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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

ความเมตตาเหลือลนพนประมาณ 
 

กอนจังหัน 

วันวางทางราชการงานเมืองหรือทํามาหาเลี้ยงชีพตางๆ มาวางวันเสาร วัน
อาทิตยนี้ แลวมารวมความดีเขาสูใจ เหมาะสมแลวนะ อยาใหมีแตวุนตลอดเวลา เชา
ยันค่ําๆ วุนไปกับทองกบัปากเทานั้น แลวก็วุนไปเพื่อกิเลสตณัหาไดไมพอๆ ส่ิงเหลานี้
ไมใชสาระนะ ส่ิงที่เปนสาระดังพี่นองทั้งหลายมาบริจาคทาน นี่ละศาสดาองคเอกไดเปน
ผูถึงความเลิศเลอเพราะการใหทาน ไมใชเพราะการสั่งสมนั้นสั่งสมนี้ใสพุงทองปอง 
ตายแลวเนาเฟะหมดทั้งพุง ไมมอีะไรเหลือติดตัว สวนงานการกุศลที่ทานทั้งหลายมา
บริจาคน้ีละเปนสิ่งที่เลิศเลอสุดยอด หนุนขึ้นถึงนิพพานคืออันนี้เอง จําใหดีนะ นอกนั้น
ไมละ แตมนัจําเปนก็อาศัยเขาไป แตนี้มันเลยความจําเปน ถือเอาส่ิงภายนอกซึ่งไมใช
สาระมาเปนสาระเสียหมด แลวปดสิ่งที่เปนสาระนั้นออกจากหัวใจ คือการทําบุญให
ทานไมม ี

เราวิตกวิจารณนะ จวนจะตายเทาไรยิ่งคิดมาก เราหมุนติ้วๆ วันหนึ่งๆ เปน
เพราะอะไร ก็จากเมตตานี้ละไมใชอะไร ไมไดอยูวันหนึ่งๆ มันครอบโลกธาตุ ทาน
ทั้งหลายเคยเห็นไหมความเลิศเลอ พระพุทธเจาเปนผูเสาะแสวงหาธรรมเลิศเลอ สาวก
ทั้งหลายเลิศเลอ นี่เรียกวาเลิศเลอ เลิศเลอตลอด วานิพพานเที่ยง นั่นละเที่ยง เทีย่ง
ตลอดไปเลย เพราะการบุญการกุศลที่เราบริจาคน้ีละ หนุนเขาๆ ถึงความเที่ยง ไมตอง
มาวกเวียนเกิดตายกองกันอยูนี้ จําใหดี 

เราพอใจเห็นพี่นองทัง้หลายมาเขาวัดเขาวาฟงธรรมจําศีล ทําความสงบใจ 
เหลานี้เปนเรื่องธรรมอันเลิศๆ เขาสูใจทั้งน้ัน สวนภายนอกเราก็ตองอาศัยเปนความ
จําเปน แตนี้ภายนอกถือเปนความจําเปนมากกวาภายใน นี่ละโลกทั้งโลกเปนอยางน้ัน 
จึงนาวิตกวิจารณ ดังพระพุทธเจารับสั่งกับพระอานนท ที่พระอานนททูลถามวา คนที่จะ
ไปสวรรคนิพพานกับคนจะลงนรก ทางไหนมากกวากัน ทานรับสั่งวา อานนท โคตัว
หนึ่งขนมากเทาไร เขามากเทาไร ผูที่จะไปสูความดีงามถงึสวรรคนิพพานเทากับเขาโค
เทานั้น แตคนที่จะหลั่งไหลลงสูความต่ําจนกระทั่งถงึนรกอเวจีเทากับขนโคทั้งตัว นัน่
เห็นไหมผูที่จะหลั่งไหลลงไปนรกเทากับขนโค ผูที่จะบืนขึ้นสูความดีงามจนกระทั่งถงึ
มรรคผลนิพพานนี้เทากับเขาโค 
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เราจะเปนเขาโคหรือจะเปนขนโค เอาไปปรึกษาตวัเองนะ ใหดูตัวเองถามตัวเอง 
เราจะเปนขนโคหรือเปนเขาโค ถาเปนเขาโค เอา เสาะแสวงหาความดีงามใหมากๆ เขา
สูใจ ธาตุขันธก็พอเปนไปวันหนึ่งๆ ทานเหมือนเราเราเหมือนทาน สัตวเขาก็กิน
เหมือนกัน ไมคอยจําเปนอะไรมากนักยิ่งกวาหัวใจที่สมบุกสมบันที่จะไปเกดิในภพ
ตางๆ ไมมส้ิีนสุด ภพของสัตวนี้ไมมีส้ินสุด ตามแตกรรมของเจาของทาํหนักเบามาก
นอยกวางแคบขนาดไหนจํานวนเทาไร จะรวมอยูในหัวใจหมด กรรมดกีรรมชั่วไมหนี
จากใจนะ สวนสิ่งเหลานั้นพังทั้งนั้นเต็มอยูนี้ พังๆ ทั้งหมด เราพังเขาพัง บางทีเรายังไม
พังเขาพังกอน เอาอีกแหละที่นี่เขายังไมพงัเราพังกอน นั่น สวนบุญสวนกุศลนี้ไมพัง 
ติดๆ  

ไมมีใครจะพดูแมนยํายิ่งกวาศาสดาองคเอก แลวตักตวงเอามรรคผลนิพพาน
คือความเลิศเลอมาประกาศธรรมสอนโลกมานี้ทุกๆ พระองคของพระพทุธเจา นี้ทานผู
ที่เชื่อถอืไดตายใจไดนะ เร่ืองความคิดความเห็นของเราที่ออกไปจากกิเลสหลอกมา
ตลอด มแีตเร่ืองตมเรื่องตุนเสียมากตอมาก ที่วาเขาโคกับขนโคใหทานทั้งหลาย
พิจารณานะ 

เรายิ่งจวนจะตายเทาไรนาจะมาวิตกวิจารณกับหัวใจเจาของชีวิตเจาของ เราบอก
ตรงๆ วารอยเปอรเซ็นตไมมีเลย มีตั้งแตความหวงใยประชาชนทั้งหลาย สัตวโลก
ทั้งหลาย วันนี้ไปนั้น วันนั้นไปนั้นๆ เพราะอํานาจแหงความเมตตาไมใชเพราะอะไร ที่
มันรอนมันรอนจริงๆ ทีเ่ย็นเย็นจริงๆ ที่ทุกขทกุขจริงๆ ทีสุ่ขสุขจริงๆ มีเครื่องเทียบ
เครื่องวัดกันอยู สุขจริงๆ ก็คอืทางดานอรรถธรรม บุญกุศลทั้งหลายที่เราทํามานี้ นี้ละ
พวกที่จะเยน็ ถึงเย็นจริงๆ เปนบรมสุข ไอความชั่วชาลามกที่ทําไปตามกิเลสหลอกลวง
นั้นละจะพาใหจมๆ จําใหดีนะทานทั้งหลาย 

ธรรมของใคร คําพูดของใคร จะแมนยํายิ่งกวาคําพูดของพระพุทธเจา ในสาม
แดนโลกธาตุนี้ไมมี มคีําพูดของพระพุทธเจาเทานั้นเองที่พูดแลวแมนยําๆ หนึ่งไมมี
สอง คอืพระวาจาของพระพุทธเจาที่รับสั่งออกมาคําใดไมมีสอง เอกนามกึ หนึ่งไมมี
สองคือพระญาณหยั่งทราบ หยั่งทราบอะไรแมนยําๆ ไมมีเคลื่อนคลาดไดเลย นี่เปนสิ่ง
ที่หายาก ก็ออกมาจากพระพุทธเจามาประกาศธรรมสอนโลก เพียงพระองคเดียวสอน
โลกใหไดรับความสุขความเจรญิมากมาย แมเชนนั้นก็ยังสูขนโคไมไดอยูนั้นแหละ ขน
โคมันยังมากกวานั้นที่จะแหวกวายเล็ดลอดออกไปจากตาขาย คือพระญาณหยั่งทราบ
ของพระองค มันออกไปของมัน มันจมไปของมนัมีมากพวกขนโคนะ พวกเขาโคมีนอย 

ใหพยายามนะทานทั้งหลาย เรานี่วิตกวิจารณกับชีวิตของแตละคนๆ คือจิตใจ
ดวงนี้ละ มันไมไดอยูนะจิตใจดวงนี้ พอออกจากนี้ปบเขารางนั้นรางน้ี รางน้ันรางน้ีเปน
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บุญหรือบาปติดไปดวยนั่น ถามีบาปมากก็เขารางบาป มีบุญมากเขารางบุญ รางบุญคือ
ไปทางความดี เชน เทวบุตรเทวดา อินทร พรหม ถึงนิพพาน นี่รางดี ถารางชั่วลงจากนี้
ฟาดถึงนรกอเวจี ใหพิจารณาใครครวญตัวเอง บวกลบคูณหารตัวเองเสียตั้งแตบัดนี้นะ 
ตายแลวนิมนตพระมา กุสลา ธมฺมา มันนาตีปากผูมานิมนต แทนที่จะไปกุสลาให มา
นิมนตไป กสุลา ใหคนตาย ตั้งแตมันเกิดมาไมเคยสนใจกับอรรถกับธรรม เวลาตาย
แลวไปลากพระไป กุสลา ธมฺมา ถาเปนหลวงตาบัวจะตีปากเอาเลย มานิมนตหาพอหา
แมมึงอะไร เขาใจไหม 

คําวาพอวาแมอยางน้ีเหมือนเปนคําหยาบนะ แตเปนน้ําหนักของธรรมตางหาก 
เราไมมีเจตนาที่วาเปนคําหยาบโลนตอโลก ธรรมทานไมมี เปนแตเพียงน้ําหนัก อะไรที่
จะเปนน้ําหนักมาก เนนหนักลงในจุดนั้นใหพอกันกับสิ่งเลวรายทั้งหลายที่มีน้ําหนัก
มากตางหากนะ เดี๋ยวจะวาทานพูดสกปรกลามก นั้นเปนเรื่องของกิเลสมนัเขาตัวเสมอ 
ตัวมันสกปรกมาก แตไมใหใครไปแตะวามันสกปรก เอะอะก็วาสกปรกๆ ตัวมันสกปรก
ไมไดมองดตูัวมัน ธรรมทานเปนน้ําหนักชําระลาง ใหพากันจําเอาๆ  

สําหรับพระเราก็เหมือนกัน ใหเรงความพากความเพียร พูดแลวพูดเลาสติเปน
สําคัญ สติเปนสําคัญมากตั้งแตพื้นถงึนิพพาน ขอใหมีสติเถอะนะ ยิ่งเปนผูประกอบ
ความเพียรเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆ แลว สตินี้เปนพื้นฐานติดแนบกับตัว มีเวนหลับ
เทานั้นนอกนั้นติดกันเลยๆ กิเลสจะหนาแนนขนาดไหนก็ตามเถอะสูสตไิมไดนะ สตินี้
เปนกําลังใหญโตที่สุด สติธรรมๆ ขอใหทานทั้งหลายนําธรรมพระพุทธเจาไปปฏิบัติ 
ฝกหัดดดักายวาจาใจ ความประพฤติ หนาที่การงานของตน ใหถูกตองตามเหตุตาม
ผลดีงามทั้งหลาย อยาปลอยเลยตามเลย เถลไถลจนเปนนิสัย ไมมีการหักหามตนเอง
ดวยเหตุผลกลไกวาควรหรือไมควร 

อยากทําอะไรทําอันนั้นๆ แลวก็จมไปเรื่อยๆ ไมรูตัว ธรรมฉุดลากอยูนี้มนัก็ไม
ฟง นี่ละธรรมพระพุทธเจา จะนําโลกใหหลุดพนจากกองทุกขทั้งหลายไดคือธรรม
เทานั้น กิเลสไมมีทาง แตคนก็จมไปกับกิเลส พอใจกับกิเลส ทุกขยากลําบากขนาดไหน
ไมมีเข็ดหลาบอิ่มพอคอืกิเลสหลอกสัตวโลกผูโงเขลา จําเอานะ เอาละใหพร 

 
หลังจังหัน 

(โรงพยาบาลสระใคร จังหวัดหนองคาย มาขอความเมตตาอนุเคราะห
เครื่องกระตุนหัวใจไฟฟา) นี่กําลังพิจารณาเรื่องทางเวียงจันทน ประเทศลาว อันนี้เวลา
นี้จุดจะลงอยูนั้นหนัก จิตไปจออยูนั้นหนักอยู ทางอื่นจึงพักไวๆ กอน จะคอยฟงเร่ือง
โรงพยาบาลเวียงจันทน เพราะน้ีเปนโรงพยาบาลของเมืองหลวงประเทศลาว ที่ไป
ติดตอขอเวลาที่เราไปพักอยูสวนแสงธรรมนั้น วาขาดแคลนมาก แตเวลาขอขอเพียง
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สองอัน เครื่องผาตัดตาและเครื่องวัดความดันลูกตา ราคา ๓ ลาน ๔ แสน นี่ตกลงแลว
กําลังส่ัง เรายังเปดทางไว เราไมสนิทใจ ขาดแคลนมากมายแตเวลามาขอขอเพียงสอง
อัน คงจะเกรงใจมาก เราคิดอยางนั้น เราจึงเปดทางไว เวลานี้ดูเหมือนเกี่ยวของกับ
อะไรที่ผานไปมาลําบาก วันที่เทาไรๆ ที่มันเกี่ยวของกันหมด ยังติดตอไมได(เขาจะมา
ภายในวันนี้พรุงนี้แหละครับ แลวจะกราบเรียนใหทราบครับ) คือจุดใหญเรารออยูจุดนี้ 
เพราะฉะนั้นจึงใหพวกเรารอไวกอน เพราะพวกเราก็ไดมากตอมากแลว อันนี้เปน
ประเทศลาว พี่นองแขนซายแขนขวา 

เมืองไทยเมอืงลาวนี่คือแขนซายแขนขวา เราดูพงศาวดารนะ ไมไดมาพดูมาดน
มาเดา มันกอเดียวกัน มานี้เปนพรรคเปนพวก แลวมีหัวหนาหัวตา เราดูพงศาวดาร
อยางชัดเจนนะ เพราะฉะนั้นเราจึงพูดและสนิทใจดวยกันวา เมืองไทยกบัเมืองลาวคือ
แขนซายแขนขวา ออกมาจากกอเดยีวกัน เปนแตเพียงวาหัวหนาทะเลาะกัน หัวหนา
ทะเลาะกันกร็บกัน คนนั้นแพ คนนี้ชนะ ไทยชนะ ลาวแพ หัวหนารบกัน มันเอาพวกน้ี
แยกกันออกตางหาก แขนซายแขนขวา มันก็ตดิอยูในรางกายคือกอเดียวกันนั่นแหละ 
เราดูแลวพงศาวดาร จึงวาเปนอันเดียวกันมันแยกไปไดยังไง แขนซายแขนขวาแยกจาก
รางกายไดไง กอเดียวกัน แขนซายแขนขวาออกจากกอเดียวกนั 

นี่กําลังพิจารณาอยู แลวขาดอะไรที่จาํเปนจริงๆ เวลานี้ (เครื่องกระตุนหัวใจ
คะ) เอา ให แลวใหหมออวนสั่งเลย แตทางเวียงจันทนเราจะรอทางโนนมากอน คือฟง
แลวรูสึกเขาเกรงใจเรามาก วาขาดแคลนมาก แลวก็โรงพยาบาล เวียงจันทนเปนเมือง
หลวงวาไง วาขาดแคลนมาก เวลามาขอขอเพียงสองอยาง เราก็ใหทันทีเลย มีเงื่อนตอ
กันอยูวา เวลาวางใหมาติดตอกัน ทางน้ีกับทางเวียงจนัทน จึงรอ เวลานี้ดูเหมือนเขามี
งานอะไรๆ อยู ก็คงไมนานจะมาหาเรา อันนี้อันหนึ่งที่เราจออยูเวลานี้ที่จะชวยเต็มกําลัง
ความสามารถของเรา อะไรจึงตองพักๆ พวกเราก็ไดรับการสงเคราะหสงหาจากกันและ
กันมามากตอมากแลว อันนี้แขนซายเขามาอาศัยแขนขวา แขนขวาจะมีกําลังมากนอย
ยกขึ้นหรือไมขึ้นก็ไมรูแหละ นี่ละเรื่องราวมัน คอยฟงกอน คิดวาจะไมนอยละ 

โห อํานาจความเมตตานี้แหม พิลึกนะ มันแบกสามโลกธาตุไมใชธรรมดานะ ตัว
เทาอึ่งมันเปนอยูในหัวใจจะวาไง ไปนั้นไปนี้หยุดโนนหยุดนี้เพราะอะไร ก็เพราะเมตตา 
ไมใชเพราะอะไรนะ โห พิลึกพิล่ัน เออ เครื่องกระตุนหัวใจมอบใหหมออวนเปนคนสั่ง 
หมออวนเปนผูรับภาระในการสั่งเครื่องมอืแพทยอะไรๆ เพราะเปนหมอ เพราะฉะนั้น
โรงพยาบาลโนนสะอาดจึงไดพิเศษ ไมพิเศษยังไง เห็นไหมตึกหลังน้ี ๒๒ ลาน มีอําเภอ
ไหนได นี่ได ๒๒ ลาน อีกหลังหนึ่ง ๘ ลาน  เปน ๓๐ ลาน นี่หมายถึงตกึ สวนเครื่อง
อะไรๆ เราให 
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แตเขาเกรงใจเรามาก ถึงขนาดเราตองเขาไปหองทํางานของเจาหนาที่ใน
โรงพยาบาลแตละหองๆ เขาเลย ถามอะไรกพ็อเปนไปๆ เราก็ดู หลายครั้งหลายหนเขา
ทีนี้เลยไปหมดทุกหอง เราไปเองนะ บึ่งเขาเลยหองนั้นหองนี ้หองนี้มีอะไรจําเปนๆ ไล
ไปหมดทกุหอง ทีนี้ไลเบ้ียมาบังคับใหหมออวนจดเลย ส่ังนั้นๆ ใหตลอด ย้ําเขาอีกๆ 
ตกลงเลยไดตึกใหญ ๒๒ ลาน แลวอีกตึกหนึ่ง ๘ ลาน กําแพงเราก็ใหเลย เห็นวา
โรงพยาบาลโรงนี้รับภาระมากที่สุด เราส่ังอะไรในโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย หมออวน
จะเปนคนรับรองสั่งหมด เพราะฉะนั้นจึงควรจะไดเปนกรณีพิเศษบาง สมชื่อสมนามวา
รับใชพวกโรงพยาบาลทั้งหลาย เร่ืองราวเปนอยางนั้น 

เร่ืองการชวยชาติชวยอะไรๆ นี้ ถาเรามีเงินกองเทาภูเขาจะชั่วระยะสัก ถึง ๕ 
ชั่วโมงเหรอ หมดเลยเกลี้ยงเลย ไถราบเลย อํานาจความเมตตานี้มันรุนแรงมาก เขาใจ
ไหม มันจะเปนเครื่องมืออันใหญโตเลยทีเดียวเมตตานี่ กองเทาภูเขาก็มาเถอะสมบัติ 
เมตตานี้ไถทเีดียวขาดสะบั้นไปเลย เปนอยางน้ันนะ เพราะฉะนั้นเราจึงไมมีเงิน จะมีมา
ยังไง ความเมตตาเหลือลนพนประมาณ มีเทาไรออกหมดๆ คิดดูซิชวยชาติบานเมือง 
บาทหนึ่งเราไมเคยแตะ ฟงซิ แตะไดยังไงความเมตตาครอบ มาอันใดปดออกๆ จะเอา
อะไรมาเก็บ เปนอยางน้ันละ เราถึงพูดไดเต็มปากในการชวยชาติบานเมือง ชวยดวย
ความเปนธรรม ไมไดมีเร่ืองกิเลสที่จะมาแฝงแมเม็ดหินเม็ดทรายวางั้นเลย ในหัวใจเรา 
ดวยเหตุนี้จึงบริสุทธิ์สุดสวนทุกอยางที่ปฏิบัติตอโลก 

เราก็พูดไดเต็มเม็ดเต็มหนวยตามอรรถตามธรรมเหมือนกัน ไมสะทกสะทาน 
พูดตามหลักความจริง ใครผิดผิด ใครถูกถกู เอาอยางขาดสะบั้นไปเลยไดเหมือนกนั 
น้ําหนักของธรรม น้ําหนักของความชั่ว น้ําหนักของธรรมเปนความสะอาดชะลางกนั 
สกปรกมากความสะอาดคือน้ําก็ตองเทลงจากๆ ละซี เปนอยางน้ันละ ที่จะไปเกรงคน
นั้นคนนี้ ธรรมไมมี เหนือโลกสงสาร ครอบโลกสงสารดวยความเมตตาอีกดวย ถึงจะ
แผดเปนฟาผาฟารองขาดสะบั้นมาก็ตาม...เสียงนะ แตฝนตกมาเย็นไปหมด นั่นเห็น
ไหมละ พอฟากระห่ึม อาว นี่ฝนจะตกแลวนะ ไปหาอะไรมารองน้ํา เห็นไหมละ 

อันนี้ก็เหมือนกัน เปรี้ยงๆ มีแตเสียงฟาฝนจะตกทั้งน้ัน เราพูดจริงๆ เราอยาก
ใหดูหัวใจเรานี่ ดูกิริยาที่พูดออกมาดวยอํานาจพลังของธรรมทั้งน้ันนะ จะมาวาเราดุ
เหรอ ความดุของกิเลสกบัความเด็ดเดี่ยวของธรรมมีน้ําหนักเทากัน ไมงัน้แกกันไมตก 
ถึงเวลาเด็ดเด็ดเต็มทีธ่รรม ธรรมไมเด็ดไมไดกเิลสไมพัง กิเลสเอาธรรมพัง ถึงเวลา
เด็ดๆ แตเปนธรรมลวนๆ เลย ไมมีคําวาพิษวาภัย ขนาดไหนก็ตาม เราจึงพูดไดเต็ม
ปากวา กิริยาของเราที่แสดงออกตอโลกทั้งมวล เรียกวารอยเปอรเซ็นตเปนคุณคาทั้งน้ัน
ไมผิด แนไปเลยๆ เพราะพิจารณาเต็มสวน ออกจากความถกูตองๆ ไปทุกสัดทกุสวน 
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ไมวาเด็ดเผ็ดรอนอะไรกต็าม นิ่มนวลออนหวานก็ตาม จะออกไปตามจงัหวะๆ ที่ควรจะ
ออกของธรรมๆ ที่จะใหกิเลสมาแทรกไปโมโหคนนั้นจะฆาคนนี้ไมมีเลย มีแตธรรม
ลวนๆ ทานทั้งหลายใหจําเอา 

จึงวาอยากใหไดมาดู ไมไดดูทีไ่หน จะวาเราคุยหรือโมก็ตาม อยากใหดูหัวใจเรา
วางี้เลยที่มีตอโลกขนาดไหน พระพุทธเจาเปนยังไง นี่ตัวเทาหนูเทานี้มันยังกลาพูดได
ปางๆ เพราะอะไร เพราะมันเต็มอยูในหัวใจไมพูดไดยังไง นีน่ะ เปดออกมันก็เห็นอยู
อยางน้ี หัวใจพระพุทธเจาเปนยังไง หัวใจสาวกก็เหมือนกัน ลดลงมาๆ แตจาเหมอืนกัน 
พระพุทธเจาเปนที่หนึ่ง เพราะฉะนั้นจึงสามโลกธาตุพระพุทธเจาสอนไดหมดเลย  พระ
สาวกผูเชี่ยวชาญเปนบางองค ลดกันลงมาการสอนโลก 

พระพุทธเจาเรียกวาเอกแลวละ สอนไดทั้งสามโลกธาตุ เปรต ผี นรกอเวจี 
เขาถึงหมดเลย พระญาณหยั่งทราบไดหมดไมมอีะไรปดกั้น พระญาณหยั่งเขาไมถึงไมมี 
พระญาณของพระพุทธเจา สมควรแลวที่วาเปนศาสดาเอกของโลก ถาเราไมเชื่อ
พระพุทธเจานี้เราจะไปเชื่อใคร ก็หัวใจใดมีแตกิเลสเคร่ืองหลอกลวงตมตุนเจาของ
ทั้งนั้น เปนภัยตอเจาของยังไมรูตัว ธรรมทานชี้บอกตรงไหน ใหชะลางตรงไหน ยังไม
ยอมฟงเสียงนะ ไปควาหามูตรหาคูถมาใสตัว คนทั้งคนเห็นแตมูตรแตคูถ ไมเห็นอรรถ
เห็นธรรมติดตัวบางเลยดูไดไหมมนุษยเรา มีคาที่ไหน มันไมมีถาเปนอยางน้ัน 

กิริยาที่ทําตอโลกกอ็ยางที่ทานทั้งหลายเห็นนี่แหละ กิริยาอะไรสูงต่ําดาํขาวพอ
เขากันไดกับโลกก็เอามาใชกับโลกอันนี้ ถึงอยางน้ันมันยังมีผาดโผนกวาโลกไปอีกก็ยังมี 
เวลามันรุนแรงของธรรมเปนไดนะ นี่ละกิริยาที่เอามาใชตอโลก เรียกวาโลกยอมรับกัน 
กิริยาการแสดงออกอันใดที่โลกพอยอมรับกันไดก็เอาออกตามนั้นๆ เลยจากนั้นแลว
โลกไมรู นั่นละธรรม ไมงั้นจะเรียกวาเลิศเลอไดยังไง เพียงหวัใจเดียวนี้เทานั้นยังอยาก
ประกาศ อยากใหทานทั้งหลายมาดู หัวใจดวงนี้เปนยังไง อยากวางั้น ฟงซนิะ 

เปนยังไงถงึพูดไดขนาดนั้น เกิดมาแตโคตรพอโคตรแมของหลวงตาบัวไมเคยรู
เคยเห็นมันก็มารูขึ้นที่นี่ เมื่ออยูในกาํมือของเราแลวแบออกมาจะไมเห็นยังไง นี่นา วา
งั้น แตกอนไมมีอะไรจะแบก็มีแตมือเปลาๆ ทีนี้เวลามันมีอันนี้อยูแบออกก็เห็นไหมนี่ 
นั่น อรรถธรรมที่เปนในหัวใจก็เหมือนกันนั่นแหละ เปดออกนี้จาไปเลย เอาธรรมสอน
โลกน่ีสอนโกหกเมื่อไร จริงจังทั้งนั้นๆ จะวาอะไรกต็าม ตําหนิติเตียนขนาดไหนก็ตาม 
ถูกทัง้นั้นๆ สวนเขาจะปฏิบัติตามหรือไมตามเปนเรื่องของเขา สวนธรรมนี้ถูกตอง ไป
เก็บไวในลิ้นชักกถ็ูกตองสงางามอยูในนั้น 

ไอมูตรคูถๆ ออกประกาศโลกโฆษณาวาเปนของดิบของดี มนัก็เหม็นคลุงอยูทั่ว
โลก สวนธรรมจะเอาไวในลิ้นชักไมเอาออกมา ก็หอมหวนชวนชมอยูในลิ้นชัก ธรรม
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เปนอยางน้ันนะ ธรรมพระพุทธเจา เพราะฉะนั้นการแสดงธรรม พูดดวยความถูกตอง
แมนยํา ใครจะเอาไมเอาก็แลวแตใคร ใครจะเอาอันไหนก็ใหแลวแต มูตรคูถมันกม็ี 
ธรรมก็มี ใหเลือกเอา ก็มีเทานั้นเอง นี่ก็ไมนานจะติดตอทางเวียงจันทนมา ถาหากวา
พอไปไดเราก็จะไป เราก็เคยพูด ถาพอไปไดเราไป นั่นละไปแลวซอกแซกหมดทกุหอง
เลยละโรงพยาบาล เขากระทั่งครัว ถาลงไดไปทีไ่หนแลวเปนอยางน้ันละ ละเอียดลออ 
ไดนั้นมาแลวทีนี้ทําไดโดยถูกตอง คนอื่นเลาใหฟงอะไรเรายังไมแนใจ ถาเปนเรื่องของ
เราไปเจอเองนี่แมนยําทุกอยาง 

นี่ก็คอยฟงเวียงจันทนเรา เวียงจันทนกับประเทศไทยเราก็เปนแขนซายแขนขวา
แยกกันออกเมื่อไร เราดูมาตั้งแตพงศาวดาร วาไมไดดูหรือพงศาวดารหลวงตาบัว ดู
เหมือนกันนี่นะ ตนตอมันมาจากไหนๆ แรกก็ออกมาจากเมืองจีนเมืองนั้นเมืองน้ี 
เดี๋ยวนี้เราจําไมคอยได แตเอาเรื่องความจริงมาพูดจากที่ดูมาตลอด มันเปนอันเดียวกัน 
เพียงแตเปนแขนซายแขนขวา กออันเดียวกัน ออกมาจากโนนดวยกัน เทานั้นเอง ครั้น
มาหัวหนาก็มาแยกเปนหัวหนาทางนั้นๆ ทางนี้เปนหัวหนาทางนี้ หัวหนาทะเลาะกัน 
ทะเลาะกันกค็นนั้นแพคนนี้ชนะ เชนอยางไทยชนะ ลาวแพ ก็หัวหนามันนั่นเองพาให
เปน ไอพวกลูกนองมันจะไปแพไปชนะที่ไหนใชไหม มันกอ็ยางเดิม หัวหนามันตางหาก
ทําใหแตกใหแยก ก็เลยถือกันวาประเทศนั้นประเทศนี้ไปเสีย สําหรับธรรมเราเราไมถือ 
ดวยเหตุนี้จึงเสมอกันหมดเลยธรรมเปนอยางน้ัน โลกมันถือมันแยกมนัแยะ ดูถูก
เหยียดหยามยกยอปอปนกันไปอยางนั้น ธรรมไมม ี

วันนี้ก็มีเทานั้นแหละ เอาแคนั้นกอนนะเรากําลังหนัก อยูทางนอกก็พกัไวมีเยอะ
นะ ไมวาแตเวียงจันทนนะ อยูขางนอกพักไวเยอะอยู คือมันเหลือกําลังเรา ไอเร่ืองเงินมี
เทาไรก็ฟงเอาเถอะ หมดไมมีเหลือ ไมมีใครจะทกุขจนยิ่งกวาเรา แตไอพวกที่มาขอมา
ขอกับทุคตะเข็ญใจ เศรษฐีเต็มบานเต็มเมืองมันไมไปขอนะ มันมาหาขอกับคนที่ทุกขๆ  
จนๆ นี่นะ มันก็แปลกอยู หือปกวาไง (เจาคะ ขอเศรษฐีไมแนนอน ไมแนใจ ขอหลวง
ตานี้แนนอนอยูแลวเจาคะ) โธๆ เขาทาเวย ตอบเขาทาดี (ก็เพราะหลวงตาเมตตา
ครอบโลกธาตุ) เอาละๆ ผานได เรียกวาผานได เหตุผลเขากันไดแลว ใครมาขอมันก็
ไดอยางน้ีละเห็นไหมละ ก็ไดไปแลวเอาจนไดวางั้นเถอะ ไปขอเศรษฐีเขาไมให 

(เพราะมันขาดแคลนจริงๆ ถึงไดมากราบขอหลวงตา) ก็ยอนมาอีกบางซิ ทีนี้
เราก็จนจริงๆ ดูบางซินะ มีแตขาดแคลนๆ ไอคนที่จนจริงๆ ไมดกูัน อันนี้ซิมันจึงยุง
เขาใจไหม คอยเฉลี่ยไปนี้ละไมไปไหน เงินพี่นองทั้งหลายมานี้ไมมีของใครนะ มีเพื่อ
โลกเทานั้น ที่เขาถวายเราเทาไร ไมมีความหมายนะ แบบเดียวกันหมด เขาถวายเรา
เทานั้นเทานี้ไมมี เร่ืองความหมายไมมีเราไมเคยสนใจ ลงทุมไปดวยกันหมดเลยทั่วโลก 



 ๘

เปนอยางน้ีตลอดมาตั้งแตเร่ิมสรางวัด ไมเคยเกบ็สั่งสมอะไรเลย ปจจัยชวยโลกตั้งแต
โนน สถานสงเคราะหละทีแรก มาสรางวัดทีแรกเขาก็มาขอนัน้ขอนี้ให โรงเรียนหลังน้ัน
หลังนี้ๆ แลวก็กาวเขาสูโรงพยาบาล ทีนี้เลยไปทั่วโลก เปนอยางน้ันละ ไมเคยเก็บ เกบ็
อะไร อะไรเลิศยิ่งกวาธรรม ธรรมพอหัวใจแลวพอหมด ไมมีอะไรที่เหนือธรรมพอทีจ่ะ
มาปดธรรมออก เอามูตรคูถเขามาบรรจุ ไมได เอาละนะเทานั้นละ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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