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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ใครปลอยสติ...ตาย 
กอนจังหัน 

พระเทาไรวันนี้ (๓๕ ครับ) ทางภูวัวก็ไลเล่ียกัน ๒๗-๒๘ หรือ ๓๐ สามสิบกวา
อยูในยานนี้ ทานอุทัยทานคงจะจัดเอา ๓๐ เปนจุดศูนยกลาง ขึ้นบางลงบาง เราสงเสริม
ตลอดนะวัดภูวัว สงเสริมตลอดบํารุงตลอด ไปกรุงเทพคราวนี้ก็พบทานอุทัยอยูที่โนน 
นั้นเราก็มอบวัดที่กลางดง ยานปากชองใหทานอุทัย เขาถวายที่เราจะทํายังไง คือการรับ
ที่ตองพิจารณาเรียบรอยกอนถงึจะรับได ไมใชรับสุมสี่สุมหา เขาถวายเรามากตอมาก
เราไมรับ ถารับตรงไหนก็เปนภาระของเรา เชน วัดอาจารยเจี๊ยะนี่เรารับแลว ก็ตอง
นิมนตอาจารยเจี๊ยะมาอยู พอดทีานก็มาอยูให วัดเสือนูนก็นิมนตทานจันทรมา นั่นเรา
รับตรงไหนตองไดรับผิดชอบๆ จุดไหนๆ สมควรจะมีวัดมีวาดูเสียกอน นี่เราก็รับทาง
โนนสองแหง วัดภูริทัตฯ แลวก็วัดกลางดง ดูเหมือนมีสองแหง นครปฐมเขาก็ถวายเรา
ไมเอา รับสุมสี่สุมหาไมมีความรับผิดชอบไมได ผิด 

สําหรับภูวัวนี่เปนหลักเปนเกณฑ ตั้งจุดศูนยกลางไวประมาณ ๓๐ สามสิบกวา
บางลดบางเปนประจํา สถานที่นั่นเหมาะสมดีเปนที่เพาะอรรถเพาะธรรมจริงๆ  เจอกับ
ทานอุทัยตอนไปกรุงเทพนี้แหละ ที่กลางดงนั่นเขาถวายที่ใหเรา เราก็ตองใหรอไวกอน
เราวางั้น ยังรับไมได ใหติดตอหาผูทีจ่ะมาเปนผูรับผิดชอบในสถานที่นี้กอนถึงจะรับได 
เราบอกงั้น เราก็ติดตอ พอดีไปไดทานอุทยั ทานอุทัยยอมรับวาจะรับให เราก็รับเขา 
อยางน้ันนะ อยูนั่นก็จุดกลางทางที่จะขึ้นเขาใหญนั่นแหละ เห็นวาเหมาะ ใหมีกรรมฐาน
ตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติอรรถธรรมอยูเปนยานๆ  

คือเรารับที่ไหนเราพิจารณาเรียบรอยแลวคอยรับ วัดภูริทัตฯ พิจารณาเรียบรอย
แลวรับจุดนั้น กลางดงกรั็บ ที่ไหนไมสะดวกไมรับ นครปฐมเขาก็ถวายเหมือนกันแตไม
รับ คือรับจุดไหนตองมีเหตุมีผลยืนยันวาจะเปนที่ใหประโยชน ไมใชจะรบัสุมสี่สุมหา 
โหย ไมเอาอยางน้ี พระเราวันนี้ก็ ๓๕ เคยพูดเสมอเปนขอยนืยันรับรอง เกี่ยวกับพระ
ทางความพากความเพียร ทานผูใดจะตั้งจุดใดๆ ภาวนาสติเปนสําคัญอยาปลอยสติ สติ
เปนเครื่องยืนยันตลอดถงึมรรคผลนิพพานสูงสุด ไมพนจากสติไปไดเลย ตั้งแตสติ
ลมลุกคลุกคลาน สติตั้งได สติอัตโนมัติ สติปญญาอัตโนมัตแิลวก็มหาสติมหาปญญาพุง
เลย 

ถาใครปลอยสติ..ตาย จําใหดีนักปฏิบัติทั้งหลาย นี้ไดผานมาหมดแลวมาสอนนี้
ไมผิด เรานี่สมบุกสมบันมากทีเดียว ไดพิจารณาพิสูจนทดสอบทุกอยางๆ กอนที่จะตัง้
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ตัวไดตรงไหนๆ ตองพจิารณาใหเรียบรอยแลวปฏิบัติตามนั้นๆ ตัดสินใจลงเปนจุดๆ 
วิธีนี้เปนยังไงถูกหรือผดิ เอา ตัดสินใจทดลอง ทดลองวิธีนี้ๆ จนกระทั่งผานไปแลวสอน
หมูเพื่อนไมสงสัยนะ เพราะฉะนั้นจึงมารวมลงที่สติ เร่ืองปญญาจะมาดวยกันขอใหมสีติ
เถอะ ถาไมมีสติไมเปนทานะนักภาวนา ยิ่งสติติดแนบตลอดทั้งวันทั้งคืนกิเลสเกิดไมได 
กเิลสจะเกิดขึ้นจากทางสังขารความคิดความปรุง สังขารนั้นเอาไปใชทางดานธรรมะเสีย 
เชนความปรุง ปรุงพุทโธ ปรุงธัมโม เปนสังขารเปนธรรม อันนี้เปนดานธรรม สังขาร
เปนกิเลสนี้เปนอันตราย 

ตั้ง ถาสติมอียูแลวทั้งวัน เอามันทั้งวัน ไมเผลอทั้งวัน กิเลสเกิดไมไดทั้งวัน พอ
เผลอแพล็บกิเลสออกแลว ออกนั่นละเอาไฟเขามาเผาเรา เราเคยพูดเสมอเพราะมันถึง
ใจ พยายามทําความพากเพียร บางคืนไมไดนอนเลย ถูไถ เหมือนกลิ้งครกขึ้นจอม
ปลวกนั่นละ กล้ิงขึ้นไป ๑๔-๑๕ วันเอาแทบเปนแทบตาย ไปอยูไดคืนสองคืน เวลามัน
พลิกกลับมานี้ไหลทับเราเลย จึงไดใชความพินิจพิจารณามันเปนเพราะเหตุไร เราก็ตั้ง
สติสตัง บางคืนก็ไมนอน แลวมันเสื่อมไดยังไงจิตนี ้

จึงมาจับจุดบกพรองนี้ได อาจจะเปนเพราะไมไดใชคําบริกรรม สติติดแนบกับ
คําบริกรรมก็ได จิตถึงเส่ือมไดๆ ปกับ ๕ เดือน จําเอานะทานทั้งหลาย นี่ละเราตกนรก
ทั้งเปนปกับ ๕ เดือน จิตเจริญขึ้นไปแลวเสื่อมลง ทีนี้พอเส่ือมลงไปแลวเอาขึ้นไมได 
เอาอยูปกับ ๕ เดือนตกนรกทั้งเปน อยูไหนไมสบายเลย เหมือนเราเคยมีสมบัติเงินทอง
ขาวของเปนลานๆ แตมาลมจมเสียดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง แมเงินจะมีอยูในบานเปน
แสนๆ ก็ไมมีความหมาย จิตมันไปอยูโนน อยูที่เงินลมจมไปเปนลานๆ  

อันนี้จิตของเราเปนสมาธิแนนหนามั่นคง ขาดสะบั้นลงไปดวยความเสื่อม ทํา
ยังไงๆ มันกไ็มขึ้นจึงเปนทุกขมากที่สุดเลย นี่ละปกับ ๕ เดือน จึงไดพิจารณาๆ เอาสติ
จับปุบ มันจะเปนเพราะเหตุนี้ละมังจิตถึงเจริญแลวเสื่อมๆ คราวนี้จะเอาสติติดกับคํา
บริกรรม ไมยอมใหสติเผลอ เอา มนัจะเสื่อมไปทางไหนเสื่อม เอากันตรงนี้ละ ปลอย
เลย เอาเส่ือมก็เส่ือมไป เจริญก็เจริญ ไมตองบอกละเรื่องเจริญ ไอเส่ือมนี้แหม มันดัด
สันดานเราเหลือเกิน ไมอยากใหเส่ือมเทาไรกลับเสื่อมตอหนาตอตา 

สติจับติดเลยเทียว ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับไมยอมใหเผลอ มันเผลอไป
ไหนกิเลสมันก็ออกมันเขาตรงนั้นละ ติดๆๆ โถ วันแรกนี้เหมือนอกจะแตก คือสังขาร
ความคิดมันดันออกๆ ทนีี้สติบังคับ คําบริกรรมบังคับ ปดชองมันไวไมใหออก เอาอยู
งั้น จับไดถนดัชัดเจน วันแรกเหมือนอกจะแตก วนัที่สองรองกันลงมา แตคําวาเผลอไม
ยอมใหเผลอเลย เร่ือย สามวนัสี่วันสงบ สงบละที่นี่ สงบเรื่อยๆ จากน้ันก็ตั้งได 
จนกระทั่งทกุวันนี้ก็ไดมาจากนั้นละ ไมเส่ือมๆ เร่ือยมา จึงไดสอนนกัภาวนาทั้งหลาย 
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การตั้งรากฐานที่จิตใหมีความสงบนี้ตองตั้งดวยสติ คําบริกรรมเปนที่ยึดของสติ ถาสติ
ไมเผลอกิเลสเกิดไมได คิดเรื่องน้ันเรื่องนี้เปนเรื่องของกเิลสทั้งมวล นั่นละเรื่องฟน
เร่ืองไฟ จิตเสื่อมก็เส่ือมตรงนั้นแหละ ถาลงสติไมเผลอไมเส่ือม จําใหดีนักปฏิบัต ิ

ทานทั้งหลายอยากเห็นความสุขความเจริญ ความอัศจรรยในหัวใจของทาน
ทั้งหลายเอง ใหภาวนาตามที่พระพุทธเจาทรงสอน พระพุทธเจาเลิศเลอมาแลวสอนโลก
ทั้งหลายจึงไมผิดพลาด ใหยึดนี้เปนหลักใจไว เร่ืองจิตทีภ่าวนาไมไดหนาไดหลัง คือ
ขาดสติ ถาสติขาดวรรคขาดตอนเรื่องความเพียรก็เปนอยางวานั่นแหละ เฉพาะนักบวช
นักปฏิบัติเราไมควรจะใหเผลอเลย ทําขอวัตรปฏิบัติอันใดๆ เชนในวัดนี้ เคลื่อนไหวไป
มาอะไรจะเร็วยิ่งกวาสติ มันจะเผลอไปไหนวะ จับติดๆ ตลอด เคลื่อนไหวไปไหนสติ
ติดแนบๆ จากน้ันกาวเขาสูความเพียรโดยเฉพาะ ไมมีงานอื่นใดมายุงกวน ติดแนบเลย 

เอา มันจะเจริญหรือไมเจริญลองดูซ ิตามที่พระพุทธเจาทรงสอนไวนี้ ทานบอก
สติปฏฐาน ๔ มหาสติปฏฐาน ๔ ที่ตั้งของสติ จนกระทั่งมหาสติปฏฐาน ๔ กาย เวทนา 
จิต ธรรม นี่ที่ตั้งของสตทิานบอกไวแลว จากน้ันก็เปนมหาสติมหาปญญา ผูเจริญสติปฏ
ฐาน ๔ ทานบอกไวอยางชา ๗ ป หดลงมา ๗ เดือน ๗ วัน บรรลุธรรมไมสงสัย นี่คือ
สติๆ เปนเครื่องรับรองมรรคผลนิพพาน ไมพนจากสติไปไดเลย จึงเรียกวาสติปฏฐาน 
๔ ที่ตั้งของสติ คือกาย เวทนา จิต ธรรม นี้หนึ่ง มหาสติปฏฐาน ๔ ก็ที่ตั้งของมหาสติ 
เมื่อเจริญสติมากๆ เขาไปแลวก็เปนมหาสติมหาปญญาพนไดเลย นี่เปนเครื่องรับรอง 
สติปฏฐาน ๔ มหาสติปฏฐาน ๔ เรียนมาทําไมถาไมปฏิบัตติามพระพุทธเจา เรียนมาก็
เปนนกขุนทองไมเกิดประโยชนอะไร ใหจําเอานะ 

พวกนักปฏบิัติเราใหมันไดซิใหไดมรรคไดผล เอาจริงจังตามพระพุทธเจา ธรรม
พระพุทธเจาหลอกลวงโลกหรือ ไอเราหลอกเรานั่นซิเดี๋ยวนี้นะมันไมไดเร่ืองไดราวอะไร 
อยาหลอก ใหจริงจังทุกอยาง ทานทั้งหลายจะไดทรงมรรคทรงผล ธรรมเขาสูหัวใจกับ
กิเลสบีบบี้สีไฟหัวใจมันเปนยังไงหัวใจเราดวงเดียวนี้ เอาธรรมเขามาแทรกกันดูซินะ มี
แตกิเลสบีบบี้สีไฟตลอดเวลา ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา บีบตลอดเวลา เอา
สติปญญาหยั่งเขาไปๆ นี้เปนเคร่ืองกําจัดสิ่งเหลานั้น จะไดเห็นในจิตใจของเรานั่น
แหละ จิตใจที่เปนมูตรเปนคูถเพราะกิเลสตัวมูตรตัวคูถเหยียบหัวมัน หาความเจริญ
ไมได หาคุณคาราคาไมได เอาธรรมแทรกเขาไปเปนยังไง จะรูในตัวของเราเองนี่ละ จํา
ใหดี เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

สรุปทองคําประเภทน้ําไหลซึม ทองคําที่หลอมแลว ๑๓๗ กิโลคร่ึง เทากับ ๑๙ 
แทงๆ หนึ่ง ๑๒ กิโลคร่ึง ทองคําที่ยังไมไดหลอม ๓๒ กิโล ๓๖ บาท ๔๙ สตางค รวม
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ทองคําที่หลอมแลวและยังไมไดหลอมเปน ๒๗๐ กิโล ๓ บาท ๖๐ สตางค ตอไปก็เขา 
๓๐๐ จากที่เรามอบคลังหลวงเรียบรอยแลว ประเภทน้ําไหลซึม ขอเลก็ขอนอย ตี
กระเปานั้นตอยกระเปานี้ไมทุบ แตกอนแตเร่ิมแรกนี้ตีเลย กระเปาไหนเผลอไมไดฉวย
มับเลย คราวนี้เปนแบบเกาะนั้นตีนี้ตบหนอย มีไหมๆ ไดตัง้ ๒๗๐ กิโลแลว ประเภท
น้ําไหลซึมจะไหลเขาสูคลังหลวงซึ่งเปนหัวใจของชาติเรา เราพยายามทุกวิถีทางที่จะให
ไดส่ิงสําคัญๆ เขาสูจุดกลางของเมืองไทยเรา 

ตานี้กําลังหนักละเวลานี้ตาหนักอยู ตั้งจุดเวลานี้มัน ๔-๕ จุดแลวตา ที่บุรีรัมย
แหงหนึ่ง เราพยายามหาเครื่องมือตาใหครบ แลวตกลงกับหมอทางโนน หมอทาง
เครื่องมือรักษาตาก็ใหครบตกลงกัน ทางนูนเขายืนยันเวลานี้เขายังไมครบหมอ แตจะ
ใหครบเขาวางั้นเขาบอกมาแลว เรายังไมครบเราก็จะใหครบเหมือนกัน บุรีรัมยแหง
หนึ่ง เพชรบูรณแหงหนึ่งที่เราพยายามจะใหครบ พิษณุโลกแหงหนึ่ง อุตรดติถแหงหนึ่ง 
คือกระจายไป แลวจะใหทั่วประเทศไทยถาเรายังไมตาย จะกระจายไปอยางน้ี จุดนี้ๆ 
แลวก็กระจายไป 

นี้ก็พึ่งเร่ิมส่ัง บุรีรัมย ๖ ลาน เพชรบูรณ ๔ ลาน พิษณุโลก ๙ ลาน ๕ หมื่น 
อุตรดิตถ ๕ ลาน ๘ นี่กําลังส่ังแลวนะเครื่องมือ ตอไปก็จะเพิม่เขาๆ ทุกจุดนั่นละที่เรา
ตั้งไว นอกจากนั้นแลวยังเวียงจันทน ทางเวียงจันทนก็ปลอยไมได พอวางๆ นี้เราก็จะ
ไปเวียงจันทนอีก ดูวาหมอเขาจะกลับมาวันที่ ๑๓ เลยตกลงเมื่อวานกับทูตไทยเรา
ประจําประเทศลาว เมื่อวานนี้เลยตกลงวันที ่ ๒๗ เดือนนี้เราถึงจะไปนูนทีเดียว 
เกี่ยวของกับเรื่องเครื่องไมเครื่องมือโรงพยาบาล แลวก็ไปตกลงกัน เราจะใหอะไรๆ 
ทางนี้ เราก็นัดทางนูนวันเดือนใหมารับ เราก็จะเตรียมของไวที่ศาลา ใหรถทางนูนมารับ
เหมือนอยางที่เคยปฏิบัติมา คราวที่แลวๆ มาก็ทีละ ๖ คัน ๗ คันรถสิบลอๆ เอามานี้
ขนให จนมากทีเดียว 

ทางวัตถุตางๆ ก็ชวยอยางน้ัน ทางเครื่องมือแพทยเฉพาะตาก็ชวยอยางน้ีละ 
ปลอยไมไดนะนั่นก็ดี ก็ไดชวยเต็มกาํลัง กะวาวันที่ ๒๗ นี้จะไปเวียงจันทน มีอะไรกจ็ะ
ตกลงกันที่นั่น พอไปถึงแลวอะไรๆ ก็จะเขาใจกันกับหมอละ ใหหมอมารายงาน
เครื่องมือแพทยขาดอะไรๆ บางเราชวย ไปทุกครั้งใหตามรายการเลยนะ รายการมี
เทาไรคือเครื่องมอืแพทยบกพรอง ใหตามนั้นๆ คราวนี้ก็จะไปแบบนั้นละ ไปตามที่เคย
ให สวนทางเราก็ชวยเปนจุดๆ อยางน้ีละ เปน ๔-๕ จุด บุรีรัมย พิษณุโลก เพชรบูรณ 
อุตรดิตถ ๔ เวียงจันทน ๑ เปน ๕ สวนมากเปนตานะ เราไปชวยทางตา 

ไปที่ไหนมีแตใหๆ ใหตลอดเลย เลยอดพดูไมไดมันขบขัน พอรถไปจอดกึ๊กถือ
บัญชีมาแลว พวกเจาหนาที่โรงพยาบาล เอาบึงกาฬนี่ละ ฟาดบึงกาฬสักหนอย พอรถ
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จอกปบปุบมาแลว ถือบัญชี บัญชีอะไรนั่น สังกะสีเครื่องมุงขาด ฟงใหดีนะเราจะสั่ง เรา
บอกงี้นะ ทาํทาจริงๆ ส่ัง บอกวาใหขนคนไขขนหมอและพยาบาลลงกลางทุงนาไปนูน
มันไมร่ัว ทางนี้เขาบอกวาฝนรั่ว อันนั้นไมร่ัว อยางน้ันเวลาจะตอบ ก็ไมมีอะไรจะให 
สุดทายไมให คือหมด เดี๋ยวก็ใหอยูนั้นแหละ อันนี้ขูไวกอน ไมขูไมไดพวกนี้ตองขู ทาง
บึงกาฬนี้ก็มากตอมากนะชวย เพราะบึงกาฬนี้ทางฝงโนนกข็ามมา ฝงลาวขามมา 
โรงพยาบาลนี้ถึง ๙๐ เตียง ชวยเยอะนะนี่ก็ด ี ไปเขาก็มาขอเครื่องมุงร่ัวหมดแลววางั้น 
เราจึงบอกใหขนคนไขทัง้หมอทัง้พยาบาลลงไปกลางทุงนา ที่นั่นไมร่ัว คือมันโละหมด
เลย ไมร่ัว 

อยางน้ันละเวลาจะพูด ขูฟอๆ แตใจมันไมไดเปนนะ มีแตปากเฉยๆ ขูฟอๆ 
หัวใจเต็มไปดวยเมตตา มันเขากันไมไดนะ กิริยาทาทางออกนี้ โอย เหมือนเสือจะกัดจะ
ฉีกเร่ือยไปเลย แตอันหนึ่งเปนแบบอันหนึ่งมันไมเขากันนะ ขูเขาวอๆ เดี๋ยวก็ไปใหเขา 
ไมนานละ พอไดแลว เอา แนะเปนอยางน้ัน เงินนี้ไหลเขากับไหลออก ไหลออกดไีมดี
บางครั้งกวางกวาไหลเขา คือตดิหนี้เขาก็มี ไหลเขามาไมทัน ไหลออกกวางกวา บางที
ติดหนี้เขา นี่ละกวางกวาติดหนี้เขา อยาวาไมติดหนี้นะ ถาคนมั่งมีจะไปติดหนี้ไดไง ก็
คือวามันจนขนาดติดหนี้ ความจําเปนมันมา มาดูความจําเปนอันนี้ๆ กับที่เราติดหนี้
น้ําหนักอันนั้นมากกวานี้ นั่น อันนี้มีความจําเปน 

เฉพาะอยางยิ่งคือเครื่องมือแพทย เครื่องมือนี้สําหรับอยางน้ันๆ แลวกระจาย
ไปคนไขมากกมายกายกอง เราตดิหนี้นี้พอพอฟดพอเหวี่ยง สุดทายเอาติด เอาสั่งมา
เลย แนะอยางน้ันแหละ แลวก็หามาใหเร่ือยๆ ติดอยูเร่ือยนะติดหนี้ เปนอยางน้ันละ 
มันไมมีอยางนั้นละเรา เขาเขียนไวนั้น เราไปอานแลวยิ้มๆ เราก็ดี เขาทาดี เขาวาสมบัติ
ของวัดปาบานตาด เขาเขียนไวอยางนั้นนะติดตวัใหญ สมบัติของวัดปาบานตาดคือ
สมบัติเพื่อโลก คือออกมามันออกหมดๆ เลย เขาติดไว ๒-๓ วันเขาทาดี ก็มันเปน
อยางน้ันจริงๆ ไปที่ไหนมีแตชวยทั้งน้ัน มีแตใหๆ ใหตลอดเลย 

โกดังใหญนี้เต็มนะนั่น โรงพยาบาลใดก็ตามมา คือเรากําหนดไวเรียบรอยสั่งไว 
พระก็ปฏิบัตติามนั้นพระเวร เชนอยูในศาลานี้ ๗ วัน อยูที่ศาลา ๗ วันรับผิดชอบหมด
ในเหลานี้ในบริเวณศาลา เจ็ดวันๆ ตองปฏิบัติตามที่เราสั่งไวทุกอยาง ของในโกดังน้ัน
เต็มเอี๊ยดเลย พวกขาวสารพวกน้ําปลาน้ํามันพืชหลายประเภทเต็มอยูนั้นที่จะให
โรงพยาบาล โรงไหนมาใหตามกําหนดที่เราสั่งไวทุกอยาง ถาเปนธรรมดาก็ใหธรรมดา
เหมือนกันหมด ไมใหยิ่งหยอนกวากัน 

ถาเปนพิเศษๆ เรากําหนดไวตั้งแตโคราชไปขางนอกโนน อุตรดิตถไปขางนอก
โนน อุบลไปขางนอก เหลานี้ใหพิเศษ ชัยภูมิใหสองแหง ภักดีชุมพล เทพสถิต ไกล 
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ระยะทางมันประมาณสูงเนิน สีคิ้วนะ จากวัดนี้ไปผานโคราชไปสูงเนิน สีคิ้ว นี่ละไปเทพ
สถิต ภักดีชมุพล ระยะทางเทากัน เราดูเข็มไมล อันนี้ใหพิเศษ เมื่อวานซืนเขาก็มา ถา
เขาไมจําเปนเขาไมมา เราตองเห็นความจําเปน จะมาทําไมตะเกียกตะกายมาหาอะไร
ไกลแสนไกล เชนอุบล โคราช ที่ไหนไกลๆ มาเราใหเปนพิเศษๆ พิเศษน้ันมีอะไรๆ 
บางเขียนไวเสร็จเลย เราอยูไมอยูไมสําคัญ มาใหไดตามนั้นๆ เต็มโกดังตลอดไปเลย นี่
เราปฏิบัติตอโลก นี่คือความเมตตาลวนๆ 

ไมมีอะไรอยูในหัวใจเรา มีแตเปดออกดวยความเมตตาลวนๆ จะไดมามากนอย
ออกหมด ที่จะใหมากบัเราที่กําไมมี มีแตแบๆ ตลอดอยางน้ีละ ดวยความเมตตา
สงสาร มันออนนิ่มไปหมดนะ กิริยาทาทาง ใครอยามาถือกิริยาทาทางของเรานี้เปน
แบบโลกนะ ไมไดนะเราบอกตรงๆ เลย กิริยาของโลกถาวาดุดุจริงๆ ภายในใจพาใหดุ 
วาโกรธวาเคียดวาแคนเปนจริงๆ ภายในหัวใจออกมาแสดงฤทธิ์เดชเปนฟนเปนไฟ
ออกมา โลกเขาเปนอยางน้ันปฏิบัติกัน สําหรับเราเองเราบอกตรงๆ เราไมเปนอยางน้ัน 
กลับตาลปตรกันรอยเปอรเซ็นต จะดุดาวากลาวขนาดไหนก็ตามกิริยานี้เปนเพียงกิริยา 
แตเปนคุณทั้งนั้น ออกจากหัวใจที่เต็มไปดวยเมตตาและบริสุทธิ์ลวนๆ จึงไมมพีิษมีภัย
ตอผูใด 

กิริยาที่แสดงออกทั้งหมดเราพูดตรงๆ เลย ในกิริยาของเราที่ออกไปนี ้ ไมมี
กิริยาที่จะเปนภัยตอผูใด นอกจากผูนั้นจะตีความหมายไปเปนภัยก็เผาตัวเอง สําหรับ
เราไมมี ดุดาวากลาวเผ็ดรอนขนาดไหนก็ตามออกไปจากเมตตาธรรมทั้งนั้นๆ เลย จึง
วากิริยานี้ไมมีภัยตอผูใด จึงขอใหพากันทราบเอาไวนะ เราบอกตรงๆ เราไมมี ไปทีไ่หน
ไมมีคําวาโทษ ภายในจิตใจไมมีทกุส่ิงที่กิริยาแสดงออก จะเผ็ดรอนขนาดไหนก็เปนเผ็ด
รอนดวยความเมตตาลวนๆ ไปอยางนั้น 

ที่เราอยูนี้ก็อยูดวยความเมตตานะ ถาหากธรรมดาคือความเปนอยูและความ
ตายไปมีน้ําหนักเทากัน แตธรรมดาไปแลว อยูหาอะไรแบกธาตุแบกขนัธหนัก แตนี้
พิจารณาดูโลกที่มีความจําเปนมาเกี่ยวของกับเราอยูมีจํานวนเทาไร สุดทายก็เลยไปเอา
ความเปนอยูมีน้ําหนักมากกวาความตายไปจึงตองทน ทนอยางน้ีละ เราไมไดทนเพื่อ
อะไรนะ เราทนเพื่อโลกเพื่อสงสารทั้งน้ันแหละ เพราะฉะนั้นจึงขอใหพี่นองทัง้หลาย
พยายามบํารุงจิตใจของตนดวยธรรม ถาธรรมมีในใจแลวไอเร่ืองความมั่งความมีดีเดน
อะไรๆ นั้นเปนสิ่งภายนอกๆ ขอใหมีธรรมในใจเถอะนะ ถาลงมีธรรมในใจคนทุกขคน
จนคนมั่งคนมีเปนสุขทั้งนั้น 

ความสุขรับรองอยูกับธรรม ไมไดรับรองอยูกับสมบัติเงินทองขาวของ
ยศถาบรรดาศักดิ์ ส่ิงเหลานี้มารับรองไมได ถาธรรมรับรองไดหมด ธรรมมีอยูในใจมาก
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นอยเจาของจะชุมเย็น พอชุมเย็นแลวกระจายออกไปเปนความเมตตาเห็นอกเห็นใจซึ่ง
กันและกันเฉล่ียเผื่อแผ มันออกเองนะเปนเอง นี่ละธรรมเปนหลักใจ เปนตายก็ไมหว่ัน
ไมไหวละธรรมมีในใจแลว ส่ิงเหลานั้นมีในใจไมไดแนนอนนะ อยูดวยความหวาดหวั่น
กับส่ิงภายนอก ถากับสมบัติภายในคือธรรมแลวไมมีหวาดหวั่นนะ ตางกันอยางน้ี ให
พยายามทําตัวของเราใหเปนคนดี ปฏิบัติตัวใหเปนคนดี ความดีจะมาเขาสูใจเปนหลัก
ของใจ แลวเปนความอบอุนเต็มหัวใจเรา ใหพากันจําเอาทุกคนๆ วันนี้พูดเพียงเทานี้
ละ เอาละไมพูดมากนัก 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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