๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

สนุกดูโลก
คนไข พวกหยูกพวกยาเกี่ยวกับหมอกับพยาบาล อาหารการบริโภคนี้ประชาชน
เราก็ควรจะมองดูบาง...โรงพยาบาล ที่จะชวยเหลือกันอะไรไดบาง ก็ควรนําไปมอบให
ที่ครัวโรงพยาบาล
ทุกวันนี้โรงพยาบาลสําหรับคนไขที่ไปนอนเจ็บไขไดปวยอยูใน
โรงพยาบาล แลวก็จัดครัวสําหรับคนไข อยางนั้นแหละ กอนที่จะไปสงโรงพยาบาลเปน
ประจําๆ นี้ เราซอกแซกเขาไปดูจนกระทั่งหองครัวโรงพยาบาล เราเขาไปเลยไปดู จัด
กันยังไงทํากันยังไง อาหารยังไงๆ บาง เราก็เปนเหมือนพอครัวคนหนึ่ง ไปดูจริงๆ เอา
สาเหตุเอาตนเหตุ เอาสักขีพยานมา ขัดของขาดเขินอะไร จําเปนอะไรเอามาเปนขอมูล
โรงพยาบาลตางๆ เราจะเขาไปดูจนกระทั่งครัวของโรงพยาบาล จากนั้นก็ชวยละที่นี่ มา
ชวยๆ
การชวยโลกเราชวยทุกวิถีทาง ทางดานวัตถุมีเทาไรแบมือเลย เปดออกๆ
เรียกวารอบวัดรอบประเทศไทย ไมวาใกลวาไกลจําเปนที่ไหนสงใหๆ ทั่วประเทศไทย
ทางไหนจําเปนขอมาๆ สวนมากจะสงเช็คไปใหๆ ถาไกลนัก เรียกวาทั่วประเทศไทยทัง้
ใกลทั้งไกล ทั่วไปหมดเลยเราชวย จตุปจจัยเชนเงินอะไรเหลานี้ก็เหมือนกัน ชวยทั่วโลก
สวนมากก็ซื้อเครื่องมือแพทย ซื้อมากนะเครื่องมือแพทย หนักมากอยู คิดดูซิอยาง
โรงพยาบาลเวียงจันทน ไปถามถึงเรื่องตานี่แทบไมมีเลย โห เราสะดุงเลย แลวอยูกันได
ยังไง นั่นละเอากันเลยที่นี่ ทุมละ ไปทีแรกก็ ๑๖ ลาน ตาทั้งนั้น กับทีส่ อง ๑๔ ลาน
เรียกวา ๓๐ ลานลวนแลวแตเครื่องมือตาทั้งนัน้ อยางอื่นมีบางไมมาก แตสวนวัตถุ
สิ่งของเต็มรถๆ ที่เราจะไปเวียงจันทนวันที่ ๘ นี้ก็เหมือนกัน สิ่งของนี้ก็เต็มรถๆ
สวนขาวนั้นทางโรงสีใหญจังหวัดรอยเอ็ดของเสี่ยสมหมาย
เขารับไปหมด
๓,๐๐๐ ถุงๆ ละ ๑๒ กิโล ขาวเหนียว ๒,๐๐๐ ถุง ขาวเจา ๑,๐๐๐ เขารับไปหมด เขา
ใหเราหาอยางอื่น ขาวเขาจะรับเอาหมดตามที่เรากําหนดไว คือเรากําหนด ๓,๐๐๐ เขา
รับไปหมด ทีนี้เราก็เลยหมุนกลับมาเอาประเภทอาหาร เครื่องกระปงกระปองอะไรๆ ก็
แลวแตจัดไป วันนั้นจะมากอยูสิ่งของ จากนั้นก็จะถามเครื่องมือแพทยมีความจําเปน
ยังไงตอยังไงเอามาพิจารณาชวยกันอยางนั้นแหละ
การใหการเสียสละเปนหลักธรรมชาติ ไมไดมคี วามตั้งใจทําสัญญาอารมณหรือ
พูดกันตอปากตอคําวาเปนความสมานสามัคคี ความสนิทสนม ความตายใจ หาก
เปนไปเองกับการเสียสละ การเสียสละไปถึงไหนๆ นี้เปนการสมานซึ่งกันและกัน ใหมี
ความตายใจสนิทสนมกันได พระพุทธเจาทุกพระองคจึงทรงแสดงทานบารมีขึ้นตนเลย
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จอมใหทานคือพระพุทธเจาทุกๆ พระองคเวลาปรารถนาพุทธภูมิ ยกทานขึ้นเปน
พื้นฐานเลย อยางอื่นคอยตามกันมา สําหรับการทานการเสียสละนี้เปนพื้นฐานของพระ
โพธิสัตวที่ปรารถนาเปนพระพุทธเจาเหมือนกันหมด เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทานจึง
ใหความรมเย็นแกโลกไดมากมายกายกอง มีทานเปนพื้นฐานสําคัญ
พอพูดอยางนี้เรายังระลึกได คือมันประจักษ ตอนที่เราไปเชียงใหม ตอนนั้นไป
กันเยอะ หมอก็อาจารยหมออวยเปนหัวหนาไปเชียงใหม งานอะไรบางนา พอไปถึง
พะเยารถไปเสียอะไรที่ตรงกลางเมืองเลย เราก็ลงจากรถ แลวมีหมาตัวหนึ่ง นี่มัน
ประจักษ มันแหงนดูหนาเรา แปลกอยูนะ มันหากินอยูตามนี้ เราดูทองก็แฟบๆ ทองไม
ปองเหมือนไอปุกกี้เรา ไอตัวนั้นทองดูแฟบๆ มันหากินอยูตามนั้น เราเลยสะกิด
อาจารยหมออวย ดูหมาตัวนี้ซิดูทองมันแฟบๆ มันหากินอยูนั้น ไปเอาขาวที่โรงขาวแกง
มาใหมันเดี๋ยวนี้ เอาเปนหอเลยนะ อาจารยหมออวยฟงแลวก็ปุบปบไปเลย โหย เอามา
หอขนาดนี้เลยเชียวไมใชธรรมดา ใหผสมอาหารมาพรอมเลยนะ เรียกวาอาหารคนเลย
ละวางั้นเถอะ
เอามาก็ครูเดียว เพราะรานอาหารเขาอยูใกลๆ อาจารยหมออวยละไปเอาเอง
โอย หอขนาดนี้ เอามาเขาก็หากินอยูนั้น เอามาก็มาวางตอหนาเขากึ๊ก เราก็ไปยืนอยูน ั้น
เอามาวางตอหนา เอา มึงกินเสีย มึงหากินกูใหของกินก็เหมาะกันกับมึง มันมองดูหนา
แทนที่จะตะกละตะกลามรีบกินกลับไมนะ เขามองดูหนาเรา เอา กิน เขาก็ซัดเต็ม
เหนี่ยว เต็มเหนี่ยวแลวไมหมดพอครึ่งเลย กินไดอีกสามตัวสี่ตัว เพราะมันหอใหญ เรา
ก็ดูนิสัยหมา เขากินอิ่มพอแลวก็ไปเที่ยวโนนเที่ยวนี้ เดี๋ยวกลับมาดูนี้แลวก็ไป กลับมา
เฉยๆ ไมกนิ เพราะมันอิ่มแลว แลวก็ไปเที่ยวโนนเที่ยวนี้ เรายืนอยูนั้นใหเขาจัดรถอะไร
สักเดี๋ยวมาอีก อาว มึงกินอิ่มแลวยัง ยังเต็มอยูนี้เอาซี เขาไมกิน แลวมองดูคนที่ให ไม
ตะกละตะกลามนะเราดู สําคัญที่มนั มอง มันสนิทใจกับคนเหลานั้น มันสนิทหมดเลย
เอาขาวใหเขากิน
นี่ละอํานาจแหงการเสียสละ ไมตอ งถามถึงชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ําแตประการ
ใด ออกมาจากน้ําใจคือความเสียสละตอกัน อันนี้เปนสําคัญมาก ใหพากันเสียสละ อยา
เห็นแกไดแกเอา เห็นแกตัว อยางพวกเศรษฐีปจจุบันนี้ เศรษฐีมีแตโครงกระดูกไมมี
เนื้อมีหนัง เงินทองขาวของหามาโกยมาเอามาๆ แลวมันไมไดอยูในเนื้อในหนังเลย
แหละ ตกออกไปหมดยังเหลือแตโครงกระดูก ความดีไมมี กอบที่นั่นโกยที่นี่มา มีแต
รีดแตไถมา
เอามามันไมใชของตัวมันก็ตกออกหมดๆ ตัวของตัวจริงๆ มีแตโครงกระดูก ที่
ทําไวเปนความดิบความดีใหมาเสริมเปนเนื้อเปนหนังขึ้นมาไมมี ที่เอามานั้นไมใชของ
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ตัวเอง เปนของไดมาดวยความไมบริสุทธิ์ มันก็ตกออกหายหมด ไมใชของตัว เหลือแต
โครงกระดูก เศรษฐีโครงกระดูกทุกวันนี้นะ วามีเงินเทานั้นเทานี้ วาเฉยๆ อารมณไป
เกาะอยูเฉยๆ ตายแลวหมดหวังๆ พวกนี้ไมมีเหลือแหละ ความดีไมมตี ิดตัว ทุกวันนี้
ใหญเทาไรยิ่งกิเลสหนาปญญาหยาบ เห็นแกไดแกเอา ทุกอยางขึ้นเปนบาไปเลย บา
อํานาจ บากอบบาโกย บารีดบาไถ บาๆๆ นําหนาไปหมดเลย คนทั้งคนมีแตบาเต็มตัว
อํานาจก็อํานาจบา บาอํานาจ เปนอยางนั้นนะ
แลวรอน ไปไหนพวกนี้รอนนะ ใหญมันใหญแตชื่อเฉยๆ คุณธรรมไมมีหาความ
รมเย็นไมได คนอื่นใครเขาก็ไมอยากไปเกาะไปติดแหละไมมีความชุมเย็นภายในใจ
สําหรับผูมีการเสียสละมีธรรมในใจนี้ไปที่ไหนเย็นไปหมดนะ ตางกันมาก ใครอยามา
เหยียบหัวพระพุทธเจา ศาสดาองคเอกยกทานขึ้นเปนอันดับหนึ่ง ทานบารมียกขึ้นเปน
อันดับหนึ่ง การเสียสละไมมีใครเกินพระพุทธเจา จึงไดเปนพระพุทธเจาขึ้นมา ไมใชได
เปนพระพุทธเจาเพราะความตระหนี่ถี่เหนียว เพราะการรีดการไถคนอืน่ เขามาเปนเนื้อ
เปนหนังตัวเอง ไมเปน พังลงไปหมด ตัวเจาของมีแตโครงกระดูกเทานั้นแหละ ถา
กรรมดีไมมกี ็ไมมอี ะไรเปนเนื้อเปนหนังเสริมโครงกระดูกใหเปนผูเปนคนขึ้นมา มันก็มี
ตั้งแตโครงกระดูกเต็มตัวๆ
สมัยปจจุบันนี้มีแตลมแตแลง วามั่งวามีวาดีวาเดน เดนตั้งแตลมปากกับความ
ชั่วที่เดนในตัวของคนแตละคน ผูมีอาํ นาจบาตรหลวงใหญเทาไรมันมองดูวัดเมื่อไร พูด
ใหมันชัดเจน เอาธรรมจับมันถึงชัดเจนมาก นี้เราพูดจริงๆ ถาหากวาสนุกเราสนุกดูโลก
มาได ๕๖-๕๗ ปนี้แลว แตกอนเราดูแตเราแกเรา จะเปนจะตายดังที่ทานทั้งหลาย
ทราบ ฟดกันกับกิเลสตัวมันแยงมันชิงเอาของดิบของดีออกไป เอาของชั่วชาลามกมา
จับยัดใสพุงเรา พุงเราก็มีแตความชั่วชาลามก หัวใจเรามีแตความชั่วชาลามกไมมีของ
ดิบของดี นีแ่ ตกอน ฟาดอันนี้ออก พอเอาอันนีอ้ อกหมดแลวดูโลกที่นี่ โลกมันก็มีแต
แบบนั้นหาความชุมเย็นไมได
เปนผูใหญเทาไรๆ ใหญดวยอํานาจบาตรหลวงคือกิเลส เปนเนื้อเปนหนังเปน
แกนอยูในนั้นหมด ในคนคนหนึ่ง เปนผูใหญเทาไรวัดมันมองเมื่อไร ธรรมมันมอง
เมื่อไรพวกนี้ ไมมองธรรมนะ มองตั้งแตของสกปรกโสมม มองแตสวมแตถานสิ่งนั้นละ
วาดิบวาดีวายศวาลาภ เยินยอสรรเสริญ สมบัติเงินทองขาวของถือวาเปนของดิบของดี
แตธรรมที่เลิศเลอสุดยอดนั้นไมสนใจ นี่ละพวกนี้เลว เพราะฉะนั้นการปกครอง
บานเมืองจึงหาความสงบรมเย็นไมได ไปที่ไหนรอนเปนฟนเปนไฟ ถามีธรรมไปที่ไหน
เย็นๆ ตางกันมากนะความมีธรรมในใจ
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เดี๋ยวนี้มันมีตั้งแตโลก โลกกับโลภมันมีอยูในนี้ ไปที่ไหนรีดไถกันกินไปๆ
อํานาจของกิเลสนี้แผกระจายทั่วโลกธาตุ หาความสงบรมเย็นไมไดเพราะไมมธี รรมใน
ใจ ถามีธรรมในใจบางแลว เริ่มตนก็ตัวเองมีความสงบเย็นใจบาง จากนั้นก็เฉลี่ยเผื่อแผ
ความดีนี้ตอผูอื่นถือเปนคติจากกันและกัน อันเปนความดีดวยกันแลวไปปฏิบัติตัวเอง
เปนเครื่องประดับตนประดับใจ โลกก็คอ ยชุมเย็นไปๆ ถามีธรรม ใครประมาทธรรม
พวกนี้รอจะวันจมๆ เรื่องประมาทธรรมไมใชเรื่องเล็กนอย
ธรรมเปนของเลิศเลอที่สุดสุดยอดแลว โลกยอมรับ วาธรรมเทานั้นกราบกันลง
คอ กิเลสใครกราบมันได แตหมอบใหมัน ใหมันกินตับกินปอดไปหมดนัน่ แหละ หัวใจ
มีแตกิเลสจึงมีแตฟนแตไฟรุมรอน มีสมบัติเงินทองกองเทาภูเขามันก็แรธาตุตางๆ ถา
วาทอง ทองคําก็แรธาตุเสีย เงินก็แรธาตุ สมบัติอะไรแรธาตุ กระดาษไอหลังลายก็แร
ธาตุ มันมีแตสิ่งเหลานั้น แรธรรมคือความดีงามภายในใจไมมีอยาหวังความสุขนะ ถามี
แรธรรมภายในใจสุขหมด ไปที่เย็นสบายๆ
ใหพากันขุดคุยเขี่ยขุดคนหาแรธรรมดวยจิตตภาวนา จะเจอความสงบเย็นใจ
ขึ้นมา นั่นละแรธรรมอยูที่ความสงบเย็นใจ จากนั้นก็มีความแนนหนามั่นคงขึ้นภายใน
ใจ ความสงางามสวางไสวขึ้นภายในใจ นั่นแรธรรมขุดขึ้นมา ขุดขึ้นมาแลวแรธรรม
ธรรมกับใจนี้เขาเปนอันเดียวกันแลวนี้จาเลย จาครอบโลกธาตุ ตะกี้นี้เราไดวาเราสนุกดู
โลกมาเทานั้นปเทานี้ป สนุกดูจริงๆ เราไมมีไดมีเสียกับโลกสมมุติทั้งหลาย ผานหมด
ทุกอยางแลวจึงไดสนุกดูมัน แลวสนุกดูโลกทีก่ ระปอมกระแปมอยูในมูตรในคูถ ไม
ทราบวาวันไหนจะหลุดจะพนจากมูตรจากคูถ
ทะเลหลวงแหงมูตรคูถคือความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหานี้เทียบกับทะเล
หลวง และยังใหญยังกวางขวางทะเลหลวงอีก ตกกันทัง้ นั้น แลวใครจะหลุดพนไปได
เมื่อไร สนุกดู เมื่อจิตผานพนไปหมดไมมีคําวาไดวาเสีย ดูเต็มใจ ดูดวยความสลด
สังเวช ที่วาไมมีฝง มีฝาเหมือนกับน้ํามหาสมุทรที่สัตวทั้งหลายลงจมอยูในนั้น วายน้ํา
กระปอมกระแปม ถามหาฝงหาฝาที่จะหลุดจะพนไมมี หากตางตัวตางวายอยูนั้นละ
ปอมแปมๆ โลกที่จมอยูในวัฏวนนี้ก็แบบเดียวกัน มีความดีงามเทานั้นเปนเรือเปนแพ
เปนเครื่องพยุงที่จะนําเราใหขึ้นฝงไปไดๆ นอกจากความดีไมมีทาง เหมือนสัตวตกน้าํ
ในมหาสมุทรนั่นแหละ
ไอเราตกในมหาสมุทรก็คือกิเลสตัณหาตัวกินไมพอไดไมพอ เมื่อเปนอยางนั้น
ความเกิดความตายความทุกขความลําบากไมมีคําวาพอ ติดตามกันไปๆ หาฝงฝาไมมี
แลวเราอยูกันยังไง เอาซิ ถามตัวเอง ลมหายใจฝอดๆ มีดวยกันทุกคน พอลมหายใจ
ขาดแลวมันจะไปไหนนะจิตดวงนี้ ถาความดีไมมจี ม จมอีกๆ อยูงั้น ถาความดีมีแลวมี
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ทางที่จะหลุดจะพนไปได ทานจึงใหสรางความดีๆ ใครเปนคนบอกคนสอน มีแตจอม
ปราชญทั้งนั้น คนโงไมไดมาสอนธรรมประเภทนี้ได มีแตจอมปราชญทงั้ นั้นทานสอน
ใหยึดนะใครจะยึดใหยึด อยาถือกิเลสวาเปนของใหมเอี่ยมหลอกไดตลอดเวลา เหมือน
มันที่หลอกมาอยูทุกวันนี้สดๆ รอนๆ กิเลสหลอกสัตวโลกใหมเอี่ยมตลอด ไมเปนของ
ครึของลาสมัยไมเปนเดน เปนของใหมเอี่ยม สัตวโลกจึงติดมาตลอด แลวจะติดไป
ตลอดถาไมมีธรรมฉุดลากออกมา ใหพากันจําเอา วันนี้พูดเพียงเทานั้นละ พูดไปพูดมา
รูแลวลมมันจะออกหู พอพูดไปๆ ดังออกทางนี้ละ เอาละทีนี้จะใหพร
..... เสียงธรรมไปที่ไหนชุมเย็น ธรรมนี้เปนเหมือนน้ําดับไฟ กิเลสตัณหามัน
แสดงเปลวตลอดทั่วโลกดินแดน ประเทศใหญเมืองใหญเทาไรมีแตกองฟนกองไฟเผา
ไหมกัน เผากันนะ เขาไมหาฟนหาไฟเขาเอาคนทั้งคนละเปนฟน แลวเอากิเลสตัณหา
กินไมพอรีดไมพอเปนไฟเผากันไปแหลกหมด ทุกวันนี้เปนอยางนั้น เราดูสลดสังเวชนะ
พูดจริงๆ แตกอนมีไดมเี สีย ฟดกันกับกิเลสจนไมมีวันมีคืนจะเปนจะตายก็เคยพูดแลว
จนเขาตีเกราะประชุมไปดูวาเราตายแลวยัง ไปที่ไหนเราก็ทําอยางนั้น แตเขาไมตีเกราะ
เราก็บอกวาไมตี แตที่นนั่ เขาตีเกราะประชุมจริงๆ ในหมูบานเขา ตีเกราะขึ้นมาลูกบาน
เขามาประชุม
นี่ใครวายังไง พระองคนี้มาอยูกับเราไดหลายเดือนแลว ไมทราบวากี่วันดอมๆ
บิณฑบาตหนหนึ่งแลวหายเงียบๆ อยูอยางนี้ตลอดเวลา เราเคยเห็นไหม ทานไมฉัน กี่
วันถึงจะดอมๆ มาบิณฑบาตสักหนหนึ่งแลวหายเงียบๆ นี่ก็หายไปหลายวันแลว ทาน
ไมตายแลวเหรอ พวกเรากินวันละสามมื้อสี่มอื้ ยังทะเลาะกัน นี่ทานกี่วันทานไมกิน พา
กันดูซิทานตายหรือยัง ถาทานไมตายทานไมโมโหโทโสอยูเหรอ นี่เอาความจริงมาพูด
แลวไปก็มขี อ แนะกัน แตไปใหระวังนะ พระองคนี้ไมใชพระธรรมดา ทานเปนมหา
เดี๋ยวไปทานจะเขกเอานี้หลงทิศมา เขาเตือนกัน มาจริงๆ
นั่นละเวลาฟาดกับกิเลสเอากันอยางนั้น ไมไดมองเมฆมองหมอกทีไ่ หนฟดกัน
อยูงั้น ทีนี้เวลากิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจหมดแลวจิตมันจาขึ้นมา พูดฟงใหชัด นี่ผล
แหงการปฏิบัติเอาเปนเอาตายเขาวา เปนผลขึ้นมาอยางภูมิใจหาที่ตองติไมได จะเอา
อะไรมาเพิ่มก็ไมมี เอาออกก็ไมมี พอดีดวยความเลิศเลอ นี้จึงไดมองดูโลกเห็นโลก
ธรรมนี้ละทําใหมีความสุขความเจริญ คุมคาที่เราสละเปนสละตายใส เรียกวาคุมคาเลย
เอาขนาดนั้นนะ ทีนี้มองดูโลกมันถึงไดสนุกดูซิ ดูไมมีไดมีเสีย ดูหมากัดกัน ดูสัตวนรก
กัดฉีกกันวาใหมันชัดๆ อยางนี้ละ เทียบโลกสมมุติทั้งหลายนี้กับธรรมมันหางกันอยาง
นั้นนะ จึงเทียบเหมือนสวมเหมือนถาน เหมือนทองคําเทียบกันนั่นแหละ
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ทีนี้ธรรมไปที่ไหนมันก็เย็น เอาธรรมเปนน้ําดับไฟ ไฟมันลุกอยูแสดงเปลว
ตลอดเวลา ใหเอาน้ําดับไฟ เสียงอรรถเสียงธรรมเสียงวิทยุกระจายเสียงอันนี้เปนเสียง
อรรถเสียงธรรม ยับยั้งตัวไดนะคนเรา เราพอใจแลว ใหลูกชายพากันดําเนินนะ นี้เปน
ใหญขนาดไหน จิตใจหมุนเขามาในธรรมละดี ตองมีธรรมเปนเครื่องหลอเลี้ยงเสมอชุม
เย็นตลอดๆ นะ เอาเทานั้นละ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

