๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

หัวใจนี้มีแตคุณลวนๆ
สรุปผาปาทองคํา ดอลลาร เงินบาท ที่จังหวัดเชียงใหม แพร พิษณุโลก
เพชรบูรณ ตั้งแตวันที่ ๑๒ ถึงวันที่ ๒๐ มกรา ๔๙ เงินบาท ๗,๕๔๖,๓๑๘ บาท
ดอลลาร ๓,๒๕๗ ดอลล ทองคําได ๙ กิโล ๔๑ บาท ๘๗ สตางค ทองคําที่เปนน้ําไหล
ซึมหลอมแลวและยังไมไดหลอมถึงวันที่ ๒๐ มกรา เมื่อวานนี้ ไดทองคํา ๒๒๖ กิโล ๘
บาท ๗๙ สตางค สมบัตินี้เพื่อชาติเพื่อคลังหลวง แลวกระจายออกไปเพื่อชาติเรา
หลวงตาตะเกียกตะกายจะเปนจะตาย หลวงตาไมไดสนใจกับนี้แมแตบาทหนึ่งนะ ทาน
ทั้งหลายพิจารณาซิ เราทําประโยชนเพื่อโลกเราทําจริงๆ ทุกขยากลําบากทุกอยางเรา
เสียสละ อยางที่วานี่ไปไหนนี่ ออกชวยชาติ ทองคําเขาคลังหลวงรอยทั้งรอยตลอดมา
ดอลลารเขาคลังหลวงตองแบงออกมาชวยชาติ กระจายออกไปทั่วๆ ไปบาง
สําหรับเงินสดเขาคลังหลวงเพียงเล็กนอย จากนั้นออกชวยชาติทั้งนั้น เราพยายามชวย
จริงๆ ทุกอยางชวยโลก กิริยาที่แสดงออกนี้เราพูดจริงๆ ที่จะมีเจตนาใหเปนโทษตอ
โลก แมเม็ดหินเม็ดทรายไมมี กิริยาที่แสดงออกเพื่อผลเพื่อประโยชน เพื่อความดีงาม
สําหรับผูเกี่ยวของกับเราเทานั้น เราทําจริงๆ
ทองที่ไปเชียงใหมคราวนี้ก็ไดตงั้ ๙ กิโล ไมใชเลนนะ เราไป ๘ คืน ๙ วัน
ทองคําเราก็ได ๙ กิโล ๔๑ บาท ๘๗ สตางค ก็ไดเยอะ นีจ่ ะเขาคลังหลวงทั้งนั้นแหละ
ดอลลารเหลานี้ชวยเงินไทย ไมไดเขาคลังหลวงแลว เราก็ประกาศแลวแตตน ที่เรามอบ
ดอลลารเสร็จเรียบรอยแลว ตอไปนี้เราจะไมไดมอบอีก เพราะเราคิดไปหมดแลววา
ดอลลารจะไดนําไปชวยเงินสดเงินไทยเราเพื่อชวยโลก เราก็ประกาศออกไป ตอไปนี้
ดอลลารไมแนนะ บอกอยางนั้น ก็ไมแนจริงๆ ทีนี้ออกชวยโลก คือเงินไทยไมพอ อยาง
เทศนาวาการเหลานี้ไปไหน ออกชวยชาติ แตเราไปนี้ก็กระจัดกระจาย ตามขอเรื่อยๆ
ตั้งแตออกนีถ้ ึงเชียงใหมแลวยอนกลับมา ตามขอเรื่อย
ที่ปรากฏเวลานี้ก็ตา ที่ไปเชียงใหมคราวนี้มี ๔ รายที่เขาตามขอเรา เขาก็จะ
ทราบแหละวาเราชวยโลก เพราะฉะนั้นเขาถึงตามเรื่อย ตาก็ดูเหมือนสามสี่ราย ถาราย
ไหนเปนที่แนนอนทุกอยางแลวระหวางหมอกับคนไข และการผาตัดจะไดผลดวยแลว
เรามอบใหตามที่เขาเรียกเทาไร คนไขผาตัดอะไรเรียบรอยแลว คือตองยันกันตอนที่วา
ผาแลวตองเห็น ถาไมเห็นไมรับ เห็น เขาวางั้น เขายืนยันมาจากหมอ เอาคาผาเทาไร
วาเทานั้น เราก็ใหแลวก็เผื่ออีกๆ ตลอดตัง้ แตไป เรื่อย มิหนําซ้ําเสี่ยวไอปุกกีไ้ อหยองก็
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ตามขอเพือ่ หมา โห ไอปุกกี้ยังตามเราไปเรื่อยๆ มันคงโทรศัพทไปบอกเพื่อนมัน นี่
หลวงตาใหญไปแลวนะ ใหญอะไร ใหญดวยความสงสารสัตว
หลวงตาใหญไปทางภาคเหนือนะ เอาดีๆ นะพวกเรา ใหรอตอนรับทานดวยการ
ขอ เรื่อยเลยนะ หมาก็ตามไป แตหมาเราเลยไมใหเพราะมันไมไหวจริงๆ คือเปน
ระยะๆ ขอไป ตาดูเหมือน ๔ รายหรือไง รายที่ใหเต็มเม็ดเต็มหนวยมีรายหนึ่งที่แนแลว
พอเขาไดเงินก็รองไหแลวก็หัวเราะ ทีนี้จะไดเห็นหนาลูกละ คือไปกับลูกชาย อยูลําปาง
พอมอบเงินใหแลวเขาพอใจ น้ําตารวง จากนั้นก็หัวเราะ จะไดเห็นหนาลูกชาย เออ เห็น
หมดนั่นแหละ เราก็วางี้ ขางหนาก็เห็น ขางหลังก็เห็น เราบอกงี้เลย แลวเขาก็กลับใน
คืนวันนั้น ตามเราไปนูน ไปที่ไหนตามไปจนกระทั่งถึงดอยสะเก็ด ไปทันกันที่นั่น เราให
เต็มเม็ดเต็มหนวย ดูวา ๘ หมื่นหา นี่สมบูรณ หมอเขาเอาเทานั้นๆ เราใหเทานั้น แลว
เผื่อไวอีกเทานั้นรวม ๘ หมื่นหาพัน แลวก็รายละสองพันสามพันตามความจําเปนมาก
นอย ถาหากวาแนนอนแลวเราก็ใหเต็มสัดเต็มสวน
เชนอยางลําปางนี้เราให ๗ หมื่นหาหรือไง เราให ๘ หมื่นหาไปเลย เผื่อใชสอย
ดวยความจําเปน มีหลายรายนะตา แลวโคราชก็ไปเจอที่เขาคอ อันนี้ใหไมไดมาก สอง
หมื่น ไปหาหมอแลวกลับมา ไมไดเปนความแนนอน เราใหเพียงสองหมื่น อยางนั้น
แหละ ถาที่ไหนแนนอนแลวใหเต็มๆ ถาใหนะเปนอยางนั้น ถาไมใหไมให นี่ไมเหมือน
ใคร ไมวาที่ไหนนะ มันคงออกขาวกัน หลวงตาไปไหนผูที่ตามขอเปนสายยาวเหยียด
เลย ไปกรุงเทพก็เหมือนกัน ที่กรุงเทพก็ตาเยอะ เราชวยๆ ไปเชียงใหมคราวนี้ก็เยอะ
พวกตา หมาก็มายุมยามดวย ไมให บอกตรงๆ เลยไมให หมาในวัดก็เต็มอยูแลว จะให
เรามาตามหาเลี้ยงหมานอกวัดอะไรอีก ไมให ดูเหตุผลไมเพียงพอ
เหมือนอยางวาไดทราบวาใครขอไดกข็ อบาง ความหมายวางั้น ใครขอไดเราก็
ขอบาง ทางนั้นขอบาง ทางนี้ก็ไมใหบาง เพราะที่ใหใหไปเรื่อยๆ ทีนี้ก็ใหบาง ไมใหบาง
แนะ แกกัน คือฟงเหตุผล เราชวยจริงๆ เรื่องชวยโลกไมสงสัยพี่นองทัง้ หลาย เราบอก
ตรงๆ เลย หัวใจนี้ไมมีโทษ มีแตคณ
ุ ลวนๆ จะแสดงอากัปกิริยาอะไรๆ ตอผูใด ตอ
บุคคล ตอสัตว ตอหมูตอหมา เปนคุณตอสิ่งนั้นๆ ทั้งนั้น นอกจากผูนั้นจะไป
ตีความหมายผิดไป อันนี้ผิดไดนะ แตเจตนาที่เปนบุญเปนคุณเปนธรรมนี้เต็มสัดเต็ม
สวน ที่แสดงออกตอบุคคลและสัตวทั่วๆ ไป นอกจากเขาจะตีความหมายผิด พูดผิดไป
ตามหลักของเราที่แสดงออก ผิดไดอยางนั้น
ไปที่ไหนๆ มันลําบากนะ เขาก็พอใจที่เขานิมนตเราไปไดไปใหเขา แตเราที่คิด
เพื่อประโยชนแกโลกกวางแสนกวางนี้
มันเขากันไมไดกับงานแตละงานเทากําปนๆ
เทียบกันอยางนั้นนะ พออันไหนที่พอยนก็ยน อันไหนพอปดออกก็ปดไมเอา เพราะ
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สวนใหญที่เราจะตองแบกหามมีอยูเยอะ นั่น ตองทําอยางนัน้ ไมใชวาไปเฉยๆ เราจะ
ไปที่ไหนๆ ก็ตาม บรรดาลูกศิษยลูกหาขอรองอยางนั้นขอรองอยางนี้เราก็เห็นใจ แตเรา
ที่พิจารณาในตัวของเราแลวกอนที่จะแสดงออกๆ แตกิริยาการไปมาตางๆ นี้เปนตน
เราพิจารณาเต็มสัดเต็มสวนแลวเราคอยออกของเราเอง
การขอรองบรรดาลูกศิษย
ทั้งหลายเราเห็นใจ แตนั้นมันอยูผิวเผิน ที่มาขอรองตางๆ กับเราอยูผิวๆ เผินๆ แตที่
เปนความจําเปนและแมนยําอยูกับหัวใจเรา เราพิจารณาเรียบรอยแลวเราออกๆ เรา
พิจารณานี้ทั้งหมดแลวคอยออกก็ไมเคยผิดดวย
ถามีคนอื่นคนใดเจตนาดีของเขาเราก็ยกไว แตวาหลักใหญอยูที่ใจของเราจะ
พิจารณา สมควรมากนอยเพียงไรจะออกตรงนีๆ
้ ถนัดมากถูกไมผิด ตามคนอื่นขอรอง
เปนเจตนาดีก็ตามผิดไดถาไมใชเราคิดเอง พิจารณาเอง ออกเอง ทําเองอยางนี้ไมเคย
ผิด เพราะฉะนั้นเราจึงขอความเห็นใจจากบรรดาลูกศิษยลูกหาลูกหลานทั้งหลาย การ
ขอรองวาถาวาเราเทานี้แกแลวๆ ไปไหนลําบากลําบนอยากจะใหพักใหผอน นี้เปน
เจตนาของบรรดาลูกศิษยทั้งหลายที่มีตอเรา เราเห็นใจ แตเจตนาเหลานี้กับความจริงที่
เราพิจารณารับผิดชอบในตัวเอง คือหัวใจของเรานี้เรารับผิดชอบตลอดเวลา อันใดที่
ถนัดใจแลวออกๆ ไมผดิ ไมเคยผิด จะเปนกิริยาที่แสลงตาบางก็ตามไมผิด อยูในนี้
ออกจากนี้ไมผิด แตกิรยิ าภายนอกที่ใหแสลงตามีไดเพราะคนมีกิเลสยอมตีความหมาย
ไปผิดได
นี้พูดจริงๆ ไมมกี ิเลส แสดงอะไรออกไปเปนความจริงลวนๆ แมจะแสลงหู
แสลงตาบางก็ไมแสลงธรรม นั่นอยูตรงนี้นะ เราเอาจุดนี้ตางหาก เอานี้เปนประมาณ
เรื่องธรรมภายในจิตใจตองเปนเจาของรับผิดชอบเจาของเอง จะใหคนอื่นมารับผิดชอบ
หรือมาอะไรนี้ไมคอยไดเรื่องละ วันนี้ก็เยอะมากันจากทางไหนๆ กันบาง พากันมา
สนใจอรรถธรรมบางนะ มาเกงๆ กางๆ เพราะมาเต็มแลวแทนที่จะไดมีความยิ้มแยม
แจมใสสงเคราะหสงหาอรรถธรรม ดวยความราบรื่นดีงามจากใจ กลับขัดกันตรงนั้นขัด
ตรงนี้ ตาหยาบๆ ภายนอกก็เห็น
เกงๆ กางๆ นี่แสดงใหชัดเจนวาไมเคยมีธรรมในใจเลย นั่น เหมือนสัตวตัวหนึ่ง
ที่ผิดสัตวทั้งหลายบางก็คือสัตวมนุษยไมมีหาง ผิดกันเทานั้น กิริยานั้นหมาสูไมไดเขาใจ
ไหม หมาเขาไมมีอะไรเขาเปนสัตว มนุษยแทๆ เปนกิริยาเหมือนหมาเลวกวาหมา
นั่นนะเอาตรงนั้นนะ โถ ทุกแบบ นี่ละโทษแหงความไมมีธรรมเขาแฝงใจเลยเปนอยางนี้
ใหทานทั้งหลายจําเอานะ ถามีธรรมเขาแทรกในใจๆ แลวจะเปนของสดสวยงดงาม
ออกมาตามสวนของธรรมที่มีมากนอย ถาไมมีเลยนี้หมาเดือดรอนมาก เพราะอะไร ก็
มันจะเปนเหมือนหมา แตมันไมมีหางละซิที่นี่ ไมมีหางก็ไปรบกวนหมา ไปหาตัดเอา
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หางหมามาใสหางตัวเอง หมาเลยเดือดรอนเพราะมนุษยเลวไมมีธรรม หมาไมมีธรรม
ไมเดือดรอนนะ มนุษยไมมีธรรมนี้เดือดรอนมาก ทานทั้งหลายจําเอานะ
พูดสอนทานทั้งหลาย สอนดวยเจตนาหวังดีเพื่ออรรถเพื่อธรรมเพือ่ คุณเพื่อ
ประโยชน อยาไปเขาใจวาหลวงตาบัวนี้พูดกระแทกแดกดันกระทบคนนั้นคนนี้ ไม
กระทบใคร กระทบกับกิเลสที่อยูหัวใจสัตว แกเขาไปตรงนั้นชะลางเขาไปตรงนั้น ถา
กระทบกระทบกันตรงนั้นแหละ ก็มีเทานั้นเราไมมีอะไรกับโลก พูดใหเต็มสัดเต็มสวนที่
มันจวนจะตายแลวเวลานี้ พูดใหชัดเจน ใครจะมามีอะไรๆ กับเรา เราบอกตรงๆ วาเรา
ไมมีบอกตรงๆ
กิริยาที่อยูกบั โลกนี้ก็คือสมมุติไดแกรางกายมี ก็แสดงตามความเห็นของโลก
ยอมรับไมยอมรับ ก็มีขดั ๆ ของๆ บาง สะดวกบาง ชมบางติบางเปนธรรมดา นี่เปน
เรื่องของโลกเขาอยูดวยกันอยางนี้ ธรรมชาตินั้นไมมี สิ่งเหลานี้ไมมี เอามาใชกับโลกมัน
ก็แสลงกับโลกนั่นแหละ เพราะโลกเขาชอบแสลงเสมอ แตของดีๆ จริงๆ เขาไมชอบ
ถาเปนเรื่องแสลงเขาชอบมาก วันนี้ก็พูดเพียงเทานี้ละ ตอไปนี้จะใหศีลใหพร ผูภาวนา
ก็ใหภาวนา อยามาเหยาะๆ แหยะๆ เกงๆ กางๆ ใหขวางหูขวางตานะ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

