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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

ชีวิตเลื่อนลอย 
 ....เราจําไมไดนะ ทุกวันนี้จําไมได ความจํามันไมออก เดี๋ยวนี้มันหดเขามาๆ 
ความรูรู รูตลอด ความรูอันนี้ไมมีวัย ทานวานิพพานเที่ยง ทําใจดวงนี้ใหเปนอยางน้ันซ ิ
เที่ยงตลอด แตเร่ืองอาการทั้งหลายมันก็พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงของมนั เกี่ยวกับเรื่อง
สมมุติอันนัน้ ที่ไมใชสมมุติมันเปนสภาพอันหนึ่งของมัน อันนั้นพูดไมได แตหายสงสัย
ทุกอยาง ทั่วแดนโลกธาตุถาลงไดรูอนันี้แลวหายหมดเลย สวนอยางอื่นเราจําไดเทาไรก็
ตามมันหลงลืมอยูเร่ือยๆ อันนี้ไมม ี

เราก็สอนโลกมาเต็มกําลังความสามารถ เราไมเคยคิดเลยวาเราจะไดชวยโลก
เต็มกําลังขนาดนี้ ตั้งแตเร่ิมออกปากพูดขึ้นมาเลย เพราะเห็นเมืองไทยเราจะจมป 
๒๕๔๐ นั่นละกําลังจะจม หัวจอลงทะเลแหงความจมกัน ไมวาสัตวไมวาบุคคล หมูหมา
เปดไก หัวจอลงที่ความลมจม เราอยูในทามกลางจะทํายังไง จึงไดบอกวา เอา จะชวย 
ตั้งแตนั้นมาก็ออกเลยเทียว ผลแหงการออกก็ไดผลมาเปนที่พอใจตลอดมาจนกระทั่ง
ทุกวันนี้ คือธรรมะออก ทางดานวัตถุก็ชวยชาตบิานเมืองไดพอสมควร ทองคําเราก็ได 
๑๑ ตันกับ ๔๐๐ กวากิโล ที่ชวยชาติคราวนี้ทองคําเราไดถึง ๑๑ ตันกับ ๔๓๓ กิโล สวน
ดอลลารได ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลาร นี่เขาแลว สวนทองคําจะเขาตลอดไมมีไปไหนเลย 
สําหรับดอลลารนั้นไมแน เราบอกวาไมแนก็ไมแนตลอดมา 

คือเราคิดไวเรียบรอยแลว เวลาเราหยุดการเทศนาวาการ จตุปจจัยไทยทานก็
รอยหรอลงๆ แตความจําเปนของคนไมไดรอยหรอ หนาแนนเขามาๆ เราจึงไดหมุน
เอาเงินดอลลารเขามาชวยเงินไทยเพื่อชวยโลกตอไป เงินดอลลารมีเทาไรก็มาชวยเงิน
ไทยออกชวยโลกเราอยูอยางน้ันตลอด เรานี้แบไมเอาอะไรเลย พูดใหมันชัดเจน ชวย
โลกน่ีหมุนตัวเปนเกลียวตลอดเวลา แตไมเคยเอาอะไร เปดโลงอยางนี้แหละ ทาน
ทั้งหลายจะไปหาที่ไหน หาการชวยโลกดวยความพอในหัวใจแลว พอจริงๆ ไมเอาเลย 
หัวใจพอตลอดนั่นละพอ พอนี้พออยางเลิศเลอเสียดวย พอในหัวใจ จาอยูตลอดเวลา 
ยืนเดินนั่งนอนจาตลอดอยูในหัวใจนี้แหละ อาศัยธาตุขันธอยูเวลานี้ก็อยูในนั้นแหละ 
พอธาตขุันธพังน้ีก็จาซานไปหมดเลย เปนมหาวิมุตติมหานิพพานไปเลย เรียกวาธรรม
ธาตุ 

การปฏิบัติธรรมเราก็ไดปฏิบัติมา ไดเลาใหพี่นองทัง้หลายฟงแทบเปนแทบตาย
นะกวาจะไดธรรมมาสอนโลก ใครไปเห็นเราเมื่อไรอยูในปาในเขา หายใจแขมวๆ ไปนั่ง 
วาจะไปบิณฑบาตบานเขากะวาจะพอถึง คอือดขาวไปหลายวัน กะวาวันพรุงน้ีจะพอถึง 
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ถานานไปกวานั้นจะไปไมได พอวันพรุงน้ีไป ไปถงึกลางทางไปไมถงึเสียแลว หยุด นั่ง
เจาอยูนั้น แตจิตมันไมไดเจานะ มันสงา นั่นละอํานาจของจิตที่ไดฝกฝนทรมานดวย
วิธีการตางๆ เชนการอดอาหารนี้ดี สําหรับสติดีมาก อดไปนานเทาไรสติยิ่งดี การอด
อาหารเพิ่มสติขึ้นโดยลําดับลําดา ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับไมเผลอเลย นี่ละการอด
อาหารจึงตองทนเอา จนกระทั่งทองเสียดังที่เลาใหฟง เพราะเห็นผลของมนั 

พออดอาหารเขาไปความเพียรดีทุกดานๆ ธาตุขันธนี้ออนลงๆ แตจิตนี้ดีดขึ้นๆ 
มันดึงกันอยู ทีนี้หาจิตหาธรรมนี้หายาก หาความสุขบรรเทาทุกขจากธาตุขันธครูเดียว 
ไปบิณฑบาตหมูบานเขาไปไมถงึ ตองพักกลางทาง พอบิณฑบาตออกมามาถึงหินดานที่
ใดที่หนึ่งก็ฉนัเสียเทานั้น ขาวไดมาเทาไรฉันเสร็จแลว ขาวเศษเหลือก็ไปไวที่กระจอน
กระแต เจาของลางบาตรเสร็จแลวก็สะพายบาตรขึ้นเขาเหมือนมาแขง นั่นเห็นไหมละ 
ตอนมานี้จะมาไมไหว แตเวลาฉันเสร็จแลวกลับไปนี้เปนมาแขงไปเลย กําลังมาอยาง
รวดเร็ว แตกําลังจิตนี้ไมไดนะ จึงตองไดพยงุทางดานจิตใจมาก 

เราจึงไดเตือนเพื่อนฝูง เพราะเราทํามันผาดโผนทุกอยาง จงึไดเตือนเพือ่นฝูง
เร่ืองการอดอาหาร อดอาหารนั้นดีๆ แตอดไปๆ แลวมันเสียทองนะเราบอก ทองเสีย 
เราก็จะตายป ๒๕๔๐ ที่จะชวยโลกแหละ มันจะตายจะไมชนพรรษา หมอเขาบอกวา
เปนมะเร็งลําไส เขาบอกไปไมรอด กเ็ดชะดวงชะตาของบานเมืองเรายังมาพยุงกันอยูได 
เลยไดยาหมอเติ้งมาฉัน เขาบอกวายาขนานใดรักษาก็ไมหายโรคประเภทนี้ เขามาเลา
ใหฟง ตั้งฮัว่ไถ เลาเราไมลืมนะ เขาบอกเขารับประทานยานี้แลว เดี๋ยวนี้หายเลย ขอ
นิมนตหลวงพอฉันเถอะจะหายอยางเดียวกัน เอา ถางั้นก็ลองดูเปนครั้งสุดทายของยา 
ถาไมหายนี้เราปลอยเลยเราวางั้น พอฉันดีดผึงเลยจริงๆ นั่นละจึงไดชวยชาติมา 

เร่ืองถายไมตองตกใจเขาวางั้น การถายดวยโรคนี้ถายเทาไรยิ่งออนยิ่งเพลีย การ
ถายดวยยานี้ถายเทาไรก็ไมออนเพลีย ไมตองตกใจ ทีแรกมันจะถายมากเพราะโรคมาก
เขาวางั้น ก็ถายจริงๆ แตไมเพลีย จากนั้นก็ดีดผงึเลยจนกระทั่งทกุวันนี้ ดวงชะตาของ
ชาติบานเมืองมันเกี่ยวโยงกัน ก็เลยพยุงตัวไปไดจนกระทั่งบัดนี้ ไดชวยชาติบานเมือง
มาก็เห็นมรรคเห็นผล สวนสมบัติเงินทองขาวของที่ไดเขาสูคลังหลวงมากนอยเพียงไร
นั้น ก็ทราบทั่วหนากันแลวดังที่กลาวนี้ ทองคํากไ็ดถึง ๑๑ ตัน ๔๐๐ กวากิโล ดอลลารก็
ได ๑๐ ลานกวา จากน้ันดอลลารก็หมุนออกชวยเงินไทย สวนทองคํานั้นรอยทั้งรอยเขา
ตลอดเลยเรื่อยมาจนกระทั่งถงึทุกวันนี้ 

เราพยายามที่สุด เรานี้ไมเอาอะไร แบตลอด ไมมีที่เราจะเอานั้นเอานี้กับบรรดา
ที่พี่นองทั้งหลายบริจาคมา เรียกวาเด็ดขาดเลย นิสัยเราเปนอยางน้ีและเปนธรรมเสีย
ดวย ธรรมวายังไงเปนอยางน้ัน จะพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไมได ไมเรียกวาธรรม ตรง
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เปงเลย เอาอยางน้ันแหละ เราไมเคยแตะที่บริจาคมามากนอย สําหรับพี่นองทัง้หลาย
บริจาคมานั้น ออกหมดเลยออกชวยชาติบานเมืองหมดเลยจนกระทั่งทุกวันนี้ ออก
ตลอด เราไมเอาอะไร เพราะเราพอ พอในหัวใจพอทกุอยาง พอปลอยวางหมดดวยนะ
ไมใชธรรมดา นี่ละผลแหงการปฏิบัติธรรมใหทานทั้งหลายทราบเสีย เวลาพอในหัวใจ
แลวพอหมดจริงๆ ไมเอาอะไรทั้งนั้น มีแตพอ แลวก็พอดวยความเลิศเลอเสียดวยไมใช
พอธรรมดา นี่ละการปฏิบัติธรรม 

ขอใหพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติ มาภาวนาก็อยามาดูแตหมอนแตเส่ือ เส่ือนี้
ขาดแลวไปเย็บใหมๆ หมอนนี้ขาดไปเย็บใหมอยูเร่ือย ดูแตหมอนแตเส่ือตลอด ไมดู
หัวใจเจาของที่มันขาดอยูตลอดเวลา ใหดูหัวใจบางนะดวยสติภาวนา นักภาวนาใครมี
สติดีคนนั้นจะตั้งตัวได ถาสติไมดีไมเปนทา ความเพียรทั้งหมดขึ้นอยูกับสติ ถาสติ
บังคับหรือควบคุมดีแลวกิเลสจะไมเกิด มันจะมหีนาแนนขนาดไหนเกิดไมได สติครอบ
ไวๆ ตอไปก็ตั้งฐานแหงความสงบขึ้นมาๆ จิตใจก็สวางกระจางแจงขึ้นมาไดดวยอํานาจ
ของสต ิ

กิเลสทุกประเภทยอมสตทิั้งน้ัน ไมมตีัวไหนจะเล็ดลอดออกมาตอสูสติให
ลมเหลวไปได นอกจากเราไมตั้งใจเทานั้นเปนไปไดนะ ถาทําดวยความตั้งใจสติดีเทาไร
กิเลสจะหนาขนาดไหนขึ้นไมได เราทํามาแลวนะไมใชธรรมดา ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่ง
หลับไมยอมใหเผลอเลย ขณะเดียวก็ไมใหมี นี่ละการควบคุมดวยสติ กิเลสทั้งหลายขึ้น
ไมไดๆ ตอไปความสงบก็ขึ้นแทนๆ สงบนี้กาวเดินไดเลย นั่น นี่ละการตั้งสติดวยความ
พากเพียร อยาเห็นวาสติไมสําคัญนะ สติสําคัญมาก แมที่สุดหนาที่การงานอะไรถามีสติ
อยูไมคอยผิดพลาดนะ ถาเผลอสติเมื่อไรผิดได เขียนหนังสือก็ผดิอยาวาอยางอื่นเลย 
เขียนๆ ลบๆ อยูนั้น ถาสติดีแลวไมผิดพลาด พากันตั้งใจนะ 

ธรรมพระพุทธเจาเลิศเลอสุดยอดแลว เวลานี้กําลังถูกเหยียบย่ําทําลายจากกิเลส 
กิเลสมันเหยียบย่ําทําลายธรรม ธรรมอยูใตฝาเทาของกิเลส กิเลสน้ีมันเกงฝาเทามัน
เที่ยวเหยียบแหลกไปหมดธรรมไมมลีะ เอา ฟนขึ้นมาซิ จิตใจถาลงไดสวางจาแลวกิเลส
ตัวใดขาดสะบั้นไปหมด ไมมีอะไรที่เขามาตอกรไดเลยกับธรรมที่พอตัวแลว ขอใหพอ
ตัว ธรรมลงไดพอตัวในหัวใจเต็มที่แลวกิเลสไมมีเลยที่จะเขามาแฝง พูดใหมันชัดเจน 
นี่ก็ไดพดูมาแลว ได ๕๖-๕๗ ปแลว ไมเคยมีกิเลสตัวใดมาแฝงใจเลย 

นั่นละเราจึงไดชี้นิ้วเลยวา มีกิเลสเทานั้นเปนตัวขาศึก เปนตวัแสบที่สุดในวัฏวน
วัฏสงสารอันนี้ กิเลสขาดแลวไมมีอะไรพาวน นั่น วันหนึ่งคืนหนึ่งไมมีอะไรไมมีเร่ือง 
ธรรมแทๆ ทานไมมีเร่ือง มีแตความอัศจรรยอยูเต็มหัวใจ นี่ละการฝกฝกใหมันไดอยาง
นี้ซิ ธรรมพระพุทธเจาสอนเพื่ออยางนี้แทๆ สวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ตรัสไวชอบ
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แลว ชอบเพื่อความพนทุกข พนความกังวลทั้งหลายคือกิเลสเหลานี้ไมใหมีในใจ ลอง
ปฏิบัติตามทานซิ พระพุทธเจาสอนโลกโกหกมีเหรอ มีแตเราโกหกเรานะ ฟงธรรมทาน
แลวไปโกหกตัวเอง ไมไดฟงธรรมตามพระพุทธเจานะ ใหพากันตั้งใจปฏบิัติ 

เวลานี้การสอนพระสอนเณรเราก็เบาไปหางไป เราไมคอยมีเวลานะวันหนึ่งๆ 
แตกอนสอนพระนี้สอนจริงๆ จังๆ ตั้งแตสมัยคนไมมาเกี่ยวของมาก สอนพระอยูบน
ศาลาเต็มเม็ดเต็มหนวย เดี๋ยวนี้ไมมีแลวธรรมะประเภทนั้น มีแตแกงหมอใหญ 
สะเปะสะปะๆ ดังทีฟ่งอยูเวลานี้ ไมไดเร่ือง ธรรมะประเภทที่เลิศเลอสุดยอดนําออกมา
กระจายบนศาลานี้ตั้งแตกอน เดี๋ยวนี้ไมมีไมไดออก มีอยูกม็ีอยูภายในใจไมไดออกมา
แสดงใหเปนคติเครื่องเตือนใจแกผูมาศึกษาทั้งหลายเหมือนแตกอนเลย แตกอนเอา
จริงเอาจัง สอนนี้เด็ดขาด ออกมาทกุแงทุกมุม 

เพราะฉะนั้นการประชุมพระแตละครั้งๆ ทานจะเอาอยางเดด็อยางขาดใครมายุง
ไมได ประชาชนญาติโยมไมวาหญิงวาชายไมใหเขามายุง สอนเต็มเหนี่ยวเลย นั่นละ
สอนรื้อถอนกิเลสออก รากแกวรากฝอยอยูในนั้นจะถอนมันดวยวิธีการที่เด็ดขาดของ
ธรรม การเด็ดขาดของธรรมตองผูฟงเพื่อความเด็ดขาดฆากิเลส เพื่อมรรคผลนิพพาน
เทานั้น เพราะฉะนั้นใครมาฟงดวยไมได มันถึงเต็มเม็ดเต็มหนวย นั่นละผูฟงก็ถงึใจ ผู
เทศนก็เทศนอยางถึงใจ ผูฟงฟงอยางถึงใจกิเลสขาดสะบั้นไปในขณะฟง 

มันตางกันนะการเทศน เทศนเฉพาะผูตองการมรรคผลนิพพานจริงๆ เต็มหัวใจ 
ผูเทศนก็พุงๆ เลย ออกไดงายที่สุดกบัผูที่ตั้งใจฟง ถาผูที่ เออๆ อาๆ ไมไดเร่ืองไดราว 
เทศนก็เหน่ือยไมอยากเทศนเสียเวลาเปลาๆ กับผูที่ฟงไมตัง้ใจ ผูเทศนดวยความตั้งใจ
เต็มเหนี่ยวแลว โถ ธรรมะไมตองบอกละออกไหลเรื่อยๆ ออกเลยเทียว กับภาชนะที่ตั้ง
ไวเรียบรอยแลวเขาหมดๆๆ ธรรมะพระพุทธเจาเปนของเลิศเลอมาดั้งเดิมทําไมจึงมา
อับเฉา จนกระทั่งไมปรากฏธรรมในแดนพุทธศาสนาของเมืองไทยเราเลยมันเปนยังไง 

เมืองไทยเราเปนเมืองพทุธแทๆ มนักลายเปนเมืองเปรตเมอืงผีเมืองยักษเมือง
มารเมืองมูตรเมืองคูถไปหมดแลวเวลานี้ ใหกิเลสเหยียบเอาๆ เมืองไหนจะยิ่งกวา
เมืองไทยเราเวลานี้เมืองสกปรก ความฟุงเฟอเหอเหิมลืมเนื้อลืมตัว การจับการจายไมมี
ใครเกินเมืองไทย อะไรมาความับๆ เมืองไทยนี้เปนเมืองฟุงเฟอมากจริงๆ ไมสมกับ
เมืองพทุธศาสนาซึ่ง อปฺปจฉตา มีความมักนอยสันโดษ ใชตามเกิดตามมีไมดดีไมดิน้
จนเกินไปมันสรางกองทกุขให นั่น ทานระงับดวยธรรมบทนี้ แตเราน้ีสงเสริมสิ่งเหลานี้
ขึ้นมาดวยกิเลสมันก็ดีดกด็ิ้น มีเทาไรก็ไมพอ ไดเทาไรไมพอ 

ชีวิตจิตใจวันหนึ่งไมมีหลักเกณฑอยูนะ อยูดวยการไขวควานั้นไขวควานี้ หาไป
กินไปวันหนึ่งคืนหนึ่งๆ ไมมีหลักมีเกณฑเปนเครื่องประกนัตัวตายนะ อยาวาไมบอก 



 ๕

ธรรมจับเขาปุบเห็นหมด นอกจากไมพูดเทานั้น กิริยาอาการความเคลื่อนไหวของการ
ทํามาหาเลี้ยงชีพของมนุษยเราเปนยังไง มันสุกเอาเผากินๆ เปนอยางน้ันนะเดี๋ยวนี้ มัน
ไมมีหลักมีเกณฑเปนเครื่องประกันตัว แลวจะหาความเปนหลักเปนเกณฑมาไดยงัไง 
ไมได จําใหดี ธรรมพระพุทธเจามีหลักมีเกณฑ การประพฤติปฏิบัติตัวไดไปเทาไรเสีย
ไปเทาไรเก็บไวเทาไรเพื่อเหตุผลกลไกอะไรใหมีซ ิ

นี่อะไรๆ ไดมาละๆๆ ยืมไปกูไปๆ ยืมไปดะไปเลย หาที่จะใชคืนเขาไมมี กูไป
เร่ือยยืมไปเรื่อย เล่ือนลอยมากนะ เมืองไทยเราเปนยังไง มีแตชีวิตจิตใจที่เล่ือนลอยนะ
เวลานี้ กินไปวันหนึ่งๆ กูไปยืมไปๆ กินไปๆ หาที่จะคืนใหเขาไมมี นี่ชีวิตเล่ือนลอย 
ตายไปก็เผาตัวเอง ดีไมดีกอกรรมกอเวรกับเจาหนี้อีกดวยมันนาดูไหม เอาไปฟงใหดี
นะมีในเมืองไทยเรา นี่มนัอานหมดแลวนะ นอกจากไมพูดเฉยๆ วันที่พอพูดบางมาก
นอยก็พูดเสยีบางใหรูเร่ืองรูราว นี้ไมใชธรรมนะ เปนเรื่องของกิเลสไมพอ เอาเจาของ
ใหจม กิเลสตองพาเจาของใหจม อรรถธรรมมีแตฟนทัง้นั้น พอผดิตรงไหนแกๆ 
เหมือนเขาแกหมัดกันนกัมวยเขา ผิดตรงนั้นแกๆ ใหไดชัยชนะ นี่เราสูกิเลสไมได
ตรงไหนบกพรองตรงไหนแกตัวเองๆ ซิ วันหนึ่งบวกลบคณูหารอยูกับตัวเอง มันไดมัน
เสียอะไรบางวันหนึ่งๆ คิดบางซิ พากนัจําเอา เอาละพอ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

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

