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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

รสชาติของธรรมเหนือทุกอยาง 
 (คณะสงฆวัดปานาคํานอยและคณะศรัทธาทําหนังสือกราบเรียนถวายปจจัยที่ได
จากวันทอดกฐินของวัด เพื่อถวายเขากองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน เปนจํานวน
เงิน หนึ่งลานสองแสนบาทถวน) คือเขาถวายปจจัย( เขากองทุนวิทยุ โอนเขาบัญชี
เรียบรอยแลว) กฐินวัดปาบานตาดวันที่ ๑๔ เดือนตุลา ก็ไดสิบลานกวาบาท ไดสามวัน
หมดพอดี  
 วัดนี้เปนวัดเสียสละแตไหนแตไรมา ไมมีเก็บ ทุกอยางในวัดนี้ไมมีเก็บ อะไรที่
ควรแกประชาชนที่ยากจนเข็ญใจใหแยกออกไปๆ ที่ควรแกวัดวาที่ขาดเขินซึ่งเปนเรื่อง
ของสมณะบริโภคก็แยกไปทางพระๆ อยางโรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่ง เราแยกมา
ตลอด เงินสิบลานที่เขาถวายมานั้นปบเทานี้สามวันหมดทันทีเลย เขาทราบวาวัดเราเปน
วัดเสียสละ เขาทราบวันกฐินวัดไดเงนิเทานั้นพอวันที่ ๑๕ ประกาศกองไวแลว ขอมาๆ 
รอบประเทศไทย ส่ีวันหมดเงินสิบลาน  
 ใครก็ทราบทั่วแผนดินไทยเรา สําหรับวัดนี้ไมมีการเก็บ เสียสละหมดเลย ที่วา
ชวยโลกๆ เต็มเม็ดเต็มหนวยชวยจริงๆ เราไมมีกํา แบตลอดๆ ไดมาเทาไรหมด เพราะ
ไดมาเพื่อโลก เราไมไดมาเพื่อเรา เราบิณฑบาตวันหนึ่งลนบาตร จะฉันใหตายก็ตาย 
เพราะอาหารหวานคาวมันมากตอมาก ลนเหลือ ทีนี้ผูยากจนเข็ญใจมากตอมากจะทํา
อยางไร เพราะฉะนั้นจึงตองเฉล่ียกันไปใหทั่วถึง  
 นี่ละพุทธศาสนาคือศาสนธรรมเปนธรรมดูสม่ําเสมอ ไมไดดแูตเรา ไมดูเขา  ดู
ทั่วถึง พิจารณาใจเขาใจเรา แมแตสัตวเขาก็มีใจ มนุษยเรายิ่งเปนสิ่งที่จะคิดถึงกันและ
กันเปนสําคัญมากทีเดียว เฉล่ียเผื่อแผ ผูใหญผูนอยใหมีความเปนธรรมตลอดเวลา 
ตองเปนธรรม ใหญแบบอํานาจปาๆ เถื่อนๆ นี้ดูไมไดนะ ตองใหญดวยศีลดวยธรรม
เปนความสงบรมเย็นแกผูนอย  
 อยางวัดปาบานตาดเราเปดอยางชดัเจนเลย การแนะนําส่ังสอนใครก็รํ่าลือทั่ว
ประเทศไทย วาหลวงตาบัวนี้ดุ เขาวาอยางน้ันนะ ดุเด็ด ทั่วประเทศไทย แตเวลาเขามา
ดูเปนอยางไร ดุเพราะเหตุผลกลไกอะไร เด็ดเพราะเหตุผลกลไกอะไร มีแตธรรมทั้งน้ัน 
เราไมเอากิเลสเขามาแฝง เปนธรรมลวนๆ ปฏิบัติตอเพื่อนฝงูในวัดในวาตลอดถงึ
ประชาชน เราไมเคยปรากฏวาเราไดเอากิเลสออกไปแทรกไปเผาคนนั้นเผาคนนี้ แหย
คนนั้นไมเคยมี ถึงจะดจุะเด็ดก็เปนธรรมทั้งน้ันๆๆ ซึ่งเปนประโยชนแกโลกทั่วๆ ไป 
ตามขั้นภูมิของผูมารับ เราทําอยางน้ันตลอดมา 
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 เพราะฉะนั้นธรรมจึงรมเย็น ใครจะเด็ดยิ่งกวาพระพุทธเจา ถาพูดถึงพระฟาด
ตั้งแตปาราชิก ๔ สังฆาทเิสส ๑๓ ตัดโทษประหารๆ ลดลงๆ เพื่อความดีทัง้หลายจะได
คงเสนคงวาหนาแนนอยูตอไป ของไมดีใหตัดออกๆ ทานจึงไดปรับโทษเอาอยางหนัก 
เพื่อผูจะทําไดระวังโทษ เพราะเปนโทษหนักกไ็มทํา นี่ก็เปนความดีขึ้นมาเปนคนดีพระ
ดีขึ้นมาอยางนั้นแหละ ถาลงธรรมไดเขาปกครองไปแทรกอยูทีไ่หนแลวเย็นทั้งนั้นแหละ  
 จะเอาอยางอื่นเขามาแขงธรรมไมไดนะ เสียทันที ใครจะเกงขนาดไหนก็ตาม 
อํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ เอามานี้ก็มาเหยียบตัวเองทําลายตัวเอง และสวนรวม
ไปหมด ถาเปนธรรมแลวเย็นไปหมด เปนอยางน้ัน พระพุทธเจาประกาศสอนธรรม
ตั้งแตทาวมหาพรหมลงมาสอนธรรม กามโลก รูปโลก อรูปโลก พระพุทธเจาสอน
ทั้งนั้น ศาสดาองคเอกสอนโลก  
 ไมเคยมีภพใดสถานที่ใดมาคัดคานธรรมของพระพุทธเจาวาเทศนนี้ผิดไป สัตว
โลกยอมรับไมไดเพราะเปนธรรมผิดไมมี เปนสวากขาตธรรม คือตรัสไวชอบแลวๆ 
ทั้งน้ันทีเดียว แลวแตผูที่จะนําไปปฏิบัติไดมากนอยตามกําลังของตน นั่นละธรรมสอน
โลกสอนไมผิด แตผูที่จะยึดไปปฏิบตัินั้นไปตามกําลังของตนๆ เปนอยางน้ันนะ  
 พูดเรื่องอะไรมันเลยตอมาอยางน้ี แลวมีอะไรตอไปอีกละ (นักเรียนนาย
รอยจปร. ๔๑ คน อาจารย ๕ คนมาทําบุญใสบาตร) เรียน เรียนตามแบบตามฉบับ 
ปฏิบัติตนตามแบบตามฉบับ หนาที่ของเราเปนอยางไร ๆ ใหปฏิบัติตามแบบตามฉบับ 
อยาเอาอํานาจปาๆ เถื่อนๆ เขาไปแทรกในหนาที่การงานของเรา ควรจะใชอํานาจก็ใช 
ใชเปนธรรม ไมควรใชก็ไมใช ความเปนธรรมไปที่ไหนเย็นไปหมด ผูนอยก็รักผูใหญ
เปนธรรม ผูนอยเปนธรรมผูใหญก็เมตตาสงสาร ถาธรรมเขาตรงไหนดีทัง้น้ันๆ ละ  
 ขอใหลูกหลานนําไปปฏิบัติตน เราจะรักษาประเทศ นี่เปนคนของประเทศ เปน
ร้ัวของประเทศ เปนผูรักษาความปลอดภัยใหประเทศไทยของเรา ปฏิบัติหนาที่การงาน
ใหคงเสนคงวาหนาแนนไปตามเหตุผลกลไกและหลักเกณฑที่ไดรับมา ใหปฏิบัติอยาง
นั้น การพนันขันตอไมควรสําหรับเจาหนาที่ของเรา ไมวาเจาหนาที่แผนกไหนทั่ว
ประเทศไทย เร่ืองการพนันขันตอนี้เสียหายมาก ไมมีหลัก ใครมีการพนันขันตอแลว
เสียทั้งนั้น ทําใหวงราชการเสียดวย 
 อันนี้ตองปดออกใหหมด และยาเสพยติดไมควรเขามาแตะ ปดออกทนัทีเร่ือง
ยาเสพยติด เปนตัวอยางของกุลบุตรสุดทายภายหลังใหเขาไดยึดเปนสิริมงคลตอไป เรา
เปนผูใหญใหรักษาความดีงามเอาไวๆ เพื่อลูกๆ หลานๆ ของเราปฏิบัติตอไป เราเปน
ผูใหญเราแฝงอํานาจปาๆ เถื่อนๆ เขาไปแลวเสียหายนะ เพราะผูใหญใครก็กลัว กลัว
อํานาจปาๆ เถื่อนๆ กเ็ลยกลัวปาๆ เถื่อนๆ ไปดวยกัน เลยไมมีหลักมีเกณฑ 
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 ใหพากันตั้งหนาตั้งตาเอาไปปฏิบัติ อยางไรลูกหลานอยาลืมศีลลืมธรรม ใหมี
ขอบเขตเสมอ เร่ืองศีลธรรมสําคัญมากทีเดียว ไมวาวงราชการงานเมือง ตํารวจทหาร
ทั่วประเทศไทยเราเปนชาวพุทธถือธรรมเปนหลักใจ หลักประพฤติปฏิบตัิ ไมควรขาม
เกินอยาใหขามเกิน ใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติ ก็มเีทานั้นละวันนี้ สอนยอๆ เทานั้นละ 
หลวงตาก็แกแลว และสอนคนทั่วประเทศดวย พูดเวลานี้ออกทั่วประเทศไทยนะ เวลานี้
ออกทั่วประเทศไทยทกุเชาๆ สุดทายเลยมีแตธรรมหลวงตาบัวออกทั่วประเทศไทย ไม
วาทางวิทยุ ไมวาเทศนดวยปาก ไมวาเทศนดวยวิธีการใดสวนมากมักมีแตธรรมะหลวง
ตาบัว  
 ธรรมะนี้หลวงตาบัวก็เปนที่แนใจดวย ที่นํามาสอนลูกสอนหลานสอนประชาชน
ทั่วๆ ไปตลอดพระเณร เราปฏิบัติมาตรงแนวตามนั้นเลย ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติก็
มีแตความถูกตองดีงาม เมื่อนํามาสอนก็ชุมเย็นไปหมด นั่น เราปฏิบัติมาอยางน้ัน เรา
ไมไดสอนอยางหนึ่งทําไปอยางหนึ่งไมมี สอนอยางตรงไปตรงมาไปเลยตามอรรถตาม
ธรรม ผูปฏิบัติตามนั้นก็ไดผลประโยชนตามกําลังของตน ใหลูกหลานยึดไปปฏิบัติ 

เวลาจะหลับจะนอนก็เคยพูดแลวเมื่อวานหรือวันไหน ทางฝายทหารเรือหรือ
อะไรมา กไ็ดเทศนอบรมจิตใจ เวลาจะหลับจะนอนนี้อยางนอยควรจะไดคืนหนึ่ง ๕ 
นาทีภาวนา คือจิตของเรานี้มันเปนไฟ มันพุงๆ ตลอดเวลาไมมีเวลาสงบ จะสงบได
เวลานอนหลับ นอกนั้นจิตนี้จะทํางานโดยอัตโนมตัิของมัน ตัง้แตตื่นนอนยุงน้ันยุงน้ียุง
ไมหยุดไมถอย ยุงไมเห็นโทษเห็นภัยไมคอยเกดิประโยชนอะไร ทีนี้เวลาเรามานั่ง
ภาวนาเราจะเอาคําใดเปนที่ยึดของจิตที่เรียกวาคําบริกรรม เชนพุทโธก็ได ธัมโมก็ได 
สังโฆก็ได หรือมรณัสสติก็ได อานาปานสติก็ได ใหใจของเราเกาะอยูกับคําบริกรรม สติ
จับอยูนั้น ควรจะได ๕ นาทีคืนหนึ่งกอนจะหลับจะนอน เพื่อระงับใจที่มันเดือดพลานๆ 
อยู ใหสงบลงดวยน้ําดับไฟ 

ใจเมื่อไดภาวนาแลวจะคอยสงบลงๆ แลวเย็น บางทีเกิดความอัศจรรยขึ้นมาใน
ระยะ ๕ นาทีนั้นแหละ เกิดความอัศจรรยขึ้นมา ทีนี้เมื่อเกิดอยางน้ันขึ้นมาแลว เปนเชื้อ
อันสําคัญที่สุดที่จะฝงใจลึกใหเกิดความรักใครใกลชิดตออรรถตอธรรม ตอการปฏิบัติ
ตนเพื่อความเปนคนดี ตลอดเพือ่มรรคผลนิพพานมันจะเปนไปเอง ถาธรรมลงไป
ปรากฏที่จิตแลว ธรรมถาลงไดมาสัมผัสที่จิตแลวจะเหนือส่ิงใดรสชาติของธรรม รสชาติ
ของธรรมนี้เหนือทุกอยาง เพียงสงบเขามาเทานั้นทุกส่ิงทุกอยางภายนอกที่ปรากฏวามี
รสมีชาติจืดเขามาๆ มาเปนรสเปนชาติอยูที่ใจมีความสงบรมเย็นดวยธรรมนี้ละ ให
ลูกหลานนําไปภาวนา เวลาจะหลับจะนอนควรจะไดสัก ๕ นาที จะนั่งพบัเพียบก็ได 
ขัดสมาธิกไ็ด หรือจะนั่งเกาก็ได แตการรักษาคําบริกรรมกับสติใหติดแนบกันนั้นทาใด
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อยาไดเผลอในเวลานั้น ใหสงบๆ แลวจิตจะเย็นสบายๆ เอาเทานั้นละไมพูดมากละ เอา
ละพอ ทีนี้จะใหพร 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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