๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

ทานมาก็ชุมเย็น
กอนจังหัน
ใหเขาไปคนหาชางที่วัดภูวัว ดูวาพบจุดมันแลว ชางตัวงวงเสีย เขาพยายามจับ
เอาชางนั้นมารักษา เทาไรเราเสียใหหมด ตลอดติดตามลามัน เราจะใหทั้งนั้น กําลัง
ตาม พบจุดมันแลว ก็มันมีฝูงนี่ ชางตัวนี้มันอยูใ นฝูงของมัน สวนงวงมันเปนแผลใช
ไหม กําลังใหเขาตาม พระเรา ๒๘ เหรอ (๒๘ ครับผม) สําหรับวัดปาบานตาดเราเปด
โอกาสใหพระทําความเพียรไดตลอดเวลา ไมใหมีงานการอะไรเขาไปยุงเกี่ยว งานนั้น
งานนี้มันงานสั่งสมกิเลส การตั้งความเพียรเราดวยมีสติปญญา จะทาใดก็ตาม ยืน เดิน
นั่ง นอน เรียกวาทาแหงความเพียร นี้เปนทาแกกิเลส สติเปนสําคัญในการแกกิเลส
เราเปดโอกาสใหหมดสําหรับวัดนี้ คือเราเนนหนักทางความเพียร อยางอื่นๆ
เปนงานยุงตางหาก ทําอยูในวัดก็สั่งสมกิเลสอยูในวัด ถาเปนงานนอกจากการถอดถอน
กิเลส เชน เดินจงกรมนั่งสมาธิดวยความมีสติ นั่นประกอบความเพียรแท งานอยูในวัด
เปนงานสั่งสมกิเลสมีเยอะนะ ไมใชงานแกกิเลส มันเปนงานสั่งสมกิเลส วัดกรรมฐาน
เรานี้แหละ วัดนอกนั้นไปแลวไมตองพูด พูดวัดกรรมฐานวัดปาบานตาดในความ
รับผิดชอบของเรานี้แหละ มันทํางานอะไรทุกวันนี้วัดปาบานตาดพระเณรนะ หรือมีแต
การสั่งสมกิเลส หรือเกาหมัดอยูอยางนั้นเหรอ เกาเห็บเกาหมัดอยูอ ยางนั้นเหรอ เห็บ
หมัดอยูในหัวใจคือกิเลสเกามันตรงนั้นซิ
ใครมีสติดีคนนั้นถาไมมีรากฐานก็จะตั้งไดแนนอน ถาสติจับติดๆ แลวตั้ง
รากฐานไดเปนความสงบ นั่น ขึ้นเบื้องตนเปนความสงบ จากนั้นก็แนนหนามั่นคงเปน
สมาธิ ทีนี้กก็ าวเดินดวยปญญา การพิจารณาทางดานปญญาพิสดารมากนะ ทานนัก
ภาวนาทั้งหลายขอใหสังเกตดวยดีทอี่ ธิบายใหฟงนี้ ไปเปนคติเครื่องเตือนใจเจาของ
เวลาตองการความสงบไมตองยุงกับทางดานปญญาคิดอานไตรตรองตางๆ ใหมีอารมณ
อันเดียว เชน พุทโธ สติกับพุทโธจับติด นั่นละเรียกวางานอันเดียว ไมตองเอางานอื่น
มาแทรกเวลานั้น ทําความสงบ
สติเปนสําคัญ ใหสงบ ถาจิตสงบแลวก็หมดเรื่อง เพราะจิตเปนผูกอเรื่อง พอจิต
สงบจิตก็ไมกอเรื่อง เรียกวาจิตสบาย เราวางรากฐานของจิตใหเปนสมาธิใหเปนความ
สงบ เริ่มตนที่จะถอดถอนกิเลสวางอยางนี้ เมื่อจิตมีความสงบแลวก็เย็นใจคนเรา อยูที่
ไหนเย็นใจๆ สบายใจ สงบ จากสงบแนนเขาไปเปนสมาธิมีความแนนหนามั่นคง จิตก็
สบาย จากนั้นเริ่มพิจารณาทางดานปญญา ดังอุปชฌายสอนพระบวชใหม เกสา โลมา
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นขา ทันตา ตโจ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง ยอนหนายอนหลังใหพิจารณานี้ ถายังตั้งรากตั้ง
ฐานไมไดก็ใหเอาคํานี้ละ ตจปญจกกรรมฐาน คือกรรมฐานมีหนังเปนที่หาแปลแลวนะ
ใหเอาอันนี้เปนอารมณของจิต เปนไดทั้งสมถะเปนไดทั้งวิปสสนา เวลาจิตที่ยังไมมี
รากฐานใหเอาอันนี้เปนอารมณของจิต
ใครจะชอบพุทโธ ธัมโม สังโฆ หรือ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ บทใดก็ได
ตามแตจริตชอบ มีสติตดิ แนบอยูนั้น เปนคําภาวนากลอมใจใหมีความสงบ ทีนี้ใจออก
ทางดานปญญาแลว อารมณของ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ก็เปนอารมณของ
วิปสสนา คือทางดานปญญาไป เหมือนมีดพลิกสันเปนสันพลิกคมเปนคม เรื่อง
กรรมฐานก็เหมือนกันใหพากันพิจารณา
พระพุทธเจาเลิศเลอทานเลิศเพราะอะไร ทานเลิศเพราะความดีดความดิ้นเปน
บาอยูเหมือนโลกทุกวันนี้เหรอ พระพุทธเจาไมมคี วามหมายอะไร ยกเสกสรรปนยอเอา
สวมๆ ถานๆ นี้ขึ้น ขี้โลภ ขี้โกรธ ขีห้ ลงขึ้นแขงพระพุทธเจา ผลที่ไดกม็ แี ตไฟเต็มหัวใจ
เราผูแขงนั้นแหละ ไมเต็มผูใดนะ ยิ่งผูมาภาวนาแลวตั้งใจใหดี อยามาหาเรื่องหาราวกอ
เรื่องกอราว จิตจอลงไปนี้ไปหาดูแตคนอื่น นี้เบื่อเหลือเกินนะเรา ไปดูตั้งแตคนอื่นไมดู
ตัวเองเลย จอเขาไปนี้เรื่องมันอยูท ี่หัวใจนี่ มันจะคิดเรื่องใดของบุคคลผูใดดีชั่วประการ
ใด มันจะขึ้นที่จิตนี้ ถาสติมีอยูแลว พอปรากฏขึน้ พับดับพรอมๆ นั่นผูมาแกกิเลส
อันนี้จอลงไปคนนั้นไมดีคนนี้ไมดี คนนั้นดีนาชมเชยคนนี้ไมดี มีแตพวกบามัน
ไมภาวนา มันมาหาสั่งสมฟนไฟเผากัน ยิ่งวัดปาบานตาดดวยแลวยกใหเปนอันดับหนึ่ง
คือในครัว ในครัวนี้เปนอันดับหนึ่ง กองฟนกองไฟอยูนั้นหมด ยกโทษยกกรณกันอยู
นั้นหมด ยกตนเปนผูวิเศษวิโสอยูในนั้นหมด จําหรือยังพวกในครัวนะ เราอกจะแตก
แลวนะ ถาทนไมไหวแลวไลหนีหมดเลย มันเบื่อจริงๆ นะ ทน เฉยเหมือนหูหนวกตา
บอด ฟงนั้นฟง คิดนั้นคิดเต็มหัวใจ แตเก็บไวอยางนั้น ไมถึงกาลออกไมออก ไมถึงกาล
แนะนําหรือดุดาวากลาวไมวา เฉยๆ นะ
พากันคิดอานไตรตรองซิ เรื่องคิดเรื่องคนอื่น คนนั้นไมดีคนนี้ไมดี มันเปนนิสัย
สันดานของคนเลวภายในใจนั่นแหละ
มันเปนอยูภายในใจก็เรียกวาคนเลวคนพาล
ภายในใจ ถายิ่งออกไปแสดงแลวอาละวาดใหญนะ พากันดูตัวเองซิ มาภาวนาทานใหดู
หัวใจตัวเอง ความเคลื่อนไหวของใจนั้นละเปนอันดับหนึ่ง ใหดูตัวนั้นกอนจึงเรียกวา
ภาวนา ถาไมออกขางนอกดูหัวใจ หัวใจที่เปนเจาเรื่องดวยสติใจก็สงบ พอใจสงบแลว
สบาย จําเอาเพียงแคนี้กอน ยังไมไดพูดถึงเรื่องความละเอียดลออยิ่งกวานี้ เทานี้ก็ใหไป
ปฏิบัติเถอะนะ ไดเทานี้ก็สบายแลววันหนึ่งคืนหนึ่ง เอาละใหพร
หลังจังหัน
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สรุปทองคําถึงวันที่ ๒๙ มิถุนา ทองคําที่หลอมแลว ๔๖๒ กิโลครึ่ง เทากับ ๓๗
แทง ทองคําที่ยังไมหลอม ๑๑ กิโล ๕๓ บาท ๕๕ สตางค รวมทองคําทีห่ ลอมแลวและ
ยังไมไดหลอมเปน ๔๗๔ กิโล ๒๐ บาท ๖๕ สตางค ถารวมกับ ๓๗ กิโลครึ่งที่มอบไป
แลวเขาดวยกันก็เปน ๕๑๑ กิโล ๕๓ บาท ๕๕ สตางค อยางนั้นนะที่เราพรอมหนากัน
ชวยชาติของเราที่กําลังจะจมเมื่อ ๒๕๔๐ ไดฟนขึน้ มามากมาย ฟนขึ้นเห็นไดชัดเจนมาก
ทองคําที่เราไดจากการชวยชาติคราวนี้เปน ๑๑,๕๑๑ กิโล เปนของเลนเมื่อไร
ถาเราไมฟนเราไมหาไมได ทองคําเหลานี้ไมมี นี่ขนึ้ มาตั้ง ๑๑,๕๑๑ กิโล ไมใชของเลน
นะ สวนดอลลารไดเขา ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลารที่เขา สวนเงินไทยนี้ไมไดเขาแหละ เรา
เอาซื้อทองคําเขาสูคลังหลวงสองพันลานบาทเทานั้นแหละ
นอกจากนั้นกระจายทั่ว
ประเทศเลย ทานทั้งหลายเห็นไหมนี่ละธรรมนําโลกนําอยางนี้ นําดวยความบริสุทธิ์ทุก
สิ่งทุกอยาง
หลวงตาบัวเปนผูอาราธนาธรรมมาเปนจิตเปนใจ เปนความเคลื่อนไหวทุกอยาง
เพื่อนําพี่นองทั้งหลายที่เปนชาติไทยของเราทั้งประเทศ ใหฟนฟูขึ้นจากความลมจม ผล
ก็ปรากฏขึ้นมาใหเห็นอยางนี้เห็นไหมละ ทองคําก็ตั้ง ๑๑,๕๑๑ กิโลของเลนเมื่อไร
ดอลลารก็ตั้ง ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลารที่เขา ไมเคลื่อนไหว เปนแรงงานหรือเปนหัวใจ
อันสําคัญ หรือเปนรากแกว หรือเปนแกนอยูในชาติไทยของเรา ลมหายใจเขานั้นหมด
เลย ตอจากนั้นก็ออกชวยโลก เงินที่ไดมานี้เราไมเคยแตะแมบาทหนึ่งเลย ฟงซิ นีล่ ะ
ธรรมนําโลกนําอยางนี้ ทานทั้งหลายจําเอานะ ถาโลกนําโลกจม จมไปเรื่อยๆ เอาพุง
ใหญพุงหลวงเขามายิ่งจมใหญเลย
ใครเปนคนมั่งมีศรีสุขพอเพื่อนมนุษยดวยกันจะอาศัยได ยกขึ้นมาเปนผูนํา นําก็
เลยนําเขาไปสะแตกหมด เหมือนปลอยหมาเขาถาน ใครเปนผูนํานําแบบนี้ละ เราจึงได
พูดแลวพูดเลา ดวงชะตาของเมืองไทยเรามันเปนยังไง เอาใครมาเปนผูนํา เปนผูใหญ
มาเปนผูนําเปนยักษเปนผีใหญกินบานกินเมืองตลอด เวลานี้ยังไมปรากฏวาไดผูนําที่ดี
มาเปนที่ระลึกของพี่นองชาวไทยเรา ถาไมพดู เสียเลยก็ไมไดนะ ก็มที านสัญญา ธรรม
ศักดิ์ ทานเปนธรรมอยูแลวเต็มตัวของทาน ทานไมไดสมัครจะเปนนะ อยูๆ ก็ไปขอยก
อาราธนาทานขึ้นมาเปนผูนํา ชั่วระยะนี้ชุมเย็น พูดชัดๆ อยางนี้ละ จากนั้นทานก็ลาออก
แลวก็แหลกเหลวมาเรื่อยๆ อยางนี้ เห็นไหมทานสัญญา ธรรมศักดิ์ เดนทางเรื่องอรรถ
เรื่องธรรม บรรดาประชาชนผูมีศีลมีธรรมดวยกันยกใหทานเปนเบอรหนึ่งไดเลย ทาน
สัญญา ธรรมศักดิ์
นี่ละธรรมไปอยูที่ไหนเย็นๆ อยางนี้แหละ ตายใจได เอาทานมาเปนนายก
ชั่วคราวเพราะจําเปน ทานไมอยากมา แตเอาทานมาก็ชุมเย็นในระยะนั้น พอจากนัน้ ไป
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เหลวแหลกแหวกแนวมาเรื่อยๆ อยางนี้เห็นไหมละ กิเลสเขาตรงไหนแหลกตรงนั้น ถา
ธรรมเขาตรงไหนชุมเย็นๆ
นี่เราก็นําพี่นองทัง้ หลาย เราไมเคยคิดเคยอานวา เราบวชมาแลวจะไดมา
เกี่ยวของกับชาติบานเมืองอยางนี้ บวชปบเขาเรียนหนังสือ ออกจากนั้นก็เขาปาเขาเขา
เลย ฟดกับกิเลสอยูในปาในเขาๆ เปนเวลา ๙ ปจึงลงเวที พูดใหมันชัดเจน กิเลส
หนาแนนหรือไมหนาแนน เกงหรือไมเกง กองทัพธรรมเราก็ฟดกันถึง ๙ ปกิเลสถึงได
พังจากหัวใจ พอพังจากหัวใจก็จา จากนั้นก็เอากองทัพธรรมนั้นละมาชวยโลกอยูเวลานี้
อยางชวยพีน่ องทั้งหลายนี้ บาทหนึ่งเราไมเคยแตะ เห็นไหม นี่ละธรรมนําโลก
ตายใจไดไหมละ เราไมมีอะไรที่จะไปแตะไปตองไปหยิบไปฉวยเอามาพอใหเปนเครื่อง
ไมสบายใจ ไมมี มีแตความอบอุนเต็มหัวใจเราวาไดชวยพี่นองทั้งหลายดวยความ
เมตตาเต็มสัดเต็มสวน นี่ละธรรมนําโลกเปนอยางนี้ ไดมาเทาไรออก อยางเงินวัดปา
บานตาดไมมี บอกชัดๆ วาไมมี เพราะเราไมเก็บ ออกหมดเลย ไมวาทางไหนๆ ทั่ว
ประเทศไทย ไมวาใกลวาไกล ขึ้นชื่อวาประเทศไทยเปนขอบเขตเลย
ทางไหนจําเปนมากนอยใกลไกลขอมาๆ ดวยเหตุผลจําเปนที่ควรจะสงเคราะห
มากนอยใหทันทีๆ เหตุผลเปนสําคัญ เพราะพรอมที่จะใหอยูแลวเงินเหลานี้ แตที่จะให
ตองมีเหตุผล เหตุผลสมควรที่จะไดรับมากนอยเพียงไร พิจารณาเรียบรอยแลวให
ตามนั้นๆ เราใหมาอยางนี้ เงินในวัดนี้จึงไมมี สําหรับวัดปาบานตาดบอกวาไมมีเงิน มี
เทาไรออกชวยโลกทั้งหมด จึงเรียกวานําโลกนําพี่นองชาวไทย เอา จะนํา นั่นเห็นไหม ป
๒๕๔๐ กําลังจะจมกันทัง้ ประเทศ เราก็ไดประกาศขึ้นทั้งๆ ที่เราไมเคยคิดเคยอาน แต
ไดประกาศออกมาวา เอา จะนํา เพราะไมอยางนั้นมันจะจมจริงๆ ก็เห็นแตธรรมเทานั้น
จะพาฉุดลากขึ้นได เราก็พาพี่นองทัง้ หลายทําดวยความสุจริตยุติธรรมภายในใจของเรา
บาทหนึ่งเราไมเคยแตะ ทุกสิ่งทุกอยางไดมาเขาคลังหลวง เชนอยางทองคําได
เทาไรเขาคลังหลวงหมด ดอลลารสักเทาไรก็เขาคลังหลวง จากนั้นก็แบงออกมาชวยเงิน
ไทยออกชวยโลกเหมือนกันไมไปไหน ออกชวยพี่นองทัง้ หมดที่บริจาคมาเหลานี้ เราไม
เอาไปไหน เราใหทั้งนั้นแหละ เราไมเอาเราพอแลว นี่ละธรรมพอเปนอยางนั้น ธรรม
พอไมหาธรรม พูดจริงๆ เวลานี้เราไมหาธรรม ทั้งๆ ที่แตกอนเราหาธรรมแทบเปน
แทบตายจนจะสลบไสลอยูในปาในเขา เพราะหาธรรมทั้งนั้น ฟาดเสียเต็มหัวใจ ธรรม
กับใจเปนอันเดียวกันแลวไมหา
ทุกวันนี้เราพูดจริงๆ เอา ใครจะวาหลวงตาบัวเปนบา เอาวามา ไมมีใครพูดใน
ประเทศไทยเราวาเราพอแลวธรรมในหัวใจ ใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวเราพอแลว
เราไมตองการอะไร
ทุกสิ่งทุกอยางทีไ่ ดมานี้เราเสียสละเพื่อพีน่ องชาวไทยเราทั้ง
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ประเทศหมดเลยเราไมเอา นี่จึงเรียกวาพอเขาใจไหม ถายังหยิบนั้นหยิบนี้อยูไมพอ นี่
เราพอ ทุกบาททุกสตางคที่ไดมาเราออกชวยทัง้ นั้น ไมวาที่ไหนทางใกลทางไกลออก
ตลอด ไปทีไ่ หนเปนอยางนั้น แมที่สุดไปตามถนนเห็นเขามาขายของ จอดรถลงไปซือ้
ของเขา ซือ้ พอเปนพิธีเอาแคนี้ เอาเงินใหเขาไมต่ํากวาหนึ่งพันแหละ ถาลงไดจอดรถ
แลวคนหนึ่งๆ ตองใหหนึ่งพันๆ ไปเลย นี่ความเมตตาเห็นไหม ก็มันกระจายไปทั่ว
ประเทศไทย ถาเปนไฟเขียวไฟแดงดูพวกขายดอกไม ถึงไฟแดงไฟเขียวเปดแลวก็ตาม
โบกมือใหเขา ไปจอดรถคอยเขาอยูนั้น เอาเงินใหเขา ไมใหมากแหละเพราะหลายเจา
หลายคน ใหคนละสามรอยๆ พวกดอกไม เปนอยางนั้นละ
ใครจะวาหลวงตาบัวเปนบา เราไมไดเปน เฉพาะอยางยิ่งพวกขายดอกไมรถ
หลวงตาบัวผานไปเขารูหมด รถหลวงตาบัวไปไหนเขารูทั้งนั้น มันหากมีแปลกๆ อยูไ อ
เรื่องจายออกไปดวยความเมตตานี่ ไมมากก็นอ ยมีเปนสายไปเลย เปนอยางนั้นละ ก็
มันเปนอยูในหัวใจครอบโลกธาตุ ทานทั้งหลายฟง ธรรมเมื่อไดเต็มหัวใจ ใจกับธรรม
เปนอันเดียวกันแลวความเมตตานี่ครอบโลกธาตุ ไมใชเรื่องเล็กนอยนะ ไปไหนมีแต
ความเมตตาสงสารๆ หมดนั่นแหละ อํานาจแหงธรรมเปนอยางนั้น เขามาปรากฏที่
หัวใจ เต็มหัวใจมีแตความเมตตา ไมถือสีถอื สากับใคร เขาจะฆาก็ตายไปเฉยๆ ที่จะมี
ผูกอาฆาตมาดรายตอเขาแมเม็ดหินเม็ดทรายไมมี เรียกวาธรรมแท ถากิเลสมีอาฆาต
มาดรายกัน กอกรรมกอเวรกัน นั่นคือกิเลส สําหรับธรรม แมเขาฆาตายตายก็ตายไป
เฉยๆ ตายดวยความมีธรรมเต็มตัวๆ ไมมีอะไรกับใคร
เพราะฉะนั้นอยางลูกศิษยลูกหาเขามาอารักขาเราบาง เต็มอยูขางนอก มารักษา
ทําไม เราไมมีกรรมมีเวรกับใคร ใครจะฆาก็ฆาซิ เขาไมฆามันก็จะตายอยูแลว บอก
อยางนั้นแหละ เฉพาะอยางยิ่งพวก ตชด.เต็มอยูหนาวัดทั้งวันทั้งคืน เขารักษา
ตลอดเวลา บอกเขาก็ไมฟง เขาวานายเขาสั่ง นายเขามีอํานาจยิ่งกวาเรา เขาก็ปฏิบัติ
ตามนายเขา เราก็เลยเฉย ปลอยอยางนั้นละพวก ตชด.ก็อยูดวยกันอยางนี้จะวาไง
มาอยูดวยกันในวัดนี้ตองเปนเหมือนอันเดียวกัน ครอบครัวเดียวกัน มีอะไรกิน
ดวยกันใชดวยกันหมด เราไมมีคําวาตระหนี่ถี่เหนียว เราบอกตรงๆ แมเม็ดหินเม็ด
ทรายไมมี มีแตความเมตตาสงสารลวนๆ มีแตจะใหๆ โดยถายเดียวเทานั้น ใหทาน
ทั้งหลายจําเอา นี่ละธรรมเปนอยางนั้น ถาลงไดเต็มหัวใจแลวจาไปหมดตั้งแตความ
เมตตาทั้งนัน้ ความที่จะเอาๆ ไมมี มีแตความเมตตา
อยางที่ชวยพี่นองทัง้ หลาย สมบัติเงินทองขาวของเราก็ไหลเขาๆ คลังหลวงไมใช
นอย จากนั้นก็อรรถธรรมที่ประกาศ เวลานี้ตั้งรอยกวาสถานีวิทยุ นี่ละธรรมเขาสูใจยิ่ง
สําคัญมาก ถาธรรมเขาสูใจมันเห็นโทษเห็นคุณภายในใจ แลวคลี่คลายตัวเอง แกไข
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ดัดแปลงตัวเอง ดีขึ้นซิในหัวใจ แลวโลกก็ชุมเย็นไปหมด ไปทีไ่ หนเปนเพื่อนเปนเพื่อน
ตายดวยกันหมด ถาคนมีธรรมแลวตายใจกันได ถาไมมีธรรมแลวเปนเสี้ยนเปนหนาม
อยูในนั้นละ คอยที่จะขวางคอ ถามีธรรมในใจแลวไมตองถามหา เปนญาติเปนมิตร อยู
บานใดเมืองใดไมตอ งถาม ธรรมนั่นละเปนญาติฝากเปนฝากตาย ตายใจกันได เชน
อยางพระทีม่ าอยูในนี้มีกี่ประเทศนี่ ยกเพียงวัดปาบานตาดเปนเอกเทศเทานั้น นี่คือ
ธรรมรอยกรองใหเรียบรอย เปนอันเดียวกัน ใครมาเปนหัวใจอันเดียวกัน สนิทกันเปน
อวัยวะอันเดียวกันหมดในวัดนี้ ผิดถูกชั่วดีจะคอยฟงหัวหนา หัวหนาก็ตองเปนธรรม
การแนะนําสั่งสอนดุดาวากลาวตองใหเปนธรรมทั้งนั้น ผิดไมได เฉพาะอยางยิ่ง
เราเปนหัวหนา ถึงจะแผดขนาดไหนก็แผดเพื่อถาก อะไรมันคดงอมากถากแรงๆ ให
มันดีเขาใจไหม นี่เราแนะนําสั่งสอนดุดาวากลาวหนักเบาก็เหมือนเขาถากไมนั่นละ คือ
ถากคนใหดี ทานทั้งหลายจําเอานะ เวลานี้เราก็แกมากแลว แกมากทีเดียว กิริยาอาการ
ก็เปนอยางนี้ละ ไปไหนโซซัดโซเซ ไมคอยไดเรื่องไดราว ตื่นขึ้นมาจะลุกไมขึ้นก็มีบท
เวลามันจะเปน
นี่พูดถึงเรื่องรางกาย เรือนรางของใจ แตใจไมมีวัย พูดใหมันชัดเจน จา
ตลอดเวลา ยืนเดินนั่งนอนจาอยูในหัวใจตลอดเวลา พูดใหมันชัดเจนตามผลที่เรา
อุตสาหพยายามเสาะแสวงหามาไดจนถึงขั้นพอ ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลวพอ ไม
เอาอะไรทั้งนั้นในโลกอันนี้ มีแตความเมตตาจําหนายจายแจกออกไป ทีจ่ ะไปกวานเอา
มาไมมีในหัวใจเรา เราพูดใหชัดเจน นี่ละการปฏิบัติธรรมเปนได
พระพุทธเจาเปนศาสดาองคครึองคลาสมัยหรือ องคทันสมัย ล้ํายุคล้ําสมัยมีแต
กิเลสนั่นเหรอ มันก็มีแตจะไดจะเอาจะถูจะไถจะคดจะโกง รีดทุกแบบทุกฉบับ นี้คือ
กิเลสกินไมพอ นตฺถิ ตณฺหาสมา นที ไมมีแมน้ําใดที่จะมากยิ่งกวาแมน้ําคือกิเลสตัณหา
กิเลสตัณหาไมมีฝง แมน้ํามหาสมุทรทะเลหลวงมีฝง นะ ฝง มหาสมุทรมี แตฝงแหง
แมน้ําคือตัณหาไมมี มีเทาไรหมดๆ เหมือนไฟไดเชื้อ ไสเขาไปที่จะใหไฟดับดวยเชื้อไม
มี ไสเขาไปเทาไรเปลวขึ้นจรดเมฆๆ นี่ละกิเลสตัณหาไดเทาไรไมพอ
คนจะตายเพราะความไดไมพอนะ เพราะกิเลสตัณหา เรื่องมีมีดวยกันทุกคน
เกิดมากับสมบัติเงินทองขาวของ แตมันไมพอในหัวใจ เปนเศรษฐีก็ไมพอ ถาลงกิเลส
อยูในหัวใจใดแลว ไมมหี ัวใจใดจะเปนสุข มีแตทุกขดวยกัน เห็นเขามั่งมีศรีสุข เงินทอง
ขาวของกองเทาภูเขาจะวาเขาเปนสุข ไมสุข นั่นละกองทุกขใหญอยูตรงนั้น ถามีธรรมใน
ใจมีมากมีนอ ยสุข จําเอานะคํานี้ มีมากมีนอยสุข ถาธรรมมีเต็มหัวใจแลวสุขลนไมมี
อะไรเสมอ
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ความสรรเสริญวาดีขนาดไหนยกเขามาตกหมด ความนินทาตกหมด คือไมได
เลิศเลอยิ่งกวาธรรมภายในใจที่เลิศอยูในใจแลว อะไรเขามาๆ ตกหมดๆ เพราะสู
ธรรมชาตินั้นไมได เขาใจไหมละ เอาละพอ เหนื่อย ซ้ําอีกทีหนึ่ง ใหพากันสนใจใน
อรรถในธรรมนะ อยาเปนบากับกิเลสตัณหา มันจะจมกันหมดนั่นละ มันจมมาตั้งกัปตั้ง
กัลปแลวมันจะพาจมตลอด เพราะกิเลสตัณหาไมพาใครฟน ฟูนะ ใหมีความสุขเพราะ
กิเลสตัณหาไมมี นอกจากธรรม เพราะฉะนั้นจึงใหเสาะแสวงหาธรรม อยาลืมอรรถลืม
ธรรม
ไปไหนมาไหนพุทโธ ธัมโม หรือสังโฆ ใหติดอยูกบั หัวใจ ความระลึกผิดถูกชั่วดี
ใจเปนนักรูใหดูหัวใจตัวเอง มันผิดถูกชั่วดีตรงไหนแกกันตรงนั้น อยาไปแกที่อื่น แกคน
นั้นไมดีแกคนนี้ไมดี ใหเขาดีไมไดถา เจาของไมดี ถาเจาของดีแลวแกไมแกก็ดอี ยูในใจ
จําเอานะ นี่เทศนซ้ําๆ ซากๆ เขาจะวาหลวงตาบัวเปนบาเทศนซ้ําซาก ใหพร
พอเห็นหมา นั่นตนกะจั๋งมันเปนพุมอยูนั่น โอย ตอมันทํารังเทานี้ไมเห็นนะ
ต่ําๆ พอดีหวั หมานั่นละ สูงขนาดหัวหมา มันทํารังอยูนั้น พระก็ไมเห็น ลางบาตรก็สาด
ไปตรงนั้น รังตออยูนี้ พอสาดน้ําไปมันก็มีขาวเศษตกไป หมาหาเก็บกินๆ เปนประจํา
ไมรูวามีรังตออยูนั้น วันนั้นเผอิญพระทานสาดเขาไปนั้น หมาก็เขาไปกิน พระทานสาด
ขาวเศษบาตรเขาไปนั้นขางๆ หมาเขาไปกิน กินแลวไปกัดกัน กัดกันใสกับรังตอ โอย
ตอฟดเอานี้ไมทราบวาตัวไหนแพตัวไหนชนะ ฟงเสียงรองลั่นวัด จนกระทั่งสี่โมงหาโมง
ยังรองแหง็กๆ อยู คือพิษมันแสดงมันยังไมหมด มันรองแหง็กๆ อยูต ามปา เห็นไหม
ละตอเปนกรรมการตัดสินให ไมมีใครแพใครชนะ รองแหง็กๆ เหมือนกันหมด เอาละ
ไปละ
เหนื่อย วันนี้ผิดปรกตินะตั้งแตตื่นนอน มันหากเปนของมันเอง คนแกเปนอยาง
นั้นละ อะไรๆ ฉันไมได มองดูขัดๆ ฝนฉันเอานิดหนอย มันเปนของมันเอง
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

