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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พทุธศักราช ๒๕๕๐ 

ทางกาวเดินเพื่อความเลิศเลอ 
กอนจังหัน 

พระเทาไรวันนี้ (๒๙ ครับผม) พระที่ไมมาฉันนี้มีเยอะนะ อยูในวัดนี้เปนประจํา 
ไมมาฉันวันละหลายๆ องค เทาที่เห็นนี่มาฉัน พวกที่ไมฉันไมออกมาๆ เยอะ สวนมาก
การอดอาหารนี่ชวยดานจิตตภาวนาไดดี เพราะฉะนั้นเราจึงทองเสียไดเพราะอดไม
ถอยๆ สติดีๆ  ติดแนบๆ อดเทาไรยิ่งหมุนติ้ว นั่นละนานเขาๆ ทองเสีย จนกระทั่ง ๑๖ 
พรรษาลงเวทีแลวหยุดละ อาหารก็ไมอด มันก็ยงัเสียเรื่อย จนกระทั่งจะชวยชาติมันจะ
ไปแลวละ เร่ิมเขาพรรษามันจะไป ทองมันเสียมามากตอมาก 

หมอเขาบอกวาเปนมะเร็งในลําไส ไมมีหวัง แตยาหมอเติ้งเอาขึ้นไดนะ ตั้งฮั่วไถ
มายืนยันวายาขนานนี้ดี เขาไปรักษาที่ไหนๆ ก็ไมไดเร่ืองๆ หมอใหยาเพียงเปนมารยาท 
เขาหมดหวังแลว พอดไีดยาหมอคนนี้ใสเขาไปหายเลย อยากใหหลวงตาฉันเปนครั้ง
สุดทาย จะหยุดอะไรก็ขอใหฉันขนานนี้กอนแลวคอยหยุดคอยปลอย แลวเอามาฉันดีด
ผึงจริงๆ นะ นั่นละเราถึงไดยังมีชีวิตอยูจนกระทั่งปานนี้ นี่ก็เพราะการอดอาหาร 
เพราะฉะนั้นจึงไดเตือนพระ 

คืออดอาหารนี้มันดีทางดานภาวนา สติดี อดไปหลายวันเทาไรติดแนบไมมี
เผลอ ถาสติไมเผลอกิเลสไมเกิด กิเลสจะหมอบอยูขางลาง สติครอบๆ แตนี้คนก็ตาย
เปนจะวาไง อดไปหลายวันๆ ธาตุขันธก็เสีย เพราะเขาทํางานตามหนาที่ของเขา เมื่อไม
มีอะไรเขาไปยอยมันก็เปนไปทุกอยางน่ันแหละ เลยทองเสียๆ จึงไดเตอืนพระเราอยา
ใหเลยเถิดเราบอก คือเราผานมาแลว ก็เอาอันนั้นละมาสอนหมูเพื่อน เราจะวาเลยเถิด
หรือไมเลยเถิดมันก็เปนกิจเปนการงานอันสําคัญดวยความตั้งใจของเรา เกี่ยวกับเรื่อง
การอดอาหาร 

คืออดเทาไรมันยิ่งดีๆ นัน่ละลืม ธาตุขันธจะไปไมไดแตจิตนี้เหมือนจะเหาะเหิน
เดินฟา ตางกันอยางน้ันนะ ก็เรามาหาธรรม อาหารฉันเมื่อไรมันก็มกีําลังขึ้นมาทนัที 
สวนจิตตองไดพยุงๆ ธาตุขันธไดกาํลังทันที เวลาลงมาจากภูเขาจะไปบิณฑบาตใน
หมูบานเขาไมถึงนะ กําหนดวันกะวาวันพรุงนี้จะไปฉันจะพอถึง แมเชนนั้นไปถึงกลาง
ปาไปไมรอด พกัเสียกอนแลวคอยไป มันออนมาก ทีนี้พอฉันเสร็จแลวเหมือนมาแขง 
ดีดผึงเลย กําลังทางรางกายมาไดงาย แตกําลังทางดานจิตใจยาก จึงตองไดพยุง
ทางดานจิตใจมาก 
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ใครจะอยากอด ไมมีใครอยากอดอยากเปนทุกข แตก็จําเปนตองทํา เพราะทาง
กาวเดินเพื่อความเลิศเลออยูที่นั่น กาวไปๆ เดินไปอยางนั้น การอดอาหารดีทางสติ 
การหลับนอนไมมีงวง ถาอดอาหารผานสองวันไปแลวจะไมงวงเลย นอนหลับงีบเดียว
ตื่นแลวไมงวง ตามธรรมดาเราฉันจังหันอยูนี้มันมีงวงนะ ธาตุขันธคนธรรมดาคนหนุม
คนอะไรนี้ยิ่งงวงงาย พออดอาหารไมงวง นอนนอยนิดเดียว ความเพียรดี จึงตองไดอด
ไดทนการภาวนา 

ทุกอยางที่นํามาสอนหมูเพื่อนจึงแนใจวาสอนไมผิด เพราะเราผานมาหมดแลว 
บวกลบคูณหารในตัวเองผลไดผลเสียเรียบรอยแลวออกมาสอนหมูเพื่อน ไมผิด เพราะ
เราผานมาหมดแลว ทุกขมากผูที่ฝกฝนอบรมที่จะทําใหจิตไดผานพนจากกิเลสตัว
สําคัญๆ นี้ตัวอุปสรรคมาก ดึงดูดลงทางต่ําไมมอีะไรเกินกิเลส ดึงลงๆ ธรรมะฉุดขึ้นๆ 
ถาไมมีกําลังใจจริงๆ สูมันไมได มันกล็ากไปจนไดแหละ ไปที่ไหนไปไมรอดๆ คือกิเลส
ลากเอาๆ ไปไมถอยนั่นละธรรม ลากไปไมถอย ผานไดๆ  

ทุกขยาก ทานผูที่จะหลุดพนจากทุกขทานก็บอกไววา อุคฆฏิตัญู วิปจิตัญู 
เนยยะ ปทปรมะ หรือขิปปาภิญญา ทันธาภิญญา ผูที่จะบรรลุธรรมไดเร็ว การปฏิบัติ
สะดวกทั้งรูไดเร็วก็มี การปฏิบัติลําบากแตรูไดเร็วก็มี ทั้งปฏิบัติลําบากทั้งรูไดชาก็มี รู
ธรรมรูไดตางกัน ทีนี้นิสัยวาสนาของเราเปนยังไงก็ตองปฏิบัตอิยางน้ัน เราแคไหนควร
จะฝกทรมานตนขนาดไหนก็ตองทําตามนั้น จะใหทําเหมือนทานผูที่เปนขิปปาภิญญา
หรืออุคฆฏิตญัูไมได พอไดฟงปบบรรลุปงเลย ไอเรายังนอนไมตื่นมันตางกันนะ 

การฝกฝนอบรมธรรมฝกฝนอบรมเถอะไมมีคําวาเสีย โลกที่เห็นแตกิเลสเทานั้น
เปนทองคําทั้งแทงเปนของเลิศเลอ มันจะดิ้นตายไปกับทองคําทั้งแทงที่เต็มไปดวยฟน
ดวยไฟ อยูกับทองคําทัง้แทงทีก่ิเลสเสกสรรขึ้นมานั้น โลกน้ีที่ไหนมีความสงบรมเย็น
สบายมีไหม เอามาอวดธรรมของพระพุทธเจาดูซนิะ ไมมี ถาใครมีธรรมแลวจะอยูที่
ไหนก็ตาม ความทุกขจนขนแคนความมั่งมีเปนภายนอกตางหาก ขอใหมีธรรมในใจ ถา
มีธรรมในใจมากนอยจะมีความอบอุนตลอด ไมไดคํานึงถึงวาความมีความจนนะ พอใจ
กับธรรมเขาสัมผัสกันแลวจะอยูนี้ประจําตลอดเวลา สวนสมบัติเงินทองขาวของ
ยศถาบรรดาศักดิ์อยูขางนอก ระลึกถึงเขาถึงจะทราบวาเรามีส่ิงนั้นสิ่งน้ี ระลึกถึงยศถึง
ลาภเราถึงจะพอเขาใจได แตธรรมที่อยูกับใจนี้ไมระลึกก็เปนกันอยูตลอดเวลา จึงไมมี
คําวาความมีความจน ถาธรรมไดเขาสูใจแลวสงบเย็นไปตามๆ กันหมด 

ธรรมเปนธรรมสดๆ รอนๆ นะ พระพุทธเจาสดๆ รอนๆ มาสั่งสอนโลก อยา
พากันนอนใจ เวลานี้โลกเรานี้ถูกกิเลสกลอมเอาเสียจนธรรมไมมีความหมายนะเวลานี้ 
จะเขาวัดเขาวาฟงธรรมจําศีลนี้หัวเราะเยาะเยยกัน เวลานี้ยังไมเปน ยังออกไปไดตาม



 ๓

สบายๆ หนักเขาไปกวานี้ ผูที่จะไปวัดไปวาตองไปแบบหลบๆ ซอนๆ ไมงั้นพวกสวม
พวกถานมันจะหัวเราะเยาะเยย นี่เขาจะไปวัดนะ เขาจะไปสวรรคนิพพานกันหมด ดีละ
ไมมีใครมาแยง เราสนุกหาปูหาปลาตามบึงตามบอไดสบายๆ ไมมีใครมาแยง มันไป
อยางน้ันแลวนะ ครั้นเวลาตายไมเห็นมันไปหาบึงไหน มีแตบึงใหญนรกอเวจี อยางน้ัน
ละกิเลสมันหนา 

พากันจําเอานะที่พูดเหลานี้ เวลานี้กิเลสมันหนามาก ชาวพุทธเรานี้ละหนามาก
ที่สุดเลย เราก็อยูในทามกลางแหงชาวพุทธ สอนพี่นองทัง้หลายเพื่อใหไดสติสตัง เพือ่
แกไขดดัแปลงตนใหเปนคนดีมีความสุขประจําตน จึงตองสอนอยางน้ี ใหพากันจําเอา 
นี่ตะเกียกตะกายมาพอแลวกวาจะไดมาสอนโลก พระพุทธเจาสลบสามหนฟงซินะ จึง
ไดตรัสรูธรรม เราไมเคยสลบแตเฉียด เฉียดมาตลอด การปฏิบัติธรรมเอาจนกระทั่งฟา
ดินถลม ตัง้แตนั้นมาไมมีกิเลสตัวใดที่เปนขาศึกมาผานหัวใจ โลงตลอด เรียกวาวาง 
สฺุญโต โลกํ โลกสูญโลกวาง วางจากกิเลสน่ันแหละ 

กิเลสน่ันละมันเปนกางขวางคอ พอกิเลสขาดสะบั้นออกไปจากใจแลว กางขวาง
คอขาดไปตามๆ กันไมมอีะไรเหลือ นั่นละบรมสุข เราจะไปหาโลกไหนๆ ดินเปนดิน 
น้ําเปนน้ํา ลมเปนลม ไฟเปนไฟ ทองฟามหาสมุทรแตละส่ิงละอยางเปนของเขาๆ 
ความสุขความทุกขแทอยูกับเรา ใหพยายามแกไขดดัแปลงจิตใจของตนที่กําลังแบก
ทุกขอยูเวลานี้ ใหไดอาศัยความสุขความเจริญจากการบําเพ็ญอรรถธรรมบาง 

อยาอยูเฉยๆ นะ มันมดืเขาทุกวันๆ นะชาวพุทธเรา เดี๋ยวนี้เห็นศาสนาเยาะเยย
กันแลว มันหนาขนาดนั้นละกิเลส สวมถานหัวเราะเยาะเยยทองคําทั้งแทงเคยมีหรือ แต
มันมีแลวจากหัวใจของสตัว เห็นศาสนา เห็นวัดเห็นวาสถานที่อบรมศีลธรรมใหเปน
ความดิบความดีตลอดถงึขั้นดีเลิศ มันเห็นเปนของเลน ของครึของลาสมัยไปแลว สวน
นรกอเวจีมีความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา มันถอืเปนทองคําทั้งแทงๆ ตางคน
ตางบืนแลวเดี๋ยวนี้ นี่ละกิเลสตัณหากําลังลากจมูกคน 

มันจมูกมีไหมเดี๋ยวนี้ ไมใชกิเลสลากไปหมด จมกูขาดไปหมดแลวหรือ มันเปน
ยังไงไมไดมองดตูัวบางเลย เราสงสารนะเราจวนจะตายแลว แตกอนกไ็มคิดมากเทาไร 
เวลานี้จวนตัวเขาไปเทาไรยิ่งคิดเกี่ยวของกับโลก สวนจะมาคิดกับเราหมด ไมมี เราหาย
สงสัย จะเปนหวงเปนใยอะไรเปนสมมุติทั้งมวล ขาดสะบั้นลงไปจากใจ วิมุตติธรรมทาน
ไมหวงอะไร เปนหลักธรรมชาติที่เลิศเลอตลอดเวลา ที่เรียกวานิพพานเที่ยง ดูหัวใจ
ของทานผูบริสุทธิ์ ไมตองไปหานิพพานที่ไหนมาเที่ยงหรือไมเที่ยง ดูหัวใจนี้รูเอง 

ใหปฏิบัตินะ ธรรมพระพุทธเจาไมเคยหลอกลวงโลก แตกิเลสมันหลอกลวงมา
แตโคตรแตแซ พอแมของมัน ลูกหลานเหลนของมัน หลอกลวงมาตลอด เราก็ถูกตม



 ๔

ถูกตุนมาไมเคยเข็ดหลาบอิ่มพอ เปนยังไง โงขนาดนั้นนะลูกชาวพุทธ แลวลูกศิษย
หลวงตาบัวยิ่งโงไปอีกมากกวานั้นเหรอ พากันพิจารณาซิ ใหตื่นเนื้อตื่นตัวนะ เวลานี้ยัง
ไมตายสอนตัวเองได ฟตตัวเองได ตายแลว กุสลา ธมฺมา ไมมีความหมายนะ อยามา
นิมนตเราไป กุสลา ธมฺมา นะ เดี๋ยวนี้กําลังกุสลา สอนคนใหฉลาด จําเอานะ เอาละพอ 
ใหพร 

หลังจังหัน 

 ทองคําที่เราไดแลวเวลานี้เทาไร (ทั้งหมด ๑๑ ตัน ๔๓๓ กิโล ๓๓ บาท ๗๗ 
สตางค) นั่นเห็นไหม เราพอใจที่ไดชวยชาติคราวนี้ เราชวยดวยความเมตตาจริงๆ ไมมี
อะไรจะเก็บจะตกเรี่ยเสียหายไปไหนเลย เราควบคุมหมดเลย บริสุทธิ์ ทองคํา ดอลลาร 
เงินสด บริสุทธิ์เหมือนกันหมดเลย เห็นไหมละธรรมพานํา ธรรมนําโลกเปนอยางน้ัน 
ถาโลกแตโลกจมๆ จมตลอด ธรรมนําโลกฟนๆ ทานทั้งหลายฟงเอา เราตัวเทาหนูนําพี่
นองชาวไทยเรา สตางคหนึ่งเราไมเคยแตะ ฟงซินะ บริสุทธิ์ไหมละ 

คือธรรมนี้พอทุกอยางในหัวใจเต็มไปหมด ไมมอีะไรจะมาเพิ่มเขาอีกไดเลย นั่น
ละพอ จากนั้นก็ความเมตตากระจายออกไปๆ แตกอนมาเคยมีที่ไหนทองคําไดเขาคลัง
หลวงถึง ๑๑ ตันกับ ๔๐๐ กวากิโล คราวนี้ก็คราวที่พี่นองชาวไทยเราชวยชาติก็แสดงผล
ใหปรากฏขึ้นมา ประกาศความรักชาติของตนใหเห็นอยางโจงแจงทีเดียว เอามาเพื่อ
สวนรวมๆ สําหรับดอลลารไดเขาเพียง ๑๐ ลาน ๒ แสนกวา คอืเงินไทยเรามันรอยหรอ 
พอเราหยุดการเทศนชวยชาติแลวเงินก็ไมมา มาก็มาตามธรรมดาของมนั แตผูที่ขอ
ความชวยเหลือหนาแนนตลอด เราจึงตองเอาดอลลารมาชวยเงินไทย เพียงเงินไทยไม
พอ ดอลลารเขาบรรเทาทุกขกันไปบาง เอาดอลลารเขามาชวย 

เวลานี้ดอลลารกับเงินไทยชวยไปดวยกัน ไมมีหวังที่จะเขาคลังหลวง แตทองคํา
เรารอยทั้งรอยเขาตลอดไมร่ัวไหลไปไหนเลย แตดอลลารออกแลวเดี๋ยวนี้ ออกมาทาง
เงินไทยออกชวยโลกเรา ไปที่ไหนมีแตคนขอ ไปที่ไหนขอยั้วเยี้ยๆ ตามสายทาง ไปสง
ส่ิงของที่นั่นที่นี่ ไปเราก็ไปใหแลวยังมาขอเราอีก ฟงซินะ โฮ ยังไงกัน ตามดานก็
เหมือนกัน ดานน้ําหนาวสองดานนี่เราก็ชวย ดานแรกชวยมากที่สุดหลายลานนะ ไมใช
นอยๆ หลายลาน ปลูกบานใหเขาหลังหนึ่ง จากนั้นก็ขุดบาดาลให จางเขามาขุดบาดาล
ให เอาไฟฟาแรงสูงจากนูนเขามานี้เลย จากสายใหญนูนเขามานี่เปนกิโลๆ ลงมาที่นี่ 
แลวขุดบอบาดาลให ทําหองสวมให ๖ หอง ทําสถานที่ตรวจผานดานใหอีก หลายลาน
นี่ก็ด ี

ไปคราวนี้ขออีก แนะ มันยังไงพวกนี้ขอไมหยุดไมถอย นี่กําลังใหทานชิต
พิจารณาอยู เงินเราเปนคนจาย ใหทานดําเนินการสั่งอะไรตออะไร สมควรอะไรใหทาง
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นูนบอกมาเราก็จายไปตามนั้นแหละ นี่ก็ดาน โฮ ชวยมากจริงๆ คดิดูซิเงินพี่นอง
ทั้งหลายบริจาคมาไมมีเหลือละ อยางน้ีแหละฟงเอา ออกอยางน้ีแหละออกชวยโลก คือ
เราบอกแลววาเราไมเอา เราแบตลอด ไมเอาเลย มีเทาไรออกหมดเราไมเอา ธรรมนี่
เปนคําสัตยคําจริง ไมมีเลหเหล่ียมรอยสันพันคม ตรงไปตรงมาแนว วาไมเอาไมเอา 
เปนอยางน้ันแหละ มีเทาไรออกหมดเราไมเอา 

เราชวยโลกในวาระสุดทายนี่ชวยเสียใหเต็มเหนี่ยว พูดใหเต็มยันเราเคยพูดมา
หลายหนแลว แลวชาตินี้เปนชาติสุดทายของเราดวย บอกชัดๆ เลย เราจะไมกลับมา
เกิดอีกตลอด เรียกวานิพพานเที่ยงไปเลย เวลานี้ชวยโลกชวยใหเต็มเม็ดเต็มหนวยเสีย 
มันจาอยูในหัวใจนี้แลว ไมวายืนวาเดินวานั่งวานอน นิพพานเที่ยงจาตลอดเวลา นั่นละ
ใจดวงนั้นเปนธรรมธาตุ ครองขันธอยูก็สักแตวาขันธ สวนธรรมธาตุเปนธรรมธาตุ พอ
ขันธหมดสภาพปุบเทานี้ก็เปนธรรมธาตุตัวเองลวนๆ ไปเลย 

เราพูดไดเปดหัวอกทกุอยางกับพี่นองชาวไทย ดวยความสัตยความจริง ไมมี
เลหเหล่ียมรอยสันพันคม ภาษาธรรมไมมี ตรงไปตรงมา ใครจะวาโอวาอวดวาอะไรก็
เปนปากของเขา ปากของเราเปนปากอรรถปากธรรมไมใชปากโกหกโลเล อันนั้นปาก
อมขี้ ไมพอใจก็ตําหนิติเตียน พอใจก็ชม เหมือนมูตรเหมือนคูถก็ชมถาพอใจ สําหรับ
ธรรมไมชม พูดอยางตรงไปตรงมา นี่ธรรมออกจากหัวใจเรารูของเราทุกอยาง พูด
ออกไปจากความรูของตวัเองจะผิดไปไหน ไมผดิ 

ชวยโลกคราวนี้ก็เรียกวาชวยดวยความอบอุนใจเต็มที่ ไมมีสงสัยวาจะมัวหมองที่
ตรงไหน บรรดาสมบัติทั้งหลายที่มาชวยโลกคราวนี้เขาหมดเลย ทองคําก็เหมือนกัน 
เงินสด ดอลลาร ออกดวยความบริสุทธิ์เหมือนกันหมดเลย นั่นละธรรมนําโลก ทาน
ทั้งหลายฟงเอา ไมมีดางพรอย สงางามตลอด เราเองผูทํานี้ก็สงาอยูในนี้แลว ออกจาก
ความสงานี้กระจายออกไปก็สงาตามๆ กันไปหมด ถาอันนี้มวัหมองอันนีม้ืดตื้อ ออกไป
ไหนก็มืดตือ้เปนฟนเปนไฟเผาไปหมด ถาอันนี้ไมมีแลวไปไหนก็จาอยูอยางน้ัน 

นั่นละใจ เมื่อชําระซักฟอกไดแลวเปนอยางน้ัน ไมมีอะไรจะเลิศเลอยิ่งกวาใจ 
ครอบโลกธาตุ พอกิเลสตัวปดบังตัวหุมหอใหมืดมิดปดตาวา บาปบุญนรกสวรรคไมมี 
แตกกระจายออกไปหมดแลวจาไปหมด อะไรมอียูยังไงยอมรับตามความเปนจริงน้ันๆ 
ดังพระพทุธเจาวา บาปบุญมี นรกมี สวรรคมี พรหมโลกมี นิพพานมี ทานเห็นดวย
ความกระจางแจง โลกวิทู กิเลสมันวามันวาดวยความตาบอดของมัน เชื่อมันไดยงัไง 
แลวก็ไปจมดวยความเชื่อของมันนั่นละพวกเรา 

เพลียตั้งแตเมื่อวานจนกระทั่งปานนี้ วันนี้ออนมากนะธาตุขันธไมเอาไหน ออน 
มองดูอะไรๆ มันถอยหมดเลย จะวาเปนไขก็ไมเห็นมี แตหากเปนอยูในธาตุขันธ มองดู
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อาหารนี่ขยะๆ ไมอยากเอา วันนี้ออนหมดรางกายออน ยังจะไปอยูนะ นอนในรถ นอน
ภาวนาไป หลับไปภาวนาไป รถไปทางไหนไมสนใจ ปรกติเปนอยางน้ัน พอรถออกแลว
เราก็นอน นอนภาวนาไปหลับไปสบาย เปนอะไรไมทราบวันนี้ออน จะวาเปนไขก็ไม
เห็นมี มันหากเปนของมนั มองดอูะไรนี้ถอยกรูดๆ เลย ไมรับอะไรวันนี้ 

ลองดูนะเปนไง เขาทาไหม บุหร่ีหลวงปูแหวนเทานี้ ทานสูบบุหร่ีนารัก คนสิ้น
กิเลสแสดงกิริยาอะไรออกมานี้นารักหมด หลวงปูแหวนนารัก ไดใสกันแลวนะนั่น 
เตรียมพรอมหลายหนแลว ไปทีไรรถจอดอยูไมทราบกี่คัน ไอหนูบักหานั่นมันหวง ถา
เราไปมันเปดหนีเลยมันกลัว พวกนั้นก็ไหลเขามาๆ ถาเราไปไดเฝาทานหมดนั่นแหละ 
บักหนูบักหากินหัวมันมนัไปใสไมรู พอเห็นเราไปมันเปดหนีเลย มันบมาใกลมันกลัว 
ไมกลัวไมไดหนาผากแตกเลยกับเรา ใครจะมาทะลึ่งไมไดกบัเรา เทากับเสือใหญตัว
หนึ่ง เขาใจไหม เวลาขึ้นเปนเสือเปนจริงๆ นะผางเลยเทียว เสือธรรมไมใชเสือแบบ
โลกๆ 

ไปหาทานคุยกันอยางหนักทีเดียว ทานก็ไมเคยมีแหละ เหมือนน้ําที่สะอาดสุด
ยอดอยูในถงั ไมมีใครแตะตองไดเลย ใครมาคนนั้นก็เหรียญ คนนี้ก็เหรียญ กูสูอะไรวา
ไป เหรียญชื่อวาอะไร (เราสูครับ) เออ เราสู มีแตไปเอาอยางนั้นละ บักหนูบักหามันหา
เงิน ผูเฒาไมสนใจแหละ นั่นละที่ไดเอากันอยางเต็มเหนี่ยวกับหลวงปูแหวน เพราะ
เตรียมใสกันอยูแลว ไปทีไรไมไดคุยธรรมะ ทานก็คงเตรียมจะรับเราแหละ ทานพอ
ทราบไดบางเร่ืองของเรา แตเราทราบเรื่องของทานเต็มหัวใจ 

ไปทีไรคนรุมๆ เลยไมไดคุย ไปวันนั้น พอเห็นเราไปเขาหวังจะไดเขาเฝาทาน 
รถไมทราบวากี่คัน รถใหญรถบัส ลงมาเราก็บอก เอาละฟงนะ หลวงตาจะเขาไปหาทาน
เสียกอน เขาไปหาทาน คุยกับทานพอสมควรแลวจะออกมา แลวจะใหสัญญาณ วันนี้จะ
ไดเขาเฝาทานหมดนั่นแหละเราวางั้น ไมสงสัยแหละวันนี้จะไดเขาเฝา แตระยะนี้ใหรอ
สักพักหนึ่ง ใหเราเขาไปหาทานเสียกอน เขาพอใจ เขาใจแลวนะ เขาใจ แตกฮือกลับ
หมดเลย เราก็เขา เขาก็รอจังหวะ พอเห็นเราออกมาเราใหสัญญาณ โอย พรึบเลย 

เขาไปใสกับหลวงปูแหวนนะนั่น น้ําที่อยูในถังของทานเปนน้ําที่สะอาดที่สุดไมมี
ใครไปแตะเลย วันนั้นพระขี้ดื้อพงัถงัใหญเลย ซัดกันเลย อูย ผูเฒาตัวแดงหมด คอื
พลังของธรรม ขึ้นทีแรกก็เขาปบจุดนี้เลย คือการถามนี่ถาไมรูถามไมได ผูตอบถาไมรู
ตอบไมได เปนภาคปฏิบัติลวนๆ ไมมีในคัมภีร เขาจุดพับทานก็ใสผางมาเลยเราไมลืม 
พอออกปบทานก็ผางมาเลยทันที ๑๐ นาทีเราตั้งนาฬิกาไว เราก็หายสงสัยแลวที่ทาน
ตอบมา ครั้งที่สองน้ีปบเขาไปอันใหญเลย รวงรังใหญเลยครั้งที่สอง พอครั้งที่สองทานก็
เปรี้ยงเลย ซัดเอาเสีย ๔๕ นาที ไหลเลยนะไมมีหยุด ตัวแดง รวมเปน ๕๕ นาทีสองพกั 
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โฮ ทานพอใจมาก กธ็รรมของทานประเภทนี้ไมเคยไดพูดกับใคร เปดใหใครฟงเลย กม็ี
เราเปนพระขี้ดื้อไปพงัถงัเลยเทียว แตกกระจายซดักัน โอย ทานดีใจมาก ตัวแดง เสียง
ล่ันเลยเทียว 

นั่นละความจริงของธรรมรูที่ใจ ไปหาในคัมภีรหาเทาไรก็ไมเจอ แตหา
ภาคปฏิบัติเจอ ผูที่ถามถาไมรูถามไมได ผูทีต่อบไมรูตอบไมได นั่นเปนภาคปฏิบัติ เรา
ก็ถามสองจุดที่เปนจุดสําคัญๆ ทานก็ผางออกมาตรงเปงเลย โฮ วันนั้นรูสึกวาทาน
กระปรี้กระเปรามาก ตัวแดง กาํลังธรรมของทาน พูดธรรมอยางเปดเผยวันนั้น 
เปรี้ยงๆ เลย พวกนั้นเขาไมไดเขามา มีแตเรากับทานกับพระองคหนึ่งที่อุปฏฐากทาน 
มีสามองค เหมือนพระทะเลาะกันในกุฏิ เสียงทานลั่นเลยนะในกุฏิ จากน้ันก็กราบเรียน
ทานวาญาติโยมเขารออยู ขอนิมนตครูอาจารยไปโปรดเมตตาเขา เขาเต็มอยูนั้น เออ 
ทานวางั้น ก็ออกมาพรอมกันเลย 

พอเห็นทานออกมาเราก็โบกมือ อูย รุมเลย มาทานก็เทศนใหฟง บักหนูบัก
เปรตนั่นมันคอยเอาแตเงิน โอย บกัหามันหยาบมาก เราดูไมไดนะ ดูพระที่หยาบโลน
มากมันเลยพระ หยาบมากที่สุด เขามาถวายปจจัยทาน ไปสั่งกอบๆ ตอหนาตอตาทาน 
ทานก็เฉย เราดูมันดูไมไดวางั้นเถอะพระประเภทนี้ เพราะฉะนั้นมันถึงกลัวเรา ไมกลัว
ไมไดฟาดหัวแตกเลยเรา นั่นละไดคุยธรรมะกับทานเต็มเหนี่ยวก็คือวันนั้นละ เอาอยาง
เต็มเหนี่ยวเลย ถามจุดสําคัญๆ ทานก็ผางออกมาๆ เลย จากนั้นมาก็ไมไดถามอกี หมด
ปญหา 

นั่นละธรรมะภาคปฏิบัติ ขอใหเปนในใจเถอะมันจะเปดใสกันทเีดียว เปดจาใส
กันเลย ทางโนนก็เปดทางนี้ก็เปดใสกันพุงไปเลย ธรรมะภาคปฏิบัติ เราจะไปหาใน
คัมภีรไมมี มีในภาคปฏิบัติ ธรรมพระพุทธเจาที่ออกมาในคัมภีรนี้เปนผิวเผินๆ เปน
เปลือกเปนกระพี้ หลักใหญอยูที่พระทัยทาน อันนั้นออกไมได ทีนี้ผูปฏบิัติธรรมมีแต
อันนั้นออกรับกัน ตามคมัภีรเปนเผินๆ ไปแลว นั่นละธรรมะภาคปฏิบัติก็รูก็เห็นอยาง
นั้น ถาไมปฏิบัติก็ไมไดเร่ืองไดราว เหยียบย่ําไปมาเหมือนเราเหยียบแรธาตุตางๆ ที่มี
คามีราคาอยูในแผนดิน เหยียบไปเหยียบมา แรธาตุที่มีราค่ําราคาไมเห็นไมสนใจ ธรรม
ทั้งแทงก็เหมือนกับแรธาตุตางๆ ฝาเทาของสัตวก็คือกิเลสมันเหยียบย่ําไปมา 

วันที่ ๓๑ ก็จะไดไปเวียงจันทน กําหนดกฎเกณฑรถไวแลวยัง ไมงั้นจะไปไมได 
มันจะแนนหมดเลย เราตองคดัไวๆ เรียบรอย รถไหนที่ควรจะเขา หรือจะเอารถใหญ
รับเขาไป รถเล็กจอดอยูขางนอกดานเรา เอารถใหญเขา (เขาเอาเบอรติดรถทุกคัน คน
ไมมีเบอรเขาไมไดครับ) ทั้งฝงโนนฝงน้ีเขาใจกันเรียบรอยแลว รถเราเขาดวยความมี
กฎมีเกณฑ เพราะวันนั้นรถจะไปมากอยู ส่ิงของที่เราจะเอาไปวันนั้นก็ไมนอย อยาง



 ๘

นอยสิบคันรถ รถสิบลออยางนอยสิบคัน ไปสงเคราะหประเทศลาวที่ยากจนมาก 
โรงพยาบาลคอยกระเตื้องขึ้นบาง เราไดชวยเต็มกาํลัง เฉพาะอยางยิ่งตานี่ให ๓๐ ลาน
ทันทีเลย ใหพอใหครบ อะไรที่ยังขาดตอเติมอีกตานะ แตหลักใหญใหไปแลว ๓๐ ลาน
วาพอ ใหพิจารณาปลีกยอยเสียกอนเขาวางั้น เราก็รอฟงปลีกยอย ขาดอะไรๆ เราใหอีก 
สวนใหญใหไปแลว ๓๐ ลานสําหรับตา ทีนี้เครื่องไมเครื่องมอืในโรงพยาบาลจะตองให
อีก 

ฟงวาเตียง ๒๐ เตียงนี่เราก็จะใหพรอมเลย (แลวเครื่องมือทัง้หมด ๘ รายการที่
เขาขอมาหลวงตาอนุมัตแิลว ๕,๕๕๐,๐๐๐ บาท) เอาละเปนไรไป เราเคยจายมากกวา
นั้นมาพอแลวแหละ จะมาวาอะไรเพียง ๕ ลาน ถาวาจะเอามันเอาจริงๆ หมัดหนึ่งไม
พอ เอาสองหมัดใสเลย ใหมันถึงใจ ดังที่เคยเลานิทานใหฟง มันเอาไมไผไปแหยหํา
เด็ก หางไมไผมันแหลมซีเด็กเลยตาย ทีนี้เขาก็จะเอาโทษตอผูใหญ ทาํเด็กตายแบบ
ไหนก็ใหทํากับไอนี่แบบนั้น มันก็ยอมรับหมด เอา ถางั้นกอไผอยูที่ไหนเอามาใหหมด 
ไมไผมดัๆ เปนกํา เอา มานอนแลวเปดหําออก เขาก็เอาไมไผที่มัดเปนกํานี้จับยัดใส
เลย มันก็ไมเปนอะไร อันนั้นมันอันเดียวผันเขาไปจนหําแตก อันนี้มนัจะแตกอะไรจับ
ยัดใสเลย ตกลงมันกไ็ปได พนโทษเลย เอาละพอ ใหพร 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

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

