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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ควรจะไดของแปลกประหลาดอัศจรรยติดตัว 
กอนจังหัน 

การอบรมพระก็ไมไดเหมือนแตกอนแลว กลายมาเปนแกงหมอใหญไปดวยกัน
ทั้งหมดเลย ตามธรรมดาตองเทศนสอนพระโดยเฉพาะ ประชาชนคนละขั้นละภูมิ ก็
ตองเทศนเปนประเภทหนึ่งตางหาก แตนี้เลยรวมเปนแกงหมอใหญไปหมด ประการ
หนึ่ง เราก็ไมมีเวลากําลังวังชาที่จะอบรมแนะนําส่ังสอนพระโดยเฉพาะเหมือนแตกอน 
จึงตองใหผูฟงน้ันแยกแยะเอาไปปฏบิัติตนเอง 

ความเพียรขึ้นอยูกับสติ อยาลืมวาสติเปนของสําคัญมากในความเพียร ถาความ
เพียรมีติดตอสืบเนื่องกิเลสจะเกิดไมได มันจะเตม็พุงเราอยูกต็าม กิเลสเกิดไมได สติ
เปนสําคัญมากทีเดียว ใครความเพียรมีสติดีคนนั้นจะตั้งรากตัง้ฐานได ความเพียรแบบ
เดินหย็อกๆ นั่งเหมือนหัวตอแตสติไมมีไมเปนทานะ ทําอะไรตองพินิจพิจารณาผลงาน
วาเปนอยางไรบาง ควรจะแกไขดดัแปลงหรือสงเสริมอะไรบางใหพิจารณาเอง นัก
ปฏิบัติลูกศิษยตถาคตตองใชปญญา 

นิสมฺม กรณํ เสยฺโย พินิจพิจารณาทุกส่ิงทุกอยางกอนแลวคอยทําลงไป ไมคอย
ผิดพลาด นั่นทานบอกไวอยางน้ัน ถาทําพรวดพราดๆ ไมเกิดประโยชนอะไร เพราะ
อยางน้ีพระเราอยูที่ใดเคลื่อนไหวไปมาที่ไหน ไมควรจะขาดสติ ทําขอวัตรปฏิบัติซึ่งเปน
สวนรวมก็สติติดแนบอยูกับหัวใจตลอดเวลา ถาเผลอสติอยูคนเดียวก็ไมเปนทา เหมือน
ซุงทั้งทอนหรือหัวตอนั่นแหละ ถาสติมีตรงไหนเวลาใดผูใด สติมีอยูในอิริยาบถใด
อิริยาบถนั้นเปนราค่ําราคามีคุณคา ถาสติไมมีไมเกิดประโยชนอะไร ทานทั้งหลายจํา
เอาไว 

ไมมีใครจะฉลาดแหลมคมเกินจอมปราชญคือองคศาสดาของเรา ควรจะยึดมา
เปนหลักปฏิบัติอยางแทจริง อยาสักแตวาถือพุทธๆ บวชเขามารางกายอยูในวัดแตหัน
หนาออกจากวัดไป ประชาชนเขาหันหนาเขาวัด พระนั่นหันหนาออกจากวัด ออกไปหา
โลกหาสงสาร เดี๋ยวนี้เปนอยางน้ันละศาสนา แตอาศัยศาสนาเปนเครื่องหากิน เห็น
ผาเหลืองๆ ใครก็ทําอะไรไมลง จะตําหนิติเตียนดวยคําพูดคําจาก็ไมกลาจะพูด ยิ่งสนุก
ทําความชั่วชาลามกสําหรับพระเรานะ สวนองคทีด่ีเราไมไดวา เราพูดนี่เพื่อสงเสริมพระ
ผูดี ตําหนิพระผูชั่วเพื่อแกไขตนเองใหดีขึ้นไปเปนลําดับตางหาก 

ไมมีอะไรที่จะสอนมนุษยใหมีราค่ําราคาไดยิ่งกวาธรรมของศาสดาองคเอก สอน
ถูกตองแมนยํา โลกน้ีมีพุทธศาสนาเทานั้น บอกวาเทานั้นเลย พุทธศาสนาเปนคําสอน
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ของทานผูส้ินกิเลสจริงๆ สอนเพื่อความสิ้นกิเลสโดยประการทั้งปวง ถากิเลสมีอยูใน
หัวใจ สอนมันก็เปนไปตามกิเลสน่ันแหละ คลังกิเลสสอนธรรมกับผูส้ินกิเลสแลวสอน
ธรรมผิดกันมาก พระพทุธเจา พระอรหันต ทานสอนธรรมไมผิดไมพลาด องคทานเอง
ปฏิบัติถูกตองแมนยําหาที่ตําหนิติเตียนไมได เปน สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเราเรื่อยไป 

ผูมีกิเลสจะไปตั้งเปนศาสนาใดๆ ก็ตามกี่รอยกี่พันศาสนา ก็เปนศาสนาของ
กิเลส คลังกิเลสทั้งนั้น สอนคนเพื่อกิเลส ถงึจะวาเปนศาสนาสอนใหไดรับความสุข
ความเจริญก็ตาม ความจริงเปนเพื่อกเิลสเพื่อกองทุกขทัง้น้ัน เอา พูดยันออกมาเลยจึง
เรียกวาธรรม เราไมเคยสะทกสะทานกับใครในสามแดนโลกธาตุนี่ แตธรรมเรากราบ
อยางราบเลย นอกนั้นไมลง ธรรมเหนือโลกแลวเอามาลงกับอะไร กับขี้หมูขี้หมาไมลง 
มากราบมันไดยังไง กราบธรรมที่เปนของเลิศเลอละซิ ใหทานทั้งหลายนําไปปฏิบัต ิ

เฉพาะอยางยิ่งผูมาปฏิบัติจิตตภาวนา ควรจะไดของแปลกประหลาดอัศจรรย
ติดตัว หรือติดไปบานไปเรือนหรือไปที่ไหนก็ตาม เฉพาะอยางยิ่งพระเราใหมีศีลสมบัติ 
สมาธิสมบัติ ปญญาสมบัติ จากน้ันก็วิมุตติสมบัติ วิมุตติญาณทัสสนสมบัติ.ใหอยูใน
หัวใจของพระผูตั้งหนาตั้งตาประพฤติปฏิบัติ ถึงจะถูกตองตามหลักของพระที่บวชมา
ดวยความเห็นภัย อยาบวชมาเพื่อความโลเลโลกเลก เอาสิ่งภายนอกสกปรกโสมมเขา
มาประดับประดาเปนชั้นนั้นชั้นนี้ นั่นเปนเรื่องของโลก นึกวาตัวมีหงอนละซีดินเหนียว
ติดหัว เปนบาพองตัวขึน้มา มีมากนะพระเรา พระสมัยปจจุบันพระพองตัว พระดนิ
เหนียวติดหัว ไมมีธรรมติดหัวใจ มีแตดินเหนียวติดหัว 

ไมวาทานวาเรา เราพูดอยางตรงไปตรงมา ดธูรรมตองดทูี่หัวใจ ดูความ
เคลื่อนไหวของหัวใจ เคลื่อนไหวไปยังไงๆ สติมตีีตอนๆ ตลอด มันจะเหอเหิมไปไหน
เร่ืองของกิเลส หนีสติไปไมพน สติเอาหมอบราบๆ เลย ใหพากันตั้งใจปฏิบัติ เฉพาะ
พระเรานี้ไมควรจะใหเผลอวันหนึ่งๆ ทําหนาที่การงานสติอยูกับตัวๆ เคลื่อนไหวไปมา
ที่ไหนสติใหอยูกับตัวๆ ตลอดเวลา นั่นเรียกวาผูไมเผลอสติ ผูมีราค่ําราคา พากันจําเอา 

วัดนี้เราสงเสริมตลอด เราไมไปแตะตองสําหรับพระเกี่ยวกับดานกิจการงานที่
จะไปทําลายการภาวนาใหลมเหลวไป เราไมใหมีในวัดนี้ มีแตการสงเสริมภาวนาใหดี
ยิ่งขึ้นโดยลําดับลําดา พระพุทธเจาเสด็จออกบวชใครทราบไหมวาพระพุทธเจาพาสราง
อะไร ไมม ี พระสาวกทานบวชออกไปทานปฏบิัติ ทานสรางอะไร สรางแตจิตใจเพื่อ
อรรถเพื่อธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานเทานั้น พวกเรานี่สรางแตสวมแตถานประดับ
ประดาตกแตง ยิ่งวัดดวยแลวยิ่งหรูหราฟูฟาอวดโลกเขา อวดอะไรโลกเขามีอยูแลว ส่ิง
เหลานี้มีอยูเต็มโลกแตธรรมในหัวใจไมมี ความสงางามภายในหัวใจน่ันละเลิศเลอสุด
ยอด ไอสงางามดวยการตกแตงไมเปนทาอะไร เหมือนเราไปตกแตงโลงผทีี่ตัวมันตาย
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แลวเนาเฟะอยูนั้น เอาอะไรมาตกแตงมันก็ตกแตงโลงผี หัวใจเปนผี หัวใจเปนมูตรเปน
คูถ เหมือนคนตายแลวเอาอะไรไปตกแตงใหสวยงามมันก็ไมสวยงาม สําหรับหัวใจ
สกปรกของคนนั้น ใหสวยงามอยูทีหั่วใจ 

ใหพากันตั้งใจประพฤตปิฏิบัติ อยามาเรๆ รอนๆ มาวัดมาวาใหสังเกตสังกา 
ครั้นมานานเขาๆ มันชินชาแลวหนาดานนะ คนที่มาวัดนานๆ เขามันหนาดานๆ เราได
ไลออกจากวัดหลายรายแลว อยาวาไมสังเกต พระเณรทานก็สังเกต ไดส่ังพระเณรไว
ใครมาไมชอบกลๆ ใหไลหนีจากวัด วัดนี้ไมใชสถานที่สรางความชั่วชาลามก สรางแต
ความดิบความดีงาม อยาเอาฟนเอาไฟเอามูตรเอาคูถเขามาเผาวัด มาโปะในวัดใชไมได
เลย 

เราสอนโลกสอนทุกแบบนั่นแหละ เห็นไหมหนาวัดนั่น ทีแรกเขียน ที่นี่เปนวัด
เปนสถานที่ภาวนาเพื่อความสงบใจ ไมมีกิจจําเปนไมควรมาเที่ยวเพนพาน เขียนไวแลว
นั่นเพื่อเปนคติเครื่องเตือนใจ จากน้ันก็หนักเขาไปอีก กูจะฟองทานเปา มันมาเพนพาน 
เห็นไหมพวกเพนพาน ทานเปาฟาดหนาผากมัน ระวังทานเปาจะฟาดหนาผากเอานะ 
ใครยังไมไดอานใหไปอานดู เอาละพอ 

หลังจังหัน 

(หลวงตาครับ เครื่องมือแพทยนะครับ ที่ ๘ รายการที่วาจะชวยทางประเทศลาว 
เขาไมมีบุญวาสนา ตอนนี้หมออวนจัดระเบียบการแจกจายมาแลวครับ รายชื่อ
โรงพยาบาลที่ขอเมตตาเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย แลวก็ไดจัดใหดังน้ีครับ 
๑. โรงพยาบาลสกลนคร ใหเตียงผูปวย ๑๐ เตียง ๒. โรงพยาบาลพระอาจารยฝน อา
จาโร จังหวัดสกลนคร เตียงผูปวย ๑๐ เตียง ๓. โรงพยาบาลกาฬสินธ จังหวัดกาฬสินธุ 
เครื่องชวยหายใจ ๑ เครื่อง ๔. โรงพยาบาลรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ เครื่องอัลตราซาวด 
๑ เครื่อง ๕. โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล เขตตดิตอ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต มี ๓ 
รายการ ๕.๑ เครื่องดมยาสลบ ๑ เครื่อง ๕.๒ เครื่องวัดและติดตามสัญญาณชีพ ๑ 
เครื่อง ๕.๓ เครื่องชวยหายใจแบบเคลื่อนที่ได ๑ เครื่อง 

ที่เหลือคือ ๑. เครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟา อนันี้ยังไมมีโรงพยาบาลใดขอมา 
หมออวนกําลังจะสํารวจวาโรงพยาบาลไหนจําเปนแลวก็จะจัดให สวนอีก ๒ รายการนั้น
ส่ังไปทางบริษัท บริษัทเขายังไมดําเนินการอะไรหมออวนเลยบอกวาใหระงับไวกอน ๒ 
รายการ ตกลงมี ๖ รายการที่ไดมาแลว แลวก็แจกไป ๕ เหลือ ๑ กําลังพจิารณา อีก ๒ 
รายการก็ระงับเสีย แลวเตียงผูปวย ๒๐ ก็แจกจายไปตามทีก่ราบเรียนครับ) 
 ของทางเวียงจันทนไมไดก็แยกมาทางของเราหมด เรียกวามีนอยไป ทางเราขาด
แคลนมาก เขาไมมีวาสนาไมตองเอา กรรมของสตัวเปนอยางน้ันแหละมันหากมี อะไร
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มาขัดมาของของ เสร็จแลวก็ผานไปไมไดผลประโยชนอะไร เราก็ตั้งใจจะสงเคราะห 
กรรมของสตัวตางกันกอ็ยางวาแหละ ไปเวียงจันทนคราวนี้ถาไดไปแลว โถ นอยเมื่อไร
อยางนอยสิบคันรถ รถสิบลอนะ 

(โยมมาถวายพระพุทธรปู) ขนมาอะไรวัตถุ เอาคืนไปไมเอา เอาคืนใหหมด 
เหลานี้ไมเอา อยาเอามาอวดธรรมวัตถุ เอาไปๆ ไมเอา มีแตวัตถุเตม็บานเต็มเมือง
หัวใจเปนไฟไมเอา ใหหัวใจมันสงางามนี่ซิ ไปไหนผาขี้ร้ิวหอทอง นั่น เราพูดตอนั้น
ตางหากนะ การพูดเหลานี้หัวใจมันจาอยูตลอดเวลาไมไดคุยนะ เพราะฉะนั้นจึง
เนนหนักทางดานจิตใจๆ อะไรจะมีมากมีนอยก็ตามสูอันนี้ไมได สวางมากนอยเหนือ
แลวๆ จาครอบโลกธาตุแลวเหนือหมดสามโลกธาตุ นั่น จึงเนนหนักทางดานจิตต
ภาวนา ใหดูจิตใจเวลานี้ถูกกิเลสมันครอบดําไปหมด จะสวางขนาดไหนก็ตามเถอะแกว
ครอบมันดําดําหมด เปดอันนี้ออกจาเลยเชียว นั่น 

(ถวายยาคะ) ยาก็ยาละ เต็มไปหมดแลวยา ยาแกโรคแกภัย ยาแกหัวใจมันไม
สนใจ ภาวนาคือยาแกหัวใจมันไมสนใจ ถาเปนเรื่องนอกความับๆ ยิ่งกวาลิง ถาภายใน
ไมเอาไหนละ เหมือนจูงหมาใสฝน เคยเห็นไหมจูงหมาใสฝน รองแหง็กๆ  เอาละจะให
พรจะไป สายแลวนี่ ธุระของเรามี วันพรุงน้ีก็ฟาหญิงจะเสด็จตอนบาย ๓ โมง มาถึง
แลวเขาหาเรา ตอนเชาฉันเสร็จแลวก็คอยกลับ วันที่ ๒ เทานั้น เราไมมีเวลาวางนะ 
เพราะฉะนั้นจึงถามทางทีไ่ป คางที่ไหนๆ เพราะเหตุไร อยูๆ จะไสเราไปคางไมเอา เรา
ไมใชขอนซุงนี่นะ ทําประโยชนใหโลกแทบเปนแทบตายใครไสไปไหนก็จะไปไมได ไม
เอา อยูกี่วันนี่มันจะตายแลวนี่นะ 

เราไมไดหวงเรานะเราหวงโลกตางหาก หมุนติ้วๆ นี้หมุนเพื่อโลก เราไมไดหมุน
เพื่อเรา เราเปดหมดทุกอยาง ไมเอาอะไรสามโลกธาตุ ในแดนสมมุตหิมดโดยสิ้นเชิง
จากหัวใจดวงนี้ พูดใหมันชัดเจนอยางน้ีมันจวนจะตายแลว จึงสอนพีน่องทั้งหลายให
รีบเรงขวนขวายเอาทรัพยภายในเขาๆ ภายนอกอาศัยกันไปๆ ทรัพยภายในนี้หมุนติ้ว
เลยถึงแดนพนทุกขไดทรัพยภายใน ทรัพยภายนอกถึงไมไดตองเอามาหนุนกันหลาย
ขั้นหลายตอน มาทําบุญใหทานแลวก็หนุนไปทางนี้ เอาละใหพร 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

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

