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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

วัดนี้เปนวัดของทุกคน 
กอนจังหัน 

สําหรับวัดปาบานตาดเราสงวนพระมากนะ สงวนเพื่อความพากเพียร เดิน
จงกรม นั่งสมาธิภาวนา ตั้งสติตดิกบัหัวใจตลอดเวลา นี่คืองานของพระ เราไมเขาไป
แตะเลย เราสงวนขนาดนั้น งานของเรามีอะไรเราทําภายนอกไมเขาไปรบกวนพระ ให
ทําหนาที่ของตัวเองตามทางของศาสดา ทางของศาสดามีแตชําระจิตใจ มีสติมีปญญา
ติดแนบๆ ไมคอยเผลอ คนมีสติมีปญญาไมคอยพลั้งเผลอ เสียทางายๆ ไอพวกเซอๆ 
ซาๆ อาปากไมงับพวกนี้ ถางับก็งับเอามูตรเอาคูถในสวมในถานเขาไปดวยเลยพวกนี้ 

พากันตั้งใจนะพระปฏิบัติ เอาใหจริงใหจัง ผมไมเขาไปแตะนะ ผมรักผมสงวน
มากสําหรับความเพียรพระ อยางอืน่อยางใดผมทําของผมเอง สําหรับพระใหทําหนาที่
ภาวนาโดยเฉพาะ อยายุงกับอะไร โลกน้ีไมมีอะไรวิเศษวิโส ยุงก็ยุงกับสวมกับถานดังที่
เห็นกันแหละ กับอรรถกบัธรรมที่จะเปนของดิบของดมีันไมคอยสนใจ ดีไมดีเห็นธรรม
เปนของเศษของเดนไป เห็นเศษเห็นเดนคือสวมถานนั้นเปนของดิบของดไีปแลวเวลานี้ 
กิเลสมันต่ําเทาไรมันยิ่งสูง เหยียบเขาไปเหยียบอรรถเหยียบธรรมไมมีเหลือ โธ นา
ทุเรศจริงๆ ใหพากันตั้งใจปฏิบัติ 

การงานอะไรในวัดในวานี้ไดชมพระฝรั่ง การทํากิจการขอวัตรปฏิบัติปดกวาด
เช็ดถูนี้เรียบ พระฝรั่งยกใหเลย นอกนั้นก็ดี แตพระฝรั่งน้ีเดนมากเราก็ตองยกใหวาเดน 
มีจอมแหลมปดทานทํางาน นี่ตวันี้ตัวสําคัญตัวผาตาบๆ ปะๆ ชุนๆ นี่ละเกง ทําขอวัตร
ปฏิบัติตามกฏุิตางๆ ซอกแซกเหลานั้น ทานองคนี้ซอกแซกมาก ทําจริงทําจัง องค
เหลานั้นก็ดีเหมือนกัน แตองคนี้รูสึกจะซอกแซกซิกแซ็กดมีาก 

ขอวัตรปฏิบัติเปนหนาที่ของพระ อยาใหไดพูดไดบอกไดสอน สอนมาเต็มเม็ด
เต็มหนวยแลว หูมีตามีใหดูใหพินิจพิจารณาใหฟง อยาอยูเรๆ รอนๆ ใชไมไดนะ ตัง้ใจ
ประพฤตปิฏบิัติจริงๆ จังๆ ผมสอนหมูสอนเพื่อนนี้ สอนแบบทุมลงเต็มสติกําลังของ
ตัวเองเรื่อยมา แตเวลานี้แกแลวไมคอยเอาไหน แตตาหูเอาตลอด ตานีส้อดสอง หูฟง
ตลอด เอามาคิดพินิจพจิารณา สวนความเคลื่อนไหวของการที่จะชี้นั้นแนะนี้อยางน้ีไม
คอยมีแหละเดี๋ยวนี้ ใหพากันตั้งอกตัง้ใจปฏิบัติ 

ศาสนาเทานั้นที่เลิศเลอ ทําคนใหเปนคนได มีคุณคามีราคาเพราะคนมีศาสน
ธรรมคําสอนพระพุทธเจาไปประดับตัว คนนั้นมีราค่ําราคา ไมวาหญิงวาชาย ไมวาพระ
วาเณร นักบวชและฆราวาส มีคาดวยกันทั้งน้ัน ถาไมมีธรรมแลวแตงตัวเปนเทวดามาก็
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ชางเถอะ ไมเห็นเกิดประโยชนอะไร แตงมาอวดกันโกๆ เกๆ บางทีเขามาในวัดนี้มันนุง
กางเกงลอนจอนๆ มา เราจะเอาคอนไลปาเอานะ บางทีเราชี้หนาเลย ถาออกไปไปเจอ
เอาเฉพาะๆ ชี้หนาจริงๆ ไลหนีเดี๋ยวนั้นเลย แตงตัวนุงลอนจอนๆ มีแตกางเกงๆ ไมดู
เหรอวาทานปฏิบัติยังไงกัน มันถึงไดมาเพนๆ พานๆ เลอะๆ เทอะๆ มาเราชี้หนาแลว
ไลเดี๋ยวนั้นเลย 

นุงกางเกงมาลอนจอนๆ จะเห็นหีมันอยูนั่นนะ มันอายไหม มันหนาดานเดี๋ยวนี้
กิเลส ธรรมเลยอิดหนาระอาใจ พอดีถาไปเจออยางเราก็ยังมีเมตตาบางแหละ เมตตา
นะที่ดุนั่น ถาปลอยไปเลยมันก็จะจมไปเรื่อยๆ  ที่เตือนก็เพือ่ใหผูนั้นไดสติสตัง หรือผู
นั้นไมได คนอื่นก็จะไดบาง เพราะวัดวาอาวาสเปนสถานที่อบรมคนใหเปนคนดิบคนดีมี
คามีราคา แตเรามาเลอะๆ เทอะๆ ในสถานที่เชนนั้นไมเหมาะสมอยางยิ่ง เพราะฉะนั้น
ถึงไดวาเอาบาง บางทีไลตอหนาเลย นุงกางเกงจิ๊กโกจิก๊เกเขามา มันไมดูอะไรเลยมัน
หยาบมากชาวพุทธเรา 

จะเห็นไดเวลาเขามาวัดปาบานตาด วัดอื่นทานจะวาหรือไมวาก็ตาม แตวัดนี้เอา
จริง เพราะทานปฏิบัติจริงๆ การประพฤติปฏิบัติ เอา ตําหนิมาบอกนี้ไดเลย เร่ืองศีล
เร่ืองธรรมของทานที่ปฏบิัติมา ตําหนิตรงไหนทานบกพรองตรงไหน ทานขามเกิน
หลักธรรมหลักวินัยขอไหน เราดูแลตลอดเวลาดูพระดูเณรของเรา แลวทานก็ปฏิบัติ
อยางเต็มเมด็เต็มหนวยจากการศึกษามาแลวดวยกัน จึงไมมทีี่ตองติทาน เปนการเก็บ
รักษาสมบัติอันมีคุณคาอยูตลอดเวลาตางองคตางรักษา ทีนี้เห็นพวกเปรตพวกผีพวก
ยักษพวกมารเพนๆ พานๆ เขามามันดูไมไดนะ 

คนหนึ่งรักษาปฏิบัติแทบเปนแทบตาย คนหนึ่งมาเพนๆ พานๆ ไมมีราค่ําราคา
นะ ตัวเองหยิ่งนะนั่น วาโกวาเกเขามาในวัด จนจะดูไมไดนะ มันเลอะเทอะไหม ทาน
ทั้งหลายเห็นวาวัดนี้เปนวัดควายเหรอ ทานทั้งหลายเปนเจาของควายมาตรวจดูเหรอ 
มาตัดคะแนนมาใหคะแนน มันเนาเฟะหมดแลวนะ กาวเขามาในวัดมองดูเห็นแลวนี่ 
พระทานดูตลอดเวลา สติปญญาติดแนบอยูกับทานพินิจพิจารณาตลอด ใครเขามาดีชั่ว
เห็นหมดรูหมดคิดหมด นี้มาเพนๆ พานๆ มันดูไมไดนะ ถาใครๆ เขามาอยางน้ีอยา
เขามาในวัดนี้ 

เราไมเห็นอะไรเลิศยิ่งกวาธรรม อยาเอายศถาบรรดาศักดิ์สมบัติเงินทองขาว
ของมาอวดดิบอวดดีกับธรรมของพระพุทธเจานะ ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาธรรม จําใหดีนะ 
อยาเอามาอวดสิ่งเหลานี้ ถาจะเอานี้เขามาอวดแลวอยาเขามา เราไมตองการ ไมมีใคร
เลิศเลอไปตามสิ่งเหลานี้ที่สงเสริมใหดี นอกจากธรรมเทานั้น พากันจําใหดี เอาละให
พร 
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วัดนี้ก็เปนของทกุคนๆ ใครเดินไปตามวัดตามวาเห็นไมดีทีต่รงไหนก็ให
พิจารณาแกไขดัดแปลงสงเสริม วัดนี้เปนวัดของทุกคน เราตายแลวก็มอบใหกับบานนี้
แหละ ลูกหลานจะไดอาศัยสิ่งเหลานี้ ที่เราแนะเราบอก เราคิดเพื่อลูกเพื่อหลาน เรา
ไมไดคดิเพื่อเรา 

หลังจังหัน 
 ภาคอีสานมันเปนนิสัยคนชอบเลนนะ ทางอีสานเปนนิสัยเด็ก เห็นกันนี้พูดเลน
กันเหมือนเด็ก เปนนิสัยอยางน้ัน พอเจอกันถาไมทักเขาถอืวาจองหอง ถือวาเปนทิฐิ
มานะ พอเจอเขาไปนี้ตองทักตองถาม เปนนิสัยอยางน้ัน มันผิดกัน(กับภาคอื่น) 
เหมือนเด็ก ถาเปนหนุมสาวเขาไปบานนั้นบานนี้มา ทีนี้คนหนุมไปพอไปเจอกันกลาง
ทาง ไมเคยเห็นหนากันก็ตามมันหากเปนอยางน้ัน ไปไหนนอง พี่ไปดวยไดไหม อยาง
นั้นนะ เออ มาซีๆ บางรายเขาเอาหาบฟาดใสคอ ใหหาบไปใหเขาเปนทางไกลๆ นูน 
ถูกเขาดัดเอา นั่นละเขาหยอกเลนกัน มีเทานั้นนะไมมีอะไรมากกวานั้น ไปไหนนองให
พี่ไปดวยนะ มาๆ อายๆ มา เอาหาบโยนใสบาใหหาบไปให ดีอันหนึ่งทางภาคอีสาน
เปนเหมือนเมืองเดก็ คือเห็นกันชอบเลน ไมถือสีถือสา กัน อันนี้เราชมอยูอันหนึ่ง ไม
ถือสีถอืสา ไมถือเนื้อถือตัวกันเลย เลนตลอด ไมวาคนเฒาคนแก เปนอยางน้ันนิสัยเขา 
 วันนี้ก็จะไปไกลอยูไปโรงพยาบาล วันจันทร อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร ไป
โรงพยาบาลวันละโรงๆ ไปใหอยางน้ันทุกวัน อยูในโกดังเขาก็มารับไดเลย คือเราจัดไว
เรียบรอย มาจากโรงไหนมารับได พระที่รักษาครัวรับผิดชอบทั้งโกดังดวย พระทีรั่กษา
ครัวเปนวาระละ ๗ วัน พระนี้ที่จะรับผิดชอบในบริเวณนี้ ไมวาแขกคนมาจากที่ไหนๆ 
พระที่รับวาระของศาลานี้จะตองเปนผูตอนรับและรับผิดชอบทุกอยาง  

อยางโกดังนีเ้หมือนกัน ทางไหนมาพระก็จัดใหๆ  ไมนอยนะของในโกดงั จัดไว
เต็มเลย บกบางไมได โรงพยาบาลตางๆ เปนอันดับหนึ่ง โรงพยาบาลไหนๆ เขามา มา
เอาของ ทนีี้พระทานจะถามมาจากอําเภอจังหวัดใด ถาจังหวัดธรรมดา ใกลธรรมดา
ทานก็จัดใหเปนภาคธรรมดาแลวเสมอกันหมด ถาหากวามาจากจังหวัดไหนที่ไกล เชน
อยางอุบลบาง นครราชสีมาบาง อุตรดิตถบาง แสดงวาไกลออกไปแลวนี้ทานจะจัดให
พิเศษ อยางนี้ทุกจังหวัด ถาจังหวัดไหนไกลออกไปเชนอยางโคราชไปนูน อุบลยอนหลัง 
อุตรดิตถยอนไปนูนใหพิเศษทั้งนั้น  

ชัยภูมิมีพิเศษสองโรง ภักดีชุมพลหนึ่ง แลวเทพสถิตหนึ่ง อันนี้ใหเปนพิเศษ 
เพราะเราไปเอง เราเอาของไปสงที่โรงพยาบาลสองโรงนี้เอง จึงเห็นไดชัดเจนเกี่ยวกับดู
เข็มไมล โถ ไกลนะ เข็มไมลจากวัดนี้ไปถงึโรงพยาบาลเทพสถิตและภกัดีชุมพลเขต
จังหวัดชัยภูมิ ทางนี้ ๓๓๔ กิโลถึงนูนสูงเนิน ผานโคราชไปจนกระทั่งถงึสูงเนินสีคิ้ว นั่น



 ๔

ละที่โรงพยาบาลสองโรงนี้อยูขนาดนั้นละ เพราะฉะนั้นเราจึงใหพิเศษๆ ภักดีชุมพล 
เทพสถิต เขตจังหวัดชัยภูมิ สองโรงนี้ใหพิเศษ 

สวนน้ํามันไมวาจะใกลจะไกลทกุโรงเราเติมน้ํามันใหทุกคันรถเลย ไมวาใกลวา
ไกล ออกมาก็เติมน้ํามัน ปบน้ํามันเรามี เราใหความสะดวกทุกอยาง เราพยายามที่สุด
แลวกับโลก เราทํานี้เราทําดวยความเมตตา ไมไดทําดวยความแบบวาชุยๆ อยางนี้ไมมี
สําหรับเรา จริงจังทุกอยางเลย วาอะไรเปนอยางน้ันๆ เชนอยางเราชวยโลกเราก็ชวย
เต็มกําลังความสามารถของเรา มีเทาไรก็ทุมลงๆ จนกระทั่งไมมีแลวก็อยู เอาขนาดนั้น
ละ เราชวยจริงๆ  

ไปตามทางเหมือนกัน ไฟเขียวไฟแดงเขามาขายดอกไม ใหรายละสามรอยๆ 
ดอกไมพวงหนึ่งนี้ ๑๐ บาทเขาขายกัน เวลาเราไปเราใหคนละสามรอยๆ เลย ดอกไม
ไมเอา ยื่นเงินใหแลวผานๆ ดวยความเมตตาไมใชอะไร เมตตามีมากเทาไรโลกยิ่ง
รมเย็น อาศัยพึ่งเปนพึง่ตายกันไดเพราะความเมตตา ความเมตตานี่เปนพื้นฐานของ
ธรรม พระพุทธเจาพอตรัสรูแลวเพราะความเมตตาสั่งสอนสัตวโลก ทีแรกเห็นวาธรรม
นี้เลิศเลอสุดที่ใครๆ จะอาจเอื้อมถงึไดแลวจึงทอพระทัย ทําความขวนขวายนอย จะไม
ส่ังสอนใคร เพราะจะไมมีใครรูไดเลย แตก็เพราะอํานาจความเมตตา เมตตาครอบไว 

เพราะธรรมนี้เปนอยางน้ันจริงๆ ธรรมของพระพุทธเจา เปนเขากับผูใดก็เปน
ธรรมของคนนั้นๆ แตเรารวมแลวคือวาผูที่จะรื้อฟนธรรมอัศจรรยนี้ออกมาสอนโลกพอ
ไดลืมหูลืมตาบางก็คือพระพุทธเจาแตละพระองคๆ นอกนั้นไมมี ไมมีใครสามารถ 
เพราะฉะนั้นที่จะปรารถนาเปนพระพุทธเจาจึงเปนของลําบากมาก ที่จะคุยเขี่ยขุดคนเอา
ธรรมนี้มาสอนโลก เมื่อเต็มภูมิของศาสดาไดเปนพระพุทธเจาแลวก็นําธรรมนี้ออกสอน
โลก 

ธรรมนี้เลิศเลอ  ถึงขนาดที่ทรงปรารถนาเปนพระพุทธเจา จนสําเร็จโดยสมบูรณ
แลว ยังทอพระทัยเวลาตรัสรูใหมๆ พอตรัสรูผางขึ้นมานี้ มองดูสภาพที่เปนอยูใน
พระทัยกับมองดูโลกดูสงสารประหนึ่งวาคนละโลก เขากันไมไดเลย ฟงซินะ ทรง
ปรารถนามาอยางพระพทุธเจาของเรา ๔ อสงไขยแสนมหากัป คอืพระพุทธเจามี ๓ 
ประเภท ประเภทเยี่ยม ๑๖ อสงไขย อสงไขยแปลวานับไมไดถึง ๑๖ ครั้ง แลวเพิ่มเขา
ไปอกีแสนมหากัป ๘ อสงไขยนับไมไดถงึ ๘ ครั้ง ไมทราบวาถึงไหนแหละ นับไมได
แลว อสงไขยๆ เหมือนวาหนึ่งลานสองลานสามลาน เอาลานเปนที่ยุติ พอถึงลานแลวก็
หนึ่งลานสองลานไป อันนี้อสงไขยกค็งเปนอยางเดียวกัน 

พอตรัสรูขึ้นเปนพระพุทธเจานี่ก็คิดดนเดาธรรมดาเรา เมื่อเปนพระพทุธเจา
แลวจะสอนโลกดวยความสะดวกสบายตามภูมิของศาสดา วาอยางน้ัน แตเวลาตรัสรูขึ้น
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มาแลวธรรมชาตินี้กับโลกประหนึ่งวามันเขากันไมไดนูนนะ ตางกันขนาดไหน จนทอ
พระทัยที่จะสั่งสอนสัตวโลก ทานยกมาเปนบุคคลาธิษฐาน ก็ทาวมหาพรหมลงมา
อาราธนาที่วา พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี สหมฺปติ ทาวมหาพรหมลงมาอาราธนาใหทรง
โปรดสัตวโลก ผูมีมลทนิอันเบาบางยังมีอยู ไมใชหนาแนนไปเสียหมด พระองคทรง
ทราบไวแลวแหละ แตนี่เปนบุคคลาธิษฐาน ยกบุคคลขึ้นมาก็เอาทาวมหาพรหมเขามา 
สวนพระทัยพระองคที่เตม็ดวยเมตตานี้ใครจะเกินศาสดา ทรงรอบไปหมด แตที่มัน
หนักพระองคก็บอกวาหนักเหมือนวาทอพระทัย วาอยางน้ันเถอะ แตอยูในวิสัยของ
พระพุทธเจาจะสอนได  

นั่นละธรรมประเภทนี้ละ ลงถึงประเภทนี้แลวหาที่ตองติไมไดเลย หมด จะชมวา
อยางไรก็เปนสวนเกิน จะตําหนิอยางไรก็เปนสวนเกิน ไมใชธรรมชาติที่พอดิบพอดีดวย
ความเลิศเลออันนั้น อันนั้นพอดิบพอดีเลิศเลอ ธรรมของทานที่บริสุทธิ์สุดสวนแลวเปน
อยางน้ัน ทานเรียกวาธรรมธาตุ จะเพิ่มขึ้นไปกวานั้นก็ไมไดเลิศเลอเหมือนสิ่งน้ันมนัก็
เขากันไมได จะต่ํากวาน้ันเขาไป เชนนินทาสรรเสริญ ทั้งสองอยางน้ีไมไดเลิศเลอยิ่งกวา
ธรรมชาตินั้น เขาไปก็ไมติดๆ ตกออกๆ หมด  

ทานจึงวากิเลสเขาไปติดในจิตของพระอรหันต ยอมกล้ิงตกไปทนัทีทันใด 
เหมือนน้ําตกลงบนใบบัวกลิ้งตกไปทันทีเลย คําวากิเลสก็หมายถึงสังขารที่ปรุงออกมา
เปนสมมุติทัง้นั้นละ จะใหกิเลสของทานมีจริงๆ ทานไมมี ทานยกออกมาเปนสมมุติขอ
เทียบเคียงเฉยๆ วา กิเลสปงฺโก อนัวาเปอกตมคือกิเลส ติฏฐติ ยอมตั้งอยู จิตฺเต ใน
จิตพระอรหันต น จิร ติฏฐติ ยอมกล้ิงตกไปไมตั้งอยูไดนาน ตกปบกลิ้งเลย ตกไป
เหมือนน้ําตกลงบนใบบัว ตางอันตางไมซึมกัน 

นี่ละธรรมพระพุทธเจาสอนถึงขนาดขั้นเลิศเลอ ไมมีทางทีจ่ะตําหนิไดเลย จิต
ดวงนั้นหาที่ตําหนิไมได จะชมอะไรก็เลยไปเสียทุกอยาง จะตําหนิก็ดีจะชมก็ดไีมใช
ความพอดีเหมือนธรรมชาตินั้น อันนั้นจึงพอด ี ทานเรียกวาธรรมธาตุที่อยูในจิตของ
พระอรหันต นั่นละนิพพานเที่ยงคือธรรมธาตุทีค่รองขันธ พอขันธแตกกระจายนี้ก็ดีด
ผงึออกเปนธรรมธาตุไปเลย เวลามีชีวิตอยูก็ครองขันธรับผิดชอบทําประโยชนใหโลกได
ตามกําลังวาสนาบารมีของทานแตละองคๆ เมือ่หมดสภาพแลวก็ดีดผึงไปเลย ความ
เปนความตายของพระอรหันตมีน้ําหนักเทากัน ไมมีอะไรเปนขอกังวลยุงเหยิงวุนวาย
เหมือนโลก ทานเปนอยางนั้น ทานพอดีตลอด 

ใหพากันปฏิบัติ วาสนาบารมีของเราเกิดขึ้นจากการสรางอยูทุกวันทุกเวลา สราง
ทุกวันก็คอยเพิ่มขึ้นๆ หนาแนนขึ้นเรื่อยๆ ก็ถึงทีสุ่ดได ธรรมะนี้ธรรมะสอนใหถึงที่สุด
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แหงทุกข พระพุทธเจาทุกพระองคสอนถึงที่สุดแหงทุกข ถาดําเนินตามนี้แลวถึง ไม
สงสัย ไมมีพระพุทธเจาองคใดโกหกโลก ไมมีเลย เอาละพอละที่นี่ จะใหพร  
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

