอาความสวางมาจาก
ไหน ดําไปดวยกันหมด ถึงดวงไฟภายในจะสวางจาก็ตาม แตถูกแกวดําครอบเอาไว
มองหาอะไรไมเห็น นี่กิเลสมันสีดําครอบเอาไว ปดหัวใจแลวมองอะไรไมเห็น เห็นแต
ทางที่จะบืนไปดวยตาบอดหูหนวก ชนนั้นชนนี้ไปเรื่อย ไมวาจะไปเกิดที่ไหนเกิดดวย
ความหูหนวกตาบอด เกิดดวยบาปดวยกรรม มีแตโดนทุกขทั้งนั้นๆ ผูเ กิดดวยอํานาจ
แหงบุญแหงกุศลไปสูแสงสวาง สุคโตๆ อยูก็เปนสุขไปก็เปนสุข อยูที่ไหนเปนสุขคนมี
บุญมีกุศลคนมีธรรมภายในใจ มันตางกันนะ
อยาเอาวัตถุมาวัดธรรม วัดนามธรรม นามธรรมนี้จาตลอดเวลา วัตถุนี้หลอก
โลกทั้งนั้น โลกตาบอดหลงกันทั้งนั้น โลกผูตาดีไมหลง คิดดูซิอยางพระยสกุลบุตร ทาน
ก็สมบัติเงินทองขาวของมีเทาไรๆ มีลูกชายคนเดียว แตกอนก็ถือวาสมบัติเหลานี้เปน
ของที่พึงใจๆ ครั้นความดีงามที่ไดสรางมาแกกลาสามารถขึ้นไปๆ สิ่งเหลานั้นเลย
กลายเปนฟนเปนไฟ ธรรมทั้งหลายนี้เปนแกวเปนแหวน หรือเปนของเลิศเลออยูใน
หัวใจ อยูที่ไหนไมสบายๆ ที่วุนวายที่นี่ยุงเหยิงที่นี่ขัดของไปหมดเลย ทั้งๆ ที่นั่งอยูใ น
กองสมบัตทิ เี่ ห็นวาเปนความสะดวกสบายเหมือนแตกอนๆ นั้นแหละ แตทีนี้กลับ
กลายเปนฟนเปนไฟเผาไหมไปหมด ไมนาอยูเลย ที่นี่ขัดของที่นี่วุนวาย
พอแมเอาสมบัติเงินทองมาทุมให นี่ก็เปนของลูกคนเดียวนี้จะไปไหน กิน
กระทั่งวันตายมันก็ไมหมดๆ ไมเอา นั่นดูซินะ ถึงเพียงวันตายเทานั้นนี่นะ เลยตายไป
แลวมันจะไปเกิดใหมจะไปกินอะไรอีกละ นั่นนะธรรมะเปนอยางนั้นทะลุจากความตาย
ไปอีก เรากินถึงวันตายก็ไมหมด เอา สนุกสนานกินกันไปๆ ถึงวันตายๆ แลวตาย
จากนั้นแลวไปกินอะไรละ ไมมีทางกิน นั่น ธรรมะทะลุไปหมด เกิดแลวตองตาย ตาย
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แลวตองเกิด จิตนี้เปนธรรมชาติสมบุกสมบัน ถามีความดีงามพยุงขึ้นจะไปสูสุคติโลก
สวรรค ถึงนิพพาน ถาไมมีอันนั้นมีแตกินถึงวันตายก็ไมจบ ไมสนใจสรางคุณงามความ
ดีเลย พอตายแลวหมดทาสิ้นทาเลย นั่น พระยสกุลบุตรไมอยูกับกองสมบัตินี้ ที่นี่
ขัดของที่นี่วนุ วาย ไปเลยหาพระพุทธเจา
พระองคกําลังทรงเดินจงกรมอยูตามประวัติวางั้น มานี่ยส ที่นี่ไมขัดของที่นี่ไม
วุนวาย ไปพระองคกป็ ระทานโอวาท เอา สรุปความเลยสําเร็จมรรคผลนิพพาน นั่นเห็น
ไหม เราสรุปเอาเลยนะไมตองพูดใหกวางขวาง สุดทายทานสําเร็จมรรคผลนิพพานเปน
พระอรหันตขึ้นมาองคหนึ่ง จะไมวาสําเร็จไดยังไง นี่ทานออกพนแลวที่นี่ กินถึงวันตาย
ก็ไมหมด ตายเลยไปแลวก็ไมหมด เพราะทานไมเกิดไมตาย เหนือหมดแลวทานไม
หมด สมบัติที่พระยสหาไดดียิ่งพอแมยึดเหนี่ยวเอาไว ใหกินสมบัตินี้ถึงวันตายก็ไม
หมด พระยสกินเลยวันตายก็ไมหมด ถึงนิพพานไมมีเกิดมีตาย กินไมหมด นั่น
พิจารณาใหดีซิ
เดี๋ยวนี้มันหูหนวกตาบอดมากนะหัวใจสัตวโลกชาวพุทธเรานี้ ไมไดมองดูอะไรๆ
เลย เอากิเลสเปนเจาหนาเจาตาเจายศเจาศักดิ์อะไรไปหมดนัน้ ละ เรื่องธรรมมันเหยียบ
ย่ําทําลาย มันเอามูตรเอาคูถขึ้นมาพอกหัวมันวาเปนของดิบของดี มองดูหัวไหนมีแต
มูตรแตคูถ อะไรมีมตู รมีคูถไมมีมูตรมีคูถ หัวเรามันมีขี้ไหม ขี้หัวนั่นเห็นไหมละ ก็มูตร
คูถ ขี้โลภ ขีโ้ กรธ ขี้หลงครอบหัวใจอีก หัวใจก็เปนหัวหัวใจ มันครอบไปหมด มีแตสิ่ง
สกปรกเต็มหัวใจสัตวโลกเวลานี้ เพราะไมมีธรรมเขาซักฟอก จึงหาความสวางไสวหา
เหตุหาผลหาดีหาชั่วไมเจอ ก็เจอตัง้ แตความทุกขความทรมาน ออกมาจากบาปจาก
กรรมตัวหูหนวกตาบอดพาใหทํานั้นแหละ พากันพิจารณานะทุกคน
เราไดพยายามแลวสุดขีดความสามารถ ชวยชาติ ตั้งแตเริ่มตนชวยชาติมา เรา
ลืมเมื่อไรวา เอา เราจะเปนผูนํา รองโกกมาแลวนะนั่น มองดูที่ไหนมันสุดมันสิ้นเลย
คนไทยทั้งประเทศที่ปูยาตายายพาถอพาพายมา เปนความสงบรมเย็นเปนสุข พอมาถึง
หลานไทยปจจุบันนี้ เอาหัวจอลงทะเลหลวงแหงความลมจม หมู หมา เปด ไกจะลงจุด
เดียวกันหมด ดูอะไรควาอะไรไมมีๆ ในคลังหลวงเขาจะเอาไปเผาหมด แนะจะทําไง นี่
ละที่ไดรองโกกไดชวยพีน่ องทั้งหลาย เอาจะชวย
พอวาชวยนี้ประชาชนทั่วประเทศจะทราบทันทีวาชวยก็คือดานวัตถุ จะฟนฟู
ทางดานวัตถุใหดีขึ้นๆ แตทางดานธรรมะ วัตถุเปนเพียงเครื่องออกหนาอันหนึ่งเทานั้น
สวนธรรมที่เหนือวัตถุนี้จะกระจายทั่วโลกในคราวนี้แหละ นั่นเห็นไหมละ นี่เราพิจารณา
เรียบรอยแลวนะ นําโลกคราวนี้วัตถุโลกจะทราบทั่วถึงกันทันที แตเปนของเล็กนอย แต
ธรรมโลกไมทราบ แตเปนของใหญโตมาก คราวนี้ธรรมจะออกไปพรอมๆ กันกับฟน ฟู

๙
ทางดานวัตถุ ก็เทศนาวาการเรื่อยไป นี่คือฟนฟูทางดานจิตใจ เมื่อฟนฟูทางดานจิตใจ
ใจไดมองเห็นอรรถเห็นธรรม ใจจะรูบาปรูบุญรูจักประมาณ ความประหยัดมัธยัสถจะ
มาเองๆ สําหรับคนมีธรรม นี่ก็กาวมาตั้งแตโนนจนกระทั่งบัดนี้ นําโลกก็พี่นองชาวไทย
มา ทางดานวัตถุก็ยุติลงไปแลวดวยการประกาศอยางเปดเผย แตทางดานธรรมะไมเคย
ประกาศ
นี่ก็ออกทางวิทยุทางนั้นทางนี้ เพราะอะไร เพราะธรรมเขาสูใจแลวจิตใจสงบเย็น
คนเรา ถาไมมีธรรมจะอยูที่ไหนก็อยู เปนกองฟนกองไฟดวยกันทั้งนั้นแหละ ขอใหเอา
ธรรมเขาสูใจ เวลานี้วิทยุตั้งเทาไรแหงแลวตั้งนี้ ก็เพื่อเอาน้ําดับไฟนั้นแหละ ก็สมใจเรา
ที่ไดแสดงธรรมนี้ใหบรรดาพี่นองชาวพุทธทัง้ หลายเราไดนําออกไปกระจาย โดยวิธีการ
ตางๆ วิทยุ โทรทัศนหรืออะไร จนกระทั่งถึงออกที่เห็นอยูที่นี่ทุกแบบทุกฉบับเปน
ประโยชนแกโลก สมเหตุสมผล เพราะธรรมที่เราแสดงนี้เปนธรรมที่ตายตัวแนนอน เรา
ไมสงสัยวาธรรมเหลานี้สอนไปจะผิด ไมวาธรรมขั้นใดไมมีเลยทางผิด ถอดออกมาจาก
หัวใจที่ถูกตองดีงามสมบูรณแบบทุกอยางแลว สอนโลกจะผิดไปทีไ่ หน
เราแนใจในการสอนของเราดวย
ผูนําไปปฏิบัติก็แนใจจะไดรับผลเปนที่พึง
พอใจ ดังศาสดาองคเอกทุกพระองคสอนมาดวย นั่น ทานทั้งหลายใหยึดใหเกาะไป
ปฏิบัตินะ เราอยาเห็นตั้งแตภายนอกวาเปนของดิบของดี มันจะพาจมไปตลอดนะ ถา
เห็นธรรมอยูภายในดีแลวจะพาฟนเจาของไปเรื่อยๆ
เอาละวันนี้พูดเพียงเทานั้นละ
เหนื่อย
(ภาพจากการตูนครับ คนหนาเหลี่ยมเปนประธานในที่ประชุมแลวมีลูกนองนั่น
เสนอหนาสลอน คนหนาเหลี่ยมพูด “ผมจะบาอยูแลว เมื่อไหรจะจัดการม็อบพวกนั้น
เสียที” ลูกนองก็รับปากขึ้นมาวา “ไมตองหวงครับทาน ผมขนม็อบจากอีสานเขามาชน
แลว”) ม็อบจากอีสานเขามาชนแลว หมายพวกไหนพวกอีสาน (เดี๋ยวตอนทายครับจะ
สรุปหักมุมครับ แลวคนหนาเหลี่ยมบอก “เหรอ ดีจงั จะมาเมื่อไหร” ลูกนองก็กราบ
เรียนวา “๒๔๐ หาร ๑๐ เทากับหนึ่งชั่วโมง หนึ่งชั่วโมงคูณดวย ๑๕” “อีกประมาณ
เทาไหร” “อีกเดือนครึ่งครับ”)
หมายความวาไงเดือนครึ่ง (เดือนครึ่งก็ใชเวลาเดินทางมา ม็อบที่เขาขนมาชนใช
เวลาเดือนครึ่งกวาจะไปถึงกรุงเทพฯ “เดือนครึ่ง ทําไมนานจัง ผมประสาทแดกตาย
เสียกอน”) ไอนี้วาจะเปนโรคประสาทตายกอน (คนหนาเหลี่ยมบอกเดี๋ยวประสาทแดก
ตายกอน แลวลูกนองก็ตอบวา “ม็อบอีแตนนะทาน วันหนึ่งมันวิ่งได ๑๕ กม.เอง”

๑๐
เพราะที่ขนมาเปนรถอีแตนครับ) ก็เดินวันหนึ่งได ๑๕ กม. ก็ถูกแลวเราเคยเดินแลวนี่
เอาวาไป
(อีกภาพหนึ่งบอก “แมวนี้เปนโรคจิต ไอที่ไมอยากจะใหโกหกดันโกหกมันซะ
หมดทุกเรื่อง” เขาบอกแมวนี้ชอบโกหก แลวเพื่อนก็บอกวา “สวนที่อยากใหโกหกดัน
ไมโกหก” แลวเพื่อนอีกคนก็ถามวา “อะไรที่ลื้ออยากใหแมวโกหก” “ก็ที่พดู วา จะไม
ลาออก” ถาโกหกก็บอกวาลาออก ไมยอมพูด ไมยอมพูดโกหก) โอ เขาทาดีเวย
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

