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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

เขาร่ําลือวาหลวงตาบัวดุ 
 

 เมื่อวานนี้รวมทั้งวันไดทองคํา ๑๐ กิโล ๒๓ บาท ๒๔ สตางค ดอลลารได 
๒,๘๑๓ ดอลล เงินสดได ๕,๘๘๖,๑๗๐ บาท ทองคําที่ไดหลังจากมอบแลวได ๑๓๓ 
กิโล ๑๒ บาท ๑๑ สตางค นี่ละทองคําประเภทที่วานํ้าไหลซึม ไดมาเรื่อยๆ อยางน้ี ถา
เราไมมีประเภทน้ําไหลซึม อันนี้ก็ไมมีเลย ๑๓๓ กิโลไมมีเลย ทีนี้พอมีประเภทน้ําไหล
ซึมก็ปรากฏวาหลังมอบแลวจนกระทั่งถงึปานนี้เปนทองคํา ๑๓๓ กิโล จะไดไปเรื่อยๆ 
นะสมเจตนาของเราที่มุงหวังอยางแรงกลา ที่จะใหไดทองคาํสําหรับหนุนชาติไทยของ
เรา ลูกหลานไทยจะไดมคีวามสะดวกและแนนหนามั่นคงอบอุนตอไป เราคิดอันนี้เปน
จุดใหญ เพราะฉะนั้นจึงตองไดรบกวนบรรดาพี่นองทัง้หลายอยูเสมอมา เดี๋ยวรบกวน
แบบนั้นรบกวนแบบนี้ ก็เพื่อชาติของเรา นี่ก็รบกวนแบบซึมซาบมันก็ไดตัง้ ๑๓๓ กิโล
แลวนี่ ของเลนเมื่อไร และตอไปนี้จะคอยไดเขาเร่ือยแหละ คอยไหลเขาๆ ทองคําเราก็
จะแนนหนามั่นคงขึ้นๆ 

สวนดอลลารนั้นก็ดังที่พดูแลว ตั้งแตวันมอบดอลลารเสร็จเรียบรอยแลว ๑๐ 
ลานกวา เราก็ประกาศหรือบอกเลยวา ตั้งแตนี้ตอไปดอลลารจะไมแนนะ คือจะไดหมนุ
ดอลลารมาทางเงินไทย เพราะเงินไทยชวยชาติไมพอ ตองหมุนดอลลารมาชวยๆ 
สุดทายก็เลยหมุนมาเรื่อยๆ มันไมพอ สวนทองคํารอยทั้งรอยตามเดิม คงเสนคงวา
ตั้งแตตนจนสุด ทองคาํจะไมแยกไปไหนเลย สวนดอลลารมีเปลี่ยนแปลงไปชวยเงิน
ไทย อยางเมือ่วานก็ได ๕ ลาน เหลานี้จะไปไหน หมุนชวยชาติของเราทั้งน้ันแหละ 

เมื่อวานนี้พวกรถจากวัดตางๆ มารับไทยทานไปแจกจายตอไป กระจายกันไป
อีกน้ัน ๒๑๕ คันรถที่มารับของทานในศาลาเรา พระที่มาฉันในงานนี้ ๓๐๐ กวาองค นี่ก็
จังหวะหางไป วัดปาบานตาดนี้มีงานบอยนะ แตจะทําไง คอืปรกติในวัดนี้จะไมใหมีงาน
เลย นอกจากงานกฐินจําเพาะเทานั้น นอกนั้นเราไมใหมีงานในวัดนี้ ใหมีงานภาวนา นี้
เปนงานชั้นเอกเลย เปนหลักของงานสําหรับวัดนี้ การประกอบความพากเพียรถือเปน
งานของพระ งานของวัด การทํานั้นทํานี้ไมถือวาเปนงานของพระอะไร แตเปนการ
รบกวนความเพียรมาก ทําความเพียรใหเสีย แลวก็หมุนไปทางกิเลสไดอีกดวย เราจึง
ไมสงเสริม งานทํานั้นทํานี้ไมใหมีตั้งแตไหนแตไรมา เราไมใหมีงานวัตถุเครื่องกอสราง 
เสริมนั้นสรางนี้ แกนั้นดัดแปลงนี้ หาแตเร่ืองยุงใสตัวเอง จิตใจมันยุงไมแกไขดดัแปลง 
ไมชะไมลางมัน ไปหาแกไขดัดแปลงตั้งแตภายนอกมันก็ยิ่งยุงไปเรื่อยละซ ิ
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งานภายนอกเปนเรื่องของกิเลส จัดนั้นจัดนี้ อันนั้นไมดีอันนี้ไมดี ใหดตีามกิเลส
ไมมีทาง ตายทิ้งเปลาๆ  อันนั้นไมดีอันนี้ไมด ี จัดจนวันตายไมไดเร่ือง จัดเขามาหา
ธรรม จัดภายในจิตใจ มันขัดของตรงไหน จัดแตงชะลางมันตรงนั้นๆ เปนงานประจํา นี่
เรียกวางานของศาสนา งานที่พระพุทธเจาทรงประทานใหจริงๆ งานชําระกิเลสดวย
ความพากเพียรโดยวิธีการตางๆ งานของพทุธศาสนาเปนงานอยางน้ี เหลานั้นมันแอบ
แฝงมา เดีย๋วนี้งานแอบแฝงนั้นกลายเปนงานเนื้องานหนัง งานที่จริงจังจริงๆ อยางที่
สอนนี้ งานเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา สํารวมจิตใจดวยสตินี้จะไมมีเหลือแลวนะ
เดี๋ยวนี้ งานกาฝากมาเปนตนเปนลําเสียเอง ตนไมฉิบหายไปหมด เปนอยางน้ันแหละ 
งานเหลานี้เปนงานกาฝากมันเปนภัย 

เหมือนอยางตนไม ตนไมตนใดถามกีาฝากมาก ตนไมตนนัน้แนนอนวาจะตาย
อยางรวดเร็ว ถาลงกาฝากไดเร่ิมแลว เรียกวาภัยตนไมตนนี้เร่ิมเกิดแลว อันนี้ศาสนา
ของเรามันก็แทรกเขามาแซงเขามาเรื่อยๆ กาฝากทําลายศาสนา ก็ทําลายผูนับถือพุทธ
ศาสนาน้ันแหละจะไปทําลายอะไร เฉพาะอยางยิ่งทําลายผูปฏิบัติ นี่เรียกวากาฝาก งาน
กาฝาก ส่ิงนั้นสิ่งนี้ยุงไปหมด พอวาจะสรางวัดสรางวาที่ไหน มีแตวัตถุออกหนาๆ นี่เสีย 
มองไปไหนไมมองนะ ถอืพุทธศาสนา แมที่สุดพระเราก็ไมมอง ถือวาเปนการเปนงาน
ชิ้นเอกไปดวยซ้ํา 

งานชิ้นเอกคืองานเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา อิริยาบถทั้งส่ีอยาเผลอ นี่งานของ
พระพุทธเจาประทานใหอยางน้ี สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา สติจําตองปรารถนาในที่ทั้งปวง 
อยาปลอยอยาเวน พระพุทธเจาสอนอยางน้ี แลวพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายตรัสรู
ธรรมบรรลุธรรมขึ้นมาดวยความเพียรประเภทนี้ ไมไดบรรลุธรรมขึ้นมาดวยความ
เซอๆ ซาๆ จัดนั้นจัดนี้ ปลูกนั้นสรางนี้ยุงไปหมด อันนั้นเปนเรื่องภายนอก และกวนใจ
ดวย กวนใจก็ลากใจไปทางกิเลสเสียทั้งหมด งานของธรรมเลยไมมี มีแตงานของกิเลส
อยูภายในวัด อยูภายในพระในเณรนั้นแหละ ทานทั้งหลายฟงเอา นี่ลากจากคัมภีรมา
พูด ไมไดโกหกนะ 

เราพยายามที่สุด อยางวัดนี้ตั้งแตไหนแตไรมาไมใหมีงาน วัดนี้ไมใหมี แลวเห็น
ไหมละมันกค็ืบคลานเขามา ศาลาก็หลังเทาภูเขายังสูไมไดเห็นไหมละ อันนั้นจําเปนอัน
นี้จําเปน อันนี้ชวยชาติก็ถืองานชวยชาติเปนงานจําเปน สุดทายวัดนี้แหลก พระเณร
แหลก ไมไดดูจุดนี้นะ ปรกติเราไมใหมีจริงๆ เขมงวดกวดขันทางดานจิตตภาวนา
ลวนๆ  นี่ละที่เขาร่ําลือวา แตกอนเขาเรียกอาจารยมหาบัวเพราะยังหนุมอยู รํ่าลือกันทั่ว
ประเทศเขตแดนวาอาจารยมหาบัวนี้ดุมากๆ ไมดุยังไง เขมงวดกวดขันในขอวัตรปฏิบัติ 
มองพระเณรมองปบดูหลักธรรมหลักวินัย ดูหลักความเพียรมีติดตัวมาดวยหรือไม นั่น
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ดู ไมใชอยูเฉยๆ นะ กิริยาอาการเคล่ือนไหวออกมาผิดถกูชัว่ดีประการใดมันจะบอกใน
ตัวๆ ของกิริยาการเคล่ือนไหววามีสติมีปญญาความรูสึกตัว หรือความแปลกตางๆ 
อะไรหรือไม นั่น เพราะฉะนั้นจึงตองเขมงวดกวดขัน 

ฆากิเลสเปนของงายเมื่อไร นี่เคยฆามาแลว พระพุทธเจาสลบถึง ๓ หน เราไม
เคยสลบ แตทุกขยอมรบัวาทุกข ทุกขจริงๆ ลําบากจริงๆ เร่ืองกิเลสละเอียดแหลมคม
มากสุดยอดเลยเชียว ใครยังไมเคยผานเวทีฟดกับกิเลสเสียกอน เวทีคือใจ กิเลสอยูที่
นั่น ธรรมอยูที่นั่น ซดักันบนเวทีคือหัวใจนั้นละ ลงไมไดเขาเวทีอันนี้ใหเต็มเหนี่ยว
เสียกอน อยาดวนคุยวางานนั้นหนักงานนี้ยาก งานนั้นลําบาก ไมมงีานอะไรที่จะหนกั
กดถวงจติใจมากยิ่งกวาเร่ืองของกิเลส และงานของกิเลสฉุดลากไปตลอดเวลาเพื่อจะลง
ในทางต่ําๆ ทางขึ้นสูงไมมี นี่ละงานของกิเลส เพราะฉะนั้นงานของธรรมจงึตองเขมงวด
กวดขันตลอดไมงั้นไมทนักัน ทําอยางน้ันจริงๆ ไมไดทําเลนๆ  

นี่ละที่เขาร่ําลือวาหลวงตาบัวดุ คือทีแรกพระไมมีมาก รักษาขนบธรรมเนียม
แบบฉบับของธรรมวินัยไวอยางแนนหนามั่นคงตลอดมา นั่นละที่วาเขมงวดกวดขัน 
พระเณรไมมีมาก ไมรับมาก อยางมากเพียง ๑๘ องคในวัดนี้ เพราะครูบาอาจารยมี
มาก พระเณรทั้งหลายกระจายไปหาอาจารยนั้นอาจารยนี้ก็พอแบงเบากัน เราก็รับอยาง
มาก ๑๘ องคเร่ือยมา จนกระทั่งครูบาอาจารยทั้งหลายลวงลับไปๆ พระเณรหาที่เกาะที่
ยึดไมได หล่ังไหลเขามาอออยูตามรัว้วัดวางั้นเถอะนะ เขาไมได ตไีวตีหนาผาก ทีนี้พอ
แยมเสียนิดหนึ่ง ปแรกเพิ่มขึ้น ๕ องค ปที่สองฟาดขึ้น ๓๐ แลวมีแตขึ้นเรื่อยๆ เลย ก็
มันติดอยูหนาวัดนั่นแลว จากน้ันก็เลยเลอะเทอะไปหมดทุกวันนี้ 

คําดุคําดาอะไรแตกอนเดีย๋วนี้ถูกเขาลบลายหมดแลว ดุเทาไรยิ่งหวานยิ่งมัน
เดี๋ยวนี้นะ กลายเปนอยางนั้น ถูกเขาลบลาย พวกนี้ละลบลายจะเปนใครไป มาอยูนาน
เขาๆ มันหากเปนเองเรื่องธรรม เพราะกิริยาของธรรมแสดงออกอะไรไมมีพษิมีภัย 
เปนคุณลวนๆ ถายึดไปปฏิบัติแลวจะไดทันทีๆ เลย เผ็ดรอนเทาไรธรรมะยิ่งออกอยาง
เผ็ดรอนออกมาในทันที ผูตั้งใจปฏบิัติจะยึดไดทันทีๆ เปนอยางน้ันแหละ ทีนี้ครั้นอยู
ไปๆ ก็พูดตรงๆ กิริยาอาการทุกอยางที่เคลื่อนไหวออกมานี้ไมมีกิเลสแฝงเลย มแีต
ธรรมลวนๆ ไมวาจะพูดหนักเบามากนอยเปนธรรมลวนๆ ทั้งน้ัน ไมมกีิเลสแทรกเขา
ไปเลย ทีนี้ผูมุงอรรถมุงธรรมดูไปดมูาก็ดูออกซิ ดูออกๆ ลบลายพรอม ดูไปลบลาย
พรอม เดี๋ยวนี้ดุเทาไรยิ่งหวานยิ่งมันพวกบาบนศาลาเหลานี้แหละ ลบลายหมดแลว คํา
ดุเหลานี้ไมมีความหมาย 

ก็มันฟงอยูทกุระยะนี่ เพราะผูดุผูวาก็วาดวยความเปนธรรมลวนๆ ไมไดมผีิดมี
พลาดไปในการดุดาวากลาวหนักเบามากนอย เปนธรรมทั้งน้ัน แลวจะผิดที่ตรงไหนพอ
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ผูมาฟงจะไดรับความเดือดรอนเสียหายไมมี ผูมุงอรรถมุงธรรมก็สนุกตักตวงเอาซิ 
อยางพอแมครูจารยมั่นเราก็เคยเลาแลว โอย จนตัวสั่น กลัวทานแตไมยอมหนี เพราะ
ถือแลววานี้อาจารยของเรา คือกิเลสมันจะลากเราหนี เราลากคอมันกลับคืนมา ฟดเสีย
จนกระทั่งถงึวา เราก็พูดดวยความเทิดทูนนะ ไมไดพูดดวยความดูถูกเหยียดหยามทาน
นะ พูดดวยความเทิดทนู เมื่ออยูกบัทานไปนานแสนนาน นานเทาไรยิ่งชุมยิ่งเย็น ดุ
เทาไรธรรมะยิ่งไหลออกมา ที่เผ็ดๆ รอนๆ ถึงใจๆ 

ทานพูดธรรมดานี้ก็ธรรมดา ถาไดยนิเสียงทานเอะอะขึ้นมา คนอยูที่ไหนพระอยู
ที่ไหนรุมมาเลย เอาแลวๆ คราวนี้เอาแลว นั่นเห็นไหมละ อยางน้ันละธรรมะออก เดด็
เทาไรธรรมะยิ่งเด็ด ออก ยึดไดทกุระยะๆ เลย เปนอยางน้ันละพอแมครจูารย ทีนี้เวลา
ทานดุใครตอใครนี้พระตัวสั่นไป เราก็พูดปากเปราะเฉยๆ พูดดวยความเทิดทูนนะ โอย 
ก็ทําทาไปอยางน้ันแหละ เราวางี้นะ โอย ก็ทําทาไปอยางน้ัน ก็กิเลสตัวเปนภัยไมมีสัก
ตัวเดียวในจิต ทานจะเปนภัยที่ไหนตอใครวะ กิริยาแสดงออกเปนธรรมลวนๆ 
เพราะฉะนั้นจึงวา โอย ก็ทําทาไปอยางน้ันแหละ เราพูดไมไดพูดดถููกทานนะ พูดดวย
ความเทิดทูนทาน เพราะอยูกับทานมานาน รูทุกอยางแลววาเปนธรรมหมดเลยในตัว
ของทาน กิริยาแสดงออกทัง้หมดจะไมมกีิเลสแฝงเลย นั่นละผูไปยึดดวยอรรถดวย
ธรรมจะยึดไดทุกระยะๆ เลย สุดทายก็ตายใจนอนใจชุมเย็นหมดเลย 

นี่หมายถึงพอแมครูจารยมั่นเรา วาทานดุดาวากลาวๆ องคแรกที่เราไดยินก็คือ
พระที่มาเลาใหฟงจากบานนามนนั่น เราจะไปหาทานแตยังไมไดกําหนดวัน พอ
พระองคนั้นมาเลาใหฟง เราก็คึกคักขึ้นเลย ไหนพูดอกีทีนะ ย้ําเขาอีกเลย พูดถงึเร่ือง
ของทาน ทานอยูกี่องค โอย ทานไมรับพระมากนะ ดูเหมือนมี ๘ องค ทานไมรับพระ
มาก ไดทราบวาทานดุดาวากลาวเกงใชไหม โอย ไมตองพูดเรื่องดุดาวากลาว ควรขับ
ขับเลย ทานวาอยางน้ันพระองคนั้น ทางนี้ขึ้นถึงใจเลยนะ แทนที่จะเปนผลลบไมเปน 
เปนผลบวกทั้งนั้น นี้ละอาจารยของเรา นั่นขึ้นแลว เอา ทานจะดุดาวากลาวขนาดไหน 
เราจะไปฟงเองดวยเหตุดวยผลทุกอยาง ครูบาอาจารยองคขนาดนี้ทานร่ําลือมาตั้งแต
เรายังเปนเด็ก มาจนกระทั่งถงึปานนี้แลว ทานจะดุดาวากลาวขับหนีตีสงที่ไหนหา
เหตุผลไมไดนี้เปนไปไมได วางี้เลย  บอกวานี่ละอาจารยของเรา 

ไปก็เจอจริงๆ อยางที่เคยเลาใหฟง เจอก็เปนผลบวกเลย สมใจจริงๆ เจอก็แผด
ขึ้นมาเลย ครั้งแรกใสเปร้ียงเลย วากระผม ทานก็วาผมๆ ซัดเลย เสียงลั่น โอย ถึงใจนะ 
ตั้งแตนั้นมาละ โอย ทานเปนธรรมทั้งหมดนี่ กิริยาทุกอยางแสดงออกอะไรไมมกีิเลส
แฝงเลย ผูไปฟงเพือ่อรรถเพื่อธรรมจะไดเต็มเมด็เต็มหนวยตลอดเวลา ไดตลอดเวลา
ไมขาดทุน สําหรับหลวงปูมั่นนะ 
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นี่ก็เรงพระเณรใหประกอบความพากเพียร ใหหนักแนนความเพียร กอนหนานี้
เราก็ไดชวยชาติ ไดดึงพระเณรออกชวยเปนระยะบางกาลบางเวลา และพระอื่นๆ ก็
ไดมาชวย ทีช่วยชาติบานเมืองวงกรรมฐานละชวยมากที่สุด ในพระวงกรรมฐาน เฉพาะ
สายหลวงปูมั่นนี้มีเทาไรทุมมาหมดๆ เต็มกําลังความสามารถ นี่ก็เปนความเหนื่อย
ยากลําบากของทานเหมือนกัน เราก็เห็นใจทาน ความจําเปนอยูกับชาติของเราที่จะลม
จมอยูนี้จะทาํยังไง เราอยูในทามกลางของชาตไิทย ทั้งๆ อยูในทามกลางของชาตไิทย
แลวปลอยใหชาติไทยลมจมไปได ทัง้ที่เรามีความสามารถที่จะชวยเหลือไดอยูนี้จะอยูได
ยังไง นั่นละเรื่องราวมัน เพราะฉะนั้นถึงพากันดดี วงกรรมฐานดีดทั่วกันหมด เราสั่งคํา
เดียวเทานั้นออกหมดเลย 

เวลานี้ก็คอยเบาแลว จึงใหพระประกอบความพากเพียร ใหหนักแนนในเรื่อง
ความพากความเพียร อันนี้เปนตัวที่ชําระความทุกขลําบากลําบนทั้งหลายออกจากหัวใจ 
คือกิเลสเปนตัวไฟอยูในใจ ตัวนี้สําคัญมากนะ ตวันี้เบาบางเทาไร กิเลสเบาบางไปเทาไร 
จิตใจคอยชุมเย็นขึ้นมาๆ กิเลสเบาเทาไรจิตใจยิ่งดีดขึ้น เปนธรรมๆ ขึ้นมาเรื่อยๆ  จึง
ตองส่ังสอนพระใหอบรมทางดานจิตตภาวนาใหหนักแนนเขาทุกวันๆ ไมใหเบานะเรื่อง
ภาวนา ในวัดนี้ไมเคยเบาแตไหนแตไรมา ถือเปนหลักเกณฑอันสําคัญมากทีเดียว 

อยางกุฏินี้ ทานทั้งหลายมาเห็นตั้งแตกุฏิที่ทําโกๆ  หรูๆ ไวนี้เทานั้น เขาไปขาง
ในดูไมไดนะ ถาเอาตลาดของกิเลสมาดูดูไมได ตลาดของกิเลสน้ีกี่ชั้นกี่หองกี่หับ 
ประดับประดาตกแตงทกุอยาง ยังวาไมสวยไมงามนะกิเลส อยากใหสวยงามเรื่อยไป 
นั่นคือความสกปรกของกิเลสในสายตาของธรรมดู ตางกันอยางน้ันนะ ที่ทานอยูในปา
ไปดูซิกระตอบของทาน สูงแคนี้ๆ อยูในนั้นทั้งหมดนะ เต็มไปหมดอยางนั้นละ ทานไม
มีหรูๆ หราๆ อยางทีอ่อกมาอวดโลกอยูเงียบๆ นี้อวดโลกนะนี่ เขาหรูเราก็หรู เขาหรา
เราก็หรา เขาบาเราก็บาไปตาม ขางในยังดี ไมเปนไร 

เขมงวดกวดขัน ใครจะมาสรางกุฏินี้ วัดไหนจะหรูหรายิ่งกวาวัดปาบานตาดถา
จะอนุญาตใหสรางนะ ไมใหทั้งน้ันเลย เราไมเห็นอะไรมีคุณคายิ่งกวาธรรม ธรรมนี้เลิศ
เลอสุดยอดแลว อยูไหนอยูไดหมดผูมีธรรมในใจ ถาไมมีธรรมในใจ อยูไหนรอนทั้งน้ัน
แหละ ผิดกนัตรงนี้นะ สรางหอปราสาทขึ้นกี่ชั้นก็ไปรอนอยูบนนั้น เหมือนเอาคนไขเขา
โรงพยาบาล ไปอยูกีช่ั้นมันก็ไปครวญครางอยูนั้น อือๆ อาๆ อยูนั้น ถาไขหายแลวอยู
ไหนสบายหมด นี่ก็เหมอืนกัน กิเลสเบาบางลงไปคอยสบายๆ  กิเลสหมดจากใจอยู
ไหนอยูไดหมด นั่น ทานไมมาสนใจกับที่อยูทีอ่าศัย บรรดาทานผูมีธรรมอันเลิศเลอ
ครองใจแลว รางกายอันนี้มันเหมือนกับสิ่งทั้งหลายอยางที่เราเห็นนี่ พอทิ้งรางกายลง
ไปวันหนึ่ง ยืน เดิน นั่งนอนไปกับสิ่งเหลานี้ที่เปนสภาพเหมือนกันนี้พอแลว สวนนั้น
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เปนอันหนึ่งตางหาก ทานไมมายึดอันนี้เปนอารมณนะ เพราะอันที่เลิศเลออยูแลว
ประจําอยูในใจของทาน ทานจะมายุงอะไรกับสิ่งเหลานี้ อยูที่ไหนทานอยูได
สะดวกสบาย 

การอยูการกินการหลับการนอนทุกอยางใชสอย ทานสะดวกไปหมด เพราะ
หัวใจสะดวก หัวใจไมวุนกับอะไร อนันี้เรามันหัวใจวุน ไดอะไรมาก็วุนหมด ไมมอีะไร
พอดิบพอด ี เปนบากับกิเลส ดิ้นกันเปนบา แลวโลกนี้เปนโลกกองทุกขทั้งน้ันนะเพราะ
ความดิ้นรนของกิเลสที่เราวิ่งไปตามมัน พากันจําเอานะ วันนี้ก็พูดเพียงเทานี้ละ เหนื่อย
นะพูดทกุวันๆ  

สันติ เพื่อนมาจากอินโดนีเซียจะนิมนตหลวงตาไปอินโดนีเซียคะ 

หลวงตา เราอยากไปตั้งแตยังไมนิมนต แตมันไปไมไดก็ตองอยู ถึงนิมนตแลวก็
อยูอยางน้ีละมันไปไมได  ใหเรามีเวลาวางธาตุขันธเสียกอน ยังกําหนดกฎเกณฑไมได 
ตั้งแตอยูในเมืองไทยเรานี้เราก็จะตายอยูแลว ใหภาวนาดีๆ นะ ทางโนนมีพระไหม (มี
คะ) พระนี่สําคัญมากนะ ถาพระเปนหลักเปนฐานไปอยูที่ไหนคนจะชุมเย็นไปหมด 
ขึ้นอยูกับพระนะ เพราะองคของทานชุมเย็นแลว ดวยศีล สมาธิ ปญญา วิชชา วิมุตติ 
เต็มอยูในหัวใจ ไปไหนเย็นไปหมด ตางกันนะ ถาพระเหลวไหลแลวก็อยางวาละ ไมได
เร่ือง ลงพระเหลวไหลเสียอยางเดียวเหลวไปหมดเลย จืดชืดไปหมด วดัเหมือนไมใช
วัด พระเหมือนไมใชพระไปแลว กลายเปนสวมเปนถานไปหมด วัดกก็ลายเปนสวมเปน
ถาน พระกก็ลายเปนมูตรเปนคูถบรรจุเต็มอยูในสวมในถานคือวัดนั้นๆ เพราะความ
เหลวแหลกแหวกแนวจากการปฏิบัติของพระ จงึสําคัญมากที่พระ มีเทานั้นละ ใหพร 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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