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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

คิดไมดีในองคหลวงตา 
 รถเราไมนอยนะที่จะขามไปลาว รถสักกี่คัน (๓๙ คันครับ) โธ ทีแรกไดยนิวา 
๑๑ คันหรือไง นี่เปน ๓๙ ตั้งเปนขบวนใหญออกทะลุถึงลาวเลย เขาเปดทางใหหมด 
ทางดานทางอะไรเขาเปด ถาเปนเรื่องของเราแลวเขาเปดหมด เพราะพวกนี้มีแตลูก
ศิษยทั้งนั้น เปดทางใหเลย 

ทางลาวนี่ก็จะไดชวยมากอยูเพราะจนมาก โรงพยาบาลนี้จุดตาสําคัญ ไปนี่ตอง
ไดถามอกีทหีนึ่งวาขาดเหลือเทาไรเกี่ยวกับตา นี่เปนอันดับหนึ่ง เครื่องมืออยางอื่นๆ 
เปนอันดับตอไป เฉพาะตาโรงพยาบาลเวียงจันทนใหไป ๓๐ ลาน นี่ก็จะพิจารณาอีก 
บอกทางโนนไววาขาดเหลืออะไรใหพิจารณาใหเรียบรอย เรามาเที่ยวหลังจะคอย
พิจารณาอีกทีหนึ่ง วันนี้เปนวันจะตองพิจารณาอีกทีหนึ่ง ไปชวย มนุษยเราไมชวยกัน
ใครจะชวยได มนุษยเทานั้นที่จะชวยมนุษยไดเปนอันดับหนึ่ง มนุษยชวยสัตวนี้มีนอย
มาก มนุษยชวยมนุษยนี่เปนสําคัญมาก 

อยูที่ไหนที่ใกลที่ไกล เราเกิดมาดวยอํานาจแหงกรรมทั้งน้ัน ไมไดวาใครอยูที่
ไหนๆ จะยิ่งหยอนกวากัน มันยิ่งหยอนอยูที่กรรมของตัวเองแตละคนๆ เพราะฉะนั้นจง
สรางกรรมดีไวใหมาก ทานแสดงไวในธรรมวา นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ ไมมีอํานาจใดที่จะ
เหนืออํานาจแหงกรรมดีกรรมชั่วไปได อํานาจแหงกรรมดีกรรมชั่วนี้เหนือทุกอยาง 
เวลาทําทําได แตเวลาผลมานั้นผลก็มาไดเต็มสดัเต็มสวน..ผลของกรรมนะ จึงตองให
พากันระมัดระวัง  

พอพดูอยางนี้เราก็คิดถึงเร่ืองกรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดง ไปที่อดอยากขาด
แคลน เวลาอดอยากขาดแคลนจะทําอยางไร จะไปเยี่ยมพระเรวัตตะ อยูในปาลึกๆ 
เวลาทานจะยกสาวกของทานขึ้น ใครจะไปเกินพระพุทธเจามีเหรอ พระองคยกใหสาวก
เลย อดอยากขาดแคลนแลวจะอยูจะกินกันไดยังไง พระกไ็มนอย โยมก็ไมนอยเวลาไป 
โอย จะไปคิดทุกขคิดยากอะไร เอาพระสีวลีไปดวยเทานั้นพอ พระสีวลีคือพระสาวก
ของทาน องคนี้เลิศในทางเปนพระที่มีอติเรกลาภมากที่สุด พระสีวลีไปไหนนี้เครื่อง
จตุปจจัยไทยทานไหลมาๆ  

ทานยกใหอํานาจแหงกรรม นี่ก็ยกใหพระสีวลี พระพุทธเจาอยูขางหลัง เขาใจ
ไหม เอาพระสีวลีเราไปดวยซิยากอะไร ทานวาอยางน้ัน ไปก็เปนจริงๆ พระสีวลีไปไหน
เกล่ือน ที่วาอดอยากขาดแคลนมีแตเหลือเฟอ นั่นละเห็นไหมเวลาจะยกลูกศิษยตถาคต
ขึ้นทานก็ยกขึ้นอยางน้ัน ทานไมไดบอกวาเราตถาคตไปไมเปนไรแหละ ทานเอาพระสี
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วลีขึ้น เพราะสายบุญสายกรรมดั้งเดิมของทานเปนนักเสียสละ ตามประวัติของทานนะ 
พระสีวลีนี้เปนนักเสียสละมาดั้งเดิม เปนพื้นฐานมาเลยเชียว  

การทําบุญใหทานไมมีอดัมีอั้น แมทีสุ่ดในงานตางๆ นี้เขาก็ตองไปเชญิทานเวลา
เปนฆราวาส ไปเชิญทานไปเปนหัวหนาๆ สรางความดีงามทั้งหลาย มาเปนพระนี่ก็เลย
เลิศเลอ ยกใหในบรรดาสาวกทั้งหลายที่เปนพระอรหันตดวยกัน ใหพระสีวลี เปนพระที่
มีอติเรกลาภมากที่สุด ก็เพราะสายกรรรมของทานเอง ใครจะไปตําหนิติเตียนอิจฉา
พยาบาททานไมได เปนสายกรรมของทานเอง พระพุทธเจาก็ยังไมปฏิเสธ ยังยอมรบั
เลย ทรงยกพระสีวลี ไปที่อดอยากขาดแคลนจะยากอะไร เอาพระสีวลีไปแลวก็
เหลือเฟอนั่นแหละ เอาพระสีวลีไปจริงๆ ก็เปนอยางวา 

พระพุทธเจาทานยกกรรมเปนสําคัญ นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ อํานาจแหงกรรมเหนือ
ทุกส่ิงทกุอยาง ทานวา ใครอยาประมาทกรรม การกระทําสําคัญนะ คําวากรรมคือการ
กระทํา ทําดีผลตองเปนดี ทําชั่วผลตองเปนชั่ว ทําอะไรผลตองเปนอยางนั้นขึ้นมา ให
พากันจําเอาไว นตฺถิ โลเก รโห นาม ที่ลับไมมีในโลก คนอื่นไมเห็นเจาของก็เห็น 
เจาของก็รูวาทําอยู แลวจะเปนที่ลับไดยังไง เมื่อเจาของก็รูเห็นอยูในการทําของตนทัง้ดี
และชั่ว ใหระวังตัวเอง อยาไปเอาคนอื่นมาสองมามองมาดู ใหดูเจาของเองเปนผูทํา ทํา
ดีหรือทําชั่ว  

เชนอยางพระพุทธเจาตรัสรูอยูในปาใครไปเห็นที่ไหนในปา กรุงพาราณสีในปา 
ตรัสรูเปนพระพุทธเจาขึ้นมาใครไปเห็นทาน จะวาที่ลับหรือที่แจงก็แลวแต ทานไปทํา
พระองคเดียว เปนพระพุทธเจาขึ้นมาในทามกลางแหงความมืดมนของโลกนั่นแหละ 
สาวกทั้งหลายสวนมากมาจากในปาๆ สรณะของพวกเราสวนมากจะมาจากในปา เปน 
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉาม ิ นี้ลวนแลวตั้งแตไปบําเพ็ญอยูใน..ถาสมัยทุกวันนี้เรียกวา
มหาวิทยาลัยปา มหาวิทยาลัยบาน มหาวิทยาลัยปา นี้มีมาดั้งเดิม 

มหาวิทยาลัยสงฆมหาวิทยาลัยแส็งอะไรก็ไมรูแหละ ที่เขาตั้งขึ้นมาโกๆ  แต
ความรูนั้นมีแตทางโลกทัง้นั้นเต็มอยูในมหาวิทยาลัยนั้นๆ ความรูเพื่อมรรคผลนิพพาน 
เพื่อถอดถอนความชั่วชาลามกออกจากใจ มีแตความดีงามขึ้นมาในมหาวิทยาลัยนั้นๆ 
ไมม ีมีแตพอกพูนกิเลสตัณหาทิฐิมานะ วาตัวเรียนสูงชั้นนั้นชั้นนี้.ลวนแลวแตกองกิเลส
ออกมาทั้งนัน้ มหาวิทยาลัยไหนก็เถอะ ถาไมใชมหาวิทยาลัยธรรมะของพระพุทธเจา
ธรรมะพระพุทธเจาออกมาจากมหาวิทยาลัยปานะ พระพุทธเจาตรัสรูในปา บรรดา
สาวกทั้งหลายตรัสรูหรือบรรลุธรรมในปา  

เวลาบวชแลวก็รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสสฺาโห 
กรณีโย บรรพชาอุปสมบทแลวใหเธอทั้งหลายไปอยูในรุกขมูลรมไม ในปาในเขา ตาม
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ถ้ําเงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ ที่แจงลอมฟาง อันเปนที่สะดวกสบายในการบําเพ็ญเพียร 
ปราศจากสิ่งรบกวนทั้งหลาย จงพากันอยูและบําเพ็ญในสถานที่เชนนั้นตลอดชีวิตเถดิ 
พระโอวาทขอนี้ไดรับทุกองคพระ ไมมีปราศจากแมองคเดียว นอกจากพระแหวกแนว 
ที่วาพระไปอยูในปาในเขาเปนพระวิกลจริต นี้เปนพระแหวกแนวที่มาพูดอยางนี้ 
เหยียบหัวพระพุทธเจา พูดไดอยางสบายๆ นี้เลยพระเทวทัต  

พระเทวทัตยังรูจักโทษของตน แลวไปขอขมาพระพุทธเจา แมจะถูกแผนดนิสูบ
ในทามกลางทาง ก็ถวายคางกรรไกรเปนพุทธบูชา ผลอานิสงสแหงการถวายคาง
กรรไกรแดพระพุทธเจานั้น พระองคก็ทรงยิ้มรบัวา เออ..เธอตายคราวนี้ก็ยอมรับวา
บาปเปนบาป บุญเปนบุญ ความชั่วเปนความชั่ว ความดีเปนความดี เวลานี้เธอจะไดรับ
กรรมของเธอตามอํานาจแหงความชั่วของเธอที่ทําเอาไว แลวตอไปอานิสงสแหงการ
ถวายคางกรรไกรคราวนี้จะเปนอานิสงสอันยิ่งใหญ ตอไปเธอจะไดเปนพระปจเจกพุทธ
เจาชื่ออัฏฐสิาระ  

นั่นเห็นไหมความดีที่ถวายคางกรรไกรตอพระพทุธเจา บาปเปนบาปบุญเปน
บุญ ใครลบลางไดที่ไหน แมแตพระพุทธเจาก็ลบลางไมได ยอมรับตามหลักความจริง 
จงพากันใหระมัดระวัง ทานวา นตฺถิ โลเก รโห นาม ที่ลับไมมีในโลกนั่นเปนความจริง 
ใครจะไมเห็นก็ตามโลกนี้ แตเจาของผูทําเห็นอยู มันไมมทีี่ลับ จึงตองระมัดระวังความ
ชั่วชาลามกทั้งหลาย มนุษยเราเปนมนุษยที่สูงศักดิ์กวาบรรดาสัตวทั้งหลาย โลกยอมรับ
วามนุษยนี้สูงศักดิ์ แตอยาใหต่ํากวาสัตวทั้งหลายก็แลวกัน เพราะความไมมีศีลธรรมเลว
กวาสัตว ใหพากันพินิจพิจารณาใหดี 

คุณธรรมนี้ประจํามนุษยเรามากตอมาก สัตวทีม่ีคุณธรรมก็มีตามประสาของ
สัตว แตมนุษยนี้ทานยกไวแลววาควรจะเปนผูรับคุณธรรมตั้งแตพื้นๆ ถึงนิพพานได 
คือมนุษยเรา จงพากันระมัดระวังรักษาสิ่งชั่วชาลามกทั้งหลายอยาใหมาแปดเปอนใน
กาย วาจาใจของเรา พากันชําระสะสาง อยูที่ไหนๆ คือการรักษาตัวเองนัน้แหละ บํารุง
ตัวเอง รักษาตัวเอง ไมใชอยูเพื่อทําลายตัวเอง ใหพากันระวังขอนี้ใหดี ไปอยูที่ไหนให
สรางแตความดีงามสําหรับตน จะเปนความสุขความเจริญ 

วันนี้เปนวันมหามงคลสําหรับวัดปาบานตาดของเรา พี่นองชาวอุดรหรือชาว
จังหวัดไหนๆ ไดมาชมพระบารมีของทูลกระหมอมฟาหญิงทานเสด็จมา ทานก็เสด็จมา
ฟงอรรถฟงธรรมอบรมศีลธรรมเขาภายในพระทัยนั้นแหละ เปนตัวอยางอันดีของพวก
เราทั้งหลาย ผูใหญดีเด็กก็คอยดีไปตาม เด็กกด็ีไปตาม ไมวาหนวยงานตางๆ หนวย
ไหนก็ตามผูใหญเปนสําคัญยิ่งกวาผูนอย ถาผูใหญพาดีผูนอยอาจหาญไปทําความชั่วชา
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ลามกมันอายนะ ถาไมใชมนุษยหนาดาน ผูใหญพากันทําดีพวกผูนอยไปทําชั่วชาลามก
ตอหนาตอตาผูใหญ เลวมากที่สุดเลย ผูใหญจึงเปนผูนําสําคัญผูหนึ่งๆ  

เราก็ใหพยายามนําธรรมนั้นเขาสูใจ ใจเปนใหญ ใจเปนผูควบคุมหนาที่การงาน 
ความคิดความปรุงตางๆ ผิดถูกชั่วดีอะไรๆ ใหเอาใจนี้เปนผูพินิจพิจารณาใครครวญ
เสียกอนแลวคอยทํา อยาทําสุมสี่สุมหาดวยความอยากทะเยอทะยานไปตามกิเลสซึ่งหา
เหตุผลไมไดเลย สําหรับธรรมมีเหตุมีผล พากันจําเอาทุกคนๆ  

วันนี้พอจังหันเสร็จเรียบรอยแลวก็จะไดขามฝงไปประเทศลาว นั่นก็ชวยมนุษย
เหมือนกันตาดําๆ เหมือนกัน สพฺเพ สตฺตา อันวาสัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกขเกิดแก
เจ็บตายดวยกันหมดทั้งส้ิน ตองอาศัยซึ่งกันและกัน อยูโดดเดี่ยวไมได แมแตเปน
เศรษฐีก็ยงัอาศัยคนงานในบาน ถาไมมีคนงานในบานเปนเครื่องอุดหนนุเศรษฐีเปน
ขึ้นมาไมไดนะ คนงานก็เทิดทูนนายของตัวเองวาไดมีความสงบรมเย็น เพราะนายเปนผู
เล้ียงดู นายก็ไดอาศัยลูกนองคอืคนการคนงานทั้งหลายที่ทํางานอยูในนั้น ตางคนตาง
หนุนกัน 

มนุษยเราอยูดวยกันก็ตางคนตางหนุนกัน ใครมีความขัดของขาดเขินอะไรก็ให
ชวยเหลือกัน นี่เรียกวามนุษยมีธรรม ถาไมมธีรรมแลวเยอหยิ่งจองหอง ใหญเทาไรๆ 
ยิ่งเปนฟนเปนไฟ เปนยักษเปนผี กนิบานกินเมือง กลืนบานกลืนเมืองไปหมด เรียกวา
ใหญเปนยักษใหญประเภทนั้น ใหญเปนศีลเปนธรรมใหญเทาไรยิ่งมีความสงบรมเย็น
ตอผูนอยทีม่อียูใตรมโพธิร์มไทรของตน นี่ละเปนของสําคัญมาก ใหพากันไปพินิจ
พิจารณาปฏิบัติ วันนี้ก็จะไมพดูอะไรมากมายละ พากันไปปฏบิัติ 

วันนี้เห็นไหมละฟาหญิงทานเสด็จมา เราเรียกฟาหญิงคือทานเปนลูกบุญธรรม
ของเรา พอกับลูกพูดกนั ฟาหญิงเปนลูก ลูกทลูกระหมอมหญิง ลูก อยางน้ันแหละ 
วันนี้ทานเสด็จมากับพระสวามี ทานมาบําเพ็ญกองการกุศล ความคิดความอานความ
ปรุงตั้งแตอยูในกรุงเทพฯออกมาเปนความคิดที่เปนกุศลลวนๆ ตลอดมา และความคิด
อันนี้ก็จะกระจายไปตลอดเวลาจนกระทั่งเสด็จถงึพระนคร  

ทานสรางบุญสรางกุศลในมโนคือในใจตลอดมา จิตนี้เปนจิตที่เปนกุศลอยาง
มากตลอดมา เราขออนุโมทนาสาธุการกับทาน ทานเปนผูนํา ดายมาเย็บตองอาศัยเข็ม 
เข็มเปนผูนํา ดายมาเย็บเดินตามๆ อยางเขาเย็บผานั่นละ ดายมาเย็บวิ่งตามเข็มๆ นั่น
ละ เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้ ตอไปนีจ้ะใหศีลใหพร 

ผูกํากับ ปญหาธรรมะจากเว็บไซตหลวงตาครับ 
คนที่ ๑ ผมทําสมาธิจิตตั้งมั่นดีแลว ไดยกเอารางกายมาพิจารณา ตั้งแตรางกาย

ยังดีอยู พิจารณาเรื่อยมาจนรางกายเนาพุพังเหลือแตกระดกู หลังจากนั้นกระดูกที่ตัง้
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อยูก็ลมลง กระดูกแขนไปทาง กระดูกขาไปทาง ซี่โครงตางหายไปหมด เหลือแต
กะโหลก ผมก็ยังไมละความเพียรในการพิจารณา พิจารณาตอจนแมกระทั่งกะโหลกก็
สลายไป ในขณะนั้นเกิดเหมือนฟาผาลงมา รูขึ้นมาวารางกายไมใชของเรา ไมเหลือ
อะไรที่เปนเรา ขอเรียนถามหลวงตาครับวาที่ปฏิบัติมาดังที่เกิดประสบการณทางใจแบบ
นี้ถูกตองไหมครับ รบกวนหลวงตาชวยชี้แนะผมดวยครับ (จาก ลูกหลานธรรม) 

หลวงตา   ถูกตองแลว ใหดําเนินอยางน้ี เวลารางกายมันขาดสะบั้นไปหมดแลว
จิตมักจะวาเหวนะ พอรางกายแตกพังไปหมดแลวมันจะวาเหว ใหดูตรงจิตเขาสูความ
สงบ นี่หลักของการภาวนา ไมมีอะไรพัง มีแตอาการของจิตที่แสดงไปเพื่อความสอน
ตน เทานั้นละ ตัวนี้ไมพังจิต เขาใจเหรอ ใหอยูในความรู ส่ิงเหลานี้พังไปหมดจิตนีย้ิ่ง
จะแนว ใหอยูกับจิตที่แนวนี้ 

ผูกํากับ  คนที่ ๒ ลูกภาวนาจนเห็นกายพังแลวไดเห็นดวงจิต ผูสอนเปนคุณแม
ทานหนึ่งจากในครัววัดปาบานตาด สอนใหกําหนดจิตไวกลางอก สมมุตอิาวุธจะเปนมีด
ไมระเบิดอะไรแลวแต ขึ้นมาใชทําลายดวงจิต หรือเกาะแหงอวิชชา ลูกก็ทาํตาม แตใน
ใจก็รูสึกขัดแยง คุณแมทานอธิบายวาทุกอยางเปนสมมุติ ใหใชสมมุติทาํลายสมมุติไป
กอนจะเกิดวมิุตติในที่สุด ลูกก็ยังรูสึกขัดแยงในใจ อาจารยบางทานสอนใหใชปญญา
ทําลาย ไมใชเอานิมิตไปทําลายนิมิต ลองทําดทูัง้สองแบบคือใชปญญาดวูามันไมเที่ยง 
เกิดแลวก็ดับ กลับรูสึกวามันไมคอยกาวหนาเทาแบบใชอาวุธทําลาย ลูกควรภาวนา
อยางไรดีเจาคะ ลูกทําอะไรผิดหรือเปลาเจาคะถาจะกลับมาภาวนาแบบสมมุติอาวุธ
ทําลาย ลูกจะขอปฏิบัตติามที่หลวงตาชี้แนะทุกประการ (จาก วรดี) 

หลวงตา  การพิจารณาพิจารณายังไงทํางานยังไงกไ็ด เปนเครื่องมือทําลาย
ความยึดมั่นถือมั่นสําคัญผิดของตัว พอพังลงแลวจิตก็ถอยเขามาสูความเปนหนึ่งของ
ตัวเอง อันนี้ไมถูกทําลาย จิตผูพิจารณาทั้งหลายเพื่อจะสลัดออกซึ่งการยึดมั่นถือมั่น 
เรียกวาอุปาทาน มันปลอยของมันแลวก็มาเปนตัวของตัว อันนี้ไมไดถกูทําลายละจิต 
(อันนี้เขาบอกใหสมมุติอาวุธมาทําลายจิต) สมมตุิอะไรมาทําลายจิต (เขาวาเปนอาวุธก็
ได เปนมีด เปนไมเปนลูกระเบิดก็ไดมาทําลายจิต เขาบอกวาเอาสมมุติมาทําลายสมมุติ
แลวจะไดวิมุตติในที่สุด) เอา ก็ถกูตองแลว จิตเวลายังมีกิเลสมันก็เปนสมมุติ จิตของ
เราก็เปนสมมุติ เมื่อทําลายนี้ออกแลวมันก็เปนวิมุตติขึ้นมา มันรูของมนัเอง หมดสิ่ง
ที่วาเปนภัย เพราะเปนสมมุติทัง้หมด สมมุติกระจายไปหมดแลวเหลือแตจิตลวนๆ ไม
มีภัย ก็เทานั้นเอง 

ผูกํากับ คนที่ ๓ กระผมดูถายทอดสดทางเว็บไซตหลวงตา เห็นมีผูชายที่เขา
เคยลบหลูหลวงตา มากราบขอขมาสํานึกโทษของเขาเอง กระผมพูดหนักกวาคนที่เขา
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ปากเบี้ยวครับ กระผมรูสึกสํานึกนานแลว กระผมรูสึกนับถือเขาที่เขาไดคิดถึงความผิด
ตัว เขาใจหลวงตา ถึงแมแตจะทาํบุญเปนสิบๆ ลาน แตก็เวนกรรมที่ตนทําไมพน 
รวมทั้งตัวกระผม นอยคนมากที่จะกลาหาญมาพูดถึงความผดิตัวเอง และไดเห็นธรรม
ที่หลวงตาสอน กระผมกราบขออธิษฐานเปนลูกศิษยหลวงตาแบบเต็มตัวซักทีดวยนะ
ครับ และฝากทีมงานสงขอความนี้มาถึงหลวงตาวา กระผมขอกมกราบขอขมาแทบเทา
หลวงตาและพระกรรมฐานที่กระผมเคยคิด และพูดจาลวงเกินดวยประการทั้งปวงดวย
ครับ (จากผูสํานึกโทษ) 

หลวงตา  ตนเหตุนี้คือคนหนึ่งเขามาดูถูกเรา วาเรานี้เกลียดชังนายชวน หลีก
ภัย แลวไปรักทักษิณ เขาวาเราลําเอียงเราไมเสมอ พอวางั้นเขาปากเบี้ยว เขามาขอขมา
ตอหนา เราก็พูดตามหลักความจริง เวลาที่ควรตําหนิก็ตองตาํหนินายชวน เวลาควรยก
ก็ยกนายทักษิณ แตเวลาขนาบนายทักษิณไดยินไหมละ กห็ลวงตาคนเดียวเปนคนขนาบ
ทักษิณ ไลหนีออกจากความเปนนายกฯ เดี๋ยวนี้มันไมมีโลกอยูเพราะหลวงตาไลมัน 
เขาใจไหม ก็ฟงบางซี เราเอียงที่ไหน นี่ละที่วาเราลําเอียงเลยปากเบี้ยว จึงมาขมา ถา
เห็นโทษของตัวเองแลวเบี้ยวกลับคืนเสียเราก็วางั้นนะ ถายังจะวากลับไปอีก มันเบี้ยว
นอยไป เดี๋ยวมันจะเบี้ยวถึงขางหลังนะ ก็มีตลกบางซิ 

(เขามาขมาแลวครับ หลวงตาก็ใหอภัยเขาแลว เขาก็มาทําบุญ ๑ ลานกับ ๑ 
แสนบาทครับ) นั่นละเรื่องบุญเรื่องกรรมเหนือทุกอยาง เวลาปากวามันดีอยู พอวาเสร็จ
แลวมันปากเบี้ยว ก็ปากเจาของเองเปนผูวา ปากเจาเองเปนผูเบ้ียว แลวมาขอขมากับ
เรา วาตําหนิเรา เราก็บอก เออ ถาเห็นไปตามอรรถตามธรรมแลวเพราะเรานี้เปนตาม
ธรรมจริงๆ ที่ควรตําหนิ เชนนายชวนก็ตําหนิใชไหม ที่ควรยกยอนายกฯเราก็ยกยอ แต
เวลาที่ควรตําหนิเราขนาบไลหนีจากนายกฯใชไหม เราก็ทําอยางน้ันนี่นะ เราเปนธรรม 
ทีนี้เขาไมเปนธรรมเขาก็ตองปากเบี้ยว เมื่อเขายอมรับแลวจะปากเปนอะไรก็ชางหัวมัน
เถอะไมใชปากเรา เขาใจเหรอ 

ผูกํากับ คนที่ ๔ ผมเคยไดยินคําพูดของคนอื่นที่กลาวเกี่ยวกับหลวงตามา
หลายป  โดยที่ไมเคยไดฟงธรรมะของหลวงตาเลย  คนเหลานั้นพูดไมดีเกี่ยวกับหลวง
ตา  เชน หลวงตายุงเร่ืองทางโลก  หลวงตาพูดวานายก  หลังจากที่ไดพบหลวงตา  ได
ฟงเทศนาทําใหผมรูสึกผิด รูสึกวาตัวเองบาปมาก แตไมกลาที่จะบอกหลวงตาใน
ความผิดของตัวเอง  ขอกราบเรียนหลวงตา  ลูกขอกราบขอขมาในสิ่งใดที่ผิดพลาด  ที่
ลูกไดทําผิดตอหลวงตา  บัดนี้ลูกจะไมคิดไมดีในองคหลวงตาอีก  ลูกขออทุิศชีวิตนี้แด
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆตลอดไป  ขอหลวงตามหาบัวกรุณางดโทษใหแกผูขลาด
เขลาผูนี้ดวย ลูกไมปรารถนาจะมีจิตอยางน้ี  ลูกจะภาวนาอยางไรเพื่อใหสามารถละ
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กิเลสที่คิดไมดีตอพระอริยเจาไดครับ ทีมงานชวยนําขอความนี้ฝากถึงหลวงตามหาบัว  
ขาพเจาขอถวายชีวิตแดหลวงตา  ขอใหหลวงตามหาบัวงดโทษในความโง ความเขลา  
ความขลาด  และอกุศลจติของขาพเจาที่เคยมีมาทั้งส้ินเทอญ (จาก คนสกปรก) 

หลวงตา   ก็ไมเห็นมีอะไรนี่ (เขาขอขมาหลวงตา แตเขาไมกลามาดวยตัวเอง) 
ใหปากสะอาดเสียมันก็สะอาดเทานั้นแหละไมเห็นยากอะไร มันสกปรกทีป่าก เขาใจ ก็
เราน้ีไมมี เราพูดจริงๆ สําหรับเราเองไมมีที่จะเอียงนูนเอียงนี้ เปนเรื่องของคําพูดตางๆ 
มันเปนกรรมของเขาเอง เรานี้ตรงไปตรงมา ควรติติ ควรชมชมมาตลอดอยางน้ัน (ที่
อานปญหาทางอินเตอรเน็ตนี่ครับ เขาฟงเขาบอกวา กรรมปจจุบันแรงมาก เขายกคน
ปากเบี้ยวนี่ละครับ) 

ก็เขาทําของเขาเองนี่นะ อยางน้ันละกรรม เราไปทําอะไรใหเขาปากเบี้ยว แตเขา
หาของเขาเองเขาก็เบ้ียวละซิ วาเราไมเปนธรรม รักคนนั้นชังคนนี้ ทีนี้เราเปนธรรมใช
ไหมละ เวลารักนายกฯก็ยกนายกฯขึ้น นายกฯทําไมเปนทาขนาบนายกฯ  เราก็เปน
ธรรมแลวใชไหม ไลออกจากนายกฯนูนนะของงายเมื่อไร เดี๋ยวนี้มันไมมีโลกอยูนายกฯ
เห็นไหมละ นั่นขนาดไหน เราเปนธรรมแลวมันมาวามันก็ปากเบี้ยวซิ เขาใจไหมละ นี่
พูดใหฟง 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
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