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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

ตนไมที่พระพุทธเจาตรัสรู 
 

กอนจังหัน 

พระทั้งหลายใหพึงทราบวา ศาสดาคือธรรมวินัย พระธรรมวินัยนั้นแลคือ
ศาสดาติดแนบกับตัวของพระ อยาเห็นแกครูอาจารยซึ่งหางไกลมากยิ่งกวาธรรมวินัยใน
หัวใจของเรา ความเคลื่อนไหวไปมาสติปญญาจะติดแนบเพื่อธรรมวินัยเสมอไมให
ผิดพลาดไปไหนได ใหตั้งใจประพฤตปิฏิบัต ิ

เมื่อวานนี้ก็ไดพูดเรื่องพระโกโรโกโสที่จะไปกรุงเทพกับเรา รูสึกวาสะเทือนใจ
มากนะเมื่อวานนี้ พอไดยินวาพระจะไปกรุงเทพกบัเรา สะเทือนใจมากทีเดียว เราบวช
พระไวไมไดบวชเพื่อใหไปกรุงเทพนะ บวชเพื่อศีลเพื่อธรรม เฉพาะอยางยิ่งเพื่อความ
พากเพียรชําระจิตใจ ใหเนนหนักลงจุดนี้แหงเดียวเทานั้น ไมใหแตกกระจายออกไป
ทางอื่น แลวมาไดยินคําอยางน้ันเมื่อวานสะเทือนใจหนักมากนะ ถึงขนาดออนใจที่จะไม
รับพระตอไป เพราะเราสอนมาแทบเปนแทบตายเพื่ออรรถเพื่อธรรมซึง่เปนของเลศิ
เลอ ทําไมจึงเห็นแกโลกเปนของดียิง่กวาธรรมไป แลวสั่งไปถึงธรรมลี ผาแดง อีกดวย
นะเมื่อวานนี้ เอาขนาดนั้นนะ มันจะเลวที่สุดแลวพระเรา เห็นแกโลกย่ิงกวาธรรม เลว
นะ ผูอยูที่นีใ่หถือวาศาสดาคือธรรมวินัย ครูอาจารยจะรวมอยูที่นั่นหมด ใหตั้งหนาตั้ง
ตาปฏิบัต ิ

ความพรอมเพรียงสามัคคีกันนี้สําคัญมาก นี้ก็คอืธรรมคือวินัยเหมือนกัน ใคร
ทําหนาที่การงานอะไรใหตั้งหนาตั้งตาทําดวยสติดวยปญญา ดวยความจงใจในกิจการ
งานนั้นๆ เพื่อสําเร็จประโยชนเต็มกาํลังที่เราตองการ นี่ผมก็ไปนั้นไปนีอ้ยูอยางน้ีจะให
วาไง อยูทีน่ี่ศาสดาไดแกธรรมวินัยนั้นแหละของเราทั้งหลายใหอยูตรงนั้นนะ ตั้งใจ
ประพฤตปิฏบิัติ เร่ืองภัยภายในนี้สําคัญ ความเคารพกนัก็คือเคารพธรรมวินัยนั้นแหละ 
เร่ืองความแยกแยะหรือความราวราน หรือความทะเลาะเบาะแวงน้ี เรียกวาตางคนตาง
เอาไมตีพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ดวยความเลวรายของตน ฟงใหดีนะคํานี ้

เคารพพระพุทธเจา ทุกส่ิงทุกอยางจะเรียบรอยดีงามไปหมด ความพรอมเพรียง
สามัคคีดังทีป่ฏิบัติมานี้เรียกวาเรียบรอยมาเปนลําดับไมมีขอบกพรอง นี่คือศาสดา
สมบูรณแบบอยูกับเราทุกๆ ทาน ใหตั้งใจประคับประคองศาสดาคือหลักธรรมหลัก
วินัยนี้ไวใหดี กิจการงานทุกอยางจะเรียบรอยไปตามๆ กัน ใครไมเชื่อพระพุทธเจาแลว
จมทั้งนั้นแหละ ใครจะอวดเกงกลาสามารถมาจากโลกไหนก็โลกเถอะ ไมมีโลกใดที่จะ
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ปราศจากกิเลสเหมือนพระพุทธเจา เปนคลังกิเลสดวยกันทั้งนั้น ออกมาแงใดมุมใดมี
ผิดๆ พลาดๆ ถาไมมีธรรมเขาแทรกผิดไปตลอด จมไปตลอด ใหยึดหลักธรรม
พระพุทธศาสนาไวเปนหลักเกณฑของเรา ยิ่งพระดวยแลวหายใจเปนอรรถเปนธรรม
ตลอดเวลา สติติดแนบอยูกับตัวของตัวเสมอ 

เร่ืองสตินี่พูดแลวพูดเลา ย้ําแลวย้ําเลา เพราะเปนกุญแจดอกสําคัญตั้งแตตน
จนถึงมรรคผลนิพพาน จะพนจากสตินี้ไปไมไดเลย สตินี้จึงเปนสําคัญมาก ดงัที่ทาน
แสดงไววา สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา สติจําตองปรารถนาในที่ทั้งปวง คือไมมีเวนเลย ก็มี
ตั้งแตหลักครอกๆ เวนไมเวนมันก็หลับ นอกจากนั้นมาใหมีสติติดแนบกบัตัว และให
ฟงเสียงกัน เสียงที่ออกมาแตละปากๆ ของพระของเณรเราที่อยูรวมกัน ใหเปนเสียง
ธรรมออกมา อยาเปนเสียงกิเลสตัณหามากระแทกแดกดันเอาตามใจของตน อันนั้น
เสียทั้งนั้นไมใชเสียงธรรม ถาเสียงธรรมออกมาโดยเหตุโดยผล หูก็ตองเปนหูธรรม ฟง
เสียงมันมีเหตุผลกลไกอะไร ใหยอมรับกันตามเหตุตามผลนั้น อยูกันไดดวยความสนิท
พระเณรเรา จะไมมีระแคะระคายหรือทะเลาะเบาะแวง แตสําหรับวัดนี้ก็ไมเคยมีแหละ 

เร่ืองกิเลสมันมีอยูภายในเสมอ มนัออกแงใดก็ไดถาเราเผลอ เพราะฉะนั้นจึง
เตือนไวอยาเผลอ ใหรักษาธรรมใหดี ความกลมกลืนสามัคคี ความเคารพกันใหเคารพ
โดยธรรมทั้งผูนอยผูใหญ ผูใหญก็ใหดําเนินโดยธรรม ผูนอยก็ปฏิบัติตามผูใหญโดย
ธรรม มีหลักธรรมวินัยเปนที่ตั้ง พากันยึดอันนี้ใหดี ศาสนาจะเจริญรุงเรืองอยูในผูเชน
ที่วาน้ีแหละ ถาใครมีศาสดาติดตัวคือธรรมวินัย ติดกับชีวิตจิตใจ กายวาจา ความ
เคลื่อนไหวของเราแลว นั้นเรียกวาเรามีที่พึ่งตลอดไปเลย ถาขาดอันนี้แลวจะเอาอะไร
มาแขงก็มาเถอะ อยางมากก็ดินเหนียวติดหัวเทานั้นแหละ จะใหสวยงามเหมือน
เครื่องประดับคือทองคําตางหูเปนไปไมได อยางนอยดินเหนียว นอกจากนั้นก็เปนมูตร
เปนคูถไปเลย 

ใหมุงหนามุงตาตออรรถตอธรรมทุกองคๆ ความพรอมเพรยีง ความสามัคคี 
ความฟงเสียงกันโดยความเปนธรรม ทั้งผูใหญผูนอยใหถือความเปนธรรมเสมอ ใคร
แสดงออกมาอยาใหคลาดเคลื่อนจากธรรม ผูฟงก็จะไพเราะเพราะพริ้งภายในจิตใจ ถึง
จะขัดใจก็เปนกิเลสมาขัด ตัดออกทันทีอยาใหเขามากีดขวาง ใหธรรมดําเนินทั้งผูพูดทั้ง
ผูฟง พอใจกันฟงดวยเหตุดวยผลดวยอรรถดวยธรรม และพอใจกันปฏบิัติตาม นี่
เรียกวาธรรม พากันจําเอานะ ทุกองคๆ จําเอา ตอไปนี้จะใหพร 

 
หลังจังหัน 

พระในวัดนี้ยืนตัวก็คือ ๕๐ เราใหยืนตัวอยูจุดนั้น ถาเขาก็ตององคนี้ออกไป 
องคนั้นถึงจะเขาได ถาไมออกก็เขาไมได คือมันจํากัดจําเขี่ยสําหรับที่ภาวนา บริเวณวัด
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กวางนะแตมนัแคบไป เพราะพระทานตองการความสงัด อยูที่ไหนเปนจุดๆ เรียกวา
ไมใหมองเหน็กันแหละดี ตางองคตางอยูในปาเงียบๆ ๕๐ พระทั้งหมดอยูในนี้ไมให
เลย นอกจากเรารับเปนกรณีพิเศษ กอนจะรับกต็องถามดูเสียกอน ตรงไหนวางพอที่จะ
รับไดไหม ตองพระทานมาบอกแลววารับไดคอยรับ อยางน้ันนะ รับก็ไมรับสุมสี่สุมหา 
รับก็เพื่อปฏิบัติจริงๆ 

สําหรับวัดนี้เรามุงตออรรถตอธรรมอยางยิ่ง ไมมีคําวาบกบางในหัวใจ เรามุง
ตลอด แมแตชวยชาติบานเมืองเราก็ไมเคยละ สําหรับวัดนี้ภาคปฏิบัติของพระไม
ลดหยอนเลย นั่นดูซิปายหาม หามขาดดวยไมใหเขาไปยุงเลย ไมวาหญิงวาชายตั้งแต
ขอบศาลานี้ไปเขาไปขางในเปนดงของพระทั้งน้ัน ใหทานบําเพ็ญตามความ
สะดวกสบาย ที่ก็จํากัด แลวเวลานี้ก็มีขยายออกไปทางกําแพงนอกอกี กําลังพระขยาย
ออกไปทางโนนบาง ทางน้ีไปไมไดมนัเลอะเทอะดวยผูคนยุงเหยิงวุนวายเต็มไปหมด ก็
มีวางอยูทางดานโนนที่ขยายเขตออกไปใหม สําหรับที่เกาแนนตลอดเลย 

เวลามาอยูกับครูอาจารยถึงจะอัดจะแนนบางก็ทนเอา พระทานมาอยูอบรมนี่นะ 
ถึงจะอัดจะแนนจะลําบากบางทานก็ทนเอาๆ จากนี้ทานออกไปแลวทานก็ไปหาอยูเปน
เอกเทศ องคเดียวๆ หรือสององคในปา ลึกเขาไปอีก แยกไปอกี ทานหาธรรม ธรรมอยู
ในใจ ใจเปนบอแหงความวุนวาย กิเลสตั้งรวงรังรากฐานไวที่ใจ ธรรมมีอยูที่นั่นก็ถกู
กิเลสทับไวๆ ความสุขที่จะเกิดจากธรรมภายในหัวใจจึงไมคอยมีและไมมี มีแตกเิลส
ออกแสดงลวดลายเปนฟนเปนไฟเผาไหมดีดดิน้อยูในนั้นแหละ เต็มอยูในหัวใจ ผูไมดู
ใจแลวตายกี่กัปกีก่ัลปกม็แีตอยางน้ันแหละ ผูดูหัวใจจะมีวรรคมีตอนหดยนเขามา มี
ศาสนา 

ศาสนาทานสอนใหชําระสิ่งที่เปนฟนเปนไฟเผาไหมอยูภายในจิตใจ ไดแกกิเลส 
ออกดวยอรรถดวยธรรม แลวจิตใจก็จะคอยเริ่มสงบเย็นขึ้นมาๆ ถาไมไดบํารุงรักษาใจ
เลย บํารุงตามอํานาจของกิเลสแลวก็เพิ่มไฟเผาไหมหัวใจเจาของตลอดไป โลกทั้งโลก
มันมองไมเห็นความสุข ทั้งๆ ที่ตางคนตางว่ิงหาความสุขตั้งแตรูจักเดียงสาภาวะ ดีดดิ้น
หาความสุข แตมันหาความสุขไปในทางที่จะใหเกิดทกุข คอืเปนเรื่องทางเดินของกิเลส
ไปเสีย ผลที่ไดมาจึงเปนความทุกขความรอนวุนวาย ไวใจไมได ไดอะไรมาก็คอยแตจะ
พลัดจะตกไปเรื่อยๆ ไมเหมือนธรรมภายในใจ ตางกันมากนะ 

นี่ก็จวนจะตายแลว จึงคอยแยกออกมาพูดใหพี่นองทัง้หลายฟง ทัง้ๆ ทีม่ันเต็ม
หัวใจนี้มาได ๕๖ ปมาพดูใหพี่นองทัง้หลายฟง ฟงซินะ ธรรมเต็มหัวใจ ความสุขเต็ม
หัวใจมาได ๕๖ ป บอกจนกระทั่งสถานที่เวล่ําเวลาใหพี่นองทั้งหลายไดคิดไดอานเพื่อ
เปนคติเครื่องเตือนใจ ไมไดมีคําวาโอวาอวด อวดหาอะไร ธรรมพอทุกอยางแลวไป



 ๔

อวดหาอะไร อยากอวดกเ็รียกวาบกพรอง จึงเรียกวาอยาก มันยังบกพรอง อวดหาอะไร 
ก็มีแตเมตตากับธรรมอันนั้นเปนอันเดียวกัน ออนนิ่มไปหมดทั่วโลกดินแดน นี่ละธรรม
ถาไดเขาสูใจ ใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวนั้นเรียกวาสมบูรณแบบ 

พระพุทธเจา พระอรหันต สมบูรณแบบเรื่องธรรมเต็มหัวใจ ความสุขเปนบรม
สุขขึ้นมา ดังที่พดูตะกี้นี้เปนมาแลวอยางน้ีได ๕๖ ป บอกจนกระทั่งสถานที่เวล่ําเวลา 
สถานที่ก็หลังวัดดอยธรรมเจดีย จังหวัดสกลนคร เราลืมไดเมื่อไร แตกอนเรายังหนุม
อยูนี้ พอมาปบจะขึ้นไปสถานที่เจาของเคยเปนนะ แตกอน อยูบนหลังเขาวัดดอยธรรม
เจดีย พอมาปบก็จะขึ้นนูนเลย มันเห็นบุญเห็นคุณกันแบบลกึซึ้งพดูไมถูก แลวจะไป
ไหนคอยไป ตองไปทีน่ั่นเสียกอน แตเวลานี้มันแกมันไปไมได เพียงไปถงึศาลาก็
พอแลวมันจะตายแลว นี่ละที่วามันฝงลึกมาก 

อยางที่วาตนโพธิ์ๆ เปนคูเคียงของศาสดาองคเอกเรา ใครไมกลาแตะตอง มีแต
กราบไหวบูชา นั่นเปนตนไมที่พระพุทธเจาตรัสรู ตนโพธิ์นี้จึงเปนคูเคียงของพุทธ
ศาสนาเรื่อยมาอยางน้ีเอง และบรรดาทานผูที่บรรลุธรรมในสถานที่ใดๆ อันนั้นจะฝงลึก
ในใจของทานอยางลึกลับนะ ถาทานไมพูดไมมใีครรู ทานก็ไมอยากพูด นี้ถึงกาลเวลา
เขาไปสัมผัสก็เลยพูดเสียบางวา แตกอนมานี่ปบขึ้นหลังวัดดอยธรรมเจดียเลย ไปดู
สถานที่ บุญคุณนะนั่นฝงลึกๆ อยูในนั้น เหมือนตนโพธิ์เปนบุญเปนคุณตอพระพุทธเจา
นั่นแหละ ที่วาทรงประทับอยูแหงละเจ็ดวันๆ นั้นเกี่ยวกับเรื่องตนโพธิ์ ไมใชเร่ือง
เล็กนอย เพราะฉะนั้นตนโพธิ์จึงเปนตนไมที่สําคัญประจําสถานที่ทานเปนที่ไหน นั่นละ
สถานที่นั่นเปนสําคัญ พอถึงที่นั่นแลว มันกระจางขึ้นที่นั่นเลยไมมีวันลบ ตายไปดวยกัน
เลย ฝงลึกมากนะบุญคุณอันนี้ อยางตนโพธิ ์ กระทั่งทุกวันนี้ที่พระพุทธเจาตรัสรู มหา
คุณอยูตรงนั้น อยูตนโพธิ์ตนนั้น ทานระลึกถึงบุญถึงคุณ ไปที่ไหนก็เหมือนกัน 

พอพดูถงึเร่ืองน้ีแลวก็ระลึกถึงทานอาจารยขาวเวลาคุยกัน คุยกันเอาถึงพริกถึง
ขิงแหละวันนั้น ซัดกัน วาอยางน้ีเลยละ พูดใหเต็มยศธรรม เพราะทานอาจารยขาว
หลวงปูขาวทานก็เล็งใสเรา จอใสเรา ไอเราก็จอใสทานอาจารยขาว พูดใหมันชัดเจนวา 
ทางโนนก็ชื่อเสียงดังไปทางมงคลมหามงคล ทางเรานี้ก็ตัวเทาหนูแตก็ดังไปอกีแบบ
หนึ่งเหมือนกัน เปนมงคลมหามงคล แลวทานเจาคุณธรรมเจดีย อุปชฌายนี่ ทานอยาก
ใหทั้งสองน้ีไดพบกัน ทานเลยหาอุบาย ที่วัดหนองบัวลําภู ใหเอาไป ทานจัดที่ให นี่ให
ทานขาว นี่ใหมหาบัว แถวนี้อยาใหใครมายุง ทานจัดเอง จะใหทั้งสองนี้ พูดภาษาโลก
เรียกวาฟดกัน ความจริงก็คือจะไดเลาความเปนมาของตัวเองสูกันฟง 

พอไปก็เอาจริงๆ นั่นแหละ ทานปดเลยนะ เรานี้ไมใหเขาไปในงานเลย ใหอยู
เปนเอกเทศ นั่นละเราจึงไดไปคุยกนัตั้งแตสองทุมถงึหกทุมกับทานอาจารยขาว เต็ม
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เหนี่ยว เทกระเปาใสกันเลย ตางองคตางสาธุ หาที่ตําหนิกันไมไดเลย ยอมรับกันเต็มที่
นะวันนั้น ทีนี้ยนเขามาทานอาจารยขาวทานไปเปนในสถานที่ใด นี่ละสําคัญนะ ทานเลา
ใหฟง เราก็เปนของเราอยูแลว มันหากเปนเอง พอเลาไปถงึกระตอบทีอ่ยูที่อําเภอแม
แตง มันไปเปนอยูที่กระตอบนั่นละ ทีนี้เวลาจําเปนที่จะไดจากไป ทานเลาใหฟงนะ ทาน
เปนหวงเปนใยอะไร ทานสิ้นทุกอยางแลวหวงอะไร บุญคุณ เวลาจากไปแลว เดินไป
แลวยังหันหนากลับคืนไปอีก เดินไปๆ สองสามกาวหันหนาคืนไปอีกไปดูกระตอบ นั่น
ละกระตอบมหาคุณของทาน นั่นเห็นไหมละ บุญคุณฝงลึกๆ อยางตนโพธิ์ก็แบบ
เดียวกัน เราก็เปนอยางน้ัน แตกอนมาปบขึ้นหลังวัดดอยธรรมเจดียเลย เดี๋ยวนี้ขึ้นไมได 
ไปแคศาลาๆ เทานั้นก็พอ 

นี่พูดถึงเร่ืองเราหาความสุข โลกทั้งหลายหาความสุข หาไมถูกทางทุกขตลอด
กัปตลอดกัลป อยากวาทุกขจนตายเลยละ ตายแลวเกิดๆ ก็เปนทุกขตลอดไปเลย หาไม
ถูกทาง นี่เราไดพุทธศาสนามา เปนศาสนาชั้นเอกอุสุดยอดแลว ในโลกนี้เราขอพูดให
เต็มปาก ตามความรูสึก ตามความรูความเห็นที่เปนในใจซึ่งผานเวทีฆากิเลสมา
เรียบรอยแลว พูดไดอยางชัดเจนวา พุทธศาสนาเทานั้นไมมีอยางอื่น ที่เปนศาสนาที่ร้ือ
ขนสัตวโลกใหหลุดพนจากทุกขไปโดยลําดับ ทําบุญเปนบุญ ทําคุณเปนคุณ ทุกอยางไม
ผิดไมพลาด ใครทําคุณงามความดีเทาไรเปนตลอดๆ ตามสายทางที่พระพุทธเจาทรง
สอนไวไมผดิพลาดนะ 

พุทธศาสนาจึงเปนศาสนาชั้นเอก พระพุทธเจาตรัสรูขึ้นมา ก็ร้ือกองทกุข
ทั้งหลายที่แบกหามมาตั้งกัปตั้งกัลปออกในวันเดือนหกเพ็ญ นั่นละประกาศธรรมสอน
โลกที่มุงที่จะใหหลุดพนอยูแลวดวยกัน ไดหลุดพนเปนลําดับลําดามา ศาสนาพุทธเรา
จึงเปนศาสนาชั้นเอก เรากลาพูดในหัวใจเรา ในสามโลกธาตุเราไมเคยหวั่นกับอะไร เรา
ไมเอาอะไรมาเปนสักขีพยาน อันเดียวนี้เทานั้นพอ เพราะฉะนั้นจึงกลาประกาศ กลาพูด
ทกุส่ิงทกุอยางตามหลักความจริงที่เต็มอยูในหัวใจ ซึ่งเราก็กําไวแลวในเงื้อมมือของเรา 
เราจึงไมสงสัย เราสอนทุกอยางสอนโลก ตั้งแตธรรมพื้นๆ จนทะลุถึงนิพพานวางั้นเลย 

เพราะธรรมเหลานี้ครองอยูในหัวใจนี้หมดแลว สอนจึงสอนดวยความสัตยความ
จริง ไมเคยคิดวาสะทกสะทานกับผูใดๆ เลย เพราะเหนือเสียทุกส่ิงทกุอยาง ความจริง
อันนี้เหนือหมดแลว นี่ละไดมาสอน นี่ไดมาจากพุทธศาสนา เขาใจไหม พระพุทธเจา
สอนโดยถูกตอง ไปแกกองทุกขไดที่หัวใจนะ ฟนไฟเผาอยูที่หัวใจ ธรรมอยูในหัวใจถูก
เหยียบย่ําทําลาย มีแตฟนแตไฟ คือกิเลสมันอยูบนหัวใจเหยียบลงๆ ทีนี้พอไดธรรม
ขึ้นมาเปดสิ่งเลวรายทั้งหลายนี้ออกๆ ธรรมก็จาขึ้นมาๆ จนกระทั่งกิเลสพงัหมด ธรรมก็
เปนบรมสุขขึ้นมา โลกอันนี้ไมมีอะไรสุขเทาใจที่ส้ินจากขาศึกคือกิเลสน้ีแลวไปแลว
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ดวยดี เรียกวาส้ินอันนี้เทานั้นสิ้นทุกข กิเลสตัวนี้เปนตัวสรางทุกข ไมมีอะไรสรางทุกขใน
โลกน้ีมีกิเลสเทานั้น พอกิเลสพังลงไปจากใจ ทุกขไมมีในหัวใจพระพุทธเจา พระ
อรหันต ตั้งแตบัดนั้นมาและตั้งกัปตัง้กัลปกีก่ัปกีก่ัลป เรียกวานิพพานเที่ยง 

แตกอนอยูในกฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา หาที่แนนอนไมไดเพราะกิเลสเปนตัว 
อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา พังลงไปหมดแลว ทีนี้นิพพานเที่ยงขึ้นมาเลย นั่นละพระพุทธเจา
ทานตรัสรูธรรม อยูที่หัวใจอยาลืมนะใครก็ดี อยาเปนบากับตั้งแตภายนอกนัก ใหรูจัก
พอเหมาะพอดี เราอาศัยเขาอยูเพียงวันนั้นๆ เทานั้น อาศัยเขาไปๆ ภายในจิตใจของ
เราใหส่ังสมความดีเขาไป อันนี้จะเปนเครื่องพาดําเนิน เดินกาวไปเพื่อความพนทุกข 
คือความดีงามทั้งหลายบุญกุศลที่สราง อันนั้นเพียงเปนสิ่งประกอบ มีมากนอยเราหมุน
เขามาก็มาเปนบุญเปนกุศลหนุนใจเราได ถามมีากนอยไมสนใจที่จะแยกไปทําบุญให
ทาน ตายแลวกองกันอยูนั้นแหละไมเกิดประโยชนอะไร เราก็กองศพเขาก็กองสมบัติ 
ตางอันตางกองกันอยูแตไมรูเร่ืองของกัน 

ใจนี้เปนนักสมบุกสมบัน ถามีแตบาปแตกรรมกจ็มไปเลยๆ สมบัติเงินทองกอง
เทาภูเขาไมเหลือบมองเราเลยนะ เราจะไปเสวยกองทกุขคนเดยีว ทีนี้เวลาเรามีความดี 
ภายในใจเราก็สรางความดีเอาไว ภายนอกเราก็สรางเอาไวสําหรับธาตุและขันธสังคม
ตางๆ ที่อาศัยกันอยูก็สราง ภายในจิตใจก็สรางความดีทั้งหลายอยาประมาท ถาเราไม
ประมาททั้งสองนี้ อยูในโลกนี้ก็ร่ืนเริงบันเทิง ไปโลกหนาก็ร่ืนเริงบันเทิง ไมขาดทุนสูญ
ดอก ทั้งสองภพสองชาติ ชาตินี้ชาติหนา ใหพากันตั้งอกตั้งใจนะ 

เราไดมาเจอแลวในหัวใจน้ีจากพุทธศาสนาเรา เราจึงพูดไดอยางจังๆ เลย ได
เจอแลวความทุกขทั้งหลาย แตกอนทุกขจะเปนจะตายก็ไมรูจกัวามันทุกขมาจากไหนๆ 
ดีดดิ้นไปอยางน้ันละ เหมือนไสเดือนถูกไฟดิ้นไป หาทางออกกไ็มเปน แตดิ้นอยูอยาง
นั้น อันนี้จิตใจดิ้นอยูอยางน้ันหาทางออกไมเปน พอไดอรรถไดธรรมเขาไปชี้ทางบอก 
แกออกๆ มีทางเดินกาวเดินๆ ทีนี้ก็กาวออกไดเลย ดวยอํานาจของธรรมเทานั้น นั่น 
เวลากาวออกแลวก็เห็นชัดเจนทุกอยาง นี่ละที่ไดพูดมาทกุอยางที่ใหทานทั้งหลายไดฟง
นี้ ไมไดพูดดวยความโออวดอะไร แมเม็ดหินเม็ดทรายเราไมมี เราพอทุกอยางแลวโอ
อวดหาอะไร นอกจากความเมตตาทวมทนในหัวใจ ไปที่ไหนก็มีแตความเมตตาครอบ
ไปหมด นี่ละสอนก็สอนดวยความเมตตา ใหพากันตั้งอกตั้งใจ 

ถาเราเชื่อพระพุทธเจาไมไดแลว แสดงวาเรานี้อาภัพแลวตั้งแตบัดนี้ รอลม
หายใจเทานั้น ขาดแลวก็ปงลงเลยเชียว เราเปนคนทั้งคน บรรดาทานผูวิเศษวิโสพน
ทุกขไปไดก็เพราะเชื่อธรรม ธรรมใครเปนคนไปคนหามา พระพุทธเจาหามา 
เพราะฉะนั้นจึงวาถาเชื่อพระพุทธเจาไมไดแลว เราหมดคาหมดราคานะ ถาเชื่อ
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พระพุทธเจาได เอา ปฏบิัติตาม ทุกขยากลําบากขนาดไหนใหบืน พระพุทธเจาสลบสาม
หนไมเรียกวาบืนไดยังไง เลยสลบก็ตาย อันนี้เราไมไดถงึขนาดนั้น บืนของเรา เอาใหได
นะ เราจะรอตั้งแตใหกิเลสอํานวยเวล่ําเวลา ตายทิ้งเปลาๆ ไมมีเวลา ตั้งแตวันเกิด
จนกระทั่งวันตายจะไมมีเวลาวางถาไปเสาะแสวงหาความดี ถาไปตามกิเลสเอาจนตาย 
จําใหดีนะทุกคนๆ 

นี่ที่เราไปกรุงเทพฯนี้ เราก็ไปเพือ่ประโยชนแกโลก เราไมไดไปเพื่อเรานะ เราไม
เอาอะไรแลว อยูกับไปเทากันสําหรับเราเองนะ อยูนี้กับไป ไปกับมาเทากัน จิตอันนี้คง
เสนคงวาหนาแนนอยูอยางน้ันตลอด เคลื่อนไหวไปมาตามสมมุตินิยม ตามโลกไปอยาง
งั้นละ สงเคราะหสงหาทางโนนทางนี้ไป สําหรับเราไมตองสงเคราะหพอแลว นี่ละเมื่อ
ธรรมกับใจเขาเปนอันเดียวกันแลวพอหมด ธาตุขันธกอ็าศัยกันไปอยางนี้ละอยางที่เรา
เห็น วนันั้นฉันไดบางกนิไดบางวันนี้ไมได ก็เปนอยูอยางน้ันละ พอถึงกาลแลวมันก็พัง 
ธรรมชาตินั้นไมพัง พอ นั่น พากันจําใหดีนะ ยึดบุญกุศล เอาหลักธรรมพระพุทธเจานี้
เปนหัวใจเปนทางเดิน อยาเอาอะไรมายึดนะ พุทธศาสนาเลิศเลอสุดยอดแลว คนกันได
ในเวทีฆากิเลสนี้ ไมไดหาไดที่ไหนเจอที่นี่ พระพุทธเจาก็เจอที่นี่ สาวกทั้งหลายเจอที่นี่ 
ไมตองไปหาที่ไหนอีกแลว เอาละพอ 

รถก็วิ่งแค ๑๑๐ จากน้ีถึงกรุงเทพฯ คือเรากําหนดแลววาพอดี รถมีหลายขนาด
กําลังวังชา เพราะฉะนั้นจึงใหอยูในระดับพอด ี ถา ๑๒๐ อยูๆ  มันจะมีลักษณะแกวงๆ 
นิดหนอย แลวกระทบกระเทือนก็แรงๆ ลดลงมา ๑๑๐ พอดี เลยเอา ๑๑๐ รถทุกขนาด
ก็วิ่งตามกันไดพอดี ถา ๑๒๐ นี้เร็วไปหนอย บางคันก็ตามไมไหวเหมือนกนั อันนี้เราก็
กะเอาวา ๑๑๐ พอดี จากน้ันมาแลวไปไหนก็เลยแบบเดียวกัน คนขับรถเขาจับติดดี
เหมือนกัน เราบอกตั้งแตนี้ไปให ๑๑๐ แลวไปอะไรที่ไหนก็ตาม ทางดีไมดีเราดูเข็มไมล 
๑๑๐ ตลอดเลย นี่รถจะตามไปนี้มันกี่คัน จะตามพวงไปนีก้บัรถหลวงตา รถพวงนะนี่ 
มันจะยั่วเยี้ยๆ 

วันที่ ๓ ฟาหญิงฯทานจะมาที่สวนแสงธรรม เราไมไดไปฉนัใหทาน ทานจะ
นมินตใหไปฉันในวันประสูติ วันเกิด วันที่ ๔ ปนี้เราขอเลย ตกลงทานกม็าวันที่ ๓ มา
ถวายอาหารอะไรๆ วันที่ ๔ ทานก็ประกอบงานของทานกับพระสงฆ ดูวามี ๙ องค เรา
ก็ไมตองไป คือเราทูลใหทานทราบทุกอยาง ดวยเหตุผลจําเปนอะไรๆ นี่ละธรรมะพูด
กันไดสะดวกสบาย ไมไดวาเกรงอกเกรงใจสูงต่ําไมมี ธรรมะเหนืออยูแลว เอาธรรมะมา
แจงยอมรับกัน ยกตัวอยาง เชนคนที่มาในสวนแสงธรรมมีจํานวนนอยเมื่อไร กี่จังหวัด
ที่มารวมในสวนแสงธรรม มีหัวใจทุกคนๆ ทั้งใกลทั้งไกลจังหวัดไหนตอจังหวัดไหนมา
รวมที่นั่นหมด จดจอตอครูตออาจารย มุงหนามุงตามาใจเปนอันเดียวกันเลยหาครูบา
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อาจารย ทีนี้ครูบาอาจารยก็ดอดไปทีอ่ื่นเสีย ไปฉันในบานเขาสองสามคน คนสวนแสง
ธรรมเปนพันๆ หมื่นๆ คน จิตใจแหงผากไมสมควร เราเอาอันนี้มาเทียบนะ เทียบทุก
อยาง แลวก็ทูลทาน ทานพอใจทันที อนุโลมตามเลยทานจะมาเอง นั่นเห็นไหมละเรา 

ไมงั้นหลวงตาบัวก็จะโดดไปนูนนะ ไปฉันอยูพระตําหนักสองสามคน แลวทางนี้
ก็จิตใจแหงผากๆ อยูทีส่วนแสงธรรมเปนประมาณสักกี่คน เพราะฉะนั้นเราจึงตองเฉล่ีย
ใหเสมอ นี่ละเราไปทําประโยชนใหโลก เราไปอยางน้ีตางหาก เราไมไดไปหวังรํ่าหวัง
รวยนั้นนี้ไมมีในหัวใจ เร่ืองอามสิสินจางรางวัลเหลานี้อยาเอามาหลอกเรา เราบอก
ตรงๆ เราเอาหัวใจเทานั้นเปนสําคัญ โลกน้ีถาหัวใจไมมีคาแลวหมดความหมายเลยนะ 
ถาใจมีคาแลวบุกเขาไปถึงกันเลย เขาใจเหรอ หัวใจสําคัญมากนะ เราไปที่ไหนเราไป
เพื่อหัวใจโลกนะ เราไมไดไปเพือ่คาจางรางวัลอามิสอะไรๆ ไมมี ภายในหัวใจเราๆ 
บอกไมมี มีแตเมื่อไดมาก็ไดมาเพือ่สงเคราะห เราไมไดมาเพือ่เอา ไมเอา นี่ละเราจึง
บอกวาเราไมมี เราชวยโลกจริงๆ 

การไปการมาหรือไมไปไมมาอยูแตนี้ก็เปนอันเดียวอยูนั้น ไปหรือไมไปมนัก็ไม
เห็นมีอะไรเคลื่อนไหว ไปกอ็ันนี้อยูก็อันนี้ เที่ยงตรงอยูอยางน้ีตื่นเตนหาอะไร เขาใจ
เหรอ แตเวลาเคลื่อนไหวจะไปจะมาตามโลกสมมุติก็ตองเปนอยางน้ี อยางที่วนันี้ไป
กรุงเทพฯ แนะ ไปมันกอ็ยูอยางน้ันแหละ ไมเห็นไปมาที่ไหนเที่ยงตรงอยูอยางน้ัน พา
กันจําเอานะ จะใหพร 

รถนี้มันเปนรถพวงนะรถเรา พอยายออกนี้เปนแถวยาวเหยียดเลยนะ มันหาก
เปนจะทําไง อันนี้เร่ืองขัดตอนิสัยขัดมาตลอด แตเราก็ทนเอา นิสัยเราไมใชนิสัยอยาง
นั้น จะไปไหนก็อยางที่เคยวา ไปภาวนาไปกับหมูกับเพื่อนเมื่อไร องคเดียวคนเดียว
ตลอดเลย แลวอยูกอ็ยูอยางงั้น ไมชอบยุงอะไรกบัอะไร แตมันก็เปนอยางน้ีเห็นไหมละ 
พะรุงพะรังๆ อยูอยางนี้ละ แตกอนเปนอยางงั้นละเรา ไปที่ไหนอะไรมายุงไมได เพราะ
นิสัยอันนี้วาอะไรเปนอันนั้นไปเลยๆ การงานที่จะมายุงภาคปฏิบัติเราบอกวาไมมี มีแต
เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาตลอดเวลา เปนเวลา ๙ ป ทุกขแสนสาหัสตกนรกทั้งเปน 

เอาจริงเอาจังนะไมมงีานอะไรมายุงเลย งานนิมนตฉันนั้นฉนันี้ไมมี เราอยูแตใน
ปาในเขาใครจะไปนิมนต นอกจากวามีความจําเปนจริงๆ เขาไปนิมนตมันหากมีนะ จะ
วาไมมีจริงๆ มันก็มอียูอยูในกลางเขา เขาตามไปนิมนตซอกแซกเขาไปในเขา นิมนตไป
ฉันในบานใหเขา แลวคนเคยมีบุญมีคุณตอกัน ตกลงเราก็ลากตัวออกมา พอมาไมมแีต
เราซิ ครูบาอาจารยองคนั้นก็มาองคนี้ก็มาหลายองค เขาก็เห็นวาเปนมงคล คนนี้ก็
นิมนตไปฉันบานผมวันนี้ วันนั้นบานผมวันนี้บานผม ตอไปไมสุดสิ้นไปเลยละ มาถึงเรา
นี้ก็เหมือนกนัอีก เรานิ่งเฉย พอฉันออกมาเสร็จเตรียมของแลวออกหลังวัดไปเลย เขา
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คงจะโมโหเต็มที่ เปนอยางน้ันละเราไมเลนกับใครงายๆ ถาไปก็ไปใหเฉพาะเทานั้น 
ออกจากนั้นมาเลยไมยุง นั่น เอาละไปละ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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