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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

มาวัดเพื่อเปนคติเครื่องเตือนใจ 
 

กอนจังหัน 
 

พระตางชาตอิยูวัดนี้มากนะ เราก็เห็นใจแตรับไมไดมาก พระไทยก็มีหัวใจ พระที่
ไหนๆ ก็คน มีหัวใจเหมือนกัน จึงตองเฉล่ียๆ ใหสม่ําเสมอ ประเทศละองคสององค 
เพราะเมืองไทยเราคนไทยมาก ทางนี้ตองมากกวาตลอดๆ แบงใหทางโนน แบงใหทางนี้ 
ใหสม่ําเสมอ ศาสนาเรียกวาความเสมอภาคคือธรรม เปนวัดก็เหมือนกัน วัดตองเปนธรรม
สําหรับวัดนั้นๆ เฉพาะอยางยิ่งเจาอาวาสเปนสําคัญ เจาอาวาสตองเปนธรรม คือรับพระ
สม่ําเสมอ เดี๋ยวนี้มันเปนโลกไปแลว เมืองไทยเรานี่มันเลยโลกไปแลว วัดก็เปนโลกไปแลว 
กลายเปนบานไป 

พระที่จะมาอยูเปนพวกของตัวเอง ภาคของตัวเองนี่ใชไมไดนะ นี่สรางความ
แตกราวตอกัน เปนพวกของตัวเอง เปนภาคของตัวเอง แลวรับๆ ไมใชพรรคใชพวกใช
ภาคของตัวเองแลวปดออกๆ นี้เลว เจาอาวาสองคไหนเปนอยางน้ันเลว นี้ละธรรมเปน
อยางน้ัน ศากยบุตรมีหัวใจทุกองคๆ  ควรจะรับไดมากนอยเพียงใดใหเล็งดูอรรถดูธรรม 
ยิ่งกวาจะเอาตามใจเจาของชอบ ใจเจาของมันเปนกิเลส เดี๋ยวนี้เปนโลกไปหมดแลว เลย
โลกไปแลวนะวัด วัดกลายเปนบาน เห็นแกพรรคแกพวกแกภาคไปแลว นี่นาสลดสังเวชนะ 
พระเราทําไมจึงเปนอยางน้ันได 

แลวหยาบไปทุกวันๆ วัดเลยกลายเปนบาน พระเลยกลายเปนฆราวาส เลวกวา
ฆราวาสไป เพราะไมมีธรรมในหัวใจ ถามีธรรมในหัวใจตองเปนแบบพระตลอดไป ไมวา
กิจการงานใดๆ เปนแบบพระ พระออกมาจากแบบหลักธรรมหลักวินัย ตองถือหลักธรรม
หลักวินัยเปนสําคัญ จะถืออํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ ใชไมไดนะ อันนั้นเปนเรื่องเลว 
โลกผูดีเขากไ็มทํากัน พระไปทําอยางน้ันเลวกวาโลก นี่ละที่วาธรรมกับโลกตางกนั ตาง
อยางน้ีเอง ใหทานทั้งหลายคิดเอา บรรดาพระที่มาจากที่ตางๆ นี้มีหัวใจทุกองค รับก็รับไว 
แยกโนนแยกนี้ใหสม่ําเสมอ ถาจะรับมากจริงๆ ก็ไมได ประเทศอื่นประเทศนั้นประเทศนี้ 
เชนอยางเมืองไทยมีมากก็ตองรับจํานวนมากดังที่เห็นอยูนี้ เมืองนั้นเมืองน้ีแบงรับ ทุกแหง
ทุกหน เพราะมีหัวใจดวยกัน ธรรมแลวประสานไดหมดเลย ใหพร เอาแคนี้กอน 
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หลังจังหัน 

 เมื่อวานนี้ทองคําไดตัง้ ๖ กิโล ๑๑ บาท ของเลนหรือ เงินสดที่ไดเหลานี้ เร่ือง
ทองคําเราคิดมากอยูนะ แตเงินสดนี้ความจําเปนรอบดานๆ ถาพอไดเราจะเอาเงินสดนี้ไป
ซื้อทองคําอยูนะ แตซื้อไมไดเพราะไมพอๆ ตลอด ไดมาทีไรก็หมุนรอบขาง ที่ไหนที่มาขอ
รถยนตตั้งสองคันเมื่อวาน (ตํารวจสภอ.เมืองอุดรครับ) เปนรถยนตประเภทใดบาง (รถ
ปกอพัสายตรวจครับ) กองเมืองน้ีเราใหแลวเทาที่จําไดก็ ๒ คนั คันหนึ่งตรวจในเมือง คัน
หนึ่งตรวจนอกเมือง (๓ คันทั้งจราจรครับ) ก็อยางน้ันแลว ตชด.เปนรถเมลใหญมีหอง
สวมอยูในนั้น ดูเหมือน ๖๐ ที่นั่ง ใหคันใหญเพื่อพวกนักเรียนพวกอะไรดวย อีกคันหนึ่ง
เปนรถตูหรือไง..ตชด.แลวเราก็มอบเงินใหเปนมูลนิธิ ๑๒ ลาน แต(ตํารวจ)ทางหลวงไม
คอยไดมาก ใหรถตูคันหนึ่งหรืออะไรเราก็ลืม แตชวยอยางอื่นชวยอยูเร่ือยๆ ไมชวยทางนี้ก็
ชวยทางนั้นอยูอยางน้ัน เชนรถเสียรถอะไรนี้ เราใหสงเขาไปซอมเลยๆ เรียกวายกเครื่อง
เลย ถาเราลงวาใหซอมแลวยกเครื่องใหมเลย เอาอยางน้ัน มีอยูสาม ทางหลวง ตชด. กอง
เมือง ที่เกี่ยวอยูกับวัดนี้ตลอด กองเมือง ๓ คัน ตชด. ๒ คนั ทางหลวงคันหนึ่ง เปนรถตู
หรืออะไร นี่หมายถึงรถ แลวเมื่อวานนี้ก็มาขอสองคันเลย 

เราพยายามทุกดานที่จะใหเปนความแนนหนามั่นคงตอชาตขิองเรา ในโอกาสที่ยังมี
อยูบางในชีวิตของเราซึ่งไดเร่ิมตนมาแลว อยากจะหนุนไปเรื่อยๆ จนหมดกําลังของเราแลว
ก็ปลอย สมบัติกลางเปนของสําคัญนะ เราถือเปนสําคัญมาก สมบัติกลาง สมบัติรวม ถอื
สําคัญมากทีเดียว เชนอยางคลังหลวง จิตใจจดจออยูตรงนั้นๆ เชนอยางทองคําก็รบกวนพี่
นองทั้งหลาย ไดมาตั้ง ๑๑ ตันกับ ๓๗ กิโลคร่ึง ก็นับวาพอกับความตองการทุกอยางในขั้น
นี้ ครั้นมองดูรอบๆ กองทองคํา ๑๑ ตันกับ ๓๗ กิโลคร่ึงน้ีมันบกพรองอยูหมดรอบดาน 
เพราะฉะนั้นเราจึงจะซอม ถาเปนจอมปลวกก็ใหมันมีเปนจอมเปนเจดียขึ้นไปอยางน้ัน นี่
ละเราเปนอารมณอยู เราจึงไดรบกวนพี่นองทั้งหลายเพื่อหัวใจแหงชาติไทยของเราจะได
มั่นคง 

เวลานี้ก็รบกวนทานทั้งหลาย บทเวลาหลวงตาตายไปแลว ไมมีทองคําเขานั้นแลวจะ
ไดคิดถงึหลวงตานะละ ตอนนี้วารบกวน เห็นหนาแลวหลบ กลัวเดี๋ยวจะมาเคาะกระเปาเอา
ทองคําละซี หลบหนาหลบหลัง แตแทนที่จะเปนอยางน้ัน ออกไปนี้ดูซิเขาจะรุมใสเรา ไมใช
เขาจะหลบนะ เขารุมใส วาเขาจะหลีกเขาไมหลีกนะ เราอยากจะทําไวเวลามีชีวิตอยูซึ่งพอมี
กําลังจะทําได วันนี้ไดถึง ๖ บาทกับ ๑๘ สตางค เมื่อวานได ๖ กิโลกับ ๑๑ บาท วันนี้ไดมา
อีก มันคอยไดไปเรื่อยๆ อยางน้ีแหละ จะออดออนเอากบัพี่นองทั้งหลายเขาไปในคลัง
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หลวงของเรา เพื่อใหมคีวามหนาแนนขึ้น เวลายังพอเปนไปอยูนี้เราก็อยากขวนขวายหามา
เสียเวลานี้ ถาเลยนี้ไปแลวมันสุดวิสัย เชนอยางเราตายแลวก็ขาดไปหมดเลย นั่น ก็เปน
อยางน้ันละ นี้เรายังไมตายเราก็อยากไดสมบัตกิลางเขาสูชาติไทยของเรา เราก็ทําเต็มเม็ด
เต็มหนวย ก็เปนไปตามเจตนาที่เราคิดไวแลวทุกอยางไมเห็นผิด 

เร่ิมตนชวยโลกทีแรกก็บอกวา เราจะเปนผูนําชวยเต็มกําลังความสามารถของเรา
นั้นแหละ ก็เร่ิมมาดานวัตถุ ดานวัตถุนี้เปดเผย ใครบริจาคมามากนอยเปดเผยทั่วประเทศ
ไทยเรา แตสวนธรรมแทบจะไมมใีครคิดวาธรรมะจะออกในระยะเดียวกัน แตเราคิดไว
หมดแลว สวนวัตถุนี้จะออกโดยความเปดเผย และมีที่ส้ินสุดยุติ แตธรรมะนี่จะออกไป
พรอมๆ กัน ออกกระจายไปเรื่อยๆ ระยะนี้เปนระยะที่ธรรมะจะเขาสูใจพี่นองชาวพุทธเรา
ทั้งในและนอกประเทศของเรา เราคิดไวแลวก็เปนไปอยางน้ันแหละเดี๋ยวนี ้

เทศนาวาการนี้ก็ตั้งแตเร่ิมแรก เทศนไมทราบวากี่กัณฑแหละ ฟงซิ ๖ ปกวาที่เรา
ชวยชาติอยูนี้ เทศนตลอดนะ จากนั้นธรรมะที่เทศนเหลานี้เปนเทปแลวออกทางวิทยุ ออก
ทางอินเตอรเน็ต เร่ือยมาเลยจนกระทั่งทกุวันนี้ ออกทุกวันเลย ธรรมะออกไมหยุดไมถอย 
ก็สมเจตนาที่เราคิดไว วาคราวนี้ธรรมะจะไดเขาสูใจพี่นองชาวพุทธเราในเวลาที่ชวยชาติ
คราวนี้นอกจากดานวัตถุไปแลว ก็เปนอยางที่วาน้ัน ดานวัตถุก็คอยไหลเขามาอยางน้ี แต
ธรรมะนี้ไหลออกกวางมากทีเดียว ออกนอกเมืองไทยเราไปอกี เมืองนอกเมืองนา ที่ไหน
เขาก็ดูอินเตอรเน็ตทั่วไปหมด มันหลายประเทศนะ ประเทศที่ใหญคืออเมริกา มากกวา
เพื่อน วันหนึ่งตั้งหลายพันคนที่เขามาดูอินเตอรเน็ต มากมายอยู 

เรียกวาเราชวยทุกทางทีจ่ะชวยได ทางดานวัตถุ ดานธรรมสอนโลกก็สอน อยางที่
เราสอนอยูนี้ เราสอนหมดไมวาวงราชการ วงศาสนา ธรรมนี้ออกหมด สอนไดหมดเลย 
เพราะเราไมถือวาเปนฝกเปนฝาย ไมถือวาความแพความชนะ ฝายนั้นฝายนี้เราไมมี ธรรม
ครอบไปหมดเลย ใครผิดใครถูกที่ไหนจึงบอกไดวาไดโดยธรรมๆ ที่เหนือโลกอยูแลว เรา
จึงพูดไดหมด ไมวาวงราชการ ไมวาวงศาสนา ไมเหนือธรรมไป ธรรมเปนผูชะลางแนะนํา
ส่ังสอน ตรงไหนผิดพลาดประการใด เราวาโดยอรรถโดยธรรมลวนๆ ถึงจะดดุาเผ็ดรอน
บางก็ตาม หรือเผ็ดรอนมากก็ตาม เปนไปดวยธรรมทั้งน้ัน เราไมมีกิเลสเขามาแทรกใน
หัวใจ นําแสดงออกดวยความโมโหโทโสอยางน้ีเราไมมี ถึงกิริยาจะเผ็ดรอนขนาดไหน ก็
เปนกิริยาของธรรมออกทํางานเพื่อโลก เพื่อประโยชนแกโลกโดยถายเดยีวเทานั้น เราไมมี
อยางอื่น 
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เพราะฉะนั้นใครจะวาอะไรกับเราเราจึงไมสนใจ เพราะความเมตตามันครอบไป
หมดแลว เกินกวาส่ิงเหลานี้จะมาตานทาน ตานทานไมอยู ถงึเวลาที่ควรจะพูดหนักเบามาก
นอยออกทันทีๆ เลย กรุณาพี่นองทั้งหลายทราบไวนะ ที่เราทําอยูนี้ทุกอยางที่เกี่ยวกับเรานี้
มีแตธรรมลวนๆ ไมมีโลกแบบที่โลกเขาทํากัน เปนฟนเปนไฟเผาไหมกนัอยางน้ัน เราไมมี
ในเรา โลกรอน หัวใจเราไมรอน โลกเปนทุกขลําบากลําบนแสนสาหัสก็มีมากมายกายกอง 
ในหัวใจเราไมมี เราสอนดวยความเมตตาลวนๆ ทุกอยาง สอนดวยความพอในหัวใจของ
เรา ในบรรดาธรรมที่ไดอุตสาหพยายามบําเพ็ญมา และนําออกแสดงแกพี่นองทัง้หลาย
ทั่วไปๆ ตามแตจะหนักเบามากนอยเพียงไรที่เขามาเกี่ยวของเรา ที่จะนําออกสงเคราะหกัน 
แกไขดดัแปลงกันไป จะออกตามนั้นๆ เลย 

จึงเรียกวาเราไดทําเต็มความสามารถของเรา ที่มีชีวิตอยูในเวลานี้ เมื่อส้ินชีวิตไป
แลวกิริยาอยางน้ีจะไมม ี จะยังเหลืออยูก็พวกเทปพวกอะไรเหลาน้ันที่ฟงตามหลังกันไป
เทานั้น สวนกิริยาของเราที่จะออกใหเห็นใหไดยินอยางน้ีไมมี ตายไปแลวจะเอาอะไรมาม ี
เวลามีชีวิตอยู เราก็ชวยเต็มกําลังความสามารถทุกดานทุกทาง โดยที่เราไมมาเกาะมาเกี่ยว
มาคิดกับสิ่งเหลานี้เลยแมแตเม็ดหินเม็ดทราย ที่เราหวังจะมีสวนกับสิ่งเหลานี้ เราไมมี เรา
ไมไดเทศนเพื่อหวังนั้นหวังนี้อะไรทั้งหมด เทศนดวยความเมตตาลวนๆ จะหนักจะเบาแง
ใดมุมใด  เราจึงพูดไดทกุแบบทุกฉบับตามความสัตยความจริงที่ไดเห็นไดยินมา ไมเคยที่
จะไปกลัวกบัอันนั้น กลากับอันนี้ เราไมมี ความกลัวเราก็ไมมี ความกลาเราก็ไมมี ความได
ความเสีย ความเอารัดเอาเปรียบ ความแพความชนะ ไมมีในธรรมทั้งหลาย เพราะธรรม
นั้นเหนือโลกแลว เรานําธรรมนั้นมาสอนโลก 

เพราะฉะนั้นผูที่ยังมีความบกพรองในจุดใดอยู ก็ควรจะนําธรรมเขาไปพิจารณา
แกไขดดัแปลงตนเอง จะไดเปนคนดีขึ้นมาๆ อยาใหดีแตชื่อเฉยๆ ตั้งชือ่ฟากจรวด
ดาวเทียม แตคนอยูใตกนนรกดูไมไดนะ ขอใหฟตตัวปฏิบตัิตัวใหเปนคนดี ไอชือ่ไอนาม
ตั้งกันไวอยางนั้นละ ตั้งมาอะไรก็ไมมอีะไรสําคัญยิ่งกวาตัวของเราที่จะทําดีหรือทําชั่ว 
สําคัญอยูจดุนี้ ใหมาดูตัวเอง อยาไปเอาแตชื่อแตนาม อยางเขาเปนบากันอยูทุกวันนี้ ยิ่ง
หนักนะ ไอชือ่ไอนาม ชือ่เสียงนี่ แหม 

แมแตในวงพระเราก็เปนบายศ บาลาภ บาสรรเสริญเยินยอ บาอํานาจบาตรหลวง 
กลายเปนอํานาจปาเถื่อน ทําลายชาติ ศาสนา ไปในตัวมากมายเวลานี้ เพราะเห็นแก
โลกามิสมาทับถมธรรม ธรรมในใจเลยไมมีแกผูบวชมาเพื่อปฏิบัติธรรม ธรรมเลยไมมีใน
ใจ มีแตมูตรแตคูถ แตสวมแตถาน สกปรกโสมม อันเปนเรื่องของโลกลวนๆ เขามาสูหัวใจ 
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ตลอดกิริยาที่แสดงออกเปนแตส่ิงที่เลวรายทั้งหลายเหลานั้น ทีนี้ศาสนาก็เลยกลายเปน
มูตรเปนคูถไปเสีย ศาสนากลายเปนกวนบานกวนเมืองไปเสยี ความจริงแลวศาสนาไมเปน 
คนผูไปแอบอางศาสนามาเปนตัวของตัวนั่นแหละ แลวมันไมเปนตัวละซิ มันเปนเปรตเปน
ผี เปนยักษเปนมาร เปนบาไปละกับยศกับลาภ ก็ไมทราบวามันเปนอะไรไอยศลาภน่ี เรา
พูดตรงๆ  
 ยกตัวอยางเชนสมณศักดิ์ วันที่ ๕ ที่วันเฉลิมพระชนมนี ้ พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯอกจะแตกนะ เพราะพวกนี้กวน พวกพระนี่เปนบากวน พระบวชมาแทนที่จะ
เสาะแสวงหาอรรถหาธรรม ไมหานะ ไปหาแตยศแตลาภ เสนอกันเปนขั้นๆ ขึ้นไป ตั้งแต
เจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ เจาคณะจังหวัด ถึงเจาคณะภาค เสนอแตชื่อแตเสียงแต
สมณศักดิ์ ขอเลื่อนสมณศักดิ์ ขอตัง้เปนสมณศักดิ์นั้นนี้ หาแตนอกๆ นานา เปนแบบโลก 
เลยโลกไปเลยเวลานี้ ไมไดหาศีลหาธรรมภายในใจ สมกับบวชมาเพื่อศาสนาเลย มันเลว
ขนาดนั้นเวลานี้ เลวลงทุกวันๆ ศาสนา  
 พระเปนผูนําในทางที่ถูกที่ดีงาม ใหเปนความสงบรมเย็นแกโลกทั้งหลาย กลายเปน
พระเปนฟนเปนไฟเผาบานเผาเมือง เผาชาติเผาศาสนาไปแลวเวลานี้ ทานทั้งหลายเห็น
มิใชหรือหูมีตามี นี่ก็พูดมาตามที่ไดเห็นไดยินมานั่นเอง ไมไดหาเร่ืองนะ เราพูดตามความ
จริง เพราะส่ิงเหลานี้หลักพุทธศาสนาไมมี ที่จะใหมาสั่งสมเสาะแสวงหาสิ่งเหลานี้ไมมี มีแต
ปดออกๆ เสาะแสวงหาแตธรรมโดยถายเดียวเทานั้น สมชื่อสมนามวาบวชมาหาอรรถหา
ธรรม นี้มันไมไดบวชมาหาอรรถหาธรรม บวชมาหาแตมูตรแตคูถ ชือ่เสียงเรียงนามอะไรก็
แลวแตเถอะ หาไปเรื่อยๆ เปนบาทางโลกไปหมด ศีลธรรมไมมีในตัวเลย 
 เราอยาวาพระมีศีลธรรมนะทุกวันนี้ ผูที่เลว เลวขนาดนั้น ใหญเทาไรยิ่งเลว ใหญ
เทาไรยิ่งเปนหัวหนาโจร เปนมหาโจร ปลนชาติปลนศาสนาไปในตัวเสร็จๆ นี่เพราะยศ
เพราะลาภมันพาใหพระเปนบา จนชาวบานชาวเมืองผูดีทั้งหลายเขารําคาญ อยาวาแตพระ
ผูดีทานรําคาญเลย ประชาชนเขาก็รําคาญเหมือนกัน เพราะพระกวนบานกวนเมืองในสิ่งที่
ไมใชทาง ผดิทาง พวกพระเดียวกันที่เปนศีลเปนธรรมดูกันไมไดนะเวลานี้ เปนยังไงจึงเปน
อยางน้ัน พระดูพระดูไมไดเลย พระผูปฏิบัติดีปฏบิัติชอบสะอาดสะอาน กาย วาจา ใจ ทาน
สะอาด กับมาดูที่พวกเลอะๆ เทอะๆ ดวยกาย วาจา ใจ ความขวนขวายทุกอยาง มีแตเร่ือง
มูตรเรื่องคูถ มันดูกันไมได นี่ละที่วาพระดูหนากันไมทั่วถึงก็เพราะอยางน้ีเอง 
 ผูดีก็คือผูสะอาด ผูไมดีก็คือผูสกปรก ความสกปรกกับความสะอาดจะเขากันได
ยังไง มันตองแตกตองแยกเปนขาศึกตอกัน ชะลางกันตลอดเวลาอยางน้ีละ เวลานี้กําลังได
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เห็นชัดเจน หลวงตายังไมตายไดมาเห็นชัดในคราวนี้แหละ เฉพาะอยางยิ่งก็คือคราวที่วา
ชวยบานชวยเมือง เราก็เขาไปอยูในทามกลางแหงมูตรแหงคูถโดยตรงอยางน้ีละ ธรรมแท
ทานไมเปนมูตรเปนคูถนะ ทานเปนธรรมลวนๆ แตเขาไปอยูในจุดศูนยกลางของโลก
สกปรกก็เลยกลายเปนสกปรกทั้งเขาทัง้เรา ไมทราบจะตําหนิใคร ไอเราก็ตําหนิเขา เขาก็
ตําหนิเรา  
 แตที่วาตําหนินี้เราเชื่อแนในหวัใจของเรา ที่นําธรรมพระพุทธเจามาตําหนิ ไมมี
มลทินแฝงออกมาเลย ความโลภ ความโกรธ หรือวาความหงุดหงิดฉุนเฉยีวในหัวใจ แลว
แสดงออกดวยกิริยาอยางนั้นเราไมมี ถึงจะแสดงกิริยาอะไรก็เปนเหมือนน้ําชะลางส่ิง
สกปรก ส่ิงสกปรกมีมาก น้ําที่ชะลางก็ตองลงหนักมือๆ ไปอยางน้ัน ไมไดเอาของสกปรก
ไปโปะกัน เพิ่มกันนะ เอาของสะอาดไปชะลาง 
 พี่นองทัง้หลายขอใหพากนัตั้งอกตั้งใจ หันหนาเขาสูธรรมนะ เวลาเขามาวัดมาวาก็
ใหมาเพื่อศึกษา สําเหนียกธรรมอันดีงามอยูแลวออกไปประพฤตปิฏบิัติ อยาเอานิสัย
สกปรกเขามาในวัดในวา คละเคลาในวัดในวา การแตงเน้ือแตงตัวเวลานี้จะดูไมไดนะ มัน
เหมือนลิงเหมือนคาง ทนดูเอา ครั้นเขามาแลวกิริยายังไงก็ทาํไปตามแบบฉบับของตวัที่เคย
จนชินชาหนาดานไป ไมไดดูหนาดูหลัง เชนอยางตะกี้นี้เอะอะก็มาถายรปูภาพเขามานี้ก็ใส
เสียเปรี้ยงละซิ นั่นละมันทนไมไดใสเสียเปรี้ยง  
 นี่ละลัทธิหนาดานที่เคยมาในสันดานตั้งแตเปนฆราวาส  เวลาเขามาในวัดในวามันก็
ลืมเนื้อลืมตัวมาตลอด จนกระทัง่พระไดกระตุกเอาบาง อยางกระตุกเมื่อเชานี้ นั่นละ
กระตุกใหรูตวันะ ไมไดทาํใหเสียหายนะที่วาน่ี ไมไดวาใหใครเสียหาย กระตุกใหรูเนื้อรูตัว
วาน้ีคือวัด เปนสถานที่อบรมบมนิสัยใจคอใหดิบใหดี ถาไมดตีรงไหนใหแกไขดดัแปลงนั้น
ตางหาก ที่มาวัดมาวาเพื่อเปนคติเครื่องเตือนใจ มาสรางคุณงามความดีดวยการใหทาน 
รักษาศีล ฟงอรรถฟงธรรมเปนคติเครื่องเตือนใจตางหากนะ ไมไดมาเพื่อจะเอามูตรเอาคูถ
เขามาโปะหัวพระ ดังที่มาอยางน้ี นี่ใครมาก็เอามูตรเอาคูถมาโปะหัวพระๆ 
 การแตงเน้ือแตงตัว ขนบประเพณีของชาติไทยเราเวลานี้จะไมมีเหลือแลวนะ 
ขนบประเพณีอันดีงาม ประเทศตางๆ เขามีขนบประเพณี การแตงเน้ือแตงตวั การ
ประพฤตติัวยังไงๆ ประเทศนั้นเมืองนั้นๆ เฉพาะอยางยิ่งการแตงเน้ือแตงตัว เขามกีฎมี
ระเบียบประจําชาติของเขา แตชาติไทยของเรามันมากตอมาก มากกวาทุกชาติไปนะ กฎ
หรืออะไรก็ไมรู เราไมพูดละกฎนี่นะ มันเลอะเทอะไปหมด อะไรมาก็ความับๆ เอามาอวด
กันๆ ลิงอวดลิง คางอวดคาง ของสกปรกมาอวดกัน จะเอาความสะอาดมาจากไหน มันก็มี
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แตความสกปรกเพิ่มเขาไปโดยลําดับลําดานั่นละ นี่ละที่นาทุเรศมากอยูนะ เราก็ไมพดู 
นอกจากมาสะดุด อยางเมื่อเชาเอาเสียบาง ถาธรรมดาเราเหมือนหูหนวกตาบอด 

การแตงเน้ือแตงตัวควรจะคํานึงถึงชาติเจาของบาง ขนบประเพณีของชาติไทย
เราปฏิบัติตัวยังไงบางควรจะดู อะไรมาความับๆ มาคละเคลากันแลวเปนนครลิงใน
เมืองไทยเรา มันดูไมไดเปนนครลิงนครสัตว อะไรมาความับๆ มันดูไมไดนะ เราเปนลูก
ชาวพุทธ พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่มีกฎมีระเบียบอันสวยงามสะอาดสะอานมากทีเดียว 
แตไมเห็นติดเนื้อติดตัวของชาวไทยเรา เห็นแตนิสัยของลิง ของคางบางชะนี ความับๆ เต็ม
บานเต็มเมือง ดูขนบประเพณีอะไรไมมี การแตงเน้ือแตงตัวกี่รอยกี่พันราย กิริยาอาการ
แหงการแตงเน้ือแตงตัวมาแสดงตอกันไปคนละแบบๆ นี่แสดงวาไมมีหลักมีเกณฑอะไร
เลย อะไรมาก็ควาๆ ไมมเีนื้อหนังเปนของตัวเองเลย มันนาคิดนะ พี่นองทัง้หลายขอใหคิด 
ไมมีใครพูดอยางน้ีละ ธรรมพูดได นี่เร่ืองของธรรมพูดไดอยางนี้  
 พระทานผูมีศีลมีธรรมทานมีกฎมีระเบียบอันเดียวกันเลย การครองผาเปนยังไงๆ 
ทานบอกไว เชนอยางผาสบงอยาใหรุมรามเกินไป อยาใหเขินเกินไป ใหนุงพอด ีทานวากึ่ง
แขง นี่ๆ ชายสบงมาถึงกึ่งแขงพอดี ไมใหรุมรามลงไป ไมใหดึงขึ้นไปจนเห็นหีเห็นหํา 
เขาใจไหม ไมใหรุมรามลงไปมันดูไมได ทานใหนุงสบงใหอยูในยานกึ่งแขง  นี่ทานบอก 
จีวรหาขันธ เจ็ดขันธ เกาขันธ เปนแบบฉบับของทาน เวลาครองผาทานกมีแบบมีฉบับ.
พระทานมีแบบฉบับของพระ พระผูทรงศีลทรงธรรมแลวทานจะมีแบบฉบับอยางน้ีดวยกัน  
 ดูที่ไหนเราก็ไมอยากหาดนูักละ เอา ใหดูวงกรรมฐานสายพอแมครูจารยมั่น นี่ละวง
ของทานที่เปนจอมปราชญในสมัยปจจุบันคือหลวงปูมั่น พาดําเนินมาอยางน้ี ดูที่ไหนก็
เหมือนกันหมดๆ นี่ระเบียบของทาน กฎของทาน กฎของพระทานเปนอยางน้ัน แตออก
จากน้ีไปแลวเราทราบไมได ยังไดยินขาววายังจะไปหาสั่งเอาผาที่ไหนเมืองนอกเมืองนามา
ตัดสบงจีวร ตัดใหเปนพิเศษพิสดารอยางน้ันทา เราไดยินเฉยๆ นะเราก็พูด นี่มันกําลังเปน
บาหนักเขาอีกแลว เวลานี้มันก็บาเต็มตัวแลวมันจะเอาอะไรมาลนตัวไปอีกละ บาน้ีมันเต็ม
ตัวแลว แลวจะไปหาอะไรมาใหลนตัวจนมองไมเห็นตัวอีกละ นี่มันอดคิดไมไดนะ 
 นี่ละกิเลสตัณหามันเยอหยิ่งจองหองพองตัวตลอดเวลา ต่ําเทาไรมันยิ่งยกตัววาให
สูง สูงไปไหนก็เหมือนยกขี้ขึ้นหัวคน ยกขี้ขึ้นบนหัวคนนาดูไหม ไอของต่ํานี้ยกขึ้นเปนของ
สูงก็เปนแบบนั้นเหมือนกัน ขอใหทานทั้งหลายพินิจพิจารณานะ เทศนอยางน้ีไมมีใคร
เทศนละเทศนแบบหลวงตาบัว เกรงนั้นเกรงนี้ลูบหนาปะจมูกเสีย นี้ไมปะอะไร ธรรมแลว
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ชะลางไปไดหมด ไมวาอยูที่สูงที่ต่ําธรรมชะลางไดหมดเลย นี่เรียกวาธรรม เอาละวันนี้
พูดเพียงเทานี้ 

เมื่อวานนี้ไดเงินสด ๒,๘๘๓,๕๐๐ บาท เงินสดในงานเมื่อวานนี้ ดอลลารได ๒๑๙ 
ดอลล ทองคําได ๖ กิโล ๑ บาทแตเขามาถวายเมื่อวานนี้ตอนบายๆ นั้นดูวา ๑๐ บาท บวก
กันแลวก็เปน ๑๑ บาท ทองคําก็เรียกวาได ๖ กิโล ๑๑ บาท ๒๗ สตางค 

ทองคําจะไดมาทางไหนก็ตาม คนที่รับใชเหลานี้จะเปนอื่นไปไมได บอกวาคอขาด
เลย บริสุทธิ์เต็มที่ ผูที่รับใชเราตองเปนผูบริสุทธิ์เต็มที่เหมือนกับเราเองเลยเชียว ถาใครมา
ขัดมาแยงดวยความเลอะๆ เทอะๆ ตะกละตะกลาม มาเอาแบบทุจริตอยางน้ีกับเราคอขาด
เลย ตั้งแตบัดนั้นไปคนนี้จะเขากับเราไมไดเลย ไมวาใกลวาไกล เราไมมีญาติมีวงศ ญาติ
เราทั่วโลกดินแดน สพฺเพ สตฺตา อันวาสัตวทั้งหลายคําเดียวครอบโลกธาตุ การให
สงเคราะหซึ่งกันและกันนี้ตองเปนศลีเปนธรรมเสมอหนากันหมดเลย เราไมมีวรรคมีตอน 
ไมมีใกลมไีกล วาน้ันเปนญาตินี้เปนญาติ เราจะใหคนนั้นคนนี้ ไมไดกับเรา เสมอหมด 
ธรรมเปนความเสมอภาค นั่นละจึงวาเปนที่แนใจแกสัตวทั้งหลาย ไมมีใครมาแบงเอาไป วา
ธรรมทานเอียงไปโนน ไปหนักทางโนน ไปเบาทางนี้ ธรรมไมเสมอใชไมได ธรรมตองเสมอ
ภาคตลอด 

นี่ละที่ใครเอามาอยางที่เราวาเขาเอามาทางโนนก็ตาม ถึงไมไดบอกนี้ก็เขาแลว เขาที่
แลวเก็บแลวๆ เปนความบริสุทธิ์สุดสวนสําหรับเราปฏิบัติหนาที่ กับคนของเราที่ปฏิบัติ
ตองเปนแบบเดียวกัน ใครมาทําพิรุธใหเราเห็น คนนี้ชี้หนาแลวไลทันที ไมใหเขามาเลย
ไมใหมาเกี่ยว นี่เราปฏิบัติอยางน้ัน 

เพราะฉะนั้นเราจึงแนใจวาทองคําจะมาจากที่ไหน เงินก็ดี ดอลลารก็ดีมาจากทาง
ไหนๆ เราเห็นหรือไมเห็นก็ดี เขาจะเก็บไวตามจุดๆ ที่เคยเก็บๆ เขาจึงมาบอกเราทีหลัง
เทานั้นเอง ไอเราจะเห็นทุกแงทกุมุมไมเห็น แตเร่ืองก็มาถงึเราทุกอยางแลวบริสุทธิ์ทุกชิ้น
ทุกอัน ใหพีน่องทั้งหลายทราบ เราถึงไดชี้นิ้วเลยวาเราชวยชาตินี้ ชวยดวยความบริสุทธิ์สุด
สวน ที่เราจะมีในใจของเราแมหนึ่งบาทนี้ไมมี ไมเคยมีเลย นี่ละเราตายใจขนาดนั้นชวยพี่
นองทั้งหลาย เราจึงชวยดวยความภูมิใจของเรา เขียนประวัติศาสตรก็ไดเรา 

ถึงใครจะมาโจมตีหลวงตาบัววาเอาเงินไปยังไงตอยังไงดังที่เขาโจมตี พวกเปรต
พวกผี พวกหมาอมขี้มาเหา มันเหามาก็มีแตขี้ละ เขาใจไหม ไอเรามีแตความจริงลวนๆ 
ออกมาแคไหนมีแตความจริงความจอมปลอมไมมี เราพูดไดเต็มปาก เราชวยโลกไดเต็ม
กําลังความสามารถของเราทุกสัดทุกสวนตลอดมา และจะตลอดไปถึงวันตายอีกดวย ชีวิต



 ๙

ของเรากับความสุจริตเปนธรรมลวนๆ นี้จะเปนอันเดียวกันตลอดไป กรุณาทราบตามนี้ 
เอาละทีนี้จะใหพร 

 
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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