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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อเชาวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

การไดยินไดฟงจากครูบาอาจารยเปนของสําคัญมาก 
 วันที่ ๖ ไปเทศนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รังสิต เทศนที่สนามหลวงคนมาก
จริงแตสวนมากมีแตพวกแกงหมอใหญ ธรรมะขั้นสูงขึ้นไมได จะไปตามแกงหมอ
ใหญๆ ตามพุมไมๆ ไมไปหาตนไมใหญ เทศนที่สนามหลวงเทศนอยูตามพุมไมๆ 
ธรรมะสูงไมมีเลย เราก็เสียดายอยู มีพระไปฟงเปนพันๆ นะ แตดูพระก็เอาอีกแหละ ก็
จะประเภทพุมไมแบบเดียวกัน เราไมไดพดูเหยียบย่ําทําลาย เอาธรรมออกพดู ธรรมที่
จะออกนี้จะออกตามอะไร คนมามากมานอยจะเล็งถึงผลประโยชนแกผูมาฟง ธรรมจึง
เอนไปตามฐานะของผูฟง  

อยางเทศนสนามหลวงก็มีแตเทศนตามพุมไม มันจะสูงขนาดไหนก็ตามเถอะ
ที่มาที่นั่นดูเอา ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ก็เต็มอยูในนั้น แตภูมิอรรถภูมิธรรมที่จะ
รับธรรมไดนี้มันกลายเปนพุมไมไปหมด มันไมมีตนไมเดี่ยว ทีนี้เทศนธรรมะจะใหขึ้น
อยางน้ันขึ้นไมได กไ็ปเทศนสอนคน คนบงบอกอยางไรกต็องเทศนไปตามนั้น นี่พูด
จริงๆ ตามอรรถตามธรรม ไมไดเหยียบย่ําทําลายใครนะ เราพูดตามความจริง เวลาจะ
เทศนนี่มันจะมองไปกอน ธรรมะกบัประเภทนี้จะเขากันไดขนาดไหนๆ มันจะบงบอก
ฐานะจิตใจของผูมาฟง  

พูดใหชัดเจนตามหลักความเปนจริง สําหรับผูปฏิบัติเกี่ยวกับอรรถกับธรรม รู
ธรรมเห็นธรรมโดยแทแลวเทศนนักปฏิบัติอรรถธรรมเทศนสะดวกมาก พุงๆ เลย 
เทศนแกงหมอใหญนี้ โอย ลําบากมาก ถาจะเอาพริกใสมากเด็กก็จะเผ็ด ถาไปใสคนแก
ที่เปนปอบพริกก็ไมเขาล้ินเขาปาก เขาใจไหม คนแกมันปอบพริกเด็กมนักินพริกไมได
มันก็ลําบาก จัดอาหารใหคนจํานวนมากรับประทานมันมีทั้งเด็กทั้งผูใหญ ผูใหญที่เปน
ปอบพริกแลวก็ไมเปนไร เด็กมันกินพริกไมไดจะแยกอยางไรตออยางไร นี่ยาก ธรรมะ
ประเภทเด็กกับธรรมะประเภทผูใหญม ี

พอพดูอยางนี้เราเคยเลาใหฟง อยางน้ันละเวลาจะออก เขาเอารถปกอพั ใส
มะขามปอมสมอมาเต็มกระสอบๆ เขาก็มาตามนิสัยของเขา ทีนี้เราจะเปนนิสัยอยางไรก็
ตามเราจะตอบรับตามนิสัยของเขาทีม่าเกี่ยวของ นิสัยไหนมาอยางไรมันจะออกรับกัน
ตามนั้นๆ เขามาเขาก็ใสมะขามปอมสมอมาเตม็ถุงๆ เขาก็มาตามภาษาเขานั่นแหละ 
เราก็เวลาจะชวยภาษาเขาใหเขากันไดเราก็มาตามภาษาหลวงตา พอออกมานี้ปบ เราก็
เดินผานมาเราจะลงไปนูน 
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เขาพูดลักษณะคึกคัก มะขามปอมสมอนี่จะใหเอาลงไหน  เขาวาอยางน้ัน เขาก็
พูดตามภาษาของเขา เราก็เอาเครื่องตอบรับอันนี้ออกมารับกันทันที นูนเอาไวโรงปอบ 
เราวาอยางน้ี เขาก็บอกโรงปอบไหน นูน พอวางั้นเราก็เดินไป เขาก็มองตามหลังเรา นี่
เวลาจะใชแบบนี้ก็ตองใชแบบนี้ ใชแบบสังคมใชแบบใดๆๆ ไมมีอะไรเกินธรรม ที่
จะควรปฏิบัติตอใครๆ นี้เอาธรรมออกปฏิบัติ  

ธรรมนั่นหมายถึงวาธรรมผูปฏิบัติธรรม เขาใจในธรรม รูอรรถรูธรรม ไมใชเปน
หนอนแทะกระดาษมาพูดนะ หนอนแทะกระดาษ โลกกับธรรม ฆราวาสกับพระ ไมคอย
ผิดแปลกกัน ถาเปนเรื่องธรรมของนักปฏิบัติผูทรงอรรถทรงธรรมจริง ๆ จะรูรอบขอบ
ชิด ควรจะออกแงไหนๆ ทานจะรูทันทีๆ นี่ละตางกัน ธรรมะภาคปฏิบัติเปนสมบัติของ
ทาน ธรรมะภาคปริยัติความรูอยูในกระดาษ เราเปนตัวกิเลสเต็มหัวใจเวลาเทศน
ออกไปก็เปนแบบฆราวาสญาติโยม พระก็ตาม เพราะจิตใจมันมีแตกิเลสก็เปนแบบเขา
แบบเราพอๆ กัน ถาเปนแบบธรรมของทานผูปฏิบัติธรรมรูธรรมเห็นธรรมแลวออกมา
จะเปนเนื้อเปนหนังเปนชิ้นเปนอันสําหรับผูฟง เพราะกอนที่จะเทศนทานดูปบทานรู
แลว เปนอยางน้ันละ 

เราไมไดพูดเหยียบย่ําทําลายใคร เราเอาธรรมออกพูด ธรรมมีอยูในหัวใจทุกคน 
ที่เกี่ยวกับเขาก็มีเราก็มี มีตามขั้นแหงธรรม พูดถงึเร่ืองเทศนแกงหมอใหญละมาก 
เทศนสังคมมีแตแกงหมอใหญ แบงนูนแบงน้ีที่พอจะเขาใจ อยางเทศนสนามหลวงมี
ธรรมะขั้นสูงที่ไหน ไมมี มันขึ้นไมได มีแตแบบแกงหมอใหญๆ เร่ือยนั่นละ โลกเขาถือ
วาเทศนสนามหลวงเปนเทศนที่สําคัญมาก แตธรรมะนี้ไมไดเปนอยางน้ัน ที่วาสําคัญ
มาก สําคัญกับอะไร คนที่มาฟงนี้เปนคนสําคัญอะไรบาง นั่น ธรรมะออกไปรับอยางน้ัน
นะ ผูที่ทําใหจริงจริงๆ แลวผูเทศนที่สําคัญมากคือนักปฏิบัติ ตั้งใจปฏิบัตใินศีลในธรรม 
จิตใจเลิศตั้งแตสมถะ สมาธิ ปญญา นี่เทศนสําคัญ ผูฟงถาฟงธรรมดาเรียกวาหูสูง ถา
เทศนธรรมดาไมอยากฟงทานเหลานี้นะ ถาเทศนเร่ืองศีล สมาธิ ปญญา นี้พุงเลยทั้งผู
เทศน ทั้งผูฟง เขาใจกนัไดงายมาก 

มีใครพูดไหมพูดอยางหลวงตาบัวพูดนี่ ไมคอยมีและไมมีนะ เราพูดนี้เราสะทก
สะทานกับอะไร เราไมสะทกสะทานอะไร เรากลัวแตธรรม หมอบแตธรรม กิเลสเราไม
หมอบ แลวผูที่มาเกี่ยวของมีแตกิเลสจะใหธรรมหมอบกิเลสไดอยางไร ก็ธรรมเปน
น้ําดับไฟโปรดโปรยความรุมรอนของสัตวโลกดวยอรรถดวยธรรม ทําใหเย็น แลวจะไป
กลัวความสกปรกไดอยางไร ธรรมกลัวความสกปรกใชไมได 

น้ําที่สะอาดตองเปนเครื่องชะลางของสกปรก ธรรมเปนธรรมชาติที่ชะลางส่ิงที่
สกปรกคือกเิลสในหัวใจสัตว พระพทุธเจาทานกลัวโลกอะไร พระสาวกอรหัตอรหันต
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ทานจะขยะแขยงโลกอะไร นอกจากขยะแขยงไมอยากเทศน มันเอือมระอาไปอยางนั้น 
ที่จะใหทานไมมีภูมิสอนโลกอยางน้ี โอย ไมมี ทีเ่ราเทศนเหลานี้ไมคอยมีใครเทศนละ 
แตเราเทศน เปนอยางน้ันนะ เทศนแบบไมสะทกสะทานดวย เทศนตามหลักของอรรถ
ของธรรมไปเรื่อยๆ ขั้นสูงขั้นต่ําเทศนไปเรื่อยตามแตผูมารับจะไดรับผลประโยชนมาก
นอยเพียงไร  

ธรรมพระพุทธเจาขอใหเขาถึงใจเสีย ใจดวงไหนที่เต็มไปดวยมูตรดวยคูถก็ตาม 
พอธรรมเขาไปสูใจคอืน้ําเขาชําระใจ ใจจะเริ่มใสสะอาดขึ้นมาเห็นเหตุเห็นผล เห็นผิด
เห็นถูก เห็นบาปเห็นบุญไปเรื่อยๆ เห็นสูงเห็นต่ํา นั่นละธรรมเขาตรงไหนสวยงามหมด 
ถากิเลสเขาไปที่ไหนๆ หยิ่งๆ ความรูสูงๆ มีแตสูงๆ ของกิเลส ความรูพวกสวมพวก
ถานทั้งนั้น ความรูที่กิเลสนํามาใชในสังคมมีแตความรูสวมๆ ถานๆ ผูมีธรรมทานจึง
หลบๆ หลีกๆ ทานไมอยากเลนดวย ก็สวมๆ ถานๆ จะมาเกี่ยวของทาํไม มีแตหลบ
หลีก  

ถาเปนธรรมแลวเขากันไดงายปบเลย ทานทั้งหลายเคยไดฟงไหมธรรมะ
ประเภทเหลานี้ ไมเคยฟงฟงเสียทั่วประเทศไทย หลวงตาพูดนี้ไมมีการสะทกสะทานใน
การพูดทุกสัดทุกสวนของอรรถของธรรม เราไดเคยผานมาแลว ตั้งแตลมลุกคลุกคลาน
ไปนั่งนํ้าตารวงอยูบนภูเขาก็เคยเลาใหพี่นองทัง้หลายฟง คือสูกิเลสไมได กิเลสตัวต่ํา
ทรามทั้งหลายมันสกปรกรกรุงรังมีกําลังมาก เกินกวาธรรมของเราซึ่งเทากับฝามือกัน้
น้ํามหาสมุทร น้ํามหาสมุทรคือความสกปรกของโลก ธรรมะเทากับฝามือกั้นกันไมอยู 
อํานาจของกเิลสกับความเพียรของเรากิเลสมันหนาแนนกวาเรา มันฟาดเอาลมทั้ง
หงายๆ น้ําตารวง นั่น  

นี่ละธรรมไมมีกําลังพอ ธรรมเทากับฝามือ กิเลสความสกปรกเทากับคลื่น
มหาสมุทร มันใสทีเดียวฝามือขาดสะบั้นไปเลย ที่เราไปน้ําตารวงบนภูเขา ไมลืมนะ อัน
นี้ละเปนคติธรรมไดดี คอืการโกรธนี้มันโกรธถึงใจจริงๆ โกรธเจาของนะ ไมใชโกรธให
ใคร การโกรธแบบโลกเขาโกรธเขาเคียดแคนกันเปนบาปเปนกรรมกอกรรมกอเวร แต
โกรธใหเจาของกิเลสมีอยูกับเจาของ ตัวเปนภัยมีอยูกับเจาของ ธรรมะที่จะแกนี้ไมมี
กําลังพอ ไมมีกําลังพอก็เปนแตเพียงเคียดแคนใหกิเลสตัวมีอํานาจมากเทานั้นเอง แต
วากูจะเอามึง นั่นเห็นไหมละ  

อุทานอยูในใจ อุทานออกมาดวยความเสียอกเสียใจ โถ มึงเอากูขนาดนี้เชียว
เหรอ ไมลืมนะนี่ ตอนนั้นสูมันไมไดน้ําตารวงอยูบนภูเขา อํานาจของกิเลสรุนแรงมาก 
อํานาจของธรรมเกือบจะพูดวาไมมี มันตีเอาแหลกๆๆ สติปญญาไมมี อาํนาจของกิเลส
เต็มหัวอก ทั้งๆ ที่เรามุงไปจะปฏิบัติอรรถธรรม ครั้นไปแลวสูกิเลสไมได นั่งนํ้าตารวง
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อยูบนภูเขา โอย เราไมลืมนะ คือนิสัยอันนี้จะวาเปนอยางไรกต็ามมันจริงจริงๆ นะ ที่
เคียดแคนใหกิเลสน้ีเคียดแคนจริงๆ ขึ้นอุทานในใจ โอโห มึงเอากูขนาดนี้เชียวเหรอ 
คือตั้งสตไิมอยู กระแสของกิเลสตีพุบลมผล็อยลงไป เมือ่สติไมมีแลวความเพียรแก
กิเลสจะมาจากไหนไมมี  

เพราะฉะนั้นการประกอบความพากเพียร อยางนอยหนาที่การงานทุกอยาง ถา
ปราศจากสติไมคอยสมบรูณ ผลของงานไมคอยไดดี และผิดพลาดมากนอยไปเรื่อยๆ 
ถามีสติสตังผลงานการงานทั้งหลายก็เรียบรอยๆ ทางโลกเหมือนกันทางธรรม
เหมือนกัน ตองเอาสติไปใช ถาสตดิีแลวการงานทั้งหลายก็ไมคอยผิดพลาด การคบคา
สมาคมกับใครตอใครไมคอยผิดพลาด เปนความนิ่มนวลเห็นใจเขาใจเรา ไมเห็นแกใจ
เราอยางเดียว ใจเขาเทาไรเต็มแผนดินเต็มโลกก็ไมเห็น เราเปนคนใหญกวาเขาทั้งโลก 
นี่ละไปที่ไหนกระทบกระเทือน ไปทีไ่หนตําหนิติฉนิ ถาไมไดมากนะ ตําหนิติฉินนินทา
คนนั้นคนนี้ หาเร่ืองอุบายโจมตี มากกวานั้นก็เปนขาศึก เปนหมากัดกัน  

นี่ละเรื่องของกิเลสตองยกตัววาดีเสมอ จําใหดีพวกนักปฏบิัติทั้งหลาย กิเลส
ตองยกตัวใหดีเสมอ เหยียบย่ําธรรมลงไป ธรรมอยูกับผูใดทีเ่ปนคนดีทานก็นิ่งทานสงบ 
แตทานไมอยากคบคนประเภทนั้น ทานสงบเรียบรอยตามความมีธรรมของผูมธีรรม 
แตพวกกิเลสมันออกลวดลายนะ เดี๋ยวนี้กิเลสออกลวดลาย แมที่สุดมาปฏิบัติธรรมอยู
ในวัดปาบานตาดหลวงตาบัวก็เหมือนกัน มันมแีตกิเลสออกลวดลายตอกันนะ  

อยาวาไมดูนะ เราปกครองทัง้วัด นอกจากทําแบบหูหนวกตาบอดความคิดคิด รู
ทุกส่ิงทกุอยางครอบอยูในวัดนี้ ทั้งฝายครัว ทั้งฝายพระ เราดูหมด เราเปนจุดศูนยกลาง
ของประชาชนและผูที่มาเกี่ยวของทั้งหลายใชความพินิจพิจารณา ใชความอดความทน 
ใชความรูสึกทุกแงทกุมุม ไมใชจะออกปงๆ ทีเดยีว ตองฟงใหดี ถึงกาลเวลาจะออก
พอควรจะเปนประโยชนเราก็ออก ออกมากออกนอยออกละที่นี่ ถาไมเปนประโยชนรู
เหมือนไมรู เห็นเหมือนไมเห็น นั่นละธรรมเปนอยางน้ัน 

นี่พูดเปดในจิตใจที่มันจาครอบโลกธาตุนี่นะ พูดใหมันชัดเจนมันจวนจะตาย
แลว ปฏิบัติธรรมมาตั้งแตเร่ิม ๗ พรรษา เขาไปหาพอแมครูจารยทานก็ใสใหเต็ม
เหนี่ยวเลย ตามความตองการของเรา ถึงใจ เขาไปหาทานก็เพื่อมุงประโยชนตอมรรค
ผลนิพพาน ใหทานเปนผูตัดสินเรื่องมรรคผลนิพพานให พอเขาไปทานก็ใสผางออกมา
เลย ความสงสัยมรรคผลนิพพานพังหมดเลย มีตั้งแตความเชื่อวามรรคผลนิพพานมี 
ทั้งๆ ทีม่ีกิเลสเต็มตัวนะ กิเลสน้ีเปนเครื่องกีดขวางมรรคผลนิพพาน แตเวลาฟงธรรม
ทานแลว ธรรมของทานมาตีกิเลสเรานี้ทั้งๆ ที่มกีิเลสเต็มหัวใจ แตมันไมสงสัยมรรคผล
นิพพาน หลังจากฟงทานมาแลว นี่นะๆ จากน้ันก็ซัดกันเลย 
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นี่พูดถึงเร่ืองการประกอบความพากเพียร ตองขออภัยนะพูดไปหลงลืมไป ไม
สืบตอกัน พอไปฟงทานเทศนแลวเรื่องสงสัยมรรคผลนิพพานขาดสะบั้นไปหมด ทัง้ๆ 
ที่หัวใจก็มีกิเลสตัวเปนขาศึกของมรรคผลนิพพาน คือไมไดเชื่องายๆ นะ แตไปฟง
เทศนพอแมครูจารยมั่นแลวตีออกหมด กิเลสมีเต็มตวัก็ตามตัวทีส่งสัยมรรคผล
นิพพานลมไปหมด เชื่อแนมรรคผลนิพพานมี ทนีี้กําลังของธรรมขึ้นละที่นี่ เอากันใหญ  
ฟาดตั้งแตพรรษา ๗ เขาหาพอแมครูจารยมั่นพรรษา ๗ หยุดเรียนหนังสือพรรษา ๗ 
นั่นละหยุดเรียน  

ธรรมะทุกประเภทตรี โท เอก มหาเปรียญ ในพระไตรปฎกอะไรก็ตามคนควา
ในระยะนี้แหละ จากน้ีไปก็มุงคนควาธรรมภายใน คนควากิเลสมันอยูที่ไหน  เรียนใน
คัมภีรใบลานกระดาษก็เปนกระดาษ แตกิเลสมันอยูหัวใจคน ธรรมอยูหัวใจคน มันอยู
ที่ไหนทีนี้เขาไปคนควา อาศัยครูบาอาจารย มีพอแมครูจารยมั่นเปนตน งัดเขาไปๆ 
ทานตีเอาๆ กิเลสเต็มหัวใจแตความสงสัยมรรคผลนิพพานขาดสะบั้นไปหมด เอาละทีน่ี่ 
นั่นเห็นไหมละ  

นี่ละการไดยินไดฟงจากครูบาอาจารยเปนของเล็กนอยเมื่อไร เปนของสําคัญ
มาก จอมปราชญเกิดขึ้นดวยมหาจอมปราชญพระพุทธเจา สาวกทั้งหลายไดจาก
พระพุทธเจา ตลอดประชาชนพลเมืองดี โสดา สกิทาคา อนาคา อรหัตอรหันต ไปจาก
จอมนักปราชญทั้งนั้น เพราะฉะนั้นการไดยินไดฟงจึงเปนของสําคัญมาก นี่พูดเรื่อง
อะไรตั้งแตออก ๗ ป เลยลืมไปแลวมันไมตอกัน ๗ ปถึง ๑๖ ป นี่ฟดกนัอยางตกนรก
ทั้งเปน เพราะความเชื่อมรรคผลนิพพานมีแนแลว จะเอาใหได ตรงนั้นนะ  

แตกอนก็ลังเลสงสัยคาราคาซัง  มันก็ไมลงเตม็เม็ดเต็มหนวย พอไดรับอรรถรับ
ธรรมจากพอแมครูจารยมั่น มรรคผลนพิพานเหมือนกับผลไม นี่นะเห็นไหมๆ วาอยาง
นั้นนะ นี่มรรคผลนิพพานเห็นไหมๆ มันตาบอดหรือมันจึงไมเห็น นั่นละพอไดยินจาก
ทานมาแลวความสงสัยมรรคผลนิพพานหมด แมกิเลสจะไมหมดก็ตามความสงสัย
มรรคผลนิพพานที่เราเคยสงสัยมาแตกอนหมด ทีนี้ก็มแีตความเชื่อแนในมรรคผล
นิพพาน ก็ซัดกันเลย แลวก็ปรากฏขึ้นมาๆ คอยมีๆ ตั้งแตเร่ิมความสงบ ความสงบเปน
สมถธรรม เปนสมาธิธรรม เปนวิปสสนาธรรม ฟาดวิมตุติธรรมอยูในหัวใจนี้หมด ฟง
เสียทานทั้งหลาย 

เรามาสอนทานทั้งหลายน้ีสอนดวยมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจ เราไมไดหาอะไร 
หาอรรถหาธรรมเราก็ไมหา ทั้งๆ ที่แตกอนหาแทบเปนแทบตาย พอธรรมกับใจเปนอัน
เดียวกันแลวจากการศึกษาอบรมกับครูบาอาจารยมาแลวไมหาธรรม หาอะไร ธรรมกับ
ใจคืออะไร ก็เปนธรรมอยูในใจแลวหาหาอะไร ใครวาเราประมาทไหม ไมประมาท แต
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กอนเราหาเราก็รูวาตัวเราหา หาอรรถหาธรรม เวลามันอิ่มเขามาๆ ฟาดอิ่มเต็มที่แลว
ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลวหาอะไรหาธรรม หาบาปหาบุญหาที่ไหน มันก็ตัวหัวใจนี้ 
เมื่อใจพอทกุอยางแลวบาปก็ไมรับ บุญก็ไมรับ เพราะเปนสมมุติทัง้มวล ที่วาธรรมธาตุ
พอแลว จะวารับหรือไมรับที่นี่ธรรมธาตุ นั่นละนิพพานเที่ยง เที่ยงอยูตรงนั้น  

พูดออกมาจากหัวใจนี่นะ พูดเลนๆ เหรอ สอนโลกสอนมาเต็มเม็ดเต็มหนวย 
มันจาอยูในหัวใจนี้ เร่ืองกิริยามารยาทการแสดงออกของรางกายสังขาร มันอยูใน
ทามกลางแหงโลกธรรมเราไมตําหนิ เขาติได เราติได เขาชมได เราชมได อันนี้เปนเรื่อง
สมมุติ สวนวิมุตติธรรมที่เรียกวาธรรมธาตุนั้นครอบไปหมดแลว ใครจะตําหนิติเตียน
อะไรไมเกดิผลทั้งหมด สวนธาตุขันธนี้เปนสมมุติดวยกัน ตําหนิติเตียนชมเชยกันได 
เรายอมรับอันนี้ แตธรรมชาตินั้นรับหรือไมรับก็ตาม จะมาชมเชยสูงขนาดไหนไมสูง
เทากับธรรมชาติที่พอแลวดวยความอัศจรรย อันนั้นอัศจรรย ใครจะยกขึ้นไปสงเสริม
เทาไรก็ไมเปนผล ใครจะนินทาอะไรไมเปนผล ตกออกหมด ธรรมชาตินั้นสูงกวา 
อัศจรรยกวา นั่นละทานผูทรงไวซึ่งความบริสุทธิ์ ธรรมธาตุทานเปนอยางน้ัน ใครจะมา
ชมเชยสรรเสริญทานอยูในวงสมมุติทั้งน้ัน ไมขึน้ถึงน้ัน พากันจําหรือยังพวกบาลูกศิษย
หลวงตาบัวอยูในศาลานี่ มันมีดีคนดบีางไหม 

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