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เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

สกุลพระโสดา 
 

กอนจังหัน 

เราทุกคนอยากเปนคนดีใหมีการฝกทรมานตนเองบางนะ อยาปลอยเลยตามเลย
แบบหมูขึ้นเขียง พวกเรานี้มีแตพวกหมูขึ้นเขียงหาแตความสนุกสนานร่ืนเริงบันเทิง ฟงแต
วาหมูขึ้นเขียงมันจะลงถวยลงจานเมื่อไรไมรูอยูบนเขียง เขาสับยําจากเขียงใหแหลกมา
หมดแลวก็ลงถวยลงจาน เราพวกเรานี้กิเลสมันเปนเจาของเอาเราเปนหมูขึ้นเขียงสับยํา 
แตกกระจัดกระจายออกไปแลว มีแตความทุกขความทรมานยุงเหยิงวุนวายทั่วโลกดินแดน 
นี่ละพวกหมูขึ้นเขียง เอาตามกิเลสไมคิดไมอานอะไรเลยไมดี ขอใหคดิใหอานนะ นี่คือ
ศาสนาที่นํามาสอนพี่นองทั้งหลาย ไมคอยปรากฏแหละ ที่จะสอนอยางนี้ไมคอยปรากฏ ใน
เมืองไทยเราวางี้เลย มีหลวงตาบัวองคเดียวนี้แหละวอกๆ อยูนี่ เพราะสงสารพี่นอง
ทั้งหลาย 

เพราะธรรมนี้เลิศเลอสุดยอดแลวๆ เรายังจะมามัวโดดขึ้นแตเขียงอยูเหรอ ใหคิด
ใหดีนะ ตองมกีารฝกการอบรมตนเอง การอยูการกินใชสอยใหรูจักประมาณบาง อยา
ฟุงเฟอเหอเหิม อยางที่เขาพูดเมื่อวานนี้วา ไปที่ไหนๆ ก็มีแตรถติดๆ ไอรถที่จะมาตดิขวาง
ทางเดินอยูนั่นนะใครหามา ถาไมใชคนไทยเราตัวฟุงเฟอเหอเหิมจะเปนใครไป แลวก็ไป
ตําหนิวารถติดอะไรก็รถติด มันยังดีที่รถติด มันติดเขาไปกระทั่งในบานในเรือน ที่นอน
หมอนมุงเขาไปไมไดรถตดิๆ แนะ เขาไปในครัวก็รถติด อยูในหมอแกงก็รถติด อะไรก็มี
แตรถติดๆ ใครหามาใหมันติด เราคิดบางซิ 

นี่ละเรื่องความฟุงเฟอเหอเหิมพี่นองชาวไทยเราเปนมากนะ ขอใหพูดเต็มเหนี่ยว 
หลวงตาบัวอยูในทามกลางแหงประเทศไทย และคนไทยของเราอยูในอวัยวะเกี่ยวโยงกัน
หมดทั้งประเทศ ผิดถกูชั่วดีกระเทือนถึงกัน เพราะฉะนั้นจึงขอใหไดนําธรรมะมาประกาศ
ใหพี่นองทั้งหลายทราบ พอไดรูเนื้อรูตัวบางวา อยาฟุงเฟอเหอเหิมเกินเนื้อเกินตัว การอยู
ที่ไหนอยูไดสบายๆ แหละ อยาหาอยูตึกรามบานชองหอปราสาทราชมนเทียร หอปราสาท
บนสวรรคสูไมได สูพวกบาฟุงเฟอนี่ไมได นี่การอยู เอา การกินกินแลวกินจิ๊บๆ แจบๆ 
โตะหนึ่งเทาไรๆ เล้ียงกันดวยความฟุงเฟอเหอเหิม วาเอาหนาเอาตา หนาบามาจากไหน
หนาอยางน้ันนะ หนาฟุงเฟอเหอเหิมอยางน้ัน หนาของมนุษยเราผูมีศีลมีธรรม มีมาแลว
หนานะไปหาเอาหนาเอาตามาจากที่ไหน ความเปนอยูปูวายพอดิบพอดนีั้นเหมาะแลวนะ 
การกินอยูปวูายอยาฟุงเฟอเหอเหิม การใชสอยอยางที่วาน่ีรถติดๆ 
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นี้พูดถึงเร่ืองเพียงแตวารถติดอยางอืน่ติดไปหมด ก็คนไทยเรานี้ละหามา หางราน
ตางๆ เต็มไปหมดๆ เอามาจากโรงงานๆ มาเต็มอยูในหางรานๆ นี้รถติดๆ ทั้งน้ันละ ของ
ติดๆ ใครไปหามา มีแตความฟุงเฟอเหอเหิม ไมคิดความพอดิบพอดีบางเลยใชไมไดนะ 
ธรรมพระพุทธเจาเราเปนลูกชาวพุทธใหนําเอามาพินิจพิจารณา ดังที่เคยพูดเกี่ยวกบัเรื่อง
พระเจาพระสงฆ ทานผูที่ปฏิบัติตามอรรถตามธรรม มาอยู นี่ละถึงไดเห็นชัดเจน ไอผูไม
ปฏิบัติตามธรรม อยานํามาพูดในวงพุทธศาสนาของพระพุทธเจานะ ผูปฏิบัติตามอรรถ
ตามธรรมทานฝกทานทรมานทานลําบากลําบนขนาดไหน ทานทนเอาๆ ทนเพื่อความดิบ
ความดีในธรรมทั้งหลายนั้นแหละ 

ไอเราอยูๆ ก็อยากดีๆ ไอชื่อน่ีตั้งขึน้มานูน พอถามคนนี้ชือ่วาไง ใหไปคอยฟงดู
จรวดดาวเทียมนะชื่อ ตั้งเลยจรวดดาวเทียม แตตัวนั้นจมอยูใตกนนรกเพราะความ
ประพฤติเลวราย เอาดีแตชื่อๆ เกิดประโยชนอะไร ไอชื่อน่ันตั้งยังไงมันกต็ั้งได แตทําตัวให
เปนคนดีเปนของลําบากนะ ดังที่พดูตะกี้นี้ละเกี่ยวกับพระเจาพระสงฆ นี้มาทั่วประเทศไทย
มาอยูในวัดปาบานตาด ทําไมทานถึงมาอยางน้ี เศรษฐีก็มเียอะนะ ทีม่าเปนพระอยูนี้นะ 
เหมือนพี่นองทั้งหลายละ ทําไมทานถึงมาฝกฝนอบรม มาเปนคนทุกขคนจนอยูอยางน้ี 
ทุกขจนการอยูการกินการใชสอยตางๆ นี้ทานไมเหลือเฟอนะ อยูพอเปนพอไปนี้เทานั้นๆ 
นี่ทานมาฝกทรมาน 

วันหนึ่งๆ พระในวัดนี้ไมมาฉันจังหันครบองคนะ ขาดไปวันละหลายองคๆ เพราะ
อะไร อดบางอิ่มบาง ผอนบางอดบาง เพื่อการภาวนาสะดวก ถากินมากๆ มันเปนหมูขึ้น
เขียงภาวนาไมเปนทา โดดขึ้นใสแตหมอนๆ หมอนนั้นแหละคือเขียงนะ นี่พระทานฝก
ทรมานทาน มาจากประเทศไหนบางทั่วโลกนะนี่ ประเทศนั้นประเทศนี้ทานมา ทานมาหา
อะไร ก็คือธรรมเลิศเลอยิ่งกวาทุกส่ิงทุกอยางในโลกน้ีนั่นแล ทานถึงไดอุตสาหพยายาม
บึกบึนมา ทนทุกขบาง ทนเอาๆ เพื่อความเปนคนดี ใหพากันนําไปเปนคติเครื่องเตือนใจ
ตนบาง 

อยูไปๆ วนัหนึ่งอยูไปกินไปเพลินไปๆ เพลินอยูบนเขียงไมรูตัวนะ ใหเพลินกับ
อรรถกับธรรมบางซิ ทุกขก็ทกุขเถิดทุกขเพือ่ธรรมไมเปนไร ใหพากันจําเอา วันนี้เทศน
เพียงเทานี้กอน ไปที่ไหนก็ไปรถติดๆ ไปที่ไหนมีแตรถติดๆ มันมีอยูอนัหนึ่งไดระวังนะ 
เวลาจะเขาครัวนี่ระวังนะรถจะติดในครัว ทางเขาครัวไปไมไดรถติด แลวจะตักอาหารใน
หมอก็ไมไดรถติด มีแตรถติดๆ หมดนะเวลานี้ใหระวังใหดี ไปที่ไหนเดี๋ยวรถติดนะ 

 
หลังจังหัน 

เราเปนหวงทุกอยางนะชาติไทยของเรา เมื่อเชานี้ก็เทศนเปรี้ยงๆ ดุนั้นดุนี้ก็เพราะ
อะไร เร่ืองฟุงเฟอเหอเหิม แนะ มันกม็ากระเทือนชาติของตนเองนั่นแหละ นิสัยของตนเอง 
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เสียไดตรงนี้ จึงตองไดเตือนเสมอ คือธรรมทานรอบคอบทุกอยาง ที่นํามาสอนโลกจึงไมมี
อะไรที่ตองต ิธรรมของพระพุทธเจาหาที่ตองตไิมไดเลย ละเอียดลออสุดขดีเลย ที่เรานํามา
สอนเหลานี้ก็เพียงธรรมเปนดุนๆ มาอยางน้ันแหละ ที่ละเอียดลออยิง่กวานั้นใครจะไป
สามารถรูไดละ เพียงนํามาเปนดุนๆ มาสอนนี่ก็คือพวกนี้มันเหลวไหลอยูแลวนั่นเอง ถา
ละเอียดยิ่งไปกวานั้นยิ่งซึ้งๆ ธรรมพระพุทธเจาซึ้งมากที่สุดเลย 

อยางผูที่ทานมองเห็นกระแสแหงธรรมเขาไปแลวนั้น นั่นละที่วาหยุดไมไดๆ การ
บําเพ็ญตัวหยุดไมได คอืจิตใจหมุนเขาสูธรรม ธรรมกับใจสัมผัสกัน และกิเลสกับใจมันบีบ
บี้สีไฟกันมานานเทาไรมากเทาไร ไมเคยมีธรรมมาสัมผัสใจ ทีนี้พอธรรมเขามาปบมันเปน
คูแขงกันแลว คูแขงเทียบเคียงกันแลว ธรรมมีมากนอยเทาไรเลิศเลอๆ เหนือนี้ๆ ยิ่งมี
ธรรมมากเทาไรยิ่งเหนือเขาไป นั่นละผูมีความเพียรกลาทานเปนอยางน้ัน มันเปนอยูในจิต 
ในตํารับตําราทานแสดงไวผูมีความเพียรกลา จนฝาเทาแตกเพราะเดินจงกรม เราเคยพูด
หลายหนแลว เพราะมันถึงใจ จุดนี้จดุถึงใจ 

คือจิตมันดิ้นมันบืนจะออกใหหลุดใหพน จะเปนจะตายไมมคีําวาถอย คือจะให
หลุดใหพนโดยถายเดียวๆ นี่อํานาจของธรรมเมื่อไดสัมผัสเขาที่ใจแลวบืนจะออกจากภัย
ทั้งหลายที่เห็นแลวชัดเจน พอธรรมปรากฏขึ้นที่ใจปบเทียบกันปุบเลย เห็นโทษก็เต็มหวัใจ 
เห็นคุณก็เต็มหัวใจทีนี้บืนเลย สวนหยาบทานแสดงไวเปนวินัยของพระวา สกุลใดที่เปน
สกุลพระโสดา หามไมใหพระไปบิณฑบาตในสกุลน้ัน หามไมใหไปพัวพัน นั่นฟงซิ
พระพุทธเจา สกุลใดเปนสกุลที่สําเร็จพระโสดาแลว หามพระไปบิณฑบาต หามพระไป
พัวพัน 

ทานเหลานี้มีเทาไรใหหมด ใหไมอดัไมอั้น ขออะไรไดทัง้น้ันๆ คือเปดอยูที่หัวใจ 
เพราะฉะนั้นทานจึงกั้นพระ กลัวพระขี้โลภไดโอกาสแลวทะลึ่งเขาไป พระพุทธเจาตรัสไว
ปรับอาบัติ นั่น ใครทะลึ่งเขาไปปรับอาบัติ มี...พระวินัย คือแตกอนพระพุทธเจาทานเปน
องคประธานอยูแลว วาสกุลใดสําเร็จพระโสดากอน จากน้ันมาก็ไมวาละ ทานรูชัดๆ วาเปน
ที่แนแลวไมควรไปรบกวน นั่นเห็นไหมละ คือกัน้เอาไวใหอยูในความพอดี โสตะ แปลวา 
กระแส กระแสแหงพระนิพพานพาดพิงถงึแลว อยางชาที่สุดไมเลย ๗ ชาติ เกิดตายๆ อยู
เพียง ๗ ชาติเทานั้นเปนอยางชา อยางกลาง ๓ ชาติ อยางสุดยอด ๑ ชาติ เรียกเอกพิชี 
เกิดเพียงชาติเดียว ชาติเดียวนั้น อาจจะมาเกิดในชาตินั้นสําเร็จพระโสดาแลวพุงถึงอรหันต
เลยก็ได เชนอยางพระอานนทสําเร็จพระโสดา ก็เปนพระอรหันตในชาตินั้นเลย สําเร็จพระ
โสดาแลวยังไมสําเร็จในชาตินั้น กลับมาเกิดมาตาย 

แตสถานที่เกิดของพระอริยบุคคลชั้นพระโสดานี้ปดอบายภูมิทั้งหมด นรก เปรต 
อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน ทานเหลานี้ไมไปเกดิ ขึ้นสวรรค ลงจากสวรรคมาสรางบารมี ขึ้น



 ๔

ลงๆ อยางชาเพียง ๗ ชาติ อยางกลาง ๓ ชาติ อุกฤษฏกม็าเกิดอีกชาตหินึ่ง อยางหนึ่งก็
บรรลุโสดาในชาตินั้นแลวพุงถึงนพิพานอยางน้ันก็ได เรียกวา โสตะ กระแสแหงพระ
นิพพานพาดพิงถงึแลว 

นี่ละอํานาจแหงธรรมเขาสูใจมันเปดออกๆ นะ พระพุทธเจาทานทรงบัญญัติหาม
ไมใหพระเขาไปรบกวนสกุลที่สําเร็จพระอริยบุคคลขั้นโสดาขึ้นไป พระโสดานี้เรียกวาเปนผู
ที่เชื่อบุญเชื่อกรรมอยางหนักแนน ละสังโยชนได ๓ อยาง ทานแยกมาเพียงเทานั้น ผูสําเร็จ
ทานรูของทานเอง อันนี้ทานแยกออกมาใหรูกนับางเล็กนอย สักกายทิฏฐิ วิจิกจิฉา 
สีลัพพตปรามาส สักกายทิฏฐิ คือไมถือเนื้อถือตัว ถือธรรมเปนหลัก ไมเยอหยิ่งจองหอง 
ถือความจริงเปนหลัก ถือธรรมเปนหลัก วิจิกิจฉา ความสงสัยในมรรคในผล บุญกรรม
ทั้งหลายหมดไป เชื่อบุญเชื่อกรรม 

สีลัพพตปรามาส ไมเปนคนลูบๆ คลําๆ เชื่อบางไมเชื่อบาง เขาจูงไปไหนก็ไป 
สีลัพพตปรามาส ไมลูบๆ คลําๆ เชนอยางรับศีล รับแลวรับเลา รับจากวัดนี้แลว เพื่อนฝูง
เขาพาไปวัดนั้น มยํ ภนฺเต ทางนี้รับอีก รับศีลกับเขาอีก นี่เรียกวาลูบๆ คลําๆ ไมแนนอน 
สีลัพพตปรามาส แตพระโสดานี้ทานจะเปนสมุจเฉทปหานตั้งแตขณะจติหยั่งเขาพระโสดา 
ทานไมรับแลวรับเลารับศีล ทานนําเปนหัวหนานี้ก็นําเขาวาเฉยๆ ทานไมไดสงสัยในศีลของ
ทาน ทานนําเขาวาเพื่อเขาไดวารับศีลไปตามเทานั้นเอง เรียกวา สีลัพพตปรามาส ไมลูบๆ 
คลําๆ ในศีลธรรมของตนพระโสดา 

จากน้ันก็พระสกิทา ขยับขึ้นไปพระอนาคา กาวจากอนาคาแลวก็ไปเลย พระอนาคา
เครื่องผูกพนัคือราคะตัณหาผูกพันในจิตใจ มันดึงนะอันนี้ พูดใหมันชัดๆ อยางน้ี มัน
เปนอยูในโลกเต็มโลก ทาํไมปากเดียวพูดใหฟงเปนอรรถเปนธรรมพูดไมได ถาพดูไมไดก็
แสดงวาหูนี้ไมยอมฟง จะเปนบากับราคะตัณหาโดยถายเดียวเทานั้น ราคะตัณหาพาลงนรก
หลุมไหนจะลง เขาใจไหม ลงนรกแลวนรกแตก ถาขุดลงไปพื้นกจ็ะลงไปอกีไปตามราคะ
ตัณหา ฟงไมได คอืไมอยากฟง พอใจแตเร่ืองราคะตัณหา นี่พวกจมดิง่ๆ ราคะตณัหาดึง
ลงๆ ทุกส่ิงทุกอยางกดถวงลงมากทีสุ่ด ราคะตัณหาพระอนาคามีทานขาดจากใจ อันนี้ขาด
จากใจไปแลวก็อันนี้ไมดงึที่นี่ ทีนี้มีแตขึ้น เหมือนสําลี พอถงึขั้นนี้แลวหมุนขึ้นเลยที่นี่ แต
กอนดึงลงๆ 

ราคะตัณหามันดึงลง พอขาดอันนี้แลวกระแสของจิตนี้ดึงขึ้นๆ เรียกวาอนาคามี ถึง
ขั้นไมตั้งภพตั้งชาติแลว วางั้นแหละ อนาคามีกาวถึงขั้นไมตั้งภพตั้งชาติตอไปอีกแลว จะไป
เร่ือยเลย ขั้นนี้หนักมากอยู มันขาดในจิตก็รู พูดใหชัดมันมีอยูอยางน้ัน เปนยังไงก็รูอยูใน
จิตชัดๆ แตเวลาพูดออกมานี้ บางคําควรพูด บางคําไมควรพูดก็มี แตในใจชัดเจนทุกอยาง 
ทานแสดงออกมาที่เหมาะสมกับสังคมที่จะควรแสดงยังไงบางเทานั้นเอง แตสําหรับทานผูรู
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ทานไมสงสัยแหละ รูอันนี้ปบรูทันทีเลย จิตจะดีดขึ้น ทีนี้มีแตดีดเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นพระ
อนาคามีจึงไมกลับมาเกิดอีก มีแตขึน้เรื่อยตั้งแต อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี อกนิษฐา 
สุทธาวาส ๕ ชั้น พวกนี้ขึน้เรื่อย เปลี่ยนขั้นภูมิไปเรื่อยๆ ถึงอกนิษฐาแลวก็นิพพาน ไมกลับ 
กาวขึ้นตามขั้นของภูมอินาคาเรื่อย ถึงขั้นอกนษิฐาแลวกาวขึ้นสูนิพพาน ขาดสะบั้นหมดไม
มีอะไรเหลือภายในจิต มันรูชัดๆ พูดไดอยางชดัๆ ถาจะพูดนะ 

เพราะมันเปนอยูในจิต ทานจึงบอกวา สนฺทิฏฐิโก จะหาพระพุทธเจาที่ไหนมา
รับรองพระอรหันตทานละ กิเลสอยูกับใจของทาน สนฺทิฏฐิโก รูการละกิเลสไดมากนอย
เพียงไรก็พระพุทธเจาสอนเอง เจาของปฏิบัตกิ็รูเองเห็นเอง ขาดสะบั้นออกจากใจแลวไป
หาพระพุทธเจาที่ไหนมารับรอง สนฺทิฏฐิโก รับรองก็คือพระวาจาพระพุทธเจาเด็ดขาดแลว 
นั่น ไปเลย องคไหนสําเร็จที่ไหนพนเลย ๆ ไมจําเปนหาพระพุทธเจามารับรอง อยางที่เขา
ขึ้นเทศนบนธรรมาสนออกทางทีวีดวย ขายหนาที่สุดเลย หาพระพุทธเจามารับรองอีกมีที่
ไหน พระบาลีก็ไมมี ความจริงก็ไมม ี  ความจริงอยูในใจไมม ี ขาดตรงนี้แลวผางเลยเชียว 
นั่นละ สนฺทิฏฐิโก ประกาศแลวสุดยอด  
 นี่ละธรรมถาลองไดเกดิภายในจิตใจแลว ถาพูดถึงภาษาโลกเรียกวากลาหาญมาก
ทีเดียว กลาหาญเปนลําดับลาํดาจนถึงขั้นหลุดพนแลว เลยกลาหาญ พูดไดเต็มปากถาจะ
พูด เพราะเปนเต็มหัวใจแลว จึงไมมีคําวาสะทกสะทาน ธรรมะ แมแตเราตัวเทาหนูนี่ดู
กิริยาทาทางก็รูมันออกมาจากใจนะ ที่กิริยาทาทางขึงขงัตงึตังนี่ละมันออกมาจากพลังของใจ 
พลังของใจมนัพุงๆๆ ควรจะออกหนกัเบามากนอยเพียงไรไมตองบอกมันออกเองๆ  
 เพราะธรรมอยูนั้นหมดแลว รวมตัวอยูในใจเปนธรรม ธรรมเปนใจแลว มแีตครอง
ขันธอยูเทานั้นเอง ธรรมชาติอันนี้ใหเปนอื่นเปนไรไปไมไดแลว เรียกวาเปนอฐานะ บริสุทธิ์
สุดสวน เร่ืองสมมตุิจะเขาไมถึงเลย กิริยาทาทางที่เปนเรื่องสมมุตกิ็ปฏบิัติไปตามสมมุติ
ธรรมดาเรานี่แหละ สําหรับกิริยาอันนี้ใชไปตามสมมุติธรรมดา ธรรมชาตินั้นเปนอฐานะ
แลว ไมมีอะไรที่จะเขาถงึ เรียกวาเปนวิมุตติหลุดพนไปเปนฝงหนึ่งแลวถาวาฝง ขาดวรรค
ขาดตอนไปเรียบรอยแลว 
 นี่ละธรรมพระพุทธเจามาประกาศที่จิตนะ ไมประกาศที่ไหน ทานจึงใหปฏิบัติ 
ปริยัติศึกษาเลาเรียนมาเพื่อปฏิบัต ิ ปฏิบัติแลวปฏิเวธความรูในผลของตนที่ไดปฏบิัติมา
มากนอยจะรูเปนลําดับๆ จนกระทั่งถึงที่สุดเปนสนฺทิฏฐิโก สุดยอดไปเลย นั่น เรียกวา
ธรรมเปนอยางน้ันนะ เปนสดๆ รอนๆ นะ อกาลิโกธรรม ขอใหนําไปปฏิบัติเถอะ ไมวา
หญิงวาชาย จิตไมมีเพศ มีกิเลสมธีรรมดวยกัน ใครปฏิบัติไดมากนอยจะอยูที่จิตๆ เทา
นั้นเอง พอหมดอันนี้แลวก็หมดไปเลย ผานไปเลย 
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 กิเลสก็คือตวักอกวนนั่นเอง มีมากมีนอยกวนใจตลอดนะ มีมากกวนมาก มีนอย
กวนนอย มีละเอียดกวนละเอียด ธรรมตามกันๆ เผากันเรื่อยๆ จนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิง
แลวไมมีอะไรมากวนใจเลย จิตพระอรหันตทานไมมีอะไรกวนใจ หมด ก็คือกิเลสเทานั้น
กวนใจ กิเลสตัววัฏวนใหเกิดตายกองกันอยูในโลกอันนี้ โลกอันนี้มีกี่โลกมันเกิดไดหมดจิต
ดวงนี้นะ ขอแตทํากรรมประเภทใดไวไปทั้งน้ันละ อะไรจะมาหวงมาหามไมอยู กรรมนี้มี
อํานาจมาก ทานจึงวา นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ ไมมอีานุภาพใดเหนืออํานาจแหงกรรมนี้ไปได 
ทานวา  
 นี่ละอานุภาพอันนี้ละไปไดหมดกรรมดีกรรมชั่ว กรรมชั่วไปไดหมด ขุดนรกลงไปก็
ได นรกนี้แตกขุดลงไปอีกก็ยงัได จะวายังไง นี่พุงถึงนพิพาน ไมมีที่ขดุ เบิกกวางหมด 
สฺุญโต โลกํ วางเปลาไปหมด วางอยูที่หัวใจนะ ตนไมภูเขาสิ่งเหลานี้มีอยูทั้งน้ัน แตความ
วางน้ีครอบหมดเลย เหมือนวาส่ิงเหลานี้ไมมี เรียกวาวางในหัวใจ วางหมด ครอบโลกธาตุ 
ตนไมภูเขามีอยูเห็นอยูนี่แตจิตนี้มันวางครอบไปหมดเลย จึงเรียกวาสฺุญโต โลก ํ โลกน้ี
วางโลกน้ีสูญไปหมดภายในหัวใจ ไมมีอะไรเขามาผานเลย นั่นถึงเรียกวาโลกสูญ ทุกขสูญ 
ไมมีอะไรเหลือ บรมสุขขึ้นแทนกันแลว  
 นี่อํานาจแหงการปฏิบัติความดีงาม ธรรมะสดๆ รอนๆ นะ ใหมองดู เอา พูดอยาง
ภาษาของเราที่กิเลสหยาบๆ นี่ ใหมองดูหนาพระพุทธเจาบาง อยามองดูตั้งแตหนากิเลส
ตัณหา เหลานี้มีแตหนากิเลสตัณหาทั้งน้ันเต็มอยูนี้ ทั้งเขาทั้งเรามันเต็มตัวอยูแลว ใหมองดู
หนาพระพุทธเจาคือธรรม ใหดูธรรมเขามาสองใจตัวเองแลวคัดเลือกอะไรไมด ี เพราะ
ตัวเองจะเปนผูรับเคราะหรับกรรมดีชั่วของตัว ผิดถูกดีชั่วประการใดจะเปนตัวของตวัเปน
ผูรับกรรมทั้งนั้น ใหเลือกเฟนใหดี ทําอะไรอยาทําสุมสี่สุมหา ความอยากไมมีเหตุมผีลนะ 
อยากอะไรทําตามความอยากๆ นี่ละพาใหจม ถาธรรมแลวคัดเลือกกอนอะไรควรไมควร 
 แมที่สุดอาหารอยูในถวยในจานของเรา อันไหนเปนกระดูกอนัไหนเปนกางคัดออก 
นั่นเห็นไหมละ กินแตเนื้อๆ อันนีก้็เหมือนกันคัดออก อะไรเปนกระดูกเปนกางน้ันละคือ
ความไมดีมนัจะมาขวางคอเราเอง คัดออกๆ เสียก็ไมมอีะไรมาขวางคอ ไปไดราบรื่นดีงาม 
จําเอานะ เทานั้นละวันนี้พูดเทานี้พอ พูดธรรมะลวน ๆ ใหหอมปากหอมคอกันสักทีเถอะ 
 วันที่ ๖ เมษายน ถวายหลวงตารวมในการจัดสรางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อ
ประชาชน ยอดที่ ๑ จากประชาชนทั่วสารทิศรวมบุญกศลในวันที่ ๑๔ มีนาคมถึงวันที่ ๖ 
เมษายน เปนจํานวนเงิน ๗๗,๖๓๕ บาท ยอดที่ ๒ จากนางจันดี โลหิตดี และชาวบานตาด
พรอมคณะศรัทธาทั้งหลายเปนจํานวนเงิน ๑๖,๒๐๐ บาท ยอดที่ ๓ จากคุณเสาวลักษณ 
สหเวชภัณฑ จํานวนเงิน ๖๐,๐๐๐ รวมเปนเงินทั้งส้ิน ๑๕๓,๘๓๕ บาท เอาสาธุพรอมกัน 
(สาธุ) พอใจ ๆ นะ 
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รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  

FM 103.25 MHz 
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