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น้ําใจที่มีตอโลก
กอนจังหัน
เคยพูดเสมอเรื่องภาวนา การตั้งสติสําคัญมาก จะธรรมบทใดผูที่เริ่มตน หรือผู
ที่ไดหลักคือสมาธิแลว สติติดตลอด สติเปนพื้นฐานสําคัญมากทีเดียว ใครขาดสติคน
นั้นขาดความเพียร จําใหดีทุกคน สติสําคัญมากทีเดียว สติตดิ ตลอดๆ นี้กิเลสจะไมเกิด
พอเผลอสติปบกิเลสออกแลว กิเลสออกตามสังขาร สังขารเปนเครื่องมือของสมุทัยคือ
กิเลส มันดันสังขารออกมาใหคิด พอออกไปปบไดไฟคืนมาแลว ความยุงเหยิงวุนวาย
จะเกิดตลอดจากความคิดมาก เมื่อมีสติแลวมันจะไมออก
เพราะฉะนั้นจึงกลาพูดไดวา กิเลสจะหนาขนาดไหนก็ตาม ถาสติมอี ยูแลว
แข็งแกรงแลวจะออกไมได วางั้นเลย ที่มันออกไดก็คือไมมีสติ หรือกําลังสติยังไมมี ตั้ง
พับลมผล็อยๆ ถาตั้งพับลมผล็อยตองหาวิธีการ สําหรับพระโดยเฉพาะ เราเองแลวตอง
ผอนทางอาหารหรืออดอาหาร เมื่อกําลังของรางกายลดลงแลวสติคอยดีขึ้นๆ อันนี้
แลวแตจริตนิสยั ของใคร แตสวนมากจะไมพนอาหารไปได เปนขาศึกตอสตินะ
คือสตินี้ พออาหารเต็มที่แลวสติลอยเลย ตัดอาหารลงไป ผอนอาหารลงไป สติ
คอยดีขึ้นๆ ผอนอาหารลงไปสติคอยดีขึ้น ถาอดอาหารนี้ซัดปงเลย เปนอยางนั้นละ เรา
พูดใหชัดเจนใหเปนแบบเปนฉบับทานทั้งหลาย เราจึงทรมานมากทีเดียวสําหรับนิสัย
ของเราเปนนิสัยวาสนาหยาบ ทองเสียมาตั้งแตพรรษา ๑๐ ออกปฏิบัตพิ รรษา ๗ เริ่ม
แตพรรษา ๗ อดอาหารผอนอาหารเห็นวาไดกําลังดีเลยเอาเรื่อย ทีนี้เตลิดเลย
จนกระทั่งทองเสียตั้งแตพรรษา ๑๐ ฟาดกันถึงพรรษา ๑๖ แลวหยุดอดอาหารนะนั่น
พรรษา ๑๖ เปน ๙ ปแลว ลงเวทีพูดใหชัดเจน ทองก็ยังเปนไปเรื่อยๆ เปนมา
จนกระทั่งถึงจะชวยชาติบานเมือง กําลังมันจะไปเพราะทองเสีย ทองเสียนี่เพราะอะไร
เพราะอดหาร เพราะเรานี้อดอาหารเปนพื้นๆ
อาศัยอดอาหารตั้งสติ ทีนี้มันไมคํานึงถึงความเปนความตายของธาตุของขันธ มี
แตจะเอาใหไดอยางใจๆ คือใหบรรลุถึงจุดหมายปลายทาง นี่ก็ชี้แจงใหทานผูมุงมา
ปฏิบัติทั้งหลายทราบ ถาสติเลื่อนลอยมากๆ ใหตัดอาหารลง ผอนลง ใหสังเกตตัวเอง
การประพฤติปฏิบัติ ไมสังเกตทําไปเฉยๆ เลื่อนๆ ลอยๆ ไมไดนะ เหลวไหล พระ
กรรมฐานเราเหลวไหลเพราะไมมีหลักยึด นี้เอาหลักยึดให เอาไปลองดูซินะ สวนมาก
อาหารเปนอันดับหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องสติ อาหารมากเทาไรสติยิ่งเลื่อนลอย อาหาร
นอยลงๆ สติคอยดีขึ้นๆ

๒
นี่เคยฟดเคยเหวี่ยงมาทุกแบบทุกฉบับ ดวยการพินิจพิจารณา เรียกวาลบบวก
คูณหารอยูในตัวๆ เสร็จเลย กวาจะบืนไปไดๆ ใชความพินิจพิจารณาไมใชนอยๆ นะ
ไมใชสักแตวา ทําแลวทําๆ
เหลวไหลทั้งนั้นละ
ไมวา พระไมวาใครก็ตามถาไมมี
หลักเกณฑ นี่สอนหลักเกณฑให ใหทดสอบพิจารณาตัวเอง อาหารเปนสําคัญมากกับ
การตั้งสติ ถาตั้งสติมันเลื่อนลอยๆ ใหผอนอาหารลง แลวใหตั้งสติดู พอผอนอาหารไม
ตองบอกละ สติจะคอยดีขึ้นๆ
เราเคยอด เชนอยางถึง ๗ วันนี้ลงมาฉันทีหนึ่ง นั่นละสติติดตลอดเลย ๗ วันไม
มีเผลอเลย พอฉันอาหารลงไปแลวมันลดของมันลง แตทีนี้ไมไดกินมันก็จะตาย ก็ตอง
มีฟดมีเหวี่ยง มีอดบางอิม่ บางไปอยางนั้นละ แตยังไงไมถอยเรื่องผอนอาหารอดอาหาร
ตองถือเรื่องอาหารกับสตินี้เปนขาศึกตอกัน ไมถืออยางนั้นไมไดนะ
ผูปฏิบัติเลื่อนลอยๆ หาผูที่จะทรงมรรคทรงผลไมมี เพราะการปฏิบัติไม
เขารองเขารอย ไมมีหลักยึด ไมมีครูมีอาจารยสอนเปนที่แนใจตายใจ พอที่จะทุม กําลัง
ลงไปดวยความแนใจแลว นั่น ผูสอนอยางนั้นก็ไมคอยมี นี้สอนอยางแมนยําพูดตรงๆ
ไดผานมาหมดแลว การเทศนาวาการตั้งแตพื้นๆ ฟาดจนถึงพระนิพพานนี่ไมสงสัย อยู
ในหัวใจนี้หมดแลว เพราะฉะนั้นการสอนหมูเพื่อนทั้งหลาย จึงไมมีสงสัยอะไรทั้งนัน้
บอกตรงไหนแนแลวๆ เคยผานมาแลว เหตุก็สมบูรณ ผลสมบูรณมาแลวทั้งนั้น จึงได
สอนหมูสอนเพื่อน อยาไดพากันเลื่อนลอยนะ การปฏิบัติตัวเลื่อนลอยไมได
อยูที่ไหนสติเปนสําคัญ สติเปนพืน้ ฐาน ไมอยางนั้นเหลวไหลๆ นักภาวนา
ทั้งหลายทุกคนใหยึดเอาหลักที่สอนนี้ใหแมนยําๆ ใสลงไปตูมเลยๆ กิเลสพัง ถาไมมี
หลักมีเกณฑกิเลสไมพัง กิเลสเลยเปนหลักเกณฑเสียเอง ธรรมะพัง เปนยังไงละกิเลส
เปนหลักเกณฑ พวกนี้มีแตพวกแนนหนามั่นคง นั่งลอมรอบกันอยูนี้มีแตพวกแนนหนา
มั่นคง แนนหนามั่นคงอะไร คือกิเลสมันมั่นคง มันขับออกหมด ใครภาวนาที่ไหน
ลมเหลวๆ ไมไดเรื่องนะ เอาละทีนี้จะใหพร
หลังจังหัน
พูดถึงเรื่องอดอาหารเราเปนอยางนั้นจริงๆ ทองเสียเพราะอดอาหาร จนกระทั่ง
จะชวยชาติมันจะพังมันจะตาย เปนเรื้อรังมาตั้งแตโนน เพราะฉะนั้นจึงสอนผูปฏิบัติให
ผอนสั้นผอนยาว ถามันจะหนักมากใหผอนลง อาหารถาผอนลงมากก็เพิม่ เขาๆ นัก
ภาวนาตองเปนนักสังเกตไมงั้นไมไดนะ
(มีพระเอาของมาถวาย) เอาวางไวนั่น แลวมีพิธีอะไรอีก เราเบื่อพิธีพอแลว เอา
วางลงไปนั่น วางลงปุบใหแลวดวยความจงใจ รับแลวดวยความบริสุทธิ์ใจ สมบูรณ
ดวยกันทั้งสองฝาย มานี่ นโม ตสฺส ปงฺสุกูลจีวรานิ ภิกขฺ ุสงฺฆสฺส ฟงไมไดนะ มัน

๓
จอมปลอมทุกวันนี้ บังสุกุลพระพุทธเจาทานสอนใหพระไปเก็บเอาบังสุกุล คือตกอยู
ตามขี้ฝุนขีฝ้ อยที่เขาทอดทิ้งไวแลว จนกระทั่งถึงปาชา ใหไปบังสุกุลผาที่เขาทิ้งไวแลว
เอามาเย็บปะติดปะตอกัน แลวขึ้น สงฺฆสฺส โอโณชยาม ใครจะถวายสังฆทานอยูใน
บังสุกุลมีเหรอ พิจารณาซิ มันไมมีเหตุมีผล มันแตงขึ้นมา ผูซอื้ ก็ซอื้ มา ปงฺสุกูลจีวรานิ
ภิกฺขุสงฺฆสฺส มันฟงไมไดนะ
นอกจากนั้นก็วา สีลวนฺตสฺส นี่ก็วาดีแลว ขึ้นเปน สีลวนฺโต มันเขาไดยังไง
เรียนมหามาดวยกันมันรูทันที สีลวา มันเปนเอกพจน สีลวนฺโต มันเปนกี่พจนละ พูด
ใหมันชัดๆ อยางนั้นละ มันหลับตาแตงมา ผูนั้นก็ไปซือ้ มาขายกัน แลวก็มา สีลวนฺตสฺส
แลวก็ สีลวนฺโต สีลวนฺตสฺส เปนเอกพจน สีลวนฺโต เปนพหูพจน เขากันไดยังไง
พิจารณาซิ ถึงเวลาจะออกออกบางซิ ก็เรียนมาดวยกันหลักคัมภีรใบลานรูอยูดวยกัน
นอกจากไมพูดเฉยๆ พูดตรงไหนมันขัดตอหลักความจริง เชนหลักบาลีอยางนี้ บาลี
ทานมีหลักมีเกณฑของทาน
วิทยุนี้พิลึก เดี๋ยวนี้คอยเบาหนอยเรา แตก็ไมเบานะอยาวาเบา วิทยุที่สวนแสง
ธรรม เครื่องนี้ฟงวามันกินน้ํามันหรือวามีอะไรมากเขา ก็เลยทําใหไมแนใจ ตกลงก็ตอ ง
ซื้อ ไปกรุงเทพฯคราวนี้ซื้อมารอกันไวเครื่องนี้ หากวามันเสียแลววิทยุที่สวนแสงธรรม
มันทั่วประเทศไปแลวนี่นะ ขาดนี้ปบมันตองกระเทือนกันทัว่ ประเทศ แลวทําไง เลยตอง
ไปเอามา ที่แรกดูวา ๕ กิโลวัตต ฟาดถึง ๑๐ กิโลวัตต เปนเงิน ๔ ลาน กอนที่เราจะมา
นี้ ก็ออกจากนี้ละออกไป ๔ ลานปงๆ ไปเลย ทีแรกคุณเฉลียว คุณภาวนามา เอามาให
ตั้ง ๓ ลาน วาราคา ๓ ลาน เราเลยขูชายปม เอาพูดจริงๆ เราเปนอยางนั้นนี่นะ
นักภาวนานักใจบุญอยูกบั คุณเฉลียวอยูกับคุณภาวนา ทําบุญอยางเงียบๆ นะ
ใครจะหาคนเชนไร เปดใหทราบเสียบางมนุษยเรา ผูใจดําน้ําขุนก็ใหฟง ผูจิตใจอัน
กวางขวางพรอมทั้งทุนทรัพยและทุนทรัพยไมมี แตน้ําใจกวางขวางก็ใหไดทราบทั่วกัน
อันนี้ทุนทรัพยก็พรอมน้ําใจก็พรอม น้ําใจก็กวางขวาง คุณภาวนากับคุณเฉลียว อยู
วิทยา พอพูดถึงเรื่องอยากไดวิทยุนี้มารอกันไว หากวาอันนี้ปุบปบเสียทางนี้จะไดเขา
ทํางานทันที จะไมใหเสียเวลา ทางนั้นก็ออกมาปุบใหเลย.๓ ลาน
แลวทีนี้ชายปมของเรานี้ก็ไปถูกใครกลอมมาอีก เขาวา ๕ กิโลวัตต ๓ ลาน ถา
เปน ๑๐ กิโลวัตตเพิ่มอีกลานเดียวก็จะดีมาก ทางนี้ก็เลยฟาดไป ๑๐ กิโลวัตต ฟาดไป
เสียลานหนึ่ง ทีนี้ไมมีตบั ไหนกินก็เลยมาเอาตับหลวงตาบัวไปเขาใจไหม ก็บอกคุณ
เฉลียวคุณภาวนาตั้งแตนั้นไวแลว ๑๐ ลานก็ไดวางั้นนะ อยาวาแตเพียง ๓ ลานเลย นี่
ตรงนี้เปนคนเหลวไหลเอง เราไดจี้เอาชายปมอยามาพูดกับเราอยางนี้นะ อะไรๆ ที่จะ
ตกลงอะไรใหพิจารณาเรียบรอยแลวคอยออกผึงๆ นะ เราทําอยางนั้นเราบอกอยางนี้

๔
หากวาเราจะรบกวนบรรดาพี่นองทัง้ หลายดวยเงินจํานวนใดสมบัติจํานวนเทาไร เราจะ
พิจารณาเรียบรอยแลวออกผึงเดียวถูกเลย อันนี้วา ๓ ลานแลวก็ ๔ ลาน มันยังไงกันนี่
อยาทําอยางนี้อีกนะกับเราบอกตรงๆ วันนั้นสอน เหลวไหล เราไมมีนะนิสัยอยางนี้
จริงจังทุกอยาง บอกอะไรบอกมามากนอยใหเต็มเม็ดเต็มหนวยดวยเหตุผล นี่เราก็พูด
ดุชายปมวันนั้น
นี่พูดถึงเรื่องการจับจายเปนอยางนี้ละ ไปกรุงเทพฯนี้คือเงินเหลือมาเทาไรก็
เหลือ ไปที่ไหนทําประโยชนที่นั่นๆ เราทําประโยชนทั่วโลก ไมไดเฉพาะเจาะจงแตที่ใด
ที่หนึ่ง หากมีความจําเปนอยูที่ใดชวยไดทั้งนั้นๆ เลย นี่เปนเรื่องที่เขามาสัมผัสที่จะตอง
พูดอีก นี่ก็นงั่ อยูสวนแสงธรรมตอนเชานั้น สามีภรรยา ผัวตาบอด เมียตาดี ไมมีทอี่ าศัย
ก็ตอ งวิ่งเขามาหาเราตอนเชา มาขอความเมตตาวาตาบอด อยากจะผาตัด หมอเขาคิด
รายหนึ่ง ๓๕,๐๐๐ ไมมีเงิน แลวเวลาผาแลวจะเห็นไหม บอกวาเห็นทั้งสอง เอาใหเลย
อยางนั้นแลว ๓๕,๐๐๐ เวลาเราใหให ๔๕,๐๐๐ เผื่อไว ๑๐,๐๐๐ สําหรับใชจาย แนะก็
อยางนั้น ไปที่ไหนเปนอยางนั้นเรา
เพราะฉะนั้นจึงพูดไดเลย หรือเขียนประกาศไวหนาวัดก็ได ไมไดโออวด เปน
หลักความจริงของหัวใจเราที่ครอบดวยเมตตาตอโลก เราเปนอยางนั้นจริงๆ ไดอะไรมา
เพื่อโลกทั้งนัน้ ไมไดเพือ่ เรา จะดิ้นจะดีดอยูทกุ วันนี้ไปไหนก็ตามเราไมมี มีแตเพื่อโลก
เพื่อสงสารทั้งนั้น ที่ไดมาเหลานี้ก็เหมือนกันมากนอย จะออกกระจายไปเพื่อประโยชน
แกโลกนั่นละ เราทําสุดกําลังความสามารถของเราถึงเรื่องการเฉลี่ยเผื่อแผนี่นะ มีเทาไร
เปนหมดเลย ขอใหมมี าปดปุบเดียวเมตตานะ เมตตากวาดออกเลยๆ ที่วาความ
ตระหนี่จะกําไมมีละกับเรา กับเราความตระหนี่หงายหมาไปนานแลว
ตั้งแตเรียนหนังสือมันก็เปนนิสัยอยางนี้มาดั้งเดิม พูดตามความจริง นิสัยอยาง
นี้ดั้งเดิม ไปอยูกับพระองคไหนลักษณะตระหนี่ถี่เหนียวเขาไมไดนะเรา มันเปนยังไงมัน
คับหัวอก ยิ่งเปนสมภารตระหนี่แลวไมเขาเลย เปดหนีเลย เพื่อนฝูงคนใดก็ตามตระหนี่
ถี่เหนียวไมเขานะเรา ถามีจิตใจอันกวางขวางเขากันไดสนิทๆ เราเปนอยางนั้น คณะ
ของเราไปอยูที่ไหนพระเณรเต็มเลย ไมวาจะไปอยูวัดใดสวนมากจะไปเปนหัวหนาคณะ
ผูใหญทานจัดเอง เราก็ไมไดสนใจกับเรื่องหัวหนาคณะคะแนะอะไร แตหากเปนยังไงไม
รูนะผูใหญทานหากจัดเอง ใหเปนหัวหนาคณะ
ทานก็อาจจะเห็นความมีจิตใจกวางขวางของเรา
ของตกมาในคณะนี้เปนอัน
เดียวกันหมด คือเหมือนครอบครัวเดียวกัน หัวหนาคณะอื่นเปนของทานของเรา.เปน
แตเพียงหัวหนาเทานั้น แตเราหัวหนาทั้งหมดเลย ไดอะไรมานี้รุมกันเลยพระเณร
เหมือนพอแมกับลูก พอพอแมไดอะไรมานี้ลูกก็รุม รุมนี้ก็พระเณรกับครูกับอาจารยมัน

๕
ก็เหมือนพอแมกับลูก มันก็รุมกันแบบพระแบบเณรเขาใจไหม ไมไดรุมแบบฆราวาสนะ
หากรุมแบบพระแบบเณร ไดอะไรมาเปนอยางนั้นละเราไดมา ตลอดจนไดมาเปน
ผูใหญ ไดออกชวยชาติมันก็แบบนั้นเหมือนกัน เรียกวารุมกันทั้งประเทศ รุมเราทั้ง
ประเทศ ไดมาเทาไรคนนั้นขาดอันนั้นคนนี้ขาดอันนี้เรื่อยใหไปเรื่อย นี่เรียกวารุมเขาใจ
ไหม รุมทั่วประเทศ ไดไปนี้ก็จะไมมีเหลือละ รุมเขาใจไหม ใหพี่นองทั้งหลายทราบ
เราทําประโยชนเพื่อโลกจริงๆ เพราะฉะนั้นเราจึงพูดไดเต็มเม็ดเต็มหนวย ใคร
ผิดบอกวาผิด ใครถูกบอกวาถูก ธรรมตรงไปตรงมาไมมีความสะทานหวั่นไหวกับสิ่งใด
เลย ธรรมเหนือทุกอยางแลว คําวากลาวากลัวไมมีในธรรม ธรรมเหนือหมดแลวๆ จึง
พูดไดเต็มปากทุกอยาง เราชวยโลกเราก็ชวยอยางนี้ เอาละวันนี้นะมีเทานั้นละ
นี่ไดเทศนแลว กระจายทั่วประเทศไทยแลว เทศนถงึ เรื่องน้ําใจ น้ําใจของเราที่มี
ตอโลก เรามีอยางนี้มาตลอด ไมมอี ะไรติดเนื้อติดตัวนะในวัด ถาหากวาธรรมดาเขา
จะตองยกยอหลวงตาบัวเปนมหาเศรษฐีเงินในวัดนี้นะ เพราะมีคนเคารพนับถือมาก
ไหลเขามาอยางนี้ละไหลเขามา แตเวลาออกนี้เขาไมทราบซิ เช็คใบหนึ่งๆ เปนแสนๆ
ลานๆๆ เขาไมรู ออกอยางนั้นละ นี่ละที่เขาวาเราเปนเศรษฐี แตความจริงเราอยูใตกน
นรกคือความจนเขาใจไหม เปนอยางนี้ทั้งนั้น ทีน้จี ะใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

