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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 
เอาจริงเอาจังไมเหมือนใคร 

 การชวยโลกของเรา โรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่ง ทั่วประเทศไทยนะ คือทุกภาค
เลย ปจจัยพี่นองทัง้หลายบริจาคมานี้เรานําไปชวยโลก โรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่ง 
นอกนั้นก็โรงรํ่าโรงเรียน ที่ราชการตางๆ ที่เขามาขอรองมาขอใหไปชวยก็ให แต
โรงพยาบาลนี้เปนพื้นฐานเลย สรางใหตลอดๆ เครื่องมือแพทยพสิดารมากนะ 
เครื่องมือแพทยสวนมากมักจะสั่งมาจากนอกๆ  

เราเปนนิสัยสงวนเนื้อหนังของตัวเองนะ อะไรๆ ก็ตามถาไมจําเปนไมใหไปหา
มาจากเมืองเขา เมืองเรามีก็ใชกันไป ดีไมดีเมื่อมันใชไดเอาใชกันไป ตอไปมันก็คอยดี
ขึ้นๆ แลวแขงเขาได คอยตั้งแตเห็นวาของเขาดีกวาเรา เห็นของเขาดีกวาเรา เราก็เลว
กวาเขาไปเรื่อยๆ เรียกวาคนไมฟตตัว คนไมมีเนื้อมีหนัง ไมมีหลักมีเกณฑ เปนคน
ประเภทนี้ เมืองไทยเรามักจะเปนอยางน้ัน  

เราก็อยูในทามกลางประเทศไทย เมื่อมันเปนอยางไรเราก็วาตามเรื่อง เมืองไทย
เราไมคอยยินดีในของมอียูของตน ไมคอยสงวนเนื้อหนังของตน ชอบไปเอาเนื้อหนัง
คนอื่นมาแปะมาแมะ มันก็เปนกาฝากกัดเนื้อกัดหนังกดัตวัของเราแหลกไปหมดเลย 
แลวทั้งประเทศมีแตประเทศกาฝาก คนไทยกาฝาก ใชไดอยางไร พวกกาฝากมาเกาะ
กินจากที่อื่นๆ เพราะเราลืมตัว เราน้ีมันควรคิดนะ จะวาอยางไร 

เอา หลวงตาบัวพูดผิด เอาคอไปตัดเลยนะหลวงตาบัว นั่นละเราเห็นแกชาติ
บานเมืองน้ําหนักถึงขนาดคอขาดแทนเลยก็ได เราทําอะไรเราทําจริงๆ ไมควร
เหลาะแหละนะ เมืองไทยเราไมควรเหลาะแหละ ทุกส่ิงทกุอยางควรสงวนเนื้อหนังของ
ตัวไวเสมอ ใหมันแข็งแกรงเหมือนเขาซิ นี่นอยหนาตอเขาๆ อะไรวิ่งตามเขาๆ ดูได
เมื่อไร อะไรๆ ถาเปนของเขาแลวดีกวาเราๆ เราก็เลวกวาเขาไปเรื่อยๆ หาวันดีไมได 
ใหคิด พี่นองทั้งหลายคิดนะ  

อะไรมีแตเขาดีกวาเราๆ ไปยินดีกับของทําลายเราๆ ก็ทําลายไปเรื่อยๆ ตองคิด
นะ นี่ละธรรมสอนโลก เราไมไดเอนไดเอียง เกาะเปนเกาะ ดอนเปนดอน ควรที่
กระจายใสกันก็เปนเกาะๆ ดอนเปนดอน อยางนั้นถึงถูก ทาํอะไรไมคิดไมอานไมดนีะ 
มักจะสุกเอาเผากินคนไทยเรา เอะอะสุกเอาเผากินๆ ไปตลอด ลูกหลานเกิดมากก็ินไป
ตามวิชาสุกเอาเผากิน ไมมีเนื้อมีหนังเปนของตัวเอง ใชไมไดนะ 

ธรรมทานเปนอยางน้ัน ก็คิดดูไปบวชอยางมากจะบวชเพียง ๒ ป วาอยางน้ัน
เถอะนะ คิดในใจบวชตามประเพณีเพราะเห็นพอน้ําตารวง สะดุดใจอยางแรง พอนํ้าตา
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รวง แลวก็มายอลูก ยอเพื่อทุมลง เราไมลืม พอแมไมเคยยกยอลูกเจาของ ใครดกี็ดี
เก็บไวลึกๆ มีแตกดลงๆ เทานั้น สําหรับเรานี้พอก็ไมเคยยกยอ คําเดียวไมเคยมี แตก็
ไวใจเราตลอด แมจึงอยากใหเราเปนลูกผูหญิง  

พอมันสบายเหลือเกิน วาอยางน้ันนะ เพราะเรามันเหมือนเจาบานเจาเรือน รับ
การงานทุกอยางๆ พอสนุกไปสบาย แลวยิ่งมาพูดฉากหนาฉากหลังอยากใหเราลั่นคํา 
เออ..กูอยากไปนั้นนะ กูอยากไปนี้นะ แตไมมีใครทํางานนั้นใหกู พูดฉากหนาฉากหลัง
ลูก ถาเราไมล่ันคําเปนไมไดนะเรา ถาวา เออ ไปเลยจะทําให โอย อยากเตรียมของ
เดี๋ยวนั้นไปเลย คือคําพูดเรามันเด็ดขาดจริงๆ ถาลงไดล่ันคําแลวเอาจริง กลับมาเรียบ
เลยละ  

พอพดูอยางนี้เราก็ระลึกถึงพอของผูใหญเถิง ผ ูใหญเถิงเปนพอของครูอาจนี่
แหละ เปนเพื่อนฝูงกัน พอก็เปนเพื่อนกัน ลูกๆ ก็เปนเพื่อนกัน สนิทกัน สอง
ครอบครัวสนิทกันมากทเีดียว พอของผูใหญเถิงชวนเราเขาปาไปอะไรตออะไร โอ 
ไมไดละ ไดรับคําพอแลววาจะทําอันนั้นๆ ใหพอ ตองทําเสียกอน ไปไหนไมได นีแ่ก
ทดลองดูอยางไรไมทราบนะ มาชวนเราเราไมไป เราจะทํางานใหพอเรา เราลั่นคําวาจะ
ทําแลว  

แลวก็แอะๆ ไปถามพอ บักบัวนั่นนะกูชวนมันเขาไปปาไปตรงนั้นๆ มันบอกมัน
จะทํางานใหพอ มันรับคําใหพอแลว แลวมันทําหรือเปลา หรือมันเถลไถลหลบหลีกกู
ไมไปเฉยๆ โหย..มันทําเรียบรอยแลว ไอนี่ถามันลงล่ันคําแลวเอาเถอะ ยกยอ ถามันไม
ล่ันคําอยาไปใช เฉยเลย ถาลงไดล่ันคําแลวเปนเรียบรอยไปเลย เราก็ไมลืม เขากระซิบ
ถามกัน มันวามันไปไมไดมันรับคําของพอแลววาจะทํางานอันนั้นๆ ใหพอ แลวมันทํา
หรือเปลาหรือมันโกหกก ูมันไมโกหก เราก็ไมลืมนะ ไปกระซิบถามกัน ระหวางพอตอ
พอถามกัน เร่ืองของเราเปนอยางน้ัน 

นี่ละที่เราจะไดบวชก็เพราะนํ้าตาพอรวง เราไมลืมนะ อะไรๆ ขาดไปหมดเลย 
พอน้ําตารวงตอหนา พูดก็ไมเคยยกยอลูกเลยนะ กินขาวอยูดวยกันในวง ออกเดี๋ยวนั้น
เลย ยังไมอิ่ม หนีเลยเรา สามวันไมมาเขาหนาเลย คิดเรื่องบวช เออ..ลูกกูกม็ีหลายคน 
ลูกคนเหลานั้นกูไมไดไวใจมันละ วาอยางน้ันนะ ยกขึ้นนะ ยกขึ้นเพื่อทุมลง แตบักบัวนี่
ละมีเทานี้ละ ถาลงมันไดทําอะไรแลวกูสูมันไมได แต....ขึ้นมาเลยนะ แตกูขอใหมันบวช
ใหกูนี้ขอเทาไรก็เฉย หูหนวกตาบอด เวลากูตายแลวไอนี่มันไมลากกูขึ้นจากนรกแลวกู
จะจมนรก ไมมีวันขึ้นไดเลย พอวาน้ําตารวง ผึงออกเลย สะดุงอยางหนักนะ พอนํ้าตา
รวงวาลูกไมบวชให แลวก็ไมมีใครลากกูขึ้นจากนรก  



 ๓

นั่นละเปนเหตุใหบวชนะ ขาดหมด อะไรคาราคาซังไมมีเหลือเลย พอนํ้าตารวง 
แลวบวช เอาบวชให จะบวชก็ไปขูแม คือมันตดิแมแตไหนแตไรมา ไปกห็าแม นี่ที่วาจะ
ใหบวชนะจะบวชใหแลวนะ บวชแลวอยากสึกเมื่อไรสึกนะ ใครมาบังคับอยูเทานั้นป
เทานี้ป ไมไดไมบวช เออๆ สาธุ บวชเสร็จเรียบรอยออกมานี้จะมาสึกตอหนาตอตาคน
ไปบวชเต็มโบสถเต็มวิหารแมก็ไมวาหรอก แมอยากเห็นผาเหลืองเวลาบวช แลวใคร
บวชแลวจะออกมาสึกอยางน้ันได แมรู ก็บวชใหละ ถาวาเทานั้นปเทานี้ปไมเอาไมบวช 
มันมีอยูอยางนั้นละ ก็เลยบวช  

เวลาบวชไปก็จริงจังมาก ทุกอยางจริง กับพระกับเณรที่มาเกี่ยวของเขาวาเราดุ 
คือมันมาเกะมากะ มันไมทําจริงตามหลักธรรมวินัย เลอะๆ เทอะๆ เราก็วาเอาบาง 
แลวมาโกรธมาเคียดใหเรา เราไมลืมเพื่อนฝูงเคยีดใหเรา แตเราไมผิด เราก็ไมลืมนะ 
คือมันระเกะระกะ มันไมจริงไมจัง อนันี้จริงทุกอยางถาลงทําอะไร เขาก็วาเราดุละ ใน
วัดนั้นรูสึกจะวาเรานี้ละดุกวาเพื่อน มันดุจริงๆ นะเรา จริงจังมากทีเดียว อยูวัดโยธา
นิมิตรนี่ มันไมลืม 

ทีนี้เวลาบวชไปแลวตั้งใจจะบวชใหถูกตองตามสิกขาบทวินัย ไมใหเคลื่อนคลาด
เลย  ตายแลวจะหวังไปสวรรคไปดีเพราะการบวชนี้เทานั้นละ บวชไดเทาไรก็ตามก็จะ
หวังเอาความดีนี้สงไปสูทางที่ดี วาอยางน้ัน ไปบวช บวชแลวอานหนังสือไปๆ เอะ ชอบ
กลไปเรื่อยๆ จิตมันดูดไปเรื่อยๆ บวชแลวไปสวรรค สวรรคแลวไปพรหมโลกแลวไป
นิพพาน อานไปๆ จิตมนัดูดดื่มไปๆ สุดทายก็ถึงนิพพาน ทีนี้จิตเลยพุงใสนิพพานเลย 

นี่พูดตามความจริงในใจของเราเปนอยางน้ัน นิพพานเปนอยางน้ันๆ โอ สุด
ยอดเลย สวรรคก็ไมอยู พรหมโลกกไ็มอยู อยากไปนิพพาน ตั้งใจปฏิบัติเพื่อนิพพาน 
พอเรียนจบแลวจะออกไปนิพพาน วางั้นนะ ทั้งๆ ที่เงินไมมีสักสตางคนะตั้งหนาเปน
เศรษฐีแลว ไปก็เอาจริงอยางวาละ พอหยุดเรียนแลวเขาหาพอแมครูจารยมั่นเลย สงสัย
เร่ืองมรรคผลนิพพานทานปลดเปลื้องใหหมดในเวลานั้น กิเลสมีเต็มหัวใจแตไมสงสัย
เลยมรรคผลนิพพาน พอแมครูจารยมั่นเปนผูปลดเปลื้องออกใหหมดทีเดียว 

นั่นละที่นี่มันทุมกันใหญตอนนั้นละ พอลงใจแลวทีนี้ก็เอากันใหญ มันลงใจแลว
ไมมีอะไรคาราคาซัง ลงใจตามคําสอนของทานเรียบรอยแลว ทีนี้มันก็พุงของมันเลย 
ออกปฏิบัติไปคนเดียวตลอดนะ เราไปภาวนาเราไมไปกับใคร ไปสองคนสามคนมัน
เปนน้ําไหลบา มันไมรุนแรง ถาไปคนเดียวเรามันมีทอเดียวพุงๆ เลย ไปอยางน้ันตลอด 
ไปคนเดียวก็พุงอยางน้ันตลอด ฟาดเสีย ๙ ป ตั้งแตพรรษา ๗ ถึงพรรษา ๑๖ นี่ละ
เรียกวาตกนรกทั้งเปน เพราะมันเอาจริงเอาจังมากทําอะไร 
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พอพรรษา ๑๖ ก็ฟาดกเิลสขาดสะบั้นลงจากหัวใจบนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย 
เราลืมเมื่อไร วันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ เปนเวลา ๕ ทุมพอดี ซัดกิเลสขาดสะบั้นลง ฟา
ดินถลมเลย ปรากฏวานะ คือตัวของเรานี่มันพุงเลยเชียว เวลากิเลสกับธรรมกับจิตขาด
สะบั้นจากกันมันรุนแรงจนกระทั่งรางกายนี้พุงตวัเลย มันอยูธรรมดานี่ละ มันรุนแรง
มากขนาดนั้น นี่ละที่เราวาฟาดินถลม คือมันเปนในรางกายของเราเอง สวนฟาดินเขาก็
อยูของเขาอยางน้ันแหละ มันหากเปน มันรุนแรงมาก นั่นแหละวันนั้นละจึงจําไมลืม 
กิเลสไดขาดสะบั้นลงไปจากหัวใจในวันนั้น ตั้งแตนั้นมาไมปรากฏวากิเลสตัวใดเทาเม็ด
หินเม็ดทรายเขามาแทรกใหเห็นพอไดตอกรกันอีกไมมี เงียบเลย  

นี่ละความเอาจริงเอาจังทานทั้งหลายจํานะ จริงมากนี่ ไมเหมือนใคร ถาลงไดทํา
อะไรแลวจริงมากทีเดียว ทุกส่ิงทกุอยางเปนขาดสะบั้นไปเลยถาลงไดปลงใจลงตรงไหน
เปนไมรอ ตั้งแตนั้นมาก็สบายไมมีอะไรในหัวใจ พูดตรงๆ เราไมเคยมีทุกขในหวัใจ
ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมาจนกระทั่งทกุวันนี้ ถาวาบรมสุขเปนพื้นฐานวานิพพานเที่ยงไม
เถียง เถียงไปหาอะไร มนัเปนอยูในหัวใจนี้แลว นั่นละธรรมพระพุทธเจาเลิศไหม สอน
ถึงขั้นนั้นละ พระพุทธเจาสอนโลกสอนถึงขั้นนิพพาน  

ขอใหถึงน้ันแลว สนฺทิฏฐิโก ประกาศปางไมตองไปทูลถามพระพุทธเจา ไมวา
พระองคใดก็ตาม ใครก็ตามถาลงไดถึงปบเขาเทานั้น สนฺทิฏฐิโก ตัดสนิครั้งสุดทายวา
ภพชาติเสร็จเรียบรอยแลว อยมนฺติมา ชาติ ชาตินี้เปนชาติสุดทายของเรา นตฺถิทานิ  
ปุนพฺภโว ตอไปนี้เราจะไมมาเกิดอกี ปางขึ้นมาภายในใจนั้นหายสงสัยเลย นี่ก็หาย
สงสัย การสอนโลกจึงสอนดวยความอาจหาญชาญชัย ไมมีอะไรที่จะสะทกสะทาน มา
ของอยูในใจมีตรงไหน ติดอะไร ติดเขาตรงไหน ติดเราตรงไหน มันไมมี สามแดน
โลกธาตุนี่ขามไปหมดแลว 

การแนะนะสั่งสอนจึงเต็มเม็ดเต็มหนวย ไมไดมีสะทกสะทานวาจะผิดไป เพราะ
ถอดออกจากหัวใจที่ถูกตองแมนยําอยางเลิศเลอแลวจะไปถามใครละ การสอนจึงสอน
ไปตามหลักความจริงลวนๆ อยางน้ันละ พูดอยางน้ีใครจะวาเราเปนบาก็ตาม พูดอยูนี่ 
เอาธรรมแทๆ หาแทบเปนแทบตายถึงขั้นจะสลบไสลก็มีบางครั้งนะ ฟดกับกิเลสเอา
ขนาดนั้น แลวนําความดีงามของเจาของทีอุ่ตสาหพยายามหาได ๙ บาท ๑๐ บาทมาพูด
สูกันฟงเขาพอใจโลก แตเราเอาธรรมซึ่งเปนของเลิศเลอมาพูดใหโลกฟงวาโอวาอวดไป
เหรอ พวกนี้จะหาไดแตของเลวทราม ของดีมันเอาไปไมได วาอยางน้ันเลยนะ  

นี่พูดออกมาอยางอาจหาญชาญชัย คําวาเลิศวาเลอสุดแลวในหัวใจดวงนี้ กิเลส
ตัวเลวทรามขาดสะบั้นลงจากใจ ใจเลิศไมตองบอก ปฏิบัติอยางน้ันซิปฏิบัติธรรม มาทํา
เหยาะๆ แหยะๆ เลนๆ ไดเหรอ ตองเอาใหจริงใหจัง เอาละสายแลว  



 ๕

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

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

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

