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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ตายแลวจะไมไดชวย 
กอนจังหัน 

เมืองไทยเราเปนเมืองพทุธ อยูในสถานที่ใดๆ ไมวาวงราชการงานเมือง ใหญโต
เทาไรใหมีธรรมแทรกเขาๆ จะนาดูนะ เวลานี้วงราชการตางๆ มันเปนวงลิงวงกินวง
กลืนกัน มันไมมีธรรม มีแตพุง กินกันแหลกๆ ฟงแลวสลดสังเวช ธรรมดู ธรรมทาน
สม่ําเสมอ ดูเอาซิแจกอาหารใหสม่ําเสมอ ปากทองมีเสมอกันหมด อะไรๆ ก็ให
สม่ําเสมอหมด แตเร่ืองกิเลสน้ีกลืนกินๆ ไดแบบไหนเอาแบบไหนเอา เอาธรรมมาดูดู
ไมไดนะสลดสังเวช เพราะฉะนั้นโลกถึงไดรอน กิเลสละพาใหรอน ธรรมไมมีคําวารอน 
ไปที่ไหนชุมเย็นๆ ไมตองถามชาติชั้นวรรณะกัน ธรรมเขาปบถึงกันหมดเลย ตายใจกัน
ไดๆ นั่นละธรรม ไมมีอะไรเหนือธรรม ธรรมจึงเปนที่ตายใจของโลก กิเลสไมมีใครตาย
ใจ แตหมอบกับมันตลอด ตายใจหรือไมตายใจเราก็ไมรูละ หมอบกับมันตลอดเวลา
เลย 

ทานทั้งหลายที่มาวัดมาวาใหดูเปนคติตัวอยาง นําไปใชในบานในเรือน หนาที่
การงาน วัดนี้ใครขี้เกียจขี้ครานไมได เอาจริงเอาจังนี่ไมไดทําเลนๆ อยางนอยเตือน
กอน จากน้ันไลออก หนัก ผูที่ดีทั้งหลายหนัก ไดรับภาระจากความสกปรกของพวก
ที่มาอยู ความสกปรกนี่ทําใหหนัก ทุกอยางหนกั หนักจิตหนักใจ จึงตองไดดูแลกัน
ตลอด 

ศาสนาหรือธรรมของพระพุทธเจานี้ละเอียดสุดยอด ถาใครไมไดผานพุทธ
ศาสนาเสียกอนอยาอวดเกงนะ ไอพวกอวดเกงๆ ทุกวันนี้มันกินมันกลืนกนั มีแตพวก
เหยียบหัวศาสนา ซึ่งเราเปนชาวพุทธๆ แลวเหยียบหัวพระพุทธเจาไป มนัไมไดมอีรรถ
มีธรรมอะไรนะ กิเลสน้ีมันหยาบมากที่สุด มันไมมองเห็นหนาใคร หนากิเลสคือหนา
ดาน ไปที่ไหนหนาดานหมดไมวาพระไมวาฆราวาส พระก็พระหนาดาน ฆราวาสก็หนา
ดาน ถาลงกิเลสไดเขาไปตรงไหนหนาดานดวยกันหมด ถาธรรมอยูที่ไหนหนาบางๆ มี
หิริโอตตัปปะ ความสะดุงกลัวตอบาปตอกรรม ไมมีที่แจงที่ลับ คําวาธรรมอยูที่ไหนมี
หิริโอตตัปปะ สะดุงกลัวตอบาปตลอดเวลา ถากิเลสนี่ไมได หนาดานที่สุด ไมมอีะไรจะ
หนาดานยิ่งกวาหนากิเลส จึงตองไดระมัดระวังมากทีเดียว 

แมแตพระมาอยูในวัดก็ตองดู คนเขามาในนี้ก็ตองดู พอเตอืนเตือน พอขับขับ 
ไมงั้นจะทําสวนใหญใหเสียไปหมด เรียกวาเปนเนื้อราย เนื้อรายถามันเขาตรงไหนจะทํา
เนื้อดีใหเสียไปหมด อันนี้คนเปนเนื้อรายก็เหมือนกัน พระเปนเนื้อรายทําใหพระที่ดีคน
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ที่ดีเสียไป และหนักอกหนักใจ จะวาอะไรก็ลําบากๆ เราจึงไดส่ังไวเลย เปดเผยไวเลย 
สําหรับเกี่ยวกับพระแลวไมมีปญหา แตขางในนั่นซีดูแลไมทัว่ถึง เปนอะไรๆ ก็อดกท็น
กันไป เลยจะตาย ผูดีจะตาย ผูชั่วมันเลวมาก สนุกสนานเหยียบหัวเขากินไปกลืนไป จงึ
ไดเตือนแลวขับออกเรื่อย 

ถาใครไมอยากเผยตัวก็ใหเขียนจดหมายนอยมากระซิบเรา อยูขางในนี่ ใหบอก 
ธรรมะปกครองตองเปดเผย ไมมีล้ีลับ เอาของจริงออกใชๆ  ถาวาภาษาก็ภาษาธรรมไม
มีสูงมีต่ํา เปนภาษาธรรม ตรงไปตรงมาเปนอรรถเปนธรรม ตายใจไดทั้งน้ัน นี่ภาษา
ธรรม ภาษากิเลสไวใจไมได เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

 (ส่ิงของที่ทางเวียงจันทนกราบขอมาและหลวงตาเมตตาใหมีขาวสารเหนียว ๒๐ 
ตัน มุง ๕๐๐ หลัง ผาหม ๕๐๐ ผืน เส่ือพลาสติก ๕๐๐ ผืน กําหนดมารับของที่วัดวนัที่ 
๒๔ พ.ย.๔๙) วัดนี้เปนวัดบริจาคจริงๆ เดนในประเทศไทยวางั้นเลย ไมไดยกตนยกตัว
เหยียบย่ําทําลายผูอื่น เอาความจริงมาพูด วัดนี้ปฏิบัติอยางน้ี อยางที่วาส่ังกันอยูเดี๋ยวนี้
ก็เพื่อจะชวยโลกทั้งนั้น อยางน้ีตลอดมา เราจะทําประโยชนใหโลกเสียใหเต็มเม็ดเต็ม
หนวยของเรา คือเมตตานี้เราพูดจริงๆ เราก็ไมเคยคาดเคยคิด เมตตาก็อานแตใน
หนังสือ ทานวาเมตตาๆ อานแตในหนังสือจนติดปากติดใจ เมื่อไมเขาถึงใจมันกไ็ม
ถนัดชัดเจน ทีนี้เขาถึงใจแลวเรื่องเมตตา เขาถึงจริงๆ เขาถึงใจ เมตตาตอโลก 
เพราะฉะนั้นมีอะไรจงึไมมีเหลือ หมด อํานาจความเมตตานี้กวาดออกๆ ที่จะกวาดเขา
ไมมี มีเทาไรกวาดออกๆ ดวยอํานาจเมตตาธรรม 

เราก็ไมเคยคิดเคยอาน แตมันมาเปนที่หัวใจดวงเดียวนี้มันก็ชัดเจนไมตองถาม
ใคร แตกอนไมเคยคิดเคยอาน มีแตอานไปตามตํารับตํารา พอตัวจริงมาขึ้นนี้ปง ขึ้น
ความบริสุทธิ์เปนอันดับแรก แตกกระจายออกไปก็เปนความเมตตาทั่วโลกดินแดน ฟง
ใหชัดเจนเสียพี่นองทัง้หลาย เราเอาความจริงมาพูดทัง้น้ัน จะทําใหเต็มเม็ดเต็มหนวย
ในชาตินี้ เราจะบอกวาชาติสุดทายก็ไมผิด เพราะอนันี้มันประกาศกองมาแลวตั้งแตป 
๒๔๙๓ วันที่ ๑๕ พฤษภา บนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย จังหวัดสกลนคร เวลา ๕ ทุม 
นี่เราประกาศกองมาแลวได ๕๖-๕๗ ปไมใชเหรอ เราก็มาพูดย้ําของเกาตามที่จิตมัน
เนนหนักในกิจการที่ทําดวยเมตตา จึงไดขึ้นมาอกีๆ  เราจะทําชวยโลกใหเต็มเม็ดเต็ม
หนวย 

คิดดูซิทางเวียงจงเวียงจันทนทางไหนๆ มา เอาๆ ๆ มันหายหวงเสียทุกอยาง 
เวลารางกายซ่ึงเปนเครื่องมือนี้หมดสภาพแลวก็ใชไมได จติก็เปนจิตไปเสีย นี่จิตมี
รางกายเปนเครื่องมือใชกแ็สดงออกได จะชวยโลกชวยสงสารมากนอยเพยีงไรเราก็ชวย
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ได เราจึงชวยเวลานี้ ตายแลวจะไมไดชวย เราก็พูดใหชัดเจนดวยวา ชาตินี้เปนชาติ
สุดทายของเรา ฟง เราไมเคยสะทกสะทาน พระพุทธเจาตรัสรูผางไปถามใคร หรือวา
พระพุทธเจาอวดเหรอ สาวกบรรลุธรรมปงเปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเราทาน
อวดเหรอ ธรรมเหลานี้มาสอนโลก เปนธรรมที่บริสุทธิ์ลวนๆ เต็มไปดวยเมตตาๆ ทั้ง
พระพุทธเจาและพระอรหันตนี้ขวางโลกไปที่ไหน 

จิตอันนี้ก็เปนจิตอันเดียวกัน ที่ทําตอโลกเวลานี้ขวางโลกที่ตรงไหนเราพาพี่นอง
ทั้งหลายทํา ไมปรากฏวาขวางโลก มีเทาไรทุมลงๆ ไมเคยปรากฏวาขวางโลกที่ตรงไหน 
เอา ถาวาขวางตรงไหนใหวามาเรายอมรับ เพราะเปนเรื่องของธรรม ภาษาธรรม จะ
ยอมรับกันตามเหตุตามผล ที่จะหลีกๆ เล่ียงๆ ไมมีเร่ืองธรรม ยอมรับปงเลย ความ
จริงอยางไรวาอยางน้ัน นี่เราก็ชวยโลกใหเต็มกําลัง รางกายออนลงทุกวันๆ กิริยาอาการ
ใชกับโลกก็ใชไปอยางน้ันแหละ หัวใจมันปลอยหมดโดยสิ้นเชิงไมมีอะไรเหลือ ในแดน
สมมุติไมมี ไมมีในจิตตวิมุตติ จิตตวิมุตติเปนจิตตวิมุตต ิ สมมุติเปนสมมุติ พรากกัน
หมดโดยสิ้นเชิง มีแตขันธที่เกี่ยวกับสมมุติไดชวยโลกอยูเวลานี้เทานั้นเอง เวลาตายแลว
จะไมไดชวยในกิริยาอยางนี้ เราจึงชวยเสีย 

บอกชัดๆ เสียดวยวาเปนชาติสุดทายของเรา นั่นละพระพุทธเจาตรัสรูผึงขึ้นมา
ถามใคร พระสาวกทั้งหลายความรูอันเดียวกัน บรรดาพระอรหันตทั้งหลายอยูใน
ทามกลางแหงพระพุทธเจาทั้งหลาย ทานผูบริสุทธิ์แลวอยูในทามกลางแหงความ
บริสุทธิ์ดวยกัน นับแตพระพุทธเจาลงมาถึงพระอรหันต ทามกลางนี่คือแมน้ํามหา
วิมุตติมหานิพพาน ทานผูใดบรรลุธรรมปงเขาตรงนั้นแลวเปนอันเดียวกันหมด 
เพราะฉะนั้นทานผูบริสุทธิ์ จึงอยูในทามกลางแหงพระพุทธเจาและพระอรหันตทั้งหลาย 
ใหพากันจํา คํานี้ใครพูด ไมมีใครพดูมีแตหลวงตาบัวพูด พดูออกมาจากหัวใจนี่ ก็มัน
จาอยูในทามกลางของความบริสุทธิ์ทั้งหลายของพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายอยูนี่ จะ
ใหวาไง โกหกโลกเหรอ 

เราปฏิบัติธรรมมาเราไมไดมีคําวาโกหกเรา ถึงขั้นจะเปนจะตายเอาเลยๆ คอ
ขาดขาด นั่น เราหลอกลวงเราเมื่อไร จนกระทั่งถงึเปนที่พอใจอยางเลิศเลอ แลวก็ไดนํา
ธรรมอันเลิศเลอนี้ดวยการทําจริงของเรา มาประกาศใหพี่นองทัง้หลายถือเปนคติ
ตัวอยาง ควรชวยไดแบบไหนเราก็ชวย ควรจะเปนคติตัวอยางแกโลกก็ใหเปน คําพูด
ของเราพูดจริงๆ ไมมภัียตอโลก ถึงจะเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดขนาดไหนเปนภาษาธรรม
ทั้งนั้น ที่จะเปนกิเลสเขาไปแทรกไมมี เพราะในหัวใจเราไมมีกิเลสตัวใดที่จะเปนภัยตอ
โลกหรือตอพี่นองทัง้หลาย จะเด็ดจะเดี่ยวเฉียบขาดเปนเรื่องพลังของธรรมทั้งน้ัน ให
พากันเขาใจ เราพูดไดชัดเจนเราจวนจะตายแลว กิริยาที่เราทําตอโลกเราก็ทําในระหวาง
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สมมุติทีอ่ยูดวยกันนี้เทานั้น ธรรมชาตินั้นหมดปญหาโดยสิ้นเชิงแลว มาอาศัยอันนี้ละ
เกี่ยวของกับสมมุติอยูเทานั้นเอง มีดีมีชั่วตามกริิยาของโลกที่ตําหนิติชมกัน เราอยูใน
ทามกลางแหงความตําหนิติชมก็ตองไดถูกตําหนิติชม 

เอา ชมไปตไิป ปากเขามีปากเรามี เราอยากดุเราก็ดุไป อยากดีก็ดีไป เดี๋ยวหมา
มาก็จะเปนภาษาหมาขึ้นมา เลนกับหมาเปนภาษาหนึ่ง เลนกับหมาเลนกับเด็กเปน
ภาษาหนึ่ง เลนกับผูใหญเปนภาษาหนึ่ง เลนกับธรรมผึงเลยขาดสะบั้นไปเลย เปนขั้นๆ 
ภาษา ใหพากันเขาใจ คําพูดเหลานี้ทานทั้งหลายเคยไดยินไหม อยูในหัวใจนี้หมด ถึง
เวลาที่จะเปดออกแลวมันจะออกของมันจาเลย ไมมีขอบเขต แมน้ํามหาสมุทรทะเล
หลวงมีขอบเขต ฝงมหาสมุทรทะเลหลวง ฝงแหงมหาวิมุตตไิมมี คําวาฝงไมมี ผานพน
ไปหมด เรียกวาเลยสมมุติ 

ทําใหมันเห็นซิ มันเห็นแลวพูดไดเอง ไมมีคําวาสะทกสะทานกับผูใด กลัวใคร
จะมาตําหนิติชมหาวาโออวดอยางน้ันอยางน้ีไมมี ปากนั้นปากอมขี้ ปากนี้ปากอมธรรม 
พูดออกมาจากธรรม ปากอมขี้ตําหนิติเตียน นี้ปากอมขี้ ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง ขี้อิจฉาบัง
เบียดกลัวเขาจะไดดีกลัวกวาเราก็ขัดก็แยง นั่นละปากอมขี้ ปากอมธรรมไมมี จาๆ ไป
เลย 

เวลานี้ไดทําประโยชนใหโลกน้ีก็ทําดังที่พี่นองทั้งหลายเห็น ตั้งแตเร่ิมออกชวย
ชาติมา การชวยชาติเราชวยมาตั้งแตสรางวัดปาบานตาด เปนหลักธรรมชาติของวัดนี้ 
ไมเคยเก็บไมเคยสั่งสมอะไร ไดมาเทาไรออกหมดเลย ตั้งแตเร่ิมแรกสรางวัดนี้ คนทุกข
คนจน จากน้ันก็โรงรํ่าโรงเรียนโรงพยาบาลตั้งแตโนนมานะ ที่วาโรงรํ่าโรงเรียน
โรงพยาบาลทุกวันนี้มันมาบานปลายตางหาก เราทํามาตั้งแตโนนแลว เพราะอํานาจ
แหงความเมตตาชวยตลอดเวลา 

วันที่ ๕ เราก็จะลงกรุงเทพแลว ไปเขาใหญวันที่ ๕ จากน้ันวันที่ ๖ ไปสวนแสง
ธรรม วันที่ ๗ ยอนมามหาวิทยาลัยรังสิต ไปเทศนละนั่นก็ดี จากน้ันก็จะอยูสวนแสง
ธรรมจนสิ้นเดือนธันวา วันที่ ๓๑ ธันวาเปนวันกลับ มกราปใหมก็มาอยูที่นี่ เปนอยาง
นั้นทุกปที่เราเคยปฏิบัติมาตามปรกติ มันเหน็ดมันเหนื่อยเขาทุกวันๆ นะ ทุกวันนี้ออน
ลงๆ ใชไปอยางน้ันละกิริยา กิริยาที่เปนสมมุติดวยกันก็ใชไปอยางน้ัน ธรรมชาตินั้น
หมดโดยสิ้นเชิงไมมอีะไรเหลือ ใชไปจนกวาจะหมดสภาพของสมมตุิคือรางกายนี้ ทุก
อยางก็หมดไปตามๆ กันเลย 

(หมอสานิตยกับภรรยาทําบุญ ๑,๐๐๐ บาท) เออ หมอที่เดนกวาเพื่อนเวลานี้
ปรากฏเดนอยูก็คือหมอที่วาน่ี หมอสานิตยที่มาเกี่ยวของกับวัดปาบานตาด จะไป
เกี่ยวของกับวัดใดเราไมคอยทราบ แตสวนมากหมอไมคอยไดเกี่ยวของกับวัดกบัวา 



 ๕

อาจจะคิดวาเราเรียนสรีรศาสตรเทียบกับพุทธศาสนาไดแลว คงเปนอยางน้ัน 
สรีรศาสตรคือการเรียนรูอวัยวะตางๆ นี้เพื่อแกโรคแกภัยตางหาก สรีรศาสตรแหงพุทธ
ศาสนาน้ีแกกิเลส มันตางกันคนละโลกใหเขาใจไวนะหมอ อยาทะนงตัวนะหมอ พดู
ชัดๆ อยางน้ีแหละ สรีรศาสตรนี้มันแกโรคแกภัยไขเจ็บ แลวจะมายกสรีรศาสตรขึ้นไป
เทียบพุทธศาสตรของพระพุทธเจา ที่รูทางสรีรศาสตรดวยการแกกิเลสน้ีเทียบไมไดนะ 
พระพุทธเจาสาวกทั้งหลายแตกฉานทางสรีรศาสตรเหมือนกัน แกกิเลสหมดเลย แต
พวกหมอนี้สรีระศาสตรเรียนชําระทําลายอะไร มีเมียมีผัวตั้งรอยคนมันตางกัน เขาใจ
ไหมละ 

นี่ละภาษาธรรมพูดอยางตรงไปตรงมา ใครใกลชิดติดพันกับวัดกับวากับศาสนา
ก็บอก ใครหางเหินๆ จนดูถูกศาสนาก็บอก ตัวเกงๆ ตวัทะนงดูถกูศาสนาคือพุทธ
ศาสนา ซึ่งเปนศาสนาของศาสดาองคเอกผูเลิศเลอ พวกนี้เลวที่สุดดูถกูพทุธศาสนา ก็มี
เทานั้นละ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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