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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๔๗ 

เรดารของธรรม 
 

 ถาพี่นองชาวพุทธเราไดมคีวามสนใจตอพทุธศาสนาแลว มนุษยเราชาวพุทธเราจะมี
คุณคาขึ้นมากนะ เดี๋ยวนี้มีแตวิ่งตามกิเลส มีแตวากิเลสทันสมัย ตัวลาสมัยไมไดดตูัวเอง ถา
วิ่งตามกิเลสมากเทาไรยิ่งลาสมัยๆ หมดราค่ําราคา วิ่งเขาสูอรรถสูธรรมที่กิเลสวาครึวา
ลาสมัยนั้นละทันสมัย กเิลสมีแตตัวดึงลงๆ ธรรมะดึงขึ้นๆ หาความสุขความเจริญเพราะ
การปฏิบัตดิีปฏิบัติชอบ เร่ืองศาสนาเปนเรื่องเล็กนอยเมื่อไร ศาสนาน้ีเราหมายถึงเร่ือง
พุทธศาสนานะ เราไมไดวาทั่วๆ ไป เราพูดเปนภาษาธรรม ตรงไปตรงมา คําวาศาสนาๆ 
แปลวาคําส่ังสอน คําส่ังสอนของกิเลสก็ได ศาสนธรรมเปนคําส่ังสอนของธรรม ธรรมนี้
ตรงไปตรงมาไมเอนไมเอียง สวนกิเลสปลิ้นปลอนหลอกลวง ไมมีอะไรเกนิกิเลส 

ทีนี้คนเมื่อว่ิงตามกิเลส มันถึงดิ้นกันละซี ดิ้นแตไมเห็นผลเห็นประโยชนอะไรตามที่
วิ่ง ไดมามแีตความรุมรอน ดีไมดีนอนไมหลับๆ เอาแบบนอนไมหลับอยางพระสาวก
ทั้งหลายทานกาวเดินเพื่อตามเสด็จพระพุทธเจาใหทัน ใหหมุนอยางน้ันลองดูซิ จติใจนี้จะ
ยิ่งสงางามๆ อยูตลอดเวลา นี่ถึงกาลที่ควรจะพูดเราก็พูด แลวแตมันจะมาสัมผัส ไมไดพูด
เพื่อโอเพือ่อวด เอาธรรมออกมา ถงึกาลเวลาใดที่จะหยิบอะไรออกมาโชวกันเพื่อความดี
งาม ใหเปนมงคลแกหูแกตาแกจิตใจก็ตองนําออกมา อันนี้กเ็หมือนกันถาพูดถึงวา กิเลส
พาสัตวโลกหมุน มีแตกองทกุขทัง้นั้นๆ  แตโลกไมมอง วิ่งตามกิเลส ขาหักก็ไป ขาหนึ่งยัง
อีกไปอกี สองขาหักแลวมือยังมอีีก คลานไปอีก บืนไปอีก นีค่ือมันมองขางหนาไมไดมองดู
ตนเหตุของมันที่ไสไปเพื่อตกเหวตกบอ อยูขางหลัง อยูในหัวใจของสัตวโลก มันดัน
ออกไปๆ โลกจึงมองแตขางหนา 

สวนธรรมะทานไมเปนอยางน้ัน ทานรอบดาน มองขางหนาเรียกวารอบไปหมด
ธรรมะ ธรรมะพระพทุธเจามาสอนโลกนี้เรียกวา โลกวิทู รูรอบไปหมด มาสอนโลกจึงไมมี
คําวาผิด เรียกวาสวากขาตธรรม นี่ละศาสนธรรมเปนอยางน้ี ทานตรัสไวตรงไหนไมมีที่
คัดคาน ทีนี้พอถงึระยะที่จะพูดถึงเร่ืองธรรมะทานหมุน ธรรมะทานหมุน หมุนเทาไรยิ่งเบิก
กวางออกๆ เว้ิงวางๆ เบิกกวางออกๆ จนกระทั่งถึงพนจากทกุขปุบ หมดสิ่งยุงเหยิงวุนวาย
ในสามแดนโลกธาตุนี้ เรียกวาส่ิงที่เพลิดเพลินลุมหลงของกิเลสวัฏวน แตธรรมนี้หมุนตัว
ออกไดแลวมาดูนี้ดูกันไมไดนะ ใหมนัหมุนอยางน้ันบางซิจิต 
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หมุนในอรรถในธรรมเทาไรยิ่งมีความสุขความเจริญ กิริยาวาจาความประพฤติ
หนาที่การงานจะเรียบไปตามๆ กันเลยถาหัวใจดีเสียอยางเดียว ถาใจเลวเสียอยางเดียว
อะไรเลวไปหมด คนทั้งคนเขาจะตั้งชื่อขนาดไหนก็ตาม ตัวนี้ลงจมกนนรก ชื่ออยูนูนฟาก
จรวดดาวเทียมตั้งชือ่ตั้งนาม เอาแตชื่อแตนามมาเปนของดิบของดียิ่งกวาความประพฤติ ที่
ออกจากอรรถจากธรรมทานแนะนําส่ังสอนเอาไว เพราะฉะนั้นดิ้นเทาไรมันจึงหมุนตัวเองๆ 
ดิ้นทางวัฏวนเปนอยางน้ี ดิ้นเทาไรยิ่งวกยิ่งวน ธรรมะนี่เปนวิวัฏจักร หมุนออก หมุนเทาไร
ก็ยิ่งออกๆ  

เมื่อถึงกาลเวลาที่จะพูดแลว นี่เปนกาลเวลาที่เหมาะสม เรียกวาธรรมหมุน กิเลส
หมุนมีแตกองทกุข ทีนีธ้รรมหมุน พระพุทธเจาทานทรงแสดงไวเรียบรอยแลว ก็มาเห็น
ประจักษ เอามาเปนพยานกัน ทานวาพระโสณะเลิศเลอทางความพากเพียรมาก เพราะเหตุ
ไร พระโสณะนี้เดินจงกรมจนฝาเทาแตกกอนไดบรรลุธรรม เมื่อไดบรรลุธรรมเรียบรอย
แลวพระพุทธเจาทรงตั้งสมณศักดิ ์ สมณศักดิ์ในครั้งพุทธกาลมแีตสมณศักดิ์ของพระ
อรหันตนะ ตั้งสมณศักดิแ์ตละองค ๘๐ องคทานตั้งสมณศักดิใ์ห องคนี้เลิศทางนั้น องคนั้น
เลิศทางนั้น องคนั้นเกงทางนั้นๆ  

พระโสณะนี่ทานประกอบความเพียรจนกระทั่งเดนิจงกรมฝาเทาแตก เราก็ไดนํามา
คิด ฝาเทาแตกนี้มันแตกยังไง บังคับบัญชาจิตใจของเราใหเดินจนฝาเทาแตกมันก็ยงัไมลง
ใจ เวลาออกปฏิบัติที่นี่ นี่ละเขาแลวนะ มาถึงขั้นธรรมขั้นนี้บนเวที คือกิเลสกับธรรมอยูใน
หัวใจ ฟดกนับนหัวใจ พอมาถงึขั้นนี้แลวหมุนตลอดเวลาเลย ไมวากินอยูหลับนอน เวนแต
หลับเทานั้น นอกจากนั้นกิเลสกับธรรมจะฟดกันบนหัวใจเรานี้ ซัดกันตลอด ไมวาจะ
เคลื่อนไหวไปมาที่ไหนความพลั้งเผลอไมมี ซัดกนัอยูนั้น นี่จึงไปรูเร่ือง คือบางคืนไมนอน
เลย มันหมุนของมันที่จะออกจากทกุข เห็นโทษของกิเลส เห็นหนักมากเทาไร เห็นคุณคา
ของธรรมที่จะหลุดพนยิ่งหมุนติ้วๆ เขาไปเลย 

เมื่อมันหมุนไมหยุดไมถอยแลว เจาของก็จะไมไดหลับไดนอน มันจะตาย ธาตุขันธ
นี้จะตาย ออนเปยกไปหมดเลย กาวขาจะไมออก เดินจงกรมนี้ไมรูจักหยุด ฟงซิเวลาธรรม
หมุน ธรรมหากเปนในใจ ถึงเวลาธรรมมีกําลังหมุนเอง เหมือนกันกับกิเลสมีกําลัง พาสัตว
โลกหมุนใหจมลงๆ นั้นแลไมผิดแปลกกันเลย กิเลสหมุนสัตวโลกน่ีหมุนอัตโนมัติ พอตื่น
นอนขึ้นมาไมตองวาตดิเครื่องไมตดิเครื่อง สังขารเกิดขึ้นแลว อวิชชาหนุน เปดติดเครื่อง
แลวออกเลยๆ หมุนตลอดเวลา โลกสงสารกวางแคบขนาดไหน กองทกุขยอมหมุนไปตาม
กันทั้งหมดเลย นี่เรียกวากิเลสพาหมุน หมุนโดยอัตโนมัต ิ ไมตองคดิตองปรุงตองบังคับ
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บัญชา มันหากหมุนอยูในตัวของมนัเอง นี่เรียกวากิเลสทํางานบนหัวใจของสัตวโลกเปน
อัตโนมัติ เพราะฉะนั้นโลกจึงไมมีประมาณเรื่องความทุกข อยูทีไ่หนมีหมด 

คนเราคนเดียวนี้ ยืนเดินนั่งนอนไมเลือกวาทุกขจะออกเวลาไหนจะเขาเวลาไหน 
เวนแตเวลาหลับสนิทเทานั้น นอกนั้นหมุนตลอด นี่เรียกวากิเลสทํางานอัตโนมัติ ทนีี้เวลาผู
ปฏิบัติธรรมบําเพ็ญธรรม เอา ยกเขามาหาตัวของเรากําลังจะตายแลว ใหทานทั้งหลาย
ทราบเสียวา ธรรมพระพุทธเจาปลอมหรือจริง สดๆ รอนๆ เปนอกาลิโก เวลาไดดําเนิน
ธรรมเขาถึงจุดนี้แลว จุดที่วาน้ี มันจะหมุนชุลมุนวุนวาย จากนั้นก็หมุนติ้วเลยเปนธรรมจักร 
หมุนตัวตลอดเวลา ฆากิเลสทั้งวันทั้งคืนเวนแตหลับเทานั้น เวลาไหนเปนเวลาฟดกับกิเลส
อยูภายในหัวใจตลอดเวลา นี่เรียกวาธรรมทํางานโดยอัตโนมัติ ฆากิเลสโดยอัตโนมัติ 
หักวัฏจักรใหมวนเสื่อลงโดยอัตโนมตัิ หมุนตัวเปนเกลียว บางคืนนอนไมไดตลอดรุงเลย 
คือจิตมันไมพานอน 

กิเลสกับธรรมฟดกันจะนอนไดยังไง มันก็หมุนกนัตลอด สุดทายก็แจงๆ  กลางวัน
ยังจะไมนอนอีก ถึงขนาดจะเปนจะตาย บังคับยับยั้งเขาสูสมาธิคือความสงบเย็นใจ ปลอย
งานเสียทั้งหมด เมื่อจติเขาสูความสงบแลวเหมือนถอดเสี้ยนถอดหนาม คือเวลาออกสู
กิเลส สติกบัปญญาหมุนกันนี้ก็เปนการทํางานอันหนึ่งบนหัวอกของเรา รางกายก็บอบช้ํา 
จิตใจก็บอบช้ํา แตธรรมะกับกิเลสฟดกันไมถอย เอาเครื่องมือคอืรางกายของเรานี้ทํางาน
มันก็ออนเปยกไป จึงตองบังคับเขาสูสมาธิพักงาน ไมใหทํางานเลย ใหอยูกับความสงบ
แนว นั่นเรียกวาพักงาน ใหพักเวลานั้นเทานั้น 

จิตที่สติปญญาเปนอัตโนมัติในการสังหารกิเลสแลวตองหมนุตลอดเวลา ทาน
ทั้งหลายฟงเสียนะ ไดมาเทศนหลอกทานทั้งหลายเหรอ ถอดออกมาจากหัวใจบนเวที คือ
หัวใจที่ฟดกบักิเลสมาแลว พอสติปญญาเปนอัตโนมัติแลวจะหมุน เหมือนกันกับกิเลส
หมุนตัวเปนอัตโนมัติเพือ่สัตวโลกไดรับความทุกข ทีนี้ธรรมะหมุนเปนอัตโนมัติเพื่อสังหาร
กิเลสใหเปนสุคโต หรือเปนบรมสุข ก็หมุนแบบเดยีวกัน ไมมีเวลาหยุดยั้งเลย จิตไดถึงขั้น
นี้แลวถอยไมไดมีแตหมนุตลอด เพราะเห็นโทษของกิเลส เห็นถึงขนาดนั้น ขนาดที่วาไมมี
เวลาหลับนอน มีแตจะบืนออก เห็นคุณคาของธรรมก็เหมือนกับวาดึงออกๆ เห็นคุณคา
ของธรรมมีน้ําหนักเทากันกับเห็นโทษของกิเลสแลวมันก็อยูไมไดจิตใจเรา หมุนไมหยุดไม
ถอย 

จนกระทั่งกิเลสตัวที่พาเราหมุนแตกอนนั้น ขาดสะบั้นลงไปหมด ดวยอํานาจแหง
ธรรมที่หมุนตัวฆากิเลส ขาดสะบั้นลงไปแลวโลกธาตุนี้วางไปหมดเลย โลกธาตุประหนึ่งวา
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หว่ันไหวกระเทือนไปหมด แตความจริงก็คือกระเทือนระหวางกิเลสกับธรรมฟดอยูบน
หัวใจนี้ กระเทือนในรางกายของเรา ตัวสะดุงไปเลยเทียว นั่นทานบอกวาเหมือนฟาดินถลม 
นี่บนเวทีหัวใจ ทีนี้พอกเิลสขาดสะบั้นแลวอะไรที่จะมาเปนกองทุกขในโลกทั้งสาม ตัง้แต
ขณะนั้นแลวความทุกขภายในใจของพระอรหันตไมมีเลยเมื่อส้ินกิเลส ก็กิเลสน่ันแลพาให
เปนกองทกุข เมื่อถึงขั้นสิ้นกิเลสลงไปแลวทุกขไมมี จิตพระอรหันตไมมคีวามทุกข ตั้งแต
ตรัสรูแลว บรรลุธรรมแลว จนกระทั่งถึงวันนิพพาน 

จะเปนทุกขบางก็มีแตเจ็บทอง ปวดศีรษะ ในขันธนี้ ขันธมนัเปนสมมุติ กิเลสเปน
สมมุติ นี่เวลามันหมุนตัวของมันทําใหหลุดพนจากทุกข นี่ธรรมพาหมุนตัว กิเลสพาหมุน
ตัวมีแตลงกองทกุขๆ เร่ือยๆ ใหพากันจําเอาเสียนะ มันมีส่ิงแขงขันลบลางกันอยู ทานจึงวา 
โลกมีธรรมตองมี ถามีแตโลกก็มีแตความสกปรกโสมมชะลางกัน ส่ิงชะลางเครื่องชะลางไม
มีคือน้ําดับไฟ ไฟมันก็แสดงเปลวอยูภายในใจ เมื่อน้ําดับไฟคือธรรม ดับลงไปๆ 
จนกระทั่งไฟดับหมดแลวทุกขก็หมด ความรอนก็หมด ทุกอยางหมดโดยสิ้นเชิง นี่ละธรรม
ของพระพุทธเจา 

เราพูดถึงเร่ืองจิตมันหมนุในศาสนธรรม ทีนี้แยกออกมาหาประชาชนชาวพุทธเรา 
ควรที่จะหมุนจิตเขาสูอรรถสูธรรมบาง พอจะไดเห็นความสุขเปนเกาะเปนดอนในวันหนึ่ง
คืนหนึ่งในหัวใจของเรา อยาใหมีตั้งแตความทุกขรอน อยูไมมีหลักมีเกณฑ วันหนึ่งคืนหนึ่ง
อยูดวยกันไมมีหลักมีเกณฑที่ยึดของจิต หาที่ยึดเหนี่ยวไมได เควงควาง เหมือนสัตวหรือ
บุคคลตกลงในมหาสมุทร วายกันปอมแปมๆ แตหาฝงหาฝาไมได วายไปเพื่ออะไร เพื่อ
บรรเทาความทุกข กอนที่จะตายก็ตองวายเสียกอน สุดทายแลวมันก็ตายจมอยูในกองทกุข 
นี้จิตใจที่ไมมีที่ยึด มหาสมุทรคือกิเลส ใจของเราเหมือนคนเหมือนสัตวตกลงในมหาสมุทร
คือกิเลสนั้น ปอมแปมๆ อยูทั่วโลกทั่วสงสาร 

ถามใครวาที่ยึดที่เกาะอยูที่ไหน ไมมีๆ  นี่คือคนวิ่งตามกิเลสโดยถายเดียว ไมได
หมุนหาธรรมพอเปนที่ยดึที่เกาะเลย ผูมีอรรถมธีรรมแฝงอยูภายในจิตใจ แมจะตกจะจมก็
ตาม หากดลบันดาลมีเครื่องพยุง เดีย๋วเรือเขามา อาศัยเรือเกาะเรือเกาะเปนฝงเปนฝา เรือ
เล็กเรือใหญตามอํานาจแหงบุญกุศลของตนที่สรางมามากนอยผานไปได ผูที่อยูใกลฝงก็มี
พอขามฝงไปได ถาผูมบุีญมีกุศลแลว เหมือนกับคนตกน้ําแลวมีฝงที่ยดึที่เกาะ มีเรือมารับ 
มีส่ิงที่มาชวยเหลือจนได ถาปลอยใหจมอยูนั้นจมจนตาย นี้ถาปลอยใหจมในวัฏวนนี้จม
ตลอดไปไมมีวันฟนขึ้นมาไดเลย จึงตองมีบุญมกีศุล 
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พระพุทธเจาเปนศาสดาเอกของโลก สอนไมมผีิด สอนอรรถสอนธรรมเพื่อเปนที่
ยึดที่เกาะ ใหจิตใจของเราไดยึดไดเกาะ เวลาตายไปแลวสิ่งทั้งหลายเหลานี้ไมมีความหมาย
นะ ใครจะมีมากมีนอย พอหัวใจกับลมหายใจขาดจากกันเทานั้น ส่ิงเหลานั้นหมด
ความหมาย รางกายก็หมดความหมาย จิตใจยังมีความหมายอยูจะเกาะอะไร เมือ่ไมมี
ความดีงามกม็ีแตความทุกข มีแตความชั่วของตวัเองลากเข็นลงไปสูกองทกุขอกีไมมีเวลา
หยุด เพราะฉะนั้นทานจึงใหสรางคุณงามความดีเพื่อเปนที่ยึดที่เกาะบาง อยูไปๆ วันหนึ่งๆ 
มาพิจารณามาดูจิตนี้รอนเปนไฟ แลวเพลินไปกับกิเลสเสียพอบรรเทาทุกขที่รอนเปนไฟชั่ว
ระยะ สุดทายไมมีที่เกาะ ตายเปลาๆ ถาผูมีศีลมธีรรมมีความดีงามในตน พิจารณา ออ อัน
นี้เปนสิ่งที่อาศัยชั่วกาลเวลาที่มีลมหายใจอยู ตายไปแลวมีบุญกุศล มันรูอยูภายในใจ มีที่
ยึดที่เกาะอยูในนี้เปนลําดับลําดาสําหรับผูสรางบุญสรางกุศล 

ยิ่งผูที่หลุดพนไปแลวจาไปหมดเลย ที่พึ่งอยูที่ไหนทานไมหาละ ตัวของทานเปนตัว
ที่พึ่งเองแลวเรียบรอย ใหพากันอุตสาหพยายาม อยาพากันลืมเนื้อลืมตัวจนเกินไป เวลานี้
กิเลสครอบสัตวโลกรอนไปหมดทีเดยีว ไมมีอะไรเปนเครื่องยึดเครื่องเกาะ ศาสนาก็ไม
ทราบศาสนาอะไรตอศาสนาอะไร คําวาศาสนามีเต็มโลก โลกน้ีไมวางจากศาสนา ชาติใด
วรรณะใดมีศาสนาประจําตนๆ แตศาสนาน้ันเปนศาสนาอะไร เปนศาสนธรรมที่พาพนทุกข 
หรือเปนศาสนากิเลสเคร่ืองสอนสัตวโลก ใหลมจมในสัตวโลก ศาสนามากตอมากเปนอยาง
นั้น เพราะฉะนั้นศาสนามีเต็มโลกสงสาร ความสงบสุขของโลกจึงไมปรากฏเลย เพราะ
ศาสนาน้ีเปนเครื่องสงเสริมกิเลส เปนคลังใหญของกิเลส 

แตละศาสนาๆ เปนคลังของกิเลสทั้งนั้น เนื่องจากผูเปนเจาของศาสนาเปนคลังของ
กิเลส ระบายออกมาสอนบริษัทบริวาร มีแตเร่ืองของกิเลสออกมา บริษัทบริวารยึดไป
ปฏิบัติก็ปฏบิัติตามกิเลส มันก็เปนฟนเปนไฟเผาทั้งโลกไปเลย เพราะฉะนั้นศาสนามาก
ขนาดไหนจึงไมมีความหมาย เพราะมันเปนศาสนะของกิเลส ศาสนะของธรรมมี
ความหมายเต็มตัว เราไมไดยกโนนเหยียบนี้ เราเอาความจริงมาพูด ศาสนธรรมของ
พระพุทธเจาทานจึงเรียกวา เอกนามกึ ตรัสรูแตละครั้งพระพุทธเจาเพียงพระองคเดียว
เทานั้น ไมมีคูแขง เพราะยากแสนยากที่จะมาตรสัรู นี่ละองคที่มาตรัสรู เรียกวารูรอบดาน
เลยการสอนโลกๆ  

พวกเราพอดีมาเกาะติดพุทธศาสนา ควรจะยึดมาเปนหลักใจ ใหไดเปนทีพ่ึ่งที่ระลึก 
เวลาอะไรจะพังมันมีนะ รางกายของเราจิตใจของเรา เวลาลมหายใจขาดพังหมด สมบัติ
ภายนอกภายใน ยศถาบรรดาศักดิ์สูงต่ําพังไปดวยกันหมด แตบุญกุศลที่เรายึดเราเกาะไวที่
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เคยบําเพ็ญมานี้จะติดอยูกับใจของเรา อันนี้ละพาเราไป ใหพากันตั้งอกตั้งใจนะ เราเกิดมา
พบพุทธศาสนาเลิศเลอสุดยอดแลว เปนศาสนธรรมของผูส้ินกิเลสจริงๆ พระพุทธเจาเปน
ผูส้ินกิเลส ไมใชศาสนกิเลสของผูเปนเจาของศาสนานั้นคือคลังกิเลสนะ คลังกิเลสจะสอน
โลกใหรอนไปตามๆ กนัหมด ดีไมดียกศาสนารบกันๆ ศาสนาไปรบกันมีอยางหรือ เชน
พระพุทธเจามารบกันไมเคยมี ธรรมมารบกันไมเคยมี เห็นแตกิเลสพารบธรรมเทานั้น 
เขาใจ เอาใหดีนะทุกคน เอาเทานั้นละวันนี้ พูดไปพูดมาเหนื่อยแลว 

ลูกศิษย หลวงตาคะ เวลามาใกลหลวงตาจิตใจสงบ รูสึกวานิพพานอยูใกลๆ แตพอ
ไปทํางานไปอยูกับโลกกระแสโลกก็พาไปอกี คําถามคือวาเราจะมีธรรมะอะไร หรือมีวิธี
ปฏิบัติอะไรที่เราจะครองธรรมและอยูในกระแสโลกไดอยางมคีวามสุข 

หลวงตา ก็บอกวาใหยึดธรรมนะซี ถายึดกิเลสก็เปนไฟไปดวยกัน เขาใจหรือเปลา
ละ อันนี้มันยึดแตกิเลสแลวจะมาหาเอาอะไรเปนที่เกาะ ก็เอากิเลสเกาะมาแลวมันไมดี เอา
ธรรมเปนที่เกาะบอกแลว 

ลูกศิษย พอพดูถงึธรรมก็เปนอะไรที่เปนกอนกลมๆ นะคะหลวงตา แตมี
เฉพาะเจาะจงไหมคะ เชนธรรมหมวดนั้นขอนั้นอะไรอยางน้ี 

หลวงตา ได ในเบื้องตนเราตองยึดคําบริกรรมติดหัวใจเรา เขียนหนังสือก็ได เรา
นึกอยูกับพทุโธเขียนหนังสือก็ได ทํางานก็ได เหมือนเขานึกว่ิงไปตามกิเลส เขาใจไหม เขา
ก็ทํางานของเขาไดเหมือนกัน เขาใจ? ทํางานก็ได ทีนี้ยึดธรรมแลวทํางานก็ไดเหมือนกัน 
เขาใจหรือที่นี่ 

ลูกศิษย ถาอยางน้ันก็ตองบริกรรมอยูตลอดเวลา 
หลวงตา ไมบริกรรมก็ตาม สติใหมีก็นั่นแหละเปนธรรมอันหนึ่งแลว สติธรรม

ปญญาธรรม เขาใจหรือ สติมีอยูในตวัแลวคนไมคอยลืมตัวงายๆ ถาสติธรรมนะ ถาสติของ
กิเลสแลวเปนกิเลสวันยังค่ําเหมือนกัน เขาใจหรือ เขาจะทําอะไรก็ตองจดจอมีสติสตงั คน
ชั่วก็ดีนะ สตินี้เปนไดสองทาง สตธิรรม สติของกิเลส ปญญาของธรรมปญญาของกิเลส 
แลวแตเราจะนํามาใช นี้ใหใชสติของธรรมปญญาของธรรม เขาใจหรือ นี่แหละที่ยึด มาจาก
มหาสารคามมาจนกระทั่งปานนี้ไมมีทีย่ึด แลวจะมาหาที่ยึดของหลวงตาบัวๆ จะบอกโนน
ไปยึดไปเกาะเอาหนามที่หนาๆ เชนหนามระกําอะไรแถวนั้น ไปยึดดูซินะ อันนี้มันก็มี
หนามเหมือนกันในวัดนี้ มันมีกิเลสเหมือนกัน แตเราชําระอยูที่ไหนก็เปนการดีดวยกัน ไม
วาอยูในวัดนอกวัดเขาใจไหม เส้ียนหนามมันมีดวยกัน เราหลีกเสีย แนะ ก็เทานั้นเอง 
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ลูกศิษย หลวงตา ขานอยเปดสอนวิชาหนึ่งชื่อวา พุทธศาสนกับการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน สอนพวกเด็กๆ คือชวีิตเรา ขอสําคัญคือเราตองตดัสินใจในทุกเร่ือง กเ็ลย
สอน concept หลักก็คือสอนเรื่องอริยสัจสี่ เวลาจะตัดสินใจอะไรก็ใหดูเหตุผลของกิเลส กับ
เหตุผลของธรรม ทุกขสมุทัยเปนเหตุผลของกเิลส แลวก็มรรคกับนิโรธเปนเหตุผลของ
ธรรม แตเราก็คือเหตุผลของกิเลสมันมากกวา นี่คือหลักการใหญๆ ที่สอนใหเด็กๆ หลวง
ตาจะฝากอะไรเพิ่มเติมไหมคะ 

หลวงตา ก็พูดแลวถาทําตามก็จะไปถามอะไร นี่มันไมทํามีแตนกขุนทองนั่นซี แกว
เจาขา มันไมไดเร่ือง เปนอยางไรละ เปนดอกเตอร กิเลสมันหลุดลอยไปสกัตัวไหม 

ลูกศิษย เร่ิมบางแลวเริ่มหลุดบางแลวคะ 

หลวงตา เร่ิมก็ตองอาศัยธรรมเขาไปแทรกใชไหม ไมมธีรรมไมไดตายจมเปลาๆ 
เขาใจไหมดอกเตอร อยาวาแตดอกเตอร ดอกแตก็เหมือนกนันั่นแหละ (หัวเราะ) ถาธรรม
แทรกตรงไหน มีสงาราศีขึ้นทันทีมีคาทันทีนะ งานการทุกอยางถามีธรรมเขาแทรกตรงไหน
จะมีคุณคาเปนลําดับลําดาไป แตนี้โลกมันไมมอง มันดิ้นไปขางหนา ก็มีเทาน้ันแหละ 

เปนยังไงผูวาฯ(จังหวัดหนองบัวลําภู)ฟงเทศนธรรมะวันนี้ ฟงธรรมะวันนี้มันจะมี
ธรรมะสูงไปหนอย มันไปสัมผัสตรงนั้นมันขึ้นไปนั้นเลย พื้นๆ ก็หากเปนเอง แตเร่ือง
สัมผัสของธรรม เวลาธรรมะไดหมุนตัวออก ก็เหมือนกับกิเลสหมุนตัวของสัตวนั่นแหละ 
ความหมายวางั้น 

ผูวาฯ มาที่วัดหลวงตาแลวสบายใจ งานหนักๆ ที่อยูในจังหวัดพอมาที่วดัหลวงตา
เหมือนกับงานทั้งหมดมนัหายไปครับ 

หลวงตา นั่นแหละ เอาธรรมเขาชะลางมัน ไปถึงโนนมีอรรถมีธรรมอะไรก็ไม
ลุกลามไปในทางไมดี มคีวามรูสึกตัวๆ ไปเรื่อย การประกอบหนาที่การงานก็ราบร่ืนดีงาม 
เปนอยางน้ัน การปฏิบัติธรรมเปนอยางนั้นแหละ อยูไหนก็สบายๆ ถามีธรรมพอเปนพอไป
ทุกคนนั่นแหละ ไมวาชาติชั้นวรรณะใด ธรรมสวมเขาไปปบนี่เปนเคร่ืองประดับขึน้ทันที 
สงางามภายในใจของตนขึ้นทันที หลวงตาก็ลําบากนะ ยิ่งเฒาแกมาเทาไรธาตุขันธออน
เปยก เปนหวงใยโลกก็หวงมากเขาๆ เปนอยางน้ันแหละ 

สําหรับวัดนี้ไมมีคําวาส่ังสม ไมมีเลย บอกวาไมมเีลย มีเทาไรออกหมดๆ สวนไหน
ที่เกี่ยวของกบัพระเจาพระสงฆ แยกไปถวายวัดนั้นวัดนี้ สวนไหนที่เกี่ยวของกับประชาชนผู
ยากจนเข็ญใจ จําเปนอะไรก็แยกใหๆ ในวัดนี้ไมมีอะไรเหลือแหละ เปนยังไงฟงธรรมะ
หมุนติ้ววันนี้ 
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ลูกศิษย วันนี้หลวงตาแข็งแรงขึ้นดวย เสียงดัง 

หลวงตา ถาพูดเร่ืองธรรมเปนจริงๆ นะ ยิ่งพูดธรรมะสูงเทาไรอันนี้มันจะออกของ
มันผึงๆ เลย มันเปนของมันเอง ถงึจะออดแอดก็ตาม พลังของธรรมมนัขึ้นในใจ สมควร
จะออกมากนอยมันจะดดีของมันผึงๆ ๆ เลย เพราะฉะนั้นจึงไดพดูที่วา เขาฟองรองหลวง
ตา ๒ ขอ วาหลวงตาบัวอยูในปาออกมาแลวมาอวดอุตริตนเองวาสําเร็จพระอรหันต นี่ขอ
หนึ่ง ขอสอง หลวงตานี้เร่ียไรเงินประชาชนโดยไมไดรับอนุญาต ผิดกฎหมายอาญา กอนที่
เขาจะเกษียณนี้เขาจะฟองหลวงตาบัวเสียกอน จนปานนี้ก็ไมเห็นมาฟอง เงียบอยู ธรรมะ
ขอตนนี้ออกแลว ขอสองก็ออกไปพรอมกันแลว เฉลยรับกันเลย 

วาหลวงตาบัวเปนอรหันตเถื่อนออกมาจากปา ร้ือมาจากพระพุทธเจาเสียกอน 
พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญอยูในปา ตรัสรูอยูในปา โคตรของพุทธศาสนานี้อยูในปา สาวก
อรหัตอรหันตอยูในปา บําเพ็ญในปา ตรัสรูในปาตลอดมา ทีนี้หลวงตาบัวออกมาจากปา
แลววาอวดอุตริมนุสธรรม แลวทานเหลานั้นเปนยังไง ถาอวดอุตริมนุสธรรมทานเหลานั้นก็
ตองอวดอุตริมนุสธรรมหมด ทีนี้ยนมาหาหลวงตาบัว ถาวาหลวงตาบัวอวดอุตริมนสุธรรม
แลว ธรรมหลวงตาบัวนี้สอนโลกมา เฉพาะอยางยิง่ ๖ ปที่ชวยโลกมานี้ เทศนสักกี่กัณฑทั่ว
โลกดินแดน เอา ธรรมะขอไหนที่ผิดใหคานมา ตั้งแตพื้นแหงธรรมถึงนิพพาน เอา  คานมา
หลวงตาจะรอรับตอบ จนกระทั่งปานนี้ก็ไมมาใหเราตอบเลย มันก็เปนอยางน้ันจริงๆ  

ขี้หมูขี้หมามาเหาฟอๆ หาวาเปนอยางนั้นอยางน้ี มันกองขี้หมา เขาใจไหม ไปสนใจ
อะไรกองขี้หมา ธรรมจาอยูนี้ เอาธรรมนี้ทําประโยชนใหโลก ขี้หมามันทําประโยชนใหโลก
ไดเหรอ มันมาหาโจมตีนั้นโจมตีนี้ คนไหนสะอาดมันก็ไปโปะใหเลอะเทอะไปๆ เทานั้นเอง 
จึงไดบอกวาธรรมเราสอนโลกขนาดไหน จนกระทั่ง ๖ ปเตม็อยางนอย กระจายทั่วโลก
ดินแดน แลวธรรมขอไหนที่ผิดเพี้ยนไปจากธรรมของพระพทุธเจา วาเปนอรหันตเถื่อน 
เอา คานมา จนกระทั่งปานนี้ก็ไมไดคาน นี่พูดถึงเร่ืองวามันเขามาในจิตนี้เอง จิตดวงนี้มันมี
ขอบเขตเมื่อไร ถาพูดถงึเร่ืองอรรถเรื่องธรรม สูงเทาไรมันยิ่งหมุนตัวเอง รางกายออดแอด
จิตไมไดออดแอดนะ มนัพุงๆ เลยเทียว 

นี่ที่มาสอนโลก สอนเลนๆ เมื่อไร ใครจะวาอะไรไมสนใจ ประสากองขี้หมขูี้หมา ถัง
ขยะ เร่ืองธรรมเหนือตลอดๆ อยูแลว จะมาสนใจอะไรขี้หมูขีห้มา ถาเห็นวาขี้หมูขี้หมาดีก็สู
ขี้หมูขี้หมาไมได ก็ตองยอมขี้หมา กลัวเขาติฉินนินทาซี นี่ไมกลัวไมกลา มีแตธรรมลวนๆ 
เทานั้นสอนโลก เราจึงไมเคยมีสะทกสะทานกับใคร ใครจะวาอะไรไมสนใจ มาพูดกับลูก
ศิษยลูกหาเราพูดอยางน้ี สวนเราเองเงียบไมสนใจเลย เวลามาพูดกับลูกศิษยลูกหาก็เอา
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กิริยาของสมมุติมาพูด เขาวาอยางน้ันเราแกไปอยางน้ีอยางน้ัน เราจะไปหาแกอะไรของเรา 
เขาใจไหมละ เร่ืองของเราเองแกหาอะไร การพดูเหลานี้ก็เพื่อประชาชนไดทราบความจริง
นั่นเอง 

เร่ืองพลังของจิต พลังของธรรม ไมมขีอเปรียบเทียบ ขอบเขตไมมี อยางเราเทศนา
วาการจะตีบตันอั้นตู เทศนแลวมันหมดแลวๆ นี้ไมมี เปดโลงตลอดเลย เอา ถามมาแง
ไหนมุมใด ผางออกเลยๆ เพราะมันเต็มครอบโลกธาตุอยูแลวจะเอาอะไรมาจนตรอกจน
มุม อยางโลกสมมุติเขาวาจนตรอก ธรรมไมมีจนตรอก นอกจากสมควรออกมากนอย
หรือไมสมควรจะออกไมออก ดึงก็ไมออก เมือ่สมควรจะออกมากนอยจะออกเอง เปดหมด
ทั้งถงัเลยก็พุงเลย ธรรมะเปนอยางน้ัน 

ดังที่เราเคยพูดกับหลวงปูแหวน  เราใสปญหาทาน เหตุที่จะไปพดูอยางน้ันก็
เพราะวา หลวงปูแหวนก็เปนที่รํ่าลือมาแตไหนแตไร กิตติศพัทกติติคุณทานร่ําลือมา และ
ทานก็อาจจะทราบวาหลวงตาบัวนี้ก็อาจจะมีรํ่าลือบางเหมือนกัน ทานก็อยากทราบเรื่อง
ของเรา เราก็ยิ่งอยากทราบเรื่องของทาน คือเอาความจริงออกมายันกัน เพียงเทานั้นแลว
พอไมตองไปถามใคร พอสองตอสองซัดกันเทานั้นเขาใจปญหาของกัน พอเขาไปกใ็สทาน
กอนเลย เราเปนฝายโจมตี พอใสปญหาปบเขาไปทานก็ผางออกมาเลย นั่นเห็นไหมละ 
ปญหานี้ถาไมรูถามไมได แลวการตอบถาไมรูก็ตอบไมได มันบังคับอยูทั้งสองเลย 

ผูถามถาไมรูจะถามไมไดปญหาขอนี้ เพราะปญหาขอนี้ไมไดมีในพระไตรปฎก แตมี
ในความจริงสําหรับผูปฏิบัติ พระไตรปฎกพูดแลวสาธุเราไมไดประมาท เพียงผิวเผินเทา
นั้นเอง หลักใหญจริงๆ อยูในหัวใจของพระพุทธเจา ของพระอรหันต ทานจดจารึกออกไป
นี้เปนผิวเผินไปเทานั้น พอเปนแบบเปนฉบับเขาใจไหมละ หลักจริงๆ ตองเอาออกจาก
หัวใจเจาของ ไปทีแรกใสปญหาขอแรกปบทานก็ออกผึงเลย พอจบปบหายสงสัยแลวเรา 
ใสอีกขอที่สองอยางหนกั เรียกวานิวเคลียรนิวตรอน ทานก็เอานิวเคลียรนิวตรอนรับเลย
ผาง ถามปญหาขอแรกเราไมลืม ๑๐ นาที ถามปญหาขอที่สอง ๔๕ นาที อันนี้ไหลเลยนะ 
เรียกวาทานคว่ําถังใสเราเลย ไมวาแตจะแบงใหนะ คือคว่ําถังเลยทีเดียว ใสเปรี้ยงๆ โอย 
เหมือนคนทะเลาะกัน 

มีเรากับทาน กับพระอุปฏฐากทานองคหนึ่ง สามองคเทานั้นเขาไปในหอง ตั้งเขาไป
เอากันจริงๆ นี่ละฟงเสียงลั่นเลยในวัดนั้น คนไมรูเร่ืองก็จะวาพระทะเลาะกัน นี่พลังของ
ธรรม เขาใจไหม พอเราแย็บเขาไปปบเทานี้ทานก็ผางออกมา คว่ําถังเลยทีเดียว นั่นเห็น
ไหมละ จากน้ันหายสงสัยแลววาทานเปนพระประเภทใด ในขณะเดียวกันเราไมตองบอก 



 ๑๐

พูดตรงๆ ใหฟง ทานก็หายสงสัยในเราเหมือนกัน พูดงายๆ เพราะธรรมะนี้เปนธรรมะถึง
กัน ถาไมรูถามไมได ถาไมรูตอบไมได อันนี้เวลาถามผึงทานตอบผึงมา ถามผึงตอบผึง 
เรียกวาเปดหัวใจใสกันเลย พูดแลวทานหัวเราะฮาๆๆ ตัวแดงหมดนะ นี่ละพลังของธรรม
ฟงซิทานทั้งหลายไมเคยไดฟง 

ถาทางโลกแลว ลงตัวแดงหมดนี่ฆากนัเลือดทาแผนดินเลย ถาเปนเรื่องของกิเลสใช
ไหม ลงถึงขนาดนั้นตัวแดงผางๆ นี่พลังของธรรมออกมา กิริยาอันนี้เปนเครื่องมือของ
ธรรม ตัวแดงก็เปนพลงัของธรรมทีพุ่งออกมา ฟงเสียงทานหัวเราะฮาๆๆ เรียกวาตั้งแต
ทานมาอยูวัดดอยแมปง ดูจะไมมีใครขี้ดื้อขี้ดานไปไขกอกทานแหละ ก็มีแตเรานี่ไขกอก 
ทานก็ฟาดทัง้ถังเลย ถาเทียบแลวเหมือนถังนํ้าใหญๆ บริสุทธิ์สุดยอดแลว ไมสมควรที่จะ
นําไปชะไปลางส่ิงใด เพราะส่ิงน้ันไมสมควรที่จะนําน้ํามาชะลาง ใครไปหาทานก็อือๆ ออๆ 
ไปตามเรื่องตามราวไปเรื่อยๆ ทานไมมีอะไรจะออก ถงันํ้าใหญๆ ไมออก 

ทีนี้พอถึงกาลเวลาแลว อยางน้ันละ ผางใสกันเลย คว่ําถังเลยทีเดียว ทานจะมีในวัน
นั้น เพราะฉะนั้นทานจึงร่ืนเริง กิริยาของทานรื่นเริงมาก ทั้งพูดทั้งหัวเราะ คือพอพดูจบ
แลวทานยังทาทายดวยนะ เอา ที่พดูมาทั้งหมดนี้ ถาเห็นวาผิดตรงไหนใหทานมหาคานมา 
ทานขึ้นอยางน้ันนะผางๆ เลย กระผมไมคาน กระผมหาธรรมอยางน้ีแหละ ทานฮาๆ ๆ 
เลย ก็เราหาธรรมอยางน้ีจริงๆ ถึงใจ 

นี่เราพูดถึงพลังของธรรม รางกายเปนเครื่องมือ ธรรมอยูในใจผางออกมานี้ เอา
เครื่องมือแสดงออกมา เครื่องมือจงึเปนเหมือนคนมีกิเลสทั่วๆ ไป เพราะเครื่องมือนีใ้ชได
ทั้งทางธรรมทั้งทางกิเลส เมื่อกิเลสส้ินไปแลวมีแตธรรมใช รางกายเปนเครื่องมือ จึง
ออกเปนกิริยาเหมือนกันกับกิเลสแสดงออก ไมมีผิดกันเลย เปนแตเพียงวาภายในใจของ
ทานไมไดรุมรอน ไมไดเปนฟนเปนไฟเหมือนกิเลสพาแสดง เปนน้ําเปนทาออกมาชะลาง
ตรงไหนสะอาดไปหมดๆ เลย 

ลูกศิษย อยางขานอยเปนครูสอนหนังสือ จะทําอยางไรจะอธษิฐานอยางไรจึงจะ
สอนธรรมะเกงๆ อยางหลวงตา ไมทราบวาหลวงตาอธิษฐานหรือเปลา อยากถามดูเฉยๆ  

หลวงตา ก็ยังบอกแลว หลวงปูแหวนนั่น แลวไปเปดยังไงทานถึงคว่ําถังใหเลย ก็
เอาปญหานี้ไปเปด น้ํานี้เต็ม กอกนี้มรีอบตัว ใครจะไขตรงไหนไขไดๆ นีธ่รรมะพื้นๆ ถา
ธรรมะสุดยอดแลวอยางวาแหละ คว่ําถังใสกันเลย อยางน้ันแหละ เอาประมาณไมได การ
เทศนาวาการที่ไหนก็ตามเราพูดจริงๆ สามแดนโลกธาตุนี้เราไมเคยมีอะไรที่จะทําให
ขยะแขยง ใหกลัวใหกลา ไมวาสังคมใดในสังคมมนุษยเราน้ีกอน สังคมเทวบุตรเทวดาไม
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ตองพูด ถาหากวามีเทวบุตรเทวดามาเกี่ยวของ ฟดกันอีกกบัเทวบุตรเทวดา มนุษยนี้ไม
ตองพูด แตนี้พูดกับมนษุย เทวดาทานไมยุง 

ธรรมะอันนี้จะไมมอีะไรวาสูงวาต่ํา จะสังคมใดก็ตาม มนุษยเรานี้ชั้นไหนก็ตาม 
ธรรมะนี้จะเหนือตลอดเวลาเลย เวลาจะเทศนาวาการเกี่ยวของกับสังคมใดนี้ มองปบพูดให
มันงายๆ เอาใหมันชัด มันจวนจะตายแลวนี่นะ พอน่ังปบกําหนดปบ ภาษาทุกวันนี้เขา
เรียกเรดารใชไหม อันนี้จับปบรูรอบเลย ควรจะเทศนธรรมะประเภทใดนี้บอกอยูตัวๆ 
เสร็จ ควรจะเทศนธรรมะขั้นนี้กับประชาชนกลุมนี้ๆ มันจะออกพอดบิพอดีกัน ดงึขึน้ก็ไม
ขึ้น ถาพอเหมาะกับนี้แลว ดึงลงก็ไมลง ถาธรรมะสูงกวานี้เอาไวก็ไมอยู ดึงขึ้นๆ ถาธรรมะ
คว่ําถังแลวไมมีถอยเลย มันเปนขั้นๆ  

เร่ืองที่จะไปขยะแขยงวา สังคมนี้เขาเปนสังคมชั้นผูดี มีความรูความฉลาดอยางน้ัน
อยางน้ีไมมี ลบหมดเลย มีแตจะสงเคราะหในสมาคมกลุมนั้นๆ สงเคราะหยังไงๆ ตองเอา
สมาคมเปนแบบฉบับ พอมองเห็นสมาคมนั้นมันจะรับกันเลย ควรจะเทศนหนักเบาขนาด
ไหนมันจะบอกของมันเสร็จ เขาใจหรือที่นี่ ที่วาอนันี้สูงนะๆ ธรรมะเรานี้ต่ําหรือสูงนา ไมม ี

ลูกศิษย สรุปแลวหลวงตาไมไดอธิษฐานวาสอนเกง แตตองปฏิบัติ เมื่อรูธรรมแลวก็
จะออกมาเอง 

หลวงตา ไมไดอธิษฐาน สวนจะอธิษฐานกอนหนานี้ ตั้งแตตั้งความปรารถนาเรา
ทราบไมไดนะ เพราะส่ิงเหลานี้จะเปนไปตามคําอธิษฐานในเบื้องตน แมพระอรหันต
เหมือนกันกต็าม จิตทานบริสุทธิ์เทากัน เสมอกนัหมด แตนิสัยวาสนาบุญญาภิสมภารที่จะ
ลึกตื้นหนาบางเกี่ยวกับเรื่องเครื่องประดับความบริสุทธิ์เขาใจไหม อันนี้ทานตองตัง้ความ
ปรารถนา ไมปรารถนาไมเปน เชน พระสารีบุตร พระโมคคัลลาน ก็ปรารถนาเปนพระอัคร
สาวกขางขวาขางซาย ใหมีความรูยังไงๆ ทานก็อธษิฐานของทาน เพราะฉะนั้นเวลากิริยา
ทานแสดงออกจึงไมเหมอืนกัน บรรดาสาวกทั้งหลายที่สําเร็จอรหันตแตละองค ทานตองมี
ความปรารถนาของทานอยางใดอยางหนึ่ง เวลาแสดงออกก็เปนไปตามความปรารถนานั้น 

อันนี้เราก็จําไมไดวาเราเคยปรารถนามาแตเมื่อไร ในขณะที่จะเทศนไมมี ไปที่
ไหนๆ ก็ปุบเลย เอาเลยๆ มันอาจมีมาตั้งแตตน เหมือนกันกับที่พระพุทธเจาและสาวก
ทั้งหลายทานเคยมีมาแลว เราก็เปนลูกศิษยพระพุทธเจา ไมใชครูบาพระพุทธเจา จะเหนือ
พระพุทธเจาไปไหน พระพุทธเจาพามยีังไงกต็องมอียางน้ัน เขาใจหรือเปลาละ อันนี้เราไม
ปฏิเสธ แตเวลาที่จะเทศนาวาการอยางปจจุบันที่นํามาใชทุกวันไมมี เราบอกเราไมมี แลว



 ๑๒

ไมมีทําไมเทศนได มันกอ็าจมีคําอธษิฐานมาตั้งแตกอน หรือวามี อยางนี้ก็ได ไมตองวาอาจ 
เพราะแถวเดิมมีอยูแลวใชไหม เขาใจหรือที่นี่ 

ลูกศิษย แลวขานอยจะอธิษฐานวา ขอใหเปนคนที่มีสติปญญา พูดใหคนอื่นได
สัมมาทิฏฐิ เขาใจธรรมะของพระพุทธเจา  ขอพรหลวงตาดวย 

หลวงตา เอา ใหสําเร็จ แตสําเร็จไปตามขั้นของตัวเองนะ จะไปแขงพระพุทธเจา
ไมได มาแขงครูบาอาจารยเดี๋ยวตีปากเอานะ เอาละเทานั้น 
 

ชมถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกําหนดการ ไดที ่
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