
 ๑

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ไมมีสติเหลวไหลทั้งนั้น 
กอนจังหัน 

พระ ๓๖ อยูนอกกําแพงกม็ีนะ ถานอกกําแพงทานคงไมเขามาฉัน ฉันนอก
กําแพง จะมีหลายองคอยูทางนอกกําแพงนี้ ปรกติพระจะไมมาฉันครบองค อยูขางใน 
ทานไมฉันกีอ่งคทานก็ไมออกมา เราใหทานเปนพิเศษดวย องคไหนไมมาฉันนี้ไมตอง
มาทําขอวัตรปฏิบัติเปนสวนรวม อยูเอกเทศ สํารวมระวังรักษาชําระกิเลสโดยถายเดียว
เทานั้น ถาองคไหนไมฉนัไมใหเขามาเกี่ยวของเหลานี้เลย ใหทานอยูเอกเทศทาน เราให
โอกาสเต็มทีเ่ลยสําหรับผูประกอบความพากเพียรชําระจิตใจ มีงานอะไรสวนรวมในวัด
นี้ไมใหมา ใหทานอยูเอกเทศ ไมวาองคใดอดเหมือนกันหมด ใหไดชําระจิตใจใหขาด
วรรคขาดตอน 

เร่ืองกิเลสนี้แกยากมาก ไมมีใครรูวากิเลสเปนยังไง ธรรมเปนยังไง มีศาสดา
องคเอกพระองคเดียวเทานั้น สามโลกธาตุนี้ไมมีใครรูทั้งภัยทั้งคุณ ภัยก็คือกิเลสอยู
ภายในใจ คุณก็คือธรรมก็อยูภายในใจ แตมากตอมากมันมตีัง้แตเร่ืองของกิเลสเปนเจา
อํานาจปกครองจิตใจ โลกทั้งหลายจึงมีแตความเดือดรอนวุนวาย ไมไดขึ้นอยูกับฐานะ
สูงต่ําอะไรเลย ขึ้นอยูกับกิเลสที่มีมากนอยภายในหัวใจ บีบบังคับอยูที่ใจๆ ใครรู คําวา
กิเลสๆ บีบบังคับอยูที่หัวใจ ใครรูได มีพระพุทธเจาพระองคเดียวเทานั้น นี่ละอัศจรรย
ไหมละพระพุทธเจา พวกเราสามโลกธาตุไมมีใครรูแมแตรายเดียว พระพุทธเจาทรงรู
ไดแกไดถอนได แลวก็มาสั่งสอนสัตวโลก โดยอุบายวิธีที่พระองคทรงดําเนินมา
เรียบรอยแลวนั้น แลวกระจายออกไปเปนสาวก ก็เลยกลายเปน พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ 
คจฺฉามิ ของพวกเรา 

เราเกิดมามีวาสนานะ ไดเกิดมาพบพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ พุทธ
ศาสนาวางั้นเลย ใครจะไมนับถืองายๆ นะ กิเลสไมยอมใหนับถือ ผูที่จะนับถือพทุธ
ศาสนาไดนี้เรียกวามีนิสัยมีวาสนา ไมเชนนั้นไมนับถือ ธรรมชาติที่เลิศก็มีอยูสาม พุทธ 
ธรรม สงฆ ที่วาเลิศสามนี้ขึ้นอยูกับภาคปฏิบัติอีกนะ ถาใครเปนนักปฏิบัติ นักจิตต
ภาวนาชําระเขาไปๆ สามพระรัตนตรัยนี้จะอยูในนั้น เจอเขาไปตรงนั้นแหงเดียว ดังที่
เคยพูดวา พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปนอันหนึ่งอนัเดียวกันไดยังไง เปนอยู
ที่ใจ เลิศเลออยูที่ใจ แขนงที่เราแยกออกไปวาเปนพุทธเปนธรรมเปนสงฆ เวลาหลัก
ธรรมชาติจริงๆ แลวเปนธรรมแทงเดียวกัน นี่ละธรรมอันประเสริฐ 
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ใหพากันระมัดระวังสํารวมสิ่งที่ไมดทีั้งหลาย อยาใหเขามาแปดเปอนตวัเอง ให
สํารวมระวังตลอดเวลา สําหรับพระมีหนาที่การงานอยางเดียวแตชําระกิเลสดวย
สติปญญา ศรัทธา ความเพียรอยาไดปลอยไดวาง วันหนึ่งอยาใหโอกาสเสียไปๆ โอกาส
ของเราใหอยูกับความพากเพียร สติเปนสําคัญ สติติดแนบอยูกับใจกิเลสประเภทตางๆ 
จะเกิดไมได เอา นําคํานี้ไปปฏิบัติตอองคทานเองซิแตละรายๆ กิเลสจะหนาแนนขนาด
ไหนก็ตาม สติเปนฝงกัน้น้ํามหาสมุทรมหาสมมุติมหานิยม นี้คือกิเลส สติเปนฝงเปน
ขอบกั้นเอาไวได ถาไมเผลอสติเปนเวลานานเทาไรกิเลสเกิดไมได พอเผลอแพล็บออก
แลว ออกแลวก็กวานเอาฟนเอาไฟมาเผาเจาของ ไมทราบวากี่เร่ืองกี่ราว สังเกตใหดีนัก
ปฏิบัต ิ

สติเปนสําคัญมากทีเดียว ใครประกอบความพากเพียรสติติดแนบไปเทาไรๆ ผู
นั้นจะตั้งรากฐานไดไมสงสัย ตั้งรากฐานคือเร่ิมแตความสงบเย็นใจไป ออกจากความ
สงบเย็นใจแลวก็เปนความแนนหนามั่นคงของจติ จิตใจมีความสงางามสวางไสวอยู
ภายในจิต นี้เพียงขั้นสมถะคือความสงบใจ เขาถึงขั้นสมาธิเทานี้พูดภาษาของเราก็
เรียกวาพออยูพอกินแลว เพราะฉะนั้นผูบําเพ็ญธรรมจึงติดสมาธิคือความสงบ ความ
เย็นใจ ติดได ตองมีปญญามีผูเฉลียวฉลาดสอน ดงึออกทางดานปญญา ปญญามีความ
เฉลียวฉลาดถอดถอนกิเลส สําหรับสมถะความสงบเย็นใจ หรือสมาธิความแนนหนา
มั่นคงของใจนี้ไมใชเร่ืองแกกิเลส เรียกวาตีกิเลสตะลอมเขามาใหจิตมีความสงบรมเย็น 
จะไมฟุงซานวุนวายกอกวนตัวเองมากนัก 

พอจิตสงบเขามาแลว นั่นเรียกวาจิตอิ่มอารมณ ไมยุงเหยิงวุนวาย พาออก
ทางดานปญญาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ แยกเขาแยกเรา ภูเขาภูเรา ดูใหดีอยูในตัว
ของเรานี้หมด อยูในตัวของเราแตละคนๆ ปญญาหยั่งเขาไปตรงนั้น เราจะไดเห็นเหตุ
เห็นผลที่นี่ แลวจิตใจจะยิ่งเบิกกวางออกไปๆ มคีวามสงาผาเผย เฉลียวฉลาดแหลมคม
ไปโดยลําดับ นี่เรียกวาปญญาแกกิเลส สมาธิเปนแตเพียงวาตีกิเลสใหสงบตัวเขามา
เทานั้น ปญญาเปนผูฆากิเลสแกกิเลส อยาอยูในสมาธิเฉยๆ นะ อยูจนกระทั่งวันตายก็
ไดแคนั้น ถาออกทางดานปญญาแลวจะขยายตัว จนกระทั่งถึงความพนทุกขไดเพราะ
อํานาจของปญญา เอาละเทานี้ จําใหดีก็แลวกัน 

หลังจังหัน 

เสียงธรรมไปที่ใดจะมีความรูสึกแทรกขึ้นๆ หรือไดสติสตัง มีความระลึกสะดุด
เปนพักๆ ถาเสียงธรรมไปที่ไหน ถาเสียงกิเลสไปที่ไหนจะหมอบๆ มีตั้งแตความทุกข
ความทรมาน ถาธรรมไปที่ไหนจะเปดขึ้นๆ ยิม้แยมแจมใส มันตางกนั คําวาธรรมกด็ ี
กิเลสก็ดี อยูที่ใจดวงเดียว ใจนี้เปนภาชนะรับไดทั้งโลกและธรรม ทั้งสุขและทุกข ใจดวง
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นี้เปนภาชนะรับสุขรับทุกขได นอกนั้นไมมี นี้เขาไมรับนะ ตนไมภูเขาดินฟาอากาศเขา
ไมไดรับสุขรับทุกข ตัวรบัก็คือตัวรูๆ นี่แหละมันหลง มันหลงมันถึงไดรับ ประดับดวย
ธรรมแลวรูแลวละๆ ทุกขไมมี ดังพระพุทธเจา พระอรหันตทาน ทานไมมีทุกขทางใจ 
พระพุทธเจาก็ดี พระอรหันตก็ดี เรียกวาทุกขทางใจทานไมม ี ตั้งแตวันกิเลสตัวเปน
สาเหตุสรางกองทุกขใหสัตวโลกพังลงไปจากใจเทานั้น บรมสุขขึ้นทันทเีลย ขึ้นไดทุก
องคบรรดาทานผูส้ินกิเลสตัวลามกนี้ สดๆ รอนๆ ดวย ไมมสีมัยนั้นสมัยนี ้

กิเลสกับธรรมเปนอกาลิโกดวยกัน ไมมีกาลสถานที่เวล่ําเวลา สรางกิเลสกิเลส
เกิดทุกขเกิด สรางธรรมธรรมเกิดสุขเกิด ขึ้นที่หัวใจ เพราะฉะนั้นเราเปนเจาของของใจ 
คือสติปญญาเปนเจาของของใจ ใจเปนแตเพียงความรูเฉยๆ ตองมีเจาของเปนผูรักษา 
อันนี้ละรักษาใจ เราเดินไปตามถนนหนทางเห็นไหมสัตวประเภทตางๆ ลงสุดทายก็
ไสเดือน บุงกือ เขามีความรูอยูนั้น เขาคืบคลานไปตามประสาของเขา นั่นไมมีเจาของ 
สติปญญาไมมี มีแตความรูมันก็ไปเพนๆ พานๆ เหมือนอยางคนเสียสติเปนบาเปนบอ 
ไปอยูตามทางไฟเขียวไฟแดง เราไปเห็นชัดเจนที่อุดร นั่นก็ไดเอามาพิจารณา 

เราน่ังรถผานไปนั้น มีบาคนหนึ่งเขาจัดเขาทําอะไรอยูที่ไฟเขียวไฟแดง เขาไม
สนใจกับใคร รถวิ่งขวักไขวทั้งระวังจะชนคนบา ทั้งระวังจะชนรถดวยกัน รถวิ่งวุน ตอน
นั้นตํารวจไมมี ไอนั้นเขาจัดเฉยสบายของเขา พวกนี้ยุง นั่นละความรูมีแตไมมีเจาของ 
คือสติปญญาความรับผิดชอบความผิดถูกชั่วดีประการใด เขาเปนอยางน้ัน นั่นละมีแต
ความรูเปนอยางน้ัน จึงตองมีสตปิญญา ความรูอันนั้นไมใชความรูธรรมดา เปนความรู
ที่เต็มไปดวยกิเลส ไมมีเจาของรักษา ความรูที่เต็มไปดวยธรรมคือความรูพระพุทธเจา 
ความรูพระอรหันต นั่นเปนธรรมลวนๆ จิตกับธรรมเปนอันเดียวกัน อันนั้นรอบ
หมดแลว เลิศสุดยอดแลว 

จิตดวงนี้แหละดวงที่คืบคลานอยูนี้ เกิดตามอํานาจของกรรม กรรมหนาก็เกิดไป
ตามสถานที่ ภพชาติต่ําๆ กรรมเบาบางลงไปแลวก็เกิดสูงขึน้ไปๆ รูจักผิดถูกชั่วดีโดย
ลําดับลําดา ปลดเปลื้องตนเองจากสิ่งชั่วชาลามกทั้งหลาย ส่ังสมความดีงามเขาสูใจ ใจก็
มีสงาราศีขึ้นมา มีอํานาจภายในใจขึ้นมา ใจจึงเปนสิ่งจําเปนมากที่สุดเฉพาะอยางยิง่
มนุษยเราที่รูผิดถูกชั่วดี ควรจะไดสังเกตสังกาใจใหดี 

นักภาวนานั่นแหละ เปนผูที่จะรูเหตุผลกลไกดีชัว่ไดเปนอยางดีจากใจดวง
เดียวกันนี้ มันมีทั้งดทีั้งชั่ว ธรรมนั้นเวลากิเลสหนาขึ้นมาธรรมเหมือนไมมี มีแตกิเลส
ออกแสดงลวดลายเต็มเม็ดเต็มหนวย ไปที่ไหนกอความเดือดรอนวุนวายไปหมด จาก
ใจดวงที่มันเดือดรอนวุนวายนั้นแล ทีนี้เวลาไดส่ังสมอบรมในทางที่ถูกทีด่ีก็รูผิดถกูชัว่ดี 
สงางามขึ้นมาๆ กลายเปนใจที่มีคุณคาและเปนใจอัศจรรย ดังใจพระพทุธเจา ใจพระ
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อรหันตทาน นี้คือใจอัศจรรย นี่ละชําระไดจนถึงขั้นอัศจรรย ถาไมชําระ มีแตส่ังสม
ความชั่วก็ยิ่งมืดบอดไปโดยลําดับลําดา จึงใหพากันสนใจพิจารณา 

ดูอะไรกไ็มเลิกไมแลวไมมีส้ินสุดยุติไดนะ ถาดูลงที่ดวงใจตามพุทธศาสนา 
แนวทางของศาสดาองคเอกสอนไวแลวนี้จะคอยรู เปนผูเปนคนขึ้นมา ดีขึ้นมาโดย
ลําดับ ศาสดาองคเอกน้ีเรียกวาเลิศแลวในการฝกฝนพระองค ถึงขนาดตรสัรู จากน้ันมา
ก็คือพระอรหันต ทานเหลานี้เปนผูหมดโทษแลวภายในจิตใจ พนไปหมดโดยประการ
ทั้งปวง อยูในสามแดนโลกธาตุนี้แตใจนี้เหนือหมดทุกอยางแลว คือใจที่บริสุทธิ์ เชนใจ
พระพุทธเจาใจพระอรหันต จากการอบรมดูใจตัวเอง ดูที่ไหนไมส้ินไมสุด ถาดูใจนี้มี
ทางจะสิ้นสุดยุติ เพราะรูจักผิดถูกดชีั่ว ชําระสะสางออกไปโดยลําดับ แลวดีก็เดน
ขึ้นมาๆ กลายเปนผาขาว อะไรถกูนิดไมไดปดปุบๆ เลย 

ผาขาวกับผาดํา มีอยูสอง หลังหมีกบัหลังหมา หมาถาหลังมันขาวอะไรถูก สี
แดงก็รูทันท ี สีดํารูทันที ถาเปนหลังหมาดําที่เราเลี้ยงไวนี้อะไรถูกกไ็มรู นอกจากไม
เรียวถูก ถาไมเรียวถูกมนัก็รู ยกตัวอยาง เรามาที่ครัวไฟ มีไมเรียวอยูนะนั่นเพื่อดัด
สันดานหมา ถามันกัดกันไมเรียวมาทันทีใสปวะเลย ทีนี้หมาเหลานี้เขาก็รูเหมือนกัน 
เขาไมรังแกกัน พอเหอหาใสกันนี้เขาจะหาทางออก พอเหอหาเขารูวาเขาผิดเขาจะวิ่ง
หนีเลย ไมวิ่งไมไดไมเรียวอยูนั้น เหอหาขึ้นมาไมเรียวปวะเลย เพราะฉะนั้นพอตัวไหน
มีลักษณะเหอหาขึ้นมาเขาจะวิ่งหาทางออก เขารูผิด เขาใจไหมละ ถารูผิด หมามันกไ็ม
ทํา ไมเรียวอยูนั้นละสวนมากจะประจาํสําหรับเรา ดัดสันดานหมา 

มีวันหนึ่งเรานั่งอยูนั้น ไอปุกกีก้ับไอหมีเขามา ไอปุกกีม้ักจะเปนตัวรังแกเขา เขา
ไมถอืสีถือสาละไอหมี นิสัยดีนะ กับหมาเล็กหมานอยไมถอืสีถือสา เขาไลกัดมันวิ่งหนีๆ 
มันไมเลนดวย คือประสาเด็ก ความหมายคงวางั้น ทีนี้วันหนึ่งไอปุกกีม้นัปากไว เหาก็
เร็วกัดก็ไว โวกวากใสไอหมี ไปกดัไอหมี ไอหมมีันเจ็บมันก็วากใส พอวากใสเทานั้นไม
เรียวก็มาละ จับหมาสองตัวนี้มา จับไอปุกกี้มากอน ไอปุกกี้ตัวสําคัญ จับมาหวด ใส
เปยะๆ ใหพอเจ็บดีๆ ใสเปยะๆ ถึงหาเปยะ ไมรองเลย นิ่ง ตีหาหนหมอบเลย พอ
ปลอยนี้วิ่งปุบเขากรง เขากรงไมไดประตูกรงปด เลยไปนอนเฝาอยูประตูกรง หัวเสีย
พูดงายๆ 

จากน้ันก็จับไอหมีหมา ไอหมีไมใชฝายผิด ไอปุกกี้ตางหากเปนฝายผิด มันทน
ไมไหวมันกว็ากเอาบาง ตกลงจับไอหมีมาอีกฟาดสี่เปยะ ไอนี่เงียบเหมือนกัน อันนั้นตี
หาเปยะไมรอง ไอหมฟีาดสี่เปยะไมรอง พอปลอยแลวไอปุกกี้วิ่งเขาประตูกรง เขา
ประตูกรงไมได คงหัวเสียทา ไปเฝาอยูประตูกรง สวนไอหมีเขาอยูนั้นสบาย เฉย เขา
เลนสบายๆ โดนสี่เปยะไมรองเหมือนกัน เพราะฉะนั้นหมาเรานี้จึงรังแกกันไมได เสียง
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โวกวากที่ไหนไมเรียวจะมาๆ ไมเรียวสําหรับดัดสันดานหมาอยูในนั้น เราไปที่ไหนหาก
มีอยูในนั้น ในครัวก็มีไมเรียว ที่ไหนก็มีไมเรียว ขาดตกบกพรองตั้งแตที่ศาลาเรา
เทานั้น ศาลาเราไมมีไมเรียวมันจึงสนุกคึกคะนองพวกนี้ ถามีไมเรียวพวกนี้จะแตกฮือ
เลยนะ 

เรายังไมไดส่ังหาไมเรียวสําคัญๆ มาใหทันกับเหตุการณ เพราะเหตุการณมัน
เกิดตลอด ยิ่งเวลารวมๆ กันนี้มันเกิดไดละเหตกุารณ แตไมเรียวไมมี เพราะฉะนั้นไม
เรียวจึงเปนของสําคัญสาํหรับดัดสันดานตัวดื้อๆ คนดื้อๆ หมาดื้อๆ ตองเอาไมเรียว
เทานั้นนอกนั้นมันไมกลัว 

นี่พูดเรื่องดดัสันดานจิต จิตเวลามันคึกมันคะนอง คึกมากคะนองมาก นั่นละ
กิเลสอยูในนั้น กิเลสมีมากเทาไรตองทําจิตใหคึกใหคะนองใหดีดใหดิ้น โดยหาเหตุหา
ผลไมได เปนไปตามอารมณ เรียกวากิเลส อารมณของกิเลสน้ีจะไมมีเหตมุีผลผิดถูกดี
ชั่ว จะเปนไปตามอารมณของตัว นี่เรียกวากิเลส ธรรมมีเหตุมีผล ดุก็ดวยเหตุดวยผล ดี
ก็ดวยเหตุดวยผล เปนเครื่องดัดกนั เราเมื่อจิตใจไมมีเหตุมีผลตองเอาธรรมเขาดัด
สันดานใหมากใหมันหมอบ ไมเชนนั้นดีดดิ้นนะจิตถาไมมธีรรมดัดสันดาน 

กิเลสตองมธีรรมเปนเคร่ืองดดัสันดาน ไมมีธรรมเสียหายหมดทั้งคนทัง้สัตวนั่น
แหละ ธรรมจึงเปนของจําเปนมากสําหรับฝกหัดดัดแปลง หนักเบามากนอยตามแต
เหตุการณผิดถูกชั่วดีมากนอย ธรรมจะมาตอนนั้นๆ ใหอยูในความพอดิบพอด ี แลวก็
ฝกกันไปเรื่อยๆ ฝกกายวาจาแลว หลักใหญฝกทีใ่จ ใจมันดีดมันดิ้นไปทางไหนตอทาง
ไหน สติมีคอยดูจะรู จิตมันแย็บออกไปทางไหนรูๆ เชนเราจะภาวนา เอาธรรมใหเปน
งานของจิต ภาวนาดวยธรรม เอาธรรมเปนงานของจิต ไมเอากิเลสมาเปนงานของจิต 
บังคับจิตใหอยูในธรรม บําเพ็ญธรรม เรียกวาทํางานดวยธรรมเปนประจํา จิตก็จะสงบ
รมเย็นไปเรื่อยๆ 

ถางานนี้เผลอออนตัวเมื่อไร งานของกิเลสจะเขามาใหคึกใหคะนองใหดดีใหดิ้น 
คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ วันนี้ภาวนาไมดีจิตไมสงบ มนัจะสงบอะไรมันปลอยลิงออกเพนพาน 
ปลอยใจจากสติเทานั้นมันก็เพนพานของมัน เพราะฉะนั้นสติจึงเปนของสําคัญ บังคับ
ไดทุกอยางสติ ถาไมมีสตเิหลวไหลทั้งนั้นแหละ พากันจําเอานะ การฝกตองมีหนักมีเบา 
เราจะอยูตามอําเภอใจเฉยๆ ใหดีดไีมไดมนุษยเรา ตองดีดวยการฝกฝนอบรมตน มัน
หนักก็ตองเอาใหหนัก กิเลสมันหนักนั่นละมันคึกคะนองมาก มันดีดมนัดิ้นมาก เอา
ธรรมหนักเขาไปรับกัน น้ําหนักของกิเลสมีมาก น้ําหนักของธรรมมีนอยสูกิเลสไมไดวัน
นั้นไมสบาย น้ําหนักของธรรมมีมากดัดกิเลสลงไปไมใหมันคกึคะนองไดวนันั้นสงบเย็น 
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จิตตภาวนาเราบังคับ เชนคําบริกรรมเอาใหหนาแนน สติบีบเขาไป ความคิด
ความปรุงทั้งหลายที่จะกอใหเกิดฟนเกิดไฟเผาหัวใจตัวเองก็คอยสงบลงไปๆ เรียกวา
จิตสงบดีวันนี้ ขึ้นอยูกับสตินะพากันจําเอา พูดเทานั้นละวันนี้ไมพูดมากอะไร เพราะพูด
มากมาโดยลําดับลําดา เอาเทานั้นละ ดูวัดนี้ใหดูสองภาค ดูพระดูเณรทานเปนยังไง 
พระเณรทานตั้งใจมาปฏิบัติธรรมลวนๆ ดูองคไหนจะนาดูดวยกันนั้นแหละ เพราะอยู
กับสติระมัดระวังรักษาตลอดเวลา จะไมลดละความสวยงาม จะสวยงามไปตลอด ถา
ขาดสติขาดความสํารวมระวังแลวเลอะๆ เทอะๆ 

แลวดูที่วัดนะ ดูพระเณรในวัดนี้ เร่ิมตั้งแตทานมารวมกันที่นี่ เชนรวมจัดอาหาร
ขบฉันทานจัดยังไงๆ ใหดู ทานทํายังไงพระในวัดนี้ทานจัดอาหารการบริโภค ทาน
แบงสันปนสวนใหสม่ําเสมอ มธีรรมเปนหลักมีธรรมเปนที่ตั้ง ไมเอาลิ้นเอาปากใหญโต
ยิ่งกวาธรรม ตองเอาธรรมเหนือตลอด จะมมีากมีนอยใหสม่ําเสมอกันหมดนี้เรียกวา
ธรรม อยูดวยกันเปนผาสุก ถาใครเห็นแกล้ินแกปากคนนั้นกอความเดือนรอนแก
ตนเองและผูอื่น อยูกับหมูเพื่อนไมสนิท เปนอยางนั้นละ จึงตองอยูดวยธรรม สติธรรม 
ปญญาธรรม ระมัดระวังความเคลื่อนไหวของกาย วาจา ใจของตนใหดี เวลาอยูกับหมู
กับเพื่อนเมื่อตางคนตางระมัดระวังรักษาแลวก็สวยงามไปตามๆ กัน 

เชนอยางดูพระในวัดนี้ เปนยังไงทานปฏิบัติยังไง ออกจากนีแ้ลวใหไปดูในครัว 
ใหปดจมูกไวตั้งแตเร่ิมผานตนไมนี้เขาไปในครัว ปดจมูกไวไมงั้นมันจะเหม็นคลุงหงาย
ไปเลย มันเหม็นคลุงทั้งหมด นั่นความมีกฎมีระเบียบไมมีกฎมีระเบียบมันตางกัน อยู
ในวัดหลวงตาบัวเปนผูปกครองหมด ไปทางโนนเหม็นคลุง มาทางนีห้อมหวน ดูซิดู
พระในวัดนี้ สถานที่นี่เขาไปขางในหามเดด็ขาด เราเปนหัวหนาในการปฏิบัติธรรม ให
สิทธิอํานาจโอกาสทุกอยางกับพระทกุองคๆ ไดประกอบความพากเพียรเต็มตามความ
ตองการเหมือนกันหมด จึงไมใหใครเขาไปยุง นี่เขตหามเขา เปนเขตบริเวณของทานที่
บําเพ็ญธรรม เปนอยางน้ัน 

สวนไปทางนี้นั้นติดประกาศไวที่ไหนบางก็ไมรู ติดประกาศเขาไปในนี้บอกวา 
พวกเลอะเทอะที่ยังไมมาใหหล่ังไหลกันมา พวกที่มาแลวใหกัดกันเหมอืนหมา เขาใจ
ไหม อยูในครัวนี้นะ มีประกาศติดไวหรือเปลา ถึงไมติดมันก็ประกาศในตัวของมันแลว
ไมจําเปนตองติดเขาใจไหมละ ใหดูไดสองฟาก ลูกศิษยหลวงตาบัวดวยกัน มันตางกัน
อยางน้ันนะ เอาละพูดมากเดี๋ยวเขาจะโมโหใหเรา พวกนี้จะไปลงนรกหมด ขึ้นสวรรค
แตเราคนเดียว พวกลูกศิษยลงนรกหมด หลวงตาขึ้นสวรรคคนเดียว เราก็ไมอยากขึน้ 
ครูบาอาจารยไปยังไงลูกศิษยก็ตองตามไปใชไหม นี่อาจารยไปสวรรคลูกศิษยจมในนรก
หมดมันก็เขากันไมได กถ็ูไถกันไปอยางน้ัน เอาละพอ ทีนี้จะใหพร 
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มีอะไรอกีไหมละวันนี้ (ไมมีครับ เร่ืองพระหลวงตาก็บอกไปแลว) เออ นี่ก็บอก
แลว ขับไลแลว ถาเลยฐานะของพระที่จะบังคับไมไดแลวก็เอาเจาหนาที่เขามามันก็เปน
ขั้นๆ พระองคนี้รูสึกวารุนแรงมากนะ ตั้งแตอปุชฌายมา ไลมากันเปนลําดับลําดา 
เดี๋ยวนี้กําลังมาเขาวัดปาบานตาด ก็ลําบากเหมือนกัน เราจึงส่ังทีเดียวเปนสองขั้นไปเลย 
ขั้นนี้ใหพระไลเสียกอน ขั้นที่สองก็เจาหนาที่เขาไล เขาใจไหม มันเปนขั้นๆ มันเลวอยาง
นั้นละพระเรา ไมทราบมายังไง อุปชฌายก็ตัดหางปลอยแลวยึดใบสุทธิไวแลว ไปอยูที่
ไหนก็ถูกขับๆ เร่ือยมา เดี๋ยวนี้กําลังมาเขาวัดปาบานตาด วัดปาบานตาดก็หนักตองได
ขับกัน เลอะเทอะเหลือเกิน 

ขับอะไรก็ขับเถอะนา เราอยาวาตั้งแตขับคนนั้นคนนี้เลย เราไมไดมองดตูัวของ
เราตัวอันธพาลใหญ ตัวขี้เกียจขี้ครานอยูนี้ขับมันออก มันไมออกงายๆ นะตัวนี้ ตัวนี้ตัว
รุนแรงมากตัวอันธพาล ตวัขี้เกียจขี้ครานภาวนามันอยูในนี้ ตัวนี้ขับยากนะ แลวไมมีใคร
ขับเสียดวย เขาใจเหรอ มันตองขบัใหรอบดานซิ ขางนอกขางในขับเขาไป เอาละพอ 
พอแลว 

(ทองคําวันนี้ได ๒๐ บาท ๔๒ สตางคครับผม) เออ ไดเยอะ อยางน้ีละคอยได
เร่ือยๆ ซึมซาบๆ เราพยายามที่สุดแลวสําหรับที่จะใหเปนประโยชนแกชาติไทยของเรา 
ทุกวิถีทางที่เราเสาะแสวงหาเพื่ออุมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยของเราเต็มเม็ดเต็ม
หนวยตลอดมา เราไมเคยมีอะไรจากเจตนาของเราแมเม็ดหินเม็ดทรายวาจะเปนการทํา
ใหกระทบกระเทือนแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ในหัวใจเราไมมี มีตั้งแตความอุม
ชูขึ้นตลอด นี่ทองคําก็จะเขา ๓๐๐ กิโลแลวมัง (รวมกับเศษของเกา ๓๐๐ กวาแลว
ครับ) เออ ๓๐๐ รอยกวาจาก ๑๑ ตัน ทองคําไดน้ําหนัก ๑๑ ตัน แลวก็ปาเขาไป ๓๐๐ 
กวากิโลแลว นี่ก็จะขนเขาหัวใจของชาติ เราพยายามทุกวิถีทาง สวนดอลลารเขาเพียง 
๑๐ ลานกวา จากน้ันก็กระจายออกไปชวยชาติบานเมือง 

เราพยายามที่สุดนะเพื่อพี่นองลูกหลานไทยเรา นี่เปนกาลอันควรที่เราจะพอได
ยังไงเราพยายามชวยทุกดานทุกทาง เราตายไปแลวจะไมไดนะ เราไมไดดถููกเหยียด
หยามทานผูใด เทาที่ผานมาก็ไมเห็นใครเปนผูนําพี่นองทั้งหลายไดทองคําขนาด ๑๑ 
ตัน ๓๗ กิโลคร่ึงเขาเรียบรอยแลวนี้ แลวดอลลารตลอดทุกส่ิงทุกอยางที่เราขวนขวาย
เพื่อประเทศไทย เพื่อเขาสูเมืองไทยมีมากนอยเพียงไร นอกจากนั้นยังเทศนาวาการทั่ว
ประเทศไทยแลวก็ทั่วโลกอีก เราพยายามสุดกําลังความสามารถแลว อะไรที่เปน
ประโยชนแกพี่นองลูกหลานไทยเรา เราทําในฐานะที่เรามีชีวิตอยูนี้ ตายแลวมันทําไมได 
เอาละไปละ 

 



 ๘

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/

