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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม 

เมื่อเชาวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

นิมนตพระไปฉัน 
 

กอนจังหัน 

มาเยี่ยมพี่นองทัง้หลายแตละครั้งๆ นี่โกยเงินไปเปนลานๆๆ นะ โกยเงินไปจาก
พี่นองทัง้หลายเปนลานๆๆ ก็กระจายออกไปทั่วประเทศ โกยออกจากนี้ไปกระจายทั่ว
ประเทศ มาแตละครั้งๆ นี่เงินนอยเมื่อไร ขนไป ขนไปแลวเอาไปไหน กระจายไปหมด
เลย อยางน้ันแหละเราไมเอา บาทเดียวเราก็ไมเอา ทุกอยางมันทวมทนอยูแลว ผูที่อด
อยากขาดแคลนมีมาก เพราะฉะนั้นพอไดปบออกปุบๆๆ หมดตลอดๆ อยางน้ันละ 
ไดมาเทาไรหมด นี่ละชวยโลกเราชวยอยางน้ัน 
 เมื่อมาเห็นสิ่งที่ขัดของตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ของเรา เราจึงกระเทือน
ใจมากนะ เพราะเราชวย เราอุมจริงๆ ชวยจริงๆ เต็มเม็ดเต็มหนวย ไมมีที่ตองติตัวเอง 
เลย ที่ชวยเราชวยจริงๆ แลวมาเห็นทําลายตอหนาตอตา แหม มันดูไมไดนะ 
เพราะฉะนั้นควรวาก็วาเอาบางซิ คนหนึ่งหามาแทบลมแทบตาย คนหนึ่งเอาไฟมาเผา 
มันเขากันไดยังไง ก็วาเอาบางซิ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อยูในความรับผิดชอบ
ดวยกัน เชนอยางวงรัฐบาลก็ครอบไปหมดแลว ทางนี้ก็เขาในจุดเดียวกัน อันนี้เพื่อ
สงเสริม แลวอันใดๆ มาแยกแยะใหเห็นวาเปนการทําลายก็วาเอาบางซิ จะไมวายังไง 
เพราะเปนความรับผิดชอบดวยกัน 
 นี้ละเรื่องภาษาธรรมเหนือโลกตลอด พูดไดทกุอยาง ผิดถูกชั่วดีประการใดพูด
ไดทุกอยางๆ ไมมีสะทกสะทานกับสิ่งใด เพราะเปนความถูกตองแลว ควรติติไดทนัที 
ควรชมชมได นี่เรียกวาภาษาธรรม ธรรมสอนโลกตองสอนอยางน้ัน โลกมันสกปรก 
ธรรมสะอาดเอามาชะลางของสกปรก นั่น เราวาโลกสกปรกเขาก็มาตําหนิเรานะ ดีไมดี 
ยังจะไปเขาขายเขาเขยอะไรไปหาวงราชการรัฐบาลเขาไป เอาวามา นั่นเรา อะไรจะ
สะอาดยิ่งกวาธรรม ของสกปรกอะไรจะเกินโลก วาอยางน้ีเรา เราพูดอยางน้ีผิดไปไหน 
พระพุทธเจาสอนโลกก็สอนอยางน้ีนี่นะ จะใหเราวาไงอีก เงียบเลย อาวเอามาซิ 
 ธรรมผิดที่ไหน สอนใหดียังกลับมาตอสู เอามูตรเอาคูถมาโปะธรรม ธรรมเปน
ของสะอาด มูตรคูถสกปรก มันจะรับไดยังไง กป็ดกลับคืนตีหนาเจาของนั่นแหละ ไม
ไปตีใคร นี้จริงๆ เราไมเคยมีอะไรกบัโลก เราสอนโลกทุกอยางดวยความเมตตาลวนๆ 
ยังจะมาหาเรื่องหาราวกับเราอีก มันพิลึกกกึกอื มันหมดราคา มันบัดซบพอแลวนะมนั
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ถึงมาตําหนิธรรม คนเราเรียกวาเปนคนบัดซบ หมดคาหมดราคาแลว มูตรคูถเขายัง
เปนปุยเอาไปใสตนไมอะไรยังงอกงามขึ้น ไอมตูรคูถในหัวใจคนมันเลวมากนะ 
 สอนแทบลมแทบตายนะ ชวยเต็มกําลังความสามารถ ดีดดิ้นมาเทาไรได ๗ ปนี้
เราไดหยุดไดอยูเมื่อไร เราเอาอะไรสักชิ้นหนึ่งเราไมเอานี่นะ เราชวยโลกทั้งน้ัน แลวไม
มีคุณคาบางเหรอ พิจารณาซินะ อยางที่มาเหลานี้เหมือนกัน เราไมไดมาเพื่อเราแมนิด
หนึ่งเราไมมี เรามาเพื่อโลกทั้งนั้นแหละ โลกมันเดือดรอนวุนวาย เราหมุนเพื่อใคร เรา
ก็หมุนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยของเราทั้งน้ัน เราไมไดหมุนเพื่อเรา เราพูด
จริงๆ เม็ดหินเม็ดทรายเราไมมี เราวางหมดปลอยหมด มีแตชวยโลกโดยถายเดยีว
เทานั้น 
 เราหมุนทุกวันนี้หมุนเพื่อโลกนั่นเอง ไปไหนมาไหนเพื่อโลกทั้งนั้น ไมไดเพื่อเรา 
เราพอทุกอยางแลว หัวใจเราเราก็พดูแลวนี่นะจาครอบโลกธาตุ อะไรจะเลิศยิ่งกวาอัน
นั้นพอที่จะเอาไปเพิ่มไปเติม มันเลิศพอแลว พูดใหมันชัดอยางน้ีซิ ธรรมตองพูดอยาง
ตรงไปตรงมา เลวบอกวาเลว ดีบอกวาดี ใครจะวาอะไรไมสนใจกับใคร ธรรมไมสนใจ
กับใครๆ ไมอยางน้ันไมเรียกวาธรรม ตองเปนตัวของตัวรอยเปอรเซ็นตเรียกวาธรรม นี่
พูดอยางน้ีมนัก็ออกทั่วประเทศ พูดนี้ออกไปหมด ออกทั่วประเทศ พูดเพื่อประโยชน
แกโลก เสร็จแลวใหพร 

 
หลังจังหัน 

 การนิมนตพระไปฉันที่นั่นที่นี่ เราสั่งไวเลยตั้งแตเร่ิมสรางวัดทีแรก เพราะมันยุง
กับการขบการฉัน การขบฉัน เชนจากวัดปาบานตาดไปอุดรฯ เราตั้งนาฬิกาดู อยางนอย 
๓ ชั่วโมงทัง้ไปทั้งกลับมาถึงวัด นี่อยางนอยนะ มากกวานั้นปรกติมันมกัจะ ๔ ชั่วโมง 
วันละ ๔ ชั่วโมง พระสละเวลาเพื่อการขบการฉันวันละสามสี่ชั่วโมงๆ ไมไดนะ มันขัด
กบัพระปฏิบัติ เราสั่งเสียแตตนเลย ขออยาไดมานิมนตพระวัดปาบานตาดไปฉันทีน่ั่น
ที่นี่ เราบอกเลย แลวชี้แจงเหตุผลใหทราบ พระเหลานี้ทานมุงมาเพื่ออรรถเพื่อธรรม
ลวนๆ อยาใหทานกังวลในการอยูการกินกับประชาชนญาติโยมมากไปเลย ขัดกับการ
ปฏิบัติของพระผูมุงอรรถมุงธรรม เราวางั้น จึงขอบิณฑบาตผานทั้งหมดเลย 

หากวามีความจําเปนจริงๆ เปนกรณีพิเศษแลว เอา เราจะจัดใหเอง ถาเปน
กรณีพิเศษ คือไมไดตรงไปทีเดียวนะ มีขอแมเอาไวสําหรับความจําเปน ถามีความ
จําเปนจริงๆ เราจัดใหทั้งวัดเลย จะเอากี่องคจดัใหเลย เปนความจําเปนดวยเหตุผล มี
เทานั้น ไมใหซ้ํากัน นอกจากนั้นก็ใหพระทานฉันสบายๆ ตอนเชาบิณฑบาตมาขบฉัน
เดนิจงกรม บิณฑบาตกลับมาก็เดินจงกรมกลับมา ฉันเสร็จแลวเขาปาๆ ทานชําระจิตใจ
ของทานทานทําอยางน้ัน 
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ทีนี้ไปฉันโนนไปฉันนี้กวาจะกลับมาวันหนึ่งอยางนอย ๓ ชั่วโมง เราตั้งนาฬิกาดู
แลว จึงขอบิณฑบาตในอุดรฯ ทั้งหมด ขออยาไดมานิมนตพระในวัดปาบานตาดไปฉัน
บานนั้นบานนี้เลย ใหทานมาเต็มตามความมุงหมายของทานที่มุงอรรถมุงธรรม พระใน
วัดนี้ไมมีนอยๆ ฝร่ังมีตัง้แตตนมาแลวพระฝรั่งกด็ี พระไทยก็เต็ม มาทกุภาคมาเต็มอยู
ในวัด ทานมามุงอรรถมุงธรรม ทานไมไดมุงมายุงเหยิงวุนวายอยางน้ี มันขัดตอความ
ตั้งอกตั้งใจของทาน จึงขอบิณฑบาตผาน เพราะฉะนั้นวัดปาบานตาดจึงไมไดรับนิมนต
ไปฉันที่ไหนเลยตลอดมาจนกระทั่งทกุวันนี้ นอกจากเปนกรณีพิเศษแลวเราจัดใหเองๆ 
ไมใหซ้ํากัน ไมเชนนั้นเลอะเทอะหมด..วัด 

เราพยายามรักษาวัดไวอยางน้ันตั้งแตตนเลยไมใหเลอะเทอะ วัดไหนจะไปฉันที่
ไหนๆ ก็ตาม วัดนี้ขอ..เราบอกอยางน้ันเลย เพราะเปนที่รวมของพระที่มุงอรรถมุง
ธรรมอยางยิ่งจากภาคตางๆ ทั่วประเทศไทย มารวมที่นี่ทั้งหมดเพื่อธรรม จะแยกทาน
ไปฉันโนนฉันนี้เลยผิดความมุงหมาย อรรถธรรมไมไดเร่ืองไดราว เพราะฉะนั้นวัดปา
บานตาดจึงไมไดรับไปฉนัในที่ตางๆ ตลอดมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ ไมไป เราพยายาม
รักษาพระนะ 

การปฏิบัตินี่เขมงวดกวดขันตลอดมา อยางที่ชวยชาติบานเมืองพระเณรได
ออนแอลงเมื่อไร ถึงเวลาจําเปนเราก็ขอทานมาชวยเล็กๆ นอยๆ แลวก็ปดเขาไปที่เกาๆ 
ที่ทําความเพียร งานของทานคือเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนาที่เปนงานของพระ ทานมา
หาเรา เราจะสั่งอะไรเสียอะไรทานกต็องปฏิบัติตามเรา ทีนี้เราเปนผูรับผิดชอบก็ตอง
พิจารณาผลไดผลเสียกับพระทั้งหลายที่มา ดวยเหตุนี้เองเพื่อความมุงมั่นของทานนั้น
ไดเต็มเม็ดเต็มหนวย จึงไมรับนิมนตไปฉันที่นั่นทีน่ี่ตลอดมานะจนกระทั่งทกุวันนี้ ไมไป
ฉัน..วัดปาบานตาด 

เวนแตมีขอแม จําเปนจริงๆ เราจัดใหเองไมยากอะไร แตไมใหซ้ําซาก เทานั้น
ละ นอกจากนั้นใหเปนปรกติ พระทานเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนาทั้งวันทั้งคืน ทาน
ชําระจิตใจของทานเพื่อความผองใสของใจ จะไดเห็นอรรถเห็นธรรมเห็นความสวางไสว 
เห็นความสุขความเจริญจากพุทธศาสนาโดยทางจิตตภาวนาอยางแทจริง วัดนี้จึง
เขมงวดกวดขันตลอดมา ไมใหออนนะ ถึงจะชวยบานชวยเมืองเราก็ไปเฉพาะเราๆ หาก
มีความจําเปนที่จะใหทานชวยเหลือบางเล็กนอย ก็ขอทานมาชวยระยะเดียวแลวก็ปด
กลับคืนที่ทํางานของทานตามเดิม 

ที่ทํางานของทานคือสถานที่เดินจงกรม นั่งสมาธภิาวนา พระวัดนี้เปนอยางน้ัน
ตลอดมานะ ไมมีจะมาเพนพาน ไมไดนะเรา อยางศาลา..กลางวันนี้ก็เห็นองคสององค
ที่มารักษาศาลา นอกนั้นไมออกมา ทานทําความเพียรอยูโนนทั้งหมดเลย นอกจากเวลา
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ปดกวาดทําความสะอาด ขอวัตรปฏิบัติเปนความสามัคคี ทานจะพรอมกันหมดเลย 
พรึบๆๆ เต็มวัดเลยละ จากน้ันแลวเงียบเลย เปนอยางน้ีตลอดมา เราไมใหเคลื่อน
คลาดเรื่องขอวัตรปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพาน ไมใหหยอนยาน ปฏิบัติอยางน้ีเร่ือยมา 
เพราะทานเหลานั้นมาก็มาเพื่อรับโอวาทฟงเสียงอรรถเสียงธรรมจากเรา เราจะสั่งเสีย
ทานไปที่ไหนก็ได 

ส่ังสุมสี่สุมหาก็ไมไดซิ เราเปนหัวหนา ตองไดคิดไดอานเพื่อพระทั้งหลายที่มา 
ทุกภาคเลยในเมืองไทยเราอยูนั้นเปนประจํา นอกจากนั้นพระเมืองนอกเมืองนาก็มา
เต็ม ทานมุงมามุงอรรถมุงธรรมทั้งน้ัน เราจึงไดเล็งธรรมเปนสําคัญยิ่งกวาอื่น การงาน
อะไรไมจําเปนไมใหพระมายุงนะ เรารักษาเพื่ออรรถเพื่อธรรม เพราะเราเห็นธรรมเปน
ของเลิศเลอสุดยอดแลว ในโลกนี้ไมมีอะไรเสมอธรรม ขอใหธรรมไดสงาขึ้นภายในใจ
มันจะลบไปหมดทุกอยางเลย ทุกส่ิงทุกอยางที่วามีราค่ํามีราคามีอะไรๆ นี้จะลบไปหมด 
เพราะธรรมเหนือกวาทุกอยางมันลบของมันเองๆ ไปโดยลําดับ เพราะฉะนั้นเราจึงตอง
ไดสอนเพื่ออรรถเพื่อธรรม ใหเห็นความสําคัญของใจ 

ใจนี้ละเปนผูที่จะครอบครองมหาสมบัติอัศจรรยอยูที่ใจ ใหบําเพ็ญรักษาจิตใหดี
พี่นองทัง้หลาย ส่ิงเหลานั้นวุนกันทั้งโลกทั้งสงสาร เห็นใครเอาความสุขมาอวดกันมีไหม 
ไมมีนะ ทั่วโลกมีแตโลกวุนวาย สกปรกรกรุงรังอยูในโลกนี้หมด ธรรมสะอาดสุดยอดๆ 
ทานจึงตองไดปฏิบัติตอธรรมเพื่อนําธรรมะที่สะอาดมาสอนโลก โลกมันวุนวาย ถาไมมี
ธรรมเปนน้ําชะลางแลวไมไดละ ไมมีความสะอาด ความสกปรกคือความทุกขอันหนึ่ง 
ความสะอาดมากนอยความสุขก็ปรากฏขึ้นมา เพราะฉะนั้นจึงตองไดชําระจิตใจซึ่งเปน
รากฐานสําคัญที่จะรับความทุกขและความสุข อยูที่ใจทั้งน้ัน 

ใจนี้ดีดดิ้นเทาไรความทุกขทัง้หมดจะมารวมอยูที่หัวใจหมด แบกหมดโลกอันนี้ 
ใจเปนผูแบกทุกขดวงเดยีวเทานี้ ตางคนตางแบก ทีนี้เวลาชําระใจใหสะอาดสะอาน ส่ิง
รกรุงรังหนักหนวงทั้งหลายนั้นคอยลดลงไปๆ จางไปๆ จิตคอยเดนขึ้นๆ สงางามขึ้นมา 
เมื่อจิตสงางามอยูที่ไหนสบายหมด สําคัญที่จิตสงางาม จัดแจงแตงจติใจของเราใหดี 
เรามีแตจัดแจงภายนอก โลกอันนี้โลกจัดแจงแตงภายนอก อันนั้นไมดี อนันี้ไมดี ยุงไป
หมดทั้งโลก มีแตของไมดี ตกแตงอันนั้น ตกแตงอันนี้ เพื่อจะมีความสะดวกสบาย
สวยงามตาเทานั้นก็เอา สวนใจรกขนาดไหนไมด ู

ใจรกรุงรัง ไมตกแตงไมชะลางเลยนี่เสียตรงนี้ ธรรมจึงตองชะลางภายในจิตใจ 
ทีนี้เวลาชะลางภายในใจสะอาดสะอานแลว รูจักเหตุจักผลความพอดบิพอดีทกุอยาง
เลย นั่นละใจ ประมวลความรูจักประมาณทุกอยางมาอยูทีใ่จ ถาใจไมมีประมาณแลว
เลอะเทอะไปหมดนั่นแหละ สําคัญความรูจักประมาณไมรูจักประมาณ คือการดูใจชําระ
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ใจ ถาใจมีความสงบรมเย็น ใจจะมีเขตมีแดนมีประมาณของตัวเอง พอดีไมพอดีจะรู
เองๆ ทุกอยางก็เลยเรียบๆ ไปตามๆ กัน 

การอยูการกินใชสอย โลกอนันี้อยูกินใชสอยกันทั้งน้ันแหละ แตใหอยู
พอประมาณ อยาใหดีดใหดิ้นเลยโลกเลยสงสาร ถาวาไดมาก็จะใหเลยโลกเขา ทุกอยาง
ใหเลยโลกเขา ถาวาอํานาจก็ใหเลยโลก ทุกอยางใหเลยโลกเขา แตเลวเลยโลกเขาไมวา
นะ มันเลวเลยโลกเขาคนประเภทนั้น ธรรมะจับเขาไปปบรูทันที ที่วาเลยโลกเขาไมเลย
โลกเขากับธรรมะที่พอแลวปดหมดเลย ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาธรรมที่พอแลวภายในใจ 
เอาตรงนั้นนะวัดกัน 

ใจสะอาดเสียอยางเดียวสบายหมด ถาใจยุงเหยิงวุนวาย เอาเงินกองเทาภูเขามา 
ไปนอนทับกองเงินก็ไปรองทกุขอยูบนกองเงินนัน่ละ ความทุกขอยูที่ใจไมอยูที่สมบัติ
เงินทอง เพราะฉะนั้นขอใหชําระใจซึ่งเปนเจาของสมบัติทั้งหลายใหดี การใชสอยสมบัติ
ตางๆ ที่มมีานี้จะเปนผลเปนประโยชนเร่ือยไป ไมเปนความเสียหายแกตนและสวนรวม 
เพราะความมีมากมันลืมตัวคนเรา ธรรมะทานไมใหลืมตัว ใหรูจักประมาณ การสอน
ธรรมจึงสอนเขาสูใจ โรงงานใหญอยูที่ใจของทุกคนๆ จะไปประกอบหนาที่การงานใด
ขึ้นจากใจทั้งนั้น ถาใจไดรับการอบรมในทางที่ถกูที่ดีแลวความเหมาะสมจะอยูที่ใจ ส่ัง
การสั่งงาน ไมวาส่ังการงานในตัวเอง ส่ังการสั่งงานไปภายนอกก็เรียบรอยดีงามทุกอยาง 

ขอใหพากันหนักแนนในทางจิตใจนะ ใจนี่เปนของเลิศเลอสุดยอดแลว ถาเปด
ความสกปรกออกได ความสกปรกไดแกขี้โลภ ขีโ้กรธ ขี้หลง ขี้ราคะตัณหา ขี้สามส่ีกอง
นี้มันบังคับหัวใจ สกปรกที่สุด ทุกขที่สุด อยูทีข่ี้สามกองนีส้งเสริม พอเปดอันนี้ออกๆ 
แลวความสะอาดสะอานจะขึ้นมาๆ สะดวกสบาย นั่น วันนี้ไมพูดอะไรมากละใหทาน
ทั้งหลายจําเอานะ แลวหลังจังหันแลวประมาณสัก ๑๑ โมงครึ่งมังก็จะไดไปเทศนที่ไหน  
ไปเทศนที่ไหนจําไมไดแหละ โยนขึ้นเวทีไหนก็ตอยเลย ตกเวทีแลวมาเลย ไมไดคํานึง
คํานวณวาเทศนที่ไหนๆ  

วันนี้ก็แนใจวาจะเทศน ดูเหมือนตอนบายสองโมงหรือไง กอนนี้ก็ไปแวะ (ศูนย
รามอินทรากอนครับ) เออ จากน้ันถึงจะไปงานเขา เทศนแลวก็กลับมา หลวงตานี้ไม
วาง เมื่อวานก็ไปเลี้ยงชาง ชางมีจํานวนเทาไรตัวที่มารออยูเปนแถว ใหอิ่มหมดนะ ชาง
ทั้งหมดอิ่ม (๑๕ ตัวครับ) เออ ๑๕ ตัว มันยืนเปนแถว เราก็ใหอาหารเปนแถวเลย 
อาหารเต็มคันรถ กี่คันก็ไมรูนะเมื่อวานนี้ ไปก็เทลงนั้นแลวเอาออกแจกๆ หมดเลย 
จากน้ีรวมแลวยังเหลืออีกพอๆ กัน ใหเขาสงไปทางสวนชางขางในทั้งหมด ทางนี้อิม่
พอแลว 
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เวลาชางอิ่มก็นาดูนะ เราดูเวลาเขาหิว ทีแรกเอาอะไรใหความับใสปุบๆ อาหาร
ชนิดใดก็ตาม ควาปบใสปุบเลยใสปาก ทีนี้พอเต็มที่แลวอิ่ม พอใหปบจับปุบวางปุบ 
ใครยื่นใหเขาเอาทั้งนั้นแหละ พอจบัปบวางปุบๆ เขาไมเอาเขาปาก พอ ตัวไหนก็
เหมือนกัน เขาไมปฏิเสธ ยื่นใหปบเขาก็จับปุบแลวเอาลงวางๆ เร่ือยไป โอ เขากม็ี
มารยาทดีเหมือนกันไมปด ยื่นใหเขาก็จับปบลงวางๆ เปนแถวเลย เอาละพอ เลยมา
เมื่อวานนี้ ก็อยางน้ันละ เขาจะอิ่มทั้งวันละเมื่อวานนี้เราใหอาหารเขา หมดแลวนะที่นี่ 
จะใหพร 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตาไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th 

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรมกรุงเทพฯและสถานีวิทยุอุดร 
FM103.25MHz 
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