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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

หัวใจสวยงามแลวพอ 
 

พอพดูถงึเร่ืองวัดนี้ไมมีเณร ไมรับเณร อยางมากก็รับองคสององค ไมนาน แลวก็
มาเขากันได มีเณรองคเดียวมันคงเหงาละทา ไปเลนกับพระไมได มันกท็ําบ้ังไฟเลนแลวไป
จุดในปาลึกๆ แตกอนมันเหมือนกวาง พระไมมาก เปนทางจงกรมอยูลึกๆ เณรนี้มันคง
เหงา มันทําบ้ังไฟเล็กๆ ไปจุดคนเดียวลึกๆ ประมาณสองทุมมั้ง มันดลบันดาลอะไรก็ไม
ทราบ เราออกจากทางจงกรมแลวก็ตรงเขาไปนั้นเลย ซึ่งเราก็ไมเคยไปนะ มันมีอะไรสะกิด
ใจลึกๆ เลยเดินเขาไป เขาไปจวนจะถึงตัวแลว ก็ไมนึกวามคีนอยูที่นั่น เพราะทางจงกรม
อยูลึกๆ กลางคืนไมนาจะมีใครมา เพราะกลางคืนสงัดพระทานก็เดินจงกรมอยูขางๆ กุฏิก็
ได สวนมากจะไปเดินตอนกลางวันอาศัยรมไม เราเขาไปนั้นไดยินเสียงไฟชิดๆๆ เอา มัน
อะไร 

บั้งไฟเล็กๆ นั่นมันทําขึ้นนะ ทําใหสนใจ เอ มันไฟอะไร เราก็ดอมเขาไปดูวามัน
เปนอะไร สักเดี๋ยวมีอีกนะ ก็มันเตรียมไปพรอม พอจุดนี่ปบก็ไปจุดนี้ เราเขาไปไดยินเสียง
ชิดๆ ขึ้นอกี ออ มันบั้งไฟนอย คงเปนเณรละ มันมีเณรเดียว เราเขาไปพอมันเห็นเรา
เทานั้นตัวสั่นเลยเทียว ทําอะไรเณร โอย ทําไปอยางน้ันละ ตัวสั่นนะ เราก็วาตอไปอยามา
ทําอยางน้ีนะ นี่ละมีเณรเดียวเทานั้นมันก็ทําอยางน้ัน ไปทะลึ่งกับพระไมไดทานจะเขก
กบาลละซี มันก็เลนคนเดียวมัน จุดบั้งไฟขึ้น เราดูลักษณะกลัวมาก โศกเศราเหงาหงอยทั้ง
วัน เราก็เฉยเหมือนไมมีเร่ืองมีราวอะไร 

จนเรื่องมันจางไปแลวจึงเรียกเณรมาลงทัณฑกรรม ตามหลักพระวินัยก็มีนี่ ใหเอา
ดินมาถม แถวตะวันตกนี้มันต่ําๆ ขางๆ ศาลานี่ มันเปนหลุมเปนบอ ใหไปเอาดินขางใน
เปนจอมปลวก ขุดมา ใหมันทําวันละชั่วโมง ตอนบาย ๔ โมงไปขดุดินใสบุงกี๋มาเทๆ ที่เปน
หลุม วันละชั่วโมงๆ ๓ วัน ใหพระควบคุมดวยนะ มันจางไปแลวละ จนมันหายไปแลวที่วา
ทานจะดุทานจะอะไรทานก็ไมเห็นวาอะไร คงคิดวางั้น ตอนกําลังรอนมากเราก็เฉยไมสนใจ 
จนกระทั่งมนัเย็นแลวจึงไลเอาดินมาถม ยกตัวอยางเชนเณรนี้แหละ มีเณรเดียวมันก็ทําของ
มันได เสร็จแลวจึงมาถาม เณรทําบ้ังไฟนี้ไดยังไง บอกวาตั้งแตเปนเด็กไปวัดกับพอ ไปชวย
พระทานทําตะไล บั้งไฟอะไร ก็ไปดู เลยเอาตัวอยางน้ันมาทํา ออ เปนอยางน้ีเอง เอา
ตัวอยางมาทาํ วางั้น ขบขันดีนะ นั่นละจึงไมไดรับเณร วัดนี้ไมคอยมีเณร วัดไหนก็มกัเปน
อยางเดียวกัน ยิ่งอยูในปาในเขา โอย ไมมีเลยเณร 
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พูดเหลานี้เราก็ไมลืมที่วาไอหมาดําหางกุดอยูที่สวนแสงธรรม เราก็ทราบแววๆ 
ทราบก็ทราบบาๆ บอๆ ไปอยางน้ันแหละ วาไอขาวกับไอดํา ไอขาวมันหางยาว ไอดําหาง
กุด ดูเหมือนลูกแมเดียวกันเทากัน ตัวหนึ่งมันตายเสียเขาบอก เราก็เขาใจวาไอดําตายยัง
เหลือแตไอขาว เชื่อฝงแลวที่นี่ ไปก็เห็นไอขาวตัวหนึ่งมาแทนแตเปนไอขาวตัวเล็ก ไมใชตัว
มันตาย เราก็นึกวาเปนตัวนี้ไปเสีย ไอดําหางกุดนั้นเรานึกวามันตาย ตัวขาวไมตาย ความ
จริงตัวขาวตาย แตตัวขาวเล็กนี่มันแทนกันเสีย มันตัวพอๆ กัน นึกวาตัวนั้นไมตาย แลวก็
ไปตายใจวาไอดําหางกุดนั้นตาย 

แลวอยูๆ เมื่อเชาวานนี้ออกไปนูนแตเชา ไปเห็นมันนอนอยูในโรงที่เขาทํางานอยู
นั้น โรงนอกกําแพงนี่ เห็นมันนอนอยู มันมองดูเราตาละหอย ตาออนๆ  เอ หมาตัวนี้ดู
ลักษณะ เรียกวาอยากจะสนิทกับเรา เอ มันจะมาสนิทกับเราไดยังไง เราเดินไปเขาก็นอนด ู
ดูไปดมูา เอ หมาตัวนี้ทําไมมันเหมือนไอดําหางกุดที่สวนแสงธรรมนัก แตเราก็ฝงใจวาไอ
ดํามันตายไปแลว แลวไอนี่ทําไมมันเหมือนกันนักหนา มันมีลักษณะสนิทกับเรา เราก็ยังไม
เขาไปใกลมนั แตมันสนิท แตกอนอยูสวนแสงธรรมเราเคยเลนกับมันจะวาไง มันตายนูน
มาเกิดที่นี่เราไมรูซิ ดูลักษณะมันจําเราไดนี่ แตเราไมอะไร มันก็ดูเรา ผานมาถึงมาถาม
เร่ืองราว จึงรูวาไอดําตัวนี้คือไอดําสวนแสงธรรมนั่นเอง ไมใชตัวนี้ตาย เปนตัวขาวตางหาก
ตาย โอ เปนอยางน้ีเอง ขบขันเมื่อวานนี้ 

อยางน้ันละความสําคัญผิด ไอดําหางกุดนี่ในความเขาใจรอยเปอรเซ็นตวามันตาย
ไปแลว นึกวาไอขาวหางยาวยังอยู ก็พอดีไอขาวหนึ่งแทนกันขึ้นมา ความจริงไอขาวตาย
แลว มีไอขาวตัวหนึ่งมันโตเทากับไอดํา จึงนึกวาเปนตัวนั้น ไอดําหางกดุนึกวามันตายไป
แลว ที่ไหนไดมันมาอยูที่นี่ พระเอามาละทา เห็นตัวนั้นตายมันเหงาเลยเอามา มันเหงา
อะไรพระอยากเปนเสี่ยวกับมันนั่นเอง หาเร่ืองวามันเหงา ตัวเองเหงาไมไดเปนเสี่ยวกับ
หมาคอยยังชั่วหนอย ขบขันดี เราไปตื่นหมาตัวนี้แหละเมื่อวานนี้ อยางน้ันนะ ดูลักษณะ เอ 
หมาตัวนี้ทําไมจึงเหมือนไอตัวที่สวนแสงธรรมนักนา แตไมไดลงใจนะ เขาใจวาตัวสวนแสง
ธรรมตายไปแลว แลวตัวนี้ทําไมเหมือนกันนักนา ดูลักษณะมนักับเรา มันสนิทเรา เพราะ
เราเคยเลนกับมันตอนอยูสวนแสงธรรม แตเราไมไปจบัมัน มันดู ทุกอยางมันออนนิ่มกับ
เรา เราก็เดินผานไป มาทราบทีหลัง ที่ไหนไดไอหูตูบหางกุดสวนแสงธรรมคือตัวนี้เอง 
เพราะฉะนั้นมันจึงสนิทกบัเรา ก็มันเคยเปนเสี่ยวกับเรามาแลวแตสวนแสงธรรม แตเราจํา
ไมไดเฉยๆ ขบขันดีนะ มีหลายตัวสวนแสงธรรม ไอตัวเล็กหางกุดเปนคูเหมือนกัน ออก
จากโนนก็มาอยูนี่ ออกจากนี้ก็ไปโนน 

เมื่อวานไปดานทั้งสองดาน ไมลงรถเลย ตั้งแตนั่งรถปบจนกระทั่งถึงกลับมาไมลง
เลย พอไปถึงดานก็เปดทายรถใหเขาขนของลงตามจํานวนของแตละครอบครัวๆ ใหครบ
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กัน พอลงของเสร็จเรียบรอยแลวบึ่งเลยรถ เราไมลง มีแตคนขับรถกับพระที่ไปดวยลง เรา
ไมลง พอลงเสร็จแลวก็บึ่งรถเลย ไปดานสุดทายนั่นก็ไมลง ดานสุดทายคนเต็มอยูนั่น เรา
เปดขางรถออก ขนของอยูขางๆ คนยั้วเยี้ยๆ พอมองเห็นเรานี้รุมใสเลยนะ นั่นเห็นไหม 
ทีวี เขาดูทีวี เขาสงสัยเราเมื่อไร เห็นเรานี้รุมเขามาเลย อาวไปยังไงมายังไง รุมมาหาอะไร 
เราวางั้น แลวอยูที่ไหน ถาม วาอยูจังหวัดชลฯ แลวจะไปไหน วาจะไปนครสวรรค แลวที่
เขามานี้มาอะไร อาว ก็หลวงพอออกทีวีทั่วประเทศ พอวาอยางน้ันคนหนึ่งปุบเขามาที่เทา
เรา ผูชายหัวหนาปุบเขามา อยูๆ ก็มาจับขาเราดึงออกไปเอาไปเหยียบหัวเจาของ ถูหัว
เจาของ 

เอาไปเหยียบอะไร เทานี้สําหรับเหยียบขี้ไมใชสําหรับเหยียบหัว โอย ขอใหเหยียบ 
ยิ่งเอาหนักขึ้น อยางน้ันนะ เขาจําได ของเลนเมื่อไร เห็นที่ไหนจําไดทั้งน้ัน เมื่อวานนี้พรึบ
เลยเขามารุม เราก็ไมลงรถ ก็มีคนเดียวที่มาควาเอาเทาของเราไปเหยียบหัวถูหัว เอาไป
เหยียบทําไมถูทําไม เทามีไวสําหรับเหยียบขี้ตางหากนะ ไมไดเพื่อเหยียบหัวคน โอย ขอให
เหยียบบางเถอะ ยิ่งถูแรงขึ้น วาเทาไรยิ่งถูแรง ออกจากนั้นเขาวาจะไปนครสวรรค คงจะไป
เที่ยวเพราะทางดี เวลานี้ทางสะดวกสบาย การไปมาหาสูสะดวก เพราะฉะนั้นคนจึงมีโอกาส
ที่จะเที่ยวที่นั่นที่นี่ เรียกวาทุกภาคประสานถึงกันหมดเลย เพราะการคมนาคมสะดวก แต
กอนแตละภาคๆ มันเหมือนคนละทวีป เดี๋ยวนี้ไมไดเหมือนคนละทวีป มันคนละฟากรั้ว
บานเทานั้นเอง ใกลนิดเดียวๆ ไปมาหาสูกันสะดวกสบาย 

เวลาไปก็ตองดู คนเราไปตองดู ตลอดขนบประเพณีเปนยังไงๆ ถาหากวาไดพักได
คางที่ไหน ความคิดความอานอยางน้ีตองมดีวยกันทุกคนนัน่แหละ ขนบประเพณีของบาน
นี้เมืองนี้เปนยังไงๆ อันใดที่ดีก็ยดึมาเปนคติ อันใดไมดกี็ปลอยใหผานไปๆ การไปมาหาสู
ซึ่งกันและกนันี้เปนเคร่ืองประสับประสานความรูความเห็นความเปนไปตางๆ ใหเขาถึงใจ
ของกันและกันไดด ียิ่งเปนนักธรรมะเขาไปหากันแลว ย่ิงสนิทไดเร็ว ธรรมะสําคัญนะ ไปที่
ไหนซึมเขาไปเลย.ประสานกันเพื่อความแนนหนามั่นคง ความสนิทตายใจกัน 

เราจึงอยากใหพี่นองทัง้หลายเอาธรรมเขาสูใจ ทานทั้งหลายจะเห็นหนาเขาหนาเรา
เสมอกัน เห็นตัวเขาตัวเราเสมอกัน ฐานะของเขาของเราเสมอกัน ดวยน้ําใจที่มีความ
จงรักภักดี ซื่อสัตยสุจริตตอกัน น้ําใจประสานไวนะ สมบัติเหลานั้นก็มากลายเปนเคร่ือง
ประสานดวยกันหมด นี่ธรรมไปที่ไหนเปนอยางน้ัน ไมมีคําวาแตกวาแยกวายุวาแหย อันนี้
เปนขาศึกของธรรม ไปทีไ่หนยุแหยกอกวนทําลาย เขาทําดีแลวไปทับไปทบุไปจุดไปเผา นี่
คือพวกเลวรายพวกอันตรายของสิ่งดแีละคนดีทั้งหลาย ถาเปนธรรมแลวมีแตประสานๆ 
ทั้งนั้น 
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คิดดูซิอยางที่เราไปเมื่อวานนี้ พอมองเห็นปบจําไดหมดเลยนะ เขาดูในทีวี มาก็รุม
มา คนนี้ก็มาควาเอาเทาของเราไปถหัูว ฟงซินะ เคยเห็นกันเมื่อไรตั้งแตเกิดมา  ทําไมเปน
อยางน้ันได นี่เห็นไหมใจ เขาทราบทันทีวาเราเปนผูนําพี่นองชาวไทยเราออกชวยเหลือโลก 
ประสานหัวใจเขาแลวนั่น เราคนหนึ่งเปนผูอุมชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย เขารูทันที 
เพราะฉะนั้นเขาจึงสนิทใจทันที จับฝาเทาเราไปถูหัวเขา ถูทําไม เทานี้สําหรับเหยียบขี้
เหยียบอะไรตางหาก อุย ขอถูหนอย ยิ่งถูใหญ ซดัลงอยางหนัก อยางน้ันแหละ นี่ละน้ําใจ 
ธรรมเปนอยางน้ัน ไปสนิทกันทันที ตายใจกันเลย จึงขอใหพี่นองทัง้หลายนําธรรมเขาสูใจ
ทุกคน จะเห็นทานเห็นเราเสมอกันไปหมดดวยความประสานกัน 

เร่ืองเยอหยิ่งจองหองเปนเรื่องของกเิลสพองตัวเหมือนอึ่งอาง วัวนั่นเหมือนธรรม 
หากินเสมอไปเลย อึ่งอางเห็นไมใชเหรอในนิทานอีสป เราอานตั้งแตเปนเด็ก อันไหนที่จํา
ไดจําไดนะ เขามาเขียนเปนบทสอนคน ครั้นบทเวลาดูแลวที่ไหนไดมันมอียูในชาดก ไปดู
นั้น ออ อันนี้เขาเอาออกจากนี้ไปสอนเด็กนักเรียน นิทานอีสป ที่เราจําไดก็ มีชายคนหนึ่ง
ขับเกวียนไปในปา ลอเกวียนนั่นตกหลมลึก ควายลากไปไมไหว ก็รองโวยวายใหใครตอ
ใครมาชวย เวลานั้นเทวดาที่เปนเจาปา ก็อาจจะเปนพวกคนอยูในปานั่นละวาเปนเทวดาที่
เปนเจาปา ออกมาชวย มาชวยก็ไมไดชวยธรรมดา วา เธอจงเฆี่ยนควายใหควายบืนอยางน้ี 
ลอก็ขึ้นจากหลมลึกได การจะรองโวยวายไปเปลาๆ ไมมีใครจะชวยเจาได นิทานเรื่องนี้
สอนใหรูวา พึ่งตนเองนัน้แลเปนอันดับหนึ่ง ดีกวาไปพึ่งผูอืน่ นั่นเห็นไหมละ ทานสอนไว
อยางน้ัน นี่ไมพึ่งตัวเอง โวยวายหาเทวดา เทวดาก็มาสอนเสียบาง เทวดาชวยบอกวิธี พอ
เฆี่ยนควาย ควายก็บืนแลวขึ้นไดเลยจากที่ติดอยูนั้น นี่ก็นิทานอีสป 

จําไดตั้งแตเปนนักเรียน มันจําไดก็เอามา เวลามาพูด มันออกมาจากชาดกทั้งน้ันนะ 
อยางไกแจตวัหนึ่งคุยเขี่ยหาอาหาร อยูในชาดก เวลาไปเจอในนูนถึงรูวา ออ นี้ออกมาจาก
ชาดกทั้งนั้น ออกมาเปนนิทานอีสป จากน้ันก็มาไกแจตัวหนึ่งคุยเขี่ยหาอาหาร ไปพบพลอย
เม็ดหนึ่งงามดีมีคามาก จึงรอยเปรยๆ ขึ้นวา นี่ถาเจาของของเจามาพบเจาเขาเชนนี้ เขาคง
เก็บเจาไวไปฝงไวในหัวแหวนตามเดิม แตนี้เจาไมมีประโยชนอะไรกับเรา สูขาวสุกขาวสาร
เมล็ดเดียวก็ไมได วาแลวก็คุยเขี่ยเลยไปในแปลงอื่นๆ ไมสนใจกับพลอยนี้เลย นิทานเรื่อง
นี้สอนใหรูวา ของดียอมเปนประโยชนแกผูรูจักใชเทานั้น นั่นเอาตรงนั้น นิทานเรื่องนี้สอน
ใหรูวา คือสรุปกอนจะมาสอน 

ทีนี้ก็เอามาคิด ไกแจตัวหนึ่งก็คือเหลานี้แหละไกแจ มันคุยเขี่ยหาอาหาร ไปพบ
พลอยมันกไ็มสนใจ พบอรรถพบธรรมไมสนใจ ลากเขาไปภาวนามันโดดใสหมอน สูหมอน
ไมได นี่เห็นไหมละ มันวิ่งใสเส่ือใสหมอน เส่ือขาดหมอนขาด เย็บเอาชุนเอา นอนไปเรื่อย
ไมสนใจกับการภาวนา เพชรพลอยอยูนั่นไมเอานะ พวกนี้พวกไกแจทั้งน้ันแหละ ไกแจไก
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จนเปนไปดวยกันหมดมนัถึงพูดกันไดใชไหมละ นี่ละไกแจก็เปนนิทานสอน คือคนที่ไม
สนใจกับสารประโยชนอะไรเลย สนใจแตหาอยูหากิน ตื่นไปวันหนึ่งๆ เปนบากับมืดกับ
แจง วันนั้นเดือนนั้นปนี้ เพลินกับมืดกับแจงไปไมไดดตูัวเองผิดถูกชั่วดีประการใด ก็ไม
เกิดประโยชนอะไร เพลินไปอยางน้ันแหละพวกไกแจ ถาไกจนไกใหญแลวก็หาเอาเหตุเอา
ผลมาใชทั้งนั้น เปนอยางนั้นนะ 

นี่นิทานอีสปเอามาสอนพวกเรา มาในชาดกทั้งนั้น เวลาไปอานเราจึงไดเห็นใน
ชาดก ออ นี่ออกไปจากนี้ทั้งนั้นๆ  นั่นละธรรมะเครื่องเตือนใจทานนํามาสอนตั้งแตเปน
เด็กนักเรียนมาจนกระทั่งถึงครู เอามาสอนตามขั้นตามภูมิ ใหญก็สอนไปอีกภูมิหนึ่งๆ ผูที่
ควรกาวเขาสูสมาธิภาวนาก็ยิ่งสอนเขาไป เรงเขาไปเรื่อย เปนขั้นๆ พุงถึงที่สุดจดุหมาย
ปลายทางไดเลย ไอพวกไกแจมันกน็อนตายกองกันอยูนั้นไมไดเร่ืองไดราว พวกไกจนได
ทั้งนั้นแหละ ไดๆ ทําเปนผลเปนประโยชนไป พวกไกแจนี่ตายกองกัน ไมสนใจ ไปวัดไปวา
ก็เกงๆ กางๆ เราดุดวยนะ เขามานี้เขามาเกงๆ กางๆ แตงเน้ือแตงตัวเหมือนลิงเหมือน
คาง มาอะไรนี่ สถานที่นี่ไมใชเร่ืองอยางน้ีนะ ออกไปเดี๋ยวนี้ ไลเลย ถาไปเจอกับเราก็จังๆ 
เลย ไมไวหนาใครนะ มันเหมือนลิงเหมือนคาง ไมเหมือนมนุษยมนา 

โลกเขามีความสูงความต่ํา ที่ควรไมควร..รู นี้ทําไมไมรู เปนคนทั้งคนทําไมเปน
อยางน้ี นี่ขับออก มันจะคิดก็คิด ไมคิดก็ชางมนั ก็เราสอนใหคิด เราไมไดสอนเพือ่ความ
เสียหายแกคนนั้นนี่นะ สอนใหเปนขอคิดอานเอาไปพินิจพิจารณาดัดแปลงตนเอง 
ความหมายวาอยางน้ัน ที่เขามาในวัดในวาแตงตัวลอนจอนมันดูไมไดนะมองดูแลว พระผู
ทานปฏิบัติดีปฏิบตัิชอบ ทานรักษาเขมงวดกวดขันเรื่องศีลเร่ืองธรรมความดีงามทั้งหลาย 
เรามาจุนจานๆ เอาของเลอะๆ เทอะๆ มาปาใสหนาใสตาทาน ทานก็ดุเอาบางละซิ จะวา
ทานดุไดยังไง ความเลวของเจาของมันเลวขนาดไหน ความดุของทานไมเสียหาย ทานดุ
เพื่อดีตางหาก ไอความเลวของตัวเองที่เขามาจุนจานๆ ไมไดคิดอานไตรตรองอะไรเลย 
ดวยความคึกคะนองจนเปนนิสัยสันดานหนาดาน เขามาในวัดก็ไมรูวัดรูอะไร น่ีละเอาเสีย
บางๆ ถามาเจอเราแลวโดนทุกรายแหละ ไมวาสูงวาต่ําแหละครั้นมาหาเราแลว เอาทั้งน้ัน 

ธรรมสูงขนาดไหนทําไมไมเอามาใช เอามาใชทําไมมูตรๆ คูถๆ อยางน้ี นั่น
ความหมายวาอยางงั้น เพราะฉะนั้นใครจะมาจุนๆ จานๆ ในวัดนี้ใหเตือนกันนะ ถาเจอกับ
เราเขาไปเปนอยางน้ันแนๆ ขับเดี๋ยวนั้นเลยไมใหมา มาหาอะไร อยูที่ไหนมันก็มีอดอยาก
อะไรไอเร่ืองมูตรเรื่องคูถสกปรกโสมม เร่ืองดีงามไมนํามาใช วาใหซิ ถาเราไมวาไมมีใครวา
นะ ที่วาเหลานี้ไมมีใครสอนไมมีใครวา แตเรานี่เอาเลยไมไวหนาอินทรหนาพรหม เทวบุตร
เทวดาอินทรพรหมกราบธรรมทั้งน้ัน ธรรมเหนือโลกสอนโลกจะเปนอะไรไป เราก็สอน
อยางน้ันตางหาก 
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มันมาทุกแบบทุกฉบับจนค่ําแลว จนเดี๋ยวนี้ตั้งกฎปากเปลานี่ละดุเอา ตั้งแต ๕ โมง
เย็นลงไปแลว อยาเขามาจุนจาน มาก็ถาม มาอะไร สมมุติวาขับรถเขามา มาอะไร นี่ผิด
เวลาแลวนะนั่น กลับเดี๋ยวนี้ไลเลย มาจุนจานอะไรมาเที่ยวอะไร สถานที่นี่ไมใชสถานที่
ทองเที่ยวเลนนี่นะ ความเพลิดเพลินเปนเรื่องของสกปรก ไปออกไป ไลเร่ือย ถาเปนคน
ยั้วเยี้ยๆ เขามาก็แบบเดียวกัน ถาเปนขับรถเขามาถามเหตุถามผลเสียกอน ไมงั้นจุนจาน
หมดนะ โอย เลอะเทอะไปหมด 

พอพดูอันนีก้็เอาอีกแลวนี่ ก็ไปเห็นธรรมาสนใหญอยูที่อาสนสงฆที่ศาลาใหญหลัง
นั้น ธรรมาสนใหญเอามาจากไหนก็ไมทราบ นี่จี้พระแลวใหเอาออกหน ี เร่ืองของกิเลส
ตัณหาเรื่องที่จะมาทับมาถมมามาก วัตถุนี่มากทีสุ่ดเลยมองไมทันนะ มันจะมาเหยียบธรรม 
วัตถุเหยียบธรรม วัตถุมีมากธรรมเสื่อมๆ จนกระทั่งไมมธีรรมนะ ธรรมแทสงาอยูภายใน
จิตไมจําเปนตองหาอะไรมาประดับ สวยงามอยูในนี้หมดเลยธรรมเปนอยางงั้น อันนี้เอานั้น
มาประดับอันนี้มาประดับขนเขามาๆ ไลออก เชนอยางเกาองเกาอี้นี่ไลออกนะ ไมงัน้เต็ม
หมดนะในวัดนี่ เราไมเอา ไลออกเลย ขนมาใหขนกลับคืนไมเอา เลนออนๆ ไมไดกบัพวก
นี้ นี่ก็เอาธรรมาสนใหญอันหนึ่งมา เอามาจากไหนก็ไมรู กําลังบอกพระใหเอาหนไีปไหน
เอาไปนะอยาเอามาขวางในนี้นะ 

พวกวัตถุมันเร็วที่สุดนะมากีดมาขวาง เทศนๆ ทีไ่หนก็ไดอยางเดี๋ยวนี้หาธรรมาสน
ที่ไหน ก็เทศนไดอยู พระพุทธเจาหาธรรมาสนที่ไหนกระเทือนทั่วแดนโลกธาตุ อันนี้เห็นที่
ไหนมีแตธรรมาสน ประดับประดาตกแตง ไอเร่ืองโลกน้ีเร็วที่สุดนะ รวดเร็วมากทีเดียวมอง
ไมทัน มองอยูตลอดมองไมทัน นี่เห็นไหมอยูขอบสระยังมีอะไรเกาอี้ยาวหรืออะไรมีอยูสัก
อันสองอันอยูตามนั้น มาเมื่อไรก็ไมรู เราไมเห็นนะถาเห็นหนาผากแตกพูดจริงๆ มนัมายุง
อะไร สถานที่ทานรักษาของทานมีอยูมาทําลายทําไม นี้เปนเรื่องของโลกจุนๆ จานๆ หา
ความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิง ไปที่ไหนความรื่นเริงบันเทิงออกหนาออกตาไป นี่ไมใช
สถานที่ร่ืนเริงบันเทิงแบบสกปรกนะ สถานที่ร่ืนเริงบันเทิงในธรรมทั้งหลายเพื่อความสงบ
รมเย็นตางหาก นั่นทานวาอยางน้ัน 

นี่เห็นอยูเกาอี้เกาแออะไรเขามาจุนจาน ใครเอามาเกาอี้จะปาใสหนาผากมันนะ มา
ยุงทําไม ขนเขามา ถาตองการความสะดวกสบายอยาเขามาในสถานที่นี้ดวยความสบาย
แบบนี้นะ ทุกขกท็ุกขไป ขอใหใจไดเปนสุขดวยการฝกทรมานกิเลสตัวเสนียดจัญไรนี้เปนที่
พอใจ ทานทําอยางน้ันตางหากนะวัดนี้ ดูไมไดนะเวลานี้ มองไมทนั เชนอยางเราไป
กรุงเทพนี้ ส่ิงกอสรางหรืออะไรขางหลังนี้มันขึ้นแยะนะ เราอยูนี้ทําไมได มแีตขโมยทํากัน
เวลาเราไมอยู สรางน้ันสรางน้ีขึ้นมาแถวนี้เราไมเห็นนะนี่ เวลาเราไมอยูหมอบ เวลาเราอยู
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หมอบ เหมือนไมมีหูมตีานะ หลับหูหลับตา พอเราไปเปนบาเขาไปอีก ที่ซิมันนาโมโหนะ 
กลับมานี้เต็มไปหมดๆ 

เราตองการอะไรสิ่งเหลานี้ ดูแตหัวใจเทานั้น ใหหัวใจสวยงามแลวพอ พอหมดไมมี
อะไรเสมอ ใจสวยงาม อยาเอามาอวดเกง เหลานี้มีแตสวมแตถานแตมูตรแตคูถ อยาเอา
มาอวดธรรมนะ ธรรมเลิศเลอไมงั้นสอนโลกไมได เปนที่ตายใจของโลกไมได อันนี้ใครตาย
ใจกับมันไดไหม มันเลอะเทอะมากขึน้ทุกวันๆ วัดนี้จนมองไมทัน มาจากทางไหนตอทาง
ไหนเปนไปอยางน้ัน เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้ 

ผูกํากับ : ลูกศิษยอยูในนี้เขาขอถามปญหาธรรมะดังตอไปนีน้ะครับ 
ขอที ่๑. ภาวนาพุทโธในชวงแรกยังไมชัดเจน ลอยไปมา อยากทราบวา จะกําหนด

ปกลงจุดใดจุดหนึ่งไดหรือไมครับ 
หลวงตา : ก็ปกลงพุทโธ สติตั้งอยูนัน้ซิ มันอยูในกายนั่นนะ นั่นละจุดมั่นคงอยูตรง

นั้น คือมั่นคงอยูกับพทุโธกับสติ ติดกับอยูในรางกายเปนองคอริยสัจตรัสรูไดทั้งน้ัน ถาอยู
ในตรงนี้เอาอยูไหนอยูเลย ใหพุทโธติดกับสติตดิอยูนั้นละ นั่นละองคอริยสัจ อยูใน
ทามกลางภาชนะคือรางกายถูกตองหมด 

ผูกํากับ : ขอ ๒. ครับ ภาวนาแลวเห็นรางกายของตัวเองเปนโครงกระดูก เห็นตับ 
ปอด หัวใจ แลวจะพิจารณาอยางไรตอไปครับ 

หลวงตา : พิจารณาใหมันแตกแยกกระจัดกระจายออกไป เปนปาชาผีดิบผีแหงไป 
เขาใจไหมละ มันแตกกระจัดกระจายเหมือนปาชา ทีแรกไปเผาก็เปนอยางหนึ่ง พอออก
จากน้ันมันก็แตกกระจัดกระจาย เปนเศษกระดูกกระเดี้ยวกลายเปนดินเปนน้ําไปเทานั้นละ 
ใหแยกแตกกระจายไปแลวตั้งขึ้นมาใหม พิจารณาใหม ตั้งขึ้นเรื่อยๆ การพิจารณาอสุภะ
อสุภังนี้สําคัญมาก พอมันตั้งขึ้นมามันแตก แตกตัง้ขึ้นมาใหมพิจารณาอีก จนกระทั่งมัน
ชํานาญ เวลามันชํานาญพิสดารมากนะ มองเห็นที่ไหนนี่จาไปหมดเลย 

ผูกํากับ : ขอ ๓. ครับ สมัยเปนนักเรียนแพทย เคยไดทําคลอดเด็กกอนกําหนด
(โดยฉีดน้ําเกลือเขาไปในมดลูก) ชวงที่ภาวนาก็อุทิศสวนบุญกุศลใหเด็กดังกลาว แลวก็ขอ
อโหสิกรรม อยากทราบวาเด็กคนนั้นจะไดรับการอโหสิกรรมหรือไมครับ 

หลวงตา : รับไมรับชางเถอะ เราอโหสิกรรมแลว จะไปปูยี้ปูยําอะไรก็แลวแตเขา 
เขาใจ อยางน้ีก็มาถาม ดทีี่เรายังตอบให เอาวาไป 

ผูกํากับ : ขอสุดทายเขาบอกวา พิจารณาจะใหเด็กคนนั้นเปนอสุภะนี้จะทํายังไง
ครับ พิจารณาเด็กคนที่อโหสิกรรมใหนี่ จะพิจารณาใหเปนอสุภะจะใหทํายังไง 



 ๘

หลวงตา : พิจารณาเด็กคนนั้นก็ได พิจารณาผูใหญของเราเปนอสุภะก็ได เปน
เหมือนกันนั่นแหละ พิจารณาไดทั้งขางนอกขางในไมขัดของ พิจารณาเด็กกไ็ด พิจารณา
ผูใหญก็ได พิจารณาเขาก็ไดเราก็ได เปนอสุภะกองอสุภะเหมือนกันหมดนั่นละ นอกจาก
มันไมพิจารณานั่งหลับตาอยูเฉยๆ เทานั้นเองมันถึงไมรู 
 

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/

