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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

หลวงตาขอบิณฑบาต 
 

 (ลูกศิษยหาดใหญมากราบ) ลูกศิษยหาดใหญก็มีอยูเยอะนะ เมื่อเร็วๆ นี้เขาก็มา
เยี่ยมลูกศิษยทางหาดใหญ แตสําหรับอาจารยไมมีหวังที่จะไปแลวละ แกลงทุกวันๆ กาวขา
ไมออกแลว ไปไหนไปไมไดแลว ที่หาดใหญก็เคยไปพกัที่วัดควนจง อยูไหลเขา ไปพักอยู
หลายวัน ทานมหาจิตทานอยูที่นั่น อยูไหลเขา กุฏิขึ้นไปตั้งขางบนก็ได แตสวนมากทานอยู
ตามไหลเขา สะดวกสบาย เงียบสงัด ไปบิณฑบาตกับชาวสวนแถวนั้น ถาหากวาเราไป
บิณฑบาตไดเหมือนเราไปบิณฑบาตขาวนี่นะ คือพระทานไปบิณฑบาตในหมูบานที่ไหนๆ 
ไมเคยถือบาตรเปลากลับมานะ มีขาวมีกับมีอะไรๆ ติดบาตรมาๆ เรียกวาเขาใสบาตรให 
เขาใจเหรอ พระทานไปบิณฑบาตกับประชาชนได แตหลวงตาบัวขอบิณฑบาตกับบรรดาพี่
นองทั้งหลาย อยาฟุงเฟอเหอเหิม อยาเห็นแกไดแกเอา เห็นแกรีดแกไถ อยาเห็นแกใจ
ตัวเอง ใหเห็นใจพี่นองทั้งหลายทั่วโลกดินแดน อยาโลภมาก อยาอิจฉาริษยากัน ขอ
บิณฑบาตอยางน้ีจะพอไดบางไหม (ไดเจาคะ) มันตระหนี่ที่สุดเหรอขอบิณฑบาตนี่ 

โลกน้ีเดือดรอนเพราะอันนี้แหละ ขอบิณฑบาตออก ไมไดใหหมดก็ตาม อยางพี่
นองทั้งหลายใสบาตรพระ ก็ไมไดใสหมดทั้งครัวทั้งหมอใชไหม เราก็แบงสันปนสวนกันกิน 
พระก็ไดยิน โยมก็ไดกิน บุญก็ได อันนี้ก็ขอบิณฑบาต ถาไมควรจะไดหมดเราก็ไมเอาหมด
แหละ ขอบิณฑบาตแบงสันปนสวนใหลดสิ่งเหลานี้ลง เมืองไทยเราจะมีความสงบรมเย็น 
คือมีธรรม ไมเห็นแกไดแกเอา ไมเห็นแกรีดแกไถ ไมเอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษยดวยกัน 
เพื่อนมนุษยนี้เสมอกันหมด ไมวาใครจะอยูแหงหนตําบลใดในเมืองไทยเรานี้ ไมวาภาคใด
คือคนไทยดวยกัน สอนธรรมเขาสูใจดวยกัน โดยการขอบิณฑบาตกับบรรดาพี่นอง
ทั้งหลาย ใหลดหยอนผอนผัน ส่ิงใดที่จะเปนความเดือดรอนกระทบกระเทือนซึ่งกันและ
กัน อยานํามาใชในวงมนุษยเรา มันขัดกัน 

เราไมตองการใหใครมาดูถูกเหยียดหยาม ใหมากระทบกระเทือน แตเราชอบทําให
คนอื่น อยางน้ีเสีย เพราะฉะนั้นจึงขอบิณฑบาตกับบรรดาพี่นองทัง้หลาย ใหลดหยอนผอน
ผันสิ่งที่เปนฟนเปนไฟนี้ออกจากจติใจ ออกจากกิริยามารยาท ออกจากสังคมแหงคนไทย
เรา เห็นกันใหรักกันดีกวาชังกัน ดีกวาเกลียดกัน โกรธกัน ดีกวาฆาฟนรันแทงกัน ดีกวาเอา
รัดเอาเปรียบกัน เห็นกันมีความเมตตาสงสารเฉลี่ยเผื่อแผ น้ําใจเปนสิ่งสําคัญมากยิ่งกวา
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ส่ิงอื่นใด จึงขอใหแสดงน้ําใจตอกัน นี่เรียกวาผูมีธรรมมีศาสนา คือคนมีน้ําใจ ถามีแตกิเลส
ไมมีน้ําใจ ไปที่ไหนเดือดรอนไปหมด ใหพากันจํา 

วันนี้ขอบิณฑบาตกับบรรดาพี่นองทัง้หลาย หลวงตาบวชมาไมทราบวากี่ปกี่เดอืน 
ไปบิณฑบาตกับพี่นองทั้งหลาย ไดอาหารการบริโภคทุกส่ิงทุกอยาง พี่นองทัง้หลายก็ไม
ตระหนี่ถี่เหนียว ใสบาตรใหหลวงตามา และพระทั่วประเทศไทยก็อาศัยบิณฑบาตกับ
บรรดาพี่นองทั้งหลายเลี้ยงชีพมาจนกระทั่งปจจบุันนี้ ทีนี้หลวงตาขอบิณฑบาตสิ่งที่กลาว
เหลานี้ พวกความโลภมาก ความโกรธ ความเคียดแคน ความจองกรรมจองเวร ความเอา
รัดเอาเปรียบ ความรีดความไถ ความไมเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเลยนี้ ขอบิณฑบาตสิ่ง
เหลานี้ เราแนใจวาจะไดละวันนี้ แบงไปทุกคน ไปตามบานตามเรือนของตนใหไปแบง
ออกๆ อะไรไมดีใหคัดออก 

วันนี้หลวงตาบัวขอบิณฑบาต ตั้งแตบวชมานี้ไมเคยขอบิณฑบาต พึ่งมามวีันนี้ เพียง
ขอวันเดียวนี้ก็จะตระหนี่เอานักหนาเหรอ ใหจําเอานะ ส่ิงเหลานี้มันเปนฟนเปนไฟตอกัน 
มนุษยเราอยูรวมกันไมสนิทนี้ก็คือส่ิงเหลานี้เปนฟนเปนไฟ จึงขอบิณฑบาตออก ใหมีแต
ความเห็นอกเห็นใจ ความซื่อสัตยสุจริตตอกัน อยูที่ไหนเย็น ไมวาวงแคบวงกวาง แมที่สุด
ในครอบครัวผัวเมียก็เปนสุข ตางคนตางซื่อสัตยสุจริตตอกนั พึ่งเปนพึ่งตายกัน เปนสุข
ทั้งนั้น นี่ละขอบิณฑบาตส่ิงเหลานี้นะวันนี้ 

โลกเวลาน้ีรอนมาก เปนเปลวอยูทั่วโลก ไมใชทั่วประเทศนะ ทั่วโลก เปนเปลว 
เหมือนไฟแสดงลุกลาม นี่ออกจากกิเลส คําวากิเลสคือตัวเปนภัย ในหัวใจของเรามีทุกคน 
แตเขาใจวามันเปนคุณตอตัวเอง ไมไดรูโทษของมัน ถารูโทษของมันแลวจะกระจายมัน
ออก ชําระมนัออก เพราะฉะนั้นมันจึงอยูไดสนิทเพราะเราไมรูโทษของมัน สนิทกับมัน มัน
ก็ทําลายเราไดอยางสนิท โลกน้ีรอนมาก โลภมาก ฟงซิ ไดไมพอๆ ไดแงนี้ไมพอเอาแงนั้น 
ไดวิธีนี้ไมพอเอาวิธีนั้น มีแตวิธีที่จะเอา ความเอานั้นมันกระทบกระเทือนกับคนอืน่ เมื่อ
กระทบกระเทือนกับคนอื่นแลวคนอื่นก็เดือดรอน แลวก็ยอนมากระทบกระเทือนกับเราผู
ไปเอา สุดทายทั้งสองฝายนี้ก็เอาไฟเผากัน 

เร่ืองกิเลสคือความไดไมเพียงพอ กิเลสไมพอ มีแตไดเทาไรยิ่งอยากยิ่ง
ทะเยอทะยาน อยากไดอํานาจ อํานาจนี้ไมพอ เพิ่มอํานาจเขาอีก หลงยศ หลงลาภ หลง
อํานาจ สุดทายความหลงเหลานี้แหละเอาไฟไปเผาคนอื่น กระทบกระเทือนคนอื่น ไมใชส่ิง
อื่นใดทําความเดือดรอนแกโลกนะ คือกิเลสตัวไดไมพอ ตัวเห็นแกใจตัวเองไมเห็นใจคน
อื่นสัตวอื่น ทั้งๆ ที่มนษุยนี้อยูที่ไหนอยูรวมกันทั้งน้ันแหละ มนุษยนี้เปนสัตวขี้ขลาดที่สุด 
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อยูคนเดียวไมไดๆ สูแมวเขาไมได แมวเขาอยูตัวเดียว เสือเขาอยูตัวเดียว สิงโตเขาอยูตัว
เดียวในปาในเขา พวกสัตวเหลานี้เขาอยูตัวเดียวได มนุษยนี้อยูอยางน้ันไมได วิ่งวอนหา
เพื่อนหาฝูงมาพูดมาคุยมาปรึกษาหารือ เปนเพื่อนอยูเพือ่นกิน เพื่อนหลับเพื่อนนอน
ดวยกัน เปนผาสุกดวยเพื่อนดวยฝูง นี่มนุษยเราเปนคนขี้ขลาดอยูคนเดียวไมได ไมมอีะไร
จริงๆ ตองไปเอาไอตูบมาอยูดวย แลวไมเห็นคุณคาของการอยูรวมกันเลย ไมเห็นโทษของ
ตัวเองที่เปนคนขี้ขลาดเลย อยูที่ไหนกัดฉกีกันเหมือนหมูเหมือนหมา 

นี้คือกิเลสไมไดเลือกหนานะ มันอยูกบัคนทําคนใหเปนหมาก็ได ทําคนใหเปนยักษ
เปนผีก็ได ใหเปนโจรเปนมารก็ได ทําคนใหเปนฟนเปนไฟเผาไหมกันทั่วโลกดินแดนก็ได
เร่ืองของกิเลส ถาเปนเรื่องของธรรมแลวเปนน้ําดับไฟ ดับสิ่งเหลานี้ออก ตางคนตางดับ
ออกๆ แกไขออก โลกเราจะมีความรมเย็นในวงมนุษยเรานี้ละ ไมไดไปรมเย็นที่ตนไมภูเขา
นะ จะรมเย็นในวงมนุษยเรา เพราะวงมนุษยเรานี้กอฟนกอไฟเผากัน ก็เปนฟนเปนไฟที่
มนุษยเรานี้แหละ เอาน้ําคือธรรมะมาดับไฟ แลวจะมีความสงบรมเย็นทั่วหนากัน 

เราอยากใหโลกทั้งหลายไดสัมผัสสัมพันธกับธรรมบาง คําวาธรรมคือความนิ่มที่สุด 
ไมมีอะไรเกนิธรรม ออนโยนที่สุดไมมีอะไรเกินธรรม ทานจึงเรียกวาเมตตาธรรม คือความ
เมตตาไมมอีะไรที่จะถอืสีถือสา มีแตความเมตตา เหมือนพอแมกับลูกนัน่แหละ ลูกตัว
เล็กๆ เทาไรยิ่งรักยิ่งสงสารมาก มีแตโอๆ ชีก้าเปนกา ชี้อันใดเปนอนันั้น ลูกนั้นเปน
ขาหลวงใหญของครอบครัว ของพอของแม ส่ังอะไรไดหมด ผาเหลืองเรานี้สูลูกของพอของ
แมไมได พอแมเปนบอย ลูกเปนขาหลวงใหญในครอบครัวๆ ครั้นโตขึ้นมาแลวก็ลด
ตําแหนงลงมาเปนรองผูวา เปนรองขาหลวง โตขึ้นไปก็เปนปลัดจังหวัด เปนนายอําเภอ
เร่ือยมา มาถึงขั้นนายอําเภอแลวก็ลงมาตําบล ออกจากตําบลแลวนั้นไมเคลื่อน ใหญขนาด
ไหนก็ตองถอืสิทธิ์วาเราเปนลูกกบัพอกับแม ใชอํานาจบาตรหลวงตอพอแมอยูนั้นแหละ นี่
ละขาหลวงใหญ 

เพราะความรัก พอแมจงึไมไดถอืสีถอืสา สําคัญอันนี้ นี่ละความเมตตา ความรัก
ความสงสาร ทีนี้เรามีความเมตตาเฉลี่ยเผื่อแผน้ําใจตอกัน ก็ยอมลดหยอนผอนผันความ
เดือดรอนวุนวายลง เห็นใจเขาใจเรา กอนที่จะไปคิดกระทบกระเทือนผูอืน่ คิดไมดีตอผูอื่น 
ใหคิดดูใจตัวเองเสียกอน ถาเขาคิดไมดทีําไมดีตอเรา เราจะเปนยังไง หัวใจเขาหัวใจเรา
รับผิดชอบเต็มตัวดวยกนั ตางคนตางรักตางสงวนตัวเอง เมื่อเปนเชนนั้นจึงเฉล่ียน้ําใจให
เสมอภาคกัน เห็นใจเขาเห็นใจเรา เฉล่ียเผื่อแผ ความเมตตาสงสาร ความเสียสละ นี้เปน
ส่ิงที่ประสานไดเปนอยางดี 
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พระพุทธเจาทานจึงสอนเรื่องการใหทาน การเสียสละ ไมวาพระพุทธเจาองคใด 
ทานบารมีขึ้นตนหมดทกุพระองค เร่ืองทานบารมีความเสียสละทั่วโลกดินแดน ความ
เสียสละเหลานั้นเปนคุณมหาศาลหนุนใหเปนพระพุทธเจาไดทุกองคๆ เพราะอํานาจแหง
การเสียสละ ไมใชเพราะอํานาจแหงความตระหนี่ถี่เหนียวเห็นแกตัว ไมเห็นแกเพื่อนมนุษย
ดวยกัน ไปที่ไหนเดือดรอนคนเห็นแกตัว เพราะฉะนั้นจึงใหเฉล่ียเผื่อแผ ใหดูจิตของกัน
และกัน 

การจะทําความชั่ว จะไปฉกไปลกัของเขา เข็มเลมหนึ่งเขาก็รักเขาก็สงวน ถาใหดวย
น้ําใจนี้ใหเงินเปนหมื่นเปนแสนเปนลานพอใจทั้งสองฝาย ผูรับก็พอใจยิ้มแยมแจมใส 
ระลึกถึงบุญถึงคุณกระทัง่วันตายก็ไมลืม ผูใหก็เปนบุญบารมี เมตตาธรรมประดับจิตใจให
สงางาม ไปที่ไหนกวางขวางเบิกบาน เพื่อนฝูงมมีากทีเดียว คนใดเปนผูมีความเสียสละ มี
จิตใจอันกวางขวาง ไปทีไ่หนเพื่อนฝงูก็มาก แมที่สุดตายแลวคนไปเผาศพนี้แนนเอี๊ยดเลย
เทียวนะ นี่แสดงวาคนนี้เปนยังไง คนนี้มีความดีควรที่จะมีเพื่อนมีฝงูมามากในเวลาจน
ตรอกจนมุม เวลาตายตายไดดวยกนั ไมวาใครก็ตาม เกิดกับตายมีมาพรอมกัน เมื่อ
สุดวิสัยแลวก็ไปเยี่ยมกัน ไปแสดงความสลดสังเวชไวอาลัยซึ่งกันและกันในเวลาตาย นี่ละ
คนที่มีจิตใจอันกวางขวางตาย กับคนที่มีความตระหนี่ถี่เหนียวตายแลวไมมีใครไปเยี่ยมนะ 
ศพเขาก็ไมไปยุง ไมไป เงินทองขาวของมีเต็มบานเต็มเมืองกไ็มไปเผาศพเจาของ สุดทายก็
เพื่อนมนุษยดวยกันละเอาไฟไปจอไปเผา 

เราอยาเปนบากับวัตถุส่ิงของซึ่งออกไปจากความโลภไดไมพอ นี้จนเกินเหตุเกินผล 
ตายแลวไมมีใครเอาไปไดละในโลกอันนี้ ผูที่จะมาสืบทอดถาสกุลใดเปนสกุลตระหนี่ถี่
เหนียว ก็เอามรดกเหลานี้ทุบหัวกันลงไปใหเปนคนตระหนี่ถี่เหนียว สืบทอดมรดกความ
ตระหนี่ถี่เหนียวไป ทําโลกใหเดือดรอนตอกันไป ถาสกลุใดมีความเฉลี่ยเผื่อแผมีความ
เมตตา สกุลนั้นก็กวางขวางสืบกันไปอยางน้ีนะ พากันจําเอา วันนี้พูดเพียงเทานี้ไมพดูมาก 
เหนื่อย ปวดขาก็ปวด ยืดขาออกไปเสียกอน ไมนานปวดขามากแลว นั่งนานๆ ไมไหว ปวด
ขาก็ปวดมาก นี่มันจะออกทางอินเตอรเน็ต ทางวิทยุทางหนังสือพิมพ ออกทางทั่วโลกมันก็
ออกนะ ออกไดหลวงตาบัว เพราะเปนความจริงดวยกัน มันเปนในเรายังเปนได เรายังรูได
เห็นไดดูได คนอื่นจะรูไมไดมีเหรอ 

การเจ็บไขไดปวยเปนธรรมดา ไปปดอะไรกัน เจ็บไขไดปวยปดกันหาอะไร ปดกัน 
ไมอยากใหใครรูใครเห็น มันบาพวกนี้นะ เจ็บไขไดปวยมันมอียูดวยกัน ยิ่งโรงพยาบาลกับ
ปาชาอยูดวยกันเขาใจไหม เอาไปรักษาๆ ไมหายก็ตายที่โรงพยาบาลกอนอื่น เตียงหนึ่งๆ 



 ๕

คนตายมากขนาดไหน กับคนเปนที่หายแลวออกมา กับคนที่ไมหายตายอยูในนั้นเปนปาชา
อยูในโรงพยาบาลมากขนาดไหน ดูใหมันกวางขวางซิ ธรรมะทานดูอยางน้ัน ทานไมดูตั้งแต
ใครเขาโรงพยาบาลแลวจะหายออกมา มันตายสักเทาไร ก็ตองบอกซิ มนัตายก็มีหายก็มี 
การเจ็บไขไดปวยเปนธรรมดาของโลก พูดไดตามหลักความจริง ปดกันไวหาอะไร ไมเกิด
ประโยชนอะไร เกิดแลวไมอยากตาย มันก็อยางน้ันเอง 

ปวดขาก็ปวดมาก คูไวนานๆ ไมไดปวด จนจะเหยียดไมออก คูไวนานๆ เวลาจะ
เหยียดออกปวดเปนประมาณจนจะเหยียดไมออก เพราะฉะนั้นจึงตองเหยียดไวอยางน้ี นี่ก็
จะออกๆ ทางอินเตอรเน็ตก็ออก ขาหลวงตา ออกไปไหนกอ็อกเถอะ มนัเปนอยูกับหลวง
ตาๆ ก็พูดไดอะไรได ดไูดเห็นไดทุกคนใชไหม ทําไมโลกเขาจะดูไมไดมนัขัดอะไร ปดกัน
หาอะไร ความเจ็บความปวดความไขความเปนความตายมันมีอยูดวยกันทกุคน ปดหาอะไร 
เปดออกมาตามความเปนจริงของมนั ความเกิดเปนความจริงอันหนึ่ง ความเจ็บไขไดปวย
เปนความจริงอันหนึ่ง ความตายเปนความจริงอันหนึ่ง ดูไดรูไดพูดไดเปนอะไรไป เขาใจ 
เอาละจะใหพร 

(ลูกศิษยวัดถ้ําสหายมากราบเยี่ยม) มีพระหลายปานใด(พระ ๗๒ ครับผม) จะ
รับมาเผาหัวซิ บฮูจักความพอดีความพอประมาณ ความรูจักประมาณคือเร่ืองธรรม ตองฮู
จักประมาณซิ เร่ืองหัวใจมีทุกคนทกุสัตวนั่นแหละ เฉล่ียใหอยูในความพอประมาณพอดีก็
ตองคดิบางซิ พวกที่เล้ียงดูเราก็คือญาติคือโยม พวกเรามีแตบาตรเปลาๆ ทั้งหมด ไป
บิณฑบาตนี่รุมเขาบานใด แตกบานพูนๆ ตองคิดซิหมูนี้ ผาดงผาแดงเราวาใหหมดแหละ
พระ ใหรูจักประมาณ พระไมรูจักประมาณบมีไผรูจักประมาณในโลกอันนี้ ความรูจัก
ประมาณอยูกับพระจะอยูกับไผ จําใหดี ไปนี้ฟาดมัน ๓๐๐ นูนเดอ ใหพร 
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