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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจกิายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ไปที่ไหนใหเย็นไปซิ 
 เราแกเทาไรยิ่งลําบากมากนะทุกวันนี้ ลําบากมากทีเดียว ไมมีเวลาวางเลย 
เทศนนี่ละสําคัญมาก ไปที่ไหนมีแตเทศนตลอดเวลา เทศนนี้เหนื่อยนะไมใชธรรมดา 
ถาอยูในวัดนี้ก็ออกมาไมได ตองปดประตูตีหมา ขี้แตกอยูในหองไปไหนไมได ออกมา
นี้มันรุมเอา มาไมไดนะ ตองออกมาตอนเย็นๆ ถึงเวลาที่ส่ังเสียเรียบรอยแลววา ตั้งแต 
๔ โมงครึ่งไปแลวใหเลิกกัน ไมใหเขาออกยุงตลอดเวลา เพราะวัดนี้เปนวัดปฏิบัติ 
ขัดขวางตอการปฏิบัติมากทีเดียว เราจึงแกไขใหมเพราะทนดูมานานแลวมันจะเสียหมด
วัดเลย ตอน ๔ โมงครึ่งใหเลิกกัน เขาออกใหหยุดกัน อยายุงกันมากไป 

ตอนนั้นละเราจะดอมๆ ออกมา ถาเห็นใครมาตอนนั้นเอากันละ มาก็ไลเบ้ียกัน 
มาอะไร ถาเรามันหมดละ จะวาอะไรสามโลกธาตุขาดสะบั้นไปหมดเลย มาก็ถาม ถามา
เกอๆ กงัๆ ไลเดี๋ยวนั้นเลย เห็นทาไมไดการไลเดี๋ยวนั้นเลย มีเหตุมีผลอะไรมาผิดเวล่ํา
เวลา ตอน ๔ โมงครึ่งเรามักจะออกมาถึง ๕ โมงเย็น ออกมาดูเหตุการณตางๆ เพื่อ
ความเรียบรอยของวัด กลางวันไมมา ยั้วเยี้ยๆ อยูนี้ตลอด ออกมาไมได ตองออกมา
ตอนนั้นละ ตอนเย็นๆ ออกมาด ู

นี่ก็ตกลงไปกรุงเทพวันที่ ๕ ไปคางคืนที่วัดเขาใหญ ๑ คืน วันที่ ๖ เขาสวนแสง
ธรรม วันที่ ๗ ยอนออกมารังสิต ถาไมขัดของแลวก็เอาละ ลงตัวแลวก็ไปตามนั้น โถ 
เหนื่อยมากเราวันหนึ่งๆ เหนื่อยมากทีเดียว พูดอยูนี้ก็ออกทัว่ประเทศไทย พูดอยูเวลา
นี้ออกทั่วประเทศไทยเรา ไมใชธรรมดาออกวิทยนุี่ ตอนเชาทุกเชาๆ ออกทั่วประเทศ
ไทยเลย เราจงึเหนื่อยมาก 

เดี๋ยวนี้ไปเทศนที่ไหนออกวิทยุทั้งน้ันแหละ ไปเทศนที่ไหนกต็ามวิทยุเขา
เตรียมพรอมแลว พอปบก็ขึ้นวิทยุเลย เปนอยางน้ันละ เราก็กําลังไมอํานวย มันออนลง
ทุกวันๆ เร่ืองอรรถเรื่องธรรมแลวไมตองพูดกันแหละ เร่ืองกําลังวังชาซึ่งเปนเครื่องมือ
ของอรรถของธรรมที่จะแสดงออกมันออนลงทกุวัน รางกายออนลง เทศนแตกอนตัง้
ชั่วโมงกวาๆ ไปเทศนที่ไหนเรายังจําได ไปเทศนทีส่นามหลวงชั่วโมง ๒๓ นาที ไดขนาด
นั้นละ ที่สูงที่สุดก็คือสูงเนินชั่วโมง ๒๙ นาทีนี่สูงสุด จากน้ันมาก็ชั่วโมง ๑๘ บาง ๒๐ 
บาง ชั่วโมง ๑๔-๑๕ นาที ลดลง เดี๋ยวนี้เพียง ๔๕-๕๐ นาทีก็จะไมไหวแลว คือกําลังไม
พอ มันหมดเองนะกําลัง พอเทศนไปๆ มันจะบอก เหนื่อยลงๆ แลวก็เหยยีบเบรก 
หยุด เปนอยางน้ันละ 
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เรายิ่งแกก็ยิ่งเปนหวงบรรดาพี่นองชาวพุทธเราในเมืองไทย มากขึ้นทุกวันๆ 
เพราะเลอๆ เรๆ มองดูมันจะดูไมได เราไมไดดูถูก แตเราเปนลูกชาวพุทธดวยกันตอง
เตือนกัน มองไปที่ไหนมันจะดูไมไดนะเวลานี้ เพราะอํานาจของกิเลสมันเหยียบ
ตลอดเวลา ธรรมะออกไมคอยไดและออกไมได นี่ละที่เปนหวงมาก ในวัดก็เหมือนกนั 
วัดก็เลอะเทอะไปหมด ยิ่งวัดที่อยูตามเมืองไมวาวัดเขาวัดเรา มันเลอะเทอะไปตามๆ 
กันหมด วัดเลยกลายเปนสวมเปนถาน พระเณรกลายเปนมูตรเปนคูถอยูในสวมในถาน
คือวัดนั้นแทบทุกแหงทุกหนไป 

เวลานี้ก็ยังพอดูได เราไมยกไมยอไมเหยียบย่ําดวยเจตนาที่ผิดจากธรรมไป ก็
พอดไูดอยูในวงกรรมฐาน พูดใหชัดเจนในวงกรรมฐาน แตวงกรรมฐานตองอยูใน
กรอบที่เราดูแลทั่วถึง เฉพาะอยางยิ่งวงกรรมฐานสายพอแมครูจารยมั่น สายนี้เราดูแล
อยูทั่วถึง ไปที่ไหนไมดไีมงามยังไงเราวาไดเต็มเม็ดเต็มหนวย สายนี้ดูไดอยู ไปที่ไหน
เรียบรอยๆ  นอกจากนั้นมักจะเลอะเทอะๆ ไป นี่ที่นาวิตก ยิ่งแกเทาไรยิ่งนาวิตกมาก 

ลงพระเราขามเขตของศีลของธรรมไปแลวไมนาดูเลย ความงามของพระไมมีที่
ไหนยิ่งกวาเพศของพระที่ปฏิบัติตนตามหลักธรรมหลักวินัย ซึ่งประจําเพศของพระนี้
เทานั้น ถาอันนี้มีอยูที่ไหนงามตางามใจ ชื่นตาชื่นใจ ถานอกเหนือไปจากนั้นแลวดูไมได
นะ พระเราจะหาความสวยงามดวยรูปรางเครื่องแตงเน้ือแตงตัวไมได ตองหาความ
สวยงามนาดูยิ้มแยมแจมใสตอกัน ดวยการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัย
เทานั้น ถานอกจากนี้แลวดูไมไดนะพระเรา ไอหัวโลนๆ นั่นมันตัวสําคัญ ตัวทิฐิมานะ
คือตัวหัวโลนๆ วาใหมันเต็มเม็ดเต็มหนวย 

เราก็เปนพระดวยกัน พวกเดียวกันเลววากันไมไดมีอยางเหรอ คนอื่นเขาจะมา
วาไดยังไงเขาไมกลาพูด ตองพวกเดียวกันวากัน เอาวามาวามาหาเรา เราก็หัวโลนๆ 
เหมือนกัน เราพอใจที่จะรับฟงดวยเหตุดวยผลอันดีงามทุกอยาง การแสดงทกุอยางเรา
ก็แสดงดวยเหตุดวยผลอรรถธรรมเหมือนกัน พดูเกี่ยวกับเรื่องพระเจาพระสงฆของเรา 
ที่มันเลอะเทอะตรงไหนกบ็อกวาเลอะเทอะ ความเลอะเทอะไมใชของดี เปนสิ่งทําลาย
ทั้งนั้น ตามองเห็นทําลายตา หูไดยินทําลายหู เขาไปสูใจก็ทาํลายใจ ดวยความไมดีงาม
ของกิริยาแสดงออกแหงพระทั้งหลายนั้นแหละ มันเสียตรงนี้ 

เมืองไทยเราเปนเมืองพทุธดวยซ้ํา มองเห็นพระใหเปนที่ชื่นตาชื่นใจ เย็นอกเย็น
ใจ ตัวเองกเ็ย็นอยูแลว ออกไปที่ไหนใหเย็นไปซิ จิตใจนี้ลงไดอบรมใหเต็มเม็ดเต็ม
หนวยแลวนี้ไปที่ไหน พดูใหมันชัดเจน จาตลอด ยืนก็จา เดินก็จา นั่งก็จา นอนก็จา 
สวางไสวครอบอยูในหัวใจ เปนอยางนั้นพระงามดวยศีลดวยธรรม ไมไดงามดวยเครื่อง
แตงเน้ือแตงตัวอะไรพระเรา งามดวยความประพฤติตามหลักธรรมหลักวินัย ถา
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นอกเหนือไปจากนี้แลวหาความงามไมไดเลย เลวที่สุดคือพระเรา ที่เหยียบหัว
พระพุทธเจาไปดวยการขามเกินธรรมวินัย เสียอันนี้แหละ 

พูดอยางน้ีกไ็มมีใครพูด เราพูดดวยหลักธรรม เราไมไดไปดูถกูเหยียดหยามผู
หนึ่งผูใด เราเอาหลักธรรมมากางแลวพูดไปตามหลักธรรม จึงพูดไดเต็มเม็ดเต็มหนวย 
สมกับธรรมนี้เปนธรรมสอนโลก สอนไดหมดนั่นแหละ สําหรับวัดนี้เราก็ไดพยายาม
เต็มเม็ดเต็มหนวยตลอดมา เทาที่ดูในสายตาแลวไมบกพรองในวัดนี้นะ นี่ขอบเขต
เฉพาะบริเวณศาลากลับไปนี้ใหเปนที่สาธารณะ มาไดรอบๆ เขาไปขางในหามไมใหเขา
เลย หากวาจะเขาดวยความจําเปน มีเหตุผลกลไกสมควรที่จะเขา ใหมีพระผูสําคัญๆ 
นําเขาไปดูสถานที่สําคัญเปนยังไงๆ ไปดู แตจะไปเพนพานหามไมใหไป ไมวา
ประชาชนญาติโยมและพระก็ดี พระแบบเพนๆ พานๆ ก็ไมใหเขา เรารักษาขนาดนั้น
เร่ือยมาวัดปาบานตาด 

ขางนอกตัง้แตศาลาลงไปนี้เพื่อเปนสาธารณะ แตเขาไปขางในนั้นเพื่อพระ
ลวนๆ ทานบําเพ็ญประโยชนของทานตลอดเวลา พระวัดนี้ไมใหมีงาน มีแตงานเดิน
จงกรมนั่งสมาธิภาวนาชําระกิเลสโดยถายเดียว เต็มไปดวยสติที่ติดแนบอยูกับตัว และ
สัมปชัญญะ สติปญญาจะออกไปตามๆ กันอยูอยางน้ันตลอดเวลา การปฏิบัติในวัดนี้
เราไมใหบกพรองสําหรับพระเรา เราทํางานขางนอกเราก็ทําอยูขางนอก ไมเขาไปให
กระทบกระเทือนพระ พระจึงควรปฏิบัติตัวใหดีตลอดไป 

แลวเราไมเหมือนใครดวย ถาเห็นแสลงหูแสลงตาแลว อยางนอยเรียกมาเตือน 
มากกวานั้นไลหนีเลยไมวาใครก็ตามอยูในนี้ ธรรมเหนือหมด ไมมีอะไรเหนือธรรม 
ธรรมตองเปนใหญเสมอ พระพุทธเจาก็ยังกราบธรรมวาไง เปนศาสดาเอกขึ้นมาก็เปน
ขึ้นดวยธรรม แลวไมกราบธรรมจะกราบอะไร พระเราก็เหมือนกันตองถอืธรรมเปน
หลักใจในการประพฤติปฏิบัต ิ

ทําแหลกๆ เหลวๆ อูย ดไูมไดนะ มันเลอะเทอะไปหมดแลวเวลานี้ วัดวาอาวาส
ก็กลายเปนสวมเปนถาน พระเณรก็กลายเปนมูตรเปนคูถไปหมดแลวดูไดยังไง กาวเขา
สูวัดมองดูวดัดูวา มองดกูิริยามารยาทการประพฤติของพระ ตลอดขอวัตรปฏบิัติ 
สถานที่อยูอาศัย ร่ืนเริงไปดวยความถูกตองตามหลักธรรมหลักวินัยนั่นชื่นใจอยางน้ัน 
ถาไปดูแลวเลอะๆ เทอะๆ ไมไดนะ วัดนี้จึงตองเขมงวดกวดขันตลอดมาไมเคยบกบาง
การปฏิบัติของพระ นี่เขตของพระใครเขาไปยุงไมได ตัง้แตสรางวัดมาจนกระทั่งปานนี้ 
ไมใหใครเขาไปยุง ใหมาอยูบริเวณน้ีแลวออกๆ เราสั่งเอง นั่นเขียนไวแลว หามเขา 
เขียนไวหมดหามเขา เปนสถานที่บําเพ็ญของพระ ไมใหมีใครเขาไปรบกวน ทานปฏิบัติ
ของทานอยางน้ัน 
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องคนี้สําเร็จพระโสดา องคนี้สําเร็จสกิทาคา องคนี้สําเร็จพระอนาคา องคนั้น
สําเร็จพระอรหันตจากอะไร ถาไมใชจากหลักธรรมหลักวินัยจะไปจากอะไร จากเทวทัต
ก็พาลงนรกอเวจีเทานั้นซี นี่ก็ตามหลักธรรมหลักวินัย เราเขมงวดกวดขันในการ
ประพฤตปิฏบิัติของพระ แลวการงานตางๆ ไมใหเขาไปยุงพระนะ เราสงวนมากทีเดียว
การประพฤติปฏิบัติของพระทางดานจิตตภาวนา นี่เราพูดใหพี่นองทั้งหลายทราบทั่ว
หนากัน 

เวลาบาย ๔ โมงไปแลวควรจะเคลื่อนไหวพวกที่อยูขางในครัวควรออก พวกที่
เขาใหรีบเขาในระยะนั้น จากน้ันออกไมได วัดนี้จะเสียหมด เลอะๆ เทอะๆ ไปหมด
ไมไดนะ เราเปนผูปกครองวัดนี้หัวอกกําลังจะแตกแลว มันหากมีในแงตางๆ เราเปน
คนรับผิดชอบแตผูเดียวเสียดวย เพราะฉะนั้นจึงไดเตือนไวขางใน ขางนอกไมคอยมี
อะไร สําหรับพระเณรไมเคยมีอะไร ทานเรียบตลอดไมใชชม พระเณรวัดปาบานตาดที่
เขามาอยูในนี้ปฏิบัติเรียบเหมือนกันหมด แตในครัวนั่นซิมันดูไมทัน มนัมีทุกแบบทุก
ฉบับ ไปกัดกัน ไปเรียนวิชาหมาอยูในครัว 

เขาใจไหมวิชาหมา เรียนวิชามาแลวก็เหากันวอๆ แลวกัดกนั หมาหมูอยูในนั้น
เห็นไหม พวกหมาอยูในครัวนั่น มันกัดกันทะเลาะกัน อวดดอีวดเกงทัง้ๆ ที่มันเลวที่สุด 
ถาเราจับไดตรงไหนออกทันทีเราไมมีขอแมนะ จับไดคาหนังคาเขาดวยเหตุดวยผล
ชัดเจนไลทันทีไมใหอยู ไมมอีะไรเหนือธรรมที่เลิศเลอ การใหคนชั่วอยูนั้นเปนการ
เหยียบย่ําทําลายธรรม ตองใหหนี เปนเนื้อรายเอาไวทําไมมันจะทําสวนดีทั้งหลายให
เสียไปหมด แลวตองออกๆๆ ขางในใหระวังใหดี 

ใครตัวเกงๆ อยูนั้น กําลังจับไวนะเดี๋ยวนี้ ยังไมถึงกาลเวลา ใหระวังใหรีบกลับ
ตัวนะ ถาไมกลับตัวเอาจริงๆ เวลานี้กําลังจับไวแลวๆ หลายรายอยูขางในนั่น พอถงึ
เวลาแลวสั่งเลยทันที เปนอยางน้ันไมไดเหมือนใครนะ การปฏิบัตติามหลักธรรมหลัก
วินัยตองจริงจัง หลักธรรมหลักวินัยจริงจัง พระพุทธเจาศาสดาเอกจริงทั้งองคเลย 
ธรรมที่นํามาสอนโลกเปนธรรมที่โลกกราบไหวทั่วถึงกันหมด เราจะไปหาที่ตองติธรรม
ไดยังไง พระพุทธเจาก็เหมือนกัน นอกจากจะปรับตัวของเราใหเขาสูอรรถสูธรรม
เทานั้น พากันจําเอานะ เอาละพอ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

