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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

มนุษยเราตางกันที่หัวใจ 
 (คณะศิษยานุศิษยวัดปาเหวไฮ บานคําบอน อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ถวายสถานี
วิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอําเภอศรีธาตุ แดองคหลวงตา ไดทดลองออกอากาศเมื่อ
วันที่ ๑๑ มิ.ย.๔๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยรับสัญญาณถายทอดจากสถานีแมขายวัดปา
บานตาดรอยเปอรเซ็นต) เวลานี้วิทยุออกจากบานตาด ๖๘ สถานีใชไหม (ครับ ที่เขา
รายงานมาหลังสุด) เรียกวาทั่วประเทศไทยจะประสานถึงกันหมดละทา เราจําไดแตวา
ภาคใต ๑๑ สถานี ภาคไหนๆ มันออกทุกภาค ตางกันแตมากกับนอยเทานั้นเอง 

เดี๋ยวนี้ยังพอฟดพอเหวี่ยงกันอยูบางก็คือสายฝนคือธรรม ออกโปรยปรายทั่ว
ประเทศไทย แมจะตกเปนพิธีฝนตกแบบฝอยๆ ก็ตาม ก็ยังดกีวาแหงแลงเสียทีเดียว 
เหมือนสองปผานมานี้ฝนตกมีแตฝนฝอย ไมไดตกเปนหาๆ อยางทุมลงมาเปนครั้งเปน
คราว พอน้ํามากก็มากมาอยางน้ี สําหรับทางภาคอีสานสองปนี้ไมมี มีแตฝนฝอย ตก
ฝอยๆ อันนี้ธรรมะของเราที่นําออกแสดงแกบรรดาพี่นองทัง้หลายนี้จะเปนประเภท
ธรรมะฝอย คือยังไมทัว่ถึงในขอบเขตแหงประเทศไทยของเรา แตกระจายออกไปเปน
ฝอยไปแหละ ก็ยังพอฟดพอเหวี่ยงกันบาง 

ถามีตั้งแตเร่ืองกระแสของกิเลสโดยถายเดียวแลว เขียนใบตายไวเลย ไมมีอะไร
ที่จะแนนอนแมนยํายิ่งกวาธรรมของพระพุทธเจา ขออยาไดฝน คําวา สฺวากฺขาโต ภคว
ตา ธมฺโม ทรงตรัสไวชอบแลวทุกอยาง กล่ันกรองออกมาจากพระจิตที่บริสุทธิ์สุดสวน 
สอนโลกจึงไมมีผิดมพีลาด ตั้งแตนรกอเวจีขึ้นมาๆ สวรรคชั้นพรหมถึงนิพพาน มีใคร
สอนไดธรรมประเภทนี้ ไมมี มีศาสดาทีละพระองคๆ  เทานั้นที่ตรัสรูขึ้นมายากแสนยาก 
จะไดเปนพระพุทธเจาขึ้นมานี้แตละพระองครูสึกวายาก จึงอุบัติไดเพียงพระองคเดียว 

พออุบัตขิึ้นมานี้ก็เปน โลกวิทู รูแจงโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึง ตั้งแตนรกอเวจี
ขึ้นมาจนกระทั่งถงึนิพพาน นี้คือศาสดาองคเอกแตละพระองคเทานั้นที่ทรงรูทรงเห็น
เปนปฐมฤกษ อันเปนมหามงคลอยางยิ่งแกบรรดาสัตวทั้งหลาย นอกนั้นไมมีใครทราบ 
บรรดาสาวกทั้งหลายก็ทราบตามลําดับลําดามา แตทราบจากพระพุทธเจาประทาน
โอวาทแลวไปประพฤติปฏิบัติ ผลเปนของตัวเกิดขึ้นมาๆ รู บรรดาสาวกทั้งหลาย
เชี่ยวชาญไปคนละทิศละทาง แตไมเหมือนพระพทุธเจาเทานั้นเอง หากเปนสักขีพยาน
กันไดในเรื่องเหลานี้ ขออยาไดพากนัฝาฝน 

งานกิเลสน้ีเปนงานหลอกลวงโลกมาตลอดตัง้กัปตั้งกัลป งานของธรรมเปนงาน
แก เปนงานชะลางส่ิงจอมปลอมทัง้หลาย ที่สัตวโลกไดรับความลมจมเพราะความ
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หลอกลวงของมัน ธรรมะนี่เปนประเภทน้ําชะลางส่ิงสกปรกทั้งหลาย ถาไมมีธรรมเลย
จมตลอดนะ แลวงานของโลกงานของกิเลสน้ีไมมีคําวาส้ินสุดยุติ จะเบิกกวางออกไป
เร่ือยๆ เปนกัปเปนกัลปไมมปีระมาณ สัตวทั้งหลายที่เวียนวายตายเกิดในวัฏสงสารนี้
เหมือนมดไตขอบดง มสูีงมีต่ําหากอยูในวงวัฏวน มีสูงมีต่ําอยูอยางน้ันตลอดมา นีค้ือ
งานของวัฏวนของกิเลส ที่ลากเข็นสัตวโลกใหไปในทางที่ต่ําเสมอ ไมมีคําวาสูง 

ใครประพฤติตามกิเลสตัณหานี้ปรากฏวาคนนั้นไดไปสวรรค คนนี้ไดไปพรหม
โลกไปนิพพาน แมรายเดียวไมเคยเห็นเลย มีธรรมพระพุทธเจาเทานั้น ตั้งแตรายเดียว
ขึ้นไป เปนธรรมของพระพุทธเจาทั้งนั้น เปนธรรมชาติที่ลากเข็นสัตวโลกขึ้นมา สวน
กิเลสมีแตลากลงๆ งานของกิเลสเปนงานบานปลายตลอดไมมีที่ส้ินสุดยุติ ดังโลก
ทั้งหลายหมุนกันตลอดนี ้ หมุนกันเทาไรก็เปนฟนเปนไฟตามๆ กันอยางนี้ ที่จะใหเปน
ความสุขความเจริญเพราะกิเลสพาใหเปนไปนั้นไมมีทาง 

ขอทานทั้งหลายอยาสรางความหวังไวกับมัน ใหสรางความหวังไวกับธรรมของ
พระพุทธเจา ซึ่งพระองคใดก็ตามตรสัรูขึ้นมาแลวแมนยําๆ หนึ่งไมมีสองก็คือพระญาณ
หยั่งทราบของพระพุทธเจา ลงไดหยั่งทราบอะไรแลวหนึ่งไมมีสอง ไมมทีี่คานได และ
พระวาจาที่รับสั่งอันใดออกไปแลวหนึ่งไมมีสองเหมือนกัน จึงเรียกวาสวากขาตธรรม 
ตรัสไวชอบเรียบรอยสมบูรณแบบ ไมมีที่จะตัดออกหรือเอามาเพิ่มเติมไดเลย เพราะ
สมบูรณแบบเต็มที่แลวในคําสอนของพระองค จึงเรียกวาสวากขาตธรรม แตเราสวด
กวางๆ วา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวชอบ
แลว ตรัสไวดีแลว เรายอเอาเลยวา สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว นี้เปนคําสอนของ
พระพุทธเจาทุกๆ พระองค 

ขอใหพากันเอาจิตใจหมุนเขามาหาธรรม ถาอยากมีเกาะมดีอนมีที่ซกุหัวนอน
อยูไดแลวขอใหพึ่งธรรม พึ่งกิเลสพึ่งไมได จะพาจมๆ อยูดวยการเสี่ยงทั้งน้ันโลกอันนี้ 
ไมไดอยูดวยความแนใจ อยูกับกิเลสเปนความเสี่ยงเปนเสี่ยงตาย เส่ียงไดเส่ียงเสียเสี่ยง
ทุกข เส่ียงสขุมีนิดหนอย เพียงเปนเครื่องลอนิดหนอยแลวก็พาใหจมๆ มากตอมาก นี่
คือกลมายาของกิเลสพาสัตวโลกใหหมุนเวียนอยางน้ีตลอดมา ไมมีคําวายุติ เปนงาน
บานปลายตลอดงานของกิเลส ฉุดลากสัตวโลกใหเปนไปตามมัน 

แตงานของธรรมที่ออกจากพระพุทธเจาทุกๆ พระองค เปนงานประมวลความ
ทุกขความเดอืดรอนวัฏวนของสัตวโลกใหแคบเขามาๆ เปนวงแคบเขามา ทุกขก็แคบ
เขามา ความสุขก็คอยเบิกกวางออกไปๆ ตลอดเวลา นี้คืองานของธรรม เปนงานที่จะ
ประมวลกองทุกขทัง้หลาย ที่แตละรายๆ ไดเสวยมากี่กัปกี่กลัปใหหดยนเขามาๆ ดวย
การสรางคุณงามความดี มีการใหทาน การรักษาศีล การเจริญเมตตาภาวนา นี้คือทาง
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กาวเดินเพื่อวัฏวนไดหดยนเขามาๆ คือทางแหงศาสนธรรมที่ทรงประกาศสอนไวแลวนี้ 
คือทางเพื่อความพนทุกขเปนที่สุด นอกจากนั้นก็บรรเทาทุกขไปโดยลําดบัลําดา ขอให
พากันจํา 

เราพูดใหชัดเจนเพราะเราจวนจะตายแลว ธรรมะที่มีอยูในใจนี้มีเหมือนไมมี ไม
กดไมถวงไมผลักไมดัน ไมอยากใหพูดใหโมใหคุย ตามแตเหตุการณที่จะพูดออกมา
หนักเบามากนอย ที่ควรจะเปนประโยชนแกสัตวโลกไดเพียงไร ธรรมะเหลานี้จะออก
ตามนั้นๆ เลยนั้นก็ไมออก สุดวิสัยของโลกจะรับได ออกมาก็ไมเกิดประโยชน ดัง
ธรรมะพระพุทธเจามากขนาดไหน แมน้ําทองฟามหาสมุทรสูธรรมะของพระพุทธเจาที่
ลึกซึ้งกวางขวางครอบโลกธาตุนี้ไมไดเลย พระองคก็นํามาแสดงเฉพาะที่จะเปน
ประโยชนแกสัตวโลก ซึ่งจะไดไปเปนมหามงคลแกตนเทานั้น นอกจากนั้นก็ปลอยให
ผานไปๆ สัตวโลกก็จมไป 

ผูที่มีกรรมหนาสาโหด เรียกวาธรรมะไมมีความหมาย เหมือนกับสงคนไขที่
หนักมากเขาหองไอซียู หมอกด็ูกันอยูอยางน้ัน การรักษาพยาบาลก็เปนไปตามมารยาท
ของหมอ แตคนไขไมมหีวัง รอตั้งแตจะตายเทานั้นเขาหองไอซียู จะเขาหาหยูกหายาหา
มดหาหมอไมเขาโรคประเภทไอซีย ู อันนี้จิตใจประเภทไอซียูที่ไมยอมรับบาปรับบุญ
อะไรเลยเปนประเภทนี้แหละ ยังเหลือแตลมหายใจฝอดๆ เทานั้นเอง เร่ืองขางนอกจะ
แตงเน้ือแตงตัว ตลอดที่อยูทีอ่าศยัเครื่องใชไมสอย จะหรูหราฟูฟาขนาดไหนไมมี
ความหมาย 

มีความหมายอยูกับหัวใจดวงเดียว ถาใจนี้มีรัศมีมีคุณธรรมอยูภายในใจ ถึงขาง
นอกจะคับแคบตีบตันใจนี้ก็เบิกกวางตลอดเวลา ถาใจไมมคีุณงามความดีแลว จะอยู
หอปราสาทราชมณเฑียรที่ไหนก็ตาม หัวใจนี้จะคับแคบตีบตันตลอดเวลา เพราะไมมส่ิีง
เยียวยาพยุงรักษากัน คือความดีทั้งหลาย ใหพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ

ธรรมที่นํามากลาวเหลานี้เราสอนทุกแบบทุกฉบับดวยความแนใจ เราไมสงสัย
ในธรรมทั้งหลายที่นํามาสอนโลกจากการคุยเขี่ยขุดคนบนเวที ดวยจิตตภาวนามาแลว
อยางเต็มเมด็เต็มหนวย ส่ิงที่ไมรูไมเห็นไมเคยรูเคยเห็น เปนขึ้นมาๆ ดังพระพุทธเจา
แตกอนทานก็เปนคนสามัญธรรมดา ไมไดปรากฏชื่อลือนาม แตพอบําเพ็ญตาม
แนวทางของธรรมแลว ทรงปรารถนาพุทธภูมิ จนกระทั่งไดเปนพระพุทธเจาโดย
สมบูรณ ความรูความเห็นพระบารมีเต็มสมบูรณแบบ สอนโลกไดเต็มเมด็เต็มหนวยก็
คือศาสดาองคเอกน้ันแหละ 

ตางกันอยางนี้นะมนุษยเรา ตางกันที่หัวใจ รูปรางกลางตัวนั้นมองไปที่ไหนก็
พอๆ กัน แตจิตใจนั้นฝงลึกอยูดวยคุณธรรมและบาป มีอยูภายในใจ ถาใครสรางบาป
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ไวมากนอยเพียงไร จะเปนฟนเปนไฟเผาอยูในหัวอก คนอื่นไมทราบก็ตามเจาของ
ทราบเอง เพราะเจาของเปนผูสัมผัสสัมพันธกับความชั่วชาลามกที่ตนไดสรางมา จะไม
ไปอยูทีไ่หน ทองฟามหาสมุทรกวางแคบขนาดไหน เร่ืองบาปเรื่องกรรมจะไมไปอยู 
ไมใชสถานทีอ่ยูของบาปของกรรม สถานที่อยูของบาปของกรรมของบุญกุศลทั้งหลาย
อยูที่ใจ 

ใหพยายามระมัดระวังรักษาใจตนใหดี ถาใจประคับประคองตัวเองไปในทางที่
ถูกทีด่ี ส่ิงที่สงเสริมใจใหมีความสุขความเจริญจะเปนขึ้นที่ใจ ถาใครมีความดื้อดาน
หาญทําในสิ่งที่จอมปราชญทั้งหลายไมชมเชยสรรเสริญและทรงตําหนิติเตียน ผูนั้นจะ
ไดรับแตความลมจม ไปภพใดชาตใิด เขาเกิดเปนมนุษย เราอยางนอยก็ไปเกิดเปน
มนุษยงอยเปลี้ยเสียแขงเสียขาเสียอวัยวะ พิกลพกิาร ไมเต็มบาทเต็มเต็งเหมือนมนุษย
ทั้งหลายไปเสีย ถาไปเกดิเปนสัตว สัตวประเภทตางๆ มีจํานวนมากขนาดไหน ตัวเองก็
แหวกแนวไปเกิดในสัตวประเภทที่ไมพึงปรารถนานั้นแหละ บาปกรรมมันพาไปเกิด
อยางน้ัน 

ไมมีอะไรเหนือกรรมในโลกอันนี้ พระพุทธเจาทุกๆ พระองคทรงยอมรับหมด
เลยวา นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ ไมมอีะไรที่มอีานุภาพย่ิงใหญกวากรรมไปได คําวากรรม
ไดแกกรรมดีกรรมชั่ว อนันี้มีอานุภาพมาก เจาของนั้นมีอํานาจในการสรางกรรมทั้งดทีั้ง
ชั่ว แตเวลาสรางลงไปแลว กรรมดีกรรมชั่วมีอํานาจเหนือเราอีกทีหนึ่ง บังคับเรา 
เพราะฉะนั้นจึงใหระมัดระวังการทําทุกส่ิงทุกอยาง อยาเห็นแกไดแกทํา เห็นแกความ
อยากความทะเยอทะยานไปทํา แลวสิ่งที่เปนฟนเปนไฟจะกลบัมาเผาไหมตนเองโดยไม
รูสึกตัว แลวก็มาตําหนิผลงานของตัวที่ทํามาแลววา ไมสมมักสมหมาย ไปที่ไหนเจอแต
ส่ิงที่ไมพึงหวังๆ แตตัวเหตุคือเราสรางไวแลวสิ่งไมพงึหวัง ผลปรากฏออกมาก็มแีต
ความไมพึงหวังทั้งนั้น จงพากันระมดัระวังใหด ี

ธรรมพระพุทธเจาเราหายสงสัยทุกแงทุกมุมแลว ตลอดพระพุทธเจาทุกๆ 
พระองค จาอยูในหัวใจเปนอันเดียวกันหมด ฟงคํานี้ พระพุทธเจาพระองคใดๆ พระ
รูปรางน้ันเปนเรือนรางของพระพุทธเจา สวนพระจิตที่บริสุทธิ์เปนธรรมธาตุนั้นเปนอัน
เดียวกันหมด นับแตพระพุทธเจาทุกพระองคลงมาถึงสาวกองคสุดทายทกุองค เปนอนั
เดียวกันหมด เทียบเหมือนกับแมน้ําในมหาสมุทร แมน้ํานั้นจะไหลลงมาจากคลองใดๆ 
ก็ตาม ก็เรียกไดวาแมน้ํานี้ไหลมาจากคลองนั้นคลองนี้ พอเขาถึงมหาสมุทรแลวเรียกได
คําเดียววาเปนแมน้ํามหาสมุทร จะเรียกคําอื่นไปไมได 

อันนี้บรรดาสัตวทั้งหลายที่สรางคุณงามความดีบารมีมามากนอย คอยไหลเขา
มาหามหาวิมุตติมหานิพพาน ซึ่งเทียบกับมหาสมุทรทะเลหลวงนั้นแหละ คอยไหลเขา
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มาๆ ตามวาสนาของตน พอใกลเขามาๆ จนกระทั่งถงึความบริสุทธิ์หลุดพนแลว จาก
การสรางบารมีสมบูรณแบบแลวนั้น ผางเขาไปเปนมหาวิมุตติมหานิพพานเหมือนกัน
หมด ไมมอีะไรจะแปลกตางกัน พระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายเปนอันเดียวกัน เหมือน
น้ําในมหาสมุทรเปนอันเดียวกันนั้นแหละ อันนี้ก็เหมือนกันบารมีสรางมา 

ขอใหพากันระมัดระวังความชั่ว อยาเห็นวาเปนบุญเปนคุณเปนมิตรเปนสหายที่
ฝากเปนฝากตายได ไมมีทาง มีธรรมที่ศาสดาองคเอกน้ีเทานั้นสอนไวโดยถูกตอง ให
พากันยึดกันเกาะ ถึงจะยากลําบากก็ชาง การที่เราจะฝาฝนไปเพื่อความดีทั้งหลายนี้ 
แมแตการงานทางโลกก็ตองลําบาก ถาไปทางทีต่่าํมันไปไดงาย ไหลลงไดงาย เหมือน
น้ําไหลลงที่ต่ําไหลไดงาย แตจะใหขึ้นที่สูงตองผลักตองดันขึน้ไป 

การสรางคุณงามความดีเปนอยางน้ัน ในเบื้องตนที่ยังไมมีทุนมีรอนมีกําลังวังชา
เต็มเม็ดเต็มหนวยพอจะหมุนตัวไปเองได ตองไดฝาฝนกนั ทีนี้เวลาเราบําเพ็ญมาก
เขาๆ อํานาจความดีงามของเรานี้จะมีกําลังหนาเขาๆ มากเขาๆ ความดีงามทั้งหลายนี้
เลยสรางธรรมอัตโนมัตขิึน้มาในตัวเอง คําวาสรางธรรมอัตโนมัติ คือสรางความดีแก
กิเลสทั้งหลายที่เปนฝายชั่วชาลามกโดยอัตโนมัต ิ สรางความดีขึ้นเปนอัตโนมัติ 
จนกระทั่งผานพนไปได 

เวลาธรรมมีกําลังมากแลวสรางตัวเองเปนอัตโนมัติ เหมือนกนักับกิเลสสรางตัว
ของมันบนหัวใจสัตวโลกเปนอัตโนมัติเหมือนกัน สองอยางน้ีเหมือนกัน ถึงขั้นธรรม
สรางตัวเปนอัตโนมัตแลว เหมือนกันกับกิเลสสรางตัวของมันเปนอัตโนมัตบินหัวใจของ
สัตวโลกโดยไมมีใครมาบังคับ กิเลสสรางตัวเองบนหัวใจสัตวโลกใหไดรับความทุกข
ความเดือดรอน เกิดในที่ตางๆ แปลกๆ ตางๆ กันไป นี้เพราะอํานาจของกิเลสทั้งนั้น
มันเปนอัตโนมัติของมัน ทีนี้ความดีทั้งหลายที่เราสรางไปๆ มากเขาๆ ความดีทั้งหลาย
กลายเปนเรื่องอตัโนมัตแิหงความดีงาม 

ไปอยูทีไ่หนสรางแตความดีๆ ไมไดสรางอยูไมได หากเปนอยูในใจ สุดทายก็
หมุนเปนธรรมจักรฆากิเลสอยูบนหัวใจๆ จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากหัวใจไมมี
อะไรเหลือแลว นั่นละทานเรียกวาเปนธรรมธาตุ โลงหมด สฺุญโต โลกํ โลกสมมุติ
ทั้งหลายที่เจือไปดวยความทุกขความทรมานนี้หมดโดยสิ้นเชิง เหลือแตวิมุตติธรรม ที่
เรียกวาธรรมธาตุจากการสรางความดีงามทั้งหลายของเรา เปนผูไดรับความสุขความ
เจริญตลอดอนันตกาล ทานเรียกวานิพพานเที่ยง เที่ยงไปจากเราผูที่บํารุงรักษาใหถึง
ขั้นเที่ยงเที่ยง เมื่อสมบรูณแบบแลวเที่ยงเหมือนกัน ถายังไมสมบูรณก็ตองไดพยายาม
พยุงขึ้นไป ใหพากันจําเอานะ 
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นี่ก็ไดอตุสาหพยายามสอน สอนโลกนี้เราสอนถอดออกมาจากหัวใจ เราไมได
สงสัยในการสอนโลก ไมไดโอไดอวด ธรรมประเภทนี้ก็ไมเคยปรากฏในหัวใจตั้งแต
กอน ลมลุกคลุกคลานไปเหมือนทาน ทานเหมือนเราไมผิดกัน แตวาตะเกียกตะกายไป
ไมหยุดไมถอย ผลแหงความดีทั้งหลายก็คอยเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ เกิดขึ้นมาๆ เปนที่แนใจ
เปนสมบัติของตนไปเรื่อยๆๆ สุดทายก็เบิกกวางออกๆ สุดขีดสุดแดนแลววางหมด 
เบิกออกหมดขึ้นชื่อวาสมมุติที่จะนํามาแหงความทุกขมากนอย ฉิบหายตายไปหมดไมมี
เหลือ เหลือแตธรรมธาตุที่วางเปลา นั่นทานเรียกวานิพพานเที่ยง เกิดจากความดีงาม
ของเราทั้งหลายที่อุตสาหพยายาม ใหพากันจดจําแลวตะเกียกตะกาย 

อยาเห็นแกอยูแกกินแกหลับแกนอน เห็นแกสุรุยสุราย หาหลักเกณฑไมได นี้
กิเลสพาสัตวโลกใหกาวเดิน กาวเดินไปเพื่อความเหลวไหลโลเลหาหลักหาเกณฑไมได 
แลวก็จมไปดวยกัน ถามีธรรมแลวธรรมจะเปนเครื่องยับยั้งชั่งตวง อะไรควรทําอะไรไม
ควรทําธรรมจะคอยชี้แจงบอก เราปฏิบัติตามธรรมเราก็มีหลักมีเกณฑ ถาเปนไปตาม
กิลสหาหลักเกณฑไมได ตองระมดัระวังใหมาก 

ขอใหทานทั้งหลายไดนําธรรมเหลานี้ไปพินิจพิจารณา จากที่เราเทศนสอนแลวนี้
ดวยความไมสงสัย หายสงสัยแลว ในแดนพุทธศาสนาเราหมดสงสัยโดยประการทั้งปวง 
ตั้งแตบาป บุญ นรก สวรรค พรหมโลก นิพพานลงมาหายสงสยัหมด มันจาอยูในหัวใจ
นี้หมดแลว ยอมรับกราบพระพุทธเจาอยางเอาตายเขาวาเลย ไมมีอะไรเสียดาย มองดู
อะไรพระพทุธเจาส่ังสอนอะไรที่อยูในวิสัยของตนปฏิเสธไมได เจอเขา ออๆ ยอมรบั 
ออๆ เร่ือยไปเลย นั่นละธรรมที่ตายใจตายตัวพระพุทธเจารูกอนแลว ทีนี้เราดําเนินไป
ตามหลังก็ไปรูก็ยอมรับเหมือนพระองคทาน จะฝนทานไปไหนได ฝนไมไดนะ เอาละ
พอ ตอไปนีจ้ะใหพร 

น่ีเราก็พยายามเพื่อลูกหลานไทยเรานั้นแหละ หลวงตาบัวไมเอาอะไรพดูตรงๆ 
เราพอทุกอยาง นี่ละการปฏิบัติธรรมถึงขั้นพอพอจริงๆ โลกกเิลสน้ีไมพอ ไดเทาไรไม
พอ ไหมแหลกหมดๆ แตธรรมนี้พอ พอเปนขั้นๆ จนกระทั่งถึงขั้นพอเตม็ที่แลวปลอย
หมดโดยสิ้นเชิง ขึ้นชื่อวาสมมุติไมมตีิดใจเลย นั่นคือบรมสุข พระพุทธเจาพระอรหันต
ทานอยูบรมสุข มีตัง้แตความสุขความเจริญ ธาตุขนัธจะเจ็บไขไดปวยปวดหัวตัวรอน
เปนสมมุติยกใหเหมือนทั่วๆ ไปกับสมมุติทั้งหลาย แตธรรมชาติที่เปนวิมุตตินั้นบริสุทธิ์
พุทโธ บรมสุขตลอด 

นี่ละจิตไมมอีะไรเขาไปเกี่ยวของได บรมสุข คือจิตเมื่อชําระชักฟอกใหพนจาก
สมมุติ ที่เปนกองแหงความทุกขทั้งหลายนี้หมดโดยสิ้นเชิงแลวบรมสุขขึ้นเอง เราบอก
วาเราพอทุกอยาง พดูไดอยางเต็มปาก เราไมปรากฏวาอะไรที่มีในใจของเรา เกิดความ
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หิวโหยคิดอยากไดนั้นอยากไดนี้ไมม ี ไดมาเทาไรก็เปนไปดวยความเมตตาซึ่งเปน
พื้นฐานอยูแลว ไดมาก็ออกหมดๆ เลย ที่จะเขามาหาตัวเองไมเห็นปรากฏ 

ไปที่ไหนนี้รุมนะ มันทราบเองนะโลกอันนี้ พอเราไปที่ไหนไมทราบเปนยังไง เขา
จะโทรถึงกันหรือไมโทรไมรู ถาไปโรงพยาบาลก็เต็มอยูโรงพยาบาล คนนั้นมาเอานั้นมา
เสนอ เอานี้มาเสนอ คนนั้นขาดอันนั้น คนนี้ขาดอันนี้ เราก็ควักกระเปา สุดทายกระเปา
แหงกลับมา ไปที่ไหนเปนอยางน้ันเดี๋ยวนี้ มันรูกันหมด หลวงตาไปไหนรูหมด คนนั้น
ขาดอันนั้น คนนี้ขาดอันนี้ เราไปธรรมดาเรามันทราบไดยังไงก็ไมรู หรือจะมีบอกลับๆ 
กันไปกไ็มรู หรือโทรศัพทลับๆ ไปก็ไมรู หลวงตาจะไปนะวันนี้ อาจเปนอยางน้ันก็ได 
เชนอยางโรงพยาบาล สวนมากเราไปโรงพยาบาล ไปเต็มอยูแลว ฝายราชการฝาย
ตํารวจฝายอะไรมาก มารออยูแลว มาก็มารายงาน อันนี้ขาดอันนั้นขาด เราก็งัดกระเปา
ออก กระเปาแหงกลับมา วันไหนก็เปนอยางน้ัน 

อํานาจความเมตตานะไมใชอะไร มีเทาไรหมดเลย เร่ืองเมตตาอยาเขาใจวาจะ
ยังเหลืออยูเลย ขอใหมีเถอะนะความเมตตากวาดเรียบๆ อํานาจความเมตตารุนแรง
มาก มันนิ่มไปหมดเลย สัตวโลกไมมีสูงมีต่ํา ความเมตตาครอบไปหมดเลย มีเทาไร
หมด ถาลงเมตตาไปไหนหมด ถาความตระหนี่ถี่เหนียวไปไหนโลกแตก ไมมีใครคบคา
สมาคมคนตระหนี่ถี่เหนียว ถาอยากอยูคนเดียว ตายไมมีใคร กุสลา ธมฺมา ใหแลวให
ตระหนี่มากๆ  

นี่ก็ไมนานนักละ กําลังเปนหวงทางเวียงจันทน ประเทศลาวทั้งประเทศหาที่จะ
เยียวยาโรคที่สําคัญๆ ไมมี เชนตาเปนตน เราก็ไดหมุนเขาไปหาตาแลวชวย เวลานี้ได
ใหไปสองครั้งแลว ไปครั้งแรกรายงานของเขาที่เขียนมาเต็มกระดาษ รวมแลวเปน ๑๖ 
ลาน เราก็รับรายงานมาหมด ส่ังใหหมดเลย ๑๖ ลาน ยังของใจ เมื่อเร็วๆ นี้ไปอกี ตาม
ไปอกี เขาก็เอารายงานมาอีก อานแลว ๑๔ ลานใหหมดเลย รวมแลวเปน ๓๐ ลาน ตา 
เพราะถามดูแลวประเทศลาวไมมีเครื่องมอืตาเลยทําไง ตกลงเราก็ไดทุมให นี้จะ
พยายามใหพอนะ เพราะประเทศลาวทั้งประเทศก็คนเหมือนเราๆ ทานๆ ใครอยากจะ
ตาบอดพิจารณาซิ นั่นละที่จะไปชวยเปนจุดนี้ จะพยายามใหพอ 

ทางนี้เราก็ไดชวยแลว ตั้งเปนจดุแลว อุดรเปนจุดหนึ่งเรียบรอยมาแลวเปน
เวลานาน ตั้งแต ๒๕๓๐ เราไปผาตาที่โรงพยาบาลรัตนิน กรุงเทพ หมออทุัยลูกศษิย 
พอกลับมามนัสวางไสว มาอยูวัดไดสามวันเขาโรงพยาบาลเลย เชิญหมอเชิญพยาบาล
มาประชุมกนัโดยดวนเลย เอากันตรงนี้ตกลงกัน เร่ืองหมอเรื่องอะไรเวลานี้เขาก็บอกวา
ยังไมพอ เพราะเครื่องมือไมพอ ตกลงกันวาถาไดเครื่องมือพอ หมอจะพอ ทางนีก้็ เอา 
เครื่องมือจะใหพอ ซัดกนัเลยได ตั้งแตนั้นมาละเครื่องมือตาสมบรูณแบบอุดร 



 ๘

สวนศรีนครินทรนี้เครื่องมือกไ็มพอ ตองว่ิงมาหาเราทางอุดร นี่เราก็ใหไป ๖ 
ลาน ๘ แสนแลว อันนี้ใหเพียงเบาะๆ ตอไปนีจ้ะใหบุรีรัมย อันนี้ใหจริงจัง บุรีรัมยเร่ิม
ส่ังแลวเวลานี้ ๖ ลานแลวเรื่องตา แลวจะเอาใหพอ จากน้ันก็ไปเพชรบูรณ ๔ ลานสั่ง
แลว นี้ก็จะเอาใหพอ แลวก็พิษณุโลก พษิณุโลกก็ ๙ ลาน ๕ หมื่น นี่ส่ังแลว นี่ก็จะเอา
ใหพอ ตามจุดๆ ที่เราตั้งเอาไว ตอจากนั้นจะกระจายไปทั่วประเทศไทย คอืขยับไปตาม
ความเกิดความมี ไดมากนอยเพียงไรชวยกันไป นีต่ั้งไว ๓๐ จากนั้นก็โดดใสเวียงจันทน 
เวียงจันทนนี้ไป ๓๐ ลานแลว เอาตากอน บุรีรัมย เพชรบูรณ พิษณุโลก อุตรดิตถ 
อุตรดิตถนีก้ ็๕ ลาน ๘ แสน นี่ก็ตาไปแลว ถาลงในจุดไหนแสดงวาใชแลว จะเบิกกวาง
ออกใหพอๆ ทุกแหง หนึ่งบุรีรัมย สองเพชรบูรณ สามพิษณุโลก ส่ีอุตรดิตถ นี่ไปแลว 
หาเวียงจันทน จะเอาใหพออันนี้ สงสารทําไง เอาละที่นี่เลิกไดแลว 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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