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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

ศีลธรรมไปไหนหมด 
กอนจังหัน 

เราไดเห็นพี่นองทั้งหลายเขาวัดเขาวาเพื่ออรรถเพื่อธรรมเราก็ภูมิใจ วา
เมืองไทยเรานี้จะไมหมดความหมาย ยังมีความหมายอยู ถาศีลธรรมยังแทรกอยูใน
สถานที่ใดๆ ที่นั่นเรียกวายังมีความหมาย ถาไมมีศีลธรรมแทรกเลยก็เปนเมืองหมา 
เขาใจไหม เมืองไทยเรานี่มันเปนเมืองหมาไมมศีีลมีธรรม เมืองคนตองมีศีลมีธรรมซิ นี่
เมืองหมามนัไมมีศีลมีธรรม ใหญเทาไรยิ่งเปนหมาตัวใหญ เที่ยวกินเที่ยวกลืนเที่ยวบีบ
เที่ยวคั้นบังคับเอาที่ไหนทุกแหงทุกหน นี้หมาตัวใหญ ในเมืองไทยเราหมาตัวใหญเขา
ถือกันที่ไหนในจุดกลางในเมืองไทยเรา เขาวารัฐบาล รัฐบาลก็หมาตัวใหญถาทําอยางวา
นี่นะ 

คนทั้งประเทศเดือดรอนวุนวาย จี้เขาไปหารัฐบาล รัฐบาลเปนยังไงมันเรียนชั้น
ไหนมาถึงไดมากินตับกินปอดประชาชนเดือดรอนวุนวาย จนไมมีตับปอดจะติดตัว
แหละคนทั้งประเทศ มันเอาไปไหนหมดสมบัติเงินทองขาวของเหลานี้ มันจะไมตาย
เหรอ ตายแลวใครเอาไปเผา..ศพ ไอหลังลายมันไปเผาใครเมื่อไร มีแตคนเปนบากับ
มันเทานั้น ไอหลังลายรูจักไหม ธนบัตรนั่นนะ ใบหา ใบสิบ ใบรอย ใบพัน พอถึงใบพัน
ก็พันคอคนละซ ิ

มันโงเอาจริงๆ มนุษยเรา จะแยกสวนแบงสวนพิจารณาบางไมแยกนะ เอาความ
โลภเขาหนาๆ เปนบาอํานาจ บาบาตรหลวง บาความโลภเขา เลยตาบอดหูหนวกไป
หมด ใหญเทาไรยิ่งบอดยิ่งหนักมากเขานะทุกวันนี้ รัฐบาลไทยเรานี้เขาโจมตีกันทั้ง
ประเทศ มนัเปนยังไงรัฐบาลไทยเรา เอาคนตาบอดเขามาเปนรัฐบาลเหรอ เอาคนหู
หนวก เอาคนใบบามาเปนรัฐบาลหรือ มันถึงไดเดือดรอนวุนวาย คนเดือดรอนแลวยุง
เขาไปหารฐับาล รัฐบาลเปนยังไง ตั้งมานี้กี่รัฐบาลแลว กี่ยุคกี่สมัยมาจนกระทั่งปานนี้ ก็
เห็นมาๆ หากไมรายแรงนัก มาชุดนี้ยุงมากทีเดยีว รัฐบาลยุคปจจุบันนี้ มันเอาอะไรมา
เปนรัฐบาล มันเอาคนหรือเอาหมามาเปนรัฐบาลวะ 

ถาเอาหมามาเปน เมืองไทยเราที่ไหนก็มีหมา แตละคนๆ ในบานนี้มี ไมจําเปน
จะตองหาหมามาเปนรัฐบาลนี่นะ มันเหลือประมาณนะ เราอยูในวัดก็อดทนไมไดละ 
เสียงมันลั่น แลวไปตําหนิเขาไมไดนะ มันเปนความจริงที่เขาตําหนิติเตียนเขาไปหาใน
วงรัฐบาลๆ เมืองไทยก็เปนเมืองไทยมานาน รัฐบาลก็เคยตั้งมานาน ก็ไมเห็น
กระทบกระเทือนเดือดรอนวุนวายเหมือนรัฐบาลยุคปจจุบันนี้ เราอยากถามวารัฐบาล
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ยุคปจจุบันนี้มันเอาหมามาเปนรัฐบาลเหรอ มันไมเอามนุษยมนาหรือ ถาเอามนุษยมนา 
เรียนมาจากวิชาไหนถึงไดมาบีบบังคับใหประชาชนเดือดรอนกันทั้งประเทศนะ นี่ละมัน
นาคิดอยูนะ เอาไปฟงซ ิ

นี่เสียงธรรมนะ ไมไดเปนเสียงขาศึกศัตรูตอผูใด เสียงธรรมชะลงไปลางลงไป
มันสกปรกตรงไหน การพูดอยางน้ีเราไมไดพูดใหรายปายสีแกผูหนึ่งผูใด ธรรมะเปน
น้ําที่สะอาดชําระลางลงไป ใครอยากสะอาดบางใหชะลาง ใครอยากจะสกปรกคอยเทีย่ว
หากอบหาโกยเอามา หาซุกหาซอนอยูที่ไหนเอาออกมากินกันใหหมด ตบัปอด
ประชาชนจะไมมีเหลือแลวเวลานี้ ศีลธรรมไปไหนหมด คัมภีรใบลานเต็มวัดเต็มวาเต็ม
บานเต็มเรือน พระพุทธรูปอยูบานไหนก็มี เอาไวสําหรับกราบไหวบูชา มันกราบไหว
บูชาอะไร มันกราบไหวบูชาแตไอหลังลาย 

ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา นี่พิลึกพิล่ันนะเมืองไทยเรา เปนยังไงจะ
ประกาศตนวาเปนเมืองพุทธ เมอืงพุทธทานสอนอยางน้ันเหรอ มันนาคิดอยูมากทีเดียว 
ทั้งทางวัดทางบานเปนแบบเดียวกัน อดคิดไมไดนะ ใหพากันพินิจพิจารณา ถา
ปราศจากศีลธรรมใครอยาอวดเกงนะ อยาเอาสิ่งทั้งหลายเหลานั้นมาอวดธรรม พวกนี้
พวกมูตรพวกคูถ เทียบกับธรรมแลวเหมือนมูตรเหมือนคูถ ธรรมเปนธรรมชาติที่เลิศ
เลอสุดยอดแลว ถาลงมนุษยเมืองไทยเราเขากับศีลธรรมไมไดแลวเลวกวาหมานะ พา
กันจํา 

ไปนี้เอาไปปรึกษาหารือกัน ไปหนาวัดนี้ไปประชมุปรึกษาหารือกัน เวลานี้หลวง
ตาทานวาพวกเราไมมีศีลธรรม มันเลวกวาหมาเปนจริงไหม ประกาศลั่นขึ้นมานี่นะ 
แลวเอาหมามาเปนพยาน อยาเอาไอปุกกี้เราไปมันยุง ไอปุกกี้เรามันไมอยากยุงกับใคร 
พวกนี้พวกแยงวิชาหมามาทํากันมันไมเกิดประโยชนอะไร พูดเปดใหทานทั้งหลายฟง 
ธรรมะของเราไมมีในสมมุติอันนี้ การพูดนี้เอาธรรมมาพูดลวนๆ ลนฝงไปแลวอํานาจ
แหงความเมตตาของธรรม การสอนอยางน้ีจะผิดไปแลวเหรอ สอนคนใหรูเนื้อรูตัว
ตางหาก ไมไดสอนใหฉิบหายวายปวงไปไหน 

ถาวาธรรมเปนที่ตายใจของมนุษยเราแลว เฉพาะมนุษยเมืองไทยเรานี้เปนเมือง
พุทธ ใหพากันเอาไปพนิิจพิจารณาบาง เลวเขาทุกวันๆ ดูอะไรก็ดูไมได เวลาเราจะออก
จากกุฏิไปดทูี่นั่นที่นี่ เราจะตองถอดตาเสียกอน หลวงตาบัวเอาตาออกใหเปนตาบอด
ไป หูกถ็อดออก เวลานี้มันก็หนวกแลว ถอดออกอีกไมใหมหูีเลย แลวก็เดินไปตามนี้
มันจะไมไดสนใจกับอะไร หูหนวกตาบอดไป เดนิเฉยไปเลย ถามีหูดีตาดีแลวมันจะได
เจอตั้งแตส่ิงที่เลวรายทั้งหลายที่เปนขาศึกตอจติใจ เปนความเสียหายแกชาติไทยเรา 



 ๓

ออกจากความประพฤติของแตละคนๆ มันเลวขนาดไหน คิดกนัหรือยังความ
เคลื่อนไหวอยูในตัวของเราเอง ผิดถูกชั่วดีออกจากตัวของเรา พากันคิดบางหรือยัง 

มันเลวเขาไปทุกวันๆ นะเวลานี้ นี่สอนใหพากันพิจารณา ไมมีพระองคไหนมา
สอนอยางน้ีนะ มีแตอีตาบัวนี่สอน อีตาบัวเอาธรรมมาสอน ทานทั้งหลายยังจะวาเปน
ขาศึกกับทานทั้งหลายเหรอ อะไรที่เปนคูมิตรทานทั้งหลายไปหาเอา ถาวาธรรมเปน
ขาศึกแลว คูมิตรก็มีแตขีห้มูขี้หมาเทานั้น 

พระเราก็ใหตั้งใจปฏิบัต ิอยาเรๆ รอนๆ นะ มาในวัดนี้อยาใหเห็น ธรรมมีวินัย
มีติดตัวมาทกุคนๆ ศาสดาคือธรรมวินัยมีติดตัวมาทุกคน ใหประพฤตปิฏบิัติ ถาตั้งใจ
ประพฤตปิฏบิัติตามหลักธรรมหลักวินัยแลว เรียกวาเปนผูตามเสด็จพระพุทธเจา
ตลอดเวลา ถาไมมีธรรมมีวินัยแลวโกนหัวจนกระทั่งถงึกะโหลกศีรษะกไ็มเกิดประโยชน
อะไร เปนประโยชนอยูที่ธรรมกับวินัยใหติดกับตวัเอง 

เฉพาะอยางยิ่งสติที่เคยพูดแลวในองคภาวนา ไปทีไ่หนสติสัมปชัญญะใหติด
ตัวๆ คนมีสติอยูกับตัวเปนคนที่มีคุณคาตลอดเวลา ปราศจากสติแลวเลินเลอไปละทีน่ี่ 
หาคาหาราคาไมได เราไมอยากเห็นความเลอะๆ เทอะๆ ของพระเรา ใหตั้งใจประพฤติ
ปฏิบัติทุกคน ไปที่ไหนมองเห็นพระก็ใหไดชื่นตาชื่นใจบาง มองเห็นพระแลววิ่งเขาปา
เขาเขามันดูไมได มันเลอะเทอะยิง่กวาประชาชนเขาอีกเปนยังไง อยากใหเปนอยางนั้น
เหรอ มันอยูกับตัวทุกคน อยากใหเปนอยางน้ันก็เปนได ทําตัวใหดีใหเปนที่กราบไหว
บูชาของประชาชนก็ได อยูกับตัวของเราเอง ศาสดาองคเอกติดอยูนี้แลวไปไหนชุมเย็น
ไปหมดนั่นละ พากันจําเอานะ 

พระอยามาเรๆ รอนๆ ใหตั้งอกตั้งใจทุกอยาง ที่ไมตองติก็คือความพรอม
เพรียงสามัคคีในขอวัตรปฏิบัติทุกส่ิงทุกอยาง อนันี้ผมชมเชยมาตลอดตัง้แตสรางวัดปา
บานตาด ไมเคยเห็นความบกพรอง หากจะบกพรองก็ความพากเพียรในตัวเอง ใหไป
ปรับปรุงตัวเองตรงนั้นนะ เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

ผูหญิงตาบอดลําปางไดความวาไง (วันที่ ๑๕ เดอืนนี้หมอนัดผาครับ) ยอมรับ
แลวเหรอวาจะไปผา( ครับ เขาไปหาหมอแลวครับ) ไปแลวนะ ไปนี้ลูกชายบีบบังคับ
เอาเงินไป เราไปเทศนติดตามเราไปเชียงใหมนูน ตาบอด ถามเหตุถามผลเรียบรอย
แลวคาผาตัดอะไรทัง้หมด แลวถามดวยวาผาตัดแลวจะเห็นไหม บอกวาเห็น ถาเขา
ยืนยันวาผาตัดแลวเห็น เอาเทาไรบอกมา เขาวาเทานั้นเราก็ใหเลย คารักษา ๗๕,๐๐๐ 
เราใหเปนพิเศษอีก ๑ หมื่น เปน ๘๕,๐๐๐ เอาไปแลวเรื่องยอนมาทีหลังนี้วา หมอเขา
นัดใหไปไมยอมไปผาตามที่กําหนดกฎเกณฑและตกลงกันไว 
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เราเลยขูไปไมงั้นไมได ตองไปผาตามความตกลงกับหมอและตกลงกับเรา เรา
บอกตรงๆ เลย ยังอีกเปอรเซ็นตเดียวถาไมไปผาใหเอาเงินคืนมา ยังเทานี้แหละ ถา
หากวาถึงขั้นรุนแรงมันอาจจะถึงนั้นก็ได เขาใจไหมละ มันมีขัน้มีตอน ๘๕,๐๐๐ ให
เรียบรอยแลว มาทราบภายหลังไมยอมไปหาหมอเลย เราก็ไมคิดไปไหน ลูกที่ติดตาม
มานั่นแหละ เอาเงินใหแลวลูกเอาไปถลุงหมด ยอมใหแมตาบอด เจาของไดใชเงนิก็
พอใจ เพราะฉะนั้นเราถึงจี้กลับไปอกี ใหคนติดตามไป เปนอยางน้ันนะ 

โห หาความซื่อสัตยสุจริต หาความไววางใจกันไมไดจะทํายังไง เราใหดวยความ
บริสุทธิ์ใจทุกอยาง แลวเอาไปแบบสกปรกๆ ไมไดแบบมาขอเรานะ ทีนี้เลยตองไดคดิ
มาก ใครจะมาขออะไรๆ นี้ตองไดคดิมากมาย เลหเหล่ียมของความสกปรกมันติดตาม
มาดวยๆ มาขอ ขอเปนลักษณะดวยความเปนธรรม ฟงเหตฟุงผลเขาใจไดเร่ืองไดราว 
เปนอันวาตกลงใจได ให ครั้นเอาไปมันไปพลกิอยางน้ันซิ จึงตองไดพิจารณามากเขาไป
อีก เพราะเราใหดวยความเมตตา ดวยความเปนธรรม เวลาเอาไปมันเปนเรื่องสกปรก
ทั้งหมดเลย ไมไดไปตามที่มาขอเรา ไปอีกแบบหนึ่ง 

ระยะสองสามวันนี้ใหรถไป ๓ คันแลวนะ บึงกาฬ ๑ คัน อุดร ๑ คัน เจริญศิลป 
๑ คัน เปน ๓ คันแลวในระยะสองสามวันนี้ กับที่นอนคนไขตา เราชวยที่สุดสําหรับโลก 
เราเพื่อโลกทั้งนั้น สมบัติเงินทองไดมาเราเพื่อโลกทั้งหมดเลย เราไมเห็นเกี่ยวกับอะไร 
วาเอาเงินไปซื้อนั้นซื้อนี้ไมเห็นมี มีมาเทาไรเอา เอาเรื่อย มีแตเอาๆ ออกเรื่อยอยางน้ัน
นะ ที่เขาไมมี ออกตลอด ชวยอยางน้ันละชวยโลก 

เห็นโลกสกปรกขึ้นทุกวันๆ มันสลดสังเวชนะเรา เพราะฉะนั้นควรที่จะออกแบบ
ไหนจึงออกบาง อยางเมื่อเชานี้ออกเปนยังไง นีล่ะน้ําสะอาดชะลางของสกปรกดงัที่พดู
เมื่อเชานี้ แลวของสกปรกมันมาถือวาน้ําเปนขาศึกตอมัน หลวงตาบัวเปนบาอะไรอยูๆ 
มาหาดาคน เขาจะวาอยางนั้น มันจะวาแหละ วาเราก็เฉยเหมือนหมาปลอยหํา ใครเคย
เห็นหมาปลอยหําไหม หมาปลอยหํามันเฉยนะ ถาคนปลอยหําไมไดเดี๋ยวตบนั้นตบนี้ 
เราน่ีแบบนั้นละ แบบไอปุกกี้ เราเฉยเลย ใครจะวาอะไรก็เฉย มองไปที่ไหนก็ดูๆ ขวาง
ตลอดๆ  

ยิ่งตอนเย็นๆ เขามา บอกวา ๕ โมงเย็นใหเลิกหมด อยามายุมยามๆ เขาๆ 
ออกๆ ก็บอกแลว ทุกวันนี้ ๕ โมงเย็นมันก็วันอยูนะ ใหเลิกใหออก สํานักนี้เปนสํานัก
ปฏิบัติธรรม ไมใชสํานักจุนจาน ทานผูรักษาธรรมทานรักษาของทานอยูมาทําลายทําไม 
จึงไดประกาศบอกไมใหเขามา แลวก็เขียนขางนอกไวดวยวา เราสั่งใหเขียนเอง เราก็จํา
ไดนะ คืออานแลวอานเลา แตเขาไมอาน เรานี่อานแลวอานเลาจนจําได สถานที่นี่คือวัด 
เปนสถานที่บําเพ็ญภาวนาเพื่อความสงบใจ ไมมกีิจจําเปนไมควรมาเที่ยวเพนพาน เรา
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จําไดแลวนี่ ติดไวสองปายแตเขาไมอานจะวาไง พอดีวันไหนถาเราออกมา พอคนสงบ
แลวเราจะออก คอืออกมานี้เราจะออกไปเที่ยวดูโนนดูนี้ส่ังการสั่งงาน เวลาคนมากๆ 
ออกมาไมไดนะ ตองออกมาเวลาสงบเงียบๆ ตอน ๕ โมงเย็นหรือ ๕ โมงกวาเราถึงจะ
ไดออกไปดนูั้นดูนี ้

ครั้นออกมายั้วเยี้ยๆ กําลังหล่ังไหลเขามา ดูลักษณะทาทางมันยังไมไดเขียน
เบอรติดขางหนาขางหลังใหคนทั้งหลายไดทราบเทานั้นวา คณะหมาเดือน ๙ คณะหมา
เดือน ๑๒ เขาใจไหม เดือน ๙ เดือน ๑๒ หมามันคึกมันคะนอง ไมไดเขียนปายติด
ขางหนาไวติดขางหลังไว จะไมวาหมาก็ตาม คณะเดือน ๙ เดือน ๑๒ ก็พอ เวลาออกมา
มนัยั้วเยี้ย มามองดกู็แนใจแลว จะตองถามใหไดเหตุไดผลเสียกอน มาธุระอะไร ไป
ไหนอะไร ถามไมไดเหตุไดผล พอไมไดเหตุไดผลก็ไลเลยแหละเรา เราเจอเปนแตก
กระเจิงไปหมดเลย แตกฮือเลย มากนอยเพียงไรไลเดี๋ยวนั้นเลย อยาเขามา ไปเดี๋ยวนี้ 
นี่สถานที่ทานรักษาศีลรักษาธรรมมาจุนจานหาอะไร เกิดประโยชนอะไร นั่นปายติดไว
เห็นไหม เขาไมไดดู จะไปเห็นอะไรก็เขาไมดู ขูแลวกห็ล่ังไหลออกไปแหละ ถาเรามา
เจอเอง เจอตอนเย็นนั่นแหละ ตอนที่วาคนหมดละมันเขา เดี๋ยวนี้คอยจางไปหนอย จาง
กวาแตกอน 

โห พิลึกพิล่ันนะความสกปรก เรารักษาความสะอาดคือธรรม ความเรียบรอยดี
งามคือธรรม พระอยางน้ีเหมือนกันทานปฏิบัติรักษาทานตั้งแตวันบวชมา ดวยความ
เปนผูมีหิริโอตตัปปะ สะดุงกลัวตอบาปตอกรรม มีความเคารพอรรถเคารพธรรมเต็ม
หัวใจ เต็มกิริยามารยาทของทาน แลวมาเห็นจุนจานๆ มาทําลายตอหนาตอตาใหทาน
เห็นมันดูไดไหมละ คนหนึ่งรักษาแทบเปนแทบตาย คนหนึ่งมาทําลาย มันดูไดยังไง ก็
วากันบางซิ ครูบาอาจารยวาลูกศิษยไมไดหมด โลกอันนี้ไมมี ศาสนาไมมี จึงวาอยูเร่ือย
แหละเรา มันเลอะเทอะๆ  

สําหรับฝายพระขางในนี้ไมเปนไรละ เพราะเราตรวจตราพาทีตลอดเวลา ในครัว
ไมไดเหมือนพระซี ลําบากนะ ไมทราบเปนอะไรตออะไรกัน เราไมไดดูละเอียดลออ
เหมือนพระ พระทานก็ปฏิบัติดีอยูแลว ไปก็เพียงดูไปธรรมดา ผิดกนันะพระกับ
ฆราวาส ฆราวาสแมจะมาอยูในวัดก็ไมไดเหมือนพระ พูดเรื่องการปกครอง พระเราไป
หนักใจกับทานอะไร ไมไดหนัก ตางองคตางมีหลักธรรมหลักวินัย คือศาสดาองคเอก
ติดตวัๆ ทานดําเนินตามนั้นแลวตําหนิติเตียนกันหาอะไร หลักธรรมหลักวินัยเต็มตัว
แลว คือศาสดาเต็มองค อยูในหัวใจของพระกิริยาของพระ แลวจะมีที่ตองตกิันที่
ตรงไหน มันก็เบาใจซิไมไดวาไดกลาวกัน ที่แบบเลอะๆ เทอะๆ นั่นซ ิเราไมไดส่ังใหเขา
เขียนไว ไปติดปายใหญๆ ไว ปากทางเขียนตัวใหญเบอเรอติดปายไวใหเขาไดอาน รับ
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สมัครพวกเลอะเทอะ เขียนติดไว เอา ใครจะเลอะเทอะใหเขาไป รับสมัคร ตองอยาง
นั้น ไมงั้นไมไดนะ 

ทานอยูในปาทานปฏิบัติเพื่ออรรถเพือ่ธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆ เรียบ
ตลอดนะ ไมไดตกัไดเตอืนกันเลย เพราะตางคนตางเรียนแบบฉบับที่ถูกตองดีงามจาก
ศาสดามาแลว ใครก็ฝงเขาในหัวใจ ปฏิบัติแบบเดียวกันหมดดวยเจตนาที่เปนอรรถ
เปนธรรม อยูดวยกันมากนอยไมมทีี่จะระแคะระคาย ขัดของหรือไดตกัเตือนกันอะไร
กันไมมี ตางองคตางมศีาสดาเต็มองคอยูในหัวใจ กิริยามารยาทแสดงออกเปนธรรม
ของศาสดาหมด ไปที่ไหนสะดวกสบาย 

พวกเราพวกเลอะๆ เทอะๆ นี่ซ ิ คนเราถาไดเห็นตัวเปนสําคัญ สํารวมระวัง
ตัวเองแลวจะดีวันดีคืนนะ ถาแบบกิเลสตัณหามีแตอยากรูอยากเห็นอยากนั้นอยากนี้
อยากอะไรทะลุไปหมดนีม้ีแตความเลอะเทอะทั้งวัน หาสาระไมมีอะไรเลยติดตัว ไมมี
สาระตั้งแตตื่นนอนถึงค่ํา หาสารประโยชนอะไรใหไดแกตัวเองไมม ี หาแตเร่ืองเลอะๆ 
เทอะๆ ก็ไดแตของเลอะเทอะ จิตใจรอนเปนไฟ อะไรในโลกนี้ที่เปนจุดใหญ ใครพูด มี
แตเราแหละพูด ในโลกอันนี้ที่เปนจุดใหญมากทีสุ่ดแหงกองทุกขวางั้นเลย เราไมอยาก
พูดแหละเรื่องความสุข มันไมมีในหัวใจของคน กองทุกขเพราะอํานาจของกิเลสตัณหา
พาดีดพาดิ้น ฉุดลากอยูตลอดเวลา 

นอนกลางคืนก็วุนอยูงั้นจนกระทั่งหลับ บางรายนอนไมหลับก็มี เพราะกิเลส
ตัณหามันฉุดมันลากตามเรื่องราวตางๆ สวนมากเปนเรื่องไมพอใจนี้หนักมากนะ นอน
ไมหลับ ทั้งเคียดทั้งแคน ตามตีตามตอนตามฆาตามฟน มีเยอะในหัวใจของคนที่มี
ความอาฆาตบาดหมางตอกัน แลวก็ขนทุกขเขามาสูหัวใจตนกอนจะขนทุกขไปใหเขา 
เปนอยางน้ัน อยูที่หัวใจนะ เพราะหัวใจไมระแวดระวังไมรักษาตัวเอง ปลอยใหมันออก
มันก็เปนฟนเปนไฟออกไป เผาทั้งตัวเอง เผาทั้งคนอื่นไปหมด นี่โทษแหงความไม
รักษาตัว ไมเห็นตัวเปนของสําคัญ ไมเห็นธรรมเปนของสําคัญเปนไดอยางนี ้

ถาเราเห็นธรรมเปนของสําคัญแลวระมัดระวังตัว มีหิริโอตตัปปะสะดุงกลัวตอ
บาปตอกรรม เกรงใจเขาเกรงใจเรา ระมัดระวังตัวของเรามากกวาระวังคนอื่น ถาตาง
คนตางระวังความผิดพลาดของตัวเองแลวการกระทบกระเทือนกันไมคอยมี เพราะตาง
คนตางระวัง ก็เปนอยางน้ัน ทีนี้ความทุกขมันกก็องอยูในโลก โลกเขามองเมื่อไร ตาง
คนตางไขวควากันทั่วโลกเรา อยาวาธรรมดาวาทั่วโลกเลย ตางคนตางไขวควาลมๆ 
แลงๆ หาสาระติดตัวไมไดเลย เปนอยางน้ันนะ หาตั้งแตความสุขแตมันไปควาเอาทาง
ความทุกขก็เปนทุกขขึ้นมา มันไมไดความสุข รอนเปนฟนเปนไฟไป ก็มารอนอยูที่หัวใจ 
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ใจเปนผูรับผิดชอบ ใจเปนผูรับทุกอยางอยูในนั้นหมด โลกวาเจริญๆ กิเลสมันหลอกวา
อันนั้นดีอันนี้ดี หัวใจเปนไฟมันไมใหด ู

ธรรมพระพุทธเจาดูที่หัวใจเปนไฟ ดับกันลงที่นั่น มันยุงเหยิงเร่ืองอะไรธรรม
ฟดเขาไปๆ เปนน้ําดับไฟ เทจากๆ ลงไปแลวสงบ ไฟราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคิ
นา เปนไฟๆ ดับดวยอาํนาจแหงธรรม คอยสงบตัวลงๆ ดังที่ทานสอนใหภาวนา คือดู
หัวใจตัวเองซึ่งเปนมหาเหตุกอเร่ืองราวตลอดเวลาตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับ กอเหตุ
ตลอด ใหดตูัวนี้บาง นี่ละศาสนาทานสอนอยางน้ี ใหดูหัวใจ แลวบังคับ ตองเอาหยาบๆ 
เสียกอน บังคับ ดูเฉยๆ ไมไดนะ เวลามันหยาบตองบังคับ มีเครื่องบริกรรม ธรรมะ
บริกรรม 

เชนอยางทานสอนวาพุทโธๆ ชองมนัออกคอืสังขาร ความคิดปรุงออกชองนี้ๆ 
คิดหาเรื่องราวตางๆ เอาพุทโธปดไว พุทโธๆ ปดชองมันไมใหออก แลวสติบังคับเขาไป
อีกทีหนึ่งไมใหคิด กิเลสไมเกิด ถาคนมีสติอยูแลวกิเลสไมเกิด มันจะผุดขึ้นมาทาง
สังขาร ออกชองนี้ พอเอาพุทโธปดมันไว หรือธรรมบริกรรมคําใดก็ตามปดไวตรงนั้น 
สติจบัใหติด เอาลองด ู กี่นาทีกี่ชั่วโมงกิเลสจะไมเกิดตลอด ฟงซทิานทั้งหลาย นี่ทํา
มาแลว ไมไดมาคุยโมเฉยๆ ทํามาแลว เอาจนกระทั่งตั้งแตตื่นนอน เหมือนวาระฆังดัง
เปง 

เหตุที่จะเปนอยางน้ีเราก็เคยเลาใหฟงแลว จิตเราเจริญแลวเสื่อมๆ ปหนึ่งกบัหา
เดือน ตกนรกทั้งเปนทีเดียว แหมทุกขมากที่สุดนะ จิตเสื่อมนี่ทุกขมากที่สุดเลย ไมมี
อะไรดีในโลก..จิตเสื่อม ทั้งเสียอกเสียใจ ทั้งอยากไดมหาสมบัตินั้นกลับคืนมา มันก็
ไมได เจริญแลวเสื่อม จึงมาพิจารณา เอ เราก็ทําความเพียรเต็มเม็ดเต็มหนวยประมาณ
สักสิบหาวันขึ้น ถึงน้ันแลวปบอยูไดเพียงสองคืน แลวเสื่อมนี้เหมือนกล้ิงครกลงมาจาก
จอมปลวกหรือภูเขาพรึบเลยเชียว ทับไปหมด กําลังความเสื่อมของมันมีกําลังมาก
เหยียบไปเลย แลวก็คอยไสขึ้นไปอกีๆ 

ฟงใหเปนคตินะ ทีนี้พอมาพิสูจนสังเกตพินิจพจิารณา เพราะมันปกับหาเดือน
เต็มๆ ที่เปนอยางน้ีอยูตลอด ตั้งแตจิตเสื่อมแลวหาความสุขไมไดเลย อยูที่ไหนหา
ความสบายไมได ก็เพราะอยากไดจตินั้นคืนมา แตมันก็ไมได จะเปนเพราะอะไรมันถงึ
ไดเจริญแลวเสื่อมๆ แตตอนนั้นเราไมไดบริกรรม เรากําหนดดูจิตเฉยๆ สติมันเผลอ
ไดๆ พอเผลอเมื่อไรกเิลสออกเอาไฟเผาเจาของ ก็ยังเหลืออยูชองเดยีว คือชอง
บริกรรม ใหมีสติติดอยูกับคําบริกรรม ทีนี้มันเจริญแลวมันจะเสื่อมไหม เอาตรงนี้ละ
เปนขอตัดสนิกันตรงนี้ ทีนี้เราจะไมสนใจ เส่ือมใหเส่ือมไปคราวนี้ปลอย เอา เจริญก็
เจริญเสื่อมก็เส่ือมไมสนใจ ที่สนใจที่สุดก็คือคําบริกรรมกับสติติดอยูกับจิต ไมยอมให
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จิตคิดไปไหน นอกจากความคิดคือคําบริกรรมเทานั้นแลวสติติดแนบ ลงใจละที่นี่ มี
ชองน้ีเทานั้น ชองที่จะเขาใจกัน เอาละที่นี่เปนอันวาตกลงจะเอาชองนี้ 

แตจิตนี้รูสึกวามันเผ็ดเด็ดขาดอยูนะ พอวาอยางน้ีเหมือนนักมวยจะตอยกัน
ระฆังดังเปงนี้ฟดกันเลย นี่ก็ระฆังดงัเปงตัดสินใจแลว เอานะ ตั้งสตปิบพุทโธตดิแนบ
ตั้งแตตื่นนอนฟดจนกระทั่งถงึค่ํา ไมใหมีเผลอแมขณะเดียว นี่ละทุกขมากที่สุด อกจะ
แตก คอืสังขารสมุทัยนั่นละ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา มันใหปรุง ดันออกมาๆ ทีนี้คํา
บริกรรมพุทโธปดไวๆ นีอ่กจะแตกนะ ไมใชเลน วันแรกนี้แหมเหมือนอกจะแตก แตไม
มีถอยกัน ถงึไหนถึงกัน ฟดวันนี้เต็มเหนี่ยว วันหลังพอตื่นนอนพับจับพุทโธตดิอกีไม
ยอมใหเผลอ โลกเหมือนไมมี มีแตพุทโธคําเดียวกับสติติดกนัอยูๆ 

สามวันคอยเบาลง เออ นี่ไดผล รูสึกวาไดผลยิบแย็บขึ้นมาละ เนนหนักเขาไปๆ 
ทีนี้จิตก็คอยแนนหนามั่นคงขึ้นละที่นี ่ เอาๆ คอยดูมันจะเปนยังไง ไปถึงขั้นที่เคยเสื่อม
มันจะเสื่อมไหม เอา เส่ือมก็เส่ือมไปเพราะเราซัดกันพอแลว คราวนี้ไมเอา เส่ือมก็ตาม
เจริญกต็ามจะเอาแตพุทโธคําเดียว ฟดอยูติดกันไปๆ พอถึงขัน้ที่มันจะเสื่อม เอาเส่ือม 
แตพุทโธไมปลอย หนักเขาๆ ขึ้น ไมเส่ือมนะ แลวขึ้นเรื่อยๆ ทีนี้เวลาพุทโธนี้มาถึงจุดนี้
อีกนะ พุทโธเวลาอิ่มตัวแลว คําบริกรรมที่ติดแนบกันอยูนั้นหมดเลย จิตเขาสูความ
ปรกติ จิตอิ่มตัวเขาสูความสงบแนว คิดพุทโธไมมีเลย ไมมีก็เอาๆ อยูกับความรูที่
ละเอียดดวยสติ สติจับอยูนั้นอีก พอมันคลี่คลายออกมานึกพุทโธไดเอาอีก เอาพุทโธ
อีก 

นี่ละวิธีการที่เราทํา ไดผลเปนที่พอใจแลวจึงไดมาสอนพี่นองทั้งหลาย ใหจริงจัง
นะอยาเหลาะแหละ จากน้ันมาก็ขึ้นเรื่อยๆ เลย จึงแนใจวาเผลอเพราะขาดคําบริกรรม 
สติเผลอตรงนั้นกิเลสออกชองน้ันทําลายเราตรงนั้นเอง จากน้ันก็ขึ้นเรื่อยๆ.เลย นี่ละ
การตั้งรากฐาน สติเปนสําคัญมากทีเดียว แตนี้มันเปนนิสัยเด็ดขาดอยูนะ พูดจริงๆ มัน
ประจักษในหัวใจของเราตลอดเวลา 

แมแตเปนฆราวาสถาลงล่ันคําวาจะทําอะไรแลวทํา อันนี้ก็อดคิดถึงพอไมได สู
จะใชไอบัวนี่ ถามันลงไมล่ันปากแลวสูอยาไปใช มีเทาไรคนไมมีความหมายถาลงมันไม
ล่ันปาก มันเฉยนั่นแหละ พูดอยางน้ีนะพอ ถาลงมันลั่นปากละเอาเลยขาดสะบั้นไป
หมดเลย ไอนี่ไมเหมือนใครนะลูกกูคนนี้ นี้เราก็ไมลืม ถาลงล่ันปากพอหาอุบายละ โอ 
วันนี้กูอยากไปนั้นกูอยากไปนี้ พูดฉากหูเราเร่ือยๆ อยากใหเรารําคาญ กูอยากไปนั้นนี้
แตไมมีใครทํางานนั้นนี้ใหกู พอเราลั่นคําวา เออ ไปเสียจะทําให โอย อยากเตรียมของ
เดี๋ยวนั้นเลย มันจริงอยางน้ันนะเรา เพราะฉะนั้นพอถึงไดมาพูด ไอนีถ่ามันลงไดล่ัน
ปากสูอยาไปเลนกับมันนะ ถาลงมันลั่นปากคําไหนแลวขาดสะบั้นไปเลย เอาเลยตายใจ
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เลยวา ก็เปนอยางน้ัน อันนี้ก็เอานะ ผางเลยทันที ก็ไดขึ้นเรื่อยๆ จึงไมเคยเสื่อมอีกนะ
ตั้งแตนั้นตอมา นี่จับไดแลว สติเปนสําคัญ ใหจําเอานะทานทั้งหลาย 

ผูที่ตั้งใจภาวนา ยิ่งพระนักปฏิบัติดวยแลวจับอันนี้ไมผิด ตั้งไดไมสงสัย เอาได
เลยไมสงสัย ไอทําเหลาะๆ แหละๆ อันนั้นเอามาเขากับธรรมนี้ไมได ตองจริงจังทุก
อยาง นี่นิสัยเรา อันนี้เปนมาแตฆราวาสนิสัยจริงจังทกุอยาง ถาลงไดล่ันคําแลวเอาเลย 
ถาไมล่ันอยางที่พอวา ถาลงมันไมไดล่ันคําแลวสูอยาพูดกับมนัเลยไมมีความหมาย ถา
ลงมันลั่นแลวเอาเลย จับไดจนกระทั่งนิสัย เราเวลามาบวชก็เปนอยางน้ัน จริงจังมาก
ทีเดียว ถึงวาระที่จะฟดกับกิเลส เอาๆ ใครดีใหอยูบนเวที ใครไมดีใหตกเวที ระหวาง
กิเลสกับธรรมฟดกันบนหัวใจนี้ซัดกันเลย ก็ไมเคยแพนะถาลงไดเอาขนาดนั้นแลว มี
แตกิเลสแพทั้งนั้น 

ตองเด็ดไมเด็ดไมได การปฏิบัติตัวอยากจะใหดิบใหดีนี้มาอยูเฉยๆ อยากดีไมดี 
ตองมีขอบังคับกฎเกณฑตามหนาที่ที่จะใหเปนความดี เอา เอาไปๆ ดีวันดีคืนโดย
ลําดับ นี่ไดทํามาแลวที่มาสอนพี่นองทัง้หลาย จนกระทั่งหมดงานการที่จะชําระส่ิง
ทั้งหลายที่มารบกวนจิตใจมาตลอด ตั้งแตกิเลสตัวยุงมากยุงนอย ละเอียดขนาดไหนยุง
อยูตลอด ขาดสะบั้นลงไปจากใจแลวหมดงาน ทานวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ การ
ประพฤตพิรหมจรรย คือถอดถอนกิเลสซึ่งเปนงานหนักงานหนาที่สุดไดส้ินสุดลงไป
แลว อะไรที่ควรทําทําเสร็จเรียบรอยแลว กิจอื่นที่จะทําใหยิ่งกวานี้ไมมี ตัง้แตวันนั้นแลว
ขาดสะบั้นไมมีกิเลสตัวใดมาแฝง 

จึงไดชี้นิ้วเลยวา ตัวนี้สําคัญมาก ถาลงมีอยูที่จติใจแลวหาความสบายไมได มี
มากมีนอยกเ็สียดแทง เหมือนเข็มเหมือนผงเขาตานั่นละ เอาออกใหหมดเสียสบาย พอ
อันนี้ขาดสะบั้นลงไปก็เพราะการจริงจังดวยความพากเพียร อยากเปนคนดีแบบไหน 
เอาฟดลงไปดีๆ ไมสงสัย ดีจนกระทั่งหาที่จะตองตไิมไดพดูใหมันชัดเจนเสียนะ เร่ือง
อะไรที่จะตองติเหลานี้เปนเรื่องสมมุติทั้งมวลเลย ธรรมชาตินั้นพนไปแลวไมมีอะไรจะ
ไปตองติ สมบูรณแบบเต็มที่ นิพพานเที่ยงคือธรรมชาตินั้นเอง 

เวลาเอาใหถึงมรรคถึงหมายถึงอยางนั้นละ ธรรมพระพุทธเจาสอนคนสอนโลก 
ทานไมไดมาสอนเหลาะๆ แหละๆ พระพุทธเจาเปนศาสดาองคเอก นําธรรมอันเอกมา
สอนโลก ไมใชหลับหูหลับตามาสอนโลกนะธรรมพระพุทธเจา สวากขาตธรรมตรัสไว
ชอบทั้งนั้น เอา เดินเถอะนะ ถาลงไดเดินตองเปนคนดีมากนอยไดตามสดัตามสวนแหง
การปฏิบัติตัวเอง เพื่อความเปนคนดี ถาปลอยเลยตามเลยมีแตอยากไดของดี มีแต
ความเลว หมดหวังๆ พากันจําเอานะ เอาละพอ 
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วันที่ ๔ นี้เปนอะไร ไดทราบมายังไงวามา (วันที่ ๔ คุณสนธิเขาไปพูดทีพ่ระรูป 
และเขาก็เกรงวาจะมีพวกมาคัดคานตานทาน อยางที่หลวงตาเทศนก็ไมอยากจะใหเปน
หมากัดกัน ทําอะไรกใ็หอยูในความสงบสันติภาพเพื่อบานเพื่อเมืองครับ) ที่ถูกตอง
ตามที่เราฟงตามเหตุตามผลเรื่อยมานั้น คุณสนธิพูดในนามของประชาชนทั้งประเทศ
ไมใชเร่ืองเล็กนอย ในนามประชาชนทั้งประเทศ พูดดวยความถูกตองดีงามทุกอยาง 
ความเสียหายมากนอยเพียงไรกพ็ูดในนามของพี่นองชาวไทยเรา ซึ่งเกิดความเสียหาย
จากพวกเลวรายทั้งหลาย คุณสนธิพูดก็ถูกตองแลว 

วันนี้ก็ทราบวาจะไปพูดที่ลานพระรูป ขอใหพากันฟงดวยกนันะทุกคน เราเปน
คนไทยดวยกันอยาใหมีความแตกแยก สกลกายของเราแมแตหนามปกนิดหนึ่งเทานั้น
เดินโขยกเขยกแลวดีไหม อวัยวะของเราถาสมบูรณแบบทําหนาที่การงานไดโดย
สมบูรณ ถามีอะไรบกพรองแลวเสียหายทั้งน้ันการงานไมสมบูรณ ดีไมดกีาวไมออก อัน
นี้ชาติไทยของเราก็เพื่อจะตางคนตางจะพยุงใหเปนชาติที่แนนหนามั่นคง จึงตางคนตาง
ปรับปรุงความเขาใจอันดีงามตอกัน อยาเอาทิฐิมานะมาใชซึ่งเปนความแตกราวตอชาติ 
อันเปนเรื่องใหญหลวงมากทีเดียว ผิด ขอใหนําธรรมพระพุทธเจาแทรกเถอะนะ ฟง
ดวยกันทุกคน 

ผูพูดกพ็ูดดวยความเปนธรรม ผูฟงขอใหฟงดวยความเปนธรรม อยาเอาทิฐิ
มานะซึ่งเปนเรื่องทําลายสวนใหญใหเสียหายไปนั้นนํามาใช จะเปนความเสียหาย
เร่ือยไป เชนอยางที่จะพูดกันในลานพระรูปวันนี้ก็จะพูดเพือ่ชาติไทยของเรา ไมไดพูด
เพื่อการทําลายชาติไทย จึงขอใหพากันฟงทุกคนดวยความเปนธรรม ตางคนตางพยุง
ชาติของตน ถาชาติของเราเสียหายแลวเราจะเอาความดีงามเลิศเลอมาจากที่ไหน ไมมี
ความดีงาม มีแตเขาจะมาชี้หนาดาทอประเทศไทยของเราทั้งประเทศนี้ เสียหายมาก
ทีเดียว ใหพากันพินิจพิจารณา 

พี่นองลูกหลานทั้งหลายที่จะพูดกันในวันนี้ ขอใหฟงดวยความเปนธรรม เพื่อ
ชาติไทยของเรา ใหถือชาติเปนสําคัญ อยาถือทิฐิมานะของตนวาเปนของดิบของดียิ่ง
กวาชาติ จะทําชาติใหลมจมตัวเองกจ็ะลมจมไปดวย ใหพากันจําเอานะลูกหลาน ในลาน
พระรูปวันนี้ที่จะพูดกันนี่นะ ขอใหพากันฟงดวยความเปนธรรม นี้เรานําธรรมมาสอนพี่
นองลูกหลานทั่วประเทศไทยของเราฟงในวันนี้ ขอใหฟงดวยความเปนสิริมงคลนําไป
ประพฤตปิฏบิัติ อยาขัดอยาแยงกันในเหตุผลที่ไมควรขัดควรแยง อันใดที่ไมดีก็เตอืน
กันบอกกัน แลวปรับปรุงความเขาใจกันเพื่อความถูกตองดีงามน้ันเปนความชอบธรรม
แลว ในการประชุมหรือการพูดจากัน เพื่อปรับปรุงหนุนชาติไทยของเรามีความแนน
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หนามั่นคง ใหลูกหลานทั้งหลายปฏิบัติอยางน้ีดวยความเปนธรรมโดยทั่วกันทั้งสองฝาย 
เอาละพอ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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