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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

หามเขา 
เดี๋ยวนี้วิทยุเราออกทั่วประเทศนะ เราพูดที่นี่ละ แตกอนไมเคยมี เดี๋ยวนี้มีแลว 

พูดที่นี่มันออกทั่วประเทศไมใชเหรอ ออกทั่วประเทศเลย เดี๋ยวนี้ทางพระตางๆ มาออก
วิทยุ เลยเปนวิทยุวัดปาบานตาดออกทั่วโลกเลย สถานีใหญก็อยูที่นี่ใชไหม (ครับ) ตน
สถานีใหญอยูที่โรงเรียนบานตาด เปนสถานีใหญขึ้นมาแลวสงทั่วประเทศไทย ตนตอที่
ออกก็คอืเราเองเปนคนออก เทศนาวาการตางๆ ออก สุดทายออกทั่วประเทศเลย 

ธรรมะที่เด็ดๆ เผ็ดๆ รอนๆ ที่พวกประชาชนในสมัยปจจุบันนี้จะไมเคยไดยิน
เลยเทศนที่บนศาลานี้ แตกอนมีแตพระลวนๆ พระปฏิบัติ เทศนก็เทศนธรรมะสอน
พระลวนๆ จึงมีแตเด็ดๆ เผ็ดๆ รอนๆ อยูขางบน แตก็ไดอัดเทป อดัเทปกระจาย ทุก
วันนี้ก็ไดยินธรรมะที่เราเทศนประเภทนี ้ ทุกวันนี้กระจายออกไปทั่วประเทศไทยเรา ที่
เทศนสอนพระ อยูบนศาลาหลังน้ี คือเราเทศนตั้งแตธรรมะมรรคผลนิพพานจริงๆ 
เทศนอยางเต็มเหนี่ยว ผูฟงกฟ็งมุงตออรรถตอธรรมอยางเต็มที่มันก็เขากันไดผึงๆ เลย 
เทศนบนศาลา ครั้นตอมาก็กระจายออกไป ก็เลยกลายเปนแกงหมอใหญไป 

เดี๋ยวนี้ไปเทศนทั่วประเทศไทย มกัจะมีแตแกงหมอใหญ ไมไดแกงหมอเด็ด
เผ็ดรอน หมอเล็กหมอจิ๋วไมคอยม ี จะมีบางก็คือทางจันท ที่เราไปเทศนทางจันทก็มีวง
กรรมฐานอยูที่นั่น กรรมฐานก็ลูกศษิยวัดปาบานตาดนี่ละ เชนทานฟกเปนตน แถวนั้น
ลูกศิษยเยอะพระกรรมฐาน เทศนทางนูน เดี๋ยวนี้ก็อยูนี้นอยเมื่อไรจันทนะ จังหวัด
จันทบุรีพระไมเคยขาดวัดปาบานตาดนะ ติดตอสืบเนื่องมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ สมมุติวา
คัดเลือกมาฆา พระองคไหนใครที่มาจากจันท วันนี้จะไดฆาหลายศพอยูนะ ก็มันไมเคย
ขาดวัด พระจันทจะไดฆาหลายรายอยู 

พระก็มีฆราวาสก็มี ฆราวาสก็อยูขางใน พระก็อยูนี้เปนประจําตั้งแตสรางวัด ที่
จันทไมเคยขาดวัดนี้ แตกอนอุบลฯ อุบลฯนี่มาแยกยโสธร อุบลฯกับจันทคูเคียงกันมา 
ตอไปนีก้็มีแตจันท พระจันทนี้ไมเคยขาดวัดนะ ไมเคยขาดวัดพระจันทบุรี 

เร่ิมแรกจริงๆ ก็คือทานพอลีไปจันทบุรี ทานพอลีเปนลูกศิษยที่โปรดทีสุ่ดของ
หลวงปูมั่นเรา ทานพูดถึงทานพอลีนี้ โห รูสึกทานพูดคึกคกันะ เพราะทานพอลีเปนนิสัย
เด็ดเดี่ยวเฉียบขาด ปฏบิัติเครงครัดตามหลักธรรมหลักวินัย พูดนี้เหมือนขวานผาซาก 

คือออกมาจากใจที่เด็ด เขาใจไหมละ กิริยาที่แสดงออกมาจึงเด็ด คือภายในใจมันเด็ด
อยูภายใน เวลาเทศนาวาการนี้ผึงผังๆ ทานพอลี ทานไปอยูจันท นั่นละเหตุเบ้ืองตนที่
ชาวจันทกับวัดปาบานตาดจะไดมาเกี่ยวโยงกัน ตั้งแตโนนมาละ ตั้งแตทานพอลีไปอยูที่
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นั่น เราก็ไปที่จันท ไปวดัปาคลองกุงน่ันแหละ เราไปเริ่มแรกจริงๆ ไมไดมีใครรูจักเรา 

เพราะเราตั้งใจไปหาความสงัด หลีกหนีจากหมูเพื่อนหาอุบายวิธี เพราะทางนูนพระรุม
ทางสกลนคร จึงบอกวาจะไปเยี่ยมโยมแมกอนวาอยางน้ันนะ 

เราคิดหาอุบายออก ไปเยี่ยมโยมแม ใครก็จะไปดวย ไปยังไง ไปเยี่ยมโยมแม 
ไปหาความสงัดที่ไหน แกลงตรงนั้นแลวก็มาไดปบ มาพักอยูโยมแม ๒ วัน เปดลงจนัท
เลยนะ ลงไปทางจันท ไปหาพักผอนอารมณ เพราะพระเณรรุมตลอด ตั้งแตพอแมครู
จารยลวงไปแลวปบ เกาะปุบเลยนะเกาะเรา แตกอนเราไมทราบวาพระเณรจะเกี่ยวของ
กับเรายังไงบาง เราไมเคยสนใจ อยูในวงหมูเพื่อนดวยกันหนองผือ เราก็เปนหัวหนาหมู
เพื่อนอยูนั้น พอแมครูจารยเปนรมโพธิ์รมไทร เราก็ไมทราบวาพระเณรจะเกี่ยวจะเกาะ
เรายังไงๆ บาง เราไมสนใจ มีแตคอยสอดสองดูแลความเรียบรอย ตามหลักธรรมหลัก
วินัยกฎระเบียบของวัดปาเทานั้นละ 

ทีนี้พอพอแมครูจารยมั่นมรณภาพนี้เกาะพรึบเลย นั่นแหละที่เราหนักหนักอยาง
นั้นนะ อยูในปาก็ไปเต็มอยูในปา เลยหาอุบายหลบหลีก จากน้ันมาก็ไปเยี่ยมโยมแม 
ออกทางนี้มาเยี่ยมโยมแม มาเยี่ยมสองวัน ตอนนั้นโยมแมยังไมไดบวช มาเยี่ยมโยมแม
เพียงสองวัน พอไมใหเสียความสัตยความจริง ออกจากนัน้ก็เผนปบเลย ใหนองชาย
ไปบุกตั๋วเงียบๆ คือจะไมใหใครทราบเลย จะไปภาวนาคนเดียวเรา ไปตีตั๋วสถานีคํา
กล้ิง ตั๋วรถไฟ แตกอนทางรถยนตไมคอยมี มแีตรถไฟ ไปนี้ก็เขาขอนแกน เขาหวย
ทราย บานหวยทรายอยูที่อําเภอภูเวียงลึกๆ ไปพักอยูคนเดยีวภาวนาสบายอยูนั้นละ 

ตอนที่ขึ้นรถไปนี้ไปเจอเอาแมทิพยละซี ไปเจอแลวแวดวาดขึ้นมา เราไมเห็นแก
แกเห็นเรานี่ ขึ้นมานี้ ทานอาจารย เดี๋ยวตีปากเอานะ เราขโมยมามันเปนยังไงอยางงี้ 
ขโมยอันนี้เขาจับไดแลวนี่ เอาละนะที่นี่มันจะลั่นละ พอแมทิพยทราบก็ไปกราบเรียน
ทานเจาคุณอุปชฌาย สักเดี๋ยวทานก็เรียกเรากลับมา แนะกลัวเราจะหนีจากเขตนี้ หา
อุบายวิธีการจะพามหาบัวไปตรวจโรคอยางน้ันอยางน้ี มาหาอุบายพูดอยางน้ันแหละ 
เรารูอุบายของทานเจาคุณ เพราะทานเกาะเราตลอด ทานเมตตาเรามากอยู ไมวา
เทศนาวาการที่ไหนตองเอาเราออกเทศน ที่วัดโพธิสมภรณ 

แตกอนวัดโพธิสมภรณกับกรรมฐานนี้เปนอันเดียวกัน เขาออกตลอดเวลาตั้งแต
ทานเจาคุณอุปชฌายเรายังมีชีวิตอยู เพราะทานเกี่ยวโยงกับวงกรรมฐานมีพอแมครู
จารยมั่นเปนตน พระกรรมฐานจึงเต็มอยูในวัดโพธิเร่ือย เดี๋ยวองคนั้นออกมาองคนี้เขา
มา ทานนิมนตใหมาเรื่อย ครูบาอาจารยทั้งหลายใหญๆ มานั้นละ นั่นละเราที่เกี่ยวกับผู
กับคนก็เปดลงไปจันท พอไปถึงกรุงเทพแลวทานเจาคุณวาจะพาไปตรวจโรค กไ็ปกบั
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ทานพอเปนพิธีไมใหเสียความเคารพ ไปกับทานเราก็ไปตรวจพอเปนพธิี ไมไดตรวจ 
ไปๆ ตรวจโรคทานวางั้น 

ทานไมไดไปดวยนี่ ไปตรวจโรคโรงพยาบาลสงฆ ไปเราก็ไปพอเปนพิธีเฉยๆ ไป
ก็เดินโนนเดินนี้ไปดูนั้นดูนี้กลับมาปบแลวก็เปดลงจันทเลย พอดีทานกลับเราก็ออก เรา
ไมกลับเราวางั้น ไปจันทนี่เร่ืองราวมัน ก็มอีาจารยเฟองที่เปนเพื่อนกันกับอาจารยเจี๊ยะ
ที่อยูกับหลวงปูมั่นดวยกนั ทานก็อนุเคราะหเรานะ เราไปก็ไปเจออาจารยเฟอง เราบอก
ทานเลยวา ผมมาที่นี่ใหทานถือเสียวาผมนี้เปนอาคันตุกะ เปนพระที่จรมา อยาถือวาผม
เปนใหญเปนโต เพราะเราแกพรรษากวาทานเดี๋ยวทานจะมอบภาระใหเรารับอีก ก็เรา
เบ่ือพอแลวนี่ 

หนาที่การงานในวัดนี้ใหเปนหนาที่ของทานทั้งหมดบอกเลย ผมมาเพยีงอาศัย
ทานเทานั้นแหละ ทานอยาไปพูดกระโตกกระตากที่ไหนนะ ผมจะมาภาวนาของผม
สะดวกสบาย พอไปอยูนั้นไดประมาณสักอาทิตยกวา ก็พอดอีาจารยเจี๊ยะไปจากเขาแกว
นี้ ไปนั้นแลวก็เขาไปวัดคลองกุง พอไปเห็นเราทีนี้ก็เว้ิกวากขึ้นเลยทีเดียว มันอะไรอกี
จะเกิดเรื่องละนะที่นี่ พอมาก็ไปประกาศโฆษณาที่ตลาดจันท เขารูก็แตกกันมา เราอยู
นั้นอีกสองคนืเปดหนีเลย อยูไมไดกลับมา มาก็ไปทางไหนไมรู ไปทางหวยทรายไปนูน
มั้ง หลบหมูหลบเพื่อน 

อาจารยเฟอง อาจารยเจี๊ยะอยูทางโนน คุนกันมาตั้งแตอยูสกลนครดวยกัน ทาน
อาจารยเจี๊ยะไปเจอเราเขาละซิ ไปโฆษณาในตลาดจันท โฆษณาเรื่องพระนะ พระอยาง
นั้นพระอยางน้ีมาแลว เวลานี้มาพักอยูนั้น มันก็แตกมาหมดจันทซิ พวกน้ีพวกนัก
ธรรมะนี่นะ ลูกศิษยทานพอลีหล่ังไหลมา เราอยูไดสองคืนเปดเลย โอ มันอยูไมได เขา
ไปฟงเทศนทุกคืนนะ โห ไมไหว เลยหนีกลับเขามากรุงเทพ ที่นี่เลยไมทราบวาไปไหน
ตอ เกี่ยวกับเรื่องหมูเพื่อนเปนอยางน้ันละ 

เราไปอยูนานพอสมควรก็คือหวยทราย ที่แมชีแกวอยู ๔ ป จากน้ันมาแลว ดู
เหมือนลงไปจันทหรือไปไหน กลับมาก็มาสรางวัดนี้เราลืมๆ ไปเสีย จนกระทั่งปานนี้ได 
๕๑-๕๒ ปแลวมังวัดนี้ จนกระทั่งปานนี้แหละดูซิ ศาลาแตกอนชั้นเดียว ยกขึ้นเปนสอง
ชั้น อยูขางบนก็ไดขางลางก็ได แตกอนศาลาชั้นเดียว ยกอันนี้ขึ้นอีกใหเปนสองชั้น ไดมา
อยูกวางขวาง ขางบนเลยไมมีใครอยู 

มาก็มีแตพระลวนๆ มาอยูนี่ เพราะฉะนั้นการเทศนจึงเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดอยูบน
ศาลาหลังนี้ขางบน ไมมีใครมาเกี่ยวของ มีแตพระทั้งน้ันมาเต็มอยูในวัด พระกรรมฐาน 

เราก็ไมรับมากเสียดวย เรากําหนดตายตัวไวเลยไมใหเลย ๑๘ องค เพราะแตกอนมีครู
บาอาจารยอยูหลายทานหลายองค แลวบรรดาพระเจาพระสงฆก็ไปอยูกับครูบาอาจารย
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องคนั้นๆ กแ็บงเบากันไป ทีนี้ครูบาอาจารยองคนั้นลวงไปองคนี้ลวงไป ไหลเขามาซิ ทุก
วันนี้เปนทะเลพระไปหมดเลย ทะเลอะไรก็ไมรู เลยทะเลพระเปนทะเลอะไรก็ไมรูแหละ 
เต็มไปหมดวัดปาบานตาดเรา แตกอนเทศนสอนพระเทศนขางบน เทศนธรรมะเด็ดๆ 
ทั้งนั้น พอหลังจากนั้นมาเกี่ยวกับประชาชนก็เลยกลายเปนเทศนแกงหมอใหญ หมอ
ใหญมันไมคอยมีรสชาติที่สําคัญๆ ฟงแตแกงหมอใหญเถอะ เร่ือยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ 

แกงหมอเล็กไมคอยไดเทศนเสียแลวละทุกวันนี้ มีแตเทศนแกงหมอใหญทั้งน้ัน 
ไปที่ไหนเทศนสอนประชาชน สุดทายทั่วประเทศไทยเทศนแกงหมอใหญทั้งน้ัน เทศน
สอนชวยชาติบานเมือง การเทศนนี้ก็รูสึกในเมืองไทยนี้จะไมมีใครสูหลวงตาบัวไดแหละ 
จริงๆ นะ ทั่วประเทศไทยหลวงตาบัวเทศนหมดเลย ยิ่งเทศนชวยชาติดวยแลวไป
ซอกแซกซิกแซ็กทุกจงัหวัดๆ ไปเทศนเร่ือยมา ก็พึง่มางดการเทศนชวยชาติมาระยะนี้ 
มันก็เทศนชวยคนทั่วประเทศอีกแหละ วันไหนไมมีเวลา พอสวางน้ีไหลเขามาแลว ไหล
เขามา จนค่ําเราตองไปไล มันไมยอมออกพวกนี ้ตอนเย็นๆ พอ ๕ โมงแลวเราจะออก
จากกุฏิดอมไป ไปดูยังตกคางอยูทีไ่หนไลออกๆ เลย ไมงั้นมันไมไป ยั้วเยี้ยๆ อยูอยาง
นั้น 

พระในวัดเรานี้เดี๋ยวนี้มีอยูเทาไร ดู ๕๐ กวานะ (พระ ๕๗ ครับผม) พระ ๕๗ 
๕๘ เณร วัดนี้มีพระนอยเมื่อไร ๕๗ องค เณร ๑ เปน ๕๘ แตทานมาฉันไมมากนักละ 
ฉันเพียงเล็กนอย นี่บังคับเอาไวนะ ๕๗-๕๘ นี่ ถาปลอยตามเรื่องแลวเต็มไปหมดวัดนี ้
เราบังคับเรากาํหนดตายตัวจริงๆ เพียง ๕๐ มันยังปาขึ้นไปถงึ ๕๘ ฟงซินะปนี้ 
กําหนดให ๕๐ เปนอยางมากใหอยูแคนั้น นี่ฟาดเขาไปเสีย ๕๘ 
 ทานอยูทานภาวนาจริงๆ วัดนี้เราเขมงวดกวดขันตลอดมา ถึงจะมีคนเขามา
เกี่ยวของก็ใหมาแคศาลาแลวออกๆ ทําเลของพระที่ภาวนาอยูในปา ไมใหเขาไปเลย 
เรายังเขียนติดปายไว หามเขา เขียนติดปายไว หามเขาๆ แลวมีหมารักษาการณแทน 
เงือดขวานเงือดอะไรไว หามไมใหคนเขาไปกุฏิเรา เขียนไวหามเขา หมาก็มีทุกแหง
รักษาการณแทน เต็มไปหมดแหละหมา ขางในไมใหใครเขา ใหมาแคศาลาแลวออก 
ทําเลขางในใหเปนที่ภาวนาของพระ 

การประพฤติปฏิบัติทางดานศีลดานธรรมดานภาวนาเราไมเคยลดละ เสมอ
ตลอดเวลา ใครมาก็ใหมาแคนี้ใหออกๆ ไมใหเขาไป หาม เปนทําเลภาวนาของพระ 
การภาวนาเราเขมงวดกวดขันมากตลอดมา ไมเคยลดหยอนผอนผันเรื่องการภาวนา
สําหรับวัดปาบานตาดแตไหนแตไรมา จนปจจุบันนี้ก็เปนอยางน้ัน ไมใหมีการมีงาน
อะไร ใหมีแตงานภาวนา ในวัดนี้ถึงจะมีพระมากก็ตาม ก็เปนพระประเภทภาวนาทั้งน้ัน 
พระที่มาจุนๆ จานๆ มาถึงแคหนาวัดก็ไดออกเหมือนกับประชาชนเขานั่นแหละ ไมให
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ทะลึ่งเขาไป ไอพระทีม่าเกงๆ กางๆ หามไมใหเขาเหมือนกัน ประชาชนมาก็เรียกวาไล
แลว พระมาเกงๆ กางๆ ก็แบบเดียวกัน ถูกไลเหมือนกันหมดไมใหเขาไป เปนอยาง
นั้นตลอดมา เพราะเราตั้งใจประพฤตปิฏิบัต ิ

เร่ืองทั้งหลายโลกธาตุนี้พูดจริงๆ เราไมไดคุนกบัอะไรเลย ฟงซิทานทั้งหลาย
อยากฟง จิตนี้เมื่อเวลาเขาถึงตัวเต็มที่หมดสมมุติโดยประการทั้งปวงแลว สมมุติ
ทั้งหลายจะเขาไปถึงไมไดเลย กิริยาอาการที่ปฏิบัติตอสมมุติก็จะเลือกปฏิบัติเทาที่
สมควรวาไมกระทบกระเทือนกับธรรม ถาอะไรเขาไปกระทบกระเทือนธรรมปดทันทีๆ  
เลย เราปฏิบัติมาอยางน้ันในวัดนี้ 

เร่ืองมรรคผลนิพพานมีอยูกับทุกคนผูตั้งใจปฏิบัต ิ ไมไดขึ้นอยูกับกาลสถานที่เว
ลํ่าเวลา ทานบอกวา อกาลิโก ทําบาปเปนบาป ทําบุญเปนบุญตลอดไปเลย วัดนี้จึงตอง
รักสงวนมากทีเดียว ใหพระไดภาวนาสบายๆ ผูมาภาวนาก็เอาใหดี สวนมากเราลําบาก
กับพวกขางในมากกวาขางนอกนะ ขางนอกไมมอีะไรพระเรา พูดกันฟงงายพระเราไมมี
อะไรกัน มีเทาไรๆ ไมเคยไดฟงเร่ืองราว มีพระองคนัน้องคนี้ทะเลาะเบาะแวงกัน
ตรงไหน ไมเคยมีตั้งแตสรางวัดมา แตในครัวนี้เปนประจํา ถาไมมีการทะเลาะเบาะแวง
กันแลวในครัวนี้ ตองไปโกยเอายาทันใจมาเทไวนั่นเลย แกปวดหัวมัน 

มันไมไดทะเลาะกันมันปวดหัว ตองไปโกยเอายาใสตูรถไฟไปเทไวนั้นเลย นี่แก
ปวดหัว เปนอยางน้ันนิสัย เราไมไดตําหนิติเตียนทั่วๆ ไป สวนมากผูหญิงมักใจดิน้รน
กวัดแกวงไมคอยสม่ําเสมอไมคอยตรงไปตรงมา ไมคอยมีหลักมีเกณฑเหมือนผูชาย 
เราไมไดตําหนิใคร ผูหญิงที่ดกี็มี แตสวนมากมักเปนอยางทีว่าน้ี เพราะเราคละเคลากัน
หมด กับพระกับเณรกับประชาชนอะไรนี้ การปกครองพระนี้งายมาก สําหรับประชาชน
ฝายผูหญิงนี้ลําบาก เดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ คือมันไมลงกนั ใครก็มีแตเกงๆ อวดกัน 
อวดไปอวดมาจะเปนยังไง มันก็เรียนวิชาหมาละ ครั้นอวดไปอวดมาก็แวๆ แลวกัดกนั 

วิชาพวกที่เรียนอยูในครัวมีแตวิชาหมา มันแวๆ แลวก็กัดกนั วิชาหมาเต็มอยูนี้
ใครอยากศึกษาวิชาที่สูงสุดแลวใหเขามาในครัววัดปาบานตาด วิชานี้สูงสุด เร่ืองสูงสุด
คือเร่ืองทะเลาะเบาะแวงกัดกันนี้สูงสุดอยูในวัดปาบานตาด ใหเขามาศึกษาที่นี่ นี่
มหาวิทยาลัยสูงสุดอยูตรงน้ัน เอะอะเอาแลวๆ ถาดูหัวใจเจาของมันจะไมเปน ดูตรงนั้น
เทานั้นรู พอมันแย็บออกมานี้มันจะแสดงกอนแลว ไดเห็นไดยินอะไรปบอันนี้มันจะ
แย็บออก ปรุงเร่ืองน้ันเรื่องนี้ คนนั้นไมดีคนนี้ไมดี จิตมันก็สายออกไปหาขางนอก มนั
ไมไดดูตัวเองที่มันดีดมันดิ้น ถาจิตของผูดตูัวเองมันดีดมันดิน้ พอมันแย็บมันรูตีปบๆ 
เขาก็ตีเราก็ตีมันก็ไมมีเร่ือง 
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อันนี้ตางคนตางปลอยๆ หมาใหกัดกัน เขาก็หมาเราหมา สุดทายหมาทั้งวัดกัด
กันระบาดออกมาหาพระ พระตขีนาบหลงทิศไป กูไมใชหมานี่นะ พวกสูเปนหมาก็ไป
ละซิ ไลกลับไปทางครัว เขาใจไหมละ โฮ มันโรงเล้ียงหมา ไมทราบวาโรงเล้ียงพระเลี้ยง
คน มันพิลึกจริงๆ เอาละเทานั้นละพอ ใหพร 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 


