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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

สอนไดทกุแบบ 
กอนจังหัน 

พระ ๓๕ ที่ไมฉันเยอะนะเปนประจํา สําหรับวัดนี้พระไมเคยฉันครบองคเลย
ตั้งแตสรางวัด ขาดมาตลอด องคไหนไมฉันไมออกๆ  พอองคนี้มาฉนั อาว องคนั้น
หยุดแลวเรื่อยอยูอยางน้ัน นี่ละการฝกตนเพื่อความดีทางดานจิตใจตองไดฝกยากนะ 
ฝกใจนี้ฝกยากจริงๆ เพราะกิเลสตัวยุงยากอยูทีใ่จ โลกไดเห็นหรือเปลาไมรู สาม
โลกธาตุนี้จะไมมีใครเห็นกิเลสเปนยังไง เห็นธรรมเปนยังไง มีพระพทุธเจาองคเอก
พระองคเดียวเห็น โลกทั้งหลายไมเห็น กิเลสก็ไมเห็น ธรรมก็ไมเห็น ทั้งสองน้ีอยูที่ใจ
ของสัตว สวนมากมีแตกิเลสอันเปนตัวฟนตัวไฟตัวดีดตัวดิน้ ดิ้นไมหยุดไมถอยคอื
กิเลสบนหัวใจสัตว ดิ้นไมรูจักเปนจักตายคือกิเลสหมุนหัวใจสัตวใหดีดใหดิ้น พากันจํา
เอานะฟงนี ่

ทีนี้พอชําระอันนี้ออกเทานั้นความดีดความดิ้นจะคอยเบาลงๆ ความสงบรมเย็น
จะปรากฏๆ ขึ้นมาๆ ชําระลงไปๆ กเิลสหมดไปมากนอยความทุกข ความกังวลวุนวาย 
ความทรมานตางๆ จะหมดไปตามๆ กัน จิตจะสงบเย็นขึ้นมาๆ ฟาดกิเลสใหขาดสะบั้น
ไปจากใจหมดแลวจาเลยที่นี่ ไมมีในสามแดนโลกธาตุนี้วาอะไรจะมาเปนขาศึกตอใจ มี
กิเลสอยางเดียวนี้เทานั้น ชี้ขาดเลย เพราะฉะนั้นพระพุทธเจา พระอรหันตทานจึงไมเคย
มีทุกขเพราะกิเลสสรางทุกข กิเลสขาดไปหมดแลวทุกขกข็าดไปตามๆ กิเลส ขาดจาก
หัวใจ กิเลสขาดจากหัวใจ ทุกขก็ขาดจากหัวใจ ทีนี้เปนบรมสุขเต็มที่เลย ผูคนพบอรรถ
ธรรมทานคนอยางน้ันนะ 

เราน้ีหาคนตั้งแตสวมแตถานแตมูตรแตคูถ สามแดนโลกธาตุหาคนตั้งแตสวม
แตถานแตมูตรแตคูถ เสกสรรขึ้นมาปนยอขึ้นมาวาเปนของดิบของดี ก็มตูรคูถมันจะดี
ที่ไหน เอาไปไวในสวมมันก็เปนมูตรคูถ เอาขึ้นไปบนฟาอากาศมันก็เปนมูตรเปนคูถจะ
ดีที่ไหน มันมีแตอยางน้ันนะเต็มหัวใจโลกเวลานี้ ของดิบของดีจะไมมี พุทธศาสนาคือ
ศาสนาที่เลิศเลอ แย็บเหมือนแสงหิ่งหอย นอกนั้นมีแตเร่ืองของกิเลสตณัหามืดมัวทั่ว
ฟาทั่วแผนดิน แลวจะหาความสุขมาจากไหน ไมมีนะ อยาพากันเปนบานักหนา โลก
เดี๋ยวนี้โลกกําลังเปนบาตื่นกัน ชิงดีชงิเดน ไมทราบวาดีอยูที่ไหน ความเดนเดนอยูที่
ไหน มันก็มาเดนอยูที่ดวงใจนี่ คือฟนคือไฟ 

ความดีดความดิ้นก็ใจเปนผูดีดผูดิ้น กิเลสตัณหาพาดีดพาดิ้น เจาของก็บืนตาย
ไป หาความสุขไมมีหลักแหลงก็คือกเิลสพาหา ทานทั้งหลายจําใหดี กิเลสพาหาหาหลัก
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แหลงไมได ใครจะเสกสรรปนยอวาตัวมีอยางน้ันๆ เสกไปอยางน้ันแหละ ความทุกขเผา
อยูหัวใจ กิเลสเผาอยูนั้น มันไมใหดตูัวนี้ มันหลอกออกไปขางนอก วาดภาพออกไปขาง
นอก ใหเราดีดดิ้นไปตามเงาของมันๆ ไมมีที่ส้ินสุด ดีดดิ้นไปตามเงาของกิเลส 
เพราะฉะนั้นโลกจึงรอนทัว่หนากัน ใครจะวาใครเจริญที่ไหนๆ ก็ตามเถอะ อยาอวด
พระพุทธเจาวะ พระพุทธเจาพระองคเอกเพียงพระองคเดียวเทานั้นที่เลิศเลอ คนธรรม
อันเลิศเลอสุดยอดพบขึ้นมาแลว ปดสิ่งที่เปนมตูรเปนคูถออกจากพระทัยใหหมดคือ
กิเลสไมมีอะไรเหลือ นั้นละทานผูเลิศ คือพระพุทธเจา พระอรหันตทาน ทานเลิศที่ตรง
นั้น 

ธรรมเหลานี้สดๆ รอนๆ ถาใครนําไปปฏิบัติจะปรากฏขึ้นที่ใจ อยางนอยพออยู
พอกินพอหลับพอนอน ไมกระสับกระสายวุนวายมากนัก ถามีแตกิเลสน้ีหมุนติ้วเหมือน
กงจักร โลกนี้เปนโลกกงจักรเพราะกิเลสมันหนาแนนขึ้นทุกวันๆ ใครที่จะระงับดับกิเลส
ตัวสําคัญๆ ใหสงบลงบาง เราอยากพูดยอมๆ นะวาไมคอยม ีถาพูดใหเต็มยศก็วาไมมี 
วางั้นเลย มองไปที่ไหนมันไมเห็น เห็นตั้งแตแบบบาดวยกันหมดเลย เอา ใครจะวา
หลวงตาบัวเปนบา เอาวามา 

นี่ไดปฏิบัติธรรมมาเต็มเม็ดเต็มหนวย ถึงขั้นจะสลบไสลๆ ตลอดมาเปนเวลา ๙ 
ป นี่ละผลแหงการประพฤตปิฏิบัติ เอาจริงเอาจังมากทีเดียว เปนก็เปนตายก็ตาย ถึง
คราวที่จะขึ้นเวทีฟดกันแลวไมมีหวงใยเรื่องตาย มีแตคูตอสูมนัอยูที่ไหน ฟดกันเลยๆ 
คูตอสูคือกิเลส ขาดสะบั้นลงไปจากหัวใจจาขึ้นมาตั้งแตวันนั้นแลว ไมมีอะไรที่จะขึ้นมา
เหยียบหัวใจไดอกี นั่นละธรรมประเภทนี้เราไมเคยคิดเคยคาด ที่นํามาสอนโลกอยูเวลา
นี้ มาหลอกทานทั้งหลายเหรอ ปฏิบัติแทบเปนแทบตาย หลอกตัวเองเหรอ นี่ละธรรม
สดๆ รอนๆ พากันไปปฏิบัติซิ 

หัวใจนี่สําคัญมากนะ ถกูบีบบี้สีไฟตลอดเวลาดวยอํานาจของกิเลสตัณหา อันนั้น
ก็ดีอันนี้กด็ี อันนั้นเขาทาอันนี้เขาทา ตัวจมอยูในทาคืออะไร คือหัวใจมันไมดูนะ มีแต
เขาทา อันนั้นเขาทาๆ อยางวัดปาบานตาดอาหารผานเขามานี้ อันนี้เขาทาอันนั้นเขาทา 
ฟาดเขาในบาตรเต็มบาตรแลว ยังอันนั้นเขาทาอันนี้เขาทา วัดปาบานตาดเปนอยางน้ัน
นะ ลูกศิษยวัดปาบานตาดมันเปนยังไง มันเขาทาๆ แบบเดียวกันไหม แตธรรมเขาทา
หรือไมเขาทาไมดูนะ มันดูตั้งแตอาหารนั่นละ เขาทาๆ ฟงซิ มนันาสลดสังเวชไหม ใคร
พูดคําพูดเหลานี้นะ เราเอาจากความจริงออกมาพูด ไมไดพูดหยาบพูดโลนนะ เอา
ความจริงมามันเปนยังไง ไมมีใครพูด กเิลสกับกิเลสเกรงกันๆ ธรรมไมมีเกรงใคร เอา
ตามหลักความจริงมาพูดทั้งนั้น ขอใหทานทั้งหลายเอาไปพิจารณา 
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เกิดมาจะตายทิ้งเปลาๆ นะ พุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลว เอา 
ควาๆ พระพุทธเจาพาสัตวโลกใหจมมีที่ไหน ไมมีเลย เอา ควา จมตามพระพุทธเจาก็
ใหเห็นวะ นี้มีแตจมตามกิเลสๆ อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดี อันนั้นเขาทาอันนี้เขาทา จมไป
เร่ือยๆ กับกิเลสหลอกลวง พากันจําใหดี เอาละแคนี้ ใหพร 

หลังจังหัน 

(ขอถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน เครือขายอําเภอเชียงคํา จ.พะเยา 
ตั้งอยูที ่วัดนันตาราม ต.หยวน อ.เชียงคํา จ.พะเยา รับสัญญาณดาวเทียมจากบานตาด
รอยเปอรเซ็นต ออกอากาศแลวตั้งแตวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ คณะผูรวมถวายขอ
รับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดในการดําเนินการตลอดไป) 

สําหรับผูมีจิตศรัทธาจะรวมบริจาคเงินเขา กองทนุวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 
วัดปาบานตาด สามารถโอนเขาบัญชีไดดังน้ี 

ชื่อบัญชี กองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนวัดปาบานตาด 

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี 
บัญชีออมทรัพย เลขที่ 401-0-66484-3 

บัญชีฝากประจํา เลขที่ 401-2-15988-7 

(ถวายทองคาํสองสลึงครับ) เออ พอใจๆ เราพยายามทุกวิถีทางที่จะชวยอุม
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยของเรา ใหขึ้นสูความแนนหนามั่นคงจีรังถาวร เรา
พยายามทุกดานทุกทาง ถาเปนทางชั่วก็เรียกวาหลวงตาบัวนี่เปนอันธพาลใหญ แตนี้เรา
พาทางดี มีแตทางดีทัง้นั้นทุกอยางๆ อุมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมาตลอดไดแปด
เกาปนี้ละมัง จะไดดวยวิธีการใดเราพยายามที่จะใหไดเขาสูสวนรวม ทองคาํเราไดตั้ง 
๑๑ ตันกับ ๓๐๐ กิโล ๓๐๐ แนแลวจะกวาดวยซ้ําไป อันนี้ยังไมไดมอบ พอเมื่อไรแลว
เราส่ังเองไมยากอะไร มอบคลังหลวงของเรา 

อยูๆ ทองคําจะมาเขาสูคลังหลวงไดเมื่อไร ตัง้แตเราเกิดมายังไมเคยไดยินที่
ไหน วามีใครขนทองคํามาเปนกอบเปนกํามามอบใหคลังหลวง เราก็ยังไมเคยไดยิน ก็
มาไดยินตอนที่เราพาพี่นองทั้งหลายขนทองเขาสูคลังหลวงนี้ ได ๑๑ ตนั ๓๗ กิโลคร่ึง 
นี่เขาแลวแนนหนามั่นคง จากน้ันก็พยายามเก็บหอมรอมริบเปนประเภทน้ําไหลซึมๆ 
เราทําทุกอยางเพื่อสวนรวม สวนดอลลารไดเทานั้นแหละ ดูเหมือน ๑๐ ลาน ๒ แสน 
เขาคลังหลวง เพราะความจําเปนเกี่ยวกับเรื่องประชาชนทีข่าดแคลนทั่วแผนดินไทย 
แลวการเทศนาวาการที่จะนําปจจัยมาชวยอันนี้เราก็หยุดไปแลว ความยากจนมีตลอดๆ 
ยิ่งหนาแนนขึ้นทุกวัน เราจึงจําเปนตองหมุนดอลลารเขามาชวยเงินสดออกชวยโลก จึง
ไมไดเขาคลงัหลวง 
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เราพูดคําใดไมมีเคลื่อนนะ ทานทั้งหลายตายใจไดเลย หลวงตาบัวลงพูดออกคํา
ไหนแลว ไมมีคําวาเหลาะแหละ เอาความสัตยความจริงออกเผงๆ เลยเทียว กอนทีจ่ะ
นําพี่นองทั้งหลายแงไหนๆ เราจะพิจารณาของเราเรียบรอยแลวพาออกๆ จะวามีทิฐิ
มานะเราก็ไมมี วาเราไมไดปรึกษาหารือใครจะเปนทิฐิมานะของเราก็ไมปรากฏ แตเปน
เร่ืองของธรรมที่เราพิจารณาเอง นี่ชวยชาติบานเมืองของเรา ออกชองกวางชองแคบ
ชองอะไรเราจะพิจารณาของเรา แลวพากาวเดินๆ ตามนั้น เราไมเคยผิดพลาดนะ ก็
เรียบรอยเรื่อยมา 

การปฏิบัติตัวของเราก็ปฏิบัติมาอยางน้ัน เอาแนวดําเนินของเราที่ปฏิบัติตัว
ไดผลมาแลวนี้แหละออกมาชวยสวนรวมของชาต ิ ศาสนา พระมหากษตัริย เราก็เอา
แนวทางของเราที่ดําเนินมาแลวนี้มาดําเนินตลอดมาทุกวันนี้ คือเราพิจารณาเสียกอน 
อะไรๆ ก็ตามเราจะตองพิจารณา ไมพนหัวใจดวงนี้กับธรรมที่เปนอันเดียวกันจะเปนผู
แจงออก ผิดถูกชั่วดีประการใดจะออกจากนี้ แลวทีนี้ก็ออกปฏิบัติไดละ ถาออกจากนี้
เรียบรอยแลวไดเลยๆ ไมไดทําสุมสีสุ่มหาดวยความคาดคะเนดนเดา เราไมทําอยางน้ัน 
เราพิจารณาเรียบรอยแลวตามอรรถตามธรรม เห็นวาถูกตองแลวออกเลยๆ ก็ไมเคย
ผิดตลอดมา 

การเขามาศึกษาอบรมในวัดปาบานตาด สําหรับฝายฆราวาสสวนมากจะเปนฝาย
ผูหญิงที่เขามานี้ ใหคัดเลือกเอานะ พวกที่เขามาอยูขางในนี้พวกโกโรโกโสมีเยอะ ให
เอาผูดีเปนคติเครื่องเตือนใจ เรามองไมทัน ดูไมทั่วถึงขางใน เฉพาะพระเทานั้นที่เรา
ดูแลทั่วถึงตลอดเวลาไดทั้งกลางวันกลางคืน เราไปไดหมดดแูลพระเณร ขางในมันไม
เหมือนอยางพระซิ จึงดูไมทั่วถึง โกโรโกโสจะมีอยูเยอะนะขางในครัว ผูที่ตั้งใจภาวนา
จริงๆ จะลําบากใจหนักใจจากพวกโกโรโกโสที่มาอยูขางในมีเยอะนะ จึงไดเตือนไดบอก
เอาไว ไอพวกโกโรโกโสเขามาอบรมศึกษาใหแกไขดัดแปลงตัวเองไมดตีรงไหน อยาให
ขวางหูขวางตาขวางใจเพื่อนฝูงทีม่าอยูดวยกัน ซึ่งปฏิบัติธรรมดวยกันลวนๆ อยาให
หนักใจนะ ใหพากันตั้งใจปฏิบัติ 

เราน้ีพยายามสุดขีดแลวที่จะใหพี่นองทั้งหลายไดรับความสงบเย็นใจ เฉพาะ
อยางยิ่งตั้งรากตั้งฐานภายในจิตใจเขาสูความสงบแนนหนามั่นคง ทะลุพุงถึงนิพพานได 
เราสอนเต็มเหนี่ยว พูดตรงๆ เราไมคุยเราไมอวดไมโอ เอาความจริงมาพูดตามภาษา
ของธรรม วาการแนะนําส่ังสอนนี้เราไมไปหาลูบคลําที่ไหน เราสอนดวยความเต็มอก
เต็มใจ ความรูของเราที่มีอยูในหัวใจซึ่งเกิดจากการปฏิบัติมามากนอยเพียงไร เราจะ
สอนไดเต็มภูมิของเรา ฟาดตั้งแตตนถึงนิพพานเลย วางั้นเลย เอา ใครขัดของตรงไหน
ใหถามมา 
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นี่เบิกกวางหมดแลวเปนเวลา ๕๖ ป จิตใจของเราที่เบิกกวางกเิลสขาดสะบั้นลง
ไปไมมีอะไรเหลือเลย ตั้งแตบัดนั้นมาจิตใจเบิกกวางออกไป สฺุญโต โลกํ วางไปหมด 
ทั่วแดนโลกธาตุสมมุติไมมีเลยในหัวใจ มีแตความวางเปลาจากสิ่งเหลานั้นทั้งน้ัน แลว
นําธรรมเหลานี้มาสอน และสอนดวยความแนใจเรียกวาไมผิด สอนอะไรไมผิด เพราะ
ไดปฏิบัติดูแลว นี่ละขึ้นเวทจีิตตภาวนา กวางขวางลึกซึ้งมากนะ เราไปเรียนหนังสือตาม
คัมภีรตางๆ เชนพระไตรปฎกเปนตนนั้น เอามาเพียงผิวเผินๆ เปนกิ่งเปนกานเล็กๆ 
นอยๆ เทานั้นนะมา ไมไดกวางขวาง 

พระไตรปฎกนั่นนะ มีเทาไรๆ นั้นไมไดกวางขวาง ถาเราอยากจะทราบความ
กวางขวางจริงๆ ใหทราบจากจิตตภาวนา ดังพระพุทธเจาทรงตรัสรูธรรมดวยจิตต
ภาวนา สาวกทั้งหลายตรัสรูธรรมดวยจิตตภาวนา นักภาวนาเวลาคุยเขี่ยขดุคนเขาไปหา
ตนตอใหญๆ  ของมัน ทัง้มหาภัยมหาคุณอยูในหัวใจ ใหมันแตกกระจายออกไป กิเลสก็
แตกออกจากใจ ธรรมจาขึ้นมาที่หัวใจนั้นจาหมดเลย อันนี้กวางขวางมาก พูดใหชัดเจน
เราจวนจะตายแลว ที่มาสอนโลกนี้เราสอนดวยความเปดโลงในหัวใจของเรา เราไมมี
อะไรขัดของ ตั้งแตกิเลสขาดสะบั้นลงไป ก็มีกเิลสเทานั้นเปนกางขวางคออยู กลืนไม
ลงๆ จะคายก็คายไมออก กางขวางคอคือกิเลส ฟาดกิเลสขาดสะบั้นออกไปแลวโลงไป
หมดเลย 

เจาของไมตดิเจาของเสียอยางเดียวจะติดอะไรในโลกอันนี้ คนเราสัตวโลก
ทั้งหลายติดตัวเองกอนแลวก็ไปติดผูอื่น ติดเขาติดเรา แลวอันนี้ละเปนภูเขากั้นไวให
กาวไมออก ความรูความฉลาดมันก็ไมมี พอเปดโลงออกหมดแลวมันโลงไปหมดเลย 
เอา เหตุผลกลไกมียงัไงวาไปตามเหตุตามผล ไมไดคิดวาจะเกรงใจคนนั้นคนนี้ ไมมี
อะไรเหนือธรรม นั่น ธรรมเหนือหมดแลวเปดโลงออกไปตามนั้นเลย เพราะฉะนั้น
ภาษาธรรมจึงพูดแบบตรงไปตรงมา แตโลกกิเลสมันวาขวานผาซาก ปากอมขี้เขาใจ
หรือ พนออกมามีแตเหม็นคลุงทั่วไปหมดเลย พระพุทธเจาปากอมธรรม สาวกทั้งหลาย
ปากอมธรรม จาออกไปตรงไหน เอา ยึดๆ ตามทีท่านสอนจะผิดไปไหนวะ 

ถายึดตามกิเลสจมๆ จมกันๆ โลกเวลานี้มีแตเร่ืองจะจม พากนัวิ่งเตนขวนขวาย
หารายไดรายร่ํารายรวย มันก็หาแบบงูๆ ปลาๆ ไขวควาโนนไขวควานี้สุกเอาเผากิน 
แลวสุดทายหาหลักเกณฑไมไดนะ ตางคนตางเอาไฟเผาหัวอกตัวเองตลอดทั่วโลก
ดินแดน มีความสุขที่ไหน ธรรมจับเขาไปรูหมดนี่จะวาไง ใครมีธรรมภายในใจมากนอย
นั้นละจะมีเปนเกาะเปนดอนพอซกุหัวนอนได ถามีมากเทาไรๆ ก็ยิ่งจาที่ใจ จาหมดทั้ง
หัวใจแลวทีนี้โลงไปหมดเลยไมมีอะไรติด ในสามแดนโลกธาตุไมตดิอะไรเลย เหนือ
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หมด นั่นละธรรมภายในใจ ใจมีคุณคาไหม พิจารณาซิ เมื่อแกส่ิงทีผู่กมัดรัดรึงออก
หมดแลวจาเลย 

ใหพากันสนใจภาวนานะ การภาวนาก็สอนแลวสอนดวยความถูกตองดวย สติ
เปนสําคัญ สติจับจิตใหดี เชนเราใชคําบริกรรม คําบริกรรมคําใดสติใหติดอยูคํา
บริกรรมกิเลสจะเกิดไมได กิเลสจะออกมาทางสังขาร แหลงใหญของมันที่ผลักดนั
ออกมาคืออวิชชา นั่นละแหลงใหญ มันผลักดันออกมาจากกําลังใหญของอวิชชา 
ออกมาทางสังขาร ทางตา หู จมูก ล้ิน กายเปนทางออกของอวิชชาดันออกมาๆ สติจับ
ปุบไวไมใหออก มันมีเทาไรออกไมไดเลยที่นี่ นี่ละสติเปนสําคัญมากทีเดียว เหมือนกับ
ขอบมหาสมุทรทะลเหลวงนั่นละ สติเปนขอบกั้นเอาไวไมใหมนัลนฝงไปไดเลย สติจับ
ปุบแลวกิเลสลนฝงไปไมได ขอใหจับใหดี 

ที่พูดมาเหลานี้ดําเนินมาหมดแลวนะ ไมใชไมดําเนิน ดําเนินมาแลวเห็นผล
มาแลวจึงไดสอนพี่นองทัง้หลาย วาดําเนินตามนี้ไมผิดวางั้นเลย มันอยากคิดจนอกจะ
แตกนะไมใชเลนๆ เร่ืองสังขารอวิชชาละดันออกมา อยากคิดอยากปรงุอยากรูอยาก
เห็นอยากนั้นอยากนี้เต็มตัว นี้มีตั้งแตความอยากออกจากอวิชชา สติปดชองมันไวไมให
ออก เอา เปดชองพุทโธคําบริกรรมขึ้นมา ในเบ้ืองตนเอาอยางน้ัน เปดชองพุทโธขึ้นมา
กับสติจับติดอยูนี้ แลวจะสรางความสงบรมเย็นขึ้นมากับพุทโธ ความคิดเหลานั้นที่เปน
เร่ืองของกิเลสตัณหามีแตไฟเผาตัวเอง คิดมากเทาไรนอนไมหลับ ดีไมดีเปนบาไปเลย 
นั่นละเรื่องของกิเลสมันดันออกมาจากหัวใจ 

เมื่อมีสติดีๆ แลวบังคับเอาไวไมใหมนัคิด ทีนี้ตอไปๆ ความคิดที่มันดันออกมา
คอยเบาลงๆ ความสงบเย็นใจคอยปรากฏขึ้นๆ ส่ังสมสติของเราใหดีๆ ความเพียรใหดี
ก็หนาแนนขึ้นมา ก็สงบเย็นเรื่อยไปเลย จําใหดีนะวิธีนี้ ไมผิด เอาไปทําเถอะนะ จะตั้ง
รากตั้งฐานได จิตทีไ่มมีความสงบไมมีรากมีฐานไมมีที่เกาะที่ยึด ใหมีความสงบใจ 
ความสงบใจจะมีไดดวยวธิีการอยางทีว่าน้ี ตั้งคําบริกรรมใหดี จับติดกับคําบริกรรม สติ
ติดกับนั้นแลวจะสรางความสงบรมเย็นขึ้นมาจากอันนี้เอง ถาไมมีนี้แลวหวังเทาไรก็ไมมี
ความหมายละ เอาทําใหเปนปจจุบันจิตซิ โลกน้ีเหมือนไมมี มีแตคําบริกรรมกับสติ
ติดกันอยูเทานั้นๆๆ แลวคอยเบิกกวางออกไป ทาํใหดี เราสงสารที่อุตสาหมาอบรมมา
จากที่ตางๆ ตั้งใจมาใหยึดใหดี ที่สอนตรงไหนแมนยําๆ ไมผิด เพราะดําเนินมาแลวทุก
อยาง 

ใหสังเกตนะพวกอยูขางใน ใครมาเกงๆ กางๆ ขวางหูขวางตาเพื่อนฝูงใหหนัก
อกหนักใจใหมากระซิบเรา ถามาถึงเราแลวไมยากอะไรละ ผางเดียวเทานั้นขาดสะบั้น
ไปเลย นี้รอเทานั้นเองเพราะเราไมเห็น ขางในนั้นสําคัญไมคอยไดดทูั่วถึง อยางมากก็
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เดินหย็อกๆ ออกไปแคครัวแลวออกมาเทานั้นไมไดเห็นเหตุการณตางๆ ละเอียดลออ
อะไรเหมือนอยูภายในวัด ภายในวัดนี้เราดูตลอดนะพระเณร กลางวันกลางคืนเราไปได
หมด ไปบางทีไปโดนเอาพระเดินจงกรมกลางคนื เราก็ไปมดืๆ กลางคืน โจรตอโจรไป
โดนกัน พระทานก็เดินจงกรม เราดอมหากับหมูกับเพื่อน อยางน้ันละเรา เห็นไหม
ปกครองหมูเพื่อนหนักไหมพิจารณาซิ องคไหนไมดีตรงไหนๆ อยางนอยเตือน 
มากกวานั้นขนาบใหญ หนักกวานั้นไลออกเลย เราเอาจริงเอาจังมากเพราะเราปฏิบัติตัว
ของเราอยางน้ัน ไมมีขอแม ถาลงไดตัดสินใจลงตรงไหนแลวพุงเลย เราปฏิบัติมาอยาง
นั้น จะมาเหลาะๆ แหละๆ ใหเราเห็นมันดูไมไดนะ 

(ขอสรางวิหารที่จังหวัดลําปางครับ) สรางไปหาอะไรวิหาร สรางหัวใจเจาของให
มันสงางามเปนไร เอะอะมาสรางน้ันสรางน้ีวัตถุเราดูไมไดนะกับเรา เขากันไมไดกับ
พทุธศาสนา พุทธศาสนาใหคนสรางหัวใจ ความประพฤตหินาที่การงานทุกอยางออก
จากหัวใจ เมื่อหัวใจดีแลวอะไรจะดหีมดดวยความรูจักประมาณ เขาใจไหม อันนี้เอะอะ
สรางน้ันสรางนี้มันไมรูจักประมาณ เอากิเลสเหยียบหัวมันไปสราง เราไมอนุโลมตาม
ไมไดยินดีดวยละ ไปเอาหนีอยามายุงวัตถุวัตแถะอะไร หัวใจมันไมไดสราง 

อยางพวกบายศอยูทุกวันนี้ เปนบายศ นี่ทราบวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
จะเฉลิมพระชนมอะไร ๖๐ พระพรรษา ครองราชสมบัติเหรอ นี่กําลังพระหัวโลนๆ เรา
นี้เปนบา พวกบายศบาลาภเสนอขอยศขอลาภ รบกวนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
พระองคจะตายละ มันกวนเอาเหลือประมาณนะพระกวนบานกวนเมือง แตกอนไมเคย
มี ทุกวันนี้ตัวเกงกวนบานกวนเมือง หายศหาลาภ หารายรํ่ารายรวย หาชื่อหาเสียง 
ศีลธรรมมันไมหาพวกนี้ ตรงกันขามเหยียบศีลเหยียบธรรมไปหายศหาลาภ ซึ่งเทากับ
สวมกับถาน เปนอยางน้ันนะเวลานี้ 

นี่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็จะทรง โอย หนักพระทัยมากทีเดียว เราจึงขอ
ผานตรงกลางเลยในนามของธรรมวางั้นเลย ขอผานพระองคอยาพระราชทานวางี้เลย 
ขอไปหาอะไรหายศหาเเย็ดหาอะไร หาศีลหาธรรมอยูภายในจิตใจไมตองไปขอใคร ไม
มีอะไรที่จะเลิศเลอยิ่งกวาศีลธรรมภายในจิตใจ ศีลธรรมมีอยูภายในใจแลวอยูไหน
สบายหมด เลิศตลอดเวลา ไอยศไอแย็ดมันไดเร่ืองไดราวอะไร ขอเปนบากันอยูอยางนี้ 
นี่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงทอพระทัยมากนะ เราจึงขอเดินบิณฑบาตผาน
พระราชวัง ขอบิณฑบาตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วาอยาพระราชทานพวก
หัวโลนๆ นี่ มันเปนบายศบาลาภมาแลว 

เราก็หัวโลนเหมือนกันเราไมไดเปนบายศ เราเดินตามธรรมของพระพุทธเจา นี่
มันเดินแบบไหนจึงไดกวนบานกวนเมืองเอานักหนา แมพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
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เองทานก็ทรงทอพระทัย จะขอยศขอลาภขออะไร ดูวาวันที่ ๙ หรือวันที่เทาไร (วันที่ ๙ 
นี่ฮะเปนวันเริ่มงาน) นั่นละเราขอเดินบิณฑบาตผานพระราชวังพระองค วาขออยา
พระราชทาน พวกนี้มันจะเปนบากําเริบเสิบสานมากขึ้นๆ ศีลธรรมมันจะเหยียบไปๆ 
ไอเร่ืองมูตรเรื่องคูถคือยศลาภสรรเสริญเยินยอนี้มันจะถือเปนทองคําทั้งแทง เทิดทูน
บนหัวมันไปหัวโลนๆ นั่นนะ เขาใจไหมละ ขอบิณฑบาตอยาพระราชทานวางั้นเลย นี้
ภาษาธรรมเราพูดนี้ผิดไปไหน 

พระพุทธเจาไมไดบวชมาหายศหาลาภ หาศีลหาธรรม ศีล สมาธิ ปญญา วิชชา
วิมุตติหลุดพน นี้คือธรรมพระพุทธเจาที่ประทานให ใหปฏิบัติตามนี้ ไมไดไปหายศนั้น
ยศนี้ยุงน้ันยุงนี้เหมือนบาทุกวันนี้นะ เดี๋ยวนี้มันไปอยางน้ันกันทั้งหมด มันถึงไดรอน 
พุทธศาสนาของเรานี้รอนมากนะเวลานี้ กวนบานกวนเมืองไมมีอะไรเกินพุทธศาสนา
ของพระเณรสมัยปจจุบันนี้ ยุงมากทเีดียวยุงจริงๆ มันนาทุเรศนะ ยุงหาอะไร การ
ปฏิบัติตัวในศีลในธรรมอะไรจะสงบรมเย็นยิ่งกวาหัวใจดวงนี้ เมื่อหัวใจดวงนี้สงบ
รมเย็นสงาราศีแลวสอนโลกไดหมด ไอเร่ืองเหลานี้ไปสอนโลกที่ไหนได มีแตความวุนวี่
วุนวาย เขาเหมือนเราเราเหมือนเขาอะไรดีกวาใคร ไมเห็นดี พวกบายศนี่วางั้นละ เอา
ละพอ 

(คงใหหลวงตาแลวครับ ตอนนี้ยังไมมีตกมาทัง้พระทั้งฆราวาสละครับ) ใหอะไร 
(เครื่องราชครับ ทั้งพระทั้งโยมไมมตีกลงมา) เหอ เครื่องราชของเราก็นี่ เจาคุณบัว เจา
คุณราชอะไรลืมชื่อแลว แลวเจาคุณธรรมอะไรอยูนี่ ถาเปนฐานะที่จะเปนไปไดแลวมา
ขอเราใหไปนานแลวนะ มีกี่ยศเราใหไปหมดเลย ใหเหลือแตหลวงตาบัวเทานั้นเอง แต
นี้มันก็ไมใชฐานะก็อยูอยางน้ันละ เราไมขอขออะไร เลิศอยูในนี้พอ อะไรจะเลิศยิ่งกวา
ธรรมภายในจิตใจ ส่ิงเหลานั้นเปนเคร่ืองประดับ ถาเราหลงมันแลวอันนั้นเปนภัย แนะ
มันก็สองอยาง ทั้งสันทัง้คมไปดวยมีดเลมเดียวกันนั่นแหละ (ที่หลวงตาพูดทางไมค
เมื่อกี้ที่วาขอบิณฑบาตผานพระราชวังนะครับ ยังไมตกมาเลยทั้งพระทัง้ฆราวาส แสดง
วาใหหลวงตาแลวละครับตอนนี้) เดี๋ยวนี้ยังไม นั้นเราก็ขอบิณฑบาตขอไมใหนี่นะ 
เขาใจไหม ใหไปทําไม 

ขออะไร ขอปฏิบัติศีลธรรมใหดีซิ ไมตองไปขอพระองคกไ็ดพระองคพอพระทัย
อยูแลว ปฏิบัติตัวใหดีๆ เปนที่พอใจ พระพุทธเจาลงมาพอใจทั้งน้ัน ไอไปขอยศขอ
เเย็ดขอลาภอะไร ใชไมไดเลย เราจึงขอบิณฑบาตผานพระราชวัง อยาพระราชทานวางี้
เลย จะเสริมใหมันเปนบาหัวโลนไป เขาใจเหรอ เอามันชัดๆ เอาละพอ กพ็ูดไมมีอะไร
กับใคร เอาธรรมออกพดูลวนๆ มีอะไรกับใครวะ ใครจะไปขยี้ขยําทานวาอยางน้ันวา



 ๙

อยางน้ี เราตีปากเอาดวยถาอยากต ี ไมอยากตเีฉยเสียเหมือนหมาปลอยหําเขาใจไหม 
เอาละใหพร 

นักภาวนาตั้งสติใหดีนะถาอยากไดหลักฐาน นักภาวนาอยูที่สตินะ สตนิี้อยูกับ
เครื่องหนุนอีก เครื่องหนุนนี้ไมพนอาหาร เราเคยมาหมดแลว คือตั้งสติใหดี ถาสติไมดี
เปนเพราะเหตุไร เปนเพราะอาหารมาก กินมากนอนมากขี้เกียจมาก ตั้งสติลมลุก
คลุกคลาน ถาผอนอาหารลงๆ สติจะคอยดีขึ้นๆ เราเคยทดลองทกุอยางแลว ผอน
อาหารๆ สติดีขึ้น อดอาหารกึ๊กสติผึงเลย แตมันจะตายนี่ใชไหม ถาไมกนิใหมันมันก็จะ
ตาย ก็อดบางอิ่มบางฟดกันไปอยางนั้นละ เอาเปนคติมาสอนทานทั้งหลาย เขาใจแลว
นะ เทานั้นละ มันเดินมาทุกแบบเรา เพราะฉะนั้นการสอนมันถึงสอนไดทกุแบบละซิ ก็
มันดําเนินมาอยางน้ัน สอนไดทกุแบบเราดําเนินมาทุกแบบ 
 

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/

