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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ยอมรับจอมปราชญ 
กอนจังหัน 

 พระเทาไรวันนี้ (๒๗ ครับผม) พระทั้งหมดดูเหมือน ๕๗ หรือไง เดี๋ยวนี้เราก็
ปลอยใหพระไปเที่ยว สวนมากไปทางภาคเหนือ เราเห็นดวยๆ เราบอก ถาไปทาง
ภาคเหนือไปเถอะเพราะเราเคยไปมาแลว ภาคเหนือดี ภูเขาที่สงัดวิเวกมีเยอะ ที่อืน่ๆ 
หายากอยูนะ ทางเชียงใหมเยอะ ทางภาคเหนือดี เมื่อวานดูไมไดไปไหน  วานซืนวันยุง 
วันที่ ๑๘ ยุงมากกฐินวัดโพธิ ๑๙ ดไูมมีอะไรกม็ีแตเราไปสงของตามโรงพยาบาล ใหพร 

หลังจังหัน 
ระยะนี้กําลังทอดกฐิน เฉพาะวันเสาร-อาทิตยนี้เต็มไปหมดแตกฐิน 

นอกจากนั้นก็มี วันธรรมดาก็มี จวนจะสิ้นฤดูกฐินยิ่งเรงละ วันนี้ขึ้นกี่ค่ํา (๑๑ ค่ํา เจา
คะ) นั่นนะจวนแลว ยังอีก ๔ วันก็ส้ินฤดูทอดกฐิน กรรมฐานเรามีที่ไหนตกคางบาง
กฐินนะ ไมมีใครไปทอดกฐินเลยวัดกรรมฐานเรามีวัดไหนบางทราบไหม (ไมมีหรอก
คะ) คือถาไมมีกฐินก็เอาผาปาใสปุบเขาไป ผาปาใหญกวากฐิน พระพุทธเจาขึ้นผาปา
กอนรับกฐิน ปสุกูลจีวรํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา นั่นขึ้นแลว บังสุกุลเปนอันดับแรก 

กฐินนี้พระทีม่าเขาเฝาพระพุทธเจา มาจากเมืองอะไรเราลืมชื่อแลว มาเขาเฝา
ไมได มาตามทางฝนตกเขาเฝาพระพุทธเจาไมได นั่นละเปนเหตุ พระองคเลยทรง
อนุญาตผอนผันใหมีกฐิน เร่ืองราวมัน แตกอนไมมี วัดกรรมฐานแถวๆ นี้ไมมีใครไป
ทอดผาปาหรืออะไรใหมหีรือเปลา (ไมมีเจาคะ) ถาไมมีจริงๆ เราจัดการปุบปบเลย คือ
มวยนี้ไมไดยกครูนะ ตอยเลย ชนะไปเลย ถาไมชนะตกเวทีกไ็ปเลย ไมยกครู 

วัดแถวนี้ที่วางอยูไมมีใครไปทอดบังสุกุลใหพระกรรมฐานมีไหม (ไมมีคะ ทอด
หมดแลว ภูหินรอยกอนก็ทอดไปแลว ) ภูหินรอยกอนแตกอนเปนดงใหญ เปนภูเขา
เปนดงใหญ เดี๋ยวนี้เขาถากเขาถาง ปลกูอะไรตออะไร แลวมีวัดอยูแถวนั้น เรียกวาภูหิน
รอยกอน อยูกลางภูเขาในปา แตกอนเปนดงเปนภูเขาเปนที่อยูของเนื้อของสัตวเต็มไป
หมด พวกชาง กระทิง ววัแดง หมูกวาง สัตวปาเต็มในดงนี้แหละ ดงที่วาน่ี 

นี่ยังเหลืออีก ๔ วันกฐินนะ สวนบังสุกุลผาปานี้มีไดตลอดไป สวนกฐินมีกาํหนด
ถึงวันเพ็ญเดือน ๑๒ กส้ิ็นเขตกฐิน สวนผาปาบังสุกุลน้ีมีไดตลอดเลย แตไหนแตไรมี
ตลอดไปเลย 

พอพดูถงึเร่ืองผา เขาไปทอดผาปาถวายพอแมครูจารยมั่น ไปบังสุกลุ เขา
บังสุกุลแตละครั้งๆ นี้ไมนอยนะ ประชาชนญาติโยมมาจากที่ตางๆ ไปทอดผาปา 
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บังสุกุลถวายทานที่วัดหนองผือ กไ็มพนเราเปนผูรับภาระอยูโดยดี เขามาถวายผาปา
เสร็จเรียบรอยแลวทานก็โยนตูมใหเรา เออ ทานมหาดูแลนะ องคไหนๆ อดอยากขาด
แคลนตรงไหนใหทานมหาดูแลนะ เทานั้นทานไปแลวหายเงียบเลย ก็เปนเรื่องเราคอย
ดูแลพระเณร บกพรองตรงไหนๆ องคไหนบกพรองอะไรๆ เราจะตองจัดใหเรียบรอย 
อยางน้ันเปนประจํานะถาเราอยูนั่น 

ครั้นเวลาเสร็จเรียบรอยแลวทานกะประมาณวา ไทยทานที่เขามาถวายเสร็จ
เรียบรอยไปแลว ทานถามเรื่องส่ิงเหลานี้แหละ ถามแลวก็ยอนเขามาหาเรา ทานไมถาม
ตอหนาเรา จอมปราชญนี่วะ อะไรๆ ทานจะถามลับหลังเงียบๆ นะ แลวทานมหาได
อะไรไหมละ พระวา ทานไมเอาอะไร ทานก็นิ่งไป ถามหลายครั้งตอหลายครั้ง ทานมหา
ทานก็เปนคน บทเวลาทานจะเอานะ พวกเราเปนคนหรือเปนหมา เขาแลวนะนั่นนะบท
เวลาทานจะเอา ทานมหาทานก็เปนคน ฟงทไีรๆ มีแตทานไมเอาๆ ทานมหาทานเปน
คน เราเปนหมาเหรอ นั่น เอาละนะ 

ทีหลังมานี้พอเขามาทอดผาปา เราไมอยู ทานใหขนเขาไปในหองทานหมดเลย
นะ หองทานเต็มเลยเทียวนะผาปา ทานทําอยางน้ันละทํากับเรา เพราะเราไมเอาอะไรๆ  
แตทานไมไดถามถงึเร่ืองขอวัตรปฏบิัติประจําตัวเรา เรามีผาสามผืนเทานั้นเปนประจํา
นะ เราไมเอา มีอะไรเราก็ไมเอา เพราะเรามีธุดงคขอนี้ประจาํตัวเรา เราก็ไมบอกใครให
ทราบ แลวทานก็ถามอยูเร่ือยอยางน้ัน สุดทายก็ขนเขาไปในหองทานเต็มหมดเลย นี่ให
ทานมหามาเสียกอน ใหทานมหามาเลือกแลวจะไปไหนคอยไปทานวา ขนเขาไปนั้น
หมดเลยนะที่นี่ นั่น บทเวลาทานจะเปนอยางน้ันละ ไมใหเอาไปไหน เขามาทอดผาปา 
ขนเขาในหองทานเต็มหมดเลยจริงๆ นะ 

พอเราเที่ยวกลับมาแลว เอา เลือกเอาผา ส่ังใหพระโกยออกมาเต็มหนากุฏิ เอา 
เลือกเอาจะเอาผืนไหน โอย กระผมไมเอา เราก็ไมไดบอกวาเราใชผาสามผืน จีวร สบง 
ผาสังฆาฏิ แลวก็ผาอาบน้ําเทานั้น นี่เปนปรกติของเรา เราใชเทานั้น ทานใหเราเลือกเอา 
เราไมเอาเราพอ เรามีพออยูแลว แตเราไมไดบอกวาเราตองการผาเพียงสามผืนเราไม
เคยบอก เราพอแลวเราวา ทีนี้ทานก็โละเลย โละๆ โละเลย อยางน้ันละทานทํากับเรา 
ทานจะสอดแทรกถามทหีลัง เพราะเราเปนผูจัดอะไรตออะไร พอเสร็จเรียบรอยแลว
ทานถามพระเณร ทานมหาจัดเรียบรอยแลวหรือ จัดเรียบรอยแลว แลวทานมหาได
อะไรบาง ทานไมเอา ทานก็นิ่งไป 

หลายครั้งหลายหนก็ซัดละซิ สุดทายขนไปไวในหองทานเต็มหมดเลยนะ เราไป
ก็ขนออกมาใหเราเลือกเอา เราก็ไมเอาสักผืน เอา โละ แลวก็โละเลย เปนอยางน้ันทาน
ทํากับเรา ก็เราไมเอา แตไมไดบอกทานนะ คือเราก็มีธุดงคของเรา มีผาสามผืนเปน
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ธุดงคกับผาอาบน้ําเทานั้นละ สบง จีวร สังฆาฏิ แลวสี่กับผาอาบน้ําเทานั้น เทานั้นละไม
เอาอะไร แตไหนแตไรมา ถือเปนประจํา แตเราไมบอกทานนะ นั่นละจอมปราชญทานดู
ทั้งหมดนะ ดูทั้งเราดวยดูทั้งหมูเพือ่นดวย เราปฏิบัติรอบคอบขอบชิดหรือโงเขลาขนาด
ไหนทานก็จะดูในขณะเดยีวกันๆ พระเณรทานก็ดูในขณะเดียวกัน เปนอยางน้ันจอม
ปราชญดูคน 

เราน้ีไมเอา แมแตผาหมเราก็ไมเคย ไมเคยหมผาหมนะ มีเทานี้ละ มีจีวร 
สังฆาฏิ พับใสกันหมเทานั้น ใหเทานั้น หนาวขนาดไหนก็ใหเทานั้น อยูในวัดก็
เหมือนกัน ออกนอกวัดก็แบบเดียวกัน ไมเคยมผีาหม เราไมเอา คือดัดเจาของ สุดทาย
ทานก็เอาผาหมทานไปบังสุกุลใหเรา ผาหมทานหมทุกวันนะ ถาเอาผาใหมก็ไมอดอกี
อยูที่ไหนในวัด ทานก็กลัววาเราจะไมเอา เพราะถาเอาก็เอาแลวนี่ผาเต็มวัด ทานเลยเอา
ผาหมของทานไปบังสุกุลใหเรา สุดทายเราก็ความเคารพ จอมปราชญกบัจอมโง เราก็
ตองยอมรับจอมปราชญ เราก็หมให เวลาอยูในนั้นหมให ออกไปปลอยเลย ไปเลย เปน
อยางน้ัน ทานทําอยางน้ันกับเรา 

สักเดี๋ยวใสบาตรๆ แนะ พระทั้งวัดเห็นเมื่อไรเราทําของเรา พระไมเห็นนะ เวลา
เห็นเปนทานเห็น ปุบปบใสบาตรเรา คือเราบิณฑบาตไดมาเทานั้นเอาเทานั้นเรา ปฏิบัติ
ประจําตัวไมใหใครทราบนะ เราทําของเราอยูอยางน้ันตลอดมา แตทานเห็นนี่ พระเณร
ทานก็ไมไดสนใจละ เราก็ไมสนใจกบัใคร เราทําของเรา พอเสร็จแลวจัดอะไรใสบาตร
ปบ เอาบาตรเขาไปซุกไวที่ตนเสา แลวก็เอาฝาบาตรปดแลวผาอาบน้ําปด จากน้ันก็มา
จัดใหทาน มาดูของเกี่ยวกับทาน ทั้งหมดเปนเราดูทั้งน้ัน พอเสร็จแลวก็ไปนั่ง ครั้นนาน
เขาๆ ปุบปบใสบาตรเรา ขอใสบาตรๆ ทานรูไดยังไงวาเราทําอยางน้ันของเรา เปนอยาง
นั้นละ ตาทานแหลมคมมาก 

ไปอยูกับทานเราก็ไมไดอยูดวยโลกามิสตางๆ เราไมมี เรามีแตธรรมลวนๆ เรา
เอาของเราเทาน้ัน จะมีมากมีนอยเราไมสนใจ เรามุงแตธรรมของเรา ปฏิบัติประจําตัว
ตลอดอยูอยางน้ัน แตทุกวันนี้ผามองไปกุฏินั้นจะไมเห็นกุฏินะ จะเห็นแตผาหมเต็มอยู
ที่กุฏิ ใครกข็นไปใหๆ เราก็ไมหมแหละ เราก็หมเทาที่ควรหมกับนิสัยของเราเทานั้น 
นอกนั้นอยูทีไ่หนก็ใหมันอยูอยางน้ัน พระเณรนี้ขนเขาไปผาหมเต็ม เราไมเคยไปสนใจ 
กองอยูนั้นละ เราก็หมเฉพาะเราพอดีๆ 

ธรรมอยูกับเราไมไดอยูกบักองวัตถุส่ิงของ อยูกบัเรา ธรรมอยูกับเรา เรารักษา
ธรรมเราเสาะแสวงหาธรรม ไมไดมาหาส่ิงเหลานี้นี่นะ นั่น บทเวลาลงกันลงตรงนั้น เรา
จะมาเห็นสิ่งเหลานั้นสําคัญยิ่งกวาธรรมไมได เราไปหาธรรม ธรรมเปนยังไงเราตอง
เสาะอยูกับธรรมเสมอตลอด วันนี้ไมมีธุระอะไรละ จะไปสงของตามโรงพยาบาลเทานั้น
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ละ ไปโรงนั้นโรงนี้.. เอามาอะไรนี่ (อาคารเรียนครับ) ไปเอาไป เอามาหาอะไรประสา
วัตถุ ไปไหนก็แบกแตวัตถุไป แบกธรรมซิ ไปเอาไป อยามาขวางหนานะฟาดเขาปา เรา
ไมสนใจกับวัตถุวัตถิ สนใจแตธรรมอยางเดียว ไปที่ไหนมีแตวัตถุออกหนาออกตา 
มันศาสนวัตถุ อะไรนิยมแตวัตถุๆ ธรรมภายในหัวใจแหงผากไมสนใจ ปฏิบัติธรรม
ยังไงกัน 

นี่พูดจริงๆ ทํามาแลวคอยพูดนี่นะ เราไมสนใจอะไรทั้งน้ัน ผาก็สามผืนตลอด ส่ี
กับผาอาบน้ําเทานั้นละ สบง จีวร สังฆาฏิ แลวก็ผาอาบน้ําเทานั้นเปนประจํามาตลอด 
เพราะฉะนั้นพอแมครูจารยจึงเอาผาไปบังสุกุลใหเราเรื่อย ทานเห็นวาเราไมมีอะไรๆ 
เราไมเอานี่ สุดทายทานเอาผาหมของทานไปบังสุกุลใหเรา ก็เราไมเอา แนะ ดัดเจาของ
ดัดอยางน้ัน แตไมใหรูนะวาเราดัดเจาของ เราทําเฉพาะตัวของเรา ไปอยูกับใครก็ไมได
ทํากับใครทํากับเรา ธรรมอยูกับเรา เราหาธรรมเราตองปฏิบัติตอธรรมอยูกับเรา เราจะ
ไปเห็นแกวัตถุส่ิงของตางๆ ไมได ธรรมะทานอยูกับเรา ถาเสาะแสวงหาธรรม อะไรจะ
ถูกธรรมเหมาะสมกับธรรมเอาอันนั้นละ อะไรที่ขวางธรรมไมเอาๆ แตไหนแตไรมา 

นี่ละไดมาเปนอาจารยสอนหมูเพื่อนอยู เปนมาดวยแบบนี้นะ เราไมไดเปนมา
ดวยความฟุมเฟอเหอเหิม อยางน้ันไมมีเรา เราไมมีจริงๆ ตัดออกหมด ตัดออก
ตลอดเวลาไมเขามายุงเลย มีผาสามผืนๆ เทานั้น จนครูบาอาจารยเอาผาหมผาอะไรมา
บังสุกุลใหเรา วาเราไมมีละทา มันอดอยากอะไรแตเราไมเอา ทานก็เลยตีความหมายวา 
ถาทานมาบังสุกุลใหเราแลวเราตองหม ความหมายวางั้น ทานก็รูอยูผาหมเต็มวัดแตเรา
ไมเอา ก็เราดัดเรา 

ไปปาไปเขาที่ไหนเอาผาไปที่ไหนไมเอานะ มีผาสามผืนเทานั้น หมเทานั้น เอาๆ 
นอนไดก็นอน นอนไมไดไมตองนอน บางคืนตลอดรุงนอนไมหลับ ไมหลับก็ไมหลับ
กลางวันนอนก็ไดนี่วะ แนะ ดัดกันอยางน้ัน ถาจะเอาแบบนอนหมูขึ้นเขียงตายหมดละ
พวกนี้ตายหมด เราไดธรรมมาสอนหมูสอนเพื่อน เวลาเราทําใครรูกับเราเมื่อไร เราเอา
เปนเอาตายตลอดมานะ ไปกับหมูกับเพื่อนก็ไมไดเหมือนใคร มันหากเปนอยูในจิตนี้
แหละ 

ใครเปนยังไงเราก็ดูรูเร่ือง แตไมเคยพูดไมเคยสนใจกับใคร สนใจแตกับเรา 
เชนอาหารบิณฑบาตมา ไดของมามากมานอยนี้ไมสนใจเลย เอาเฉพาะในบาตร
เทานั้นๆ เปนประจําสําหรับตัวเรา ใครมาใสไมไดนะใสบาตรเรา พอไดมาปบมีอะไรจดั
ใสปุบๆ สอดเขาฝาปบเลย จากน้ันก็มาปฏิบัติตอหมูตอเพือ่นครูบาอาจารย สําหรับเรา
เองเราไมเอา เพราะเราดัดเราอยูตลอดเวลานี่ ทําฟุงเฟอเหอเหิมลืมเนื้อลืมตัวไมได



 ๕

ไมใชธรรม เปนเรื่องของกิเลสกินไมพอไดไมพอ ทองปองแตก ธรรมะแหงผากภายใน
ใจ ไมเอาอยางน้ัน เอาละวันนี้ ใหพร 
 

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/

