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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

เร่ืองชั่วเร่ืองดีมีมาดวยกัน 
 

ผูกํากับ จากหนังสือพิมพ พิมพไทย คอลัมนวิจารณธรรม ประจําวันที่ 
๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ หัวขอเร่ืองวา 

เบื้องหนาคือการสอนศีลธรรม? 

เชื่อวามีประชาชนชาวพุทธไมนอยกวา 1 ลานคนทั่วประเทศที่ติดตามรบัฟงพระ
ธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุชุมชน “เสียงธรรมเพื่อประชาชน” คลื่นความถี่ FM.103.25 

MHz. ซึ่งมทีั้งสถานีศูนยหลักและสถานีเครือขายที่ตั้งอยูตามชุมชนในจังหวัดตางๆ ทั่ว
ประเทศ ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจากการดําเนินรายการของสถานีวิทยุแหงนี้ก็คือ 
ทุกคนจะไดรับฟงคําเทศนาสั่งสอนของพระสายปฏิบัติชั้นผูใหญ ซึ่งเปนพระผูปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ อาทิ พระธรรมเทศนาของหลวงปูฝน หลวงปูสิงห ทานพอลี หลวงตาพระ
มหาบัว และอีกหลายตอหลายรูปที่มีชื่อเสียงทั้งในอดีตและปจจุบัน ซึ่งผูดําเนินรายการ
ไดถายทอดสดประจําวัน และนําเทปบันทึกเสียงการแสดงพระธรรมเทศนาในวาระ
ตางๆ มาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเปดใหประชาชนทั้งหลายไดเจริญสติในรสพระธรรม 

ไอเร่ืองที่จะชักนําใหประชาชนผิดศีลผิดธรรม หรือจะชักนําใหประชาชน
หมกมุนอยูกบัอบายมุขเหมือนกับสถานีวิทยุบางแหงนั้น ไมมีอยางแนนอน 

ที่สําคัญไมตองส้ินเปลืองเงินงบประมาณแผนดินเพื่อการรณรงคปลูกจิตสาํนึกที่
ดีแกประชาชน หรือการทุมงบประมาณใหกับโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
หรือตองจัดเงินอุดหนุนโครงการเผยแผธรรมะของพระธรรมทตูสายตางๆ  

ไมนาเชื่อวารายการเสียงธรรมเพื่อประชาชน ของสถานีวิทยุชุมชนสวนแสงธรรม
(ในพระอุปถมัภของสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณฯ อคัรราชกุมารี) 

แหงนี้ จะเปนที่จับผิดจากเจาหนาที่ผูลนอํานาจ 

ไดมีเสียงเตอืนมากอนหนานี้แลววา ใหระมัดระวังในการเทศนออกอากาศ ดวย
ถอยคําที่เสียดแทงใจคนของรัฐบาล และกอนหนานี้ก็เคยมีคําขูออกมาทางสื่อตางๆ 
แลววา ไดมีสถานีวิทยุชุมชนบางแหงสงคลื่นวิทยุรบกวนวิทยุการบิน และยังมีขาว
ออกมาติดๆ กันอีกวา หากสถานีวิทยุชุมชนใดฝนกฎของกรมประชาสัมพันธตามสูตร 
30-30 ก็อาจตองถูกส่ังปด 
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มีขาวลาสุดที่ออกมาจากปากของคนฟากรัฐบาลเมื่อวันวานนี้วา ในวันที่ 15 

มิถุนายนนี้ จะสงเจาหนาที่เขาตรวจสถานีวิทยุชุมชนชนดิปูพรม หากพบผิดจะ
ดําเนินการทันที โดยไมมจีะการผอนผันใดๆ อีกตอไป 

ครับ...ก็ตองจับตาดูกันวาจะเปนจริงดังคําขูที่วาน้ันหรือไม แตถาจริงตามนั้นเจา
หนารัฐทานนั้นๆ ก็อาจเขาขายขมเหงรังแกประชาชน หรือไมก็อาจเขาขายเลือกปฏิบัติ
แตถาเจาของสถานีวิทยุชุมชนนั้นๆ จะขอใหแสดงหลักฐานการรบกวนคลื่นวิทยุการบิน
บาง ก็อาจหนาแตกตามๆ กัน เพราะ "นายนิรัตน  สมิตนิันท"ผอ.ฝายบริหารวิศวกร
ระบบการจราจรทางอากาศไดออกมายืนยันตอกลุมวิทยุภาคเอกชนแลววา การรบกวน
คลื่นวิทยุการบินที่วานั้นเปนเพราะการเกิด “เซเค้ิลฮารโมนิค” ฟุงกระจายเปนคลื่น
รบกวนเทานั้น ไมไดเกี่ยวกับคลื่นวิทยุชุมชนแตประการใด 

คลื่นกัดกันตางหากที่นาจับผิด ? 

เปนเวลากวา 3 เดือนมาแลวที่ประชาชนผูรับฟงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุ
สวนแสงธรรม 103.25 และผูรับฟงการแสดงธรรมทางสถานีวิทยุ 103.25 ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตองเสียอารมณเปนอยางมากกับการรับฟงเสียงธรรม
จากทั้ง 2 สถาน ี เหตุก็เพราะวา ไดมีการตั้งคลื่นความถี่เปนชองเดียวกนั โดยอีกสถานี
หนึ่งไดประกาศอยูตลอดเวลาวา ออกอากาศจากสวนแสงธรรม ถนนพุทธมณฑลสาย 3 

กรุงเทพมหานคร เบอรโทรศัพทติดตอหมายเลขนั้นหมายเลขนี ้ แตอีกสถานีหนึ่งกลับ
ไมบอกสถานที่ตั้งสถานี 

เปดการแสดงธรรมดวยกนัทั้งคู  ฝายหนึ่งก็พระกบัอีกฝายหนึ่งก็พระ ! 

ไมมีใครรูวาสถานีแหงน้ีมีเจตนาในการออกอากาศอยางไร และมีเจตนาออกมา 
เพื่อหวังประโยชนอะไรกใ็นเมื่อมันไมสามารถรับฟงไดชัดทัง้ 2 สถาน ี คลื่นตอคลื่นมัน
ซัดตีกันจนเละจนฟงไมไดศัพท 

เบื้องหนานะรูละวาเปนพระสอนศีลธรรมทางอากาศ แตเบื้องหลังใครจะเดา
ไดอยางไรละวา ที่ทานลงทุนตั้งสถานีดวยเงินมหาศาลนั้นทานทําเพื่ออะไร?? 

ณ. หนูแกว 

หลวงตา เดี๋ยวนี้เราฟงมันไมคอยชัด ไมเหมอืนแตกอน หูฟงไมคอยชัด 
จึงตองมีลามแปลอีกทีหนึง่เดี๋ยวนี้นะ เพราะฉะนั้นจึงถามเรื่อยๆ ฟงไมชดั ที่เขาพูดนี้
สรุปความลงแลววายังไงบาง (ส้ันๆ นะครับ เขาบอกวาตอนนี้ประชาชนกวาลานคนฟง
วิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนจากสวนแสงธรรมและสถานีวิทยุเครือขาย ก็สายพระ
ธุดงคกรรมฐานละครับ แตก็มีอกีสถานีหนึ่งไมปรากฏสถานที่ตั้งและไมบอกหมายเลข
โทรศัพทสําหรับติดตอ ออกมาใชคลื่นเดียวกันรบกวน จนประชาชนไมสามารถรับฟง
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วิทยุสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนได) ก็แลวแตเขาจะตีกันกัดกันเถอะ เราเทศน
ธรรมะของพระพุทธเจาแลวมันมาทําอะไรก็ไมรูไมอยากพดู ถาพูดมันจะแตกกระจาย
ไปเลยนะ ไมเหมือนใครนะนี่ 

ธรรมพระพุทธเจาทานแสดงถกูตองรอยเปอรเซ็นต จึงเรียกวาสวากขาตธรรม 
สวนธรรมของเทวทัตจะเปนธรรมไหนก็ไมรูแหละ มันสกปรกอยางวาแหละ ตื่นขึ้นมา
จะไดฟงเสียงอรรถเสียงธรรมซักฟอกหูซักฟอกใจนี้ไมคอยมนีะ เราวาไมคอยมีเสียกอน 
เอาแคนี้ละนะ ไอเร่ืองสกปรกนี้แหม เต็มโลกเต็มสงสาร ไมวาทางหูทางตาเขาทั้งน้ันๆ 
โปะเขามาๆ มีแตความสกปรก ธรรมออกแสดงเพื่อชะลางส่ิงเหลานี้ มันก็หาวาส่ิง
เหลานี้รกรุงรัง สูความสกปรกของมนัไมได มันเปนอยางน้ันเวลานี้ มันหนาขึ้นอยางน้ี 
มันหนาเขาในวงราชการผูเปนเจาอํานาจนั้นแลว มันเอาอํานาจปาเถื่อนมาบีบบังคับ
ประชาชน สําคัญตรงนี้ละนะ 

เวลานี้ที่แสดงเหลานี้สวนมากมีแตอํานาจปาเถื่อน ที่มาแสดงอยูนี้ คัดคาน
ตานทานธรรมดวยความเลวรายของตวัเอง โดยแอบอางทางราชการ ตัวมันเองนั้นยิ่ง
กวาหมาตัวหนึ่ง มันเลวยิ่งกวาหมาตัวหนึ่ง มันเอาทางราชการมาแอบอาง ใชอํานาจปา
เถื่อนมาบีบบังคับประชาชน อยางที่วาตั้งลานอยางนอย ที่มีความเคารพเลื่อมใสใน
อรรถในธรรมอยากไดยนิไดฟง ตั้งสถานีวิทยุขึ้นมาเพื่อชะลางส่ิงสกปรกภายในใจ มันก็
มาปดไวเสียไมใหลาง ใหส่ังสมความสกปรกนี้มากขึน้ เพื่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริยเราจะไดลมจมลงอยางรวดเร็ว ความหมายก็วาอยางน้ันแหละ 

โลกน้ีจะเปนอะไรก็ตาม เราพูดเฉยๆ เราไมมีอะไรกับโลก เพราะฉะนั้นเราจึง
พูดไดทุกแบบทุกฉบับ ใครจะมาถือเร่ืองของเราแลวมันตายทั้งน้ันแหละพวกนี้ เพราะ
คําพูดเราไมมีอะไรนี่ แวๆ ไปอยางน้ัน แวๆ แตลมปาก ใจไมเปนซิ พูดใหชัดๆ อยางน้ี 
เราไมมีอะไรกับโลก มันจะเปนอะไรอยางน้ีก็วาไปตามกิริยาของโลกที่เราอยูในโลกเพื่อ
ชวยกัน แบงเบากันไปบางเทานั้นเอง สําหรับเราเองเราไมมีอะไร เร่ืองขาศึกศัตรูมันก็มี
อยางน้ีละใหพิจารณาเอา 

ความชั่วความดีมีอยูในโลกมาตั้งกปัตั้งกัลป รบกันมาอยางนี้ตลอดเวลา ไมใช
มามีสมัยปจจุบันเวลานี้เทานั้น มันเคยเปนมาอยางน้ีตลอด เปนแบบนี้เปนแบบนั้นทั่ว
โลกดินแดน ถามีแตธรรมลวนๆ แลวไมมีอะไร ยกขึ้นใหเต็มเหนี่ยวเลยครอบโลกธาตุ
นี่ นิพพานอยางเดียวเทานั้นหมดไมมอีะไรเหลือเลย ที่จะมีเร่ืองมีราวอะไรเทาเสนผมก็
ไมมี หมด นั่นละธรรมแทเปนอยางน้ัน แตกเิลสแทก็อยางน้ีละ ตูมตามๆ ตีนั้นตีนี้
แหลก เปนอยางน้ันละ 
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เร่ืองชั่วเรื่องดีมันมีมาดวยกัน มันตองขดัตองแยงกันอยูอยางน้ันตลอดเวลา 
ธรรมของเราที่ออกแสดงนี้เราบอกไดรอยเปอรเซ็นตเลย พูดใหตรงศัพทตรงแสงตรง
ตามความจริง ที่เรามาเทศนาวาการนี้ตั้งแตป ๒๔๙๓ มานี้เรียกวาเต็มเหน่ียว เต็มเม็ด
เต็มหนวย ในวันนั้นเวลานั้นบอกหมดแลวใชไหม ธรรมอันนี้ละออก ตั้งแตบัดนั้นมา
ธรรมประเภทนี้ออก เราจึงไมสงสัยในการสอนโลกวาผิดไป อยางที่เขามาขูฟอๆ แฟๆ  
นี้ก็เหมือนหมาเหาบางหรือมาเหาฟา เราไมสนใจ นอกจากเกิดความสลดสังเวช แลว
เร่ืองเหลานี้ก็มีมาดั้งเดมิแลว มันก็ผานไปเสียไมสนใจ 
 เร่ืองธรรมที่เรามาสอนโลกนี่ไมวาจะธรรมประเภทใด ออกมาจากหัวใจที่บริสุทธิ์
สุดสวนแลวตั้งแตป ๒๔๙๓ หลังวัดดอยธรรมเจดีย จังหวัดสกลนคร เวลาหาทุมตรง
เปง นี่ละธรรมไดเปดจาขึ้นตั้งแตบัดนั้นมา ธรรมประเภทนี้จึงเปนธรรมที่ไมสงสัย ไม
ทูลถามพระพุทธเจา นอกจากจะย้ําคําลงไปวา เหอ พระพทุธเจาตรัสรู ตรัสรูอยางน้ีละ
เหรอๆ นั่นเห็นไหมละ ธรรมแทเปนอยางน้ีละเหรอๆ อยางที่เปนอยูในหัวใจเราเวลา
นั้น พระสงฆแทเปนอยางน้ีละเหรอ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันไดยังไง มันเปนแลวไมตองไปถามใครทั้งน้ันละ 
 ธรรมประเภทนี้ละพระพทุธเจาตรัสรู คือตรัสรูธรรมประเภทนี้ พระสงฆก็ทรง
ธรรมประเภทนี้ไว รวมแลวเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ 
มาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดยังไง นีม่ันเปนแลวนะนั่น ไมมีใครบอก มันเปนดวยหลัก
ธรรมชาติแหงความจริง คานไมไดเลย ธรรมประเภทนี้ที่เจาของที่ทรงอยู แตตายใจ
นอนใจ ถึงขนาดที่พระพุทธเจาตรัสรูอยางน้ีละเหรอๆ มันย้ํากันลงไปใหถึงใจๆ ธรรม
ประเภทนี้แลที่เรานํามาสอนโลกทุกวันนี้ 
 เราไมมธีรรมอะไรที่จะมาหาตามเหาวอๆ แวๆ แตปากมันม ีหมามันก็ยังมีปาก
มันก็เหาบาง พอกัดมันก็กัด พอแทะมันก็แทะ พอเหามันก็เหาไปตามเรื่องของหมาซิ 
เร่ืองของคนก็เปนเรื่องของคนไปก็เทานั้นเอง เราจึงไมเคยหวั่นกับใครที่จะมาตําหนิติ
เตียนในธรรมทั้งหลายที่แสดงออกมาแลวนี้ เปนสวากขาตธรรมของพระพุทธเจา ธรรม
เปนประเภทเดียวกัน รูจากความบริสุทธิ์ผุดผองออกมาเต็มเหนี่ยวแลวไมมีสงสัยที่จะ
ผิดไป ใครจะวายังไงก็วา เอาทานทั้งหลายใหฟงเสียนะ นี่ละธรรมพระพุทธเจาเราทรง
อยูเวลานี้ สอนอยูเวลานี้ ถอดออกมาจากพระพุทธเจาดวยภาคปฏิบัติ เปนสมบัติของ
ตนขึ้นมาเต็มเหนี่ยว นําออกใชเต็มภูมิแหงอํานาจวาสนาบุญญาภิสมภารของเรามีมาก
นอยที่สอนโลก เราก็สอนตามกําลังแหงวาสนาของเรา โลกทั้งหลายทีจ่ะรับไดก็ตาม
กําลังของตนๆ เชนเดียวกัน 
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 เราไมไดมีสงสัยอะไรในธรรมทั้งหลายที่สอนนี้วาผิดไป ไมม ี ไมวาจะเปนธรรม
ขั้นใดๆ เราไมสงสัย จาอยูในหัวใจนี้หมดแลว ใครจะฟงกฟ็งเอา ถาอยากบืนลงนรก
เหมือนอยางที่พระพุทธเจาถูกพระอานนททูลถามวา “คนที่จะไปนรกกบัจะไปสวรรค
ทางไหนมากกวากัน” พระอานนททูลถามพระพทุธเจา “อานนท คนที่จะไปตกนรก
หมกไหมนั้นเทากันกับขนโค ไปทางต่ําจะจมลงในนรกเทากับขนโค แตคนที่จะเล็ดลอด
ไปสวรรค นิพพานไดนั้นเทากับเขาโค” โคตัวหนึ่งมีเขาเพียงสองเขา แตขนมันเต็มตวั 
พิจารณาซิ เร่ืองของโลกความชั่วเต็ม เปนขนโคไปหมด แลวเขาโคมีเพียงสองเขา
เทานั้น มันมีอยูเพียงเทานั้น แลวจะใหวาไงพระพุทธเจารับสั่งเอง 
 มันก็หนาแนนไปดวยความชั่วชาลามก ออกมาที่ไหนก็ออกมาจากหัวใจที่
สกปรกสุดสวนแลว มันก็เปนความสกปรกออกมาทางปากทางคําพูดคาํจาอะไรก็ตาม  
มันก็เปนเรื่องสกปรกไปตามๆ กันหมด ถาออกมาจากใจที่สะอาดแลวสะอาดไปหมด 
พระพุทธเจา-พระสาวกทั้งหลายสะอาดทั้งน้ันแหละ ไมเปนพิษเปนภัยตอโลกใด ทั้ง
สามโลกธาตุไมมี สัตวตวัใดก็ไมมี เปนคุณเปนประโยชนทั้งนั้น นี่ธรรมพระพุทธเจา
ออนนิ่มไปหมด แตเร่ืองของกิเลสตัณหามันเปนพิษเปนภัย เหมือนแมงปองไปไหน
คอยแตจะตอยนั้นตอยนี้ไปเรื่อย พากันจําเอานะ ใหพิจารณาตัวเองทุกคนๆ  
 ถวายเงินสด ๒๕๑,๕๒๖ บาท เช็ค ๗๖,๐๐๐ บาท ดีแลวๆ ชวยกันอยางน้ี
แหละ ถาคนดีไมเชิดชูไวไมมีทางละเมืองไทยเรา มีแตจะจมทาเดียว ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย จะจมดวยคนชั่ว ตองมีคนดีเปนผูพยุงเอาไว อยางที่คัดคานตานทาน
กันอยูเวลานี้ ก็คือคัดคานตานทานสิ่งที่เปนฟนเปนไฟจะมาเผาไหมชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริยนั้นเอง ที่เราชวยกันอยูเวลานี้ เรานี้พูดจริงๆ เราพูดไดเต็มปาก ไมมี
กระดากตอโลกใดในสามแดนโลกธาตุนี้ ผานไปหมดแลว เพราะฉะนั้นจึงพูดไดเต็ม
ปากตามความสัตยความจริงที่มีเต็มหัวใจ เราพูดไดเต็มปากเลย  
 เพราะฉะนั้นใครจะฟงหรือไมฟงก็แลวแตกรรมของสัตว พระพุทธเจาสอนโลก
เต็มเหนี่ยวแลวก็นิพพานๆ ใครจะรับไดมากนอยก็เปนกรรมของสัตวเทานั้นเอง พวก
เราก็อยูในวงกรรมของสตัวเหมือนกัน เราก็สอนไดตามอาํนาจแหงกรรม-วาสนาของ
เราเพียงเทานี้ ผูที่จะรบัไปไดมากนอยก็ตามแตกรรมของสัตวเทานั้นเอง จะใหพร  
 ทองคําได ๖ สลึง ยังดีไดทุกวัน จะตอซึมเขาไปๆ คลังหลวง ถาเราหยุดตั้งแต
นูนแลวก็ไมได นี่ตั้งแตวันหยุดแลว ทีนี้เปนประเภทซึมซาบ ไดตั้งรอยกวากิโลแลวนะ 
เพิ่มขึ้น หลวงตาพาพี่นองทัง้หลายตอเพื่อคลงัหลวงและชาติไทยของเรา ลูกหลานไทย
ของเราจะไดรับความอบอุน เราคิดไวหมดนะ ทีไ่ดออกมาเหลานี้ออกมาดวยความคิด
เรียบรอยแลวทุกอยาง การที่พาพี่นองทัง้หลายกาวเดินนี้ไมไดพุงพรวดๆ ออกไปเลย
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นะ พิจารณาเรียบรอยแลวออกๆๆ ก็ไมเคยผดิพลาด ตลอดมาตั้งแตเร่ิมชวยพี่นอง
ทั้งหลาย เรียกวาชวยชาติทั้งดานวัตถุและศีลธรรม มาดวยความสมบูรณพูนผลทุกส่ิง
ทุกอยาง เรียกวาถูกตอง  
 อันนี้เราก็คิดเห็นถึงเร่ืองลูกหลานไทยของเรา จะมีอะไรเปนหลักเปนเกณฑละ 
เมื่อพอแมตายจากไปแลว ลูกเตาหลานเหลนเหลานี้จะอาศัยอะไร ก็ตองไดหามรดก
เอาไวให เราคิดไวอยางน้ีเอง เอาละใหพร 
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