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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

สมมุติไมมี เอาทุกขมาจากไหน 
 

 เอากันแบบหนักๆ มาหลายวันนะ ตั้งแตวันที่ ๒๕ ตุลา ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกา ๑๗ 
วันนี่ละ ที่เอาอยางหนักทั้งนั้น เวลานวดก็หนัก จากนวดแลวเหมือนวามันระบมของมัน 
ตั้งแตระยะนัน้มาสังเกตผลไมไดเลย มีแตเจ็บปวดๆ อยูอยางน้ัน ทีนี้จากบานแพงมานี้
แลวใหงดลองดมูันเปนยังไง ไมนวดละทีนี้จะสังเกตผล งดมาได ๓ วันติดกัน พึ่งมานวด
อีกเมื่อวานนี้เพราะผลดีขึ้น การนวดเสนผลดีขึ้นเห็นชัดเจน พอหยุดไป ๓ วันแลวสังเกตดู
มันปรกติของมันแลว ทุกสวนลดลงๆ มันเปนเพราะเสนทั้งน้ันอยูในนี้ เสนมันเขาขัดเขา
ขวางเขาทับกันอยูขางในแลวตึงไปหมด เวลามันรวมตัวกันแลวก็เลยจะใหเปนอัมพาตได ที
นี้ก็แกไขกัน 

นั่นละตั้งแตวันที่ ๒๕ ถงึวันที่ ๑๒ แกไขกัน นวด ซัดเสียจน โธ เหมือนเสนขาดเขา
หักเขาขาดไปเลยนะ มันเจ็บ ไมอยางน้ันไมถึงกนัเพราะมันแข็งเปนเหล็กเลย เพราะฉะนั้น
มันถึงไดรุนแรงมาก ถึงขนาดจะทําใหเปนอัมพาตไปไดเลย ทีนี้ก็งัดออกๆ ที่แข็งก็ใหออน 
นี่ละที่หนักมือ เมื่อหนักมือมันก็เจ็บมาก ถึงขนาดออนเพลียไปหมดทัง้ตวั 

อยางนวดเสนนี้ใครก็จะไมเชื่อวานวดไดอยางน้ัน วางั้นเลยเรา เอาหมอนวดมาชี้
เลยเชียว ยอมรับเลย อยางน้ันแหละ อยางน้ีพูดใหใครฟงไมไดนะ ทุกขทัง้หลายที่มัน
เกิดขึ้นๆ ทนไดแคไหนไมไดแคไหน ตองเปนนักภาวนาพิสูจนกันเร่ืองเหลานี้มาหมดแลว 
ทีนี้ออกสนามใชละเปนยังไง นั่นมันก็รูกัน ทุกฺข ํ อริยสจฺจํ ทานบอกวาความทุกขเปนสจั
ธรรม เปนความจริงอันประเสริฐ กาย เวทนา จิต สามอยางน้ี กายก็สักแตวากาย เวทนาสัก
แตวาเวทนา จิตสักแตวาจิต ธรรมแยกออกเสีย เมื่อพิจารณาลงถึงขั้นนี้แลวตางอันตางจริง
แลวไมกระทบกัน อะไรจะขาดก็ขาดไปเฉยๆ ไมกระทบกันเพราะตางอันตางจริง 

พวกเรามันพวกขัดพวกแยง เจ็บไมใหเจ็บ ปวดไมใหปวด ขัดกันอยูอยางน้ีมันก็
เกิดทุกขขึ้นมา เมื่อพิจารณาใหลงถึงความเปนจริงมันเปนอยางน้ันจริงๆ กายก็เปนกายอยู
อยางน้ัน เวลาตายแลวเอารางกายนี้ไปเผาไฟมันก็ไมเห็นแสดงอะไร ทุกขก็เปนความทุกข 
ทุกขเองก็ไมรูเนื้อรูตัววาตัวเปนทุกข หากเปนความจริงอันหนึ่ง อันนี้จิตไปสําคัญมั่นหมาย
ไปยึดนั้นยึดนี้สรางทุกขใหตัวเอง พอจิตพิจารณายอนเขามาหาตัวเอง รูตัวโกหกวาอยูกับ
จิต รูนี้แลวกายก็จริง เวทนาก็จริง จิตก็จริง นี้ไมกระทบกัน เราพูดไดเพียงเทานั้น พูดถึง
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เร่ืองเวทนา ทุกขเวทนา เราพูดไดอยางน้ัน กระจายออกไปอยางน้ันไมได นอกจากผูปฏิบัติ
แลวจะเขาใจเอง ที่พระพทุธเจาตรัสวา อริยสัจ ๔ เปนของจริงๆ จริงอยางน้ี สดๆ รอนๆ 
ใครเปนเขาไปยอมรับทันทีๆ  

ที่วานวดเสน ไมพูด พดูไปหาอะไร พูดไปก็ไมมใีครรูเร่ืองดวย อยางที่วานวด เอา 
อะไรจะขาดใหขาดไป ฟดลงไปมันก็ไมขาด มนัสําคัญเฉยๆ วาจะขาด มันไมไดขาด เมื่อ
ตางอันตางจริงแลวมันก็ซัดกันเต็มเหนี่ยวเลย จิตก็เปนจิต จิตก็ไมเปนกลเปนมายา ส่ิง
เหลานั้นเขาจริงของเขา จิตก็จริง ตางอันตางจริงแลวก็ทําหนาที่ไปตามความจริงของตน
เทานั้น นี่ละคําของพระพุทธเจาสดๆ รอนๆ อยูกับผูปฏิบัติ ผูไมปฏิบตัินี่ลบลางทั้งน้ัน ไม
มีใครเชื่อ ที่พูดเหลานี้ใครเชื่อไดเมื่อไร 

พอพดูอยางนี้ทําใหเราระลึกถึง ป ๒๕๒๓ แขนเรานี่มันจะยกไมขึ้น มนัปวดมันขัด
หมดแขนขางขวานี่ อาจารยหมออวยเขาๆ ออกๆ วัดเราเสมอ วัดเรา วัดทานอาจารยฝน 
วัดถ้ํากลองเพล เขาๆ ออกๆ อยูตลอด สวนมากที่จะมาพักหลายวันมักจะมาพักที่วัดนี ้พอ
เห็นเราปวดแขนมากคงจะไมนอนใจทา ไปติดตอกับหมอทางกรุงเทพ สืบถามเรื่องราวของ
เขา เขาวาหาย เปนเพราะเสน เลยมานิมนตเราไป นี่ละที่ไดเห็นจริงกัน หมอณรงคศักดิ ์
เปนหมอนวดเสน อายุ ๔๐ กําลังแข็งแรงเต็มเหนี่ยว มือนี้เหมือนเหล็ก นวดมาเปนหมื่นๆ 
คนวางั้นนะ จัดเจนมาก พออาจารยหมออวยติดตอเราพูดเหตุผลใหฟงแลวเรายอมรับเรา
ก็ไป พอไปถงึพิพธิภัณฑหลวงปูมั่นเรา อาจารยหมออวยกต็ิดตอหมอมาเลย 

มาก็ใหหมอมาจับ เอา จับ แลวดูใหละเอียดนะเราบอก คือจะเอาจริงเอาจังกันนี่ 
ใหจับดูใหหมด มันมีโรคแทรกหรือไมมี หรือเปนเพราะเสนลวนๆ ใหจับดูใหละเอียดลออ 
หมอจับดูแลวก็บอกวาไมมีอะไรมีแตเสนลวนๆ วางั้น จากน้ันก็ปลอยเลย เหมือนวาลงทํา
สัญญากันแหละ แตเปนสัญญาปาก เอาทีนี้เชื่อหมอแลวนะ หมอก็เคยทําประโยชนใหแก
โลกมานานแลว ทีนี้คราวนี้จะมานวดใหอาจารย ถาวามีแตเสนลวนๆ เอาปลอยเลยนะ 
แขนจะขาดใหขาดไป เอา นวดใหเต็มเหนี่ยว เพราะเปนกับเสนนี่ เอาๆ เสนใหไดนะ อะไร
จะขาดใหขาดไป บอกงัน้เลย เขาก็ซัดเลย อาจารยหมออวยนั่งดูอยู อาจารยหมออวยคงจะ
งงหนึ่ง แลวคงจะลงในพทุธศาสนาหนึ่ง 

ฟดอยูสองชัว่โมงกวา เอาเต็มเหนี่ยวเลยนะ วันแรกสองชั่วโมงกวาๆ พอนวดเสร็จ
แลว คือไมมีอึ๊มีแอะอะไรเลย อาจารยหมออวยนั่งพิงเสาดู พอนวดเสร็จลงแลว ผมขอ
กราบทานอาจารยอีกหนหนึ่ง เพราะเหตุไร เราวา ผมนวดเสนมานี้เปนหมื่นๆ คน ผมยัง
ไมเคยเห็นรายไหนเปนเหมือนทานอาจารยนี้เลย พูดแลวสาธุ นวดคนทั้งหลายนี้เหมือน
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เสือถูกปนรองจวกจากๆ แตทานอาจารยนี้เหมือนซุงทั้งทอน ผมไมเคยเห็นจึงขอกราบ 
อาจารยหมออวยก็นั่งดูอยูอยางชัดเจน เปนยังไงธรรมพระพุทธเจาจริงหรือไมจริง นั่นเอา
กันตรงนี้ 

วันที่สองประมาณสักสองชั่วโมงไมถงึดี วันที่สามชั่วโมงครึ่ง หายเลย หายหมดเลย 
คือเอาใหไดทุกสัดทกุสวน มันอยูตรงไหนเอาใหได เราบอกอยางเด็ดขาดเลย มอบใหหมอ
แลว เอาแขนจะขาดขาดไป วางั้นเลย ซัดเลย มันไมขาด มีแตความเจ็บความหลอกตัวเอง
เฉยๆ หมออวยไดเห็นชัดเจนวันนั้น หมอคนนั้นก็ไดมากราบ ผมไมเคยเห็นผมนวดมานี้
ไมเคยมี มีรายเดียวนี้เทานั้น วางั้น อันนี้นวดอยางน้ีมันไมถึงนั้นแหละ แตถึงเจ็บที่ไหนมัน
ก็ตองแบบเดียวกัน นี่ละ ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ทุกขเปนความจริงเพียงอันหนึ่งเทานั้น ทานจึงวา 
สักวากาย สักวาเวทนา สักวาจิตวาธรรม ตางอันตางจริงแลวไมกระทบกัน 

พิจารณาใหถึงเหตุถึงผลแลวก็พูดไดเต็มปาก มนัเปนในหัวใจชัดเจนแลวจะไปหา
ใครมาเปนพยาน ไมตองหามาเปนพยาน ของจริงมีอยูกับทุกคนขอใหเจอเขาไปเถอะ เมื่อ
จริงตอจริงแลวมีเทาไรไมมีคานกันเลย พระพทุธเจากี่พระองค เทากบัทองฟามหาสมุทร 
มากขนาดไหน ไมมีพระองคใดคานกัน พระอรหันตไมคานกัน เพราะความจริงเปนอัน
เดียวกัน ที่มันคานกันวันยังค่ํากม็ีแตของปลอม เตะถีบยันกันกัดกันอยูตลอดเวลา มัน
เปนอยูในตัวนั่นแหละ นี่คือของปลอมมันขดัมันแยงความจริง สรางความทุกขขึ้นมาให
เจาของไดรับความทุกขความทรมานมากนอย นี่เร่ืองความทุกข 

ทุกขมันก็แคตาย มันก็เปนสมมุต ิ ธรรมชาตินั้นไมใชสมมุติมาหลงอะไรกับสิ่ง
เหลานี้ แนะมันก็เทานั้นเอง พิจารณาใหถึงแลวไมตองไปทูลถามพระพุทธเจา เปนอัน
เดียวกันเลย ยอมรับทันทีเลย จึงวาธรรมพระพุทธเจาสดๆ รอนๆ ตลอดมา ใครอยา
ประมาทนะ เวลานี้กําลังมูตรคูถขึ้นเหยียบย่ําทําลายทองทั้งแทงคือธรรม ใหจมดินจมหญา
ไปหมดไมมเีหลือ เหลือตั้งแตพวกโจรพวกมารพวกกิเลสตณัหา พวกมหาภัยนี้เหยียบย่ํา
ทําลายโลก จึงไดรับความทุกขกันทกุหยอมหญา ใครจะวาใครมีความสุขที่ไหน อยามาอวด 
วางั้นเลย ถาจิตยังมีกิเลสเหยียบหัวใจอยูแลวอยามาอวด เอาจิตที่ไมมกีิเลสน่ันซีเทียบกัน
ปบทันทีมันก็รู 

จิตมีกิเลสน้ีอยูที่ไหนอยู อยูบนทองฟามหาสมุทร ขึ้นจรวดดาวเทียมที่ไหนไปเถอะ 
กิเลสอยูบนหัวใจ สรางทุกขไปตลอด อยูสูงอยูต่ําอยูไหนสรางทุกขไปตลอดเวลา ทีนี้กิเลส
นี้ขาดสะบั้นลงไปแลวอยูไหนไดหมด ไมมอีะไรสรางทุกข มกีเิลสอันเดียวเทานั้นสรางทุกข
ขึ้นมา กิเลสเปนสาเหตุใหเกิดทุกขทานบอกแลว พอกิเลสขาดลงไปแลวทุกขหมดโดย



 ๔

ส้ินเชิง ภายในจิตใจไมม ีเหลือแตทุกขกับธาตกุบัขันธก็รูมันเสีย ก็ไมตื่นกับมันอีก หลงมัน
หาอะไร นี่ละธรรมของจริง ทานทั้งหลายใหฟงเอานะ ธรรมพระพุทธเจาสดๆ รอนๆ 
ตลอด ประกาศกังวานอยูในหัวใจของทกุคน เมื่อเปดทางใหประกาศ ประกาศออกได
เหมือนพระพุทธเจา-สาวกทั้งหลายนั้นแหละ 
 เวลานี้มีแตกิเลสมันประกาศกองทกุขเหยียบย่ําทําลายโลก ไปที่ไหนที่นั่นเจรญิที่นี่
เจริญ ตื่นบาไปอยางน้ันละ ตื่นอะไรดินฟาอากาศ มืดแจงมนัมีมาตั้งกัปตั้งกัลปตื่นมนัหา
อะไร พอรูมันแลวก็ถอนตัวปุบ อันใดตางอันตางจริง จากน้ันถอยจิตเขามาปบ เขามาใน
หลักธรรมชาติของจิต สฺุญโต โลกํ วางหมดโลกธาตุนี้ไมมอีะไรเหลือ มันจะมีมากขนาด
ไหนจิตนี้วางโดยหลักธรรมชาติของตน นั่นเปนอยางน้ัน ลงใหมันถึงทีสุ่ดของมันแลวไม
ตองไปถามใคร ไมไปหาพยาน อยางพระอรหันตแตละองคๆ  พอบรรลุธรรมขึ้นมาปงไม
ตองทูลถามพระพุทธเจา เปนอันเดียวกันแลวๆ พระพุทธเจาทุกพระองคเหมือนกันหมด 
ของจริงอันเดียวกันเขากันไดปงทันทเีลย 

ไมมีใครมองสนใจในธรรมนะซิ มีแตกวานเอากิเลสที่เปนฟนเปนไฟมาเผาไหมกัน 
ใครก็อวดดอีวดเดน มันไมดีมันอวดเฉยๆ เดนเฉยๆ มันเอาไฟมาเผากันตางหาก มีแตคน
ดีๆ ที่กัดกนัเหมือนหมาทุกวันนี้ จะเปนใครที่ไหนไป เอาธรรมจับมันรูหมดนี่ ใครจะวา
หลวงตาบัวพูดผิดเอาคอไปตดัใหขาดเลย หลวงตาบัวมีอยางน้ีในหัวใจ ไมมีทุกขในโลกอัน
นี้ สามแดนโลกธาตุไมมใีนหัวใจนี้ วางไปหมด สูญไปหมด กิเลสขาดสะบั้นตัวเดียวเพียง
เทานั้น ไมมีอะไรในหัวใจเลย ไมไดวามีวาจนวาอะไร พออยางเลิศเลออยูในนั้นหมดแลว นี่
ละอํานาจแหงการปฏิบัตธิรรม ขอใหพากันตะเกียกตะกาย 

อยาดีดอยาดิ้นกับเรื่องโลกเรื่องสงสาร เร่ืองฟนเรื่องไฟ เร่ืองเผาไหมกนั หมากัด
กัน วิชาของกิเลสน้ีมันเสกสรรใหหมากัดกัน ใครจะรูหลักนักปราชญฉลาดแหลมคมขนาด
ไหนก็มีแตลมปากมาอวดกัน แลวมากัดกันเหมือนหมามันดียังไง ถาเปนความรูจริงๆ 
อยางความรูของพระพุทธเจาแลวไมกัดกัน ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก ตําหนิติเตียนไป
ตามเหตุตามผล ชมไปตามเหตุตามผล อยางที่เราพูดอยูทุกวันนี้ใครจะวาเด็ดวาขาดวา
อะไร เราไมไดเด็ด เราพูดตามอรรถตามธรรม เอาคอเราไปตัดตัดเลย เราไมเคยปลอยวาง
ธรรม เพราะสิ่งเหลานี้จอมปลอมทั้งนั้น เปนมหาภัยกาฝาก คือกิเลสนั้นไมใชตัวจริงที่ทํา
ใหคนไดรับความสุขสําราญบานใจ อยางจิตเปนธรรมธาตุ แตเปนของจอมปลอม เรียกวา
เปนมหาภัยอยูในหัวใจของสัตวโลก 
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 เมื่อชําระออกไดมากนอยแลวทุกขทัง้หลายจะเบาไปๆ ชําระไดหมดโดยสิ้นเชิงทุกข
ไมมีในจิตของพระอรหันต ของพระพุทธเจาทั้งหลาย ไมมีเลย ตั้งแตวันตรัสรูปงขึ้นมา
เทานั้นละทุกขดับเรียบเลย สมมุติไมมีเขาภายในใจเลยแลวจะเอาทุกขมาจากไหน สมมุติก็
กิเลสเปนตนสมมุติ พอกเิลสขาดลงไปแลวไมมีอะไรละ วางเปลาเลย อยูไหนอยูไดๆ เปน
กับตายมีน้ําหนักเทากัน ไมมีอะไรวาจะไปกลัวไปกลากับอะไร ไมมี เปนความจริง
เหมือนกันหมด เมือ่ยังครองชีวิตอยูก็รักษากันไป รับผิดชอบกันไปอยางน้ัน เมื่อหมด
สภาพแลวเหรอปลอยพบั เทานั้นพอ นั่น 
 ทานไมไดวาตายวาเกิดที่ไหน ไมมี พระอรหันตไมมีคําวาตายและเกิดในจิต ใน
จิตของทานไมมีคําวาตายวาเกิด หมดโดยสิ้นเชิง เพราะฉะนั้นคําวาตายวาเกิดทานจึงไมได
ตื่นเตน มีน้ําหนักเทากัน ไมมอีะไรหนักกวากัน ถาหนักก็แยกออกมาทาํประโยชนใหโลก 
เมื่อตรัสรูแลว พระพุทธเจาตรัสรูแลว พระอรหันตตรัสรูแลวทานทําประโยชนใหโลก หวัง
ประโยชนใหโลก เมื่อมีชวีิตอยูมากนอยเพียงไรกไ็ดทําประโยชนใหโลกขนาดนั้นๆ ถาขาด
ไปเสียประโยชนใหโลกอยางน้ีก็หมดไป  
 ทานก็ใหหนักทางความเปนอยู พอเยียวยารักษาทานก็รักษากันไป ทานจะรักษา
เพื่อความเปนอยูของทานในองคของทานเองไมม ี รักษาก็เพื่อประโยชนแกโลกเทานั้นเอง 
ในจิตของทานทานพอแลวรักษามันหาอะไร บํารุงรักษาไดก็ได ไดแคไหนก็ได ไมไดเหรอ
ปดทีเดียวไปเลย เร่ืองขันธอันนี้มันเปนภัย มันกอกวนตลอดเวลา สมมุติทั้งหลายทั่วแดน
โลกธาตุมารวมอยูที่ขันธหาของพระพุทธเจาของพระอรหันต ทานรูไดดีขนาดนั้น  
 สมมุติทั้งมวลมารวมอยูขันธหา ขันธหานี้แมเราจะปลอยมันแลวก็ตามมันก็เกี่ยวโยง
กับเราอยู ก็มีความรับผิดชอบเปนสัญชาตญาณโดยหลักธรรมชาติ มันเจ็บมันปวด สุขทุกข
ที่ตรงไหนๆ มันก็รูๆ ของมันอยูอยางน้ัน ถึงไมกระทบจิตไดมันก็รูจะวาไง นี่มาอยูในขันธ 
นอกนั้นหมด สวนในขันธนี้มีจนกระทั่งถงึวันตาย หากรับทราบๆ กันอยูอยางน้ัน นี่การ
ปฏิบัติธรรมเมื่อรูแลวจะไปถามใคร ใครจะวาอะไรก็เร่ืองปากเขานี่นะ ใจอยูกับเรา เรา
รับผิดชอบตัวของเรา พากันพิจารณานะ อยาอยูเฉยๆ 

อยาตื่นบากับโลกกับสงสาร เวลานี้มันกําลังเปนบากันทั้งโลก ทั้งเขาทั้งเราเปนแบบ
เดียวกันหมด ไปซิไปหาความสุขในโลกอันนี้ ใครไปหา ไมมี จะไดเอาความสุขมาอวดกัน
วาขาหาความสุขๆ ตามโลกตามสงสาร ตามวัฏวน เหมือนนักโทษหาความสุขในเรือนจํา
เอามาอวดกนัมีที่ไหน นักโทษ มกีี่รอยกี่พันคนอยูในเรือนจําก็เปนนักโทษแบบเดียวกัน 
ทุกขเหมือนกัน จะวาไง ใครจะยิ่งหยอนกวากันไมเห็นมีอยูในวงนักโทษ อันนี้ในวงวัฏจักร 
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นักโทษแหงวัฏจักรมันก็เปนแบบเดียวกัน ใครจะอยูที่ไหนๆ จะหาความสุขความเจริญ
ภายในจิตใจพอไดมาอวดกันไมมี  
 แตกิเลสที่เปนวัฏจิตวัฏจักรนี้ขาดสะบั้นออกจากใจ วิวัฏฏจิตผึงขึ้นมาเทานั้นแลว
หมด เร่ืองความทุกขหมดโดยสิ้นเชิง นั่นพนแลวจากเรือนจําคือวัฏจักร ไมมาหมุนอีกแลว 
อันนี้ละที่เลิศเลอสุดยอด ไมมาหมุนอีก แลวตลอดอนันตกาลเรียกวานิพพานเที่ยง 
ตลอดไปเลยที่นี่ ไมมีอดตีอนาคต สมมุติใดๆ เขามาเกี่ยวของไดเลย มีแตธรรมชาติลวนๆ 
พอตลอดเวลา ใหพากันตั้งใจปฏิบัติ  
 เดี๋ยวนี้มันมีแตเร่ืองลิงเร่ืองคาง บาง ชะนี แมที่สุดเขามาในวัดนี้มันดูไมไดนะ มัน
หากมีนิสัยอันนั้นละ นิสัยกิเลสตัณหาลิง คาง บาง ชะนี มันติดเนื้อติดตวัมาเต็มตัวเลยๆ  
บางรายเต็มตัว ไมรูตัวเลยละ เหอมาไมรูสึกตัวเลยก็มี โอ มนันาสลดสังเวช มองดูแลวนา
สลดสังเวชนะ บางทีก็ดุเอาบางเรา ถามันขวางเอามากไปก็ดเุอาบางละ มันขนาดนั้น โลก
มันสกปรกขนาดไหน เอาเขามาหาในทานผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ใหจิตบริสุทธิ์ดู มันตางกัน
ยังไงกับจิตทีเ่ต็มไปดวยมตูรดวยคูถดกูัน เขาดูเรา เราดูเขา ก็มีแตมตูรแตคูถดกูัน จิตที่
บริสุทธิ์ดูมันตางกันยังไงบาง ฟงซินะ 
 นี่ละที่ทานไดดุดาวากลาว มิหนําซ้ํากิเลสมันก็เหาฟอออกมา โอยทานดุนะ ปากอม
ขี้ มาวาทานดุ ไมรูจะวาไง อูยมันทุเรศจริงๆ  นะ ใหไดเปดออกหมดนี้ แหม โลกอันนี้มัน
ฟงไมไดนะ นี้ออกเทาที่โลกจะเขาใจๆ ไดเทานั้น เราก็ไมเคยคิดเคยคาดตั้งแตเกดิมา 
โคตรแซหลวงตาบัวก็ไมเคยมีอยางน้ี มันมาเปนขึ้นอยางจังๆ ไมเคยคาดเคยคิด ไดเปนขึ้น
ในหลักธรรมชาตินี้แลว ขึ้นถึงอุทานน้ําตารวงพรากๆ ทีเดียว เปนยังไงมันถึงเปนอยางน้ัน 
ขึ้น โอโหๆ เชียวนะ  
 นั่นละธรรมชาติอัศจรรย พระพุทธเจา-พระสาวกเปนอยางน้ัน นี่ที่วาเลิศเลอ ผูนี้
หาความสุขเจอ ไมตองหาที่ไหนอีกแลว จะไดจะมีอะไร ความเปนอยูปูวาย มียังไงทานอยู
ไปตามธาตุขนัธ เยียวยากันไปเทานั้น อาหารการบริโภคก็มาเกี่ยวของกับธาตุขันธซึ่งเปน
สมมุติอันเดยีวกันก็เยียวยากันไป รักษากันไปเพียงเทานั้น ทานไมไดฟุงเฟอใหเหนือ
จากน้ันไปเลย ไดอันนั้นมาแลวอันนี้ดีนะๆ พวกบาไดไมพอ แลวสรางความทุกขใหเจาของ
ไมมีหยุดมถีอยก็คือพวกลิงนี่ละ ทานไมไดเปนลิง ทานพอ 
 ความเปนอยูปูวายของทานพอดิบพอดีทุกอยาง ทานไมเอาอะไรมาพอกมาพูนให
สวยใหงาม ใหดิบใหดียิ่งกวานี้ ธาตุขันธมันก็เปนอยางน้ี กับส่ิงทั้งหลายก็เปนอยางน้ัน มัน
ก็เขากันไดเทานั้นพอ ไมตองหาอะไรมาประดับประดา สวนธรรมชาตินั้นพูดไมไดแลว นั่น 
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ใหพากันจํา นี่เราจวนจะตายเทาไรก็ยิ่งเรงธรรมะออก ใครจะวาอะไรๆ เราไมเคยสนใจละ
เหยียบไปเลยมูตรคูถเหลานี้ มีแตมูตรแตคูถทั้งนั้นในโลกอันนี้ ไมมีของดิบของดีละ เหา
ฟอออกมากอ็มขีอ้อกมา เหาฟอก็เต็มไปดวยขี้ เอาละพอ 

โยม ขออนุญาตครับผม ผมพันเอกพิเศษ ไชยเลิศ เปนหัวหนางานรองสงเคราะห
ทหารผานศึกเขตอดุรธานีครับ ไดดูแลทหารผานศึกส่ีจังหวัด ในเขตอุดรธานี หนองคาย
และหนองบัวลําภู จังหวัดเลยนะครับ ทีนี้ไดปรึกษาหารือกันระหวางพนักงานทีท่ํางาน
ดวยกันกับทหารผานศึก ก็มีแนวความคิดที่วาอยากจะดําเนินการใชกีฬาเปนเครื่องสงเสริม
ใหกับทหารผานศึก บางคนก็พิกลพิการ วัตถุประสงคก็เพื่อตองการใหทหารผานศึกมี
สุขภาพแข็งแรง อนามัยที่แข็งแรง มีความสามัคคี นอกจากนั้นก็ยังหางไกลจากพวก
ยาเสพยติด ใชเวลาใหเปนประโยชนในการเลนกีฬา 

คราวนี้ปญหามันก็อยูตรงที่วา ทางสํานักงานยังขาดงบประมาณในการกอสรางพวก
สนามเปตอง พวกอปุกรณกีฬาตางๆ ก็เลยไดปรึกษากันก็เลยอยากจะขอใหทางวัด 
โดยเฉพาะหลวงตาชวยสนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับทางงบประมาณดวยครับ 

หลวงตา โอย จะใหวายังไง เขาก็มาสนับสนุนหลวงตานี้เต็มอยูเหลานี้ทั้งน้ัน หนึ่ง
พัน สองพนั สามพัน หนึ่งหมื่น ส่ีหมื่น สนับสนุนเทาไรหลวงตาก็เอาไปทุมใหโลกหมด
เพราะโลกมีแตความบกพรองขาดแคลน มีแตความจําเปนทั้งน้ันนั่นซิ 

โยม ก็ชวยพวกทหาร มีแตคนพิการขาขาด 

หลวงตา พวกน้ีก็พิการเหมือนกันไมอยางน้ันไมมาขอความชวยเหลือจากเรา พวก
นี้พวกพิการเต็มบานเต็มเมืองเขาใจเหรอ ถาไมอยางน้ันมันไมขอจากเราๆ ที่มาขอจากเรา
นี้พวกพิการทั้งนั้นละเขาใจเหรอ เหลานี้ก็เหลานี้พิการ พิการเร่ืองอรรถเร่ืองธรรม เร่ือง
กิเลสเต็มตัว เอาละ เราทราบไวเทานั้นละ ใหดําเนินกันไปเถิดนะทางโลก 

ใหมีศีลมีธรรมนะ ไปที่ไหนอยาฟุงเฟอเหอเหิมเกินเนื้อเกินตัว เสียทั้งน้ันละไมไดด ี
ดังทีพู่ดตะกีน้ี้ พูดเรื่องอรรถเรื่องธรรม อรรถธรรมมีที่ไหนมากนอยเหมือนน้ําดับไฟๆ จะ
มีความสงบรมเย็น มีเหตุมีผลตกลงกันไดนะ ถาเร่ืองกิเลสไมยอมลงกันงายๆ เอาละพอ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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