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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

คําแมสอนแมวาอะไรเราไมลืม 
กอนจังหัน 

ทานทั้งหลายมาวัดใหดูทุกส่ิงทกุอยาง อยาสักแตวามา มาทําบุญใหทานก็เปน
บุญเปนกุศลอยูแลว แตที่เราจะไดพิเศษมีสังเกตสังกา ดูใหด ี การประพฤติกระทําของ
วัดนี้เปนยังไง นับตั้งแตพระเณรลงไปใหดูไปเปนคติตัวอยาง การอยูการกินใชสอยน้ี
สําคัญมาก เมืองไทยเราลืมตัวเพราะการอยูการกินการใชสอยตางๆ ฟุงเฟอมากทีเดียว 
ลืมตัว มันเปนมาตั้งแตนิสัยของปูยาตายาย เพราะทานเหลานั้นพาดําเนินมาดวยความ
สงบราบรื่นดีงาม สมบูรณพูนผลทุกอยางในเรื่องการอยูการกินใชสอย ทีนี้หลานไทย
เกิดขึ้นมาก็ไปเอาตัวอยางของพอแมปูยาตายาย แลวก็แซงหนาไปเลยฟุงเฟอ ฟุงเฟอ
มากเมืองไทยเรา 

ขอใหพี่นองชาวไทยทั่วประเทศนี้หรืออยูที่ไหนก็ตาม ใหนําคติธรรมเหลานี้ไป
ปฏิบัติตอตนเอง คติธรรมนี้เปนทางเดินของพระพุทธเจา เปนการแสดงออกของ
พระพุทธเจาเรียบรอยดีงามสม่ําเสมอ แชมชื่นในตาในใจเมื่อไดเจอไดเห็นเขา นี่เปน
กิริยาของพระพุทธเจาที่ออกมาในนามวาพุทธศาสนา พุทธศาสนานี้ก็คือการกระจาย
ความดีงามของธรรมที่ออกจากพระพุทธเจามา ใหเอามาปฏิบัติ ตาหูจมูกล้ินกายใชให
เปนประโยชนก็เปน ใชใหเปนโทษเผาเจาของทั้งเปนก็ได เพราะฉะนั้นจึงใหระมัดระวัง 

เครื่องมือติดตัวของเราเปนทั้งบุญทั้งคณุ เปนทั้งเพชฌฆาตสังหารเราก็คือตา 
เห็นอะไรๆ แลว ไมดกี็ชั่วละมันจะยึดเขามา ตาหูจมูกล้ินกายสัมผัสสัมพันธกับอะไร 
มันจะยึดเขามาๆ สวนมากมักจะมีแตส่ิงที่ต่ําทราม ส่ิงที่ดีงามพอจะเปนคติเครื่อง
เตือนใจไมคอยไดกัน ถาไปที่ไหนๆ มักจะไปเพื่อความฟุงเฟอ ที่จะไปเพือ่นําส่ิงตางๆ 
ที่เขามาสัมผัสสัมพันธในสายทางที่เราไป แลวนําเขามาเปนคตินี้ไมคอยม ีฟุงเฟอๆ ไป
เร่ือย อยางน้ีเรียกวาหาหลักเกณฑไมได 

พี่นองทัง้หลายอยาเขาใจวาความฟุงเฟอเหอเหิม สมบัติเงินทองขาวของที่อยูที่
อาศัยจะเปนที่พึ่งทางใจไดนะ ไมมี อันนี้อาศัยฟุงเฟอไปอยางนั้นละ หลักใจไมมี ไมมี
ความหมายคนเรา ไปนั่งอยูกองเงนิกองทองบนภูเขาก็เหมือนโยนกบตัวหนึ่งขึ้นไปอยู
บนภูเขา ไมมีคา คือจิตใจไมมีสาระ จิตใจตองมหีลักมีเกณฑเปนเครื่องยึด ใจนี้หาเกาะ
ตลอดเวลานะ ใหเกาะๆ ในสิ่งที่ดงีาม ถาปลอยไปตามใจแลว เกาะแตส่ิงที่เลวราย
ทั้งนั้นแหละ พากันจําใหดี 



 ๒

ใครกาวเขามาในวัด เห็นไหมหนังสือเราเขียนไวเอง ทั้งจริงทั้งตลกอยูในนั้น 
เขียนไวขางหนา กูจะฟองทานเปา มันมาเที่ยวเพนพาน คือมานี้มีแตพวกเพนพาน ทาน
เปาเลยจะตายสอนนะ เราไปอําเภอภูเขียว เขาเขียนติดทายรถไววา กูจะฟองทานเปาวา
งั้นนะ เราไปสงของตามโรงพยาบาล พอเราเห็นนั้นนี้ยังบกพรอง เราจะตองไปเพิ่มเตมิ
ใหมใหสมบูรณ พอเรากลับมาถึงวัดนี้แลว เราก็เอาตนฉบับของเขาวา กูจะฟองทานเปา 
ฉบับของวัดก็วามันมาเที่ยวเพนพานตอไปนั่น ไปดูเอา มันเพนพานจริงๆ มาเถอนั้น
เถอนี้หาสาระไมได ผูปฏบิัติเพื่อเปนสาระแกตนเอง เปนทีอ่บอุนแกตัวเอง ตาหูจมูกล้ิน
กายตองเปนเคร่ืองมือที่จะทําประโยชนใหตนเอง ไมใชเปนเครื่องมือทําลายสังหาร
ตนเอง ใหพากันคิดกันอาน 

อยางวัดปาบานตาดนี้ เราดูพระดูเณรกับดูอาหารการขบฉันนี้ สะดุดใจกึ๊กๆ 
เลย คือใหทานปฏิบัติรักษาตัวทานเอง มีมากมีนอยความรูจักประมาณคือธรรม เรามา
ปฏิบัติธรรมใหมีธรรมเหลานี้ติดตัว ไมใหฟุงเฟอเหอเหิมลืมเนื้อลืมตัวไปกับโลกามิส 
เครื่องลอคนโง แตจอมปราชญหลอกทานไมได ไดพิจารณา เพราะการปฏิบัติธรรมนั้น 
ครูบาอาจารยทั้งหลายที่มาเปนครูเปนอาจารยสอนเรา ลวนแลวตั้งแตผูเขียมๆ ผู
ขัดของขาดเขิน อยูในปาในเขาเหมือนๆ กัน ไมไดมีความสมบูรณมากหรือบรรลุธรรม
มาสอนโลก ไมม ี

แมแตพระพทุธเจาก็ทรงสลบสามหน กวาจะไดธรรมมาสอนโลก บรรดาสาวก
ยกเปนตัวอยางก็เชน พระโสณะประกอบความเพียรเดินจงกรมจนฝาเทาแตก นี่ละ
สรณะของพวกเรา ไมใชอยางที่เขาเขียนไวนั้นแตกอนเราเปนเด็ก เราพอจําไดวา ไมใช
อยางวา อหิวาตกําเริบ ใหลางมือกอนเปบดวยน้ําประปา ไอเรานี่มันเปบเลยไมได
เกี่ยวกับอะไรก็ตาม ขอใหมาเถอะ มนัไมไดลางมอืนะ เปบเลย เขาเขียนไวสอนนักเรียน 
เราเปนนักเรียนก็เลยจํามาได อหิวาตกําเริบ ใหลางมือกอนเปบ แตกอนเขาไมคอยใช
ชอนกัน เปบๆ เอาเลย ลางมือกอนเปบดวยน้ําประปา ผักดิบผักสดใหงดเสียดีกวา 
หากใชน้ําทาจงตมเสียกอน อาหารหวานคาวเมื่อกินทุกคราว ใหเลือกแตรอนๆ อาหาร
สําสอนจําไวใครสอนกินไมดีเอย เขาใจไหม 

นี่เราไดมาตั้งแตเราเรียนหนังสือ อันไหนที่มันติดใจมันก็ติดมา นี่เปนคติธรรม
ไดดี ใหลางมือกอนเปบนะ อยาปวบปาบๆ ฟงเสียงชอนตกีันปวบปาบๆ เวลาจะกิน
ขาว รับทานขาว กินขาวละถูก ภาษาดั้งเดิมของเราเปนแกนเปนสาร ไอรับทานๆ นี้
ประดับกิเลสใหเพราะพริ้งไปตางหาก รับทานนั้นรับทานนี้ กินเทานั้นพอ ถา
ภาษาอังกฤษเขาวาอีทเหรอ ถาภาษาญวน อันเกิม เปนยังงั้นละ 
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ใหพินิจพิจารณาพี่นองทั้งหลาย ศาสนาเปนเคร่ืองกล่ันกรองมนุษยใหดี เฉพาะ
อยางยิ่งพุทธศาสนาหาที่ตองติไมได การพูดทั้งน้ีเราไมไดเหยียบย่ําทําลายศาสนาใด 
อะไรถกูตองเรายกมาเปนคติตัวอยาง อะไรที่ไมเหมาะไมสมก็ผานไปเสียๆ ใหพากันตั้ง
อกตัง้ใจปฏบิัติ พระในวัดนี้เราสงวนมากนะ ไมใหลืมเนื้อลืมตัวตลอดมา จะมีมากมี
นอยเทาไรก็ใหพักภาวนาตามสบายๆ ไมใหใครเขาไปยุงเหยิงวุนวาย น่ันติดปายไว 
หามเขาๆ คือไมใหเขาไปบริเวณพระทานบําเพ็ญเพียร ใครมาก็ใหมาอยูแคศาลา ให
ออกๆ  ภายในนี้เปนบริเวณที่ทานทําความพากเพียร 

พระวัดนี้มาเกือบทั่วโลกประเทศนั้นประเทศนี้ แลวเมืองไทยเราก็ทุกภาคเต็ม
อยูนี้ เพื่อมาศึกษาอบรมธรรมะเขาสูใจ ใหไดเต็มเม็ดเต็มหนวย ไมมีอะไรมากอกวนให
ลําบากและเสียเวล่ําเวลา เราก็ชวยสนับสนุนทาน ใหทานทําความพากเพียรดวยความ
สะดวกสบาย อะไรที่จะเปนภัยตอการประกอบความเพียร เราชวยสกัดลัดกั้นเอาไว 
เชนหามเขาๆ ไมใหเขาไปขางใน ไมวาหญิงวาชายใครก็ตาม หากจะเขาก็เขาเฉพาะ
บุคคลจําเปนที่เกี่ยวกับพระทานใชเปนเวลา ไมใชเขาเพนพานทีเดียวไมได เรา
ระมัดระวังอยางน้ันนะ 

นี่ก็เรียกวาอนุโลมที่สุดแลวนะ มาอยูวัดปาบานตาดนี่ ทั้งพระทั้งเณร ประชาชน 
เราอนุโลมจนอกจะแตกแลวนะ ไมพูดเฉยๆ บางทีก็ปางเอาเสียบาง ถามันโมโหมากๆ 
ปางเอาเสียบาง ตอนเย็นนั่นแหละ ตอนไดปางๆ ใสคน พอ ๔ โมงครึ่ง ๕ โมงแลว เรา
จะออกมาดูเหตุการณตางๆ เพราะไดเขียนไวแลวขางหนาวัด คือหามไมใหมาเพนพาน
หลัง ๕ โมงแลงบอกชดัเจนมาก วัดนี้วัดแสวงหาอรรถหาธรรม ไมไดเสาะแสวงหา
ความเพลิดความเพลินอันเปนฟนเปนไฟเผาหัวใจสัตวโลก ทานเสาะแสวงหาธรรมคือ
น้ําสําหรับดับไฟภายในใจ ไฟราคะโทสะโมหะ เราเปดโอกาสใหทานทําทุกเวลา 

เราสงเสริมตลอดนะพระมากพระนอยก็ดี ทุกอยางพระมาศึกษาใหเปนเหมือน
อวัยวะเดียวกัน ไมใหมีเยอหยิ่งจองหองวาตัวมาจากสกุลน้ันมาจากสกุลน้ี ตัวมั่งมีศรีสุข 
ตัวเรียนสูงชั้นนั้นชั้นนี้ ไมใหเอามาอวดธรรม ธรรมเหนือนี้หมด เราตองเอาธรรมมา
เปนสรณะ ยอมรับซึ่งกนัและกันมนุษยอยูดวยกนั อยาคับแคบตีบตันเห็นแกตัว ความ
คับแคบตีบตันเห็นแกตัว เพื่อเอาแพเอาชนะ คนนี้คือคนนักแพ ไปที่ไหนแพเร่ือยๆ 
ตอไปไมมีเพื่อนฝงู ไปที่ไหนยกโทษคนนั้นยกโทษคนนี้ โทษอยูในหัวใจของตัวเองไมดู 
นี่ละที่เสียมาก 

ผูมาปฏิบัติธรรมไมดูหัวใจซึ่งเปนสถานที่กอเหตุอนัใหญหลวงทั้งดีทัง้ชั่ว จึงไม
คอยไดรับประโยชน ผูมาปฏิบัติธรรมตองดูกิริยาความเคลื่อนไหวของใจทีม่ันแสดง
ออกไป สวนมากนิสัยของกิเลส มองคนอื่นจะไมมองในแงดี มันจะปบเขาไปมองในแง
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ราย หาจับโทษคนนั้นหาจับโทษคนนี้ ตัวเปนโทษอยูในหัวใจไมดูตัวนี้ มันก็สนุกแสดง
ลวดลาย อยูดวยกันก็ทะเลาะเบาะแวง เพราะความดูถูกเหยียดหยามเยอหยิ่งจองหอง
ตอผูอื่นนั่นแหละ เยอหยิ่งตัวเองก็เปนการเหยียบทําลายตนเอง ผูใดที่วาตวัเดนกวาเขา 
คนนั้นละที่วาดอยกวาเขาที่สุด การปฏิบัติธรรมเปนอยางงั้น ใหเก็บความรูสึกใหดี อยา
ดวนพูดเปาะแปะๆ ออกมาแลวก็ไปกระทบหูคนอื่น แลวเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมา เลย
กลายเปนสถานที่ส่ังสมกิเลสขึ้นทั้งทางในวัด ขึ้นทั้งภายในใจตัวเองผูมาปฏบิัติธรรม จึง
ใชไมได ขอใหพากันพินิจพิจารณา 

ดูกันใหดูดวยความใหอภัย ถาควรเตือนก็เตือน ไมควรเตือนจะพักไวกอนตาม
เวลาอันควรแลวคอยเตือนกันก็ได ผูรับคําเตือนก็ ทานแสดงไววาผูรับคําเตือนเหมือน
ผูไดกองสมบัติ ผูเตือนเหมือนผูมอบกองสมบัตใิห นั่นละทานแสดงไวในธรรม มีใน
ตํารับตํารา เพราะฉะนั้นการตักเตือนกันเปนสิ่งดีที่สุดแลว การขอบบุญขอบคุณขอโทษ
กันนี้เหมือนกัน เปนเรื่องที่ใหญหลวงมาก เปนไฟเผาหัวใจมาจะฟาดใหมันยําเหมือน
ลาบนี่ พอเห็นยกมือไหวยอมรับ จิตลดวูบเลยทันที ฆาไมลง นั่นเห็นไหม นี่ละน้ําดับไฟ 
ยอมรับ 

การยกมือไหวกันไมไดเสียหายอะไร เปนการลงกัน การยอมรับกัน ก็เทากับการ
อยูดวยกันไดเสมอกันไปหมด อยาหาดูถูกเหยียดหยามกันนะ เก็บความรูสึกดีนั่นละ
เหมาะ อยาไปดวนวาคนนั้นไมดีคนนี้ไมดี กอนอื่นใหดูตัวใจเจาของ ทีเ่รามาอบรมใจ
ของเราวาใจเราเปนยังไง ใจกระเพื่อมออกไปตรงไหนๆ มันกระเพื่อมออกทางดีหรือ
ทางชั่ว ใหดูตัวโจร มหาโจรมหามารอยูที่ใจ ถาดคูนอื่นเหมือนไฟไดเชื้อ ลุกลามตลอด
นะ ถาดูหัวใจตนเองเหมือนน้ําดับไฟจะสงบลงเรื่องราวตางๆ ใหพากันจําเอานะ เอาละ
จะใหพร 

อาว ลืมแลววันนี้พระมาฉันเทาไร (๓๒ ครับผม) ถามแลวบางทีพอทราบปบ
แลวหายเงียบๆ ความจําไมเปนทานะ เชนอยางเมื่อวานไปที่นั่นที่นี่ วันนี้ระลึกไมออก 
เปนอยางน้ันละหดเขามา ตอนเชามาถึงตอนเย็นระลึกไมออก ตองไดตรองเรื่อยนะ
ความจํา บางทีเราเดินจงกรมอยูนี้นะ คือเวลามันไมมีกิริยาออกวาที่นั่นที่นี่ ที่สูงที่ต่ํา 
มันรูอยูเฉยๆ ตองหยุดเสียกอน เดินจงกรมไปคือจิตมันไมออก กิริยาวานั้นเปนนั้น นี้
เปนนี้ ไมออก เชนที่สูงที่ต่ํา ที่ดําขาวอะไรนี้มันไมออก ตองหยุดเสียกอน พอมันยิบ
แย็บออกมาแลวกําหนดรูแลวก็คอยเดิน ถามันรูเฉยๆ นี้กาวไปตกตมูเลย เปนอยางน้ัน
ละ 

คือสัญญาไมทํางาน เปนชัดเจนเดี๋ยวนี้เรา บางทีมันไมทํางานเลย เฉย นิ่ง จิต
รูอยู กิริยาอาการสูงต่ําดําขาวไมมีไมออก อยางน้ันกาวไปไมไดนะ พลาด เชนเรากาวไป
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นี้ มันมีพักอยูพักหนึ่ง จิตมันนิ่งอยูนี้ตกเลย เราเคยตกจนพระวิ่งมากลางคืน ดึกๆ 
ออกมาเดินจงกรม กาวมาก็ลงอีกพักหนึ่ง เสียงโครมเลย พระตองว่ิงเขามาหาเรา เปน
อะไร โหย ผมตกพักนี้ ผมนึกวามันเปนอันเดียวกัน ที่ไหนไดมันเปนพักหนึ่ง นั่นละจิต
ไมออก

หลังจังหัน 

(รมว.คลัง เขาออกขาววาขอถอนรางพรบ.เงินตรา ที่กราบเรียนเมื่อวานนี้ วาจะ
เอาไปแกไขใหม เขาอางวาลูกศิษยหลวงตาคัดคานครับผม) หลวงตาแตงลูกศิษยไปสี่
หาองค ติดตามไปคอยฟง ก็เราชวยชาติแทบเปนแทบตาย มันเอาไปอลุียฉุยแฉกหมด 
เราติดตามคัดคานนะ นี่เขาวาถอนรางแลว ก็เพราะเราใหพระส่ีหาองคติดตามไป 
(หลวงตาแนนอนเลย) แนซิก็เอาธรรมออกใช เพราะฉะนั้นใครจึงคัดคานยาก นี่ก็เรา
แหละเขาไปคัดคานตรงนั้น เขาจะถอนเงินออกไปอีลุยฉุยแฉกแหลกหมด เราเอาเขาไป
ใหเปนกอบเปนกํา เปนหลักเกณฑของชาติไทยเรา เรามุงมั่นอยางน้ัน 

หากมีความจําเปนอะไรก็ใหออกจายดวยความเปนธรรม  นี่จะเอาไปเหมือนวา
เลนการพนัน เรียกวาเส่ียงไดเส่ียงเสีย เราไมเห็นดวยเลยการพนัน เงินนี้ไมใชเงินการ
พนัน เขาบริจาคมาไมใชบริจาคเพื่อการพนัน เรารับไวก็ไมเพื่อการพนัน ไปทําอยางน้ัน
ผิด แนะ ใหพระสอดเขาไปดูเหมือนหาองค เราจัดใหไป พรอมทั้งความคดัคานของเรา
ดวย ตกลงก็เลยไดชวยบานเมืองเปนเรื่องปรกติ เราก็ตองเขาไปคลุกเคลาจนได ไปชะ
ลางละซ ี

เราก็ไมเคยคิดวาเราจะไดเขาไปเกี่ยวของกับการบานการเมืองเรื่องสกปรก ก็เขา
ไปจนไดนั่นแหละ นี่เราก็ยังไมไดแนนอนนักเร่ืองทองคําเขาไปเปนหมื่นกวากิโล มันจะ
ออกแบบไหนอีก เราเอาเขาไปนี้เพื่อใหเปนหัวใจของชาติ ไมไดใหเอาไปอีลุยฉุยแฉก
อยางน้ัน เพราะฉะนั้นถึงไดตามคดัคานกันกับเราอยูเสมอ มิหนําซ้ําเมื่อสองวันมานี้ก็
จัดพระไปสีห่าองค เขาไปสอดแทรกอยูในนั้น ฟง เอาอยางนั้นนะ เวลาดื้อดื้อนะ อาว 
ดื้อเพื่อรักษาชาติของเรา เขาใจไหม อันนี้มันจะทําลาย เอาจริงเอาจังเรา นี่ก็แทรกเขา
ไป ไดเหตุผลกลไกอะไรนําเขามาหาเรา เราจะพิจารณา เอาอีก เปนอยางนั้นนะ 

ตนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ตนวิทยุนะ ดีแลวพอใจๆ ชวยกันอยางน้ีละไม
งั้นชาติเราจมได มันตองไดชวยๆ เรายังไมลืม ๘ ป ๒๕๔๐ เหรอมันจะจม นาย
รัฐมนตรีก็พลึิกนะในระยะนั้น ตอนนั้นเรายังไมไดเขา คนขับรถมันจะตาย เขาขับรถไป
ตามถนนหนทางเพื่อประโยชนของเขานั้นแหละ ทางสายไหนๆ คนขับรถเขาก็ขับดีของ
เขาเต็มที่ ตาํรวจมันก็ไปขึ้นอยูบนตนไม พอเห็นรถผานไป ๑.แซงในที่ไมควรแซง หรือ 
๒.แซงในทางโคง ๓.ขับเร็วเกินไป มันแอบเอากฎหมายนี้มาหากิน พอไปเราเห็นนี่ นั่น
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เห็นไหม รีบขึ้นตนไม ไปตามสายทางกรุงเทพเห็นอยูเร่ือย แตกอนเราไมไดเกี่ยวของ
กับนี้ ถาไดเกี่ยวของอยางทุกวันนี้มาหัวแตกเลย 

อาว เอาจริงๆ นะเรา ไปเบียดเบียนทําลายประชาชนเขาทําไม เขาขับรถเขาแต
ละคนๆ เขารับผิดชอบเขามาเต็มเหนี่ยวๆ แมพวกที่คอยจับเขาขับรถสูเขาก็ไมได 
เขาใจไหม เราไดเห็นนี่มันอยูบนตนไม กลุมของมันอยูโนน พอเห็นทางนี้ปบมันวิทยุถึง
กันแลวคอยจับ เขาเรียกจับกินบี กินเรื่อยๆ จับเราก็จับวาขับเร็วเกินไป แตเราก็ไมเร็ว
นะมันรถสองแถวจะเร็วอะไร ก็เขาหากินนี่ เราไมลืมนะเราถูกปรับหลายแหง เพราะขับ
เร็วเกินไป 

แลวแซงในทางโคง อันหนึ่งนะ  ไปที่อําเภอพลแหงหนึ่ง เราจําได เราละถูกจับ 
เราก็บอกคนขับเขาจะเอาเทาไรจายใหเขาเลย ก็เรามาบริจาคมากยิ่งกวาเขาปรับ เราวา
งั้น ก็เราเปนนักบริจาคใชไหม เขาจะปรับเทาไรใหเขาไปเลยๆ เราบริจาคตามปรกติ
ตามอัธยาศยัของเรามันมากกวานี้ เอาใหไปเลย เราทําเปนหูหนวกตาบอดเฉย เปน
บอย เดี๋ยวนี้ไมมี ทุกวันนี้ไมมีที่ขึ้นตนไมคอยดกัจับพวกขับรถขับรา จับไปปรับๆ ทุก
วันนี้ไมม ี

ดูซิเช็คเหลานี้พอเขาถวายนี่ปบเราก็เขาบัญชีวัด แลวก็ถอนออกมาจายเพื่อ
โลกๆ วัดนี้ดูไมมีนะ นอกจากจายสวนรวมของวัดเชนสรางน้ันสรางนี้ของวัดนี ้ เอา
ออกมาจายได แตสําหรับเราที่จะซื้อไมปรากฏ มีเทาไรออกหมดเลย ชวยโลก บรรดา
ศรัทธาลูกหลานทั้งหลายก็เปนใจเดียวกัน ตางคนตางหนุนเต็มที่ เพราะฉะน้ันเมืองไทย
เราเวลานี้จึงคอยฟนฟูขึน้เยอะ ทองคําก็ไดตั้ง ๑๑.๕๘๐ กโิลแลวมัง ฟงซิทองคําของ
เลนเมื่อไร 

เพราะฉะนั้นเราจึงตองตดิตามเรื่อย เอาเขาไปแลว ที่ไหนเห็นวามันแสลงหูแลว
เราก็ส่ังพระเขาไปตาม หรือใหลูกศิษยติดตามเขาไปในกระทรวง เอาอยูเร่ือยนะเรา 
เพราะรักษาสมบัติใหญ เราทําอยางนั้นเพื่อรักษาสมบัติใหญของคนทั้งชาติ อันนี้มัน
แหวกเอาไปกินๆ เราไมไดไวใจมหาโจร เพราะฉะนั้นจึงตองแทรกเขาไปๆ วาอะไรเรา
ไมสนใจเพราะความเปนธรรมเต็มหัวใจเราแลว เราชวยดวยความเปนธรรม ดวยความ
เมตตาลวนๆ เราไมเอา บาทหนึ่งเราไมแตะ เพือ่ชาติไทยของเราทั้งน้ัน 

นี่ก็รูสึกวาเดนอยูในการชวยชาติคราวนี้ เดนมาก เชนทองคําก็ไดตัง้ ๑๑,๕๘๔ 
กิโลน่ีเขาๆ ไมใหใครมาแตะนะเขาแลวสวนไหนที่เปนของเรา เพราะฉะนั้นทางนูนจะ
ประชุมกันเรื่องอะไรๆ คนของเราจะตองสอดเขาไปทราบแลวนําออกมา ทางนี้ก็จอเขา
ไปเลย เอาอยางน้ันแหละไมงั้นไมได โห เราเมตตาสงสารเราชวยโลก เราไมไดชวยดวย
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อะไรนะ ชื่อเสียงเรียงนามอะไรเราไมสนใจ ใครจะตั้งอะไรใหเราเราไมสนใจ ไมมีอะไร
เลิศยิ่งกวาธรรมกับใจเปนอันเดียวกันครอบโลกธาตุ สวางจา อันนี้อะไรจะมาแตะไมได 

คําสรรเสริญเยินยอก็อยูต่ําๆ สรรเสริญเยินยอปบตกผล็อยๆ นินทาก็ตกผล็อย 
สรรเสริญก็ตกผล็อยเพราะอันนั้นสูงกวาเหนือกวา เราจึงไมสนใจ มันเปนเองอยูในจิต 
ใครจะมาชมเชยสรรเสริญเทาไรก็ไมมีความหมาย ความหมายเต็มตัวอยูที่หัวใจเราแลว 
แนะ เพราะฉะนั้นการชมเชยสรรเสริญเราก็ไมตาํหนิ เพราะเปนความชอบธรรมอยูแลว 
แตก็บอกตามตรงวา สรรเสริญอะไรก็ตามสูธรรมดวงนั้นไมได ธรรมธาตุ เขาใจไหม 
ธรรมธาตุนี้สูงจริงๆ สูงครอบโลกธาตุ 

ที่วาน่ีเอาเขาบัญชี เขาบัญชีปบถอนออกมาๆ ชวยโลก เราบอก เราจะไมมีเงิน
ติดตัวเรา เราจะจายอะไรเรื่องอะไรที่จะเปนประโยชนแกโลกเราเอาออกมาทั้งน้ัน ไม
เคยคํานึงวา ยังเหลืออยูมากอยูนอย ส่ังออกมาเรื่อยถอนออกมาเรื่อย จายๆๆ อยางนี้
ละ นี่ละความเมตตาทานทั้งหลายดูเสีย เปดออกมาดวยตัวนี้ละตัวจริง แสดงเต็มหัวใจ
แลวความเมตตา ไมมอียางอื่นใดเลย มีแตความเมตตาสงสารโลก พอตื่นนอนปบจิต
มันจะวิ่ง ตรงไหนบกพรองตรงไหนจําเปนควรจะสงเคราะหอะไร ระยะสั้นระยะยาว
ขนาดไหนมีโปรแกรมเขียนเอาไว 

เชนโรงพยาบาล วันนั้นไปโรงนั้นๆ จดไวๆ หางกันราวประมาณสักหนึ่งเดือนไป
โรงหนึ่งๆ เพราะมันมากตอมาก ไป ๕ วันนี่โรงพยาบาล จันทร อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร 
๕ วันโรงพยาบาล ทุกโรงๆ แตละโรงๆ ใหโรงละ ๒ หมื่นๆ เปนประจําเหมือนกันหมด
เลย อยางนี้ละทั่วโลก ทีอ่ยูในโกดังกเ็ต็ม เอามาไวใหเต็มเอี๊ยด เอา โรงไหนมาๆ ให
ไปๆ เวลาจะออกไปเตมิน้ํามันให สุดทายเราเลยมีปมน้ํามันขึน้มา โอย เขาเอาน้ํามันมา
ถังละ ๒๐๐ ลิตรเต็มรถๆ เขามาไวที่นั่น ดีไมดีมนัจะเปนตั้งปมน้ํามันขึ้นมาเพื่อชวยโลก 
อะไรก็ตามในวัดนี้จะออกหมดเลย ไมใหมีตกคางอยู 

เราก็เคยพูดแลว ตอนเราจะตาย นั่นเราเขียนพินัยกรรมไวแลวนะ เวลาเราจะ
ตายใหตั้งคณะกรรมการขึ้น เขามาบริจาคทานมากนอยหามไมใหเอาไปสรางหรูๆ 
หราๆ ประดับศพคนเนาเฟะอยูในหีบ เขาใจไหม เราตายเนาเฟะอยูในหีบ เขาสรางน้ัน
สรางน้ียุง อยามาทํานะเราบอก เงินทั้งหลายที่เขานํามาบริจาคนี้ใหกรรมการเก็บรักษา
ไวหมด พอเสร็จเรียบรอยแลวเหรอ ยกเงินนี้ซื้อทองคําแลวเขาสูคลังหลวงหมด เราจะ
เผาดวยไฟเทานั้นพอ แลวดีดผึงเลย ดีดแบบวาไมตองกลับมาเกิดอีก เราแนในหัวใจ
เรามาได ๕๗ ป ฟงซินะ อยางน้ีเปนคุยเปนโมไหม 

เขาหาอะไรๆ ไดเทาไรเขาก็พูดสูกันฟงได เราหาของดิบของดีแทบเปนแทบตาย 
บางทีจะสลบไสลก็มี แลวไดของดิบของดมีามากนอยมาเลาใหพี่นองฟง ซึ่งตองการของ
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ดีดวยกันทั้งนั้นแลวผิดไปไหนละ ไมไดผิดใชไหมละ การพูดนี้ก็พูดเปนธรรม ไดมากได
นอยก็บอกไดมากนอย นี้ไดเต็มหัวใจก็บอกเต็มหัวใจเต็มแลว ๕๗ ปนี้ ตั้งแตธรรมกับ
ใจเปนอันเดียวกันมาได ๕๗ ป หลังวัดดอยธรรมเจดียเราบอกแลว วันที่ ๑๕ พฤษภา 
๒๔๙๓ บอกชัดเจน หลังวัดดอยธรรมเจดีย เวลา ๕ ทุม นี่ละฟาดินถลมกิเลสขาด
สะบั้นลงไปนั้น ไมเคยมีกิเลสตัวใดมากวนใจเลย มีแตความบริสุทธิ์ 

แตเร่ืองสังขารรางกายมันอยูในทามกลางแหงโลกธรรม เปนสนามแหงโลก
ธรรม ใครตําหนิติชมไดทั้งน้ัน กิริยาที่แสดงออก พอใจเขาก็ชมเชย ไมพอใจเขาก็ตําหนิ 
ตําหนิได อนันี้เปนโลกธรรมเราไมวาอันนี้ สวนอันนั้นยังไงไมมีใครเอื้อมถงึละ พนวิสัย
ของสมมุติ เรียกวาพนวิสัยของสมมตุโิดยประการทั้งปวง เราก็ทํา นี่ก็เต็มแลว เต็มเม็ด
เต็มหนวย หาที่สงสัยไมไดแลว บอกชัดๆ เลยวา ตายนี้เราจะไมกลับมาเกิดอีกก็บอก
แลว มันรูไปจาก สนฺทฏิฐิโก ใครประกาศไว พระพุทธเจาตรัสรูขึ้นทีแรกพระองคแรก 
สนฺทิฏฐิโก สุดยอดคือเปนพระพุทธเจาปงขึน้มา นี่ สนฺทิฏฐิโก พระองคแรก 
ตอจากนั้นกส็าวกทั้งหลายปฏิบตัิตัวเอง สนฺทิฏฐิโกๆ เปน สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา 

นี่ละทานผูปฏิบัติจริงตามธรรม เพราะธรรมเปนสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบ
แลวๆ ทุกอยาง สอนยังไงปฏิบัติตามนั้นไดตามนั้นแหละ นี่เราก็ทําเต็มเม็ดเต็มหนวย 
เวลาเราทําความพากเพียรก็เปนตามนิสัยดังที่ทานทั้งหลายเห็นละ แตนิสัยตอนนั้นมัน
ยังหนุมนอยนะ สังขารรางกายมันอํานวย ขาดสะบั้นไปหมด เร่ืองที่ออนแอทอแทรูสึก
วาไมมีในกิริยาและใจดวงนี้ มันหากเปนของมันเอง นี่ฝกหัดการนอน เราไมเคยเลาให
พี่นองทัง้หลายฟง 

การนอนตั้งแตวันกาวเขาเปนนาค ไปเปนนาค แมมานั่งใกลๆ แมจะบอกวางั้น
นะ กําลังเตรียมของ ทานพระครู แตกอนวัดอยูที่สถานีวิทยุเดี๋ยวนี้ พระมาพักอยูเร่ือย
รางไปเรื่อยพระมาเรื่อย พอทานพระครูทานมาทําบุญ เขานิมนตมาทําบุญที่นั่น แลว
ทานจะกลับ เราก็จะไปพรอมกันในบายวันนั้นละ พอเราเตรียมของ กไ็มมอีะไร พอกไ็ป
วัดเขามา ทานเตรียมของจะออกแลวบอก ก็คงเตือนเราละ เราก็เตรียมอยูแลวไมมี
อะไร แลวแมก็มานั่งปบ นี่แมจะบอก เราไมลืมนะ แตเราไมคอยพดูละ ฟงเหลานี้เก็บ
ลึกๆ คําแมสอนแมวาอะไรเราไมลืม 

แมจะบอกวางั้น ทุกส่ิงทกุอยางบอกตรงๆ เลยนะ ลูกคนนี้แมไมไดมีที่ตองติ ไม
วาหนาที่การงานอะไรๆๆ แมยอมรบัหมดเลย แตสําคัญนะลูก เอาตรงนีน้ะ เวลานอนนี้
เหมือนตายนะลูก นอนนี้เหมือนตาย ถาไมปลกุแลวมันไมลุกแหละ เราก็จําเอาไวเฉย 
คือนิสัยของเราเวลาจะไปไหนแตเชาจะบอกแม แมปลุกหนอยนะวันพรุงนี้จะไปนั่นแต
เชา พอแมรับทราบแลวทีนี้นอนเอาตายวาเลย คือถึงเวลาแมก็มาปลุกเอง ความหมาย
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วางั้น ทีนี้แมเลยจับนิสัยไดวานอนเหมือนตาย ความจริงเราตายใจอยางน้ันตางหาก พอ
แมรับทราบแลวก็นอน เอาตายวาเลย 

ผิดกันกับพีช่าย พี่ชายกส่ั็งแมไวเหมือนกัน เวลาตอนเชาจะไปไหนแตเชาใหแม
ปลุก บางทีแมยังไมปลกุเขาลุกไปแลว แตไอนี้มันตายทุกครั้ง ไมเคยลุกโดยลําพังเลย 
ตองไดปลุกทุกทีๆ กม็นัตายใจเขาใจไหม แตเราก็ไมพูด เฉย ทีนี้ออกไปนี้แมจะไมได
ตามปลุกนะลูกนะ วางั้น ออกไปบวชคราวนี้แลวแมจะไมไดตามปลุกนะ อยาขายแมนะ 
พวกพระเณรทานไปบิณฑบาตในบานในเมืองกลับเขามา ไปปลุกทานบัวมาฉันจังหันยัง
นอนไมตื่น อยาใหแมไดยินเลยนะลูก แมจะเอาหัวมุดดินตาย เราก็ฟงเฉย มันฝงลึกนะ 
ไมพูดแตฟงเฉย 

พอไปแลวก็สอนตัวเอง เอาละนะ นั่นเห็นไหม เอาละนะแมส่ังทุกอยางแลว ให
ปฏิบัติตัวใหเปนตัวของตวัโดยสมบูรณ อยาไดพึง่ใครเลยนะ เอานะ ตั้งแตบัดนั้นเวลา
นอนดีดผึงๆ ตั้งแตวันเขานาค ได ๑๘ พรรษา จนชิน คือนอนนี้เวลาตื่นนี้ สมมุติวามี
เพื่อนฝูงนอนอยูดวยกันขางๆ จะตื่นดวยกัน คือการนอนตื่นของเรานี้มันตื่นแรงนะ ผึง
เลยทันที นี่คือฝก ฝกเปนอยางน้ัน ตั้งแตวันไปเขานาค ได ๑๘ ป ทุกส่ิงทกุอยาง
เรียบรอยหมดแลวภายในใจ ทีนี้ก็มาปรับปรุงตัวใหม วาการนอนเชนนั้นตื่นเชนนั้นก็
ถูกตองแลวในการฝกฝนอบรมตนเพื่อเปนคนดี 

อันนี้ทุกส่ิงทกุอยางก็เห็นวาพอเปนพอไปแลว ใหปรับปรุงการนอนเสียใหม ถา
หากวาตื่นขึ้นมาใหรูทิศรูทางแลวคอยลุก รูทิศทางทิศใต ทศิเหนือรูแลวคอยลุก เปน
สุภาพความดีงามวางั้นสอนเจาของ คือตอนทีม่ันดีดผึงๆ ก็เพื่อรบขาศึกไมนอนใจก็
ยอมให แตตอนนี้ขาศกึอันนั้นก็ขาดสะบั้นลงไปแลว ถาวากิเลสก็ขาดไปแลวตั้งแต
พรรษา ๑๖ ไปถึงพรรษา ๑๘ ฝกใหม ฝกการนอน โอย นานนะ นี่ละเราถาลงไดฝกให
มันชินตอนิสัยแลวแกยากอยูนะ เชนอยางเราตื่นนอน พอตืน่ดีดผึงเลยนะ ถาเพื่อนฝูง
นอนอยูดวยกันจะตองตืน่ เพราะนิสัยเราเปนอยางน้ัน 

เราฝกของเรา ถึงพรรษา ๑๘ ทีนี้แกไขใหม พอรูสึกดีดผึงๆๆ แกตั้งนานนะ แก
ตั้งนานกวาจะมาเรียบรอย ทีนี้พอเรียบรอยเรียบรอยไปเลย ตืน่แลวมันก็ไมยอมตื่น ลุก
มันก็ไมยอมลุกเดี๋ยวนี้เปน มันฝกไดแลว ตอนพรรษา ๑๘ ฝกเจาของฝกใหม คือมนั
เหมือนแมเนื้อตื่นนายพรานนะ ขนาดนั้น นั่นละการฝกเจาของฝกอยางนั้นมาตลอด 
เราจึงหาที่ตองตไิมไดในการฝกเรา ไมวาทางดานจิตตภาวนา ขอวัตรปฏิบัติกับเพื่อน
กับฝูง จะใหมาตําหนิเราวาขี้เกียจขี้ครานไมมี มีแตออกหนาตลอดๆ 

พรรษา ๑๘ ฝกหัดนอนใหม นานนะกวาจะได ไดก็ไดแบบไดเรียบเลยนะ ตื่น
แลวมันก็ไมอยากลุก พลิกทางนี้แลวพลิกทางนี้ นี่ฝกไดแลวเขาใจไหม แตกอนผึงเลย



 ๑๐

นะ ผึงๆ เลย นี่ละการฝกตัวเองฝกอยางน้ันละ จึงไมไดมีทางตองติเจาของในการฝกฝน
อบรม ทางเรียนหนังเขา..มาดวยกันไมพูด แตการออกปฏิบัตินี้ยิ่งเรงเอาจริงเอาจังมาก
ทีเดียว พรรษา ๑๘ พลิกใหมการหลับนอน ใหรูสึกตัวกอนใหเรียบรอยแลวคอยลุกๆ 
นี่ก็ฝกนานกวาจะเปนอยางน้ัน พอรูสึกมันดีดกอนแลว ผึงๆ กอนแลว ๑๘ พรรษาฝก
ใหม เรียบรอย ฝกไดเรียบ จนกระทั่งทกุวันนี้ไมมีฟน ไมมกีําเริบฝกไดเรียบรอย ตื่น
แลวนี้พลิกทางนี้เดี๋ยวพลิกนี้ เดี๋ยวนี้นะ มันฝกไดแลว พรรษา ๑๘ ฝก แตกอนมันพิลึก 
ไมเหมือนคนธรรมดาละ หมดแลวนะที่นี่ 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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