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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

อยาเอาวัตถุมาอวดกัน 
 เมื่อวานไปโรงพยาบาลภูเขียว ไปดูเขาสรางตึกสองชั้น เอาของไปสงดวย ดูตึก
ดวย ตึกนี้วาประมาณ ๑๐ ลาน บทเวลาเสร็จแลวไมอยู ทําทีไ่หนก็เหมือนกันหมด ทาํที่
ไหนไมอยูทีว่าไว ขยับเรื่อย อะไรไมดีไมเอา เอาอยางดีๆ ใหพอใจ ราคามันก็ถีบละซิ 
โนนสะอาดใครก็เห็น ผานไปผานมา หมออวนมันเขียนตัวใหญๆ วาหลวงตามหาบัวใส
ตึกใหญๆ เราโมโห บอกแลวที่ไหนก็บอก อยามาเขียนชื่อเรา เราไมเอาชื่อเอานาม เรา
เอาผลประโยชนแกโลก แลวก็ไปเขียนไว 

ไมเอาจริงๆ คือมันหมดโดยประการทั้งปวงในหัวใจ ปลอยหมดโดยสิ้นเชิงไมมี
อะไรเหลือเลย ขึ้นชื่อวาสมมุติแมเม็ดหินเม็ดทรายไมมี เอาอะไรมาเพิ่มก็ไมได มาตัด
ออกก็ไมได อยูในความพอดีที่เลิศเลอ ทําอยูอยางน้ีหากไมตองการอะไร มีแตความ
เมตตามันครอบไปหมดเลย ความเมตตา ความสงสาร ไปที่ไหนดูจริงๆ นะ ไปที่ไหนๆ 
ดู แมที่สุดตดิไฟเขียวไฟแดงจะมองหาพวกขายดอกไม เอาคาดอกไมใหเขาคนละสอง
รอยๆ คือมนัเปนหลักธรรมชาติ มันออนนิ่มไปหมดเลย 

(คณะวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน และประชาชนจากทั่วสารทิศ ไดรวมน้ําใจ
ขอนอมถวายปจจัยแดพระหลวงตาเปนจํานวนเงิน ๒,๑๓๓,๐๐๐ บาท ดอลลาร ๔๕๐ 
ดอลล ทองคําหนัก ๕ บาท) สาธุๆๆ พอใจๆ นะ ไดบุญไดกุศล บุญกศุลเปนของทาน
ทั้งหลายเอง อันนี้เปนของชวยโลก...วัตถุ บุญกศุลเปนของชวยหัวใจของผูบําเพ็ญแต
ละทานๆ  

กําลังส่ังรถ เวลานี้รถมาหลายคัน ทางโนนมาขอทางนี้มาขอไมรูจะทํายังไง วิ่ง
เขามา รถดูเหมือน ๔ คันเวลานี้ คันหนึ่งๆ โถ ลานหกแสนกวาๆ ไมไดลดราคา มีแต
ขึ้นเรื่อย เงินมีมาเทาไรออกหมด ออกชวยชาตบิานเมือง เราไมสนใจ เพราะบิณฑบาต
ดูซิใสรถยนตมาไมใชใสบาตรมานะ ใสรถยนตเต็มรถๆ ไมรูกีค่ัน กินใหตายก็ตาย ผูอด
อยากขาดแคลนอดมากทีเดียว นี่ละจึงกระจายออกใหทั่วถึงกันไปหมด 
 วันที่ ๒๑ นีเ่ราก็จะไปเขาใหญ ใหเอารถไปแขงกนันะพวกในครัว ใครมีรถกี่คัน
ใหเอาไปแขงกันในครัว เหยียบหัวหลวงตาบัวไปเลย ฟงแลวมัน แหม มันฟงไมไดนะ 
เราอดเราทนแสนทนแลวละ ไอเร่ืองอยางน้ีมันเขากันไมไดกบัธรรม พระพุทธเจาเสด็จ
ออกบวชเอารถคันไหนไปวะ มีมากณัฐกะเทานั้นกับนายฉันนติดตาม พอบวชแลวอยูใน
ปาบําเพ็ญ ๖ ป สลบไสลไปสามหน นั่น มีรถคันไหนบางละติดตาม ไอลูกศิษยหลวงตา
บัวนี่มันเกงนะเวลานี้ เกงขึ้นทกุวัน อยูในครงในครัวเรานี่ละ เอารถมาแขงกัน เอาวัตถุ
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มาแขงกัน ใครมีรถกี่คันจมูกโดงเลยนะ แลวมีผูไปยอเสียดวยแลวไปใหญเลย เปนบา
ไปเลย ขี้ราดออกเลยนะพวกนี้นะ   

เราทุเรศ ก็มันดูตลอด หัวใจดวงนี้มัไมไดคุนกับอะไร พูดใหฟงชัดๆ เสียนะ ไม
มีคุนกับอะไร มันจะรูทันทีๆ อะไรผิดถูกชั่วดี มันจะจับทันทีๆ คัดออกๆ ถาเปนเรื่องวา
ปลอม คัดออกทันทีๆ เลย แลวไหนจะมาขวางหนาเหยียบจมูกไปตอหนาตอตา โดยที่
ไมเห็นมีเหรอ มันทนจะตายแลวนะ เอารถไปแขงกัน ขึ้นรถขึ้นราไปแขงกัน ผูมีรถก็
จมูกโดง เอารถมาแขงกัน ในตลาดเขาไปดูซิปาชารถอยูในตลาด อยาเอาวัดปาบานตาด
มีรถเพียงสองสามคันไปอวดเขาเลยนะ มันแซงหนาแซงหลังขึ้นเรื่อยๆ นะพวกนี้ โอย 
เลวลงๆ เราทนแสนทน พูดจริงๆ นะ  

ถาใหเปนไปตามจิตนี้เมื่อทนไมไหวแลวดีดผึงเดียวไปเลย ใครจะเปนอะไรก็
ตาม เขารมไมรมไหนถึงกาลเวลาพับดีดผึงอีก ไปเลย เราไมไดตายยากนะ สมกับที่ได
ปฏิบัติมาแทบเปนแทบตายตั้งแตมีชวีิตอยู แตเวลาจะตายจริงๆ แลวจะเอาอะไรมายาก 
ดีดผึงเดียวเทานั้น อะไรจะสงายิ่งกวาจิตดวงที่พอทกุอยางแลวดวยความเลิศเลอ พอ
ดวยความเลิศเลอ พระพุทธเจา-พระอรหันตทานพอดวยความเลิศเลอในพระทัยและ
หัวใจ ไอพวกเรานี้พอดวยความเลว มันไมพอนะกิเลส ไมมีคาํวาพอ เลวๆๆ นี้เอามา
แขงกันนะ เอารถเอารามาแขงกันในวัดนี่  

โธ มันพิลึกจริงๆ ทนแสนทนนะ ไมไดอะไรๆ เอาวัตถุเต็มโลกเต็มสงสารมา
แขงกัน เอาธรรมออกมาแขงกันบางซิ เปนอยางไร ใครภาวนาจิตของใครเปนอยางไรๆ 
เอาความสงางามของจิตออกมาแขงดูซิ นี่ครอบโลกธาตุ ฟงเสียนะเรากําลังจะตายแลว 
ครอบโลกธาตุมาได ๕๖-๕๗ ปนี้แลว พูดมีสองที่ไหน เวลามันจะรูจะเห็นมันก็แทบ
เปนแทบตาย จะเขาขั้นสลบๆ มาแลว แลวคุมคาถึงเวลาจานี้จาหมดเลยครอบโลกธาตุ 
วิเศษวิโสขนาดไหนธรรมในหัวใจ 

ไอเหลานี้มันมีอยูทั่วโลกดินแดน แลวผลของมันก็บนเร่ืองความทุกข ใครมี
มากๆ เทาไรยิ่งทุกขมากๆ โลกกิเลสมีเทาไรยิ่งทุกขมากๆ ยิ่งดีดยิ่งดิน้ยิ่งทุกขมาก 
ธรรมนี้มีเทาไรยิ่งเบาลงๆ ปลอยหมดโดยสิ้นเชิง เบาหวิวเลย โธ ทุเรศนะเวลานี้ เวลา
เราจะไปโคราชนี้มันก็จะแหกันไปละ รถใครดีรถใครเกงเอามาอวดกัน เหยียบหัวหลวง
ตาบัวไป รถคันที่เราใชอยูทุกวันนี้เจาของเขาอยูกรุงเทพฯ ทะเบียนบัญชีเขาเปนเจาของ
ทั้งหมด แลวเขาเอามาถวายเรา เราบอกเราไมเอา เราไมไดบวชมาหารถ เราบวชมาหา
อรรถหาธรรม แลวสุดทายก็เอามาไวนี่จนไดนั่นแหละ เราไดใชมาอยางน้ี เจาของเขาอยู
กรุงเทพฯทั้งนั้นละรถกี่คัน  



 ๓

เราไมเปนบากับมันอะไรกับสิ่งเหลานี้ เพียงเครื่องอาศัยเทานั้น ไปไดก็ไป ไป
ไมไดก็ไมไป ยากอะไร อันนี้มันเหอเอาเสียจริงๆ แซงหนาแซงหลัง อวดเกงกันอยางน้ี 
นี่กิเลสมันอวดเกงทั้งๆ ที่เลวที่สุดไมมีอะไรเกินกเิลส ตัวนี้มันอวดเกงที่สุด โธ ทุเรศนะ 
เอาละวันนี้เทานั้น จะใหพรแลวเราจะไปธุระของเรา 

(ทองคําเชาวันนี้ได ๖ บาท ๕๐ สตางคครับ) พอใจตั้ง ๕ บาท ๖ บาท 
เวลานี้มันตัดนิสัยหักนิสัยเราอยางแหลกไปเลย ไปไหนมาไหนเราเคยไปกับใคร

เมื่อไร ออกปฏิบัติกรรมฐานองคเดียวตลอด แลวพอแมครูจารยชวยเสียดวย ทั้งๆ ที่
เคยเห็นพระลาทานจะไปเที่ยว “ไปทําไม ตั้งแตอยูนี้มันก็ตกนรกทั้งวันทั้งคืนตอหนา
ตอตา มันยงัไมอายนรก ไมอายครูบาอาจารยเลย แลวมันจะไปตกหลุมไหนละ” คือลา
ไปเที่ยว ตั้งแตอยูนี้มันกย็ังตกนรกอยูตอหนาตอตา ไมอายนรก ไมอายครูบาอาจารย 
แลวทีนี้มันจะไปตกหลุมไหนละ ไมใหไปแลว เด็ด  

แมแตสององคก็ไมใหไป พูดรองๆ กันลงมา เราพูดจริงๆ ไมไดยอ ดวยความ
ตั้งใจ คือการลาพอแมครูจารยมั่นนี้ตองระวัง จอมปราชญ กอนที่จะไดออกเที่ยวแตละ
ครั้งตองไดพิจารณาเต็มกําลังเสียกอน เพราะในวัดเราเหมือนวางานในวัดจะอยูแตเรานี้
หมด ทานมอบความไววางใจให พอไดโอกาส (มีคนถายภาพขึ้น) ทําไมมันถายไมหยุด
ไมถอยมันเปนบาอะไร เหอ อยูทีน่ี่ก็ถาย ไปที่นั่นก็ถาย มันเปนบาถายรูปหรือนี่ มัน
อะไร ความพอดไีมมี  

เวลาจะไปที่ไหนๆ ตองไดพิจารณาเรียบรอยแลวกราบเรียน การงานภายในวัด
มีอะไรๆ บาง พูดไมรอบคอบไมได ถามีอะไรก็จะไดพาหมูเพือ่นจัดทํา เราก็วา ถาไมมี
ทานก็บอกไมมีอะไร ถาไมมีก็คิดอยากจะกราบนมัสการพอแมครูจารยไปประกอบ
ความเพียรสักชั่วระยะ ไมไดวาไปเตลิดเปดเปงนะ ไปชั่วระยะ ฟงแลวทานก็นิ่ง คําพดู
อันนี้จะออกอีกไมไดเลย ไมซ้ํา คอยฟงทาน ทานนิ่งทานจะเก็บไปพิจารณานะ เราก็
เปนอันวาปลอยถวายทานไปแลวก็นิ่งเลย ถาทานไมล่ันคําใดออกมาไปไมได ในหัวใจน้ี
มันไปไมได หากมีโอกาส เพราะทานเอาไปพิจารณาเรียบรอยแลว พอไดโอกาสจะกี่วัน
ก็ตาม 

นี่ละเรื่องหลวงปูมั่น พอแมครูจารยมั่นจอมปราชญสมัยปจจบุัน เราจะไปพูด
งายๆ ไดอยางไร พอทานรับทราบแลวทานนิ่ง เราก็ปลอยไปเลยละ คอยฟง หากวา
ทานไมพูดเลยเราก็พูดอกีไมได กต็องอยูอยางงัน้ตลอดไป แตจอมปราชญทานฟงแลว
ทานไปพิจารณาเรียบรอย ทบทวนทุกอยาง ทีนี้ก็เอาละทานพูดเอง “เออ ที่ทานมหา
อยากไปเที่ยวประกอบความเพียรนั้นไปไดละ” นั่นทานออกแลว ไปได “แลวคิดวาจะ
ไปทางไหนละ” เมื่อทานเปดใหแลวเราก็ออก คราวนี้คิดวาจะไปทางนั้นๆ ทานเห็น
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หมดแลว ทานเที่ยวหมดแลว “เออ ทางนั้นดีนะ” เรียกวาทานสงเสริม “แลวไปกี่องค
ละ” 

พอวาไปองคเดียวเทานั้นละ ผึงเลยไดทุกครั้งเลยนะ เพราะเราไมเคยไปกบัใคร 
มีแตองคเดยีวตลอด ทานชมเชย หนุน สงเสริมตลอด อยูดวยกันที่จะไป ไปอะไร 
ตั้งแตอยูนี้มนัก็ตกนรกใหเห็น แนะอยางน้ีก็มี เราวาจะไปองคเดียว เออ ขึ้นทันทีเลย 
ฟงซิมันตางกันไหมละ เอาทานมหาไปองคเดียวนะ ใครอยาไปยุงนะ สายนิ้วไป คือพระ
เณรนั่งฟง ทานมหาไปองคเดียว ใครอยาไปยุงทานนะ ใครจะไปยุงก็รมโพธิ์รมไทรอยู
นั้น ทานขูเอาไว กลัวพระเณรจะติดสอยหอยตามเราไป เปนน้ําไหลบาไมสะดวกในการ
ประกอบความพากเพียร  

นี้ละการประกอบความเพียรที่มาสอนโลกอยูเวลานี้ เวลามาหาทานทีไรหนังหอ
กระดูก คือไมมีเนื้อ เหมือนพระอาย ุ ๘๐-๙๐ ป เปนอยางน้ันทุกครั้ง ไมใชธรรมดา 
ทานก็ดูทานรูแลว นี่มันเอาเต็มเหน่ียวละทา เพราะฉะนั้นเวลาจะไปทีไหนทานรูวาไป
องคเดียว เออ  ขึ้นทันทีเลย ทานมหาไปองคเดยีวนะ ใครอยาไปยุงทาน เราเปนนิสัย
อยางน้ันดวย เปนนิสัยจริงจังมาก พดูจริงๆ ถาลงไดลงแลวขาดสะบั้นไปเลย กอนที่จะ
ลงพิจารณาเรียบรอยๆๆ ทบทวนไปมา เปนที่แนใจแลว ลงแลวขาดสะบั้นไปเลย ถาลง
ไดล่ันคําวาลงแลวขาดสะบั้นเลย กอนจะลั่นคําพิจารณาเรียบรอยหมดแลว ทบทวนหาที่
บกพรองไมไดแลวออกๆ เปนอยางน้ันนะ ไมใชทาํสุมสี่สุมหา  

เวลาไปก็เอาจริงเอาจังอยางที่เคยพูดใหฟง เขาตีเกราะประชุม เขาวาเราตาย
แลว ฟงซินะ ไปทีอ่ื่นๆ เราก็ทําอยางน้ัน เมื่อเขาไมตีเกราะเราก็บอกไมตี ทั้งๆ ที่เราทํา
เปนประจําของเรา กลับมามันเปนหนังหอกระดกู บางทีตัวเหลืองลงมาจากภูเขาเหมือน
ทาขมิ้น เหลืองหมดตวัเลย หนังหอกระดกูลงมา เหลืองหมดตัวเหมือนทาขมิ้น 
จนกระทั่งทานรองโกกขึ้นเลย พอลงมากราบทาน เฮย ทําไมเปนอยางน้ีละทานวางั้น 
เราก็คอยฟงทานจะออกแงไหนอีก สักเดี๋ยวทานกลัวเราจะออนเปยก พลิกปบเลย อยาง
นี้จึงเรียกวานักรบ นั่น เทานั้น กลัวเราจะออนเปยก ทานหนุนขึ้นทันทีเลย 

ลาทานไปไหนนี้ก็ตองบอกวาไปชั่วระยะ ก็ไปชัว่ระยะจริงๆ เอาจริงเอาจัง 
เพราะฉะนั้นจึงใครไปดวยไมได อยากกินกก็ินไมอยากกินกี่วนัชาง มันจะตายจริงๆ ก็
ไปบิณฑบาตมาสักวันหนึ่งมาฉัน เพราะการอดอาหารอดมากเทาใดรางกายออนเทาไร
จิตมันยิ่งดีดผึงๆ การอดอาหารดีทุกขั้นของธรรม ตั้งแตลมลุกคลุกคลานตั้งสติไมได 
ตั้งไดดวยการอดอาหาร สวนมากจะเปนอยางน้ัน สําหรับเราเปนอยางน้ัน เพราะฉะนั้น
จึงตองอดตลอดอดอาหาร ธรรมขั้นใดก็ตามถาอาหารนอยๆ แลวดีดเรื่อยเลยๆ ทุกขัน้
เลย ยิ่งขั้นสติปญญาอัตโนมัติแลวยิ่งคลองตัว 
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คือสติปญญาอัตโนมัตินี้มันหมุนของมันไปเอง ถึงขัน้สติปญญาคือธรรมมี
อํานาจมีกําลังมากฆากิเลสน้ีฆาเอง แตกอนเราก็ไมเคยไดคิดวาทํากิเลสทําลายหัวใจ
สัตวโลกโดยอัตโนมัติของมัน เราไมเคยคิด เอาอันนี้ละมาเทียบกัน ไมวาเขาวาเราไมมี
ใครคิดละ วากิเลสทํางานบนหัวใจสัตวทรมานหัวใจสัตวมาเปนประจําโดยอัตโนมัติของ
มันไมคิด แตเวลาธรรมนี้มีกําลังแลวเปนอยางน้ัน กลางคืนนอนไมหลับตลอดรุงเลยก็มี 
กลางวันยังจะไมหลับอีก เพราะมันหมุนของมันตลอดฆากิเลสโดยอัตโนมัติ กิเลสอยูที่
ไหนมันคุยเขี่ยขุดคนๆ ตลอด เปนอยูในลําพังตัวเองจึงเรียกวาอัตโนมัต ิ

ถึงขั้นสติปญญามีกําลังแลวฆากิเลสโดยอัตโนมัตเิหมือนกัน อยาวาแตกิเลส
ทําลายคนโดยอัตโนมัติเลย ธรรมมีกําลังแลวก็เปนอยางน้ันเหมือนกัน เอาจนกระทั่ง
กิเลสขาดสะบั้นไปหมด หมดที่นี่ไมมอีะไรกวน มีกิเลสเทานั้นตัวจอมกวนที่สุดคือกิเลส 
พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจไมมีอะไรกวน จิตพระพุทธเจาจิตพระอรหันตหมดสิ่ง
กอกวน พอกิเลสขาดสะบั้นแลวจึงหมดภาระ ทานจึงเรียกวา วุสิตํ พฺรหมฺจริยํ งานอัน
ใหญหลวงที่สุดคืองานฆากิเลสไดส้ินสุดลงไปแลว งานที่ควรทําก็คืองานฆากิเลสไดทํา
เสร็จเรียบรอยแลว งานอื่นที่จะยิ่งกวานี้ไมมี นั่น นั่นละทานทํา 

นี้ผานมาหมดแลวจึงไดมาสอนโลก เราอนุโลมจะตายอยูแลวเวลานี้ ในวัดนี้เรา
อนุโลมสุดอนุโลม หูหนวกตาบอดไปอยางน้ัน ถาเวลามันจะนั่นนักก็วากสักทีหนึ่ง มัน
อดมันทนเพราะความคิดคิดไมหยุด ใครมาปดความคิดได ความคิดอยูภายในใจมันจะ
คิดซอกแซกซิกแซ็กตลอดเวลา เปนโดยอัตโนมัติของมันเหมือนกัน คิดแลวเก็บไวๆ 
เหมือนไมคดิเหมือนไมอาน แตเวลามันหนักเขาๆ แลวก็วากเสียทีหนึ่งๆ เทานั้น ใหพา
กันคิดเอานะพวกนี้ อยามานอนใจในที่นี่ มันจะตายแลวนะ อกเราจะแตกแลว 

อยาเอาวัตถุมาอวดกัน เอารถยนตรถไฟอะไรมาอวดกันในวัดนี้ พระพุทธเจาไม
พาเอารถยนตไปตรัสรู พระสาวกทั้งหลายเอารถยนตไปตรัสรูไมเคยมี มีแตผาไตรจีวร
ไปเลย นี้เอาน้ีไปอวด มนักําลังนะนี่ เดี๋ยวเอารถมาแขงกันในวัดนี้นะ ในวัดปาบานตาด
เอารถมาแขง เราก็บอกวารถคันที่ของเราเอามานี้ เขามาถวายบอกเราไมเอา เราไมได
บวชมาหารถ บอกเด็ดขาดเลย แลวมันก็ไมพน เขาเปนเจาของแลวก็เอารถมาไวใหเพื่อ
ความสะดวก อยางน้ันละ ที่เรานั่งเหลานี้รถเขาในกรุงเทพไมใชรถเรา พากันจําเอานะ 
เราไมไดเปนบากับรถ ใชมันไปอยางนั้นแหละ เมื่อมาดวยความเปนธรรมแลวเราก็รับ 
ความเปนธรรมหรือไมเปนธรรมนี้เปนอีกแงหนึ่งนะ ดวยความเปนธรรม เอา ก็รับไว
ดวยความเปนธรรม แตไมลืมตัวตลอด พากันจําเอานะ 

อยูดวยกันอยาหาแตยกโทษยกกรณกนันะพวกนี้ จะยกโทษกิเลสที่มันตัวเปน
ขาศึกมันฟุงๆ อยูภายในใจไมดู ดตูั้งแตมันเอาไฟไปเผาคนนั้นเผาคนนี้ มันเลอะเทอะ
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มาก มาภาวนายังไงไปดูแตกิเลสคนอื่น แลวเอาไฟไปเผากันมีอยางเหรอพวกนี้ นี้
อนุโลมเต็มที่แลว บทเวลามันแสนทน อดทนไมไหวแลวดีดทีเดียวนะ คนเต็มวัดพระ
เต็มวัดไมมคีวามหมายเราพูดจริงๆ ชี้นิ้วเลยไมเหมือนใครนะ เราไดพิจารณาเต็มที่
เหนี่ยวแลวหาทางออก ออกไดทางเดียวเทานี้ผึงเลย ไปเลยเทานั้นไมยาก ใหพากันจํา
เอานะ ทําอยูอยางน้ีเราทนแสนทนแลวนะ เหมือนขอนซุง อะไรก็เฉยๆ แตหัวใจมันไม
เฉยละซิ มันหมุนของมันอยูตลอดเวลา เอาละ ใหพรหรือยัง 
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www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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