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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

ดูใหทั่วถึง 
 การฝกตนไมใชเร่ืองเล็กนอย คําวาฝกตนก็คือฝกใจ ใจมันเปนฟนเปนไฟ ตัว
คึกตัวคะนองอยูที่หัวใจทั้งหมด มกีเิลสเปนเจาของเปนเจาอํานาจควบคุมอยูที่จิตใจแต
ละดวงๆ ทาํใหดีดใหดิ้นไมรูจักประมาณ ไมมีขอบมีเขตคือกิเลสฉุดลากจิตใจของสัตว
โลกใหไปในที่ตางๆ กิเลสไมมีขอบมีเขต ธรรมทานมีขอบมเีขต เพราะฉะนั้นกิเลสกับ
ธรรมจึงเปนของคูกันมาดั้งเดมิตัง้แตครั้งไหนๆ คิดดูซพิระพุทธเจามาตรัสรูนี้นอย
เมื่อไร ก็เพราะสิ่งที่เปนภัยตอหัวใจสัตวโลกมันมีประจํามาดั้งเดิม ธรรมที่เปนของ
คูควรแกการแกไขดดัแปลงหรือปราบปรามกัน จึงตองมีมาเปนลําดับจนกระทั่งปจจบุัน
นี้ และยังจะมีตอไปอกีไมมีส้ินสุด กเิลสก็เปนกิเลสวันยังค่ําตลอดกปัตลอดกัลป ธรรม
เครื่องแกกิเลสก็เปนเครื่องแกตลอดไป แลวแตใครจะนํามาแกมาชะมาลาง ก็กลายเปน
คนดีไป 

ถาจะปลอยใหแตกิเลสฉุดลากไปอยางเดียวไมมีคาํวาดี ไมมีคําวาสุข จะมีแต
เร่ืองความทุกขความทรมานไปเรื่อยๆ แลวก็ปดทางเดินมา ปดรองปดรอยไมใหรูสาย
ทางเดินมาวามาจากสายไหนๆ ภพใดชาติใดมาถงึปจจุบันนี้ ที่กิเลสฉุดลากมานั้นไมรู ก็
ตองบืนไปอยางน้ันเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นจึงตองมธีรรมเปนคูเคียงกัน ผูทีจ่ะนําธรรมมา
สอนโลกก็ตองเปนจอมศาสดา เปนจอมโลก คอืพระพุทธเจาแตละพระองคๆ มาตรัสรู
ธรรม แลวก็นําธรรมนี้มาสั่งสอนสัตวโลก ดังปจจบุันนี้พระพุทธศาสนาของเราก็เรียกวา
พระสมณโคดม 

พระองคปรนิิพพานไปแลวก็รับสั่งเอาไววา ธรรมและวินัยนั้นแลจะเปนศาสดา
ของเธอทั้งหลายหลังจากเราลวงไปแลว ใครเปนผูยึดธรรมยึดวินัยหลักเกณฑเหลานี้
แลว ผูนั้นจะมีหลักมีเกณฑ ประหนึ่งวาเดินตามเราไปตลอด ถาใครปลอยวางศีลธรรม
เหลานี้แมจะจับชายจีวรเราอยูก็เหมือนอยูคนละโลก นี่เปนคํารับสั่งของพระพุทธเจา 
เวลาพระพุทธเจาส้ินสุดยุติลงไปแลวดวยพระญาณหยั่งทราบของพระองคเอง ถงึ 
๕๐๐๐ ป คาํวาบาปวาบุญจะไมมีตดิใจของสัตวโลกแหละ แตส่ิงที่จะทําใหเสียหายคือ
กิเลสตัณหานับวันพอกพูนขึ้นไป นั่นละศาสนาหมด คือไมมีใครเชื่อฟงคําสอนของ
พระพุทธเจา เชื่อฟงตามอุบายวิธีการตางๆ ของกิเลสไปเรื่อยๆ ก็จมไปเรื่อยๆ นาน
แสนนาน 

โทษแหงความไมมีศาสนานี้เปนฟนเปนไฟ มองเห็นกันเปนดาบ เปนศาสตรา
อาวุธไปหมด ไมมีความเมตตาเห็นอกเห็นใจกัน นี่เร่ืองของกิเลส ใครก็หวังเอาชัยชนะ
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เปนหัวหนาๆ ความแพไมมี แลวตางคนตางมหัีวใจก็ตองตอบรับกันดวยการรบราฆา
ฟน แกแคน ผูกกรรมผูกเวรตอกันไปเรื่อยๆ อยางน้ี เปนเรื่องสายทางของกิเลสพาเดิน 
สายทางของธรรมเปนเคร่ืองตัด 

ยกตัวอยางเชนนางยักษิณีตนหนึ่งว่ิงไล ผูหญิงคนหนึ่งกําลังอุมลูกมา พอดีเขา
มาตรงหนาวัดพระเชตวันที่พระพุทธเจากําลังประทับอยูที่นั่น ยักษตนนั้นวิ่งไลตาม
ผูหญิงคนนี้ซึ่งอุมลกูว่ิงเขาในวัด พอว่ิงเขาในวัดแลวพระพุทธเจาก็รับสั่งใหเขามาเฝาทั้ง
สองคนเลย เด็กคนนั้นก็เตรียมที่จะเปนอาหารของยักษิณีตนนั้น ที่เขาผูกกรรมผูกเวร
กันมา พระองคก็รับสั่งร้ือมาตั้งแตตนเหตุแหงการจอมกรรมจองเวรซึ่งกันและกันมา
โดยลําดับในหญิงทั้งสองนี้ ไลมาโดยลําดับลําดา เธอมาเปนนั้นเธอนั้นเปนนั้น คราวนี้
คนนี้ไดเปรียบ คราวนั้นคนนั้นไดเปรียบ คนนี้เสียเปรียบ กอนจะสิ้นสุดลงไปนี้ผูก
กรรมผูกเวรเอาไว ตายไปนี้ขอใหไดผูกเวรคนนี้ ใหไดทําคนนี้ใหสมใจๆ 

พวกเธอทัง้สองน้ีไดเกี่ยวโยงกันมาดวยกรรมดวยเวรตอกันเหมือนลูกโซ ก็มาถึง
จุดนี้ที่เราตถาคตนั่งอยูนี้ ก็ไดสอนวา นี่ละโทษแหงการกอกรรมกอเวร ผูกอาฆาตมาด
รายตอกัน เปนกรรมมาถึงขนาดนี้ ไมใชชาติเดียวนี้นะ เปนมาเทานั้นๆ พระองคไลมา
โดยลําดับเลย เธอทั้งสองนี้กอกันมาเปนฟนเปนไฟมาโดยตลอด ทั้งผูแพผูชนะผู
ไดเปรียบเสียเปรียบ เปนผูสรางกองทกุขผกูกรรมผูกเวรตอกันมาตลอดอยางน้ีแหละ 
นั่น พระพุทธเจาทรงรับสั่งใหผูหญิงทั้งสองมานั่งฟงเทศน นี่ละโทษแหงการกอกรรมกอ
เวรซึ่งกันและกัน ไมใชเปนของดิบของด ี

นี่ถาไมไดพบกันกับเราตถาคตในวันนี้ เธอทั้งสองนี้จะตองผูกกรรมผูกเวรกันไม
มีส้ินสุดเหมือนกัน แลวพระองคกท็รงแสดงโทษแหงความผูกกรรมผูกเวรของกันและ
กัน น หิ เวเรน เวรานิ สมฺมนฺตีธ กุทาจนํ ตลอดกาลไหนๆ เวรยอมไมมีการระงับ
เพราะการกอกรรมกอเวรกัน แตเวรจะระงับลงไปเพราะการไมกอกรรมกอเวรกัน 
พระองคทรงแสดงในเวลานั้น ผูหญิงคนนั้นไดสําเร็จพระโสดาเลย ยักษก็เปนคนเรา
ธรรมดา มันกินคนไดเรียกวาเปนยักษ เหมือนพวกเรานี้เปนยักษ กินปูกินปลากินกบ
กินเขียด กนิไกกินหมูกนิหมาก็กินหรือไงไมรูนะ พวกนี้ยักษประเภทหนึ่งแตไมเรียกวา
ยักษเทานั้นเอง ไปเรียกแตเขาวาเปนยักษ เขาใจไมใชเหรอ ใหพากันเขาใจอยางน้ี กิน
กันมาอยางนี้ละ 

พระองคทรงเทศนโทษแหงการกอกรรมกอเวรมาตั้งแตเร่ิมแรกโนน ไลมาเลย 
ไลมาโดยลําดับลําดากี่ภพกี่ชาติ เหมือนลูกโซ เกี่ยวโยงกันมาอยางน้ี นี่ถาไมไดพบเรา
ตถาคตยังจะเปนลูกโซตอไปอกี นี่ละโทษของมัน ไมใชเปนของดิบของด ีพระองคเทศน
พอจบลงผูหญิงคนนั้นก็สําเร็จพระโสดา เปนพระอริยบุคคล เรียกวาศีลน้ีมาเอง ศีลใน
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หลักธรรมชาติ ผูที่ไดสําเร็จพระโสดาศีล ๕ มาพรอมเลย เปนศีลในหลักธรรมชาติ ไม
ตองรับที่ไหนก็เปนขึ้นมาเองในใจ 

การฆาการฉกการลักกัน ในหาขอนี้ผูที่ไดสําเร็จพระโสดาตัดขาดสะบั้นไปเลย 
ผูหญิงคนนั้นสําเร็จพระโสดาเสร็จเรียบรอย เปนที่ลงกัน ทั้งสองคนนัน้ก็เลยเปนมิตร
เปนสหายคูพึ่งเปนพึ่งตายกันในขณะนั้นแหละ ทั้งๆ ทีแ่ตกอนกําลังกอกรรมกอเวร 
เปนยักษเปนมารตอกันมาตลอด พอเสร็จแลวพระองคทรงเล็งญาณดูแลวในจิต จิตคน
นี้สําเร็จพระโสดา โสตะแปลวากระแส กระแสแหงพระนิพพานความสิ้นทุกขไดพาดพิง
มาถึงแลว อยางชาที่สุดจะมาเกิดตายอีกเพียง ๗ ชาติ แตไมตกนรก จากสวรรคลงมา
มนุษย จากมนุษยไปสวรรค ๗ ชาติเปนอยางชาก็ถึงนิพพาน สวนกลางก็ ๓ ชาติ ชาติ
สุดทายก็คือชาติเดียวถึงนิพพานเลย สําเร็จพระโสดามี ๓ ประเภท พระโสดาอันดับ
หนึ่ง อันดับสอง อันดับสาม 

พอเสร็จเรียบรอยแลวพระองคก็รับสั่งใหแมของเด็ก เอาเด็กไปใหแมใหมชม
หนอย รองแวดๆ มันไลกินลูกมาตะกี้นี้ แลวยังจะเอาลูกไปใหมันกินอกีเหรอ รอง
แวดๆ เอาเถอะนะ พระองครับสั่งบังคับเลย เอาไป เลยยกลูกคนนี้ไปใหแมใหม แม
ใหมคือยักษตนนั้นนั่นแหละ ยกลูกไปเพราะขัดพระพุทธเจาไมได ฟงเสียงรองแวดๆ 
พอแมใหมไดอุมแลว แมใหมกมลงหอมลูก นึกวาแมใหมที่เปนยักษจะกนิลูก รองแวด
ขึ้นอีก แมใหมกมลงไปจะหอมลูก นึกวากมลงจะกินลูกเจาของ นั่นเรื่องราวเปนอยาง
นั้น นี่ละการกอกรรมกอเวร 

คําพูดของพระพุทธเจานี้เปนแบบฉบับไมมีสอง คือพระวาจาของพระพุทธเจาที่
รับสั่งคําใดแลวตองเปนหนึ่งทั้งนั้น และพระญาณหยั่งทราบ หยั่งลงตรงไหนทราบ
ตรงไหนแลวแมนยําๆ ไมมีผิดพลาดเลย นี่พระญาณหยั่งทราบ แลวพระวาจาที่รับสั่ง
อะไรลงไปแลวไมมีผิดมพีลาดเลย คําสอนเหลานี้อยูในองคศาสดาของเราทั้งหลาย เรา
นํามากราบไหวบูชาเทิดทูน รักษามรดกอันลนคานี้ไวภายในตัวเอง เราจะเปนผูมีความ
สงบรมเย็น ไมกอกรรมกอเวรซึ่งกันและกันตอไป สรางแตความดีงามก็จะเปนความสุข
ความเจริญ จากน้ันก็หลุดพนจากทุกขไดเมื่อความดีมีมากๆ เขาไป พนจากทุกขได 
หายทุกอยางในโลกสมมุติที่เปนกองทุกขนี้หมดโดยสิ้นเชิง ภายในใจของผูส้ินกิเลสตัว
กองกรรมกอเวรนี้แลว 

นี่ละพุทธศาสนาของเราเปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลว ขอใหพากันนําไป
ประพฤตปิฏบิัติ อยาเชื่อส่ิงใดยิ่งกวาเชื่อพระพทุธเจา ใหฝกฝนอบรมตนใหดี น่ีลมออก
หูแลว หูอื้อแลวจะพูดไปไมไดแลว ใหพากันฝกหัดดัดแปลงตนเอง ยากลําบากขนาด
ไหน ความยากลําบากนั่นกิเลสมันกีดขวางทางเดินเพื่อความดี เอา ฝนเขาไปๆ เอาจน
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ผานมันไปได ผานเปลาะนี้ผานเปลาะนั้น จนผานไปไดโดยสิ้นเชิง ทีแรกฉุดลากไปจะ
เปนจะตายมันก็ไปไมได แพกิเลส ใหกิเลสเอาไปตมยําๆ ทีนี้เวลาหนักเขาสูไมถอย
กิเลสก็เร่ิมแพๆ สุดทายมีแตจะฆากิเลสโดยถายเดียว นี่ละจิตที่ไดรับการฝกฝนอบรม
ไมหยุดไมถอยมีกําลังได 

เมื่อมีกําลังแลวทีนี้ชําระความชั่ว ความชั่วผานมาไมไดเลย ตัดขาดสะบั้นๆ 
จนกระทั่งความชั่วหมดจากใจโดยสิ้นเชิง กิเลสน่ันละเปนสาเหตุใหทําชั่ว ขาดไปจากใจ
แลวก็บริสุทธิ์ จากน้ันแลวไมมีอะไรมากวนใจใหไดรับความทุกข หรือจากการยุแหย
กอกวนของกิเลสประเภทตางๆ หมดโดยสิ้นเชิง เหมือนจิตพระพุทธเจาจิตพระอรหันต
ทานเปนอยางนั้น เห็นประจักษ นี่ละศาสนาพระพุทธเจาสดๆ รอนๆ ขอใหใครปฏิบัติ 
เมื่อเจอเขาไปแลวพระพุทธเจากับใจดวงนี้เปนอันเดียวกัน ไมไดวาหางเหินเกินกวาที่จะ
คิดจะคาดไปอะไร จาเขาในใจแลวพระพุทธเจากับเราก็เปนอันเดียวกันสดๆ รอนๆ 
เปนอยางน้ีละ ใหพากันตัง้ใจปฏิบัติ 

การฝกฝนอบรมนี้เปนของสําคัญมาก กิเลสแทรกอยูทกุระยะ มันไมไดถอย 
กิเลสแหลมคมมาก ซึมซาบตลอดเวลา ธรรมตองเอาใหหนักๆ จนกระทั่งกิเลสหมด
โดยสิ้นเชิงแลวไมมีอะไรกวนใจ พระพุทธเจาพระอรหันตทานไมมีอะไรกวนใจ หมด
โดยสิ้นเชิง ถาหากยังมีชีวิตอยูก็เรียกวาธาตุขันธยงัมอียู กม็ีแตเร่ืองธาตุเร่ืองขันธมนั
แสดงไปตามอาการของมัน เจ็บทองปวดหัวอะไรก็แลวแต เจ็บนั้นปวดนี้ เปนไขเปน
อะไรเปนเรื่องของธาตุของขันธ จิตหมดโดยสิ้นเชิง เพียงรับทราบเทานั้นเอง นั่นละจิต
หมดภัย คือกิเลสหมดจากใจแลวไมมีอะไรเปนภัยภายในใจ ก็มีแตธาตุขันธรักษากันไป
รับผิดชอบกันไป พอถึงกาลเวลาแลวก็ดีดผงึเทานั้นไปเลย หมดโดยสิ้นเชิง 

นี่ละการบาํเพ็ญธรรม มีเวลายุติ ถึงขัน้ยุติถึงขั้นพนทุกขโดยสิน้เชิงได ไมเหมือน
การดีดดิ้นไปตามกิเลสไมมีวันส้ินสุดยุติ หมุนไปตลอดตัง้กัปตั้งกัลปก็เปนอยางน้ี แบก
หามกองทกุขไปดวยกันตลอดเวลา การบําเพ็ญธรรมทุกขคอยเบาไปๆ สุขคอยมี
ขึ้นมาๆ จนกระทั่งสุดทายทุกขภายในจิตใจหมดโดยสิ้นเชิง เอา มาถึงขนัธ ครองขนัธ
โดยความรับผิดชอบในขนัธ อาว ขันธหมดสภาพแลวดีดผึงไปเลย นั่นละทานวา
นิพพาน นี่ออกจากธรรมของพระพุทธเจา ใครปฏิบัติจะไดรูไดเห็นดั่งที่วาน้ีแหละ 
ไมไดหางไกลที่ไหนเลย อยูกับธรรมกับวินัยซึ่งเปนทางเดินอันแคลวคลาดปลอดภัยนี้
แหละ ประทานไวกับทุกคนใหไปปฏิบัติ ถาปฏิบัติตามนี้แลวก็เทากับเราตามเสด็จ
พระพุทธเจาทุกฝกาวนั้นแหละ แลวถึงนิพพานไปดวยกัน ใหพากันตั้งอกตั้งใจ 

นี่วันนี้ก็จะเปนวันเริ่มยุงนะ ยุง งานนี้ก็งานเพื่อโลก ทั่วประเทศเขตแดนจะมาใน
งานวัดปาบานตาด เพราะโลกทราบทั่วกันวาวัดปาบานตาดนี้บําเพ็ญประโยชนเพื่อโลก



 ๕

ลวนๆ เราไมมีเพื่อเรา ไมมีเพื่อวัดเพื่อวาอะไร เพื่อโลกลวนๆ งานจึงเปนงานใหญโต 
ไดมาเทาไรก็เพื่อโลกทั้งนั้นๆ นี่ก็เร่ิมแลวเต็มไปหมดที่ในวัดเรานี้แหละ กวางขวาง
มากมายเต็มไปหมดคน วันนี้ละวันจะมากที่สุด แลวสมบัติเงินทองขาวของที่พี่นอง
ไดมานี้ออกหมด ในวัดปาบานตาดไมเก็บไมส่ังสมอะไรทัง้ส้ินตลอดมา มีเทาไรหมด 

ตั้งแตเร่ิมสรางวัดสรางวา มีคนมาถวายจตุปจจัยไทยทานตางๆ แจกออกไป
เร่ือยตั้งแตเร่ิมตนโนนจนกระทั่งบัดนี้ เบ้ืองตนก็คนทุกขคนจน แลวก็โรงรํ่าโรงเรียน 
จากน้ันก็โรงพยาบาล ตั้งแตเร่ิมสรางวัดนะ ชวยโรงร่ําโรงเรียนโรงพยาบาลเรื่อยมา 
จนกระทั่งออกหนาออกตาทราบกันทั่วประเทศไทย วาวัดปาบานตาดเปนวัดที่ชวยโลก 
นับตั้งแตคนทุกขคนจนโรงร่ําโรงเรียนโรงพยาบาล แลวที่ราชการตางๆ ทั่วไปหมด ชวย
โลกอยางน้ันละ 

งานอันนี้ก็งานชวยโลก ไมใชงานเพื่อวัดปาบานตาดนะ ไมเอา วัดนี้จะเอาอะไร 
ตอนเชาบิณฑบาตมาอาหารลน รถก็เต็มรถมา บาตรก็เต็มบาตรมา มองออกไปในทอง
เต็มทองอีกจะใหวาไง แลวมันอดอยากอะไร ผูเขาอดอยากจะเปนจะตาย ดูทองเขาบาง
ซิ ถาดูทองเขาเหมือนทองเรานี่ ทองเราอิ่มทองเขาหิวเปนยังไง ดงัที่เราเดินออกจากวัด
ไปนี้ เห็นเขากําลังไลวัวฝูงออกไปยั้วเยี้ยๆ ไปตามถนน เอา หลีกมันไปทางนี้ๆ พวกนี้
มันกําลังหิว เราอิ่มเต็มที่แลวออกจากวัดมา ทองเตม็แลว นี่เขากําลังหิวเขาไปหากิน ให
ทางเขาเราก็ไปทางนี้ เราอิ่มทองใหทางสัตว สัตวกําลังหิวใหเขาไปทางนี้ บอกคนขับรถ 
เขาใจไหม ก็อยางน้ันละ 

ดูใหทั่วถึง ถาดูทั่วถึงแลวโลกนี้จะไมมีการเบียดเบียนทําลายกัน ไมมกีารอิจฉา
พยาบาทจองกรรมจองเวรกัน ขอใหดูทั่วถึงตามธรรมศาสดาเถอะ แลวจะสม่ําเสมอไป
หมด ไมมีคาํวาชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ํา หัวใจมีเมตตาเฉลี่ยถึงกันหมดเลย จําเอานะ 
เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้ละ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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