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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พทุธศักราช ๒๕๔๙ 

มันแตกปลอกแหวกแนวแลว 
กอนจังหัน 

พระอยาลืมตัวนะ งานของพระ คือ การเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาดวยความมี
สติมีปญญาติดแนบอยูกบัใจ สํารวมระวังอยูตลอดเวลานั้นคืองานของพระ งานเรๆ 
รอนๆ จุนๆ จานๆ งานของเปรตไมใชพระ มีแตหัวโลนโกนคิ้วเที่ยวเตร็ดเตรเรรอนดู
นั้นดูนี้ ไมไดดูหัวใจเจาของ งานพระพุทธเจาทานสอนใหดูหัวใจ หัวใจเปนตัวดีดตัวดิน้
ที่สุด โลกรอนอยูทุกวันนี้เพราะหัวใจไมมีความสงบเลย ไมมีน้ําดับไฟ คือธรรมไมมี มี
แตกิเลสเสริมตัวขึ้นมาๆ แลวก็ตื่นกนัวาที่นั่นเจริญที่นี่เจริญ มันเจริญที่ไหน เจริญแต
ฟนแตไฟทัง้นั้นละ 

พระเราเขามาบวชในพุทธศาสนาที่เปนศาสนาชั้นเอกแลว ทานสอนใหดูตัวมหา
เหตุคือดูใจ มันคิดเรื่องราวอะไรบางจะออกจากนั้น กระจายทั่วโลกดินแดน เปนไฟเผา
โลกก็ออกจากใจที่ไฟกองใหญอยูที่นั่น กิเลสอยูทีใ่จ ใหดูที่ใจนะ งานอืน่ใดก็ตามไม
สําคัญ งานพุทธศาสนาสําหรับนักบวชเรานี้คืองานสํารวมระวังตนเอง การเดินจงกรม
นั่งสมาธิภาวนาดูหัวใจตนเอง นั้นแลคืองานของพระโดยแท ที่ทานแสดงไววา วุสิตํ 
พฺรหมฺจริยํ กต ํ กรณียํ พรหมจรรยไดอยูจบแลว คือการประพฤตพิรหมจรรย ถอด
ถอนตัวเปนฟนเปนไฟคอืกิเลสออกจากใจเสร็จเรียบรอยแลว งานที่ควรทําก็คืองาน
ถอดถอนกิเลส ไดทําสําเร็จแลว งานอื่นจากนี้ไมมี นี่ละงานของพระ ใหมันเสร็จสิ้นอยู
ภายในหัวใจซ ิ

งานของโลกไมมีเสร็จสิ้น ทํากันไปจนกระทั่งวันตายก็ไมมีใครเสร็จสิ้น เพราะ
กิเลสไมเคยพาใหเสร็จสิ้น มีแตคืบคลานไปเรื่อยๆ หลอกไปเรื่อยลอไปเรื่อย ไดเทานี้
อยากไดเทานั้น ไดเทานั้นอยากไดเทานั้น ปนเรื่อยๆ นี่คือกิเลส ธรรมะมีขอบมีเขต ถา
เปนน้ําก็เต็มแกว...พอ เอาน้ํามหาสมุทรมาเทก็ลนทิ้งหมด อยาวาแตน้ําธรรมดามาเท
เลย น้ํามหาสมุทรมาเทก็ลนทิ้งไปหมด เปนสวนเกินแลวนั่น กิเลสไมมีคําวาสวนเกิน มี
แตกลืนแตกนิ แตงาบตลอดเวลา นาสลดสังเวชนะ 

กิเลสดูกิเลสมันก็สนุกดูกนัละซิ เอาฟนเอาไฟเผากัน ธรรมดูกิเลสดูไดงายนิด
เดียว ไมงั้นพระพุทธเจาจะเรียกวาเปนผูเลิศเลอไดยังไง ไมเลิศเลอกวาโลกทั้งหลายจะ
เรียกวาศาสดาองคเอกไดยังไง ทานดูแพล็บเดียวทานรูหมดเลย ดูดวยความสลดสังเวช 
จนทอพระทยัที่จะแนะนําส่ังสอนสัตวโลก ทั้งๆ ทีป่รารถนาเปนพระพุทธเจาเปนศาสดา
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สอนโลกมาอยูแลว พอไดเปนพระพุทธเจาโดยสมบูรณแลวกลับทอพระทัย ก็เพราะมัน
หยาบที่สุด เกินกวาที่จะแนะนําส่ังสอนหรือฉุดลากไปได 

ทีนี้ดูเรา หัวใจเรามันหยาบหรือละเอียด เวลานี้โลกไมมทีี่เกาะที่ยึดนะ ไมมีบอก
ตรงๆ เลย ควานั้นควานี้ควาตั้งแตน้ําเหลวๆ เหลวไปตลอด ตั้งแตวันเกิดจนกระทัง่วัน
ตาย ตางคนตางหาแตรายไดรายร่ํารายรวย ผลสุดทายผิดหวังไปดวยกันๆ นี่ละใหกิเลส
พาหา ดูเอา ถาธรรมพาหาแลวเต็มตื้นขึ้นมาๆ ตั้งแตชําระจิตใจเบื้องตน จิตวาวุนขุนมัว
ตีลงไปดวยจติตภาวนา สงบเย็นลงไปๆ จากน้ันตั้งฐานไดเรียกวาสมาธิ คือความแนน
หนามั่นคงของใจ อยูที่ไหนเย็นสบายไปหมด อยูในตนไมภูเขา ประหนึ่งวาโลกน้ีไมมี มี
แตจิตที่จาอยูภายในตัว เพียงขั้นสมาธิเทานี้ก็พอแลว 

นี่ละผูบําเพ็ญธรรม จะเห็นความสุขที่ใจ ใครไปหาทั่วโลกดินแดนไมเจอ
ความสุข ไมอยูที่ใด ความทุกขก็ไมอยูที่ใด อยูที่ใจดวงเดียวนี้ จึงตองคนควาเขาไปตรง
นี้ ดับไฟที่ใจ คือไฟกิเลสตัณหามันแสดงออกมาที่หัวใจ ใหดูนี้ดวยจิตตภาวนา สติจอ
ลงไปมันจะคิดเรื่องอะไร ตั้งแตเกดิมาจนกระทั่งวันตายมันไดเร่ืองอะไร มีแตกิเลสพา
คิด หมุนติ้วตลอดเวลา นี่เรียกวาวัฏจักร มันหมุนอยูในหัวใจ อยางอื่นอยางใดไมมี
เปนวัฏจักร เปนวัฏจักรที่หัวใจของสตัวโลกน้ันแล พอแกอันนี้ขาดสะบั้นลงไปแลวเปน
วิวัฏจักร ไมหมุน พอตัว เลิศเลอ นั่น 

พระเราผูตั้งใจปฏิบัติใหดูใหดี ที่สอนนี้สอนอยางแมนยําไมผิดไมพลาด ไฟอยูที่
ใจ มหาเหตุอยูที่ใจ ใหดตูรงนี้อยาไปดูที่ไหน ดูคนอื่นกี่รอยกีพ่ันคนสูดูตัวเองไมได ดู
หัวใจใครก็ตามดูหัวใจเจาของสําคัญมาก ดูคนอื่นก็เทากับดูใจเขานั่นแหละ ใหดูใจ
ตัวเองมันคดิยุงเหยิงวุนวายกับอะไร วันหนึ่งๆ มันไดหลักไดเกณฑอะไรบาง เรรอนๆ 
อยากดูอยากรูอยากเห็น เที่ยวดูนั้นดูนี้ หัวใจมันดีดมันดิ้นไมดูมันมันจะสงบไดยังไง ถา
มาดูที่หัวใจแลวสงบ ตนเหตุมันอยูที่นี่ พระพุทธเจาสอนใหระงับดับที่ตนเหตุนี้ คือดู
หัวใจ 

นักภาวนาสําหรับพระเราอยาตื่นบาไปนะ พระบวชเขามาตามทางของศาสดา 
ศาสดาไมใชผูตื่นโลกตื่นสงสาร รูเทาปลอยวางโลกหมดแลว เรามาเดินตามทางของ
ศาสดาใหมีสติติดแนบอยูกับใจ ดูใจ ถาสติครอบอยูในหัวใจแลวกิเลสจะเกิดขึ้นไมได 
เอาขอนี้ไปยนัซิ ทานทั้งหลายตั้งสติใหดี กิเลสจะเกิดไดไหม มันจะทวมทนมาขนาด
ไหนออกไมไดกิเลส ถาลงสติปดปากทางมันแลวมันออกไมไดนะ พอเผลอแพล็บออก
แลวๆ ออกแลวไปเอาฟนเอาไฟมาเผาเรา 

ที่จิตตั้งตัวไมไดเพราะปลอยใหกิเลสมันออกตลอดเวลาเอาไฟมาเผาตัว มันจะ
ตั้งตัวไดยงัไง สติตั้งใหด ี เอา ฟดกันดูซินะ ตั้งแตบัดนี้ยันค่ําเปนยังไง ดผูลของการตั้ง
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สติ กิเลสตัวไหนจะออกใหเห็น เอา ดูซินะ ถาลงสติติดแนบแลวกิเลสเกิดไมได มันจะ
หนาแนนขนาดไหนเกิดไมได จะออกชองสังขาร สังขารนี่มาจากสมุทัยคืออวิชชา สติจับ
ปุบ มคฺค ปฏิปทา เครื่องดับไฟกิเลสตัณหา สติจับปบอยูนั้นแลวไมใหเผลอมันออก
ไมได ทัง้วันมันออกไมไดเลยกิเลส นี่ทํามาแลว การเทศนนี้ไมไดเทศนแบบลูบๆ คลําๆ 
ควานั้นควานี้ เทศนถอดออกมาจากหัวใจ เคยไดตั้งแลวตั้งสติ ฟาดตัง้แตตื่นนอนยันค่ํา
ไมยอมใหคดิไปเรื่องใดเลย ใหมีแตคําบริกรรมกับพุทโธๆ กับสติติดแนบกัน
ตลอดเวลา 

พุทโธเปนบทของธรรม ความคิดปรุงตางๆ เปนเรื่องของกิเลส บทของธรรมปด
ปากชองไมใหมันออก สติติดแนบใหดีเปดไมได เอาจนอกจะแตกก็อยูภายในออก
ไมไดๆ วันแรกก็อยางน้ัน พอวันที่สองมาปดเหมือนเดิม คอยเบาลงๆ เบาลงจนกระทั่ง
ตั้งรากตั้งฐานได ทีนี้ถึงขั้นสงบแลวอยากคิดอยากปรุงไมมี ความคิดปรุงเปนเรื่อง
รําคาญมาก นั่นเห็นไหมเมื่อความสงบทับหัวมันแลว ความคิดปรุงรําคาญ ไมอยากคิด
อยากปรุง มนัแกกันที่ตรงนี้นะ ดูใหดีซิ นักภาวนาใครมีสติดีผูนี้จะตั้งรากตั้งฐานได ถา
ไมมีสติภาวนาไปจนกระทั่งวันตายก็ไมเกิดประโยชนอะไรแหละ สําคัญอยูที่สติจับตดิ 
ตั้งรากตั้งฐานได และเสริมขึ้นไปโดยลําดับจนกระทั่งถงึขั้นปญญา สติเปนพื้นฐาน
สําคัญมากปลอยไมได อยาปลอย จําใหด ี

นี่สอนถอดออกมาจากหัวใจมาสอน ไมลูบไมคลํา ดําเนินมาแลวทั้งน้ัน ผิดถูก
ชั่วดีเปนครูของตัวเอง แลวก็นํามาสอนคนอื่นได พากันจดกนัจํา มันเลอะๆ เทอะๆ ไป
หมดนะพระกรรมฐานเรา พระอื่นไมตองพูด ดพูระกรรมฐานๆ ของเรานี่คืออะไร เกสา 
โลมา นขา ทันตา ตโจ มีทุกคน พระพุทธเจาสอนใหทุกคน ใหดูกรรมฐานนี้ซิอยาไปดู
กรรมฐานนอกนั่นมันจะพาใหเปนบา ดูกรรมฐานนี่ซิ 

มันจะไมมีใครทรงมรรคทรงผล ศาสดาองคเอกตรัสไวเลิศเลอแตพระพทุธเจา 
แตโลกเลวที่สุดเพราะไมสนใจกับอรรถกับธรรม จะเอาความดีงามเลิศเลอมาจากไหน 
ถาหางจากธรรมเสียอยางเดียวมีแตเลวลงๆ สุดทายก็สัตวไมมีเจาของ ใครจะเอาไปสับ
ไปยําที่ไหนไดทั้งนั้น กิเลสสับยําสัตวโลกที่ไมมีเจาของ คือสติธรรม ปญญาธรรม หรือ
ธรรมไมมีในใจ นี่เรียกวาสัตวไมมีเจาของ ตายจมๆ ทั้งน้ันแหละ พากันจําใหดีนะ เอา
ละใหพร 

คําวาการตั้งสติในวงปฏิบัติกรรมฐาน สตินี้พลาดไดเมื่อไมรูจักประมาณในการ
ขบการฉันนะพระ ใครฉนัมากๆ กินมากๆ สติพลาด ไมมี สติลมเหลวๆ นี่ที่ทานผอน
อาหารอดอาหาร พอผอนอาหารอดอาหารลงไป สติจะตั้งขึน้ๆ ผอนไปนานเทาไรสติ
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ติดแนบเลย สติสําคัญ อาหารการกินที่กินไมรูจักประมาณนั้น เปนเพชฌฆาตสังหารสติ
ไมใหมีได จาํใหดีนะ เอาละพอ 

หลังจังหัน 

(เกิดวันนี้เลยถวายเงินถวายทองเจาคะ) พอใจๆ เกิดวันนี้ วันเกิดเปนมงคล 
(อยูมาไดยังไงไมรู ๗๒ ปแลว) อยูไดยังไงก็อยูไปอยางน้ันแหละ (รวมซื้อเครื่องมือตา
ครับ) โธ เครื่องมือตานี่พิลึก พอเราแย็บนิดหนึ่งรุมมาเลยเทียว ตาที่ไหนๆ มาเพราะ
มันจนตรอกมานานแลว อยางเวียงจันทนทั้งประเทศลาวเครื่องมือตาไมมี เพราะฉะนั้น
เราถึงไดไปชวย เวลานี้เร่ิมไปดูเหมือน ๑๖,๙๙๓,๐๔๐ บาท ไปถามดูวาไมมีอะไรเลย 
แลวทําไง ก็อยูไปอยางน้ันแหละวางั้น ตกลงเลยให ก็มาตกลงกันอกีใหหาหมอมาให
ครบหมอตา คือหมอตามันหลายแผนก ถาหากวาหมอตาไมครบ เครื่องมือมาก็ไมเกิด
ประโยชน จึงใหเขาหาหมอตามาใหครบ เราจะพยายามให อูย สงสารจะวาไง 

ในเมืองไทยเราก็รุมเลยเดี๋ยวนี้นะ พอเราแย็บออกนิดเดียวเทานั้นรุมเลย คิดดูซิ
พิษณุโลกฟาดไป ๙,๐๕๐,๐๐๐ มาทีหลังมาฮุบเอาเลย เพชรบูรณก็กี่ลานตา พิษณุโลก
อยูไกลกวานั้นโดดเขามาเอาไป ๙ ลาน ๕ หมื่นกวา ยังไมแลวนะ เหมือนวา
วางรากฐานๆ ตอไปจะมาเรื่อยๆ เราก็เห็นเปนความจําเปนๆ ตานี่สําคัญมาก ตาเสีย
เสียอยางเดียวอะไรหมดความหมายทั้งน้ัน ไปนั่งอยูบนกองเงินกองทองกไ็มมี
ความหมายถาลงตาบอดเสียอยางเดียว นี่ละที่วาตาสําคัญมากทีเดียว วิ่งใตวิ่งเหนือถึง
กันอยูนี้มีแตตา อยากรูอยากเห็นอยากดูนั้นดูนี้ ถาตาบอดเสียอยางเดียวหมดทาเลย 
เราเห็นจุดนี้จึงไดอตุสาหพยายามชวย จนก็จนแตหัวใจไมจน เอามาจนไดนั่นแหละ คุย
เขี่ยมาจนไดๆ  

(เครื่องมือตาอุตรดิตถขอมา ๕ ลาน ๘ แสนใหหมออวนไปแลวครับ) อยางน้ัน
ละทางนูนทางนี้ (ถวายปจจัยรวมซื้อเครื่องมือศนูยตา อันที่สองสรางเจดียวัดอโศกา
ราม ครับ) พอใจๆ คืออะไรก็มารวมอยูที่นี่ แมแตเจดียวัดอโศการามก็มารวมอยูที่เรา
ใหชวยแบกชวยอุม ไมงัน้ไมไหว เราก็ไปดูเหตุการณแลวไปไมรอด ตกลงเราก็เลยเขา
ชวย ทนีี้ก็หวังละ เขาชวยมันไดมาเรื่อยปจจัย ไดมาแตละทีๆ เปนลานๆ ไปคราวกอน 
๗ ลานกวา ไปคราวนี้ลานกวา ตอไปก็จะไปอีกจนกระทั่งสําเร็จ 

คือเรามีความมุงหมายวา ธุตังคเจดียที่วัดอโศการามนี้ เรามุงหมายไวแลววา จะ
อาราธนาพระธาตุของครูบาอาจารยทั้งหลายที่ทานลวงลับไปแลว อัฐิของทานกลายเปน
พระธาตุๆ จะอาราธนาทานมาประดิษฐานอยูที่เจดียวัดอโศการาม ใหเจดียนี้เปนจุด
ศูนยกลางแหงประเทศไทยของเรา หรือจุดศูนยกลางแหงภาคกลางก็ได แตเราไมอยาก
พูดวาแหงภาคกลาง วาทั่วประเทศไทยแลวเหมาะ เพราะจะเปนจุดสําคัญ ครูบา
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อาจารยทั้งหลายที่ทานลวงลับไปแลวอัฐิของทานกลายเปนพระธาตุ นั้นคือตีตราพระ
อรหันตสดๆ รอนๆ แลว เราจะอาราธนาทานมาอยูที่นั่น เพื่อใหประชาชนพี่นองชาว
ไทยเราไดกราบไหวเจดียของพระอรหันตสมัยปจจุบันวางั้นเลย เราจึงไดอุตสาห
พยายามชวย ทางโนนก็มาทางนี้ก็มา มาชวยเราแลวเอาไป จะใหเปนเจดียองคสําคญั
เจดียหน่ึง 

พระอรหันตบรรดาที่ทานลวงลับไปแลว อัฐิของทานกลายเปนพระธาตุๆ มีนอย
เมื่อไรในสมัยปจจุบัน พระที่ทานลวงลับไปแลว ครูบาอาจารยทั้งหลายลวงลับไปแลว 
อัฐิของทานกลายเปนพระธาตุๆ มอียูทั่วๆ ไป เราจะอาราธนาทานมาบรรจุไวที่เจดีย
วัดอโศการาม เพื่อประชาชนทั้งหลายจะเขากราบไหวบูชาพระธาตุของพระอรหันตใน
สมัยปจจุบัน เรียกวาเจดียนี้เปนเจดียของพระอรหันตสมัยปจจุบัน เราจะเปนผู
ขวนขวายเองหามาเอง 

นี่ละผลแหงการปฏิบัติ ถาการปฏิบัติยังมีอยู ผลจะแสดงตลอดเวลา ดังที่ธรรม
พระพุทธเจาวา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ตรัสไวชอบแลวทุกอยางไมมทีี่จะแกไขให
เปนอยางอื่นไดเลย จึงเรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว เปน อกาลิโก พรอมที่จะ
ใหผลแกผูปฏิบัติอยูตลอดเวลา ทานผูใดที่ปฏิบัตอิยูไมวาอยูทีไ่หนๆ ผลจะปรากฏอยู
ในที่ทุกแหงของผูปฏิบัติและบําเพ็ญในสถานที่นั้นๆ มีนอยเมื่อไรพระทีท่รงมรรคทรง
ผล สวนมากจะเปนสายพอแมครูจารยมั่นเรา เราไมยกที่นั่นเหยียบที่นี่ เราเห็นวา
สวนมากจะออกจากสายหลวงปูมั่น ที่ไปมรณภาพที่ไหนๆ ถามเปนลูกศิษยหลวงปู
มั่นๆ ทั้งนั้นละ มีไมนอยนะเวลานี้ 

นี่ละการปฏิบัติ เมื่อการปฏิบัติมีอยู แตสําหรับธรรมมีเหมือนไมมี ทานไม
กระโตกกระตาก ธรรมมีพอดีตลอด มีเหมือนไมมี...ธรรม ไมกดไมดันไมผลัก มี
เหมือนไมมอียูอยางน้ัน ถาเหตุผลกลไกที่จะควรมาสัมผัสมากนอยจะออกๆ ตามนั้น 
ถาไมมีเหตุผลอันใดเขามาเกี่ยวของแลวก็เหมือนไมมี เขาหนวกก็หนวกไป เขาบอดก็
บอดไปตามเขานั้น ทั้งๆ ภายในจาอยู เขาใจไหมละ นั่นละจอมปราชญทานเปนอยาง
นั้น ไอจอมโงจอมอันธพาลเปนอีกแบบหนึ่ง เขาไมยอก็ยอตวัเองขึ้นเปนบาไปเลยเขาใจ
ไหม 

เดี๋ยวนี้เขากําลังไลทักษิณนายกรัฐมนตรีออก มนัยังจะสมัครเปนนายกฯเขาไป
อีก เลยเราไมอยากพดูอยางอื่นก็ลูกศิษยกับอาจารยพูดกัน โอย บักหานี่อยากวาอยาง
นั้นเขาใจไหม มันไมฟงเสียงครูเสียงอาจารยมันเลยนี่นะ อยางน้ันซิ เร่ืองกิเลสเปน
อยางน้ันละ ทําความชั่วชาลามกเทาไรยิ่งเพลินทํา เพราะฉะนั้นจึงไดจมอยูในนรก
มากมายกายกอง มันเพลินในการทําชั่วสัตวโลกนะ ไมไดเพลินในการทําความดีงาม
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อะไรเลย เพลินแตการทําชั่วชาลามก นี่เขาสาปแชงกันทั่วประเทศไทยแลว มันยังจะยก
ตัวขึ้นมาเหยียบหัวคนทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยใหจมไปสดๆ รอนๆ วางั้นเลย 
ดูซินะเลวขนาดไหนลูกศิษยหลวงตาบัวแทๆ 

เราไมลืมเราอุมขึ้น เราพูดไมใชยกเรานะ ถาไมใชเราอยูในนั้นไมขึ้น เพราะถูก
โจมตีทุกดานทุกทาง ครั้นถูกโจมตแีลวก็วิ่งมาหาเราๆ มาหาเราก็ฟตใหกําลังแลว เอา 
ออกสู นักมวยเขาไมกลัวกัน นั่น นักมวยใครก็จะตองเอาความชนะกันทั้งนั้น นักมวยไม
มีใครกลัวใคร มีแตจะเอาใหชนะถายเดียว อันนี้เราขึ้นเวทีเพื่อชาติบานเมืองเราจะไป
กลัวใคร เอาเลยหลวงตาจะชวย หลวงตาจะชวยๆ แลวก็ชวยตลอดเวลาทุกดานทุกทาง
จนไดเปนนายกรัฐมนตรี ก็ดูหนาอาจารยสักสองสามวันมั้ง พอจากนั้นไปมันไมดูหนา 
มันจะดูหลังหรือดูอะไรกไ็มรูละ ไมไดสนใจกับหัวมัน 

เดี๋ยวนี้ไมฟง มันแตกปลอกแหวกแนวแลวบักหานี่ เขาใจไหมบักหานี่ บัก
ทักษิณนั่นนะ ใหมันชัดอยางน้ีซิ ลูกศิษยกับอาจารยพูดกันเปนไรไปเขาใจไหม บักหาก็
ไดบักไหนกไ็ด มันไมฟงเสียงครูเสียงอาจารย อาจารยมันสอนโลกนี้กระเทือน ทําให
เสียหายที่ตรงไหน เอาวามา อาจารยที่สอนโลกมานี้ กับสอนลูกศิษยใหยกชาติ
บานเมืองขึ้นไปนี้มันผิดกนัคนละโลก เขาใจไหมละ เราสอนโลกเราสอนเต็มเม็ดเต็ม
หนวยดวยความเมตตา บาทหนึ่งเราไมเคยแตะ ฟงซิ สมบัตเิงินทองพี่นองทัง้หลายมา
บริจาคขนาดไหน ไมมีเจตนาเราที่จะมัวหมองนดิหนึ่งภายในใจ 

เพราะทุกอยางออกมาจากใจที่บริสุทธิ์สุดสวนแลว มันจะตองออกเปนความ
บริสุทธิ์ดวยกัน สวนยอยสวนใหญออกเปนความบริสุทธิ์ดีงามทั้งหมด จะออกดวย
ความขัดขวางตอธรรมไมได ภายในนี้มันกลั่นกรองของมันเรียบรอย ถาอะไรไมดมีัน
ปดออกทันทีๆ จะออกแสดงตอโลกเปนกลอุบายใดจะนําโลกอยางน้ี จะออกดวยความ
ดีงามๆ ทีพ่จิารณาเรียบรอยแลวๆ ทั้งน้ัน อันใดที่ขวางไมออก ปดออกทันทีเลย เรา
ปฏิบัติมาอยางน้ีตอโลก เราจึงภูมิใจในการชวยโลก 

แตลูกศิษยของเรามันจะทําโลกใหลมจมนี่ซิมันโมโหมากทีเดียว จนกระทั่งถึงวา 
โอย บักหานี่อยากวางั้น เขาใจไหม หรือวาแลวก็ไมรู เราอยากวางั้น หรือวาแลวก็ไมรู 
มันโมโหวะ มันไมฟงเสียงใครเลย นี่อํานาจกิเลสตัณหามาแผนสูงมากทีเดยีว ไมไดมา
แผนธรรมดา เราจึงวาเราดูคนผิดไป เราก็ยอมรับวาเราผิด เพราะฐานะการเงินการทอง
ไมมีใครสูสกุลชินวัตรนี้ไดเลย สมบัติเงินทองขาวของเต็มไปหมดๆ ทีนี้บานเมืองทั่ว
ประเทศไทยกําลังเห่ียวแหงยุบยอบ จนจะไมมตีับมีปอดใหรัฐบาลแตละชุดๆ กินมา
กลืนมาๆ เราจึงยกคนนี้ขึ้นเพื่อจะใหเฉล่ียเผื่อแผตับปอดอะไรนี้ ใหเอาจายคืนให
ประชาชน เขาใจไหม เขาหมดตับหมดปอดไปมากแลว 
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เอารัฐบาลคนนี้ขึ้นไปเพื่อจะแยกตับปอดไปใหประชาชนเขา ทีนี้มันไปฟาดตับ
ปอดเขาเกงกวาคนอื่นอีก นี่ซิมันทําโมโหนี่นะ โอ มันไมโมโหไดไงเราพูดเปนธรรม พดู
อยางตรงไปตรงมาอยางนี้ เสียมากทีเดียว เราดูคนผิดไปคือฐานะการเงิน ถาจอเขาไป
ในจิตนั้นก็เปนอีกอยางหนึ่ง อันนี้ฐานะการเงินมันก็มาแผนสูงเหมือนกนั จนถึงเราลืม
ตัว เราไมไดพิจารณาทางดานธรรมะภายใน เห็นวาการเงินการทองมากแลวสมควรที่จะ
ชวยชาติบานเมืองได เราวางั้นนะ เราไมไดคิดถึงเร่ืองอรรถธรรม ทีนี้กิเลสมันแผนสูง
ละซิที่นี่ มันยิ่งไปใหญเลย เราถึงยอมรับวาธรรมะเราไปแผนต่ํา มันมาแผนสูง ทีนี้
ธรรมะเขาถึงกันแลว มาแผนไหนมาวางั้นเลย ใหมันยกโคตรมา แผนเราขึ้นแลวคราวนี้ 
เอากันเลย นั่น ผิดเราตองยอมรับผิดซิวาไง ทีนี้เมื่อเห็นผิดแลวก็ตําหนิละที่นี่ บอก มัน
ก็ดื้อดานอยูอยางน้ันจะทําไง 

เราทํากับโลกทุกอยางเราจะไมใหขัดกับธรรมเลย ทุกส่ิงที่แสดงออกตอโลกน้ีจะ
พิจารณาเรียบรอยแลวคอยออกๆ ไมไดทําสุมสี่สุมหานะเราทํา การเทศนาวาการ
เหมือนกัน ไมวาธรรมะขั้นใดภูมิใดจะเปนไปอยางเรียบรอยๆ สมบูรณแบบๆ ถาเปน
ชอนก็ตกัชอนเขาปากเลยๆ กางกระดูกอะไรเอาออกหมดแลว อันนี้ก็เหมือนกันเราชวย
โลกเราชวยอยางน้ัน สมบัติเงินทองขาวของมมีากขนาดไหน ไหลไปไหนไหลเพื่อโลก
ทั้งนั้น ไมไดไหลเพื่อเรา จนกระทั่งเขาเขียนปายติดไวหนาวัด วาสมบัติวัดปาบานตาดนี้
คือสมบัติเพือ่โลกเขาวางั้นนะ เราก็ยอมรับ เพราะเราทําเพื่อโลกจริงๆ เราไมเอาเพื่อ
เราเลย ไดมามากนอยเพื่อโลกทั้งนั้นแหละ เมื่อมาเห็นสิ่งที่ขัดกับธรรมนี้มันเขากัน
ไมได มันขวางกันทันทีๆ เลย 

เวลานี้ก็กําลังตาละ พอเราแย็บเรื่องตานี้รุมเขามา แลวก็รุมเขามาดวยความ
จําเปนเสียดวย ก็ไมทราบจะคานเขาอะไร เขาจนอยูแลว จําเปนอยูแลวตั้งแตเรายังไม
แย็บออก ทนีี้พอแย็บออกมันก็รุมเขามา จะชวยที่นั่นที่นี่ เพราะเห็นตาเปนของสําคญั
มากทีเดียว นี่ละเราชวย จึงไดอุตสาหพยายาม เวลานี้เร่ิมมากแลว มากขึ้นๆ เร่ืองตา 
ทางประเทศลาวเวียงจันทนก็ปลอยไมได ยังจะตองติดตามไปอกีอยู เวลานี้พึ่งไดให 
๑๖ ลานหรือไง ตาทัง้นั้นนะ ไมมีเลยจะทําไง ไมมีเลยก็ใหจดมาบอกเลย นั่งอยูเขาเอา
รายการมา เราก็บอกกับหมอใหครบ สําคัญที่เปนขอยืนยันกัน หมอตองใหครบ ถา
หมอไมครบเครื่องมือกไ็มใหเราบอก ไดเครื่องมอืใดมาหมอตองครบ ทําเครื่องมือนี้ให
เกิดประโยชน เราใหๆ เขาบอกวาครบ หมอนั้นพอ เอาเลย เราก็ใหตามนั้น 

นี้ก็ยังจะติดตามอีกอยู เขาขาดอะไรๆ จะพยายามตะเกียกตะกายใหจะวาไง สพฺ
เพ สตฺตา อันวาสัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทกุขเกดิแกเจ็บตายดวยกันหมดทั้งส้ินนี้ จะวา
ไง ที่ไหนมนัก็เปนความจําเปน เปนสัตวเปนบุคคลเหมือนกัน ตองอาศัยซึ่งกันและกัน



 ๘

เหมือนกันหมดโลกอันนี ้ นี่ละธรรมะกระจายทั่วไปหมดเลย ไมมีใกลมีไกล ทีไ่หน
จําเปนชวยเลยๆ อยางน้ี เราก็อุตสาหพยายามเต็มกําลัง สมบัติเงินทองมีไมไดสําหรับ
เรา มีมาเทาไรเปนหมดๆ เลย เพราะอํานาจความเมตตามันรุนแรง มันกวาดไปหมด
เลย กวาดออกๆ ไมไดมีที่วาจะคิดวาจะเก็บอันนั้น ไมมีในหัวใจนะ มีแตเปดโลงๆ 
เร่ือยอยางน้ันตลอดเลย 

สงเคราะหทางดานวตัถุเราก็เต็มเหนี่ยวของเรา มีเทาไรออกหมด สงเคราะห
ทางดานธรรมะนี้ก็ เปนยังไงเวลานี้วิทยุออกกี่สถานีแลวทั่วประเทศไทย ก็ออกจากปาก
หลวงตาบัวนี้เทศนสอนโลก แลวเปนที่แนใจของเรา ออกไหนออกเถอะบอกเลย ออก
จากหัวใจเราทั้งนั้นแลว เปนที่ยืนยันรับรองรอยเปอรเซ็นตไมผิดบอกงัน้เลย เพราะ
หัวใจนี้ไมผิดแลว สอนออกแงไหนแงใดถูกตองตามแงตามมุมของธรรมที่สอนไป เรา
จึงแนใจ จะไปตดิตั้งที่ไหนติดเถอะบอกเลย เราอยากใหธรรมเขาสูหัวใจโลกจะไดมี
ความสงบรมเย็น มีแตโลกเต็มตัวฟนไฟเผาไหมตลอดเวลา น้ําดับไฟไมมีนี่วาไง ใหมี
น้ําดับไฟๆ บางจะเปนของคูเคียงกัน 

เกิดโรคภัยไขเจ็บวิ่งหาหมอวาไง ถาหมอไมมียาไมมีตาย แนะ มันมีที่เกาะที่ยึด 
อันนี้ก็เหมือนกัน โรคภายในจิตใจเปนโรคสําคัญ โรคเรื้อรังมาตั้งกัปตัง้กัลป ถาไมมี
ธรรมเปนเคร่ืองเยียวยารักษากําจัดปดเปาแลวจะไมหาย จึงตองอาศัยธรรมเปนเครื่อง
กระจาย เวลานี้ธรรมเราก็ออกกวางขวางมากมายแลว ก็คิดวาจะเปนประโยชนอยูไม
นอยเหมือนกัน จนกระทั่งเมืองนอกมี เขาฟงธรรมอยูเมืองนอก ฟงทางอินเตอรเน็ต
หรืออะไร ทางเมืองนอกเอาธรรมเปนเพื่อนเลยวางั้น ฟงธรรมเพลิน ไมไดฟงรูสึก
หงุดหงิดเขาวางั้น ถาไดฟงธรรมเพลิน ถาไมไดฟงธรรมแลวหงุดหงิด เขาพูดมา เอาละ
วันนี้เทานั้นละนะ จะใหพร 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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