๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

สายบุญสายกรรม
(วัดประชาคมวนาราม อ.ศรีสมเด็จ จ.รอยเอ็ด กําหนดการคารวะและถวาย
ผาปามหากุศล ณ วัดปาบานตาด อุดรธานี วันเสารที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ เวลา
๑๔.๓๐ น.) วัดทานศรีนี้เรียกวาวัดปากุง ขบขันดี ทานเปนพระที่มีเมตตามาก เลี้ยง
สัตวไวในวัด พวกกวางนี้เปนฝูงๆ เลย ทีนี้กวางเปนกวางพระเปนกวางวัดมันกินขาว
เหมือนวัวเหมือนควาย พอเจาของเผลอมันหลั่งไหลไปกินขาวในนาเขา กวางเปนฝูงๆ
นูนนะ พอเจาของเผลอมันออกไปกินขาวในนาเขา เขาไลขนาบนี้แตกเขาวัดหมดเลย
จะปรับก็จะปรับยังไงกวางก็กวางพระ กวางอาจารยของเขาเสียดวย เออ ตางคนตาง
รักษาเอาเถอะ ทานบอกใหตางคนตางรักษาเอาเถอะ สวนทานเผลอทานไมรักษา
ปลอยใหไปกินขาวเขา ทานไมพูด ทานวาตางคนตางรักษาเอาเถอะ
นั่นทานมีเมตตาธรรม นกยูงก็เยอะ หมูเยอะ กวางมาก เต็ม พวกสัตวเยอะใน
วัดปากุง ขางในมันเที่ยวเสียจําเจไมไดไปไหน จํานวนมากเสียดวย ก็คงอยากออกเที่ยว
เหมือนคนเรานั่นแหละ พอไดโอกาสมันก็ออกนอก ออกจากวัดแลวก็ไปเทีย่ วกินขาวใน
นาเขา กวางเปนสิบๆ ลงนาแปลงไหนก็แหลกเลย เขาขนาบไลเขาวัด จะปรับไหมใส
โทษก็จะยังไง กวางก็เปนกวางวัด กวางอาจารยเขาดวย ทางนี้ก็มีแตวา เออ ตางคนตาง
รักษาเอาเถอะ เขาจะปรับอะไรก็ไมลง ทานก็เลยวา ตางคนตางรักษาเอาเถอะ ขบขันดี
ทานมีบารมีไปทางหนึ่งอาจารยศรี มหาวีโร ออนพรรษากวาเรา เราเรียกทานศรี
เคยจําพรรษาหนองผือดวยกัน แตทานเคารพเรามากมายมาแตกาลไหนๆ ตั้งแตอยู
หนองผือทานก็เคารพมากอยูตลอดมา อันนี้มีเรื่องขบขันอยูเรื่องหนึ่ง เมือ่ มันมาสัมผัส
ก็เลาใหฟง กุฏิทานอยูริมรั้วเขาไปในปา ทางจงกรมของเราอยูในปาลึกๆ เวลาเรามา
จากกุฏิเราก็ออกหนากุฏทิ านศรีแลวเขาปา ทานมีโตะเล็กๆ ขนาดนี้เห็นทานศรีเขียน
หนังสืออยู ทานคงจะจําไดตลอดแหละเพราะเปนปญหาอันหนึ่งอยู เราไปมาเห็นทาน
เขียนหนังสืออยูโตะนอยบอยๆ แตกอนทานเปนครูแลวจึงมาบวช
มีโตะเล็กๆ กุฏิทานก็ไมไดใหญโตอะไร กระตอบเหมือนกัน แตมีโตะเล็กๆ วาง
ไวขางๆ เราเขาออกอยูเรื่อยไปเดินจงกรมในปา เห็นทานเขียนหนังสืออยูโตะเล็กๆ
เรื่อยๆ ทีแรกเราก็ไมวาอะไร ก็ผานไปผานมาอยูแทบทุกวีท่ ุกวันจะวาไง เพราะทาง
จงกรมของเราอยูในปาลึกๆ ผานเขาไปนั้น พอหนักเขาๆ ผานไปตรงนั้นเห็นทานเขียน
หนังสืออยูโตะเล็กๆ ใสปญหาละที่นี่ ทางเราไปนี้ กุฏิก็อยูนี้ พอไปถึงจังหวะพอดีทาน
กําลังนั่งเขียนหนังสืออยู เราก็เดินผานไปนั้น ทานก็มองมาพอดี หางกันประมาณสักวา
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กวาเทานั้นมั้ง เราเลยใสปญหาวา ทําอะไรเสมียน ทานก็จับหนังสือยัดเขาโตะ เราก็เดิน
ผานไป ตั้งแตนั้นมาโตะเล็กๆ หายเงียบไปเลย ทําอะไรเสมียนเราวางั้น คําวาเสมียนมัน
เปนปญหาแลวเขาใจไหมละ
มาหาอรรถหาธรรมมาเขียนอะไร ความหมายก็วางั้น นั่นละตั้งแตนั้นมาโตะเลย
ไมทราบหายไปไหนเงียบเลย ดูเหมือนเคยจําพรรษาหวยทรายดวยกันปหนึ่งหรือไง เรา
ลืมๆ เสีย หนองผือเคยอยูดวยกัน พอออกจากหนองผือแลวดูวาไปจําพรรษาหวยทราย
ดวยกันหรือไงนา แตไปอยูหวยทรายนี้ไป ทานจําพรรษาดวยหรือเปลายังสงสัย เราไม
แนใจ ดูวาจําพรรษาดวย
นิสัยวาสนาไปคนละทิศละทาง ทานนิสัยวาสนาไปอีกทางหนึ่ง บริษัทบริวารมาก
ไปไหนลูกศิษยลูกหารุมทาน อยางมาวันที่วา ๑๙ สิงหา นี้ก็คอยดูซี ลูกศิษยลูกหาทาน
ในอําเภอตางๆ เขตจังหวัดรอยเอ็ดนี้จะมาหมดแหละ บรรดาพระเจาพระสงฆและ
ประชาชน ทานเคยมาเสมอ ก็เรียกวาเปนนิสัยวาสนาอยางหนึ่ง คือเปนไปตามสายนิสัย
วาสนา ถานิสัยวาสนาไมเกี่ยวของกันมันก็ไมสัมผัส มันก็ไมตดิ ใจ หากเปนอยางนั้น
ยกตัวอยางเชน พระพุทธเจาเองเสด็จไป กับพระอานนทตามเสด็จไป เห็นพวก
ประชาชนฝายผูหญิงแมคาเขาซื้อของขายของ มานี้เปนแถวมาเลย พระพุทธเจาเสด็จไป
นั้นเขาก็เคารพธรรมดา เคารพแลวก็ไปเปนแถวไมใชนอยๆ นะพวกแมคา ทานเสด็จ
ผานไปนั้นเขาเคารพ เขารูวาเปนพระพุทธเจาเขาก็เคารพ พอผานไปสักนิดหนึ่งทาน
เสด็จแวะเขาขางทาง รออยูที่นี่แหละอานนท เรารอคอยฉันอาหารกับพวกแมคานี้ นั่น
ฟงซิ นั่นละพระญาณหยั่งทราบ พวกนี้เขาเปนลูกศิษยพระกัสสปะ พระกัสสปะกําลัง
เดินตามหลังเรามา ไปนี้เขาจะไปเทใหพระกัสสปะที่เปนอาจารยของเขานั้นแหละ เรา
ไมใชอาจารยเขา นั่นฟงซิ เปนคนละนิสัยวาสนา
เราคอยอยูนี้ละ พระกัสสปะตามเสด็จมาขางหลัง พอทานไปถึงนั้นเขาถวาย
หมดเลย ทานบอกวานี่เขาเปนลูกศิษยพระกัสสปะ เขาเคยเปนลูกศิษยไมใชชาตินี้ชาติ
เดียว มันสัมพันธกันทันทีแหละถามีญาณ อยางพระพุทธเจาเล็งญาณปบรูแลว นี้เปน
ลูกศิษยพระกัสสปะ เขาเคยเปนลูกศิษยพระกัสสปะมา ไปนี้เขาจะไปเทลงพระกัสสปะ
ทั้งหมด เราคอยฉันอยูนี้ ไมนานพระกัสสปะก็พาพวกบริษัทบริวารแหมาเต็มเลย อยาง
นั้นแลว ฉันจังหันที่นั่น นั่นเปนไปตามสายนิสัยวาสนา ไปคนละทิศละทาง
เรื่องสายบุญสายกรรมนี้ทานผูมีญาณทานมองปบ รูทันทีเลย เคยเกี่ยวโยงกันมา
ยังไงๆ มองพับรู แตความรูของทานเปนฝายธรรม ทานไมแสดงความตื่นเตน ไมมี
อะไร แตภายในมี..รูแลว นั่นเปนอยางนั้นเรื่อย เขาเรียกวาสายบุญสายกรรม สายบุพ
เพนิวาสชาติปางกอนเคยเกี่ยวของกันมายังไงๆ พอมองเห็นกันนี้ ถามีญาณดวยกันก็รับ
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กันทันทีเลย ถาฝายหนึ่งไมมีญาณทราบ ฝายหนึ่งมีก็ทราบไวๆ โดยลําดับลําดาอยางนั้น
ละ ญาณอันนี้ไมไดถามใครดวย ลงปบเขาไปแลวแมนยําๆ ที่สุด ไมวาญาณของ
พระพุทธเจาญาณของสาวก เปนธรรมชาติฝงอยูในนิสัยของทานเอง รูเอง ไมตองสงสัย
อะไรแหละ
คําวาญาณๆ นี้จะหมดไปตั้งแตพระพุทธเจาไปแลวเหรอ ธรรมไมหมดเมื่อไร ผู
ปฏิบัติธรรมไมหมดเมื่อไรสิ่งเหลานี้ซึ่งเปนสมบัติของผูป ฏิบัติ จะมีติดนิสัยของทาน
ตลอด นิสยั ของใครมีมายังไงจะมีขนึ้ มาเปนขึ้นมารูขึ้นมา อยางนั้นนะ คําวาญาณคือ
ความหยั่งทราบ พอมองไปปบจะหยั่งทราบแลว ทราบแถวทราบแนวไปแลว เกี่ยวโยง
กันมายังไงๆ จะทราบของมันโดยลําดับ แตทานไมไดตื่นเตน ทราบธรรมดา เมื่อ
เหตุการณเขามาสัมพันธเมื่อไร ควรแสดงออกมากนอยเพียงไรทานก็แสดง ถาไมใช
โอกาสจะแสดงก็เหมือนไมมี เหมือนไมรูไมเห็น เพราะอันนั้นเปนธรรมทานไมได
ตื่นเตนเหมือนโลก โลกมันตื่นเตนกัน
พอพูดอยางนี้ก็ระลึกไดกับพระองคหนึ่ง แตไมใชตําหนินะ เราพูดถึงเรื่องพระ
ญาณของพระพุทธเจา เราไมไดตําหนิติชมผูใด เราพูดตามหลักความจริงโดยถือญาณนี่
เปนตนเหตุ มีพระองคหนึ่งทานไปเที่ยวธุดงคกรรมฐานมา พอมาถึงนั้นหิวน้ํามาก เขา
เอาน้ํามาถวายทาน ผูหญิงคนนั้นกับทานเคยเปนสามีภรรยากันมา แตทานไมไดมีญาณ
ทั้งสอง มันหากติดกันเลยโดยหลักธรรมชาติที่เคยเกี่ยวของกันมา พอไปฉันน้ําที่บาน
เขาแลว พอมานี่ไมฉันจังหัน คิดถึงหญิงคนนั้น
เปนยังไงพระองคนั้นไมฉันจังหัน ลองถามดูซิเปนยังไง แตดีนะพระในครั้ง
พุทธกาลทานพูดโดยตรง ทานบอกวาไมสบาย ไมสบายเพราะอะไร คิดถึงผูหญิงคนนั้น
เขาตักน้ํามาใหฉันเลยติดตั้งแตนั้นมา กินขาวไมลง คิดถึงมาก นี่พระพุทธเจาไปตัด
สายใยนะ ไปตัดสายใยขาดออกจากกัน เพราะไมใชสายใยที่จะเจริญตอกันไป มัน
เกี่ยวของเกีย่ วโยงผูหญิงคนนั้นกับพระองคนี้เคยเปนสามีภรรยา ผูหญิงคนนั้นเคยทํา
รายสามีคนนี้แหละจนตายไมใชธรรมดา ไปรักผูช ายคนอื่นแลวฆาสามีตัวเอง
ทีนี้พระองคนั้นไมรูซิวาผูหญิงคนนี้เคยฆาตัวยังไงบาง สายใยของมันที่เคยเปน
สามีภรรยากันก็รักกันเลย พระพุทธเจาไปตัดสายใย ไปรักอะไร อยากตายอีกเหรอ นั่น
เห็นไหมทานวา อยาวาตําหนิใครนะพูดตามสายบุญสายกรรมตางหาก ผูหญิงคนนี้เคย
ฆาเธอมาแลวครั้งนั้นๆ เปนอยางนั้นๆ ยังจะอยากตายอยูเหรอ ถาอยากตายก็ไป เลย
หยุด ตัดสะพานขาดเลย เปนอยางนั้นนะ ถาไมใชพระพุทธเจาแลวยังจะมีสายโยง
สายใยติดตอกันไปอีกก็ได พระพุทธเจาตัดสายใยขาดจากกันเลย ถาหากวาดีหรืออะไร
พระองคก็ไมวาอะไร ถาจะมีอะไรตอไปอีกพระองคก็ตดั สายใยขาดทั้งสองฝง อยากตาย
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อีกเหรอ อยากตายอีกก็ไป แตกอ นผูห ญิงคนนี้เคยทําลายเธออยางนั้นๆ ไปรักผูชายอื่น
แลวฆาสามีตัวเอง เธออยากตายก็ไปซี ทีนี้หยุดเลยทันที นี่ละพระญาณหยั่งทราบเขาไป
ปบ ตัดขาดสะบั้นไปเลย ทางนั้นก็ยอมรับ นี่เรื่องราว เราพูดถึงเรื่องราว
ทีนี้ทางฝายดีก็มอี ีกแบบเดียวกันนี้ ฝายดีที่เกี่ยวโยงกันมายังไง สรางคุณงาม
ความดีตอกันมายังไงๆ พอเจอกันมันหากเปนธรรมชาติอันหนึ่งที่มันสัมผัสกันมันจะ
ดูดดื่มถึงกันเลย ที่นี่ผูมีญาณหยั่งทราบเขาไปปบเลย ทั้งสองรายนี้เปนยังไงๆ หยั่ง
ทราบไปเรื่อยๆ ดังที่พระองคนี้กับผูห ญิงคนนั้น เริ่มมาตั้งแตพระกัสสปะ พระพุทธเจา
เสด็จไปทั้งองคเขาเฉย เขามาไหวแลวเขาก็ผาน เต็มไปเลย พอออกจากนี้ไปก็แวะ แวะ
นี่แหละอานนท อยางนั้นละพระญาณเหมือนตาขายตาแหนี่ครอบไวเลย
เราคอยพระกัสสปะ พวกนี้เขาเปนลูกศิษยพระกัสสปะ คือชาติกอนเขาเคยเปน
ลูกศิษยของพระกัสสปะ ไมใชวามาเปนในชาตินี้ชาติเดียว เขาเคยเปนลูกศิษยพระกัสส
ปะ เขาไปนี้ไปเจอพระกัสสปะแลว เขาจะนําสิ่งของเหลานี้ถวายพระกัสสปะทั้งหมด
แลวพระกัสสปะก็จะพาเขามาที่นี่ เราคอยฉันอยูที่นี่ ถาเปนอยางนั้นเราก็อยากเปน
พระพุทธเจานะ คอยลูกศิษยลูกหาใหนําลูกศิษยทั้งหลายเอาของมาใหฉนั ตั้งแตวัน
บวชจนกระทั่งปานนี้ไมเคยมี ทองแหงเขาใจไหม
นี่เราพูดสายบุญสายกรรม เปนอยางนั้นละ มันเปนอยูลึกๆ ถามีญาณหยั่งทราบ
ปบติดกันเลยรูเลย ผูไมมีญาณก็ไมรู แตหากเปนหลักธรรมชาติที่เคยเกี่ยวโยงกัน มัน
หากดูดหากดื่มกันอยูลกึ ๆ เปนอยางนั้น ถาผูมญ
ี าณก็หยั่งทราบพรอมไปเลย นี่ละจึง
เรียกวาญาณ พระญาณ พระพุทธเจาเรียกวาพระญาณหยั่งทราบ ลงหยั่งทราบที่ไหนไม
ตองไปถามใคร แมนยําๆ ไมวาพระพุทธเจาไมวา สาวก เพราะเปนหลักธรรมชาติความ
จริงเกิดขึ้นจากใจ จริงเหมือนกันไปเลย
พวกเราถามีญาณหยั่งทราบเจาของแลวนี้ จะกลัวภัยที่เคยผานมาสักเทาไรๆ จน
พูดไมถูก แตนี้มันไมทราบ วันนี้เขาเอาไปฆาตายไปแลว วันหลังเกิดมาใหมใหเขาเอา
ไปฆาอีก ก็สนุกไปเรื่อยๆ ถามีญาณวันนี้เขาฆา นี่วันหลังเขาจะฆาเราเผนเลย เขาใจ
ไหม มีญาณหยั่งทราบใครจะไปกลาตายละ เผนหนีเลย อันนี้มันไมรูอยางนั้น ตายแลว
ตายเลาเกิดแลวเกิดเลามันก็ไมรูอยูอ ยางนี้ละ
กี่กปั กี่กัลปมีแตพวกนักเกิดนักตาย
ดวยกันทั้งนัน้
ถาหยั่งทราบแลวมันจะตื่นเนื้อตื่นตัว กระตือรือรนในการที่จะเสาะ
แสวงหาความดี ปดความชั่วชาลามกทั้งหลายออกจากใจ ทีนี้มันไมรูมนั ก็ไปตามบุญ
ตามกรรมอยางนั้นละ วันนี้พดู เพียงเทานี้ละ
(กราบเรียนปรึกษา สถานีวิทยุ ๙๗.๕๐ เมกกะเฮิรตซ มาพูดวารานคาตางๆ
เปนลูกสมุนของนายสนธิ เขาก็ออกเปนหนังสือทํานองคุกคาม อาฆาต แลวก็ปลุกระดม
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ไมใหคนในอุดรไปซือ้ ของจากรานคาที่เขาโฆษณาทางวิทยุ ๙๗.๕๐ นี่ละครับ อันนี้สวน
ใหญก็เปนลูกศิษยลูกหาของหลวงตาทั้งนั้นละครับ มันชอบวาพวกลูกศิษยหลวงตา
ตางๆ นานาเรื่อย ก็เลยปรึกษาวาจะอานใหฟง หลวงตาเมตตาใหอานนะครับ เห็นวา
กลัวจะเปนการรบกวนก็เลยปรึกษากอน) อานมาเลยเราฟงทั้งชมเชยสรรเสริญ ฟงทั้ง
ตําหนิติฉินนินทา เราพอใจฟงทัง้ นัน้ ถาจะเปนประโยชนก็คัดมาเปนประโยชน ถาไม
เปนประโยชนก็ปลอยใหมันไป)
เขาขึ้นตนดังนี้นะครับ
เครือขายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จังหวัดอุดรธานี
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
เรื่องขอความสนับสนุนรานคาที่มีรายชื่อดังตอไปนี้
เรียนประชาชนทั่วไปตลอดจนรานคาทั้งหลาย
ตามที่มีกลุมกอกวนปาเถือ่ นไดสรางสถานการณใหเกิดความรุนแรง
ความ
แตกแยกในสังคมเมืองอุดรธานี
เพื่อจะใหเกิดเหตุการณปด ลอมอาคารเฉลิมพระ
เกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๔๙ ที่ผานมาแลว
รวมทั้งไดจัดทําบัญชีรายชื่อรานคาตางๆ โดยอางวารานคาเหลานั้นเปนลูกสมุนของนาย
สนธิ ลิ้มทองกุล
จุดมุงหมายก็เพื่อใหมกี ารคุกคามเสรีภาพในการประกอบอาชีพ พยายามทําให
ประชาชนเห็นวารานคาเหลานี้เปนพวกไมรักชาติ สรางความวุนวายและโนมนาวใหเกิด
การแอนตี้ไมไปซื้อของจากรานคาดังมีรายชื่อทายนี้ ขอสําคัญคือเปนการขมขูอาฆาต
หวังจะใหเกิดการทําลายทรัพยสิน หรือปลุกระดมใหมวลชนกอความปาเถื่อน โดยออก
ขอมูลผิดๆ ทางสถานีวิทยุ ๙๗.๕๐ เมกกะเฮิรตซ แลวปลุกระดมเพื่อหวังใหมกี าร
ทําลายขาวของรานคาตางๆ เหลานี้
ในนามของกลุมพันธมิตรประชาชนจังหวัดอุดรธานี รูสึกเห็นใจและมีความหวง
กังวลในเหตุการณดังกลาว จึงไดทําหนังสือแจงพี่นองสมาชิกพันธมิตร เพื่อใหชวยกัน
ดูแลเปนหูเปนตาระวังความปลอดภัย และชวยกันแกปญหาในภาวะคุกคามตางๆ ที่จะ
เกิดขึ้นกับรานคาตางๆ ในจังหวัดอุดรธานี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถืออยางสูง
ลงชื่อ นายเจริญ หมูขจรพันธุ
ผูประสานงานพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจังหวัดอุดรธานี)
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คุณสนธินี้ไปสรางความเสียหายอะไรใหแกประชาชนชาวอุดร
ถึงไดตั้งขอ
รังเกียจ แลวจะทําลายดวยวิธีการตางๆ ขึ้นมาเชนนี้ เขาไปทําอะไร (เขาไมไดสราง เขา
ทําแตความดี ไอพวกปากอมขี้ไมพอใจ เขาจึงออกหนังสืออันนี้มา) เปลี่ยนปากอมขี้นนั้
เสียใหเปนปากอมธรรมนะ มีความสมานสามัคคีซึ่งกันและกัน อยาสรางความผิดพลาด
อันเปนการแตกแยกหรือแตกราวซึ่งกันและกันไมใชของดี ที่คุณสนธิพดู นั้นก็พูดเพือ่
ประชาชนทั้งชาติ เรียกวาอะไรพันธมิตรฯเหรอ เปนความดีงามอยูแลว
เราทั้งหลายที่อยูในประเทศไทยเรานี้ สวนมากเปนลูกชาวพุทธมีครูมีอาจารย
ควรจะฟงเสียงอรรถเสียงธรรมเสียงครูเสียงอาจารย แลวนําเรื่องราวทั้งหลายเหลานั้น
เขามาประสานจิตใจของตนที่มันราวราน เพื่อทําลายสวนรวมนั้นใหระงับดับไป สราง
แตความดีงามสมัครสมานซึ่งความสามัคคี มีความดีตอกันเทานั้น เปนความเหมาะสม
สําหรับพี่นองชาวอุดรเรา ซึ่งเปนลูกศิษยพระพุทธเจา มีครูมีอาจารยคอยแนะนําสั่ง
สอนแตทางที่ดีที่ชอบ ทางความชั่วชาลามกที่จะทําความแตกราวอยางนี้รูสึกวาจะไมมี
ครูอาจารยองคใดแนะนําสั่งสอนเลย
อยาพากันไปอุตริในสิ่งไมดีงาม จะเปนลูกศิษยทําลายครูทําลายพระพุทธเจา
แลวสุดทายก็มาทําลายตัวเองใหฉิบหายปนปไป
หลวงตาบัวซึ่งทําประโยชนแกชาติ
ไมใชธรรมดานะ แกชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทวยเทพอินทรพรหมทั้งหลาย
ประสานกันทั้งนั้น วันนี้พูดเสียบางนะ ภาษาของธรรมนี้เขาไดหมด เขาไดในพวกเปรต
พวกผีเทวบุตรเทวดามนุษยมนาเขาไดหมด ภาษาธรรมนี้ออกเพื่อพี่นองทั้งหลาย ขอให
นําธรรมนี้เขาไปประสานจิตใจซึ่งกําลังราวรานเวลานี้ แลวจะทําลายตัวเองนั้นแหละ ให
กระจายออกไปอยาใหเขามาทําลาย
ใหมีแตความสมัครสมานสามัคคีกัน สมเราเปนลูกชาวพุทธ ศาสดาองคเอก ลูก
ศิษยตถาคตนี้มีถึงสามแดนโลกธาตุ สวนในเมืองอุดรเรานี้ไมมีก่คี นทําไมจึงไปทําลาย
พระพุทธเจาทั้งองค ซึ่งมีลูกศิษยทั้งสามแดนโลกธาตุใหเสียหายไปอยางไมมีเหตุผลเลย
ใหพากันระงับดับเสียสิ่งเหลานี้ ไมดีอยานํามาใช หลวงตาขอบิณฑบาต เพราะหลวงตา
นี้ทําประโยชนแกโลกมา เวลานี้สละชีวิตไมไดสละเพื่อตัวเองนะ เราสละเพื่อชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริยตลอดทั่วโลกดินแดน เราทําประโยชนทั้งนั้น เราไมไปทําโทษ
แกผูใด
กิริยาอาการที่แสดงออกเปนธรรมลวนๆ แมจะแฝงไปกับโลกบางก็ไมมโี ลกอยู
ในนั้น เปนธรรมลวนๆ ตอบรรดาพี่นองทัง้ หลาย จงพากันระงับดับสิ่งไมดีงามนั้นเสีย
ใหทําแตสิ่งที่ดีงาม ความพรอมเพรียงสามัคคีกันนั้น เราดูตั้งแตเพียงรางกายของเรา
รางกายของเราสมบูรณพูนผลไมเจ็บทองปวดศีรษะ ไมเจ็บไขไดปวยหรือวิกลวิการใน

๗
สวนใดสวนหนึ่งของอวัยวะ คนนั้นเปนผูมีความสุข ประกอบหนาที่การงานไดสมมัก
สมหมายทุกอยาง ถารางกายไดวิกลวิการเสียอยางใดอยางหนึ่งแลวก็เสียหายไปโดย
ลําดับ ถาวิกลวิการหมดทั้งรางก็เปนคนตายเทานั้นละ สิ่งเหลานี้เปนการทําลายความ
พรอมเพรียงสามัคคีอันดีงาม ซึ่งจะทําประโยชนใหโลกไดมากมายกายกองใหเสียไป
อยานํามาใช ใหใชแตสิ่งที่ดีงามทัง้ หลายตอกัน หลวงตาขอบิณฑบาต
หลวงตายืนยันไดเลยวาทําประโยชนแกโลกนี้อยางเต็มเม็ดเต็มหนวย ความ
เคลื่อนไหวไปมาแมที่สุดพอตื่นนอนขึ้นมาปบ จิตมันจะวิ่งแลวประสานออกแลว แตไม
เคยพูดใหใครฟง วันนี้พูดเสียบาง อํานาจแหงความเมตตามันครอบโลกธาตุจะวาอะไร
ไปที่ไหนทุกวันๆ นี้ ดูซิรางกายนี้มันจะไปไมได เชนอยางเอาของไปสงโรงพยาบาล
อยางนี้ก็ไมลงรถ เอาของสงเสร็จแลวไปเลยๆ โรงพยาบาลไหนก็ไมลง ลงลําบากลําบน
ขึ้นลําบากลําบน ไมขึ้นไมลงไปอยางนี้ เราก็ตะเกียกตะกาย เพราะหัวใจไมมีคําวาชรา
ภาพไมมีวัยเหมือนสังขารของเรา เราไปอยางนี้ตลอดเวลาทําประโยชนใหโลก
ทุกสิ่งทุกอยางในวัดนี้ไดมาเพื่อโลกทัง้ นั้นไมไดเพือ่ เรา พูดไดอยางเต็มปาก
ทีเดียววาเราไมเอาอะไร สามแดนโลกธาตุนี้เราปลอยวางโดยสิ้นเชิง ไมมอี ะไรติดหัวใจ
เลย เหลือก็เหลือตั้งแตสิ่งที่เราปฏิบัติมาไดเต็มกําลังความสามารถของเรา ไดสนอง
ความตองการของเราใหสมมรรคสมผลคือความบริสุทธิ์ใจ เราพูดจริงๆ วาบริสุทธิ์สุด
สวนในหัวใจดวงนี้ ไมมีอะไรที่จะชําระสะสางอีกแลวเรื่องทั้งหลายที่เปนเรื่องของกิเลสที่
จะมาแผวพานในหัวใจเรานี้ไมมี มีแตธรรมชาติบรมสุขลวนๆ เต็มหัวใจ นี้เราอุตสาห
พยายามเมตตาสงสารโลก
แลวตะเกียกตะกายไปทุกแงทุกมุมทุกแหงทุกหนนี้เพื่อ
ประโยชนแกโลก
เพราะฉะนั้นการทําลายความสามัคคีดีงามตอกันนี้ จึงเทากับเอามีดมาตัดแขง
ตัดขาตัวเองใหขาดตรงนั้นใหวิการตรงนี้ใหเสียหายไปทั้งคน สุดทายคนคนนั้นก็ตาย นี่
ละการทําลาย มากกวานั้นก็ฉิบหายทั่วประเทศเขตแดน เพียงเล็กนอยเทานั้นก็เหมือน
อยางหนามปกเรานี้เปนยังไงเจ็บไหม เดินเขยกๆ ทั้งๆ ทีธ่ รรมดาเดินไปเปนธรรมดา
ไมโขยกเขยก พอหนามยอกเขาไปปบหนามเดียวเทานั้นไมสองหนามสามหนามก็คืบ
คลานไปแลว อันนี้เรื่องอุปสรรคเหลานี้เหมือนขวากเหมือนหนามมาทิ่มแทงชาติไทย
ของเรา จึงไมควรจะใหมี ใหมีแตความพรองเพรียงสามัคคีกันโดยถายเดียว
ใหเห็นเจตนาหลวงตาวามีตอพี่นองชาวไทยเราตลอดสัตวทั้งหลายเต็มหัวใจ เรา
ไมเคยมีพิษมีภัยตอผูใด การแสดงออกจะมีหนักมีเบาก็เหมือนเขาทํางาน ควรถากก็
ถากควรฟนก็ฟนควรไสก็ไส เปนธรรมดาของการทํางานเพื่อประโยชนแกงานนั้น อันนี้
การทํางานตอโลกเพื่อประโยชนแกโลกก็มีแงหนักเบาเปนธรรมดา บางทีกม็ ีลักษณะนิม่

๘
นวลออนหวาน บางทีก็มีดุมีดา บางทีกม็ ีเด็ดขาด เพื่อผลประโยชนตามสวนแหงความ
ตองการของผูทํางานเพื่อผลประโยชนนั้นเอง เราทําอยางนี้ตอโลก จึงขอใหพี่นอง
ทั้งหลายไดเห็นใจ อยาพากันราวรานซึ่งกันและกัน
จิตใจถาลงไดต่ําทรามลงไปเทาไร มีแตการราวรานทําลายตัวเองและผูอื่นไป
โดยลําดับ ใหฟนจิตขึ้นมาสูธรรม แลวจะไดเห็นชั่วเปนชั่วเห็นดีเปนดี แลวจะไดปลอย
ปละละเลยสิ่งที่ไมดีทั้งหลาย ขยันหมั่นเพียรในสิ่งที่ดีงาม บานเมืองของเราก็จะมีความ
สงบรมเย็นโดยทั่วกัน วันนี้จึงขอบิณฑบาตกับบรรดาพี่นองทัง้ หลาย อยาพากันทําในสิ่ง
ไมดี เอาละเทานี้ละพอ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

