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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘

ตกแตงภายในใหดี
กอนจังหัน
พูดขบขันเมือ่ วานนี้เห็นไหมละ พูดถึงเรื่องจับแมวไมได แมวจะตองฟองพระใหติด
คุกติดตะรางทั้งหมด ทีนพี้ ระจับแมวไดแลวเอาแมวเขาคุก ขบขันดีนะ ไดแลว นูน ไปอยู
ขางนอก กุฏนิ อกๆ นะ พระไปไลเอาจนไดเมื่อคืนนี้ ๔ ทุม เห็นไหม พระทานก็กลัวติดคุก
เหมือนกันเลยตองเอาแมวติดคุกกอน ขบขันดี โฮ แมวมันฉลาดยิ่งกวาอะไร
เรานี้พูดใหชัดๆ อยางนี้ละนะ โลกนี่มันสกปรก เขามาในวัดในวานี้ดูแลวดูไมได
เลยๆ มันเขามาเที่ยวเกงกางๆ ไมไดหนาไดหลังอะไรเลย เราสลดสังเวชนะ มองดูๆ นี้
ใครก็มาดูวัดดูวาดูพระดูเณร เหมือนพระเปนตุกตาเครื่องเลนของเด็ก พวกนั้นเหมือนเปน
เทวดา ที่จริงพวกนี้พวกเปรต เขาใจไหมละ มาเกงกางๆ แตงเนื้อแตงตัวดูไมไดเลย เปน
ยังไงมนุษยนี่ ไมมีบางหรือประเพณีหรือขนบประเพณีอันดีงามของมนุษย มันมีตั้งแตพวก
สัตวเดรัจฉานเหรอเขามาในวัดปาบานตาดนี่ ใหทราบกันทั่วประเทศไทยเรานี่ มันเลอะ
เทอะมากนะเวลานี้ ประชาชนก็แบบประชาชน พระก็แบบพระ ทั้งเขาทั้งเราเหมือนกันหมด
จนจะดูไมได สลดสังเวช
ดุเอาเรื่อยนะ เมื่อวานนี้ก็เอา ตอน ๕ โมงกวาแลวเพนพานๆ เขามานี้ ถาม มาอะไร
มาเที่ยวเฉยๆ ไลเดี๋ยวนั้นเลย ขนาดนั้นละมันหนาดาน วัดนี้เขามาตองตัง้ ใจมาหาอรรถหา
ธรรม ดูเหตุดูผลดวยดี สมกับวาธรรมนี้เปนเครื่องพร่ําสอนโลก กิริยาทุกสิ่งทุกอยางของ
พระของเณรในวัดในวาเปนเครื่องพร่ําสอนโลกทั้งนั้น ถาเปนวัดของศาสดาองคเอกนะ ถา
เปนวัดสวมวัดถานดังที่เห็นอยูทั่วๆ
ไปนี้อยาเอามาพูด
นี่เราพูดถึงเรื่องวัดของ
พระพุทธเจาตางหาก
คนที่เขามาเกงกางๆ มันเสียวัดของพระพุทธเจา ทานผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทานรัก
ทานสงวนศีลธรรมของทานขนาดไหน ไอนี้มาปลอยเนื้อปลอยตัวจนลืมเนื้อลืมตัว ไมรูจัก
สถานที่บุคคลอะไรเลยนี้มันดูไมไดนะ เราไดดุเรื่อยๆ ตอน ๕ โมงเย็นนี่แหละ เกงกางๆ
เขามา สถานที่นี้เลยกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวไป ก็พวกเดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน ๙
เดือน ๑๒ คืออะไร หมามันคึกเดือน ๙ เดือน ๑๒ นั่นนะ คนนี่มันคึกตลอดเวลา มัน
คะนองตลอดเวลา ใหฟงเอาทุกคนๆ มาในวัดในวานี่ อยาใหสลดสังเวชนะ เราสลดสังเวช
มาก นี้ยังมาเพลินอยูอะไรก็ไมรู

๒
ธรรมจับดูมันสลดสังเวช โอโห สอนมนุษยไดยงั ไงธรรม ไมสมควรแกมนุษยพวก
หมาเดือน ๙ เดือน ๑๒ อยางนี้ไดเลย วาใหมันชัดๆ อยางนี้แหละ ใหไปพิจารณากันบางซิ
พี่นองทัง้ หลาย ยังโออาฟูฟาอยูเหรอ ไมรูเนื้อรูตัวบางเหรอ อยูในกองมูตรกองคูถยังวา
เปนกองเงินกองทองอยูเหรอ ใหเอาไปคิดกันบางนะ การแตงเนื้อแตงตัวนี้สําคัญมาก แตง
ลอนจอนลอนแจนจนจะมองเห็นหีเห็นหํา แตงมาทําไม ไปแกมันออกอยางหมาใครเขาก็
ไมสนใจไมถอื สีถือสา อันนี้มันมนุษยนั่นซิ ทําแบบนั้นมันดูไมไดนะ ใหพิจารณาทุกคน
ธรรมที่สอนออกไปนี้ผิดไหม กับกิริยาที่เปนมาแลวไดถูกพร่ําสอนเวลานี้ อันใดผิด
อันใดถูกเอาไปพิจารณาซิ วาหลวงตาบัวนี้ดุนี้ดา พวกเปรตพวกผีมันเปนอะไร ยกมันเปน
เทวดาเหรอถึงแนะนําไมได สั่งสอนไมได มันทุเรศจริงๆ นะ กลางวี่กลางวันเวลาไหนก็ตาม
จุนจานๆ แตพวกสุนัขเดือน ๙ เดือน ๑๒ แตงตัวแบบสุนัขเดือน ๙ เดือน ๑๒ ทัง้ ๆ ที่เปน
มนุษยนะที่มนั สลดสังเวช พากันพิจารณาทุกคนนะ เอาละใหพร
เออ แมวตัวที่พูดเมื่อวานนี้วาแมวจะฟองพระใหติดคุกติดตะราง เพราะพระ
พยายามจับแมวแตไมได แมวกลับคืนมาฟองพระใหติดคุกติดตะราง ทีนี้พระจับแมวได
แลวนะ เอาแมวใสคุก เอาพระออกจากตะราง เขาใจเหรอ
หลังจังหัน
เวลานี้วิทยุกําลังกระจายออกทั่วไป วิทยุเสียงธรรมเราที่เราเทศนนี้ออก เดี๋ยวนี้
ขยายออกทัว่ ประเทศแลว จังหวัดไหนๆ ออก ภาคไหนๆ ออกเดี๋ยวนี้ ภาคอีสานดูเหมือน
จะมาก ขยายออกมาจากสวนแสงธรรม ภาคกลาง กรุงเทพ ขยายออก ออกไปทางลพบุรีก็
ไป ทางไหนก็ไป
วิสาขบูชาวันที่ ๒๒ นี่ผูวาก็มานิมนตเราไปเทศนงานวิสาขบูชาที่อุดร ถามเหตุถาม
ผลแลวก็บอกเหตุบอกผลทุกอยางเรียบรอย ถาไปแบบวิสาขะหมากัดกันเราไมไป เราบอก
ตรงๆ เลย พระพุทธเจาทรงเกียรติครอบโลกธาตุ จะเอาไปหมากัดกันในวงวิสาขบูชาไม
สมควรอยางยิ่ง เราไมไป เราบอกอยางนี้เลย ถาไปเพื่อความเคารพบูชาสมพระองค
กระเทือนโลกธาตุนี้ เอา ไป แนะอยางนั้นนะ ใหเทศน เอา เทศน แนะอยางนั้นนะ บอก
แลวบอกกับผูวาเลย บอกอยางเด็ดไปเลย
เพราะไดยินขางในกรุงเทพฯโนน ใหเปนวิสาขะโลก วางั้นนะ มันก็มาหาเราจนได
แหละ จะเอาคณะนั้นมาคณะนี้มา ฟงดูคณะไหนมีแตคณะเบงๆ ไมมีธรรมเลย มีแตกิเลส
ออกหนาออกตา กองทัพกิเลส ความสกปรกที่จะเขามาเปนวิสาขะโลก เกิดทะเลาะกันแลว
เริ่มทะเลาะกันแลว พอมาเปนวิสาขะโลกเทานั้นเริ่มทะเลาะกันแลว เราก็ฟงๆ พอไดความ
ชัดเจนแลวทีนี้ก็ออกอันนีล้ ะไป วิสาขะโลกใหระวังมันจะเปนวิสาขะหมากัดกันนะ ใน
กรุงเทพของเรานี้ เอาแลวนะ

๓
ไมมีใครพูดมีแตเราคนเดียวพูด ก็ดูตามหลักธรรมหลักวินัยดวยกันมาแลวคัดคาน
กันไดยังไง สิ่งที่ทําเหลานั้นมันผิดหรือถูกประการใดมันก็รู วาออกไปนี้ผิดถูกประการใด
เอา ตามใสกัน มันก็ยอมรับ เราก็บอกไปเลย วิสาขะนี้จะมีแตวิสาขะหมากัดกันนะ เอาแต
ตัวเบงๆ ตัวกิเลสใหญๆ ทั้งนั้นละมา ไมมีตัวอรรถตัวธรรมเขามาเลย มันวิสาขะโลกยังไง
พูดวาวิสาขะโลกก็ถกู ถายกเปนโลก แตวิสาขะความดีนี้กระเทือนทั่วโลก หมายวาอยางนั้น
ไมใชวาวิสาขะโลกเอาหมามากัดกัน
นั่นละพอทานผูวาฯ มานิมนตเรา จึงเอาเรื่องนั้นมาประมวล บอกใหชัดเจนเลยวา
ถาเปนวิสาขะแบบนั้นเราไมไป เราบอกเลย เตือนไวแลวอยาใหเปนอยางนั้นนะ อยาเอา
คณะไหนๆ เขามา เราเคารพบูชาพระพุทธเจาตองทําใหเต็มภูมิของเราที่เราเปนลูกศิษย
ตถาคต อยาใหมีเรื่องแบบที่หมากัดกันเขามาแทรกนะ ถามีอยางนั้นเราบอกตรงๆ เลยเรา
ไมไป ถาไมมี เอา ไป ถึงเวลาที่จะเทศน เอา เทศน อยางนั้นนะ ไมไดวาเทศนไดหรือไมได
บอก เอา เทศนเลย เปนอยางนั้นละ
พูดตรงๆ มีใคร ก็มีแตหลวงตาบัวเทานั้น ทั้งทางชาติ ทางศาสนา พระมหากษัตริย
อยูในหัวอกทั้งหมดทีอ่ ุมไวทั้งหมดเลยไมใหใครมาแตะตอง ผานเขามาตรงไหนที่จะมา
เหยียบย่ําทําลาย ๓ พระองคนี้ไมไดเลย จะตองถูกตานทานจากเราๆ เพราะฉะนั้นเสียงเรา
จึงดังอยูเรื่อย เพราะอุมทั้งสามพระองคนี้วาไง ใครจะมาแตะไมไดเลย เราเอาขนาดนั้นนะ
ดวยเหตุนี้เสียงของเราจึงดังลั่นอยูทั่ว เพราะเรื่องเหลานี้กระเทือนเขามาในสามพระองค
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เราอุมอยูต ลอดเวลา ใครมาแตะตรงไหนไมได เอาเลยๆ
เสียงเราจึงดังกวาเพื่อน ในเมืองไทยนี้เสียงดังก็คอื เรานี่แหละ ดังอยางนี้ละฟงเอา ผิดถูก
ประการใดใหพิจารณาก็แลวกัน ถาผิดไมออก จะบอกเรื่องผิด จะออกตั้งแตเรื่องธรรมที่
ถูกตองลวนๆ ไปเลย ใครจะเอาหรือไมเอาก็แลวแต ธรรมเปนความถูกตองมาดั้งเดิมอยู
แลวไมมีที่ตอ งติ นั่นเราเอาตรงนั้นนะ
เวลานี้ศาสนามันเปนโลกไปหมดแลวนี่นะ ก็คิดดูซิอยางวัดปาบานตาดขนาบกันอยู
กอนจังหันก็ไดพูดแลว เขามานี่เกงๆ กางๆ ลืมเนื้อลืมตัว เขามาแบบหนาดาน ไมสํานึก
คิดอะไรวาสูงต่ําดําขาวประการใดเลย
มาตามนิสัยที่ปลอยเนื้อปลอยตัวมาเต็มที่แลว
ผูรักษาทานรักษาอยูนี่ มาเห็นมันขวางหูขวางตาตรงไหนมันก็รูกัน ตามีหูมีทุกคน อยาวา
แตคนเลย พระทานก็มหี ูมีตา ทานยิ่งละเอียดกวาเรา พระดูคนละเอียด พระตองเปนพระผู
ปฏิบัติอรรถธรรมนะ อยาเอาพระสวมพระถานมาพูด เอาพระที่ปฏิบัตอิ รรถธรรม มุงตอ
อรรถตอธรรมจริงๆ จับปบๆ ไดหมดเลย นั่น พระประเภทนี้ละพระ สรณํ คจฺฉามิ มา
ดั้งเดิม เปนประเภทนี้นะ ไมใชประเภทรุมรามๆ ทีนี้อะไรเขามาเปรอะเปอนมันก็รูทันทีซิ
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ของสะอาดกับของสกปรก ผาขาวกับผาดําตางกันนะ ผาดํานี้เอาอะไรมาแตะ เอา
หมีทั้งตัวมาใสแขงกันก็เทากันนั่นแหละ ไมเห็นเดนอะไร ถาผาขาวนี่พอมีสีดําปบเขาไป
เดนทันที สกปรกงาย สีธรรมเปนสีสะอาดมากทีเดียว อะไรผานมาปบรูทันทีๆ เลย สีธรรม
ไมเหมือนสีอะไรนะ มีแตเราแหละ พระทานอยูในวัดทานไมวาอะไร เฉย ทานแบบหูหนวก
ตาบอดเหมือนกัน ทําไมทานจะไมเห็น ทานก็เห็น แตผูวาก็คือเราเปนคนวาเอง เราวาก็วา
เปนบางกาล บางทีเขาใจวาหมดคนแลว สวนมากเราจะออกมาตอนหมดคนแลว จะออกไป
ดูนั้นดูนี้แลวก็มาสั่งเสียอะไรๆ
ค่ําๆ คอยออกไป ยังจุนจานๆ เขามานี้ เราก็ยืนกึ๊ก เอาละนะ มาอะไร ไมมีเหตุมี
ผลอะไรไลเดี๋ยวนั้นเลยไลกลับ ขนาบดวยนะไมใชธรรมดา เปนอยางนั้นละ ไมเหมือนใคร
นะบอกตรงๆ เลย บอกไมเหมือนใคร ถาลงเปนธรรมพุงทันทีเลย ไปทางไหนไปดวยเหตุ
ดวยผลทั้งนั้น ดุดาวากลาวไมใชความเสียหายอะไร มีความดิบความดีชะลางใหตางหาก
อันนี้มันสกปรกมอมแมมมาจนมองหาตัวคนไมเห็น
เห็นแตมูตรแตคูถเต็มตัวของมัน
ชําระลางใหมันดวยอรรถดวยธรรมเสียหายไปไหน ผูที่มันเปนมาคือมอมแมมทั้งตัว มีแต
ของสกปรกนั้นเหรอเปนของเลิศของเลอเอามาอวดอรรถอวดธรรม กองมูตรกองคูถมา
อวดธรรมไดยังไง เอาไปอวดทองคําไดยังไง พิจารณาซิ นี่ละที่ไดดดุ าวากลาวอยูเรื่อยๆ
เปนอยางนี้เอง วาอยูเรื่อย
ถาเราออกมาเจออยางนั้นโดนแหละ ไมมีเวนใครทั้งนั้น หนาอินทรหนาพรหมมา
ถาผิดแลวเอาเลย เราไมวานี้ผูใหญนะ นั้นยศนั้นยศนี้ อยามาพูดยศๆ แย็ดๆ วางั้นเลย
ธรรมเหนือหมดแลว เอาธรรมเทานั้นแหละใส ธรรมสอนโลกไมไดใครจะสอนไดในโลกนี้
กิเลสสอนกันเปนยังไง เปนสวมเปนถานไปหมด ธรรมสอนโลกเพื่อชําระสวมถานใหมี
ความสะอาดพอจะมองดูไดบาง เปนมนุษยไดบางทําไมจะสอนไมได ถาไมไดแลวก็ศาสนา
หมด ยังเหลือแตมนุษยไมมีหางนั่นแหละ เปนหมาทั้งโลกไมมีหาง หมาเขาก็มีประจําตัว
เขา
สัตวแตละตัวๆ เขาก็มีหางประจําตัวเขา เวนแตไอซัดดัมที่อยูว ัดสวนแสงธรรม อยู
กับไอขาวดวยกัน ลูกแมเดียวกันตัวเทากัน พระไปอยูทางโนนมันก็เลนกับพระสนิทสนม
พอดีไอขาวตาย แตเรานึกวาไอดําตาย ไมนึกวาไอขาวตาย นึกวาไอดําตายแลวไอขาวยังอยู
เพราะมันมีตัวหนึ่งตัวขาวมาแทนกันอยูนั้น เหมือนกับไอขาวไมตายแลวไอดําตาย มัน
ขบขันตรงนี้ละ มาพูดเรื่องหมาตัวนี้กอน พระตัง้ ชื่อใหวา ไอซัดดัม ตัวที่เรานึกวาตายมัน
มาอยูนี้ คือตัวคูมันตายแลวมันเหงา พระเลยแอบเอามาอยูนี่ เราก็ไมรูนะวาหมาดําตัวนั้น
ยังมีชีวิตอยู เรานึกวามันตายแลว สนิทใจเลยวาตายแลว
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อยูมาวันหนึ่งเราออกไปขางนอก มันนอนอยูขางนอก มันนอนดูเรา ตาออนตา
ละหอยดูเรา เอ หมาตัวนี้ดูนี่เหมือนตัวอยูสวนแสงธรรม แตความฝงลึกนั้นคือวาไอนั่นมัน
ตายแลว ตัวนั้นตายแลวก็มาดูตัวนี้ เอ หมาตัวนี้ทําไมเหมือนตัวสวนแสงธรรมนักนา ไมนึก
วาเปนตัวนั้นนะ ยังวามันเหมือนกัน มันเหมือนกันอะไรนักหนา ทุกสิ่งทุกอยางเหมือนกัน
หมด ดูลักษณะจะมาเลนกับเรา คือเราไปเลนกับมันมันก็ดู ความจริงคือเคยเลนกับมัน
ตอนอยูสวนแสงธรรมแลว มันจําไดแตเราจําไมไดละซิ เรานึกวามันตายแลว เราเดินไปมัน
ก็ดูอยูอ ยางนั้นละ
เวลาเรากลับมานี้ ก็ไอตัวนี้ละมันออกมาเพนพาน ถามไปถามมาที่ไหนไดมันตัว
นั้นเอง มันไมไดตาย มันมาอยูนี่ ตัวขาวตายตางหาก จึงวาขบขันดี เห็นเรามันจําไดหมดก็
เราเคยเลนกับมันอยูสวนแสงธรรม แตเราไมรูมัน นึกวามันตายแลว ดูลักษณะมันอยาก
เลนกับเรา แตเราไมเลนกับมัน หมาตัวนี้มันคลายกันกับตัวสวนแสงธรรมเหลือเกิน แตไม
นึกวาเปนตัวนั้น ขบขันไหมละ นี่ละความจําเปนอยางนั้นละ เดี๋ยวนี้มันอยูนั้นนะ เมื่อเชานี้
ไป ออกไปแตเชาเลย ออกไปดูทางโนนทางนี้ ไปเห็นมันนอนอยูในกรง ๓ ตัว
ไปวันแรกไอตูบเห็นเรานี้เหา โถ ตาเขียวปอเลย มึงเหาอะไร แตไอนี่(ตัวดํา) มัน
ไมเห็นเหา รูแลววาไอซัดดัมคือตัวนั้น ไอนี่มันเฉย จับหลังเขยามันก็เฉย ตัวนั้นเหาวอๆ
ไปเมื่อเชานี้ไมเหาทั้งสาม ตัวนี้(ตัวดํา) มันนอนแลวมองเรา ไอตัวตาเขียวปอทีเ่ คย
เหาวอๆ ไมเหานะ แตไอซัดดัมนอนเฉยไมสนใจเลย อยูดวยกันสามตัวเมื่อเชานี้ ไมเห็น
เหาสักตัวสามตัวนี่ ปากสูไปไหนหมด ถาม ปากสูไมมีหรือวันนี้ เฉย เราเลยผานไป สงสาร
บางทีแมวเขามาสัตวในนี้ฉิบหาย เพราะฉะนั้นจึงตองจับเอาไปปลอยๆ ถาเขามาแลวหมด
พวกสัตวเล็กสัตวนอยถาแมวเขามาแลวมันเปนอาหารวางทั้งนั้นแหละ กินจนตายก็ไมหมด
สัตวในวัด จึงตองจับออกๆ สงสารสัตวในวัดนี้ ถามันเขามาแลวเปนภัย เพราะฉะนั้นจึง
ตองจับกันอึกทึก ถึงขนาดวาพระถาจับแมวไมได แมวจะตองฟองพระใหติดคุกหมดทั้งวัด
เลย ถาจับแมวไมไดแมวจะตองมาฟองพระใหติดคุกหมด เมื่อเชานี้บอกวาจับแมวตัวนั้น
ไดแลว เออ ทีนี้เอาแมวใสคุก ไมตอ งติดคุกพระเรา จับไดเรื่อยเอาไปปลอยเรื่อย
เราพยายามรักษาวัดนี้ไว พระมาในวัดนี้ตองตัง้ ใจมาทุกองค มาเหลาะๆ แหละๆ
ไมไดนะ เอาจริงจังมาตลอด เรื่องอรรถเรื่องธรรม เรื่องภาวนาภายในใจของพระในวัดนี้
นั้นจะไมมีลดหยอน แมตั้งแตชวยชาติบานเมืองก็ใหพระทานอยูหนาแนนมั่นคงดวยจิตต
ภาวนาตลอดมา หากมีความจําเปนก็ใหทานมาชวยสักประเดี๋ยวประดาวแลวคัดออกทันที
เลย เพราะอันนี้ถือวาเปนงานภายนอก ไมใชงานสําคัญยิ่งกวางานภาวนา ดวยเหตุนี้เองเรา
จึงเหนียวแนนมั่นคงทางจิตตภาวนาตลอดมาตัง้ แตเริ่มสรางวัดจนกระทั่งบัดนี้
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นี่เขตติดไวนั้นใครหามเขาไป เปนบริเวณของพระภาวนากันทั้งนั้นเลย ถาหากวาเรา
ดูทางโลกแลวไปดูทางธรรมแลวในวัดในวานี้เหมือนสวมเหมือนถาน สกปรกดวยปาไม
รุงรังรก แตทางจงกรมทานสะอาด ที่พักทีอ่ ยูทานกระตอบๆ อยูในนั้นนะสะอาด กาย วาจา
ใจของทานสะอาด ทานชําระภายใน ทานไมไดชําระภายนอกเปนบาเหมือนโลกทั้งหลาย
โลกทั้งหลายนี้ชําระแตภายนอก อันนั้นไมดีอันนี้ไมดี จัดตลอด กระทั่งวันตายก็ไมดีอยู
อยางนั้นแหละ แตจัดภายในนี้ดีไปเรื่อยๆ สะอาดเรื่อยๆ สะอาดจนสุดยอดภายใน ภายใน
สะอาดเรียบรอยหาที่ตองติไมไดแลว ขางนอกจะเปนอะไรก็เปนไป จัดกันไปตามเรื่อง
เทานั้น ไมเห็นมีความจําเปนอะไรยิ่งกวาภายใน
นี่ละพุทธศาสนาสอนลงภายในใจ ใหทานทั้งหลายจําเอาไว อยางพระที่ทานอยูใน
ปาในเขาทานชําระใจของทาน ทานจัดอยูภายในใจ อะไรไมดีไมงามทานจะดูอยูภายในใจ
ทานไมดูนอกนะ ภายนอกพออยูพ อเปนพอไป วันหนึ่งๆ พอไดหลับไดนอน เอา พอๆ
อยางกุฎิพระในวัดนี้เขาไปขางในดูไดเมื่อไร ถาหากวาใหโลกสกปรกเขาไปดูความสะอาด
ภายในของพระในวัดนี้แลว กุฏิของทานโลกเขาจะถือวาสกปรกมากนะ กุฏิกระตอบ
กระแตบเทานี้ๆ พอซุกหัวนอนไดทานก็พอ แตใจของทานสวางไสวตลอดเวลาดวยการ
ชําระซักฟอก ดัดแปลงแกไขอยูภายในตลอด ทานไมไดดูภายนอกนะ นี่ละเรื่องภายในกับ
ภายนอกมันตางกัน
ศาสนาใหดูภายในออกไปหาภายนอกนะ ดูภายในดีแลวภายนอกไมดีตรงไหนก็
จัดทําไดตามสัดตามสวนพอดีพองาม ไมเตลิดเปดเปงเหมือนกิเลสพาจัดพาทํา ถา
กิเลสพาจัดพาทํานี้ดีเทาไรไมพอ ดีเทาไรไมพอ ฟาดบานสักกี่ชั้นก็มีประดับตกแตงตลอด
ทุกชั้นไปเลย นั้นก็ยังไมพอใจของกิเลส วาไมสวยไมงาม นั่นเห็นไหมกิเลส ทีนี้เอาสายตา
ของธรรมจับปุบเขาไปซิ นี่ละเห็นกันชัดๆ อยางนี้ กิเลสจะตกแตงขนาดไหนก็เหมือน
ตกแตงกองมูตรกองคูถใหเปนลักษณะนั้นเปนลักษณะนี้ ตกแตงไปตรงไหนๆ ก็คือกอง
มูตรกองคูถถูกตกแตง มันจะเปนทองคําทั้งแทงไดยังไง มันก็เปนกองมูตรกองคูถอยูนั้น
แหละ นี่สายตาของธรรมเปนอยางนั้น
เวลาธรรมจับเขาไปที่กิเลสมันยกยอปอปนของมันวาสวยวางาม สะอาดสะอานที่สุด
ขนาดไหน สายตาของธรรมจับเขาปุบสกปรกขนาดนั้น นั่นในสายตาของธรรม เพราะในใจ
ของทานธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลวไมมีที่ตอ งติ ดูอะไรจะหาที่มาเปรียบเทียบไมได
เลย ติก็ไมได ชมก็เลยเสียทุกอยาง นั่นละธรรมประเภทนั้นละธรรมพระพุทธเจามาสอน
โลก ธรรมพระอรหันตทานมาสอนโลก ติก็ไมมีทจี่ ะติ ชมจะชมที่ตรงไหน คือเลยหมดแลว
เลยหมดแลวจากการบําเพ็ญ การปฏิบัติดัดแปลงแกไขตัวเองๆ จนกระทั่งถึงขั้นหาที่ตองติ
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ไมไดในตัวเอง ทีนี้มองไปที่ไหนมันก็จาไปหมดละซิ นี่ละธรรมเปนอยางนั้นทานทั้งหลายจํา
เอานะ
นี่พากันตกแตงตั้งแตภายนอก ตกแตงจนกระทั่งวันตายก็ตายทิ้งเปลาๆ ไมมีอะไร
สะอาดสะอาน ภายในหัวใจสกปรกรกรุงรังตลอดวันตาย ภายนอกจะสวยงามอะไรมันก็
เปนอยางนี้อยางที่เราเห็นนี่ละ ตกแตงขนาดไหนก็เปนอยางนั้นละภายนอก ถาภายใน
ไมตกแตงแลวหาที่ยุติไมไดนะ ตองยุติที่ภายใน ตกแตงภายในใหดี วันหนึ่งคืนหนึ่งๆ
ตื่นเชามาถึงค่ําเราไดทําความชั่วความเสียหาย ความดีงามอะไรบาง เอามาเทียบกันๆ
แกไขดัดแปลงบวกลบคูณหารไปในตัวของเราก็มีทางออกๆ
ถาไมมีอยางนั้นแลวไมมี
ทางออก มีแตทางเขาจมไปเรื่อยๆ นะ ใหพากันพินิจพิจารณา
สิ่งภายนอกสําหรับทางดานธรรมะแลวทานไมถือเปนความจําเปนอะไร ยิ่งกวาสิ่ง
ภายในคือใจ ภายในเปนมหาเหตุอยูที่นั่น ตัวกอเหตุอยูที่ใจนั่น ทานจึงดูแตตรงนั้น ดับที่
ตรงนั้น น้ําดับไฟดับตรงนั้น มันเปนไฟขึ้นที่ใจ ดับที่หัวใจดวยศีลดวยธรรม ดวยสมาธิ
ภาวนา ใจนี้จะสงบลงๆ คือไฟสงบลง เพราะน้ําดับไฟไดแกการภาวนา จิตก็เย็น เย็น
เรื่อยๆ ทานตกแตงภายในนะ ทานดูภายในมากกวาภายนอก ทีนี้เวลาแสดงออกมา
ภายนอกก็สวยงามไปหมดนั่นแหละ เพราะภายในไดรับการตกแตง มีสติปญญารอบคอบ
ออกภายนอกหนาที่การงานอะไรก็เรียบรอยๆ
เรื่องสติปญญาเรื่องธรรมไปทีไ่ หนจะสวยงามที่นั่น ถากิเลสไปที่ไหนรกรุงรัง กีด
ขวางไปทั่วโลกสงสาร อยาวากีดขวางแตเราเลย ตางคนตางมีแบบเดียวกันกีดขวางทั่วโลก
เลย มันดียังไงเอามาพิจารณาซิ นี่เปดหัวอกใหทานทั้งหลายฟง มอมแมมอยูอ ยางนี้ก็เคย
ไมเคยสนใจกับเรื่องภายในจิตใจมานี้เทาไร จนกระทั่งบวชก็ยังไมคอ ยไดเรื่องไดราว ออก
ปฏิบัตินูนถึงไดเรื่องไดราว ออกปฏิบัตินี่เขาชําระจิตใจ ทีนี้มุงเขาไปๆ เรื่องภายนอก
ภายในคอยปดออกๆ แลวคอยชําระนี้ คอยสวางขึ้นมาๆ
จึงไดเห็นอยางที่วานี่ ขางนอกสกปรกยังไง ขางในสะอาดยังไงเห็นชัดเจนจากการ
ปรับปรุงแกไขดัดแปลงหัวใจที่เปนมหาเหตุนี้
จากกิเลสที่ตัวสกปรกรกรุงรังมันหุมหอ
ชําระออกดวยน้ําคือจิตตภาวนามันก็สงางามขึ้นมาๆ อยางนั้น ใหพากันจําเอานะ การมาวัด
มาวาใหมาสนใจกับอรรถกับธรรม อยานําโลกเขามาอวดธรรมนะ โลกก็เหมือนกองมูตร
กองคูถเอามาอวดทําไม ธรรมทานเลิศเลอขนาดไหนแลว มาอวดทานหาอะไร ดูตัวเองนั่น
ซิ ไมดีไมงามยังไงแกไขตรงนั้นมันก็ดีขึ้นเองๆ พากันจําเอานะ
อยางที่วาดุวาดาไมมีความเสียหายอะไรในการดุดา อยางที่เราดุไลออกจากวัด
จากวาอยางนี้ไมมีอะไรเสียหาย พวกนั้นตางหากพวกเสียหาย มันจะมากอลุกลามๆ
เขามาในวัดไลออก ใหเอาไปคิดไปอานแลวปรับปรุงตัวเองก็จะดีขึ้น ความหมายวา

๘
อยางนั้น มันเลอะเทอะมากนะเวลานี้ มีแตชื่อนะเรื่องศาสนา เราจะไปดูในวัดในวา วัดไหน
ไมวาวัดเขาวัดเรามันเลอะเทอะสกปรกเหมือนกันหมด เพราะไมมีธรรมอยูในนั้น มีแต
กิเลสตัณหาเต็มอยูในวัดในวาในพระในเณร
วัดวาก็เลยกลายเปนสวมเปนถานไปหมด
เปนที่บรรจุของมูตรของคูถ คือความประพฤติเหลวแหลกแหวกแนวของพระไปอยูนนั้
วัดก็เลยกลายเปนสวมเปนถาน พระเณรก็เปนมูตรเปนคูถ โยนลงในวัดนั้นเลย
กลายเปนวัดสวมวัดถานไป ทั้งวัดเขาวัดเราจะไปตําหนิใครไมได ถาพระผูร ักษาวัดสกปรก
สกปรกทั้งหมดในวัดนั้น ถาพระผูสะอาดอยูในวัดนั้นสะอาดหมด มันสําคัญอยูที่ใจของผู
ดัดแปลงแกไข ผูรักษา ผูบํารุงนะ ไมอยูทไี่ หน ใหพากันจําเอาไปปฏิบัติ วันนี้พูดเพียง
เทานี้ก็เห็นวาสมควรนะ เอาละเอาแคนี้
ชีวิตของพระ ตั้งแตวนั บวชปบชีวิตของฆราวาสความเปนมาของฆราวาสปดออก
หมด เฉพาะอยางยิ่งชีวติ ของศีลจับกึ๊บเขาใหเต็มรอยเปอรเซ็นต ศีล ๒๒๗ ที่มาในปาฏิ
โมกข อนุบญ
ั ญัติที่บัญญัติมากกวานั้นเปนไหนๆ รักษารอบไปหมดเลย ชีวิตของพระตั้งแต
บัดนั้นมา ทีนี้เมื่อรักษาไปเปนประจําๆ เลยกลายเปนนิสัยๆ ระวังไมระวังมันระวังอยูในตัว
ของมันแลว ทีแรกบวชมาเหมือนติดคุกติดตะราง มันมีแตสิ่งจะผิดๆ เพราะเราไมเคย
รักษา เคยแตปลอยเนื้อปลอยตัว เวลาบวชเอาศีลธรรมเขามาบีบบังคับ เดินตามศีลตาม
ธรรม ผิดตรงไหนมันกระเทือนตัวเองๆ มันระวังๆ ทีนี้ระวังนานเขาๆ เลยกลายเปนนิสัย
ไปเลย อยูธรรมดาเหมือนไมมีศีลมีธรรม มีอยูในนั้นเสร็จคือเปนอัตโนมัติ อะไรจะผิดถูกรู
ทันทีๆ เปนอยางนั้นนะ นี่ชีวิตของพระ
นั่นละศาสนาเปนเครื่องชุบเลี้ยงจิตใจของเรา
ชีวิตของพระและฆราวาสความ
เคลื่อนไหวไปมา ก็ใหถกู ตองตามศีลตามธรรม ภายในจิตใจคิดปรุงเรื่องอะไรๆ ใหถูกตอง
ตามศีลตามธรรมเรียบวุธเขามาหาความคิดทุกอยางๆ เปนธรรมทั้งนั้นๆ อยูสบาย นี่ละ
การชําระซักฟอกเปนอยางนั้นนะ เสร็จแลวจะใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

