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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

หัวใจไมมีกิเลสออกแงไหนก็มีแตธรรมลวนๆ 
 

กอนจังหัน 

อาหารวัดปาบานตาดมีแตทวมทนๆ พระถาเห็นแกล้ินแกปากตายนะ อาหารทับ
เอาๆ น้ําทวมละ น้ําสม น้ําหวาน น้ําออย น้ําตาล น้ําแกงทวมปากพระตายนะ นี่ละที่วานํ้า
ทวม น้ําทวมปาก ตองใชสติปญญาทุกอยาง อนันี้เตือนใหทราบเฉยๆ เราเคยปฏิบัติมา
อยางน้ัน อะไรๆ จะมากจะนอยเล็งธรรมตลอดๆ อะไรพอเหมาะพอดีกับความเปนอยู 
และบําเพ็ญสมณธรรมพอเหมาะพอสมกันเอาตรงนั้น มีมากมีนอยตัดออกๆๆ เพื่อความ
พอดีสําหรับธรรมเทานั้น นี่เหมาะสม ผูปฏิบัตติองใชความพินิจพิจารณาตลอดเวลา องค
ศาสดานี่กระเทือนโลกคือเร่ืองเหลานี้เอง รอบคอบขอบชิดไมมีใครเกินศาสดาแหละ 
ละเอียดลออสุขุมคัมภีรภาพมากที่สุด แมธรรมะที่แสดงออกมาก็เปนสวากขาตธรรม คือ
ตรัสไวชอบแลวทั้งนั้นในธรรมทุกขั้น จนถึงที่สุดวิมุตติพระนพิพาน เปนธรรมที่ออกมาจาก
ความกลั่นกรองเสร็จเรียบรอยแลว 

เราผูปฏิบัติตามใหพินิจพิจารณาเล็งเข็มทิศทางเดิน ที่พระองคทรงดําเนินและสั่ง
สอนไวแลวอยางไร นั่นละจะมีทางได ทางเสียไมคอยมี ขอใหใชความพินิจพิจารณา เวลานี้
ศาสนามันกลายเปนตุกตาแลวนะ ไมมีคุณคาไมมีราคาในชาวพุทธของเรา ทั้งพระทั้ง
ฆราวาสทั้งหลายเหลานี้เรียกวาชาวพุทธ นี่ศาสนาจะกลายเปนเศษเปนเดนเต็มอยูในวัดใน
วาในพระในเณรแหละ ของเปนเศษเปนเดนคือของไมเปนทา ไมใชเร่ืองของพระที่จะนํามา
ขวนขวายและนํามาปฏิบัติ แตเวลานี้มันเต็มอยูในวัดในวาในพระในเณรเรา ศาสนามอง
แลวแทบไมเห็น พูดใหชัดๆ อยางน้ีนะ 

เอาคัมภีรกางออกไปซ ิ คัมภีรพระพุทธเจาคือคัมภีรสวากขาตธรรมทีต่รัสไวชอบ
แลวๆ กับความเปนอยูของพทุธบริษทั มีพวกพระและฆราวาสของเรานี่ปฏิบัติกันยังไงอยู
กันยังไง เรียกวาพวกนี้พวกอาศัยศาสนากินพระเราหัวโลนๆ นี่ เวลานี้กําลังอาศัยศาสนา
กินและอาศัยศาสนาเปนที่เบง เหมือนอึ่งอางนะเดี๋ยวนี้ กําลังเบง นี่ละกิเลสมันเขาไปพอง
ตัวอยูในนั้น ดูเอาทุกคน ธรรมะแทบจะไมมีเหลือ พระเณรก็เปนพระยศพระลาภ พระ
สมณศักดิ์นัน้นี้ไป มีที่ไหนคําสอนของพระพุทธเจา มีแตสอนใหแกกิเลสๆ อยางน้ีเปน
เร่ืองส่ังสมกเิลสสําหรับผูโงเขลา และผูหวังแบบกิเลสอยูแลวเปนกิเลสทั้งน้ันๆ ละ 

ในครั้งพุทธกาลทานก็มีตั้งที่วาเอตทคัคะ คือเลิศไปคนละทางๆ พระสาวก ๘๐ 
องคพระพุทธเจาประทานสมณศักดิถ์าพูดภาษาทุกวันนี้นะ ในครั้งพุทธกาลทานวา
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เอตทัคคะ คือใหเลิศไปคนละทางๆ บรรดาพระสาวกทั้งหลาย ๘๐ องคเปนพระอรหันต
ลวนๆ นี่พระองคประทานใหอยางน้ีแหละ อันนี้เอาแบบนั้นละมาพอกหัวอึ่งอาง ใหมัน
พองตัวอยูเวลานี้ สมณศักดิ์นั้นสมณศักดิ์นี้ ยุงไปหมดนะเวลานี้ ศาสนามีแตสมณศักดิ ์
กิเลสเขาไปเหยียบย่ําทําลาย 

บวชเขามานี้ตั้งสมณศักดิใ์หแลวนะ มันจะเปนยังงั้นละตอไปนี้ พอออกมาจาก
อุปชฌายแลวก็พัดยศมาเลย นี่เปนใบฎกีา นี้เปนพระครู นี้เปนปลัด นี้เปนเจาคุณ นี้เปน
สมเด็จเขาไปแลวนะ นี่ละพวกนี้พวกบายศ มันเปนเต็มอยูในเมืองไทย พูดเหลานี้ผิดไป
แลวเหรอพิจารณาซิ เอาธรรมมากางก็จะรูกัน ไมมีใครพูดเฉยๆ ธรรมพระพุทธเจาถูก
เหยียบย่ําไปมานี่เราฟนขึ้นมาใหไดดู ธรรมพระพุทธเจาเปนยังไงกับพวกอึง่อาง เห็นแกยศ
แกลาภนี่มันเปนยังไง มนัเลิศเลออะไรพวกนี้นะ ใหพากันพิจารณานะ ศาสนาจะจมๆ ไมมี
ใครฟนขึ้นมาแสดงออกมาเปนขอเทียบเคียงกันแลวจะไมปรากฏเปนของดี มองไปไหน
เลอะเทอะไปหมด เลยกลายเปนศาสนาเลอะเทอะไมมีคุณคา นั่นเห็นไหมละ 

ศาสนาเปนคําสอนของพระพุทธเจา เปนธรรมอันเอกแลวกลายเปนของไมมีคุณคา 
เพราะกิเลสเหยียบย่ําทําลาย ส่ิงที่เหยียบย่ําทําลายก็ดังที่กลาวมาเวลานี้ละ แหมมันเต็ม
บานเต็มเมืองนะเวลานี้ บวชมาพระเรานี้ไมไดสนใจนะเรื่องศีลเร่ืองธรรม ไมทราบวามีศีลกี่
ศีลไมทราบก็ไมรูละ มีแตหัวโลนๆ ผาเหลืองๆ โออาฟูฟา องคนี้เปนยศนั้นองคนั้นเปนยศ
นั้นๆ ยศนี้เปนอยางงั้นละ ยศเขาไปยศเขามาแลวก็เเย็ดละซิ เขาใจไหม มันเลอะขนาดนั้น
ละนะเวลานี้ ใหดูนะพวกเรา สอนทุกคนๆ เอาธรรมพระพุทธเจามาสอนทุกคน ไมได
เหยียบนั้นเหยียบนี้ยกนั้นยกนี้โดยหาเหตุผลไมได พูดตามหลักเกณฑของธรรม
พระพุทธเจาที่สอนโลกใหเปนมนุษยมนาบาง พระก็ใหเปนพระจนกระทั่งเปน สรณํ คจฺฉา
มิ ของโลกได คือสาวกอรหันตทาน ทานปฏิบัติตามพระพุทธเจานั่นแหละ 

เวลานี้กําลังเลอะเทอะมากนะศาสนา ในวัดในวากลายเปนสวมเปนถานไปหมด วา
ใหมันชัดๆ นี่ละ พระเณรกลายเปนมูตรเปนคูถอยูในวัด ทุกส่ิงทุกอยางที่เต็มอยูในวัด มัน
กลายเปนสวมเปนถานไปหมดแลวเวลานี้ สมบัติของวัดสมบัติของพระมีที่ตรงไหน สมบัติ
ของพระก็บริขาร ๘ นั่นเห็นไหมบวชมาทุกคน ไดบริขาร ๘ มาดวยกันทั้งน้ัน ขาดไมได
บริขาร ๘ นี่สมบัติของพระแท ออกจากนั้นก็สอนงานให งานคืออะไร เกสา โลมา นขา ทัน
ตา ตโจ นี้ละมันเปนมหาอํานาจเหยียบย่ําทําลายใหสัตวทั้งหลาย เฉพาะอยางยิ่งพระเราหู
หนวกตาบอด จึงสอนเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ไดทุกองคเหลานี้ ไดเอาไปคลี่คลายดู
บางหรือเปลา นี่ละเรียกวางาน 

สถานที่ทํางานก็ รุกฺขมูลเฺสนาสนํ บรรพชาอุปสมบทแลวใหเธอทั้งหลายเขาไปอยู
ในรุกขมูลรมไม ฟงซิอนัดับหนึ่ง รุกขมูลรมไม ในปาในเขา ตามถ้ําเงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ 
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อันเปนสถานที่บําเพ็ญสมณธรรมดวยความสะดวกไมมอีะไรรบกวน ใหเธอทั้งหลายอยูและ
บําเพ็ญในสถานที่นั้นตลอดชีวิตเถิด นี่พระโอวาทของพระพุทธเจา ทกุวันนี้ไปไหนหมด 
พระเณรเราบวชมาแลวเรียนมาแลว ศึกษาจากพระพทุธเจามาแลวดวยกัน ไปไหนหมด 
งานเหลานี้ไปไหนหมด เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ไปไหนหมด มันมีตัง้แตพัดยศเหรอ 
เต็มบานเต็มเมืองเต็มวัดเต็มวา ไปทีไ่หนแบกพัดยศๆ โออาฟูฟาไปอยางน้ันเหรอ ศาสนา
พระพุทธเจาไมไดศาสนาพัดยศนะ ศาสนาที่สอนอยางน้ีละ หนาที่การงานใหทําตามแบบ
พระพุทธเจาซิ 

เวลานี้ถูกเหยียบย่ําทําลายมากทีเดียวศาสนาเราจนมองดไูมได สลดสังเวช เพราะ
คัมภีรทานตั้งตระหงานอยูสามพระไตรปฎก นี่คือองคศาสดานะ พระไตรปฎกคอืองค
ศาสดา มีทั้งพระธรรม ทั้งพระวินัย นี้แลคือศาสดาของเธอทั้งหลาย แทนเราตถาคตเมื่อเรา
ตายไปแลว นี่ละศาสดา เดี๋ยวนี้เอาอะไรมาเปนศาสดา เห็นตั้งแตโออาฟูฟาไปไหน ฟงใหดี
นะ พวกพระหัวโลนๆ เราน่ีนะ ไมมีใครกลาเตือนนะพระ เขาเคารพพระพุทธเจา พระ
ธรรม พระสงฆสาวกองคบริสุทธิ์ เขาไมกลาแตะ เพราะแตะนี่ก็ไปโดนจีวรของทานผู
บริสุทธิ์เขา หัวโลนของทานผูบริสุทธิ์ เขาก็ไมอยากแตะ เขาเบื่อจะตายแลวละรูไหม ตัวเอง
ยังโออาอยูเหรอ วาขาไดเปนชั้นนั้นชั้นนี้อยูเหรอ ชั้นไหนชัน้ขี้หมาอะไร ธรรมพระพุทธเจา
ชั้นโสดา สกิทาคา อนาคา อรหันตทําไมไมมองบาง 

ธรรมะเหลานี้สดๆ รอนๆ ทั้งน้ัน ไมไดครึไมไดลาสมัย มันครึมันลาสมัยแตพวก
หัวโลนๆ ที่มาครองผานี่ เปนตัวครึตัวลาสมัยที่สุด เหยียบย่ําทําลายศาสนาอยูเวลานี้ ไมมี
ใครเกินพระหัวโลนๆ เรานะ ดูทุกองค อยูนี้หัวโลนทุกองค ผาเหลืองทุกองค พระองคสอน
วายังไงเรียนมาทุกคน จาํใหดีนะ เลอะเทอะไปหมด เวลานี้ศาสนาจะไมมีเหลือติดชาวพุทธ
เรานะ ลุกลามออกไปถึงฆราวาสญาติโยมนั้นก็เปนอีกแบบหนึ่ง พระเรานี้มีแบบมีฉบับ
ประจําตัว ควรจะปฏิบัติใหถูกตองตามแบบฉบับ ตัวเองก็อบอุนเย็นใจสบาย คนอื่นเห็นก็
ไมแสลงหูแสลงตา จําใหดี เอาละใหพร 

 
หลังจังหัน 

(คณะศรัทธานําโดยภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงเวียงจันทน มาทอดผาปา 
สมทบทุนสรางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี รวมยอด
ปจจัย ๗๐๔,๕๙๗ บาท ๕๐ สตางค พรอมทัง้พระอาจารยบวร สุชีโว วัดปาหนองแขดง อ.
หนองพอก จ.รอยเอ็ด นําผาปามาสมทบไดปจจยั ๑๖๐,๖๓๐ บาท ๕๐ สตางค มีญาติโยม
มาตอยอดอกี ๑๑,๖๒๐ บาท ๕๐ สตางค รวมยอดทั้งหมดเปนปจจัยทั้งส้ิน ๘๗๖,๘๔๘ 
บาท ๕๐ สตางค) เราอนุโมทนาดวย ตางคนตางชวยพยุง เพราะวิทยุนี้ออกไกลพอสมควร 
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ไมเห็นหนาก็ไดยินเสียง เสียงธรรมเขาสูใจเปนคติเครื่องเตือนใจไดโดยลําดับลําดา เร่ือง
วิทยุจึงเปนของสําคัญมากในสมัยปจจุบันนี้ ไมเห็นหนาคนก็ตาม ไดยินแตเสียงก็พอ 

พระพุทธเจาก็ออกเปนคมัภีรมา พระองคไมไดทรงแสดงดวยพระโอษฐ นําเปน
คัมภีรออกมา เครื่องอุปกรณใชไมไดสะดวกเหมือนทุกวันนี้ นี้มีทุกแบบ สะดวกมากทีเดียว 
พี่นองทัง้หลายที่มีความสนใจในเรื่องอรรถเรื่องธรรม พากันมีศรัทธารวมสามัคคีกันตั้ง
สถานีวิทยุคราวนี้ หลวงตาขออนุโมทนาและขอบคุณดวยทุกทานนะ เพราะนี้เปนเจตนาที่
สูงสงมากทีเดียว เจตนานําธรรมเขาสูจิตใจ ธรรมถาเขาสูจติใจ ใจนี้จะเปนฟนเปนไฟก็จะ
เปนเหมือนน้ําดับไฟ ธรรมเขาตรงไหนเหมือนน้ําดับไฟๆ เปนอยางน้ันธรรมะ พอยังโลก
ใหสงบรมเย็นพอซุกหัวนอนไดบางคือธรรม ถาไมมีธรรมแลวไมมีความหมายโลกอันนี้ 
เหมือนกับโยนปลาทั้งของลงในกระทะกําลังเดือดพลานๆ อยูนั้นดูเอา นี่ละถามีแตกิเลส
ทอดคนทอดอยางน้ัน ตองมธีรรมเปนน้ําดับไฟ 

เราก็ไดอุตสาหพยายามเต็มกําลังความสามารถแลว ที่ชวยโลกคราวนี้เรียกวาชวย
ดวยความเมตตาสุดสวน เราไมมีอะไรที่จะแบงสันปนสวนแมเม็ดหินเม็ดทราย เราบอก
ตรงๆ วาเราไมมี เราพอทุกอยางแลวในหัวใจของเรา มีแตแผกระจายออกจากธรรมที่ได
แลวเต็มกําลังความสามารถของตน แลวก็แผออกไปเต็มความสามารถเหมือนกันทกุแบบ
ทุกฉบับ ทางดานวัตถุกช็วย เรียกวานําชาติพี่นองชาวไทยเรา ทางดานธรรมะก็กําลังนาํ
ธรรมะออกกระจาย นี่ก็เขาในเจตนาเดิมที่เราคิดไวไมผิด พอเราจะออกนําชวยชาติ เออ 
คราวนี้แหละคราวธรรมะจะไดกระจายออกไปในระยะเดียวกัน คิดไวเรียบรอยแลวผิดที่
ไหนละ ทางดานวัตถุโลกทั้งหลายกท็ราบกันอยางเปดเผยรวดเร็ว แตดานธรรมะจะคอย
ทราบทีหลังๆ จะกวางขวางออกไปมากมาย เวลานี้ทางวิทยุธรรมะนี้ออกแลวอินเตอรเน็ต
ทั่วโลก กวางขวางไหมละที่คิดไวนี้ นี้ละเปนธรรมสมบัติอันสําคัญในหัวใจของพี่นองชาว
ไทยเรา ขอใหมีธรรมสมบัติเขาสูใจเถอะจะเย็นไปตามๆ กันไมวาคนทุกขคนจนคนมั่งมี มี
แตความรมเย็น เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันทั้งน้ันแหละ ถาลงธรรมเขาตรงไหนประสานได
ทันทีๆ เลย ธรรมเปนเคร่ืองประสานไมใชเครื่องทําลายนะธรรม 

วิทยุออกนีก้ระจายออกไป ทางรอยเอ็ดก็เตม็สัดเต็มสวน โรงสีเส่ียสมหมาย เมื่อ
วานเจาของก็มา วาเปดแลว นั่นก็ ๑๐ กิโลวัตตเต็มเหนี่ยว ทุกอยางเขาพรอมหมดเลย ของ
เขาเองหมด คาไฟฟาอะไรเขารับของเขาหมดคนเดียว ไมไดไปกวนใครเลย เขาออกแลว
เมื่อวานเขามา ตางคนตางอนุโมทนาสาธุการ โทรศัพทมาลั่นโรงสีวางั้น รอบๆ นั้นที่ไดยิน
ไดฟง แตกอนศาสนาไมมีหรือมันนาคิดนะ มีแตไมมีใครนําออกแสดงกไ็มปรากฏ นี่เราก็
พยายามนําธรรมะพระพุทธเจาออกแสดงกระจาย อยางรอยเอ็ดนี้ไปหลายจังหวัดนะ 
โทรศัพทมาลั่นตลอดทั้งวัน กลางคืนทั้งคืน เขาบริการวิทยุนี้ตลอด ๒๔ ชัว่โมง ๑๒ ชัว่โมง
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พักหนึ่งเปนพวกหนึ่งรักษาออก แลวอีกอันหนึ่งตอกันอกีเปนสองพกั ๒๔ ชั่วโมงตลอดเลย 
ธรรมะออกๆ เร่ือยอยางนี้แหละ แลวจะคอยยิ้มแยมแจมใสชาติไทยของเรา ถาศาสนาไป
ตรงไหนจะคอยชุมเย็นๆ นะ 

เร่ืองธรรมนี่สําคัญมาก ประจักษที่ใจนะ ทีแรกไดยินไดฟงกอน นี้เปนอันดับหนึ่ง
พอเปนเครื่องดําเนินเพื่อความสงบรมเย็น รูจักวิธียับยั้งชั่งตัวไดบางพอประมาณ อันดับที่
สองที่เปนอนัดับสําคัญก็คือเร่ืองภาวนา พอเขาถึงภาวนานี้จะตีกระจายออกไปกวางขวาง
มากหาประมาณไมไดเลย จิตนี่ลงไดรูแลวรูไมมีประมาณ มหาสมุทรยังมีขอบเขต ธรรม
ภายในใจของทานผูรูทั้งหลายไมมีขอบเขต ครอบโลกธาตุเลย นั่นตางกันนะ นี่ละธรรมเปน
ของสําคัญมากทีเดียว พระพุทธเจาเปนอันดับหนึ่ง พระสาวกเปนอันดับสอง ที่แผกระจาย
ธรรมออกสูโลกใหไดรับความรมเย็นเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ 

นี่ก็รูสึกวายุบยอบไปมากแลว พึง่มาเริ่มนี่ละธรรมะเรา เร่ิมขึ้นตอนชวยชาติ
บานเมืองคราวนี้ ทางดานวัตถุเรากระเตื้องขึ้นมาพอสมควร ทองคําไดเวลานี้ ๑๑ ตันกับ 
รอยกิโลกวาแลว ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลคร่ึงนี้มอบคลังหลวงเรียบรอยแลว เวลานี้ได ๙๔ กิโล 
บวกกับ ๓๗ กิโลมันก็รอยกวาแลว เปน ๑๑ ตันกับรอยกวากิโล กําลังเขาแลว สวน
ดอลลารไดเขาเพียง ๑๐ ลานสองแสนกวาเทานั้นแหละ นอกนั้นกระจายออกชวยโลก
ภายนอก สําหรับเงินสดนี้เขาซื้อทองคําเพียงสองพันลานบาท นอกนั้นออกชวยโลกทั้งหมด
เลย เงินสดนี้ออกกวางขวางมากทีเดียว นี่ละเงินพี่นองทัง้หลายมาบริจาคน้ี ชี้นิ้วไดเลยเรา 
ไมมีคําวาเม็ดหินเม็ดทราย ที่จะมีเจตนาแย็บเอาของพี่นองทั้งหลายมาเปนสมบัติสวนตัว 
แมเม็ดหินเม็ดทราย บอกวาเราไมมี เราพอทุกอยางแลว มีแตชวยดวยความเมตตา เมตตา
จะไปกวานเอาอะไรมาละ ก็มีแตเมตตาลวนๆ ชวยมาเต็มเม็ดเต็มหนวยจนกระทั่งปจจุบัน
นี้ 

เวลานี้วิทยุก็กําลังออก เออ เร่ืองวิทยุก็ใหพากันทราบเอาไวนะ ไอพวกสิ่งขัดขวาง
พวกกางขวางคอมันมอียูทั่วๆ ไปนั่นแหละ ดีกับชั่วเปนขาศึกศัตรูตอกนัมาแตกาลไหนๆ 
ไมใชมีมาวันนี้วานน้ีนะ มันมีมาตั้งกปัตั้งกัลปแลวแหละดีกับชั่ว เปนคูศัตรูกันวางั้นเถอะ 
เวลาเราเปดวิทยุคลื่นไหนๆ เขาจะเอาคลื่นพวกมหาภัยพวกกางขวางคอ พวกโจรพวกมาร
ของศาสนา รวมแลวกข็องตัวมันเองนั้นแหละ นี้กําลังแสดงขัดตรงนั้นขดัตรงนี้ ใหเสียง
อรรถเสียงธรรมเราออกทางวิทยุนี้ไมสะดวก มันกีดมันขวางทุกแงทกุมุม ในกรุงเทพก็มีอยู
แลว ขางนอกมันก็จะมีอยางเดียวกัน นี่พวกกดีพวกขวาง ใหทราบวานี้คือพวกโจรพวกมาร 
พวกมหาโจร 

พวกเราที่เปนเจาของสมบัติ ก็คือออกทางวิทยอุยางเปดเผยทั่วหนากันทั้งประเทศ
เรา นี่เรียกวาเราเปนเจาของสมบัติ คือธรรมสมบัติ เปนเจาของของชาตไิทยเรา เราออกได
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อยางเปดเผย อยางไมสะทกสะทาน อันนั้นมันคอยขัดคอยขวางอยางล้ีๆ ลับๆ ขโมยทํา จึง
เรียกวามหาโจร ก็ใหพากันทราบเอาไวตามนี้ อันไหนที่ฟงไมไดกไ็มฟง อันนี้พวกโจรพวก
มารมันมากีดมาขวางมาทําลาย ก็ใหทราบไวเปนระยะๆ ใหพี่นองทั้งหลายทราบไวตามนี ้

เร่ืองความชั่วมีอยูทั่วไป คนชั่วมีอยูทั่วไป เร่ืองจึงแสดงอยูทั่วไป ใหพากันเขาใจ
เอาไวอยางน้ี อยาไปหงดุหงิด อยาไปโกรธไปแคนใหเขา เร่ืองของเราเปนเรื่องของเรา 
เร่ืองของเขาเปนเรื่องของเขา ทําลงแลว กมฺมสฺสโกมฺหิ มีกรรมเปนของตัวเองดวยกัน มอบ
ใหใครไมได เปนของตัวเองดวยกันทัง้น้ันแหละ ใครจะเกงขนาดไหนก็เปนของตัวเอง เผา
ตัวเอง  กลยฺาณํ วา ปาปก ํวา ตสฺส ทายาโท ภวิสฺสามิ กรรมดีหรือกรรมชั่วเปนบุญหรือ
เปนบาปจะเปนผูไดรับผลของกรรมนั้นดวยกันทุกคน ไมมีจะแยกแยะใหใครไดเลย อยาไป
ภูมิใจในการทําชั่วใหคนอื่นวาตัวจะไดดี ไมมีทางดี มีแตทางแหลกเหลวลงไปโดยลําดับลํา
ดา  
 วันนี้พูดถึงเร่ืองวิทยุกําลังออกทั่วๆ ไป ตั้งหลายแหงเวลานี้กระจายไปหมด ดู
เหมือนแทบจะทุกภาคละมัง ทางภาคตะวันออกกําลังเร่ิม ภาคอีสานมากแลว ภาคกลางก็
มากแลว วิทยุก็เสียงธรรมของเราที่เทศนาวาการนี่แหละ ออกแสดงใหพี่นองทัง้หลายฟง 
แลวธรรมที่เราออกแสดงไมวาจะแงใดมุมใดเราออกดวยความบริสุทธิ์ใจ ดวยความแนใจ
ของเราวาธรรมะที่แสดงออกนีทุ้กขั้นทุกภูมิของธรรมวาจะผิดไปไมมี ออกมาจากหัวใจที่
บริสุทธิ์สุดสวน พูดใหชัดเจน ดวยการตะเกียกตะกายทรมานตนเองมาถึงขั้นจะสลบไสลมา
จนไดผลเปนที่พอใจ เวลาแสดงออกจึงไมไดสงสัย ไมวาจะธรรมะขั้นนิ่มนวลออนหวาน ขั้น
ไพเราะเพราะพริ้ง หรือดุดาวากลาว เด็ด เฉียบขาดอะไร เปนธรรมะประเภทนั้นๆ ให
พอเหมาะพอดีกับผูฟงๆ เสมอกันหมดเลย  
 ที่จะเปนพิษเปนภัยเพราะการแสดงออกแหงธรรมะนี้ แมเม็ดหินเม็ดทรายไมมี ถึง
จะเปนกิริยาใดก็ตามออกไป เปนกิริยาของธรรมลวนๆ กิเลสไมมีจะเอาอะไรไปแฝง  ไมม ี
ในหัวใจไมมีกิเลสออกไปแงไหนก็มีแตเร่ืองธรรมลวนๆ หนักเบาก็เหมือนเขาถากไม ไม
ตนไหนที่เขาจะถากเอามาทําเสาบานเสาเรือนเขา ถามันเรียบๆ เขาก็ถากเรียบๆ ที่ไหนมัน
คดงอมากนอยเขาก็ถากหนักมือๆ อันนี้ก็เหมือนกัน คลื่นของกิเลสเรียบๆ ก็มี มีคลื่นก็มี 
คดๆ งอๆ ก็มี การชําระก็เหมือนเขาถากไมกม็หีนักมือเบามือเปนธรรมดา แตเปนธรรม
ทั้งน้ัน เหมือนเขาถากไมหนักเบาก็เพื่อจะเอาตนเสาเปนบานเปนเรือน เปนประโยชน อันนี้
การแนะนําส่ังสอนไมวาแงหนักแงเบาก็เพื่อประโยชนทั้งน้ัน เพื่อโทษไมม ี ใหทานทั้งหลาย
จําเอาไว 
 อันหนึ่งภาษาหลวงตาบัวนี่พี่นองทัง้หลายจะไมเคยไดยินไดฟงมาแตกอน หลวงตา
เองก็ไมเคยไดแสดงกิริยาอยางน้ีนะ ก็เหมือนทานๆ เราๆ การเทศนาวาการเรียนทาง
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ปริยัติก็จนไดเปนมหา วางั้นเถอะนะ ก็ใชเปนแบบเดียวกับโลกทั่วๆ ไป กอนที่ยังไมปฏิบัติ 
ใชสํานวนโวหารแบบเดียวกับปริยัติ เทศนทานเหมือนเรา เราเหมือนทาน แตมา
ภาคปฏิบัตินี้ ธรรมะภาคปฏิบัตินี้จะไมใชธรรมะประเภทนั้นนะ อันนั้นเรียกวาลอยๆ ไป 
ธรรมะที่เราเรียนมาจําไดมา กับธรรมะที่เกิดขึ้นภายในใจในภาคปฏิบัตินี้ แมนยําๆ  
 นี่ละที่ออก ธรรมะที่เด็ดเดี่ยวเฉียบขาดออกจากพลังของจิตอันนี้ที่รูแลวเห็นแลวใน
ใจ เพราะฉะนั้นเสียงนี้จึงผิดแปลกจากคนทั้งหลายอยูบาง บางทีเนนหนักเหมือนจะกัดจะ
ฉีก ความจริงไมมี มีแตธรรมลวนๆ เด็ดของธรรมทั้งน้ัน กรุณาทราบตามนี้ไว สํานวนอันนี้
เราก็เพิ่งไดมาปฏิบัติตอโลก ตอนที่เราออกปฏิบัติไดรูไดเห็นธรรมภายในจิตใจของเรามาก
นอยนี้ก็ออก จนกระทั่งรูเต็มเหนี่ยวของธรรม ธรรมะนี้ออกเตม็เหนี่ยว ในกาลเวลาที่ควร
จะออกเต็มเหนี่ยวรอไมไดเลยผางๆ ทันทีเลย ถาธรรมดาก็ธรรมดา  
 นี่ละธรรมะภาคปฏิบัติ เปนธรรมะที่แมนยํามากทีเดียว ไมตองไปถามใครเลย  พูด
แลวสาธุทันทีไมทูลถามพระพุทธเจา ความรูอันเดียวกัน ธรรมะประเภทเดียวกัน เขากันได
สนิท ทั้งพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายรวมลงแลวเปนน้ํามหาสมุทรอันเดียวกัน ไหลมา
จากที่ไหนๆ ลงไปนั้นเปนน้ํามหาสมุทรทั้งหมด ธรรมะทานผูใดรูลงในมหาสมุทรคือธรรม
ที่บริสุทธิ์สุดสวนแลว นั้นละเขาสวนใหญปบอันเดียวกันหมดเลย จึงไมมีที่คานกัน ไมสงสัย
กัน และไมถามกันดวย ที่วายกมือไหวไมไดประมาทพระพุทธเจา ไมทูลถามวางั้นเลย สนฺ
ทิฏฐิโก ประกาศปางอยูภายในจิตเต็มหัวใจแลวถามใคร นั่น 
 นี่ละธรรมะประเภทนี้เปนธรรมะที่แมนยํามาก การเทศนาวาการพี่นองทั้งหลายเรา
เทศนมากี่ปกี่เดือนทานทั้งหลายก็ทราบแลว ไมเคยมรีะแคะระคายวาเทศนตรงนั้นไดผิด
ไปๆ ไมมี เรียกวาแมนยําๆๆ ออกจากจิตที่แมนยําอยูแลวนี้ จึงไมผิดพลาดที่ไหนเลย จึง
ควรที่พี่นองทั้งหลายฟงแลวใหนําไปเปนคติเครื่องเตือนใจ เร่ืองกิเลสเคร่ืองหลอกลวงมัน
หลอกลวงตมตุนตลอดเวลา กระซิบกระซาบอยูนั้นแหละ เราเชื่อมันแลวจมไดนะ ใหเชื่อ
เสียงธรรม เชื่อเสียงธรรมแลวเขาไปชําระสะสางสิ่งสกปรกคอืกิเลสตัวปลิ้นปลอนหลอกลวง
ไดเปนลําดับๆ จิตใจกจ็ะคอยสะอาด กาย-วาจาสะอาด หนาที่การงาน-ความประพฤติจะ
สะอาดไปตามๆ กัน เพราะธรรมเปนเครื่องซักฟอกมาจากใจ พากันจําเอา  
 เวลานี้จะเปนประโยชนแกชาติของเราเรื่องศาสนา ศาสนธรรม ธรรมประเภทที่เรา
แสดงนี้จะไมคอยมีที่ไหนนะ หรือวาไมมี อยากจะพูด เพราะไมมีใครแสดงออกมาเปนคู
เทียบเคียงกัน ไมมี ก็มีแตหลวงตาบัวองคเดียวนี่ปากเปราะๆ นี่พูดทั่วโลกดินแดน ไมเคย
สะทกสะทานกับสิ่งใดวัตถุใด ในสามแดนโลกธาตุธรรมเหนือหมด ออกตรงไหนๆ เหนือ
ไปตลอดๆๆ จึงไมเคยมสีะทกสะทานวาจะผิดไปพลาดไป เพราะออกดวยความถูกตอง ไม
วาธรรมขั้นใดถูกตองตลอดเวลา ออกจากจิตใจทีถู่กตองเรียบรอยแลว  
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 เราจึงเทศนาวาการสอนพี่นองทั้งหลายไมมีคําวาสะทกสะทานไมมีในใจ ตามแต
โอกาส หรือเหตุผลกลไกที่จะควรออกไปหนักเบามากนอยจะออกเองๆ ธรรมประเภทนี้เรา
ก็ไมเคยมีแตกอน กอ็อกจากภาคปฏิบัติ เวลาภาคปฏิบัติธรรมไดปรากฏเปนผลขึ้นมา 
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ปริยัติไดแกศกึษาเลาเรียนมา ปฏิบัติไดแกการปฏิบัติตาม ปฏิเวธคือ
เปนผล รูผลแหงงานของตนที่ไดมากนอยเพียงไรตั้งแตสมถธรรมความสงบรมเย็น เปน
สมาธิธรรม วิปสสนาธรรม วิมุตติธรรม เปนปฏิเวธทั้งน้ัน นี่กม็าบรรจุไวที่ใจเต็มภูมิของเรา
แลว ตัวเทาหนูก็เต็มภูมิของหน ู เราจึงแสดงไวเต็มภูมิของหนูเราน่ันแหละใหพี่นอง
ทั้งหลายฟง 
 กิริยาทาทาง หรือสํานวนโวหารที่พูดออกมาจึงไมคอยเหมือนใคร ถาวาเหมือน
ธรรมถูกตองรอยเปอรเซ็นต เหมือนธรรมเทานั้น เราเองก็ไปแบบธรรมเลย กริิยาอยางนี้
เราก็ไมเคยใชแตกอน แตเวลาธรรมเปนหลักเปนแกนอันสําคัญอยูภายในใจ ออกก็ออก
จากธรรมๆ ก็เลยกลายเปนเรื่องของธรรม หนักเบามากนอยผางๆๆ ไปเลยเชียว เปนเรื่อง
ของธรรมลวนๆ ไมมีสะทกสะทาน อันนั้นสูงอันนี้ต่ําไมมีในธรรม เหนือหมดแลว ออก
ตามนั้นเลยทีเดียว ใหทานทั้งหลายไดจําเอา 
 ธรรมภาคปฏิบัตินี้ใครที่ปฏิบัติมาพูดวอกๆ อยูนี้ เวลานี้ก็มีแตหลวงตาบัวองค
เดยีว การพูดวอกๆ นี้ไมไดพดูออกมาดวยความโออวด พูดออกมาจากหัวใจที่เต็มดวย
ธรรมประเภทนี้ออกมา แตกอนเราไมเคยรูเราก็พูดแบบโลกๆ ทั่วๆ ไป แตเวลามันรูก็พูด
แบบนี้ รูมากรูนอย เอาเต็มเหนี่ยวก็อยางที่เห็นนี่แหละ ทานทั้งหลายฟงเอานะ ธรรมะนี้ไม
เปนภัยตอผูใด กิริยาทาทางของหลวงตาใหถือธรรมเปนสําคัญนะ อยามาถือกิริยาของโลก
เขาไปแทรกธรรม วาทานดุดาวากลาวเผ็ดรอนนั้นๆ นี้ๆ เปนกิริยาของโลกที่เขาใชกันมา
นมนาน กิริยาของธรรมพูดอยางตรงไปตรงมาควรเด็ดเด็ด ควรออนออน ควรแข็งแข็งไป
เลย กิริยาของธรรม นี่การกาวเดินของธรรมเปนอยางน้ัน นี้เรากาวเดินตามธรรม กิริยานี้ก็
ตองเปนอยางนั้นเรื่อยไป พากันเขาใจนะ เอาละพอ 
 เมื่อวานนี้ตรงนี้แหม แหงแลง ตนไมเขียวชอุมเปนพุมๆ เหมือนพุมมะเขอื ใบสด
ชื่น มองดูตนมันปุยเต็มเลยแตกําลังแหงแลง เขาปลูกกุฏิเราก็เดินเขาไปดูตนไม ไปเห็น
อยางน้ันออกมาเลยสั่งพระ ใหจัดโยมหรือใครตอใครชวยรดน้ํา บอกรดจนเปยกนะ เอาให
มากๆ พระก็รด เขียวชอุม บอกวารดใหมากๆ ยังไมแลวนะนี่ส่ังแลว พอตกค่ําๆ จน ๖ 
โมงเย็นไปอกีแลว ไปดอูีก รดดอียู พระทานรูเราถาลงส่ังอะไรแลวตองจริงตองจังทกุอยาง 
เราก็ไปดอูีก นั่นจริงหรือไมจริง ถาไมเปนทาแลว เอาละนะกลับมาคราวนี้ไลเบ้ียแหลกเลย 
เปนอยางน้ันละ พระรูนิสัยเราทําอะไรทุกอยางตองจริง เหลาะแหละไมใชธรรม ธรรมแลว
จริงทั้งนั้นๆ ถาเราสั่งอะไรแลวพระจะตองถือเปนกรณีพิเศษ เพราะส่ังอะไรจะตอง
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ติดตามๆ ดูผลเรื่อย นี่ละการปฏิบัติธรรมมีความละเอียดลออทกุอยาง จริงจังทกุอยาง 
เรียกวาปฏิบัติธรรม ทานทั้งหลายภาวนาก็ใหเหมือนกัน การภาวนาตองจริงจังดัวยสติ สติ
เปนสําคัญมากทีเดียว จะคลื่นใหญขนาดใหญก็ตามเถอะนะ คลื่นกิเลส เหมือนคลื่นน้ําใน
ทะเลก็ตามเถอะนะ คลื่นสตินี่ตานทานไวอยูเลย 
 คือมันจะออกทางความคิดความปรุง มันดันขึ้นมาๆ อยากคิดอยากปรงุตามนิสัย
ของกิเลสที่มนัราบรื่นมาแลว มันอยากคิดอยากปรุงไปทางของมัน ทีนี้เราเอาสติสกัดเพื่อ
จะทํางานใหธรรม เชนพุทโธๆ เรียกวางานของธรรม เอาสติเขาควบคุมงานนี้ใหดีๆ อันนั้น
มันดันขึ้นมาๆ มันอยากคิดเปนกําลัง เอา อยากคิดก็คิดไมยอมใหเผลอ ซัดกัน โถ จน
ขนาดวาอกจะแตกนะ เราพิสูจนดวยตัวของเราเอง อันนี้เคยพูดใหฟงแลวไมใชเหรอ เราได
พิจารณาเจริญแลวเสื่อมๆ ปหนึ่งกับหาเดือน หัวอกจะแตก มันทุกขมันลําบากระบมอยู
ตลอดเวลา เพราะเสียดายสมาธิที่ไดแลวเสื่อมไปเสีย มีแตไฟเผาหัวอกๆ 
 แลวพรอมทั้งการพิจารณา พยายามดันไป ๑๔-๑๕ วันไปไดเพียงคืนหรือสองคืน 
แลวเวลามันลงนี่เหมือนกล้ิงครกลงจอมปลวกผึงลงตูม อะไรมาผานไมไดขาดไปเลย เวลา
มันเสื่อมเสื่อมอยางรุนแรง เราก็พยายามหนุนเขาไปอกี ๑๔-๑๕ วันไปถงึน้ันอยูไดเพยีง
คืนสองคืนลงตูมอีก ไดปกับหาเดือน พินิจพิจารณา เอ มันยังไงนา เราก็พยายามเต็มกําลัง 
บางคืนไมนอนเลย แลวมันก็เส่ือมไดตอหนาตอตามันจะเปนเพราะเหตุไรนา  คําวาอาจนะ
ที่นี่ มันอาจจะเปนเพราะเราไมไดใชคําบริกรรม เปนแตเพียงวาตั้งสติจออยูกับความรูมัน
อาจเผลอสติไปได กิเลสอาจจะมีชองทางกวานเอาไฟมาเผาเราได 
 ทีนี้เราจะเอาคําบริกรรม ใหจิตตดิกับคําบริกรรม เอาสติติดกบันี้ เอา เราจะทราบ
เหตุมัน มันจะเสื่อมไปทางไหน ทีนี้เอาอันนี้ พอลงใจปุบ พิจารณากวาจะลงใจไมใชเลนนะ 
พอลงใจปุบเอาละที่นี่เราจะเอาแบบที่วา คําวาพุทโธกับสตินี้จะติดแนบกันตลอดเวลา 
เผลอไปไมได เหมือนกบัวาระฆังดังเปงเอาฟดกนัเลย ระฆังดังเปง สติปงเลยซัดกัน นี่ที่มัน
รูไดชัดวันแรกเหมือนอกจะแตกนะ คือสังขารความอยากคิดอยากปรงุออกจากอวิชชามัน
หนุนออกมาๆ มันอยากคิดอยากปรงุเปนกําลัง ไมเสียดายความอยากคิดอยากปรุงยิง่กวา
สติกับคําบริกรรมกับพุทโธติดกัน ไมใหเผลอ เอากันอยางน้ีละ ฟาดทั้งวันไมเผลอเลย 
 วันนั้นหนักมาก วันหลังมาก็รองๆ กันลงมา แตคําวาไมเผลอนี่เรียกวาเผลอไป
ไมได ตั้งแตตื่นนอนปบจนกระทั่งหลับจะเผลอไปไมไดเลย จับติดๆ พอสามวันลวงไปแลว
ที่นี่คอยเบาๆ เห็นผล เห็นผลสติยิ่งเนนหนักๆ คอยสงบลงๆ นั่นละทีน่ี่เราตั้งรากฐานได
เพราะคําบริกรรมติดกับใจ ใหใจทํางานดวยคําบริกรรม สติครอบควบคุมงานไว  จากน้ันก็
ขึ้นๆ เร่ือยๆ เอา จะเจริญไปไหนเสื่อมไปไหนใหเส่ือมไป แตคําบริกรรมกับสตินี้เส่ือมไป
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ไมได เราจะเอาแคนี้ ไปถึงนั้นแลวเอา ประมาณอยูไดสองคืน มันเสื่อมไปถึงน้ีเอาเสื่อมไป
ไมเสียดาย อันนี้ไมปลอย พอถงึนั้นแลวไมเส่ือม คอยขึ้นเรื่อยๆๆ เร่ือยเลย   
 จึงทราบไดชัดวา ออน่ีเปนเพราะขาดคําบริกรรมและสติไมตดิแนบกัน จากนั้นก็พุง
เลย จึงไมเส่ือม ตั้งแตบดันั้นมาไมเส่ือม พิจารณาอยางน้ัน พอไดความแลวจับตดิเลย เอา
เลย เราจึงไดสอนพี่นองทั้งหลายไดทราบเปนคตินะ แตนิสัยเราอาจจะแปลกตางใครอยู
บางพอประมาณนะ คือมันจริงจริงๆ วาอะไรจริงนะเรา กับตัวเองก็แบบเดียวกัน กับขาง
นอกก็เหมือนกัน มันไปจากภายใน วาอะไรเชนอยางส่ังพระอะไร ส่ังพระพระจะรูนิสัย พอ
เราส่ังอะไรแลวพระจะตองเอาจริงเอาจัง ไมจริงจังไมไดนะ กลับไปคราวหลังไลเบ้ียแหลก 
ดีไมดไีลหนีจากวัด นูนนะของเลนเมื่อไร 
 นี้เราทําอยางนั้น จริงจัง แลวผลก็ไดจากความจริงจังไมเสียหาย ความจริงจังในงาน
ที่ชอบไดผลๆ ใหพากันจําเอา อยาพากันเหลาะแหละ ศาสนาไมใชเร่ืองเหลาะแหละ กิเลส
ตางหากหลอกใหเหลาะแหละ ศาสนาตองจริงๆ ใครก็ตามไมวาหญิงวาชายจิตไมมีเพศ 
เมื่อตางคนตางมีความจริงจังตองานทีช่อบธรรมของตนแลว จะตั้งรากตั้งฐานไดดวยกนันั่น
แหละ ตั้งได มรรคผลนิพพานรออยูกบัสติกับปญญา สติกับคําบริกรรมเบื้องตนนะ มรรค
ผลนิพพานรออยูนี้ ตั้งฐานนี่ขึ้นไปแลวก็เร่ือยๆๆ เชื่อมถงึมรรคผลนิพพานไมสงสัย 
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