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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มีแตความรูเปนอยางนี้ 
 หมอที่เดนๆ อยูเกี่ยวกับเรื่องวัดวาศาสนา อรรถธรรมตางๆ หมอสานิตยนี้รูสึก
วาเดน ทางอุดรนี้ก็หมอรุงเรือง ที่โรงพยาบาลอุดรเดนอยู นี่ละภาษาธรรมทานทั้งหลาย
ฟงเอา ภาษาธรรมพูดอยางตรงไปตรงมา ไมใหขัดตอความเปนจริงคือความถูกตองอยู
แลว นี้เรียกวาภาษาธรรม ถาภาษากิเลสมันปลิ้นปลอนหลอกลวง เชื่อมันไมไดกิเลส 
แตเร่ืองธรรมแลวเชื่อได ถากิเลสเชื่อไมไดละ 

มันไปเที่ยวมันไมไดมองดูหนาเมียมันนะ มันไปเที่ยวโนนนี้มา ครั้นมาแลวเมีย
ถาม ไปไหนมา เพราะเห็นผิดสังเกต ก็เมียดูอยูตลอด ใครจะไปจับผัวเกงยิ่งกวาเมียวะ 
นี่ไปไหนมา ทางนั้นยาแกก็เกง ไปฟงเทศนมา เห็นไหมมันแกตัว นี่ละกิเลส ไปฟง
เทศนวัดไหนวาไปฟงเทศน แหม พระทานเทศนดีมาก เทศนวัดไหนไมบอกเดี๋ยวเราจะ
เปนกบเฝาบานวางั้น กลัวเมียจะไปวัด ความจริงมันหาทางออก เปนอยางน้ันนะ กิเลส
พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงรอยสันพันคม ไมเหมือนธรรม ธรรมนี้ตรงไปตรงมา จึง
เรียกวาภาษาธรรม 

อยางที่เราพูดอยูทกุวันนี้กิเลสไมชอบ เพราะกิเลสกับธรรมเปนขาศึกกัน การ
พูดดวยความเปนธรรมเปนขาศึกตอกิเลส คือความสกปรกโสมมในหัวใจของสัตวโลก 
ไมชอบฟง หัวใจพระพุทธเจา หัวใจพระอรหันตทานเปนหัวใจธรรมทั้งแทงๆ แสดง
ออกมาก็เปนขาศึกกับกเิลสตัวสวมตัวถาน กิเลสคือพวกสวมพวกถาน ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้
หลง นั่นเรียกวาสวม มันอยูในถาน ถานไหน อยูที่จิตนั่น พวกน้ีไมชอบ 

ภาษาธรรมทานพูดอยางตรงไปตรงมา เฉพาะอยางยิ่งอยางที่เราพูดอยูทุกวันนี้ 
เราไมไดสนใจกับใครวาจะตําหนิติเตียนชมเชยอะไร เราไมตําหนิ แตเราเพงถึงความ
ถูกตองดีงามที่เรียกวาธรรมตางหาก นํามาสอนโลก พระพทุธเจาทานสอนโลกทานก็นํา
ธรรมมาสอนโลก เมื่อเปนเชนนั้นแลว การสอนโลกก็ตองสอนดวยความเปนธรรม ผิด
บอกวาผิด ถกูบอกวาถูก 

เจาของเองกต็องเปนอยางนั้น ตองปฏิบัติตัวเอง ดูตัวเอง อยาไปดูแตคนอื่น 
สวนมากมักจะมีแตเร่ืองผลลบๆ ดูคนอื่น ดูก็เพียงเพื่อเพงโทษเพงกรณเขา ดูเพื่อเอา
เปนคติตัวอยางมาสอนตนเองไมคอยมี เพราะฉะนั้นจึงสอนใหดูตัวเอง ดูคนอื่นคนใด
ไมสําเร็จประโยชน ใหดูตัวเองเพราะความบกพรองอยูที่ใจ มันจะเคลื่อนไหวออกจาก
ใจ สติมีจับปบรูทันทีๆ เลยละ 
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มันยิ่งสกปรกเลอะเทอะเขาทุกวันๆ เขามาในวัดนี้มันหนาดานพอแลว สวนมาก
ผูหญิงละ ภาษาภาคอีสานเขาเรียกหีเคียว ผูหญิงหีเคียว มาเพนพานๆ พอดไีปเจอกับ
เราเขาซี แตงตัวลอนจอน ปดไวแตหีมันเทานั้นละ มันเขามานี้ พอดีไปเจอกับตัวสําคัญ
เขาไป มาอะไรนี่ ดูแตงตัวเหมือนสัตว วางั้นละ ไปออก ไลเดี๋ยวนั้น ประตูวัดนั่น อยาง
นั้นใหมาเจอกับเราแหละพอด ี ตัวเกงๆ ไมไดไวหนาใครนะ ธรรมเหนือโลก กิเลสมัน
เหนือที่ไหนเหนือธรรม ธรรมเหนือโลก กิเลสไมไดเหนือธรรมนี่นะ อยางน้ันละคือมนั
หนาดานพอ ไมรูสึกตัวเลย วาไปสถานที่เชนไร เขาไปเชนไร 

ตอน ๔ โมง ๕ โมงยังเพนพานๆ เขามา เราก็มักจะออกมาเวลานั้น เวลาเงียบๆ 
ออกมาดูเหตุการณตางๆ แลวก็ออกไปประตดููนั้นดูนี้ พอเห็นทาไมไดเร่ืองก็ดุเอาละ 
คนอื่นดุไมได สําหรับเราดุนี้ดุไดตลอด เพราะดุดวยความเปนธรรม ไมไดเปนความ
เสียหายแกผูฟง นอกจากไปตีความหมายใหเปนความผิดขึ้นมาก็เปนโทษแกตัวเอง 
แทนที่จะเปนคติเครื่องเตือนใจ กลับเปนโทษแกตัวเอง หาวาทานวาอยางน้ันอยางน้ีไป
เสีย กิเลสมันเขาตัวเสมอ 

ไมมีอะไรที่จะชอบยกยอยิ่งกวากิเลส กิเลสน้ีตัวชอบยกชอบยอ อยูกบักิเลส
ทั้งหมด ธรรมทานไมมี สรรเสริญนินทา โลกธรรม ๘ ขาดสะบั้นไปหมด ไมมอีะไร
เหนือธรรม ธรรมเหนือหมดทุกอยาง คําสรรเสริญ สรรเสริญดีขนาดไหนดีเหมือนธรรม
ไหม ถาไมดเีหมือนธรรมมันก็ตกออก เพราะฉะนั้นโลกธรรม ๘ จึงไมเขาติดในธรรมได 
ใจผูมีธรรมไมหลง ไมลืมโลกธรรม ๘ ความสรรเสริญนินทา 

มีอยูเสมอในวัดนี้ก็ดี เพราะพวกจุนจานมันมากตอมาก ตอนเย็นเมื่อวานนี้เขก
เอาเลย ใสกางเกงลอนจอนมานี่ ปดไวแตหีเทานั้น เมื่อวานเขามานี้ พอดีไปเจอเอากับ
ตัวสําคัญเขาไปซิ มาอะไรนี่ มองนั้นมองนี้เรอราๆ แสดงวาไมมีหลัก มาเที่ยวเตร็ดเตร 
ไปออกไป ดแูตงตัวเหมือนสัตว วางั้นเลย ไลออกเดี๋ยวนั้นเลย แตงตัวเหมือนสัตวไมได
เหมือนมนุษยนะ วาอยางน้ีแหละเรา ไลออกเดี๋ยวนั้นเลย โฮ มันดูไมไดนะ มันหยาบ
โลนเขาทุกวันๆ กิเลสหนาดานขึ้นทุกวันๆ แมที่สุดเขามาในวัดก็มาอวดวัด มาอวด
อยางหลวงตามาซินะ วางั้นเลย เขกเมื่อวานนี้ ไลเลย แตงตัวเหมือนสัตว วางั้นเลย มา
ทําไมนี่ ไป อยูประตูวัด เกงกางๆ กําลังจะหลั่งไหลเขามานี้ พวกหนาดาน มาก็มาเจอ
กับพระหนาดานเขาไปก็พอดกีันเลย ไลขนาบเมื่อวานนี้ โฮ มันเลอะเทอะขนาดนั้นนะ 

เดี๋ยวนี้ยิ่งไดดู ใหเห็นธรรมในใจเต็มเปยมดวยแลวยิ่งดูไดชดัเจน ผิดถูกชั่วดี
ธรรมจะรูกอนเห็นกอนหมด ไปนี่เหมือนขอนซงุแตจิตมันไมเหมือนขอนซุงละซิ อะไร
จะคลองแคลววองไวเฉลียวฉลาดแหลมคมยิ่งกวาธรรม ธรรมอยูในใจแลวใจดวงนั้น
แหลมคม มองดูแพล็บๆ รูทันทีๆ นอกจากพดูหรือไมพูดเทานั้นเอง ไอผูที่หนาดาน
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เขามา มันดานนักก็ใสเสียบาง เปรี้ยงๆ เอาเลย ถามันพอรูจักบาปจักบุญอยูบางก็พดู
ธรรมดา เตือนธรรมดา ถารูสึกมันหนาดานมากก็ใสเปรี้ยงๆ นั่นเห็นไหมหมามันหาม
ไมใหคนเขาไปกุฏิหลวงตา หมามันเงือดเงือ้นี้ไว เราตองเอาหมามาชวย เงือดเงื้อใสเลย 
คนสูไมไดตองเอาหมาชวย เราเลี้ยงหมาไวมากๆ ใครเกงใหเขามา จะยุไอนั่นใสใหมัน
หลงทิศไปเลย มันหนาดานพวกนี้นะ 

ยิ่งนับวันหนาดานขึ้นทุกวันนะ เสริมกันดวย เร่ืองของกิเลสมแีตเสริมกันๆ ที่จะ
ระงับดับมันลงไปใหพอดีไดเย็นตาเย็นใจ มองเห็นกันนาดูนาชม นายินดี นาเคารพ
เล่ือมใสไมม ี พอเห็นกนัใหดีดใหดิ้นเหมือนหมาตัวผูตัวเมีย เห็นกันเอาหีเอาควยมา
อวดกัน มาอวดอะไรแมแตหมามันก็มี มาอวดหาอะไรอวดไมเขาทาเขาทาง กิเลสมัน
หนาดานอยางน้ีละ มีแตธรรมเทานั้นปราบกิเลสไดนอกนั้นไมมี อะไรจะเอามาปราบ
กิเลสไมมี มแีตธรรมอยางเดียว 

พระพุทธเจาตรัสรูขึ้นมา นั่นละธรรมปราบกิเลส สาวกอรหัตอรหันตเปน สรณํ 
คจฺฉามิ ของพวกเรา มีแตพวกธรรมปราบกิเลสใหเรียบราบหมดแลว ทานเปนสรณะ
ของทานเต็มองค พระพทุธเจา พระสาวกทั้งหลายเปนสรณะของทานเต็มองคสอนโลก 
แลวโลกก็ถือเปน สรณํ คจฺฉามิ มาตลอดทกุวันนี้ นั่นละทานผูปราบกิเลสไดเปนอยาง
นั้น 

เดี๋ยวนี้เลอะเทอะๆ เขาไปทุกวันๆ โอย ดูไมไดนะ พากันระมดัระวังบางซิ อยา
ปลอยตามกเิลส เผลอไมไดนะกิเลสมันเอาตับไปกินหมดแหละ เผลอเมื่อไรตองเปน
หมดตับหมดปอด กิเลสเอาไปกินหมด เจาของยังเหมอมองยังเยอหยิ่งไปอีก กิเลสเอา
ตับไปกินแลวเจาของยังเยอหยิ่งผยองพองตน ดไูมไดนะ พระทั้งหลายทานดูทานไมวา
อะไร พระวัดนี้ก็เหมือนพระหูหนวกตาบอด เห็นไมเห็นทานก็ไมวาอะไร เฉย แตเรา
เอาแทๆ เอาจริงจังดวย ขนาบตอหนาเลย 

อยางเย็นเมื่อวานนี้ ใสกางเกงลอนจอนมานี่ผูหญิงนะ กําลังตัวคึกตัวคะนองตัว
เกงๆ ตัวหมาเดือน ๙ นั่นแหละมา มาอะไรนี่ ประตูวัดเราออกไปประมาณ ๕ โมงเย็น
ละมั้ง ลอนจอนลอนแจนจะเขามาวัดนะนั่น พอดี ตชด.หามเอาไวไมใหเขา เพราะเลย
เวลาแลวดวย เราใหตชด.รักษาอยูขางนอก พอดีเราก็ออกไปเจอ เจอก็ขนาบเดี๋ยวนั้น 
ไลเตลิดเปดเปงเลย ปานนี้มันตกแมน้ําโขงไปไหนก็ไมรูแหละ เอาจริงๆ นะเราไมได
เหมือนใคร มันหนาดานขนาดนั้นนะ 

ใหพากันดูใจ มีสติดูแลวไมคอยเผลองายๆ แหละ ผิดถกูชั่วดจีะรูขึ้นที่จิตที่มีสติ
อยู ถาไมมีสติแลวมันก็เหมือนคนบานั่นละ เห็นไหมอยูไฟเขยีวไฟแดงคนบา มันจัดมัน
ทําอะไรอยูไฟเขียวไฟแดง ดูรถวิ่งขวักไขว ทั้งรถจะชนกัน ทั้งรถก็หลีกรถทั้งหลีกคนบา
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อยูที่ส่ีแยกธรรมขันธ เราไปเห็นตอตา จึงไดเอามาพิจารณา โอ นี่มีตั้งแตจิตมีตั้งแต
ความรู ไมมีเจาของคือสติปญญาเปนเครื่องรักษาก็เปนอยางน้ีเอง นั่นเราดูดูอยางน้ัน
นะ เขาทําของเขาสบายตามประสาบาเขาน่ันแหละ แตพวกรถเขามานี้หลบกันหลีกกัน 
ทั้งรถก็จะชนกัน มันอยูส่ีแยกเลย ทั้งรถก็หลีกรถ ทั้งหลีกคนบา คนบาเขาก็เฉย จัด
อะไรทําอะไรของมันอยูอยางน้ัน นี่ละมีแตความรู ไมมีสตไิมมีปญญาเปนเจาของรักษา
เปนอยางน้ัน นั่นพิจารณา 

เพราะฉะนั้นจึงสงเสริมสติปญญารักษาตัวใหดี ใครมีสติดีปญญาดจีะไมคอย
ผิดพลาด ไมวากิจนอกการในอะไรเรียบรอยไป ถาขาดสติขาดปญญาแลวก็เปนบา 
อยางที่อยูส่ีแยกธรรมขันธนั่น อยูสบายๆ ดูรถมันจะชนกัน มันหลบมันหลีกกัน หลีกบา
นั่นนะ มันอยูที่ส่ีแยกเสียดวย รถก็มาทั้งส่ีแยกเสียดวยมาทุกแหง ทั้งรถก็หลีกรถ ทั้ง
หลีกคนบา เลยเปนบากันไปดวยกัน เราไปดูเราก็ไปเปนบากับเขาตอนนั้น ไปดูนั่นละ 
โห นี่มันมีแตความรูเปนอยางน้ีเอง คือไมมีสติปญญา จงึไมทราบวาผิดหรือถูกชัว่ดี
ประการใด ก็ทําอยูตามประสีประสาของคนมีแตความรู ไมมีสติไมมีปญญาเครื่องรักษา 
มันก็เปนของมันอยางน้ีๆ เอามาพิจารณาดู 

ความรูมันรู เชนไสเดือน บุงกือ มันรูเหมือนกัน แตสตปิญญาเครื่องรักษา
ตัวเองนี้ไมม ีมีมากมีนอย เชนอยางสัตวเขาก็มีตามสภาพของเขา สัตวบางประเภทมีแต
ความรูเฉยๆ เชน ไสเดือน บุงกือ ไปอยางน้ันไมรูจักผิดจักถูกอะไร แตสัตวอื่นๆ เขาก็รู 
รูกลัวรูกลา 

เมื่อวานไปเกษตรสมบูรณ เอาของไปสงใหโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ ไกล 
ฟากภูเขียวไปอีก เลยไป ๒๒ กิโล เอาของไปเทใหแลวก็กลับมา อยางน้ันละ ไปโรงนั้น
ไปโรงนี้ดวยความสงสาร ไมใชอะไรนะ บึกบึนไป ไปแตละโรงๆ ก็มอบเงินใหโรงละ
สองหมื่นๆ ส่ิงของที่เอาไปก็เต็มรถ เทใหเลยๆ ทุกโรงอยางนั้น เวนวันเสารวันอาทิตย 
ใน ๕ วัน จันทร อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร นี้ไปโรงพยาบาลทั้งน้ันแหละ ไปดวยความ
เมตตาสงสาร ความทุกขความจน บางทีมีผามีอะไรก็เอาไปแจกโรงนั้นโรงนี้ พวกผาขาว
ถามี ทางโรงพยาบาลนี่เปนพื้นละ อยางนอยโรงละหนึ่งไมๆ ไปทุกโรงเอาไปแจก ไมมี
อะไรละ ทีนีจ้ะใหพร 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

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

