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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ใชความคิดบางซิ 
กอนจังหัน 

พระวัดปาบานตาดเราอยาเขาใจวาฉลาดนะ มันโงเหมือนหมาตายนะพระวัดปา
บานตาด เราจะเห็นไดชัดเจนเวลาขึ้นไปกุฏิเรา เขาเกี่ยวของกับเราไดเห็นไดชัดเจน เรา
ไมใชเปนคนฉลาดนะ แตมองดูหมูเพื่อนมันยังดไูมไดอีกจะทาํไง ใชความคิดบางซิ มา
ศึกษาอบรมหาอะไร เราจึงไมอยากใหใครขึ้นไปกุฏิเรา ไปมันขวางจนไดๆ ถามีปญญา
มันจะขวางเหรอ มีตั้งแตเร่ืองขวางๆ ทั้งน้ัน แสดงวาไมใชปญญาเลย เอาหัวชนฝาๆ นี้
หรือมาปฏิบัติธรรม พระพุทธเจาปฏิบัติธรรมแบบเตาเหรอ แบบหัวชนฝาไปเหรอ 
ทําไมจึงไมเอามาคิดบาง ใครจะฉลาดแหลมคมยิ่งกวาศาสดาองคเอก แลวทําไมลูก
ศิษยตถาคตมันถึงโงเอานักหนา 

ถึงกาลเวลาที่จะควรพูดพูดเสียบาง เพื่อใหเปนคติเครื่องเตือนใจแกผูมาศึกษา
ทั้งหลายตอไปบาง กุฏิเราเราไมอยากใหขึ้นนะ ฟงใหชัดนะพระเณรเหลานี้ แลวพวก
ที่มาอยูนี้เปนอิสระอิสโร อาจริโย เม ไมมีเตม็วัด นี่อันหนึ่งทําใหลืมตัว อาจริโย เม 
ภนฺเต โหหิ ไมมี มีแต อิสโร โหต ิ เปนอยางน้ันละ ความเปนอิสระๆ ลืมเนื้อลืมตัว 
อาจริโย เม ไมมี เวลาเขามาเกี่ยวของจะเปน อาจริโย เม มันดูไมไดนะ เปนยังไงมันถึง
โงเอานักหนาพระนี่ นอกจากนั้นมันจะเปนขี้เกียจขี้ครานไมเอาไหนไปแลวนะเวลานี้ 

โธ เราปกครองหมูเพื่อนอกจะแตกนะ ดูทุกแงทุกมุม ไมใชดูธรรมดา ดูทุกแง
ทุกมุม ความคิดทะลุเขาไป กิริยาอาการดวงใดเขามาสัมผัสสัมพันธสติปญญามันจะทะลุ
เขาๆ เลย แลวมันดูไมไดนี่นะจะใหวาไง มันเปนยังไงมาอยูนี่ ไมไดหนาไดหลัง ครั้น
ออกไปก็ไปอวดตัว อาตมานี้มาจากวัดอาจารยมหาบัวกําลังแพรวพราว เอา ใครอยาก
ใหทดลองเครื่องเอามา เปนงั้นนะเดี๋ยวนี้ มีแตพวกอยากจะใหทดลองเครื่องทัง้นั้น 
เครื่องขี้หมาอะไร ไมไดเร่ืองไดราว เลอะเทอะจรงิๆ 

เราจะเห็นไดเวลาเขาไปเกี่ยวของกับกุฏิเรา เราไมไดฉลาดนะ แตทนดูหมูเพื่อน
จนดูไมไดจะใหวาไง โฮ มันยังโงกวานี้ไปอีกยงัมอียูมากมายทําไงน่ี ทําใหอิดหนาระอา
ใจในการแนะนําส่ังสอนหมูเพื่อน แลวก็ไหลเขามาเรื่อยๆ มาก็ไมไดหนาไดหลังดังที่
เปนมานี้ละ เปนมาแลวยังไง แลวจะเปนไปขางหนาก็เปนอยางที่เปนปจจุบันนี้ มัน
เลอะๆ เทอะๆ นะ โฮ ทาํไง ไมมขีอคิดขออานอะไรเลย 

เราจะเห็นไดเวลาขึ้นไปกุฏิเรา ส่ิงใดที่เกี่ยวของอยูในกุฏิเราน่ันนะ ในฐานะเรา
เปนอาจารยสอนลูกศิษยลูกหาจะมีแงไวๆ ใหเปนขอคิดๆ สะดุดตาปบใหเปนขอคิดๆ 
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นี้มันไมคิดเลย หลับตาชนเอาเลยๆ เราเลยออนใจผูแนะนําส่ังสอนนะ มันเปนยังไง
พวกนี้มาศึกษาหาอะไร พระพุทธเจาสอนใหสัตวโลกโงอยางน้ีเหรอมันถึงไดโงเอา
นักหนา ลืมเนื้อลืมตัวเวลานี้ ลืมตัวไปแลวนะพระวัดปาบานตาด เรายิ่งไมอยากให
เกี่ยวของกับเราเสียดวย เราอยูคนเดียวๆ ลําพังเราสบาย ทั้งคืนอยูอยางนั้นสบายแสน
สบาย ถามีอะไรเขาไปเกี่ยวของมันเหมือนผงเหมือนธุลี ผงเขาตาแบบนั้นละ มันขัดๆ 
ของๆ ไมมากก็นอย ถาอยูคนเดียวจาอยูครอบโลกธาต ุ

พูดฟงใหชัดเสียนะ เอามาหลอกโลกหรือที่พูดอยูเวลานี้นะ ปฏิบัติมาจนเปน
อยางน้ี จิตเปนอยางน้ีนี่นะ เพราะฉะนั้นมันถึงขวางโลกละซิ มาสอนโลกมันจึงขวางกนั 
มันเปนยังไงมาปฏิบัติยังไง พระพทุธเจาสอนวายังไงมันถงึเปนขาศึกตอพระพุทธเจา
อยางใหญหลวง ไมไดหนาไดหลังอะไรเลย เขามาวัดมาวาประชาชนก็เหมือนกันใหคิด
อานนะ อยามางูๆ ปลาๆ กินๆ นอนๆ อยูนะ มันดูไมได อยาเขาใจวาไมดูนะ ดูหมด 
ไปที่ไหนดูทีน่ั่นๆ เดินหย็อกๆ แหย็กๆ ไปไหนมีแตเร่ืองไปดไูปคิดไปอาน เร่ือง
ความคิดความเห็นของคนของเราของอะไร ความเสื่อมความเจริญไปทั้งน้ันๆ ละ นี่มนั
ไมไดเร่ืองไดราวอะไร งกๆ งันๆ อยูอยางงั้น เออ ทําไง จะใหพร 

หลังจังหัน 

ปวดขาๆ โธๆ นี่เวลาอนุโลมมัน คือถาไมอนุโลมนี่ตายจริงๆ แตกอนไมได
อนุโลม หักโหมกันไมตาย แตเดี๋ยวนี้มันกําลังจะตายอยูแลว ถาไมอนุโลมตายเลย
เพราะมันคอยแตจะพังๆ ไมเหมือนแตกอน แตกอนทุกส่ิงทุกอยางมันแข็งแรง เขมขน
ทุกอยาง ฝนยังไงๆ หักโหมยังไงๆ กไ็ด เดี๋ยวนี้ไมไดนะ 

 คิดดูอยางที่เรานั่งตลอดรุง โถ ของงายเมื่อไร ไมใชของงาย คือตัวของเราที่นั่งนี้
เปนเหมือนหัวตอ เพราะทุกขเวทนาที่มันเผาหัวตอคือเรานี้ทุกขขนาดไหน ทุกขเวทนา
มันเผาหัวตอคือตัวเราเองไมถอย แตเรามีดีอันหนึ่งอยู ที่นาชมก็ตองชมบาง คําสัตยคํา
จริงมีมาตั้งแตเปนฆราวาสนะ วาอยางไรเปนอยางน้ัน จริงๆ ตลอด เวลาเรามาบวช
เรียนเราไดอานดูในอรรถในธรรมถึงพจิารณายอนหลัง โอโห นี่มันมีคําสัตยคําจริงมา
ตั้งแตเปนฆราวาสแลว แตกอนไมไดคิด คอืวาอะไร วาไปไป วาอยูอยู วาจะทําทํา ก็
เปนไปตามนั้น เราไมไดคิดวาเปนคําสัตยคําจริงหรือไม แตเวลาไปบวชอานไปๆ มัน
เปนธรรมทั้งนั้นคําสัตยคําจริง โห ใจเรานี้มันมีความสัตยความจริงมาตั้งแตเปนฆราวาส
แลว มันเปนของมันเอง เราไมรูนะ มันหากเปนของมันเอง 
 พอยังพูดเราไมลืมนะ พอรูนิสัย เวลาถามถึงเร่ืองทําการทํางานอะไรแลวมาถาม
ถึงเร่ืองของเรา บัววาไงมันจะทําไหม โอย ถามันไมล่ันคําเทาไรก็อยาไปนั่นเลยนะไอ
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นี่นะ ถาลงมันไดล่ันแลวเอาเถอะวาอยางน้ัน รูนิสัย ถามันยังไมไดล่ันคําแลวใครจะไป
บอกทั้งบานมันก็ไมไดผล ถาลงวาเอาแลวเทานั้นละพอ แนะรูนิสัยกัน  
 ไปทอดผาปาที่มหาวิทยาลัยขอนแกน เขานิมนตเราไปทอดผาปามีเทาไรเราจะ
เอาหมด เพราะเขาจะทอดผาปาใหเราใชไหม มีเทาไรเราก็จะเอาหมด เราเตรียมพรอม
ไปจะเอา พอไปยังไมไดถึงผาปาเลยเขาไปในโรงพยาบาลสัตวดูหองน้ันหองนี้ดูสัตว ไป
ก็ไปเจอเอกซเรยซี เอกซเรยนี้มันกําลังจะเสียใชไมคอยไดแลว เอกซเรยสัตว เอ หมาก็
มีเอกซเรยเหมือนกัน ตาก็ปก จิตปกตลอด เอ เอกซเรยสําหรับทําอะไร วาใชฉาย
เอกซเรยสัตว เอกซเรยภายในสัตว แตเวลานี้มันเสียไปจนจะใชไมไดแลวแหละวางั้น 
ปกจิตปกเลย สะดุดกึ๊กเลย แลวราคาเทาไรละ หาลาน เอาเลย อยางน้ันนะ ทั้งๆ ที่จะ
ไปเอาของเขา ยังไมไดเอาของเราใหกอนแลว เปนอยางน้ันแหละ  

ก็ชวยโลก วาไปเอาเอา ไดมาเทาไรใสตูมๆ ไปเลย จึงวาชวยโลก ไมไดตั้งใจไป
เอา ไปเอาก็เอา ใหก็ให อันไหนควรจะใหใหเลยๆ หมาเราก็หลายตัวที่ไปอยู
โรงพยาบาลสัตวขอนแกน นอยเมื่อไร ไอเหาะไอเหินเหลานี้มันไปทั้งนั้นแหละ ตัว
ไหนๆ จนเขาจาํชื่อหมาเราได เขาบอกตัวนั้นตัวนี้ เชนไอปุกกี้เขาก็รู ตายแลว เราสืบ
ทราบดูเขาไมไดเก็บคายาคาอะไรจากหมาวัดปาบานตาดเรานะ ทราบวาอยางน้ัน สืบๆ 
ตามดูเขาไมเอาเงิน นี่ก็เปนเรื่องปกจิตเราอันหนึ่งเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเอกซเรยหา
ลานจึงไมมีความหมาย ตูมทันทีเลย มันถึงกันใชไหมละ ถาหากวาเขาเอาของเราๆ นี้
อันนี้หาลานจะไดหรือไมไดก็ไมรูนะ ผานไปสมควรจะใหก็ใหไปธรรมดาๆ แตนี้ถามี
อะไรมันปกลึกอยูมันก็รับกันปงเลยๆ   

เมื่อวานนี้ก็ไปโรงพยาบาลจังหวัดเลย ตามธรรมดาโรงพยาบาลจังหวัดตางๆ นี้
เราไมไปนะ เราจะไปเฉพาะโรงพยาบาลอําเภอๆ จังหวัดนั้นๆ เราจะไมเขาโรงพยาบาล
จังหวัด แตจังหวัดเลยนี้ไดเขา รูสึกเขามารวมเปนปแลวมัง เลยกลายเปนวาระที่จะเอา
ของไปใหเหมือนกับโรงพยาบาลตางๆ ตามอําเภอๆ เมื่อวานก็เอาไป เขากําลังสรางตึก
อยู ตึกโรงพยาบาลเลย คับแคบมากอยูในกลางเมืองเลย โฮ โรงพยาบาลอยูในกลาง
เมืองนี้ไมเหมาะ แตจะไปหาที่ไหนเมื่อไมไดมันก็จําเปนตองเอา เอาของไปใหเขาเมื่อ
วาน เอาของไปใหแลวไปดูตึกหลายชั้นอยูนะ ถาเสร็จตึกนี้แลวก็จะพอเปนไป เพราะตึก
ใหญสูงดวย เวลานี้กําลังคับแคบไมมีที่รักษา คนไขก็มาก ที่รักษาไมพอ นี่เขากําลัง
สรางใหมขึ้น ดูเหมือนสี่หาชั้นหรือหกชั้น  

โรงพยาบาลจิตเวชเราก็ชวย เวลาเขาไปจิตเวชอยูทางซายมอื พอไปถงึที่สุด
โรงพยาบาลจังหวัดอยูทางขวามือ ทางน้ีเราก็ชวยๆ สําหรับจังหวัดเลยนะ ที่อื่นเราไม
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คอยไดชวย จังหวัดตางๆ ไมปรากฏไดไปชวยจงัหวัดใด ที่ไปชวยเอาของไปใหๆ สวน
ชวยตามความจําเปนที่เขามาขอรองไมวาที่ไหนใหทั้งน้ันแหละ ขอทัง้น้ันแหละ  

ที่พูดเมือ่เชานี้เพื่อใหทานทั้งหลายไดคิด เกี่ยวกับเรื่องความโงความฉลาด  
ความไมเอาไหน ความเอาจริงเอาจัง ออกไปจากธรรมของพระพุทธเจาทั้งนั้น ที่พูดเมือ่
เชานี้เกี่ยวกับพระที่เขาไปในกุฏิเรา พูดใหมันชัดเจน ใครอยาวาใครฉลาดเกินศาสดา
เอกนะ เวลาไปผานศาสดาเอกแลวหงายหมาหมด เราไมอยากวาหงายคน หงายหมา
หงายไมเปนทาเขาใจไหม พระองคฉลาดแหลมคมขนาดไหนสอนโลกไดทัง้สามโลก 
เราจะสอนตัวคนเดียวก็ยังไมไดเร่ืองไดราว ถาตางคนตางสอนตัวคนเดียวไดเร่ืองไดราว
มันก็เปนหลักเปนเกณฑ ควรจะเปนหลักเปนเกณฑมานานแลว นี้ไมไดเร่ืองอะไร 

พูดถงึเร่ืองวามันไมเอาไหนความโงความฉลาด เราทน ดวยเหตุนี้พระจึงรูมา
เปนประจํา สําหรับกุฏิเราใครเขาไมไดงายๆ นะ พระเณรก็เขาไมไดงายๆ ถาอยากจะ
เขาก็เขาตอนเราไมอยู พอเราไมอยูกุฏิเชนไปทีน่ั่นที่นี่ พระจะแอบขึ้นไป จะทําอะไรก็
ใหรีบทําเสียตอนนั้น เวลาเรามาแลวหายเงียบๆ เพราะอะไร เพราะพระก็รูวาเราทนดู
ความเกะกะ ความเซอซาของพระไมได เราถึงดุเอาๆ ไมอยากใหพระขึ้นกุฏิ 
ความหมายวาอยางน้ัน เปนอยางไรธรรมพระพุทธเจาละเอียดลออไหม 

ส่ิงเหลานี้เราก็ผานมาเพียงแคพอแมครูจารยมั่นก็เถอะนะ วาอยางน้ันเลย พอ
แมครูจารยมั่นนี่ละจอมปราชญสมัยปจจุบัน เราก็จอมโง ฟตใหมันฉลาด มันก็ไมฉลาด 
ไปอยูกับพอแมครูจารยมั่น ๘ ปนี้ พลิกอยูตลอด เผลอไมไดนะ มองแพล็บมานี้ตาทาน
ตาธรรมะตาสติตาปญญา ไมไดตาเซอๆ ซาๆ ตาไมไผเหมือนตาพวกเรา แพล็บนี้มัน
ทะลุๆ ทานมองอะไร เปนอยางน้ันละตาจอมปราชญ ไปที่ไหนทะลุๆ ตาจอมโงไปที่
ไหนหัวชนเอา หัวชนแตกก็แตกไป ถาทางหมอเขาสงสารเขาก็เย็บให ถาเขาไมสงสาร
เขาจะไสลงแมน้ําโขงก็แลวแตเขา คือมันโงขนาดนั้น 

เราอยากจะเห็นบรรดาพระปฏิบัติตามแนวทางของศาสดา คือของพระพุทธเจา
จะมีที่คัดคานตรงไหนไดบางไหม ไมมี หมอบราบเลย นั่นละจอมปราชญ ศาสดาองค
เอก ที่วาสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลวๆ พิจารณาเรียบรอยหมดแลว ออกคําไหน
ชอบคํานั้น ไมมีขั้นใดภมูิใดของธรรมที่จะเล็ดลอดแหงความตรัสชอบของพระพุทธเจา
ไปไดเลย ฉลาดแหลมคมจอมปราชญ อันนี้พวกเรามันจอมโงเขาไปหาทานมันก็เขากัน
ไมไดซิ  

ปรกติพระจะไมเขาไปกฏุิเรา จะอยูแตเราคนเดียว เพราะนิสัยเราชอบอยางน้ัน  
ถาอยูอยูคนเดียว อยูที่ไหนสบายหมด ถาจุนจานๆ ไมสบาย อยูที่ไหนอยูคนเดียวสบาย 
ยิ่งอยูดกึๆ เงียบๆ นั่นละโลกนี้วางหมดเลย สฺุญโต โลกํ ไปหมดเลย ถามีแตจิต
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ลวนๆ พูดไมถกูเลยวาเปนจิต คือมันเลยนั้นไปเสียทุกอยาง นั่นละจิตที่ฝกใหเต็ม
เหนี่ยวเรียกวาเปนธรรมธาตุในขันธ รับผิดชอบขันธ ธรรมธาตุที่บริสุทธิ์สุดสวนแลวนั้น
รักษาขันธ ขนัธเปนสมมุติ ธรรมธาตุนั้นเปนวิมุตติ ตางกันอยางน้ันละ 

ทานจึงวา สฺุญโต โลก ํอเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต ตรัสยอๆ ดูกอนโมฆราช 

เธอจงเปนผูมีสติทุกเมือ่ พิจารณาโลกใหเปนของสูญเปลา ถอนอัตตานุทิฏฐคิวามสําคัญ
วาเขาวาเราอันเปนกางขวางคอนั้นออกเสีย จะพึงหลุดพนจากทุกขโดยชอบ พญา
มัจจุราชจะตามไมทันผูพจิารณาโลกเปนของสูญเปลาอยูอยางน้ี พระโมฆราชก็พิจารณา
บรรลุธรรมปงเลย ทีนี้รวมลงมาแลวใครก็ตามเมื่อจิตเขาถงึขั้นนี้เปนพระโมฆราชดวย
กันหมด สฺุญโต โลก ํ ไมตองบอก วางไปหมดเลย เปนหลักธรรมชาติของจิต อํานาจ
แหงความวางครอบหมด 

เดินหยกๆ ไปตามดินนี้ก็เหมือนไมมีแผนดิน อํานาจแหงความวางของจิตนะ 
ตนไมภูเขามองเห็นพอเปนเงาๆ สวนความวางของจิตนีท้ะลุหมดเลย นี้เปนหลัก
ธรรมชาติของจิตที่ออกเตม็ตัว เปนธรรมทั้งแทงแลวเปนธรรมธาตุสุดสวน เปนอยาง
นั้น วางเปลาตลอดเวลา มองเห็นเปนเพียงรางๆ เปนเงาๆ สวนความวางมันทะลุหมด
เลย นี่ละผลแหงการปฏิบัติ  
 อยากใหชาวพุทธเราไดสนใจในอรรถในธรรม จะพอเปนผูเปนคน การอยูการ
กินใชสอยตางๆ จะไมฟุงเฟอเหอเหิมเกินเนื้อเกินตัว เมืองไทยเราเปนเมืองฟุงเฟอ เรา
เกิดในทามกลางเมืองไทยตองตําหนิเมืองไทยของเรา ตําหนิเพื่อจะยกขึน้ ดัดแปลง
แกไขทีไ่มดตีรงไหนก็สอนกันใหรู เมืองไทยเรานี้เปนเมืองฟุงเฟอเหอเหิมมาตั้งแตกาล
ไหนๆ เพราะไดรับความสงบรมเย็น สมบูรณพูนผลมาตั้งแตปูยาตายายมา ทีนี้เวลา
เหตุการณมันเขามาเผชิญตอหนาตอตานี้มันแกไมทัน แกไมตก ไมทันเขา ปรับตัวไม
ทัน  

จึงตองใหปรับตัวเสียตั้งแตบัดนี้ เอาธรรมพระพุทธเจาปรับ อยางอื่นไมทนั ถา
กิเลสปรับแลวเลวลงๆ ถาธรรมปรับนี้ฟนขึ้นๆ รูจักประมาณ การอยูการกินการใชการ
สอยการไปการมาทุกอยาง ประกอบความพากความเพียร ความเคลื่อนไหวไปมามี
สติปญญารอบๆ ไมคอยเสียงายๆ ไมคอยผิดพลาด ถาสติปญญาติดตามๆ ถาขาดสติ
กับปญญาเมื่อไรแลวบกพรองไปเรื่อยๆ เดินจงกรมจนขาหักก็ไมไดเร่ือง ถามี
สติปญญานั่งยืนเดินนอนเวนแตหลับเทานั้นเปนความเพียรตลอดเวลา ขึ้นอยูกับสตินะ
ความเพียร  

ใครอยาสําคัญตรงไหนวายิ่งไปกวาสติ สติเปนเครื่องประกอบสําคัญสําหรับ
ความเพียรตั้งแตตนจนกระทั่งถึงนพิพาน ถาใครตั้งสติใหดอียางวาตั้งไดตัง้ฐานได 
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ตั้งแตความสงบรมเย็น ถึงขั้นสมาธิวิปสสนาทะลุถึงนิพพานไดไมอาจสงสัย เพราะสติ
เปนสําคัญมากทีเดียว กําจัดไดหมด กิเลสจะเกิดขึ้นมามากนอยสติครอบทีเดียวอยู 
โผลขึ้นมาไมได ถาสติเผลอเมื่อไรขาดสะบั้น หัวเราขาดสะบั้นไปเลย กิเลสตีเอา เอาละ
วันนี้พอเทานั้น ใหพร 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 
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