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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

ไมคอยมีใครสอนภาวนา 
 

กอนจังหัน 

 พระที่มาใหตางคนตางสนใจขอวัตรปฏิบัติทุกสิ่งทุกอยาง อยามาเรอ ๆ รา ๆ ไมได
นะ ดูใหละเอียดลออ ทุกสิ่งทุกอยางถือเปนงานของเรา เรามาประกอบความพากเพียรหา
ความดีใสตน อะไรบกพรองขางนอก ความบกพรองออกไปจากขางในตัวเราเอง ๆ แตละ
องค ๆ นะ อยาถือวาคนน้ันทําแลวเราแลว ไมแลว ถาเรายังไมทํา ความชั่วก็เหมือนกัน ไม
ช่ัวถาเราไมทําใหช่ัวเอง ความดีถาเราไมทําใหดีไมดี น่ัน ใหสังเกต ๆ นะ พระมานี้หลั่งไหล
มาตลอด โอย อยาวานะเปนแสน ๆ เปนลาน ๆ ตลอดมานี่นะ ศึกษาแลวไดผลประโยชน
อะไรไปบางก็ไมรูนะ ใหพากันพิจารณาดวยดี 

เวลาน้ีศาสนาของเรา ผูปฏิบัติตามศาสนาน้ันแหละ ไดแกพวกพระเราน้ีแหละ ทํา
เลอะ ๆ เทอะ ๆ มากท่ีสุดเลยเวลาน้ี บอกวามากที่สุด ไมมีที่ไหนปรากฏเหมือนปจจุบันนี ้
เลอะเทอะมากทีเดียวพระเรา คําวาพระเราใหดูเรานะ อยาไปดูที่ไหน มันเลอะเทอะมากที่
สุด ขอวัตรปฏิบัติที่เปนศีลเปนธรรมเกี่ยวกับเพศของพระนี้ไมคอยสนใจ ไปหาโดดใสตั้ง
แตสวมแตถานไปอยางน้ันนะ ศีลธรรมน่ีเปนเคร่ืองประดับพระใหสวยงามไมสนใจ ถาเปน
สวมเปนถานความเลอะ ๆ เทอะ ๆ ความมักใหญใฝสูง ความเปนบายศบาลาภ เด๋ียวน้ี
พระเรากําลังเปนบายศนะ ไมทราบหาไปอะไรก็ไมทราบนะยศ ยศอะไรจะเลิศเลอยิ่งกวา
ยศธรรม ธรรมมีในใจเทาน้ันมากนอย ไมสนใจกับยศ ๆ เย็ด ๆ อะไรละนะ เด๋ียวน้ีมันเปน
บาไปอยางน้ันนะพระเรา โหย เลอะเทอะมากที่สุดนะ 

บวชเขามา คําวาพระ ๆ ก็ออกจาก วร ๆ ก็แปลวา ประเสริฐแลวน่ี น่ีพระนามพระ
พุทธเจาประทานใหแลวพระ ภิกษ ุผูขอหรือผูเห็นภัย น่ันแปลเสียบางวันน้ี ผูเห็นภัยหรือผู
ขอ เห็นภัยในวัฏสงสาร ขอก็คือบิณฑบาตขอทานเขากินไปวันหนึ่ง ๆ เพ่ือสงเสริมความ
เห็นภัยของตัวเองใหหนาแนนข้ึน แลวจะไดมีสติสตัง 

เวลาน้ีพระเราน้ีเลอะเทอะมากท่ีสุดนะ ไมมีใครกลาพูดตําหนิพระแหละ ตองพระ
เปนผูกลาพูด เปนผูตําหนิพระดวยกันเอง เพราะตางคนตางเรียนหลักธรรมหลักวินัยมา
ดวยกัน ผิดถูกชั่วดีดูกันไดรูกันได พูดกันไดเตือนกันได พระเราเตือนกันไมไดไมมีอะไรจะ
เตือนไดในโลกนี้ ผูที่ละทิฐิมานะตลอดเวลาก็คือพระเรา ไมใชบวชเขามาสั่งสมทิฐิมานะ
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เยอหยิ่งจองหอง ดวยอาศัยเพศผาเหลืองเขามาครอบหัวเทาน้ัน แลวดินเหนียวติดหัวก็วา
ตัวมีหงอน น่ีละเสียมากนะพระเราเวลาน้ี ขอใหทานท้ังหลายไดรูเน้ือรูตัวนะ 

ประชาชนญาติโยมเขาไมกลาตําหนิพระเขากลัวบาป แตพระไมกลัวบาป อาจหาญ
ชาญชัยตอบาปตอกรรม คือพระเรา ปจจุบันนี้เลอะเทอะมากที่สุดเลย เปนแบบพระหนา
ดานก็มีเต็มบานเต็มเมืองเวลาน้ี เราน้ีสลดสังเวชในนามของพระดวยกัน จึงตองเตือนกัน
ได พระเตือนกันบอกกันไมไดไมมี ปวารณาแตละป ๆ หมายความวายังไง ก็เปดโอกาส
เปดชองเปดทางใหแนะนําตักเตือนซึ่งกันและกันได ท่ัวประเทศเขตแดนปวารณากันท้ังน้ัน 
เมื่อเปนเชนนั้นแลวทําไมพระทั่วประเทศเขตแดน ซ่ึงไดรับการปวารณามาดวยกัน ซึ่งกัน
และกันแลวจะเตือนกันไมได 

พระเตือนกันไมไดไมมีใครเตือน ผูที่จะยอมละทิฐิมานะ พรอมที่จะละทิฐิมานะของ
ตัวเองน้ีคือพระเราน้ันแหละ ถาพระเราไมยอมรับแลวไมมีใครรับในโลก อยาไปสอนโยม
เขาใหเสียเวลํ่าเวลา เสียเวลํ่าเวลาของเขาดวย เสียประโยชนของเขาดวยที่มาฟงพระตัวสั่ง
สมทิฐิมานะ แตไปสอนเขาใหละทิฐิมานะ อยาพูดนะ อายตัวเองมากนะ ทานท้ังหลายเปน
ยังไงเวลาน้ี พวกเราเปนพระรูเน้ือรูตัวแลวยัง บิณฑบาตอาศัยเขากินท่ัวประเทศเขตแดน 
การมาปฏิบัติตัวทํายังไง ทําลายแตศาสนา แตชาติบานเมืองใหเหลวแหลกไปตลอดเวลา น้ี
เปนงานของพระเหรอ หรือนี้งานของสงฆ เปนอยางน้ีเหรอ 

จะทําความดิบความดีอะไร ก็วานั่นไมใชกิจของสงฆ ๆ กิจของสงฆคือกําลังทําลาย
ชาติบานเมืองและศาสนาดวยความหนาดานน่ีเหรอ นี้กิจของสงฆเหรอ อยางไมมียางอาย
ทุกสิ่งทุกอยาง ดื้อดานหาญทําทุกอยาง นี้หรือกิจของสงฆ พระในสมัยปจจุบันน้ี ใหทานท้ัง
หลายไปคิดนะ พวกเราไมคิดเองไมมีใครคิดแหละ คนอื่นเขาไมกลาแตะ พระเขาไมกลา
แตะ เขากลัวบาป พวกเราน้ีขอใหรูเร่ืองรูราวซ่ึงกันและกัน เตือนกันไดนะ พระเตือนกันไม
ไดหมดพุทธศาสนา ไมมีเหลือแหละในหัวใจของพวกพระเรา ในเพศของพระเรา จะไมมี
เหลือ จําใหดีนะ วันน้ีเตือนเพียงเทาน้ี เพราะพระเณรท่ีเขามาเก่ียวของกับเราน้ีเปนหม่ืนๆ 
แสน ๆ เปนลาน ต้ังแตเร่ิมเขามาสรางวัดปาบานตาด ไหลเขาไหลออกตลอดเวลา 

การแนะนําตักเตือนสั่งสอนตองมีหนักมีเบา เพราะผูที่แบกหามมา สวนมากมีแต
ความชั่วชาลามกทั้งหนักทั้งเบา หนักอึ้งมาดวยเจาของแตยังไมรู แบกมาอยางน้ันแหละนะ 
มองดูแลวมันอกจะแตกนะ ขอใหพระลูกพระหลานจําเอาไปปฏิบัติ เอาละใหพร  
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หลังจังหัน 

เมื่อวานนี้ทองคําได ๑๒ บาท ๕๑ สตางค ดอลลารได ๔๒๖ ดอลล ทองคําที่ไดหลัง
จากมอบแลวเวลาน้ีได ๑๒๙ กิโล ๓๓ บาท ๔๙ สตางค ดอลลารได ๑๒๕,๐๔๓ ดอลล 
รวมทองคําที่ไดแลวทั้งหมด ทั้งมอบแลวและยังไมไดมอบเปนทองคํา ๕,๖๘๙ กิโล 
ดอลลารที่ไดแลวทั้งหมด ทั้งที่มอบแลวและยังไมไดมอบ เปนจํานวน ๗,๓๒๕,๐๔๓ 
ดอลล จึงไดพูดกับบรรดาพี่นองทั้งหลาย คราวน้ีอยาใหพลาดเถอะ หลวงตาจิตปกจุดนั้น
เหลือเกินคราวน้ีนะ จุดวันท่ี ๑๒ เมษา ซ่ึงเปนวันครบรอบน่ีนะ ควรจะไดทองคําเรามอบ
เขาคลังหลวงอีก ๕๐๐ กิโล เงินเราท่ีอยูในธนาคารเวลาน้ีใหตํ่ากวา ๑๒๐ ลานน้ีแนใจเลย
วาไมต่ํา นอกจากสูงกวานั้น คือเรายังไมไดตรวจดูสมุดฝาก รวมบัญชีทั้งหมดแลวถึงจะพูด
ได 

หลวงตาที่พาพี่นองทําอะไรนี้ไมมีละเคลื่อนคลาด จิตแนนอนมาก เฉียบขาดทุก
อยาง อะไรมาเหลาะ ๆ แหละ ๆ ไมได เราทํางานเปนอยางน้ัน คราวนี้ยังไงก็ขอใหได
แหละทองคําเรา ใหไดสัก ๕๐๐ กิโลเราก็จะพอใจ พอได ๕๐๐ กิโลน้ีแลวก็เปน ๖ ตันกวา
เล็กนอย จากนั้นก็คอยเดินไปอีกเรื่อย ๆ ไป 

วันน้ีไมเทศนอะไรแหละ เทศนสอนพระแลวก็พอ เพราะเหน่ือยแลวจะใหเทศน
อะไร ทางโนนเขาก็ฟง สหรัฐทางโนนก็ฟง วันน้ีเห็นจะเทศนเพียงเทาน้ันละ เทศนมากก็
เหน่ือยนะ เรามีหนักแนนตอพ่ีนองท้ังหลายเก่ียวกับเร่ืองการภาวนานะ หลักพุทธศาสนา
อยูท่ีภาวนานะ หลักพุทธศาสนาท่ีแนนหนาม่ันคงในหัวใจชาวพุทธเรา จะฝงลงที่ภาวนา ดัง
ท่ีอธิบายเม่ือวานน้ีแลว เร่ืองภาวนาน้ีสามารถท่ีจะกระตุนเตือนความดีท้ังหลายซ่ึงเรา
บําเพ็ญไปใหหนาแนนข้ึน ๆ เพราะดานจิตตภาวนา การภาวนาทําลงไปนี้มันไมไดเหมือน
ธรรมดานะ บางรายเกิดเร็วบางรายเกิดชา ก็เหมือนเราขุดนํ้า ตาน้ํามันอยูตื้นหรืออยูลึกเขา
ใจไหมละ บางรายมันอยูต้ืนมันก็ถึงเร็วปุบปรากฏ ผูที่ลึกกวานั้นไปมันก็คอยถึง แตยังไง
มันตองถึงน้ําเขาใจไหม น้ํานี้ขุดลงไปตองถึงละ มีลึกมีตื้นเทานั้นมันตองถึงน้ํา อันนี้ความดี
มีอยู เราจะขุดขนาดไหนขุดทุกวัน ๆ ทุกเวลา มันจะมีปรากฏขึ้นมา  

โห เร่ืองปรากฏทางอัศจรรยในจิตใจน้ี หลวงตาเคยไดพูดใหพี่นองทั้งหลายฟงแลว 
๓ หน ท่ีบวชมาในศาสนากําลังเรียนหนังสืออยูน้ัน ๗ ป เราก็ทําสะเปะสะปะ ไปตาม
ประสาของเราท่ีสนใจภาวนาน้ันเอง ทําไป แตเราชอบพุทโธ มีแตพุทโธ ๆ พอบวชแลวก็
ถามทานพระครูทาน อยากภาวนาจะใหภาวนายังไง เออ เอาพุทโธ นะ เราก็ภาวนาพุทโธ
แหละ ทานวาอยางน้ันนะ เราก็เอาไปทําภาวนา พอหยุดจากเรียนแลวก็ไปทําภาวนา จะ
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เดินจงกรมหรือจะน่ังภาวนา สละเวลาไว ๑ ชั่วโมงกอนนอน น่ีหมายถึงในข้ันตนการเรียน
นะ เวลามันหมุนเขากับการเรียนจริง ๆ อันน้ีก็ตองลดลงการภาวนานะ คือเวลาหมุนทาง
การเรียนหนักเขา ๆ จริง ๆ จะเขาดายเขาเข็มมันก็ตองพักทางนี้หมุนทางนั้นมาก  

เราทํามา ๓ ป ปแรกน่ีแปลกประหลาดอัศจรรย พอภาวนาพุทโธ ๆ น่ี ภาวนาพุท
โธ ๆ ไป วันไหนก็ทําไป มันก็ไมรวมใหเห็นอยางนั้นก็ทําไป ถึงเวลานอนก็นอน  บทเวลา
มันจะเปน น่ัน มันเปนอยางน้ันนะ จิตดวงเกาน่ันแหละ คน ๆ เกาน่ันแหละ ท่ีทําภาวนา 
แตวันน้ันมันเปนอยางน้ัน พอภาวนาไป ๆ จิตเหมือนกับวามันติดตามกันเรื่อย ๆ ๆ ๆ 
เหมือนเราตากแหไวน่ี ทีน้ีจิตเวลามันจะรวมเหมือนเราจับจอมแหดึง ตีนแหมันก็หดเขามา 
ๆ กิริยาของตีนแหหดเขามาไดแก กระแสของจิตมันหดเขามา ๆ หาพุทโธ พุทโธคือจอม
แหเขาใจไหม 

จิตมันคอยหดเขามา ทีนี้กิริยาของการหดของจิตนั้นมันทําใหเราสนใจติดตามอีก 
พุทโธถี่ยิบเทานั้นหดเขามา ถี่ยิบ ๆ เขามาถึงจอมแห เรียกวาจอมแหเราดึงเขามาแลวมันก็
เปนกองแหใชไหมละ เมื่อรวมตีนมันเขามาหมดแลวมันก็เปนกองแห อันน้ีเวลารวมกระแส
เขามาแลวมันก็เปนกองผูรู พอมาถึงน้ันแลวรูก๊ึกเทาน้ันละนะ โถ มันขาดสะบั้นไปหมดเลย 
ทําไมถึงเปนอยางนี้อัศจรรย อัศจรรยเกินคาดเกินหมายเพราะเราไมเคยเห็น ทําไมจึงเปน
อัศจรรย ไอ ความอัศจรรยนี้ละมันไปกระตุกความแปลกประหลาดอัศจรรยอันหนึ่งที่มัน
เปนอยูในจิตน้ี ใหเคล่ือนไหว เพราะมันไมเคยเห็น โธ ทําไมเปนอยางนี้.พูดอะไรก็พูดไม
ถูกนะ ทีน้ีก็เหมือนวาแมนํ้ามหาสมุทรกวางแสนกวาง มันมีเกาะอยูเล็ก ๆ เกาะหนึ่งอยูนั้น 
นอกน้ันเปนมหาสมุทรกวางขวาง สุดสายตา แตจุดที่จิตรวมนี ้ เปนเกาะนะ จุด ๆ น้ี 
อัศจรรยอยูตรงน้ีนะ ขาดไปหมดเลย นอกนั้นขาดหมด ทําไมเปนอยางน้ีจิตเรามันอัศจรรย 
ไมนานนะ แตมันก็ไดเปนพยาน 

พอรวมเขาไป ไอความอัศจรรยนั่นแหละไปกระตุกอันนี้ อันนี้เลยเคลื่อนออกมา จะ
ทําอยางเกามันไมไดเสีย น่ัน วันน้ันท้ังวันเรียนหนังสือน้ี จิตไมอยูไหนอยูกับภาวนา เห็น
ไหม มันเปนเองของมันนะ มันติดอยูนั้นทั้งวัน ถึงเปนไปแลวผานไปแลวก็ตาม แตอารมณ
อันหนึ่งที่มันไมผาน มันติดอยูนั้น มันดื่มด่ํามันอะไรพูดไมถูก เรียนหนังสือก็เรียนวนกัน
อยูกับอันน้ันแหละ วันหลังจะเอาใหญ ฟาดวันหลังไมไดเรื่อง ไมไดเรื่อง ๆ ไปเรื่อย ๆ เลย
ขี้เกียจ เอา ชางหัวมันเถอะ ปลอยตามเรื่อง คือเราไปยึดสัญญาอดีตที่เปนมาแลวนั้น มัน
ยึดอยูนั้นมันก็ไมรวม มันเปนสัญญาอยูขางนอก ทีนี้พอปลอยแลวอะไรชางหัวมันเถอะ ทํา
ตามประสีประสา ทีนี้มันก็ปลอยอารมณขางนอกมา เปนอีก ๆ ก็แบบเกาน่ันแหละ วันหลัง
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ขยับอีกก็เปนบาเหมือนเกา น้ีรวมแลว ๓ หน เราเรียนหนังสืออยู ๗ ป ภาวนา เพราะเรา
ภาวนาอยูตลอด ไมใหใครทราบนะ มันหากเปนอยูในใจ เรื่องที่จะพูดเรื่องภาวนาใหเพื่อน
ฝูงฟงไมมีเลยนะเรา เขามาเปนลิงก็ลิงดวยกัน กิริยาทาทางอะไรพูด ลิงของพระวางั้นเถอะ 

กิริยาของพระที่ใชหยอกเลนกันอะไรพูดอะไรเปนเหมือนลิง แตมันลิงของพระเทา
น้ันเอง ไมไดลิงแบบฆราวาสเขาใจไหม เปนกิริยาหยอกเลนของพระ เขาเลนยังไงเราก็เลน
กับเขาไดสบาย ๆ เร่ืองภาวนาไมใหรูเลยนะ ไมใหรูเลย ที่เขาอยูในหองเงียบ ๆ ทําอะไร 
หมูเพื่อนมาถามหา อยางนั้นละถามกัน ทําอะไร เอา คนมันตายเปนนะ ตองมีเวลาน่ังเวลา
นอนบางซิ น่ัน เวลาน่ังนะน่ัน แตเอา ๒ อยาง มันตองมีเวลานั่ง เวลานอนบางซิ อันเอาจริง 
ๆ คือนั่งภาวนาไมบอกอันนี้ 

น่ันละท่ีเร่ืองอัศจรรยเราเห็นอันน้ีนะ ไดเอามาพูดใหพี่นองทั้งหลายฟง เรียน
หนังสืออยู ๗ ปเปน ๓ หน อัศจรรยทุกครั้งทีเดียว วันน้ันท้ังวันจิตจะไมไปไหนเลย มันจะ
หมุนอยูกับอันอัศจรรยน้ี ดื่มด่ําอยูตลอดเวลา นี่ละมันแปลกประหลาดนะจิตนี ้ยิ่งมันคอย
เปนไป ๆ ทีนี้การทําคุณงามความด ี การระวังเนื้อระวังตัวมันจะคอยเปนของมันไปเองนะ 
ตัวนี้ตัวจิตตัวคอยเตือน เราจะทําอะไร ๆ ไมดีไมงามอันนี้จะเตือน ๆ มันจะเปนเอง มัน
เปนใครก็รูเองละนะ พอจิตมันเก่ียวของกับภาวนาเขามีความสงบเย็นใจเขามาก มันจะได
หลักธรรมอันหน่ึงเขามาคอยเปนเบรกหามลอ หรือเปนคันเรงหรือเปนอะไรอยูในน้ันเสร็จ  

อะไรท่ีจะหมุนไปทางช่ัวน้ีมันเหมือนกับเหยียบเบรก ๆ อยางน้ันละ มันเตือน น่ีละ
การภาวนาเปนของสําคัญมากนะ เราเคยทํามาแลวที่พูดใหพี่นองทั้งหลายฟงนี้เพื่อใหเปน
คติเครื่องเตือนใจ เวลาหนักเขา ๆ ทีนี้ อะไรอยูกับหัวใจนี้หมด จะผิดถูกชั่วด ีอะไรมันจะ
เตือนอยูในนี ้ เตือนอยูในน้ีเร่ือย ๆ ธรรมะละเอียดในจิต จิตละเอียดลออเขาไปเทาไร ๆ 
อันนี้ยิ่งละเอียดเตือนเรื่อย ๆ น่ันทานวาธรรมเกิดเขาใจไหม ธรรมในใจ ถาเปนเรื่องของ
บาปผูที่สรางแตบาปก็มีตั้งแตบาปนั้นละลากไปเตือนไปเรื่อย ลากไปเรื่อยเตือนไปเรื่อยใช
ไหม ผูชอบทําบาป ทีน้ีผูทําคุณงามความดีทําบุญมีการภาวนา อันน้ีเตือนทางดานธรรมะ 
ผิดถูกชั่วดีอะไรคอยเตือน ๆ เสมอ ไปเร่ือยนะ เรื่องอยางนี้ไมมีใครมาบอกละ หากเปนข้ึน
ในใจตัวเอง หากรูในตัวเองอีกแหละ  

น่ีเรียกวาธรรมเกิด ธรรมอยูกับใจ เวลาโอกาสของธรรมท่ีจะเกิดไดเกิดท้ังน้ัน
แหละ เวลาโอกาสของกิเลสเกิด ๆ ตลอดเวลาเชนเดียวกัน ทางไหนมีกําลังมาก ทางนั้น
จะหนักเขาไปเรื่อย ๆ อยางท่ีกิเลสมันมีหนามากอยูในหัวใจเรา มีแตกิเลสวันยังค่ํา ตั้งแต
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ตื่นนอนคิดแตเรื่องกิเลส การดูการเห็นการไดยินไดฟงมีแตเรื่องกิเลสทั้งนั้น เปนอัตโนมัติ
ของมันนะ  

ทีน้ีเวลาหมุนทางดานธรรมะ ทีแรกก็ถูไถไปมาหลายครั้งหลายหนมันก็คอยมีตนทุน
เขามาๆ ตอไปธรรมก็มีกําลัง ๆ เลยหมุนไปเปนอัตโนมัติไดเหมือนกันเลย เวลาธรรมหนัก
เขาในใจแลวเปนอัตโนมัติเหมือนกัน คือแกกิเลส ธรรมแกกิเลสโดยอัตโนมัติ เหมือนกิเลส
ผูกมัดสัตวโลกเปนอัตโนมัติเหมือนกันหมดอันนี้นะ แตโลกไมรู เวลาทําอันน้ีแลวมันถึงได
เอามาเทียบกันปบ โห เปนอยางนี้เอง เวลากิเลสผูกมัดสัตวโลกนี้ก็เปนอัตโนมัติเหมือนกัน 
เราไมไดคิดแหละวากิเลสพาคิดอยางนั้นพาปรุงอยางนี้เปนอัตโนมัติ ไมเคยคิด หากเปนใน
ตัวของมันเอง ทีน้ีเวลาธรรมะเขามา ๆ ถึงขั้นอัตโนมัติแลวธรรมะก็เปนอีกอยางหนึ่ง ออ 
ธรรมะแกกิเลสนี้ก็แกอัตโนมัติเหมือนกันกับกิเลสผูกมัดสัตวโลก บอกเองในตัวไมตองไป
ถามใคร  

ทีนี้อยูที่ไหนก็เปนแตวิธีแกกิเลส ๆ ตลอด ๆ เลย นี่เรียกวาอัตโนมัต ิ คือไมตอง
บังคับบัญชา หากเปนอยูในน้ันหมุนอยูน้ัน คลี่คลายออก ๆ แกออกๆ ๆ แตกอนมีแตมัด
เขา ๆ เรื่องของกิเลสมีแตมัดเขา ทีนี้พอธรรมะมีกําลังแลว ธรรมะนี้คลี่คลายออก ๆ เบิก
ออก ๆ พุงออก ๆ เร่ือย นี่ก็เคยพูดใหฟงแลวตั้งแตสติปญญาอัตโนมัติจนกระทั่งถึงมหา
สต ิ มหาปญญาเชื่อมโยงถึงกัน มหาสติมหาปญญาน้ีมันซึมซาบเลยเชียวนะ ละเอียดขนาด
น้ัน ซึมไปเลย จึงพูดไมถูกนะ แตความเปนไมสงสัย ใครเปนเขาก็รูเอง มันซึมซาบ  

ถาจิตเปนอยางน้ันแลวเรียกวา ทางที่จะหลุดพนจากทุกขนี้เบิกกวางออก ๆ ทุกข
เหมือนกับเสือโครงเสือดาว มหาภัยอันตรายว่ิงติดตาม ธรรมะลากออก ๆ ใหพนอันน้ี มัน
มีน้ําหนักอยางเดียวกัน พากันพิจารณานะ เร่ืองภาวนาสําคัญมาก พุทธศาสนาเราไมคอยมี
ใครสอนภาวนา ทั้ง ๆ ที่พระไตรปฎกสอนเรื่องภาวนามากตอมากนะ ผูไปเรียนมันไมสน
ใจภาวนา ก็เลยไมเอาภาวนามาพูด เอาแตชั้นแตภูมิมาพูดไปเสีย เลยเปนกิเลสไปหมดเสีย 
เอาละวันน้ีพูดเพียงเทาน้ีนะ ตอไปนี้ใหพรละ 

โยม กราบเรียนทานหลวงตาครับ วันนี้มีเรื่องขออนุญาตหลวงตา ดังนี้ครับ เน่ือง
ดวย เดือนมีนาคม ๒๕๔๖ ทานผูวาราชการจังหวัด และราษฎรทุกหมูเหลาไดประชุมลงมติ
มอบหมายให คุณพอและคุณแมวนิดา จากจังหวัดอํานาจเจริญ มานิมนตพระธรรมวิสุทธิ
มงคลรับผาปาชวยชาติ ฟงธรรมะรักชาต ิ ดังพระราชปณิธานขององคสมเด็จพระเจาตาก
สินมหาราช ดังนี้ 

คิดถึงพอ พออยู คูกับเจา 
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ชาติของเรา คงอยูคู พระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนา อยูยงคูองคกษัตริยตรา 
พระศาสดา ฝากไว ใหคูกัน  
ทานพระธรรมวิสุทธิมงคลฝากไวใหรักชาติ  
โยมก็หาญอาสาเปนผูนํา นําผาปาชวยชาติ 

นิพพานแลววิญญาณพอพระธรรมวิสุทธิมงคลยังรักชาติ ชวยชาต ิ

ทานหลวงตามหาบัวเคยเทศนส่ังไววา เมื่อนิพพานแลวงานนิพพานของหลวงตา 
เงินท้ังหมดจะนําเขาสูคลังหลวงเปนเงินกอนสุดทาย ชวยชาติอีกเชนกัน 

หลวงตา เออ ถูกตอง 
โยม จึงขอสดุดีคุณพอพระครูบาอาจารย พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัว 

เปนภาษาจีนซ่ึงเม่ือหลายเดือนกอนผมเคยกลาวไวแลวนะครับ (จ้ิง จง เปา หัว ) 
หลวงตา แปลวายังไง  
โยม แปลวา รักชาติสุดชีวิต แมรางเปนผุยผงก็ยังรักชาต ิ ชวยชาติไทย นี้คือพระ

ประวัติสวนหนึ่งของพระธรรมวิสุทธิมงคล ผูปราดเปรื่องทางเศรษฐกิจ ชาญชัยกลาหาญ สู
แมกระทั่งชีวิตนี ้ยกใหชาติไทยเปนเดิมพัน  

ตองขออภัย คุณแมวนิดา และบรรดาศิษยหลวงตาท้ังหมดในท่ีน้ีท่ีใชเวลาลวงเกิน
มามาก ขอเรียนเชิญคุณแมวนิดา ประธานฝายประสานงานจัดงานผาปาชวยชาติ ซึ่งมี
หนังสือมอบหมายจากทานผูวาราชการจังหวัดมากราบนิมนตหลวงตามหาบัว รับผาปาชวย
ชาต ิเทศนธรรมะรักชาติใหกับราษฎรชาวจังหวัดอํานาจเจริญ และจังหวัดใกลเคียงครับ 

หลวงตา เออ แลวหนังสือนี้จะใหพระทานไปด ู

 
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่ 

www.Luangta.or.th or www.Luangta.com 
 


