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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

ไมดูตัวเองไมมีวันดี 
กอนจังหัน 

เมื่อวานเราไปวัดดงศรีชมพู เอาของไปลงให เอาไปรถคันเดียวไปแตเรา
โดยเฉพาะ ของใสเต็มเอี๊ยดเทลงแลวมาเลย อยูนั้นไมกี่นาที ไปสายๆ กวาจะไดออก
จากน้ี ไปกไ็ปเที่ยวตีตลาดตามทางตามอะไร จนกระทั่งรถจะเอาไปไมไหวแลวก็ไป ไปก็
เทปวะให ไปละนะ เปดเลย ไมพูดหลายคําเมื่อวาน เทศนสอนพระก็ไมไดสอนเพราะ
ไปสาย เราสงสารพระผูตั้งใจปฏิบัตดิีปฏิบัติชอบ แตทานผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงๆ 
ทานไมคอยสนใจกับอาหาร อาว เปนอยางน้ันนะ ไอพวกหมูขึ้นเขียงละมันชอบ อาหาร
อะไรดีๆ แลวเจริญพรๆ โอ นี่มาจากไหนโยม นานๆ จะเจอทีหนึ่ง ไอพวกหมูขึ้นเขียง 

ทานผูมุงอรรถมุงธรรมจริงๆ ไมสนใจ อาว จริงๆ นะ บิณฑบาตไดมาเทาไรพอ 
พอยังชีวิตใหเปนไปวันหนึ่งเพื่อความเพียร ความเพียรเด็ด ความเพียรดี สติดี ปญญา
ดี อาหารนอย ถาอาหารมากไมไดนะ กินก็กินมาก นอนก็นอนมาก ขี้เกียจก็มาก ราคะ
ตัณหาก็มาก มันกําเริบขึ้นในนั้น ไมถึงกับแสดงทางรางกายมันยิบแย็บขึ้นในจิตก็รู ผูที่
จะฆากเิลส พอแย็บ เหอทันทีเลย นั่นละอะไรขัดกับธรรมๆ ฉันอะไรลงไปขัดกับธรรม
ทานจะสังเกตๆ ถารูวาอะไรขัดธรรมตัดออกตลอด พอตดัออกหมดตดั ทานเล็งของ
ทานอยูอยางน้ัน ผูปฏิบัติธรรม ไอสุมสี่สุมหามีอะไรไมสนใจมีแตกิน ฟาดเอาทองปอง
ใชไมไดนะ พวกกรรมฐานหมูขึ้นเขียงกรรมฐานแบบนั้น 

ผูที่จะขามวัฏสงสารตามทางของศาสดา ตองอาหารสัปปายะ อาหารชนิดใดเปน
ภัยตออรรถตอธรรม แมจะเปนคุณตอรางกายกต็องระวัง นีอ่าหารสัปปายะ คืออาหาร
เปนที่สบาย ฉันลงไปแลวการภาวนาก็สะดวกสบาย ธาตุขันธกไ็มกาํเริบจากอาหาร
ประเภทนั้นๆ นั่นเรียกวาอาหารเปนที่สบาย เมื่ออาหารเปนที่สบายดังทีก่ลาวนี้แลว 
ความเพียรก็สะดวกสบายไปเรื่อยๆ มีแตอยูแตกนิไปเฉยๆ ไมสังเกตไมไดนะ 

ธรรมที่กลาวเหลานี้จะไมมีนะในพุทธศาสนาเรา ทานสอนลงในพระในเณร 
อาหารสัปปายะ พิจารณาเรื่องอาหารการขบการฉันทุกอยาง ใหพิจารณาดวยดี อะไรจะ
เปนคุณตอรางกายแตเปนโทษตอจิตใจคือดานธรรมะ ทานก็ตัดออกๆ หลักใหญจะอยู
ที่ธรรมะ อะไรเปนความสะดวกตอธรรม แมจะขัดของธาตุขันธไมตองการทานกเ็อา 
เพราะความสะดวกในการบําเพ็ญธรรม 

ผูปฏิบัติตองเปนผูโชกโชนในเรื่องขาศึกศัตรู ความอดความอยากขาดแคลน 
ตองเปนผูผานทั้งนั้น ถาไมไดผานนี้อยาดวนวาตัวเกงนะ ตองสมบุกสมบัน อยูกินหลับ
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นอนมีแตความลําบากลําบนทั้งหมด แตความเพียรโลงๆ สติก็ดี ปญญากด็ี นอนก็นอย
มาก ถากินมากๆ นอนมาก ขี้เกียจมาก เปนอยางน้ันนะ ตองสังเกตตัวเอง จะเห็นแก
ล้ินแกปากยิ่งกวาธรรม...ตาย ไปไมรอด ศาสดาองคเอกสอนใหรูเนื้อรูตัว 

ใหดูตัวเองเสมอ อยาไปดูแตส่ิงภายนอกมันเปนไฟไดเชื้อ มันลุกลาม เห็นสิ่ง
ภายนอกเห็นอะไรมันดดูๆ มันคบืคลานใสๆ เหมือนไฟไดเชื้อ เปนอยางน้ันละ 
มองเห็นอะไรนี้ไฟจะลุกลามไปเลย ถามองดูใจแลวก็เปนเหมือนน้ําดับไฟ มันจะสงบตวั
ของมันลง ตองดูใจเสมอ ถาใจดีดใจดิ้นไมสบาย อะไรก็ตามถาลงใจดีดใจดิ้นใจหา
ความสบายไมไดแลวไมมีความหมายของในโลกนี้ สมบัติเงินทองขาวของกองเทาภูเขา
ไมไดมีความหมาย มีความหมายอยูที่ใจสะดวกสบาย ใจสะดวกสบายเปนทุคตะเข็ญใจ
เขาก็สบาย อยาวาแตเศรษฐีสบาย เศรษฐีนี่ละตัวทุกขยากตัวลําบากมาก และตัวโลภ
มากก็อยูกับเศรษฐี ไดไมพอๆ  

ใครจะเอาอะไรหยิบยื่นใหกิเลสวาใหพอ อยาหวัง อยาฝนวางั้นเลย อะไรที่วิ่ง
ตามกิเลสใหไดความพอๆ ไมมี วิ่งเทาไรเหมือนไฟไดเชือ้ ไสเชื้อเขาไปเทาไร เปลวมัน
ลุกจรดเมฆนั่น นั่นนะกิเลสไดเชื้อแลวเผาเขาไป ไมพอๆ ถาใครจะถือสมบัติเงินทอง
ขาวของเปนประมาณใหกิเลส..ไมม ี ตายทิ้งเปลาๆ ถาใครเอาธรรมเขาเปนประมาณ 
คนนั้นจะหาความสุขได มีความสุขความสบาย 

พระพุทธเจา พระอรหันตทาน นั่นมหาเศรษฐีธรรม บรมสุขอยูที่พระพทุธเจา 
อยูที่พระอรหันต สมควรประกาศธรรมสอนโลกโดยแท ไมไดสอนแบบปาวๆ สอนให
โลกไดรับความสุขความเจริญแตตัวทุกขจะเปนจะตายอยางน้ีไมมีพระพทุธเจา โลก
ไดรับความทุกขความทรมานมาก พระพุทธเจาสอนดวยบรมสุขในพระทัย พระสาวก
ทั้งหลายสอนดวยบรมสุขในหัวใจ ทานไมมีทุกข มีแตความสุข สมควรแจกจายแกสัตว
โลกทั้งหลายได นั่นละทานผูมาสอนเราทานเปนเคร่ืองยืนยันไวแลว 

ความรูจักประมาณก็พระพุทธเจาเปนผูสอน พระองคถึงขัน้พอดีแลวเรียกวา
เมืองพอ ปฏิบัติตนใหรูจักประมาณๆ จะเขาถึงเมืองพอ มตฺตฺุตา สทา สาธุ 
ความรูจักประมาณยังประโยชนทุกอยางใหสําเร็จ อยาใหกิเลสตัณหาพาเดิน อยางโลก
ปจจุบันเมืองไทยเราเดี๋ยวนี้ กําลังกิเลสตัณหาพาเดินพากาว เผาหัวผูกาวนั่นแหละไมได
เผาหัวใคร โออาฟูฟาพองตัว กิเลสพาใหพองแตตัวเองเทาอึ่ง กิเลสมันพาพอง ลืมเนื้อ
ลืมตัวเพราะยศเพราะลาภ เหลานี้เปนเครื่องกลอมคนโงใหหลงหนักเขาไปๆ 

ไดเทาไรไมพอ กินเทาไรไมพอ ไดยศไดลาภไดอะไรมาไมมีคาํวาพอ ถาลงเปน
กิเลสพาเดินแลวไมพอ ถาธรรมพาเดินแลวพอ เหมอืนเรารับประทานอาหารเรา
รับประทานโดยธรรม รับประทานลงไปพอมันก็รู อะไรมีมากมนีอยไมเอา ถาเปนกิเลส
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มันยังเอาอยูนะ ทองพอแลวมันยังหายามหาเปมาใสขางๆ นี่เอาไปกินกลางวัน แลวเอา
ไปกินตอนเย็น กิเลสมันไมพอ เอาไปใสเปหลังอีก นี่เอาไปกินตอนกลางคืน อยางน้ีละ
กิเลส มันกินรอบตัวนะกิเลส เร่ืองธรรมนี้พอๆ 

ทานทั้งหลายฟงเอานะ ธรรมสอนโลก ถาโลกยอมรับธรรมจะหาความสุขได มี
เกาะมีดอนแหงความสุขความทุกข ทกุขอยูเกาะน้ัน สุขอยูเกาะน้ีในบุคคลคนเดียวเลือก
เฟนไดนะ ถาไมมีธรรมแลวจม มหาเศรษฐีจมไมตองสงสัย เราอยาเอาเงินทองขาวของ
มาวัดมาตวง ตองเอาหัวใจมาวัดตวง หัวใจมีธรรม หัวใจมีกเิลส ถาหัวใจมีกิเลสมาก 
เอาอะไรใสลงไปก็ใสเถอะเผาแหลกหมดเลย ถาธรรมแลวพอดีๆ ตลอด พากันจดจํา
เอา อยาพากันดีดกันดิน้จนเกินเหตุเกินผล 

เวลานี้มีแตกิเลสเต็มบานเต็มเมือง เฉพาะอยางยิง่ชาวพุทธเรามีแตชื่อนะเวลานี้ 
หาชาวพุทธจริงๆ อยูทีไ่หน หากับประชาชนก็เปนกองกิเลส กองฟนกองไฟกองสวม
กองถานดวยกิเลสไปเสีย หาในวัดในวา วัดวาก็เปนสวมเปนถานไปเสีย พระเณรก็เปน
มูตรเปนคูถไปเสีย ความสุขอยูที่ไหน ความพึงปรารถนาอยูที่ไหนไมมี ถาหาโดยธรรม 
เอา อดอยากอยากเถอะนะ อดใหอด อดเพื่ออิม่ไมเปนไร ทุกขเพือ่สุขไมเปนไร แตสุข
เพื่อทุกขนี้แหลกนะ มีแตความสุขๆ จะทําอะไรก็ขี้เกียจขี้ครานแลวนอนวาเปนสุขๆ นี่
มันจะจม ที่เขาทุกขเขาทรมานดวยความอุตสาหพยายามขวนขวาย นั้นจะเปนสุข
ขางหนา พากันตั้งใจนะ พากันประพฤติปฏิบัต ิ

สําหรับพระเราอยานอนใจนะ เพศของพระเปนเพศที่พึง่เปนพึ่งตายของโลกได 
ของประชาชนได ตองทําใหเปนที่พึ่งเปนพึ่งตายของตัวเองได พระพุทธเจา สาวก
ทั้งหลายพึ่งพระองคพอแลว แผกระจายออกไปใหโลกไดรับความสุขความเจริญทั่วหนา
กันจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ พระเราก็เหมือนกันใหเปนที่พึ่งของตัวโดยสมบูรณๆ ศีล
สมบัติ สมาธิสมบัติ ปญญาสมบัติ วิมุตติสมบัติ นี้เรียกวานิพพานสมบัติ เต็มหัวใจแลว
อยูไหนสบายๆ เลย เปนที่พึ่งของตนไดแลวสอนคนอื่นไดทั้งน้ัน สอนไมสงสัย สอน
อยางแมนยําเพราะอยูในหัวใจตัวเองหมดแลว ไมสงสัย ไมลูบไมคลํา พระพุทธเจา 
สาวกทั้งหลายทานสอนโลกทานไมลูบไมคลํา ไมเหมือนพวกเรางูๆ ปลาๆ กําดํากําขาว 
ชนนั้นชนนี้ พากันจํา 

พระเรานี้สําคัญมาก ใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติ ใหดูหัวใจตัวเองอยาไปดคูนอื่น 
เร่ืองนอกแลวมันจะลุกลามนะ ถาดูคนนั้นคนนี้ เหมือนเอาไฟจอเขาไปในเชื้อไฟมันจะ
ลุกลามไปเรื่อย ดูคนนี้คนนี้เปนอยางนั้น ดูคนนั้นคนนั้นเปนอยางน้ัน ดูไมมีส้ินสุด มี
แตหาดูคนอื่นแลวก็ยกโทษยกกรณกนั สวนมากคนที่ไปหาดูคนอื่นมักจะเปนคนชอบ
เพงโทษคนอื่น ไมสนใจที่จะเพงตัวเอง ตองดูตัวเองซินักปฏบิัติ ดีหรือรายเปนเรื่องของ
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คนอื่น เขารับผิดชอบของเขาเอง ดีชัว่ของเราเรารับผิดชอบของเราเอง ใหดูตัวเอง อยา
ไปดูคนอื่น หันหนาเขาหากันแย็บๆๆ คนนั้นเปนอยางน้ัน คนนี้เปนอยางน้ี หาแตเร่ือง 
ยิ่งเขามาในวัดปาบานตาดนี้มันหาแตเร่ืองนะ อยูในครัวละมาก สําหรับพระนี่เราอยาก
พูดวาไมมีทีจ่ะยิบๆ แย็บๆ อยางน้ัน ทานไมมี แตในครัวกองพะเนินเทินทึกมีตัง้แต ดู
ถวยก็ถวยยบิๆ แย็บๆ ดูหมอก็หมอยิบๆ แย็บๆ ดูที่หลับที่นอนหมอนมุงมีแตยิบๆ 
แย็บๆ ติฉินนินทายกโทษยกกรณกันเต็มไปหมด เลยหาที่กาวเดินไมได ติดตั้งแตเร่ือง
ยกโทษยกกรณกัน มันเปนยังไงในครัว เอา พิจารณาซิ 

ผูดีเรายกให ไอผูทีม่ันเลวไดวาอยูเดี๋ยวนี้นะ คนไมดูตัวเองไมมีวันดี ใครจะเปน
อะไรๆ ใหดูตัวเอง เขาชั่วเขาดีเอามาเปนคติเครื่องเตือนใจตัวเอง อยาไปยกโทษเขาให
เกิดประโยชนแกตนไมมทีาง เห็นอะไรถาควรเตือนกันไดก็เตือน ไมควรเตือนอยาไป
เตือน ใหเตือนเราดีกวา เขาชั่วอยางน้ันอยาไปชั่วกับเขา เขาดีอยางน้ันใหดี พยายามดี 
เอาเขาเปนตัวอยาง นั่นดี ใหดูตัวเอง 

คนถาสงจิตออกนอกแลวไมมีที่ยุติ ไปอยูไหนปากบอน คันปาก ไมไดพูดเร่ือง
ตําหนิติเตียนคนนั้นคนนี้อยูไมได คนนั้นไปที่ไหนตองไดสะพายยาทันใจ เปหลังเต็ม 
ถาม อะไรนี่ ออ ยาทันใจ ทันใจอะไร วันนี้ไมไดนินทาคนอื่นปวดหัว ยาทันใจใสลงเม็ด
หนึ่งคอยยังชั่วหรือยัง ยัง ทําไมถึงยงั มันอยากนนิทาเขามาก แลวทํายังไง ก็ทุมหมดทัง้
ถุงใหมันตายเสียเลย เขาใจไหม ยาทันใจกินไปๆ มันเอาใหตายไดใชไหม ทีแรกวาจะ
แกโรคๆ มันตายไดนะไอพวกที่บนเขาเกงๆ หานินทากาเลเขา อยาใหมีนะ 

ผูปฏิบัติธรรมจะไมสนใจกับคนอื่นมากยิ่งกวาสนใจตัวเอง นี้ถกูตอง..ธรรม ถา
ควรเตือนก็เตือนกันโดยอรรถโดยธรรม ผูฟงเปนธรรมตองฟงเสียง ดียอมรับวาดี ชั่ว
ยอมรับวาชั่ว ใหปฏิบัติตาม นี่เรียกวาผูมาปฏิบัติธรรม พูดไมลงกันเลยนี้ตัวทิฐิมานะ 
ตัวกิเลสตัณหา ไปที่ไหนแหลกเหลวไปหมด เอาละพอ ใหพร 

หลังจังหัน 

(วัดคลองนา ต.คลองนา จ.ฉะเชิงเทรา ถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อ
ประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทราแดองคหลวงตา ใหเปนสมบัติของสงฆวัดปาบานตาดครับ 
ทําบุญเจดียวัดอโศฯ ๕๐๐ ปอนด) ๕๐๐ ปอนดมันของงายเมื่อไร ปอนดหนึ่งเทากับกี่
บาททุกวันนี้ (๗๐ บาทเจาคะ) ๗๐ บาท โนนนะเห็นไหมไอหร่ังมนัเหยียบหัวไทย 
เขาใจไหมไอหร่ังมันเหยียบหัวไทย ปอนดหนึ่ง ๗๐ บาท มันของงายหรือมันเหยียบหัว 
เด็กเล็กเด็กนอยใครเหยียบมาเรื่อย หมดทั้งประเทศไทยเหยียบหัวไปหมด มันนาโมโห 
เอาหมัดตามใหหนอยนะ ถามันไมถึงใจก็สองหมดัไปเลยเขาใจไหม อยางนั้นละอันนี้ไม
เหมือนใครงายๆ นะ จะวารักนวลสงวนตัวไมผิดเรา 
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ชาติของเราเปนชาติของเรา อะไรเราสงวนเพื่อชาติของเราๆ จะแนนหนามั่นคง
ขึ้น เอะอะพึ่งแตภายนอกๆ ลืมพึง่ตัวเอง งานการของตัวเองที่จะพึง่เปนเนื้อเปนหนัง
ของชาตติัวเองไมมี วิ่งตามเขาเปนนิสัยคนไทยเรา เสีย เราก็เปนคนไทยเหมือนกัน แต
นิสัยเรามันขัดกัน พอเขาวาเทานั้นเหยียบหัวไปแลวเทานั้น แนะ ฟตตัวของเราใหดีขึ้น
แข็งขึ้นๆ มนัก็แข็งขึ้นไดสูงได ดีไมดีเหยียบหัวไอหร่ังนูน เขาใจไหม มีแตมันเหยียบหัว
เรา เราก็มีฝาตีนฝาเทาเหมือนกัน เหยียบหัวมันบางซิ เขาใจไหม พอไดโอกาสแลวเอา
บักกี้มาดวยเหยียบอีก สองเหยียบสามเหยียบเอามันปานนั้นเขาใจ นี่รักนวลสงวนตัว
มากอยู อะไรๆ เขามานี้ที่จะมากระเทือนเมืองไทยออนนอมตอเขาโดยหาเหตุผลไมได 
ไมเห็นดวยเลย ฟตตัวๆ ที่ยอมรบัเขา เอายอมรับ แตยอมรับเพื่อจะกาวหนา ไมได
ยอมรับเพื่อจะหมอบไปเรื่อยๆ 

ไมพูดมากละวันนี้ เพราะพูดทุกวันๆ นี่ก็ออกวิทยุทุกวัน ตอนเชาออกทุกวัน
วิทยุ ทั่วประเทศไทยมแีตหลวงตาองคเดียวพดู การเทศนนี้วาจะเปนเราเบาไปหรือ
อะไร เราไมมีวิตกวิจารณ การเทศนาวาการสอนโลกเราไมสงสัย ในธรรมทุกขั้นที่สอน
ไปแมนยําตลอดเลย เพราะฉะนั้นจึงไดพดูกับพี่นองทัง้หลายวาบาปมี บุญมี นรก
สวรรคมีนี้อยาลบเปนอันขาด เหยียบตัวเองแหลกทันที พระพุทธเจาทุกพระองคสอน
แบบเดียวกันหมด เมื่อเวลามันรูก็รูอยางน้ัน แลวไมยอมพระพุทธเจาจะยอมใคร แลวก็
มาประกาศสอนกันใหรูเร่ืองรูราว ผิดถูกชั่วดีใหหลบหลีกปลีกตัว อะไรดีใหขยับเขาไป 
อะไรชั่วใหลดหยอน ใหพัก ใหปดออกๆ จงึชื่อวาคนเรารักตัวเอง นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ 
ความรักอื่นเสมอรักตนไมมี นั่นทานวา วันไหนก็เทศนทุกวัน วันนี้ไมเทศนมากละ ให
พรแลวก็หยุดละ ใหพร 
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