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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ตามเสด็จพระพุทธเจาดวยขอปฏิบัติ 
กอนจังหัน 

 ในตํารับตําราทานแสดงไวอยางชัดเจนหาที่สงสัยไมได คือการดําเนินพระ
อาการของพระพุทธเจาทุกส่ิงทุกอยาง เขียนไวเปนตํารับตําราเปนแบบฉบับหมดนะ ผู
ที่จะศึกษาตามรองรอยพระองค ไมมทีี่ไหนจะนาสงสัย นอกจากมันหนาดานละพระเรา 
พระเขาพระเรามันหนาดาน มันเหยียบหัวศาสดาไป คือขามเกนิหลักธรรมหลักวินัยนั้น
ละ ธรรมและวินัยคือองคศาสดา ใครมีความใกลชิดติดพันรักชอบเคารพกับธรรมกบั
วินัยนั้นคือเปนผูตามเสด็จพระพุทธเจาตลอดเวลา ใครมีความหนาดานลวงเกินพระ
โอวาทคําสอนทุกแงทกุมมุนั้นเทากับเหยียบหัวพระพุทธเจาไป 

พวกเรานี้พวกตีนสูง จิตใจมันต่ํา ตีนมันสูงขึ้นเหยียบหัวพระพุทธเจา จิตใจมัน
ต่ํา นรกอเวจีสวมถานยังสูไมได จิตใจต่ํา ใหพากันจําเอานะที่พูดเหลานี้นะ สอนไวนี้มี
ตั้งแตจอมปราชญๆ ที่เอามาสอนไว แตผูที่รับพระโอวาทของจอมปราชญมันก็จอมพาล
สันดานหยาบ เลยเหยียบย่ําทําลายโอวาทของทานผูดิบผูดีไป เหลือตั้งแตพวก
โกโรโกโสเต็มบานเต็มเมือง ไปทีไ่หนมีตั้งแตความโกโรโกโส เพราะใครกไ็มหาของดีหา
แตความชั่ว เต็มตัวมีแตความชั่วทั้งหมด ทั้งพระทั้งฆราวาส เลยเลอะเทอะไปหมด 

แลวมีแตของเลอะเทอะเปนยังไง ของดิบของดีไมมี มันนาเย็นใจแลวเหรอ ถา
เปนอาหารก็มันดูไมไดแลว เพราะไมดี ที่อยูทีก่นิที่หลับที่นอนมีแตของเลอะๆ เทอะๆ 
ไปดวยความสกปรกโสมม ตัวเราเองก็เปนตัวเลอะเทอะ แลวมันดูไดไหมละ พิจารณาซิ
พวกเรา พวกมาศึกษาหาความดีใสตัวเอง ใหยึดไปเปนหลักเปนเกณฑนะ พระพุทธเจา
เปนฉบับเอกที่สุดแลวละ เปนผูส้ินกิเลสเสียดวย พระโอวาทที่สอนลงไปนี้ลวนแลว
ตั้งแตเปนสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบทุกอยาง บริสุทธิ์ไมมีดางพรอย ใหนําไปปฏิบัต ิ

การปฏิบัติของพระของเณรเรา เราก็ไมมีทีต่องต ิ คือความพรอมเพรียงสามัคคี
กันนี้ ตั้งแตเร่ิมสรางวัดปาบานตาดมา ไมมขีอตองติตลอดมา เราชมเชย ใหพากัน
ปฏิบัติอยางนี้เร่ือยไปตอสวนรวมของเรา อยาใหบกพรอง สวนรวมบกพรองก็คือแตละ
บุคคลบกพรองนั้นแหละ ใหตั้งใจปฏิบัติ การภาวนาเปนเรื่องสําคัญสําหรับพระเรานะ 
การภาวนาสติเปนสําคัญ ตดิอยูกับอาการเคลื่อนไหวทุกอาการของเรา สติตองติดแนบ
ตลอด พทุโธติดแนบกับสติ ธัมโม สังโฆ ติดแนบกับสติ แลวปญญาพินิจพิจารณาอะไร
ติดแนบกับสติๆ ไปเรื่อยๆ จะไดหลักไดเกณฑออกมาจากหัวใจดวงนี้ที่เคยเลวดวย
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ความต่ําชา คือกิเลสทั้งหลายมันจะถูกซักฟอกออกดวยอรรถดวยธรรมแลวสงางาม
ขึ้นมาภายในใจของเรา ใหพากันตั้งใจประพฤตปิฏิบัต ิ

อยาเห็นสิ่งใดในโลกนี้วาเปนของดิบของดีแขงธรรมพระพุทธเจา แขงศาสดา
องคเอกไป มีแตเลวทั้งนั้นละ ถาใครเกงแลวเลว ใครเกงไปๆ เลวทั้งน้ันละพาเจาของ
ใหต่ําตอย แตถาเดินตามเสด็จพระพุทธเจาดวยขอปฏิบัตินั้นสูงขึ้นเรื่อยๆ นะ เอาละให
พร  

หลังจังหัน 

เมื่อวานนี้ไปโรงพยาบาลจิตเวช จังหวัดเลย ตามธรรมดาเราจะไมไปสงอาหาร
ตามโรงพยาบาลจังหวัด แตเราจะไปตามอําเภอของจงัหวัดนั้นๆ แตจังหวัดเลยนี่ตอง
ไดไปทั้งจังหวัดทั้งอําเภอ ขาดแคลนมากนะ โรงพยาบาลจิตเวชกับโรงพยาบาลจังหวัด
นี้เปนคูกันในการสงเคราะหของเราเสมอกันหมดทั้งสองโรง เมื่อวานนี้ไปจิตเวช จังหวัด
เลย พอเขาไปนี้จิตเวชอยูทางนี ้ โรงพยาบาลจังหวัดอยูกลางตัวเมืองคับแคบมาก 
โรงพยาบาลจังหวัดเลยอยูทามกลางตวัเมือง ชุมนมุชนเลย แลวสรางตึกใหญๆ ขึ้นมา
อีกก็ยิง่คับแคบไปหมด โรงพยาบาลนี่มันไมขาดคนนะ ตองไดทําเผื่อเอาไวๆ คือเผื่อ
ประชาชน ตองเผื่อใหกวางขวางเอาไว ไมอยางน้ันไมพอกับคน 

ตานี้ดูวาเราชวยมากนะ (ทั้งหมด ๑๕๙ ลาน ๖ แสนบาทเจาคะ)  นี่เฉพาะ
เครื่องมือตา ซื้อเครื่องมอืตาใหโรงพยาบาลตางๆ ทั่วไปหมดแหละ จําเปนที่ไหนๆ ก็
ไป ทางนี้ก็ผานเขาไปตั้งแตเพชรบูรณ พิษณุโลก ขึ้นถึงเชียงใหมเลย ตาทั้งน้ัน เฉพาะ
ตา ๑๘ โรงพยาบาล ๑๕๙ ลาน ๖ แสน อยางอื่นไมวา เพียงเฉพาะตาเทานั้นก็ ๑๕๙ 
ลาน แลวโรงพยาบาลหนึ่งๆ มันนอยเมื่อไร เครื่องมอืแพทยชนิดตางๆ ในโรงพยาบาล
ออกไปจนกระทั่งถึงรถถงึรา ตึก ตึกไมพอ เอา ให รถราเครื่องมอืแพทย 

บางแหงมีที่อีก ที่คับแคบ มีผูเขาจะขายก็ซื้อให แนะ นอกจากที่เขาไมขายก็
จําเปน มีหลายแหงที่เขาไมขาย  จนตรอกเราก็ดี อยูที่ภูหลวงหรือไง ภูหลวง ไมไดกวาง
นะ เราไปเห็นมันแคบ ใหเขาไปติดตอดานทางทศิใต เขาไมขายเลยจนตรอก ถาเขาขาย
จะเอาหมดเลยแถวนั้น ขยายออก ที่ซื้อที่ใหโรงพยาบาลนี่เยอะนะ ที่ขยายออกๆ ที่มนั
แคบ ซื้อขยายๆ มีเยอะ สวนซื้อทั้งพื้นที่โรงพยาบาลเลยก็มีทางอําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม นี้มันคับแคบ โรงพยาบาลเหมือนอยูในหองครัว เราเขาไป พอเขาไปก็ไปเห็น
กระดาษปดอยู แลวทอมันออก เอกซเรยหรืออะไร พอเขาไปนี้ปดอะไร ถาเปนศพก็
เรียกวาศพคนตายแลวนะนี่ แตนี้มันศพอะไร ศพเอกซเรยเขาวา เสียมาหลายปแลว 

พอไปถึงนั้นถามตรงนั้นเลย มันขัดของหรืออะไรใชไมได ได ๓ ป ๔ ปแลว เรา
ใหๆ เลย อยางน้ันละใหเลย เครื่องเอกซเรยทางบานฝาง จากนั้นก็ซื้อที่ใหเลย ที่มันคับ
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แคบ ดูเหมือน ๙ ไรนะ ที่ที่โรงพยาบาลบานฝางมีเพียง ๙ ไร แคบนิดเดียว ใหเขามา
ติดตอลองดซูิแถวนี้ที่ไหนเขาจะขายที่นั่นนะ ถาได เราก็จะซื้อใหเฉพาะที ่สวนเครื่องมือ
อุปกรณที่จะมาสรางโรงพยาบาลใหม เราไมให เราไมมีเราบอก ใหเขารับรองเอง ถาเขา
รับรองจะหาอุปกรณ ทางราชการรับรองจะหาเครื่องอุปกรณการกอสรางทุกอยาง
มาแลวเราให เราจะซื้อให เขารับรองวาไดๆ เอาเราซื้อใหเลย 

ดูเหมือนที่ ๒๕ ไร พอดีเปนเนิน เนินนั้นหมดพอดีเลย ๒๕ ไร ปาเขาไปหลาย
ลานนะ แตเราซื้อใหแตที่ เราบอก เครื่องการกอสรางอะไรๆ นี้ ทางนูนรับรองเอง ขาด
แตที่เทานั้น เราเลยใหที่ ทางนั้นเขาก็รับรอง แลวสรางขึ้นใหมเลย จึงเปนที่โรงพยาบาล
ใหม โอย สวยงาม ที่อยูในครัว ๙ ไร ดูไมไดแหละ อนันั้นดูเหมือนเปน เขาเรียก
สาธารณสุขหรืออะไร อนามัยหรืออะไร เปนอนามัยเหรอ อันนี้ซื้อใหใหมหมดเลย 
อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน อันนี้ใหทั้งเอกซเรย ซื้อที่ใหดวย ยกไปตัง้เลย 
ส่ิงกอสรางอะไรๆ เขารับรอง เขาบอกขาดแตที่เทานั้นละ เราก็รับรองใหเลยที่ ซื้อให
เลย จึงไดสรางใหม จึงนาดู โรงพยาบาลบานฝาง 

โห เร่ืองการชวยโลกนี่ชวยจริงๆ นะ ไมคํานึงคาํนวณวากวางวาแคบขนาดไหน 
คือหมดกําลังๆ วางั้นเถอะ ทุมลงเลยๆ ตลอด เพราะเราไมเก็บเงิน เงินนี่เพื่อประโยชน
ทั้งหมด เราบอกอยางน้ีเลย ไมไดเพือ่เรา แมที่สุดตายเงินนี้ก็จะไปเปนประโยชนแกผูมี
ชีวิตอยู เชนซื้อทองคําเขาคลังหลวง เราจะรับกันไดกับไฟเผาเรา เราบอกชัดเจน ก็
อยางน้ันละ เราไมเอาอะไรเลย ทําใหเปนประโยชนแกโลก 

อยางที่เราทํานี้ก็ไมคอยมีใครทํานะ จะไมใชความคิด หรือไมมีเงินหรืออะไร มัน
ก็หลายอยาง อาจไมคอยสนใจละมาก มันอยูในความคับแคบ เห็นแกปากแกทอง
เจาของ กินวันหนึ่งๆ แลวพอ ปากใครทองใครอยูยังไงกินยังไง ไมสนใจ ขอใหเจาของ
ไดกินไดหลับไดนอน พอ อาจเปนอยางงั้นมาก จึงไมมีสาธารณประโยชนปรากฏขึ้นแก
ที่ชุมนุมชน เรามันไปสาธารณประโยชน เปนสาธารณประโยชน สําหรับตัวของเราเอง 
พูดไดชัดเจนวาไมมี มีเทาไรตีใหออกเปนสาธารณประโยชนทั้งหมดเลย 

เชนอยางเงินนี่เหมือนกัน เงินออกชวยโลกนะ เงินทุกบาททกุสตางคออกชวย
โลกทั้งหมด เราไมเก็บไมเอา เหมือนใครเขาเขียนไวที่หนาศาลานั้นก็นาฟงอยู เขาเขียน
อยูที่หนาศาลา เราอานดูเนื้อความที่เขียนนั้นรูสึกวาออกจากหัวใจที่เปนธรรม เรียกวา
ใจเปนธรรม เขาแสดงไววาทางภาคอีสานนี้แรนแคนกันดารมาก หลักธรรมชาติมันเปน
เอง ไมมีใครกดขี่บังคับทรมานกัน แตมันเปนความจําเปน ทางภาคอีสานรูสึกแรนแคน
มาก แตกม็ีมาอีกอันหนึ่งคือวา แตยังพอมีส่ิงชดใชแทนกนัคือหลวงตาบัวมาชวยทาง
ภาคอีสาน ยังพอมส่ิีงทดแทนกนั ไมแรนแคนอยางหาทางชวยเหลือกันไมไดดังที่
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เปนมา ยังพอมี เขาเขียนไวเราลืมแลวแหละ ยังพอมีส่ิงทดแทนกัน หลวงตามหาบัวได
อุตสาหพยายามชวยทางภาคอีสานพอประมาณวางั้นนะ มีส่ิงทดแทนกัน อันนี้ก็ถูก อนั
ไหนที่พอชวยกันไดก็ชวยกันไป 

คือส่ิงที่แรนแคนกันดาร มันไมมกีย็อมรับไมม ี เชนอยางนํ้ามีที่ไหนภาคอีสาน 
ไมมี แลวจะไปหาที่ไหน เราจะไปตําหนิใครวาใครมาลงโทษ ไมมี ในหลักธรรมชาติ
ลงโทษเอง อยางที่วาแรนแคนกันดารก็เปนแตยอมรับแหงบุญแหงกรรม แหงหลัก
ธรรมชาติของมันเอง ไมมีใครไปทรมานซึ่งกันและกันใหเจ็บแสบหรือแคนน้ําใจ ไมม ี
มันเปนหลักธรรมชาติ เปนกรรมของสัตวเองน่ันแหละ ภาคอีสานอดอยากขาดแคลน
มากสําหรับน้ํา น้ําเปนสําคัญ อะไรจะขาดแคลนก็ตาม ขอใหมีน้ําผานเถอะนะ พอเปน
พอไป 

เราจะเห็นไดเวลาเรานั่งรถไป ที่ไหนที่มีสายน้ําไปแลวสิ่งเพาะปลูกตางๆ เขียว
สดงดงาม สองฟากทางเต็มไปหมด นั่น ขึ้นอยูกบัน้ํา มันมีน้ํา อันนี้ทางภาคอีสานไมมี
น้ํา ไดอาศัยลําปาวนิดเดียว เรานั่งรถผานไปเห็นเขาปลูกอะไรสดเขียวงดงามสองฟาก
ถนน นี่ก็ออกจากน้ําลําปาวเทานั้น นอกนั้นไมมีน้าํจะทําไง หลักธรรมชาติของมันเปน
อยางงั้น จะตําหนิใครก็ไมได เรียกวาเปนกรรมของสัตว 

เราก็พยายามทุกอยางสําหรับที่จะชวยสวนรวมของเรา ชวยเต็มกําลัง
ความสามารถของเรา ที่จะมาคิดเพื่อเรานี้บอกวาไมมีเลย ไมมี แบตลอดเลย มีเทาไร
ออกๆ ดวยความเมตตา ความเมตตามีเทาไรไมเหลือละ ออกหมดเลย ปดออกๆ หมด 
เราสงสาร อํานาจแหงความสงสารนี่ละมันทําใหเสียสละได ไมมีเหลือเลยแหละ ความ
ตระหนี่นี้มันกวานไดไมมพีอ เอาจนตายความตระหนี ่

นี่ก็วาใครจะมาเปนนายก เปนนายกเหยียบหัวเราไปไมเจริญเราก็บอกตรงๆ 
เราอุมอยูนั้นนายก อุมชวยขึ้นใหเปนนายกแลวก็สอนดวย เปนนายกใหเปนนายกดวย
ความเปนธรรม เราเปนหัวใจของชาติ นายกคือหัวใจของคนทั้งประเทศ ใหดูหัวใจของ
คนทั้งประเทศใหทั่วถึง อยาเห็นแกพุงเจาของอยางเดียว เราวางั้นนะ กอนที่จะไปเปน
นายก ใหดูหัวใจคนเสียกอน อยามาดูตั้งแตพงุเจาของเราบอก นี่เราก็พูดตรงๆ อยาง
นายกทักษิณนี่ เราสอนนะนี่ เราอุมขึน้ สอนจริงๆ ดวย อุมดวย มานอนอยูดวยนี่ ครั้น
เวลาไปเปนนายกแลวมันไปใหญ มนัไมเจริญเราก็บอก เราสอนเพื่อความเจริญ มันฝา
ฝนอรรถธรรมไป มันไมเจริญเราก็วาตรงๆ อยางน้ีละเรา ธรรมตองพูดอยาง
ตรงไปตรงมา 

ทีนี้ไดยินมาลูกหลานของเรานี้ ใครที่อยากจะเปนนายก เอาเปนก็เปนได นายก
เปนของคนไทยทั่วประเทศนั้นแหละ ขอใหเปนธรรม ปกครองกันโดยธรรม อยาเห็น



 ๕

แกตัวเราวางั้น ดังที่เห็นแกตัวมาแลวนี้มันใชไมไดนะ คือใครเปนนายกเราก็สอน แต
มันไมฟงเสียงเรา มันฟงเสียงแตพุงของมัน มันกเ็ลอะเทอะไปหมด ถาฟงเสียงอรรถ
เสียงธรรมแลวก็ดี วันนี้ก็ยังจะไปธรุะอีก ไปกช็วยโลกละไมใชอะไร โรงพยาบาลนั้น
โรงพยาบาลนี้ เอาไปสงโรงนั้นโรงนี้ 

(มีเร่ืองเกี่ยวกับคลังหลวงจะกราบเรียนใหหลวงตาทราบ คือมีกลุมลกูศิษยที่
ทํางานปกปองคลังหลวง ไดบอกบุญชักชวนประชาชนใหบริจาคเงินรวมปกปองคลงั
หลวงในงานกฐินของพระหลวงตาและงานกฐินทีห่นองผือนาใน ไดเปนเงินจํานวน 
๕๗,๑๗๐ บาท จึงมากราบเรียนใหพระหลวงตาไดรับทราบ และขออนุญาตพระหลวง
ตานําเงินนี้ไปใชในงานปกปองคลังหลวงตอไป ควรมิควรแลวแตพระหลวงตาจะเมตตา
เจาคะ) 

เห็นดวยๆ ทันที ถาเอาไปปกปองคลังหลวง อยาไปเอาเปนกุญแจไปเปดคลัง
หลวงออกมาก็แลวกัน ปกปองเราเห็นดวย ก็เราทําดวยความหนุนเขาทุกอยาง 
เพราะฉะนั้นเรื่องของเรามันจึงมีไปเกีย่วถึงคลังหลวง เพราะเงินเราเอาเขาคลังหลวง
เยอะ ทองคาํก็เขาเยอะ ดอลลารเขาเยอะ เราจึงมีสวนเกี่ยวของ ขูฟอๆ ไว ไมงั้นมันเอา
ไปกินหมดนะ เราหามาไวเพื่อชาติของเรา เราไมไดหามาเพื่อทําลายชาตินี่นะ 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

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

