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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พทุธศักราช ๒๕๔๙ 

ตกแตงภายในจิต 
กอนจังหัน 

พระเราใหตั้งหนาตั้งตาทําความพากเพียรโดยเฉพาะ ไมมกีิจการงานอื่นใดที่จะ
มารบกวนความพากเพียรของเรา ไปอยูที่ไหนๆ ใหมีความเพียรประจําตน 
สติสัมปชัญญะเปนพื้นฐานแหงการประกอบความเพียร สติสัมปชัญญะอันนี้สําคัญมาก 
ไดเตือนเสมอเรื่องสติ สติเปนพื้นฐานจนกระทั่งถึงนิพพาน ไปถงึนิพพานกลายเปน
มหาสติมหาปญญาไปละ สติเปนพื้นฐานตอเร่ือยนะ ถามีสตอิยูแลวกิเลสจะไมเกิด จาํ
ใหดีคําน้ี สติติดอยูกับตัวแลวกิเลสจะไมเกิด 

กิเลสเกิดขึ้นจากสังขาร คือความคิดปรุง สังขารนั้นเปนสังขารสมุทัยดันออกมา 
พอเผลอเมื่อไรมันจะออก ออกๆ ถาสติติดอยูแลวกิเลสเหลานี้จะไมออก ถงึมีก็ไมออก 
มีแตชําระกันออกเรื่อยๆ แหละ แลวคอยเบาลงๆ พอเผลอสติเทานั้นมันจะออกทนัทีๆ 
นักภาวนาตองรู รูอยางนี้ ไมรูอยางน้ีแกไมตกแกกิเลส มีแตเพิ่มกิเลสขึน้ไป ฐานทีต่ั้ง
แหงความเพียรและแกกิเลสโดยลําดับนั้น คือสติเปนสําคัญ ใครอยาลืมนะคํานี ้

นี่ผานมาเสียจนพอแลวจึงไดมาพดูใหฟง เรียกวาไมผิด ดําเนินมาแลวไดผล
เปนที่พอใจ เร่ิมตั้งสติเร่ือยๆ เร่ิมเอาจริงๆ นี้ฟาดเสียจนกระทั่งทัง้วันไมใหเผลอเลย 
ฟงซิ สตติิดแตมีคําบริกรรมจับไวเลย เชน พุทโธๆ เปนตน ทั้งวันจะมีแตพุทโธกับสติ
ติดกันอยูในหัวใจเรา โลกน้ีเหมือนไมมี นั่นละการประกอบความเพียรที่จะตั้งรากตัง้
ฐานได แลวกิเลสจะไมเกิดนะ ความวุนวายสายแสที่ไหนจะไมมี เมื่อสตกิับคําบริกรรม
ควบคุมหัวใจเราอยูแลวไมเกิดกิเลส จําใหดีคํานี้ก็ดี เราดําเนินมาแลว สอนอยาง
แมนยํา ขอใหไปปฏิบัติจะไมผิดไมพลาดเลย ตั้งตัวไดไมสงสัย ถาสติเปนพื้นฐานกับ
ความเพียรอยูแลว ที่วายิ่งทั้งวันไมเผลอเลย นี่สําคัญมาก 

ที่กลาวมาเหลานี้ไดทํามาแลว วันหนึ่งๆ ไมใหเผลอๆ ตื่นนอนขึ้นมาปบ
จนกระทั่งหลับ ไมยอมใหเผลอไปไหนเลย มันจะเปนยังไงจิตของเรานี่ เพราะไดรับ
ความทุกขความทรมานกับมันเนื่องจากจิตเสื่อม เปนยังไงมนัถึงเส่ือม ตั้งสติจออยูกับ
ความรูๆ แลวมันเผลอไปที่ตรงไหน ถึงกาลเวลาที่ควรจะเสื่อม พอถึงน้ันแลว ๑๔-๑๕ 
วันขึ้นไปถึงที่วามันอยูไดสองสามวันเสื่อมๆ เปนเพราะเหตุไร พิสูจนพินิจพิจารณา จึง
ไดเอาคําบริกรรมเขามา แลวสติติดแนบกับคําบริกรรม ไมยอมใหสติเผลอไปไหน เอา 
เปนยังไง มนัจะเสื่อมจริงๆ เหรอคราวนี้ 
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ไมหวงเรื่องความเสื่อมความเจริญของจิต เพราะเปนมาเสียพอแลว แตที่จะให
เส่ือมจากคําบริกรรม เชน พุทโธ เปนตน กับสติที่ติดแนบกบันี้ไมยอม เอาตรงนี้ เส่ือม
เจริญจะใหรูกันตรงนี้ ซัดกันนี่ทั้งวัน ทั้งวันเลยเทียวนะตั้งแตตื่นนอน ไมยอมใหคดิ
อะไรทั้งนั้น ทีนี้เราก็รูไดชัดวา ออ จิตนี้เมือ่มีผูรักษาเขมงวดกวดขนัแลวจะไมถูก
กระทบกระเทือนจากกิเลสทั้งหลายได นั่นแนแลวนะ จากน้ันก็ตั้งฐานไดเลยที่นี่ พุงๆ 
เลยนะ จําใหดี นี่ละไดทํามาแลว อยาเหลาะแหละนะ วาอะไรใหเปนอยางน้ัน 

นี้จริงจังมากไมใชมาคุยนะ จริงจังมาก เชนวาไมเผลอ เอานะ เหมือนวาระฆังดัง
เปงตั้งสติปบ นั่นละที่นี่ฟดกันเลยไมยอมใหเผลอไปไหน ปดกวาดเช็ดถูหรือทํางานการ
อะไรนี้สติจะติดตลอดเวลาๆ ตั้งไดๆ  จําใหดีทานทั้งหลาย ทําความเพียรอยูไมทราบวา
กี่ปกี่เดอืนไมไดเร่ืองไดราวเพราะอะไร เพราะเหลาะแหละนี่ละ ไมเอาจริงเอาจัง ถามี
สติติดแนบๆ ตั้งไดทําไมจะตั้งไมได 

ธรรมะพระพุทธเจาสอนเพื่อตั้งเพือ่ฆากิเลสโดยแท ทําไมมาอยูกบัเรามัน
เหลวไหล ก็ตัวเราเปนตัวเหลวไหลถึงรับธรรมะพระพุทธเจาไมได รับไดตัง้แตกิเลสเปน
สวมเปนถานเผาเอาๆ ละซิ จําใหดีนะ สอนหมูเพื่อนมานี้เทาไรปแลว สอนไมสงสัยเสีย
ดวยการสอนหมูเพื่อน ไมไดสอนสุมสี่สุมหา สอนถอดออกจากหัวใจที่ทั้งเหตุทั้งผล
ดําเนินมาสมบูรณแลว สอนเต็มที่เลย ไมมีทางทีจ่ะสงสัยสําหรับการสอน แตผูปฏิบัติ
ใหแนใจก็แลวกัน ตายใจ เอา ปฏิบัติตามนี้ มันจะพาเราลมจมนรกอเวจีใหเห็น ลาก
หลวงตาบัวลงนรกดวย เพราะหลวงตาบัวสอนนี้ผิดไป ใหมันแนนอนอยางน้ันซิ 

ธรรมพระพุทธเจาเปนธรรมที่แนนอนที่สุด สอนโลกใหหลุดพนจากทกุขโดย
ลําดับๆ จนกระทั่งถงึวิมตุติพระนิพพาน ทําไมมาอยูกับเรามีแตจะลมจมๆ กก็ิเลสลาก
คอมันลงไปมันจะไมจมยังไง ฟงไหมกิเลสลากคอมัน พดูธรรมดามันไมถึง กิเลสมันเกง 
เรียกวามันลากคอเราไดเลย ถาเราเอาจริงๆ กล็ากคอมันออกซิ เกงไหมสติปญญา 
พระพุทธเจา สาวกทั้งหลาย ทานนํามาใชเปนสรณะของพวกเราทุกวันนี้เปนยังไง เรา
นํามาใชเปนสรณะของตวัเองก็ไมไดเร่ืองไดราว เหลวๆ ไหลๆ  

ไปที่ไหนมีนะนักภาวนา แตไมไดเร่ืองไดราวเพราะจิตใจเลื่อนลอย ไมจริงจัง ถา
ลงจริงจังแลวเอาเถอะนา ธรรมะพระพุทธเจานี่เปนเครื่องประกันอยูแลว ทําไมทาน
ทั้งหลายทานบําเพ็ญทานพนไปได เราทําไมบําเพ็ญเทาไรจมลงไปๆ มนับําเพ็ญๆ มีแต
ชื่อเฉยๆ แตการกระทํามันไปหากอบโกยเอาฟนเอาไฟคือกิเลสตัณหา ดวยความคิด
ความปรุง ความฟุงเฟอเหอเหิม ลืมเนื้อลืมตัวไมมียุติเลย นั่น อันนั้นมันเปนโทษ จําให
ดีนะ เอาละใหพร 

หลังจังหัน 
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การภาวนาตะกี้นี้กอนจงัหันก็เทศนสอนแลว ไมไดสอนแตพระ ญาติโยมมหัีวใจ
เหมือนกัน รับธรรมไดเหมือนกัน เลวไดเหมือนกัน ดีไดเหมือนกัน เอาไปสอนเจาของ
ซิที่สอนเรียบรอยแลวนั่น ตอนกอนจังหันวันนี้ก็สอนแลวเรื่องจิตตภาวนา นี้ก็บอก
ตรงๆ การสอนนี้ไมมีคําวาลูบๆ คลําๆ ถอดมาจากหัวใจทั้งเหตุผลที่สมบูรณเต็มที่แลว
สอนอยางแมนยํา ใหปฏิบัติตามนี้ไปไดไมสงสัย บอกอยางนั้นละ ไอเหลาะๆ แหละๆ 
ทําอะไรมันกไ็มไดเร่ืองแหละแบบเหลาะๆ แหละๆ ไมเกิดประโยชน 

ตองจริงจัง ธรรมะพระพุทธเจาเปนธรรมที่จริงจัง ออกจากศาสดาเอกผูจริงจัง 
บรรดาสาวกทั้งหลายไมใชผูเหลาะแหละนะ จริงจังทั้งน้ัน สมควรจะเปนเจดียของโลก
ไดกราบไหวบูชาจึงเปนได สุมสี่สุมหาเอามานี้เปน สรณํ คจฺฉามิ ใครจะกราบไดลงคอ 
ก็ดูเอาซิ มองดูมันกข็วางตาแลว ขวางตาขวางธรรม 

การฝกจิตตภาวนา อยูในครัวนี้นอยเมื่อไร มันมาอยูแบบไหนก็ไมรู หรือมาหา
แตกวนทะเลาะกันก็ไมรู กิเลสมันกวนใจ เมื่อมันกวนใจแลวไมมีทางออก ก็กวนทะเลาะ
คนอื่น เปนอยางน้ันนะ ถาบังคับมันอยูแลวมันจะไปสนใจกับเรื่องของใคร ทะเลาะใคร 
ทะเลาะกับกิเลสภายในหัวใจตนเอง ฟาดกันแหลกอยูนี้ ขาศึกคือกิเลสอยูที่นี่ นั่นนัก
ภาวนาไปหาดูอะไรกับคนอื่นคนใด ดูหัวใจเจาของซึ่งเปนขาศึก มันกวนหัวใจ
ตลอดเวลา 

ความอยากนั่นละ อยากนั้นอยากนี้ อยากคิดอยากปรุงอยากแตงอยากรูอยาก
เห็น อยากไดนั้นไดนี้ อยากๆๆ ตลอด นี่ตัวมันกวนใจ ภาวนาสติจับปุบเขาไปตรงนั้น
มันจะกวนไปไหน จะสงบลงๆ สติเขาตรงไหนสงบตรงนั้น ไมมีสติแลวก็เลยเถิดเตลิด
เปดเปงเปนบาไดเลย อยางที่เราเห็นคนบาอยูตามสี่แยกไฟเขยีวไฟแดง เราไปเห็นดวย
ตาเนื้อของเรา รถจะชนกันเพราะหลีกบาอยูในสี่แยกไฟแดง มันทําเฉยนะ หยิบนั้นหยิบ
นี้ใสนั้น หยิบอันนี้ออก หยิบอันนั้นเขา เฉยไมสนใจกับใคร ก็เราเห็นเองนี่ รถที่หลีกคน
นี้หลีกกันไปหลีกกันมากจ็ะชนกันซิ รถเลยจะเปนจะตายกับคนๆ เดียวนี้ พอดีเราก็ไป
เจอน้ันดวย เราก็ไดดู ออ นี่ไมสนใจกับใครเลยนะ รถที่วิ่งขวักไขวหลีกกนัหลบกัน ทั้ง
จะชนคน ทั้งจะชนกันไมไดเร่ืองอะไร ยุง เราก็ดู โอ เปนอยางนี ้

ทีนี้ก็เอามาพิจารณา นี่ละคือความเคลื่อนไหวไปมานี้คือคนเปน มีชีวิตอยู 
ความรูมีอยูกับใจแตไมมีสติเครื่องรับผิดชอบในตัวเอง มันอยากทําอะไรก็ทํา นี่ละมีแต
จิตลวนๆ อยากทําอะไรก็ทํา เหมือนไสเดือนบุงกือมันคืบคลานของมนัไป ไมใชไมมี
ความรู มันมีความรูแตไมมีสติไมมีปญญาเครื่องรักษาตัว มันก็เปนไปแบบนั้น คนเรา
เมื่อไมมีสติเครื่องควบคุมตัวเองรับผิดชอบตัวเองแลว ก็เหมือนคนบาอยูในสี่แยกไฟ
เขียวไฟแดง อยากทําอะไรก็ทํา เฉย คนอื่นจะเปนจะตาย..รถมา ตอนนั้นตํารวจไมม ี
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นี่ละเรื่องมีแตความรูอยางเดียว ไมมสีติรับผิดชอบเปนไดอยางน้ัน นั่นละมีแต
ความรูเปนอยางน้ัน คือความรูอันนี้มันมีกิเลสตัวสําคัญที่เรียกวาอวิชชาครอบอยูนั้น 
สติปญญาทีจ่ะควบคุม คอยรับผิดชอบแกไขกันไมมี มันก็ปลอยตามเรื่อง ไปไหนก็ไป 
มีแตความรูไมทราบวาผิดไมทราบวาถูก ไมทราบวาควรไมควร ส่ิงที่จะใหทราบเหลานี้
คือสติคือปญญารับผิดชอบในตัวเอง แลวก็รูเร่ืองคนอื่นคนใดไดเหมือนเรารูเร่ืองของ
เรา ถาไมมีสติหรือปญญาเสียอยางเดียว ตัวเองก็ไมรูเร่ืองของตัวเอง คนอื่นก็ไมรูเร่ือง
ของเขา อยากจะทําอะไรก็ทําไปตามความรูสึกๆ โดยมีอันหนึ่งดันใหอยากทําอยางน้ัน
อยางน้ี ไมมคีวามรับผิดชอบคือสต ิ

นักภาวนาพิจารณานะ นี่เราพูดเรื่องสติทั่วๆ ไป จิตทั่วๆ ไป ถาเปนจิตของนัก
ภาวนาตองแหลมคมตลอด แย็บๆ รูๆ แลวปญญาสอดแทรกๆ มองพับรูพับ ทะลุปงๆ 
นั่นละสติปญญาที่เขาเปนธรรมแทงเดียวกับใจดวยแลวเปนอยางน้ัน ที่จะมาพูดอยาง
โลกน้ีพูดไมไดนะ มันไมเหมือนโลก โลกมันเปนโลกสมมตุิ อันนั้นแมแตอยูในขนัธ
ธรรมชาตินั้นเปนวิมุตติแลว แสดงลวดลายของวิมุตตอิยูตลอดเวลาในธรรมชาติของ
ตนเองที่บริสุทธิ์นั้น นี้ขันธก็เปนของขันธ ตางกันนะ 

ฝกเขาไปๆ มันก็ดีจิตใจ ขอใหมีสตคิวบคุมตัวเองเถอะ ถาสติไมมีไมเปนทานะ 
ภาวนาไมไดเร่ืองไดราว จิตหาความสงบไมได ถามีสติควบคุมอยูนั้นกิเลสจะไมเกิด
กิเลสจะไมลุกลาม กิเลสอยูกับใจ พอสติครอบไวแลวมันจะออกไมได ดังทีพู่ดตะกีน้ี้
ตอนเชานี้วาสติเปนสําคัญ ถาสติบังคับอยูแลวกิเลสไมเกิด มันจะเกิดไปไหนได พอ
เผลอปบสังขารนั่นละคือกิเลส มาตามสังขาร ใชสังขารเปนเครื่องมือออก คิดนั้นคิดนี้
ยุงไปหมดเลย มีกิเลสบังคับไปใหคิดใหปรุง ทนีี้พอสติมีปบจับไมใหมันคิด ใหคิดอยู
กับ เชนคําบริกรรม เอาคิดอยูกับคําบริกรรมนี้เปนบทของธรรมรักษาจิต สติรักษาคํา
บริกรรมอยูนั้นแลวแลวกิเลสจะไมเกิด วันยังค่ํากิเลสไมเกิด 

เอาใหมันเห็นบนเวที คือหัวใจกับกิเลสฟดกันซิ มันถึงพดูไดอยางจะแจงทีเดียว
ไมสงสัย ที่พดูเหลานี้ผานมาหมดแลวนะ ไมใชธรรมดา จึงไดมาสอนประชาชนทั้งหลาย 
สอนสุมสี่สุมหาไดยังไง ปฏิบัติสุมส่ีสุมหาไปสอนใครเจาของก็ไมลงใจในคําสอนของ
ตัวเองที่สอนออกไป คนอื่นจะแนใจไดยังไง ถาลงไดแนในหัวใจผึงออกไปนี้เปนรสเปน
ชาติตลอด ผูฟงมันกถ็ึงใจๆ ละซิ นั่นละธรรมแทเปนอยางน้ัน ไมมีอดตีอนาคต เปน
ปจจุบันตลอดเวลา สดๆ รอนๆ มีรสมีชาติตลอดไปเลย ธรรมออกจากหวัใจที่เปนคลัง
แหงรสชาติทั้งหลายอยูในนั้นหมด ออกไปเหลานี้เปนรสเปนชาติไปหมด 

ถาเปนคลังกิเลสออกไปกม็ัวๆ หมองๆ วาไปลูบๆ ไป คลําๆ ไป ถามผีูมาทัก
ทําไมจึงเทศนอยางน้ันละ ก็ตําราทานวาอยางน้ัน แนะมันมีทางหลีกไปไดนะ ถาเปน
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ความจริงแลวเพราะเหตุไรจึงเทศนอยางน้ัน เพราะเหตุนั้นตอบกันปงเลยทันที ออกไป
ดวยเหตุดวยผลทุกอยาง ถามมามันจะรับกันทันทีเลย นั่นจึงเรียกวาธรรม อยากให
บรรดาพี่นองทั้งหลาย เฉพาะอยางยิง่นักบวชเราออกปฏิบัติใหเห็นธรรมที่เลิศเลอ ซึ่ง
พระพุทธเจาทานสอนไวแลวดวยสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลวๆ เปนยังไงเรามัน
ปลอมตลอดเวลาหรือ ธรรมที่ชอบแลวเขาไปหาเราจึงปลอมไปหมด มันใชไมได เพราะ
เหตุไร ทานสอนเพื่อดึงเขามรรคผลนิพพานมันโดดลงนรก มันฝนพระพทุธเจาเหยียบ
หัวพระพุทธเจาไปตอหนาตอตา หัวพระพุทธเจาคืออะไร ธรรมวินัยนั้นแลเปนศาสดา 
นั่น มันเหยียบหัวพระพุทธเจาไปดวยการขามเกินธรรมวินัยไมสนใจ มันไดเร่ืองไดราว
อะไร 

ถาปฏิบัติจริงจัง แนทีเดยีว พุทธศาสนานี้คือตลาดแหงมรรคผลนิพพานเปดจา
อยูตลอดเวลาภายใน เปนแตเพียงวาจอกแหนมันปกคลุม เหมือนสระน้ําที่ใสสะอาดถกู
จอกถกูแหนปกคลุมไวแลว น้ํามีขนาดไหนมองไมเห็น เห็นแตจอกแตแหนอยูบนน้ํา 
อันนี้ก็มีแตกเิลสตัณหาอยูบนหัวใจ ธรรมแทที่เปนเหมือนสระน้ําอันบริสุทธิ์สุดสวนนั้น
มันมองไมเห็นละซิ เพราะฉะนั้นทานจึงสอนใหเปดออกคอืการภาวนาชําระจิต กค็ือ
ชําระจอกแหนไดแกกิเลสอยูภายในใจนี้ออกๆ พออันนั้นจางไปทีนี้เร่ืองใจนี้จะคอย
สวางขึ้นมาๆ เปดออกๆ จิตใจยิ่งสวาง สติปญญาแสดงลวดลายออกๆๆ เต็มเหนี่ยว
เลย เปนอยางน้ันนะ จิตดวงนี้ไมไดโงตลอดเวลานะ ขอใหนํามาใช ใหเอาธรรมมาชวย
บุกเบิกเพิกถอนสิ่งปกปดกําบังอะไรออกมันจะมองเห็น 

ถาวาอานตําราก็อานไปเฉยๆ ไมสนใจปฏิบัติ สุดทายศาสนาก็เปนศาสนามีแต
ตําราไมมีความหมาย ก็ตัวเองไมมคีวามหมายหมดความหมายแลวจะเอาอะไรมาเปน
ความหมาย ถาวาอานคัมภีรไปมันก็เปนหนอนแทะกระดาษไปเสีย มนัไมไดสนใจมา
ปฏิบัติมันจะเห็นอรรถเห็นธรรมอะไร พระพุทธเจาสอนไวในตํารา สอนไวใหปฏิบัตินี่ 
ปฏิบัติตามทีส่อนไวนั้น จะไปไหน มันก็ตองตรงแนวตามที่ศาสดาสอนไว พุงถึง
นิพพานดวยคําสอนนี้แหละจะไปไหน มันไมสนใจปฏิบัติตามซิ 

จิตที่บริสุทธิ์แลวเหมือนอะไรที่ไหน แดนสมมุตนิี้ไมมีในธรรมชาตินั้น ทานจึงวา
วิมุตติพนไปหมดทุกอยาง จะเอามาพูดอยางโลกนี้พูดไมได เร่ืองความอัศจรรยก็เลย
โลกไปเสียทุกอยาง วาดวีาเลิศวาเลอ ก็เลยโลกทกุอยางไปแลว เหนือทุกอยางไปแลว
นั้นเอามาพูดไดยังไง ทานก็เอาแขนงของธรรมอนันั้นละออกมาพูด สอนวิธีการใหเปน
ทางเดินๆ อยางโอวาททานมาสอนพวกเรานี้ออกมาจากธรรมชาตินั้นแหละ เปนกิ่ง
แขนงออกมาใหยึดนี้ๆ จะเขาถึงตนลําพูดงายๆ จับกิ่งนี้เขาไปตามเขาไปก็จะไปถึง
ตนไมตนนั้น ตนไมตนนั้นคืออะไร คือธรรมแทอยูที่หัวใจ ทานเอาออกจากธรรมแทนี้
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มาเปนแขนงสอนใหรูบาปรูบุญรูคุณรูโทษอะไรๆ ทุกอยาง เราปฏิบัติตามนั้นแลวจะ
เขาถึงตนลําใหญนั่น 

ศาสนาเลยจะเลอะเทอะไปหมดแลวเวลานี้ อยางนอยศาสนาเปนศาสนวัตถุ ไป
ที่ไหนมีแตวัตถุออกหนาออกตา ศาสนาแทคืออะไร คือการปฏิบัติชําระกิเลสภายใน
จิตใจของตนเอง ดวยความพากความเพียรมีจิตตภาวนาเปนสําคัญ นี้คือศาสนาแท 
เรียกวาศาสนธรรม ศาสนวัตถุก็มีแตการกอการสราง เอาวัตถุตางๆ มาอวดกัน โอย วัด
นี้สวยงามนะหรูหรา นาชมนาเกรงขาม เกรงขามขี้หมาอะไรประสาอิฐปูนหินทรายเหล็ก
หลา เอาไปสิบชั้นรอยชั้นมันก็เปนอิฐเปนปูนหินทรายไปถึงนั้นละ จะเปนมรรคผล
นิพพานที่ไหน ดูหัวใจนี้ซิแกตัวนี้ไดแลวไมตองพูดถงึเร่ืองดนิ น้ํา ลม ไฟเหลานี้ มันจา
ไปหมดครอบไปหมดแลวเลิศไหมนั่น นั่นละศาสนธรรมเปนอยางน้ัน 

ไอศาสนวัตถุเอาแตวัตถมุาอวดกัน โบสถหลังหนึ่งส้ินไปสักกี่ลาน จนถึงรอย
ลานวาไง เปนประโยชนอะไร การตกแตงภายนอกใหหรูหราฟูฟาสวยงาม ตัวภายในมัน
รกรุงรังเปนฟนเปนไฟเผาไหมอยูดวยอํานาจของกิเลสราคะตัณหาเปนตนนี้ ทําไมจึงไม
ดู ทําไมจึงไมชําระตรงนี้ ตัวนี้ตัวเปนไฟ ไปหาตกแตงอะไร ไปเกาในที่ไมคัน หมาขี้
เร้ือนเขาเกาถูกที่คันนะ เกาตรงไหนคันตรงนั้นเขาเกา อันนี้พระขี้เร้ือนเราอยูในวัดในวา
นี้มันเลยหมาขี้เร้ือนเกาดะไปเลย อะไรก็ดีๆ พระเรานี้ตัวสําคัญ หลวงตาบัวก็พระ
หัวโลนๆ เอาธรรมพระพุทธเจามาสอนทั้งหลวงตาบัวดวย สอนทั้งเพื่อนฝูงอันเดียวกัน
ดวยผิดไปไหน 

เราตองยอมรับพระพุทธเจาซิ ผิดบอกวาผิด นําธรรมพระพุทธเจามาสอน สอน
ทานสอนเราผิดไปไหน มันเลอะเทอะไปขนาดนัน้ละเวลานี้ศาสนา มันมีอะไรติดเนื้อติด
ตัวของชาวพทุธเรา มองไปทีไ่หนมันไมมี มองเขาไปในวัด ส่ิงทีอ่ยูในวัดคืออะไร 
หรูหราฟูฟาเปนเรื่องของโลกทั้งหมดเต็มอยูในวัดนั้น ของสดสวยงดงามประดับประดา 
สุดทายก็ลายคราม เอาดอกไมดอกตอกอะไรมาประดับประดาตกแตงกุฏิกุตางใหสวย
ใหงาม ตัวมันเปนสัตวนรกอยูในหัวใจทําไมไมด ูทานใหตกแตงภายในจิตตางหากน่ีนะ 
เมื่อตกแตงภายในจิตนี้แลวเขาไปซุกหัวนอนอยูตรงไหนสบายหมด 

เห็นไหมพระพุทธเจาสอน บวชแลวใหไปอยูตามรุกขมูลรมไมในปาในเขา ให
สงางามอยูในนูน ใจสบายแลวอยูไหนไดหมด เพราะสภาพรางกายกับสิ่งเหลานี้มันอยู
ดวยกันไดทัง้นั้น พอซุกหัวนอนที่ไหนก็ได สรางหอปราสาทราชมนเทียรหาประโยชน
อะไร อันนี้มันสกปรกขนาดไหน สรางอะไรมาประดับประดาโลงผีนี้มันจะเปนเทวดาได
ยังไง มันก็เปนโลงผีตามเดิม ไอซากอสภในตัวของเรารางกาย หัวใจของเราเปนกิเลสมี
แตสวมแตถานสรางเทาไรมันก็ไมเปนประโยชนอะไร 
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สรางหัวใจใหดีเถอะนะ ลงสรางหัวใจดีแลวอยูที่ไหนดีหมด ไมวายืน วาเดิน วา
นั่ง วานอนจาตลอด อิริยาบถไมมี ในจิตของทานผูบริสุทธิ์เปนธรรมทั้งแทงแลวจา
ตลอด เวลาใชกิริยากับโลกก็ใชไปตามธาตุตามขนัธ ที่เปนเครื่องมือใชกใ็ชไปอยางน้ัน 
พาอยูพากินพาหลับพานอน กริิยาอาการที่แสดงไปตามสมมุตกิ็วาไปอยางน้ัน 
ธรรมชาตินั้นไมไดเปนอยางน้ี อันนี้ใชตามสมมตุิตางหาก ควรแกยังไงตอยังไงแลวก็
ปฏิบัติไปตามอยางน้ัน เร่ืองสมมตุิอยูในธาตุในขันธ ทานก็ปฏิบัติตามสมมุตินี้เพยีง
เวลามีชีวิตอยู นอกจากนั้นปลอยพรึบไปหายเงียบเลย 

แมแตอันนี้ยังไมตายธรรมชาตินี่ก็จาอยูแลว เขามาสับปนกับอะไรธรรมชาตินั้น 
ไมมีที่จะสับปน ทําอะไรใหเปนก็ไมเปนเรียกวาอฐานะ ใหเปนอยางอื่นอยางใดไปไมได
แลว ธรรมชาตินั้นพนสมมุติไปแลว เรียกวาพนกฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ซึ่งเปนความ
แปรสภาพไมมีในจิตที่บริสุทธิ์ จึงเรียกวานิพพานเที่ยงละซิ ฟาดลงไปใหเห็นซิธรรม
พระพุทธเจาสอนประกาศลั่นโลกมานี้มันเปนยังไงหูเรา หูพระพุทธเจา หูสาวกก็เปนหู
คนเหมือนกัน หูเรามันเปนยังไง มันเปนหูหมาไปหมดแลวเหรอเวลานี้ 

หูหมาหูไอปุกกี้ เห็นไหมไอปุกกีอ้ยูนั้น เวลานี้กําลังถูกขังมันยังไมออก พอเปด
นี้มันจะวิ่งออกมา เหาวอกแวกๆ ไปละ หูไอปุกกี้ ตามันก็เห็นหูมันก็เห็น พอเหามันก็
เหาไปละ ไอหูเรามันฟงเสียงอรรถเสียงธรรมไหม หรือมันฟงตั้งแตเสียงเพลงลูกทุงลูก
กรุง วันนี้งานปใหมเปนบากับปใหมกันไป กม็ืดกับแจงน่ันแหละ มันหากเปนบากัน ขอ
พรปใหมๆ ตัวเองเปนยังไงพอจะไดพรปใหมมารับไหม มีแตสวมแตถาน เอาพรปใหม
มาก็โยนลงในสวมในถานมันก็เหมือนขี้ดวยกันไปหมดใชไมไดนะ พากนัจํา เอาละวันนี้
เทศนเทานั้น 
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