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เทศนอบรมฆราวาส ณ ศาลาใหญวัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

อัศจรรยสองหน
ทานแบน วัดดอยธรรมเจดีย เคยรับกฐินเขาเสร็จแลวยกมาถวายวัดปาบานตาด
อยูเสมอ วันพรุงนี้ตอนเที่ยงก็จะยกขบวนจากโนน พอเขาถวายกฐินเสร็จที่วัดดอยธรรม
เจดีย ก็จะยกขบวนมาถวายวัดปาบานตาด มาถึงนี้ก็ในราวเที่ยงพอดี วัดดอยธรรม
เจดียนี้เคยกระเทือนจิตเราอยูสองสามพักนะ พักหนึ่งที่ไปอัศจรรยตัวเองก็อยูวัดดอย
ธรรมเจดีย อัศจรรยลมๆ แลงๆ ไปอยางนั้นละ ยังไมถงึ ขั้นอัศจรรยจริงๆ ก็อยูวัดดอย
นี้แหละ เดินจงกรมอยูต อนตี ๔ ตี ๕ ทางจงกรมจากทิศใตทิศเหนือยาว ตี ๔ ไปเดิน
จงกรมอยูจติ มันสวางไสวมันวางไปหมดเลย ยืนอยูพื้นแผนดินนี้แตจิตมันวางหมดเลย
นี่ก็ไปอัศจรรยตัวเอง มันขึ้นอุทานภายในใจ โอโห จิตของเราทําไมถึงอัศจรรยเอา
นักหนา ทั้งสวางไสวทั้งวางไปหมดเลย
ความคิดเหลานี้มีตอนตี ๔ เชาๆ สักเดี๋ยวผุดขึน้ มา พอเราอัศจรรยจิตของเราที่
มันสวางไสวมันวางหมดเลย มันก็อุทานขึ้นมาวา ทําไมจิตของเราถึงไดสวางไสว
อัศจรรยเอานักหนา พอหยุดลงก็มีธรรมะผุดขึ้นมา คือมันวางหมด แตจุดตรงกลางที่
มันวางมันไมวาง พระธรรมทานก็สอนขึ้นมาตรงนั้นเลย ถามีจุดมีตอ มแหงผูรูอยูที่ไหน
นั้นแลคือตัวภพ คือจุดตอมแหงความสวางไสว เหมือนตะเกียงเจาพายุ ไสตะเกียงมัน
ใสกระจางแจง ตรงนั้นละมันเปนจุดสวางไสว บอกวาถามีจุดมีตอมแหงผูร ูอยูที่ไหนนั้น
แลคือตัวภพ เราเลยงง แกปญหาไมตก
ถาเลาใหพอแมครูจารยฟงในขณะนัน้ ที่ทานยังมีชีวิตอยูนี้ ทานจะจี้ทันที ก็จุด
นั้นแหละทันทีเลย ดีไมดีมันจะบรรลุธรรมในเวลานั้นเลย ก็มันมีจุดเดียวเทานั้น ออก
จากนั้นมันก็หมด จิตอันนี้มันวางไปหมดโลกธาตุ มันสวางไสว เลยอัศจรรยตัวเอง
ทําไมถึงไดอศั จรรยนักหนาจิตนี้ แลวพระธรรมทานก็เตือน กลัวจะหลง คือมันวางไป
หมด ตัวภายในมันยังไมวาง ทานจึงบอกวาถามีจุดมีตอมแหงผูรูอยูที่ไหนนั้นแลคือตัว
ภพ ตัวนี้แหละตัวภพ ถาเลาถวายพอแมครูจารยฟงทานจะจีต้ รงนั้น อาจจะบรรลุผึงใน
เวลานั้นเลยก็ได แตนี้ทา นเสียไปแลว เราไปเปนตอนเดือน ๓ เดือน ๖ ก็มาปลงกันที่
นั่น วัดดอยธรรมเจดียจึงกระเทือนใจอยูถึงสองพักทีเดียว
คราวหนึ่งก็พักอัศจรรยตัวเอง พักที่สองอัศจรรยสุดขีด เปนสองพักวัดดอย
ธรรมเจดีย เวลามันวางมันวางจริงๆ มันนาอัศจรรยอยูนะ มันวางหมดเลยเทียว จิตนี้
สวางจาครอบไปหมด ทั้งๆ ที่กิเลสยังมีอยูมันก็อศั จรรยขนาดนั้น บทเวลาถึงขีดมันแลว
ที่วาตัวสวางจาหมดเลย ดับหมดเลย สวางธรรมชาติแทขึ้นมาแทน คือมีอยูนั้นแลวอันนี้
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ปดเอาไวเฉยๆ พอสวางอันนี้ตกไปปบ สวางอันนี้ก็จาครอบเลย วัดดอยธรรมเจดีย
เปนอยูสองครั้งเราไมลืมนะ ครั้งทีม่ ันสวางขางนอกแตขางในยังทานก็บอกวา ถามีจดุ มี
ตอมแหงผูรอู ยูที่ไหนนั้นแลคือตัวภพ นี่ตัวนี้ยังไมวาง แลวก็มาปลงกันตรงนี้ละ ปลงอัน
นี้ลงที่วัดดอยธรรมเจดียตอนเดือน ๖ กลับมา ขึ้นวัดดอยของเกา เดือน ๓ ขึ้นไปไป
สวางอยางนั้นละ พอกลับมาเดือน ๖ ความสวางอันนี้หายไป ความสวางธรรมชาติแท
ขึ้นมาแทนที่เลย ที่วัดดอยธรรมเจดีย เปนของอัศจรรยสองหนนะเรา
วันนี้เปนวันปวารณา วันออกพรรษาวางั้นนะ เขาพรรษาครบไตรมาส ๓ เดือน
ก็มาครบวันนี้ แลวออกวันนี้ ครบ ๓ เดือน ตามธรรมดาพอออกพรรษาแลวนี้ทานก็
เตรียมออกเที่ยวละพระกรรมฐาน อยูจําพรรษาในสถานที่ที่จํากัด พอออกพรรษาแลวนี้
ทานก็ออกเที่ยวละ เที่ยวเบื้องตนนี่ก็อยูตามปาเสียกอน ยังไมขึ้นภูเขา พอตอนเดือนมี
นา เมษา หนารอนนี่ขึ้นเขา อยูบนถ้ําบนอะไรเย็นๆ สบายๆ ตอนนี้อยูตามปาไม
ธรรมดา พอเดือนมีนาเขาไปแลวก็ขึ้นภูเขา ขึ้นอยูบนถ้ํา เย็น ในถ้ํามันเย็นสบายดี
นี่ทานแบนก็จะมาตอนเทีย่ งวันพรุงนี้ ทานรับกฐินเสร็จแลวเคยยกมาถวายวัดนี้
หมดเลยนะ ทานแบน วัดดอยธรรมเจดีย เอามาถวายวัดนี้หมด พอถวายวัดนี้ ทีนี้
กระจายออกทั่วโลกเลย มาถึงจุดนี้แลวออกๆ ทัว่ โลกเลย ออกหมดละวัดนี้ ไมมีเก็บ ไม
เก็บอะไรวัดปาบานตาด สงเคราะหโลกลวนๆ เลย ไดมามากนอยออกหมดๆ ไมมีคําวา
เก็บ ออกหมดเลย
วันนี้คนก็เต็มศาลา ศาลาหลังนี้นอยเมื่อไร ดูซิ แตวันเชนนี้ไมมีความหมายเต็ม
หมดเลย นี่ก็กระทิงแดงละมาสรางศาลาใหญหลังนี้ขึ้นมา สั่งไมมาจากเวียงจันทน
ประเทศลาว ตนเสาๆ สั่งมาจากเมืองนอก มาอยูต ั้งสองป วาจะสรางทีไรก็กลัวโดนดุๆ
เห็นวาเราไมชอบการกอสราง สุดทายก็เลยมาสารภาพ จะมาปลูกที่นี่วางั้นนะ หยั่งเสียง
เรา มาปลูกที่นี่ ไมปลูกที่อ่นื แหละ เลาเหตุเลาผลใหฟงเรียบรอย เหตุผลก็ดีทุกอยาง
เราก็อนุญาตทันทีเลย เอา สรางไดวางั้น เพราะตอนนั้นตอนชวยชาติเวลาฝนตกคน
เปยกปอนหมด ไมมีศาลาพัก เปยกหมดเลยคน ก็เลยสรางในเวลานั้น ศาลาใหญหลังนี้
สรางขึ้นมา นี่ละเวลาคนมามากๆ ดูซิ แนนหมดเลย คนมาก
ทองคําเราที่ขนเขาคลังหลวงคราวนี้เทาไร (๑๑,๕๘๕ กิโล) นี่ละทองคําที่เราขน
เขาคลังหลวงคราวนี้ได ๑๑,๕๘๕ กิโล ทองคําลวนๆ เอาเขาคลังหลวงที่ชวยชาติคราวนี้
ทองคําตัง้ ๑๑,๕๘๕ กิโล ไมใชนอยๆ นะ กองพะเนินทองคําเราเขาคลังหลวง เรา
พยายามขนเขาคลังหลวงใหมากๆ มีแตขนเขาละเรา ไปที่ไหนตีเขามาๆ ขนเขามาใน
คลังหลวงของเรา สําหรับดอลลารนั้นไดเพียง ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ กวา ดอลลารที่เขาคลัง
หลวง จากนั้นดอลลารก็ออกมาชวยเงินไทย เงินไทยชวยโลกไมพอใช เพราะเราหยุด
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เทศน จตุปจจัยไทยทานมันก็หมดไปตามๆ กัน ทีนี้ความจําเปนของคนที่มาขอรอง
ความชวยเหลือจากเรานี้ ไมหยุด มากตอมาก ก็เลยตองเอาเงินดอลลารเขามาชวย
สมทบกับเงินไทยออกชวยโลกเวลานี้ คือออกชวยโลกสรางนั้นสรางนี้ สวนมากเปน
โรงพยาบาล โรงพยาบาลนี้มาทั่วประเทศไทยนะ แตภาคอีสานรูสึกจะมากกวาเพื่อน
หนอย เพราะเปนภาคคนจน ภาคอื่นก็ไปหมดทัว่ ประเทศ ที่ชวยโรงพยาบาล สรางนั้น
สรางนี้ใหหมดเลย
ที่ทางโนนมาอนุโมทนามาชวยเหลือ ก็เพราะเห็นวาทางวัดปาบานตาดนี่ออก
ชวยชาติอยูแลว มีเทาไหรมาก็ออกหมดเลย วัดปาบานตาด ออกชวยชาติบานเมืองของ
เราหมด สําหรับในวัดนี้ไมใหเก็บ ไมใหมีเก็บอะไรเลย มีแตออกๆ ทัง้ นั้น ไดมากได
นอยออก เรียกวาออกทั่วประเทศทุกภาค เราออกทัง้ หมด ทางไหนจําเปนอะไรๆ
สวนมากจะเปนโรงพยาบาล สรางตึกสรางอะไร เครื่องมือแพทยใหโรงพยาบาลตางๆ
ทั่วประเทศไทย เราออกชวยตลอด เฉพาะดวงตาก็ตั้งรอยกวาลาน ศูนยดวงตานี้ รอย
เทาไหรลานนะ (๑๕๓ ลาน ๑ แสน) เออนี่เฉพาะตาลวนๆ ๑๕๓ ลาน อยางอื่นไมนับ
ตานี่ไปกวางขวางมาก ไปทางไหนๆ บุรีรัมย เพชรบูรณ พิษณุโลก เชียงใหม
(มันจะมีโรงพยาบาลอุดรธานี ศูนยปนปว สาธารณรัฐประชาชนลาว โรงพยาบาล
บุรีรัมย
โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม
โรงพยาบาลศรีนครินทร
มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก โรงพยาบาลอุตรดิตถ
โรงพยาบาลจังหวัดเลย โรงพยาบาลหนองบัวลําภู โรงพยาบาลพระอาจารยฝน
สกลนคร โรงพยาบาลคายประจักษ อุดรธานี โรงพยาบาลหาดใหญ จังหวัดสงขลา
โรงพยาบาลเพชรบูรณ โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลสมเด็จ
พระสังฆราชองคที่ ๑๗ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี โรงพยาบาลนครปฐม
โรงพยาบาลสัตว คณะสัตวแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน โรงพยาบาลอํานาจเจริญ รวม
ทั้งหมด ๑๘ โรงพยาบาล ที่หลวงตาเมตตาใหเครื่องมือแพทยรักษาดวงตา) นี่เฉพาะตา
นะ ๑๕๓ ลานหนึ่งแสน เฉพาะตา ที่อื่นไมนับ ก็มาเทาไรมันก็ออกหมดชวยทั้งนั้น โห
เยอะอยูนะ เยอะอยู ไมใชเลนเหมือนกัน
ใหพากันตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติตามศีลตามธรรมนะ ของพระพุทธเจาเปนธรรมชั้น
เอก เยี่ยมยอด ยอดเยีย่ มที่สุด ใหพากันมีธรรมอยูในใจ อยูในบานในเรือน ไปอยูที่
ไหนใหมีธรรมอยูภายในใจ มีพุทโธๆ เปนตนนะ ใหติดใจ จิตถาประหวัดถึงธรรมแลว
จะไมโหดรายทารุณ ถาจิตระลึกถึงธรรมปบจะสงบเหมือนกับน้ําดับไฟ ไฟคือกิเลส น้ํา
คือธรรม พอระลึกถึงธรรมนี้ สิ่งทั้งหลายที่มันรายแรงจะสงบลงๆ ธรรมเปนของสําคัญ
มาก เปนน้ําดับไฟ เราก็ชวยเต็มกําลังละ ชวยโลกคราวนี้ ชวยทุกสิ่งทุกอยางหมดเลย
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เราไมเอาอะไรทั้งนั้น เราชวยโลกทั้งหมดเลย ทุกสิ่งทุกอยางออกกระจายทั่วโลก
เรียกวาชวยโลก เราไมเอาอะไร เราพอทุกอยางแลว
การหาธรรมเราก็พูดจริงๆ ทานทั้งหลายเคยไดยินไหม การหาธรรม เสาะ
แสวงหาอรรถหาธรรม หาบุญหากุศล เราหยุดหมดแลว เราไมหา หาบุญก็ไมหา หา
ธรรมก็ไมหา มารวมอยูที่ใจกับธรรมเปนอันเดียวกัน พอใจกับธรรมเปนอันเดียวกัน
แลว สิ่งทั้งหลายก็หมดปญหาโดยสิ้นเชิง มารวมอยูที่ใจกับธรรมเปนธรรมธาตุอัน
เดียวกัน ใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลว ยุติหมดเลย ไมหาอะไร พออยูที่นั่นหมด นี่
ทานวาหาธรรม มาบรรจุหรือมาเต็มตื้นอยูที่ใจ พอใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวก็
หมดการที่จะหา หาอะไรอีก ใหมันเห็นชัดๆ ในใจ
คําพูดเชนนี้ทานทั้งหลายเคยไดยินไหม หลวงตาบัวก็ไมเคยไดยิน ไมเคยคิดแต
กอน แตเมือ่ มาเปนอยูที่หัวใจแลวพูดไดเต็มปาก พอใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวก็
ไมทราบจะไปหาธรรมที่ไหน ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันเรียกวาธรรมธาตุ อยูที่นั่นหมด
สวางจาอยู นั่นละธรรมแทเปนอยางงั้น มารวมอยูที่ใจ ทุกขมหันตทุกขกม็ ารวมอยูที่ใจ
สุขเปนบรมสุขก็มารวมอยูที่ใจ ใจเปนที่รับทราบเรื่องความสุขความทุกขทงั้ มวลสาม
แดนโลกธาตุมารวมอยูที่ใจ สุขบรมสุขก็อยูที่ใจ มหันตทุกขกอ็ ยูที่ใจ
เมื่อใจชําระซักฟอกใหเรียบรอยทุกสิ่งทุกอยาง ไมมีอะไรเหลือ เหลือแตใจกับ
ธรรมเปนอันเดียวกัน กลายเปนธรรมธาตุลวนๆ แลว ใจนั่นละแสนสบาย บรมสุขอยูที่
นั่น หาแลวมาเจอที่ใจนะ หาธรรมก็หา มารวมอยูที่ใจ หาสุขหาทุกข เวลามารวมๆ อยู
ที่ใจ ทุกขเปนมหันตทุกขกอ็ ยูที่ใจ เวลาชําระกิเลสตัวเปนภัย สั่งสมทุกขขึ้นมาตอสัตว
โลกใหสิ้นซากลงไปแลวก็เปนบรมสุขขึ้นมาที่ใจ
ใหพากันตั้งอกตัง้ ใจปฏิบัติ เราพูดนี่เราพูดไดอยางเต็มปาก เราหาไดอยางเต็ม
ใจแลว ไมมีอะไรบกพรองแลวภายในใจของเรา เราจึงกลาสามารถเทศนาวาการไดทุก
แหงทุกหน อยาวาแตมนุษยมนา เทวดาอินทรพรหมก็เทศนสอนไดเหมือนกัน แตไมใช
ฐานะที่มนุษยจะมาฟงเสียงเทศนเทวดา คือไมจําเปนตองพูดถึง เวลาพูดถึงมนุษย
เทวดาก็ไมมาเกี่ยวของ เทวดาก็เปนเทวดา มนุษยเปนมนุษย เวลาสอนเทวดา มนุษยก็
ไมไปเกี่ยวของ เทศนสอนเทวดา
ธรรมของพระพุทธเจาสอนไดหมด ภพฺพาภพฺเพ วิโลกานํ เล็งญาณดูสัตวโลก
ใครจะมีนิสัยปจจัยมากนอยเพียงไร ควรจะไดบรรลุธรรมขั้นใดๆ ทรงทราบในเวลาทรง
เล็งญาณนั่นแหละ ตอนเที่ยงคืน อฑฺฒรตฺเต เทวปฺหากํ ทรงแกปญหาและเทศนาวา
การอบรมพวกทวยเทพทั้งหลายนับแตทาวมหาพรหมลงมา
เปนธรรมพระพุทธเจา
ทั้งนั้นเทศนสอน อยางอื่นไมมี ไมควรแกทานเหลานี้ ธรรมนี้ควรหมดในสามโลกธาตุ

๕
ธรรมเหนือหมดทุกอยางเลย สอนไดหมดนั่นละ ออกพรรษาไปแลว ก็ใหตั้งหนาตั้งตา
บําเพ็ญความดีนะ กิเลสมันไมไดออกพรรษาดวยเรานะ กิเลสมันอยูในใจของเรา วันนี้
วันออกพรรษา เรานึกวากิเลสมันจะออกไป มันไมไดออกนะ มันอยูที่ใจ การชําระใจ
เพื่อความเปนคนดี ตองไดชําระตลอดทั้งในพรรษาทั้งนอกพรรษาตลอดกาลเลย นี่
เรียกวาชําระกิเลส กิเลสสิ้นไปแลวในพรรษานอกพรรษาไมมีปญหา สวางจาอยูอยาง
นั้นตลอดเวลา นั่นคือใจของผูบริสุทธิ์ทานเปนอยางงั้นละ เอาละวันนี้จะใหพร
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

