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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

จดจอในสติใหมาก 
กอนจังหัน 

พระใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติความพากเพียร สติเปนพื้นฐาน ความเพียรอยูกับสติ 
สติเปนพื้นฐานสําคัญมาก ไมวาจะกิจนอกการในอะไรสติเปนสําคัญมาก ถาเผลอสติ
แพล็บผิดแลวๆ สติจึงสําคัญมาก การประกอบความพากเพียรถาใครมีสติเปนพื้นฐาน
ใหติดตอสืบเนื่องกันอยูแลว อยางไรก็ตั้งรากตัง้ฐานภายในจิตใจได ถาสติไมดีนี้ทํายังไง
ก็ไมไดเร่ือง เพราะสตินี้สําคัญทีเดียวเปนแนวหนาๆ ทําการทํางานอะไร จับนั้นจับนี้
อยางเราทํานี้ สติตองตดิแนบตลอดๆ ความเพียรไมเสีย กิเลสไมเกิดในระยะนั้น ถาสติ
ขาดไปเทานั้นเสียไปหมดๆ  

ผูประกอบความพากเพียรที่จะมีรากมีฐานโดยลําดับตองอาศัยสติ ครูบาอาจารย
ทานสอนยังไงใหยึดเปนหลักเปนเกณฑเอาไว เชนคําบริกรรมคําใดก็ตามสติตองตดิ
แนบอยูกับนั้น สติไมเผลอกิเลสเกิดไมได ถาเผลอเมื่อไรกิเลสเกิด เกิดแลวออกไปเอา
ไฟมาเผาเรา ใหพากันจดจอในสติใหมาก ใหถือสติเปนสําคัญ งานการใดๆ ความ
เคลื่อนไหวไปมา ไมใชคนตายก็ตองเคลื่อนไหว สติมันรวดเร็วขนาดไหนวะ งานการ
อะไรที่สติจะไมทันไมมีถาตั้งนะ ถาไมตั้งไมเกิดประโยชน นอนตายอยูเฉยๆ ไมเกิด
ประโยชน 

อะไรจะรวดเร็วยิ่งกวาสติกับปญญา ตั้งสติใหดี ทําการทํางานอะไรสตินี้
กลายเปนสัมปชัญญะ รูตัวๆ ตลอดเวลา เฉพาะพระเรานี้มีสติกับสัมปชัญญะเปน
พื้นฐาน สติจอลงในจุดที่ตองการ สัมปชัญญะเวลาเคลื่อนไหวไปมาทําการทํางานนี้มี
ความรูสึกตัวรอบตัวๆ ไมคอยเผลอก็เปนการเปนงาน ถาสติขาดเสียอยางเดียวไมเปน
ทา 

ผมเห็นพระที่มาศึกษาอบรมกับวัดปาบานตาดนี้ มีจํานวนหมื่นๆ แสนๆ ไมใช
ธรรมดา มากตอมากๆ แตองคใดทีจ่ะปรากฏเดนชัดในคุณธรรมสมความมุงหมายทีผู่
เทศนเทศนแทบเปนแทบตายนั้นมีหรือไมมีนั่นซิ ไปที่ไหนหายเงียบ จมลงทะเลๆ ให
กิเลสเหยียบเอาหมด ครูบาอาจารยผูสอนที่ถูกตองแมนยํามอียูสมัยปจจบุันนี้ก็ดี แต
การปฏิบัติของเราตางหากมันเหลวไหลไมไดเร่ืองไดราว เชนอยางมาศึกษาอยูในวัด
เปนสวนหยาบๆ นี้ก็เหมือนกัน ในสวนหยาบตาดูใหดี หูฟง ใหสติติดๆ แลวจะไดคติ
ตัวอยางไปทกุส่ิงทุกอยางที่เขามาสัมผัสสัมพันธกับเรา ถาสติไมมีแบบเหมอๆ มองๆ 
ไปไหนไป ไมเปนทานะ 
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เฉพาะวัดปาบานตาดนี่พระตองไดกดเอาไว ใหอยูในระยะ ๓๐ หรือ ๔๐ ไมให
มากมันจะเลอะเทอะ พระเลอะเทอะเลวที่สุดนะ โลกเลอะเทอะเปนอยางหนึ่ง ธรรมคือ
พระเลอะเทอะนี้ดูไมได ขอใหดูตัวเองใหดีๆ อยาเลอะเทอะ ดูตัวเองดแีลวใครจะนับ
ถือไมนับถือมันเรื่องนอก เร่ืองของโลกเขา เร่ืองของเรานั้นเปนยังไง เรานับถือเรา
หรือไมนับถือเรา ถานับถือเราตองเปนผูมีความเขมงวดกวดขัน มีสตสิตังระมัดระวัง
ตลอดเวลา นี่เรียกวาเปนผูมีคุณคาตลอดไป ถาขาดสติเสียอยางเดียวแลวไมเปนทา 

เวลานี้กิเลสกําลังเหยียบย่ําทําลาย เฉพาะเมืองไทยเราซึ่งเปนเมืองพุทธแทบจะ
ดูไมไดนะ พูดใหมันชัดๆ เลอะเทอะขนาดนั้น พระก็เลอะเทอะไปแบบหนึ่ง ฆราวาสก็
เลอะเทอะไปแบบหนึ่ง จนดูกันไมไดเวลานี้ การพูดทั้งน้ียกธรรมมาแสดง วาพวกเรา
เหลวไหลไปดวยกัน แมผูเทศนก็ไมไดรับรองยืนยันตนวาดิบวาดีอะไร แตอาศัยธรรม
มาเปนเครื่องดําเนิน มาแนะนําส่ังสอนหมูเพื่อน เราก็สอนทั้งเราสอนทั้งหมูเพื่อน 
ประชาชนเรื่อยมาอยางน้ี ใหพากันนําธรรมนี้ไปยึดไปปฏิบัติไมผิด 

เร่ืองของธรรมแลวไมผิด เร่ืองของกเิลสผิดวันยังค่ํา เคลื่อนไหวไปมาที่ไหนมี
แตความผิดพลาดๆ เพราะเปนเรื่องของกิเลส ถาเปนเรื่องของธรรมมีสติธรรม ปญญา
ธรรม เปนสําคัญ ติดแนบอยูที่ตรงไหนไมคอยผดิพลาด เอาใหจริงใหจัง เราอยากเห็น
พระทรงมรรคทรงผลตามหลักปฏิปทาที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวแลวโดยถูกตอง ให
นําไปปฏิบัติ ธรรมะที่สอนไวแลวไมมีผิดพลาด มันผิดพลาดอยูกับตัวเราผูดําเนินตาม 
ปลีกๆ แวะๆ ไปอยางนั้น ไมตรงตามแนว มรรคผลจะมีมาจากไหน ไมมี ถา
นอกเหนือไปจากธรรมวินัยที่พระองคทรงแสดงไวแลว ไมมีทางที่จะไดรับมรรครับผล 

ขอใหดําเนินตามธรรมวินัย ทานบอกวาพระธรรมและพระวินัยนั่นแลจะเปน
ศาสดาของเธอทัง้หลายแทนเราตถาคตเมื่อเราลวงไปแลว นั่น ใหยึดหลักธรรมหลัก
วินัยก็เหมือนตามเสด็จพระพุทธเจาทุกฝกาวนั่นแหละ ถาหางเหินจากธรรมวินัยแลว
แหลกไปทั้งนั้นไมมีดีเลย ใหยึดหลัก ใหมีศาสดา อยูที่ไหนใหมีศาสดาคือธรรมคือวินัย
ติดแนบตัวเองอยูเสมอ แลวจะดีวันดีคืนพระเรา 

ทําไมตั้งไมไดพระ ตั้งหนาตั้งตามาปฏิบัติเพื่อชําระกิเลส กิเลสมันใหญหนาแนน
ยิ่งกวาครั้งพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยูเหรอพวกเราจึงแกไมได พระพทุธเจา สาวก
ทั้งหลายทานแกทานถอดถอนปราบปรามมันจนไมมีอะไรเหลือในใจ เปน สรณํ คจฺฉา
มิ ของพวกเราเรื่อยมา มันเปนกิเลสประเภทใด ก็กิเลสประเภทเดียวกันนี้ สติปญญา
เครื่องมือปราบมันก็เปนแบบเดียวกันใหนํามาใช สําหรับผูนํามาใชสําคัญมาก นําธรรม
นําวินัยเครื่องมือปราบกิเลสมาใช แตสวนมากมีแตใหกิเลสปราบเอาๆ อยูที่ไหนมองไป
ที่ไหนมีแตกเิลสสับยําหัวคน หัวสัตวโลก ดูไมไดนะ 
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นั่นละธรรมที่พระพุทธเจาทรงทอพระทัย เวลาเปนขึ้นในพระทัยแลวมองดูโลก 
ทานก็เคยเกิดกับโลกมากี่กัปกี่กัลป ไมไดคาดไดฝนวามันจะเปนดังที่หลังจากตรัสรูแลว 
มองดูโลกจนจะดูไมไดเลยทอพระทยั ไมอยากสัง่สอนใคร เพราะธรรมชาติคือพระทยัที่
บริสุทธิ์สุดสวนนั้นเลิศเลอเกินกวาที่โลกจะยึดไดเกาะได ทานจึงทอพระทยั 

กิเลสเวลามันหนามันเอาใหถอยหลังกรูดๆ นะกับอรรถกับธรรม ดีไมดีเห็น
ธรรมเปนขาศึก ชวนไปวัดไปวาเหมือนจะเอาไปฆา จะจูงไปฆา เร่ืองไมดีทั้งหลายไม
ตองบอกมันไหลไปเลยๆ ใหดูหัวใจเจาของนะทีพู่ดนี้ ทกุคนมีหัวใจฟงทุกคน และ
ความดีดความดิ้นเหลานี้เปนอยูที่หัวใจทุกคน ธรรมที่จะนํามาปราบก็สอนเรียบรอย
แลวใหนําไปปราบ ถาอยากเปนคนดีมีสาระใหมีความอบอุนแกตน ใหนําธรรมเขาไป
ปฏิบตัิ ถามแีตกิเลสลวนๆ ตายทิ้งเปลาๆ ไมมอีะไรเปนหลักเปนเกณฑที่จะยึดจะเกาะ 
โลกน้ีรวนเร ควานั้นควานี้ควาน้ําเหลวกันทั้งน้ัน แทบมองไมเห็นวามีผูเกาะยึดติดสิง่ที่
เปนสารคุณคือธรรมภายในใจ มีนอยมากนะ นอกน้ันเปนเรื่องของกิเลสตตีลาดทั้งหมด 

เวลานี้กิเลสกําลังเปนเจาอํานาจบาตรหลวงใหญโตทีเดียว ไมวาคนธรรมดา ไม
วาวงราชการงานเมืองเปนขั้นๆ ตอนๆ กิเลสเปนแนวหนาๆ ไปทัง้น้ัน เพราะฉะนั้น
บานเมืองจึงหาความสงบรมเย็นไมได สมบัติเงินทองขาวของก็มอียูเต็มบานเต็มเมือง 
แตทําไมมันถึงอดอยากขาดแคลน เพราะผูกินกนิ ผูกลืนกลืน ผูไมมีกินมันก็จะเปนจะ
ตาย นี่คือเร่ืองของกิเลสไดเทาไรไมพอ ทองอยากไดสักสิบทองก็ยังไมพอนะ ทองเดียว
นี้มันเต็ม เอามาอีกสิบทองก็ยงัไมพอกับกิเลส 

ความอยากของกิเลสน้ีอยากมากหิวมาก แมน้ํามหาสมุทรทะเลก็รํ่าลือวาเปน
แหลงแหงน้ําในโลก ไมมีอะไรที่จะมากยิ่งกวาน้ําในมหาสมุทร มาเทียบกับ นตฺถิ ตณฺ
หาสมา นที แมน้ําคือความอยากความทะเยอทะยานของกิเลสตัณหานี้ใหญโตยิ่งกวาน้ํา
มหาสมุทรเปนไหนๆ นั่นฟงซิ แลวเราจะเอาอะไรไปใหมันพอละ แมน้ํามหาสมุทรมีฝง
มีแดน สวนกิเลสตัณหา แมน้ําคือตัณหาความอยากความทะเยอทะยาน ไมมีฝงมีแดน 
ใหเทาไรเหมือนไฟไดเชือ้ ไสเขาไปแสดงเปลวจรดเมฆๆ  

เราจะเอาความสุขเพราะความไมอิ่มไมพอว่ิงตามกิเลส ตายทิ้งเปลาๆ นะ ขอให
พิจารณา เอาอรรถธรรมแหละมาแกกัน พระพุทธเจาสอนโลกดวยธรรม ตรัสรูดวย
ธรรม ความพออยูกับองคศาสดา ธรรมเปนธรรมสอนโลกที่แมนยําที่สุด ขอใหพากัน
ยึดเอาเปนหลักเปนเกณฑ 

ผมเองกไ็มคอยไดแนะนาํส่ังสอนหมูเพื่อน โดยเฉพาะพระสงฆเหมือนแตกอน 
สอนก็ปาไปอยางน้ันแหละ ปาไปทางโนนปาไปทางนี้ ไมทราบวาถูกหรือไมถูก ปาไป
อยางน้ันแหละ แตกอนสอนพระสอนจริงๆ ถึงเวลาประชุมๆ ธรรมะจึงมีแตธรรมะสดๆ 
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รอนๆ เด็ดๆ ทั้งน้ัน ควรจะเปนคติไดเปนอยางดี แตทุกวันนี้คนที่มาเกี่ยวของกับเราก็
มาก ที่จะหาเวล่ําเวลามาสอนพระโดยเฉพาะก็ไมคอยมี กาํลังวังชาก็ลดลงเปนลําดับ
แทบจะเทศนอะไรไปไมได ทุกวันนีเ้ทศนถึง ๔๐ นาทีนับวาไดมากแลวนะ แตกอน
ชั่วโมงกวาๆ ไปเทศนที่ไหนเปนชั่วโมงกวาตลอดมา เดี๋ยวนี้ถึง ๔๐ หรือ ๕๐ นาทีถอืวา
ไดมาก นั่นละฟงเอาซิ มันลดลงๆ ออนลง กําลังวังชาซึ่งเปนเครื่องใชของธรรมออน
ลงๆ ธรรมกอ็อกไปตามกําลังของเครื่องมือ เครื่องมอืไปไมรอดธรรมก็แสดงออกไมได 
ขอใหทุกๆ คนตั้งอกตั้งใจปฏิบัต ิ

ใหยึดธรรมเกาะธรรมนะ อยาเปนบากับกิเลสอยางที่เคยเปนมาแลวนี้ นี้นับวัน
ยิ่งกําเริบเสิบสานเขามานะ กิเลสพอกพูนหัวใจเอาไฟเผาหัวอกๆ แตละหัวอก หัวอก
ไหนที่มีน้ําอยูในนั้น น้ําดับไฟ มันมักจะมีแตไฟเผาทั้งเปนๆ ไมตายแตถูกเผา กค็ือ
กิเลสเผาหัวอกสัตวโลกนั่นแหละ ทั้งๆ ที่ยังไมตายก็เผา ธรรมดาสัตวตายแลวคอยเผา
กัน อันนี้กเิลสเผาคนเผาทั้งเปน พากนัจําใหดีนะ เอาละใหพร 

อาหารที่สงเขาไปในครัว ผูจัดการอาหารในครัวใหมีผูสําคัญๆ เปนหัวหนา
จัดการอาหารแยกโนนแยกนี้ในครัวนะ อยาเห็นแกไดแกเอาไมไดนะวัดนี้ไมมี วัดนี้มี
ไมได ใหมคีวามสม่ําเสมอกันหมด อดดวยกนัอิ่มดวยกัน เปนตายดวยกัน เรียกวา
ธรรม อยาเห็นแกไดแกกิน เห็นแกปากแกพงุตวัเองโดยไมมองคนอื่น อยาใหเห็นนะ
สําหรับวัดปาบานตาด มีไมไดเราบอก เพราะไมเคยเปนอยางน้ันตลอดมา มีอะไรถึงกนั
หมดๆ จําใหดีนะในครัวนะ มาสุมสี่สุมหามาเต็มอยูนั่น ที่เลอะเทอะมีไมนอยนะอยูขาง
ใน มาแอบอยูนั้นละ แลวสรางความเลอะเทอะใหคนอื่นหนักใจหลังจังหัน 

ตํารวจตระเวนชายแดนชุดวัดปาบานตาด รวมทําบุญศูนยดวงตา สองหมื่นบาท
ถวน เอาละหลวงตารับเรียบรอยแลว ทีนี้หลวงตาจะบริจาคให ต.ช.ด.ชุดดังกลาวนี้
กลับคืนตามเดิม (สาธุ) ....เวียงจันทนเราจะพยายามใหครบเครื่องมือตาเพราะขาด
แคลนมากจริงๆ คิดดูเวลานี้ไดใหไป ๑๖,๙๙๘,๕๔๐ แลวเฉพาะตานะนี่ที่ให
เวียงจันทน เดี๋ยวนี้ยังไมจุใจ เราไปรอยเอ็ดมาคราวนี้ หลังจากนี้จะไปเวียงจันทน ไป
สอบถามเรื่องราวอะไรเรียบรอยแลวขาดเหลืออะไรนั่นละตกลงกันตอนนัน้ สวนวัตถุ
อาหารการกินตางๆ นั้นเรากะวาจะใหเขามารับเองดงัที่เคยปฏิบัติมา เราจะเตรียมไวที่
ศาลาใหญใหเขามารับไป 

ทางนั้นขาดแคลนมากก็คือโรงพยาบาล เฉพาะตารูสึกวาแทบจะไมมี โห ทําไง 
เราจึงไดใหตามที่เขาเขียนรายการๆ นั้น ใหหมดทุกรายการเลย ดูเหมือน ๑๖ ลานกวา
นะ นี่ก็ยังไมครบเฉพาะเครื่องทําตา ไปคราวนี้ก็จะไปซ้ําตรงนี้อีก ส่ังเครื่องมือตาอีก 
เทาที่เราไดออกแลวเวลาน้ีมีโรงพยาบาลศูนยอุดรนี้ ไดใหสมบูรณเต็มที่แลวตา ให
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สมบูรณมานานแลวตั้งแตเราไปผาตัดตาอยูโรงพยาบาลรัตนิน หมออุทัยซึ่งเปนลูกศิษย
นั่นละ พอผาตามารูสึกสวางไสว ดาวดวงเล็กดวงนอยเห็นหมดนะ นั่นละจากกรุงเทพ
มาอยูวัด ๓ วันเทานั้นละเขาโรงพยาบาลศูนยเลย 

เชิญหมอและพยาบาลมาประชุมกันโดยดวนเลยเชียว ตกลงเปนขอเด็ดขาด
ดวยกัน เราบอกงั้นเลย เด็ดขาดคือวาหมอจะไดครบไหมถาเราเอาเครื่องมอืทําตามา
ครบ เวลานี้ยังไมครบเขาบอก แตจะใหครบถาเคร่ืองมือตาครบ เอาตรงนี้ละสําคัญ คือ
ใหหมอครบ คือหมอมนัหลายแผนกตา แผนกตางๆ กัน หมอเขาก็ยนืยันเพราะเขา
อยากไดอยูแลว เขายืนยันคือเวลานี้ยังไมครบเพราะเครื่องมือยังไมครบ เราก็ถามวาถา
เครื่องมือครบหมอจะมาครบไหม เขาวาครบวางั้นเลย เขาจะรีบหา เอา ถางั้นเอาเลย 
เราก็จะเอาใหครบ ส่ังแบบตูมกันเลย ทางนี้ก็เอาเด็ดไปเลยสั่ง หมอกม็าทัน 

ตั้งแตนั้นมาเขาก็วาสมบูรณๆ แลวเมื่อเร็วๆ นี้มาขออีก ๗ ลาน มันสมบูรณ
อะไรนี่นะเราวา มาขออีก ๗ ลาน เราก็ใหทันทีเลย เพราะเราเปดไวแลววาโรงพยาบาล
ศูนยสําหรับตาไมตองมาขอเรา ถาหากวาหมอเห็นสมควรกับเครื่องมือใดแลว ใหหมอ
พิจารณาสั่งเองๆ เมื่อของตกมาแลวหมอรับรองคุณภาพเครื่องมอืวาดีแลว ใหสงบิลมา
หาเรา แลวเราจะสงเช็คไปตามบรษิัทตางๆ ทําอยางน้ีเร่ือยมา สะดวกตลอด อุดร
เรียกวาสมบูรณเต็มที่ละ ไมใหขาดแคลน เมื่อเร็วๆ นี้มาขออีก ๗ ลานกวา วาสมบูรณ
แลวทําไมมาอีก เขาบอกเครื่องมือใหมมาก็เลยมาขอ คือธรรมดาเขาจะสั่งไดเลย เพราะ
เราเปดไวแลววาสําหรับตาแลวไมตองมาขอเรา ใหส่ังไดเลย แตนี้มันถึง ๗ ลานเขาก็
ตองมาขอ เราก็ใหทันทีเลย นี่เรียกวาเรียบรอยแลว 

ศรีนครินทร ขอนแกน กใ็หไป ๖ ลาน ๘ แสน ไมพอเครื่องมือตา บกพรอง เอา
คนไขมาใหโรงพยาบาลศูนยเร่ือยๆ เพราะโรงพยาบาลศูนยอุดรสมบูรณแบบจริงๆ เรา
เปนผูควบคุมเครื่องมือแพทย บอกไมใหบกพรองเลย ทีนี้โรงพยาบาลศรีนครินทรมีไม
สมบูรณ เขาเอาคนไขมาใหโรงพยาบาลศูนยเร่ือยๆ โรงพยาบาลศรีนครินทรก็มาขอเรา 
เราใหไป ๖ ลาน ๘ แสน นี่ก็ตา อดุร ขอนแกน ใกลเคียงกันไดเครื่องมือตาเรียบรอย
แลว 

ทีนี้ก็ไปตัง้ทีบุ่รีรัมย ๖ ลาน เพชรบูรณ ๔ ลาน พิษณุโลก ๙ ลาน ๕ หมื่น 
อุตรดิตถ ๕ ลาน ๘ นี่ส่ังแลวทั้งน้ันเครื่องมือตา พอทราบจากวิทยุเทานั้นพรึบมาเลย 
พอเราพูดวันนี้วันหลังมาถึงแลวเรื่องตา เหลานี้มีแตมาถึงแลวทั้งน้ัน ยกทัพมาเลย 
หมอผูอํานวยการมาเลย มาแสดงความจําเปนใหทราบทุกส่ิงทุกอยาง เราก็ใหตามนั้นๆ 
สําหรับเวียงจันทน ประเทศลาวปลอยไมไดนั่นกด็ี จะตองไปชวยอีก เพราะฉะนั้นมา
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จากรอยเอ็ดแลวจึงจะไปเวียงจันทนเสียกอน ไปถามดูเครื่องมอื ไดความอยางไรแลวจะ
ใหเขามารับจากวัดเราอยางที่เคยปฏิบัติมา 

มานี่ก็ชวยโลกทั้งนั้นๆ ถาพูดถงึเร่ืองหนักเราหนักมากนะ แตความเมตตามัน
หนุนไว หนักมันก็หนุนไวจนไดนั่นแหละความเมตตาสงสาร คิดดูซิฉันจังหันแลววัน
หนึ่งไปไหนทานทั้งหลายทราบไมใชหรือ ฉันจังหันปบไปแลวนะนั่น ไปแลวๆ เปนอยู
ในหัวใจไมไดบอกใครใหทราบแหละ ฉันเสร็จแลวก็ไปๆ สงเคราะหโรงพยาบาลเปน
สวนมาก ไปโรงนั้นไปโรงนี้ เดี๋ยวนี้โรงพยาบาลแตละโรงเราไดใหโรงละสองหมื่น แต
กอนใหแตส่ิงของเต็มรถๆ เดี๋ยวนี้ไปถามดถูึงเร่ืองคาใชจายของเขาเดือนหนึ่งหมด
ประมาณเทาไร โรงน้ันหมดเทานี้ โรงน้ีหมดเทานี้ เราก็เฉล่ีย เลยใหโรงละสองหมื่น ไป
โรงไหนก็ใหโรงละสองหมื่นๆ ทุกโรงไปเลย 

คนไขหัวใจ ชีวิตจิตใจอยูกับหมอวาไง ทีนี้หมอจะกาวไดก็เพราะเครื่องมือ นั่น
ละสําคัญ เพราะฉะนั้นเครื่องมือเราจึงยอมตดิหนี้ ที่อื่นเราไมติด ชวยโลกมาตลอดแต
เราก็ไมเคยติดหนี้ใคร สําหรับโรงพยาบาลติดบอย เครื่องมอือันนี้มาจําเปนอยางน้ันๆ 
เขามาชี้แจงเรื่องความจําเปนของเครื่องมอื เครื่องมือแตละเครื่องนี้จําเปนกับคนไขมาก
นอยเพียงไร เอาละที่นี่ ทีนี้เงินเราก็ไมพอจะทํายังไง ชัง่นํ้าหนักของเครื่องมือแพทยมี
น้ําหนักมากกวาเร่ืองติดหนี้ไมติดหนี้นี่ เอาๆ ส่ังเลย ติดเรื่อย มันจําเปนอยางน้ีละ เรา
ไมมีขนาดนัน้ละฟงซ ิ

รํ่าลือวัดปาบานตาด การไดมาแหงสมบัติทั้งหลายนี้ยอมรับวาไดมา แตเวลา
ออกไปนี้ เขาเทาไรออกเทานั้นเปนอยางนอย บางทีปากออกกวางกวา ติดหนี้เขาก็มี 
เปนอยางน้ันละ ไมมีเหลือในวัดนี้ เราทําทุกอยางใหโลก เวลาเรามีชีวิตอยูนี้เราจะทําสุด
ความสามารถของเรา ไมมีอะไรติดเนื้อติดตัวเราละ คิดดูซิผลสุดทายเวลาจะตายยัง
เขียนพินัยกรรมไวแลว เวลาเราตายนี้บรรดาประชาชนทั้งหลายที่มศีรัทธาที่จะมา
บริจาคทานเพื่อเผาศพเรา เงินจํานวนเหลานี้ใหตั้งกรรมการขึ้น เก็บรักษาเขมงวด
กวดขันใหไดหมดเลย จากน้ันก็ยกอันนี้เขาซื้อทองคําเขาสูคลังหลวง เราจะเผาดวยไฟ 
สมบัติเงินทองนี้ยังเปนประโยชนแกผูมีชีวิต เราจะเอาเขาสูทางจุดใหญ คือจะซื้อทองคํา
เขาสูคลังหลวง นี่เปนวาระสุดทาย เปนอันวาเลิก เลิกไปเลย 

พูดดวยความอาจหาญชาญชัยเต็มหัวใจมาได ๕๖ ปนี้แลว เราหายสงสัยกิเลส
ตัวใดที่จะมาแฝงจิตไมม ี ความทุกขนิดหนึ่งที่จะเขาแทรกจิตก็ไมม ี ความทุกขทั้งหลาย
มาตามกิเลส สําหรับธาตุขันธยกไว พระพุทธเจาพระอรหันตทานก็มีการเจ็บไขไดปวย
ธรรมดา แตที่จะใหมกีิเลสเขาแทรกใหเปนความทุกขในใจของพระพุทธเจาและพระ
อรหันตไมม ี หมดโดยสิ้นเชิง นั่นละบรมสุขมีตลอด สอนโลกที่เต็มไปดวยความ
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เดือดรอนวุนวายเปนฟนเปนไฟ สอนดวยอรรถดวยธรรมดวยบรมสุขทั้งน้ัน
พระพุทธเจาพระอรหันต ทานไมมทีุกขไปเจือปนสอนโลกเลย ทานมีแตบรมสุขสอน
โลกทั้งนั้นละ เลิศเลอขนาดไหนธรรม สอนโลกเปนอยางน้ัน 

นี่ก็เปนวาระสุดทายในชีวิตของเรา จวนเขามาแลว ยิ่งเรงทุกอยางจวนเขามา 
ความเมตตาสงสารยิ่งหนาแนนขึ้นมา ชีวิตจิตใจนี้ไมไดหวงใยอะไรสําหรับตัวเอง หวง
เพื่อโลก เมื่อธาตุขันธยงัมีชีวติอยูเคลื่อนไหวไปมา เชนแนะนําส่ังสอนนี้ก็เปนประโยชน 
จะขวนขวายไปทางไหนกเ็ปนประโยชนทั้งนั้นเมื่อธาตุขันธยังมอียู พอลมหายใจ
หมดแลวหมดทันทีเลย อันนี้ละสําคัญที่สงเคราะหสงหาเสียตั้งแตบัดนี้ 

สําหรับวัดปาบานตาดนี้เราพูดตรงๆ บอกไวเลย เงินทองอะไรจะมใีนบัญชี
ธนาคารบางอะไรบางน้ี เรามีเพื่อโลกทั้งน้ัน เราไมไดมีเพือ่เรา ใหทานทั้งหลายจําเอาไว 
เวลาหลวงตาบัวตายอาจจะมีเงินอยูในบัญชีหลายแหง เปนหลายลานบาทอยูอยางน้ีนะ 
เหลานี้เพื่อความจําเปน จุดไหนๆ ที่จะไปเอาอันไหนมาทุมเอามา จากบัญชีไหนๆ 
ทั้งนั้นละ สําหรับเราเราไมมีเราไมเอา พอ พอทกุอยาง สามโลกธาตุนี้ปลอยหมดโดย
ส้ินเชิงไมมีอะไรเหลือภายในใจ ปลอยหมดแลวบรมสุขขึ้นทันที เราไมเคยมีทุกขภายใน
ใจ แมเม็ดหินเม็ดทรายไมมี มีแตบรมสุขตลอด 

เร่ืองธาตุเร่ืองขันธยกไวเปนธรรมดาของสมมุติ เจ็บไขไดปวยปวดหัวตัวรอนกัน
ทั้งนั้น เปนแตเพียงวาไมเขาถึงใจเทานั้น มันเปนอยูตามสภาพของขันธของสมมุติ กับ
วิมุตติจิตมันเขากันไมได เปนหลักธรรมชาติอยางน้ัน เราจะทําเสีย การที่เราทํามานี้เหตุ
กับผลมันสมดุลกันทุกอยาง เราจะเห็นไดชัดในวงปจจุบันที่ออกปฏิบัติธรรม เรียน
หนังสืออยูนูนทานพูดถึงเร่ืองมรรคผลนิพพานในตําราๆ จิตมันดื่มด่ําๆ เขาในมรรค
ผลนิพพาน ดื่มเขาเร่ือย เรียนไปดูดดื่มเขาไปเรื่อย จิตมันหนักเขาไปที่จะไดมรรคผล
นิพพาน จนกระทั่งเกิดความสงสัย 

ทีนี้เวลาจะเอาจริงๆ นะ กิเลสสวนยอยกิเลสมันจะแทรกเขาไป สวนใหญพุงไป
หามรรคผลนิพพานหมดแลว เชื่อแลว สวนยอยมันมาแบงกิน เอ มรรคผลนิพพานจะมี
อยูหรือไมนา นั่นเห็นไหม นี่สวนยอยมันแบง จะตัดทอนกําลังของเราลง เรียนไปความ
หนักแนนเพื่อมรรคผลนิพพานมีมากเขาๆ ทีนี้สวนยอยมันมาแบงกิน เอ มรรคผล
นิพพานจะมีหรือไมนา นี่คือกิเลสมันจะแบงกิน จากน้ันมา เอา อันนี้เราจะศึกษากับครู
บาอาจารยองคใด ผูเปนเจาของแหงสมบัติคือมรรคผลนิพพาน เปนที่ลงใจแลวมอบ
กายถวายตัวตอทาน เราจะเอาตายเขาวาเลยเพื่อมรรคผลนิพพานอยางเดียว ใหไดเปน
พระอรหันตในชาตินี้วางั้นเลย 
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พอหยุดจากเรียนปงก็เขาหาพอแมครูจารยมั่น ทานก็ใสเปรี้ยงๆ เต็มเหนี่ยว 
ไดมาอยางเต็มหัวใจเลย พอลงจากทานประชุมแลวออกมา ก็ไมไดประชุมแหละ เปน
เหตุกับเรานี่ละ ที่พระจะมารวมกันมากๆ ไดยินเสียทานแววๆ ขึ้น ออกมาฟงอยางถงึ
ใจแลวก็มาถามตัวเอง เปนยังไงวันนี้เร่ืองสงสัยมรรคผลนิพพานเปนยังไงวันนี้ หาย
สงสัยหมด แมกิเลสจะมีเต็มหัวใจแตความเชื่อแนในมรรคผลนิพพานกม็ีเต็มหัวใจ
ดวยกัน เอาละที่นี่เอาตายเขาวาเลย นั่น นี่ละที่วาเหตุกับผลมันรับกันๆ ตั้งแตบัดนั้นมา
เราไมเคยยอหยอนในเรื่องความพากความเพียร เอาเปนเอาตายเขาวาตลอดๆ เฉียด
สลบ แตเราไมเคยสลบเราก็บอกไมสลบ เฉียดตลอดอยูอยางนั้นเรื่อยมา 

พอไดรับโอวาทของทานอาจารยมั่นเต็มหัวใจแลว เอาละที่นี่เอาตายเขาวาเพื่อ
มรรคผลนิพพานโดยถายเดียว จะเอาใหไดเปนพระอรหันตในชาตินี้ จะไมเปนอื่นวางั้น
เลย เรียกวาเอาชีวิตเขาแลก ถาเปนอืน่ก็เปนอื่นจากเรียกวาตายกอนเสียเทานั้นเอง ซัด
ตั้งแตบัดนั้นมาเรื่องความเพียร หนักจริงๆ ความเพียรของเรา ดูนิสัยก็แลวกันทาน
ทั้งหลายดูเอา นิสัยจริงจังเด็ดขาด นี่ลงในเจาของเด็ดขาดทั้งน้ัน เมื่อเปนเชนนั้นจะ
ออนแอไมไดการประกอบความพากเพียร 

ภาวนาไปองคเดียวตลอดไมยอมใหใครไปดวยมันเปนน้ําไหลบา มีองคหนึ่งมี
สององคก็ไหลบา รับผิดชอบทางนั้นทางนี้โดยสัญชาตญาณเองนะมันหากเปน ถาไปคน
เดียวปาชาอยูกับเราเทานั้นพอ เปนกับตายเรารูเราเอง เอาเลย ไมฉันกี่วันชางหัวมัน 
มันจะตายจริงๆ ไปบิณฑบาตมาฉันๆ คืออดอาหารนี้มันเสริมความเพียรไดดี สติดีมาก 
อาหารนอยลงเทาไรๆ สติยิ่งดีๆ อดปบนี้สติยิ่งพุงๆ แตรางกายมันจะตายซิ เมื่อมันจะ
ตายจริงๆ ก็ไปบิณฑบาตมาฉันเสียบาง ไมฉันมันก็จะตายไปไมถงึทีถ่ึงแดน เอาอยาง
นั้นมาตลอดเลยจนกระทั่งทองเสีย 

มีแตอดอาหารเปนสําคัญละเรา เพราะเห็นผลในการอดอาหาร การตั้งสติไดด ี
สติปญญาคลองตัวๆ เอาตรงนี้ เอาทุกขยากลําบากก็เอา จุดนี้เปนจุดไดผลไดประโยชน 
บึกบึนมาเรื่อยจนกระทัง่ทองเสีย มาจนถึงวาระที่จะชวยชาติบานเมือง เสียมาตั้งแตโนน 
แลวเอาเต็มเม็ดเต็มหนวยเสียดวยนะ ความเพียรก็ไดปรมาจารยพอแมครูจารยมั่น
เสริมเสียดวย พอวาลาทานจะไปเที่ยวอยางน้ีนะ กราบเรียนทานแลวเมื่อกาลอันควร
แลวทานก็จะแย็บออกมา เออ ที่ทานมหาอยากจะไปเที่ยวนั้นก็ไปไดละ คือกราบเรียน
ทานแลวทิ้งไวเลย แลวแตทานจะพิจารณาเรียบรอยแลวทานเห็นสมควรเมื่อไรทานก็จะ
บอก 

นี่เราก็กราบเรียนแลว เห็นสมควรแลวทานก็ล่ันคําลงละ เออ ทีท่านมหา
อยากจะไปเที่ยวนั้นก็ไปไดละ แลวจะไปทางไหนๆ ทานก็ถาม พอเสร็จแลวถามปบเขา
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มานี้ จะไปกีอ่งค ไปองคเดียว ทานผางขึ้นเลย เออ ทานมหาไปองคเดียวคนอื่นอยาไป
ยุงทานนะ นั่น ทานเห็นนิสัย นิสัยมันผาดโผนโจนทะยาน ไปแตองคเดยีวภาวนาเปน
เวลา ๙ ป ไมเอาใครไปดวยเลย ใครก็ทราบแลว เรียนก็ถึงขัน้มหา การศึกษาเลาเรียน
มาเปนปากเปนทางในทางปฏิบัติดวยดีอยูแลวจะไปบกพรองทีไ่หน มันกบ็กพรองแต
การดําเนินตามจะไดมากนอยเพียงไรเทานั้น นั่นละทุมกันเลย เอาเต็มเม็ดเต็มหนวยๆ 

จิตนี้ก็ลมลุกคลุกคลาน ออกทีแรกลมลุกคลุกคลาน ครั้นตอมาก็เพราะความ
เขมขนในความพากความเพียรไมหยุดไมถอยกค็อยตั้งตัวไดๆ จิตสงบรมเย็น จากนั้น
เปนสมาธิ เอาสรุปความลงไปเลย จากน้ันก็ออกทางดานปญญานี้หมุนติ้วๆ เลย ตอนนี้
ละตอนออกทางดานปญญา อยูคนเดียวแลวยังไมแลวยังใครไปแตะไมได จะไปดวย
ไมไดเลย ขาดสะบั้นไมใหใครไปดวยเลย ตอนนั้นตอนงานไมวาง สติปญญาขั้น
อัตโนมัติ เรียกวาขั้นจะไปแลวนี่ ถึงขัน้ปญญาอัตโนมัติแลวจะไปโดยถายเดียวไมมีคําวา
จะลง ไปโดยถายเดียว พุงๆ เลย เอาเต็มเม็ดเต็มหนวย 

พอพอแมครจูารยมั่นมรณภาพ นั่นละตอนที่เราหมุนเต็มที่ ตอนพอแมครจูารย
ปวยหนักเราก็หมุนทางใจอยางหนัก ทานก็หมุนทางธาตุทางขนัธ เราก็หมุนทางจิตใจจะ
ฆากเิลส พอเผาศพทานเรียบรอยแลวก็บึ่งเลย กลับออกมา เดือนสามออกจากวัดดอย
ธรรมเจดียไป เดือนหกกลับมา ซัดกันเสียเต็มเหนี่ยว เดือนหก ทานมรณภาพตอน
เดือนสามละมั้ง พอเสร็จแลวก็ไปเปนเวลาหกเดือน กลับมาเผาศพทานอะไรเสร็จแลว 
เราก็มาเผาศพกิเลสที่หลังวัดดอยธรรมเจดีย วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ นี่เรียกวา
เผาศพกิเลส ทานเผาธาตุเผาขันธ กิเลสทานเผามานานแลว เราก็เผากิเลสที่นั่น 

จากน้ันมาก็เร่ิมละที่นี่ เพราะหมูเพื่อนรุมอยูตลอดเวลา เราไมยอมใหเขาติดตัว
เรา ขโมยหนีตลอดๆ จนกระทั่งจะวาลงเวทีก็วาได แตเราไมไดมีเจตนามันหากเปนดวย
หมูเพื่อนรุมเรา ก็เลยแนะนําส่ังสอนหมูเพื่อนเรื่อยมาจนกระทั่งปานนี้ เพราะฉะนั้น
ธรรมที่เราไดมานี้ไดอยางสมเหตุสมผล เรารอดลมรอดตายมากวาที่จะไดธรรมประเภท
นี้ สมเจตนาวาตองเปนพระอรหันตเทานั้นเปนอื่นไมเอา เขากันไดเลย จากน้ันก็สอน
โลกเร่ือยๆ มา จนกระทั่งปจจุบันนี้เปนยังไงการสอนโลกของเรา สอนทุกส่ิงทุกอยางไม
มีผิดมีพลาดแนในหัวใจ ไมวาจะธรรมขั้นใดๆ ใหเปนที่แนใจสําหรับผูฟงทั้งหลาย เรา
ไมมีสงสัยในหัวใจเรา ถอดออกไปตรงไหนแมนยําๆ หมดเลย จึงใหพากันตั้งใจปฏิบัต ิ

ธรรมพระพุทธเจาพุทธศาสนานี้เปนตลาดแหงมรรคผลนิพพานสดๆ รอนๆ 
อยาใหกิเลสหลอกทางโนนหลอกทางนี้ ควานั้นควานี้ ศาสนานั้นศาสนานี้ อันนั้นวาดีอัน
นี้วาดี ควาโนนควานี้ตายทิ้งเปลาๆ นะ พุทธศาสนาเลิศเลอแลวใหยึดใหเกาะ ทานสอน
ตรงไหนใหจับใหดี อันนี้เปนศาสนาเลิศเลอ ศาสนาคูโลกคูสงสาร พระพุทธเจาทุก
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พระองคตรสัรูเปนแถวแนวอันเดียวกันเลยเร่ือยไป ไมปลีกไมแวะ ไมควาโนนมาเปน
ศาสดาไมควานี้มาเปนศาสดา ไมมี เอาศาสดาองคเดียวเปนแบบเปนฉบับตอกัน
เร่ือยมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ แลวตอไปนี้กอ็ริยเมตไตรย เราเชื่อรอยเปอรเซ็นตเลย 
เพราะมันเชื่ออยูในหัวใจนี้แหละ จากนั้นก็จะมีพระพุทธเจาอนาคตวงศจะมตีอไปอีกสิบ
องค ทานก็บอกเปนลําดับตลอดชื่อนามของทานผูจะมาตรัสรูเปนพระพุทธเจารอง
ลําดับลําดากันไปเรื่อยๆ ทานแนขนาดนั้นละพุทธศาสนาเล็งญาณบอกไวเลย บอก
ลวงหนาๆ ไว 

นี่เราไดเกิดมาพบพระพทุธศาสนาอยาใหเสียทาเสียทีนะ เร่ืองพุทธศาสนา
แมนยํามากที่สุด เลิศเลอสุดยอดแลวควาใหติดมือนะ อยาปลอยวางเปนอันขาด นี่สอน
เต็มเหนี่ยว ลงมาจากเวทีมาสอนจึงไมสงสัยอะไร วันนี้เอาเพียงแคนั้นละ พอ 

(หลวงตาครับ ทนายจากสํานักงานทนายความ เขาชวยชาวบานเขามีความเปน
หวงหลวงตา เขาเลยมาถวายตัวเปนลูกศิษยหลวงตา ความประสงคก็เพือ่หากวาหลวง
ตามีความจําเปนในการที่จะตองใชทนายความ เขาชื่อชุมพล เขาบอกวาเขาทราบขาววา
เมื่อสองสามวันที่ผานมา ทางสํานักงานทนายความ เรียกวาทนายของชาวบานนี่ ได
ทราบขาววามีบุคคลบางกลุมบางพวกจะเขามาสรางความไมสงบใหแกหลวงตา ถึงขัน้ที่
จะฟองรองถงึโรงถึงศาลกับทานหลวงตา โดยเขาทราบทางหนังสือพิมพ วิทยุ และ
โทรทัศน ดังน้ันทางคณะทนายความชาวบานจึงมีมติเห็นพองตองกันวา สงใหนายชุม
พล อุดมโภชน เปนตัวแทนเปนทนายความของชาวคณะมาถวายตัวแกทานหลวงตา 
เพื่อหากวาหลวงตามีส่ิงทีจ่ะปรึกษาดานกฎหมาย และยินดีรับใชหลวงตาตลอดเวลา 
เขาจึงกราบนมัสการมาดวยความเคารพอยางสูง คณะทนายความ สํานักงานกฎหมาย
ทนายความชาวบานครับ เขาชื่อนายชุมพล กราบเรียนนะฮะ เขาก็เปนหวงหลวงตาละ
ครับ) 

เออ หวงไป ผูหวงหวงไป ลูกศิษยกบัอาจารยหวงกัน พอแมกับลูกตองหวงกัน 
เอา หวงไปเราไมวา เอา วาตอไป (เขาชื่อนายชุมพล อุดมโภชน นะครับ เขาก็พรอมที่
จะรับใชหลวงตา หากหลวงตามีความประสงคจะใชเกี่ยวกับเรื่องทนายความ) เขาจะมา
สรางเหตุการณกอกวนเราวางั้นเหรอ เออ สรางก็สรางเถอะเขาสรางขางนอก เราไมมี
อะไรที่กอกวนตัวเองหมดทุกอยางแลว เขาจะสรางอะไรใหเขาสรางไปเขาใจเหรอ 
เขาใจหรือเปลาละ เขาอยากสรางอะไรก็ใหเขาสรางไป เราไมสรางเราหมดแลวที่จะ
สรางจะสมจะสงจะเสริมอะไรในหัวใจเราหมด ไมมอีะไรเหลือแลว ใครจะสรางจะอะไร
มันเรื่องของโลก โลกมันสกปรก อยากกอเร่ืองอะไรเขาก็กอของเขาเอง 
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ก็ดังหมาวิชยัมันจะมาเอาหลวงตาบัว เดือนสิงหาขางหนาจะหาขอมูลมาฟอง วา
หลวงตางุบงิบเงินที่ชวยชาตินี้ไวหลายพันลานบาท เขากําลังหาขอมูล แลวจะเอานี้มา
ฟองหลวงตาใหจม เขาใจเหรอ เดือนสิงหานี้ ทางนี้ก็ตอบไปแลวตั้งแตเขายังไมหา 
เดี๋ยวนี้เขาคงยังไมหาขอมูล หรือหาแลวก็ไมทราบ ก็บอกใหเขายกโคตรมาเลย ขอมูลมี
กี่โคตรใหเอามาเลยมาฟองหลวงตาบัว พอมาถึงหลวงตาบัวแลว หลวงตาบัวนี้จะจับ
หัวมันไสเขาไปโรงพยาบาลศูนยอุดรธานี ใหพวกหมอพวกพยาบาลทั้งหลายที่เขารับ
บริจาคจากเรามากนอยเพียงไร ซึ่งเขาจดบัญชีเอาไวใชไหม ใหเขาเอาอันนั้นละตี
หนาผากมันหงายหมากลับไป 

ยังไมถงึไหนละไปหาขอมูลโรงพยาบาลศูนยโรงเดียวเทานั้นพอ เพราะมันรวม
รอยลานนูนนะ เฉพาะโรงพยาบาลศูนยนี่นะ ของสําคัญๆ เราใหหมดเลย เพราะฉะนั้น
เวลาจะมาหาขอมูลกับเรา เราเปนผูตองหาไมมีใครเชื่อละ ตองไปหาโรงพยาบาล ไปหา
หมอหาพยาบาลใหเขาเปนผูใหขอมลู นั่นเขาไมไดมีคดีติดหัวเหมือนเรา ใหเขาเปนผู
ชี้แจงเขาใจไหม พูดสนกุเฉยๆ ตหีนาผากมันใหมันหงายหมาไปบักหมาวิชัย มันไป
เรียนวิชาหมามาจากไหนมันถึงกดันูนกัดนี้ กัดไปกัดมากม็ากดัหลวงตาบัว 

หมอวิชัย แตกอนเปนผูอํานวยการอยูที่โรงพยาบาลเพ็ญ มันเอารถโปเกมาขวาง
หนาเราหาอุบายขอรถจากเรา พอเราเขาไปนั้นปบมันเอารถโปเกมาขวาง เวลาเรา
ออกมารถโปเกมันขวางใหวาดูไมได ขอรถใหมความหมายวางั้น ทีนี้ในหอง เฉพาะหอง
ผาตัดหลายลาน เราใหเรียบรอยแลวอันนี้ก็ให จากน้ันก็ใหเร่ือยมา ใหหมอวิชัยนี้แหละ
เขาใจไหม เราไมมีอะไรกับหมอวิชัย มีแตใหแตสงเคราะหถายเดียว ไอนี้มันหวัง
ตําแหนงรัฐมนตรีพูดตรงๆ มันหวงตําแหนงรัฐมนตรีมันอยากไดรัฐมนตรี ถาตีหีว
หลวงตาบัวไดแลวมันจะไดเปนรัฐมนตรี คงอยางน้ันละทา มันจะไปเอากบัใครรัฐมนตรี 
มันก็ไปเอากบันายกฯทักษิณนั่นละจะไปเอาใคร ไปใหนั้นประทานให นายกฯทักษิณก็
แมว แมวนั้นก็ลูกศิษยเรา มันจะเปนอะไรไป เขาใจเหรอ มันมีแตเร่ืองขบขัน ดูโลก
สกปรก มีแตเร่ืองขบขัน 

แลวมีอะไรอกีละ (เขามากราบฝากตัวเปนลูกศิษยหลวงตา ใหหลวงตา
รับทราบ) เออ มาฝากตัวเปนลูกศิษยนี้โลกเขายอมรับ แตจะมาขอเปนอาจารยของเรา
นี้โลกเขาจะไมยอมรับ ถูกตองแลวเขามาฝากตัวเปนลูกศิษย เหมาะแลวถูกตอง เขา
ไมไดมาฝากตัวเปนอาจารย 

เดี๋ยวนี้ทางอําเภอเพ็ญก็กําลังสรางอะไรสถานีตํารวจ (สวมทั้งหญิงทัง้ชาย ๔ 
หอง แลวก็ที่ปสสาวะอีก ๒ ที่ เอาไวรับรองชาวบาน เปนที่นั่งชาวบานมาติดตอโรงพกั) 
โรงหนึ่งใชไหม นั่นละกําลังสรางเดี๋ยวนี้ กําลังสราง ทั้งหองนํ้า ทั้งโรงอะไรที่ประชาชน



 ๑๒

เขาไปติดตอเปนโรงใหญอยู นี่เราก็ไปสรางใหแลว บานขาวสารก็สรางให อําเภอเพ็ญก็
สรางใหอยูเวลานี้ 

นี่พระทานทําทางจงกรมใหตอจากกฏุิไปทางดานตะวันตกเลย เรากลับมาเห็น
ทําเรียบรอยแลว คือกุฏิเราหลังนี้เวลากลางคืนฝนตกเราจะเดินจงกรมในกุฏิ เราก็เลา
ธรรมดาไมไดบอกใหพระทํานะ เราชอบตามธรรมชาติ อะไรสะดวกสบายเทานั้นๆ ไป
เลย พระเลยมาทําจากกุฏินี้ตอไปดานตะวันตก ยาวเทากันกับบริเวณกุฏิไปทางนี้ ยาว
ไปนูนเทากัน กลางคืนก็เลยจุดไฟไวทีท่างจงกรมตรงกลาง เดินจงกรมกลางคืน ฝนตก
ไมตกชางหัวมันที่นี่ แตกอนถาฝนตกก็เดินบนนี้ ถาฝนไมตกก็ไปเดินทางซีเมนต ทาง
จงกรมลาดซีเมนตอยูขางใน เดี๋ยวนี้เดินนี้เลยเตลิด เดินไปเดินมาสะดวก 

สวนมากที่สรางโนนสรางนี้สรางเวลาหลวงตาไมอยูนะ เพราะพระเหลานี้ทราบ
นิสัยหลวงตา ไมชอบกอสรางแตไหนแตไรมา พอแมครูจารยมั่นก็เหมือนกัน ทานอยู
โดยหลักธรรมชาติๆ เหลานี้มันเปนเครื่องแฝงเร่ืองเสริมขึ้นมาตางหาก ทานเองทาน
เปนอยางน้ันพอแมครูจารยมั่น ทีนี้เวลามันมาเขาหัวใจเราก็เปนแบบเดียวกัน ก็เลยอยู
เปนหลักธรรมชาติ อะไรสบายหมด อยูที่ใดนอนที่ใดไปที่ไหนสบายหมดเลย นี่หลัก
ธรรมชาติ อะไรเปนเครื่องเสริมเคร่ืองเติมเขามาเปนเครื่องต่ําลงไมเอา อันนี้เขาทําไว
แลวก็อาศัยไปอยางน้ัน 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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