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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

ทําแทบเปนแทบตายยังจะมาฟอง 
 เราไปที่ไหนไปดวยการเสียสละ ไปดวยการใหทาน ไมไดมีคําวากํา เราไมมี 
ขนาดนั้นละเราทําประโยชนใหโลก มีแตแบตลอด แบดวยความเมตตาๆ เกิดมาในชาติ
นี้ทําใหเต็มเหนี่ยวเสีย เต็มกําลังความสามารถของเรา มีเทาไรหมด ออกๆ นั่นโกดัง
ใหญ โรงพยาบาลตางๆ โรงไหนมาพระทานจัดใหเรียบรอยๆ คือเราสั่งเสียไวเรียบรอย
แลว โรงพยาบาลมีสองประเภท ถาไกลก็ใหเปนกรณีพิเศษ ถาธรรมดาก็ใหธรรมดา 
ธรรมดากเ็สมอกัน พิเศษเพิ่มเทาไรๆ ก็ใหเสมอกันหมด เชนอยางอุบล โคราช 
อุตรดิตถ ประเภทนี้ประเภทใหพิเศษ โรงไหนมาใหพิเศษ 

ไกลกวานั้นไปไมมปีญหา ตั้งแตเขตอุตรดิตถไปนูน โคราชไปนูน อุบลไปนูน 
เราใหพิเศษทั้งนั้น แตยนเขามานี้ใหธรรมดา ธรรมดาก็เต็มรถไปทกุคันนั่นแหละ เต็ม
เอี๊ยดๆ เวลาจะไปก็เติมน้ํามันใหทุกคันรถเลย ปมน้ํามันเราก็มี อยาวามีแตในเมือง เอา
มาอวดซีปมน้ํามันเรามีอยูเปนประจํา หมดไมไดปมน้ํามัน น้ํามันมาเปนถังๆ เขาไปใน
ปมพวกโรงพยาบาล โรงไหนเติมน้ํามันใหทุกโรงๆ  นี่เรียกวาเสียสละ เสียสละก็มาจาก
ความเมตตา 

พระพุทธเจาทรงพระเมตตา มหาการุณิโก นาโถ หิตาย สพฺพปาณินํ ทรงมหา
กรุณาธิคุณเมตตาอันยิ่งใหญ ทําประโยชนใหสัตวโลกไมมปีระมาณ ยกอันนั้นออกมา 
แปลแลวเปนอยางน้ัน คืออํานาจแหงพระเมตตา เราตัวเทาหนูเมตตามันก็เต็มตวัหนู 
ไมเก็บ อันนีก้็เหมือนกันเราไมเก็บ มีเทาไรออกหมดๆ เลย ในวัดเรานี้ไมเก็บ ไปที่ไหน
ทําประโยชนที่นั่นๆ เศษเหลือมาทางนี้ก็ทําประโยชนทางนี้ ไมเศษกท็ําไปหมดเลยๆ 
เพราะไปทําประโยชน ไปที่ไหนทําทีน่ั่นๆ หมดเปนหมด ยังเปนยัง ถาเหลือมาทางนี้ก็
มาทําทางนี้ แลวจะเหลือมาหาอะไร 

ไปทางไหนกต็องทําอยางน้ันๆ อยางไปกรุงเทพเหมือนกัน ทําทางโนนใหหมด 
ไมสนใจที่จะเอามาทางนี้ มาทางนี้เราก็ทําทางนี้ ทําอยูตลอดเวลา จึงวาถาจะพูดถึงเร่ือง
วาจนนี้ วัดปาบานตาดนี้จน ไมมีอะไรติดวัด เงินทองขาวของมีเทาไรทุมๆ ออกหมด
เลย ถาพูดถงึเร่ืองการเสียสละก็เอาอีกแหละ ไมใชคุย ไมใชโอใชอวด เอาความจริงมา
พูดวา วัดเสียสละนี้วัดไหนนา วางั้นเลย เอามาแขงดูซินะ มาแขงวัดปาบานตาด พูดได
เต็มปาก คือวัดนี้วัดเสียสละจริงๆ มีอะไรหมดๆ เลยตลอดมา เปนอยางน้ันมาตั้งแต
เร่ิมสรางวัด เร่ิมสรางวัดก็คนทุกขคนจนไหลเขามา โรงรํ่าโรงเรียน โรงพยาบาล ทีนี้เลย
ไปใหญทั่วประเทศเลย เพราะฉะนั้นจึงไมมอีะไรติดตัวในวัดปาบานตาด 
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สมมุติวาเราตายแลว เงินในบัญชียังเหลืออยูนั้นก็ใหพี่นองทัง้หลายทราบวา 
บัญชีที่เหลือ เหลือเพื่อโลกทั้งนั้นแหละ ไมไดเหลือเพื่อเรา มันยังมีอยูในบัญชีที่ฝากไว 
เชนอยางไปกรุงเทพนี้ เขาถวายเช็คทางนูนก็เอาเช็คเขากรุงเทพๆ เอาไว แลวก็จายทาง
นูน เราเขียนใบสั่งจายไวแลวใหคุณชายปม เราฝากไวหลายธนาคาร ฝากทางนูนจาย
ทางนูน ฝากทางนี้จายทางนี้ ใหทานทั้งหลายทราบเสีย เรานี้เสียสละเต็มตัวเลย ไมเอา
อะไรทั้งนั้น เกิดมาในชาตินี้เอาใหเต็มเหนี่ยวเสีย 

พูดอยางน้ีแลวก็มาระลึก มีผูคิดปรึกษาหารือกัน บรรดาลูกศิษยลูกหาจะมาขอ
สรางเจดียใหเราไวเปนที่ระลึก เวลาเราตายแลวก็เอานั้นเปนเจดีย ปดปุบเลย ไมเอา 
อิฐปูนหินทรายเกิดประโยชนอะไร ที่เราทําใหโลกทราบทั่วถึงกันนี้ นัน่ละเปนที่ระลึก 
ใหถือเปนคติตัวอยางเราวางี้ อิฐปูนหินทรายไมเปนคติอะไร ส่ิงที่เราทําไปแลวทั้งหมด
เปนคติตัวอยางทั้งนั้นแหละ ใหเอานั้นเปนคติตัวอยาง ดีกวาจะมาสรางเจดียใหเรา เรา
วางี้แหละ เราไมเอา ใหถือที่เราพาดําเนินเปนคติตัวอยาง เพราะเราไดดําเนินโดยอรรถ
โดยธรรมทุกอยาง 

ตั้งแตนําพี่นองทัง้หลายมาเรายังไมเคยไดมีการตําหนิตัวเองวามัวหมอง เชน
สมบัติเงินทองไดมานี้ เรามีอะไรๆ เปนความมัวหมองในนั้น ไมมีเลย เราจึงอบอุน
พอใจ ดวยการพิจารณาเรียบรอยแลวออกๆ ไมไดปรึกษาหารือใครละ เราชวยโลกนี้เรา
พิจารณาภายในของเราแลวส่ังตามพิจารณาๆ ไมผิดๆ ตลอดเลย เราชวยเต็มกําลัง
ความสามารถของเรานั่นแหละ 

ตายแลวนี้ก็ยังมีพินัยกรรมอีกนะ เขียนไวแลว เวลาเราตายแลวนี้เขามาบริจาค
ทานมากนอยจะมาเผาศพเรา เงินทองขาวของมจีํานวนเทาไร เชน เงินหรือทองคําอยาง
นี้เขามาถวายเรา เราตั้งกรรมการเก็บรักษาใหหมด ไมใหมาสรางสุรุยสุรายเผาศพหลวง
ตาบัวตัวเทาหนูและเนาเฟะอยูในหีบ จะมาสรางอะไรหรูหราฟูฟา ที่จะมาสรางน้ันก็ตอง
เสียสละเงินแลวเปนประโยชนอะไร กับคนตายไมเกิดประโยชนอะไร ใหเอาเงินนั้น
ทั้งหมดเก็บรักษาไวเรียบรอย พอเสร็จแลวเอาเงินนี้ซื้อทองคําเขาสูคลังหลวงเปนวาระ
สุดทายของเรา 

เราเขียนพินัยกรรมไวแลวนะ ไมใชพูดเฉยๆ เราไมตองการอะไรในโลกนี้พูด
จริงๆ พูดใหเต็มหัวใจตามที่เราพูดนี้ละ เราพูดตามอรรถตามธรรมตามหลักความเปน
จริง การปฏิบัติมาเราก็ไมเคยโกหกเจาของ ฟาดลงคอขาดขาดเลยเวลาเอากับความ
พากความเพียร เวลารูเห็นขึ้นมาความดีพูดไมไดมีหรือ พระพุทธเจาตรัสรูแลวนําธรรม
มาสอนโลกจนกระทั่งทกุวันนี้ เปนความดีหรืออะไร สาวกทั้งหลายก็เหมือนกัน องคใด
ที่ทําประโยชนใหโลกมากนอยเพียงไรก็ประกาศลัน่มาจนกระทั่งทกุวันนี้ อันนี้เราทํา
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ประโยชนใหโลกก็เปนแบบเดียวกัน ทําไมจะพูดไมได ถาวารูอรรถรูธรรมก็หาวาเรา
อวดอุตริมนสุธรรม จะมาฟองเราวาเปนสังฆาปาราชิก เราก็บอกใหยกโคตรมา วาอยาง
นี้เลย เราบอกจริงๆ นะ บอกใหยกโคตรมาฟองเรา วาหลวงตาบัวอวดอุตริมนุสธรรม 
ปรับอาบัติปาราชิก วางั้นนะ มันเหาวอๆ ปากอมขี้ 

นี่ปากอมธรรมสอนโลกมา ตางกันนะปากอมธรรมกับปากอมขี้ นี้ปากอมธรรม
สอนโลก เวลานี้กระจายไปถึงไหน เมื่อวานนี้สิงคโปรเขาก็มา นี่ก็ไมใชปากอมธรรมหรือ
ออกกระจายออกไปทางอนิเตอรเน็ต เขาหลั่งไหลเขามาหาเราเปนแถวยาวเหยียด มา
จากสิงคโปรเปนรอยๆ คน นี่ละวาหลวงตาบัวอวดอุตริมนุสธรรม เขาจะฟองปรับอาบัติ
ปาราชิก เราบอกใหยกโคตรมาเลย โคตรหลวงตาบัวก็มี ยกโคตรใสกันเลย โห เรา
ปฏิบัติมาแทบเปนแทบตาย พูดความดีอยางน้ีไมได มันขวางพวกเปรตพวกผีพวกขวาง
นรก ที่พดูออกมานี้พวกขวางนรก 

คนที่อวดอุตริมนุสธรรมหรือไมอวด ฟงแย็บเดียวมันก็รู อันนี้ทานทั้งหลายวา
เราอวดอุตริมนุสธรรมเหรอ พิจารณาซิ ความดีงามที่เราปฏิบัติมา สละเปนสละตาย 
วาระสุดทายก็มาปลงกันที่วัดดอยธรรมเจดียก็พดูใหฟงใชไหมละ นี่เอาความจริงมาพูด 
วันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ หลังวัดดอยธรรมเจดีย เวลา ๕ ทุม ฟาดินถลม ออกจาก
หัวใจเรา ระหวางกิเลสกับธรรมขาดสะบั้นจากกันนี้เหมอืนฟาดินถลมเลย นี้เราก็มาพูด
ใหฟง ผลความดีที่เราปฏิบัติมารบกับกิเลสน้ี นั้นเปนวาระสุดทายของเรา ตั้งแตกิเลส
ถลมลงไปขาดสะบั้นไปแลว ไมมีกิเลสตัวใดมาหลอกเรา เราก็พูดตามหลักความจริง 

เอา ใครจะวาเราเปนสังฆาปาราชิกใหวามา ปากอมขี้นะ ปากอมธรรมเราสอน
โลกมาทั่วประเทศไทย อยางนอยทั่วประเทศไทย เดี๋ยวนี้ออกเมืองนอก นี้ปากอมธรรม 
เราปฏิบัติมาก็ไมไดปฏิบตัิเพื่อโกหกตัวเอง เวลาไดผลขึ้นมาจะมาโกหกทานทั้งหลายได
ลงคอหรือ ถาวาโกหก อันไหนเปนคําพูดที่ผิดพลาดไปจากอรรถธรรมซึ่งเปนการโกหก
ของเรา เอา ยกออกมา มันไมมีอะไรใชไหม สอนตรงไหนก็แนนอนตรงนั้นๆ ความ
แนนอนนี้ออกมาจากเราสอนเราแกเราเรียบรอยแลว ไดผลแลวจึงนํามาสอนโลก แลว
จะเอาความโกหกมาจากที่ไหน 

ปากอมขี้ พวกนี้พวกขวางนรกมี เขาประกาศออกมาวาหลวงตาบัวอวดอุตริ
มนุสธรรม เขาจะมาฟองเปนปาราชิกเพราะอวดอุตริมนุสธรรม เราบอกใหยกโคตรมา 
เอา ไลเบ้ียกัน เราเปนปาราชิกเพราะเหตุใดวามา ไอผูที่มาฟองไดเหตุผลมาจากไหนมา
ฟองเรา เราก็จะซัดเหตผุลลงไป หมดทั้งโคตรทั้งแซมันตายหมดแลวแหละ โคตรแซเรา
ยังดีเพราะเราชนะ คําวาชนะคืออะไร เราเอาความจริงออกพดู เราไมไดเอาความปลอม
ออกพูด วาเราอวดอุตริมนุสธรรมนั่นคือความจอมปลอม พดูใหฟงอยางนี ้
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เราแทบเปนแทบตายเปนเวลา ๙ ป ปฏิบตัิธรรมเพื่อความพนทุกข ความ
มุงหวังใหหลุดพนจากทกุขในชาตินี้ คือขอใหเปนพระอรหันตในชาตินี้ เพราะฉะนั้น
ความมุงมั่นอันนี้จึงรุนแรง การประพฤตปิฏิบัตินี้เรียกวาผาดโผนมาก ความเพียรของ
เราน้ีผาดโผนมาตลอด จนกระทั่งพอแมครูจารยไดร้ังเอาไวๆ เราไมลืม เชนอยางน่ัง
ตลอดรุง ฟาดตั้งแตยงัไมค่ําจนกระทั่งสวางเปนวันใหมๆ แลวพูดความอัศจรรยเกิด
ขึ้นมาในเวลานั่งตลอดรุง มันจะเปนจะตายมันซัดกัน แกดวยสติปญญา จิตใจสวางจา
ขึ้นมาๆ ไปเลาถวายใหพอแมครูจารยฟง 

ทีแรกทานก็ชมเชยสรรเสริญ เออ เอาละที่นี่ไดหลักแลว เอา ฟาดมันลงไป 
อัตภาพเดียวนี้มันไมไดตายถึง ๕ หนแหละ มันตายหนเดียวเทานั้น ทีนี้ไดหลักแลวทาน
วางั้น เอาๆ ฟาดลงไป ทางนี้ก็เหมือนทานยุหมา ออกไปไมทราบวาใบไมแหงใบไมสด
หลนลงมาขวางหนานึกวาขาศึก จะกดัจะเหาใบไม มันมีแกใจ ทีนี้ก็เอาเร่ือยๆ ทานก็ร้ัง
เอาไว เวนสองคืนสามคืนเอาอีกแลวๆ ตลอดรุงๆ เพราะลงวันไหนมันอัศจรรยทุกวันๆ 
เลาใหทานฟงทานก็ชมเชยทีแรก ครั้นตอมาทานกลัวจะเลยเถิด ทานรูทานก็นิ่ง เรายัง
ไมรูเลยวาทานนิ่งเพราะอะไร เลาใหทานฟงก็เปนแบบธรรมอัศจรรยเหมือนกันกับที่
เคยเลาใหฟงที่เกิดขึ้นในเวลานั่งตลอดรุง 

ทีแรกทานก็ชมเชยสรรเสริญ ครั้นตอมาทานคอยออนลงๆ ตอมาเงียบๆ เวลา
เลาใหฟง เรายังไมรูตัวนะ นี่มันเลยเถิดแลวความหมายของทานนะ บทเวลาทานจะเอา 
พอขึ้นไปกราบปบๆ มาตัวไหน ทานขึ้นเลย มันคึกคะนองมากไมฟงเสียงการฝกฝน
อบรมของเจาของ มาตัวนั้นจะตองถกูฝกเอาใหเต็มเหนี่ยว ไมควรกินหญาไมใหกิน ไม
ควรกินน้ําไมใหกิน แตการฝกฝกอยางหนัก เอาจนกวามานั้นลดพยศลงโดยลําดับ การ
ฝกของสารถเีขาก็คอยลดลงๆ จนกระทั่งมามันยอมจํานนทําตามเจาของแลว การฝก
ประเภทนั้นเขาก็งดไป ทานพูดเพียงเทานี ้

เรายังอยากใหทานพูดยอนหลังมาอีก ไอหมาตัวนี้มันฝกเจาของยังไง อยากวา
อยางน้ันนะ แตกนแตกไมไดเลาใหทานฟง นี่นั่งภาวนากนแตก เลาตั้งแตกิเลสมัน
แตกๆ ภายในใจใหทานฟง นั่นละเรียกวาทานรั้งเอาไว ทานยกมามา ถาวาออกทางดาน
สติปญญาก็เหมือนกันทานรั้ง ออกทางสติปญญา ถึงกาลเวลามันจะออกแลวมันไมถอย 
กลางคืนนอนไมหลับ กลางวันก็ยังจะไมหลับ มันหมุนของมันติ้วๆ อยูภายในใจ 
สติปญญาอตัโนมัติ ถึงขัน้มันจะไปแลวไมอยู กลางคืนนอนก็ไมหลับๆ นี่ทานก็ร้ังเอาไว 

ทํางานไดงาน แนะ เวลาทานพูด เร่ืองไดงานไดงาน แตทําหนักเขาๆ เห็นแตวา
รายไดๆ ตายแลวเปนยังไง ขาดงานไหม เสียประโยชนไปเทาไร คือเราไมยับยั้งตัวเอง 
ถึงกาลเวลาพักตองพัก ถึงไดการไดงานไดผลของงานมากขนาดไหนก็แลวแต การพัก
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เปนความจําเปนที่จะตองพักเอากําลังวังชา เพื่อประกอบงานตอไป ทานวาอยางน้ันนะ 
ทีนี้สติปญญาของเราทํางานมันเพลินๆ ถึงเวลาเขาสมาธิพักก็ตองพกั พกัหลับพักนอน
ตองพักความหมาย นี่ทานรั้งเอาไวๆ ไมงั้นมนัเลยเถิด เราไมลืมนะทานรั้งเอาไว
ตรงไหน สวนมากมักจะมีแตทานรั้ง มันผาดโผนจริงๆ นะเรา นิสัยนี้ผาดโผนมากอยูถา
เปนแบบโลก ถาเปนแบบธรรมไมผาดโผน เด็ดเดี่ยวเฉียบขาด ตางกันนะ 

ถาเปนแบบธรรม นี้จะเอาใหหลุดพนจากทุกขในชาตินี้ ขอใหเปนพระอรหันต
ในชาตินี้ ทีนี้ความเพียรของมันเปนไปกับความมุงมั่น มันกพ็ุงๆ จึงไมเรียกวาผาดโผน
แบบทางโลก แตวาเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดทางธรรมใชไหมละ นี่เราไมไดลืมที่ทานรั้ง
เอาไวๆ ก็เปนอยางน้ันจริงๆ เราทําความเพียรเอาหนักจริงๆ ไมใชธรรมดา ฟาดอยู ๙ 
ป เห็นไหม ตั้งแตพรรษา ๗ สอบเปรยีญไดพรรษา ๗ เสร็จแลวออกเลย ออกกพ็ุงใส
พอแมครูจารยมั่น ทานเปดเรดารรับแลวก็ซัดกัน เมตตาธรรมเราอยางเต็มเหนี่ยวๆ 
พอเขาถึงใจไดผลเปนที่พอใจจากการฟงเทศน มรรคผลนิพพานหายสงสัย ทีนี้ก็มีแต
จะพุงเทานั้นแหละ กําลังวังชามีเทาไรเอาเลยเพื่อมรรคผลนิพพาน นั่นละที่นี่มันหนัก 

พอลงใจวามรรคผลนิพพานมีอยู 
แตกอนมันยงัสงสัย ถงึมุงตอมรรคผลนิพพาน แตสวนยอยมันไปแบงกิน มรรค

ผลนิพพานมีอยูหรือไมมีนา เวลาทําลงไปมากๆ นี้ก็เสียกําลังวังชา โดยมรรคผล
นิพพานไมมตีอนรับนี้ก็เสียกําลังวังชาเปลาๆ พอมาฟงเทศนพอแมครูจารยมั่น ทาน
เปดเรื่องมรรคผลนิพพานแลวพุงเลย นั่นละตั้งแตนั้นมาฟาดเปนเวลา ๙ ป ๗ ปออก 
๑๖ ปอยูหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย เปนเวลา ๙ ป นี่ละหนักมากที่สุดความเพียรของ
เรา ไปองคเดียวไมใหใครไปดวย อยากกินก็กิน ไมอยากกินกี่วันชางมัน ความเพียรนี้
ไมถอย หมุนติ้วๆ เลย เปนเวลา ๑๖ ป วันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ เปนวันตัดสินกันบน
เวที กิเลสขาดสะบั้น ใจสะดุง รางกายนี่เหมือนวาฟาดินถลม ตั้งแตบัดนั้นมานั้นละที่ได
นาํมาสอนโลก นี้มาโกหกโลกไหม พิจารณาซิเราพูดนี ่

พระพุทธเจาสลบ ๓ หน ตรัสรูเปนศาสดาเอก พระพุทธเจาโกหกโลกไหม พระ
สาวกบางองคเดินจงกรมจนฝาเทาแตก ทานโกหกไหมพิจารณาซิ นี้ความดีเสาะ
แสวงหามาแทบเปนแทบตาย ไดมาแลวกิเลสตัณหาปากอมขีม้ันก็คอยมาขัดมาขวางมา
ถีบมายัน มันจะสนใจแตความเลวรายของมัน หาวาหลวงตาบัวอวดอุตริมนุสธรรม จะ
ฟองเปนปาราชิก เราบอกใหยกโคตรมาจนกระทั่งปานนี้ไมเห็นมาเลย หรือมันตายแลว
ทั้งโคตรก็ไมทราบ โคตรเรามีเราก็บอกยกมา โคตรเรามีโคตรเขาก็มีซัดกัน โคตรมันคง
จะตายหมดแลว โคตรเราก็ตายจนจะไมมีเหลือ ยังเหลือแตหลวงตาบัวองคเดียวเทานั้น 
ฟงซ ิ
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วันนี้เปดเสียบางใหทานทั้งหลายไดฟง ผลแหงการปฏิบัติมา และเมตตาธรรมที่
ออกมานี้ออกมาจากใจที่ไดผลเปนที่พอใจแลว ผลเลิศเลอ เราไมมีอะไรที่จะมาเพิ่มอีก
แลวที่จะมาแขงหัวใจดวงนี้ หัวใจที่พอแลวดวยความเลิศเลอ ส่ิงที่จะเอามาเพิ่มมันเลิศ
เลอหรือไม เมื่อไมเลิศเลอมันก็ตกของมันไปเอง สรรเสริญขนาดไหนมันก็วงสมมุติ จะ
ติฉินนินทาขนาดไหนก็วงสมมุติ ตกไปดวยกันทั้งนั้น อันนี้เลยสมมุติแลว นั่น มันสงู
กวานั้นแลวจะไปรับไวทําไม นินทาสรรเสริญตกไปหมดนั่นแหละ เขาใจไหมละ เอาละ
พอ ทําแทบเปนแทบตายเขายังจะมาฟองวา อวดอุตริมนุสธรม จะปรับอาบัติปาราชิก 
ปากอมขี้ เขาใจไหม นี่ปากอมธรรม
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

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

