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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

อยากอกรรมกอเวรกัน 
 

กอนจังหัน 

ทําเลของพระปฏิบัติธรรมในวัดปาบานตาด ไมมใีครเขาไปเห็นไดงายๆ นะ ไดเห็น
แคนี้ ออกจากนี้ไปนี้ อันนี้กั้นไวเลยตายตัวไมใหใครเขาไปยุง เปนทําเลของทานภาวนา
ลวนๆ เหมาะสมๆ ตลอด การชําระกิเลสเปนเรื่องเล็กนอยเมื่อไร กิเลสเปนตัวมหาภัยตอ
สัตวโลก แตสัตวโลกก็เห็นคลอยตามมันตลอด นี่ละที่สําคัญ จิตแกไมตกเพราะไมมีใคร
สนใจจะแกกิเลสนะ แตส่ังสมกิเลสน้ีมีทั่วโลกดินแดน อยางสมาคมแหงการสรางบุญสราง
กุศล เพื่อเมตตาธรรมแกสัตวโลกทั่วๆ ไปในชาติไทยหรือชาติไหนๆ ก็ตามไมเคยเห็นมีนะ 

การบําเพ็ญความดีสําหรับโลกที่อยูรวมกันมาเปนเวลานานเทาไร ไมเห็นมี ผูใหญๆ 
เชนประเทศใหญๆ สรางบุญสรางกุศลรวมกําลังกันออกเฉลี่ยเผื่อแผแกผูที่ยากจน ซึ่งเปน
ผูนอยๆ และยากจนนี้ไมมี เราพูดตรงๆ อยางน้ีละ แตที่จะคอยคืบคอยกลืนคอยกินนั้นมี
อยูทั่วไป ใหญเทาไรยิ่งปากใหญทองใหญ เห็นประเทศไหนมีอะไรๆ บางคอยจะไป
เขมือบๆ พวกนี้ อยางน้ีมีเต็มโลก นี่ละดูซิกิเลสอยูเปนสุขไดเมื่อไร สมบัติเปนของตัวเอง
ในประเทศของตัวเองก็ถกูยักษใหญๆ  เขาไปจองไปมอง คอยกลืนคอยกิน หาอุบายวิธี
อยางน้ันหาอุบายวิธีอยางน้ี ระเบิดนิวเคลียรนิวแคล มีระเบิดนั้นมีระเบิดนี้ ตัวเองเปน
ระเบิดใหญกลืนเขาตลอดเวลาๆ นี้ไมเห็นพูดออกมาบางเลย นี่ละเรื่องกิเลสเปนอยางน้ี 
ทานทั้งหลายพิจารณาเอา 

ถาเปนเรื่องของธรรมแทรกกันไปกับโลกนี้แลว มนุษยเรานี้มีขนาดไหน กี่ประเทศ 
ตั้งกองการกุศลศีลทานขึ้นเปนจุดเปนกองๆ เฉล่ียเผื่อแผใหผูที่ยากจนเข็ญใจและเปน
ผูนอยไดรับความรมเย็นเปนสุขจากผูใหญๆ เหลานี้ เราอยากฟงเหลือเกิน นี่ธรรม ไมมีนะ
อยางน้ี ถาเร่ืองกินเรื่องกลืนนี้ ใหญเทาไรยิ่งกลืนใหญกินใหญ มีทั่วไปเลย ฟงเอาซิ เอาไป
เทียบนะทานทั้งหลาย นี่ก็ไมเคยพดูนะ พึ่งเอาออกมาพูดนีล่ะ โลกมันสกปรกอยางนี้ ใหญ
เทาไรแทนที่จะชุมเย็น กลับใหญเทาไรยิ่งหิวมากกินมากกลืนมาก คืบคลานเขาไปหมด 
ใครมีอยูที่ไหนไมเปนของตัวไดแหละ 

เชนประเทศนี้มีส่ิงนั้น ประเทศนั้นมีส่ิงนั้น ไอยักษใหญคอยจะไปกลืนไปกินของเขา
มันมีอยูทั่วไป เปนอยางน้ันละฟงซิ แทนที่จะเฉลี่ยเผื่อแผ เชนประเทศใหญๆ มีสมบัติเงิน
ทองขาวของมาก ควรที่จะเจียดสิ่งเหลานั้นๆ ออกแลวประกาศใหทั่วโลกไดรวมกัน บริจาค
ทานใหแกผูยากจนทั้งหลาย ซึ่งเปนเพื่อนทุกขเกดิแกเจ็บตายดวยกันหมดทั้งส้ินนั้นไมมี นี่
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ละธรรมไมม ี มีแตกิเลส จึงมีแตความเดือดรอนใหแกโลก รอนไปหมดๆ วาโลกเจริญๆ 
มันเจริญอะไร มีแตฟนแตไฟทัง้นั้น ชมเชยดวยกิเลสหาความเจริญไมไดนะ ถามีธรรมก็
อยางที่วาน่ี เอา ตั้งจุดขึน้ซิ เฉพาะอยางยิ่งแผเมตตาทั่วๆ กนัไปหมด ใหญเทาไรก็ใหอภัย
แกผูนอยๆ นั่นละถูกตองดี อันนี้ใหญเทาไรยิ่งพุงใหญๆ กลืนไมหยุดไมถอย การที่จะ
เสียสละใหผูอื่นไดรับความสุขบางน้ัน เราอยากจะพูดวาไมมี ถาใหเขา ๕ ตองกะไวแลววา
จะเอา ๑๐ กลับคืนมาเปนอยางนอย นี่ละพวกยักษ เห็นไหมกิเลสมันเปนยักษอยูในหัวใจ
คน แลวมันกินคนนั่นละกิเลส 

พระเราก็เหมือนกัน กิเลสกินหัวใจพระ กินทุกวันทุกเวลา ไปเดินจงกรมหย็อกๆ 
กิเลสมันหั่นหอมกระเทียมเดินตามหลังไมรู มีเขยีงสําคัญๆ ดวยนะยํา พระก็เดินจงกรม
หย็อกๆ จติคิดไปเรื่องโลกเร่ืองสงสาร เร่ืองอาหารของกเิลสน่ันละมันเอามาหลอกลอๆ 
เดินจงกรมทีไ่หนก็เห็นแตเร่ือง ภาวนาเปนยังไง ตั้งแตเราตั้งตนภาวนามา ถาเปนความตั้ง
อกตัง้ใจอยางจริงจังตองไดเปนเนื้อเปนหนังขึ้นมาแนนอน ถาไมทาํอยางเหลาะแหละๆ 
เสียอยางเดียว เหลาะแหละๆ ไปทีไ่หนก็โลเลไปหมดไมเกดิประโยชนอะไร ก็มีแตกิริยา
เฉยๆ  การกระทําจริงๆ ไมมี นี่ละมนัไมไดผล 

เอา นักภาวนาเอาจริงจังลองดูซินะเปนยังไง ที่ผมพูดนี้โกหกทานทั้งหลายเหรอ เอา
ธรรมพระพุทธเจามาพูด และเราไดนํามาปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหนวย จนเห็นผลเปนที่พอใจ 
และเอาสิ่งที่เราทดสอบทุกอยางแลวมาสั่งสอนหมูเพื่อนมันจะผดิไปละเหรอ พิจารณาซิ ไอ
เร่ืองกิเลสความเหลาะๆ แหละๆ สุกเอาเผากินมันเต็มอยูหัวใจทุกคนๆ นี้ละตัวเขมือบ
ใหญ แยกเขามาเรื่องของประเทศนัน้ชาตินั้นชาตินี้ แยกเขามาหาตัวของเรานี้ มันเขมือบ
อยูตลอดเวลา กิเลสกินหัวใจพระ กินหัวตับพระนะ เราเอาพระเสียกอนนะ พวกญาติโยม
นั้น คือพระเรานี่พวกไมมีตับเยอะแลวนะ วัดปาบานตาดนี้ตับกําลังจะหมด มองไปดูจะ
เห็นประมาณสักหาเปอรเซ็นต ๙๕% มันเขมือบหมดแลวๆ จึงเตือนเอาไวยัง ๕% ใหระวัง
นะเผลอไมได ๕% ไปอกีตายทั้งเปน นี่ละใหทานทั้งหลายพิจารณา 

ผูตั้งใจปฏิบัติศีลธรรม ธรรมพระพุทธเจาไมใชของเล็กนอยนะ ทําเหลาะๆ แหละๆ 
ไมได ไปที่ไหนเห็นแตเหลาะๆ แหละๆ ก็เร่ืองของกิเลสทั้งนั้นเหลาะแหละ เร่ืองธรรมไม
เหลาะแหละ จริงจังทุกอยาง มีสติมีปญญารอบคอบๆ  ความเคลื่อนไหวไปมาของตวัเอง 
สติปญญาจะรอบไปเรื่อยๆ ทางไดมมีากทางเสียมีนอย อันนี้มีตั้งแตเปนบาไปกับกิเลส หู
หนวกตาบอด ตนไมก็ชนไป แขงหักขาหัก ขาไหนยังก็วิ่งไป อันไหนขาดก็ใหมันขาดไป ขา
ขางหนึ่งสงไปโรงพยาบาล ไปรักษาโรงพยาบาล ขาขางหนึ่งติดกับตัวไป ดวยอํานาจของ
กิเลสมันฉุดมันลาก เปนยังไงนาฟงไหม พิจารณาซิ นี่ตั้งภาพพจนขึ้นมาสดๆ รอนๆ ให
เห็นอยูกับหัวใจเราที่กิเลสมันลากเอาจนขาขาด ขากุดขาดวน ไมมีเข็ดมีหลาบมนุษยเรา 
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ถาลงมีเข็ดมหีลาบแลวก็เรียกวามีธรรม ทดสอบตัวเอง อันไหนมีผลมากผลนอย
คัดเลือกตัวเอง เฉพาะอยางยิ่งนักปฏิบัติการภาวนาเปนยังไง ดูเจาของ การฝกทรมาน
ตนเอง ไมใชสักวาความเพียรๆ ส่ิงประกอบความเพียรที่จะกดลงหรือทีจ่ะหนุนกันขึ้นนี้มี
นะ พากันพินิจพิจารณา การอดนอนทานก็บอก ใครถูกจริตนิสัยกับตัวเองอยางไรบาง
หรือไม เชน เนสัชชิ ทานแสดงไวในธุดงค ๑๓ การอดนอน ไมนอน สติเปนยังไง ปญญา
เปนยังไง เอาความเพียรตรงนี้ เกิดผลเปนยังไงบาง ถาหากวาไมถูกไมเอา อันไหนที่ถูก 
เอา ผอนอาหารเปนยังไง อดอาหารเปนยังไง ใหทดสอบกับความเพียรของตน 

สวนมากพวกที่ผอนอาหารดี สติตั้งไดๆ อด..รุนแรงแตไดผลดี ดีกวาผอนแตมัน
รุนแรงมากอยู เหลานี้เราไดผานมาหมดแลวที่มาสอนบรรดาลูกศิษยลูกหา ไมใชไมไดผาน 
ทดสอบทุกอยางๆ และไดผลมาจากการฝกทรมานตนดวยการพินิจพิจารณาผลไดผลเสีย
จากความเพียรของตนนั้นแหละ ถาสักแตวาทําๆ ไมไดเร่ือง ผมจวนจะตายแลวนะ บอก
แลวจวนจะตายแลว พระลูกพระหลานมาก็ตั้งใจมาศึกษาอบรมใหจริงใหจัง อยาเหลาะๆ 
แหละๆ ขอวัตรปฏิบัติดังที่ปฏิบัติมานี้เรียบรอยแลว ขอวัตรปฏิบัติปดกวาดเช็ดถูลานวัด
ภายนอก กฏุิ สถานที่รวมๆ ตางคนตางชําระสะสางสิ่งภายนอกใหสะอาดสะอาน นี่สวยงาม
แลวภายนอก สวนภายในเอาสติปญญา ศรัทธาความเพียรหนุนเขาไป มันสกปรกอยู
ภายในคือหัวใจของเรา เอาไปชําระตรงนี้อีก ชําระอันนี้ แลวชําระภายนอกใหพอเหมาะ
พอดกีัน 

สําหรับภายนอกรูสึกวานาชมเชยตลอดมา สําหรับวัดนี้ไมปรากฏวาพระเณรจะมา
เหลาะๆ แหละๆ ขอวัตรปฏิบัติ ไมเคยเห็น จริงจังทุกอยางๆ เรียบรอยๆ ยิ่งฝร่ังดวยแลว
เกงมาก พระฝรั่งสงเขาไปในเกาะเล็กๆ นี้ โอย ทําความสะอาดไมมองใครละ ซัดไปเรื่อยๆ 
เออ นาชมอยูนะ พระไทยเราก็ไมใชเลน ฟาดอยูขางนอกอีกเหมือนกัน เรียบวุธๆ ขอวัตร
ปฏิบัตเิรียบแลวเปนยังไง วัดสวยงามจากผูรักษาวัด ผูปฏิบัติวัด จิตใจสวยงามไดจากผู
ชําระสะสางจิตใจของตนดวยความพากเพียร โดยมีสติเปนเครื่องกํากับรักษา จําใหดี เปน
พักๆ สอนนีน่ะ เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

ผูกํากับ จากนสพ.พมิพไทย คอลัมนวิจารณธรรม วันอังคาร หัวขอเร่ืองวา 
กมฺมสฺสโกมฺหิ กรรมจะเผาตัวเอง ! 

 ผูที่ฟงพระธรรมเทศนานับไดวาเปนผูสรางมหาอานิสงส การไดฟงธรรมจากพระเจา
พระสงฆนั้นถือวาเปนหนึ่งของการปฏิบัติบูชา ดังเชนในวันสําคัญทางพระพทุธศาสนา
ตางๆ  นอกจากชาวพุทธจะนิยมการบําเพ็ญบุญทานกันแลว การฟงเทศน การถือศลี และ
การปฏิบัติธรรมก็ถือวาเปนการปฏิบัติบูชามหาอานิสงสดวยเชนกัน 
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ตามพุทธประวัตินั้น พระสงฆสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาหลายพระองค
ที่ไดสดับพระธรรมเทศนาจากพระโอษฐของพระองคแลวไดบรรลุเปนพระอรหันต 

สังคมไทยแตเดิมนั้น การจะไดสดับรับฟงพระธรรมเทศนาสักครั้งสักหนหนึ่งนั้น
แสนจะยาก แตปจจุบันความเจริญทางดานการสื่อสารดวยการสงกระจายเสียงทางสถานี
วิทยุคลื่นความถี่ตางๆ ไดแพรขยายครอบคลุมไปทั่วทุกหลังคาเรือน ทําใหประชาชน
สามารถรับฟงการแสดงพระธรรมเทศนาจากพระอาจารยตางๆ ไดโดยสะดวก ผูที่ไดรับ
เสียงธรรมอยูเปนประจําก็ยอมไดรับธรรมะนั้นๆ มาขัดเกลาจิตใจ จึงมีนอยคนนักที่ฟง
ธรรมอยูเปนประจําแลวจะมีนิสัยใจคอที่ขัดกับธรรมหรือจะเปนเสี้ยนหนามของแผนดิน 

เปนที่นาสลดสังเวชใจเปนอยางยิ่ง ที่ชาวกรุงเทพมหานครในวันนี้ตองถูกผูไมหวังดี
มา สรางคลื่นความถี่ FM. 103.25 MHz ทําลายการสงกระจายเสียงของสถานีวิทยุสวนแสง
ธรรมในรายการ “เสียงธรรมเพื่อประชาชน” ซึ่งเปนรายการถอยทอดสดการแสดงพระ
ธรรมเทศนาของพระธรรมวิสุทธิมงคล  หรือหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน   และการนํา
เทปการแสดงพระธรรมเทศนาของพระวิปสสนาจารยชั้นผูใหญอีกจํานวนหลายรูป มา
หมุนเวียนถายทอดออกอากาศ 

การแทรกแซงคลื่นความถี่นี้ ไดสรางความรําคาญและสรางความสับสนแกผูฟงเปน
อยางมาก เนื่องจากหลายทานยังแยกแยะไมออกวาเปนสัญญาณจากรายการเสียงธรรมเพื่อ
ประชาชน หรือเสียงของไอพวกมหาโจร ทั้งน้ีก็เพราะพวกมันไดนําเทปการแสดงธรรมของ
พระอาจารยตางๆ ที่ไมยอมเปดเผยชื่อและสํานักมาเปดออกอากาศทบั โดยไมมีการ
ประกาศใหทราบวา เปนเสียงจากสถานีวิทยุอะไร ตั้งอยูที่ไหน และผูรับฟงสามารถจะ
ติดตอกับทางสถานีไดอยางไร 

กระทําการเยี่ยงโจร! 

ลองมาฟงหลวงตาพระมหาบัวบางซิวา หลวงตาทานไดพิจารณาตอกรณีนี้อยางไร 

ซึ่งพระคุณทานไดแสดงพระธรรมเทศนา ณ ศาลาหลังเล็ก วัดปาบานตาด เมื่อเชาของวันที่ 
8 พฤษภาคม ที่ผานมาวา “เวลานี้วิทยุก็กําลังออก เออ เร่ืองวิทยุก็ใหพากันทราบเอาไวนะ 
ไอพวกส่ิงขดัขวางพวกกางขวางคอมนัมีอยูทั่วๆ ไปนั่นแหละ ดีกับชั่วเปนขาศึกศัตรูตอกัน
มาแตกาลไหนๆ ไมใชมมีาวันนี้วานนี้นะ มันมีมาตั้งกัปตั้งกัลปแลวแหละดีกับชั่ว เปนคู
ศัตรูกันวางั้นเถอะ เวลาเราเปดวิทยุคลื่นไหนๆ เขาจะเอาคลื่นพวกมหาภัยพวกกางขวางคอ 

พวกโจรพวกมารของศาสนา รวมแลวก็ของตัวมันเองนั้นแหละ นี้กําลังแสดงขัดตรงนั้นขัด
ตรงนี้ ใหเสียงอรรถเสียงธรรมเราออกทางวิทยนุี้ไมสะดวก มันกีดมันขวางทุกแงทกุมุม ใน
กรุงเทพกม็อียูแลว ขางนอกมันก็จะมีอยางเดียวกัน นี่พวกกีดพวกขวาง ใหทราบวาน้ีคือ
พวกโจรพวกมาร พวกมหาโจร” 
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นี่เรียกวาเราเปนเจาของสมบัติ คือธรรมสมบัติ เปนเจาของของชาติไทยเรา เราออก
ไดอยางเปดเผย อยางไมสะทกสะทาน อันนั้นมันคอยขัดคอยขวางอยางล้ีๆ ลับๆ ขโมยทํา 
จึงเรียกวามหาโจร ก็ใหพากันทราบเอาไวตามนี ้

เร่ืองความชั่วมีอยูทั่วไป คนชั่วมีอยูทั่วไป เร่ืองจึงแสดงอยูทั่วไปใหพากันเขาใจ
เอาไวอยางน้ี อยาไปหงุดหงิด อยาไปโกรธไปแคนใหเขา เร่ืองของเราเปนเรื่องของเรา เร่ือง
ของเขาเปนเรื่องของเขา ทําลงแลว “กมฺมสฺสโกมหิฺ” มีกรรมเปนของตัวเองดวยกัน มอบให
ใครไมได เปนของตัวเองดวยกันทั้งนั้นแหละ ใครจะเกงขนาดไหนก็เปนของตัวเอง เผา
ตัวเอง  “กลฺยาณํ วา ปาปกํ วา ตสฺส ทายาโท ภวิสฺสามิ” กรรมดีหรือกรรมชั่ว เปนบุญหรือ
เปนบาป จะเปนผูไดรับผลของกรรมนั้นดวยกันทุกคน ไมมจีะแยกแยะใหใครไดเลย อยา
ไปภูมิใจในการทําชั่วใหคนอื่นวาตัวจะไดดี ไมมทีางดี มีแตทางแหลกเหลวลงไปโดยลําดับ
ลําดา 

ครับ...ขัดไมใหคนฟงธรรม ควรตองพบกับความติดขัดตลอดชีวิต ! 
 
    ณ. หนูแกว 
 

หลวงตา เขาพูดก็เปนธรรมแลวนี่ เขาก็นําเร่ืองของเราออกพดูเตือน
ประชาชน อยาไปกอกรรมกอเวรกับเขา คนดีคนชั่ว กรรมดีกรรมชั่ว มีสับปนกันมาตั้งกัป
ตั้งกัลปแลว ใหพิจารณาคัดเลือกเอา การไปโกรธไปเคียดแคนการกอกรรมกอเวรนี้ ทานก็
บอกไวแลวในธรรมพระพุทธเจา น หิ เวเรน เวรานิ สมฺมนฺตีธ กุทาจนํ ตลอดกาลไหนๆ 
เวรยอมไมระงับเพราะการกอกรรมกอเวรกัน แตเวรยอมระงับเพราะไมกอกรรมกอเวรกัน 
นี่ก็ธรรมพระพุทธเจา เร่ืองเหลานี้อยาไปโกรธไปเคียดแคนใหเขา กมฺมสฺสโกมฺหิ ตะกีน้ี้พูด
แลว กรรมเปนของเขา กรรมเปนของเรา ดีชั่วใครทําเปนของคนนั้น เปนบาปเปนบุญจะ
เปนผูไดรับกรรมของตนที่ทําลงไปนั้นดวยกันทั้งน้ันแหละ ใหพากันจําเอา มันมีอยูอยางน้ี
จะไปตําหนิไดยังไง คนดมีีคนชั่วมี จะไมใหมันแสดงอาการดีชัว่ออกมาไดยงัไง ก็มันมอียู 

ใหยอนเขามาดูตัวของเรา เวลานี้อาการดีอาการชั่วมันแสดงในใจของเรานี้ มีมากมี
นอยเพียงไร สวนมากจะมีแตฝายต่าํๆ แสดงในหัวใจ เฉพาะอยางยิ่งของนักภาวนาวัดปา
บานตาดนี้แหละตัวสําคัญ ใหกิเลสขยี้ขยําตําแหลกอยูตลอดเวลา โงหัวไมขึ้นจากหมอนเลย 
จนหมอนแตก นี่ละถูกกิเลสมันยําเอาๆ ใหดูตัวนี้บางนะ อยาไปดูแตคนนัน้ไมดีคนนี้ไมดี 
ใหดูตัวเองมนัไมดีตรงไหน แกตรงนี้ เราจะเปนผูรับสวนดีสวนชั่วของเราเอง เราแกไดแค
ไหนสวนดีเปนของเรา ถาแกไมไดปลอยไปตามเลยๆ ความเลวเปนของเรา ความทุกขก็
เปนของเรานั่นแหละ ไมเปนของผูอืน่ผูใด 
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เราพูดจริงๆ จึงวาธรรมะพระพุทธเจานี่สดๆ รอนๆ มรรคผลนิพพานรออยูที่หัวใจ
ตลอดเวลา ขอความชวยเหลือจากเจาของ คือหัวใจและสติปญญาดวงนั้นละ ที่จะคอยดู
หัวใจเจาของที่ถกูย่ํายีตีแหลกจากกิเลสอยูเวลานี้ ใหพากันดูตรงนี้ แกไขตรงนี้ แลวจะคอย
ดีวันดีคืนขึ้นไป เอาธรรมะพระพทุธเจาออกจากนี้แหละ เอากิเลสออกหมดแลวก็แสดงให
ฟงทัง้สองอยาง ทั้งฝายกิเลสทั้งฝายธรรม จาขึ้นมาเปนศาสดาของโลก คือแกขาศึกได
เรียบรอยแลว ก็มีพระพุทธเจา พระอรหันตเทานั้นที่แกขาศึกภายในหัวใจอันลึกลับ อยู
ภายในหัวใจเรา แกออกไดๆ มพีระพุทธเจา พระอรหันต นอกนั้นแกไดนอยมากทเีดียว 
และไมแก ไมสนใจแก สนใจแตสงเสริมความชั่วเขาไปมีมากนะ ใหยอนเขามาดูตัวของเรา
อยางน้ีเสมอ 

ธรรมอันนี้ก็เปนธรรมสดๆ รอนๆ เราพูดเปดเผยในหัวใจของเราเลย เพราะเราไม
มีอะไรกับโลกนี้แลว ใครจะวาอะไรเรา เราไมมีอะไร กมฺมสฺสโกมฺหิ เปนของเขาของเรา
ดวยกันทั้งนัน้แหละ เราจึงแสดงตามอรรถตามธรรม สํานวนโวหารที่แสดงมาเหลานี้
ออกมาจากภาคปฏิบัติ เราเคยพูดแลว ตั้งแตการศึกษาเลาเรียนมาการเทศนาวาการการ
แนะนําส่ังสอนตามโอกาสที่มีขึ้นมา ก็เทศนเหมือนโลกทั่วๆ ไป ไมไดผดิกันกับทางปริยัติ
เทศนแหละ แตเวลามาเปนภาคปฏิบัตินี้ ผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเปนธรรมขึ้นมา ธรรมนี้
ตรงแนวๆ ไมมีเลหเหล่ียมรอยสันพันคมเหมือนกิเลสนะ ทีนี้เวลาปรากฏขึ้นมาก็ตองพูด
ตามเรื่องปรากฏ ดีบอกวาดี ชั่วบอกวาชั่ว กริิยาจะเผ็ดรอนขนาดไหน เปนอํานาจของ
ธรรมๆ ไมมกีิเลสเขามาแฝงเลย 

เพราะฉะนั้นเราจึงพูดไดเต็มปากเลยวา กิริยาของเราที่ปฏิบัติตอโลกไมวาแบบ
ไหนๆ เปนธรรมลวนๆ ออกจากหัวใจที่เปนธรรมทั้งดวงแลวทั้งน้ันเลย เราจึงไมมีพษิมีภัย
กับผูใด ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก นี้เร่ือยไปจนกระทั่งหมดลมหายใจนั้นแหละ การ
แสดงอยางน้ีถึงจะหมดไปไดนะ ภาษาธรรมถายังสอนโลกอยูดวยธรรมแลว ตองเอาธรรม
อยางน้ีออก ใหทานทั้งหลายทราบเอาไววา เราไมมีภัยตอผูใดในสามโลกธาตุ แมแตสัตว
เล็กนอยเราก็รักสงวนเชนเดียวกันกับสัตวทั่วๆ ไป เชนมนุษยเปนตน เสมอกันหมดเลย 
เราไมเคยมีการจองกรรมจองเวรกับผูใด ขัดของในหัวใจกับผูใดไมเคยม ี ดีชั่วก็รับทราบๆ 
ไปตลอดๆ ผานไปๆ ไมเขามาถึงธรรมชาตินี้ไดเลย นี่ละจึงวาไมมีคําวาไดวาเสีย 

คําวาพออันเลิศเลออยูนี้ เหนือโลกอยูกับหัวใจนี้แลว การแสดงออกนีม้ีหนักเบา
มากนอย เหมือนเขาถากไม ไมที่คดที่งอก็ถากหนักมือ ไมทีต่รงแนวก็ถากเรียบๆ กิเลสมัน
คดมันงอมากก็ถากหนักมือ แนะนําส่ังสอนดุดาวากลาวเผ็ดรอน เปนไปตามกาลเวลาตาม
บุคคล สถานที่ อยางน้ันแหละ ตองมีอยางนี้ตลอดไป แตเร่ืองเหลานี้เปนธรรมลวนๆ 
ทั้งนั้นไมมีความเสียหาย เหมือนเขาถากไมถากเพื่อเอาผลประโยชนจากไมตนนั้นมาเปน
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บานเปนเรือน อันนี้ก็ถากคนใหเปนคนดิบคนดี มีคดมีงอตรงไหนก็ตองถาก เพราะคนเรา
กิเลสตางกัน มีคดมีงอมซีื่อมีตรง กว็าไปตามเรื่องตามราว จึงขอใหพี่นองทัง้หลายทราบ 
ถาใครยังไมเชื่อก็ใหโกยเอาความชั่วของตัวเอง 

บอกวาเรานี้ไมมีอะไรกับโลก เร่ืองภัยเรื่องเวรเราไมมี ใครจะวาอะไรเราไมมี ผิด
บอกวาผิด ถูกบอกวาถูก เราไมมีคําวาสูงวาต่ํา ธรรมเหนือหมดแลว เอาธรรมมาสอนโลก 
ใครผิดบอกวาผิดทันที ใครถูกบอกวาถูกไปเลย จะมาลูบหนาปะจมูกไมใชธรรมอยางน้ัน 
เปนเรื่องของโลก ประจบประแจงเลียแขงเลียขาเหมือนหมา ธรรมไมใชหมา ทําอยางน้ัน
ไมได ตองตรงไปตรงมา เราเทศนมาโดยลําดับ นี้เปนภาคปฏิบัติจากจิตใจทีป่ฏิบัติไดรูเห็น
ขึ้นมา เปลี่ยนแปลงไปหมด ทางดานปริยัติที่เรียนมามากนอยนั้น เวลานี้อันนั้นอยูนอกๆ 
แลว ภายในเปนธรรมลวนๆ อยูนี้ ออกนี้ตลอดๆ ไปเลย หากจะไปสัมผสัสัมพันธกับภาษิต
บทใดๆ ก็แยกมาเปนสักขีพยานซึ่งกันและกันเทานั้นไปเรื่อยๆ อยางน้ี 

นี่ละธรรมที่เกิดในใจแลวเปนอยางน้ี เหมือนกิเลสเกิดในใจแสดงไดทุกลวดทุกลาย 
ที่จะทําโลกใหฉิบหายเพื่อตัวเองจะไดมีความผาสุกรมเย็น อํานาจบาตรหลวงใหญ ทั้งๆ ที่
มันจะจมอยูนั้นแหละเพราะอํานาจกิเลสหลอกมัน มันก็พอใจทํา นี่เปนอยางน้ัน ทางดาน
ธรรมะก็แยกไปอกี ไมเปนไปกับใคร ไมมีสูงมตี่ํา วาไปตามอรรถตามธรรมเรื่อยๆ ไปอยาง
นั้น เราจึงไมเปนขาศึกกับผูใด เราพูดไดทั้งน้ัน ในสามแดนโลกธาตุนี่ไมเหนือธรรม ธรรม
เรียกวาโลกุตรธรรม แปลวาธรรมเหนือโลกตลอดมา ไมมคีําวาต่ํากวาโลก โลกจึงยอมรับ
กราบไหวบูชา ใครไมยอมรับธรรม ผูนั้นก็สังหารตัวเองตลอดไปเลย จําใหดีนะ 

ธรรมพระพุทธเจาไมมีสองละ ไมมีใครลบไดเลย พระพุทธเจาตรัสรูองคใดก็มาตรัส
รูธรรมที่แนนหนามั่นคงลบไมไดนี้เอง สอนโลก โลกใครมาลบคนนั้นก็ลบตัวเองทําลาย
ตัวเองทั้งนั้น ที่จะทําลายธรรมใหฉิบหายไมมี การแสดงออกของธรรมนั้นมีเปนบางเวลา ที่
บุคคลนําธรรมออกมาแสดงออกไดมากนอย มี สวนธรรมนั้นหนาแนนมั่นคงตลอด ใครจะ
ไดไมได รูไมรูก็ตาม ธรรมเปนธรรม เหมือนทองทั้งแทงที่จมอยูในภูเขา เปนทองอยูนั้นละ
จมอยูในภูเขา ก็เปนทองเต็มตัวอยูนั้นละ ธรรมก็เปนธรรมเต็มตัวอยูอยางนั้นแหละ 

ใหพากันพิจารณา ใชความคิดความอาน อยาโกรธอยากร้ิวอยากอกรรมกอเวรกัน 
ไมใชของด ีดังทีพู่ดแลวนี้ เราก็เคยยกใหฟงแลววา ยักขิณีมันจะกินลูก เขากอกรรมกอเวร
กันมาตั้งกปัตั้งกัลป เร่ิมตั้งแตเปนพงัพอนกับไก งูกับกบกับเขียด กอกรรมกอเวรกัน ตาง
คนตางแพตางคนตางชนะ เพราะตางคนตางผูกกรรมผูกเวรกันไว เวลานี้คนนี้เสียเปรียบ 
เวลาจะตาย เอา ยอมเสียเปรียบ แตใจไมยอมเสยีเปรียบ กอกรรมกอเวรกันไว คราวหนา
ขอใหไดแกหมัดกัน กแ็กหมัดกันมาเรื่อยๆ จนวาระสุดทายพระพุทธเจาเปนผูชําระกรรม
ให 
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ผูหญิงคนนั้นอุมลูกมา ยักขิณีตนนั้นเปนคูเวรกัน เห็นก็วิ่งเขาใสเลยจะกินลูกผูหญิง
คนนั้น ผูหญิงคนนั้นไมมีทางไป พอดีอยูตรงหนาวัดพระเชตวันก็วิ่งเขาไป พอดี
พระพุทธเจาประทับอยูนั้น พระองคบอกวา หยุด ทําอะไรกนั มีเร่ืองอะไรกัน ทรงแสดง
เดี๋ยวนั้นเลย เห็นไหม นี่ละพระญาณหยั่งทราบของพระพุทธเจา พวกเธอทัง้หลายเคยกอ
กรรมกอเวรกันมาสักเทาไรๆ แลว ตั้งแตโนนๆ มาจนกระทั่งบัดนี้ วันนี้เปนวันปจจุบัน ยัง
จะมากอกรรมกอเวรกันตอหนาตถาคตอยูเหรอ พระองคกแ็สดงธรรมใหฟง ทัง้ยักษ ทั้ง
หญิงแมกับลูก ฟงดวยกนัทั้งสอง ยกัษก็เปนคนฟงธรรมจนไดสําเร็จพระโสดา ยักษทีจ่ะกิน
เด็กอยูสดๆ รอนๆ สําเร็จพระโสดาเลย พระองคเห็นแลวเห็นใจแลวทราบชัดแลว กรรม
เวรนี้ขาดสะบั้นไป พอสําเร็จพระโสดาเทานั้นกรรมเวรทั้งหลายนี้ขาดสะบั้นไปเลย 

พระองคก็เอาพยานออกเลย เอาทีนี้ลงใจแลว ขาดกรรมขาดเวรตอกันแลว เปน
มิตรเปนสหายพึ่งเปนพึ่งตาย เปนสัตวเกิดแกเจ็บตายดวยกันในโลกอันนี้ เสมอกันหมด 
อยามีกรรมมีเวรกัน เอาทีนี้ แมนี้เอาลูกใหแมใหมชมซิ นั่นบอก ไมไดวายักษนะ บอกให
แมใหมชม ไอแมก็หึงหวงลูกไมคิดอะไรมีแตจะเอาลูกไปใหยักษกินเทานั้น พระองครับสั่ง 
เอา ให พระองคทราบแลวภายใน ยักษสําเร็จพระโสดา ขาดสะบั้นไปแลวเรื่องกรรมเรื่อง
เวร เร่ืองปาณาติบาต เปนตน ไมมแีลวพระโสดา ขาดสะบั้น เปนศีลในหลักธรรมชาติแลว 
เอาลูกใหแมคนนั้น ก็อยางวาแหละ แทบจะสลบไสลไปกลัวมนัจะกินลูกตอหนาตอตา เอา
ไปเอาให พระองครับสั่งก็เอาไปให 

พอใหแลวแมใหมนี้ก็ยกขึ้นมาจะมาหอมลูกใหมนี้ละ พอยกขึ้นมา ไอแมนั่นรอง
แวดนึกวายักษจะกินลูกตัวเอง เขาใจไหม เขาหอมแกมลูกใหมเขา ดวยธรรมโสดาปตติ
มรรคปตติผลนั่นละ นั่นละขาดกันตั้งแตนั้นมา ยักษนั้นกสํ็าเร็จพระโสดา นี่เห็นไหมละ
ธรรมพระพุทธเจาชําระ แลวเวรเหลานั้นที่เขากอกรรมกอเวรกันมา เปนอันวาขาดสะบั้นลง
ตั้งแตบัดนี้ตอไปไมมอีีกแลว นั่น นี่ละการกอกรรมกอเวรไมใชของดี ผลัดกันแพผลัดกัน
ชนะ ผูที่แพก็เอาแพ สวนใจไมยอมแพ ผูกกรรมผูกเวรเอาไว คราวหนาเอากันอีกๆ ตลอด
มาอยางน้ี 

เพราะฉะนั้นการกอกรรมกอเวรจึงไมใชของดี น หิ เวเรน เวรานิ สมฺมนฺตีธ กุ
ทาจนํ อเวเรน จ สมฺมนฺติ เอส ธมฺโม สนนฺตโน การไมกอกรรมกอเวรตางหาก นี้เปน
ธรรมพื้นฐานของโลกผูมีธรรมใชกนัมาตลอด ใหนําธรรมอันนี้มาใช อยานําการกอกรรมกอ
เวรตลอดกาลไหนๆ มาใชจะไมมีสุขแหละ มีแตทุกข อยานํามาใชทานวา ใหนําอันนี้มาใช 
คือการไมกอกรรมกอเวรตอกันและกนั ใหอภัยซึ่งกันและกัน นี้เปนธรรมพื้นฐานมาดั้งเดิม 
ใหเอานําธรรมอันนี้มาใช ทานบอกอยางน้ัน พากันจําเอานะ เอาละวันนี้พูดเทานั้นละพอ 
แลวมีอะไรอกีละ 
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(อาคารบัวกรุณาและอุปกรณเครื่องตกแตงภายใน ของทัณฑสถานหญิง เรือนจํา
ลาดยาว เปนเงินทั้งส้ิน ๔๙,๕๒๔,๒๘๕ บาทถวน) เออ กรุณาพี่นองทั้งหลายทราบไวนะ 
อาคารที่วาน่ีจํานวนเงินเทาไรออกจากตับจากปอดของพี่นองทั้งหลาย ที่รักสงวนอยางมาก
ทีเดียวสมบัติแตละบาทแตละสตางค แลวถอนออกมาลากออกมาจากตับปอดที่รักสงวน
ของตัวเองไปบริจาค ปรากฏเปนตึกขึ้นมาสองหลัง นี้เปนของพี่นองทัง้หลายทั้งน้ัน หลวง
ตาบัวเปนแตเพียงผูนําเทานั้นแหละ บาทหนึ่งก็ออกมาจากทานทั้งหลาย ขอพี่นองทั้งหลาย
ซึ่งเปนผูมีสวนแหงกุศลที่ชวยเหลือโลกคราวนี้ ใหมีความสุขความเจริญรุงเรือง ปรารถนา
ส่ิงใดที่อยูในเขตแหงธรรม จงสมความปรารถนานั้นๆ โดยทั่วกันเทอญ (สาธุ) นี่ละชวย
โลกก็ชวยอยางน้ี ฟงเอา ทั่วประเทศ ตกึโรงพยาบาลแหละมากที่สุด เปนรอยๆ โรง 
โรงพยาบาลนี้สองรอยกวาโรงที่เราชวย รถยนตก็รอยๆ คัน ไมใชนอยๆ ตึกก็เหมอืนกัน 
ไมนอย สรางตลอดใหตลอด 

เส่ียสมหมายก็กําลังเปดวทิยุเต็มเนื้อเต็มหนังเลยทีเดียว เพราะเขาเปนเศรษฐี โรงสี
ใหญ เขาเอาวิทยุมานี่ ๑๐ กิโลวัตตเลย ทุกอยางอยูในความรับผิดชอบของเขาหมด เขา
ไมไดพึ่งใครละ คาน้ําคาไฟคาอะไรๆ ของเขาอยูในโรงสีหมด เขาเปดแลว นี่ก็นาอนุโมทนา
เหมือนกัน ตั้งแตวันเปดวิทยุแลว เสียงโทรศัพทนี่ล่ันเขามาไมหยุดไมถอยเลย อนุโมทนา
สาธุการจากจังหวัดตางๆ รอบที่เขาไดยิน เขาพออกพอใจ เขาใหศีลใหพร โรงสีนี้ละที่เขา
รับหมดเลยทุกอยาง ๑๐ กิโลวัตต ทุกอยางที่เปนเคร่ืองอุปกรณ แลวผูบริการก็ใหสืบกันไป
เลยตั้งแตเชายันค่ํา นี่เปนพักหนึ่งวาระหนึ่ง แลวผูนั้นรับตอไปอีกตั้งแตค่าํถึงสวางเปนวาระ
หนึ่ง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เขาเปดตลอดสมเขาเปนคนมั่งมี นี่ละผูหนึ่งที่จะไดชวยโลก
กวางขวางมาก จติใจกวางขวางมาก เปนคนบุญมากนะเสี่ยสมหมายนี่ ควรชมเราตองชม 

ขาวสารในนี้ของเลนเมื่อไรมาเปนพันๆ มาแตละทีๆ เมื่อสองสามวันนี้ก็ฟาดเสียรถ
สิบลอมาเปนคันๆ แลวพวกน้ําปลา น้ําตาล มาเรื่อยนะ อยางน้ีละจิตใจเขากวางขวางมาก 
และเปนคนมั่งมี กองขาวนี่เราไดถาม แลวกองภูเขาสามสี่ลูกนั้น ขาวเปลือกนั้นนะ
หมดแลวยัง วาอีกสักสองสามวันก็หมด กองเทาภูเขาจริงๆ นะไมใชธรรมดา เขาเอามาขาย 
มายังไงทําไมถึงเอามาขายมากมายอยางน้ีละ โรงสีไหนๆ เราก็เคยไปทั่วประเทศไทย เรา
ยังไมเคยเห็นอยางน้ี อันนี้ทําไมถงึมากมายนัก เอามาทางไหน เขาวา คํานวณไมได 
จนกระทั่งหนองบัวลําภูก็ไป เขตนีไ้ปหมดเลย เพราะเหตุไรวาไปซิ แกไมมทีางจะตอบก็
บอกวา คงจะเปนเพราะความสุจริตตายใจไดนั้นแหละ แกวาอยางน้ัน แลวจายเงินสดดวย 
วันละตั้งสิบกวาลานๆ จายทุกวันๆ  

แลวความบริสุทธิ์ รถวิ่งเขาไปปบเขาจะมีเบอร น้ําหนักบอกไวเลย เวลารถเขาปุบ
น้ําหนักเทานั้นๆ น้ําหนักของรถบริสุทธิ์เทานั้น น้ําหนักของขาวมีเทานั้นๆ เขาคงจะมา



 ๑๐

เพราะเหตุนี้ละมัง เขาบอกพวกลูกคาทั้งหลายกับเรานี้ไมมีอะไรกันเลย สุจริตรอย
เปอรเซ็นตๆ เขาตายใจนี้ละมั้งที่เขามา เราก็เห็นดวยเลย ถาเปนอยางน้ันใครก็ตายใจซิใช
ไหมละ มาหมด วางั้น เพราะฉะนั้นมันถึงกองใหญ สามส่ีกองนะเทาภูเขาจริงๆ ตอนที่เรา
ไปคราวที่แลว เพราะฉะนั้นมาคราวนี้เราจึงถาม หมดแลวยังภูเขาสามสี่ลูกนั้นนะ วาอีกสัก
สองสามวันก็หมด อยางนั้นละ เขาเอาจริงเอาจังมาก เอาละที่นี่ใหพร 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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