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ใหไดรูธรรมภายในใจบาง
วันนี้ไมเทศนอะไรละ จําตนอันนี้ก็แลวกันนะ ตนผาปาเราที่เอามาตั้งไวเมื่อเชานี้
ใหจําเอาไว เราจะทําคลายคลึงอันนี้ละตามแตอุบายวิธีการของใคร แตถือนี้เปนหลัก
ใครจะแปรสภาพไปยังไง ประดิดประดอยอะไรก็แลวแตละ คือเราไมเอาตนผาปาเปน
ฟางเขาไป อันนี้เราทําทั่วๆ ไปก็เหมาะสําหรับทั่วๆ ไปเราทําอยางงั้น ทั่วประเทศไทย
เหมาะดวยกันหมด แตนี้เราจะเอาเขาสนามใหญซึ่งเปนหัวใจของชาติ โดยมีสมเด็จพระ
นางเจาและฟาหญิงเล็กก็จะเสด็จมาในงานนี้ เราจึงขอใหเอาตนผาปาใหมาก ใหมาก
เทาไรยิ่งดี ไปประดับเสริมพระเกียรติทานดวย ทานจะยังไมเห็นที่เราไปทอดผาปาทั่ว
ประเทศ ยังไมเคยเห็น วันนั้นใหทานเห็นเสียบาง ความหมายวางั้นนะ
นี่ละผาปาตนอยางนี้ๆ เอง เราจะวางั้น เพราะฉะนั้นจึงใหพี่นองทัง้ หลายเอาเต็ม
ความสามารถของเรา เอาใหเต็มไปเลย เวลามาแลวจะมีเจาหนาที่ เราจะสั่งเอง
เจาหนาที่เปนผูรักษาความปลอดภัยเปนแผนกๆ หรือเปนแหงๆ วางไวเปนจุดๆ มี
อะไรวงรอบๆ และมีเจาหนาที่รักษาๆ ไวหมด เรียกวาวางไวใหเรียบรอยเลยเชียว เวลา
ทานเสด็จมาทานจะไดทอดพระเนตร นั่นละเราจะไดเห็นทานเขาเรียกอะไร ทางภาษา
ของเราเรียกวาทรงยิ้ม นี่แยมพระสรวล มันหลายแบบ พวกเรานี่วาทรงยิ้ม ภาษาของ
เราเรียกหัวเราะกันลั่น แนะมันหลายขั้น ใหทานไดทอดพระเนตรบาง
คราวนี้เปนคราวยิ่งใหญที่กองผาปาของเรามารวมจุดนี้ ใหดูนี้วางั้น เอาใหดีนะ
พี่นองทัง้ หลาย คราวนี้เปนคราวสุดทายของเราที่ชวยชาติบานเมืองเรามา เปนคราวที่
ทุมกันทัง้ ประเทศเลย เอาอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย ทั้งทางโลกทางธรรมชวยกันเต็ม
กําลังความสามารถ วันที่ ๑๒ จะเปนสงางามของชาติไทยเรา เราจะออกทุกแบบทุก
ฉบับ ไมวาอินเตอรเน็ต หรือวิทยุ เทวทัตโทรทัศน จะออกพรอมกันหมดวันนั้นทั่วโลก
เลย ใหเขาไดเห็นของพีน่ องชาวไทยเรา ซึ่งออกจากความรักชาติของเรา เปนความ
เสียสละเกลื่อนเวทีใหมที่สวนอัมพรวันนั้น ใหไดเห็นเต็มหูเต็มตาทุกคน
แลววันนั้นคนก็จะมามากดวยนะ เราอยากจะวาทั่วประเทศไทย เปนแตเพียงวา
มากนอยอาจจะทั่วประเทศไทยมาในงานนี้ เพราะใครก็ทราบอยูแลว กระเทือนไป
หมดแลวเวลานี้ เพราะฉะนั้นวันนั้นเราจึงทําใหดี ตนผาปาเรา หรือใครจะมีอุบายวิธีการ
อะไรคลายกับผาปานั้นเราก็เห็นดวยนะ สวนผาปานี้เห็นดวยและสั่งดวย เอาใหสวยงาม
ทีเดียว จากนั้นแลวก็ปลอยละ การเทศนาวาการนี่เหน็ดเหนื่อยแลว เทศนหลงหนาหลง
หลังแลว ก็พอดีวาระทีจ่ ะหยุดละ
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สําหรับบัญชีนั้นก็ไมนาน บัญชีเงินที่ประกาศไววายังไมปดบัญชี ตอจากนั้นมาก็
ปดไมนาน แตถึงจะปดหรือไมปดก็ตามเถอะ สมบัติเงินทองที่พี่นองทั้งหลายบริจาค
ไหลเขามาหาหลวงตาบัวนี่ไมไปไหน ไมไปทางอื่นทางใด ลงตามจุดทีม่ ีความตองการ
ทั้งนั้นละ เพราะเราไมเอาอะไรแตไหนแตไรมา การเงินการทองแตกอ นในวัดนั้นไมนั่น
เลย มุงแตอรรถแตธรรมอยางเดียว คิดดูซิวัดปาบานตาดตั้งแตสรางวัดมาจนกระทั่ง
ปานนี้ เราไมยอมใหใครมานิมนตพระ เราประกาศไวตั้งแตเริ่มมาสรางวัด บอกวาพระ
วัดนี้จะขอความเห็นใจพี่นองทั้งหลาย วาขออยาใหพระไปรับฉันจังหันที่บานนั้นบานนี้
เถอะ
เพราะพระทั้งหลายที่มาอยูวัดนี้นั้นมาทุกภาค ทั่วประเทศไทยดวย และก็ทวั่ โลก
ประเทศนั้นมาประเทศนี้มา มาอยูนี้ทานมุงอรรถมุงธรรม การที่จะใหทานไปฉันที่นั่น
ที่นี่ เปนการกังวลเสียเวล่ําเวลาที่ทานประกอบความพากเพียร จึงขอบิณฑบาตขาดตัว
ไวตั้งแตนูนเลยจนกระทั่งบัดนี้ เพราะฉะนั้นวัดปาบานตาดเราจึงไมไดรับนิมนตไปฉันที่
ใดเลย และก็มีขอ แมไววา หากวามีความจําเปนจริงๆ แลวเราจะจัดใหเอง แนะมันก็มี
ขอแมไว ถาธรรมดาแลวขอผานอยามานิมนตทานเลย ใหทานมาบําเพ็ญสะดวกสบาย
ใจของทานตามความมุงหมายที่มาหาเรา
ทานมาหาเราทานไมไดมาเพื่อจะรับนิมนตฉันที่นั่นที่นี่ อยูที่ไหนทานก็มี ทานมา
มุงอรรถมุงธรรมตางหาก เราก็ควรเห็นใจทาน จึงตองตอบรับสนองกันดวย ไมใหอะไร
มายุงเลย ใหทานบําเพ็ญตามความสะดวก อยางทุกวันนี้ก็เหมือนกัน เราชวยชาติ
บานเมืองเราก็ชวยไป เรื่องของเราก็ทําไปๆ เรื่องของพระเราไมใหใครไปยุงทาน ให
ประกอบความพากเพียรเต็มเม็ดเต็มหนวยเสมอมา หากมีความจําเปนจริงๆ ที่ควรจะ
รบกวนทาน ก็ขอรองทานมาชั่วระยะหนึ่ง มาชวยปุบปบๆ เสร็จแลวเลิกเลย
ความพากเพียรในวัดปาบานตาดจึงไมมีลดหยอนผอนผันตลอดมา ธรรม
เปนอยางงั้น เรื่องอรรถเรื่องธรรมเราฝงลึกมากทีเดียว อยางอื่นอยางใดจําเปนก็จําเปน
ไมไดเปนแกนเหมือนเรื่องธรรม ธรรมนี้เปนแกนจริงๆ จึงตองเขมงวดกวดขัน สําหรับ
พระที่มาไมใหทานยุงเหยิงวุนวายกับอะไร ใหทานประกอบความพากความเพียรตลอด
มาอยางนี้ เราจึงมีกั้นเอาไว เชนบริเวณศาลานี่ก็สําหรับประชาชน จากนี้เขาไปถึงบริเวณ
พอ หามไมใหเขาไปขางใน เพราะขางในเรากักไวสําหรับบําเพ็ญสําหรับพระ แตละ
องคๆ ทานมีเฉพาะทานๆ
กุฏิในวัดปาบานตาดนั้นนะ จะเห็นหรูหราเฉพาะรอบบริเวณศาลา หลังใหญนะ
รอบๆ บริเวณศาลาหรูหราฟูฟา แขงเทวดาก็ได หอปราสาทเทวดาไมทราบแคไหน เรา
วาเราแขงไดเลย รอบๆ นะ แตเขาไปขางในละ โอยเหมือนสวมเหมือนถาน กระตอบ
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เล็กๆ ทานอยู แลวมีรานเล็กๆ พอนอนได ฝาแอมนี้เอาจีวรขาดแอม ขางบนมุงดวย
หญา ทีนี้เวลาไฟปาไหมมา ลมพัดเขามา ไหมเขามาในวัด ไหมกุฏิพระที่มุงหญา เลย
เปลี่ยนหญาเปนใหม คราวนี้เปลี่ยนเปนสังกะสี เปลี่ยนเปนกระเบื้อง แตเปนสังกะสี
แตกๆ หาเก็บเอามามุง กระเบื้องก็กระเบื้องแตกๆ หามามุง ไมไดหาใหมเอี่ยมมานะ
ฝาทานเปนจีวรขาดอยูอยางงั้นทั่วไปในวัดนั้น
ที่จะไปหาหรูอยางรอบๆ ไมมี เราไมสนใจ พระพุทธเจาพาดําเนินยังไงเดินตาม
แบบฉบับนั้นเทานั้นเอง ที่ปลูกไวกฏุ ิใหญๆ ก็เผื่อไวบรรดาทานที่มาจากที่ใด ๆ จะได
อาศัยบางในแถวบริเวณนั้น มีหลังใหญบางพอประมาณ นอกจากนั้นไปก็อยางวาละ
แลวอยูไดสะดวกสบาย การภาวนาของทานไมใหลดใหละ เพราะเรื่องความสุขความ
เจริญ ความเลิศเลอที่ไหนจะเกิดขึ้นจากการภาวนาของผูบําเพ็ญ อันนี้เปนหลักใหญ ถา
ลงมีการภาวนาแลว ทุกขทั้งหลายจะคอยจางไป ถึงมีบางก็เปนครั้งเปนคราว
ไมไดเหมือนผูที่สั่งสมตั้งแตเรื่องกิเลสตัณหา
พวกฟนพวกไฟเผาไหม
ตลอดเวลา อันนี้ไมมีอะไรดับ จะเอาเงินทองขาวของอะไรมาดับเหลานี้ไมมีทาง
นอกจากเปนเชื้อเสริมไฟเทานั้น ถาเปนธรรมแลวดับไดเลย คนมีคนจนมีความสุขถา
มีธรรมในใจ เพราะฉะนั้นจึงตองอบรมจิตใจใหมีความสงบตัวบาง เพราะใจของโลกนี้
ไมเคยมีความสงบนะ จะมีไดดวยการภาวนา ถามาภาวนาแลวจะปรากฏละ ไมแงไหนก็
แงหนึ่งใหเปนของแปลกประหลาดสะดุดใจขึ้นมา จนกระทั่งกระหยิ่มยิ้มยองแลวบืน
เลยที่นี่
ถาลงธรรมไดเขาสัมผัสใจแลวมันจะคอยปลอยไปหมดทุกอยาง เพราะเรื่องรส
เรื่องชาตินี้ไมมีอะไรที่จะเลิศเลอยิ่งกวารสของธรรม ทานจึงวารสแหงธรรมชนะซึ่งรสทั้ง
ปวง พอธรรมไดเขาสัมผัสใจรสชาติอื่นๆ นั้นจะคอยจางไปๆ รสแหงธรรมสัมผัสใจมาก
นอยมันคอยปลอยของมันไปเอง พอธรรมเขาหัวใจเต็มเหนี่ยวปลอยหมดโดยประการ
ทั้งปวง ไมมอี ะไรเหมือน นี่ละการภาวนาเปนจุดสําคัญมากทีเดียวในหัวใจของโลก ที่
จะไดเห็นความสําคัญของตัวเองนั้นก็ใหเห็นที่นั่นละเหมาะ ใหเห็นที่หัวใจกับธรรม
ไดสัมผัสกันจากการภาวนา
ธรรมดานี้ใจทานใจเรามันเหมือนกันหมด มันมีแตสวมแตถานเต็มหัวใจ ความ
โลภก็ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง ราคะตัณหา มีแตไฟทั้งนั้นเผาอยูน้นั แลวไมมีน้ําดับไฟมันก็
เผาตลอดละซี ถามีน้ําดับไฟคือมีธรรม เวลาระงับดับมัน มันรุนแรงก็ระงับลง มันควร
จะใหหมดไปก็หมดไปได ดังที่ทานชําระไปแลวจนถึงขั้นอรหัตภูมิ นี่คือทานดับไดโดย
สิ้นเชิง ทุกขหมดไมมอี ะไรเหลือเลย นั่นละเรียกวาธรรมเลิศ พากันจําเอานะ
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เราอยากใหพี่นองทั้งหลายไดภาวนา ใหไดรูธรรมภายในใจบางวาเปนยังไง
เราเกิดมาดวยกันทุกคนไมเคยเห็นนะเรื่องธรรมกับใจเปนยังไง เห็นแตเรื่องทุกขกับใจ
พันกันตลอดเวลา จนกระทั่งกินไมไดนอนไมหลับ บางทีเปนบาเลยก็มีเพราะความคิด
มาก แตถาธรรมเขาไปสัมผัสแลวความคิดยุงเหยิงวุนวายนี้มันจะสงบตัวเขามา เหมือน
น้ําดับไฟ ยิ่งจิตใจมีความสงบเย็นใจเทาไรแลว เรื่องราวของใจนี้จะมีนอ ย เรื่องราวนี้คือ
เรื่องฟนเรื่องไฟของกิเลสนั้นแหละกอขึ้นมาเผาเรา
พอจิตใจของเรามีธรรมเขาไปก็เทากับน้ําดับไฟ ทีนี้สงบตัว เวลามีความทุกข
รอนวุนวาย คิดอะไรมาก เอย วันนี้คิดมาก ไมเอา เขาพักจิต นี่เรียกวาเขาหาที่หลบ
ซอน พอภาวนาเขาไป ภาวนาเขาไปทางนี้สงบลง เรื่องภายนอกก็จางไปๆ หายเงียบไป
เรียกวาน้ําดับไฟ ขอใหทานทั้งหลายจําเอานะ พระพุทธเจานี่สดๆ รอนๆ กับทุกคนนั่น
ละ ขอใหเอาภาวนาเปนเครื่องยึด หลักฐานพยานของพระพุทธเจาแทคืออะไร จะได
เห็นที่หัวใจของเรา ตั้งแตเริ่มมีความสุข ความสงบเย็นใจ จิตใจจะเริ่มแพรวพราว จะได
มองเห็นพระพุทธเจา แมจะไกลบางมองเห็นแลวนะ พอจิตใจมีความแนนหนามั่นคง
เทาไร พระพุทธเจาใกลชิดเขามา จนกระทั่งเปนอันเดียวกันกับใจดวงนี้
อยางพระอรหันตทานกับพระพุทธเจาเปนอันเดียวกันแลว
ทานจะไปหา
พระพุทธเจาที่ไหน นี่ละการบําเพ็ญจิตใจ อยาปลอยใจจนเกินไปนะ ปลอยมาตั้งแตดกึ
ดําบรรพกาลไหนๆ ไมมีใครสอนวิธีการดับฟนดับไฟจากกิเลสคิดขึ้นมาๆ ใหเอาธรรม
ไปดับบางนะ ใหภาวนา เราเปนลูกชาวพุทธ เฉพาะอยางยิ่งพระนะสําคัญมากเปน
อันดับหนึ่ง ประชาชนก็เดินตามหลังๆ เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้ เรายังมีธุระ ตอไปนีจ้ ะ
ใหพรนะ
ชมถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกําหนดการ ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

