๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ
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ความสุขจะอยูในความพอดี
(ลูกศิษยพระอาจารยสงบ วัดสันติธรรมาราช อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ไดมากราบ
นิมนตหลวงตาไปโปรดลูกศิษยที่วัดสาขา อ.โปงกระทิง) ทานหยีชื่อทานสงบ เปนพระ
วัดปาบานตาด เปนชาวโพธาราม ไปอยูวัดปาบานตาด จากนั้นมาแลวก็มาตั้งวัดที่
โพธาราม ทีแรกไปเชาที่เขาอยู เหมือนอยางเราวาเอาราชสีหไปหมอบอยูในกรง ศาสนา
พระพุทธเจาเลิศเลอขนาดไหน เหมือนเขาไปหมอบอยูในลูกกรง ถูกกรงขัง ไปเชาที่เขา
อยู วาอยางนั้น พอเราไปไดยินวาเชาที่เขาอยู เราสลดสังเวชทันทีเลย
เราก็เลยพูดขึ้นมา ศาสนาเปนเรื่องยิ่งใหญตอโลกธาตุ การที่ใหพระทานที่มุงตอ
อรรถตอธรรมมาปฏิบัติเพื่ออรรถเพือ่ ธรรม เพื่อประโยชนประชาชน ใหมาอยูในที่
เชนนี้โดยเชาที่เขาอยูนี้ มันเสียหนาโพธารามเรานะ เราบอก ไมเสียใครนะ เสียชาวโพ
ธารามเรานั้นแหละเปนอันดับแรก ควรที่จะพิจารณาแตนี้ตอไป ถาหากวาโพธารามเรา
จะยกตัวขึ้นกราบไหวพระพุทธเจาใหสนิทใจแลวควรจะพิจารณาสถานที่วาเชานี้ กลับ
เปนเอกเทศสําหรับพระสําหรับธรรมที่จะไดประกาศธรรมสอนโลกนี้จะดียิ่งกวานี้ แลว
ที่แถวนี้มันไมมีบางเหรอ หัวใจของชาวโพธารามเรานี้เปนศรัทธาสําคัญอยูมาก เราได
ชมเชยเรื่อยมา แตแลวที่นี้มันเปนอยางไรมันเขากันไมไดนะ มันเปนขาศึกกับศรัทธา
โพธารามเรา ใหขยายใหม พอวาอยางนั้นเรากลับไปก็ไปซือ้ ที่นั่นปุบเลยทันที นั่นละที่
นั่นจึงเปนอยางนั้น
ทานสงบเปนพระปฏิบัติดี ออกมาจากวัดปาบานตาด คือใครก็ตามถาออกจาก
วัดปาบานตาดเราจะสอดแทรกตามดูตลอดเวลาบรรดาลูกศิษย ถาใครดีเราก็ไปเยี่ยม
เรื่อยเสริมเรื่อย เยี่ยมเรื่อย ถาไมดีไมไปเหยียบเลย พูดงายๆ ดีไมดชี ี้หนาดวย เอา
อยางนั้นนะเรา ไมไดเหมือนใคร นี่พูดถึงเรื่องทานหยีกอนนะ เขาเรียกทานหยี ชื่อสงบ
แตทานตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สมนามที่วาทานชื่อสงบ ทานอยูที่นั่น อยากจะใหเรา
ดูทางสวนผึ้ง เราก็เคยไป นี่ไปเพราะอํานาจของจิตของธรรม ของลูกศิษย เราไมใชไป
เพราะอะไรนะ เราไมไดไปเพราะสิ่งหรูหราฟูฟานั้นนี้นะ
อยางที่วาจะไปสรางวัดใหมนี้ วัตถุจะขึ้นกอนธรรมนะ เขาใจไหม สรางนั้นหรูๆ
หราๆ แตจิตใจหมอบอยูใชไมไดนะ พอพูดนี้กาํ ลังเริ่มสรางนั้นสรางนี้เราสะดุดใจแลว
นะนั่น เขาใจเหรอ ใหสรางหัวใจ สถานที่อยูใหเปนที่เหมาะสมสําหรับพระผูบําเพ็ญ
ธรรมเพื่อความสงางาม สถานที่อยูใหอยูที่สงบสงัด อยางที่ไปอยูนั้นเหมาะแลว ที่นั้น
อยาสรางแบบหรูหราฟูฟา ใชไมได เปนแบบโลกแบบกิเลสตัณหาไดไมพอ เอาวัตถุมา
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อวดกัน สวนธรรมไมมีใครมาอวดใครได นอกจากพระพุทธเจา-พระสาวกอรหันต มา
อวดโลกครอบโลกธาตุ นี่ที่เลิศเลอ เขาใจไหม
วัตถุไมไดเลิศเลออะไร ใหอยูพอเปนไป อยางทานสงบอยูที่โพธารามเราชมแลว
นะนั่น เราถึงไดไปเสมอ ตนไมอะไรอยูนั้นทานรักษาไวเรียบรอย เหมือนสภาพวัดปา
บานตาด เราไมไดยกวัดปาบานตาดวาใหญโตนะ แตวาพอเปนคติกันได ในฐานะเรา
เปนอาจารยของทานสงบเราก็ยกเอามาพูดเฉยๆ ทานจับรองรอยไดดี ที่นั่นก็ไมหรูหรา
ฟูฟาดูกุฏดิ ศู าลาเราดูไดสบายเลย เย็นตาเย็นใจ ไปที่ไหนหรูๆ หราๆ ฟูๆ ฟาๆ ถาเรา
ไปหลายหนเราจะเตรียมปวดขี้เสียกอนแลวคอยไป ไปก็ขี้ราดนูนราดนี้แลวเปดเลย มัน
ไมวิเศษวิโสอะไร ประสาวัตถุ อิฐปูนหินทรายเหล็กหลาฟูฟามันเต็มบานเต็มเมือง ที่
ไหนเจริญมีไหม
พระพุทธเจาอยูในปาอิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี ตรัสรูผางขึ้นมา จาเลย
นั่นเห็นไหม มันจาอยูที่ใจตางหากนะ ไมไดจาอยูที่วัตถุ นั้นเพียงอาศัยวันหนึ่งๆ ให
พอดีกับสภาพของรางกายซึ่งเปนสมมุติดวยกันอยูกันไดพอดี อยาใหหรูหราฟูฟาเกิน
เหมือนกับวาเอาเครื่องมาประดับศพ คนตายอยูขางในเอาเครื่องมาประดับหรูหรามันดู
ไมได อันนีก้ ็เหมือนกัน รางกายเปนของเหมือนกับโลกทั่วๆ ไป ธรรมสงางามอยู
ภายในใจ ใหประดับทางดานธรรมะ คือการบําเพ็ญตนใหดบิ ใหดี สถานที่อยูเหมาะสม
ภาวนาสะดวกสบาย เราชมเชย พระพุทธเจาชมเชยมากอนแลว ที่สรางนี้ระวังจะไป
หรูหราฟูฟานะ
ไปที่ไหนอยูเถอะนะ กระตอบอยูเถอะนะ ขอใหธรรมอยูภายในใจจาไปไหนสงา
งามไปหมด ไอหรูหราฟูฟามันไมเปนประโยชนอะไรละ ถายิ่งไมรูจักประมาณจมไป
เพราะมันก็ได ติดหนี้ตดิ สินพะรุงพะรัง สรางตึกเทานั้นหลังเทานี้หลัง เทานั้นชั้นเทานี้
ชั้น กูหนี้กูสินเขามา ครั้นมาแลวติดหนี้เขาจมไปเลย ตึกระฟาเจาของจมมีประโยชน
อะไร นี่ละเรื่องกิเลสเหยียบหัวคน ถาธรรมะแลวไมเหยียบ อยูไหนอยูไป ทางฆราวาส
ญาติโยมก็ใหปฏิบัติพอดิบพอดี อยาฟุงเฟอเหอเหิมเกินเนื้อเกินตัวแลวมันตกตูมนะ
ถาขึ้นสูงแลวตก ตกหนักที่สุดดวยขึน้ สูง ปนขึ้นเรื่อยๆ ไดไมพอๆ ตกนะ ใหอยูใน
ความพอดี อะไรที่พอดีแลวใหอยู ความสุขจะอยูในความพอดี ไมไดอยูในความฟุงเฟอ
เหอเหิม
(ผมไดนําแผนที่ที่จะเขาไปโปงกระทิงมาดวยครับ) อะไรก็ตามเถอะขอใหเปนที่
สงบสงัด เปนที่บําเพ็ญสะดวกสบาย นั้นแหละจุดเหมาะสมของธรรม ที่วานี้เหมาะสม
แลวเหรอ (เหมาะสมครับเปนปา) เออ นั่นละเปนปา ใหอยูกับปา อยาไปทําลายปา ให
ทําลายปาคือกิเลสภายในหัวใจ รกรุงรังอยูในนั้น ไฟก็อยูใ นนั้น ใหทําลายปานั้น
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ตางหาก อยาไปทําลายตนไม เราเห็นดวยแลว ทานสงบดี เราจึงติดตามมาเรื่อยๆ เห็น
ไหมมาทีไรไปวัดโพธารามเรื่อยๆ ไปเพราะเหตุไร เราไมไดไปเพราะสมบัติเงินทองขาว
ของหรูหราฟูฟา จะร่ําจะรวย ไปที่นั่นร่ํารวยเราไมมี ภายในหัวใจเราเราพูดจริงๆ เราไป
เพราะหัวใจคนตางหาก เขาใจเหรอ ถาหัวใจหมอบไมไป
เงินทองกองเทาภูเขาเราไมดู เราดูหัวใจคน ศาสดาองคเอกสาวกทั้งหลายทานดู
หัวใจคน ทานไมไดดูวัตถุสิ่งของ เอามาอวดทานไมไดสิ่งเหลานี้ อยาเอามาอวดบอก
ตรงๆ ธรรมนี้เลิศโลก ไมมอี ะไรเกินธรรมแลว นั่นเลิศแลว ไมมีคูแขง ใหเล็งธรรม
เสมอไปอยูท ี่ไหน อยาเล็งแตดานวัตถุ ไปทําลายธรรม ทําลายธรรมอยูตลอด เวลานี้วัด
มันเปนวัดที่ไหน มันกลายเปนสวมเปนถานไปหมดแลว เปนสวมเปนถานแลวอะไรอยู
ในสวมในถาน ก็คือมูตรคือคูถ มูตรคูถคืออะไร พระเณรปฏิบัติตนเหลวแหลกแหวก
แนวอยูในวัด มันก็เปนมูตรเปนคูถอยูในวัด วัดก็กลายเปนสวมเปนถานไป มีแตสวม
แตถานเต็มบานเต็มเมือง ทั้งเขาทั้งเรามันพอๆ กันนะทุกวันนี้
ศาสนาแทอยูที่ไหน ธรรมพระพุทธเจาเอาตํารามายันกอน จากนั้นเอาความรู
ภายในใจยันกันซิ นี้อะไรก็หรูหราฟูฟา มันเปนศาสนวัตถุไปหมด ไมใชศาสนธรรมนะ
เวลานี้ ธรรมจนจะไมมี มีแตชื่อชาวพุทธๆ ความปฏิบัติเหลวแหลกแหวกแนวใชไมได
นะ เขาใจแลวเหรอ (ญาติโยมทางนูนเขาก็นอยใจอยูวาหลวงตาไปโปรดญาติโยมทาง
สวนผึ้ง เขารอหลวงตาอยูนานมากเลยครับ) พวกไหนพวกนอยใจ ใหใจใหญนะ เรามี
ครูมีอาจารยอยูแลว แถวนี้ก็ทานสงบ ใหใจใหญ นี่ลูกศิษยหลวงตาบัวนั่นแหละ ใหใจ
ใหญกันนะ ไมวันหนึ่งๆ ก็ตองไป คนไปมาหาสูกันไดทําไมไปไมได แคสวนผึ้งสวนแตง
ไปไมไดมีเหรอ (ผมจะฝากแผนที่) ฝากไมฝากชางเถอะ ฟาดเขาปา ประสาแผนที่ มี
เทานั้นละ
เมื่อวานนี้ก็เอาปจจัยไปมอบทางวัดอโศการามเกี่ยวกับเจดีย ไดปจจัยหนึ่งลาน
เจ็ดหมื่นกวาบาทเมื่อวานนี้ ไปคราวที่แลวหกลานกวา ปจจัยเจ็ดลานกวาแลวเจดีย นี่ก็
ตองมาอยูในเราอุมครูบาอาจารยทั้งหลาย
เจดียที่วัดอโศการามนี้จะใหเปนจุด
ศูนยกลางที่บรรจุพระธาตุของพระอรหันตในสมัยปจจุบัน จะอาราธนาทานมาอยูที่นั่น
หมด เราเปนคนพูดเอง ตั้งใจเองพิจารณาเอง จะพยายามอาราธนาครูบาอาจารย
ทั้งหลายซึ่งเปนเพชรน้ําหนึ่งๆ เขามาบรรจุไวที่ภาคกลางของเราคือวัดอโศการาม ใหพี่
นองทั้งหลายไดกราบไหวพระอรหันตในสมัยปจจุบัน เพราะผูปฏิบัติมี ผูท รงมรรคทรง
ผล
เฉพาะอยางยิ่งสายหลวงปูมั่นนะ พูดตามหลักความจริง เปนผูทรงมรรคทรงผล
อยูในปาในเขาเงียบๆ นะ จะเปนวงกรรมฐานดวยกันเทานั้นทราบเรื่องของกันไดดี คน
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อื่นเขาไมทราบ เพราะวงกรรมฐานก็เหมือนครอบครัว การพูดกันในครอบครัวๆ พูดได
ถนัดชัดเจนเขาใจกันหมด ในบรรดาวงกรรมฐานองคไหนมีภูมิจิตภูมิธรรมเปนยังไงๆ
นี้รูทั่วถึงกัน แตทั่วถึงในวงกรรมฐาน ออกจากนั้นไปเงียบเลย ไมมีใครรู ทานก็ไมพูด
เขาใจไหม นี่ผูที่ทรงมรรคทรงผลมีนอยเมื่อไรวงกรรมฐานสายพอแมครูจารยมั่นใน
สมัยปจจุบัน ซึ่งอยูตามปาตามเขา ทุกภาคมี ปฏิบัติทานเอาจริงเอาจัง เงียบๆ นะ
อัฐิของทานที่กลายเปนพระธาตุๆ แลวนี้ สรางเจดียเสร็จแลวเราจะอาราธนา
ทานมาประดิษฐานไวทนี่ ั่น ใหบรรดาพี่นองชาวพุทธเราทั่วประเทศไทยไดกราบไหวบูชา
พระอรหันตในสมัยปจจุบัน ที่เจดียวัดอโศการาม นั่นเปนจุดที่ตั้งตรงกลางของพระ
อรหันตในสมัยปจจุบันจะมาอยูที่นั่น
วันที่ ๒๙ คือวันนี้ทองคําภาคเชานี้ได ๓๔ บาท ๑๒ สตางค ทองคําตั้งแตวันที่
๗ ธันวาซึ่งเปนวันเรามาถึงกรุงเทพฯ ถึงเชาวันนี้ได ๑๙ กิโล ๑๑ บาท ๖๕ สตางค นี่
ขาดอยูไมมากนะจะถึง ๒๐ กิโล ขาดกี่บาทวะ (๕๕ บาทครับ) เอาละเราจะเริ่มเสก
คาถากวานใหลูกศิษยเสกคาถาไปหามา อยางนอยใหได ๒๐ กิโลกอนที่จะกลับอุดร เรา
ก็พยายามจะนําทองคําซึ่งเปนหัวใจของชาตินี้หนุนคลังหลวงของเรา จึงพยายามทุก
วิถีทางเพื่อพีน่ องลูกหลานไทยเรา เราอุตสาหพยายามทุกดานทุกทาง มีเทานั้นละวันนี้
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

