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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

เสียงกิเลสดังล่ันไปหมด 
 

ผูกํากับ ปญหาธรรมจากอินเตอรเน็ต คนที่ ๑ กระผมปฏิบัติธรรมมา
นานพอสมควร จนกระทั่งเหมือนกําลังจะไดมรรคไดผล จนอยากจะบวชตลอดชีวติ 
จากการพิจารณาเห็นโทษของ อบายมุข ลาภ ยศ สรรเสริญ(คอนขางชัดเจน) 
จนกระทั่งมาติดที่กามกิเลสหนักมาก หนวงมาก ในการที่ผมจะบวชครั้งนี้ขอกราบองค
หลวงปูใหธรรมเพิ่มเติมเพื่อใหกระผมไดบวชตลอดชีวิตและสําเร็จมรรคผลเทอญ 
(จาก ถนัดกจิ มูลสาร) 

หลวงตา อยางน้ีไมตอบ มันขึ้นอยูกับเจาของทัง้น้ันนี่นะ เอาวาตอไป 

ผูกํากับ คนที่สองครับ หนูนั่งภาวนา โดยกําหนดที่ลมหายใจเขาออก
พรอมกับมีสติกํากับอยูทีว่งกาย และดูความนึกคิด โดยกําหนดรูธรรมชาติของรางกาย
ทั้งลมหายใจ ความนึกคิดที่เกิดขึ้นในขณะที่ภาวนา หนูมีปญหาการปฏิบัติจะถามเจาคะ 

1.ความคิดทีเ่กิดขึ้นเองในขณะที่ภาวนา โดยผุดขึ้นมาโดยที่หนูไมตัง้ใจคิด 
บางครั้งผุดความคิดไมดี แตหนูไมปรุงแตงเพิ่ม หนูใช 2 วิธีคะ 

1) ทําเปนไมสนใจความคิด 
2) มองดูอยูจนดับ 
หลวงตาเมตตาหนูดวยนะเจาคะ วิธีที่ทําถูกหรือไมเจาคะ และทําอยางไร

ความคิดที่ไมดีตางๆ ทีผุ่ดขึ้น จะไมกลับมาอีกเจาคะ และความคิดที่ผุดขึน้โดยไมตั้งใจ
จะเปนบาปหรือไมเจาคะ 

หลวงตา ความคิดนี้รังกิเลส ตีเขาไปรวงรังก็ตองไปตีความคิดนี้ละ 
ความคิดออกมาจากตนตออันใหญหลวงของมนั คืออวิชชา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา 
นั่นละตัวตนตออันใหญหลวงของวัฏจักร อยูที่อวิชชาดันออกมาใหคิดใหปรุง 
เพราะฉะนั้นคนเราจึงตองคิดเปนประจํา เพราะมันดันออกมาเปนประจํา ความคิดนี้
เรียกวาสังขาร คือความคิดความปรุง เรียกวาสังขาร ทั่วๆ ไปเปนความคิดประเภทนี้
ทั้งน้ันแหละ แทบทั้งนั้นเราไมอยากพูด นอกจากผูภาวนา ใหพากันจําเอาเสีย อวิชฺ
ชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชชาเปนปจจัยหนุนใหเกิดสังขาร สังขารเกิดวิญญาณตอเนื่องไป
เหมือนไมตนหนึ่งเกิดขึ้นมาปบ กิ่งกานสาขาดอกใบมันตามๆ กันมาอยางน้ันเอง พอ
ถอนรากปบ อะไรๆ มันดับพรอมกันหมด ไมผิดอะไรกบัตนไมเกิดตนไมดับแหละ 
อวิชชาเกิดอวิชชาดับนี่ 
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ที่ทานวานี่ทานเรียงไปเฉยๆ พออวิชชาดับ สังขารดับ สังขารดับวิญญาณดับ 
นามรูปอะไรดับ คือมันดับพรอมกันนั่นแหละ คืออันนั้นๆ ก็ดับ ความหมายวางั้น ดับ
พรอมกันเลย ไมใชอันนี้ดับแลวอันนั้นจะดับๆ ตอกันไปนะ ภาคปฏิบัติเห็นชัดเจนเลย 
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา, สงฺขารปจจฺยา วิฺญาณํ,..... อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชฺ
ชาปจฺจยา วิฺญาณํ ขึ้นตรงนี้ๆ เทานั้น ภาคปฏิบัติจับไดชัดเจนไมสงสัย ทีนี้พอ อวชิฺ
ชายเตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ.....ดับพรอมกันอกี พออวิชชาดับ ทุกส่ิงทกุ
อยางดับพรอม นั่น เหมือนอยางตนไมถอนรากขึ้นมาปบ ถาเราจะไปพรรณนาวา พอ
ตนมันดับแลว กิ่งกด็ับ กานก็ดับ สาขาดอกใบดับ... ความจริงมันดับพรอมกัน เขาใจ
ไหมละ คือพรรณนาไปเฉยๆ อะไรมันดับหมด เร่ืองสังขารปลอยใหมันคิดธรรมดาๆ 
มันก็เปนธรรมดาอยางที่โลกเปนมานี้แหละ 

เราพูดใหชัดเจนนะ เราพูดแลวใครจะเอาคอเราไปตัดขาดเราก็ยอมรับตาม
ความจริงที่ไมเปนอื่น คือพุทธศาสนานี้เปนศาสนาที่เลิศเลอ เราพิจารณาดูแลวศาสนา
ไหนๆ เราก็อานเราก็ดูมาโดยลําดับ ไมเหยียบย่ําทําลาย ไมยกยอ คอืจะพูดตามความ
จริง เหลานั้นเปนศาสนกิเลส เปนศาสนาเปนคําสอนของกิเลสทั้งน้ัน ออกมาจากคลัง
กิเลส คือจิตใจ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เปนคําสอนออกมา เปนคําสอนของกิเลส
ทั้งนั้นๆ รวมหมดแลวยนเขามาปบ คําสอนพระพุทธเจานี้ลงตรงนี้เลย ดับตัวนี้ นี่
พิจารณาเต็มกําลังของเราแลว บอกไมมีศาสนาใดที่จะรื้อขนสัตวใหพนจากทุกขได
เหมือนพุทธศาสนา ยันเลย เอาหัวใจของเราออกเลยนะ ตัดคอเราก็ยอมขาด เราไมเคย
สะทกสะทาน ที่จะเลี่ยงจากความจริงไปไมมี นี่ความจริง 

ขอใหทานทั้งหลายยึดใหดีนะหลักพุทธศาสนา เปนหลักศาสนาที่จะรื้อขนสัตว
ใหพนจากทุกขโดยลําดบัๆ จนกระทั่งพนทกุขโดยสิ้นเชิงได มีศาสนาเดียวเทานี้ พูดให
ชัดเจนวันนี้มันจวนจะตายแลวนะ  ศาสนาน้ันๆ มีแตเร่ืองของกิเลสทั้งน้ัน รวงรังของ
กิเลส คลังของกิเลส ออกมาเปนคําสอนๆ เปนคําสอนของกิเลสทั้งน้ันแหละ เปนคํา
สอนของธรรมแทคือคําสอนของพระพุทธเจา นี่แนนอนเลย ฟาดกันบนเวทีมันถึงรูได
ชัด แตกกระจายออกไปหมดเลย พูดไดอยางจงัๆ นี่เราไมเคยไปถามใคร อยูในนี้หมด 
ธรรมก็อยูทีน่ี่ กิเลสเกิดที่นี่ รูกันที่นี่ แกกันที่นี่ ขาดสะบั้นลงที่นี่ จาขึ้นที่นี่เลยไมอยูที่
ไหน พูดใหชัดๆ มันจวนจะตายแลว 

ทานทั้งหลายอยาหลงศาสนานะ ใหจับใหดีพุทธศาสนา เปนศาสนาที่ร้ือขนสัตว 
เปนศาสนาที่เลิศเลอสุด ในสามแดนโลกธาตุนี้มีพุทธศาสนาเทานั้นบอกตรงๆ เอา
ศาสนาใดจะมาแขงก็แขง อยางนิกายเซนนี้ก็ออกจากพุทธศาสนาตอนปลาย เวลา
พิจารณาแลวมันรูกันไปหมดเลยจะวาไง ศาสนาเซนใหใชปญญาๆ ปญญานี้เปนพุทธ
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ศาสนาตอนปลาย เรียกวาสติปญญาอัตโนมัต ิทนีี้ผูปฏิบัติศาสนาเซนจะใชแตปญญานั้น
ตายทิ้งเปลาๆ ไมเกิดประโยชนอะไร พุทธศาสนานี้พรอมมูลตั้งแตตน เปนพื้นเปนฐาน 
ทาน ศีล ภาวนา จากนั้นก็สมาธิ ปญญา วิมุตติหลุดพนเปนลําดับๆ ไป นี่เขาไปพูดเอา
ตอนวิปสสนาไปเลย คือทานผูนั้นไดรูธรรมประเภทนั้นแลว เลยเอาอันนั้นมาสอนโลก
ใหเปนแบบเดียวกนั เอะอะก็จับยัดเขาดอกเตอรๆ  กอไกกอกา เอ บี ซี ดี ยังไมไดสัก
ตัวเดียว ยัดเขาดอกเตอรๆ แลว ดอกเตอรขี้หมาเทานั้นซิ 

เรียนพุทธศาสนาเรียนที่หัวใจ มันแตกกระจายออกจากนี้หมดไมถามใครนะ 
คิดดูซิ คุยหรือไมคุย โมหรือไมโม เราไมไดโมเราเอาความจริงมาพูด พระพุทธเจาทุกๆ 
พระองคเปนอันเดียวกันหมดกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้ นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย ไมมียิ่ง
หยอนกวากัน ถึงกันหมด เหมือนแมน้ํามหาสมุทร จอลงตรงไหนเปนมหาสมุทร
ทั้งหมด นี่ก็เปนวิมุตตินิพพานหลุดพนเหมือนกันหมด พอบรรลุธรรมปงเปนอัน
เดียวกันแลวๆ เปนอยูในหัวใจนี้นะ 

เพราะฉะนั้นจึงวาพุทธศาสนา พอผางขึ้นนี้ถึงกนัหมด เพราะฉะนั้นทานจึงไม
ถามถึงพระพุทธเจามีกีพ่ระองค ถาวามากก็มากแสนมาก วางั้นเลยเทานั้นเอง เปนอัน
เดียวกันนี้แหละ เหมือนน้ํามหาสมุทรมาก กวางแสนกวาง แตจอลงไปก็เปนมหาสมุทร 
จอตรงไหนเปนมหาสมุทรเหมือนกันหมดเสีย มันก็เหมือนกนัหมดเสีย นั่น จะสงสัย
อะไร มองไปสุดสายตา จอลงน้ีก็ถงึกันหมดแลว นั่นละวิมุตติพระนิพพานถึงใจ ทาน
ทั้งหลายใหยึดใหดีนะ เราพูดอยางยันเรากําลังจะตายแลว จะไมมีใครที่จะสามารถยึด
ไดนะพุทธศาสนา เรๆ รวนๆ ศาสนาไหนๆ มีแตเครือขายของกิเลสทั้งน้ันๆ เอาเขามา
หลอกลวง ศาสนาน้ันมาศาสนานี้มา ดีๆ ดีอะไรมีแตกิเลส คลังกิเลสทั้งน้ันเขามา 
ศาสนาไหนเปนอํานาจบาตรหลวงขึ้นมาเลย แลวเปนโลกไปหมด 

ศาสนาใดที่วาเปนใหญเปนโต เปนอํานาจบาตรหลวงเบียดเบียนทําลายคนอื่นๆ  
พุทธศาสนาไมมี ไมมีเลย แลวก็ไมบังคับ ใครอยากปฏิบัตนิับถือก็ได แตเมื่อนําเขามา
เปนสมบัติของตนแลวตองรักษาตองปฏิบัติตามนั้น เรียกวาบังคับในตัวเอง อยากเปน
คนดีตามธรรมขั้นใดๆ ใหบังคับตนเอง แลวก็ดีไปตามธรรมขั้นนั้นๆ เทานั้นเอง นี่ได
พิจารณาแลว ไมโอไมอวด กระจางอยูในหัวใจนี้แลวไมสงสัย เร่ืองพุทธศาสนาแลวเต็ม
หัวอกของเรา เราไมสงสัย และไมเคยคิดเคยอานวาจะรูจะเห็นจะเปนขึ้นมา มันจา
ครอบโลกธาตุจะวาไงในหัวใจดวงนี้นะ 

เวลามันเปนขึ้นแลวพระพุทธเจาจะไมประกาศตนวาเปนศาสดาเอกสอนโลกได
ยังไง ลงถงึขัน้ศาสดาแลวไมประกาศไดหรือ ตั้งแตตัวเทาหนูมันยังเปนของมันเต็มสวน
ของมันนี่วะ สาวกบารมีญาณตางกัน แตความหลุดพน ความสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพาน
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เหมือนกัน เสมอกัน ไมมีใครยิ่งหยอนกวากัน นิสัยวาสนากวางแคบลึกตื้นหนาบาง
อะไรเหลานี้ เปนไปตามนิสัยวาสนาของพระพุทธเจาแตละพระองคๆ และสาวก
ทั้งหลายแตละองคๆ เพราะฉะนั้นจึงวาองคนั้นเลิศทางนั้น องคนี้เลิศทางนี้ๆ บรรดา
สาวกทั้งหลาย นิสัยวาสนานั้นคือกิ่งกานสาขาดอกใบ ไมใชตนอันแทจริงแท อันแทจริง
แทเหมือนกนัหมด 

นี่ชาวพุทธเรามันจะหลงนะ จะหลงบากับศาสนาตางๆ ไป พูดใหมันชัดเจน 
ศาสนาน้ันศาสนานี้มีแตคลังกิเลสออกมา เจาของศาสนาเปนคลังกิเลส ออกมาเปน
กิเลส กิ่งกานสาขาดอกใบเปนกิเลสทั้งหมดไมไดเปนธรรมนะ พระพุทธเจานี้บริสุทธิ์สุด
สวน ส้ินแลวจากกิเลสทั้งหลาย กระจางแจง โลกวิทู สอนออกมาตรงไหนเปนสวากขาต
ธรรม ตรัสไวชอบหมด นั่นเห็นไหมละ เมื่อกระจางแลวก็เห็นชัดเจน พูดไดอยาง
ถูกตอง ไมมีส่ิงล้ีลับอะไรมาผานพระพุทธเจาได โลกวิทู รูแจงหมดแลว อะไรจะมามัว
หมองไมม ี

พากันยึดใหดีนะ พุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลว เราเอาตัวเรายัน
เลย ตัวเทาหนูก็ยัน ใครจะวาเราเปนบาก็วาเถอะ บาแบบนี้ไมมีใครวาแหละ มีแตเรา
คนเดียวเราพอใจไมมีใครแยงบาแบบนี้ ใครอยากเปนบาแบบนี้ก็ เอา ปฏิบัติกันไปมัน
หากจะรูเอง ความรูเหลานี้เราเคยไปเรียนมาจากไหน ออกจากจิตตภาวนา พระพุทธเจา
จึงสอนลงในจิตตภาวนา พระพุทธเจาตรัสรูดวยจิตตภาวนา สาวกทั้งหลายดวยจิตต
ภาวนา ทําบุญกุศลมากนอยรวมเขามาๆ  ลงในจิตตภาวนา เรียกวาทํานบใหญอยูตรง
นั้น 

แมน้ําทั้งหลายสายตางๆ เหมือนกับบารมีของเราที่สรางมาดวยการทําบุญให
ทาน รักษาศีลประเภทตางๆ เหมือนกับแมน้ําตางๆ ไหลเขามาๆ ลงมาในทํานบใหญ
คือจิตตภาวนา สุดทายทํานบใหญเปนที่รวมน้ํา คือภาวนาเปนที่รวมกุศลทั้งหลายลงใน
จุดนี้ผึงเดียวขึ้นเลย พากันจําเอานะ พูดนี้ไมผดิ แนในหัวใจเต็มสัดเต็มสวนแลวจึงมา
สอนพี่นองทัง้หลาย เราสอนโลกเราไมเคยสอนดวยความสงสัย ตั้งแตป ๒๔๙๓ มาเต็ม
เม็ดเต็มหนวย นอกนั้นกถ็ูกมาเปนลําดับลําดา แตยังไมสมบรูณๆ พอมาถึงขั้นโลกธาตุ
หว่ันไหวบนหลังเขานั้นแลว ตั้งแตนั้นมาไมมีสงสัยเลย เรียกวาคงเสนคงวา ประหนึ่งวา
นิพพานเที่ยงก็คือเหลานี้เปนไปดวยกนัหมดเลย เที่ยงตอความแนนอน เที่ยงตอความ
สัตยความจริง ไมมีผิดมเีพี้ยน แนนอนไปโดยลําดับ 

ใหพากันตั้งใจปฏิบัติ มันจะตายทิ้งเปลาๆ นะมนุษยเรา จิตดวงนี้คอยรับอยู
เสมอ เอาของดีใหก็รับ เอาของชั่วใหก็รับ เอายาพิษใหก็รับ เผาตัวใหแหลกเลยก็ได ถา
เอาของดิบของด ีสงตัวใหหลุดพนไปก็ได ใหระวังนะจิตดวงนีม้ันพรอมที่จะรับ เหมือน
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ผาขาว เอาสีอะไรยอมตดิปุบๆ จิตนี้ก็เหมือนกนั เอาอารมณอะไร ไดยินอะไรมาควา
มับๆ  ถาไมดีก็เปนภัยตอตัวเอง ถาดีก็เปนคุณ นี่เราถูกตองแลวนะ เกิดมาพบพุทธ
ศาสนาน้ีเรียกวาเหมาะสมอยางยิ่งแลว อยาผิดอยาพลาดนะถาไมอยากจม 

เร่ืองศาสนามีเต็มโลกเตม็สงสาร ใครก็วาของใครดีๆ กิเลสมันไมไดวาของมัน
ชั่วแหละ มันวาดีๆ พระพุทธเจาพดูตามความจริง ดีหรือไมดีพิจารณาเอา เราเมื่อทน
ไมไหวก็ตองสงเสริมของดีละซิ ของชัว่ไปสงเสริมมันอะไร ดีก็บอกวาดีซิเรา 
พระพุทธเจาสอนตามความจริงไปเลยจนหลุดพน ไมไดยอกันๆ แลวหลุดพนไปนะ 
สอนตามความจริง ปฏิบัติตามความจริง พนตามความจริง เราถึงไมยอ โอย 
พระพุทธเจาเกงอยางน้ันเกงอยางน้ี ทานดีไปแลว เขาใจไหมละ 

ของเลนเมื่อไรหัวใจดวงนี้ ขอใหรูดูซิ กิเลสปดไวเทานั้นเองจึงหูหนวกตาบอด 
ไปที่ไหนมกีีต่าก็ตามมันก็แบบคนตาบอดไปดวยกัน คนตาบอดตอคนตาบอดจูงกันมนั
จะจูงไปไหนละ พิจารณาซิ เอาคนตาบอดตอคนตาบอดมาจูงกัน มาจูงบนศาลานี่ใหคน
ตาดีดูเพียงคนเดียวก็รูกันหมดใชไหม คนตาบอดจูงกันมันจะจูงไปไหน เราเปนคนตา
บอดตองอาศัยคนตาดีจูงซิ คนตาดคีือศาสดาองคเอก ธรรมของพระพุทธเจานี้เอกแลว
นะ แมนยําแลว อะไรจะมาคัดคานตานทานไมไดทั้งน้ัน ความจริงอันนี้เหนือโลกเหนือ
สงสารแลว ใหพากันตั้งใจปฏิบัต ิ

ส่ิงที่จะทําใหเสียหายนี้มีมากตอมากนะ เราพูดถึงเร่ืองศาสนา มีเต็มโลกนะ มี
แตดีๆ ทั้งนัน้ ครั้นแลวมีแตคลังกิเลสๆ เจาของศาสนาเปนคลังกิเลส สอนออกมาสอน
จากคลังกิเลสเปนกิเลสแตกกระจายไปหมด พระพุทธเจาเปนคลังแหงธรรม ตรัสรูปง
เปนคลังแหงธรรม สอนออกมาเปนธรรมลวนๆ เปนธรรมตลอดไปเลย จําขอนี้ใหดี 
อยาทําสุมสี่สุมหานะ 

ใหฝกหัดตนเอง อยาเอาแตความสะดวกสบายเขาไปวานะ สวนมากมีแตกิเลส
ออกหนา ชอบความสะดวกสบาย สบายๆ ไปหมด ความทุกขเพือ่ความสุขขางหนา
ไมไดคํานึง ทุกขก็ทุกขไปเถอะทกุขเพื่อสุขขางหนา สุขสฺสานนฺตรํ ทุกฺข ํทุกขเกิดลําดับ
แหงสุข คือ ทุกขเสียกอน พระพุทธเจาก็ทุกขเสียกอน พระพุทธเจาศาสดาเอกของโลก
ตรัสรูปง นั่นละเปนความสุขบรมสุข เกิดขึ้นจากความทุกขถงึขัน้ทรมาน สลบถึง ๓ หน 
ทุกขเสียกอน นั่น ตองทนเอาซิ พระพุทธเจาพาทุกขกอนแลวคอยไดสุขทีหลัง ไอสุข
กอนมันเปนสุกกอนหามนะ เนาเฟะ อะไรก็มีแตความสุขๆ  

พูดอยางน้ีแลวเราก็ไมลืม เดินเขาไปในครัว ไอเกาอี้เล็กๆ นอยๆ มันสอดเขา
ไปไวใตเตียงใตที่หลับที่นอน เกาอี้เล็กๆ นอยๆ มันสอดเขาไป กิเลสเห็นไหมละ เพื่อ
ความสะดวกสบาย มีเกาอี้เล็กๆ นอยๆ มันออกมาไวขางหนาไมได จะตีหนาผากมัน 
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เขาใจไหม ใครขนมาเกาอี้นี่ พระพุทธเจาไมไดหาความสุขดวยรางกายนะ หาความสุข
ดวยธรรม ดวยการปฏิบัติจิตใจตางหาก ทุกขๆ  ไปทกุขเพื่ออรรถเพือ่ธรรม ทานวา
อยางน้ันนะ อันนี้หาแตความสุข ไปที่ไหนไมพนที่กิเลสจะดึงจมูกลากจมูกไป ใหเปน
ความสะดวกสบาย 

เราเดินเขาไปในครัวเห็นเกาอี้เล็กๆ นอยๆ มันสอดมันแทรกอยูตามนั้น เราทํา
หูหนวกตาบอด ที่เราไปทุกวันๆ เห็นไหมไปอะไร พิจารณา เดินไปเซอๆ ซาๆ ไปอยาง
นั้นละ ดูไปๆ นี่มันก็ไปเห็นอยางน้ีละ ตําตาๆ วันนี้มาสัมผัสก็เอาเสียบาง ถาเกาอี้อยูนี้
เราจะเอาตีหนาผากของเจาของมันเลย แตนี้เกาอี้ก็ไมเห็น เจาของกไ็มทราบวาเปนใคร
ก็เลยไมต ี มันเปนอยางน้ันมันหาความสุข เอะอะหาแตความสุขๆ ตกแตงตั้งแต
ภายนอก เร่ืองภายในไมสนใจ อันนั้นไมดีอันนี้ไมดี สรางอะไรขึ้นมาก็ โหย ตกแตงทุก
ส่ิงทุกอยางใหสวยใหงาม ดูสวยงาม หัวใจมันเปนฟนเปนไฟมันเปนเรื่องตัวยุงอยูที่นี่ 
ใหอันนั้นดีอันนี้ดี เจาของไมดมีันไมดู ตกแตงหัวใจใหดีซิอะไรดีหมด ถาลงใจดีแลวอยู
ที่ไหนลมตูมลงไปที่ไหนสบายหมด ใจพาสบายเสียอยางเดียว ถาใจรกรุงรัง ใจไมสบาย 
ที่ไหนกไ็มดทีั้งน้ัน ใหจําใหดีคํานี้ 
 ตกแตงใจซ ิ อะไรไปตกแตงตั้งแตภายนอกๆ ไมไดเร่ืองไดราว กิเลสออกหนา
ศาสนาๆ รูกันไหม นี้ดูมนัทุกระยะนะ ตามทันทกุระยะเลย นอกจากพดูหรือไมพูด เฉย 
อยางที่วาน่ีเดินเขาไป วัดนี้ถาหากวาเราอนุญาตนี้วัดเรานี้จะมีแตเกาอี้ โซฟาโซแฟอะไร 
เต็มไปหมดเลยละ นี่ละเร่ืองความสะดวกของกิเลส เร่ืองอรรถเรื่องธรรมมองไมเห็นนะ 
ทุกขทีไ่หนทกุขไปซิ นี่เร่ืองธรรม อยูอะไรอยูไป กินอะไรกนิไป พอยังอัตภาพใหพอ
เปนไป แตธรรมกับจิตนี้พุงๆๆ ตลอด นั่น ทานทําอยางน้ันนะทานผูที่หลุดพนจากทุกข 
ทานไมเอาแตความสะดวกสบายๆ ไปที่ไหนเอาเกาอี้มัดติดคอไป เอาเตียงเอาตั่งมัดตดิ
คอไป เอารถยนตครอบหัวไป เขาใจไหม  
 รถยนตมีกี่คนั อันนี้รุนไหนๆๆ เอามาอวดกัน ประสาเหล็กมันอวดกันหาอะไร 
ที่ไหนมันก็มเีหล็ก มันเปนบากันนักหนานะมนุษยเรา เหล็กเอาสีมาทาสีนั้นสีนี้ โอยนี่รุน
นั้น นี่รุนนี้นะ รุนนี้จะหมดแลวใหรีบซื้อ กิเลสกินตับมันกําลังจะหมดมันไมเห็นดูบาง 
กิเลสมันกําลังกินตับคนเปนบาอยางน้ันนะ มันกําลังจะหมดแลวนะตับนั่นนะ ไมดู นี่รุน
นี้รุนจะหมดตับ กิเลสกิน ไมดู มนัหาดูแตรุนนั้นรุนนี้ อาว ธรรมะดูเห็นหมดนะ 
นอกจากไมพูดเฉยๆ เหมือนหูหนวกตาบอดดไูปเฉยไปอยางน้ันละ แตถึงวาระที่จะพูด 
เชนอยางออกมาพูดนี่แยบ็ออกมาเทาน้ันนะ ไมไดเอามามากนะมาพูด เพื่อใหเปน
ขอคิดของพีน่องชาวพุทธเรา ซึ่งเปนลูกศิษยตถาคตผูเฉลียวฉลาดแหลมคมสุดยอดใน
โลกน้ี ใหมีวี่แววของพระพุทธเจา เอาความฉลาดมาใชบางซิ  
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 อยาเอาตั้งแตเกาอี้มัดตดิคอมาซิ รุนนั้นรุนนี้มัดติดคอมา อูยทุเรศนะ พวกเรานี่
พวกรุนไหนนี่ เกาอี้มัดติดคอ รถยนตครอบหัวมา สีนั้นสีนี้ รุนนั้นรุนนี้ ส่ังมาจากเมือง
ไหน เมืองนั้นดีนะ เปนบาเลย เงินไมมีไปกูยืมเขามา ซื้อสดซื้อผอนเปนบากัน พวกนี้
ดิ้นบา มันสนุกดูนะ ธรรมดูโลก นั่นละใหมันเห็น ทีนี้จาหมดแลวหมด ไอเร่ืองทีพ่ึ่งไม
พึ่ง อดตีอนาคตไมมีในหัวใจนี้ พอทุกอยางแลว ดูถึงหมดเลย นั่นพระพุทธเจาเอา
ธรรมมาสอนโลก เอาธรรมประเภทนี้มาสอนนะ ไมไดธรรมขาดๆ แคลนๆ ทุกขๆ 
จนๆ โงๆ เขลาๆ มาสอนโลกนะ เอาธรรมที่สมบูรณพูนผลฉลาดแหลมคมครอบ
โลกธาตุมาสอนโลก ทานไมไดเอาความเซอซามาสอนโลก เขาใจ เอาละพักเสียกอน 
 ผูกํากับ ขอ ๒ สุดทายครับ ขณะที่ภาวนาโดยการนั่งสมาธิมีส่ิงภายในที่
ดึงดูดใหหนอูยากนั่งภาวนา และตั้งใจมากในขณะภาวนา ทําใหหนูบางครั้งสามารถนั่ง
ได 2-3 ชั่วโมง แตบางครั้งก็มีอาการปวดเมื่อยรางกายบาง แตสักแตวารูและบอก
ตัวเองวานี้คือธรรมชาติของรางกาย แตหนูมีปญหาขณะออกจากการนั่งสมาธิคือใช
ชีวิตประจําวัน คือ หนูจะเพงที่ลมหายใจทําใหหนูแนนที่ดั้งจมูกและปวดศีรษะบางครั้ง 
รูสึกตัวเองเพงอยูตลอด ทําใหหนูแนนที่ดั้งจมกู หนูจะแกไขอยางไรคะ และใน
ชีวิตประจําวันจะกําหนดสติอยางไรถงึจะถกูเจาคะ 
 หลวงตา ใหกําหนดลมหายใจก็กําหนดเฉพาะลมหายใจ อยาสรางอารมณ 
ไปตาม แยบ็นั้นแย็บนี้ ที่ปรากฏวาลมหายใจเคลื่อนไหวไปอะไร ตามไปๆ มันจะ
เคลื่อนไปเรื่อยๆ นะ ใหกําหนดลมหายใจที่เขาออกๆ ใหรูๆ อยูนั่นนะ เอาตรงนี้เปน
หลักใหญเสียกอน สวนมันยิบแย็บๆ ไปขางนอกอยาไปตามมัน ใหดูหลักใหญนี้ไว ถา
ตามมันจะออกไปเรื่อยๆ นี่ถูกตองแลว 
 ผูกํากับ  สุดทายเขาบอกหนูขอกราบขอบพระคุณหลวงตา ขอใหหลวงตา
อยูเปนสิริมงคลและ อยูเปนรมโพธิ์รมไทรของชาวพุทธนานๆ สุขภาพแข็งแรง 
 หลวงตา อยากตีปาก ปากมันอยูไหนก็ไมรู เราอยากตีปาก ใหเปนรมโพธิ์
รมไทร ปากมันอยูไหนไมรู ถารูเราจะฟาดเดี๋ยวนี้ มันอะไรก็ไมรู เราคอยจะฟง มันให
เปนรมโพธิ์รมไทรอะไรกไ็มรู 
 เทศนก็เทศนแลววันนี้ ฟงใหดีนะทกุคนๆ จับใหดีนะจับพุทธศาสนา เลิศเลอ
สุดยอดแลว คลังของธรรมคือพุทธศาสนา คลังของความเลิศเลอ ตลาดแหงมรรค
ผลนิพพานคือพุทธศาสนาลงจุดนี้หมดเลย 
 (มูลนิธิอุดรสวางเมธาธรรมสถาน มากราบขอเมตตาอนุเคราะหรถอุปกรณกูภัย
จากหลวงตา) โอย เราเหลือกําลังจริงๆ ไมหวาดไมไหว ผูทีม่าขอมากตอมาก การเงิน
การทองกด็ังพี่นองทัง้หลายเห็น เวลานี้เราหยุดการชวยชาติแลว การเงินการทองที่จะ
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นํามาชวยเหลือผูยากจนมันก็เปนไปตามกัน ก็มแีตเงินทองทีไ่ดมาเหลานี้วันหนึ่งๆ แต
ผูที่ขอไมไดลดหยอนลงไปเลย จายตลอดๆ นี่ทีเ่ราหนักมากนะ ไมมีอะไรจะจายใหทัน
กับความตองการ ไปบานเขวาวันนั้นก็พอดีของกําลังตกมา นั่นก็เครื่องอบฆาเชื้อดวย
แกส เราไปเขาก็บอก มาทางนี้ก็สงไป ทางโนนก็บอกถงึแลว อยางน้ันละ ส่ีแสนหาแสน 
ที่ไหนๆ ไหลเขามาๆ เพื่อใหเราชวยเหลือ แตส่ิงที่จะนํามาชวยเหลือนี้มันจนตรอกจน
มุม ขอใหพีน่องทั้งหลายทราบทั่วกัน 

การชวยชาติบานเมืองที่อยางเปดเผยนั้นเราหยุดแลว แลวการเงินการทองที่จะ
นํามาชวยเหลือผูยากจนก็ยุติไปตามๆ กัน ก็เหลือแตอยางนี้ที่วาน่ันแหละ แตผูที่มาขอ
นี้มากตอมาก ทางวิทยแุลวก็ทางไหนบาง นี่ก็ออกจากนี้ทั้งนั้นเงินทองขาวของ วิทยุ
แหละสําคัญ ขาดเหลืออะไร ไมสมบูรณตรงไหน บกพรองตรงไหนตองเอาทางนี้ออกๆ 
ใหหมดเลยเปนประจํา 

วิทยุเวลานี้ที่จะเปนประโยชนแกโลกมากมาย เสียงธรรมไมคอยไดยินไดฟงกัน 
ในโลกนี้มีแตเสียงกิเลสทวมทน สามโลกธาตุมีเสียงกิเลสดังล่ันไปหมด เสียงธรรมไม
คอยมี นี่กพ็ึ่งเร่ิมเสียงธรรมออกประกาศทางวิทยุ ก็ถูกกล่ันแกลงกีดกันตางๆ อาง
มาตรานั้นมาตรานี้มาบีบบังคับเสียงธรรมไมใหออก ดงัทีท่านทั้งหลายทราบแลว ฟง
เอาซิ เราน้ีสลดสังเวชมากนะ เพราะเสียงธรรมไมคอยมทีี่จะใหเปนประโยชนแกโลก 
เสียงกิเลสตัณหา เสียงฟนเสียงไฟมันทั่วโลก ไมบอกวาพวกนี้ฟุงเฟอ พวกนี้เปน
อันตรายตอโลก ไมประกาศออกมา ในกฎหมายขอใดมาตราใดก็ไมเคยแสดงออกมา 

แตเร่ืองอรรถเรื่องธรรมที่แสดงออกมาเพื่อเปนประโยชนแกโลกอยางมหาศาล
นี้ มีมาตรานั้นมาตรานี้ออกมา ความสูงความต่ําวิทยุอยางน้ันอยางน้ีมีบังคับมาๆ นี้มา
จากไหน ถาไมมาจากสัตวนรกจะมาจากไหน ขอใหพูดเต็มปากเถอะ ถาสัตวสวรรคสัตว
นิพพานจะไมพูดอยางน้ี มีแตอนุโมทนาสาธุการ ถาสัตวนรกแลวกีดกันทกุแบบทุกฉบับ 
ที่จะเปนอรรถเปนธรรมเพื่อหัวใจโลกไดรับความสงบรมเย็นนี้ตองกีดตองกัน ดวย
มาตรฐานของเปรตของผ ีเอา ฟงใหชัด เราพูดใหเต็มยัน 

ติดคุกเราจะไปติดเอง จะไปเทศนอยูในคุก เราอาจหาญชาญชัยเหนือโลกธาตุ
แลว คุกมันอยูในโลกธาตุ เราจึงไมเคยหวั่น เอาไปติดคกุ รางกายเปนสมมุติ เอา ติด
คุกไป หัวใจเราเปนวิมุตติไมตดิ เราจะไปเทศนอยูในเรือนจํา เพราะจิตเราไมไดติดคกุ
ติดตะรางนี่ ติดแตรางกาย ทีนี้เราจะเอาธรรมที่ไมอยูในเรือนจําเทศนใหพวกเรือนจํา
ฟง เขาใจ เปนอยางน้ันนะเวลานี้อุปสรรค เกิดขึ้นทุกแงทกุมมุ มีตั้งแตเร่ืองเสี้ยนเรื่อง
หนามที่จะทําชาติไทยของเราใหลมจมฉิบหายเทานั้น ธรรมฟนฟูขึ้นไมได กีดกันทกุ
แบบทุกฉบับ เราทุเรศเหลือเกิน 



 ๙

ชวยเหลือนี้รถมันรถยังไง (เปนรถปกอัพ มีอุปกรณกูภัย ราคาประมาณ ๓ ลาน
ครับ) มันยังไงตัง้สองลานสามลาน กําลังหนักเขามาๆ โรงพยาบาลศูนยเครื่องตานี้ก็ 
เจ็ดลานสองแสน เรารับแลวใหส่ังแลว อันนี้อันใหญ เพราะเราเห็นความจําเปนคุณคา
ของตาของพีน่องชาวไทยเรามากตอมาก เพราะฉะนั้นเราจึงเสียสละ ไมมีนะที่วาเงินเจ็ด
ลานแปดลาน เราไมไดมีเงินกอนทีจ่ะตูมใหนะ คือเราเคยผานขาศึกแบบนี้มาแลว พอ
เรารับแลว เวลาเขาส่ังเขาก็ส่ังทยอยมา เราไดมาก็ทยอยๆ ไสกันไปอยางนั้นนะ ไมใช
ตูมมาตูมใสกันอยางน้ี ไมใชนะ เรามันจัดเจนสนามอันนี้มาแลว เอา รับ  วางั้นเลย 
เร่ืองรถนั่นใหเปนอันดับหนึ่งกอน ที่เห็นวาเหมาะสมจะเอามาใชในงาน ใหพร 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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