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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ฉุดลากโลกเขาสูธรรม 
กอนจังหัน 

 ที่วัดภูวัวเราไมไดถามนานแลว วัดภูวัวตามธรรมดาตั้งจุดศนูยกลางไว ๓๐ 
สามสิบกวาบางลดบาง ตั้งจุดไวศูนยกลาง ๓๐ องค.วัดภูวัวไมไดไปนานแลว ดูเปนปๆ 
ละมั้ง แตการสงอาหารใหประจําเดือนนั้นเปนประจํามาตลอดได ๒๐ กวาป วัดนี้ความ
เปนอยูอาหารการบริโภคขึ้นอยูกับวัดปาบานตาดทั้งหมดเลย เราเลี้ยงทั้งวัดเลย เพราะ
เราไปดูเอง สถานที่บําเพ็ญเพียรชั้นเอก เอกอยางเยี่ยมอีกดวยนะ คือทานอุทัยทานไป
อยูกอน ทานอุทัยทานสมบุกสมบันทางดานนี้มานานแลว ทานอยูวัดถ้ําพระภูวัว อยูที
ละสองสามองค ไมมากกวานั้น คือมีสองสามครอบครัวเขาเปนคนทุกขคนจนเขาไปอยู
ที่นั่น ทานไปพักกับเขาภาวนาดี ทานอยูไปนานก็เปนการกระทบกระเทือนความเปนอยู
ของเขา ทานก็จะลาเขาไปแตเขาไมยอมใหไป สําคัญตรงนี้ละ 

ถาพวกผมไมตายทานอาจารยไมตาย ไมใหไป วาอยางน้ี แตเวลาตายอยา
นิมนตพระมากุสลา ธมฺมา นี่ยังมีชวีิตอยูรับพระไมไดเหรอ เอาแลวนะ ไมยอมใหไป
เลย ตกลงทานก็อยูทีละสองหรือสามองค เขามีสักสามสี่หลังคาเรือน อยูนั้นมานาน เรา
ก็ทราบ ไดยินมานาน หากไมมีโอกาสไปดู วันที่เหมาะสมมันจํา พ.ศ.ไมได ประมาณ
พฤษภา คุณเพ็ญสวัสดิ์จําได เขาเคยไปดวยคราวนั้นยกขบวนกันไป แตกอนเราอายุยัง
หนุมนอยพอลงรถปบไปเลยที่นี่ไปดูหมดเลยละ ตระเวนดู ที่ไหน แหม มีแตที่เยีย่มๆ 
ปลุกจิตใจไดเปนอยางดีทัง้วันทั้งคืน 

มาก็ประกาศเลยละบอกกับทานอุทัย แตนี้ตอไปพระถาตั้งใจปฏิบัตดิีปฏิบัติ
ชอบจริงๆ เพื่ออรรถเพื่อธรรมจริงๆ แลวทานจะมาเทาไรใหเปดรับทาน แตพระที่
โกโรโกโสอยาใหอยูไลลงภูเขาใหหมด หนักภูเขา เราบอกเด็ดทั้งสองอยาง ถาพระ
ปฏิบัติดีปฏบิัติชอบมา เอาๆ มาผมจะรับเลี้ยง บอกตั้งแตนั้นมา เราก็บอกทาน
เรียบรอยแลววาอาหารการขบฉันไมตองวิตกวิจารณ ผมรับเลี้ยง ตั้งแตบัดนั้นมาเดือน
ละครั้งๆ ตามจํานวนพระมากนอย ส่ีคันรถ ไปแตละเที่ยวไดส่ีคันรถ เต็มเอี๊ยดๆ ถาไป
ดูแลวยังบกพรองตรงไหนอีกกลับมาเอาไปอีก ดเูหมือนจะ ๒๐ กวาป นี่เรียกวาชีวิต
พระทั้งหมดอยูกับวัดปาบานตาด เล้ียงดูทั้งหมดเลยตั้งแตนั้นมา 

เพราะไปดูจริงๆ ดูทั่วถึงหมด มีตั้งแตที่สงัดวิเวก เสียดายๆ ตลอดอยากใหพระ
ไดมาอยูๆ เพราะเราเคยอยูอยางน้ันอยูแลว ทีนี้พระทานก็ไปอยู เดี๋ยวนี้ก็ดูเหมือน
เดือนหนึ่งอยูในจุด ๓๐ นี้ละมั้ง ทานอุทัยไปแลวพระยังแนนหนาอยู การอบรมสั่งสอน
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ก็เทปของเรา ครูบาอาจารยทั้งหลายมีแตเทปของเรารูสึกจะออกหนาๆ ไมวาอยูที่ไหน
เหมือนกันหมด กลางคืนกลางค่ําพอเร่ิมมืดหกโมงเย็นพระทานก็มารวมประชุม กุฏิ
หลังเดียวนั้นละแตมันเปนสองชั้น ชั้นหนึ่งหิน ชั้นบนเปนพื้นไม แตทานอยูขางลาง ฉัน
ขางลาง ฟงการอบรมขางลาง  

พอตกเย็นทานมาเองรวมกันมา เปดเทปขึ้นแลวฟงเทปอยางนอย ๑ กณัฑ พอ
เสร็จแลวองคไหนจะออกไปเที่ยววิเวกตามที่ตางๆ ตามอัธยาศัยของตนก็ออกไปได
บําเพ็ญได ผูที่ไมอยากไปจะนั่งอยูนัน้ฟงเทศนตอไปก็ได หรือไมเปดเทปตอไปอกีนั่ง
ภาวนาไปอยางน้ันก็ไดนี้เปนประจําสําหรับวัดภูวัว เร่ือยมาจนกระทั่งปานนี้ อาหาร
สําหรับกรรมฐานแลวเรียกวาเปนขั้นคอนขางสมบูรณ ไมอดอยาก เพราะเราเปนคนจัด
ใหเอง เราผานมาแลวเรื่องกรรมฐาน ความอดอยากขาดแคลนเราผานมาทั้งหมดแลว 
ประมวลมาแลวก็เปนผูจัดอาหารถวายพระ มันจะบกพรองหรือขาดเขินไปไหนวะ จัด
ใหพระ 

นี่ก็ไมไดไปนานแลว นากลัวมันจะตายเสียกอนจะไมไดไปละ ชีวิตของพระ
ทั้งหมดอยูกบัวัดปาบานตาดเลี้ยงดูตลอด ไปแตละเที่ยวสี่คันรถ รถหกลอก็มีส่ีลอก็มี 
แตบองขึ้นนะของเต็มเลยๆ อยางนอยสี่คันรถไปเที่ยวหนึ่งๆ กลางคืนกลางวันมันสงัด
หมด นั่นละทานหาธรรมทานหาอยางนั้น การขบการฉันทานไมคอยกังวลนะ พอยังชีวิต 
ใหเปนไปวันหนึ่งๆ เทานั้นพอ ทานปฏิบัติอยางนั้นละ สงบสงัด ทางธรรมะนี้สงางาม
ภายในใจ ภายในใจสงางามตลอด 

อยางที่เราลงจากเขาไปบิณฑบาตในหมูบานเขา จะไปใหถึงหมูบานไมถึง ไปถึง
กลางทางหมดกําลังพกันั่งอยูนั้นกอน แลวเดินตอไปอีก ทนีี้มาเทียบกับรางกายออบ
แอบจะไปไมไหว แตจิตใจนี้เหมือนจะเหาะเหินเดินฟา นั่นมันตางกันนะ ดใูจนี้สงางาม
อยูในที่ออนเพลียมากๆ ที่เปนทุกขมากๆ นั่นแหละ กิเลสก็เกิดธรรมะกเ็กิดก็ไดมาเลา
ใหบรรดาพี่นองลูกหลานทั้งหลายฟงเพราะมันเกิดกับเราเอง กิเลสเกิดเกิดอยางไร 
ธรรมะเกิดเกิดอยางไร ไปนั่งเจามันจะตายไปไมถงึบานเขา ก็อดขาวมากี่วันจากภูเขา 
กะวาจะถึงหมูบานเขามันยังไมถงึตองพักกลางทางเสียกอน จากน้ันก็เดินตอ ออกจาก
หมูบานเขามาหินดานฉันจังหันที่นั่น ลางบาตรลางอะไรเช็ดบาตรเรียบรอยแลวคอยขึ้น
เขา เปนอยางนั้นเปนประจํา  

นี่พูดถึงเร่ืองจิตใจ รางกายออนเปยกกอนจังหัน พอไปฉันจังหันมาแลวเหมือน
มาแขง คือกําลังทางรางกายมันมาไดอยางรวดเร็ว มาเร็ว พอฉันอิม่เทานั้นรางกายน้ี
แข็งปงไปเลย นี่มันงายกําลังทางรางกาย กําลังทางใจนี้ลําบากมา จึงตองไดพยุงกนั
ตลอดเวลา เคยปฏิบัติมาอยางน้ัน ทีนี้การที่เราปฏิบัติตอพระกรรมฐานเราเปนผูผานมา
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เสียเองมันก็ไมผิดละซิ จะผิดอยางไร อาหารการกินควรอยางไรไมควรอยางไรกับพระ
กรรมฐานทานเปนอยางไรเราผานมาแลวทั้งน้ัน ทานก็สะดวก เชนอยางวัดภูวัวเรียกวา
สะดวกมาก  

ใครเขาจะไปสงอาหารไมสงอาหารไมสําคัญ เพราะเราแนใจแลว แลวก็ถามดู
พระลองถามดูที่อยูกันเปนกลุมเปนเหลาขนาดนี้นั้นนะ ประชาชนแถวนี้ก็หลายอําเภอ 
เราถามพระดูนะ เอาความจริงมาพูด แลวมีจุดใดบางอําเภอใดบางตําบลใดบางที่เปน
บุญเปนกุศล ความอดอยากขาดแคลนอยูที่ไหนก็อดอยาก แตมันสําคัญอยูที่น้ําใจ  เรา
วาอยางน้ี ถานํ้าใจมีแลวจะอดอยากขนาดไหนมันก็เปนไปไดทัง้น้ัน เราก็ถามดู อยูอยาง
นี้มีเชนผูใหญบาน กํานัน หรือนายอําเภอ หรือกลุมใดกต็ามประชาชนชาวพุทธเราคิด
กันปรึกษาหารือกัน นําอาหารการบริโภคอาหารสดอาหารแหง เชนพวกขาวสงขาวสาร
อะไรก็แลวแต รวมหัวกันมาถวายที่นี่เปนครั้งเปนคราวมีไหม เราถาม บอกไมเห็นมี 
ถามทีไรบอกไมเห็นมี ก็แสดงวามีแตเรา ถาอยางน้ันมันก็มีแตเราละซิ ทานยิ้มๆ ทาน
ไมพูด  

มันก็ใจจืดอยูมากเหมือนกันนะมนุษยเราน้ีนะ พระออกมาจากคนแลวคนใจจืด 
พระก็ลูกของคน มันเปนอยางไร มันนาอานไหม นี่เราพูดนี่เราอาน คนอดอยากขาด
แคลนจิตใจต่ําทรามดวย มืดบอดไมสนใจกบัเรื่องศีลเร่ืองทาน การเสียสละบาง
เล็กนอยอยางน้ีไมสนใจ หาแตใสพุงเจาของๆ ก็ยงัวาไมพอๆ ตายทิ้งเปลาๆ พวกนี้นะ 
นี่เรายกตัวอยางเอามาพูดเพราะเราถามจริงๆ ถามซอกแซกหาเหตุหาผลจริงๆ สวน
พระที่จะอดอยากไมอดถาเรายังไมตาย สงใหเปนประจําเดือนละครั้ง นี่จวนสิ้นเดือน
วันที่ ๒๖-๒๗-๒๘ ไป จวนสิ้นเดือนไป  

ไปแตละครั้งจัดใหพอ เราเปนคนจัดเองจะบกพรองไดอยางไร ขาวสารประมาณ
เทาไรเดือนหนึ่งมีพระสักจํานวนเทาไร ขาวสารประมาณเทาไร น้ําตาล นูนนะยังหา
พิเศษอกีนะ น้ําตาลก็เปนกระสอบๆ พวกน้ําตาล พวกขาวสาร แลวอาหารแหง เครื่อง
กระปองเปนลังๆ ไปประจําๆ ใหประชาชนเขาขึ้นไปจัดอาหารถวายพระ ไดจัดถวาย
พระตอไป เศษเหลือเขาก็อาศัยกินกบัพระพวกประชาชนเหลานั้น เดี๋ยวนี้ดูเหมือนจะมี
หลายหลังคาเรือน อาจจะถึง ๑๐ หลังคาเรือนละมั้ง เราจัดใหอยางนั้นไมตองวิตก
วิจารณ พระอยูสบายจริงๆ ก็เราเปนผูไปดูเองจัดเองเลี้ยงดูทานเองจะบกพรองที่
ตรงไหน 

การภาวนานี่เขมงวดกวดขัน บอกเด็ดขาด ธรรมะของเราที่ไปแสดงไปเด็ดขาด
อยูที่วัดถ้ําภูวัว ใครมาอยูที่นี่มาตั้งรกตั้งรากขึน้มามาทําคงทําครัวบางอะไรบางอยูใน
บริเวณวัดนี้ไมไดบอกอยางน้ันเลย ไมไดจริงๆ นะเรา ไลหนีเลย ไมตองการความสงบ
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สุขรมเย็นจากการมาทําครัวถวายพระ มันจะมาจุนจาน ดีไมดีมสีวนเสียอยูในนั้นดวย มี
ทั้งผูหญิงผูชายเลอะเทอะ หาม เพราะฉะนั้นทานอุทัยจึงไมกลารับใคร เราสั่งขาดเลย
เชียวนะ ไมใหใครมาจุนจาน ใหมีตั้งแตพระเราปฏิบัติ สะดวกสบายตลอดมาจนกระทั่ง
ทุกวันนี้ ถาไปทําคงทําครัวมีคนไปพักอยูนั้นเปนประจําแลวมันจะมีสวนเสียอยูนั้น จึง
ไมใหไป  

เราเปนคนเลี้ยงดูหมดจนกระทั่งทกุวันนี้ ทานอุทัยไปอยูทางเขาใหญ พระที่อยู
ชื่อทานเสถียรหรืออะไรทานก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรื่อยมา เปนรองกันมาเรื่อยๆ ดู
อาการทุกอยางดีอยู ทานอยูนั้นละ เราก็ไวใจ อยางน้ันละจะทําอยางไร ความเอาใจใส
พระเจาพระสงฆ เราไมมีทางตําหนิวาอยางน้ันเลยเรา เกี่ยวกับพระกับเณรความเมตตา
สงสาร ซอกแซกซิกแซก็เขาไปดูหมด อดอยากขาดแคลนใหรูๆ มาพอขวนขวายแลว
ขวนขวายใหๆ ไปวัดนั้นวัดนี้ไปดูทั้งนั้นแหละ ไปให ไมไดไปเอานะ เปนนิสัยประจํา จะ
วานิสัยก็ถูก เปนอยูในน้ําใจนี่แหละ ความเมตตาสงสารซอกแซกซกิแซ็กไปดูเปน
อยางไร สมบูรณพูนผลกันบางหรือเปนอยางไร ดูพระเณร 

นี่ละการปฏิบัติของเราทํามาอยางน้ีกับพระ การเที่ยวกรรมฐานก็เราผานมากอน
แลว ความอดอยากขาดแคลนพระกรรมฐานผานไปหมดแลว เราก็ผานมาแลว  การ
ปรับปรุงแกไขดัดแปลงใหพอเหมาะพอสมกับวงกรรมฐานทั้งหลาย เร่ืองอาหารการกิน 
ทําไมจะทําไมได มันกท็าํไดละซิ เวลานี้กรรมฐานเรายิ่งหดยิ่งยนเขามา เรียวเขามาจน
เปนกรรมฐานหางดวน ไมมีหางนะ กรรมฐานเราสายพอแมครูจารยมั่นมันจะไมมหีาง
นะ ถาลงไมมีหางเขาไมเรียกวาหมานะ ไมมีหางเปนคนปลอม ถาวาเปนหมาก็มีหาง นี่
วาเปนคน วาเปนหมาก็พูดไมลงอะไรก็พูดไมลง สะเทินน้ําสะเทินบก  

พวกนี้จานรกเก็บไมหวาดไมไหว ลงนรก ปดขอมือเอาไวยังจะลง คนนี้ลงบัญชี
คนนี้จะลงนรกหลุมนั้น คนนี้จะลงนรกหลุมนั้นดวยกรรมนั้นกรรมนี้ๆ กรรมชั่วชาลามก 
มีแตจะไหลลงจนจานรกจะตายละเขียนบัญชีจัดคนชั่วชาลามก จิตใจดําน้ําขุน ไมมีศีลมี
ธรรมภายในใจแลวอยาหวังนะมรรคผลนิพพาน กี่กัปกี่กัลปกต็าม สวรรคนิพพานทุก
ชั้นๆ ไมมหีวังถาใครไมไดสรางความดีงามเอาไว นรกเปรตอสุรกายสัตวเดรัจฉานมีกี่
หลุม ทานบอกไวอยางยอๆ วานรก ๒๕ หลุม  

เหลานี้ถาคนดีแลวไมมีทางที่จะไปตก มีแตคนชั่วจะไปตก เต็มอยูในนรกๆ มี
แตคนชั่วจิตใจต่ําทราม ไมรูจักบาปจักบุญอะไรเลย เห็นแกทองแกปากเจาของไดกินวนั
หนึ่งๆ พอ จิตใจจะหิวโหยโรยแรง หรือจะตกนรกหลุมไหนไมคํานึง นี่ละพวกนี้พวก
ไหลลงนรกจนจานรกลงบัญชีไมทัน อยาพากันไปสวรรคนะพวกที่อยูใตถุนศาลานี้ ทั้ง
พระเหลานี้ใหไปถามจานรกเขาเปนเวลาเทาไร เปนเวลาเหมาะไหม ถาเขากําลังกินขาว
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กันอยูอยาเขาไปยุงเขานะ ถาลงไดเขาไปยุงเขาแลวเขาจดทั้งวันเขาไมไดกนิขาวละ พวก
นี้กวนเขาพวกที่จะลงนรกนี่  

คนนั้นก็ใหจดคนนี้ใหจด  คนนี้ลงนรกหลุมนั้นเพราะทํากรรมอันนั้น คนนี้ลง
นรกหลุมนี้เพราะทํากรรมอันนี้ ผูจดมันเลยจะตาย บอกพระวัดปาบานตาดนี่แหละ เขา
จดไมหวาดไมไหว ฟาดไปสวรรคนิพพานไมตองจด เอาเลย พระพุทธเจาไมมีใครจด
ใหพระองคนะ มาสอนเรื่องบาปบุญนรกสวรรคนิพพานใหพวกเราทั้งหลาย เห็นไหมละ 
น่ันละธรรมไมจําเปนตองใหใครมาบีบบังคับ เราบังคับเราเองก็ดขีึ้นมาเอง จําไวนะทุก
คนๆ ถาศาสนาไมมีในหัวใจของโลกแลวอยาหวังนะความเจริญ ไมมีโลกน้ีจะหาความ
เจริญที่ไหน อยูที่ใจเทานั้น  

ถาใจพาเจริญเจริญ ใจพาเสื่อมเสื่อม ใจพาสุขสุข ใจพาทุกขทกุข โลกธาตุนี้
ความสุขความทุกขรวมทีหั่วใจดวงเดียว ทุกขมมีากนอยเพียงไรใจเปนผูทํา ไปที่ไหนก็
ใจเปนผูรับเคราะหรับกรรม บาปบุญคุณโทษอยูที่ใจ ถาใจเปนผูทําแลวกองทุกข
ทั้งหลายไมไดอยูตนไมภูเขาดินฟาอากาศนะ จะอยูที่หัวใจของผูสรางบาปสรางบุญ บุญ
ก็อยูที่หัวใจ บาปอยูที่หัวใจ ใหพากันคัดเลือกตัวเอง ในหัวใจของเราเอง จําใหดี อยูไป
เดนๆ ดานๆ วันหนึ่งๆ เราสลดสังเวชเหมือนกันนะ อยูไปอยางน้ันแหละ  

ไมไดยกตนขมทาน เอาธรรมที่เลิศเลอแลวมาสอนโลก ฉุดลากโลกเขาสูธรรม
อันเลิศเลอน้ันตางหาก พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตบิาง มันเหลวไปทุกวันๆ เลวลงทุกวัน
จะทําอยางไร เรียนสูงเทาไรมันสูงเร่ืองของกิเลสตางหาก พวกเยอหยิ่งจองหอง พวก
เรียนสูงๆ มีแตเยอหยิ่งจองหอง กิเลสมันชอบยอ เยอหยิ่งจองหองไมมีอะไรเกินกิเลส 
ถาเรียนวิชาทางโลกไมมธีรรมเขาแทรกตัวนี้ตัวสําคัญ เยอหยิ่งจองหองสดุขีดของมันนัน่
แหละ ถามธีรรมไมตื่น ทานไมหลงคนมีธรรม มันตางกันนะ เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

 กําลังเตรียมของอยูที่ศาลาใหญ กําลังใหเขาเตรียมขนของเขามาศาลา พวก
เครื่องกระปอง คือพวกขาวพวกอะไรนี้ก็ไมจําเปนนัก เราเอาของไปทั้งทตีองใหไดของ
จําเปนไป ก็เลยส่ังเขาไปเอาของในตลาด เครื่องกระปอง พวกอาหารยาวกําลังขนเขามา 
เมื่อเชาเดินออกไปก็ไปดู ไปดูของในศาลาใหญ จะขนไปทั้งหมด ไปทางนูน เขาเรียก
พวกไทยใหญ พวกไทยใหญทางจังหวัดแมฮองสอน รูสึกวาอดอยากอยูมาก เราก็จะยก
อันนี้ละไป ถาจําไมผิดตกลงกันวา ของเราจัดการเอง ไปสงใหเอง ไมใหทางโนนมา ดูวา
งั้นละ คือถาทางโนนมารับมันพะรุงพะรัง ใหทางเราเตรียม มีอะไรเตรียมใสรถ เต็มรถ
แลวไปเลยกลับมาสบาย ไมตองพะรุงพะรังอะไร เปนอยางน้ันละ แตการไปจะไปตอน
ไหน จวนแลวละ ของพรอมเมื่อไรไปเมื่อนั้น 
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วันที่ ๓๐ วันเปดโลกธาตุ จะกอนหรือหลังไมแนเราบอก ถาของเราพรอมแลว
เมื่อไรเราก็ไป นี่ก็จะไปสงใหทางจังหวัดแมฮองสอน เมื่อเชานี้เขาไปดู ออกไปแตเชาขา
กลับมาก็มาดู ของเยอะอยูนะ เอาไปตามจุดที่จาํเปนๆ เชนอยางทางแมฮองสอน พวก
ไทยใหญนี้กจ็ําเปน เปนกลุมๆ อยู กจ็ะยกไปให ของอยูที่ศาลาใชทั้งน้ัน ที่เอามาไวแลว 
พวกเครื่องกระปอง ถาเขามารับมันจะพะรุงพะรังลําบากเปลาๆ ก็เราตั้งใจไปใหเขา ให
เขายุงตลอด ทั้งทีไ่มคอยเขาใจนัก ไมเหมาะ ของเราเราจัดการเอง เขาใจทกุส่ิงทุกอยาง
จัดการเอง บรรทุกใสรถแลวไปเลยเราวางั้นนะ สงใหเต็มรถเรียบรอยแลวเราก็กลับเลย 
ไมยุงอันนี้ไมยุง เราวางั้นละ 

เราใหความเห็นแลว แตยังไมไดกําหนดวาจะไปวันไหนเทานั้น คอยดูของเขาจะ
พรอมเมื่อไร พรอมเมื่อไรก็ไป เมื่อเชานี้ออกไปดูเห็นเยอะแลว ของที่จะเอาไปทาง
แมฮองสอน คอยดูมันจะไดสักกี่คันรถ รถสิบลอดูวาอยางนอยไมต่ํากวา ๓ คันหรือ ๕ 
คันก็ไมรูนะ ที่จะเอาของไปแมฮองสอน ทําใหเต็มเม็ดเต็มหนวย 

พูดใหมันชัดเจนวา หัวใจดวงนี้มันครอบโลกธาตุ เจาของตัวเทาอึ่งน้ีมันดีดอยู
เห็นไหมละ แตใจดวงนี้มันครอบโลกธาตุดวยความเมตตาโลก ไมมคีําวาหมดวายัง
อะไร เพราะฉะนั้นอะไรถึงไหนถงึกนั คิดดูซิวาขึ้นตอยมวยเขาเปนขนาดแชมเปยนเขา
ยังตอยทีละหมัดๆ เราสองหมัดซดัเลย เอาขนาดนั้นนะ มันเกงขนาดไหน เขาไมเคยมี
กันแชมเปยนนะ เขาตอยทีละหมัดสองหมัดอยางน้ี เราเอาทีเดียวใสเลย มันตองอยาง
นั้นซิ ผลอยางน้ีไมไปไหนนะที่ทําเหลาน้ี ไมไปไหน ไหลออกกวางขนาดไหน ไหลเขา
กวางขนาดนั้น เปดกวางออกไหลออก เขาไหลเขา ทีนี้คนคับแคบตีบตันเห็นแกไดอยาง
เดียว ปดไมใหมันออก มันเลยไมเขา นั่นเห็นไหมละ เอา เปดออกๆ ทีนี้ออกเทาไรมนั
ก็เขาของมันได 

เราจะทําใหเต็มเม็ดเต็มหนวยเสียในชาตินี้ เพราะรูอยูเต็มหัวใจแลวไมมีอะไร
สงสัยในนี้แลว ทําอะไรมีแตความเมตตาลวนๆ มันหมุนของมันอยูในนั้นละ จะเปนโลก
เปนสงสารมันไมม ี ทั้งทีด่ีดดิ้นกิริยาเหมือนโลกๆ แตหัวใจไมไดเปน เปนธรรมลวนๆ 
เมตตาธรรมครอบๆ ตลอดไปเลย ที่สงของไปแมฮองสอนคราวนี้ สงไปไมใหนอยเรา
บอกแลว เอาใหเต็มเหน่ียวๆ เลย ทางเวียงจันทนคราวกอนนั้นเขาไมมีวาสนาก็ไมให 
โยนไปทางแมฮองสอนหมดเลย ของมากตั้ง ๑๐ กวาคันรถ จากน้ีถึงแมฮองสอนปงเลย 
ถาลงไดขึ้นมาอยางน้ีถอยไมไดตองตอยเลยจะวาไง 

นี่ก็กําลังเตรียมเต็มศาลาเดี๋ยวนี้ของ ก็บอกวา เอาใหพอวางั้นเลย ถาลงวาใหพอ
เอาเทาไรเอาเถิด เราเปดหมดแลวนะนั่น ถาลงวาเอาใหพอแลวเปดหมดแลว เอาๆ ไป
เลย ที่จะใหตําหนิมากเกินไปไมมี ถาลงไดเปดวาเอาใหพอแลว เรียกวาหมดเลย หมด
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ตัวเลย ถาหมัดก็ทัง้สองหมัดเลยไปดวยกัน เอาอยางน้ันละ ผูจนจนนี่ ผูมีก็พออยูพอ
เปนพอไป ไมเห็นใจผูที่แบกกองทุกขบางเลยไมสมควรมนุษยเราอยูดวยกัน อยูตองดู
หัวใจกันใหทั่วถึง เฉล่ียเผื่อแผตอกนัได มีมากมีนอยทั่วถึงกัน ถามีแตความตระหนี่ถี่
เหนียวนี้มีเทาไรไมพอทําโลกใหเดือดรอน แมที่สุดตัวเองก็เดอืดรอน แนะเปนอยางน้ัน
นะ ทําลงไป 

อยางที่เราชวยโลกคราวนี้ก็เหมือนกัน ชวยคราวนี้ก็เห็นชัดเจนแลว มีอะไรที่เรา
มากําไวไมมเีลย ทุกอยางบริสุทธิ์สุดสวน นั่นละธรรมเปนผูนํานําอยางน้ัน ตายใจไดเลย 
นี่เราเปนผูนํา ธรรมของเราเต็มหัวใจ เมตตาเต็มหัวใจไปดวยกัน ไมมีที่จะรั่วไหลแตก
ซึมไปไหนไมมีเลย อยางทองคํานี้มาซินะ ร่ัวไหลไปไหน ไมเคยมี ใครไดที่ไหน เขาใหที่
ไหนเขาก็เอามาๆ เรียกวาตายใจกันเลยวางั้นเถอะ เขาหมดทองคํา ไมใหร่ัวไหลแตกซึม
ไปไหน บอกเขาคลังหลวงทั้งหมดก็เขาหมดเลย ทองคําไดตั้ง ๑๑,๔๘๒ กิโล เออ นี่ละ
ทองคําเขาคลังหลวงแลว นี่ก็ไมไหลไปไหนเลย เชื่อเลยเพราะเราเปนคนบงการ เราบง
การเอง ที่จะรั่วไหลแตกซึมไปไหนไมม ี

พอพดูอยางนี้เราก็ระลึกถึงที่จงัหวัดสุพรรณ ไปธุระที่สุพรรณ ไปเห็นเขาขาย
ของอยู ผูเฒาแกๆ ผูหญิงแกๆ เขาขายแหวเปนแถว เราก็ไปเฉลี่ยเอา รานนี้ๆๆ เอา
หมดทุกรานเลย ถามเทาไร จายใหเขาตามนั้นเลย เสร็จแลว เอา นับใหชัดนะ อยาให
มันขาดมันเหลือไปได กม็ีแตคนแกเราก็ดูไมไวใจนัก พอพนจากเขาไปไดสัก ๔-๕ เสน 
ใหจอดรถ เอาๆ นับดูซินะ คือบางทีมันจําเปนจะตองไดกลับไปอีก ความหมายวางั้น 
เอา จอดรถเสียกอน ของที่กระปองน้ีเทาไร กี่กระปองนับ ก็เต็มรถไปอกีไมทราบวาจะ
ซื้อไปไหนละ มันหากเปนอยูในหัวใจน่ี 

พอไดเรียบรอยแลว จายเงินยังไงละ เอาจาย ขาดเงินไปเทาไร ดูไมถึงรอยบาท 
คือเรากินเขาไปสักกี่สิบบาทละ นั่นละขาดแลวนะ ไปกลบั กลับคืนไปอกี ตามหา
เจาของอีก เอาเงินไปใหเจาของใหเต็มเม็ดเต็มหนวย เขาบอกวา ตั้งแตเกิดมาเราก็ไม
เคยเห็นครูบาอาจารยอยางน้ีไปที่ไหน ทางนี้ก็นึกวาสมบูรณแลว ก็ไปแลวหายหวงแลว 
เรียบรอยกันแลว ยังเอาเงินมาวาเงินขาด โอย ไมเคยเห็น เขาก็สาธุ อันนี้ก็เหมือนกนั 
สาธุดวยกันละนะ นี่ก็ไมเคยเห็นคนแกเซอๆ อยางน้ี เห็นไหมละ นั่นบทเวลาจะเอา เรา
ก็ไมเคยเห็นคนแกเซอๆ อยางน้ี ก็เอาอยางน้ันละ นี่พูดสนุกกันเขาใจไหม จายเงินให
เขาเต็มเม็ดเต็มหนวยแลวไป ถารูปบแลวมันไมไดนะจิต นี่ละธรรม 

ถากิเลสคือกางขวางคอ เขามาขวางไมไดเลย ทะลุเลยถึงได ธรรมตองทะลุๆ 
อะไรมาขวางไมได เราพูดจริงๆ ในโลกนี้ถาหากวาเราไมมีที่ใดเปนที่ไวใจ มันมีแตพวก
กางขวางคอๆ เราจะอยูคนเดียวเรา เราสะดวกสบาย ดานภาวนานี้สวางจาครอบ



 ๘

โลกธาตุ เห็นไหมมีอะไรมาขวาง ถากเิลสเขามาปบนี้ขวางแลวนั่น ขวางแลว เหมือนกาง
ขวางคอ นี่ละกิเลสเปนของดีเมื่อไร มันขวาง อยูคนเดียวทั้งวันทั้งคืนอยูสบายตลอด 
โลงไปหมดโลกธาตุอันนีไ้มมีอะไรเลย เวลาออกมากม็าเกี่ยวของกับนัน้กางน้ีกระดกู
เกี่ยวของกัน ติดคอไปเรื่อย คาคอเรื่อย 

หวัดมันพึ่งแสดงฤทธิ์วันนี้ละ ออกมากวันนี้หวัด น้ํามูกขนๆ แลวไหลออก ที ่
๒-๓ วันเปนไข ไขอันนี้ไขหวัด มันเจ็บคอ เจ็บแตไมเห็นมีอะไร วาจะไอก็ไมเห็นไอ 
จามก็ไมเห็นจามมันเปนยังไง มันเปนน้ํามูกซึมเขาไปเจ็บคอเปนไข แตเวลาน้ํามูกมัน
ขนแลวออกมาถึงรูวาเปนไขหวัดนะ 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

