๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๒

เวลานี้โลกกําลังกิเลสหนา
โรงพยาบาลนี่วาอยางไรเราก็ไมทราบนะ เขาตกลงกันอยางไร (เปนตึก ๑๐ ชั้น
งบประมาณในการสรางที่ตอรองลงแลวเหลือ ๑๘๓ ลานบาท เปนตึกอาพาธสงฆมขี อง
สงฆ ๓ ชั้น ตามที่เซ็นสัญญา ๑ ปกบั ๖ เดือนเสร็จ ผูวาฯจะเรียกชื่องายๆ ตึก ๙๖ ป
หลวงตา) อยามาใสหลวงตาหลวงแตอะไร คนมาสรางเทาไรอยูในนั้น ชื่อก็ชอื่ เถอะ
อยางมากก็วา ๙๖ ปเทานั้นพอ อยามาใสชื่อเรานะ
(ทองคําได ๑๑,๙๑๔ กิโลกรัม ดอลลารได ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลาร ตึกสงฆได
เพิ่มเปน ๙๔ ลานครับ) ๙๔,๒๑๐,๗๖๐ ผาปาเทาไรกอง (๔๗,๑๑๐ กองครับ ยอดรับ
บริจาคผาปา ๘๔,๐๐๐กอง สรางตึกสงฆอาพาธ ๑๐ ชั้น โรงพยาบาลอุดรธานี ถึงวันที่
๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ รวมเงินฝากไวในธนาคารทั้งสามแหง เปนเงินทั้งสิ้น
๙๔,๒๑๐,๗๖๐ บาทถวน คิดเปนจํานวนกองผาปา ๔๗,๑๑๐ กองครับ)
มันไมคอยสบายมาไดอาทิตยกวาแลว เปนอยางไรไมรูเปนอยูในๆ เจ็บที่นั่น
ปวดที่นี่ก็ไมมีนะ มันหากเปนเรื่องลักษณะทรุดๆ ของมันอยูภายใน ไมคอยสบาย ระยะ
๗ วันนี่ไมคอยสบายนะ แตไมทราบวาเปนอะไร ไมมีคําวาเจ็บที่นั่นปวดที่นี่ มันหาก
ทรุดของมันในตัว มันทรุดลงไปๆ
ใหพากันตั้งใจใสศีลใสธรรมนะ ศีลธรรมพึ่งเปนพึ่งตายไดจริงๆ สิ่งทั้งหลาย
กองเทาภูเขาก็ตามเถอะ บทเวลาจะเอาจริงเอาจังจะประมวลเขามาหาใจหมด มีอะไรๆ
เขาสูใจหมด มีบาปมีบุญจะเขาที่นั่นหมด ใหระวังบาปใหมาก บาปเปนภัยตอตัวของเรา
อยาไปทําลายตัวเองโดยการทําบาปทํากรรมตางๆ ไมเหมาะ ใหพยายามระมัดระวัง
รักษา นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ ความรักอื่นเสมอดวยการรักตนไมมี นั่นเขียนไวแลว รักตน
ละมากกวาเพื่อน ขึ้นตนตนเสียกอน
ใหพยายามรักษาตนดวยการสรางความดี
สรางความดีพอแลวมันรูในใจนะ
เวลาสรางมันพอพอในหัวใจแลว ธรรมกับใจเปนอันเดียวกัน ธรรมกับใจเปนอัน
เดียวกันแลวพอ เปนอยางนั้น รวมการสรางความดีความงามทั้งหลายนี้มันจะเปนกิ่ง
กานดอกใบสาขาประดับตนลําของมัน ตนลําก็คือหัวใจ จําใหดี เวลาเราบํารุงตนลําดี
แลวกิ่งกานสาขาดอกใบก็จะสดสวยงดงามไปตามๆ กัน เรามีแตหวังวาจะเอาๆ เหตุไม
ดูไมไดนะ ตนเหตุนั้นละ เหตุดีเหตุชั่วอยูกับนั้น ถาทําเหตุไมดีแลวความชั่วก็ติดตามมา
ถาทําเหตุดีแลวความดีก็ติดตามมาเหมือนกัน

๒
ใหพากันระมัดระวัง นี่ก็จวนแลวนะ มันก็ได ๙๖ ปแลวนี่ ไมนานละอายุ ๙๖
แตจะเปนอะไรก็ตามเถอะเราพูดใหบรรดาพี่นองทั้งหลายฟงใหชัดเจนเสียวา เราไมมี
วิตกวิจารณกับการเกิดการตายของเรา ตายแลวจะไปเกิดที่ไหนไมมี จะกาวหนาก็ไมมี
จะถอยหลังก็ไมมี คงเสนคงวาหนาแนน ภายในใจกับธรรมเปนอันเดียวกัน เปนธรรม
ธาตุอยูในหัวใจพอ นี่ละเราสรางมากๆ แลวก็กลั่นกรองกันไปๆ ก็กลายเปนธรรมธาตุ
ภายในใจดวงเดียว นั่นละพอ พออยูท ี่นั่น
จึงไมวิตกวิจารณเรื่องการเปนการตาย เมื่อมันพอแลวมันพอหมด ความพอมัน
อยูในใจดวงเดียวนะ สิ่งเหลานี้ไมพอ ยังบกพรองขาดเขินอยูตลอดมา ไมมีเวลา
สม่ําเสมอ สวนใจนั้นเราอบรมใหดีแลวเสมออยูตลอดเวลาเลย จะเปนจะตายอะไรก็
ไมไดวิตกวิจารณเมื่อมันพอในใจแลว ไปรวมอยูที่ใจนะ ทุกขทั้งมวล สุขทั้งมวลมาอยูที่
ใจหมด จะสรางอะไรก็ตามๆ ใจเปนคลังใหญสําหรับรับดีและชั่ว
ใหพากันระมัดระวัง ความชั่วอยาทํา การทําความชั่วมากนอยเทากับการทําลาย
ตนเองมากนอยเหมือนกัน ทําความดีมากนอยเปนการสงเสริมตนเองใหดีขึ้นโดยลําดับ
ลําดา ไมเชนนั้นตายทิ้งเปลาๆ นะ เราเกิดมานี้กี่วันกี่ปกี่เดือนเราไดสรางความดีมาก
นอยเพียงไร แลวสรางความชั่วมากนอยเพียงไรเอามาวัดมาตวงกันนะ วัยเหลานี้เปนวัย
ที่ควรคิดแลวนะ อายุ ๔๐ ปขึ้นไปแลวเริ่มคิดละคนเรา ถาไมไดคดิ ตอนนี้แลวก็หมด
โอกาส ใหคิดเสียตอนนี้ อายุตั้งแต ๔๐ ปขึ้นไปแลวมักจะคิดเรื่อยๆ ละ คิดเรื่อยเขาไป
วัยนี้เราไดเทียบดูในรางกายของเราเอง อายุ ๒๓ ปนี้กําลังเต็มที่เลย พออายุ
๔๕-๔๖ ลดลง รูสึกวาคอยลดลง จากนั้นก็ลดลงเรื่อยๆ มาจนกระทั่งทุกวันนี้ ที่มัน
กาวหนามันเสมอก็คอื ตั้งแตอายุ ๒๓ ป แลวเสมอกาวหนา กําลังวังชากาวหนาเสมอไป
เรื่อย พออายุ ๔๕-๔๖ ปแลวจะคอยเริ่มลด ลดลงๆ อยางทุกวันนี้ลดมากทีเดียว เดิน
ไปไหนโซซัดโซเซ คอยแตจะหกลมกมกราบไปเรื่อยๆ มันออนกําลัง
ทีนี้มาดูจิตใจเปนอยางไร จิตใจไมออน นั่นเปนอยางนั้นนะ สิ่งที่ทําความอบอุน
ใหเราก็คือความดีงามที่เราสรางแลวรวมเขาไปอยูท่ใี จหมด
ทีนี้ใจไมเอนไมเอียง
รางกายสังขารนี้มันจะเอนจะเอียงพลิกแพลงเปลีย่ นแปลงไปไหน วันหนึ่งเปนอยาง
หนึ่งๆ ก็ชาง แตจิตใจของเราใหดีเถอะ ถาดีแลวเสมอ ไมมีทางสงสัยเจาของละ
คนกําลังตื่นโลกตื่นสงสารเปนบากันทั่วโลกดินแดนพากันรูไหม อันนั้นก็ดี อันนี้
ก็ดี ไดอะไรมานี้เทากับเสริมเชื้อไฟนั่นละ ไดนั้นมาไดนี้มาอยาเขาใจวาคนนั้นจะมี
ความสุขนะ ไมมี ไดพิจารณาเรียบรอยหมดแลว ไดอันนั้นมายิ่งคืบยิ่งคลานยิ่งดีดยิ่งดิ้น
เขาไป ที่จะใหมีความสุขความสบายเพราะโลกพาไดพามีนี้ไมมี ไดเทาไรยิ่งดิ้นยิ่งดีด มี
เทาไรยิ่งเปนบาเขาไป ไมรูวันรูคืน ไมรูจักวันตาย บทเวลาจะตายจริงๆ แลวก็มานับ

๓
ขอมือ นับอะไรละคุณพอ อยูเฉยๆ ก็ไมอยู นับขอมือเทานั้นเทานี้ มีตัวอยางนะ แตเรา
ไมระบุชื่อ นับอะไรขอมือ โอ นี่พอจะตายแลวเงินจํานวนที่เขาติดหนี้เรา คนนั้น
เทานั้นๆ รวมเปนเงินเทานั้นไมมีหวังไดแหละ ทีเ่ ขาติดหนี้นี้ก็ตายทิ้งเปลาๆ นั่นแหละ
นั่นเห็นไหมละ เปนอยางนั้นละ
เพราะฉะนั้นมีอะไรใหชําระใหหมดในใจของเรา สรางแตความดีใหพอ อยาไป
ตื่นบาตามโลกตามสงสารเขานะ เวลานี้โลกกําลังกิเลสหนาๆ ตลอดเลย หนามากเขา
โดยลําดับลําดา ไมไดบางลงนะ ไดอะไรมาเทากับเสริมไฟ ไดอะไรมาเสริมไฟใหดีด
เรื่อยๆ เลยจะเปนบาเพราะความไดมา ความเสียไปก็เอาอีกแหละก็เปนบาอีกแบบหนึ่ง
ความไดมาก็เปนบาอีกแบบหนึ่ง บาไมเลิกคือบาของกิเลสตัณหาอยูภายในหัวใจของ
สัตวโลกนั่นแหละ คําวาพอไมมี ถากิเลสพาไดพาเสียไมมีคําวาพอ ไดเทาไรก็ไมพอ
เสียไปเทาไรก็ไมพอ ใหใจดีดดิ้นเปนบาอีก
ธรรมในใจบําเพ็ญเขาไป บําเพ็ญเขาไปใหพอพอ ไมมอี ะไรที่จะหามาเพิ่มเติม
อีกแลว ใจกับธรรมเปนอันเดียวกันเรียกวาเปนธรรมธาตุ นี่ละที่จิตพอ พอหมดดวย
อํานาจแหงการสรางความดีมารวมอยูในคําวาจิตกับธรรมเปนอันเดียวกัน พอหมดเลย
ใหพากันตั้งอกตัง้ ใจปฏิบัตินะ อยาสักแตวาไปวามาเฉยๆ เพนๆ พานๆ ไมเกิด
ประโยชนอะไร พากันจําใหดี
นี้พูดจริงๆ หมดละ การกาวเดินของเรา การกาวเดินเพื่อเกิดก็หมด การถอย
หลังเพื่อความเดือดรอนในสิ่งที่ผานมาแลวก็หมด ที่จะกาวไปขางหนาเพื่ออะไรอีกหมด
นี่ละการสรางความดีใหเห็นเสีย มันจวนจะตายแลวพูดใหฟง เราหมดทุกอยางแลว ใน
สามแดนโลกธาตุปลอยหมดโดยสิ้นเชิงไมมอี ะไรเหลือเลย เหลือแตขันธ ขันธนี่ก็ไมยึด
มัน มันเปนอะไรก็ดูตามสภาพของมันไป มันทนไมไดแลวก็แตก โลกนี้เปนโลกที่
แตกดับทั้งนัน้ ละ รูรอบมันเสียก็สบายๆ
เรียนใหจบนะเรียนธรรม เรียนธรรมจบได เรียนโลกไมมีทางจบ ไดเทาไรยิ่งคืบ
ยิ่งคลานยิ่งบืนกันไป ทางธรรมไดมากเขาไปๆ พอๆ สุดทายพอ ธรรมภายในใจพอ นี่
ละธรรมมีคําวาพอ ถาโลกไมมีคําวาพอ ไดเทาไรยิ่งเสริมไฟดีดดิ้นใหเจาของเปนบาไป
ทั้งที่มีรายไดนั่นละ ถาไมตื่นแลวก็สบายดีๆ เรื่อยไป นี่พูดใหชัดเจนเสียเราจวนจะตาย
แลวเรานี้หมด ใหชัดเจนเสียเลยวาหมดปาชา ลางปาชาในชาตินี้เปนชาติสุดทายของเรา
ประจักษในหัวใจจาไมตองไปถามใคร
อยางพระพุทธเจาตรัสรูมาแตละพระองคๆ ทานไมถามใคร พระอรหันตตรัสรู
ธรรมแตละองคๆ ไมถามใคร แมที่สุดพระพุทธเจาเปนครูของสาวกสาวกก็ไมไปถาม
พระพุทธเจาเพราะเสมอกันหมด สิ่งที่เสมอกันมีอยู เมื่อสรางเขาไปๆ ถึงขั้นเสมอกัน
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แลวไมมีใครถามใคร เหมือนกันหมด นี่ละความดีเปนอยางนั้น พระพุทธเจามีกี่
พระองคทานดูองคของทานเทานั้นพอ พระพุทธเจาทั้งหลายเปนอยางไรดูอันเดียวพอ
อยางนั้นละ นี่เรียกวาพอในตัวเองไมตองถามใคร ใหพากันจดจําเอา
นี่ก็จวนจะตายแลวแหละ อายุก็ ๙๖ แลว ไมใชนอยๆ อายุถึง ๙๖ บําเพ็ญธรรม
ตั้งแตบวชมานี้ได ๗๐ ปเหรอ (๗๕ ป) ตั้งแตบวชมาสรางแตความดีนะ ความชั่วไมทํา
สรางแตความดีๆ อบอุน ไปทางความดี ตอนทีฟ่ ดกับกิเลสจะใหมวนเสื่อนี้ยิ่งหนักนะ
มวนเสื่อคือใหถึงนิพพาน ใหสิ้นทุกขโดยสิ้นเชิงในชาตินี้ นี่ละหนักมาก ทีท่ ําธรรมดาๆ
มันก็ธรรมดา ที่ทําที่เอาใหจริงจังมากๆ เอาใหถึงจุดหมายนี้หนักมากอยูนะ คือความ
พนทุกข ความพนทุกขนี้หนักมาก ความพากความเพียรทุกดานทุกทางจะทําเบาๆ
ไมได ตองทําใหหนักมือๆ เวลาไดขึ้นมาก็สมใจ นั่นละถาสมใจแลวพอ ทุกอยางพอ มา
พออยูท ี่สมใจ การที่จะใหสมใจก็คือวาเอาใหหนักแนน ไมออนแอทอแทแลวก็สมใจ
เอาเทานั้นละวันนี้ จะใหพร
รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
พรอมเครือขายทั่วประเทศ

