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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

ธรรมมีแตจริงลวนๆ 
 

 เมื่อวานนี้งานที่โรงพยาบาลโนนสะอาด ธรรมลีเปนหัวหนาในงานนี้ ทองคําได ๒๐ 
กิโล ๕๕ บาท ๗๘ สตางค ดอลลาร ๔๖๖ ดอลล เงินไทยได ๗๖๗,๕๘๐ บาท งานเมื่อวาน
นี้ ทองคําที่ไดรับหลังจากมอบคลังหลวงเรียบรอยแลว เปนทองคําประเภทซึมซาบ เวลานี้
ได ๑๒๑ กิโล ๖๖ สตางค จะตอไปเรื่อยๆ นะ กรุณาทราบไวทั่วกัน เมืองไทยเราหัวใจอยู
กับทองคํา เราพิจารณาเรยีบรอยแลวถึงไดออกประกาศขอบิณฑบาตออดออนกับบรรดาพี่
นองทั้งหลาย ใหตอหางทองคําเรา ทองคําเราเวลาน้ีมีแตตัว หางยังไมมี หางพึ่งงอกมา
นิดๆ หนอยๆ นี่งอกไดเยอะแลวหาง หางทองคํางอกได ๑๒๑ กิโลแลว เอาใหมันงอก
ยาวๆ ไปหนอย เสริมทองคําสวนใหญ เราวิตกวิจารณ ในโอกาสที่เหมาะสมซึ่งควรจะได
ทองคําในคราวนี้ เราอยากจะไดๆ ถาหยุดจากนี้แลวไมไดนะ มันเปนวรรคเปนตอน จะมา
ตั้งขึ้นปุบนี่กแ็สลงตาแสลงใจไดนะ อันนี้ไมแสลง ตั้งแตเร่ิมแรกชวยชาติของเรามา สวน
ใหญแลวยอยลงมาๆ เปนตนเปนตัวแลวก็ลงมาหาง หางทองคํา ได ๑๒๑ กิโล ๖๖ สตางค 
จะพยายามใหไดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ถาเลยจากนี้แลวจะไมมีโอกาสไดนะ 

คือเวลาเราจะตั้งขึ้นนี่ตองมีเหตุมีผลที่พอเหมาะพอสมสังคมยอมรับกัน นี่ก็สังคม
เมืองไทยของเรายอมรับแลววาการชวยชาติ มีหัวหนาชวย นี่สวยงามแลว เราก็ไดมาเปนชิ้น
เปนอัน ทีนี้ทองคําเรายังขาด แมจะไดมากพอสมควรที่ไดมอบแลวก็ตาม แตสวนใหญของ
ทองคําเรายังขาดอยูมาก แลวพยายามตอหาง มนัก็มีเหตุมีผลของมันไป ตอหางทองคําให
ยาวขึ้น ฟาดจากนี้ยาวถึงเมืองอุดรขามแมน้ําโขง นี่หางอะไรยาวๆ หางทองคํา ก็วาอยาง
นั้นซี เขาถาม หางทองคํามาจากไหน มาจากทุกคน ใครไมมีอันนี้คนนั้นหางดวน ใครมี
ทองคําคนนั้นมีหาง เขาใจไหม ตอเร่ือยอยางน้ีแหละ ใหไดเร่ือยๆ คือมนัเปนโอกาส เปน
จังหวะ ถาไมใชโอกาสกไ็มเหมาะ ตองเปนโอกาสเปนจังหวะ นี้ยังเปนโอกาส เปนจังหวะที่
เหมาะสมอยูกับที่เราจะพยายามขวนขวายทองคําเพิ่มเติมเขาสูคลังหลวงของเรา เรียกวา
ทองคําประเภทซึมซาบ ใหคอยไหลเขาๆ เขาสูสวนใหญ เพราะทองคําในคลังหลวงของเรา
ยังขาดอยูมาก 

อะไรก็ตามถาลงเราไปเห็นเองแลวพูดไดเต็มปากๆ อยางทองคํานี่เราไปดูเอง เรา
จึงพูดไดเต็มปาก เหตุที่จะดกู็คือวา วันนั้นไปมอบทองคํากับดอลลารเขาสูคลังหลวง
ธนาคารชาติเรา พอเสร็จแลวหัวหนามานิมนตเราใหเขาไปดูทองคํา นั่นเห็นไหมละ ก็เราไป
มอบทองคําวันนั้นมันก็มีสายเกี่ยวโยงกันไป คงมีหวังวางั้นเถอะนะ จึงนิมนตเราไปดู
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ทองคําในคลังหลวง พอเขาไปแลวก็มีจริงๆ จงึประกาศปางตั้งแตบัดนัน้จนกระทั่งบัดนี้ยัง
ไมถอยทองคํานะ นี่เห็นไหมละมันมเีหตุมีผลของมันมาอยางนี้ละ 

(คณะลูกศิษยบุรีรัมยกราบถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน จ.บุรีรัมย แด
หลวงตา) เออ พอใจ เวลานี้สถานีตางๆ กําลังกระจายไปทัว่ทุกภาคเดี๋ยวนี้ กําลังออกทุก
ภาค 

(ลูกศิษย พรุงนี้จะไมอยู ติดประชมุ เลยรีบมาถวายวันนี้คะ) เออ ดีแลว มา
เสียวันนี้ วางเวลาไหนมาเวลานั้น ฉวยโอกาสเอาบุญเอากุศลความดีงามของเรา ใหเอาเวลา
นี้นะ ที่จะคอยใหกิเลสใหโอกาสไมมทีาง อยาหวัง กิเลสปดกัน้ตลอดเวลา ธรรมะตองแยก
ออก แทรกออกๆ พอไดชองไหนออกชองน้ันๆ เบิกกวางออกแลวตีกิเลสแหลกไปเลย 
เปนอยางน้ันละ 

พระ  กราบเรียนถามปญหาธรรมะครับ จิตที่เปนผูรูอยู ผมดูมันอารมณ
บางครั้งก็รุนแรง อารมณสัญญาเกาๆ มันรุนแรงเลยไมเห็นจิตที่แทจริงได เลยอยากจะ
ปรึกษาวาจะพิจารณายังไง 

หลวงตา อารมณรุนแรง ตนเหตุมาจากอะไร มันเบาหรือรุนแรงขึ้นเปนเพราะ
สาเหตุอะไร 

พระ  สัญญาเกาๆ ครับ มันปรุงมันแตงอยูอยางน้ัน 

หลวงตา ยังจับตนเหตุไมได อารมณรุนแรง รุนแรงอยูในขั้นใด มันมีหลายขั้น
ของธรรม ขัน้วัตถุ ขั้นกามกิเลสน้ีรุนแรง ยอมรับรุนแรงมาก(จะตองพิจารณาหรือปลอยไป
ตามสภาพของเขาครับ) เร่ืองอสุภะเปนเครื่องปราบอันนี้ก็พูดแลวนี่ จะใหวาอะไรอีก ตอง
พิจารณาอสุภะเอาใหแหลกแตกกระจายเลยนะ ขั้นนี้เปนขั้นชุลมุน นักปฏิบัติจะทราบบน
เวทีของเจาของเอง ขัน้นี้เปนขั้นที่รุนแรงมากที่สุด ในสามแดนโลกธาตุไมมีขั้นใดที่จะ
รุนแรงมากยิ่งกวาขั้นกิเลสกามราคะ อันนี้รุนแรงมาก ดงึสัตวโลกลง ไมมใีครพนไปไดเลย 
ขั้นนี้เปนขั้นที่รุนแรง ชุลมุน ถาเปนนักมวยก็ซัดวงในกันเลย กรรมการมายุงไมได ตอยกัน
อยางเต็มเหนี่ยวๆ 

หลังจากนั้นมาแลวก็เปนสติปญญาอตัโนมัต ิ ฝกซอมอันนี้ที่สอบไดขั้นภูมิแลว 
ฝกซอมใหละเอียดลออเขาไป กาวขึน้เรื่อยๆ เปนสติปญญาอัตโนมัติ ตอนชุลมุนวุนวาย 
อารมณรุนแรง ใหใชอสุภะใหมาก นั่งอยู ยืนอยู เดินอยู เวลาไหนก็ตาม ฟดใหมันแหลก
แตกกระจาย เขาใจเหรอ เอาเทานั้นละไมตองพดูมาก อันนี้รุนแรง พออันนี้สงบแลวเปน
สติปญญาอตัโนมัติ กาวเรื่อยๆ ทีนี้ไมลง ขึ้นเรื่อยๆ ตัวนี้ดึงลง ใหขึ้นเวทีถึงรูกันนักปฏิบัติ 
ถาไมขึ้นเวที เอาคัมภีรมาอานก็เปนหนอนแทะกระดาษไปอยางน้ัน ไมเกิดประโยชนอะไร 



 ๓

ดึงจากคัมภรีออกมาเขามากางในตัวเอง ธรรมภาคปฏิบัติซัดกันลงตรงนี้จะเห็นผลขึ้นมา 
รับกันกับคัมภีรที่ทานสอนไวๆ 
 (ถวายสรางเจดียวัดอโศฯสองแสนบาทคะ) ใหแยกไวเปนพิเศษ ใหแนนอนนะอยา
มาสุมสี่สุมหากับเรา วาอะไรเปนอันนั้น แยกทันทีๆ ไมใหคละเคลากัน ทางวัดอโศฯก็อยู
ในหัวอกของเราเหมือนกันนะ ไมใชเลนๆ หนักมากอยูวัดอโศฯ เวลานี้ก็ไดชวยไปแลว ๙ 
ลานกวา หนุนไปทางวัดอโศฯ หนุนไปทางนูนหนุนไปทางนี้เงินในวัดนี้นะ จึงไมมีเงินติด
เนื้อติดตัว หนุนลงทางนั้นหนุนลงทางนี้ ทางวัดอโศฯก็บอกไปเลย เอา ครูบาอาจารย
ทั้งหลายอยูที่นี่หมด เราลงใจจุดนี้นะ เพราะฉะนั้นเราจึงสละปงเขาไปเลย ครูบาอาจารยที่
เปนเพชรน้ําหนึ่งๆ เวลาสรางเจดียนี้จะอาราธนาทานมารวมอยูในจุดเดียวกันหมด ใหเปน
ที่กราบไหวของประชาชนในสมัยปจจุบันวา เปนยังไงมพีระอรหันตไหม พดูงายๆ วางั้น ถา
ลงอัฐิของทานไดกลายเปนพระธาตุตตีราแลว ไมมีใครรับรองก็ตาม อฐัิกลายเปนพระธาตุ
นั้นตีตราแลว เรียกวา สนฺทิฏฐิโก อนันี้แนนอนๆ  
 นี่เราไดพยายามเต็มกําลัง บอกทานทอง เอาๆ ไปเลย อยาใหหยุด หัวใจของชาติ
ไทยเรายังไมขาดดิ้นไมถอย บอก เอาเจดียนี้ขึ้นใหได เขาจะไดกราบไหวครูบาอาจารยสมัย
ปจจุบันคือเพชรน้ําหนึ่งๆ ในเจดียหลังนี้ เราบอกอยางน้ันเลยละ เพราะฉะนั้นจึงเอากัน
หนัก บอกวาไมหยุด เงนิจะขาดเหลือเทาไร เอา บอกมา เราจะคอยพิจารณาเต็มกําลัง
ความสามารถของเรา เราวาอยางน้ัน เพราะฉะนั้นงานนี้จึงไมใหหยุดวาขาดเงิน จะเอาให
ไดทันที งานตอกันเรื่อยๆ ไมใหขาด นี่ส่ังเรียบรอยแลว 
 เวลานี้ขาดเงินอยูเทาไรลาน เทาไรลานชางมันเถอะ เจดยีสําเร็จเทานั้นละเปน
จุดหมาย ถาเจดียไมสําเร็จจะกี่ลานก็มา ไมถอย จะลากเขามานี้หมดเลย เราวางั้นละ เรา
เคารพมากครูบาอาจารยทั้งหลาย มีแตครูบาอาจารยเพชรน้ําหนึ่งทั้งน้ันนะ เราสั่งแลวให
อาราธนาพระธาตุของครูบาอาจารยสมัยปจจุบัน นับตั้งแตหลวงปูเสาร-หลวงปูมั่นลงมา 
ครูบาอาจารยทั้งหลายที่อัฐิของทานกลายเปนพระธาตุๆ อาราธนารวมมาที่เดียวกันหมด 
ใหเมืองไทยของเราในสมัยยุคปจจุบันนี้ใหไดเห็น พระอรหันตยุคปจจุบันสดๆ รอนๆ ที่
เจดียวัดอโศการาม นั่นละเรามุงอยางน้ี เพราะฉะนั้นจึงเอาใหหนักมือเชียว ในสมัยปจจุบัน
ใหไดเจดียอนัสงางาม พระอรหันตสดๆ รอนๆ ในปจจุบันขึ้นใหพี่นองชาวไทยเราไดกราบ
ไหวบูชา จุดศูนยกลางคือวัดอโศการาม นี่ละเราจึงไดตั้งหนาตั้งตาเอาอยางจริงจัง เพราะ
พิจารณารวบรวมเหตุผลกลไกทกุอยาง ลงแลว เลขลงตัวแลวจึงวาถอยไมไดเลย เอาให
เต็มเหนี่ยว 
 นี่ครูบาอาจารยที่อัฐิของทานกลายเปนพระธาตุนอยเมื่อไร นี่ละภาคปฏิบัติเห็นได
อยางชัดเจน ใหกิเลสมาเหาวอๆ เอาขี้มาโปะธรรม มาโปะธรรม ธรรมอยูในใจเลยมุดมอด
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ไปหมด ไมมีธรรมเหลือภายในใจ ใหกิเลสมาหลอก ศาสนาหมดยุคหมดสมัย บาปก็ไมม ี
บุญก็ไมมี นรกก็ไมมี สวรรคไมมี มรรคผลนิพพานไมมี ใครจะทําบุญใหทานเทาไร มรรค
ผลนิพพานไมมี นี้คือกิเลสหลอกสัตวโลกใหจมดิ่งอยูในวัฏวนนี้มากี่กัปกีก่ลัปแลว ธรรมะมี
แตลากขึ้นๆๆ โดยถายเดียว ไมมีหลอกใคร ธรรมะพระพทุธเจาไมหลอกใคร สดๆ รอนๆ  
 นี่ก็ผูปฏิบัติธรรมทั้งหลายเรานับเอาเฉพาะสมัยปจจุบันนี้คือ หลวงปูมั่น-หลวงปู
เสารมา แลวอัฐิของครูบาอาจารยที่ทานลวงลับไปแลวอัฐิกลายเปนพระธาตุตั้ง ๒๐ กวา
องคแลวนะ เวลานี้ไมใชนอยๆ ที่ยังมีชีวิตอยูกม็เีวลานี้ พูดใหมันชัดเสียนะ อยูในปาในเขา
ทานทรงธรรมประเภทนี้ไวมีนอยเมื่อไร เฉพาะอยางยิ่งกรรมฐานสายหลวงปูมั่น อยูตามปา
ตามเขาทานตักตวงธรรมะ มรรคผลนพิพานอยูอยางเงียบๆ เวลามาคุยกันนี้ กี่ชั่วโมงลืม
เวลา เพลินในธรรมทั้งหลาย องคนี้รูอยางน้ี เห็นอยางน้ี เห็นอยางน้ันๆ องคนี้รูอยางน้ี 
เห็นอยางน้ี เห็นอยางน้ัน มารวมกันแลวเปนกําลังใจ เพราะฉะนั้นเวลํ่าเวลาจึงลืมไป คุยกัน
ไมทราบกี่ชั่วโมง มีแตธรรมะลวนๆ โลกไมมีแมเปอรเซ็นตเดียว มีแตธรรมลวนๆ  
 นี่ละธรรมออกสนามบนหัวใจผูปฏิบัติ กระจายออกไปสูหัวใจประชาชน ไดรับความ
สงบรมเย็นจากกระแสธรรมที่ทานปฏิบัตินํามาสั่งสอนพวกเรา ใหพากันตั้งอกตัง้ใจนะ 
ธรรมะพระพุทธเจาสดๆ รอนๆ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ตรัสไวชอบแลวทุกแงทุกมุม
ในธรรมทุกขั้น ไมมีคลาดเคลื่อนเลย ใหยึดอันนี้เปนหลัก กิเลสออกแงไหนๆ มีแตหลอก
ทั้งน้ัน หลอกตัง้แตโคตรแซของกิเลสลงมา มีแตโคตรแซหรือสกุลที่หลอกลวงสัตวโลก
ทั้งนั้น สวนธรรมแลวมีแตจริงลวนๆ ใหยึดอันนี้เปนหลัก 
 พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ เทานั้นกระเทือนโลกแลว แตเรามันไมไดวา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉา
มิ กระเทือนโลกซิ ไอกิเลสน้ีมันกระเทือนหัวใจเราทุกคน เราไมรูตัวนะ ไมรูตัววาเราถือ
กิเลสเปนสรณํ คจฺฉามิ วันนี้เหนื่อยมากสรณํ คจฺฉามิ  พักผอนสักหนอยสรณํ คจฺฉามิ  
จะไปวัดไปวา โอยวันนี้ไมมีโอกาสสรณํ คจฺฉามิ จะไปทําบุญใหทาน โอยวันนี้มีนอยมาก
ทีเดียวสรณํ คจฺฉามิ กิเลสเอาไปกินหมด สรณํ คจฺฉามิของกิเลส เขาใจเหรอ เปนอยาง
นั้นละพวกเรา ไอสรณํ คจฺฉามิเงียบๆ นี้มันกินตลอดนะ สรณํ คจฺฉามิอยางเปดเผยนี้มี
นิดหนอยเทานั้นละ ทั้งๆ ที่วาสรณํ คจฺฉามิของพระพุทธเจาแตจติมันหยั่งใสหมอน กิเลส
รายมนตอยูหมอน มาทางนี้ก็ลมตูมเสียงหมอนแตกดงัตูมตาม 
 พระอรหันตอยูในปจจุบันนี้มีนอยเมื่อไร ทานไมไดโฆษณา ทานไมพูด ทานไมคุย 
ทานปฏิบัติอยูในปาในเขา ตักตวงเอามรรคผลนิพพาน เวลามาถึงกันนั้นละชัดเจน วง
ปฏิบัติจะถึงกันไดอยางละเอียดลออมาก ในวงปฏิบัติดวยกันคือพระกรรมฐานดวยกัน เขา
หากันแลวคุยกันนี้รูเร่ืองละเอียดลออของมรรคของผล ของแตละองคๆ ที่ไดปฏิบตัิตน
ไดผลประจักษออกมาแสดงตอกัน เพราะฉะนั้นเวลาทานคุยกันนี้หลายชั่วโมง  ลืมวันลืม
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คืน เพลินในอรรถในธรรมไป นี่ละออกจากนีท้านก็เปนกําลังใจของกันและกันนะเวลามา
คุยกันแลว ตางองคตางขะมักเขมน บืนแลวก็สําเร็จมาเรื่อยๆ  
 ในปจจุบันนี้ผูที่สําเร็จมรรคสําเร็จผล ในวงกรรมฐานสายพอแมครูจารยมั่นนอย
เมื่อไร ยังมีชีวิตอยูนั้นแหละ แตทานไมแสดงตวั เฉย นอกจากมีโอกาสที่จะแสดงบางใน
พวกเดียวกนัคณะเดียวกันก็แย็บออกๆ พอเปนหลักใจของกันและกัน ที่เปนบาอยูเวลานี้ 
ปากเปราะก็คือมีหลวงตาบัวองคเดียว ในวงสายพอแมครูจารยมั่นพูดตรงๆ เลย มีหลวง
ตาบัวองคเดียวปากเปราะมากที่สุดเลย ฟาดทั่วประเทศไทย ดีไมดอีอกทัว่โลก แตกอนก็
ไมออก แตกอนออกออกที่ศาลานี่เทานั้น เทศนาวาการสอนพระมีแตแกงหมอเล็กหมอจิ๋ว
บนศาลานี่ ผึงๆๆ 
 เทปเหลานี้ละที่ไดแจกไปทั่วประเทศไทย บรรดาวงกรรมฐานวัดปาอยูที่ไหนๆ ออก
หมดนะ เทปที่เทศนวัดปาบานตาดออกไปทั่วถงึกันหมดทกุภาค เงียบๆ นะ จนกวาวาเรา
ไดออกมาชวยชาติบานเมือง เทศนาวาการก็เลยกลายเปนเรื่องปากเปราะฟาดเสียเปรี้ยงๆ 
ไปเลย เราก็พิจารณาสมควรแกเหตุ เพราะเหตุไร เพราะเราไมไดแสดงดวยความโออวด 
ไมไดแสดงดวยแบบโลกๆ สงสารเขาเปนกัน เราไมมีอยางน้ัน มีแตความเมตตาลวนๆ ที่
เมืองไทยเราจะลมจมตอหนาตอตา อะไรจะฉุดลากเมืองไทยขึ้นได ถาธรรมะฉุดไมไดแลว
ไมมีอะไรฉุดไดในโลกอันนี้  
 พระพุทธเจาฉุดลากสัตวโลกขึ้นจากทกุขไดเพราะธรรมของพระพุทธเจา ทําไม
ธรรมพระพุทธเจามาฉุดลากสัตวโลก เฉพาะอยางยิ่งเมืองไทยเราเปนเมืองพุทธ นับถือ
พุทธศาสนามาดั้งเดิม จะไมฟงเสียงครูเสียงอาจารยเชียวเหรอ  เอา จะเปนผูนํา เห็นไหมที
นี้ก็ออก ออกก็สมมกัสมหมาย พี่นองชาวไทยเราไดชมเชยตลอดมา ไมวาทานผูใดคนทุกข
คนจนคนมีสละออกมาจากความรักชอบของตัวเอง สงวนของตัวเองในปจจัยทั้งหลายที่มี
เอาออกมาๆ รวมแลวทองคําไดตัง้ ๑๑ ตันกวา นั่นเห็นไหมละ เปนน้ําใจของพี่นองชาว
ไทยเราที่แสดงตัวออกมาในเวลาคับขัน ชวยตัวเองดวยทองคํา  
 จากน้ันก็ดอลลาร อยางนอยที่เขาคลังหลวงแลวเวลานี้ ๑๐ ลานกวา นอกจากนี้ที่
เปนเงินไทยกระจายทั่วประเทศไทย ไปที่ไหนเห็นแตส่ิงกอสรางเต็มบานเต็มเมือง อยางที่
ไปโนนสะอาดเห็นไหมเมื่อวาน ตึกใหญๆ นั่น ๒๒ ลาน อีกหลังหนึ่ง ๘ ลาน ทําเสร็จ หลัง
นั้นขึ้นหลังนี้มาพรอมกัน เลยกลายเปนเรื่องฉลองตึกเมือ่วานนี้นะ ๓๐ ลาน เงินสดออก
อยางน้ีละ เรียกวาเราภูมิใจที่สุด หรือจะหาใครมาแขงก็บอกไดเลย เราพูดดวยความ
บริสุทธิ์ใจของเรา วาใจนี้บริสุทธิ์สุดสวนที่ไดชวยพี่นองทัง้หลาย ไมมีแมหินเม็ดทรายที่เรา
ไดระแคะระคายในตัวเองวามุบมิบ หรือมัวหมอง ไดหยิบเอาสมบัติพี่นองทั้งหลายเทานั้น
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เทานี้มาเปนเรื่องความทุจริตแกตัวเอง เราบอกวาไมมีเลย เปดโลงๆ มีเทาไรพุงๆ หมด นี่
ละเราพอใจ 
 ที่ไดมานี้ไดมาดวยความบริสุทธิ์ พี่นองทัง้หลายใหทานดวยความบริสุทธิ์ เรา
นําออกไปชวยโลกก็ดวยความบริสุทธิ์ใจ โลกไดรับก็เห็นสงางามอยูทั่วประเทศไทยดวย
ความบริสุทธิ์ใจเหมือนกนั เราจึงพอใจในการนําพี่นองทัง้หลายดานวัตถุ เวลานี้กําลังกาว
เขาสูธรรมะ ธรรมะเริ่มออกทางวิทยุ อินเตอรเน็ต กําลังทั่วประเทศไทย ก็เปนธรรมอันนี้
เหมือนกัน ธรรมที่เราแนใจ การนําพี่นองทัง้หลายนําออกดวยความแนใจทุกอยาง จึงรูสึก
วาไมผิดพลาดตลอดมา ราบรื่นดีงามเร่ือยมาจนกระทั่งบัดนี้  
 ที่ไดนําทางดานธรรมะก็ธรรมะทุกขั้นเราถอดออกมาจากหัวใจเรา ที่ไดผานสนาม
บนเวทีมาแลวอยางโชกโชน  และเปนที่แนใจวากิเลสพังหมดแลว ไมมอีะไรเหลือ มีแต
ธรรมลวนๆ เต็มหัวใจ แสดงออกมาแงไหนรับรองทันที เปนธรรมสําเร็จรูปเรียบรอยๆ 
แลวดวยความถูกตองๆ ไมวาธรรมขั้นใดๆ ถึงนิพพานเราไมสงสัย ถาใครเห็นวาเราเทศนา
วาการอยางน้ีมีขอของใจ มีขอผิดพลาดจากธรรมะพระพทุธเจาแลวใหคานมา เราจะตาม
ตอบ เราบอกอยางน้ันแลว  
 ตั้งแตธรรมพื้นๆ ถึงนิพพาน เราจะตอบใหหมดบรรดาที่ของใจวาธรรมะเราเทศน
ผิดที่ตรงไหน ๆ ที่วาเราเทศนผิดนี้ออกมาแจง เราจะแกทันทีๆ เลย แตกย็ังไมเคยเห็นใคร 
ก็เพราะธรรมนี้ถูกตองแลว เราแสดงดวยความถูกตองแมนยําทุกอยาง ใครจะมากลาขัดกับ
ธรรมของพระพุทธเจา แสดงตอโลกสามโลกธาตุพระพุทธเจาแสดง ใครมาคาน
พระพุทธเจาไมมี นี้ก็ธรรมประเภทเดียวกัน รูอยางเดียวกัน เห็นอยางเดียวกันมาแสดง
อยางเดียวกัน เอาอะไรมาคานกัน เพราะมันถูกตองอยางเดียวกัน นี่ละที่ไดอตุสาห
พยายาม 
 เวลานี้ธรรมะเรากําลังขยายออกสูจิตใจของพี่นองชาวไทยเรา ใหพากันนําธรรมะ
ปฏิบัตินะ จิตใจที่ลุกเปนฟนเปนไฟอยูนี้เพราะอํานาจของกิเลส ใหเอานํ้าไปดับไฟไดแก
ธรรมไประงบัจิตใจของตน ความโกรธมันจะรุนแรงขนาดไหนมันจะระงับเมื่อถูกน้ําดับลง
ไป ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหาทุกอยางจะระงับลงดวยน้ําดับไฟคือธรรม ถาไมมีน้ํา
แลวจมไดนะ เหลือแตเถาแตถานเทานั้นละ เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้พอ 
 เราพูดถึงเร่ืองพระอรหันตที่ทานลวงไปแลวลูกศษิยหลวงปูมัน่ทั้งน้ันนะ เวลานี้อัฐิ
ของทานกลายเปนพระธาตุชัดเจนมาก ๒๐ กวาองคแลวนะ ที่พอทราบไดๆ บางองคเปน
พระธาตุอยูลับๆ ก็มี อยางน้ันไมเปดเผย ทราบไมไดเราก็ไมนําออกมาชี้แจง ที่ทราบ
เรียบรอยแลวตั้ง ๒๐ กวาองค นี่เห็นไหมมรรคผลนิพพานทาทายกิเลสอยูตลอดเวลาจากผู
ปฏิบัติ ผูไมปฏิบัติตายทิ้งเปลาๆ ไมไดอะไรนะ กอดคมัภีรก็เปนหนอนแทะกระดาษอยูนั้น
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แหละ ไปกอดผาสบงจีวรพระพุทธเจาก็เกาะอยูเฉยๆ เหมือนเล็น ถาตั้งใจปฏิบัติไมจําเปน
จะตองติดตามพระพุทธเจา เอาหลักธรรมหลักวินัยเปนศาสดาแทน ตามเสด็จพระพุทธเจา
โดยหลักธรรมหลักวินัยพอ มรรคผลนิพพานอยูทีน่ี่หมดเลย ทานแสดงไวอยางน้ัน 

ถาพูดถงึเร่ืองมรรคผลนิพพานที่พระทานปฏิบัติอยูเวลานี้มีนอยเมื่อไร แตทาน
เงียบๆ อยางที่เคยพูด มีแตหลวงตาบัวองคเดียวโวกวากๆ ใชไหมละ นอกนั้นทานเงียบๆ 
เพราะไมใชกาลเวลาที่จะแสดงทานก็ไมแสดง อันนี้ก็เหมือนกัน ที่เราแสดงนี้ไมไดแสดง
ดวยความกระโตกกระตากอยากโออยากอวดเรื่องอรรถเรื่องธรรม เราไมมี มีแตเร่ืองความ
เมตตาสงสารโลกที่คนไทยทั้งชาติจะจมลงทะเลหลวงหมดนี้ มันยังไงกัน รองโกก รองโกก
ดวยความเมตตาสงสาร จากน้ันธรรมก็ออก เอา จะชวย พอชวยแลวมีเทาไร ฟาดมันทั้ง
ศอกทัง้เขาทัง้อะไร อยางทานอาจารยฝนทานพูด เราเปนกรรมฐานตองสูทุกดานซิ นักมวย
ก็ตองฟาดทัง้ศอกทั้งเขาทั้งหัว พอวาทั้งหัว ทานหัวลานนะ โอะโดนเรา แนะเวลาทานจะ
ตลกทานอาจารยฝน ทางไหนเอาหมด ศอกก็เอา เขาก็เอา เตะอะไรๆ เอาหมด พอมาถึง
หัวก็เอาหัวชนเลย โอะ หัวลาน ทานเปนอยางน้ันละ 

วงกรรมฐานทานตักตวงเอามรรคผลนิพพานเงียบๆ นอยเมื่อไร ที่ชัดเจนมากก็คือ
วงกรรมฐานสายพอแมครูจารยมั่น ไมวาธรรมยุต มหานิกาย เชนอยางอาจารยชานี้ก็เปน
ลูกศิษยทานอาจารยมั่น เปนสายเดียวกัน เรียกวาสายหลวงปูมั่นเหมือนกัน ทานเหลานี้
เปนผูตั้งหนาตั้งตาบําเพ็ญธรรมะ แลวตักตวงเอามรรคผลนิพพานอยางเงียบๆ เย็นอยูใน
นั้น โลกจะรอนเปนไฟกต็ามทานเย็นตลอด พากนัจําเอานะ ขอใหพากันบําเพ็ญ ธรรมะนี่
สดๆ รอนๆ ตลอดเวลา อยาไปเชื่อกิเลส มันหลอกโลกมานาน พาโลกใหจมมาตั้งกี่กัปกี่
กัลปไมเข็ดหลาบบางเหรอ เอาธรรมลากขึ้นดวยความเข็ดหลาบซิ เอาละ 

นี่พี่นองทัง้หลายไดทราบหรือยัง เราเทศนสอนโลกนี้มานาน ก็ไดเผดียงบาง
เล็กนอย ยังไมไดประกาศใหทราบทั่วถึงกัน วาภาษาของเราที่พูดที่เทศนาวาการอยูทุกวันนี้ 
เปนภาษาภาคปฏิบัติธรรม ผลออกมาจากธรรม ไมใชภาษาดั้งเดิมของเรา ภาษาดั้งเดิม
ของเราก็เหมือนโลกทั่วๆ ไป เวลาศึกษาเลาเรียนไดมากไดนอย จนกระทั่งถงึขั้นไดเปน
มหา เรียนออกมาแลวภาษาก็เปนแบบโลกทั่วๆ ไป ไมเปนภาษาแปลกประหลาดอะไร เขา
เทศนยังไงเราก็เทศนยังงัน้พูดอยางน้ัน ไมเลยกรอบของปริยัติ ปริยัติทานวางั้นก็วาไป
ตามนั้นๆ จึงเปนเหมือนกับภาษาทั่วๆ ไปทั่วประเทศไทยเรา เราใชแบบนั้นมาดั้งเดิม 

เราไมเคยคิดเคยอานเลยวา ภาษานี้จะขึ้นมา ที่เรานํามาเทศนอยูทุกวันนี้ เปนภาษา
ใหมของการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจา จะเรียกเปนภาษาใหม ใหมจากของเกาที่เราเคย
ใชมาแลว เขาใจไหมละ นี่ละใหฟงกันอยางชัดเจน เปดออกมาใหฟงอยางชัดเจน ภาษา
เชนนี้เราไมเคยใช เวลาเราใชเราก็ดึงเอาตามปริยัติ ปริยัติมากนอยๆ ดงึไปตามนั้นก็เปน
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แบบโลกทั่วๆ ไป ทีนี้พอมาปฏิบัต ิ นี่ละสําคัญตรงนี้นะ มันเปนเครื่องยืนยันเหมือนวาตี
ตราเอาไวนี้เคลื่อนจากนี้ไมได เปนยังไงตองออกอยางน้ัน เปนยังไงตองออกอยางน้ัน ตี
ตราไวอยางถูกตองๆ หมดแลว ความรูความเห็นที่เปนอยูภายในจิตใจนี้ถูกตองแลว เวลา
จะออกโดยเปลี่ยนแปลงใหเปนอยางอื่นอยางใดขดัๆ แลวไมขัดเปนยังไง ตองใหพูด
เปนไปตามนั้น นั่นเห็นไหมละ เมื่อพดูไปตามนั้นก็เปนภาษาธรรม เรียกวาภาษาธรรม
ลวนๆ 

นี่ละที่โลกทั้งหลายเขาตําหนิติเตียน เราก็ไมสนใจแตเรานํามาพูดเฉยๆ ตามที่ได
ยินไดฟงทั่วโลก วาเขาตําหนิติเตียนมา หลวงตาบัวพูดกระแทกแดกดันเปนขวานผาซาก
อะไรเขาวาไป พูดดพุูดดา เหลานี้เปนภาษาธรรมทั้งนั้น มีแงหนักเบาที่จะชําระกิเลส ถา
กิเลสหนักมากขนาดไหนธรรมะจะหนักเขาไปๆ ไมใชจะไปกระทบกระเทือนผูหนึ่งผูใด แต
กระทบกระเทือนกับกิเลสที่เปนภัยตอธรรม เพื่อโลกใหไดยึดเปนคติตัวอยาง เพราะฉะนั้น
ภาษาธรรมนี้จึงออกมาเรื่อยๆ ออกมานี้ไมมีเพยีงเทานี้ ถามีผูมาถามในเรื่องอรรถเร่ือง
ธรรมที่ละเอียดลออลึกขนาดไหนมันจะออกทันทีๆ  ทั้งที่เราไมเคยคิดเคยอานเอาไวจะออก
รับกัน ทางเขามาของปญหาเปนยังไง เขามาตรงนี้ ปญหาที่ตอบรับจะออกตรงเดียวกัน
เทากันๆ โดยไมคิดไวเลย นี่ภาษาธรรม ใหทานทั้งหลายจําเอาไว 

ที่ไดเทศนาวาการทั้งหลาย ขอความกรุณาจากพี่นองทั้งหลายวา ใหตายใจไดเลย 
ภาษาของหลวงตาและกิริยาอาการหลวงตา ที่แสดงออกตอพี่นองทัง้หลายนี้ไมเปนภัยแม
เม็ดหินเม็ดทราย จะเผ็ดรอนขนาดไหนดุเดือดขนาดไหน เปนเรื่องของธรรมทํางานเพื่อ
ประโยชนแกโลกทั้งนั้น ไมมีความเสียหายแตอยางใดเลย กรุณาทราบตามนี้ เราปฏิบัติ
ธรรมเรารูอยางน้ีเห็นอยางน้ี แยกเปนอยางอื่นไปไมได เพราะฉะนั้นจึงไดนําธรรมประเภท
นี้ออกมาแสดง แลวมันก็ตางจากโลกทั้งหลาย เพราะความรูนี้ไมไดเหมือนที่เราเรียนมา รู
ตรงไหนแมนยําๆ แนนอนๆ เคลื่อนไมได เมื่อเคล่ือนไมไดออกมาก็ตองเปนแบบเดียวกัน 
ออกมาควรหนักๆ ควรเบาๆ ไปเรื่อยๆ กรุณาทราบตามนี้นะ 

นี่ละแกกิเลสภายในใจบนสนาม คือจิตใจนี่เวทีของกิเลสกับธรรมฟดกันบนสนาม 
ฟดกันตรงนีรู้กันตรงนี้ เห็นกันตรงนี้ กิเลสพังๆ ตรงนี้ เพราะภาษาธรรมประเภทใด นี่ละดู
เอา นี่ละเอาออกมาใช ใชที่ไดชัยชนะเรียบรอยเปนมงคลแลว นํามาใชตอพี่นองทั้งหลาย 
จึงคิดวาไมมคีําวาเฉนียดจัญไร เพราะฉะนั้นกิริยาของหลวงตาที่แสดงออกทกุแงทกุมุมนี้ 
เราจึงไมมีอะไรที่เปนภัยตอโลก เราพูดไดรอยเปอรเซ็นตเลยวาไมมี จะเปนกิริยาทาทาง
แบบไหนก็ตาม เปนธรรมแสดงออกลวนๆ กิเลสไมมี ที่จะมาแทรกใหเปนพิษเปนภัยไมมี 
กรุณาทราบตามนี้นะ การเทศนาวาการธรรมะลึกตื้นหยาบละเอียด จะเปนภาษาธรรมไป
ลวนๆ อยางน้ีเองเปนอื่นไปไมไดนะ เอาละพอ ทนีี้ใหพร 
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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/

