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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

ธรรมวาอยางไรตองยอมตามธรรมนั้น 
 ทองคําที่มอบเขาคลังหลวงแลว ๑๑,๖๓๗ กิโลครึ่ง หรือ ๑๑ ตัน ๖๓๗ กิโล
ครึ่ง หลังจากมอบแลวไดทองคําประเภทน้ําไหลซึมเพิ่มเขาอกีถึงวันที่ ๗ กุมภา ๓๐ 
กิโล ๓๘ บาท ๖๕ สตางค รวมทองคําทั้งหมดทีม่อบแลวและยังไมไดมอบเปนทองคํา 
๑๑,๖๖๘ กิโล ๕ บาท ๗๖ สตางค คิดเปนเงิน ๑๑,๓๒๘,๒๒๗,๘๔๐ บาท พวกเราได
ขนสมบัติเขาคลังหลวงคราวนี้ไมใชนอยๆ นะ 

ทองคําเหลานี้เขาคลังหลวงทั้งหมด บรรดาพี่นองทั้งหลายบริจาคผานเรานี้เขา
สวนรวมทุกบาททุกสตางค ไมร่ัวไหลไปไหนเลย บริสุทธิ์สุดสวน เราก็ภูมิใจในการได
ชวยชาติบานเมืองของเรา เราไมเอาอะไรเลย แบตลอดเลย บริสุทธิ์เต็มที่เลย ทองคํานี้
ดูไดเขาคลังหลวงแลวมากอยูนะ ๑๑,๖๖๘ กิโล ทองคําเขาคลังหลวงเราในการชวยชาติ
คราวนี้ ไดมากอยู  

นั่นละธรรม ธรรมเดินทางไหนบริสุทธิ์ตลอดเลย ถากิเลสเขาไปตรงไหนแหลก
ไปๆ หมด ถาธรรมไปไหนแลวบริสุทธิ์เต็มสัดเต็มสวน นี่เราไดพาพี่นองทัง้หลายชวย
ชาติบานเมืองของเราก็เขาทุกบาททุกสตางค ไมไดไปไหนเลย นี่ละธรรมพาดําเนิน
บริสุทธิ์ ถากิเลสพาดําเนินนี้แหลกเลย ไมมีเหลือ  

ผูที่ฝกหัดนสัิยไดเรียบรอยก็คือทานอาจารยคําดี ทานอาจารยคําดีถ้ําผาปู ทาน
เคยเลาใหฟง นี่ละทานฝกทานไดเรียบเลย แตกอนทานเปนนิสัยใจรอน วูวาม ทําอะไร
ไมทันใจโยนฟาดไปทกุแหงทุกหนเลย เหตุที่จะดดัทานได ทานวาอยางน้ันนะ ไมมีใคร
สอนเราได บทเวลาสอนก็มีเณรหนึ่งสอนเรา ทานวา คือนิสัยเราเปนอยางน้ัน พอดีเณร
เย็บผาสบงใหทานผิด ทานจับผาสบงฉีกตอหนาเณรเลย ฉีกตอหนาน้ันแลวเณรไปนั่ง
อยูขางตนเสา ไปรองไหอยูตนเสา ไปเห็นเณร เออ ไมมีใครสอนเราไดละ ทานนึกในใจ 
ก็มีเณรนี้ที่สอนเรา 

ตั้งแตบัดนี้ตอไปนิสัยเชนนี้เราจะไมนํามาใชตลอดวันตาย ทานวาอยางนั้นนะ 
ทานจะไมดุใคร ทานบอกอยางน้ีเลย คือเณรเย็บสบงใหทานผิด เย็บผิดแลวทานดูทาน
ฉีกสบงตอหนาเณร แลวเณรก็ไปนั่งอยูขางตนเสา ไปรองไหอยูขางตนเสา ทานไปเจอ
เขาก็ เออ ไมมีใครสอนเราไดในโลกนี้ ทานวาอยางน้ัน บทเวลาจะสอนเราไดนี้คือเณรนี้
ละ ตั้งแตนีต้อไปเราจะไมดุใครเลย จนกระทั่งวันตายทานบอกวาทานจะไมดุใคร เณรนี้
ละสอนเราได ตั้งแตบัดนั้นมากิริยาเหลานั้นทานทิ้งหมดเลย ทานวาอยางนั้น 



 ๒

เพราะฉะนั้นเวลามาเห็นเราอยางทุกวันนี้เรียบๆ คือเณรนั้นละเปนอาจารยสอน
เรา ทานวาอยางน้ัน ทานอาจารยคําดีทานเลาใหฟง แตกอนนสัิยเราใจรอน ทําอะไรพอ
เหว่ียงเหวี่ยง พอทิ้งทิ้งไปเลย ทานวาอยางน้ัน แลวเณรมาเย็บสบงใหทานผิด ทานก็ฉีก
ผาสบงตอหนาเณร พอฉีกแลวเณรนั้นไปนั่งอยูขางตนเสาไปรองไหอยูนั้น เออ ทั่วโลก
ไมมีใครสอนเราได มีเณรนี้ละสอนเรา ตั้งแตบัดนี้ตอไปเราจะไมดุใครเลย ทานวาอยาง
นั้น ตั้งแตบัดนั้นมาทานจึงไมดุ ทานบอกทานไมดุ 

แตเวลาทานไมดุทานก็เอาเรานี่ไปอีกนะ ไมขึ้นตนก็ตอนสุดทายทานเทศน 
เอะอะก็ขึ้นทานมหาบัวละ ไมขึ้นตนก็ตอนสุดทาย เด็ดขาดทุกอยางทานวา ทานบอกวา
ทานเด็ดขาดทุกอยาง ตัง้แตนั้นมาแลวทานไมดุใครเลย ทานกเ็อาเราไป..ทานมหาบัวนี้
เด็ดขาดทุกอยาง แลวหาที่คานไมไดดวย ทานเอาเณรนั้นมาสอนทาน ตั้งแตนั้นทานไม
ดุใครเลย ทีนี้ก็พอดี ก็แปลกอยูนะ ทานมีญาณอันหนึ่งสําคัญอยูนะ ทานภาวนา ตื่นเชา
มาทานบอกวาเมื่อเชานี้ไดเหตุแลวนะ จะมีพระองคสําคัญมาในวัดเราเร็วๆ นี้ ทานบอก
วาพระองคสําคัญ พระกรรมฐานองคสําคัญ แตทานก็ไมระบุชื่อละ  

ถึงขนาดที่วาทานใหเอาพระมาเฝาศาลาคอยพระองคสําคัญจะมาเร็วๆ นี้ วา
อยางน้ัน ใหพระมาเฝาศาลา พระพอเห็นเราไป เราไปองคเดยีวนี่ เราขโมยหนีจากหมู
จากเพื่อนไปองคเดียว ไปขอนแกน ไปวัดศรีฐานแตกอนมันเปนวัดปา เดี๋ยวนี้เปน
สนามคนแลวแหละ ตรงที่เขาเรียกสามเหลี่ยมเปนดงนะแตกอน ทานบอกวาทานจะได
พบพระองคสําคัญเร็วๆ นี้ ทานใหพระมาเฝาศาลา จะไดพบพระองคสําคัญเร็วๆ นี้
แหละ ทานรูของทานนะ  

แลวพระนั้นก็มาเลาใหเราฟง ทานก็เลาตามประสาของทาน ทานไมรูวาเราเปน
ใครแหละ เห็นเราไปองคเดียว ผมมาอยูที่นี่มานั่งเฝาศาลา เพราะทานอาจารยทานสั่ง
วาจะมีพระองคสําคัญมาหาเราเร็วๆ นี้ ใหพระไปเฝาศาลา ทานหมายถึงพระกรรมฐาน 
ถามีพระกรรมฐานมาใหไดพบกับเราเสียกอน จะพบเร็วๆ นี้ทานจะมา ผมก็ไดมาเฝา
ศาลาที่นี่แหละ เราวา มาเฝาไดกี่วันแลว ไดสองวันนี้ละ เณรนั้นยังไมรูนะ ก็เราไปองค
เดียว เราก็สนุกไลเบ้ียเณรละ ซักทุกสิ่งทุกอยางหมด เพราะเณรไมรูเราวาเปนใคร ก็
สนุกซักละซี ซักเร่ืองนั้นซักเร่ืองนี้  

จึงมารูเร่ืองของเราทีหลัง เหตุที่จะรูเพราะถามชื่อเรา ทานอาจารยชื่อวาอยางไร 
ถามทําไม เณรนี้ก็อางเหตุผลถูกตอง เวลามีพระอาคันตุกะมาที่นี่ไปเลาใหทานฟงจะได
รูชื่อรูนาม ถาไมเชนนั้นก็ไมทราบจะเอาอะไรไปกราบเรียนทาน ตกลงเราจนตรอก ก็
เลยไดบอกวาบัว ชื่อวาบัว ทานอาจารยมหาบัวเหรอ ถามไปอะไรนักหนา เราก็ซัดเขา
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ไป สุดทายเณรก็ตื่นเตนทันทีเลย ทานก็เลาตรงกัน ทานบอกพระมาเฝาศาลา เวลาไป
ทานก็พูดตรงกัน ก็แสดงวาเณรไมเสแสรงอะไรละ พูดธรรมดา นี่อันหนึ่ง 

ทีนี้เวลาเราไปที่นั่นแลว ตอนพวกพระเอาปนตงปนโตไป เราน่ังอยูขางๆ ก็หูดี
อยูนี่นะ เรานั่งเปนองคที่สองของทาน พอใครเอาปนโตเอาหมออาหารอะไรเขาไป
ใกลๆ ทานกระซิบบอกพระนะ เราน่ังอยูนั้น บอกวาเสือนะนั่นๆ ใหระวังใหดี ใครไป
ใกลๆ เสือนะนั่น ทานบอกมาหาเรานี้บอกวาเสือนะอยูนั้นระวังใหดี ทานบอกระวังใหดี
เสือนะนั่น ทานบอกวาเสือ เราก็ขบขัน คือทานไมดุใครนี่ กิริยาทาทางของพระของเณร
ก็เหมือนลิง ลิงพระลิงเณรนั่นแหละ ไมใชลิงคน เหมือนลิงพระลิงเณรนั่นละ ใครเขาไป
นั่น นั่นรูไหมเสือ ทานกระซิบบอกวาเสือนะนั่น  

คนไหนออกไปเปลี่ยนหมดกิริยาทาทาง แลววันหลังเรียบหมดทั้งวัด คอืทานไม
ดุ แตทานเอาเรื่องของเราไปขูพระเณร นี่ก็ขบขันดีทานอาจารยคําดี ทานพูดอยางน้ัน 
ใครกมเขาไปนั้นเสือนะนั่น บอกเราวาเปนเสือ ระวังใหดี ใครเขาไปนั้นเสือนะนั่น ระวัง
ใหดีนะ ตั้งแตนั้นมาพระเณรเรียบทั้งวัด เสือตัวนี้มา ขบขัน ทานบอกวาเสือนะนั่นทาน
วา ทานกระซิบบอกพระ เรียบทั้งวัดเลยนะ คือทานไมดุ ทานก็เอาเราไปแทนตัว..ทาน
อาจารยคําดี  

ทานไมถือเนือ้ถือตัวนะทานอาจารยคําดี ทานฝกทานก็ไดอยางวา นิสัยกิริยาแต
กอน นิสัยวูวามดุเดือด ตั้งแตเณรเย็บสบงผิด ฉีกสบงตอหนาเณรแลวเณรไปนั่งรองไห
อยูตนเสา นั่นละทานบอกวานี้ละเณรนี่ละเปนอาจารยสอนเรา ตั้งแตบัดนี้ตอไปเราจะ
ไมดุใครเปนอันขาดจนกระทั่งวันตาย ทานจึงไมเคยดุใครทานวา นั่นละเณรนั่นละเปน
ตัวเหตุที่ทําใหผมเปลี่ยนนิสัยหมดเลย แตกอนผมไมไดเปนนิสัยอยางน้ีนะทานมหา 
นิสัยผมวูวาม พอขวางขวาง พอปาปาไปอยางน้ันละ  

พอเณรเย็บสบงผิดเทานั้นละฉีกสบงตอหนาเณร เณรไปนั่งแอบตนเสารองไห
อยูนั่นละ นั่นละเปนอาจารยสอนผม ตั้งแตนั้นมาผมไมเคยดุใครเลย ก็ไมดุจริงๆ เรียบ
ตลอดมา แตกอนผมไมไดเปนนิสัยอยางนี้นะทานวา เปนนิสัยเหมือนโจรเหมือนผูราย 
เอาใหไดอยางใจทานวา พอเณรเย็บสบงผิด ฉีกสบงตอหนาเณรแลวเณรไปนั่งอยู
ขางตนเสารองไห นั่นละเปนอาจารยสอนผม ตั้งแตนั้นมาผมไมเคยดุใครเลย ทานก็
เรียบตลอด ทานฝกนิสัยทานไดจริงๆ ทานบอกวาไมเคยดุใครเลยทานวาตั้งแตบัดนั้น
มา นี่ทานฝกไดนะ 

ไอเรานี้บอกวาจะไมดุใครหันหนามาทางนี้ เราจะไมดุใคร พอทางนี้หมาเหาวอก
ทางนี้ซัดหมาแลว นี่ก็หมาเหาอยูในนูนเราก็คันฟนอยูนี้ เราไมเหมือนทานอาจารยคําดี
นะ ถาวาทานไมดุใครทานไมดุจริงๆ เราไมดุทางนี้แตไปดุทางน้ี นิสัยทานดีมาก ทาน
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ฝกไดนะ ไอเราไมเคยสนใจจะฝก ไมเคย เร่ืองดุนี่ไมเคยสนใจจะดุ เรียกวารอยทั้งรอย
เปนธรรมทั้งนั้น จะดุก็ตามดีก็ตาม  เรียกวาดุดวยธรรม ถาผิดบอกผิดทันทีเลย 

ยกตัวอยางเชนที่วาปดกวาดออกมาที่ศาลา เราดูนาฬิกาผิด อาว นาฬิกาไดเวลา 
คือแตกอนการทําขอวัตรปฏิบัติใครทันเราเมื่อไร เพราะฉะนั้นพระเณรจึงอืดอาดไมได
กับเรา พอดีวันนั้นดูนาฬิกาผิด ปุบปบควาเอาไมกวาดลงปดกวาดเสร็จแลวออกมา ปด
กวาดออกมา ตามธรรมดาปดกวาดออกมาถึงหนาศาลาพระจะเต็ม คือองคนั้นปดกวาด
ออกมาจากถิ่นฐานของตนๆ แลวมารวมกันที่ศาลา แตวันนั้นหายเงียบไมมีพระเณรสัก
องคเลย เราปดกวาดออกมา ปดกวาดออกมาที่หนาศาลาก็มาดุเณร  

เณรมันเปนอยางไร พระนี่มันตายกันทั้งวัดเหรอ ใครจะกุสลาใคร ถึงเวล่ําเวลา
ไมรูเหรอ มันเปนอยางไร นี่ยังไมแลวนะกลางคืนจะประชุมกันอีก ดไีมดีขับพระออก
จากวัด เณรมันคงรําคาญ มันเห็นเราปดกวาดออกไปนั้นมันก็เลยเอาไมกวาดออกมา
กวาด เลยถามเณร ดุเณรดวยนะ มันเปนอยางไรพระเณรมันตายกันทั้งวัดแลวเหรอ 
ใครจะกุสลาใครนี่ ถึงเวลาปดกวาดไมรูเหรอ นี่เปนเรื่องละเอียดเมื่อไร เร่ืองหยาบๆ 
ถึงเวลาแลวปดกวาดก็ทราบกันทั้งวัด แลวมันเปนอยางไรวันนี้นะ  

นาฬิกาไดเทาไรเณร นาฬิกาพึ่งไดบาย ๓ โมง ๒๐ นาที คือธรรมดา ๔ โมงปด
กวาด นี่เราผิด ใสเณรเปรี้ยงๆๆ แลวกลางคืนยังจะประชุมอกีนะนั่น พอถามนาฬิกา
เณรแลว นาฬิกาไดเทาไรเณร นาฬิกาพึ่งได ๓ โมง ๒๐ นาที พอวาอยางน้ันหยุดๆ ขึ้น
ทันทีเลยนะ มันจะเปนบากันทั้งวัด เราจะไปแกบาเรา ปุบปบกลับเลย นี่ละเปนไฟมา
อยางน้ัน พอวาเราผิดปบนี่ธรรมถูกตอง กราบธรรมทันที เราจะไปแกบาเรา ไปเลย 
เณรมันคงหัวเราะเรา ใสเปรี้ยงๆๆ นะนั่น เหมือนฟาดินถลมนั่นละ 

พอวาเราผิดเสียเทานั้น นาฬิกาพึ่งได ๓ โมง ๒๐ นาที ธรรมดา ๔ โมงปดกวาด 
พอวา ๓ โมง ๒๐ เหอ ซ้ําเขาอีก บอกวานาฬิกาพึ่งได ๓ โมง ๒๐ หยุดๆ ขึ้นทันทีเลย 
มันจะมาเปนบากันทั้งวัด เราจะไปแกบาเราเดินปุบๆ เณรมันคงหัวเราะ นั่นละธรรมฟง
ซิ คือไมไดดไุดดาดวยความโกรธดวยกิเลสตัณหา ดุดาดวยอรรถดวยธรรม เมื่อผิดตอง
ยอมรับวาผิด นี่เราก็ผิดใชไหมละ จึงบอกวาหยุดๆ อยามาปดกวาดมันจะเปนบากันทั้ง
วัด เราจะไปแกบาเรา เดินกลับเลย อยางน้ันละเรียกวาธรรม พูดใหเปนธรรมอยางน้ัน 
ที่จะไวเน้ือไวตัววาเปนเจาอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ นี้ไมได นีไ่มเหมือนใครนะ 
ตองใหลงตามธรรม เอาธรรมเปนเกณฑ ธรรมวาอยางไรตองยอมตามธรรมนั้น ฝน
ไมได 

 
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่



 ๕

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

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

