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เทศน�อบรมฆราวาส ณ ว�ดป�าบ�านตาด
เม��อว�นท�� ๑๔ ส�งหาคม พ ทธศ�กราช ๒๕๔๘

กระจายศ�นย
โรคตา

น��ค กเข(าข)*น เอ�า ม�นต�องช�*ซ� ม�นผ�ดแปลกจากโลกเขาก1ต�องช�*บ�างซ�จะว(าไง น��ม�นก1
ไปเก��ยวข�องก�บอย ธยา พวกอย ธยามา โถ เต1มศาลาเลยนะ แล�วมาอะไรล(ะเราว(าง�* ม�ธ ระ
อะไรๆ บ�างเห1นมามากมาย ถาม ว(ามาจากอย ธยา ก��ค�นรถไม(ทราบแต(แน(นหมดเลย ว(า
อยากมาเห1นหน�าเห1นตาหลวงตา ได�ย�นแต(ช��อแต(เส�ยง เห1นออกในท�ว�ท กว�นๆ แล�วย�ง
ไม(ถ)งใจ เลยต�องยกขบวนก�นมา ว(าง�*นนะ มาด8แล�วเป9นย�งไงล(ะ ขณะด8อย8(เวลาน�*เป9นย�ง
ไง ขณะด8อย8(เวลาน�*เร�ยบๆ แล�วในท�ว�เป9นไง โอ:ย ด เด�อดมาก เขาว(านะ ด8ในท�ว�น�*ด เด�อด
มาก เวลามาด8ต�วจร�งเป9นย�งไงล(ะ เห1นเร�ยบๆ ว(าง�*น ก1ทางน�*ย�งไม(ได�ยกคร8ย�งไม(ได�ข)*น
ต(อยก1ต�องเร�ยบๆ ละซ�

จากน�*นไปแล�วก1เร��มธรรมะละท��น�� พอเร��มธรรมะก1เต1มเหน��ยวเลยละ พอเทศน�
จบลงแล�ว เป9นย�งไงท��น�� ด8ในท�ว�ก�บด8เวลาน�*เร�ยบๆ ด8ในท�ว�ผาดโผนโน(น แล�วท�น�*เป9นย�ง
ไง เวลาน�*ก�บด8ท�ว�เป9นย�งไง โอ:ย ทางน�*เก(งกว(าน�*น ทางน�*นส8�ไม(ได�เลย น��นเห1นไหมล(ะ
จากน�*นคนน�*นข)*นๆ ตกลงค กเข(าข)*นแบบน�*ละ เร��องม�นมาส�มผ�สก�น คนน�*ค กเข(าคนน�*น
ไม(เห1นก1ล กข)*นย�นหมดเลยเต1มศาลา ท�แรกน��งอย8( จากน�*นค กเข(าข)*น คนหล�งไม(เห1นก1ย�น
ข)*น เลยเต1มศาลาย�นไปหมดเลย พวกอย ธยามาตอนท��ก;าล�งช(วยชาต�อย8(น�*น เขาอยาก
เห1น เวลาออกท�ว�ร8�ส)กว(าผาดโผนโจนทะยาน น(าด8น(าชมน(าอะไร เป9นไปในทางผลบวก
น��นละ ถ)งจะผาดโผนก1เป9นผลบวก แล�วมาด8ท��น��เป9นย�งไง เห1นเร�ยบๆ ทางน�*ก1กระหย��ม
เออ เร�ยบๆ แล�วคอยด8นะ ก1ย�งไม(ได�ข)*นเวท�ไปต(อยดะเด�<ยวเขาก1จ�บใส(ค กซ�ใช(ไหม ม�น
ต�องข)*นเวท�แล�วค(อยเอา พอข)*นเวท�แล�วเป9นย�งไง โอ:ย ท�ว�ส8�ไม(ได� แน(ะเห1นไหมล(ะ

(หลวงพ(อลาละค(ะ) อะไรอ�ก (หน8ไปละ) จะไปอย8(อย ธยาหร�อน��นน(ะ มาจากไหน
ล(ะ (กร งเทพค(ะ) กร งเทพก�บอย ธยาม�นห(างไกลก�น ไปเรอะ เออ ไปๆ ด8ท(าม�ดไว�ไม(อย8(
แล�วเราก1เลยบอก เอา ไปๆ ม�ดไว�ไม(อย8( ม�นหากม�ตลกอย8(น�*นละ ม�ดไว�ไม(อย8( ท;าไงไม(
อย8( จ�บหางด)งไว�ไม(อย8(ก1ตบก�น เอา ไป ก1อย(างน�*นซ� อย ธยาเป9นอย(างท��ว(าจร�งๆ คนมาไม(
ทราบว(าก��ค�นรถ คนเต1มเลย เขาบอกว(าต�*งหน�าต�*งตาอยากจะมาด8ต�วจร�ง  เห1นแต(ในท�ว�
ร8�ส)กว(าผาดโผนโจนทะยาน แล�วก1น(าด8น(าชมน(าอ�ศจรรย� เขาไม(ได�บอกว(าเป9นผลลบนะ
เป9นผลบวก ด8แล�วไม(ถ)งใจจ)งอยากมาด8ต�วจร�งเป9นย�งไง แล�วเป9นย�งไงด8ต�วจร�งแล�ว เห1น
เร�ยบๆ  เรากระหย��มอย8( คอยด8นะ พอข)*นเวท�ลงมาแล�ว โอ:ย อ�นน�*นส8�ไม(ได� น��นเห1นไหม
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ท�ว�น�*นคงอย8(กระม�ง ออกเม��อไรก1ได�ท��ออกตอนช(วยชาต�น(ะ จะออกเม��อไรก1ได�
หร�อว(าไง เขาม�ฟ>ล�มอย8(ไม(ใช(เหรอ เขาม�อะไรต�ดไว�ไม(ใช(เหรอออกเม��อไรก1ได� น��หลวงตา
ตายไปแล�วย�งจะออกท�ว�อย8(นะ ตายไปแล�วทางน�*ย�งจะออกท�ว�ให�โลกเขาด8อย8(

(ป?จจ�ยถวายสร�างเจด�ย�ว�ดอโศฯ คร�บ) แยกไปเลยว�ดอโศฯ ว�ดอโศฯน�*ก1อย8(ใน
ภาระของเราอ �มท�*งหมดนะ เพราะฉะน�*นมาทางน�*ป?Cบ ว(าว�ดอโศฯ จ)งแยกท�นท�ๆ เพราะ
อย8(ในห�วอกของเราอย8(แล�ว บอกท(านทองอย(างเด1ดขาดเลย บอกว(าเจด�ย�น�*ท(านอย(าให�
งานหย ดชะง�กนะ เอาๆ ท;าไปเลย เป9นตายผมจะร�บรองเอง น��เพราะความเคารพในคร8
บาอาจารย�ท�*งหลายท��เป9นเพชรน*;าหน)�งๆ ท��จะถ8กอาราธนามาประด�ษฐานอย8(ท��น��น เพราะ
ฉะน�*นเราจ)งบอกว(างานน�*อย(าให�หย ดชะง�ก เอา ขาดเหล�อเท(าไรผมจะเป9นผ8�อ �มท�เด�ยว
แหละ ว(าง�*น เพราะฉะน�*นงานน�*จ)งหย ดไม(ได� ต(อเลย เง�นจะขาดจะเหล�ออะไรอย(ามา
สนใจ เอางานให�ส;าเร1จ น��ก1อย8(ในห�วอกของเรา

ล;าพ�งท(านทององค�เด�ยวไม(ไหว ตาย น��เราก1ค�ดไว�เร�ยบร�อยแล�ว เวลาท;าอ�นน�*
ส;าเร1จแล�ว จะอาราธนาพระธาต ของคร8บาอาจารย�ท��เป9นเพชรน*;าหน)�งๆ เข�ามารวมอย8(ใน
เจด�ย�ว�ดอโศการาม เพราะฉะน�*นจ)งบอกให�ท(านทองเอาให�เข�มข�นท กอย(าง ท;าให�ด�ให�สม
เก�ยรต�ของท(าน คร8บาอาจารย�ท��เป9นเพชรน*;าหน)�งหาได�ท��ไหน คราวน�*จะให�คร8บาอาจารย�
ท��เป9นเพชรน*;าหน)�งๆ เช(นเด�ยวก�บคร�*งพ ทธกาลมาประด�ษฐานอย8(ในเจด�ย�หล�งน�* ให�พ��
น�องชาวไทยเราได�กราบไหว�บ8ชาเพชรน*;าหน)�งในสม�ยป?จจ บ�น เพราะฉะน�*นจ)งให�เร(งเร��อง
งาน ไม(ให�หย ด

เร�ยกว(าอ�นน�*นเราก1อ �ม ท��ไหนก1อ �มตลอดนะเรา เราเท�ดท8นท��ส ดเร��องธรรม เร��อง
ธรรมสดๆ ร�อนๆ สดๆ ร�อนๆ อย8(ในห�วใจนะ ถ)งเร�ยกว(า อกาล�โกๆ หมายเข�าไปหา
ห�วใจท��ทรงธรรม ผ8�ปฏ�บ�ต�ธรรมท�*งหลายแล�วธรรมท�*งหลายจะเข�าส8(ห�วใจ ห�วใจน�*จะเป9น
อกาล�โก ทรงผลอรรถธรรมท�*งหลาย มรรคผลน�พพานเต1มห�วใจ อย8(ท��ตรงน�*นะ

เราย��งจวนจะตายเท(าไร จ�ตใจไม(ได�เป9นอย(างน�*นนะ ไม(เป9นเหม�อนสภาพร(างกาย
ม�นย��งเข�มข�นด�วยความเมตตาโลกนะ ท(านท�*งหลายย�งจะมาหาว(าหลวงตาน�*พ8ดโอ�พ8ด
อวดอย8(หร�อ จนตรอกตายจมนะจะว(าไม(บอก ค;าพ8ดท�*งหมดน�*เราร�*อข)*นมานะ เราไม(ได�
ขย�*ขย;าให�ล(มจมนะ เราท;าด�วยความเมตตาล�วนๆ  ด�*นมาเท(าไร เฉพาะอย(างย��ง ๗ ปHน�*
แล�วท��ออกช(วยชาต� เราเอาอะไรต�ดม�อเรา เราไม(ม�เราบอกอย(างน�*นเลย เพราะฉะน�*นค;า
พ8ดเหล(าน�*จะเป9นค;าพ8ดโกหกแม�เม1ดห�นเม1ดทรายไปไม(ได�เลย ไม(ม� ม�แต(ค;าพ8ดท��เต1มไป
ด�วยความส�ตย�ความจร�ง หร�อเต1มไปด�วยเมตตาออกช(วยโลกท�*งน�*น เราก1ช(วยเต1มก;าล�ง
ความสามารถของเราท กแง(ท กม ม
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งานใดก1ตาม เช(นอย(างงานว�ดป�าบ�านตาดน�*เป9นงานอ �มชาต�นะ ไม(ว(าอะไรๆ
คราวท��แล�วน�*เม��อว�นท�� ๑๒ น�*ก1ได�ทองค;าต�*ง ๘ ก�โล ๑๑ บาทในว�นน�*นว�นเด�ยว น��นเห1น
ไหม น��ก1เข�าส8(คล�งหลวง สมบ�ต�เง�นทองน�*ก1ออกช(วยชาต�บ�านเม�องอย8(น�*น(ะ งานน�*เป9นงาน
อ �มชาต� ส;าหร�บว�ดป�าบ�านตาดพ8ดได�ร�อยเปอร�เซ1นต�เลย ไม(เอาอะไรส;าหร�บว�ดน�*นะ
เพ�ยงพอท กอย(าง พ��น�องท�*งหลายศร�ทธาญาต�โยมเอามาถวายบ�ณฑบาตว�นหน)�งๆ ฉ�นให�
ตายก1ตายได�พระว�ดน�*น(ะ อดอยากท��ไหน

ผ8�ขาดแคลนขาดมากขนาดไหน ด8ให�กว�างขวางซ� ถ�าด8ด�วยความเมตตาน�*จะด8
กว�างขวาง ถ�าด8ด�วยอ;านาจของก�เลสความเห1นแก(ต�ว จะด8แต(พ งของต�วเท(าน�*นแหละ ถ�า
ด8ด�วยความเป9นธรรมจะกระจ(างออกไปข�างนอก เห1นท��วถ)งไปหมด เฉล��ยถ)งก�นหมด
เร�ยกว(าธรรม เป9นอย(างน�*น ถ�าก�เลสแล�วกว�านเข�ามาๆ พ งแตกย�งกว�านเข�ามา ไหลออก
ข�างนอกย�งกว�านเข�ามา ไหลออกข�างนอก ไม(ถอยนะอ;านาจของความโลภน�� เป9นอย(าง
น�*นละ น��ก�เลสค�อความโลภ ธรรมค�อความเมตตาและเส�ยสละ ม�แต(เส�ยสละๆ 

เราพ8ดให�เต1มเม1ดเต1มหน(วย เราช(วยโลกมาแทบเป9นแทบตาย เราไม(เคยม�อะไร
ในความหว�งของเราว(าต�ดน�ดหน)�งเม1ดห�นเม1ดทรายเราไม(ม� เราพอใจท กอย(างแล�วท��ช(วย
โลกน�* ว(าง�*นนะ ส;าหร�บเราเราพ8ดจร�งๆ เราพอท กอย(าง พอก1บอกว(าพอ เพราะฉะน�*น
ธรรมน�*จ)งสดๆ ร�อนๆ เวลาพ8ดออกมาจ)งเข�มข�นตลอดเวลา ค;าว(าเข�มข�นไม(ใช(ก�ร�ยาของ
ก�เลส เป9นก�ร�ยาของธรรมท�*งน�*นด�นออกมาๆ เป9นธรรม เหม�อนจะก�ดจะฉ�ก เป9นเหม�อน
ฟKาร�องบนอากาศเปร�*ยงๆ เขาผ8�ท��เขาเคยก�บฟKาก�บฝนมาแล�ว โห น��ฟKาร�องแล�ว หาของ
มารองๆ รองน*;าเข�าใจไหม น��เปร�*ยงออกมาม�แต(เส�ยงอรรถเส�ยงธรรมท�*งน�*น

เราไม(ม�เส�ยงก�เลสเราพ8ดตรงๆ ก�ร�ยาของเราท�*งหมดท��เคล��อนไหวไปมาน�*เป9นไป
ด�วยความเมตตาล�วนๆ ไม(ม�ส��งท��เป9นพ�ษเป9นภ�ยท��จะไปเปรอะเปMNอนโลกให�ได�ร�บความ
เด�อดร�อนเพราะเรา เราพ8ดจร�งๆ ก�ร�ยาท(าทางท กอย(างท��แสดงออกไม(ว(าน��มนวลอ(อน
หวานไพเราะเพราะพร�*งหร�อด เด�อดขนาดไหน เป9นเร��องธรรมท�*งน�*นท��จะใช�ตามกาล
เวลาสถานท��และเหต การณ�น�*นๆ ท��ควรจะหน�กจะเบาต(างก�นเท(าน�*นเอง เป9นธรรมท�*ง
หมดท��ออก เราช(วยโลกเราช(วยเต1มเม1ดเต1มหน(วย

ขอให�พ��น�องท�*งหลายต�*งอกต�*งใจนะ ธรรมพระพ ทธเจ�าน�*สดๆ ร�อนๆ ขอให�ค �ย
เข��ยข)*นมาจะเข�าส8(ใจท กคนแหละ อย(านอนใจ ให�ก�เลสต�ณหาม�นควบค มเอาไว�จนม�ดต�ว
มองหาไม(เห1น กว�านเข�ามาๆ พ งแตก ไหลออกไปน�*ย�งกว�านเข�ามา ไหลออก น��นก�เลส
เห1นไหม ธรรมว(าพอ เห1นไหมล(ะ ธรรมม�พอเป9นล;าด�บล;าดา ต�*งแต(ข� *นสมถะสมาธ�
พอๆ ว�ป?สสนาก1ซ�ดจนกระท��งก�เลสขาดสะบ�*นลงไปแล�วพอ ธรรมม�พอเป9นล;าด�บล;าดา
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ก�เลสไม(ม�ค;าว(าพอ ม�แต(ได�เท(าไรถ)งไหนถ)งก�นเอาเลย ตายก1ตายขอให�ได�ก1พอ ป�าช�าไม(
สนใจก�บม�นขอให�ได�พอ น��ค�อก�เลส

โลกถ�าไม(มองด8ความตายบ�างแล�ว โลกจะตายไปด�วยความล(มจมอย(างน�*นะ ใคร
จะเป9นขนาดไหนก1ตามเถอะ ถ�าไม(ม�ธรรมในใจแล�วสร�างความจมไว�ให�ตนตลอดเวลา
ถ�าม�ธรรมในใจแม�ท คตะเข1ญใจก1สง(างามอย8(ภายในใจ ต�วน�*ต�วจะพาไปนะ สมบ�ต�เง�น
ทองข�าวของไม(ได�พาไป เราอาศ�ยเขาช��วกาลช��วเวลาเท(าน�*น ถ)งเวลาแล�วเขาไม(พรากเราก1
พราก เขาไม(จากเราก1จาก แตกกระจ�ดกระจายจากก�นไป เป9นอย(างน�*นนะ แต(เร��อง
ความด�งามของเราน�*ไม(แตก ต�ดป?Cบๆ เลย น��ละท��เราจะตายใจได� ขอให�พ��น�องท�*งหลาย
พาก�นสร�างความตายใจไว�ก�บต�วเองท กคน อย(าพาก�นประมาทนอนใจ

เวลาน�*คล��นก�เลสม�นหนาแน(นมากนะ จนธรรมมองไม(เห1นเลยละ ค�อคล��นก�เลสน�*
ไปท��ไหนมองแต(ก�เลส มองด�วยห�วใจน�*ม�นมองเห1นจร�งๆ จะว(าไงไม(ได�มาพ8ดเฉยๆ แต(
ก(อนเราก1ไม(เคยพ8ดค;าน�*เพราะไม(เคยร8� เวลาม�นร8�ข)*นมาแล�วม�นป>ดไม(อย8( ส��งใดท��ควรจะ
น;ามาพ8ดให�โลกฟ?งก1พ8ด ส��งใดไม(ควรพ8ดก1เก1บไว�ในล�*นช�กๆ ไม(อ�ดอ�*นต�นใจ ไม(อยาก
พ8ดอยากค ย เฉย ร8�เหม�อนไม(ร8� เห1นเหม�อนไม(เห1น แต(เวลาท��ควรจะพ8ดหน�กเบามาก
น�อยม�นจะออกเองๆ ท��เป9นประโยชน�แก(โลกขนาดไหนจะออก อย(างน�*นละ

ม�นจะไม(ม�อะไรเหล�อนะเด�<ยวน�* ว(าโลกเจร�ญม�นเจร�ญท��ไหน ม�แต(ไฟเผาห�วอก
ส�ตว�โลกน��นแหละ ใครจะเจร�ญท��ไหนก1เจร�ญ อย(ามาอวดธรรม ธรรมด8หมดร8�หมดเลย
อย(ามาอวดธรรมไม(ได�นะก�เลสน(ะ บ�านน�*นเจร�ญเม�องน�*เจร�ญ เจร�ญท��ไหน มองด8ห�วใจ
ม�นม�แต(ไฟเผาห�วอก ใหญ(เท(าไรย��งเผามากๆ เป9นอย(างน�*นละ ธรรมด8ด8อย(างน�*นนะ
ท(านไม(ได�ด8ด�วยเอาว�ตถ เง�นทองส��งของ ยศถาบรรดาศ�กด�Oมากลบแล�วให�ด8อ�นน�*น ธรรม
ไม(ด8 ทะล หมดเลย ไปด8แต(ของจร�งๆ เหล(าน�*ของปลอมหลอกโลก ท(านไม(ด8ของปลอม
หลอกโลก ท(านจะด8แต(ของจร�ง ของจร�งค�ออะไร ส ขก�บท กข� บาปก�บบ ญอย8(ในห�วใจของ
ส�ตว� ท(านด8ตรงน�*น พวกเราท�*งหลายก1ให�ด8ตรงน�*นบ�าง อย(าไปด8ต�*งแต(อ�นน�*นด�อ�นน�*ด�
ตายท�*งเปล(าๆ นะ จะไม(เก�ดประโยชน�อะไรเลย

เราจวนจะตายก1ย��งเร(งละ เร(งเคร��อง เราตายแล�วอยากจะพ8ดว(า จะไม(ม�ใครพ8ด
อย(างเรานะ เท(าท��ผ(านมาน�*ก1ม�ใครพ8ดล(ะ ฟ?งซ� เวลาน�*ว�ทย ออกท��วประเทศไทยแล�วน��น
ต�*งแต(เราเร��มช(วยชาต�มา ก1เข�าก�บเจตนาท��เราก;าหนดไว�เร�ยบร�อยแล�วผ�ดท��ไหนล(ะ ช(วย
โลก โลกเขาก1ต�องมองเห1นแต(ด�านว�ตถ ช(วยโลก ด�านว�ตถ เง�นทองข�าวของเข�ามาช(วยอ �ม
ช8ชาต�บ�านเม�องของเรา อ�นน�*เป9นเพ�ยงเล1กน�อย อ �มช8จ�ตใจ น��น ใจน��ละพาให�โลกจม ไม(
ใช(อะไรพาให�โลกจม เม�องไทยของเราจะจมท�*งประเทศก1เพราะจ�ตใจต�;าทราม ลากเข1น
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คนท�*งประเทศให�จมไปด�วยก�นหมด ท�น�*ร�*อฟMNนจ�ตใจให�ข)*นส8(อรรถส8(ธรรมแล�วก1กระเต�*อง
ข)*นมาๆ ท กส��งท กอย(างก1ด�ข)*นมา ธรรมต(างหากนะจะร�*อข)*นมาได� ก�เลสม�แต(เหย�ยบย�;า
ท;าลายลง

น��เราก1พยายามท;าเต1มความสามารถของเราเป9นเวลา ๗ ปH ๗ ปHเต1มแล�วท��ช(วย
ชาต�บ�านเม�อง เราไม(เอาอะไร ด�*นอย8(อย(างน�*แหละเพ��อโลกเพ��อสงสาร ไปท��ไหนด�*นด�ด
ค�ดว(าอะไรจะม�ความหว�งภายในจ�ตใจของเราไม(ม�เลย ม�แต(ความเมตตาล�วนๆ เม��อสม
หว�งตรงไหนๆ เราพอใจๆ ตลอดมาและจะตลอดไปจนกระท��งถ)งว�นตาย เราไม(เอา
อะไรแล�ว ม�แต(ความเมตตาสงสาร เพราะฉะน�*นใครมาบ;าเพ1ญธรรม ขอให�บ;าเพ1ญธรรม
อย(ามาเท��ยวเตร1ดเตร(เร(ร(อนในว�ดน�* น��นเข�ยนประกาศต�ดไว�แล�ว ม�นมาเตร1ดเตร(เร(ร(อน
ต��นข(าวก�นมา ว�ดป�าบ�านตาดเป9นอย(างน�*นๆ คนน�*นอยากมาด8 คนน�*อยากมาด8 เลยกวน
ว�ด

ท�*งว�นน�*ย�*วเย�*ยๆ จนกระท��งเราออกมาจากก ฏ�ไม(ได� เพราะฉะน�*นเวลาฉ�นจ�งห�น
แล�วเราถ)งหลบหน� เราอย8(ไม(ได�ม�นพ�ล)กก)กก�อ ย�*วเย�*ยๆ อย8(น�*ม�ต�*งแต(ขาคน มองมาจาก
ก ฏ�มองเข�ามาน�� เห1นท�*งคนเห1นท�*งขา บางรายเห1นแต(ขา บางรายเห1นท�*งคนท�*งขา ถ�าม�ไม�
ต�น��ไม�หมดเลยนะ ต�ขาน�*นห�กไม(ก1แตก ต�ไปต�มาไม�ก1หมดขาก1ห�ก ม�นพ�ล)กขนาดน�*นนะ
เพราะฉะน�*นเราถ)งหลบหน�เส�ย พอฉ�นเสร1จแล�วหลบหน�ไปเส�ย นอนในรถระง�บข�นธ� ร8�
ไหมล(ะ รถจะไปไหนมาไหนไม(สนใจ นอนระง�บข�นธ�อย8(ภายในจ�ตโดยเฉพาะ เท(าน�*น
สบายแล�ว เราไม(ย (งก�บอะไร เราสบายแล�วโลกน�*เป>ดหมดแล�ว พ8ดให�ช�ดเจน ก1ย�งเหล�อ
แต(ธาต แต(ข�นธ�ท��เก��ยวข�องก�บโลกสมม ต�ด�วยก�น ม�เท(าไรเก��ยวข�องก�บอะไรตามท��ร8�ๆ ก�น
เห1นๆ ก�นน�*เท(าน�*นแหละ นอกจากน�*นไม(ม�อะไรแล�ว

น��ละธรรมถ�าได�สร�างให�เต1มเหน��ยวแล�วหมดท กอย(าง ไม(ม�อด�ตอนาคตว(าต�*งแต(
น�*นมาเป9นอย(างง�*นๆ ต(อไปน�*จะเป9นย�งไงไม(ม� ป?จจ บ�นน�*ก1ลบไปหมดแล�ว ม�แต(จ�าอย8(น�*น
ป?จจ บ�นไม(ป?จจ บ�นน�พพานเท��ยงค�ออะไร ค�ออ�นน�* น��นเท(าน�*นแหละ จะว(าเป9นป?จจ บ�น
หร�อไม(ป?จจ บ�นก1แล�วแต(เถอะ น�พพานเท��ยงเท(าน�*นพอ ห�วใจท��ได�ช;าระส��งท��สกปรกโสมม
ออกหมดแล�วจ�าข)*นมาเลย น��นละน�พพานเท��ยงหาท��ไหน หาท��ธรรมธาต ก�บน�พพานเท��ยง
เป9นอ�นเด�ยวก�น ร8�เข�าไปน�*นไม(ต�องถามใคร ไม(ต�องไปหาส�กข�พยานท��ไหน พระพ ทธเจ�า
ตร�สร8�ผางข)*นมาเป9นศาสดาเต1มองค� สาวกท�*งหลายบรรล ธรรมข)*นมา เป9นสาวกอรห�นต�
เต1มองค�ๆ  ไม(ต�องไปถามพระพ ทธเจ�าแหละ พอ พอต�วเต1มเหน��ยวๆ ท กคน

น��นละธรรมเป9นอย(างน�*น ถ�าได�เข�าห�วใจแล�วม�นจ�าไปหมดน��จะว(าไง ก�เลสม�นพา
ให�ม�ดบอด แต(ธรรมน��พาให�สว(างกระจ(างแจ�ง ก�เลสจะป>ดบ�งขนาดไหนป>ดธรรมไม(อย8(
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ทะล เลยๆ น��น จะไม(ร8�ไม(เห1นย�งไงพระพ ทธเจ�าจ)งเร�ยกว(า โลกว�ท� ร8�แจ�งโลก โลกนอก
โลกในตลอดท��วถ)ง อาโลโก อ�ทปาท� สว(างจ�าอย8(ตลอดเวลา น��ละห�วใจพระพ ทธเจ�าท��น;า
ธรรมมาสอนโลก ไม(ได�เอาห�วใจม�ดๆ ด;าๆ ตาบอดห8หนวกมาสอนโลกนะ สอนด�วย
ความสว(างกระจ(างแจ�ง เราซ)�งเป9นคนห8หนวกตาบอดให�ฟ?งเส�ยงอรรถเส�ยงธรรม ถ�าไม(
ฟ?งเส�ยงอรรถเส�ยงธรรมตายจมก�นนะ เราอย(ามาเย(อหย��งจองหองในเร��องความเป9น
มน ษย�เท(าน�* เป9นมน ษย�ม�ช��อเส�ยงอย(างน�*นอย(างน�* ยศถาบรรดาศ�กด�Oอย(างน�* สมบ�ต�เง�น
ทองข�าวของม�อย(างน�*น อย(าเอามาอวดนะ ความตายย�นอย8(น�* แล�วกรรมน�*นย�นอย8(ในห�ว
ใจเรา กรรมด�กรรมช��วอย8(ท��ห�วใจให�ระว�งอ�นน�*ให�ด� ส��งเหล(าน�*นไม(ส;าค�ญ ส;าค�ญท��ใจน��ม�น
ค)กม�นคะนอง ไปด�ดไปด�*นหาแต(ความช��วแล�วเผาต�วเองๆ จมไปได�เลย พาก�นจ;าให�ด�

ว�นน�*ตอนบ(ายสองโมง ท(านศร�ก1จะพาบร�ษ�ทบร�วารมา จ�งหว�ดร�อยเอ1ด จะมาท��น��
ก1คงเป9นท�*งจ�งหว�ดน��นละ เพราะท(านศร�ท(านก1ม�บร�ษ�ทบร�วารมาก ท(านม�น�ส�ยวาสนามาก
กว�างขวางอย8( บร�ษ�ทบร�วารของท(านจ)งมาก มาน��ก1จะท�*งร�อยเอ1ดน��นละ จ�งหว�ดร�อยเอ1ด
ท�*งพระท�*งเณรท�*งประชาชนเต1มหมดละศาลาใหญ(ว�นน�* ตอนบ(ายสองโมง ท(านก1จะมาท��น��
ในว�นน�* ท(านศร�น�*ก1เคยอย8(หนองผ�อก�บหลวงป8�ม� �นด�วยก�น ม�นเร��องขบข�นเราก1พ8ดเส�ย
บ�างนะ ก ฏ�ของท(านอย8(ร�มป�า ก ฏ�ของเราก1อย8(ทางโน�น เวลาทางออกท��จะเข�าไปเด�นจง
กรม ทางจงกรมของเราอย8(ในป�าล)กๆ น8(น

เราเด�นผ(านเข�าผ(านออก เห1นม�โต:ะเล1กๆ ขนาดน�*ต�*งไว� ผ(านไปผ(านมาเห1นท(าน
เข�ยนหน�งส�ออย8(โต:ะเล1กๆ ละ เราผ(านไปผ(านมาเห1นเร��อย แต(ไม(เคยพ8ดอะไร เหม�อนไม(
เห1น นานเข�าๆ ด8ม�นจะเป9นน�ส�ยแล�วน�� เอาละนะน��น น�ส�ยน�*ม�นไปต�ดแล�วน�� ไม(ใช(เร��อง
ธรรม เป9นเร��องก�เลส พอเด�นมาเห1นท(านเข�ยนหน�งส�อ พอมาใกล�ๆ ก1ก ฏ�ท(านอย8(น�*ทาง
เราผ(านไปอย8(หน�าก ฏ�ท(าน ท;าอะไรเสม�ยนเราว(าให�ท(านนะ ท;าอะไรเสม�ยน ร�องอ�Pๆ จ�บ
โต:ะน�*โยนไปน8�น ต�*งแต(บ�ดน�*นไม(เห1นอ�กเลย เสม�ยนหายไปไหนไม(ร8�นะ ค�อท(านเคารพ
เรามาก ท(านศร�น�*เคารพเรามากแต(ไหนแต(ไรมา พอเราว(าง�*น อ�Pๆๆ จ�บน�*โยนไปน8�น จ�บ
น�*โยนไปเลยนะ ต�*งแต(มาไม(เห1น แล�วท��โยนเข�าไปก1หายเง�ยบไปเลยเอาไปไหนไม(ร8� น��เรา
ก1ไม(ล�ม เราว(าท;าอะไรเสม�ยน น��นละใส(ป?ญหานะน��น ท;าอะไรเสม�ยน ขบข�นด�นะ

ท(านศร�น�*ก1เคยอย8(ก�บหลวงป8�ม��นมา แล�วเวลาน�*คร8บาอาจารย�ท��เคยอย8(ก�บหลวงป8�
ม��นมา ม�นน(าจะหมดไปๆ นะ อาจารย�เจ�Pยะก1หมดไปแล�ว ล8กศ�ษย�หลวงป8�ม��นนะ เวลาน�*
ก1อยากจะพ8ดว(าย�งเหล�อแต(เราคนเด�ยว ก1ระล)กได�เพ�ยงท(านศร� แล�วม�ใครอ�ก ด8ไม(ค(อย
เห1นม�ใครนะ (เจ�าค ณ...) อย(ามาพ8ด เราไม(พ8ดถ)ง พ8ดหาอะไร ต�ปากเอานะ ควรชมเรา
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ชมเองเราด8ท กคน ควรต;าหน�เราต;าหน�เอง ใครจะมาร8�ด�กว(าเราไม(ได� บรรดาล8กศ�ษย�ท��
อย8(ก�บคร8บาอาจารย�เด�ยวก�นเป9นย�งไงๆ เราร8�หมดเลย นอกจากเราไม(น;ามาพ8ดเท(าน�*น
เข�าใจหร�อย�ง บ�ายอร8�ไหมน��น พ8ดให�ม�นช�ดๆ อย(างน�* บ�ายอ

ไม(เอาอะไรเขาได�ยอเท(าน�*นพอ ข�*แตกออกเขายอก1ย�งด�อย8( ม�นเป9นบ�ายอจร�งๆ
นะ เอ:ะ คนเราท;าไมพระล�มเน�*อล�มต�วถ)งขนาดน�*ก1ม� บ�ายอ แทนท��จะเสาะแสวงหาอรรถ
หาธรรมไม(หา หาแต(ยอ ไปท��ไหนยอแต(ต�วเอง ไปท��ไหนยอแต(ต�วเอง เป9นบ�ายอเรา
ว(าง�*น เพราะฉะน�*นอย(าพ8ดถ)งนะต�ปากเอานะ เราผ(านมาหมดแล�วบรรดาพระเณรท��เคย
อย8(ก�บคร8บาอาจารย� องค�ไหนม�น�ส�ยย�งไงๆ จ�บไว�หมดแล�ว ถ�าม�นไม(ส�มผ�สก1ไม(พ8ด น��
ส�มผ�สออกมาน��ก1จะต�ปากน�*ก(อนเลย

ท��เป9นสาระส;าค�ญก1ม�ท(านหล�า ก1เห1นอย8(แล�ว ท(านหล�าเคยอย8(ด�วยก�น ท(านเป9น
คนร�กข�อว�ตรปฏ�บ�ต�เก��ยวก�บคร8บาอาจารย� ค�อหลวงป8�ม��น เราก1สอนให�ท กอย(างเพราะ
ท(านต�*งใจมาศ)กษาก�บเรา ท(านอยากอ ปถ�มภ�อ ป?ฏฐากพ(อแม(คร8จารย�ม� �น เราก1ไม(ได�
ว�เศษว�โสอะไรแต(ก1เป9นความไว�วางใจของพระเณรเอง ท��เราปฏ�บ�ต�ท(านอย8(น�*นท(านก1มา
ศ)กษา เราก1ให�อ บายต(างๆ ท(านก1ปฏ�บ�ต�จนกระท��งพ(อแม(คร8จารย�ม��นมรณภาพจากไป น��
ก1ท(านหล�าองค�หน)�งท��ต�*งใจปฏ�บ�ต�จร�งๆ ท��อย8(ด�วยก�น ท(านจวนองค�หน)�ง น��นเห1นไหมล(ะ
ท(านจวน พอตายลงไปแล�วอ�ฐ�กลายเป9นพระธาต  แล�วท(านหล�าก1กลายเป9นพระธาต  ท��
อย8(ส (มส��ส (มห�าอย8(ไปๆ พอเอาเป9นช��อเป9นนามน�*นเราไม(พ8ดถ)ง ท��อย8(เพ��ออรรถเพ��อธรรม
จร�งๆ น�*นละท��จ�บห�วใจเรา เราด8อย(างจร�งๆ ด8หม8(เพ��อน เป9นแต(เพ�ยงว(าพ8ดถ)งหร�อไม(
พ8ดถ)งเท(าน�*น

ใครเวลาเข�ามาผ(านในน�*นแล�วจะด8ให�หมดเลย ก�บพระก�บเณรน�ส�ยใจคอม�หล�กม�
เกณฑ� หร�อเหลาะแหละโลเลโลกเลกย�งไงจะด8ให�หมดเลย เพราะฉะน�*นถ)งได�ว(าท(านศร�
ซ� ท(านเข�ยนหน�งส�อ กล�บไปกล�บมาเห1นเข�ยนหน�งส�ออย8(เร��อย ม�นหลายคร�*งหลายหนก1
จ�บได�ถน�ดช�ดเจนว(าเป9นน�ส�ยอ�นน�* เอนไปทางก�เลสต�ณหาแล�ว ล�มต�ว แต(ก(อนเคยเป9น
คร8 ม�นเป9นบ�า แล�วเอาน�ส�ยมาต�ดต�ว เราก1เลยท�บเข�าไปอ�กเพ��มยศให�อ�กว(า ท;าอะไร
เสม�ยน โอ:ย ด�*นตายไปเลย น��นเป9นอย(างน�*นนะ ว�นน�*คนก1ย�งมากอย8(นะ ย�งเต1มอย8(หมด
ละว�นน�*

ขอให�พ� �น�องท� *งหลายต� *งอกต� *งใจท กคนๆ การปฏ�บ�ต�ธรรมอย(าท;าเหลาะๆ
แหละๆ ก�เลสม�นไม(เหลาะแหละ ม�นเอาให�ตายจมก�บม�นได� ธรรมะต�องเอาก�นให�หน�ก
ไม(หน�กไม(ท�นก�น อย(าเป9นบ�าก�บโลกก�บสงสารเก�นไป บ�าตายกองก�นเข�าใจไหม บ�าก�บ
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โลกก�บสงสารค�อบ�าตายกองก�น บ�าไม(ม�ก;าหนดกฏเกณฑ�ว(าจะหล ดจะพ�นไปได� ถ�าเป9น
เร��องของอรรถของธรรมม�กฏม�เกณฑ� ถ�าเป9นทางย�ดยาวก1หดย(นเข�ามาๆ ผ(านได�เลยๆ
การปฏ�บ�ต�ธรรมม�ทางหล ดพ�นได� แต(การว��งตามก�เลสไม(ม�ทาง ใครจะเก(งขนาดไหนจม
ท�*งน�*นๆ ถ�าว��งตามธรรมพ�นๆ ไม(สงส�ย เอาละว�นน�*พ8ดเพ�ยงเท(าน�*แหละ

(ศ8นย�โรคตา นครเว�ยงจ�นทน� ได�ร�บเมตตาอน เคราะห�จากหลวงตารวมเป9นเง�น
๘,๕๐๕,๕๓๙ บาท) เออ ตกลงแล�วส��งแล�วทางเว�ยงจ�นทน� เวลาน�*ย�งม�ป?ญหาอย8(ก�บเร��อง
ตา ก;าล�งให�ท(านผ8�ว(าช�ยพรเรา ให�ไปประสานก�บบรรดาหมอท�*งหลาย ม�โรงพยาบาล
ศ8นย�เป9นส;าค�ญ ประสานก�นเร��องหมอตา ท��ไหนหมอจะครบหร�อสมบ8รณ�แล�วเคร��องม�อ
ตาจะลงท��น��น เรากะไว�อย(างน�*น ค�อม�นห(าง น��ก1ม�ท��อ ดรก�บท��ศร�นคร�นทร�เท(าน�*น ท��ห(างๆ
ไปจากน�*นก1ไม(ม� จากน�*นก1จะไปภาค ภาคน�*นภาคน�*ไป เวลาน�*ก;าล�งพ�จารณาปร)กษา
หาร�อก�น ถ�าพอเป9นไปได�แล�วก1จะลงทางภาคอ�สานอ�กท��หน)�ง จากน�*นก1จะไปภาคอ��นต(อ
ไป ภาคโน�นภาคน�*

(เมตตาอน เคราะห�ต�*งสถาน�ว�ทย เส�ยงธรรม จ�งหว�ดนราธ�วาส เป9นจ;านวนเง�น ๔
แสนบาท)

ร�บฟ?งร�บชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได�ท��
www.Luangta.com หร�อ www.Luangta.or.th

และร�บฟ?งจากสถาน�ว�ทย สวนแสงธรรม กร งเทพฯ และสถาน�ว�ทย อ ดร
FM 103.25 MHz


