
เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม 
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ [ค่ํา] 

“ความไมลืมตัวคือธรรม” 
 

 วันนี้เหนื่อยไมอยากพูดอะไรเลยละ เทศนจบแลวเหน่ือย เทศนนานเสียดวยนะ ดู
เหมือนชั่วโมง ๘ นาที เวลาเทศนมันเปนของมันอยางน้ัน ไมไดนึกวาจะเทศนไดมากได
มาย พอเทศนไป ๆ วันนี้ตั้งชั่วโมง ๘ นาที นับวามาก แตเวลาจบมันเหน่ือย เพลีย มันอยู
ไกล นึกวาโรงเรียนท่ีเราเคยเทศนคราวกอน ไมไดหางจากรังสิตไปนักนะ หางไปนิดหนอย 
เรานึกวาไปเทศนท่ีตรงน้ี ที่ไหนไดนูนองครักษ จวนจะถึงนครนายกแลว ใชเวลาเดินทางช่ัว
โมง (ขาไป ชั่วโมง ๑๙ นาที ขามา ชั่วโมง ๑๗ นาที) มันไกลอยู พอดีเราไปเที่ยงครึ่งออก
จากน้ี ไปถึงนูนก็พอดีนะ คุยกับเขาบางเล็กนอยแลวข้ึนธรรมาสนเลย เห็นเขาทําหอพระก็
ดีอยู เรารูสึกเย็นตาไดเห็นอยางง้ัน หอพระ ใหไดมีโอกาสสวดมนตบาง คนทั้งคน ทุเรศ
จริง ๆ  

เพราะฉะนั้นถึงเทศนดังที่เทศนวันนี ้ มองดูแลวมันสลดสังเวชนะ เจาของยังเพลิน
ตัวเปนบาอยู จึงบอกวาถาธรรมดาแลวสนุกดูโลก แตจะสนุกยังไง คนหนึ่งมันตกน้ําปอม
แปม ๆ จะไปสนุกอยูยังไง เพราะฉะนั้นถึงไมไดดูดวยความสนุก ดูดวยความนาเศราโศก
เสียใจไปตาม ก็ใจเราไมเศรา มันก็นาเทาน้ันเอง นาเศราโศกแตไมเศราโศก เจาของผูเปน
ไมรูตัว โหย นับวันเพลินไปนะ เพลินจนลืมเน้ือลืมตัว มีแตกิเลสพาใหเพลิน ธรรมไมได
สะดุดใจบางเลย สวนมากตอมากเปนอยางงั้น พุทธศาสนาก็มีแตไมมีใครปฏิบัติ พอจะ
เห็นความแปลกประหลาดอัศจรรยของศาสนาท่ีพอจะนํามาสอนโลกไดบาง  

ตัวเองแมแตบวชเขาไปน้ีก็ไปทําลายศาสนาเสีย มันไมไดไปปฏิบัติศาสนาเพื่อใหตัว
และศาสนาเจริญข้ึน กลับไปเปนขาศึกตอศาสนาอยางที่เปนอยางเห็นอยูนี่ เราบวชมาน้ีเทา
ไรพรรษาเราไมเคยเห็น มาหลับหูหลับตาแสดงละครเปรตละครผีของพระใหคนท่ัวโลก
เห็น มันสลดสังเวช แลวก็หัวโลน ๆ ดวยกันเสียดวยนะ แหม เหมือนไมไดดูธรรมดูวินัย
เลย บทเวลาแสดงออกเปรตผีสูไมได น่ีซีท่ีมันสลดสังเวช หัวโลนดวยกันดูกัน ดูดวยหลัก
ธรรมหลักวินัย ทําไมจะไมรูความผิดความถูกของกันและกันละ น่ีท่ีมันสลดสังเวช แตผูเขา
ไมเห็นไมด ูถาไมอุจาดบาดตานัก เขาก็ไมสะดุดใจแหละ 
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แตสําหรับพระดูหลักธรรมหลักวินัย เทียบเคียงกับหลักธรรมหลักวินัย กับความ
ประพฤติของพระของเณรเรา ก็ไมมีใครพูดอยางนี ้ใครก็ออมปาก ใหกิเลสมันปดปาก เย็บ
ปากไวหมด แลวสนุกออกเพนพาน แตปากนี้ไมเหมือนปากใครนะ อยางที่เห็น อยางที่พูด
เวลาน้ี เราไมมีอะไรกับใคร เราไมมีคําวากลา เราไมมีคําวากลัว คําวาไดวาเสียเราก็ไมมี คํา
วาแพวาชนะเราก็ไมมี มีแตธรรมลวน ๆ ที่มาสอน เพราะฉะนั้นจึงพูดไดในฐานะของธรรม
ซึ่งเหนือโลกแลวทุกแงทุกมุม พูดไดทั้งนั้น นอกจากเล็งผลประโยชนจะไดมากนอยเพียงไร 
ถาไมไดพูดไปหาอะไร แนะก็เทาน้ัน ถาหากวาจะเปนประโยชนอยูบาง ก็เหมือนเราถางกอ
ไผหนา ๆ มันมีอะไรอยูในนั้น ก็ทนถางเขาไปเพื่อจะเอาสาระอันนั้น ถาวาพอจะเปน
ประโยชน ก็ทนสอนไป ไมเกิดประโยชนก็ไมทราบจะสอนไปหาอะไร  

แหม ธรรมะพระพุทธเจากับความประพฤติของสัตวโลกน้ีมันเขากันไมไดเลย 
โถ ๆ อยางที่เทศนเมื่อคืนนี้ ทอ ๆ ใจเลยเทียว แตกอนเราก็ไมเคยคิด กับใคร ๆ มันก็
เหมือนกันไมวาเขาวาเรา ดูเขาก็แลว ดูเราก็พอกัน ก็ไมทราบใครจะไปไดเงื่อนแปลก
ประหลาดมาจากไหน เมื่อพอกันก็เปนไปแบบเดียวกัน ทีนี้พอไปไดเงื่อนออกมานี้ เหมือน
อะไร ไมเหมือนอะไรมันก็รู น่ันแหละจึงวาเกิดความทอใจ สอนไปหาอะไร ไปอยางงั้นนะ 
อยูไปกินไปวันหนึ่ง พอถึงวันแลวไปเทานั้นเอง ไมลําบาก มันไปอยางงั้นนะ การแนะนําส่ัง
สอนไมวาจะแงไหน ๆ มันลําบากท้ังน้ัน  

ระยะนี้เปนระยะที่เฉพาะเมืองไทย ก็คือชาวพุทธของเรา รูสึกวาดีดดิ้นออกนอกลู
นอกทางโดยไมคิดไมอานอะไรเลย หลงไปตามเมืองนอกเมืองนา เขาโยนอะไรเขามาๆ ก็
มาทําลาย เขาหารายไดของเขา เราก็หารายเสียของเรา น่ัน อะไรมาความับ ๆ เปนบาไป
กับเขาไมรูเน้ือรูตัวเลย ของเห็นไหมเฟอจนดูไมได เทียบกับพุทธศาสนาแลวดูกันไมได น่ี
ดูซิ อยางผาเช็ดเทาอยูน้ัน โอยเปล่ียนมาเร่ือยนะ ใหมเอี่ยม ๆ อยางดิบอยางดีมาใหเช็ด
เทา มันก็เช็ดไมลง มันขวางธรรม ธรรมอยูในใจ  

ทีนี้เรามองไปขางนอกเขายิ่งไมรูจักประมาณอะไรเลย ความฟุงเฟอมันเหยียบหัว
เอาๆ มีมากเทาไรย่ิงสนุกจาย สนุกซื้อ สนุกไขวควา หาเอาจนได ๆ ความฉิบหายวายปวงท่ี
จะเกิดขึ้นเพราะความเปนบาของเราไมไดคิดกันละซิ เวลาน้ีโรงงานมาก ๆ นี่เราอดคิดไม
ได มันเห็นอยู พอเห็นปบสะเทือนปุบ มันก็รูละซ ิอะไร ๆ มา เพียงโรงงานโรงเดียวเทาน้ัน 
กระจายขายไปทั่วประเทศไทย ฟงซินะ คนน้ันโรงงานอันน้ัน โรงงานน้ัน มาผลิตขายใน
เมืองไทยแลว เพราะเมืองไทยเปนเมืองหิวโหย มันดีดมันดิ้น มันหิวมันโหย มันเสาะมัน
แสวงหา ทีนี้เวลาใชมันก็ไมไดประหยัด คําวาประหยัดมัธยัสถไมมีเลย มีแตความฟุงเฟอ
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เหอเหิม ไดอันนี้มาความับ อันน้ันมาความับ ใชวันหน่ึงสองวันท้ิงแลว มาอีกควาอีก น่ี
สรางกองทุกข ความกังวลวุนวาย 

เอาอะไรมามันก็เสียเงินไป เงินเราไมหาใครหา หามาเพื่อซื้อ เพื่อจับ เพื่อจายอยาง
งั้น อยางงี ้ซึ่งมามากมายของเหลานี้ เราจะหาเงินจากนํ้ามหาสมุทรทะเลท่ีไหนมาซ้ือมาจาย
ละ มันก็ดีดของมันอยูอยางงี ้ แลวก็เพลินไปนั้นไมรูตัว แหม ทําไง ไดไปเห็นไหม
พิพิธภัณฑหลวงปูมั่น ผา เคร่ืองบริขารท่ีเอามาไวเพ่ือเปนคติตัวอยาง น่ีละพุทธศาสนาแท
ไมลืมตัว ประหยัดมัธยัสถ ไมมีอะไรเกินพุทธศาสนาเรา อยางของหลวงปูมั่น ผาเช็ดไม
เช็ดมือ ผาอะไรพับ ๆ เก็บไวซักฟอกเก็บไว ๆ ขาดว่ินขนาดไหนเราเห็นไหม ทานไมทิ้ง 
ไมสรางความกังวล ซักจนกระทั่งใชไมไดแลวทิ้ง  

อันนี้ก็เขากันไดกับพระอานนท จีวรขาดใชไมไดแลว ทานก็เอาผาจีวรมาขย้ีขยํากับ
ดินเหนียวทาฝากุฏิ ทานไมทิ้งเปลา ๆ ทานประหยัดทานมัธยัสถ นี่พุทธศาสนาไมลืมตัวนะ 
อันนี้เราเปนชาวพุทธทําไมถึงลืมเนื้อลืมตัว แมแตพระก็ระลึกไมไดเลยวา ไดมีความ
ประหยัดแมนิดหน่ึงท่ีตรงไหนในหัวใจ มันไมม ี มันเปนบาดวยกันหมด ผาเช็ดทงเช็ดเทา
อะไร อะไรเกลื่อนเหลือเฟอๆ มีแตสิ่งที่จะใหเพิ่มความลืมเนื้อลืมตัวเขามาก ๆ โอย ทุเรศ
จริง ๆ นะ เราทนนะที่อยูกับหมูกับพวกในวัดปาบานตาดก็เหมือนกัน น้ันก็วาประหยัดแต
ดูในสายตาของธรรมแลว แหม มันประหยัดขี้หมาอะไร เราอยากวาอยางง้ัน มันดูไมไดนะ 

ในหองน้ําหองสวมของเราเหมือนกัน มีอะไรเขามาในน้ันฟาดเขาปาหมดเลย เอา
มาเผาหัวมันเหรอ หาความกังวลยุงไมเขาทา ความคิดความปรุงของเร่ืองเหลาน้ีนําเขามา
คิดปรุงเรื่องที่จะฆากิเลส มันจะไดตายเปนลําดับ ๆ อันน้ีกิเลสมันเพ่ิมข้ึนเปนลําดับ มันเขา
เรื่องกันไหม แลวไดคิดบางไหม น่ัน เปนอยางง้ันนะการปฏิบัติธรรม เรายกใหเย่ียมคือพอ
แมครูจารยม่ัน ไมมีคลาดเคล่ือนเลยตามหลักธรรมหลักวินัย เก็บหอมรอมริบเรียบรอย
หมด เห็นแลวจึงกราบลงทันทีเลย ไมลืมเนื้อลืมตัว น่ีเรียกวาธรรม ความไมลืมตัวคือธรรม 
อะไรจะมีมากมีนอย มี แตเราไมลืมตัว ใชไปเทาที่จําเปนพอเหมาะพอดี ไมฟุงเฟอเหอเหิม
มากกับส่ิงเหลาน้ี มันจะสรางความลืมเน้ือลืมตัวหนักเขา ตอไปก็หลับตา ตามีก็ไมลืม ลืมดู
ก็ไมเห็น เห็นอรรถเห็นธรรม ก็เห็นแตสิ่งที่จะพาใหดีดใหดิ้นไปเทานั้น  

เดี๋ยวนี้ตัวของเราเองมันก็พิลึกนะ คนน้ันเอาอันน้ันมาให คนน้ีเอาอันน้ีมาให ไมรู
อะไร เราไมใช คนน้ันยัดเขามา คนน้ียัดเขามา เราอยูในความพอดีของเราตลอด สะดวก
เลย ไมมีอะไรแสดงอาการคึกคะนองขึ้นมา อันเปนเรื่องของกิเลส มีแตเร่ืองธรรมลวน ๆ  
สงบเงียบ ไมตื่นกับอะไร มันก็ไมกวนใจ เรื่องตื่นกับสิ่งนั้นตื่นกับสิ่งนี ้ เปนเร่ืองกวนใจให
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ขุนมัว เศราหมองมืดตื้อไปเรื่อย ๆ อยางพอแมครูจารยมั่น แหม ทุกกระเบียดเลยนะ ทาน
ตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติเพื่อเปนคติตัวอยางแกบรรดาลูกศิษยลูกหาโดยตรงทีเดียว ทานปฏิบัติ
มาเฉพาะทาน ทานก็ทํามาอยางนั้น ทีนี้เวลามีลูกศิษยลูกหาเขามาศึกษาอบรมกับทานก็ได
เห็นกิริยาของทาน 

คิดดูอยางไมกวาดเรานี่ โอย สะเทือนใจจนกระทั่งทุกวันนี้นะ น่ีทานสอนเรา ไม
กวาดอยูใตถุนกุฏิเรา เราเห็นวามันสึกมันหรอไปแลว เราก็เลยโยนเขาปาขาง ๆ ทีนี้ตอน
ทานผานมาซิ ทานมาเห็นไมกวาดเราท่ียังใชไดอยูแตเราท้ิง เราจะหาใหม พอถึงเวลาปด
กวาด คือตอนทานเอามาไวน้ันเราไมอยู ทานจะดัดตอนที่เราไมอยูทั้งนั้น ทานมักดัดเรื่อย
กับเราใหสะดุด สะเทือนใจเร่ือยทีเดียว ตอนนั้นดูวาไปทํางานอะไรอยูทางหนาวัด ถึงเวลา
แลวก็มาปดกวาด เพราะตอนบาย ๆ ทานจะออกจากกุฏิทานไปเดินจงกรมในปา ทานอยู
เงียบ ๆ ไมเกี่ยวกับใคร พระเณรไปยุงทานไมได ไปเดินจงกรมในปา พอออกมานี้คงจะ
เดินมาดูไมกวาดของเราน่ันแหละ ไปเห็นแลวเอามาสอดไวท่ีเกาเลย 

พอเรากลับมาเราก็จะปดกวาด พอกมลงใตถุนกุฏิจะเอาไมกวาดมากวาด เลยเห็น
ไมกวาดอันนี้ อาว ไมกวาดอันนี้มายังไง ก็เราเปนผูเอาไปท้ิง แลวมันกลับมาไดยังไง เราก็
จับเอามาดู รอยเปอรเซ็นตก็เราพึ่งเอาไปทิ้ง เอ ใครเอาไมกวาดมาเหน็บไวอีกนะ ตามดู
รอยละซ ิ ไมกวาดเราทิ้งไวตรงไหนตามไปก็เห็นรอยทานเขาไป ไปเอาไมกวาดที่ยังใชไดอยู
มาเหน็บไว จากนั้นดูรอยไปทางกุฏิทาน โอย สะดุดใจกึ๊กเลย ตั้งแตนั้นมาปฏิบัติเขมงวด
กวดขัน ถาพอใชได หรือซอมแซมไดอยูจะตองซอมแซม จะไปทําสุมส่ีสุมหาควานูนควาน้ี
หาใหมอยางนั้นไมได มันขัดตอธรรม 

น่ีทานก็สอนเราเสียดวยนะ ไมไดไปสอนองคอื่น เราเลยไมลืม น่ีจอมปราชญทาน
เสาะแสวงหาความสุขไดเต็มหัวใจดวยวิธีการเหลาน้ี ทานไมหาความสุขไดดวยความฟุง
เฟอเหอเหิม คึกคะนอง ดีดนูนดีดนี ้หาไดไมพอหาวันยังคํ่าเหมือนอยางพวกเรานะ ทานมี
ความพอทานก็ไมดีดไมดิ้นละซ ิพวกเราดีดอยูตลอดดิ้นตลอด เปนทุกขตลอด หาความสุข
มาครองหัวใจสักครูหนึ่งไมมี น่ีละธรรมกับโลก โลกน้ีมีความหิวโหยตลอด กิเลสตองพา
คนใหดีดใหดิ้นไมมีคําวาพอ เรื่องกิเลสจะไมมีคําวาพอ ไมวาอะไรก็ตามไมพอทั้งนั้น หิว
โหยตลอด แตธรรมมีพอเปนระยะ ๆ ไป มันตางกันอยางนี้นะ มันถึงไมกังวล 

ทานอยูที่ไหนทานอยูอยางงั้นแหละ ทํารานเล็ก ๆ อยูในปา กระตอบพออยูได ทาน
ไมไดหาอะไรมากกวานั้นนะ คือพออยูได วางั้นเถอะ ธรรมชาติท่ีเลิศเลออยูในหัวใจของ
ทานพอหมดทุกอยาง ไมมีอะไรเกินธรรมชาติน้ันเลย แลวส่ิงเหลาน้ีก็พออาศัยเขาเทาน้ัน 



 ๕

พอพาอัตภาพรางกาย ซึ่งมีธรรมชาตินี้ครองอยูในนั้น อยูไปกินไปวันหนึ่ง มันไมมีอะไร ก็
มันเหนือทุกอยางแลวในหัวใจ ดวยเหตุนี้เองทานจึงไมดีดไมดิ้นกับอะไร ทานอยูไหนสบาย
หมด เพราะหัวใจพอแลว ไมหลงใหลกับอะไรเลย ไมดีดไมดิ้น เพราะฉะนั้นผูที่มุงอรรถมุง
ธรรมจริง ๆ อะไรจึงมีคําวาพอ ๆ ถาไมมุงอรรถมุงธรรมไมพอ น่ันกิเลสเขาแทรก ถามี
อรรถมีธรรมอะไรที่พอเหมาะรูทันท ี

กอนจะมานี้เราไปทางดานนอกกําแพง (วัดปาบานตาด) ที่มีกุฏิหลังหนึ่งอยูนั้น 
ปลูกกุฏิซ่ึงเปนบานเกาเขาท่ีเปนเจาของนา เวลาเจาของเขาสละไปแลว เขาก็เลยมอบเรือน
เขาใหทางวัดไปเลย เขาไมเอาอะไร ทางวัดก็เลยซอมอันนี้ขึ้น เราก็ไมไดไปดู เขามาซอม
กันเอง เราไมไดไปดูแหละ ทีนี้ซอมมันไมไดซอมซิ มันกลายเปนสรางข้ึน อะไรมีแตไมดีทั้ง
น้ัน สรางข้ึนเร่ือย ๆ ไมดีทั้งนั้นเรื่อย เอาจนไดกุฏิขึ้นมาหลังหนึ่งสวยงามอยูนะ เรื่องของ
กิเลสน้ีสวยงามมาก ในฐานะวาเอาธรรมเขาไปเทียบกับโลกกับธรรม เรียกวากุฏิหลังน้ีสวย
งาม แตมันยังไมทันกิเลส กิเลสอยากไดงามกวานี ้แตธรรมก็เห็นวาสวยงามพอแลว  

ถาเทียบกับทางกิเลสแลว กิเลสยอมรับแลววาสวยงาม แตมันยังไมพอ มันอยากจะ
ตกแตงสงเสริมเขาไปอีกละซิ คือเราอนุโลมไปตามแลวก็ดูเฉย เพราะสวนมากเขามักจะทํา
ตอนเราไมอยู อยางปลูกนั้นปลูกนี้ตอนออกศาลา ทําแตเวลาเราไมอยู ถาเราอยูนั้นไมได 
กลัวฟากระหนํ่าเอาละซิ ดีไมดีไลออกจากวัด ทีน้ีเวลาทําไปแลวพ้ืนน้ีลาดซีเมนตเรียบรอย 
สวยงามนาอยูพอธรรมดา เรียกวาอนุโลมใหไดขนาดน้ีพอแลว สวยงามพอแลว เพราะเรา
อนุโลมมาเต็มที่แลว แบบหูหนวกตาบอด ทํายังไงเราก็เฉย ทีนี้คงไดใจละมั้ง 

เชาวันหน่ึง เพราะตามธรรมดาเราจะออกไปดูนั้นดูนี้ ไปดูแลวอะไรบกพรองตรง
ไหน กลับมาก็สั่งตามเรื่อง ใหเขาปฏิบัติตามท่ีเราไปเจอแลว ควรจะปฏิบัติยังไง ส่ังใหพระ
ใหโยมไปดูของเขาแหละ วันนั้นก็ออกไป กระเบื้องขัดมันเสียดวยนะ กําลังเร่ิมวางแนว 
กระเบื้องขัดมันเลื่อมพั่บ ๆ ๆ ที่ลาดซีเมนตนั้นมันไมด ี เอากระเบื้องเลื่อมพั่บ ๆ มาก็มา
วางแนว ปูกระเบื้องนี้ไดสามสี่แผนหรือไง คงจะค่ํากอน หรือจะมีเหตุการณอะไรก็ไมรู เร่ิม
ปูไดสามสี่แผน ตอนเชาเราไปหยุดแลว ทําต้ังแตวันกอนน้ันแหละ เราไปดูเห็นรอยทําใหม 
ก็เดินเขาไปหาดูใหชัดเจน โอ นี่มันยังไมพอนะ ยังเอากระเบื้องขัดมันมาอีก โธ ๆ  

เราก็ดูกระเบ้ือง เอามามันเปนหีบ ๆ นะ สองหีบสามหีบมาวาง กระเบื้องยังอยูขาง
ใน จะเอาใหเต็มยศวาง้ัน ใตถุนนั้นจะปูกระเบื้องใหเลื่อมพั่บ ๆ ๆ ขนมาใสลังไว น่ีเขาคง
ส่ังมาจากตลาด เพราะเปนกระเบ้ืองท่ีสําเร็จรูปเรียบรอยแลว มีแตวางลง ๆ ก็ไดระดับกัน
เลย พอตอนเชาตอนจังหันเริ่มออก กุฏิหลังนี้ปูยังไง ๆ ก็วากัน สรุปความลงไปวา ใหรีบ
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เอาออกทั้งหมดที่ปูดวยกระเบื้องกระแบงอะไร ถาไมรื้อออกใหเอาไฟเผาเสียเลยกุฏิหลังนี้ 
เราดูไมได เราทนดูมานานแลวนะ บอกเทาน้ัน พอวันหลังไปเรียบหมด เก็บหนีหมดเลย 
อยางงั้นนะ น่ีแหละกิเลสกับธรรม มันแทรกมันแซงกัน มองไมทัน แตเรื่องธรรมแลวมอง
ทันหมด กิเลสตอกิเลสมันไมมอง มีแตไมพอ อะไรก็ไมพอ อะไรไมดีพอเรื่อยไปเลย 

น่ีเราก็อนุโลมเต็มท่ีแลว อยางกุฏิเราน้ัน ตนเหตุมันก็เปนกระตอบท่ีเราสรางไว เรา
อยูอยางงั้นมาเปนประจํา เอาไมไผมาสับเปนฟากแผ ขางนอกนี้ก็เปนเฉลียงขนาด ๑ เมตร 
พอไดนั่ง ออกมาจะนั่งภาวนาก็นั่งได เราทําอยางง้ันเทาน้ันเอง ฝาแอมดวยฟาง ขางบนมุง
ดวยหญาคา เย็นดีนะ คือมันจะไดภายใน ๓ ป กระตอบแตละหลัง พอมันแหงแลวปลวกก็
กัดตนเสา มันกัดกินเปนอาหารของมัน ทีนี้เมื่อเสาถูกปลวกกัดแลวมันก็ลมโครมลงไป 
ปลูกใหมข้ึนมาปุบปบวันเดียวเสร็จ อยูไปไดอีก ๓ ป น่ีก็เปนหลังท่ีสาม หลังเกิดเหต ุ

มีลูกศิษยลูกหาไปจากกรุงเทพฯ ตอนนั้นไมมีใครอยู เขาคงไปเท่ียวดูบริเวณน้ัน
ธรรมดา พอดีมีพระเดินผานมานั้น เขาเห็นกุฏิของเรา เขาก็ไมรูวาเปนกุฏิเรา เลยถามน่ี
เปนกุฏิใคร วาง้ัน เล็ก ๆ ดูจะเปน ๒ เมตรคร่ึงมณฑล สี่เหลี่ยมพอดี ทําเทาน้ันทุกคร้ัง 
พระทานบอกวากุฏิทานอาจารย “ไหน ๆ เปดใหดูหนอยๆ” บอกใหพระทานเปด พอเปด
ฝาประตูออกแลว เขาก็คลานขึ้นไปด ู “โอโห เปนอยางน้ี” เอาละนะเร่ิมแลว ทานอาจารยมี
ชื่อเสียงโดงดังมาสักเทาไร ทําไมกุฏิจึงเปนกระตอบเทากําปน เลยไปนั่งรองไหอยูในนั้น 
พระทานเห็น ดูขางในก็ไมมีอะไร จะมีอะไรก็มีหนังสือเลมหนึ่ง เราเอาไวขางบน เพราะ
หนังสือธรรมะเราจะเอาไวสูงเสมอ ไมใหตํ่ากวาท่ีนอนตํ่ากวาศีรษะเราไป พอแมครูจารย
ม่ันก็แบบเดียวกัน หนังสือเราก็ทําแครไวขางบนวางไว เลมหน่ึงหรือสองเลม  

พอกลับนี่ ไปหาเรา วันน้ันเปนวันกฐิน เรายังไมไดเลิกมาจากศาลา ไปใกลๆ 
“ทําไมกุฏิทานอาจารย” ทั้งพูดทั้งรองไห เอาละนะท่ีน่ี “ทานอาจารยมีชื่อเสียงโดงดังทั่ว
ประเทศไทย มองกุฏิดูกุฏิ ไปเปดไปดูมาแลว หลังเทากําปนทําไมจึงอยูได” พูดแลวรองไห
ดวย “อาว ก็อยูในทองแมมา ทองแมกับกุฏิหลังนี้อะไรใหญกวากัน ก็อยูมาได ๙ เดือน 
๑๐ เดือน ถึงไดออกมาเปนคน แลวก็มาอยูกุฏิหลังนี้ซึ่งใหญกวาทองแมเปนไหน ๆ ทําไม
จึงอยูไมได อยูในทองแมตั้ง ๙ เดือน ๑๐ เดือน ยังอยูได ถาจะเอากวางกวานี้ก็ใหไปปลูกที่
ทุงอยุธยา หรือทุงสระบุรี ๒ แหงจะได ๒ หลัง” เราวาง้ัน เอาอีกแลวรองไหอีก พอกลับไป
เลยสงเงินมา เรื่องมันเปนอยางงั้น จึงไดปลูกกุฏิหลังเราอยูทุกวันนี ้
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จากน้ันเราก็กําชับเลย ใครจะปลูกจะสรางอะไร ๆ ถาไมไดขออนุญาตเปนที่ตกลง
กันเรียบรอยกอน สงมาเทาไรก็ตองสงคืนใหหมด เราบอกง้ันนะ อันน้ีเราไมบอก เขาสงมา
เอง เมื่อสงกลับคืนก็เปนการประชดกัน เพราะเราไมไดสั่งไดเสียอะไร ถาเราไดสั่งอยางงั้น
แลว สงมาก็สงคืนไดเลย มันถึงไดมีกุฏิหลังนั้นอยู ไมงั้นมันก็จะเล็กกวานั้นอีก เราไมชอบ 
แลวเขาขอมาปลูกหลังเล็ก ๆ ขางกุฏิเราไปนั้นอีก ปลูกก็ปลูกทิ้งไวนั้นแหละ เขาอยากจะ
ปลูกเองพวกในอุดร รานศิริธรรม ไมไดทําอะไรเปนที่ระลึกก็ขอปลูก “ก็มันมีอยูแลวจะ
ปลูกอะไร” “โอยขอปลูกเถอะ” เขาเลยปลูก เราก็ไมเคยไปสนใจจนกระทั่งทุกวันนี ้ ปลูกก็
ปลูก เราก็อยูอยางงั้น มันจึงม ี๒ หลัง 

เราไมยุงกับอะไร ธรรมพระพุทธเจา โอย พอเหมาะพอดีทุกอยาง การอยู การ
กิน ใชสอยทุกอยางพอเหมาะพอดี การปฏิบัติอะไรก็พอดีทั้งนั้น เพราะจิตใจเปนธรรม 
อยูกับธรรม หรือผูกําลังกาวเดินธรรมะ จิตก็อยูในน้ันเสีย ผูรูอรรถรูธรรมเต็มเม็ดเต็ม
หนวยทานก็อยูกับธรรมน้ันเสีย อันนี้ก็เพียงสําหรับปลูกไวใหซากผีดิบอยู คือรางกาย มัน
ก็เปนสภาพอยางนี ้กับอันนั้นก็พอกัน อยูไปพอถึงวันเทานั้น สวนท่ีเลิศเลอ หรือสวนท่ีอบ
อุนท่ีสุดภายในใจคือธรรม ทานอยูกับอันนั้น ทานไมไดยุงกับอะไร พากันจําไวนะ 

ไอดีด ๆ ดิ้น ๆ อยูอยางนั้น ดูเอา เทียบเอาก็แลวกัน พระเราหัวโลน ๆ มันจึงดูไม
ไดฟงไมได มันหนาดานจริง ๆ หมดศีลหมดธรรม หมดหิริโอตตัปปะ ความสะดุงกลัวตอ
บาปตอกรรมไมมี มีแตความดื้อดานหนามึน โห หนาดาน เทาน้ันเอง พุทธศาสนาเปนตัว
อยางของโลกไดเปนอยางด ี ตลอดถึงวัตถุสวนหยาบ ๆ ที่อาศัยกันไปเพื่อรางกาย ความ
เปนอยูของรางกาย ทานก็พอเหมาะพอดี ทางดานจิตใจดวยแลวทานยิ่งปดตลอดไมให
อะไรเขาไปยุง ส่ังสมบํารุงจิตใจไปดวยจิตตภาวนา ดวยความมีสติสตัง ระมัดระวังตัวตลอด  

พระกรรมฐานทานมุงอรรถมุงธรรม ทานเปนอยางงั้น แตทานไมไดมาโมมาคุย ที่
โลกตาบอดมองเห็นพระกรรมฐานเหมือนสวมเหมือนถานไป ไมมีคุณคาไมมีราคา สีผาก็
เปนสีกรักที่โลกเขาไมตองการแลว ทานเอาไปครอง เราก็มาหย่ิงในตัวของเรา เราแตงตัว
สดสวยงดงาม ทานมีแตผาสีกรักผาขี้ริ้วไปอยางนั้น สูของเราไมได ของเราแตงอยางสด
สวยงดงาม แตงประชดประชันกัน แตงชิงดีชิงเดนกัน นุงซิ่นนุงผาธรรมดา ประเพณีของ
ชาติเราที่พอแม ปูยา ตายาย พาดําเนินมามันไมสนใจนะ มันไปฟาดเอาจิ๊กโกจิ๊กเกมาสวม
ใสเอา จนไมมียางอายนะ มองดูจนมองไมได เวลานุงเขาไปมองเห็นหี ดูซินะ มันดูไดเมื่อ
ไร มันก็ทําได เพราะกิเลสมันหนักไปทางอยางนั้น อยากใหเขารูเขาเห็น วับ ๆ แวม ๆ พอ
ใหเห็นหีบาง ไมเห็นหีบาง ใหเขาสนใจดู เปนอยางง้ันนะ  
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นี่แหละกิเลสมันอายเมื่อไร มันจะเอาตามความตองการของมัน ใหมีใครวาสวยวา
งาม ใครจองใครมองดูครูหนึ่งก็เอา แตเจาของจริง ๆ นั้นเปนยังไงไมด ูอยากจะใหคนอื่น
เขาจองเขามอง อยางประเพณีบานเมืองอื่นใดเขามีกฎมีเกณฑ มีเนื้อมีหนังเปนของเขานะ 
ประเทศนั้นเขาแตงเนื้อแตงตัว ขนบประเพณีเขาเปนยังไง ประเทศน้ันเปนยังไง เขามี
เครื่องหมายของเขา แตประเทศไทยของเราคือความเลอะเทอะ มองไปที่ไหนมันดูไมได 
เวลาน้ีดูไมได ผูหญิงชอบนุงกางเกงอยางรัด ๆ เสียดวยนะ ดูจนดูไมไดเลย โถ หนาดาน
ขึ้นไปทุกวัน ๆ เปนอยางงั้น พอแม ปูยา ตายาย ที่พาดําเนินมา พานุงพาหมมา รูสึกวางาม
ตา สงบใจ ช่ืนใจ เมืองไทยของเราใชการนุงแบบไหน ๆ ก็สงบงามตาไปตามประเพณีของ
เรา  

ทีน้ีพอเอาน้ันเขามาแทรก แทรกมันแทรกอยางผาดโผนละซิ จนดูไมไดนะ เราพูด
จริง ๆ น่ีละภาษาธรรม ทานท้ังหลายฟงเสีย มันผาดโผนขนาดไหนเมืองไทยเรา จนไมมี
ขนบประเพณีเปนท่ีระลึกบางเลย ปู ยา ตา ยาย มันเอามาเหยียบหัวเลนหมด มันเอาแต
แบบหมูแบบหมา แบบไมนุงซ่ินนุงผา นุงก็นุงแบบรัด ๆ กุม ๆ มองเห็นหีมันเอามานุง 
มันไมไดคิดวาดีชั่วประการใดนะ ใหเขามองแย็บหนึ่งก็เอา มันเลวขนาดไหน จิตใจตํ่ามาก
ทีเดียว มันสออยูทางจิตใจนะที่เอามาสอน คือจิตใจไมมีการยับยั้ง ไมมีการพินิจพิจารณา
ใครครวญ ความพอเหมาะพอดีอยางไรกับฐานะของเรา บานเมืองของเรา มันไมไดคิด มี
แตดีดแตดิ้น มันถึงเลอะเทอะ มันไมมีกฎมีเกณฑ ไมมีเนื้อหนังเปนของตัวเอง  

น่ีละเมืองไทยเราเสียตรงน้ี การนุงหมใชสอยก็เปนอยางนี้แลว ทีนี้สิ่งใดที่เขามา
เกี่ยวของมันก็ควา ๆ เพราะมันไมมีหลัก จิตใจเหลวไหล ไมมีหลัก อะไรมาก็ไขวควาไป
หมด เลอะเทอะไปตาม ๆ กันหมด น่ีละท่ีนาสลดสังเวช น่ีละธรรมสอนโลก ใหทานท้ัง
หลายไปพิจารณา เราไมไดหาเร่ืองหาราว เราเอาธรรมมาสอน ส่ิงเหลาน้ีมันเลอะ ๆ เทอะ 
ๆ ไมมีคุณคาอะไรกับเมืองไทยเรา นอกจากจะมาเหยียบย่ําทําลายคุณคาของเมืองไทย ซึ่ง
บรรพบุรุษ ปู ยา ตา ยาย พาดําเนินมาใหแหลกเหลวลงไปเทาน้ัน ไมมีชิ้นอื่นชิ้นใดที่จะพอ
สงเสริมจากพวกเราในปจจุบันท่ีเปนเหมือนลิงตัวหน่ึง ไมมี ดูแลว ใหพากันคิดบาง 

มันเลอะเทอะจริง ๆ นะ คือจิตมันดานมันต่ําสุด สุดต่ํา มันเลยไมมองเห็นอะไร 
เรื่องศีลธรรมเปนขาศึกตอมันแหละพวกนี้ มันจะถือวาเปนคุณตอมันอยางที่มันทําอยูนั้น 
นอกนั้นไมใชคุณ จะใหดีกวาน้ีมันบอกวาเลวไปเลย มันไมเอา โห นาทุเรศ อยางวัดปาบาน
ตาดเลอะ ๆ เทอะ ๆ ไปขนาดไหน เพราะความคละเคลากัน ทั้งพระทั้งฆราวาส คละเคลา
กันไป เราก็เลยแบบหูหนวกตาบอดไปแลวแหละ เดินไปที่ไหนก็ดูไปเทานั้นแหละ พระ
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เณรเอากันเร่ือยแหละ แตมันมากตอมาก มันก็มองไมทั่วถึง มันก็แซงเอา แฉลบออกไปให
เห็นจนไดน่ันแหละ 

ทานท้ังหลายวาหลวงตาหาเร่ืองใสเมืองไทยเหรอ พิจารณาซิ หลวงตาพยายาม
สงวนเน้ือหนังขนบประเพณีของเมืองไทยเราใหเปนหลักเปนเกณฑ เปนเน้ือเปนหนัง เปน
ที่นาอยู เปนท่ีนาเกรงขาม ไมไดพูดเพื่อจะชักชวนคนภายนอกใหเขามาเหยียบย่ําเมืองไทย
เพราะคําพูดของหลวงตานะ พากันคิดใหดี การแตงเนื้อแตงตัว มันออกสังคมทั่ว ๆ ไป 
เปนส่ิงท่ีควรพิจารณาดวยดี เขาดูถูกอยูภายในใจดูถูกเรา เรายังย้ิมแตม มันไมรูตัว  

วันน้ีพูดเทาน้ันแหละ เทศนมาพอแลว 
 

อานและฟงธรรมเทศนาหลวงตา วันตอวัน ไดที่ 
www.Luangta.com or www.Luangta.or.th 


