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เทศน�อบรมคณะครและน�กเร�ยนโรงเร�ยนอ�ดรพ�ทยาน�กล ณ ว�ดป�าบ�านตาด
เม!"อว�นท�" ๓๐ ส�งหาคม พ�ทธศ�กราช ๒๕๔๘
ม�ล�กหลายคน ม�ปอบหลายต�ว

ก-อนจ�งห�น
พระว�ดน�/ม�นเก-งนะเด�0ยวน�/น-ะ พระว�ดป�าบ�านตาดม�นเก-งนะ ม�นแทรกม�นแซงคร

บาอาจารย� เหย�ยบห�วครบาอาจารย�ไปนะ เวลาไปท3าอะไรๆ ไม-ให�เราทราบนะ เวลาผล
ของม�นแสดงออกมาแล�วม�แต-ฟ9นแต-ไฟมาเผาเราๆ น�"ละม�นเก-งกว-าครเป:นอย-างน�/ละ
เราพาด3าเน�นผ�ดพลาดท�"ไหน เราพ�จารณาโดยอรรถโดยธรรมท�กอย-างแล�ว พาพ�"น�องท�/ง
หลายด3าเน�น อย-างช-วยชาต�น�"ก<เหม!อนก�น เราไม-เห<นอะไรเป:นข�อบกพร-องส3าหร�บเราท�"
พาด3าเน�น ทางด�านว�ตถ� และนามธรรม ได�แก-การอบรมส�"งสอน เราท3าไปเป:นความราบ
ร!"นด�งามตลอดมา แต-ลกศ�ษย�หลวงตาบ�ว ว�ดป�าบ�านตาดน�/ม�นเก-ง ม�นแทรกออกทางน�/น
แทรกออกทางน�/เวลาน�/นะ ไปก-อน�/นก-อน�/ข>/นมา อวดเก-งนะ ม�นเก-งกว-าครแล�วม�นจะจม
นะ

เลอะเทอะไปหมดนะ ไล-ออกไปหนหน>"งแล�ว เราก<สงสารเอามาไว�อ�ก น�/ม�นมา
แสดงฤทธ�@แบบไหนอ�ก คราวน�/จะไม-ม�ทางอย-ละนะ ถ�าได�เอาคราวน�/ไม-ม�ทางอย- หาง
ขาดไปเลยเท�ยว อย-ามาเล-นก�บเรานะ ท�กอย-างเราพ�จารณาเร�ยบร�อยแล�วค-อยออกๆ ไม-
ได�มาพรวดพราดๆ นะ เราก<ไม-เคยเห<นผ�ด พ�จารณาเร!"องใดแล�วออก อ�นน�/ม�นพรวด
พราดๆ ม�นเก-งกว-าคร แซงหน�าแซงหล�ง ม�นเก-งนะว�ดป�าบ�านตาด แสดงฤทธ�@ต-างๆ
ออก แล�วถกข�บไล-ออกไปๆ ม�แต-พระเก-งๆ ท�/งน�/นท�"ถกข�บไล-ออกไป ม�นเป:นย�งไงว�ดป�า
บ�านตาดเรา ย�"งเลอะเทอะลงท�กว�นๆ

เราแก-เราไม-ค-อยได�ส�งเกตส�งกาพ�น�จพ�จารณาเร!"องพระ การร�บพระก<เหม!อนก�น
เราไม-ได�ต�/งใจร�บเอง ม�นแทรกเข�ามาๆ แล�วส-วนมากม�แต-มาแล�วก<แสดงฤทธ�@เดชออก
ไปด�วยความเลอะเทอะๆ นะ ม�นจะเลวมากนะว�ดป�าบ�านตาดน�"น-ะ ใครจะเอาเบอร�เลว
มากมาอวดเพ!"อนว�ดด�วยก�น พระด�วยก�น ม�องค�ไหนบ�างว�ดป�าบ�านตาดน�" ม�นม�อย-เสมอ
นะมาแทรก อวดฤทธ�@อวดเดช ถกข�บๆ ออกไป แหม ท�เรศจร�งๆ ก�เลสต�วเด�ยวน�/อยาก
ด�อยากเด-นน�"นซ� ด�เด-นม�นม�แต-มตรแต-คถแต-ฟ9นแต-ไฟซ� กล�บมาเผาพวกเพ!"อนผ�ม�ศ�ลม�
ธรรมด�วยก�นให�เด!อดร�อนว�-นวายด�วยก�นด�งท�"กล-าวอย-เวลาน�/แหละ

ม�นเป:นย�งไงพระเณรว�ดป�าบ�านตาดเวลาน�/ ม�นจะเลอะเทอะไปหมดแล�วหร!อ จะ
ไม-ให�ม�เกาะม�ดอนใดเลยเท�ยวหร!อเด�0ยวน�/น-ะ ม�แต-เก-งๆ แหละ คร�/นมาน�/ออกฤทธ�@ออก
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เดช ถกข�บๆ ไปเร!"อยๆ นะ จ3าให�ด� เด�0ยวจะได�ออกจากว�ดในพรรษานะ ความผ�ดความ
พลาดผ�ดได�ในพรรษานอกพรรษา การข�บออก คนท�"ท3าผ�ดข�บได�ท� /งในพรรษานอก
พรรษา อ�ปเปห� ไล-เลย ม�หล�กธรรมหล�กว�น�ยเป:นเคร!"องย!นย�นร�บรองด�วยก�นอย-แล�ว
ม�นเป:นอย-างน�/นม�นเก-งนะ ออกแทรกโน�นแทรกน�/ กลายเป:นโลกเป:นสงสารไปแล�วนะ
เวลาน�/ การด3าเน�นเราเพ!"อโลกน�/ ท�/งทางโลกทางธรรม เราด>งเข�ามาให�เป:นธรรมเพ!"อ
ความสงบร-มเย<น เช!"อมสมานก�นให�เป:นความถกต�องด�งาม ไม-ได�ม�การแตกการแยก ย�
แหย-ทางน�/นทางน�/ ไม-ม�ในธรรมท�/งหลาย ม�แต-เร!"องประสานๆ ท�/งน�/น

พระอย-ในว�ดน�/ต�วไหนเก-งๆ ให�เสนอต�วออกมา ม�นเก-งข>/นท�กว�นๆ นะพระว�ด
น�/น-ะ ม�นเป:นย�งไง ส� "งท� "สอนให�เน�นหน�กๆ ค!อความพากเพ�ยร ศ�ลธรรมเป:นเคร! "อง
ประจ3าห�วใจของพระ เพศของพระ ม�นไม-สนใจ ม�นไปสนใจหาแต-มตรแต-คถ อยากเด-น
อยากด�งก�บกองมตรกองคถม�อย-างเหรอ บรรดาจอมปราชญ�ท�/งหลายท-านเพ!"ออรรถ
เพ!"อธรรม เด-นด�งก<เด-นด�งไปในธรรม โดยท�"ท-านไม-สนใจอยากเด-นอยากด�งในธรรม
หากเป:นข>/นมาเองเพราะความด�งามของท-าน

ไอ�เราม�นอยากเด-นอยากด�งไปทางมตรทางคถ แหลกเหลวไปหมดนะเวลาน�/
มองไม-ท�น พระม�นเก-งไปทางน�/นแหละ ถ�าทางเลวน�/มองไม-ท�น ทางด�ม�นไม-เอาไหน ม�น
เลอะเทอะไปท�กว�นๆ ม�นเป:นย�งไงพระว�ดป�าบ�านตาดน�"น-ะ เวลาน�/ช! "อเส�ยงก<ว-าด�งเส�ย
ด�วยว�ดป�าบ�านตาด แล�วม�นก<ด�งท�/งกองมตรกองคถไปด�วยก�น ประกาศล�"นเลยเราไม-
เอ�ยงหน�าเอ�ยงหล�ง ใครผ�ดบอกผ�ด ใครถกบอกถก ถ�าในว�ดน�/ม�นเลวเส�ยจร�งๆ เอาไว�
ไม-ได�เราข�บออกท�/งว�ดเลย เราอย-องค�เด�ยว ถ�าเราไม-ด� เอ�า ข�บเราออก เรายอมร�บเร!"อง
ธรรม ไม-ม�อคต�อะไรละ ความเห<นแก-ต�วไม-ม�ในธรรมท�/งหลาย

พาก�นต� /งอกต� /งใจปฏ�บ�ต�ต�วเองซ� ไปย� -งอะไรก�บเร! "องโลกเร! "องสงสารซ> "งเป:น
เหม!อนกองมตรกองคถ ธรรมทองท�/งแท-งท3าไมไม-สนใจ ปฏ�บ�ต�ต�วให�ด�ซ� น�"ได�ย�นแย<บ
ออกมาแง-น�/นแย<บออกมาแง-น�/ ม�แต-มตรแต-คถ เด�0ยวน�/ม�นเต<มว�ดป�าบ�านตาดแล�วนะ
ใครจะสม�ครเป:นมตรเป:นคถอ�ก ว�ดน�/ให�ม�นเต<มให�ได�ร"3าล!อเส�ยว�ดป�าบ�านตาด ม�แต-กอง
มตรกองคถให�ร"3าล!อ เวลาน�/ม�นก<แสดงฤทธ�@ของม�นแล�วออกในแง-ต-างๆ มองไม-ท�นนะ
ม�นเป:นย�งไง ถ�าส�"งเลวร�ายท�/งหลายน�"มองไม-ท�น เร<วท�"ส�ด ล�งร�อยต�วส�ไม-ได�ความรวดเร<ว
ถ�าเป:นทางด�น�/อ!ดอาดๆ เต-าในว�ดท�/งหมดน�/ส�ไม-ได� เต-าม�นก<ง�-มง-ามต�วมเต�/ยม อ�นน�/ม�น
ย�"งง�-มง-ามต�วมเต�/ยมถ�าประกอบความด�งาม ม�นง�-มง-ามต�วมเต�/ยมย�"งกว-าเต-าอ�กนะ ฟCงให�
ด�นะ ม�นเป:นย�งไง แล�วไหลเข�ามาๆ ปDดไว�เท-าไรไหลเข�ามาท�กช-องท�กม�ม คร�/นไหลเข�า
มาก<มาเป:นกองมตรกองคถเต<มว�ดน�"ซ� โอE ม�นน-าท�เรศนะ
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ประชาชนญาต�โยมก<ให�พาก�นพ�จารณา การเทศน�น�/ธรรมสอนโลกนะ ความผ�ด
ความพลาดความอะไรน�/ ม�ได�ท�/งพระท�/งฆราวาส น�"ท-านสอนพระ เราเป:นฆราวาสเราม�
ห�วใจไหม ด�ช�"วม�อย-ก�บเราไหม ควรท�"จะช3าระจากธรรมท�"สอนน�/ม�ไหม ถ�าม�ก<เอาไปช3าระ
ต�วเองซ� พอเห<นท-านเทศน�เอ�ยงไปทางพระ ก<น>กว-าต�วน�/เป:นความเล�ศความเลอ เป:น
เทวบ�ตรเทวดาอ�นทร�พรหมไปหมด ม�นล!มต�วท�นท�นะ เอาละให�พร

โทรศ�พท�ม!อถ!ออย-ในว�ดน�/ม�อย-ก�บใครบ�าง เราอน�โลมผ-อนผ�นท�/งๆ ท�"อ�นน�/เป:น
ภ�ยเต<มท�"นะ เป:นภ�ยส�ดยอดค!อโทรศ�พท�ม!อถ!อ ส3าหร�บพระน�/เป:นภ�ยข�/นส�งฆาฯปาราช�ก
ไม-สงส�ย อย-ก�บโทรศ�พท�ม!อถ!อน�/ท�/งน�/น น�"เราห�ามหมดนะ เราจะอน�โลมให�เฉพาะเคร!"อง
เด�ยวส3าหร�บส-วนรวม เพ!"อชาต� ศาสนา รวมอย-ในน�/ อ�นน�/เป:นส!"อเป:นทางให�ม�ร�บไว�แห-ง
เด�ยว ม�ความจ3าเป:นก<มาต�ดต-อท�"น�" แต-ส3าหร�บเป:นเคร!"องของพระแต-ละองค�ๆ ม�ไม-ได�
นะ องค�ไหนทราบว-าม�ไล-ออกจากว�ด ในพรรษานอกพรรษาก<ตาม เราจะเส�ยดาย
โทรศ�พท�หร!อจะเส�ยดายต�วเราท�"จะได�ออกจากว�ด เราจะเอาโทรศ�พท�ออกจากว�ด หร!อ
จะเอาต�วของเราออกจากว�ด

หล�กธรรมว�น�ยละเอ�ยดลออมากท�"ส�ด ส�"งเหล-าน�/ม�นหยาบท�"ส�ดท3าไมจ>งจะไม-เข�า
ใจก�น ม�นด!/อด�านเอามาอะไร ม�ไหมในว�ดป�าบ�านตาดโทรศ�พท�ม!อถ!อ ถ�าม�ให�เตร�ยม
ออกจากว�ดนะ เราจะอน�โลมไม-ได�เป:นอ�นขาด อ�นน�/คอขาดบาดตายอย-ก�บโทรศ�พท�ม!อ
ถ!อน�/แหละ ใครให�ร�บจ�ดการ จ�ดการต�วเองออกจากว�ด หร!อจะเอาโทรศ�พท�ออก ม�นเก-ง
มาจากไหนพวกน�/น-ะ โห ม�นน-าท�เรศนะ ม�ไหมในว�ดป�าบ�านตาดน�/ บอกอย-างเด<ดนะ
เห<นเอาก�นจร�งๆ อย-างเด<ดขาดเลยท�เด�ยว ไม-ม�ค3าว-าอน�โลม เพราะอ�นน�/คอขาดบาด
ตาย โทรศ�พท�ม!อถ!อเป:นเร!"องคอขาดบาดตายส3าหร�บพระเรา ม�นเก-งกล�าย�"งกว-าพระ
พ�ทธเจ�ามาจากไหน ม�นท�เรศนะ ออกท�กช-องท�กทางมองไม-ท�น

หล�งจ�งห�น
เราเส�ยสละด�วยความเมตตาก�บบรรดาพ�"น�องลกหลานไทยเรา เราไม-ม�อะไรเก<บ

ห�วอกเราเปDดหมด ไม-ม�อะไรท�"จะมาเก<บมาก3า ม�เท-าไรไหลออกๆ เพราะอ3านาจแห-ง
ความเมตตา เมตตาน�/พอของตกมาปCJบ เมตตาความสงสารกวาดออกป�Kบ ไปน�นๆ หมด
ตกปCJบกวาดป�Kบๆ เลย อ3านาจแห-งความเมตตาส3าค�ญมากนะ ท�"เราไปไม-หย�ดไม-อย-ท�ก
ว�นน�/ก<เพราะอ3านาจแห-งความเมตตา ซอกแซกซ�กแซ<ก ท�กข�ยากล3าบากล3าบน จะว-าทน
เอาก<ไม-เห<นทนวะ ไปอย-อย-างน�/น ไปอย-ตลอด

ส-วนท�"ว-าช-วยโรงพยาบาลต-างๆ ในการสร�างน�/นสร�างน�/เคร!"องม!อแพทย�อะไรๆ
เป:นประจ3า ดเหม!อนสองร�อยกว-าโรงท�"เราได�ช-วยนะ บางแห-งซ!/อท�"ด�นเพ�"มให�ๆ ท�"ไหน
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ม�นแคบต�ดต-อก�บเจ�าของท�"เขาท�"ต�ดก�นก�บโรงพยาบาล เม!"อเขาย�นด�ขายให�เราซ!/อเอาเลย
ซ!/อเอาๆ อย-างน�/น นอกจากเจ�าของเขาไม-ขายม�นก<จ3าเป:น ส�ดว�ส�ย ท�"ไหนเขาขายเราซ!/อ
ให�ๆ เลย บางแห-งยกท�/งโรงพยาบาลเลย ค!อไปซ!/อใหม-ให�เลย โรงพยาบาลเก-าน�/ให�เป:น
อนาม�ยไป อ�นน�/นให�เป:นโรงพยาบาลอย-างน�/ก<ม�ท�"เราช-วยโลก

แต-ม�ท�"สงส�ดนะต�/งแต-ช-วยโลกมาน�/ ส3าหร�บโกด�งช-วยโรงพยาบาลน�/ม�อย-างสงส�ด
เพ�ยง ๙ โรง โรงพยาบาลว�นหน>"งท�"มาน�/มาสงส�ดเพ�ยง ๙ โรงเท-าน�/นไม-ถ>ง ๑๐ โรง ว�น
หน>"งนะ อย-างมากท�"ส�ดก< ๙ โรง สามส�"ห�าโรงเป:นประจ3าท�กว�นๆ ของไม-ให�อด ส�"งไว�ให�
เต<มเอ�Nยดๆ ตลอดเวลา โรงไหนมาก<ตามเอาของเร�ยบร�อยแล�วก<เต�มน/3าม�นให�ท�กค�นรถ
นะ เต�มให�เต<มถ�งๆ ให�หมด ปCJมน/3าม�นเราก<ม� ใครอย-เม!องอ�ดรว-าม�ปCJมน/3าม�นมากอย-ามา
อวด อ�นน�/ออกใส-เปร�/ยงเด�ยวหลงท�ศไปนะ ปCJมน/3าม�นเราม�อย-น�"น

เหต�ท�"เราจะพอทราบบ�าง เราน�"งอย-น�/ เขาขนถ�งน/3าม�นมาเป:นถ�งๆ เท-าไรล�ตร
ผ-านมาน�" เต<มรถๆ ม�นถ�งอะไรน�า เขาบอกถ�งน/3าม�น แล�วจะเอาไปไหน เอาไปใส-ปCJม ปCJม
ของเรา โห ขนาดน�/นเหรอ ขนาดน�/น ม�นมาส�มผ�สก<เลยถามด เด!อนหน>"งน/3าม�นท�"เต�ม
รถๆ น�/เด!อนหน>"งหมดประมาณเท-าไร ว-าห�าแสนกว-าบาท น�"เฉพาะน/3าม�นนะเด!อนหน>"ง
ห�าแสนกว-า เป:นอย-างน�/นเป:นประจ3าๆ ม�โรงพยาบาลท�"จะเข�ามาเต�มน/3าม�นน�/ ก�บรถของ
เราท�"จะไปไหนมาไหนก<มาเต�มท�"น�" จากน�/นก<โรงพยาบาล นอกน�/นไม-ม� เราให�เฉพาะๆ 

ต!"นข>/นมาน�/พดเปDดห�วอกให�พ�"น�องท�/งหลายทราบนะ พอต!"นข>/นมาพ�บจ�ตแทนท�"
จะมาอย-ก�บต�วน�/ไม-อย- จ�ตม�นจะกระจายออกท�"วโลกด�วยความเมตตา กระจายออกไป
หมด ควรจะสงเคราะห�ย�งไงต-อย�งไงม�นจะออกของม�นเอง จากน�/นเราก<ค-อยก�าวเด�น
ตามก3าล�งของเราไปเร!"อยๆ อย-างน�/ เราช-วยโลกช-วยขนาดน�/น จ>งอยากให�พ�"น�องท�/งหลาย
ได�เห<นเร!"องธรรมภายในใจ ถ�าได�เก�ดข>/นมาแล�วใจดวงน�/นเป:นคนละโลกข>/นมานะ ใจท�"
เต<มไปด�วยมตรด�วยคถ ข�/โลภ ข�/โกรธ ข�/หลง ก�บใจท�"บร�ส�ทธ�@พ�ทโธเป:นธรรมท�/งแท-งแล�ว
มาเท�ยบก�นเท�ยบไม-ได�เลย

ใจพระพ�ทธเจ�า ใจพระอรห�นต�ท-าน เป:นธรรมท�/งแท-ง ก�บใจของส�ตว�โลกซ>"งเป:น
เหม!อนมตรเหม!อนคถ ข�/โลภ ข�/โกรธ ข�/หลงครอบน�/น เอามาเข�าก�นไม-ได�เลย แต-ใจท�"
เป:นธรรมท�/งแท-งน�/นละช-วยโลกสกปรกให�ค-อยสะอาดสะอ�าน บรรเทาท�กข�ข>/นมาๆ ด�ง
พระพ�ทธเจ�าท-านสอนโลก สามโลก ฟCงซ�น-ะ ต�/งแต-ท�าวมหาพรหมลงมาหามน�ษย�มนา
พระพ�ทธเจ�าสอนได�หมดเลย ธรรมอ�นน�/ละสอน กว�างขวางขนาดไหนธรรมของพระ
พ�ทธเจ�า และท3าความร-มเย<นให�แก-โลกมากขนาดไหน

ย�"งผ�ม�ความสามารถปฏ�บ�ต�ตามพระองค�ท-านได� ผ-านได�เลยๆ เช-นอย-างผ�ท-าน
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ส3าเร<จมรรคผลน�พพาน ท-านเหล-าน� /เร�ยกว-าผ-านพ�นเร! "องความท�กข�ท� /งมวลตลอด
อน�นตกาล เร�ยกว-าน�พพานเท�"ยง ไม-กล�บมาเก�ดแก-เจ<บตายคล�กเคล�าก�บความท�กข�
ทรมานท� /งหลาย ซ> "งเคยเป:นมาต� /งก�ปต� /งก�ลปOน� /อ �กต-อไป หมดโดยส� /นเช�ง เร�ยกว-า
น�พพานเท�"ยง ธรรมพระพ�ทธเจ�าเป:นอย-างน�/น

ธรรมเท-าน�/นท�"จะพาให�ท�กส�"งท�กอย-างมน�ษย�มนาพอม�ค-าม�ราคา ถ�าไม-ม�ธรรม
แล�วเหลวไหลไปด�วยก�นหมด ใครอย-ามาอวดนะว-าเศรษฐ�ก�ฎRมพ� เง�นก�"ล�านๆ ก�"กองภ
เขาเง�นภเขาทอง อย-ามาอวดนะ ถ�าใจไม-เป:นธรรมเส�ยอย-างเด�ยว เหล-าน�/นกลายเป:นไฟ
ได�หมด ใจน�/ม�นจะไปกว�านเอาน�/นมาเป:นไฟเผาต�วเองแล�วเผาโลกได� ถ�าใจน�/เป:นธรรม
ม�มากม�น�อยอ�นน� /นจะกลายเป:นค�ณไปหมด เป:นอย -ก�บใจนะไม-ได�เป:นอย -ก�บอะไร
เพราะฉะน�/นใจจ>งต�องได�ร�บการอบรมเป:นส3าค�ญมากท�เด�ยว ถ�าไม-ม�การอบรมเลยไม-ม�
ความหมายนะมน�ษย�เรา

ใครอย-าอวดเก-งว-าเร�ยนร�มาจากทางน�/นทางน�/ ความร�เหล-าน�/ม�นออกจากคล�ง
ของก�เลสไปสอน ไปเร�ยนเม!องไหนๆ ก<คล�งก�เลส สอนมาก<เป:นเร!"องก�เลส ก<ปฏ�บ�ต�ไป
ตามแถวแนวของก�เลส ไม-ได�เป:นไปตามแถวแนวของธรรม ตามแถวแนวของก�เลสข>/น
ต�นก<เห<นแก-ต�ว ชอบยกชอบยอปอปCSน น�"เร!"องก�เลส เร�ยนมาสงเท-าไรๆ ถ�าไม-ม�ธรรม ต�ว
น�/ละเป:นต�วย�กษ�ใหญ- เป:นต�วท3าลายชาต� ศาสนา ได�ไม-สงส�ยถ�าไม-ม�ธรรมเส�ยอย-างเด�ยว
ถ�าม�ธรรมแล�วเป:นเคร!"องประด�บได�เป:นอย-างด� ธรรมจ>งเป:นของส3าค�ญ ถ�าเข�าประด�บ
ตรงไหนม�ค-าข>/นมาๆ ธรรมเข�าไปตรงไหนม�ค-าข>/นมา ถ�าก�เลสมาอย-ท�"ห�วใจแล�วไม-ม�ใคร
ม�ค-าแหละ จะยกยอต�วเองขนาดไหน สงขนาดไหน ก<ม�แต-ลมปาก ต�วเองเป:นฟ9นเป:นไฟ
เผาไหม�อย-ในห�วอกด�วยก�เลสเหล-าน�/ ถ�าม�ธรรมอย-น�/แล�วเป:นน/3าด�บไฟๆ ระง�บก�นไป
น�"น พอถพอไถก�นไปได�คนม�ธรรม ถ�าไม-ม�ธรรมเลยแล�วหมดสาระนะ

ขอให�ลกหลานท�/งหลายได�น3าไปปฏ�บ�ต�นะ เราเร�ยนหน�งแส-หน�งส!อในโรงร" 3า
โรงเร�ยน เร�ยนมาก<เพ!"อประกอบหน�าท�"การงานเพ!"อส-วนตนและส-วนรวมให�ม�ความแน-น
หนาม�"นคงราบร!"นด�งามต-อไปด�วยว�ชาท�"เราเร�ยนมา ไม-ใช-เร�ยนมาแล�วเป:นเพชฌฆาต
ส�งหารตนและส-วนรวม ใช�ไม-ได�นะ เร�ยนมาว�ชาทางโลกก<ไปทางโลก แต-ให�ม�ธรรม
แทรกเข�าไป ถ�าม�แต-ว�ชาทางโลกล�วนๆ เป:นภ�ยได�ไม-สงส�ย ถ�าม�ธรรมแทรกเข�าไปๆ
แล�วสง-างาม

ความร�ม�มากน�อยเท-าไรๆ ม�ธรรมในใจ ไปท�"ไหนม�คนเคารพน�บถ!อกราบไหว�
บชา น�"ละธรรมในใจประด�บว�ชาให�สวยงามข>/นไป ว�ชาก<ท3าหน�าท�"ตามหล�กว�ชาของตน
เป:นประโยชน�แก-โลก ม�ธรรมแทรกเข�าไปเป:นอย-างน�/นละ ถ�าม�แต-ว�ชาทางโลกล�วนๆ
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น�"นละว�ชาร�ดว�ชาไถ ว�ชาร�อยเล-ห�ร�อยเหล�"ยมร�อยส�นพ�นคม ก�นต�บก�นปอดพวกเด�ยวก�น
มน�ษย�ด�วยก�น ค!อว�ชาของก�เลสท�"เร�ยนมาสงๆ น�"นแหละ มาท3าลายชาต� ท3าลายศาสนา
พระมหากษ�ตร�ย�ได�ว�ชาเหล-าน�/น-ะ ถ�าไม-ม�ธรรมเป:นข�าศ>กได�อย-างใหญ-หลวงนะ อาศ�ย
ว�ชาท�"เร�ยนมา ถ�าม�ธรรมแล�วว�ชาท�"เร�ยนมาน�/เป:นค�ณไปท�/งหมดเลย พาก�นจ3าเอา

ใครอย-ท�"ไหนอย-าล!มธรรมนะ อย-าอวดด�อวดเก-งด�วยความร�ว�ชา ฐานะสงต"3าของ
ต�วเอง ย�"งกว-าธรรม ธรรมน�/เล�ศครอบไปหมดแล�ว ม�มากม�น�อยจะเล�ศอย-ในใจของผ�ม�
อย-ในน�/น อบอ�-นอย-ในน�/น ธรรมม�มากม�น�อยไม-ได�ถ!อว-าเป:นข�/นเศรษถงเศรษฐ�เหม!อน
โลกเขาแหละ ธรรมม�ภายในใจเราจะเร�ยกว-าเศรษฐ�ธรรมก<ได� อย-างท� "เราเคยพดให�
ธรรมล� ผาแดง ท-านง�บๆ ง�บๆ ไม-ค-อยพดอะไรแหละ เหม!อนเซ-อๆ ซ-าๆ แต-ภายใน
เป:นเศรษฐ�ธรรม เราบอกเลย น�"น น�ส�ยท-านเป:นอย-างน�/น ง�บๆ ง�บๆ ไป แต-ภายในสง-า
จ�าซ� เร�ยกว-าเศรษฐ�ธรรม ไปไหนเย<นธรรมม�ในใจ

จ>งต�องให�พยายามบ3าร�ง ร�กษาต�วให�ด� ไปศ>กษาเล-าเร�ยนให�ต�/งหน�าต�/งตาศ>กษา
เล-าเร�ยน ด3าเน�นไปตามโปรแกรมท�"ศ>กษาเล-าเร�ยน เวลาเล-นๆ เวลาจร�งๆ เวลาเร�ยนๆ
มาแล�วหน�าท�"การงานอะไรทางบ�านทางเร!อนท�"จะปฏ�บ�ต�ช-วยพ-อช-วยแม- ก<ให�ท3าหน�าท�"
น�/นๆ อย-าเตร<ดเตร- ต�/งแต-เก�ดมาพ-อแม-บ3าร�งบ3าเรอร�กษา ลกคนหน>"งๆ น�/พ-อแม-เส�ยไป
เท-าไร บอบช/3าเท-าไร ลกคนหน>"งๆ เหล-าน�/ ลกเหล-าน�/ม�พ-อม�แม-ท� /งน� /น พ-อแม-เล�/ยงด
ร�บรอง เป:นบUอยกลางบ�านกลางเร!อนมาต�/งแต-ว�นตกคลอดออกมา เราจะมาเย-อหย�"ง
จองหองไม-ได�นะ พ-อแม-เล�/ยงดขวนขวายมาม�เท-าไรๆ ขนมาหมด พอเร�"มจะเข�าอน�บาล
เคร!"องท�"จะไปเร�ยนอน�บาลม�อะไรบ�าง น�"นพ-อแม-หาแล�วนะ จากน�/นก<ก�าวข>/นส-ประถม
ม�ธยม ย�"งสงเท-าไรย�"งเป:นปอบต�วใหญ- ก�นต�บปอดพ-อแม- ม�เท-าไรไม-พอๆ พ-อแม-เลยจะ
ตาย ม�ลกหลายคนเท-าไรเร�ยกว-าม�ปอบหลายต�ว ก�นต�บก�นปอดพ-อแม- พ-อแม-เลยจะ
ตาย เราละโอ-อ-าๆ ไปโรงร"3าโรงเร�ยนอวดเพ!"อนอวดฝง พ-อแม-ผ�เป:นบUอยกลางเร!อนไม-
ได�ดซ� จะตายนะ ให�เห<นอกเห<นใจพ-อแม- เร�ยนมาแล�วให�ปฏ�บ�ต�หน�าท�"ตามความม�-ง
หมายท�"ไปเร�ยนมา หน�าท�"การงานจะเป:นผลเป:นประโยชน�

ให�เช!"อฟCงพ-อแม-นะ ลกท�"ฝ�าฝ9นพ-อแม-ไม-เจร�ญ ไม-ม�ใครเจร�ญ ลกท�"ฝ�าฝ9นพ-อแม-
ดถกเหย�ยดหยามพ-อแม- หาว-าเป:นคนท�กข�คนจนอย-างน�/ เช-นเพ!"อนเขาเป:นลกเศรษฐ�
ก�ฎRมพ�ม�หน�าม�ตา พ-อแม-ของเราเป:นคนท�กข�คนจน แล�วใครเล�/ยงเรามา น�"นเอาตรงน�/ซ�
เศรษฐ�เขามาเล�/ยงเราไหม พ-อแม-ท�"ท�กข�ๆ จนๆ ตะเก�ยกตะกายเล�/ยงลกมาจนใหญ-โต
เหม!อนบ�านเหม!อนเม!องเขา ไปดถกพ-อแม-ไม-ได�นะ น�"ละย�"งม�ค�ณค-ามาก ได�เห<นค�ณของ
พ-อของแม-มาก
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เวลาท�กข�เวลาจน จนจร�งๆ นะพ-อแม- ไม-ทราบจะด>งใส-ลกคนไหนๆ บ�าง หา
แทบเป:นแทบตาย ไอ�เราม�แต-โอ-อ-าฟ�ฟ�า สน�กเฮฮาจนล!มเน!/อล!มต�วเส�ยผ�เส�ยคนไปก<
เยอะในว�ยเร�ยนนะ แทนท�"จะเป:นว�ยเร�ยนม�นกลายเป:นว�ยเล-น ว�ยโกโรโกโสไปเส�ย เลย
เส�ยคนท�/งคนไม-เก�ดประโยชน�อะไร ความม�-งหว�งของพ-อแม-และการเล�/ยงดของพ-อแม-
มาต�/งแต-อ�อนแต-ออก จนกระท�"งถ>งความเส�ยคนท�/งคนในลกแต-ละคนๆ น�/เป:นย�งไง พ-อ
แม-อกจะแตกไปแล�วนะน�"น ให�ฟCงเส�ยงพ-อแม- อย-างไรอย-าล!ม พ-อแม-เป:นส3าค�ญ ลกม�
พ-อม�แม-ให�ฟCงเส�ยงพ-อเส�ยงแม- ลกศ�ษย�ม�ครม�อาจารย�ให�ฟCงเส�ยงครเส�ยงอาจารย� ถ�าไม-
ฟCงเส�ยงครเส�ยงอาจารย�คนน�/นเตล�ดเปDดเปDง ลงเหวตกบ-อไปเลย ไม-ม�ความด�ละ จ3าให�ด�
นะ ว�นน�/พดเพ�ยงเท-าน�/ละ ไม-พดมากน�ก ว�นไหนก<พดท�กว�นๆ เอาละจ3าเอานะลกหลาน

ผ��ก�าก�บ สถาน�ว�ทย�ช�มชนเว�ยงพ�งค� FM 97 Mhz อ�ดรเรด�โอ อ.เม!องอ�ดรธาน� ขอ
ถวายเวลาถ-ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตา ช-วงเช�า ๑ ช�"วโมง เร�"มแต- ๕ ธ.ค.

๒๕๔๗ เป:นต�นไป และเร�"มถ-ายทอดทางอ�นเตอร�เน<ต www.97 udornradio.com ช-วงเช�า
๑ ช�"วโมง และช-วงกลางค!น จากเวลา ๒๓.๐๐-๕.๐๐ น. เป:นพระธรรมเทศนา อบรม
พระและฆราวาส และพระธรรมเทศนาของครบาอาจารย�สายกรรมฐานหลวงป�ม�"นคร�บ

หลวงตา ว�ทย�อ�ดรน�/เขาถ-ายทอดเราท�"เทศน�มาน�/เป:นประจ3านานแล�วนะ เง�ยบๆ
ว�ทย�ท� "อ�ดรเขาถ-ายจากน�/มาประจ3านานแล�ว พ>"งมากระจายเม! "อเร<วๆ น�/ แต-ก-อนไม-ก� "
สถาน�เขาถ-ายทอดเง�ยบๆ เร! "อยมา เวลาน� /เลยกระจายไปท� "วโลกเลยเทศน�ของเรา
กระจายออกไปท�"วโลก เทศน�ของเราเด�0ยวน�/ออกท�"วโลกไม-ใช-แต-ประเทศไทย อย-าง
เทศน�เด�0ยวน�/ออกท�"วประเทศไทยแล�วน�" ท�กเช�าๆ ออกทางว�ทย� ออกบ�านตาด ออกสวน
แสงธรรม ข� /วใหญ-ม �นอย -สองอ �นน� "  ต �นใหญ-ม �นอย -น� /  จากน� /นกระจายออกไปท� "ว
ประเทศไทย ว�ทย�เส�ยงธรรมเราน�/ออกมากท�เด�ยว ออกท�กแห-งท�กหน ออกอย-างรวดเร<ว
เส�ยด�วย ขยายก�นออกไปหมด เราก<พอใจ

เพราะการเทศนาว-าการให�บรรดาพ�"น�องประชาชนท�/งหลายได�ทราบท�"วหน�าก�น
ตลอดมาน�/ เราถอดจากห�วใจเราจร�งๆ จากภาคปฏ�บ�ต�ท�"เห<นผลประการใดในธรรมท�/ง
หลาย เราถอดออกมาจากน�/ สาธ� พดเราไม-ได�ประมาท ค�มภ�ร�ใบลานเราก<เร�ยนมาจน
เป:นมหาว-าง�/นเถอะน-ะ คร�/นเวลาจะเอาจร�งๆ ม�นไหลเข�าน�/หมดนะ ออกจากน�/เลยท�"น�"
แล�วธรรมออกจากน�/แน-นอนแม-นย3า ออกจากต3าร�บต3าราม�ลบม�คล3า เพราะจ�ตใจเราไม-
แน-นอน อ-านธรรมเข�าไป ถ>งธรรมจะแน-นอนเม!"อจ�ตใจย�งไม-แน-นอนม�นก<ไม-เป:นหล�ก
เป:นเกณฑ�ด�นะ พอน3าธรรมะท�"เร�ยนในต3าราออกมาปฏ�บ�ต� เก�ดผลข>/นมาจากภาคปฏ�บ�ต�
ท�น�/แน-นอนๆ
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น�"ละบรรดาพ�"น�องท� /งหลายท� "ฟCงเส�ยงเทศน�เราน�" เด�0ยวน� /คงจะช�นไปบ�างแล�ว
แหละ เพราะเราเคยประกาศให�ทราบเสมอ ค!อส3านวนเทศน�ของเราน�/ เวลาน�/ก�บต�/งแต-
ก-อนผ�ดก�นมาก เป:นคนละคนเป:นคนละโลกไป ค!อเวลาเราน3าปร�ย�ต�ออกมาเทศนาว-า
การ ก<เหม!อนก�นก�บบรรดาพระเจ�าพระสงฆ�ท-านเทศน�ท�"วประเทศไทย ท-านเทศน�อย-าง
ไรเราก<เทศน�อย-างน�/นเพราะไปตามต3ารา ไม-ม�ซอกแซกซ�กแซ<ก ไม-ม�เน�นม�หน�ก ต3าราว-า
อย-างไรก<ว-าไปอย-างน�/นๆ ถ�าเก�ดม�ผ�มาท�ก ท3าไมจ>งเทศน�อย-างน�/นล-ะ ก<ต3าราท-านว-า
อย-างน�/น ม�นหลบไปหาต3าราเส�ย

ท�น�/พอเอาต3ารามาปฏ�บ�ต� น�"ละท�"น�"ม�นเปล�"ยนนะ เปล�"ยนตามความร�ของจ�ตท�"เป:น
ข>/นมา เวลามาปฏ�บ�ต� ธรรมเก�ดท�"น�" แต-ก-อนก�เลสเก�ดตลอด เวลามาปฏ�บ�ต�ธรรม ธรรม
เก�ดๆ เก�ดข>/นมาท�"ไหนๆ ตรงไหนๆ แม-นย3าๆ เราจะพล�กแพลงเปล�"ยนแปลงไปเทศน�
แบบอ!"นไม-ได� เทศน�ทางปร�ย�ต�ท-านเทศน� สมม�ต�ว-าม�กองท�พก�เลส ก<เล�"ยงๆ ไปน�/เส�ย
กล�วก�เลส เล�"ยงไปน�/เล�"ยงไปน�/นเส�ย แต-ธรรมะภาคปฏ�บ�ต�ไม-เป:น เป:นย�งไงร�ย�งไงเห<นย�ง
ไงต�องเทศน�อย-างตรงไปตรงมาตามท�"ร�ท�"เห<น ด�วยเหต�น�/เองส3านวนของเราท�"เทศน�ท�ก
ว�นน�/ ก�บท�"เราเทศน�ทางปร�ย�ต�แต-ก-อนจ>งผ�ดก�นมาก เป:นคนละคนไปเลย

เทศน�ทางปร�ย�ต�ก<เหม!อนก�บท�"พระท�/งหลายท-านเทศน�น�"นแหละ แต-พอมาเทศน�
ทางภาคปฏ�บ�ต�น�/ไปอย-างตรงแน-วๆ เป:นย�งไงเป:นอย-างน�/น จะหล�กไปไม-ได�นะม�นบ�งค�บ
ในต�ว จ>งเร�ยกว-าธรรม คงเส�นคงวาหนาแน-นด�วยเหต�ด�วยผลด�วยหล�กด�วยเกณฑ� ต�อง
เป:นอย-างน�/นตลอดไป จะหล�กจะเล�"ยงไปอย-างน�/นไม-ใช-ธรรม ท�น�/เพ!"อให�เป:นธรรม เป:น
ย�งไงก<ต�องพดออกมาตามความเป:นจร�งน�/น น�"ละจ>งกลายเป:นขวานผ-าซากไปหน>"ง และ
เร�ยกว-ากระแทกแดกด�น ความจร�งไม-นะ ไม-ก�บใคร ตามความจร�งของเทศน� ควรหน�ก
หน�ก ควรเบาเบา อย-างน�/นเร!"อยๆ ไป ให�พาก�นเข�าใจอย-างน�/

ส3านวนของเราท�"เทศน�ท�กว�นน�/ก�บแต-ก-อน ก<ต�/งแต-เทศน�สม�ยท�"เร�ยนหน�งส!ออย-
ทางปร�ย�ต�เป:นอย-างหน>"ง เหม!อนท�"วๆ ไป แต-ส3านวนท�"มาออกจากทางด�านปฏ�บ�ต� เก�ด
ข>/นทางน�/ เทศน�ทางน�/เร�ยกว-าธรรมเปDด เอ�า พดให�ช�ดเจนเลย ไม-ได�เหม!อนก�นนะท�"น�"
ธรรมเก�ดน�/จะพล�กแพลงเปล�"ยนแปลงไปไหนไม-ได�นะ เป:นย�งไงต�องพดตามน�/นๆ ไม-
ง�/นไม-เร�ยกว-าธรรม แน-ะเอาละนะ ต�องตรงไปตรงมาอย-างน�/น เพราะฉะน�/นภาษาของเรา
อย-างเทศน�อย-ท�กว�นน�/ส3านวนท�กว�นน�/จ>งเป:นคนละคนไป กร�ณาพ�"น�องท�/งหลายทราบนะ
เราพดตามหล�กความจร�งไม-หล�กไม-เล�"ยงไปไหน ตรงเปZงๆ ไปเลย เป:นอย-างน�/นละ

ไม-ว-าธรรมข�/นใดลงได�เก�ดข>/นก�บใจแล�วแม-นย3าๆ ไม-จ3าเป:นต�องหาใครมาเป:น
พยาน ท-านว-า สน�ท�ฏ�ฐ�โกๆ ร�เองเห<นเอง พดได�เอง แสดงได�เอง ไม-ต�องไปหาย!มจาก
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ใคร ย!มท�"ไหนไม-ต�อง น�"ละธรรมภาคปฏ�บ�ต�ท�"เก�ดข>/นภายในใจจากผ�ปฏ�บ�ต�ธรรม ถ�าไม-
ปฏ�บ�ต� นอนเฝ[าหมอนก<ม�แต-หมอนเต<มต�วๆ ไปท�"ไหนแทนท�"จะเห<นคนกล�บม�แต-หมอน
เต<มต�ว น�"นถ�าหาหมอนก<เห<นหมอน หาธรรมก<เห<นธรรม เข�าใจไหมล-ะ เอาละพอ

พดถ>งเร!"องว-าธรรมเก�ด เลยพดไม-ได�นะ น�"นเห<นไหมเวลาเก�ด เวลาธรรมเก�ด
ธรรมเก�ดจากใจๆ ธรรมเก�ดๆ ธรรมอย-ท�"น�" ใจก�บธรรมเป:นอ�นเด�ยวก�น เร�ยกว-าธรรม
อย- เลยไม-เร�ยกว-าเก�ดไม-เก�ด ธรรมอย-ก�บใจ ใจก�บธรรมเป:นอ�นเด�ยวก�นแล�วจ�าเลย การ
เทศนาว-าการน�/แล�วแต-เหต�การณ�ท�"จะมาเก�"ยวข�อง ท�"จะพดหน�กเบามากน�อยม�นจะออก
ของม�นเองๆ ท�"ควรจะได�ร�บประโยชน� ถ�าไม-เก�ดประโยชน� ด>งออกก<ไม-ออก เป:นอย-าง
น�/น ร�ขนาดไหนก<เหม!อนไม-ร� น�"ละธรรมภายในใจเป:นอย-างน�/น จ>งไม-ม�ค3าว-าอ�ดอ�/นต�นใจ
หร!อผล�กด�นอยากให�พดให�ค�ย ไม-ม� แต-เวลาเหต�การณ�ท�"ควรจะพดหน�กเบามากน�อย
หากเป:นเองๆ ควรจะท�-มท�-มเลยๆ เป:นอย-างน�/นนะธรรม

เราจ>งอยากให�พ�"น�องท�/งหลายเห<น ใจดวงน�/ม�นบรรจ�มตรคถเต<มห�วใจมานาน
แสนนานแล�ว ให�เอาธรรมเข�าแทรกดซ�น-ะ จนกระท�"งธรรมเข�าเต<มห�วใจแล�ว ท�น�/เป:นย�ง
ไง จ�าไปหมดเลย ต-างก�นอย-างน�/นนะ พ�ทธศาสนาของเราเป:นศาสนาท�"เล�ศเลอส�ดยอด
แล�ว อย-าจ�บให�ผ�ดพลาดไปนะ จ�บให�ต�ด พ�ทธศาสนาเป:นศาสนาท�"เล�ศเลอศาสนาเด�ยว
เท-าน�/น ท�"จะน3าส�ตว�โลกให�พ�นภ�ยไปได� จ3าให�ด� เราไม-ได�ประมาทศาสนาใด เท-าน�/นพอ
ม�แต-พอๆ เร!"อย เหม!อนไอ�ป9Jดไอ�ป�Kด อย-างเคยพดให�ฟCงแล�ว เวลาไปม�นปวดข�/ เด�นไป
เท�"ยวแล�วปวดข�/ หาท�"ไหนข�/ไม-ได�เลยเร�ยกสามล�อมา ข>/นสามล�อแล�วเปDดถ�งแล�วข�/ใส-ถ�ง
พอข�/ส�ดแล�วก<ว-า เอาละๆ เท-าน�/พอ ก<พอละซ�ข�/ใส-รถสามล�อเขา

ช!"อม�นก<แปลก อาจารย�มหาทองส�กท-านน�ส�ยเร�ยบนะ เวลาท-านเล-าน�/ให�ฟCงเรา
เป:นคนจ�บเอามาพดอย-ท�กว�นน�/ ท-านพดเร�ยบๆ เอาละๆ เท-าน�/พอ ข�/ใส-รถเขาจนเต<มรถ
(ถ�าเป:นอาจารย�ส�งห�ทองไปเจอแล�วมาเล-า) โอU ท-านส�งห�ทองน�"นเก-ง แตกแขนงออกไป
เลยละ ฟCง ม�นม�อ�กนะ ท-านส�งห�ทองต�วตลกละน�" ชอบเล-นมากท�เด�ยว จนได�ด�นะเรา
เร�ยกมาสอนจร�งๆ  ท-านส�งห�ทองท-านน�บเป:นพระผ�ใหญ-ข>/นโดยล3าด�บล3าดา การปฏ�บ�ต�
ตนเองต-อส�งคมเพ!"อเป:นประโยชน�สมช!"อสมนามว-าเป:นครเป:นอาจารย� ควรวางตนให�
เหมาะสม ควรเล-นค-อยเล-น ควรจร�งก<จร�ง ให�ม�จ�งหวะจะโคน อย-าม�แต-เล-นๆ ใช�ไม-ได�
เขามาเคารพน�บถ!อเขาไม-ได�มาเพ!"อความเล-นของเรานะ เขามาเพ!"ออรรถเพ!"อธรรม ให�
น3าออกปฏ�ส�นถารต�อนร�บก�นโดยความเป:นธรรม เหมาะสมนะ สอนท-านส�งห�ทอง น�"ง
หมอบเวลาเราสอน เหม!อนก�บว-าเอาโซ-พ�นคอล�งเอาไว� จ�บโซ-แล�วต�ห�วปKอกๆ สอน พอ
วางโซ-แล�วย�กแย<กๆ เป:นอย-างน�/นละท-านส�งห�ทอง
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ร�บฟCงร�บชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได�ท�"
www.luangta.com หร!อ www.luangta.or.th

และร�บฟCงจากสถาน�ว�ทย�สวนแสงธรรม กร�งเทพฯ และสถาน�ว�ทย�อ�ดร
FM 103.25 MHz


