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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

คนมีสติไมลืมตัว 
 ที่ศาลาใหญนั่นภาพเจดีย สรางเจดียเรานะฟงวา เรามันไมไดสนใจกับอะไรนะ 
อยางกุฏินั่นคนนั้นเอาอันนั้นสุมเขามา คนนี้เอาอันนี้สุมเขามา ไมทราบวาอะไรตออะไร
ขนเขามาสุมที่กุฏิเรานั่น นี่มันไมไดสนใจอะไรนะ ไมใหมีอะไรเลยกุฏิ มีหลักธรรมชาติ
ที่พออยูเทานั้นพอ นั่นถูกตองแลว ไมยุงวุนวาย เดี๋ยวนี้ยังขนอะไรเขาไปอีกไมรู ขางๆ 
หองขางนอกมีอะไรตออะไร เรายังไมไดไปสั่งพระใหเอาขบวนรถไฟเขามา แลวเอา
รถไฟไปเทลงแมน้ําโขง มันพิลึกเหลือเกิน อยูกฏุิไมทราบของใครตอของใคร เต็มอยู
กุฏิขางนอกขนออกไมหวาดไมไหว มาเรื่อย เดี๋ยวนี้เขาไปอีกแลว 
 เมื่อวานไมไปไหน ไปกราบพอแมครูจารยมั่น เรามาจากกรุงเทพฯไปกราบทาน 
พอกราบทานแลวออกเลย คนเต็มอยูหนาพิพิธภัณฑ หลายจังหวัดนะ ไมใชคนเฉพาะ
จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนครก็มีเปนคนสองคนเทานั้น แตที่อืน่ก็ไปกราบไหว
พิพิธภัณฑ เฉพาะอยางยิ่งองคพระธาตุของหลวงปูมั่นเรา มามากตอมากมากราบ 
หล่ังไหลเขาออกๆ เมื่อวานนี้ พอลงรถแลวเราก็เขาไป คณะหนึ่งเขามากอนแลว เขามา
เต็มอยูที่หนา พอเราลงรถเขาก็รุมเขามาเลย รุมเขามาหาเรา เขาบอกมาจากวัดมเหยงค 
จังหวัดอยุธยา วาอยางน้ัน หลวงตาก็เคยไปเทศนแลววัดมเหยงค อยุธยา เคยฟงหรือ
เปลา ฟง เขาไปฟงอยูวนันั้น เขาวา 

ดูวาวัดมเหยงคนี่ไปเทศนหลายหนแลวมัง กี่หนแลวนา (๗ ครั้งเจาคะ) นั่นซิ
วัดมเหยงคที่อยุธยา ทานอะไรนะอยูที่นั่น เปนเจาอาวาสอยูที่นั่น ดูวัดดูวานาดู ดูกุฏิดูที่
พักดอูะไรนาดู เจาอาวาสก็นิมนตเราไปเทศน แตมันจําไมไดไปเทศนสักกี่ครั้ง ดูวา
เทศนหลายครั้งอยูนะทีว่ัดมเหยงค สนามใหญๆ ตอนค่ําก็เทศน แลวตอนเชาก็ฉัน
จังหันกรรมฐานในปา รมไม มพีวกหินพวกอะไรเปนลักษณะปา พระในวัดทานก็มาฉัน
รวมกันเต็ม เราเปนหัวหนา ที่วาวัดมเหยงคนี่ ตอนเชาไปฉันที่สนามวาหญาก็พูดไมถูก 
คือดัดแปลงแกไขใหเปนที่นาดูคลายคลึงกันกับในปาในเขา วาอยางน้ันเถอะ เอาหิน
อะไรมาวาง เจาอาวาสทานก็ดีดูทกุส่ิงทุกอยาง คือถาใจเปนธรรมแลวดูทุกส่ิงทุกอยาง
จะมีกฎมีระเบียบ มีความสวยงามนาดู นาดูโดยธรรมนะ ไมใชนาดูแบบโลก แบบ
สกปรก แบบโลกสวยงามมาก  แตมันแบบโลก แบบสวมแบบถานก็มี ถาแบบธรรม
แลวนั่นละเหมาะ  

นี้เราก็ไปเทศนหลายหนแลวที่วัดมเหยงค ชวยชาติคราวนี้รูสึกวาเทศนมาก
จริงๆ นะเรา เราอยากจะพูดวาทั่วประเทศไทยนี้มีใครที่เทศนมากกวาเราตอบมา ไมมี 



 ๒

นั่นนะมันก็เปนอยางน้ัน แลวจะไมใหเปนขอคิดไดอยางไร ถึงไดถามออกมาวาใครที่
เทศนมากกวาเรา ก็มีแตเราเทศน คือธรรมะของเรานี้มีทุกขั้น ที่เทศนสอนพระในวัดปา
บานตาดลวนๆ แลวเทศนอยูบนศาลานี้มีแตยอดธรรม เทศนแบบหมุนติ้วเลยเชียว 
เร่ืองอรรถเรื่องธรรมเรื่องมรรคเรื่องผลตั้งแตพื้นๆ ทะลุเลย สวนมากเราเทศนสอน
พระจะเทศนตั้งแตสมาธขิึ้นไป สวนศีลไมสงสัยทานเหลานี้ ความรักศีล กันตสีโล อยาง
หลวงปูเสาร กันตสีโล ทานรักศีล ศีลเปนที่รัก 

ไปที่ไหนในบาน ทางวัดไมตองวา ธรรมดาทางวัดตองเปนตูคัมภีรแหงธรรมอยู
แลว ทางบานถาบานไหนมีศีลมีธรรมดูทุกส่ิงทุกอยางจะนาดู วัดไหน..เอา..เขาไป ถา
วัดตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติเปนศีลเปนธรรมจริงๆ แลวนาดู นั่น ถาวัดเปนแบบโลกๆ วัด
เปนสวมเปนถานดูไมได เปนอยางน้ันละ นี่เราพูดตามธรรม ไมไดพดูเขาขางน้ันออก
ขางน้ี เหยียบนั้นยกนี้ไมมี ธรรม เสมอภาค  

พูดอยางน้ีเราก็ระลึกถึงในครั้งพุทธกาล พระทานไปบําเพ็ญในปา มีพระมาก
เสียดวย ดูประมาณสัก ๓๐-๔๐ องคอยูในปาใหญ ทานไปภาวนาอยูในปาใหญ ทีนี้
พวกศรัทธาญาติโยมเขาเห็นพระไปภาวนาอยูในปานั้นเปนจํานวนมาก เขาก็จัดน้ําปานะ 
ภาษาเราทุกวันเรียกวาน้ําสมน้ําหวาน น้ําจรวดดาวเทียมอะไร มีในนั้นหมด เขาไปถวาย 
พอไปถึงวัดไมเห็นพระเลย ในดงก็ไมมี มองไปไหนไมมีพระ สักเดี๋ยวเห็นพระองคหนึ่ง
ทานเดินมานั้น แลวพระทานไปไหนหมด ทานภาวนา อยูไหนละ อยูในปานี้แหละ วางั้น 
ไดน้ําสมน้ําหวานมาถวายทานจะปฏิบัติอยางไร  

พระนั้นก็เลยไปเอาไมมาเคาะปอกๆๆ องคไหนก็มาละ เอาไมเคาะใหสัญญาณ
พระมารวมกัน เรียกวาระฆังก็ได แตนั้นดูวาทานเอาไมไปเคาะอะไรเปนเครื่องหมาย
สัญญาณใหมารวมกัน พอเอาไมเคาะปอกๆ ไมนานองคนั้นก็มา องคนี้ก็มา องคไหน
มาดูลักษณะเครงครึมเหมือนโกรธแคนใหกันทั้งวัด นี่ในตํารา เหมือนพระทานโกรธ
แคนกันในวัดทะเลาะกัน องคไหนมาเครงขรึมเงียบๆ เขาก็เอาน้ําสมน้ําหวานมาถวาย
ทาน ผูจัดกจ็ัดถวาย เสร็จเรียบรอยแลวลุกพรึบพรบัไปเงียบเลย หายเงียบ ไมพูดกัน 
ในตํารานะ 

พระตั้ง ๔๐-๕๐ องค ตางองคมาอยางเครงขรึมเหมือนเหมือนทะเลาะกันมา 
พอมาฉันแลวตางองคตางไปเงียบเลย เขาเลยถามวาพระทะเลาะกันเหรอ ทานไม
ทะเลาะ ทานมาทานฉันแลวทานไป เพราะทานมาบําเพ็ญธรรมนี่ ถาภาษาของหลวงตา
บัวก็ทานไมมาหากินน้ําสมน้ําหวานกับพวกทานอะไรนี่นะ จะวาอยางน้ันเขาใจไหม ปาก
มันตางกันนะนี่ ปากเรากับปากพระทั้งหลายผิดกันอยูมาก อยางที่ทานเขียนไวนั้นเราก็
ยังเขียนซ้ําไปอีก ทางทายมันไมถึงใจ วา โก นุ หาโส กิมานนฺโท นิจฺจํ ปชฺชลิเต สติ 
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อนฺธกาเรน โอนทฺธา ปทีป น คเวสถ. ก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้มันรอนดวยอํานาจแหง
กิเลสตัณหาเผาลนเปนฟนเปนไฟทั้งวันทั้งคืน ยืนเดินนั่งนอนหาเวลาวางไมไดแลว 
พวกทานยังมีแกใจมาหัวเราะกันหาอะไร โก นุ หาโส หัวเราะรื่นเริงกันหาอะไร ทําไมไม
เสาะแสวงหาที่พึ่ง ทานเขียนไว 

ทีนี้ภาษาเรามันแหวกแนวเขาไปอีก ถาเปนภาษาหลวงตาบัวจะวาอยางน้ี ก็เมื่อ
โลกสันนิวาสมันเปนอยางน้ีแลวงมบากันอยูทําไมวางั้น เขาใจไหม จะเขียนวางมบากัน
อยูทําไมไมหาที่พึ่ง นี่มนัหากมีอยางน้ันละ เพราะฉะนั้นจะพูดเสมอมันเปนนิสัย อยางที่
มหาสมบัติ บุญเรือง พูดที่วาเร่ืองเทศนาวาการทานอาจารยมหาบัวเทศนไมมีที่คัดคาน 
พรอมทัง้ขอเปรียบเทียบอะไรถกูตองแมนยําทุกอยาง สรุปลงขอที่สามทานวาแตทานมี
นิสัยตลก แนะ เขาก็เขียนไว ทานมีนิสัยตลก เขาวาอยางน้ันแหละ ก็เราตลกมาแลว
ตั้งแตพระองคนี้ยังไมเกดิจะวาไง ตลกอีก นั่นเขาใจไหม ก็เปนอยางน้ันละ 

นั่นละพระทานอยูในปาจริงทานมาภาวนาที่วานี่จนเขาสงสัยตองถาม พระ
ทะเลาะกันเหรอ นั่นละทานมุงอรรถมุงธรรมจริงๆ ไมยุงกับอะไรเลย จิตอยูกับธรรม 
มาอยางน้ันละ สติอยูกบัจิต เพราะฉะนั้นจึงไมแสดงอาการลืมตัว คนมีสติจะไมคอยลืม
ตัว คนมีสติไมลืมตัว ถงึจะเปนกิริยาอาการอะไรออกไปก็เปนกิริยาอาการของคนมีสติ
อยูตลอดเวลา ผิดกันมากนะ พวกเราถาวาเพลินก็เพลินแบบลืมเนื้อลืมตัว โศกก็โศก
ลืมเนื้อลืมตัวไปหมด มันไมพอดีกบัทานผูมีสติ ผูมีสตินี้เรียบตลอด ไปไหนมาไหน
เคลื่อนไหวไปมาสติรอบตัวๆ ไปที่ไหนนาดูหมด ถามีสติประดับแลวนาดูทั้งนั้น ไมมี
สติแลวเรียกวาบาก็ไมผิด 

 
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 
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