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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจกิายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ความดีที่สรางมา 
ดูจําเปนเหลือเกิน ตั้งแตเกิดมาถาอยูสะดวกสบายมันไมเดินไปเหยียบไปเยี่ยม

แหละโรงพยาบาล เวลาจะตายเขานั้นปุบหมดนั่นแหละ แมที่สุดยังจูงสัตวเขาไปดวยเขา
ไปโรงพยาบาล เราเห็นความจําเปนอยางน้ีสรุปแลว 
 เวลานี้กําลังหมุนติ้วๆ การเงินการทองไมทัน ทางนั้นก็จะขึน้ทางนี้ก็จะขึน้ ตึก
อุดรเทาไรชั้น ตึกโรงพยาบาลศูนยนะ (๘ ชั้น ๑๑๕ ลานบาทครับ) อยูในนี้หมด เรา
เปนหัวหนาเลยตรงนั้น เพื่อพี่นองทัง้หลายนั่นละ ไมไดเพือ่ใคร หนักทุกดานนะเรา เรา
หนักแบกหมดเลย อยางน้ีละสรางตึกที่นั่นที่นี่ เราเปนหัวหนาหมุนติ้วเลย  
 นี่ละฟงนะพีน่องทั้งหลาย ที่จะสรางนั้นสรางน้ีเหลานี้อาศัยเงินพี่นองทัง้หลายนะ 
หลวงตาไมมีเงินสักสตางค เปนแตผูนํา นี่ก็จะขึ้นแลวตึกโรงพยาบาลศูนยอุดร กําลัง
เร่ิมขึ้น นี่ก็เราเปนหัวหนาหาเงิน แลวทางไหนบางก็ไมรูนะ ติดหนี้ติดสนิเขาพะรุงพะรัง
เราก็ดี พระบวชมาไมนาจะติดหนี้ ตดิหนี้นะนี่ ติดเรื่อยใหเร่ือยติดเรื่อย เปนอยางน้ัน 
 (โยมเขามากราบถวายปจจัยหลวงตา) เอามาเรื่อยๆ เขามา เทาไรเปนของเรา
ทั้งหมด ประกาศชื่อไมชือ่เปนของเราทั้งน้ัน อยูในปาในรกในที่ไหน นตฺถิ โลเก รโห 
นาม ที่ลับไมมีในโลก สวางแจงไปหมดสําหรับผูทํา ใครทําอยูที่ไหนที่มดืที่แจง ความ
ดี-ความชั่วจะประกาศออกจากผูทําละ 
 งานเราหมุนตัวตลอดเวลา โรงพยาบาลศูนยอุดรนั่นก็ ๘ ชั้น ๑๑๕ ลาน เราเปน
หัวหนาแบกหามละ (ทองคํา ๑๑,๘๗๕ กิโลกรัมครับ) นี่ขึ้น ๗๕ แลวนะ ๗๔ ทีนี้ขึ้น 
๗๕ นี่ทองคาํจะเอาเขาคลังหลวง ได ๑๑,๘๗๕ กิโลทองคําทีไ่ดมาเรียบรอยแลว เราก็
เหนื่อยไมทราบจะวิ่งทางไหนๆ เพื่อโลกทั้งน้ันละ เราไมไดเพื่อเรา แตเวลานี้กําลังหมุน
เพื่อโลก ชวยโลกทางนั้นทางนี้ สําหรับเราเองเราไมมีอะไร ไมเอาอะไร 

โลกมันกําลังรอนเวลานี้ มันรอนจากหัวใจคน อยูที่ไหนก็กัดกันแหลกเลย ไมมี
ใครวาความรูสูงรูต่ําไมมี ประมวลลงมาหาวิชาหมากัดกันหมดเลย อยูในกรุงเทพก็รอน
เปนฟนเปนไฟ มีแตวาตัววาสูงๆ รูๆ นั่นละ พวกนี้พวกหัวหนาหมากัดกัน กัดกนั
แหลกๆ เลย เราละสลดสังเวช แผเมตตาใหนี่มันไมยอมเอา ปดออกหมด เหลือแต
เขี้ยวแตฟนกัดกันแหลกหมดละ เวลานี้นาทุเรศมาก โลกกาํลังรอน ใครอยูที่ไหนหา
ความชุมเย็นไมได  

หมุนเขามาในวัดในวาถามพระถามเณรเปนอยางไรจิตตภาวนา ไมไดเร่ือง เรา
อยากโดดหนีไปอยูคนเดียวเรา คือมันทําใหออนใจไปเสยีหมด ไปทางไหนๆ ก็
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เหมือนกัน แมที่สุดยนเขามาในวัดของตนเองถามเรื่องภาวนาของพระเปนอยางไร
ภาวนา ไมไดหนาไดหลัง นี่ละที่มันจะตาย ออนใจมากนะ เราออนใจ การภาวนาไมได
งานไดการอะไรเลย มีแตภาวนาทั้งน้ัน ไมมีการมีงานสําหรับวัดนี้เราไมใหมี ใหมีแต
การภาวนาเขมงวดกวดขันมากเรื่องภาวนา แตครั้นแลวมันก็ไมไดเร่ืองไดราวอะไร ถาม
คนไหนก็เหลวไหลๆ เร่ืองภาวนาไมเปนทานะ 

คือการไมเปนทาก็ออกจากความเพียรไมเปนทา ภาวนาไมเปนทา ผลไมมี ก็คือ
ความเพียรไมเปนทา ทีนี้เวลาจะเอานํามาพูดใหหมูเพือ่นฟงในเรื่องความเพียรของ
หัวหนาเชนเรานี่นะ มันรอดตายมาเลยนะ เวลาประกอบความเพียรไมมองเห็นหนาใคร
ละ อยูแตในปาในเขา อดอยากขาดแคลนขนาดไหนยิ่งอยูยิ่งดี ภาวนา ขาวไมกิน จนมัน
จะตายจริงๆ ถึงออกมากนิสักคําหนึ่งสองสามคําหยุด จากน้ันก็มีแตเรงภาวนา  

ครั้นเวลามาถามดูลูกศษิยลูกหาทางดานจติตภาวนาไมเปนทาๆ เลยทําใหจิตใจ
ออนลงๆ อยากหนีไปอยูคนเดียวไปอยางน้ัน เลยไมอยากอยูกับหมูกับพวก  ถามหา
ผลงานที่ตองการและสั่งสอนใหไดรับผลเปนที่พึงพอใจมันไมไดเร่ือง แตที่เหลวไหลมัน
เต็มบานเต็มเมือง นี่ละมนัออนใจมากนะเราออนจริงๆ คนนั้นก็มาอาศัย คนนี้มาอาศัย 
เวลาถามถึงผลไมไดเร่ืองไดราว  

โอ ทุกฺขํ เหมือนกันนะเราก็ดีอยูกับหมูกับเพื่อน เวลาที่สบายที่สุดของเราคอืเรา
อยูคนเดียว กลางคืนกลางวันถาอยูคนเดียวแลวเปนเราเต็มตัว ถามีแยกมีแยะเขามา 
คนนั้นเกี่ยวคนนี้เกี่ยว แบงออกๆ สุดทายเจาของก็ขาดทนุ เลยจะจมไปกับเขา มัน
ไมไดเร่ือง ใครเขามาหาแลวถามเรื่องถามราวไมคอยไดเร่ืองๆ เดนๆ ดานๆ อยางพระ
ก็เหมือนกันภาวนาก็เดนๆ ดานๆ ไมมีสัตยมีจริง 

ถายกพระพทุธเจาขึ้นมาแลวก็พอที่จะมีแกใจบาง พระพุทธเจาสลบ ๓ หน ฟง
ซินะ นั่นผูนําของพวกเราสลบ ๓ หน เพราะความทุกขความลําบากทรมาน ทุกรกิริยา 
จนกระทั่งกาวเขาสูการภาวนาจึงสําเร็จเปนศาสดาเอกของโลก เรียกวาผานมาหมดในวง
งานตางๆ อันไหนผิด อันไหนถูก สอนไวหมด ใหมาเลือกเอาส่ิงที่ถูกตองดงีามมันก็
ไมไดเร่ือง โลเลไปตามๆ กันหมด เลยสุดทายเราอยากหลบหนีไปอยูคนเดียว คือมนั
เปนในจิต 

ถามลูกศษิยลูกหาที่เขามาอาศัย ถามจุดสําคัญนั่นละ จุดที่ตองการ ความเลิศ
เลอก็คือจิตบริสุทธิ์หลุดพน ถามหาอะไรมีแตมตูรแตคูถเต็มคําปากคําพูด เต็มน้ําลาย
ออกมา หาอรรถหาธรรมที่จะออกมาใหเปนที่ชื่นใจไมคอยม ี นี่เราออนใจตรงนี้ เร่ือง
ความพากความเพียรก็กินไปวันหนึ่งๆ พอแลวไป กินแลวนอนกอนแลวนินไปอยางน้ัน
ไมไดเร่ือง งานเปนอยางนั้นแลวผลจะใหเลิศเลอที่ไหน ไมเลิศนะ นี่ละทําใหออนใจๆ 
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นักภาวนาไมมีการมีงาน สําหรับวัดนี้เราไมใหทํางานการอะไรเลย ใหมีแต
ภาวนา จะใชสอยอะไรกไ็มใช สงวนที่ไว มีใครมาใหมาอยูแคนี้ออกๆ ขางในเราสงวน
ไวหมดใหเปนสถานที่ทํางานการภาวนา เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนาของผูมาอาศัยเรา 
แลวเราก็สอนอยางเด็ดขาด สอนอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยตามที่เจาของไดบืนมา นี้บืน
จริงๆ นะการภาวนา กอนที่จะไดธรรมมาพูดใหเพื่อนฝงูทั้งหลายฟง ทุกอยางๆ มีแต
แบบบืน เรียกวาเดนตายมาๆ 

ครั้นมาถามดูพระที่มาภาวนาดวยไมไดเร่ืองไดราว มันก็ทอใจๆ มันไมมีแกใจ
นะผูเปนหัวหนาก็ดี พี่นองทัง้หลายใหหนักแนนในทางความดีงามทั้งหลาย อยาไปหนัก
แนนมั่นคงไปดวยกับความชั่วชาลามกไมใชของดเีลย แตโลกชอบ เพราะโลกมีแตโลก
เลว ของดีโลกรับไมได ถาเปนของเลวเขากันติดเร็ว ปุบปบๆ ติดๆ พากนัจําเอานะ 

เราก็ออนลงทุกวัน ธาตุขนัธออนลงทกุวัน ไปที่ไหนๆ ก็ลําบาก ไปคอยแตจะลม 
จะหกลม พอลุกออกมาเดินโซซัดโซเดี๋ยวลมโครมๆ ไมมกีําลัง แตถึงจะอะไรไมมกีําลัง
ก็ตาม ทุกอยางเราทําไวเพื่อเราเรียบรอยหมดแลว ไมมี เชนพญามัจจุราชมาเอาก็เอาได
แตกองกระดูก ความดีเราขวนขวายของเราเต็มกําลัง ไมมทีีบ่กพรองแลวในหัวใจ เกดิ
มาในชาตินี้เราบอกไดชัดๆ วาเกิดมาลางปาชา ไมมีอะไรสัตวตัวใด ภพใดชาติใด นรก
อเวจีถึงชั้นพรหมลบหมด  

ฟงเสียนะพีน่องทั้งหลาย เรามาสรางความดีตั้งแตวันบวชมาวันที่ ๑๒ พฤษภา 
๒๔๗๗ นั่นละเราบวช เร่ิมทําความดีจริงๆ ตั้งแตบัดนั้นมา ตั้งแตเปนฆราวาสอายุ ๒๐ 
ปกับ ๙ เดอืน ไมเปนทา ตามประสา พอหมนุเขามาหักชีวิตทั้งหมดเหลือนั้นออกมา
ทางดานปฏิบัติธรรม นี่ก็ได ๗๐ กวาปแลว สรางแตความดีงามทั้งน้ัน แลวผลสุดทายก็
มาพอใจกับความดีงามของตัวเอง รางกายมันจะเปนอะไรๆ เปน ทางจิตใจแนนหนา
มั่นคงทุกอยาง หาที่ตองติไมไดแลว เราพอใจแลว เรียกวาเกิดมาในชาตินี้เปนชาติที่
ลางปาชา  วาอยางน้ันเลย  

ความเกิดตายทั้งหลายในภพนอยภพใหญ ตั้งแตนรกอเวจีถงึชั้นพรหมลงมานี้
เราลบหมด ไมมี ชาตินี้เกิดมาลบปาชา ความเกิดแกเจ็บตายของตัวเองเรียกวาหมดใน
ชาตินี้ไมมีอะไรเหลือแลว ก็มีแตรางกายเหลือ สวนความดีเราทําเต็มกําลัง จิตใจก็สวาง
จาครอบโลกธาตุ ใหฟงนะ จิตใจไมมคีวามเศราหมอง มีแตความสวางจาตลอด ใครจะ
วาอะไรเปนอะไร ใครเดือดใครรอนอะไรนี่ไมเดอืดไมตาม สงางามอยูตลอดเวลา นี่ละ
ความดีที่ไดสรางมา  

ถึงเวลาจะตายก็ไปไดอยางงายดาย ไปอยางพรอมแลวๆ ไมมีวิตกวิจารณอันนั้น
ยังไมเสร็จ อันนี้ยังไมพอไมมี ธรรมพอในหัวใจแลว ไปเมื่อไรไป เทานั้นละ เรียกวาชาติ
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นี้เปนชาติที่สมบูรณเต็มที่แลว หมด ชาตินี้เราประมวลมาลงในชีวิตจิตใจอันนี้หมดเลย 
ความเกิดแกเจ็บตายก็มามวนเสื่อกันลงที่นี่ สวรรคชั้นพรหมนรกอเวจีมวนเสื่อลงจุดนี้
หมดเลย นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ ไมถามหา  

พอในหัวใจที่บริสุทธิ์ ใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวไมตองถามหาพระ
นิพพาน ไมตองถามหาพระพุทธเจาวามีกี่องค ดูความสวางจาของจิตดวงนี้กับ
พระพุทธเจาทั้งหลายเปนอันเดียวกันเทานั้นพอ ไมตองไปถามหาพระพุทธเจา ดูใจ
ตัวเองวาเปนอยางไร อันนี้อันนั้นแลวก็อันเดียวกัน เรียกวาไมตองหาตองเลือกเอามา
ฟดมาเหวี่ยงมาเทียบมาเคียงกันไมมบีรรดาพระพุทธเจาทั้งหลาย บริสุทธิ์เหมือนกนั
หมด นี้ฉันใดนั้นฉันนั้น เปนแบบเดียวกัน 

ชาตินี้เรียกวาเปนชาติที่สุดขีดของเราละ ไมหา พอ เต็มแลวที่นี่ คนวางงาน คน
หมดงาน มาหมดในชาตินี้ทั้งนั้นแหละ คนวางงาน งานทุกอยางที่เคยทาํมาหมด งาน
แกกิเลสตัณหาหมด  วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ พรหมจรรยไดอยูจบแลว การ
ประพฤติสมบูรณแบบเต็มที่แลว ไมหาที่จะมาเพิ่มเติมหรือเอาออกอีกแลว หมด นั่นละ 
วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ ผลแหงการปฏิบัติในพุทธศาสนาถึงคําวาส้ินเสร็จแลวเรื่องงานการ
ทั้งหลายในการทองเที่ยว เกิดแกเจ็บตายก็หมดไปดวยกันกับกิเลสส้ินซากลงไปจากใจ 
พอแลว พรอมแลว เรียกวาพรอมแลวในชาตินี้ เราพรอมทุกอยางแลว ไมมีอะไร
บกพรอง 

ก็เพราะการทํามาแทบเปนแทบตาย นั่งภาวนาจนกนแตก ฟงซินะ นั่นละเหตุที่
เรากอขึ้นมา นั่งภาวนาฟาดตลอดรุงๆ จนกนแตก กนแตกกนเลอะไปหมด ขนาดนั้นละ 
เอาหนัก เพราะนิสัยนี่เปนนิสัยจริงจังผาดโผน ถาไดลงใจในจุดใดแลวเอาตายเขาวาเลย 
นี่ก็แบบนั้นละ ผลที่ไดขึน้มาก็คือวาลบหมด ปาชาตั้งแตนี้ตอไปจะไมกลับมาเกิดอีก สุด
ส้ินไปหมดแลว เรียนโลกเรียนธรรมจบในชาตินี้ชาติเดียวพอ ไมหาอะไรอีก 

เดินเพนๆ พานๆ ไปตามนูน เราก็คิดเหมือนกนั เรียกวาเปนคนวางงาน คน
หมดงาน เดินไปอยางน้ันละ ดูโลก ไมไดเดินเฉยๆ นะ ดูโลกดูสงสาร ดูสัตวทั้งหลาย 
ตั้งแตนรกอเวจีขึ้นมาหาสัตวธรรมดาในน้ําบนบก ประมวลมาแลวมีแตหาความสุข
ดวยกัน แตก็ไปเจอตัง้แตความทุกขเต็มตัวๆ มาเปนอยางไร เทียบสัตว เทียบเขาเทียบ
เรา เทียบหัวใจเขาหัวใจเรา เทียบความเศราหมองกับผองใสกบัความบริสุทธิ์ เอามาใส
กันปบ จาอยูอยางน้ันละ นี่ละการปฏิบัติธรรม เรียกวาจาสุดขีดแลว ชาตินี้เปนชาติที่
หมดความมัวหมอง มีแตจาตลอดเวลา นี่ไดนํามาสอนบรรดาลูกศิษยลูกหา ไมทราบ
มันฟงหรือไมฟงก็ไมรู นีส่อนสอนจริงๆ ดวย  



 ๕

เอาละเทานั้นละ เมื่อวานนี้เขาไสลอเขาไปขางใน ไดทราบวาคุณอุไร หวยธาร ก็
หนักมาก เราเลยใหเขาไสลอเขาไปเมื่อวานไปเยี่ยมคุณอุไร หวยธาร อันนี้จวนเต็มที่
แลว ไปทางไหนก็เปนอยางน้ัน โลกอันนี้โลกอยางน้ีละโลกกองทกุข เมือ่วานเขาไป เอา
ลอไสเขาไป นี่ก็หมดเราไมมีคําวาเสียใจ บกพรองตรงไหน ในหัวใจของเรามีอะไรวา
บกพรองเราจะไดเสริมเสียใหเต็มเหนี่ยว หมด ไมมีคําวาบกพรองในหัวใจนี้ สวางจาอยู
อยางน้ันตลอดเวลา ฟงเสียชัดๆ อยากฟงใหฟงเสียนะ อยามานั่งอาปากอยูเฉยๆ ทั้ง
งวงเหงาหาวนอน 
 ๙ โมงแลว ทุกวันออกแลวนะ วันนี้ยังไมลุกจากที่ สายกวาทุกวัน ไปก็ไปทํา
ประโยชนใหโลก เอาของไปเทลงโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้วันละรถๆ ไปเทใหตาม
โรงพยาบาล เพราะอดอยากขาดแคลนมากทีเดียว ตองไดชวย ของเราอยูในโกดังขน
เขามาเต็มขนออกๆ ขนเขามาขนออกไปทําบุญใหทานแจกโลกสงสาร  

 
รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

พรอมเครือขายทั่วประเทศ 
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