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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

มาปฏิบัติธรรมตองตัดสิ่งกังวลออกใหหมด 
กอนจังหัน 

พระมาเทาไร ( ๓๐ ครับผม)  พระที่ไมฉันขางในมีเยอะ เปนประจําเลย ทาน
ภาวนา คือการผอนอาหารนี้ดีทางสติมากทีเดียว ถาสติไมเผลอกิเลสจะเกิดไมได สติ
เผลอแว็บกิเลสออก ออกทันที เพราะฉะนั้นจึงตองบํารุงสติใหดี ถาสติมีอยูแลวกิเลสจะ
มากขนาดไหนออกไมได สติควบคุมไวอยูทั้งนั้นแหละ เพราะฉะนั้นสติจึงตองสําคัญ
มาก เชนพระทานอดอาหารหนุนทางสติไดด ีสมมุติวาอดอาหารอดไปนานเทาไร สติไม
เผลอเลยๆ ติดแนบ ทีนี้พอมาฉัน ไมฉันมันก็ตายไดคนเราใชไหม ตองมีอดมอีิ่ม ฟด
เหว่ียงกันไปอยางน้ัน แลวก็ไดทดสอบกันไปในตัว 

การอดอาหารดีทางความเพียรมากทีเดียว สติดีๆ จากน้ันเมื่อสติคุมกิเลสไวอยู
แลวจิตสงบได ถาสติคุมไมอยูกิเลสออกเพนพาน คนก็ไมมีสาระแหละ เดินจงกรมก็
เดินไปอยางนั้น มีสิบขามาเดินก็เดินแบบเหลวไหลเหมือนกันหมด ใครเกงไปเอามาสัก
สิบขามาเดินจงกรม อยูในครัวนี้ไปเอามาใหไดคนละสิบขาๆ มาเดินจงกรมแตไมมีสต ิ
เรียกวาบาทั้งหมด บาสิบขาไมมีสติ จําใหดีนะพวกนี้ เราเดินแลว ที่เอามาสอนนี้เราเดิน
หมด ดวยความพินิจพิจารณาทุกอยาง 

การประกอบความพากเพียรสักแตวาทําไมไดนะ ตองมีปญญาพินิจพจิารณา
แลวกาวเดินตามนั้นแลวก็ดีขึ้นๆ อนัไหนที่ไดผลมาแลวก็มาสอนหมูเพื่อนๆ เชนอยาง
สติสําคัญมาก เราเคยพูดแลววาจิตเรามาจากโคราชแนนปงเหมือนหิน แตมาเสื่อมที่
อุดร ทํากลดหลังหนึ่งเทานั้นยังไมเสร็จ จิตเขาสงบไดบางไมไดบาง เพยีงเทานั้นรูแลว
รีบออก แมอยางน้ันยังหมดตวัเลย เส่ือมปกับหาเดือน แทบเปนแทบตาย จึงไดมา
พิสูจนทดสอบดู เปนเพราะอะไรมันถงึไดเจริญแลวเสื่อมๆ สติคงไมดี ขาดคําบริกรรม
ละมัง 

เอา ทีนี้เอาคําบริกรรมมาติดกับหัวใจ เอาสติติดกบัคําบริกรรมไมใหเผลอมันจะ
ไปไหนลองดู แตทําอะไรเอาจริงนะ สมมุติวาเอาละลงกันแลวฟดกันเลยไมใหเผลอ
ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับ ทีแรกน้ีอกจะแตกกิเลสมันดัน สติบังคับเอาไวๆ ตอไป
คอยเบาลงๆ ทีนี้ก็เปนความสงบขึ้นมา ออ จิตทีเ่คยเจริญแลวเสื่อมไมเส่ือม ขึ้นเรื่อยๆ 
จึงไดเอามาพูด สติเปนสําคญั ถาสติไมเผลอ กิเลสจะยกกองพลมาก็ตามลมทัง้นั้น
แหละ สูสติไมได ถาสติขาดเสียอยางเดียวเหลวหมด นักภาวนาใหพินิจพิจารณา 
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ที่นํามาสอนโลกนี้เรียกวาเราสอนเต็มภูมินะ ชวยโลกเราก็ชวยเต็มภูมิ จตุปจจัย
ไทยทานมีมากมีนอยทุมเพื่อโลกทั้งหมด เราไมเอาอะไรเลย เพราะพอแลวในหัวใจ 
ธรรมอยางเดียวพอในหัวใจแลวไมเอาอะไร ปลอยหมดสามโลกธาตุไมเอา มีธรรมอยาง
เดียวเทานั้น ทีนี้เมื่อพอแลวก็ชวยโลกละที่นี่ มีอะไรชวยๆ ตลอดเลย อยางวัดนี้ก็เคย
พูดแลววา วัดปาบานตาดไมเคยมีการสั่งสมอะไรมาตั้งแตเร่ิมสรางวัดสรางวา จตุปจจัย
ไทยทานไดมามากนอย เร่ิมตนออกชวยคนทุกขคนจน จากน้ันก็กาวเขาสูโรงรํ่าโรงเรียน 
และกาวเขาสูโรงพยาบาล พรอมกันกับการสรางวัดสรางวา 

ที่วาเราชวยโรงพยาบาล โรงรํ่าโรงเรียน ทุกวันนี้ โอย เราชวยมาตั้งแตโนนแลว 
ที่มาเปดเผยเพราะชวยมากตอมากก็เปนการเปดเผยเอง อยางที่วาชวยโลก เราชวยมา
ตั้งแตตน วัดนี้ไมมีอะไร ออกยันไดเลย เราเปนหัวหนาวัดนี้เอาธรรมมาปกครอง มองดู
โลกมองดูอยางทั่วถึง ไมไดมองดูแตพุงของตัวหัวใจของตัว โลกทุกขแทบเปนแทบตาย
ไมมองกัน นี้คือกิเลสมองดูแตพุงของตัว ถาเปนธรรมแลวดูหมด เอา เขาอดเราอด เขา
ตายเราตายไปดวยกัน พงุเขากับพุงเราอยาใหเหนือกัน นี่เรียกวาธรรม ถาหนักไปกวา
นั้น เอา ใหเขากินใหเขาใชเรายอมอด ธรรมเปนอยางน้ัน นั่นเรียกวาธรรม 

ถามีธรรมแลวโลกอันนี้สนิทกันไดโดยไมตองมีปญหา วาชาตินั้นชั้นนี้ วรรณะ
นั้นวรรณะนี้ ประเทศนั้นประเทศนี้ มันอยูที่หัวใจของกิเลสที่ปกครองอยู ที่โลกรอนอยู
ทุกวันนี้ ถาธรรมเขาไปครองหัวใจ โลกน้ีจะเปนโลกที่สนิทตอกัน ไมมีใครที่จะสนิทตอ
กันไดยิ่งกวาโลกที่มีธรรมในใจ ขอใหโลกทั้งหลายไดนําธรรมไปปฏิบัติเถอะ อยาใหแต
กิเลสมันเหยียบจมูกๆ โลกน้ีกําลังจะฉิบหายแหละเวลานี้ วาเมืองไหนเจริญๆ มันเจริญ
ดวยฟนดวยไฟ เอาธรรมจับดูรูหมดนะ มันวาเอาเฉยๆ วาเจริญๆ มันไมมีใครเจริญ มี
แตฟนแตไฟเผากันทั่วโลกดินแดน ไดมากเทาไรยิ่งแผอํานาจปาๆ เถื่อนๆ  ธรรมไมมี
คําวาอํานาจปาๆ เถื่อนๆ  ธรรมมีมากเทาไรใหญเทาไรยิ่งชุมเย็น 

เหมือนพอแมกับลูก ลูกมีกี่คนพอแมดูแลทั่วถึงหมด แลวยกขึ้นเลยวา พอกับ
แมเปนหัวใจของลกูทุกคน นั่นละความรักที่มีตอลูกเขาเปนธรรมอยูในนั้นโดยหลัก
ธรรมชาติ ทีนี้ความรักในธรรมปฏิบัติในธรรมตอโลกที่อยูรวมกันนี้ก็เปนความสุขความ
เจริญ เดี๋ยวนี้โลกมันเห็นแตพุงตัวเองไมเห็นพุงคนอื่น โลกทั้งโลก ฟงบางซิโลกทั้งโลก 
มันตาบอดกนัหมดแลวหรือ สามโลกนี้มีแตโลกกิเลสบีบหัวใจมัน มองหาที่ไหนไมเห็น 
เห็นแตพุงของตัวใจของตัว เหยียบคนอื่นเขามาเพื่อตัวเอง ใชไมไดนะ เลว เลวที่สุด 
เอาธรรมเขาไปซินะ 

เวลานี้ธรรมเกิดไมไดเพราะกิเลสมีอํานาจมากทีเดียว เอาธรรมใหเกิดในใจ แม
ที่สุดในครอบครัวผัวเมียจะไดไมทะเลาะกัน ลูกเตาหลานเหลนดูพอดแูมซึ่งเปนแบบ
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พิมพก็ชุมเยน็ไปตามๆ กัน วันไหนเห็นพอเห็นแมทะเลาะกันเด็กไปโรงเรียนนี้นั่งเหมอ
นั่งมอง ไมไดมีความคิดความอาน อารมณไปอยูกับพอแมทะเลาะกันกดักันใหลูกเห็น
อยูในบาน ลูกก็สะพายมาโรงเรียน นั่งเหมอนั่งมอง เรียนอะไรก็จําไมไดๆ นี่ละเรื่องราว 
สําคัญอยูที่พอแมซึ่งเปนแบบพิมพ ถาพอแมที่เปนแบบพิมพดีแลวลูกชุมเย็น ไปโรงร่ํา
โรงเรียนกับเพื่อนกับฝงู เขากันไดเต็มหูเต็มตา ยิ้มแยมแจมใส ถาพอแมทะเลาะกัน
แลวนําอารมณของพอแมไปโรงเรียน ดูไมไดนะ พากันจําเอาทุกคนๆ  

อยาเห็นแกความคิดความอาน ความอยากความทะเยอทะยานของตน ใหเอา
ธรรมเขามาปกครอง มนัอยากแบบไมเขาทาละกิเลส ถาเปนธรรมแลวไมอยากก็บีบใส
แลวดีขึ้นมาๆ เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

เมื่อวานนี้ไปภูเขียว ไปโรงพยาบาลภูเขียว ใหเขาสรางตึกหลังหนึ่งสองชั้น เรา
ไมไดเขาไปดูหรอก เพราะชางเขาทําเรียบรอยอยูแลว ไปด ู เอาของไปใหเขา พอไปก็
ขบขันดี เพราะเขาก็ไมรูเร่ืองของเรา เราทําไดทุกแบบ เหมือนเด็กก็มี เหมือนผูใหญกม็ี 
เหมือนตัวตลกก็มี ทําไดทุกแบบ ไปสถานที่เชนนี้ควรจะเปนแบบไหนมันจะออกของ
มันเอง มาก็รุมเขามากราบ ใครอยูที่ไหนแตกตื่นกนัมาหมดมากราบ คนหนึ่งถือ
ธนบัตรมาไมมีที่วาง เอาละนะเริ่มแลว เขามาวางขางเกาอี้ที่เรานั่ง วางนี้ไมเหมาะ ไปหา
ถาดมาวางซิ ใหเขาไปหาถาดมา เอา หาถาดมาวาง 

พอเขาเอาถาดมาปบ เอาเงินนี้ใสถาด เอา ถือถาดไปตระเวนใหหมด กระเปา
ไหนมีมากโกยเอาใหหมดแลวมา เราวาอยางน้ี เขาทั้งหัวเราะ โอย ไดเงินเยอะ ในถาด
เต็มเลย แถวนั้นยังไมไป ดูยังบกบางอยูไมพอ แหวงๆ นี้ ไปแถวนี้ ความจริงดูแลวแถว
นี้เขายังไมบริจาค เอา ไปแถวนี้ เขาก็รุมใสเต็มถาดเลย พอเต็มถาดเสร็จเรียบรอยแลว 
เราก็เอาเงินของเราไปวางไวบน ทับเงินของเขา เราใหสองหมื่น ตกลงไดเยอะนะเมื่อ
วานนี้ อยางนั้นละบทเวลาจะเอา ปุบปบๆ เปนหลายแบบ 

มีหลายแบบแลวแตจะใชแบบไหน ปจจุบันจะขึ้นแบบไหนมันจะเปนของมนัเอง 
แบบตลกแบบอะไรๆ พดูไมถกู อยางที่จําไมลืมมันก็ไมลืมเหมือนกัน มันหากเปนอยู
ในจิตนี่ อยางที่เคยพูดเรื่องอีตาคนหนึ่งเขายายมาจากบานใหญที่เคยเลาใหฟงหนหนึ่ง
แลว เขามาตั้งเปนจุดๆ หางกันดูวาประมาณสัก มุมศาลานั่นกับมุมศาลานี่ เขากะวาน้ี
ครอบครัวหนึ่ง นั้นครอบครัวหนึ่ง ก็เอาเครื่องครัวจากบานของเขายายออกมา เขาจะ
มาตั้งบานที่นั่น เห็นวาใกลนาเขา เคยเลาใหฟงแลว มีอยู ๕ กอง ครอบครัวเขากําลัง
ยายออกมา วางไวเปนกองๆ  เราก็ทราบวาเขามาตั้งที่นั่นทางขึ้นเขาเรา 
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ตอนเชาเราออกมาบิณฑบาต ไปอยูทีน่ั่นไมคอยไดฉันทุกวันนะ เปนจังหวะที่เรา
ออกมา ก็มาเจออยางที่วาแหละ เขาวางไวนั้นกองหนึ่ง นี้กองหนึ่ง เราก็เดินไปรับบาตร
เขา เจาของเขาอยูที่นั่น เขาเอาขาวใสบาตรๆ ก็มาถึงคนสุดทายทางดานนี้ จากน้ีก็ขึ้น
เขาแหละ แกก็ยืนอยูนั้น ขบขันดีนะ ดูอาการแกดีใจมากทีเดยีว พอมาถงึสุดทายแกก็
ปุบปบออกมาเลย ไหนบิณฑบาตไดอะไรบางไหมละ แกวางั้น ลักษณะอาจหาญอยูนะ 
บิณฑบาตไดอะไรบางไหมละ ไหนขอดูบาตร แกก็มาดูจริงๆ เปดบาตรดู รองวายขึ้น
เลย ไมไดอะไรนี่ มีขาวสองสามปน เอา สู เด็กก็อยูตามเขามาตั้งทับใหม มันขบขันดี 
แกเปนคนควบคุมใหเขาตําน้ําพริก เอา สูเอาเดี๋ยวนี้ แกควบคุมใสปงปงๆ แลวแกก็เอา
ทัพพไีปตกัเอาปลาราอยูในไหมาเทลงในครก แลวก็ตําปงปงๆ เอา เรงๆ 

แกเปนคนควบคุม ใสปงปงๆ พอเสร็จแลวแกก็หาใบตองมาหอ หอใหญอยูนะ 
ขนาดนี้ พอหอเรียบรอยแลวก็มา คือแกนิมนตเราไว นิมนตยืนรอ คอยกอน ทางนั้นแก
ก็เรงจะเอาอันนั้นมาใสบาตรเพราะในบาตรไมมีอะไรเลย มีส่ีหาครอบครัวๆ ละหนึ่ง
คนๆ ใสบาตร แกเปนครอบครัวที่หา พอเห็นไมไดเร่ืองแกก็รีบใหเขาเอาพริกเอาอะไร
ใสครกตําปงปงๆ แลวตักเอาปลาราในไหใสลงไป ตําปงปงๆ  พอเสร็จแลวก็หอมาใส
บาตร ที่นี่แกอุทานนะแกดีใจมาก 

 เราดูมันก็รูอยูแลว ปลาราดิบฉันไดยังไง ก็เราอยูบนภูเขาคนเดียว ถามีเด็กมี
เณรหรือมีฆราวาสเขาทําใหสุกใหก็ไมเปนไรใชไหมละ ก็นี้เราอยูคนเดียว แตเขานิมนต
ใหรอก็รอ พอมาใสบาตร แกอุทาน เออ อยางน้ีคอยยังชั่วหนอย มีแตขาวเปลาๆ มัน
จะกลืนไดลงคอเหรอ แกดีใจเราก็รับเอาน้ําใจเขาไป พอไปถงึนูนแลวก็เห็นอยูนี่นะ เรา
ก็เอาออกวางไวตามกอนหินใหพวกกระจอนกระแตมีอยูเต็มไปหมดกินกนั อยางน้ีที่มัน
จะไมลืมมันก็ไมลืม  
 คนนั้นเขาดีใจเสียเต็มเหน่ียวเลย เออ อยางน้ีคอยยังชั่วหนอย มีแตขาวเปลาๆ 
มันจะกลืนไดลงคอเหรอ แกวา แกใหตําปลาราดิบ แกไมรู ก็เขาไมมีวินัยนี่ เรามีวินัย 
คือไมใหฉันเนื้อดิบปลาดิบ พระวนิัยครอบไวเรียบรอยแลว ปลารามันก็ปลาราดิบก็เลย
ไมไดฉัน แตมันไมลืมมนัก็ไมลืมละ ไอเร่ืองผานอยางน้ีไมพรรณนา อันไหนที่ไมลืมมัน
ก็ไมลืมหากอยูในความรูสึก แกดีใจมากดูลักษณะ เออ อยางน้ีคอยยังชั่วหนอย แกได
หอนี้ใสบาตรเราแกดีใจ  
 เราก็เอาน้ําใจแก แตไมไดบอก แกนิมนตรอกอน แกก็ตําโปกเปกๆ เห็นอยู 
ปลาราดิบจะฉันไดยังไง พระวินัยทานหาม แตเราไมบอก บอกเขาจะทําใหสุกเสียเวล่ํา
เวลา เปนพระบริโภค เปนพระตะกละตะกลาม เราก็สักแตเปนกิริยาตอนรับกันเพียง
เทานั้น การฉันอะไรตออะไรเรามันเคยมาพอแลว  



 ๕

 อยูบนเขา เขาเรียกถ้ําอะไรนา เราไปหลายถ้ําตอหลายถ้ํามันจําไมไดนะ ไปอยู
ถ้ําน้ันถ้ํานี้ คําวาถ้ําไมใชวาเจาะจงจะไปเที่ยวหาอยูแตถ้ํานะ คือถาเดือนสี่เดือนหามัน
รอนมากก็ขึน้ถ้ํา เวลาธรรมดาอยูตามรมไมที่ไหนอยูได ถาเปนเดือนมีนา-เมษารอน
มาก แลวก็มีฝนตกดวยก็ไปอยูถ้ําเปนกาลเปนเวลา ไมใชไปไหนก็เจาะจงแตถ้ําๆ มนั
แลวแตความเหมาะสมจะอยูสถานที่ใดเพื่อบําเพ็ญสมณธรรมไดสะดวก นั่นละความ
เหมาะสม 
 อยางที่พระพุทธเจาทรงแสดงบอกไวหมด ขึ้นตนก็ รุกฺขมูลเสนาสนํ เปนอันดับ
หนึ่ง บรรพชาอุปสมบทแลวใหทานทั้งหลายไปอยูตามรุกขมูลรมไม ในปาในเขาตามถ้ํา
เงื้อมผา อยูไดทั้งนั้น นี่ละทานผูเสาะแสวงหาธรรม พระพุทธเจาผูทรงเสาะแสวงหา
ธรรมมากอนจนไดเปนศาสดาก็อยูในปาเมืองพาราณสีหรืออะไร ทานก็ตรัสรูในปา มี
ใครติดตามอุปถมัภอุปฏฐากพระพทุธเจา สิทธัตถราชกุมารเสด็จออกทรงผนวชก็เสดจ็
ออกในเวลาที่เหมาะเจาะ และเปนคติแกสัตวโลกไดเปนอยางด ีขโมยออกเลย 
 วันนั้นก็เปนวันเผอิญพวกพระสนมพวกขับกลอมบํารุงบําเรอ แตกอนก็ร่ืนเริง
บันเทิง แตวันนั้นพอเงียบๆ ทานเสด็จออกมาด ูวันที่ทานจะเสด็จออกทรงผนวช มาดูที่
เขาขับกลอมบํารุงบําเรอมันเปนปาชาผีดิบไปหมด หลับครอกๆ แครกๆ ทิ้งเนื้อทิ้งตัว 
มาดูปลงธรรมสังเวช แตกลางวันก็เปนอีกอยางหนึ่ง พอตอนดึกมากลายมาเปนปาชาผี
ดิบ  หมดคาหมดราคา หลับ เสียงกรนเสียงละเมอเพอฝนครอกๆ แครกๆ อยูทกุแหง 
ทานเสด็จออกมาทอดพระเนตร นี่ก็เปนปลงธรรมสังเวช  
 เตรียมแลว เตรียมจะเสด็จออก แลววันนั้นเผอิญอะไรกพ็รอมวาอยางน้ันเถอะ
เวลาที่ทานจะเสด็จออก พวกนายทวารประตูมันก็หลับครอกๆ แครกๆ อยูตามประตู
เสีย ทานก็เสด็จออกไดสะดวกสบาย ถาธรรมดาจะออกไดยงัไง ก็นายทวารบาลผูรักษา
ประตูกี่ชั้น บทเวลาจะเปนมันก็เปนอยางทีพ่วกขับกลอมบํารุงบําเรอหลับครอกๆ 
แครกๆ มนัก็เปนลักษณะนั้นไป ทานเสด็จออกเลย เราตัดบทเลย ใครตาม กม็ีนาย
ฉันนเทานั้น เอามาสงใหแลวกลับ มาก็ตายเพราะคิดถึงเจาของ  
 พระองคก็ทรงบําเพ็ญอยูในปากรุงพาราณสี ไดรับความทุกขความลําบากขนาด
ไหน กษัตริยเสด็จออกทรงผนวชไปเปนคนขอทานมันก็เทากับเทวดาตกจากสวรรคลง
นรกนั่นเอง น่ีละเปนคติตัวอยางไดดี จะไปหาเครื่องบํารุงบําเรออะไร มาปฏิบัติธรรม
ตองตัดสิ่งกงัวลทั้งหลายอันเปนเรื่องของกิเลสตัณหาไดไมพอ ประดับประดาเทาไรไม
พอๆ ออกใหหมด ใหเหลือแตตัวกับธรรมเต็มหัวใจ นั่นทานผูออกปฏบิัติธรรมทาน
เปนธรรมอยางน้ัน  
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 อยางสิทธัตถราชกุมารศาสดาของเราทานก็เสด็จออกอยางน้ัน แลวก็เขาไปอยู
ในปาไปบิณฑบาต ทีนี้เขาใหทานก็ตามขนบประเพณีของเขา จะไดของดิบของดทีี่ไหน
มาใหทาน แลวใครจะรูวาทานเปนกษัตริย ทานก็ไปแบบคนขอทานธรรมดา แตจิตใจ
ทานสูงสงถึงความเปนพระพุทธเจา เวลานั้นกําลังเปนพุทธภูมิเต็มทีแ่ลว จะเปน
พระพุทธเจาในไมชา เวลาไปขอทานกลับมาแลวมาดูของที่เขาใหทานมาจะกลืนไมลง  
 ในตําราเห็นดวยกนัทุกคน มองดูไสมันขดมันโขไปหมด มันจะอาเจียนบาง
อะไรบางมองดูอาหารที่เขาเอามา กับอาหารในพระราชวังตางกันอยางไร พระองคเอา
ธรรมสอนปุบ อันนี้วาเปนของสกปรกไมสวยไมงามไมนาขบนาฉัน ในตัวของเรานี้
สกปรกยิ่งกวาของเหลานี้เปนไหนๆ ทําไมอยูดวยกันไดตั้งแตวันเกิด ของนี่ไมใชของจะ
มาทําลาย ของมาสงเสริมธาตุขันธใหยังมีชีวิตเปนไปอยูไดเทานั้น จะเสียหายที่ตรงไหน  
 บังคับใหเสวย ตอไปก็เสวยธรรมดา เพราะทิฐิความรูความเห็นที่เคยเปนมาใน
วงศกษัตริยออกมาอยางนี้เห็นมันก็ตื่นใจตื่นตาตื่นอะไรเสีย พลิกใหมแกไขใหมหมด 
ปรับตัวเขากับธรรมใหไดตามธรรม เร่ืองกิเลสมันก็วาอันนี้ต่ําอันนั้นสูง อนันั้นไมดี อัน
นี้ไมดี กิเลสตัวตําหนิ ธรรมนี้ดีทั้งน้ัน อะไรที่จะเปนประโยชนดีทั้งหมด ก็อยูถงึ ๖ ป 
ลําบากไหม ๖ ป การประกอบความพากเพียรที่วาอดพระกระยาหารตั้ง ๔๙ วัน ทานมุง
เพื่อจะตรัสรูเพราะการอดอาหารโดยถายเดียว นี่ไมใชทางก็ไมไดตรัสรู 
 พอทานมาเสวยพระกระยาหารของนางสุชาดา ๔๙ ชิ้น ในเชาวันนั้นที่รมโพธิ์ ซึ่ง
เปนคูเคียงของพระพุทธศาสนาตลอดมาจนกระทั่งทกุวันนี้ พรอมกบัพระสรีระทุกสัด
ทุกสวนเบาบางหมดเลย กับการเดินทางดานจิตตภาวนาอันเปนการถูกทางแลว ทานยึด
เปนคติมาตั้งแตพระราชบิดาพาเสด็จไปแรกนาขวัญ ประทับอยูที่ใตรมหวาใหญ นั่ง
เจริญอานาปานสติแลวจิตรวม เกิดความอัศจรรย จึงระลึกอารมณอันนั้นได 
 การอดพระกระยาหารตัดออกไมใชทาง เอาอันนี้ละจะถูก อานาปานสติ เจริญ
อานาปานสติในคืนวันนั้น ทีนี้ก็พอดีอาหารเบา พระสรีระเบาอยูแลว เจริญอานาปาน
สติมันก็คลองตัว ทีนี้ถกูละจึงกไ็ดตรัสรูขึ้นมา เพียงอดอาหารเฉยๆ ใหไดตรัสรู 
พระพุทธเจาทํามากอนแลว อนันี้ไมไดเพื่อจะตรัสรูบรรลุธรรมดวยการอดอาหาร แต
เปนเครื่องประกอบเครื่องหนุนความเพียรใหสะดวกสบาย รูอรรถรูธรรมไดอยาง
คลองตัวและรวดเร็วเทานั้นเอง ที่พระทานทําเปนเครื่องหนุนตางหาก 
 ธรรมที่กลาวมาเหลานี้เปนธรรมที่ครึที่ลาสมัยไปหมดแลวเหรอ พวกเราเปนลูก
ชาวพุทธ มนัทันสมัยตั้งแตโกๆ เกๆ  แตงเน้ือแตงตัวเขามาในวัดเหมือนจิ๊กโก ปลอยหี
ปลอยหําเขามาในวัดในวามันจะดูไมได นั้นหรือทันสมัยของกิเลส มันสลดสังเวชนะดู 
เอาธรรมดูซิ นั่นละกิเลสเขามาในวัดจนขวางหูขวางตา ผูปฏิบัติธรรมเพื่อความดีงามมี
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อยู แลวผูที่ร่ืนเริงบันเทิงดวยความพินาศฉิบหาย ฆาตัวเองโดยการแตงเนื้อแตงตัวแบบ
ปลอยหําปลอยหีเขามานั้นมันดูกันไมได เขาใจไหมละ  
 นี่ละจึงไดเขยีนประกาศไวนั้น เห็นไหมคําพูดที่เขยีน ใครเขียนใครแตง หลวงตา
บัวเองนําธรรมออกมาสอน หยาบที่ไหน ที่นี่เปนวัดเปนสถานที่บําเพ็ญ ที่ภาวนาเพื่อ
ความสงบใจ ไมมกีิจจาํเปนไมควรมาเที่ยวเพนพาน นั่นคือภาษาธรรม ไอพวก
เพนพานๆ ภาษาของกิเลสมันเต็มบานเต็มเมือง จนกระทัง่มืดมันยังไมไป มีกําหนด
กฎเกณฑบังคับไวนะ แตกอนมืดมันยังไมไป โอย มันเลอะไปหมดแลวทําไง ก็เรารักษา
มาดวยความเขมงวดกวดขันตั้งแตไหนแตไร อยูที่ไหนก็เหมือนกัน แลวก็มาเลอะเทอะ
เอาที่วัดปาบานตาดนี้มันดูไมไดนะ 

เพราะฉะนั้นจึงกําหนดกฎเกณฑใหมีเวล่ําเวลา เชน ๔ โมงครึ่งใหรีบออก มีการ
มีงานอะไรใหรีบมากอนหนานั้นเสีย หากมีกิจจําเปนจริงๆ ที่ควรจะอนุโลมแลวก็ติดตอ
กับ ต.ช.ด. ที่รักษาประตูอยูนั้น สมควรแกเหตุแกผลอยางหนึ่งทางนูนก็อนุญาตใหมา 
อยางหนึ่งทางนูนจะรีบมาถามพระ นั่น จึงมีขอบมีเขตบางอยางน้ันละ ถาไมงั้นเลอะไป
หมด ภาษาที่พูดเหลานี้มันหยาบแลวเหรอ ตัวผูทํามามันหยาบที่สุดแลวนั่นดูไมไดถึง
ไดพูดออกมาเขาใจไหม เหมือนจิ๊กโกจิ๊กเกดูไมไดทั้งๆ ที่เปนมนุษยไมมีหาง ถาเอาหาง
ไปติดกนแลวเราก็ไมวาอะไร เพราะในวัดเรานี้หมาเรามันมีหาง นอกจากไอหางกุดสอง
ตัวยกเวนใหมันเสีย สองตัวนี้นอกบัญชี นอกนั้นมันมีหางทั้งนั้น ถาเปนอยางน้ันเราก็ไม
วาอะไร แตนี้มันเปนคนละซิ มันสะดดุตาสะดุดใจ 

ใครเขามาก็ใหพิจารณากันบางนะ มาในวัดในวาเลอะเทอะไปหมดดวยอาํนาจ
ของกิเลสตัวสกปรกโสมม มันยกขึ้นเปนความสะอาดทันสมัยไปหมดเวลานี้ เขาเหยียบ
ย่ําทําลายในวัดในวา ประหนึ่งวาเขาไปนี้เพื่อจะไปใหคะแนนตัดคะแนนพระในวัดโดย
ไมรูสึกตัว มาดวยความโออาฟูฟาลืมเนื้อลืมตัว ผูรักษาศีลรักษาธรรมรอบคอบดวย
อรรถดวยธรรมมีอยูนี่นะ คนตาดีกับคนตาบอดดูกันทําไมจะดูไมได อะไรจะเลิศเลอยิ่ง
กวาตาของธรรม อะไรจะบอดมืดหนายิ่งกวาตาของกิเลสที่เพนพานๆ เขามาในวัดในวา 
มันดูไมไดนะ ใหฟง คนทั่วประเทศนี้เปนอยางน้ันนะเดี๋ยวนี้นะ 

ไมมีใครพูดอยางน้ี นี่ภาษาธรรมเรานํามาพูด ไมเคยสะทกสะทานกับสิ่งใดใน
สามโลกธาตุนี้ เพราะธรรมนี้เหนือหมด เอาภาษาธรรมมาพูดเพื่อใหทานทั้งหลายไดยึด
ไปเปนคติพอเปนลูกของชาวพุทธบาง อยาเปนลูกหมูลูกหมาไมมีหาง แตแตงเน้ือ
แตงตัวเหมือนหมามันดูไมไดนะ เลอะเทอะไปหมดเวลานี้ ไมมีใครจะพดู เขาเหมือน
เราเราเหมือนเขาลูบหนาปะจมูก ติดเขาติดเราเสียพูดไมออกแสดงตัวไมได ไมติดอะไร 
เราก็ไมติดเขาก็ไมตดิ มีแตธรรมอยางเดียวออกไดหมดอะไรเปนธรรม ไมมีคําวาสูงวา



 ๘

ต่ํา คือเปนธรรมแลวถูกตอง โลกยอมรับกัน กิเลสใครยอมรับ แตมันก็ชอบเปนบอย
เงียบๆ มาตลอดเต็มบานเต็มเมืองนัน่ละ หากไมมีใครออกหนาออกตาวายอมรับกิเลส
วาเปนสรณะเหยียบหัวพระพุทธเจาลง ไมมีใครกลาพูด แตกิริยามันทําเปนอยางน้ัน 
มันเหยียบหัวพระพุทธเจา ทั้งๆ ที่เราเปนลูกชาวพุทธเหยียบหัวพอของเรา คือ
พระพุทธเจามันสมควรที่ไหน ใหพากันพินิจพิจารณานะ 

นี่ออกทั่วประเทศ ใครพูดอยางเรา เราพูดได พูดไดทั้งน้ันสามโลกธาตุพูดให
มันเต็มเม็ดเต็มหนวยเสียมันจวนจะตายแลว หัวใจนี้ผานหมดแลวครอบโลกธาตุไป
หมดแลวทําไมจะพดูเรื่องต่ําๆ เร่ืองสวมเรื่องถานนี้ไมได ชําระส่ิงเหลานี้ไมไดจะ
บริสุทธิ์ไดยังไงใจ ตองชาํระของสกปรกนี้ออกซิ นี่ของสกปรกบอกใหชําระ ไมไดบอก
ใหมาสั่งสมนะ ใหพากันตั้งอกตั้งใจ มาวัดมาวามาอรรถมาธรรมใหเปนอรรถเปนธรรม 
อยาเอาเรื่องของกิเลสตัวสกปรกโสมมเขามาจุนจานๆ ในวัดมันดูไมไดนะ 

ไปที่ไหนๆ พระทานเกรงอกเกรงใจ จะพูดก็ไมกลาจะพูดกป็ลอยใหเขาเหยียบ
หัวโลนไปอยางน้ันละ หัวโลนพระเขาใจไหม หัวโลนเรานี้ถาตรงไหนมันโง
รูเทาไมถึงการณก็ปลอยใหเขาเหยียบไป ถาตรงไหนมันรูเหยียบหัวเขาแหลกเขาใจไหม 
เอาธรรมเหยียบหัวกิเลสจะเปนไรไปวะ เอาละ เทานั้นละพอ 
 

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/

