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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ความเมตตาครอบโลกธาตุ 
กอนจังหัน 

วันเสาร วันอาทิตย วันพระ วันโกน เปนวันวางงานยุงเหยิงภายนอกเขาสูงาน
ภายใน เพื่อหาความสงบเย็นใจ แสวงบุญกุศลดวยการใหทาน รักษาศีล เจริญเมตตา
ภาวนา คือวันเสารวันอาทิตย วันพระวันโกน นี่เปนวันสําคัญสําหรับการอบรมจิตใจ 
นอกนั้นก็ปลอยใหยุงไปเหมือนโลกทัว่ๆ ไป ควรจะมีสามส่ีวันนี้เปนวันวางสําหรับจิตใจ 
ใจเปนตัวที่จะสมบุกสมบันในภพชาติปจจุบันและอนาคต อยูกับใจทั้งน้ัน ถาใจไมไดรับ
การอบรมก็เปนไฟไปเหมือนกัน ไมไดขึ้นอยูกบัความมั่งมีดีจนนะ ขึ้นอยูกับความมี
ธรรมในใจหรือมีแตกิเลสตัวเปนฟนเปนไฟอยูในใจ ถากิเลสตัวเปนฟนเปนไฟอยูในใจ
จะเผาตลอดไมเลือกชาตชิั้นวรรณะ ถามีธรรมอยูในใจก็เชนเดียวกันไมเลือก อยูที่ไหน
ผาสุกสบายๆ เย็นใจ นี่สําคัญมากนะ 

ความพอดีอยูกับใจ ถาใจไมมีความพอดี หาอะไรมาก็ไมมีความพอดี มแีตฟน
แตไฟทําใหดีดใหดิ้น เหมือนไสเชื้อเขาหาไฟ เผาเรื่อยไปเลย นี่สําคัญมากนะ 
พระพุทธเจาทานจึงสอนลงที่ใจ เอาใจตัวสําคัญนี้ใหเปนหลักเปนเกณฑในการประพฤติ
ตัวทานวา การทํามาหาเลี้ยงชีพอะไรขึ้นอยูกับใจที่ไดรับการอบรมเรียบรอยแลว ถาใจ
ไมไดรับการอบรมไมเปนทาทั้งนั้นแหละ 

เกิดมาใครจะไมหาความสุข หาตั้งแตความสุข ความทุกขไมมีใครหาแตเจอกัน
ตั้งแตกองทกุข เพราะหาไมถูกทาง วาหาความสุขมันวิ่งไปตามกิเลสซึ่งเปนกองทกุข
เปนฟนเปนไฟไปเสีย มนัก็มีแตความทุกขความทรมาน ถาว่ิงตามอรรถตามธรรมแลว
จะมีความสุข ความเจริญ เย็นใจ 

โลกมองไมเห็นนะใจ โลกมองแตวัตถุเอามาหลอกกัน วัตถุเต็มบานเต็มเมือง 
การปลูกการสรางไมมีกฎมีเกณฑ ปลกูสรางไดทุกแหงทุกหน ติดหนี้ติดสนิพะรุงพะรัง 
ขอใหไดสรางออกโชวเขาก็พอ แลวไปถามดูซิตกึหลังน้ีนะ ไปกูเงินเขามาเทาไรๆ มัน
ไมไดบอกนะที่อยูฉากหลัง นั่นละกองทกุขมันเผาเจาของ ครั้นปลูกขึ้นไปแลวไมมีใคร
เชาใครซื้อก็มาเขาเนื้อเจาของ เจาของเอามาจากไหน เอามาจากธนาคาร นั่นละไปติด
หนี้ติดสินอยูนั้นติดแจอยูนั้น นี่เพราะใจไมรูจักประมาณ 

อยูไหนอยูไดอยูไป อยาพากันเปนบาดานวัตถุนักหนานะ วัตถุทําโลกให
เดือดรอนมาตลอดเวลา ถาธรรมะแลวยอมรูจักประมาณ ที่อยูที่กินที่หลับที่นอนพออยู
พอเปนพอไป ขอใหใจมีความสุขดวยธรรมแลวสบายนะ สบายๆ เมื่อวานนี้ก็ขนาบ
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ธรรมลี ธรรมลีมาหรือเปลาไมรู วาเขามาขออนญุาตสรางกุฏิหลังหนึ่ง ตัวเองสรางอยูใน
วัดนี้กี่หลังไมรูนะ ธรรมลีนั่นแหละ ไมไดบอกนะ ขโมยสรางอยูตามนั้น แลวเมื่อวานนี้
เหยาะๆ มา วาโยมเขามีศรัทธาอยากสรางกุฏิสักหลัง สรางหาอะไร ตีหนาผากเอา ตัว
มาขออนุญาตนี้สรางมากี่หลังไมเห็นขออนุญาตวะ วาอยางน้ีแหละ อยามายุงนะ 

ศาสนาไมไดอยูกับวัตถ ุ อยูกับหัวใจของคนตางหาก พระพุทธเจาสอนธรรม
สอนดวยนามธรรม เร่ืองศีลเร่ืองธรรม ความผิดถูกดีชั่วใหระมัดระวัง ทานไมไดสอน
ดานวัตถุ แตกิเลสมันไปทางวัตถุ ขอใหวามั่งวามีอะไรๆ กต็าม เจาของจะจมจะตายไป
ก็ตาม ขอใหวามี นั่นกิเลสมันหลอกคน 

การปรับปรุงจิตใจนี้เปนพุทธศาสนา เรียกวาชั้นเอก ไมมีใครมาสอนใหปรับปรุง
จิตใจ ตัวสําคัญที่จะปฏบิัติตอหนาที่การงานอะไรเพื่อความเปนอยูปูวายผาสุกรมเย็นมี
ขอบมีเขต อยูที่จิตนี้ทั้งน้ัน เอากิเลสตัณหามาใสเขาไปแลวไมมีประมาณ ปลูกเทาไรก็
ไมพอๆ เต็มไปหมด แลวมีตั้งแตกองทุกขเต็มบานเต็มเมือง ใครที่มวีัตถุส่ิงกอสราง
มากๆ มีเงนิมีทองมาก เอาความสุขมาอวดธรรมเสียหนอยนะ ธรรมะหลวงตาบัวจะ
ออกทันทีเลย เอาวัตถุมาอวดธรรม ธรรมอยูในหัวใจของเรา ไหนนะเราจะวางั้นเลย เอา
มาๆ ฟาดใหมันขาดสะบั้นลงทะเลหลวง 

อะไรจะเลิศยิ่งกวาธรรม จาอยูตลอดเวลา ไมงั้นจะเรียกวาโลกุตรธรรมหรือ
ธรรมเหนือโลกหรือ ใหสัมผัสเขาที่ใจบางซิ อะไรยุบยอบไปหมดนะเรื่องกิเลส ถาลงได
ธรรมสอดแทรกเขาไปภายในจิตใจ ความรูจักประมาณ ความพอดิบพอดี จะมีทันที ถา
มีแตกิเลสไมมีใครพอด ี เศรษฐีกจ็มไปดวยกองทกุขเหมอืนกันหมดกับคนทุกขคนจน 
เพราะไมมีธรรมในใจ เอากิเลสพาใหเปนความสุข สรางความสุขไมมีทาง อยาพากัน
เปนบาเกินไป 

จึงไดพดูชัดๆ ละซิวา เอาๆ ความสุขไหนมาอวดธรรม หลวงตาจะออกทนัทีเลย
รับกันใหกิเลสมันพังลงทะเลโนน นี่เห็นไหมจาอยูในหัวใจน่ี พระพุทธเจาสอนธรรม 
เอาจากนี้ไปสอนธรรม บรมสุขอยูที่ไหน อยูที่หัวใจพระพุทธเจา หัวใจของสาวก ที่ชาํระ
ดวยดีแลวไมมีอะไรเสมอเหมือนในโลกนี้ ทานสอนลงจุดนี้ใหพากันดูบางซิ ไปหา
ตะครุบเรื่องฟนเรื่องไฟ อันนั้นไมพออันนี้ไมพอ อันนั้นไมดีอันนี้ไมด ี ตัวเลวจะเอา
อะไรมาดี ถาตัวดีแลวอะไรดีหมดนั่นแหละ ตัวสําคัญอยูที่หัวใจมนุษย หัวใจมนุษยไมมี
ธรรมนี่ตัวเทวทัต ตัวกอกวนตวัเองแลวกอกวนบานเมืองใหไดรับความทุกขความ
ลําบาก พากันจําเอานะ 

วันนี้เปนวันอาทิตย เห็นพี่นองทั้งหลายเขามาสูศีลสูธรรมเราก็พลอยชุมเย็นใจ
ไปดวย วิ่งตัง้แตเร่ืองของกิเลสตัณหานี้มันฟงไมไดดูไมไดนะ หาจุดหมายปลายทางที่วา
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ความสุขนั้นอยูที่ไหนไมมี แตตางคนตางว่ิงหากัน ถามีอรรถมีธรรมถึงไมวิ่งก็มีอยูในใจ 
ฐานะสูงต่ําไมสําคัญ สําคัญที่ใจเปนผูรับรองความสุขความทุกข ความผิดถูกชั่วดอียูทีใ่จ 
ปรับปรุงใจใหดีจะมีความสุขความเจริญ พากันจําเอา ทีนี้ใหพร 

ไดยินไหมละเอาความสุขจากกิเลสมาอวดธรรม หลวงตาจะออกรับทันที เอา มา
วางั้นเลย ฟาดใหมันพงัลงทะเล มันจาครอบโลกธาตุอยูนีไ้มเห็นเหรอ ตาบอดเหรอ
อยากวาอยางน้ัน พากันปฏิบัติซิถาอยากรูอยากเห็น ธรรมพระพุทธเจาของจริงลวนๆ 
สอนแตส่ิงทีจ่ริง ส่ิงไมมีไมสอน 

หลังจังหัน 

(หาดใหญโดนระเบิดเคร่ืองมือแพทยคะหลวงตา เลยจะมาขอเครื่องมอืผาตัด
ประสาทตา เครื่องมือผาตัดสลายตอกระจก และกลองขยายสําหรับการผาตัดทางจักษุ
กรรม รวมสามเครื่อง ๙ ลาน เปนโรงพยาบาลศูนยหาดใหญเจาคะ) โฮ เร่ืองจนจน 
เดี๋ยวนี้ไมมี แตน้ําใจมีจะให เอาใหเลย (สาธุ) 
 (โยมถวายทอง ๒ บาท) ทองมาเรื่อยนะวันนี้ก็มา ทองนี่จะเขาคลังหลวงหัวใจ
ของชาตไิทยเรา ไมหยุดแหละ ขอเรื่อยไปทอง ขอสวนใหญแลวก็คือกินหัวกินตัว 
เดี๋ยวนี้กําลังตามกินหาง เปนประเภทน้ําไหลซึม ก็ไดหลายรอยกิโลแลว ตั้งแต ๑๑ ตัน
มาแลวก็ไดตั้ง ๓๖๐ กโิล ตั้งแตที่เรามอบเขาคลังหลวงแลว ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลคร่ึง นี้
มอบเรียบรอยแลว ทีนี้ประเภทสุดทายนี่เรียกวาหาง เอาเปนประเภทน้ําไหลซึมก็ไดตั้ง 
๓๖๐ กิโล เราไมปลอย จะพยายาม เมื่อเรามีชีวิตพอที่จะนําบรรดาพี่นองทั้งหลายได
เราก็นําอยางน้ีแหละ เพื่อใหชาติไทยของเรามีความแนนหนามั่นคง ทองคําเปนอันดับ
หนึ่ง ถาทองคํามีมากในประเทศใดประเทศนั้นแข็ง ถาทองคําออน ออนไปหมด เราจึง
พยายาม  

นี่ก็ไดตัง้ ๑๑ ตันแลวตั้งแตชวยชาติมานี้ รวมแลวเปน ๑๑ ตัน ๓๖๐ กิโล แลว
ยังจะไดตอไปอีกถาเรายังไมตาย เราพยายามที่สุดกับบรรดาพี่นองทัง้หลาย  สําหรับเรา
เองเราพูดมาหลายครั้งหลายหน จนเบื่อจะพูดและเบื่อจะฟงสําหรับผูฟงกด็ี บอกวาเรา
พอทกุอยางแลว เราขอพี่นองทัง้หลายนี้ขอดวยความพอ ไมไดขอดวยความหิวโหยโรย
แรงนะ เราขอดวยความพอ เราพอแลว แตพี่นองชาวไทยยังบกพรองมาก เราขอเพื่อพี่
นองชาวไทยเรา ทองคําจึงเปนอันดับหนึ่ง ใหไดทองคํา 

เราขอพี่นองทั้งหลายเราไมไดขอดวยความหิวโหย เราขอดวยความพอแลวใน
หัวใจของเรา เปดโลงหมดเลยสามโลกธาตุ สมมุติทั้งหมดทีโ่ลกวุนวายอยูเวลานี้ก็คือ
สมมุติ ความวุนวายก็นํามาซึ่งความทุกข โลกจึงเปนทุกขมากเพราะความวุนวายมาก 
เราปลอยหมด เราขอพีน่องทั้งหลายก็จริง แตขอดวยความพอ เราไมไดขอดวยความ
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หิวโหย ทุกอยางพอหมด หัวใจพอแลวอยูที่ไหนสบายหมดๆ คือพออยูกับนี้ แลวพอนี้
เปนพอที่เลิศเลอเสียดวย ไมใชพอธรรมดา ทานทั้งหลายวาหลวงตามาอวดทาน
ทั้งหลายเหรอ 

ผูจนจนจะตาย ผูมีมีจนลนฟา ในธรรมทั้งหลายพระพุทธเจา-สาวกทานมั่งมีจน
ลนฟาลนมหาสมุทร ลนสมมุตินิยมทัง้หลายไปหมด นั่นทานลน ทานสอนเราดวยความ
เมตตา อันนี้ที่วามาขอพีน่องทั้งหลายเราขอดวยความพอของเรา บรรดาพี่นองทัง้หลาย
ยังบกพรองมากทีเดียว เราขอเพื่อพีน่องทั้งหลาย เราไมบกพรอง พอ อยูทุกอิริยาบถ 
ทุกลมหายใจของเราดวยความพอ พอตลอด แตยังอุตสาหพยายามบึกบึนเพื่อพี่นอง
ทั้งหลายอยูนั้นแหละ จึงขอใหกันพยายามบึกบึนเพื่อชาติของตน  

เราอยูดวยไดสวนรวม-ความสามัคคี สมบัติกลางเปนหัวใจของพี่นองทั้งหลาย
ทั่วหนากัน ใหเสาะแสวงหาเขามาสูสมบัติกลาง เชนทองคําเปนตน นี่คือลมหายใจจุด
ศูนยกลาง ความแข็งหรือความออนแออยูทีท่องคํา ทองคําจึงตองเปนอันดับหนึ่ง 
จากน้ันก็ตามกันมาๆ เมื่อทองคําแข็งเทาไรทุกอยางในเมืองไทยจะแขง็ตามกันหมดนะ 
ถาทองคําออนเสียอยางเดียวทุกอยางก็ออนไป จงึใหเขมขนในทางนี้ เราพิจารณาเห็น
หมดแลวเรื่องที่วาขอพีน่องทั้งหลาย ทั้งๆ ที่วาเราพอแลว แลวทําไมจึงขออยู บรรดาพี่
นองทั้งหลายยังไมพอ ยงัอาศัยกันตลอดไป  

เราพอแลว ทุกส่ิงทกุอยางพอในหัวใจ เปดหมด ปลอยหมดโดยสิ้นเชิง เหลือ
แตความเมตตาเขาแทนที่เทานั้น ความเมตตานี้ครอบโลกธาตุ มีเทาไรเปนหมด ทางขอ
ขอเรื่อย ทางพอพอเรื่อย ทางใหใหไมถอย ฟงซินะ เราทําอยูอยางน้ีกบัพี่นองทั้งหลาย
ทุกวันนี้ ทําอยางน้ี มีเทาไรหมด หัวใจสําคัญมากนะ พอหัวใจมีธรรมเขาเปนที่อยูที่
อาศัยเหมือนเรามีตึกรามบานชองสมบัติเงินทองอยูในบานในเรือนของเรา เราก็เย็นใจ 
อาศัยสิ่งเหลานั้นอยู 

พอส่ิงเหลานั้นเคลื่อนใจเราก็เคลื่อน อันนั้นบกบางไปเสียไปหายไปใจเราเปน
ทุกข มีตางกันอันนี้ แตใจที่มีธรรมแลวไมเอนไมเอียง อะไรๆ จะมีกม็ี จะขาดไปก็ขาด
โลกอนิจจัง เรียนรูแลวโดยลําดับ จนกระทั่งถงึวาปลอยหมด ทีนี้อะไรจะพังก็พัง แม
ที่สุดรางกายของเราจะพงั เอา พัง นัน่ อยางที่เราอยูทุกวันนี้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา เราก็
บอกตามความเหน็ดเหน่ือยเมื่อยลา แตหัวใจของเราไมเคยมาเกี่ยวกับความเหน็ด
เหนื่อยเมื่อยลา เพราะอันนี้เปนกฎอนิจจัง หัวใจนั้นไมใชกฎอนิจจัง นอกเหนือ
หมดแลว หลุดพนไปหมดแลว จึงไมมีอะไร  

มีความจําเปนอยางไรที่จะตองตองเยียวยารักษา เจ็บทองปวดศีรษะ เอา รักษา
ไป รักษาไปๆ แกไป อนัไหนพอแกไดแกไป มนัหมดทางทีจ่ะแกไมมอีะไรที่จะแกแลว
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ดีดผึง สลัดปวะเดียวไปเลย สมมุติหมดจากความรับผิดชอบของใจที่บริสุทธิ์เสียอยาง
เดียว นั่นละทานเรียกวาอนุปาทิเสสนิพพาน คําวาสอุปาทิเสสนิพพาน คือส้ินกิเลสแลว
บรรดาพระอรหันต แตยังมีความรับผิดชอบในสมมุติมีขันธเปนตน ตองเกี่ยวของกัน
อยู ทีนี้พอขนัธหมดสภาพแลว อยางไรก็แกไขไมตก แลวก็ปลอยปุบเดียวเลย นี่เปนอนุ
ปาทิเสสนิพพานลวนๆ เลย จิตของทานที่ปลอยทานปลอยอยางน้ันนะ บรมสุขอยูกับ
จิตที่ปลอยโดยสิ้นเชิง บรรดาสมมุติทั้งหลายไมมีเหลือในจิตเลย นี่เรียกวาจิตที่บริสุทธิ์
ลวนๆ พอลวนๆ  

อยางที่วาขอพี่นองทัง้หลายก็ขอ แตเราพอ ก็บอกจริงๆ อยางน้ี เราไมมีอะไร
บกพรองในหัวใจ ยืนเดินนั่งนอนอะไรพอหมด พอในหัวใจเสียอยางเดียวไมมีปญหา
อะไร อันนั้นไมดีอันนี้ไมดีเปนเรื่องกิเลสตางหาก เร่ืองธรรมพอหมด อยูที่ไหนสบาย
หมด ผาขี้ร้ิวสบงขี้ร้ิวอยูไดสบาย นั่นละ คือมันพออยูที่หัวใจ เลิศอยูที่หัวใจ ส่ิงเหลานั้น
เปนเพียงเครื่องอาศัยเทานั้น ก็รูอยูวาเคร่ืองอาศัย เขาเปนอยางไรก็เยียวยารักษากันไป 
ปะชุนกันไป เมื่อหมดสภาพแลวก็ปลอยไปเลย ใหพากันจํา 

จิตพอเสียอยางเดียวไมมีเร่ืองกองทกุข จะอดจะอิ่มอะไรนี้จิตไมพาทกุขเสีย
อยางเดียวไมทุกขคนเรา ไอทกุขก็คอืจิตนี้มันกอ กอทกุข อะไรเจ็บทองปวดศีรษะเล็กๆ 
นอยๆ นี้โรคของใจขึ้นแลว ไมสบายๆ เปนทุกขใจมากยิ่งกวารางกาย เพราะฉะนั้นจึง
ตองบําบัดรักษาใจใหดี ถาใจดีแลวสบายไปเลย เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้ 

(ทองคําวันนี้ได ๑๗ บาท ๑ สตางคครับผม) นั่นวันนี้กไ็ดตั้ง ๑๗ บาท เออ 
นั่นของเลนเมื่อไร เช็คเหลานี้มาเทาไรๆ เขาธนาคาร พอถึงวันเบิกทางนี้ก็งัดออกมา งัด
ออกมากระจายทั่วประเทศ อยางน้ันละชวยโลก เพราะฉะนั้นจึงวาเขาเขียนไว เงินวัดปา
บานตาดเปนเงินเพื่อโลกไมผิด คือเราไมมีอะไรเพื่อเรา มีเทาไรมากนอยความจําเปน
รออยูแลว พอมาปบปดปุบๆ ชวยตลอดไปเลย หัวใจพอแลวความเมตตายังเปนน้ําลน
ฝงอกีนะ ความเมตตานี้ลนฝงเลยเชียว ไมมีประมาณ จึงเรียกวาลนฝงเมตตา 

พากันตั้งใจใสศีลใสธรรมนะ ทานทั้งหลายจะมีที่ยึดที่เกาะ อาศัยสิ่งเหลานี้ไมวา
ทานวาเราไมมีใครที่จะสมหวังละ ผิดหวังทั้งน้ัน นี่เปนเคร่ืองอาศัยชั่วกาลเวลา สวน
ธรรมภายในจิตใจคือบุญกุศลที่เราสรางไวติดอยูกบัใจ มันจะจนไปไหนใจกับธรรมเปน
อันเดียวกันอยูแลวนั้นไมมีจน จะตายก็ดวยความยิ้มแยมแจมใส พอพูดอยางน้ีแลวเรา
ก็ไดยก เราเคยมาพูดหลายหนแลว มีธัมมิกอบุาสกคนหนึ่ง แกเปนนักภาวนานักให
ทาน มีงานการทางไหนนี้ ถึงแกไมไดไปเกี่ยวของเขาก็มาเชิญแกไปเปนประธาน ไปเปน
หัวหนางาน เพราะแกเปนคนใจบุญสุนทานอยางมาก เดนหมดนะ มีงานที่ไหนตองมา
เชิญแกไปเปนประธานๆ 
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ทีนี้พอจวนตวัแลวบอกลูก นั่นเห็นไหม ภาวนาแกก็เปนดวยนะ รูภายในออก
ภายนอกรูดวยนะ ไมใชแตบุญเต็มหัวใจ แสงสวางของบุญยังรูอีกตามนิสัยของทานเอง 
พอจวนแลวก็ส่ังใหลูกไปนิมนตพระมาสวดธรรมใหพอฟง เพื่อร่ืนเริงภายในใจเปน
วาระสุดทายที่พอจะจากไป นั่นบอกอยางน้ี ลูกก็ไปนิมนตพระมา พอนิมนตพระมาแลว 
พระทานก็สวดธรรมใหฟง นั่นก็เพลินในธรรม จิตก็สงบลง พอสงบลงไปก็ออกรูส่ิง
ตางๆ พวกเทวบุตรเทวดาเต็มทองฟา นี่ความจริงฟงซินะ อุบาสกคนนี้เปนผูตอนรับ
เทวดา 

ฟงธรรมอยูนี้จิตมันคลอยตามสงบลงไป จิตออกรูพวกเทวบุตรเทวดา สวรรค ๖ 
ชั้นควรแกอุบาสกคนนี้ทุกขั้นของสวรรค ๖ ชั้น คนนั้นก็เชื้อเชิญ รถทิพยเต็มอยูบน
ทองฟา นี่ละตํารา คนนั้นก็เชื้อเชิญใหไปสวรรคชั้นของเขาๆ เร่ือย เชื้อเชิญๆ ๖ ชั้นมา
ทุกชั้นเลยรถทิพย จะไปคันไหนควรทั้งน้ันในสวรรค ๖ ชั้นนั้น ทางนี้ก็เลยหลุดปาก
ออกมา เรียกวาหลุดปาก คือความรูอันสําคัญนี้พุงๆ อยูกับพวกเทวบุตรเทวดา ทีนี้เลย
เปนคําพูดอนัหนึ่งหลุดปากออกมา ใหรอกอนวางั้นนะ เลยหลุดปากออกมาเปนคําพูด
ภาษาโลกไป ใหรอกอน หมายความวา อุบาสกคนนี้บอกใหพวกเทพทั้งหลายรอไวกอน 
เวลานี้กําลังฟงธรรม จะเปนอันตรายตอธรรมวางั้นความหมาย 

บอกวารอกอน พวกหูหนวกตาบอดนี้นึกวาอุบาสกคนนั้นหามไมใหสวด พระก็
เปนพระตาบอด คงมีหลวงตาบัวอยูในนั้นดวยละทา พอวาใหรอกอนพระเลยหยุดสวด
มนต พอหยุดสวดมนตแลวพระก็ออกจากบานไป ไปถงึวัดพระพุทธเจาขนาบเลย อาว 
มาอะไรกัน สวดมนตยังไมเสร็จมายังไง กอ็บุาสกวาใหหยุด ไมไดบอกวารอกอนนะ 
บอกวาใหหยุด อุบาสกไมไดบอกเธอทัง้หลายนะ บอกพวกเทพทั้งหลายที่เต็มอยูบน
ทองฟา ซึ่งเขาจะเชิญอบุาสกคนนี้ไปสวรรค ๖ ชัน้ ชั้นใดก็ไดตางหากนะ อุบาสกหาม
พวกเทพทัง้หลายตางหาก ไมไดหามพวกเธอทัง้หลายไมใหสวด กลับไปเดี๋ยวนี้วางั้นนะ 
ไลพระกลับคืนมา 

ก็พอดีอุบาสกคนนั้นจิตถอยเขาปบนี้ก็พระหายหนาไปหมด อาว พระคุณเจาไป
ไหนหมด กค็ุณพอบอกใหรอกอนทานก็ไปละซิ  โอย พอไมไดบอกใหพระทานรอนะ 
บอกพวกเทพทั้งหลายมนักวน กําลังฟงธรรมเพลินตางหากนะวางั้น ไปนมินตทานมา
อีก ลูกก็ไปนิมนต พระก็ถูกพระพทุธเจาขนาบไลกลับมาสวด พอสวดจบเรียบรอยแลว 
ไดกาลเวลาแลวก็ เอาละพอจะไปละนะ ไปเลย นั่นเห็นไหมบุญกุศลเปนอยางน้ันละ ไป
สวรรคก็คงเปนชั้นที่ ๖ เลยละ เพราะ ๖ ชั้น ทุกชั้นมารออยูเต็มหมดแลว ควรแก
อุบาสกคนนี้ทุกขั้นไป เทวโลกเรียกวาสวรรค ๖ ชั้น นี่ละอํานาจแหงการกุศลเปนขึ้น
ภายในใจมันรูนี่ มนัรูมันเห็นของมัน ทางนี้ก็เลยเพลิน เลยหลุดปากออกมาใหรอกอน 
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บอกเทวดาทั้งหลายรอ พระตาบอดหูหนวกเลยนึกวาทานใหหยุดสวดพากันเผนเลย ไป
ถึงพระพุทธเจาขนาบกลับมาอีก นี่ละเรื่องราวเปนอยางน้ันละแนใจ ภาวนาเกงอยู
อุบาสกคนนี้พรอมกับบญุกุศลก็สรางมามากตอมากแลว แลวการภาวนาก็รู เอาละให
พร 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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