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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจกิายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

ความโลภจะทําลายชาติ 
 (เดิมทีรัฐบาลเขาจะขายการไฟฟาฝายผลิต เขาก็โฆษณาทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ทีนี้พวกสหภาพกฟผ. เขาไปรองศาลปกครองวนัที่ ๑๕ ทีผ่านมานี้ ศาล
ปกครองก็ส่ังใหระงับการขายหุนไวกอน การตูนเขาเอามาลงดังน้ีครับ คนหัวเหล่ียมๆ 
เขาก็ถือปายความวา ศาลปกครองสัง่ระงับการขายหุนกฟผ. คนนี้เขาเลยอุทานวา ตาย 
เราลืมซื้อศาลปกครอง) อยางน้ีละการตูนมีตลก ไมงั้นไมเรียกการตูน มันหากพูดที่โลก
เขาไมพูดกัน อดหัวเราะไมไดนะ อานอีกทีนะมันขบขันด ี

(ศาลปกครองสั่งระงับขายหุนกฟผ. ซึ่งยอมาจากการไฟฟาฝายผลิต) รัฐบาลจะ
ขายหรือไง(ขายแลวละครับ ครม.มีมติใหขายแลว ไปบอกขายทั้งตางประเทศ ทั้งใน
ประเทศ) ที่ขายนี้ แลวประเทศอื่นๆ ที่เขาขายผลเปนยังไงบางละ (ลมละลายทั้ง
ประเทศอยางอารเจนตินา) แลวเมืองไทยเราคุณทักษิณมันบดัซบนักหรือ จะเอาไฟฟา
ไปขายอีก วาอยางน้ีละเรา เขาขายเจงกันมาสักเทาไร เมืองไทยอยากเจงหรือจึงเอาไป
ขาย (เขานึกไดวาเราลืมซื้อศาลปกครอง) คือศาลปกครองเขาสั่งใหระงับ ก็รูสึกวามัน
นาซื้อศาลปกครอง เขาทาดี มันพูดอยางโลกไมพูด ตลกด ี

มันเปนยังไงรัฐบาลเรานี้ ทําไมจึงมแีตเร่ืองราวตลอด คือเราฟงโดยธรรมนะ 
ไมใชฟงธรรมดา เชนวานี้ก็วาโดยธรรม มันหากวนไมเขาทา เขาเจงมาเทาไรๆ ขายที่วา
นี่นะ แลวยังจะไปขายอกีก็ตองเจงไปตามเขาอีกซี มันบัดซบนักหรือรัฐบาลเรานี้ เรา
อยากถามวางั้นนะ มันอตุริไปหาทําที่คนทั้งประเทศเขาไมทํากัน มันหาความฉิบหายใส
ประเทศนี่ ซื้อมาแลวหรือศาลปกครอง (เขานึกวาซื้อไวแลว แตจริงๆ ลืมซื้อ ถงึเขามี
คําส่ังออกมาระงับการขายหุนไวกอน ถาซื้อไวแลวก็คงผานฉลุย) 

(พวกคนการไฟฟาก็ไดหนี้เพิ่มเติม ทีแรกเขาขายหุนใหพวกนี้หุนละ ๑๐ บาท
พวกพนักงานการไฟฟานี่นะครับ เขารับซื้อแลว ตามทองตลาดราคา ๒๘ บาท ทุน ๑๐ 
บาทขายก็ไดกําไร ๑๘ บาท เขาก็ไปกูเงินจากสหกรณออมทรัพยบาง ออมสินบางเพื่อ
จะซื้อหวังกําไร พอดีศาลปกครองสัง่ระงับ ตามขาวนะครับขออภัยดวย เขาบอกนอน
ไมไดเอามอืกายหนาผาก เอาอยางอื่นกายหนาผาก) เปนหนี้เขาตองเอามอืกาย
หนาผาก (ไมใชมือครับ เขาบอกวาเอาเทากายหนาผาก) เอาหํากายหนาผากมันถึงถกู 
มันยังไมเหมาะ เอาหํากายหนาผากวางั้นถูก มันบัดซบพูดจริงๆ นี่เขาเรียกน้ําหนัก เรา
ไมไดพูดหยาบโลนอะไร เอาน้ําหนักใสกันปงเขาไป 
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(เขาเลยมีหนี้สินเพิ่มครับ) ก็เพิ่มละซี หาเร่ืองเพิ่มมันก็เพิม่ สุดทายหําจะไมมี
ติดตัวละ ผูชายเราหําไมมีติดตัว พิลึกวะ (ตัวเล็กๆ เขายังมอีีกวา พลาดไปไดไง รําพึง
ไมไดซือ้ศาลปกครอง พลาดไปไดไง) มันมีแตเร่ืองตลกทัง้นั้นจึงเรียกการตูน ลืมซื้อ
ศาลปกครอง พิลึก การตูนไมมีใครถือสา มีแตหัวเราะลั่นเลย มันขบขันตั้งแตรูป
การตูนแลว 

ความโลภนี่ละมันจะทําลายชาติไทยของเราไมใชอะไร มีแตจะเอาๆ ทาเดียว ที่
จะจมไมคิดกันนะ มีแตจะเอาๆ ทาเดียวๆ นี่ละตัณหาความอยากความทะเยอทะยาน
ไมมีเบรกหามลอเลย มีแตคันเรง เรงจนจมลงคลอง อยูในคลองมันยังเรงอีกเรงเครื่อง 
จึงวาเอามาเทียบซิธรรมกับโลกตางกนัอยางไรบาง ธรรมทานรูจักประมาณ พอดิบพอดี 
ไมดีดไมดิ้นไมทุกขมากนะ 

ยกตัวอยางเชน กรรมฐานสายของพระพุทธเจาโดยแทนะ กรรมฐานที่อยูในปา
ในเขาเปนสายของพระพุทธเจาโดยตรง ทานฟุงเฟอกับอะไรพระกรรมฐานที่อยูในปา
ในเขา มีบริขาร ๘ ประจํา สมบัติของพระคือบริขาร ๘ เทานั้น ไตรจีวร คือ สบง ๑ จีวร 
๑ สังฆาฏิ ๑ บาตร ๑ กลองเข็มสําหรับเย็บผา ๑ แตกอนไมมีจักร ธมกรกกรองน้ํา ๑ 
มีดโกน ๑ ประคดเอว ๑ รวมแลว ๘ เทานั้น นี่ละสมบัติของพระแท ทานอยูในปาใน
เขาทานมีเทานี้ ทานไมหาอะไรยุง แตเร่ืองมุงอรรถมุงธรรม จิตนี้จอตลอดเวลา สละส่ิง
อะไรที่จะมาเปนขาศึกตอการกาวเดินเพื่อมรรคผลนิพพานออกใหหมด ไมใหมีขาศึก 
เหลานี้เปนขาศึกตอทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานเทานั้น ทานจึงตัดออกๆ  

ดูแบบฉบับของพระพุทธเจา เราตองการความเจริญ มีความผาสุกเย็นใจก็ตอง
ตัดอะไรออกที่ไมจําเปน อยาฟุงเฟอเหอเหิมหามา หานั้นมาหานี้มา มีแตเอาภาระมา
แบกทั้งนั้น ขายนั้นขายนี้หวังจะเอากําไร จะจมมันไมรูนะ ดีดพิลึกจริงๆ นะอํานาจของ
กิเลสตัณหาน่ีดีดมากทีเดียว กอกวนโลกใหยุงกันไปหมดทั่วโลก เพราะตางคนตางมี
ความหวังอยางเดียวกันถึงว่ิงตามกัน หาความยับยั้งตัวไมมีเลย สําหรับธรรมนี้พิจารณา
แลวเอาไปปฏิบัติตาม เราเปนเพศฆราวาสก็เอาไปปฏิบตัิตามสัดตามสวนของเราที่จะ
ปฏิบัติไดก็ยงัจะพอมีความสุขซุกหัวนอนไดคนเรา อันนี้มันนอนไมหลับจะวาไง 

อยางพระกรรมฐานนี่แบบฉบับของพระพุทธเจาโดยแท พอบวชแลว รุกฺขมูล
เสนาสนํ ใหไปอยูตามรกุขมูลรมไม ปสุกูลจีวรํ ถือผาบังสุกุล เศษเดนที่ไหนหาเก็บมา
ปะติดปะตอ อยางพระองคที่ทานครองอยูนี้ เราใหทานมายืนใหดู จะไมมนีะตอไป นี่ละ
สมบัติเดิมของพระพุทธเจา จะถูกเหยียบย่ําทําลายไปดวยความฟุงเฟอเหอเหิมลืมเนื้อ
ลืมตัวนี้ทั้งน้ันแหละ ตัวนี้ตัวเปนภัยมากตัวฟุงเฟอเหอเหิม คือทางฆราวาสก็เปนทุกข
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มาก ทางพระก็เหมือนกัน ประดับประดาตกแตงอะไรตออะไร เร่ืองของพระตกแตง
อะไร ตกแตงหัวใจนั่นซิ 

ศีลใหบริสุทธิ์ ตกแตงศลีใหบริสุทธิ์ สมาธิ ปญญา วิชชา วิมุตติ เอา บําเพ็ญเขา
ไปทางความพากเพียร สติเปนพื้นฐานแหงความเพียรทั้งหลาย สติขาดไมได อยูที่ไหน
มีสติตลอดเวลา กิเลสไมเกิดแหละถาสติติดแนบแลว มีมากขนาดไหนเกิดไมได สติ
บังคับหัวมันไวเลย นี่ละแบบแผนพระพุทธเจาทุกอยาง ทานวางไวเปนแบบเปนฉบับ
หมดทุกอยางพระพุทธเจาทําไว อยางที่วาบริขาร ๘ นั่นก็แบบฉบับของพุทธศาสนา 
ของพระผูตัง้ใจบวชเพื่อมรรคผลนิพพาน ทานมีแบบมีฉบับไวใหพอดิบพอดี ทานไม
หาความฟุงเฟอเหอเหิม เหลานี้มันมีตั้งแตกาฝากมหาภัยที่ติดอยูกับพระกับเณรเราใน
วัดในวา มีแตพวกกาฝากมหาภัยซึ่งไมใชของจริง จะมาทําลายของจริงใหแหลกเหลวไป
ไดพวกเหลานี้ นี่ละศาสนาแทอยางที่วาน่ี 

รุกฺขมูลเสนาสนํ ปสุกูลจีวรํ ถือผาบังสุกุล ไมดีดไมดิ้น ปณฺฑิยาโลปโภชนํ 
บิณฑบาตดวยกําลังปลีแขงของตน มีเทาไรมาฉันพอยังอัตภาพใหเปนไปเพื่อความ
เพียรโดยถายเดียวเทานั้น อันที่ส่ีก็คือพวกหยูกพวกยา ปูติมุตฺตเภสชฺชํ ฉันยาดองดวย
น้ํามูตรเนา อยางน้ันละไมมาก น้ํามูตรเนาก็คือน้ําปสสาวะดองมาฉันเทานั้นละ ทุกวันนี้
เปนยังไง ไปที่ไหนประกาศขายยา ตามถนนหนทางตามรานตามที่ไหนมีแตประกาศ
ขายยา แตก็โรคเต็มตัวเหมือนกัน ไมเห็นวิเศษวิโสอะไร ทางภายในมันดีดมันดิ้น จิตใจ
ก็ดีดก็ดิ้น จากนั้นก็ดันออกมาทางกิริยาการแสดงออกก็ดดีก็ดิน้ไปตามๆ กัน 

คนดีดคนดิ้นคือคนจะตายนั่นเอง เห็นไหมคนไขดีดดิ้นเทาไร มันจวนจะตายมัน
ดีดมันดิ้น นี่ก็เหมือนกนั พวกเรามันดีดดิ้นหาความลมความจม ไมไดหาความสงบสุข
รมเย็น ศาสนานี้มันเหยียบไปหมดแลวเวลานี้ กิเลสเหยียบไปหมด ไมมีที่ใครจะมา
ครองตัวได แมแตพระเราก็เหมือนกัน ก็เหยียบศาสนาไปแบบเดียวกัน พระเราที่เปน
อยางที่วา บิณฑบาตหรืออยูตามรุกขมูลรมไมในปาในเขา บิณฑบาตมาดวยกําลังปลี
แขงของตน ฉันพอยังอตัภาพใหเปนไป ถือผาบังสุกุลเปนวัตร ไมฟุงเฟอเหอเหิมกับ
อะไร ส่ิงที่ทานมาใชเปนบริขาร เปนสิ่งที่โลกทั้งหลายเขาไมพึงปรารถนา แตนี้เองที่จะ
เปนเครื่องหนุนใหถึงมรรคผลนิพพาน ความฟุงเฟอหนุนไมไดนะ ความมักนอยที่สุด 
ความไมยุงกบัอะไร นี้เปนเครื่องหนุนใหปฏิบัติดวยความสะดวกสบาย เปนอยางน้ันนะ 

หยูกยาก็เหมือนกัน ฟุงเฟอเหอเหิมเกินเนื้อเกินตัว จามฟกว่ิงหาหมอแลวไม
ทราบวาอะไร ไมเปนตวัของตัวที่จะเยียวยารักษาบาง มากังวลตั้งแตเร่ืองเจ็บเรื่องไข
นิดๆ หนอยๆ ผลประโยชนที่จะทําใหเกิดแกจิตใจไมมี เสียตรงนี้นะ ทุกวันนี้มีแตยา
เต็มวัดเต็มวาเต็มตูเต็มหีบ เยียวยารักษาแตภายนอก แตหัวใจไมมีใครสนใจที่จะ
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เยียวยารักษาเลย เสียตรงนี้นะ ศาสนาพุทธสอนใหเยียวยารักษาภายในจิตใจ ใหใจดี
แลวทุกส่ิงทกุอยางจะดไีปตามๆ กัน แมมันจะพงัก็ตามจิตใจไมไดพังจากศีลจากธรรม
จากมรรคผลนิพพานเปนที่พอใจ นั่น ส่ิงเหลานั้นมันพังทั้งน้ันแหละ อยาพากันหาดีด
หาดิ้นแตส่ิงที่จะพัง เพราะฉะนั้นคนเราจึงพังไปตลอดๆ  

ซื้อหุนนั้นหุนนี้ มีแตส่ิงที่จะพังทั้งน้ัน ดีดดิ้น เงนิทองขาวของเอามาไวสําหรับใช
ผลประโยชนเยียวยาพอยังอัตภาพความเปนอยูใหเปนไป แตมนัไมไดคิดอยางน้ี มันจะ
เอาเหลานี้ใหเปนเหมือนกับวาเทวบุตรเทวดาไปหมด เลิศเลอยิ่งกวาอะไร ก็คิดดูซิ
อยางไอหลังลายนี่ เวลานี้คนกําลังว่ิงตามไอหลังลาย มันกําลังจะตายรูไหมละ ไอหลัง
ลายก็ธนบัตรนั่นแลวจะเปนอะไร ทานมีมาไวสําหรับความจําเปนในการแลกเปลี่ยนซื้อ
ขายกันธรรมดา ทานไมไดมีมาไวใหคนเปนบาว่ิงตามไอหลังลายนะ ไอหลังลายก็ประสา
กระดาษจะมอีะไร มาสมมุติขึ้นใชธรรมดา แตนี้มันไมไดเพียงเทานี้มันดีดมันดิ้นเลยไอ
หลังลายไป ไอหลังลายเปนเจาอํานาจใหญโตละทุกวันนี้ บีบบี้สีไฟโลกใหดีดใหดิน้ไป
ทั่วหนากันหมด 

เศรษฐีก็ไมพอ ไอหลังลายควาเร่ือยๆ เวลาตายแลวไมเห็นไอหลังลายไปเผา ก็
มีแตฟนแตไฟ มีแตถานมีแตไฟฟาเผากันเทานั้น ไอหลังลายมันเฉยไมเห็นมีอะไร เวลา
ยังมีชีวิตอยูดิ้นกับมันจนจะเปนจะตาย ไดมาเทาไรไมพอไดไอหลังลายนี่ ไมมีใครพอ 
ดีดตลอดเวลา นี่ละถึงไดวาพวกบากับไอหลังลาย เอามาใชเฉยๆ ก็รูอยูแลววาเอามาใช
เปนความสะดวกตอกนัเทานั้น ไมไดหมายถึงเอามาใชจนกระทั่งไอหลังลายเผาหัวคน
แทนไฟ ครั้นเผากันเขาเอาไฟเผา จะเปนไฟถานไฟฟาไฟอะไรก็เรียกวาไฟ เอามาเผา
กัน เขาไมไดเอาไอหลังลายมาเผา แตเวลามีชีวิตอยูดิ้นกบัไอหลังลายจะเปนจะตาย 
เวลาตายลงแลวไอหลังลายมันก็อยูงัน้แลว ไมเห็นมีอะไร กม็ีแตไฟละไปเผาเทานั้นเอง 
แลวก็ไปดูกนั ไปเยี่ยมศพกัน เผาศพกันไปเทานั้นละด ู

บางคนก็ดูดวยความเพลิดเพลิน ไปหากันนี้คุยกันมีแตเร่ืองกองทกุขนะ ที่คุย
กันในงานศพ วัดใหญเทาไรยิ่งกองทุกขใหญ มาชุมนุมกันเวลานั้นเปนเวลามีโอกาสที่
ไดมาเยี่ยมศพ และถือโอกาสในเวลานั้นแหละระบายทุกขตอกันเสียงลั่นไปหมด ตาง
คนก็ตางมีปาก มีแตปากนั้นปากนี้ออกมาจายตลาดกัน ปากกองทกุขยุงไปหมด นีไ้ป
เห็นตอหนาตอตานะ ในกรุงเทพกด็ูจะมีหนเดียวมั้ง วัดใหญๆ  ดวยนะ เขานิมนตเราไป
เทศน จะใหไปเทศนอะไรในกองสวมกองถาน วางั้นแหละ เขาขอแลวขอเลา บึกบึนมา
ขออยูตลอด ลูกศิษยในกรุงเทพ เราไมอยากไปไมทราบจะไปหาอะไร ก็เราไมไดบวชมา
เพื่อหารายไดรายรวยหาเงินหาทอง บวชมาเพื่ออรรถเพื่อธรรม นี้นิมนตเราไปสูกองฟน
กองไฟกองสวมกองถาน เราไมอยากไปเราก็บอกตรงๆ เลย 
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ขอแลวขอเลา สุดทายเราก็ไป เพราะมันเคยเห็นแลวเรื่องเหลานี้นะ ไปจะไปหา
อะไร ไปก็ไปเจออันนี้แหละ ทีนี้เวลาไป มารวมมากนอยเทาไรมีแตคุยเรื่องเดียวกัน 
ระบายทุกขตอกัน เปนโอกาสที่จะไดมาระบายทุกขตอกัน พระ กุสลา ธมฺมา พระ
เทศนาวาการมันไมไดสนใจนะ ไปเฉยๆ นั่นละเรื่องของกิเลสเอากองทกุขไประบายกัน 
กองทุกขก็เกดิจากกิเลสน่ันแหละไประบายกัน เสียงอรรถเสียงธรรมที่จะมาระงบัดับ
กองทุกขเกิดจากกิเลสน้ีไมสนใจ 

เราจําเปนเราก็ไป ครั้นเวลาไปพอเริ่มเทศนขึ้นมา เสียงคุยกันอึกทกึครึกโครม 
เอาละนะที่นี่กูจะฟาดหัวคน อาว จริงๆ มันไดหยอนใครเมื่อไร ธรรมไมไดหยอนใคร
นะ เหนือโลกตลอด นี่กองสวมกองถานมันมาระบายกองทกุขตอกันใหดู ขึ้นธรรมาสน
แลวเทศนไปๆ เสียงก็ล่ันขึ้นมา ทางนี้ก็เปร้ียงออกเทานั้นละ พอไดออกน้ีเงียบหมดเลย
นะ เห็นไหมละ ใสเปรี้ยงๆ เอาเหลานี้ละมาเทศน เอาที่ยุมยามๆ มาเทศน เงียบหมด
จริงๆ นะ เสียงเราขึ้นเต็มเหนี่ยวๆ เขาคงจะงงกนัหมดกรุงเทพนั่นละพวกที่มานะ เขา
ไมเคยไดยินเทศนประเภทนี ้

เราก็งงเหมือนกัน เราก็ไมเคยไดเทศนใหพวกเปรตฟงอยางนี้ เราเทศนใหแต
มนุษยฟง กพ็อดกีัน เทศนเพียงกัณฑเดียวเทานั้น เพราะขัดเขาไมไดก็เลยไปใหเขา ไป
ก็ไปเจออยางวา เจออยางวาก็ออกละที่นี่ ธรรมะฟาดเปรี้ยงๆ เงียบหมดจริงๆ นะ วัด
ใหญในกรุงเทพ วัดปาชา วัดขนเงินขนทองเขาวัดเขาวา นั่นละเขาเรียกธนาคารอยาง
หนึ่ง  แตละวัดๆ ที่มีเมรุอยูนั้น นั่นละธนาคารอยูที่นั่น ขนเงินเขาวัดเขาวา เขาพระเขา
เณร พระก็เลยเปนบากับเงินกับทองไป มัน กสุลา ธมฺมา วันยังค่ํา ขนเงินเขาคลังเขา
พุงของตัววนัยังค่ํา ใครก็อยากไปอยูซีพวกบาเงิน มันเปนธรรมเมื่อไร เปนโลกทั้งน้ัน 

วัดไหนที่มีเมรุแลวนั่นละวัดพระเปนบาที่สุดเลย ไมไดเปนอรรถเปนธรรมนะ 
กิเลสเหยียบหัวมันไปหมดนั่นแหละ พอดีวัดอโศการาม ทานพอลีทานสั่ง เขาจะมาตั้ง
เมรุที่วัดอโศการาม ทานสั่งเด็ดขาดเลย นั่นเห็นไหม เราไมไดลืมนะคาํพูดของทาน 
เพราะทานนิสัยเด็ดเดี่ยวเฉียบขาด พอแมครูจารยไดชมทานตลอดมา พอแมครูจารย
มั่นของเรานี้ไมเคยตําหนิทานพอลีนะ พอพูดถึงทานพอลีทีไร เออ ทานลีเปนพระที่
เฉียบขาดเด็ดเดี่ยวเครงครัดในหลักธรรมหลักวินัย ทานวาอยางน้ัน นี่ละทานชี้ขาดเลย 
เขามาขอสรางเมรุ มาสรางหาอะไร ทานวา ปาชาของพระ นั่นเห็นไหมละ ปาชาของพระ 
มันจะมาตายกองกันอยูในเมรุนี่ละ ปาชาเผาคนเปนพระเปน ใครคานทานไดไหมละ 

ตั้งเมรุขึ้นมานี้มันจะหัวสุมเขาไปในนี้ละพระเณรเรา แลวเงินทองขาวของเหลานี้ 
อติเรกลาภมาเผาหัวมัน มรรคผลนิพพานจะมีที่ไหน อยามาตั้งเปนอันขาด นั่นทานดัด 
เราฟงแลวถึงใจทีเดียว ทานไมใหตั้ง จึงไมมีจนกระทั่งทกุวันนี้ เราก็ไปสนับสนุนเรื่อย
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นะ จําใหดีคําพูดทานพอลีคํานี้เด็ดขาดมาก เปนธรรมลวนๆ ใครตั้งใจปฏิบัติธรรมให
ยึดอันนี้ไว อยาเอาเมรุมาตั้ง เราบอกงั้นเลย เราไปหนุนเรื่อย เพราะเราถึงใจตั้งแตเวลา
ทานพูด ทานพูดอยางเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดดวย หาที่คานไมไดเลย อยามาตั้ง ตั้งเมรุนี้ก็
ปาชาของพระเผากันในนี้เลย เผาพระนี่เผาทั้งเปนทานวางั้น เมรุนั่นเผาคนตาย เมรุนั่น
เปนตนเหตุที่จะใหเผาพระทั้งเปน อยามาตั้งนะ ทานเอาเด็ดขาด จึงไมมกีระทั่งทกุวันนี้ 
เราน้ีฟงอยางถึงใจ ฟงซฟิงคําพูดของทานคํานี้ นี้ละเปนธรรมลวนๆ ฟงเอา 

ทานไมเห็นแกเงินแกทองขาวของอะไร พอตั้งเมรุขึ้นมาเรื่องราวมันจะมาที่นั่น
หมด ทานหามเด็ดขาด เราก็ไปสนับสนุนเรื่อย จําใหดีนะคําพูดทานพอลี วางี้เลย เรา
เอาเร่ือย ไป อยามีนะ วัดนี้อยามาตั้งเมรุนะถาไมอยากใหเปนปาชาเผาพระนะ เราวางั้น 
เราไปสนับสนุนเรื่อยเพราะมันถึงใจ เราไมลืมคําพูดของทานพอลี ทานพูดนาฟงมาก
ทีเดียว 

วัดใหญๆ วัดไหนมีอะไร นับแตเงินแตทองกันวันยังค่ํา เราพูดใหเต็มเมด็เต็ม
หนวยอยางนี้แหละ มันสนใจในธรรมที่ไหน ไมไดสนใจ อยูในวัดนั่นแหละ วัดเปน
สถานที่บําเพ็ญธรรม แตไมมีธรรมอยูในนั้น มีแตกิเลสเขาไปตีแหลกเหลวหมดเลย 
คําพูดอยางนี้ก็ไมมีใครพูด เราพูดโดยอรรถโดยธรรม ทําไมพูดไมได เหลานั้นเปนแต
กิเลส มาชําระกิเลสก็ตองพูดตําหนกิิเลสเพื่อใหชําระมันละซิ เปนผูทรงอรรถทรงธรรม 
มุงอรรถมุงธรรม ก็สงเสริมทางธรรมขึ้นมา อยางที่ทานพอลีทานพูด นั่นทานสงเสริม
ธรรมนะนั่น ทําลายสิ่งที่จะเปนขาศึกของธรรมออกเปนลําดับ 

โอย เวลานี้โลกกําลังจะเปนบากันทั้งโลกเลยนะ มีแตความโลภ ความ
ทะเยอทะยาน ใครก็อยากดีอยากเดน ชิงดีชิงเดน ชิงดีอะไร ชิงมูตรชิงคถู กิเลสมันเสก
ขึ้นมาวา ชิงดีชิงเดน มนัเอาความดีมาจากไหนพอมาชิงกัน ก็มีแตมูตรคูถเต็มบานเต็ม
เมือง เต็มหัวใจของคนทุกคน มันเอาความดิบความดีมาจากไหน ที่เกดิขึ้นจากความ
ทะเยอทะยาน เปนความดิบความดีไมมี ถาความดีดความดิน้ตามธรรมนี้มีวันยังค่ําเลย 
ก็มีเทานั้นละพูด วันนี้ไมไดพูดมาก วันไหนก็พูดทกุวันๆ จะตายแลวละ เอาละพอ 

วันนี้เทศนบางนิดหนอยก็ดีอยู มีแตเนื้อๆ ละเทศนวันนี้ พวกเนื้อๆ ทั้งน้ัน 
หนาวเมื่อเชาก็ลง ๑๗ บนกุฏิเราลง ๑๗ พอกันกบัเมื่อวาน เมื่อวานดูวา ๑๗ ครึ่ง วันนี้ 
๑๗ เต็มพอดีเลย ก็หนาวอยูนะ เมื่อวานเห็นมันหนาว คือตามธรรมดาเรา พอตี ๔ ตี ๕ 
เราจะลงเดินจงกรมทุกเชา เราเปลี่ยนอิริยาบถเราไมเคยขาด แตเมื่อวานนี้มันเอาหนาว
มาอาง อุย วันนี้หนาวมาก ไมลงเดนิจงกรมละ เลยไมลงเมื่อวานนี้ เมื่อเชามันยิ่งขยับ
ขึ้นอีก โอยวนันี้ยิ่งหนาวมากกวาเมื่อวานนี้ เอา มากก็มาก เหยียบหัวมันไปเลย ลงไป
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เดินจงกรมเมื่อเชานี้ ก็อยูนี้ไมเห็นตาย เขาใจไหม ออกจากทางจงกรมแลวก็มานี้เทา
นั้นเอง ฟาดตั้งแตตี ๔ ต ี๕ ไมเห็นตาย มันหลอกเราอยางน้ันละ 

เราเดินจงกรมตลอดนะ ไปที่ไหนเราไมเคยละทางจงกรม เชนอยางชวยชาติ ๖ 
ป ๗ ปนี่ ไปที่ตางๆ ไปที่ไหนก็ตาม พอลงรถปบเราจะเที่ยวเดินซอกแซกหาทางเดิน
จงกรมจนได ไมผิดไมพลาด อยูที่ไหนก็ตามกลางเมือง กลางนา กลางกรุงก็ตาม จะหา
ที่จนไดสําหรับเรา ไปเที่ยวซอกแซกดู  ไดแลวก็กลับมา พอวางปบเขานั้นเลย อยางงั้น
ตลอด พอนานเขาๆ พระทั้งหลายที่ออกมาตามตางจังหวัด ทานคงจะเลาสูกันฟงก็ได 
วัดทานไมมีทางจงกรม แตทานทําไวใหเราเรียบเลย ออกจากนี้เราก็ไปหาเที่ยวดูมันมี
ไหมทางจงกรม หรือมีอวดใหเรานี้เทานั้นหรือ ไปไมมีเลย นั่นเปนอยางนั้นนะ คือเขา
ทราบไวแลววา เราเดินจงกรมไมลดละ ทานเลยทําทางจงกรมไวหลายแหง เราไปที่ไหน
ทําทางจงกรมใหๆ ตลอด แตทีอ่ื่นไมมี ออกจากทางจงกรมไปเที่ยวดูไมมีนะ เราไมเคย
ลดละ อยางชวยชาติอยูถงึ ๖ ป ๗ ป ไมเคยเวนเลยทางจงกรม สถานที่ใด ไปที่ใดก็
ตาม มีทางจงกรมสําหรับเดินตลอดเลย เราไมเคยลดละ เอาละ ตอไปนีจ้ะใหพร แลว
เลิกกัน 

วันไหนก็เทศนทุกวัน พูดทุกวัน เลยจะตายเพราะพูด วันนี้เทศนเทานี้ก็พอละ นี่
ก็ออกทางวทิยุแลว เราเทศนออกทัว่ประเทศไทย วันนี้ก็ดีอยูมีเทศนที่เปนคติ เฉพาะ
อยางยิ่งเมรุไอหลังลาย นี่สําคัญมาก สําหรับวัดนี้ไมได มีเทาไรออกหมดเลย ในวัดเรานี้
ถาพูดถงึเร่ืองวาเร่ืองเงินนี้ วัดนี้จะมากที่สุดถาธรรมดานะ เพราะเขาถวายมาตั้งแตเร่ิม
สรางวัดจนกระทั่งปานนี้ มันจะไดสักกี่หมื่นลาน วาหมื่นลานไปเลย ออกหมด ออกชวย
ชาติบานเมืองหมดเลย ไมมีติดตัวเลย ทําลายเราไมไดเขาใจไหมละ มีเทาไรทําลายเรา
ไมได ออกหมดเลย 

ความเมตตาทําใหเสียสละไดหมด ไมมีอะไรติดตัว มีๆๆ กม็าปดออกๆ ที่นั่น
ขาดเขินที่นี่จําเปน เอานี้ออกไป กําไวไมได เราจึงพูดตรงๆ วาไอหลังลายมาทําลายเรา
ไมได เมตตาธรรมของเราเปนทหารองครักษรักษาเราไว ใชไหม เมตตาธรรม มี
เทาไรๆ ออกหมดเลย ทหารเราเอาออกหมดเลย จายชวยนั้นชวยนี้ นั่นละเรามีทหาร
คือเมตตาธรรมรักษาไว ไอหลังลายจึงไมมาเหยียบหัวเราได เมตตาธรรมเปนทหาร
องครักษรักษาเราไว มีเทาไรทางนี้เอาออกหมดเลย 

 
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  

FM 103.25 MHz 

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

