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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

สํานวนเทศนจะบอก 
เมื่อเชานี้ปรอทลง ๑๒ ที่กุฏิเรา อุดรกับนี้ผิดกัน ๔ องศา ถาทางนี้ ๑๒ ทางน้ัน

ตอง ๑๖ คือทางอุดรเขาบอก เวลาเขามาจังหันถามเขาวาลงเทานั้น ของเราลงเทานี้ ผิด
กัน ๔ ขดี ๔ องศา ทางโนนไมไดหนาวเทานี้ ทางนี้หนาว ๑๒ ทางโนนจะตอง ๑๖ ผดิ
กัน อยางภูพานนาจะหนาวกวาเรา เอาอาหารไปสงวันนั้น ของเรา ๑๒ โรงพยาบาลภู
พานเราเอาของไปสงวันนั้นถามเขา วา ๑๖ ผิดกนัตั้ง ๔ องศา ของเราหนาวกวา หรือ
ของเราอยูกบัปาอยูกับภูเขาเหรอ แตกอนมันเปนดงติดกับภูเขานะนี่ วัดเราภูเขาติดลง
มาถึงปาดงถงึบาน นี่ดงทั้งนั้นที่เปนวัดนี่ เปนดงใหญติดเขาไป 
 หลังจังหันแลวก็จะไปวัดดงศรีชมพู ไปเทศนจบแลวก็กลับมาไมคาง เพราะวัน
ไปวัดเจาคุณเขียน บานโพนนี้จะคางคืนหนึ่ง เพราะฉะนั้นทางนี้จึงไมคาง ไปวันนี้แลวก็
กลับวันนี้เลย วันที่ ๓ ไปวัดเจาคุณเขียน คางคืนหนึ่ง ไปบรรจุพระธาตุทาน เจาคุณ
เขียนเปรียญ ๙ ประโยคนะ ทานอยูบานโพน เปรียญจบ ๙ ประโยค เขาขอใหทานเปน
เจาคณะจังหวัด ดูเหมือนทานเปนใหปหนึ่งที่โคราช ดูเหมือนทานเปนใหปเดียวหรือ
สองปนี่ละ ทานก็ลาออกเลยมาอยูบานโพน ปฏิบัติกรรมฐานมาเรื่อยๆ  

ทานติดตอกบัเราเงียบๆ ทราบไดชัดเจนก็คือทานสงพระมาเรื่อย สงพระมาจาก
วัดทาน บางทีทานก็เขียนจดหมายฝากมาพรอม บางทีก็ใหพระมาเองมาอยูวัดนี้แลวเอา
กลับคืนไป เดี๋ยวเอาองคนั้นมาเดี๋ยวเอาองคนี้กลับคืนไปอยูอยางน้ัน ทานทําอยางน้ัน
มาเรื่อยๆ อยางทานบุญมีที่วัดถ้ําเตานี้ก็มาจากทานนั่นแหละ ทานเอามาฝากที่นี่ จากน้ี
ทานก็ขอไปโนน ขอกลับไปโนน อยูไมนานทานก็สงมาอยูถ้ําเตา ทานอยูเงียบๆ  

ป พ.ศ.เทาไรเราจําไมไดที่ไปทอดผาปาวัดทานเจาคุณเขียน นานแลวนะ อยาง
นอยไมต่ํากวา ๑๕ ป ตัง้แตคุณนายศรีจันทรยังอยู คุณนายศรีจันทรเสียไปหลายปแลว 
เราไปทอดผาปา คือทางสายนี้ไมมีแตกอน สายกุมภวาปตัดออกไปศรีธาตุ ไปบานโพน
ออกไปสี่แยกสมเด็จไมม ี ตองไปขอนแกนแลวโคงเขามาบานโพน เดี๋ยวนี้ตัดเขาไปเลย 
นั่นละปนั้นที่เราไปทอดผาปาวัดทาน ตอนนั้นคอมมิวนิสตยงัชุมอยู พวกลัทธิผีลัทธิ
ยักษลัทธไิมมีศาสนา 

เหตุที่พูดนี้คอืวานิมนตทานเทศน พอทอดผาปาแลวก็นิมนตทานเทศน ทานอยู
วัดปา ทานออกมาจากโคราชแลวก็มาอยูวัดปาบานโพน เขานิมนตทานเทศน ทานก็
เทศนใหเขาฟง ทานจะเปนนักเทศนหรือไมเปนก็ไมทราบแหละ แตเราจะพูดวาเปน
นักเทศนก็ไดแลวใชไหมละ เวลาไปทอดผาปาเราคอยฟงทานเทศน ฟงน่ีเราจะเอาแง
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ภาคปฏิบัติกับภาคปริยัตินะ ทานมาอยูวัดปานานแลว เปนยังไงภาคปฏิบัติทางดาน
จิตตภาวนา จะบอกชัดเจนในสํานวนเทศน ความหมายวาอยางนั้น สํานวนเทศนมันจะ
บอก 

คือสํานวนเทศนนี่จะไมมใีนตํารา แตจะมีจากความจริงลวนๆ ออกๆ ทานเทศน
เราก็ฟง เรียกวานักเทศนฟงนักเทศน แตเราฟงมีแงคือวาคอยฟงภูมิจติภูมิธรรมของ
ทาน ทานมาปฏิบัติอยูนี้เปนเวลานานแลว แลวภูมิจิตภูมิธรรมทานเปนยังไง จะคอยฟง
สํานวนเทศนทาน คือเทศนถาทางดานจิตใจไดผลไดประโยชนมันจะออกๆ ธรรมะที่
ทานเรียนมา ๙ ประโยคจะไมเขามายุงเลย จะมีแตภาคปฏิบัติออกลวนๆ เราจะคอยจับ
เอาตรงนั้น ฟงทานเทศน ทานก็เทศนดีอยูเร่ืองดี แตเราคอยจับเอาทางดานปฏิบัติ มุง
ทางดานปฏิบัติ พอทานเทศนจบลงแลวก็เขาใจ วาภาคปฏิบัติของทานเปนยังไง ไดผล
หรือยัง กท็ราบจากสํานวนเทศนทาน คือถาไดผลทางภาคปฏิบัติ สํานวนเทศนจะ
ออกมาเปนภาคปฏิบัติ ปริยัติ ๙ ประโยคจะไมเขามาเกี่ยวของ ภาคปฏิบัติจะออก
ลวนๆ มากนอย เปนอยางน้ันละ มันบอกเองนะ 

คือภาคนี้เปนภาค ธรรมะภาคปฏิบัติเกิดขึ้นจากใจตัวเอง เปนสมบัติของเรา
เองๆ เร่ือยๆ แตภาคที่เราเรียนเปนความจํา ไมใชสมบัติของตัวเอง ความจําจําไดแลว
มันหลงลืมๆ ถาเปนภาคปฏิบัติรูขึ้นมาดวย เปนสมบัติของเราดวย บอกชัดๆ ใหทาน
เทศนใหฟงวันนั้น เราก็ฟง ฟงคอืเราจะคอยจับเอาตามทานเทศน ทานมาอยูนี้นาน
ภาคปฏิบัติของทานเปนยังไง ไดผลยงัไงบาง จะคอยฟงเสียงทานเทศน ถาไดผลทาง
ภาคปฏิบัติ จิตใจทานรื่นเริงบันเทิงไปในทางภาคปฏิบัติแลวมันจะบอกในสํานวนเทศน 
ไดมากนอยเพียงไร สูงต่าํขนาดไหน มันจะแย็บออกละสํานวนเทศน แมจะเทศนสอน
ประชาชนก็ตาม แย็บออกจนไดแหละภูมิธรรม จับไดทันทีๆ  

ที่ทานเทศนคราวนั้นแลวก็มา ก็ยังไมเทาไร ภาคปฏิบัติของทานก็ยังไมเทาไร 
คือฟงสํานวนเทศน นี้เราพูดอยางตรงไปตรงมา ก็เรากรรมฐานใหญจะวาไง กรรมฐาน
ใหญไปทอดผาปา เวลาเทศนมันไมไดฟงภูมิ ๙ ประโยค ๑๐ ประโยคนะ มันจะฟง
ธรรมะออกจากหัวใจ นั่นละเปนของตวัแท พระพทุธเจารูอยางนั้น พระสงฆสาวกรูอยาง
นั้น ทานจะรูอยางไรทานเรียนมา ๙ ประโยค ทางนี้จะไปจับ ทางนี้ ๓ ประโยคจะไปจับ
ดูทานเทศน ภูมิจิตภูมิธรรมของทานสูงต่ําขนาดไหนๆ ทานจะออกมา แมทานจะไม
เทศนธรรมะขั้นสูง ก็จะมีแย็บออกมาจนไดภูมิธรรมของทานที่อยูในใจ ความหมายวา
งั้น 

นี่ทานมรณภาพไปแลว อัฐิของทานกลายเปนพระธาตุ พออฐัขิองทานกลายเปน
พระธาตุแลว เราก็เขาใจแลววาทานกับเราติดตอกนัลับๆ คือทานฝากพระฝากเณรของ
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ทานมาเรื่อยๆ ฝากมาแลวขอกลับคืน แลวฝากมาเรื่อย เปนอยางน้ัน ติดตอกันลับๆ 
เวลาอัฐิของทานกลายเปนพระธาตุเราจึงถามยอนหลัง วาทานเปนยังไงภาคปฏิบัติของ
ทาน โหย ธรรมะของเราเทศนมีแตแกงหมอเล็กหมอจิ๋วๆ อยูในกฏุิของทานเตม็ไป
หมดเลย ทานรวบรวมไวหมด เขาใจไหมแกงหมอเล็กหมอจิว๋ สูงสุดของธรรม ธรรมะ
ขึ้นถึงขั้นสูงสุด ทานเอาไปไวหมดเลย ทานมีทุกกัณฑ พระเลาใหฟง ธรรมะของเราทาน
เอาไปฟง 

กลางคืนทานฟงเทศนของเรานี้ละ ฟงอยูคนเดยีวไมมีใครยุง เรียกวาทานปฏิบัติ
คนเดียวเงียบๆ เจาคุณเขียน ๙ ประโยค ทานติดตอกับเราหรือวาลงเราไมลงเราก็
แลวแตเถอะ อยางลับๆ เงียบๆ รูไดเวลาทานสงพระเณรมาอยูกับเรา แลวขอคืนไป 
แลวสงมาเรื่อย แลวขอคืนไปเรื่อย อยางน้ีเงียบๆ มาตลอด บทเวลาอัฐิของทาน
กลายเปนพระธาตุเราจึงถามยอนหลัง ที่ไหนไดเทปเราเต็มอยูกับกุฏิของทาน ทานฟง
เทปเราตลอดวางั้น พระเลาใหฟง กลางคืนเงียบๆ ไดยินเสียงออดๆ มีแตเทศนของเรา
วางั้น เออ เหมาะสมแลว อัฐิกลายเปนพระธาตยุอมรับทันทีเรา 

เพราะธรรมะที่เราเทศนสอนพระมีตัง้แตเนื้อๆ ลวนๆ เทศนสอนประชาชนก็
เปนประชาชนไป แกงหมอใหญ ชวยโลกมีแตแกงหมอใหญละมาก แกงหมอเล็กไม
คอยมี จะมบีางก็ที่มีพระภาคปฏิบัติเขามาเกี่ยวของถงึแย็บออก เชนอยางไปวัดเขานอย
สามผาน จันทอยางน้ีมี ผูสนใจปฏิบัติมีมาก ธรรมะจะออกภาคปฏิบัติ ถาเขายังไมรู
ประสีประสาก็เปนภาคแกงหมอใหญไป 

(ถวายน้ําผึ้งเจาคะ) เอามาเถอะน้ําผึ้ง นี่บรรดาลูกศิษยเคยรูหรือเปลาไมทราบ 
หลวงตานี้แตกอนเปนหมอผึ้ง วันนี้พูดเสียบางเห็นน้ําผึ้งมา เราไมเคยพูดนะ ตีทอยขึ้น
บนตนยางสูงๆ ตีทอยขึน้นูนเอาผึ้ง เปนหมอผึ้งใหญ ผูเฒาผูแกตามหลังยั้วเยี้ยๆ เรา
เปนหมอผึ้งเปนคนตีผึ้งให พวกนี้เปนคนหาม เราเพียงแตแบกปนติดตัวไป เพราะใน
ดงในปาอะไรควรยิงยิงดะเลย เราเปนหมอผึ้งแตกอน 

พอพดูอยางนี้เราก็ระลึกได เราบวชได ๑๔ พรรษา ออกจากนี้เราจะไปบานแวง
ที่ธรรมลีอยู หนองแวงทีผ่าแดง เดินตัดไปนี้มันตรงดี ไปนี้เขาบอก นี้ๆ ทอยที่ทานตอก
ตั้งแตเปนหมอผึ้งยงัอยู เดี๋ยวนี้ผึ้งไมเขาแลว ที่ไหนก็รางไปหมด เห็นทอยเราขึ้นตีผึ้ง
บนตนยาง 
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