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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

คนเราดีอยูที่ศีลที่ธรรม 
 

กอนจังหัน 

ตะกี้นี้ไปบอกอีผีบาลูกออีั้ว มันแตงตัวเรอราๆ มา แมมันเปนนองสาวเรา มัน
แตงตัวเรอราๆ มาเราจี้หนาผากมัน เรอราๆ เหมือนเขาจะทอดแหนั่น มันดูไมไดนะ 
คือธรรมดูโลกน้ีมันสกปรกเสียจนกระทั่ง..  ถาพอถูไถไดก็ถไูถไป ไมพอถูไถก็ไดจี้เอา
บางๆ มันทนดูไมได นี่ละธรรมกับโลกมันตางกันอยางน้ี มันขวางกันจรงิๆ นะ โลกไมมี
ธรรมจึงเปนโลกสัตวไปหมด ไมทราบวาอะไรดีอะไรชั่ว ถาธรรมจับเขาไปรู 
แบงสันปนสวนๆ คัดเลือก นั่นตางกันอยางน้ัน อูย จนจะมองดูไมไดจะวาไง เลอะๆ 
เทอะๆ  

พระเรามันเลอะๆ เทอะๆ ภายในใจนะ แตงตวัโกหรูมาสีกรัก ภายในใจมันมี
แตมูตรแตคูถเต็มไมไดนะ เราสอนเสมอใหตั้งอกตั้งใจ อยาเฉือ่ยชานะ อยาออนแอ กบั
กิเลสออนไมได เราออนกิเลสแข็งขึ้นทันที จึงตองอดกล้ันกันตลอดเวลาดวยความ
อดทนพยายามทุกอยาง กิเลสเหนียวแนนมั่นคงมาก อํานาจลึกลับก็มี เปดเผยก็มี มทีุก
แบบอํานาจของกิเลส อุบายของกิเลสที่จะกลอมสัตวโลกใหจมอยูในวัฏวนตายกองกัน
อยูนี้ ตองเอาธรรมมาจับมาแยกมาแยะ ใหพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตัวใหด ี

ความพากความเพียรเพื่อจะแกกิเลส ตองมีสต ิ มีปญญารอบคอบๆ แตนี้ดู
กิริยาของเพือ่นฝูงทีอ่ยูในวัดนี้มันเหมือนซุงทัง้ทอนๆ ไมใชดูถูกเหยียดหยามเพื่อนฝูง 
และเหยียบย่ําเพื่อนฝูง ผมรับเพื่อนฝูงไวแนะนําส่ังสอน มันบกพรองตรงไหนๆ ก็รูอยู
เห็นอยู ควรเตือนก็เตือน ควรบอก-บอก ควรดุ-ดุ ดีไมดีควรขับ-ขับเลยถามันใชไมได
จริงๆ ขับ คือจนจะดูไมไดนะธรรมดูโลก ตางกนัขนาดนั้นละ มองไปไหนนี่แหม ออก
แหมเชียวนะ อํานาจของกิเลสครอบไปหมดๆ ไมมีอะไรที่จะพอเปนชิ้นดไีดเลย 

ยิ่งเขาในวงราชการงานเมืองแลวธรรมไมมีเลย มแีตพวกมูมมามๆ เหมือนหมา
เขาถาน นี่ละไมมีธรรมมีแตกิเลส มันก็มูมมามๆ ตะกละตะกลาม ควาไดควาเอา 
อํานาจปาๆ เถื่อนๆ กฎปาๆ เถื่อนๆ เอามาใชกันกินกันกลนืกันไปอยางนั้น ธรรมดูมัน
ดูไมไดนะ ธรรมนี่เฉล่ียหมดเลยดังที่พูดตะกี้นี ้

อยางวัดนี้พระฝรั่งมีประเทศไหนบางๆ เราแยกสันปนสวนเมืองนั้นประเทศ
นั้นๆ แบงมาๆ เพื่อประโยชนแกทีน่ั้นๆ ใหทั่วถึงกัน แมแตเมืองไทยเราก็เหมือนกัน 
ทุกภาคอยูในวัดปาบานตาดนี้หมด เรารับเฉล่ียเผื่อแผเพื่อเปนประโยชนแกชาติและ
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ประเทศตางๆ เราก็แยกอยางน้ันเหมือนกัน เฉล่ียเผื่อแผใหทั่วถึงกันหมด นี่ละธรรม 
ไมเห็นแกตัว ไมเห็นแกพรรคแกพวกของตัว สุดทายก็ภาคของตัว นี้เปนอันตรายมาก 
ถาลงวาภาคเปนอันตรายมาก เปนอนัตรายตอชาติดวย มีพรรคมีพวกก็ไมคอยเทาไร 
ถายกภาคเขามาแลวเปนอันตรายตอชาติทันที เพราะฉะนั้นจงอยาแยกพรรคแยกพวก
แยกภาค 

ภาคนี่สําคัญมากใหตีออก ใหมีแตชื่อเฉยๆ วาภาคนั้นภาคนี้ หัวใจอยาไปติด
ภาค วาภาคนั้นสูงภาคนี้ต่ํา ภาคน้ันชั่วภาคนั้นเลว ใหปรับปรุงตัวเองทุกภาคนี่ละ
ถูกตองดีงาม ธรรมทานเฉลี่ยอยางน้ี ถาลงเห็นแกพรรคแกพวกแกภาคแลว นั่นละ
อันตรายอยูตรงนั้น ไมใชของดี ใครจะวาพรรคของตัว พวกของตัว ภาคของตัวดกี็ตาม 
นี้คือพวกเลวทราม แลวทําลายตัวเองอกีดวย พรรคพวกเดียวกันก็ทําลายกัน ถาลงมี
พรรคมีพวกมีแบงสันปนสวน แยกสวนแบงสวนไปในทางไมดีแลวจะกระจายทั่ว
ประเทศไทย เสียหายไปหมด เพราะฉะนั้นจึงอยาแยกอยาแบง 

ใครดีใครไมดีใหเตือนกนัสอนกันบอกกัน อันพรรคอันพวก อันพวกอนัภาค 
หมายถึงพวกดี วาอยางนั้นตางหากนะ ใครดีใหเฉล่ียถึงกนัๆ เลวก็ดีดออกๆ อยาให
เขามาติดตัวและพรรคพวกของตัวเอง และเมืองไทยของเรา พากันแยกกันแยะบางซิ 
ศาสนามีอยู เมืองไทยเราทําไมเปนเหมือนสัตวเดรัจฉาน มันผิดกันที่ไมมหีางน่ันละ ถา
จะไปหาจับหาจองเอาหางหมาตัวไหนมันก็จะไลกัดเอา ลองไปเอาหางไอปุกกี้ไอหยอง
เราดซูิมันไลกัดเอาหลงทศิ วัดปาบานตาดนี้แตกหมดเลย ไปแยงหางมันเอามาใสหาง
ตัวเอง ใสหางแลวก็ไมเหมือนมันอกีแหละ ไมเหมือนหมาอีกแหละ แตความประพฤติ
มันเลวไปกวาหมาใชไมไดนะ 

จิตใจอยาใหต่ํา ถาจิตใจต่ําเสียอยางเดียวเลวหมดนะ ใหฟนใจขึ้นมา นี่ละที่วา
ธรรมสอนโลกสอนที่ใจนะ ไมไดสอนที่วัตถุเงนิทองขาวของ ส่ิงเหลานั้นมีอยูตาม
ธรรมดา ทําใหเสียก็ไดดีก็ไดมันหลายอยาง ขึ้นอยูกับจิตใจผูเปนเจาของ ถาจิตใจเปน
เจาของดีแลวทุกส่ิงทุกอยางจะดีขึ้นมาหมด ถาเจาของเลวเสียอยางเดียวอะไรๆ เลวไป
หมด เปนฟนเปนไฟ เปนพิษเปนภยัไปหมดนั่นละ ใหดูหัวใจเจาของ พินิจพิจารณาให
ดี 

ในนามวาเราเปนชาวพุทธ เมืองไทยเรานี้เรียกวาเปนชาวพุทธ ๘๐% แตการ
ประพฤตปิฏบิัตินี้เหมือนเปรตเหมือนผี ๘๐% มันเขากันไดไหมละ พระพุทธเจาสอน
ให ๘๐% เหมือนหมาเหรอ พิจารณาใหดีนะ อูย นาทุเรศจริงๆ ในวัดก็เกงๆ กางๆ 
แบบพระ ออกไปขางนอกเลยพูดไมไดละ ดูไมไดเลย มันเลอะๆ เทอะๆ คือไมมีการ
บังคับตนเองตรวจตราพาที ไมมขีอบเขต ไมมีการรักษาตัวเอง ปลอยเลยตามเลยตาม
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นิสัย นิสัยเปนนิสัยของกิเลสก็ตองเปนอยางน้ัน เขาเหมือนเรา เราเหมือนเขา เลยเลว
ไปหมดทั่วประเทศเขตแดน ใชไมไดนะ ใหนําธรรมเขาไปปฏิบัติ พิจารณาแยกสวนแบง
สวนเจาของเอง วันหนึ่งตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถงึค่ํา เราทําดีทําชั่วอะไรบาง แยกสัดแบง
สวนซิ ไมงั้นจะเสียไปหมดตลอดเวลา เอาละใหพร 

 
หลังจังหัน 

ผูกํากับ เจาหนาที่ผูดูแลสถานีวิทยุเขาแจงผลการกระจายเสียง และการ
รับฟงมาครับ 

ฉบับแรกมาจากจังหวัดพะเยาครับ กราบเรียนเร่ืองสถานีวิทยุที่พะเยา ผานมา
ทางอินเตอรเน็ตหลวงตา สถานีวิทยุเครือขายพะเยา ไดติดตั้งดาวเทียมและออกอากาศ
แลวในเชาวันที ่29 ติดตัง้ดาวเทียมแลว ทําใหไดรับฟงวิทยุตอเนื่องมากขึน้ สงผลใหการ
รับฟงธรรมปฏิบัติแทตอเนื่องมากยิง่ขึ้นดวยเจาคะ 

ขอกราบรายงานผลการรับฟงสถานีเจาคะ... ตัง้แตสถานีวิทยุเครือขายพะเยา
ออกอากาศตั้งแตเดือนมีนาคม 2548 จนถึงตอนนี้ ผูฟงวิทยสุวนใหญเปนพระนักปฏิบัติ 
คุณแมช ี คนชราผูสูงอายุ ครู ประชาชนที่เปนผูใหญเจาคะ และกําลังเชิญชวนให
โรงเรียนรับฟง และจากการรับฟงธรรมปฏิบัติแทขององคหลวงตา แมเพียงไมกี่เดอืนก็
ทําใหจิตใจสงบเย็นลงแตกอนมาก (จาก ทิวาพร เจาหนาที่สถานีวิทยุเสียงธรรมที่
จังหวัดพะเยา) 

ฉบับที่สอง จากอําเภอเมือง จงัหวัดนาน วันที่ 29 กรกฎาคม 2548 

กราบนมัสการองคหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน ดวยความเคารพอยางสูงยิ่ง 

ตามที่องคหลวงตาไดเมตตาจัดตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ใหแกชาว
จังหวัดนานไปแลวนั้น บัดนี้สถานีวิทยุดังกลาวซึง่ตั้งอยูที่วัดเขานอยเทสกรังสี (วัดปา
เขานอย) อําเภอเมือง จ.นาน ไดติดตั้งและออกอากาศ โดยรับสัญญาณดาวเทียมที่
ถายทอดจากสถานีวิทยุบานตาดเปนที่เรียบรอยแลว ผลการรับฟงเปนที่นาพอใจอยาง
ยิ่ง คือในพื้นที่ราบสามารถสงสัญญาณไกลถึง ๔๕ กิโลเมตร ในพื้นที่หุบเขาสงได
ประมาณ ๑๕-๒๐ กิโลเมตร พื้นที่บนภูเขาสูงบางแหงไกลถึง ๖๐ กิโลเมตรก็ยัง
สามารถรับฟงไดชัดเจน 

ดวยความซาบซึ้งในเมตตาและพระคุณของพอแมครูบาอาจารยเปนที่สุด ลูกจึง
ไดกราบเรียนผลการดําเนินงานมาเพื่อโปรดทราบ และไดมีเหตุการณที่เกิดขึ้น
ดังตอไปนี้ คือในคืนวันเขาพรรษา ไดมีเด็กหนุมวัยรุน เปนนักเรียนชั้นมัธยมปที่ ๖ ขึน้
ไปรวมปฏิบัติธรรมดวย ปรกติจะมีแตคนชราประมาณ ๑๕ คนไปปฏิบัติธรรม จากการ



 ๔

สอบถามไดความวา เขาไดยินธรรมะขององคหลวงตาจากวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 
ที่คุณยายของเขาเปดฟง จึงเกิดความชอบและไดตัดสินใจขึน้ไป แสดงใหเห็นคุณคา
ของสถานีวิทยุเสียงธรรมที่องคหลวงตาไดเมตตาใหความอนุเคราะห เพราะเสียงธรรม
ที่แทจริงยอมเปนประโยชนอยางยิ่งตอเวไนยสัตว ไดมีโอกาสไหลเขาสูกระแสแหง
นิพพานในอนาคตกาลตอไป 

สวนการรับฟงสัญญาณเวลาเชาที่เปนการถายทอดสด จะมีเสียงซาๆ รบกวนนิด
หนอย จึงกราบเรียนองคหลวงตามาใหทราบ (ผูดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมจังหวัดนาน) 

หลวงตา เราแนใจในธรรมที่เราแสดงออกทกุขั้นของธรรม จนถึงที่สุดของ
ธรรม สุดความสามารถ ถึงที่สุดของธรรม เขากันไดเลย ออกจากหัวใจลวนๆ  พูดแลว
สาธุ เราก็เคยเรียนมา ภาคปริยัติเรียนไปเทาไรๆ ไมหายสงสัย เรียนไปมากไปนอย
จนกระทั่งเรียนถึงนิพพาน ยังไปตัง้เวทีตีนิพพานอีกวานิพพานมีจริงๆ เหรอ นี่เห็นไหม
ความจํา คือที่เรียนนั่นมันมีกิเลส ผูไปเรียนก็มีกิเลส ในคัมภีรทานเปนธรรมก็จริง แตผู
ไปจดจารึกมานั้นก็มีกิเลส หรือเปนพระอรหันตก็มีแทรกกันมา แตเราถือเอาความจริง
วา ธรรมเปนความถูกตองดงีาม เปนพื้นฐานอันดีสําหรับผูศึกษาเพื่อความดีทั้งหลาย 
จนกระทั่งถงึมรรคผลนิพพาน 

การเรียนมาทั้งหมดมันไมหายสงสัยนะ อานไปเทาไรเรียนไปเทาไร ตั้งแตบาป 
บุญ นรก สวรรค พรหมโลก นิพพาน ความจํานี้จะคอยเปนภัยตอธรรมทัง้หลายเรื่อยๆ 
ไป มันไมไดเชื่อตามที่ทานสอนไว ความสอนไวนั้นถูกตองดงีาม เรียกวาสวากขาตธรรม 
ตรัสไวชอบแลวๆ ไมมีผดิมีเพี้ยนเลย แตกิเลสมันเขาไปแทรกๆ จําไปตรงไหนกิเลสจะ
เขาไปตีไปทาํลาย จนกระทั่งถงึนิพพาน เรียนไปถึงนิพพานก็วานิพพานมีจริงๆ เหรอ 
นั่น นี่ละเรื่องความจํา ทานจึงวาความจํานั้นเอาออกมาจากปริยัติแลวใหมาเปนความ
จริงคือภาคปฏิบัติ เรียนมาแลวตองมาปฏิบัติ ไมมาปฏิบัติก็เหมือนแปลนบานแปลน
เรือนเรา มีสักกี่แปลน มีกี่ขนาดของแปลนนั้นๆ ก็ไมสําเร็จประโยชนอะไร คงเปน
แปลนอยูเชนนั้น ตอเมื่อเราไดเอาแปลนนั้นออกมากางตามความตองการหรือ
ความสามารถของเราที่จะปลูกบานสรางเรือนไดแลว นําแปลนออกมากางแลวปลูก
สรางตามแปลนๆ ผลก็เปนปฏิเวธะ เห็นชัดๆ ขึ้นเปนลําดับลําดาตามที่เราปลูกสรางตึก
ตางๆ หรือรานอะไรก็ตามแต เต็มกําลังของเรา แลวผลก็ปรากฏขึ้นเปนลําดับๆ จน
เปนบานเรือนสําเร็จโดยสมบูรณ เทากับปฏิเวธธรรม รูแจงแทงทะลุโดยสมบูรณ 

ทานแสดงไววาปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ปริยัติไดแกการศึกษาเลาเรียน คือแบบ
แปลนแผนผังของบาป บุญ นรก สวรรค มรรคผลนิพพานนั่นเอง ทีนี้เรานําอันนั้น
ออกมาปฏิบัติ นําออกมาปฏิบัติ ผลปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราและเปนสมบัติของ
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เราดวย เรียกวาปฏิเวธะ ไดรูแจงเปนลําดับลําดาขึ้นแลว นี่ละภาคปฏิบัติเปนภาคที่
แนนอน อาศัยแบบแปลนคือปริยัติ เรียนมาแลวใหปฏิบัติตามนั้น ผลก็ปรากฏขึ้นมา 
ตั้งแตสมาธสิมาบัติ ปญญา กระทั่งวิมุตติหลุดพน บาป บุญ นรก สวรรค ทะลุไปหมด 
จากการปฏิบัตินี้แล เปนที่แนใจดวย 

ไมไดเหมือนที่เราเรียนมา จนกระทั่งถึงนิพพาน เรียนถึงนิพพานก็ยังวา หือ 
นิพพานมีจริงๆ เหรอ นี่คือความจํา ความจริงพอเจอเขาที่ตรงไหนแมนยําๆ ยอมรับๆ 
ตลอดทั่วถงึ จนกระทั่งทะลุถึงพระนิพพาน ปฏิบัติไป นิพพานมีจริงๆ เหรอไมมีสําหรับ
ผูปฏิบัติ ไมมีเลย มีแตหมุนติ้วๆ นิพพานอยูชั่วเอื้อมๆ ตลอดเวลา จนกระทั่งทะลุถงึ
นิพพาน ไมไดเหมือนปริยัตินะ ปริยัติเรียนถึงนิพพานยังไปลูบไปคลํา ลูบคลํามาแต
บาป บุญ นรก สวรรค ถึงนิพพาน ลูบคลําไปตลอด สงสัยไปตลอด นี่คือภาคความจํา 

เพราะฉะนั้นจึงตองหาความจริงมาไดแกภาคปฏิบัติ มาตัดสนิกัน ใหส่ิงสงสัย
เหลานี้หลุดรวงลงไป ขาดสะบั้นลงไป ดวยภาคปฏิบัตินี้เทาน้ัน ภาคปฏิบัติจึงเปน
สําคัญ ตัดสินลงสุดยอดก็คือปฏิเวธะๆ ความรูแจงในผลของงานของตนทีป่ฏิบัติมาโดย
ลําดับจนกระทั่งทะลุปรุโปรงถึงนิพพาน เรียกวาปฏิเวธธรรม ความรูแจงแทงตลอด นี่
คือภาคปฏิบัติ เพราะฉะนั้นการแสดงธรรมที่เราไดแสดงออกทั่วประเทศไทย กลายเปน
ทั่วโลกไปเวลานี้ เราถอดออกมาจากหัวใจจริงๆ  หัวใจนี้ถอดออกมาจากภาคปฏิบัติซึ่ง
สืบเนื่องมาจากปริยัต ิ

ปริยัติเราก็เรียน ขอคุยสักหนอยวาจนเปนมหา เรียนปริยัตินะนี่ สอบไดถึงขั้น
มหา แตก็สงสัยตลอดถงึนิพพาน นิพพานมีจริงๆ เหรอ นั่นเห็นไหมละ พอออกมา
ปฏิบัตินี้ ภาคปฏิบัติผลไดปรากฏขึน้มาตรงไหนแนนอนๆ สะดุดใจๆ ดูดดื่มเรื่อยๆ 
และดูดดื่มเขาไปเรื่อยๆ ทีนี้คําวาการปฏิบัติ-สมาธิมีจริงๆ เหรอ สมถธรรม-ความ
สงบมีจริงๆ เหรอ ไมสงสัยเลย ปรากฏในตัวเองเปนสมบัติของเราดวย ออกจากนั้น
ปญญาทางภาคปริยัติ ปญญามีจริงๆ เหรอ อันนี้มันไมเปน ปญญาทะลุๆ   วิมุตติหลุด
พน นิพพานมีจริงๆ เหรอ ทะลุไปเลย ตั้งแตยังไมทะลกุ็นิพพานอยูชั่วเอื้อมๆ ที่จะ
สงสัยวานิพพานมีหรือไมมี นิพพานมีจริงๆ เหรอ ไมมีเลย 

ทางภาคปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมะขั้นสูงเทาไรๆ ยิ่งดูดยิ่งดืม่ๆ นิพพานเราไมเคย
เห็นเลยก็กลายเปนอยูชั่วเอื้อมๆ นั่นเห็นไหมละ นี่ละภาคปฏิบัติ เราที่ไดนํามาสอนพี่
นองทั้งหลาย เฉพาะอยางยิ่งที่ออกชวยชาติบานเมืองนี่ละเปดเผยจริงๆ แตกอนก็สอน
พระ สวนมากสอนแตพระเจาพระสงฆที่อยูในปาในเขา สอนอรรถสอนธรรม ธรรมะขั้น
สูง ขั้นสูงสุดยอด พระสงฆจะไดรับกอนเพื่อน ภาคปฏิบตัิสอนไปเรื่อยๆ ตอมาก็คอย
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กระจาย จนกระทั่งบานเมืองเราระส่ําระสายจะลมละลาย ก็ตองเอาธรรมเขาไปชวย เรา
จึงประกาศตนวาเปนผูนํา เราไดออกเปนผูนํา 

ทีนี้ออกเปนผูนําก็นําทั้งวัตถุที่จะพาชาติไทยของเราใหลมจม เพราะจิตใจลมจม 
จิตใจต่ําทราม จิตใจลากวัตถุทัง้หลาย  ลากชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย จมลงไป
ดวยกัน เพราะจิตใจต่ําทราม นี่ก็ไดฟนฟูทางดานวัตถุสมบัติ เงินทองขาวของ มีเทาไร
ขนเขาๆ สูสวนรวมมีคลังหลวงเปนตน จากน้ันก็กระจายธรรมะออกเทศนาวาการแก
บรรดาพี่นองทั้งหลายทั่วประเทศ นี่ละธรรมะออกกระจายฟนจิตใจที่ต่ําทราม มันจะลม
จะจม ธรรมะฟนจิตใจขึ้นมา วัตถุก็พลอยไดเปนการฟนไปในตัวดวยๆ เมื่อจิตใจฟน
ขึ้นมา วัตถุกฟ็นขึ้นมา ทุกส่ิงทุกอยางคอยดีขึ้นมาๆ จนกระทั่งถึงปานนี ้

เราสอนโลกดวยนามธรรม วัตถุธรรมก็คือการชวยโลกดวยวัตถุตางๆ มทีองคํา
เปนตน จากน้ันก็เปนนามธรรม กระจายสอนโลกตลอด เวลานี้ก็ออกทางวิทยุทั่ว
ประเทศไทยแลว มีแตธรรมทั้งนั้น นี่ละฟนใจของโลก เราจะไปฟนวัตถุส่ิงของใหมัน
เจริญๆ มันไมมีอะไรเจริญถาใจไมเจริญเสียอยางเดียว ถาใจเจริญเสียอยางเดียว ทุกส่ิง
ทุกอยางจะคอยดีขึ้นๆ ดขีึ้นหมด แมที่สุดขี้วัวขี้ควายก็เอามาเปนปุยได เห็นไหมละ นี่
ละธรรมเอามาเปนประโยชนได มันจะเลวขนาดไหนฟนขึ้นมาๆ ใหเปนของดีคนดีได 

ธรรมที่เรานํามาสอนโลกเวลานี้ เปนธรรมภาคปฏิบัติ เราเรียนมาแลวเปนมหา 
เปนแนวทาง ออกมาภาคปฏิบัติ ปรากฏผลขึ้นจากการปฏิบัติของตน ตัง้แตสมถธรรม 
คือความสงบใจ สมาธิธรรมคือความแนนหนามั่นคงของใจ จนกระทั่งปญญาธรรม 
ความพินิจพิจารณา กระจัดกระจายทางดานปญญา ทะลุๆ ฟาดจนสุดขีดเลย นี่ธรรม
ภาคปฏิบัติ อยูในหัวใจนี้หมดแลว ทุกขั้นของธรรมตั้งแตสมถธรรมขึน้มาจนกระทั่ง
นิพพานธรรมเราไมสงสัยเหมือนที่เรียนวานิพพานมีจริงๆ เหรอ เวลาปฏิบัติเขานี้ยังไม
ถึงนิพพาน ก็นิพพานอยูชั่วเอื้อมๆ มันสงสัยจะไปเอื้อมทําไม นี้ไมสงสัยนิพพานอยูชั่ว
เอื้อม จนทะลุถึงเลย หายสงสัย นี่คือภาคปฏิบัต ิ

ธรรมพระพุทธเจาจะประกาศมรรคผลนิพพานขึ้นมาจากภาคปฏิบัติ ที่สืบ
เนื่องมาจากการไดยินไดฟงแลว ไดยินไดฟงเฉยๆ อานมาเฉยๆ จํามาเฉยๆ ไมสนใจ
ปฏิบัติก็เหมือนหนอนแทะกระดาษ ไมเกิดประโยชนอะไร หนอนแทะกระดาษเปนยังไง 
พวกเรานี่เรียนมาจําไดมากนอยเพียงไรก็มาโอมาอวดน้ําลายกัน แลวไดชั้นนั้นชั้นนี้เขา
ไปยิ่งไปใหญ กิเลสพอกพูนตัว เรียนเพื่อกิเลสพอกพูนตัว ถาเรียนเพื่อจะชําระกิเลส 
เรียนเทาไร เขาใจตรงไหนแกออกๆ โดยลําดับ แกไปโดยลําดับ จนกระทั่งทะลุถงึ
นิพพาน นิพพานมีจริงๆ เหรอถามที่ไหนละภาคปฏิบัต ิ
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นี่ก็ปฏิบัติมาอยางน้ันที่สอนโลกออกมาโดยลําดับ จนกระทั่งเปนผูนํา สอนโลก
ทั่วๆ ไปหมด แกงหมอใหญสอน แกงหมอเล็กก็สอน แกงหมอจิ๋วก็สอน แตแกงหมอ
เล็กหมอจิ๋วมีนอยมาก สวนหมอใหญสอนคนทั่วโลก สอนไปเปนลําดับลําดา จนกระทั่ง
เวลานี้มวนเขามารวมเขามาทางวิทยุ วิทยุนี้ออกทางนั้นทางนี้กระจายออกจากธรรมของ
เราที่แสดงออกมา สวนมากไมคอยปรากฏผูใดที่มาเทศนาวาการเพื่อชวยแบงเบาเราไป
บาง ไมเห็น ก็มแีตหลวงตาบัวองคเดียวเทศนาวาการอยูทุกวันนี้ออกทางวิทย ุ

ธรรมเหลานี้เราเทศนดวยความไมสงสัย เราหมดความสงสัยทุกส่ิงทกุอยางแลว
ไมวาธรรมขั้นใด เราเทศนไปไมมีความสงสัยในธรรมขั้นนั้นๆ ทะลุปรุโปรงถึงนิพพาน
เราไมสงสัย เพราะฉะนั้นการเทศนาวาการ ถาโลกจะพินจิพิจารณาวาเปนการองอาจ
กลาหาญก็ใช แตเราไมมีคําวากลาวาหาญ เราไมมีคําวากลัว มีแตธรรมลวนๆ ซึ่งเหนือ
ความกลาความกลัวไปหมดแลว แสดงออกมาตามหลักความจริงลวนๆ และกระจาย
ออกไปเขาสูจิตใจของประชาชนชาวพุทธเรา แลวคอยรูเน้ือรูตัวขึ้นมา ทุกส่ิงทุกอยางที่
ลมจมเพราะจิตใจต่ําทรามลากสิ่งเหลานั้นใหลมจม ก็คอยฟนขึ้นมาตามๆ กัน 
เนื่องจากจิตใจฟน วัตถุทั้งหลายก็ฟนไปตามๆ กัน 

เพราะฉะนั้นขอใหทุกทานจงไดอบรมจิตใจ จิตใจเจริญรุงเรืองเสียอยางเดียว 
ทุกส่ิงทกุอยางจะเจริญไปตามๆ กัน ถาจิตใจต่ําทรามแลวอะไรจะเจริญที่ไหน เมืองใด
เจริญ บานใดเจริญก็ตาม พูดแตลมปาก ความทุกขทวมทนหวัใจของทุกคนนั่นแหละถา
ไมมีธรรม ใครจะเอาอํานาจบาตรหลวง เจริญรุงเรือง ชาตินั้นประเทศนี้เจริญ มันเจริญ
ตั้งแตอฐิแตปูนแตหินแตทรายแตกระดาษไอหลังลายเทานั้น ธรรมไมไดเจริญที่ไหนมี
แตความทุกขทั้งนั้น ถาธรรมเจริญที่ไหนนั้นละความสุขอยูที่นั่น 

ขอใหพากันสนอกสนใจเรื่องอรรถเรื่องธรรมนะ ธรรมเจริญที่ใจแลวทุกส่ิงทุก
อยางจะราบรื่นดีงาม การซื้อการขายไปมาหาสู ไมเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ไมมี
รอยเลหรอยเหลี่ยม รอยสันพันคมตอกัน โลกก็เปนสุขทั้งเขาทั้งเรา ซื้อกันดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต ขายกันดวยความซื่อสัตยสุจริตโดยความเปนธรรม ทุกส่ิงทุกอยางก็
ราบร่ืนดีงาม นี้คือธรรมครองโลก ครองหัวใจคน แลวกระจายออกไปประสานซึ่งกัน
และกัน ตางคนตางมีอรรถมีธรรมก็เปนความสงบตายใจเชื่อถือซึ่งกันและกันได นี่ละ
ธรรม ใหทานทั้งหลายนําไปปฏิบัติ 

เราสอนธรรมนี้ตั้งแตธรรมขั้นพื้นๆ ถึงที่สุด เราไมไดสงสัย ถอดออกมาจาก
หัวใจสอนพี่นองทั้งหลาย ใครจะเชื่อไมเชื่อก็เปนกรรมของสัตว กรรมของเราเราเต็ม
เหนี่ยวแลวอยูในหัวใจเรา เราไมสงสัยวากรรมของเราเปนกรรมประเภทใด สูงต่าํ
ประเภทใด เราหายสงสัยหมดแลว นําธรรมที่หายสงสัยนี้มาสอนพี่นองทัง้หลาย ถาได
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ปฏิบัติตามนี้ความหายสงสัยจะเปนขึ้นในใจของทานผูปฏิบัติเสียเอง ไมไดเกิดขึ้นจาก
ใครแหละ เกิดขึ้นจากเรา พากันไปประพฤติปฏิบัตินะ เราอุตสาหพยายามสอนเต็ม
กําลังความสามารถแลว เปนเวลา ๕๖ ปนี้ ตั้งแตสอนโลกมา ทีม่าเปดเผยจริงๆ ก็ตอน
มาชวยชาติบานเมืองได ๗ ปนี้ละ เปดเผยมากทีเดียวอันนี้ แตกอนก็สอนอยูทั่วๆ ไป 
หากไมไดประกาศตนวาเปนผูนํา ซึ่งนําธรรมออกประกาศดวย อันนี้เปดเผยทั่วไปหมด 

เวลานี้กําลังออกทางวิทยุ ใครอยูที่ไหนๆ ไดยินเสียงอรรถเสียงธรรม มันจะ
เหาะเหินเดินฟาไปลงนรกที่ไหน เมื่อไดยินไดฟงจิตสงบ จิตสงบเย็นๆ ลงไป จิตสูงขึ้น
เปนลําดับในความสงบเย็นของตนจากธรรมที่เปนน้ําดับไฟ คือกิเลสตัณหาเปนตัวไฟ
สําคัญเผาที่หัวใจ เมื่อไดฟงอรรถฟงธรรมเทากับน้ําดับไฟ จิตใจมีความสงบเยน็เปน
ลําดับลําดา แลวก็คอยเปนผูเปนคนขึ้นมา แลวก็ไดคํานวณละที่นี่ เราเกิดมาตั้งแตเกิด
จนกระทั่งปานนี้อายุเรามีเทาไร มีกี่ป กี่เดือน แตกอนไมสนใจนะ มีแตคบืแตคลานแต
ทะเยอทะยานดีดดิ้น เพื่อความร่ําความรวย เพื่อยศถาบรรดาศักดิ์บาๆ บอๆ ไปนั่น จะ
ตายเมื่อไรไมไดสนใจตัวเอง พอธรรมเขาสูใจเทานั้นละ ทีนี้จะบวกลบ คูณ หาร ตัวเอง
ไปเองนะ ไมตองมีใครบอก 

บวก ลบ คูณ หาร ตัวเอง ตัง้แตเราเกิดมาจนกระทั่งปานนี้ เราไดทําความดี
ความชั่วอะไรๆ บาง ทีนี้จะทดสอบตัวเอง เมื่อธรรมเขาถึงใจแลวจะเปนเครื่องพิสูจน
ตัวเองไดโดยลําดับ แลวพิจารณา ออ ตัง้แตระยะนั้นมาระยะนี้ เราทําความเสียหาย
อยางน้ัน บัดนี้เราจะทําความดี ทีนี้พลิกตัวใหเปนความดีตอไป ก็เลยกลายเปนคนด ีดี
วันดีคืนจนกระทั่งถึงวันตาย คนนี้ดี นั่น คนที่ลืมตัวตั้งแตวันเกิดมาจนกระทั่งถงึวันตาย 
คือคนนี้ไมเคยสรางความดีงาม ธรรมไมเคยเขาสูใจ จึงไมได บวก ลบ คูณ หาร ตัวเอง 
ตายไปดวยความลมจมมีเยอะนะ 

ใหทานทั้งหลายเอาธรรมนี้ไปพิสูจน ความเปนอยูของเราตั้งแตเกิดมานี ้ อาศัย
มืดแจงมาจนกระทั่งถงึปานนี้ตอไปนี้มันก็จะตาย แลวตายแลวรางกายนี้มันลงไปเปน 
ดิน น้ํา ลม ไฟ ใจไมตาย บุญบาปอยูกับใจนี้ละ เราจะสรางบุญหรือสรางบาป ถาสราง
บาปก็สรางฟนสรางไฟ สรางเวรสรางกรรมเขาสูตัวเอง ถาสรางบุญก็สรางผูพึ่งเปนพึ่ง
ตายเขาสูจิตใจ เอา เลือกเฟนตั้งแตบัดนี้ ตอนี้ไปเราจะไมทําความชั่วชาลามก จะทําแต
ความดีงามเขาสูใจๆ ใจเมื่อมีความดีงาม คืออรรถคือธรรม บุญกศุลหนุนอยูแลว ตาย
ที่ไหนตายเถอะคนเรา ไมไดวาบนบก ในแมน้ําที่ไหน บนฟาอากาศตายไปไดดวยความ
ดี คนที่มีแตความชั่วไปตายอยูบนอวกาศดาวเทียมก็เถอะ จมทั้งน้ันแหละ มันไมไดอยู
กับดินฟาอากาศ มันอยูบุญกับบาปในหัวใจ ติดหัวใจเรา อยูตรงนี้ ใหพากันสรางตรงนี้
ใหดี 
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วันนี้ก็ไดเทศนาวาการเตือนพี่นองทัง้หลายใหไดเขาใจ เร่ิมตนมาตั้งแตเขา
ประกาศทางวิทยุ ออกทางจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ ซึ่งเปนเรื่องของธรรมสอนโลก เราก็เลย
นําอันนั้นมาตอกระจายออกไป ใหทานทั้งหลายไดนําไปคิดไปอานนะ คนเราดีอยูที่ศลีที่
ธรรมนะ ไมไดดอียูดวยชื่อดวยนาม ตั้งชือ่ตัง้นามอยางน้ีใครตั้งก็ได ตั้งฟากจรวด
ดาวเทียมแตเจาของอยูใตกนนรกก็ม ี เปนอยางน้ันนะถาไมดีเสียอยางเดียว ตั้งฟาก
จรวดดาวเทียมก็ตามเถอะ เจาของลงจมกนนรก ถาตัง้เจาของดีๆ แลวนายขี้นายตดก็
ตามมันขึ้นทเีดียว มันมีแตชื่อเฉยๆ ไอขี้ ไอตดนั่น มันมีอยูกบัทุกคน ใครเคยขี้ใครเคย
ตดไหม ใครเวนไมขี้ไมตดมีไหมอยูในนี้นะ มันมีดวยกันทําไมจะพูดถึงมนัไมไดเมื่อมนั
มีอยู ตั้งชือ่ตั้งนามอะไรก็ตามเถอะ ขอใหตัวของเราด ี ดีทั้งน้ันละ พากันจําเอา เอาละ
ยุติเพียงเทานี้กอนเหนื่อย 

(มาจากกรุงเทพฯครับ) มาจากกรุงเทพฯจะไปไหนละ (เปนรองเจากรมสง
กําลังบํารุงทหารบกครับ) แลวมาเยี่ยมเหรอ เปนยังไงวันนี้ถึงไดมาเยี่ยม มีเหตุผล
กลไกอะไร (ระลึกถึงหลวงตาอยูตลอดครับ) โถ หลวงตาเกงเลยไดระลึกถึง สาเหตุที่
ไดระลึกถงึหลวงตาเพราะเหตุใดนี่อันหนึ่ง มันตองกางออกไปซิ ก็ดีละเขาวัดเขาวา ดี 
เปนมงคล การพูดวาเขาวัดเขาวานี้ เราไมไดพดูแงเดียวนะ เพราะหัวใจเราเปนยังงั้น 
เร่ืองของธรรมก็เปนอยางนั้นดวย คําวาวัดวาวา วัดวาเปนสวมเปนถานก็มี ไมอยากเขา
อยางน้ัน ถาวัดวาเปนวัดเปนวาเปนศีลเปนธรรม พระเปนพระผูทรงศลีทรงธรรมเอา
เขาเถอะ วางั้นนะ ถาแบบเปนสวมเปนถาน พระเณรเปนมูตรเปนคูถอยาเขา มันมีทั่ว
โลกเขาใจไหม เอาละเพียงเทานั้นละ ไปวัดไปวาเพื่อศีลเพื่อธรรมอยางน้ันดี 

เอาไปแยกนะถาวาหลวงตาพูดผิด พวกวัดพวกวาเหมือนสวมเหมือนถาน พระ
เณรเหมือนมูตรเหมือนคูถมี เลอะเทอะเต็มไปหมดในวัดในวา วัดวาจริงๆ คือทานผู
ทรงศีลทรงธรรมปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลจริงๆ นั่นเขาเถอะวางั้นเลย ใหเขาเถอะ อยูที่
ไหน เอา ซอกซอนเขาไป เอาละพอ ฟงเทศนวันนี้เปนยังไง (รูสึกซาบซึ้งแลวก็มี
ความสุขครับ) 

เมื่อวานซืนนี้ก็ขามไปเวียงจันทน เหตุที่ขามคือวาทางโรงพยาบาลเวียงจันทนเขา
มาขอเครื่องมือ เฉพาะอยางยิ่งตา ซึ่งเปนจุดสําคัญที่เราสนใจมากอยูแลว เราก็เลย
รับคําแลวก็ไป เมื่อวานซืนไป ไปเราก็ไปชวยเต็มกําลังของเรานั้นแหละ ไปเขา
โรงพยาบาลเลย ถามเครื่องไมเครื่องมอืขาดอะไรๆ เขาก็บอกมาๆ เรารับปุบๆ 
จนกระทั่งหมดนะ เครื่องมือตา เขาขาดเทาไรๆ เอาๆ บอกมา บอกมาจดปุบๆ เรารับ
หมดเลยนะ รวมแลวเปน ๘,๓๘๐,๐๐๐ ไปชวยนะ เมื่อวันที่ ๑ ไปชวยพี่นองทางชาว
ลาวเราก็ดี ทางนั้นสถานทูตไทยเราเปนผูนํา มารอรับตั้งแตเชิงสะพานเขตลาวเขตไทย 
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ทูตไทยเรามาจากเวียงจันทนมารับไปเลย เขาเลย จนกระทั่งถงึเสร็จเรียบรอยแลว ก็
ตามมาสงจนกระทั่งถงึเขต ไดชวยทางนั้น ๘,๓๘๐,๐๐๐ ก็หมด บอกวาเครื่องตา เขา
บอกเขาขาดแคลนมากเครื่องตา 

คือเขาไปขอที่นูนกอน ที่เราไปกรุงเทพฯ นะ เขาติดตอไปขอทางนูน เราจึง
เปดทางให เออ ใหเรากลับไปอุดรฯ เสียกอน แลวคอยมาติดตอทีหลัง เพราะฉะนั้นจึง
ไดไปเมือ่วันที่ ๑ ไปแลวก็ใหเต็มเหน่ียวเลย ขาดอะไรๆ ใหหมดสําหรับตา วาเทานี้
เหรอ เทานี้ รวมแลวเปนราคา ๘ ลานกวา ก็กลับมา ทางโนนก็ยิ้มแยมแจมใส ทางนี้ก็
ยิ้มแยมแจมใส ตางคนตางยิ้มแยม สถานทูตไทยบริการทั้งวันเลย ทั้งแตมานี้มารออยูที่
เขตลาว เขตไทย แมน้าํโขง รับไปนี้ ออกนี้ยังตามมาสง จนกระทั่งถงึเขตนี้เหมือนกัน 
ทูตไทยเอากนัทั้งวันเลย 

(หลวงตาไปที่ไหนที่นั่นก็มีความสุขฮะ ใครมาหาหลวงตาก็มีความสุขครับ) ใคร
มาหาหลวงตาก็มีความสุข ไอปุกกีห้มาหลวงตาที่เล้ียงไวนี่นะ มันมารังแกกันอยูตอหนา
เรา ไมเรียวหวดเอาเสียหลงทิศ ไมทราบวาไอปุกกี้จะมีความสุขหรือความทุกขไมทราบ
นะ มันฉลาดเหมือนกันนะ พอตีจากน้ันมาแลวไมรังแกกันเลย นี่ละสอนหมาก็สอน พอ
เสียงเวกวากๆ ใสกัน ไมเรียวมา ก็จับตัวนี้มาหวดๆ ปลอยไป แลวจับตัวนี้มาหวดๆ 
ตั้งแตนั้นมาเงียบเลย ไมเคยรังควานกันเลย เหอๆ หาๆ ไมมีเลย ตัวไหนมีลักษณะเหอ
หา วิ่งหนี คือกลัวไมเรียว ไมมีคนกต็ามนะ เขารูผิดนะ หมาไมใชเลน พอเขาหาๆ ใส
กันเทานั้น เขาตองรีบวิ่งหนี คือไมเรียวจะลงหลังเขา เออ เขาทาดีอยู เล้ียงหมามันก็
นาดูนะ หมาก็รู หมาก็มีวินัยเหมือนกัน หมาเรามีวินัยเหมือนกัน ยังไมใหพรนะ ทีนี้จะ
ใหพร 
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