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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
อะไรจะสวางไสวยิ่งกวาจิตใจ 

 เราเคยเตือนหรือติอยูเสมอ ตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจาซึ่งเปนดาน
นามธรรมสอนจิตใจคนมากกวาอื่น นี่มันเปนศาสนวัตถุ มีตั้งแตเร่ืองวัตถุเกี่ยวกับเรื่อง
ศาสนา เอะอะศาสนากวนบานกวนเมือง เดี๋ยวสรางน้ันสรางนี้มีแตเร่ืองวัตถุ คอืศาสนาแต
กอนไมมีนะ เดี๋ยวนี้มันลุกลามเขามาอยางน้ีละ สรางน้ันสรางนี้มีแตวัตถุ สรางจิตใจเจาของ
ใหเปนคนดีไมอยากสนใจสรางกัน พระพุทธเจาพระสาวกอรหัตอรหันตนี้เปนพุทฺธํ สงฺฆํ 
สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา ทานสรางที่จิตใจ ทานไมไดไปสรางที่วัตถุ สนใจกับทางดาน
วัตถุ แตนี้กเิลสมันคอยตีคอยแทรกเขามา เลยถือเอาเรื่องวัตถุเปนของสําคัญยิ่งกวาศาสน
ธรรม เดี๋ยวนี้เลยกลายเปนศาสนวัตถุไปหมดแลว 

มีเราเทานั้นพูดได นอกนั้นไมมีใครกลาพูด เราพูดตามหลักธรรม ศาสดาองคเอก
เปนครูสอนโลกมานาน คนที่เปนคนดิบคนดีเพราะธรรมของพระพุทธเจามีมากตอมาก เรา
ก็นําธรรมอันเดียวกันมาพูดใหพี่นองทั้งหลายฟง จะไมพอเปนประโยชนไดบางเหรอที่พดู
เดี๋ยวนี้ เร่ืองวัตถุ เอะอะเอาวัตถุขึ้นกอน จะปฏบิัติตัวใหเปนคนดีไมสนใจ เพราะทางวัตถุ
มันทํางายๆ ทางจิตใจจะฝกฝนอบรมตนใหเปนคนดีนี้ ถือวายากไปดวยกนัหมด 
พระพุทธเจาสลบถึง ๓ หน ยากหรือไมยาก การฝกพระองคเปนของลําบากมากขนาดไหน
พิจารณาซิ 

มีตั้งแตเร่ืองสุกเอาเผากินๆ หาเหตุหาผลไมได ศาสนาของพระพุทธเจาเปนศาสนา
ที่เต็มไปดวยเหตุผล รวมแลวเรียกวาหลักธรรม ไมไดสุมสี่สุมหาแบบสุกเอาเผากินนะ ทํา
อะไรใหคิดอานไตรตรองบาง เราเห็นเรื่องนั้นละเปนเรื่องใหญโตกวาเร่ืองวัตถุ เร่ืองปฏิบัติ
ตัวใหเปนคนดี วัดนี้ถาจะสรางโบสถหลังหนึ่งนี้ราคาเทาไร มีแลวทานผูเสนอมาสรางเปน
คนที่สูงสุดในเมืองไทยเรา เราเห็นธรรมสูงกวาคนอีก เราจึงเล็งดูธรรม เพราะฉะนั้นโบสถ
หลังนี้จึงยังขึน้ไมได มันขดัตอธรรม 

เร่ืองของธรรมใหญโตยิ่งกวาเร่ืองอะไร สรางโบสถหลังหนึ่งขึ้นมานี้เปดทางตั้งแต
ทางหนาวัดเขาถึงสถานทีส่รางโบสถ เปนโรงงานทั้งหมด ทั้งหญิงทัง้ชายเขาทั้งคืนทั้งวัน 
หล่ังไหล ประตูวัดตองเปดตลอดเวลา วัดนี้แหลกหมดเลย ไดโบสถขึ้นมาหลังหนึ่ง แตพระ
ตายหมด ใชไดไหมละ พระพุทธเจาเลิศดวยธรรมนะ สาวกทั้งหลายที่เราไดถือวา สงฺฆํ 
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สรณํ คจฺฉามิ ทานเลิศดวยธรรม ทานไมไดเลิศดวยวัตถุ กอนั้นสรางน้ี ยุงน้ันยุงน้ี หาเกา
ในที่ไมคันอยางน้ันใชไมไดนะ ควรพิจารณาบาง การพูดนี้เรานําธรรมมาพูด เราไมไดพูด
สุมสี่สุมหา อวดอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ อยางน้ันเราไมมี เราพูดตามหลักธรรม
เทานั้นละ 

โบสถหลังหนึ่งลองดูซิ อยางวัดปาบานตาดสรางโบสถหลังหนึ่งนี่ พระเณรตายฉิบ
หายหมดจากศีลจากธรรม จากจิตตภาวนา เปดประตูวัดไวตั้งแตบัดนั้นเขาถึงที่ทํางานทั้ง
วันทั้งคืนอยางนอยปหนึ่ง โบสถที่จะสําเร็จ แลวคนที่มาสรางโบสถ เปนคนประเภทใดบาง 
รูจักศีลจักธรรมอะไรบางหรือเปลา มีทั้งหญิงทัง้ชายมาแตกลูกแตกแมกันอยูนี่ เต็มอยูนี่นะ 
แลววัดนี้หมดเลย เราจึงไมใหสราง เราเห็นเร่ืองใหญโต เร่ืองธรรมเปนเรื่องจําเปนมากยิ่ง
กวาเร่ืองอะไรทั้งนั้น ตองเล็งดูเสียกอนซิทําอะไร 

โบสถนี้แตกอนก็ไมเห็นมีในครั้งพุทธกาล มากําเริบเสิบสานขึ้นเฉยๆ นี่ สรางอะไร
ขึ้นมา วัตถขุึ้นกอนหนาแลว วัตถุขึ้นกอนแลวๆ ธรรมไมไดออกนะ มีแตวัตถุ เปนศาสน
วัตถุไปหมดแลวแหละ เร่ืองธรรมไมไดออก ถาธรรมออกมีแตการประพฤติปฏิบัติตัวให
เปนคนดี อะไรจะดีจะชั่วขึ้นอยูกับคนเรา ถาคนเราดีแลวอะไรก็ดไีปหมดนั่นแหละ ถา
คนเราไมดีจะสรางเปนหอปราสาทแขงแดนสวรรคขึ้นมา ก็ไมเปนประโยชนอะไร อิฐปนูหิน
ทรายเทานั้นแหละ ไมเกิดประโยชน ทําอะไรมีแตอยากทําเฉยๆ นะ 

การสรางทางดานวัตถุหรือทําอยางน้ันมันทํางาย แตที่จะอบรมตนเองใหเปนคนดี
ทางดานจิตใจนี้ มันถือวาเปนทํายากดวยกันเสียหมด ไมสนใจ แมแตพระเราก็ไมสนใจที่จะ
ฝกฝนอบรมจิตใจใหเปนจิตที่ดงีามสงาผาเผย เมื่ออบรมใหเต็มที่แลว อะไรจะสวางไสวยิ่ง
กวาจิตใจ สวางจาครอบโลกธาตุ จิตใจที่ฝกดีแลวเปนอยางงั้น แตวัตถุเหลานั้นมันสวางที่
ไหน ไมเห็นมีอะไรสวางไสว มีแตวัตถุเต็มบานเต็มเมือง เขากม็ีเราก็มี อยูที่ไหนก็มีแตวัตถุ 
ใครวิเศษวิโสอะไรบาง เอามาอวดกนับางซิ ผูที่มีจิตใจวิเศษไมตองอวดทานก็วิเศษอยูแลว 
จําเปนอะไรจะตองไปอวด 

มีเหตุมีผลบางซิทําอะไร เลอะเทอะไปหมดเลย นี่เราก็พยายามกีดกันเอาไวตลอด
ทางวัตถุไมใหเขามายุง แตการประพฤติปฏิบตัิจิตตภาวนาชําระกิเลสตัวเปนภัยมหาภัยนี้
เรงตลอด ไมใหมีออนขอนะอันนี้ ใครมาอยูมากนอยเพียงไร การประพฤติปฏิบัติทางดาน
จิตตภาวนาใหเสมอภาคกันไปหมด เพราะฉะนั้นทําเลจากนี้เขาไปขางใน จึงไมใหใครเขา 
เพราะเปนทําเลภาวนาของพระ ใครมาก็ใหมาแคศาลานี้แลวใหออกไปๆ ไมใหเขาไปขาง
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ใน ขางในเปนทําเลภาวนาของทาน ขางนอกใครจะมาก็ใหมาแคศาลาแลวก็ใหออกไป เรา
เปนคนกํากับเอง ไมงั้นมันจะเลอะเทอะไปหมด 

หากมีความจําเปนที่อยากจะดูวัด และเปนบุคคลที่สําคัญที่ควรจะใหไปดู ก็ใหพระ
นําไปเลย เขาไปเที่ยวดูใหหมด จะดทูี่ตรงไหน เอาดูใหหมด บอกชัดเจน เอาดู วัดนี้มีขอ
ตองติตรงไหน เอาติมา บอกเลยเรา จะชมหรือไมชมแลวแตใคร แตจะติ เอา ใหติมา ทาง
นี้พรอมที่จะแกไขดดัแปลงตามความจริง ถาเปนธรรมนะ ถาติไมเปนธรรมไมเลนดวย 
แนะก็อยางนั้นซิ ทําอะไรใหมีเหตุมีผล ไมมีเหตุมีผลใชไมได แกกิเลสยิ่งมีเหตุมีผลหนัก
มากทีเดียว เหตุผลไมมีอะไรเหนือธรรมที่จะนํามาฟดกับกิเลส ธรรมตองเหนือกิเลสเสมอ 
นั่นละเหตุผลอยูกับธรรมที่จะแกกิเลสได นี่ทําเอาเลยๆ มันไมไดเร่ืองไดราวอะไร 

ประเทศไทยเรานี้เปนเมืองพทุธ ถอืพุทธศาสนาอยางนอย ๘๐% ก็ไมเห็นไดหนาได
หลังอะไร โกโรโกโส เขาเหมือนเราเราเหมือนเขา จะตําหนิใคร มองดูเราก็แบบนี้ มองดูเขา
ก็แบบนั้น คนทั้งประเทศที่วาถือเปนเมืองพุทธก็แบบเดียวกันหมดเลอะเทอะไปตามๆ กัน
หมดมันก็ใชไมไดซิ ปฏบิัติศาสนาตองปฏิบัติตัวใหเปนคนดีซิ ศาสนาเขียนไวในคัมภีรอาน
เทาไรก็อานได แบกจนหลังหักก็ไดคัมภีร แตที่จะมาแบกอรรถแบกธรรมทุมกับกเิลสมัน
ยกไมขึ้นนะซิ มันจึงหาคนดีไดยากนะ แตคนชั่วทั้งเขาทั้งเราเต็มไปหมดอยูในนี้ 

มีใครเอาของดีมาอวดบางไมเห็นมี มแีตความชั่ว ความขี้เกียจขี้คราน ความทอแท
ออนแอ ความฟุงเฟอเหอเหิม ความสุกเอาเผากินเต็มอยูในชาติไทยของเรา เต็มอยูในนี้
หมดนั่นแหละ ไมมีเหตุมีผล ถามเีหตุมีผล การอยูการกินการใชการสอยทุกอยางตองมี
ประมาณ ไมฟุงเฟอจนเกินเนื้อเกินตัว นี้อะไรเขามาความับๆ คือเมืองไทยของเราเปน
เมืองลิง เหมือนลิงน่ันละ อะไรเขามา เอาธรรมจับ เราก็เกิดในมืองไทยนี่ละ นี่เราเอาธรรม
มาสอน 

ทางวัดก็เหมือนกัน วัดก็ไมมีศาสนา วัดก็เลยเปนสวมเปนถานไปเลย พระเณรก็
เปนมูตรเปนคูถเต็มอยูในวัด วัดเปนสวมเปนถาน พระเณรเปนมูตรเปนคูถ เลยเต็มไป
ตั้งแตมูตรแตคูถ ในวัดในวาเปนสวมเปนถานไปหมด ทําใหเปนอะไรมันก็เปนไดไมเลย
มนุษยแหละ มนุษยเปนผูทําเอง จะทําตัวใหดีเดนเลิศเลอเหมือนพระพทุธเจาก็ไดทําไมจะ
ไมไดถาทํา แตมันไมทําละซิมันถงึเลอะเทอะไปหมด ใหตั้งใจปฏิบัต ิ คนหนึ่งปฏิบัติคน
หนึ่งรักษาอยู คนหนึ่งเขามาเพนพานๆ หนาวัดนั่น ไมมีใครพูดได มีแตเราคนเดียวพูด 
เทวดาก็ใหมาบอกตรงๆ เลย ไมมีอะไรเหนือธรรม เราเอาธรรมออกพดู เทวดาตนไหนจะ
เหนือธรรมมาคานธรรม เอา คานมา นั่น ไมมีใครคาน เราไลแตกฮือๆ 
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พอ ๔ โมงกวาๆ ไปหา ๕ โมงแลวเรามักจะดอมๆ ออกมา ถายังมาเห็นเพนพานๆ 

นี้มาอะไรถามแลวนะ ถามเหตุถามผล มาไมมีเร่ืองมีราวมาเที่ยวเพนพาน ไปออกเดี๋ยวนี้ 
สถานที่นี่เปนสถานที่รักษาศีลรักษาธรรมอยามาเพนพาน เราเปนคนไลเองเลยเชียว ไมงั้น
เลอะเทอะไปหมด รถบัส ๓ คัน ๔ คันเต็มอยู ๔ โมง ๕ โมงยังไหลเขามาจะมาเที่ยว
เตร็ดเตรเรรอนในวัด ซึ่งทานรักษาศีลธรรมดวยดีอยูตลอดมา แลวมันก็เลอะเทอะซิ ถาเรา
ไปเจอเขาไมเปนไรละ คนอื่นเจอไมได เขาก็เกรงใจเขาเกรงใจเรา ถาติดเราเสียอยางเดียว
ติดเขาดวย ถาไมติดอะไรทั้งนั้นแลวหมอบกราบธรรมพระพุทธเจาไมติดอะไร พดูออกมา
จะมีตั้งแตอรรถแตธรรมออกมาทั้งน้ัน เราไมเกรงใจใครดวย เพราะเกรงธรรมอยูแลว 

ธรรมเปนของสูงสุดแลว เกรงธรรมนําธรรมออกมาพดูจะผิดไปทีไ่หน นี่เอาแต
กิเลสออกมา เกรงใจเขาเกรงใจเรา มีแตกิเลสเกรงกันมนัสรางความเลอะเทอะใหหมด จะ
วาใหใครก็เกรงใจคนนั้นเกรงใจคนนี้ ก็เลยมีแตความเลอะเทอะเต็มบานเต็มเมืองเห็นไหม
ละ เอา ถาวาเราอวดอุตริหรือวาหาเร่ืองใสคนก็เอาไปฟงดูซนิะ เอาธรรมเขากางปบทางนี้ก็
ฟาดใสธรรมตามธรรมเลย มันก็ถูกตองละซ ิ

โถ มันเลอะเทอะจริงๆ เห็นไหมติดปายไวหนาวัดนั่น “กูจะฟองทานเปา” เขาเขียน
ไวโนน เราไปทางอําเภอภูเขียว เอาอาหารไปสงโรงพยาบาลตางๆ เห็นเขาติดทายรถไว เขา
เขียนวา “กจูะฟองทานเปา” เราไปอานดูแลว โอ อันนี้เขาทา แตยังไมสมบูรณแบบ เขา
เขียนนี้เขาทาดี “กูจะฟองทานเปา” ติดอยูทายรถเขา เราอานแลว เรากลับมาวัดนี้เราก็มา
เพิ่มเขาอีกใหสมบูรณแบบ ทางภูเขียวเขาวา “กูจะฟองทานเปา” ทางวัดปาบานตาดตอทาย
เขาไปวา “มนัมาเที่ยวเพนพาน” เราเขียนไวนั่นนะ 

“กูจะฟองทานเปา” อยูทางภูเขียว “มันมาเที่ยวเพนพาน” อยูวัดปาบานตาด เรามา
ตอทาย ไปอานดูนั่น “กูจะฟองทานเปา” เรามาติดทายนี้ใหสมบูรณก็คือวา “มันมาเที่ยว
เพนพาน” อยางน้ันละ แลวเอาหมาไปหามดวย หมามันไลกัดคนไดดวย เห็นไหมหมาหาม
ไวนั่นนะ ขบขัน ตามประตูเขาวัดเขากุฏิเราก็มีหมาหามไวเปนแถวเลย นี่ละที่มหาสมบัติ 
บุญเรือง พูด มันก็เขากนัไดกับวัดปาบานตาด มหาสมบัติ บุญเรือง วัดนรนาถ เขาออกทาง
ทีวี แลวก็พูดถึงเร่ืองเรา พูดถงึเร่ืองอาจารยมหาบัว การเทศนาวาการนี้ยกให พรอมทั้งขอ
เปรียบเทียบหาที่คานไมไดเลย ทานสรุปวา แตทานมีนิสัยตลก เขาใจไหมละ 

ก็เราตลกตั้งแตมหาสมบัติ บุญเรืองยังไมเกิด ตลกไหมอันนี้กด็ี มันก็ตลกอยูนั้นจะ
วาไง ก็คนตลกอยูที่ไหนมันก็ตลกไดนี่วะ เขาวาการเทศนาวาการนี้ยกให ทานอาจารยมหา
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บัวหาที่คานไมได พรอมทั้งขอเปรียบเทียบ ไดกันเปร๊ียะเลย แตทานมีนิสัยตลกเขาเขียนไว 
ทางนี้เราก็ตลกแทรกเขาไปอกีวา ก็เราตลกตั้งแตมหาสมบัติ บุญเรืองยังไมเกิด แนะเขาใจ
ไหม ขอตลกมันก็มอียูอยางน้ัน มันเกิดมาเองยากอะไร พูดเรื่องอะไรไมรู หมาเราละหาม
ไปตามนั้น เขารูเรานิสัยรักหมา เลนกับหมา ไปที่ไหนถาหามก็เอาหมามาหามไปเลย หามก็
ประตูเขาไปกุฏิหลวงตาบัวเสียดวยนะหมามาหาม ที่อื่นเขาไมทํา วัดก็วัดหลวงตาบัว เอา
หมาหามไวนั้น ที่อื่นเขาไมทํา เราก็รูหมดเรื่องเหลานี้ ก็เราก็เปนอยางน้ันอยูแลว เขาวามัน
ก็ไมผิด เขาใจไหมละ ก็ถกูตอง นอกจากจะย้ําเขาไปอยางที่วาละ ทานมีนิสัยตลก ก็เราตลก
ตั้งแตยังไมเกิดนูน นั่นไปอีก 

วันเสาร วันอาทิตยหรือวันพระวันโกนก็ควรจะรูจักศีลธรรมบางนะ หนาที่การงาน
ขวนขวายเพื่อปากเพื่อทองก็ใหขวนขวายเต็มกําลัง เพราะน้ีเปนความจําเปนอันหนึ่ง 
อาหารภายในจิตใจไดแกอรรถแกธรรมก็ใหมีความจําเปน ถึงกาลเวลาที่จะสรางความดีงาม 
เชน วันพระ วันศีล วันเสาร อาทิตยก็ใหบําเพ็ญการกุศล เราเขาวัดก็ไดถามีโอกาส ไมเขา
เราทําอยูในบานของเราก็ทําได อยาใหเสียเวล่ําเวลา ถาศีลธรรมหางเหินจากใจแลวคนจะ
เลอะเทอะ ไมวาคนไมวาพระเลอะเทอะไปหมด ถาลงศีลธรรมหางเหินจากใจ ถาศีลธรรม
ติดแนบอยูกบัใจก็สติธรรม นั่นเห็นไหม สติติดกบัตัว ปญญาธรรม ปญญาติดอยูกับตวัไม
คอยเผลอคนเรา ถาสองอยางน้ีขาดไปแลวเผลอไปหมด มากกวานั้นเขาก็เรียกคนบา 

เห็นไหมมันไปจัดอะไรตออะไรอยูทางส่ีแยก เราไปเห็นอยูส่ีแยกธรรมขันธ รถเราก็
ไปรถเขาก็มา คนๆ หนึ่งมันเปนบา มันมาจัดของอยูส่ีแยกเลย จัดอันนี้ออกจัดอันนี้เขา ขน
อันนั้นออกขนอันนี้เขา เฉย ไมสนใจกับใครนะ คือบาวางั้นเถอะ อันนี้ขนนี้เขามาแลว ขนนี้
ออกขนนั้นเขา ทางรถนั่นวิ่งสวนกันไปสวนกันมา รถก็จะชนกนั แลวก็จะชนคนนั้นอีก เราก็
ไดไปเห็นดวยตาของเรา โอ คนเรามีแตความรูเฉยๆ ไมมีเจาของเปนอยางนี้เอง นี่ถามีแต
ความรูเปนอยางน้ันละ ไมมีเจาของคอืสติปญญาเปนเจาของ ถามีสติปญญาก็รูความผิดถูก
ชั่วดี จะไปทาํอะไรอยางนั้น นั่น คนทั้งโลกเขาไมทํากัน นี่ทําไมเขาถึงทํา เพราะคนขาดบาท
ขาดตาเต็งเปนคนบาไปแลว จิตไมมีผูรับผิดชอบมันก็เปนอยางน้ันละ ไมรูจักผิดถกูชั่วดี 
ถามีสติมีปญญาเปนเจาของรับผิดชอบอยูแลวจะไมทําอยางน้ันได แนะ นี่ละสติเปนของ
สําคัญ 

วันพระ วันเสาร วันอาทิตย ควรที่จะสนใจในอรรถในธรรมบางนะ มันจืดมันชืดไป
หมดแลวเวลานี้ ส่ิงที่เขมขนเขามาก็มีแตเร่ืองกิเลสตัณหาเอาใหตาฝาตาฟางไปไดทั้งวันทั้ง
คืน พระอาทิตยสิบดวงก็ตามไมไดสวางไสวอะไร เพราะมันตาบอดใจบอด มันก็เลยมืดดํา



 ๖
ไปหมด ไมรูจักผิดจักถกูทําไดทัง้น้ัน ทั้งที่แจงที่ลับทําไดหมด คนหูหนวกตาบอดทางใจ
เปนอยางน้ัน ใหพากันจดจําเอา 

วันนี้เปนวันมหามงคลแกพี่นองชาวไทยเรา นี่ทูลกระหมอมฟาหญิงจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี อะไรจะไมคอยได ก็ชือ่กษัตริยมันไมคอยไดพูดงายๆ มันก็ติดละซ ิ
ถาดุ ชื่อดา วาน้ันวานี้คลองตัว เขาใจไหม อันนี้มันไมไดวามนัก็ลืม นี่ทานก็เสด็จมา เห็น
ไหมทานเปนศีลเปนธรรม มาก็ชุมเยน็ไปหมดนั่นละ ใหถือทานเปนคติตัวอยาง ตามเสด็จ
ทานดวยการประพฤตปิฏบิัติตัวใหเปนคนดี แลวเราจะดี ดใีนโลกนี้แลวโลกไหนก็ดหีมด 
ถาชั่วในโลกนี้แลวไปที่ไหนมีแตชั่ว ไปนรกอเวจีก็คนชั่วไป ไปติดคกุติดตะรางกค็นชั่วไป
ติด คนดีเขาไมติดละ ถาเปนคนดีแลวอยูที่ไหนกด็ีหมด ไมใชคนขี้คุกจะไมดีไดไง นั่นเอา
ตรงนั้นละ วันนี้พูดเพียงเทานี้ละ ใหทุกทานฟงแลวเอาไปพินิจพิจารณา แลวประพฤติ
ปฏิบัติตัวใหเปนคนดี จากนี้แลวก็จะใหพร 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
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