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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

กิเลสสิ้นซากไมมีอะไรขวางใจ 
กอนจังหัน 

 วันนี้พระมาฉัน ๓๑ เณร ๒ อยูขางในเยอะทานไมฉัน ทานไมออกมา นี่ละการจะทํา
ตัวใหเปนคนดีตองอดตองทน ทกุขก็ตองทน อยางพระในวัดนี้ไมเคยฉันจังหันครบองค
เลย ขาดวันละจํานวนไมนอยๆ วันนี้มาฉัน ๓๓ องค ขาดไปมากมาย ๒๐ กวาองคอยูขาง
ในทานไมฉัน ไมฉันเพราะอะไร การฉันมันเปนการหนุนธาตุขันธ แลวก็เสริมเขาไปหนุน
กิเลส การประกอบความพากเพียรอืดอาด สตไิมคอยดี ปญญาไมคอยคลองตัว ธาตุขันธ
สมบูรณแตจิตใจแหงผากจากธรรม นี่ทานฝกทรมานทาน 

การขบการฉันพอยังอัตภาพใหเปนไปวันหนึ่งๆ เพื่อมุงเขาสูธรรม อาหารการ
บริโภคเบาบางทางธาตุขนัธ แตธรรมแนนหนามั่นคงภายในใจ ทานฝกทานพินิจพิจารณา 
ไมใชอะไรมาก็กินๆ ก็ฉนั แบบนั้นใชไมได ฉันแบบหมู กินแบบหมู ไมไดกินแบบพระฉัน
แบบพระ ถาแบบพระตองพินิจพิจารณา อาหารการขบการฉันสําหรับหลอเล้ียงรางกายนี้
เปนพื้นฐาน แตทําลายจิตใจอยางลึกลับไมคอยรูไมคอยพิจารณา อาหารมีมากๆ สงเสริม
กิเลสราคะตัณหามากขึ้น การแกก็ยาก การพินิจพิจารณาอะไรไมสะดวก ทานจึงตองฝก 
ตองฝกอยางนี้ อยากใหเปนคนดี 

ไมใชวาอยูๆ ก็ดีขึ้นมาๆ ดีตั้งแตชื่อแตเสียงฟากจรวดดาวเทียม ชื่อหยดยอย 
มองดูคนอยูใตกนนรกใชไมได ขอใหฟตตัวใหดี ฝกตัวใหดี ทําตัวใหดี นี่ละพื้นฐานสําคัญ
ของความสุขความสงบเย็นใจอยูที่นี่ ไมใชอยูทีช่ื่อที่เสียง ใครมาก็หยดยอย ตั้งชือ่ตั้งนาม 
โถ ไมใชเลน บางวัดนี่อาจารยองคขลังๆ โหย จะตายละ เขาไปขอใหตัง้ชือ่ตั้งนาม คนนั้น
เกิดวันนั้น คนนี้เกิดวันนี้ จะตั้งชือ่วายังไง ใหพระทานตั้งชื่อให พระผูใหญเทาไรเลยจะตาย
กับตั้งชือ่ มนัดีอะไรกับชื่อนั่นนะ ตัง้ไวพอใหรูจักกัน คนนัน้ชื่อนั้น คนนี้ชื่อน้ีเทานั้นเอง 
หลักใหญอยูกับการปฏิบัติตัวนะ ใหพากันสนใจภาคปฏิบัติตัว 

โลกไมคอยสนใจกับการปฏิบัติตัวใหเปนคนดี แตชื่อน้ันชอบมาก ใหดีทั้งหมด เลิศ
เลอไปหมดดวยชื่อดวยนาม ไมเกิดประโยชนนะ อันนี้ขัดกับความจริงคือธรรมของ
พระพุทธเจา การฝกตนใหเปนคนดีนี่เปนสําคัญ ชื่อนามเราตั้งไวอยางน้ันแหละ ชื่ออะไรจะ
เปนอะไร ขอใหเปนคนดีๆ อยูตรงนี้ละ 
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พระก็ใหตั้งใจประพฤตปิฏิบัติ เคยพูดเสมอสตเิปนสําคัญมาก แลวยิ่งเนนหนักๆ 
เพราะเคยดําเนินมาอยางนี้ ไดผลยังไงๆ ก็เทศนใหฟง สอนตลอดมาอยางน้ีละ นี่จวนจะ
ตายก็ยิ่งเนนหนักๆ จุดสําคัญๆ ของการประกอบความพากเพียร ไดเนนหนักใหทราบโดย
ทั่วกัน ไมอยางน้ันจะมีแตเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา ไมคิดอานไตรตรองอะไรเลยไมเกิด
ประโยชนนะ ผลไมไดเทาที่ควร อยางนอยผลไมไดเทาที่ควร นอกจากนั้นกไ็มเกิด
ประโยชนอะไร ใหมีสติเปนสําคัญ ถามีสติดีแลว นั่งก็เปนความเพียร ยืนเปนความเพียร 
เดินเปนความเพียร นอนก็เปนความเพียรในขณะที่ไมหลับ 

สติเปนสําคัญมากนะ งานการภายนอกภายใน ถาสติจับอยูในนั้นๆ แลวจะ
เรียบรอยสวยงามทุกอยาง ถาขาดสติเสียอยางเดียวเลอะๆ เทอะๆ ไปหมด แมแตเขียน
หนังสือก็เขียนแลวลบ ลบแลวเขียน เพราะสติไมอยูกับปากกา มันอยูกับโนน ยุงโนนยุงนี่ 
เขียนไปๆ ขีดไป เดี๋ยวก็มาลบมาเขียนใหม นี่สติออกจากงานแลว งานไมเปนชิ้นเปนอันนะ 
ยิ่งงานพระงานฆากิเลสซึ่งเปนงานสําคญัมาก ใหตั้งอกตั้งใจดวยกันทุกองคๆ พระที่มาที่นี่ 
มาจากทิศจากแดนไหนประเทศไหน ไมรูกี่ประเทศมาอยูนี่ แลวในประเทศไทยเรานี้ก็อีก
แหละ กี่จังหวัดๆ เต็มอยูในนี้  ก็มาเพื่อมุงอรรถมุงธรรม จึงขอใหตั้งอกตั้งใจ 

ตองปฏิบัติจริงๆ ใหมีสติสตัง ทําอะไรใหสนใจ ทุกอยางทําดวยความสนใจ เรียกวา
มีสติติดแนบๆ ขอวัตรปฏิบัติใหสวยงามทุกอยาง เรียบรอยทุกอยาง ดวยความมีสติ ถาไม
มีสติเลอะๆ เทอะๆ สักแตวาทําๆ ไมเกิดประโยชนอะไร เอาละพูดเพียงเทานี้ จะใหพร 

หลังจังหัน 

ผูแทนสถานีวิทยุชุมชน ตั้งแตวันที ่ ๔ ธันวา มีการประชุมสถานีวิทยุชุมชน ๗๕ 
สถานี ที่โรงแรมศิริแกรนด จึงกราบขออนุญาตนาํเทปธรรมะของหลวงตาไปเปดตามสถานี
วิทยุทั่วภาคอีสานครับ เมื่อวานนี้ก็มีการประชุมผูบริหารสถานีทั่วภาคอีสานเหมือนกันที่
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดปรึกษากันในการตอสูกับกรมประชาสัมพันธที่จะมายึดเปนของ
รัฐบาล พวกเรามีอยูประมาณเกือบรอยสถานี เปนสมาพันธ (หลวงตา กรมประชาสัมพันธ
เขาทําไมถึงจะมาฮุบเอาของเรา) คือใครที่ตั้งสถานีวิทยุ จะตองโอนเสาวิทยุกับเครื่องสงไป
เปนสมบัติของกรมประชาสัมพันธ และตองเสียคาธรรมเนียมปละ หาพันบาท คาสมัครก็ 
๑ พันบาทตอป และบังคับใหตั้งเสาสูงแค ๓๐ เมตร เครื่องสง ๓๐ วัตต มันก็จะสงไปได
แครัศมี ๕-๖ กิโลเมตร ถือวาเปนการจํากัดสิทธิสวนบุคคลครับ ก็เลยมีการรวมกันวามัน
ไมถกูตอง มีการพูดคุยกันและหาแนวทางการตอสูที่มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อนําเสนอ
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รัฐสภาตอไปครับ ภาคอีสานไดนํารองแลว วันนี้ไปจัดที่โคราช อีสานตอนลาง อีสาน
ตอนบนเสร็จเมื่อวานนี้ครับ 

หลวงตา กรมประชาสัมพันธทําอยางน้ันเขามีเหตุผลอยางไรบาง 

ผูแทนฯ คงจะบีบไวละครับ ทานรองฯ วิษณุ เครืองาม ออกขอปฏิบัตินี้ครับ 

หลวงตา นี่ถามหาเหตุหาผลวาใครเปนตัวเสนียดจัญไร เอาใหเต็มเหนี่ยวเราจะชวย 

ผูบริหารงานฯหญิง  พวกเราตั้งใจจะเอาธรรมะของหลวงตาไปเผยแพรทุกสถานี
เขตอีสานคะ 

ผูแทนฯ สถานีที่บอกความประสงคมามีสถานีวิทยุขอนแกน หนองบัวลําภู(มีส่ีหา
สถานี) อํานาจเจริญ อุบล มุกดาหาร กาฬสินธุ น้ําโสม อุดร จังหาร จ.รอยเอ็ด เอราวัณ จ.
เลย อ.สตึก บุรีรัมย บานผือ อุดร บานโนนนารายณ จ.สุรินทร บุงคลา หนองคาย 
นครพนม สารคาม เกอืบทุกจังหวัดภาคอีสานครับผม เดี๋ยวนี้นําเทปเทศนของหลวงตาไป
ออกอากาศอยูครับ ชวงตี ๕ ไปถึง ๘ โมงเชา แลวแตสถานีไหนจะมีความพรอมเวลาไหน 
อนาคตตอไปจะเชื่อมสญัญาณจากบานตาด หลวงตาเทศนสด ทางสถานีตางๆ จะเชื่อม
สัญญาณออกพรอมกันทัว่ประเทศเลยครับ ลําดับแรกจะเอาภาคอีสานกอน และตอไปก็ให
ทั่วประเทศ 

หลวงตา ภาคไหนก็ตาม ตามแตอธัยาศัยของภาคนั้นๆ สําหรับเราเปดตลอดเวลา 
เราชวยโลกเขาใจไหม เราไมไดชวยแตที่นั่นที่นี่ เราชวยโลกกวางขวางเทาไรเพื่อประโยชน
แลวเราพอใจทั้งนั้น ที่จะมากีดขวางอรรถธรรมนี้ เรียกวาเทวทัตเทานั้น ใหญก็ใหญเทวทัต 
พวกนี้พวกทาํลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย จึงตองคอยฟงอยูเสมอนะ ก็โดนปงเขาจน
ได กรมประชาสัมพันธมันมาจากไหน เพราะตัวเสนียดจัญไรมันคอยจองอยูนี่ ตวัมหาภัย
ตัวสําคัญ 

เร่ืองศาสนาไปเปนเครื่องกีดขวางโลกไมเคยมี มีแตกิเลสกดีขวาง มีเทาไรมันกีด
ขวางไปตลอดกิเลสนะ เราเห็นดวยเลยไมวาอะไร อะไรมาขวางทางจับฟาดเขาปานูน ฟาด
เขาปา ปาเขาปา เราจะทําประโยชนดวยธรรม ธรรมกีดขวางอะไรใครไมมี มีแตโลงไปเลย 
มีแตกิเลสเทานั้นกีดขวาง มีมากมีนอยเปนกางขวางคอๆ ตัดหนามกั้นทางจุกทางไวไมให
ธรรมเดินสะดวก กิเลสมันรอบดานนี่วาไง 

ธรรมะที่เราแสดงนี้ เรียกวาแสดงทุกขั้นของธรรมเลย ถึงที่สุดเลย พูดตรงๆ อยาง
นี้แหละ ฟงไดทุกขั้นทุกตอนเลย ตั้งแตพื้นๆ ไปเลย สอนเด็กนักรงนักเรียนขึ้นไปเรื่อย 
จนกระทั่งถงึสูงสุดวิมุตตพิระนิพพาน จะออกเราก็ยินดี เพราะเรายินดีชวยโลกดวยความ
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เมตตา เราไมไดเอาอะไร เราไมหวังอะไรทัง้น้ัน ที่พูดเหลานี้เราไมมีที่จะหวังนูนหวังน้ีกับ
อะไร มีแตใหทั้งนั้นเรา ไมมีคําวายึด ยึดก็ยึดธรรมเปนหลัก ก็มีอยูเปนหลักอยูแลว แนะจะ
วาไง แลวมีอะไรอกี 

ผูแทนฯ ขอพรไปตอสูใหชนะครับ 

หลวงตา จงสําเร็จ แตใหทําเสียกอนเอะอะก็จะเอาใหสําเร็จทีเดียวไมไดนะ 

พี่นองทัง้หลายใหพากันสนใจในธรรมนะ บานเมืองเราจะชุมเย็น นับตั้งแตตัวของ
ตัวก็รมเย็นในใจของตัว ครอบครัวเหยาเรือนหมูบาน สังคม ตลอดทัว่ประเทศเขตแดน 
ธรรมะไปที่ไหนเย็นไปทั้งนั้นไมมีรอน ถากิเลสไปไหนขวางไปเลยๆ  

ผูกํากับ ยอดผูปฏิบัติธรรมวัดปาบานตาด ผูหญิง ๑๑๙ คน ผูชาย ๗ คน 

หลวงตา ใหปฏิบัตินะปฏิบัติธรรม ธรรมอยูกับทุกคน พระพุทธเจานิพพานแลว
เปนเรื่องของพระองคไป ธรรมอยูกับโลก ผูปฏิบัติไดผลเต็มเม็ดเต็มหนวยตามกําลังของ
ตัวเองดวยกนัทุกคนนั่นแหละ เราออกจากนี้ไปกรุงเทพกไ็ปทําประโยชนทั้งน้ันแหละ นั่นก็
ยิ่งกวางขวาง เทศนทุกวัน ออกทัว่ประเทศไทยแลวก็ออกอินเตอรเน็ตทั่วโลกไปเลยทุก
แหงๆ อยางพูดอยางน้ีกอ็อกแลว ออกตลอดไปเลย 

เราอยากเห็นพี่นองชาวไทยเราหันหนาเขาสูธรรม นี่พูดจริงๆ นะมันจาอยูตลอด
ครอบโลกธาตุนี่ พูดเสียใหมันชัดเจน เอาความจริงมาพูด เราไมไดเอาเรื่องหลอกลวงตม
ตุนมาพูดนะ เราสอนธรรมดวยความสวางกระจางแจง สอนโลกที่เต็มไปดวยกองทกุข ดวย
ความไมมีทกุขในหัวใจของเรา ไมมีเราบอกจริงๆ ตั้งแตกิเลสพังลงจากใจเทานั้น ตั้งแตบัด
นั้นมาเราไมเคยเห็นกิเลสเทาเม็ดหินเม็ดทรายเขามาแทรกในจิตใจใหได เอะ กูนึกวามึง
หมดทั้งโคตรทั้งแซตายหมดแลว แลวหลานเหลนมาจากไหนอีก ยังไมเคยไดถามมนันะ
ตั้งแตวันนั้นแลว ทุกขจึงไมมีเลย หมดโดยสิ้นเชิง 

กิเลสเปนผูสรางทุกข มีมากมีนอยเปนเสี้ยนเปนหนาม ใหญกวานั้นก็เปนหอกเปน
หลาวทิ่มแทง กิเลสเปนภัยมากทีเดียว จนกระทั่งหมดเสียโดยสิ้นเชิงแลว ทุกขก็หมดโดย
ส้ินเชิงในหัวใจ ไมมีเหลือเลย นี้สอนโลกดวยไมมอีะไรบกพรองแลว เราพอทกุอยาง สอน
โลกดวยความพอ เราไมไดสอนโลกดวยความทุกขของเรา เราเต็มเหน่ียวแลว สอนโลกที่
กองทุกขเต็มไปหมดในโลกอันนี้ เราสอนโลกที่เต็มไปดวยกองทกุขดวยความไมมีทกุขใน
ใจของเรา เราสอนดวยความเปดเผยตามความสัตยความจริง ธรรมไมมีโกหก พดูอยาง
เต็มเม็ดเต็มหนวย 
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เรายิ่งจวนจะตายแลวจึงเปดออกเรื่อยๆ อยางน้ีละธรรมะ มาแงไหนๆ ออกรับกัน
ทันทีๆ พูดใหมันตรงอยางน้ีเลย นอกจากไมมกี็เหมือนไมม ีธรรมก็เหมือนไมมี ธรรมเปน
ธรรมอยูอยางน้ัน เพราะฉะนั้นขอใหพี่นองทัง้หลายไดนําธรรมนี้ไปปฏิบัตติน ฝนเอานะฝน
กิเลส กิเลสน่ันละเปนขวากเปนหนามกั้นกางธรรมไมใหดําเนิน จะทําความดีความงามนี้มัน
จะมาแลวนะ มันมากีดมาขวางทันทีๆ ดูหัวใจเราอยาไปดทูี่อืน่ ถาเร่ืองอื่นๆ คิดทั้งวันทั้ง
คืนคิดไดตลอดเวลา เพลินเปนบาไปเลย แตคิดเรื่องอรรถเรื่องธรรมนี้มันกีดมันขวางทันที 
กิเลสเขามากีดมาขวาง เอาใหมันโลงไปหมด ทนีี้เวลากิเลสหมดแลวเราจะคิดเรื่องอะไรๆ 
ไมมีอะไรมาขวางเลย โลงไปหมด นั่นจึงวาขวางเพราะกิเลสเทานั้น อยางอื่นไมมีขวาง มีแต
กิเลสมันขวางตลอด พอกิเลสส้ินซากไปแลวไมมอีะไรขวางใจ โลงไปหมด 

สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ โลกน่ีวางไปหมดเลย ตนไมภูเขามีเปนสภาพของเขา 
จิตใจมันวางไปหมด ไมมีอะไรมาเกีย่วมาเกาะแหละ นั่นละธรรมพระพุทธเจาเลิศเลอ ไมมี
อะไรจะเทียบแลว ใหพากันตั้งอกตัง้ใจ การอบรมจิตใจดูตัวมหาเหตุ คือใจนี้ตัวสรางเหตุ 
สรางความคิดความปรุงความนึกทุกอยางๆ ออกจากใจ สรางตลอด เรียกวามหาเหตุ สราง
แตความทุกขความทรมานใหเจาของ พอตื่นขึ้นมามันคิดแลวๆ ดับไมลง ตองดับกันเวลา
หลับนอน ตื่นขึ้นมาเครื่องมันเดินแลว เครื่องกิเลสเดิน เปนอยางน้ันตลอด นี่คือกิเลส
ทํางานบนหัวใจสัตว 

ทีนี้เวลากิเลสส้ินซากไปแลว อยูที่ไหนก็เปนธรรมตลอด ไมมีอะไรกวนใจเลย ไมวา
ยืนวาเดินวานั่งวานอนวาหลับวาตื่น ตายเปนไมมีความหมายทั้งนั้น ธรรมชาตินั้นไมมีคําวา
ตาย  เปนอมตธรรม คือธรรมไมตาย เต็มอยูในหัวใจ ใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวไมมี
คําวาตาย นี่ละธรรมเปนอยางน้ี อยูที่ไหนไมมีคาํวาตายวาเปนอะไร ไมมีในใจ หมดโดย
ส้ินเชงิ ไมมอีะไรมาขวางใจ โลงไปหมด ทานจึงวา สฺุญโต โลกํ สูญจากสมมุติที่เปนขาศึก
ศัตรูทั้งหลายตอจิตใจมานานแสนนาน พอธรรมชะลางเสร็จลงไปเรียบรอยแลวเรียกวาวาง
ไปหมดเลย ไมมีอะไรขวางใจ จิตใจนี้วางตลอด ไมวาหลับตื่นลืมตาอิริยาบถใดวางตลอด
เลย นั่นละจิตถาไดชําระใหเต็มเหนี่ยวแลวเปนอยางน้ัน สมเหตุสมผล 

เวลาทําก็แทบเปนแทบตาย ควรตายก็ตาย เอา ตาย ไมมีคําวาถอย ผลก็เกิด
ขึ้นมาๆ เวลาไดแลวก็สมมักสมหมาย พิจารณายอนหลังถึงปฏิปทาการดําเนินมา กับผลที่
ไดรับเปนยังไง เขากันไดสนิทปบเลย ถาเหตุออนผลก็ออน เหตุหนักผลก็หนัก หนักเขา
โดยลําดับ หนักหลายครั้งหลายหนเพิ่มเขาไปกพ็อ เมื่อพอแลวก็ไมตองยุงอีก ตอไปไมยุง



 ๖

แหละ ไมมี จิตไมมียุงกับอะไร ส้ินเสร็จแลวเรื่องความยุงในสมมุติทั้งปวงไมมีภายในใจ 
หมดโดยสิ้นเชิง เพราะการสรางความดี ใหพยายามอุตสาหกันทุกคนๆ  

เวลาจะหลับจะนอนอยาลืมพุทโธ ใหไดภาวนาบาง อยางนอยได ๕ นาทีก็ยังด ีนั่ง
ภาวนาพุทโธ พุทโธๆ ตดิกับใจแลว สติติดกับใจไว อยางนอยใหได ๕ นาที เอาอยางน้ีกอน
นะ บังคับเสียกอนใหได ๕ นาที ใหได ๕ นาทีเสียกอน เหมือนอยางนายกาละ ลูกอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี พอสําเร็จเปนพระโสดา ลูกไมเอาไหนเลย ชวนไปวัดก็ไมยอมไป ตองจางไป
วัด นายกาละจะไปฟงเทศนพระพุทธเจา ก็ขอใหเขาไปอยูในขอบเขตทีพ่ระพุทธเจาแสดง
ธรรมก็พอใจ จะไปนั่งไปนอนอะไรก็แลวแต จางทุกวันนะ จางลูกชาย ใหคาจางทุกวัน 
ไมไดคาจางไมไป ตองไดจางไปทุกวันๆ  

ไปหลายวันหลายคืนเขาไปๆ ฟงเทศนพระพุทธเจา คอยไดยินชัดเขาๆ ก็เกิดผล
ขึ้นมาในใจ ทีนี้เลยตั้งใจฟง พอตั้งใจฟงแลวจิตก็ถึงอรรถถึงธรรมเขาไป วันนั้นเกิดความ
แปลกประหลาดอัศจรรยในตัวเอง พอกลับไปบานแลว คือธรรมดากลับไปบานตองไปเอา
คาจางจากพอเสียกอน วันนั้นกลับไปแลว เถลไถลหนีไปเลยไมเขาไปพบพอ พอเลยวา 
ไหนจะมาเอารางวัลทําไมยังไมเห็นมา อูย อายพอจะตาย เทาที่เปนมาแลวอายเหลือเกิน 
ตอไปนี้ไมเอาอีกแลว เร่ืองวัดเรื่องวาไมตองบอกแหละ พอไมตองเปนกังวลแตนี้ตอไป นั่น
เห็นไหมละ พอธรรมเขาสูใจเทานั้นเปดหมดเลย จะไปเอารางวัลกับพอกห็ลบหลีก พอเอา
รางวัลไปใหไมยอมเอา ตั้งแตเอามาแลวก็อายพอแลว วางั้นนะ 

นั่นเห็นไหมละ ทีแรกก็เปนอยางน้ันกอน พอไดจางไปวัด สุดทายก็เลยอายพอ นี่
เราใหภาวนาวันละ ๕ นาที เหมือนกบัเอาคาจางใหวันละ ๕ นาที จางเสียกอน ครั้นเวลาทํา
ไปๆ มันไปสัมผัสธรรมเขา พอสัมผสัธรรมเขาๆ มันดูดดื่มเขา ทีนี้ ๕ นาทีไมตองวา ๑๐ 
นาที ๒๐ นาทีเขาไป ฟาดเสียจน ... นั่นเห็นไหมละ มันไมไดวานาทีนั้นนาทีนี้ พอเห็นผล
แลวมันดูดดื่มของมันไปเอง การทําตองเปนอยางนั้นกอนทีแรก ถูไถกันไป พอไดผลแลวที
นี้ ๕ นาทีหรือเทาไรไมคํานึงเลย นั่งเอาเสียจนกิเลสแตกกระจายออกจากใจ พากันจําเอา
นะ ทีแรกเอา ๕ นาทีเสียกอน เอารางวัล วันละ ๕ นาทีเสียกอน เวลามันไดแปลกๆ ตางๆ 
แลวมันเลย ๕ นาทีละที่นี่ มันเปนไปเองของมัน หมุนเรื่อยไปเลย 

เอาระยะ ๕ นาทีกอนนะ เอานายกาละมาเปนตัวอยางกอน คนละ ๕ นาทีๆ กอน 
ภาวนาพุทโธๆ หรือธัมโม สังโฆ บทใดก็ตาม ธรรมที่เราถูกจริต นํามาแลวใหสติจับไวนั้น
ไมใหคิดไปไหน ในระยะ ๕ นาทีใหคิดอยูกับคําบริกรรมอยางเดียวกับสติติดอยูนั้น ใน ๕ 
นาทีบังคับไว ใหรางวัล ๕ นาที ครั้นตอไปเมื่อสติมันติดเขาไปๆ ทีนี้มนัจะปรากฏขึ้นมา 
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ธรรมอยูในใจยังเปดไมได เปดหลายครั้งหลายหน ก็คอยแยมขึ้นมาๆ ทีนี้ก็แปลกแลวนะ 
ธรรมเปดแลวทีนี้เอาละไมตองวา ไอเร่ือง ๕ นาทีนาแท หมุนติ้วเลย เปนอยางน้ันนะ จํา
เอา วันนี้ใหรางวัล ๕ นาทีกอน ตอไปมันจะคอยขยับไปเอง มีเทานั้นละ 

วันนี้ฉันเสร็จแลวก็จะออกเดินทางไปกรุงเทพฯ ไปกรุงเทพฯ ก็ไมไดเบานะ คราวนี้
ยิ่งจะหนักอยู ประเพณีของชาตไิทยเรานี้จะฟดกนัเต็มเหนี่ยวเลย เรียกวาหลวงตาขึ้นเวที
แลว เวทีประเพณีแหงชาติไทยของเรา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตั้งสมเด็จสังฆราช
เขาใจไหม มันมาแยงเอาไปเดี๋ยวนี้ ทางนี้ขอไปตั้งลานคนๆๆ แลวก็ ส.ส. ไทยรักไทยตั้ง 
๗๐ คน ขอคืนๆ อันนี้ไมวาไมขอ ปดหมดเลย อยามายุงวาอยางน้ันเลยเชียว เราขึ้นเวที
เอาอยางน้ันนะ บอกวาอยามายุงนะ เดี๋ยวนี้ขึ้นเวทีแลว เอาใหขาดสะบั้นไปเลย มีเทานั้นไม
พูดมากนะ นี่เรียกวาเราขึ้นเวทีแลว หนักๆ สักทหีนึ่งๆ ถาอันไหนหนักๆ เราขึ้นปุบเลยละ 

รถจะไปสักกีค่ันนี้ไมรูนะ มันแหไปพวกนี้ โอ มันขดักับนิสัยเรามาก เราทนแสนทน
นะ นิสัยเราจะไปไหนดดีปงๆๆ เลย เราไมเคยยุมยามๆ นะ ยิ่งออกกรรมฐานแลวไปองค
เดียวชี้นิ้วเลย จนพอแมครูอาจารย เออๆ ขึ้นทันทีนะ กับเรา กับองคอื่นไมนะ กับองคอื่น
จะไป ๒ องค ไปทําไม แนะ ไปองคเดียว ถายังไมแนใจ ดูคนนั้นยังไมไดหลักจิตหลักใจ
หรืออะไรเหลานี้ ทานด ุแตกับเรานี้ไมใชยอนะ พอวาจะไปที่ไหน คราวนี้คิดวาจะไปทางนั้น 
เออ ดีนะ เพราะทานไปหมดแลว แลวจะไปกี่องคละ ไปองคเดียว เออ ขึ้นทันทีเลย ทาน
มหาไปองคเดียวนะ ชี้นิ้วเลย ใครอยาไปยุงทานนะ เอาแลวนะ พระนั่งอยูตามนั้น ทานมหา
ไปองคเดียว ใครอยาไปยุงทานนะ ก็รมโพธิ์ใหญอยูนั้นใครจะไปยุง 

เราไมเคยสนใจวาใครจะยุงกับเรา แตเวลาพอแมครูจารยมรณภาพ พรึบเลยเทียว
นะ ไมทราบวาเขาจองมองเราอยูแตเมื่อไร พระน่ันนะ ไปไหนรุมหนารุมหลัง กลางคืน
ขโมยหนี วาจะลุกก็ลุกไมคอยขึ้น หมูเพื่อนรุม มันรําคาญ ความเพียรของเรามันอยูกับใคร
ไมไดวายังไง หมูเพื่อนรุมไปดวยจะทํายังไง พอหมูเพื่อนไปอยูดวย จําเปนก็ เอา อยูไป
กอน กลางคืนก็มี กลางวันก็มี เราขโมยหนี พอเตรียมของ เตรียมบาตรเรียบรอยแลว จะ
ออกแลวนะนั่น แลวเดินฉากโนนฉากนี้ไป ไปดูลาดเลา บางองคเดินจงกรม บางองคนั่ง
สมาธิภาวนา ไมมีใครรูเรา ไมมีใครสนใจกับเรา มาก็เตรียมของขึ้นบาตรออกทางนี้ ทางไม
มีคน ขโมยเงียบไปเลย กลางวันก็เหมือนกัน ดู ถาไมมีคนแลวปบออกทางนี้เลย ไปอยาง
นั้น 

แลวอันนี้เวลาไปที่ไหนมนัยั้วเยี้ยๆ มันเขากันไดไหมละ เราเปนอยางน้ันตลอด 
ตลอดเลย ไปภาวนามีแตองคเดียวชีน้ิ้วๆ เลย นี้ไปที่ไหนยังไมไดออกไปตีเกราะประชุม นี่
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หลวงตาบัวจะไปกรุงเทพฯ บานตาดเราทั้งหมด เมืองอุดรฯ ทั้งหมดนี้ ยังเหลืออยูที่ใดให
รีบบอกกัน ทานจะไปเดี๋ยวนี้แลวเตรียมใหทัน ใหไดบอกกันอยางน้ันนะ โอ มันยงัไงกัน
พวกนี ้
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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