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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

กิเลสแขงกิเลส 
 (ศูนยดวงตา จ.บุรีรัมย ๖ ลานบาท จ.เพชรบูรณ ๔ ลานบาท จ.พษิณุโลก ๙ 
ลาน ๕ หมื่นบาท จ.อุตรดิตถ ๕ ลาน ๘ แสนบาท รวม ๔ จังหวัดเปนเงิน 
๒๔,๘๕๐,๐๐๐ บาท) นั่นฟงซิ เราก็มีหัวลานหัวเดียวจะสูไดเหรอ เครื่องมอืที่ส่ังแลวก็
มี ที่ยังไมส่ังก็คืออุตรดิตถ เพราะพึ่งตกลงกัน จากน้ีแลวเวียงจันทนก็ยังทิง้ไมไดนะ เรา
เร่ิมใหแลวเฉพาะตานี้ ๑๖,๙๙๓,๐๔๐ บาท เวียงจันทนในนามของประเทศลาวทั้ง
ประเทศเครื่องมอืตารูสึกมีนิดเดียว เราจึงสนใจเอามากตรงนี้ ควรพอใหพอ ใหกระจาย
กันไปทั่วไดถาเวียงจันทนพอ เราคิดไวอยางน้ัน ที่ไหนก็ปลอยไมไดๆ จะวาไง 

...อยางน้ีละกระจายไปเงินพี่นองทัง้หลาย ออกอยางน้ีละใหเห็น จะมาหาเรานี้ที่
เปนเจตนาของเราที่จะเก็บไวบาทเดียวไมมี คิดดซูิเงินทั่วประเทศไทยออกหมดอยางน้ี
ละ จึงไดพดูเสมอ พูดอยางอาจหาญชาญชัยดวยความบริสุทธิ์ใจของเราวา ไมมีมลทิน
สําหรับเรา พี่นองทัง้หลายบริจาคมาสมหวังดวยกันทั้งน้ัน สมหวังก็คือวาเพื่อสวนรวม 
จะแยกตรงไหนบางเราเปนคนแยกเองๆ ทั่วไปหมดเลย ตั้งเทาไรลาน (รวมศูนยอุดร
กับศรีนครินทรดวยเปน ๓๘,๘๕๐,๐๐๐ บาท รวมประเทศลาวดวยก็เปน ๕๕ ลาน) 
อยางน้ันละพิจารณาซิ 

เราจะเก็บทั้งหมดเต็มกําลังหัวใจของเราที่เกิดมาในชาตินี้ ชาตินี้เราก็บอกเต็ม
ยันแลววาเปนชาติสุดทายของเรา บอกใหพี่นองทั้งหลายทราบ ถอดออกจากหัวใจมา
พูด เราปฏิบัติแทบเปนแทบตาย เดนตายมาถึงไดนําธรรมเหลานี้มาสอนโลก 
เพราะฉะนั้นเราจึงทําใหเต็มเม็ดเต็มหนวย ทางดานวัตถุก็อยางน้ีละกระจายไปหมด เรา
ไมเอา เราเปดหมดทกุอยางเลยเราไมเอาทั้งน้ัน อะไรไมเอา ทางดานวัตถุก็ทั่วประเทศ
ไทยเรา ยังกระจายออกไปประเทศลาว ทางพมากม็ีทาขี้เหล็ก นั้นก็เปนลานๆ 
เหมือนกันไมใชนอยๆ นะ อยางน้ันละ ที่ไหนใกลเคียงใหๆ นี่สวนเงินสดที่กระจาย
ออกไปจากพี่นองทัง้หลายที่บริจาคมา สมมักสมหมายทุกอยาง 

กอนที่เราจะทําเราถือเอาใจเราเปนประมาณ ใจเราเปนยังไง เชื่อตัวของเราได
เต็มเหนี่ยวแลว เวลาเราคิดอานอะไรๆ นี้ อันไหนที่รูสึกวาจะมาขัดตอธรรมมันจะปด
ของมันทันทโีดยอัตโนมตัิ ปดทันท ี ไมตองไดไปคัดไปเลือกอะไร พอรูปบมันจะปด
ออก กิริยาอันนี้จะไมนําออกใชเลยมันเปนพิษตอโลก เปนความมัวหมอง มีล้ีมีลับมี
ซุบๆ ซิบๆ อยางน้ีไมไดเปนอันขาดในใจดวงนี้วางั้นเถอะ เราใชอยางน้ีกับบรรดาพี่นอง
ทั้งหลายดวยความเมตตาของเรา ทุกอยางเอาธรรมเปนประมาณ ชวยเต็มกําลัง
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ความสามารถ ส่ิงใดที่เราจะชวยไดเราชวยเต็มเม็ดเต็มหนวย เก็บใหหมดสมมุติในชวีิต
อันนี้ เวลาตายแลวก็ดีดผึงเลย ไมตองนิมนตพระมา กุสลา ธมฺมา หลวงตาบัวตายแลว
ไปไหนนา เราจะเอาสันพราตีเอาเลย สันพรานี่ตีหนาผากผูมาถาม เราพอทกุอยางเปน
ที่แนใจ 

นี่ละ สนฺทิฏฐิโก  พระพทุธเจาประกาศปางขึ้นมา เปนขึ้นในองคใดไมตองไปทูล
ถามพระพุทธเจา เพราะฉะนั้นที่เขาพูดวา ผูที่จะเปนพระอรหันตนั้น พวกหนอนแทะ
กระดาษนั่นแหละ จะเปนพระอรหันต พระพทุธเจาตองรับรองเสียกอนถึงจะเปนได คํา
วารับรองนี่ก็ตองหมายถงึองคศาสดามารับรองจึงจะเปนได ถาเขาแยกออกมาใหเปน 
สนฺทิฏฐิโก เราก็ไมเถียง เพราะ สนฺทิฏฐิโก นี้ก็เปนพระโอวาทของพระพุทธเจา ผู
ปฏิบัติจะรูผลงานของตนเปนลําดับลําดาจนกระทั่งถึงสุดทาย สนฺทิฏฐิโก ขั้นสุดยอด 
บรรลุธรรมปง นั่นเรียกวา สนฺทิฏฐิโก ขั้นสุดยอด นี่พระพทุธเจาอยูจุดนี้มารับรอง จะ
ใหเปนองคศาสดาประกาศรับรองไมมีประกาศ นอกจาก สนฺทิฏฐิโก ไปแลวไมมี ใคร
วาใหพระพุทธเจามารับรองผิดทั้งเพเลย มันหลับตาพดู ถาเอาธรรมมาพูดก็ตรงเปง
เลย นี่ละ สนฺทิฏฐิโก 

เราจะปฏิบัติตอพี่นองชาวไทยเราเต็มเม็ดเต็มหนวย เราไมเอาอะไรเราบอกแลว 
เราพอทุกอยาง ไมเอาอะไรเลย แมที่สุดเวลาจะตายเราก็เขียนพินัยกรรมไวแลว คือ
เวลาเราตายสําหรับเราเองตัวเทาหนู แตเร่ืองมันจะไมเทาหนูละซิ พอหลวงตาบัวตายนี้
เสียงมันจะลั่นทั่วประเทศไทย ดีไมดีทั่วโลก เปนเรื่องใหญอยูนะการตายของเรา ทีนี้
สมบัติเงินทองเวลาเราตาย เขาจะนําสมบัติเงินทองขาวของมากนอยมาบริจาคทาน มา
เผาศพเรา เราตั้งกรรมการขึ้น นี่พินัยกรรมเราเขียนไวแลว ตั้งกรรมการขึ้นใหเปน
ผูจัดการเก็บรักษาเงินจํานวนนี้ทั้งหมดแลวนําเขาสูคลังหลวงทั้งหมดเลย เราไมเอา พอ
ทุกอยาง 

การนํานี่เรามีแยกไปวา ใหซื้อทองคําเขาสูคลังหลวง แตจะซื้อหรือไมซื้อก็ตาม
แลวแตเหตุการณที่จะอํานวยในเวลานั้น หรือจะยกเปนประเภทไหนเขาสูคลังหลวง แต
ตองเขาสูคลังหลวงวางั้นเถอะ เปนอืน่ไปไมได สวนมากก็คิดไวแลว ถึงขนาดพูดออกมา
วา เราจะนําเงินเหลานี้ไปซื้อทองคําเขาสูคลังหลวงในวาระสุดทาย เราไมเอาอะไร ที่จะ
มาทําหรูๆ หราๆ หลวงตาบัวตายแลวจะมาทําอะไรประดับประดาตกแตงยุงเหยิง
วุนวาย อยามาทํานะ เราอยูดวยหลักธรรมชาติ มีอะไรอยูตามสภาพของความมีความ
เปน รางกายของเราก็เหมือนสภาพทั้งหลาย เราจะใหเลิศเลอไปที่ไหน ตกแตงให
สวยงามไปทีไ่หนยิ่งกวารางกายที่เปนตัวสกปรกและเนาเฟะอยูเวลานั้น จะมาแตงอะไร
ใหสวยงามยิ่งกวานั้น ไมเอา ใหพอดกีนัทุกอยาง จงึวาไมใหทําหรูหรานะ 
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มันจะฟงหรือไมฟงพวกหนาดานนี่นะ มันจะแยกไปกินกันทีไ่หนเราก็ไมรูละ แต
ถาเรายังมีชีวิตอยู สมมตุิวาหลวงตาบัวตายแลวองคหนึ่ง แลวหลวงตาบัวยังอยูเปนผู
ควบคุมงานแลวจะแยกไปไมได เขาใจไหม แตนี้อีตาบัวตายแลวมันก็ไปดวยกันนั่นซิ 
เขาจะทําอะไรเขาก็ทําไดใชไหม ถาอตีาบัวตายองคหนึ่ง อีตาบัวอีกองคหน่ึงยังอยูแลว 
จะคอยชี้ขาดตลอดใหไดตามนี้เลย ไมผิดไมเพี้ยนไปได 

เราทําดวยความบริสุทธิ์ใจทุกอยางทําตอโลก อยางที่เราดีดเราดิ้นทุกวันๆ ไป
โนนไปนี้ ใครรูเร่ืองของเราไดเมื่อไร ไมจําเปนจะตองพูดใหใครฟง เปนเรื่องเฉพาะตัว
เอง รูเฉพาะตัวเอง จะแยกแยะไปทีไ่หนทําประโยชนทางใดเราไปของเรา ทุกว่ีทุกวันเรา
ไมคอยวางนะ ถาเปนวันราชการสวนมากจะไปตามโรงพยาบาลตางๆ ถาเปนวันเสารวัน
อาทิตยบางทีก็ไปตามวัด ไปตามวัดก็เอาของไปใหนั่นแหละไมใชอะไร เปนอยางน้ี
ตลอดมา สําหรับวัดนี้ไมเอาอะไร ไมตองการ 

วัดปาบานตาดนี้หากวาจะเอาตามศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนี้ ไมมีวัดใดละที่จะ
หรูหราฟูฟายิ่งกวาวัดปาบานตาด แตนี้เราไมให เอาเหตุผลหลักธรรมเขาตั้งกึ๊กไวเลย 
ไมมีอะไรเหนือธรรม ธรรมใหญกวา เมื่อธรรมบงบอกวายังไงตองปฏิบัติตามนั้น 
เพราะฉะนั้นจะมาทําหรูหราฟูฟาแบบกิเลสเหยียบหัวธรรมไมเอา เราไมใหทํา 
เพราะฉะนั้นวัดนี้จึงอยูสภาพอยางน้ีแหละ ใหพอเหมาะพอดีกับสังขารรางกายของเราที่
เปนของเนาเฟะ ส่ิงเหลานี้ก็ตองเปนแบบเดียวกันตามสภาพมาอยูกันเทานั้น พาหลับ
พานอนพอด ีจะใหมาหรูหราฟูฟาสดสวยงดงามกวาธรรมชาติที่เนาเฟะน้ีไมได ผิดหลกั
ธรรมชาต ิ

พอพดูอยางนี้แลวก็ระลึกถึงพอแมครูจารยมั่น แตกอนเราก็ไมไดคิดนักนะ ทาน
ไปอยูทีไ่หน เชนไปอยูศาลา ทานออกมาหาสวนรวมหมูบาน แตกอนทานอยูในปาใน
เขา ทานอยูกระตอบเล็กๆ หรือแครเล็กๆ อยางน้ันเปนประจํา ทีนี้เวลาทานออกมาสู
สวนรวมบาง เชน บานโคกนามน กเ็ปนจุดรวมแหละ พระเณรเขาไปเกี่ยวของ ทาน
กั้นหองศาลาอยู นั่นเห็นไหมละ ศาลาก็ไมไดหลังใหญโตอะไร แคบๆ ทานกั้นหองอยู
เทานั้นเอง ใครจะมาปลูกมาสรางอะไร อยามานุง นั่นเห็นไหม นี่มันพอดีแลวทานวา 
เราก็ไมไดคิดแตกอน ทานพูดเพียงเทานั้นละ นี่มันพอดีแลว 

ไปอยูทีไ่หนทานกั้นหองๆ หนองผือก็กั้นหองอยู ไปอยูทีไ่หนกั้นหองทัง้น้ันๆ 
ถามีคนจะมาปลูกสรางกุฏิให มาสรางทําไม นี่พอดีแลว ทานพูดยอๆ นะ เวลาเรามา
ตีความหมายความพอดขีองทาน โถ กวางขวางมากมาย พอดีกับธาตกุบัขันธ รางกาย
อันนี้เปนของวิเศษวิโสอะไร แลวสิ่งเหลานี้ที่จะเอามาใหอันนี้ไปอาศัยกนิอยูหลับนอน 
จะเอาวิเศษวิโสมาจากไหนมันกส็ภาพเดียวกัน เพราะฉะนั้นจึงอยูไหนอยูไดให
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พอเหมาะพอดีกัน เรามาพิจารณาทีหลัง โอโห ทานลึกซึ้งมากทีเดียว แตทานพูดเทานั้น
ทานไมพูดมาก เราจึงมาตีความหมายออกอีก จงึไดออกมาอยางน้ีละ 

สภาพของรางกายก็เหมือนเราๆ ทานๆ อยูอะไรอยูไป แตส่ิงทีท่รงมุงหวังอยาง
ยิ่งตามพระประสงคพระพุทธเจาคือธรรมในใจ ขอใหสงางามภายในใจ อยูไหนอยูได
หมด ความสงางามไปอยูไหนไมครึไมลาสมัยไมขวางใคร เร่ืองธรรมภายในใจมีสงางาม
ไปตลอด น่ัน ทานอยูในหองทานกส็งางาม กั้นหองอยูทานก็สงางาม ทานอยูในรมไม
ทานก็สงางาม สงางามอยูที่หัวใจทานที่กระจางแจง ตางกันอยางน้ีนะ อยูไหนอยูไดหมด 
พอแลวๆ ทัง้นั้น 

พวกเราที่ไหนมันก็ไมพอ ปลูกตึกปลูกรานขึ้นหรืออะไรแขงกัน แขงเปนบากัน
อะไร กิเลสแขงกิเลสมันกร็บกันวันยังค่ํา กิเลสแขงกิเลสไมมีดตีอกัน หาความสงบไมได 
กิเลสแขงกิเลสตองรบกันวันยังค่ํา แขงดแีขงเดนอยากไดอยากมอียากดีอยากเดน
ชื่อเสียงโดงดังนี้มีแตเร่ืองของกิเลสแขงกัน เมือ่เปนเชนนั้นมันก็กระทบกัน เปนขาศึก
ตลอด ถาธรรมแลวพออยูพอเปนพอไป อยูกินเทานั้นพอไมกระทบกัน การดีดการดิ้น
ของรางกายและจิตใจก็ไมเดือดรอนมากนัก ถาธรรมพาเดินจะพอเปนพอไปทุกอยาง นี่
ใหกิเลสพาเดินละซ ิ ทุกอยางมีแตเร่ืองกิเลสนําหนาทั้งหมดโลกมันถึงเดอืดรอน ไดมา
เทานี้ไมพอ ตองเอามาอีกนี่กิเลส เอามาอีกตลอดจนตายไมมีความสงบ เศรษฐีก็เปน
ทุกขตลอด คนทุกขคนจนก็เปนทุกขเต็มกําลังของตัวที่แบกหามทุกขดวยกนั 

ไมมีใครมีสุขละในโลกอันนี้ถาใหกิเลสครองหัวใจ ใหกิเลสพานําออกไปแลวจม
ไปดวยกันนั่นละ มีแตชื่อเฉยๆ กิเลสน้ันละออกอวดโลก มีแตชื่อแตเสียงกเ็อา กิเลสมัน
ชอบอยางน้ัน ชอบยอ ไมมีอะไรเกินกิเลสเร่ืองชอบยอ กเิลสชอบมาก ธรรมไมชอบ 
เปนสวนเกินทั้งหมดถาเปนเรื่องของธรรม เขาชมเชยสรรเสริญก็เปนสวนเกิน ออกเอง 
ขาดไปเอง เขาติฉินนินทาก็ออกเองตกไปเองเพราะเปนสวนเกิน สวนพอดีคือธรรมทั้ง
แทงอยูในหัวใจแลว พอดีแลว นั่น 

วันนี้วาจะไมเทศนก็ดูเทศนนานพอสมควรแลวนะ (นานพอสมควรแลวครับ ได
ออกวิทยอุยูครับ เขากไ็ดฟงอยูครับ) เออ นี่เขาก็ออกเหมือนกัน นั่งเขาฉายมานี้ หลวง
ตานั่งแบบนี้เขาก็เห็น เห็นก็เห็นโลกเห็น เราไมเคยสนใจกับอะไรสามโลกธาตุนี้ กริิยา
อาการอะไรก็ตาม เราจะทําตามความสะดวกสบายดวยธาตุดวยขันธพอ ทําอยางน้ันละ 
ใครวาอะไรเฉย อยางคําพูดของเราที่พูดออกไปนี้ พอพูดไปแลวขาดไปพรอมๆ กนั
หมดๆ แตโลกมันจะไมพรอมนะ มนัจะเอามาขยี้ขยํา ทานทําไมวางั้นทานทําไมวางี้เปน
บาพวกนั้น เราไมเปน พอพูดแลวหายเลยๆ เอาละนะใหพร 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่



 ๕

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  

FM 103.25 MHz 

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

