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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

เณรนี้ละสอนผม 
 ปนี้จะไปทอดกฐินที่วัดโพธิ (แลวแตทานจะกําหนดวันมา) คือใหทางนูน
กําหนดให ตองเอามาบวกกัน คือทางนี้วางทางนูนก็วาง ระยะวางเราก็รับกันไดเลย บาง
ทีทางนูนไมวางทางนี้วางมันก็ขัดกัน นูนละถึงเวลาจวนๆ เขาไปแลวเรามาปรึกษากันวัน
วาง ระหวางสองวัดนี้นะ ทางนูนก็วางทางนี้ก็วางก็เอาไดเลย เทานั้นละ เพราะทางนี้ไม
วางอยูตลอดๆ ทางนี้ไมวางมากกวาทางวดัโพธิ วางเมื่อไรเราก็ตกลงกันปุบเลย 
 ตกลงปนี้ที่บานแพง ปกลายนี้เราเวนไมไดทอดหนึ่งป นอกจากนั้นกอนหนานี้
เราทอดประจําๆ ปละสองกอง วัดถ้าํเกียอะไรสูงๆ ภูเขา กับวัดบานแพง ปนี้เราหมุน
เขามาวัดโพธิก็เปนอันวาผานละ ทางบานแพงก็ผาน ทางไหนผาน จะเขาวัดโพธิ เราเคย
ปรารภเกี่ยวกับเรื่องวัดโพธิ..เห็นทางนูนทอดทางนี้ทอด วัดโพธินี้เปนวัดใหญวัดโตเห็น
เงียบๆ มันเปนอยางไรนา เราจึงไดปรารภขึ้นมาวาวัดโพธิเราเปนวัดใหญวัดโต แลว
เปนวัดหลวงดวย ทําไมปนี้เปนอยางไรเห็นเงียบๆ ไมมีใครทอดเหรอ วาอยางน้ันนะ 
ถาไมมีใครทอดเราจะเอาเลย จับจุดเลย ไดทราบวามีแลว อยางน้ันละเรื่อง จากน้ันมา
จึงมาตอกันอีก ถาไมมีจริงๆ เราจับจุดเอาเลย กําหนดปุบปบใสตูมเลย 
 วัดเรานี้ดูวามแีลวนะวันที่ ๑ เลย เปนศรีไทยใหมละมั้ง จําไมได คิดวาเปนศรี
ไทยใหม อดุรศรีไทยใหมมาขอทอดกฐิน วันที่ ๑ มาหาเลยเชียว วัดเรามันไมมีปญหา
อะไร มีไมมกี็ไมสนใจของตัวเองนะ วดัเราไมสนใจ หมุนแตขางนอก  
 (ลูกศิษยกราบเรียนวาวันนี้จะไปประชุมที่เวียงจนัทน เร่ืองที่หลวงตาจะไปพัก
คางคืนที่เวียงจันทนวันที่ ๓๑ มีนาคมนี้) อะไรกต็ามเถอะเรามีวี่แวววามีของขงของขลงั 
วัตถุมงคลอยาเอามายุงนะกับเรา มงคลเมงเคง ตัวมันเองไมมมีงคลอะไรเลย หาแต
ภายนอกมาเปนมงคล ฟาดตัวเองใหเปนมงคลไปไหนจาเลย นั่นมงคลอยูกับตัวเราเอง  
บอกไมไดเปนอันขาด (ถาเขาเสนอมาบอกยกเลิกไปเลยนะครับวัตถุมงคล) เลิกโดย
เด็ดขาดกับเราเร่ืองวัตถทุี่ขลังๆ แข็งๆ อยา วาอยางน้ันทันทีเลย  
 เราไมเห็นสิ่งใดขลังยิ่งกวาธรรม ธรรมขึ้นภายในใจนี้ครอบโลกธาตุ เห็น
ประจักษอยูในใจ ส่ิงเหลานั้นมีอะไร มาเสกกันเฉยๆ เขาใจไหมละ เพราะฉะนั้นถึงปด
ทันทีเลย อยามายุงนะ เกาในที่ไมคนั หาเกาที่นั่นที่นี่ถลอกปอกเปก ที่คนัไมเกา สูหมา
ขี้เร้ือนไมได หมาขี้เร้ือนเกาที่ตรงไหนมันคันตรงนั้น ไอเรานี้เกานูนเกานี้ สูหมาขี้เร้ือน
ไมได อยามายุงนะ ขลังอยางน้ันขลังอยางน้ีหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑไมได  
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 ธรรมพระพุทธเจาเปนธรรมมีกฎมีเกณฑมีเหตุมผีลทุกอยาง อยาเอาเรื่อง
ภายนอกงูๆ ปลาๆ มาใส มาทําลายศาสนา ไมเอาเราบอกตรงๆ เลยเรา ถาเดิน
ตรงไหนเดินตรงนั้น การที่จะดําเนินที่ไหนเราพิจารณาเรียบรอยแลวๆ คอยกาว 
เพราะฉะนั้นเราจึงไมปรึกษาใครงายๆ  ไมคอยปรึกษา คิดดูอยางชวยโลกเราไมปรึกษา
ใคร เราจะพิจารณาของเราเรียบรอย ชองแคบชองกวางจะออกตามการพิจารณาแลว 
ไมผิด ถาธรรมเปนอยางน้ันนะ ไปสุมสี่สุมหาผิดทั้งน้ันแหละ 
 อยางที่วาชวยชาติคราวนี้เหมือนกัน เราไมไดปรึกษาใครเลย สวนมาก
ผูใหญๆ อาจจะของใจๆ วาควรจะปรึกษาปรารภอะไรๆ นี้ เราไมปรึกษา นี่จะขัดใจอยู
นะ เราทราบแตเราไมพูด จนกวาวาเร่ืองราวแสดงออกมาถึงตอบรับกันทันทีเลย ถาไม
มีก็ตางคนตางคิด หัวใจมีทุกคน ใครจะคิดไปยังไง ปลอยใหคิดไป เราก็คิดเต็มกําลัง
ของเราแลวเราก็กาวเดิน เพราะเราเปนผูนํา ตองคิดใหละเอยีดลออทกุอยางความเปน
ผูนํา ไมใชจะคิดแลวอะไรๆ ก็ทําไปตามความคิดเฉยๆ ไมเอานะนี่ ทําอะไรสุมสี่สุมหา
ไมเอา ธรรมพระพุทธเจาเปนธรรมที่มีแบบมีฉบับ ถาวาถามวาเพราะเหตุไร เพราะเหตุ
นั้นตอบทันทีเลยนั่น คําตอบออกมาแลวตั้งแตคําถามยังไมมา มันคิดเรียบรอยแลว คือ
สมบูรณเรียบรอยแลว เพราะเหตุไรเพราะเหตุนั้น รับเลยๆ อยางน้ัน 
 เมื่อวานเราก็ดูไปวัดถ้ําผาปูใชไหม (ครับ) นานๆ ไปทีหนึ่ง ตั้งแตทาน
อาจารยคําดีเสียไปแลววัดถ้ําผาปูรูสึกจะออบแอบ ไปเตือนทานเผยอยาออนแอนักนะ
เผย บอกตรงๆ ที่เราไปตั้งแตครบูาอาจารยที่สนิทกันมาคือทานอาจารยคําดี ทาน
จริงจังมาก ทานไมนอนใจจนกระทั่งทานมรณภาพ ทานนอนใจเมื่อไร  เปนผูใหญทาน
ไมลืมตัว ทานอาจารยคําดีไดพดูกันอยางสนิทสนมจริงๆ ทุกอยางเปดออกสูกันฟงหมด
เลย ระหวางเรากับทานอาจารยคําดี 
 ไดยินพระเณรเลาใหฟง สวนมากก็ทานเผย แตกอนทานสีทนแลวใครตอใคร 
ไมขึ้นตนกต็อนปลายวาอยางน้ัน ประชุมกันทีไรไมขึ้นตนกต็องตอนปลาย ทานอาจารย
ตองมาอยูทีน่ั่นจนได พระเหลานี้ไปอยูกับทานมหาบัวนี้ถูกขนาบแตกกระเจิงไปหมด
เลย คือทานไมดุ เห็นวาเรานี้ดุดวยเด็ดขาดจริงจังดวย ทานจึงยกมาพูดเสมอ ทาน
ฝกหัดนิสัยทานไดรอยเปอรเซ็นตนะ นิสัยของทานทานฝกหัดไดรอยเปอรเซ็นต เราไม
เคยฝกหัดมแีตเสริม มันเสริมในตัวมันเคยชินแลวมันออกของมันเอง ทานฝก แตกอน
นิสัยผมไมเปนอยางน้ีนะทานมหา คือนิสัยทานสุภาพเรียบรอยหมดเลย เราก็ดูทาน
นาน 
 ทีนี้เวลาคุยกันสนิทสนมเขาทานบอกวา เดิมผมไมใชเปนนิสัยอยางน้ีนะทาน
มหา นิสัยผมผาดโผนโจนทะยานมาก อะไรไมทนัใจฟาดเขาปาปาเขาปาหมด ทานวา
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อยางน้ัน พอดีไปโดนเอาที่เขาเอาผามาบังสุกุล แลวตัดผาใหเณรเย็บผาสบงถวายทาน 
อันนี้ละตัวไดดัดสันดานผม ทานวาอยางน้ัน เณรนะเย็บผาผิด พอเย็บผาผิดแลวดูแลว
ฉีกตอหนาเณรเลย นั่นละนิสัยทานเปนอยางน้ัน ทานไมเอาแลวฉีกทิ้งเลย ผาใหมๆ ทีนี้
พอฉกีแลวไปดูเห็นเณรนั่งอยูขางตนเสานูนหางๆ มันไปนั่งรองไหอยูเณรที่เย็บผา 
 นั่นละเปนธรรมกถึกเอกสอนผม เณรนี้ละสอนผม เลยสะดุดใจกึ๊กทันทเีลย 
มาก็ เออ นิสัยเรานี้ไมเปนมาเพียงวันนี้ มันเปนมานานแสนนาน ถายิ่งนานกวานี้อายุ
พรรษาแกเขาไปเทาไรมันยิ่งจะสั่งสมทิฐิมานะ ความวูวามอยางน้ีหนักเขาๆ ไมเปน
ประโยชนอะไร คิดดตูั้งแตประสาจีวรเย็บผิดเทานั้น ก็ไปจับฉีกตอหนาตอตาเณร 
จนกระทั่งเณรรองไห ไมเสียใจรองไหไดยังไงคนเรา ตั้งแตนั้นดัดเลยนะ ทานจึงไมดุ 
ทานวาอยางนั้น ตั้งแตนั้นมาดัดหมดเลย ไมเคยดุเคยดาใครทั้งน้ันแหละ 
 เพราะฉะนั้นเวลาทานมีการประชุมไมขึ้นตนก็ตองตอนปลาย ยกเราเขาไปตรง
นั้นเลย คือทานไมดุ นีถ่าไปอยูกับทานมหาบัวแลวพวกนี้แตกกระจายไปเลย มันอยู
ไมไดถูกขนาบ เพราะทานไมดุ แตกอนทานดุ ไอเราไมละซอิันนั้นทานก็เลยเอาเรามาใช 
ทานอาจารยคําดีทานนิสัยเด็ดเดี่ยวนะ สนิทกันมากกับเรา ทานยังพูดตอหนาตอตา
ฆราวาสผูใหญ เวลาไปสงทานไปผาตดัตอมลกูหมาก ขึ้นเครื่องบินมา เครื่องบินไปสง
ทานถึงจังหวัดเลย พอลงมาแลวทานสั่งคํามา บอกวาฝากความคิดถึงบุญถึงคุณไปหา
ทานมหาบัวดวยนะ วาอยางน้ัน ทานมหาบัวเปนอาจารยของอาตมา  
 พอทางนั้นมาเลาตามเรื่อง อูย ทําไมพูดอยางน้ี เราเคารพทานเต็มหัวใจน่ีนะ 
ทานหากส่ังมาอยางน้ัน วาทานมหาบัวเปนอาจารยของอาตมานะ ทานไมถือตัว ถาหาก
พูดตามเรื่องธรรมแลวจริง เรายอมรับ เพราะเวลาขัดของอะไรทานเลาใหฟงจนกระทั่ง 
โอ มาเร็วนะ เราไมลืมนะ คือตอนเชาตีส่ีทานลงมาเดินจงกรม ตอนนั้นจิตทานกําลัง
หมุน ไปติดปญหาขวางหัวอกเลย เอ ทํายังไง มนัเหมือนหอกเหมือนหลาวติดปญหาแก
ไมตก ไมระลึกถึงใครไดเลย ระลึกถึงแตทานมหาองคเดียว ทานวาอยางนี้ มีทานมหา
เทานั้นจะแกได  
 ออกจากที่จงกรมก็เขาไปจุดธูปจุดเทยีน กราบพระ แทนพระอยูขางลาง เสร็จ
เรียบรอยแลวทานไมพูดธรรมดานะ ทานวาขออาราธนานูนนะ จุดธูปจดุอะไรเรียบรอย
แลว ขออาราธนาทานมหาบัวมาโปรดโดยดวน แลวบันดลบันดาลอะไรก็ไมรูนะเราก็ดี 
เราก็ปกเขปกขาไปวันนั้นอีกแหละ โอย มาเร็วอยูนะ เร็วอะไร มันจะไดพดูกัน เวลาทาน
เลาใหฟงทานเลาอยางน้ีละ ทานติดปญหามันขวาง เรายอมรับ ปญหาอันนี้ถาลงติดแลว
แกไมตกนี้เหมือนหอกเหมือนหลาว เพราะปญหาอันนี้เปนปญหาธรรมะอัตโนมัติ 



 ๔

ความเพียรอัตโนมัติ ถงึขัน้นี้แลวมันจะหมุนของมนัตลอด ถาติดตรงไหนซัดกันตรงนั้น 
เรียกวาเราไมตายมันตายวางั้นเถอะนะ ใหถอยกนัไมถอย ทานมาติดปญหาอันนี้แหละ 
 เลยเขาไปจุดธูป ทานเลาใหฟงเอง ทานไมปดไมบังกับเรา ขออาราธนา วา
อยางน้ัน ทานมหาบัวมาโปรดโดยดวน พอดีวันนั้นเราก็ไปจริงๆ เราก็ไมเคยไปวัดถ้ําผา
ปู นั่นไปครั้งแรกนะนั่น ไปหนแรก โอะ มาเร็วอยูนะ เร็วอะไรๆ เดี๋ยวๆ มันจะไดพูด
กัน ทานจึงเลาใหฟงถึงเร่ืองอาราธนา ทีนี้ก็เปนจริงๆ นะ ทานก็เลาเร่ืองปญหาทาน
พิจารณาเขาไปไปติดปญหาตรงนั้น นั่งกันอยูสองตอสองปดประตูไมใหใครเขาไป นิสัย
ทานกับเราตรงกัน เวลาจะพูดธรรมะสาระสําคัญอยางน้ีไมใหใครเขาไป เราเปนอยาง
นั้น ทานก็เปนแบบเดียวกนั ปดประตูหมดเลย เขาไปคุยกันสองตอสอง 
 ทีนี้พอไปถงึตอนที่ทานตดิปญหาทานแกปญหาไมตก กําลังเปนหอกเปน
หลาวทิ่มแทง เวลานี้หัวอกจะแตก ทานก็เลาใหฟง เลาไปๆๆ พอเลาจบลงเราก็แกให
ทาน ถวายปญหาตอบปญหาถวายทาน ทานรองโกกเลย เออ ขึ้นทันทีเลย เงียบๆ นะ
อยูกันนั้น แสดงวาถึงใจเต็มที่ รองโกกขึ้นเลย สองคนในหองเทาน้ันนะ เออ เอาละที่นี่
เปดทางแลวเขาไดแลวที่นี่ทานวา เปดแลวทางเปดแลวประตูเปดแลว เขาไดแลวขึ้นเลย
ทันที ก็เปนอยางน้ันละ นี่ละปญหาทางใจ พอทานเลาขึ้นปบๆ พอฟงแลวขัดของ
ตรงไหนแกปบมันก็ทะลเุลยอยางน้ันละ 
 อัฐิของทานก็กลายเปนพระธาตุแลว ตอนทีท่านสําเร็จนี้เปนตอนทานหูหนวก
แลว ไปก็กราบเรียนทาน ทีนี้มีคนไปดวย เราไมอยากใหใครฟงดวย เพราะธรรมะนั้น
เปนธรรมะสําคัญ จะกราบเรียนทานเราหูดีทานหูหนวก ตองพูดเสียงดัง เสียงดังก็ได
ยินทั่วหมด เราก็เลยเขียนหนังสือนอยไปเทาฝามือ ถามปญหาทาน ทานจับหนังสือนั้น
แลวทานยกจบกอน แลวทานอานดวยความยิ้มแยม เสร็จแลวทานก็ปุบแกตอบปญหา
มา พออันนัน้แลวยังมีอีก เราก็ถามเขาไปอีก พอถามปญหาเสร็จสองขอตั้งแตนั้นเลย
ไมถามกันอกีเลย ทานผานไดแลว ทานผานบั้นแก ทานไมไดนอนใจ ทานพูดอยาง
เปดเผยนะทานอาจารยคําดี ทานไมปดไมบังไมสงวนศักดิ์ศรีอะไรของทาน บอกวาทาน
มหาบัวนี้เปนอาจารยของอาตมาวางั้นเลย บอกวาทานมหาบัวเปนอาจารยของอาตมา 
ไมปดไมบัง วาเลย ทานนิสัยใจเด็ด ทานอาจารยคําดีใจเด็ด 

พวกแมชีเรามาจากหวยทรายกี่คน (๑๗ ครับ) หวยทรายเราไปจําพรรษาอยู
นั้น ๔ ปนะ มหาภูบาลเปนเณรอยู ที่ไลแมชีแกวลงภูเขารองไหลงอยูดวย นี่แมชีแยงมา
อยูนี่ ตอนนั้นผูเฒาแมแกวก็อยูที่นี่ แมชีแยงนี้มาอยูที่นี่ ทีนี้เขาเอากลวยไปใหเขงหนึ่ง 
กลวยสุก เอามาแลวทําไงกลวยนี้นะ จะเอาเก็บไวที่ไหน เก็บไวไมดีหมากินนะ วางั้น 
แมชีคนนี้ละ ยอดนักปราชญนี่ แกก็ปุบปบเอาเขงน้ีไปซอนไวในปา ไปซอนหมา เอาเขง
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กลวยสุกไปซอนไวในปา นั่นละหมามันไมมีปญญา มันไมฉลาด นี่ฉลาดมาก เอาไป
ซอนหมาไวที่ในปา 

มันเคยมีไหม ไปวางไวกับดินนั่นนะ ไปเอาเขงกลวยไปไวในปาไปซอนหมา 
พอดีเราเขาไป ไปไดยินนั้นก็ใสเปรี้ยงเลย มันหมดจริงๆ นะความคิด ส้ินทาจริงๆ 
กลวยทั้งเขงนั้นเอาไปซอนในปาไปซอนหมามันเคยมีไหม ยกขึ้นไวที่ไหนใหพนปาก
หมาก็เปนอันหนึ่ง ไวที่ไหนก็ไวเถอะใชไหมถาอยางน้ัน พนปากหมา อันนี้ไปซอนในปา 
ปญญาฉลาดมากนะนี่ เราไมลืมนะ มนัสะเทือนใจมาก เพราะฉะนั้นมาถึงจี้อยูเร่ือย เอา
กลวยสุกๆ ใสเขงเต็มอยูนั้นไปซอนไวในปา ไปซอนหมา โธ 

แตกอนหวยทรายนี้ ทางผานไปมุกดาหารนี้ไมมี ภูเขาอยูทางนูน วัดอยูตีน
ภูเขาทางนูน ทางผานไมมี เวลาจะประชุมเราก็ลงจากภูเขาตอนกลางคืน จุดไฟแลวก็ไป
ประชุม แลวก็ขึ้นมาภูเขา เวลานี้เขาทําถนนกวางขวางมากแลว จากส่ีแยกสมเด็จทะลุถึง
มุกดาหาร ทางกวางมาก ทางนั้นเลยเปดโลงหมด เปนคนละฝงไปเลย วัดปากับภูเขา 
เปนทางหาความสงัดไมไดละ 

ทานเจาคุณวัดโพธิก์็เปนอันวาทอดกฐินทานแลว คงทราบแลวมัง (หลวงปู
ทานยิ้มทั้งวัน) หาเร่ืองบามาพูด หลวงปูทานอิ่มทั้งวัน เราเปนบาทั้งวันไมวาเลย วัน
โพธิเปนวัดใหญ สวนมากเณรมากนะ คือทานเจาคุณนี้ทานรักเด็ก เณรจึงมากกวาพระ 
มากมาเปนประจํา ทานสุภาพนะทานเจาคุณรองสมเด็จ ทานเปนพระสุภาพมาดั้งเดิม 
เราเปนพระวูวาม มีแตเราละโจมตีทาน ทานเงียบมาตลอด สวนมากมีแตเราโจมตีทาน 
อยางเมรุเห็นไหมละ เมรุวัดโพธิ์ทุกวันนี้ นั่นละเราเปนคนฝายโจมตี ใครมาพูดอะไรลม
ไปตามเขาๆ เลยขึ้นไมได มันโมโห ไดยินคําไหนมันฟงไมได 

วงราชการผูใหญๆ มาคัดมาคานอะไรก็ลมตามเขา เดี๋ยวลมตามคณะนั้นลม
ตามคณะนี้ เราที่ฟงอยูขางนอก นี่เราล่ันคําแลวนะ เอา ทําเราจะชวย ขาดแลวนะนั่น ลง
ไดพูดคํานั้นแลวขาดไปแลว อะไรมาเตะใหลมอยางน้ันเตะใหลมอยางน้ี เขาไปก็ไปตี
เอาทานเจาคุณละซี มนัเปนยังไงซัดเอาใหญเลย ใสนั้นใสนี้ เราเปนฝายโจมตีทาน 
สุดทายก็เราขึ้นนะนั่น เมรุ เราเปนคนหาเงินให ขึ้นหมดเลย เขาอางอยางนั้นอางอยางน้ี 
เรามาตอบฟาดเอาเสียอธิบดีศาลหนาซีดไปเลยกับเรา เพราะไปที่ไหนแกเคยขูพระ 
ประชุมพระทีไรแมแตสมเด็จวัดพระศรีมหาธาตุทานสุภาพเรียบรอย อันนี้ถือวาเปน
หัวหนาศาลละซิ วาอะไรขูพระขูเณร 

พอดีเราเขาประชุมวันนั้น.แตกอนเราไมไดเขา วันนั้นเขาประชุมซิ แกเคย
โจมตีพระกซ็ัดพระละซ ิ บาตัวนี้มันอยูในนั้นซิ ใสเปรี้ยงทันทีหนาหงายไปเลย หนาซีด
ไปเลย อยางน้ันละเวลาตอบ ธรรมะปาตอบไมไดเหมือนใคร เอา คนๆ เดียวรักษา
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ศาสนาไมได ลูกศิษยของทานเจาคุณทั้งน้ัน เอา เราจะนําวางี้เลย ซัดขึ้นเลย อยางน้ันละ 
เขาโจมตีเขาจะไมใหขึ้น เรารูอุบายวิธีการเขาหมดแลว เพราะฉะนั้นจึงเปดเอาทีเดียวใส
ตูมเลย หงายไปหมดเลย เพราะเก็บไวเรียบรอยแลว นี่ก็ขึ้น ๕ แสน เมรุวัดโพธิ  ๕ 
แสน บานแพง ๖ แสน เราก็ทําไวให เราเปนคนหาเงินให เอาละใหพร 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

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

