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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อเชาวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

อะไรขัดธรรมปดออกหมด 
 (มีผูชายผูหญิงสองคนนาํพระพุทธรปูมาถวายหลวงตาครับ) แลวทําไง (พระ
ทางนี้ก็เลยรับไว ) จะเอาไปไหนก็เอาไปซี เอามามัดคอเราทําไม (ขออนุญาตนําไปไวที่
วัด......ครับ) แลวทานจะรับไหมละ ไปดูเสียกอนซี ไปบุกทานไมไดนะ อยางที่เขามา
บุกน้ีไมไดกบัเรา ถาบุกเราใสปวะเลย ไมไดรับอนุญาตไมได ทําสุมสี่สุมหาไมไดกับเรา 
ธรรมเปนอยางน้ัน แตกิเลสสุมสี่สุมหา อันนี้ก็เหมือนกันกอนที่จะไปถวายทาน ตอง
ปรึกษาปรารภเสียกอนซี เอะอะไปบุกๆ ไมเอานะอยางน้ัน 

ในวัดเหมือนกัน วัดปาบานตาด โถ ถาหากวาจะรับแลวนี้ศาลาวัดปาบานตาด
จนจะไมมีที่ไวพระพุทธรปู มาจากไหนๆ หล่ังไหล หล่ังไหลมาไลคืนทั้งน้ันๆ เราไมเอา 
อยามาอุตริใสเรานะ พระพุทธเจาเรากราบตลอดเวลา แตทําอยางน้ีเราไมเคารพผูทํา 
ใหเอาคืนๆ อยางน้ันนะมันทํา บุกเขามาสุมสี่สุมหาไมไดหนาไดหลัง 

วัดปาบานตาดถาหากวารับนี้ ศาลาหลังนั้นไมมีที่ไวพระพุทธรูปนะ เต็มหมด
เลย เราปดทั้งนั้นละ ปดทั้งนั้น จึงไมคอยมพีระพุทธรูป มไีวเฉพาะสําหรับกราบไหว
บูชา นั่นเปนหลักเปนเกณฑ ใครทํายังไงกท็ําสุมสี่สุมหาตามนิสัยโกโรโกโสนั้นแหละ มา
ทําอยางน้ีก็เลยกลายเปนโกโรโกโสไป เราไมเอา ไมวาอะไรๆ ไหลเขามาในวัดนั้นนะ 
พวกเกาอี้โซฟาโซแฟอะไรเหลานี้เหมือนกัน เอามาเทาไรใหขนกลับคืนใหหมด เราบอก 
พระพุทธเจาไมไดบวชมาเพื่อเกาอี้โซฟา พระพทุธเจาบําเพ็ญมีเกาอี้มีโซฟา มีที่หลับที่
นอนหมอนมุงตามเสด็จที่ไหน ไมเคยมี ไอพวกเรามันเกงกวาครู ใหเอาคืน เราไมเกง
กวาครูเราไมเอาละ ไลคืนเลย 
 พวกเกาองเกาอี้มันเต็มวัดนะถาเราเอา ใครเอามาไลคืนเดี๋ยวนั้นเลย ไมเอา ทํา
สุมสี่สุมหาไมไดนะ ธรรมมีหลักมีเกณฑนี่ วัดนั้นจึงพอจะดไูดนะ ตองเขมงวดกวดขัน 
ไมงั้นไมได เราเล็งใสธรรมๆ เราไมไดเอาเรื่องของโกโรโกโสมาเปนประมาณ เราจะเอา
ธรรมเปนประมาณอยางเดียว อะไรขดัธรรมปดออกๆ หมดเลย นี่ก็ไดวาอยูเมื่อเร็วๆ นี้
กอนจะมานี้เหมือนกัน กอนที่จะมานี่ เราเดินไปตามครัวเห็นเกาอี้เล็กๆ นอยๆ  มัน
ซอนไวตามนั้นๆ เราออกมาเราก็เอาละ  
 นี่มันกําลังจะเอาเกาอี้มาเหยียบหัวพระพุทธเจานะ นั่งทับหัวพระพุทธเจา มันหา
แตความสะดวกสบายในเรื่องรางกาย เร่ืองจิตใจยุงขนาดเปนฟนเปนไฟมันไมสนใจนี่
นะ พระพทุธเจาเขาตรงนั้นนะ เขาที่ไฟนะ เอาน้ําดับไฟดวยความเพียร ชําระกิเลส 
กิเลสตัวเปนไฟ อันนี้มันขนเขามาๆ ทุกแบบนะ ใครเขามาที่ไหนมันเอามาไลกลับคนื
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นะเรา เอาเขมงวดกวดขนั ดีไมดีเรารูวาคนในวัดเอามาแลวไลทั้งคนดวยนะ ไมอยางน้ัน
ไมไดพวกนี้ โธ ผูรักษารักษาอยู ผูมาทําลายทําลายหาอะไร 
 เราเทิดทูนพระพุทธเจาไมไดเทิดทูนดวยเกาอี้โซฟา ที่หลับที่นอนหมอนมุง
สะดวกสบายนะ เราเทิดทูนดวยความเพียร พระพุทธเจาลําบากขนาดไหนเอานั้นมา
เปนแบบฉบับ เราเอาอยางน้ันตางหาก เราไมไดเอาแบบหาบมุงหาบหมอนหาบเกาอี้
เกาแออะไรไปเต็มอยูนั้น อยูในครัวเห็นเกาอี้เล็กๆ มันซอนไวตามนั้น มันไมกลาออก
หนามา แตตามันเห็นละซิ ออกมากเ็อาละ นั่นละเปนอยางน้ันนะ มันเขามาทุกซอกทกุ
มุมนะ เราดูแลอยู  
 ไอความสะดวกสบายในรางกายนี้พิลึกนะ มันไมสนใจความสะดวกในจิต ทํา
ยังไงจิตจะสะดวกสงบรมเย็น มันไมสนใจ มันหาแตเร่ืองยุงขางนอกเขามาใสนะ มองไม
ทัน โถ ไมใชของเลนนะ ในวัดนั้นตองเขมงวดกวดขัน ไมงั้นเกาอี้หรืออะไรเต็มวัดเลย 
วัดปาบานตาด เต็ม เต็มจริงๆ ไมใชเลนๆ ใครก็ขนเขามา ขนเขามาใหขนออกเดี๋ยวนั้น
เลย ตองเอากันอยางน้ัน มันไมปรึกษาหารือมันมาทําทําไมนี่วะ วัดนี้มีเจาของครองอยู
นี่ มาทําสุมสี่สุมหาไมไดนะ ใหเอาคืนเลยนะเรา ตองเอาอยางนั้นไมอยางนั้นไมได 
 มันไมมีแบบมีฉบับ แลวก็มาทําส่ิงทีม่ีแบบมีฉบับใหเสียไปๆ สุดทายก็มีแตพวก
จอมปลอมเต็มวัดเต็มวา ไปที่ไหนหรูหาฟูฟาดวยสิ่งบํารุงบําเรอรางกาย และประดับ
ประดาตาใหสวยใหงาม หัวใจมันเหมือนไฟมันไมไดดู พระพุทธเจาใหดูหัวใจนะ ทาน
ไมใหดูที่อื่น ดูหัวใจตัวมันเปนไฟ ดับอันนี้ไดแลวอะไรสบายหมด ไมเห็นมีอะไรยุงยาก 
ลมลงที่ไหนสบายไปเลยถาใจสบายอยางเดียว ถาใจเปนฟนเปนไฟขึ้นไปอยูหอปราสาท
กี่ชั้นก็ตามเถอะ ไปรองครวญครางอยูนั้น เหมือนคนไขไปอยูโรงพยาบาลกี่ชั้นมันก็ไป
รองไปครวญครางอยูนูน  
 มันเปนอยางน้ันนะหัวใจ มันไมด ู มันดูตั้งแตภายนอก อนันั้นไมดีอันนี้ไมดี 
จัดการอันนั้นจัดอันนี้ จะทําอันนั้นทําอันนี้ หัวใจตัวพายุงมนัไมดู จะทาํอะไรก็ทําเถอะ 
ถาหัวใจพายุงไมไดมองดตูัวยุงนี้แลวตายทิ้งเปลาๆ คนเรา ถาดูนี้ส่ิงเหลานั้นจะสงบลง
ทันที ตัวนี้พาใหยุง นั่น เขาใจหรือเปลาละพวกนี้นะ ไปที่ไหนขนอะไรไปทบัหัวพระ ทับ
หัวพระจะตาย วัดปาบานตาดเคยถูกทับมาแลวจึงไดเอามาพูด ทับจริงๆ วัดปาบาน
ตาดไมใชเลน ทับก็ซัดกนัเลยละ 
 เอาเกาองเกาอี้เอาอะไรตออะไรขนมานี้ ใหเอากลับเดี๋ยวนั้นเลย ไมเอา เราบอก
ไมเอา อะไรขัดตอธรรมไมเอา เราวาอยางน้ีเลย ไมใชธรรมแลวไมเอา ไมอยางน้ันไมได
แหลกหมดละ ในครัวเราก็เห็นแลวเห็นเกาอี้สองสามตัวเล็กๆ นะ ยังไมใหญ ถาเราไม
วาอะไรเดี๋ยวมันจะใหญกวานั้น ดีไมดีมันจะเอาเกาอี้ภูเขาทั้งลูกละมาทับวัดปาบานตาด 
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มองไมเห็นเลยละ มันจะเอามาละมันขนเขามา พวกยุงนี่ มันเขามาตัวไหนมีแตตัวยุงละ
เขามาในวัด เราอนุโลมจนอกจะแตกแลวนะ ทีนี้มันทนไมไหวก็เอาเสียบางจะวาไง   
 เขาเลยรํ่าลือวาหลวงตาบัวดุๆ ไมดุยงัไงพวกเปรตพวกผีมันมารุกรานอยูนี้ ส่ิงที่
มีเจาของรักษาอยูมันก็ตองเอากันบางละซิ ใชไหมละ ของมีเจาของวาไง วัดใครเปน
เจาของรักษาอยูนั่น มันเลอะเทอะขนาดนั้นนะ เวลานี้มีวัดที่ไหน ไปดูซิ ที่ไหนมันมีวัด
แทจริงตามหลักพระพุทธเจา ไมมี เราพูดตรงๆ เลย เห็นมีตั้งแตเร่ืองสวมเรื่องถานอยู
ในวัด เอาวัดเปนสวมเปนถานไปเลย เอาพระเอาเณรเปนมูตรเปนคูถอยูในนั้น เลอะ
เทอะไปดวยกันทั้งวัดทัง้พระทั้งเณร อยางน้ันเห็น เลอะเทอะอยางน้ันเห็น  
 ที่วาวัดเปนวัดแทๆ พระเปนพระที่ตั้งใจปฏิบัตดิีปฏิบัติชอบนี้มองไมคอยเห็น
นะ มองหาดูยาก ไปทีไ่หนเห็นแตวัดแตวาหรูหราฟูฟา มีแตเร่ืองวัตถขุองกเิลสพอกพูน
ขึ้นมา เร่ืองธรรมจะพอกพูนขึ้นมาหัวใจใหสงางามใหโลกไดรับความรมเย็นมันไมมีนะ 
เราพูดอยางน้ีละ นี่กั้นเอาไวเพื่อธรรมจะไดเจริญขึ้นมา ส่ิงเหลานั้นที่ไหนมันก็เจริญเต็ม
บานเต็มเมืองมีแตส่ิงเหลานี้ละ แลวคนไดรับความสุขที่ไหน ไมเห็นมีใครไดรับความสุข
จากส่ิงที่ปรนปรือกันมากๆ นี้ละ ไมมี  
 โห ไดเอาจริงเอาจังนะ ระมัดระวัง เชนเรามาอยางน้ีก็มีละขางหลัง ถาเราอยูที่
นั่นไมกลาทําอะไรนะ เชนอยางกอสรางอันนั้น กุฎินั้นอันนี้เหมือนกัน เรากลับไปเห็น
แลวๆ เวลาเราอยูนั้นไมกลาทํา ทําก็ทําซินะ ถาเราอยูที่นี่ชี้หนาดวย ไลหนีเลยดวย 
ไมใชธรรมดา มันขโมยทําตอนเราไมอยู ปลูกนั้นปลูกนี้ ขึ้นนั้น มีไมรูกี่แหงกี่หนละ มัน
ทําไปแลว ตอนเรามาอยางน้ีแหละมันทํา ตอนเราอยูไมกลาทาํ เพนๆ พานๆ อยูในวัด 
พวกในวัดในวากลายเปนเทวทัตทําลายพระพุทธเจาไปในตัวนั่นแหละ 
 โธ มองไมทันจริงๆ มันสกปรกขนาดไหนโลกอันนี้ เราพูดตามโลกสกปรก 
พระพุทธเจาองคไหนกต็าํหนิแตอยางนี้ จะใหเราวามันสะอาดยังไงได ธรรมของสะอาด
จะใหวาสกปรกไดยังไง กต็องวาสะอาด มันเลอะเทอะมากนะเวลานี้ บุกเขามาๆ มันสุม
ส่ีสุมหา อะไรๆ ไมพินิจพิจารณาเลย บางอยางก็นิ่งเฉย หูหนวกตาบอดไปๆ มันทนไม
ไหวก็วาเสียบาง มันไมคิดไมอานละผูทํามา ผูรักษารักษา ผูพิจารณาพิจารณาอยูนี่ 
อะไรควรไมควรดูกันอยูตลอดเวลา 
 มันเลอะเทอะเขาทุกวันๆ ยิ่งวัดปาบานตาดยิ่งเลอะเทอะมากเขาไป ในครัวชี้เขา
ไปเลย เราไปคราวนี้ระวังใหดีนะพวกในครัว ถาเอานี้ไมไดเหมือนใครนะ ไลหนีหมด
จากวัดเลยก็ไดนี่เปนไรไป วัดเราเปนวัดพระ ไมใชวัดสุมสี่สุมหา สวมๆ ถานๆ เขามา
เต็มวัดอยางนี้ มีแตสวมแตถานเอาไวทําไม ปดออกทันทีเลย มาเลอะๆ เทอะๆ ไมได
นะ ครั้นมาแลวเอาแตเร่ืองแตราวมาหากัน แทนที่มันจะมาภาวนามันไมมานะ ยบิ
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แย็บๆ ปากนี่มันคันเหลือเกิน ปากบอน ปากสกปรก ปากอมขี้ มาหาแตยุแหยกอกวน 
ทะเลาะนั้นทะเลาะนี้ เร่ืองน้ันเรื่องน้ี เต็มอยูปากของคน แทนที่จะมาสนใจหาอรรถหา
ธรรมระงับปากมัน ระงับใจมัน ไมระงับนะ มันมาสนใจแตอยางน้ันละ เร่ืองราวมันจึง
เกิดอยูเสมอ มันไมไดมาหาธรรมนะ มาอยูนานเทาไรยิ่งเลอะๆ เทอะๆ ไป เราสลด
สังเวชนะ แทนที่จะดี อยูนานเทาไรยิ่งเลอะเทอะเขา ยิ่งเลวเขาไป 
 นี่พระก็กําหนดไวสําหรับวัดเรา ๕๐ องค ตายตวัๆ ในวัดนั้น ในพรรษาหนึ่งรับ 
๕๐ องค ถาหากจะเปนพิเศษก็เราสั่งไวแลว ก็พิเศษตามที่ส่ังๆ ถาไมส่ังเลยนั้นไมไดนะ 
กําหนดเทานั้นๆ ไวเลย พระที่ทานอยูในนั้นเทาไรๆ คิดดูซิตั้งแตสรางวัดมานี้วัดปา
บานตาดไมเคยมีการทะเลาะกัน ทะเลาะเบาะแวงกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ จะใหมาถึงเราให
ไดยนิถึงเราไมเคยมี เงียบตลอด เปนยังไง นี่ละการรักษาศีลรักษาธรรมดวยน้ําใจของ
ตัวเองที่มีความรักใครใฝธรรมใฝวินัยแลวจะสงบรมเย็น ธรรมวินัยเปนเคร่ืองทําใหสงบ
รมเย็น ถาปฏิบัติตามนี้สงบทั้งนั้นละ มีจํานวนมากขนาดไหนประดับกันสวยงามมาก 
ไมเฟอ ความดีมีมากไมเฟอ  ความชัว่นี้เพียงรายเดียวก็เฟอแลว ทําลายไดทั้งวัด  
 พูดถงึเร่ืองพระอยูที่นี่นานเทาไร คิดดูตั้งแตสรางวัดปาบานตาดมา จนกระทั่ง
ปจจุบันนี้เรายังไมเคยเห็นพระทะเลาะกันในวัดเลย เพราะอะไร เพราะทานปฏิบัติตาม
หลักธรรมหลักวินัย หลักธรรมวินัยเปนหลักความสงบรมเย็น หลักใหอภัยตอกัน เปน
อยางน้ันนะ เราก็พูดใหฟงอยางน้ีละ แตในครัวนั้นมันเปนยังไง แลวก็มาอยูในวัด
เดียวกัน ผูหญิงนะมันตวัสําคัญมากนะ ปากเปราะที่สุด พูดเร็วที่สุดคือผูหญิง แตเรา
ไมไดวาผูหญิงทั่วๆ ไปนะ วาตัวมันแสบๆ นั้นละ ตัวแสบๆ ตัวเดียวมันทําลายไดทั้งวัด
นะ หาความสงบไมได 
 อยากเยออยากหยิ่ง อยากจองหอง อยากอํานาจปาเถื่อนมันอยูในนั้นหมด 
ความดีไมมแีตอยากใหเขายกยอปอปน อยากหาอะไร มันเลอะเทอะจริงๆ นะเวลานี้ นี่
ก็ฟงวาใครจะไปขออยูวัดปาบานตาดไมนอยนะนี่ เราบอกมันแนนแลวๆ ไปก็ไปอยาง
น้ันละ ไมไดเร่ืองไดราวอะไร เราพูดตามหลักความจริง เราไมไดมีคําวาต่ําวาสูง อยาง
นั้นอยางน้ีไมมี มีธรรมเทานั้นที่เหนือหมด เอาธรรมมาสอนโลก ควรไมควรอยูกับธรรม
อยางเดียว 
 มีเทานั้นละไมพูดอะไร หลังจังหันแลวเราก็จะเอาของไปเลี้ยงชาง สงสาร ชางมี
จํานวนมากมาย มาแตละทีดูเหมือน ๑๔-๑๕ ตัว เราใหเสร็จแลวเศษเหลือเทาไรก็ไป
มอบใหสวน หรือคอกชางใหเขาเลี้ยงชาง ไปเห็นแลวสงสาร มันเชื่องดนีะ เวลาไปที
แรกน้ีเขาก็อยูไมเปนกฎเปนระเบียบละ พอเห็นเราไปนี้เจาของเขาจะไลปุบเดียวเขา
เปนแถวเลย รอเรา แลวมองดูขางหนาแหงผาก ไมมีอะไรเลยอาหาร เห็นตั้งแตเปลือก



 ๕

สับปะรด ไมใชลูกสับปะรดนะ เปลือกตนมันกานมัน กากมันนั่นนะแหงผากอยูตามนั้น 
ไมมีอะไรเลย โอ นาสงสาร พอเราไปของเราลงแลวก็ขนออก ๆ เอาใหกินๆ ทุกอยาง
ยื่นใหกิน ปุบๆ ๆ  
 นานเขาๆ ของเรามันมากนี่นะ ยื่นเขาไมถอย ๆ สุดทายกินอิม่ พอกินอิม่ยื่นให
เขา จับปุบๆ เขาวาง เขาไมไดเขานี้นะ พอยื่นปบเขาจับนะ เขาไมไดปดนะ จับปุบแลว
เขาวาง พอเรายื่นไปเขาจับปุบเขาวาง เออ นาดโูวยสัตว ตัวไหนก็เหมือนกันนะ ไปหา
ตัวนั้น ยื่นไปใหเขาก็จับปุบ เขาก็วาง วางตรงหนาเขา คือเวลาเขาหิวเขาจะกิน 
ความหมาย นารักนาสงสาร เพราะฉะนั้นเราจึงไปซ้ําอีก เพราะชางมีจํานวนมากนะ ที่มา
หาเราที่ไปเลี้ยงมีประมาณ ๑๕ ตัว พอพวกนี้ไปพวกหลังกม็า อาหารที่เหลือเราก็ไป
คอกชางแลวเราก็กลับมา สงสารสัตว สัตวเหลานี้กับคนก็เขากันไดดี ไมวาเด็กไมวา
ผูใหญ ชางทุกตัวกับเดก็กับผูใหญเขากันไดทั้งน้ัน เขาออกมาที่สนามคนนะ ถาตัวไหน
ที่ฝกไมไดเขายังไมเอาออกมา ฝกไดแลวเขาก็เอาออกมา เพราะฉะนั้นชางกับคนจึงเปน
อันเดียวกัน นัวเนียเลย ไมมีอะไรกัน นี่ฉันเสร็จแลวกจ็ะเอาอาหารไปเลี้ยงเขา สงสาร  
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