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บวชมาเพื่อมรรคเพื่อผล
กอนจังหัน
พระเณรมีจํานวนมากเทาไร พระผูทรงศีลทรงธรรมผูมุงตอมรรคผลนิพพาน
และผูทรงไวซึ่งมรรคผลนิพพาน
เปนพระที่เปนสิริมงคลแกชาติไทยของเรามากนะ
บานเมืองใดสถานที่ใดตามธรรมดาของชาวพุทธเรา ปลูกบานสรางเรือนที่ไหน ตองไป
สรางวัดสรางวาพรอมเพื่อเปนขวัญใจหรือเปนที่อบอุนแกประชาชน พระเรามีจํานวน
มากเทาไรขอใหเปนพระผูทรงสมบัติอันเลิศเลอ ศีลสมบัติ สมาธิสมบัติ ปญญาสมบัติ
วิมุตติสมบัติ เปนสมบัติที่เลิศเลอ ซึ่งควรอยางยิ่งสําหรับพระเณรผูปฏิบัติ จะเปนผู
ครองในสมบัติเหลานี้ไดยิ่งกวาผูอื่นใด
เพราะทานเหลานี้เปนผูมีหนาที่การงานเบาบาง บวชมาเพื่อมรรคเพื่อผล ควร
จะไดมรรคไดผลติดเนื้อติดตัวไป อยาไดตั้งแตพวกมูตรพวกคูถพวกยศถาบรรดาศักดิ์
เปนบากันอยูทุกวันนี้ ดูไมไดนะ พระเราไปเปนบายศบาลาภสรรเสริญเยินยอ ผิดจาก
หลักธรรม ไมมีอะไรเลิศเลอยิ่งกวาธรรม ยศไหนๆ ก็มาเถอะ เขาตั้งขึ้นมาหรือมีทานผู
ตั้งขึ้นมาดวยเจตนาอนุโมทนาสงเสริมนั้นไมผิดธรรมไมเปนไร ไอเปนบาหายศหาลาภ
นั่นซีพระเรานี้นะ มันหยาบโลนที่สุดนะพระเรา
บวชเขามาแลวแทนที่จะหามรรคหาผลสวรรคนิพพานมันไมไป หายศหาลาภหา
มูตรหาคูถเขามาประดับตน เอายศเอาลาภนั่นนะมูตรคูถ เมื่อเทียบกับธรรมแลวเทากับ
มูตรคูถ สําหรับพระไมควรกันเลยที่จะตองแสวงหาดวยตนเอง หากมีผหู นึ่งผูใดหรือ
ทานผูที่มาอนุโมทนาสงเสริมมาตั้งยศใหอยางนั้นไมเปนไรไมขัดของ แตตัวเองไปเสาะ
แสวงหาเองนี้เลวมากนะ ปจจุบันนี้พระเรารูสึกจะเปนพระเลวมากขึ้นทุกวันๆ บวชเขา
มาแทนที่จะหามรรคหาผล หาศีลหาสมาธิหาปญญาวิชชาวิมุตติไมยอมหา หาแตมูตร
แตคูถเต็มบานเต็มเมือง ไปที่ไหนไดยศไดลาภแลวเปนบาสดๆ รอนๆ เลย พระเรา
เปนบายศบาลาภนี้แหม นาอิดหนาระอาใจเหลือเกิน
สอนเขาใหละ แลวเราเปนคนหากอบโกยเอา มันเขากันไดไหมละ สอนญาติโยม
เขาใหละใหถอนสิ่งทีไ่ มเหมาะกับตัวเอง ไอเรานี่เหมาะหมด อะไรเหมาะหมดๆ นี่ก็
พอดีกันกับที่เราพูดตะกีน้ ี้ รถเขาบรรทุกมะขามปอมกับสมอมาวัดปาบานตาดนี่ ดู
ลักษณะทาทางเขามาก็นาดู เราก็เดินแบบเซอๆ ซาๆ มา เขากันไดสนิทนะ เขาก็จอด
รถกึ๊กทีเดียว มะขามปอมสมอนี่จะใหเอาลงที่ไหน เราก็บอกวา นูนโรงปอบนูน เราวา
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งั้น โรงปอบที่ไหน เขาก็มองดูหนาเรา นูนโรงปอบอยูนั้น พอวาอยางนั้นแลวเราก็เดิน
ไป เขามองตามหลังเราก็เฉย โนนเวลาจังหวะมันเขากันปบไดเลยไมยากอะไร
นี่เรื่องบายศบาลาภก็เปนแบบเดียวกัน โฮ นาทุเรศนะ มันเปนอะไรพระเรานี่
คุณธรรมอะไรจะเลิศยิ่งกวาในโลกนี้ไมมี คุณธรรมหรือธรรมเลิศเลอ ขอใหมีศีลธรรม
ประจําใจ เปนผูครองไวซึ่งศีลอันสมบูรณแบบ ชุมเย็นตัวเอง สมาธิ ความสงบมั่นคง
ของใจ ปญญาความเฉลียวฉลาดรอบคอบ ชําระซักฟอกกิเลสออกจากใจจนกระทั่งถึง
วิมุตติพระนิพพาน ผูนี้เปนผูสงางามสุดยอดแลว เทวบุตรเทวดาอินทรพรหมกราบไหว
บูชาทั้งนั้น นี่ทานผูมีธรรมอันเลิศ มีสมบัติอันเลิศครองตน สมกับตนเปนนักบวช เอา
สิ่งเหลานี้มาเปนเครื่องประดับเหมาะสมกันอยางยิ่ง
เสาะแสวงหามูตรหาคูถพวกยศพวกลาภ พวกสรรเสริญเยินยอมาประดับ พระก็
เลยกลายเปนมูตรเปนคูถไป หาความงามไมได หาความเปนสิริมงคลไมได ถาทาน
ทั้งหลายตองการเปนสิริมงคลแลวขอใหเปนผูมี สติ ปญญา ศรัทธา ความพากเพียร
รักษาใหดี ศีลสมบัติอยาใหดางพรอยขาดทะลุ สมาธิสมบัติ อบรมทางดานจิตตภาวนา
รักษาใจใหดี ที่มันตัววอกแวกคลอนแคลนคือใจนั้นแหละ รักษาใหดีดวยสติดวยปญญา
ไมใหมันคิดไปทางโลกทางสงสารเรื่องฟนเรื่องไฟ ใหคิดแตเรื่องอรรถเรื่องธรรมเต็ม
หัวใจๆ ทุกวันๆ ธรรมลนหัวใจนี้สุขบรมสุข ตอบรับกันทันที ขอใหพากันตั้งอกตั้งใจนะ
จวนจะตายเทาไรยิ่งเปนความวิตกวิจารณกับบรรดาพระลูกพระหลาน ตลอด
ประชาชน ใครจะวาหลวงตาบัวเปนบาก็ตาม เราไมไดเปนบา ธรรมที่พระพุทธเจาทรง
ประกาศกังวานโลกมาไดเทาไรปแลว ธรรมที่เปนของเลิศเลอ ขึ้นโสดา สกิทาคา อนาคา
อรหัตบุคคล ผูครองธรรมเหลานี้เต็มหัวใจแลวเปนผูสงางามมากทีเดียว เปนธรรมที่
เลิศเลอที่สุด ที่เรานํามาสอนโลกเราเอาธรรมเหลานี้มาสอน ธรรมเหลานี้ไมไดบกบาง
ในหัวใจหลวงตาบัว พูดใหชัดเจน
ใครจะวาโอวาอวด วาอะไรใหวาไปปากอมขี้ ปากเราปากอมธรรม เราปฏิบัติ
แทบลมแทบตายตามคําสอนของพระพุทธเจา ตะเกียกตะกายมา ก็คอยไดเปนลําดับลํา
ดาๆ จนกระทั่งถึงที่เปนที่พอใจ พอแลวที่นี่ทุกอยาง การเสาะแสวงหาเรียกวา วุสิตํ
พฺรหมฺจริยํ กตํ กรณียํ พรหมจรรยไดอยูจบแลว งานที่ควรทําไดทําเรียบรอยแลว
พรหมจรรยคืออะไร งานที่สูงสง ไดแกงานถอดถอนกิเลส นําธรรมเขามาครองใจ ไดแก
วิสุทธิธรรม ทานเรียกวา วุสิตํ พฺรหมฺจริยํ งานวิสุทธิธรรมเขาสูหัวใจแลว เปนงานที่
สําเร็จเสร็จสิ้นทุกสิ่งทุกอยาง ไมมีอะไรกังวลตองทําตอไปอีก นั่นทานวาเสร็จกิจในพุทธ
ศาสนาสําหรับผูบําเพ็ญธรรม เฉพาะอยางยิ่งคือนักบวชเรา ใหไดอันนี้มาครองหัวใจซิ
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ธรรมเหลานี้ครึลาสมัยไปไหน มีแตกิเลสเหยียบย่ําทําลายไมใหธรรมเหลานี้โผล
ขึ้นมาเทานั้น ใครเปนผูรื้อฟนธรรมเหลานี้ขึ้นมา ถาไมใชนักบวชนักปฏิบัติเราแลวหาผู
ที่จะรื้อฟนไดยากนะ เพราะอันนี้ตองหาโอกาสอันดี คือนักบวชเปนผูมีโอกาสโดย
สมบูรณแลว เอา ชําระลงไป ธรรมพระพุทธเจาจะลาสมัยเหรอ มันทันสมัยตั้งแตกิเลส
อยางเดียวนั้นเหรอ ธรรมนี่ครึไปหมดแลว เอาฟนขึ้นมาๆ ธรรมเหลานี้ ถาลงไดครอง
ในหัวใจแลวจาไปเลยทีเดียว นี้พูดดวยความอาจหาญชาญชัย เราไมสะทกสะทานอะไร
เลย สามแดนโลกธาตุนี้เปนแดนแหงสมมุติทั้งมวล หัวใจดวงนี้เปนวิมุตติแลว ไดสําเร็จ
ตามความมุงหมาย
วุสิตํ พฺรหมฺจริยํ เราครองมาเปนเวลา ๕๖ ปนี้แลว เรานําธรรมเหลานี้มาสอน
โลก เราปฏิบัติธรรมนี้เปนมงคลแกหัวใจเรา ภาคภูมิใจ เกิดมาไมคิดไมคาดไมฝนวาจะ
ไดครองธรรมประเภทนี้ ก็ไดปรากฏขึ้นแลวในหัวใจ จึงเอาธรรมประเภทนี้ไปสั่งสอน
ทานทั้งหลาย แลวกลับเปนอัปมงคลแลวเหรอ ใหเปนมงคลอยางยิ่งตั้งแตกิเลสนั้น
เหรอ
ธรรมที่สอนเวลานี้ไมมีคุณคาอะไรเลยเหรอ
ถาธรรมเหลานี้ไมมีคุณคา
พระพุทธเจาก็หมด ไมมศี าสนาครองหัวใจ จะมีตั้งแตมูตรแตคูถเต็มหัวใจ ความโลภ
เต็มหัวใจ ความโกรธเต็มหัวใจ ราคะตัณหาซึ่งลวนแลวแตมูตรแตคูถเต็มหัวใจกันเทา
นั้นเอง แลวสิ่งเหลานี้แสดงอะไรขึ้นมามีแตฟนแตไฟเผาไหมโลก เพราะความดีดดิ้น
กับสิ่งเหลานี้แล ขอใหทานทั้งหลายจําเอานะ
ศาสนานี่เลิศเลอมาเทาไรแลว ทําไมจึงไมมีใครรื้อฟนขึ้นมา กิเลสมันเลิศเลอ
อะไร ทําไมจึงตางคนตางเสาะแสวงหา ตางดีดตางดิ้นกันไมรูจักเปนจักตาย ยศก็ไดสกั
เทาไร มีแตลมแตแลงทัง้ นั้น ไอยศๆ แย็ดๆ อะไรนั่น ไมไดเหมือนธรรม ธรรมนี่จาอยู
ในหัวใจตลอดเวลา อกาลิโก นั่นละธรรมสมบัติ ขอใหไดครอง ศีลสมบัติ สมาธิสมบัติ
ปญญาสมบัติ วิมุตติสมบัติไดแกนิพพานสมบัติ ใหครองในหัวใจเถอะไปที่ไหนสวางจา
สงางามไปหมดเลย
เทวบุตรเทวดาอินทรพรหมเขาตาดีหูดีกราบไหว พวกตาบอดหูหนวกคือมนุษย
เรา เหยียบย่ําทําลายไปดวยความไมเอาไหนในการปฏิบัติธรรม แตเทวบุตรเทวดาเขา
กราบไหวบูชาทานผูครองธรรมอันเลิศเลอเหลานี้ ธรรมเหลานี้ทาทายอยูที่หัวใจเรา
ดวยภาคปฏิบัติมีจิตตภาวนาเปนตน
การทําบุญใหทานลวนแลวตั้งแตเปนเครื่อง
สงเสริมจิตใจของเราใหสงางามทั้งนัน้ ใหพากันอุตสาหพยายามนะ อยาเห็นแกไดแก
กิน แกความฟุงเฟอเหอเหิม ใหเห็นแกอรรถแกธรรม ธรรมเขาสูใจแลวสบายๆ
สมบัติเงินทองขาวของกองเทาภูเขานี้อยาเอามาแขงธรรมในหัวใจ มีเพียงธรรม
ในหัวใจเทานั้นลบไปหมดเลย ความทุกขรอนที่เคยเปนมาลบหมด ไมมเี งินสักสตางคก็
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สบาย นี่ละธรรมเขาสูใจแลวสบายทั้งนั้น ตายก็หายหวง สมบัติภายนอกเต็มไปดวย
ความหวงนะ เราไมไดตําหนิสมบัติภายนอก นั้นใหรูวาเปนสมบัติภายนอกที่เราอาศัย
เวลามีชีวิตอยู สมบัติภายในคือบุญคือกุศลนี้จะติดแนบไปทั้งเปนทั้งตายภพใดๆ ก็ตาม
เพราะอํานาจแหงบุญแหงกุศลนี้ละ ใหพากันสรางนะ อยาเห็นแกโลภ กิเลสนี้หลอกโลก
ตมตุนโลกใหลมจมมานานแสนนานแลว แลวคราวนี้มันจะวิเศษวิโสมาจากไหนอีก มัน
ก็ตัวตมตุนโลกนั้นแหละ ธรรมวิเศษวิโสมาขนาดไหนแลวใหพากันนําไปพินิจพิจารณา
เวลาจะหลับจะนอนอยาลืมพุทโธ ธัมโม หรือสังโฆบทใดก็ได ทําจิตใจใหสงบ
จากความดีดดิ้นทั้งวันทัง้ คืนนี้บาง ตื่นนอนขึ้นมาดีดแลวจิต ความคิดความปรุงเต็ม
หัวใจจนกระทั่งหลับ เอาความหลับระงับความคิดปรุงของใจ ถาหลับไมไดตายเลย
คนเรา เพราะคนคิดมากจนนอนไมหลับก็มี สุดทายก็เปนบาไปเลย เพราะฉะนั้นใหเอา
ธรรมไประงับดับบาความคิดความปรุงเหลานี้ ใหคอยสงบตัวลงบางดวยจิตตภาวนา
จิตตภาวนาเปนของเลิศเลอ
เรานําธรรมมาสอนพี่นองทั้งหลายนี้ออกมาจากภาวนา
พระพุทธเจาออกมาจากภาวนา สาวกทั้งหลายออกจากภาวนา หลวงตาบัวนําธรรมที่มา
สอนนี้ดวยวาออกมาจากภาวนาผิดไปไหน เราพูดอยางนี้ละ
มันสลดสังเวชนะมองดู มองไปที่ไหนมันดูไมไดนะ กิเลสดูกเิ ลสดูไมออก ธรรม
ดูกิเลสดูงายนิดเดียว แพล็บ รูแลวๆ ยังจะมาเห็นเปนของไมแปลกประหลาดอยูหรือ
ธรรม แปลกประหลาดตั้งแตกิเลสนั่นเหรอ ใหพากันคิดนะพีน่ องทั้งหลาย โอย เราสลด
สังเวช ศาสนาพระพุทธเจาเลิศเลอมาสักเทาไร เฉพาะองคปจ จุบันนี้ ๒๕๐๐ กวาปนี้
แลวเลิศเลอขนาดไหน ถูกฝงอยูใตดิน กิเลสเหยียบย่ําทําลายกันไปมาอยูนั้นไมปรากฏ
ในจิตใจเลยนี่ซิ ใจวุนวายมาตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งบัดนี้หาความสงบที่ไหนได ไมมี ถา
ไมเอาจิตตภาวนาเขาไปใส พอจิตตภาวนาเขาไปปบเปนน้ําดับไฟ จิตใจจะวุนวายขนาด
ไหนสงบลงๆ ทีนี้จาขึ้นมาดวยความสงางาม ความอัศจรรยเลิศเลอขึ้นที่ใจนะ เราอยา
ไปเห็นของเลิศเลอที่ไหนนอกเหนือไปจากใจที่อบรมดวยธรรมใหดีนั้นเถอะ เอาละให
พร
หลังจังหัน
(ราษฎรหมู ๗ บานหวยขอย ๖.ต.ศิลา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ ขอถวายพื้นที่
ปาบริเวณหวยภูผา เปนปาดงดิบผสมปาเบญจพรรณ เนื้อที่ประมาณ ๒,๓๐๐ ไร แด
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน เพื่อเปนสํานักสงฆและเพือ่ อนุรักษไวเปนปาตนน้ํา)
เวลาเราวางเราจะไปดู เปนอันวารับไวแลว
คณะศรัทธาชาวเพชรบูรณ ขอนอมถวายปจจัยสมทบศูนยดวงตาเปนเงินสด
๔๗๔,๘๑๐ บาท เช็ค ๑๖๙,๐๐๐ บาท รวมยอด ๖๔๓,๘๑๐ บาท ในนามอาจารย

๕
จิรวัฒนเปนหัวหนาพี่นองทั้งหลายมาทําบุญใหทานนี้
เอา สาธุ (สาธุ)

เราขออนุโมทนาสาธุพรอมกัน

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

