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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

พระชาวอังกฤษ
วันนี้ฉันเสร็จเรียบรอยแลวยังไมถึง ๘ โมง ทุกวัน ๘ โมงกวา วันนี้ยังไมถึง วัน
พรุงนี้ผูวาราชการจังหวัดอุดรจะพาประชาชนมาทอดผาปา อุทิศถวายทานปญญาวัฑโฒ
ใชไหม (ครับผม) ทานปญญาวัฑโฒเปนพระชาวอังกฤษ เรียบรอยมากทีเดียว ตั้งแต
มาอยูดวยกันไมเคยไดดไุ ดวากันอะไรเลย ถาเปนนักมวยก็เรียกวาตอยทานไมถกู ทาน
อาจจะตอยเราหงายไปหลายหมัดก็ได ดีไมดอี าจสลบ คือทานเรียบรอยทุกอยางไมมที ี่
ตองติ การดุดาวากลาวก็ไมมีความหมาย เพราะเอามาใชชะลางสิ่งไมดที ั้งหลาย เชน
แนะนําสั่งสอนดุดาวากลาวตามขั้นภูมิของความผิดที่มีหนักเบามากนอย เพราะฉะนั้น
จึงวาแนะนําสั่งสอนดุดาวากลาว มีหนักลงไปๆ
ถาทําผิดเบาๆ ธรรมดา แตจะปลอยไวไมไดก็ตอ งเตือนตองแนะนํา ถาหนัก
มากกวานั้นก็ดุดาวากลาว จากนั้นอัปเปหิ ขับจากวัด เปนเนื้อรายแลวอยูกับหมูเพื่อน
ไมได พระประเภทเนื้อรายอยูกับหมูกับเพื่อนดีๆ ไมได เรียกวาประเภทเนื้อราย อยาง
ทานปญญานี่ไมเคย เราจึงอดพูดไมไดวา เราไมเคยไดดุไดแนะนําดุดาทานในทางที่ผิด
ธรรมผิดวินัยอะไรเลย ไมมี ในขณะเดียวกันถาเปนนักมวยก็เราตอยทานไมถูก แตทาน
อาจตอยเราหงายไปหลายหมัดก็ได ทานสุขุมมาก
ทานทําอะไรอยูนี้ เรามา ก็นิสัยเราเปนนิสัยอยางนี้ มีพูดจริงพูดเลน มีตลกอยู
ในนั้นละ มาเห็นทานทําอะไรๆ อยู วันนั้นเห็นทานทําแปลน ดามมีดเทานี้ทานก็ทํา
แปลน ประสาดามมีดก็ทําแปลน เราเลยวาประสาดามมีดเทานี้ก็ทําแปลน บทเวลาจะ
ฉันจังหันไมเห็นทําแปลนเสียกอน
มัวแตทําแปลนจะฟาดใหมันหมดบาตรแลวโยน
บาตรเปลาใหเราวางั้น คืออาหารในนั้นกินหมด กวาจะทําแปลน ฉันเสร็จเรียบรอยแลว
มาดูบาตรมีแตบาตรเปลาๆ แลวทําไมไมเห็นทําแปลน เวลาจะฉันจังหันไมเห็นทํา
แปลน ไมกลัวขาวจะหมดบาตรเหรอเราวา โอย ไมตองทําแปลน ของในบาตรมันทํา
แปลนมาเสร็จเรียบรอยแลว ทานพูดนาฟงนะ มันสําเร็จรูปมาแลว มีแตจะฉันเทานั้น
มันทําแปลนมาเรียบรอยแลว ทานก็พูดดีนะ
เราวาทําไมไมเห็นทําแปลน ทางนั้นมัวแตทําแปลน ทางนี้จะความาฟาดใหหมด
บาตรแลวโยนบาตรเปลาให ทําแปลนเสร็จแลวจึงมาดูขาวในบาตร ไมมีอะไรเลย โอย
อาหารในบาตรไมจําเปนตองทําแปลน คือเปนแปลนสําเร็จมาแลว ทานพูดนาฟงอยูน ะ
ทานเปนนิสัยสุขุม สุขุมมากทานปญญา แตในขณะเดียวกันทานก็พูดชมเราเหมือนกัน
ทานพูดจริงๆ เลย ดูกิริยานิสัยของทานอาจารยนี่ ถาดูตั้งแตภายนอกไมดูรากฐานมาถึง
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ภายนอกแลว ทานอาจารยกิริยาวองไว ไมใชเหมือนลิงเหรอ เออ คลายอยางนั้น เรา
สอดเขาไป ทานวากิริยาอาการของทานอาจารยวองไว มันคลายลิงไหม คลายอยางนั้น
ละ เราสอดแทรกหยอกเลนทานดู
คือนิสัยเราอยางที่เห็นนั่นละ ปุบปบๆ คลองแคลววองไว ทานบอกวานิสัย
วองไว เหมือนลิงเหรอ ทานบอกวาคลายๆ ก็แสดงวายอมรับแลววาเรานี้เหมือนลิง
คลายๆ อยางนั้นละทานวา แลวยิ้มๆ นะ เพราะเราไสเขาไปหาลิง ทานก็จําเปนตองพูด
ตาม เหมือนลิงใชไหม คลายๆ อยางนั้นแหละ ขบขันดี
พอดีพูดกันไปเรามองเห็นกระดาษแข็งๆ เขาเขียนไวทางใตวา อยายุง ตัว
ใหญๆ เราจับขึ้นมาอาน นี่อานออกไหม ทานตอบฉลาดนะ คิดวาอานออก ทานวาคิด
วาอานออก ลองอานดูซิ วาอยายุงใชไหม เออ ใช แลวคําวาอยายุงหมายความวา
อยางไรลองวาดูซิ อยาอยางนี้ใชไหม ขบขันดี จากนั้นเราก็โยนลงไปไวที่นั่นละ ทีนี้เด็ก
มาเอาไปที่เขียนวาอยายุงนี่นะ เราทิ้งไวนั้นเด็กมันเห็นมันเก็บไปติดไวหนาวัดตามตน
เสา ติดประกาศไววาอยายุง คนมายุงเราทั้งวันวันนั้น เพราะคําวาอยายุงนั่น เลยมายุง
ทั้งวัน
อันนี้เปนตนเหตุมาแตนายเทิ้งเขา เขาทํางานปลูกกุฏิอยูท ี่วัดสุทธาวาส เขามี
นิสัยตลก ถาพระเณรเขาไปนั่นเสียงหัวเราะลั่นละเขาไป เขาไมคอยหัวเราะละเขาพูด
มันตลกดีนะนายเทิ้งนี่ พูดมีตลกขบขัน ใครมาก็เขามายุงแกเลยไมคอยไดทํางาน ทีนี้
นิสัยแกชอบพูดหยอกเลน คือตลกดี พระเณรชอบ เลยเขาไปหาแก ทีนี้แกก็ไมคอยได
ทํางาน คนนั้นก็ไปยุงคนนี้ไปยุง แกเลยเขียนนี้ไวติดไวที่หนาโรงงานแกนั่นละ แกเขียน
บอกวา “อยายุง” คือหมายความวาหามพระไมใหยุงนั่นเอง พระเณรไปยุงกับทาน
ทีนี้ใครก็มาเขียนไวนี่อีกละ อาจจะเปนเราก็ไดเขียน ทิ้งไวขางลางนั่น เลยเอาอัน
นี้มาอยายุง เวลาเราถามทานปญญา อานออกไหมนี่ คิดวาอานออก อานวาไง อานวา
“อยายุง” ใชไหม เออ ใช แลวอยายุงมันหมายความวาไง อยาอยางนี้ ใชไหม เออ ใช
แลว ทิ้งไวนั่นละ ทีนี้เด็กมันเอาไปซิ ทิ้งอยูที่ครัวไฟนั่น เอาไปติดใสตนเสาติดเบอเรอไว
จริงๆ หนาประตูวัด ใครก็ไปยุงใหญเลย วาอยายุงๆ เลยยุงใหญเลย นั่นละอยายุง มัน
ยุงใหญเลย
คือนายเทิ้งแกมีนิสัยตลก พูดพระเณรชอบ ทีนี้กไ็ ปยุงแกเรื่อยละ แกไมคอ ยได
ทํางาน แลวแกก็ทําตลกอีกละนั่นก็ดี ไมใชแกจะวาพระเณรยุงจริงๆ หากมีนิสัยตลก
ของแกละไปเขียนไวนั้น เขียนไวตัวใหญๆ วา “อยายุง” ติดไวหนาโรงงาน ทีนี้พระเณร
ก็เขามายุง ยุงอะไรเขาก็เอาอีกละ แกเขียนไวนั่น พอวางี้แลวพอดีเราไปเที่ยวมาจาก
ภูเขา มาพักที่วัดปาธาตุนาเวง มานั้นแกก็มาจังหันที่นั่นเพราะบานแกอยูขางวัดนั้น มา
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กับพวกญาติโยมผูยาผูหญิง พอพระฉันเสร็จแลวสงออกไป เขาก็รับประทานกัน เขา
ชวนกันไปจะไปที่ไหน เราก็นั่งฟงอยู คนนั้นก็จะไปคนนี้ก็จะไป แลวก็มาชวนนี้ ไปไหม
โอ มันตองไดไปลาขาหลวงกอน
ขาหลวงอยูที่ไหนๆ เขาเลยสะกิดกันวา ขาหลวงก็คือเมียของมัน มันบอกวาตอง
ไปลาขาหลวงกอน ขาหลวงเปนใครถามยุงไปหมด คนหนึ่งเขาเลยสะกิดกันวา เมียของ
มันนั่นละ มันยิ้มเทานั้นละไมคอยหัวเราะ มันยิ้มๆ หากขบขันดี มันทําอะไรนาขบขัน
เพราะฉะนั้นจึงตองไดตดิ ประกาศไวนั้นมันก็ขบขันดีแลว บอกวาอยายุง ใครก็ไปยุงมัน
อีก มันมีนิสยั อยางนั้น วันพรุงนี้วันที่ ๑๘ ที่อุดรจะมาตอนเชา มาเราก็บอก ถาหากวา
จะมาเกี่ยวของกับเราควรมาเสียตอนเชา ตอนนี้เราอยู พอฉันเสร็จแลวเราก็ไปธุระของ
เราเรื่อยๆ ไปธุระก็ไปชวยโลกนั้นแหละไมใชอะไร
เมื่อวานนี้ก็ไปนูน โรงพยาบาลชัยพรหรือที่ไหนเมื่อวาน ลืมแลวแหละ หากไป
โรงพยาบาลนะเมื่อวาน จันทร อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร ๕ วันนี้วันละโรงๆ ไปทุกวันๆ
แลวก็มอบปจจัยใหโรงละสองหมื่นๆ เปนประจําอยางนั้น ถาวันเสาร อาทิตยเราอาจไป
ตามวัดก็ได ไปตามวัดของก็เต็มรถไปนะไปวัดก็ดี ไปที่ไหนของเต็มรถๆ มันอาจเปน
นิสัยอยางนั้นก็ได ไปที่ไหนมีแตไปใหๆ มันอาจเปนนิสัยอยางนั้น พอวาจะไปที่ไหนจัด
ของใสรถเลยอยางนั้น
การใหทานนี้ออกจากเมตตานะไมใชอะไร เมตตานี้ดึงออกหมด มีเทาไรออก
หมดๆ เมตตาลึกซึ้ง แตกอนก็เปนธรรมดาเราๆ ทานๆ ไมเห็นผิดแปลกอะไร แตระยะ
หลังมานี้เปนจริงๆ เปนอยูในหัวใจ เปนอยางเดนชัดเสียดวย มองเห็นอะไรมีแตความ
เมตตา ไปทีไ่ หนมีแตความเมตตา เห็นเขาขายของอยูต ามขางทางเหลานี้จอดรถซื้อของ
เขาไปเรื่อยๆ อยางนั้นละ ของเอาเล็กนอยเทานี้ แลวก็ใหเงินเปนกอบเปนกํา กับคนจน
วาเปนกอบเปนกําก็ได ใหไมต่ํากวารายละหนึ่งพันๆ เปนอยางนั้นความเมตตา
ดวยเหตุนี้วัดปาบานตาดจึงมีอะไรไมได
อํานาจแหงความเมตตากวาดอยู
ตลอดเวลา ไมมีคําวากลัววาจะหมดจะยัง มีแตความสงสารมันกระจายออกอยูขางนอก
แลวก็ดึงออกไปใหๆ อยางนั้นละ ดวยเหตุนี้เราจึงกลาพูดไดวาเราไมเอาอะไร เราชวย
โลกลวนๆ เราไมกํามีแตแบตลอด เราไมเอาจริงๆ มีแตความสงสาร ไดมาเทาไรออก
หมดออกตลอด อยางโกดังนี้ก็จัดไวใหเต็มตลอด โรงพยาบาลทุกโรงมาตองใหไดตาม
กําหนด
มันมีกําหนดอยูสองขั้น ขัน้ หนึ่งธรรมดาขั้นหนึ่งสูงกวากัน ถามาระยะ เชนอยาง
ที่เคยพูดนี้ ฟากยโสธรเขามาที่นี่ใหธรรมดา ฟากโคราชเขามาที่นี่ใหธรรมดา ถาจากนี้
ไปถึงโคราชหรือเลยไปแลว หรืออุตรดิตถอยางนี้นะใหพิเศษๆ การใหพิเศษก็ใหเสมอ

๔
กันเหมือนกัน อยางนี้เต็มอยูโกดัง ไมใหอัดใหอนั้ อยูในนั้น แลวเขาไปดูเรื่อยๆ โกดัง มี
อะไรบกพรอง แตพระทานรูแลวละ รูนิสัยของเรา จะไมมอี ะไรบกบางไดละในโกดัง
สําหรับแจกทาน เฉพาะอยางยิ่งคือโรงพยาบาลมา เพราะจัดไวเรียบรอยแลว จะออกรถ
ไปก็ตอ งเติมน้ํามันใหทุกคันรถๆ ไปเลย เลยกลายเปนมีปมน้ํามันอยูที่นั่นเปนประจํา
ทํามันไปหมดรอบวัด คือไมคํานึงวาวัดนี้จะขาดจะเหลือจะมีไมมีอะไรไมสนใจ
มีเทาไรออกๆๆ ตลอดเวลา ดวยเหตุนี้วัดนี้จึงไมมอี ะไร แมแตปจจัยก็เหมือนกัน
ปจจัยก็ออกอยางนี้ละแบบเดียวกันหมดเลย ดวยเหตุนี้เราไปเห็นเพื่อนฝูงดวยกันในนี้
ละ เพื่อนฝูงดวยกันตําหนิติชมกันทําไมตําหนิติชมไมได ตั้งแตโลกเขายังตําหนิติชมกัน
เปนประจําติดปากวาไง เห็นกันคอยตําหนิติเตียนกันนินทากาเลกัน โลกเปนอยางนั้นไม
มองดูตัวเลยมองดูแตคนอื่น คนนั้นเปนไง คนนัน้ ผิดอยางนั้นคนนี้ผิดอยางนี้ เจาของ
ผิดอะไรไมดู ถาเปนธรรมดูตัวนี้กอน ดูตัวนี้แลวก็มันก็พอๆ กัน
โลกอันนี้ไมใชโลกสมบูรณแบบโลกบกพรอง
ความบกพรองก็ตองมีความ
ผิดพลาดเปนธรรมดา แลวเขากับเรามันก็พอๆ กัน มันก็อยูกันไปดวยความสงบ เก็บ
ปาก ไมติฉนิ นินทากาเลไมยกโทษยกกรณซึ่งกันและกัน ยิ่งอยูในวัดนี้ก็สมชื่อสมนามผู
มาปฏิบัติธรรม นอกจากนี้แลวไมใชปฏิบัติธรรม เอาไฟมาเผากัน ไมใชการอบรมธรรม
เห็นกันติฉินนินทา ชิงดีชิงเดน ชิงชั่วนั่นละชิงดี ชิงดีชิงเดนชิงเทาไรยิ่งเลวลงๆ ผูนี้คือผู
แพไมใชผูชนะ ผูชนะคือคนสุขุมนิ่มนวล เก็บความรูสึกไวไดดี ไมคอ ยตําหนิติเตียน
เพราะการตําหนิใครก็ไมชอบดวยกันเราก็ไมชอบ แตชอบตําหนิเขาใชไมได เราตองดู
เขาดูเรา
อยูรวมกันทําไมจะไมผิดพลาดคนเรา เมื่อเห็นกันอยูแลว นอกจากมันจะเสีย
จริงๆ ก็เตือนกัน ผูรับฟงก็รับดวยความเปนธรรมอยามีพษิ มีภัยตอกันแนะกัน ใหถอื วา
เปนบุญเปนคุณอยางนั้นถูกตอง สําหรับพระเราไมมีแหละ ยิ่งอยางเราดวยแลวไมมีเลย
ที่จะไปตําหนิคนนั้นคนนี้มาพูดใหเห็นไมมี ถาผิดบอกปุบเลย ผิดประการไหนผิดบอก
ปุบ ผิดมากผิดนอยขนาดไหน ขนาดที่วา นี่ถาเปนครั้งที่สองจะไลจากวัดนะ นั่นไปอยาง
นั้นเลย ที่จะมาพูดพุมๆ พิมๆ ไมมลี ะ ไมมีจริงๆ ถาผิดยังไงก็เตือนบอกแลวแลวไป
เลย ถาจะผิดมากแลวเตือนย้ําเขาไปอีกวา นี่จวนจะออกจากวัดแลวนะ นั่น ถาผิดครั้งที่
สองออกจริงๆ เด็ดอยางนั้นละ ถาวาไปนะอยูไมได
ถาธรรมดาไมพูด เฉย เหมือนไมมอี ะไรในวัด พระทั้งวัดไมมตี ิฉินนินทากัน ยิ่ง
ครูบาอาจารยดวยแลวผิดทั้งเพไปติฉินนินทาผูนอย ผิดตรงไหนก็เราเปนฐานะอาจารย
สอนไดทําไมไปนินทากาเลเขา ไมนินทา ถาผิดตรงไหนบอกผิดตรงนั้นๆๆ ถามากกวา

๕
นั้นจะไลออกจากวัดนะ บอก ถาควรไลไลจริงๆ เปนอยางนั้น เอาละวันนี้สายแลว
ตอไปจะใหพร
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

