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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พทุธศักราช ๒๕๔๙ 

ธรรมมีทั้งเบรกทั้งคันเรง 
กอนจังหัน 

วันนี้เปนวันเสาร เปนวันวางงานภายนอก งานภายในใจคือศีลธรรม ใหตางคน
ตางสนใจ ดังพี่นองทั้งหลายมานี้มาเพื่ออรรถเพือ่ธรรม มาทาํบุญใหทานการกุศลแลวก็
ฟงอรรถฟงธรรม กลับไปบานดวยความชุมเย็นใจ เพราะใจมีงานทํา ภายนอกมีงานทํา 
รางกายก็ชุมเย็น ภายในใจมีงานทําเพื่อบุญเพื่อกุศล จิตใจก็ชุมเย็น ยิ้มแยมแจมใส ให
ไดเสมอกัน งานภายนอกคอืงานเพื่อธาตุเพื่อขนัธ เพื่อความเปนอยูปูวาย งานภายใน
คืองานความดีงามเพื่อนําธรรมเขาสูใจ นี่เรียกวาผูไมขาดทุนสูญดอก เปนผูเสมอทั้งภพ
นี้และภพหนา ถาขาดอยางใดอยางหนึ่งไมดี ใหสม่าํเสมอกันไป 

สําหรับพระแลวมีงานภายในโดยเฉพาะ คืองานการบําเพ็ญ ศีลใหบริสุทธิ์ สมาธิ 
ปญญา วิชชา วิมุตติ ใหเต็มหัวใจของเราดวยการบําเพ็ญ เพราะไมมีงานอืน่ใดที่เขามา
แทรกแซงพอจะใหเสียเวลํ่าเวลาในการบําเพ็ญธรรมเขาสูใจ เดินจงกรม นั่งสมาธิ เรา
เคยสอนพอแลว สติเปนของสําคัญ จะอยูที่ไหนกต็ามเรื่องสติเปนสําคัญมากทีเดียว นั่ง
อยูดวยกันนี้ก็ตาม สตมิปีระจําตัวๆ จะสวยงามตลอด หนาที่การงานอะไรไมคอย
ผิดพลาดถามีสติ แลวก็มีปญญาคอยสอดสองดูความผิดถูกชั่วดีตางๆ สติดูความ
เคลื่อนไหวของใจเปนยังไง สติจะคอยรับทราบอยูเสมอ นี่ทานเรียกวาสติธรรม ปญญา
ธรรม รักษาเราใหแคลวคลาดปลอดภัย 

คนไมมีสติ ไมมีปญญา มีแตกิเลสฉุดลากไปๆ ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับๆ 
ตั้งแตเกิดจนกระทั่งวันตายไมไดสรางความดีงาม ไมมีสตปิญญาเพื่ออรรถเพื่อธรรมเขา
สูใจเลย เปนบุคคลที่ไรคาไรราคา มีเงินกองเทาภูเขาไมไดสําคัญยิ่งกวาสติสมบัติ 
ปญญาสมบัตินี้นะ อันนี้สําคัญมากทีเดียว คนเรามองตัง้แตภายนอกไมไดมองดูภายใน 
ซึ่งจะเปนผูครองสมบัติทัง้หลาย แลวจะเปนผูสังหารตนก็คือใจที่ไมดีนั้นแหละ ใหพา
กันตั้งอกตัง้ใจปฏิบัต ิ

พุทธศาสนานี้มีไวสําหรับรื้อถอนขนสัตวที่จมอยูในกองทกุขทั้งหลาย ใหพนจาก
กองทุกขมาเปนลําดับลําดา คําสอนของพระพุทธเจาไมเคยมีบทใดบาทใด ที่จะฉุดลาก
สัตวโลกใหลงทางต่ํา ธรรมของพระพทุธเจาชักชวนคนใหไปฆากัน ฆาสัตว ปาณาติบาต 
ใหไปเที่ยวฆาสัตวทั่วโลกทั่วสงสาร ใหไปเที่ยวหาฉกหาลักหาปลน พอไดอะไรเอาทั้งนั้น 
พอเปนโจรเปนโจร พอเปนมารเปนมาร กาเมสุ มิจฉาจาร ลูกใครเมียใครฟาดมันดะ
เลย แลวโกหกกันมีแตโลกโกหก หาความสัตยความจริงไมได สุรายาเมายาบา ฟาด
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กันลงไปนี้คาํสอนพระพุทธเจาไมเคยมี มีแตสอนใหละเวนสิ่งเลวรายทั้งหลายนี้ทั้งน้ัน 
แตโลกกิเลสมันพาคนใหดื้อดานสันดานหยาบ จึงตองมีคนชั่วคนเลวทําลายคนดีใหเสีย
ไปมากมาย เพราะคนที่มีกิเลสตัวเสนียดจัญไรเปนคูแขงธรรมของพระพุทธเจา ใหพา
กันจําเอา 

ธรรมพระพุทธเจาไมเคยมีบทใดบาทใดที่จะพาโลกใหเสียหายแมนอย ตลอด
ความลมจม ไมมี มีตั้งแตเร่ืองกิเลสทั้งน้ันที่ทําโลกใหเดือดรอนวุนวาย ตลอดถงึพาฆา
ฟนรันแทงรบราฆากัน มีแตเร่ืองกิเลสความไดไมพอ ความเยอความหยิ่ง ตัวเทาอึ่งน้ีก็
ยกตนใหเทาภูเขาๆ นี้ละมันเอามาฟดกัน ครั้นสุดทายที่วาตัวเทาภูเขานี้มันพังๆ ผูที่รูดี
รูชั่วทานทําลายอะไรที่ไหน แมแตสัตวเขาก็รักชีวิตของเขา สมบัติของใครใครก็รัก นี่
พระพุทธเจาสอนไวธรรม ๕ ขอ คือ ศลี ๕ ขอนี้ เปนเรื่องเล็กนอยเมื่อไร 

ปาณา ไมเบียดเบียน ไมทําลายกัน เย็นทั่วโลกทั้งสัตวทั้งบุคคล 

อทินนา ฉกลักอะไรของเขา เขารักเขาสงวน เข็มเลมหนึ่งมีราคาในหัวใจของเขา 
หัวใจของเราก็แบบเดียวกัน 

กาเมสุ มิจฉาจาร ของใครใครก็รักใครก็สงวน อะไรจะมากยิ่งกวาส่ิงเหลานี้ นี้
เปนสิ่งกระเทือนใจมาก พระพุทธเจาหามๆ เห็นไหม เปนสิ่งกระเทือนใจซึ่งกันและกัน 

การมุสาเหมือนกัน เอะอะโกหกๆ โกหกตลอดเวลา ดูไดไหม มองเห็นหนากันมี
แตความโกหกทักทายกนั เอาความสัตยความจริง ความไววางใจกันมาจากที่ไหน ถามี
แตคําโกหก 

สุรายิ่งแลว เกล่ือนอยูในศาลาหลังน้ี เอาสุรามาไวสักสองไห ตัง้ไวตรงนั้นสามไห 
มาขางหลังนี่สามไห มาหาหลวงตาบัวกับลูกศิษยพระกรรมฐานเหลานี้หนึ่งไห ตางคน
ตางกรอกๆ ศาลาหลังนี้จะเปนยังไง พิจารณาวาดภาพดูซินะ กินแลวเยี่ยวราดขี้แตก 
แตกกระจัดกระจาย ประชาชนก็ขี้แตก พระก็ขีแ้ตก แลวดูไดไหม นี่ละถาฝนธรรม
พระพุทธเจาแลวเปนอยางนี้ ถาตางคนตางรูจักผิดจักถกู น้ําเมาก็คือน้ําบา ตั้งแตอยู
ธรรมดามันก็มักเปนบาอยูแลวคนเรา ยิ่งเอาน้ําบามาเสริมดวยแลวขี้แตกเยี่ยวราด เวลา
นี้กําลังจะฉันจังหัน พระเลยไมไดฉันจังหัน แตกกระจัดกระจายเพราะสุราทํา ขางนอก
ทางโนนสามไห ขางหลังสามไห ตรงกลางของพระกรรมฐานหลวงตาบัวเปนประธาน
หนึ่งไห เอา ฟาดลงไปใหหมดหกไห วัดนี้แตกเลยนะ เขาจะออกหนังสือพิมพประกาศ
ทั่วโลกอยาวาทั่วเมืองไทยเลย นี่ละการทําลายศีลของพระพุทธเจาเปนของดีแลวเหรอ 

ทานบอกวาน้ําบาเราอาจหาญไปอะไร เราอาจหาญเขาไปมันก็เปนบาละซิ เลย
เปนบาหมดทั้งตัว ทุกส่ิงทุกอยางออกผิดปรกติ ถึงเวลาปวดเยี่ยวก็เยี่ยว ขี้ถึงเวลาไปขี้ 
นี้สุราฟาดเขาไปขี้แตกเยีย่วราดไมมีสวมมีถาน เปนยังไงโทษแหงการฝาฝนคําสอน
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พระพุทธเจา วาดภาพดูซิ คําสอนพระพุทธเจาเปนของเลนเมื่อไร มาเหยียบไปเหยียบ
มาดูไดไหมละเราเปนชาวพุทธ ใครจะเลิศเลอยิ่งกวาศาสดา ไปเหยียบหัวพระพุทธเจา
คือฝาฝนธรรมวินัยหรือศาสนาพระพุทธเจา เรียกวาเหยียบหัวพระพุทธเจา พากันจํา
เอานะ 

พระเราก็เหมือนกัน เหยียบหัวพระพุทธเจาดวยความเผลอสติ ดวยความไมเอา
ไหน เดินจงกรมก็เซอๆ ซาๆ ทําอะไรเซอๆ ซาๆ  พวกนี้พวกเหยียบหัวพระพุทธเจา 
แลวเยอหยิ่งเสียดวยนะ ครองผาแกนขนุนเสียดวย มาครองแลว โห ไปที่ไหนหยิ่ง 
อาตมาเปนกรรมฐาน ฟงซินะ กรรมฐานขี้หมาอะไร มนัมีแตตีนสูงๆ เหยียบหัว
พระพุทธเจาดวยการฝาฝนธรรมวินัย นั้นหรือกรรมฐาน ใหถามตัวเองนะ เอาละพอ ให
พร 

หลังจังหัน 

(ชาวอําเภอเมืองพล จ.ขอนแกน ถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน
อําเภอเมืองพล จ.ขอนแกน แดองคหลวงตา ขอมอบใหเปนสมบัติของสงฆ โดย
กําหนดใหเปนสถานีลูกขาย วัดปาบานตาดรอยเปอรเซ็นต ทดลองออกอากาศแลวเมื่อ
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ จนถึงปจจุบัน และขอปวารณาวาจะชวยกันดูแลบํารุงรักษา
อุปกรณเครื่องสงใหอยูในสภาพใชงานไดดี รวมทั้งรับผิดชอบคาใชจายตางๆ จากการ
ดําเนินการของสถานีวิทยุทุกประการ) 

เมืองพลมอีกีแหงหนึ่ง วิทยุกําลังกระจายออกทุกภาคเวลานี้ทั่วประเทศไทยได
ยินเสียงธรรม 

(อีกแหงนะครับ หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ขอถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อ
ประชาชน จ.ชัยภูมิ ทีอ่ําเภอหนองบัวระเหว กําหนดใหเปนสถานีวิทยุลูกขาย รับ
สัญญาณจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดปาบานตาด รอยเปอรเซ็นต 
ทดลองออกอากาศเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ ขอกราบถวายองคหลวงตา ยกให
เปนสมบัติของสงฆ และขอปวารณาจะชวยกันดแูลบํารุงรักษาอุปกรณตางๆ ใหอยูใน
สภาพใชงานไดดีและจะรับผิดชอบคาใชจายตางๆ อันเกิดจากการดําเนินการของสถานี
วิทยุทุกประการ) 

หนองบัวระเหวนี่เคยไปเทศนที่เขาตาเงาะ เทศนชวยชาติเราเคยไปเทศน 
โรงพยาบาลก็เคยเอาของไปสงเปนประจํา เหมือนโรงพยาบาลอื่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ 
ไปกรุงเทพคราวนี้ก็เพิ่มวิทยุอีกเครื่องหนึ่ง อันเกามันกินไฟมาก เลยสั่งใหมเขามาอีก
สํารองเอาไว มัน ๔ ลานเครื่อง ๑๐ กิโลวัตต ทีแรกวาจะเอา ๕ กิโลวัตต ทีนี้อีก ๕ 
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กิโลวัตตเพิ่มเงินเพียงลานเดียว เลยเอา ๑๐ กิโลวัตต ตกลงกเ็ปน ๔ ลาน ไปคราวนี้เอา
เครื่องวิทยุมาสํารองเอาไว 

วัดอโศฯ นี่ก็อยูในหัวอกของเรา ไหลเขามานี้หมด เราก็เทิดทูนครูบาอาจารยอยู
แลวก็เขากันไดสนิทเลย เราจะอาราธนาครูบาอาจารยทั้งหลายนับตั้งแตหลวงปูเสาร 
หลวงปูมั่นลงมาถึงครูบาอาจารยทั้งหลายที่สวนมากเปนเพชรน้ําหนึ่งๆ จะเอามาไวที่
นั่น เราจะอาราธนาทานมาประดิษฐานอยูที่เจดียนั้น จึงไดสรางขึ้นมาใหมมัน ๗๐ ลาน
หรือไง เราชวยไปแลวเวลานี้ ๒๒ ลานแลว ไปกรุงเทพคราวนี้ก็พาบรรดาศรัทธาญาติ
โยมทั้งหลายถวาย ๗ ลานกวา อยางน้ันละเราชวยทุกแหง 

ไปสวนแสงธรรมคราวนี้ก็จะไปถมสระใหญขางศาลา ถมใหหมดเลย แลวก็ตั้ง
ศาลาใหญขึ้นตรงกลาง พอเรามานี้เขาก็เร่ิมสูบน้ําออกแลว เอาเลนออกไปถมทีอ่ื่น แลว
เอาดินใหมใสเต็ม เขาเริ่มแลวเดี๋ยวนี้ เขารออยูตอนที่เราอยูที่นั่น เพราะมันยุงทําอะไร
ไมได เรากลับมาแลวเขาก็เร่ิมเลย แลวก็จะปลูกศาลาครอบสระใหญ เพราะมันวาง
เฉยๆ ไมเกิดประโยชนอะไร เราไปดูแลวดูเลา คนมามากขึ้นทุกวันๆ ไมไดนอยนะ คน
มากขึ้นทุกวันๆ ที่วางอยูไมเห็นเกิดประโยชนอะไร คนแออดัอยูรอบๆ เลยถมเสีย ถม
เสร็จเรียบรอยปลูกศาลาใหญขึ้นมาครอบเลย บริเวณน้ันก็เปนบริเวณทําเลละที่นี่ ทําเล
ประชาชนไดสะดวกสบาย เฉพาะคาถมนั้นก็ดเูหมือนประมาณสองลานหรือสามลาน 
เทาไรชางเถอะถาลงวาเราเอาแลว เอาใหดีถมใหดี แลวก็ศาลาขึ้นพรอมกนัเลย กะวาจะ
ใหเสร็จแลงนี้แหละ ดินถมนี่สําคัญมาก พอถมเสร็จเรียบรอยก็ศาลาขึ้นพรอมกันเลย 

วิทยุที่ออกน้ีเปนเสียงธรรมๆ ทั้งน้ัน เวลานี้ออกทั่วประเทศแลวแหละวิทยุ ก็ยัง
หางๆ อยู กําลังตอขึ้นเรื่อยออกเรื่อยๆ ตั้งเร่ือย โอ ปวดเขามากนะ ตอไปนี้จะเดนิ
ไมได เขาออน จะเดินไมไดแลว นวดเสนทําอะไรๆ ไมเห็นเกิดประโยชนอะไร ดูอาการ
มันหนักขึ้นทุกที ดีไมดจีะเดินไมได เขาขาเราเดินไมได อยาพากันวิตกวิจารณอยางอื่น
นะวา แตกอนทานมีเขามีขาทานเดินขูนั้นขูนี้ นี่ทานไมมีเขามีขาทานไมไดขูพวกเราละ 
ปากเราไมไดวิการนะระวังใหดี มันจะใสตรงนี้มันออกจากปากนี่นะ ขาไปไมไดปากไป
ไดเขาใจไหมละ ใหระวังใหดีก็แลวกัน 

มันปวดขึ้นทกุวันขา เอาอะไรๆ มาใสก็ไมเห็นไดเร่ืองไดราวอะไร เสนแกอะไรก็
ไมคอยเห็นไดผล คอยดูมันไป เราเดินมาตั้งแตเกิดจนกระทั่งปานนี้เดินได มันพัก
เครื่องไมไดหรือ คือเขาไปไมไดเขาออนก็เรียกวาพักเครื่องไมเดิน แตปากไมพกัเขาใจ
ไหม เครื่องปากนี้ยังเกงอยู ใครระวังใหดีนะ ปากนี้ไมไดพกัเครื่อง ใสปวะๆ ไดสบายๆ 
เลย 
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ที่วิทยุเสียงธรรมออกทั่วประเทศไทยนี้ ก็จะเปนประโยชนแกหัวใจของโลกไมใช
นอยนะ หัวใจเปนสําคัญในตัวของบุคคลแตละคนๆ ทุกส่ิงทุกอยางสมบัติศฤงคาร
บริวารอะไรอยูที่หัวใจหมด ความประพฤติหนาที่การงานความเคลื่อนไหวของคนแตละ
คนออกจากใจ ถาใจไดรับการอบรมศีลธรรมแลวทุกส่ิงทุกอยางจะมีเบรกหามลอ จะมี
คันเรงเปนไปตามสายทางที่ปลอดภยัไดประโยชน ถาไมมีธรรมแลวเบรกก็ไมมี ทะลพุุง
ไปเลยลงเหวลงคลองไปเลย คันเรงก็เรงในทางที่ลงเหวลงคลอง เบรกไมมี 

ธรรมนี้มีทั้งเบรกมีทั้งคันเรง เรงเพื่อความพากเพียรเปนผลเปนประโยชน 
ธรรมทานเรงไปทีไ่หนเปนประโยชนทั้งนั้น พักกเ็ปนประโยชน กาวเดินก็เปนประโยชน
สําหรับธรรม ไมไดขาดประโยชนเลย ฉะนั้นเมื่อเวลามีธรรมไปแลวไปที่ไหนมันก็สกัด
ลัดกั้นตัวเองไดคนเรา ตั้งแตเปนมหาโจรยังสกัดตัวเองไดถึงขั้นเปนพระอรหันตก็ได 
ทานกลับตัวปุบขึ้นดวยเสียงธรรมพระพุทธเจา ทั้งๆ ที่เปนโจรเปนมหาโจรปลนบาน
ปลนเรือนเขาแหลกเหลวไปหมด พอไดรับธรรมพระพุทธเจาเทานั้นพลิกปุบเลย 
เหยียบเบรกหามลอ หยุดหมด เรงใสอรรถใสธรรมสําเร็จเปนอรหันตมีนอยเมื่อไร ใน
ตําราทานบอกเอาไว นี่ละอํานาจแหงธรรมสกัดได มันจะเรงขนาดไหนความชั่วก็เหนือ
ธรรมไปไมได ถาไดธรรมเขามาสูใจจะหามไดหมด ถาปลอยใหกิเลสเขาสูใจจะแหลก
เหลวไปหมด 

เราอุตสาหพยายามอยูทุกวันนี้ก็เรียกวาเต็มกําลังความสามารถ การชวยชาติ
บานเมอืงนี้ถือธรรมเปนหลักใหญ ก็ออกตามนั้นไมเห็นผิด วัตถุนี้โลกทั้งหลายจะทราบ
ทั่วถึงกันอยางรวดเร็ว วาชวยชาติเขาก็ตองถอืดานวัตถุเปนสําคัญ สมบัติเงินทองขาว
ของอะไรๆ เขาจะตองมุงไปนั้นเขาใจกัน แตเร่ืองธรรมจะเขาสูใจไมมีใครคิดนะ เราคิด
คนเดียว คราวนี้เปนคราวที่ธรรมจะไดออกสูโลก ออกสูหัวใจโลกไปกับดานวัตถุนี้แหละ 
ดานวัตถุจะพอประมาณ แตธรรมนี้จะกระจายไปกวางขวาง เห็นไหมละกวางขวางไหม 
นี่ละคิดดวยธรรมไมผิด ถาลงไดคิดดวยธรรม 

อยางพาพี่นองทัง้หลายดําเนินนี้เราไมเคยผิดพลาด จะมาตําหนิก็ตําหนิปากอม
ขี้เหาวอๆ ไปอยางน้ันละ ปากอมธรรมไมผิด ถาปากอมขี้มแีตความสกปรก ไปที่ไหน
เลอะเทอะ เขาทําดิบทําดีแทบเปนแทบตาย ตัวไปคัดคานตานทานไปกีดไปขวางปาก
อมธรรม โฆษณาก็โฆษณากีดขวางทําลาย สวนปากอมธรรมนี้โฆษณาแนะนําส่ังสอนไป
ไหนเบิกทางๆ เพื่อความราบรื่นดีงามแหงความประพฤติหนาที่การงาน จิตใจดีแลวดี
ไปทุกอยางนั่นละ เพราะฉะนั้นธรรมจึงเปนของจําเปนมาก ถาธรรมไดขาดจากโลก
เมื่อไรโลกไมมีความหมาย ที่พอเปนผูเปนคนอยูเวลานี้ คือธรรมเครื่องสกัดลัดกั้นใน
ส่ิงที่ไมดทีั้งหลายอยูนั้นแหละ ถาไมมีธรรมไมมคีวามหมาย ใหทานทั้งหลายจําเอาไว 
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ธรรมสําคัญมากทีเดียว เปนโจรมหาโจร เที่ยวปลนบานปลนเมืองเดือดรอนไป
ทุกหยอมหญา พอไดฟงธรรมพระพุทธเจาปบเทานั้นกลับใจหมด ประพฤติตัวสําเร็จ
เปนพระอรหันตไมใชนอยนะ อยางนั้นแหละธรรม สกัดได เปนคนดีขึน้มาทันทีทันใด 
ธรรมจึงเปนของจําเปนมาตลอด ไมมีคําวาครึวาลาสมัย กิเลสมันล้ํายุคเวลานี้ มันเอา
ธรรมไวสําหรับเหยียบย่ําทําลายไปหมด ใหฟนธรรมขึ้นมาเหยียบหัวกิเลส ความโลภ 
ความโกรธ ราคะตัณหา ความประพฤติเลวรายทั้งหลาย ใหเอาธรรมเหยียบเขาไป แลว
จะกลายเปนคนดีขึ้นมาในเราคนนั้นแหละ ความดีจะเกิดจากเรา ความดีแทจะเกิดจาก
ธรรมเสียกอน เกิดจากธรรมก็คือเกิดมาที่เรา เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติใหดี 

คนเราตองมกีารฝกฝนอบรม แมแตไมนี้จะเปนไมเน้ือแข็งขนาดไหนดีขนาด
ไหนก็ตาม ตัดลงมาเปนตนก็เปนตนอยูเฉยๆ ไมเกิดประโยชน ตองเอามาเจียระไนมา
เล่ือยมาตัด มาเจียระไนใหเรียบรอยก็เปนผลประโยชนตามคุณภาพของมัน อันนี้คนเรา
ก็เหมือนกัน คนๆ หนึ่งเหมือนซุงทั้งทอน เอามาใหเปนขวากเปนหนามก็ไดคนๆ นี้ 
เอามาใหเปนคุณประโยชนแกโลกก็ไดจากความประพฤตขิองตัวเอง ที่ไดรับอรรถรับ
ธรรมถูกตองแลวดําเนินไปดวยความราบรื่นดีงาม เปนอยางน้ันนะ ธรรมเปนของสําคัญ
มากทีเดียว ถาไมมีธรรมเสียอยางเดียวไมมีความหมาย พี่นองทั้งหลายใหพากนัจําเอา 

อยางในวัดนี้ก็มีขอบเขตอยางน้ีละเห็นไหมละ วัดนี้เปนขอบเขต หัวหนาวัดคือ
เราเปนผูคอยรับผิดชอบในขอบเขตอนันี้ คอยดูแลความเคลื่อนไหวของประชาชนพระ
เณร ที่อยูในขอบเขตบริเวณที่เรารับผิดชอบ ใครมาผิดแปลกที่จะทําความเสียหายแก
สวนรวม เฉพาะอยางยิง่คือในวัดเปนตนนี้ จะดุดาวากลาวแนะนําส่ังสอน เปนอยู
เร่ือยๆ อยางเมื่อเย็นเมื่อวานหรือวันไหน ดูเย็นเมื่อวานนี้แหละ ยั้วเยี้ยๆ เขามานี้ เขา
มานี้ก็มาเจอกับอาจารยใหญผูอันนั้นเสียดวย ก็นึกวาคนไปหมดไปแลว เราจะออกมา
ตอนเย็นๆ คือออกมาจะไปดูหนาทีก่ารงาน ไมดีอะไรจะคอยแนะๆ ส่ังใหเขาทํา แตไป
กลางวันไปไมได ตองไปตอนเย็นๆ 

ดอมๆ ออกมาตอนเย็นยังหล่ังไหลเขามา ยั้วเยี้ยๆ แตงตัวนี้เหมือนจิ๊กโก มี
ไหมในศาลาหลังนี้นะแตงตัวเหมือนจิ๊กโก ถาเปนผูชายก็เห็นหําปูดๆ อยูนี่ ผูหญิงก็จะ
เห็นหีมันอยูตลอด ยั้วเยี้ยๆ เขามานี้ ก็พอดีมาเจอกับอันนี้เขาไป อันนี้คืออะไร เขาใจ
เอาก็แลวกัน นี่จะพากันไปไหน ค่ําแลวเวล่ําเวลา พระทานมีขอบมีเขตมีเหตุมีผลมีหลัก
มีเกณฑนะ นี่หาหลักหาเกณฑไมไดมาอะไร ดูลักษณะนีม้ันไมใชมาหาผลประโยชน
อะไร มันมาเรๆ รอนๆ ไปออกไป คือถามมาอะไรไมตอบสักคนเลยเงียบเลย ๖-๗ 
คน ตั้งแตตวัสําคัญๆ นะ นุงลอนจอนแลนแจน 
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ผูหญิงนุงกางเกงมันดไูมไดนะ ไมทราบเปนยังไง ขนบประเพณีอันดีงามของ
เมืองไทยเราคืออะไรมันก็รู แตไมเคยมาสนใจ ดวยความดีดดิ้นนั่นละพาใหเปนไป นี่ก็
ลอนจอนๆ เขามา ก็พอดมีาเจอกับตัวใหญเขาไป ไปถามเหตุถามผลไมไดเร่ืองน่ิงไป
หมด ไลเดี๋ยวนั้นเลย ไปออกไป ขนาบเดี๋ยวนั้น หล่ังไหลออกไป ปานนี้มันขามแมน้ํา
โขงแลวมัง มันไปตั้งแตเย็นวานนี้ไมหยุดคงขามแมน้ําโขงแลว ลองไปตดิตามดูถาเปน
พวกเดียวกนั ถาไมเปนพวกเดียวกันใหไลมันไปเสีย เราแตงตัวเสียใหมใหมี
ขนบประเพณีในเมืองไทยใหไดดูบาง เดี๋ยวนี้ขนบลิงขนบคางเขามาหมดแลวนะ นี่ละ
ศาสนาไมมี 

เมืองไทยเราเปนเมืองพทุธแตหาหลักเกณฑไมได อะไรมาความับๆ ดังที่พูดตะ
กี้นี้ แตงตัวจิ๊กโกจิ๊กเกเขามานี่ ก็มาเจอกับเราเขาขนาบเดี๋ยวนั้นไลเดี๋ยวนั้นเลย ออกไป 
แลวบอก นี่อานไหม เขียนติดปายไวนี้อานไหม เขาไมอานละเขาเปด ตองเอาอยางงั้น 
ไมมีใครพูด คนนี้เกรงคนนั้น คนนั้นเกรงคนนี้เพราะมันพอๆ กัน มันก็เกรงกันพวก
กิเลสเกรงกิเลส ธรรมไมไดเกรงกิเลส พูดตามหลักความจริง ใสเปรี้ยงๆ ไลไปเลย ผิด
ตรงไหนที่ไลออกไป เอามาพิจารณาที่เราถามหาเหตุหาผล มาธุระอะไร ไมไดเหตุไดผล 
นี่แสดงวาเหลวไหลแลว สถานที่นี่เปนสถานที่มีขอบเขต มหีลักมีเกณฑ ทานรักษากัน
อยูมาทําลายทําไม นี่ก็เปนเหตุผลอันหนึ่งใชไหม เมื่อเปนเชนนั้นก็เอาเหตุผลไลออก
ผิดไดไง 

พูดตรงไหนก็ตาม ไมมีการทําลายไมมีการผิดตอผูหนึ่งผูใดกระทบกระเทือน
ใครในทางธรรม นอกจากคนนั้นเปนความสกปรกอยูแลว มันจะเพิ่มความสกปรกขึ้น
จากไดยินคําพูดไปตีความหมายเสียใหม วาทานดุทานดาไปอยางน้ันเสีย มันก็เปน
ความเสียหายของเขาเปนชั้นๆ ไปอกี เราไมไดเสียหาย เราเปนผูแนะนําส่ังสอน ดุดาวา
กลาวอะไรจะไมมีความเสียหายอยูในปากของเราเลย เพราะจิตนี้เต็มไปดวยเมตตา
เปนไปดวยธรรมอยูแลว ผิดถกูประการใดจะแนะนําเขาสูธรรมๆ นี่ก็ไดไลออก คือไล
ออกไปไมใหทําอยางน้ี นั่นความหมาย 

ถาไมไลออกไปก็จะประกาศวา ใหพากันมาทั้งหมด หมดครอบครัวเหยาเรือน 
ใหยกทัพขึ้นมาวัดปาบานตาดไมมีเวล่ําเวลา มากลางค่ํากลางคืนเวลาไหนมาเถอะ ปวด
ขี้ขี้ราดปวดเยี่ยวเยี่ยวราดไปเลย วดัปาบานตาดนี้มันเปนสวมแลวแหละ จะใหประกาศ
อยางน้ันเหรอพิจาณาซิ มันผิดไหมละที่วาประกาศอยางน้ีใหเขามาทําอยางน้ัน ไลออก 
เพราะที่นี่รักษาอยู ความสะอาดสะอานสวยงามมีอยูอยามาทําลาย พากันเขาใจเอานะ 
เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้ 
 

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