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เทศนอบรมฆราวาส 
ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 

เมื่อเชาวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
วัดปาบานตาดไมเคยลดหยอนเรื่องภาวนาของพระ 

 แตกอนยาไมคอยมีมากเหมือนทุกวันนี้ เราเองก็ไมเคยมียาติดยามแมเม็ดเดียว 
เปนอะไรหัวชนเลย พอแมครูจารยมั่นใหพระเอายามาใหเราฉัน ไขมาลาเรียฟาดตั้งแต
เชายันค่ํา หนาวก็หนาวพิลึก ออกรอนก็ออกรอนพิลึก ไมมยีา ซัดกันเลยเชียว ทานให
พระเอายามาใหฉันแกไข เราบอกเราไมเอา ไมฉัน พระเอากลับคืนไปใหทาน ทาน
นํามาเองเลย เราอยูแครเล็กๆ เวลาเปนไขไมฉันยา ทานใหพระเอายามาใหเราฉัน เรา
บอกเราไมฉัน พระกลับไปหาทาน ทานเอามาใหเองเชียว เอายานี่ยาเทวดาสูไมได ทาน
วาอยางน้ัน กินเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้เลย ยาเทวดาสูไมไดยาเม็ดนี้ เอา ฉันเดี๋ยวนี้หาย
เดี๋ยวนี้ ทานเอามาใหเรา เพราะความเคารพเราก็ตองฉัน พอฉันแลวทั้งทานทั้งเราไม
ถามถึงเลยวายานั้นถูกหรือไมถกู มันก็เด็ดเทาๆ กัน ทานใหแลวก็เฉย เราฉันแลวก็หาย
เงียบ ไมถามเลย  

ทุกแหงไมวาแตเครื่องมือแพทย หมดเลยทั่วประเทศ สรางตึกใหโรงพยาบาล  
เครื่องมือแพทย เวลานี้กําลังสรางตึกโรงพยาบาลอยูสองสามแหง อําเภอภูเขียว อําเภอ
แวงนอย อําเภอเพ็ญ ๓ แหงๆ ละ ๑๑ ลาน หลังหนึ่งๆ ๑๑ ลาน กําลังสราง มาไมทัน
เงินก็ดี ผูมาขอความชวยเหลือมากตอมาก วนัหนึ่งๆ ไมคอยขาด บางทียกขบวนกันมา
เลยก็มี เงินเราก็ไมพอ เพราะมันขอมากจริงๆ ไหลเขามาวัดปาบานตาด ตอนเชาไหล
เขามา บางทีเปนคณะๆ ใหญๆ เลย ทางวงราชการก็มี ราชการหนวยตางๆ มี ทาง
โรงพยาบาลละมากกวาเพื่อน 

เราไดขนทองคําเขาคลังหลวงแลวเวลานี้ ๑๑,๕๒๕ กิโล มากนะ ทองคํา 
๑๑,๕๒๕ กโิล เขาคลังหลวงเรียบรอยแลว สวนดอลลารเขา ๑๐ ลาน ๒ แสนกวา 
ดอลลารออกชวยเงินไทย สวนทองคํารอยทั้งรอยเขาหมดเลย ไมใหออก ทองคํานี่ไม
ออกตลอดตัง้แตตนจนอวสาน ไมใหออกไปเลย พุงๆ สําหรับดอลลารออกมาชวยเงิน
ไทย เงินไทยไมพอชวยโลก ตองไปเอาดอลลารมา ดอลลารเลยไมไดเขาคลังหลวง เขา
แค ๑๐ ลาน ๒ แสนเทานั้น ชวยชาติคราวนี้ดอลลารไดเขาคลังหลวงเพียง ๑๐ ลาน ๒ 
แสนกวาบาท สวนทองคําเขาเร่ือยๆ อยางน้ี คือทองคํานี้ใหเขาหมด ไมใหไปไหนเลย
พุงๆ กไ็ด ๑๑,๕๒๕ กิโล เฉพาะทองคํานะ  

เราจะไปหาที่ไหนละ หาสมบัติเขาคลังหลวงไดมากอยางน้ีหาที่ไหน เรายังไม
เคยเห็นแตบวชมา ก็คือเราน่ีละเปนหัวหนาพี่นองทั้งหลายนําสมบัติเขาคลังหลวง 
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ทองคํากไ็ดตั้ง ๑๑,๕๒๕ กิโล เขาแลวเวลานี้ ดอลลารเขาเพียง ๑๐ ลานกวา สําหรับเงิน
ไทยนั้นมีแตออกชวยโลก ไมไดเขาคลังหลวง ไดซื้อทองคําเขาคลังหลวงเพียง ๒ 
พันลาน สําหรับเงินไทยนะ เอาไปซื้อทองคําเขาคลังหลวงเพียง ๒ พันลานบาท 
นอกนั้นออกหมดเลย  

เราไดพยายามสุดขีดแลวที่ชวยชาติบานเมือง เต็มกําลังของเราละ เราทําอะไร 
เราทําจริง เอาจริงเอาจังทุกอยาง ไดขนาดนี้ก็นับวาไดมาก ทองคําก็ไดตั้งหมื่นกวากิโล 
ดอลลารก็ ๑๐ ลานกวา สวนเงินไทยไมนับ ออกตลอด หมดกําลังละเรา สําหรับเราเอง
ไมเอา แบตลอด วาอยางไรเปนอยางน้ันเรา ไมมีคําวาสองนะ วาอยางไรเปนอยางน้ัน
เลย วาไมเอาไมเอาจริงๆ ไมเอา มีเทาไรออกหมดเลย ออกชวยโลก  

เงินมีกี่บาทกีส่ตางคไหลเขามาวัดปาบานตาด อยาวาแตไหลเขามาที่นี่ ไหลเขา
วัดปาบานตาดก็แบบเดียวกัน คือออกหมดชวยโลกตลอดเวลาเลย ไมเอาอะไร วัดเรา
ไมมี มีแตธรรมดานภาวนา ในวัดปาบานตาดไมเคยลดหยอนเรื่องการภาวนาของพระ 
การลดหยอนไมมี นี่กันไวประตูเขาที่ภาวนาของทาน นี่บริเวณศาลา ใหไปแคบริเวณ
ศาลาออกๆ ไมใหทะลเุขาไปขางใน คือเปนทําเลภาวนาของทานไมใหใครเขาไปกวน 
อยางน้ันตลอดมา คนไปก็ไปแคศาลา แคศาลาออก ไมใหทะล ุ 

การภาวนาของพระเราไมเคยใหลดหยอนออนกาํลังนะ เขมงวดกวดขนัตลอด
มาจนกระทั่งทุกวันนี้ นั่นละเวลาไปที่ไหนดูพระดูเณรมาเกี่ยวของกัน เวลามาขบมาฉัน
มองดู พระเณรไมทราบวาเราดูนะ นี้ดูแพล็บๆๆ เลย เขาใจๆ ทันที การขบการฉันการ
อะไรเวลาเขาสมาคมกันมองดูก็รูวาเคยปฏิบัติตัวมาอยางไร มันก็บอกในวงปจจบุัน
ยอนหลังไปหมด เคยเหลวไหลก็เหลวไหล  เคยเขมงวดกวดขันก็เปนปจจุบันใหเห็น 
ไปที่ไหนดู  แตพระเณรไมรูนะวาเราดู เอาจริงเอาจัง ตาสอดพับๆๆๆ รูๆ เวลาพระ
เณรมาฉันรวมกันยิ่งไดสนุกดูความออนแอของพระ  

จึงไดชี้เลยวา เออ วัดเราก็เรียกวาเปนวัดที่ออนแอรับพระเณรมาก แตเวลามาดู
พระที่เขามาเกี่ยวของกัน เชนเวลาการขบการฉันในงานตางๆ มาดูนี้เละเทะนะ วัดเรา
เลยกลายเปนวัดที่สูงเดนตลอด ทั้งๆ ที่วัดเราก็ไมเคยลดนะ ไมมีวัดปาบานตาด การลด
ขอวัตรปฏิบัติ การเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาออนไมได เราเด็ดขาดตลอดเลย นั่นละ
เวลาออกมาเกี่ยวของกับหมูเพื่อนไดเห็นชัดเจนๆ คือเวลามันเปนมันเคยเปนมา
อยางไรมันกเ็ปนอยางน้ัน ดูปบปจจุบันนี้ยอนหลังๆ รูหมดเลย 

การปฏิบัติที่จะใหคงเสนคงวา มองดูแลวชื่นตาชื่นใจในวงพระกรรมฐานเรามี
นอยมาก มนัหากมีใหเห็นอยูนั่นละความหยอนยานของพระ อยูในวัดออนเมื่อไร ไมได
ออนนะในวัดปาบานตาด จะมีพระมากนอยเพียงไรกฎระเบียบอยูอันเดียวกัน การ
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ประกอบความพากเพียรเด็ดขาดอยูตลอดเวลา ไมใหออนนะวัดปาบานตาด ออนไมได 
ถูกไลหนีเลย เราไมไดเหมือนใคร ขบัเลย มาอยูมันหนักวัด รับพระไวเพื่อปฏิบัติธรรม 
มาเปนหมูขึ้นเขียงอยางน้ีไมได ไลเลยละเรา พระเณรถึงกลัว กลัวอยางน้ีละ เอาจริงเอา
จังมาก  

การฆากิเลสเปนของงายเมื่อไร จนจะสลบไสล จะเปนจะตายมาไมรูกี่ครั้งกี่หน 
กอนที่จะไดมาเปนครูสอนธรรมแกบรรดาพี่นองทั้งหลายนี้รอดตายมานะ ทีนี้พระเณร
ปฏิบัติอยางไร มันควรจะไดอรรถไดธรรมประการใดมันก็บอกอยูกับความเพียร ความ
ออนแอทอแทไมใชทางทีไ่หลมาแหงธรรม เปนที่ไหลมาแหงกิเลสตางหาก ตองเขมงวด
กวดขันตลอดเวลา เอาละที่นี่จะใหพร 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 
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