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ใจสงบแลวจะเห็นโทษเห็นภัย
(วัดเขากลางนิมิต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อ
ประชาชน จ.กาญจนบุรี ใหแดองคหลวงตา “ขาศึกใดก็ตามในแหลงโลกธาตุ ไมมี
อํานาจอันลึกลับแหลมคมเหมือนขาศึกภายในใจ คือกิเลสตัณหานี้เลย ขอปฏิบัติทที่ าน
พระอาจารยมั่นพาดําเนินโดยหลวงตามหาบัว การจะสูขาศึกคือกิเลสภายในใจใหชนะ
ได ตองอาศัยผูนําทัพที่เกงและชํานาญการรบ ชาวจังหวัดกาญจนบุรีจึงไดลงมติขอ
นิมนตหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโนเปนผูนําทัพ...)
การออกวิทยุเสียงธรรมที่ไดออกมาเรียบรอยแลวนั้น เราเปนที่พอใจในธรรมทุก
ขั้นที่เทศนจนกระทั่งออกวิทยุนี้ เปนธรรมยืนยันไปจากหัวใจดวงที่เทศนอยูเวลานี้ เรา
เปนที่แนใจในธรรมทั้งหลายที่แสดงแกบรรดาพี่นองชาวพุทธทั่วๆ ไป เราพอใจ ไมมี
ขอตําหนิวาเทศนนี้จะผิดพลาดไปตรงไหน เพราะผานเวทีกิเลสกับธรรมฟดกันดังทีพ่ ูด
ตะกี้นี้วา ไมมีขาศึกใดจะเหนือกิเลสไปได สะเทือนใจเราปงเลย ลองอานซ้ําอีกดูซินะ
(ขาศึกใดก็ตามในแหลงโลกธาตุ ไมมีอํานาจอันลึกลับแหลมคมเหมือนขาศึกภายในใจ
คือกิเลสตัณหานี้เลย)
นี่สําคัญมากเรายอมรับทันที เพราะไดผานกันมาแลวถึงขั้นจะสลบไสล แตเรายัง
ไมเคยสลบนะ เฉียดตลอด ระหวางกิเลสกับธรรมฟดกัน หนักมากทีเดียว จึงวาไมมี
ขาศึกใดที่จะละเอียดแหลมคมยิ่งกวากิเลสบนหัวใจสัตว นี้ถูกตองเลย ใหทราบ เวลา
ขึ้นเวทีฟดกับกิเลส กําลังของธรรมก็หนาแนนขึ้นมา กําลังของกิเลสมันหนาแนนอยูแลว
กําลังของธรรมหนาแนนขึ้นมาๆ นี้ยกทัพเขาใสกันๆ เอาจิตใจเปนสนามรบทีเดียว
กิเลสกับธรรมอยูที่ใจ ฟดกันที่นั่น รางกายก็บอบช้ําไปดวย เพราะตองอาศัยรางกาย
การฝกทรมาน เชน อดนอน ผอนอาหาร หรืออดอาหารอยางนี้เกี่ยวกับรางกาย มีความ
ทุกขมาก ในบางครั้งเดินบิณฑบาตในหมูบานเขานี่ไมถึงเลย เปนไมรูกี่ครั้งนะ
บางแหงเขาก็ตีเกราะประชุมใหไปดูพระองคนี้ ตั้งแตตงั้ บานมานี้ก็ไมเคยเห็น
พระที่มาอยูท ี่นี่ มาแลวหายเงียบๆ ไมทราบวากี่วันดอมๆ มาบิณฑบาตวันหนึ่งแลวหาย
เงียบไปๆ นี่ก็หายเงียบไปหลายวันแลว ไมใชทานตายแลวเหรอ ไปดูซิ ตัง้ แตตั้งบานมา
นี้เราก็ไมเคยเห็นพระประเภทนี้ เขาวางั้น แตเขามีขอแมอนั หนึ่งใหระวัง พระองคนี้
ไมใชพระธรรมดา เปนมหานะ ถาไปไมเขาเรื่องเดี๋ยวทานจะสับเขกเอา เขาก็หลั่งไหล
ไปจริงๆ เราก็ถามวามาอะไร จะมาแหพระเวสสันดรเขาเมืองหรือ เราไมใชพระ
เวสสันดรนะ
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เขาก็เลาใหฟงยอๆ หนึ่ง ทานไมตายแลวเหรอ สอง ถาทานไมตายทานไมโมโห
โทโสอยูเหรอ ไปดูซิเปนยังไง ทีนี้เราก็เอาขอนี้ละถามเขา เปนยังไงตายแลวยังเรา ก็ไม
เห็นทานตาย แลวโมโหโทโสอยูไหม ไมเห็นโมโหโทโส ยิ้มแยมแจมใสอยู เราก็เลยบอก
วา การอดอาหารนี้เราอดเพื่อฆากิเลส ดวยความเพียรของเราตางหาก เราไมไดอดเพือ่
ฆาตัวเอง ความโมโหโทโสเปนกิเลส เราอดเพื่อจะฆากิเลสนี้ตางหาก เราจึงไมโมโห
โทโส มีเทานั้นหรือ มีเทานั้น เอา ไลกลับ ไมถงึ ๑๐ นาทีนะ นี่เราก็ไดเลาใหฟง เปน
ยังไงเจาของเองปฏิบัติตนอยูนั้น ความตายอยูกบั ตัวเองทําไมไมรู ใหคนอื่นเขาขนาดตี
เกราะประชุมไปดู เราตายหรือยัง นี่ทุกขไหม
การประกอบความพากเพียรในชีวิตของเรานี้ เรียกวาเราทุกขที่สุด คือการถอด
ถอนกิเลส ฆากิเลส การงานทั้งหลายในโลกที่เราเคยทําตามกําลังความสามารถของเรา
ทุกขก็ยอมรับวาทุกข แตถึงเวลาที่จะเลิกจะละจากมันไปเลยสบายๆ ไมไดเปนหวงเปน
ใยผูกโกรธผูกแคนกันเหมือนกับกิเลสกับใจฟดกัน ระหวางธรรมกับใจฟดกับกิเลส ถา
วันไหนไดแพกิเลสวันนั้นนอนไมไดเลย ตองเอากันใหชนะกิเลส คือชนะเปนพักๆ ไป
ไมไดหมายถึงวาชนะหมด นอนไมไดแลววันนี้ถากิเลสตัวนี้ไมหมอบเสียกอน นอน
ไมได นั่นละตอนนั้นละไมกิเลสก็เราฟดกัน เอา ใครตายก็ตาย ใครดีใหอยูบนเวที ใคร
ไมดีใหตกเวทีเลย
เมื่อเปนเชนนั้นแลวจิตตองเด็ดเฉียบขาดทีเดียว ซัดกันจนกระทั่งกิเลสหมอบ
นั่น หมอบเปนระยะๆ ไมใชมันหมอบอยูเรื่อยและธรรมะเราก็หมอบอยูเรื่อย มีผลัดกัน
แพชนะตลอดมา การประกอบความเพียรเพื่อฆากิเลส ทานผูใดถายังไมไดผานระหวาง
กิเลสกับธรรมฟดกันเสียกอน อยามาอวดนะวาโลกนี้มีงานมากหนักมากทุกขมาก ไมมี
อะไรทุกขยิ่งกวากิเลสเหยียบหัวใจสัตวโลก อันนี้ทุกขมาก เวลานี้กระจายกันทั่วประเทศ
ไทยและทั่วโลกดวย มีแตกิเลสเหยียบหัวใจสัตวโลก ดวยความลอลวงตมตุนแบบตางๆ
ของมัน
อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดี มีแตจะดีๆ ไปหมด มันหลอกอยูในหัวใจ ทั้งอยากดีอยาก
เดนทุกอยาง อยากมีชื่อมีเสียงโดงดัง กิเลสมันชอบยอ เปนอยางนั้นละ ทุกขจนหนโลก
ก็ไมยอมรับวาตัวทุกข ตองบอกวาเปนเศรษฐี กิเลสมันชอบ นี่ละเรื่องกิเลสชอบยอ
เสมอ เรื่องธรรมไมชอบ ความจริงมีตรงไหนธรรมจะกาวเดินไปตามนั้น ฟดกับกิเลสตัว
เกงๆ เหลานี้ละที่วาถึงขัน้ จะสลบไสล แตไมเคยสลบก็บอกวาไมสลบ เฉียดๆ ตลอด
เอาจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากหัวใจเลย ตั้งแตบัดนั้น เราก็เคยพูดใหพนี่ อง
ทั้งหลายฟง เปนความสัตยความจริงหรือเอามาโกหกทานทั้งหลาย ฟงซินะ
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หลังวัดดอยธรรมเจดีย วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เวลา ๕ ทุมเปงพอดี เปน
เวลาฟาดินถลม ระหวางกายกับจิตสะเทือนเอากันอยางมาก จนกระทั่งรางกายสะดุงปง
เลยทีเดียว เหมือนฟาดินถลม แตความจริงฟาดินเขาไมมีอะไรละ มันเปนอยูระหวาง
กายกับจิต กิเลสขาดสะบั้นลงไปจากจิตนี้กระเทือนหมดจริงๆ รางกายสะดุงปงเลยทันที
ในขณะเดียวกันก็จาขึ้นมาอยางที่เราไมเคยคิดเคยคาดเคยฝนไวเลย
ถึงขนาดออก
อุทานย้ําแลวย้ําเลา พอฟาดินถลมระหวางกายกับจิตขาดสะบั้นลงไปเรียบรอยแลว เหอ
พระพุทธเจาตรัสรูอยางนี้ละเหรอๆ ขึ้นเลยเชียว มันชัดขนาดนั้นละ ย้ําแลวย้ําเลาใหมัน
ถึงใจ หือ พระพุทธเจาตรัสรู ตรัสรูอยางนี้ละเหรอๆ ธรรมแทเปนอยางนี้ละเหรอๆ ซ้ํา
แลวซ้ําเลา พระสงฆแทเปนอยางนี้ละเหรอๆ ซ้ํา แลวพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ
มาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดยังไง
คําวาพุทโธ ธัมโม สังโฆ ติดหัวใจมาตั้งแตตนจนถึงขณะนั้นแหละ พอขณะฟา
ดินถลมขาดออกไปแลว พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ไดยังไง นั่นเปนแลวนะนั่น เปนอันเดียวกันแลว ตั้งแตขณะนั้นมาไมเคยมีกิเลสตัวใด
ไมวาความโกรธ ความโลภ ความหลง ราคะตัณหา เปนกิเลสทั้งนั้น ขาดสะบั้นไปตามๆ
กันหมด แลวไมปรากฏวามีกิเลสตัวใดที่แทรกขึน้ มาใหเราไดเอะใจ หือ กิเลสตัวนี้กู
มวนเสื่อมึงแลวตั้งแตวันนั้นแลว มึงยังโผลหนาขึ้นมาใหกูเห็นอีกเหรอ ไมเคยมี
จนกระทั่งบัดนี้ละ
นี่ละอํานาจแหงการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา โกหกโลกไหม พิจารณา
ซิ พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่สดๆ รอนๆ ประกาศกังวานเพื่อความรื้อขนสัตววา นี้
คือทางพนทุกข นี้คือตลาดแหงความพนทุกข ไดแกศาสนธรรมของพระพุทธเจา ทาน
ทั้งหลายไดเห็นหรือยัง ไดฟงหรือยัง หรือฟงตัง้ แตเพลงลูกทุงลูกกรุงตลอดมา นี้พวก
เพลงพาใหจมนะ เพลงธรรมของพระพุทธเจานี้พาใหสวางไสวขึ้นโดยลําดับจนกระทั่ง
ถึงความพนทุกข มองดูโลกเหมือนสวมเหมือนถาน ความคิดอันนี้ความเห็นอันนี้ไมเคย
มีในหัวใจแตกอน พอธรรมชาตินี้ขึ้นมาผางเลยสมมุติไปเสียทั้งมวลแลว จึงไดมองเห็น
อันนี้กลายเปนฟนเปนไฟเปนสวมเปนถานไปหมดในบรรดาสามแดนโลกธาตุนี้
ทานจึงยกเปนภาษิตขึ้นมาอีกวา ทุกฺขํ นตฺถิ อชาตสฺส ทุกขยอมไมมีแกผไู มเกิด
นั่นเห็นไหม ทุกขจะเอามาจากไหนเมื่อไมเกิด ไมเกิดทั้งกิเลสตัณหา ไมเกิดทั้งภพทัง้
ชาติตอไปแลวจะเอาทุกขมาจากไหน นี้ความเลิศเลอในแดนพุทธศาสนาที่สอนโลกมา
เปนเวลานาน พุทธศาสนาของเราก็สอนมา ๒๕๐๐ กวาปนี้แลว เปนยังไงพวกเราพากัน
ตื่นเนื้อตื่นตัวหรือยัง หรือใครก็อวดดีอวดเดนอึ่งอางกับวัวอยูนั้นเหรอ อึง่ อางก็คอื ตัว
เราที่พองตัวๆ สําคัญวาตนดิบตนดี ตัวมั่งตัวมี ตัวยศถาบรรดาศักดิ์สูง จรดฟาๆ อยู
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นั้นหรือ ไมไดมองดูธรรมหรือ ธรรมคือวัว แลวไปแขงธรรมแขงไดยงั ไง ธรรมคือวัว
หมายความวาครอบโลกธาตุ ทุกสิ่งทุกอยางไมมอี ะไรเหนือธรรม ธรรมเลิศเลอยิ่งกวา
โลกทั้งหลายไปหมด นั่นละถาเทียบวาวัว
พวกเราอยาเปนอึ่งอาง กิเลสตัณหาเต็มตัวแลวพองตัว ไปวัดไปวาก็โออา ๆ ฟู
ฟา ไปก็ไปดูพระดูเณรเหมือนจะไปใหคะแนนพระ ตัดคะแนนพระเณรนั้นแหละ ทานผู
ปฏิบัติดีทานดูอยูนี้นะ ถาเปนพระเณรประเภทที่จะควรตรวจตราดูคะแนนตัดคะแนน
เพิ่มคะแนนก็เปนอีกอยางหนึ่ง พระเณรมีหลายประเภท พระเณรที่เหนือนั้นแลวเราไป
หาตรวจตราพาทีดู จะคอยตัดคะแนนเพิ่มคะแนนใหทาน ทานหัวเราะจะตาย ทานสลด
สังเวช นี่อึ่งอางมาเปนอยางนี้ละเหรอ มาตรวจตราพระเณรที่ปฏิบัติธรรม ตัวเองดี
หรือไมดียังไงทําไมไมดูตวั เอง ธรรมทานยอนเขาไปตรงนั้นมันก็สลดสังเวชละซิ เวลานี้
พวกเรานี่พวกอึ่งอางกับวัวนะ กิเลสแขงธรรม อึ่งอางคือกิเลสอยูภายในหัวใจของเรา
มันกําลังแขงธรรม อวดดิบอวดดียิ่งกวาธรรม แลวที่สุดก็จมๆ ขอใหทานทั้งหลายจําเอา
นี่พูดถึงเรื่องวิทยุที่ออกชวยชาติบานเมืองเราพอใจแลว วิทยุท่อี อกไปทั้งหมดที่
เปนเสียงธรรมซึ่งเรานํามาแสดงนี้ไมมีที่ตอ งติ เราเองเปนผูแสดงออก หาที่ตองติตวั เอง
ไมไดเพราะออกจากความถูกตอง เลิศเลออยูในหัวใจนี้เรียบรอยแลว จึงไมมีที่คดั คาน
ตานทาน ทานผูใดนําออกไปไดยนิ ไดฟงปฏิบัติตาม เอาเถอะ ธรรมนี้จะพาทาน
ทั้งหลายลงนรกใหเห็นสักทีนะ พระพุทธเจาทุกพระองคสอนโลกไมเคยพาโลกใหลง
นรก เฉพาะอยางยิ่งพระสมณโคดมของเราสอนโลกมานาน ขนขึ้นสวรรคนิพพาน
ทั้งนั้นๆ ไมไดขนลงนรก มีแตเทวทัตคือกิเลสแทรกธรรม มันลากสัตวโลกลงนรก
ทั้งนั้นๆ สวนธรรมไมมี
เอา ไปฟงเถอะ จะเปนกีส่ ถานีก็ตาม ขอใหฟงดวยความจริงใจ ดังผูนํามาเทศน
ปฏิบัติดวยความจริงใจแทบเปนแทบตายมาแลว เปนเดนตายมาสั่งสอนโลก เราจึงไม
สงสัยในธรรมที่สอนโลก ใหทานทั้งหลายฟงใหดี หลวงตาบัวตายแลวจะไมมีใครพูด
อยางนี้ นี้พูดออกมาจากหัวใจที่จาอยูครอบโลกธาตุอยูเวลานี้ พูดใหชัดเจน ธรรม
พระพุทธเจาของดิบของดีมาพูดไมไดเหรอ ของเลวเขาออกประกาศทั่วโลกนี้ไมเห็นตื่น
ตระหนกตกใจ ไมเห็นสะกิดใจบางเลย ธรรมออกมาเพื่อรื้อถอนใหพนจากทุกขทําไมจะ
ตําหนติเตียน งงงั้นอั้นตูก ันไปแบบบาๆ ของกิเลสนั่นนะ
นี้เอาไปฟงซิ ใครจะวาอะไรก็วาเถอะ มันเลยหมดแลวเรื่องสมมุติสามแดน
โลกธาตุในหัวใจดวงนี้ นําธรรมออกจากหัวใจดวงนี้มาแสดง มันก็เหมือนกับหมาอมขี้
เหาวอๆ ปากอมขี้ นี้ปากพระพุทธเจาปากสาวกทั้งหลายทานเปนปากอมธรรม แสดงไป
ที่ไหนเปนมงคลทั้งนั้น ไมไดเปนมูตรเปนคูถเปนเสี้ยนเปนหนามเปนฟนเปนไฟเผาโลก
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เหมือนปากกิเลสที่เรียกวาปากอมขี้ ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง ขี้ราคะตัณหา อันนี้ปากอมขี้
ปากพระพุทธเจาปากสาวกทั้งหลายไมมีขี้เหลานี้ติดหัวใจเลย ทานนํามาสอนโลกจึงนํา
โลกใหหลุดพนจากทุกขไปโดยลําดับ จึงขอใหทานทั้งหลายไดนําไปประพฤติปฏิบัติ
ใหตื่นเนื้อตื่นตัวบางนะอยาใหกิเลสกลอมตลอด เวลานี้กิเลสยิ่งกลอมหนักเขา
ไป ศาสนาไมมีคาแลวเวลานี้ กิเลสไปมีคา กองมูตรกองคูถคือกิเลสไปมีคาบนหัวใจ
สัตวโลกเสียหมด ธรรมะที่มีคุณคาอันเลิศเลอเหมือนทองคําทั้งแทงนี้ ถูกเหยียบถูกย่ํา
จากกิเลสเสียจนจะไมมีเหลือ ใจดวงหนึ่งมันคิดถึงอรรถถึงธรรมมากนอยเพียงไร แต
คิดเรื่องกิเลสวันยังค่ําคืนยังรุง บางคืนนอนไมหลับเพราะเสียอกเสียใจผิดหวัง มือเกย
หนาผากนอนไมหลับก็มี นี่ละกิเลสดัดสันดานคน ธรรมทานดัดสันดานที่ไหน ไมมี ถา
ทานไมนอนอยางนี้ก็ อยางประกอบความเพียรทานไมนอน เพลินฆากิเลส นี่ทานไม
นอน นอนไมหลับตลอดรุงก็มี นี่เราก็เอาออกมาจากสนามรบบนหัวใจเรา
การประกอบความเพียรถึงขั้นธรรมหมุนแลวนี้ กิเลสอยูที่ไหนหมุนตลอดเวลา
เหมือนกิเลสอยูบนหัวใจสัตวโลกทั่วๆ ไป กิเลสทํางานบนหัวใจสัตวโลกนี้เปนอัตโนมัติ
ไมตองมีตดิ เครื่องดับเครื่องอะไรละ ติดเครื่องมันติดของมันเอง แตดับดับไมลง ไมมี
เครื่องดับกิเลส ดับเครื่องกิเลสเผาหัวใจสัตวโลก จึงตองมีธรรมเขาไป พระพุทธเจาเปน
น้ําดับไฟ คือธรรมนั้นดับหัวใจโลก เอา นําไปพิจารณาภาวนาซิ พุทโธ ธัมโม สังโฆ นี้
คือน้ําดับไฟ กิเลสมันวุนอยูภายในหัวใจเปนฟนเปนไฟ นั้นคือไฟเผาหัวใจโลก ใหนํา
ธรรมนี้เขาไประงับดับมัน เราจะมีวันพออยูพ อกินพอหลับพอนอน
สมบัติเงินทองขาวของเปนสิ่งภายนอก ทานทั้งหลายฟงใหดี อยาเปนบากับไอ
หลังลายจนเกินไป แรธาตุตางๆ สิ่งนั้นสิ่งนี้ดีนั้น ดีไปตามแรธาตุ ไปตามความเสกสรร
ปนยอของเรา ดูตัวของเรามันดีหรือไมดี มันเลวหรือไมเลว ไปตําหนิตรงนั้นไปยอตรง
นี้ คือหัวใจดวงนี้ตัวคึกตัวคะนอง ดูหัวใจดวงนี้ ดูหัวใจดวงนี้ดวยอรรถดวยธรรม จิตใจ
สงบแลวจะเห็นโทษเห็นภัยของตัวเองที่แสดงออกทุกแงทุกมุมเรื่อยมา แลวจะเห็นโทษ
ของมันตลอดไปจนกระทั่งถึงไมมีโทษที่แสดงจากหัวใจแลว มีแตความสงางามจาครอบ
โลกธาตุ นี่ธรรมถาไดครอบหัวใจแลวเปนอยางนั้น
เราอยากใหพี่นองทัง้ หลายปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจาสดๆ รอนๆ นี่นะ
มรรคผลนิพพานอยูกับพุทธศาสนา ตลาดแหงมรรคผลนิพพานอยูที่นี่ สถาบันสังหาร
กิเลสก็อยูทพี่ ุทธศาสนานี้แหละไมอยูที่ไหน ใหพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติ นี่จวนจะ
ตายแลวก็บอกจวนจะตาย จะอยูไปไดกี่วัน ความเมตตาสงสารนี้จึงลนพนตลอดมา ที่
จะมาหวงใยเจาของดวยเรื่องเปนเรื่องตายเราบอกวาเราไมมี อันนี้เปนเครื่องมือที่ใช
เทานั้นแหละ แนะนําสั่งสอนเต็มกําลังความสามารถ หมดสภาพของมันแลวก็ขาดสะบั้น
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ลงไปเขาเรียกวาตาย ธรรมชาตินั้นไมมีอะไรที่จะไปเกี่ยวของไดแลว เลิศเลออยูในหัวใจ
ตลอดเวลาไมมีกาลสถานที่ ทานเรียกวานิพพานเที่ยง ก็คือธรรมธาตุ ไดแกใจที่บริสุทธิ์
ลวนๆ แลวนั้นแล คือนิพพานธาตุ หรือธรรมธาตุอยูตรงนั้น
ออกมาจากพระพุทธเจานะ พระพุทธเจาทรงคนพบเปนพระองคแรก สาวก
ทั้งหลายคนพบเปนลําดับลําดามา เอาธรรมประเภทนี้มาสอนโลก โลกเห็นวาเปนธรรม
หรือเห็นวาเปนมูตรเปนคูถ แลวก็ไปเห็นวากิเลสที่เปนมูตรเปนคูถวาเปนทองคําทั้ง
แทงนั้นเหรอ ถาอยากใหมันเหยียบหัวเปนฟนเปนไฟตอไปก็ใหเสกสรรกิเลสขึ้นให
มากๆ นะ เอา โลภใหมาก ไดเทาไรอยาพอ กินบานกินเมืองกินตับกินปอดประชาชน
เขา เอาใหแหลกหมดอยาใหมีเหลือ เอามาเลี้ยงตัวเอง มันจะใหญไหมไอกิเลสตัวนี้นะ
เอาตับปอดของประชาชนคนทั้งประเทศ แลวเอาคนทั้งโลกมากินมันก็ไมอิ่ม ความโลภ
ตัวนี้กินไมอมิ่ อะไรกินไมอิ่ม
จนตาย กิเลสไมเคยพาอิ่ม นตฺถิ ตณฺหาสมา นที แมน้ําเสมอดวยตัณหาไมมี
แมน้ํายังมีฝง มีฝา มหาสมุทรทะเลหลวงมีฝง แตกิเลสตัณหาไมมีฝง ทวมทนไปไดหมด
เลย ไมมีอะไรเกินกิเลสตัณหา ถาวิ่งตามความโลภ โลภจนตายจมไปเลย ความโกรธ
ราคะตัณหาวิ่งตามมัน จมไปดวยกันทั้งนั้นไมมใี ครฟนขึ้นมา นอกจากเอาธรรมเขาไป
เปนน้ําดับไฟ อยาโลภมาก พออยูพ อกินใหอยูใหกินไปอยาดีดอยาดิ้นเกินไป อยาโกรธ
อยาแคน ความโกรธเกิดจากเจาของเผาเจาของกอนแลวจึงไปเผาคนอื่น ราคะตัณหาก็
เหมือนกันมันเผาอยูในหัวใจของทุกคนๆ ใหพากันระงับดับมัน ดับไมไดใหมันอยูใน
กรอบแหงความพอดีพองาม โลกจะพอมีความสุขซุกหัวนอนไดบาง ถาไมน้ําดับไฟแลว
จมไปดวยกันหมด พากันจําเอานะทุกคน เอาละเทศนเทานี้ละ เทศนไปเหนื่อย
ผูกํากับ หลวงตาครับ จังหวัดพิษณุโลกที่เสนอขอเมตตาเครื่องมือผาตัดดวงตา
มาดังตอไปนี้นะครับ รายการอุปกรณเครื่องมือแพทยที่ขอสนับสนุน เพื่อใชใน
โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
๑.เครื่องเลเซอรชนิดลําแสง เพื่อรักษาโรคเบาหวานขึ้นตา ตอหิน และประสาท
ตาหลุดออกชนิดมีรูฉีกขาด ๑ เครื่อง
๒. เครื่องเลเซอรชนิดลําแสง NDYAG เพื่อรักษาสภาวะถุงหุมเลนสชุมและ
รักษาโรคตอหิน โดยใชรวมกับเครื่องรายการที่หนึ่ง
๓. เครื่องจีค้ วามเย็น ๑ เครื่อง
๔. เครื่องผาตัดน้ําวุนตา ๑ เครื่อง
๕. เครื่องเลเซอรและอุปกรณ ๑ เครื่อง
รวมยอดทั้งหมด ๕ รายการ เปนเงินทั้งสิ้น ๙ ลาน ๕ หมื่นบาทถวนครับ
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หลวงตา ๙ ลาน ๕ หมื่นบาทถวน ไอเรามันมีแตหัวลาน จะไปแขงเขาไดไหมละ
เปนอันวารับทั้งหมดเลยนะ (สาธุ) เราจะเปนบอย ไมมีใครไปไถถอนตัวก็ใหเห็นสักที
ลูกศิษยเราอยางนอยเต็มศาลา มากกวานั้นเต็มเมืองไทย เราจะยอมติดคุกติดตะราง
ถาไถถอนตัวไมไดเราติดคุกเราจะยอมติด สั่งเลย เอา เขาใจแลวหรือ เอาไปเลย สั่งเลย
บอกเขาเสีย โอย สงสาร เปนจุดสําคัญ ตานี่สําคัญมาก เห็นไหมคนวิ่งวอนถึงกันเทีย่ ว
กันเตร็ดเตรเรรอนสนุกสนานเปนบากันเลยเพราะตาดี ถาตาบอดมันไมไปละเขาใจไหม
ตานี่สําคัญมาก เราจึงเห็นวา เอา เอาเลย
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

