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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ลูกศิษยตถาคตตองเปนผูสุขุม 
กอนจังหัน 

กิเลสมันไมไดเขาพรรษาออกพรรษานะ พระอยาเปนบาเขาพรรษาออกพรรษา 
กิเลสมันไมไดเขาพรรษาออกพรรษา มันฟดหัวพระตัวขี้เกียจๆ อยูเต็มวัดปาบานตาดนี่ 
ใหคิดใหดีทานทั้งหลายถาอยากจะพนทุกข อยานอนใจกับกิเลส ทุกส่ิงทกุอยางที่เขามา
ผานใหธรรมเปนผูไตรตรองกอน เอะอะกอ็ยางวาใชไมไดนะ ตองใชสตปิญญา ลูกศิษย
ตถาคตตองเปนผูสุขุม ใชความคิดความอาน เก็บความรูสึก ไมคอยแสดงออกอยาง
งายดาย การทําอะไรพินิจพิจารณาเรียบรอยแลวคอยออกไมคอยผิด เอะอะๆ ออก 
เอะอะๆ ออก ผิดทัง้นั้นแหละ ลูกศิษยตถาคตตองเปนผูสุขุม ใชความคิดความอาน 
เก็บความรูสึกไวใหดี สุมสี่สุมหาเอานิสัยของฆราวาสอันเปนเรื่องของกิเลสมาใช มันกม็ี
แตกิเลสตัวเปนฟนเปนไฟ ตัวสกปรกเต็มบานเต็มเมืองนั่นแหละ 

ใหศาสนาแทรกเขาไปดซูินะ มันตางกันไหมกับกิเลส กิเลสคือสวมคือถาน 
ศาสนาเปนน้ําที่สะอาดซักฟอกใหสะอาดสวยงาม ใหนาดู พากันพนิิจพิจารณาใหดี 
สําหรับวัดนี้เราใหโอกาสสําหรับพระปฏิบัติบําเพ็ญมาตลอดตัง้แตเร่ิมสรางวัด ไมให
อะไรเขาไปแตะตอง ใหทําความเพียรตลอดเวลา นอกจากพระจะประมาทเสียเองเทา
นั้นเอง สําหรับเราผูเปนหัวหนาเปดโอกาสทางดานความเพียรแกกิเลสมาโดยตลอด
สม่ําเสมอ อยาพากันลืมเนื้อลืมตัว 

นี่ออกพรรษาแลวพระจะหลั่งไหลเขามา เดี๋ยวเลอะๆ เทอะๆ นะ บริเวณขางใน
เราก็ทําใหเรียบรอยแลว ไมใหมีใครเขาไปยุง มาเฉพาะบริเวณศาลานี้ออกๆ ทาน
ทั้งหลายจะไปหาหัวหนาวัดอยางน้ีไดที่ไหน ไมใชคุยนะ เรากลั่นกรองทุกอยาง ปฏิบัติ
กับพระทั้งหลาย เพราะพระมาหาเรา เราเปนผูรับผิดชอบจะตองพินิจพิจารณาเพื่อพระ
ทั้งหลายที่มาอาศัยเราอยูตลอด ไมใชสุมสี่สุมหา ใหพากันตั้งใจประพฤตปิฏิบัต ิ

กิจการงานทุกอยางกไ็ดชมเชยมาตลอด ไมมทีี่ตองติคือความพรอมเพรียง
สามัคคีของพระ การปดกวาดเช็ดถู ทํางานสวนรวมเรียบรอยตลอดมาแตไหนแตไร 
หากจะเสียก็เสียภายในจิตใจ มันขี้เกยีจขี้ครานทําความเพียร ใหกิเลสขยําอยูในกุฏินั้น
เราชวยไมไดละ เราอยูนอกกุฏิ กิเลสขยําพระอยูในกุฏินั่น จําใหดีพระเรา ใหตั้งใจมา
ประพฤตปิฏบิัต ิ

พุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลว ไมมใีนโลกนี้วางั้นเลย จะมีศาสนา
ใดถอดถอนทุกขตัง้แตพืน้ๆ จนกระทั่งถงึนิพพานไดเหมือนพุทธศาสนา จัดเปนศาสดา
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องคเอกโดยแทไมใชเสกสรรปนยอมา นั้นก็ศาสดานี้ก็ศาสดา นั้นเปนเจาของศาสนา นี้
เปนเจาของศาสนา ซึ่งมีแตสวมแตถานเต็มหัวใจ สอนออกมากม็ีแตสวมแตถาน
กระจายออกมา มันก็มีแตความเลอะๆ เทอะๆ พทุธศาสนานี้ไมมี เอาไปใชดูซินะ 

ทานวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวๆ ทุกอยางเลย กล่ันกรองมาจากพระทัย
ที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจา เราชาวพุทธควรจะไดนําไปพินิจพิจารณา อยาปลอยใหกิเลส
ขยี้ขยําตลอดเวลา มีแตชาวเปรตชาวผีชาวสวมชาวถาน มันไมมีชาวพุทธพอจะ
กล่ันกรองความดีชั่วของตัวบางเลย พากันจําเอานะ เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

 สรุปทองคําน้ําไหลซึมถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๔๙ ทองคําที่หลอมแลว ๓๑๒ กิโล
ครึ่ง เทากับ ๒๕ แทง ทองคําที่ยังไมไดหลอม ๑๙ กิโล ๔๒ บาท ๙๘ สตางค รวม
ทองคําที่หลอมแลวและยังไมไดหลอมเปน ๓๓๒ กิโล ๑๐ บาท ถารวมกับ ๓๗ กิโล
ครึ่งที่มอบเขาคลังหลวงแลวเขาดวยกันก็เปนทองคํา ๓๖๙ กิโล ๔๒ บาท ๘๐ สตางค 
นี่เราก็พยายามอยางน้ีละ ขอใหพี่นองทั้งหลายชวยกันคิดนะ นี่ถาหยุดตั้งแตโนนเสียคํา
วา ๓๐๐ กวานี้ก็จะไมมีเลย นี่ไดตั้ง ๓๓๒ กิโล ถาสมมุติวามอบเสร็จเรียบรอยแลว ก็
ไดเพียง ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลคร่ึง ก็เทานั้นแหละไมมีเงื่อนตอ ทนีี้พอขอใหเปนประเภทน้ํา
ไหลซึม ก็คอยไหลเขามาๆ ไดถึง ๓๓๒ กิโลกับ ๑๐ บาทแลว คอยไหลซึมๆ  

ทานทั้งหลายคิดใหซึ้งซี อยูในเมืองไทยเราอยูไดยังไงใหคิดบางซิ นี่คิดเต็ม
หัวใจ จึงไดออกพาพี่นองทั้งหลายทําทุกส่ิงทกุอยาง แนใจที่ผานมาแลวไมผิด เรียบรอย
สมบูรณมาโดยลําดับ อบอุน ทองคาํที่วาชวยชาติๆ นั่นก็ตั้ง ๑๑ ตัน แลวก็มาอีกตั้ง 
๓๐๐ กวากิโล ๑๑ ตันกับ ๓๗ กิโลครึ่ง บวก ๓๐๐ นี้เขาไปอีก รวมแลวเปน ๓๖๙ กิโล 
๔๒ บาท ๘๐ สตางค นี่ก็เพื่อพี่นองทั้งหลายไดอาศัยนี้ตอไป 

สําหรับดอลลารในการชวยชาติคราวนี้ ไดเขาคลังหลวงเพียง ๑๐ ลานสองแสน 
จากน้ันเราพูดก็เปนไปตามนั้นเลย ไมเคยเคลื่อนนะเราพูดอะไรไมเหลาะแหละ วายังไง
เปนไปตามนั้น วาดอลลารตอน้ีไปจะไมไดเขาคลังหลวงนะ เพราะการเทศนาวาการชวย
ชาติเราไดยุติลงแลว การเงินการทองที่จะนํามาชวยชาติจากการเทศนาวาการจะไมม ี
แตผูที่ยากจนนี้เต็มบานเต็มเมืองเรา เพราะฉะนั้นจึงตองอาศัยเงินดอลลารนี้ละมาชวย
เงินไทย หนุนเงินไทยเขาไป ก็เปนอยางน้ัน เพราะฉะนั้นจึงไมไดเขาอกี ดอลลารเขา
เพียง ๑๐ ลานสองแสนเทานั้น จากน้ันก็หมุนมาชวยเงินไทยตลอดจนกระทั่งทกุวันนี้ 

เพราะคนทุกขคนจนที่ไหนตอที่ไหนไมเวนแตละวันมาขอ จดุรวมที่ขอกค็ือวัด
ปาบานตาด แจกทางโนนแยกทางนี้ไมทันนะ เราก็สุดกําลังแลวที่ทําไปดวยเมตตา แต
ส่ิงที่จะสนองความเมตตามันก็ไมเพียงพอ เพราะผูที่ยากจนมันมากตอมาก ก็ชวยกันไป
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อยางน้ีแหละ เฉพาะโรงพยาบาลตั้งสองรอยกวาโรงไมใชนอยๆ โรงพยาบาลพิสดาร
มาก ทั้งเครื่องมอืแพทย ทั้งตึก รถรา สถานที่ที่ควรจะขยับขยายมาติดตอขอเรา ถาพอ
เปนไปไดเราก็ชวยอยางน้ีเร่ือยมา โรงพยาบาลนี้เปนอันดับหนึ่งที่วาชวยโลกๆ 
โรงพยาบาลมากตอมากสองรอยกวาโรง เราพยายามทําทุกอยางสําหรับพี่นองทัง้หลาย 
และทําดวยความบริสุทธิ์ ไมมีมลทนิมัวหมองในจิตใจเพราะกิริยาที่ทําแบบชุยๆ อยาง
นั้นไมมี ทาํดวยความสะอาดสะอานเต็มไปดวยเมตตาครอบไวเสมอๆ มีเทาไรก็ออก
ดวยความบริสุทธิ์ใจ ผูไดรับไปก็ไมเดือดรอน เปนความอบอุนวารับมาแลวดวยความ
เปนธรรมของทานผูให นั่น เราก็ใหดวยความเปนธรรม ไมหยุดไมถอยอยางน้ีละชวย
โลกเร่ือยมา 

เราพยายามสุดขีดแลวในชาตินี้ พูดงายๆ วาชาตินี้เราก็ไมเคยคาดเคยฝนวาจะ
ไดชวยพี่นองชาวไทยเรา หรือชวยโลกมาจนถึงขนาดนี้ ก็ไดเห็นเสียแลว ชวยจริงๆ 
สําหรับเงินหากวาจะคิดเปนบัญชีแลว ตั้งแตมาสรางวัดปาบานตาดนี้ เขาถวายปจจัยมา
เทาไร เชนเงินถวายเทาไรๆ มาจนกระทั่งบัดนีท้ี่เรานําบริจาคไปหมดนั้น ถานับเปน
จํานวนพันลานนี้เราไมสนิทใจ ถาหมื่นลานขึ้นไปเราจะสนิทใจ สมบัติของวัดปาบาน
ตาดที่พี่นองทั้งหลายทั่วประเทศเขตแดนนํามาบริจาค เราขนออกชวยชาติบานเมือง
ของเรานี้ ถาคิดเปนบัญชีแลวเรียกวาพันลานนี้เราไมเห็นดวยเลย ถาวาหมื่นลานขึ้นไป
แลวเราจะเห็นดวยเพราะไมมีเก็บ สําหรับวัดนี้บอกตรงๆ บอกวาไมมีเก็บ 

เพราะอํานาจความเมตตามีกําลังมากกวา มีเทาไรมันกวาดออกหมดๆ เลย
อํานาจความเมตตา จึงไมมีเงินติดตัว ที่มีอยูในบัญชีนั้นเพราะเรายังไมตาย พี่นอง
ทั้งหลายบริจาคมาเรื่อยๆ ก็ใหเขานําเขาบัญชี เชนพวกเช็คพวกอะไร ใหเขานําเขา
บัญชีๆ  ถึงเวลาจายดวยความจําเปน เราก็เขียนใบถอนใหเขาไปถอนมาออกมาชวย
ชาติบานเมืองเร่ือยมา เวลานี้เงินในบัญชียังมีอยูนะบอกตรงๆ เลย ในอุดรนี้ก็มี 
กรุงเทพกม็ ี ทั้งหมดนี้เวลาเราตายใหพากันเขาใจไวเลยวา ที่ยังจายไมหมดเราตายไป
เสียกอนนี้ เงินจํานวนนี้ก็จะเดินตามหลังเงินที่ผานไปแลวดวยการบริจาคนั้นทั้งน้ัน
แหละ จะตามกันไปๆ ทีจ่ะมาเก็บหอมรอมริบเขาพุงน้ีไมมี จะเปนความบริสุทธิ์ตอโลก
ตลอดไป กรุณาทราบเอาไว 

เห็นไหมธรรมเปนอยางน้ันละ ทานทั้งหลายพิจารณาเอา ตายใจไดไหมธรรม 
ไมไดเหมือนกับกิเลสนะ กิเลสน่ี โหย มีเทาไรกลืนไมหยุดกลืนไมถอย ทองปองเทา
ภูเขายังกลืนตลอด นี่เร่ืองของกิเลส พูดแลวสลดสังเวช ถาไมมีธรรมเลยมนุษยเราหมด 
เปนอาหารวางของกิเลสทั้งนั้น แตนี้มีธรรมคอยตีปากกิเลสเอาไวมันกลืนมนุษยไมหมด 
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เพราะมีธรรมความพอดบิพอดีมอียู ก็กาวเดินตามความพอดีไมใหความโลภเอาไปกิน
เสียจนหมด ธรรมกับโลกจึงมีอยูดวยกัน 

คําวาโลกไดแกความสกปรกโสมมที่เปนฟนเปนไฟ ธรรมไดแกความชุมเย็น ถา
น้ําก็เรียกวาน้ําที่บริสุทธิ์ชะลางส่ิงสกปรกออกโดยลําดับ เปนของคูเคยีงกันมาอยางน้ี 
ถาไมมีธรรมแลวใครอยาอวดเกงอวดดีนะ จมทัง้นั้นละ ไมมอีะไรเหนือธรรม ธรรมนี่
เลิศเลอ เราจะเหน็ไดอยางชัดเจนสําหรับผูปฏิบัติธรรมนะ ไดแกจิตตภาวนา เราก็มี
นิสัยทําบุญใหทาน ตื่นมานี้ไมไดทําบุญใหทาน มันหากเปนอยูในจิตมันอยูไมไดนะ มนั
กระวนกระวายอยากทําบุญใหทาน ไดอะไรมาของดิบของดีเจาของไมสนใจจะกินจะใช
สอยเลยละ คิดถึงพระคดิถึงการทําบุญใหทานกอนอื่นแหละ 

ของดิบๆ ดีๆ  เอาไปทานหมด เจาของกินอะไรใชอะไรไดทัง้น้ัน นี่คือน้ําใจที่
เปนธรรม เคยทําบุญใหทานไมไดทําอยูไมได ทนีี้พอเพิ่มเรื่องภาวนาเขาไปอีก ใจที่มี
ภาวนาไดผลปรากฏภายในใจ เกิดความสงบเย็นใจสวางไสวภายในใจ ผลทานทั้งหลาย
ไหลเขามานี้หมดนะ จติตภาวนาจึงเปนทํานบใหญ การทําบุญใหทานคุณงามความดี
ทั้งหลาย ไหลเขามาสูทํานบใหญคือจิตตภาวนานี้ทั้งนั้น และมาอัศจรรยอยูในใจเจาของ 
บุญกุศลทั้งหลายที่สรางมามากนอยมารวมอยูทํานบใหญ คือหัวใจที่เต็มไปดวยจิตต
ภาวนา ทีนี้อยูที่ไหนเย็นหมด เย็นถาวาเย็น ถาวาอบอุนอบอุนทั้งน้ันละ 

สมบัติใดจะเทาธรรมสมบัติไมมี สมบัติในโลกนี้ธรรมสมบัติเปนเลิศเปนที่หนึ่ง 
ถามีธรรมสมบัติแลวชนะไปหมดเลย ความสุขที่ไหนที่ไดมาเทาไร สูความสุขเกิดจาก
ธรรมสมบัตินี้ไมได ใหพากันอุตสาหพยายาม จอมปราชญก็มอีงคเดียวคือพระพุทธเจา 
จอมอันธพาลมีอยูกับหัวใจทุกคน กิเลสมันฝงอยูในหัวใจ มันอวดดิบอวดดีอวดเกงกวา
อรรถกวาธรรมกวาศาสดากันทั้งนั้นละพวกนี้ แตความเลวก็คือพวกนี้ พวกที่เหมากอง
ทุกขทัง้หลายก็คือพวกจอมปราชญปลอมๆ นี่ละ มันจึงไมทันกันพระพุทธเจาเพยีง
พระองคเดียว กิเลสที่เปนภัยตอธรรมตอศาสนามีมากมายขนาดไหน โลกทั้งหลายจึงมี
ความทุกขมากย่ิงกวาความสุข 

ใหตางคนตางบําเพ็ญความดีงาม แลวโลกนี้กวางขนาดไหนความสุขจะแผ
กระจายออกไปกวางเทานั้นๆ ถาไมมีการสรางความดีงามนี้ กวางขนาดไหนก็เปนไฟ
เผาไหมแหลกไปไดหมดเลย หาความสุขไมมี เราอยาประมาท ประมาทธรรมอยา
ประมาทนะ โลกกิเลสมันชอบโอชอบอวดชอบประมาทของดีอยูเสมอ เราหาที่ไหนไม
เจอ มาหาอยูหัวใจของเรา จะเจอที่หัวใจของเรานี้ ปดมันออก อยาใหมันเกงกวาศาสดา
คือธรรม ใหนอมธรรมเขามาชะลางส่ิงสกปรกทัง้หลาย 



 ๕

มันกําลังตามชะตามลาง ลบกลบไปหมดอะไรที่เปนของดซีึ่งพระพทุธเจาทรง
แสดงไว มันจะลบหมดๆ มันบอกไมมีๆ นี่คือกิเลส ส่ิงที่มีมนับอกไมม ี ส่ิงที่ไมมมีันก็
วามี กิเลสเปนอยางน้ัน มันไมเดินไปตามรองตามรอยนะ มันจะเดินแหวกแนวไปทั้งนั้น
ละเรื่องของกิเลส เร่ืองธรรมเดินตรงตามรอย อยางวาบาปมีนี้มันบอกวาบาปไมมี ก็ตัว
มันนั้นแบกบาปแบกกรรมทั้งหลาย นรกอเวจีอยูกับตัวของมัน วาบาปไมมีนรกไมมนีั้น
ละ พระพุทธเจาทานไมแบก ทานเห็นทานหลบทานหลีก สอนบรรดาสัตวทั้งหลายให
ปฏิบัติตามทานแลวจะแคลวคลาดปลอดภัยไปเรื่อยๆ 

ถาฝนพระพทุธเจาแลวเอาเถอะวางัน้เถอะนะ ความเจริญไมมี ใครจะเกงขนาด
ไหนก็เกงเถอะ ศาสดาองคเอกนี้เปนครูสอนโลกทั้งสามมาเปนประจําๆ ทุกๆ 
พระพุทธเจาที่ตรัสรูธรรม กิเลสจะพาโลกใหมีความสงบรมเย็นเอามาแขงธรรม
พระพุทธเจานั้นไมมี เพราะฉะนั้นจึงอยาหากเิลสมาแขงธรรม ใหเอาธรรมนี้ลบลาง
กิเลสตีกิเลสใหแหลกลงไปสรางความดีงาม เร่ืองธาตุเร่ืองขันธความเปนอยูปูวาย มีการ
เจ็บไขไดปวยปวดหัวตัวรอนมีการหิวการกระหาย เอาหามาเยียวยามันรักษามันไป นี่
เปนสวนรางกายที่มันบกพรองตองการเยียวยารักษาจากเจาของอยูเสมอ เอา จิตขาด
สมบัติภายในบุญกุศลหรือธรรม เอาๆ สรางเขาไป นี่ละตัวนี้ตัวสําคัญมากนะ สรางบุญ
กุศลเขาสูใจ พอบุญกุศลเขาสูใจทีนี้จะเริ่มอิ่มตัวๆ สมบัติเงินทองขาวของมีมากมีนอย
ไมคอยสนใจ มันจะมาเอิบอิ่มอยูภายในใจ พากันจําเอา เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้ 

เมื่อวานนี้งานกฐินก็ไมใชนอยๆ งานกฐินเมื่อวานนี้เขาก็ถวายปจจัยกฐินชวย
โลกน้ีเปนเงิน ๑๐,๐๐๗,๓๙๗ บาท ดอลลาร ๒,๓๕๗ ดอลลาล ทองคํา ๕ กิโล ๒๕ 
บาท ๗๘ สตางค เมื่อวานนี้นะ นี่ละที่หาไดนี้เพื่อหนุนชาติไทยเรา เงินเหลานี้ไมไปไหน
นะ เขามาวัดปาบานตาดเหมือนกับเขากระเปาทานทั้งหลายเอง ดีไมดีกระเปาทาน
ทั้งหลายยังไวใจไมได มนัไปฉีกกระเปาตอหนาตอตาหางรานเขา ไมอายเขานะ อันนี้
เทาไรอันนั้นเทาไร ตองการ ทางนี้ฉีกกระเปาเร่ือย มันเปนโจรเขาใจไหม นี้ไมเปน มี
เทาไรออกเพื่อเปนประโยชน เจาของอยางวาเขาใจไหม เปนโจร อนันี้ไมเปน 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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