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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
เปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน 

 วัวเวลานี้เทาไรแลว (๕๐๐ ตัวครับ) ที่จะแจกไปทางคนจน แจกไปหมดนั่น
แหละ เสียสละแจกทานไปหมด เราไมเอาอะไรเราพอ พดูใหลูกศิษยฟง ปฏิบัติมาแทบ
เปนแทบตาย ตั้งแตพรรษา ๗ จนกระทั่งปานนี้ พรรษา ๗ เรียนหนังสือหยุดจากนั้น
แลว พอพรรษา ๘ ก็เขาเลย เขาหาหลวงปูมั่นโรงงานใหญ ถลุงกิเลส จากน้ันเรื่อยมา
จนกระทั่งปานนี้ ออกพรรษา ๗ จนกระทั่งปานนี้พรรษาเทาไรแลว เรียนหนังสืออยู ๗ 
ป ไดตรี โท เอก เปรียญสามประโยค มีแตสามทั้งนั้นละ ตรี โท เอก สาม เปรียญก็สาม  

ปฏิบัติมาแทบเปนแทบตาย เดี๋ยวนี้ปลอยหมดแลว ไมมีความเพียรเดี๋ยวนี้ 
ความเพียรไมมีบอกตรงๆ เพียรเพื่ออะไรๆ หมดโดยประการทั้งปวง ไมมี เรียกวา
หมดสิ้นในชาตินี้ ชาตินี้เปนชาติที่มวนเสื่อของภพชาติ ที่เกดิแกเจ็บตายมากี่กัปกี่กัลป
มามวนเสื่อกันในชาตินี้เปนชาติสุดทาย พูดใหชัดเจนเสีย การปฏิบัติธรรมของเรา
เร่ือยมาตั้งแตนูนละ อายุ ๒๐ ป ๙ เดือนออกบวชเลย ครองฆราวาสมาได ๒๐ ปกับ ๙ 
เดือน ออกบวชตั้งแตนั้นมาจนปานนี้ ก็หลายป 

หาความดีงามทั้งหมด ไมไดตองติศีลธรรมภายในใจเจาของ การประพฤติ
ปฏิบัติเครงครัดตลอดมา ไมไดมอีะไรติเตียนเลย เพราะนิสัยอันนี้ตรงไปตรงมา จริงจัง
ทุกอยาง วาอะไรจริงทุกอยาง ใครมาเลอะๆ เทอะๆ ใหเห็นนี้ดุเอาบางอะไรบาง ไมคบ
ดวย เปนอยางน้ันนิสัยนี้ตรงไปตรงมา เพราะฉะนั้นบรรดาพวกเลอะๆ เทอะๆ พดูให
มันตรงๆ มันจึงวาเราดุ มีแตวาเราดุ แมแตพระก็วาเราดุนะ ก็มันมาเลอะๆ เทอะๆ ตอ
หนานี่ก็ใสเอาบางซิใชไหมละ เขาไมผิดนะ มาผดิกับเราวาดุ เลยมาผิดผูที่ดี ที่นั่นไมผิด 
พวกนี้พวกไมผิดทั้งหมด ผิดแตหลวงตาองคเดยีว ในศาลานี้ก็ไมผิดทัง้หมด ผิดแต
หลวงตาองคเดียว พระก็ทั้งนั้นละ พระก็ไมผิด มแีตหลวงตาองคเดียวที่ดุๆ ๆ เร่ือยไป 
เปนอยางน้ันละ 

เปนจริงๆ นะ พูดความจริง คือเรามันจริงจังทุกอยาง อะไรมันขวางหูขวางตา 
พอดดุุ พอวาวา พอดาดาเอาเลย คือมันขวางตาขวางใจ ขวางหลักธรรมหลักวินัย ขวาง
ศาสดาองคเอก เหยียบหัวพระพุทธเจาไปดวยการขามเกินหลักธรรมหลักวินัย นี่ไมขาม  
อะไรเปนธรรมเปนวินัยแลวหมอบราบๆ ไมเคยขามเกินฝาฝนนะ ทีนี้เมื่อมาเห็นเพื่อน
ฝูงหรือใครมีเลอะๆ เทอะๆ ก็เอาบาง ดุบาง พอลงสุดทายเรานี้ไมมีชิ้นดี มีแตดุเตม็ตัว 
ไปที่ไหนดุ  
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แมที่สุดพระเณรวัดนี้ก็เหมือนกัน ทานจะวาเราดุแบบไหนก็ไมรูนะพระเณร พอ
เห็นเราเดินโผลมาทางนูน ฉันน้ํารอนอยูที่ครัวไฟ กําลังน่ังฉันน้ํารอนกันอยู เราโผล
ออกมาตนคอจะลงไปน้ําบอ พอเห็นเราแตกฮือเลย แกวนี้เกล่ือนกลาดลมระเนระนาด
ไปหมด ไปเลย แตไมยอมหนีนะ ไมยอมหนีแตกลัว กลัวไมยอมหนีแปลกอยูนะ พอ
เห็นโผลมานี่แตกฮือ เราลงไปน้ําบอพอขึ้นมานี้ดแูกวน้ําอะไรๆ เกล่ือนอยูตามนั้น ลม
ตามนั้นระเนระนาดไปหมด แลวทําอยางไรทั้งกนิทั้งเทอะไรนี่ ทําไมเกลื่อนกลาดเปน
เพราะเหตุไร ก็เห็นทานอาจารยตางองคก็ตางเผน โอย กลัวอยางน้ีเราไมเห็นดีดวย  

เราปกครองหมูเพื่อนไมไดดุดาวากลาวดวยเปรตดวยผีดวยยักษดวยมารนะ ดุ
ดาวากลาวทุกส่ิงทุกอยางเปนธรรมทั้งน้ัน การว่ิงหนีเตลิดเปดเปงน้ีใชไมได ไมเปน
ธรรม ดูแกวน้ําคว่ําทิ้งตามนั้น เปด มันเสืออะไรอยางน้ี คือเอาจริงเอาจัง มองเห็นปบรู
เลยพระ เพราะอะไร เพราะจริงจังทุกอยาง มองเห็นปบนี่ตาถึงไหนสติปญญาพิจารณา
รอบคอบความผิดถูกชั่วดีของผูเคลื่อนไหวทันทีๆๆ เลย กลัวตรงนั้นละ ไมใชกลัวอะไร 
กลัวอันนั้นเอง ก็มาไมเคยระมัดระวังรักษา นี้เปนความรอบคอบอยูในหัวใจตลอดเวลา
พูดจริงๆ รอบตลอดเวลา 

(หลวงปูเพ็ง วัดเหลางา จ.ขอนแกน มากราบนมัสการหลวงตา) 
หลวงปูเพ็ง มากราบปรึกษา จะเอาพระพุทธรูปทองคํามาถวายหลวงตาไปไว

ทองพระคลัง 
หลวงตา เราไมเอา ของมีราค่ําราคาเราไมเอา ฐานะเราไมสมทองคําอยาง

นั้น แลวมาก็ตองรักษาตลอดเวลา ไมเอา บอกเขาไมเอา จะเอาไปทางไหนไปเลย กังวล
ใหญนี่ กองกังวลอยูนั่นหมดเลย รักษาทองคํา ธรรมเลิศเลอยิ่งกวาทองคาํ ยังจะไปให
รักษาทองคําหนักยิ่งกวาธรรม ไมเอา เขาใจไมใชเหรอ ธรรมมีราคายิ่งกวาทองคํา ให
เรารักษาทองคําเราไมเอา เขาใจ บอกเขาเลยอยาเอามา ที่ไหนที่จําเปนพอเหมาะสมกบั
ที่รักษาทองคําใหเอาไป ถึงเอามาอยางไรก็ไมพนความกังวลวุนวายของผมทีจ่ะ
รับผิดชอบในทองคําอันนี้ใชไหมละ กวาจะไปถึงที่มอบหมายทุกอยางผมตองกังวล
ใหญโต เขาใจเหรอ ไมตองเอามา ใหเขาจุดใดจุดไหนที่ตองการใหเขาเลย อยาเอามา 

เราออนลงทุกวันนะเพ็ง ออนลงทกุวันธาตุขันธ เดี๋ยวนี้ไปใสมาใสลําบากมากนะ 
ออน อายุก็จะ ๙๕ วันที่ ๑๒ สิงหา ๙๕ เต็มเลย ตายกันไปมากมาย เรายังขวางปาชาอยู
คนเดียว จะ ๙๕ บยอมไป ยังจะขวางปาชาอยู 

นี่เขากําลังเอาวัวมา จะแจกวัวตอนี้ไป เอามาจากโรงฆาสัตววัวนี่ ตามโรงฆาสัตว
ตามไปกวานเอามาๆ จะไปแจกคนทุกขคนจน ชวยชีวิตสัตว อยูใสกวานเอามาหมด 
กําลังจะเขาไปโรงฆาสัตวก็ดึงออกมาๆ ดูจะ ๕๐๐ มีแตพวกที่ตายพวกนี้ ไปดึงออกมา
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จากโรงฆาสัตว กําลังจะเขาไปเอาออกมาๆ หมด พนภัยพวกนี้ ไมอยางน้ันตายหมด วัว
เหลานี้ ๕๐๐ ตัวตายหมดเลย เอาออกมาไดหมด เอาออกๆ 

หลวงปูเพ็ง เขาวาจะเอาพระทองคํามาถวาย ก็คิดวาจะเปนการลําบากของ
ทานมั้ง 

หลวงตา เออ อยาเอามาเลย รักษายากมาก ของมีคามรีาคาอยาเอามา 
ตองรักษากนัเขมงวดกวดขัน ศาลาหลังน้ีทิ้งไวอยางน้ีเลย พอเสร็จแลวก็มีพระรักษา
ศาลาอยูนี้ประจําบริเวณศาลา อาทิตยละชุดๆ รักษา ศาลาหลังน้ีบไดรักษา ธรรมดา ทิ้ง
ไวอยางน้ี บมีคาอีหยัง บมี พระรักษาก็รักษาศาลาธรรมดา บไดมารักษาทองคํา ทองคํา
ปบเขามาแลว โอย เขมงวดกวดขัน 

หลวงปูเพ็ง สมมุติวาเอาพระพุทธรูปทองคําไปหลอมใหมเปนทองคําแทง จะ
ไมเหมาะสม จะไปตม(หลอม) พระมนัไมเหมาะ 

หลวงตา เวลาทําทําได เวลาแกไขดัดแปลงทาํไมแกไขดดัแปลงไมได เรา
ทําเพื่อประสงคอะไร อันนี้เพื่อประสงคอะไร แยกผลประโยชนอะไรตออะไรเขาไปก็ได 
เราเปนผูแยก ก็ตองคิดอยางน้ันซิ จะคิดแตวาพระพุทธรูปทองคําแตะไมไดก็ไมถกู คน
เปนผูกราบไหวบูชา จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเปงอะไรเพื่อเปนประโยชนก็ไดทั้งน้ันๆ ก็
เปนอยางน้ันแลว 

หลวงปูเพ็ง เราเอามาเปนแทงก็ไดนะ สมมุติไวกอน 
หลวงตา เราใหขอคิดตางหาก ทีนี้ใหพร 
 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 
พรอมเครือขายทั่วประเทศ 
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