
 ๑

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

ฤทธิ์คําสัตยคําจริง 
กอนจังหัน 

 (ทําบุญครบรอบหลวงปูปญญา ๓,๐๐๐ บาทครับ) ทานปญญาทําประโยชนให
วัดนี้มากนะ เรายังไมลืมทานมาขอ ทานพูดฉลาด เราโงกวาฝร่ังเรายอมรับ แมเราเองก็
โงกวาฝร่ัง ทานปญญานะมาขออยูวัดนี้ ครั้งแรกเรายังไมรับ พอครั้งที่สองไมรับ ขอครั้ง
ที่สามที่ส่ีไมรับ ครั้งที่หามาขออยูชั่วคราว เห็นไหมแยกไปนัน้อีก ทีนี้เราก็เผลอละซี มา
อยูชั่วคราวทานก็เปนพระดี เราก็หาของดี คนด ีพระดี นี้ทานก็ดีแลว ทําอยางไร ก็อยู
ชั่วคราวตั้งแตนั้นมาจนตาย ได ๔๑ กวาป นั่นละทานทําประโยชนไดดี เราโงกวาทาน 
ครั้งสุดทายขอมาพักชั่วคราว เห็นไหมเราเสียกล แตกลนี้ทานเปนพระดีก็เรียกวาเสียกล 
ก็กลดี ไมเปนไร 
 คือผูใดมาอยูที่นี่เฉพาะพระแลวตองแบบฉบับเดียวกัน ใหเคลื่อนคลาดจาก
หลักธรรมหลักวินัยไมไดสําหรับวัดนี้ เคยปฏิบัติอยางน้ีตลอดมา เคลื่อนคลาดใน
หลักธรรมวินัยไมได เพราะส่ิงเหลานี้ปฏิบัติประจําวันอยูแลว ใหเคลื่อนคลาดจากเรื่อง
หลักธรรมวินัยนี้ไมได ยิ่งพระวินัยดวยแลวยิ่งราย ตองไดเขมงวดกวดขันมากทีเดยีว 
วัดนี้จะวาเปนตัวอยางไมเปนตัวอยางก็เอาแบบธรรมแบบวินัยมากางแลวนี่ ที่ไหนกาง
แบบธรรมแบบวินัยแลวก็เปนตัวอยางทั้งน้ันละ ศาสดาองคเอกไมเปนตัวอยางของโลก
จะเปนตัวอยางของใครไดวะ  

อันนี้ก็ปฏิบัติอยางน้ันมาตลอด ไมเคยเคลื่อนคลาด จนตายตัวตายใจ
ตลอดเวลา อะไรผิดนิดรูทันทีเลย มันแสลงความถูกตองดงีาม พอมันแสลงนิดหนึ่งรู
ทันที ทีนี้ก็สวยงามตลอด นี่ละหลักธรรมหลักวินัยของพระพุทธศาสนาเปนตัวอยางของ
โลกไดเปนอยางดี แลวแตใครจะนําไปปฏิบัติใหเหมาะสมแกเพศของตน สําคญัที่เพศ 
เพศฆราวาสเพศพระที่จะนําไปปฏิบัติ ทานมีกฎมีเกณฑ นี่ละพุทธศาสนาเปนศาสนามี
หลักมีเกณฑมาโดยลําดับลําดา ไมสุมสี่สุมหาควาเอานั้นมาเปนศาสดา ควานี้มาเปน
ศาสดา แลวหาหลักเกณฑไมได 

พุทธศาสนาเปนหลักเกณฑโดยตลอดมาตั้งแตพระพุทธเจาทุกพระองค สมวา
เจาของศาสนาเปนผูบริสุทธิ์ทรงเล็งญาณดูตลอด เล็งญาณดูองคเกาองคใหม ทานเดิน
ตามแถวแนวกัน ทานดําเนินตามนี้ พระพุทธเจาครั้งพุทธกาลหรือครั้งกอนทานดําเนิน
อยางไร แลวเราจะดําเนินอยางไรตองเล็งกัน ญาณตอญาณรับกันปบๆๆ ยอมรับกัน
ดวยไปตลอด  
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พุทธศาสนาจึงเปนศาสนาที่มีหลักมีเกณฑทุกอยาง ยิ่งคนควาเขาไปทาง
ภาคปฏิบัติจิตตภาวนาดวยแลวยิ่งพิสดารมาก กราบพระพุทธเจาราบเลยเรา คือรู
ตรงไหนๆ ที่เราไมเคยรูมันรูขึ้นมาจากภาคปฏิบัติ อันนี้พระพุทธเจาทรงแสดงไวแลว 
อันนี้แสดงไวแลว มันจะทะนงไปไหนใชไหมละ มีแตยอดเยี่ยมๆ ทั้งน้ันเรื่อง
พระพุทธศาสนา ไมตําหนิติเตียนศาสนาใด หลักเกณฑที่ดงีาม ก็คนเราหาความดีงาม
ดวยแลว เราแสดงไวเปนกลางๆ เอา ยึด พุทธศาสนานี้ยึดเถิด เปนศาสนาของผูส้ิน
กิเลส ชี้แจงออกดวยสวากขาตธรรมตรัสไวชอบๆ ทั้งน้ันๆ 

ศาสนาของคลังกิเลสมันตางกันนะ ที่ชอบใจอะไรก็หมุนเขามาๆ อันนั้นถูกตอง 
อันนี้ถูกตอง ถูกตองกิเลส ไมไดถูกตองธรรม สวนพระพุทธเจาตองถอืธรรมเปนเกณฑ 
ถาไมถกูตองธรรมไมเอาๆ ไมเอนไมเอียง ตรงแนวๆ นี่ละเปนศาสนาที่ไมมีคําวาอคติ 
เปนธรรมลวนๆ แตการปฏิบัติเหลานี้มาอยูกับพระจํานวนมากก็ตองมแีบบมีฉบับอัน
เดียวกัน เคลื่อนคลาดไมไดเลย ยิ่งหลักพระวินัยดวยแลวไมไดนะ สําหรับวัดนี้ไมได 
บอกตรงๆ เลย ขับเลยทันที เพราะเปนสิ่งที่รูกันอยูแลว รูอยูแลว ถาไมรูทําโดยความ
ผิดพลาด เพราะไมรูไมเห็นเปนอีกอยางหนึ่ง ใหอภัยกันได แตอลัชชิตานี่ไมไดนะ 
หิริโอตตัปปะไมมีในใจนี้เลวมาก ไมควรอยูกับหมูเพื่อน เปนเนื้อราย ตัดออกทันท ี

ขอใหทานทั้งหลายไดนําหลักพุทธศาสนาไปปฏิบัติตามเพศของตน ที่เปน
ฆราวาสใหมีศีลธรรมประจําครอบครัวเหยาเรือนของตน จะสดสวยงดงาม พระก็งาม
แบบพระที่มีธรรมมีวินัยเปนเครื่องประดับสวยงามมาก ฆราวาสก็มีธรรมเปน
เครื่องประดับ ครอบครัวเหยาเรือนก็สงบรมเย็น ผัวเมียไมทะเลาะกัน ผัวกินไมอิม่ เมีย
กินไมพอแลวกลับมาทะเลาะกัน อยางน้ีไมมี บงัคับใหอยูในความพอดีๆ  คือธรรม 
ความพอดีนีท้ําโลกใหสงบ ความดีดดิ้นนี้ทําโลกใหเปนฟนเปนไฟ กินไมพอ ไมมีอิม่มี
พอ ตาย ตายทิ้งเปลาๆ  

สวนศาสนาทานสอนใหมีความพอเหมาะพอดี จึงวามัชฌิมา คําวามัชฌิมา ไม
เผ็ดเกินไป ไมเค็มเกินไป ไมหวานเกินไป ไมเปรี้ยวเกินไป พอดีๆ เรียกวามัชฌิมา 
นําไปใชไดตลอด อะไรถาอยูในความพอดีเรียกวามัชฌิมาแลวนําไปใชได ถาขัดจาก
มัชฌิมาแลวขวางกันๆ วันนี้มีพระเทาไร (๒๙ ครับ) ถามแลวใชไหม มันเปนอยางน้ัน
ละทุกวันนี้ ระวังนะเดี๋ยวถามอีก ความจําไมเปนทา เหลวไหลความจํา ไปมาเมื่อวาน 
วันนี้ยอนหลัง ไปไหนนาเมื่อวาน จําไมได  

นี่เรียกวาขันธ ขันธหา รูปคือรางกายก็แปรตลอด เวทนา ความสุขความทุกขใน
รางกายมันก็แปรตลอด สัญญาความจําไดหมายรูแปรตลอด สังขารความคิดความปรุง
ก็เหมือนกัน วิญญาณความรับทราบแปรตลอดๆ จึงเรียกวาขันธหา หากอง ถาเปน
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หนังสือแปลวาหมวด ถาเปนเรื่องทั่วๆ ไป เปนวัตถุเรียกวากอง ขันธหา หากองๆ หา
หมวด ใหพากันจําเอาไว พระใหตั้งใจประพฤตปิฏิบัติ เอาจริงเอาจัง อยามา
เหลาะแหละ พระพุทธเจาไมใชศาสดาเหลาะแหละ สอนจริงสอนจังทุกอยาง 

ความเปนอยูปูวายสําหรับนักบวช อยาถือเอาเรื่องของฆราวาส ความหรูหรา
ฟูฟาโกเกมาใชในวัด ขัดกันกับธรรมซึ่งเปนของสวยงามตามหลักธรรมชาติ กิเลสจะ
ตกแตงกันตลอดเวลา อันนั้นไมดี อนันี้ไมดี มีแตของไมดทีัง้น้ันอยูขางนอก กิเลสมัน
ตกแตง แลวไมมีอะไรดีเลย หากตกแตงอยูอยางนั้น สวนธรรมเปนหลักธรรมชาติ อยูที่
ไหนดีหมด ขอใหปฏิบัตธิรรม ใหธรรมเสมอตนเสมอปลายภายในใจอยูไหนสบายหมด 
อยูโดยหลักธรรมชาติ กินโดยหลักธรรมชาติ มีอะไรๆ กินอยูปูวายไดอยางสะดวกสบาย 
เพราะธรรมพอดอียูแลว  

ถากิเลสน้ีไมพอดี เดี๋ยวเอาอันนั้นมากระทบอันนี้ อันนี้มากระทบอันนั้น ไปอยู
บานกระทบวัด ไปอยูวดักระทบบาน เอานั้นมาเหยียบย่ําทําลายเทียบเคียง บีบบี้สีไฟ
แขงกันละซี  แลวก็มากระทบกันระหวางกิเลสกับธรรม เราอยูบานสะดวกสบาย เรามา
วัดมาวา เปนอยางน้ันอยางน้ี ตําหนิติเตียนวัดแลว ยกกองขีข้ึ้นมาละเขาใจไหม ขี้โลภ ขี้
โกรธ ขี้หลง ไมอยูกับบานจะอยูที่ไหน มันอยูกับหัวใจคนชาวบานนั่นละ หัวใจพระทาน
ชําระเสมอ หมายถึงพระผูมุงตออรรถตอธรรมนะ แตพระสั่งสมกิเลสน้ันอยาเอามาพูด  

นั่นเห็นไหมติดไวที่ศาลา เขาเขียนไววาเปรต แลวหัวหนาเปรตไปดูซินั่น มัน
เลอะขนาดไหน เลวที่สุด มีแตหัวโลนๆ เปรตหัวโลน เอาผาเหลืองมาอวด ความเลว
เลวยิ่งกวาหมา ไปดูเอาหนาศาลา ติดไวเพื่ออะไร เพื่อเปนคติเครื่องเตือนใจ เขาก็เขียน
ไวอีกดวยวา เปรตเปนฆราวาสเปนหัวหนาพวกอันธพาล เขาเขียนวาเปรต ที่เปนพระ 
พวกอันธพาลพระ เขียนวาหัวหนาเปรต ไปอานดู เปรต หัวหนาเปรต เขาใจไหม ใหคน
ไดอาน นี่ตัวเปรต มันมาอวดดีอวดเกง ทั้งๆ ที่มนัเลวที่สุด มาอวดคนดี มันนาหัวเราะ 
นาสลดสังเวชนะ คนดียังมีอยูมาก ไมใชมีแตคนเลวๆ ที่มาแสดงฤทธิ์เดชความเลวของ
ตัวเองใหโลกผูดีดนูี้มันดูไมไดนะ คนดีมีอยูในโลกนี้ ไมใชเลวไปดวยกันเสียทั้งหมด ดี
ยังมีอยู จึงคดัเลือกได 

ตั้งใจปฏิบัตพิระ การภาวนาถือสติเปนสําคัญ เคยย้ําแลวย้ําเลา จะเปนธรรมขั้น
ใดก็ตาม สตินี้ตั้งแตพืน้จนกระทั่งถึงนิพพาน ถึงกาวขึน้นูนแลวเปนมหาสติ-มหา
นิพพาน  นี้ละเครื่องมือสังหารกิเลสอันยอดเยี่ยม ไดแกมหาสติ-มหาปญญา ถึงขั้นนั้น
แลวสติปญญาเปนอันเดียวกันไปเลย สติจึงเปนของสําคัญมาก ใหฝกหัดดวยสติ อยา
เผลอ คนไมเผลอสติไมคอยผิดพลาด งามตาตลอด ถาเผลอสติแลวหากมีนั่นแหละ 
มันหากขวาง ตัวเองไมขวางเพราะตัวเองมันดําเหมือนหลังหมีแลว คนอื่นขวางละซิ 
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เพราะหมาขาวมี หมีดํามี หมีขาวหมี อยางไอหมีเรานี่มันดํา หลังหมีเปนอยางน้ัน ไอ
คนดําแบบสกปรกนี้ดูไมไดนะ หลังหมาหลังหมีนะมันดําโดยหลักธรรมชาติของมัน ไม
เปนไร อยางไอหมีใครจะไปรังเกียจมัน ถาคนดําดวยความประพฤติเลวรายนี่ดํามาก 
สกปรกกระทบกระเทือนมาก ทําความเสียหายไดมากจากความเลวของคนใจดํานะ จํา
เอานะ เอาละจะใหพร 

หลังจังหัน 

เวลามาฉันจังหันนั่งพับเพียบ คือตอนกลางคืนนั่งตลอดรุง เวลานั่งตลอดรุงนี้
จับมัดเลย กระดุกกระดกิใหเคลื่อนจากหลักความจริงไมได นั่งแบบไหนตองแบบนั้น ที
นี้เวลามาฉันจังหันนี้มานั่งขัดสมาธิเหมือนนั่งสมาธิภาวนาตอนกลางคืนไมไดนะ ตองนั่ง
พับเพียบ นี่เวลาอนุโลมนั่งพับเพียบฉันจังหัน เวลาจับมัดใสนี้เอาตายเขาวาเลย เปน
อยางน้ัน มาฉันจังหันตอนเชานี่นั่งพับเพียบฉัน กลางคืนนั่งตลอดรุงเรียกวาจับมัดเลย 
กระดุกกระดกิไปไหนไมได 

ขอยกเวนมีขอเดียว เวนแตครูบาอาจารยหรือพระเณรในวัด เกิดเหตุฉุกเฉิน
ขึ้นมาภายในวัด เราจะถอนคําอธิษฐานนี้ออกไปชวยเหตกุารณ ยกเวนขอเดียว 
นอกจากนั้นไมใหมี แมเราเปนอะไรก็ถึงไหนถึงกัน ตายไปเลย ที่จะใหเปลี่ยนแปลงเปน
ไมได นี่ละคาํสัตยเขาใจไหม วันไหนนั่งตลอดรุงนี้ วันนั้นจะมีขอแมขอเดียว ยกเวนครู
บาอาจารยและพระเณรในวัดเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาภายในวัด จะลุกไปชวย
เหตุการณ ใหลุกไดเทานั้น ที่จะยอนเขามาหาเจาของไมมีเลย ตายก็ไปเลย เปนอยาง
นั้นจึงเรียกวาคําสัตย 

คําสัตยคําจริงนี้ลงที่ไหนขาดสะบั้นไปเลย กิเลสกลัวมาก คําสัตยคําจริงนี้กิเลส
กลัวมาก เหลาะแหละนี้หมอนรักมาก เหลาะแหละโลเลหมอนรักมาก เส่ือรักมาก 
กลางวี่กลางวันกมหนาลงไปนี้ กมอะไร เย็บเสื่อเย็บหมอนมันขาด เมื่อคืนนอนตลอดรุง
ไมไดภาวนา เส่ือขาดหมอนขาด เห็นแตกมเย็บอยู นี่ละคําวาคําสัตยคําจริงดังที่เคยพดู
นี้ เวลาออกมาตอนเชามาฉันจังหันนั่งขัดสมาธิไมได คือปลอยใหมันก็เลยไมได นั่งพบั
เพียบฉันจังหัน 

ทีนี้ถึงเวลาจะมัดมัน เอาเลยที่นี่กลางคืน เวลานั่งตลอดรุงเอาแบบนี้เลยเคลื่อน
ไมได นี่เรียกวาคําสัตยคําจริง คนเราดีดวยคําสัตยคําจริง เวลาจะเปนจะตายจริงๆ นี้
มันตองหาทางออกใหถูกทางถูกธรรม เวลาทุกขมากมันหาทางออกดวยสติปญญา
พิจารณานี้ จนกระทั่งรอบแลวจิตลงผึง นั่นหาทางออกไดแลว ไมใชหาทางออกไปทาง
เส่ือทางหมอน หาทางออกดวยสติปญญา เปนอยางน้ัน เราจึงไดเห็นฤทธิ์สัตยคําจริง 
เห็นฤทธิ์มากทีเดียว คือคําสัตยคําจริงน้ีลงจุดไหนขาดสะบั้นไปเลย อะไรมาแตะไมได 
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อันนี้ตองพุงๆ ไปได เวลาจะเปนจะตายจริงๆ สติปญญามันออกนะ คนเราไมไดโงอยู
ตลอดเวลา ถึงเวลาจนตรอกจนมุมสติปญญาจะออกชวยตัวเองๆ เดี๋ยวก็ผานไดๆ จึงได
นํามาสอนหมูเพื่อน 

เราผานมาแลวทั้งนั้น คือรางกายของเราที่นั่งอยูนี้เหมือนหัวตอ ทุกขเวทนาที่
โหมรางกายน้ีเหมือนไฟไหมหัวตอ ทีนี้สติปญญาอยูภายในเปนน้ําดับไฟ ซัดกนัอยู
ภายใน ทุกขมากเทาไรยิ่งหมุนสติปญญา ไมอยูเฉยๆ ทนเฉยๆ ใชไมได ตองทนดวย
สติปญญาพจิารณา ขาดสะบั้นไปได ผานได จึงเอามาพูดไดเลยวา คนเราไมไดโงอยู
ตลอดเวลานะ เวลาจนตรอกจนมุมมนัหาทางออกจนไดนั่นแหละ คือเราดําเนินมาแลว 
เปนอยางน้ัน ใครจะไปยอมตายอยูเฉยๆ ตองหาทางออกดวยสติปญญาแลวผานไดๆ 
เปนอยางน้ันนะ 

วันนี้ก็จะไปโรงพยาบาลบึงกาฬ โรงพยาบาลบึงกาฬตึกหลายหลัง ที่มุงพังหมด
วางั้น ขอคราวที่แลวเราบอกใหรอไวกอน เพราะขอรถยนตขอเครื่องมุงดวย เราเลยให
แตรถยนต คราวนี้จะติดตามเครื่องมงุแหละ ตั้งหลายลานนะ ดูเหมือนตึกสามหลังพัง
หมด วันนี้จะตามไปดู ตกลงแลวก็เอาเลยๆ เวลานี้บึงกาฬเคร่ืองมงุตั้งสามตึกสามหลัง
พังหมดเลย วันนี้จะไปดู ไปดกู็คือไปใหนั่นเอง เพราะพิจารณาเรียบรอยแลวคอยไป 
ไมใชไปสุมสีสุ่มหา คราวกอนไดพิจารณายังไมแนนัก คราวนี้มาพิจารณาอีก คราวนี้แน
แลวกลับไปละ ตกลงปงปงเลย 

(ชายปมแจงมาวาไดนําทองคําไปหลอมเมื่อวันที ่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ได
ทองคํา ๙๙.๙๙% จํานวนหนึ่งแทง ๑๒ กิโลคร่ึง เหลือเศษ ๒ กิโลกับ ๔ บาท สรุป
ทองคําที่หลอมไปแลว ๙๙.๙๙% ทั้งหมด ๒๕ แทงๆ ละ ๑๒ กิโลครึ่ง เปนน้ําหนัก
ทั้งหมด ๓๑๒.กิโลคร่ึง) เออ นี่เปนน้ําไหลซึมนะ ประเภทใหญที่วา ๑๑ ตันกับ ๓๗ 
กิโลมอบเรียบรอยแลวในคลังหลวง อันนี้ประเภทน้ําไหลซึม ที่เราขอพี่นองทัง้หลาย
ตอไป ใหเปนหางไปหนอย อยาใหหางกุด หมาหางกุดเรายังไมนาดู หมานอยตัวนั้น  
แลวจะไปหางกุดอันนี้อีก มันดูไมได เราจะเอาอีกอันนี้ ใหตอกันเสีย นี่เปน ๓๐๐ กิโล
กวาแลว 

เราคิดไวทุกแงทุกมมุนะ ทุกอยางมใีครคิดเมื่อไร เราคิดคนเดียวเรา แลวก็ไม
เคยผิด กําหนดๆ คิดไวเพื่อชาติของเรา เรานี้ตายเมื่อไรก็ตายไดยากอะไร เราพูดจริงๆ 
ไมยากการเปนการตายของเรา เราบอกจริงๆ จึงสอนโลกดวยความแนนหนามั่นคงของ
ธรรม ของใจ ไมไดเหลาะแหละการสอน จริงจังมาก ความเปนจริงอยูในหัวใจน้ี
หมดแลว พูดอะไรออกมาเปงเลยๆ ถาพิจารณาเรียบรอยแลวออกมาขาดสะบั้นไปเลย 
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นอกจากเก็บความรูสึกไว ยังไมแนนักละ พิจารณาเสียกอน พอเรียบรอยแลวออก ออก
แลวใชไดเลยๆ 

นี่ทองคําประเภทน้ําไหลซึมก็ไดตั้ง ๓๑๒ กิโลกวา (๓๑๒ กิโลคร่ึง มาบวกกับ 
๓๗ กิโลคร่ึงเดิม เปน ๑๑ ตันกับ ๓๕๐ กิโลครับ) นูนนะไดเยอะแลว ๑๑ ตันกับ ๓๕๐ 
กิโลแลว นี่เราประเภทตอหางมัน มันจะกุดดวนทีเดียวไมสนิทใจ เราจึงรบกวนบรรดาพี่
นองทั้งหลาย ขอเล็กขอนอย ขอหัวแลวขอตัว เดี๋ยวนี้กําลังขอหาง ใหมันมีหางบางซิ นี่
ละขอหางเสริมเขาคลังหลวงของเราจะเปนที่แนนหนามั่นคง เมื่อทองคําเขาสูคลังหลวง
แลวจะมีคามีราคาแข็งแกรงขึ้นทุกอยาง เราคิดหมด คิดคนเดียวเรา จะทําอะไรนี้เราไม
ปรึกษาใครละ 

บรรดาลูกศิษยลูกหาบางคนก็อาจทะนงวา.ทําไมไมปรึกษาหารือเราบาง เรา
ปรึกษาเราแลวธรรมเหนือส่ิงใด เราเอาตรงนี้ เราปรึกษาเราแลว พิจารณาในธรรม
ทั้งหลาย สมควรแลวออกเลยๆ ใหญกวาคนที่วาตัวใหญๆ เขาใจไหม แตธรรมใหญ
กวานั้น เปนอยางน้ันละ ชวยมาเรื่อยๆ นี่ก็กําลังพยายามเอาหางทองคําใหเพิ่มเขาไปๆ 
กอนเราตาย เพื่อใหไดสมบัติสําคัญที่มีคามากในเมืองไทยเรา เขาสูคลังหลวงเปนหัวใจ
ของชาติ เราคิดไวหมด ไมใชวาส่ังอะไรลงไปไมคิด คิดเรียบรอยแลวคอยออก ออก
แลวไมผิดๆ  

เวลานี้ทองคาํก็ไดตั้ง ๑๑ ตันกับ ๓๕๐ กิโล เพิ่มหางเขาไป (ลูกศิษยขางหลังเขา
กระซิบมา เอาใหไดอีกเยอะๆ ครับ ที่พดูเมื่อกีย้กเลิก ที่หลวงตาวาเราจะตายอะไร
ยกเลิกไป ใหเอาทองคาํเยอะ ยังไมใหตายครับ) ไมใหตาย โอย พูดไมฟงเสียงผู
พิพากษา พวกบานี่ เขาใจไหมพวกบาพูดไมฟงเสียงผูพิพากษาที่ตัดสิน ผูพิพากษาลม
หายใจเขาใจรึเปลาละ ไปปรึกษากันเสียกอนซิ ไมมอีะไร เรามีแตหายใจเขาออกเทานั้น 

(หมอสานิตยและครอบครัวทําบุญ ๑,๐๐๐ บาทครับ) หมอสานิตยนี้พัวพัน
เร่ืองศาสนามากอยู เกี่ยวของเรื่อย เรายังเคยเตือนหมอทัง้หลาย ชี้ไปหมดเลย หมอ
รูสึกจะหางเหินจากศาสนามากตอมาก เราวาอยางน้ัน แลวพูดตรงไป นี่ละธรรมสอน
โลกสอนอยางน้ี จะไปลบูหนาปะจมูกสูงๆ ต่ําๆ ไมได ไมใชธรรม ธรรมเหนือหมด 
อะไรบกพรองตรงไหนวาไปตามจุดๆ ไปเลย นี่ก็เรียกวาทางหมอเรารูสึกจะหางเหิน
ศาสนามากอยูเวลานี้ ควรจะหันหนาเขาศาสนา  

เรียนสรีรศาสตรเพื่อแกโรคแกภัย นี่ทางหมอนะ เรียนสรีรศาสตรนี้เพื่อแกโรค
แกภัย สายของโรคของภัยเปนอยางไรๆ จะควรแกไขอยางไร นี่เปนสรีรศาสตรของฝาย
หมอ สรีรศาสตรของฝายธรรมแกกิเลสตัณหาออกจากใจ โลงไปหมดเลยพระพุทธเจา 
พระอรหันตทาน นี่เปนพุทธศาสตร ความรูของศาสนาแกกิเลสได ความรูของทาง
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แพทยแกโรคแกภัยได ตางกันอยางนี้ ใหพากันเขาใจ ไมใชอันเดียวกัน เรียนทางหมอ
มาเปนสรีรศาสตร แลวก็แกโรคแกภัย เรียนทางธรรม ทางสรีรศาสตรเหมือนกันแตแก
กิเลสตัณหาได ตางกันอยางน้ี รวมแลวเรียกวาสรีรศาสตรทางพุทธศาสนาเหนือหมด 
เหนือกวาทุกอยางหมดเลย เอาละใหพร 

(รูปแรกนั่นไมใชหลวงปูมั่นคะ เปนรูปทานอาจารยชอบ) ปรกติทานไมคอยได
ถายรูปงายๆ นะพอแมครูจารยมั่น จําไดที่มาสกลนครถายที่ธรรมาสนแหงหนึ่ง แลวก็
ไปถายที่บานฝงแดงนั้นแหงหนึ่งที่มตีนคอ ทานยืนพาดสังฆาฏิ ทานสงเคราะหลูกศิษย
ทาน ชื่อโยมทองอยู นครพนม เขาอยูพระธาตพุนม เขามาจังหันที่นั่นกับลูกๆ เขา 
เพราะเขาเปนลูกศิษยเกาแก ทานมาพักอยูที่บานฝงแดงกับเรา เราไปรอรับทาน แลว
ไปนิมนตทานมาจากวัดเกาะแกวนั่น ที่นี่ไมสะดวกเราวา ที่สะดวกคือทีน่ั่น คือที่เราพัก
อยูนั้นสะดวกสบาย ทานถามเปนยังไงๆ สะดวกหมดเราวา เลยพากันเดินมานะนั่นกับ
ทาน เรากับทานเดินมา แลวก็มาอยูที่นั่น 

ทีนี้พวกโยมทองอยูเขาเปนลูกศิษยเกาของทาน เขาก็มาจังหันตอนเชา พอเสร็จ
เรียบรอยแลวเขาก็ขอถายรูปทาน ทานอนุโลมลูกศิษยเกาของทานนะ ที่ไมคอ ทานยนื
ถายพาดผาสังฆาฏิอะไรนี้ เราอยูที่นั่น นั่นละทานถายนั้นหนหนึ่ง ทานอนุโลมใหลูก
ศิษยเกาทาน ใหทาขัดสมาธิหรือทายืนพาดสังฆา ทานทําใหทั้งนั้นนะ จากน้ันไมคอยได
มีใครมาถายทานงายๆ นะ เราจําไดเทานั้น 

(วันนี้เปนวันคลายวันมรณภาพทานอาจารยปญญา ลูกศิษยถวายเช็คหนึ่งหมื่น
เจาคะ) วันนี้หรือวันทานปญญามรณภาพ วันที่ ๑๘ เดือนสิงหาเหรอ แนะ เราลืมแลว 
ทานปญญาทานสุขุมมาก เราพูดถึงวาทานมาขออยูถึงหาหนเลยยังไมจบนะ หนที่หาเสีย
ทาทาน ทานมาขอพักชัว่คราว จนกระทั่งทานจากไป ๔๑ ปมาพักชั่วคราว ทานเขียน
อะไรอยูที่ครวันั่น ทานกําลังทําอะไรๆ เราก็เดินไปนั้น เรามันเปนนิสัยลิง ทานนสัิยแมว
นิสัยราชสีหสุขุมมาก เรามันนิสัยลิง ไปก็แหยโนนแหยนี้ไป แลวก็พอเสร็จเรียบรอย
แลวก็เห็นรูปอันหนึ่ง ตัวหนังสือแผนกระดาษแข็งๆ เขียนไววา อยายุง เขาเขียนไว
ขางลาง 

เราไปเห็นอันนั้นมันก็เขากับเรื่องตลกไดดี เราเลยจับขึ้นมา นี่อะไร ทานอานได
ไหม ถามทานปญญา ทานฉลาดนะ เราจับขึ้นมาให ตัวหนังสือแผนกระดาษหนาๆ นี่
อานไดไหม อานวาไง อานไดไหม ทานตอบวา คิดวาอานได ดูซินะทานฉลาด คิดวา
อานได แลวอานดูซิ เอา อานวาไง วาอยายุง ใชไหมวางั้นนะ ทานวาคิดวาอานได ทาน
ฉลาดพูด แลวอานวาไง อานวาอยายุง อยายุงมนัหมายความวาไงเราถามอีก อยาอยาง
นี้ ขบขันดีนะ อยาอยางนี้ๆ ใชไหมทานวา อานแลวเราก็ทิ้งไวนั้นละ ทีนี้เด็กมันมาเห็น
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อยายุง มันเอาไปติดหนาวัดประตูตนเสาใหญเทาขานี่นะ ไปติดปายไวนูน แลวคนมายุง
เราทั้งวันเลย มาอะไร วาอยายุง อยายุงอะไร เลยยุงใหญเลย แลวยุงอะไรนี่ ก็ติดปายไว
ที่หนาวัดวางั้น ไปถามดู เด็กมันเอาไปติดไวนูน อยายุงคืออนันั้นเองเขามายุงเรา นั่นละ
เร่ืองราวเราก็เลยไมลืม วาอยายุงนี้มันไปอยูโนน อยายุงโนนเลยกลับมายุงเรา 

เอ นี่รูปใครถาวาไมใชรูปหลวงปูมั่น ใครเอามาไวสุมสี่สุมหา วารูปเรา มันรูป
ยังไงนา เราไมเคยอาจเอื้อมที่จะไปถายรูปกับหลวงปูมั่นนี่นะ ใครมาทํา (ไมใชหลวงปู
มั่น เปนหลวงปูชอบเจาคะ พอแมครูจารยไปดูใกลๆ) แลวเขียนวาหลวงปูมั่นทําไม 
เขียนวาหลวงปูมั่น หลวงปูหลุย แลวหลวงตาบัว เราเลยไมแนใจทั้งน้ัน (พระทานเคย
เห็นรูปขาวดํา ทานบอกไมใชหลวงปูมั่นเหมือนกันครับ ทานบอกเปนหลวงปูชอบครับ) 
ก็นั่นซี ก็ไมเคยเห็นทานถือไมเทา เราไปอยูกับทานจนกระทั่งทานมรณภาพไมเห็นทาน
ถือไมเทาเลย และรูปทานก็ไมไดถายงายๆ นะ ทานไมใหถาย ที่ธาตพุนมนั่นทาน
อนุญาตใหลูกศิษยเกาของทาน โยมทองอยู ธาตุพนม ถาย ทานอนุญาตใหแลวก็ทาน
ใหทุกทาเลย นั่งขัดสมาธิ ไมคออยูที่ศาลาวัดปา แลวก็ยืน ทานใหทั้งน้ันละ เราก็อยูที่
นั่นนี่ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

