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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
สติเปนเครื่องประดับตน 

 ภาษาภาคอีสานเขาเรียกวาเส่ียวกัน ก็คือเพือ่นกัน แตมันผิดกันอยูอันหนึ่ง 
ความมั่นใจตอกัน ถาลงวาไดผูกขอผกูแขนเปนเสี่ยวกันแลวนี้สองคนนี้เปนอวัยวะ
เดียวกัน ครอบครัวนี้กับครอบครัวนั้นเปนอันเดียวกันหมดเลย คือตายใจขนาดนั้น 
เปนประเพณีของทางภาคอีสาน ถาลงวาเปนเสี่ยวกันแลวในบานนั้นกับนี้นั้นเปนอัน
เดียวกันเลย คือตายใจกันขนาดนั้น เปนประเพณีของเขา มนัหากเปนเอง พอวาเปน
เส่ียวกันแลวเสี่ยวนี้กับเสี่ยวนี้เปนอันเดียวกัน 
 เมื่อวานดูเหมือนไปจังหวัดเลย เอาของไปเทลงใหโรงพยาบาลจังหวัดเลยนะ 
คือจังหวัดตางๆ เราไมเคยเอาไปให เราจะเอาไปใหเฉพาะอาํเภอๆ ของจังหวัดนั้นๆ 
แตจังหวัดเลยนี้เราไปใหตัวจังหวัดเลย เมื่อวานเอาไปใหตัวจังหวัด ตัวจังหวัดก็มีสอง
แหง โรงพยาบาลจังหวัดกับโรงพยาบาลจิตตเวช สองโรง เราไปใหทั้งสองโรงเลย เมื่อ
วานเอาไปใหแลวก็มา 
 (ถวายทองคาํ ๑ บาท ปจจัย ๑,๐๐๐ เจาคะ) พอใจ นี่ละนําเขาคลังหลวง เรา
พยายามที่สุดที่จะหาสมบัติเขาคลังหลวงซึ่งเปนจุดรวมของเมอืงไทยเรา เราพยายาม
ที่สุด ทองคาํดูได ๑๑,๘๑๘ กิโลกรัม เขาคลังหลวงแลว ดอลลาร ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ 
ดอลลาร ที่เขาคลังหลวง เขาเปนชิ้นเปนอันจริงๆ คือทองคําก็เขาเปนชิ้นเปนอัน อะไร
เขาไปเขาจริงๆ บริสุทธิ์ทุกอยาง เราพยายามที่สุดที่จะนําสมบัติเขาสูจุดรวมของเรา 
ประเทศไทยจุดรวมมี เอาเขานั้นๆ เพื่อลูกหลานจะไดมีความอบอุนวาปูยาตายายไดหา
สมบัติไวเปนเครื่องประดับลูกๆ หลานๆ ตอไป 
 พระเรามีธรรมเปนเครื่องประดับ ไมมีอะไรสวยงามยิ่งกวาธรรม ความประพฤติ
ถูกตองตามหลักธรรมหลักวินัยนี่สวยงามมาก แตงตัวเอาเทวดามาแขงก็สูไมได เทวดา
ยังตองกราบพระ ตั้งแตทาวมหาพรหมลงมามากราบพระ เพราะพระมีศีลธรรมที่มี
คุณคามาก มากกวาพวกนั้น เพราะฉะนั้นพวกนี้จึงมากราบพระ พวกเทวดาอินทร
พรหมทั้งหลายมากราบพระทั้งนั้นแหละ  

ใหมีธรรมเปนเครื่องประดับใจ เราเรียกวาเกิดมาในชาตินี้..ฟงใหชัดนะ เราจวน
จะตายแลว เผดียงใหพี่นองทั้งหลายทราบวาผลงานที่หานั้นมีจริงๆ ไมมแีตเหตุผลไมมี
ตอบรับ นี้มีทั้งเหตุทั้งผลตอบรับ ตั้งแตออกปฏิบัติมา การศึกษาเลาเรียนเปนภาค
ความจําแนวทางที่จะกาวเดินดวยการปฏิบัติ ทีนี้เวลาปฏิบัติไดมากไดนอยก็ปรากฏขึ้น
ในใจของเจาของ อะไรปรากฏขึ้นมาก็เปนสมบัติของตัวเองพรอมๆ ไปเลย เรียกวา
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ภาคปฏิบัติ ภาคความจํามีแตความจําเฉยๆ จัดเปนสมบัติไมได หลงลืม แตภาคปฏิบัติ
ที่ไดมาจากการปฏิบัตินี้เปนสมบัติของตัวจริงๆ รูดวยเห็นดวยทุกอยางเปนของตัวเอง
ดวย 

นี่เราก็เรียกวาสุดแลวในชาตินี้ เราสุดเราพูดจริงๆ ไมไดโอไดอวด เอาธรรมมา
พูดลวนๆ ใหเปนคติแกลูกหลานตอไป ตัง้แตออกปฏิบตัิลมลุกคลุกคลานมาเรื่อยๆ 
คือมันลมลุกคลาน กิเลสมันหนามากกวาธรรม ธรรมสูไมได ธรรมลมลุกคลุกคลาน 
กิเลสตีเอาๆ ครั้นตอมาธรรมมีกําลังมากขึ้น ฝกกนัเขาไป ตีกนัเขาไป ตอยเขาไป ฝกใน
ตัว บกพรองตรงไหนแกหมัดใหมๆ ไมมวย สุดทายก็รับกันไดๆ ทีนี้ก็เหนือกิเลส ฟาด
กิเลสขาดสะบั้นไป ในตัววางเปลาหมดโลกธาตุนี้ 

สฺุญโต โลก ํอเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต 
อตฺตานุทิฏฐึ อูหจฺจ  เอวํ มจฺจุตฺตโร สิยา 
เอวํ โลกํ อเวกฺขนฺตํ  มจฺจุราชา น ปสฺสติ 
ดูกอนโมฆราช เธอจงเปนผูมีสติทกุเมื่อ พิจารณาโลกใหเปนของสูญเปลาวาง

เปลา ถอนอัตตานุทิฏฐคิวามเห็นวาเขาวาเราซึ่งเปนเหมือนกางขวางคอออกเสีย จะพึง
หลุดพนจากกิเลสทั้งปวง พญามัจจรุาชจะตามไมทันทานผูที่พิจารณาอยูอยางน้ี ใคร
พจิารณาเขาไปพอถึงขั้นนี้แลวก็เปนโมฆราชดวยกันหมด โลกเปนของวางเปลาหมด
ดวยกัน จะวาเปนพระโมฆราชดวยกันก็ไมผิด ความบริสุทธิ์เหมือนกัน สวนชื่อสวนนาม
กิริยาอาการตางกันก็ตาม  แตความบริสุทธิ์นั้นเหมือนกัน 

นี่พระพุทธเจาก็สอนไว ใหไดเปนพระโมฆราชดวยกัน พวกเราไดแตเส่ือกับ
หมอนไมเกดิประโยชนอะไรเลย ทุกวันนี้เราออนลงทุกวันนะ ออนลงๆ ทุกวัน เดินไป
เดินมานี้ออนนะ นี่ก็ ๙๖ กําลังยางแลว บวชไดกี่ป (๗๔ ป) นี่ละขวนขวายหาความดี 
ซักฟอกส่ิงไมดีทั้งหลายออกตลอดมา เฉพาะอยางยิ่งเวลาออกกรรมฐานนั่นละ เปน
เวลาซักฟอกรอยเปอรเซ็นต เวลาเรียนก็เรียนเพื่อรูแนวทาง พอรูแนวทางแลวก็ออก
ปฏิบัติ ซัดกบักิเลสเลย 

คือมันเปนของมันนะ มนัเปนของมนัเอง เวลาดูหมูดูเพื่อนดใูครตอใครนี้ บางที
อาปากดู มนัเซอมันซา พอวาอะไรอาปากดูไมมีสติ คนไมมีสติมองปบรู คนมีสติมอง
ปบก็รูเหมือนกัน ผูมีสติจะสวยงามมาก จะไปชาไปเร็ว เคลื่อนไหวไปมาชาเร็วขนาด
ไหนจะสวยงามไปพรอมๆ กัน ความมีสติเปนเครื่องประดบัตนสวยงามมาก ขาดสติ
เสียอยางเดียวเหมือนคนแกผานั่นละ ไมมีผานุงผาหม เปลือยกายไป นั่นคนไมมีสติ 
คนมีสติเหมือนวาแตงตัวเรียบรอย ผูมีสติก็อยางนั้นละรักษาตัวเอง 
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นี่ก็พยายามรักษามา เราเรียกวาเดินมาดูหมูดูเพือ่น หมูเพื่อนไมรูวาเราดูนะ ไม
รู เอาตับเอาปอดมายําเอาหอมกระเทียมผสมกันลงมากินจนหมด เจาของยังไมรู เดิน
แบบไมมีตับ คือไมมีสต ิคนเดินมีสติเรียกวาคนสมบูรณแบบ คนไมมีสติ คนขาดบาท
ขาดตาเต็ง ไมเต็มบาท ๕๐ สตางค อยางมาก ๕๐ สตางค ขาดไป ๕๐ สตางค จะ ๒๕ 
หรือ ๗๐ หรืออะไรขาดไป บางทีขาดฟาดเสียเกือบทั้งบาท พอถงึบาทแลวก็เปนบาเลย 
คนขาดสติถงึเต็มบาทแลวเปนบาไปเลยนะ ถามีสติรักษาอยูก็ยังเปนผูเปนคน สติจึง
เปนของสําคัญมากทีเดียว  

นี่เวลาประกอบความพากเพียรดูหมูดูเพื่อนแลวมันดูไมไดนะ คือมันตางกันราว
ฟากับดิน วาอยางน้ันเลย เราไมไดเหยียบย่ําหมูเพื่อน เวลาทําความพากความเพียรนี้
จะไปดูนั้นดนูี้ไมมีทางทีจ่ะไปได บังคับตลอดเลย เชนอยางวัดนี่มีชางตัวหนึ่งอยูนั้น คน
นั้นอยากไปดูชาง คนนี้อยากไปดูชาง โอ ชางน่ีมันเลิศเลอยิ่งกวาอรรถกวาธรรม นั่นคิด
แลว ถาดูชางดูเพลิดเพลิน ดูจนอาปาก ชางจะขี้ใสปากก็ไมรู คือมันอาปากกวางเกินไป 
ขี้ชางหมดทัง้กองทัง้ทองชางขี้ใสปากไหลลงทะลุไปเลยคนไมมีสติ คนมสีติไมเปนอยาง
นั้น ผิดกันมาก 

นี่วาทําอะไรมันจริง ไมไดเหลาะแหละ ถาลงวาไดทําอะไรแลวถือเปนงานสําคัญ
มาก งานอื่นงานใดที่จะใหไปดูไปอะไรนี้ถือเปนงานรบกวน ทําลายงานของเราที่ทําอยู
เปนประจํา ไมไป ไมทํา เอาจริงอาจังมากทีเดียว นี่ดูหมูดูเพื่อนไปที่ไหนจนจะดูไมได
ละ เฉย ตองใชแบบหูหนวกตาบอดเอา ไมเชนนั้นอยูกับหมูเพื่อนไมได ไมใชยกตนขม
ทานนะ มันอยูไมได ดูมนัมีแตเซอๆ ดูไปเซอๆ ซาๆ สติสตังไมมี สติจอไปทางนั้นเสีย
หมด ไมไดจอมาดูจิตใจของตัวเอง เสียตลอดๆ เลย เอาละที่นี่จะไปแลว ตอไปนี้ใหพร 

 
รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

พรอมเครือขายทั่วประเทศ 
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