
 ๑

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

สติปญญาเปนอาวุธ 
 

กอนจังหัน 

ผูปฏิบัติหนาที่การงานทั้งดานธรรมะและดานการทํามาหาเลี้ยงชีพ สติตัง้ใหดี 
อันนี้เปนพื้นฐานของงานทุกอยางไมวาทางโลกและทางธรรม สติเปนสําคัญมาก ยิ่งเปน
งานเพื่อมรรคผลนิพพานแลว สติตองติดแนบตั้งแตพื้นๆ จนกระทั่งมหาสตมิหา
ปญญา กิเลสพังไมสงสัย ขอใหนําไปปฏิบัติตามทีส่อนนี้เถอะ กิเลสจะหนาแนนขนาด
ไหน สติพังมันไดทั้งน้ัน ถาสติขาดเสียอยางเดียวอะไรๆ ก็พงั จําขอนี้ใหด ี

นักปฏิบัติเราผิดพลาดๆ ไมคอยไดมรรคไดผล เพราะไมมีธรรมเปนเครื่อง
ยืนยัน และไมไดตายใจจากผูใดเปนผูสอน ธรรมพระพุทธเจาทานก็สอนไปกลางๆ ไม
ไดมาเนนหนัก นี้ดึงออกมาเนนหนักเพื่อใหนําไปทําประโยชน ขอใหสติดีเถอะนัก
ปฏิบัติ มรรคผลนิพพานอยูชั่วเอื้อมๆ ไมสงสัยละ ตั้งใหดีๆ ใครอยากจะตั้งรากฐานได
ชาเร็วขนาดไหนอยูกับสตินะ ปญญาจะแทรกกันไปๆ ขอใหสติดีเถอะปญญาจะคอย
เปนไปดวยกนั ถาสติไมดปีญญาก็ไมม ีกลายเปนเรื่องสัญญาอารมณไปหมด 

ใหมีเครื่องอบอุนภายในใจซิผูมาปฏิบัติทั้งหลาย เฉพาะนักบวชนักปฏิบัติเรานี้ 
ตองใหไดศลีสมบัตินี้เปนพื้นฐาน สมาธิสมบัติ ปญญาสมบัติ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึง
วิมุตติสมบัต ิออกจากสตนิี้เปนสําคัญ เนนหนักใหดี เคลื่อนไหวไปมาอะไรอยาเผลอสติ 
ทานทั้งหลายจะไดเห็นคุณคาแหงงานของทานวาไมผิดพลาดๆ จิตใจมีความคืบหนา
เปนลําดับ เพราะสติเปนรากฐานสําคัญมาก เหลาะๆ แหละๆ ไมไดนะ อยากเดนิ
จงกรมก็เดิน แบบไหนก็แบบหยิบโหยง แลวภาวนาจะเอาธรรมบทใดหรือไมบทใดก็
หยิบโหยงๆ ไมไดแนนอน นี่เหลวไหลนะ จับอะไรจับใหจริงอยาเหลาะแหละ เอาให
จริงใหถึงพริกถึงขิงถึงเหตุถึงผล กถ็งึมรรคผลนิพพาน ถาผูปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผล
นิพพาน เอาใหจริงใหจัง เหลาะแหละๆ นี้ดูไมไดนะ 

งานการทางโลกก็เหมือนกัน ทานทั้งหลายใหยึดศาสนธรรม ขึ้นสติเปนพื้นฐาน 
กับปญญานี้ไปดวยกันๆ สติมีแลวปญญาจะคอยมีไปตามกันไมลืมเนื้อลืมตัว ประกอบ
หนาที่การงานอะไรผิดถกูชั่วดี สติจะเปนเครื่องทดสอบๆ ปญญาใครครวญออกไป สติ
จับงานๆ ผิดหรือถูกๆ ปญญาจะใครครวญไปเรื่อยๆ อันนี้สําคัญมาก ศาสนธรรมของ
พระพุทธเจามาลงที่สติปญญา จากนั้นธรรมเครื่องหนุนก็มีวริิยะ ขนัติอะไรเปนเครื่อง
หนุน สติปญญานี่เปนอาวุธที่สําคัญมาก ฟาดฟนหั่นแหลกอะไรขาดหมด จําใหดี 
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พระภาวนาไมไดหลักไดเกณฑเปนเพราะเหตุไร เพราะจิตใจไมมีหลักมีเกณฑ 
จะยึดธรรมขอใดๆ เปนที่เกาะก็ไมไดเร่ือง หยิบนั้นปลอยนี้ หยิบนั้นวางนี้ เลยไมได
เร่ือง นี่ละสําคัญ จําใหดี ทานจะเห็นมรรคผลนิพพานที่พระพทุธเจาสอนไวสดๆ รอนๆ 
ที่หัวใจของทานเองไมอยูที่ไหน เอาใหดี กุญแจดอกสําคัญไดแกสติ ปญญา จะหมุนเขา
ไปนี่ไมไปที่ไหน อยาพากันเหลาะๆ แหละๆ นะ ศาสนาพระพุทธเจานี่ไมมีอะไรเลิศ
เลอเทาในสามแดนโลกธาตุนี่ แตทําไมมาอยูกับเราจึงมีแตชื่อเฉยๆ วาศาสนาพุทธๆ 
มันไมไดมีตวัจริงอยูในนั้น คือเอาจริงทําจริงทุกอยาง จําใหดีขอนี้ เอาละใหพร 

 
หลังจังหัน 

สงเคราะหศูนยรักษาตา นครหลวงเวียงจันทน ๘ กรกฎาคม ๔๘ ใหเครื่องมอื
แพทยเดิมสองรายการ ๓ ลาน ๔ แสนบาท กลองผาตัดตากับเครื่องวัดความดันตา 
สองอยางใหไปแลว เวลานี้ส่ังแลว ทีนี้เมื่อวานนี้ ๑ สิงหาคม ใหเครื่องมือแพทยใหม ๗ 
รายการ ราคาประมาณ ๔ ลาน ๖ หมื่นบาท มีเตียงผาตัดตา เครื่องอบเครื่องมือผาตัด
ตา เครื่องวางยาสลบ เครื่องตรวจวิเคราะหเลือด เครื่องตรวจตา เครื่องตรวจคลื่นตา 
เครื่องยิงเลเซอรสําหรับผูเปนเบาหวานขึ้นจอประสาทตา รวมทั้งเมื่อวานทั้งหมดเปน
เงิน  ๘,๓๘๐,๐๐๐ บาท เขาใจตามนี้นะ 

เราไปเราไดเตรียมพรอมภายในจิตใจ คิดดวยเหตุดวยผลเรียบรอยแลวเราคอย
ไป เมื่อวานเขามีเทานั้นที่เขาขาดแคลนเขาขอ เราใหทั้งหมดตามนั้น ถามีเพิ่มเขาอีกให
อีกๆ ก็ขึ้นตอยแลวถอยไดยังไง บรรดาลูกศิษยลูกหาไป เปนยังไงไปเห็นเวียงจันทน
เมื่อวาน เขาไปดูตลอดทั่วถึง เขาก็ยิ้มแยมแจมใสนะ ก็ผานมาแลวเรื่องเวียงจันทน 
เปนอันวาผานมาเรียบรอยแลว เราไปดูเอง ขัดสนอะไรๆ เราดูเองหายสงสัย เมื่อวาน
ถามหมด เขาบอกวาหมดเทานี้ เราก็ใหเทานั้น ถายังมีอะไรอีกใหๆ หมายถึงความ
จําเปนๆ ตามลําดับลําดา เราให 

ที่บานพักเหมือนวาดุแฝงๆ ไปดวย เรามาเราไมไดมาเพื่อบานพักนี่นะ เรามา
เพื่อเครื่องมอืตา แลวเอาบานพักมาใหเรา เราก็เลยชี้บอก นั่นพักตามนั้นรมไมชายคาที่
ไหนไดทั้งนัน้ อันนี้ไมเห็นมีความจําเปนอะไร เรามาเพื่อความจําเปนนี้ตางหาก คือ
เหตุผลมันลงกันไมได เอาอันนั้นมา ขามไปถึงประเทศลาว เอาบานพักญาติผูปวยมา
อวดเรามันเขากันไมไดใชไหม เพราะฉะนั้นจึงปดปุบทันทีเลยเมื่อวาน เขาก็ยอมรับ
ทันทีนะ มันเขากันไมไดกบัที่เรามุงไป 

(ดุผูอยูในครัว) ไอพวกที่มามันจอจะคอยมาแซงขางหนา หาอวดหนาอวดตามา
เสนอหนา ผูที่อยากดูๆ แทบเปนแทบตาย ผูที่คอยจองนี้ม ี มันไมดูมารยาทหัวใจของ
คนอื่นของเราอะไรบางเลย แทรกแซงไมเปนทาพวกนี้ แยงแตที่นั่ง ดูหมดนะไมใชไมด ู
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วันนี้ออกเสียบาง ไมไดหนาไดหลังอะไรเลย เขาก็คนเราก็คนดูกันบางซี หัวใจเขาหัวใจ
เรา สละกันบางซี อะไรมีตั้งแตจะออกหนาออกตา เห็นแกตัวๆ ดูไมไดนะ ตอไปเราจะ
เอาหมามุยมาหวานไวนี้ใหเรียบรอยหมดเลย พอหวานเรียบรอยแลวเราก็จะโบกมือให
มาตรงนั้นละ ตรงหมามุยชุมๆ ใหไดยินแตเสียงแหง็กๆ ตองอยางน้ันซิ ไมรูอะไรไมได
หนาไดหลัง ไมมีมารยาท คิดอานไตรตรองบางซิ นี้ไมมีอะไรคอยแตจะแยงที่นั่งกนั 
ไมไดเร่ืองไดราวอะไร มาคอยเสนอหนา เดี๋ยวจะเอาขี้หมาฟาดเอา 

ทางโรงพยาบาลก็ขาดไปหลายวันเราก็ดี หมุนทางนั้นทางนี้ แตเขามาอยูตลอด
โรงพยาบาล เมื่อวานมา ๓ โรง สามโรงสี่โรงมาก หาโรงหกโรงนอย หนึ่งโรงก็นอย สาม
โรงส่ีโรงละแตละวันๆ ดซูิโกดังเราเพื่อความจําเปนของโลก พวกที่คอยดูโกดังบกพรอง
ไมไดนะนั่น หนาที่ของใครคอยดูๆ ใหไดตามที่เรากําหนดไว นอกจากของไมมีจริงๆ 
ใหเสมอหมด 

(ดุผูอยูในครัวตอ) แลววันหลังใหมาเสนอหนากอนใครอีกนะ เราจะไดส่ังเขา
หาหมามุยมาเตรียมไวพรอม ฟาดใหมันหลงทิศไปนะ มันเห็นแกตัวเกินไป ทางภาค
อีสานเขาเรียกหมากตําแย หมากตําแยตัวคันๆ เกงๆ นะ ภาคทั่วไปเรียกวาหมามุย เรา
จะเอาทั้งหมามุยทั้งตําแยมาดวยกัน ฟาดใหมันหลงทิศไปนูน คนไมคิดอานอะไรเห็น
แกตัว 

วันนี้ก็จะไดไป ไมไดไปสงเคราะหโรงพยาบาลดวยตัวเราเองหลายวันแลวนะ 
คืองานติดงานตอเร่ือยๆ ขาดวันนั้นขาดวันนี้ไป ทั้งเขามารับทั้งเราไปให คือถาเราไปให
เราจะพิจารณาซอกแซกที่จําเปนๆ สวนเขามาก็เปนรายจําเปนของเขาเอง สวนเราไปให
เปนรายจําเปนของเรา ดูซอกแซก วันนี้ก็นาจะไกล วันนี้คงจะไกล ดูจะไมต่ํากวา ๒๐๐ 
กิโลกวา วิ่งไปนี้ ๒๐๐ กวากิโลๆ ไปแตละวันๆ ที่มันไกลๆ เปนที่จําเปนเสียดวยนะ เรา
ถึงไดทนเอา ไกลก็ทนเอา 

ใครขามไปเวียงจันทนเมื่อวานนี้ มีอะไรติดเปนอารมณใจมาบางไหม ติดหูติด
ตามาบางไหม ไปเวียงจันทนกลับมานี้ มีอะไรติดหูติดตามาเปนอารมณใจบางไหม 
(เห็นความเมตตาของหลวงตา) ไมเอาอันนี้ เอาอันอื่นดูเอาซิ (อยางอืน่มันลบหมด) 
เราไปเราก็ดูเหมือนกัน ปบเขาไปนี่ยิ่งดู ดูละเอียดลออพิจารณารอบ เราก็ไดตดิตาเรา
มาติดใจเรามาวา การแตงเน้ือแตงตัวประเทศไทยกับประเทศลาวนี้เหมือนหมาเดือน
เกา เขาใจไหม ดูลักษณะแตงเน้ือแตงตัวมันยังไงกันนี่ มันเหมือนกันหมด หมาเดือน
เกาคึกคะนอง แตงเน้ือแตงตัว นุงกางเกง ผูหญงินุงกางเกงน้ีไมนาดูเลยนะ แหมสะดดุ
ตาสะดุดใจลึก กระเทือนถึงศีลธรรมดวย ดูทางเวียงจันทนกับทางเรานี้ บวกกันมัด
ติดกันหมาเดือนเกาตัวผูตัวเมียเลย เราไปดูๆ อยางน้ันละ 
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ขนบประเพณีการแตงเน้ือแตงตัว กฎระเบียบของชาตินั้นๆ เขาปฏิบัติกันอยาง
นั้นๆ เราไทยกับลาวนี้มันเปนแขนซายแขนขวา เราก็ดูทั้งสองละซิใชไหม เหมือนกับวา
เปนความรับผิดชอบอยูในใจลึกๆ ทั้งสองนี้เทากนั แขนซายแขนขวาเราจึงดู เออ ไอ
เวียงจันทนกับหนองคายนี้มันเปนเดือนเกาดวยกัน เดือนเกาเดือนสิบดวยกัน มันจึงอยู
ดวยกันได แนะลงน้ัน เขาใจไหม นี่ติดมา เอาไปพิจารณาพี่นองทัง้หลาย ขนบประเพณี
อันดีงามเขามีประจําชาติๆ ของเขา เราดูซิแมแตเผาในปาในเขา การแตงเน้ือแตงตัว
เขาก็มีระเบียบของเขา พวกเรามันอะไรกัน กพ็ดูไดแตโยนใหหมาเดือนเกาเทานั้น ไม
นาดู ไปนี่ดูจริงๆ ดูทุกอยางพิจารณาทุกอยางไมใชไปเฉยๆ วันนี้ไมพูดอะไรมากละพูด
เล็กนอย ไมพูดมาก 
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