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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

มวยไมมีกรรมการ 
กอนจังหัน 

วันอุโบสถเปนวันที่เจาะจงจริงๆ วันอุโบสถ ปาฏิโมกขเคลื่อนไมได ปรับอาบัติ
พระแหลกเลย อะไรที่จาํเปนตอหลักธรรมวินัยนั้น ถือเปนความสัตยความจริงความจัง
จริงๆ  แตธรรมดาทั่วๆ ไปนี้พระทานตั้งใจปฏิบัตธิรรมไมคอยสนใจนะ แตเร่ืองโลกน้ัน
พระเราที่หนักไปทางโลก มันก็ไปแบบนั้นอีกแบบหนึ่ง คือเอาโลกมาเหยียบหัวไปเลย 
พระทานไมนะ เชนวันเกิด ทําบุญวันเกิดพระเกิดอะไร ฟงไมไดนะ ใครจะมาจัดวันเกิด
หลวงตาบัว ฟาดหนาผากเอานะ เราบวชมาหาธรรม ไมไดบวชมาหามืดกบัแจงที่วาวัน
เกิดๆ 

ทําอะไรใหมีเหตุมีผลหลักเกณฑนะ ทําสักแตวาทําไมมีหลักมีเกณฑใชไมได 
เมืองไทยของเราที่มันโลเลโลกเลกอยูทุกวันนี้ ทั้งฝายศาสนาทั้งฝายโลก ก็เพราะไมมี
หลักมีเกณฑ เอาความชอบใจเขาวากันก็เลยเลอะเทอะไปหมด ทั้งฝายศาสนาทั้งฝาย
ประชาชน หาหลักหาเกณฑไมไดนะ ถาวาฝายศาสนาใหญเทาไรยิ่งเปนบายศบาลาภเลย 

นั่นละเปนอยางน้ันนะ บายศบาลาภ ไมใชเร่ืองศาสนานะเรื่องอยางน้ัน เร่ืองศีลเร่ือง
ธรรมประดับตัวใหสวยงามตลอดเวลา งามพระนี้งามดวยศีลดวยธรรม ความสํารวม
ระวัง มีหิริโอตตัปปะ เคารพธรรมเปนใหญ นี่คือความงามของพระเรา 

ไอประดับประดาตกแตงดวยพัดยศพดัเย็ดอะไร ตําแหนงน้ันตําแหนงน้ี ขึ้นไป
ถึงสมดกสมเด็จ พระเลยเปนบาไปหมดเวลานี้ พระกําลังเปนบายศมันดูไมไดนะพระ
ดวยกัน เราก็เปนพระ หลักธรรมวินัยดูมาดวยกัน เปนยังไง ทานสอนวายังไง ทานสอน
วาใหละใหถอน ส่ิงที่จะใหหนักแนนคือศีลคือธรรม อันเปนความสงบรมเย็นถูกตองดี
งามแกตนและประชาชนในการสั่งสอนเขา อยางน้ันมันถึงถกู นี้เปนใหญเทาไรยิ่งเลอะๆ 
เทอะๆ ดูไมไดนะ 

นั่นละธรรมเอามาสอน เอาธรรมมาสอน พวกเรามันพวกสวมพวกถาน เอา
ธรรมนี้มาสอน หลวงตาบัวไมไดมาอวดเกงอวดด ี เอาคําพูดที่นอกธรรมมาสอนทาน
ทั้งหลายนะ นี่เอาธรรม พวกเรานี้พวกเลอะๆ เทอะๆ ถาไมมธีรรมแลวมันเลอะไปหมด
นั่นละ ใหญก็ใหญแตชื่อแตนาม เสกสรรปนยอ เอากิเลสน่ันละมาพอกหัวมัน กิเลสให
ใหญกวาธรรม ธรรมถูกเหยียบย่ําทําลายลงไป ทนีี้ดูอะไรมันก็ไมมกีฎมีเกณฑ ไมมีเหตุ
มีผล ดูแลวมันดูไมไดนะ 
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ธรรมเปนของดิบของดีที่โลกกราบไหวบูชา คือโลกผูดีทัง้หลายกราบไหวบูชามี
อยู ควรจะนํามาประพฤติปฏิบัต ิ นี้ไปกราบไหวบูชายศถาบรรดาศักดิ์ อํานาจปาๆ 
เถื่อนๆ เปนผูใหญเทาไรมีเมียเปนรอยๆ เขาไมเคารพนะผูใหญแบบนี้นะ เขาเคารพผัว
เดียวเมียเดียว เอาดูตัวอยางพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของเรากับสมเด็จพระนางเจา 

นี่มีสองพระองค นอกนั้นเราไมแจงไป กิ่งแขนงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวคือ
ใคร มีเมียกี่คน มันดูไมไดนะ เอาธรรมมาสอนโลก มันใหญอะไรใหญอยางเขาอิดหนา
ระอาใจ พูดไมออกก็ยอมรับกราบไหวไป หัวใจเขาไมไดลงนะ 

ถาเราตั้งใจประพฤติปฏิบตัิดีแลว เขาเคารพในจิตใจ ความเคารพจิตใจเปน
ความรมเย็นเปนสุข ไมใชวาใหญเทาไร ใหญกามใหญเมียสิบคนรอยคน ดูไมไดนะ อยา
ทํา ผูใหญของเราทําอยางน้ีใชไมได นี่เอาแบบฉบับธรรมของพระพุทธเจามาสอนโลก 

พระพุทธเจาก็มีพระนางพิมพาองคเดียวเทานั้นแหละ เร่ือยมานี ่ พวกเรามันจะมีพระ
นางพิมพากีค่น ผูใหญๆ ของเราในเมืองไทยเรานี้ จะมีพระนางพิมพากี่คน มันดูไดไหม 
มันขัดมันของขนาดไหน นี้เอาธรรมมาพูดนะ หลวงตาบัวไมไดเกงกลาสามารถมาจาก
ไหน สอนโลกเราก็นําธรรมมาสอน 

เราเปนลูกชาวพุทธจะปฏิบัติตัวยังไง หรือจะไปแงๆๆ ใสธรรมหรือ เรานี้อวด 
อวดบามันอะไรปาๆ เถื่อนๆ อํานาจปาๆ เถื่อนๆ จะมาอวดธรรมไดยังไง ยอมรับธรรม
ซิ ปฏิบัติใหเปนคนดี ประจักษอยูนะผล เห็นนี่นะ ผูหญิงกม็ีหัวใจกับผูชาย ผูชายมี
หัวใจกับผูหญิง ไดผัวมาแลวก็หวังพึ่งเปนพึ่งตายกับผัวของตัวเอง ไดเมียมาแลวก็หวัง
พึ่งเปนพึ่งตายกับเมียของตัวเอง มันเปนบาไปหากวานมาจากไหนผูหญิงกีค่น ชายกี่คน 

มันเลวยิ่งกวาหมาเดือนเกาเดือนสิบสอง ใชไมไดนะ ไมมธีรรมเปนอยางนี้แหละ เรา
เปนลูกชาวพุทธ แตไมมีธรรม เอาไปพิจารณานะ มันเลอะไปหมดแลวนะ ถาลงกิเลสพา
นําหนาตรงไหนแลวเลอะๆ ถาธรรมนําหนาแลวเรียบรอยสวยงาม นาดูนาชมชุมเย็นทั้ง
ภายนอกภายใน ตลอดวงงานตางๆ จะสะอาดสะอานไปหมด เอาละพดูเทานี้เสียกอน 
ใหพร  

หลังจังหัน 

ความเสมอภาคเปนสําคัญมากนะ มมีากมีนอยขอใหสม่ําเสมอกันจะไมช้ําใจแก
ผูไมมีโอกาสไดรับ หรือผูเสียหายก็ได เขาไดมากเราไมไดก็เสียหาย เพราะฉะนั้นจึงมี
อะไรๆ ตองใหเสมอกันหมด เปนธรรม มีมากมนีอยไมบอบช้ําทางจิตใจแลวเปนพอ 
ถาบอบช้ําทางจิตใจไมดเีลย อะไรไมดีทั้งน้ัน น้ําใจใหบํารุงดวยธรรม ธรรมปฏิบัติกัน
ดวยความสม่ําเสมอ เห็นใจเขาใจเรา ถาเอาแตใจเราอยางเดียวใจเขาไมดูแลวเหยียบใจ
คนอื่น เสียหายมาก ตองเฉล่ีย น้ําใจใหเห็นใจซึ่งกันและกัน อยาเอาแตใจตัวเปนใหญ



 ๓

เปนโตแลวก็เหยียบย่ําทําลายใจคนอื่น เสียหายนะ ไมวาใครก็ตามถาไมหยั่งนํ้าใจกัน
แลวอยูกันไมเปนสุข ถาหยั่งลงนํ้าใจซ่ึงกันและกนัแลวอยูเปนสุข นี่ละความสม่ําเสมอ 
เห็นใจเขาใจเราเปนสําคัญมาก 

ธรรมะพระพุทธเจาเนนหนักลงจุดนี้ ขึ้นตนก็ มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโน
เสฏฐา มโนมยา ส่ิงทั้งหลายมีใจเปนใหญ มีใจเปนประธาน อะไรๆ ใหสําเร็จไปดวยใจ
ดวยความถูกตองดีงาม นั่นฟงซิ อยาใหกระทบกระเทือนใจซึ่งกันและกันซึ่งไมเปน
ธรรม เอาความเปนธรรมเขาไปใสในหัวใจใดประสานถึงกันหมด เด็กก็รักผูใหญได 
ผูใหญรักเด็กได ถานํ้าใจเขาถึงกันแลวดวยความสม่ําเสมอ ความรักชอบความเคารพ
นับถือหากมาเอง ถาขัดธรรมเมื่อไรแลวเสียหายมาก 

อยูดวยกันใหถือนํ้าใจเปนสําคัญ อยาถือแตอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ มา
ใชเหยียบย่ําทําลายกัน อยางน้ันใชไมไดนะ ใหเอาน้ําใจเขามาอยูดวยกัน เทียบเคียง ถา
ใจยังไมดกี็พยายามบึกบึนใหดี ใจผูที่ดีแลวก็สูงขึ้นไป แตอยาเอาความเลวไปบังคับ
บัญชาคนอื่นทําลายคนอื่น เสียหมดนะ ความเลวของใจ ใจต่ําแสดงออก กิริยาเปน
กิริยาต่ํา กระทบกระเทือนคนอื่น เปนใจที่เสียหายไปตามๆ กันใหระวัง 

อยางหมาในครัวนี่เหมือนกัน ดู ตอนบายๆ มักจะไปเลนกับหมา มันหากเปน
โอกาสอันหนึ่ง ไมใชตั้งหนาตั้งตาจะไปเลนกับหมานะ หากไปธุระนั้นนี้ บางทีออกไป
ศาลาใหญไปดูนั้นดูนี้อะไร เรียบรอยแลวก็มาแวะครัว ก็มาเจอสภาหมาพอดี พอเจอ
สภาหมาเราก็เปนหัวหนาสภาหมา ซัดกันเลยที่นี่ หยอกเลนกัน เวลาเขาหยอกเขาเลน
กันไมมีตัวแพตัวชนะนะ หมาในวัดนี้ไมมีตัวไหนแพตัวไหนชนะ คลอเคลียเปนอัน
เดียวกันหมดตวัใหญตัวเล็ก มีพระเปนผูควบคุม 

ตอนบายๆ มักจะเขามาครัวเสมอ ไมไดตัง้ใจมาครัว คือออกไปขางนอกไปดูนูน
ดูนี้ อะไรไมดีตรงไหนๆ คอยแนะคอยบอก เรียบรอยแลวก็เขามา เขามาก็มักจะเขามา
ในครัว มาก็มาเห็นสภาหมายั้วเยี้ยๆ เราก็เลยเปนหัวหนาสภา เปนประธานสภาหมา 
เลนกันนี้ ดูเขาก็นาดู คือไมมีตัวไหนแพตัวไหนชนะหมาในวัดนี้ ยกใหตัวหนึ่งคือไอหมี 
เขาเปนเอกเทศเขา หมาทั้งหลายก็ใหเขาเปนเอกเทศ หมาไมคอยยุงนะ ลูกหมาเล็กๆ 
ไมไปยุงเขา เขาไมอยากยุงกับเด็ก พอเขาไปเขาเหอๆๆ  หมาเขาก็ไมอยากเลนดวย คือ
ไอนั่นเหอใส...ไอหมีนะ ไมกัด คือกดัไมไดไมเรียวมีอยู มันเหนือไอหมีม ีพอเขาเหอๆ 
แลวรีบหนี ไมหนีก็ปวะไมเรียวเอาแลว ไปรังแกเด็กทําไม แนะ มีตัวเดียว เขาก็ไมเลน
กับเด็กนะ เขาอยูของเขา พวกนี้ก็เอากันคลอเคลียกัน 
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นั่นเห็นไหมประตูเขากุฏิเรา หามไมใหเขาไมอยู ตองเอาหมามาหามดวย ตามนี้
ติดปายไว ประตูไหนก็มหีมารักษา คนรักษาไมอยูตองเอาหมามารักษา เขารูนิสัยเราวา
เราชอบเลนกับหมา เขาทําทาขูใหญเอาหมาไปเลนดวยตามทางเขานั้นละ 

วันนี้พระก็จะมามากอยู ทานศรีจะมา ในเขตจังหวัดนั้นดูจะมาหมด เฉพาะอยาง
ยิ่งวงกรรมฐานของทานศรี แมแตจากจังหวัดรอยเอ็ดออกไปก็ยังจะมาอยู ทานศรีนี่
เคารพเรามากอยูนะ เราเปนฝายแหย ตัวอยางที่ชัดเจนก็คอื ทางจงกรมของเราอยูใน
ปา หนองผือนะ ทางเขาไปนั้นผานกุฏิทานศรี กุฏิเล็กๆ ทานมีโตะเล็กๆ อันหนึ่งอยูนั้น 
แตกอนทานเคยเปนครู ลวดลายของครูคงจะตดิมาดวย มาทีไรเหน็ทานเขียนหนังสือ
อยูโตะเล็กๆ  เราก็เฉย ผานไปผานมาเห็นเขียนหนังสืออยูโตะเล็กๆ ขนาดนี้ เราดู ทาน
ไมไดคดิอะไรแหละ แตทางนี้ดูคิดนี ่

ผานไปผานมาหลายครั้งหลายหน ทางจงกรมเราอยูในดง แตทางออกไปไปผาน
กุฏิทานศรีอยูเขตรั้ว มาทีไรเห็นเขียนกั๊กๆๆ อยูงั้น วันนั้นพอเรามามองเห็นเรา คือมา
ธรรมดาเราไมมอง เรามาแลวก็ผานเลยๆ พอดีวนันั้นมองมา ตามาสบกัน พอสบกัน
แลวก็ตอนรับกัน ทําอะไรเสมียน เราวางั้น ทําอะไรเสมียน วิ่งเลย วันหลังไมเห็นเลย 
เงียบ เราวาทําอะไรเสมียน ใสปญหาแย็บออกไป ทาํอะไรเสมียน จับของโยนเขาปา 
จากน้ันหายเลย โตะเล็กๆ หายเงียบไปเลย คูมือเสมียน เคารพเรามาก 

ไปอยูทีไ่หนก็เหมือนกัน พระเคารพ กลัวเรานี้กลัว แตคําวากลัวไมใชกลัว
เกลียดชัง กลัวดวยความเคารพ เราเอาจริงเอาจังทุกอยางน่ี อยูหนองผือก็เราดูรอบ
ตลอด เราสบายเมื่อไรอยูหนองผือ คอยดูความเรียบรอยของพระเณร ใหทานอยูดวย
ความผาสุกรมเย็น เราตางองคตางมาเองๆ เวลามาหาทานแลวอยามาระเกะระกะใน
สายหูสายตา ใหทานรําคาญตารําคาญใจ เราอยูนั้นก็คอยสอดแทรกตลอด อยางน้ันละ
ไปที่ไหนเปนหัวหนาอยูลับๆ อยางน้ันละ คอยดูแลพระเณรใหเรียบรอยสวยงามทุก
อยาง ไมใหระเกะระกะในสายตาของทาน เพราะทานนานๆ จะลงมา บางทีทานลงมา
ทานก็เขาทางจงกรม ทานเดินจงกรมในปาของทานมีนะ ตอนบายออกมาจากหองแลว
เขาทางจงกรม ประมาณบาย ๔ โมงกวาๆ ทานก็ออกมา ทานไปเดินจงกรมนานอยูนะ 
ทางจงกรมของเราก็อยูฟากออกไปอกีลึกๆ 

พอทานมา ไดเวลาแลวเราก็ขึ้นไปหาทาน คอยดูแลพระเณร โห ตาทานแหลม
คมมาก ตาหลวงปูมั่นนี่ตาจอมปราชญกับจอมโงเขากันมันก็ระเกะระกะทานซิ ทานตา
จอมปราชญ ไปที่ไหนเห็นหมดเลย ผานไปไหนเห็นหมดอะไรขวางหูขวางตา บางทีเรา
เอาไมกวาด ทานสอนเราเราก็รู คือทานเอากระทั่งจะใชไมไดจริงๆ ทานถึงจะเปลี่ยน
ใหม แตเราเห็นไมกวาดมันมีอยูเยอะ มันไมดีเราก็ถายใหมเสีย เอาไมกวาดที่ไมดีไป
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วางขวางทิ้งขางนอก ทานไปจับเอาไมกวาดเรามาสอดไวใตถุนเรา เราก็ตามดูรอยๆ 
ของทาน ตั้งแตนั้นมาไมใหทานเห็นไมกวาดนั้นเลย 

นั่นละทานสอนอยางน้ัน ทานไมพูดนะ เฉย แตเราก็รู พอเห็นนั้นปบก็ตามดู
รอยซิ ปดกวาดไวเรียบไปหมด แมแตหนูวิ่งก็เห็นรอย ทําไมรอยคนทัง้คนจะไมเห็น 
รองเทาทานเราก็จําได ทานไปเอาไมกวาดเราที่ยังดีอยูในสายตาของทาน สําหรับสายตา
ของเรามันฟุงเฟอ วาไมดี หาอันใหมมามัดใหม เอาอันนั้นทิ้ง ทานไปจบัเอามาสอดไว
อีก ทานสอนเรา เปนอยางน้ันละพอแมครูจารยมั่น 

ทานไมพูดแหละทานสอน พอเรามองเห็นปบก็ตามรอยมา เปนรอยของทาน 
เราก็เงียบทานก็เงียบ ทานสอนแบบเงียบๆ สอนเราสอนเงียบๆ ไมคอยวาอะไร แต
ผูอื่นมีบาง ดุบางอะไรบาง แตสอนเราทานไมไดดุนะ สอนแบบเงียบ เอาไมกวาดไปทิ้ง 
มันไมดี เห็นวาอันดีกวานั้นยังมีก็มัดใหม เอาอันนั้นไปโยนทิ้ง ทานไปจับเอาออกมาไป
สอดไวอกี ไปเห็นแลวเข็ดใหญเลยเชียว เปนอยางนั้นทานสอนเรา กับเราทานไมเคยดุ
เคยดานะ เพราะปรกติเราก็ระวังตัวอยูแลว ระวังตลอดเวลา ทั้งระวังตัวของตัวเอง ทั้ง
ระวังเพื่อหมูเพื่อคณะ หลายดานหลายทาง เพราะฉะนั้นเวลาทานสอนเราทานจึงสอน
โดยอุบายอยางน้ัน ถาเปนพระเปนเณรทานดุเอานะนั่น แตนี้เราทานไมดุ ดุแบบนี้ 

จอมปราชญพอแมครูจารยมั่น จอมปราชญจริงๆ แหลมคม เห็นหมดนะ อยาง
อยูในวัดกับหมูเพื่อนนี้ เราทําเหมือนหมูเพื่อนเมื่อไร เราไมไดทํานะ หากไมพูด เราทํา
เปนเรื่องของเราโดยเฉพาะๆ เทานั้น ทานเห็นหมด พระเณรยุมยามๆ บิณฑบาตไดมา
เทาไร เวลาเขานําอาหารมาพระเณรก็แจกกันๆ สําหรับเราไมเอาเลย ไปบิณฑบาตก็ไม
ไปบานใหญ สวนมากมักจะไปบานนอย บานนาใน ถามีจาํเปนที่เกี่ยวกับทานก็ตองไป
สายทาน คอยดูแลทาน เวลาไปก็ตองคอยแนะพระตามหลัง ถาไมมีใครสวนมากมักจะ
เปนเราเปนองคที่สองของทานละไป 

ทานไปทานมองเห็นอะไรทานจะพูด เชนไปเห็นหมาทานก็เอาหมามาพูด พวก
หมูนอยพวกหมานอยพวกสัตวพวกวัวพวกอะไรนีท่านจะนํามาพูดตลอด พอไปเจอนี้
ทานก็พูดเรื่องนี้ไป เราคอยฟงไปเรื่อยๆ เปนคติสอนพวกเรา ไดยินเฉพาะ ๒-๓ องค
ขางหลัง ครั้นไปเห็นหมูก็สอน บางทมีันขบขัน เราก็เปนนิสัยตลกดวย เห็นไหมหมูทาน
วางั้นนะ ทานเดินไปเราเดินตามหลังไป เห็นไหมหมูเขาจนปญญาเมื่อไร เขาไมมีจอบมี
เสียม จมูกเขามีเขาเอาจมูกขุดกินเห็นไหมทานวางั้น หมูเขาก็มีปญญา นั่นทานสอน
ปญญานะนั่น หมูเขาก็ไมไดโงนะ หมูเขาก็มีปญญา เขาไมมีจอบมีเสียมขุดกินเขาก็เอา
จมูกเอาดันขึน้มา คือหญาแหวหมูอยูขางๆ ทาง 
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หมูเล็กมันนารักนะ ตัวเทากระโถนตวัเล็กๆ อยางน้ี มันขุดกนิอยูขางทาง มันไม
กลัวพระ ทานเดินๆ เฉียดมันไปมันก็ไมกลัว เพราะทานพูดแตปากทานไมถึงไมถึงมอื
เหมือนเรา ไปก็ นี่เห็นไหมหมู วาเขาโงเหรอ เขาไมมีจอบมีเสียมเหมือนเรา แตเขามี
จมูกเขาเอาจมูกขุดกินหญาเห็นไหม ทานวาไปเฉยๆ ทานไมสนใจกับใคร เพราะฉะนั้น
จึงเตือนพระ ไปเห็นทานพูดอะไรอยาไปตอบงายๆ แมทานถามก็อยาตอบงายๆ ถา
หากวาทานจะซ้ําอีก ตัง้ใจถามจริงๆ ทานจะหันมา หือ วาไงแลวก็หยุด เราก็ตอบเสีย
เล็กนอย ถาธรรมดาทานพูดไปถามมาก็ตามไมใหตอบเราวางั้น ฟงไปๆ  

ทีนี้มันมีหมูนอยอยูสามตัว ตัวเทานี้ละกําลังนารัก เขาขุดกินอยูสามตัวเขา ขุด
กินหญาแหวหมู ทานไป นี่เห็นไหม ทานพูดทานไมไดมียิ้มมแียมนะทานพูดเฉยๆ เรา
คอยฟงไปเดนิตามหลังไป นี่เห็นไหมหมูวาเขาโงเหรอ เขาไมมีจอบมีเสียมเหมือนเรา
เขาก็เอาจมูกขุดกินเห็นไหม ทานกพ็ูดเร่ือยไป พอไปถึงเราก็ วาเขาโงเหรอเขาฉลาด
เหมือนคน เขาไมมีจอบมีเสียมเขาก็เอาจมูกเขาขดุกิน 

ทางนี้ก็แย็บออกมา มันจะฉลาดแคไหนหมูตัวนี้มันจะฉลาดแคไหนลองดูนะ 
พอเดินไปเราเอาเทาสอดไป มันโดดนี้ตกลงคลองกลิ้งทัง้สามตัว มันตื่นตนีเรา เราไป
เราเอาเทาสอดไปมันตื่นซิ มันขุดกินอยูขางๆ ทานพูดทานพดูเฉยๆ ทานไมไดวาอะไร 
เขาก็สนุกกินของเขา ขุดกินเรื่อยไป ทานยกยอเขาวาเขาฉลาด เขาไมมีจอบมีเสียมเขาก็
เอาจมูกเขาขุดกินเห็นไหมหมู เราก็วามันจะฉลาดแคไหนหมูเหลานี้ พอไปตีนเราก็สอด
เขาไป จี้กทีเดียวโดดตกคลองกลิ้งทั้งสามตัว นี่เหรอไอตัวฉลาด.กล้ิงโคโร ซัดตกคลอง 
เหอ ใครไปทําหมูละทานวางั้น เห็นมันกลิ้งตกไปทั้งสามตัวมันตื่นพรอมกันนี่ กล้ิงตก
ไปที่ดินเอามาถมถนนแลวมันตกเปนคลองไป 

หือ ใครมาทํามัน เราก็เฉย.เรายังขบขันอยูเลย เขาหากินของเขาก็ไปยุงเขาเอา
อีกละ เขาหากินของเขาก็ไปยุงเขาพระนี่ไมเปนทา ทานพูดของทานทานพูดเฉยนะ ไป
พูดแทรกไมได เราก็ตองเก็บตัวเราเต็มที่ แตละครลิงเราก็เลน ทานไปที่ไหนทานตอง
พูดของทานไปอยางน้ัน ไปเหน็ลูกวัวก็เหมือนกัน วัวมันเห็นคนปบมันโดดเขาหาแมมัน
ไปขางๆ แมเขา กลัวที่ไหนก็ไมไปไปหาพอแม ทานวานะ คือวัวมันวิ่งไปหาพอแมมัน
อยูติดพอแม มันตื่นคนวิ่งไปหาพอแม แมก็ดูลูกวัววิ่งเขาไป ไปที่ไหนก็ไมไป หาที่หลบ
ที่ซอนไมเปน วิ่งไปหาพอแม จากนั้นก็ปบมา คนก็เหมือนกันละมันตองพึง่พอพึง่แม
ตลอด แนะเอาตรงนั้น ทานสอนไปในนั้นนะ ทานไมไดพูดเฉยๆ ทานมีคําสอนไปใน
นั้น ใชปญญาพิจารณาตามทานไป 

ทางนั้นเขาทํารานสําหรับนั่งใหพร คือทานไปสองจุด ใหคนเขารอที่นั่นเต็มไป
หมด ทางนูนคนเต็มตนทางมากับปลายทาง พอถึงน้ันเขาใสบาตรเรียบรอยแลวเขาก็จัด
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ที่นั่งใหทานที่เปนเอกเทศที่หนึ่ง แลวเขาทําเปนแถวยาวๆ เปนรานยาวใหพระทานนั่ง
ใหพร ทานละใหพร พอใหพรเสร็จแลวก็กลับมา ตอนทายแหงหนึ่ง นั่นก็มีอยูสองเร่ือง
อีกแหละวันนั้น พอไปถงึหมูมันเกงนักมันฉลาดมันไมมีจอบมีเสียม มันก็เอาจมูกมันขดุ
กิน เห็นไหมหมูวามันโงเหรอทานวา เราก็เลยแหยหมูฉลาดสักหนอย หมูตกคลอง ก็
พอดไีปถงึทีใ่หพร เราหัวเราะจะตายในใจของเรานะ ทานพูด ไปทํามันทําไมละ เขาหา
กินของเขาไปยุงกับเขาพระ ทานวางั้นนะ พูดเฉยๆ นะ ทานพูดเฉยๆ แตเรามันนิสัยลิง 
มันหากมีอยูในนั้นละสอดแทรกอยูนัน้ เขาหากินของเขาก็ไปหายุงเขา ทานพูดเฉยๆ 
นะทานไมมอีะไร ไอเรานี่มันจะตายซิ 

พอไปนั่งปบ ใสบาตรเสร็จเรียบรอยมานั่งเปนแถวแลวทานก็ ยถา สพฺพ ี ยถา 
วาริวหา ไปถึง สพพฺีติโย เรารับไมไดเลย ทานก็เลย สพฺพีตโิย พระก็เลยรับเรื่อย เรา
หัวเราะมันจะตายมันสัพพีไมได พอสัพพีแลวพระยังเงียบอยู ใครก็เงียบเราไมสัพพี
พระก็ไมติโยละซิใชไหม ทานนิ่งอยูนั้น สักเดี๋ยวก็ทานก็สัพพีตโิย อันนี้ก็ขันนะ แลวนิสัย
มันเปนอยางน้ี กลัวทานก็กลัว แตอนันี้มันก็เปนของมันอยูอยางน้ัน สุดทายรับสัพพี
ไมได 

พอกลับออกมาอีกละที่นี ่ พอมาถึงที่ วันเกานั้นแหละ ไอหมูสามตัวที่มันตก
คลองเราเลนกับมัน ทานพูดกับหมหูยอกหมูเลนไป เรามันไมหยอกเฉยๆ ซิ เอาจนหมู
ตกคลอง มันใครไปยุงเขา เขาหากินของเรา เอาอีกแหละ พระมันดื้อ เราก็เฉย ทานก็
เฉยนะพูด เราจะตายละ พอไปถงึน้ันใหพรไมไดอดหัวเราะไมได นั่นละกลับมาพอไป
ถึงสุดทายละ นี่ครั้งที่สองนะ วันเดียวกันนั่นละ พอไปถึงที่นัน่ก็มีรานเล็กๆ อีกละที่ให
ทานนั่ง มีรานเล็กๆ เปนแถวมา พอรับบาตรเสร็จมาแลวทานก็เดินไป 

ไอหมูสองตวัตัวเทานี้ละมันกําลังคึกคะนองลูกหมูกําลังซน ไปขางๆ นั้น พอดี
ไปกัดกันซิหมูสองตัว กดักันตัวหนึ่งแพตัวนี้ดันเขาเลย ดันใสหนามไผ อูย ไอนี่ก็ไมรูจัก
แพจักชนะ มึงนี่ยังไงมันเกินไปละมึงนะ พูดเฉยนะทาน มึงน่ีเกินไปเขายอมแพแลวยัง
ไมถอยยังดนัเขาเขาหนามเขาอะไรอยูอีก มึงน่ีเกินไป มันไมมีกรรมการแยกมวยเปน
ยังงี้ละทานวางั้น ไมมีกรรมการแยกมวย หมูกัดกันก็ไมรูจักประมาณ ทานพูดเฉยนะ ไอ
เรามันจะตาย ทีนี้พอออกมาก็ใหพร ใหพรถึงสัพพีเราก็สัพพีไมได ทานกสั็พพีแลวพระ
ก็สัพพตีามไป 

พอออกมาแลวพอสุดทางพระกอ็อกไปกอน เรานี่เดินตามหลังทาน หันหลังปบ
มา เปนยังไง ใหสัพพีสองหนสามหนไมเห็นรับมันเปนยังไง ใหหสัพพีสองหนสามหน
ไมเห็นรับมันยังไงกัน อูย หมู ๒-๓ ตัวมันทําเหตุเราวางี้ ทานก็รูทันที หมู ๒-๓ ตัวมัน
ทําเหตุ คือสามตัวทําเหตุอยูนูน สองตัวทําเหตุที่นี่ สองตัวมันดันกัน ดันตัวนั้นติดหนาม
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รองกี้กๆ ตวันี้ยังดันตัวนี้ มึงไมรูจักประมาณทานวางั้น เขายอมแพแลวก็ยังดันเขาเขา
ปาเขาเขา อยางน้ีละมวยไมมีกรรมการแยกมันลําบากอยางน้ี ทานพูดเฉยนะ ไอเราจะ
ตาย พอทานใหพรเสร็จแลวสัพพีไมได พอออกมาแลวหมูเพื่อนออกไปหมดแลว ไหน
สัพพีสองหนสามหนไมเห็นไดรับวาไง อูย หมู ๒ ตัว ๓ ตวัมันทําเหตุเราก็บอกตรงๆ 
หมู ๒-๓ ตวัมันทําเหตุ ประสาหมูทานวา 

ทานพูดเลนไอเรามันจะตายละซิเรา หมู ๒-๓ ตัวมันทําเหตุ ประสาหมู ทานพูด
เฉย เรามันจะตาย คือตัวนั้นมันตกคลอง มาตัวนี้ไสกันเขาปา ทานพูดขําของทานนี่นะ 
ทานไมหัวเราะ ไอเราผูฟงมันจะตายซ ิ เขาแพแลวก็ไมยอมรับวาเขาแพ ไสเขาเขาปาจน
รองกี้กๆ ยงัไสตะพัดตะพือ อยางน้ีละมวยไมมกีรรมการมันลําบาก ทานพูดอยางน้ี ไม
มีกรรมการแยกลําบากทานวา หมูกัดกันก็ไมยอมถอยกัน เรามันอดหัวไมไดซิ เปนยัง
งั้นนิสัย ทานไมคอยหัวเราะ แตเรามันจะตายละซิ อยางน้ันละพอแมครูจารยพูดไม
หัวเราะนะเฉย ไอเรามันเปนนิสัยลิงอยูไมไดนะ อดกลั้นจะตายมันก็อดไมได สุดทาย
สัพพีไมไดเลย 

ตอนออกมา ไหนสัพพสีองหนสามหนไมเห็นรับสัพพีบาง โอย หมู ๒-๓ ตัวมัน
ทําเหตุเราก็บอก เอย ประสาหมู หมู ๒-๓ ตัวมันทําเหตุ คือเรานั่นละมันดื้อเองแหย
หมูเลยหมูตกคลอง ก็เราละทํา ครั้นวาตัวนี้ก็เปนทานทําเอง เออ เขาแพเขารองกี้กๆ 
อยูในปายังไสเขาเขาเร่ือยๆ เลยวางั้น ไมรูจักแพจักชนะไอนี่ก็ดี มวยไมมีกรรมการแยก
มันลําบากอยางน้ีแหละ หมูกัดกันก็ไมรูจักแพจักชนะทานวางี้ ทานพูดเฉย ไอเรามันจะ
ตายซิ ขบขันดีนะ พอแมครูจารย อูย เชื่องมากนะไมหัวเราะงายๆ แตผูฟงมันจะตายละ
ซี ทานก็มาถูกกับคนอยางน้ีติดตามทานไป ทานไมหัวเราะนะเฉยสบายมากนะ ไอเรา
มันจะตายละซิ วันนี้พูดเรื่องหม ู

พูดถงึเร่ืองพอแมครูจารยมั่นนี้เราพูดยังไมจบนะ พูดเรื่องอะไรนี้เห็นหมดพระ
เณรอยูในนั้น แตเหมือนไมรูไมเห็น เราทําของเราอยูโดยเฉพาะไมมใีครทราบกับเรา 
เราทําโดยเฉพาะ ทีนี้พระเณรมากๆ เชนเขาไปบิณฑบาตมาแลวเขาเอาอาหารตามสงมา
พระเณรทานนํามาแจกกัน สําหรับเราไมเอา บิณฑบาตไดมาเทาไรเอาเทานั้น ปฏิบัติ
อยางน้ันตั้งแตวันไปอยูกับทานมา หมูเพื่อนใครอยากทําอะไรก็ทํา เราก็ทําของเรา เปน
แตเพียงวาบาตรเรานี้พอมาแลวจับซุกเขาไปในฝาขางๆ เสา แลวก็มาจัดอาหารใหทาน 
เรียบรอยแลวถึงจะเอาบาตรของเรามาจัดฉัน สําหรับพระเณรทานรู ถาลงไวงั้นแลวใคร
ไปแตะไมไดนะนั่นพระเณรรู อยางน้ีทานเห็นหมดนะ 

เราทําเปนประจํา อยูๆ พอเราจัดอาหาร อาหารก็เรานั่นละจัดถวายทานใสบาตร 
มีอะไรๆ เราก็รูหมดอาหารเราจัดใหเรียบรอยแลว เราเอาบาตรมอบถวายทานแลวก็มา 
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เอาบาตรออกมาฉัน เวลาทานจะเอานะ ทานจัดของทานอยูในนั้น มาปุบปบใสเลย เฮอ 
ใสบาตรสายๆ ศรัทธามาสายๆ แลวเราจะปดไดยังไง ตองเปดซิความเคารพทาน ถา
ทานไดใสบาตรใหเมื่อไรเราตองไดฉัน ถาไมใชทาน โอย ไมไดใครแตะไมได พระเณร
กลัวเราแตไหนแตไรมา แตทานเห็นหมด เราทําลึกๆ ลับๆ ของเราคนเดียว 

วันนี้ตอนบาย ๒ โมงทานศรีจะมา ทานศรีจังหวัดรอยเอ็ด ปากุง พระก็จํานวน
ไมนอยละมาเต็มหมด วนันี้เราก็ไปตอนรับทานที่ศาลาใหญ ก็คงไมมีอะไร พระทานมา
ทานก็มานั่ง เราก็เปนคนใหโอวาทเทานั้นละ จะมากพระ เรียกวาเต็มละศาลาวันนี้เต็ม 
ทั้งพระทัง้โยมเต็มศาลา 

(ทองคํา ๑ บาท ปจจัย ๒,๐๐๐ บาท) ทองคําเราก็ไดเยอะนะ ดูไดตั้งเทาไร 
(๑๑,๕๗๓ กิโลกรัม) นั่นฟงซิทองคาํที่เรานําชวยชาติ นําทองคําเขาสูคลังหลวงคราวนี้
ไดทองคํา ๑๑,๕๗๓ กิโล ทองคําทั้งหมดเขาคลังหลวงทั้งน้ัน ไดมาก ทองคําลงถึงเปน
หมื่นกิโลตองไดมากนะ นี่ละชวยพี่นองทัง้หลาย นําสมบัตินี้เขาสูคลังหลวงของเรา เพื่อ
ลูกหลานไทยของเราจะไดผาสุกรมเย็นบางในกาลตอไป ถาไมไดเวลานี้ก็จะไมไดนะ เรา
ก็คิดเสียอยางน้ันละ ชวยชาติคราวนี้อะไรที่จะเปนประโยชนแกชาติเราพยายาม
ขวนขวายๆ ทองคํานี้ก็ไดตั้ง ๑๑,๕๗๓ กิโล นี่เขาคลังหลวงลวนๆ นะแยกไปไหนไมได 
สวนดอลลารเขาเพียง ๑๐ ลาน ๒ แสนกวา 

จากน้ันดอลลารก็แยกออกมาชวยเงนิไทย เงินไทยไมพอใช เพราะคนมาขอ
ความชวยเหลือทั่วประเทศไทย ทางนั้นก็มาทางนี้ก็มา เงินบาทไทยไมพอ แตกอนเรา
เทศนาวาการชวยชาติอยูเงินมันก็มาๆ เอาอันนั้นออกชวย ทีนี้พอเราหยุดแลวเงินนั้นก็
ไมมา ก็ไปเดือดรอนกับดอลลาร ดอลารนี่เอาเขาคลังหลวง ๑๐ ลาน ๒ แสนกวา 
จากน้ันดึงดอลลารมาหาเงินไทย คือเงินไทยไมพอใช เพราะฉะนั้นดอลลารจึงไมมีที่จะ
เขาคลังหลวง ออกชวยเงนิไทย เราพยายามที่สุด 

ที่ไดมากพอประมาณก็คือทองคําเรานะ ไดตัง้ ๑๑,๕๗๓ กิโล นับวาไดมากอยู
นะทองคํา เขาไปในคลังหลวง อันนี้ก็หัวหนาคลังหลวงเขาละ เขาคงทราบความมุง
หมายของเรา เพราะวันนั้นเปนวันแรกที่เรานําทองคําดอลลารเขาไปมอบคลังหลวงเปน
ครั้งแรก มอบเสร็จเรียบรอยแลวเขาก็นิมนตใหเทศนาวาการเราก็เทศน พอจบลงแลว
หัวหนาคลังหลวงเขามานิมนตเราไป เขาไปในหองทองคําโดยเฉพาะ เราก็ทราบทันที 
เพราะเราเปนตนเหตุเอาทองคําเขามานี่นะ ทองคํา ดอลลารเขามาคลังหลวงเปนครั้ง
แรก 

พอเสร็จจากนั้นแลวเขาก็นิมนตเราเขาไปคลังหลวงไปดทูองคํา เขาวางไว
สวยงามมาก เปนตับๆๆ เปนล็อกๆๆ เราเขาไปดูละเอียดลออ ออกไปแลวออกไปถาม
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เขาอีกเฉพาะสองตอสอง เราก็คิดถึงชาติบานเมืองที่เกี่ยวโยงกัน เมืองเขาเมืองเราตอง
มีทองคําเปนเครื่องประกันตัว การกินอยูเกี่ยวกับเรื่องติดหนี้เกี่ยวกับการซื้อขายมันก็
อยูกับทองคาํเปนเคร่ืองประกัน เราก็เลยถาม เวลานี้ทองคําที่ออกจากเมอืงไทยไปฝาก
ไวที่เมืองไหนบาง เขาก็บอก สหรัฐมากตั้ง ๕๓ ตันหรืออะไร นูนนะของงายเมื่อไร แลว
อังกฤษดูวา ๕ ตัน มีสองเมือง สหรัฐ ๕๓ ตัน ที่อังกฤษดูวา ๕ ตัน นอกนั้นไมมี แต
เมืองไทยเราละเวลาน้ียังมีเทาไรในคลังหลวง มีเทานั้น โอย ใจหายวูบเลยเรา 

เราไมบอกวาเมืองไทยมเีทาไรไมบอก แตใจหายวูบ ออกมาก็ประกาศทองคํา
ปางๆ ตั้งแตบัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้ เวลานี้ก็ไดทองคําตั้ง ๑๑,๕๗๓ กิโล ไดเยอะนะ
ทองคําเราเพิ่มของเกา ก็คอยหนุนกนัขึ้นมาเกือบครึ่งนะ เราไดมานี่เกือบครึ่งกับทองคํา
ของเกาทีม่ีอยู นับวาพออบอุนบาง แตเราก็ยังไมนอนใจ เพราะฉะนั้นพี่นองทั้งหลายมา
บริจาคเราจึงรับไวเสมอ เพื่อทองคาํซึ่งมีจํานวนนอยอยูในคลังหลวงของเรา ใหมันได
มากๆ สวนดอลลารก็ไมวาอะไร ไดใหเพียง ๑๐ ลานกวาดอลลาร สวนทองคําไมให
แยกไปไหนเลย ส่ังใหพุงเขาจุดเดียวๆ ก็ได ๑๑,๕๗๓ กิโล ทองคํานับวาไดมากอยู 

ทองคําเรานี้เมื่อเวลาเขาคลังหลวงแลวมีผลไปทางไหนบางละวาซิ (ก็ ๑. ทาํให
เงินคงคลังมัน่คงแข็งแรง ๒. ถาเรามีความจําเปนจะพิมพธนบัตรเพิ่มเติมกพ็ิมพได
ตามจํานวนทองคําที่มอียู ๓. การคาขายตางประเทศเขาก็เชื่อถอื ถาจําเปนในการ
พัฒนาประเทศชาตินี้ก็อาจจะไปกูยืมเขาถือวามีหลักประกันด ีเขาก็ใหกูยืม ถาจาํเปนใน
การสรางทางรถไฟหรือถนนนี่) ก็อยางน้ันแหละที่ไดเขามาเปนประโยชนอยางน้ีละจึง
ตองอุตสาหพยายามเราใหไดมา ถาขาดนี้แลวอะไรๆ ก็ไมเปนอะไรแหละ ถามีสมบัติ
สําคัญๆ อยูในคลังแลวก็เปนเครื่องประกันเอาไว เราจะจับจายใชสอยอะไรประเทศ
นอกมาอะไรๆ ก็ได เราจึงพยายามหาใหไดทุกทาง เอาละทีนี้ใหพร 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

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

