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ฝนไปตามธรรม
กอนจังหัน
เสือเดี๋ยวนี้เขาก็มีอาหารนะ ไมเหมือนแตกอน ดูวาเปนใครเลี้ยงเขานะ (พวก
ตางประเทศมาชวยครับ) เออ ดูวางัน้ ละ มีตางประเทศมาชวยก็เลยเบาไป แตกอ นก็
เปนภาระเหมือนกันนะเรา เดี๋ยวนี้เขาก็สบาย โห เขาตบเรานี้มองไมเห็นนะ เขาอยูขาง
ใน เราเดินไปขางนอก มันมีเหล็กกัน้ เอาไวเปนชองๆ เราก็เดินไปธรรมดาตามประสา
ของเรานั่นแหละไมไดระเวียงระวัง ปุบเขาขางหลังนี่ อาว มองไป ที่ไหนไดเขาตบเรา
เขาเดินเฉย โฮ มึงเอากูละนะ เออ เอาละยอมรับกูเซอ วางั้น ตบแลวไปเฉยนะ เขาไม
เอาเล็บออกเขาตบเรา มันสอดออกมาจากชองเหล็ก มันเร็วอยูนะปบตบเรา เราไมนึก
วาเปนเสือ พอมองไปเขากําลังดุมๆ ไปโนน เขาตบแลวเขาไปแลวเรายังเซออยู
เวลานี้จะไมมีละเสือ ในปาในดงนี้จะไมมีละเสือ ก็มที ี่ปาสงวน ที่ไหนเปนปา
สงวนเนื้อมีเสือก็มี เขาอาศัยกินนั่น แตก็ไมคอ ยปรากฏวาเสือกินคนนะ ที่อนุรักษปา
เชนเขาใหญ หรือที่ไหนก็ตามก็ไมปรากฏวาเสือกินคน ก็แสดงวาเขาไมถือคนเปน
อาหาร แมคนจะไมรังแกหรือจะไมทําลายเขา เชนปาสงวนเปนปาที่ใหอภัยสัตว พวก
สัตวเสืออะไรก็ตองไดรับอภัยหมด เสือก็นาจะถือชองถือโอกาสทํากลับไมทํานะ แสดง
วาเขาถือวาคนนี้เปนสัตวที่เขากลัวตลอดมา ไมทําลายเขา เขาก็ไมทํา เขาก็ระวังของเขา
เขาไมกินคน ก็มีอยูท ี่เขาใหญนี่ไดกินสองคน
เสือถาไดกินคนแลวติดใจนะ เนื้อคนกับเนื้อสัตวตางกัน พอไดกินสองคนเขาก็
ฆาเลย อยางนั้นแหละ นอกนั้นไมเห็นปรากฏ เรื่องเสือกับคนเจอกันนี้เจอกันอยูเรื่อยๆ
แหละในที่อนุรักษปานั่น แตเขาไมทําลายคน
เมื่อวานนี้ไปกลางวันรถติด เราก็ไมเคยเห็นที่รถติดขนาดนั้น ติดจนไมขยับ
เขยื้อนเลย เปนแผนเลยรถ กลางกรุงเทพ พอจะเริ่มเขาไปสะพานพระจอมเกลา เริ่ม
ติดตั้งแตนั้นไป ติดตลอดเลยจนกระทั่งไปขึ้นทางดวนคอยจางไป ฝนตกดวย รถก็ไป
ชาๆ และติดดวย ที่นี่ใหพร
หลังจังหัน
(ทองคําทีอ่ งคการโทรศัพท ๒ บาท ๙๔ สตางค ดอลลาร ๑๓๓ เหรียญ เงินสด
๓๘๑,๐๕๐ บาท(ดูวามีเช็คอีกสองแสน รวมเปนหาแสนนะ) และบริษัทขายยายูเมดา
เงินเหรียญ ๑,๒๕๐ เหรียญ เงินบาท ๕๖,๒๖๐ บาท ทองคํา ๒๔ บาท ๕๒ สตางค
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ครับ) เออ พอใจ เก็บนั้นเก็บนี้เขาชาติของเรา สวนทองคําอะไรนี่เขาคลังหลวง
นอกนั้นกระจายออกทั่วประเทศไทย ทุกภาคๆ ถึงกันหมด ตรงไหนจําเปนๆ ขอมาๆ
ดวยเหตุผลสมควรจะสงเคราะหมากนอย สงเคราะหตามเหตุผลนะ ไมใชขอมาเทาไร
ใหไปเลยโดยไมถามเหตุถามผล เราไมเคยทําอยางนั้น ตองพิจารณาเหตุผลเรียบรอย
หนักเบาเทาไรเอาเหตุผลตั้งลงเลย ควรมากควรนอย
เชนอยางที่วาเวียงจันทน นี่ก็สั่งแลว เรียบรอยแลว สามลานสี่แสน มันควรจะให
อยางนั้นก็ตอ งให เพราะเวียงจันทนเปนเมืองหลวงของประเทศลาว และโรงพยาบาล
ขาดแคลนมาก นี่เรายังใหเงื่อนตอไปอีกวาตอนเราไปถึงอุดรแลวเขาจะมาหาที่นั่น มา
ถามรายละเอียดถึงเรื่องเครื่องมือแพทย สมควรจะสงเคราะหมากนอยเพียงไรเราก็จะ
สงเคราะหตอไปอีก นอกจากสองเครื่อง คือ เครื่องผาตัดตา เครื่องวัดความดันตา
เครื่องผาตัดทีแรกเขาจะเอาสามลานสองแสน เขาลดถึงสองแสนเลย ก็ยังเหลืออยูสาม
ลาน เครื่องวัดตานี่สี่แสน ตกลงก็ใหสามลานสี่แสนไปกอน
นี่ยังไมแลวนะ เวลาเขามาแลวมีความจําเปนเราจะสงเคราะหอีก เพราะเปน
เมืองหลวงของประเทศลาว ความจําเปนอยูที่นั่นๆ ไมมีเครื่องมืออะไรเลยนี้มันเปนไป
ไดยากลําบากมากนะ เราจึงตองติดตอ เปดทางไวแลว ทางนูนหมอเขาจะมาแจง
รายละเอียด เราจะสงเคราะหตามความจําเปนๆ อยางนี้แหละ ที่ไหนก็ สพฺเพ สตฺตา
อันวาสัตวทั้งหลายหวังพึ่งกันทั้งนั้นทัว่ โลก
เมื่อใครที่ควรจะไดใหพึ่งกันไดก็หมุน
ชวยกันไป ชวยกันไป
เฉพาะตาระยะนี้มันก็สิบลานหกแสน สวนอุดรนี่เราก็ใหมากแลว เขาก็ขอมาก
แลว คราวนี้เรียกวาเปนคราวที่มากที่สุดในปจจุบัน ใหไปมาก สําหรับโรงพยาบาลตา
อุดรนี่ โถ ไมใชนอยๆ นะ มันจะเขา ๒๐ ลานละมังตา โดยเฉพาะตา ตั้งแต ๒๕๓๐ มา
ที่เราไปผาตาโรงพยาบาลรัตนิน ๒๕๓๐ นั่นแหละ เปน ๑๘ ปนะ เริ่มเขา ๑๘ ป
เรียกวา ๑๗ ปเต็มชวยตามา นี่ทุมเรื่อยนะตา ราคาแพง สวนเครื่องมืออยางอื่นที่
จําเปนๆ ในโรงพยาบาลศูนยอุดรเราใหทั้งนั้นนะ มีแตเครื่องมือสําคัญๆ ใหหมดเลย
อยางเอกซเรยคอมพิวเตอร อุลตราซาวด สองเครื่องใหญ เครื่องละสามลานให เครื่อง
ผาตัดสมอง เครื่องผาตัดอะไรภายในที่สําคัญๆ เราใหท้งั นั้น เพราะเปนโรงพยาบาล
ศูนย มันรวมที่นั่นคนไข
วันนี้ไมไดเทศนใหพี่นองทั้งหลายฟงละ พากันจดจําเอาที่เทศนไวทุกแงทุกมุม
เราเทศนทุกวันๆ เทศนที่นี่แลวก็ไปเทศนในตางๆ ไมหยุดไมถอย เอาธรรมะชโลม
จิตใจ พี่นองชาวพุทธเราจะไดมีความสงบรมเย็นภายในใจ ถาไมมีธรรมใครอยาเกงนะ
ใครอยาอวดเกงไมมธี รรม จะเอากิเลสซึ่งเปนตัวฟนตัวไฟมาอวดธรรม อวดเทาไรยิ่งสง
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เปลวจรดเมฆนะ เปลวไฟของกิเลสเผาหัวใจสัตวโลกที่วิ่งตามมัน ถาใครควาธรรมมา
เปนน้ําดับไฟ ผูนั้นจะมีความสงบเย็นใจ เห็นไดชัดมากไมไดเห็นที่ไหน ที่เห็นชัดมาก
ตามที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนวาจิตตภาวนา นี้สําคัญมากทีเดียว เห็นหมด อยูในนั้น
หมดเลย
จิตตภาวนาไดแกการอบรมจิต สองสติ-ปญญาเขาไปในจิต จิตนี่เปนมหาเหตุ
มหาเหตุใหญโตที่สุด เปนพื้นฐานสําคัญของสัตวโลกก็คือกิเลส ธรรมก็อยูดวยกันแต
ธรรมออกไมได กิเลสอยูขางบนมันเหยียบไวๆ มันออกๆๆ แลวโกยแตความทุกข
ความทรมานมาใหสัตวโลก นี่ภาวนามันเห็นกันชัดขนาดนั้นนะ ไมเห็นชัดขนาดนั้นจะ
ฆามันไดยังไง นี่ละการภาวนาจึงละเอียดมากสุดยอดเลย ศาสดาองคเอกก็เอกขึ้นมา
จากการภาวนา พระสงฆสาวกอรหันต สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา ขึ้นจากการ
ภาวนาทั้งนั้นๆ ละเอียดลออสุดยอด
มหาเหตุอยูที่จิต เหตุใหญโตก็คือกิเลส อีกอันหนึ่งก็คือธรรมอยูดวยกัน เวลา
แกกันลงดวยจิตตภาวนา มหาเหตุนี้ถูกความเพียรพังลงๆ จิตใจคอยเบาบางลงๆ คอย
มองเห็นเหตุเห็นผล คอยเชื่อบุญเชื่อบาป ทั้งๆ ที่บาปบุญมีอยูตั้งกัปตัง้ กัลป แตจิตไม
ยอมเชื่อ เชื่อตั้งแตสิ่งกิเลสหลอกลวง ใหไดรับความฉิบหายลมจมกับมันไป ทีนี้พอ
ธรรมสอดเขาไปก็บอกวาอันนั้นเปนนั้น อันนี้เปนนี้ มันก็รูอะไรเปนคุณอะไรเปนโทษ
แตกอนเรานอนอยูกับงูจงอาง งูสามเหลี่ยม งูเหา งูเหา สามเหลี่ยม-จงอางรอบตัวเรา
เราอยูตรงกลาง เราก็เพลินบาอยูในทามกลางของมหาพิษมหาภัยนั่นละ งูสามเหลี่ยม
จงอาง งูเหา
นี่ตัวเปนพิษใหญโตที่สุด เรานอนเพลินอยูทามกลาง ทีนี้พอธรรมสองเขาไป
เทานั้นจิตใจมันมองเห็น เริ่มรูๆ รูวาเปนพิษเปนภัย จากนั้นก็รูเต็มตัว เหาเต็มตัว
จงอางเต็มตัว สามเหลี่ยมเต็มตัว แลวดีดเลยที่นี่ นั่นละภาวนา พอไดเห็นแลวมันอยูได
ยังไง
มันเปนพิษเปนภัย
เรื่องกิเลสทั้งหลายมันเปนเหมือนงูเหางูจงอางนั่นละ
พระพุทธเจาจึงทอพระทัย คือสัตวโลกไมยอมเชื่อ เชื่อเหาจงอางมากกวาธรรม
พระองคจงึ ทอพระทัย ถึงขนาดนั้นก็ลากขึ้นมาจากปากงูเหางูจงอางไปไดมากมาย
พระพุทธเจาตรัสรูแตละพระองคไมใชนอยๆ นะ เฉพาะมนุษยเรานี้มากตอมาก
พวกเทวบุตรเทวดายิ่งมากกวามนุษยเราอีก พระพุทธเจามาตรัสรูแตละพระองคๆ รื้อ
ขนสัตวโลกใหพนจากทุกขไปมากมายกายกอง นีเ่ ราก็อยูในทามกลางพุทธศาสนา ให
นําศาสนามาประคองจิตใจ ใหทนเอานะ ศาสนาหามแตกิเลสอยากทํา ศาสนาหามไมให
ทํา รั้งเอาไวๆ กิเลสมันบืนนะ ลากเราบืนตอหนาตอตาธรรมนั่นละ เราก็ฝนมันไปตาม
ธรรม ตอไปก็ไปตามธรรมเรื่อยๆ ตอไปเห็นกิเลสปดกอนเลย สมมุติวาธรรมยังไมมา
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เกี่ยวของเราปดกอนแลว มันเห็นโทษกอน แตกอ นธรรมมาลากมันยังไมยอมไป นี่ละ
การฝกฝนจิตใจ จิตใจมีความมืดมัวเพราะกิเลสปดบัง สวางออกเพราะธรรมชะลาง
ธรรมอยูในใจนี้นะ จึงเรียกวามหาเหตุ ใจนี้รับไวทั้งกิเลสทั้งธรรม กิเลสตัวเปน
พิษเปนภัย ธรรมตัวเปนคุณมหาคุณอยูนั่น เวลาเราชําระสะสางเขาไปดวยการสราง
ความดีทั้งหลาย นับแตการใหทานรักษาศีล ทานไมวาประเภทใด เรียกวาทานทั้งนั้น
เปนทานบารมี เครื่องชะลางเครื่องฉุดลากเราไดดวยกันทั้งนั้น รักษาศีลก็เหมือนกัน
จากนั้นก็เขาสูภาวนาอันเปนแหลงใหญ หรือทํานบใหญ สําหรับรวมบุญทั้งหลายที่เรา
สรางมามากนอย กี่กัปกี่กัลปไมสูญหายไปไหน เพราะจิตไมเคยตาย บุญกุศลจะติด
แนบอยูกับจิตไปภพใดชาติใดไมตองหาใครมาชวย ถามีบุญกุศลแลวบุญกุศลชวยเต็ม
เม็ดเต็มหนวย นี่ละหนุนไป ๆ ทานจึงใหสรางบุญสรางกุศลเพื่อหนุนจิตใจเรา
เวลาจนตรอกจนมุมตองหาที่ยึดที่เกาะคนเรา เวลาหิวขาวแมแตใบไมแหงมันยัง
นึกวาเปนผัก เห็นไหมละ ใบไมแหง ฟงซิใบไมแหงมันยังนึกวาเปนผักเพราะมันหิวมาก
อันนี้จิตใจเวลามันทุกขทรมานมาก ควาอะไรมันก็นึกวาเปนผักอยางวา นึกวาเปนที่ยึดที่
เกาะ เกาะไปอีกพังอีก มันมีแตพิษแตภัยที่ตนสรางไวเต็มตัวแตกอ น ดวยความ
เพลิดเพลินไมรูเนื้อรูตัว เห็นสิ่งที่เปนภัยเปนคุณเสียทั้งหมด แตเวลามันมาใหผลก็เปน
อยางนั้น ควาอะไรมีแตฟนแตไฟหมด เราจะไปตําหนิใคร ก็ตัวเองสรางเอาไวๆ มีแต
ความผิดหวังพาใหพังๆ ถาความดีแลวสรางเอาไว เกาะปบติดปุบเลย เวลาจําเปนๆ
เกาะปบติดปุบๆ คนมีบุญไมจนตรอก ยังไงก็ไมจนตรอก หากมี บุญของตัวเองนั่น
แหละเขามาสอดปบแลวลากออกจากภัย ใหพนภัยไปไดเลย
บุญจึงเปนของสําคัญมาก และไมไดอยูในความคาดคิดดนเดาของใครนะ เราจะ
ไปคาดคิดบุญบาป หรือคาดคิดวาธรรม ธรรมนี่รวมทั้งบุญทั้งบาปอยูใ นนั้น เราคาด
ไมไดนะ หากเปนธรรมชาตินั้นพอเหมาะพอดีกบั ผูทํา ผลที่ออกมาก็เปนธรรม เปน
ความสม่ําเสมอ ใครทํามากทํานอยผลจะเปนขึ้นมาตามนั้นๆ การสรางบุญเปนอยางนี้
ใหอุตสาหพยายามนะ อยาปลอยตัวไปกับกิเลสนักนะจะมีแตความผิดหวังๆ ถา
พยายามฝนมันเพื่อทําความดีงาม และไมทําความชั่วหนึ่ง ทําความดีงามหนึ่ง เราจะมี
หลักยึดเปนลําดับลําดาไป วันนี้เทศนเพียงเทานี้ละ ตอไปนี้จะใหพร
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ทองคําเมื่อเชานี้ได ๒๓ บาท ๖๓ สตางค ไดเยอะอยูนะ
วันนี้ ตอไปนี้จะใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

๕
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

