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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

เหมือนเอาฝามือกั้นน้ํามหาสมุทร 
 เราก็ไดพยายามสุดขีดแลวเพื่อพี่นองลูกหลานไทยเรา ทองคํา ๑๑ ตันกับ ๓๔๐ 
กิโล ๓๙ บาท ๒๐ สตางค เปนของเล็กนอยเมื่อไร ตองตะเกยีกตะกายทัว่ประเทศไทย
เราทุกคนๆ จึงไดมา พอหยุดนี้แลวก็หายเงียบเลย เชนอยางที่วาเรามอบทองคํา ๑๑ 
ตันกับ ๓๗ กิโลคร่ึงตั้งแตวันนั้นแลวเราไมมีเงื่อนตอเลย กข็าดมาตลอดทุกวันนี้ไมมี
อะไรมาตอ อันนี้พอมีเงือ่นตอมันก็ไดตั้ง ๓๐๓ กิโลขึ้นมาแลว รวมกันมาเรื่อยๆ อยาง
นี้ละ 

(วัดสอยดาวใต ต.ทับไทร อ.โปงนํ้ารอน จ.จันทบุรี ถวายสถานีวิทยุเสียงธรรม
เพื่อประชาชนอําเภอโปงน้ํารอน จ.จันทบุรี ออกอากาศผานจานดาวเทียมตั้งแตเวลา 
๕.๐๐ น.ถึง ๒๓.๐๐ น.โดยรับสัญญาณจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนวัดปา
บานตาด ๑๐๐% แดองคหลวงตา ยกใหเปนสมบัติของสงฆ) 

วิทยุของเราเวลานี้มีเทาไรแลวที่ออก (๗๘ ครับ) ๗๘ แหงเหรอ (ครับ) มาก
แลวนะ ทั่วประเทศไทยมี ๗๘ แหง แลวธรรมะที่นํามาแสดงนั้น สวนมากมักจะเปน
ธรรมะที่หลวงตาบัวนําออกมาแสดงมากกวาครูบาอาจารยทั้งหลาย คือครูบาอาจารย
ทั้งหลายในสายกรรมฐานก็มาเทศน  แตสวนมากจะเปนเรานั่นละมาก มักจะนําหนา
เสมอ ครูบาอาจารยทั้งหลายก็ไดนําเทปทานออกมา เทศนออกทางวิทยุ แตเปนสวน
นอย สวนใหญเปนเรื่องเราทั้งนั้นแหละออกหนาๆ เลย ยิ่งเทศนธรรมะเด็ดๆ เผ็ดๆ 
รอนๆ นี้ พวกนักภาวนาชอบจะฟงกันตอนกลางคืนหรือตอนดึกๆ ธรรมะอันนี้มักจะ
ออก เกี่ยวกบัเรื่องนักภาวนา อยูกลางคืนเงียบๆ แลวก็เปดวิทยุนี้ออก เขากันไดสนิท 

คือธรรมะมหีลายประเภท ธรรมะทัว่ๆ ไปเรียกวาแกงหมอใหญ ธรรมะหมอ
เล็ก หมอจิ๋ว เปนธรรมะสูงขึ้นเรื่อย หมอเล็กหมอจิ๋วตั้งแตสมาธิขึ้นไปเรื่อยจนกระทัง่ถึง
วิมุตติหลุดพน นี่เรียกวาแกงหมอเล็กหมอจิ๋ว ธรรมะประเภทเด็ดเดี่ยวเฉียบขาด พุง
ทะลุถึงนิพพานเลย ธรรมะเหลานี้กําลังออก นี่ก็เขากันไดเรียบรอยแลวกับที่เราคิดคาด
ไวแตเบ้ืองตน ที่เราจะประกาศลั่นขึ้นมาในทามกลางเมืองไทยของเราป ๒๕๔๐ เรา
ไมไดลืมนะ ถามไปตรงไหนมีแตกุดแตดวนๆ ถูกไฟความทุกขความจน ความลมความ
จมเผาเขามาๆ  อาว มันจะไมมอีะไรเหลือเมืองไทยเรา ปูยาตายายพาถอพาพายมาตั้ง
นานแสนนาน ก็พากันสงบรมเย็นมาโดยลําดับ แตเวลาลูกหลานไทยเกิดมาทีหลังนี้ 
จํานวนมากขึ้นตั้ง ๕๐-๖๐ ลาน แลวรวมหัวกันจะจมลงในทะเลเปนไปไดเหรอ นั่นละ
เร่ืองราว 
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จึงไดออกประกาศ เอา จะชวย ตายใหเห็นตอหนาตอตาเรา ตายทามกลางความ
จม เอา เราอยูในทามกลาง จะออกละชวยชาติวางั้นละ เราก็ออกประกาศเลย เอา เรา
จะเปนผูนําชวยชาติ ทีนี้คําวาชวยชาติบรรดาประชาชนทั้งหลายสวนมากจะคิดไปถงึดาน
วัตถุ ชวยการเงินการทองขาวของทกุส่ิงทุกอยางทีเ่ปนดานวัตถุ ชวยชาติๆ เขาไมคอย
คิดดานนามธรรม คือธรรมที่จะสั่งสอนโลก แตเราคิดเรียบรอยแลว ดานวัตถุนี้โลกจะ
มองเห็นกอนใคร ดานธรรมจะไมมอง แตธรรมมองดูธรรมกอนอื่น วัตถุเหลานี้เพียง
เล็กนอยเทานั้น สวนธรรมนี้ออกกระจาย 

เห็นไหมละเวลานี้ออกตัง้ ๗๘ แหง ตั้งแตเร่ิมประกาศนําพี่นองชาวไทยมา 
๒๕๔๑ ธรรมยิ่งกระจายออกกวางขวางๆ นี่เราคิดไวเรียบรอยแลววาคราวนี้ธรรมจะได
ออกสูโลก มีวัตถุเปนผูนําหนากอน สวนที่จะออกจริงๆ เปนธรรม จะออกสูจติใจของ
ประชาชนชาวพุทธเรา แลวก็ออกจริงๆ เห็นไหมละ ตั้ง ๗๐ กวาแหงวิทยุ แลวยังจะ
ออกเร่ือยๆ นะ แลวธรรมะนี้เราพูดจริงๆ ตามหลักความจริงที่ไดประพฤตปิฏิบัติมา
จากคําสอนพระพุทธเจาซึ่งจริงรอยเปอรเซ็นต บริสุทธิ์รอยเปอรเซ็นต นํามาปฏิบัติจน
เห็นผลขึ้นมา 

ธรรมที่นํามาแสดงอยูทกุวันนี้ เปนผลจากภาคปฏิบัติ ปริยัติเราจําไดมายังไม
เปนสมบัติของเรา จําไดๆ แลวหลงลืมไปๆ เรียนจบพระไตรปฎกก็จําไดใน
พระไตรปฎก แตมรรคผลนิพพานยังไมปรากฏเพราะยังไมปฏิบัติ ทีนี้พอแยกออกจาก
การศึกษาทางปริยัติมาแลวก็มาเปนภาคปฏิบัติ ก็ปรากฏผลขึ้นมาจากภาคปฏิบัติ 
ตั้งแตความสงบเย็นใจจากกรรมฐานนะภาคปฏิบัติ ปราบกิเลสภายในใจซึ่งแสดงเปน
เปลวฟนเปลวไฟอยูในหัวใจลงดวยน้ําดับไฟคือจติตภาวนา สงบลงๆ ทีนี้ธรรมความ
สงบเย็นใจ ความสวางไสว ความแปลกประหลาดอัศจรรยเปนขั้นๆ ตอนๆ เร่ิมขึ้น
มาแลวที่นี่จากภาคปฏิบัติ สมบัติเหลานี้เปนสมบัติโดยแทของผูปฏิบัต ิ

เรียนมาไดแตความจํามาเปนแนวทาง พอออกมาปฏิบัตินี้เปนความจริงขึ้นมา 
แลวก็เปนสมบัติของตนๆ ดวย พระพุทธเจา พระอรหันตทาน นั่นละสมบัติของทาน
ครองในหัวใจเต็มสัดเต็มสวน มาสอนโลกจึงบริสุทธิ์รอยเปอรเซ็นตตลอดมา ธรรมะที่
เรามาสอนพี่นองทั้งหลายนี้ เราก็แนใจเต็มกําลังหัวใจของเรา แมจะตวัเทาอึ่งก็ตาม
ความจริงก็เต็มตัวของอึง่นั้นแหละ สอนเราไมไดสงสัยนะวาสอนนี้ผิดไป เพราะถอด
ออกมาจากหัวใจจากภาคปฏิบัติของเรา 

รูมากรูนอยตั้งแตความสงบๆ เย็นขั้นใดๆ นี้นํามาแสดงหมด สมาธ ิ ปญญา 
ปญญากี่ขั้นก็เคยพูดแลว ปญญาประเภทนี้ใครไปพูดทีไ่หนได ตองออกจากภาคปฏิบัติ 
เชนวาสติปญญาอัตโนมตัิ ทานบอกวาภาวนามยปญญาในปริยัติทานแสดงไว เวลาออก
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ทางภาคปฏิบัติก็เปนสติปญญาอัตโนมัติ ภาวนามยปญญาละที่นี่ออกทุกดาน ธรรมะ
ออกทางดานจิตใจกระจายออก กิเลสขาดสะบั้นไปพรอมๆ กนั ธรรมะเกิดขึ้นกิเลสดับ
ไปๆ กวางขวางออกไป ฟาดเสียจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไมมีเหลือเลย มีแตธรรม
ลวนๆ เต็มหัวใจ สอนพี่นองทัง้หลายดวยความองอาจกลาหาญชาญชัยเลยสมมุติไป
หมดแลว การสอนพี่นองทั้งหลายจึงไมสงสัยในการสอน 

ใครจะมาโจมตี ปากอมขี้มาโจมตีทานั้นทานี้เราไมสนใจ ธรรมพระพุทธเจาเปน
ธรรมที่เลิศเลอ ไมใชธรรมประเภทปากอมขี้ที่มาเหาว็อกๆ แว็กๆ หาเร่ืองวาอวดอุตริ
อยางน้ันอวดอุตริอยางนี้ ตัวหัวมันไมเคยสนใจกับการภาวนาเลยแลวมันเอาอะไรมา
อวด มาวาตัวเกง หาวาผูที่ปฏิบัติทานรูทานเห็นนั้นวาเปนอุตริ ตัวไมปฏิบัติมันเลยอุตริ
ไปไหน มันไมใชจมลงนรกอเวจีแลวเหรอพวกนี้นะ มันหนาขนาดนั้นนะมันอวดธรรม 
ธรรมดีเลิศเลอขนาดไหนมันหาเรื่องเขามาเหยียบย่ําทําลาย นี่ละธรรมภาคปฏิบัติทาน
ทั้งหลายจําใหดี 

การเทศนาวาการสอนพี่นองทั้งหลายเราเปดออกจากหัวใจเลยทีเดียว เร่ือง
เรียนมานั้นเปนปากเปนทางเพื่อเปนแนวทางของการปฏิบัติ ทีนี้เวลาปฏิบัติแลวผล
ปรากฏขึ้นเปนยังไงๆ ตั้งแตสมถธรรม วิปสสนาธรรม จนกระทั่งวิมุตติธรรม ออกจาก
ภาคปฏิบัติแลวมารวมอยูที่หัวใจ หัวใจเปนธรรมทั้งดวง นั่นละพระพุทธเจาพระอรหันต
ทาน หัวใจทานเปนธรรมทั้งดวงเปนสมบัติอันลนคาของทาน แสดงออกแกโลกสงสาร
จึงไมมคีําวาอัดวาอั้น ตีบตันอั้นตูไมมี จิตเมื่อเปนธรรมธรรมเปนจิตแลวกวางขวางยิ่ง
กวาแมน้ําทองฟามหาสมุทรเสียอีก คือธรรมภายในใจทานครอบโลกธาตุ นั่นละธรรม
ครอบโลกธาตุ ส่ิงทั้งหลายครอบไมไดนะ แตธรรมนี้ครอบได นี่ก็ไดนํามาสอนพี่นอง
ทั้งหลาย 

นี่ละพุทธศาสนาจริงหรือไมจริง ออกมาทาทายไดจากภาคปฏิบัติที่มาจากธรรม 
เราเรียนธรรมมาปฏิบัติธรรม ผลปรากฏขึ้นเปนสมบัติของเรา จนกระทั่งวิมุตติหลุดพน
เปนธรรมธาตุขึ้นมา จากธรรมของพระพุทธเจาทั้งน้ัน ใหพากันไปปฏบิัตินะ อยา
เหยาะๆ แหยะๆ เวลานี้ถาเปนเรื่องกิเลสน้ีมันอยากไดหาขา สองขาไมพอว่ิงอยากได
สิบขาวิ่ง ตาอยากไดสักสิบตา หูสิบหูฟงเร่ืองของกิเลสเขาใจไหม มันไมพอฟงมันดดี
มันดิ้นเปนบากันทั้งโลกละเมืองไทยเราที่เปนเมืองพุทธนี้แหละ มันกําลังเปนบากัน
อยางหนักเวลานี้ เหอเร่ืองนั้นเหอเร่ืองน้ี มองดูแลวมีแตมูตรแตคูถในสายตาของธรรม 

ธรรมทานดูทานดูจริงๆ ธรรมทานไมมีไดมีเสีย ทานสนุกดูถาดูแบบสนุกนะ 
ทานไมมีอะไรคําวาไดวาเสียจะมากระทบกระเทือนทาน ทานพอหมดแลวดูโลกไดอยาง
ถนัดชัดเจน ที่พูดอยูเวลานี้ก็เหมือนกัน เราผานไปหมดแลวเรื่องความไดความเสียใน
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หัวใจของเราไมมี สอนโลกนี้สอนดวยความเมตตาลวนๆ ใครจะวาอะไรๆ เราไมสนใจ
ไอพวกมูตรพวกคูถ ธรรมะนี้เหยียบไปเลยทีเดียว ธรรมะตางหากที่ฉดุลากโลกใหพน
จากทุกข กิเลสตัวมูตรตัวคูถมันมีแตฉุดลากลงจมกองมูตรกองคูถกองฟนกองไฟทัง้นั้น
แหละ เปนของวิเศษวิโสอะไร แตพากันดีดกันดิน้เสียจนไมรูเนื้อรูตัว 

นี่ละอํานาจของกิเลสเสกสรรปนยอวาเปนของดิบของดี กม็ูตรคูถมันดีอะไร อยู
ในมือก็เหมน็อยูในมือ เอาออกจากมือกระจายไปไหนทั่วทองฟามหาสมุทรมันก็เหม็น
คลุงไปหมดอันมูตรคูถนัน้นะ ถาธรรมแลวก็หอมหวนชวนชมไปหมดทัว่โลกดินแดน 
ทานแสดงไวอยางน้ัน ใหพากันปฏิบัติบางนะ เวลานี้เหินหางมาก ยิ่งวงราชการ
บานเมืองแลวเห็นธรรมเปนของเลนเปนตุกตาไป เห็นกิเลสเปนทองคําทั้งแทง 
เพราะฉะนั้นวงราชการตางๆ จึงมีแตตัวสกปรกเต็มบานเต็มเมืองกินตับกินปอด
ประชาชนทั้งหลาย ธรรมแททานไมกนิ พูดใหชัดเจนเลย 

เอา เอาตัวเราพูดไดเลย เราพูดนี้เราพูดดวยความสัตยความจริง ที่เราชวยชาติ
มานี้มีที่ตรงไหนไดมีความมัวหมองในใจของเรา วาไปหยิบเอาของพี่นองทัง้หลายเขา
มาสมบัติของตน คือกินงุบๆ งิบๆ กินหากินสิบ กินใตโตะเหนือโตะเราไมเคยมี นี่
ชัดเจนขนาดนั้นนะ นับแตทองคําลงมาที่วา ๑๑ ตันกับ ๓๐๐ กวากิโล เขาหมดไมมีเลย 
แลวดอลลารเงินสดเหมือนกัน ออกกระจายทั่วพี่นองชาวไทยกันทั้งประเทศนั้นแหละ 
การปลูกการสรางไปที่ไหนมองไปไหนเห็นแตรอยกอรอยสรางของเรา ที่นําเงินพี่นอง
ทั้งหลายมาจากจิตใจที่รักสงวนมากมาชวยกันบริจาค แลวออกมาเปนดานวัตถุเกี่ยวกับ
การกอสราง 

เฉพาะโรงพยาบาลนี้มากที่สุดทีเดียว โรงพยาบาลนี้มาก เครื่องมือแพทย รถรา 
ตึกราม ตลอดสถานที่ที่จะขยับขยายโรงพยาบาล หรือซื้อที่ใหเปนโรงพยาบาลเลยก็มี นี้
มีแตเงินของพี่นองทัง้หลาย เราไมเคยเอามาเปนสมบัติของเราแมเม็ดหินเม็ดทราย เรา
ระลึกไมไดเลยวาเราทุจริต ไมมี เราจึงกลาพูดไดทุกอยาง พดูกับบรรดาพี่นองทัง้หลาย 
เพราะเราทําดวยความพอแลวในหัวใจ เราไมตองการอะไรแลวในสามโลกธาตุ ปลอย
หมดโดยสิ้นเชิง อุปาทานในหัวใจไมมีกับสิ่งทั้งหลาย ขึ้นชื่อวาสมมุติไมมีเลย ผานไป
หมด ปลอยวางหมดแลว มีแตความบริสุทธิ์ใจเต็มไปดวยความเมตตา 

ตื่นขึ้นมาพับนี้ความเมตตาออกแลว ออกชวยนูนชวยนี้ พอจะชวยไดมากนอย
เพียงไรก็พยายามทําอยูงั้นตลอดเวลา นี้เพราะอํานาจแหงความเมตตา พอทุกอยางแลว
ในหัวใจพอ ไมมอีะไรจะมาเพิ่มเติม เปนสวนเกินทั้งหมดจึงไมเอา สวนที่พอดีก็คอืคํา
วาพอ พออยางเลิศเลอ คอืใจทีบ่ริสุทธิ์ ใจเปนธรรมธาตุเรียบรอยแลว นั้นละใจ
พระพุทธเจาใจพระอรหันตนํามาสอนโลก ใหไดรับความสงบรมเย็นพอรูจักบาปจัก



 ๕

บุญคุณโทษบางก็เพราะอรรถเพราะธรรม เร่ืองกิเลสจะไมรูนะเรื่องบาปเรื่องกรรม จม
ลงในนรกมันก็ไปเพลินอยูในนรก ไปสะแตกเหลาอยูในนรกก็ไมรูละ ไปหาดูพวกไปตก
นรกมันไปสะแตกเหลาอยูในนรกก็ไมรู 

มันเลวขนาดนั้นละเวลานี้ วงราชการยิ่งเลวมาก เราไมไดตําหนิทั่วๆ ไปหมดนะ 
ผูดีมีแตเหมือนเอาฝามือกั้นน้ํามหาสมุทร มหาสมุทรคือความทุจริตในวงราชการตางๆ 
ฝามือของขาราชการผูดีเทาฝามือตานทานไมไหว สุดทายก็เปนกองมูตรกองคถูไปหมด
ในวงราชการ สรางฟนสรางไฟใหแกประชาชน ใครมาเปนอะไรๆ เขาไมอยากรบัทุก
วันนี้เขาเบื่อ คนนั้นเปนนายกฯ คนนี้มาเปนนายกฯ ใครก็ไมอยากฟง เพราะนายกฯ 
ไหนก็ไมพนที่จะไปควาเอาตับเขามากิน พวกนี้พวกจนตรอกจนมุมไปดวยความอยาก
ความหิวความโหยนะ ไดเทาไรไมพอๆ กินเสียจนจะตาย 

พวกวงราชการหางเหินจากอรรถจากธรรมมากที่สุดเวลานี้ เพราะฉะนั้น
บานเมืองของเราจึงมีแตความจะลมจมไป ความจะเจริญผาสุกรมเย็นไมคอยมีเพราะ
ธรรมไมมี ธรรมเปนเคร่ืองพยงุนะ กเิลสเปนเครื่องเหยียบย่ําทําลายลง ใหพากันฟนตัว
บางทุกคนๆ เราทุกคน วงราชการบังคับบัญชาตัวของเรา อยูในตัวของเราแตละคน 
ออกไปทํางานราชการของบานของเมืองกไ็ปทําเพือ่สวนรวมๆ ผลรายไดที่เขาตกให
เปนเงินดงเงินเดือนก็ใหเปนสมบัติของตน สวนเปนสวนรวมก็ใหเปนสวนรวม อยาเอา
มากินมากลืนเสียจนหมดใชไมไดนะ 

นี่พูดหลักความจริงใหพี่นองทั้งหลายฟง ไมมีใครพูดพูดอยางน้ี ลูบหนาปะจมูก 
ติดเขาติดเรา นี้บอกตรงๆ ไมตดิใคร ไมติดอะไรในสามโลกธาตุนี้ ความจริงมียังไงวา
ไปตามหลักความจริงเลย จึงเรียกวาธรรม ตายใจไดความจริงคือธรรม ไมมีที่จะลบู
หนาปะจมูก สูงๆ ต่ําๆ หลบนั้นหลีกนี้ไมมี ตรงไปตรงมา ผดิบอกวาผิด ถูกบอกวาถกู
จึงตายใจไดคนเรา เอาละวันนี้พูดเพียงเทานั้นละ พอ ตอไปนีจ้ะใหพร 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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