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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม 

เมื่อเชาวันที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

จิตใจนี้อะไรขวางไมไดถาเปนอธรรม 
 

 พี่นองทัง้หลายมาบริจาคน้ีมากตอมากนะ เปนหลายๆ หมื่นลานที่บริจาคมา
สวนทองคําเราก็ทราบแลววาจํานวนเทาไรที่ไหลเขาสูคลังหลวงของเรา ไมมีร่ัวไหลแตก
ซึมไปไหนเลย เขาลวนๆ ๆ รอยทั้งรอย ที่เขาแลว ๑๑ ตันกับ ๓๗ กิโลคร่ึง ไดมาเพิ่ม
อีกน้ีมัน ๑๓๐ กวากิโล นี่กําลังไหลเขามา ในนามของหลวงตาเปนผูนําพี่นองทัง้หลาย  
หลวงตาเปนผูนํานี้ไมมีใครมาหยอนบัตร อยากใหหลวงตาเปนผูนําไมมีใครหยอนบัตร 
หลวงตายื่นมือเขามาเองนะ มาเปนผูนําพี่นองทัง้หลายนี้ไมมีใครหยอนบัตรแมใบเดียว
นะ เปนความสมัครใจของเราที่เปนพื้นเพมาจากความเมตตาลวนๆ อยูแลวมา
กระทบกระเทือนใหเห็นตอหนาตอตาที่เมืองไทยเราจะลมจม ใหเห็นชัดๆ  
 เราก็ออกเปนผูนําเสียเอง โดยไมมีใครมาหยอนบัตรใหเราละ เราพอใจเองที่จะ
ชวยพี่นองทัง้หลายเต็มเม็ดเต็มหนวย วาเอา เราจะเปนผูนํา บอกอยางนี้เลย คือรอง
โกกกอนที่เห็นเมืองไทยเรานี้หัวทิ่มหัวตําที่จะลงทะเลหลวงแหงความลมจม หมูหมา
เปดไกเจาของพาลงมันจะขึ้นไปไหน มันก็ตองลงตามเจาของ นี่ละที่ไดออกเปนผูนาํพี่
นองทั้งหลายโดยไมมีใครหยอนบัตรใหหลวงตานะ ธรรมไมตองหยอนบัตร หยอนบัตร
ดวยความเปนธรรมก็ไมผิด ธรรมแทไมหยอนแหละ ลงความเห็นแลวก็เอาเลยไปเลย 

เราไดนําพี่นองทัง้หลายมาเปนลําดับลําดา ไมไดมกีารติเตียนตนเองเลยวาได
บกพรองหรือดางพรอยที่ไหน ในบรรดาสมบัติที่พี่นองทั้งหลายนํามาบริจาค โดยหลวง
ตาเปนผูเก็บรักษา ควบคุมสมบัติทั้งหลายแตผูเดียว เราใชความพินิจพิจารณา
ระมัดระวังเต็มที่ของเรา ดวยเหตุนี้เองสมบัติทั้งหลายจึงไมมีคําวาร่ัวไหล เราเปนผู
ควบคุมหมดเลย แลวสมบัติเงินทองที่พี่นองทั้งหลายบริจาคนี้ กระจายทั่วประเทศไทย
ทุกภาค ออกทุกภาคเลย สรางตึกสรางอะไร เฉพาะโรงพยาบาลนี้มากที่สุดเปนอันดับ
หนึ่งของการชวยชาติคราวนี้ โรงพยาบาลรูสึกจะเปนอันดับหนึ่ง หลายรอยโรงนะที่ชวย
มาตลอดๆ ชวยแบบตางๆ โรงพยาบาลมีหลายอยางที่จะชวยนะ ชวยเต็มเม็ดเต็ม
หนวย 

จากน้ันก็ทางวงราชการตางๆ เชนอยางลาดยาว เปนตน เรือนจําลาดยาวนั้นก็ 
๔๙ ลาน คราวกอนก็ชวยแลว ๗ ลาน รวมเปน ๕๖ ลาน นี่เปนวงราชการ เรือนจําที่
ไหนๆ เราไปชวยทั้งนั้นละ หลายจังหวัดเรือนจํานะ เราชวยแบบตางๆ กัน สรางตึก
สรางอะไร ใหที่หลับที่นอนหมอนมุง ใหตลอดๆ เลย ถาลงไดใหแลวก็เรียกวาทุมเลยๆ 
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เขาเรือนจําไหนก็เรียกวาทุมเลยๆ อยางน้ีตลอดมา นี้ออกจากสมบัติของพี่นองทัง้หลาย
นั่นแหละ ออกมากอ็อกไปเปนประโยชนจริงๆ ไมไดมีคําวาร่ัวไหลแตกซึม เราภูมิใจใน
การนําพี่นองทั้งหลายโดยความสมัครใจของเราเอง 

ทุกแงทกุมุมเราไมมีที่จะระแคะระคายในใจวาเราไมบริสุทธิ์ ถึงขนาดนั้นนะ 
สวนที่สุดวิสัยเราระลึกรูไมไดก็เปนธรรมดานะ คือที่ระลึกรูไมไดหรือมันผิดมันพลาด
โดยไมมีเจตนามันอาจมีได แตเจตนาเปนสําคัญ เจตนามุงตอความบริสุทธิ์ตอพี่นอง
ทั้งหลายเต็มสัดเต็มสวน สวนที่มันจะไหล เหมือนอยางเราตักน้ําจากนี้จะไปใสโองนั้น 
มันหยดมันยอยตกไปตามทางมันกม็ี แตไมไดเสียหายใชไหม สวนใหญเรามุงหนาเอา
จากน้ีเทใสโนน ทีนี้น้ําที่มันหยดยอยตกลงไปอยางนั้นมันก็เปนธรรมดาของมัน อันนี้ก็
เหมือนกัน มันอาจเปนไดอยางน้ัน แตที่จะใหเปนไปดวยเจตนาเราบอกวาเราไมมีกับพี่
นองทั้งหลายนะ เราจึงบริสุทธิ์ใจ 

การนําชาติคราวนี้เรานําชาติดวยใจของเราที่บริสุทธิ์สุดสวนดวย ไมมอีะไรใน
สามโลกธาตุที่เขามาเฉียดในจิตใจเรา ขึ้นชื่อวาสมมุติไมมีเลย บอกวาไมมีเลย หมดโดย
ส้ินเชิง เรานําจากใจที่บริสุทธิ์สุดสวนนี้ออกชวยพี่นองทัง้หลายก็บริสุทธิ์เต็มเหนี่ยวๆ 
มา เพราะฉะนั้นจึงไมมีคําวาร่ัวไหลแตกซึม จิตใจนี้อะไรขวางไมไดถาเปนฝายอธรรม 
กิเลสแฝงเขามานิดปดปุบๆ เปนหลักธรรมชาติของมันเอง ทีจ่ะสั่งสมมันไวไมมีเลย ปด
เลยๆ เพราะฉะนั้นจึงมีแตความบริสุทธิ์ลวนๆ ไดชวยมามากนอยเพียงไร 

อยางบริจาคเหลานี้ไปไหนนี่ ที่บริจาคเหลานี้ก็จะออกสูพี่นองทัง้หลายทั่ว
ประเทศไทยเรา ตามความจําเปนในที่ตางๆ ดังที่เขาประกาศวันนั้น นั่นละมันจะ
ออกไปตามนั้นๆ ที่จะใหมาหาเราเราพูดจริงๆ หลวงตาบัวไมเคยคิดเลยแมบาทเดียว 
เงินทุกบาททุกสตางคที่เขาถวายมา เราไมเคยระลึกไดเลยวาหลวงตาบัวเอาเงินจํานวนนี้
ไปซื้อนั้นนี้อนัเปนของสวนตัว ไมเห็นมี เพราะมันเหลือเฟอตลอดเราเองกด็ี ทวมทน 
ปจจัยที่ไดมา ผูที่มีความยากจนขนแคนเต็มแผนดินไทยเรา เราจะมาเก็บไวหาอะไร นี่
ละมันไหลออกดวยเหตนุี้เอง 

สมบัติเงินทองไมวาสวนรวม ไมวาเขาถวายตามอัธยาศัย เปนแบบเดียวกันหมด
สําหรับเรา เราออกนําชวยโลกอยางน้ีตลอดมา เราจึงภูมิใจ และพูดไดทุกบททกุบาท
ตามเหตุตามผลของธรรมที่แสดงบอกวาถูกตองแลว ออกไดเลย ไมมีคําวาสูงวาต่ํา จะ
เกรงนั้นเกรงนี้ อันนั้นสูงอันนี้ต่ําเราไมมี เพราะธรรมนี้เหนือทุกอยางแลว ผิดบอกวา
ผิด ถูกบอกวาถูกโดยลําดับลําดาไป ไมอยางน้ันไมเรียกวาธรรม เชื่อถือไมได มีลูบๆ 
คลําๆ มีสูงมีต่ําก็เปนโลกเสีย เชื่อถือไมได ธรรมนี้เหนือหมดแลว ทานเรียกวา
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โลกุตรธรรม แปลวาธรรมเหนือโลก เหนือทุกอยางแลว ออกตามเรื่องของธรรม ตําหนิ
ติชมไปตามความจริงๆ ไปเรื่อยๆ อยางน้ัน 

ดังที่เราสอนโลกเรื่อยมาอยางน้ี ใครผิดบอกวาผิด ใครถูกบอกวาถูก ไปอยางน้ี
ตลอดจนกระทั่งวันตาย เพราะธรรมเปนธรรมชาติตายตวั โลกเชื่อถือไดทั่วแดน
โลกธาตุ สวนกิเลสเชื่อถือมันไมได ปลิ้นปลอนหลอกลวงรอยสันพันคม ทําแลวบอกวา
ไมไดทํา ชั่วจนกระทั่งมองหาตัวมแีตความชั่วเต็มตัวก็บอกวามีแตความดีเต็มตัว นี่
กิเลสมันหลอกลวงโลกเปนอยางน้ัน สําหรับธรรมนี้พูดไมได ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวา
ถูก เราจึงภูมิใจในการนําพี่นองทั้งหลาย ทานทั้งหลายบริจาคมาโดยลําดับลําดาสัก
เทาไร ตั้ง ๗ ปนี้แลว ตั้งแตตั้งหนาตั้งตาชวยชาติของเรามา จะเปนเงินสักกี่ลานๆ  มัน
จะถึงลานลานขึ้นไปละมงั ออกหมดเลย ออกเพื่อพี่นองทัง้หลาย ไมไดออกเพือ่เรา 
ไมใหมีสําหรับเรา เราเพื่อพี่นองทัง้หลายโดยถายเดียวเทานั้น ไมวาสมบัติประเภทใด
เราเปนผูดูแลเก็บรักษา เปนผูส่ังเสียเอง จึงบริสุทธิ์ตลอดมา 

ไมมีที่วาสุมสี่สุมหา คนนั้นไปจายนั้น คนนี้ไปจายนี้ โดยที่เราไมรับทราบ ไมได
นะ เราตองรับทราบอยูทุกอยางๆ เลย ถาอันใดทีค่วรเตือน บางทีเขาจัดการไปซื้ออะไร
เสีย แลวเขามาบอกเราทีหลังเราก็เตือน ตอไปใหปรึกษาเราเสียกอน อยาไปทําสุมสี่สุม
หา ทั้งๆ ที่ส่ิงนั้นก็เปนมงคลอยูทีเ่ขาทําไปกอน แลวเขามาบอกทีหลัง แตเราก็ยังไม
สนิทใจ ใหมาปรึกษาเราเสียกอน เราจะใชความพินิจพิจารณาเต็มที่แลว อนุญาตไปละ 
เอา เปนมงคล เราก็ไมมีอะไรระแคะระคายภายในใจ ผูที่รับใชเราก็ไมมีระแคะระคาย 
เปนความบริสุทธิ์ดวยกันทั้งสองฝาย อยางน้ีเปนความมุงหวังของเราอยางแรงกลาตอพี่
นองทั้งหลาย เราจึงไดชวยเต็มเม็ดเต็มหนวยตลอดมา นี่ถาเรายังไมตายก็ยังจะเปน
อยางน้ีเร่ือยๆ ไป 

ไปที่ไหนๆ สมบัติเงินทองขาวของมมีากนอยนี้เราไมเอาเลย เราแบตลอดๆ คือ
เราพอหมดแลวในหัวใจของเรา สมบัติทุกส่ิงทกุอยางในสามแดนโลกธาตุเรียกวาเราพอ 
ขึ้นชื่อวาสมมุติทั้งมวลเราพอหมดแลว ปลอยวางโดยประการทั้งปวง เหลือตั้งแตความ
เมตตาสงสารตอโลกเทานั้น ที่แนะนําส่ังสอนดุดาวากลาวดวยความเปนธรรมลวนๆ ไป
เลย เราพูดไดเต็มปากสําหรับธรรม ไมมีคําวาสูงวาต่ํา ผิดถูกประการใดวาตามเหตุตาม
ผลไปเลย จึงเรียกวาธรรม ตายใจได ที่วาสูงๆ ต่ําๆ ลูบๆ คลําๆ หนาไหวหลังหลอก
อยางน้ันไมมีในธรรม ธรรมตองตรงไปตรงมา จงึขอใหพี่นองทั้งหลายตั้งอกตัง้ใจ 

วันนี้ก็เปนวันเสารวันวางงาน งานภายนอกที่วิ่งเตนขวนขวายเพื่อธาตุเพื่อขันธ
ความเปนอยูปูวาย เราก็วิ่งเตนขวนขวายมาไดหกวันเจ็ดวัน นี่ก็เปนวันเสารวันอาทิตย 
เปนวันที่วางงานทางภายนอก ใหเสาะแสวงหางานบุญงานกุศลเขาสูใจของเรา ใจนี่เปน
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ของสําคัญมาก แตโลกจะว่ิงหาตั้งแตเร่ืองงานภายนอก เร่ืองธาตุเร่ืองขันธเสียมากตอ
มาก สวนงานภายในที่จะเขาสูจิตใจ ไดแกอรรถแกธรรม บุญกุศลนี้มีนอยมาก ใหทาน
ทั้งหลายสนใจนี้ใหมากนะ 

ใจนี้ละจะเปนตัวสมบุกสมบันเที่ยวเกิดแกเจ็บตาย ใจนี้จะตองหาบบาปหาบ
กรรมหาบุญหาบกุศลไป ถามีบาปมกีรรมก็จมเลยๆ  ถาผูมบีุญมีกุศลที่ไดสรางไวแลว 
คนนั้นก็ลอยตัวขึ้นเลยๆ จําคํานี้ไวใหดี พระพุทธเจาทุกพระองคสอนแบบเดียวกันหมด
ไมมีคลาดเคลื่อน พวกที่คลาดเคลื่อนพวกที่แหวกแนวก็คือพวกเรามันถึงจมเอาๆ 
เพราะฝนคําสอนพระพุทธเจา ฝนศาสดาองคเอกแลวเสียทั้งน้ันแหละ ใหพากันอดทน 
อันใดที่เปนความดงีามแลวใหทน ฝนกับกิเลส กิเลสมันไมอยากใหทํา ถาส่ิงใดเปน
ความดีงามกเิลสจะไมอยากใหทํา แตส่ิงที่เลวรายจะใหความลมจมนั้น โอย ทั้งเขาทัง้
เราเปนอันเดียวกันเลย ไมตองชักชวนกันแนะนํากัน หรือไปบอกกลาวอยางน้ันอยางน้ี
เหมือนขาวกุศล ไมมี เร่ืองอันนี้มันรูถึงกัน มันดดีมันดิ้นเพื่อจะลง มีมากในโลกอันนี้ 
สวนที่จะดีดดิ้นเพื่อบุญเพื่อกศุลเขาสูจิตใจ เพื่อจะนําจิตใจของเราใหเหาะลอยสูงขึ้นไป
อยางน้ีมีนอยมาก 

ดังพระพทุธเจาทานสอนไว พระอานนทไปทูลถามทานวา สัตวโลกที่จะไปสู
สวรรคนิพพานกับทางนรก ทางไหนมากกวากัน พระองคก็ยกโคตัวหนึ่งขึ้นมา โคตัว
หนึ่งมีเขาสองเขา มีขนเต็มตัว แตสัตวโลกทั้งหลายที่ทําความชั่วชาลามกที่จะไหลลงทาง
ต่ํานั้นเทากับขนโค ผูที่จะบึกบึนเสาะแสวงหาความดีงามทั้งหลายเพื่อพาไปสูสวรรค
นิพพานเทากับเขาโค  ฟงซิ โคตัวหนึ่งมีสองเขา ขนมันเต็มตัว พวกเราใหเทียบซิ เราทั้ง
คนมีแตขนเต็มตัว มันมเีขาไหมนี่  คนก็มีแตคนหัวโลนเขาไมมี จติคิดบุญคิดกุศลไมมี
ก็เรียกวาคนหัวโลนไมมีเขา มีตั้งแตบาปแตกรรมเต็มตัว เรียกวาขนเต็มตัว คนไมมขีน
เหมือนหมา เวลาขนธรรมชาติขนบาปขนกรรมนั้นมันเต็มตัวมากกวาหมา เขาใจไหมละ 
ใหระวังอันนี้ใหดีนะ 

พระพุทธเจาสอนไวนี้ไมผิด คนที่จะขึ้นไปสูทางดีงามทั้งหลายเทากับขนโค มี
จํานวนนอยมาก แตคนที่จะไหลลงทางต่ําเทากับขนโคเต็มตัวโค ใหเราพิจารณา ใจของ
เราคิดวันหนึ่งๆ มีแตขนโคนะ คิดออกแงไหนๆ มีแตขนโคๆ ไหลลงทางต่ําๆ เสมอ ที่
คิดไปหาเขาโคนั้นมีนิดหนอยๆ วันนี้ทานทั้งหลายคิดถึงเร่ืองเขาโค มาบริจาคทานเต็ม
ศาลานี้ พวกนี้มาสรางเขาโค แลวกลับไปนี้มันจะสรางขนโคนั่นละ ใหดูตัวของเรานี่อยา
ไปดูภายนอก พระพุทธเจาสอนเขามาตัวของเรา ตัวของเราคิดชั่วมากกวาคิดดี คิดชั่ว
เทากับขนโคเต็มตัวของเรา คิดดีเทากับเขาโค มีในใจนิดหนอย ใหพยายามสั่งสมเขาโค 



 ๕

ธรรมดาโคมันมีสองเขา ฟาดใหมนัมีรอยเขาเปนไร แขงความชั่ว เหยียบหัว
ความชั่วไปเปนไร จําใหดี นี่เปนคติเครื่องเตือนใจพี่นองทัง้หลาย ธรรมทานวา โอปนยิ
โก ฟงภายนอกภายในที่ไหนใหยอนเขามาสอนตนๆ เรียกวาธรรม วันนี้พูดเพียงเทานี้
แหละไมไดพูดอะไรมาก ที่ทานทั้งหลายมาบริจาคก็ทราบแลว ประกาศไวนั่น นี่ละเรา
ออกออกอยางน้ี อันนี้มาเขียนยอยๆ นิดหนอย ทีว่าเคร่ืองมือนั้นเครื่องมือนี้เขียนไวนั้น 
ออกตลอด 

การชวยชาติเราก็ยุติลงไปแลว เงินทองขาวของที่ไดมาชวยชาติก็ยุติลงไป
เชนเดียวกัน แตการมาขอจากความจําเปนของผูจําเปนทั้งหลายมาขอเรานี้ไมไดลดละ
นะ ไหลเขามาๆ ตามธรรมดาพวกที่เขาไปขอ เขาตองไปขอเศรษฐีใชไหม ผูมีเงินมีทอง
มาก แตนี่เขากลับมาขอทุคตะเขญ็ใจคือหลวงตาบัว ไหลเขามาหาทุคตะเข็ญใจนี้ เขา
ไมไดไปหาเศรษฐีนะ เอะอะก็ไปหาหลวงตาบัว หลวงตาบัวทุคตะเข็ญใจเต็มอยูในนี้ละ 
มันเปนอยางน้ี คนมาขอกับคนทุคตะเข็ญใจ กับเศรษฐีเขาไมไป ทําไมเขาจึงไมไป 
เศรษฐีมีเงินมากแตใจคับแคบตีบตัน ใครคบคาสมาคมไมได เขาจึงไมไปอาศัย 

เอา ทุคตะเข็ญใจก็ตาม เราพูดอยางเปดหัวอก หัวใจเรามีตั้งแตความเมตตา
ลวนๆ มีความเมตตาลนพน ถึงเงินทองขาวของไมมีก็ตาม เรียกทุคตะเขญ็ใจ แตธรรม
ในใจเรานี้เปนมหาเศรษฐี พูดจริงๆ ดวยเหตุนี้เองสมบัติเงินทองขาวของมามากนอยจึง
ไมมีอะไรตกคางในตัวของเรา ไหลออกหมดเลย กรุณาพี่นองทั้งหลายทราบ เอาละวันนี้
พูดเพียงเทานี้ วันนี้ตอนบายจะไปเทศนที่ไหนไมรูละ จําไมได (มีนบุรีครับ) 

 
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตาไดที ่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th 
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