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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

ความชั่วเอาใหมันขาดสะบั้น 
 

 วันนี้เปนวันพระทานเริ่มเขาพรรษาแลว พระอยูในสถานที่ใดๆ ก็มารวมตัวอยู
ในจุดเปนที่แนนอนในการเขาพรรษา ๓ เดือน ตามธรรมดาทานจะเที่ยววิเวกไปในที่
ตางๆ ทานไปเที่ยวภาวนาในปาในเขาในที่ตางๆ ในครั้งพุทธกาลทานแสดงไวอยางน้ัน 
พอเขาพรรษาแลวก็มารวมจําพรรษาที่แหงใดแหงหนึ่ง ตามจํานวนพระมีมากมีนอย 

วันนี้เปนวันเขาพรรษา ประชาชนควรจะมีหลักเกณฑบังคับตนเองเพื่อศีลเพื่อ
ธรรมในระยะ ๓ เดือน เขาติดคุกติดตะรางตลอดชีวิตเขากต็ิดได เราไมใชติดคกุตดิ
ตะราง ใหนําศีลธรรมเขามาบีบบังคับความชั่วชาลามกของเราใหมันไหลออกบาง ใหมี
แตความดีเขาสูใจ ใน ๓ เดือนนี้พระทานมีธุดงควัตรจํากัดบังคับบัญชาตัวเองเพื่อสราง
ความดีทั้งหลายตลอดทัว่ถึงกันในบรรดาวงกรรมฐาน เฉพาะอยางยิง่สายหลวงปูมั่น
ทานเอาจริงเอาจัง ทานไมไดเหลาะแหละ แลวประชาชนในที่นั้นๆ ก็ไดรับการอบรมสั่ง
สอนจากทาน 

ใหมีกฎเกณฑรักษาตัว เชนในวันเขาพรรษา ผูที่เคยดื่มสุรายาเมาก็ตัดใหขาด
สะบั้นไปเลย เกิดมากับพอกับแม พอแมไมไดเอาสุรายาเมามากรอกปากแหละ เอา
ขาวตมขนมนมเนยมากรอกให แตเวลาโตขึ้นมาแลวกลับเอาเหลาสุรามากรอกปาก
เหยียบหัวพอหัวแมไปมอียางที่ไหน ใหตัดขาด จะตายเพราะไมไดกินสุราก็ใหเห็นเสียที 
หลวงตาบัวจะไปกุสลาให ใครตายเพราะอดสุราใน ๓ เดือนนี ้อยางนอย ๓ เดือน เคย
กินสุรามานานเทาไร ใน ๓ เดือนนีต้ัดสุราออกแลวทนไมไหวจนตาย เอา ตายมาบอก 
หลวงตาจะ กุสลา ธมฺมา ให ไอตายแบบอื่นเขา กุสลา ทั่วไปแลว คนตายแบบสูกับ
เหลาจนกระทั่งตาย ใน ๓ เดือนไมไดกินเหลานี้ หลวงตาจะไปกุสลาใหเลยทีเดียว 

ดัดลงไปซิดดัความชั่ว ไมดัดไมไดนะ บรรดาทานผูดีที่กราบไหวบูชาเปนขวัญตา
ขวัญใจแกโลกเร่ือยมา ทานไมไดปลอยตัวนะ ทานตั้งหนาตั้งตาฝกฝนอบรม อยาง
พระพุทธเจาของเราถึงขัน้สลบไสลเห็นไหมละ ทุกขไหมถึงขั้นสลบไสล ถาเลยจากนั้นก็
ตายเทานั้นละ นี่ทานฝกทรมานทาน บรรดาพระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกนั ออกมาจาก
ที่ตางๆ ในสกุลกษัตริยไมนอยนะ พระมหากษตัริยออกมาบวช บวชแลวเขาปาๆ หาย
เงียบๆ ไมสนใจไยดีกับบานเมืองอะไรเลย เหมือนไมเคยเปนผูใหญมา ทานมุงหาอรรถ
หาธรรมอยางเดียว ทานออกมาจากปาแลวก็มาเปน สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา เรียกวา 
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ทานสําเร็จมรรคผลนิพพานมาจากปาจากเขา จากที่ลําบากลําบน 



 ๒

สถานที่ปาที่เขา เปนสถานที่เหมาะสมกับผูจะฝกฝนทรมานกิเลสตัวฟุงเฟอเหอ
เหิม สําหรับในสถานที่เชนนั้น ตัวประหยัดมัธยัสถ ตัวฝกฝนทรมานตนเองใหรูจักการ
อยูการกินการใชสอยตางๆ อยาฟุงเฟอเหอเหิมนะ ใหรูจักประมาณบาง อะไรๆ ก็ใส
เขาไปๆ ไมเปนทาเลย ทองปองแตจิตใจแหงผากจากศีลจากธรรมใชไมไดเลยคนเรา 
ตองใหมีจิตใจชุมเย็นไปกบัศีลกับธรรม ปากทองกินเมื่อไรก็ไดไมยาก กนิเมื่อไรก็อิ่ม
เมื่อนั้น อยากนอนเมื่อไรก็นอน แตศีลธรรมที่จะเขาสูใจนี้ลําบากมากนะ ตองไดฝกได
ทรมานกันเต็มที ่

เขาพรรษาใครเคยใสบาตร ธรรมดาก็แลวแตจะไดใสวันไหนๆ จะใส นี่วัน
เขาพรรษาใหตั้งสัจจอธษิฐานใหไดใสบาตร ไมมากก็ใหไดใสบาตรพระวันละหนึ่งองคก็
ยังดี ไมใหขาดคําสัตยคําจริงของเรา นี่เรียกวามัดเรา ไมเชนนั้นจะรั่วไหลไปหมด ใจ
เลยไมไดศีลไดทานเขาสูใจ มีแตทองปองไปเลย ตายแลวก็เนาเฟะไมเกิดประโยชน
อะไร ทัง้ทองปองทั้งทองแฟบตายแลวเหม็นเหมือนกันไมเกิดประโยชน เอาธรรมเขาสู
ใจแลวหอมหวนชวนชมนั่นละดี พากันพิจารณานะ บังคับตนเอง 

ตอนเชาตอนเย็นการไหวพระสวดมนตไมใหขาด บังคับไวเลยอยาใหขาด มันจะ
เปนอะไรก็ใหเปน อยางน้ีเรียกวาบังคับตัวเขาสูความดี ไมบังคับไมไดนะ ทีแรกมันฝน
จริงๆ กิเลสมันเคยตัวมัน มันดีดมันดิ้นไมมีขอบเขตไปตามอาํเภอใจของตัวเอง ไปไหน
ไปได กินไหนกินได เที่ยวไหนเที่ยวไดเตร็ดเตรเรรอน เรียกวาปลอยตัวตลอดตามกิเลส 
ใหคนจมไปๆ ทีนี้เอาธรรมเขาร้ังเอาไวไมใหมันดีดมันดิ้น ใหรูจักเวล่ําเวลา ไหวพระ
สวดมนต นั่งภาวนาในคืนวันหนึ่ง จะนั่งภาวนาสักกี่นาที เอา ตั้งลงไป 

บังคับเจาของซิ ตั้งแตบัดนี้ตอไปกลางคืนเวลาจะนอน เราจะนั่งภาวนาไมให
ขาดในคืนวันหนึ่งๆ อยางนอยที่สุด ๕ นาที ขึ้นไป ๑๐ นาที เอาแคนี้กอน ใน ๓ เดือน
นี้ใหได ๕ นาทีหรือ ๑๐ นาที บังคับไวเลยทีเดียว เรียกวาบังคับตัวเองภาวนา พอ
ภาวนาไปเริ่มเห็นผลภายในใจแลว เร่ือง ๕ นาที ๑๐ นาทีไมมีความหมาย ฟาดเสียกี่
ชั่วโมงไมรูตวัเลย นี่อํานาจแหงความเพลิดเพลินในธรรมทั้งหลายทําใหลืมหมดเวล่ํา
เวลา มีแตความเพลินในธรรมทั้งหลายภายในจิตใจ สงางาม ถาเปนอยางน้ีแลวเรื่อง
เวลานาทีไมมายุงแหละ จิตใจหากรูการงานของตัวเอง ผลงานของตัวเองบรรจุอยู
ภายในใจรูแลว เร่ืองเวล่ําเวลาไมมาบังคับไดละที่นี่ มีแตเจาของกับธรรมบังคับกิเลส
เร่ือยไปเลย ใหทํากันอยางน้ันซิ 

ไมอยางน้ันไมไดนะคนเราจะหาความดีไมได ปลอยตัวไปเรื่อยๆ ตายทิ้งดวย
การปลอยตัวไมมีสารประโยชนอะไรเลย บรรดาสัตวโลกดวยกัน ผูมีความดีงามดวย
การฝกฝนทรมานตน ตายแลวดีดขึ้นๆ อยางนอยมาเปนมนุษย เปนผูมีวาสนาบารม ี
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ยศถาบรรดาศักดิ์ก็สูง สงไปทีไ่หนคนเคารพนับถือ กราบไหวบูชาเปนขวัญตาขวัญใจ 
อบอุน จากน้ันก็ขึ้นสวรรคไปเลย เทวโลกเปนที่อยูของพวกเทวดาซึ่งสรางความดีงามไว
เรียบรอยแลว ไปบรรจุตามสถานที่บุญกุศลของตนมีมากนอย เชน สวรรค ๖ ชั้น ตั้งแต
ชั้นจาตุมขึ้นไปถึงชั้นปรนิมมิตวสวัตดี ๖ ชัน้นี้เปนที่บรรจุของคนผูมีบุญตามขั้นภูมิ
กําลังของบญุตนเอง ไปขั้นนี้บาง ขั้นนั้นบาง จนถึงขั้นสูงสุดปรนิมมิตวสวัตดี ชั้น ๖ 
จากน้ันก็ขึ้นพรหมโลก ๑๖ ชั้น เปนที่อยูของทาวมหาพรหมผูมีความดีสูงขึ้นไปๆ  

แยกออกไปอีกในพรหมโลก ๑๖ ชั้น แยกออกมาเสีย ๕ ชั้น หาชั้นนี้เปนที่อยู
ของทาวมหาพรหมผูสําเร็จพระอนาคามี ปราศจากเหยาเรือนอะไรเรียบรอยแลว รวงรัง
แหงการเกิดตายไมมี ตั้งแตบัดนั้นกาวขึ้นสูนิพพานไดเลย ตั้งแตอวิหา อตัปปา สุทัสสา 
สุทัสสี อกนิษฐา นี้เรียกวาพรหมโลกในสุทธาวาส ๕ ชั้น เปนที่อยูของพระอนาคามี ใคร
กาวเขาไปสูขั้นนี้แลวในหาชั้นนี้ เรียกวาไปถึงนิพพานเลยไมกลับมาอีก ทาวมหาพรหม
นอกนั้นยังกลับมานะ แตในหาชั้นนี้ไมกลับ นี่ลวนแลวตั้งแตทานผูสรางความดี ดีดขึ้น
ไปๆ เร่ือยๆ เราจะดีดลงแขงผูดทีั้งหลายนี้จมนะ เราอยาไปหาญแขง ใหอุตสาห
พยายามทุกคน 

วันหนึ่งเดือนหนึ่งปหนึ่งเราปลอยตัวมามากเทาไร ในระยะนี้เปนระยะที่จะรักษา
ตัวเราดวยความดีงามทั้งหลายก็ใหพากันพยายาม ทุกขยากลําบาก เอา ทําลงไป การ
บริจาคทานไดกี่ทพัพกี็เอา ทัพพีเดียวหรือปนหนึ่งสองปน เอาไปเลยขาวนั่นนะ ไดอะไร
มาแบงกินแลวแบงทาน แบงกินก็เพือ่ธาตุเพื่อขนัธ แบงทานเพื่อจิตใจของเรา เปนบุญ
เปนกุศลเพื่อจิตใจของเรา ไมใหขาดทั้งสองอยาง เพราะใจกับกายอยูดวยกัน รางกาย
เรียกวาทองปอง สําราญบานใจทุกอยาง เต็มปๆ ทอง แตจติใจเหือดแหงดวยคุณงาม
ความดี เรียกรองหาความชวยเหลือจากเจาของ เจาของไมเหลียวแลตายแลวจม พากัน
จําใหดี 

ตองฝกฝนทรมาน เชน ทําวัตรเชา ทําวัตรเย็น หรือคําสัตยคําจริงอะไรตั้งไวแลว
ใหมีตั้งไวตนเองนั้นแหละ คนอื่นไมทราบความมุงหมายลึกตื้นหยาบละเอียดของตัวเอง 
ใหเจาของตั้งเอา จะบังคับตัวเองใสในความดีงามประเภทใด เอา ตั้งลงไป เชน ไหว
พระตอนเชาตอนเย็นไมใหขาดอยางน้ี หรือนั่งภาวนาตั้งแต ๕ นาทีถึง ๑๐ นาทีไมให
ขาด เอา ตั้งลงไป เอาพทุโธๆ หรือธมัโม สังโฆ บทใดก็ไดตามจริตนิสัยชอบมากํากบัใจ 
มีสติบังคับอยูในการภาวนา ๕ นาที อยาสงจิตไปไหน สติใหติดแนบกับตนเองไปถึง ๕ 
นาที มีอานิสงสมากนะ 

ใจเราไมเคยไดบังคับบัญชาเขาสูความดีงาม แตวนันี้เราตั้งสัจจอธิษฐาน วันหนึ่ง 
๒๔ ชั่วโมง เราได ๕ นาที เอาจิตเขาสูศีลธรรมเปนเวลา ๕ นาทีดวยจิตตภาวนา วันหนึ่ง
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เรียกวาเราสรางคุณงามความดีเปนอานิสงสประจําตนๆ แลวแตทานทั้งหลายจะเอาไป
กําหนดกฎเกณฑบังคับตัวเอง เบ้ืองตนบังคับ หานาทีๆ ตอไปพอจิตเห็นผลภายใน
จิตใจตัวเองจากการภาวนาแลว จิตจะคืบหนาเร่ือย ทีนี้เวล่ําเวลาไมสนใจ อํานาจแหง
ความดีงามของจิตดดูดื่มทางจิตตภาวนามากเขาๆ นั่งสักกี่ชั่วโมงไมสนใจเลย ลืมไป
หมด เพราะความดีงามนี้จิตใจไดเสวยตลอดเวลาที่ภาวนา เพลินในการภาวนา เพลินๆ 
เร่ือยเลยลืมดูนาฬิกา มาดูนาฬิกาสองสามชั่วโมง ส่ีชั่วโมง หาชั่วโมง นั่นเห็นไหมละ 

ตอนนี้ยังไมไดเร่ืองไดราวตองบังคับเสียกอนใหภาวนา คืนหนึ่งเวลาจะนอน
ไมใหต่ํากวา ๕ นาที เอาธรรมบทใดก็ไดไปบริกรรม เชน พุทโธก็ได ธัมโมก็ได สังโฆก็
ได หรือธรรมใดที่เราชอบกับจริตนิสัยของเรา ใหเอาธรรมบทนั้นมาบังคับตนเอง มีสติ
บังคับบัญชาอยางนอยใหได ๕ นาที พอจิตไดรับผลในเวลาภาวนา ๕ นาทีแลวจะเบิก
กวางออกเรื่อย เวล่ําเวลาขยายออกเรื่อย ไมสนใจกับเวลา ตอจากนั้นไปแลวจิตเพลิน
กับธรรมทั้งนั้นไมไดยุงกับเวลาเลย พอลุกออกมาดูนาฬิกาสองชั่วโมง สามชั่วโมง ส่ี
ชั่วโมง หาชั่วโมง ฟงซินะ 

ทีแรกเราบังคับจะเปนจะตาย ครั้นตอมาเลยเพลินไปเลย นี่ละความรื่นเริงใน
ธรรม ลืมเวล่ําเวลาไปหมด ถาความเดือดรอนนี่ ติดคกุติดตะรางเดือนหนึ่งน่ีเทากับหา
ปนะ มันทุกขมันแสนทรมาน คนอยูในความรื่นเริงกับธรรมนั่งกี่ชั่วโมงกไ็ดสบายๆ นั่น
ละพระทานภาวนาทานภาวนาอยางน้ัน เลาใหฟง พระทานภาวนาทานไมไดคํานึงเวลํ่า
เวลาละ ปรกติทานจะนั่งเปนชั่วโมงขึ้นไป ชั่วโมง สองชั่วโมง สามชั่วโมง เปนปรกติของ
ทาน สามส่ีชั่วโมงไปเรื่อยๆ นั่งแตละครั้งๆ ทานเพลินในจิตกับธรรม พัวพันกันไปใน
นั้น เพลินไปเรื่อยๆ นี่ละการภาวนาทําจิตใหเพลินตัวๆ เพลินไปกับธรรมนั่นแหละ 

ที่เลามาเหลานี้เพียงยอมๆ นะเรื่องการภาวนาของพระทานที่ทานตั้งอกตั้งใจ 
ทานเอาจริงเอาจัง ความรื่นเริงบันเทิงอยูที่ใจผูมีธรรม ความเหือดแหงอยูที่ใจไมมี
ธรรม เปนใหญเปนโตขนาดไหนก็เถอะ ถาลงธรรมไมมีในใจเหือดแหงอยูภายในใจนั่น
แหละ อะไรๆ ไมมีความหมายถาใจเหือดแหงเสียอยางเดียว พอลมหายใจขาดเทานั้น
เหลานั้นขาดไปหมด เจาของจมเลย ไมเกิดประโยชน ถามีธรรมภายในใจ เอา ภายนอก
เราก็ไดอาศัย ภายในเราก็บํารุงรักษาจิตใจของเรา บริจาคทานการกุศลของเรา รักษา
ศีล บําเพ็ญภาวนา นี่ขนธรรมเขาสูใจๆ ตายแลวเบิกบานยิ้มแยมแจมใส ไปสวรรคชั้น
ใดไมอดัไมอัน้ ตามแตความดีของเรามีมากนอย ขึ้นเรื่อย สูงขึ้นไปๆ เมือ่เต็มที่แลวถึง
นิพพานปงเลย นี่ละการสรางความดียังคนใหมีความสุขความเจริญ 

ขอใหทุกคนๆ ไดอุตสาหพยายามบังคับตนเอง ในพรรษาหนึ่งไมไดอะไรเลยไม
มีความหมายนะ ตองมขีอบังคับตนเองเอาไวเสมอ อยางนอยใหไดนี้หนึ่ง เชนอยางใส
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บาตร อยางนอยใหไดใสบาตรวันละหนึ่งองค เรียกวาทานบารมี สัจจบารมีของเรา มี
ความสัตยความจริงในการทําบุญใหทาน นี่ก็เปนบารมีอันหนึ่ง ใหพากันจําเอาไว พวก
ที่ดื่มเหลาเมาสุราตัดใหขาด เกิดมากับพอกับแมไมเคยเอาสุรายาเมามาใหดื่ม มันไป
เหยียบหัวพอหัวแมมันดวยสุรา เอาขวดเหลาขวดยาโขกหัวพอหัวแม มนัหยาบไหมลูก
คนนี้ ลูกคนสะแตกเหลาแลวเอาขวดเหลาขวดยานี่ไปโขกหัวพอหัวแม มันเปนยังไงลูก
เทวทัต เลยเทวทัตนะ 

พอแมเล้ียงมาแทบเปนแทบตาย ของอันไหนดบิดีขนมาใหลูกของตนนั่นแหละ 
ลูกของตนๆ ลูกผูนอยเทาไรยิ่งอํานาจใหญนะ จึงตั้งลูกทั้งหลายวาเปนขาหลวง รอง
ขาหลวง ปลัดจังหวัด แลวก็ลงนายอําเภอเปนลําดับลําดา ลูกผูเล็กเทาไรใหเปนขาหลวง 
อํานาจในครอบครัวอยูกับเด็กคนนั้นหมด ลูกคนสุดทอง ชี้แรงเปนแรง ชี้กาเปนกา พอ
โตขึ้นมาหนอยก็ลดตําแหนงลงมาเปนรองผูวา รองขาหลวง  แลวรองลงมา พอใหญโต
ขึ้นไปก็เปนรอง ผูเดก็นี้เล่ือนชั้นขึ้นไป นั่นละลดมาสุดทายก็มาถึงขั้นผูใหญบาน ลด
จากนายอําเภอมาเปนปลัดอําเภอเร่ือยๆ จนกระทั่งถึงกํานัน ลดลงมาถึงผูใหญบาน
แลวไมยอมลดแหละที่นี่ ตองใหเปนผูใหญบาน 

ผูใหญบานกับพอกับแม ถือสิทธิ์วาเราเปนลูกเปนเตา แมจะวาอะไรก็วาแตไม
ยอมฟงเสียง ดุพอดุแม นี่ละขาหลวงใหญคนหนึ่งอยูในครอบครัว ลดมาเปน
ผูใหญบานแลวยังปนขึ้นเปนขาหลวงอีก มันถอืสิทธิ์ เขาใจหรือ ถือสิทธิว์าเปนลูก พอ
แมก็ถอืสิทธิว์าเปนพอเปนแม ทีนี้ก็เถียงกันละซพิอกับแม นีล่ะอยาใหเปนลูกแบบนี้นะ 
เปนลูกขั้นขาหลวง นายอําเภอลงมา มาอยูผูใหญบาน แลวถีบขึ้นเปนขาหลวงอีกไมได
นะ  เขาใจไหมพวกนี้นะ มันเคยเปนขาหลวงมาแลวทั้งน้ันเหลานี้ ขาหลวงของพอของ
แม เหยียบหัวพอหัวแม ขี้ใสตักพอแมมาพอแลวพวกเรา นี่เห็นไหมพอแมมีคุณหรือไม
มีคุณ 

อะไรๆ ก็มีแตโอๆ กับลูกแลวไมมีอะไรละจะไปถือสีถอืสา มแีตโอๆ เร่ือยไป ขี้
ใสหัวพอหัวแม ตักพอตกัแม มันขีไ้ดทั้งน้ันแหละลูกนี่ มันเปนขาหลวงใหญ นี่ละทาน
เล้ียงเรามาอยางน้ี เพราะฉะนั้นผูที่ทําบาปทํากรรมกับพอกับแมจึงมโีทษมากทีเดยีว 
ทานยกไวเปนอนันตริยกรรม อนันตริยกรรม ๕ ฆาพอฆาแมนี้เปนกรรมหนักที่สุด ใน
สากลโลกน้ีไมมีกรรมอะไรจะหนักมากยิ่งกวาอนนัตริยกรรม ๕ 

๑.ฆามารดา 
๒ ฆาบิดา 
๓.ฆาพระอรหันต 
๔.ทําลายพระพุทธเจาแมไมตาย 



 ๖

๕.ยุยงสงฆทีม่ีความพรอมเพรียงสามัคคีใหแตกแยกจากกัน 

กรรม ๕ ประการนี้ทานเรียกวาอนันตริยกรรม กรรมที่มีความทุกขแสนสาหัส 
หาระหวางชั่วฟาแลบไมไดเลยวาจะไมเปนทุกข ชั่วฟาแลบไมมี เรียกวาอนันตริยกรรม 
กรรมอันนี้หนักไมมีระหวางเลย ถายังพอมีสติอยูบางอยาทําเปนอันขาดกรรมนี้ ทานสอน
ไว นี่เรียกวาอนันตริยกรรม ในสากลโลกวัฏจักรนี้มีกรรม ๕ ประการนี้ที่เปนกรรมหนัก
มากที่สุด ตกนรกหลายกัปหลายกัลปกวาจะไดฟนตัวขึ้นมา ใหพากันระมัดระวัง พอแม
ทานจึงเทียบเหมือนเปนอรหันตของลูก ทําบุญกศุลก็ไดบุญกศุล ทําบาปก็ไดบาปมาก ทํา
กับพอกับแมเทากับทํากับพระอรหันตองคหนึ่งน่ันแหละ ใหพากันจํา ใหเคารพพอเคารพ
แม 

ทานจะดุดาวากลาวอะไรก็ตาม เราฐานะลูกอยาไปถกไปเถียง ฟงพอแม คณุของ
ทานครอบหัวเราอยูแลว อะไรๆ กค็ือพอคือแมแนะนําส่ังสอนดุดาวากลาว ไมใชเทวทัต 
ไมใชโจรใชมารมาจากที่ไหนจะมาทําลายเรา คือพอแมของเราเองเปนผูแนะนําดุดาวา
กลาวเรา ทานดุดาวากลาวใหฟง เราฐานะเปนลูกอยาไปถกไปเถียงเปนอันขาดนะ หากวา
เร่ืองผานไปแลวเรามีขอของใจอะไรก็ถามทานดวยดี พอแมจะชี้แจงใหฟง ทานดุกต็าม ดุ
ก็เปนปากพอปากแมทีไ่ดเล้ียงเรามาแทบเปนแทบตาย ไมใชปากใคร ทุกอยางกิริยาของ
พอของแมเปนปากอินทรปากพรหมกับลูกมาแลว เปนผูมีเมตตาคุณเล้ียงลูกทุกคนๆ พอ
แมเปนผูเล้ียงมาเต็มเม็ดเต็มหนวย ดวยเหตุนี้ทานจึงมีคุณครอบหัวเรา 

ทานวาอะไรอยาไปถกไปเถียงพอแมวาใหเรา ใหฟงเสียงทาน ถาเราผิดตรงไหน
ก็ใหรีบแกไขตามที่ทานตําหนิติเตียน ถาเราไมผิดก็คอยชี้แจงเหตุผลใหพอแมฟงในกาล
อันควร อยาไปถกเถียงในเวลาทานกําลังดุ ไมถูก ใหคอยฟงเสียงเอาไว แลวคอยระบาย
เร่ืองราวความจริงใหพอแมฟงทีหลัง นี่สมชื่อสมนามวาเราเปนลูกหนี้ของพอแม พอแม
เปนเจาหนี้อันใหญหลวงของเรา ใหพากันจดกันจําเอา เร่ืองพอแมใหยกไวเปนที่สูงเสมอ 
สูงที่สุดคือพอแมของลูกนั้นแหละ คุณของพอของแมสูงที่สุดเลย ใหเคารพมากตรงนี้ 
บาปก็บาปมากที่สุด 

การทําบุญกับพอกับแม ก็ไดแกการแนะนําส่ังสอนใหทานรูจักศีลจักธรรม เชน
เอาทานมาบวชแลวแนะนําส่ังสอนใหทานรูศีลรูธรรม นี้เรียกวาสนองคุณพอคุณแม การ
ประพฤตติัวดิบดีตอพอแม ไมลวงเกินฝาฝนพอแม นี้ก็เปนการสรางคุณงามความดีตอบ
คุณพอคุณแมของเรา ถาหากวาเปนโอกาสอันดี พอแมไมคอยดีก็คอยเตอืนทาน เผดียง
ทาน อยางหนึ่งเอาทานมาบวช สอนทานดวยอรรถดวยธรรมจนเปนผูที่พอใจในศลีใน
ธรรมจากคําพูดของเราที่สอน นี้มีอานิสงสมากที่สุด ทานวาเปลื้องหนี้เปลื้องสินของพอ
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แมไปได เราติดหนี้ทานมากขนาดไหน ใหสรางความดีตอบบุญแทนคุณ อยาไปสราง
ความชั่วชาลามกตอบคุณทานจะจมในนรก ทุกคนใหจําเอา 

วันนี้เปนวันเขาพรรษา วันฝกทรมานตนเอง จากนี้จึงเขาพรรษา ๓ เดือน เอา 
ใครมีอยางไรใหทําอยางนั้น ใหมีขอวัตรปฏิบัติประจําตนใน ๓ เดือนนี้ อยาปลอยตัว
แบบลอยลมๆ ใชไมไดนะ ใครจะตั้งสัจจอธิษฐานอะไรบังคับตนเองใหไดความดีงามจาก
คําอธิษฐานขอนั้นก็ใหทาํ เชน ทําบุญตักบาตร ไหวพระ สวดมนต มีสัจจะอะไรตออะไร 
เอาตั้งลงไป พวกสุรายาเมานี้ตัดใหขาดไปเลยทีเดียว เอา มันจะตายใหตายเสียที ไมเด็ด
อยางน้ันไมไดนะ ความชั่วนี้เมื่อตดิสันดานแลวมันพิลึกกึกกือ เราตองเอาใหมันขาด
สะบั้นลงไปเลย ติดก็เราเปนผูไปติด สุรายาเมาไมไดมาติดเรา เราไปติดเขาตางหาก เรา
ตองตัดตัวออกจากเขาซแิลวก็เปนคนดีขึ้นมา 

วันนี้ก็พูดเพียงเทานี้ละ อะไรๆ ก็พดูมากแลว แลวตั้งแตวันพรุงน้ีไปพระทานจะ
รับบิณฑบาตเฉพาะบริเวณที่เคยรับนี้ นอกจากนั้นทานก็ไมรับ ดังที่เคยปฏิบัติมา รับ
อาหารที่บิณฑบาตไดมา นี่ก็เปนความมักนอยของพระ มีในธุดงคขอหนึ่ง มักนอย 
บิณฑบาตเอาแตของมาในบาตร ไดมากนอยเอาเทานั้น ใครจะเอามาถวายตามทีหลังไม
เอา ทานไมรับ นี่ก็เปนธุดงคขอหนึ่ง แลวทานจะเริ่มตนตั้งแตวันพรุงน้ีตอไป ใครจะ
ทําบุญตักบาตรก็ใสบาตรทานเสีย ไมจําเปนตองตามทานไปถวายทาน ทานไมรับนะ 
ตั้งแตวันพรุงน้ีไปแลวในเขต ๓ เดือนนี้ทานจะปฏิบัติตามธุดงควัตรของทานขอนี้ พากัน
จําเอานะ 

นอกจากนั้นก็ไมทราบจะพูดอะไรตออะไรอกีมันเหนื่อย ตั้งแตมาจากกรุงเทพ
แลวเหน่ือยตลอดมา มาถึงวัดปาบานตาดนี้แลว เมื่อวาน ๑๕ ค่ําก็เอาอีก แลววันนี้วาจะ
ไมพูดอะไรกเ็อาอีก มันจะไมเหนื่อยไดยังไง เอาเทานั้นละนะ ใหพากันตั้งอกตัง้ใจปฏบิัติ
หนาที่ของตนทุกคนๆ อยาใหไรสารประโยชนใดเลยเราเปนลูกชาวพุทธ ครูบาอาจารย
ทานแนะนําส่ังสอนอยางถูกตองดีงาม ควรจะนาํไปปฏิบัติตนเองตามคําสอนของทาน 
แลวจะเปนสารคุณขึ้นภายในใจของเราทุกคนๆ  

นี่ก็ไมทราบจะสอนอะไรๆ บางมันเหนื่อยแลว ตั้งแตมาจากกรุงเทพมานี้ไมเคย
ไดหยุดไดหยอน วันนี้รูสึกวาเหนื่อยมากอยูนะ ก็พดูไปอยางน้ันแหละ ตอจากนี้ก็จะใหศีล
ใหพร ใหศีลใหพรแลวก็อยาเปนอยางสองเฒานะ สองเฒาไมเคยเขาวัดเขาวา เขาชวนไป
เขาวัด ตั้งแตเกิดมาไมเคยเขาวัดเขาวาฟงธรรมจําศีลอะไรก็ไมเคย ทีนี้พวกเพื่อนฝูงเขาก็
สงสาร เขาเลยชักชวนใหเขาวัดเขาวา ไปจําศีลบาง วางั้นนะ ไมงั้นจะตายทิ้งเปลาๆ เชื่อ
เขาก็เลยไป พอไปถึงวัดแลวก็รับศีลรับพรมา พอมาถึงบาน ไปเถอะเฒา สองเฒาตากับ
ยาย ไปเถอะเฒาวันนี้เราไปรับศีลมาแลวนี้ ไปหากินจะรวยมากนะ ฟงซิไปรับศีลมาแลว



 ๘

ไปหากิน ไปฆาสัตวตัดชีวิตแหละรวยมาก วางั้น พอไปก็เขาไปปาละเมาะ ก็ไปเจออีเห็น
แผงตัวใหญ พาหมาไปดวย หมาก็ไลกัด อีเห็นตัวนั้นเลยตายสูหมาหลายตัวไมได 

พอไดอีเห็นแลวก็วา โอย บุญเรานะเฒา กอนที่เราจะมาเราก็ไปรับศีลรับพร
เสียกอน มานี้มันรวยตอหนาตอตา วันหลังเราไปอีกนะเฒาไปวัด จะไดตัวใหญกวานี้ ตัว
ส่ันนะได(อี)เห็นแผงตัวหนึ่ง ตัวเทาหมานี่ อวนกวาหมาดวย พอไดแลวสองเฒาก็หาม
อีเห็นออกมา ธรรมดาเห็นแผงเขาไมกิน เขากินแตอีเห็นทั่วๆ ไป แตผูเฒาไมรูจักวาเปน
เห็นเปนอะไร รูแตวาอาหารเกิดจากวาสนาที่ไปรับศีลมาแลว หามออกมาสองเฒา มีคน
หนึ่งเขามาทัก อาว จะหามไปอะไรนี่ “ไมรูจักของกินหรือ” ของกินอะไรนี่ ใครเขากิน
อีเห็นที่ไหน “เห็นอะไร” เห็นแผงนั่นแหละเขาไมกินกัน เขากินแตอีเห็นธรรมดา ตกลงก็
เลยเอาอีเห็นวางไวนั้น วันหลังเลยไมเขาวัดอีก ขาดทุน เขาใจไหม นี่ละพากันรับศีลรับ
ธรรมแลวพากันไปหากินอยางน้ีนะ พวกน้ีนะ เอาละพอจะใหพร 

 
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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