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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

เร่ืองสตินี่วิตกจริงๆ 
 

กอนจังหัน 

ในพรรษานี้เปนเวลาเหมาะสมที่สุด สําหรับพระผูประกอบความพากเพียรเพื่อ
มรรคผลนิพพาน ใหถือเปนกิจจําเปนอยางมากทีเดียว งานของพระก็คอืการเดินจงกรม 
นั่งสมาธิภาวนา นี้คืองานของพระแทในครั้งพุทธกาลตลอดมา ดูเอาตํารับตํารามี
ชี้บอกๆ เร่ืองละกิเลสถอนกิเลสทัง้น้ัน ไมไดมีคําวาส่ังสมกิเลส มีแตใหชําระกิเลส
ทั้งน้ัน ยิ่งในพรรษานี้ยิ่งเขมงวดกวดขัน มาอยูรวมกันเปนจุดๆ แลวก็ใหเรงความ
พากเพียร 

รับสั่งคําไหนเปนยังไงภาวนา นั่นนะทานรับสั่งคําไหน เปนยังไงภาวนา ตางกัน
ไหมกับทุกวันนี้ เปนยังไงกุฏิ วิหาร ศาลาโรงธรรมใหญเปนสิบเปนรอยลาน เปนยังไง 
เอานั้นมาเปนมรรคผลนิพพานนะทุกวันนี้ เอาวัตถุมาเปนมรรคผลนิพพาน ไมไดเอา
การปฏิบัติเพื่อชําระกิเลสมาเปนมรรคผลนิพพาน มันผิดกัน คว่ําตาลปตรกันเลย
เดี๋ยวนี้นะ กิเลสคว่ําธรรม ไปที่ไหนวดัไหนๆ มีตัง้แตวัตถุกิเลสครอบธรรมทั้งน้ัน ธรรม
จนไมปรากฏ 

มองไปที่ไหนไมเห็นธรรมปรากฏ มีตั้งแตเร่ืองกเิลสทับๆ ไปหมดเลย แลวเอา
กิเลสน้ันละเปนธรรมเสียเอง เปนวัดเสียเอง ในวัดหนึ่งมีตั้งแตกิเลสเต็มวัด เร่ืองความ
พากความเพียรการประพฤตติัวของพระ อันเปนเครื่องหมายของศาสนาของธรรมไม
คอยเห็นมีและไมมี เลอะเทอะขนาดนั้นละ ศาสนาลวงมาได ๒๕๐๐ นี้ ตํารับตําราจับ
ยัดเขาในหีบในตู แลวก็ล็อกกญุแจไว เจาของออกเพนพานควาขาวตมขนม ความูตร
ควาคูถไปอยางน้ัน ไมไดควาอรรถควาธรรมนะ 

ใหตั้งใจใหดี เร่ืองสตินี้เราพูดเสมอๆ จนเปนอารมณนะ ถาไมมีสติ กิเลสเอาไป
กินหมด ไปที่ไหนๆ เร่ืองสติๆ สตินี้เปนธรรมสําคัญมากทีเดียว กิเลสจะหนาแนน
ขนาดไหนก็เถอะ สติเปนเคร่ืองตานทานไดเปนอยางดีๆ ไมสงสัย เอา หนาแนนขนาด
ไหนใหหนา ไมพนอํานาจของสติไปได ปญญาแทรกเขา สตินี้เปนพื้นฐานของการ
ประกอบความเพียร แลวหนาที่การงานก็มีสติกบัปญญารอบคอบกันไป เฉพาะความ
พากเพียรสติเปนพื้นฐาน ปญญาแทรกอยูในนั้นๆ อยาทําเซอๆ ซาๆ นะ สติถาขาด
มากเปนบาเลยนะไมใชธรรมดา คนขาดสติคือคนเปนบา ไมมีสติไมมีผูรับผิดชอบ สติ
เปนของสําคัญมาก เราจึงเนนหนักเร่ืองสติๆ  
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เราวิตกวิจารณมากนะไมใชเลนๆ ขอใหมีสติใหดีเถอะ ถามีสติดีแลวคนเปนคน 
พระเปนพระ เต็มบาทเต็มเต็ง ถาสติขาดไปมากนอยก็ขาดบาทขาดตาเต็ง หนาที่การ
งานก็ขาดคุณภาพลงเปนลําดับลําดา ถามีสติมีปญญาครอบอยูนั้นแลวจะดีทุกสัดทุก
สวน ทั้งดานอรรถธรรม ทั้งดานหนาที่การงาน จะดีไปตามๆ กัน ขอใหพากันคิดขอนี้
ใหดี สติๆ ฟงซนิะเร่ืองเล็กนอยเมื่อไร 

เราน้ีเปนกังวลมากนะ เร่ืองผูประกอบความเพียรไมมีสตินี่เรากังวลอยูตรงนี้ ถา
มีสติ เอาเถอะ วางั้น กิเลสมันจะหนาเทาภูเขาก็พังทัง้น้ันๆ  ขอใหสติตดิเปนพื้นฐานๆ 
ปญญาทะลุไปเลยๆ ขาดสะบั้นไปเลย จําใหดีอันนี้นะ อยูที่ไหนๆ อยาเผลอสติ ใหมีสติ
ติด เราอยาหวังเอามรรคผลนิพพานดวยการวาดภาพ ภาพน้ันภาพนี้ ภาพมรรคภาพ
ผล ภาพสวรรคภาพนิพพาน เราอยาไปวาดขางนอก มันอยูขางในนี้นะตัวสําคัญ นั้น
เปนสังขาร สัญญา มันวาดออกไปหลอกเจาของ จะใหไดอยางน้ัน มรรคอยางน้ันผล
อยางน้ี ความเพียรที่จะแกกิเลสตัวมันวาดภาพนั้นวาดภาพนี้หลอกเจาของไมสนใจ มัน
เสียตรงนี้นะ 

เพราะฉะนั้นขอพดูยันตัวเลยวา ทานทั้งหลายอยามุงเอามรรคผลนิพพานนอก
ไปจากจิต สติกับปญญา ผูมุงมรรคผลนิพพานแทใหเอาตรงนี้ จุดลงตรงนี้มันจะเบิกถึง
มรรคผลนิพพานไปเลยทีเดียวไมไปไหน ไอวาดภาพนั้นภาพนี้ วาดจนวันตายก็ไมได
เร่ืองไดราวอะไรละ ก็ภาพคิดเอาเฉยๆ ตัวการปฏิบัติไมไดคดิเฉยๆ นะเอาจริงๆ ขุด
จริงๆ คนจริงๆ เจอกิเลสจริงๆ เจอธรรมจริงๆ ละกิเลสไดดวยธรรมจริงๆ อยาเอา
อะไรมากมาย อยาไปวาดภาพโนนภาพนี้ใหกิเลสหลอกไปๆ ใหเอาตัวนี้ ทานสั่งวายังไง 
เชนอยางภาวนาที่บอกตะกี้นี้ สติเปนพื้นฐาน เอาตรงนี้แหละ ขุดลงไปๆ แลวจะถึง
มรรคผลนิพพานไมตองสงสัย จําใหดีนะขอนี ้

เราวิตกวิจารณมากนะเรื่องสตินี่ วิตกจริงๆ บางทีถึงขนาดจะเสียมารยาทบางก็มี 
แตเราไมมีเร่ืองโลกเรื่องสงสาร ในหัวใจเราเราไมมี บางทเีสียมารยาทบางก็มี เดิน
ฉากๆ ไปขูเอาๆ สติใหดีนะ เขาใจไหม เสียมารยาทก็มี เราก็ยอม เขาใจเหรอ เดิน
ฉากๆ ไป บางทีมีผูเดินจงกรมอยู สตมิีหรือไมละ นั่น ใหมีสตินะ จะเสียมารยาทบางก็
ยอมรับเรา นี่ละความเมตตาสงสารเปนอยางน้ันนะ เอาละใหพร 

 
หลังจังหัน 

เมื่อวานนี้คนมากที่ศาลา พระก็มาก ประชาชนก็มาก ศาลานี่เหมือนวาแบงครึ่ง
กัน ทางดานนี้พระทั้งหมด ดานนี้ฆราวาสทั้งหมด พระเราไมไดวาอะไร เราบอกความ
สะดวกใหประชาชนเขา พวกนี้ปญญามันทื่อ เราเดินฉากมานั้น ที่นี่มันแออัดเห็นกัน
ไหม นูนทุงนามันกวาง ไปโนนซี อยางน้ันแหละนะ ทุงกวางๆ ไมไปมันมาแออัดอะไร



 ๓

อยูนี่ เราวางั้น คนนั่งในศาลา ไลเขาลงไปกลางทุงนาโนนแดดแผดๆ เราไมไดบอกแดด
แผดๆ บอกไลลงไปทุงนา มานั่งแออัดอะไรอยูนี้ ทําทาขู คนมากขนาดนั้นแหละเมื่อ
วานนี้ 

ศาลาหลังนี้ไมมีความหมายเลยเมื่อวานนี้ เต็มหมดจริงๆ แลวคนยังลนเหลือ
ออกไปทางโนนทางนี้ เต็ม เราก็เทศนใหฟง สงสารทางดานพระ นานๆ จะไดฟงโอวาท
สอนพระสักทีหนึ่ง เราก็ตองเบนไปทางพระ ประชาชนเขาฟงแทบทุกวัน พวกนี้ฟงแทบ
ทุกวันจนขี้เกียจฟงธรรม เขาใจไหม พวกนี้มีแตพวกเบื่อธรรม ขี้เกียจฟงธรรม 
เพราะฉะนั้นเราจึงไมคอยไดเทศนใหประชาชนฟง เราเทศนใหพระฟง พวกนี้มันเบื่อ
พอแลว (ไมเบ่ือเจาคะ) เราแหยเขาไปนี้หลบเลยนะ พอแหยเขาไปหลบปุบๆ คนมาก
เมื่อวานนี้ เทศนสอนพระ ที่ไหนถามีพระมากๆ เฉพาะอยางยิง่เปนพระปฏิบัติ เข็มมัน
จะหมุนเขาไปเลยนะ มันเปนในจิต มันรับกันทันที 

นี่ละกระแสธรรม กระแสธรรมกระดิกไมมีใครรู แตนักปฏิบัติๆ  รูกัน รูกันอยู
ลึกๆ มันดึงดูดกัน อยางชวยชาตินี้เราจะเทศนแกงหมอเล็กหมอจิ๋วไดนิดๆ หนอยๆ มี
แตแกงหมอใหญๆ  ประชาชนทั้งหลายไมคอยจะไดเขาอกเขาใจในธรรมทั้งหลาย เราก็
ไดคิดเรียบรอยแลว วาคราวนี้เปนคราวที่ธรรมจะไดกระจายเขาสูจิตใจประชาชนชาว
พุทธเรา ใหไดรูอรรถรูธรรมบาง มีวัตถนุําหนา เชนชวยโลกนี่ก็ตองหมายถึงดานวัตถุ 
สมบัติเงินทองขาวของทีก่ําลังจะจมอยูในเมืองไทยเรานี้ เพราะอะไรพาใหจม เพราะ
หัวใจพาใหจม ใจต่ําทราม แลวจะลากสมบัติและคนทั้งประเทศใหจมลงทะเลหลวงได
เพราะจิตใจต่ําทราม 

เพราะฉะนั้นจึงฟนทางดานวัตถุขึ้นมา ดวยการฟนจิตใจอยูลึกลับ คือการเทศนา
วาการสั่งสอนในที่ตางๆ ใหคนทั้งหลายไดทราบเรื่องธรรมทั้งหลายแลวจะรูตัวเอง พอ
รูตัวเองแลวทุกส่ิงทกุอยางซึ่งอยูในการขวนขวายของตัวเอง หรือความครอบครองของ
ตัวเองมันจะดีขึ้นๆ ดึงขึน้ถาจิตใจดี ถาจิตใจต่ําต่ําตลอด นี่ละจึงวาเปนโอกาสอันดีแลว
ที่ธรรมจะไดออกสูประชาชนไปกับการชวยชาติทางดานวัตถุคราวนี้ แลวก็เปนจริงๆ 
เห็นไหมละ เดี๋ยวนี้วิทยุออกทั่วไปหมดเลย ตั้งขึ้นทุกแหงทกุหน ดูจะมีทุกภาค เดี๋ยวนี้มี
ทุกภาคแลวนะวิทยุเสียงธรรมที่เราเทศน ก็ไมเห็นมีครูบาอาจารยพระสงฆองคเจาองค
ใดที่จะมาแบงเบากัน เทศนาวาการชวยกันไมเห็นมี สุดทายก็มีแตอีตาบัวองคเดียวนี้
เทศนทั่วประเทศไทย 

เทศนดวยปากธรรมดาก็ยังไมแลวนะ ยังออกทางวิทยุอีกกระจายทั่วไปหมด ดู
วาทุกภาคแหละเดี๋ยวนี้เร่ืองวิทยุนะ ออกทุกภาคๆ ไปเลย กําลังกระจายออกไป เราก็
พอใจทีอ่อกไปนี่ สมเจตนาของเราที่มุงตอชาตดิวยการโอบอุมจริงๆ โดยทางเมตตา
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ครอบไปหมดตั้งแตวันประกาศลั่น เอา จะเปนผูนํา เพราะเรามองดูภาพพจนของคน 
๖๒ ลานคน หัวจอลงไปทะเลหลวงแหงความลมจม ไมวาหมูหมาเปดไก เจาของพาหัน
หนาเขาไหนมันก็หันเขาไป แลวจะพาใหจม นั่นละเราจึงไดออกเสียงรองโกกเชียวนะ 
ติดหนี้ติดสนิเขาพะรุงพะรัง 

โถ ตั้งแตปูยาตายายพาถอพาพายมาเปนความสงบรมเย็นสมบูรณพูนผล ก็คือ
เมืองไทยเรา แตคราวนี้ทําไมเมืองไทยเราจะออกหนาออกตาในทางความลมจมมีอยาง
หรือ ทั้งๆ ที่คนไทยลูกหลานไทยมีเต็มประเทศ ทําไมจึงจะทาํชาติบานเมืองจม ปูยาตา
ยายที่ตายแลวทานจะไปไหนได ทานจะมากังวลกับลูกหลานที่ไมเปนทาเวลานี้ เอา 
ลูกหลานทุกคนตั้งตัวใหเปนทาเปนทาง เอาอยางน้ัน ออกละที่นี่ ทางวัตถุก็สมมัก
สมหมายตามกําลังของเราที่รักชาติดวยกันเสียสละมา แลวผูรับก็คือเราเอง 

ความรับผิดชอบในสมบัติพี่นองทั้งหลายที่บริจาคมาทั่วประเทศไทย เปนของรัก
ของสงวน ถอดออกมาจากตบัจากปอดออกมาบริจาคเพื่อชาติของตน เราเปน
ผูรับผิดชอบในสมบัติสวนรวมของพีน่องทั้งหลายนี้ เราก็รับเต็มเหนี่ยวเหมือนกันเราก็
ดี เรียกวาชี้นิ้วไดเลยวาบาทหนึ่งเราไมเคยแตะ ฟงซิพี่นองทัง้หลายเคยไดยินไหม นี่ละ
ผูนํานําดวยความเปนธรรม จะไมมอีื่นเขามาแทรกเลย อะไรเขามาแทรกธรรมนี้จะปด
ทันทีๆ เลย ออกดวยความบริสุทธิ์ คดิดูบาทหนึ่งเราไมเคยแตะ นับแตทองคํา 
ดอลลาร เงินสด ทุกอยางมา เขาทั้งน้ันๆ เลย นี่ละบริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์ 

เราเชื่อความบริสุทธิ์แหงใจของเรา เพราะใจนี้บริสุทธิ์มาแลวได ๕๕-๕๖ ปนี้
แลว ไมมีมลทินเขามามัวหมองแมเม็ดหินเม็ดทราย ไมมีเลย การนําชาติจึงเอา
ธรรมชาตินี้ออกนํา เปนความสะอาดตลอดไปเลยๆ ทองคาํก็รอยเปอรเซ็นตผึงเขาเลย
เต็มเหนี่ยวๆ ฟงซินะ ทองคําเราเวลานี้ที่เขาเรียบรอยแลวนั้น ๑๑ ตันกบั ๓๗ กิโลคร่ึง 
สวนดอลลารเขาเพียง ๑๐ ลาน ๒ แสนกวา 

ทีนี้ทองคําประเภทซึมซาบ จากความหวงใยของเราตอพี่นองชาติไทยลูกหลาน
ไทยของเรายังติดอยูในหัวใจ จึงขอบิณฑบาตออนวอนบางอะไรบาง ไมเคาะกระเปา
แหละ อยางมากกไ็ปตกีระเปาเบาๆ  มีไหมทองคํา แตกอนไมไดนะ ไปเห็นควาใส
กระเปา ตีกระเปาเอาทองคําๆ มาแหละแตกอน ขึงขังตึงตัง วิธีการนั้นวิธีการเด็ด 
เพราะเมืองไทยทั้งประเทศจะจมนี้จะทําเบาๆ ไดยังไง ทนีี้พอเมืองไทยเรา
พอฟดพอเหวี่ยงแลวก็ ไหนมีบางไหม เคาะนั้นเคาะนี้ ไดหาก็เอาไดสิบกเ็อา ประเภท
ทองคําซึมซาบ เขาใจไหม นี้ก็ซึมซาบมาเรื่อยนะ นี่ไดรอยกวาแลว ไดรอยสี่สิบหรือหา
สิบแลวก็ไมรู (ได ๑๔๖ กิโลครับ) นี่ละทองคําที่ประเภทน้ําไหลซึม กอ็ยางน้ีแหละ เรา
เปนหวงยังไมหยุด เราดูทองคําในคลังหลวงของเรา 



 ๕

เราไปดูเองน่ีนะมันจึงถึงใจ อะไรถาเราไดดูเองถงึใจทุกอยางๆ ออกมาอยาง
จะแจงชัดเจน อันนี้ทองคําเราก็เปนหวง เพราะฉะนั้นจึงไดขอบิณฑบาตรบกวนบรรดา
พี่นองทัง้หลาย เพื่อเสริมทองคําเราตอไป ใหมคีวามแนนหนาฝาคั่ง ชาติไทยของเราก็
จะรมเย็นเปนสุข เพราะทองคํานี้เปนหัวใจของชาติ เราคิดไวหมดนะ กอนที่จะออกทุก
ส่ิงทุกอยางเราคิดเต็มหัวใจแลวออก และก็แนใจวาไมผิดๆ และไมผิดตลอดมา เพราะ
คิดดวยธรรมไมไดคิดแบบโลก 

ทีนี้เหลานี้ก็ไดสมบูรณพูนผลมาเปนลําดับลําดา จนกระทั่งเปนที่พอใจในขั้นนี้
แลว เราไมไดตองติบรรดาพี่นองทัง้หลายซึ่งเราเปนผูนํา เรียกวาไดสมบูรณพูนผลเต็ม
กําลังแหงชาติไทยของเรา ซึ่งมีพลเมอืงจํานวนเทานี้ ก็ไดพรอมกัน ทีนีก้ก็ระจายธรรม
ออกไปพรอมๆ กันกับการนําชาติดวยทางดานวัตถุ ธรรมนี้กําลังกระจาย บรรดาดาน
วัตถุก็คอยเบาลงๆ แตธรรมะนี้รูสึกจะไมเบานะ กระจายออกไปเรื่อย หนาแนนขึ้นไป
เร่ือย ดูซิตั้งวิทยุทางโนนทางนี้เปนเสียงธรรมๆ ออกจากปากไหนถาไมออกจากปากอี
ตาบัวจะออกจากปากไหน ออกจากปากอีตาบัวหลวงตาบัวนี้แหละ 

ดูซิรูปนั่น ตอนนั้นอายุ ๒๔ ป รูปรางดูเอา แลวอันที่สองน้ัน ๓๖ ป มีพดัยศอยู
นั่นเห็นไหม พัดยศหลวงตาบัว นี่ก็เลาใหฟงแลวพัดยศมาจากไหน เลาแลวไมตองเลา
อีก ใหดูเอา จนกระทั่งเฒาแกปานนี้แหละ เราไดพยายามที่สุดเต็มกําลังความสามารถ 
ตั้งแตเปนชีวิตของพระมาเปนชีวิตของพระลวนๆ เกี่ยวกับเรื่องฆราวาสญาติโยมปด
ออกหมด มีแตชวีิตของพระลวนๆ เดิน จนกระทั่งบัดนี้ๆ  แลว เราก็ไดชวยชาติ
บานเมืองมาเต็มกําลังความสามารถ 

ธรรมของเราที่นํามาแสดงนี้ออกมาจากพัดยศนั่นนะ ไมไดออกมาจากอีตาบัว 
๒๔ ปนะนั่น อันนั้น ๓๖ ป เรียกพระบัว มหาบัว มีพัดยศ มาจากไหนก็แลวแตพิจารณา
เถอะ ทานอาจารยมหาทองสุกทานเอาพัดมาจับยัดให บังคับใหเราถายรูป เราลงมาจาก
วัดดอยธรรมเจดียระยะนั้นเอง ที่ฟดกับกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวลงจากภูเขามาวัด
สุทธาวาส มาก็มาคุยเรื่องนั้นเรื่องน้ี ทานเลยแย็บยังไงมาถาม เปนยังไงละเรียนมาจน
เปนมหาเปรียญนะ เคยมีพัดตดิตัวไหม อูย ผมไมสนใจกับมัน โอย ไมไดๆ ขึ้นเลยนะ 
เรียนมาแทบลมแทบตายตองใหมพีัดติดตัวบางซิ 

ทานไปควาเอาพัดของทานในกุฏิมา ปุบปบมาตั้งปบ ใหเรานั่งเกาอี้ เอา นั่ง
เดี๋ยวนี้ ทานบังคับเองนะ ทานเอาพัดของทานตางหากนะ เราทําทาโออาเหมือนวาเปน
พัดของเรา ความจริงเปนพัดของทานมาจับใส เอา ชางภาพมาถาย นั่นละจึงไดเห็น
ภาพของเรามีพัดยศอยูในนั้น นั่นลงมาจากหลังเขาวัดดอยธรรมเจดียคราวนั้นเอง ฟด
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กับกิเลสไดชยัชนะเต็มสัดเต็มสวนแลวลงมาก็ไดพัดยศเปนมหาบัว เขาใจไหม ไลเบ้ีย
ใหชัดเจนเสีย นั่นละเรื่องราว  

ตั้งแตโนนมาก็ส่ังสอนโลกเรื่อยมา ส่ังสอนลึกๆ ลับๆ อยูในปาในเขา เพราะ
พระเณรติดตามอยูตลอด สวนประชาชนเขาไมทราบแหละ เราอยูในปาในเขาลวนๆ มา
ตั้งแตกาวขึน้เวทีเปนเวลา ๙ ปเต็ม ไมมีใครทราบไดแหละ เปนตายไมมีใครทราบ 
เวลาเราออกปฏิบัติเปนผาขี้ร้ิวหอมูตรหอคูถนั่นแหละ ไมใชผาขี้ร้ิวหอทอง มูตรคูถคือ
อะไร ขี้โลภ ขี้โกรธ ขีห้ลง มันมีอยูในหัวใจ นั่นละผาขี้ร้ิวหอนะ นี่ละที่ลงมาจากนั้น 
จากน้ันก็ไดแนะนําส่ังสอนเรื่อยมาๆ จนกระทัง่บัดนี้แหละ แตธรรมะขัน้สูง ขั้นสูงสุดจะ
มีในขั้นตน ที่เทศนสอนพระลวนๆ บนศาลานี่ เทศนสอนพระไมมีใครเขามาเกี่ยวของ 
เทศนสอนพระรอยเปอรเซ็นต ธรรมะมีตั้งแตแกงหมอเล็กหมอจิ๋วๆ ติดเทปไว 

ทีนี้เทปเหลานี้ก็ออกละทีน่ี่ ออกตามๆ กันไปหมดเลย ธรรมะจึงมทีุกขัน้ ขั้น
พื้นๆ ขั้นกลาง ขั้นสูงสุดมีอยูในนั้นหมด ธรรมะนี้ออก แลวออกทางวิทยุก็ธรรมะ
เหลานี้ละจะออกไปเรื่อยๆ ก็มีแตธรรมะหลวงตาบัว เราก็แนใจในธรรมของเราที่สอนพี่
นองทั้งหลาย ไมสงสัยอะไรเลย ถอดออกมาจากหัวใจลวนๆ ไมไดลูบคลํา พูดแลวสาธุ 
เราไมประมาทตํารับตําราเราเรียนมาเหมอืนกันจนเปนมหา แตมันไมพนความลูบคลํา
นั้นๆ นี้ๆ แมที่สุดเรียนไปถึงนิพพาน เหอ นิพพานมีจริงๆ เหรอ นั่นเห็นไหมละ เรียน
ไปแทๆ อานตําราเรื่องนิพพาน กิเลสมันยังไปตั้งเวทีตอยกบันิพพาน เหอ นิพพานมี
จริงๆ เหรอ นั่นเห็นไหมละ 

มันไมไดแนนอนนะความจํา ลูบๆ คลําๆ ออกจากเรียนมาแลวออกปฏิบัติละ
ที่นี่นะ พอออกปฏิบัติกป็ฏิบัติเอาจริงเอาจังนี่ไมใชธรรมดา เอาเปนเอาตายเขาวาเลย 
หลังจากฟงธรรมะหลวงปูมั่นเต็มเม็ดเต็มหนวยแลวถึงกันเลยเชียว ออกมาก็ถามตัวเอง
เลยยังไมถึงกุฏินะ พอลงจากทานมา คือฟงธรรมะทานอยางถึงใจเลย ลงมาแลวเปน
ยังไงที่นีฟ่งธรรมะทานอยางถึงใจแลวเราจะวาไง เราจะจริงไหม ทางนี้ขึ้นทันทีเลย จริง 
ไมจริงตองตายเทานั้น นั่นเห็นไหมละ ตั้งแตบัดนั้นมาก็เปนแบบนั้นตลอด มา
จนกระทั่งถงึนี่ละ ถึงวัดดอยธรรมเจดีย เปนวันหยุดรบ วาพักรบไมพัก พกัรบมันยังจะ
พักอกี หยุดโดยสิ้นเชิง ไดชัยชนะมาเต็มสัดเต็มสวนจาอยูบนหัวใจ ลงมาอยางสงางาม
ทีเดียว จากน้ันมาก็ไดเทศนาวาการ 

ธรรมะที่ออกมาเทศนาวาการจนกระทั่งทกุวันนี้เราจึงไมสงสัย วาธรรมะขอใด
บทใดที่เทศนผิดไป เพราะถอดออกจากความถูกตองดีงามสมบูรณแบบทุกอยางใน
หัวใจนี้แลว ออกไปจึงไมสงสัย เราก็พอใจที่ธรรมออกไปทั่วประเทศไทยของเรา เฉพาะ
อยางยิ่งประเทศไทย จากวิทยุหรืออนัใดก็ตามเปนธรรมลวนๆ ทั้งน้ัน เราก็ไดพอใจใน
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ธรรมที่แสดงออกไปวาไมผิด เอา ใหปฏิบัติเถอะนะ ทานทั้งหลายใหปฏิบัติตามธรรม
หลวงตาบัว จะพาทานทั้งหลายลงนรกใหเห็นเสียที ธรรมพระพุทธเจาพาสัตวขึ้นแดน
สวรรคนิพพานทั้งน้ัน หลวงตาบัวก็เอาธรรมมาจากพระพุทธเจา มาปฏิบัติรูเห็นใน
ธรรมซึ่งเปนสมบัติของตนแลวออกสอน จะพาทานทั้งหลายลงนรกใหเห็นเสียทีนะ เอา
พิจารณานะทุกคน 

เวลานี้ศาสนาจะลมจมในหัวใจของเรานี้ละ หัวใจชาติไทยของเรานี้เปนชาวพุทธ
กําลังลมจม จนถงึจะเอาประเทศชาติบานเมืองใหจมไปดวยกัน ตองเอาธรรมฟนขึ้น
มานะ ธรรมนะฟนขึ้นมาไมใชอะไรฟน ใหรูเนื้อรูตัว นั่นคือธรรมสอนแลว ความลมจม
กําลังจะลมจมอยูเวลานี้ คือความลืมเนื้อลืมตัวฟุงเฟอเหอเหิม นิสัยฟุงเฟอเหอเหิมไม
มีขอบเขตไมมีเหตุมีผลไมมีประมาณ จะทําชาติของตนใหลมจมเพราะจิตใจต่ํา ทีนี้ฟน
จิตใจขึ้นมาใหรูจักอรรถจักธรรม รูจักความพอดบิพอดทีกุอยางแลว ทุกส่ิงทุกอยาง
สมบัติทุกอยางก็ฟนขึ้นไปตามกันเพราะจิตใจฟน นี่ละธรรมไมใชเร่ืองเล็กนอย ถาเขาสู
ใจแลวใจจะฟนได ถาไมมีธรรมมีแตกิเลสจมดวยกันทั้งน้ัน ใครจะอวดดขีนาดไหนอวด
ไปเถอะ มแีตฝปากลมปากเทานั้น แตความจมกิเลสเหยียบย่ําทําลายตลอดเวลาใน
หัวใจเรา จมไดทั้งนั้น ใหพากันตั้งใจปฏิบัติ 

ศีลธรรมเปนของสําคัญมาก เราอยาเห็นสิ่งใด ไอมูตรไอคูถเร่ืองของโลกของ
สงสาร มันมีแตมูตรแตคูถ ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง ใครก็มีแตขีท้ั้งน้ัน ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง 
มีดวยกันทั้งนั้น เหลานี้เปนมูตรเปนคูถพาสัตวใหลมจม สวนธรรมไมโลภ ไมโกรธ ไม
หลง เปน โลกวทิู คือพระพทุธเจาของเรานําธรรมนี้มาสองทางใหตัวเอง เพื่อการ
ปฏิบัติดปีฏบิัติชอบ แลวจะเจริญรุงเรืองจิตใจจะชุมเย็น มองเห็นหนากันเปนมิตรกันไป
หมดนะ ธรรมมีในใจมองดูหนากันนี้ไมระวังกันนะ เปนมิตรเปนสหายพึ่งเปนพึ่งตาย
กันไดหมด อยางเราทั้งหลายมาเต็มศาลานี้ ใครระวังใคร ตางคนตางมีธรรมในใจแลว
นุมไปหมดนวลไปหมด ซึมซาบเย็นไปหมด นี่ละเร่ืองธรรมประสานกันได ไมมีคําวา
ชาติชั้นวรรณะ ธรรมประสานเขาไปตรงไหนสวยงามรมเย็นเปนสุขทั่วหนากัน นี่ละ
ธรรมใหพากันนําไปปฏิบัติ 

เราก็เทศนสอนมาๆ จนกระทั่งบัดนี้ก็จะเทศนไมไดแลวนะ เมื่อวานนี้เทศนไป
เพียงเล็กนอย ๓๐ กวานาที หมดกําลังก็หยุดแลว เวลานี้ยังปรากฏอยูบางก็คือพอ
เทศนไดนะ ถาเทศนไมไดแลวหมดเลยละเรา อะไรๆ ก็ทรุดโทรมลงไปๆ แตการเทศน
ยังพอเทศนไดบาง แมไมมากก็ยังพอไดอยู นี่ก็ไดออกทางวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ
ไทย ขอใหพีน่องทั้งหลายไดเอาจติใจ นอมจิตใจเขามาสูธรรมเถอะ ใหกิเลสลากไปถูไป
ไมมีใครวาไดรับความเจริญจากกิเลส รายเดียวเราไมเคยเห็นมี สวนธรรมนั้นขึ้นตนก็



 ๘

คือวาพระพุทธเจาเปนเอกในเรื่องบรมสุข ความรูแจงแทงทะลุไมมีใครเกินพระพุทธเจา 
นั่นเห็นไหม มี เอามาอวดไดเลย สาวกอรหันตทุกๆ องคจาทั้งนั้นๆ นั่น 

ไอพวกเราที่ ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง เตม็โลกเต็มสงสารมีมากเทาไร มีใครมาแสดง
ตนบาง กิเลสมันแสดงตนวามันวิเศษวิโส นําโลกทั้งหลายใหไดรับความวิเศษวิโส มี
ความสุขความเจริญยิ่งกวาพระพุทธเจา นําสัตวโลกใหมีความสุขไปอกีมากมายมี
ตรงไหน เอาพิจารณาซิ ไมมี แลวยังจะเชื่อมันอยูเหรอ เชื่อจนตาย จะไมฟนตัวบางดวย
อรรถดวยธรรมสักหนอยบางเหรอ พิจารณาซิ เอาธรรมเขามาแกกันซิ ไมแกไมตกนะ 

เขาเปนไขกันยังว่ิงหาหมอหายา ไอไขเร้ือรังไขวัฏจักรพาสัตวใหลมจม คือไข
ดวยอํานาจของกิเลสมันฝงอยูในหัวใจนั้น หมอมีธรรมมี หมอก็คอืครูบาอาจารย วิชา
หรือยาก็คือธรรมของพระพุทธเจา เอามาแกไขดดัแปลงตนเอง หมอก็คอืพระพทุธเจา
เปนองคเอก สาวกทั้งหลายเปนหมอๆ เปนแพทยเอกๆ ทัง้น้ัน แลวยาก็มีธรรมโอสถ 
พุทธโอสถ ธรรมโอสถ สังฆโอสถ นํามาเยียวยาหัวใจเรา เพื่อจะไดเบาบางหายไป หาย
สุดขีดถงึนิพพานเลย พากันจําใหดี เอาละวันนี้เทศนเพียงเทานี้ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

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

