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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

กิริยาอาการนี้เหมือนโลกทั่วไป
เรายังไมไดปดปากนะทองคํา ลงมาจนกระทั่งถึงน้ําไหลซึม ไมไดปด ปากนะ ให
ซึมเขาเรื่อยๆ ทองคํา ดอลลารอะไรเรียกวาเปดไวตลอด เพราะเห็นคลังหลวงเรา
บกพรองมากทีเดียว เฉพาะทองคําบกพรองมากในคลังหลวง จึงไดอุตสาหพยายาม
ตลอดมา สุดทายยังวาทองคําประเภทน้ําไหลซึมไมใหปด ใหไหลซึมเขาไปตลอด
ทองคําที่เราไดในการชวยชาติคราวนี้เขาสูคลังหลวงเรา ๑๑,๕๕๐ กิโล น้ําหนักทองคําที่
เขาสูคลังหลวงคราวนี้จากพี่นองชาวไทยเราทั้งประเทศ ไดทองคํา ๑๑,๕๕๐ กิโล นั่น
ทองคําของเลนเมื่อไร กวาจะไดเปนกิโลหนึ่ง โธ ฟาดินถลมโนนนะกวาจะไดทองคํา
หนึ่งกิโล นี้ฟาดเสีย ๑๑,๕๕๐ กิโล เกงไหม
สวนดอลลารนี้ไดเพียง ๑๐ ลาน สองแสนกวาที่เขาคลังหลวงเรียบรอยแลว
จากนั้นแลวจะไมเขาเราก็บอกเอง เพราะเงินไทยเราไมพอที่จะชวยชาติไทยของเราเอง
ตองไปดึงเอาดอลลารมาชวย สุดทายดอลลารก็เลยไมไดเขาคลังหลวง ตามเงินไทยชวย
ชาติตัวเอง
วันที่ ๖ นี้พระจะมาชุมนุมจํานวนมากนะ นาจะเปนตอนบายโมงละมั้ง ทีพ่ ระจะ
มากจริงๆ ก็เริ่มแตเที่ยงถึงบายโมง สวนมากทานจะฉันจังหันเสร็จแลวทานจะมา บาง
รายอาจจะมาฉันจังหันที่นี่ดวยก็ไดแตมีจํานวนนอย ที่ฉันเสร็จแลวคอยมาละมาก ถือ
เปนขนบประเพณียังไงเราลืมแลว (ทานเจาคุณวัดโพธิขอไวหลายปมาแลว หลวงตา
อนุญาต) เออ ทานเจาคุณวัดโพธิทานขอ จะพาลูกศิษยลูกหามากราบไหวในวันแรม ๘
ค่ําหลังจากเขาพรรษามาแลวของทุกป ทานมาบางปเราก็ลืม นูนไปนอนอยูวัดปาหนอง
แซง หลวงตาบัว
จนกระทั่งจะถึงบายโมงถึงระลึกไดวา ทานเจาคุณพาลูกศิษยลกู หามา จะทํายังไง
มันสายเกินการณแลว เลยไมมา เราขอโทษทานเพราะเราลืมจริงๆ ไปอยูว ัดหนองแซง
จวนจะถึงเวลาเทศนถึงระลึกได โฮ ถึงจะมาก็ไมทัน เอาละ ชางเถอะ ขอโทษทานเอา ก็
ไมมีเจตนา ไมมีจริงๆ หลายปมาแลวละ ดูวาตั้งแตหลวงตาบัวยังมีชีวิตอยู ตั้งแตหลวง
ตาบัวเสียไปแลวเราก็ไมไดไปวัดหนองแซง
ตอนหลวงตาบัวยังอยูนั้นไปมาหาสูกัน
ตลอด พอทานเสียไปแลวก็เลยไมไดไป
ผูกํากับ
รายชื่อโรงพยาบาทที่ไดรับเมตตา เฉพาะเครื่องมือตา
เปน ๑๗ โรงพยาบาล
๑. รพ.อุดรธานี ๒๐ ลานบาท

๒
๒. ศูนยปนปวและรักษาสุขภาพตา เวียงจันทน ๓๐ ลานบาท
๓. รพ.บุรีรัมย ๖ ลานบาท
๔. รพ.มหาราช เชียงใหม ๘ ลาน ๑ แสนบาท
๕. รพ.ศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร ม.ขอนแกน ๖ ลาน ๘ แสนบาท
๖. รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ๙ ลาน ๕ หมื่นบาท
๗. รพ.อุตรดิตถ ๔ ลาน ๓ แสนบาท
๘. รพ.จังหวัดเลย ๙ ลาน ๖ หมื่นบาท
๙. รพ.หนองบัวลําภู ๒ ลาน ๕ แสนบาท
๑๐. รพ.พระอาจารยฝน จ.สกลนคร ๕ ลาน ๕ แสน ๒ หมื่นบาท
๑๑. รพ.คายประจักษศิลปาคม อุดรธานี ๓ ลาน ๙ แสน ๒ หมื่นบาท
๑๒. รพ.หาดใหญ ๙ ลานบาท
๑๓. รพ.เพชรบูรณ ๖ ลานบาท
๑๔. รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี ๒ ลาน ๒ แสนบาท
๑๕. รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ ๑๗ สุพรรณบุรี ๑ ลาน ๘ แสนบาท
๑๖. รพ.จังหวัดนครปฐม ๒ ลาน ๕ แสนบาท
๑๗. รพ.สัตว คณะสัตวแพทยศาสตร ม.ขอนแกน ๒,๗๕๐,๐๐๐ บาท
รวม ๑๗ โรงพยาบาลเปนเงินทั้งสิ้น ๑๒๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท
หลวงตา
เราพูดเฉพาะตานะ ที่วานี่เปนตาไมนอยนะ เรียกวาหมด เราแบ
อยางนี้เลย ไมมีกํา แมบาทเดียวไมเอา เราตั้งหนาตั้งตาชวยโลกจริงๆ มีเทาไรออก
หมดๆ ออกตลอดเวลาเลย อยางนี้ละชวยไปจนเต็มความสามารถของเรา ก็รูสึกจะเปน
วาสนา เรียกวาวาสนาครั้งสุดทายก็ไดไมผิด เพราะมันแนอยูในหัวใจนี้แลว สนฺทิฏฐิโก
ผูปฏิบัติจะพึงเห็นผลงานของตนโดยลําดับ จนกระทั่งสนฺทิฏฐิโกสุดทาย พระพุทธเจาก็
สนฺทิฏฐิโก เปนพระองคแรกไมตองถามใคร สาวกทั้งหลายตลอดมาจนกระทั่งปจจุบัน
นี้เปน สนฺทิฏฐิโก จากผลงานของตนโดยลําดับเชนเดียวกัน
อันนี้ผลงานของเราที่ปฏิบัติมาแทบเปนแทบตายก็วาสุดทายแลว
ผลงานนี้
สําเร็จทุกอยางสมบูรณแบบ ถาพูดถึงเรื่องภายในจิตใจหมดทางตองติแลว หมดทุก
อยางเลย แตกิริยาทาทางภายนอกนั้นมันมีทุกแบบ พวกปากเหลานี้ละ เรามีฝามือเดียว
เราตีปากไมพอ จูงหมาไปก็วาหลวงตาจูงหมา จูงอะไรก็วาๆ ไปหมด ปากเปราะปาก
บอนมันพูด ก็วาไปอยางนั้นละ ไอเราก็จูงของเราไปเรื่อย นี่กิรยิ าภายนอก เขาใจไหม
มันอยูในสนามแหงการตําหนิติชม โลกธรรมแปดอยูในกิริยาเหลานี้ทั้งนั้นแหละ สวน

๓
จิตใจผานหมดพูดใหฟงชัดเจน เราไมมีอะไรที่จะของแลวในจิต นี้เปนชาติสุดทายของ
เรา เราชวยโลกจึงชวยเต็มเม็ดเต็มหนวย จากนี้แลวก็ดีดผึงไปเลยไมกลับ บอกวาไม
กลับก็ไมกลับ เพราะประจักษมันขาดกันอยูละฝง ฝง วัฏวนฝงวิวัฏฏจักรวิวัฏฏธรรม
ฝงวัฏวนคือหมุนกันตลอด ฝงวิวัฏฏธรรมนี้หมุนกลับไมตองมาอีกแลว นั่น สองฝงเปน
คนละฝงขาดกันแลวเชื่อมกันไมไดเลย นี่พูดจาก สนฺทิฏฐิโก ที่ปฏิบัติมามากนอย
เราไดชวยโลกเต็มกําลัง เรียกวาเราไมเอาอะไร แบเลย ทุกอยางไมเอาทั้งนั้น
ออกหมดไดมากไดนอย ตามแตจะเห็นสมควรที่จะชวยเหลือไดมากนอยเพียงไร ตาม
เหตุผลและความจําเปนที่จะชวยเหลือที่นั่นมากทีน่ ี่นอย ใครจะมาวาเราลําเอียงไมได
เราถือเหตุผลความจําเปนเปนสําคัญ เหตุผลคือความจําเปนเปนยังไงๆ ควรจะมากจะ
นอยก็ลงตามนั้นๆ จนหมดๆ ตลอดมา เราไมมีเงินติดเนื้อติดตัวเรา ออกตลอดอยางนี้
ละ เพื่อชวยพี่นองทัง้ หลาย
นี่ก็บอกวาเปนวาระสุดทายดวย พูดอยางเปนหนึ่งไมมีสองอีกดวยนะ เปนวาระ
สุดทายของเรา ไปแลวจะไมกลับมาอีกแลว วาอยางนั้นใหชัดเจนเลย แตกิริยาทาทาง
อยูในสนามแหงโลกธรรม ๘ เราเอาจริงเอาจังกับมันไมได ทิ้งไวนี้เลย เอา โลกธรรม ๘
ทางไหนจะเขาทางไหนเขาเลยบอก สวนกิริยาอาการ ใครจะตําหนิติชมอะไรเอาวามา
เลย กิริยาอันนี้เปนสนามโลกธรรมใหเขามา สวนธรรมชาติอันหนึ่งเขาไมไดผานแลว
พากันเขาใจ โลกธรรมมันจะอยูในวิสัยของโลกดวยกัน สวนนอกจากโลกธรรมแลวเลย
โลกไปแลว ไมมีอะไรที่จะเอื้อมถึงพูดงายๆ
แมตัวเราเองเราก็ไมเคยไดมีขอใดที่ตาํ หนิจิตใจของเรา วาบกพรองตรงไหน
หมดโดยสิ้นเชิง นี่หมายถึงใจลวนๆ โลกนี้เปนโลกสูญเปลาวางเปลาไปหมดเลย จิต
หมดทุกสิ่งแลวก็เรียกวาหมดสมมุติ สมมุติทงั้ มวลก็สูญไปหมดจากจิต จิตคายออก
หมดแลวไมมีอะไรเหลือ เหลือแตความบริสุทธิ์ลวนๆ นั่นละทานวา สฺุญโต โลกํ โลก
เปนของสูญเปลา สูญออกจากหัวใจหมด มีอะไรก็มีอยูตามสภาพของเขาแตไมเขามา
ผานหัวใจ ทานเรียกวาโลกนี้สูญหมดสูญจากหัวใจ พากันจําเอาไวนะ
การปฏิบัติธรรมในชาตินี้เราก็ไดทําเต็มเม็ดเต็มหนวยของเรา จนกระทั่งหมดที่
ตองติในการบําเพ็ญธรรมเขาสูใจ เอาจนกระทั่งใจกับธรรมเปนอันเดียวกัน หมดทาง
ตองติ หมดทุกอยางภายในหัวใจไมมี แตกิริยาอันนี้เปนสนามของโลกธรรม แลวแต
ใครจะตําหนิติเตียนไปแบบใดภูมิใด มันเปนไปตามความสําคัญมั่นหมายและปากของ
คนตางหาก อันนี้เปนสนามที่ลงของโลกธรรม สวนอันหนึ่งนั้นเขาไมถึงแลว ใหพากันจํา
เอาไว กิริยาอาการนี้เหมือนโลกทั่วไป ใครจะติก็ไดใครจะชมก็ไดกิริยาอาการอยางนี้

๔
แตธรรมชาติอีกอันหนึ่งเหนือไปแลว ตําหนิติเตียนไมมีความหมายอันนั้น พากันจําเอา
นะ เอาละวันนี้เทานั้นละ ใหพร
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

