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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

กําไรจากการถือพุทธศาสนา 
(ชาวอินโดนีเซีย ๖ คนมาทําบุญขอความเมตตาดวยเจาคะ) คนนั้นอยูประเทศ

นั้นประเทศนี้ ที่วา ภพฺพาภพฺเพ วิโลกานํ ตอนปจฉิมยาม ทรงเล็งญาณดูสัตวโลก ผูมี
อุปนิสัยปจจัยมีอยูทั่วไป เล็งญาณดู พุทธกิจ ๕ ของพระพุทธเจา พทุธกิจงานของ
พระพุทธเจา สายณฺเห ธมฺมเทสนํ บาย ๓-๔ โมง ประทานเมตตาเทศนาวาการสั่งสอน
ประชาชนนับแตพระมหากษัตริยลงมาเปนลําดับ ปโทเส ภกิฺขุโอวาทํ พอค่ําก็ประทาน
โอวาทสอนพระ ตอนเย็นๆ สอนประชาชนนับแตพระมหากษัตริยลงมา ตอนค่ําสอน
ภิกษุ อฑฺฒรตฺเต เทวปฺหากํ ตอนเที่ยงคืนเทศนสอนเทวบุตรเทวดา แกปญหาพวก
ทวยเทพทั้งหลาย 

ปจฉิมยาม ภพฺพาภพฺเพ วิโลกานํ เล็งญาณดูสัตวโลก ใครอยูใกลอยูไกล มี
อุปนิสัยปจจัยมากนอยเพียงไร เฉพาะอยางยิ่งผูมีอุปนิสัยเต็มที่ที่ควรจะบรรลุธรรมแลว
จะเจออันตรายในกาลขางหนาอยางรวดเร็ว พระองคทรงทราบแลวก็จะรีบไปโปรดคน
นั้นกอน นี่ละทรงเล็งญาณดูสัตวโลกที่มอียูทั่วไป ตาขายคือพระญาณของพระพุทธเจา
ทรงครอบไวหมด เล็งดู นี่เรียกวา ภพฺพาภพฺเพ วิโลกานํ เล็งญาณ ตอนเชามา ปุพฺพณฺ
เห ปณฺฑปาตฺจ ตอนเชาก็เสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตวโลก 

เวลาเสด็จเคล่ือนจากสถานที่ไป สัตวโลกทั้งหลายไดพบไดเห็น ไดยินไดฟง
เสียงอรรถเสียงธรรมจากพระพุทธเจา ตางคนไดรับเปนมหามงคลอยางยิ่งๆ นั่นละที่วา
เสด็จออกโปรดสัตว คือเสด็จออกไปก็โปรดสัตวไปเรื่อยๆ เรียกวางาน ๕ ประการ 
สุดทายก็คือ ปุพฺพณฺเห ปณฺฑปาตฺจ เสด็จออกบิณฑบาต สัตวโลกมองเห็นไดยนิได
ฟงเปนมหามงคลแกผูเห็นผูไดยินไดฟง เรียกวาพุทธกิจ ๕ คืองาน ๕ ประการประจํา
พระพุทธเจา 

เร่ิมตนตั้งแตเทศนสอนประชาชน สายณฺเห ธมฺมเทสนํ ตั้งแตบาย ๔ โมง ๕ 
โมง สอนประชาชนนับแตพระมหากษัตริยลงไป พอเริ่มมืดกป็ระทานโอวาทแกพระสงฆ 
เที่ยงคืนก็เทศนาวาการและแกปญหาพวกทวยเทพทั้งหลาย ตั้งแตทาวมหาพรหมลงมา 
พอปจฉมิยามก็ทรงเล็งญาณดูสัตวโลก พอสวางก็เสด็จออกบิณฑบาต เปนงานของ
พระพุทธเจาใครจะมาทําแทนไมได พุทธกิจ ๕ ประการนี้มีเฉพาะพระพุทธเจาเทานั้น 

พวกเราไดเกิดมาพบพระพุทธศาสนานี้เรียกวา มีวาสนาเต็มที่เต็มฐานนะ คือได
พบพุทธศาสนาแลวไดเกิดความเชื่อความเลื่อมใส ปฏิบัติตามพระโอวาทคําส่ังสอนของ
พระพุทธเจา นับวาเปนมงคลตลอดเลย เขาขาดทุนสูญดอกมีมากนอยเพียงไร สัตว



 ๒

โลกนะ แตเราโผลขึ้นมามีกําไรไดกาํไรจากการถือพทุธศาสนา อันเปนคําสอนออกมา
จากสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบ เปนทางเดินเพื่อความพนทกุขโดยถายเดียว ไมมีทาง
ปลีกทางแวะ ตรงแนวเลยเรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวๆ นี่ก็คือคําสอนของ
ศาสดา สอนไมผิด จึงเรียกวาสวากขาตธรรมตรัสไวชอบทุกอยาง แนวทางตั้งแตพื้นๆ 
ถึงนิพพาน 

ไมมีใครที่จะสอนไดอยางพระพุทธเจาของเรา สอนตั้งแตพื้นๆ ถึงนิพพาน ก็มี
ศาสดาองคเอกพระองคเดียวนี่สอนโลก ผูมาปฏิบัติตามคําสอนที่วาสวากขาตธรรมคือ
ตรัสไวชอบ ไมมีผิดมีพลาดไป เอา เดินตามนี้ กาวหนึ่งใกลเขาไป กาวสองใกลเขาไป 
ถาเดินผิดทาง หรือเดนิดวยความมุทะลุดุดันไมฟงเสียงอรรถเสียงธรรม วิ่งไปตาม
อํานาจของกเิลสตัณหาฉุดไปลากไป ออกกาวหนึ่งสองกาวหางไปๆ หางจากมรรคผล
นิพพาน ซึ่งเปนทางเดินของพระพทุธเจาที่สอนไวแลววาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบ 
เวลาปลีกทางออกไปก็ผดิไป ไปกาวหนึ่งสองกาว ผิดไปเรื่อยๆ ผิดจนกระทั่งลงนรกไม
รูตัว ผูที่ถูกก็ถูกไปเรื่อยๆ เดินตามสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบแลว กาวหนึ่งสองกาว
ใกลเขาไปๆ จนกระทั่งทะลุถึงนิพพาน 

คําสอนของพระพุทธเจาสอนเพื่อความพนทุกข คําสอนของกิเลสตัณหาสอน
เพื่อความสั่งสมทุกข และเพื่อนรกอเวจีเผาหัวเจาของทั้งเปนทัง้ตาย อยูในโลกน้ีก็สราง
แตความชั่วชาลามก ไมไดสนใจกับศีลกับธรรม ตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งวันตาย สรางแต
ความชั่วชาลามก คนทั้งคนมองดูนี่ ภูเขาลูกหนึ่งสูไมได คนตวัเล็กๆ ตัวเทาอึ่ง คอืกอง
บาปกรรมที่มันสรางไวตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งถงึวันตาย ใหญยิ่งกวาภูเขาทั้งลูก นี่ละ
การสรางบาป 

ใครอยาไปอวดเกงกวาพระพุทธเจานะ ใครอวดเกงจมทัง้น้ันๆ แหละ เพราะคํา
สอนพระพุทธเจาเปนคําสอนของทานผูส้ินกิเลส เปนคําสอนของทานผูทรงโลกวิทู รู
แจงโลกนอกโลกใน โลกผีโลกคน โลกเปรต โลกนรกอเวจี จนกระทั่งถงึสวรรคนิพพาน 
ทรงรูแจงแทงทะลุหมด สอนไวดวยความถูกตอง จากการเห็นแลวรูแลวอยางถูกตอง 
นั่น มาสอนโลกจะผิดที่ไหน จึงเรียกวาสวากขาตธรรมตรัสไวชอบ คือไดรูไดเห็นชอบ
ทกุอยาง ตามที่ดีและชั่วมีมากนอยเพียงไร ทรงรูทรงเห็นหมด แลวคัดออกมาสอนสัตว
โลก อันใดที่ดีก็บอกวาดี อะไรที่ชั่วบอกวาชั่ว ปดไปๆ ปด อยาทําๆ อันใดที่ดถีงึจะ
ยากลําบาก เอา อุตสาหพยายามทํา นั่น ทานทรงสอนอยางน้ันแหละ 

คําสอนของพระพุทธเจา พระองคเองก็ทรงเปนพยานมาแลว ทรงบําเพ็ญกวาจะ
ไดตรัสรู ทรงสลบถึง ๓ หน ฟงซินะ คําสอนออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์แลวจึงเปน
สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบทุกอยางๆ ใครฝนก็คือฝนธรรม ฝนธรรมก็ฝนตัวเอง 
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ทําลายตัวเองนั่นแหละ ถาลงเดินตามธรรมนี้เรียกวา สงเสริมตัวเองยกตวัเองขึ้นเรื่อยๆ 
ใหพากันตั้งใจปฏิบัต ิ

นี่พูดจริงๆ ไดส่ังสอนโลกมาได ๕๖-๕๗ ปนี้แลว ตั้งแตวันฟาดกิเลสขาดสะบั้น
ลงจากภูเขา หลังวัดดอยธรรมเจดีย วันนั้นเปนวันฟดกันกับกิเลสขาดสะบั้นลงเห็นตอ
หนาตอตา ประหนึ่งวาฟาดินถลม ตั้งแตบดันั้นมาไมปรากฏวาความทุกขความรอน 
อารมณอะไรไมดีไมงามทีม่าผานจิตใจไมมีเลย คือมีกิเลสเทานั้นเปนตัวภัย นั่น มันก็
เห็นไดชัด พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจแลวไมมีภัย หัวใจดวงนั้นจาอยูตลอดเวลา 
ยืน เดิน นั่ง นอน จาอยูตลอด ไมมีอิริยาบถ คือหัวใจที่บริสุทธิ์จากกิเลส 

ถากิเลสมีอยูในนั้น ยืน เดิน นั่ง นอน จะมัวหมองเศราหมองอยูในนั้นแหละ มัน
เสียดมันแทงตลอดเวลา ทานจึงวามันเปนภัย กิเลส แตสัตวโลกทั้งหลายชอบสิ่งที่เปน
ภัย มันถึงไดรับความทุกข ความเดือดรอน บนอื้อกันทั่วดินแดนนั่นแหละ ใหตั้งใจ
ปฏิบัติตามพระพุทธเจา ถึงจะทกุขยากลําบาก ทุกขเพื่อความสุขไมเปนไร ไอทุกขเพื่อ
ทุกขนี่ซิ ดดีดิ้นไปตามกิเลสมันก็ทกุขพอ แลวไปจมอยูในนรกก็ทุกขอกี จึงทุกขซ้าํๆ 
ซากๆ อยูอยางน้ัน 

พุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอ ไมมีแลวในโลกนี้ เราพิจารณาตามอรรถตาม
ธรรมแลว พิจารณาแลวที่ไหนจะยกขึ้นวานั้นเปนศาสนานั้นศาสนานี้ ก็เปนคําสอนของ
คนมีกิเลส ผูสอนเปนคลังกิเลส สอนออกไปไมพนที่กเิลสจะติดตามไปเปนแนวหนา
ดวย สอนไปตามกลอุบายของกิเลสที่มันชอบใจ แลวผิดไปพลาดไป ไมไดเหมือนคํา
สอนพระพุทธเจา ที่สอนออกมาจากธรรมลวนๆ ในหัวใจ สอนตรงไหนถูกตองไปหมด 
ผูปฏิบัติตามก็ไดรับความดีงามเปนลําดับลําดาไป 

การฝกอะไรก็ตาม เราอยาวาฝกนั้นยากฝกนี้ยาก ฝกคนฝกยากที่สุด ฝกหัวใจ
เรายากที่สุดเลย ตองเอาธรรมเขาไปฝก อยางอืน่ฝกไมได กิเลสยอมรับแตธรรมอยาง
เดียว ถาเปนธรรมกิเลสหมอบ ตองเอาธรรมเขามาฝก จะทกุขยากลําบากขนาดไหนก็
อุตสาหพยายามทํา อันใดที่เปนขาศึกแกตนเองและผูอื่น อยาคิดอยาพูดอยาทํา คิด
ออกไปแปบนี้ ถาเปนความผิดเจาของผดิเปนอนัดับหนึ่งแลว พูดออกไปเจาของก็ผดิ
ไปแลว ตอไปคนอื่นระบาดสาดกระจายไปใหไดรับความกระทบกระเทือนไปหมด จาก
ความคิด ความพูดที่เปนภัยของกิเลสที่ออกจากหวัใจคนนั่นนะ 

จึงตองระมัดระวังที่ใจละมากกวาเพื่อน กิเลสอยูที่ใจ เอะอะมันจะออกที่ใจ 
ผลักดันออกไปๆ ถาใจหมดกิเลสแลวก็ไมมีอะไรผลักดัน มีแตธรรมลวนๆ ออกไปก็
เปนธรรมทั้งหมด ถากิเลสแลวออกไปมักจะมีแตกิเลสทั้งน้ันออกหนาออกตา แลวสราง
ความทุกขความเดือดรอนใหแกตนเองและผูอื่นไปเรื่อยๆ ไมใชของด ี
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เรามาอบรมศีลธรรมใหอบรมดวยดี ใหฟงเสียงพระพุทธเจา มาอบรมศีลธรรม
มันฟงแตเสียงกิเลสน่ันละ ใครก็กิเลสเต็มหัวใจเต็มปาก เต็มกิริยามรรยาทที่แสดงออก 
พอเคลื่อนออกมานี้กระทบกระเทือนกัน ไมวากวางวาแคบ กิเลสไปไหนเปนไฟไป
ทั้งนั้น เผาไหมไปหมด ถาธรรมไปไหนเปนน้ําดับไฟ สวางกระจางแจงเย็นไปหมด ให
นําไปปฏิบัต ิ

เราไดสอนบรรดาประชาชนทั้งหลาย ตั้งแตเร่ิมสอนมาได ๕๖-๕๗ ปนี้แหละ ไม
มีกิเลสตัวใดเขามาขวางเลย จึงเรียกวามันหมด ถาส่ิงใดหมดแลวคนเทาไร ฉีกกระเปา
จนกระเปาขาดแหลกหมดมันก็ไมมีเงนิอยูในนั้น ถาเงินหมดอะไรหมดอยูในกระเปา นี่
กระเปาเรามันมีกิเลสอยูในนั้น กระเปาเราแตละกระเปาๆ หัวใจแตละดวงๆ เปน
กระเปาแตละกระเปา เปดออกปบมีแตกิเลส ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหาเต็มอยู 
พวกจงอาง พวกสามเหลี่ยม งูเหาอยูในนั้นหมด พอเปดออกมานี้แผพังพานออกเลย 
พวกเรานี้พวกกระเปาสามเหลี่ยม กระเปาแผพังพาน กระเปาจงอาง กระเปางูเหา มัน
อยูในนั้น พอเปดออกนี้แผออกเลย พวกกระเปาแผพังพาน กระเปาพระพุทธเจาจา
ออกมานี้ โลกวิทู รูแจงหมด ตางกันนะ 

กระเปาคือหัวใจ ธรรม กิเลส อยูในกระเปา ถากิเลสหมดแลวมีแตธรรมลวนๆ 
จาออกไปหมด หาบาทเปนหา สิบบาทเปนสิบ ไมมีปลอม รอยบาท พันบาท จริง
ทั้งนั้นๆ ถาเร่ืองของกิเลสออกเทาไรก็มีแตปลอมๆ ทั้งหมดไมเกิดประโยชนอะไร ให
พยายามกลั่นกรองสิ่งที่จอมปลอมในหัวใจเราออกใหดี 

เร่ืองแกกิเลสน่ีไมมีอะไรแกยากยิ่งกวาการแกกิเลส แกยากที่สุดเลย เพราะกิเลส
นี้เปนเจาอํานาจครอบโลกธาตุใหอยูในวัฏวนเกิดแกเจ็บตายอยูอยางน้ี ไมวาภพใดชาติ
ใดกิเลสพาไปเกิดทั้งนั้น กิเลสกับกรรมมันก็ไปดวยกัน กิเลสเปนเหตุใหสรางกรรมดีชั่ว 
สรางกรรมแลวก็เปนผลของกรรมสุขทุกขขึ้นมา นี่ละวัฏวน กิเลสพาใหสราง กิเลสพา
สรางบาปสรางกรรม พอกิเลสขาดลงไปแลวไมมอีะไรสราง ววิัฏฏจักรไมหมุน 

ศาสนาจะไมมีแลวนะทุกวันนี้ อํานาจของกิเลสแผพังพานทั่วบานทั่วเมืองทั่วเขา
ทั่วเราเต็มไปหมด จะตาํหนิใครก็ไมได เพราะเต็มไปดวยกัน จะขายใหใครใครก็ไมซื้อ 
เพราะใครก็มีเต็มหัวใจๆ ลวนแลวแตกิเลสทั้งน้ันเต็มหัวใจ ธรรมไมมพีอที่จะแจกแบง
กันบางจะวาไง โลกมันกม็ีแตความทุกข เอา กินของแสลงฟาดลงไปๆ ยาไมสนใจ หมอ
ไมสนใจ ครูบาอาจารยไมสนใจ อรรถธรรมไมสนใจ สนใจแตเร่ืองความโลภ ความ
โกรธ ราคะตัณหาซึ่งเปนของแสลง มันก็สรางตั้งแตพษิแตภัยใหตัวเอง ไปที่ไหน
เดือดรอนไปหมด 



 ๕

เหาะมาบนอากาศมาจรวดดาวเทียม กิเลสก็อยูขางบนนั้น อยูในหัวใจ มัน
เหยียบหัวใจของคนนั้น ถาลงกิเลสมีอยูในใจแลว ใครจะเหาะเหินเดินฟามาจากไหนก็
มาแตรางน่ันแหละ แตกิเลสมันเหยียบอยูที่หัวใจ จะวาใครวิเศษวิโสเหาะเหิน
เดินอากาศ ดําดินบินบนมาก็มา ถากเิลสอยูขางในแลวเอาไฟเผาตัวไปตลอดนั่นละ ถา
กิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวอยูที่ไหนสบายหมด ไมมีใครมีความสบายยิ่งกวาศาสดาองค
เอกและพระสาวกอรหันตทาน ทานสบายไมมีอะไรกวนใจเลย เพราะกิเลสตัวเสนียด
จัญไรขาดสะบั้นไปหมดแลว 

ใหพากันฝกนะ จะเอากิเลสออกจากใจนี้เอาออกยาก มีแตไปกวานเขามาแหละ 
กวานกิเลสเขามาเพิ่ม ที่จะไสกิเลสออกไมคอยมี มีตั้งแตกวานกิเลสเขามาเผาตัวเอง 
อยูคนเดียวก็เปน อยูคนเดียวนั่งมันสั่งสมแตกเิลสน่ันละ เร่ืองนั้นเรื่องนี้ คนนั้นเปน
อยางน้ัน คนนี้เปนอยางน้ี คนนั้นไมดีอยางน้ัน คนนี้ไมดีอยางนี้ เจาของไมดีเทาไรไมวา 
เพราะฉะนั้นมันจึงขนตั้งแตความทุกขเขามาหาเจาของ ไปทีไ่หนก็เอาความเลวทรามนี้
ไปอวดเขา วาคนนั้นไมดี คนนี้ไมดี ตวัเลวทรามตัวไปอวดโลกอยูนี้ไมดูเจาของ มันก็ยิ่ง
พองตัวขึ้นไป พากันจําเอานะ เอาละวันนี้เทศนเทานั้นละ 

โธ วาจะไมเทศนวันนี้ก็เทศนเปนตุเปนตะ ถึงยอๆ ก็ยังเปนเนื้อเปนหนังอยูนะ 
ใหพากันจําเอาไปปฏิบัต ิ มาจากเมืองนั้นเมืองน้ี เมืองไหนก็ดินฟาอากาศเหมือนกัน 
มันเปนบามันตื่นนะ เมืองไทยเรานี้ยิ่งเปนเมืองตื่นบา วามาจากเมืองนั้นเมืองนี้ แลว
เหอเปนบานะ เหมือนวาเหาะเหินเดินฟาจากเทวบุตรเทวดาลงมา ไปเมืองน้ันเมืองนี้มา 
เมืองไหนก็ดนิฟาอากาศเหมือนกัน เมืองนรกอเวจีอยูที่หัวใจไมดู แกตัวนีอ้อกแลวอยู
เมืองไหนกอ็ยูเถอะ ตัวนี้ตัวไมสบาย ตัวนี้ตัวกองทุกข 
 

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/

