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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

จิตจาแลวสงสารไปหมด 
 ทางวัดโพธิปนี้ใครทอดกฐิน วัดโพธิสมภรณเปนวัดหลวง ตองไดรับ
พระราชทานกฐิน ปนี้ใครทอด (ปตท.ครับ) บางปเราไดถามไปเหมือนกัน จวนจะสิ้น
เขตกฐิน นีก่็จะสิ้นวันที่ ๑๖ กฐิน ยังทอดไดอยูสําหรับวันเพ็ญ วัดโพธกิ็จวนจะสิ้นเขต
กฐินเห็นยังเงียบๆ อยูมนัยังไงกัน ก็พอดีไดสุดทายเหมือนกัน เพราะยังไงก็ตองทอด
แนนอนเพราะกฐินหลวงนี่ แตกฐินหลวงเปนพื้นเฉยๆ เครื่องประดับก็คือประชาชนที่
ทอดกฐินแตละวัดๆ กฐินหลวงก็มีแตบริขาร ๘ เทานั้นพระราชทานมา จากน้ันก็
เครื่องสงเสริมของประชาชนทั้งหลาย วัดปาบานตาดเราก็ไดรับพระราชทานผาไตรมา
กฐินของเราปนี้ ดูวาไดอานใหบรรดาพี่นองทั้งหลายทราบทั่วกันแลวนะวันกฐินนะ 
(ทราบแลวครับ) วัดปาพระปาทานก็ยังเมตตาถึงอยูนะ พระราชทานผาไตรมาวันกฐิน 

เดิมจริงๆ ไมมีกฐิน มีแตผาบังสุกุลเปนพื้นมาเลย บังสุกุลคือผาที่คลุกเคลาอยู
ตามฝุนตามอะไร สกปรกโสมมไมเลือกละ บังสุกุลคือตกอยูขี้ฝุนขี้ฝอยหรือตามปาชา
หรือตามสายทาง ผาเศษผาเดนผาทิ้ง นี่ละพระทานไปเก็บมาชักบังสุกลุ ไดมาแลวก็มา
เย็บปะติดปะตอกันเปนสบงบางจีวรบางสังฆาฏิบาง เพราะฉะนั้นพระพทุธเจาทานจึง
ทรงผอนผันเอาอยางมากทีเดียว คือสังฆาฏินี้ธรรมดาสองชั้น แมจะปะรอยชั้นก็ตาม
พระองคก็ทรงอนุญาต ขาดตรงไหนๆ ทานปะทานชุนเขาไป ถึงรอยชัน้เราตถาคตก็
อนุญาต นั่นทานทรงผอนผันเพื่อสงเสริมการปฏิบัติของพระ แตกอนเปนอยางน้ัน 

ครั้นหลังมานี้ก็เห็นพระทานมาจากเมืองอื่น เขามาเมืองทีพ่ระพุทธเจาประทับ
อยู จีวรเปยกปอนมา มาประชุมมาเขาเฝาพระพุทธเจาก็เลยมาไมได จีวรเปยกปอน จะ
เขาเฝาพระพุทธเจาเวลานั้นมาไมได เพราะจีวรเปยกหมด ทานมีผาเพียงสามผืน 
พระองคจงึทรงผอนผันใหมีกฐิน อนุโลมใหมีผา จะเปนจีวรสองผืนก็ได บริขารใดก็
ตามเปนสิ่งที่เศษเหลือจากไตรจีวรสามผืนนั้นก็ไดเร่ือยมาเปนกฐิน ทีนีก้ฐินก็เลยใหญ
กวาบังสุกุลไป 

อยางที่เราไดใหพระฝรั่งองคหน่ึงเมื่อสองสามวันนี้ ทานรอยปะรอยชุนผาจีวร
ทาน ที่ทานทําอยางน้ันไมใชวัดนี้ไมมีผานะ ทานทําดวยความพอใจของทาน ความ
พอใจในการทําอยางน้ีเปนความพอใจที่มีคุณคามาก เราจึงใหทานมายืน เอา ยืน
ถายภาพใหดู จะหาไมไดแลวสมัยปจจุบัน ทั้งปะทั้งชุนจีวรทาน พระฝรั่งอยูที่นี่ละ มอง
ไปเหมือนเสือดาว มันดางๆ ดาวๆ ปะนั้นชุนนี้ เราซึ้งใจทันที เปนอยางน้ันนะ ซึ้งใจ 
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เพราะฉะนั้นจึงใหทานมายืนใหถายภาพ ใหพระทั้งหลายชาวพุทธเราไดดบูาง นี่คติ
ตัวอยางอันดีงามแตสมยัพุทธกาล ทานดําเนินมาอยางน้ี 

ทานไมไดฟุงเฟอเหอเหิม ทานไดมาพออาศัยเทานั้น แตจิตใจทานมุงอยูใน
ธรรมทานไมไดไปไหน จตุปจจัยไทยทานไดมามากนอยทานไมสนใจ จิตใจของทาน
มุงมั่นตอแดนพนทุกขๆ ส่ิงเหลานี้พอเยียวยาไปเทานั้นพอ นั่นความหมายวาอยางนั้น 
ใหหนักแนนในธรรมๆ เครื่องอาศัยตางๆ นี้ในตํารับตํารามีชัดเจนมาก สงเสริมพระผู
ปฏิบัติอยางนี้ พอบวชแลวก็สอน ปสุกูลจีวรํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา นั่นเห็นไหมละ ใหถือ
ผาบังสุกุลเปนวัตร เปนขอปฏิบัติประจําไปเลย จากนั้นทานก็อนุโลมผอนผันไป มันเลย
โดดใสแตทีอ่นุโลมไปเดีย๋วนี้ คําวาบังสุกุลเลยจะไมมีเหลือ 

เราไปอยูกับพอแมครูจารยมั่น นี่ละแบบฉบับพวกปะพวกชนุ ทานไมเอาอะไร
มากมาย จีวรเทานั้นพอ ถาพูดถงึมกันอยก็เรียกวา มักนอยเต็มที่ก็คอืหลวงปูมั่นเรา 
แตการเสียสละนี้ยกใหเลยเทียว ไมมีอะไรเหลือ ทานไมสนใจเลย ไดมาอะไรแจกๆ ถา
เปนฝายที่ฆราวาสจะใชไดทานก็แจกไปๆ ฝายพระก็แจกทางพระไป อันนี้พอดีเราพูด
ไปสัมผัส จะวาเรายกยอเราหรือไมยกยอกต็าม แตเราพูดตามความจริงที่เราดําเนินมา 
เวลาเขาเอาผามาบังสุกุลน้ีทานมอบใหเราเลย ใหทานมหาเปนผูดูแลพระเณร ผา
บังสุกุลกองพะเนินเทินทึกทานมอบใหเราเลย ใหทานมหาดูแลพระเณรเหลานี้ ทานไม
พูดไปมากละ คือใครขาดตกบกพรองอะไรใหเราเปนผูจัดทําให เทานั้นทานทิ้งเลยนะ 
ปลอย มีแตเราเปนคนดูแล 

ทีนี้พองานเสร็จแลว กฐินเสร็จแลวเรามักจะลาทานไปเที่ยวตอนนั้นละ ตอนอยู
นั้นทานไมถามนะ อะไรๆ ตกมาๆ ทานมอบใหเราเลย ใหเราเปนผูดูแลพระเณร เวลา
เราออกเที่ยวแลว นั่นละเห็นไหมความแหลมคมของทาน ทานมหาทานจัดการแจกพระ
แจกเณรทั้งหลายเหลานี้แลว สําหรับองคทานมหาละทานเอาอะไรบาง พระก็บอกวา
ทานไมเอาอะไร ทานก็นิ่ง ผาบังสุกุลมาอยูเร่ือยๆ ถาเราอยูนั้นเขามาบังสุกุลน้ี ทาน
มอบใหเราจัดการๆ องคไหนขาดตกบกพรองอะไรๆ ควรเปนสบงตัดสบง ควรเปนจีวร
ตัดจีวร ตัดเรื่อยๆ  

ปรกติเราใชผาสามผืนเทานั้น ครั้นเวลาเสร็จงานแลวเราออกไปทานหากถาม
พระภายหลังนะ ทานมหาจัดอะไรๆ ใหพระทั้งหลายนั้น ทานเอาอะไรไหม พระบอกวา
ทานไมเอา ทานฟงมาเรื่อยๆ นะ พอหลายครั้งหลายหนนานเขา เอาละที่นี่ นี่ละที่ได
เห็นชัดเจน ผาเขาเอามาบังสุกุลทั้งหมด ทานสั่งเลยทีเดียว ส่ังอยางเด็ดเสียดวย ผา
เหลานี้เอาเขาไวในหองเรา นูนนะบอก ทานเคยเก็บอะไรที่ไหนฟงซินะ อะไรจะมีใน
หองหลวงปูมั่นเราไมมี บริขาร ๘ เทานั้นโลงไปหมด 
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พักอยูหนองผือ พอไดผาไดอะไรมานี้ทานสั่งเลยทีเดียว เอาผานี้เก็บไวในหอง
เรา บอกหองเรา ทานเคยทําเมื่อไร ทานสั่งเลยสั่งอยางเด็ดเสียดวยไมใชธรรมดา ผา
กองไวนั้น นี่ทานมหามาใหทานมหาเลือกเอาเสียกอนเรียบรอยแลวจะเอาใหใครคอย
ให เวลานี้ใครมาแตะไมได ถาทานมหายังไมเลือกเอาเสียกอน นั่นเห็นไหมละ เปน
อยางน้ันนะ เมื่อเร่ืองที่ควรจะนํามาพูดเราก็พูด เร่ืองความฉลาดแหลมคมและความ
เมตตายกใหทาน ทานเคยเกี่ยวของอะไรกับสิ่งเหลานี้ แตบทเวลาจําเปนถามแลวถาม
เลา ถามทีไร ก็เรามีเทานั้นเราไมเอาอะไรทั้งน้ัน ทานมหาเอาอะไรไหม ไมเอา 

บางทีทานยังดุพระเณรอีกดวย ทานมหาไมเอาแลวพวกเราเปนยังไง ไมคิดไม
อะไรบางเหรอ นั่นเห็นไหมละใสปบ หลายครั้งหลายหน ไดผามาเทาไรๆ ทานใหเอาไว
ในหองทานเต็มหอง กไ็มเคยเห็นในชีวิตของทานและของเราก็คงจะมีหนเดียวเทานั้น 
เพราะทานไมเคยทํา เราก็ไมเคยเห็นวางั้นเถอะนะ ไวในหองทานหมดพวกผาเขามา
บังสุกุล จนกระทั่งเราไปเที่ยวกลับมา ใหทานมหากลับจากเที่ยวมากอนแลวยกออกมา
ใหทานเลือกเอง ทานจะเอาไมเอาผืนไหนก็แลวแตทาน แลวคอยปลอยผานี้ออกไป 

พอเรามาเทานั้น เอาละนะ พอเรามาถึงแลว ทานใหพระขนผาออกมาจากกุฏิ
ทานเลย เราไปกราบทาน โอย กองพะเนินเทินทึก นี่ผาไมไวใหใครนะ ไวใหทานมหา 
เอา ใหเลือกเอาๆ บอกพระเณรเอามาใหเลือกดู ก็เราไมเอาจะเลือกอะไร ผามากตอ
มากเอาเลือกเอา ใหพระเณรดึงออกมา จะเอาผืนไหน จะตัดผืนไหนเลือกเอา ทานดูๆ 
เราก็ไมเอาๆ ไมเอาเลยเพราะไมมีอะไรขาดตกบกพรองสวนภายนอก มีบกพรองแต
ภายในเทานั้นเอง 

พอบอกวาเราไมเอา ไมเอาอะไรเลยหรือนี่ กระผมพอแลวผาสามผืน เอาที่นี่ขน
ออกไป ขนออกระๆ เลย ผาเต็มหอง เราสะดุดใจฝงลึกมากนะ เราเองก็ไมเคยเห็นครู
บาอาจารยกระทํากับเราอยางน้ี แลวทานอาจารยมั่นทานเคยสั่งสมอะไรเราก็เคยเห็น
ตลอดมา ไมมีอะไรติดเนื้อติดตัว แตวันนั้นทานขนผานี่เขาไปไวในหองทานเต็มหมด 
รอเรามาเทานั้นก็ขนออกมาใหเราเลือกเอา เราก็ไมเอาอะไรสักชิ้น เอา ที่นี่เอาออกไป 
ขนออกเลย น่ีเราก็ไมลืม 

หลวงปูมั่นทานใชผาบังสุกุลมาตลอด ผาสามผืนๆ ธุดงควัตรเครงครัดทุกอยาง 
นี่ทานทําไวเพื่ออะไร หนึ่ง เปนความสนิทใจของทาน อบอุนสําหรับทานเองที่ดําเนินมา
อยางน้ี ทานอบอุนทานพอใจ ทานภาคภูมิใจในการปฏิบัติของทาน จากน้ันก็กระจาย
ออกไปเพือ่กุลบุตรสุดทายทั้งหลายไดเปนคติตัวอยางอันดีงามตอไป ความหมายของ
ทาน หลักใหญอยูในนิสัยของทาน จากนั้นกก็ระจายออกไป 
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พูดถงึเร่ืองหลวงปูมั่น ทานถือผาบังสุกุลตลอดวนัมรณภาพ เราจําไดมีผืนเดียว
ที่ทานใชใหเปนพิเศษ ทานเจาคุณอะไรลืมชื่อแลว ชื่อเพ็งหรืออะไร มาจากปราจีน ทาน
เปนเจาคณะจังหวัดปราจีน ตั้งใจมากราบนมัสการทาน บอกวาทานทําเอง พวกปาน
พวกอะไร ทานอุตสาหพยายามทําเต็มกําลังความสามารถ ใหเขาไปทอเปนผาอังสะมา 
ผาปานนะ บอกวาทานทาํเอง ทานมาเลาถวายที่หนองผือ ไปทําเปนเสนอะไรผาปาน
แลวใหเขาไปทอ ไดมานี้เลยเอามาถวายทานอาจารย ทานมาถวายตอมอืไมไดเปน
บังสุกุลนะ เราดูอยูนี่ เพราะทานไมเคยรับผาเขาถวายตอมือ วันนั้นเย็บเปนผาอังสะมา
เรียบรอยผาปานนั่นเอามาถวายทาน ทานก็รับตอมือ 

ทีนี้เราก็ตอละที่นี่ แตกอนทานไมเคยรับผาคหปติจีวร รับตอมือเขามาครอง ไม
เคยเห็นเลย วันนี้ทานเจาคุณปราจีนถวายตอมือทาน ทานจะปฏิบัติยังไงกับผาผืนนี้ 
ทานใชใหนะ มีผืนเดียวเทานั้นที่ทานใชให คือทานเห็นใจทานเจาคุณ ทานสนิทสนมกัน
มาแตกอนแลวเรื่องสนิท ทีนี้ทานเปนผูใหญเปนเจาฟาเจาคุณแลวมาหาทาน ทานเลย
เอาผาทําดวยมือของทาน ทานบอกอยางน้ัน ทานคงจะเมตตาตรงนี้ละมาก ใหเขาไปทอ 
เสร็จแลวมาเย็บเปนผาอังสะ ยอมเรียบรอยมาเปนสีกรัก มาถวายทานตอมือ ทานกรั็บ
ให 

เราจะคอยดูทาน ผาผืนนี้ทานรับตอมือทานเจาคุณดวยความเห็นใจ ทานใชให
เลยนะ มีผืนนี้เทานั้น เราจึงไมลืม นอกนั้นไมม ี เร่ืองครูบาอาจารยสมัยปจจุบันเรายก
นิ้วใหเลย หลวงปูมั่นไมมีอะไรจะตกเรี่ยราดสาดกระจาย นิดหนึ่งไมมี เกบ็หอมรอมริบ
หมด เร่ืองหลักพระวินัยหลักธรรมอะไรเก็บหมดเลย เร่ืองพระวินัยก็เหมือนกัน ก็เรียน
มาดวยกันรูนี่ เปนยังไงก็รูๆ ทานพถิีพิถันมากทเีดียว ที่ทานทําเหลานี้ หนึ่ง เปนนิสัย
ของทานมาดั้งเดิมแตการปฏิบัติเร่ือยมา สอง เพื่อเปนคตติัวอยางอันดีงามแกบรรดา
ลูกศิษยทั้งหลาย ความหมายวางั้นที่ทานทํา 

เราพูดมาตั้งแตเร่ิมบังสุกุลน่ันละ ทานทําอยางน้ันของทาน จีวรของทานอะไรก็ดี 
เอามาปะๆ ผาของทานเปนอยางน้ันนะ มีมาเทาไรทานก็แจกทานหมดทานไมสนใจ 
ทานใชของทานเปนของที่มีคุณคามากของทาน ที่ทานปะทานชุนนํามาใชนี้เปนบริขาร
เปนสิ่งอาศัยของทานที่มีคุณคามาก นอกนั้นไมมคีุณคาเทานี้ ความหมายวางั้น จากน้ัน
มาแลวเราก็แหลกไปอีกเหมือนกัน แตกอนเราก็ปฏิบัติอยางทานมา ดังที่เคยพูดใหฟง
ไปพกัวัดสามผง เราไปคนเดียว ไปที่ไหนไปคนเดียวๆ ทีนี้ไปแตละแหงๆ มันไมมีทีจ่ะ
ยอมผา 

จนกระทั่งมาสามผง กะจะมายอมผาซักผาที่วัดสามผง เปนวัดกรรมฐาน มีพระ
เณรมากอยู เรามาพักที่นั่นเพื่อจะซักผาซักอะไรแลวก็ออกเดินทางตอไป ทานอาจารย
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บุญมาทานทําอยางน้ัน เราก็พูดตามที่ทานทํา ถึงวันที่ซักผาเราก็ซักหมดเลย ผาสบง 
จีวร สังฆาฏิ เหลือแตผาอาบน้ํา ผาอังสะ ซกัหมดเลยวันนั้น ซักแลวตากเอาไวสาย
ระเดียง ทานก็มาซิที่นี่มาที่โรงนํ้ารอน ทานอาจารยบุญมาทานเปนคนสามผง แลวไป
เปนเจาอาวาสอยูที่วัดนครพนม ทานก็ไปเสียที่นั่นละ คุนกันมานานแลวแหละ เราไป
พักที่นั่น พอทานมาเห็นเทานั้น เรากําลังซักผาอยูทานก็มาที่โรงนํ้ารอนนั่นละ ซักผา
เสร็จเรียบรอยทานก็มา พอมาเห็นผาเราตากอยู เหอ ยังไงน่ี มหาปะมหาชุน มองดูผนื
ไหนเหมือนเสือดาว มันปะนั้นปะนี้ชนุนั้นชุนนี้ เสือดาวมันดางๆ ดําๆ คือที่เอามาปะสี
มันไมเหมือนกัน ปะๆ ชนุๆ ทานมาดูจริงๆ นะ 

โห หาไมไดนะทุกวันนี้ เอาละนะ นี่ดูซิหาไมได เลยเรียกพระเณรมา เรียกวาทั้ง
วัดก็ได มาๆ มาดู นี่มหานะดูเอา ใหพระเณรมาดูจริงๆ พระเณรก็มายืนเปนแถวดูรอบ 
เราก็ไมลืม เรียกวาทานเชิดทานพอใจ ทานไมเคยเห็น นานๆ มีทีหนึ่ง ตอไปจะไมมีนะ 
ใหดูเสีย ตากดาดาษอยูนี่ ผาของทานมหานะดูซินะ เปนยังไงในวัดเรานี้มีสักคนหนึ่ง
ไหมอยางน้ี ทานเอาละนะที่นี่ นี่เราก็ไมลืม ทานใหพระเณรมาดูจริงๆ 

จากน้ันมาก็เหลวแหลกเรานะ ในกุฏิเราเวลานี้สังฆาฏิจะมีสักกี่รอยผืนก็ไมทราบ 
ของหลวงตาบัวองคเดียว จีวรจะมีสักกี่พันผืนก็ไมรู อังสะจะมสัีกกี่หมื่นผืนก็ไมรู บาตร
เต็มอยูในหองนั้นหมดเราก็ไมรู มันเลอะเทอะจะวาไง อันนั้นมาอันนี้มามันเลยแหลกไป
เอง แตกอนรักสงวน มาอยูวัดนี้ก็เปนผาสามผืนแตกอน ครั้นตอมาก็เปนอยางน้ี เลย
แหลก ทีนี้เมื่อเห็นพระฝรั่งทานทาํนี้จึงบอกใหคนดู มันถงึใจเราที่วานี่ นั่นละส่ิงที่มี
คุณคามากที่ทานทํา จีวร สบง ผืนไหนบริขารทั้งแปด ทีท่ําอยางน้ันเปนบริขารที่มี
คุณคามากทีเดียว ผูที่จะดูใหเปนประโยชนก็มีคณุคามาก ตาของคนนัน้มีคุณคามาก
เพราะสงเขาถึงใจ 

นั่นละเรื่องศาสนาของเรา ศาสนาพระพุทธเจาทานไมไดสอนใหฟุงเฟอเหอเหิม 
แตลูกศิษยตถาคตชาวพุทธของเรา เปนตัวฟุงเฟอเหอเหิมคึกคะนองมากที่สุด ไมไดมี
ประเทศใดเหมือนประเทศไทยเรา ทั้งๆ ทีป่ระเทศไทยเปนประเทศที่มขีอบเขตเหตุผล
หลักเกณฑจากพุทธศาสนา นํามาประพฤติปฏิบัติ ครั้นแลวมันเปนแบบลิงแบบคางบาง
ชะนีไปหมด เห็นอะไรมาความับๆ เครื่องกินเครื่องใชไมสอยเครื่องนุงหมอะไรนี้ มันจะ
ไมยินดีในเมืองของตวัเอง ไมสนใจสรางเนื้อหนังของตัวเองใหเปนแบบเปนฉบับ เปน
หลักใจแกตัวเองและชาติของตน เห็นอะไรมาจากเมืองนอกแลวดีทั้งน้ัน อันนั้นก็ดีอนันี้
ก็ดี ดีไปหมด การที่วาดีไปหมดนี่ซิมนัเสีย 

การจับจายใชสอยการประสานกัน เขาซื้อเรา เราซื้อเขา เปนธรรมดา อยูใน
ขอบเขตไมฟุงเฟอเหอเหิม นี้ไมมีใครตําหนิติเตียนกัน แตที่ทําเลยเถิดเลยแดนอยาง
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เมืองไทยของเรานี้ เปนนิสัยมนุษยฟุงเฟอ อะไรมาถาเปนของนอกดีหมดๆ  แมที่สุด
แอปเปลแอปแปนก็ดีหมด เราอยากจับแอปเปลฟาดใสหนาผากมัน นี่ดีไหม เราก็จะวา
งั้น ลูกนี้ดีไหม มันโมโหนะ คนไมรักสงวนชาติของตัวเอง ไมรักสงวนเนื้อหนังของ
ตัวเองที่เปนสาระสําคัญ เห็นของคนอื่นดีหมดๆ เราก็หมอบกับเขาตลอดไปซ ิ เราจะ
เปนเนื้อเปนหนังของเราไดยังไงเมื่อเราไมตั้งใจฟตตัว เห็นอะไรมาดีหมดๆ หมอบไป
ตามเขาๆ วิ่งตามเขา เห็นเปนของนอกแลวดีหมดๆ นี่ที่ตําหนิกันนะ ไมรักนวลสงวน
ตัว สรางเนื้อหนังของตวั เมื่อของเราจําเปนจริงๆ ไมมี ซื้อเขาได เขาไมมีเขายังซื้อเรา
ซื้อได แตอยาใหเปนแบบฟุงเฟอเหอเหิม ถาเปนของเขาเปนของเมืองนอกแลวดี
หมดๆ เสียประเทศไทยของเรา ขอใหพี่นองทัง้หลายพิจารณานะ นี้เอาธรรมมาสอน 

ดังทีพู่ดนี่ผาทานปะทานชุน ไดบังสุกุลมา ผารอยปะรอยชนุ ผามีเทาไรทานไม
สนใจ ทานจะเอาแตนั้นเปนเนื้อเปนหนังของทานในธรรมของทานตางหาก เมืองไทย
ของเราไมไดแบบฉบับอยางน้ันก็ตาม ขอใหเปนแบบลูกศิษยที่มีครูส่ังสอนบาง ใหรูจัก
ประมาณของเขาของเรา เนื้อหนังของเขาเนื้อหนังของเรา ประเทศเขาประเทศเรา 
สมมุติมันมมีาอยางน้ันก็ตองปฏิบัตใิหเขาหลักเขาเกณฑกับสมมุติ มีขอบมีเขตบางซิเรา
เปนลูกชาวไทย พระพุทธเจาสอนใหมีขอบเขต ใหมีหลักเกณฑ 

การอยูการกินการใชการสอย ใหรูจักประมาณ ประหยัดมัธยัสถ นั่น 
พระพุทธเจาสอนไวอยางน้ัน ไอเรามีแตฟุงเฟอๆ เสียทั้งหมดเลย อะไรๆ ไมมีคําวา
พอดี มันพลึิกพิล่ันนะ ไดอะไรมาๆ ถาอยางรถยนตนี้ก็ลองดูซิ ไปเอาเมืองไหนมาแขง
เมืองไทยเรารถยนต เดี๋ยวนี้ละ เอามาแขงกันเดี๋ยวนี้ รถยนตเมืองไทยเรานี่กับเมือง
ไหนเอามาแขงซิ จะสูเมอืงไทยเราไดไหม เมืองไทยไปที่ไหนเหน็แตรถติด เดินไปตาม
ถนนก็รถติด เดินเขามาในบานก็รถติด เดินเขาไปหองนอนกร็ถติด จะนอนที่นอนก็รถ
ติดอยูที่นอน เดินเขาไปในครัวจะเอาอาหารมากินก็รถติด อยูในหมอตักลงไปก็รถตดิ 

รถติดอยูทกุแหงทุกหน ติดอยูตามหนาบาน ตามถนนหนทาง ติดขึ้นไปกระทั่ง
บันไดจะขึ้นบานตัวเองกข็ึ้นไมได รถติด ติดไปจนกระทั่งถงึบันได แลวเขาบานในหองก็
มีแตรถติด จะเขาในหองนอนก็ไปรถติดอยูในหองนอน ออกไปหองนํ้าหองสวมก็รถติด
อยูในหองน้ําหองสวม อาวทําไง โดดเขาไปในครัวก็รถติดอยูในครัว ฟงซินะ เขาไปใน
ครัวเอาชอนไปตักแกงกร็ถติดอยูในหมอแกง มันพิลึกขนาดนั้นนะเราอยากวาอยางน้ัน 
ทานทั้งหลายฟงคําพูดนีใ้หดี ขนาดนั้นละพวกเรา มันนาจะไดตื่นเนื้อตื่นตัวบาง เราเปน
ลูกชาวพุทธ 

ความฟุงเฟอเหอเหิมทําคนใหเปนทุกขเดือดรอนตลอดไป อยาเขาใจวาจะทํา
คนใหมีความสุขความสงบรมเย็น ไมมีอันนี้ มีแตความฟุงเฟอเหอเหิม แลวไปหาเรื่อง
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ของบุคคลกค็นหนึ่งมีผัวรอยผัวสิบผัวพันผัว ผูชายมีเมียกี่เมีย เดินไปไหนก็รถติด ตดิ
ผัวติดเมียเขาใจไหม คนนั้นมีเมียเทานั้นคนกาวไมออกติดกัน แลวคนนี้มีผัวเทานั้นคน 
แลวก็กาวไมออกติดแจอยู ทั่วประเทศไทยเรามีแตรถติด ทีนีผ้ัวเมียติด ผัวมากเมียมาก
มันติดเขาใจไหมละ เลยติดไปหมด ฟงซินะทีพู่ดเหลานี้มันนาคิดไหม ส่ิงอะไรที่มันมาก
เฟอๆ หัวใจมันเฟอ หัวใจไมมีหลักเกณฑเฟอไดนะ ขอใหมีหลักมีเกณฑ 

ทานจึงสอนวา อัปปจฉตา ใหมีความมักนอยๆ อยามักมาก ส่ิงที่จะขวนขวายหา
ใหพอดิบพอดี เอาหา แตส่ิงที่ใหมกันอยนี้ทานชี้ลงผัวเดียวเมียเดียวเห็นไหมละ อยาง
อื่นทานไมไดวานะ แตชี้ใหมักนอย ใหมีผัวเดยีวเมียเดียวเทานั้น นั่น ใครเปนคนสอน 
ศาสดาเองสอน เราเกงกวาศาสดามาจากที่ไหน ไปหาผัวหาเมียกี่รอยกี่พันคนไมมี
ขอบเขตไมมปีระมาณ กนิไมรูจักพอไมรูจักอิ่ม เสียมากนะเมืองไทยเราเปนอยางน้ัน ยิ่ง
เปนผูมีอํานาจวาสนา พอเปนขาราชการงานเมืองเปนผูใหญๆ นี้ โอย ถาจะเอาเมียที่ไป
หากวาดเอาตามซอกตามมุมตางๆ เขามาใหเดินติดตามแลว ลูกหมาก็มีเพียง ๕ ตัว ๖ 
ตัว ไอลูกบากามนี้มีเปนรอยๆ พันๆ คน 

ไปที่ไหนยั้วเยี้ย ลูกอึ่ง ลูกอาง ลูกปู ลูกปลา สูลูกคนเปนบากามนี้ไมได มีเมีย
มากลูกแตกออกมา มตีัง้แตลูกสัตวทั้งน้ัน เดินไปนี้กาวไปทีไ่หนไมไดเจอลูกผัวบาเมีย
บา คนหนึ่งๆ มีลูกขนาดไหน นี่ความฟุงเฟอเหอเหิมเสียหายขนาดไหนพิจารณาซิ ผัว
เดียวเมียเดียวเปนที่ฝงใจตายใจตอกนั อยูจนกระทั่งถงึวันตายไมมีคําวาทุกข ฝากเปน
ฝากตายตอกันได ไปนอกบานในบานก็ไปดวยความตายใจ ดวยความฝงใจกับธรรม 
นั่นไมใชผัวเรานี่ไมใชเมียเรา มีหมื่นมีแสนมีรอยก็ไมสนใจเพราะไมใชของเรา นี้ของเรา
มีอันเดียวเทานี้พอ นั่น ทีนี้ไปไหนไมวาฝายสามีฝายภรรยาไปไหนตายใจกันได ส่ิงทีห่า
มาไดจากการขวนขวายของเรามาเลี้ยงกันในครอบครัวเหยาเรือนชุมเย็นไปหมด พากนั
จดจําเอา อยาพากันฟุงเฟอเหอเหิม 

นี่ธรรมพระพุทธเจานะ ขอใหถอืเปนหลักเปนเกณฑเพื่อความสงบเย็นใจแก
ตัวเองบาง ไอเร่ืองของกิเลสสอนคนมันเปนบากันทั้งประเทศแลวเวลานี้ ทุกส่ิง
เมืองไทยเราไมพอดี มีแตฟุงเฟอๆ เฟอไปหมดเลย เมืองไทยเลยกลายเปนเมืองเฟอ 
หญิงก็เฟอชายก็เฟอ พอแมลูกเตาหลานเหลนมีแตฟุงเฟอทั้งหมด แลวเปนยังไงมอง
ไปที่ไหนกม็แีตเฟอๆ ใชไดเหรอ ของดไีมมีเปนหลักเปนเกณฑ ใหปฏิบัติตัวอยางน้ีนะ 
ของเฟอไมเปนของดีฟงแตวาเฟอ ถาเปนของดีไมมีเฟอ มีเทาไรดีไปหมด ถาเปนของ
เลวแลวเฟอๆ ใหพากันจํา เอาละวันนี้พูดเพียงเทานั้นละ พอ วันนี้พูดไปเรื่องแตผา
บังสุกุลนะ มาถึงเฟอหยุด 

(ทองคําได ๕๘ บาท ๑๕ สตางคครับผม) สองวันนี้นะ 
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มาจากวัดไหนละ พูดภาษาไทยไดไหม (มาจากวัดปานานาชาติครับผม) โอ วัด
ปานานาชาติ พูดภาษาไทยไดเรียบรอยแลว (ก็ไดบางครับ) มาจากนานาชาติมีพระ
เทาไรนานาชาติ (ปนี้ไดจําพรรษาพระ ๒๐ เณร ๔) ก็ด ีไดไปแลววัดนานาชาติ เคยไป
ดูเหมือนสองหนหรือสามหน ถาไปทางนูนเมื่อไรเขาก็นิมนตไปวัดนานาชาติจนไดละ ก็
ดี ทําเลดีวัดนานาชาติ มีปาเหมาะสมเงียบสงัดดี นั่นเหน็ไหมสีผาพอแมครูจารยมั่น 
เดี๋ยวนี้กระจายออกทั่วประเทศไทย วงกรรมฐานละสีผาแตกอนไมมี เอา นั่งเรียบนั่ง
ราบธรรมดา เหลานี้รูภาษาไทยไหม (สวนมากไมรูครับผม) สวนมากไมรู (สวนมาก
บวชใหม) เออ บวชใหม เอาผูที่รูนั่นละพูดสูกันฟงกไ็ด ในวัดนี้ก็มีเยอะ แตพระไทยมี
มาก พระตางชาติดูมีสักกี่องคนะ (๘ องคครับ) อยูนี้มีเพียง ๘ องค นอกนั้นก็พระไทย
จากทั่วประเทศมานี้ มานี้หมดนั่นแหละ 

ผมเห็นใจ ตั้งใจปฏิบัตนิะ ศาสนาพุทธนี้เลิศเลอสุดยอดแลว ผมพิสูจนในใจ
ของผมเอง นี่เอาธรรมออกมาสอนโลกออกจากหัวใจ จึงไมสงสัยไตถามใคร ธรรม
พระพุทธเจาเวลาแตกจากหัวใจนี้ เรียนมากี่คัมภีรมาลงในนี้หมดเลย ไมสงสัยในคัมภีร 
พอเขาถึงนี้ปุบนี้กระจายออกไปหมดเลย นี่ละธรรมพระพุทธเจา มีแตกิเลสเกิดภายใน
ใจ กิเลสทํางานอยูภายในหัวใจสัตว ไมมธีรรมทํางานเลย เพราะฉะนั้นโลกจึงเต็มไป
ดวยความเดือดรอน มมีากเทาไรความเดือดรอนมีมากเทาๆ กันไปเลย ถามีธรรมที่
ไหนๆ แลวก็ความสงบรมเย็นจะมี 

ธรรมคือความสงบใจ สติธรรม ปญญาธรรม สติเปนเครื่องระลึกรูในตัว ระลึกรู
จดจอรูเฉพาะ กระจายออกไปสัมปชญัญะรูไป ปญญาใชกระจายไปในดานธรรมะที่จะ
แกกิเลส สติก็มีไวเพื่อแกกิเลส ปญญามีไวเพื่อแกกิเลส เฉพาะอยางยิ่งสต ิถาใครมีสติ
ดีเทาไรแลวกิเลสจะเกิดไมได เชนวันนี้ผูนี้ตั้งสติใหดีทั้งวัน กิเลสจะไมเกิดทั้งวัน เพราะ
สตินี้ครอบ กิเลสเกิดจากสังขารความคิดความปรุงน้ี อวิชชามันดันออกมาใหคิดใหปรุง
เปนสังขารออกมา สังขารเหลานี้เปนกิเลสทั้งน้ันๆ ถาเราไมไดอบรมธรรมจะมแีต
ทางเดินของกิเลสจากสังขารทั้งนั้นละ 

ถามีสติบังคบั เราตั้งอยูในธรรมบทใด เชนคําบริกรรมพุทโธหรืออะไรก็แลวแต 
สติจับอยูนี้แลวกิเลสจะเกิดไมได เพราะจิตทํางานหนาที่เดียว ในขณะที่คิดกับอรรถกับ
ธรรม กเิลสจะเกิดพรอมกันไมได เมื่อคดิติดกับธรรมอยูตลอดกเิลสก็เกิดไมได
ตลอดไป เพราะฉะนั้นสติจึงเปนทํานบใหญที่สุด กั้นกางปดกั้นกิเลสไมใหเกิด สติจึง
สําคัญ ใครอยูที่ไหนอยาใหเผลอสติ ถาไมเผลอสติกิเลสจะไมเกิด เมือ่วันนี้ก็ไมเผลอ
วันหนาก็ไมเผลอกิเลสก็ไมเกิด ธรรมะเจริญขึ้นเรื่อยๆ ความสงบใจความเย็นใจจะคอย
ปรากฏขึ้นมา จากสติควบคุมกิเลสไมไดเขามาเพนพานทําลาย จิตก็มีความสงบเย็นใจ 
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สงบเขาไปๆ ก็แนนลงไปจิต เมื่อสงบเขาไปเทาไรความสุขความสบายความเบา
จิตเบาใจ จะปรากฏขึ้นมาพรอมๆ จากน้ันก็เปนความสวางไสวภายในใจ จิตใจจะสวาง
ไสวขึ้นภายในใจ นี่ละตั้งแตขั้นเริ่มแรก พอจิตสงบแลวจะเย็นสบายไมมีกวน จากน้ัน
แลวก็สองออกไปเปนความสวางไสวเรื่อยๆ จิตเปนสมาธิคือจิตแนบแนน แลวกิเลสไม
คอยเกิดละที่นี่ เพราะสติบังคับตลอดเวลากิเลสไมมีทางเกดิ แตธรรมนั้นเกิดตลอด
เพราะสติเปนเครื่องส่ังสมธรรมใหเกิด ผลของธรรมเกิดเพราะสติบังคับนี้จะเย็น
สบายๆ สงบเขาไปเรื่อยๆ ถาผูอยูในสมาธิ สติใหติดอยูกับสมาธิ อยูในความสงบ จิต
ใหอยูในความสงบ 

ถามันไมสงบมันฟุงซาน เอาสติจับใหดี บังคับใหดี อยาเสียดายความคิด 
ความคิดใดๆ ทั้งหมดเราอยากจะวาทั้งหมดสําหรับผูเร่ิมฝกหัด เปนกิเลสทั้งน้ัน ทีนี้สติ
จับปบไมใหมันคิดก็เปนธรรมขึ้นมาเรื่อยๆ อยูในใจของเรา สติดเีทาไรๆ จิตยิ่งเย็นเขา
ไปๆ เย็นเขาไปแลวก็เปนความสงบ สงบแลวก็สวางไสวภายใน ขึ้นไปหาสมาธิแลวจิตก็
ยิ่งแนนหนามั่งคง สติครอบไวตลอด จากน้ันออกมาพิจารณาทางดานปญญา พอจิต
สงบบางแลวเรียกวาจิตอิ่มตัว ไมสายแสกับอารมณ ไมหิวโหยกับอารมณที่เปนกิเลส 
รูป เสียง กล่ิน รส เครื่องสัมผัสตางๆ ออกไปจากตาเห็นอะไรเกิดกิเลสแลว หู จมูก ล้ิน 
กาย สัมผัสกับอะไรเกิดกเิลสแลวๆ 

ทีนี้เมื่อสติครอบงําอยูแลว ส่ิงเหลานั้นที่เห็นก็สักแตวาเห็น สติติดอยูนี้ตลอดสิ่ง
เหลานั้นก็ไมมาเปนภัยตอเรา เรียกวาสติดี นี้ออกพิจารณาทางดานปญญาแยกธาตุแยก
ขันธ ทานสอน เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ เอาเทานี้ละ อันนี้ละที่ทานสอนเปนบาท
ฐานเบื้องตน เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ เกสาคอืผม โลมาคอืขน นขาคือเล็บ ทันตา
คือฟน ตโจ-หนัง หนังนี้สําคัญมากนะ หนังน้ีผิวบางๆ เทานี้ไมไดหนานะคนๆ หนึ่ง 
หนังบางที่สุด ไมไดหนาเทากระดาษเทาใบลานนะ บางกวานั้นอีก อันนี้ละมันหลอกลวง
สัตวโลกใหเปนบากันอยูเวลานี้ คือหนังบางๆ เอาอานอันนี้ใหดี 

อยาฝนธรรมะพระพทุธเจานะ นี่ทางเดินเพื่อปราบกิเลส เราจะดู ผม ขน เล็บ 
ฟน หนัง อนัใดๆ ถาตดิใจอะไรมากใหดูใหมาก พิจารณาคลี่คลายออกไปตลอดถึงลอก
หนังออกไป เอามันจะเห็นกันชัดเจน พอลอกหนังออกไปแลว คนทั้งคนไมมีคําวาหญิง
วาชาย ความกําหนัดยินดีตอกันไมม ี พอหนังออกไปแลวมันแดงโรไปหมดดวยความ
สกปรกโสโครก ดูเขาไปในเขาไปเทาไรๆ ยิ่งไมนาดู คนทั้งคนดูไมไดเลย หญิงทั้งคน
ชายทั้งคนทั้งเขาทั้งเราดูกันไมได นีล่ะธรรมพระพุทธเจาสอนใหเปดดูความจริง นี่ละ
ความจริง เมื่อดูความจริงแลวมันจะดีดดิ้นไปไหนกิเลส ไมดีดนะ มีแตสงบปลอยเขา
มาๆ 
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ส่ิงที่ยึดทีถ่ือเหลานี้มีแตสวมแตถานมีแตฟนแตไฟ ธรรมที่เปนเครื่องพิจารณานี้ 
เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ เปนน้ําดับไฟ กลายเปนน้ําดับไฟไปเรื่อยๆ จิตจะเย็นเขา
ไป แลวพิจารณาเขาไปภายในภายนอก ดูใหไดละเอียดทั่วถึงดวยสติดวยปญญาจริงๆ 
แลวจิตใจจะคอยเบิกกวางแลวจะไดเห็นความจริง โลกไมไดเห็นความจริงมีแตความ
จอมปลอม ตัวเขาเต็มตัวตัวเราเต็มตัวมีแตความจอมปลอม แตเวลาเอาสติปญญาดู 
หนังเปนหนัง เนื้อเปนเนื้อ กระดูกเปนกระดูก เปนสัตวเปนบุคคลที่ไหน ดูเขาไปลึก
เทาไรเห็นตั้งแตส่ิงสกปรกโสมม จิตมันก็ถอยออกๆ ความยึดมั่นถือมั่นความกําหนัด
ยินดีถอยออกมาดวยกัน ปลอยลงไปตามความเปนจริงๆ นี่เรียกวาพิจารณาทางดาน
ปญญา 

เอาแยกพิจารณา อยาเห็นวานอยไปมากไป พิจารณาใหแหลกไปเลยเชียว เอา
นั้นเปนงานพิจารณา แลวจิตใจจะยิ่งสวางไสว ออกทางดานปญญาทีนี้มันจาไปหมดนะ 
ทางดานปญญาออกไปๆ จาแลว สุดทายโลกธาตุมองเห็นไปหมดเลย มันเหมือนกันนี้
หมด เห็นแบบเดียวกันนี้หมดแลวสงสัยอะไร จะกวางจะแคบขนาดไหนก็เอาตัวของเรา
เปนเครื่องยันเลย ก็เหมือนกันไปหมด นี่ละทีนี้มันก็ปลอย ปลอยโลกธาตกุ็คือปลอยตัว
เราไดมากนอย ปลอยโลกธาตุเขามาไดปลอยตัวของเรานี้ไดหมด ปลอยโลกธาตุหมด 
แลวปลอยกิเลสที่ฝงอยูในจิตหมดโดยสิ้นเชิง เรียกวาปลอยโลกธาตุหมดโดยสิ้นเชิง ไม
มีอะไรเหลือภายในจิตใจ ทีนี้จิตอันนี้ละสวางจาเลย 

พอกิเลสตัวปกปดกําบัง ตัวยุแหยกอกวนทกุขั้นของกิเลส ขาดสะบั้นไป
หมดแลว จิตดีดขึ้นไปเปนจิตที่บริสุทธิ์พุทโธลวนๆ แลว นั่นละที่นี่มองดูโลกธาตุมนัจา
ไปหมดเลย เปนอยางน้ันนะ ใหจําเอา ใหตั้งใจไปปฏิบัตเิอาจริงเอาจังกับความเพียร 
สติเปนสําคัญอยาปลอยสติ ใครอยากตั้งฐานไดมากไดเร็วเทาไร มีความสงบมากนอย
เพียงไรอยูกบัสติ ขอใหสติดีจิตจะตัง้ฐานได สงบเย็นใจได ไมเหนือสติไปไดเลย ขอให
ตั้งสติใหดีกแ็ลวกัน นี้ผมพูดเพียงยอๆ พอเอาไปพินิจพิจารณา 

พุทธศาสนาเลิศเลอสุดยอดแลว พูดใหจริงจังผมคนมาจากหัวใจผมเอง นํา
ธรรมะมาพิจารณาขุดคนจนอันนี้ แตกออกไปแตกกระจายออกไปหมด เพราะฉะนั้นจึง
พูดไดเตม็ปากวา การสอนโลกของเราเราไมมีสงสัย สอนโลกดวยความถูกตองแมนยํา
จากการพิจารณามาเรียบรอยแลว ไมผิด ผลจึงปรากฏขึ้นอยางน้ี เมื่อนําผลนี้ออกไป
แสดงตอโลกก็ถกูตองไปหมด ใหพากันจําเอานะ เอาละเทานี้พอ เออ พอใจมาเยี่ยมนะ 
ใหพากันปฏิบัติ จําไดแลวเอาไปสอนหมูเพื่อน เอาละกราบ (ขอโอกาสคารวะ) โอย ไม
ตองคารวะ เอาดอกไมมา คารวะอะไรเราไมไดมาทับหมอทับไหกันพอจะเปนบาปเปน
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กรรม เอาไปบูชาพระขางบน เอาๆ กราบเลยไมตองขอขมา ไมมีโทษอะไรกัน กราบ
ขมาเพราะโทษผิดพลาดตอกัน เออ เอาละพอใจๆ ทานทั้งหลายมาเยี่ยมนี้พอใจ 

เทศนยอๆ ไดยินไหมตะกี้นี้ เทศนยอๆ แตกระจายออกครอบโลกธาตุเลย วันนี้
ไมมีอะไรมากแตก็มามากเอาตอนสุดทาย พระฝรั่งมามาก เทศนสอนทาน เราเคยไป 
พอไปทางโนนทานจะนิมนตไปวัดนานาชาติทุกครั้งนะถาไปแถวอุบลแลว ทานจะมา
นิมนตไปวัดนานาชาติทุกครั้ง ไปกไ็ดเทศนใหฟง ทานพูดอนัหนึ่งสะดุดใจเรา เราไมลืม 
ทานพูดนาฟงอยู เห็นมันเงียบดี เราก็ถามพระฝรั่งน่ันแหละ ที่นี่เงียบไมมีสัตวพวกไก
พวกอะไร วัดนี้ไมมีไกหรือ ไมมีทานวา รําคาญมันขัน นาฟงนะ ภาวนาไมสะดวกทานวา 
เราก็จับไดตรงนี้ เออ นาฟง 

คือตอนทีท่านเริ่มภาวนาชําระจิตใจนี้ ทานไมตองการอะไรเขามายุงกวน 
ถูกตอง เพราะฉะนั้นทานวาไมมีไก เพราะรําคาญมันขัน เรายอมรับในขั้นนี้ แตพอจาก
นี้ไปแลวทานก็จะรูตัวทานเอง พอจิตมันจาไปแลวมันสงสารหมดเลย เล้ียงไดหมด 
เขาใจไหม ดูวัดปาบานตาดซิ แตกอนเราก็หาแตที่สงัด แตทีนี้มีสัตวมากเทาไร เลนกับ
สัตวดีกวาเลนกับคน เลนกับคนมันยุงน้ันยุงน้ี ปากคนนี่มันพิลึกไมเหมอืนปากไก ปาก
ไกแอ็บๆ ขึน้แลวแลวเลย ปากคนมันไมแลว ปากบอนคันปาก ยกโทษคนนั้นแลวยก
โทษคนนี ้

แทนที่จะไปหาอรรถหาธรรมไมไปนะ จะมาสั่งสมธรรมเขาภายในใจตัวเอง 
ปราศจากสิ่งภายนอกไมใหมากอกวนมันไมไป ธรรมภายในใจเขาไมได กิเลสเผาเอา 
มันตองออกไปหายกโทษคนนั้นยกโทษคนนี้ ไปดูแตเขา เจาของไมดูวาผิดถูกประการ
ใด ไมดูเจาของ ไปหาดแูตคนนั้นไมดีอยางน้ัน คนนี้ไมดีอยางน้ี ไปยุแหยกอกวน ดไีม
ดีมาฟองรองถึงครูถงึอาจารย คนนั้นเปนอยางน้ันคนนี้เปนอยางน้ี มันดูแตภายนอก ไม
ดภูายในตัวเอง ตัวนี้ตัวคึกคะนองที่สุดคือจิต มันเที่ยวหาสายหาแสไป คนนั้นเปนอยาง
นั้นคนนี้เปนอยางน้ี เจาของเปนยังไงมันไมดู จําเอานะทุกคน 

อยูในครัวก็เหมือนกัน มาเรียนวิชาปากบอนปากคัน บอนเปนพืชชนิดหนึ่งเกิด
ในน้ํา พวกเผือกพวกบอนเกิดอยูในน้ํา มันคัน ทีนี้เวลาเขามาในปากคน คนปากบอน
คือคนคันปาก มันชอบพูด ไมไดพดูไมได เหมือนกับหมาขี้เร้ือนคันปากเกาปาก เกา
แลวก็พนน้ําลายไป คนนั้นไมดีอยางน้ันคนนี้ไมดีอยางน้ี ปากบอน เขาใจเหรอ เอาละ
รักษาปากบอนใหดีนะพวกนี ้

มันไมไดหาธรรมนะ มันหาแตพวกเผือกพวกบอนเอามาเสริมปาก ปากก็เลย
บอน เกาทั้งวันทั้งคืนยิบแย็บๆ ยิ่งกวาหมาขี้เร้ือน พวกนี้พวกอาจารยหมาขี้เร้ือน หมาขี้
เร้ือนสูไมได หมาขี้เร้ือนเวลามันเกามันเกาเปนระยะๆ ที่คัน อันนี้คันตลอด ไปที่ไหน



 ๑๒

เกามันคัน ถาไมคันก็ไปหาบอนมา คนนั้นไมดีอยางน้ันคนนี้ไมดีอยางนี้ อิจฉาคนนั้น 
อิจฉาคนนี้ นี่ละพวกปากบอนมันคัน ไปหาดู พอไดยาคันมาแลวขึ้นแว็บๆ ถาเปนหลวง
ตาบัวอยูใกลๆ ฟาดปากเลย เอาละพอ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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