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ทาวสักกเทวราชมาขอ
จังหวัดรอยเอ็ดเมื่อวานเขาก็จะกอเจดียขึ้นที่นั่น แลวเอาครูอาจารยองคสําคัญ
มาไวที่นั่น วัตถุภายนอกมันทํางายนะ วัตถุภายนอกทําไดงายๆ สรางนั้นสรางนี้สรางได
งาย แตสรางหัวใจใหเปนธรรมทั้งแทงนี้ไมคอ ยมีใครสนใจ ที่เลิศอยูตรงนี้ อันนี้มันยาก
มาก กิเลสอยูภายใน พอโผลหนาออกไปมันตีหนาผากเอาหงาย กิเลสอยูขางใน พอ
โผลหนาออกไปมันตีหนาผากหงายๆ ไปหาเกานั้นเกานี้ไป
นี่ฟดกับมันมาแลวนะถึงไดพูด ไมไดมาพูดแบบดนๆ เดาๆ โห มันของเลน
เมื่อไรกิเลส มันจะไมใหเขาไปหามัน มันเปนไฟทั้งกองอยูใ นหัวใจ จะเอาน้ําไปดับไฟ
คือความพากเพียร ชําระมันออกนี้โถ มันฟาดเอาหงายไปๆ งานในโลกธาตุนี้ไมมีงาน
ใดหนักยิ่งกวางานรบกับกิเลส พระพุทธเจารบชนะแลวเลิศ สาวกทั้งหลายรบชนะแลว
เลิศ นอกนั้นไมเรียกวาเลิศ ถาเอากิเลสใหขาดสะบั้นไปจากหัวใจ ไมบอกวาเลิศก็เลิศ
หากรูอยูในตัวเอง
โลกจะพนเงือ้ มมือมันไปไดงายๆ เหรอกิเลส ถาใครพนไดละเลิศ ใครพนได
เลิศทั้งนั้น ไมบอกวาเลิศก็เลิศ หากเปนอยูในหัวใจ มีกิเลสเทานั้นครอบหัวใจเปนเจา
อํานาจ พอธรรมไดตีกิเลสขาดสะบั้น ธรรมครองหัวใจจาหมดเลย มันตางกันนะ กิเลส
ครองหัวใจมันตีบตันอั้นตู ขณะนี้ดี ขณะนั้นเลว ใจดวงเดียวมันหากคิดหากวาดภาพ
หลอกเจาของ ไดรบั ความสุขความทุกขอยูในเจาของคนเดียวแหละ มันคิดมันปรุงเรื่อง
อะไรเชื่อมัน เชื่อสังขารที่มันปรุงออกมา
ตัวหลอกลวงจริงๆ ก็อวิชชา ปรุงออกมาปบหลงแลวๆ เวลากิเลสขาดสะบั้น
ออกจากใจหมดแลว ก็มแี ตสังขารละที่นี่ แตกอนสังขารเปนเครื่องมือของกิเลสสมุทัย
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ออกเปนเครื่องมือของกิเลสทั้งนั้น พออวิชชาดับขาดสะบั้นลง
ไปแลวสังขารเหลานี้ก็เปนประจําขันธ เปนขันธลวนๆ ไมมีพิษมีภัย เหมือนมีดเลมนี้
เอาไปฟนแตงโมมากินก็ได เอาไปฟนหัวคนก็ได ขึ้นอยูก บั ผูจับมีด ขึ้นอยูกับเจาของ
เจาของบริสุทธิ์แลวอาการอะไรแสดงออกไปก็บริสุทธิ์ไปหมด
โถ อํานาจกิเลสไมใชเลนๆ นะ โธๆ พิลึกจริงๆ ขึ้นครอบโลกธาตุใหสัตว
ทั้งหลายเกิดแกเจ็บตายอยูนี้มีแตเรื่องกิเลสทั้งนั้น กิเลสเปนเจาอํานาจ พอกิเลสขาด
ออกแลวโลงหมดเลย ไมมีอะไรมาขวางใจ มีกิเลสเทานั้นชี้นิ้วไดเลย มีกิเลสเทานั้นมา
ขวาง ตนไมภูเขาดินฟาอากาศไมขวาง กิเลสเทานั้นขวางหัวใจสัตวโลก เปนกางขวางคอ
ตลอดเวลา เอาใหมันเต็มเหนี่ยวใหไดมาพูดซิ พูดเฉยๆ พูดลมๆ แลงๆ พระพุทธเจา
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ไมใชศาสดาลมๆ แลงๆ รูจริงเห็นจริงทุกอยาง สอนตรงไหนไมผิดๆ เลย วิธีสอนการ
แกกิเลสก็ถกู ตองทุกอยาง เรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบๆ
เวลาจะประกอบความเพียรกิเลสรุมเขาไปแลว พอเราจะประกอบความเพียร
ชําระกิเลส กิเลสรุมเขาไปแลว ความขี้เกียจขี้ครานทอแทออนแอเขามาพรอมกันหมด
เลย ฟาดลงหมอนหัวฟดหมอนดังครอกๆ ตายทั้งเปนพวกนี้ พวกตายทั้งเปน กิเลสฟด
เอาๆ มันเปนแตอยางนั้น เอาใหมันถึงพริกถึงขิงถึงเปนถึงตายถึงกิเลสหงายมันถึงพูด
ไดเต็มปาก ถากิเลสยังไมหงายพูดไมไดนะมันตีปากเอา ถากิเลสหงายแลวตีปากกิเลส
ไปพรอมๆ หมด ทีนี้พูดได พระพุทธเจาพูดได สามโลกธาตุสอนไดหมด นั่น เปดหัวใจ
ออกแลวเปดปากออกพรอม เทวบุตรเทวดาอินทรพรหม
เออ มันแปลกประหลาดยังไงก็ไมรู เมื่อวานไดพูดอยู ไดสองสามคืนผานมานี้
มันแปลก ไมใชนั่งภาวนานะ เราหลับ ปรากฏวาทาวสักกเทวราชมาขอฟน ฝนนะไมใช
นั่งภาวนา เรานอนหลับฝน ฝนวาทาวสักกเทวราชลงมา เปนหัวหนาบริษัทบริวารลงมา
คําฝนมันชัดเจนมากนะ แตฝนไมใชภาวนา มาขอฟนเราไปกราบไหวบูชา ใหทวยเทพ
ทั้งหลายไดกราบไหวบูชา นี่คําฝนนะ ถาคําฝนโกหกเราก็โกหกดวย เพราะฝนอยางนัน้
จริงๆ ถึงทาวสักกเทวราช แตในใจของเราก็ปลงใจใหนะ ปลงใจใหฟน มันมีฟน
อันหนึ่งที่มันโยกคลอนอยูยังไมถอน ปลอยมันไวนั้นละ
พอดีทาวสักกเทวราชมาขอฟน เราในความรูสึกในความฝนวาไดปลงใจใหทาว
สักกเทวราช ฟนซี่นี้นะ พอตื่นเชามาฟนนี้หายเลย อันนี้เราก็อัศจรรยเหมือนกัน ฟน
ที่วานี้มันโยกคลอนหายเลย ไมทราบหายไปไหน หลังจากฝนมาแลวหายเลย นี่เปนเอง
นะ เราเปนเอง ฝนเองจริงๆ ทาวสักกเทวราชมาขอฟนนั้น คําฝนไมใชภาวนา มาขอฟน
เราก็ปลงใจใหทาวสักกเทวราช พอตื่นนอนขึ้นมาฟนซี่นั้นหายจริงๆ ไมมีเหลือเลย ที่
มันโยกคลอนมันจะหลุดอยู จะปลอยใหมันหลุดเองเราวางั้น พอดีทาวสักกเทวราชมา
ขอไป คําฝนก็สดๆ รอนๆ พอตื่นขึ้นมาฟนหาย หายจริงๆ
มันก็แปลกนะ เปนจริงๆ ก็มันเปนกับเราเอง เราไมไดโกหกใคร โฮ เปนอยางนี้
ก็เปน พอตืน่ นอนขึ้นมาฟนนี้หายแลวไมทราบหายไปไหน คงเปนทาวสักกเทวราชเอา
ไป เอา ผิดก็ผิดผิดในคําฝนเปนอะไรไป เราไมไดโกหก มันฝนวางั้นเราก็พูดตามความ
ฝน พอทาวสักกเทวราชมาขอฟนเราปลงใจใหนะ พอตื่นนอนขึ้นมาฟนซี่นี้หายเลย ที่
มันโยกคลอนหาย หายเงียบเลย ไดสองสามวันนี้ เออ อันนี้ก็แปลกอยู
มันแปลกเราก็บอกวาแปลก มันฝนไปอยางนั้น ฝนวาทาวสักกเทวราชพรอมกับ
บริษัทบริวารมา ไมใชเรานั่งภาวนานะ ปรากฏมาจริงๆ คลายกับภาวนา แตเวลานั้นมัน
ฝนไมใชภาวนา มาขอฟน พอตื่นนอนขึ้นมาฟนซี่นี้หายเลย หายเงียบ แตคืนวันนั้นละ
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ไมทราบหายไปไหน คงไปแลวละในคําฝนเรา ถาคําฝนโกหกเราก็โกหก พวกนีก้ ห็ ู
โกหกไปดวยกันหมด มันแปลกอยูนะ ตกลงฟนเราก็หายแตคืนนั้นละ หายเงียบเลย ไม
ทราบไปไหน (งั้นเขาใจแลวเจาคะวาที่พระพุทธเจาขึ้นไปจําพรรษาบนดาวดึงสได ที่มี
อยูพรรษาหนึ่งที่พระพุทธเจาไปโปรดพุทธมารดาบนดาวดึงส) พูดกับคนหูหนวกมัน
ไมไดเรื่องนะ มันตองเอาแบบเณรนอยกับหลวงตานั่นซีมันถึงจะเขาใจ เณรนอยองคนี้
มันก็ดื้อเหมือนกัน
วัดนั้นเลี้ยงเณรนอยไวองคหนึ่ง เปนเณรนอยดื้อดวยนะ พอมีหลวงตาองคหนึ่ง
ขึ้นมาบนศาลา เณรนอยอยูกุฏิมองไปเห็นก็ลงไปถาม วามาเยี่ยมหลวงพอนี่แหละ เณร
ก็ไปกระซิบ นี่ๆ หลวงพอองคนี้ทานหูหนวกนะ เวลาพูดกับทานตองพูดเสียงดังๆ ทาน
ถึงจะไดยิน ทานหูหนวก บอกพระอาคันตุกะที่มา วาหลวงตาองคนี้หูหนวก เวลาพูดกับ
ทานตองพูดเสียงดังๆ พอออกจากนั้นปบก็มากระซิบองคนี้อีก หลวงตาองคที่มาหู
หนวก ตองพูดเสียงดังๆ ถึงจะไดยิน พอหลวงตามาหากันก็ สบายดีเหรอ ขึ้นเลย
เพราะนัดไวแลวเตรียมทาใสกัน เสียงลั่นจนเขานึกวาพระทะเลาะกัน โยมมาดูที่ไหนได
พระสวัสดีกัน หลวงตาสวัสดีกัน มันก็เปนอยางนั้นละ เณรตัวมันดื้อมันดื้อนะ มา
กระซิบองคนี้วาหลวงตาองคนี้หูหนวก ครั้นไปนูนก็บอกหลวงตาองคนี้หหู นวก ตกลงก็
สบายดีเหรอขึ้นเลย เปนอยางนั้น วันนี้ก็ไมมีอะไรพูดมากละ เมื่อวานไปทั้งวันเหนื่อย
๒-๓ วันนี้เราเหนื่อยมาก
(ที่ทาวสักกเทวราชมาขอฟนหลวงตานะ วาเอาขึ้นไปใหทวยเทพเขากราบไหว
บูชา ถาใหมนุษยแลวมันยุงก็เลยขอ) คําฝนก็เปนอยางนั้นจริงๆ ก็พูดอยางนั้น ทาว
สักกเทวราชวาถาใหมนุษยมันยุง (พวกหนูไมยงุ แลว แตขอขันธหลวงตาเอาไวกับพวก
หนู) เราพูดตามความฝน คําฝนวาไงเราก็พูดวางั้น ไมใชเปนความรูทางดานภาวนา มัน
ฝน แตวาฟนซี่นี้หายจริงๆ นะ มันฝนอะไรก็ไมรูหายเงียบเลย (ทาวสักกเทวราชสงสาร
พวกเรามวลมนุษยก็เลยเอาแตฟนไป ขอหลวงตาอยู) แลวตื่นขึ้นมาฟนหายเลย หาย
จริงๆ ก็พอดีกับที่เราปลงใจใหนะ ในคําฝนวาปลงใจให พอตื่นขึ้นมาฟนซี่นั้นหายเลย
มันโยกคลอนเราปลอยใหมันหลุดเอง ถาจะไปถอนมันเกิดเรื่อง ใหมันหลุดเอง
เราก็เก็บไวเลย เราคิดวางั้น พอดีทา วสักกเทวราชมาขอเลยหายเงียบไปเลยนี่ก็ดี เออ
มันมีหลายแบบนะ อันนี้เปนคําฝน แตอันนี้มันหายจริงๆ คําฝนฝนวาอยางนั้น แลวฟน
ซี่นี้ก็หายไปจริงๆ ดวย เอ แปลกอยู (ชาวอําเภอเทพสถิตขอถวายสถานีวิทยุเสียงธรรม
เพื่อประชาชน ประจําจังหวัดชัยภูมิแหงที่สอง รับสัญญาณจากวิทยุเสียงธรรมบานตาด
รอยเปอรเซ็นต สถานีตั้งอยูที่วัดปาประดูงาม ตําบลบานหวยยายจิ๋ว อําเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิครับ)
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รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

