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ภูเขาของกิเลส
กอนจังหัน
(พูดถึงเรื่องสงอาหารวัดภูวัว) นี่ก็ ๒๐ กวาปมาแลวที่เราเลี้ยงดู ถาเรายังไม
ตายเราจะเลี้ยงตลอดไป สงเสริมพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เราอยากสงเสริม ถึงไหนถึง
กันเลยเทียว หายากนะ พระดีหายาก อันนั้นหายาก อันนี้หายาก เวลารวมลงมาแลวไม
มีอะไรหายากยิ่งกวาพระดี ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพน หายากขนาด
ไหน ไปหาดูซินะ ไปหาที่ไหนเจอแตมูตรแตคูถเต็มสวมเต็มถาน วัดไหนๆ กลายเปน
สวมเปนถาน พระเณรกลายเปนมูตรเปนคูถ ปฏิบัตติ ัวเหมือนมูตรเหมือนคูถไป
หมดแลว แลวจะหาของดีไดทไี่ หนเมื่อเปนเชนนั้น ไปที่ไหนก็เห็นแตสวมแตถาน เต็ม
ไปดวยมูตรดวยคูถ คือพระเณรเหลวแหลกแหวกแนว
เพราะฉะนั้นที่ไหนที่ทานตั้งใจปฏิบัตดิ ี เราจึงตองเสริมทันทีเลย นี่หมายถึงเปน
หลักนะ ที่วัดภูวัวนี้เปนหลักมาเลยขาดไมได นี่เขาก็ไปแลว พอจวนปลายเดือนเขาก็ไป
๔ คันรถยนต ๖ ลอก็มี บองขึ้นนะไมใชธรรมดา เต็มเลย พวกเครื่องกระปงกระปอง
อะไรๆ ทุกอยางเอาใหมาก หาแตของดีๆ บอกอยางนี้นะ เมื่อของดีมีอยูเอาแตของดีๆ
อยาเอาของชุยๆ ไปนะบอกอยางนี้เลย สั่งเด็ดขาดๆ ไปเลยทีเดียว เรามันอยางวา
แหละ เราขี้ริ้วขี้เหรก็ตาม ถาเปนผูชายขี้ริ้วขี้เหรก็อยากไดเมียงามๆ นะ เขาใจไหม นี่
เราขี้ริ้วขี้เหร สิ่งของทั้งหลายไมใหขี้ริ้วขี้เหรเหมือนเรา วางั้นนะ เอาจริงเอาจังมาก
สวนวัดเหลานั้นๆ เราก็ไปแตไมคอ ยแนนอนนัก เอาแนนอนไมได อันนี้แนเลย
เคลื่อนไมไดที่วัดภูวัว โห หาพระนี่หายากจริงๆ พูดตามความจริงก็คือภาคอีสานมีพระ
มากอยู เพราะรากแกวอยูที่นี่ หลวงปูมั่น หลวงปูเสาร อยูที่นี่ ครูบาอาจารยทั้งหลายที่
ไปอบรมกับทานเวลากระจายออกไปก็มีแตพระดีๆ เปนลูกศิษยผูใหญๆ ทาน มีแต
เพชรน้ําหนึ่งๆ เห็นไหมละ หายากนะ นี่แตกกระจายไปทุกแหงทุกหน ประกอบกับ
สถานที่บําเพ็ญมีทั่วๆ ไป พระกรรมฐานสายหลวงปูมั่นจึงมีมากทางภาคอีสาน ภาคอื่น
ก็มีสายหลวงปูมั่นแตมีนอ ยมาก
สําหรับภาคอีสานมาก มากมาตลอด ก็เกีย่ วกับเรื่องครูบาอาจารยผูใหการ
แนะนําสั่งสอน สําคัญมากนะ อยูท ี่ไหนก็อยูถ า ครูบาอาจารยที่เปนแมเหล็กสําคัญแลว
ไมตองนิมนตแหละ พระทานไปเองๆ ทีนี้มันไมมีครูบาอาจารยที่จะแนะนําสั่งสอนให
ถูกตองแมนยําตายตัวได มันก็ตองหมุนอยูตามภาคอีสานเพราะภาคนี้มี มีมาไมขาด

๒
โห นับวันเลวลงๆ ทุกวัน ไมวาทานวาเรา พระเราเลวลงทุกวันๆ ออนแอทอแท
ใหกิเลสเหยียบหัว เราอยากพูดใหเต็มขีดเต็มยันเลยวา พระเรานี้ใหกิเลสเหยียบหัวขี้
แตก เยี่ยวแตกเยี่ยวราดตามวัดตามวา มันของเลนเมื่อไร ที่จะใหธรรมเหยียบกิเลสให
มันขี้ทะลักออกไมเห็นมี มีแตกิเลสเหยียบหัวพระพุงแตก กินมากพุงแตก ขี้ทะลัก นั่น
มีแตของอยางนี้ ที่จะตั้งใจปฏิบัติดปี ฏิบัติชอบ กําจัดตัวเองในสิ่งที่ไมดที ั้งหลายออกนี้
มันหายาก
เรื่องกิเลสไมใชเรื่องเล็กนอย ใครยังไมขึ้นเวทีอยาดวนคุยนะ พูดอยางอาจหาญ
เรา ใครถายังไมขึ้นเวทีฟด กับกิเลส อยาอวดเกงนะ ถาฟดกับกิเลส กิเลสพังลงไปแลว
ออกไป ไปเถอะ ไปไหนไป จะถอมตนขนาดไหน นูนจรดเมฆความดีงาม ความสงาผา
เผยของจิตใจดวงนั้น ขอใหกิเลสดีดออกเถอะนะ เตะกิเลสใหขาดสะบั้นลงไป อันนี้ไม
ตองบอกดีดขึ้นเองๆ นี่มนั ไมมี มีแตกิเลสเหยียบเอาๆ ไปที่ไหนก็เหยียบเอาๆ
เดี๋ยวนี้ศาสนาเรามันเปนศาสนวัตถุไปหมดแลว มองเห็นศาสนาที่ไหนเวลานี้ มี
แตศาสนวัตถุ วัตถุก็เปนเรื่องกิเลสไปดวย ไปไหนเห็นแตสิ่งกอสรางหรูหราฟูฟา วัดนั้น
วัดนี้หรูหราฟูฟาสวยงามนาเกรงขาม เกรงขามขี้หมาอะไรประสาอิฐปูนหินทราย ธรรม
ตางหากเปนที่นาเกรงขาม ตั้งใจปฏิบัติใหมันเห็นเดนในหัวใจซิ พอพูดมันก็คึกคักนะ
มันมีสิ่งคึกคักอยูในใจนี่ ไมใชมาพูดเฉยๆ มาคุยมาโมมาอวด ไม พอพูดมันผึงขึ้นมา
เลยอันนี้ ธรรมชาติที่เลิศเลอ
อยากใหปฏิบัติ อยากใหดูใจตัวเอง มันกระจางขึน้ มาแลวเอาเถอะ อยูไหนอยูไป
เถอะ สบาย กิเลสขาดสะบั้นไปจากใจแสนสบาย ที่โลกทั้งหลายทุกขยากลําบากจะเปน
เถาเปนถานเพราะการรบราฆาฟนกันนี้ มีแตกิเลสทั้งนั้นจับหัวใสกัน ไสเขาไปหากัน
กัดกันยิ่งกวาหมา กิเลสมันจับหัวมนุษยเรา ยิ่งผูใหญเปนผูปกครองบานเมืองดวยแลว
นั่นละหมาตัวใหญ กิเลสมันจับไสใหกัดกันๆ โออาฟูฟาซิไอหมาตัวนี้ เกงนะกิเลสตัวนี้
กิเลสมันไมยอมออนตัวนะ มันตองพองตัวตลอดเวลา ถาธรรมทานไมมี อันไหนก็ไมมี
ยกตัวอยางพระอัสสชิกบั พระสารีบุตร ดูซิตัวอยาง เราพูดยอๆ พระสารีบุตรไป
เห็นกิริยามารยาทของพระอัสสชิที่บิณฑบาต นาเคารพเลื่อมใส ดูอะไรสวยงามตาไป
หมด ก็แอบไปๆ พระสารีบุตรเปนคลังปญญา ทีนี้เวลาออกไปพนหมูบานก็เขาไปถาม
ทาน ทานบวชในสํานักใด ดูกิริยามารยาทของทานรูสึกนาเคารพเลื่อมใสทุกอยาง ครู
อาจารยทานสอนวายังไง นี่ฟงซิพระอัสสชิ แทนที่จะโออาขึ้นกลับไมนะ อาตมาเพิ่งบวช
มาในธรรมวินัยใหมๆ ความรูยังไมลึกซึ้งกวางขวาง
นั่นฟงซิ ทานเปนพระอรหันตแลวนะ วาความรูยังไมกวางขวาง จะยกมาใหทาน
ฟงแตเพียงเล็กนอย เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา ยอๆ ธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุ คือหัวใจ

๓
ดีชั่วเกิดขึ้นจากเหตุ เมื่อดับก็ดับลงที่เหตุดับ พระสารีบุตรบรรลุพระโสดาปงขึ้นทันที
เลย นั่นเห็นไหมละ แลวพระอัสสชิทานพูดเมือ่ ไรวาทานเปนพระอรหันต ทีนี้พระสารี
บุตรก็จอมปราชญอีก ทราบวาอาจารยคือพระอัสสชิอยูในสถานที่ใด ทานจะนอมเกลา
กราบไหวไปทางนูนนะ ทานถือเนื้อถือตัวเมื่อไร ทานถอมตนอยางนั้นละผูที่สิ้นกิเลส
ธรรมไมมีพองตัว ควรจะหลับหูหลับตาก็หลับไปเสีย หูหนวกตาบอดไปเสีย ธรรมไมมี
เรื่องพองตัว ที่จะแสดงออกมากนอยก็เทาที่เห็นวาจะเกิดผลเกิดประโยชนเพียงไรๆ จะ
ออกตามนั้นๆ จะออกแบบกิเลสอยางนั้นไมได ไมมี...ธรรม
ปฏิบัติใหเห็นดูซิธรรมพระพุทธเจา พุทธศาสนาประกาศกังวานมา ๒๕๐๐ กวา
ปแลว มาประกาศกังวานในหัวใจชาวพุทธเราซึ่งเปนลูกศิษยตถาคตบางหรือไมประการ
ใด เปนปญหาอยูที่นี่ มันไมมีใครสนใจจะปฏิบัติตาม ถาเขาไปก็ใหกิเลสมัดคอๆ เขาไป
เสีย เราจะไปมัดคอกิเลสไมมีนะ แทบไมมี จึงเรียกวาศาสนวัตถุ ไปทีไ่ หนมีแตเรื่องการ
กอการสรางยุงเหยิงวุนวาย มันเปนวัตถุอฐิ ปูนหินทราย เปนเรื่องสั่งสมกิเลสไมใชชําระ
กิเลส
คิดดู เราไปประกอบความพากเพียรที่ไหน เวลาไปถึงทีแรกใหเขามาทําแครให
ทําแครยังไมเสร็จวันนี้เปนกังวล นั่นเห็นไหมละ วันนั้นทําแครทั้งวันก็เปนกังวลทั้งวัน ที่
ยังไมเสร็จเปนกังวลอยู จนกระทั่งแครนี้เสร็จถึงจะปลอยกังวลแลวทําความเพียร เพียง
แครอาศัยอยูชั่วกาลเวลาเทานั้นยังเปนกังวล ยิ่งสรางหรูหราฟูฟาใหญโต ไมกงั วลได
ยังไง มีแตภเู ขาของกิเลสอยูตามศาลา ตามโบสถ ตามวิหาร นั่นละภูเขาของกิเลสใหดู
เอา ใครพูดอยางนี้นะ ก็เรียนมาเหมือนกัน ปฏิบัติมาเหมือนกัน ใหขึ้นเวทีมันถึงชัดเจน
มาก ศาสนธรรมกับศาสนวัตถุตางกันยังไงบางมันรูซิ
เดี๋ยวนี้มีแตศาสนวัตถุ ไปที่ไหนหรูหราฟูฟา เอานั้นละเปนศาสนา โอย เดนดวง
วัดนั้นสวยงาม โบสถสวยงาม กุฏิสวยงาม อะไรสวยงามๆ หมดนาเกรงขาม อูย เรา
อยากตีปากใครมาพูดวานาเกรงขาม ยังจะเด็ดเขาไปอีกวา เกรงขามหีพอหีแมมึงอะไร
ประสาอิฐปูน อยากซ้ําเขาไปอยางนัน้ นี่หยาบไหม น้ําหนักเขาใจไหม มันเลวอยางนั้น
ตองกระตุกอยางแรงๆ ซิ สําหรับที่จะวาคําหยาบไมมี ธรรมไมมี เรื่องน้ําหนักมีติดกัน
ไปเลยเชียว
มันมีแตของอยางนั้นทุกวันนี้ ผูที่ตั้งใจปฏิบัติดชี ําระสะสางกิเลสใหมีความสงา
งามภายในจิตใจ ทรงความสุขความเจริญ เรียกวามรรคผลนิพพานอยูในนั้นเสร็จนี้ไม
คอยมีนะ ศาสนาพระพุทธเจาเปนโมฆะไปหมดแลวหรือ ตัวเราเปนโมฆะดูเราซิ
พระพุทธเจาสอนธรรมนี้ เปนคลังแหงธรรมก็คือศาสดาองคเอก พระสาวกทั้งหลายคือ

๔
คลังแหงธรรม พวกเรานี้คลังกิเลสมันถึงมีแตความเดือดรอนวุนวาย ความสงบรมเย็น
ไมมีเพราะไมมีธรรม เอาละพูดเพียงเทานั้น
หลังจังหัน
ทองคําประเภทน้ําไหลซึมไดถงึ ๒๘๔ กิโลแลว ถาเราไมขอบิณฑบาตหรือ
รบกวนพี่นองทั้งหลาย ทอง ๒๘๔ กิโลนี้ก็ไมมี ขาดมาตั้งแตโนนเลย ตั้งแตวันมอบวันที่
๑๒ เมษา เปนวันประกาศปด หยุด ทีแรกออกนําก็วันที่ ๑๒ เมษา เวลาหยุดก็วันที่ ๑๒
เมษา ดูเหมือนเปนเวลา ๖ ปหรือไง ทีนี้หยุดแลวมันไมหยุดละซิที่นี่ ตอยบนเวทีนั่น
แลว ลงมาตอยขางเวที ใหน้ําอยูก็ตอย สุดทายไดมา ๒๘๔ กิโลเห็นไหมละ ตอยที่นั่น
ตอยที่นี่ ไดมา ๒๘๔ กิโล ยังจะไดมาอีกเรื่อยๆ นะ
ทองคําเปนเครื่องประดับชาติไทยเรา เราจึงพยายามที่สุดที่จะใหไดหลักเกณฑ
คือหัวใจแหงชาติไทยเรา ขนทองคําเขาสูคลังหลวงแลวสบายใจอบอุน ทุกอยาง
แข็งแกรงไปตามๆ กันถามีทองคําแลว เราจึงพยายามเอาจุดนี้ เพราะทองคําที่เราไปดู
รูสึกวามีนอยมาก ถึงรองโกกเลยออกมา หัวหนาคลังหลวงเขาก็รู ที่เราไปมอบดอลลาร
ทองคําครั้งแรกเลย ไปมอบที่ธนาคารชาติหรืออะไรเราลืมแลวแหละ ดูเหมือนเปนคลัง
หลวงอยูในนั้นแน พอเสร็จแลวหัวหนาเขาก็มานิมนตเราไป เขาไปดู ดูเหมือนมันอยู
ติดกันนะ นิมนตเราไปดูทองคํา เราก็สะดุดกึ๊กนะ มันเปนสายทาง ก็คงมีหวังใหเรามา
มอบทองคํานี้ตอไป ทองคําจะคอยเปนไปละ ใหตน เหตุไปดูกอ นพูดงายๆ เขาจึงนิมนต
เราไป
พอเขาไปนั้นเขาก็วา ผูที่จะมาดูทองคํานี้เห็นทองคํานี้มีสองทานเทานั้น แลวใคร
บางละ สมเด็จพระเทพฯกับหลวงตานี้ นอกนั้นไมมีใครเห็นไดละ มันก็เปนสายทาง
จริงๆ พอไปดูดูละเอียดลออนะ ดูจริงๆ เพราะเราทราบตั้งแตตนเขานิมนตเราไปดูคลัง
หลวง ทราบแลวนั่น จึงตองดูอยางละเอียดลออ ดูซอกแซกซิกแซ็กหมด พอจากนั้น
แลวก็ไปนั่งกันสองตอสองเลย ไมใหใครเขาไปยุง เพราะเปนตับปอดของชาติไทยเราก็
จะใหใครยุงอะไรไมได ไปคุยกันสองตอสอง
ทองคํานี้ไปฝากไวที่ประเทศไหนๆ บาง ประเทศไหนเทาไรๆ ถามกัน
โดยเฉพาะ การที่เราคิดไวก็ไมผิด คือที่ไปถามถึงเรื่องทองคําไปฝากไวทปี่ ระเทศใดบาง
ก็คือเกี่ยวกับการซื้อการขายการติดหนี้ติดสินตองเอาทองคําเปนเครื่องยืนยัน เราไมใช
พอคาหากคิดอยางนั้น ถามปบติดปุบ เลย เขาตรงเปงเลย ประเทศนั้นเทานั้นๆ แลว
เมืองไทยเราละ ทองคําเปนเครื่องประกันชาติของเราโดยเฉพาะละมีเทาไร มีเทานั้น ใจ
หายวูบเลยนะเรา ที่เอาไปฝากที่นูนก็คือเปนเครื่องประกัน เมื่อเราติดหนี้ติดสินหรือ
การซื้อการขายนี้ตองเอาทองคําเปนเครื่องยืนยันกัน หากจําเปนเขาก็ยึดทองคําเราไว
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เพราะฉะนั้นจึงไมเอามานับกับทองคําในคลังหลวงของเรา
อันนั้นเปนเครื่องยืนยัน
ตานทานกันทางนอก แกไขกันทางนอก สวนทองคําของเราภายในคลังหลวงนี้เพื่อแกไข
ภายในตัวของเรา ตานทานรอบเมืองไทยของเรา อะไรเขามายุงไมไดในทองคําจํานวนนี้
เปนเครื่องตานทานไดพอดีอยู ความหมายวางั้น
พอวามีเทานั้นใจเราหายวูบเลย เราคํานวณถึงคน ๖๒ ลานคน ทองคํามีนอย
มาก ใจเราหายวูบเลย นั่นละที่ไดมารบกวนพี่นองทัง้ หลายเรื่อยมาก็เพราะเหตุนี้เอง นี่
ก็รูสึกวาอบอุนขึ้นพอสมควร ตั้งแตเราชวยชาติคราวนี้ไดทองคําถึง ๑๑ ตันกับ ๓๗
กิโลครึ่ง ที่เขาเรียบรอยแลว รูสึกวาเต็มตื้นขึ้นมา จิตใจเราก็รูสึกอบอุนขึ้นมา แตยังไม
สนิทใจ เพราะฉะนั้นจึงตองออดตองออนขอบิณฑบาตเอาหาเอาสิบ เอาบนเวทีบาง
นอกเวทีบาง เอาทุกแงวางั้นเถอะ นี่ก็ไดถึง ๒๘๔ กิโลแลวเห็นไหมละประเภทนี้ ก็จะ
เขาคลังหลวง เราจะพยายามเขาใหไดมากกวานี้ เพราะฉะนั้นจึงยังไมปดประตูอันนี้
เปดประตูขอทานเรื่อยยังไมปด จะพยายามอยูเรื่อยๆ มันก็มาเรื่อยๆ
วันนี้ก็ไดไมใชเหรอ (ได ๑ บาทครับผม) นั่นเห็นไหม ๑ บาท วันนี้ก็ได ๑ บาท
นั่น ถาเราวาหยุดแลว ๑ บาทก็ไมมี ๑ สตางคก็ไมมี เปดไวอยางนี้ไมมากก็นอย เราไป
กรุงเทพคราวที่แลวมันไดถึง ๖ หรือ ๗ กิโล หือ (๖ กิโลกวาครับ) นั่น ๖ กิโลกวานูน
ไปเชียงใหมก็ไดเยอะ เชียงใหมก็ไดหลายกิโล ไปกรุงเทพคราวนี้ตั้งหลายกิโล ก็อยาง
นั้นแลวไปที่ไหนไดทองคํามาๆ เพราะทองคําเปนประเภทที่เราตองการอยูมากทีเดียว
ไปที่ไหนจึงพูดถึงเรื่องทองคําๆ เสมอ ไมปดปากเรื่องทองคํา เปดปากเรื่อยเชียว ได
เรื่อยๆ
เมื่อวานนี้ใครเขาเอาทองคํามาใหตอนเย็น ก็จะหลายบาทอยู พระครูอะไรที่วัด
ถ้ําประทุน ทีเ่ ราเคยไปเทศนวัดถ้ําประทุน อาจารยอะไรนะ (หลวงปูออนศรีเจาคะ) นั่น
ละทานเอาทองคํามาใหไวยาวัจกรเอาทองคํามาใหเมื่อวานนี้ ดูแลวเราคาดเฉยๆ นาจะ
ไมต่ํากวา ๓ หรือ ๔ บาท มันเปนอะไรหลายประเภททองคําในนั้น เรามอบใหเขาไป
เขาคงเอาไปเก็บที่ตูนิรภัย สมบัติทุกอยาง คนผูเกี่ยวของการเงินกับเรานี้ตองเปนหัวใจ
เดียวกับเรา เพราะฉะนั้นเราจึงเชื่อไดหมด ใครจะรับมาที่ไหนๆ ก็ตามคนของเรารับมา
เปนเหมือนเรารับมาเอง ไมมีเรี่ยราดสาดกระจายหรือซึมซาบไปไหนเลยไมมี ยืนยัน
รอยเปอรเซ็นตๆ
อยางเมื่อวานนี้ก็ชูมันรับไป หรือเยี่ยมบาง ยัพบางเหลานี้ มีแตคนของเราทั้งนั้น
นะ เอาคอขาดเขาเลย สูมาใหกูเห็นไมไดนะสูคอขาดบอกเลย ปดไมใหเขามายุงเลย เรา
ไมมีญาติมีวงศ มีญาติดว ยความสนิทติดกันดวยธรรมเทานั้น อยางอื่นไมมีกับเรา ไมวา
จะใกลจะไกลที่ไหนเราไมไวใจเราไมเลนดวย อยางการเงินการทองนี้เขาก็ติดพันกับ
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เรื่องนี้มานานแลว เมื่อวานนี้ใหเขาเอาไป นี่ก็เขาตูนิรภัยละ เวลาไปกรุงเทพ หรือวา
ชายปามาจากกรุงเทพก็ใหเอาไปถาพอเอาไปได ถาหากวามากกวานั้น หรือขึ้น
เครื่องบินไปไมปลอดภัยนี้เราเอาไปทีหลัง อยางไปกรุงเทพคราวที่แลวนี้ชายปาก็ไมได
เอาไป ใหเราเอาไปเอง เพราะมันหลายกิโล ก็อยางนั้นละ
ไปทางนูนเปนคนจัดใหไปหลอม ไปหลอมมาเก็บไวตูนิรภัยทางนูน เวลานี้ได
เทาไรแทงแลว(ที่หลอมไวแลว ๑๘ แทง) เออ ๑๘ แทงๆ ละ ๑๒ กิโลครึ่ง ที่ยังไม
หลอมก็มีเขาบอกอยางนั้น เมื่อหลอมแลวพอสมควรที่จะมอบเมื่อไรมันไมยากแหละไอ
เรื่องมอบนั่นนะ คือใหไดเปนรอยๆ ขึ้นไป เรากะวาถาเปนไปได เรากะวาจะประมาณ
สัก ๔๐๐ แตนี้เราไมไดหาโดยตรง หาแบบออดแบบออนบิณฑบาต ขอเปดกระเปานั้น
เปดกระเปานี้ไปเล็กๆ นอยๆ อยางนั้น กะวาไมถึง ๔๐๐ กิโลก็มอบได เราก็หาอีกอยู
นั้นละ
เราพยายามที่สุดเรื่องสมบัติสวนรวมซึ่งเปนหัวใจของชาติ เราพยายามที่สุดทุก
วิถีทาง เพราะฉะนั้นใครที่มาทะลึ่งมันถึงโวกวากขึ้นทันทีเลยเรา ก็คนหนึ่งหามาแทบลม
แทบตาย คนหนึ่งจะมาโกยเอาไปไหน อยางนอยตีขอมือเอา ยุมยามมาทําไม ปวะแลว
คอยบอกวางั้นเถอะ เราพยายามหาไวเพื่อลูกหลานไทยเรานั้นแหละไมใชเพื่ออะไร อัน
ไหนที่สําคัญๆ เราจะคิดไวเรียบรอย เชนอยางโรงพยาบาลนี้ก็หมายถึงตาเปนสําคัญ
มาก เราประมวลมาแลวในอวัยวะของเราที่ใชภายนอกคืออะไร พวกตา พวกหู พวก
จมูก ลิ้น กายอะไรนี้ อะไรจะชํารุดไปบางๆ ก็ยังไมหมดความหมาย ยังขาดความหมาย
ไปบางก็เปนธรรมดา แตถาตาบอดเสียอยางเดียวเทานี้ แหมขาดเอาอยางมากมาย
ไปนั่งอยูบนกองเงินกองทองก็ไมเห็นเงินเห็นทอง ไมมีความหมายอะไร ตาบอด
สําคัญมากนะ เพราะฉะนั้นเราจึงไดเสาะแสวงหาเครื่องมือตา นี่ก็ยังไมแลวทาง
เวียงจันทนก็ดี เพราะประเทศทั้งประเทศเครื่องมือตาไมมี นี่เราก็จะพยายามชวยแบง
ทางโนนทางนี้ สวนใหญทางประเทศไทย อันนั้นสวนยอย นี่ก็ไปตัง้ ที่บุรีรัมยแลว เริ่มสั่ง
แลว ๖ ลานเครื่องมือ แลวเขาก็จะพยายามหาหมอมาใหครบ คือเครื่องมือตานี้มนั
หลายประเภทหลายหมอ ผูใดชํานาญทางไหนๆ ในตา ตองหาหมอมาใหครบ แลว
เครื่องมือเราจะใหครบ อยางอุดรนี้ครบหมด ทั้งหมอทั้งเครื่องมือ ทีนี้ทางโนนกําลัง
ติดตอกันทางบุรีรัมย เขาจะพยายามหาหมอใหครบ แลวเขาจะมาหาเรา ไมจําเปนตอง
มา หาหมอใหครบตามที่ตองการก็แลวกันเราวางั้น ทางนี้เราจะหาเครื่องมือ ตั้งแลวนั่น
เราจะตั้งไปทุกภาคนะ เห็นวาภาคนี้เปนภาคที่จนมาก และใกลชิดติดพันกับเรา
มาขอมารองทั้งเชาทั้งเย็นอยูเรื่อย ทนไมไหวก็ตอ งแกขัดแกจนกันไปอยางนี้ อยางอุดร
หรือแมแตศรีนครินทรก็ยังมาขอเรา ศรีนครินทรเครื่องมือตาขาด นั่นเห็นไหมละ มา
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ขอเราดูใหไป ๖ ลาน ๘ แสน จากนี้ก็ไปบุรีรัมยกอน เริ่มบุรีรัมยแลวก็จะไปเริ่มทางไหน
อีก จะไลเลี่ยกันไป ไมใหขาดทีเดียววาทางนี้พอแลวถึงจะใหทางนั้น ไมเอาอยางนั้น เรา
จะคอยเพิ่มไปเรื่อย ตั้งนี้แลวก็จะไปตั้งที่นั้น ตั้งที่นั้นแลวสั่งที่นี่เรื่อยมาอยางนี้ละ นี่ก็
คิดวาไปทางเพชรบูรณทางพิษณุโลกหรือทางไหนกําลังคิดอยูเดี๋ยวนี้ จะไปจุดนั้น พอ
ตั้งบุรีรัมยนี้แลวก็คิดวาจะออกไปทางพิษณุโลกหรือทางเพชรบูรณ ตรงไหนที่มีคนจน
ตรอกจนมุมมากก็จะลงจุดนั้นกอน แลวใหกระจายเหลานั้นเขามาอาศัยกันทั้งหมดนั่น
แหละ
เรื่องตานี้กวางขวางมากนะคนไข อยูท ี่ไหนๆ อยางที่อุดรเรานี้ ไปดูเมื่อไรแนนๆ
ตลอด ไมวาเชาสายบายเย็นเต็มคนไขตา จนไดถาม เขาก็บอก โอย มาหมดแถวนี้มานี้
หมด ตา แตคนไขธรรมดาเขาก็มาตามที่ตามฐานของเขาไมมากนัก ที่ไหนก็มี
โรงพยาบาล รักษากันไดเขาก็ไปทางนั้น แตตานี้ไมคอยมีวางัน้ นะ จึงตองไหลมาทางตา
คนจึงมาก อยางนั้นนะ เราจะพยายามชวยเต็มกําลัง ที่คาดเอาไวก็คือบุรีรัมยแหงหนึ่ง
ทางภาคอีสานหยุดละที่นี่ เห็นวาไดพอสมควร อุดร ศรีนครินทร แลวก็บุรีรัมย ไดสาม
แหง จากนี้ก็จะแยกไปทางภาคกลางภาคไหนไปเรื่อยๆ อยางนั้น ถาเรายังไมตายจะทํา
อยางนี้ตลอดไป นอกจากตายแลวก็สุดวิสัยเทานั้น วันนี้มีเทานั้นละ ไมพดู อะไรมาก
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

