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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

ธรรมจูงจมูกทําไมไมเห็น 
กอนจังหัน 

งานของพระวัดนี้มีเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา มีสติติดแนบอยูกับตัว ปญญา
คอยออก ถาสติมีแลวปญญาจะมี ถาสติไมมปีญญาไมมีเลยละ นี่ตั้งหนาตั้งตามาปฏิบัติ 
วัดนี้เราใหโอกาสเต็มเหนี่ยว เรียกวาไมมีขอยกเวนอะไรเลย ใหภาวนาเทานั้น วัดนี้
สงวนทางดานจิตตภาวนาเพื่อชําระกิเลสมาเปนประจําตั้งแตสรางวัด ไมใหมีงานอื่นใด
มาเปนใหญเปนโตยิ่งกวางานการเดินจงกรม นั่งสมาธภิาวนา ผูมาใหมีสติอยูกับใจจะ
ไมคอยพลั้งเผลอ ผิดพลาดไมคอยมี การกระทบกระเทือนไมมี ถามีสติอยูกับตัว 
เพราะขาดสตินั่นแหละเปดชองโหวใหฟนไฟเผาในหัวอก ไมมีทางออกมันก็ระบายไป
กระทบคนนั้นกระทบคนนี ้

เรายิ่งแกเทาไรเรื่องราวยิ่งยุงขึ้นในวัดนี้นะ ทั้งครัวทั้งวัด สําหรับทางพระไมคอย
มีอะไร ทางครัวละสําคัญมากเรื่องมาก พูดใหมนัตรงไปตรงมาเรื่องมากคือผูหญิงมาก
ที่สุด ยุงน้ันยุงนี้ยุงไมหยุดไมถอย ผูชายคือพวกฝายพระไมเห็นมีเร่ืองอะไร แตฝาย
ผูหญิงมี เราไมไดตําหนิทุกคนนะ สวนมากมี เปนอยางน้ัน รําคาญลําบากนะ มาเองจะ
ใหทํายังไง ครั้นมาแลวมากอฟนกอไฟเผากัน ปากยุบๆ ยิบๆ มันไมอยูเปนสุขนะ 
นินทาคนนั้นนินทาคนนี้ หัวใจเจาของเปนไฟเปนโทษอยูนั้นมนัไมดู มันไปดูแตโทษคน
อื่น โทษเจาของไมดูมันก็ไมเห็นละซิ มีแตเร่ืองยุงนะ 

เรายิ่งแกมาแทนที่จะไดปลอยไดวางภาระทั้งหลายใหสะดวกสบาย อยูตามธาตุ
ตามขันธ กลับยิ่งยุงขึ้นมา เพราะลูกศิษยลูกหาเพื่อนฝูงอยูในวัดในวาทั้งสองฝาย มันกอ
ฟนกอไฟเผาตัวเองแลวเผาคนอื่น เผาพรรคเผาพวกอยูในวัดใหแหลกเหลวไปหมด 
เราก็เลยกลายเปนกองไฟไปดวย พากันพิจารณาใหดี ธรรมะคือสติธรรม ปญญาธรรม 
เปนสําคัญ ถาไมมีสติธรรมปญญาธรรมเหลวไหลทั้งน้ัน ถาสติธรรมปญญาธรรมมีไม
คอยผิดพลาดคนเรา พากันตั้งอกตัง้ใจปฏิบัต ิ

นี่อนุโลมผอนผันสุดขีด ยิ่งจวนจะตายเทาไรยิ่งปลอยลงไป พอปลอยลงไปก็
เหมือนกับวาเปดทางใหไฟเผาเขามาในวัด แตกอนไมปลอยกเ็รียบๆ ทุกอยางไมคอยมี
เร่ือง เดี๋ยวนี้มันเฒามันแกแลวปลอยไปๆ ปลอยไปเทาไรก็เทากับเปดทางใหไฟไหลเขา
มา เผาเขามา โธ ลําบากมากนะ กิเลสน้ีเร็วที่สุด ไมมอีะไรเร็วเกินกิเลส ใหขึ้นฟดกนั
เสียกอนจะรู การมาพูดอยางน้ีฟดมาแลว พูดไดเต็มปากไมกระดากอาย เพราะเราทํา
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อยางน้ันจริงๆ ไมมีอะไรหนักมากยิ่งกวาการแกกิเลส สูกับกิเลส งานใดๆ ก็ตามงานแก
กิเลสเปนสําคัญ พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจแลวไมมีงาน 

นั่นละทานวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ พรหมจรรยไดอยูจบแลว คือการรบ
กับกิเลสนั่นแหละ เสร็จเรียบรอยลงไปแลว กิเลสมวนเสื่อแลวแสนสบาย นี่ละตัวสําคัญ
กอเร่ืองกอราว กออยูไมหยุดไมถอยภายในจิตใจ ทานวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา มัน
ดันออกมาอวิชชา ตัวมืดบอดมันดนัออกมาใหคิดใหปรุงใหอยากรูอยากเห็น ทุกอยาง
อยูในนั้นหมดนั่นละความอยาก เอาอะไรใหกินมนัไมเอา ถาเอาอารมณของกิเลสใหมนั
เอาๆ กินไมหยุดนะ กินไมหยุดไมถอย กินจนตายไมเกิดประโยชนอะไร 

พวกภาวนามาภาวนาไมไดเร่ืองอะไรนะ โฮ เราสลดสังเวช มองดูมันเปนทันที 
มันเห็นทันที มองไปแพลบ็มันจะผานสายตา ขวางตาทันที หูไมคอยแสดงออกมาเพราะ
ไมคอยพูดไดระวัง แตกริิยานี้มันปดไมอยู มันจะทําใหเห็นจนไดแหละ แสดงวาสติไม
เปนทา คนมีสติตั้งหนาตั้งตาอยูไมคอยผิดพลาดนะ ทํางานทําการอะไรก็ไมคอย
ผิดพลาด ถาขาดสติไปแลวเหลวไหลทั้งน้ัน ขอใหหมูเพื่อนไดพนิิจพิจารณาตั้งใจปฏิบัต ิ

ผมก็อบรมแนะนําส่ังสอนเต็มกําลังความสามารถ เปนเวลาเทาไร สรางวัดนี้มา
ได ๕๐ ปแลว มีแตสอนหมูสอนเพื่อนทั้งน้ัน สอนตัวไมไดสอนพูดตรงๆ เราหมดตัว
ขาศึกในหัวใจ ขาดสะบั้นลงไปหมดแลวไมไดสอนตนไมไดแกตน มีแตสอนคนอื่น
วิธีการแกกิเลสแกยังไง เราแกมายังไงสอนวิธีนั้นเรื่อยๆ มาจนกระทั่งบัดนี้ สรางวัดได 
๕๐ ปแลว ๕๑-๕๒ ปแลว มีแตสอนหมูสอนเพื่อนทั้งน้ัน แตกอนสอนเจาของอยูในปา
ในเขา ไมมีใครไปยุงละ 

พูดถงึเร่ืองการเที่ยวเราไปคนเดียวทั้งน้ัน ไมเอาใครไปดวยมันไมสนิทใจ ปาชา
อยูกับเราคนเดียวพอ อยากกินกิน ไมอยากกินกีว่ันชางมันไมสนใจ ปาชาอยูกับเรา จะ
เปนจะตายนักรูคือจิตมันรูนี่ จะตายจริงๆ ใหมันกิน นอกจากนั้นฟดกบัความเพียร
ตลอด อยางน้ันนะ การแกกิเลสมันของเลนเมื่อไร อยูไปกินไปเหมือนหมูขึ้นเขียงใช
ไมไดนะ เดี๋ยวนี้วัดปาบานตาดเลอะเทอะจนจะดูไมไดนะ เราคนเดียวนี้แหละเปน
ผูปกครองดแูล เดี๋ยวนี้ดูวัดนี้ซึ่งเปนวัดของเรามันดูไมไดนะเดี๋ยวนี้ เราทนดูเอาอยาง
นั้นแหละ มันเลอะเทอะขนาดนั้นนะ 

โหย มาเกงๆ กางๆ มาทุกแหงทกุหน เขียนไวหนาวัดมันไมไดอาน มันหลับตา
เขามาเลย เห็นไหมเขียนไว กูจะฟองทานเปา มันมาเที่ยวเพนพาน มันดื้อเหลือเกินตอง
ถึงทานเปา มันมาเที่ยวเพนพาน มนัไมดูอะไรนะ นิสัยของมันเกงๆ กางๆ คนหนึ่ง
รักษาอยูปฏบิัติอยู คนหนึ่งมาทําลาย มันขวางกันขนาดไหน ดูไมไดนะ จนอิดหนาระอา
ใจนะเรา โห ศาสนาจะหมดแลวเหรอๆ วานับถือพุทธศาสนา มันไมมีในตัวบุคคลเลย 



 ๓

มีแตลิงแตคางซึ่งเปนเรื่องของสัตวไปเสียหมดเวลานี้ ไมวาพระไมวาฆราวาสเปนแบบ
เดียวกันหมด กิเลสขยําไปหมดนั่นแหละ ไมมีใครคิดสูกิเลส ฟาดกิเลสใหอยูในเงื้อม
มือแลวอยูผาสุกสบายเย็นใจ ไมคอยมีและไมม ี โห หนักนะเราหนัก เราสอนหมูสอน
เพื่อนมานี้ได ๕๖-๕๗ ป 

ระยะ ๕๖-๕๗ ปนี้ลงเวทีแลว ฟดกับกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลว ลงจากเวทีแลวก็
มองดูหมูดูเพื่อน แตไมไดตั้งใจสั่งสอน ไปอยูในปามันก็ดนดั้นเขาไป พระจมูกดทีีสุ่ด
หมาสูไมได จมูกพระกรรมฐานเรานี่ ไปอยูที่ไหนมันบุกเขาไปหาจนได ปุบปบหลบนูน
หลบนี้หลบไปทางไหนมนัก็หลบตาม โถ เราจะวายังไงดี จมูกพระหมาสูไมได พระ
กรรมฐานจมูกดีมากนะ เราไปหลบซอนอยูที่ไหนเดี๋ยวโผลไปแลว มาอะไร เฉย จะตีก็
ตายทิ้งเปลาๆ ไมยอมหนี เปนอยางน้ันนะ 

ตั้งแตนั้นมาดูเหมือนได ๕๖-๕๗ ปที่เกี่ยวกับหมูกับพวก โดยที่หมูพวกไปหา
เอง เราอยูในปาในเขาไมไดสนใจกบัใคร พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากหัวใจแลวอยูที่
ไหนสบายหมด นั่งอยูบนกอนหินก็สบาย บิณฑบาตมาในปาในเขาไดขาวไดอะไรๆ นั่ง
ฉันอยูบนกอนหินแสนสบาย ไมมีอะไรยุง ไอยุงน้ีแหม จะเอาอะไรมาพอกพูนขนาด
ไหนมันก็ไมเปนสุขถาใจมันยุง ถาใจไมยุงเสียอยางเดียวอยูที่ไหนสบายหมด 

ใหพากันตั้งอกตัง้ใจนะพระเรา เอาใหจริงใหจัง เราหนักมากนะ อายุนี่จวนจะ
ตายแลว วอกๆ อยูนี้จวนจะตายแลว เราตายแลวยิ่งจะรายกวานี้นะวัดปาบานตาด แตก
กันฮือๆ เลยละ ตั้งแตเราอยูนี้ดูมันก็ขวางตาอยูตลอดมาไมมากก็นอย ขวางอยูอยางน้ัน 
ทั้งสองฝกสองฝาย เราก็ทนเพราะเราเปนผูปกครอง ทน มาเอง มาแลวก็มาใหเราแบก
ทั้งฝายพระฝายฆราวาส พากันตั้งอกตัง้ใจจริงๆ นะ การปฏบิัติธรรมไมตั้งใจไมได 
กิเลสมันเร็วที่สุด 

ใครมาก็มาเกงๆ กางๆ ใหกิเลสจูงจมูกๆ ธรรมจูงจมูกทําไมไมเห็น มีแตกิเลส
จูงจมูก พวกนักปฏิบัตนิี่ละ ยิ่งลูกศิษยหลวงตาบัว วัดปาบานตาด เขาถือวาปฏิบัติ
เครงครัดๆ เครงครัดตั้งแตกิเลสรอยจมูกพระจูงละเครงครัดมากวัดปาบานตาด ไม
เปนหนาเปนหลังอะไรนะ เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

 ศาลาหลังนี้ทานปญญายกขึ้น แตกอนอยูเตี้ยๆ ทานปญญายกขึ้น คนฉลาดอยู 
เราหมดทั้งบานทั้งเมืองมายกก็ไมขึ้น ทานปญญากับพระองคสององค และฆราวาสคน
หนึ่งหรือสอง พระองคหนึ่งเทานั้นขึ้นเลย ทานฉลาด นี่ปญญามันตางกนั กําลังปญญา
สําคัญมากกวาทุกอยาง ทําอะไรนาชมทานปญญา ไมมีตองต ิ ทานปญญาสุขุมมาก มา
อยูกับเราขอถึงหาหนนะ ขอมาอยูกับเรา เราไมให มาขออีก หนที่หานี่จะไมรับใหอยูใน
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สํานักก็ตามแตขอพกัชั่วคราว แลวจะใหไปเมื่อไรก็ได ทานวาอยางน้ันนะ เราก็รับครั้งที่
หา 
 เวลามาทานดีทุกอยาง เราก็หาคนดีพระดีของดีอยูแลวจะขับไลทานไปอยางไร 
ถาขับไลทานก็ขับไลเราเสีย เราไมรูจักของดีควรไลเราออก ทานปญญาสุขุมมาก ศาลา
หลังนี้ทานยกขึ้น แตกอนเตี้ยๆ ทานยกขึ้น ดูเอา ปญญานี่สําคัญนะ เวลาทานเสียเปน
โรคอะไรลืมแลว (มะเร็งลําไสใหญ) ตอนนั้นเราไปกรุงเทพฯ วันที่ ๑๗ ทานเสียวันที่ 
๑๘ ดูวาอยางน้ัน (ทานเฉียดๆ พระอรหันตไหมคะ) พระอรหันตอดอยากอะไร เหลานี้
มีแตหันทางนั้นหันทางนี้ 
 ทานปญญาละองคหนึ่งพระตางชาติทีม่าอยูวัดนี้ สุขุมมาก ละเอียดลออสุขมุมาก 
ไมมีทีต่องต ิ นอกนั้นก็ดีไปคนละทางๆ แตทานปญญายกใหเปนเบอรหนึ่ง ทาน
ละเอียดลออมาก ถาเปนนักมวยก็เรียกวาเราตอยทานไมถูก ทานอาจจะตอยเราหงาย
หมาไปหลายหน คือไมมีที่ตองตกิ็ไมติ ทานอาจจะติเราหลายหนก็ได เราตอยทานไม
ถูกทานอาจตอยเราถูกกไ็ด ทานปญญาสุขุมมาก 
 ทานทําแปลนดามมีด ดามมีดเล็กๆ ทานทําแปลน เอย ประสาดามมีดกท็ํา
แปลน ออ ถาทําแปลนแลวมนัทําไดสะดวก บทเวลาเอาขาวในบาตรไมเห็นทําแปลน 
เราวา ทานตอบดีนะ อนันั้นมันสําเร็จรูปมาแลว ทานวามันสําเร็จรูปมาแลวไมตองทํา
แปลน นาฟงอยูนะ เพราะเราถามสอดแทรกหาปญญาของคนนี่ พอเราไปมองเห็น
กระดาษแผนหนึ่งหนาๆ อยูไกลๆ เรานั่นละเขียน มันยุงมาก  

เราเห็นนายเทิ้งเขาอยูที่วดัสุทธาวาส นายเทิ้งแกพูดตลกพวกพระเณรชอบ พระ
อะไรไปรุมแก แกไมคอยไดทํางาน แกเลยเขียนไปติดไวหนาที่ทํางานแกวาอยายุง เราก็
เอานั้นมาเขียนไวอยายุง อานออกไหม  ทานฉลาด ทานวาคิดวาอานออก ลองวาซิ อยา
ยุง อยายุงหมายความวาอยางไร หมายความวาอยาอยางน้ีใชไหม เราไปทดลองทาน
ปญญา จากนั้นเราก็ทิ้งไว แลวเด็กไปเขียนติดปายหนาประตูนูน เขียนวาอยายุง คนเลย
มายุงทั้งวัน ทานเขียนอะไรอยายุง ติดปายไวจนไดวุนกันใหญ ที่ไหนไดเปนเด็กเอาติด
ปายไว มันเลยยุงใหญ เราก็ไมลืม ทานปญญาสุขุมมาก ภาวนาทานก็ดี เราสอนแนะอยู
ตลอด 

เสร็จแลวใหพร 
 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/


 ๕

และเครือขายทั่วประเทศ 


