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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

เปนอยูในจิตพูดใหใครฟงไมได 
 คณะสวนแสงธรรมจะมาสรางวิทยุใหที่เซกา จุดนั้นก็เหมาะ เมื่อวานซืนนี้เราก็
เอาของไป วานซืนหรือวันไหนสองสามวันนี้ เราก็เอาของไปใหโรงพยาบาลเซกา ไปเปน
แหงๆ มีแคตตาล็อก พอครบเดือนแลวไปๆ ไปที่นั่นไปที่นี่ กําหนดครบเดือนหรือขาด
บางเลยบางนิดหนอยไป ระยะนี้ไดมอบเงินใหโรงละสองหมืน่ๆ ประจําทุกโรง ตนเหตุ
เปนมาจากภูหลวง เขาก็พูดธรรมดาของเขาแหละ เราก็ฟงตามที่เขาพูด ถาหลวงตาเอา
ของมานี้แลวรายจายจะทุนลงตั้งส่ีพัน ธรรมดาจายเดือนละหมื่น สําหรับโรงพยาบาลภู
หลวงเมื่อหลวงตาเอามาอยางน้ีแลวจายเพียงหกพัน เราก็จับเอามาพิจารณา ไปโรงไหน
ก็ถามละที่นี ่ ไปโรงนั้นถามไปโรงนีถ้าม เฉล่ีย บางโรงถึงสองหมื่นกวาก็มี สองหมื่น 
สองหมื่นกวา หมื่นกวา สวนมากอยูในหมื่นกวา เราเลยใหเฉล่ียไปเลย ใหโรงละสอง
หมื่นๆ ไปเลยทุกโรง ไปโรงไหนใหโรงละสองหมืน่ๆ 

จนตรอกจนมุมนะโรงพยาบาล งบประมาณก็ไมพอ เราตองชวยทุกดาน สําหรับ
โรงพยาบาลรูสึกวาเปนอันดับหนึ่งที่ชวยทั่วประเทศไทย โรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่งที่
ชวยมากที่สุด คือโรงพยาบาลมันมีหลายแงหลายมุม ชวยทั้งเครื่องมอืแพทย ทั้งตึก 
รถยนต บางทีที่ พอขยายไดก็ซื้อขยายให มีหลายอยาง ไปทั่วไปหมด เราชวยเสียให
เต็มเม็ดเต็มหนวย คือไมมีอะไรนะในหัวใจนี้ ธรรมเต็มสวนเขาเต็มหัวใจแลว เมตตาก็
เต็มสวนเปนอันเดียวกันเลย ธรรมกับเมตตาธรรมออนนิ่มไปหมดในโลกอันนี้ ออนนิม่
ไปหมดเลย ไมถอืวาใครเปนกรรมเปนเวรตอเรา เปนอะไรไมเคยไมสนใจ มีแตความ
เมตตาๆ โอๆ  เร่ือย เหมือนเด็กพอแมกับลูกนั่นแหละ แบบเดียวกัน 

ทําเสียใหเต็มเม็ดเต็มหนวย ของนี้เอาไวที่โกดังเต็มเอี๊ยดนะ โรงไหนจะมาใหมา
เลย พระทานอยูประจําที่ศาลานี้วาระหนึ่งอาทิตยหนึ่ง พระที่มาคอยดูแล ทางไหนมาๆ 
พระที่รักษาศาลาเปนคนจัดคนทําใหเรียบรอยๆ สวนเราไปเราก็เอาไปของเรา ถาเราไป
เองก็ไดพิเศษแหละ อยางนอยก็ตองสองหมื่นให คือส่ิงของที่เราไปตามแตสายไหนที่มี
อาหารมากนอย เชน ทางเขาสวนกวางพวกไกเขาขายเกลื่อน เอาหมดเลย มีเทาไรเอา
หมด แมคานี่ยิ้มเลย พอเห็นรถเรานี่เขายิ้มเลย เขาเรียกรถมหาภัยหรือมหาคุณ มาแลว
เขาวางั้น มีเทาไรเอาหมด จนกระทัง่รถแนนแลวไปละ เปนอยางน้ัน ใหสมใจที่มัน
อยากใหดวยความเมตตา 

ที่ไฟเขียวไฟแดงก็เหมือนกัน พวกเขามาขายดอกไม ถาเปนไฟเขียวผานอยางน้ี
ก็เสียดาย เปนไฟเขียวผานเลยรอไมได ถาเปนไฟแดงก็โบกมือใหเขามา มาเทาไรใหๆ 
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คนละสองรอยๆ เปนอยางน้ันนะ ใหตลอด ไปที่ไหนมีแตใหๆ แตก็แปลกอยูนะ ปจจัย
ไมทราบมาจากไหน มันก็มาของมันเรื่อยๆ นะ เราไมไดคํานึงวามามากมานอย หมด
หรือยัง ไมคํานึง มีแตจะใหๆ พวกเขาขนมาใหเราเขาก็เตรียมพรอมมาเรื่อยๆ ไปที
ไรๆ ของเตม็กระเปาแหละปจจัย แจกเรื่อยไปอยางน้ันแหละ ไฟเขียวไฟแดงใหพวก
ขายดอกไม ใหทุกแบบ ควรจะใหแบบไหนใหแบบนั้น น่ีละอํานาจเมตตาธรรม คือมนั
ออนไปหมดเลย นิ่มไปหมดเลย ไมมีวาใครเปนขาศึกตอเรา มีแตนิ่มไปหมด ใครจะ
เปนขาศึกศัตรูตอเรามากนอยเราไมเคยสนใจ ธรรมนี้ไมสนใจ มีแตเมตตาธรรมออน
นิ่มไปหมดทัว่โลกเลย 

เพราะฉะนั้นคําวากลาวากลัวเราจึงไมมี อยางที่ไดยินกันทั่วประเทศไทยวา เราน้ี
เปนขาศึกตอพวกอันธพาลทั้งหลาย เขาไมพอใจ เขาเตรียมจะฆา หาอุบายวิธีจะฆาทุก
แบบทุกฉบับ แตเราไมเคยกลาไมเคยกลัว เรียนจบแลวเรื่องเกิดเรื่องตาย เราเรียนจบ
แลว มีแตเมตตาธรรมออกตลอดไปเลย ใครจะเปนจะตายอะไรเราไมเคยสนใจ มาฆา
มาอะไรเรา มันก็ตายดวยกันทั้งโลก ก็เรียนจบแลว เทานั้นพอ เราไมมีอะไรกับใคร มี
แตความเมตตา 

ออกจากนีก้็ไปละ วันนี้เปนวันจันทร-อังคาร-พธุ-พฤหัส-ศุกร เหลานี้จะไป
ตามโรงพยาบาล ถาวันเสาร-วันอาทิตยมักจะไปตามวัด ไดทําอยางน้ีแลวมันเปนอยูใน
จิต เปนเอง พูดใหใครฟงไมได เพราะฉะนั้นใครจะมาขอรองวาอยาไปทีนู่น อยาไปที่นี่
อะไร เขาขอรอง เขาเห็นความลําบากลําบนของเรา ยิ่งแกก็ยิ่งไป เขาวาอยางน้ันนะ ยิ่ง
แกก็ยิ่งไปทีนู่นที่นี่ แลวอยูเราไมแกเหรอ..แนะเวลาตอบ อยูเฉยๆ นั่งอยูเฉยๆ ไมแก
เหรอ นอนอยูเฉยๆ ไมแกเหรอ ไลเขาไป บทเวลาจะตอบ ไมตอบก็เฉยเสีย  

เราคิดของเราเรียบรอยแลว เราไปของเรา ลูกศิษยลูกหาเขาเจตนาภักดี เขา
สงสาร ไมอยากใหไป เฒาแกเทาไรยิ่งไป โอย เราอยูเทาไรมันยิ่งแก เราก็วาอยางน้ัน 
มันแกมันทกุขเหมือนกนัหมด ยืนเดินนั่งนอนอยูกับกองทุกข เอาทําประโยชนเสีย เวลา
มันควรทําทําเสีย ถึงเวลาแลวเหรอ อะไรใชไมไดหมดแลวเหรอดีดผึงไปเลย เมื่อเปน
อยางน้ันแลวจะใหวาไง จิตนี่มันหมดทุกอยาง ปลอยหมดโดยสิ้นเชิง ขึน้ชื่อวาสมมุติไม
มีเลย มีแตความเมตตาครอบ เรียกวาแทนสมมุตทิั้งหลาย  

ควรจะเยียวยารักษาไดประการใด เอา รักษาไป เยียวยาไป เมื่อถงึกาลเวลาแลว
ก็ดีดผงึเลย ไมไดสนใจเรื่องเปนเรื่องตาย เร่ืองที่อยู ตายนี้จะไปเกิดทีไ่หน อยูที่ไหนมนั
หมดแลวในหัวใจ หายสงสัย มันรูชัดๆ อยูที่ใจ ใจเปนนักรู รูหมด ส้ินสุดทุกอยางก็รู
หมด คําวาส้ินสุดทุกอยางคือพระพุทธเจา-พระอรหันตส้ินสุดหมด ไมมอีะไรมามีเงื่อน
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ตอ ก็มีแตขันธมันอยูลึกๆ พาใชทาํประโยชนใหโลกไป เมื่อมันหมดสภาพลงทิ้งปวะ 
ดีดเลย เทานั้น 

นี่ละการสรางความดี มันเปนความพอใจเต็มสดัเต็มสวน เราคิดถึงเร่ืองความ
พยายามประกอบความดีนี้ก็เอาจริงเอาจังมากนะ ไมใชธรรมดา นิสัยอนันี้รูสึกจะเปน
นิสัยผาดโผน แมแตอยูกับพอแมครอูาจารยทานยังตองไดร้ังๆ มันผาดโผนทานตองร้ัง
เอาไว ยกตัวอยาง นั่งตลอดรุง นี่ก็ทานรั้ง เราก็รู เราก็ไมเคยนั่งตลอดรุงอีกเลย พอขึน้
ไปกราบปบๆ จะไปเลาถวายเรื่องธรรมของเรา ไปทีไรก็มีแตฟดกันเลยเต็มเหนี่ยวจาก
หัวใจที่ทําเต็มเหนี่ยวไดผลนี้มาถวายทาน อะไรที่ยังบกพรองใหทานเสริมให
ความหมายวางั้น 

มาตัวไหนที่มันคึกมันคะนองมากไมฟงเสียงเจาของ เจาของก็ตองฝกอยางหนัก
วางั้น ทานขึ้นเองนะ ไมควรกินหญาไมใหกิน ไมควรกินน้ําไมใหกิน การฝกฝกไมถอย 
เอาจนกวามานี้คอยลดพยศลงๆ การฝกของเขาก็คอยลดลงๆ จนกระทั่งมานี้ใชไดเต็ม
สัดเต็มสวนแลวการฝกเชนนั้นเขาก็ระงับไป ทานพูดเทานี้ละพอ เราเขาใจแลว จากน้ัน
มาเราก็ไมเคยนั่งตลอดรุง จึงเรียกวาผาดโผน ทานตองร้ังร้ังอยูเร่ือยๆ 

พิจารณาก็เหมือนกัน เวลามันออกพิจารณานี้มันผาดโผนจริงๆ จิตถึงขั้นที่มัน
จะไปแลวยังไงมันกไ็มอยู กลางคืนนอนก็ไมหลับ กลางวันยังจะไมหลับอีก กิเลสกับ
ธรรมฟดกันอยูในหัวใจ ไมวาจะอิริยาบถใด เวนแตขณะหลับ นอกนั้นมีแตกิเลสกับ
ธรรมฟดกันโดยอัตโนมตัิ ถึงขั้นธรรมมีกําลังกลาแลว มันก็ทํางานฆากิเลสเปนอัตโนมัติ
เหมือนกัน กับกิเลสที่มันมีกําลังมันทําลายสัตวโลกทรมานสัตวโลกโดยอตัโนมัติของมัน
ทุกหัวใจ ทีนี้เวลาทางนี้มีกําลังฟดกันนี้ฆากิเลสน้ีทุกระยะเลย เวนแตขณะหลับ 

มันก็จับมาเทียบกันได ออ กิเลสทําลายสัตวโลกบนหัวใจสัตวโลกเปนอัตโนมัติ
อยางน้ีเอง อยางที่ธรรมกําลังทําลายกิเลส แนะเปนอยางน้ันนะ อยูที่ไหนมันเปนของ
มันเอง จึงเรียกวาอัตโนมัติ จะอยูเฉยๆ ไมได มันตองหมุนของมัน แมที่สุดเราฉัน
จังหันอยูนี้ การขบการฉันมันไมไดสนใจนะ อันหนึ่งมันทํางานของมันอยูนี่ หมุนอยูกับ
กิเลสลึกๆ นี่เรียกวาอัตโนมัติ เอาจนกิเลสขาดสะบั้นลงไปไมมีเหลือแลวหยุดเอง เร่ือง
จิตเปนธรรมจักรนี้หยุดเอง แลวจะไปทําอะไรกับสิ่งใดเมื่อมันสิ้นสุดลงไปมันก็รูชัดๆ นี่
เปนอยางน้ันละ 

เวลามันหมุนนี้เอาจริงๆ อยางน้ันละ ตอนตนก็ถูไถกันไป ลมลุกคลุกคลาน 
ความขี้เกียจขี้ครานเขาเหยียบย่ําทําลาย ความขยันก็คอยไสขึ้นไป โดนเตะทีเดียวกลิ้ง
ตกๆ ทีนี้เวลาเอาหลายครั้งหลายหนสูกันไปๆ ทางนั้นมีกําลังมากก็ซัดกันเลย ทีนี้กิเลส
กล้ิงตกๆ นั่นเห็นไหมละ บางทีเรามันยังเปน มันเปนในจิตนะแตไมไดสําคัญ คือกิเลส
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มันเงียบหมดเลย เหมือนสิ้นแลว คุยเขี่ยขุดคนที่ไหนก็ไมม ีมีแตความสวางจาอยูในจิต 
เหอ นี่ไมใชมันเปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวหรือ แตไมสําคัญนะ คือเปนเวลามัน
วาง กิเลสไมโผลขึ้นมาใหตอสู เหอ ไมใชมันเปนพระอรหันตนอยขึ้นมาแลวหรือ วา
เฉยๆ เปนอยูในจิตนะ มันยังไมสําคัญ 

ความสําคัญวาตนสําเร็จอยางน้ีมีนะ อันนี้วาเฉยๆ ไมไดสําคัญ พอถงึขั้นผาง
เทานี้ เลยไมถามอรหันตใหญอรหันตนอย ขาดสะบั้นเทานั้น สนฺทิฏฐิโก ขั้นสุดทาย
ตัดสินขาดสะบั้นลงไป เปนอยางน้ันละ สนฺทิฏฐิโก คือรูเองในผลงานของตนเปนลําดับ
ลําดา จนกระทั่งส้ินสุดวิมุตติหลุดพนก็รูเอง จึงเรียกวา สนฺทิฏฐิโก ที่พูดเวลาน้ีมีที่ไหน 
เราอยากพูดชัดเจน เร่ืองมรรคผลนิพพานจากพุทธศาสนาซึ่งเปนตลาดแหงมรรคผล
นิพพานลวนๆ นี้มีใครพูด ไมไดดถูกูเหยียดหยามนะ ก็ไมมีใครสนใจปฏิบัติ กอ็ยูไป
กินไปวันหนึ่งๆ ทํากท็ําไปเทานั้นละพอเปนพิธ ี แตกิเลสทาํลายบนหัวใจทรมานหัวใจ
เราไมไดสักแตวาทํานะ มันเอาจริงเอาจังตลอดมา แตธรรมที่จะไปทําลายกิเลสนี้
เหยาะๆ แหยะๆ เมื่อยังไมถึงขั้นจริงจัง 

พอถงึขั้นจริงจังกด็ังที่วาน้ี อยูไมได แมแตเวลาจะนอนมันยังนอนไมหลับ 
เจาของนอนจิตมันไมไดนอนมันหมุนติ้วๆ เอา ลุกขึ้นมานั่งก็นั่งเพื่อสูมนัก็หมุนติ้ว เอา 
ลงเดินจงกรม นอนใหมันหลับมันก็ไมหลับ ลงเดินจงกรมหมุนติว้ สุดทายสวาง 
กลางวันยังจะไมนอนอกี นั่นเห็นไหม น่ีละเวลามันหมุน จิตหมุนจะฟาดกิเลสใหขาด
สะบั้นเพื่อนิพพานความพนทุกขโดยสิ้นเชิง มันมีกําลังมาก ไมรูจักหลับจักนอน ถงึขัน้นี้
เปนเองเปนอัตโนมัติ ใหพากันจําเอาไว เมื่อถึงขั้นอัตโนมัตหิากรูตัวเอง วันนี้ไมพูด
อะไรละ เอาละใหพร 

(วันนี้ทองคําได ๒ บาทครับผม) นี่ละไดทุกวันทองคํา ไดทกุวันๆ เดี๋ยวนี้มันตั้ง 
๓๐๐ กวา ๓๖๐ จาก ๑๑ ตัน เปน ๓๖๐ กวากิโลนะ อยางน้ีมันคอยไปๆ เราจะคอย
พยายามใหเปนน้ําไหลซึม เอาทองคาํเขาสูคลังหลวงในโอกาสที่ควรเปนไปไดอยู จึงได
รบกวนบรรดาพี่นองทัง้หลาย เอา พากันพยายาม ชาตินี้เปนชาติของเรา เมืองของเรา 
ความบกพรองเปนของเราที่จะรับความทุกขจากความบกพรอง เพราะฉะนั้นจึงพยายาม
หาใหสมบูรณขึ้นโดยลําดบั ความแนนหนามั่นคงอบอุนใจจะเปนสมบัติของคนไทยเรา
ทั้งประเทศ ใหจําเอานี้นะ เอาละใหพร 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

