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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

เทวดากับพระคุยกัน 
กอนจังหัน 

 พระเทาไรวันนี้ (๓๔ ครับผม) พระวัดปาบานตาดนี้ไมเคยฉันจังหันครบองค
นะ ขาดตลอดมาตั้งแตสรางวัด คือที่จะใหมาฉันพระมีจํานวนเทาไรมาฉันเทานั้นนี้ไมมี
วัดนี้ ขาดตลอดมาเลยเปนประจํา พอองคนี้มาฉันองคนั้นหยุด หายไปแลวๆ เปนไป
ตามอัธยาศยัของพระทีฝ่กฝนทรมานตนเอง เร่ืองของธรรมนี้ตองฝนกิเลสเต็มที่ กิเลส
มันฟุมเฟอยฟุงเฟอเหอเหิม ชอบยอสรรเสริญ กิเลสตวัชอบยอ พวกบากิเลสน้ีพวกบา
ยอพวกนี้นะ แมแตพระเราหัวโลนๆ นี่ก็เปนบายอกับเขา ตั้งขึ้นวาสูงนะ ใหเปนชั้นนั้น
ชั้นนี้ เตลิดเปนสมุห ปลัด แลวขึ้นไปพระครู เจาคุณเจาฟา ขึ้นไปสมเด็จ เลยกลายเปน
บาไปหมดนะพระเรา 

ตีหนาผากมัน มันเปนจริงๆ จะใหวาไง นาสลดสังเวชไหมกิเลสเขามาครอบ
ศาสนา มองหาศาสนาไมเห็น เห็นแตกิเลสตัวเปนบายศนั่นแหละ ยิ่งตัง้ยศใหญเทาไร
ยิ่งเปนขี้กองใหญ ขี้ของพระบายศ อยากเปนนั้นอยากเปนนี้ ปนนั้นปนนี้ ในหัวใจมี
อะไร ไมจอสติปญญาธรรมลงไปบางมันจะเปนยังไง มันเขากันไมไดกบัธรรมะพุทธ
ศาสนากับคําสอนของพระพุทธเจา ซึ่งสอนไมใหตื่นลาภ ยศ สรรเสริญ นินทาเรียกวา
โลกธรรมแปด ปดหมด นี่ละคําสอนพระพุทธเจาใหปฏิบัติตัวเปนนักเสียสละ อะไรที่จะ
เปนขาศึกตอจิตใจใหปดออกใหหมดๆ อยาส่ังสม สงเสริมตั้งแตส่ิงที่เปนคุณเปนคา
ของจิตใจเทานั้น 

เดี๋ยวนี้มองหาศาสนาจะไมเห็นแลวนะ พี่นองทั้งหลายยังภูมิใจอยูเหรอวาเรา
เปนลูกชาวพุทธ แลวเราภูมิใจอยูเหรอไดเขามาวัดปาบานตาด เขามาหาหลวงตาบัว อี
ตาบัวนะ ยังเปนบากันอยูเหรอ อีตาบัวไมไดภูมิใจตัวเองนะ ภูมิใจที่เราแกกิเลสตัวไหน
ที่เปนภัยตอศาสนาขาดลงไปๆ เราภูมิใจนั้นตางหาก พระพุทธเจาก็เหมือนกันทาน
ไมไดเปนบายศบาลาภบาสรรเสริญเยินยอ เหมือนพระสมัยจรวดดาวเทียมนี่นะ พระ
สมัยทุกวันนี้เปนสมัยจรวดดาวเทียม นับไปตั้งแตวัดปาบานตาดออกไปซิ พวกจรวด
ดาวเทียมนี่นะ 

ความเปนบายศบาลาภบาสรรเสริญไมมีใครเกินพระ แลวจะเอาธรรมอะไรไป
สอนโลกเขาก็เมื่อเราเปนบายศอยูแลวอยางน้ี ปดออกๆ ใหเหลือแตธรรมชาติทองคํา
ธรรมทั้งแทงอยูภายในจิตใจแลว ดังพระพุทธเจาพระอรหันตทาน ทานอยูในปาในเขา
ทานสงางาม พวกเรานี้โออาฟูฟาไปดวยลาภดวยยศ พวกนีพ้วกสวมพวกถานอยูในสวม
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ในถาน ทําตัวเปนมูตรเปนคูถในสวมในถานนั่นเกิดประโยชนอะไร ฟงนะพีน่อง
ทั้งหลายฟงนะ ไมมีใครมาพูดคําพูดอยางน้ี เพราะกิเลสมันปดปากๆ ไมใหพูด ใหพูด
ตั้งแตที่วากิเลสชอบ กิเลสมันชอบยอมันบายศบายอคือกิเลส ธรรมทานไมบา เหนือ
หมดโลกธาตุนี้ ไมวาจะยกยอสรรเสริญจะอะไรก็ตาม ไมไดวิเศษเหมือนธรรม ธรรม
เลิศเลออยูแลวจึงไมรับอะไร ขาดสะบั้นตกไปหมดไมมีเหลือ 

พวกเราอะไรมาความับๆ มันไมเปนหนาเปนหลัง เอาตั้งแตกิเลสออกหนาออก
ตา ธรรมมองไมเห็นในหัวใจไมมีธรรม พูดอยางน้ีเอาไปพิจารณานะ มีตั้งแตธรรม
ลวนๆ ที่เรานํามาพูด ไมไดดถููกเหยียดหยามทานผูหนึ่งผูใด กิเลสชั่วก็บอกวาชั่ว ใคร
ส่ังสมกิเลสชั่วๆ มากๆ ก็คนนั้นชั่วพระองคนี้ชั่ววาไดนะ ถาใครสั่งสมอรรถธรรมมากๆ 
คนนั้นดีคนนี้ดีพระดี อยางน้ันตางหากนะ นั่นเห็นไหมอยูหนาวัด เขามาติดไวหนา
วัดนะ พวกพระเปนบาพวกเปรตพวกผี ยกตนขึ้นวาศูนยพิทักษๆ นั่นอยูหนาศาลาไปดู 
มันพิทักษอะไรพวกเทวทัต มันทําลายศาสนาตอหนาตอตาประชาชนคนทั้งประเทศซึง่
ถือพทุธศาสนา 

โห โออาฟูฟานะ ฟาดโทรโขงระเขงอะไร เขาติดอยูเขาเอามานั้น อยูหนาศาลา 
เอาติดไวทําไหม เพื่อใหทานทั้งหลายไดดูพระเปนบา ไปดูเอาที่ศาลาเปนยังไง มนันา
ทุเรศเหลือเกิน ประกาศขายตัวตลอด ยิ่งเลวลงทุกวันๆ พระเรา หาที่จะคืบคลานดีขึ้น
ไปๆ นี้แทบจะไมมี เดี๋ยวนี้เขาไปบิณฑบาตในกรุงเทพมีคนใสบาตรหรือเปลา เพราะ
พระขี้เกียจขีค้รานกินแลวนอนกอนแลวนิน ถึงเวลาตื่นนอนแลวก็มากินๆ ขี้เกียจ
บิณฑบาต ประชาชนเขาเลยไมคอยใสบาตร กรุงเทพแตกอนหนาแนนที่สุดเรื่องการใส
บาตร เปนแถวๆ ตามตรอกตามซอยไมอด เดี๋ยวนี้จะไมคอยมีใครใสบาตร เพราะพระ
เปนตัวอยางที่เลวทําจิตใจของประชาชนทั้งหลายใหหดใหยนเขาไป ไมใหเกิดความ
เคารพเลื่อมใส 

พวกนี้มีแตกนิกับนอน กับเปนบายศบาลาภ ตั้งพระครูพระคันเจาฟาเจาคุณ ขึ้น
เปนสมเด็จยิ่งเปนบาใหญนะพระเรา เราก็ไมเคยเห็นนะใครเปนบา ใหมาดูพระนะ พระ
สมัยปจจุบันนี้พระจรวดดาวเทียม พวกนี้พวกบายศ แลวไปดูคน ชื่อน้ีอยูจรวด
ดาวเทียม เวลาจะหาดูคนจริงๆ ใหไปคนดูใตกนนรกนูน พวกนี้อยูใตกนนรก กนสวม
กนถาน ที่ดีมันไมไปอยู แตชื่อยศถาบรรดาศักดิ์พวกนี้เปนบาเกินโลกเขา อูย พูดแลว
นาสลดสังเวช 

การพูดเชนนี้ไมไดเหยียบย่ําทําลายผูหนึ่งผูใด เอาธรรมพระพุทธเจามาพดู มา
ชะมาลางพวกกองมตูรกองคูถคอืกิเลสตัณหา ใหพากันไปปฏบิัติชําระสะสางมันจะพอดู
ไดบางนะเรา ธรรมไมมีแลวดูไมไดนะคนเรา คนมีคาอยูกับธรรมอยูกับความดงีาม ถา
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ไมมีธรรมแลวจะแตงแบบไหนก็แตง ก็เหมือนเขาตกแตงหีบศพนั่นแหละ ศพคนเปน
ศพคนตายมันไมมีคา มันเนาเฟะอยูในตัวของมนัเอง แตตัวเองยังภูมิใจนะ มันนาทุเรศ
ไหม เอาไปพิจารณา ทางวัดเราก็ไดเขียนไวทุกแบบ หลวงตาไมเคยหวั่นกับสิ่งใดนะ 
เพราะฉะนั้นจึงทําไดทกุแบบทุกฉบับที่ธรรมยอมรับธรรมเห็นดวย เปนอุบายวิธีของ
ธรรม เราทําไดทุกแบบ 

นั่นขางหนาเห็นไหม เขียนเปนลําดับลําดามา “ที่นี่เปนวัด เปนสถานที่ภาวนา
เพื่อความสงบใจ ไมมีกิจจําเปนไมควรมาเที่ยวเพนพาน” นี่เปนสํานวนเตือนธรรมดา
เปนอรรถเปนธรรมนะ ไอพวกนี้มันทะลึ่งพึง่พรวดเขามา พวกหนาดานๆ มาไมรูจัก
อาย ที่นี่ก็เขาไปขางน้ันอีกวา “กูจะฟองทานเปา มันมาเที่ยวเพนพาน” คือวาใหพวก
หนาดาน มันเขามาในวัดมาเที่ยวเพนพานๆ ผูรักษารักษาแทบเปนแทบตาย ผูทําลาย
มาทําลายดวยนิสัยสันดานหยาบของมันเอง ไมใชตั้งเจตนามาทํานะ มันหากเปนมา
ตั้งแตนิสัยในหัวใจของมัน กิริยาอาการของมนัออกมาไหนกิริยาเลอะๆ เทอะๆ นี้
ออกไปแสลงหูแสลงตา ทานผูรักษาดูไมไดนะ 

ผูรักษามีอยู ถาธรรมไมมีแลวหมานี่เดือดรอนมากนะ จะไปแยงเอาหางหมาตัว
นั้นหางหมาตัวนี้มาติดกนตัวเอง ทั้งๆ ที่เราก็ไมมีหาง แลวหมาจะเดือดรอนนะ หมาวดั
ปาบานตาดมีกี่ตัวไมรู รีบไปเตือนหมาใหไปตีเกราะประชุมหมาในสภาหรือเทศบาล
เมืองอดุรเดี๋ยวนี้ เตือนหมา ใหสูระวังตัวนะ เวลานี้คนกําลังสมัครตัวเปนหมา เขาไมมี
หางเขาจะมายุงสูนะ ใหไปตีเกราะประชุมในทุงศรีเมือง พูดแลวมันทุเรศ ทานทั้งเห็น
เปนยังไงเราพูดอยางน้ี เราอายใคร เพราะความสกปรกมันเลวรายมากยิ่งกวานี้นี่นะ นี่
การชําระสะสางดวยคําพูดคําจาวิธีการตางๆ นี้เปนการชําระสะสางนั้นเปนความผิดไป
แลวเหรอ ผูที่ทําผิดจนเปนฟนเปนไฟเผาไหมทัง้เปนนี้ไมไดเปนความผิดหรือ มีแต
ความดีความชอบกันทัง้นั้นนะ นาทุเรศนะ 

ศาสนาจะไมมีนะเดี๋ยวนี้ ใหญเทาไรยิ่งหยาบยิ่งโลน เปนผูใหญเทาไรยิ่งหยาบ
โลนเอากิเลสเทิดหัวมันๆ ใหเขายกยอปอปน ยกอะไรกองขี ้กิเลสเปนของดีเหรอ ขี้โลภ 
ขี้โกรธ ขี้หลงเปนของดหีรือกิเลสจึงจะไปยกยอปอปน ธรรมตางหาก ใหฝกฝนอบรม
ตนเอง ไมงัน้จะไมมีมนษุยเหลืออยูในแดนชาวพุทธเรา ในเมืองไทยของเรานี้แหละมัน
จะเลอะๆ เทอะๆ ไปตามๆ กันหมด ทั้งชาวบานชาววัด เอาละวันนี้เทศนเทานี้ ใหพร 

หลังจังหัน 

เรามันเที่ยวไกล ดูวาภาคอีสานนี้เกือบหมด ไปทําประโยชนใหที่นั่นที่นี่ ฉะนั้น
จึงไดเห็นที่ทัง้หลายแหงแลง เชนอยางแหงแลงน้ีภาคอีสานทั้งหมดเลยเทาที่เราผานไป 
แหงแลงทั่วหนากันหมด ไมมีจดุใดๆ จะมีน้ํามีทาพอไดทาํไรทํานา เชนอยางไปทาง
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กาฬสินธุก็เปนแมน้ําลําปาวไปเสีย เขาคัดออกมาไมใชน้ําฝน นอกนั้นเหมือนกันหมด 
แหงแลงมาก ปนี้รูสึกวาแหงแลงทั่วถึงกันหมด นี่หมายถึงทางภาคอีสานที่เราไดไปเห็น
เหตุการณตางๆ แหงแลงทั่วถึงกันหมดเลย ตามธรรมดาที่นั่นตองมีน้ํามีทาไดทําไรทํา
นาอะไร มันเปนหยอมๆ น้ํามีเปนแหงๆ แตปนี้เหมือนกันหมด ยกเวนน้ําลําปาวที่เขา
คัดออกไปทาํส่ิงเพาะปลูกตางๆ ตามไรตามนาเทานั้นเอง นอกนั้นจะเปนน้ําฟาน้ําฝนไม
มี แหงแลงเหมือนกันหมดเลย 
 ทองคําเรานี้ตั้งแตเร่ิมแรกรวบรวมมาเขาคลังหลวงนี้ ไดเทาไรแลวเวลานี้ ถึง
วันนี้ทองคําทั้งหมดไดประมาณเทาไร (ถึงวันที่ ๑๕ พ.ค.ได ๔๘๒ กิโล ๕๐ บาท ๘๐ 
สตางคครับผม) นี่เปนประเภทน้ําไหลซึม ทองคําที่เราเขาคลังหลวงแลวเวลานี้ กับ
กําลังจะเขาอยูรวมกันทั้งหมด ๑๑,๔๘๒ กิโล ๕๐ บาท ๘๐ สตางค ทองคําที่พี่นอง
ทั้งหลายรวมกันเขาสูคลังหลวงของเรา เปนทองคาํ ๑๑,๔๘๒ กิโล ถาพวกเราทั้งหลาย
ไมคุยเขี่ยขุดคนเอามารวมกันมันก็ไมเห็นความเดนของทองคําซึ่งมีคุณคามาก นี่ก็ไดตั้ง 
๑๑,๔๘๒ กโิล เขามาจุดสวนรวม ทองคําน้ําหนัก ๑๑,๔๘๐ กวากิโลของงายเมื่อไร แลว
ก็เดน  

นี่เปนเครื่องประกันในชาติไทยของเรา มีการทํามาคาขายซึ่งกันและกัน มีเครื่อง
ประกันก็คือทองคํา หากเราติดหนี้ติดสินเขาพะรุงพะรังมากนอยเพียงไรทองคําเราเอา
ไปไวในประเทศนั้นๆ ประกันตัวไวเลย มากนอยตามแตระหวางประเทศทั้งสองจะตก
ลงกัน ใหทองคําไปประกัน เอาคาขายกันไป มีเร่ืองอะไรๆ ติดหนี้กต็ิดเอาทองคํา
ประกันไวเลย ถาไมมทีองคําเขาไมใหติด ไมมีเครื่องประกันเขาไมให เมื่อเราไดทองคํา
แลวเอาไปวางกึ๊กประกันไดแลว เอาคาขายกันไป มันก็เปนอยางน้ัน 

รวมทั้งหมดทองคําเขาสูคลังหลวงคราวนี้ ๑๑,๔๘๒ กิโล นี่ละทองคําที่ไดมาจาก
น้ําใจของพีน่องทั้งหลายรวมหัวกันเขา ใหมาเปนกองในหัวใจของชาติไทยเรา ได
ทองคํา ๑๑,๔๘๒ กิโลน่ีเขา เราพาพี่นองทัง้หลายวางตัวประกันยันชาติไทยของเรา มี
ความแนนหนามั่นคง ใครมาแตะสุมสี่สุมหาไมได เปนอยางน้ันนะ สวนดอลลารเรา
เสียใจมันไมไดสมใจเนื่องจากเงินไทยเราไมพอใช แตกอนเราออกเทศนาวาการเงินไทย
เขามา ดอลลารก็มา ทองคําก็มา พอเราหยุดการเทศนชวยชาตินั่นแลวทองคําก็มาตาม
ธรรมชาติของมันเรื่อยๆ แตดอลลารไมคอยมา  

เงินไทยรอยหรอลงไป  แตความจําเปนของพี่นองชาวไทยเรารุมเราคนเดียว เรา
อกจะแตกแลวนะ พากันทราบหรือยัง คนนั้นจนทางนั้นคนนี้จนทางนี้วิ่งเขามาหาเราๆ 
ก็เอาเงินของพี่นองทัง้หลายนี้ละออกชวย ทีนี้มันก็รอยหรอๆ จนจะไมมีเงิน จึงไปลาก
เอาดอลลารมา ดอลลารเลยไมไดเขาคลังหลวง วิ่งตามเงินไทยไปหมดเลยดอลลาร ถึง
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ขนาดนั้นยังไมพอ มีผูนํามีผูประกาศออกใหทราบทั่วถึงกันตางคนก็ตางนํามาบริจาค
เขาๆ ถาไมมีใครประกาศก็ไมทราบวาจะเอาไปใหใคร พูดมีสายที่มาที่ไปมันก็มาอยางน้ี
ละ 

อยางที่เราประกาศเพื่อพี่นองทัง้หลายจะไดบริจาค ส่ังสมหลักเกณฑแหงชาติ
ไทยของเราขึ้นใหแนนหนามั่นคง ดวยทองคํา ดอลลาร เงินสดเงินไทยเรา เราพยายาม
ชวยทุกอยาง สําหรับเราก็ประกาศใหพี่นองทัง้หลายทราบทั่วไปแลววา เราชวยโลกนี้เรา
ชวยดวยความพอของเรา หาธรรมนั่นละธรรมพอ หาโลกไมพอ หาจนวันตายตายทิ้ง
เปลาๆ สมบัติเงินทองกองเทาภูเขาเวลาตายแลวยังเหลือแตกระดูกเขาเอาไปเผาไฟ ส่ิง
เหลานั้นก็ไปตามๆ กัน สวนบุญและบาปไมไดถูกเผานะ ถาเปนบาปเผาหัวใจคน ถา
เปนบุญพยุงหัวใจคน ใหพากันสรางนะ  

ศาสดาองคเอกนะมาเปนเจาของศาสนา ส่ังสอนโลกใหถกูตองตามหลักความ
จริงเพื่อความพนทุกขของสัตวโลกทีห่มุนเขาสูศาสนา พุทธศาสนาแปลวาคาํสอนของ
ทานผูรู แปลวาอยางน้ัน อยาพากันนอนใจ อยาพากันตื่นนักไอขี้หมขูี้หมาสวมถานเต็ม
บานเต็มเมือง มันเกล่ือนอยูทุกแหงทกุหน แตไปที่ไหนมีแตคนทุกขคนจน มันจนอะไร 
ส่ิงเหลานั้นก็เหลือหูเหลือตาแลวมันจนอะไร มันจนอยูที่หัวใจกับกิเลสไมพอ ไดเทาไร
ไมพอๆ มันจนอยูที่ตรงนี้  

ทานเรียกวา นตฺถิ ตณฺหาสมา นที แมน้ําไหนๆ ก็เถอะสูแมน้ํากิเลสตัณหา
ความทะเยอะทะยานอยากนี้ไมไดเลย แมน้ํามหาสมุทรทะเลยังมีขอบมีเขตฝง
มหาสมุทร ฝงแหงตัณหาไมมี ทวมทนไปหมดเลย นี่ละตัวมันทวมหัวใจสัตวโลก ได
เทาไรไมพอๆ เวลาตายแลวไมเห็นไดเร่ืองอะไร  มีคนไปเผาศพใครเผาก็ไดยากอะไร 
สําคัญอยูที่บุญและบาป อยูที่หัวใจนั้นละ นั้นละตัวจะเผาอยูตรงนั้น ตัวจะเสริมออกจาก
กองทุกข เสริมขึ้นไปสูความสุขก็คือความดี อยูทีหั่วใจนะ  

จําใหดีคําสอนนี้เปนคําสอนของทานผูวิเศษเลิศเลอแลว คําสอนพระพุทธเจาไม
ผิด ใหพากันนําไปปฏิบัติ อยาเปนบากับกิเลสตัณหามากนัก อะไรๆ ถาเปนเรื่องของ
กิเลสตัณหาแลวมันจะมวนมากวานเขามาเผาหัวอกเจาของหมดนั่นแหละ ถาเปนบุญ
เปนกุศลมันไมอยากทํา เงินบาทหนึ่งจะเอาไปใหทานนี้จับแลวจับเลา ถาวานี้โรงสุรานี้
ยาเมาฟาดหมดทั้งกระเปาเลย จนกระทั่งเขาบานไมได เขามาเลาใหฟง คนขี้เหลา คน
การพนัน เมียไมใหแตะเงิน นี่เขามาเลาใหฟงนะ มันก็เปนคตดิี เราไดฟงเต็มหูเราก็พูด
ไดเต็มปากเขาใจไหม เขามาเลาใหฟง 

เมียไมใหแตะเงิน เมียรักษาเงินคนเดียว ถาใหผัวรักษาหมดเลย วาอยางน้ันนะ 
ไมใหเขาไปแตะเลย วันนั้นเผอิญเมียมีธุระจําเปน เลยใหผัวไปจายตลาด เอาเงนิใหไป
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จายวันนี้จําเปนไปตลาดไมได ใหผัวไป พอไดเงนิไปแลวสามวันไมกลับมา เงินหมดเลย
จึงกลับมา เขาบานไมไดถูกเมียขนาบเอา มี เขามาเลาใหฟง เปนความจริง อยางน้ันละ
มันไวใจไมไดนะกิเลสน่ี เห็นสุราฟาดสุรา เห็นการพนันขันตอเอาหมด ไอนี่รับเหมา
หมดจนเขาบานไมไดเลย เมียใหไปจายตลาดเมียก็ทองแหง ลูกทองแหง ผัวทองปอง
ดวยสุรายาเมา เปนอยางน้ันนะ มันเลวขนาดนั้น 

ธรรมนี่พอ เห็นชัดเจนเรื่องธรรมนี้พอ กิเลสไมพอ ไดเทาไรไมพอ จําใหไดทุก
คนหัวใจมีทุกคน กิเลสตัณหาคือความทะเยอทะยานอยาก ไมมีใครพอ เปนเศรษฐีเงิน
กองเทาภูเขาก็เถอะหัวใจไมพอ ยังอยากไดมากกวานี้ นั่นอํานาจของกิเลสตัณหาไมมีฝง
มีฝา ธรรมมี จิตใจไดรับความสุขความเย็นใจสบายใจขนาดไหนจากการบําเพ็ญความดี
นี้จะเอิบอิ่มภายในใจ เย็นสบายๆ มันเย็นอยูในหัวใจนะ ไมไดมีอะไรมาเย็นยิ่งกวา
หัวใจกับธรรมเขาสัมผัสสัมพันธกันแลวเย็นตลอดเวลา อยูในปาในเขาเย็น อดบางอิ่ม
บางเย็น 

นั่งอยูบนกอนหิน บิณฑบาตกับคนในปาเขาแหงละส่ีหลังหาหลังคาเรือน 
บิณฑบาตกับเขามาไดสักเทานี้ก็มานั่งบนกอนหินแลวมาฉัน ไดขาวเปลาๆ เทานั้นก็พอ 
นั่นเห็นไหมละ จิตไมไดอยูกับอาหาร อยูกับมรรคผลนพิพานพุงๆ อันนี้พอยังชีวิตให
เปนไปวันหนึ่งเทานั้น ฉันขาวเปลาๆ มันจะฉันไดมากเทาไรคนเรา ฉันนิดหนอยก็เอา
ไปแบงใหกระจอนกระแตอยูขางๆ กอนหินนะ เอาไปวางไวตรงนั้นวางไวตรงนี้ ตอน
เชาเขาก็มาคอย เราไปบิณฑบาตมาเขามาคอย 

เราฉันนิดหนอยฉันขาวเปลาๆ มันจะมีกับอะไรในปาในเขา ก็เราหาอยางนั้น ไป
ตําหนิเขาไมได เราตองหาดัดสันดานเราเอง ที่เหลือเฟอไมไป เปนอยางน้ันนิสัยเรา แต
ทานผูอื่นผูใดเราไมทราบ สําหรับเราเองเราทําอยางน้ัน ไปบานไหนบานใหญบานโตไม
ไปไมอยู พอไปบานใหญเขารุมออกมา โอย แลวกันบานนี้ใชไมไดแลว คือเขาจะมากวน 
มันไมไดภาวนาตอนเชาก็อาหารเต็ม กินแลวทองปองนอนเหมือนหมูขึ้นเขียงไมเปนทา 
ไปหาในที่ที่คับแคบตีบตัน ไดขาวมาสักเทานี้มานั่งบนกอนหินแลวก็ฉัน ฉันเสร็จแลวก็
ไปแจกใหกระจอนกระแตอยูขางๆ  

ภาวนากายเบา กายเบาไมงวงนะ มีแตขาวเปลาๆ ไมงวง ถามีกับงวงนะ ยิ่งกับ
เปนผัดเปนมันอยางวัดปาบานตาดนี่แลว กินแลวนอนนึกวามันตายแลวนิมนตพระมา 
กุสลา ถามาหูมันยังดิ้น โอยนี่ยังไมตาย ทําใหอีแรงอีการําคาญจะตายแลว บินขึ้นไป
ตนไมคอย ครั้นลงมาจริงๆ เสร็จเรียบรอยแลวมังไปกุสลาไดแลว ลงมาหูมันยิบแย็บๆ.
มันยังไมตายอยูอยางน้ันละ ทําใหอีแรงอีการําคาญ ถากินมากๆ เปนอยางน้ันนะ กิน
นอยไมงวง เฉพาะขาวเปลาๆ ไมงวงนะ เดินจงกรมตัวเบาไปเลย นั่งภาวนาเหมือนหัว
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ตอ เปนหัวตอตรงแนว จิตสงบแนว ถาอยูในขั้นสงบสงบแนว ถาอยูในขั้นวิปสสนานี้มัน
กระจายของมันออกทั่วแดนโลกธาตุ 

นี่ละผลแหงการภาวนา ไมมีอะไรที่จะเปนนักรูนักเห็นยิ่งกวาใจ ใจนี้เรียกวานักรู 
มันจะรูไปหมดซอกแซกซิกแซ็ก ถงึเวลารู เปดออกแลวมันจะรูของมันไปหมด ไมมีใคร
บอกก็ไมสงสัย พอเจอเขาปบ ออๆ ทันทีเลย นี่ละใจรูจากจิตตภาวนาที่เบิกกวางออก
จากกิเลสทั้งหลายดวยจิตตภาวนา จิตใจผองใสสะอาดสะอาน แมที่สุดพวกเปรตพวกผี
เห็น นั่นเปนอยางไร พอพูดอยางน้ีมีพระองคหนึ่งเปนเพื่อนกัน สนิทกันกับเรา สนิท
กันมากนะ พระองคนี้ทานก็เด็ดเหมือนกัน ทานไปภาวนา 

ทานก็อดขาว อยางน้ันละพวกภาวนาสวนมากมักจะอดขาว คือการอดขาวนี่สติด ี
สตินี้แนวเลย อดหลายวันเขาไปสติแนวตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับไมมเีผลอ นี่เพราะ
อํานาจของการอดอาหาร อาหารนอยเทาไรๆ การนอนนี้นอยมาก คืนหนึ่ง ๒ ชั่วโมง
เปนอยางมากเรา หลับเทานั้นแหละ จากน้ันมามีแตความเพียร สติตั้งแนวๆ จิตใจมันก็
เบิกกวางๆๆ ออกไป ถาพูดถงึเร่ืองสมาธิก็ยิง่แนนหนามั่นคง เร่ืองของปญญายิง่
กวางขวางขยายออกไปไมมีที่ส้ินสุด  

นั่นละจิตตภาวนา ทานทั้งหลายฟงเอา คําภาวนาไมมีใครมาพูด มีแตตลาด
กระดูกหมกูระดูกวัวสวมถานเต็มบานเต็มเมือง ตลาดแหงมรรคผลนิพพาน ตลาดแหง
อรรถแหงธรรมไมมีในชาวพุทธเรานะเวลานี้ จะไมมีเหลือแลว แลวผลที่ไดคืออะไร มี
แตฟนแตไฟเผาไหมกันไปหมด ไปหาใครถามสบายเหรอ สบายตายขึ้นเลยนะ มันตอบ
วาสบายตายอะไร จากน้ันมันก็แจงเรื่องไป ถาสบายภายในใจเปนอยางไร สบายดีเหรอ 
โอย ทานพูดนิ่มนวล มาคุยกันนี้เวลาพระทานคุยกันเฉพาะจิตตภาวนาดวยกันเปน
ชั่วโมงๆ นะ  

คือทานเพลิน ไปอยูที่นีจ่ิตเปนอยางน้ันๆๆ ไดรูไดเห็นอยางน้ันๆๆ เร่ือยเลย 
เพราะจิตมันเบิกกวางเปนนักรู พอกิเลสตัวปดบังหุมหอคอยจางออกไปๆ จิตมันจะรูจะ
เห็นไปสิ่งตางๆ ที่ใครวานรกอเวจีพวกเปรตพวกผีไมมี พวกตาบอดตางหากน่ีนะ ทาน
ผูตาดีดวยจิตตภาวนาทานเห็นนี่จะวาอยางไร พอพูดอยางน้ีแลวไปถึงพระองคที่วาน่ีละ 
ไปอยูดวยกนั ทานอยูภูเขาลูกหนึ่งเราก็อยูภูเขาลูกหนึ่ง ตางองคตางไมฉันจังหัน ไป
ภาวนา 

เทวดานั่นแตกอนเปนแมของทานแมของพระองคนั้น ทานไปนั่งภาวนาอด
อาหาร กลางวันนะ ไมใชกลางคืน เงียบๆ ดอมๆ เขามาขางมาหาลูก พระทานตกใจซิ
พระ มาเปนผูหญิง เทวดาเปนผูหญิงดอมๆ มาขางๆ ลูก พระทานก็สะดุง มากม็าลูบ
หลัง ทานก็กระโดด อาวมาอยางไร ผูหญิงมาอยางไร ผูหญิงก็ชางเถอะ นี่ผูหญิงเทวดา 
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ไมใชผูหญิงทั้งหลายทั่วไป คนเขาจะเห็นละซิ ไมใหใครเห็น ใหเห็นเฉพาะลูกกับแม
เทานั้น 

นั่นเห็นไหมละเวลาทานคุยกันเทวดากับพระ มานั่งแอบลูบหลังลูกชาย ลูกชาย
ตื่นมองเห็นแม แมเปนผูหญิงสะดุงเลย อาว มาอยางไรกัน พูดภาษาใจ ไมไดวากวีกๆ 
เหมือนพวกบาในศาลา ตั้งแตอาจารยบาลงไปมันวากวีกๆ เขาใจไหม แลวมาอยางไร 
แมนั่งอยูบนหินนี่ วาอยางนั้นนะ ดูลูกชายสลดสังเวชสงสาร ไมฉันจังหัน เวลาไหนเห็น
แตนั่งภาวนา สงสาร แมคิดหาอุบายวิธีการจะเอาอาหารซึมซาบเขาไปหลอเล้ียงรางกาย
ใหลูกเลยมา นี่แมเอาอาหารทิพยมา บอกอยางน้ันนะ 

ทิพยไหนก็ชางเถอะ ลูกดุแมใหญโตเลย มาอยางไรกันนี่ แมเลยเลาใหฟง มานั่ง
อยูนี่คนจะไมเห็นเหรอ ไมเห็น มกีี่หมื่นกี่แสนกี่ลานคนก็ไมเห็น เห็นเฉพาะแมกับลูก
เทานั้น ฤทธิ์เทวดาบันดาลไมใหเห็น เลยเลาเร่ืองราวแตกอนเคยเปนลูกมา แลวเห็นลูก
มาบําเพ็ญสมณธรรม แมก็สงสาร นั่งอยูวันไหนก็เปนอยางน้ันๆ อดอยากขาดแคลน
ขนาดไหน เห็นแตนั่งภาวนา สงสารวันนี้เลยมา นี้จะเอาอาหารทิพยมา อาหารทิพยเปน
อยางไร คือเอามาลูบหลังมันจะซึมซาบเขาในรางกาย  

ฟงซิอาหารทิพย เทวดามาพูดกับพระนักภาวนาเชื่อไดหรือไมเชื่อได ฟงซ ิพระ
ก็ถามดูเปนอาหารประเภทไหน มนัจะไมเปนฉันอาหารในเวลาวิกาลหรือ นี้อดอาหาร 
อาหารไมกินขาว แลวเอาอาหารอยางนี้มาใหกิน กลางวันก็ดีเอามาใหกินมันไมขัดหรือ 
ไมขัด เปนอาหารทิพยตางหาก เอาอาหารทิพยมาลูบหลัง ทางลูกชายก็ขยะๆ ตื่นๆ มนั
เปนผูหญิง ขยะๆ ไมมใีครเห็น มีแตเราแมกับลูกเห็นกัน เลยมาพูดใหลูกนี่ลดหยอน
ผอนผันลงบาง การอดอาหารนี้ไดผลก็จริงแตมันแพธาตุขันธมาก  

เอาละวิธีการภาวนาเปนเรื่องของอาตมาเอง นั่นเห็นไหม แมไมไดภาวนามาพูด
มันเขากันไมได ลูกสอนแม แมกลัวลูกจะตายเอาอาหารทิพยมาใสฝามือแลวมาลูบหลัง
ลูก ทางลูกนีข้ยะๆ กม็ันเห็นกันอยูสองตอสอง ไมมีใครเห็นมีแตแมกับลูก นี่นักภาวนา
เปนความจริงอยางน้ีจะใหวาอยางไร ทานรูอยูเห็นอยูกันอยางน้ัน พวกเรามันหูหนวก
ตาบอดมันไมเห็น จากน้ันแลวก็นั่งคอยดูลูกอยูบนภูเขา ลูกภาวนา นี่ละนักภาวนาทาน
เทวบุตรเทวดาก็มาอนุโมทนาสาธุการ มีหรือไมมีเทวดาฟงซนิะ พวกตาบอดวาเทาไร
มันไมเชื่อ ถาพวกตาดีรายเดียวปบเขาใจทันทีเลย  

เอา เราจะยกตัวอยางใหฟง นี้เอาธรรมมาพูดนะไมไดหยาบไดโลน เร่ืองราวมัน
เปนมากอนแลว กอนที่จะนํามาพูด จะหยาบจะโลนหรืออยางไรกต็ามมันมีมาแลว
เปนมากอนแลวมาพูดทีหลัง พระเปนคูกัน องคหนึ่งไปอยูถ้ําน้ัน องคหนึ่งอยูถ้าํนี้ 
ภาวนาดวยกัน กะวาจะเทานั้นวันเทานี้วันถึงจะลงมาหากัน นอกนั้นไมฉัน พอไปอยูได



 ๙

สามวันพระองคหนึ่งโดดมาหากันแลว อาวไหนวาจะไปอยูเทานั้นวันมาไดอยางไร จะ
อยูไดอยางไร มีผูหญิงคนหนึ่ง นั่นเห็นไหมละ ทานเห็นดวยกันคานกันไมไดนะ  

มันเปนอยางไรผูหญิงคนนี้ มันเอาฝาเทามันเกาะเพดานถ้ําหยอนหัวลงมา มัน
มากอดทาน เอานมมาเคลียมาคลอ ทานปดเทาไรมันไมยอมฟงเสียง ทั้งคืนอยูไมได 
รบกับเปรตตัวนี้เปรตผูหญิงมันมาคลอเคลียมากอด เอานมมาใสนี่ ทานก็ปด
ตลอดเวลาไดสามคืนทนไมไหวเปด จึงไดมานี่ เปนอยางไรก็ไมรูผูหญิงคนนี้ มาจาก
ไหนไมรูไมไดพิสูจนเหตุผลกลไกของมัน เห็นแตเหตุการณปจจุบันเปนอยางน้ัน ปดกัน 
ทนไมไดสามคืนลงมานี้ 

ถาอยางน้ันผมจะไปทดลองดู พระองคนี้เปนคูกัน รูเหมือนกัน พอไปไดคืน
เดียวองคนี้เผนเลย โผลมา อูย ยอมรับมันไมไดนอน มนักวนแตเรา แผเมตตาสวน
กุศลอะไรมนัไมเอาทั้งนั้น มันจะเอาตั้งแตกามกิเลส ผูหญิงคนนี้มันตายตอนที่มีทองอยู 
มันปนตนไม  คือตนไมมีผลหมากรากไม มันสกุ มันปนขึน้ไปตกตนไมตาย มันตาย
ทั้งๆ ที่มีทองเลยมาเปนเปรต เวลามาพิจารณาทีหลังจึงไดทราบวาเปนอยางน้ัน แลวก็
ถามเลียบๆ เคียงๆ พระทานไมไดถามตรงไปตรงมา กพ็อเขาใจไดวามีผูหญิงคนหนึ่ง
เขากําลังมีทอง แลวผลไมจะเปนมะไฟหรืออะไรก็แลวแตมันปนขึ้นไปมันตก ตกลงมา
เลยตายอยูที่นั่นมาเปนเปรตเฝาอยูนั้น เพราะฉะนั้นเวลามาที่นี่มันจึงมาขอสวนบุญสวน
กุศล แตมันไมเอาสวนบุญสวนกุศล  

นี่ละเรื่องราวเปนอยางน้ี ทีนี้พระองคนี้ไปก็แบบเดียวกัน อยูไดคืนเดียวเปดเลย 
นั่นเห็นไหมทานเชื่อกันหรือไมเชื่อกนั โห จริงๆ อยูไดคืนเดียว องคนัน้ทนอยูไดสาม
คืน นี่ละความจริงเปนยังไง นี่ละธรรมพระพุทธเจาถาลงไดรูไดเห็นไปหาพยานที่ไหน 
ไมตองไปหา เจอปบรูทันทีๆ คนนี้เคยเปนผัว คนนี้เคยเปนเมีย มองดูปบจับปุบมัน
ทะลุกันเลยทันที แลวไมเชื่อใครดวยนะ นี่ละญาณหยั่งทราบ เขาใจหรือเปลา วันนี้เปด
ออกเสียบางพอใหเขาใจ เร่ืองญาณหยั่งทราบ ไมตองหาพยานที่ไหนมา ความรูมันหยั่ง
เขาถึงกันจับปุบเขากันไดทันทีๆ เลย  

นี่ละการภาวนาเปนของครึของลาสมัยเหรอ ศาสดาองคเอกเปนศาสดาที่ลํ้ายุค
ลํ้าสมัย ลํ้าโลกลํ้าสงสารมาสอนโลก มันครึไปไหน มีแตกิเลสตัวครึๆ ตัวสวมตัวถาน 
มาอวดสวมอวดถานตัวเองตอทองคาํทั้งแทง คือธรรมของพระพุทธเจาเทานั้นเอง 
กิเลสตัณหามันอวดหยิ่ง มันชอบยอชอบสรรเสริญ ยกมตูรยกคูถขึ้นเปนทองคําทัง้แทง 
เหยียบทองคําทั้งแทงลงใหเปนมูตรเปนคูถก็คอืกเิลสเหยียบธรรมนั้นแหละ พอวาจะไป
เดินจงกรมมนัไมไหวมันสูหมอนไมได นั่นละหมอนมูตรคูถ อรรถธรรมมันไมสนใจ พัก
สักหนอยกอน พักสักหนอยฟาดครอกๆ หมอนแตก  เอาละพอ 
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วันนี้พูดธรรมะหลายแงหลายทางเหมือนกัน พอเปนคติไดบางหรือไมละพวกนี้ 
พูดธรรมะหลายกระทงอยูวันนี้ หลายแงหลายทาง (วัดปาคําสะอาด อ.ศรีสงคราม จ.
นครพนม ถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนใหเปนสถานีเครือขายของสถานีวิทยุ
เสียงธรรมบานตาด รอยเปอรเซ็นต ครับ).วิทยุเวลานี้มากรอยกวา ออกจากปากเรา 
วิทยุรอยกวาแหงเดี๋ยวนี้ มันเปนเองนะ ที่เราเทศนเราปลอยเลยๆ เราไมเปนอารมณกับ
อะไร พอเทศนจบปบหายเงียบๆ แลวเขาก็ไปคุยเขี่ยขุดคนออกมา ออกทางวิทยุเวลานี้
ตั้งรอยกวาสถานีแลว เออ พอใจๆ เทศนาวาการเราแนใจทุกขั้นของธรรม ไมมีสงสัย
เลย แมนยําๆ ถอดออกจากนี้ทั้งนั้น จึงเปนที่แนใจในการเทศน แลวผูฟงควรจะแนใจ
อุตสาหพยายามบึกบึนตามธรรมที่สอนไวแลวนั้น จะคอยหลุดพนจากอปุสรรคทั้งหลาย
ไปโดยลําดับ ถึงความพนทุกขไดโดยไมตองสงสัย 

วันนี้แปลกๆ ฉันจังหันมันแปลกๆ อยู วันนี้ผิดปรกติอยู ฉันตลอดลื่นตลอด มา
นั่งฉันตั้งแตหมูเพื่อนเริ่มออกบิณฑบาต หมูเพื่อนกลับมาแลว จัดอาหารอะไรเรียบรอย
แลวฉันไปดวยกัน หมูเพื่อนออกหมดแลวเรายังไมออก วนันี้แปลกอยู คอยๆ ดู คือ
ธาตุขันธนี้มนัไมแนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงๆ วันนี้เปนอยางน้ีละคอยดูวันหลังเปนยังไง ฉนั
จงัหันไดมากวันนี้ 

บรรดาลูกหลานที่มาฟงเทศนวันนี้ใหไดผลไดประโยชนนะ ศาสนาหางเหินจาก
จิตใจของชาวพุทธเรามามากตอมากนานแสนนาน ไฟกําลังแสดงเปลว ไฟความโลภ 
ราคะตัณหา ความฟุงเฟอเหอเหิมกําลังเผาบานเผาเมืองเรา เอาน้ําดับไฟคือธรรมเขา
ไประงับใหอยูในความพอดี การอยูการกินการใชสอยทุกอยางอยาใหฟุงเฟอเหอเหิม
เลยเถิดเลยแดน ใหอยูในกฎแหงความพอดีเรียกวาธรรม เขาใจเหรอ เอาละไปที่นี ่
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 
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