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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พทุธศักราช ๒๕๕๐ 

ผูเลวจะไมใหวาเลวยังไง 
 ทางเวียงจันทนก็มาขอผาหม ตองไปขูเอาเลย เราเปนฝายขู มาทําจืดๆ ชืดๆ 
อยามากับเรานะจืดๆ ชืดๆ เราบอก เราชวยดวยความเมตตาจริงๆ จากจิตใจเรา วาติด
ธุระอันนั้นติดธุระอันนี้ ธรุะเรามากขนาดไหน..ทั่วโลก มาวาอะไรธุระเพยีงแคนั้น ดุแลว 
ดูวาวันนี้เขาจะมารับ วาเขาติดธุระ เราไมมีธุระเหรอ จอเขาไปละซิ ธุระเราทั่วโลกอยาวา
แตแผนดินไทยเลย ขางบนขางลางมีหมดธุระของเรา เปนแตเพียงไมพดูถึงเทานั้นเอง 
มาทํากับเราแบบจืดๆ ชืดๆ ไมไดนะ ทําไปทํามาเดี๋ยวสวนหมัดๆ ปดทิง้เลย เพราะเรา
ทําดวยความจริงใจจริงๆ ไมไดเหลาะแหละๆ 

อยางคนนั้นขอมาคนนี้ขอมา คิดแลวคิดเลาพิจารณาสอดแทรกควรยังไงไมควร
ยังไง คดิเตม็หัวใจ นี่ก็ขูไปทางเวียงจันทน จะใหเดือนเมษาเหรอคอยสงผาหม ก็ทางนี้
ใหแลวทําไมจึงวาติดธุระธุเรอะ รอใหไมติดธุระมันก็ไมหนาวละซิ เลยวันนี้เขาจะมาเอา 
รับที่ดาน ตองถกูขูไป โถ มาทําจืดๆ ชืดๆ กับเราไมไดนะ เราทํากับโลกเราไมไดจืดได
ชืด เราทําอยางจริงอยางจังดวยความเมตตาเจาะจงตลอดเลย ชวยโลกจนไมมีอะไรติด
เนื้อติดตัวนะเรา ทั้งๆ ที่เราก็จะไมใหติดอยูแลว แบตลอดเลย มันก็ยังมาไมทัน เราแบ
ตลอดเพื่อสงเคราะหโลก ถึงอยางน้ันมันก็ยังมาไมทัน 

เมื่อคืนนี้ไมสบาย เปนอะไรไมรูนะ ตั้งแตค่ําเมื่อวานนี้ไมสบายเลย ฉันยาพาราฯ
ก็ไมเห็นดีอะไร เปนหวัดตั้งแตบายๆ เมื่อวานนี้ ลักษณะมนัระบมในตัวของเรา เปน
อะไรก็ไมรู วันนี้ก็มีลักษณะอยู เมื่อคืนนี้เปนทั้งคืน จะวาเปนหวัดก็ไมปรากฏ มันหาก
เปนอยูในตัวนั่นแหละ ยาแกหวัดก็มี แตไมเห็นมีลักษณะหวัดเราก็ไมฉันยาแกหวัด ฉัน
แตยาพาราเซตามอล ๒ เม็ดแลวก็นอน มันเปนอะไรไมรู 

(หมอสานิตยพรอมครอบครัวถวายหนึ่งพันบาทครับ) เร่ืองหมอเราเคยพูด
เสมอ หมอรูสึกจะหางเหินตอศาสนามากอยู วงราชการตางๆ ก็ทราบกันอยูแลว มันจืด
มันชืดวงราชการทุกวันนี้ เพราะฉะนั้นการกินการกลืนการรีดการไถมันจึงดกหนาขึ้นทุก
วันๆ ศีลธรรมมันไมมอง วงราชการตางๆ มีแตวงกินวงกลนืทั้งน้ัน ไปที่ไหนฟงไมได
นะเรื่องธรรมกับโลก โลกมันสกปรกมากทีเดียว หาความสะอาดไมได ไปในแงใดมุมใด
มีแตสวมแตถานเต็มบานเต็มเมือง หาความสะอาดไมมี ผูรักษาความสะอาดพิจารณา
แลวมันพิจารณาไมไดนะ มันอิดหนาระอาใจเหมือนกัน 

เราตัวเทาหนูนี่เราก็ปฏิบัติศีลธรรมเต็มหัวใจของเรา ถาวาตามแบบภาษาของ
โลกก็วาสนุกพิจารณาโลกที่มันสกปรกแสนโสมมทีเดียว นี่ละคนหางเหินจากศีลจาก
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ธรรมดูที่ไหนดูไมได...ดคูน ดูหมาก็ยังไมเปนไร ดูหมาเราเลนกับหมาสนุกสนาน แตดู
คนสะดุดใจกึ๊กๆ ยิ่งตอนบายๆ กลางวันมันก็ไหลไปไหลมา เราไมออกมาละตอนบายๆ 
เรามักจะออกตอนบายๆ ไปดูนั้นดูนี้ ประมาณ ๔ โมงเราออกมา แตกอนยิ่งมากกวานี้ 
ถูกขนาบเอา ถาเรามาเจอเขาไมเปนไร ฟงแตวาไมเปนไร ขนาบเลย พระเณรทานดู
ทานดูไมไดทานก็ทนเอา ยั้วเยี้ยๆ ไมไดเร่ืองไดราวอะไร มาเที่ยววัดเที่ยววาดูนั้นดูนี้ 
เกอๆ กังๆ เถอๆ มองๆ ดูแลวดูไมไดนะ ถามาเจอเราแลวเอาละ ถามไมไดเร่ืองไล
เดี๋ยวนั้นเลยๆ 

ติดประกาศไวมันไมอาน เลยเอาประกาศใหญออกรับกันเลย ไล เมื่อวานนี้ตอน
บายๆ เราออกมาเดินมานี้ รุมอยูประตู คือทาง ต.ช.ด.เขารักษาประตู คนสุมสี่สุมหา
เขาไมอยากใหเขาเขาก็ไมใหเขา มันรอเต็มประตูเลย พอเห็นเราไปรุมมา อยูที่ไหนก็รุม
มาประตู สุดทายเราก็ลืมไป ดูวาเราออกไปไลหรือไง ออกจากนี้ไปไลเลย ทีแรกวาจะไม
ไป แอบดูอยู..คน มันเลอะๆ เทอะๆ มาก็ไมมีเขตมีแดน มาเซอๆ ซาๆ ผูรักษา
ศีลธรรมทานรักษาดวยความรอบคอบละเอียดลออ กับความเลอะเทอะเขามามันดูกัน
ไมไดนะ เลอะเทอะจริงๆ  

เราไดเห็นชัดเจนในวัดปาบานตาด เปนวัดที่เขมงวดกวดขันในขอวัตรปฏิบัติ
พระเณร เมื่อไดเวลาแลวปดไมใหคนเขามาเกี่ยวของ จะอนุโลมบางแตเชามาถึงจังหัน 
ตอนบายอนุโลม ยั้วเยี้ยๆ เขามา ไมทราบมาแบบไหนตอแบบไหน วาเอาเงินเขามาให
เรา อยาเอามาจะฟาดเขาปานูน เราไมไดบวชมาหาเงินนะ ใครอยาเขาใจวาหลวงตาบัว
นี้จะไปงอกบัเงินกับทอง อยามาอวดนะ ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาธรรม จะเอาอันนี้มาอวด
เราเดี๋ยวไลหนีเดี๋ยวนั้นเลย 

เราไมไดบวชมาหาเงินหาทอง เราบวชมาหาศีลหาธรรมตางหาก เรารักษาอยาง
เขมงวดกวดขัน อยาเอาอันนี้มาอวดเรานะ ส่ิงเหลานี้สมมุติกันขึ้น ถาวาเงินก็ไอหลัง
ลาย ประสากระดาษ ถาวาเงินเหรียญก็แรธาตุตางๆ อยูที่ไหนมันก็มีแรธาตุ เหยียบไป
เหยียบมาอยูนี่ จึงวาอยาเอามาอวดเรานะ ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาธรรม ธรรมนี่โลกกราบ
กันราบ ส่ิงเหลานี้ไมมีใครกราบ จะเอาอันนี้มาอวดเราไมได อยามาอวดนะ เราไมถอืส่ิง
เหลานี้เปนใหญยิ่งกวาธรรม ควรดุดุ ควรบอกบอก ควรสอนสอน ควรเด็ดเด็ด ควรไล
เดี๋ยวนั้นก็ไลเลย มันมาทําความเลอะเทอะกับของที่มีคามหาศาลคือธรรม ส่ิงเหลานี้มัน
เหมือนมูตรเหมือนคูถมนัเขามาเลอะเทอะ แลวจะเอาเงินเอาทองเอาฐานะสูงต่ํามาอวด
เรา อยา เราในนามของธรรม อยามาอวดธรรมวางั้นเลย เอาจริงเอาจังมากนะเรา 

ใครมาที่นี่อยาเขาใจวาเราไดอาศัยคนนั้นอาศัยคนนี้นะ มาพึ่งธรรมตางหากที่
เราอนุโลมอยูนี้ เขามาพึ่งธรรม อยามาเบงไมไดนะวัดนี้ เบงเมื่อไรซัดเมือ่นั้นเลย หงาย
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ไปทันทีเลยถาลงมาเบง ไมไดกับวดันี้ เรารับนี้เรารับดวยความเมตตาอนุโลมตางหาก 
เราไมไดรับดวยเห็นแกเงินแกทองแกขาวแกของ เห็นแกฐานะสูงต่ําของเขา อยา เราไม
เห็นสิ่งเหลานี้ เปนเหมือนมูตรเหมือนคูถ ไมมอีะไรเลิศยิ่งกวาธรรม อยาเอาอันนี้มา
อวดเราบอกตรงๆ เราในนามของธรรม เราจะพูดโดยธรรมตลอดไปเลย มันเลอะเทอะ
มากนะ โลกถาเหนือธรรมแลวเหยียบธรรม เอายศถาบรรดาศักดิ์ เอาเงินเอาทองเอา
ฐานะสูงต่ํามาอวดธรรม ธรรมเลยหมอบอยูใตกนถาน พวกนี้ขึน้เหยียบขางบนๆ 
สําหรับวัดนี้อยา บอกงั้นเลย อยามาเหยียบนะ ไมมีอะไรยิ่งกวาธรรม อันนี้สําคัญมาก 

เรารับแขกรับคนไวแนะนําส่ังสอน รับไวดวยความเมตตา เราไมไดรับไวเพราะ
เห็นแกสินจางรางวัลและโลกามิสใดๆ ทั้งน้ัน เราไมรับสิ่งเหลานี้ เพราะฉะนั้นถาส่ิง
เหลานี้อยามาอวดเรานะ พูดตรงๆ ภาษาธรรมเปนอยางน้ัน พูดอยางตรงไปตรงมา 
โลกเดี๋ยวนี้มันขึ้นเหนือธรรม เหยียบหัวธรรมใหธรรมหมอบ ธรรมพระพุทธเจาอยาง
แทจริงแลวไมหมอบ ไมควรมาอยามา ทานอยูคนเดียวในปาในเขาในวัดในวาทาน
สะดวกสบายยิ่งกวาพวกสวมพวกถานมาจุนจานๆ ไมมีเวล่ําเวลา ยุงไปหมดทั้งวันทั้ง
คืน ลําบากเพราะพวกเหลานี้นะ 

ทานปฏิบัติธรรมทานลําบากที่ไหน ทานอยูสะดวกสบายของทาน ไอพวกจุนจาน
ละซิมาทําใหเสียหมดในวัดนี้ สําหรับวัดปาบานตาดบอกตรงๆ เลยอยานะ อยาเอาลัทธิ
อันนี้มาใชกับเรา เจอเมื่อไรเปนซัดเมื่อนั้นเลย มันสมบัติอะไร ของเหลานี้มันเกล่ือนอยู
ในโลกธาตุเร่ืองสวมเรื่องถาน กิริยาใดแสดงออกมามีแตเยอหยิ่งจองหอง ธรรมทานไม
เยอหยิ่งไมจองหอง ทานสูงพอแลวจะเอาอะไรมาเยอหยิ่งยิ่งกวาน้ันอีก ความเยอหยิ่งก็
ไมใชธรรม ธรรมเหนือนั้นอีก มันเลอะเทอะไปขนาดนั้นละ 

พวกในครัวมาภาวนาใหภาวนานะ อยามาทะเลาะเบาะแวง อยามาติฉนินินทา
กัน มาดูหัวใจเจาของ อยาไปดูคนอื่น เหตุรายทั้งหลายเกิดจากหัวใจ คิดคนนั้นไมดีคน
นี้ไมดี ตัวเจาของเลวขนาดไหนไมด ู ใหดูตัวมันเลวนี่ มาปฏิบัติธรรมมาติฉินนินทากัน
วารายกัน นอกจากนั้นก็ทะเลาะเปนหมากัดกันในวัดในวาดูไมไดนะ เราอนุโลมเต็มที่
แลวอกจะแตกแลวนะเวลานี้ ใหภาวนากันนะขางใน อยามาจุนจานๆ ใครขี้เกียจภาวนา
ใหหนีออกจากวัดนี้ อยามาอยูใหหนักวัด หนักจริงๆ ไมไดหนาไดหลังอะไร 

ไมทราบมาจากไหนตอจากไหน ยั้วเยี้ยๆ ในครัวนั้นละตัวสําคัญมากที่สุด เวลา
ไหนๆ ไมกาํหนดกฎเกณฑไหลเขามาๆ มองไมทัน นี่ละที่เราหนักมากทุกวันนี้ ใหพา
กันพิจารณาทุกคน พระทานหนักแตพระทานไมพูด ทานอดเอาทานทนเอา มีแตเราคน
เดียวละพูดเกี่ยวกับเรื่องแขกคนเขามา ไมไดหนาไดหลังจุนจานๆ ลอนจอนแลนแจน 
แตงตัวนั้นจะเห็นหีมันอยูนั้นนะ ผูหญิงน้ีคะนองมากกวาผูชาย เราไมตําหนิผูหญิงทั่วไป 
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สวนมากเวลานี้ผูหญิงเปนอยางน้ี คึกคะนองมากยิ่งกวาผูชายเสียอีก การแตงเน้ือ
แตงตัวผูชายยังพอดู แตดูผูหญิงมันจะดูไมไดลอนจอนแลนแจนเขามา บางคนมันจะไม
นุงซิ่นมันจะปลอยหีเขามา เราจะเอาไฟตําหีมันละผูใดเขามาแบบนั้น เอามันจริงๆ นี่ละ
ธรรมเอาไฟตําหีคนหนาดาน 

มันเลอะเทอะเขาไปทุกวัน แตงเน้ือแตงตัวมันไมคํานึงถึงความสวยงามความ
คํานึงถึงมนษุยธรรม คอืมีศีลมีธรรมยอมมีหิริโอตตัปปะ จะเห็นสถานที่ควรหรือไมควร 
อันนี้ควรไมควรมันปลอยหมาเขามาลอนจอนแลนแจนเขามาดูไมไดนะ ตอไปนี้จะไดให
เขาไปตีเกราะประชุม บอกใหเอารังแตนมาแขวนไวตามขางๆ ทาง ไอพวกหมาเดือน
เกามันเขามา จับสายผูกรังแตนนั่นเขยาทีเดียวใหแตนไลขนาบมันหลงทิศ พระไลมันไม
ไปเอาแตนไลนะ พวกหีเคียว ภาษาภาคอีสานเขาวาหีเคียว มันเลอะมันเทอะไปหมด 
แตงตัวดูไมไดผูหญิงเลวกวาผูชาย เลอะๆ เทอะๆ ไปหมด ลอนจอนแลนแจน ใหเขา
ไดมองดูเทานั้นก็เอา มองดูกจ็ะเอาไฟตําเขาไปดวย มองดูแทนที่จะใหเกิดความ
กําหนัดยินดีมันมีแตความสลดสังเวชจากความหนาดานของกเิลส พากันจําหรือยังพูด
เวลานี้ 

ไมมีใครพูดอยางน้ี เพราะเวลานี้ธรรมหมอบแลว กิเลสเหยียบหัวธรรมไป
พอแลว ธรรมนี้ไมหมอบ ตรงไปตรงมา ภาษาธรรมเปนอยางน้ี ทานทั้งหลายฟงเอา 
ไมไดใหรายปายสีตอผูใด ผูดียอมรับวาดี ผูที่มันเลวจะไมใหวาเลวยังไง ความเลวเปน
ของดีเมื่อไร เขาไปตรงไหนเลอะเทอะตรงนั้นๆ เอาละพอ ใหพร 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

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

