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สําคัญที่ผูปฏิบัติศีลธรรม
กอนจังหัน
แนะดูซิจีวรพระ ทานไมไดดิ้นรนกระวนกระวาย ฟุงเฟอเหอเหิม นี่ละศาสดาที่
เปนตัวอยางของโลก โลกฟุงเฟอเหอเหิม โลกกินไมพอใชไมพอ กองทุกขอยูที่นั่นหมด
นั่นดูเอา ในตํารับตํารามีหมด พระครั้งพุทธกาลทานปฏิบัติมุงตอธรรมคือมรรคผล
นิพพานเปนหัวใจทาน นอกนั้นจะอยูจะกินใชสอยอะไรทานไมถือสําคัญ สําคัญที่ใหได
ประกอบความเพียรตายใจๆ สบายใจ ทานตองการอยางนั้น
ทานไมไดอะไรกับเรื่องภายนอก อดอิม่ อะไรไมสนใจ แตใหไดปฏิบัติธรรมอยาง
สมใจๆ ก็พอ อยางนั้นละ ทานผูมาเปน สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเราทานทําอยางนั้น
ทานไมใชเปนคนฟุงเฟอเหอเหิม อะไรจะเปนตัวอยางอันดีเลิศยิ่งกวาพุทธศาสนา การ
อยูการกินใชสอยตางๆ เปนประมาณไวหมดเลย ความพอดิบพอดีไมฟุงเฟอเหอเหิม
ทานปฏิบัติอยางนั้น ดูเอาเปนตัวอยาง ความฟุงเฟอเหอเหิมไมใชศาสนาพุทธเรา
ความเขียมทุกอยางนั่นละจะไมสรางความกังวลใหมาก และทําประโยชนเต็มเหนี่ยวๆ
หมากําลังรองลั่นอยูนั่นนะไปเอามาตมยํา พระวัดปาบานตาดยังไมเคยไดกินตม
ยําหมา วันนี้ใหไดกินเสียหนอยเถอะมันหิวมาก ประกอบกับหมามันดิ้นมันอยากเปน
อาหารพระ เขาเปนบากันละ คือพูดอยางนี้ไมไดกระเทือนตอโลกนะ เราเฉย ไมสนใจ
ถาไมเฉยพูดอยางนี้ไมได ถาเฉยละไดทั้งนั้น
หลังจังหัน
กุฏิหลังนี้มันจะขึ้นไมไดแลว ขึ้นอยูมาตั้งแต ๒๕๐๕ ละมังหรือ ๒๕๐๖ กุฏิหลัง
นี้ สรางปนั้น ดูเสร็จ ๒๕๐๕ เราขึ้นอยู ๒๕๐๖ เดี๋ยวนี้จะขึ้นไมไดแลว กําลังปนี้ปรากฏ
ชัดขึ้นกุฏิจะไมไดแลว ตกลงก็เลยจะทํากุฏิอีกหลังหนึ่ง พื้นใตถุน นี่กําลังทํา ทําใตถนุ
ปบเขานี่ออก ขึ้นลําบากแลว เขากําลังเตรียมไมอยูที่ศาลาใหญ พอเราออกจากนี้ไป
กรุงเทพฯปบ เจาหนาที่ทํางานเขาก็รุมกันเลย เขากะใหทันเวลาเรากลับมา ไปกรุงเทพฯ
ก็ไมต่ํากวา ๒๐ วันแลวคอยกลับ นี่เขาก็จะเรงงานอันนี้
สรางวัดนี้กี่ป (ตั้งแต ๒๔๙๘ เปน ๕๓ ปเจาคะ) ๙๘ กลับมาจากจันทละมั้ง
๙๙-๕๐๐ มาที่นี่ละ (๕๒ ปเจาคะ) เออ ๕๒ ป มาสรางปแรกๆ พวกชะนีรองโหยหวน
อยูตนไม พวกชะนีเปนฝูงๆ รอง คือดงนี้ตอ กับดงใหญมันตอกันมา พอมาสรางวัดนี้
เขาก็อยูที่นี่ เสียงรองลั่น จากนี้แลวเขาก็ขยายออกไป ทางนูนก็ทําลายปาพอดี ชะนีก็
ออกไป นี้ก็เปนวัด เลยหายเลยชะนีออกไป ออกไปตายแหละทา
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ดูไมมธี ุระอะไรนะวันนี้ วันที่ ๑๑ ลงกรุงเทพฯ กะคํานึงคํานวณดูวัน มันเกี่ยวกับ
เรื่องงานของเรายุงไปหมด ชวงไหนจะไปไหน ชวงไหนไปไหน นี่ก็วันที่ ๑๑ ลง
กรุงเทพฯละ ไประยะนี้ ถึงวันที่ ๑๑ เขาก็เตรียมจะมาสรางที่พักขางลางใหเรา แกมา
เทาไรยิ่งกอความยุงเหยิงวุนวายใหพระในวัดมากเขาๆ นะ กุฏิหลังนี้อยูแลวไมยอมอยู
ปนลงมาขางลาง เขาก็ตองสรางที่พักขางลางให ไมยอมขึ้นขางบนละตอไปนี้ ขึ้นไมได
เหนื่อย
วัดโยธานี้เปนวัดของเรา บวชที่วดั โยธานิมิตร อยูนี้ได ๒ พรรษา จากนั้นก็
ออกๆๆ เตลิดจนกระทั่งปานนี้ เราจึงถือวาเปนวัดเรา ใครจะมาทําสุมสี่สุมหายุมยามๆ
ในวัดนี้ไมไดนะ ทีนี้พอพระครูดวงเสียไปใครที่ปกครองอยูใ นวัดนี้เวลานี้เปนพระองค
ไหนไลเขาไป ไมเปนทา ดีไมดขี ับออกเลย วัดโยธาเราถือเปนวัดของเรา
โบสถเขากําลังจะเริ่มสรางเราก็เริ่มใหปฐมฤกษไวกอน ๑ ลาน พอดีพระครูดวง
เสีย นี้ก็ถูกรถชน ดูวาจะไปฉันจังหันบานศาลาหรืออะไร รถมาอยางไรมาชนตาย ทีนี้ก็
เลยไมมีสมภารวัด วัดโยธานิมิตรเปนวัดสําคัญนะ ถือวาเปนวัดใหญวัดหนึ่ง ทานพระ
ครูเปนเจาอาวาส เราบวชอยูนั่น ๒ ป จากนั้นเราก็ออก พระครูดวงมาเปนสมภารแทน
ทานเจาคุณใหญวัดโพธิทา นก็จัดสมภาร หาสมภารที่ไหนมาเปนสมภารวัดโยธานิมิตร
เราเขาเปนตัวการเลย วัดนี้เปนวัดเราเอาใครมาเปนสมภาร นั่นเห็นไหมละ เอา
สุมสี่สุมหาเอายักษเอาผีมาไมไดนะ เอากันเลยกับเรา อยางนั้นละถาเราไปเปนเจาของที่
ไหนตองแข็ง ไมออ น ออนไมได..เลว นี่ก็ทราบวาจะเอาองคนั้นๆ ไมได เอาแลวนะ
อางเหตุผลขึ้นมาทันทีๆ ทานเจาคุณวัดโพธิกถ็ อยกรูดเลย ก็เรามันแข็งแกรง วัดโยธา
เปนวัดของเรา เอาใครมาเปนหัวหนา เอาสุมสี่สุมหามาไมได เราบอกอยางนี้ นี่ก็วาจะ
เอาใครมาเปนสมภาร เราตัดบททันที ทานก็ถอยกรูดเลย ไมเอา วาอยางนี้เลย
เจาคุณวัดโพธิกับเราก็เปนอันเดียวกันมาตั้งแตเปนมหาเปรียญดวยกัน ทานมา
เปนเจาอาวาสวัดโพธิสมภรณ
วัดโพธิสมภรณกับวัดเราก็เปนวัดเดียวกันใชไหมละ
เพราะฉะนั้นอะไรเราก็วาทานได ทานจะหาพระสุมสี่สุมหามาเปนสมภารวัดโยธานิมิตร
เราบอกไมได อางเหตุผลองคนี้เปนอยางไรๆ อางเหตุผลทันทีเลย ทานยอมรับ ก็เรามี
เหตุผลทุกอยาง ความเปนหัวหนาวัดเปนของสําคัญ เปนผูใหญในครอบครัว ผูใหญใน
วัดในวา ในวงราชการเปนของสําคัญมาก
ทานดวงยังออนพรรษาวาอยางนั้น จะเอาผูใหญกวานั้นมาเปน ใหญใหญแตชื่อ
ใหญแตความชั่วชาลามกเราไมเอา ตองใหญศีลใหญธรรม นอยมันก็จะใหญเองเราวา
วาทานดวงพรรษาไมเทาไร มันกินทุกวันมันจะโต เราวาอยางนี้นะ ไมเอาใครมาเปน
เอาดูซินะ หลักธรรมวินัยทานมีอยูนี่ทานไมไดเสียที่ไหน งามตาทุกอยาง เอาองคนี้
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แหละ เราวางั้น เพราะฉะนั้นทานดวงจึงเปนเจาอาวาสตอมา จะเอาใครมาไมเอา เราวา
อยางนี้ ก็เราเปนเจาของวัดโยธา เราบวชที่นั่น
พอวาจะสรางโบสถ เอาสรางก็สรางเถอะเราวา โบสถเมื่อไรก็ได เราใหเปน
ปฐมฤกษ ๑ ลาน เดี๋ยวนี้ยังไมพูดถึงละเรื่องโบสถ พูดถึงเจาอาวาสวัดเปนของสําคัญ
เราไปทาบทามกับเจาคุณวัดโพธิเรียบรอยแลว ใหจัดพระที่สมควรจะเปนเจาอาวาสจาก
วัดโพธิมาวัดโยธานิมิตร ผมขอรอง ขอรองทางนี้ใหไปเปนผูใหญวัดโยธานิมิตร เพราะ
วัดโยธานิมิตร ดูพระที่จะมาเปนเจาอาวาสยังไมเหมาะ ใหเอาทางนี้ไป เราขอ ถาทาง
นูนวามาอยางไรผมจะรับทราบทุกอยาง วาอยางนี้ละบอกไว ผมยืนยันรับรอง ผมเปน
คนขอวัดโพธิมาเปนสมภารเอง
ใครมาคานไมไดกับเรา เหตุผลพรอมทุกอยาง ไมไดทําสุมสี่สุมหาทําอะไร
เพราะเหตุไรเพราะเหตุน้ันทันทีเลย เราทําสุมสี่สุมหาเมื่อไร ทําที่ไหนเหมือนกัน เราไม
เคยที่จะไปสุมสี่สุมหา ในวัดนี้ก็เหมือนกัน พระจะมีมากมีนอยหลักธรรมวินัยตรงเปง
เปนอันเดียวกันเลย เคลื่อนไมได ถาไมมีอะไรนี้กเ็ หมือนไมมปี าก ไมมีหู ไมมีตา แลว
เฉยดู ถาผิดพลาดขึ้นมาอะไรอยางนอยเรียกมาถาม เพราะเหตุไรขึ้นเลย เปนอยางนั้น
ละปกครองวัด เคลื่อนคลาดเมื่อไรจากหลักธรรมหลักวินัยเราปกครอง
เราก็สะเปะสะปะรางกายของเรา แตตาหูใจไมไดสะเปะสะปะนี่นะ ไปทีไ่ หนดู
ตลอด เดินไปตามกุฏิดูๆ ไปเงียบๆ กลางค่ํากลางคืนมืดๆ เราไปนะ ไปเวลาพระทาน
เงียบๆ ละเราจะดอมๆ ไปกลางคืนไปดู ที่ไหนไมชัดเจนก็ฉายไฟดูๆ ไมมีใครรูนะ เรา
ไปดูวัดไมรู นูนมีผิดพลาดไมดีอะไรออกมาถึงจะรู เรียกมาทําไมอยางนัน้ ๆ ถึงจะรูวา
เราไปดูแลว เปนอยางนั้นนะ
หัวหนาวัดสําคัญมาก เพราะเหตุนั้นวัดโยธานี่จึงตองขอจากทานเจาคุณใหญทาง
วัดโพธิมา ทางนี้ยังเปนเจาอาวาสไมไดเราดูพระแลว เราวาอยางนั้นเลย ใหหาจัดทาง
นูนมา บอกวาเราเปนผูขอทางนูนมาเปนเจาอาวาสทางนี้ ใหวาอยางนั้นเลย วัดโยธาให
เปนพระธรรมดาอยูนั้น ไมถอื เปนใหญเปนโต ผูเปนใหญเปนโตตองมีอํานาจมี
คุณธรรมสูงกวานี้ เราจึงขอวัดโพธิ เวลานี้กําลังติดตอวัดโพธิใหมาเปนเจาอาวาสวัด
โยธานิมิตร อยูในความรับผิดชอบของเรา เพราะวัดโยธาเปนวัดของเรา
โบสถก็จะเริ่มขึ้น ตั้งแตทานดวงยังไมตายเราก็ใหเปนปฐมฤกษ ๑ ลานกอน
เมื่อไรก็ขึ้นไดไมยากละ เราวาอยางนั้น สรางโบสถสรางวิหารสรางวัตถุไมยาก มันยาก
ตั้งแต สรางหัวใจคน เราวาอยางนี้เลย ใหดูหัวใจเจาของ ดูตวั เจาของ สรางโบสถหลังนี้
สําคัญมากนะ ขางนอกไมสําคัญ เราก็วาอยางนี้เลย พูดอยางตรงไปตรงมา สรางอะไร
หรูหราฟูฟาสวยงามขนาดไหนก็ตามถาเจาของไมดีเลอะเทอะหมด ขอใหเจาของดีอยู
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ในรมไมก็ดี รุกฺขมูลเสนาสนํ พระพุทธเจาสอนใหไปอยูตามรุกขมูลรมไม สวยงามที่
ไหนรมไม แตสวยงามที่พระไปอยูท นี่ ั่น เขาใจไหมละ
ทําอะไรใหสวยงามเราไมสนใจวัตถุมากยิ่งกวาตัวของบุคคล ศีลธรรมนี้เราถือ
มากทีเดียว อยางวัดเรานี้จะเอาเทาไรโบสถหลังหนึ่งขนาดไหน ของงายเมื่อไร มันก็มา
อยางนี้ละ ยังไมสมควรที่จะใหเปนโบสถไมใหเปน ที่จะปรับปรุงตรงไหนยังบกพรอง
ตรงไหนใหซอมแซมตรงนั้น บํารุงตรงนั้น พระเณรในวัดในวาสําคัญมากยิ่งกวาโบสถ
วิหาร
โบสถวิหารก็ไมเคยมีตั้งแตพุทธกาลมา อานมาดวยกันมันก็รูดวยกันซิ สําคัญ
อะไรเรื่องโบสถเรื่องเบส มามีขึ้นทีหลัง นิยมกันขึน้ แลวก็สรางแขงกันไปเทานั้นเอง เปน
เรื่องกิเลสตัณหา ไมใชเรื่องธรรม เรื่องธรรมมาคานไมได เรียนมาดวยกันเขาใจไหมละ
ใสเปรี้ยงเดียวหงายเลย เอาจริงเรา ทําอะไรตองใหมีหลักมีเกณฑซิ มันสําคัญอะไรกับ
สิ่งเหลานั้น สําคัญที่ผูปฏิบัติศีลธรรม ผูปฏิบัตศิ ีลธรรมอยูที่ไหนเย็นสงบ ตัวเองก็สงบ
รมเย็น ไปที่ไหนสงบรมเย็นถาศีลธรรมติดตัวไป ถาสิ่งเหลานี้ติดตัวไป ไปที่ไหนเลอะ
เทอะทั้งนั้นแหละ เราวาอยางนี้แหละ ไปที่ไหนก็อันนั้นสรางนั้น อันนี้สรางนี้ สราง
ตัวเองไมไดสนใจ ไมเอา เราบอกอยางนั้นละ
ศาลาหลังนี้ ๔ หนนี่เขาจะมาสรางให ไมเอา นั่น ฟงซิ กุฏิเรา ๘ หน หนที่ ๘
ขนาบกันใหญเลย หยุดตั้งแตนั้นมา บอกวา ๘ หนจะมาสรางกุฏิหลังนี้ สรางหาอะไร ไล
เบี้ยเขาไปเลย หนที่ ๘ เลยถอยกรูด เงียบเลย นั่นละถึง ๘ บอก ๘ หนนี่นะจะมาสราง
กุฏิหลังนี้ สรางเพื่ออะไรเราวา คนมันวิเศษวิโสอะไรเปนเนื้อเปนหนัง นี้ก็เปนไมสมควร
แลวกับซากศพผีดิบ สรางใหหรูหราหาอะไร หรูหราอยูภายในใจซิ วาเลยเรา เราไม
สนใจกับวัตถุยิ่งกวาการปรับปรุงตัวเองใหดีๆ อันนี้สําคัญมากทีเดียว
นี่เขาก็จะทําขางลางกุฏิใหเปนที่พักของเรา ขึ้นลําบาก ตกลงก็เลยปรารภแลว
พอปรารภไมก็มา เตรียมมาแลว มาปูพื้นขางลาง พอเราลงกรุงเทพฯก็เตรียมเลย ไม
เตรียมไวที่ศาลาหมดแลว เราไปเขาใตถุนเลยไมขนึ้ เหนื่อย เดี๋ยวนี้เหนื่อยแลวนะ จาก
บันไดขึ้นไปหอบแลว เพราะฉะนั้นจึงอยูใตถุนกุฏิ ทีนี้พระใครตอใครก็เตรียมไมมาแลว
พอเราออกจากนี้ปบก็จะเขาเลยละเขาทํางานที่นั่น กะวาเรากลับมาก็เสร็จพอดี
ไมจําเปนเราก็ไมทํา อยูอยางไรเราอยูไดนะใตถุนกุฏิ ไมใชจะใหหรูหราใหเรานะ
แตเรื่องของพระของใครตอใครอยากจะทําไมมีการกระทบกระเทือน ความไดความเสีย
เกี่ยวกับการเงินการทอง การรบกวนใครตอใครแลวเราพอใจ ถาไปรบกวนเราไมเอา
เราวาอยางนั้น นี่ตกลงก็จะทําที่พักขางลาง มาเขานั้นเลยไมขึ้นแหละ มันหมดกําลังๆ

๕
กําลังลดลงทุกวันๆ ที่ไมลดก็คือใจ ใจกับธรรมไมมีลดบอกตรงๆ เลย ถึงรางกายจะ
เดินสะเปะสะปะจิตไมไดเปนนะ มันจาอยูอยางนั้นตลอดเวลา
ฟงเสียทานทั้งหลาย ผลแหงการประพฤติปฏิบัติตัว ภายในไมไดเปนนะ ภายใน
ใจมันจาตลอดเวลา รอบอยูอยางนั้นโดยหลักธรรมชาติของมันเอง จะวาสติหรือไมสติ
มันรอบของมันอยูอยางนั้นตลอด รางกายจะสะเปะสะปะไปไหนก็ตามจิตนี้จะไมเปน
สติไมเปน เปนหลักธรรมชาติจากการฝกฝนอบรมมาเรียบรอยแลว เปนอยางนั้นละ นี่
เราไปกรุงเทพฯก็จะหลายวันอยู ดูวาวันที่ ๑๑ จะลงกรุงเทพฯ เราก็งานนั้นงานนี้
เรื่อยไป ก็ประมาณสัก ๒๐ วันกลับมา
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

