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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 

หลักใจเปนสําคัญ 
 (ผูวาราชการจังหวัด : ขอถวายรายงานความคืบหนาเร่ืองสรางโรงพยาบาลครับ 
เสาเข็ม ๑๙๐ ตนเสร็จแลว อันนี้เปนเสาชั้นที่ ๑ ไดตั้งเสาขึ้นมาแลวครับ อันนี้เปน
โครงสรางเหล็กเสาอะไรแนนหนาถาวรครับ แข็งแรงมากทีสุ่ดครับหลวงตา ตอนนี้
ไดผลงาน ๑๑% เร็วกวาแผนที่วางไว ๒% จะเสร็จตามสัญญาในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ 
แนนอนครับ) ๕๓ ตอนนี้ ๕๒ เหรอ ๑๐ ชั้นนะ (๑๐ ชั้นครับ เพราะฉะนั้นฐานรากมัน
จะใหญมากครับ พอชั้นลางเสร็จแลวมันจะเร็วครับ) เขาตองทําแนนหนามั่นคง เรา
ตองการอยางน้ันละ เอาละพอใจ 
 เราก็หมุนไมทันเรื่องการกอการสราง มีแตเร่ืองใหญๆ ทั้งนั้น จึงมอบภาระ
ทั้งหลายใหพี่นองชาวไทยทั้งประเทศชวยกันยกขึน้ ความสามัคคีนี้มีกําลังมาก ความ
พรอมเพรียงความสามัคคีซึ่งกันและกันมีกําลังมาก โยนเขาไปตรงไหนขาด
สะบั้นๆ เลยความพรอมเพรียงสามัคคี ถาความขัดแยงกนัและกันจอเขาไปตรงไหน
เหมือนไฟเผาแหลกเลย ตั้งขึ้นกี่ครั้งกี่หนลมเหลวๆ ขึ้นเปนตัวเปนตนไมได อยางทีว่า
สรางตึกตะกี้นี้ นี่ก็คือหัวใจของพี่นองชาวไทยเราที่จะชวยกันยกตึกหลังน้ี ๑๐ ชั้น
ขึ้น ถาใหเปนลําพังของใครของเราแลวไมขึ้น ตองเปนความจําเปนของคนทั้งชาติ 
ขึ้น ไมอยู ขึ้นเลย ความสามัคคีสําคัญมาก 
 (ทองคําทีม่อบแลวและยังไมไดมอบรวมทั้งหมด ๑๑,๙๓๘ กิโล ดอลลารมอบ
เขาคลังหลวงแลว ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลาร) มอบแลวนะ (ตึกสงฆอาพาธไดแลว 
๑๕๗,๘๒๕,๙๘๘ บาท คิดเปน ๗๘,๙๑๓ กอง) ตั้งรวม ๒๐๐ ลาน นี่ไดเปน 
๑๕๗,๘๒๕,๙๘๘ ไดมากขึ้นแลว เกินครึ่งแลว หนักอยูนะเราก็ดี แตจิตใจมันครอบ
โลกธาตุ มนัจึงไมถอืวาอยางน้ีเปนของหนัก ถาถือเปนของหนักขึ้นไมได นี่ถือวาความ
จําเปนเปนของหนักมากกวาการลงมือกระทํา มันจําเปนตองทาํเอาเลย 
 เมื่อวานนี้ไดเทศนเผ็ดรอนอยูพอสมควร ทุกอยางขึ้นอยูกับความจริงใจ ถาไมมี
ความจริงใจเหลาะแหละๆ ทําเปนรูปเปนรางขึ้นมาก็ยังเหลาะแหละ ความเหนียวแนน
มั่นคงไมคอยมี ถาจริงจังทุกอยางแลวม่ันคงทกุอยางนั่นละ สาํคัญอันน้ี เอาใหมัน
จริงจัง คิดดูอยางพระพุทธเจาจะไดมาตรัสรูสอนโลกก็ทรงสลบถึงสามหน ฟงซิ ใครมี
สลบเหรอ มีแตเส่ือหมอนติดคอๆ จนมองไมเห็นคนซี เต็มศาลาหลวงตาบัวมีแตลูก
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ศิษยหลวงตาบัวทั้งนั้น แตมองไปไหนไมเห็นลูกศิษยหลวงตาบัว เห็นแตเส่ือแตหมอน
มัดติดคอตดิหลังมันใชไมได  

ทําอะไรใหจริงจัง ถาจริงจังแลวชนะๆ ถาวาเอานะ เอาขาดสะบั้นไปเลย หลักใจ
เปนสําคัญ หลักใจไมมทีําอะไรไมคอยสําเร็จ สําเร็จก็ไมดี ถามีหลักใจหลักความจริง มี
ความสัตยความจริงแลวอะไรไดทัง้น้ันละ ขาดสะบั้นๆ ไปเลย พอพูดอยางน้ีเราก็คิดถึง
เร่ืองความทุกข..ยกพระพุทธเจาเทิดทูนไวสุดเกลาสุดกระหมอม เราเปนลูกศิษยเดิน
ตามครูบางทีมันจะตายจริงๆ นั่งภาวนาฟาดจนกนแตกนะ จึงไดธรรมะมาพูดใหพี่นอง
ทั้งหลายฟง  

นั่งภาวนาฟาดตลอดรุงๆ ขัดสมาธิ ยกเวนขอเดียว ในวัดนี้หรือครูบาอาจารย
พระเณรเต็มวัด หากเกิดฉุกเฉินอะไรขึ้นมาในปจจุบันเราจะลุกออกไปชวยเหตุการณอัน
นั้น ถาไมมีแลวไมมียกเวนเลย นั่งถาไมถึงเวลาจะออกไมได เอา ปวดหนักหนักลงไป 
ฟาดเต็มถานก็ได ปวดเบาฟาดใหน้ํามหาสมุทรสูไมไดก็เอา ไมมีถอยเลย ตองเด็ดใส
อยางน้ันละ นี้ขาดสะบั้นนะสิ่งเหลานั้น ขวางหนาเราไมได คือเอาจริงเอาจัง อยางที่วา
กนแตกละซ ิ ฟงซิ นั่งภาวนาซัดตลอดรุงๆ ไมเปลี่ยนไมพลิกไปทางใด ไมวาปวดหนัก
ปวดเบาไมมีขอแม มีขอแมอันเดยีววา พระเณร ครูบาอาจารยอยูในวัดนี้เกิดเหตุ
ฉุกเฉินขึ้นมาแลว เราจะออกไปชวยเหตุการณนี้เทานั้นอยางเดียว เขามาหาตัวของเรา
แลวไมมี เรียกวาขาดแลวนะนั่น ถาไมถึงสวางเปนวันใหมขึ้นมาชัดเจนแลวจะลุกไมได 
นี้ก็เคยทํามาเปนประจําเรา ไมใชธรรมดานะครั้งหนึ่งครั้งเดียวอะไร ทําเปนประจํา 
พอสมควรแลวเอานะๆ ถาวาเอานะตรงไหนขาดเลยๆ  

ผลก็ปรากฏเวลามันจะตายจริงๆ จึงไดนําเหตุการณเหลานี้มาเลาใหหมูเพื่อน
ฟง เวลามันจะตายจริงๆ คนเราไมไดโงนะ สติปญญามันหาทางออกมันจะหมุนของมัน 
เรงขึ้นเลยละ เจ็บปวดแสบรอนเทาไรๆ อะไรจะหลุดจะขาดสติปญญาไมมีคําวาถอย
หลัง ยิ่งหมุนเร็วเขาๆ สุดทายก็รอบในสิ่งน้ัน ถอนพรวดออก เบิกกวาง นั่นเห็นไหม
อํานาจสติปญญา อยางทําเหลาะๆ แหละๆ ถอยหนาถอยหลังแลวลม ลมแตยังไมทํา 
ถาวาเอานะขาดสะบั้นไปเลย นั่นพอสูกัน  

ที่พูดเหลานี้เราก็ตัวเทาหนู แตเคยทํามาแลว ถาลงวาเอานะเทานั้นละเปนขาด
สะบั้นไปเลย ไมมีคําวาถอย พูดก็เดชะนะไมเคยแพ อันใดที่วาเอานะวันน้ีนะตอง
พุงเลย ทะลุ ที่จะใหถอยหลังกลับมาไมมีเทาที่ผานมาในการบําเพ็ญธรรม คือหนัก
ที่สุดการบําเพ็ญธรรม งานการอะไรก็ตามใครจะวาหนักไมหนักๆ งานการจริงๆ ที่หนัก
มากก็คือการฆากิเลสหนักมาก พระพุทธเจาทรงแสดงวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กต ํ กรณียํ 
นาปรํ อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ พรหมจรรยคือการฆากิเลส สงครามรื้อโลกร้ือสงสารคือ
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สงครามฆากิเลส กิเลสเปนตัวสําคัญที่จะทําสัตวทั้งหลายใหเกิดแกเจ็บตายอยูในทุก
ซอกทกุมมุ ในน้ําบนบกบนฟาบนอากาศมีแตอํานาจของกิเลสสงไปเปนกรรมดีกรรมชั่ว
ขึ้นมาใหเกิดไดทุกแหง ในน้ําได บนบกได บนฟาอากาศได นรกอเวจีได นิพพานถึงได
ละ  

มีความตั้งใจจริงแลวเอานะ ฟาดใหมันขาดสะบั้นไปเลยได ถาไมเอาจริงเอาจัง
ไมได อยางพระพุทธเจาสลบสามหนไดเปนศาสดา ถาไมเชนนั้นไมไดละ ลมเหลว ไมมี
ศาสดา พวกเราไมมีศาสดา แมแตมีปานนี้มันก็ยังแหวกแนว คอยดูตั้งแตนายตัวเองคือ
ศาสดา ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา เปนนายใหญบังคับหนุนความพากความเพียร
ทุกส่ิงทกุอยางเขาสูแนวรบ เอาใหขาศึกขาดสะบั้นไป ถาไมมอีันนี้ลม ถามีอันนี้แลวขาด
เลย นี่พระพุทธเจาสลบสามหนจึงไดตรัสรูขึ้นมาแลวมาสอนโลก เปนของงายเหรอ 
พิจารณาซิ เหลานี้ไมใชของงายนะ การแกกิเลสน้ีแกยากที่สุดเลย 

พอกิเลสขาดจากใจแลวไมมีอะไรมาเปนขาศึก มแีตเร่ืองธาตุเร่ืองขันธเจ็บไขได
ปวยปวดหัวตัวรอนก็เปนเพียงผิวๆ มันจะเปนเต็มกําลังของขันธจนถึงจะแตกก็เปน
ผิวๆ ไมไดกระเทือนถึงจิตใจ ยิ่งจิตใจที่ถึงขั้นบริสุทธิ์ดวยแลวไมมีความหมายอะไรเลย 
ส่ิงเหลานี้ทําลายไมได นี่ละอํานาจของความพากความเพยีร ความอดความทน 
ความสัตยความจริง ตั้งลงตรงไหนขาดเลยๆ ถาไมเปนทาเหลาะๆ แหละๆ แลวโอย
เรามองดูแลวมันขัดหูขัดตา อยางมองดพูระดูเณรขนาดที่วาหลับหูหลับตามองมันกย็ัง
ไปกระเทือนอยูในหัวใจ ตาดูมองมาขัดตาขัดหู พูดออกมาคําไหนมีหลักมีเกณฑหรือไม 
มีอรรถมีธรรมเปนเครื่องยืนยันตัววาจะเปนผูพนจากทุกข เพราะอุบายเหลานี้หรือไม 
มันมองไมเห็น สลดสังเวชนะ  

ถาวามองไปที่ไหนเห็นแตทาจอซัดกนั ทาจออยู นั่นสติปญญาศรัทธาความเพียร 
อยูที่ไหนมีหลักมีเกณฑ สติไมเผลอ ตั้งเขาไปๆ สติเปนรากฐานสําคัญ จิตนี้มันจะ
เหาะเหินเดินฟาไปไหนดวยความพยศของมันสูความเพียรสูสติไมได สติฟาดลงไป
นี้ขาดสะบั้นเลย ตั้งตัวได เพราะฉะนั้นเราจึงพูดมาเปนเครื่องยืนยันวาเอาเถอะ ใครก็
ตามถาตั้งใจทํางานทําการสติอยาปราศจาก ใหจดจอกับงานอนันั้นงานนี้ เขียนหนังสือก็
เปนตนเปนตัว อานไดชัดเจนไดถอยไดความ ถาสติเผลอเสียอยางเดียวเขียนหนังสือก็
ผิดๆ พลาดๆ ลบๆ เขียนๆ อยูนั่นละ นี่คือสติไมอยูมันเผลอไผลไป มีแตมือเขียนผดิ
ไป ถาสตจิออยูในนี้แลวไมผิดไมพลาด การงานอะไรก็ตามถามีสติแลวไมผิดไม
พลาด ถาขาดสติแลวผิดพลาดทุกอยางนั่นละ สติจดจอใหดีทุกคนๆ 

เชนอยางเราอยูในพระในเณรกับพระกับเณรวาไมดูหรือ เปนหวง เปนหวงพระ
เณรของเรามากยิ่งกวาใครๆ เพราะเปนจุดที่จดจอรับผิดชอบในวงของเราเอง หนักนะ 
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มองดูพระดูเณรอิดๆ ออดๆ อยางนี้ไมนาดู เถอๆ มองๆ เลินเลอเถลไถลดูไมได 
มองดูเวลาไหนเห็นจอกันอยูๆ ดวยสติดวยปญญา นั่นละกิเลสจะพังตรงนั้น นาดู ตอง
อยางน้ันซิกิเลสไมใชของงาย ไดฟดกันมาแลวนะเราจึงไดมาพูดใหหมูเพือ่นฟง กิเลส
ขาดจากใจเสียอยางเดียวโดยสิ้นเชิงเทานั้นไมมีอะไรกวนใจเลย จิตพระอรหันตทานไม
มีทุกขในใจ ไมมีตัง้แตวันกิเลสตัวสรางทุกข นี่ละเปนเหตุใหสรางทุกขขาดสะบั้นลงจาก
ใจ อวิชชฺาปจฺจยา พอ อวิชฺชายเตฺวว อเสสวิราคนิโรธา อวิชชาดับเทานั้นอะไรดับ
หมด กิง่กานสาขาดอกใบไมมีอะไรเหลือ ดับหมดเลย เปนตนไมตายทั้งตน นอกนั้นก็ผุ
ไปเลย กิเลสตัณหาพังเลย ผุไปเลย ธรรมก็ครองโลก ครองหัวใจเรา  

ธรรมมีในใจเต็มสวนแลวไปที่ไหนสงางาม อยูคนเดียวยิ่งเต็มเมด็เต็มหนวย 
ทานอยูคนเดียวจะวาทานไมสะดวกสบาย ไมมีเพื่อนมีฝูง อยาไปคิดนะ ผิดกันคนละ
โลกเลย ถาอยูคนเดียวนั้นละเปนตัวของตัวเต็มตัวเลย ถาอยูสองอยูสามมนัแบงนูนแบง
นี้ไมคอยเตม็เม็ดเต็มหนวย เชนคุยกับคนนั้นแบงคนนี้ คุยกับคนนั้นแบงคนนั้น คุยกับ
คนนี้แบงคนนี้ แบงตอแบงเลยไมได สําหรับตัวเองไมมี ใชไมได ถาอยูคนเดียวแลว
เปนตัวของตวัตลอด คดิอานไตรตรอง ความเคลื่อนไหวของจิตมันหมนุไปอยางไร 
สติปญญาทนัตลอด แกกิเลสไปตลอด นั่นพน คนนั้นพน ใหพากันจําเอา 

โห ฆากิเลสนี่ฆายากมากนะ พระพุทธเจาสลบสามหนฆาได บางองคอยาง
พระโสณะประกอบความเพียร นี่ก็ฝาเทาแตก ทานเอาในตํารามากางไวใหพวกเราดู 
เดินจงกรมจนฝาเทาแตก คนไมเอาจริงเอาจังมากๆ จะฝาเทาแตกไปไมไดนะ สวนมาก
หมอนแตกเสื่อแตก เส่ือขาดหมอนขาด เพราะนอนไมลุก กินไมมีวันถอย ความอยาก
ความทะเยอทะยานดิ้นไปจนจะตาย วาคนนั้นไดนั้น คนนี้ไดนี้ โลกเขาอัศจรรยกันนะ 
คนนั้นเขามั่งมีศรีสุข เขามีตึกรามบานชอง  มีบริษัทบริวารมากมายกายกองเต็มไป
หมด ในบานในเมืองในโลกธาตุเต็มไปหมด โลกทั้งหลายดีใจหมด แตธรรม
สลัดปวะ เลย โห นี่ละกองทุกข มีเทาไรก็สรางกองทุกขขึ้นเทานั้น ไดมาเทาไรเปน
เชื้อไฟสรางกองทุกข สรางกองทุกขเร่ือย สุดทายพัง ถึงเวลาแลวอะไรมีเทาไรก็พัง เขา
ไมพังเราก็พงั หมด  

สรางโลกสรางสงสารวาแตจะไดจะมีจะดีจะเดนมนัไมเดน มันจมถาสรางไมมี
ธรรม สรางมีธรรมตองมีเมืองพอ สรางโลกก็ใหพอเปนเวลาๆ สรางธรรมนี้ก็เอาใหพอ
เปนระยะๆ ๆ จนกระทั่งพุง หมด ทีนี้สรางอะไร ขาศึกก็ตายใหเห็นตอหนาตอตาแลว
ไปตอสูกับใคร นั่นละหมดทุกขหายกังวล การสรางจิตใจเปนอยางน้ันนะ ตองหนัก ผู
ที่มาเปนศาสดาของเราไมใชผูทอแทออนแอ ไมใชผูโงเขลาเบาปญญา เปนผูเฉลียว
ฉลาดแหลมคม ตั้งหนาตั้งตามีสตติลอดเวลา สมควรกับขาศึกที่มาตอกรกันจะพังได 
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มันถึงพงัได ถาไมนาจะพังมันไมพงั เพราะพวกกิเลสเหนียวแนนที่สุด ดึงไมออกๆ 
ธรรมแกะไมออก เพราะฉะนั้นตองรวมธรรม ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา รวมนี้เขา
ไป พัง แตกได ใหพากันจําเอา 

วันนี้ไมพูดมากละ ทุกวันนี้เรามีธุระไปทุกวัน ธุระสําหรับโลกสงสารทําทุกวัน 
อยางพระพทุธเจาทรงทําทุกวัน พุทธกิจหาคืองานเปนประจําของพระพุทธเจาหา
ประการ ทานตั้งกฎขึ้นมาตั้งแตบายสามโมง ใหมันรอบกันมาถึงสามโมง สอนประชาชน
พลเมือง มมีหากษัตริยเปนตน พอค่ําเขามาแลวประชุมสงฆสอนพระเพื่อบรรลุมรรค
ผลนิพพาน อฑฺฒรตฺเต เทวปฺหากํ เที่ยงคืนไปแลวแกปญหาหรือเทศนาวาการสอน
เทวบุตรเทวดาชั้นพรหม จนกระทั่งถึงทาวมหาพรหมลงมาเปนลําดับ ภพฺพาภพฺเพ วิ
โลกานํ พอคอนคืนไปเล็งญาณดูสัตวโลก หัวใจดวงหนึ่งๆ มีความแนนหนามั่นคง มี
ความออนแอ มีความผองใส สะอาดสะอานหรือมืดตือ้ตางกัน ทรงเล็งญาณดูรายไหนที่
จะไปไดอยางรวดเร็ว  

อุคฆฏิตัญู ไปไดอยางรวดเร็ว วิปจิตัญู รองลงมา เนยยะ พอถูพอไถไปได 
ปทปรทมะ ไมเอาไหนตายทั้งเปน เล็งญาณดูสัตวโลกสี่ประเภทนี้ ภพฺพาภพฺเพ วิ
โลกานํ ทานเล็งญาณดูสัตวโลก รายไหนที่จะควรขึ้นกอนไดรีบเอาขึ้นกอนๆๆ ดึงขึ้นไป 
อุคฆฏติัญู ถาเปนวัวก็อยูปากคอกแลว คอยแตจะเปดประตูเทานั้น ประเภท
อุคฆฏิตัญู รูไดเร็วเพราะเตรียมพรอมที่จะออกอยูแลว ออกไดเร็ว วิปจิตัญู 
ตามหลังกันมา เนยยะ ทั้งจะออกทัง้จะเขา ทั้งจะหิวหญา ทั้งจะหิวที่หลับที่นอนอยูใน
คอกในรังนั่นแหละ ปทปรทมะ มีแตนอนทาเดียว ใครจะกินอะไรไดอะไรๆ ไมสนใจ
กับใคร เหลือแตลมหายใจวานี่ยังมีชีวติอยู คนนี้หมดราคาแลวแตยังมีชีวิตอยู จะเปน
คนหมดราคาไปจนกระทั่งชีวิตดับ คนไมมีคาไมมีราคา เปนคนหมดราคาไปตั้งแตเกดิ
มาจนกระทั่งวันตาย 

ตโมตมปรายโน ตัง้แตวันเกิดจนกระทั่งวันตายมืดบอดไป ไมรูจักศีลจักธรรม
วาเปนอยางไรตออยางไรเลย อันหนึ่งวาตโมโชติปรายโน ทีแรกก็มืดบอด ไดรับการ
อบรมแนะนําส่ังสอนหลายครั้งหลายหนก็คอยสวางขึ้นมาๆ โชติ สวางไสว เบ้ืองตนมืด
หนาสาโหด ตอมาคอยสวางผองใสขึ้นไปกลายเปนคนดีๆ สวรรคชั้นพรหมถึงนิพพาน
เปดอาไวแลวคอยรับคนประเภทนี้ ประเภทปทปรทมะ ไมไดเร่ือง ตโมตมปรายโน 
ตั้งแตวันเกิดมาจนกระทั่งวันตายไมเคยเห็นศีลเห็นธรรม เห็นแตความวาวุนขุนมัว
ภายในจิตใจ เกิดเรื่องเกิดราวอยูในใจเปนขาศึกตอตัวเอง เอาไฟเผาใจตลอดเวลาตาย
แลวก็จมไปอีก มีหลายประเภทคนเรา  
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เพราะฉะนั้นเราจะเอาประเภทไหนใหรีบเลือกเสียตั้งแตวันนี้ ตายแลวนิมนต
พระมา กุสลา ธมฺมา นิมนตมาทําไม อยามานิมนตหลวงตาบัวนะไมไป ถาลงสอนเวลา
นั่งอยูนี้ยังไมเอาแลวตายแลวจะไป กุสลา ธมฺมา สอนคนตายแลวเหมาะกวาสอนคน
เปนอยูนี้ไมเอา อยางน้ันไมเอา ตองสอนคนยงัเปนอยูนี้ใหมันรูดีรูชั่ว แกไขดดัแปลง
ตัวเองเวลายังไมตาย เวลาตายแลวก็เอาความดีของเราที่ทําดวยความไมประมาทนี้เปน
แนวทางเดิน ก็ผาสุกรมเย็นตอไป ใหพากันจําเอานะ นี้พูดยอๆ ไมไดพูดมากมาย 
กําลังนั่นละสําคัญ ไมพอ กําลังวังชาไมพอ พูดไปๆ ออนไปๆ สําหรับธรรมไมไดพูดละ 
ธรรมอยูกับใจ ถาใจยังมีอยู ความรูที่จะออกมาจากใจที่มีอยูนีจ้ะออกตลอดๆ หนักเบา
มากนอยนี้พุงเลย ตางกนันะ 

ถาไมมีอะไร เหมือนเรากางแหไวจะทอดลงตรงไหนมีแตขี้หมูขี้หมา ใครจะไป
ทอดแหใสขีห้มูขี้หมาไดเหรอ เราสรางแหมาราคาเทาไร แลวจะมาทอดใสขีห้มูขี้หมาได
เหรอ ตองทอดแตปลาซ ิ นี่ก็เหมือนกันนั่นแหละ เราปฏิบัติมา พระพุทธเจาปฏิบัติมา 
เสร็จแลวยังเล็งญาณดูสัตวโลก ใครจะควรแกอรรถแกธรรมเราที่บําเพ็ญมาแทบลม
แทบตายสลบถึงสามหนนี้มีไหม ทรงเล็งดู จึงไดทอพระทัยจะไมส่ังสอนใครเลย จนทาว
มหาพรหมลงมาขออาราธนา วาสัตวโลกทั้งหลายผูมีมลทินอนัเบาบางยังมีอยู ไมมดื
บอดไปทัง้หมด  ฉะนั้นขอพระองคจงทรงเมตตาแนะนําส่ังสอนคนผูที่พอมีทางที่จะไป
ไดใหไปไดโดยลําดับลําดา ทานจึงมีคําอาราธนาเทศนอยูทุกวันนี้ มีมาตั้งแตทาว
มหาพรหมนะ 

พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี สหมฺปติ 
กตฺอฺชล ีอนฺธิวรํ อยาจถ 
สนฺตีธ สตฺตาปฺปรชกฺขชาติกา 
เทเสตุ ธมฺมํ อนุกมฺปมํ ปช ํ
ขอพระองคทรงเมตตาสั่งสอนสัตวโลกผูมีมลทินอนัเบาบางยังมีอยู จะไดหลุด

พนไปตามคาํสอนซึ่งเปนเหมือนบันไดใหไตขึ้นไปนี้ได สวนที่มันไมเปนหนาเปนหลัง
อะไรก็ปลอยเสีย นั่นละ พฺรหฺมา จ โลกา คือทาวมหาพรหมมาอาราธนาพระพุทธเจา ที
แรกพระองคตรัสรูแลวจะไมยอมสั่งสอนใคร ส่ังสอนเราก็แทบลมแทบตาย แทบจะไมมี
ชีวิตเหลืออยู พอมชีีวิตเหลืออยูนี้ชีวิตนี้มีคาเหลือลนพนประมาณ จะมาทอดใสขี้หมขูี้
หมา เหมือนแหสานมาดีๆ ซื้อมาแพงๆ แลวไปทอดใสขี้หมูขี้หมามีอยางเหรอ มันตอง
หาทอดใหมันเหมาะสมกัน อันนี้ธรรมะเลิศเลอก็สอนมนษุยใหพอเปนมนุษยไดบาง 
จนกระทั่งถงึที่สุดหลุดพนไปได พระทรงคิดอยางน้ันสอนอยางน้ันจึงทอพระทัยไม
อยากสั่งสอนใคร คือไมสมควรแกธรรมประเภทนี้ 
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เราก็พิจารณาเราอีก เราเปนคนประเภทไหน เปนคนที่วานอนจมอยูตลอดเวลา 
พูดหาศีลหาธรรมนี้เหมือนเอาไมมาแทงตามาแทงหัวใจ อยางน้ันใชไมไดนะ พูดเรื่อง
อรรถเรื่องธรรมเปนขาศึกศัตรูอันใหญหลวง ถาพูดเรื่องจะพาลงนรก ทําความชั่วชา
ลามก ทํานั้นทํานี้ กินเหลาเมาสุรา เตะตะกรอ ลอสีกา อยางน้ันชอบมากๆ นี่พวกจะจม 
เตรียมจะจมกันนั่นละ เมียก็มีแลวกีค่น ผัวมีแลวกี่คนมันยังไมพอกับกิเลสตัณหา พวก
นี้พวกจะจม กินไมพอไดไมพอ ผัวเมียทะเลาะกันจนแตกกนัก็เพราะกิเลสกาม กาม
กิเลสไมมีคําวาพอ ถาไมตัดมันขาดสะบั้นดวย กาเมสุ มิจฉาจาร อยายุงกับใครนอกจาก
ผัวเมียของตนเทานั้น นอกนั้นอยายุง นั่นฟงซิ 

เอาศีลธรรมเขามาตัดใหขาดสะบั้น ใหเปนคนละฝกละฝาย นั่นผัวเขา นี่เมียเรา 
นั่นของเขานี้ของเรา ลูกเขาหลานเขา ลูกเราหลานเรา ใหตัดเปนฝกเปนฝายออกไป มนั
ก็มีขอบมีเขต มีเขามีเรา มีของเขาของเรา ถาศีลธรรมเขาไปแยกเปนอยางน้ัน ถาให
กิเลสแยก กเิลสจับหัวซุกเขาหากันชนกันเทานั้น พากันจําเอา นี่ละเรื่องกเิลสมันไมพอ 
เร่ืองธรรมนั้นพอ ผัวเดียวพอ เมียเดียวพอ ผัวไมไดมี ๑๐ ควย เมียไมไดมี ๑๐ หี ผัวมี
ควยเดียว เมียมีหีเดียว พอดีกันแลว อยาไปหาสิบควยสิบหีมาถาไมอยากหีขาดควย
กุดนะ เขาใจไหมละ เอาละพอ ถงึยอดธรรมแลวตองหยุด เลยยอดธรรมไปไมได ถึง
ยอดธรรมแลวตองหยุด เลยยอดธรรมไปไมไดมนัจะเลยครู เขาใจไหมละ 

 
รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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