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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๗ 

พูดดวยความสงสาร 
 วัดนี้มุงอรรถมุงธรรมลวนๆ ไมไดมุงอะไรวางั้นเลย มุงธรรมลวนๆ พระที่มานี่มี
หลายขั้นหลายภูมิ ทั้งเมืองนอกทั้งเมอืงไทย เมอืงไทยทกุภาคอยูนี้หมด และเมืองนอกก็ไม
รูกี่ประเทศ เรารับไวพอประมาณเมืองนอกนะ เพราะพระไทยเราทั่วประเทศมีหัวใจดวยกัน 
เราก็ตองใหหนักทางพระไทยเราไว ทีนี้ทางเมืองนอกก็แยกรับเอาพอสมควรๆ จึงมีอยูนี่
ทั่วๆ ไปหมด สรุปความแลววา ทานมาเพื่อธรรม ไมวาภาคไหนๆ ในเมืองไทย ไมวา
ประเทศไหนในเมืองนอก มาเพื่ออรรถเพื่อธรรม ถาวามีความเคารพนับถือหรือรํ่าลือก็รํ่า
ลือเร่ืองอรรถเรื่องธรรม เคารพนับถือดวยอรรถดวยธรรม 
 ทานเหลานี้ไมไดมาดวยเงินดวยทอง ดวยอามิสตางๆ เรียกวาโลกามิส ทานไมไดมา
อยางงั้น เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นใจทาน รับไวทุกแหงทุกหนทานมุงอรรถมุงธรรม วัดนี้จึงมี
แตการปฏิบัติลวนๆ แมเราจะออกชวยโลกดังที่เห็นอยูชัดเจนทั่วประเทศไทยเรานี้ก็ตาม 
แตการปฏิบัติของพระเขมงวดกวดขนัตามเดิม ไมมีลดละแมแตนอยเลย นั่นเขตติดไว 
หามเขาๆ ขางในมีแตสถานที่พระบําเพ็ญภาวนา จึงไมยอมใหใครเขาไป นอกจากคนใช
ของพระเปนรายบุคคลผูชายจะเขาไปตามความจําเปนๆ นอกจากนั้นสาธารณชนไมใหเขา
เลย เรียกวาสกัดไวไมใหเขา ตลอดมาอยางน้ี 
 การประพฤติปฏิบัติเร่ืองบําเพ็ญภาวนานี้เปนพื้นฐานสําคัญสําหรับพระเรา ในวัดนี้
ใหเปนอยางน้ันตลอดมา ทานมามุงอรรถมุงธรรม เพราะฉะนั้นวัดนี้จึงขอความเห็นใจจาก
บรรดาพี่นองทั้งหลาย เฉพาะอยางยิง่ชาวอุดรเรา ไมขอรับนิมนตใหไปฉันในที่ตางๆ จะผิด
เจตนาของทานเหลานั้นที่มุงอรรถมุงธรรม แลวมาหาเรา เพราะฉะนั้นเราจึงสงวนพระวัดนี้
ไมใหไปฉันที่วัดไหนๆ เลยนะ บานไหนเรือนใดไมใหไป นอกจากมีความจําเปนจริงๆ เรา
ไมไดปดตายนะ มีขอแมเอาไว ถาจําเปนจริงๆ เราจะเปนผูจัดใหเอง บางทีจัดใหหมดเลย 
วัดนี้จัดใหหมดในบานนี้เลย อยางน้ันก็มี แตเปนจุดสําคัญนะที่ควรจะทําอยางน้ัน ถาทั่วๆ 
ไปเราไมให  
 นี่เราก็ขอความเห็นใจไวตั้งแตเร่ิมสรางวัด ตั้งแตบัดนั้นมาจนกระทั่งปานนี้เราไมให
พระไปฉันทีไ่หนเลย มันจะเสียเวล่ําเวลาความพากความเพียร กลายเปนโลกามิส เปน
สมบัติเงินทองขาวของ มาเลยแทนที่จะมานับอรรถนับธรรม นับศีล นับสมาธิ นับปญญา 
วิชชาวิมุตติของตัวเองภายในจิตใจจากความเพียร เลยจะไมไดนับ ไปบานนั้นมาแลว ไป
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บานนั้นมาแลว เขาถวายอะไรบางมีหนึ่งบาท สองบาท สามบาท เลยมานับแตเงินแตทอง 
ไมไดเร่ือง โลกกับธรรมไมผิดกัน พระกับโยมไมผิดกัน วัดกบับานก็ไมผิดกัน เขาใจไหม นี่
เพื่อแยกใหมันผิดกัน ใหทานทั้งหลายดูเอา 
 คนมาโกโรโกโสนี้ไมมีใครกลาพูดละในวัดนี้ นอกจากหลวงตาองคเดียว หลวงตานี้
พูดหมดในสามแดนโลกธาตุจะไมมกีลัวไมมีกลากบัอะไร นอกจากธรรมลวนๆ เหนอืโลก
ไปหมดแลว เอาธรรมเหนือโลกมาสอนโลกสกปรกเขาใจไหม บางทีแตงเน้ือแตงตัวมาดู
แลวดูไมได เขาก็มาของเขาตามภาษาของเขา เขาเคยของเขาอยางงั้น เขาไมรูเร่ืองวาธรรม
เปนยังไง โลกเปนยังไง แลวมาเวลาเราไปเจอเขามันดูไมได ก็ชี้เอาเลยละ นี่แตงตัวเหมือน
หมา เอาเลยนะ นี่ละธรรม  
 การพูดอยางนี้เสียหายเหรอ เขาแตงตัวเหมือนหมามากอนเราพูดแลว วาแตงตัว
เหมือนหมา นี่เขาทํากอนเราแลว เราสอนเรื่องนี้มันใชไมไดสําหรับมนุษยเรา เฉพาะอยาง
ยิ่งผูมีศีลธรรม แลวยังกาวเขามาวัดมาแตงตัวอวดธรรมทําไม สกปรกโสโครก นี่พวกสวม
พวกถานกับทองคําทัง้แทงมันเขากันไดไหม เอาทองคํามาตหีนาผากมัน นี่แตงตัวเหมือน
หมาเราก็บอกงั้น อยาเขามาวัดนี้อีกนะถายังฝนแตงตัวอยางงีอ้ีก เอาจริงๆ นะเรา  
 เราไมเห็นสิ่งใดเลิศเลอยิ่งกวาอรรถกวาธรรม ที่ประกาศกังวานอยูในหัวใจมาได 
๕๔ ปนี้แลว เราจึงไมเคยสะทกสะทาน ใครจะวาเราพูดโอพดูอวดอะไรเราไมเคยสนใจกับ
กองมูตรกองคูถ กองสวมกองถานที่มันเหาวอกๆ เหมือนหมาเหาสวม แลวก็ไปกินสวม
ของเกานั้นแหละ เหมือนหมาเหาฟา ฟาอยูที่ไหนเหาวอกๆ นี้ธรรมของเลิศเลอขนาดไหน
เหนือหมดแลว แลวจะไปสนใจอะไรกับสวมกับถานอยางน้ี ซึ่งเปนของต่ําทราม ก็ตองเอา
ธรรมที่เปนของเลิศเลอ และสัตวทั้งหลายประสงคมุงหวังอยูอยางแรงกลาแลวก็มี มุงหวัง
ธรรมดาก็มี นั้นมาสอนโลกตางหาก เราไมไดเอาสวมเอาถานมาสอนโลก เหลานี้มันเต็มอยู
ทุกแหงทกุหนแลว  
 เมื่อไมดมีาเราก็วา ไมวาที่ไหนเหมือนกันหมด ถามาเจอเอาอยางจังๆ ใสเปรี้ยง 
เลยละเรา ถาอยูธรรมดาของเราก็ไมวาอะไร ถาเขามาจังหวะที่จะเอาแลวยังไงก็เอาไวไมอยู 
ขนาดที่วาแตงตัวมา นี่มันจะเห็นหีอยูนี่วางั้นนะ อาวก็มันจริงๆ จะวาไง เราพูดจริงๆ ที่วา
แตงตัวเหมือนหมา มันนุงลอนจอนเขามานี่ ถาเปนกางเกงรัดก็ยงัคอยยังชั่วจะไมเห็นหี
เวลามันนั่งลง นี่มันนั่งลงเห็นหีเลย นี่มันจะเห็นหีอยูนี่วางั้น นี่ละธรรม พูดใหตรงศัพท
ตรงแสงตามหลักความจริงเรียกวาธรรม 
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 เร่ืองกิเลสมันปลอมแปลง มันเคลือบแฝงไปทุกส่ิงทุกอยาง แลวโลกกิเลสมันก็ชอบ
กัน ที่จะเขามาหาอรรถหาธรรม หาน้ําหาทาที่ไหนชะลางมันไมอยากเขา พวกขี้เร้ือน พวก
หมาขี้เร้ือน พวกไหนก็ตามมันเปนอยางน้ันวาดวยกันหมด เราเปนเราก็วาเราไดเขาใจไหม
ละ มันไมใชของดี ถามแีตส่ิงเหลานี้โลกน้ีเปนไฟกันทั้งหมดเลยนะ ถาไมมีน้ําดับไฟโลกนี้
พินาศไปหมด นี้ยังมีธรรมสําหรับชะลางส่ิงสกปรกโสมม ไมดไีมงามยังไงตักเตือน ควรดุดุ 
ควรเด็ดเด็ด ควรดาดา แลวแตแงหนักเบาที่ควรจะออกชะลางกัน เขาใจไหมละ 
 เราพูดอยางงี้เราไมมีอะไรกับโลก เราพูดดวยความสงสารทั้งน้ัน เราไมไดพูดดวย
ความที่วามีความโมโหโทโส ไมพอใจเขาในจิตใจของเรา เราไมมีกิเลสประเภทไหนก็ตาม
ในหัวใจเรา ไมมีเราบอกไมมี ไมมมีาได ๕๔-๕๕ ปนี้แลว ฟาดมันขาดสะบั้นลงไปแลว โลก
อันนี้มันจาหมด พูดใหทานทั้งหลายฟงเสีย ธรรมพระพุทธเจาเลิศเลอพอทาทายกบักิเลส
สกปรกนี้ไดไหม หรือจะมีแตกิเลสทาทายธรรมนั่นเหรอ  ถาพูดอรรถพูดธรรมแลวหาวา
ทานโอทานอวด นี่กิเลสทาทายธรรม โจมตีธรรม ธรรมฟาดหัวกิเลสบางไมไดหรือ กต็อง
ฟาดบางซี  
 ใหพากันเขาใจนะลูกหลาน ทุกส่ิงทุกอยางใหมีขนบประเพณีอันดีงามประจําชาติ
ไทยของเรา เวลานี้เลอะเทอะไปหมดชาติไทยของเรา เหลวแหลก ไมมีหลักยึดเลย 
ขนบประเพณีปู ยา ตา ยาย เคยพาดําเนินมายังไง การนุงหมเปนยังไง ตั้งแตปู ยา ตา ยาย
ของเรา มองดูแลวนาเคารพเลื่อมใสสวยงาม ทุกวันนี้มันเปนยังไง มันคละเคลากันไปหมด 
เพราะศีลธรรมไมมี จิตใจลอยไปหมด ทั้งเขาทั้งเรา ทั่วประเทศไทยของเรา รูสึกจะเปน
อยางงั้นเปนสวนมากนะ 
 ทีนี้เวลาแตงเน้ือแตงตัวเขามามันก็เปนแบบนั้นละ แบบหัวใจสกปรก เปนไป
ดวยกามราคะ อยากโออยากอวดเขา อวดกามราคะนั่นละจะไปอวดอะไร เห็นกันแลว
เหมือนหมาเจอกัน หมาตัวผูกับตัวเมียเจอกันหางกระดิกใสกันแว็บๆ นี้แตงตัวเจอกนัแลว 
หางกระดิกใสกัน หัวใจกระดิกใสกันแว็บๆ เดี๋ยวก็ชวนกันเขามานรูดโรงแรมไปละซี มนัจะ
พาไปสวรรคนิพพานเมื่อไร พาเขากองนรก เพราะฉะนั้นธรรมะจึงมีน้ําดับไฟชะลางกัน
เร่ือย เตือนกันเรื่อย ไมงั้นมันจะเลยเถิด 
 อยางเมืองไทยของเรานี่การแตงเน้ือแตงตัวดูไดเมื่อไรเวลานี้ มันมองดหูนาปู ยา 
ตา ยายที่พาดําเนินมาดวยความราบรื่นดีงาม มันมองดูเมื่อไร มันไมไดดู มันดูแตอยางที่วา
นี้ ทีนี้ธรรมมีอยู และโลกน้ีก็เปนโลกเมืองไทยทีถ่ือพทุธศาสนา ธรรมมีอยู พทุธศาสนามี
อยู ผูตองการอรรถธรรมมีอยูก็ตองสอนกันอยางน้ี ถาหากวามันเปนแบบหมาจริงๆ แลว
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สอนมันอะไรหมา ไอปุกกี้อยูในวัดนี้ไมเคยสอนมันละ สอนแตคน เขามานี้สอนแตคน ไอ
ปุกกี้นี้ไมไดสอนมัน ถาวาใหมันก็มีแตเวลาเปดประตูนี่นะ เขาออกมาเขาจะเหาวอกแวกๆ 
นี่กูกินขาวอิ่มแลว ไมงั้นกูจะเอาหมาสองสามตัวมาตมยํากิน เราวาไปนั้นเสีย จะวาสอนเขา
หรือไมสอนก็แลวแตละ มันก็เปนแบบนั้น 

ใหพี่นองทั้งหลายจําไวนะ วันนี้พูดอรรถพูดธรรมใหพากันเขาอกเขาใจ ธรรมนี้เลิศ
เลอสุดยอดแลว เราประกาศกังวานในหัวใจของเราไดครอบโลกธาตุ ไมมีสะทานหวั่นไหว
กับใครเลย เพราะฉะนั้นการพูดการจาจึงเปนธรรมลวนๆ ใครจะวาหนักวาเบาอะไรเปนแง
หนักแงเบาของธรรม เชนผักเราควรจะซอยก็ซอย ควรจะฟนโปกๆ กฟ็น ควรจะสับจะยํา
เหมือนลาบก็เอา อันนี้ธรรมสอนคนก็แบบเดียวกัน ควรจะหนักก็หนัก ควรจะไสไปเลยก็มี 
ถาเรียบรอยก็ไสไปเลย ลางไปเลย ถายังมีอะไรเปนคดเปนงออยูกถ็ากหนักมือเหมือนเขา
ถากไม ถาเรียบแลวไมตองถาก ยกขึ้นเปนบานเปนเรือนแลวไมจําเปนจะตองแตะ แตะ
ไมได เสียหมด นั่นเวลาแตะไมไดเสียหมดกม็ี เวลาทั้งสับทั้งยําฟนโปกๆ เสียงสนั่น
หว่ันไหวทั่ววัดอยางน้ีเขาก็ทํา แตเวลาเรียบแลวไปทําอยางน้ันไมได 

อันนี้คนเวลานี้กําลังอยูระหวางการกอสรางปรับปรุงตัวเองใหเปนคนดี ก็ตองมีแง
หนักเบา ถากบาง ฟนบาง ไสบาง โปกๆ เปกๆ เขาใจไหม บางทีตีปางๆ ก็มี นี่มันจะเห็นหี
อยูนี่ นั่น เขาใจไหม ตีแลวนะนั่น มันคดงอมากก็เอาหนักๆ อยางน้ี นี่ละธรรมมาสอนคน 
ทานทั้งหลายอยามาเขาใจนะวาหลวงตาวาดุวาดาวาอะไร เรามีธรรมทั้งน้ัน นํ้าประเภทไหน 
ส่ิงใดที่สกปรกมากนอย ควรแกน้ําประเภทไหนที่จะลงมากนอยตางกัน น้ําสําหรับชะลาง
ตองลงแบบเดียวกันใหพอเหมาะ นี่การสอนประชาชนดวยธรรมเหมือนน้ํา ก็สอนมีแงหนัก
เบาตางๆ อยางน้ีเหมือนกัน 

อยางพระทีท่านมาปฏิบัติเรียบรอยอยูนี้ เราไมเห็นไดดุทานนะ อยูนี้มาจากประเทศ
ไหนๆ ทั่วโลกมานี้ ทานมีศีลมีธรรม มีกฎมีระเบียบอันเดียวกัน มองทานเหมือนเรา มอง
เราเหมือนทาน ศีลธรรมเปนระเบียบอันเดียวกัน ดุกันหาอะไร สอนกันหาอะไร ถามันคด
มันงอมาก็เอาบาง ไมใชวาบาง ฟาดเบิ้ง อยางทางโคราชเขาวาเบ้ิง ใสปวะเลยก็มี เอาละ
วันนี้พอสมควร 

โยมชาวอินโดนีเซียถามปญหาธรรมะ 

โยม ชวงนี้หนูภาวนาไมเห็นอะไรไมเจออะไร แลวก็ไมมีอะไร แลวลูกพิจารณาไม
ตองเห็นอะไรดวย ไมตองมอีะไรดวยไมตองไดอะไรดวยไมตองชวยอะไรดวย ถาตองเห็น
ตองมีตองเจอตองได อันนี้แปลวาเปนตัณหาคะ ตัณหานี้เปนอัตตา แลวลูกเขาใจสิ่ง



 ๕

ทั้งหมดคะ ลูกภาวนาตอแลวก็พิจารณาอีกยังไมเชื่ออะไรอกี ยังไมเห็นอะไรอีกยังไมมีอะไร
อีกยังไมไดอะไรอีก แลวก็หนูเขาใจทําไมไมเห็นทําไมไมเจอทาํไมไมมีทําไมไมได แตวาไม
มีตัณหา ตัณหาไมมี แปลวาอันนี้ไมมีอัตตา ไมมีอัตตาแปลวาอนัตตา หนูเขาใจอยางน้ีไมรู
ถูกหรือเปลาคะ แตวาอันนี้ไมมีตัณหาแลว ไมมีตณัหาแปลวาไมมีอตัตา ไมมีอัตตาแปลวา
อนัตตาอยางนี้ถูกหรือเปลาคะ  

หลวงตา ทีแ่ยกมาพูดเหลานี้เปนแขนงของความจริงนะ การพูดออกมานี้มันอาจ
ผิดพลาดไดบาง มันไมคอยตรงกับความจริง เพราะฉะนั้นเพื่อฝากใหเขาไปรูความจริงหาย
สงสัยนั้น ใหย้ํากันจนกระทั่งที่วาหมดสงสัยแลวมันจะประกาศขึ้นเอง เอาอยางน้ีนะ เอา 
พิจารณาอยางน้ันไปกอนนะ เมื่อมนัรูแลวมันก็เหมือนเรารับประทาน(อาหาร) รับประทาน
ไปๆ พอมันเริ่มอิ่มมนัก็รู พออิ่มเต็มที่แลวพอหมดทัง้หวานทั้งคาวพอหมด อันนี้ก็
เหมือนกันเรื่องจิต ถามนัพอแลวเรื่องที่เคยพิจารณาอยูมันปลอยหมดโดยสิ้นเชิงประจักษ
เปนคนละฝงๆ ไปเลย เขาใจ? เขาใจนะ 

เอา ใหพิจารณาอยางน้ันแหละ เอานี้เปนงานของเราทําในวันหนึ่งๆ ไดหรือไมได
ความรูไมลดละ ใหมันรูอยูตามสิ่งเหลานั้นนะ มันเปนยังไงๆ เมือ่มันสิ้นสุดการที่จะ
พิจารณาการละการถอน มันรูเองดวยกันทุกคนนัน่แหละ สาวกรูเองหมด นี่เมื่อมันยังไมถึง
ขั้นนั้นใหมันทํางานของมนัมันพอของมันมันก็รูเองนะ เอาอยางน้ันเสียกอน ทํางานในวงนี้
เพราะวงนี้ไมเสียหาย ไมมอีะไรเสียหาย 
 

ชมการถายทอดสดทั่วโลกทุกวัน   ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th 


