๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

หากมีผูปฏิบัติอยู
(เครื่องมือตาที่หลวงตาชวยทั้งหมดมีจํานวน ๑๓ โรงพยาบาล
๑. โรงพยาบาลศูนยอุดรธานี มากกวา ๒๐ ลานบาท
๒. โรงพยาบาลบุรีรัมย ๖ ลานบาท
๓. โรงพยาบาลเพชรบูรณ ๔ ลาน ๓ แสนบาท
๔. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ๙ ลาน ๕ หมื่นบาท
๕. โรงพยาบาลอุตรดิตถ ๔ ลาน ๓ แสนบาท
๖. โรงพยาบาลศรีนครินทร จังหวัดขอนแกน ๖ ลาน ๘ แสนบาท
๗. ประเทศลาว เวียงจันทน ๓๐ ลานบาท
๘. เชียงใหม ๘ ลาน ๑ แสนบาท
๙. โรงพยาบาลพระอาจารยฝน อาจาโร ๕ ลาน ๑ แสนบาท
๑๐.โรงพยาบาลคายประจักษอดุ รธานี ๓ ลานบาท
๑๑.โรงพยาบาลจังหวัดเลย ๔ ลาน ๗ แสน ๕ หมื่นบาท
๑๒.โรงพยาบาลหนองบัวลําภู ๒ ลาน ๕ แสนบาท
๑๓.โรงพยาบาลหาดใหญ จังหวัดสงขลา ๙ ลานบาท
รวมทั้งหมด ๑๓ แหง เปนเงินทั้งสิ้น ๑๑๓ ลานบาท) (สาธุ)
อันนี้เฉพาะตา เพียงเฉพาะตาเทานั้นขนาดนี้ เปนลานเขาไปแลว ๑๑๓ ลาน
อยางอื่นยังไมนับ
(คุณจันทรทิพย อําเภอหาดใหญ กราบถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน
แดหลวงตา กําลังสง ๘๐ วัตต ภายใน ๒๐ กิโลเมตร เอฟ เอ็ม ๑๐๕ เม็กกะเฮิซ ตัง้ อยู
บานเลขที่ ๓๕๑ ถ.ธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ) เปนสถานีที่ ๑๐๑
วันที่ ๕ ทางเวียงจันทนจะมา นัดใหมา มีบกพรองอะไรเราก็เตรียมเอามาให
พรอม วันที่ ๕ เขามารับ วันที่ ๔ เปนวันเราหามาพรอมกันเรียบรอย วันที่ ๕ เขาก็มา
รับไปเลย
ประเทศลาว อดสงสารไมไดนะ ก็มนุษยตาดําๆ สพฺเพ สตฺตา อันวาสัตว
ทั้งหลาย ความจําเปนมันก็เหมือนกันหมดทั่วโลก ถามอะไรทีจ่ ําเปนๆ ไมมีๆ นี่ซิ ถาม
แลวไมมี สัตวเขาไมมีโรงพยาบาลเขาก็ไมเปนอะไร แตมนุษยเรานี้ไมมีโรงพยาบาล
ไมได ถามอะไรไมมีๆ แลวจะนอนใจไดอยางไรก็เมื่อพอถูพอไถชวยกันไดอยูใชไหมละ

๒
มันก็ตองบืนซิคนเรา ถามอะไรไมมี ๆ มีแตของจําเปนทั้งนั้นที่ถาม ซึ่งเราใชอยูประจํา
บานประจําเรือนของเราในประเทศไทย แลวถามทีไรไมมีๆ นี่ซิ จึงไดชวย จะใจจืดใจดํา
อยูไดอยางไรเรา เห็นสัตวตกน้ํายังเอาไมเขี่ยขึ้น นี้คน จะวาอยางไร
คราวนี้ก็เรียกวาเราชวยเต็มกําลังของเรา มีเทาไรทุมลงๆ ทั่วไปหมด ไมวาใกล
วาไกล จําเปนที่ไหนเฉลี่ยไปใหถึงหมดเลย เมื่อวานนี้ก็ไปนูนอําเภอศรีสงคราม ๒
ชั่วโมง ๓๐ นาทีเปงเขาถึงโรงพยาบาล จากนี้ไป ๒ ชั่วโมงครึ่งพอดีเขาโรงพยาบาล เขา
ก็ขนของลงเต็มรถ ขนลงๆ แลวก็มอบเงินใหโรงละสองหมืน่ ๆ ทุกโรงไปละ ถามาไฟ
เขียวไฟแดงตาจองหาพวกขายดอกไม ถาเปนไฟแดงแลวตาจอละ ถาเปนไฟเขียวไมรอ
แหละ รอไมได เขาก็ยืนจอง เราก็จองเขาสงสาร หมดหวังวาอยางนั้นเถอะ พอไฟแดง
ปบ โบกมือปุบปบๆ เขาก็รุมมาๆ ยื่นใหๆๆ ใหคนละสองรอยๆ ดอกไมพวงหนึ่ง ๑๐
บาท เราให ๒๐๐ พวงเดียวก็ไมเอา
เขารูกันหมดเราไปไหน มันก็แปลกอยู ไปไหนรูหมด ลูกศิษยลูกหาลูกหลานมัน
มีอยูทั่วโลก พวกตํารวจนี้ก็เหมือนกัน อยูตามถนนหนทางรูทันทีเลย รถเรารูสึกจะ
แปลกรถเขา สีรถนะ แจกทานทั้งนั้นแหละเราจะไมเอาอะไรเลย เราพูดตรงๆ นี่ละ
ธรรมสมบัติ เมื่อมีเต็มหัวใจแลวไมมีอะไรที่จะมาเพิ่มไดเลย พอดิบพอดี จะเอาออกก็
ไมได จะเอาเพิ่มก็ไมได ความพอเหมาะพอดีอยูกับธรรมกับใจเปนอันเดียวกัน เปน
ธรรมธาตุ
นี่ละจิตชําระใหถึงที่ถงึ ฐานแลวเปนธรรมธาตุอยูในหัวใจ อยูในทามกลางรางนี้
เปนธรรมธาตุ ไมวายืนเดินนั่งนอน เอา พูดใหมันชัดเจน ตลอดเวลาจาอยูอยางนั้น
นอนหลับก็จาอยูอยางนั้น พูดใหมันชัดเสีย ไมวาจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนไมไปทีไ่ หน
ละ ธรรมชาตินี้เรียกวาธรรมธาตุที่บริสุทธิ์เต็มทีแ่ ลวนี้จา ทานทั้งหลายฟงเสีย นี่ละผล
แหงการปฏิบัติตามพุทธศาสนาของเรา สอนถึงนิพพานทั้งเปนเลย รูชัดๆ ไมตองถาม
หาใคร วาพระพุทธเจามีกี่องค จามันอันเดียวกันหมดเลย จะวาวัดรอยหรือ ไมวัด พูด
ตามหลักความจริง
เหมือนเราเอามือจอลงไปน้ํามหาสมุทร ที่ไหนก็เปนมหาสมุทร จอลงไปไหนก็
เปนมหาสมุทรหมด ทีนี้เมื่อมันเปนธรรมธาตุแลวแบบเดียวกันมหาวิมุตติมหานิพพาน
แบบเดียวกัน พอพับเขาไปเทานั้นเปนมหาวิมุตติมหานิพพานเหมือนกันหมด แลวจะ
ไปถามพระพุทธเจาที่ไหน นั่นเปนอันเดียว ทานวา นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย ไมมีอะไรยิ่ง
หยอนกวากัน เหมือนกันเลย เหมือนหนึ่งวาอันเดียวกัน เปนอยางนั้นละ ธรรมนี่เลิศ
เลอ

๓
ไมมีใครละมาเขียนหนังสือประกาศไวขางหนาวัด ไมมีใครกลา ธรรมนี้วากลาวา
กลัวไมมี คําวากลาไมมี กลัวไมมี คือเลยไปเสียทุกอยางธรรม จึงไดเขียนเตือนไวขาง
นอก มาใหไดรับประโยชน อยามาเซอๆ ซาๆ สถานที่นี่เปนสถานที่อบรมศีลธรรม
เสาะแสวงหาอรรถหาธรรม ไมหาเงินหาทองหาขาวหาของ หายศถาบรรดาศักดิ์ ซึ่ง
โลกๆ เขาหากันมา ก็มีแตฟนแตไฟเผาพวกหานั่นแหละ ธรรมไมหา พอตัวตลอดเวลา
จาอยูอยางนั้น
จึงกลาเขียนเห็นไหมนั่น มีใครมาเขียนหนาวัดเหลานี้ สถานที่นี่เปนที่ภาวนา
เพื่อความสงบใจ ไมมีกจิ จําเปนไมควรมาเที่ยวเพนพาน เพนพานก็พวกมูตรพวกคูถ
มันเขามาตามประสาของเขานั่นละ ไปตําหนิเขาก็ไมได ตามนิสัยที่ไดรับการอบรมมา
มากนอยเพียงไร มันก็มาตามนิสัยของตน ถาผูที่เคยแกศีลแกธรรมแลวจิตใจมีความ
สงบเย็นใจแลวเขาวัดเปนอยางหนึ่ง ตางกันนะ ถาคนไมรูภาษีภาษาอะไรก็เหมือนจับ
สัตวโยนเขามาในวัด ไมไดผิดอะไรแหละ
แลวก็ไมมีใครกลาพูดอยางนี้ดวย นี่บอกชัดๆ บอกอยางชัดเจน ไมมีกิจจําเปน
ไมควรมาเที่ยวเพนพาน เพราะสถานที่นี่เปนสถานที่เสาะแสวงหาธรรมซึ่งเปนธรรมชาติ
ที่เลิศเลอ โลกทั้งสามยอมรับกันหมด สิ่งเหลานั้นไมมีใครยอมรับ มันเต็มอยูในหัวใจ
ทุกคนๆ เปนมูตรเปนคูถเหมือนกันหมด เอามาแขงกันไดอยางไร ของเขาก็มูตรของ
เราก็คูถเต็มไปหมด แขงกันไดอยางไร แขงกันก็มีแตมูตรคูถแขงกัน สวนธรรมนี่จา
ครอบโลกธาตุ นั่นละที่เอามาประกาศสอนโลกใหเขาอกเขาใจบาง
พุทธศาสนาเปนของเลนเมื่อไร ชี้นิ้วเลย สามโลกธาตุนี้มีพุทธศาสนาเทานั้นเปน
ศาสนาที่รื้อขนสัตวใหหลุดพนจากทุกขไดอยางแนนอน ไมเปนสอง ถาวาธรรมก็เปน
สวากขาตธรรมตรัสไวชอบ ชอบหมดทุกขั้นทุกภูมขิ องธรรม ไมผิด นี่ละคือพุทธศาสนา
ใครเกิดมาไมไดพบนี้รูสึกจะอาภัพมากทีเดียว
นี่เราไดพบแลวอยาเคยอยาชินตอ
ศาสนานะ ความเคยชินเปนเรื่องของกิเลสทะลึ่งธรรม มันเขาไปทะลึ่งธรรม แลวก็ความ
ฉิบหายก็ตัวของมันเองนัน้ แหละ ตัวคนที่คลังกิเลสเขาไปทะลึ่งธรรมตัวก็เสียหาย
ทานเตือนเอาไวๆ วานี่เปนวัดเสาะแสวงหาอรรถหาธรรม ไมมีสิ่งใดที่จะยิง่ กวา
อรรถกวาธรรม เพราะฉะนั้นจึงประกาศปางๆ ไวเลย ใครอยามาเที่ยวเพนพานไมเปน
หนาเปนหลัง อยามา บอกตรงๆ เลย นี่หาอรรถหาธรรมซึ่งเปนของเลิศเลอ สิ่ง
ทั้งหลายเหลานั้นมีอยูทั่วโลกดินแดนไมเห็นเลิศเลออะไร ใครอยูที่ไหนก็บน มีแตเรื่อง
กองทุกขทั้งนั้น เพราะสิ่งเหลานี้ที่หากันเปนบาอยูนั่นแหละ สวนธรรมไมไดเปนอยาง
นั้น พอธรรมไดสัมผัสเขาสูใจเทานั้นใจจะเริ่มมีคุณคามีราคา สิ่งทั้งหลายเหลานั้นจะลด
ตัวลง คือกิเลสมันพองตัว
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วัตถุตางๆ ทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุ ไมวาวัตถุอะไร ชื่อเสียงเรียงนามอะไรก็
ตาม นี่เปนเรื่องของกิเลส เปนเรื่องของโลก พอธรรมเขาสูใจสัมผัสใจเทานั้น สิ่ง
เหลานั้นจะยุบยอบลงๆ ธรรมนี้จะเหนือขึ้นๆ ตอไปก็จาครอบโลกธาตุเลย ทีนี้เอาอะไร
มาแขง ไมมีสิ่งที่จะแขง นั่นละพระพุทธเจาทานรูอยางนั้น พระอรหันตทานรูอยางนั้น
จริงๆ ทานไมไดมาโกหกโลก พูดตามความสัตยความจริงที่จาอยูในหัวใจทาน พวกเรา
ที่เปนลูกของพระพุทธเจาพุทธบริษัทก็ใหพากันตัง้ อกตั้งใจ
อยามีแตหาอยูหากินไปวันหนึ่งๆ ไมมีความหมายนะ มันก็มีแตมืดกับแจง ลม
หายใจก็สูบไป สูบเขาสูบออก สูบไปสูบมามันก็หมดแลวก็ตายๆ เทานั้น ตายแลวจะไป
เกิดที่ไหน เอาอีกนะ ใครจะติดตามเรื่องวิถีของจิตไดยงิ่ กวาธรรมของศาสดาและองค
ศาสดา ทานเห็นหมด ออกจากนี้จะไปเกิดไหน กรรมดีกรรมชั่วติดพันอยูในหัวใจ สิ่ง
เหลานั้นไมมี สมบัติเงินทองขาวของกองเทาภูเขาก็อาศัยกันชั่วระยะกาลๆ สวนที่จะ
ฝากเปนฝากตายจริงๆ คือศีลคือธรรม
บาปเปนตัวมารนะ ถาใครสรางบาปมากๆ นั้นละภัย จวนจะตายเทาไรคิดถึงบุญ
ความดีงามทั้งหลายนี้ไมมี มีแตความเสียหายความเดือดรอนที่ตนสรางเอาไวๆ ยิ่งสั่ง
สมความชั่วตายแลวจมเลย เปนอยางนั้นนะ ถาผูสรางแตความดีงามนี้ พอคิดถึงเรื่อง
ความดีงามจิตกระหยิ่มยิม้ ยอง เมื่อมีมากๆ แลวกลาหาญตอความตาย เมื่อเต็มที่แลว
ไมมีคําวากลาวากลัว คําวากลาก็ไมมี กลัวก็ไมมีในความตาย ความเกิดความตายสิ้นสุด
วิมุตติหลุดพนไปหมดแลวไมเปนกังวล นั่น นี่ละความดีสรางใหไดซิ
ธรรมะพระพุทธเจาคือตลาดแหงมรรคผลนิพพาน อยาพากันไปเหยียบไปย่ําไป
มานะไมเกิดประโยชนอะไร ใหพากันเสาะแสวงหา ถาจะใหวางตามกิเลสมันไมวาง
ตั้งแตวันเกิดถึงวันตายไมมีวันวาง ตองเอาธรรมเขาตีมัน ทําไมมันจะไมวา ง ถามันไม
วางจริงๆ ตายทําไมมันวางใหตายไดละ ก็เวลานี้ยังไมตายทําไมจะไมวางสรางความ
ดีนะ นั่น ใสเขาไปความวางมันก็มา ถาจะปลอยใหกิเลสไมมีวางละ ความตายก็ไมวาง
สุดทายโลกก็ไมตาย แตมันไมไดเปนไปตามกิเลส เปนไปตามหลักธรรมชาติ ถึง
กาลเวลาไมวาง คนมีคนจนคนสุขคนทุกขตายดวยกันทั้งนัน้
เพราะฉะนั้นจึงเสาะ
แสวงหาเสียตั้งแตเวลามีชีวิตอยูจะไดไมเสียใจ
ใจนี้ไมเคยตาย ใจดวงนี้ไมมีตายไมมีฉิบหายไมมีสูญ ลงไปตกนรกหมกไหมอยู
ดวยอํานาจแหงกรรมชั่วของตนกีก่ ัปกีก่ ัลปยอมรับวาทุกข ทุกขขนาดไหนยอมรับวา
ทุกข แตฉบิ หายไมยอมฉิบหายคือใจดวงนี้ ทีนี้โลกอันนี้เปนโลกอนิจจัง กฎอนิจจัง
เปลี่ยนชาเปลี่ยนเร็ว ถึงอยูในนรกอเวจีก็มีการเปลี่ยนได คอยเปลี่ยนมาๆ กลายมาเปน
ความดีได นี่เรียกวาโลกอนิจจัง ไมเที่ยงเหมือนนิพพาน ถานิพพานนี้เที่ยงตรงเลย นี่ละ
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เปลี่ยนขึ้นมาๆ เปลี่ยนขึ้นมาจนกระทั่งพลิกตัวไดปรับตัวได ฟาดเขาถึงนิพพานปงเปน
ธรรมธาตุ เสื่อมที่ไหน สูญที่ไหนไมมี
จิตดวงนี้สําคัญมาก ใหพากันบํารุงรักษา อยาปลอยเฉยๆ อยาใหกิเลสมันเอาสิ่ง
นั้นมาลอเอาสิ่งนี้มาหลอก บทเวลาตายแลวมันไมไดไปดวยเรานะ บาปกับบุญที่เราไม
มองนั่นละ แตสิ่งที่ชั่วมันอยากทํา มันไมมองแตมันอยากทําคือความชั่ว นั่นละพาใหจม
สิ่งที่ดีก็เอา ทั้งมองไมมอง อยากทําไมอยากทําบังคับใส ทําไปทํามาจิตใจดูดดื่มทาง
อรรถทางธรรม ทีนี้ไมไดทําอยูไมไดนะ ยกตัวอยางดังที่นักภาวนาทาน ที่เคยพูดใหฟง
แลว เอาความจริงออกมาพูดซิ เวลามันลมลุกคลุกคลานภาวนาไมเอาไหน เวลากิเลส
หนาๆ กินก็มาก นอนก็มาก ขี้เกียจก็มาก ความทอแทออ นแอเปนกองทัพกิเลสทั้งหมด
ทับหัวใจเราเราก็เปนหมู แลวแตจะกลิ้งไปไหนไอหมูตัวนี้นะ
ทีนี้เวลาฝกฝนอบรมเขาไปก็กลายเปนมนุษยมนาขึ้นมา กลายเปนผูมีศีลมีธรรม
ขึ้นมาๆ จิตใจก็กระหยิ่มยิ้มยองเขาภายในใจ เริ่มมีราคาขึ้นมา เมื่อมีราคาขึ้นมาแกกลา
สามารถขึ้นมาแลวทีนี้อยูไมไดนะ วันหนึ่งๆ ตื่นขึ้นมาปบจิตกับธรรมพันกันไปเลย
กิเลสกับจิตฟดกันเรื่อยตลอด ตัง้ แตตื่นนอนถึงหลับไมมีคําวาถอยกัน นี่ละถึงขั้นทีจ่ ะ
ไปไมอยู จิตขั้นนี้แลวไมอยู ที่จะใหมาอยูตายคางโลกอีกไมอยู นี่ละจิตดวงนี้แข็งแกรง
แลวนะ พอตื่นขึ้นมานี้กิเลสอยูในหัวใจ ธรรมก็อยูหัวใจซึ่งเปนคูตอสูกันมันก็ฟดกันไป
เลย เวนแตขณะหลับ นอกนั้นไมมเี วลาไหนวาง ถากิเลสไมขาดไปหมดเสียไมวางใน
การตอสูกัน
นี่ทานวาภาวนามยปญญา หรือสติปญญาอัตโนมัติ ฆากิเลสโดยอัตโนมัติของ
ตนๆ จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปไมมีเหลือเลย หมด ตัง้ แตบัดนั้นไมมีอะไรกวนใจ
ทีนี้ไมมีอะไรกวนใจเปนยังไง นั่นละบรมสุข กิเลสเครื่องกวนใจ หมดโดยสิ้นเชิงไมมี
อะไรกวนแลว ทีนี้ไมมีวนั มีคืนมีแตมืดกับแจงทานจะไปหมายอะไร ธรรมชาติของทาน
พอตัวอยูแลวไปหมายอะไรอีก นี่ละการสรางความดีเมื่อถึงขัน้ พอพอ พากันจําเอานะ
อยาอยูเฉยๆ วันหนึ่งๆ
เมืองเรานี้เปนเมืองพุทธแทๆ ควรจะหันหนาเขาสูพุทธ อยาหันเขาสูฟนสูไฟ
โดยถายเดียว ความโลภอยาใหมากเกินไปมันเผาเจาของ ความโกรธ ราคะตัณหาเผา
เจาของๆ ลาภยศสรรเสริญเหลานี้เผาเจาของทั้งนั้น ถาไมมีธรรมเปนเครื่องระงับดับ
กันๆ ใหพออยูพอเปนพอไปแลวเผาตลอด พากันจําเอานะ เอาละพอ
เทศนอยางนี้ก็ออกทั่วประเทศไทยนะนี่ ออกทั่วประเทศไทย แลววันหนึ่งเขา
ออกหลายหนนะฟงวา ตอนเชานี้ตอนถายทอดออกเรื่อย จนกระทั่งพรุงนี้เชาออกอีกที่
เหลานี้ สุดทายก็มีแตเทศนหลวงตาบัวนะ ครูบาอาจารยทั้งหลายทานก็ชวยบางเล็กๆ
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นอยๆ ไมมาก ที่มากจริงๆ ก็คือเราขึ้นอยูบนเวที ออกหนาอยูนั้นเลย ใสปงๆ อยู เราก็
ไมเคยคิดนะวาจะขนาดนี้ มันหากเปนของมันเอง ถึงกาลเวลามันเปนเปน
(คําวาจาครอบโลกธาตุที่จิตพระพุทธเจา พระอรหันต เวลาทานปรินิพพานไป
แลว จานี้ก็ยังคงอยูใชไหมคะ) ใหเปนเสียกอนแลว ถายังบกพรองสิ่งเหลานี้อยูแลว
คอยมาถาม เราจะตอบเอง เขาใจไหม เดี๋ยวนี้เรายังไมตอบ คําวาจานี้ โลกมีสมมุตกิ ็
ตองยกสมมุติมารับกัน แตธรรมชาติแทๆ ของทานผูเปนผูรูนั้นทานไมพูดละ คือทาน
พอทุกอยางแลว เขาใจไหมละ จาหรือไมจาทานก็พอหมดแลว ไอพวกบานั่นมืด หู
หนวกดวยตาบอดดวยยังถามหาวาจา พวกบา เขาใจหรือเปลาละ
(ที่วา คุณของพระพุทธเจา ๓ ประการยังคงอยูแมทานปรินิพพานไปแลว.มีพระ
ปญญาคุณ พระเมตตาคุณ พระบริสุทธิคุณ จานี้คือพระบริสุทธิคุณใชไหมเจาคะ) ก็นั่น
แลว.ความบริสุทธิ์ เพราะโลกกําลังหิวโหยโรยแรง เขาใจหรือ ไดธรรมเหลานี้มาชะโลม
พอบรรเทา พระพุทธเจานิพพานไปแลวก็ตาม ถายังระลึกถึงธรรมนี้อยูเรียกวาเขา
ชะโลมใจตลอด ถาไมมีนจี้ ิตไมมธี รรมเลยแลวแหงผาก เขาใจไหมละ
เราเคยพูดใหฟงแลว มันเปนของมันเอง เวลามันไดเปนแลวเราไมเคยคาดเคย
คิดนะวามันจะเปนขึ้นมาอยางนั้น ใหไดอุทานออกมาอยางนัน้ ไมเคยคิด แตวาเหตุผล
พรอมกันแลวลงกันเต็มภูมิแลวจาละที่นี่ขึ้นมานี่ เปนเหมือนฟาดินถลม ความจริงก็มี
แตจิตกับกายมันพุงของมัน รางกายนี่เหมือนกระเด็นไปเลยเชียว คืออํานาจของจิตของ
ธรรมของกิเลสที่ฟดกัน ระหวางสมมุติกับวิมุตติขาดจากกันพูดงายๆ ที่วาทานตรัสรู
ธรรมหรือบรรลุธรรม นั่นละตอนนั้นที่วาโลกธาตุไหว แตอันนี้จะไมเปนเหมือนกันทุก
องค หนักเบาตางกัน
เราพูดตามหลักความจริงที่เราตะเกียกตะกายแทบเปนแทบตาย ไมคาดไมฝน
วาจะแสดงเหตุการณอยางนี้ขึ้นมา ก็ไดแสดงใหเราเห็น จึงไดนํามาพูดใหลูกศิษยลูกหา
ฟง เวลามันขึ้นมานี้เหมือนวารางกายของเราดีดผึงเลยเชียว นั่นละที่วา ฟาดินถลม
ความจริงฟาก็เปนฟา ดินก็เปนดินธรรมดาเขาไมมีอะไร มันเปนอยูที่กายกับจิต คือมัน
แสดงฤทธิก์ นั อยางเต็มที่ ในขณะที่กเิ ลสกับธรรมขาดสะบั้นจากกัน นี่ละทีว่ า โอโหๆ
พระพุทธเจาตรัสรู ตรัสรูอยางนี้ละเหรอๆ คือซ้ําลงไปใหมันถึงใจเขาใจไหม ตรัสรูอยาง
นี้ละเหรอๆ ซ้ําเขา เพราะไมเคยเห็นนี่ พระพุทธเจาแทเปนอยางนี้ละเหรอ ทานตรัสรู
ตรัสรูอยางนี้ละเหรอ
ไมใชวัดรอยนะ มันหากเปนของมันขึ้นเอง เต็มภูมิหนูภูมิชางภูมิราชสีหนั่น
แหละ เต็มภูมิของตัวเอง ..เวลาสรุปลงมาตามหลักธรรมชาติแลวนี้ พุทโธ ธัมโม สังโฆ
เราระลึกตั้งแตเรานับถือพุทธศาสนามาจนกระทั่งขณะนั้นละวางั้นเถอะ ไปถึงขณะนัน้
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ละขณะที่ฟาดินถลม ทีนพี้ ุทโธ ธัมโม สังโฆเขาเปนอันเดียวกัน โอโห พระพุทธเจา พระ
ธรรม พระสงฆ.วาอัศจรรยๆ เหอ พระพุทธเจามาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดยังไง เปน
แลวนะนั่น ใครคาดใครคิดเมื่อไร เปนอันเดียวกันแลวเปนธรรมแทงเดียว เขาใจหรือ
ยัง นี่ละธรรมธาตุแทเปนอยางนั้น เปนธรรมแทงเดียว หือ พระพุทธเจา พระธรรม
พระสงฆ มาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดยังไง นั่น เปนแลวนั่น
หากมีผูปฏิบัติอยู ธรรมเหลานี้ก็คือตลาดแหงมรรคผลนิพพาน อยูในหัวใจของ
ทุกคน ตามศาสดาที่สอนไวเรียบรอยแลวไมโกหก ธรรมพระพุทธเจาไมมีธรรมโกหก
แมเม็ดหินเม็ดทรายไมมี แตกิเลสโกหกหมดทัง้ โคตรทั้งแซ พอแมของมันโกหกหมด
ธรรมพระพุทธเจานี้จริงลวนๆ ลบสิ่งโกหกทัง้ หลายออกแลวจาเลย นั่น เขาใจไหมละ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

