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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

กิเลสกับธรรม
กอนจังหัน
ทานทั้งหลายสังเกตดูนะ สถานที่ใดมีธรรมมาก คือมีผูปฏิบตั ิธรรมมาก สถานที่
นั่นจะมีความสงบรมเย็น ถาสถานที่ใดไมคอ ยมีธรรม ไมมีผูปฏิบัติธรรม รอนมากนะ
สังเกตดูวัด วัดก็วัดตางวัด นี่เราพูดตามความสัตยความจริงตามอรรถตามธรรม วัดตาง
วัด ถาวัดใดสถานที่ใดเปนวัดที่พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มองดูประชาชนญาติโยมนาดู
นาชม ถาที่ไหนเปนธรรมดาเหลวแหลกอยางนั้นแหลกไปหมด พระก็แหลก ประชาชน
ก็แหลก ไฟก็เอา เราเอาเพียงเทานี้เทียบสวนใหญ อันนี้โลกทั้งโลกมีธรรมที่ไหน
เพราะฉะนั้นมันถึงกัดกันแหลกๆ ไมตองพูดไปที่อื่นที่ไหน ดูเมืองไทยเรานี้เปนไร
เมืองไทยมีแตลูกชาวพุทธๆ
อยางรัฐบาลอยางนี้ก็เปนลูกชาวพุทธ เดี๋ยวนี้มันกลายเปนลูกชาวผีชาวยักษชาว
มาร ชาวมหาภัยแกชาติของตนโดยไมฟงเสียงใคร หนาดานที่สุดคือรัฐบาลชุดนี้ เปดให
ชัดเจน นี่เอาธรรมเปด มันไมไดฟง เสียงครูเสียงอาจารย ไมฟงเสียงอรรถเสียงธรรม
มันจะกอบจะโกยจะเปนบาอํานาจแตคนเดียวๆ ไอบาอํานาจนี้ละจะทําโลกใหลมจมได
ถาเปนธรรมรูดีรูชั่วไมมีใครเกินพวกนี้ วาศึกษาก็ศึกษามามากมายกายกอง ดอกเตอร
ดอกแตอะไร ตั้งแตเกิดมาโคตรหลวงตาบัวไมเคยมีดอกเตอรแหละ แตมันก็มีเต็มอยู
ในวงนั้นนะ อันนี้พวกดอกเตอรดอกแตทไี่ มมธี รรมเลยมันเปนยักษเปนมารทุกเลหทุก
เหลี่ยมรอยสันพันคมที่จะทําลายคนอื่นอยูกับพวกนี้ทั้งหมด
นี่เราพูดถึงเรื่องธรรม ธรรมเปนของเล็กนอยเมื่อไร เอา ดูหัวใจเรา วันไหนที่
จิตใจมีอารมณมาก ยุงเหยิงวุนวายเพราะเหตุการณตางๆ กระทบกระเทือนมาก วันนั้น
หัวอกคนนั้นจะแตกนะ ดูหัวอกตัวเองนั่นซิ ใครก็ตามถามีเรื่องมากๆ นั่นละหัวใจจะ
แตกไดถาธรรมไมเขาไประงับ ธรรมระงับเขาไปสงบๆ ได ธรรมดาจิตตภาวนานี้ที่วาไม
คอยรวมๆ คือมันเปนบากับกิเลส กิเลสไสมันออกไปมันก็ดดี ก็ดิ้นละซิ หาความสงบ
ไมได บังคับเขาไป เอาธรรมบังคับเขาไปดังที่เราเคยพูดเสมอ เอาคําบริกรรมตีเขาไป
คําบริกรรมพุทโธๆ เปนภาษาธรรม เปนธรรมออกทํางาน ความคิดแปลกๆ ทั้งหลาย
เปนเรื่องของกิเลส ความคิดของธรรมเปนน้ําดับไฟ บังคับไวๆ มันไปไหนไมไดละ ไม
เหนือธรรมไปได สงบเย็นเลยๆ
ดูเอาซิดูหัวใจเรา วันไหนหัวใจมีธรรมมากธรรมนอย ดูตัวเอง ถามีธรรมมากใจ
สงบรมเย็น สงาผาเผย ถามีแตกิเลสทํางานบนหัวใจแลวเปนฟนเปนไฟไปตลอด ดูเอา
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ตัวเราคนเดียวแลวขยายออกไปมันก็เขาใจกันไดหมด หัวใจทุกคนๆ มีกิเลสทุกคน ถา
มีธรรมเขาไปทุกคนจะรูท ั้งสองอยางเลยนะ นี้มันไมคอยมีธรรมนั่นซิ เราจึงสงสาร สอน
เทาไรก็สอน ยิ่งจวนจะตายเทาไร ทานทั้งหลายดูหลวงตาบัวซิจะอยูไปสักกี่ป ดูเอาก็
แลวกัน เราจะอยูสักกีป่  ที่จะมาหวงเจาของนี้บอกไมมีเลย ดูซินะ แทนที่จะมาหวง
เจาของ
เฒาแกชรามาแลวยิ่งนาจะหวงเจาของมาก เปดเผยเลยบอกวาไมมี รอแต
จังหวะของธาตุขันธเทานั้น มันทํางานไปไดแคไหนๆ บกพรองตรงไหนก็เยียวยากันไป
ธรรมดาๆ แตความหวงใยมาก หวงโลกหวงสงสาร หวงพี่นองชาวโลกเรานั่นละ สพฺเพ
สตฺตา อันวาสัตวทั้งหลาย หวงมากนะ เพราะมันไมมีที่ยึดไมมีที่เกาะ ควาโนนควานี้มี
แตควาน้ําเหลวทั้งนั้น เรื่องวัตถุภายนอกถาไมมธี รรมเขาไปเกี่ยวของแลวควาน้ําเหลวๆ
ทั้งนั้น ถามีธรรมแลวสิ่งเหลานั้นเปนคุณเปนประโยชน สําคัญที่จิตไมมที ี่พงึ่ ที่เกาะเลยนี่
มันนาสงสารเอามากจริงๆ
นี่เปดเผยเลยหัวใจเราหมดเรื่องที่พงึ่ ไมที่พงึ่ ที่ไหน หมดปญหาโดยประการทั้ง
ปวง มีแตความเมตตาเต็มหัวใจดวงนี้กระจายออกทั่วโลก เพราะฉะนั้นไปที่ไหนๆ เรา
พูดอยางตรงไปตรงมา มองเห็นเขาไปขายของตามขางถนน ใสรถอะไรขายไปตามทาง
ถาไมกลัวเสียเวลาที่เราจะไปขางหนาแลวจอดปบๆ ซื้อของเขา ซื้อของเขาแลวเอาชิ้น
หนึ่งนิดหนอย แลวก็มอบปจจัยๆ ใหเขา นี่คือความเมตตาไมใชอะไรนะ ไปที่ไหนมัน
ถึงกันหมด ความเมตตาไมมีสูงมีต่ํา ไมมีชาติชั้นวรรณะ ขอใหความเมตตาเขาถึงเถอะ
จะสนิทสนมกันทันที ฝากเปนฝากตายกันไดทันที นี่ความเมตตา
ถาเรื่องกิเลสเขาแทรกแลว โอย เยอหยิ่งจองหองพองตัวทุกอยางอยูก บั กิเลส
ทั้งหมด นีล่ ะธรรมกับกิเลสตางกันอยางนี้ ทานทั้งหลายดูเอา วันนี้พูดเรื่องกิเลสกับ
ธรรมมันแทรกอยูในหัวใจของคนเรา ถาวันไหนกิเลสมีอํานาจมาก วันนั้นเจาของทุกข
มาก วันไหนมีธรรมเปนเครื่องระงับวันนั้นสงบเย็นใจๆ นี่พูดเปดเผยใหชัดเจน พุทธ
ศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอแลว เราไดขึ้นเวทีมาแลวเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนา ฟาดกับ
กิเลสพังทลายตามคําสอนของพระพุทธเจา ไมมีกิเลสตัวใดเหลือเลย นั่นละที่นี่มีแต
ธรรมลวนๆ เต็มหัวใจ ธรรมความเมตตาจึงออนนิ่มเปนอันเดียวกันไปหมดเลย
เสียงวากๆ วีกๆ พูดใหชัดเจนมีแตเสียงอรรถเสียงธรรม ไมไดเปนเสียงโมโห
โทโส เห็นใครก็จะกัด อะไรก็จะตมยํา ไอปุกกีไ้ อหยองมาผานหนาก็จะตมยําๆ จะมี
อะไรก็มีแตความเมตตาเขาเทานั้น ไมอยากกินเนื้อหมา ใครจะอยากกิน มันเปนใน
หัวใจสนิทกันหมด ขอใหมีธรรมในใจเถอะ มีมากมีนอยจะเชื่อมโยงถึงกันไปหมดเลย
ตางกันกับกิเลส พากันจําเอา ใหพากันอบรมจิต

๓
เวลากลางคืนไมมีงานการอะไร อยาเอาความยุงยากวุนวายตางๆ เขามาตีหัวใจ
ใหเอาธรรมเขาในหัวใจตีความยุงยากออก ใจสงบดวยการภาวนา ใครจะภาวนาธรรม
บทใดก็ตาม ใหภาวนา นี่ละสิ่งที่เลิศเลอที่สุดที่เกาะติดๆ ยึดได ฝากเปนฝากตายไดคือ
ธรรม นอกนั้นฝากไมได แตความจําเปนที่จะตองอาศัยกันก็มี รางกายของเราก็อาศัยสิ่ง
เหลานั้นทั้งๆ ที่มันจะพัง สิ่งเหลานั้นก็จะพัง ถึงจะพังก็ตาม กอนพังก็ตอ งไดเยียวยากัน
ไป นี่ละสิ่งภายนอกมีความจําเปนกับเราเปนอยางนี้ แตใจนี้จําเปนตลอดเวลา จําเปน
มากทีเดียว
โลกไมมีทพี่ งึ่ ที่ยึดที่เกาะคือธรรม โลกถึงไขวควายุงไปหมด มันเคยเปนอยางนี้
ตลอดมาและจะเปนอยางนี้ตลอดไปที่เรียกวาวัฏวน มันวนไปวนมาอยูอยางนี้ พากันจํา
เอานะ เอาละทีนี้จะใหพร
หลังจังหัน
วันนี้เราไปจะไปดูเครื่องมือแพทยตาที่เวียงจันทน ที่ใหไปแลวนั้นดูเหมือน ๑๓
ลาน ทีนี้มันจะขาดตกบกพรองอะไรๆ สําหรับตานะ เอาตาอันดับหนึ่งกอน วันนี้ตั้งหนา
จะไปดูตา จะพยายาม อันนี้ขึ้นอยูกับหมอเหมือนกัน หมอไมครบเครื่องมือก็ครบไมได
มีเครื่องมือหลายชนิดที่เกี่ยวกับเรื่องหมอหลายคน วันนี้จะไปดูใหชัดเจน ถาแนใจแลว
ก็จะสั่งตูมเลย ที่เริ่มเวลานี้ก็บุรีรัมย บุรีรัมยนี่เราตกลงเอง ยานนั้นจังหวัดไหนที่
จําเปนๆ เกี่ยวโยงกันมาถึงไหนๆ ก็ไปลงกันทีบ่ ุรีรัมย เพราะบุรีรัมยนี้จะวิ่งถึงโคราช
ศรีสะเกษ สุรินทร อุบล บุรีรัมยเรื่องตานะ
แลวก็มาคิดถึงเรื่องทางนี้อีก เพชรบูรณ ยานนี้ลําบากมาก ก็จะเอาเพชรบูรณ
ทางพิษณุโลกเราพิจารณาตามหลัง พอดีพิษณุโลกทราบโดดมาเลย ตกลงเลยใหทั้ง
เพชรบูรณทั้งพิษณุโลกดวย อยางนั้นนะเดี๋ยวนี้ ตั้งใหม ๓ จุดแลว สวนเวียงจันทนเริ่ม
มากอนแลว เรื่อยๆ อยางนี้ สิ่งของเราก็เอาไปเพียงติดรถเราเทานั้น หากวามีความ
จําเปนก็สั่งทางโนนใหมารับเอาตามที่เราเคยให เราสั่งใหมารับ ทางนี้ก็เตรียมให อันนี้
ไมไดเตรียมอยางนั้น เราตั้งใจจะไปดูเครื่องมือตาตางหาก ติดตามเครื่องมือตา ถาควร
จะครบเราจะใหครบ สวนมากขึ้นอยูก ับหมอ ถาหมอไมครบเครื่องมือตาก็ครบไมได
โรงพยาบาลไหนก็ตามที่เกี่ยวกับตา ก็ตองเอาหมอเปนเครื่องยืนยัน ทางบุรีรัมย
เขายืนยันมาแลววาหมอกําลังเรียนกําลังจบหรืออะไร จะใหครบเขาวางั้น เขาวาจะมาหา
เรา ไมจําเปนตองมา เอาตามกําหนดที่ตกลงก็แลวกัน ไมใหหมอเขามา เชนหมอครบ
ใหครบเราวางั้น ทางนี้จะสั่งใหครบเหมือนกัน ทางเพชรบูรณกับทางพิษณุโลกก็แบบ
เดียวกัน คือใหหมอครบ โห แผนกตานี่หมอหลายหมอเหมือนกันนะ ดูวาที่อุดรมันสี่
หรือหาหมอ เฉพาะตานะ เปนอยางนั้นนะ ถาหากวาหมอไมครบเครื่องมือเอามาก็ไม
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เกิดประโยชน หมอตองประจําเครื่องมือเครื่องนัน้ ๆ ชํานาญไปคนละทิศละทาง วาหมอ
ครบแลวทางนี้ก็ใหครบ สะดวกเลย
คือจะหาจุดสําคัญๆ นะ ที่เราทํานี้เราพิจารณาเรียบรอยแลวเราคอยทํา เชน
อยางตานี่ อวัยวะของเรานี้ตาเปนอันดับหนึ่ง ไปที่ไหนตองอยากรูอยากเห็นนี่สําคัญ
ขอบเมืองไทยทางนูน ขอบเมืองไทยทางนี้วิ่งถึงกันเพนพานๆ ถึงกันหมดเพราะอะไร
เพราะตาดี อยากไปดูนนั้ ดูนี้ใชไหมละ เที่ยวกันทั่วประเทศไทย ตา ตาบอดเสียอยาง
เดียวไปไมได ไมมีความหมาย เราเอาจุดนี้ละ คนตาบอดหมดความหมายเลย ถาพูด
แลวยังไมมีใครยอมเชื่อ เอาปจจุบันเลย ยกภาพพจนขึ้นที่นี่เลย ยกภาพพจนเปนยังไง
ยกภาพพจนขึ้นปจจุบันนี้ เอาเดี๋ยวนี้
เอา พวกนี้ตาบอดทั้งหมด ไปเอาไมมาใหเรา เอาไมมานี้ ไปกลับบาน พอวา
กลับบาน ไล พวกตาบอดก็วิ่งชนนั้นชนนี้ ตีเปยะๆ พวกตาดีมันรอดไปไดเขาใจไหม
พวกตาบอดนี้ชนนั้นชนนี้ ตีเปยะนี้ทั้งกลัวเจ็บทั้งกลัวถูกตี ออกไมได อันไหนที่ออกได
ขี้กับเยี่ยวแตกราดเลยนั่นเห็นไหม เปนงั้นนะ ขี้เยี่ยวแตกราดเลย ไลออกตีออกคนตา
บอด ถาตาดีบอกวาไปมันวิ่งเลย ตางกันอยางนี้นะ เราจึงเอาจุดนี้ คนตาบอดไปนั่งอยู
บนกองเงินกองทองมีความหมายอะไร ไมมี ตาสําคัญนะ จึงตองไดพยายาม
ที่ตั้งนี้คือเราจะตั้งขยายไปเปนจุดๆ ตามกําลังทรัพยสมบัติทั้งหลายที่มีมากนอย
เราจะตั้งทั่วประเทศไทยวางั้นเถอะ ถาเราไมตายจะตั้งทั่วไปหมดเลย ขึ้นตรงไหนที่
จําเปนๆ จนตรอกจนมุมกอน อยางทีว่ านี้ที่จนตรอกจนมุมเราก็ให เชนอยางเวียงจันทน
นี้ ประเทศลาวทั้งประเทศหาเครื่องมือตาไมมี เราจึงตองรีบเอาตรงนี้กอน ยอนไปคราว
นี้ก็จะไปถามเรื่องตาตกลงกันอยางแนนอน ถึงหมอถึงอะไรครบหรือไมครบ ถาครบให
เลยเชียว จะสั่งมาตูมเลย เอา หมดเปนหมด จนเปนจน ลูกศิษยเราเยอะ ควาเอา
กระเปาไหนลากออกมาฉีกดูเลย จนตรอกก็ตอ งวิ่งหาลูกศิษย ไปหาที่อื่นเขาเอาไมไลตี
เอาเขาใจไหม ไมไป ไปหาที่ไมไมตลี ะ ฉีกกระเปาเลย ไหนเงินเอามา
โห ตาสําคัญมากนะไมใชของเลน ตาบอดเสียอยางเดียวหมดความหมาย ไปนั่ง
อยูบนกองเงินกองทองก็ไมเกิดประโยชนอะไรตาไมเห็น ถาตาเห็นนี้งอยเปลี้ยเสียแขง
เสียขาตามันสอดสองเห็นหมด ไปไดทั่วโลกดินแดนคนตาดี คนตาบอดไมเห็นไปไหน
เขาเที่ยวเมืองนั้นเมืองนี้ อยางเมืองไทยเราเปนบาเที่ยวนี้ มีแตคนตาดีนะไป ถามซิคน
ตาบอดไมมใี ครไปละ มีแตคนตาดี เอาตรงนั้นซิ ความหมายอยูกับตานี่สําคัญมาก
อวัยวะของเราตาเปนสําคัญ ตื่นขึ้นมาปบมองเห็นแลว
มีจนก็ตามตาไมจนทางการรูการเห็นพอใจ นั่น ไปนั่งอยูบนกองเงินกองทองตา
บอดไมมีความหมาย แนะตางกันอยางนั้นนะ คนทุกขคนจนมีความหมายเต็มตามัน ไป
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ไดหมดเลย ดู ชม นี่ก็เกาโมงแลว นี่ก็จะเตรียมของเทาที่เอาไป คราวนี้ตั้งใจจะไมไดไป
ใหอะไรมากนัก แตใหเต็มรถของเราไปทุกคัน นี้ไปสองคันแลวซื้อเครื่องกระปองไป รถ
ปกอัพเลยใหเขาไปกอนลวงหนาสองคันแลว คันของเราก็จะตามไป คันไหนตามไปเรา
ก็จะจับยัดของใสในโกดังของเรานี่ จะจับยัดใสหมด เขาใจไหมพวกนี้ใครแอบไป เอา
ไป เราจะจับยัดใสจนเต็มรถ จนเจาของมันขึ้นนั่งบนหลังคา มันเปนยังไงอยากไปนัก
พวกนี้ เอากันอยางนั้นซิ
เราไปแจกแตละครั้งนี้เขาแจกทั่วโรงพยาบาลนะ ทั่วประเทศลาว เขาไปแจก
หมดทุกโรงเลย ที่เอาไปอยางคราวที่แลวนี้ รถสิบลอรวม ๗ คันเลย เต็มเอี๊ยดเลย เรา
เตรียมของไวเต็มศาลาเอาใหไปเลย เขาแจก โหย จนเปนเดือนกวาจะเสร็จของเลน
เมื่อไร เขาแจกทุกโรงพยาบาลไปเลยๆ คราวนี้ขาวไมเอา เอาที่ราคาสูงกวาขาว ที่เอาไป
วันนี้จะเอาที่มีราคาสูงกวาเอาไปๆ แตขาวเวลาสั่งเขาเราก็คอ ยตูมใหเลยทีเดียว สงสาร
จะทําไง สพฺเพ สตฺตา อันวาสัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตายดวยกันหมด
ทั้งสิ้น มีใกลมีไกลที่ไหน ใครที่จําเปนควรจะไดรับสงเคราะหมากนอยเพียงไรก็หวังพึ่ง
ผูอื่นอยูแลว เจาของพึ่งเจาของไมได พึ่งผูอื่นก็ตองชวยกัน
มนุษยเราอยูรวมกันดวยน้ําใจเปนสําคัญ พี่นองทัง้ หลายอยาเห็นสิ่งอื่นใดยิ่งกวา
น้ําใจนะ น้ําใจเปนสําคัญมาก สมบัติเงินทองขาวของมีมากนอยอยูที่น้ําใจของผูเปน
เจาของ ผูเปนเจาของเปนคนกวางขวางมากนอยแคไหนจะทําประโยชนไดมากมาย แลว
โลกทั้งหลายเขารักเขาเคารพนับถือ ชุมเย็นไปหมด การเสียสละไปที่ไหนชุมเย็นไป
หมด ความตระหนี่ถี่เหนียวไปไหนตีบตันอั้นตูนะ ไมมีใครอยากคบคาสมาคม แม
ตั้งแตในงานศพไปดูในงานศพก็รู ใครเปนนิสัยกวางขวางแลวไปดูในงานศพคนเต็ม
หมดเลยนะ ถาคนไหนคับแคบตีบตันแลวไปไมคอยมีคน มีก็มอี ยางนั้นละ ไปแบบขัด
ไมไดไป แตไปดวยน้ําใจของผูต ายนี้มีน้ําใจขนาดไหน นั่นละมาดวยน้ําใจ มาดวยน้ําใจ
ทั้งนั้นแหละ ใหพากันจําเอา
น้ําใจเปนสําคัญนะ อยูดวยกันอยาคับแคบตีบตันตอกัน ใหมีความเสียสละ มี
มากมีนอยชวยเหลือกัน เห็นมีความจําเปนที่ตรงไหน แมที่สุดไปกลางทางรถเสียรถ
อะไรก็ควรจะไตถามกัน เรื่องราวจําเปนอะไร ควรชวยเหลืออะไรก็ใหชวยเหลือ ตาม
ถนนหนทางมี ก็ใหดูกันชวยกัน อยาเห็นแกผานไดผานไป เวลาเราเปนเขาผานไปแบบ
เดียวกันวาไง เราอาศัยใคร เปนอยางนั้นนะ น้ําใจสําคัญมากทีเดียว
อยางที่เราไปชวยโลกนี้เราก็ไปดวยน้ําใจของเรา ลูกศิษยลูกหาเปนหวงเปนใย
กลัวเปนกลัวตายเพราะเฒาแกชรา แกๆ ไปมันอยากแก เวลาใชไดจะใชมันไปอยางนี้
แนะเปนอยางนั้นนะ เราไมไดคดิ ถึงเรื่องความเปนความตายของเรา มีแตความเมตตา
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ครอบไปหมด ไปไหนจึงไปตลอดเวลา เพราะน้ําใจ วันนี้ไมพูดอะไรมากละ พูดแลว
พอสมควรแลววันนี้ พูดเทานั้นละ ตอไปนี้จะใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

