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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มันอยูแบบอิสระพระเหลานี้นะ 
กอนจังหัน 

พระพุทธศาสนาลงในจุดจิตตภาวนานะใหพึงทราบทั่วหนากันวา พุทธศาสนาลง
ที่จุดไหน ลงที่จิตตภาวนา พระพุทธเจาตรัสรูดวยการภาวนา พระสงฆสาวกที่เปนสรณะ
ของพวกเรา สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ตรัสรูธรรมดวยจิตตภาวนา จิตตภาวนาจึงเปนของ
สําคัญมากทีเดียว ศาสนาถาไมลงในจิตตภาวนาก็ไขวควาไปตามกิง่กานสาขาดอกใบ 
ไมไดมาถึงลําตนก็ไมเห็นตัวจริงความจริง ที่กลาวเหลานี้พากันจําใหดี ใหไปภาวนาดูซิ 
พระพุทธเจาหลอกโลกจริงๆ เหรอ เห็นตั้งแตกิเลสมันหลอกสัตวโลก หลอกตลอดเวลา
ทุกตัวสัตว 

ธรรมะเปนของจริงตลอดมา แตไมมใีครไปยึดไปถือเอามาเปนขอปฏิบัต ิ เพื่อ
กําจัดสิ่งที่เปนภัยภายในจิตใจ โลกจึงรุมรอนทั่วหนากันหมด ที่ไหนเจริญ เอามาหลอก
ธรรมดูซินะ หรือเอามาอวดธรรมด ู วาบานใดเมืองใดประเทศใดหรือโลกใดเจริญ เอา
มาแขงธรรมของพระพุทธเจาดูซิ ราบเลย ไมมีที่ใดที่จะมาแซงไดเลย จึงเรียกวาตรัสรู
โดยชอบ ไมผิดไมพลาด ส่ิงที่เปนภัยภายในใจทานเรียกวากิเลส คือความมัวหมองมดื
ตื้อ เปนฟนเปนไฟภายในหัวใจของสัตวนั่น ศัพทธรรมะทานใหชื่อวากิเลส คือความ
เศราหมองมืดตื้อและเปนภัย เปนฟนเปนไฟอยูภายในใจของสัตวโลกทัว่ๆ ไป ทาน
เรียกวากิเลส 

ธรรมคือเครื่องซักฟอก ธรรมเปนธรรมชาติที่เลิศเลอ นํามาซักฟอกส่ิงมัวหมอง
มืดตื้อทั้งหลายภายในจิตใจใหคอยสวางกระจางแจงขึ้นมา จะไดมองเห็นเหตุเห็นผล 
เห็นบาปเห็นบุญ เห็นคุณเห็นโทษ เห็นที่สูงที่ต่ํา ที่ควรไมควรขึ้นภายในใจของผูมธีรรม 
ถาไมมีธรรมในใจนี้หัวชนลงไปหัวแตกก็ยงัไมเห็นสิ่งที่ตนชนนั้นคืออะไร ก็คือกิเลสนั่น
แหละ มันเอาใหหัวแตกใจแตก ตกนรกอเวจีตั้งกปัตั้งกัลปมานั่นแหละ พระพุทธเจามา
ส่ังสอนสัตวโลกเพื่อร้ือถอนขึ้นมาจากสิ่งเปนภัยทั้งหลายเหลานี้ ใหพากันนําไปปฏิบัต ิ

จิตตภาวนาเปนสําคัญมากทีเดียว คาํวาจิตตภาวนาคืออบรม คอยมองดคูวาม
เคลื่อนไหวของใจ เชนทานสอนใหภาวนามีคําบริกรรมกํากับใจวา พุทโธบาง ธัมโมบาง 
สังโฆบาง หรือมรณัสสติบาง ตามแตคําใดที่จะเปนเครื่องเตือนสติใหรูเนื้อรูตัว ทานให
นําคํานั้นเขามากํากับใจ ใจจะไดรูเนื้อรูตัวตลอดไปเรื่อยๆ จะไมถกูตมถกูตุนจากกิเลส
ตัณหามากจนเกนิไปดังที่เปนอยูทุกวันนี้ ชาวพุทธเราแทๆ กลายเปนชาวเปรตชาวผี 
ชาวหากินของเศษของเดนของกิเลสไปหมด 
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กิเลสมันเอาของดีๆ ไปกินหมด เราหากินของเศษของเดนของกิเลสดีแลวเหรอ
พวกชาวพุทธเรา อะไรมันเศษเดนของกิเลสแลวคอยเอามากินๆ สวนที่เปนของดิบของ
ดีกิเลสเอาไปกินหมด อะไรที่กิเลสเอาไปกินหมด วาเปนของดีคืออะไร ตับปอดมนษุย
เรารูไหม มันกินตับกินปอดเสียจนแหลก ที่มานี้มันเอาเสื้อเอาผาคลุมมาเฉยๆ ลองเปด
ดูซิมันมีตับมีปอดไหม ไมใชกิเลสเอาไปกินหมดแลวเหรอ ยังโออาฟูฟาอยูเหรอ โธ พดู
แลวเราสลดสังเวช มันผานมาหมดแลวนะการที่มาพูดนี้ ผานมาหมดจึงพูดไดอยางอาจ
หาญไมมีสะทกสะทาน 

สามโลกธาตุจิตนี้ทะลุหมดเลย กิเลสขาดสะบั้นลงไปดงัที่เคยพูดมาแลวตั้งแต
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ นั่นละวันกิเลสพังจากหัวใจ จิตจาขึ้นมา ตั้งแตวันนั้นมา
มองเห็นโลกนี่เปน โลกวิทู เต็มภูมิของหนูของแมวของราชสีห ภูมิของราชสีหคือศาสดา
องคเอก ภูมิของแมวกค็ือพวกอัครสาวกทั้งหลาย ภูมิของหนูก็คือพวกเราๆ ทานๆ รู
ขึ้นมา จิตนี้เปนนักรู เมื่อเปดสิ่งทีค่รอบงําจิตใจนี้ออกไดแลวจะสวางจาขึ้นมาจากจิตต
ภาวนา 

พระภาวนาเอาใหดีนะ มาเรื่อยเปลี่ยนมาเรื่อยมาภาวนา แลวมาก็มาวัดปาบาน
ตาดเปนสถานที่ลับมีดลับอะไรก็ไมรูละ มีดเปนมดีแทงหัวใจเจาของใหมันแหลมคมเขา
ไป อาศัยวัดปาบานตาดเปนพื้นฐาน ใครมาแลวออกไปกบ็อกวาเปนลูกศิษยหลวงตา
บัวๆ หลวงตาบัวไมทราบวาดีวาชั่วอะไรก็ไมรู แลวก็ไปอวดหยิ่งละที่นี่ อรรถธรรมไมมี
ในใจแลวขลังไปตางๆ นานา ถาวาเปนลูกศิษยหลวงตาบัวใครมักจะเชื่อ แลวเอาของ
ขลังๆ ที่เขาจะเชื่อ ทั้งๆ ที่มันปลอมนั่นละออกไปหลอกโลกๆ มันจึงไมไดหนาไดหลัง 

ของจริงคอือะไร สุปฏิปนฺโน อุชุ ญาย สามีจิปฏิปนฺโน คืออะไร นี่ละหลักศาสนา
แทเอามาปฏิบัติ สุปฏิปนฺโน ก็ปฏิบัติหาที่ตองติไมได ตรงแนวตามหลักธรรมหลักวินัย 
อุชุ ตรง ไมมีกลมายาสาไถยเพื่อสินจางรางวัลอะไร ตรงแนว ญาย เพื่อความรูแจงแทง
ทะลุในธรรมทั้งหลาย สามีจิ เปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมที่นากราบไหวบูชา 
ตัวเองก็หาทีต่ําหนิตัวเองไมได เปนทีภ่าคภูมิใจในการปฏิบัติของตัว เวลาไปแนะนําส่ัง
สอนผูใด ธรรมะที่เหมาะสมแลวนี้เอาไปสอนเปนประโยชนเปนคุณมหาคุณทั้งน้ัน นี่ละ
ธรรมพระพุทธเจาทานสอนโลก 

พวกเรามันเอาตั้งแตขี้หมูราขี้หมาแหงมาสอนโลก โลกมนัสกปรกอยูแลวเอา
อะไรมาสอน ขี้หมูขี้หมามันสะอาดทีไ่หน แลวจะมาสอนโลกที่สกปรกอยูแลวมันไดเร่ือง
ไดราวอะไร ก็มีแตจมลงๆ ทั้งนั้น ใหพากันตื่นเนื้อตื่นตัว ศาสนาจะไมมีในเมืองไทย จะ
มีแตฟนแตไฟเผาไหม แลวเยอหยิ่งจองหองพองตัวดวยอํานาจของกิเลส ใหไดภูมิใจ
ในธรรมทั้งหลายในหัวใจตนเองบางซิ นี้มีแตภูมิใจเหอไปกับกิเลส ไปทีไ่หนมีตั้งแต
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ความรุมรอนทั่วโลกดินแดน ที่ไหนที่เย็นถาลงกิเลสไดนําหนาแลวไมมี มีแตฟนแตไฟ
เผาไหมทุกหยอมหญานั่นแหละ 

ถามีธรรมเปนเครื่องควบคุมจิตใจ กายวาจา กิริยามารยาทแลวจะชุมเย็นๆ 
คนเรา เฉพาะอยางยิ่งสติ นักภาวนาถาไมเผลอสติกิเลสเกิดไมได ใหมันหนาเทาภูเขาก็
เถอะนะ ทีพู่ดนี้ไดทําแลวนะ ทําดวยการทดลองทดสอบทุกอยางเพื่อหาเหตุหาผล ขอ
ยกตนเหตุมาใหทานทั้งหลายฟง เรียนหนังสือจากกรุงเทพขึ้นมามาจําพรรษาที่อําเภอ
จักราช โคราช เรงความเพียรใหญเลย จิตก็แนนหนามั่นคงมีสมาธิ ประหนึ่งวาเต็มภูมิ
สมาธิ แตเพราะความไมเคยรูไมเคยเห็นจึงไมรูจักวิธีรักษา ขึ้นมาบานตาดนี้มาทํากลด
หลังหนึ่งยังไมเสร็จเลย จิตเขาสมาธิไดบางไมไดบาง เอ ชอบกลๆ  

คือแตกอนมนัเขาไดแนนปงๆ เลย เราก็ลืมตัวไป เพราะไมเคยรักษาวามันจะ
เส่ือมหรือไมเส่ือม บทเวลามันเสื่อมแลวฟาดไปเสียปหนึ่งกับหาเดือน นี่เหมือนไฟนรก
นะ จิตเสื่อมอยาเขาใจวาเปนของดนีะ ถาผูจิตไมมีความสงบรมเย็นเสียเลยเหมือนตาสี
ตาสาเขาอยูตามทองนามันก็อยูไดธรรมดาๆ แตเศรษฐีไปจมละซิมันอยูไมได อันนี้จิต
ของเราที่มีอรรถมีธรรมเทากับเศรษฐีแลวจมลงดวยความเสื่อมจากสมาธินี้ แหมรอน
มากทีเดียว ฟาดกันนี้ปกบัหาเดือน ทดสอบ ก็มาลงกันไดที่สติ จับคําบริกรรมมัดเขาหา
จิต เอาสติครอบเขาไปๆ มีสงสัยอยูจดุนี้แหละ เอาจุดนี้ใหได 

ความเสื่อมความเจริญมันเสื่อมเจริญมาไดปหนึ่งกับหาเดือน เอาปลอย อยาก
เส่ือมเสื่อมไป เจริญแคไหนก็เจริญไป เราจะไมสนใจยิ่งกวาคําบริกรรมของเรากับสติ
ติดแนบกันไป คําบริกรรมของเราเราชอบพุทโธ เอาพุทโธตดิกันเลย เอาตั้งแตนี้ พอตั้ง
คําสัตยหมายความวาตีระฆังเปง พอระฆังเปงนักมวยตอยกันเลย อันนี้เอานะลงจุดนี้ละ
ที่นี่ สติไมใหเผลอเลย นี่เรียกวาระฆังเปงซัดกันเลย ตั้งแตตืน่นอนจนกระทั่งหลับๆ หู
หนวกตาบอดไปหมด อวัยวะนี้ไมไดใช ใหมีแตสติกับคําบริกรรมติดกันอยูเทานั้น แลว
ก็คอยเจริญขึ้นๆ นี่จับไดแลวนะ 

จิตนี้มันอยากคิดอยากปรุงน้ีอกจะแตกนะ เพราะความอยากคิดอยากปรุงเปน
เร่ืองของกิเลส อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชชาดันใหสังขารสมุทัยคิด ไมไดคิดอกจะ
แตก เอาที่นี่สติฟาดลงไป ไมใหมันคิดมันจะไปไหน อกแตกแตก ซัดลงไปสงบ ไดส่ีวัน
ถนัดใจ สงบ ในระยะ ๓-๔ วันนี้ฟาดกันอยางหนัก ไมไดมองดูอะไรๆ แหละ อยูคน
เดียว อยูในภูเขา จากน้ันมาก็ตั้งตัวไดๆ จึงจับไดวาสติเปนสําคัญ ถาสติมีอยูแลวกิเลส
จะเทาภูเขาก็มาเถอะ ไมมีอะไรเหนือสติไปได ขาดสะบั้นไปเลยสติเอาพังๆ ได นั่นละ
จึงไดสอนทานทั้งหลายใหจับใหดีสติ อยาใหเผลอ สติสัมปชญัญะ งานอยูกับจิต งาน
รอบตัวเรียกสัมปชัญญะ งานอยูกบัจิตโดยเฉพาะเรียกวาสติ รอบตัวๆ ตลอดเวลา
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เรียกวาสติ งานรอบกิริยาอาการของเราที่เคลื่อนไหวเรียกวาสัมปชัญญะ นี่ละสติทั้งน้ัน
นะ ถาลงมีสติแลวจะไมคอยผิดพลาดคนเรา จิตใจตั้งได 

เอา ลองไปตั้งดูซพิระในวัดนี้เปนยังไง มาเหลาะๆ แหละๆ อยูไดเหรอ ที่สอนนี้
สอนเหลาะๆ แหละๆ เหรอ เอา ตั้งซิตัง้สติ ไมใหมันเผลอเลยมันจะไปไหนวะ ตั้งแต
ตื่นนอนปบจับสติกับจิตมัดเขาใสกันดวยคําบริกรรม ถาผูตั้งรากฐานไมไดแลวใหจับคํา
บริกรรม เอาพุทโธก็ได ธัมโม สังโฆก็ได อยาใหเผลอ มันจะเจริญจะเสื่อมไปไหนมันจะ
รูที่จิตนั่นละ จิตเปนตัวทํางาน จิตเปนตัวพาใหเส่ือมใหเจริญ ผลงานอยูที่นั่น เอาๆ 
ลองดูซินะ ทําไมภาวนามันไมไดเร่ืองไดราว ก็เพราะทําเหลาะๆ แหละๆ ไมจริงไมจัง
นั่นเอง ใหกเิลสพาจริงไปเสียทั้งหมด ธรรมพาจริงไมได มแีตกิเลสพาจริงมันจึงปลอม
วันยังค่ํามนุษยเรา 

เอาๆ ใหดีนักภาวนา ที่พูดเหลานี้ไมไดมาพดูเหลาะๆ แหละๆ นะ พดูอยางตัว
เปนเครื่องทดสอบทดลองมาหมดแลว จึงไดนํามาสอนวาไดผลแลว วางั้นเลย ที่กลาวนี้
ไดผล เอา ตั้งใหดีสติ จะตั้งรากตั้งฐานแหงความสงบไดไมสงสัยถาสติครอบงําอยูนั้น
แลว ตอไปก็เปนสมาธิความแนนหนามั่นคง เร่ืองวิปสสนา ปญญา วิมุตติหลุดพนไม
ตองพูด ไมเหนือจากสตินี้ไปได ทานจึงสอนวา สต ิ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา สติจําตอง
ปรารถนาในที่ทั้งปวงไมมียกเวน เอาสติใหติดแนบอยูกับใจมันจะไมสงบไดยังไง ไอทํา
เหลาะๆ แหละๆ ไมจริงไมจังน่ีซิ เอาพระพุทธเจามาเปนฟุตบอลเตะเลนอยู ไมไดเปน
ของจริง เปนเครื่องเลนของเดก็เหมือนฟุตบอล พุทธศาสนามันจึงไมไดเร่ืองไดราว 

ฆราวาสก็แบบฆราวาส เอาพระพุทธเจาคือพุทธศาสนามาเตะฟุตบอลอยูดวย
นามเปนฆราวาส พระก็มาเตะฟุตบอลอยูในนามของพระหัวโลนๆ มรรคผลอันใดก็เลย
ไมมีๆ มันจะมีอะไรมีแตพวกบาเตะฟุตบอลลมๆ แลงๆ ตื่นลมตื่นแลงตื่นยศตื่นลาภ 
ยศลาภมันดีอะไร เอามาพิจารณาซินะ มันดีกวาธรรมเหรอ ถายศลาภดีกวาธรรมไม
ตองบําเพ็ญธรรม ตั้งยศขึ้นฟากจรวดดาวเทียม ใหมันไปอยูกองจรวดดาวเทยีมดวยกัน
ทั้งหมด เฉพาะอยางยิ่งลูกศิษยหลวงตาบัวไปใหหมด วัดนี้รางเราจะอยูคนเดียว พวกนี้
ขึ้นจรวดดาวเทียมใหหมด ดวยภาวนาทันสมัย จําใหดีนะคํานี้นะ 

ทําไมมันถึงเหลาะแหละๆ ทําอะไรไมไดเร่ืองไดราวๆ ก็มันจะไดยังไงมนัมีแต
เร่ืองเหลาะแหละเต็มหัวใจ ความจริงเปนของกิเลส คือความเหลาะแหละนั้นเปนความ
จริงของกิเลส มันเลยเถิดไปแลวนะเวลานี้ จะไมมีใครทรงมรรคทรงผล ศาสนาก็มีไว
โกๆ  งั้นแหละ พระพุทธรูปก็เอาไปไวที่หองพระ กราบเสียวันหนึ่งหรือไมกราบก็ไม
ทราบแหละ นอกจากนั้นใหกิเลสถลุงไปเลย คอขาดแขนขาดไปเลย มันเปนยังไงพวก
เรา พูดแลวเราสลดสังเวชนะ เหลานี้เราผานมาหมดแลว กีก่ัปกีก่ัลปนับไมไดละที่มนั
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เปนมาดังทีพู่ดปจจุบันนี้ ก็เอาธรรมนี้ละเขาไปฟาดขาดสะบั้นลงไปเลยจาขึ้นมานี้ นี่เปน
ยังไงธรรมพระพุทธเจาแทเปนยังไง พวกนั้นพวกกิเลสพาเอาหัวขาดๆ ทีนี้ธรรมเอา
กิเลสใหหัวขาดเปนยังไงมันก็รูขึ้นมาภายในใจ พากันตั้งใจนะ 

มันเลอะๆ เทอะๆ ไปทีไ่หนเห็นแตความเลอะเทอะ แมที่สุดเขามาในวัดนี้ เรา
เขียนไวหลายบทหลายบาทนะ หนาประตูวัดนั่น เขียนอยางสุภาพเรียบรอยสวยงาม
ธรรมดาโลกเขาใชกันก็ม ี เขยีนแบบอะไรๆ พูดไมถูก ไปอานเอาก็แลวกัน อยางน้ันก็มี 
เขียนไวหมด เพราะกิเลสมันรอยสันพันคม ธรรมะจะมีประเภทเดียวไมได ตองมีหลาย
สันพันคมหลายสันหลายคมถึงจะทนักัน ไปอานหรือยังอยูที่หนาวัดนั่น ทีแรกก็ “ที่นี่
เปนวัด เปนสถานที่ภาวนาเพื่อความสงบใจ ไมมกีิจจําเปนไมควรมาเที่ยวเพนพาน” นี่
เปนภาษาสุภาพเรียบรอยฟงไดทั่วๆ ไป ไมแสลงตาไมแสลงใจ 

ขยับเขาไปอีกตามกลมายาของกิเลสที่มันมีเลหเหล่ียมหลายสันหลายคม วา “กู
จะฟองทานเปา มันมาเที่ยวเพนพาน” นั่นเห็นไหม พวกนี้พวกหนาตองเอาทานเปา
ฟาดเอา มันมาเที่ยวเพนพาน ไปอานดูหนาวัดนั่น เขียนไวหลายบทหลายบาท เปนของ
เลนเหรอ กิเลสมันมีหลายสันพันคม ธรรมะตองมหีลายบทหลายบาทรอยสันพันคม ถึง
ขนาดนั้นมันยังไมไดอานนะที่วาน่ี มันมาเกงกางๆ อยูขางในแลว มันไมไดอานหนังสือ 
ที่วาจะฟองทานเปา ดีไมดีมันจะบอกวา ใหยกโคตรไปฟองทานเปาเราจะอยูสบายของ
เรามันจะวาอยางน้ันกิเลส ใหยกโคตรไปเลยไปฟองทานเปาเขาไมกลัว กิเลสตัว
เพนพานเขาไมกลัว ใหยกโคตรไปฟองทานเปาเลยเขาจะวางั้น ใหระวังนะ เดี๋ยวมันจะมี
โคตรทานเปาขึ้นตรงนั้นนะ เขาใจ 

เมื่อคืนนี้เปนหวัด ไอแทบเปนแทบตาย ทานเปาเปนหวัดเมื่อคืนนี้ ทานเปา
เกอืบตาย หายาเม็ดหนึ่งแกหวัดก็ไมมี แลวทองกเ็สีย หายาแกทองก็ไมมี หองหลวงตา
บัวไมมีทั้งยาแกทองยาแกหวัด มาคนหาอะไรไมมี นี่จะวาผิดหรือถูกประการใด หรือ
หลวงตาบัวกลัวตายวุนหายาอยางน้ันเหรอ หรือพระทั้งหลายมันโงเปนขอนซุงวะ 
พิจารณาซิ หลวงตาบัวก็มีลูกศษิยลูกหาสอนเพื่อความเฉลียวฉลาด แลวทําไมเวลาเมื่อ
คืนนี้เปนทั้งสองอยาง เปนไขเปนหวัดดวย เอายาแกหวัดมา ไมมียาสักเม็ดหนึ่ง 
ทองเสียเมื่อคืนนี้ หายาแกทองก็ไมมี แมเม็ดเดียวไมมี มันเปนยังไงพิจารณาดูซิ 

ที่วาหลวงตาบัวไดลูกศิษยมีแตขอนซงุๆ หรือหลวงตาบัวเปนหัวหนาขอนซุงวะ
มันถึงเปนอยางน้ัน นาคิดไหมเหลานี้ นี่ละที่เราไมใหพระเขาไปยุงกับเรา พอเขาไปปบ
มันขวางแลว คนหนึ่งใชปญญา คนหนึ่งเอาขอนซุงชนเขาไปๆ มันเขากันไมได ไม
จําเปนขึ้นกุฏิเราไมไดนะ พอขึ้นไปมันจะเห็นทันทีเลย พูดใหมันชัดเจนมันเปนอยูใน
หัวใจนี้ มันจามันครอบรอบอยูนี่ ถึงเจาของจะเปนเหมือนขอนซุงใจไมไดเปนนะ นั่นละ
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ธรรม เอาไวที่ไหนก็เปนธรรมลวนๆ แลวดูพระดูเณรเขาไปเกี่ยวของจะเห็นความ
บกพรอง ส่ิงที่จัดทีท่ําวางไวเปนเครื่องตตีราเจาของวาเปนคนโงหรือคนฉลาด พระโง
หรือพระฉลาด ขึ้นมาทํานี้เปนยังไงๆ 

บางทีเราทําตองทดสอบทดลองทุกอยางนะ นี่ละสอนลูกศิษยเพื่อความเฉลียว
ฉลาด หากมีแงหนึ่งแงใดเอาไวอยางน้ันใหพวกพระนี้ขึ้นไป ขึ้นไปถามกีารปฏิบัติตาม
ในแงที่เราวางนัยๆ เอาไวนั้น กแ็สดงวามีความฉลาด ถาไปแลวชนตูมๆ นี้มีตั้งแตวา
มันไมไดติดหางเทานั้นละพระ เขาใจหรือยังพวกนี้นะ อยางน้ันละเราทดลองพระ ของ
งายเหรอ ฆากิเลสมันของเลนเมื่อไร โถ ไดฆามาแลวทํามาแลว เพราะฉะนั้นจึงเอา
ออกมาใชขางนอกนี้จนกระทั่งถึงวาจะอยูกับหมูเพื่อนไมไดจะใหวาไง คือกิเลสมัน
แหลมคมขนาดไหน มีแตกิเลสครอบๆ หูหนวกตาบอดๆ ทําอะไรหลับหูหลับตาทํา มัน
ไมไดลืมตาคือสติปญญาทําเลย แลวกับศาสนามันเขากันไดยังไง มันอดคิดไมไดนะนี่ 
เอาละใหพร 

เมื่อคืนนี้มันเปนสองยามโรคเมื่อคืนนี้ ทั้งไอทั้งจาม ไออยางพิลึกพิล่ันเสียดวย
นะเมื่อคืนนี้ ทั้งไอทั้งจามอะไร มาคนหายาในกุฏินั้นไมมียาแกหวัดสักขวดสักเม็ดเลย 
นี่อันหนึ่ง ทองก็เสียเมื่อคืนนี้ มันเปนอะไรก็ไมรูนะ มันบันดลบันดาลอะไรก็ไมรู 
ทองเสียถายทองเรี่ยราดใสสบง แลวมาหายาแกทองก็ไมมีสักเม็ดเดียว ยาแกทองกไ็มมี 
ยาแกหวัดก็ไมมี นั่นละกุฏิหลวงตาบัวทั้งหลังเลยนะ ทั้งๆ ทีพ่ระเณรอุปถัมถอุปฏฐาก
ตลอดเวลารอบดาน แตเวลาจําเปนไปหายาแกหวัดเม็ดหนึ่งก็ไมม ียาแกทองเม็ดหนึง่ก็
ไมมี มันอดคิดไดไหม สอนคนใหมีความเฉลียวฉลาด มันเปนอยางน้ีอดคิดไดไหม
พิจารณาซิ 

มันอยูแบบอิสระพระเหลานี้นะ มันลืม อาจริโย เม ภนฺเต โหหิ ไปหมดแลว 
เปนอิสระลืมเนื้อลืมตัวไปหมดแลว เราก็ไมชอบใหใครเขามายุง ใหทํางานอื่นแทน อาจ
ริโย เม แตครั้นแลวมันก็ลุกลามเขาไปจนไมมองดูหนาอาจารยเลย มันก็พิลึก แนะ เอา
ละนะที่นี่ ตอไปสั่งใหใครไปประกาศโฆษณาหรือตีเกราะประชุม บอกวาวัดปาบานตาด
ขาดการตูนอันหนึ่ง ขาดการตูนวา อยามาเที่ยวเพนพาน แลวถือคอนเงือดเงื้อไว เขาใจ
ไหม เอาติดไวสองน้ันนะ คือมันขาดอันนี้มันจึงบกพรองวัดปาบานตาดเดี๋ยวนี้นะ ใหทํา
การตูนเงือดเงื้อเอาไว ถือไวนี้ใครมาตีเลย อันนี้มันอาจจะคอยดีขึ้น หรือมันยิ่งจะเลวลง
ก็ไมรูนะ มันยังไงกัน 

ใครเปนชางการตูน ไปหานายชางมา เขียนการตูนติดไวประตูทั้งสองขาง 
การตูนเงือดเงื้อเอาไว มนัเปนยังไง ตั้งแตกูจะฟองทานเปา มันมาเที่ยวนั่นมันก็พอแลว
ใชไหม มันยงัไมถงึอกี ตองเอาการตูนเขามาอีกซิ ลืมแลวพระเทาไร (๓๖ ครับผม) ๓๖ 
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เออ ขอวัตรปฏิบัติของพระของเณรที่ทํานี้เรียบรอยแลว เราก็อนุโมทนาดวยวา
เรียบรอยมาดั้งเดิมอยูแลวไมบกพรอง ทําขอวัตรปฏิบัติปดกวาดเช็ดถซูึ่งเปนสวนรวม
เรียบรอยมาโดยลําดับ แตผูที่เดนๆ ก็คือพระฝรั่ง มีองคหรือสององคนี้เดนมากเปน
พิเศษ ทําขอวัตรปฏิบัติปดกวาดเช็ดถหูาเก็บใบมงใบไมอะไร 

มีพระชื่อวาอะไรนะองคหนึ่ง (ครูบาซอ) เออ นัน่แหละองคนี้เกงมากทําขอวัตร
ปฏิบัติ เราก็อดไมไดเราเดินผานไป เห็นทานกําลังทําขอวัตรปฏิบัติหาเก็บใบไม คือปด
กวาดเรียบรอยแลวทานยังไปตามเกบ็ เชนอยูในตําหนักทานยังตามเก็บใบไม พอดีทาน
ทําอยูประตู เราเดินฉากไปก็ไปเจอกนั เห็นทานกําลังเก็บใบไม เออ อิส เวรี กูด เราวา
ไปเลย อิส เวรี กูดๆ เราก็ไปเลย มันหากมีขอหนึ่งจนได บอกวา อิส เวรี กูด เมื่อคืนนี้
มันรุนแรงอยูนะ ไมทราบเปนยังไง เปนมาพรอมๆ กัน เปนหวัดไอเสียจน แลวทองเสีย
ดวยเมื่อคืนนี้ ขึ้นพรอมๆ กัน เพราะฉะนั้นจึงวามาควาใสยาแกหวัดก็ไมมี มาควาใสยา
แกทองก็ไมมี มันเปนยังไง  

หลังจังหัน 

 (หลวงตาเมตตามอบเครื่องดมยาสลบ ๑ เครื่องและรถพยาบาล ๑ คันใหแก
โรงพยาบาลจังหวัดเลยตามที่ขอ) ไดสนุกทําบุญใหทาน เราคราวนี้ชวยโลกจริงๆ นะ 
ที่วาประกาศออกเราจะเปนผูนําก็นําจริงๆ อยางออกหนาออกตาตั้งแตบดันั้นมา อะไร
เพื่อสวนรวมทั้งนั้นเลย ทองคําเราก็ไดตั้ง ๑๑,๐๐๐ กําลังจะถึง ๕๐๐ กิโลละมัง เขา
คลังหลวงเรียบรอยแลว ไปหาที่ไหนไดงายๆ ทองคําตัง้ ๑๑,๐๐๐ กําลังจะถึง ๕๐๐ 
กิโล เรียกวา ๑๑,๕๐๐ ก็ไมผิด เพราะไมกี่วันก็จะถึง มันมาทุกวันๆ ทองคําเปนกอบ
เปนกําเขาสูคลังหลวง เปนเครื่องหมายของการชวยชาติของเราคราวนี้ ที่มันจะจมป 
๒๕๔๐ เราไมลืม เราสะเทือนใจมากถึงรองโกกเลยเชียว 

ที่รองโกกคือคิดถึงปูยาตายายของเรา ที่พาถอพาพายมาดวยความสงบรมเย็น
เร่ือยมาเมืองไทยเรา ไมไดมีความเดือดรอนอะไร มีความสงบรมเย็น เปนเมืองอูขาวอู
น้ําเร่ือยมา แลวก็มาเจอเอาป ๒๕๔๐ อะไรๆ จะจมลงหมด มองดูหมูหมาเปดไกผูคน
หัวจอลงทะเลแหงความลมจมมันก็วากขึ้นมาละซิ เอา จะชวย อยางน้ันละเอาจริงดวย
นะเรา ถาวาวาจริงนะไมไดเหลาะแหละ ชวยตั้งแตนั้นมา ผลแหงการชวยชาติของเรา
คราวนี้เดนมากอยูนะไมใชเลนๆ เชนอยางทองคําก็ไดตัง้ ๑๑,๐๐๐ บอกวา ๕๐๐ เลย
เพราะกําลังจะถึงหารอย ๑๑,๕๐๐ กิโล 

ดอลลารไดเขา ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ กวา จากน้ันก็หักมาชวยเงินไทยดังที่เลาใหฟง
แลว คือเดี๋ยวนี้เงินไทยกับดอลลารไปดวยกัน ออกปลกูน้ันสรางน้ี เฉพาะอยางยิ่ง
โรงพยาบาลออกตลอด อยางน้ีละออกตลอด เราชวยจริงๆ เราชวยชาติเราชวยจริงๆ 



 ๘

บอกตามความจริงทุกอยาง คือเราพอแลว ในหัวใจพอหมด พูดแลวสาธุ เราพูดตาม
หลักความจริงตามธรรมนั้นเอง คือธรรมมีความพอ นี่เราถึงขั้นพอเราก็บอกเราพอ พอ
ในหัวใจ ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลวพอ จากน้ันปลอยหมด มีความเมตตาเขา
แทรก ความเมตตานี่ครอบหมด ไปที่ไหนมีแตความเมตตา 

ตามถนนหนทางไป เขามาขายของ เขาขี่มอเตอรไซคมีสินคาอะไรอยูนั้น จอด
รถซื้อของเขา ของก็เอาสักชิ้นหนึ่งเทานี้ละ แลวมอบเงินใหเขาอยางนอยไมต่ํากวา 
๑,๐๐๐ ไปเรื่อยๆ นี่ความเมตตา ไปไฟเขียวไฟแดงเหมือนกัน ถึงไฟเขยีวเราผานไป
แลวตองจอดใหพวกขายดอกไม เขาขายดอกไมเขาจะได จอดใหเขาไปเอา อยางน้ันละ 
แมแตรถนําเรามี รถนําไปเราก็ส่ังรถนําขางหนาไปถึงน้ันใหจอดไฟเขียว ใหพวกขาย
ดอกไมไปเอาเงินเสียกอนแลวคอยไป ความสงสารไมใชอะไรนะ มันไมมีอะไรติด
เดี๋ยวนี้ มันออนนิ่มไปหมดทั่วโลกธาต ุใครจะมีเทาไรๆ เราไมมีๆ หมด เรียกวาเราไมมี
อะไรกับใคร กิริยาอาการที่แสดงตอสมมุติทั้งหลายเปนธรรมดาดังที่เห็นนี้ มีที่นาตองติ
ที่นาชมเชยเปนธรรมดา เพราะสมมุติ ธรรมชาติอันนั้นเปนอยางน้ันหาที่ตองติไมได
แลว 

โกดังนี่ก็โกดงัสําหรับใสของ เต็มนะนัน่โกดัง โรงพยาบาลตางๆ มาใหมาไดเลย 
ไมวาจะมาใกลมาไกล มีสองระยะ ตั้งแต อุบล โคราช อุตรดิตถ ออกไปทางโนนให
พิเศษๆ สวนวงในเขามานี้ใหธรรมดา แลวก็เติมน้ํามันใหทุกคันรถเลย เราใหอยางน้ัน
ตลอด พระรูนิสัยเสียดวย เพราะเราทุกส่ิงทกุอยางจริงจังทุกอยาง ถาอยางส่ังอยางน้ีก็
เคล่ือนไมไดนะ ถาเคลื่อนตรงไหนซัด ดีไมดไีลพระหนีจากวัดนี่ของงายเมื่อไร จริงจัง
มากทุกอยาง ที่อยากจะใหเปนประโยชน กลับจะทําประโยชนสวนใหญใหเสียเพราะ
คนๆ นี้ ไลคนนี้หนี ประโยชนอันนั้นจะยัง นั่น เขาใจไหม ไมใชไลเฉยๆ นะ เทียบเคียง
ปุบปบทันทีเลย ใหพร 
 

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/

