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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

จางไปฟงเทศน 
 

 วันที่ ๑ ไปประเทศลาวชวยตา อุดรกับประเทศลาวสองแหงรวมแลวเปน 
๑๕,๕๘๐,๐๐๐ เพียงสองแหงเทานั้นก็พอแลวแหละ นี่เขาก็บืนมา เขาหาที่เกาะที่ยึด  
ไมวาเขาวาเราใครเหมือนกันหาที่เกาะที่ยึด เหมอืนคนตกน้ํา คนตกน้ําตองหาที่เกาะที่
ยึด ไอนี่ก็ความจนเหมือนคนตกน้ําหาที่เกาะที่ยึด ทีนี้ก็พอเปนไปละตา เราก็ชวยเต็ม
เหนี่ยวจนกระทั่ง ถาม วาหมดเทานี้ รวมทั้งหมด ๘ ลานกวาเฉพาะตานะ เพราะเราไป
ชวยเฉพาะตาเทานั้น เขาก็บอกวาพอ คือถายังมีอกีจะใหอีกอยู พอวาพอแลวเราก็หยุด 
๘ ลานกวา 

เวลานี้วิทยุเราขยายกวางขวางมากมายนะ กวางขวางมากทเีดียว เรียกวาทั่ว
ประเทศแหละ ขยายออกๆ เร่ือยๆ รวดเร็วเสียดวย ครั้งพุทธกาลไมมีวทิยุ ไมมีเครื่อง
กระจายเสียงเปนเครื่องมือชวยแสดงธรรม ทุกวันนี้มี สวนมากมันทําเพื่อทางโลกเสีย
มากตอมาก นี่แยกมาทางธรรมก็เปนประโยชน อยางวิทยุออกทางธรรมก็เปนประโยชน
อยางน้ี 

วันนี้อยาใหพูดอะไรมากเถอะ ใหมวีันพักเครื่องบาง เพราะเทศนทุกวัน เทศนนี้
ออกวิทยทุั่วประเทศไทยพูดอยูเดี๋ยวนี้ ออกทั่วประเทศไทยเลย วันนี้ใหพักเสียบางเถอะ 
เพราะเทศนทุกวันๆ พวกที่จะเอาไปออกวิทยกุ็ไมไดแหละวันนี้ เพราะเรามันเหนื่อยมัน
จะตาย เทศนมานี้นานเทาไรแลวที่ออก ออกอยางน้ีมาดูเหมือนได ๗ ปแลวตั้งแตเร่ิม
ออกชวยชาติ ออกอยางนี้มาตลอดได ๗ ปแลวมั้ง แตกอนก็เทศนอยูธรรมดา ไมได
ออก ระยะชวยชาติมานี้ออกตลอด 

เสียงธรรมเรากระจายออกทั่วประเทศไทยเวลานี้ ก็มาจากการชวยชาตินี่แหละ 
การชวยชาติทางดานวัตถุ ทางดานนามธรรม คือศีลธรรมไปดวยกันพรอมๆ กันเลย 
สําหรับวัตถุนั้นก็คอยรอยหรอไปแหละ สวนนามธรรมคือการแสดงธรรมนี้ก็ออกทั่ว
เดี๋ยวนี้ ยิ่งขยายกวางขวางออกไปมากมาย เราอยากใหพี่นองชาวพุทธเราจิตใจไดสัมผัส
กับอรรถกับธรรมบางนะ มันเหลวไหลมานานจนดูไมได แบบหูหนวกตาบอด ไมใชพูด
แบบเยอหยิ่งจองหองนะ เราก็เหมือนกันกับโลกทั่วๆ ไป แตเวลามันเปนขึ้นในใจแลว
มันไมไดเปนอยางน้ันซี จึงพูดอยูเวลานี้แหละ มันไมไดเปนอยางที่เคยพูดมาแตกอน 
พูดนี้ออกพุงๆ เลยเทียว นั่นเห็นไหมละ ทานทั้งหลายก็ไดฟงแลวทั่วโลก ออกจากปาก
เดียวนี่ออกทั่วโลก ไมมหียอนละจนกระทั่งทกุวันนี้...เทศน 
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เร่ืองธรรมเขาสูใจแลว อยางนายกาละ ลูกชายของอนาถบิณฑิกเศรษฐี พอน้ีเปน
โยมอุปฏฐากพระพทุธเจา ลูกชายเปนอีกแบบหนึ่ง เปนเทวทัตหรือเปนอะไรก็แลวแต 
ทุกอยางอยูในนั้นหมด พอกพ็ยายามที่สุด เวลาไปฟงเทศนนี่พอตองจางไป ไมฟงก็
ตาม ไปนอนอยูตามบริเวณที่พระพทุธเจาเทศน ในตํารามี จางทุกวัน พอออกจากบาน
ไปแลวนอนหลับสักกี่ตื่นพอไมวา ขอใหเขาไปในเขตวัด ฟงหลายครั้งหลายหนมันจะ
สัมผัสเอง เพราะอุบายน้ันพอกลับไปบานก็ไปเอารางวัลกับพอทุกวันๆ พอใหรางวัลลูก 
หาอุบายวิธีการอยางน้ันแหละ 

ทีนี้นานไปนานมาธรรมทานเทศนทุกวันเพราะไปทุกวันก็สัมผสัเขาซิ พอสัมผัส
เขาๆ ทีนี้ดูดดื่มในธรรมเขาเลยทีเดียว เอะ ตอนนี้ไดสําเร็จโสดาหรือไมสําเร็จไมทราบ
นะ ทราบชัดตั้งแตวาพอกลับออกไปนี้หนีเลย อายพอไมอยากไปสูหนา อาว นายกาละ
มันไปไหนหายเงียบ วันนี้ไมเห็นมา อายพอที่เอารางวัลทุกวันๆ วันนี้ฟงเทศนมาแลว
มันเปนคนละโลกแลวที่นี่ นั่นละเปนอยางน้ัน เห็นไหมละ หลายครั้งหลายหนก็คอย
เปนไป พอซึมซาบอยางน้ีไมตองบอกเรื่องไปวัดก็ดี มีแตจางใหหยุดไมไดจางใหไปละ
ที่นี่ พอก็พอใจ นี่ละจิตใจเมื่อไปสัมผัสกับธรรมแลวเปนอยางนั้น 

คือธรรมนี่ชนะทุกอยางขอใหสัมผัสเขาไปเถอะ กเิลสมันชนะอยูเร่ือย คือไมมี
ธรรมตอสูมนั พอมีธรรมเขาไปเทานั้นมันจะเทียบกันไดทันที แลวนายกาละ ตั้งแตบัด
นั้นมาติดพันกับธรรมตลอด นั่นเปนอยางน้ัน แตกอนพอนี่จางไปทุกวันๆ ตอนเย็นก็ไป
ละไปฟงเทศนพระพุทธเจาทุกวัน กลับมาก็มาเอารางวัล คือไปเพือ่เอารางวัลเทานั้น 
พอไดฟงธรรมะในวันนั้นแลวกลับมาอายพอเลย ขอโทษพอ ไดมืดหนาสาโหดมานาน
แลว พอเล้ียงดูทั้งอาหารการกินสกลกายทั้งหมด ชีวิตจติใจอยูกับพอ พอเล้ียงมา 
มิหนําซ้ํายังตองเลี้ยงทางดานธรรมะอีก ไมไปก็ไดจางไป อายพอ ทีนี้ยอนไปเห็นคุณพอ
ละที่นี่นะ 

คุณของพอ รางกายทั้งหมดชีวิตจิตใจมาจากพอจากแมเล้ียงดูมา ครั้นโตมาแลว
ก็เอาธรรมเขาสูใจ ไมไปก็จางไป เห็นคุณของพอแม ธรรมะลงไดดืม่ในใจแลวมันไมอยู
นะ ธรรมะลงไดสัมผัสเขาใจหนักเขาๆ ไมอยู มีแตจะไปทาเดียวๆ หรือผูมีอุปนสัิย
ปจจัยควรแกการที่จะผานพนไปไดแลว อยูบานอยูเรือนแตกอนก็ธรรมดาเหมือนโลก
อยูทั่วไป แตเวลาถึงกาลแลวมีแตยุงเหยิงวุนวาย รอนเปนฟนเปนไฟไปหมด ในบานใน
เรือนสมบัติเงินทองขาวของพอแมมามอบใหหมดไมยอมเอา ไมเอาทั้งน้ัน มีแตจะไป
ทาเดียว จนกระทั่งไดไป เปนพระอรหันตขึ้นมาเลย นั่นเห็นไหมละ 

ถึงกาลเวลามันเปนเองกม็ีเมื่อบารมีแกกลาสามารถแลว มันหากรอนรนกระวน
กระวาย อยูในบานในเรือนไมได มีแตจะไปทาเดียวๆ จนกระทั่งไดไปฟงเทศนแลว
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บรรลุธรรมปงเลย นี่มีอุปนิสัยปจจัย อยางหนึ่งตองไดอาศัยอุบายตางๆ ชวยเหลือ 
อยางนายกาละนี่ ไดใชอบุายตางๆ ชวยเหลือ อยางหนึ่งเมื่อมนัเปนในตัวเองเต็มที่แลว
ไมมีใครบอกมันก็เปนของมันเอง เวลาไปบําเพ็ญธรรมเขานี้ เมื่อกิเลสหนาแนนเรื่อง
ธรรมนี่เปนขาศึก จะประกอบความพากความเพียรเหมือนจะเอาไปฆา อยางน้ันนะ 
ครั้นประกอบไปนานเขาๆ ธรรมซึมซาบเขาสูใจ ทีนี้ไมไดบําเพ็ญธรรมอยูไมได นั่นเปน
อยางน้ัน หมุนติ้วเลย 

ในตําราทานบอกไวทั้งนัน้ละ เราใหพยายาม เราไมถึงขนาดไดจางไปวัดไปวา 
มาก็ใหไดยนิไดฟง อยามาเหลวๆ ไหลๆ อยางที่เคยมาเพนพานๆ ทั้งวัน เราติด
ประกาศไวนั้นมันก็ไมอาน ไมทราบพวกเกาพวกใหมแหละมา ติดประกาศไวสามแหง 
หนาวัดสองแหง ในวัดแหงหนึ่ง มันก็เพนพานๆ อยูอยางน้ันละ คือมันมากตอมาก ไม
ทราบใครที่ไปอานหรือไมอานก็ไมรูแหละ มันมาเพนพาน รําคาญนะเรา ตั้งแตมองดูก็
รําคาญ ยิ่งมาอยางน้ันแลวยิ่งรําคาญใหญ มันเขากันไมไดกับธรรมวางั้นเลย คือมัน
ขัดกันขนาดนั้น มันขวางหูขวางตาดูไมไดเลย 

เพราะธรรมทานทะนุถนอม บํารุงรักษาตลอดเวลา เทิดทูนอยูตลอดเวลา กับส่ิง
ที่เปนขาศึกเขามาเพนพานๆ มันก็เขากันไมไดซ ิ คนหนึ่งรักษาแทบเปนแทบตาย คน
หนึ่งเอาไฟมาเผามาจุดมีอยางเหรอ มันขัดกันอยางน้ันระหวางความชั่วกับความดี เรา
ไดติดประกาศไว ถาเรามาเจอเองแลว โอย ไมมีทางละ ขนาบเดี๋ยวนั้นเลย มาค่ําๆ 
มืดๆ จนกระทั่งหมดผูหมดคนแลวเราถึงดอมๆ ออกไปดูนัน้ดูนี้ เพื่อจะมาสั่งเสียพระ
หรือใครตอใคร อะไรเปนยังไงบกพรองตรงไหน ไปดูแลวมาก็ส่ังๆ 

ออกไมได ยิง่กลางวันดวยแลวเต็ม ยั้วเยี้ยๆ ไมทราบมาจากไหนตอจากไหน เว
ลํ่าเวลาควรจะหมดไปแลวไมหมด จนกระทั่งมืดมองดูคนจนไมถนัด ค่ําเขามาแลว ยัง
มาอยู ก็พอดีเวลาเราออกมา เอาแลวนั่น ถามาเจอกับเราแลว จะเจอดีหรือเจอชั่วอะไร
ก็แลวแต เอากันเลยละ เปรี้ยงเลย ขนาบเดี๋ยวนั้นไลออกเดี๋ยวนั้นเลย ไมใหมาเพนพาน 
พระเณรทานไมทํา มแีตเราองคเดียวแหละทํา ถาลงเราไดเจอแลวยังไงก็ไมมีแหละ 
ภูเขาทั้งลูกขาดสะบั้นไปเลย 

ธรรมเหนือกวาทุกอยาง เลิศเลอกวาทุกส่ิงทุกอยาง ที่มาปวนเปยนทําลายอยู
เวลานี้เลวขนาดไหน ธรรมเลิศเลอขนาดไหน มันเขากันไมได ขนาบออกไป อยามาแตะ
ตองทําลายธรรมซึ่งเปนของเลิศเลอ โลกทั้งหลายไดกราบไหวบูชาตลอดเวลา ไอส่ิง
เลวรายทั้งหลายเหลานี้ไมมีใครกราบไหวมันแหละ อยามาเพนพาน ไลเลยๆ ไมงั้นไม
ทันกัน ความเลวรายของจิตใจคนทกุวันนี้มันต่ํามาก ต่ําไปเรื่องกิเลสตัณหา ความดีด
ความดิ้น ความทะเยอทะยาน มีแตจะไดจะเอา ไดไมไดก็ตาม ไดดีดไดดิ้นก็เอา ยุงอยู
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อยางน้ัน นี่เปนนิสัยของใจที่มีกิเลสมันกวน ไมไดคิดไดปรุงไดอยากไดทะเยอทะยานอยู
ไมได มันดนัออกมาใหไดดีดไดดิ้น ธรรมทานไมดันนะ ทานสงบเงียบ ไมมีอะไรกวนใจ
ทานก็สบาย กับมาเห็นอยางน้ันแลวมันดูไมไดนะ 

ถาไมมีธรรมเลยมันจะหมดแหละมนุษยเรา หมานี่รอนเปนไฟไปละ มนษุยเรา
หมดศีลหมดธรรมแลวก็ไปควาเอาหางหมามาใสซิ หมาเดือดรอน ควาหางหมามาใส 
มนุษยไมมีหาง แตทําตัวเปนหมา หางหากไมมี ไปหาแยงเอาหางหมามา มันไลกัดเอา 
ใครอยากหลงทิศไปแยงเอาหางหมาไอหยองไอปุกกี้ไอหมีไอจ้ําหลอด ไออวนเรานะ 
มันไลกัดเอาหลงทิศจะวาเราไมบอก เราก็จะยุใสเลย ใหมันขนาบเอาหลงทิศ คนขนาบ
สูสูไมได ไปชวยก ูมันไลกัดเอาหลงทศิแหละพวกนี้ ระวังใหดีนะขาใคร 

ไอนุงรุมรามๆ มาก็ระวังใหดี ไอนุงลอนจอนจะเห็นหีเห็นหําก็ระวังใหดี หมาเรา
มันไมถอยแหละมันซัดเอา พอเห็นอยางน้ีแลวเราก็ระลึกถึงการตูน ผูหญิงคนหนึ่งมัน
นุงซิ่น ทางนี้ผาแลวเห็นอยู จะเห็นหีนูนแหละ ทางน้ียังไมตัด วบัๆ แวมๆ มาอยางน้ัน 
พอดีหมาไอตูบดํามาคาบตรงนี้ ก็กมลงตบหัวเขา มึงมากัดทาํไม วาใหไอตูบ ไอตูบมา
คาบผาคาบซิ่นผูหญิงคนนั้นแหละ มึงมาคาบทําไม ตบหัวหมา ตรงนี้ยังไมไดผา มันวา
อยางน้ัน ถาผานี้แลวจะเปดเลย นั่นละการตูนเขา อันไหนมันติดตาเราก็เลยไมลืม 
จนกระทั่งหมามาสอนมันโงขนาดไหนมนุษย เลวขนาดไหน 

หมามาสอนไดเร่ืองไดราวหรือเปลาก็ไมรู ทุกวันนี้ก็ยังวับๆ แวมๆ มาในวัด ไอ
มาแบบนี้อยามา เราไมไดเห็นแกเงินแกทองสินจางรางวัล สมบัติอะไรโลกามิสเราไม
เห็น เราเห็นแตหัวใจคน เพราะฉะนั้นใครจะมาเยอหยิ่งจองหองในวัดนี้ไมไดเราบอก
ตรงๆ  ขนาบเดี๋ยวนั้นเลย อยาเอาความเปนเศรษฐีกุฎมพี ยศถาบรรดาศักดิ์ใหญๆ มา
อวดธรรมนะ ธรรมเหนือหมดแลวอยามาอวด ก็เหมือนเอามูตรเอาคูถอวดทองคาํนั่น
แหละ มาใหนาดูซิ มาฟงเสียงอรรถเสียงธรรมทุกวันทําไมจึงใหกิเลสลากคอมา มาอวด
ตอครูตออาจารยตอหนาตอตา เขาเรียกตีเหล็กตอหนาชาง มันหนาเกินไปมนุษยเรา 

การแตงเน้ือแตงตัวใหมีกฎมีระเบียบนาดูนาชมบาง มองเห็นกันเย็นตาเย็นใจ 
ไมไดเหมือนหมาเดือน ๙ เดือน ๑๒ มองกัน เห็นกันคึกคะนอง คึกคกัๆ เปนบาไปทั้ง
ตัวผูตัวเมียทั้งหญิงทัง้ชาย แตงตัวอวดกามกิเลสตัณหาซึ่งเปนของหยาบโลนไมใชของดี 
เอาศีลเอาธรรมมาอวดกนัซิถึงนาดู ก็เรียนมาทุกคน ไปเรียนเมืองนอกเมืองนาเรียนมา
เพื่ออะไร มันนาคิดเรื่องเหลานี้ เรียนมาเพื่อความอุจาดบาดตาอยางน้ีเหรอ เอาความ
ต่ําทรามมาอวดกันเหรอ ความต่ําทรามอยูที่ไหนก็มี ในสัตวเดรัจฉานในหมูในหมาก็มี 
คนควรที่จะเรียนเอาความดีงามมาอวดสัตวทั้งหลายเหลานี้บาง สุดทายเลยมาหมอบให
เขา ต่ํากวาหมามันก็หมอบละซิ มันดูไมไดนะ ศลีธรรมมีอยู เครื่องรับเครื่องวัดเครื่อง



 ๕

ตวงมีอยู ดชีั่วมีอยู จะเอาอะไรตั้งแตชั่วมาอวดกัน ใชไมไดนะ การเขามาวัดมาวา เปน
สถานที่สงบเสงี่ยมงามตาทุกอยาง อันนี้เอาสิ่งเลวรายทั้งหลายเขามาอวดมนัดูไมไดนะ 

นี้เอาจริงๆ ไมเหมือนใคร มันผานมาพอแลวเรื่องโลกเรื่องสงสาร ธรรมก็ผาน
มาเต็มหัวใจ เราจึงบอกวา เรียนโลกเราก็เรียนจบแลว เรียนธรรมก็จบแลวในหัวใจดวง
เดียวกัน เรียนโลกจบแลวปลอยวางโดยสิ้นเชิง เรียนธรรมจบแลวพอตัวเต็มสัดเต็ม
สวนดวยความเลิศเลอ เราเรียนมาจบหมดทั้งสองแลว เพราะฉะนั้นจึงนําออกพูดไดทัง้
ฝายดีฝายชั่วเต็มเม็ดเต็มหนวย ไมเคยกระดากอายกับใคร ธรรมเปนธรรมสอนโลกไป
หาอายอะไรอยู ถางั้นก็ไมเหนือโลกละซิ มีอ้ํามีอายมีอะไร เอาความจริงออกพูดผางๆ
เลย เรียกวาธรรม พากันจําเอานะ มันดีดมันดิ้นไปไมดูหนาดูหลัง เอาละวันนี้เทศน
เทานั้นละพอ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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