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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

มีแตธรรมลวนๆ ออกแลวไมติดอะไร 
กอนจังหัน 

พระมาศึกษาดูใหดีนะพระ มาจุนจานๆ ไมไดนะ เดี๋ยวนี้ออกพรรษาแลวพระ
เขาออกๆ ตลอดเวลา พระมาใหดูใหดี อยามาเกงกางๆ ไมไดนะ เที่ยวโนนเที่ยวนี้ตา
เถอตามอง หัวใจสติปญญาไมมีไมใชไมสนใจ เลอะๆ เทอะๆ นะ พระมีมากเทาไรยิ่ง
เลอะเทอะทกุวันนี้ ตามธรรมดาพระมีมากเทาไรยิ่งชุมเย็น แตนี้กลับกลายตรงกันขาม 
พระมีมากเทาไรยิ่งกวนบานกวนเมือง ยุงมากเขาทกุวันๆ นี่พระเทวทัต...ประเภทนี้ 

บวชเขามาเอาผาเหลืองคลุมหัวแลวก็เอานี้ละโออาฟูฟา อาศัยพระพุทธเจา ตัว
เปนมหาโจรอยูในนั้น มันเลอะเทอะมากนะเดี๋ยวนี้พระเรา ญาติโยมประชาชนเขาไม
กลาพูดอะไรเขากลัวบาป เห็นแกผาเหลือง แตเจาของไมกลัวบาป เลอะเวลานี้นะ เขา
มาเหลานี้เหมือนกันจุนจานๆ เราชี้หนาเอา ถามาในนี้เอาละเราไมไดเหมือนใคร ดู
ลักษณะทาทาง ถามมาจากไหนไปไหน ใครเปนอุปชฌาย ไลเบ้ียกัน ไลเดี๋ยวนั้นเลย
ไมใหมาอยู มันเลอะเทอะมากนะเวลานี้ พากันจําใหดี 

มองไปที่ไหนไมนาดู ดูฆราวาสก็ไปแบบหนึ่ง ดูพระก็ไปแบบหนึ่ง ไมเปนสิ่งที่
นาดูนาชมเลยทํายังไง นี่ละจิตใจต่ําทรามเปนอยางน้ัน ถาจิตใจดีเปนอรรถเปนธรรม
แลวจะนาดูทุกอยาง กริิยาความเคลื่อนไหวไปมาจะนาดู ถาลงจิตใจต่าํเสียอยางเดียว 
แสดงออกมานี้มีแตมูตรแตคูถเต็มเนื้อเต็มตัว เต็มกิริยามารยาทการแสดงออก ใช
ไมไดนะพระเรา เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

(เจาอาวาสวัดน้ําตกจําปาทอง จังหวัดพะเยา ทําหนังสือถวายสถานีวิทยุแดองค
หลวงตา และเขาเปนเครือขายวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ออกอากาศดวยคลื่น
ความถี่ระบบเอฟ.เอ็ม ๑๐๓ เม็กกะเฮิซ เครื่องสงขนาด ๕ วัตต เสาสูง ๑๘ เมตร และ
อุปกรณตางๆ) เวลานี้วิทยุเรามีจํานวนมากเทาไรที่ตั้งเปนสถานีวิทยุ (ตอนนี้ยังไม
รายงานยอดที่แนนอนมาครับ) ๙๐ กวาสถานี (ที่เขารายงานขางหนาศาลา ๙๑ ) ที่ยัง
ไมมีมีจงัหวัดไหนบาง ๑๖ จังหวัดเหรอเมืองไทยเรา (ทุกจังหวัดยังไมครบครับ แตภาค
ครบแลวครับ หลวงตามีอยางอื่นประกอบดวยครับ ๑.อินเตอรเน็ตทั่วโลก ๒.ดาวเทียม
ไทยคมมีทัง้เสียงทั้งภาพ) 
 เรามีแตเทศน เทศนแลวก็ผานเรื่อยๆ ไมไดมาสนใจกับมันออกทางไหน เขาจะ
นําธรรมะนี้ไปใชประโยชนในทางใดบางเราไมมเีวลาจะคิด เทศนแลวก็หายเงียบๆ ทีนี้



 ๒

ผลจากการเทศนเลยเปนสถานีวิทยุในที่ตางๆ เดี๋ยวนี้ ๙๐ กวาสถานีแลวนะ (เฉพาะที่
รายงานมานะครับ แตจริงๆ เฉียดๆ รอยแลวครับ ออกตอนนี้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงเลย 
เสียง-ภาพน่ีละครับ หลวงตาอยูกับเขาทุกบานเลยพวกลูกศิษยที่เปด) อยูหรือมันนอน
เฝาเฉยๆ ก็ไมรู เราไมไดแนใจ อยูกับเขาทุกบานไปนั่งเฝาเขานอน วิทยุหลวงตานี่เปน
วิทยุนั่งเฝาคนนอนหลับ 
 เราแนใจในการเทศนาวาการสอนโลกคราวนี้ ออกมาจากหัวใจลวนๆ เลย พูด
สาธุ ตําราเปนแบบแปลนแผนผังแลวกระจายออกมาหาความจริง ความจริงแทออก
จากใจ พระพุทธเจาตรสรูที่ใจ สาวกทั้งหลายตรัสรูที่ใจ ถอดออกจากใจไปเปน
พระไตรปฎก ปฎกๆ แปลวาภาชนะ ภาชนะสําหรับใสธรรม พระวินัยปฎกภาชนะ
สําหรับพระวินัย พระสุตตันตปฎก ภาชนะสําหรับรับพระสูตร อภิธรรมปฎก ภาชนะ
สําหรับรับพระอภิธรรมขั้นสูงสุด ทานถอดออกจากใจทานไปเปนพระไตรปฎก ออก
จากพระพุทธเจาและสาวก แมจะเปนภูมิกวางแคบลึกตื้นตางกันก็ไมผิด คือออกจาก
ความจริงเหมือนกันๆ 
 นี่เราก็เคยพูดใหฟงแลว จนเปนเรื่องตลกขบขัน เดินผานไปบานหนองแวง แต
กอน หนองแวงยังไมมีบาน เขามีนาอยูนั้น คือเขานิมนตไปทําบุญลานขาวเขา เราก็ได
หนังสือพกเลมหนึ่ง ไปที่ไหนก็อาศยัเทศนอันนี้ละ กินกับอนันี้ไป พอดวีันนั้นเทศนจบ
แลวเขาแหกันมาอีก เหอ ทานเทศนจบแลวเหรอๆ เรายังไมลืม อตีานั้นนะอยากตาม
ฆามันอยู มันตายแลวยังไมรู โหย เทศนจบแลวก็จะยากอะไร ใหทานฉันเพลเสียกอน
แลวคอยเทศน เทศนเมื่อไรก็ได ก็มนัไมไดเทศน พอวาอยางน้ัน อูย สะดุดกึก๊เลย ฉัน
ขนมนางเล็ดครึ่งแผนไมหมด ไมลืมนะ  

นี่ละเปนทุกขที่สุดในชีวิตนักบวชคราวนี้ ฝงลึกมากนะ จากน้ันมาก็เร่ือยละ ก็
บวชไดพรรษาเดียว จะเอาคําไหนมาเทศน ภาษิตที่จะยกมาเทศนก็ไมมี พอบวชเขามา
ก็เรียนสวดมนต ๗ ตํานาน ๑๒ ตํานานจบ เรียนปาฏิโมกขจบ ไดสวดในพรรษา ก็
เทานั้น ออกพรรษาแลวเขาก็นิมนตไป ก็จะไดอะไรไปเทศน ก็ไดแต จิตฺเต สงฺกิลิฏเฐ 
เทานั้น เราก็ไมลืมนะ จิตเฺต สงฺกิลิฏเฐ ทุคฺคต ิปาฏิกงฺขา แปลวาถาจิตเศราหมองแลว
ทุคติเปนที่หวังได 

ทุคติคือนรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน นี่อบายภูมิเปนที่หวังไดของจิตที่
เศราหมอง ความหมายวางั้น เราก็ไดภาษิตนั่นเทานั้นละเทศน โอ ไมลืมนะ ทุกขมาก
จริงๆ เหมือนอกจะแตก ฉันขนมนางเล็ดครึ่งแผนไมหมด กลืนไมลง นี่ก็ไมลืม ก็
พรรษาเดียวยังไมไดเรียนอะไรเรื่องการเทศน ภาษิตอะไรไมมี ตอจากนัน้ก็คอยเปนไป 
เพราะเราก็เรียนไปเรื่อยๆ จนกระทั่งทุกวันนี้ ทุกวันนี้มันเลยหมุนเขามานี้หมด ที่เรียน
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ตามตํารับตําราหมุนเขามาที่นี่หมด ทีนี้จึงทราบวาตนลําอันใหญหลวงของธรรม
ทั้งหลายแทเกิดจากนี้ เลยรูละที่นี่นะ ออกจากนี้ทั้งน้ัน เวลาจิตมันไดเปดกวางมันเปด
จริงๆ ติดเขาติดเรานี่เปนกําแพงกั้นหัวใจ จะออกทางไหนกต็ิด ติดเขากต็ิดเรา ก็กิเลส
นั่นละพาใหติด 

ทีนี้เปดกําแพงฟาดขาดสะบั้นไปหมดแลวไมมีตดิเขาติดเรา มีแตธรรมลวนๆ
ออก เมื่อมแีตธรรมลวนๆ ออกแลวไมติดอะไร นอกจากจะพูดหนักเบามากนอยตาม
สมควรแกผูมาเกี่ยวของเทาน้ันเอง เปดโลงไปหมด ก็คอืคําวาเขาวาเรานั้นเปนกําแพง
กั้นหัวใจไมใหธรรมทั้งหลายออกได พอกําแพงติดเขาติดเรานี้เปดกวางออกแลว มนัก็
โลงไปหมดเลย 

เทวบุตร เทวดา อินทร พรหม พระพุทธเจาทานแสดงไวทําไม ทานไมเปนทาน
แสดงไดยังไง สาวกทั้งหลายทานแสดง ตั้งแตทาวมหาพรหมลงมา เทวบุตรเทวดา 
อินทร พรหม เปรต ผี ทานเทศนไดอยางไร กท็านรูทานเห็น ทานติดตอเกี่ยวของกนั
อยางที่เราเห็นกันอยูนี่นะ ตาในกับตานอก ตานอกก็เห็นรูปนั่นรูปนี่ ตาในก็เห็นสภาพ
ของภายใน แลวจะไมใหทานเทศนาวาการ อฑฺฒรตฺเต เทวปฺหากํ ตั้งแตหกทุมลวง
ไปแลวทานแกปญหาพวกทวยเทพทัง้หลาย มีทาวมหาพรหมเปนตน ลงมาโดยลําดับ 
ตอนเที่ยงคนืไปแลวแกปญหาและเทศนาวาการสั่งสอนพวกทวยเทพทั้งหลาย 

พอคอนคืนไปแลวก็ ภพฺพาภพฺเพ วิโลกานํ.เล็งญาณดูสัตวโลก พระญาณหยั่ง
ทราบไปหมด ใครมีอปุนิสัยใจคอที่ไดสรางบุญสรางบาปมาหนักเบามากนอยเพยีงไร 
จะซึมซาบไปหมดดวยพระญาณของพระพุทธเจา นั่นละ ภพฺพาภพฺเพ วิโลกานํ นี่ละ
สําคัญมาก เปนสิ่งที่ลึกลับ สําหรับผูไมเคยรูเคยเห็นไมเชื่อเสียมากตอมาก คือเล็งญาณ
ดูสัตวโลกนี่ลึกซึ้งมากทีเดียว แลวก็ อฑฺฒรตฺเต เทวปหฺากํ แกปญหาตลอดถงึการ
เทศนาวาการ สอนพวกทวยเทพทัง้หลายตั้งแตทาวมหาพรหมลงมา อยูในขายแหง
ธรรมที่ทานจะสอนทั้งนัน้ เวลาทานสอนพวกเทพเปนพวกเทพไปเลย สอนมนุษยก็เปน
มนุษยไป เปนแบบๆ ไปอยางน้ัน 

จิตใจเวลาไดเปดกวางออกแลวมันโลงไปหมดเลย แตเวลามันปด ก็คอืติดเขา
ติดเรานั่นละ เปนกําแพงปดไวหมดเลย เวลาเปดกําแพงเขาเราพังทลายลงไปแลว มันก็
ออกกวางเตม็กําลังความสามารถ หรือตามนิสัยวาสนาของผูแสดงธรรม แลวไมผิดดวย 
เปดกวางไปแลวเห็นอะไรพูดอะไรจะผิดอะไรก็เห็นอยูรูอยู อยางที่พระพทุธเจาแสดงไว
นั้น อยาพากันหลับตาปดหูฟงนะ จม พระพุทธเจาแสดงเรียกวา สฺวากฺขาโต ภควตา 
ธมฺโม พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวชอบแลว  
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คําวาชอบไมมีอะไรที่จะไปเพิ่มเติม หรือแบงสันปนสวนแยกออกนี้ อันนั้นขาด 
อันนั้นเหลือไมมี เปนสวากขาตธรรมสมบูรณแบบทุกอยางในธรรมทั้งหลายที่สอนโลก 
ตามขั้นตามภูมิของโลกที่จะรับได เรียกวาสวากขาตธรรม ทานวาอะไรแลวเปนความ
จริงตามนั้นๆ ไมผิดไมพลาด เชนบาปมีบุญมี นรกมีสวรรคมี พวกเปรตพวกผีประเภท
ตางๆ มี จนกระทั่งถงึนิพพาน ทานแสดงไวดวยความรูแจงเห็นจริงทั้งน้ัน ทานไมได
ลูบๆ คลําๆ นะ  

ความรูทางใจไมเหมือนความรูที่เราเรียนจํานะ ความรูที่เราเรียนจํามาจะวาเปน
สมบัติของตนวาไมไดนะ เรียนไปๆ มากนอยที่ไหนมันก็หลงลืมไปๆ ไมใชสมบัติของ
ตัวเอง ถาเปนสมบัติของตัวจากภาคปฏิบัติที่ตนปฏิบัติไดแลว รูดวยเห็นดวยแลวก็เปน
สมบัติของตนดวยไปโดยลําดับลําดา นั่นละเปนอัตสมบัติแทจากภาคปฏิบัติ เพียงเรียน
จําเฉยๆ ไมวาเขาวาเรา เรียนไปมากนอยเพียงไรมันก็จําไมได มันหลงลืมไป 

อยางสมเด็จพระสังฆราชเราทุกวันนี้เห็นไหมละ ทานเปรียญ ๙ ประโยค ฟง
ซินะ เต็มภูมิของสมมุตทิี่ใชกัน แตเวลานี้ทานพูดอะไรไดเมือ่ไร เห็นไหม นี่ละเรื่อง
ความจดความจํามันเสื่อมไปหมด เรียกวาถือเปนสมบัติของตนไมไดสําหรับความจํา 
แตความจริงนี้ติดกับใจ ใจเปนความจริงลวนๆ ออกมาจากใจจริงลวนๆ ทั้งน้ัน เปนอัต
สมบัติ เปนสมบัติของตนๆ 

พุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอแลว ขอใหพี่นองทั้งหลายยึดไวใหเปนหลัก
เปนเกณฑฝากเปนฝากตายนะ ไมมีคําพูดใดในสามแดนโลกธาตุนี้ จะเปนคําพูดที่
ถูกตองแมนยําเหมือนคําสอนหรือเหมือนคําพูดของพระพุทธเจา อันนี้แมนยําทีเดียว 
จึงเรียกวา สฺวากฺขาโต ตรัสไวชอบหมด สมบูรณแบบ ไมมีที่จะไดหยิบออกหรือไดเพิ่ม
เขาไป ไมมี สมบูรณแบบจากพระญาณหยั่งทราบเต็มหัวใจแลว 

 ใหพากันตั้งใจปฏิบัตินะ เวลานี้กิเลสมันหนาเขาๆ จนจะไมมีบาปมีบุญ ทั้งๆ ที่
สรางบาปสรางบุญอยูตลอดเวลาทุกตวัสัตว มันก็ลบลางไปวาบาปไมมี บุญไมมี แลว
การทําบาปไมไดบาปจะไดอะไร การทําบุญไมไดบุญจะไดอะไร มันก็มีอยูในโลกนี้บาป
บุญ ใครทําอะไรก็ไดอันนั้นเพราะเปนของมอียู ทําแลวไมไดผลไมมี ทําแลวตองไดผล 
ไมมีที่ลับที่แจง ไมวาที่ใดๆ ลงทํา เจาของเปดเผยในการกระทําของเจาของอยู
ตลอดเวลา แลวจะเอาอะไรมาเปนที่ลับ เจาของทําอยู หลับตาทํา ทําดีทําชั่วก็เปนดีเปน
ชั่วตลอดเวลา มีที่ลับที่แจงที่ไหน 

ใหระวัง ระวังตัว ระวังอะไรระวังไดทั้งน้ัน แตการระวังตัวโลกไมระวัง 
เพราะฉะนั้นโลกจึงหลวมตัวเขาสูความชั่วต่ําทราม ไดรับความทุกขความลําบากมาก
ตลอดมานี้ คือไมไดมองดูตัว ตัวสรางเหตุ เหตุดีเหตุชั่วคือความดีความชั่ว ทําดะไปวัน



 ๕

ยังค่ํา แลวก็วาไมมีผล ไมมีบุญไมมบีาป สรางขึ้นมาเรื่อย ขนขึ้นมาเรื่อย บาปบุญเขามา
เร่ือย สวนมากมาแตบาปแหละ แลวต่ําลงๆ จิตใจต่ําลงไปแลวอะไรจะสูงขนาดไหนก็สูง
เถอะ ถาลงไดจิตต่ําเสียอยางเดียวต่ําไปหมด ไมมอีะไรสูงในโลกอันนี้ ถาจิตสูงเสีย
อยางเดียวสูงหมดเลยเทียว 

อยางจิตพระพุทธเจา จิตพระอรหันตนี้ครอบโลกธาตุ เอาอะไรไปเหยียบย่ํา
ทําลายใหสูงกวาจิตประเภทนั้น กวาธรรมประเภทนั้นไมมี ทานจึงเรียกวาโลกุตรธรรม 
แปลวาธรรมเหนือโลก คือธรรมที่เลิศเลอเหนือโลกทุกโลกเลย เขาสูจิตใจใดใจนั้นก็
เปนใจเหนือโลกๆ ไปเรื่อยๆ  

เวลามันต่ํามันก็ต่ํา...ใจ กิเลสตัณหาเปนของต่ําเหยียบลงไปๆ ธรรมก็อยูทางใต 
กิเลสตัณหาอยูขางบน มันก็สนุกทําหนาที่สรางความชั่วชาลามกไดอยางเต็มเม็ดเต็ม
หนวย นั่นละคนที่ไดรับกรรมหนาบางตางกัน หนักมากนอยมากตางกัน ก็เพราะทําตาม
ความอยากของตนนั่นแหละ ถามีธรรมเขาแทรกบาง ควรหรือไมควรมันก็มีการ
แยกแยะ ถาไมควรทําอยากทําก็ไมทํา อะไรก็ไมทาํถาไมดี นี่มธีรรมเขาหักหาม ถาไมมี 
พอวาอยากก็ไหลเลยๆ เอาละวันนี้พูดเทานี ้
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

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

