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ทุกขตามธรรมพระพุทธเจา
กอนจังหัน
เวียงจันทนนี้เปนเมืองหลวงของประเทศลาว ความจําเปนจะมาอยูที่นั่นหมดนั่น
ละ เราก็เลยจะพิจารณาใหทูตลาวเขามาหา แลวก็บอกใหหมอนั้นมา มาพูดถึงเรื่อง
ความจําเปนของเครื่องมือแพทยเปนยังไงๆ บาง หลังจากนั้นแลวเราก็จะพิจารณากัน
นี่ยังไมมาแตจะมาเร็วๆ นี้แหละ เราเปดทางใหแลวใหมา อยางนี้ละความจําเปนมันมี
ทุกแผนดินแผนหญานั่นแหละ สพฺเพ สตฺตา อันวาสัตวท้งั หลายที่เปนเพื่อนทุกขเกิด
แกเจ็บตายดวยกันหมดทัง้ สิ้น มันมีความจําเปนอาศัยกันระโยงระยางอยูตลอดเวลา
มนุษยเราอาศัยกัน เราจึงไดพิจารณาอุตสาหพยายามชวยเต็มกําลัง
สุดลมหายใจชาตินี้เราก็เปนอันวาไปละ พูดงายๆ พูดใหชัดพี่นองทั้งหลาย ที่
เราชวยชาติมานี้ตะเกียกตะกายมา เฉพาะอยางยิง่ ๗ ป จะเปนจะตายเพื่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย เราเทานั้น สําหรับเพื่อเราเอง เราบอกวาไมมี หมด หมดโดยสิ้นเชิง
เราไมเพื่ออะไรสําหรับเรา บอกวาพอแลวก็บอกวาพอแลว นี่ละอํานาจแหงการบําเพ็ญ
ธรรม เมื่อถึงขั้นพอพอจริงๆ ไมเอาอะไรทั้งหมด สามแดนโลกธาตุปลอยโดยสิ้นเชิง
โดยหลักธรรมชาติ ทํายังไงใหเปนไปอะไรอีกไมไดแลว เรียกวาเปน อฐานะ ใหเปนอื่น
เปนใดไปไมไดแลว วาพอ พอ นั่น
เราพอทุกอยางแลวเราก็บอกตรงๆ ไมใชมาอวดบรรดาพี่นองลูกหลานทั้งหลาย
เราชวยชาติมานี้เปนเวลา ๗ ปเต็ม เราตั้งหนามาอวดเหรอ พิจารณาซิ ความเมตตา
นั่นเอง เมืองไทยเราจะลมจะจม เปนเมืองไทยมาตั้งแตปูยาตายายพากันถอกันพายมา
บรรดาปูยาตายายพาลูกพาหลานไทยเราถอพายมาๆ ก็พอเปนไปทุกสิ่งทุกอยางสงบ
รมเย็น สมบูรณพูนผลเรื่อยมา แตมาถึงระยะทีว่ านี้ซิ เมืองไทยจะจมเอาตอหนาตอตา
มองไปที่ไหนมีแตหัวจอลงไปทะเลหลวงแหงความลมจม แมหมูหมาเปดไก เจาของหัว
จอลงมันก็จอ ลงเหมือนกัน มันจะจมไปหมด ทุกสิ่งทุกอยางมองไปไหนมีแตสิ่งที่จะจม
ไปดวยกันกับชาติไทยเรา นี่ละที่มันสะดุงแรงนะ ถึงรองโกกทีเดียว
นั่นละที่ไดออกชวยพี่นองทั้งหลาย เราออกชวยดวยความเมตตา เราไมไดออก
ชวยเพื่อหวังชื่อหวังเสียงอะไรเราไมมี เราพอทุกอยางแลว ชวยเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็ม
ความสามารถ ทุกสิ่งทุกอยางที่ไดชวยพี่นองทัง้ หลายไดคิดเต็มหัวใจๆ แลวจึงไดออก
เพราะฉะนั้นเรียกวาเราก็ภูมิใจ
ในการชวยพี่นองทั้งหลายไมผิดไมพลาดตลอดมา

๒
เพราะไดพิจารณาโดยธรรมๆ เอาธรรมเปนเกณฑ ไมวาทางดานวัตถุ ดานวัตถุตั้งแต
ทองคํา-ดอลลาร-เงินสดลงมานี้บริสุทธิ์สุดสวน เราไมเคยแตะ พูดตรงๆ เลยวาเจตนา
ของเราที่จะหยิบเอาของทานทั้งหลายมาเปนของสวนตัวดวยความทุจริต มัวหมองหรือ
มืดตื้ออยางนี้บาทหนึ่งเราก็ไมมี ขนาดนั้นละ
นี่เราชวยดวยความเมตตาจริงๆ เราเชื่อความบริสุทธิ์ของเราภายในใจของเรา
ทางดานวัตถุไมวาทองคํา-ดอลลาร-เงินสดจะจายไปทางไหนๆ เราเปนผูควบคุมเอง
สําหรับทองคําเรียกวารอยทั้งรอยเลยเขาคลังหลวงของเรา ดอลลารก็เขาคลังหลวงเพียง
๑๐ ลาน จากนั้นหมุนดอลลารมาชวยเงินไทย เงินไทยชวยโลก ชวยคนทั้งประเทศนั่น
แหละ หมุนมาชวยเงินไทย อยางนั้นตลอดมา เราชวยดวยความบริสุทธิ์จริงๆ
เพราะฉะนั้นเราจึงกลาพูดกับบรรดาพี่นองทัง้ หลายทุกสัดทุกสวน
ไมสะทก
สะทานวาจะผิดไป เพราะเราพิจารณาแลวทุกอยางที่แสดงออกมาทางกิริยาการพูดการ
จา ทางดานวัตถุก็สมบูรณ เราไมไดตองติเราวาไปซุกซอนไวที่ไหนเงินเหลานี้นะ ถอด
ออกจากหัวใจของพี่นองทั้งหลายดวยความรัก แลวออกมาเปนทาน แลวหลวงตาบัวเอา
ไปซุกซอนไวที่ไหน ไปกินไมมี เปดอยางนี้เลย นี่ละเราถึงกลาหาญทุกอยางที่พูดตอพี่
นองทั้งหลายดวยความบริสุทธิ์ใจ และความเมตตาครอบตลอดมานะ
พูดมานี้ก็มาจนตรอกกันตอนที่ตา พอเห็นโรงพยาบาลศูนยเขามาขอ ตกลงให
เขาแลววาเปนราคาเจ็ดลานสองแสน เอาลงกัน เพราะอันนี้ไดเปดทางใหเขาแลว ตาม
ธรรมดาเขาจะไมมาขอละ คือเราเปดทางใหแลววาตานี้ทั้งหมดเราจะพยายามชวยให
เต็มเหนี่ยว เพราะเราไปเห็นคนในโรงพยาบาลหองตาแลว ไมวาเชาสายบายเย็นแนน
ตลอดเวลาๆ เวลาถามแลวหมดทั้งภาค ประเทศลาวก็มา วางั้นนะ
นี่ละเราถึงไดชวยเต็มเหนี่ยว แลวก็เปดทางเลยวาเอาหมดก็หมดไป เรื่องตานี่
เราจะชวยเต็มเหนี่ยว เราเห็นคุณคาของตามากทีส่ ุด คนเราลงตาบอดแลวหมดคุณคา
ทันที เราจะสรางคุณคาใหแนนหนามั่นคงเต็มเหนี่ยวอยูอยางนี้ตามเดิม ชวยเหลืออยาง
นี้ เราจึงชวยมาตลอดๆ แลวเปดเลย ทางโรงพยาบาลมีความขัดของดวยเครื่องมือ
แพทยอะไรไมตองมาถามเรา เราบอกอยางนั้น เมื่อทางนี้เห็นความจําเปนควรที่จะซอม
ใหรีบซอม ถาไมควรซอมใหรีบสั่งมา บอกอยางนั้นเลย สั่งมาแลวรับรองคุณภาพแหง
เครื่องมือทีม่ าถึงแลวนั้นแลวสงบิลมาหาเรา ไมตองมาบอกเรา เราจะจาย คือบิลนี้จาย
ตามบริษัทนั้นๆ ที่เขาสงมา จายเงินใหเขา อยางนี้เรื่อยมา
แตคราวสุดทายนี้เจ็ดลานสองแสนนี่เขามาบอกเอง เขาคงจะเกรงใจ เพราะมัน
มากตอมาก ตามธรรมดาเขาสั่งเลยๆ คราวนี้เขาตองมาหาเรา เราก็เปดรับเลยทันที มือ
เขียนตองมือลบซิ เราบอกเราเปดเต็มที่สําหรับตา เขามาอยางนี้เจ็ดลานสองแสนก็เอา

๓
เปดเต็มที่ พอทางนี้เปดเต็มที่ทางประเทศลาวไดทราบขาวโดดมาอีกละ นี่กําลังหนัก
เราชวยดวยความเมตตา ตานี่สําคัญมากนะ คนเราคุณคาสําคัญในอวัยวะทุกสวนอยูก ับ
ตา ตื่นขึ้นมาปบมองเห็นนี่ก็ชื่นใจชื่นตา ตื่นขึ้นมาปบบอด หลับลงไปบอดไมเปนทาเลย
ยังเหลือลมหายใจฝอดๆ อยากตายเทานั้นคนเรา ใชไหม เมื่ออยูไปก็ไมมีความหมาย
อยูไปทําไมอยากตาย ถาตายังดีอยูไมตายงายๆ คลานไปตามันยังเห็น เดินไปไดตามัน
ยังเห็น นั่นละสําคัญ เราก็ชวยอยางนี้ ใหพี่นองทั้งหลายทราบเอาไวนะ ความจําเปนมี
อยูทั่วโลก เราชวยเต็มกําลังของเรา
(อ.รัตนากราบเรียนถึงวิทยานิพนธของนักศึกษา โดยใชสื่อจากหนังสือหยดน้ํา
บนใบบัวและอินเตอรเน็ตของหลวงตา) ดีแลว เปนประโยชนแกโลก เฉพาะอยางยิ่ง
เมืองไทยเราเปนเมืองพุทธ ควรจะไดหลักพุทธศาสนาออกไปใชในแขนงตางๆ ของทาง
โลกเรา ถาธรรมแทรกเขาไปตรงไหนจะอบอุนๆ ไมคอยผิดพลาดนะ ธรรมสําคัญมาก
ทีเดียว ใหความอบอุนไดดี แมนยําดวยความถูกตอง
หลังจังหัน
จะเอาของไปใหพวกรักษาดาน พวกรักษาดานเขารักษาสมบัติของชาติเราตอง
สนับสนุน เชนอยางทางเพชรบูรณก็เหมือนกัน เพชรบูรณไดสักประมาณไมต่ํากวา ๘ ป
ชวยมาเปนประจําทุกเดือนๆ เลยเชียว เริ่มตนก็เราไปสรางตึกใหโรงพยาบาลหลมสัก
เราเดินทางผานไปผานมาดูสภาพความเปนอยูของเขา เริ่มตนใหเขาซื้อของบาง ผานไป
ก็ดูใหซื้อของบาง เอาของแตเล็กนอยแลวเอาเงินใหเทานั้นๆ ครั้นตอมาเลยไปสง
ตลอดเลยสงของ เดือนละครั้งๆ กอนจะมานี่รีบไปสงแลวก็มา เดือนละครั้งไมใหขาด
เลย
ภูวัวนี่ก็ไปสงแลวกอนจะมา วัดถ้ําพระภูวัว อันนั้นพระ ๓๐ กวาเปนประจํานะ
ไปสงใหทุกเดือนเลย ได ๒๐ กวาปแลว พระทั้งวัดเราเลี้ยงดูทั้งหมดเลย แตกอนมีพระ
สองสามองค เพราะการโคจรบิณฑบาตลําบาก บานอยูนั้นสองสามหลัง พระอาศัย
ภาวนาอยูนั้นเห็นวาภาวนาดี เราทราบพอมีโอกาสเราก็ไปดู ลงรถแลวก็ตระเวนดูรอบ
หมด จากนั้นมาก็ประกาศเลย บอกวาเราจะรับเลี้ยงวัดนี้ พระมีเทาไรถาตองการภาวนา
จริงๆ แลวใหมา มีเทาไรเราจะรับเลี้ยง สูไมไดเราก็จะบอกวาสูไมได ใหมาเลย ถาพระ
ตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลจริงๆ เอามา เราจะรับเลี้ยง แตพระโกโรโกโสใหไลลง
ภูเขาใหหมดอยาใหหนักภูเขาลูกนี้ เราวางั้น ตองเด็ดทั้งสองอยางใชไหมละ
ตั้งแตบัดนั้นมาทานคงจะตั้งจุดศูนยกลางไวประมาณ ๓๐ มี ๓๐ กวาบาง ขาด
บางเล็กนอย บางทีก็ ๔๐ เปนประจํามาได ๒๐ กวาปนี้ เรารับเลี้ยงทั้งวัดเลยนะ พระ
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กรรมฐานที่ตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติจริงๆ ตอนค่ําทานจะมารวมกันเปนประจําทุกวัน เอา
เทปของครูบาอาจารยทั้งหลาย สวนมากเปนเทปของเรานี่แหละ ตั้งกึก๊ ลงเปดเทปแลว
ทานนั่งภาวนาฟง อยางนอยหนึ่งกัณฑจบ พอจบแลวใครจะนั่งตอไปก็ได ไมนั่งตอไปก็
กลับไปภาวนาก็ได อยางนี้เปนประจํา พอตกเย็นเริ่มมืดทานก็มารวมกัน เอาเทปเปด
แลวนั่งภาวนาฟง อยางนอยเทปจบหนึ่งกัณฑเสียกอน แลวองคไหนอยากจะลุกไป
ภาวนาเองก็ไป ผูไมอยากลุกจะนั่งตอฟงตอไปก็ได หรือภาวนาตอไปไมเปดเทปก็ได
เราสงเสริมสําหรับผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เราพูดจริงๆ เราสงเสริม คิดดูอยางวัด
ถ้ําภูวัวนี้ บางทีถงึ ๔๐ องคก็มี เราบอกมาเทาไร เอา มา เราบอกไวแลวนั่น มาเทาไร
เราก็รับเลี้ยงทั้งนั้น ถาสูไมไหวเราก็จะบอกวาสูไมไหววางี้เลย นี่ยังไมปรากฏวาสูไมไหว
ไปทีไรถามพระมีเทาไร เดือนหนึ่งๆ ไปทุกเดือนนะ กอนจะมานี่ก็วันที่ ๒๗ หรือไงไป
แลว ไปแตละครั้งรถฟาดถึง ๔ คันเต็มเอี๊ยดๆ กองพะเนินเทินทึกเทาภูเขาทั้งลูก รถหก
ลอก็มี สี่ลอก็มี บองขึ้นเต็มรถๆ เลย ของกําหนดใหพอและเผื่อไวเสมอ คือพระทีอ่ ยู
ตามแถวนั้นก็มี แหงละสององคบางสามองคบาง ทานมาอยูแถวนั้น ทานก็มาอาศัยนี้
แหละ เวลาจําเปนทานใหตาปะขาวบางใหเณรบางมาเอาไป รถมาลําบากมาไมได ทาน
ก็มาเอาไป
เราเอาไปไวจุดศูนยกลาง เผื่อไวเสมอ เผื่อวัดนั้นวัดนี้ที่ทานมาอยูภาวนาตาม
แถวนั้น พระเหลานี้แหละเปนพระผูจะทรงมรรคทรงผล เราจึงสงเสริม ถึงไหนถึงกัน
แหละเรา ถาตั้งใจปฏิบัติจริงๆ แลวเอา ถึงไหนถึงกันเลย อยางวัดภูวัวนี้ เอา มาเทาไร
มาเราจะรับเลี้ยง หากวาเราสูไมไหวจริงๆ เราจะบอกวาไมไหว ก็ไมเคยไดยินวาสูไม
ไหว ไปถามทีไร เปนยังไงอาหารที่สงมาพอไหม โอย พอ เหลือเฟอ ก็เราสงเผื่อแลวนี่
แถวนั้นใหมาเอาที่นี่ๆ เราบอกแลววาเราไปสงไมได ซอกแซกซิกแซ็ก เราจะมาสงจุด
เดียวนี้เทานั้น แลวทานผูใดขาดเขินก็ใหมาเอาตามนี้
ทานอุทัยทานก็เปดโอกาสไว วัดแถวนั้นแหงละสององคบาง สามองคบาง อยูใน
เขานะ อยูในภูเขา อยูตามหินอะไรภาวนาดีๆ ทานอยู เวลาทานจําเปนทานก็มาติดตอ
ขอจากนี้ไป เราไปไวเปนจุดศูนยกลาง ไปเที่ยวละสี่คันรถ หกลอก็มี สี่ลอก็มี จะบองให
เต็มทุกคัน ทุกอยางเราจะเผื่อไวเสมอ สําหรับวัดนี้กะวาขนาดนี้ แลวเผื่อไวเพื่อวัดนั้น
วัดนี้เปนประจํา นี่ก็ได ๒๐ กวาปแลว ประจําทุกเดือนใหไมขาด เราพยายามสงเสริม
พระผูปฏิบัติดี ทานเหลานี้แหละจะเปนผูทรงมรรคทรงผล และใหความสงบรมเย็นแก
ชาติบานเมืองของเรา เพราะทานเปนธรรม ความเปนธรรมอยูคนเดียวก็เปน ไป
เกี่ยวของกับใครเปนธรรมไปหมด

๕
ความสกปรกไปทีไ่ หนเลอะเทอะ อยูคนเดียวก็มอมแมมอยูกับมูตรกับคูถนั่น
แหละ กระจายออกไปที่ไหนก็มูตรคูถแตกกระจายออกไปเหม็นคลุงไปหมด นั่นความ
สกปรกของผูทําชั่ว พระทําชั่ว เปนอยางนั้น ถาพระทําดีคนทําดีหอมหวนอยูภายใน
ตัวเอง อยูค นเดียวก็ผาสุกรมเย็นสบาย ออกไปที่ไหนเกี่ยวของกับประชาชนญาติโยม
เปนมงคลไปหมด มันตางกันนะ เพราะฉะนั้นเราจึงตองสงเสริมพระใหไปอยูอยางนัน้
ผูที่อยูในที่เชนนั้นสงเสริมอาหาร เชนอยางวัดภูวัวนี่ไมใหขาดเลย เปนประจําทุก
เดือนๆ มาได ๒๐ กวาป ไมใหบกพรองขาดเขิน หากวาเรามีเวลาวางเราก็ไป ถาเราไป
ก็เปนอาหารเสริมไป คือเราไปนี้ไมต่ํากวาสองคันรถแหละ เต็มเอี๊ยดเหมือนกันเราไป
อันนี้แลวแตเราจะไปเมื่อไร มีโอกาสเราก็ไป ถาไมมีโอกาสของก็เหลือเฟออยูแ ลว
จากนั้นก็ไปวัดนั้นวัดนี้
การเสียสละนี้เราพูดไดเต็มปากเลย เราเสียสละเพื่อโลกลวนๆ เราไมมีอะไรที่จะ
มาติดพันกับมัน เราสละเพื่อโลกลวนๆ ดิ้นดีดอยูต ลอดเวลา ไปมาอยางนีก้ ็เหมือนกัน
แทนที่จะเปนเรื่องของเราไมมีนะ เราเพื่อโลกเทานั้น ทุกขยากลําบากขนาดไหนเราก็
เพื่อโลกไมไดเพื่อเรา เพื่อเราก็ธาตุขันธของเราก็เพียงอาศัยบิณฑบาตไปวันหนึ่งก็พอ
นอกจากนั้นเพื่อโลกทั้งหมด ไดมามากนอยดังพีน่ องทั้งหลายทราบ ออกหมดเลย เรา
ไมมีคําวาเก็บ ออกตลอดๆ เราชวยใหเต็มเม็ดเต็มหนวยนี้เสียในชาติที่เรามีชีวิตอยูนี่
เราตายแลวชวยอยางนี้ก็ไมมี เวลามีชีวิตอยูมีเทาไรทุมหมด
อยางในวัดปาบานตาดไมมีการสั่งสม มีเทาไรออกหมดๆ เลยตั้งแตไหนแตไร
ตั้งแตสรางวัดปาบานตาดมาไมเคยมีการสั่งสม มีมากมีนอยเฉลี่ยออกไป ถาเปนความ
จําเปนทางฆราวาสเราก็เจียดไปชวยทางฆราวาส ถาจําเปนทางพระเราก็สงไปทางพระ
ออกตามนี้เลย พระทีท่ านตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทานจะตักตวงเอามรรคผลนิพพาน
อยูเงียบๆ นะ ทานที่เปนเศรษฐีธรรมมักจะอยูเงียบๆ อยางนั้น อยูที่ไหนเงียบๆ แต
ธรรมกังวานอยู เทวบุตรเทวดาอินทรพรหมอนุโมทนาสาธุการทานอยูในปาในเขา ทาน
ไมไดอยูตามนี้ก็ตาม พวกเทวบุตรเทวดาอินทรพรหมอนุโมทนาสาธุการหอมลอมทาน
อยูตลอดเวลาในปาในเขา
อันนี้คือตาธรรมของพระพุทธเจา ตาธรรมของสาวกที่ทานเกี่ยวของกัน พวกตา
บอดเรานี้ก็เห็นแตขาวตมขนม เห็นแตสุรายาเมา พวกตาเรา ตาทานทานเห็นอรรถเห็น
ธรรมกันทั้งนั้น เสาะแสวงหาอรรถหาธรรม ตาทานกับตาเราผิดกัน ใจทานกับใจเราผิด
กัน คติที่จะไปขางหนา ความเปนไปขางหนาจึงตางกัน ผูที่สงั่ สมแตความดีงาม ไปที่
ไหนมีแตความดีงาม สมมักสมหมายตลอดไป เพราะตนไดสรางแตความดีงามเอาไว
สมมักสมหมายไว ทีนี้เวลาผานไปจากอัตภาพนี้ อัตภาพนี้ก็คือใจดวงนี้เปนผูสรางไว
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แลวเสวยผลของตน ความดีก็เสวยผลของความดี ถาความชั่วก็เสวยทุกข ทานจึงสอน
ใหละชั่วทําดี ไมไปไหนสองอยางนี้
กลฺยาณํ วา ปาปกํ วา ตสฺส ทายาโท ภวิสฺสามิ การสรางความชั่วหรือความดี
จะหนุนขึ้นมา เรานั้นแลจะเปนผูรับผลของกรรมทั้งสองประเภทนี้ ไมมีผูอื่นใดที่จะมา
รับแทนไดเลย เราจึงตองไดคัดเลือกสิ่งที่ทําลงไป สิ่งที่ทําลงไปนั้นมันเปนภัยแลวก็
กลับมาเปนภัยตอเรา สิ่งที่ทําลงไปเปนคุณก็กลับมาเปนคุณตอเรา ไปที่ไหนสะดวก
ราบรื่นดีงาม เปนอยางนั้นตลอด พอพูดอยางนี้เราก็ยกตัวอยางเชน ในครั้งพุทธกาล
พระสีวลีไปที่ไหน เทวบุตรเทวดาไมมาอยูนี้นะ ไปที่ไหนเกลื่อนอยูดวยศรัทธาญาติโยม
มนุษยมนา เทวดาอินทรพรหม นิรมิตตนลงมาทําบุญใหทาน ทาวสักกเทวราชก็มา
ทําบุญใหทานกับทานพระสีวลี
พระสีวลีนี้เลิศในทางมีอติเรกลาภมาก
ในลูกศิษยพระตถาคตครั้งพุทธกาล
พระสีวลีนี้เปนผูมีอติเรกลาภมากที่สุดในบรรดาสาวกทั้งหลาย ยกพระสีวลีเปนที่หนึ่ง
ทานไปที่ไหนๆ เกลื่อนไปดวยวัตถุไทยทาน เพราะอะไร เวลายอนหลังถึงอดีตชาติของ
ทาน ทานเปนนักเสียสละ นั่นอยางนี้นะ นี่ละผลสรางมา สรางมาสนองทานวาระสุดทาย
คือคราวนั้นทานตายแลวทานก็นิพพานไปเลย ทานจะไมกลับมาเกิดอีก เหมือนกับวา
กองบุญทั้งหลายที่ทานสรางมามากนอย มาสนองทานใหเห็นประจักษตอตาตอตาทั้ง
ประชาชนและองคทานเอง ไปที่ไหนเกลื่อนไปหมดพระสีวลี นี่ก็มาตามสายบุญ ทานไป
ไหนเปนอยางนั้น
ทั้งๆ ที่อดอยากขาดแคลน ถาทานไปไหนแลวเกลื่อนไปหมด นี่เพราะอํานาจ
แหงบุญของทาน ในครั้งพุทธกาลก็มพี ระสีวลี ไปที่ไหนเกลื่อนไปดวยวัตถุไทยทาน ผูที่
อดอยากขาดแคลนก็เอาอีกแหละ ก็เห็นชัดๆ ผูอดอยากขาดแคลน นี้ก็มีในประวัติ
เหมือนกัน เราไดดูประวัติทั้งสองเลย ประวัติองคที่อดอยากขาดแคลนมากๆ จนเปน
ประวัติขึ้นมาเหมือนกับพระสีวลี พระสีวลีทานเดนทางอติเรกลาภมาก จนเปนประวัติ
ขึ้นมา พระองคนี้ก็เปนผูทุกขผูยากลําบากลําบนเข็ญใจ ตั้งแตวันบวชมาฉันจังหันไมเคย
อิ่มเลย โผเผมายังไงถึงไดมาเกิดเปนมนุษยกไ็ มรูนะ แลวเขาไปบวชในพุทธศาสนา
เวลาไปบิณฑบาต พระองคนี้บิณฑบาตฉันจังหันไมเคยอิ่ม ตั้งแตวันบวชมาทานบอกไม
เคยฉันจังหันอิ่มเลย
เวลาถาม ไมมีคนถวายอาหารทานเหรอ พระเณรทั้งหลายในวัดไมเหลียวแล
ทานเหรอ ทานก็บอกเหลียวแล ทานใสบาตรใหเต็ม ครั้นฉันไปๆ ไมทราบหายไปไหน
ทางนี้ยังไมอมิ่ อาหารในบาตรหมดแลวๆ ทุกวัน จนเสียงความจนของทานร่ําลือไปถึง
พระพุทธเจา พระสารีบุตร โมคคัลลาน พระสารีบุตร โมคคัลลานจึงไดมา ตั้งหนามา
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เลย เตรียมอาหารไทยทานมาอยางเต็มเหนี่ยวเลย วันนี้จะไปถวายอาหารบิณฑบาตพระ
ทุคตะเข็ญใจองคนี้ ใหทานไดฉันจังหันอิ่มวันนี้ใหเห็นตอหนาตอตา ทานก็มาเลย พระ
สารีบุตร โมคคัลลาน อัครสาวกขางซายขางขวา
พอมาแลว ไหนไดทราบวาทานตั้งแตทานบวชมาทานฉันจังหันไมเคยอิ่มใชไหม
ใช ทานวา เพราะเหตุไร ไมมีใครใสบาตรใหทานเหรอถึงฉันจังหันไมอมิ่ มี เรื่องใส
บาตรมี ไมไดตําหนิติเตียนศรัทธาทั้งหลายที่ใหทั้งฝายฆราวาสทั้งฝายพระ ใครก็เห็นใจ
วาฉันจังหันไมอิ่มๆ ใครก็มาสงเคราะห สงเคราะหเทาไรก็เหมือนเทลงในทะเลหลวง
ไมไดเขามาในพุงนี้ ฉันไมอิ่มเลยทั้งที่ของเต็มบาตร นี่ดูซิ นี่ละอํานาจของกรรม ใคร
อยาไปคาดนะ คาดกรรมวาจะเปนไปตามคาดอยางนั้นอยางนี้ไมเปน กรรมดีกรรมชั่ว
เหนือทุกอยาง ทานจึงบอกวา นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ ไมมีอานุภาพใดที่จะเหนืออํานาจแหง
กรรมดีกรรมชั่วนี้ไปได นั่นฟงซิ อันนี้มีอานุภาพมาก
ทีนี้เวลามาก็มาถามทานทราบชัดเจนแลว พระสารีบุตรจัดเองทีเดียว อาหารใส
บาตรใหเต็มเอี๊ยด เอาทีนี้ฉัน พระสารีบุตรนั่งเฝาอยูนั้นเลยนะ เอา ทานฉันใหอิ่มวันนี้
มันจะเปนยังไง แตพระสารีบุตรทานจับขอบปากบาตรไวนะ ถาปลอยขอบปากบาตร
เมื่อไรอาหารในนั้นจะหมด ตองจับขอบปากบาตรไวใหพระองคนั้นทานฉัน ฉันเสียอิ่ม
เต็มเหนี่ยว ตั้งแตบวชมาฉันจังหันอิ่มวันเดียวนั้นแหละ พอฉันจังหันอิ่มแลวเลยตายใน
วันนั้น แสดงวาอิ่มมากไปทา ทองแตก แตทานไมไดบอกไวในประวัติวาทองแตก บอก
แตทานอิ่มแลวทานตายในวันนั้นเลย อิ่มวันนั้นก็ตายพอดี นี่ผจู นก็จนอยางนี้
ไดทราบประวัติวาพระองคนี้ตระหนี่ถี่เหนียวมาก นั่นเห็นไหมละ แมที่สุดพวก
ขาวสุกขาวสารมันตกเรี่ยเสียหายลงไปนี้ พวกมดพวกแมงอะไรมาขนไปกิน ก็ไปขุดเอา
ในรูเขา เอาขาวสารขาวเปลือกทีม่ ดทัง้ หลายขนลงไปในรู เขาเอาไปเลี้ยงกันในรู สูเอา
ไปทําไมนี่ของกูนี่นะ ไปขุดของเขาเอามา มันนาโมโหใชไหม ถาเราเปนมดเปนปลวก
เราจะไลกัดใหมันหลงทิศไปเลยพระองคนี้ ไมตองมาใหทนทุกขทรมานฉันอาหารไมอิ่ม
ใหคนทั่วโลกไดรูไดเห็นกัน เราจะตามฆามัน ถาหลวงตาบัวเปนมดนะ
นี่ความตระหนี่ถี่เหนียว เอารัดเอาเปรียบที่สุด แลวโผเผยังไงไดมาบวชเปนพระ
เวลาบวชเปนพระบิณฑบาต ทุกอยางที่พระทั้งหลายทานทําใหพระองคนี้นะ เอา
บิณฑบาต ถาไปธรรมดาตามลําดับพรรษามันไมได ใหออกหนาเปนหัวหนาไป ก็มาดล
บันดาลใหเขาไมเห็นเสีย เขาก็มาเห็นองคนี้ ตอไปก็ใส องคนั้นก็บาตรเปลากลับมา เอา
ขยับมานี้เปลี่ยนนี้ มาถึงนี้เขาก็ไมเห็นเสีย บาตรเปลากลับมา ฟาดไปสุดทายขาวหมด
บาตรเปลากลับมา
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นี่อํานาจแหงกรรมมันบอกชัดๆ นี่คือผูตระหนี่ถเี่ หนียว ไปที่ไหนคับแคบตีบตัน
ภพชาติตางๆ ดังที่วา นี่ก็เห็นชัดเจน ไปที่ไหนหาความอิ่มหนําสําราญไมมีพระองคนี้ ที
นี้พระสีวลีเปนยังไง ไปที่ไหนหาความบกพรองไมมี ถึงขนาดที่พระพุทธเจายกขึน้
ชมเชย ไปเยี่ยมพระเรวัตตะทีอ่ ยูในปา พระเรวัตตะทานเปนนองชายของพระสารีบุตร
เปนพระอรหันตดวย ทานชอบอยูในปาและอยูในปาเปนประจํา อยูๆ พระพุทธเจา
รับสั่งพระอานนทวา “วันนี้เราจะไปเยี่ยมพระเรวัตตะในปา” “โอย จะไปยังไงปานี่มัน
อดอยากขาดแคลนมากนะพระเจาขา ไปที่ลําบากลําบนมาก” “โอย จะไปยากอะไร”
นั่นเห็นไหมเวลาทานจะยกสาวกขึ้นนะ ใครจะเลิศยิ่งกวาศาสดาละ ทานไมเอาศาสดา
ทานยกสาวกทานขึ้น “มันจะยากอะไรเราเอาพระสีวลีไป มีกี่ทอ งเต็มหมด ไป”
ไปก็พระสีวลีเปนอยางนั้นจริงๆ เกลื่อนไปหมด ไมมีอดอยากขาดแคลน นี่ละ
อํานาจของการใหทาน ไปไหนมันหากเปนในตัวเองนั่นละ ไมอดอยากขาดแคลน เบิก
กวางๆ คนที่มีจิตใจกวางขวางสละทําบุญใหทาน ไมไดเลือกนะ ไมวาสัตวไมวาบุคคล
ชาติชั้นวรรณะใด ใหทานไปเปนทานเปนกุศล เสริมบารมีของตนใหกวางขวางเบิกบาน
ออกไปโดยลําดับเชนเดียวกันหมด ไมวาจะใหทานแกบุคคลหรือสัตวประเภทใดก็ตาม
บุญเปนบุญมาตลอด เวลาไดผลที่ตามสนองนี่ไปที่ไหนไมอดอยากขาดแคลน นี่ละ
อํานาจแหงการตระหนี่ถี่เหนียวกับอํานาจแหงความเสียสละตางกันอยางนี้
ขอใหทานทั้งหลายจําเอานะ พระพุทธเจาแลวพูดไมมีสอง หนึ่งไมมีสอง คือ
สวากขาตธรรมตรัสไวชอบทุกอยาง ไมมีที่คัดคานตานทานไดเลย ถูกตองคือธรรมของ
พระพุทธเจานั่นแหละ ใหพากันนําไปปฏิบัติ เราอยากจะพนจากทุกขภยั ทุกสิ่งทุกอยาง
ตั้งแตเล็กนอยถึงใหญ ใหพนไปโดยสิ้นเชิง ตองอาศัยคําสอนของพระพุทธเจา เดินตาม
ทางของพระพุทธเจา ทุกขก็ทุกขเถอะ ทุกขตามธรรมของพระพุทธเจานี่ทุกขเพื่อ
ความสุขนะ ถาทุกขเพือ่ กิเลสนี่ทุกขเทาไรเปนมหันตทุกข
ทานวา ทุกฺขสฺสานนฺตรํ สุขํ ทุกขเกิดในลําดับแหงสุข คือตองทุกขเสียกอนที่จะ
ไดรับความสุขความเจริญขึ้นมา เชนพระพุทธเจาสลบสามหนทุกข แตผลปรากฏขึ้นมา
เปนศาสดาเอก แต สุขสฺสานนฺตรํ ทุกฺขํ สุขเกิดในลําดับแหงทุกข คนหาตั้งแตความ
สะดวกสบายในเบื้องตน
ไมอยากประกอบหนาที่การงานอะไรเลย
เอาความ
สะดวกสบายในเบื้องตนก็เปนทุกขในเบื้องหลัง คนคนนี้เปนทุกข
ใครอยาไปสุกกอนหามนะ หรือเอาสุขกอนทัง้ ๆ ที่ไมประกอบผลอะไรที่จะให
เปนความสุขเลยไมไดนะ ตองพยายามอุตสาหขวนขวายทุกคนๆ ทางธาตุทางขันธก็
เสาะแสวงหาอยางนี้ละ ธาตุขันธเปนความจําเปนที่เราจะดูแลรักษาจนกระทั่งถึงวันตาย
ดวยกันนั้นแหละ มันถึงจะยุติลงไดเรื่องกังวลกับธาตุขันธ เอาทางดานจิตใจ อาหาร

๙
ทางดานจิตใจคือธรรมคือบุญคือกุศล อันนี้ยิ่งขาดมากนะ เสียหายมากทีเดียว อะไรๆ
จะกองเทาภูเขาก็ตามจิตใจขาดอรรถขาดธรรม ขาดคุณงามความดีเสียอยางเดียวจมได
เลย ตอหนาตอตาสมบัตทิ ั้งหลายที่เจาของเคยครองอยูแตกอนกองเทาภูเขานี้แหละ ไม
ติดตามผูนั้นไดเลย แตบุญกุศลนี้เทานั้นเปนผูติดตาม
บุญกุศลเขาสูใจไปเลย ไมตองหวงสมบัติเงินทองมากนอยไมตองหวง บุญกุศล
บรรจุไวที่หัวใจ ทางธาตุทางขันธสมบัติเงินทองก็มีเต็ม อยูในโลกนี้ก็เย็น ไปขางหนาเรา
สรางคุณงามความดีไวประจําจิตใจของเรา ใจของเราก็เต็มดวยอรรถดวยธรรม ดวยบุญ
กุศล ไปขางหนาก็เปนสุคโต ทานวาอิธ นนฺทติ อยูในโลกนี้ก็รื่นเริงบันเทิงไมจนตรอก
จนมุม เปจฺจ นนฺทติ ละโลกนี้ไปแลวก็รื่นเริงบันเทิง จนกระทั่งถึงแดนสวรรคนิพพาน
พระพุทธเจาสอนไว ถากิเลสสอนมันไมสอนอยางนี้นะ มันจะปด
การทําบุญใหทานนี่เปนการสรางขวากสรางหนาม สรางฟนสรางไฟ สรางความ
เสนียดจัญไรใสตัวเอง การไปกินเหลาเมาสุรา มีผูหญิงมีผูชายสี่ผัวหาเมียนั้นยิ่งเปนของ
ดี นี่คือกิเลสจะพาคนใหจม จําเอานะ พระพุทธเจาวา อปฺปจฺฉตา ใหมีความมักนอย
มักนอยอะไร ในโลกนี้เราก็หาดวยกันทุกคนๆ มามักนอยอะไร มักนอยใหผัวเดียวเมีย
เดียว สวนอื่นเอาหาเถอะหาไป แตเรื่องผัวเมียนี้หัวใจของผูหญิงกับผูชายเทากัน มี
น้ําหนักเทากัน มีคุณคาเทากัน ใจหญิงใจชายมีความรักความสงวนผัวเมียของตน
ดวยกัน ใหรักษาดวงใจดวงนี้ใหดี ถารักษานี้แลวไปที่ไหนทานทั้งหลายจะเย็น เอาเงิน
กองเทาภูเขามาสูสามีภรรยาที่มีความซื่อสัตยสุจริตตอกันนี้ไมได เอาละพอ
ธรรมลีไดทองคํา ๑๓ บาท ๒๕ สตางค เงินสดได ๒๖๖,๔๕๐ บาท เช็ค
๒๒,๐๐๐ บาท ตั๋วแลกเงินไปรษณีย ๔,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๒๙๒,๔๕๐ บาท เงิน
หยวน ๗๕๗ หยวน ไหนละเงินอยูไหน ธรรมลีมาโกหกเราไมไดนะนี่ นี่เหรอ เอา
ยอมรับ พอ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

