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ทอใจที่จะสั่งสอนโลก
(วันนี้รอบๆ ศาลาถวายพระหลวงตา ๒๖,๐๐๐ เจาคะ) สองหมื่นสามหมื่นก็
ออกทั่วโลก เราแบ เราไมเอา นี่ไมเหมือนใคร วาไมเอาไมเอาจริงๆ เด็ดขาดทุกอยาง
ไมมีคําวาเหลาะแหละ พลิกแพลงไมมี ใครจะเหลาะแหละกับเราไมไดนะ ไมวาฆราวาส
ไมวาพระ ไมคบ เปนอยางนั้นนิสัย พูดตรงๆ เลย วาอยางไรเปนอยางนั้น ตรงแนวๆ
การปฏิบัติตัวของเราก็อยางเดียวกัน ไมมีเหลาะแหละ เอาจริงเอาจัง
ที่วาไปน้ําตารวงบนภูเขาสูมันไมได เอาแลวนะโกรธใหกิเลสอยูในใจ ถาโกรธ
แคนใหคนอื่นเปนบาปเปนกรรม แตโกรธใหกิเลสที่เปนภัยตอหัวใจเรานี้โกรธเทาไรยิ่ง
ดี ซัดกัน โถ เราไมลืมนะ ที่เคยเลาใหลูกศิษยลูกหาฟงบอยๆ คือวามันถึงใจ สูมันไมได
ลมทั้งหงายๆ อยูบนภูเขา ตั้งหนาจะไปสูมันสูมนั ไมไดเลย สติต้งั ไมอยู น้ําตารวง ทีนี้
มันก็ขึ้นอุทานภายใน อุทานนี้เปนอุทานดวยความเคียดแคนใหกิเลสตัวเอง ถาเปน
เคียดแคนใหคนอื่นนี้เรียกวาฆาไดเลย นิสัยอันนี้เปนไดเชื่อไหม นิสัยอันนี้ถาลงวาฆา
แลวฆาไดจริงๆ
นี่กับกิเลสก็เคียดแคนอยางเดียวกัน เอาใหได โห มึงเอากูขนาดนี้เชียวเหรอ
เอาละ นั่นลงกันนะ มึงตองพังวันหนึ่งใหกูถอยกูไมถอย ตัง้ แตนั้นมากิเลสพัง เห็นไหม
ละ เคียดแคนอันนี้ดี ถาเคียดแคนใหคนฆาได มันถึงใจแลวฆาไดทั้งนั้น อันนี้มันถึงใจ
กิเลสมันซัดเราหงายๆ ตั้งสติไมอยู น้ําตารวง โอโห มึงเอากูขนาดนี้เชียวเหรอ เอาละ
นั่นตัดสินกันแลวนะ มึงตองพังวันหนึ่ง ใหกูถอยกูไมถอย ซัดกัน กิเลสพังจริงๆ นั่น
เห็นไหมละ เอาสมความเคียดแคน มุมานะไมมีถอย เอาจนกิเลสขาดสะบั้นลงไปจาก
หัวใจ พูดใหมันชัดเจน
เวลาสูกิเลสไมไดน้ําตารวงบนภูเขาก็เลาใหฟง คือความไมเปนทาของเรา สติ
สตังตั้งไมไดเลย มึงเอากูขนาดนี้เชียวเหรอ แตไมไดพูดออกปากนะ พูดในใจ ก็อยูคน
เดียวจะไปพูดกับใคร เขาจะวาบาอีก พูดอยูในใจ เคียดแคนในใจ โถ มึงเอากูขนาดนี้
เชียวเหรอ เอาละ นั่นจะตัดสินกันละ มึงตองพังวันหนึ่ง ใหกูถอยกูไมถอย โรงงานใหญ
ก็คือพอแมครูจารยมั่น พอสูมันไมไดกลับมา อบรมเต็มที่ใหม กลับมาเอาอีกลมอีก
กลับมาอีก กลับไปอีก ซัดอีกทีนี้มันก็ลมใหเห็น จากนั้นมันก็ลมเรื่อยๆ ซัดเรื่อย ฟาด
เสียจนขาดสะบั้นจากหัวใจ นั่นเห็นไหม
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นี่ละความเคียดแคนใหกิเลสภายในใจเราเปนธรรม ถาเปนเคียดแคนใหผูอื่น
ผูใดแลวเปนกรรมมากนะ ยิ่งฆาเขาแลวยิ่งเปนกรรมหนัก อันนี้เคียดแคนใหกิเลส
ตัวเองเปนธรรม
เคียดแคนเทาไรความมุมานะความเสียสละทุกสิ่งทุกอยางเปนไป
พรอมกัน ก็ไมลืม เคียดใหกิเลสเคียดขนาดนั้น โถ มึงเอากูขนาดนี้เชียวเหรอ น้ําตารวง
ตั้งสติพับลม ตั้งพับลม มันไมไดตั้งเพื่ออยู ตัง้ เพื่อลม เวลากระแสของกิเลสมันรุนแรง
ตั้งพับลมผล็อยๆๆ น้ําตารวง สูเสือดวยกําปน เสืออาวุธของมันรอบตัว เรามีแตกําปน
สูมันไดอยางไร ไปฝกใหเปนลูกเสือละซิที่นี่ ฝกใหเปนเสือมาซัดกับเสือ ตอไปมันก็
กลายเปนราชสีหฟดกับเสือละซิ เสือพังเลยเห็นไหม
นี่ละความมุมานะ ไมถอยเอาได ไดจริงๆ เราประจักษกับหัวใจของเรา เวลา
น้ําตารวงบนภูเขาไมเปนทาเลย ตั้งไมอยู สติตงั้ พับลมๆ ไปฝกใหม โรงงานใหญก็คือ
พอแมครูจารยมั่น ไปกลับมาลมอีกๆ แตกลับไปไมถอย มาสูไมถอย สุดทายมันก็ลม
ใหเห็น มันลมใหเห็น เหอ มึงก็มีทอ งเหมือนกูหรือ กูลมทัง้ หงายมึงเห็น ทีนี้มึงมีทอ ง
เหมือนกูเหรอ ทีนี้มีแกใจแลวนะ วิธีใดที่ทํากิเลสใหลมมันจะจับปุบๆๆ สงเสริมบํารุง
กําลังก็ซัดเลย กิเลสก็ลมเรื่อยๆ สุดทายลม ลมแลวฟาดขาดสะบั้นไปเลย
เราพูดเราพูดตามความจริงใจ ไมมีออมคอม ไมมีปด บังลี้ลับตรงไหน พูด
ตรงไปตรงมา ผิดก็บอกวาผิดไปเลย ถูกบอกวาถูกไปเลย ที่วา น้ําตารวงบนภูเขาเจาของ
เปนแลว เคียดแคนใหกิเลส เหอ มึงเอากูขนาดนี้เชียวเหรอ เปนอยูในใจไมไดออกมา
พูดอยูในใจ เคียดแคนอยูในใจ สุดทายก็อันนี้ละเปนผล ความเคียดแคนความมุมานะ
ที่จะฟดกับกิเลสตัวเปนภัยตอหัวใจเราสุดทายก็พังได สูเราไมได โธ การรบกับกิเลส
เปนของเลนเมื่อไร
สามแดนโลกธาตุไมมีงานใดที่จะหนักยิ่งกวางานรบกับกิเลส เอาใหกิเลสขาด
สะบั้น ไมใชรบเฉยๆ รบแลวมันตีเอาทั้งหงายๆ นอนหลับครอกๆ อันนั้นใครก็รบ ใคร
ก็หงายอยางนั้นละ ไอรบฟาดเอากิเลสหงายๆ เอากิเลสใหขาดสะบั้นลงไปมีนอ ยมาก
พระพุทธเจา-พระอรหันตนี้มีแตประเภทกิเลสหงายเลย ไมมีทาตอสูไดอกี แลว เรามัน
ก็เปนแลว
เออ..วันไหนที่พูดแลวเราลืมขอที่วาพระพุทธเจาทรงทอพระทัย พอตรัสรูผาง
ขึ้นมา ทีแรกตั้งหนาตั้งตาตั้งความปรารถนาจะเปนศาสดาสอนโลก ก็นึกวาเปน
ธรรมดาๆ คิดธรรมดาเรา เปนศาสดาแลวสอนโลกเปนอยางไรก็คิดธรรมดาๆ ทีนี้เวลา
ความจริงขึ้นมามันไมเปนธรรมดา อันนี้ละที่มันผิดกันเทากับฟากับแผนดิน พอตรัสรู
ผางขึ้นมา โธ ธรรมชาติอันนี้กับดูสัตวโลก เหอ มันจะสอนไดอยางไรเปนขนาดนี้แลว
นั่นละที่วาทอพระทัย จะไมสั่งสอนโลก จนกระทั่งทาวมหาพรหมมาอาราธนา
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เรายกตัวอยางมาเพียงสองอยาง คือความทอพระทัยในพระพุทธเจา ทั้งๆ ที่จะ
สอนโลก แตเวลารูธรรมประเภทนี้เหมือนกับวาไมมีใครที่จะรูไดเลย ทาวมหาพรหมมา
อาราธนา เปนคติตัวอยางอันหนึ่งที่ทาวมหาพรหมมาอาราธนา สําหรับพระองคเอง
ครอบไวหมด จะทอพระทัยก็ทรงทอ ที่จะสอนสัตวโลกก็พระองคเองจะสอน พระองค
ครอบไวหมดแตยกทาวมหาพรหมลงมาพอเปนสักขีพยาน วาพระองคทรงทอพระทัย
เพราะการแนะนําสั่งสอนสัตวโลกมันหนาขนาดนั้นละเกินกวาที่จะยกขึ้นได ทัง้ ๆ ที่
ปรารถนาเปนศาสดามาแลว พอเปนศาสดาจริงๆ แลวกับสัตวโลกเปนภาระที่จะใหแบก
ใหหาม มันเขากันไมได ลักษณะเปนอยางงั้น จึงทอพระทัย
ทีนี้ยนเขามา ก็เราเปนจะใหเราวาอยางไร เราไมเคยคาดเคยคิดที่มันเปนขึ้นมา
อยางพระพุทธเจาที่วาเปนศาสดาสอนสัตวโลกนี้ พระองคก็ไมไดคาดวาถึงทอพระทัย
อยางนั้นไมมี แตเวลาเจอธรรมที่ประเสริฐเลิศเลอเกินโลกเกินสงสารไปแลว กลับมาดู
สัตวโลกนี้มันจะเขากันไดไหม ประหนึ่งวาเขากันไมได นั่นละทอพระทัย เหมือนหนึ่งวา
จะไมสอนสัตวโลก เราตัวเทาหนูมันก็เปนจะใหวาอยางไร เวลามันจาขึ้นมานี่ โถ มันไม
คาดไมคิดนะธรรมประเภทนั้น ธรรมประเภทนี้ไมมีคําวาคาดวาคิด เปนขึ้นในปจจุบัน
เมื่อเหตุผลพรอมแลวแสดงขึ้นเต็มเหนี่ยวเลย
เวลามันจาขึ้นมานี่ โธ ดูอะไรก็ไมเหมือนธรรมชาตินี้สักอยาง เล็งไปดูประชาชน
ทั้งหลายที่เราถือเปนธรรมดาๆ แตกอ น นี้หนักยิ่งกวาภูเขาทั้งลูกมันจะสอนไมได ทอใจ
แลวจะสอนไดอยางไร ความรูนี่มันเลิศเลอถึงขนาดนี้ กับจะไปสอนประชาชนที่เขากําลัง
หนักหนวงถวงดวยกิเลส ความสกปรกโสมมอยางมากมาย ถึงขนาดยกตัวไมขึ้น เราจะ
ไปชวยยกไดอยางไร ทอใจ นี่พูดตามความจริงนะทอ ทอจริงๆ โถ จะไปสอนโลกได
อยางไรลงถึงขนาดนี้แลว สอนใครใครก็เห็นวาบาๆ ตัวเขานั่นละเปนบา คือเขาไม
ยอมรับพูดงายๆ อยูไปกินไปวันหนึ่งเทานั้น พอถึงเวลาแลวไปเสียเทานั้น ดีกวาที่จะมา
สอนโลกใหเขาโจมตีวาเปนบาๆ
นี่ขึ้นทีแรกมันเปนดวยความคิด ธรรมประเภทนี้เหมือนหนึ่งวาจะไมควรแกโลก
ทั้งหลายเลย จากนั้นพระธรรมทานแสดงขึ้นมาอยางรุนแรงเหมือนกันนะ เราก็ไมลืม
พระธรรมกระตุกอยางแรงนะ พอเห็นวาเราทอใจที่จะสั่งสอนโลกตอไป เพียงเทานั้นละ
พระธรรมขึ้นมา เมื่อไมมีใครสามารถที่จะรูไดเห็นได แลวเราเปนเทวดามาจากไหนเรา
ทําไมถึงรูไดเห็นได วาเขาไมมีความสามารถ มีความสามารถแตเราคนเดียว เราก็เปน
มนุษยเหมือนกัน เขาเปนมนุษยทําไมเขาจะรูไมได ไลเขาหาตนเหตุ เพราะเหตุไร คือ
เรารูได รูไดเพราะเหตุใด สายทางมา
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พอรูไดวิ่งถึงสายทางตั้งแตปจจุบัน จนกระทั่งถึงที่เราสรางคุณงามความดี มีมาก
มีนอยสรางเพิ่มเขามาๆ จนมาถึงจุดนี้มันมีสายทางมา คือสายบารมี ความดีงามของเรา
ที่สรางมาเพิ่มขึ้นๆ จนกระทั่งเขามาถึงจุดนี้ปบ พอวาทําไมเราจึงรูได รูไดเพราะเหตุใด
ดูตัวเรากับสายทางของเรามายอมรับ ออ รูได ไมมากก็ได ขึ้นเลย ยอมรับนะ นั่นละจึง
มีแกใจที่จะสั่งสอนทานทั้งหลาย ไมไดยกตนขมทานนะ ความคิดอันนี้ไมไดคิดขึน้ แต
กอน เปนขึ้นมาในขณะที่ฟาดินถลม กิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจแลวมันขึ้นของมันเอง
ทอใจ ไมทราบจะสอนไปหาอะไร
นั่นละพอวาใหเจาของถาวาโลกทั้งหลายรูไมได เราเปนเทวบุตรเทวดามาจาก
ไหนเราถึงรูได รูไดเพราะเหตุใด นี่ละคําวาเพราะเหตุใด มันสายทางมา สายบารมีพูด
งายๆ บุญกุศลตางคนตางสรางมามากนอยๆ มีมาดวยกัน ผูยังใกลยังไกลเขาไปมี วา
เพราะเหตุไรยอมรับ ออ ได ไมมากก็ได ยอมรับเลย ไมปฏิเสธ นี่ละเรื่องมันเปนทีแรก
มันขนาดนั้นละ จะไมเอาใครเลย ตัวเทาหนูมันเปนก็บอกวาเปนละซิ พระพุทธเจาก็มี
แลวในตําราวาทรงทอพระทัยทั้งๆ
ที่พระองคเปนศาสดาสอนสัตวโลกอยูอยางเต็ม
พระทัย แตพอตรัสรูผางขึ้นมาธรรมชาตินั้นกับโลกเปนอยางไรเขากันไดไหม ประหนึ่ง
วาเขากันไมได
จึงทรงทอพระทัย ถึงกับทาวมหาพรหมมาอาราธนา เราตัวเทาหนูเวลามันจา
ขึ้นมานี้เปนเหมือนกันนะธรรมชาตินี้ มองไปทีไ่ หนมันเขากันไมไดๆ ทีแรกเปนอยาง
นั้น โอย จะสอนไปอยางไร พูดไปที่ไหนเขาก็จะหาวาบาๆ อยูไปกินไปวันหนึ่งพอถึงวัน
แลวไปเสียเทานั้น คําวาอยูไปวันหนึ่งนี่จะเขาอยูในปา อาศัยชาวบานเขากินไปวันหนึ่ง
จากนั้นดีดไปเลย ไมตองสั่งสอนใคร เขาจะหาวาบากันทั้งโลก เพราะธรรมนี้ประหนึ่งวา
สุดวิสัยของโลก ถึงขนาดนั้นนะ
ครั้นแลวมันก็รู มันก็ยอมรับ เราเปนเทวดามาจากไหนเราถึงรูไดเห็นได เมื่อวา
มนุษยเขารูไมได เราเปนเทวดามาจากไหนทําไมเรารูไดเห็นได รูไดเพราะเหตุใด คําวา
เหตุใดก็คือสายทางบารมีตางคนตางสรางมา ดังพี่นองทั้งหลายมาวัดมาวา นี่มาสราง
บุญสรางบารมี มันก็ตางคนตางได ตางคนตางมี เพิ่มเขาวันนี้ เพิ่มเขาวันหนา เพิ่มไป
เพิ่มมาถึงทีส่ ุดได พอเล็งไปวารูไดเพราะเหตุใด สายบารมีมันหยั่งถึงกันเลย ออ ได ไม
ปฏิเสธ ได ไมมากก็ได ยอมรับ
เพราะฉะนั้นจึงอยาพากันประมาทนะ สรางคุณความดีงาม สรางไปๆ เพิ่มขึน้ ๆ
สรางความชั่วก็แบบเดียวกัน อยาพากันไปสรางความชั่วเพิ่มไดๆ สรางความดีก็เพิ่มได
เพิ่มจนหลุดพนจากทุกขได พากันจําเอานะ เอาละเทานี้พอ พูดไปพูดมาก็ไปใหญเลย

๕
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

