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ขอใหมีธรรมเปนเครื่องสอดสอง
....ขวางดวยความสกปรก ดวยความเห็นแกตัว ไปทีไ่ หนขวางตลอด ไปแจก
อาหารสัตวตามวัดตามวาก็ขวางตลอด เพราะผลรายไดขาดจากวัด ก็เราไปทุมลงให
สัตวตางหาก เราไมไดไปเกี่ยวของกับใคร แลวมากีดมาขวาง แหม สกปรกมากจริงๆ
เราจนดูไมได จะเอื้อมมือไปไหนไมไดแลวเวลานี้ ดูไมไดจริงๆ ความสกปรกของมนุษย
หัวโลนๆ นี่สําคัญมาก แหม สลดสังเวชนะเรา หัวโลนดวยกัน แตหัวโลนนี่มันสะอาด
สุดยอด พูดงายๆ แลวไปดูหัวโลนที่เต็มไปดวยสวมดวยถานมันดูกันไมได สลดสังเวช
นะไปที่ไหน กีดกันเอาไวเพื่อผลประโยชนแกวัดแกวาแกอะไร เออ นาทุเรศ
เราขนของไปนี้จะทุมไปใหสัตวๆ เราไมไดเกี่ยวของกับใคร แลวเขาขาด
ผลประโยชนของเขา กีดกันเอาไว ใหปลาแลวปลาจะเปนอยางนั้น ปลาจะเปนอยางนี้
วาอยางนั้น เราอยากจะตอบชัดๆ เลย โคตรพอมึงเปนอยางไร อยากวาอยางนั้นนะ
เออ ทุเรศจริงๆ ความสกปรกของกิเลส มันไมมียางอายนะ ก็เราทําดวยความสะอาด
ทุกอยาง เมตตาธรรมไป มีแตเรื่องกีดเรื่องขวางเพื่อผลประโยชนแกตัวเองๆ ไปที่ไหน
เลยมันจะเอื้อมมือออกไปไมไดแลวเวลานี้ ไปทําบุญใหทานที่ไหนถูกกีดถูกขวางเพราะ
ขาดผลประโยชนของตัวๆ เปนอยางนั้นนะ สลดสังเวชเรา
คือมันปดมันตัน ปดตันๆ ตลอดเรื่องกิเลส ธรรมเบิกออกๆ เชนเราไปมีเทาไร
ทุมเลยๆ ไมไดเกี่ยวของกับใครวาจะมาชวยอะไรตออะไร แลวมากีดกันๆ ขาด
ผลประโยชนของตัวเอง มันสลดสังเวชมากนะเรา ดูไมไดนะ พระหัวโลนๆ ตัวสําคัญ
มากนะ นี่ก็หัวโลน ฟาดกันเลยหัวโลนตอหัวโลน มันผิดไหมวาอยางนั้น ธรรม
พระพุทธเจาเหนือหัวโลนไปนี่ โห ดูไมไดนะ
เราไปที่ไหนที่วางเปลาธรรมดาไปก็เทเลยๆ ถาไปเกี่ยวของกับสถานที่ใดที่นั่น
จะเปนเจาอํานาจบาตรหลวงหาผลประโยชนในสิ่งเหลานี้ ทุเรศจริงๆ ก็หลักธรรมหลัก
วินัยเรียนมาดวยกันมันรูดวยกันจะวาไง ผิดถูกนิดหนึ่งมันรูทันทีๆ เลยสลดสังเวชนะ
เรา นี่พูดไปตามหลักธรรม ไมเคยสะทกสะทานกับใคร กลาไมมี กลัวไมมี ธรรมครอบ
ไปหมดเลย พูดตามหลักความจริงในสายธรรมๆ ไปตลอดเลย อะไรมาขวางตัดขาด
สะบั้นไปเลยเรา ไปเกรงอะไรประสากิเลส ฟาดหัวมันขาดสะบั้นลงไปไมมีอะไรกวนใจ
กิเลสละกวนใจทุกวันนี้ กวนเขากวนเรา กวนเต็มบานเต็มเมือง ฟาดนี้ลงแลวไมมีอะไร
กวน สบาย โลงหมดเลย
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ไปทําผลประโยชนที่ไหน จะไปทําบุญใหทาน แจกอาหารการกินใหสัตว ถา
สถานที่ใดมีเจาของอยูนนั้ เขาไปไมไดนะ ขาดผลประโยชน เออ ชอบกล ก็นาจะเปดทาง
กัน เอาๆ เขามาชวยหนอย นี่กําลังจะตายเวลานี้ แบกหามภาระดวยการสงเคราะหสัตว
ทั้งหลาย เอา ชวย วาอยางนั้น เราจะฟงนะ ไอนี้กดี นั้นกันนี้ อูย ฟงไมได มันอะไรก็ไมรู
มันหยาบขนาดนั้นเลยนะ ดูเวลานี้ศาสนาจนจะหาทางออกไมไดแลว ตีบตันไปหมด
ดวยความเห็นแกตัวของกิเลส มันเห็นแกตัวจริงๆ หนาดาน แมหัวโลนก็หนาดาน ไมใช
เลนนะหัวโลนๆ นี่นะ
จะไปที่ไหนตองไปไมมีใครก็เทตูมๆ เลย ถามีสถานที่นั้นไมไดนะถูกกีดถูกขวาง
ขาดผลประโยชนของที่นนั่ ไป อยางนัน้ แหละ เราฟงแลวมันฟงไมได สลดสังเวชนะเรา
เราไปที่ไหนเราแจกทาน
เราไมมีอะไรมากีดมาขวางในการทําบุญใหทานดวยความ
เมตตาสัตวโลก ทีนี้เมื่อเวลาเห็นอะไรมากีดมาขวางนี้มันดูไมไดนะ มันสะเทือนใจมาก
ทีเดียว อยางวัดปาบานตาดขนของมาเต็มโกดังๆ ไมใชนอยๆ โกดังเต็มเอี๊ยดๆ อันดับ
หนึ่งเพื่อโรงพยาบาล โรงไหนมาใหไดดวยกันทั้งนั้นเลย เสมอ มีอยูสองภาค
ภาคหนึ่งถาไกล เชนอยางอุบาล โคราช อุตรดิตถ ไปทางนูนออกทางนูนให
พิเศษ พิเศษก็ใหเสมอกันหมด ถายนเขามานี้ก็ใหธรรมดา ธรรมดาก็ใหเสมอกันหมด
เลย สั่งไวเรียบรอยพระเคลื่อนคลาดไมได เราไดสั่งคําไหนแลวตีตราพรอมเลย พระที่
รักษาเวร เวรในครัวนั้นเวรละ ๗ วัน พระอยางนอยมี ๒ องคคอยดูแลรับผิดชอบใน
บริเวณศาลา ในครัว ใครเขามาเกี่ยวของพระที่รับภาระในบริเวณศาลาตองเปน
ผูรับผิดชอบดูแลทุกสิ่งทุกอยาง
ของเอามาในโกดังเต็มเอี๊ยดนะ เราเอาของมาไวนี้เต็มเอี๊ยดไมใหบกบาง อันดับ
แรกคือเพื่อโรงพยาบาลไมวาภาคไหนทั่วประเทศไทย เอา มาเถอะ วาอยางนั้นเลย ขน
ใหเสมอกันหมด ถาไกลก็ใหพิเศษ พิเศษก็ใหเสมอกันหมด ถาธรรมดาก็เสมอกันหมด
อยางนี้ทั่วไป ทีนี้ปลีกยอยอะไรที่เขามาขออีกเอาอีกนะ อันนั้นเรียกวาธรรมดา ทีนี้
ปลีกยอยเขามาขอเปนพิเศษยกทัพใสเลย ฟาดขนใสรถเต็มเอี๊ยดไปเลย แลวหาใหม
ไมใชธรรมของพระพุทธเจาไมมีอะไรดับลง เรื่องดับกิเลสอยาเอาอะไรมาดับ มี
ธรรมเทานั้นดับ กิเลสกลัวธรรม ไมกลัวอยางอื่นอยางใด กลัวแตธรรม ถาธรรมมีมาก
นอยจะดับลงไปได สงบรมเย็น ถาไมมีธรรมตายทิ้งเปลาๆ ไมเกิดประโยชนอะไร นี่ได
พิจารณามาแลวดังที่กลาวนี้เปนเวลารวม ๖๐ ป ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ เวลา
๕ ทุม นั่นละเวลามันเปดโลกใหเห็นตามหลักความเปนจริง คือโลกความเปนจริงมันมี
อยูแลว แตตามันบอดมันไมเห็น พอเปดสิ่งทีป่ ด บังไดแกกิเลสทั้งหลายออกแลวเลยจา
มันเห็นหมด
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นั่นละพระพุทธเจาโลกวิทู รูแจงโลกในวิสัยของพระพุทธเจา รูแจงโลกในวิสัย
ของสาวกตางกัน แตแจงเต็มภูมิของสาวกและพระพุทธเจา แลวจะสงสัยอะไรโลกอันนี้
ไมมีอะไรปดบังญาณความหยั่งทราบของจิตใจไดเลย พอเปดออกแลวมันก็รูจักที่หลบ
หลีกปลีกตัว ถามันไมรูเลยเอาหัวชนเลยๆ หัวแตกก็แตกตายเปลาๆ ถามีสิ่งสอดสอง
ดูแลรูผิดถูกชั่วดีมันหลบไดหลีกไดคนเรา
ใหพากันสนใจในธรรม อยาเอาหัวชนเลยไมไดนะ พวกเรานี่พวกเกิดมาเอาหัว
ชนนะ อยูก ็หัวชนกันอยู เวลาตายไปก็จะเอาหัวชนกันไปอยางนี้ใชไมไดนะ ไมมี
ความหมายในมนุษยทั้งคน ขอใหมีธรรมเปนเครื่องสอดสองดูทางคดทางโคง ทางหลบ
ทางเลี้ยว ทางเปนอันตราย ใหดูตามสายทางที่ไป การประพฤติตัวอะไรจะเปนภัยแก
ตัวเองและสังคมใหระงับ นี่เรียกวาสอดสองดู อะไรที่จะเปนคุณประโยชนแกตนและ
สังคม เอา พากันเรงขวนขวายชวยกัน อยางนั้นถูกตอง นั่นละธรรมทานสองทางอยาง
นั้น
วันนี้ไมพูดอะไรมากนักละ เพราะเหนื่อยทุกวันๆ พูดทุกวัน เมื่อคืนนี้อยูที่นี่ก็
เทศน เมื่อเชานี้วาจะไมเทศนอะไรก็ไดเทศนอยางนี้ ความจําเปนที่จะใหเทศนมันเห็น
อยูนี่ จาอยูนี่ จะวาอยางไร นอกจากไมพูดเฉยๆ แบบหูหนวกตาบอดไป ถาจะพูดตาม
ความรูความเห็นมันขาดสะบั้นไปหมดเลยจะวาไง
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

