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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

เอาไวไมอยูก็ปลอย 
กอนจังหัน 

วัดปาบานตาดนี้ใครก็ชมๆ วาเปนวัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แลวพระปฏิบัติดีจริง 
แตพวกญาตโิยมที่มาเพนพานๆ ไมไดดูญาติโยมบางเลย และคอยที่จะตําหนิพระๆ 
ตําหนิอะไรทานรักษาตัวทานตามหลักธรรมหลักวินัยอยางเครงครัดทุกส่ิงทุกอยาง เราก็
เปนผูดูแลหมูเพื่อน และนําธรรมวินัยมาสั่งสอนปกครองหมูเพื่อน ญาติโยมไมมธีรรมมี
วินัย เพนพานๆ มากจิธุระจําเปน วัดกับบานแยกกันไมออก แตไอมาเพนพานๆ มันไม
นาดู ขวางหูขวางตา เขียนประกาศก็เขียนไวแลวนั่น เราเองเปนคนเขียน สํานวนของเรา
เองวา ที่นี่เปนวัด เปนสถานที่ภาวนาเพื่อความสงบใจ ไมมีกิจธุระจําเปนไมควรมาเที่ยว
เพนพาน เขียนไวนั่น มันหลับตาเขามานี่มันไมไดอานๆ ถาเปนคนที่พึ่งมาใหมๆ เปน
อีกอันหนึ่ง ไอคนเกานี่เพนพานๆ มันไมนาดูนะ 

อยางที่เขารับบริจาคที่หนาศาลานี้ วัดนี้ไมไดบวชมาหาเงิน บวชมาหาธรรม เรา
ก็ไดกําชับแลวสั่งขาดเลย ที่เขารับบริจาคนี่ ๔ โมงหรืออยางมาก ๔ โมงครึ่งเลิก บอก 
วัดนี้ไมไดสรางเพื่อหาเงินหาทอง บวชมาไมไดบวชหาเงินหาทอง บวชมาหาอรรถหา
ธรรม มีความงามในอรรถในธรรมอยางไร เราพรอมแลวที่จะปฏิบัติตาม ที่จะมาทําลาย
วัดหลายแบบหลายฉบับ โดยอางวาอยางน้ันอางวาอยางน้ี ไมรับ ใหพากันพิจารณา 

แลววาพระทานตําหนิอยางน้ันอยางน้ี ไอเราที่ทํานาตําหนิทานก็ตําหนิ ตั้งแต
โยมยังตําหนิพระได ทาํไมพระทานมีหัวใจเหมือนกัน พระยิ่งละเอียดกวาประชาชน
ทําไมจะตําหนิกันไมได ตําหนิไมไดตําหนิเพื่อความเสียหายถาพระตําหนินะ ถาเปน
ฆราวาสตําหนิแลว ตําหนิดวยความเคียดแคน ดวยปากเปราะปากบอน สําหรับพระ
ทานไมไดปากบอน ตําหนิตรงไหนทานมีเหตุมีผลทุกอยาง เหมือนกับทานปฏิบัติตัว
ทานเอง ทานเปนอยางน้ันนะ 

นี่เราก็ส่ังขาดแลวที่หนาศาลา สองแหงที่เขามาบริจาค ทางวัดไมไดบอกแตเปน
เร่ืองศรัทธาเขาเอง เขาทําไวที่นั่น วัดไมไดจัดไดแจงไมไดส่ังเสียใหทําอยางนั้น มีตั้งแต
หลักธรรมหลักวินัยที่ปฏิบัติกันอยางเครงครัด บอกไมบอกกป็ฏบิัติกันอยูอยางน้ัน
สําหรับวัดนี้ ทีนี้เมื่อเกี่ยวกับผูคนญาติโยมเขา มันไมมีหลักธรรมหลักวินัย ไมมีกฎมี
ระเบียบ เปนเรื่องเลอะเทอะมาประจาํเมืองไทยเรา พูดใหชัดเจน เมืองไทยเราไมคอยมี
หลักมีเกณฑ เลอะๆ เทอะๆ อะไรมาความับๆ หาหลักเกณฑไมได 
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ถาใครอยากเห็นลิงในเมืองไทยใหเอาของมาขาย ใหเอามาจากเมืองนอกๆ แลว
ความับ ดีอยางน้ันดีอยางน้ี ดีนะๆ มีแตดี เจาของเลวไมดูนีซ่ิสําคัญ อะไรมาความับๆ 
ทั้งๆ ที่ของในเมืองไทยเรามีเยอะแยะไมสนใจ ถาเปนของเมืองนอกเมอืงนาแลว โอย 
เหอกันเปนบาไปเลย เมืองไทยเราเปนบาตื่นกับของเมอืงนอก ของเมอืงเจาของมีเตม็
บานเต็มเมือง ควรที่จะสนับสนุนกันดวยการซื้อการขายกันไมสนใจ ไมมีเกียรติ ถา
ไดมาจากเมืองนอกแลวมีเกียรติทั้งนัน้ แอปเปลแอปแปน แอปเปลในเมืองไทยเราอด
อยากอะไร เห็นไหม มันเปนบากับแอปเปลเมืองนอก 

วันหนึ่งก็ใสเอาเสีย ก็ลูกศิษยนั่นแหละไดช็อกโกแลตมา โอย ดีใจนะได
ช็อกโกแลตมาใหหลวงตา เราไมไดลืมนะอยูอยุธยา วาช็อกโกแลตนีม้าจากฝรั่งเศส
เทานั้นก็เปรี้ยงกันเลย วันนั้นนายกเทศมนตรีเปนหัวหนามา ทานไมเคยฟงเทศนเราก็
ไดฟงวันนั้น เอาเสียเปร้ียงๆ เลย ตั้งแตนั้นมาเห็นหนาทีไร นี่ตัวดี วางั้นเลย เราบอก
ตัวดี มันเปนบากบัเมืองนอกเมอืงนา เมืองเจาของไมสนใจแลวจะดีไดยังไง ผลิตอะไร
ขึ้นมาๆ ไมสนใจกัน ไปสนใจแตเมืองนอกๆ นั่นซิ แลวผูที่ผลิตขึ้นมานี้จะมีแกใจมา
จากไหน ทําแลวไมไดซื้อไดขาย เปนบาแตเมืองนอก ทานทั้งหลายจําเอานะ นี้เปน
ธรรมมาสอนโลก 

หรือวาดุวาดาหรือเวลานี้ พวกเลวมันเลวขนาดไหนมันจะจมอยูนั้น ลากขึ้นมานี้
ยังวาดุดาอยูเหรอ พิจารณาซิ มันเลอะเทอะขนาดนั้นเมืองไทยเรา ไมวาการนุงการหม
การอะไรดูไมไดนะ บางทีเราก็จี้เอา ไลออกจากวัดก็มมีันดไูมได การนุงการหมการ
อะไร แมแตหมาก็ยังตองมาสอน หมาคงรําคาญตา หมาเขามาสอนยังไง เขาเขียนไวที่
การตูน เขาเอาการตูนออกมา มีผูหญิงคนหนึ่งแตงตัวนุงดํา ทีนี้ขางน้ีผาออกหมดจนจะ
เห็นหี เขาใจไหมละ พูดหยาบไหมนี่ มันผาที่จะใหเห็นหีมันไมหยาบหรือนั่น หมาดําตัว
นั้นเขาคงรําคาญ หมาดําหูตูบดวยนะ นารักดวย เขาเปนอาจารยสอนคน 

ทีนี้เขาก็มาคาบขางซาย ขางขวาหนีบผาจนจะเห็นหี ขางน้ียังไมไดหนีบ หมาดํา
ตัวนั้นก็มาคาบตรงนี้ละ ก็ตัวสําคัญนั่นละตีหัวเขาตบหัวเขา มึงมาคาบทําไม วาใหหมา 
มันก็สอนวา ตรงนี้ยังไมไดผา ใหกลับไปผาเสีย และผาแลวใหผาเขาไปถึงหีเลย มัน
สอนขนาดนั้น เปนยังไงมนุษยเราโงไหม นี่การตูนเขาเอามาเปนเครื่องสอน มันคิดหรือ
เปลาไมรูนะ มันเลวขนาดไหนจนกระทั่งหมามาสอน หมารําคาญตา พิจารณาซิ แลววา
หลวงตาบัวพูดอะไรมีตัง้แตวาหยาบๆ ตัวมันทํามันหยาบโลนที่สุดจนดูไมได ไมไดดู
เจาของบางเหรอ 

ธรรมจะลงไมไดนะเมืองไทยเรา ประกาศตนวาเปนเมืองพทุธๆ มันพุทธอะไร
เปนอยางน้ัน ไมไดฟงเสียงอรรถเสียงธรรมเสียงครูเสียงอาจารยยิ่งกวาเสียงกิเลส
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ตัณหาเปนบากันทั้งโลกนี้เลย อันนี้สําคัญมาก ใหทานทั้งหลายพิจารณานะ ไมมีใครพดู 
พูดอยางหลวงตาบัว เพราะเปนอันเดียวกัน คลุกเคลากันแลว พูดก็ลูบหนาปะจมูก 
เกรงอกเกรงใจกันเพราะเปนพวกเดียวกันตําหนิกันไมลง ขี้ตอขี้ตําหนิกันไดที่ไหน มันก็
ชมไปดวยกนัละซิ ถามีส่ิงอื่นเขามาเปนคูแขงแลว เหนือกันแลว มันก็เทียบกันไดแขง
กันไดและสอนกันได นี่ธรรมเลิศโลกจะนํามาสอนไมไดเหรอ โลกมันสกปรกสุดขดี 
ธรรมนี้สุดยอดแลวทางความสะอาดสะอาน นํามาสอนไมไดเหรอ ถาอยางนั้นมันก็หมด
คาหมดราคาแลวนะเมืองไทยเรา ไมยอมฟงเสียง วิ่งตามกิเลสความไมรูจักประมาณๆ 

ไมวาการอยูการกินการใชการสอย ฟุงเฟอเหอเหิม ไมมีใครเกินเมืองไทย 
รถยนตก็ดูซเิต็มไปหมด ถนนหนทางจนจะไปไมได หลวงตาบัวก็เหมือนกันนะ หลวง
ตาบัวมีรถตั้งสองคัน เขาจะซื้อรถมาถวาย เราบอกเราไมเอารถ เราไมไดบวชมาหารถ 
เราบวชมาหาธรรม เขาไมไดแบบนี้เขาก็เอาแบบอื่น เขาซื้อเองเขาเปนเจาของรถ แต
เขาเอารถมาแอบไวที่บานตาด เอามาใหหลวงตาบัวใช หลวงตาบัวก็เลยยอมกลของเขา 
เขาใจไหมละ เราบอกเราไมเอา จะเอารถอยางน้ันอยางน้ี อยางไหนก็ไมเอา เราบอกเรา
ไมไดบวชมาหารถ เราบวชมาหาธรรม ทีนี้เขาก็ใชแผนใหม เขาซื้อรถมาแลวทะเบียน
บัญชีเปนของเขาหมด เขาเอามาไวใหใช เราจะวาไมใชรถของเรามันก็อยางน้ันไมเห็น
ไดเร่ืองอะไร หลวงตาบัวก็ถูกเขาตมเอาอยางน้ีแหละ 

ฟงซิตัง้แตพระยังถูกเขาตมหลายแบบหลายฉบับ เราเห็นใจนะญาติโยมนี่ ถูก
เขาตมเราเห็นใจ คนหนึ่งๆ ใหไดสักสิบคันนะเราเห็นใจ ไปเอามาสักสิบคันๆ เดินเขา
ไปในครัวก็รถติดอีก ออกมาประตูกร็ถติด ขึ้นบันไดก็รถติด อยูตามหนาบานหนาเรือน
มีแตรถติดๆ บานไหนมีแตรถติดๆ หองนอนก็รถติด ติดอยูในหองนอน เปนยังไง เรา
ก็เห็นใจพี่นองทัง้หลาย เอาไปพิจารณาก็แลวกัน ตั้งแตหลวงตาบัวปดออกๆ มันยัง
แทรกเขามาไดเห็นไหมละ เดี๋ยวนี้ก็ใชของเขานั่นแหละ ถามีคนมาวาเรายอม เราหลง
กลเขา พากันจําเอานะพี่นองทั้งหลาย วันนี้พูดเพียงเทานี้แหละ 

เราก็พูดแลวนะที่หนาศาลา เอากันเด็ดขาดแลว ๔ โมงครึ่งใหหยุดเลยที่รับ
บริจาคทั้งหลาย ๔ โมงครึ่งเปนอยางค่ํา ถาธรรมดา ๔ โมง พอสมควรแลว ๔ โมงเย็น 
หากมีความจําเปนจริงๆ เรายืดให ๔ โมงครึ่ง ทีส่องแหงที่เขาบริจาค บริจาคก็เพื่อโลก
นั่นแหละ เพื่อเราไมเพื่อแหละ แตเมื่อมันไมงามตางามศาสนา งามอรรถงามธรรมงาม
วินัยแลวตองปดออกๆ เพื่อใหงาม จาํเอานะ ใหพร 

หลังจังหัน 

(โรงพยาบาลกองบิน ๒๓ ทหารอากาศมารับรถพยาบาลที่หลวงตาเมตตา
อนุเคราะห) อันนั้นเขาเขียนหลวงตาบัวไวนั่น บริจาคโดยหลวงตาบัว เราบอกเราไมให
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เขียน แตเวลาออกมามนัมาอยางน้ัน เราไมตองการชื่อเสียงอะไรๆ ทําประโยชนใหโลก
แลวเราเปนที่พอใจๆ นั่นชื่อ ไมจําเปนสําหรับเราเองเคยบอกไมใหเขียน ทีแรกเห็นมา 
เราก็บอกวาตอไปนีอ้ยาเขียนนะ มนัก็เขียนตลอดเวลาแลวจะใหวาไง รถที่แจกตาม
โรงพยาบาลตางๆ เราไมใหออก มนัก็ขโมยออกอยางน้ี ออกกอ็อกจะใหวาไง เหมือน
อยางตํารวจคนหนึ่ง มันนาฟงนะ จนเรางง ตํารวจคนนั้นเขาอยูหนากองรักษาการของ
สถานีตํารวจสกลนคร เราจะขึ้นรถไปนครพนม ตอนนั้นรถไมมีมาก เรามารอกับโยมที่
จะขึ้นรถ มีผูหญิงคนหนึ่ง ถนนไปอยางน้ี นี่กองรักษาการตํารวจ ก็มีตํารวจคนหนึ่งยืน
อยูนี่ ไมทราบวาเขายืนธรรมดาหรือยืนยาม มันอยูหนากองรักษาการ เห็นผูหญิงมานี้ 
เดินผานมานี้ 

เราก็ไมรูวาเขาสนิทกันมาแตเมื่อไร พอเดินผานมานี้ ตํารวจคนนี้ก็บอก หยุด 
บอกผูหญิงคนนี้ หยุด ผูหญิงคนนี้ก็เดินเรื่อยไป หยุด หนักเขาๆ เขาก็เดินเฉย บอกให
หยุดไมหยุดเหรอ เสียงดังล่ันขึ้นเลย เรานึกมันเกิดอะไรขึ้น ตอจากนั้นเขาก็บอก ไม
หยุดก็ไปเสียซี หมดทา ออ มันอยางนี้เอง บอกหยุดไมหยุดเหรอ ไมหยุดก็ไปเสียซี 
โอย หมดทา เรางง นั่นละกิริยาเขาหยอกกันเขาเลนกัน จนเรางง เหมือนจะมีเร่ืองจริงๆ 
เราก็ไมรูเร่ืองเขา ผูหญิงคนนี้ไมตอบเลยนะ เดินเฉยเลย ทางนั้นมีแตขูฟอๆ บอกให
หยุดไมหยุดเหรอ ไมหยุดก็ไปเสียซี หมดทาเลยเรา 

ของเอามาทีศ่าลาใหญ พวกขาวสาร พวกอะไรๆ เต็มอยูทีศ่าลาใหญ วันพรุงน้ี
ทางเวียงจันทนเขาจะมารับไป เราแจกทานทางเวียงจันทน เกี่ยวกับโรงพยาบาลกอน 
แลวทีนี้ก็กระจายออกไป ทางโรงพยาบาลเราเคยแจกไปหนหนึ่งแลวพวกอาหาร นี่เปน
หนที่สอง ทีแรกเขามาติดตอขอเครื่องมือแพทย เครื่องมือตา เราก็เห็นใจเพราะ
เวียงจันทนเปนเมืองหลวง โรงพยาบาลขาดแคลนมากวางั้น เราเลยไปดูเอง ที่
โรงพยาบาลไปดู เขาขอเครื่องมือตา เราไปก็บอกใหเขาบอกมาเลยเทียว มีความจําเปน
อะไรเขาบอกลาํดับๆ มา แลวมีอะไรอกีเร่ืองตาที่ขอมา วามีเทานี้ละ ใหหมดเลย 
๘,๕๘๐,๐๐๐ บาท แตการสงมามันไมพรอมกัน ส่ังหลายบริษัท เดี๋ยวบริษัทนี้สงมาๆ 
เราก็เลยใหพวกอาหารการกิน ขาวสาร เครื่องอะไรตออะไรไป 

คราวนี้จึงตั้งใจสั่งใหเอารถสิบลอมาสามคันเลย เราจะใหเต็มทุกคัน ของเอามา
ไวที่ศาลาใหญ วันนี้เขาจะเอามาเพิ่มอีก รถเขาจะมาสามคันวันพรุงนี้เชา เราก็เตรียมไว
สําหรับวันนี้ พอพรุงนี้เชาก็ขึ้นเลย สามคันรถสิบลอ สงสารจะวาไง สพฺเพ สตฺตา อันวา
สัตวทั้งหลาย มีใกลมีไกลที่ไหน ครอบโลกธาตุ สพฺเพ สตฺตา อันวาสัตวทั้งหลายที่เปน
เพื่อนทกุขเกดิแกเจ็บตายดวยกันหมดทั้งส้ิน ครอบเลย ตรงไหนก็มีความจําเปนขัดของ 
ซึ่งตองอาศัยกันและกันตลอดทั่วโลกนี้เลย เราพอมีโอกาสบางก็จะชวยเขาคราวนี้ คราว
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กอนก็ชวยแลวทางเวียงจันทนชุดหนึ่ง ดูเหมือนจะไดสักสิบปมั้ง อันนั้นกช็วยเยอะ ทั้ง
เอกซเรย ทั้งรถยนต รถคนไข และสรางตึกใหโรงพยาบาลสามหลัง จากน้ันก็สงของให 
อันนั้นก็เอาเต็มเหนี่ยวเหมือนกันสงของ เราไปเองนะนั่น สงของขาม เขาใหความ
สะดวกเตรียมพรอมไวเลย รถเราไปนี้ไมตองถายตองเทใหขึ้นเลย  พอรถเราไปลงเรือ
แลวก็ขึ้นเลยๆ ไมใชนอยๆ นะหลายคัน สิบลอๆ สงอาหารการกิน พวกเครื่องกระปอง 
พวกขาวพวกอะไร อันนีก้็เอาเต็มเหนี่ยว จากน้ันมาก็วางระยะหาง นี่พึ่งมาเกี่ยวของกัน
ตอนนี้ เขามาขอเครื่องมอืแพทย จึงเร่ิมชวยอันนี้อีก 

วัดนี้คนมากอยูตลอดเวลา จึงตองไดรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของทาง
ศาสนา ของวัด เพราะฉะนั้นจึงตองมดีุมีดากนับาง คนไมรูภาษีภาษาเกงๆ กางๆ 
พลุกๆ พลานๆ ไปไดทุกแหง อยางน้ันละ ถูกไลออกมา มันไมรูภาษีภาษา คนที่รูก็
ไมไดวากันเขารูเร่ืองแลว เห็นเขามาก็มา มาไมรูเร่ืองรูราวอะไร นี่เรียกวาอนุโลมที่สุด
แลววัดนี้ อนุโลมตอประชาชนที่เขามาเกี่ยวของ ตลอดถึงพระไดอนุโลม ที่เขมงวด
กวดขันเหมือนอยางแตกอนมันก็ลดของมันไปเอง ไมใชตัง้ใจลดมันหากเปนของมันเอง 

อยางทุกวันนี้จุนจานๆ แลวไมจุนจานธรรมดานะ คือเราออกมาไมได ตองอยูใน
หองขังคอืกฏุิ ออกจากนั้นก็เขาทางจงกรมอยูนัน้ ออกมาขางนอกไมได ออกมามันรุม
เอาเลย คนนั้นหลวงตา คนนี้หลวงพอ หลวงพอก็หลวงพอองคเดียวกนั หลวงตาก็
หลวงตาองคเดียวกันมันรุมกันเลย นั่นเห็นไหมละ อยูที่ไหนรุมกันเลย ออกมาไมได 
ตองอยูในกฏุิ แมอยางน้ันก็ยั้วเยี้ยๆ อยูตลอด เขามาแคนี้เขาออกของเขาเราไมวาอะไร
ละ ตอนค่ําตอนหมดเวล่ําเวลา เพราะวัดนี้มีกฎมีระเบียบตามหลักธรรมหลักวินัย ตอน
ค่ํายังมาเพนพานๆ 

เราจะออกดกูิจการตางๆ ภายในวัดนี้จะออกไดตอนเย็น ตั้งแต ๕ โมงเย็นลวง
ไปแลวถึงจะออกมาได เวลาคนเบาบางไปแลวคอยออกมา ถงึอยางน้ันยังเต็ม ไหลเขา
ไหลออก หมดเวลาจนค่ําแลวยังไหลเขาไหลออก ทีนี้ก็เขียนประกาศติด อยางน้ันแลว
ออกมาทีไรยังเพนพานๆ ทีนี้ก็ตองปดประกาศเอาปากออก ปดประกาศเลย ไลแตก
ฮือๆ เลย มันไมมีเวล่ําเวลา จนจะมืดยังไหลเขามา มาเที่ยวเพนพาน มาดูวัดดูวา ไม
ไดมาเปนกิจเปนการอะไร กอนที่จะไลถามเสียกอน มาธุระอะไร ถามไดเหตุไดผลแลว 
มาเที่ยวเกงกางเฉยๆ ไปออก ทีนี้เอาเลยนะ ไมมีหนาอินทรหนาพรหม หลวงตาถาลง
ไดออกไมมหีนาอินทรหนาพรหม ดะไปเลย ไลแตกฮือๆ  

มีผูรักษานะนี่ รักษาความเรียบรอยเพื่อเปนคุณเปนประโยชนแกโลก ผูมา
ทําลายมันเกิดประโยชนอะไร มาหาอะไร ไปออกเดี๋ยวนี้ ไมมีหนาอินทรหนาพรหมนะ
ถาลงไดถามไมมีเหตุมีผลแลว ไลเดี๋ยวนั้นเลย แตกฮือๆ ออก ไมใชนอยๆ ไดไลอยู
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เร่ือย คือมันผิดเวลา เดินดอมๆ ออกมายังหล่ังไหลเขามา เวลาถามหาเหตุหาผลไมได 
มาเที่ยวเฉยๆ มาดู นี่ละถูกไลตรงนี้ ถามีเหตุมผีลเราไมวา จะค่ําจะมืดกไ็มวา มาตาม
นิสัยเกงกางๆ นิสัยไมมีหลักเกณฑ สําคัญนะ ไมมีหลักมีเกณฑ ศาสนาทานมีหลักมี
เกณฑ นอกจากพระผูปฏิบัติ เชนนักบวชเปนอันดับหนึ่งของศาสนา เปนลูกตถาคต 
เรียกวาลูกผูพี่วางั้นเถอะ ถาไมปฏิบตัิ เพนพานๆ พระก็เสีย ศาสนาก็เสีย พระเปน
อันดับแรกที่จะตองปฏิบัติใหตรงตามหลักธรรมหลักวินัย แลวตัวเองก็รมเย็น ผูมา
เกี่ยวของก็รมเย็น ชื่นตาชื่นใจ 

ไอแบบที่เลอะๆ เทอะๆ ยั้วเยี้ยๆ ไมมีวันมีคืน ไมมีขอบเขต ทางพระเองก็ไมมี
ขอบเขต ทางฆราวาสเองก็ไมมขีอบเขต มันก็เหมือนกับสวมกบัถานจะวาไง ดีอะไรสวม
ถาน สวมถามมันเต็มดวยมูตรคูถ มตูรคูถคือผูปฏิบัติเหลวแหลกแหวกแนว สวมถานก็
เปนที่บรรจุ เหมือนอยางวัดนี้เปนที่บรรจุของพระเณรที่เลอะเทอะ วัดนี้ก็เรียกวาสวมวา
ถาน พระเณรก็เปนมูตรเปนคูถเต็มวัดดูไดยงัไง ศาสนาไมใชสวมใชถาน ปฏิบัติใหตรง
ตามนั้นแลวก็งามตางามใจภายนอกก็ดี พาหิรชนเขาก็ไมตองติ ตัวเองก็ไมไดตองติ
ตัวเอง ชุมเยน็ตลอดเวลา 

เพราะฉะนั้นวัดจึงเปนสถานที่มีขอบเขต และผูปฏิบัติมีขอบเขต มีหลักธรรม
หลักวินัยเปนเครื่องดําเนิน อยางอื่นไมมีอะไรยิ่งกวานี้ หลักธรรมหลักวินัยเลิศเลอสุด
ยอดแลว อยางอื่นอยางใดมาก็ใหเปนการมาสงเสริมมาเคารพบูชา อยางเขามาถวาย
เงินนี่ เขาเองนะทําหนาศาลา เขาตั้งกองบริจาค เราไมเคยมาสนใจกับสิ่งเหลานี้ เมื่อไม
ขัดของอะไรนักเราก็เปนเพียงดูไปอนุโลมไป เขาบริจาคที่นั่น เพราะเงินทั้งหมดเอามานี้
เราก็ออกชวยชาติทั้งนั้น เราไมสนใจกับเงินกับทอง พูดใหชัดเจน ไมสนใจ มีแตไดมา
เทาไรออกๆ 

ถาหากเห็นวาพอเหมาะพอดีสมควรเราก็ไมวาอะไร ทีนี้ครั้นทํามาๆ จนค่ําจน
มืดยังยืนเกงกางๆ ผูมาบริจาคก็มี ผูเกงกางๆ ก็ม ีมันขัดตอหลักธรรมหลักวินัย เพราะ
หลักธรรมหลักวินัยมีคุณคาสูงยิ่งกวาเงิน เอาตรงนั้น บอกใหลงอยูในระดับพอดี ทีนี้
เมื่อมองดูเวลาก็ส่ังแลวนี่ ที่ศาลานี่ปรกติใหเลิก ๔ โมงเย็น หากวามีความจําเปน
เกี่ยวของกับผูบริจาคมาบริจาค ก็อนุโลมไปถึง ๔ โมงครึง่ พอ ๔ โมงครึ่งแลวจะมี
เทาไรใหเลิก บอกเลย ตองถอืกฎเกณฑของวัดของวาของศาสนาของพระของเณรครูบา
อาจารยเปนหลัก 

เราจะเอาคนบุคคลมาเปนหลักไมได สมบัติเงินทองขาวของไมไดใหญกวาธรรม 
ธรรมนี้เลิศเลอยกสัตวโลกใหพนจากทุกขถึงนิพพานมีเทาไร ผูจะไปสวรรคนิพพานชั้น
ไหนก็ถามซนิะ เอากันชัดๆ อยางน้ีเลย ไปสวรรคแมแตชั้นจาตุม มีตั้งแตคนบุญไปอยู
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สวรรค ชั้นนั้นๆ มีบุญสูงต่ําตางกัน เพราะเลื่อนระดับไปตามบุญของตัวเอง ไมมีใครสั่ง
ยายโนนยายนี้เหมือนขาราชการทุกวันนี้ ขาราชการทุกวันนี้เปนยังไงโลกกับธรรม 
สกปรกมากราชการทุกวันนี้ วาใหมันชัด เอาธรรมมาสอนโลก นี้เปนธรรมสอนโลกนะ
ไมไดวาใหผูใด ธรรมเปนของสะอาด เราเปนลูกชาวพุทธควรจะนําธรรมมาสั่งสอนบาง 
นี่เลอะเทอะสั่งยาย อะไรไมถกูใจสั่งยายๆ ฟงซิมนัฟงไดไหม 

เร่ืองนี้เปนเรื่องของแผนดิน กฎหมายบานเมืองปกครองแผนดิน ไมใชจะเอามา
เปนอํานาจของตัวเองบังคับคนทั้งประเทศทั้งชาต ิ โดยอํานาจปาๆ เถื่อนๆ ของตัวเอง
ใชไมได มนัขัดกันตรงนี้ หากวายายตองมีหลักมีเกณฑ อันนี้ก็เหมือนกันสั่งใหเปน
ธรรมทั้งนั้น นี่อนุโลม นี่ก็บอกวา ๔ โมงเย็นใหเลิกกันทั้งหมด พระทานจะไดปฏิบัติ
ธรรมสะดวกสบาย อยามาเพนพาน วัดนี้แตกอนไมมี เร่ืองจะมาเพนพานนี้ไมมี เรารับ
พระรับเพียงแค ๑๘ องคเปนอยางมาก ประชาชนไมมีมายุงเลย ครั้นตอมาๆ ก็เห็น
ไหมละ ไหลเขามาๆ อยางน้ี เราก็ไมทราบวาอนุโลมไมอนุโลมมันก็เลยแหลกไปตามๆ 
กัน เพราะฉะนั้นจึงเตือนๆ 

ไมงั้นไมรูวากฎเกณฑเปนยังไง เห็นแตความยั้วเยี้ยๆ ยุมยามๆ ใชไมได วัดเลย
กลายเปนวัดยุมยามกลายเปนวัดยั้วเยี้ย ใชไมได พระเณรก็เลอะเทอะไปหมด แลวจะ
เอาอะไรมาเปนหลักเปนเกณฑมาเปนสรณะ มาเปนที่ชุมเย็นของจิตใจ เขามองเห็นพระ
ก็ไดชื่นตาชืน่ใจเขาเพราะพระปฏิบัตดิีปฏิบัติชอบ สมณะที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ 
สมณานฺจ ทสฺสนํ การเห็นสมณะผูสงบกายวาจาใจ ผูมีศีลมีธรรมนั้นเปนมงคลสูงสุด 
ทานบอกไวอยางน้ัน ทีนี้มาเห็นพระก็มีแตพระแบบโกโรโกโสดูไดไหมละ ไปเปน
อารมณขุนมัวในจิตใจเพราะมันแสลงหูแสลงตา กับพระที่ไปสัมผัสสัมพนัธเขา เห็นเขา
ไดยินเขาแลวไมเปนอรรถเปนธรรม 

คนที่เขามาแทนที่จะเปนมงคลกก็ลายเปนเสนียดจัญไร ไปครุนคิดอยู กลางค่ํา
กลางคืนก็ไมไดหลับไดนอน เอ พระนี้ทําไมเปนยังงั้นๆ นั่นนะฟงซิ ไปเห็นแลวเห็น
พระทานปฏิบัติดีไมตองไดวินิจฉัย ชุมเย็นไปเลยๆ อยางน้ันซิ เพราะฉะนั้นจึงรักษา
กฎระเบียบนี้ไว ตัวเองก็รักษาเขมงวดกวดขันอยูแลว ออกมาสวนรวมขอบเขตตรงไหน
ที่ตัวเองรักษา เชนอยางเจาอาวาสเปนผูรักษารอบขอบชิดทกุอยาง ก็ตองไดกระจาย
ออกไป เมือ่เปนอยางน้ันตองไดแนะนําตักเตือนสั่งสอนกัน ไมเชนนั้นเลอะเทอะหมด 
ไมวาวัดไมวาบานเหมือนกัน วัดก็เลอะเทอะไปแบบหนึ่ง ชาวบานก็เลอะเทอะไปแบบ
หนึ่งตามเรื่องของเขา แตเขาไมมีกฎเกณฑแตพระนี้มีกฎเกณฑ มาเลอะเทอะเหมือน
ชาวบานเลวกวาชาวบาน นั่น นี่ที่รักษา 
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ที่เขาวาหลวงตาบัวดุ ดุเพื่อความเสียหายที่ไหน ดุเพื่อใหเปนคนดีตางหาก มัน
ไมดีตรงไหนก็ดุๆ คําวาดุคือวาพูดแรง พูดดุดาวากลาวเหมือนวาจะกัดจะฉกีนั่นละ 
ความจริงมันเหมือนฟารองเปรี้ยงๆ ขางบน เอย นี่ๆ เสียงฟารองแลวนะหาอะไรมา
รองนี่ฝนจะตก นี่เสียงฟาเสียงธรรมก็เปนอยางเดียวกัน ออกมายังไงกช็ุมเย็นไปหมด 
ไมไดเปนเสนียดจัญไรตอผูใดเลยสําหรับธรรม นี้ก็นําธรรมประเภทนี้มาสอนโลก เรา
เชื่อรอยเปอรเซ็นตในหัวใจของเรา หัวใจของเราไมมีอะไรแลวเราก็บอกไมมี 

เวลามันมีจนกระทั่งจะเปนจะตายสูกับกิเลสนํ้าตารวงก็มี นี่กิเลสมันหนาแนน
มันเอาเรา ทีนี้เราฟดกิเลสเอากันจนกระทั่งถึงขั้น... แตไมไดสําคัญตนนะ ฟาดจนกิเลส
หมอบราบไปหมดคนหาที่ไหนไมเจอๆ เหอ นี่มันไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ ขึน้
มาแลวเหรอวาเฉยๆ สักเดี๋ยวก็โผลขึ้นมาก็ซัดกนัอีกๆ จนกระทั่งฟาดกิเลสขาดสะบั้น
ลงไปหมดไมมีอะไรเหลือภายในใจเลย สวางจาครอบโลกธาตุ เลยไมถามหาวาอรหันต
นอยอรหันตใหญ  อยูอยางน้ีละ นี่ละจิตดวงนี้ที่มาสอนพี่นองทั้งหลาย ไมมีโทษแต
อยางใด ที่แสดงออกมาเปนกิริยาของธรรมลวนๆ กรุณาทานทั้งหลายทราบเอานะ 

เพราะใจดวงนี้ไมมีโทษแมเม็ดหินเม็ดทราย มีแตคุณมหาคุณลวนๆ เต็มหัวใจ 
แสดงออกมาจากหัวใจก็กระแสของธรรมเพื่อความรมเย็นแกโลก ผิดพลาดประการใด
แนะนําส่ังสอน ดุดาวากลาวหนักเบามากนอย ตามเหตุผลที่ควรจะหนักจะเบา เหมือน
เขาถากไม ตรงไหนที่ตรงแลวเขาก็ถากเรียบๆ ตรงไหนที่มีคดมีงอเขาก็ถากหนักมือ 
อันนี้ควรจะดุจะดาก็เทากับหนักมือที่มันคดมันงอ คนเราไมเหมือนกันเรียบๆ ก็มีคดงอ
ก็มี คดงอมากจนเอาไวไมอยูปลอยเลยอยางน้ันก็มี อยางพระพุทธเจาทานปลอยเลยก็มี 
พวกปทปรมะปลอยเลย ทางหมอเขาไมปลอยนะ เขาหอง ไอ.ซี.ยู เขากต็องรักษาเปน
มารยาทของหมอ พระพทุธเจาทานไมสอน ปลอยเลย ชักสะพานไมเอาถาถึงขนาดแลว 

นี่ละการสอนมีแงหนักแงเบา จนกระทั่งถงึเอาไวไมอยูก็ปลอยเลย อัปเปหิ ขับ
หนี ถาเปนพระขับไมใหอยูในวงคณะ มันจะแปดเปอนสวนใหญ ทําความเสียหายแก
สวนใหญ อยางอวัยวะของเราเปนของเราทั้งน้ันรักเสมอกันหมด ทีนี้นิ้วมือของเรานิ้วใด
ที่เปนพิษเปนภัยเปนโรครายอยูในนี้ จะรักขนาดไหนก็ตามถาปลอยไวมนัจะเขาสูสวน
ใหญ จะทําสวนใหญใหเสียก็จําเปนตองตัดออกทั้งๆ ที่รักนัน้แหละ อันนี้บรรดาผูชั่ว
ทั้งหลายก็รักเหมือนกันสงสารดวยกันๆ แตเอาไวไมอยู ถาปลอยไวจะลุกลามเขาไปหา
สวนใหญเสียหมด เพราะฉะนั้นตองขับออก เทากับเราตัดนิ้วมือออกน้ันเอง นั่นมีหลาย
ขั้นนะ ธรรมะทานสอนอยางน้ัน ทานไมไดมคีําวาเสียหายนะทานสอน ใหพากันไป
ปฏิบัตินะ 



 ๙

แลวขอพูดตรงๆ เลยวา ไมมีพระองคไหนเทศนอยางน้ี ทั่วประเทศไทยเรายัง
ไมเคยมี มแีตหลวงตาบัวองคเดียวเทศน เทศนอยางน้ีคือวาตรงไปตรงมาตามอรรถ
ตามธรรม ไมมีเลหเหล่ียมหลายสันหลายคมประจบประแจงไมมีเร่ืองธรรม ถาอยางน้ัน
เปนโลกไปหมดเชื่อถอืไมไดไวใจไมได ธรรมตองตรงไปตรงมา ใครจะชมเชยสรรเสริญ
ติฉินนินทาก็เปนเรื่องของปากเขาความติของเขา แตธรรมเปนบทเปนบาทตายตัวได
แลวที่โลกจะยึดถือใหเปนประโยชนเปนคุณมหาคุณแกตน สอนธรรมอยางน้ันลงไป ผูที่
มีนิสัยใจคอก็ไดสติสตงัไปคิดไปอาน และประพฤติปฏิบัติตัวใหดีขึ้นไปโดยลําดับ ผูเขา
หอง ไอ.ซี.ย.ู มันไมฟงเสียงอะไรก็ปลอยเสียไมไปสนใจสอน เปนอยางน้ันนะการสอน
โลก 

เราจึงพูดวาไมมีใครที่จะสอนอยางหลวงตาบัว อันนี้เอาธรรมลวนๆ ออกสอน 
ไมเคยที่จะไปรักผูใดชังผูใด ไมมีคําวาเอนวาเอียง ตรงไปตรงมา ผดิบอกวาผิด ถูกบอก
วาถูกทั่วโลกดินแดน ในโลกของเราเมืองไทยของเรานี้ จนกระทั่งถงึรัฐบาล รัฐบาลก็ไม
เหนือธรรม ธรรมสอนไดทั้งนั้น เพราะฉะนั้นธรรมจึงสอนไปไดทุกแหง เขาจะวามาเลน
การบานการเมือง การบานการเมืองอะไรมันการสวมการถานตางหาก เอาธรรมมาสอน
โลก ธรรมที่สะอาดชะลางส่ิงสกปรก จะวามาเลนการบานการเมืองอะไร ธรรมทานไม
มาเลนกับสวมกับถานทานสะอาดพอแลว ทานชําระสวมถานตางหาก มาหาวาทานเลน
การบานการเมือง 

การบานการเมอืงมันวิเศษวิโสมาจากไหน ถาวิเศษวิโสทําไมจึงตองตักเตอืนกัน
ไดผิดไดใหตักเตือนกันไดนั่นซิ มันเตือนกันไดอยูพอเตอืนกันได ถาจะยอมรับก็
ยอมรับ ถาไมยอมรับเมืองไทยแหลกได เพราะเปนหัวหนาก็คือรัฐบาลเลวไมฟงเสียง
อรรถเสียงธรรม ไมฟงเสียงประชาชนพลเมืองทัง้ประเทศ ซึ่งเขายกใหเปนรัฐบาลก็คน
ทั้งประเทศยกขึ้น ไปหยอนบัตรเปนยังไงทั่วประเทศมีใครเวนไดเมื่อไร มอีาชญาบังคับ
ไวเลยตองไปหยอนบัตร 

หยอนบัตรเพื่ออะไร หยอนบัตรเพื่อจะหาคนดี เมื่อเขาหยอนบัตรใหคนนี้เขาวา
คนนี้ดีก็ยกขึน้ ยกขึ้นแลวมาเหยียบหัวเขาเขาก็วาเอาซิ เขายกขึ้นไปเปนรัฐบาลแลวมา
เหยียบหัวเขาไดเหรอ ประชาชนเปนผูยกรัฐบาล รัฐบาลไมไดใหญกวาประชาชนนะ 
ประชาชนยกรัฐบาล มิหนําซ้ําเมื่อเหตุผลกลไกที่ควรจะลมรัฐบาลประชาชนลมได 
เพราะรัฐบาลนี้ไมพึงปรารถนาเปนมหาภัยตอชาติไมควรที่จะเปนผูนําตอไป ประชาชน
ยกขบวนขึ้นใสรัฐบาล รัฐบาลตกไดนะ นี่เราพูดตามสายธรรม สวนกฎหมายบานเมือง
มีหรือไมมกีต็าม พูดตามสายธรรมเราพูดอยางน้ี เพราะฉะนั้นธรรมจึงเขาไดหมด สอน
ไดหมดธรรมไมมีเวน 
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เทวบุตรเทวดาอินทรพรหม สอนไดทั้งน้ันธรรม ไมวาแตมนุษยเราเทานี้เลย 
เทวบุตรเทวดาเขายอมรับๆ ทําไมมนุษยจะเกงกวาเทวบุตรเทวดา เกงกวาธรรมที่ไหน
มาถึงสอนไมไดแตะไมไดมีอยางเหรอ ใหพากันพิจารณาเอานะ เอาละพูดไปพูดมาก็
เหนื่อยแลวละ ตอไปนี้จะใหศีลใหพร เออ รถเอาไปแลวนะ เอาไปใชใหเปนผาสุกเย็น
ใจนะ นี้ก็แจกทางโนนแจกทางนี้รถนะ เวลานี้ไดทราบวาทางรัฐบาลเขาจะใหรถมาเทาไร
คัน (๒๓๒ คันครับ) เออ ของอะไรทางรฐับาล (ของกระทรวงสาธารณสุขครับ 
งบประมาณกระทรวงสาธารณสุขครับ) เออ งบประมาณกระทรวงสาธารณสุขเขาจะ
แจกจายออกมาทางโรงพยาบาลตางๆ ดูวา ๒๓๒ คัน 

เรามันไมมีกําหนดแหละ มันเหนือรัฐบาล เขามีงบประมาณเทานั้น ที่คนมาขอ
มันมากกวานั้น รถนี้มีสองรอยสามรอย คนมาขอเปนพันๆ หมื่นๆ จะไปคอยแต
งบประมาณประชาชนก็ตาย เพราะฉะนั้นใครมาขอเราพอมีเงินชวยไดเราชวยเลยๆ ไม
ตองดูรัฐบาล เรามันใหญกวารัฐบาล ใหเลยๆ อยางเหลานี้ละใหเร่ือยเลย ใหเร่ือยไมได
ฟงเสียงรัฐบาล ถาฟงรัฐบาลเขามาขอทําไม กแ็สดงวารัฐบาลบกพรอง เรามีสมบูรณ
ตรงไหน สมบูรณควรจะใหรถนี้คันหนึ่ง สมบูรณคันหนึ่ง เอา ใหคันหนึ่ง ถาสมมุติสอง
คันเราจะใหสองคันเขาใจไหม ใหพากันจําเอานะลูกหลาน เอาละทีนี้จะใหพร 
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