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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ธรรมฟนโลก 
กอนจังหัน 

เร่ิมละงานที่หนาวัด เร่ิมเต็มที่มาสองวันแลว เราออกไปดูเขา โห พิลึกนะที่หนา
วัด งานนี้ก็เปนงานใหญงานโต เพราะงานวัดนี้มันงานเพื่อโลกทั้งน้ันเลย อะไรๆ เพื่อ
โลกทั้งหมด เพราะฉะนั้นงานมันจึงใหญ เอะอะปุบปบฟดกนัเต็มเหนี่ยว คนเต็มทุงนา
ขางวัดที่ศาลาใหญ คนมาชวยงาน ทหารก็เยอะ ใครตอใครก็เยอะ เราทําเพื่อประโยชน
ใหโลก โอกาสยังพอทําไดแลวทําๆ เมื่อถึงเวลาแลวใหอยูไมอยู ไปเลย ตายงายนิด
เดียว นี่เราบอกเปนภาษาธรรม ไมโอไมอวดไมถอมตน เอาหลักความจริงมาพูด จาก 
สนฺทิฏฐิโก เต็มเหนี่ยวภายในใจ ถึงเวลาจะไปแลวไมอยู ดีดผงึทันทีเลย เวลาอยูไมไป 

ชวยโลกชวยเต็มกําลังความสามารถ ใครมาติดตอขออะไรๆ เอา ไมอดัไมอั้น 
ทางไหนมาขอบาง จังหวัดไหนตอจังหวัดไหนมา รถไมมี เราหารถทางนี้ จางรถทางนี้ให 
ขนของใสใหไปเลย เปนอยางน้ัน ผูจําเปนมันจําเปนจะวาไง ผูพอที่จะถไูถชวยกันไดก็ 
เอา ชวย นอกจากไมจําเปนจริงๆ ไมวาทานวาเราก็รูกันเอง พอชวยกันไดก็เอาชวยกัน
เลย มนุษยเราไมชวยกันใครจะชวย มนุษยใจดําน้ําขุนไปที่ไหนคับแคบตีบตัน เปนคน
คับโลก คือคนเห็นแกไดเห็นแกเอา เห็นแกกอบแกโกย 

ยิ่งไปเปนผูใหญเปนเจาเปนนายดวยแลวนี่คือยักษใหญ กินบานกินเมือง กินตับ
กินปอดประชาชนไมมีเหลือเลย มันเปนยังไงวาสนาของเมืองไทยเรานี้ ตั้งใครขึ้นมา
เปนผูใหญ เชน เปนนายกฯ เปนตน ตับปอดประชาชนไมมีเหลือๆ เลย เปนอะไรจงึ
เปนอยางน้ัน โฮ มันจะไมตายหรือคนพวกนี้นะ มันนาคิดนะ เขามีปากมทีองหาส่ิงมา
บรรจุเพราะมันบกพรองตองการอยูในธาตุในขันธ มาโกยเอาไปหมดๆ กนิกระทั่งถงึวัน
ตายหมดทั้งโคตรทั้งแซมันก็ไมหมดนะ ที่มันไปกอบไปโกยเอามาจากตับจากปอดของ
ประชาชน เอามาใสตัว ครอบครัวของตัว เพือ่นฝูงของตัวนั่นแหละ มันนาทุเรศจริงๆ 
อํานาจของกเิลสไมมองหนาใครเลยแหละ เรายอมแพเร่ืองของกิเลส เราเอาฐานะของ
ธรรมไปตั้งกึก๊ตรงกลาง กิเลสมันดันลงพื้นนูนนะ โผลขึ้นมาที่นี่ฉิบหายหมด ทุเรศ
จริงๆ 

โลกน้ีมีศาสดาองคเดียวถอนรากถอนโคนของกิเลสได นอกนั้นไมมีใครสามารถ 
เพราะมันแหลมคมลึกซึง้มาก ผูใดอยากรูเร่ืองกิเลสเอาสละชีวิตเขาไป ฟดกับกิเลสลอง
ดู นี้เอาเต็มเหนี่ยวแลวจึงไดมาพูด เอาเต็มเหน่ียวๆ ก็เคยพูดแลว จนเขาตีเกราะ
ประชุมเขาวาเราตายแลวอยูในปา ทั้งๆ ที่ไปที่อืน่ที่ใดก็ตามเราก็ทําตามนิสัยของเราที่
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มุงมั่นตออรรถตอธรรม ตอมรรคผลนิพพานอยางน้ันตลอดไป แตทีไ่หนเขาไมตีเกราะ
ประชุม เราก็บอกวาไมตี แตที่นั่นมนัแปลกเขาตีเกราะประชุม เราก็ตองนํามาพูด ขนาด
เจาของยังไมรูจักตาย คนอื่นอยูในบานในเรือนเขายังรูจักตาย ไปตีเกราะประชุม
ปรึกษาหารือกันวาเราตายแลว ไปดูซินะ 

กี่วันถึงดอมๆ มาบิณฑบาตไปฉันเสียวันหนึ่งๆ แลวหายเงียบๆ มาอยูนี้กี่เดือน
แลว แลวพระนี้ไมใชพระธรรมดานะ พระมหาดวยวางั้น เวลาไปใหระวัง เดี๋ยวทานสับ
เอาหลงทิศไป สําหรับผูใหญบานเขาบอกเขาไมไป เขาวาเขากลัว ตั้งแตทานเดินมา
บิณฑบาตดูแลวลักษณะนากลัวมาก เครงขรึม ก็จะไปรองเพลงลิเกละครอะไรในบาน 
ไปบิณฑบาตใชไหมมันกม็ีลักษณะของพระ บิณฑบาตเครงขรึมซิ เขาบอกดูเวลามา
บิณฑบาตนากลัว เครงขรึม ไมมองดใูครเลยวางั้น เราไมไปแหละ เราก็ไมลืม นั่นเวลา
เอาเอาอยางน้ันนะ เปนตายฟาดเขาเลยๆ  

เอาจนกิเลสหงายทอง ไมมีกิเลสเหลือภายในจิตใจ เปดจาตั้งแตนั้นจึงได
สงเคราะหโลก เพราะกิเลสเหยียบย่ําทําลายโลก ธรรมฟนขึ้นมาใหมนุษยเราฟนตัว การ
สงเคราะหสงหาดวยความเมตตาประเภทตางๆ นี้คือธรรมฟนโลก กิเลสมันเหยียบย่ํา
ทําลายดวยความเห็นแกตัว เห็นแกรายไดรายรวย บาอํานาจ บายศ กิเลสเปนอยางน้ัน 
ทําความลําบากใหแกกัน มีมากมีนอยเทาไรจะหาความสุขจากพวกนี้ไมได ถาไมมีธรรม
แลวตายทิ้งเปลาๆ ตั้งใครมาเปนใหญเปนโตก็เทากับตั้งยักษตั้งมารมากินบานกินเมือง 
ตับปอดประชาชนจะไมมเีหลือ 

เปนยังไงรัฐบาล ที่พูดอยูเดี๋ยวนี้นะ เราก็เกิดในทามกลางเมืองไทยเราเปนยังไง 
รัฐบาลของเราตั้งมากี่ชุดๆ มีแตทองเทาทองชาง กินตับปอดประชาชนจนจะไมเหลือๆ 
เปนยังไงกัน มีธรรมแทรกเขาไปหัวใจสักหนอยจะไดมองดทูองเขาทองเรา มีความ
จําเปนอยางไรบาง แมแตมดมันกม็คีวามจําเปนเทากันกับเรา ไมไดกินอยูไมไดสัตว อัน
นี้มนุษยก็เหมือนกนั อยูรวมกันแลวกินตับกินปอดกัน ดูไมไดนะ นาทุเรศเหลือเกิน นี่
ละถาไมมีธรรมแลวแหลกนะ อาศัยที่พออยูเปนไปไดนี้ก็เพราะธรรม เฉล่ียโนนเฉล่ียนี้
ไป ถามีแตกเิลสไมพอ ไดเทาไรไมพอๆ ตลอดจนกระทั่งวันตาย เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

 มาเมื่อเชานี้เห็นเขาเขียนไววาระวังตอ เขาเขียนติดไว ตอมันอยูตนไมใกลๆ กัน 
เขาเขียนไวระวังตอ แลวก็มีรัง.แมมนัยังอยู ยังไมราง เดือนตุลานี้ยังไมราง มันทําอยู
หลายเดือนนะตอ ตุลานี้ก็ยังไมราง แตวาจวนแหละๆ ตอนี้ตอยปวดมากนะ บรรดา
สัตวเล็กๆ นอยๆ ตอยนี ้ตอปวดมากกวาทุกสัตว พวกแตนพวกอะไร บางทีก็ปวดมาก 
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แตสูตอไมได ตอนี้ปวดมาก ที่รูไดชดัก็คือวา อยูตะวันตกกุฏเิราไป พาเด็กเขาไปในนั้น 
สรางวัดใหมๆ กุฏิของเราอยูทุกวันนี้ยังไมไดสราง มาสรางวัดใหมๆ  

พาเด็กไปเอาอะไรอยูขางใน แลวมีตอรังหนึ่ง รังใหญ ทีนี้เถาวัลยกับรังตอนี่มัน
เกี่ยวกันกับสายทางที่เราไป พอไปผานนี่ปบมันก็กระเทือนรงัตอ มันก็ตอยเอาเลย แตที
นี้ไมมีใครไปผานละซี ก็วัดปาดวยเปนทําเลของเราอยูดวย ใครไมกลาผานไปแถวนั้น 
พอเดินผานไปเด็กอายุ ๑๕ ขวบนะ ผานเถาวัลยนี่จับเถาวัลยดึง รังตอมันติดอยูขางๆ 
มันเกี่ยวโยงกันกับเถาวัลย พอไปดงึนี้ตอแตกรังออกมาเลย ทางไปนี้ มันใสเด็กปบ เด็ก
ก็รองแงว เดก็รองแงว เรามองดูมันเปนตอ 

นี่ที่เรียกวาสัญชาตญาณมันเปนของมันเอง พอรูวาเปนตอเทานั้นละปดเด็กหนี
เลย เพราะมันเปนชองเล็กๆ เรายืนกันอยูนั่น มันฟาดหลังเราปุบเลย ตอทั้งรัง เด็กดู
เหมือนจะตอดไดตัวเดียวหรือไง อายุ ๑๕ ป เปนไขนะเด็ก สวนเรานับไมไดเลย ฟงซิวา
สัญชาตญาณ ยืนกันไวเลย มันจะตามตอยเด็กไมใหไป ปดประตูปาชองแคบๆ เรายืน
กันไวเลย มันก็ซัดเราเสียจน.. ตีสองตีสามคอยสงบ ตั้งแตบายสี่โมงนะ นี่เรียกวามันยก
ขบวนมันทั้งรังเลยละใสขางหลังเรา  

เร่ืองสัญชาตญาณใครบอกเมื่อไร มันเปนของมันเอง พอรูวาตอจะตอยเด็ก พอ
มันตอยเด็กรองแอขึ้นมาแลว พอมองไปเปนตอปดหลังเด็กไปเลย เรายืนกันไวเลย มัน
ก็ซัดเรา นี่เรียกวาสัญชาตญาณ มันรักษากนั ปองกันกัน หรือปองกันตัวอะไรนี้มันมีของ
มัน นี่หมายถึงธรรมดา สัญชาตญาณของมนษุยเราเปนอยางน้ี นอกจากจะแกลงหรือทํา
ตลกเปนอีกแงหนึ่ง ทานนอยที่ไปอยูสหรัฐทุกวันนี้ ทานนอยหลานทานสิงหทอง ทาน
นอยทานอุน ตอนนั้นไปอยูหวยทรายดวย มันเปนเณร อะไรผานนิดหนอยไมได แต
ธรรมดานิสัยไมชอบพดูนะ เงียบๆ แตอะไรผานถาเจ็บวากขึ้นเลย เณรรองนี้เร็ววากขึ้น
เลย 

พาเณรนี้เขาไปเอาไมกวาดอยูในบริเวณวัด เอาไมกวาดไมอะไรมา ไปนั้นพวก
ปลวก ปลวกไมใชปลวกเล็กๆ นอยๆ นะ ปลวกใหญ เราก็รูนิสัยเณรนี้มันรองเกง นี่
เปนนิสัยของมัน พอตืน่นิดหนอยแอขึ้นเลย พอไปถึงปลวก ปลวกก็ตวัใหญๆ ไมใช
ปลวกตัวเล็กๆ มันไมมทีางก็เดินตามปาไป มองลงไปเห็นแตปลวกเต็ม บทเวลาจะดัด 
มีสัญชาตญาณหรือไมสัญชาตญาณมันจะดัดกันเปนยังไง เราไปเห็นปลวกมันเต็มที่ เรา
ก็ทําทาเซอ ทําทามองนูนมองนี้ มันอะไรอยูแถวนี้ คืออยากใหเณรเซอไมมอง  

เราก็ดันไวดันทางที่จะปลอดภัยไว เปดทางที่ปลวกจะฟาดเณรไว มันก็เดินไป 
ฟงเสียงวาก มันมากนะปลวกใหญ ฟงเสียงมันรองวากๆ รองวากๆ เสร็จ เราก็บอกวา
ไดการๆ คอืดัดสันดานเณรเรียกวาไดการ ไมลืมหวยทราย มันชอบรองเณรนี้ เอะอะ
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รอง พอดีปลวกฟดมันเสียเต็มเหนี่ยว เสียงรองกากๆ เราเลยบอกวา เออ ไดการๆ 
ขบขันดี เร่ืองสัญชาตญาณมันเปนของมันเองนะ เปนอยูในตัวของมันเอง เชนอยางที่วา
พอเห็นตอมนัตอยเด็ก รูวาเปนตอตอยเด็กปดเดก็ไปเลย เรายืนกัน ซัดเราเสียเต็ม
เหนี่ยว นี่โดยสัญชาตญาณ ปลอยเด็กใหรอดไป เราสู เรียกวาสัญชาตญาณชวยกัน  

(คุณสุพรรณี ฝากถวายเช็คสองหมื่นบาทและทองอีกหาบาทเจาคะ) มันจะลบ
ลางไดไหม สุพรรณีอยูกุฏิหลังน้ันใชไหม (ใชคะ) มันจะลบลางไดไหม ถวายมาเทาไร
บอกมา (เช็คสองหมื่นกบัทองหาบาทเจาคะ) เรียกวาลบลางไดครึ่งเดียว ยังเหลืออีก
ครึ่งหนึ่ง มันขี้เกียจภาวนารอยเปอรเซ็นต เขาใจไหม ถวายนี้ไดเพียง ๕๐% ไปบอก
เจาของนะ บอกยังอกี ๕๐% พูดหยอกเลนไปอยางน้ันละ ไปชี้ทางจงกรม เขาก็ภาวนา
ของเขาอยู แตมันหากมีของเรา พอไปไหนแลวแหยนั้นแหยนี้ถาจะพูดนะ ถาไมพูดใคร
มาผานไมได มาถามตีปากเอานะ บทเวลามันจะออก มันหลายแบบเรานี่นะ 

วันนี้เขาก็จะเริ่มงานขางนอก นอกกําแพงเต็มไปหมด เมือ่วานเขาก็เอาเต็มที่ 
เพราะงานวัดปาบานตาดนี้ธรรมดาแตกอนไมเคยมี เรียกวาเด็ดขาดไมใหมีเลย ใหมีแต
งานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา สํารวมระวังตัวตลอดเวลาประจําวัดปาบานตาด นี่ละ
เห็นไหมมันก็เลอะเทอะเขามาอยางน้ี เดี๋ยวนี้วัดปาบานตาดมีแตโรงงาน โรงงานสั่งสม
กิเลสในตัวของมันนั่นแหละ เอาบุญก็เอา กิเลสก็ขนไปกินดวย แบงใหกิเลสแบงให
เจาของ เปนอยางน้ันนะ 

มีแตงานเต็มหมด ดูซิออกไปนอกกาํแพง คนเขากําลังกางเต็นทกางอะไรตอ
อะไร วันที่ ๑๔ วันกฐินนั่นละ กฐินก็กฐินเพือ่โลกมันก็เปนเรื่องใหญ วัดปาบานตาดวา
อยางน้ันมันเปนเรื่องใหญ เพราะวัดปาบานตาดเปนงานเพื่อโลกทั้งหมดเลย เราชวย
จริงๆ เราไมชวยธรรมดา พอชวยไดชวย ชวยใหเต็มเม็ดเต็มหนวยเลย ทางไหนมาขอ
อะไรๆ ใหๆ  อยางเมื่อวานนี้ทางกุมภวาเหรอมาขอที ่ สามแสน สามไร นั่นก็โรงเรียน 
กุมภวามันตายกันหมดแลวเหรอ ขึ้นทีแรกนะ เงินเพียงสามแสนบาทมันยังโดดมาหา
วัดปาบานตาดเทากําปนนี่ กุมภวาเมืองใหญเมืองโตมันตายกนัหมดแลวเหรอ สุดทายก็
ใหสามแสน ขูอยางน้ันแหละ อันหนึ่งขูอันหนึ่งมนัไมขู นี่ก็สามแสน 

ชวยอยางน้ันแหละชวยเต็มเหนี่ยวเลย คือมันเปดหมดหัวใจนี่ พูดใหฟงชัดๆ
เสีย อํานาจของธรรมเมื่อเขาถึงใจเตม็ที่แลวเปนธรรมลวนๆ เลย กิเลสแฝงไมได ทีนี้มี
แตความชุมเย็น ไปไหนไมมีเร่ืองมีราว ภายในใจเจาของกไ็มม ี กับผูอื่นผูใดไมมทีั้งน้ัน 
ใครจะมีตอเรามากนอยเราไมมีกับใคร มีแตความนิ่มดวยความเมตตา จิตนี้เวลาเต็มที่
แลวเปนความเมตตานะ นิ่มไปหมดครอบแดนโลกธาตุ ถึงกิริยาทาทางเหมือนจะกดัจะ
ฉีกกม็ีแตปากเฉยๆ  อันนั้นไมเปนไปดวย สวนปากมันเปนของมันนั่นละ พอกัดกดั พอ
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เอาเอา พอแทะแทะ พอตมยําหมาเลี้ยงกันก็ตม นี่ละปากมนัพูดไปไดทกุอยาง แตใจ
เปนอีกอยางหน่ึง พูดเลนพูดหยอกพูดดวยความเมตตาสงสาร ไมไดพูดดวยความ
โหดรายทารุณ มันเปนของมันอยูในนั้นละ 

นี่ก็แจก ทางไหนขอมาทางไหนบาง จังหวัดไหน.ก็บอกใหเอารถใสเลย ไปเอา
ของตลาดมาเต็มรถใหไปเลย เอากี่คันก็แลวแต เราเปดเราเปดเลย เพราะสมบัติเงิน
ทองก็พอมีชวยเหลือกันถูไถกันไป ที่เราจะเก็บไวนี้เราไมเก็บ เราบอกตรงๆ มีความ
จําเปนที่ตรงไหนเอาไหลเขาไป ไสเขาไปๆ อยางน้ันละ เราอยูดวยความเย็นใจดวย
ความเมตตาอยางน้ี ไมไดอยูดวยแบบใด ถาอยูโดยลําพังตนเองแลวโลกธาตุนี้วางหมด
เลย สฺุญโต โลกํ สูญหมดเลยโลกธาตุนี่ จิตไมออกแสดงกริิยาเสียอยางเดียวโลกธาตุ
นี่สูญ วางเปลาหมด ไมม ี

สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต ดูกอนโมฆราช เธอจงเปนผูมีสติ
ทุกเมื่อ พิจารณาโลกใหเปนของสูญเปลา วางเปลา ถอนอัตตานุทิฏฐิ ความเห็นวาเรา
ของเรา ซึ่งเปนกางขวางคอนี้ออกเสีย แลวจะพึงขามพนพญามัจจุราชเสียได พญา
มัจจุราชจะตามไมทันผูพจิารณาโลกเปนของสูญเปลาอยูอยางน้ี ทีนี้พอจิตเขาไปตรงนั้น
แลวก็เปนโมฆราชดวยกันหมด เปนกี่องคๆ เปนโมฆราชทั้งน้ัน พระสงฆสาวกโมฆราช
ทั้งหมดเลย วางเปลา จิตของพระอรหันตนี้วาง โลกธาตุนี้วางหมดเลย  

ไปไหนรูปรางนี้เห็นก็เห็นจริง แตสวนใหญของจตินี้จะวางตลอด ความวางน้ีมี
อานุภาพมากนะ ตนไมภูเขาใหญโตขนาดไหนมันทะลุหมดเลย นั่นละอํานาจของจิต 
เวลามันวางก็วาง เวลามันปดตันมนัก็ปดตัน ไมมีอะไรเจาของก็ขนสิ่งที่เปนขวากเปน
หนามมาเผาเจาของใหตีบตันอั้นตูอยางน้ันละ เวลามันเปดมันก็เปดอยางนี้ เอาอะไรมา
ผานไมได มนัวางโดยหลักธรรมชาติ นี่จิตที่ไดบําเพญ็ กลายเปนธรรมแลวจิตกับธรรม
เปนอันเดียวกันแลว เปนโลก สฺุญโต โลกํ วางเปลาไปหมดเลย  

นี่ละการปฏิบัติธรรม ใหทานทั้งหลายไดมองดูธรรมบาง อยามองดูแตกิเลส ไป
ที่ไหนมีแตกดัแตฉีก เอารัดเอาเปรียบ รีดไถคดโกงกันเต็มบานเต็มเมือง ใหญแลวไมมี
ใหญนะ ใหญเทาไรกิเลสยิ่งใหญ ยิ่งใชอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ กินตับกินปอด
ผูนอยไปหมดทั่วโลกดินแดน ใหญกิเลสเปนอยางน้ัน ถาใหญธรรมใหญเทาไรก็ยิ่งเว้ิง
วางไปหมด กวางขวาง เต็มไปดวยความสงบรมเย็น ตางกันนะ ใหพากนัจําเอา เอาละ
วันนี้เทศนเพียงเทานั้นละ 
 

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

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/
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และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 


