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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

ดีดดิ้นไปหาอะไรขางนอก 
กอนจังหัน 

หนองผือพระประมาณสัก ๒๐-๓๐ ขนาดนั้น พระก็เต็มดงนั้น บริเวณวัดมัน
โลง ขางในเปนดงหมด พระอยูในปาๆ กลางวันไมมีพระ อยูในปาหมด ในราว ๓๐ อยู
หนองผือ แตบางทีมันขึน้มันลง คือมันไหลเขาไหลออกตลอด ที่เปนพืน้จริงๆ ก็จะ
ประมาณ ๓๐ ไหลเขาไหลออกน่ีหาประมาณไมได เราจะตายพูดชัดๆ นะ แหมหนัก
มากทีเดียวอยูหนองผือ เพื่อความสะดวกสบายของครูบาอาจารย พระเณรเขามานี้มา
ทุกแบบ เราผูคอยดูแลความเรียบรอยนี้มันจะเปนจะตายจริงๆ ไมใชธรรมดา ตาตองดี 
หูเร็ว ใจคิดเกี่ยวกับพระทั้งวัดเพื่อความสงบสุขของทานไมใหระเกะระกะ นี่ละที่วาหนัก
มาก 

เพราะฉะนั้นตามอัธยาศยัแลวทานไมอยากใหเราไปไหน แตประโยชนสวนใหญ
ของเรามีทานทราบ เรากราบเรียนปรึกษาหารือถึงเร่ืองงานการอะไรบางภายในวัดอยาง
นี้ มีหรือไมมี เพราะปรกติกไ็มมี หากไมมีกข็อโอกาสกราบนมัสการไปประกอบความ
เพียรสักชั่วระยะหนึ่ง ชัว่ระยะ พอถวายทานแลวก็เงียบแหละเรา ปลอย ทีนี้ทานจะ
นําไปพิจารณา ไดโอกาสเมื่อไรสมควรที่จะตอบรับทานจะตอบรับมา เออ ที่ทานมหา
อยากจะไปเที่ยววิเวกก็ไปได จากน้ันจะไปทางไหนๆ ก็เอาละทานจะถาม แตอัธยาศัย
ทานไมอยากใหไป 

นี่ก็ประกาศใหเห็นวา พอเราผูควบคุมพระเณรไปเทานี้ กิริยาของพระของเณร 
อาการของพระของเณรนี้จะขวางหูขวางตาทานตลอด เวลาเราอยูนั้นมันสอดมันสอง นี่
ละหนักมากนะ ธรรมดาทานไมอยากใหไปไหน แตเห็นประโยชนสวนใหญของเราทาน
ก็ใหไป จึงวาหนักมากนะเรา อยูในวัดนี้ก็เหมือนกัน อันนี้มันสองดาน ทางในครัวกับ
ทางนี้ ทางหนองผือมดีานเดียวเฉพาะพระ ถึงอยางน้ันก็หนักมากอยูเรา ทุกอยาง
ลักษณะเหมอืนวาเปนบอยของพระเณรในวัดทั้งน้ันแหละเรา ออกหนาๆ ตลอด จะให
สะดวกสบายไมม ี

ไปอยูกับทานฉันจังหันทุกวัน ไมเหมือนออกเทีย่วนะ ฉันจังหันทุกวันแตไมให
อิ่ม ประมาณสัก ๖๐% พอไดประคองความเพยีรไป ถาจะอดไมคุมคาเพราะงานการ
มากมาย ปฏิบัติอยางน้ันเรื่อยมา บางทีก็ประชุมลบั เรียกพระเณรมาประชุมลับเลย เอา
กันอยางหนักประชุม เราเปนผูชี้แจง ทานไมทราบแหละ เราทําของเราเอง เรียกพระ
เณรมาประชุม แตพระเณรเคารพเรามากแตไหนแตไรมา ไมเคยทะลึ่ง เคารพมาก กลัว
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เปนอันดับสองของพอแมครูจารยมั่น ดีไมดีกลัวเรามากเพราะมันสัมผัสสัมพันธตบตี
กันอยูตลอด ทานอยูสบายทาน ไอเรานี่ซิคอยดูพระดูเณร ประชุมลับเงียบๆ เอาเด็ด
ทีเดียวนะเวลาประชุมก็ดี ไมเชนนัน้ไมเรียบรอย เดี๋ยวองคนั้นมาเดี๋ยวองคนี้ไป มีแต
ระเกะระกะ ไมไดอบรมศึกษาอะไรเทาที่ควร เลอะๆ เทอะๆ  ทีนี้ผูรับเปนเราหนัก 

บางทีเราก็ระบายออกบางกับทาน ลองหยั่งเสียงทานดูวาจะเปนยังไง เออ วัด
หนองผือนี้กเ็ปนวัดที่เลิศเลอสมัยปจจุบัน มีพอแมครูจารยเปนประธานอยูที่นี่ รูสึกวา
รมเย็นไปหมด แตมีส่ิงที่มาทําใหเสียก็คือวา หูหนวกตาบอดก็มาวัดหนองผือ งอยเปลี้ย
เสียแขงเสียขาก็มาวัดหนองผือ อะไรๆ ที่ไมดมีาวัดหนองผือๆ อันนี้รูสึกวาขัดกันอยูกับ
วัดหนองผือที่เปนวัดมหามงคล เราหยั่งเสียงคอยฟงทาน อะไรๆ มานี้ละของเลอะๆ 
เทอะๆ เอามาทิ้งอยูในวัดหนองผือ เหมือนวัดหนองผือเปนสวมเปนถาน 

เวลาโอกาสดีๆ เอาละ ทานจะตอบวายังไงคอยฟง เออ วัดเราก็เปนวัดรมโพธิ์
รมไทร นึกวาทานจะตอบวายังไง ใครๆ ก็เห็นวารมเย็นๆ งอยเปลี้ยเสียแขงเสียขา หู
หนวกตาบอด เขาก็หาความรมเย็น วางั้นนะ ถาเราไมรับเขาจะไปที่ไหนกไ็มรูแหละ นั่น
ทานตอบ คือเราหยั่งเสียงดู เราพูดไดทุกแงกับพอแมครจูารย พูดทุกอยางที่สมควร 
อยางที่วาน่ีแหละ เราวาวัดหนองผือเปนสวมเปนถาน แลวทานจะตอบวายังไง ทานก็
ตอบดีนะ มีเหตุผลเรียบรอย เราก็ชมเชย หยั่งเสียงจอมปราชญละซิ เรามันจอมโง ทาน
เปนจอมปราชญ ลองหยั่ง 

ถาพูดถงึเร่ืองลูกศิษยทัง้หลาย เรานี้คนหนึ่งละเทาที่ทราบ ไมมีองคไหนที่จะ
ตอสูกับครูบาอาจารยเหมือนเรา เรานี่เอาจริงนะตอสู แตเร่ืองทิฐิมานะไมมี หาเหตุหา
ผล ดังที่วาน่ีหยั่งเสียงอยางน้ันหยั่งเสียงอยางน้ี เปนอยางน้ันนะ นี่ก็ ๓๐-๔๐ องคพระ 
ใหพากันตั้งอกตัง้ใจนะ อยาใหเปนอยางที่วา ระเกะระกะ อกจะแตกอยูหนองผือ ผมจํา
ไดไมลืม มาที่นี่อยาใหอกแตกอีกนะ ตางองคตางมุงหนามาหาอรรถหาธรรม ธรรมคือ
อะไร สติธรรม ปญญาธรรม สังวรธรรม เหลานี้เปนเครื่องประดับพระเรา เปนเคร่ือง
หนุนพระเราไมใหลืมเนื้อลืมตัว 

แตเร่ืองกอสรางน่ีมันเปนยังไงไมทราบวัดปาบานตาด เวลาเราไมอยูมันจะมีทุก
แหง มันแทรกเขามาๆ ส่ิงกอสราง เหยียบหัวศาสนาไป ศาสนาทานไมไดนิยมในการ
กอสรางวัตถตุางๆ เหมือนการกอสรางการบํารุงจิตใจนะ อันนี้เปนหลักใหญมากทีเดียว
สําหรับพุทธศาสนา เดี๋ยวนี้มันมีแตเร่ืองอยางน้ันละ เอะอะก็เอาวัตถุพวกมูตรพวกคถู
เขามาเหยียบย่ําทําลาย ศาสนาเลยจะไมมี ลูกเตาหลานเหลนเกิดขึ้นมาก็เห็นตั้งแตส่ิง
หรูๆ หราๆ ภายในวัดในวา เลยเห็นวาส่ิงเหลานี้เปนศาสนาไปเสีย เดี๋ยวนี้เปนแลวนะ 
ศาสนาแทคืออะไรไมไดเห็นกัน คือการปฏิบัติตัวตามแนวทางของศาสดาที่สอนไว 
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รักษาสํารวมกายวาจาใจของตนใหดี ประพฤติตวัใหเปนคนดีพระดี มีเหตุมีผลทุกอยาง 
ไมใชสักแตวาจะทํา อยากอะไรก็ทําตามความอยากๆ ใชไมไดนะ อยาเอามาใชในวัดนี้ 
ผมอกจะแตกเหมือนกันนะ 

เวลาเราอยูเปนอยางหนึ่ง เวลาเราไปไอเร่ืองการกอสรางหรูๆ หราๆ มีแตเวลา
เราไมอยู ถาเราอยูนี้ไมได กบาลแตก ตีกบาลเอา วามันใหชัดๆ อยางน้ีมันหยาบ ใส
ปวะเลย เวลาไปที่นั่นที่นี่เตรียมทาละวัตถุเทวทัต การภาวนาเปนยังไง เคยพูดแลว
ตั้งแตไปพักในที่ตางๆ เพียงทําแครเทานั้นวันหนึ่งไมสําเร็จ ทําแครทําทางจงกรม
อะไรๆ ที่อยูของพระองคเดียวไมสําเร็จมันก็เปนกงัวล เห็นไหมละ ทําแครเทานั้นก็เปน
กังวล การกังวลเปนเรื่องของกิเลสไปแลวนั่น การชําระกิเลสดวยสติปญญาติดตอกัน
แลวจะไมมีในเวลางานชุลมุนวุนวายอยางน้ัน 

นี่มีตั้งแตการกอการสราง เปนงานโลกงานสงสาร เลยโลกเลยสงสารไป อันนี้ละ
ที่เสียมากพุทธศาสนาเรา พระเณรนี้ละตัวสําคัญ ลากญาติลากโยมใหสรางน้ันสรางนี้ 
แลวกวนบานกวนเมือง ญาติโยม คนนั้นหาคนนี้สิบ สุดทายพระกับโยมดูกันไมได ไปก็
จะกินตับเขาละซิ อาตมากําลังสรางนั้นนะโยม อาตมากําลังสรางน้ีนะโยม หัวใจมัน
บกพรองมันไมไดวา อาตมากําลังบกพรอง ความเพียรไมคอยดี ใหโยมทําความเพยีร
ใหดีนะ วาอยางน้ันมีไหมในเมืองไทยเรา คําพูดเชนนี้ไมมีนะ มีตั้งแตอาตมากําลังสราง
โบสถสรางวิหารราคาเทานั้นลานเทานี้ลาน แลวก็กวนละที่นี่ ขอหาขอสิบไป 

มันเปนประโยชนอะไรโบสถ มีมาที่ไหนวาซิ มันทําไมออกหนาออกตาเอา
นักหนา ครั้งพุทธกาลทานไมไดมีโบสถมีวิหาร สถานที่ทําสังฆกิจสังฆกรรมนั้น สีมามี
อยูเจ็ดแปดสีมานั่นละเขต ใตรมไมชายเขาที่ไหนทําได สวดปาฏิโมกขหรือทําสังฆกรรม
กันไดทัง้นั้น นี่แหม หรูๆ หราๆ ฟูๆ ฟาๆ นี่ละของเลว อฐิปูนหินทรายมันวิเศษวิโส
อะไร มันเหยียบธรรมที่เปนของเลศิเลอน้ันใหฉิบหายไป ผูทีก่อสรางมากๆ ผูนั้นคือไม
มองดูใจเจาของ วิ่งตามกิเลสทั้งนั้นแหละ 

ฟง ทานทั้งหลายอยากฟงฟง นี่เวลาจะคุยคุยเสียบาง เวลาเรียนเรียนแทบเปน
แทบตายเพื่อหาหลักหาเกณฑ อะไรขัดตอหลักธรรมหลักวินัยก็ทราบก็เห็น แลวทําไม
จะไมพูดได มันออกนอกลูนอกทาง เดี๋ยวนี้มันออกนอกลูนอกทาง มันไมไดไปตาม
แนวทางของศาสดานะ เปนเทวทัตรบกับพุทธศาสนาแลวเวลานี้นะ ไดเร่ืองไดราวอะไร 
มันไมไดคํานึงนะทําอะไร เดี๋ยวนี้พุทธศาสนานี้คือวัตถุละเปนพุทธศาสนา ถือเปน
ศาสนาพุทธของเรา ตองเอาอันนี้ออกหนาออกตา 

ไปที่ไหนวัดใดไมกอสรางหรูหราฟูฟาสวยงามอรามตาของกิเลสแลว วัดนั้น
อาภัพ วางั้นนะ วัดนั้นอาภัพ ถาวัดไหนสงางามสรางโบสถวิหารศาลาโรงธรรมที่ปรน
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ปรือทุกอยางเต็มวัดเต็มวา วัดนั้นสงางาม มันสงางามขี้หมาอะไร รูจักไหมพวกมูตร
พวกคูถเหยียบย่ําทําลาย เปรอะเปอนพุทธศาสนาของทานผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตาม
หลักธรรมวินัย พระพุทธเจาไลเขาในปาในเขาเห็นไหมละ องคไหนบวชมาเวนเมื่อไร 
พอบวชเสร็จแลวก็ รุกฺขมูลเสนาสนํ มีทุกองคพระ นอกจากเปนอุปชฌายปลอม ถา
เปนอุปชฌายตามหลักพุทธศาสนาจริงๆ บวชกุลบุตรทั้งหลายน้ีตอง รุกขมูลๆ แม
เจาของจะไมชอบเขาอยูในปาในเขาก็ตาม ตองสอนโอวาทขอนี้ เปนโอวาทที่สําคัญมาก 

มันไปหาสรางโนนสรางนี้ยุงเหยิงวุนวาย นี่ละพวกลูกศิษยลูกหาพุทธบริษัท
พระพุทธเจา มันกลายเปนเทวทัตเหยียบหัวพระพุทธเจาไปโดยไมฟงเสียงอรรถเสียง
ธรรมเลย เปนอยางนั้นนะ อยางวัดปาบานตาดเวลาเราไมอยูมันทํานะ หรูๆ หราๆ 
เหลานั้น เวลาเราอยูนี้ไมทํา ทําก็ทําลองดูซินะ วางั้นเลย พูดใหมันเต็มเหนี่ยว อยาก
หงายหมาใหทํา อันใดที่ขัดตอธรรมพระพุทธเจามากนอยเพียงไรรูอยูดวยกันทุกคนมัน
ดื้อดานหาอะไร เกาน้ันเกานี้ หัวใจที่มันคันดวยกิเลสตัณหาทําไมไมเกา เกาตรงนี้ มัน
ดีดมันดิ้นไปหาอะไรขางนอก 

โลกตางคนตางดีดตางดิ้นอยู ไดมีความสุขความเจริญสงบรมเย็นที่ไหนไมเห็นมี 
โลกน้ีโลกกงจักรหมุนตลอดเวลา กิเลสตัณหาพาหมุน แลวกิเลสตัณหานั่นละเผาหัวใจ
โลก หาความสงบรมเย็นไมได เขามาในศาสนา เชนมาบวชเปนพระเปนเณรแทนที่จะ
ทําความสงบใจ บํารุงจิตใจใหมีความสงางามใหเปนประโยชนแกตน เพราะความสุข
เกิดขึ้นจากการอบรมจิตใจแลวสอนโลกอยางนี้มีที่ไหนเดี๋ยวนี้ แทบจะไมมีนะ สอน
ตัวเองก็ไมไดจะเอาอะไรไปสอนเขา มีแตกดแตถวงกันลงทั้งนั้นแหละ ใหพากันจํานะ
พระเรา 

ไหลเขามาเรื่อยนะวัดปาบานตาด จนไมหวาดไมไหวที่จะรับ มาหูมีตามีใหดูให
คิดใหอาน อยามาเฉยๆ เกงๆ กางๆ  เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

เวียงจันทน หมอเขาไปเวียดนาม เขาจะกลับวันที่ ๑๓ หลังจากนั้นแลวเราถึงจะ
ไดนําไปสงเคราะหที่โรงพยาบาลเวียงจันทนและโรงพยาบาลทั่วประเทศลาว จําเปนมาก
ที่สุดเลย เราจะไปชวยที่เวียงจันทนกอน เวียงจันทนนี้จะขึ้นศูนยดวงตาเปนอันดับแรก 
นี่ก็เร่ิมชวยไปแลวดูเหมือน ๑๖ ลานเฉพาะตา เราพิจารณาอีกเครื่องมอืขาดอะไร แลว
หมอครบหรือไมครบ หมอก็ใหครบ หมอตาแผนกตางๆ ใหครบแลวเราจะพยายามให
ไดครบสําหรับเวียงจันทน เปนหัวใจของประเทศลาวทั้งประเทศ ขาดแคลนมาก 
ทางดานนี้เราก็ชวยเต็มกาํลัง ทางดานเมืองเรานี้ ที่ออกตัง้แลวเวลานี้มีบุรีรัมย 
เพชรบูรณ พิษณุโลก อตุรดิตถ นี่ตัง้แลวนะ ส่ังเครื่องมือๆ ส่ังแลวเวลานี ้
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ถาเรามีชีวิตอยูแลวเราจะกระจายไปทั่วประเทศไทย เอาที่จําเปนๆ ที่ใกลเคียงนี้
กอนแลวคอยขยายออกไปๆ สําคัญที่เครื่องมือแพทยหาในเมืองไทยเราไมได ตองเอา
จากเมืองนอกๆ นี่เรายอมรับ ทั้งๆ ที่เราตําหนิไอพวกที่เอะอะก็เมอืงนอกๆ ซื้อเขา มา
เจอเราเขาทีนี้คนมีคาเทาไร แนะ เครื่องมือถึงจะแพงเทาไรก็สูคนไมได ตกลงก็จําตอง
ซื้อของของเขาแพงๆ ทัง้ๆ ทีต่ําหนิดุนะ แลวกม็าโดนเจาของเสียเอง คือเอาเครื่องมือ
ดีๆ นะ ทีนี้มันก็มีแตเมอืงนอกซิ นี่ละที่เรายอมรับยอมรับตรงนี้ละ เพราะเห็นแกคนไข 
คือยอมรับตรงนี้ ส่ังเขาบอกวาใหเอาดีๆ ทั้งน้ัน 

ไปเวียงจันทนที่จะไปขางหนานี้ คือไปถามถงึเร่ืองเครื่องมอืแพทยตา แลวก็
อยางอื่นๆ จะเอาของไปใหบางเล็กนอย คือนี้ยังไมตัง้ใจจะเอาไปให แตเอาของตดิตวั
ไปเฉยๆ เราไปกี่คันรถเราก็เอาให นูนละไปตกลงกันเรียบรอยทุกอยาง มีความจําเปน
อะไรๆ ตกลงกันเรียบรอยแลวก็ใหเขามารับอยางที่เคยปฏิบัติมา ส่ังของมานี้ใหเขามา
รับวันที่เทานั้นๆ เขาก็มารับเอง แตตอนนี้ยังไมกําหนด เราจะไปดูเครื่องนีก้อน 
เครื่องมือแพทยนี่แพง แพงมากทเีดียว สําหรับอุดรนี้สมบูรณมานานแลว เครื่องมือ
สมบูรณ นอกจากเครื่องปลีกยอยตดิตามมาทีหลังเปนพิเศษก็ใหตามนั้นๆ 

ศรีนครินทรก็อาศัยทางโรงพยาบาลศูนย แลวก็มาหาเราขอ โห.หลายลานตา 
เพราะอันนั้นเปนจุดใหญที่จะมองขามไปไมได เราใหๆ อยูแถวนี้ก็นับวาพอประมาณ 
เพราะฉะนั้นจึงกระจายออกทางนูน ทางพิษณุโลก อุตรดติถไปละ ทีนี้จะกระจายทั่วไป
หมด 

ตานี่สําคัญมากนะ คือเราทําอะไรเราพิจารณาเรียบรอยแลวเราคอยทํา อยางตา
นี่ก็พิจารณาแลวจึงไดทํา เร่ืองใหญๆ ก็คอืตา กับเครื่องมือที่สําคัญๆ โรงพยาบาล
ตางๆ ใหๆ นะ เครื่องมือที่สําคัญ เชนผาตัดภายในสมองบางอะไรบางเราใหหมด จนก็
ให บางทีติดหนี้ ติดหนี้บอยนะนี่ไมใชเลน เศรษฐีคนนี้ติดหนี้ อาว มันติดจริงๆ 
ความจําเปนมาจะวาไง เครื่องมืออันนี้เกี่ยวกับคนไขมากนอยเพียงไร นั่น ดูแลว แลว
การติดหนี้มีน้ําหนักเทาไร กบัความจําเปนของคนไขทีม่าเกี่ยวของกับเครื่องมือมี
น้ําหนักเทาไร มาชั่งตวงแลวการติดหนี้ไมมีน้ําหนักอะไรนัก เอา เอาเลย ส่ัง ส่ังมาเรื่อย
อยางน้ัน 

เศรษฐีติดหนี้เขาฟงซิ เศรษฐีบัวติดหนี้เขาเรื่อยอยางน้ัน คือเราเอาเหตุผล ใคร
จะมาขอกับเราสุมสี่สุมหาไมได บางทีดุเอา เห็นเขาขอเราขอ ขอแบบลืมตัว ขออยาง
งายดายอยางสบายมากเหมือนเรานี้เปนบอย ใสเปรี้ยงเลย อยามาทําอยางนี้นะ นั่น ถา
สมควรที่จะอะไรมากนอยเพียงไร ควรจะตูมตูมเลย ไมมีอุทธรณตูมเลยเทียว เหตุผล
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พรอมแลว บางคนไมไดคิดหนาอานหลังอะไรนะ เห็นเขาขอไดยินวาทานใหถึงสุมเดา
มาขอแบบเซอๆ อยางน้ันโดนละ วันนี้ก็ไมมอีะไร มีเทานั้นละวันนี้ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

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

