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ถูกแหงความผิดของกิเลส
เทศนบนศาลาเทศนสอนพระลวนๆ เด็ดทั้งนั้น เทศนสอนพระมีแตภาคปฏิบัติ
จิตตภาวนาลวนๆ พุงๆ เลย แลวเทศนอยางนั้นเทศนงายดวย แปลกอยูนะ เทศน
ธรรมะเด็ดๆ เผ็ดๆ รอนๆ นี้เทศนก็งาย พุง ๆ เราเคยฟงเทปของเราเอง คือบอกให
พระเปดใหฟงจะเปนยังไง มีแตเทศนใหคนอื่นฟง เราฟงดูบางวางั้น เวลาเปดเทศนนี้
หมุนติ้วๆ จนกระทั่งลมหายใจหมดเนื้อธรรมยังไมหมด รีบสูบลมหายใจดังฟวๆๆ คือ
มันไมทันใจๆ ธรรมออกจากใจพุงๆ เทศนธรรมะสูงเทาไรยิ่งรุนแรงยิ่งพุง แลวเทศน
งาย พุงๆ เลย เรียกวามันไหลรวมเขาชองๆ ไมมไี หลบา เขาชองทีเดียว
ไหลบาคือเทศนแยกโนนแยกนี้ เรียกวาแกงหมอใหญก็ไมผดิ เรียกแกงหมอ
ใหญก็ได แกงหมอเล็กก็คือมันเขาชอง พุงๆ จิตที่เขาชองเปนอยางนั้นเหมือนกัน จิตที่
เขาชองแลวยังไงก็ไมเปนอื่น พุงๆ อยางเดียวเทานั้น อยางที่เราเคยพูด มีผูหญิงคน
หนึ่งที่อยูกรุงเทพ เขาทํางานการไฟฟานครหลวง แกมาพูดอยูท ี่สวนแสงธรรม ทีแรกได
ยินใครเลาใหฟงกอน เราจึงอยากพบแกอยูเราวางั้น ไดยินวาแกภาวนาเปนอยางนั้นๆ
แกก็มาจริงๆ มาเราก็บอกใหพดู ขึ้นมา แกพูดขึ้นมาเปนภาคปฏิบัติออกจากจิตใจ
ลวนๆ คือเปนหลักธรรมชาตินะ
เรียนมากเรียนนอยไมสําคัญ อันนั้นมันเปนผิวเผินๆ เวลาออกจากภาคปฏิบัติ
มันแมนยําๆ ทานจึงบอกวาผลที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติเปนสมบัติของเราดวย แนนอน
ดวยเปนขึ้น ไมตองไปถามใคร แมนยําๆ แกมาเลาใหฟงก็นาฟงอยู หมุนติ้วๆ แกเลา
เราก็ถามขึ้นรับกันเลย หือ ยังมีอยูเหรอ เมืองใหญๆ เมืองนีน้ ึกวาจะไมมขี องดี ยังมีอยู
เหรอ ทางนี้ขึ้นผางเลยรับกันเปรี้ยงๆ นั่นละพอมันเขาถึงกันมันรับกันเร็ว นี่ที่วาธรรม
เกิดๆ ออกมาเรียกวาเกิด ออกมาๆ ความจริงธรรมอยูในนั้นเรียบรอยแลว พอเปดนี้ก็
ออกพุงๆ เลย
เวลาเปนธรรมทั้งดวง จิตกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวนี้พูดไมถกู นะ รูชัดเจน
มากทีเดียว แตเวลาจะพูดจะพูดไดเปนแงๆ นิดหนอย ที่พูดไมไดมากตอมากทีเดียว นี่
ละเรียกวาธรรมเกิด คือเวลาออกมานั้นเรียกวาธรรมเกิด พุงออกมาๆ ธรรมอยูก็คือใจ
กับธรรมเปนอันเดียวกันแลว เรียกวาคลังของธรรมก็ไมผิด เวลาออกมันก็ออกอยางนั้น
พุงๆ เลยทีเดียว
เราก็ยังเคยพูดใหฟงหลายครั้งหลายหน ในชีวิตของพระเราเคยเลาใหฟงที่ไป
จนตรอกอยูล านขาวเขา ไดหนังสือพกเลมหนึ่งไป เวลาเสร็จแลวก็เทศน ประเพณีของ
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เขาเปนอยางนั้น เราก็ไดกัณฑเทศนพกเลมหนึ่งบางๆ มีกัณฑหนึ่ง เทศนจบลงแลวเขา
ก็แหกันมาอีก หลายบานมารวมกัน ทานเทศนจบแลวเหรอๆ วางั้นนะ มีอีตาคนหนึ่ง
ตายหรือยังไมทราบ ถายังไมตายใหไปตามใหหนอย เอามาฆานี่นะ เรายังโมโห แกวา
จะยากอะไร ทานฉันเพลแลวคอยเทศนใหฟงก็ไดยากอะไร ก็มันไมไดเทศน พอวา
อยางนั้นเรามันโมโหขึ้นแลวนี่ นี่ละทุกขที่สุดเลยในชีวิตของพระ
ก็บวชไดพรรษาเดียว พรรษานั้นเรียนเจ็ดตํานาน สิบสองตํานานจบ และเรียน
ปาฏิโมกขจบ เห็นไหมเรียน สวดปาฏิโมกขในกลางพรรษา จะไปสนใจอะไรกับการ
เทศนาวาการ ภาษิตอะไรๆ ก็ไมคอ ยเห็นมี นี่ละคับในหัวอกเลยเทียวนะ ฉันขนม
นางเล็ดครึ่งแผนนะฉันเพล ฉันขนมนางเล็ดครึ่งแผนเทานั้นก็ไมหมด มันคับอยูในหัว
อก มีแตจะเอาอะไรเทศนใหเขาฟงๆ อยูงั้นนะ มันเปนอยูในนั้น เพราะฉะนั้นมันจึงฝง
ลึกละซิ นี่ละชีวิตของเราที่เปนทุกขมากที่สุดก็คราวนั้นละ
เทศนก็บืนไป ก็บวชไดพรรษาเดียวไปเทศนนี่ เรียนอยางที่วาเจ็ดตํานาน สิบ
สองตํานาน ปาฏิโมกขจบหมดเลย สวดปาฏิโมกขในพรรษานั้นดวย ยังไมไดคดิ ถึงการ
เทศนาวาการอะไร เวลาเทศนมันจะตายจริงๆ โถ บืนตายไปนะ พอผานไปได ออก
จากนั้นมาเพื่อนฝูงพรรษาก็พอๆ กัน แตเราแกกวาดวยวันดวยอะไรเทานั้นเอง มาพูด
แหยหรือพูดจริงพูดเลนอะไรก็คาดไมได โฮ เทศนดีอยูนะ อยามากวนนะกําลังจะฆาคน
อยูเดี๋ยวนี้ ขึ้นเลย เอา ดีจริงๆ อยากตายเหรอเราก็วางั้นมันโมโห
นั่นละคราวนั้นมันทับหมดเลย นี่คืออะไร คือกิเลสทับธรรม ติดเขาติดเรา ติด
เขาติดเรามันก็เปนเครื่องมัดหัวใจเราเขาใหออกไมได คับหัวอก ทีนี้เวลามาออกปฏิบัติ
ออกปฏิบัตมิ ันรูขึ้นภายในจิตละซีที่นี่ ถึงตางกันมากกับปริยัติ ผิดกันมาก แลวแนใจ
ดวย แมนยําๆ เกิดขึ้นมายังไงเปนสมบัติของเราดวยๆ ภาคปฏิบัติธรรมเกิดนี้เปน
สมบัติของเราทั้งหมด ความจําไมใชสมบัติของเรามันหลงลืมได แตความจริงนี้ไมลืม
มันเปนอยูในนี้เลย
ที่นี่เวลาออกมาปฏิบัติ ธรรมะก็เกิดละซิที่นี่ ธรรมะเกิดภายในจิตใจนี้ไมไดสนใจ
เทศนสอนใครนะ เกิดมากเกิดนอยหมุนเขามาแกเจาของๆ เรื่อยๆ ธรรมเกิดเทาไรยิ่ง
เบิกกวางออกๆ ขับกิเลสตัวมืดมิดปดตานั้นออกๆ เรื่อยๆ จนกระทั่งมันจาหมด เกิด
มากนอยเพียงไรมันหมุนเขามาแกเรา ไมไดสนใจสอนใคร ออกปฏิบัติเปนเวลา ๙ ป
เต็มๆ ที่เราออกปฏิบัติลวนๆ ๙ ปเต็ม ตั้งแตพรรษา ๗ ถึงพรรษา ๑๖ นี้เปนเวลาที่ขึ้น
เวทีฟดกันไมรูจักเปนจักตาย เหมือนวาไมมีกรรมการแยก...นักมวยก็ดี ใครดีก็ใหอยู
บนเวที ใครไมดีใหตกเวทีไปเลย
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ทีนี้เวลาธรรมเกิดแลว เกิดออกทีไรมันยิ่งเบิกกิเลสออก เบิกออกๆ ขับออกๆ
คอยกระจางขึ้นๆ เวลามันอัดอั้นตันใจอยางที่ฉันเพล ขนมนางเล็ดแผนหนึ่งไมหมด
นั่นดูซิเวลามันมัด นี่ละติดเขาติดเราไมใชอะไร เวลาธรรมะเบิกสิ่งเหลานั้นออกที่วามา
มัดเรา ติดเขาติดเรา เบิกออกๆ ธรรมะเบิกออกก็กวางออกๆ กวางออกเรื่อยๆ กวาง
ออกเทาไรก็หมุนเขามาแกเจาของ ยิง่ กวางออกเรื่อย เกิดเทาไรก็มาแกเจาของๆ ไมได
ไปสอนใคร จนกระทั่งมันเปดเต็มที่ของมันแลว ทีนี้คําวาติดเขาติดเราไมมี พูดใหมัน
ชัดเจนไมมี ติดเขาติดเราก็ไมมี ทีนี้มันก็เบิกกวางหมด วางไปหมด กลายเปน สฺุญโต
โลกํ โลกวางไปหมด สูญไปหมดไมมอี ะไรเหลือ
ทั้งๆ ทีม่ องเห็นอยูนะ แตจิตมีอาํ นาจมากมันพุงนี้วางไปหมดเลย ก็วางเปน
ประจําไปเลยอยางนั้นจะใหวาไง มันวางไปหมดเลย ไมมีคําวาติดเขาติดเรา การเทศนา
วาการที่วาติดเขาติดเราไมมีแลวก็ออกไดเต็มเหนี่ยว แลวแตเหตุการณที่จะควรออก
หนักเบามากนอยมันจะเปดของมันเอง เปดเองๆ ไมตองถามใครแหละ จึงไดมา
พิจารณาเวลามันปดมันตันเจาของ ปดจริงๆ นะ ติดเราติดเขานั่นละ เปนเครื่องผูกมัด
เราใหกระดุกกระดิกไมไดเลย ทีนี้เปดอันนั้นออกๆ มันเบิกกวางออกไปเรื่อยๆ สุดทาย
ก็เปน สฺุญโต โลกํ วางไปหมดเลย
ไมมีวาชาติชั้นวรรณะสูงต่ําประการใด ไมมี ธรรมเหนือหมดเลย เพราะฉะนั้นจะ
ไปเทศน พูดใหมันเต็มยศเลยวา จะเทศนในสถานที่ใดก็ตาม วาบุคคลเปนชั้นนั้นชั้นนี้
ไมมี ธรรมเหนือหมดเลย ครอบไปหมดเวลามันเปน นี้เปนโดยหลักธรรมชาติ ไมได
เปนดวยการเสกสรรปนยอนะ เปนโดยหลักธรรมชาติ เปนสมมุติทั้งมวลนะที่มันปดมัน
บังเรา กิเลสมีสมมุติมี กิเลสมีมากนอยนั่นละสมมุติ พอกิเลสขาดสะบั้นไปแลวสมมุติ
หมดจากจิตใจไมมีอะไรเหลือเลย โลงไปหมด
สฺุญโต โลกํ ดังพระพุทธเจาทานเทศนสอนพระโมฆราช มาณพ ๑๖ คน
ดูกอน โมฆราช เธอจงเปนผูมีสติทกุ เมื่อ ฟงซิสติทุกเมื่อ พิจารณาโลกใหเปนของสูญ
เปลา วางเปลา ถอนอัตตานุทิฏฐิซงึ่ เปนเหมือนภูเขากั้นเอาไววาเขาวาเราออก จะพึง
หลุดพนจากกิเลสทั้งปวง บอกไวชัดเจน ทีนี้คําวา สฺุญโต โลกํ โมฆราช นั่นทานสอน
พระโมฆราช มันก็เขาอันเดียวกัน จะโมฆราชไหนเหมือนกันหมดเวลามันเขาถึงแลว ยก
พระโมฆราชเปนตนเหตุเทานั้น ธรรมนี้เปนเหมือนกันหมด เวลาเขาถึงนั้นมันวางไป
หมดเลย สฺุญโต โลกํ เดินไปแผนดินตามองเห็นอยูแตจิตมันทะลุไปหมดเลย มันวาง
ไปหมด ทีนไี้ มมีคําวาติดเขาก็ไมมี ติดเราก็ไมมี โลงไปหมด กลายเปน สฺุญโต โลกํ
วางไปหมดเลย ทีนี้คําวาอัดอั้นตันใจหมดโดยสิ้นเชิง ไมมี
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อยางทุกวันนี้เทศนสะเปะสะปะไปอยางนั้นแหละ จะวาติดเขาติดเรา ไมติดเขา
ไมติดเรา มันก็ไปของมันแบบนี้ละ แตเรื่องชาติชั้นวรรณะที่วาสูงต่ําที่เคยมีประจําใจ
เปนเครื่องผูกมัดตัวเองสมมุติมามัดเจาของตางหากนะ
พอสมมุติหมดแลวเครื่อง
ผูกมัดทัง้ หลายหมด มีแตวางเปลาไปหมดเลย นี่ละธรรมของพระพุทธเจา เวลาปฏิบัติ
ไปๆ ธรรมจะเบิกกวาง เบิกกิเลสใหกวางออกๆ จนกระทั่งกิเลสหมดโดยสิ้นเชิง จิตก็
วางเปลาไปหมดเลย ทั่วแดนโลกธาตุสิ่งใดเขามีก็มี แตความวางนี้มันเหนือไปหมดแลว
ครอบไปหมด ทะลุไปหมดเลย เปนหลักธรรมชาติของจิตที่เปนตัวของตัวโดยสมบูรณ
แลวเปนอยางนั้น
เพราะฉะนั้นจึงวาเทศน ที่วาเทศนตอนกลางคืนเทศนสอนพระเทศนกัณฑเกาๆ
มีแตเด็ดๆ
ไมเด็ดไดยงั ไงก็เทศนสอนพระผูมุงปฏิบัติตอมรรคผลนิพพานลวนๆ
ธรรมะอันนี้จะออกรับกันทันทีๆ พุง ๆ เลย ออกจากนั้นไปก็เทศนตามขั้นตามภูมขิ อง
บุคคลไปเทานั้นละ จึงเรียกวาเปนแกงหมอใหญ แยกโนนแยกนี้ไป แตธรรมชาติแทนี่
ไมไดเปนอยางนั้น พุงเลยๆๆ คิดดูซเิ ทศนเนื้อธรรมยังไมหมด ลมหายใจหมด รีบสูบ
ลมหายใจติดเทปนะ ดังฟวๆๆ เลย จึงวา โห มันขนาดนี้เทียวเหรอ คือพลังของจิตที่
มันออก พุงๆ เลย เนื้อธรรมยังไมหมดลมหายใจหมด รีบสูบลมหายใจดังฟวๆ ติดเทป
นะ ไดฟงในเทป โถ ขนาดนี้เทียวเหรอ มันเปนปนกลไปเลย ปนกลเปนยังไงฟงซิ ทีนี้
ธรรมะก็ออกอยางนั้น พุง ๆ เลย
ทีนี้เมื่อไมตดิ เราติดเขาเสียอยางเดียวมันก็วางไปหมด มีเรามีเขาเทานั้น อตฺตา
นุทิฏฐึ อูหจฺจ ถอนอัตตานุทิฏฐิความเห็นวาเราวาเขาออกเสีย เอวํ มจฺจุตฺตโร สิยา จะ
พึงขามพนพญามัจจุราชเสียได ก็เปนอยางนั้นละ ขามไปเลย พญามัจจุราชคือความเกิด
ตายเพราะกิเลสเปนเชื้อ ขามพนอันนี้ไปไดเลยทานวางั้น
เวลามาเทศนสอนพระก็มีแตพระปฏิบัติลวนๆ ที่อยูในวัดปาบานตาดแตกอนไม
มีมากนะ เราไมรับมาก อยางมากที่สดุ ไมเลย ๑๘ วัดนี้รับไดแค ๑๘ องคเทานั้น เพราะ
แตกอนมีครูบาอาจารยมาก แลวลูกศิษยลูกหาบรรดาพระเจาพระสงฆก็ไปหาครูบา
อาจารยไดสะดวกสบาย ทีนี้ครูบาอาจารยลวงลับไปๆ มันไหลเขามาซิที่นี่ ไหลเขามาหา
เรา ขยับขึ้นไปเปน ๑๘ แลวขึ้นเปน ๒๐ จาก ๒๐ นี้มันพุงใหญเลยจนกระทั่งเต็มไป
หมดวัด มีแตพระแตเณร คือไมมีทยี่ ึดที่เกาะ เราก็เห็นใจตอนที่เราอาศัยครูบาอาจารย
อยูนี้ เปนยังไง มันพึ่งจริงๆ นะพึ่งครูบาอาจารย ทีนี้พระทั้งหลายก็มีหัวใจอยาง
เดียวกัน เราก็คิดบวกลบคูณหารเทียบเคียงดูแลวก็คอยแยมรับๆ ทีนี้มันมาอยาง
ใหญโตทีเดียว คลื่นพระพุงๆ มาเต็มหมดเลย
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การเทศนนี่เทศนออกเปนธรรมลวนๆ มันพุงเลยนะ นั่นละที่วาเทศนแตกอนกับ
ทุกวันนี้ตางกัน คือตางกันที่ผูมาฟง อยางทุกวันนี้ก็เหมือนกัน ถาไปเทศนสถานที่ใดที่มี
พระปฏิบัติมากๆ จิตใจมันจะหมุนออกภาคปฏิบัติ มันก็พงุ เหมือนกัน ถามีทั่วๆ ไปมัน
ก็ทั่วๆ ไปเสีย อยางนั้นแลว
แตกอนไดยนิ แตวา ธรรมเกิดๆ ธรรมเกิดกิเลสเกิด เวลาฟดกันกับกิเลส ธรรม
ก็เกิดกิเลสก็เกิด กิเลสเกิดธรรมก็ฟด กิเลส ซัดอันนี้ลงไป เอา เกิดนั้นขึ้นมาฟดนี้ลงไป
ธรรมเกิดกิเลสเกิดมันไปดวยกัน เมื่อกิเลสยังไมหมดกิเลสก็เกิด ธรรมก็ฟดกันเรื่อยๆ
ธรรมเกิดกิเลสเกิดๆ ธรรมละเอียดเกิดกิเลสละเอียดเกิด จนกระทั่งหมดกิเลสไมมี
เหลือเลย ทีนี้ธรรมก็จาไปหมด เปนอยางนั้นนะ นี่ละภาคปฏิบัติเปน อกาลิโก ไม
กําหนดกาลสถานที่เวล่ําเวลา ไมมี ใครตั้งใจปฏิบัติ
การทําบาปทําบุญทานจึงวา อกาลิโก เหมือนกัน ฝายกิเลสก็เปน อกาลิโก จะให
เกิดกิเลสเมื่อไรเกิดไดทงั้ นั้นๆ เมื่อกิเลสยังมีอยูใ นใจ ธรรมจะใหเกิดเมื่อไรก็ไดทั้งนั้น
เปน อกาลิโก เหมือนกันหมด เสมอภาค เมื่อทําใหเต็มเหนี่ยวแลวก็ อกาลิโก โดยหลัก
ธรรมชาติก็เปนเองในจิต ผูปฏิบัติถา ปฏิบัติอยูกเ็ ห็นอยูอยางนี้ละ ธรรมพระพุทธเจา
เปดจาอยู จึงเรียกวาพุทธศาสนาคือตลาดแหงมรรคผลนิพพาน และเปนสถาบันแหง
เพชฌฆาตใหญสังหารกิเลสใหหมดโดยสิ้นเชิง ไมมีอะไรเกินพุทธศาสนา
พุทธศาสนานี้เปนสถานที่สังหารกิเลสใหหมดโดยสิ้นเชิง แลวครองมรรคผล
นิพพานก็คือพุทธศาสนาเรานี้แหละ มีแถวมีแนวมา จึงแนชี้นิ้วเลย ในโลกนี้มีพุทธ
ศาสนาเทานั้น บอกเทานั้นเลย นอกนั้นเปนศาสนกิเลส กิเลสเปนเจาของศาสนา ผูเปน
เจาของศาสนาเปนคนมีกิเลสเปนคลังกิเลส
แสดงออกตองเปนกิริยาของกิเลสออก
ทั้งหมด แมจะวาสอนศาสนาก็ตาม สอนศาสนาก็คือศาสนกิเลสนั้นเอง ไมใชศาสน
ธรรม เมื่อธรรมเต็มหัวใจแลวนี้ ออกเปนศาสนธรรมลวนๆ เลย สอนไมมผี ิดพลาด
พระพุทธเจา สาวกสอนไมมีผิด ตรงแนวๆ เลย คนมีกิเลสสอนผิดพลาดไป
ดวยกัน ดีไมดีก็เอาตัวเขาไปเปนใหญอยูในนั้น ตัวชอบใจยังไงก็เห็นวาอันนั้นถูกไป
หมด ถึงจะผิดก็เห็นวาถูกไปหมดเลย อยางที่เขาเปนอยูเวลานี้เห็นไหมรัฐบาล เลอะ
เทอะไปหมด เจาของเห็นวาถูก ถูกดวยความผิดของเจาของนั้นแหละ คนอื่นเขาจะ
ตําหนิติเตียนอะไรไมฟง เสียงใครเลย วาเจาของถูกโดยถายเดียว ถูกแหงความผิดของ
กิเลส มันถูกของมันแบบนั้นละ แตธรรมมันฟงไมไดซิ เอาละวันนี้พูดเพียงเทานั้นละ
(หลวงตาครับ เมื่อวานนี้ที่ไปชวยเวียงจันทน หลวงตาชวยเครื่องมือแพทยไป ๒
ลาน ๘ แสนบาท แลวรถยนตก็วาขาดอีก ๖ แสน หลวงตาก็ชวยไป ๖๓๐,๐๔๐ บาท
รถยนตที่เอาไปทําหนวยแพทยเคลื่อนที่ครับ) เมื่อวานนี้ขาดอยู ๖ แสน เวลาให ๖
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แสน ๓ หมื่น นี่ให ๓ แสน ๗ หมื่นหรืออะไร นี่ๆ (ยอดรวมที่เวียงจันทนตอนนี้
๑๖,๔๔๓,๐๔๐ ครับ ทั้งหมดที่เวียงจันทนครับ ของไมนับฮะสองเที่ยวใหญ ของที่ ๗
คันสิบลอๆ ไมนับ) เราไมนับสิ่งของที่ใหนี้ เรานับเฉพาะเงินลวนๆ ที่จะจายนะ
๑๖,๔๔๓,๐๔๐ บาท สวนใหญเปนเครื่องมือตา ขึ้น ๑๖ ลานแลวนะเวียงจันทน ก็อยาง
นั้นแลว เราตั้งไวสามจุดแลวเดี๋ยวนี้ ทีแรกวาจะตั้งบุรีรัมย บุรีรัมยก็เกี่ยวโยงไปจังหวัด
นั้นๆ มารวมที่บุรีรัมยดวยเครื่องมือที่ให เรียกวาคอนขางจะสมบูรณแหละ
จากนั้นทางเพชรบูรณก็คิดวาจะตั้ง อาว พิษณุโลกก็บืนมา เพชรบูรณก็บืนมาละ
ที่นี่ ตกลงเลยไดใหทั้งเพชรบูรณใหทั้งพิษณุโลก นี่สามจุด บุรีรัมย เพชรบูรณ แลวก็
พิษณุโลก สามจุดแลวตา ตานี้ตองตัง้ ๒๐ ลานขึ้นไป ทุกวันนี้ยังไมครบนะ ๒๐ ลาน
เราทําที่อุดรนี้มันตั้ง ๒๐ กวาลาน อันนี้ครบเลย โถมันจะ ๒๗-๒๘ ลานละมั้ง เฉพาะ
ตานะ นั่นเห็นไหม เหลานี้ก็จะพอๆ กัน คือคอยฟงเขาขาดตรงไหนๆ เราก็ใหเลยๆ
คอยฟงทางนูนเสนอมา เราก็ใหเลยๆ แตสําคัญคือหมอตองครบ ถาหมอไมครบเราให
ไมครบ คือหมอมีจํานวนมากนอยเพียงไรใหแคนั้น ใหมากกวานั้นไมไดไมเกิด
ประโยชน
อยางบุรีรัมยนี้เขาก็ยืนยันมาแลววา หมอนี้จะใหครบ เอา ถาใหครบก็เอา ทางนี้
ก็เริ่มสั่งแลว ๖ ลานแลวสั่ง จะสั่งเรื่อยๆ ทางไหนก็เหมือนกัน เขาเอาหมอมายืนยัน
รับรองเราถึงจะให ทางพิษณุโลกก็เหมือนกัน พิษณุโลกก็ยืนยันมาแลว แลวทาง
เพชรบูรณวาไง หมอ (เพชรบูรณ หมอตอนนีม้ ีอยูหนึ่งคน แตวาเดือนหนาจะมาอีก
หนึ่งคน แตหลวงตาก็ใหเครื่องมือไปสองเครื่องแลว ประมาณ ๔ ลานบาทครับ) ก็
อยางนั้นแลวใหเรื่อย ถาหมอครบก็พยายามเครื่องมือใหครบ คือตานี้มีหมอหลาย
แผนกนะ แผนกนั้นแผนกนี้ ดูเหมือนไมต่ํากวาหาหมอ อุดรดูวาหาคน ก็อยางนั้นแลว
เราจะพยายามชวยหมดเมืองไทยเรานี้ ถาเราไมตายนะ คือเอาที่จนตรอกจนมุม
เสียกอน เชนอยางภาคอีสานเปนภาคคนจน เราก็ชวยตามความจําเปนนั้นกอน แลว
ขยายออกทีน่ ี่ ขยายออกก็จะตีไปทางเพชรบูรณก็ออกพิษณุโลก จากนั้นออกทั่วประเทศ
ประเทศไทยเรา ถาเรายังไมตายจะเปนอยางนั้น เปนอื่นไปไมได คืออันไหนจําเปน
อันดับหนึ่งอันดับสองเราจะพิจารณาไปตามอันดับ อันดับที่จําเปนมากก็คือภาคอีสาน
จําเปนมากจริงๆ เราจึงไดชวยกอนนัน่ ละ จากนั้นก็ขยายออกๆ ไปถาเรายังไมตายทั่ว
ประเทศไทยเลย มีเทาไรออกหมด
สําหรับเงินจตุปจจัยที่ไดมานี้ไมมีเกี่ยวของเลยเรา
มันหากเปนเองโดยหลัก
ธรรมชาติ เพราะความจําเปนมีมากอยูแลว พอไดมาปบใสปุบๆ ไปเลยๆ อยางนั้น ถา
ไมตายยังไงก็ออกทั่วประเทศ เฉพาะตานี้นะจะออก จุดนั้นๆ ไปหมดเลย เอาละที่นี่ให

๗
พร (หลวงตาครับ แกไขใหถูกตองใหมนะครับ หลวงตาใหเครื่องมือแพทยเวียงจันทน
เมื่อวานนี้ ๒ ลาน ๘ แสน แลวรวมซื้อรถ ๖๑๓,๐๔๐ รวมแลวเมื่อวานนี้ก็
๓,๔๑๓,๐๔๐ บาท ของเดิมที่ชวยไวแลว ๑๓,๕๘๐,๐๐๐ เอามารวมก็เปน
๑๖,๙๙๓,๐๔๐ บาท อันนี้ถูกตองครับ) นี่หมายถึงเวียงจันทนนะ เวียงจันทนไมใชเลน
เหมือนกัน อยางนั้นละถาไป มันคิดในหัวใจเต็มแลวคอยไป ทีนี้ไปก็คอยฟงมีความ
จําเปนอะไรๆ จําเปนตรงไหนก็ชวยปบๆ ไปอยางงั้นละ เอาละใหพร
ยังไมไดกลับบานไมใชหรือ (ยังไมกลับครับ) เขาใหตรวจอีกเสียกอนเหรอ เออ
ก็ดีละ ไปผาตัดมาแลวนี่ ไปฝากใหหมอวิเชียร หมอตา ก็เราทุมเงินลงไปนั้นตั้ง ๒๐
กวาลาน จึงวาเอานี้ไปทดลอง อาว จริงๆ นะเราไมเหมือนใคร มันจะมีขนั้ ทดลองอยูใน
นั้น เราชวยนี้ตั้ง ๒๐ กวาลาน อันนี้พอดีลกู ศิษยเรามีความจําเปนเขามานี้ เราก็จับยัด
เขาใหหมอวิเชียร ฝากใหหมอวิเชียรใหหมอตารักษา นี่คอยฟงพูดจริงๆ ถาหมอคิดคา
คิดราคาจากคนไขที่เราเปนผูฝากไปนี้นั้นแมแตหนึ่งบาทไป เราจะใหเต็มบาท ๙๙
สตางคก็ไมใหมี จะใหเต็มบาทเลย
แตตั้งแตบัดนั้นตอไปบาทหนึ่งเราก็ไมใหที่นี่นะ เขาใจไหม ไมมีคา นั่น จะเอา
กันเอาตรงนั้น แลวไมใหขาด เราจะใหเปนจํานวนเทาไรเปนลานๆ ตอไปขาดสะบั้นไป
หมด ถาเอาเงินของเราไปหนึ่งบาทจากคนไขของเราเขาใจไหม เพราะฉะนั้นทางนั้นเขา
ถึงไมเอาละซิ ก็เขาก็หวังเงินลานอยูนี่ ถาเอาเงินบาทนี้ไปเงินลานขาดสะบั้นไปเลยใช
ไหมละ นี่เขาไมเอาสักบาท เขามีหวังละเงินลาน ไมใชธรรมดานะเปนลานๆ นูนนะ ใคร
จะมาเห็นแกเงินบาทเดียวนี่วะ
วันนี้พูดถึงเรื่องที่วาไอพระจํานวนมากๆ ที่ไปฉันนั้น ครั้งพุทธกาลคงมีพระมาก
นะ ดีไมดีจะมากกวาประเทศไทยเปนไร แตพระปฏิบัติดีทั้งนั้นนะ ไมใชพระโกโรโกโส
พระเจาสุทโธทนะทรงนิมนตพระไป ทูลอาราธนาพระพุทธเจาใหไปเสวยในพระราชวัง
กับพระสองหมื่นองค ไมใชเลนนะ บอกในตําราไววาสองหมื่นองค จึงไดคิดวา โถ พระ
ในครั้งนั้นไมใชนอยๆ นะ ทานไปฉันในสํานักพระราชวังพระเจาสุทโธทนะ พระตั้งสอง
หมื่นองค ฟงซิ ทีนี้ก็มีอนั หนึ่งอีกที่นา คิด พอฉันเสร็จเรียบรอยแลว พระพุทธเจารับสั่ง
วา พระทั้งหมดที่มาฉันจํานวนสองหมื่นองคนี้ใหกลับวัดเสีย
สําหรับทานก็ถูกพระเจาสุทโธทนะทูลอาราธนา และพรรณนาถึงบุญถึงคุณของ
พระนางพิมพา พระนางพิมพาเวลาพระองคเสด็จออกทรงผนวช พระองคประทับอยูที่
ไหนพระนางพิมพาจะกมพระเศียรกราบไปทางนั้นๆ ตลอดเลย แลวก็พรรณนาคุณของ
พระนางพิมพาใหพระพุทธเจาทรงทราบ สวนพระองคทรงทราบมาพอแลว แตเก็บ
ความรูสึกของพระพุทธเจาเอาไวละซิ เมื่อมีเหตุมผี ลรับกันแลวพระองคกไ็ ป เขาใจไหม

๘
ละ นี่ก็จะทูลอาราธนาพระพุทธเจาเสด็จไปโปรดพระนางพิมพาดวย เพราะมีบุญมีคุณ
เปนคนเรียกวาดีมากวางั้นเถอะ
ทีนี้เราสรุปเลย พระองคก็รับ พอเสร็จแลวก็รับสั่งใหพระกลับทั้งหมดเลย ให
พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานเทานั้นไปกับเราตถาคต
ทีนี้ก็สั่งกําชับอีกอันหนึ่ง
ขบขันดี นี่เวลาเราเขาไปเยี่ยมพระนางพิมพา พระนางพิมพาจะมาทําอะไรๆ กับเราก็
ตาม ใหนิ่งหมดแบบหูหนวกตาบอดทั้งหมด ถาหากวามีกระทบกระเทือน พระนาง
พิมพาจะสลบ แลวจะขาดมรรคผลนิพพาน สายบารมีจะขาดสะบั้นในตรงนั้น พระ
พิมพาจะทําอะไรเราก็ตาม อยาไปสนใจ ทานรับสั่งไวเลย ก็พระองคเล็งดูเรียบรอยแลว
วาจะเปนอยางนั้นเขาใจไหมละ
พอพระองคเสด็จไปก็มีคนเขาไปทูลพระนางพิมพาวา สิทธัตถราชกุมารเสด็จมา
โปรดแลว ไมวาพระพุทธเจาอะไรละ วาสิทธัตถราชกุมารมาโปรดแลว พอวางั้นถาภาษา
ของเราก็ หือ เทานั้นเขาใจไหม โอย มันจะมีกขี่ าละมาดวยกันหมด สิบขามากกวาขา
บุงกืออีกเขาใจไหม ผางมาเลย มาก็พันเลยเชียว มากอดพระพุทธเจา พันเลย แตเขา
พูดเพียงงามๆ วามาอยางนั้นอยางนี้ หลักความจริงไมไดเปนอยางนั้น คือเอาอันนั้น
ออกเสีย เอาที่สายบารมีของทานที่ถึงพรอมแลวดวยกันทั้งสองพระองค ผูนี้พนแลว
กําลังจะมาลากผูนี้ใหไปดวยกัน
พอมาถึงนี้เขาพันเลย กอดพระพุทธเจาพระองคก็เฉย พระสาวกใครตอใครอยู
นั้นเพราะไดเตือนหมดแลวใหตางคนตางนิ่งใหหมด พระนางก็ทําเต็มที่แลว พระองคก็
เล็งญาณดูเรียบรอยแลวคอยแสดงธรรมมาเปนประโยคๆ ใหนางไดระลึกๆ ทีนี้ก็เปน
เอง ที่ทั้งกอดทัง้ พันพระพุทธเจานั้น คอยขยับออกๆ ไมมีใครหามนะ ตําราบอกไว
อยางนั้น ใหเปนตามพระอัธยาศัยเอง เทศนาวาการถึงขั้นบารมี เราถึงจุดอันนั้นแลวทีน้ี
จะพยายามใหถึง ครั้งนี้เปนครั้งสุดทายของเราทั้งสอง เทศนไปๆ ก็คอยขยับออกๆ
เลยไปนั่งเรียบรอยเปนธรรมดา เปนเอง
เวลามากอดก็ไมมีใครบังคับใหมากอดพระพุทธเจาใชไหม เวลาถอยก็ไมมีใคร
บอกพระนางทรงถอยเอง จากนั้นก็ไดสําเร็จมรรคผล เรายอๆ เอาเลยนะ จนกระทั่งพุง
ถึงนิพพานเลย นี่ละพระพุทธเจากลัวคนจะตกตะลึง ตอนทีพ่ ระนางพิมพาเขามากอด
พันพระพุทธเจา พระองคจึงรับสั่งไวหมด พระนางจะทําอะไรอยาไปสนใจ เทากับวาหู
หนวกตาบอดคนในวงนั้น ตั้งแตวงกษัตริยทั้งนั้นเต็มอยูนั้น เฉยหมดเลย พระสารีบุตร
พระโมคคัลลานก็เฉย ใหพระองคทงั้ สองปฏิบัตติ อกันเอง พอเสร็จแลวพระนางก็รูตัว
เอง เทศนาวาการขยับออกๆ เปนความสวยงามธรรมก็เกิด เขาใจไหมละ เรื่องราว
ทั้งหลายก็สงบเย็นเปนคติแกพวกเรา เอาละพูดเทานั้นละไป
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(มีอยูเรื่องหนึ่งอยากกราบเรียนพอแมครูอาจารยครับ อยากเรียนถามวาตอนที่
ทานขึ้นเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดา ชั้นดาวดึงส พระพุทธมารดาไดสําเร็จมรรคผล
อะไรบางหรือเปลา เหมือนพระนางพิมพาหรือเปลา) ทรงปรารถนาจะเปนพระมารดา
ของพระพุทธเจาทั้งหาพระองค คือพระกกุสันโธ โกนาคมน กัสสโปกัสสปะ โคตโม
พระพุทธเจาของเรานี้องคหนึ่ง เวลานี้อยูชั้นดุสิต จะเปนพระมารดาของพระศรีอริย
เมตไตรยกอน เสร็จนั้นแลวก็นิพพานเลย แลวมีอะไรอีกละ นั่นละเรื่องราวเปนอยางนั้น
เดี๋ยวนี้ยังไมนิพพาน จะเปนพระมารดาของพระศรีอริยเมตไตรยเสียกอน
(ทานเสด็จขึ้นไปโดยฤทธิ์หรือวาจิตคะ ที่ไปโปรดพุทธมารดาบนดาวดึงส) อะไร
ก็ตามเถอะ ไอพวกเราไปนี้มันเสด็จดวยรถยนต ดวยมอเตอรไซคเลยชนกันดะไปเลย
แตพระพุทธเจาเสด็จอะไรก็ตามเถอะ ไอพวกนี้มนั พวกบารถยนต บามอเตอรไซคเต็ม
บานเต็มเมือง ปาชาของรถยนต ปาชาของมอเตอรไซคเต็มอยูเมืองไทยทัง้ หมด เขาใจ
หรือยัง
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

