
 ๑

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

เอาไวทําไมคนไมดี 
กอนจังหัน 

พระใหตั้งใจปฏิบัติ ใหเครงครัดตลอด สติเปนพื้นฐาน อยาลืมนะสติ สติเปน
พื้นฐานตั้งแตตนจนถึงมรรคผลนิพพาน พนจากสติไปไมได สติลมลุกคลุกคลาน สติตั้ง
ไดขึ้นเปนสติอัตโนมัติ ปญญาอัตโนมัติ เปนมหาสติมหาปญญาอัตโนมัต ิ นี่สําคัญมาก 
กุญแจลูกใหญดอกใหญหมุนติ้ว กิเลสขาดสะบั้นไปเลยถาลงสติปญญาสองสามประเภท
นี้ไดเขาในหัวใจใด กิเลสจะไมมีเหลือเลย พังๆ จําใหดีนะ 

เร่ืองสตินี่สําคัญมากทีเดยีว เผลอแปบกิเลสเขาแลว กิเลสออกแลวเขาแลวๆ ถา
สติไมเผลอ หนาขนาดไหนก็ดิ้นอยูเฉยๆ ออกมาไมได เร่ืองสติเปนเรื่องใหญโตมาก 
ทานทั้งหลายนักปฏิบัติใหจํานะ คําวาสติๆ นี้ไมใชเร่ืองเล็กนอย มันจะหนาแนนเต็มหัว
อกกต็าม ถาสติครอบไวแลวมันออกไมได เมือ่ออกไมไดก็มแีตธรรมทํางานๆ สตธิรรม
คําบริกรรมก็เปนธรรมรักษาจิตใจ ใจจะไดสงางามขึ้นมา สงบรมเย็นเรื่อยๆ ก็แผรัศมี
ขึ้นมาๆ ใหเห็นโทษของใจคือกิเลสมันหุมหออยูปดมดิชิด ถาไมมีสติเขาไปแกไข
ดัดแปลงชะลางมัน เอาสติใหดีนะ 

การทําทุกอยางใหทําดวยความจงใจๆ มีธรรมเปนพื้นฐานๆ สติธรรมเปน
สําคัญ งานทุกชิ้นทกุอันจะเปนงานที่เรียบรอยสวยงามนะถามสีติเปนพื้นฐาน จงใจๆ 
ตองานทุกอยางดวยความเปนธรรมๆ คําวาเปนธรรมก็สติธรรมเปนพื้นฐานเหมือนกัน 
มันจะเลอะเทอะไปหมดแหละเวลานี้ นาทุเรศนะ เราดูกลางๆ ดูเปนธรรม ไมไดเอน
โนนเอียงนี้เราพูดจริงๆ  ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูกไปเลย นี่เรียกวาธรรม ตายใจได 
ไมเขาขางน้ันขางน้ี ลําเอียง อยางน้ันไมใชธรรม มีแตกิเลสทั้งน้ัน ถาเปนธรรมไมเอียง 
ตรงไปตรงมาๆ 

ใหดูเจาของดวยความเปนธรรม มีสติธรรมจับเขาความเคลื่อนไหวของเจาของ
เปนไปในทางถูกทางผิด สวนมากมักจะเขาตัวเสมอ ถาทางผิดแลวดีๆ ถาทางถูกปด
ออกๆ ในหวัใจเรานั่นแหละ นี่มันเอียงอยูตลอดเวลา กิเลสเขาตรงไหนลําเอียงๆ ธรรม
เขาตรงไหนตรงแนวๆ พากันตั้งใจปฏิบัติ ศาสนาจะไมมีเหลือแลวนะ เตือนทาน
ทั้งหลายไว พุทธศาสนานี้เปนหัวใจของชาวพุทธเราทั่วประเทศไทย ไมใชเร่ืองเล็กนอย 
นี่ละความเลิศเลอ ส่ิงเลิศเลออยูที่พทุธศาสนา ใหยึดเกาะไวใหดี อันนี้เลิศเลอสุดยอด
แลว ใหนําเขามาประคับประคองตนเอง 
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ทุกส่ิงทกุอยางความเคลื่อนไหวไปมา หนาที่การงานจะเรียบรอยไปหมด คนมี
พุทธศาสนา มีสติเปนพื้นฐาน ปญญาพินิจพิจารณา ทุกส่ิงทุกอยางจะเรียบรอยไปตาม
ธรรมนั่นแหละ เดี๋ยวนี้มีแตกิเลสเขาเหยียบย่ําทําลายๆ ธรรมมองไมเห็นนะ แบกคัมภีร
ก็เห็นแตคัมภีรเปนกระดาษเฉยๆ ตัวคนมันเปนเปรตเปนผีเปนยักษเปนมารที่แบก
คัมภีรอยูนั้นนะ ไมไดมีธรรมนะ ตัวมหาภัยตอคัมภีรดวยซ้ําไป เรียนมามากๆ สําคัญวา
ตัวรูหลักนักปราชญฉลาดแหลมคม เพียงความจําเฉยๆ ใครก็จําไดทุกคน กิเลสไม
ถลอกปอกเปก จะเรียกวาความรูที่เปนธรรมไดยังไง 

ความรูที่เปนธรรม นํามาปฏิบัติแลวเปนธรรมขึ้นทันทีๆ เพราะธรรม
พระพุทธเจาเปนธรรมอยูแลว ขอใหทุกทานไดนําไปปฏิบัติ เวลานี้ปวนเปยนๆ เลอะๆ 
เทอะๆ ทั่วโลกเลย เพราะอะไรออกเพนพาน ก็เพราะใครก็สงเสริมแตกิเลส ความโลภ 
โลภเทาไรไมพอๆ เอาจนตายก็ไมพอ เมื่อไมไดสมใจแลวโกรธแคนฆาฟนรันแทง รบ
ราฆาฟนกันใหไดสมใจ ความสมใจก็คือเปนเถาเปนถานไปดวยกัน มนัดีไหมละกิเลส
หลอกคนใหเผากันๆ จําใหดีนะ 

ถาศาสนาไมมีแลวโลกนี้ไมมีความหมาย จะวาใครเจริญรุงเรืองที่ไหนก็ไมมี
ความหมาย เสกสรรปนยอเอาเฉยๆ ตัวเองในหัวใจนี้เปนฟนเปนไฟ ไมเกิดประโยชน
อะไรแหละ เพราะฉะนั้นจึงใหนําธรรมไปปฏบิัติติดเนื้อตดิตัวตลอดไป ใครอยูใน
อิริยาบถใด มีสติธรรม ปญญาธรรม ความพากเพียรเปนพื้นฐานไปเรื่อยๆ อยาลดละ 
เอาละใหพร  

หลังจังหัน 

(จดหมายตอบขอบคุณหลวงตาจากปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงวันที่ ๘ มถิุนายน 
๒๕๔๘ ที่มีเมตตานุเคราะหบริจาคอาคาร ๓ ชั้น จํานวน ๒ หลัง รวมเปนเงินทั้งส้ิน 
๔๙,๕๒๔,๒๘๕ บาท ใหแกทัณฑสถานหญิงกลางเพื่อไวใชในราชการตอไป) 

เรือนจํานี่มีเยอะนะ ลาดยาวเปนที่หนึ่ง นอกนั้นก็เร่ือยไปหมด จังหวัดนั้น
จังหวัดนี้ ชวยปลูกตึกใหก็มี ใหทีห่ลับที่นอน อูย มากตอมากแลวแตเขาติดตอมา 
ติดตอมาอยางไหนๆ ที่ควรชวยเหลือไดเราใหทันทีๆ บึงกาฬก็ชวยไปแลว สวางแดน
ดิน อําเภอพล ที่เราพอระลึกไดนะ นี่หมายถึงพวกเรือนจํา แลวก็ไปทางหนองบัวลําภู 
อุดรมากอยู สรางตึกสรางอะไรใหหลายอยาง ก็มีลาดยาวเปนที่หนึ่ง อุดรนาจะเปนที่
สองละมั้ง ตอจากนั้นกก็ระจายทั่วไปหมดพวกเรือนจํา อยางน้ีละชวยทุกแบบทุกฉบับ
เรา ชวยโลกชวยทั้งดานวัตถุ ชวยทั้งดานนามธรรมคือการแนะนําส่ังสอนทุกแบบทุก
ฉบับเรื่อยมาอยางน้ีแหละ 



 ๓

สําหรับโรงพยาบาลเรียกวาเปนที่หนึ่ง อันดับหนึ่ง จากคลังหลวงใหญมาแลว ที่
มอบเขาคลังหลวงทั้งหมด จากน้ันมาก็เปนพวกโรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่ง 
โรงพยาบาลหลายรอยโรง ชวยตลอดๆ ตอจากโรงพยาบาลก็โรงรํ่าโรงเรียน สถาน
สงเคราะหตางๆ นี่ที่ราชการ เรือนจงเรือนจําก็ราชการไมใชเหรอ ดูซิสถานีรถไฟอุดร นี่
นายสถานีเลยมาหาเรา มาพูดแบบสุดๆ ส้ินๆ หวังพึ่งโดยถายเดียว เหมือนวาลม
หายใจมามอบใหเราสูบใหเขา ขอที่ไหนก็ไมได ขอเงินงบประมาณก็ไมไดเร่ือง ไดมาก็
สองสามบาท วางั้นนะ จะใชอะไรกไ็มพอใชได 

สละเงินเจาของออกไปชวยสถานีเปนแสนๆ เขาบอกเงินของเขาเอง มันก็ไม
หวาดไมไหว ไมมองเห็นใคร มองเห็นแตหลวงตา นายสถานีนะมาเอง แลวแตหลวงตา
จะเมตตา เวลานี้สถานีจะใชไมไดแลว ชํารุดขนาดนั้นแหละ เออ เราจะพิจารณาดู เราวา
งั้น เราก็ไปจริงๆ พอไดโอกาสเราก็ไปตามน้ําหนักที่มา คือนายสถานีมาเอง เขาก็
รายงานใหทราบเรื่องราวที่เขาชวยทางงบประมาณใหมาก็ไมไดเร่ืองไดราว เอาเงิน
เจาของออกไปชวยซอมแซมเปนแสนๆ มันก็ไมไดเร่ือง มองเห็นแตหลวงตาแหละ เลย
มาหาหลวงตา 

เราก็ไปดูจริงๆ ไปดูทกุอยาง มันสมควรจะไดร้ือหมดอยางวา สมเหตุสมผลที่
เขาไมมีกําลังที่จะซอม หมดจริงๆ นับแตจะพังตลอด การซอมไมมีความหมาย พอไป
เราก็บอกร้ือเลย ส่ังชางเขาใหร้ือเลยเทียวสถานีนะ เอาไวแตโครงเหล็กๆ นอกนั้นรื้อ
ออกหมด เอา สรางใหมใหหมดเลย นั่นเห็นไหมละ แลวสรางตึกอีกหลังหนึ่งตอกันไป 
จากน้ันยังใหหองน้ําหองสวม แตกอนไมเคยมีนะหองน้ําหองสวม สรางใหใหญๆ ร้ัวให
หมด ลานจอดรถสถานีรถไฟ เทคอนกรีตใหทะลุถึงชานเมืองเลย ใหหมด มันสิบกวา
ลาน ไมใชเลนนะ เฉพาะตึกก็ไมใชเลนแลว ตึกร้ือหมดเลยแลวทําขึ้นใหม นอกจากนั้น
ใหหมดเลย เรียกวาสมบูรณ 

ชวยอยูทุกแหงทุกหน นี่หมายถึงวงราชการ ชวยอยางน้ีแหละ ทางสถานีตํารวจก็
ชวยเต็มเหนี่ยว ใหหมดเลย อันนี้ก็สิบกวาลานเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเงินเราจึงไมมี 
บรรดาคนที่เขาไมมาใกลชิดกับเรา พอจะรูเร่ืองรูราวความเคลื่อนไหวแหงการจับจาย
ของเรา เขาก็จะวาแตหลวงตาบัวมีเงินๆ เพราะไหลเขามาก็เห็นกันอยูนี้จะวาไง บทเวลา
ไหลออกไมเห็นนะ เช็คใบหนึ่งมันกี่แสน ออกเงียบๆ  อยางที่จายเหลานี้แหละใครรู
เมื่อไรเราจาย ก็รูแตเวลาเขามาๆ บทเวลาเราเอาออกเขาไมรู ชวยขนาดนั้นละ 

เรียกวาเราชวยเต็มกําลังความสามารถ แบบแบมือเลย ไมมีคําวากํา เราบอกได
เลยวาไมมี มีแตแบตลอดๆ มีเทาไรตกออกหมดๆ ถึงขนาดนั้น บางครั้งบางคราวยัง
ติดหนี้เขาก็มี ไมใชเลน มันความจําเปนใหติดหนี้ เอาติดก็ตดิ คุกมันใสแตฆราวาสไม
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เคยใสพระ จะใสเราก็ใหรูวาติดหนี้เขาติดคุก ติดหนี้เขาแลวไมมีเงินใชเขาก็ตองติดคกุ
ละซิ เอา ติดก็ติด แตไมเคยติด เปนอยางน้ันเรื่อยมา เสียสละเพื่อโลกเราเอาจริงจัง
มากนะ เราไมมีอะไรกับเรา บอกตรงๆ เราไมมี มีเทาไรออกหมดๆ ในวัดในวานี้ส่ังสม
อะไรไมได เราไมใหส่ังสม ส่ังสมก็คือโกดัง นั่นสั่งสมไวเพื่อแจกไมใชอะไร เราทํา
สุดกําลังความสามารถของเรา 

การเทศนาวาการ เราอยากจะพูดวาประเทศไทยนี้นาจะมีอีตาบัวนี้มังเทศน 
เทศนมาสักเทาไร ๕๖ ปนี้ เทศนไมหยุดไมถอย แตกอนเทศนอยูอยางลึกลับๆ  ศาลานี้
ที่ฟงเทศนของพระ ยอดธรรมอยูตรงน้ันนะ เทปที่ออกจากนี้ออกทั่วประเทศไทยตาม
วัดปาตางๆ วัดปามาติดตอเอาไปหมดทุกภาคในเมืองไทย วัดปานี้ไดกอนเพื่อนๆ จาก
ธรรมะประเภทยอดธรรมทั้งน้ัน แกงหมอเล็กหมอจิ๋วๆ ตลอดเลย ถาเทศนสอนพระมี
แตอยางน้ันละ มีแตหมอเล็กหมอจิว๋เต็มเหนี่ยวๆ เลยมาได ๕๖ ปแลว สวนเทศนสอน
ประชาชนก็เทศนบางเล็กๆ นอยๆ แตกอนการเทศนาวาการเกี่ยวกับภายนอกไมคอย
มากเทาไรนัก แตเทศนสอนพระนี้ประชุมเรื่อย เทศนเร่ือย เปนเนื้อเปนหนังจริงๆ 
ไมใชธรรมดา เพราะฉะนั้นเราถึงเขมงวดกวดขัน 

เขาร่ําลือวาวัดปาบานตาด หลวงตาบัวนี้ดุมาก ก็ไมดุยงัไง มาเกงๆ กางๆ มัน
นาดูหรือ มีลิงกี่ตัวจูงมาดวย จะใหพูดอยางน้ันหรือ มาก็เกงๆ กางๆ มา มาอะไร เอา
ละนะ มาผิดเวลานะ ถามาธรรมดาเราก็ไมเคยสนใจ ไอยั้วเยี้ยๆ เราไมเคยสนใจ มาผิด
เวลานั่นซิ ตอนเย็นๆ มักจะโดนตอนนั้นแหละ ตอนเย็นคนบางแลวเราจะแอบออกมา 
ถาตอนกลางวันมาไมได ตอนเย็นๆ เราก็แอบออกมาไปดูนั้นดูนี้ เพื่อจะชี้แจงอะไร 
แนะการแนะงานบางอะไรบาง ครั้นออกมาก็มาเจอที่เพนพานๆ มาอะไร ถาม จอจะ
ตอยแลว สักเดี๋ยวก็หลงทิศไปเลย 

มารายไหนก็เถอะ ถาหลวงตาออกมาดู ถามเหตถุามผลไมไดเร่ืองแลวไลเดี๋ยว
นั้นเลย สถานที่นี่ไมใชสถานโรงลิเกละคร ทานผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสงวนอรรถธรรม 
เทิดทูนอรรถธรรม มีอยูในวัดนี้นะ อยามาเพนพาน นิสัยสันดานไมดีนี่ ไปที่ไหนก็
เพนพาน มาในวัดแทนที่จะเกิดประโยชนก็ไดแตความเพนพานเขามาแลวออกไป ไม
เกิดประโยชนอะไร ไป ไล ไมวาใครทั้งน้ันถาลงไดเอาแลวเอานะ ไมมีคําวาสูงวาต่ํา 
ธรรมเหนือหมดแลว ความถูกตองแมนยําออกจากธรรมทั้งน้ันๆ เทศนนี้ไมไดเสียหาย
อะไร เทศนใหคนที่เสียหายอยูแลว ใหไปประพฤติเนื้อประพฤติตัวใหดีตางหาก เปน
อยางน้ันละ ออกมาทีไรมักจะโดน เอากันทุกที ตอนเย็นแหละตอนผิดเวล่ําเวลา เรา
ออกมา 
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เขาวาหลวงตาบัวดุ ไมดุยังไงมันมีแตส่ิงที่นาดุ จะใหชมเชยไดไง เขามาอยางน้ัน
แลวไดเอาลิงมากี่ตัวจูงมาดวย มันเหมือนลิงพวกนี้ จะใหชมอยางน้ันเหรอ ชมไดยังไง 
มันเลอะเทอะขนาดนั้นนะมนุษยเราชาวพุทธ ไมรูเนื้อรูตัวเลย เขามาในวัดนี้ก็มาขาย
เนื้อขายตัว เกงกางๆ ตามกิริยามารยาทสันดานหยาบที่เคยเปนมา โดยไมมกีาร
ระมัดระวังรักษาตัวเลย เขามานี้ก็เอานิสัยเกามาใช แลวมันดูไมไดนะ ผูทานรักษาทาน
รักษาอยูนี่จะวาไง มันดูไมไดก็เอาซิ ดุเร่ือยแหละเรา ถาออกมามักจะโดน ตอนเย็นๆ  

เวลาคนเลิกหมดแลวเราจะออกมาตอนนั้น ที่ออกมาตอนนั้นตอนมันมา
เกงกางๆ กลางวี่กลางวันเสียจริงๆ เกงกางเราก็ไมสนใจนะ ถาผิดเวลานั่นละเอาละ
ตอนนั้น มีอยูเสมอ ผูปฏิบัติศีลธรรมเลยลําบากดวยสิ่งสกปรกเขาไปรบกวน เลอะเทอะ
ไปหมดเลย นี่ที่เขาวาหลวงตาบัวดุ ก็ไมทราบวาดุวาดีอะไร ฟงเอาซิ พูดทกุส่ิงทุกอยาง
พูดโดยอรรถโดยธรรม มีเหตุมีผลทุกอยาง ไมวาจะพูดดดุาวากลาวนิ่มนวลออนหวาน
อะไร มีเหตมุีผลไปทกุอยางน่ันแหละ เราไมไดพูดแบบทิ้งไปๆ ทุกอยางพูดมีเหตุมผีล
ไปตลอดเลย 

ขางในก็ใหเขมงวดกวดขันกันนะ พักขางในไมนอยนะ รอยกวาๆ อยูขางใน 
พระนี่เพิ่มอกีเทาตัวยังสูไมได พระมอียางมาก ๕๐ องค อันโนนรอยกวา รอยยี่สิบ รอย
สามสิบ รวมกันเลยรอยเจ็ดสิบแปดสิบนูน มันไดเร่ืองไดราวอะไรไหมพวกอยูขางในนั่น 
เราไมคอยไดไป ถาไปกด็อมๆ ไปนี่ๆ  รอบๆ ครัวนี้ก็ออกมา ไมไดเขาไปขางในพอจะ
เห็นเรื่องราวอะไรตางๆ  ถาเขาไปขางในเห็นเรื่องราวนี้เดี๋ยววัดแตกนะ ครัวแตกเลยนะ
ถาเราเขาไปตรงนั้น เอาจริงๆ เพนพานๆ มาดีไมดีมาทะเลาะกันก็มีไมรูนะ แทนที่จะ
เอาธรรมมากระจายใหเปนเครื่องประดับซึ่งกันและกัน มันจะเอาแตฟนแตไฟมาเผากัน
ขางในก็มีนะ แตไมกลาออกมาแสดงเรื่องราวใหเราทราบ คือเมื่อแสดงแลวเราจะไม
วินิจฉัย ถาไดยินวาทะเลาะกันไลหนีหมดเลย เราไมวินิจฉัย ไลเลยๆ แตอยูธรรมดานี้ก็
หนักพอแลว ยังมาทะเลาะเบาะแวงกันเกิดประโยชนอะไร 

สําหรับในวัดเราอยางน้ันไมมี พูดตรงๆ เรียบมาตลอด ปกครองวัดมาตั้งแต
สรางวัดปาบานตาด ที่วัดนี้จะเกิดเรื่องราวอะไรพระทะเลาะเบาะแวงกันไมเคยมี เรียบ
มาตลอด สวนในครัวมันก็มีตามภาษามันนั่นแหละ หมากับแมวมันอยูดวยกันมันก็กดั
กันอยูในนั้นแหละ อยูในครัวนั้นพวกหมากับแมวมันอยูดวยกนั มันก็ตองทะเลาะกันกัด
กัน เราก็ปลอยใหเปนเรื่องสองตัวนี้เสีย เราไมคอยถือสีถือสา ถามันรุกลํ้าเขามามากๆ 
ถือสีถอืสาหรือไมถอืสีถอืสาก็รูเอา ถามันแบบนั้นก็ปลอยใหมันกัดกันอยางน้ันแหละ 
นานๆ เอาไมหวดเสียทีหนึ่ง 
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โธ การปกครองคนใหดีนี้มันของเลนเมื่อไร ปกครองเจาของซิ ตัง้แตเปน
ฆราวาสญาติโยมเราไมมีอะไรเปนเครื่องรักษา ตามอัธยาศยัทั้งเขาทั้งเราทั่วโลก ไป
แบบนั้นแหละ ทีนี้เวลามาบวชศีลธรรมมัดเขาละซิ ผิดขอนัน้ผิดขอนี้ ระวังละซิ ระวังๆ 
ตลอด ทีแรกเหมือนผูตองหานะ แหม ทุกขมาก รักษาสิกขาบทวินัยมีแตจะผิด ระวัง
เทาไรยิ่งผิด ก็ระวังดวยความโง มันไมระวังดวยความฉลาดมันก็ผิดละซ ิ เอาความโงไป
ระวัง ผิดเรื่อยไปๆ  
 พอพดูอยางนี้ก็มีนิทานอันหนึ่ง หลวงพอกองเปนเพื่อนกัน เกิดปฉลูดวยกัน 
นิสัยมันชอบตลกแบบเดียวกันนี้แหละ เราก็บวชใหม แกบวชกอนเราปหนึ่ง อายุพอ
บวชแลวแกบวช เรายังไมบวช เราบวชตามไปปที่สอง ทีนี้เคยเปนเพื่อนกันอยูแลวแต
เปนฆราวาส มาแลวขึ้นไปหา มีสองสามองคขึ้นไป เปนพระใหมดวยกันทัง้น้ัน แกบวช
กอนพรรษาหนึ่ง นิสัยแกขบขันนะ ไมคอยหัวเราะนะ ยิ้มๆ แกพูดนีข่ลังมาก อด
หัวเราะไมได เราจะตาย  
 พอขึ้นไปปุบๆ กราบลง สูบบุหร่ี เอาบุหร่ีมาวางไว “พระใหมเหลานี้นะ” พูด
เหมือนมีความผิดความพลาดจริงๆ นะ พวกเราที่บวชใหม “พระใหมเหลานี้นะมันมี
สิกขาบทวินัยไหมนี่ มันบวชมานี่นะ ไอบุหร่ีนี่มันไดทําตามหลักพระวินัยไหม มันถอืมา
นี่” “พระวินัยอะไรไมรูเร่ือง” “อูย บวชมาขนาดนี้ยังไมรูพระวินัยอีกหรือ” จี้เขาไป
อีก แลวหนาตาเฉยนะ ทําทาขึงขัง กพ็วกเดียวกนั ไอเราก็มุงใสธรรม ทางนั้นพูดตลกนี่
นะ ทางนี้มุงใสธรรมนึกวาผิด “มันผิดจริงๆ หรือ” “ยังไมรูอยูหรือ บวชมาขนาดนี้
แลว”  ยังเอาอีก ไลอกีนะ “บุหร่ีนี่นะมันไดพินทอุธิษฐานหรือเปลา” นี่ละมันขบขัน 
 “บุหร่ีนี่นะไดพินทอุธิษฐานหรือเปลา” คือส่ิงตางๆ เชนผาสบงจีวรตองพินทุ
อธิษฐานจึงใชตามหลักพระวินัย นี่เราก็ไมไดสนใจประสาบุหร่ีจะพินทุอธิษฐานอะไร แก
ลากอันนั้นละขึ้นมาตลก “บุหร่ีนี่มันสูบเอาเสียจนตาดําตาแดง ไดพินทุอธษิฐานหรือ
เปลา” “อาว ยังตองมพีินทุอธษิฐานเหรอ” “ยังไมรูอยูหรือพระวินัย” เอาอีกตีเขาไป
อีก เราก็รอนละเรารอนจริงๆ นะ ทางนั้นพูดเลน ทางนี้พูดจริง เลนก็เลนแบบลักษณะ
จริง ขึงขงัตงึตังเสียดวย “แลวเปนยังไงพระวินัยวาไง พินทุอธิษฐานยังไง” “แลวกัน” 
ขูละ   
 “บวชมาขนาดนี้ยังไมรูเร่ือง มันเปนอาบัติมากี่อาบัติแลวตั้งแตบวชมา สูบบุหร่ี
ไมไดพินทุอธิษฐาน มันผิดมานานเทาไรแลว” “แลวคําอธิษฐานวาไง” “มันยังไมรูอีก
เหรอ” เอาอีก ตีเขาไป เฉยนะ นิสัยแกเปนอยางน้ันนิสัยเฉย ตลกอยูในนั้นแหละ ยิ้ม
เทานั้น เพราะฉะนั้นมันถึงขลังดีละซ ิ ไอเรารอนเปนไฟ ก็เราคิดเปนธรรม ผูหนึ่งตลก 
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เผาเขามา ทีนี้ก็ถาม “แลวพินทุอธิษฐานทํายังไง บอกมาซิ” “โห ขนาดนี้มันยังไมได
คําพินทุอธิษฐาน” ยังขูอกี บทเวลาจะบอกนะ นี่เปนภาษาอีสาน “ฟง อมิังควันถมดงั
อธิฏฐาม”ิ  อิมังแปลวา นี้ ควันถมดังคือควันถมจมูก สูบบุหร่ีจนควันถมจมูก อธิฏฐามิ 
โอย เราอยากวาบักหานี่ อยากวาอยางน้ัน มันตลกเฉย เรารอนเปนไฟไปเลย อยางน้ันซิ
บทเวลามันตลก นี่อีตากองเปนนิสัยชอบตลก ถึงขั้นมันตลกมาเปนพระก็พูดตลกจนเรา
รอนเปนไฟ คนหนึ่งคิดเปนธรรม คนหนึ่งคิดแบบตลกละซิ มันเขากันไมได แกตาย
แลวละเดี๋ยวนี้ เปนเพื่อนกัน 
 เมื่อวานนี้ก็ไปคอนสวรรคไกลนะ ทาง ๒๑๑ กิโล ถึงโรงพยาบาลคอนสวรรค รถ
ไป ๒ ชั่วโมง ๑๕ นาท ี รถเรามันเร็วนะ เวลาขากลบัมาเมื่อวานนี้ดูเหมือน ๒ ชั่วโมง 
๑๘ นาที ความเร็วแตกอนเราปลอยตามอัธยาศัยของเขา ถาทางดีเขาควรจะเรงถึง 
๑๒๐ ก็มี เราก็ไมวาอะไร แตระยะนี้เรามาพิจารณาเรียบรอยแลว ไมวาจะไปทางไหน 
ไปกรุงเทพฯ ไปที่ไหนทางใกลทางไกลก็ตามตั้ง ๑๑๐ เทานั้นไมใหเลย เราบอก นี่เขาก็
ไป ๑๑๐ เราดูเข็มทีไรก ็๑๑๐ ตลอด ดีนะไอเยี่ยมมันขับรถเกง แตไมยอ ถายอมันมี
อันหนึ่งเกิดขึ้นนะ ไมทราบเปนยังไง อันนี้แปลกอยู ถาชมเชยองคไหนมักจะมอีะไร
เกิดขึ้น เปนอยางน้ันนะ เอ คําพูดเราเปนยังไง พอชมเชยอะไรก็มักมีเร่ืองเกิดขึ้น  
 อยางชมเชยอาจารยเจี๊ยะ ทานเอาไมตีพระขี้เกียจภาวนา ชมเชยทานอาจารย
เจี๊ยะอยางน้ันอยางน้ี ไมไดกี่วันเดี๋ยวไดยินวาทานเอาไมตีพระ ตีเพราะอะไร พระขี้เกียจ
ภาวนา โอย พระพุทธเจาทานก็ไมเคยเอาไมตีพระ อันนี้มันเกินเหตุเกินผล อยางน้ี
แหละ พอวาอยางน้ีมันก็มีอยางน้ันขึ้นมาเสีย ยอคนไหนไมไดละ เลยตองเฉยๆ ไว
ดีกวา ถามีคาํยอที่ไหนมันจะมีเร่ืองขึน้มาที่นั่น เราเคยสังเกตคําพูดของเรา แสดงวาไม
ชอบใหยอใครนั่นเอง และเมื่อไมชอบใหยอใครแลวทํายังไง ไปที่ไหนตีดะเลย 
ความหมายมันก็เปนอยางน้ันใชไหมละ คือไมใหยอ ถายอมันผิดอยางน้ี แลวทํายังไงจะ
ไมผิด ตีดะเลย ไมตองยอ กต็องแบบนั้นละซิ พวกนี้พวกชอบตีดะเหรอนี่ มันเปนอยาง
นั้นนะ ยอที่ไหนไมไดละ  
 อยางธรรมลีนี้ก็พูดเพียงเบาะๆ นิดหนอย ไมพูดมาก บอกวาธรรมลีนี้คือ
เศรษฐีธรรม เทานั้นละเราไมพูดมาก บอกวาเศรษฐีธรรมภายในอยูอยางลึกๆ เทานั้น
พอ ไปยอทีไ่หนมักจะมีๆ  เราก็ไดพิจารณา เอ คําพูดของเรานี้มันจะมีความเสียหาย 
การยอใครๆ นี้ผิด ตองไดพิจารณาอยางละเอียดอกีเหมือนกัน พอพูดออกมาผล
ตามมามันจะเปนผลลบนะ เวลายอก็เปนผลบวกๆ ไมนานผลลบตามมา ตามมาเรื่อยๆ 
อยางวาอาจารยเจี๊ยะ ยกยอทาน แลวทานเอาไมตีพระ ตีเพราะเหตุไร เสียงลั่นมาหาเรา 
ตีเพราะอะไร พระขี้เกียจภาวนา วางั้น นั่งสัปหงกหรืออะไรทานเอาไมตีเอา  
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 อยางน้ันละ ทีนี้ไมตีนี้มันเลยเปนพิษเปนภัยเปนผลลบ สวนความขี้เกียจภาวนา
เลยไมพูดถงึ ก็ทานตีถกูแลวนี่ ทานตีแรงขนาดไหนไมทราบ เราไมไดบอกใหเอาขอน
ซุงไปฟาดเลย อยางน้ันมันถึงจะสมใจคนขี้เกียจภาวนา ระวังใหดีนะขอนซุงมานะนี่พวก
นี้ เดี๋ยวขอนซุงมานะ มันขี้เกียจมากนะ ไมตมีนัไมพอ ขอนซุงกล้ิงทับเลย ใหมันไป
ดวยกัน กุสลา ธมฺมา ผานไปเลย 
 เร่ืองศีลเร่ืองธรรมใหมีความหนักแนนมากนะพี่นองชาวไทยเรา จะไดมีหลักมี
เกณฑ ชาติไทยทัง้ชาตเิปนชาติแหงชาวพุทธ การปฏิบัติตัวเปนเรื่องของกิเลสความ
สกปรกมอมแมมไปหมด แมแตวงราชการลงมายังมาตําหนิติเตียนผูที่สรางความดิบ
ความดีดวยความถูกตองตามอรรถตามธรรมดวยซ้ํา นี่เลวมากคนๆ นี้ ราชการคนนี้ วง
ราชการคนนี้ หรือขาราชการคนนี้เลวมากทีเดียว ถาเขาไปอยูในหนวยไหนหนวยนั้นก็
กลายเปนหนวยเลวมาก ถาเขาไปอยูในวงรัฐบาลก็รัฐบาลนี้เลวมาก คนๆ เดียวนี้แหละ
ไปทําใหเลอะหมดในวงรัฐบาล 
 อยางที่วาตําหนิติเตียน หรือหักหามตางๆ เร่ืองวิทยุนี่ มันเรื่องอะไร สันดานมัน
หยาบขนาดนั้นเชียวเหรอ ธรรมะพระพุทธเจาสอนโลกมากีพ่ระองค มใีครบาง ถาพูด
ถึงเทวดา อินทร พรหม มีเทวดา อินทร พรหม รายใดบางที่มาคานธรรมะพระพทุธเจา
วาไมถูกตองแมนยํา เปนเสนียดจญัไรแกโลกทั้งหลาย ไมมี แลวสอนมนุษยก็สะเทอืน
สะทานหวั่นไหว ดังพระพุทธเจาตรัสรูขึ้นมา ในธัมมจกักัปปวัตตนสูตรแสดงไวแลว 
พวกรุกขเทวดา อากาสาเทวดา ภุมมเทวดา จาตุมมหาราชิกา เร่ือยขึ้นไป จนกระทั่งถงึ
ทาวมหาพรหม มนุสฺสาเวสๆ พวกนี้รํ่าลือสะเทือนสะทานพระพุทธเจาตรัสรูธรรม
ขึ้นมา แลวตื่นเตนกัน บอกกันเปนลาํดับๆ จนกระทั่งถึงมหาพรหม ธรรมเลิศเลอขนาด
ไหน  
 อันนี้มันหากีดหากัน มันไดเร่ืองไดราวอะไร เราเลยไมอยากถามหาเหตุหาผล 
คือมันหยาบเกินกวาที่จะถามหาเสีย ไอผูมาบีบบี้สีไฟ บังคับบัญชา เร่ืองวิทยุที่ประกาศ
ธรรมสอนโลกนี้เปนความเสียหายที่ตรงไหน นี่ที่มันนาคิดอยูมากนะ ตัวนี้ตัวเสนียด
จัญไรมาก มันอยูที่ไหนคนๆ นี้ ขอบังคับขอนีม้าจากใคร ถามาจากในวงรัฐบาล วง
รัฐบาลนี้เปนวงรัฐบาลเพชฌฆาต สังหารศาสนาซึ่งเปนหัวใจแหงชาติของตน พอแม
ของตนอยูในศาสนาหมด คนนี้หยาบโลนที่สุดเลย มันทําไดลงคออยางน้ี พิจารณาซิ 
 ธรรมสอนโลกมีความเสียหายที่ตรงไหน พระพุทธเจาสอนมาเสียหายที่ไหน 
พระสงฆสาวกสอนมาเสียหายที่ไหน กระทั่งปจจุบันนี้เราสอนโลกที่ออกสนามมาเปน
เวลา ๗ ป เอา ขัดของตรงไหน ผดิตรงไหนใหคานมา ธรรมะที่เราสอนไปนี้ ไมเปน
ประโยชนแกโลกและเปนเสนียดจัญไรตอโลกตรงไหนๆ ใหคานมาเสียกอน กอนที่จะ
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หามไมใหเทศนาวาการแบบนั้น มีจํากัดจําเขี่ยเอาไว วิทยุไมใหสูงกวาเทานั้นเมตรเทานี้
เมตร แลววิทยุแหงหนึ่งๆ เพียง ๑๕ กิโลๆ มันเอาขอบังคับปาเถื่อนมาจากไหนมา
บังคับ  
 ศาสดาองคเอกไมมีกิเลสตัณหาภายในใจ สอนโลกดวยความราบรื่นดีงาม ร้ือ
ขนสัตวโลกใหพนจากทุกขไปจํานวนมากเทาไร มันรื้อขนใครใหออกจากทุกข มีแตจะ
ลากคนใหลงจมลงนรกกบัตัวมันที่ตัวหยาบๆ เทานั้นเอง จะเปนอะไรไป วาอยางน้ี
แหละ เพราะมันหยาบมากที่สุด การประกาศทางวิทยุเสียหายที่ตรงไหน พิจารณาซิ มัน
ไมมีนะ ประกาศมาตั้งแตหลวงตาบัวยังไมเกิด มาสอนธรรมนี้ก็เอาวิทยุ วิทยุนี้ก็ดวย
ความพอใจของประชาชนชาวพุทธทัง้หลาย เขานําออกไปตัง้วิทยุสถานที่ตางๆ เพือ่จะ
ไดยินไดฟงอรรถธรรม เสียงอรรถเสียงธรรมนี้ฟงไดยากนะ นี่เปนโอกาสอันดีงามที่จะ
ไดยินไดฟง เขาก็ไปตั้งสถานีวิทยุในที่ตางๆ นี้ไปกีดไปกัน ไปขวางเขา  
 นี่ถาหากวามันพอหามไดมันจะหามขาดเลยนะ แตนี้มันไมกลาที่จะหามไดมันก็
ตีเอาทางนั้นทางนี้ มันตอียางน้ันเราก็ตีแบบนี้ละซี ตีแบบไหนมันก็ผิดทั้งนั้น หามอะไร 
ก็บอกมาเปนธรรมดาๆ ลูกศิษยมีครูซิ อยาเอาอํานาจปาเถื่อนเขามาบังคับกัน กิเลสมี
เต็มหัวใจ เอากิเลสมาบังคับธรรมของพระพุทธเจา ที่บริสุทธผองใส ลนโลกลนสงสาร 
มันเปนไปไดยังไง พิจารณาซิ เห็นไหมมันอวดเกง อึ่งอางกับวัว อึ่งอางก็พองตัวอยู
เดี๋ยวนี้แหละ วัวคืออะไร คือธรรม เหนือโลกมาขนาดไหน อยาไปพองตัวนะอึ่งอาง 
เดี๋ยวทองแตก พากันเขาใจเหรอ  
 ฟงแลวมันสะเทือนใจมากนะ มันหาเรื่องหาราวมากีดมาขวาง มากดมาดนัเรื่อง
ศาสนาอยูตลอดเวลา ศาสนาน้ีใหคุณแกโลกมาเทาไร พระพุทธเจาองคใดๆ สอน
ศาสนา ร้ือขนสัตวโลกออกจากทุกขมีจํานวนมากมาย การหวงหามเร่ืองการเทศนาวา
การไมเคยมี อยางที่เปนอยูปจจุบันนี้ก็ไมเคยมี พึง่มาปรากฏในเมืองไทยเราเวลานี้ กีด
กันทานั้นทานี้ หาเลหหาเหล่ียมออก แลวตั้งกฎนั้นกฎนี้เขามา กฎมีแตกฎทําลาย ไมใช
กฎสงเสริม ไอพวกนีน้ะตัวนี้ตัวแสบๆ นี้ แสดงออกมาแงไหนเราไมเคยเห็นเปนแง
สงเสริมพุทธศาสนา มีแตแงทําลาย ทําลายเร่ือยๆ ไมไดทําลายแบบนั้นก็ทําลายแบบนี้ 
กีดกันแบบนั้น กีดกันแบบนี้เร่ือยมา  
 หูนี่เปนหูคน ทําไมมันจะไมเขาใจในเรื่องคําพูด ปากก็ปากคนพูดออกมา ผูฟงก็
คือคน ทั่วประเทศไทยเขาเปนคนดวยกัน เขาไมใชหมานี่นะ จะเปนแตเทวดาแตเราคน
เดียวมาอวดเกงใสเขาไดยังไง พิจารณาซิ อํานาจปาๆ เถื่อนๆ อยาเอามาใชในเมืองไทย 
เมืองไทยนี้เปนเมืองคน ไมใชเมืองหมา อยาเอามาใช มากีดมาขวางสิ่งที่เปนมงคลมหา
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มงคลแกหัวใจชาวพุทธเรา เฉพาะอยางยิ่งทั่วประเทศไทย นับถือพุทธศาสนานี้มาเต็ม
หัวใจเลย  
 ไอตัวเปรตๆ ตัวผีๆ ตัวแสบๆ มัน สรณํ คจฺฉามิ ใครไปพดูใหมัน ตั้งแตมัน
พูดออกมานี้มันก็ขวางโลกพอแลวนี่ อวดตัวออกมาไดยงัไงพิจารณาซิ ไปที่ไหนขวาง
โลกไอตัวแสบตัวนี้นะ มันขวางโลกมาตลอดนะเกี่ยวกับเรื่องศาสนา มันจะสงเสริมทา
นั้นทานี้เรายังไมเคยเห็นมี แตเร่ืองกีดกันทุกส่ิงทุกอยางทีม่ันจะทําไดมันทํามาตลอด 
เกี่ยวกับเรื่องศาสนาจะใหโยกใหคลอน ใหลมใหจมไปนี้ มาตลอดๆ มนัเห็นมันไดยิน
อยูอยางน้ีจะใหวาไง ก็พูดตามเรื่องไดเห็นไดยินไดฟงตามหลักความจริงละซิ อันนี้มัน
นาทุเรศมากนะเวลานี้ 
 ใครเปนวงราชการตัวเสนียดจัญไรทําลายหัวใจคนทั้งชาต ิ เกี่ยวกบัเรื่องพุทธ
ศาสนาน้ีคือใคร อยูในวงรัฐบาลเรานี่เวลานี้มีใคร ถามันไมนาอยูเขี่ยมันออกซิ เอาไว
ทําไม เปนกางขวางคอของคนทัง้ชาติ ศาสนาจะจมไปดวยไอกางขวางคอตัวแสบๆ นี่ 
คนดีกวานี้ไมมีหรือ คนไทยเราทั้งประเทศไมมีคนดีหรือ มีคนเดียวเทานี้หรือ ตัวเกงๆ 
ทําลายทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ไปดวยกัน มันนาคิดไหมพิจารณาซิ เราพูดเปน
อรรถเปนธรรม เปนความสัตยความจริง ไมมีคําวากลาวากลัว 
 เร่ืองธรรมเปนยังไง ถกูตองยังไง เราจะพูดไปตามหลักเกณฑของอรรถของ
ธรรม เร่ืองอันนี้ไมมีใครทํามันยังมากลาหาญทํา ไอตัวแสบๆ นี่นะมันจะทําลายชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ใหจมลงไป ดวยอํานาจวาฝมือของมัน ฝมือของใคร ในโลกนี้
ใครก็มีมือเหมือนกัน มีมือแตมันคนเดียวหรือจึงจะมฝีมอืคนเดียว คนที่ฟงอยูนีไ้มใช
หมานะ คนทั้งนั้น ผิดถกูดีชั่วรูกัน พุทธศาสนานี้โลกประคองมานานแสนนานแลว  นี้
มันพึ่งเกิดเมือ่สองสามวนั มันอวดเกงกวาพระพุทธเจา กวาศาสนา กวาคนทั่วประเทศ
ที่นับถือพุทธศาสนามาไดยังไง มันเอาอะไรมาอวด มาอวดหาอะไร 
 พี่นองทัง้หลายก็ใหพิจารณา ใหจับตาดูไอพวกนี ้พวกตัวเปรตตัวผี มาอาศัยวง
ราชการวาเปนอํานาจอยูในนั้น มันอํานาจปาเถื่อนอยาเอามาใช วงราชการอํานาจดวย
ความเปนธรรมปกครองคนทั้งประเทศดวยความเปนธรรม  ไมใชเอาแบบเปรตแบบผี
อยางน้ีมาปกครอง อยาเอามาแบบนี้ ใครไมดีเขี่ยออก เอาไวทําไมคนไมดีในวงราชการ
ก็ดี ราชการเปนราชการของคนทัง้ประเทศ ตั้งขึ้นเปนวงราชการ แมแตนายกรัฐมนตรี 
หยอนบัตรใหแทบเปนแทบตายก็เพื่อจะใหเปนวงราชการ ใหเปนนายกฯที่ดิบที่ดี 
รัฐบาลที่ดิบที่ดี แลวมาตั้งทําลายหัวใจคน เฉพาะอยางยิ่งเอาพุทธศาสนามาขยี้ขยํา ตอ
ประชาชนทั้งประเทศดวยวิธีการตางๆ นี้ดูไมได  
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 ควรเขี่ยเขี่ยออกคนประเภทนี้อยาเอาไว มันหนักชาติ หนักศาสนา หนัก
พระมหากษตัริย อยาเอาไวนะ ถาเอาไวจะแหลกนะคนๆ นี้ หมอบหัวใหมันเหยียบหัว
อยูเหรอ หัวคนไมใชหัวเตานี่นะ ตองดูซิผิดถกูชั่วดีอะไร มีธรรมที่จะพูดกนั ตั้งกฎนีก้ฎ
ถูกหรือผิด กฎทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย หรือกฎเปนเครื่องสงเสริม ดูกันให
ดีซิ อะไรควรคานตองคานกัน มนุษยดวยกันอยูดวยกันปกครองกัน เอาละวันนี้พูด
เพียงเทานี้พอ 
  

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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