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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

อยาลืมตัวเกินไป 
กอนจังหัน 

พระเราสําหรับวัดปาบานตาดนี้ไมใหมีงานอะไรตลอดมานะ ใหมีแตงานทํา
ความพากเพียรชําระกิเลสดวยจิตตภาวนาเทานั้น งานอื่นไมใหมีสําหรับวัดนี้เรารักเรา
สงวนทางดานจิตตภาวนาเปนสําคัญมากกวางานอื่นใด เพราะฉะนั้นใครจึงเพนๆ 
พานๆ ไมได ทางดานจิตตภาวนาชําระตัวเหตุอันใหญหลวงอยูที่ใจนะ เหตุอันใหญ
หลวงที่โลกรอนเปนฟนเปนไฟอยูที่ใจ กิเลสเปนไฟเผาโลกอยูที่ใจ ระเบิดออกมานี้
กระจายทั่วโลกดินแดน มแีตฟนแตไฟเผาโลกเทานั้น จะใหความรมเย็นแกโลกไมมี 
เพราะไมมีธรรม 

ธรรมเปนเคร่ืองใหความรมเย็นแกโลก หรือธรรมเปนน้ําดับไฟจะไมมีในโลก
แลว ตางคนตางดีดตางดิน้ไปตามกิเลสตัณหาเสียทั้งหมด เปนยังไงมนุษยเรามันโงหรือ
มันฉลาดเวลานี้นะ มันกําลังจะเปนบากันทั้งโลกทัง้สงสาร อยาวาเปนเฉพาะเมืองไทย
เราเลย เอาธรรมจับเราสลดสังเวชนะ พวกนี้พวกเปนบากันทั้งโลกเลย มันไมมีศลีมี
ธรรมพอเขาไปพิจารณาคัดเลือกส่ิงดีชั่วทั้งหลาย มีแตจะเอาๆ อะไรใหไดอยางใจ ผิด
ขนาดไหนก็ตามขอใหไดอยางใจๆ นี่คือกิเลส ไฟเผาโลกตรงนี้เอง ดูไมไดเลย 

สําหรับที่นี่เราก็สอนเสมอเรื่องภาวนา เนนหนักมากทีเดียว ภาวนาคนดูตนเหตุ
ตัวเปนฟนเปนไฟและเปนน้ําดับไฟอยูที่ใจดวงเดียวกัน คือธรรมกับกิเลสอยูที่ใจ คุย
เขี่ยขุดคนเขาไปตรงนั้นจะเจอทั้งโทษจะเจอทั้งคณุ คัดเลือกได ผาสุกรมเย็น นี่
เพนพานๆ พระก็เพนพานแบบพระ ฆราวาสก็เพนพานแบบฆราวาส เขาแบบเขา เรา
แบบเรา มีแตแบบฟนแบบไฟแบบเพนพานหูหนวกตาบอดชนนั้นชนนี้ ตามีมันไมดู 
สติปญญาตามอรรถตามธรรมมีมันไมเอามาคิด มันเอาแตสติปญญาของกิเลสซึ่งเปน
ไฟเผาโลกมาเผาอยูตลอดเวลาหาความสุขไมไดเลย 

เปนยังไงธรรมพระพุทธเจาประกาศกังวานมาเฉพาะองคปจจุบันนี้ ๒๕๐๐ กวา
ป เปนยังไงใครไดพอเปนมรดกมาเปนที่ฝากเปนฝากตายไดไหมธรรมพระพุทธเจา 
ธรรมที่เลิศเลอ มันเลิศเลอตั้งแตกิเลสตัวจอมปลอมตัวฟนตัวไฟนั้นเหรอ ทําไมจึง
เสกสรรกันเอานักหนา เร่ืองกิเลสตัวเปนฟนเปนไฟนี้ชอบนักชอบหนา ไมมีใครจะชอบ
อรรถชอบธรรมชอบแตกเิลส จึงมีแตฟนแตไฟเผาโลก ไปที่ไหนไปซินะเอาความสุขมา
อวดกันสักหนอย กิเลสหาความสุขกับธรรมหาความสุข เอามาอวดกันสกัหนอย 
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นี้ยกขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ หลวงตาบัวกําลังเทศนอยูเวลานี้ จาอยูในหัวใจนี่ เราคุยเขี่ย
ขุดคนหาธรรมตามทางของศาสดาที่สอนไวเจอโดยลําดับลําดา จนกระทั่งเจอเปนที่
พอใจ หัวใจจาอยูนี้มองดูโลกมองดจูนจะดูไมไดวาไง เราเกิดในทามกลางแหงมนุษยทัว่
โลกดินแดนไมเคยเปนแตกอน เวลาเปนแลวมันสลดสังเวชนะ ทานทั้งหลายเห็นธรรม
เปนยังไง มแีตเร่ืองของกิเลสมันเผาโลกเวลานี้ ดิ้นดีดแหม สลดสังเวชนะ เราเปนหู
หนวกตาบอดไป น่ีละเวลาสอน ใหพากันคิดอานบาง อยาเปนบากันทั้งโลกทั้งสงสาร 

เฉพาะเมืองไทยเราเปนเมืองพุทธนี้ละ มันเมืองเปรตเมืองผีเมืองยกัษเมอืงมาร 
กัดฉกีกินกันกลืนกัน รีดไถกัน คดโกง อูย ทกุแบบทุกฉบับ มีแตกิเลสเอามาเหยียบย่ํา
ทําลายกัน ธรรมไมมี มันนาสลดสังเวชนะ ถาวาวัดก็วัดที่ไหนจะมากยิ่งกวาวัดใน
ประเทศไทย ที่ไหนๆ เต็มไปดวยวัดดวยวา เต็มไปดวยพระเณร มีใครตั้งใจประพฤติ
ปฏิบัติเปนเครื่องดัดกายวาจาใจของตนใหเกดิความชุมเย็นขึ้นมา แลวประกาศธรรม
สอนโลกใหมีความรมเย็นนี้มีที่ไหนบางละ พิจารณาซิ มีก็สักแตวามีไมสนใจในความมี
ของตน คือวัดวาอาวาส คืออรรถคือธรรมมันไมสนใจ มันสนใจตั้งแตกิเลสตัณหา 

อยูในบานหันหนาออกขางนอกๆ หันหนาออกไปเพื่อกิเลสตณัหา อยูในบานก็
เหมือนวาอยูในวัดในวาในศีลในธรรม มันไมอยูในธรรมนะ ตามันมองออกไปขางนอก 
จิตคิดไปขางนอกไมไดอยูในวงวัดวงวาวงศีลวงธรรม วงพระวงเณร วงพุทธบริษัทอะไร 
มันคิดออกไปแตขางนอก ยุงแตขางนอก ขนแตฟนแตไฟเขามาเผาตลอดเวลา ขอให
พากันคิดบางนะ โธ นาทุเรศจริงๆ เมืองไทยเรานี้เปนเมืองพุทธโดยแททําไมถึงเลวราย
เอานักหนานับตั้งแตหัวหนามา หัวหนาใหญๆ มา มีตั้งแตพวกเปรตพวกผีพวกยักษ
พวกมาร ไมมีธรรมปรากฏในใจนิดหนึ่งเลย แลวนี่ละเปนผูครองอํานาจที่จะเหยียบย่ํา
ทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยของตนใหลมจม คือพวกที่วาเกงๆ นี่ละ เกงเปน
ฟนเปนไฟนี ่

นี่ละความเกงดวยความไมมีธรรมมันจะจมนะ พวกที่เกงๆ นั่นละมันจะจม ผูที่
ไมเกงรูเหตุรูผลปฏิบัติตามอรรถตามธรรมไมจม บอกตรงๆ เลยไมจม ไอพวกที่เกงๆ 
ออกหนาออกตาอยูเวลานี้กําลังแยงชิง ชิงดชีิงเดน ชิงดีชิงเดนอะไรชิงมตูรชิงคูถ ชิงฟน
ชิงไฟเผากันอยูเวลานี้ มันเอาดีเอาเดนที่ไหนมาชิงกันไมม ี มันมีแตความชั่วชาลามก
เต็มบานเตม็เมืองเวลานี้ มองไปที่ไหนดูไมไดนะ เอาธรรมจับ ไมงั้นศาสดาจะเปน
ศาสดาองคเอกไดหรือมองโลกไมทั่วถึง ศาสดาองคเอก โลกวิทู มองทั่วถึงหมดนั่นเอง
มาสอนโลก ขอใหเราทั้งหลายตั้งใจประพฤติปฏิบตั ิ

ใหมีขอบมีเขต มาในวัดในวาก็เหมือนกัน อยามาเพนๆ พานๆ มันดูไมไดนะ 
เราเคยดุเสมอดุพระ เราดุเราดุดวยความเปนธรรม ไมมีกิเลสแฝงแมเม็ดหินเม็ดทราย 
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เขามาเพนๆ พานๆ ตอนเย็นเสียดวย ตอนกลางวี่กลางวันเราก็ไมสนใจละ มันหาก
เปนอยูอยางน้ันวัดนี้เพนๆ พานๆ  ผูมาดีกม็ี ผูมาตามภาษีภาษาละมากที่สุดเลย ค่ํา
แลวยังมาเพนๆ พานๆ พอดีเรามักจะออกมาตอนค่ํา คือออกมาจะมาดูนั้นดูนี้ ตอน
กลางวันมาไมได ตองออกมาตอนค่ํา หรืออยางหนึ่งแตเชาๆ ออกเลย ตอนค่ําเรา
ออกมาดูนี่เพนๆ พานๆ มาก็ถามละซิ นี่มาอะไรกัน ถามจะพูดวาไลเบ้ียก็ไมผิด ธรรม
ไลเบ้ียกิเลสจะวาไง มาเซอๆ ซาๆ ออกไปเดี๋ยวนี้ ไลเลย เอาจริงๆ เรา 

เราไมเห็นสิ่งใดเลิศยิ่งกวาธรรม ใครอยาเอาเงินเอาทองสมบตัิตางๆ ทีโ่ลก
กิเลสมันยกมันยอวาดีนั้นมาอวดธรรมนะ เขี่ยลงทะเลหมด สําหรับหลวงตาบัวนี้ไม
สนใจอะไรยิ่งกวาธรรม ธรรมนี่เทิดทูนที่สุด ความสุขความเจริญเต็มอยูในหัวใจเพราะ
ธรรม ไมใชเพราะส่ิงเหลานั้น ส่ิงเหลานั้นมันเปนดาบสองคม พาดีกไ็ด พาชั่วก็ได พา
เจาของฉิบหายก็ได แตธรรมไมมี   .เราเทิดทูนนี้ตางหาก  เพราะฉะนั้นเวลาใครมา
ผิดเวล่ําเวลาจึงไลเลยจริงๆ เอาจริงๆ เรา ไมมีหนาอินทรหนาพรหม เพราะหนาเหลานี้
หนากราบธรรมทั้งนั้น ธรรมเหนือโลกแลว นี้สอนโลกใหไดสตสิตัง 

เขียนไวที่หนาวัดก็เขียน “ที่นี่เปนวัดเปนสถานที่บําเพ็ญภาวนาเพื่อความสงบใจ 
ไมมีกิจจําเปนไมควรมาเที่ยวเพนพาน” เราสั่งใหเขียนเองทีเดียว เราเปนคนสั่งใหเขียน 
ไมอายบางเหรอเราวางั้น อยาเอาอะไรมาอวดวัดนะ ไมมอีะไรเลิศยิ่งกวาวัดยิ่งกวาธรรม 
อยาเอามาอวดนะ ถาเอาส่ิงนั้นมาอวด เขี่ยลงทะเล อยาเขามาในวัดนี้ เราไมไดมุงส่ิง
เหลานี้ เกิดมาในทามกลางสิ่งเหลานี้ก็เปนฟนไฟเผากันทั่วโลกเหมือนกนัหมด ไมเห็น
มีอะไรวิเศษวิโสยิ่งกวาธรรมที่มีในใจ ปฏิบัติธรรมเย็นไปหมดเลย เราจึงไดเอาอันนี้มา
ประกาศสอนโลก พากันจดกันจํา 

ใหมีขอบมีเขตมีเหตุมีผลบางซิ เมืองไทยเรานี้เมืองไมมีขือ่มีแป เมืองฟุงเฟอ
เหอเหิม เปนบากันทั้งโลก นี่ละมันจะเอาใหเปนมรดกอันเลวรายยัดใสลูกใสหลาน แลว
ก็วิ่งตามพอตามแมไมมคีําวารูจักประมาณ อะไรๆ มาความับๆ เมืองไทยเปนเมือง
ฟุงเฟอ เมอืงนอกเขาไมไดโยนขี้เขามาในเมืองไทยใหความับลองดู เปนขี้หมูขี้หมาขี้
เปดขี้ไกอะไร มันควาเกงนักเมืองไทยเรานี้ โยนขี้หมูขี้หมาจากเมืองนอกนะ เมืองไทย
เราอยาโยนมา เอาเมืองนอกมาโยนเพราะมันเปนบาเมืองนอกพวกนี้นะ อะไรเปนของ
เมืองนอกดหีมดๆ ลืมเมืองในลืมตวัของเรา 

เราอยูเมืองในก็เราไมไดอยูในตุมในไห เราก็อยูในบานในเรือนเหมือนกันกับ
เขา มันเปนบาอะไรนักหนา ถาเปนเชนนี้แลวคําวาฟนตัวไมมี มีแตวิ่งตามเขาๆ ละ 
ธรรมจับใหมันชัดเจนหมดซิ แยกสวนแบกสวนอันไหนที่เราไมสามารถยอมรับๆ ส่ิงที่
เราสามารถเราทําของเรา ใหเปนคูแขงกันไปในตัว เปนเนื้อเปนหนังในตัวของเราบางซิ 
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ไอนี้มาอะไรหมอบราบๆ มีแตคนหมอบราบ เมืองไทยเมืองหมอบราบ อะไรมาดีหมด
ถาเปนของเมืองนอก ของเจาของเองไมเปนหนาเปนหลัง เราคนไทยดวยกัน สินคาสิน
ขายเต็มบานเต็มเมือง ถาไมใชของเมืองนอกมันไมเอานะ ถาของเมืองนอกความับ ลิง
รอยตัวสูไมได มันสําคัญอยางน้ีนะ ลืมตัว ใหพากนัฟตตัว อยาลืมตัวจนเกินไป มันเปน
บาเอาเสียจริงๆ โอย นาทุเรศนะ เอาละใหพร 
 

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/

