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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

ตั้งสัจจะในพรรษา 
 

 มันอะไรมันเปนบาหรือ กลองอันนี้ฟาดเขาปาใหหนอยนะ กต็ะกี้นี้ถายแลวคนๆ 
เดียวนี้ถาย ถายแลวเราก็มองไป แลวคนๆ เกามาถายอีก มันเปนบาหรือคนๆ นี้นะ มัน
ไมรูจักประมาณความพอเหมาะพอด ี มันเปนอะไรมาจากไหนนี่มาเขาวัดเขาวา วัดวา
ทานสอนวายังไง เอ ชอบกล ทั้งโลกเขามานั่งอยูดวยกันเขาไมมีอะไร เปนบาคนเดียว
หลุกหลิกๆ ดูเขาบางซิ ลุกล้ีลุกลนดูแลวถายรูปถายแลบ ถายไปหาอะไร อยามาทํา
อยางน้ีนะถาจะเปนมนุษยตอไปใหฟงเสียงธรรมที่สอนเวลานี้ มันอะไรกนั ตะกี้นี้กถ็าย
แลว เราเห็นวามันผิดปรกติเราก็ดูเทานั้นกอน ก็นึกวาจะรูตัวแลว มิหนํามาเอาอีกคนๆ 
เกา ก็ย้ําเสียบางซิ ถายังไมรูตัวอีกคราวนี้จะมอบใหจานรกไปเลย จะตัดสินอะไรก็ตดั
แหละ เราหมดวาสนาแลวเอาไวไมอยู เราก็จะวางั้น นรกแตกนะ 

มันเคยตอนิสัย ปลอยตวัตามความอยาก อะไรๆ อยากอะไรปลอยเรื่อยไปเลย 
ไมไดมีเหตุผลพิจารณาควรไมควร นี่สําคัญ โห ธรรมะพระพุทธเจา คิดดูซิวาทรง
ปรารถนาเปนพระพุทธเจามา สรางโพธิญาณ โพธิสัตวๆ  สัตวที่จะตรัสรูขางหนา 
ความหมาย จะเปนพระพุทธเจาขางหนา เรียกวาโพธิสัตว ทรงปรารถนามานานสัก
เทาไร เฉพาะพระพุทธเจาของเรานี้ไมนาน ๔ อสงไขย แสนมหากัป ที่จะเปน
พระพุทธเจามีอยู ๔ ประเภท 

๑๖ อสงไขย แสนมหากัป นี้เปนประเภทที่เยี่ยมที่สุด คําวาเยี่ยมนี่หมายถึงสูงสง
ในการแนะนําส่ังสอนสัตวโลก ร้ือขนสัตวโลกไดมากกวาบรรดาพระพุทธเจาทั้งหลาย 
แตความรูแจงแทงทะลนุั้นเหมือนกันหมด แตอํานาจวาสนาเหมือนกับตนไม 
กิ่งกานสาขาดอกใบแผกระจายไปหมด อยางที่เขาเรียกวาไทรงามๆ ตนเดียวนี้แผไปได
เปนกิโล ไทรทั้งหลายก็มแีตไมเหมือนนั้น 

ประเภทที่สอง ๘ อสงไขย แสนมหากัป ฟงซินานไหมทานทําความปรารถนาที่
จะเปนศาสดาสอนโลก ร้ือขนสัตวโลกใหหลุดพนจากความลมจม ตายกองกัน มนุษย
ตายกองกันคอยยังชั่ว ประเภทของเราคนเดียวนี้มันไปตายกองอยูทุกภพทกุชาติทุก
แหงทุกหน ทุกประเภทของสัตว ใจดวงนี้นะ 

พระพุทธเจาของเรานี้ ๔ อสงไขย แสนมหากัป จึงไดมาตรสัรู พอตรัสรูผาง
ขึ้นมานี้ฟงซ ิ ทรงทอพระทัย ความรูของศาสดาเต็มสัดเต็มสวนแลวก็มามองดูสัตวโลก 
เหมือนวาจะดูไมได ทรงทอพระทัย จะสอนไปทําไม ฟงซธิรรมเลิศขนาดไหน คือมันมืด
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อยูหมดเลยสามแดนโลกธาตุ ประหนึ่งวาจะไมมีสาระอะไรแทรกอยูในนั้นเลย มันมืด
ไปหมดภูเขาลูกนี้ถาวาภูเขา มืดไปหมด หาสาระไมได ทรงทอพระทัย มันจะมืดไปหมด
เสียจริงๆ เหรอ ทรงเล็งญาณดู ในภูเขาใหญๆ ภูเขาไตรภพ ดูสัตวโลกผูใดที่จะพอมี
นิสัยปจจัยมาตองตาขายแหงพระญาณของพระพทุธเจาบาง ก็เล็งญาณดู ก็มีแทรกอยู
ตรงนั้นๆ ในภูเขามืดลูกนั้น นี่ละทรงทอพระทยัที่จะสั่งสอนสัตวโลก ไมทอพระทัยยังไง 
ก็นั่งอยูเดี๋ยวนี้มันยังมาถายรูปปบๆ อยูนี้ ตัวเทาหนูก็ไดวาเอาบางซิ ชี้หนาไปเลย 

มันสลดสังเวชนะ มันมืดอะไรนักหนา คนทั้งศาลาเขาไมเปน มาเปนเราคนเดียว
โดดเดน ยืนใหเขาดูบางซิ ประกาศความชั่วความลามกของตัวเอง ไมดูหนาดูหลังอะไร
เลย ความคึกความคะนองตดิสันดานมันมานี่มันจึงไมรูจักอาย ไมรูจักสูงจักต่ํา 
กาลเทศะไมมี เกิดในทามกลางมนุษยที่เขามีขนบประเพณีประจําตัวในชาติของมนษุย
เรา นี่ก็คือความเคยชิน ความเคยชินมันหนา หนาเลยหนาเหมือนฝาเทาไปเลย เห็น
ไหมละ เอาเสียบางซิ มันพอจะไดสติบางไหม หรือมันจะโกยเอาความเคียดแคนจาก
การแนะนําส่ังสอนนี้อีก เพิ่มเขาไปอกีเหรอ เอาไปพิจารณานะ 

การสอนนี่ไมไดเปนภัยตอผูใดนะ สอนนี้เปนคุณทั้งน้ันๆ แลวแตใครจะไป
กอบโกยเอาทางไหนเอา ถาเปนคุณก็เอาไปพิจารณา ธรรมะคําส่ังสอนของพระพุทธเจา
ไมเคยเปนภัยตอผูใด สอนนี้ก็ไมไดเปนภัย เห็นมันผาดโผนโจนทะยานมากนักก็เอา
เสียบาง นั่น ความหมายวาอยางน้ัน ถาธรรมดาก็ไมวา มันก็พอๆ กัน นี่มันผาดโผน
ออกมานัก ครั้งที่หนึ่งมองดู มันผดิปรกติแลวนั่น นึกวาจะแลวไปจะรูตัวแลว  ปบเขา
มาอีกเปนคนๆ เกาอีกกใ็สเปรี้ยงเทานั้นซิ ถาครั้งที่สามนี่โลกแตกนะ 

โธ ธรรมะพระพุทธเจานี่เราพูดจริงๆ เราแทบเปนแทบตายนะกวาจะมาสอน
โลกน่ี พระพุทธเจาสลบ ๓ หน เราไมเคยสลบแตแทบเปนแทบตาย เฉียดความสลบ
เร่ือยมา งานในโลกอันนี้ไมมีงานใดที่จะหนักหนายิ่งกวางานฆากิเลสนะ นี้แหมเอาเปน
เอาตายจริงๆ เราไมลืม เปนอยู ๙ ป ที่วาเต็มเหนี่ยวนี่ ๙ ปเต็ม อันนี้เรียกวานักมวย
เขาวงใน เหมือนวาไมใหน้ํากันเลย ซัดกันตลอดเลย กิเลสมันขนาดนั้น เอาเปนตายฟด
กันๆ  

ตัวเทาหนูนี่นะ ความคิดความอานตามความรูสึกธรรมดาก็เราเหมือนทาน ทาน
เหมือนเราธรรมดา พอมันจาขึ้นมานี้มันก็เปนแบบเดียวกัน อาว แลวกันจะไปสอนใคร
ไดเปนอยางนี้แลว ถึงขนาดนี้สอนใครได นั่นเห็นไหมละ ไมไดยกตนนะ มันเปนขึ้นมา 
โหย จะไปสอนใครได ลงถึงขนาดนี้แลว ธรรมชาตินี้เหมือนวาสุดวิสัยของโลกที่จะรูได
เห็นได สอนไปทําไม ไปสอนที่ไหนวาที่ไหนเขาจะหาวาเราเปนบาไป อยางที่พดูอยูนี้มนั
ก็จะวาเราเปนบาก็มี เขาใจไหมละ พูดไปทีไ่หนเขาจะหาวาบา แลวพูดไปหาอะไร อยูไป
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กินไปพอถงึวันแลวก็ไปเสียเทานั้นละ ทอดธุระ ทอดอาลัยตายอยาก คือประหนึ่งวาเกิน
กวาที่จะสอนได พูดงายๆ มันมืดแปดทิศแปดดาน 

ฟงซิหัวใจเวลามันเปดออกมาเปนอยางน้ัน พูดใหฟงชัดเจน ทอใจ จนจะลง
ทอดอาลัยตายอยากแลว อยูไปกินไปพอถึงวันเทานั้น อยูไปกินไปก็อยูในปาในเขาเทา
นั้นเองไมออกมาละ พอถึงวันเวลาก็ไปเสียเทานั้น ดีกวาที่จะมาใหเขาโจมตีวาเปนบา 
เทศนออกมาคําไหนเขาก็จะวาเปนบาไปหมดนั่นแหละ เหมือนวาจะทอดอาลัยตาย
อยาก ที่นี่ธรรมอันหนึ่งผุดขึ้นมาอยางเนนหนักเลยทีเดียว กระตุกเลยทีเดียว อาว ถาวา
ธรรมอันนี้สุดวิสัยของโลกมนุษยเราที่จะรูไดเห็นไดแลว เราเปนเทวดามาจากไหนถึงรู
ไดเห็นได นั่นเห็นไหมละ ธรรมนี่ขึ้นมากระตุกเลย รูไดเพราะเหตุใด 

คําวาเหตุใดนี่เปนสายทางแลวนะ เหตุใดคือสายทางเขามาถึงที่นี่ มาตามสาย
ทาง สายทางนี่คืออะไร คือบุญคือกศุลที่สรางมามากนอย รวมตัวๆ หนุนเขามาๆ เรา
สรางบุญกุศลดวยวิธีการใดก็ตาม เปนสายทางหนุนเขามาทั้งน้ันๆ เพราะเหตุใดเทานั้น
มันวิ่งถึงกันเลย ทีนี้ก็ยอม ทั้งๆ ที่วาจะทอดอาลัยตายอยาก พอวารูไดเพราะเหตุใด ที
แรกก็ขึ้นวา เราเปนมนุษยหรือเปนเทวดามาจากไหนถงึรูไดเห็นได รูไดเพราะเหตุใด 
พอวาเพราะเหตุใดมันก็วิ่งมาตามสายทางแหงบารมีที่สรางมาๆ ไมสรางมาไมไดอันนี้ 
อยูเฉยๆ จะไปไดอยางนี้ไมมีทาง ตองมีสายทาง สายทางกค็ือบุญกุศล สรางบารมีมา
ดวยการใหทาน รักษาศีล เจริญเมตตาภาวนาภพใดชาติใดก็ตาม สรางมาเรื่อย หนุนมา
เร่ือยๆ ก็มาถึงเอง 

พอวารูไดเพราะเหตุใด ยอมรับทันที ออ รูได นั่นเห็นไหมละ ไมฝนนะ แมไม
มากก็ได ไดยันไวเลย นั่นละที่นี่จึงมีแกใจ นี่ไมไดมาโมใหทานทั้งหลายฟงนะ เปนใน
หัวใจจริงๆ แตกอนไมเคยเปนก็ธรรมดาๆ บทเวลามันรูขึ้นมานี้ ประหนึ่งวาจะไมมีใคร
รูไดเลยธรรมชาติอันนี้ จึงทอดอาลัยตายอยาก จะวารูไดเพราะเหตุใด ใครก็ตามมีนิสัย
วาสนาดวยกันทั้งหญิงทัง้ชายประมาทกันไมได ทานจึงไมใหประมาทกันและกัน นิสัย
วาสนามีอยูดวยกัน ถึงวาระทุกขทุกขเสียกอน กรรมเปนวาระๆ ที่จะตกทุกขตกหนกัก็
ตกไปเสียกอนๆ พอพนนี่ก็ดีดขึ้นๆ เปนวาระของกรรม 

พอวารูไดเพราะเหตุใดเทานั้นมันก็วิ่งเลย ออ มันมีนิสัยวาสนาดวยกันคนเรา 
ตางคนตางบึกตางบึนมา ผูใกลผูไกล เขามาเรื่อยๆ ดวยการสรางบารมีคุณงามความดี
ทั้งหลายมา จึงรูได ไมมากก็ได คําวาไดนี้ยันเลยที่นี่ ยอมรับ จากน้ันถึงไดสอนมา
จนกระทั่งปจจุบันนี้ ก็ไมไดนึกไดคดิวาเราจะไดสอนคนทั่วโลกเลย ทั่วประเทศไทยยัง
ไมแลวยังทั่วโลกอกี ออกทางวิทยุ ออกทางอินเตอรเน็ตอะไรก็แลวแต ไมคิดไมคาดวา
จะออกมันกอ็อกของมัน นี่ละที่วารูไดๆ ยังมีผูมอีุปนิสัยปจจัยอยูที่ไหนๆ รับฟงธรรมนี้
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ติดใจพอใจ อยางเมืองนอกเมอืงนา คนไทยเราไปอยูเมืองนอกแลวเอาธรรมนี้เปน
เครื่องกลอมใจ นั่นเห็นไหมละ ก็เปนอยางน้ันละ 

เร่ืองธรรมเปนของเล็กนอยเมื่อไร จึงวาดูอะไรดูไมไดเลย มนัเลยเถิด คือเลย
โลกสมมุติไปเสียทั้งมวล แลวดูอะไรดูไมไดเลย ทั้งๆ ที่แตกอนก็ไมเคยคิด เวลามันจา
ขึ้นมานี้มันรูมันเห็นเสียเต็มหัวใจ ไมตองหาใครมาเปนสักขีพยาน พอมันจาขึ้นมานี่มัน
รูเต็มหัวใจ ทุกอยางๆ สมบูรณแบบอยูในนี้หมด ไมตองหาใครมาเปนสักขีพยานวาแน
แลวๆ ถูกแลวๆ หรือไมถูก มาคัดคานตานทานกันอยางน้ีไมมี เปนที่แนใจๆ จึงไดสอน 

เร่ืองการปฏิบัติกวาจะไดรูไดเห็นอยางนี้ก็พูดแลว แทบเปนแทบตาย เรียกวา
รอดตายมาจึงไดมาสอนโลก ขอใหพากันตั้งใจนะ ที่เปนบาถายภาพอยูนั่นก็ใหไปคิด
ใหมนะ ถาเปนอยางน้ีอกีจมจริงๆ นะจมลงนรก การสอนนี่ไมไดลากลงนรกนะ ลากขึ้น
สูความดีงาม ใหรูเนื้อรูตัว ใหเอาไปคิดนะ อยามาวาหลวงตาบัวนี้ดุ แลวก็โกยเอาความ
ทุกขเผาเขาไปอีก คําพูดคําจากิริยาอาการทุกอยางของเราเราพูดตรงๆ ไมมีภัยตอโลก 
จะเปนกิริยาใดแสดงออกมาเปนธรรมทั้งน้ันๆ ออกมาจากธรรมลวนๆ เพราะฉะนั้น
การแนะนําส่ังสอนจึงพดูไดทุกแบบฉบับที่เปนธรรม เปนธรรมทั้งน้ันออกมา 

ผูมาปฏิบัติควรจะพินิจพิจารณาบางนะ อยาสักแตมาเฉยๆ เพนๆ พานๆ อยาง
กลางวี่กลางวัน ตองไดเขียนประกาศติดไวหนาวัด มันไมฟงเสียงอะไร เพนๆ พานๆ 
ออกมาเที่ยวเตร็ดเตรเรรอน เห็นเขามาก็มา อยากมาก็มาไมไดหนาไดหลัง เขียน
ประกาศติดไวมันรูตัวแลวยังก็ไมรูนะ ที่นี่เปนวัดก็บอกแลวนั่น เปนสถานที่ภาวนาเพื่อ
ความสงบใจ ไมมีธุระจําเปนไมควรเขามาเที่ยวเพนพาน บอกไวแลวนี่เราจําไดนะ เรา
เปนผูส่ังใหไปติดไว คําพูดกอ็ยางน้ีดวย พระก็เขียนคําพูดของเราไปติดไวนั้น อยามา
เพนๆ พานๆ เวลาไหนก็ตามออกมามองดูเพนๆ พานๆ ดูไมได สลดสังเวช กลางว่ี
กลางวันออกมาไมไดนะ เต็มดวยความเพนๆ พานๆ ไมไดหนาไดหลัง มนัอะไรกัน มนั
นาสลดสงัเวชนะ 

ผูหาผลประโยชนหาจริงยอมรับ แตผูที่โลเลโลกเลกหาที่ยึดที่เกาะไมไดตาม
ประสีประสา เหมือนไสเดือนคืบคลานไปตามทางแบบนั้นแหละ อันนี้มีมากไมนอยใน
รางมนุษยเรานี้ละ มันไมรูภาษีภาษาอะไรเลยจิตใจมีอยูในนั้น เหมือนไสเดือนมีใจอยู
ในนั้น ไสเดือน บุงกือ เขามีใจอยูเขาก็ไปตามประสาของเขา อันนี้จิตใจมนุษยแทๆ 
เปนเหมือนสัตวเหลานั้น ไมควรจะใหเปนอยางน้ัน ควรจะแนะนําตักเตือนตัวเองไดบาง 
ก็มีศาสนามีครูมีอาจารยคอยแนะนําส่ังสอนอยู ควรจะไดคติตัวอยางอันดีงามไปปฏิบัติ
ตัวเองใหเปนความดีงามยิ่งขึ้น ก็จะประดับชาติมนุษยเราวาเปนชาติที่สูงกวาสัตว
ทั้งหลาย อยาใหเลวกวาสัตวทั้งหลาย 
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นี่ก็เขาพรรษาแลวใหพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ ฟตตัวเองนะอยาปลอยตัว คนเรา
ไมไดดีไมไดเลิศเลอเพราะการปลอยตัว ดีเพราะการเขมงวดกวดขัน เพราะการรักษา
ตัว ปฏิบัติตอตัวเอง ทุกขยากลําบาก เมื่อเหตุผลพากาวเดินทางไหนที่ถูกตองแลวกาว
เลย เอา ทุกขกท็ุกข ลําบากก็ลําบาก ถอืพระพทุธเจาเปนตัวอยาง พระพุทธเจาสลบ
สามหนลําบากหรอืไมลําบาก เสด็จออกทรงผนวชมีอะไรตามเสด็จ ก็มีมากัณฐกะตวั
เดียว กับนายฉันนอํามาตยเทานั้นไป เอาอะไรไปพิจารณาซิ เปนพระเจาแผนดินเสด็จ
ออกทรงผนวช ขโมยเสียดวยนะ 

ทุกเวล่ําเวลามีสนมขับกลอมบํารุงบําเรอตลอด ใหมีความเพลิดเพลิน พระองค
ก็ดูไมหลงนะ เวลาสุดทายก็เผอิญ ทีว่าไปเยี่ยมพระนคร ก็ไปเจอเอาสมณะเขา นอกนั้น
ก็เห็นกันมาแลว รูกันมาแลว เปนเพศที่สงบเย็น เพศนี้เพศอะไร เพศสมณะ นั่งภาวนา
สงบเย็น เออ เพศนี้ชอบกล นั่น สงบเย็น เพศเหลานั้น เกิดก็ดิ๊กๆ แดกๆ แก เจ็บ ตาย 
มแีตเพศที่นาสลดสังเวชไปคนละดานละทาง พอไปถึงเพศสมณะ นั่นเปนเพศที่สรุป
พระบารมีของพระองคจะลงในจุดนั้น ไปเห็นนั้นแลวก็มาเปนอารมณอยูภายในพระทัย 
จะเสด็จออกบวช 

วันที่จะเสด็จออกบวชวันนั้นก็พรอม พวกนางสนมที่ขับกลอมบํารุงบําเรออยูใน
พระราชวังนั้น วันนั้นเหมือนปาชาผีดิบ หลับครอกๆ แครกๆ ทิ้งเน้ือทิง้ตัวเหมือนปา
ชาผีดิบ พระองคเสด็จออกมาดู โอโห ทุกวันก็เปนธรรมดาๆ แตวันนี้ทําไมถึงเปนอยาง
นี้ กลายเปนปาชาผีดิบไปหมด ทิง้เน้ือทิ้งตัว หลับครอกๆ แครกๆ หาความนาดูไมได
เลย เขาไปแลวเตรียมจะเสด็จออกทรงผนวช ทรงเปนหวงพระราหุล เปนหวงพระนาง
พิมพานั่นแหละ แตภาษาของโลกเขาเขียนไวอยางน้ัน วาทรงเปนหวงพระราหุล ตาม
หลักความจริงก็ทรงเปนหวงทั้งสองพระองค เปนหวงพระนางพิมพาที่เปนแม เปนหวง
พระราหุลที่เปนลูก 

ในตําราวาจะเขาไปชมพระราหุลวาระสุดทายจะเสด็จออกทรงผนวช ก็ไปเจอแม
กับลูกอยูดวยกัน เดี๋ยวแมจะกอดคอเลยจะออกไมได สุดทายก็ตัดสินพระทัยไมเขาไป 
ไมไปหาแมหาลูก ไปเลยออกทรงผนวช เห็นไหมละ นั่นละวันเสด็จออกทรงผนวช ๖ ป
ตรัสรูธรรมแลวกลับมา พระราหุลก็โตแลว ๖ ป ๗ ปนารักมากแลว นั่นละทานเสด็จ
ออกทรงผนวช ตัดความอาลัยตายอยากทั้งหมดในพระราชวังแลวยังไมแลว ไพรฟา
ประชาชีทั้งหลายทั่วแผนดินที่พระองคทรงครอบครองอยูออกหมดโดยสิน้เชิง หนีเขา
ปา เห็นไหมละ 

ปาเปนปาเชนไร ปาดัดสันดาน พระองคก็ไปดดัสันดานพระองคอยูนั้น อาหาร
การบริโภคของกษัตริย กลายเปนอาหารหวานคาวของนักโทษในเรือนจําไปหมดแลว 
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อยูอะไรอยูไป บิณฑบาตก็ไปขอทานกับเขาที่ประเพณีเขาใหทาน ไปมาเสวยทีแรกจะ
เสวยไมลง ดูของในพระราชวังกับของทีไ่ดมาจากความขอทานมนัดูกันไมไดเลย 
พระองคก็ทรงนํามาสั่งสอนพระองคเอง ส่ิงเหลานี้วาเปนของไมนาดูๆ ในไสในพุงในตัว
ของเราเปนของนาดูที่ไหน มันวิเศษวิโสมาจากไหน มันก็พอๆ กัน นั่นทานเอามาเทียบ 
แลวก็เสวยไดเร่ือยมา นี่ละคือดัดสันดานพระองคตลอดตัง้แตวันเสด็จออกทรงผนวช 

จนกระทั่งไดตรัสรูธรรมขึ้นมา อยูในที่ดัดสันดานทั้งน้ัน กิเลสถูกดดัสันดานเมื่อ
อยูที่นั่น โลกทั้งหลายเขาจะวาพระองคไปดดัสันดานพระองค ดัดสันดานกิเลสตองทุกข
บาง กิเลสอยูกับคน คนก็ตองทกุขบางเปนธรรมดา จนไดตรัสรูธรรมขึ้นมาในปาอะไร
ดงพาราณสี มันดูมานานแลวมันก็ลืมนะ ใครอยามาถือสีถอืสาวาผิดไปเมืองนั้นเมืองน้ี 
เราลืมดูมานาน ตรัสรูธรรมขึ้นมาจึงไดมาสอนโลก เวลาสอนโลกก็อกีแหละ มองดูโลก
มันก็จะดูไมได มันมืดมดิปดตาไปหมดเลย พระองคก็ทรงสั่งสอนเรื่อยมา 

ถึงขนาดทาวมหาพรหมมาทูลอาราธนาวา พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี สหมฺปติ นี้ก็
คือทาวมหาพรหมมาทูลอาราธนาพระพุทธเจา วาพระองคจะทรงทอดพระทัยจะไมส่ัง
สอนสัตว วาสัตวในโลกนี้ผูมีมลทนิเบาบางยังมีอยูมาก ขอพระองคไดเมตตาสั่งสอน
สัตวโลกอยาปลอยวางไปเสียทีเดียว ความจริงพระองคทรงเล็งญาณทราบยิ่งกวา
มหาพรหมเปนไหนๆ แตนี้เปนมหาพรหมมาเปนพยานพระองคอีกทีหนึ่ง ก็ทรงสั่ง
สอนสัตวโลกเร่ือยมา แทบเปนแทบตายการสั่งสอนสัตวโลก แตไมอยูนานนะได ๔๕ ป
ก็ปรินิพพานไป 

ในระยะ ๔๕ ปเปนศาสดาสอนโลกเต็มเม็ดเต็มหนวย พอถึงนั้นแลวก็กาวเขาสู
นิพพาน ประทานพระโอวาทไวซึ่งเปนทางเดินใหพวกสัตวโลกทั้งหลายไดพากันกาว
เดิน คือศาสนธรรม สอนไวเพื่อเปนทางกาวเดินได ๕,๐๐๐ ป คําวา ๕,๐๐๐ ปนี้ทรง
เล็งญาณไดทราบไวทั่วถึงแลว คนเราจะมีศีลมีธรรมเรื่อยๆ มานี้จนกระทั่งถึง ๕,๐๐๐ ป 
คําวาบาปวาบุญอะไรไมมีในใจ เร่ืองกิเลสตัณหาพอกพูนเต็มหัวใจดวยกันทั้งน้ัน หมด
นั้นแลวศาสนาก็สอนไมเปนประโยชนแลว ศาสนาจึงหมดใน ๕,๐๐๐ ป 

นี่เพียง ๒,๕๐๐ นี้มันก็เปนแลวนี่เห็นไหม ๒,๕๐๐ กึ่งศาสนานะ เวลานี้หัวใจ
ประชาชนเปนของเลนเมื่อไร มันดดีมันดิ้นตามกิเลสตัณหามากตอมาก แทบจะไมมี
ศาสนาติดเนื้อติดตัวของมนุษยชาวพุทธเราบางเลย มันหนักเขาไปทุกวันๆ อันนี้ทวี
รุนแรงมากขึ้นทุกวัน สวนอรรถสวนธรรมที่จะกระจายออกไปเปนน้ําดับไฟเพื่อความ
สงบของใจทีเ่ต็มไปไฟ ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา ไฟคือราคะ โทสะ โมหะ เผา
ไหมนี่ จะไดน้ําดับไฟนี้มีนอยมากๆ แลวไมสนใจจะนํามาดับนะ แลวก็นับวันรุนแรงขึ้น
โดยลําดับ นี่ละศาสนาเวลานี้เห็นไหมละ เมืองไทยเราเปนเมืองพุทธ ไปที่ไหนมีแตวัด
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วาเต็มบานเต็มเมือง ไมวาบานนอกในเมือง ในปาในเขาก็มีวัดมีวา แลววัดวาก็สักแตวา
เปนวัดเปนวาไปเสียมากตอมากแลว วัดที่ดีเปนสิริมงคลแกพระเองแกวัดเอง แก
ประชาชนผูเขาไปเกี่ยวของ รูสึกจะมนีอยมากเขาทุกวันๆ แตวัดที่มีแตชื่อกลายเปนสวม
เปนถานนะมีมากขึ้นทกุวัน 

วัดเปนสวมเปนถานเปนยังไง ในวดัในวามีแตเครื่องบํารุงบําเรอปรนปรือของ
กิเลสตัณหาทั้งนั้น ไมมีเครื่องบํารุงสงเสริมประดับศาสนธรรมใหสวยงาม พอจะใหนาม
วาเปนวัดบางเลย มีแตเครื่องปรนปรือเต็มวัดเต็มวา กาวเขาไปในวัดนั้นมองดูซิ วัตถุ
เปนเรื่องของกิเลสน้ีเต็มวัดเต็มวา ศาสนธรรมไมคอยปรากฏ เอา มองเขาไปทีไ่หน
หรูหราฟูฟาเปนเรื่องของกิเลสบํารุงปรนปรือตัวเอง แลวก็เขาไปบํารุงปรนปรือในวัดใน
วา เพราะมันมัดคอพระ กเิลสอยูในนั้น พระก็ตองดดีตองดิน้หาเรื่องอยางน้ีละออกมา 
จึงเปนเรื่องของกิเลสเกือบจะวาลวนๆ ในวัดหนึ่งๆ กลายเปนสวมเปนถานไปหมดแลว 

ดูวัดดูวาหรูหราฟูฟาสวยงาม ในสายตาของกิเลสวาสวยงาม แหม วัดนี้สวยงาม
มากโบสถหลังหนึ่งราคาเทานั้น ศาลาหนึ่งราคาเทานั้น กุฏิหลังหนึ่งราคาเทานั้น 
เครื่องประดับประดาตกแตงลายคงลายครามราคาเทาไรๆ ไมคํานึงเอามาประดับเต็ม
วัดเต็มวา นี้คือสวมคือถานของวัดตามสายตาของธรรม ผดิกัน สายตาของกิเลสเปน
อยางที่เราเห็นนี้แหละ สวยงามนาดูๆ ไปหมด วัดไหนนาดูไปดวยเรื่องของกิเลส ไมได
นาดูไปดวยเรื่องของธรรมนะ นี่เรียกวาสวมวาถาน 

เอาที่นี่พระเณรก็ปฏิบัติตนเหลวแหลกแหวกแนว ศีลธรรมมีอยูไมคํานึง เหยียบ
ย่ําศีลธรรมคือพระพทุธเจา เหยียบหัวพระพุทธเจาไป วินัยไมดูธรรมไมดู เหยียบหัว
พระพุทธเจาดวยการขามเกินหลักธรรมหลักวินัยไปเรื่อยๆ ประพฤตติัวเปนมูตรเปน
คูถแหละที่นี่ ในตัวหาศีลหาธรรมไมมี ถาเร่ืองกิเลสตัณหาเต็มตัวๆ ดวยกัน ก็เลย
กลายเปนพระเณรเปนมูตรเปนคูถไปเสีย วัดก็เปนสวมเปนถาน มูตรคูถกับสวมกับถาน
ก็เขากันไดสนิทเลย เดี๋ยวนี้มีมากขึ้นโดยลําดับนะ เอาไปดูเอาถาวาเราหาเรื่อง 

เรียนมาดวยกันตํารับตํารามีมาเปนแบบเปนฉบับ อะไรขดักับตํารับตําราทําลาย
ศาสนาก็รู อะไรที่จะทําความเจริญใหศาสนาก็รู นี่ละเปนอยางน้ี ไปที่ไหนศาสนาก็วา
ศาสนา ในวัดตัวเองยังเปนสวมเปนถานไปได แลวนอกจากวัดไปแลวจะไมเปนไดยังไง 
ตั้งแตวัดที่เปนตัวอยางของประชาชนมันยังกลายเปนสวมเปนถาน ใหประชาชนเห็น
แลวอิดหนาระอาใจ ผูมีศีลมีธรรมไปดูไมไดนะ มันเปนแลวเดี๋ยวนี้ ไปดูถาวาเราหา
เร่ืองอุตริ วัดไหนก็ตามไมตําหนิ วัดเขาวัดเรา อะไรไมดวีาไมดีทั้งน้ันจึงเรียกวาเปน
ธรรม เปนอยางน้ันแลวเวลานี้ ที่ยังตั้งใจประพฤตปิฏิบัติดัดแปลงแกไขกายวาจาใจของ
ตน ใหดิบใหดีไปตามศลีตามธรรม สมนามของพระผูบวชมาเพื่ออรรถเพื่อธรรม ไมมี
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นะเดี๋ยวนี้ แทบไมมีเราไมอยากพดู มันจะลงถึงไมมี มีบางก็เล็กๆ นอยๆ เพียงเทานั้น 
นอกนั้นกิเลสกลืนตลอดเวลา ถาวาสัตวนี้กลืนเขาไปยังเหลือแตหางนิดหนอย นอกนั้น
มันกินหมดกิเลสกินหมด ยังเหลือแตหางนิดๆ หนอยๆ มันกลืนยังไมหมดยังเหลือ
หางๆ พวกเรานี้ยังเหลือหางนะกิเลสกลืนยังไมหมด แลวเปนยังไงจะคลี่คลายตัวออก
ใหไดรูเนื้อรูตวับางนะ ใหพิจารณา 

นี่ละที่วาวัดเปนสวมเปนถานเปนอยางนี้เอง พระเปนมูตรเปนคูถก็ปฏิบัติตัว
นอกรีตนอกรอยจากศีลจากธรรม เอากิเลสเขามาเปนเครื่องปรนปรือเครื่องครอบครอง
หัวใจตัวเอง ก็เลยเปนมูตรเปนคูถไปหมด ศีลธรรมมีอยูไมสนใจ สนใจแตเร่ืองกิเลส
ตัณหาความสกปรกโสมมทั้งนั้น แลวจะเปนพระไปไดยงัไง พระแปลวาประเสริฐ มัน
ประเสริฐดวยอะไรดูซินะ นี่ละสอนใหทานทั้งหลายไดรู ยนเขามาหาตัวเราทุกคนๆ วัด
ของเราคือรางกายของเรามันเหมือนสวมเหมือนถาน การประพฤตติัวเหลวแหลกแหวก
แนว ภายในคือใจมันกเ็หลวแหลกแหวกแนว ใจเปนมูตรเปนคูถ ใจสกปรกโสมม 
แสดงออกมาทางกายวาจาความประพฤติหนาที่การงาน กลายเปนสวมเปนถานเปน
มูตรเปนคูถไปหมดในตวัของคนแตละคนๆ 

เอาไปพิจารณานะ วัดนอกวัดใน ดูเขาดูเรา ดูนี้ดูแบบธรรม สอนนี้ก็สอนแบบ
ธรรม ไมไดตําหนิติเตียนผูหนึ่งผูใดวาดีหรือไมดี เอาธรรมเขาไปสอน ผูที่ยึดอรรถยึด
ธรรมก็เปนคติเครื่องเตือนใจแกตนเรื่อยไป ถาผูไมไดหนาไดหลังอะไรกจ็ะเลอะเทอะ
ไปเรื่อยๆ ใหพากันจํานะ วัดเราเปนยังไง ดูวัดเจาของบางซิ จะไปหาดูวัดนั้นวัดนี้วัด
ไหน วัดเจาของเลอะๆ เทอะๆ ไมด ูความประพฤติหนาที่การงานทุกส่ิงทกุอยางอยูกบั
รางกายของเราที่แสดงออก กิริยาแสดงออก ทีนีต้ัวมูตรตัวคูถคือใจ ใจมนัเลวมันบังคับ
กายวาจาใจใหประพฤติแตส่ิงเลวรายทั้งหลาย นี่เรียกวาภายในใจนั้นเปนมูตรเปนคูถ 
ออกมาทางกายวาจาก็เปนสวมเปนถานในตัวของเราดวยกันทุกคน ใหเอาไปพินิจ
พิจารณา จะเกิดผลเกิดประโยชนบาง ไมอยางน้ันจะตายทิ้งเปลาๆ ไมเกิดประโยชน
อะไร 

นี่จวนจะตายๆ เทาไรก็ยิ่งเนนหนักทางธรรมะ กลัวจะไมไดยินไดฟง ตายไปแลว
ก็หาพระมา กุสลา ธมฺมา ไปอีกแบบหนึ่ง ผิดไปตลอดนะ หาพระมา กุสลา ธมฺมา 
พระนั้นก็มา กุสลา ธมฺมา กลวยหอมกลวยไขอยูที่ไหนไปอยางน้ัน ไอผูที่ไปนิมนตพระ
มา กุสลา พระทานสวดกุสลามาติกานี่ โอย ไมฟงนะ โมคุยกัน ระบายความทุกขตอกัน 
มาเต็มเลยสถานที่นั่น ไมมีคําวาอรรถวาธรรม มีแตความทุกขที่มาระบายตอกัน ตาม
โอกาสที่ไดมาพบเห็นกันนานๆ จะมีสักทีหนึ่ง มาแลวก็มาคุยตั้งแตเร่ืองระบายความ
ทุกข คนนั้นก็ทุกขเต็มหวัใจ คนนี้ก็ทุกขเต็มหัวใจ ออกมามแีตเร่ืองกองทุกข ไมทราบ
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วาใครซื้อใครใครขายใหใคร มันเต็มดวยกันทุกคนขายไมออก เพราะเต็มหัวใจดวย
ความทุกขความทรมานเต็มวัดเต็มวา ยิ่งกรุงเทพฯยิ่งแลวนะ สนใจกับอรรถกับธรรม
เมื่อไร ไปดถูาวาหาวาเราพูดผิดไป ไปดูเอา 

หลวงตาไปเห็นแลว ถูกเขานิมนตไปเทศน นี่ละที่เห็นจังๆ เราบอกจะใหเราไป
หาอะไรไปทีเ่ชนนั้น ก็รูกันอยูทุกคน เราวายังไงเขากอ็อดออนวิงวอนใหไปเทศนใน
ฐานะลูกศิษยกับอาจารย เมื่อออดออนวิงวอนหลายครั้งหลายหน เราจําเปนจําใจก็ไป ก็
รูแลวเหตุการณมันเปนยังไงก็ฝนไป เพื่อไปดูเหตุการณนี้ดวย ไปก็อยางวาแหละ 
มาแลวมาโมมาคุยกัน เราก็ไปนั่งน่ัน พระทานกสุลาอะไร สวดอภิธงอภิธรรมอะไร กุ
สลา ธมฺมา มันไมไดฟงนะ เฉย ไมสนใจ ทางนั้นก็ กุสลา ธมฺมา หลับตา กุสลา ธมฺมา 
ไปเรื่อยพระก็ดี เรานั่งดูอยูนี่ เอามันชัดๆ อยางน้ีละ 

จากน้ันเขานิมนตเราขึ้นเทศน พอขึน้เทศนเบ้ืองตนก็อยางน้ันแหละ อยางที่เขา
เคยฟงนั่น แตเทศนอันนี้มันไมเหมือนใครละซิ พอเทศนไปๆ สักเดี๋ยวก็ขึ้นละนะ ทางนี้
ก็เปรี้ยงเลยเชียว ฟาดนี้ สุดทายที่นั่งมากๆ นั่นนะ ที่เปนสถานที่โมน้ําลายเงียบหมด
เลย ธรรมะนี้แผดอยางแรงนะ เปรี้ยงๆ อยางมเีหตุมีผล เลยเงียบหมด เทศนหนเดียว
เทานั้นละเราก็มา จากน้ันไมเคยไปเทศนอีก นี่ละจําไดชัดเจน เห็นดวยตาของเรา มัน
สนใจกับอรรถกับธรรมเมื่อไร เขาไปในสถานที่เชนนั้นนาจะไปปลงธรรมสังเวช เร่ือง
เปนเรื่องตายทั้งเขาทั้งเรา มาพิจารณาเปนอรรถเปนธรรม กลับไปบานไปเรือนจะไดมี
สติสตัง ตั้งเน้ือตั้งตัวทําความดีงามและประพฤตติัวในทางที่ถกูที่ดี มันไมสนใจนะ มัน
เปนไปอยางนั้นละ นี่เห็นประจักษ อะไรที่ไดเห็นแลวมาพูดไดอยางเต็มปาก 

อยางที่วาเราไปเทศนนี่ เทศนวัดไหนก็ไมตองบอกละ วัดใหญๆ อยูใน
กรุงเทพฯ เราไปเทศน เปนอยางน้ันละ มันเคยเปนอยางน้ันมาแลว เราขึ้นไปเทศนก็
เปนอยางน้ันเหมือนกัน ก็ใสเสียเปรี้ยง เงียบหมดนะ คนมากๆ นี้เงียบหมดเลย ทีนี้
เสียงธรรมก็แผดละออกอํานาจ เปรี้ยงๆๆ เลย เขาคงจะเอาไปวิพากษวจิารณกนั หลวง
ตาผีบามาจากไหน ไมดบูานดูเมืองเขาเหรอถึงเทศนอยางน้ี เขาก็อาจจะไป
วิพากษวิจารณกัน ถาหากวาเราตอบ ดูแลวคอยเทศน แนะ อยาวาดูบานดูเมือง ดูทั่ว
โลกคอยเทศน จะมาวาอะไรบานเมืองเทานี้ ถาใหตอบจะตอบอยางน้ันเขาใจไหม นี่เขา
ก็ไมไดมาวาใหเราเราก็ไมวาอะไร เฉย ทุกทานใหจําเอานะ วันนี้พูดเพียงเทานี้ละ ให
เปนคติเครื่องเตือนใจดวยกัน ใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติ 

สามเดือนใหมีขอเปนหลักใจของตัวเอง มีตั้งสัจจอธิษฐานจะเอาธรรมขอใดๆ 
เพื่อเปนธรรมประจําน้ําใจของเรา ในพรรษานี้เราจะทํายังไง เชนไหวพระสวดมนต วัน
หนึ่งจะไมใหขาดเลย เอา ปกลงไป ภาวนาวันหนึ่งไมใหขาด ๕ นาทีเอาใหได ขาดนี้
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เปนไปไมได วันหนึ่งไดทําบุญใหทานไมไดมาก ไดถวายทานพระบิณฑบาตองคเดียวก็
เอา ใหตั้งสัจจะไว ไมอยางน้ันกิเลสเอาไปกินหมด เศรษฐีกฎุมพีก็ด ีคนทุกขคนจนก็ดี 
สําคัญอยูที่น้ําใจ ถานํ้าใจพาใหดีเศรษฐีก็ดีเพิม่ขึ้นไป ถานํ้าใจไมดีคนทุกขคนจนก็จมลง
เร่ือยไป ถาดีแลวสูงสงขึ้นไปดวยกัน เอาละวันนี้เทศนเพียงเทานี้พอ 

เอาใหเต็มเหนี่ยวในพรรษานี้ ใหไดคําสัตยคําจริงเปนอรรถเปนธรรมเขาสูใจทุก
คนๆ อยาเล่ือนลอยเฉยๆ นะ คนหนึ่งใหไดอนัหนึ่งๆ เปนประจําใจในสามเดือนนี้ให
ไดทุกคน ใครจะคิดขอไหนเปนสาระสําคัญประจําใจ เปนสัจจะความจริงใจ ใหทําดังที่
พูดนี้แลว ใครจะเอาอะไร เฉพาะอยางยิ่งพวกเมาสุรา พวกเมาสุรา เอา ฟาดมันมันจะ
ตายก็ใหตาย หามมานี่นะพวกเมาสุรายาเมาอะไรเหลานี้ มันสะแตกสุรามากตอมาก 
เวลาเขาพรรษาหามไมใหกินเหลา มันอดสุรามันจะตาย หรือมันตายแลวใหหามเขามา
ในวัดนี้ หลวงตาบัวจะ กุสลา ธมฺมา ลูกศิษยเรานี้เกงมากนา เขาใจไหม สูจนตาย อด
สุราไมกินสุรา อดสามเดือนตาย ใหหามเขามาเลย มาวัดปาบานตาด หลวงตาจะ กุสลา 
ธมฺมา ดีไมดีจะไปยืนจังกาอยูหนาประตูวัด ตอนรับลูกศิษยคนนี้เขาสูจนตายสูสุรา 
เขาใจไหม เอาละพอ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

