๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๔๙

ธาตุขันธมีกําลังแลวทับจิต
กอนจังหัน
วัดนี้ไมเคยมีพระมาฉันจังหันครบองคเลยตั้งแตสรางวัดมา
ขาดตลอดเปน
ประจํามา ดูเหมือนได ๕๐ ปนี้มัง สรางวัดที่นี่ดูเหมือน ๕๐ ป สรางปลายป ๒๔๙๘ ดู
เหมือน ๕๑ ปแลวมัง พระที่มาฉันที่นี่และไมฉัน ขาดมาตลอด ที่พระจะมาฉันครบองค
นี้ไมมี ตองขาดทุกวันๆ ๕๐ กวาปพระทานขาดมาตลอด ทําไมพระทานถึงขาด ทานถึง
ไมมาฉัน การไมมาฉันนี้ก็คือการประกอบความพากเพียร เขมงวดกวดขันทางสติเปน
สําคัญ เกี่ยวกับเรื่องอาหาร ถาอาหารนอยสติจะดีขึ้นๆ พักอาหารสติตั้งไดงาย ดีขึ้น
รวดเร็ว ปญญารวดเร็ว
การปฏิบัติตัวตองใชความสังเกต พระพุทธเจาองคศาสดาคือจอมปราชญ เรา
เปนลูกศิษยตถาคตจะจอมโงแขงพระพุทธเจาไมสมควรอยางยิ่ง ตองตามรอยพระบาท
ที่ทานทรงแสดงไวแลวอยางไร ปฏิบัติมาอยางไร ใหถือนั้นเปนหลักเปนเกณฑ อยาถือ
สิ่งใดมาก หนักยิ่งกวาหลักธรรมหลักวินัย ธรรมก็ดี วินัยก็ดี นั้นคือองคศาสดา ใครมี
ความจงรักภักดี เคารพพระพุทธเจาแลว ใหเคารพหลักธรรมหลักวินัย หลักศาสนา
พุทธศาสนานี้เปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลว เราประกาศไดเต็มหัวใจของเรา
เพราะเราไดคุยเขี่ยขุดคนเต็มกําลังความสามารถตั้งแตเริ่มตน เพื่อมรรคผลนิพพาน
ตอจากนั้นกระจายออกไปหมด ยกนิ้วใหเลย พุทธศาสนาคือศาสนาคูโลกคูสงสารโดย
แท ไมใชศาสนกิเลส กิเลสเปนศาสนาใชไมไดนะ ผูที่กิเลสเปนศาสนา เปนเจาของ
ศาสนา คือเปนคลังกิเลสอยูภายในใจ ยกตนออกไปประกาศศาสนา เปนศาสนาใดก็
ตามไมพนทีเ่ ปนคลังกิเลสเปนเจาของศาสนาจนไดนั้นแหละ
พุทธศาสนา เจาของศาสนาคือพระพุทธเจาเปนผูสิ้นกิเลส คําวากิเลสคือขาศึก
ตอธรรม หรือขาศึกตอความดีงาม เรียกวากิเลส ความเศราหมองมืดตื้อ ความเปนภัย
ความเปนฟนเปนไฟคือกิเลส กิเลสนั้นเราจะไปหาที่ไหนไมเจอ หาตนไมเปนตนไม หา
ภูเขาเปนภูเขา หาดินฟาอากาศเปนดินฟาอากาศ หาทั่วแดนจักรวาลก็เปนแดนจักรวาล
ไป ไมใชกิเลสไมใชธรรม ธรรมแท กิเลสแทอยูที่ใจ เกิดที่ใจ เพราะฉะนั้นจึงตองไดฟด
ไดเหวี่ยงกันตลอด ผูที่จะบําเพ็ญเพื่อความดีงามตลอดถึงมรรคผลนิพพาน จึงตองเปน
ผูเขมงวดกวดขันในเครื่องมือที่จะกําจัดสิ่งเลวรายทั้งหลาย
เปนผูที่เสาะแสวงหา
เครื่องมือทีด่ ี
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สติธรรม ปญญาธรรม วิริยธรรม ขันติธรรม นี่สําคัญมาก ดังที่ทานแสดงไววา
พละ ๕ กําลัง ๕ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา นี่เรียกวาอินทรียก็ได คือความเปน
ใหญ พละ ๕ ก็ได ทั้งสองอยางนี้ใหอยูภายในจิตใจ ถาใครมีธรรมเหลานี้อยูในใจแลว
จะเปนผูใกลชิดติดพันกับองคศาสดาตลอดไป อยูไมมีคําวาที่ลับที่แจง ก็หมายถึงใหมี
ธรรมมีวินัยดวยสติปญญาเปนเครื่องควบคุมตัวเองอยูเสมอ นั่นละอยูที่ไหนเทากับอยู
ใกลชิดติดพันกับศาสดา ศาสดาคือธรรมคือวินัย อยาไปเห็นขางนอกทางโนน ขางนอก
ทางนี้ยิ่งกวาศาสดาภายใน
เทวทัตก็อยูภ ายในใจของเรา แทรกอยูในนั้น สวนมากเทวทัตมักจะมีอํานาจ
มากกวาศาสดาภายในใจของเรา เทวทัตนี้จะออกตลอดเวลา กิริยาอาการใดแสดงออก
มีแตพวกเทวทัตคือสิ่งเลวรายทั้งหลายที่จะทําลายตนและสวนรวม สวนธรรมนั้นออกได
ยากมาก จึงขอใหพากันตั้งหนาตั้งตาประพฤติปฏิบัติ ดังที่ทานอดอาหาร ในวัดปาบาน
ตาดนี้เรียกวาเดนมาตลอด ใครจะวาบาก็ใหวามา หลวงตาบัวเปนสมภารวัดปาบานตาด
พาลูกศิษยลกู หาทั้งหลายดําเนินมา ผิดถูกประการใดใหพิจารณา
เราเรียนมาก็เรียนมาเพื่อมรรคเพื่อผล เพื่ออรรถเพื่อธรรมอยางสูงทีเดียวตั้งแต
ตนเลย การมาปฏิบัติก็เพื่อปฏิบัติเพือ่ มรรคเพื่อผลเหมือนกัน เพราะฉะนั้นการปฏิบัติ
เหลานี้จึงแนใจวาไมผิด เชน อดอาหาร ผอนอาหาร อาหารนี่เปนสําคัญพยุงทางธาตุ
ขันธ แตเปนภัยตอจิตใจไดถาผูไมพินิจพิจารณา เพราะฉะนั้นจึงใหแบงสันปนสวนกัน
ใหพอดี ธาตุขันธก็ใหพอเปนไปอยาใหเหลือเฟอจนเกินไป จะกลายเปนหมูขึ้นเขียง
แลวไมยอมลง ตองมีการฝกการทรมาน
พระเราถาฉันมากๆ สติไมดี ดีไมดีลม เหลว จําใหดีนะขอนี้พระ พอผอนอาหาร
ลงไปสติจะเริ่มดีขึ้น ผอนลงไปหรือตัดอาหารเปนวันๆ ไป สติดี ดีขึ้น ปญญาจะ
สอดแทรกไปตามๆ กัน สวนมากอดอาหารผอนอาหารนี้ถูกจริตนิสัยของผูป ฏิบัติมาก
ทีเดียว มากกวาขอปฏิบัติอยางอื่นๆ อยางทานวาธุดงค ๑๓ นั่นก็เพื่อกําจัดกิเลส คําวา
ธุดงคๆ ก็แปลวาเครื่องกําจัดกิเลสนั้นแหละ อะไรที่ถกู กับจริตนิสัยของตนใหยึดมา
ปฏิบัติ เชนทานบอกวาเนสัชชิ ไมนอน จะกําหนดสักกีว่ ันกี่คืนก็แลวแตแลวปฏิบัติ
ตามนั้น ผลเปนยังไงบาง เราสังเกตดูผล ถาไมไดผลทั้งที่เราก็พยายามทําเต็มกําลังตาม
ธุดงคขอ นั้นๆ เราก็แยกเสีย เห็นวาไมถูกก็พลิกไปขออื่น
สําหรับอดอาหารนี้ไมมีในธุดงค ๑๓ แตมีในธรรมขออื่น เชน บุพพสิกขา ไมมี
ในธุดงค ๑๓ แตก็มอี ยูใ นธรรมเชนเดียวกัน เชนบุพพสิกขาเปนตน ในบุพพสิกขาทาน
แสดงไววา ถาพระอดอาหารเพื่อโอเพื่ออวดแลวปรับอาบัติทุกความเคลื่อนไหวเลย ไม
วาจะอยูอาการใดปรับอาบัติเปนโทษทั้งนั้นๆ หามอด พูดงายๆ ถาฝนอดไปก็ปรับโทษ
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ตลอด อดอาหารเพื่อกิเลสตัณหา คืออดเพือ่ โอเพื่ออวด เพือ่ ใหเขายกยอตนวาเปนผูรู
ผูฉลาดเพราะอดอาหารอยางนี้ ปรับอาบัติตลอดเวลา นี่คือขอธรรม มีในคัมภีร เรายก
มาแสดงใหฟง แตถาอดเพื่ออรรถเพื่อธรรมแลวอดเถิด เราตถาคตอนุญาต นี่ธรรม
เหมือนกัน คืออดเพือ่ อรรถเพื่อธรรมอดเถิด เราตถาคตอนุญาต
การอดนี้ก็ตอ งสังเกตดูจริตนิสัยของตน
เหมาะสมกับการอดอาหารหรือไม
เหมาะ สวนมากเหมาะ เพราะอาหารกับธาตุขันธมันเขากันได ธาตุขนั ธนี้มีกําลังทับ
จิตใจ การภาวนาไมคอยสะดวก จึงตองไดผอนสัน้ ผอนยาวอยูเสมอ ผูปฏิบัติอยาทําสุม
สี่สุมหาดนๆ เดาๆ สักแตวาทําไมเกิดประโยชน พระพุทธเจาศาสดาองคเอกจอม
ปราชญฉลาดแหลมคมทุกอยาง การฝกฝนอบรมนี้ดวยความฉลาดของพระองค เรา
อยานําความโงไปแขงพระพุทธเจาใชไมไดเลย ใหตั้งใจประพฤติปฏิบัติ
สําหรับผมเองไปๆ มาๆ เขาๆ ออกๆ แตศาสดาคือธรรมวินัยอยูกับทาน
ทั้งหลายเอง ใหรักษาธรรมวินัยคือองคศาสดาไวในหัวใจและกายวาจาของตนดวยดี จะ
เปนผูสม่ําเสมอ ครูบาอาจารยไมแนนักการไปการมาเปนธรรมดา แตเรื่องธรรมเรื่อง
วินัยนี้เปนสําคัญกับตัวของเราที่จะใหติดแนบกับตน อยาไดปลอยวาง มรรคผลนิพพาน
สดๆ รอนๆ อยูกับผูปฏิบัติ
อยาไปหลงกลกิเลสวามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัย เรียวแหลมอยางนั้น
อยางนี้ มันเรียวแหลมอยูกับคนผูมันโมๆ อยูนั้นละ มรรคผลนิพพานไมมีกอ็ ยูกับคน
นั้น คนโมฆะ โมฆบุคคล ไมมปี ระโยชนนั่น พูดอะไรขวางอรรถขวางธรรม ถาเปนทาง
กิเลสมันคลองตัวๆ มันเปนศาสดาเหยียบย่ําหัวพระพุทธเจา ก็คือพวกกิเลสหนาๆ นั้น
แหละ ผูที่กิเลสบางทานไมเหยียบม ความเคารพ
ใครจะตรัสหรือพูดไดถูกตองแมนยํายิ่งกวาศาสดาองคเอก ในโลกทั้งสามนี้ไมมี
หาใครมาพูดใหถูกตองแมนยําดังพระพุทธเจาไมมี นอกนั้นมันเปนปากกิเลส ปากกิเลส
มันก็ปากอมขี้ ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง ปากอมขีพ้ นออกมาเหม็นคลุงไปหมด เปนอันตราย
ตอสังคมมากทีเดียว ปากอมธรรมไมเปน ปากอมธรรมพนไปที่ไหนๆ โลกไดรับความ
สงบรมเย็นๆ พากันจํานะ เอาละใหพร
หลังจังหัน
เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนมีความสะดวกๆ มันขากุดขาดวนหมดแลวเดี๋ยวนี้ เอารถมา
แทนขา เอารถเปนขา ไปไหนขึ้นแตรถแตรา พระกรรมฐานสมัยนี้เราไมอยากเรียกวา
กรรมฐาน คือดูมันผิดกันคนละโลกกับกรรมฐานแตกอน แตก็ยังดีสมัยที่เราออกเที่ยว
กรรมฐานสถานที่ที่อาศัยการไปมานี้สะดวกเพื่ออรรถเพื่อธรรม คือไมมรี ถมีรา มีแตปา
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แตเขา เดินดนดั้นไปไหนไปไดหมด แลวสงัดหมด สะดวก นับวาดีตอนที่เราเที่ยว
กรรมฐาน
รถสมัยพอแมครูจารยมั่นไมตองพูด เดี๋ยวนี้มันมีแตรถแตรา ไปที่ไหนมีแตขึ้น
รถลงรถ พระกรรมฐานก็ขาดวนไปหมดแหละ พระกรรมฐานไมมีขานะเดีย๋ วนี้ ถาอยาก
ดูขากรรมฐานใหไปหาดูตามรถตามราก็ได พวกนี้ไมมีเนื้อหนังเปนของตัวแหละ อาศัย
ขาคนอื่น ภาวนาก็เลยเปนกรรมฐานขุนนางไป นั่งรถนั่งราไปภาวนาอะไร นั่น เดินจาก
ที่นี่ไปที่นั่น เดินจากที่นั่นไปที่นี่ เทากับเดินจงกรมทั้งวัน มันตางกัน คือไมมที ี่วา
เสียเวลา กาวออกจากทีน่ ี่สมมุติวาจะไปเขาลูกนั้น ไปปานั้นอยางนี้นะ จากนี้ปบเปนเดิน
จงกรมตลอดเลย ไมมีคาํ วาเสียเวล่ําเวลา วันนี้เดินทางเสียเวลาไมไดทําความเพียร ไมมี
เดินจงกรมตลอดเวลา ถึงที่กถ็ ึงดวยความเพียรๆ ตลอด
พูดเรื่องกรรมฐานเรื่องภาวนานี้ โลกชาวพุทธนีแ้ หละมันเชื่อเมื่อไร มันหนัก
ขนาดนั้นนะ ชาวพุทธๆ จะเชื่อเรื่องกรรมฐานเดินภาวนาหาอรรถหาธรรมนี้มันไมเชื่อ
เสียมากตอมาก ยิ่งวาสําเร็จมรรคผลนิพพานมันไมเชื่อ เกือบวาไมเชื่อเลย มันหนา
ขนาดไหนกิเลสในหัวใจสัตวโลก
คือมันมีแตกิเลสมีแตฟนแตไฟเครื่องหมุนอยู
ตลอดเวลา จักรของกิเลส วัฏจักรหมุนอยูในหัวใจ หมุนติ้วๆ โลกก็เพลินไปตาม โลกก็
โลกกิเลสจะวาไง มันก็ตองหลงไปตามกิเลสจนไดนั่นแหละ ไขวโนนควานี้ควาโนน โลก
อันนี้มันโลกไขวควา หาที่ยึดที่เกาะไมไดเลย เราอยากพูดใหเต็มปาก เพราะไมมีธรรม
ในใจ
ธรรมเทานั้นเปนเครื่องยึดเครื่องเกาะใหเปนที่ตายใจ ไปดวยความสงบรมเย็น
เปนสุคโตๆ อยูก็เปนสุข ไปก็เปนสุขถามีธรรมในใจ ถาขาดธรรมเสียอยางเดียวใครอยา
เอาเหลานี้มาอวดธรรม มันเทากับมูตรกับคูถ เทากับกองฟนกองไฟ ไปอวดธรรมได
ยังไง ธรรมทานเลิศเลอทุกอยาง เพียงจิตตภาวนาเขาสูความสงบปบเทานั้น วันนั้นทั้ง
วันจิตไมไปไหนเลย แตกอนมันก็ไปของมันธรรมดา ไปธรรมดา สวนจิตของคนทัว่ ๆ
ไปไมตองพูด จิตเราที่เปนนักบวชมันก็ออกโนนออกนีธ้ รรมดา แตพอจิตไดรวมปงเขา
ไปเทานั้นวันนั้นทั้งวันอยูนี้หมดเลยไมไปไหน มันปติยินดี เปนอารมณอยูในนั้น จะ
ภาวนาไมภาวนามันก็ปติยินดีอยูในผลที่ไดผานมาแลวเมื่อคืนนี้วางั้นเถอะนะ ขนาดนั้น
นะ พอธรรมไดสัมผัสเขาสูใจเทานั้นมันจะปลอยทุกอยางเขาไปทันที เพราะรสแหง
ธรรมชนะซึ่งรสทั้งปวง รสไหนจะเหมือนรสของธรรม
นี่เกิดมาไมเคยไดยินคําวาธรรม มันไมเคยมี วาพุทโธคําเดียวแอๆ มันจะตาย
แลว พุทโธก็ไมจบ แลวจะมีความสุขมาจากไหน สงบรมเย็นที่ไหน มีแตกิเลสหุมหออยู
ภายในจิตใจ ไฟเผากันตลอดเวลาคือไฟกิเลส แลวจะเอาความสุขมาจากไหน เราพูดทา
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ทายไดในสามแดนโลกธาตุนี้ เรียกวาเรารูหมดแลว กระจางแจงไปหมดแลว มันสนุกดู
ถาวาสนุก แตจะสนุกอะไรไฟเผาโลกอยูนี้ พูดสอนนี้ดวยความสลดสังเวชตางหาก ไมมี
ใครเห็นธรรมชาตินั้น ธรรมชาติที่พระพุทธเจาทรงประกาศธรรมสอนโลกมา ๒๕๐๐
กวาปนี้ มีใครเห็นบาง เราจะเห็นไดในเฉพาะที่สําคัญๆ เชนอยาง....
เราไมไดยกยอกรรมฐาน แลวเหยียบย่ําทําลายผูอื่น เราเอาความจริงมาพูด จะ
หาไดตามปาตามเขาที่พระทานอยูเงียบๆ เปนผาขี้ริ้วหอทองๆ อยูในนั้น นี่หมายถึง
พระผูมุงอรรถมุงธรรมจริงๆ ทานจะไมสนใจกับอะไร โลกนี้เหมือนไมมี มีแตสติกับจิต
พันกันอยูนี้ กิเลสอยูในนี้ ฟดกันอยูในนี้ตลอดเวลา พอกิเลสจางไปๆ ธรรมจาขึ้นมาๆ
นี้ทวมทนไปหมดเลยธรรม กิเลสมุดมอดไปจากหัวใจๆ จากนั้นกิเลสพังหมด จาหมด
เลย นั่น
เปนยังไงธรรมพระพุทธเจามีหรือไมมี พวกหูหนวกตาบอดพวกเรานี้เปนยังไง
ชาวพุทธเรานี้แหละ เฉพาะอยางยิ่งลูกศิษยหลวงตาบัวเปนยังไงบาง มันลืมหูลืมตาหรือ
เปลา ที่สอนอยูเวลานี้สอนถอดออกมาจากหัวใจมาสอนนะ มันกําลังจะตายแลวรีบพูด
เสีย ทุกอยางกิริยาของโลกมันดูไมไดถาจะดู มันมีแตฟนแตไฟเผาอยูในหัวใจ อยาเอา
สมบัติเงินทองขาวของยศถาบรรดาศักดิ์มาอวดนะ อวดธรรมไมได ธรรมจอเห็นหมด
เลย มาอวดไดยังไง
พระพุทธเจาสอนโลกสอนดวยบรมสุข ทานไมไดสอนดวยความทุกขจนขนแคน
ความทุกขความทรมานนะสอนโลก โลกทั้งหลายโลกทรมาน ธรรมสอนโลกจาก
พระพุทธเจา พระพุทธเจาเปนบรมสุขสอนโลก มหาเศรษฐีสอนทุคตะเข็ญใจ พูดงายๆ
วางั้น พระพุทธเจา พระสาวกถาลงไดจาเขาไปตรงนั้นแลวเหมือนกันหมด นตฺถิ เสยฺ
โยว ปาปโย ความบริสุทธิ์เสมอกันหมด ไมมคี ําวายิ่งหยอนกวากัน นี้คือจิตของผูส ิ้น
กิเลสแลวเปนอยางนั้น
ทานสอนโลกทานสอนดวยความเมตตาสงสารจริงๆ
ทานไมไดยุงอะไรกับ
โลกามิสตางๆ ไปไหนมีแตสงเคราะหโลก มุงหัวใจโลกเปนสําคัญยิ่งกวาวัตถุสิ่งของเงิน
ทองไทยทานตางๆ อันนั้นเปนเรื่องนอกตางหาก ทานมุงตอธรรมตอหัวใจคนตางหาก
ถาหัวใจไมรับอะไรแลวมีความหมายอะไร แนะ วัตถุสิ่งเหลานี้มันมีอยูตั้งกัปตั้งกัลป
แลว แลวความทุกขจางไปจากโลกไหมละ ถาเอาเหลานี้มาเปนความสุข โลกควรจะมี
ความสุขมากที่สุดแลว แตนี้จนที่สุดทุกขที่สุดคือโลกที่เต็มไปดวยวัตถุ เพราะเอาเขามา
เปนตัวของตัวมาเปนเนื้อเปนหนังเปนไดยังไง เขาเปนเขา เราเปนเรา วันยังค่ํา ธรรม
กับเราเปนอันเดียวกันได เอาตรงนี้ซิ ใหพากันพิจารณาเสียบาง
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เรายิ่งหวงนะ จวนจะตายเทาไรแทนที่จะมาหวงเจาของไมหวงนะ ยิ่งหวงโลก
หวงสงสารหนักเขาทุกวันๆ พูดจึง... อยางนี้ละถากิเลสมันฟงก็วา โอย วันนี้ทานเทศนดุ
เทศนดา มันเปนบาไปอีก เทศนสอนใหเปนผูเปนคนมันกลับเปนบาไป สอนใหรูเนื้อ
รูตัวบาง มันลืมตัวตลอดเวลานะเดี๋ยวนี้ ใหญเทาไรยิ่งกิเลสกองใหญกองโต มีอํานาจ
บาตรหลวงอยางที่กิเลสมันเสกสรรกันใหเปนชั้นนั้นชั้นนี้ เปนนั้นเปนนี้ แลวเปนบาไป
เลย พวกนี้พวกบาหนักที่สุด พวกยศถาบรรดาศักดิ์สูงๆ ที่ไมมธี รรมในใจนี้พวกบา
ที่สุด บาไมมีสถานีที่จอดแวะ แตเจาของยังภูมิใจ กิเลสมันก็ภูมิใจแหละ ภูมิใจเปนบา
ไปอีกสองชัน้ สามชั้น ธรรมดูแลวสลดสังเวชจะตายไป
ใหญโตเทาไรยิ่งเปนบาหนัก ไดเทาไรไมพอๆ เอาจนตายไมมีพอเรื่องความโลภ
ความโกรธ ราคะตัณหา ไมมีคําวาพอ สิ่งเหลานี้ไมมีวัย มีอยูกับหัวใจของสัตวโลก
ตลอดไปเลย ฟาดมันขาดสะบั้นลงไปแลวหมด ไมมอี ะไรทุกขในหัวใจ กิริยาอาการ
ความเคลื่อนไหวไปมานี้เปนเรื่องสมมุติ คือธาตุขันธเปนทุกขเปนธรรมดาของมัน แต
เรื่องใจทานไมเปน ทานไมมีอะไร ตางกันอยางนีน้ ะ
ขอใหธรรมเขาสัมผัสใจเถอะนะ มันจะปลอยเขามา มันจะเคยยึดสามโลกธาตุก็
ตามมันจะปลอยหมด เมื่อธรรมเขาสูใจเต็มเหนี่ยวแลวปลอยหมดโดยสิ้นเชิง บรมสุข
ขึ้นที่ตรงนั้น จําเอานะ เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

