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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อเชาวันที่ ๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

เพราะปากเปราะ 
 ทองคําที่มอบเขาคลังหลวงแลว ๑๑,๖๓๗ กิโลคร่ึง ที่เราไดชวยชาติคราวนี้ 
พวกเราไดชวยชาติคราวนี้มอบทองคาํซึ่งเปนหัวใจของชาติเขาคลังหลวง ๑๑,๖๓๗ 
ไมใชของเลนนะ..ทองคาํ แลวยิ่งราคาสูงเวลานี้ทองคําดีดขึน้ เอาดีด เราไดทองคําเขา
คลังหลวงแลวเขาดีดเราดีด อยูในคลังหลวงเราก็ดีดได 
 เราพยายามที่สุดแลวที่จะชวยสวนใหญสวนรวม เราสงวนมากนะสวนรวมสวน
ใหญ เพราะฉะนั้นไดยินวาเอานั้นไปเอานี้ไปอยูในคลังหลวงนั่น เราโมโหนะ ก็คนหนึ่งมี
แตหาเขาๆ คนหนึ่งมาขโมยเอาไป พูดใหมันเต็มยศก็คอืวาเอาไปสะแตก วาอยางนั้น
เลย มันโมโห เราไมเคยแตะตอง มีแตขนเขาๆ ทั้งน้ัน ทุกดานทุกทาง เราไมมีอะไรที่จะ
เปนความเสียหายแกสวนใหญ มีแตหนุนๆ ทุกดาน ดานไหนๆ เราหนุนทั้งน้ัน เราชวย
ทั้งนั้น 
 นี่กส็ถานีวิทยุตั้ง ๑๐๔ สถานี วิทยุออก ๑๐๔ สถานีทั่วประเทศ ขยายออกไปอกี 
ขยายออกไปเรื่อย ๑๐๔ สถานี ไมใชเลนนะ ไปก็เทศน นี่ก็ชวยแบบนี้ๆ มันตรงกับเรา
คิดไวทุกอยาง ไมเห็นผิดนี่ เชนอยางวาชวยชาติคราวนี้คนก็เล็งถึงดานวัตถุ ใครก็เล็ง
เขาจุดนั้นๆ แตเราไมเปนอยางน้ัน เราวาคราวนี้เปนคราวที่ธรรมะจะไดเขาสูหัวใจ
ประชาชน แนะเราเปนอยางน้ันนะเรา ก็เขาจริงๆ การชวยชาติคราวนี้เทศนาวาการนอย
เมื่อไร แลวขยายออกไปเปนวิทยุตั้งรอยกวาแหง นี่ของงายเมือ่ไร 

นี่ละธรรมะเขาสูจิตใจคน เราอยากใหธรรมะเขาสูใจคนจะสงบรมเย็น อยางนอย
สงบรมเย็น มีการยับยั้งชั่งตัวได คนเราถามีธรรมในใจแลวเอะอะไมใชปุบปบออกไปนะ  
จะมีการยับยั้งแลวก็มีการพินิจพิจารณาเสียกอน กอนที่จะแสดงออกไป  คนมีธรรมใน
ใจเปนอยางน้ัน ถาไมมเีปาะแปะออกแลวๆ ธรรมจึงเปนของสําคัญ นี่วิทยุก็ตั้ง ๑๐๔ 
สถานีแลว เทศนนี้ก็เอาอีกแหละ เราเทศนเราไมไดสงสัยในคําเทศนของเรา ถอด
ออกไปจากนี้ ที่ถูกตองแมนยําสมบูรณทุกอยางแลวในหัวใจ ถอดออกๆ จากน้ีไปเลย 

เราพูดสาธุเราไมไดประมาทตํารับตําราปริยัตินะ ปริยัติทั้งหลายตํารับตําราออก
จากพระทัยพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลาย หัวใจใดก็ตามเมื่อมีธรรมแลวออกก็เปน
ธรรมเหมือนกันหมด ไมมีคําวาครึวาลาสมัย วาหัวใจนั้นหัวใจนี้ สมัยนั้นสมัยนี้ ขอให
ธรรมเขาสูใจเถอะจะเปนธรรมขึ้นมาทุกหัวใจ ความมากความนอยตามแตกําลังของ
เจาของที่ทรงธรรมได เปนอยางน้ัน แลวก็ออกเปนประโยชนๆ 
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เร่ืองธรรมนี่สําคัญมาก ชาวพุทธเรารูสึกหางเหินธรรมมาก ใหฟงนะชาวพุทธทั่ว
ประเทศ กําลังประกาศอยูเวลานี้ มันหูหนวกตาบอด ถาเปนเรื่องอรรถเรื่องธรรมพวกนี้
หูหนวกตาบอด ถาเปนเรื่องฟนเรื่องไฟที่จะเผากนันี้ทุกหยอมหญา เมืองไทยเราทําไม
ถึงเปนอยางนั้นไอลูกชาวพุทธนะ ไปที่ไหนคอยแตจะกัดจะฉีกกันแหลกไปหมด มนั
ไมไดนะ ฟงอยูทกุวัน มันไมออกแสดงลวดลายกับเขาแตมันฟง ฟง คดิ อาน แลวก็
นํามาแสดงอยางที่วาน่ีละ ทําอะไรๆ นี้ ไมเห็นมีธรรมเลย พรวดพราดๆ มีแตจะไดจะ
เอา ชิงดีชิงเดน ชิงเลวทรามทั้งนั้นละ ไมไดชงิดีนะ ชิงความเลวทราม หยาบชามาก
ทีเดียว 

ธรรมที่เราแสดงนี้ก็เหมือนกันแสดงออกนี้ละ เราแนใจในการแสดงออกทุกขั้น
ทุกภูมิของธรรม ไมสงสัย เพราะทรงไวหมดแลวในหัวใจดวงนี้หายสงสัย เราไมมีอะไร
ที่จะมาเพิ่มเติมแลวสาํหรับใจดวงนี้ ตั้งแตวันปฏิบัติมา ในชาตินี้ภพนี้ก็ตั้งแตวันบวช 
วันบวชวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๗๗ นั่นเปนวันเราบวช ปฏิบัติศีลธรรมตั้งแตบัดนั้น
เปนตนมา ชีวิตจิตใจความเคลื่อนไหวที่เปนฆราวาสปดออกๆ ใหหมดเลย ใหเหลือแต
ชีวิตจิตใจกิริยาการแสดงออกของธรรมของวินัยของศาสนาของพระเทานั้น  

ออกอยางน้ันมาตลอดจนชิน เปนความเคยชิน ไปเหมือนไมระวังๆ นะ อะไรจะ
ขัดตอธรรมตอวินัยมันพลิกปบทันที มันเปนนิสัย เหยียบลงไปนี้กําลังจะเหยียบมดนี่นะ 
กําลังกาวขาไปเห็นมดอยูนี่นะโดดผึงเลย ไมเหยียบ มันเปนของมันเอง กอ็ยางน้ันแลว 
ถาเปนธรรมดาแหลก หัวชางก็แหลก เขาใจไหม อันนี้มันไมเปน คือความเคยชิน กาว
ขาลงจะเหยียบนี่เห็นมดเห็นตัวแมลงอยูที่นั่นโดดขามเลย ไมเหยียบ มันเปนนิสัยของ
มันอยางน้ัน เพราะการระมดัระวังรักษา ชีวิตจิตใจเปนธรรมเปนวินัยไปหมดแลว กิริยา
อาการแสดงออกความระมัดระวังอยูในวงของธรรมวินัยควบคุมตลอดเวลาเลย 

ตั้งแตวันมานี้เราก็ไมอยู เมื่อวานนี้ก็ไปกราบพอแมครูจารยมั่นที่สกลนคร นั่น
เปนจุดรวมใหญของพอแมครูจารยมั่น สรางวัดปาสุทธาวาส ก็พอแมครูอาจารยมั่นกับ
พอแมครูจารยเสารสรางเร่ิมแรก วัดปาสุทธาวาสคือดงทั้งหมดเลย ไมมีบานคนแมแต
หลังเดียวไมมี เขาเรียกดงบากดงนั้น ไปสรางวัดลงที่จุดกลางดงนั้น จึงเรียกวัดปา
สุทธาวาส จากนั้นเขาก็ทําสนามดานเฉียงๆ อยางน้ีละ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือหนอยเขา
สรางสนามใหญสนามบิน เครื่องบินมันก็ไมมาลงแหละ ตอจากนั้นกก็ลายเปนสนาม
หญาวัวควายไปกินเต็มหมด จากน้ันมาเดี๋ยวนี้เปนวงราชการไปหมดแลวละที่วาน่ี  

วัดปาสุทธาวาสแตกอนเปนปาจริงๆ ไมมีบานผูบานคน เดี๋ยวนี้เปนบานรอบไป
หมด ทีนี้นามเดิมชื่อเดมิวัดปาสุทธาวาสก็ตองเรียกวัดปาสุทธาวาส มันปาคน เดี๋ยวนี้
เปนปาคน แมที่สุดในวัดนี้ก็ตองตัดถนนผานวัด วัดขาดไปครึ่งหนึ่งแลวนั่น แลวแยกไป
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ใหประชาชนเสียทางดานนั้น ดานนี้พระก็ไดเพียงซีกเดียว แตกอนครอบหมด ทางที่จะ
ตัดทางนี้ไปทางบานนาออนาแอ ไปทางนาแกเขาก็ตัดซกีหนึ่งของวัดไปเลย วัดก็เรียกวา
ไดสองสวน ทางชาวบานไดสวนหนึ่ง ทางนั้นแยกใหเปนของชาวบานไปเลย อันนี้เปน
ถนนตัดผานวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาสครอบไปนูน เพื่อความสะดวก  

ทางนี้ก็มาจากกาฬสินธุตัดเขาสกลฯ ทางนั้นออกจากนาออก็ไปนาแก ทางหนึ่ง
มันแหลมๆ ตัดตรงนี้เลย ก็เปนวาตัดวัดปาสุทธาวาสไปซีกหนึ่ง ยังเหลืออยูสองสวน 
ถูกตดัออกไปสวนหนึ่ง ก็เรียกวาวัดปาสุทธาวาส เดี๋ยวนี้เปนตลาดทั้งหมดเลย ไมมคีํา
วาปา มีแตชื่อเฉยๆ นีก่็พอแมครูจารยทั้งสององคไปสรางไว วัดปาสุทธาวาส หลวงปู
มั่น-หลวงปูเสารเราสรางไว ทานมาอยูที่นั่นตั้งภาวนากรรมฐานขึ้นที่นั่น ตอจากนั้นมา
เปลี่ยนแปลง วัดสุทธาวาสก็เลยเปนทําเลทองเที่ยว เปนสนามคน  

เวลานี้หาความสงัดไมมีเลย วัดสุทธาวาสไมมีความสงัด แตกอนเปนที่หนึ่ง วัด
สุทธาวาสเปนจุดศูนยกลางของกรรมฐาน องคใดมาจากทางไหนๆ ตองมาวัดสุทธาวาส
จึงจะแยกยายไปนูนไปนี้ เดี๋ยวนี้มันเปนสนามคนยั้วเยี้ยๆ อยูนั้น เราไปที่วัดปา
สุทธาวาสป ๘๔ เรายังจําได วัดปาสุทธาวาสป ๘๔ ยังไมมบีานคนเลย เปนดงลวนๆ 
๒๔๘๔ เราไปนั้น วัดปาสุทธาวาสเปนวัดปาโดยสมบูรณ ยังไมมีบานผูบานคน ไมมี
อะไรเลย ครั้นตอมาถึงทกุวันนี้ ๖๐ ปแลวมั้ง หมด หมดเลย 

ที่ไปหาพอแมครูจารยมั่นทีแรก ออกพรรษาที่จักราชโคราชก็รีบมาใหทัน ไมทัน
ทาน ทานผานไปสองสามวันไปสกลนคร เขามารับไป เราก็ไปหนองคาย กลับจาก
หนองคายมาก็พุงไปหาทานเลย นั่นละป ๘๔ ปที่เราไปหาพอแมครูจารยมั่นเรา ที่ทาน
วา.ใครมานี่ ทานวา เราไมลืมนะ เราไปเซอๆ ซาๆ ไปกลางคนื มันมืด ไปถึงบานโคก 
กลางหมูบานก็ไปเจอเอาโยมคนหนึ่ง ไหนโยมทางไปวัดปาบานโคกไปที่ไหน แกก็นํามา
เลย ใหจับตนทางนี้ใหดี ทางมันเปนปา ทานก็พึง่มาสรางวัดบานโคก ใหจับอันนี้จะถึง
วัด ทางบุกปาไป ไปกไ็ปถึงวัด 

จากบานโคกทานกเ็ลยมาหนองผือ บานนามน บานโคก เราก็ไดจําพรรษาทั้ง
สองแหง จากน้ันเขานิมนตทานมาหนองผือ เราไปเที่ยวละตอนนั้น พอกลับมาทีหลังก็
ไปหนองผอืเลย เที่ยวกรรมฐานแตกอนไมมีรถนะ รถราไมม ี ตองไปดวยเทา ก็เหมาะ 
คือตอนนั้นไมมีรถมีรา ถนนหนทางไมมี เดินซอกซอนไปตามปาตามเขาไปเรื่อยๆ 
หลังจากนั้นมาแลวรถก็เร่ิมมี เราไปทีแรกไมมีรถ จากน้ันมาจนกระทั่งทกุวันนี้รถเต็มไป
หมด มาอยูหนองผือดูเหมือน ๕ ปพอแมครูจารยมั่นอยูเราลืมแลวแหละ เรามาอยูกับ
ทานทีแรก พอทานลวงไปแลวเราก็ยอนกลับมาจําพรรษาหนองผือพรรษาหนึ่ง จากน้ัน
ก็ออกไปเลย ไมไดกลับมาอีก เร่ือยไปเลยจนกระทั่งทุกวันนี้ 
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เที่ยวกรรมฐานแตกอนเปนกรรมฐานจริงๆ ไมมคีําวาขึ้นรถยนตรถเย็ง ทานก็ไม
ชอบเสียดวยกรรมฐาน ทานไมชอบขึน้รถ ทานบุกปาไป ภาวนาไปเรื่อยๆ เดี๋ยวนี้ที่ไหน
ก็สะดวกสําหรับคน แตสําหรับพระไมสะดวก  

(เสียงหมาในวัดเหา) หมาตัวไหนงัดออกมาตมยําเล้ียงกัน มันเกงนักตวัไหนงัด
ออกมา ตัวไหนมันปากเปราะๆ งัดออกมา เหมือนคนใครปากเปราะๆ งัดออกมาตมยํา
เล้ียงกัน มันปากเปราะนักพวกนี้ หมาปากเปราะก็เอามาตมยาํเล้ียงกัน คนปากเปราะก็
เอามาตมยําเล้ียงกัน เวลากินแลวใหระวังนะ มันไมแลวนะ กินแลวมันจะกลายเปนพวก
ปากเปราะไปหมด อันนีต้องระวัง ไมระวังไมได ไปที่ไหนปากเปราะๆ  

อันนี้มีนิทานในชาดก ไดยินตอนเราเปนเด็ก พระกรรมฐานทานมา ทานอาจารย
ฝน ตอนนัน้ทานอาจารยดีมาพักอยูตะวันตกบาน ทานก็เลานิทานคนปากเปราะใหฟง 
เราเปนเด็กซิ ทานเลาวา มีเตาตัวหนึ่งหากินงุมงามตวมเตี้ยมอดๆ อยากๆ ขาดๆ 
เขินๆ พอดีหงสสองตัวผัวเมียมาเห็นก็สงสาร ก็มาถามวาอยางน้ันนะ ในชาดกเวลาดูจํา
ไดจากน้ี แลวเวลาไปเห็นในชาดก ออ ออกจากนี้ ญาครูดีทานเลานิทานใหฟงคน
ปากเปราะ  

คือเตาตัวหนึ่งหากินงุมงามตวมเตี้ยมอยูนั้น แลวหงสสองตัวผัวเผียมาเห็นก็
สงสาร อยูอยางน้ีเปนอยางไรละ พอไดอยูไดกินไหม ก็อยูไปอยางน้ันละอดๆ อยากๆ 
เออ..จะพาไปหาที่สมบูรณพูนสุขให จะไปไหม ถาไปก็จะเอาไป แลวจะไปไดอยางไรก็
เราไมมีปก เตาปากเปราะตัวนั้นตอบ เราไมมีปกจะใหเราไปไดอยางไร โอ..ไมยาก ถา
รักษาปากไดเราจะเอาไปใหถึงที่สมบรูณพูนผล หาบึงหาบอที่สําคัญๆ ให ถารักษาปาก
ได รักษาปากอยางไร คอืเวลาไปนี้เราจะเอาไมมาใหคาบ ใหเอาปากคาบไมไว สองตัว
เราจะบินแลวใหเอาปากคาบไมไว เราก็จะบินไปอยางน้ีละ จะรักษาไดไหม รักษาได 

ตอนนั้นมันไมมีเร่ืองมันก็รักษาไดปากมันไมเปราะ พอตกลงกันแลวหงสสองตัว
ผัวเมียก็เอาไมมาใหคาบ แลวก็พากนับินไป พอบินไปๆ มันก็นาตื่นเตนนี่ มันก็พดูตาม
ความจริงเขาพูดนะ เห็นใครใครก็ตื่นเตน เห็นหงสสองตัวผัวเมียบินผานมา นี่ในชาดก
เราไปอานทีหลังถึงเห็น หงสสองตัวผัวเมียบินผานมา เขามองขึ้นไปใครมองๆ ก็วา โอย 
หงสหามเตาๆ ที่จะพูดวาเตาหาบหงสไมมีเลย มีแตหงสหามเตาๆ ก็เตามันไมมีปกมัน
จะไปหาบหงสไดอยางไรใชไหม เขาพูดกถ็ูกตอง แตนี้มันปากเปราะมันทนไมไดปาก
มันนะ โมโหซิ 

พอบินไปถงึพระราชวัง ไปถึงน้ันคนในพระราชวังมันเยอะมันก็รองขึ้น โอย หงส
หามเตาๆ ทีนี้มันโมโห ปากมันจะออก ปากเปราะ หงสหามเตาหีพอหีแมมึงอยางไร 
มึงไมรูวาเตาหาบหงสหรือ ปากหลุดนี้ก็ลงในพระราชวัง เขาตีเอาจนกระดองแตกหมด



 ๕

เลย  นี่ในชาดกมี แตกอนไดยินแตพระทานเลา ญาครูดีเลาใหเราฟงเราก็จําได บทเวลา
ไปเห็นในชาดก โอโห หงสหามเตา การไมรักษาปากมันเสียอยางน้ี เตาก็ตายเขาตี ตก
ลงในทามกลางพระราชวัง เขาตีเอากระดองแตกหมด นี่เพราะปากเปราะ ใครใหระวัง
นะปากเปราะ หาแตเร่ืองใสกันยุงไป นี่พวกปากเปราะพวกกระดองแตกพวกนี้ เอาละ
พอมันสายแลว 

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

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

http://www.luangta.com/
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