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หาสุขเจอสุข
กอนจังหัน
พระเทาไรวันนี้ (๒๙ ครับผม) เฉพาะวัดนี้พระก็ขึ้นๆ ลงๆ ขึ้นๆ ลงๆ คือพระ
ทานไมมาฉัน อดมากก็ลดทางนี้เพิ่มทางนูน พอมาฉันปบทางนี้ก็เพิ่ม มีเปลี่ยนกันอยู
เรื่อย เปนธรรมชาติของทานเองทานไมไดจัดเวรวาระกัน ถึงวาระองคไหนที่ทา น
ตองการจะฉันทานก็ออกมาของทาน ฉันแลวทานก็ไป องคไหนไมฉันกี่วัน เปนอัธยาศัย
ของทาน ทานปฏิบตั ิของทานอยางนั้นมา
นั่นละเรื่องหาธรรมหายากอยูนะ บรรดาพี่นองทัง้ หลายอยาเขาใจวาการหาธรรม
เปนของหางาย หายากอยูนะ ยากที่หัวใจ ไมอยากทําไมอยากไปไมอยากขวนขวายเพื่อ
ความดีงามใสตน ทั้งๆ ที่ความดีงามคือบุญคือกุศลคือธรรมนี้ เปนสาระสําคัญตอจิตใจ
รอยเปอรเซ็นต สิ่งภายนอกอาศัยเพียงมีชีวิตอยูเทานั้น เมื่อลมหายใจขาดปบ สิ่ง
ภายนอกทั้งหลายขาดไปพรอมๆ กันไมมีอะไรติดตัวเลย สิ่งที่ติดตัวคือบุญกับบาป ให
ระวังบาปนะ
บาปนี้เปนเครื่องทรมานใจเรา เราชอบทําบาป แตเวลาเกิดบาปเกิดทุกขขนึ้ มา
เราไมชอบเสวย ไมชอบรับกรรมคือบาป เหตุกับผลใหลงกันนะ เราไมชอบบาปก็
เทากับเราไมชอบความทุกข อยากทําบาปก็ไมทํา ทุกขก็ไมมี เราไมอยากทําบุญแลวเรา
ทํา บุญก็มี อยากทําบุญดวยทําดวย บุญก็มียงิ่ เพิ่มพูน ไมมีศาสดาองคใดแลวใน
โลกธาตุสามโลกธาตุนี้ จะเปนศาสดาที่สั่งสอนแนนอนแมนยํายิ่งกวาพระพุทธเจาของ
เรา จําใหดี นี่ถอดออกมาจากหัวใจเสียดวย พิสูจนกันบนเวทีจิตตภาวนา
ใครอยากทราบพระพุทธเจาเปนยังไงๆ ใหขึ้นพิสูจนกันดวยจิตตภาวนา เรียกวา
ขึ้นบนเวที ฟดกิเลสอยูห ัวใจเรา ธรรมอยูหัวใจเรา ใจเปนเวทีระหวางธรรมกับกิเลสฟด
กันนั้น เราจะไดเห็นทั้งกิเลสตัวเปนตัวโทษมหาโทษ ตัวภัยมหาภัย ทั้งคุณมหาคุณคือ
ธรรม อยูทใี่ จของเราเอง พระพุทธเจาคนพบตรงนี้ ไมมใี ครคนพบไดเลย ในสาม
โลกธาตุไมมใี ครที่จะคนพบ
ตัวที่มันเปนมหาภัยตอสัตวโลกตลอดเวลานี้ไดเลย
นอกจากพระพุทธเจา คือกิเลส ความเศราหมองมืดตื้อ ผลของมันเปนความทุกขความ
ทรมาน มีมากมีนอยเปนความทุกขความทรมานมากนอยตามแตผูสั่งสมขึ้นมา ชอบทํา
กัน แตเวลาผลของมันไมอยากได ไมอยากเอา
เหตุมียังไงผลตองมาอยางนั้นๆ เราชอบทําเหตุแตไมยอมรับผลของเหตุที่ไมดี
ไมได เหตุกบั ผลจะมาดวยกัน จึงตองฝนตัวเอง ไมอยากทําดี ทําลงไปแลวดี ฝนทํา
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อยากทําชั่วทําลงไปแลวมันชั่ว อยาทํา นั่น มันอยากทําขนาดไหนก็ใหฝน เราเปน
เจาของของตัวเราเอง สติปญญาเปนเจาของของใจ บังคับใจจะทําในทางใดใจจะทํา ทํา
ลงไปแลวทั้งดีทั้งชั่วใจเปนผูรับทั้งหมดนั่นแหละ
เราสงสารจริงๆ พูดจริงๆ เราจวนจะตายเทาไรยิ่งมาเห็นชัดๆ ในวัดปาบานตาด
บรรดาประชาชนทั้งหลายเขามาๆ เขาก็ดูตามภาษีภาษาของเขานั่นแหละ เขาไมรูวาเรา
ดูหัวใจเขาอยู วางั้นเถอะพูดงายๆ เอาใหมันชัดอยางนี้เลย ธรรมะพระพุทธเจาเวลาอาจ
หาญเวลาออกออกเต็มเหนี่ยว ไมสะทกสะทานกับสิ่งใด เวลามาเพนพานๆ มองดูนั้นดู
นี้ จิตใจเลื่อนลอยๆ หาที่เกาะที่ยึดไมได สําคัญอันนี้นะ ถาวางก็วางเพื่อกิเลสเอาไปถลุง
เสีย วางเพื่อจะสรางความดีงามทัง้ หลายไมคอยไปนะจิตใจ จึงถูกถลุงดวยความทุกขอยู
ที่หัวใจสัตวโลก ไปที่ไหนมีแตความทุกขๆ ก็หาแตทุกขจะไมเจอทุกขไดยังไง หาสุข
ตองเจอสุขซิ ใหจําเอานะพี่นองทัง้ หลาย
เห็นทานทั้งหลายมาวัดมาวานี้เราก็ยิ้มแยมแจมใสภายในจิตใจ
หวังวาทาน
ทั้งหลายเหลานี้แหละจะเปนผูไปสูสุคติโลกสวรรค เกิดภพใดชาติใดผูมีความดีงามคือ
ธรรมภายในใจแลวไมตองหาที่เกิดแหละ ธรรมทานเลือกใหเกิดเอง เรามีมากนอย
เพียงไรจะเกิด เชน สวรรคทานแสดงไวถึง ๖ ชัน้ หกชั้นนี้ไมใชปุบปบจะไปเกิดเอาชัน้
นั้นๆ ตามความตองการนะ อยูกับบุญกรรมของตน บุญกรรมของตนควรจะไดสวรรค
ชั้นใดก็ไปชัน้ นั้นๆ ควรถึงพรหมโลกก็ไปพรหมโลกชั้นนั้นๆ ตามบุญตามกรรมของตน
ควรจะนิพพานก็ดีดผึงเลย สิ้นกิเลสไปนิพพานดวยกันทั้งนั้น
ธรรมพระพุทธเจารื้อขนสัตวใหหลุดพนจากกองทุกข แตกิเลสลากสัตวใหจม
ลงๆ พวกสัตวโลกทั้งหลายวิ่งตามแตกิเลสไมไดวิ่งขึ้นนะ วิ่งลงๆ ใหกิเลสจูงจมูก มีใคร
ไปสํารวจดูซินะ อยูในศาลานี้มาทุกคนๆ จมูกแหวงหรือไมแหวง ไปดูจมูกพวกนี้แหวง
หรือไมแหวง กิเลสสนตะพายจมูกจูง เขาใจไหมละ หลวงตาก็แหวง เพราะเหตุไร ถูก
กิเลสจูงมาแลว พอฟนตัวขึ้นมานี้ไลฟดกิเลส เอาใหกิเลสมันจมูกขาดเหมือนกัน จําเอา
นะ ใหพร
หลังจังหัน
เราเห็นพี่นองชาวไทยเราเขาวัดเขาวา ฟงวิทยุ เรียกวาฟงอรรถฟงธรรม เรารูสึก
คอยเบาใจไปดวยนะ มันหนักใจไปดวยอยูลึกๆ แตพูดลําบาก มันหากเปนอยูในจิต
ประชาชนหมุนเขาไปทางกิเลสตัณหา เทากับหมุนเขาไปกองฟนกองไฟไมรูตัวเลยนี่ซิ
ธรรมทานรูนี่ ธรรมทานดูธรรมทานรู จะเขาฟนเขาไฟทานเห็นอยูนั่น เรามีแตจะบืนเขา
ไปทาเดียวๆ จึงนาเปนหวงเอามาก
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คําวากิเลสคือสิ่งที่เปนภัย เอาอยางนั้นเลย แตโลกจะวาถือก็ถอื เปนคุณไป
เสียเลย ไมวาเปนภัยนะ ถาถือก็ถอื ไปอยางนั้น แตความดูดดื่มของจิตกับกิเลสอยากจะ
วาเปนอันเดียวกันเลย ธรรมยังเขาไมถึงทัง้ ๆ ที่อยูในใจดวยกัน กิเลสเขาถึงกอนๆ โลก
จึงตองหมุนไปตามกิเลส ถาหมุนไปตามกิเลสก็พาเขากองทุกขมากนอย เขาเรื่อยๆ
เหยื่อลอของมันก็มีอยูในนั้นเสร็จเหมือนเหยื่อลอปลา ถามีแตเบ็ดปลาจะกินไดยังไง ก็
ตองเอาเหยื่อลอปลายเบ็ด ปลาไปกินเหยื่อก็ถกู เบ็ดเกาะเอาๆ เปนอยางนั้น กิเลส
เหมือนเบ็ด อันหนึ่งเหมือนเหยื่อลอ ปลาก็เหมือนพวกเรา
อันนี้เราจะไปตําหนิใครไมไดนะ มันหากเปนหลักธรรมชาติดว ยกัน จะไปตําหนิ
ใครๆ ไมไดมันพอๆ กัน ตองเอาธรรมมาตําหนิ ธรรมเหนือกวา จับธรรมมาพิสูจนรูได
วาอะไรเปนพิษเปนภัย ลําพังเราดวยกันรูไมได เวลาที่จะใหรูไดก็ตองใชความพยายาม
เต็มกําลัง เชน พระนักปฏิบัติ พวกนี้พวกที่ควรจะรูไดเห็นได หรือเขาขั้นรูไดเห็นได มัน
เปนชั้นๆ ของกิเลส เปนชั้นๆ ของธรรมจะติดตามใหรูกัน จนกระทั่งเขาถึงขั้นธรรมมี
อํานาจ ความเฉลียวฉลาดเหนือกิเลสไปโดยลําดับๆ แลวนั้นทีนี้จึงจะเห็นภัยกิเลส เห็น
ภัยกิเลสแบบเหมือนหนึ่งวาไมไดหลับไดนอน มันหมุนของมันฟดกิเลส
คิดดูอยางพระยสกุลบุตรแตกอนทานก็นอนอยูในกองสมบัติ พอแมมีลูกคน
เดียว นอนอยูในกองสมบัติก็อยูอ ยางนั้นมาธรรมดาๆ เขาเพลินเราเพลินๆ พอๆ กัน
ทีนี้เวลาถึงขั้นของมัน เหมือนผลไมทอี่ ยูบนตน ตั้งแตเล็กๆ ก็ไดรับการบํารุงจากอาหาร
จากลําตนไปเรื่อยๆ สงเขาไปเลี้ยง ออกดอกออกผลขึ้นมา ลูกเล็กๆ กอน ไดรับอาหาร
ที่ไหลซึมไปจากลําตนเขาไปๆ ก็คอ ยแกขึ้นมาๆ เจริญอยูในนั้น พอสุดทายนี้อะไรจะหา
มาบมไมบมก็ตาม หลุดจากขั้วตูมเลย ถึงกาลแลวไมอยู หลุดจากขั้วตูมเลย เรียกวาสุก
แลว นั่น
อันนี้อุปนิสัยของคนที่สรางความดีงามทั้งหลาย
เหมือนกับอาหารหลอเลี้ยง
จิตใจของเราใหไดรับผลเขาไปเปนลําดับมันก็แกละซิ แกเหมือนผลไม ทีนี้พอแกเขา
พอๆ อยางพระยสกุลบุตร นอนอยูในทามกลางสมบัตินั้นมาดวยความเพลิดเพลินแต
กอน กลับพลิกเปนไฟไปหมด ที่นี่ขัดของที่นี่วุนวาย หาความสะดวกสบายไมไดเลยอยู
ในกองสมบัติ พอกับแมก็หมดความคิดที่จะใหลูกอยูครองสมบัติ บอกวาสมบัติน้กี ็ของ
ลูกคนเดียว กินจนกระทั่งวันตายก็ไมหมด จะดีดดิ้นหาอะไรวุนวายหาอะไรวางั้นนะ
วุนทั้งนั้นลูกถึงเวลาวุน มันแกแลวมันจะหลุดจากขั้ว เขาใจไหมละ อาหารที่สง
เขาไปเลี้ยงมันไมรับแลวที่นี่ ตั้งแตลูกเล็กๆ มันรับเรื่อย จนโตขึ้นมาๆ จนกระทั่งถึงแก
ขั้นแกแลวทีนี้มันจะหลุดจากขั้วมันแลว มันไมเอาอาหารนะอาหารหลอเลี้ยงไมเอา หลุด
จากขั้วตูมเลย พระยสกุลบุตรก็วา ที่นี่ขัดของที่นี่วนุ วายอยูไมไดเลย พอแมเอาสมบัติมา
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กองใหเห็น ไมอยูเลย มีแตจะไปทาเดียวๆ ไปดวยความบนเพอไปอยางนั้น วาขัดของ
วุนวาย โลกนี้โลกวุนวาย ทานเกิดกับโลก แตกอนทานวาเมื่อไร เมื่อถึงกาลของมัน
เหมือนผลไมมันแกแลว มันเคยรับอาหารที่ลําตนสงไปใหมาโดยลําดับ ถึงเวลามันแก
มันไมรับ มันก็เลยวุนวาย มันจะหลุดจากขั้วอยางเดียวไมเอาอาหาร อันนี้ก็เหมือนกัน
ไมเอา ทุกอยางไมเอา ขัดของไปหมด โดดไป
พอดีพระพุทธเจาเดินจงกรมอยู บนไปละซิ มานี้ ยสมานี้ ที่นี่ไมขดั ของที่นี่ไม
วุนวาย มาเทศนใหฟง ผึงเลยขาด หลุดจากขั้วตูมเลย นั่นเห็นไหมละ อยางนั้นแลว ถึง
กาลมันอยูไมได จิตใจเราเมื่อไดรับการอบรมบมอินทรียใหแกกลาขึ้นไปเปนอยางนั้น
ละ ถากิเลสก็ใหมันแกกลาเขาไปซิ คําวาบุญไมมี มีแตบาป ไมไดทําบาปอยูไมไดวนั
หนึ่งๆ เปนนักเลงโตแลวเปนอยางนั้น สรางแตบาปหาบแตกรรม พอลมหายใจขาดตูม
เทานั้นละ มันเปนนรกฝงอยูในนั้นแลว นรกในเมืองคน พอรางนี้ออกนรกเมืองผีก็
เขาถึงกันทันทีเลย
คําเหลานี้ใครเปนผูเทศนไว ตาบอดหูหนวกอยางพวกเราเห็นนรกสวรรคที่ไหน
ไมเห็น เพราะฉะนั้นมันจึงโดนเอา สิ่งที่ไมเห็นโดนเอาๆ ก็คือพวกเรานี้ละ ไมเห็นบาป
เห็นกรรมไมเห็นกองทุกขทั้งหลาย มันก็โดนเอาๆ ผูทานเห็นทานหลีกๆ สุดทายปด
ออกหมดจนไมมีอะไรเหลือเลย ดีดผึงเลย นี่ละการสรางคุณงามความดีใครอยา
ประมาทนะ พระพุทธเจาทั้งนั้นตรัสไวโดยชอบๆ ทุกอยางไมผิดเพี้ยนเลย ปนเกลียว
ธรรมไปเมื่อไรก็เทากับเหยียบหัวตัวเองไปทําลายตัวเองไป ถาเดินตามทางของศาสดาก็
เทากับตามเสด็จพระพุทธเจา ถึงหางก็ตามเสด็จ ใกลเขาไปๆ เดี๋ยวก็ถึงผึงเลย ใหพา
กันสรางความดีนะ
เวลานี้โลกเมืองไทยเราเมืองพุทธนี้ละ รูสึกวาเพลิดเพลินจนเกินเนื้อเกินตัวจน
นาสลดสังเวช ดู ไอผูที่เปนมันไมไดดูเจาของซิ ผูทานไมเปนทานดูนี่ ธรรมทานดูนี่มันก็
รูละซิ พระพุทธเจาดูแลวรูแลวถึงมาสอนโลก โลกมันรูเรื่องเมื่อไร ไมรู จึงวาคนตาบอด
ใหเชื่อคนตาดี คนตาดีจูงไปไหนไปเถอะพนภัยๆ ถาไปลําพังคนตาบอดตกเหวตกบอ
ตาย เปนอยางนั้นละ พากันจําเอา เอาละวันนี้เทศนเทานั้น
ขอถวายปจจัยแดองคหลวงตาสถานีวิทยุเสียงธรรม ขอ ๑. จากคณะศรัทธา
หลายๆ ทานที่ไมไดออกนาม จํานวนเงิน ๕๘,๓๐๐ บาท คุณเสาวลักษณ สหเวชภัณฑ
กรุงเทพฯ จํานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ๓. คุณนันทณัฐ เกียรติมณีศรี (โอว) ชลบุรี
จํานวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท คุณโชติมา ดานเจริญ กรุงเทพฯ จํานวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒๑๘,๓๐๐ บาท (สาธุ) เออ นี่วิทยุเสียงธรรม เหลานี้ละที่ออกทัว่
ประเทศ ก็สมใจที่เราไดชวยพี่นองชาวไทยเรา ที่คิดไวไมผดิ ไมมีอะไรผิดเลย เพราะ
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กอนจะออกคิดแลวคอยออก นี่จะออกชวยพีน่ องชาวไทยเราออกชวยชาติ วัตถุนี้
ประชาชนทั้งหลายจะทราบทั่วหนากันทันที วาออกวัตถุก็ตอ งหาเงินหาทองขาวของมา
หนุนชาติไทยของเรา อันนี้จะทราบทั่วถึงกันทันที แตธรรมจะออกนั้นไมทราบนะ อันนี้
ออกทางดานธรรมะออกวัตถุ
วัตถุเปนเพียงเล็กนอย สวนธรรมนี้จะเขาสูจิตใจ จะฟนฟูจิตใจใหหนาแนน
มั่นคงขึ้นมา เปนศีลเปนธรรมขึ้นมาภายในจิตใจจากการแสดงธรรมนี้ไมมี แตทีนี้มีใน
หัวใจ อันนี้จะเปนเรื่องใหญโต แลวก็ใหญโตเห็นไหมทุกวันนี้ วิทยุออกทั่วประเทศไทย
แลวนี่ วัตถุก็คอยหยุดไปๆ แตเสียงธรรมนี้ไมหยุด ออกไปเรื่อยๆ ก็อยางนี้แลว เสียง
ธรรมเขาสูใจใจชุมชื่นเบิกบานยิ้มแยมแจมใสมีที่ยึดที่เกาะ ใจมีธรรมมีที่ยดึ ที่เกาะ ใจไม
มีธรรมสมบัติเงินทองขาวของไมไดประมาทนะ เปนภาค แยกเปนภาคๆ สมบัติ
เหลานั้นเปนไดสองทาง
ทางหนึ่ง เอามาใชสําหรับชีวิตจิตใจธาตุขันธของตนความเปนอยูปูวาย
อันที่สอง แยกออกไปทําบุญใหทาน อันนั้นก็เปนสมบัติของใจไปเลย อันนี้ไม
เปน เปนสมบัติของธาตุขันธธรรมดา เมื่อธาตุขันธสิ้นลมไปแลวหมดสภาพอันนั้นก็
หมด ขาดกันเทานั้น แตทีนี้สวนที่แยกมาทําบุญใหทานอันนี้ แยกอันนี้เขาสูจิตใจ
ทั้งหมด อันนี้ติดเจาของไปเลย อันนั้นไมติด อยูกับธาตุขันธธาตุขันธพังอันนั้นก็พัง
สวนจิตใจไมเคยพัง บุญกุศลทั้งหลายที่เราสรางมาจึงติดกับใจนี้ไปๆ นี้เปนคําของ
ศาสดาสอนไว จําใหดีนะ
ตายแลวสูญไมมี ตายแลวเกิดมีตลอดทั่วโลกดินแดน คําวาตายแลวสูญไมมีใน
จิตดวงนี้แมดวงเดียวไมมี จะไปตกนรกหมกไหมตั้งกีก่ ัปกีก่ ัลปยอมรับวาทุกข ทุกข
ขนาดไหนยอมรับวาทุกข แตไมยอมฉิบหายคือใจดวงนี้ โลกอันนี้มันเปนโลกอนิจจัง ไม
เปลี่ยนชาก็เปลี่ยนเร็วอยูงั้น ตกนรกกี่กัปกี่กัลปมนั ก็เปลี่ยนมาได เพราะกฎอนิจจังติด
อยูในนั้น เปลี่ยนชาก็เปลี่ยน พนขึ้นมาๆ นี้ จากนี้ก็ดีด ดีดในทางที่ดี สงเสริมความดี
เขาไป แลวดีดก็ดดี ผึงถึงนิพพานเที่ยง จิตดวงนี้เองเปนธรรมธาตุ ที่วานิพพานเที่ยงคือ
จิตดวงนี้ จิตดวงไมสูญนีล้ ะ เปนนิพพานเที่ยงขึ้นมา ไมเคยสูญ ไมมีคําวาสูญ
ใครอยาไปคิดนะวาตายแลวสูญ โลกเขาเกิดตายกันทั่วดินแดน วัฏวนนี้มีแตโลก
เกิดตาย ไมมีโลกตายแลวสูญ อยาไปอุตริคิดนะ จะเผาตัวเองใหสรางแตบาปแตกรรม
ตายแลวหมดหวังๆ เพราะตายแลวสูญนี้ไมไดเกิด อยากทําอะไรก็ทําๆ โกยเอาตั้งแต
ความชั่วชาลามก ตายแลวมันไมสูญ ความชั่วนี้ละมันจะไปเผาเจาของ พากันจํา นี่วา
เทศนวาหยุดไปแลว มาแลว (หลวงตาคะ ถวายทอง ๓ บาทคะ แลวก็มีเช็คดวยคะ ลูก
สาวมาถวาย มีแยกดวยนะคะ) ไหนฟง ถวายทองคําหนัก ๓ บาท เช็คเงินสดถวาย
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หลวงตาใชตามอัธยาศัย ๑๐๐,๐๐๐ บาท เช็คเงินสดทําเครื่องมือแพทย ๕๐,๐๐๐ บาท
เช็คเงินสดสรางเจดียวัดอโศการาม ๒๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งหมดเปนเงิน ๑๗๐,๐๐๐
บาท (สาธุ)
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

