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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

จะเปนประโยชนแกโลกแบบใดใหทํา
กอนจังหัน
เทาไรวันนี้พระ (๓๓ ครับผม) ๓๓ องค พระทั้งหมด ๕๘ เหรอ (ครับผม)
ขาดไปเทาไร (๒๕ ครับผม) นั่นเห็นไหม ที่ขาดไปไมใชทา นไมเปนทุกขนะ ทานมี
ความอยากความหิวโหยเหมือนกับเราๆ ทานๆ แตทานมุงตอธรรม ทานถือธรรมเปน
เลิศประเสริฐ อาหารนี้เลิศประเสริฐอะไร พอเลี้ยงอัตภาพรางกายใหเปนไปในวัน
หนึ่งๆ ถึงอายุขัยเทานั้น สวนธรรมนี้ลึกซึ้งมากถึงพนทุกขโดยสิ้นเชิงได เชนอยางถึง
นิพพาน นั่นคือความฝกความทรมานตัวเอง อดอยากขาดแคลนขนาดไหนตองทน เรา
ตองคิดคาดไวเสมอ อยาเห็นแกลิ้นแกปากแกทอ งไมดีเลยนะ ตองเห็นแกธรรม
ทําโลกใหรมเย็น และพนจากทุกขไดโดยสิ้นเชิงก็เพราะธรรม กิเลสไมไดพาพน
นะ หิวโหยก็มากินอิ่มเสียตอนนี้ก็สบายนิดหนอย พอตอนบายมาหิวอีกแลวๆ กวน
ตลอด ไมเหมือนธรรม ธรรมไมหวิ นะ อะไรจะอดอยากขาดแคลน แตธรรมกับใจชุม
เย็นตอกันตลอด เอาตรงนั้นนะ ใจเปนหลักใหญ พวกปากพวกทองไมไดหลักใหญ
อะไร เปนแตเพียงวาหามาเยียวยาตามความจําเปน ที่จําเปนแทควรจะคํานึงถึงจิตใจดี
ชั่วบาปบุญคนเรา มีแตตื่นนอนขึ้นมาหากินๆ พอตื่นแลวหลับก็หลับไปไมมีหลัก
หลักเกณฑนะ
จิตไมมีหลักมีเกณฑ จิตที่ไมมีธรรมกลายเปนจิตสัตวเดรัจฉานไปหมด โลก
เจริญรุงเรืองเจริญดวยวิชาสัตวเดรัจฉานนะ ไมไดเจริญดวยวิชาธรรมพอจะทําโลกให
รมเย็น วิชาธรรมมีอยูที่ไหนเย็น วาบานนั้นเจริญบานนี้เจริญ มีแตเจริญดวยกิเลส
ตัณหาพอกพูนหัวใจแลวขนกองทุกขมาเผาตัวเองเทานั้นละ มันไมมอี ะไรเจริญละ ถาวา
เจริญใหมีธรรมซิ ถามีธรรมอยูที่ไหนเจริญหมด ถาไมมีธรรมแลว เอา เจริญขนาดไหน
ก็เจริญเพื่อฟนเพื่อไฟไมเกิดประโยชนอะไร ขอใหทานทั้งหลายคิดนะ ทานทั้งหลายมา
อบรมศีลธรรมภายในวัด
วัดนี้เปนที่อบรมศีลธรรมโดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นมีใครมาเพนพานๆ หรือ
ผิดเวล่ําเวลาเราจึงไลเลยทีเดียว รถบัส ๓ คัน ๔ คันมาเต็มอยูหนาวัด เขาจะเขามา
เที่ยวในวัด พอดีเราออกมาไลเดี๋ยวนั้นเลย เห็นไหม อะไรเลิศกวาธรรม ไมมีอะไรเลิศ
กวาธรรม นี่ครองอยูในหัวใจนี้ครอบโลกธาตุ อันนี้มันมีอะไรมีแตพวกขี้หมูขี้หมาเต็ม
คันรถนั่น มากี่คันรถ นี่พวกเซอๆ ซาๆ เลอะๆ นะ นี่จาอยูนี้ พูดใหมันชัดเสียนะ มัน
จวนจะตายแลว มาก็วาเอาบางซิ ไมวาบางละ ไลเดี๋ยวนั้นเลย
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ถาเราไดออกไปนั้นเอาละ มาอะไร ถามีเหตุมีผล คือหาเหตุหาผลเพื่ออรรถเพื่อ
ธรรมเพื่อความชุมเย็นโดยเฉพาะ ถามาแบบเซอๆ ซาๆ ไลละเรา ไมมีคําวาหนาอินทร
หนาพรหม ธรรมเหนือโลก เราเอาธรรมออกไป อยูก็อยูดวยธรรมไปดวยธรรม
เคลื่อนไหวไปมาดวยธรรม ไมใชดวยกิเลสตัณหา ฟุงๆ เฟอๆ พวกสวมพวกถานดังที่
เปนมานี้ ยั้วเยี้ยๆ วันหนึ่งๆ ไมทราบวามาอะไรหาหลักหาเกณฑไมได นี่คือขาดการ
อบรมทางดานศีลธรรม มีแตกิเลสครอบหัวมาๆ มาในวัดก็มาขวางวัดขวางวา มันดู
ไมไดนะ
ถาเราออกมาแลวไมมีอะไรจะมาขวางธรรมไดนะ ขาดสะบั้นไปเลย รถบัส ๓
คัน ๔ คันมาจอดอยูหนาวัดจะเขามานี้ มาอะไร มาเที่ยวดูวัดดูวา ไลเลย ไลเอาจริงๆ
หนาอินทรหนาพรหมไมมี ไมมอี ะไรเหนือธรรม ธรรมที่วานี้ยังครองอยูในหัวใจเราดวย
จาอยูนี้ กับมูตรกับคูถสวมถานกับอันนี้มันเขากันไดไหม ปดออกๆ เลย เปนอยางนั้น
นะการปฏิบัติธรรม ใหมันเห็นในหัวใจดูซินะ โลกอันนี้มันเหมือนสวมเหมือนถานนี่นะ
วามนุษยมนาก็วากันไปตามนั้น ที่ชื่อวามนุษยก็สัตวเหมือนกันหมด สตฺต ผูยังติดยัง
ของ คําวา สตฺตๆ แปลวาผูยังติดยังของยังถูกพัวพันอยู แปลแลววางั้น
มาวัดมาวาใหพากันพิจารณานะพี่นองทั้งหลาย เลอะจริงๆ นะเมืองไทยเราเปน
เมืองพุทธมันดูไมได เขาไปในวัดในวาก็มีแตสวมแตถานมีแตมูตรแตคูถ สวมถานคือ
อะไร ก็สถานที่อยูของพระผูเลอะเทอะ สวมถานก็คือพระเปนตัวเลอะเทอะเอง ทั้งทาน
ทั้งเราไมไดตําหนิใคร เอาธรรมมาสอนโลก เราก็เต็มไปดวยสวมดวยถานเหมือนกัน
แตเพราะตองการความดีงามก็เอาธรรมมาปฏิบัติ แลวก็สั่งสอนโลกไปอยางนี้ เราไมได
ยกตนขมทาน เราเอาธรรมมาสอนโลกตางหาก ธรรมนี้โลกกราบไหวตลอดมา ธรรมนะ
โลกกราบไหวตลอดมา ใหเอาธรรมเขามาสูจิตใจบาง
การมาวัดมาวา การแตงเนื้อแตงตัวอยามาเหมือนลิงเหมือนคางนะ มันดูไมได
มาขวางหนาตอวัดตอวา ใครถาไมดูหนาดูหลังบาง ไมดูศีลดูธรรม ดูตั้งแตกิเลสตัณหา
แลวอยาเขามาวัดปาบานตาดนะ เราไมไดหวังร่ําหวังรวยจากพี่นองทัง้ หลาย เราหวัง
ความสุขความเจริญจากธรรมตางหาก ถาเขามาขวางอรรถขวางธรรม อยาเขามาวัดนี้
อดตายใหมนั ตายสักทีนะตายดวยการปฏิบัติธรรม แลวอดตายใหมันเห็นสักทีนะ นี่เห็น
แตฟุงเฟอเหอเหิมเลอะๆ เทอะๆ มาที่ไหนดูแลวดูไมไดนะ มันทนไมไหวก็เอาเสีย
บางๆ พอจะรูสึกตัวบางหรือไมก็ไมรนู ะ
การสอนไมไดทําความฉิบหายใหแกทานผูใด สอนใหรูจักดีชั่ว เราเปนมนุษยนะ
มันเลอะๆ เทอะๆ โอย แตงเนื้อแตงตัวจนจะดูไมได มันเอาวิชาสัตวเดรัจฉานมาสวม
ใส แลวมันหนาดานเขามาในวัดไมอายพระนะ ไมไดอายศีลอายธรรมเลยเวลามันดาน
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พอๆ พวกเปรต มนุษยเปนเปรตใหดูการแตงเนื้อแตงตัว พวกนี้พวกเปรตนั่นละ โอ
มาอวดกันนะ โกเก โกขหี้ มาอะไรโกอยางนั้น โกเปรต โกผี โกสวมโกถาน ใหโกอรรถโก
ธรรมหรูหราฟูฟาสงางามในหัวใจซินะ เราอยากเห็นอยางนั้นนี่นะ การพูดอยางนี้จาอยู
ในหัวใจนะ นี่เราจวนจะตายแลวเราพูดใหทานทั้งหลายฟง จิตใจนี้ไมไดมคี ําวามัวหมอง
ตั้งแตวนั กิเลสพังขาดลงไปจากหัวใจเทานั้นจาขึ้นมา ตั้งแตบัดนั้นมานิพพานเที่ยงไม
ตองถาม มันรูอยูที่หัวใจชัด
นี่ทานทั้งหลายเขามาเกี่ยวของกับวัดกับวาก็เมตตาสงสารสั่งสอนอยางนี้ละ จะ
วาหลวงตาดุดาวากลาว ดุนี่เสียหายอะไร ทานทั้งหลายที่ดุกันในบานในเรือน ทะเลาะ
เบาะแวงเปนหมากัดกันในบานในเรือนนั้นดียังไงบางพิจารณาซิ การพูดอยางนี้เปน
ความเสียหายอะไร มันนาสงสารนะ เลยจะไมมีหลักมีเกณฑ ศาสนาพุทธมีแตชื่อ เขามา
ในวัดก็มีแตสวมแตถานมีแตมูตรแตคูถ สวมถานคือความเลอะเทอะของพระอยูในวัด
นั้น มูตรคูถก็คือพระเสียเองเปนผูปฏิบัติตัวมูตรคูถ
มันมองหาอรรถหาธรรมเมื่อไร หัวโลนๆ ขึ้นมาตั้งยศตั้งลาภใหเปนชั้นนั้นชั้นนี้
เปนบาไปหมดเลย พระกําลังเปนบา บายศบาลาภบาสรรเสริญเยินยอ อูย พิลึกจริงๆ
นะ โออาดูเจาของ กิเลสดูกเิ ลสมันก็โออา แตธรรมดูไมไดนะ ผูรักษาธรรมมีอยู ไมใชผู
มาทําลายดวยกันหมดพอจะโออาๆ เปนบาไปดวยกัน มันดูไมได เลวลงทุกวันๆ มันจะ
ไมมีใครรักษาธรรมของศาสดาองคเอกไวพอประดับโลกบางเหรอ บางทีอดคิดไมไดนะ
จึงไดพดู ออกมานี้ ใหทานทั้งหลายเอาไปคิดไปพิจารณานะ เอาละใหพร
หลังจังหัน
(มีผูถวายที่ดินเจาคะ ชื่อ นางมณี จันทรวิจิตร มีความประสงคจะยกที่ดิน
จํานวน ๑๑ ไร ๒ งาน ถวายแดพระอาจารยหลวงตามหาบัว มีความประสงคเพื่อขอให
พระหลวงตาตั้งสถานีวิทยุ ควรไมควรแลวแตองคหลวงตาจะกรุณา ดิฉันอาศัยอยู
จังหวัดประจวบ (เขาอยูจังหวัดประจวบ คะ) ฟงสถานีของหลวงตาอยูเปนประจํา แต
พอเลยประจวบไป ๑๐ กิโลเมตรกลับไมมีสัญญาณ ที่ที่ดิฉันจะถวายให ตั้งอยูทตี่ ําบล
สามกระพาย อําเภอกุยบุรี กอนถึงหัวหินประมาณ ๕๐ กิโลเมตร
ดิฉันอยากใหทุกคนไดฟง ธรรมของหลวงตา
เพราะธรรมะของหลวงตามี
ประโยชนตอผูฟงเปนอยางยิ่ง ดิฉันฟงธรรมของหลวงตาเปนประจํา ไมวาจะเดินทางไป
ไหนมาไหนก็จะเปดฟงตลอดเวลา ที่ดินที่ดิฉันถวายแดองคหลวงตา แลวแตหลวงตาจะ
พิจารณา วาควรหรือไมควรอยางไร แลวแตหลวงตาจะกรุณา ดิฉันจบ ป.๔ ไมทราบวา
จะเขียนผิดหรือไม ถาผิดประการใดตองขออภัยมา ณ ที่นี้ดว ย ดวยความเคารพอยาง
สูง นางมณี จันทรวิจิตร โทรศัพท ๐๘๑-๔๕๐-๑๑๒๐ เจาคะ แลวก็มีสําเนาโฉนดมา
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ดวยเจาคะ) เขาถวายที่แลวเราจะเอาตั้งสถานีวิทยุ ก็ดีนะ เอา พิจารณาไปเถอะ เหลานี้
เปนประโยชนสวนรวมเราพอใจเสมอ ก็เราทําประโยชนเพื่อแผนดินอยูแลว เพื่อโลก
ไมใชเพื่อแผนดินอยางเดียว
มีที่ไหนบางนะเขาถวายที่ดิน เราก็แยกออกๆ เพื่อโลกทั้งนั้นแหละ ทาง
หนองคายก็มีอยู แลวทางแยกไปอําเภอเพ็ญ.ดูวา ๒๕ ไร นี่กใ็ หพระพิจารณาเถอะ เรา
เฒาแกแลวอยาใหเราไปยุงเลยเราวางี้นะ ใหทานพิจารณา จะเปนประโยชนแกโลกแบบ
ใดใหทําอยางนั้นแหละ
ทองคําที่มอบเขาคลังหลวงแลว ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลครึ่ง หลังจากมอบแลวได
ทองคําประเภทน้ําไหลซึมเพิ่มเขาอีก ถึงวันที่ ๒๗ กันยา เปน ๕๔๑ กิโล ๔๒ บาท ๓๑
สตางค รวมทองคําทัง้ หมด ทั้งมอบแลวและยังไมไดมอบ เปนทองคํา ๑๑,๕๗๙ กิโล
ไดเยอะนะขนสมบัตเิ ขาคลังหลวง คราวนี้ไดเยอะอยูที่เราพาพี่นองทั้งหลายขนสมบัติ
เขาคลังหลวง ไมขนออก จะขนเขาทั้งนั้น ไดยินวาเขาจะรวมบัญชี ตอนนั้นเรากําลังขน
เงินเขาคลังหลวง เขาจะมารวมบัญชี เดี๋ยวเขาจะมาลากเอาเงินสําคัญอันนี้ไปอีก เราขูไป
เลย เขาก็หยุด เรียกวาเขายอมรับเรา เราพูดอยางมีเหตุผลนี่
เมื่อรวมบัญชีแลวมันจะไปไหนมันก็ไปไดหมดนี่ ไมรวมเราวางี้เลย รวมไปหา
อะไรวางี้เลย ทีนี้ทราบขาวทีหลังวาจะรวมบัญชีอีก เขาก็พูดมาถึงเรื่องของเรา แลววา
เรื่องของเราไมแตะเขาวางั้นนะ เงินจํานวนอะไร สมบัติที่เราเขาคลังหลวงนั้นเขาไมแตะ
เขาบอกงั้น เพราะเราเขาเรามุงตอหวังหัวใจของชาติโดยตรง จะมาแยกแยะไปนั้นไปนี้
มันก็อีลุยฉุยแฉกไปหมดใชไมได นีย่ ังตามอยูนนั้ ละอาละวาดทุกแหงเรา ไดอาละวาด
อยูทุกแหงนัน่ ละ แตอาละวาดตรงไหนคานเราไมไดนะ
คือเราเอาหลักธรรมเขาคัดคานหรือยอมรับกัน จะมาทําสุมสี่สุมหากับเราไมได
เมื่อของเราเขาไปเกี่ยวของแลว เราเพื่อสาระสําคัญของชาติไทยเราตางหาก ไปทํา
อีลุยฉุยแฉกกับเราไมไดเราบอกอยางนี้เลย นี่เขาก็ไมเอา เขาก็คงเสนคงวาไว สําหรับ
เราเขาไมแตะ เขาบอกเลย แตะก็เรื่องใหญละเรา ก็เรามุงหวังตอสวนรวมหัวใจของชาติ
ก็อยูที่คลังหลวงนั่น จะมาทําสุมสี่สุมหากับเราไมไดนะถาเราไปเกี่ยวของอยูนั้นเอาเลย
ละ เราไดทําประโยชนใหโลกเต็มกําลังของเราทุกดานทุกทาง ขนเขาทั้งนั้นละ ไมมขี น
ออก มีแตขนเขาทุกประเภทของสมบัติ ตั้งแตทองคําขึ้นมาเรื่อยเลยมาจนกระทั่งปานนี้
ขนเขาๆ เพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับเราแลวไมควรเขามายุงนะ เราเพื่อใหเปนของ
หัวใจของชาติไทยเรา ไมใหแบบอีลุยฉุยแฉกไป เอาละใหพร
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่

๕

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

