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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๐

การสอนนี้ไมผิด
(ลูกศิษยถวายปจจัยเนื่องในงานประทายขาวเปลือก) เราก็ยกขึ้นบางซิเร็วๆ นี้
เมื่อสองวันนี้ทางโรงพยาบาลบึงกาฬมารายงานวา เครื่องมุงอะไรเรียบรอยหมดแลวทั้ง
สามหลัง เปนเงิน ๓ ลาน แลวทางอําเภอคํามวงก็มาตกลงกับนายชางเรียบรอยแลว
เอาแปลนมาใหดู นี่ก็ ๘ ลานบาทของเรา เขาใจไหม ทางโนนเขามาทางนี้ออกรับกันซิ ก็
เราไมไดเอาอะไรนี่ ของที่เราดิ้นเราดีดเหลานี้เราไมเอาอะไรนะ ไมเอาเลย เราทําเพื่อ
โลกทั้งนั้นเราไมเอา ที่พาพี่นองทัง้ หลายดีดอยูนี้เพื่อสวนรวม
(กราบถวายหนังสือ “ชาติสุดทาย” จํานวน ๑ หมื่นเลมเจาคะ เปนหนังสือ
เทิดทูนพอแมครูบาอาจารยและพระอรหันตเจาคะ) เหลานี้ลูกศิษยพอ แมครูจารยมั่น
นะ ทานเลาใหฟงเอง ถนัดชัดเจนมาก ทานเลาเอง ฝายมหานิกายที่เปนลูกศิษยของ
ทานมาขอญัตติ ทานบอกไมตอ งญัตติ พูดอยางเด็ดดวยนะ ธรรมยุตก็ดี มหานิกายก็ดี
ตั้งชื่อตั้งนามไวตามสังคมนิยมเทานั้น สวนความดีงามธรรมะพระพุทธเจาเปดไวแลว
เพื่อมรรคผลนิพพาน ไมวาจะธรรมยุต มหานิกาย สัตวโลกรายใดที่มุงหนาเขามา
ปฏิบัติใหถูกทาง มรรคผลนิพพานไดดวยกัน จึงไมจําเปนตองญัตติ เพราะฉะนั้นฝาย
มหานิกายจึงมีจํานวนมาก ทานไมใหญัตติ ถาญัตติแลวจะเปนฝกเปนฝายขึ้นมา แลว
ผลประโยชนจะมีนอย ไมตองญัตติ สังคมยอมรับแลว ธรรมก็ยอมรับ ทานวางั้น
ตั้งแตไกมันก็มีชอื่ เวลาทานสรุป ตั้งแตไกมันก็มีชอื่ จะวาอะไร ธรรมยุต
มหานิกาย ทําไมจะมีชอื่ ไมไดวะ ทานวางั้น ทานสั่งเอง อาจารยมี โคราช อาจารยกินรี
อาจารยไหนเปนลูกศิษยหลวงปูมั่นทั้งนั้น ทานหามไมใหญัตติ หามอยางเด็ดขาด ทาน
พูดเองนะ ถาญัตติแลวก็จะเปนฝกเปนฝายไป ผลประโยชนจะไมไดมาก ยิ่งทางฝาย
มหานิกายจํานวนมากมายเสียดวย เพราะฉะนั้นจึงใหแยกเปนฝายนั้นกระจายออกไปให
ไดประโยชนทั่วถึงกัน มรรคผลนิพพานรองรับไวหมดทั้งธรรมยุต มหานิกาย ตลอด
สัตวโลกทั่วๆ ไป
อยาวาแตธรรมยุต มหานิกาย ผูอื่นก็มีสิทธิเหมือนกัน สังคมยอมรับแลว ทาน
ไมใหญัตติ อยางอาจารยชานี่อัฐิของทานก็กลายเปนพระธาตุ นี่ก็ลูกศิษยหลวงปูมั่น มา
หนองผือ ไดมาพบกันทีห่ นองผือ อาจารยชา วัดหนองปาพง ทานมาศึกษาอบรมอยูกับ
พอแมครูจารยมั่นที่วัดหนองผือ ตอนนั้นเราอยูที่นั่น จากนั้นทานก็มาเยี่ยมเราที่นี่ เรา
ไปเยี่ยมทานไมพบเพราะทานไมอยู แลวทานก็มาหาเราอีก อาจารยมี โคราช ก็อัฐิ
กลายเปนพระธาตุเหมือนกัน มีสิทธิเหมือนกันดังทานพูดเห็นไหมละ ใครตั้งใจ
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ประพฤติปฏิบัติ ชื่อนามตั้งไวอยางนัน้ แหละ ตั้งแตเปดแตไกมันก็ยังมีชอื่ ทานวา สังคม
ยอมรับแลว ธรรมยอมรับแลว เอาเถอะ ทานวางั้น ทานไมใหญัตตินะทานเหลานี้ ฝาย
มหานิกายจึงยังมากอยู ทานไมใหญัตติ ประโยชนจะคับแคบไมกวางขวาง เห็นไหมทาน
พูดเพื่อประโยชนสวนรวมทั้งนั้น
ฝายมหานิกายมีแตลูกศิษยหลวงปูมนั่ ทั้งนั้นนะ ผูใหญๆ คือทานหามไมให
ญัตติ ทานเหลานั้นเคารพหลวงปูมั่นอยูแลวก็ยอมรับๆ เพราะฉะนั้นฝายมหานิกายจึง
แตกกระจายออกไปอยางวา เปนมรรคเปนผลทั่วกันไปหมด นั่นทานคิดถึงประโยชน
สวนรวมสวนใหญ
หลวงปูมี โคราช บานทานอยูที่อําเภอสูงเนิน เราเคยไปพักกับทาน โอย รูสึก
ทานกระปรี้กระเปราดีใจนะ โอ ทานมหามาเยี่ยม ทานดีใจ ไปพักกับทาน คางคืนที่นั่น
ทานกับเราสนิทกันแตไหนแตไรมา ทานอยูในเขามวกเหล็กหรืออะไร อยูล ึกๆ เราก็ดน
ดั้นเขาไปหา โหย ทําไมมาที่นี่ได โอย ครูบาอาจารยอยูที่ไหนมาไดหมดนั่นแหละเรา
วางี้ กับเราสนิทกันมาทานอาจารยมี ที่อําเภอสูงเนิน ทานอยูโคราช นี่ก็เพชรน้ําหนึ่ง อัฐิ
กลายเปนพระธาตุ
ทานอาจารยมั่นทานสั่งไวผิดที่ตรงไหน ไมผิดเลย ทานหามไมใหญัตติทาน
เหลานี้ จึงยังเปนฝายมหานิกาย เปนพระผูใหญๆ สืบทอดกันมาทุกวันนี้ ก็คือพอแมครู
จารยมั่นทานหามไมใหญัตติ ญัตติหาอะไรทานวางั้น ขึ้นอยูกับขอวัตรปฏิบัติตามทาง
ของศาสดา ไมวาธรรมยุต มหานิกาย มีสิทธิที่จะไดรับมรรคผลนิพพาน นอกจากนั้นยัง
มีสิทธิเหมือนกันอีกถาปฏิบัติตามทาน ทานวางั้นนะ ทานไมใหญัตติ ทานเองนะพูด
ทานสั่งเด็ดขาดเลย มันตัดประโยชนสวนใหญออก ถาญัตติแลวจะเปนฝกเปนฝายไป
ไมตองญัตติ ใหกระจายออกไปทั่วโลกยิ่งดี ทานวา ทานเห็นประโยชนสวนรวม
ประโยชนสวนรวมเปนเรื่องใหญโตมากพอแมครูจารยมั่น
หลวงปูเกิ่ง บานสามผง กับหลวงปูสีลาที่บานวาใหญ เปนอุปชฌายทั้งสององค
นะ หลวงปูเกิ่ง ฝายมหานิกายก็เปนอุปชฌาย หลวงปูสีลาที่บานวาใหญเราก็เคยไปพัก
กับทาน สนิทสนมกันมากเรากับทาน นี่ทานก็เสียแลว ทานโละหมดเลยนะทานเปน
อุปชฌาย ทานญัตติเปนธรรมยุตหมดเลยทั้งสององค องคนอี้ ัฐิของทานกลายเปนพระ
ธาตุนะทานอาจารยเกิ่ง
ทานอาจารยเกิ่งไปอยูทางเมืองชลฯ ทานไปสรางวัดอยูที่บางพระ เมืองชล ฝาย
กรรมฐานจึงกระจัดกระจายออกไปทางโนน คือหลวงปูเกิ่งไปกอนเพื่อน วัดกรรมฐานก็
มีเยอะทางเมืองชลฯนะ ก็ไปจากทานอาจารยเกิ่ง ทานอาจารยเกิ่งเปนลูกศิษยสําคัญ
ของหลวงปูม ั่น เปนอุปช ฌายนะนั่น ญัตติโละทัง้ วัดเลยเปนธรรมยุต กับหลวงปูเกิ่งได
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เคยคุยกันพบกัน ดูอากัปกิริยาของทานเด็ดเดี่ยวมาก หลวงปูเกิ่ง บานสามผง ทาน
ลวงลับไปแลว ทานมาปลงชีวิตของทานที่สามผง เวลาบั้นแกทานมานี้ อัฐิของทาน
กลายเปนพระธาตุ เด็ดเดี่ยวมาก
(กราบถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี อ.เดิมบาง
นางบวช กําลังสง 300 วัตต ระบบเอฟเอ็ม 90.50 ออกอากาศตั้งแตเวลา 3.00 น.ถึง
21.00 น.ทุกวัน โดยกําหนดใหเปนสถานีวิทยุลูกขาย รับสัญญาณจากสถานีวิทยุเสียง
ธรรมเพื่อประชาชน วัดปาบานตาด รอยเปอรเซ็นตเต็ม ไดทดลองออกอากาศตั้งแต
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2550 จนถึงปจจุบัน ขอกราบถวายแดองคหลวงตา ยกใหเปน
สมบัติของสงฆเจาคะ)
ธรรมะที่ออกนี้เราเปนที่แนใจในการแสดงออกของธรรมทุกขัน้ ทุกภูมิ ตั้งแต
พื้นๆ ถึงมรรคผลนิพพาน ถอดออกจากหัวใจเราทั้งนั้น เราเปนที่แนใจในการสอนโลก
ในชาตินี้เราแนใจ การสอนนี้ไมผิด วางั้นเลย คือถอดออกจากหัวใจที่ถูกตองแลวจาก
การปฏิบัติดีชอบของเราเรื่อยมา เพราะฉะนั้นการเทศนาวาการเราจึงไมวิตกวิจารณวา
จะบกพรองที่ตรงไหน ในบรรดาธรรมที่แสดงออกเพือ่ โลกใหไดรับผลประโยชนทั่วๆ
ไป เฉพาะอยางยิ่งบนศาลาวัดปาบานตาดที่เทศนยอดธรรม เราเทศนสอนพระลวนๆ
ตั้งแตกอ นประชาชนญาติโยมไมคอ ยมีมาก พระจึงไดมีเวล่ําเวลาฟตตัวเองทาง
ภาคปฏิบัติโดยลําดับลําดา การเทศนก็ลงในแกงหมอเล็กหมอจิ๋วๆ ตลอดไปเลย
ธรรมะประเภทนี้ที่ไดออกอยูทกุ วันนี้ตอนดึกๆ เทศนจากบนศาลานี้ จากนั้นก็เปนแกง
หมอใหญไป ก็ถูกตองตามสัดตามสวนของธรรมขั้นนั้นๆ เราจึงแนใจในการสอนโลก
คราวนี้ พูดใหชัดเจนวา เปนครั้งที่เราทุมกําลังวังชาดวยความเมตตาลงตอโลกทุกสัด
ทุกสวน เราไมเอาอะไรบอกชัดๆ เลย ทําประโยชนหมุนตัวเปนกงจักรชวยโลก แตมา
คิดดูวาเราจะเอาอะไรบางไมมี พอ เราไมเอาอะไรทั้งนั้น ทําอะไรมาเพื่อประโยชน เชน
อยางที่วานี่ บุญขาวเปลือกๆ ก็ขาวเปลือกเพือ่ โลก ไมไดเพือ่ เรา ขาวเปลือกเพื่อโลกทุก
ปมา ผลรายไดมากนอยเพียงไรกระจายออกทําประโยชนใหโลกทั้งนั้น เราไมเอา
ธรรมที่เราสอนโลกก็เปนที่แนใจในธรรมทุกขั้น พูดใหถงึ เหตุถึงผลตามหัวใจที่
เปนอยูนี้วา ไมสงสัยในธรรมทุกขั้นในการแสดงออกตอบรรดาพี่นองทั้งหลายซึ่งมีอยู
ทั่วๆ ไป เราสอนเต็มเม็ดเต็มหนวย ที่เด็ดขาดก็คือสอนพระนั่นแหละอยูบนศาลา ได
ธรรมะอันนี้ไปฟงตอนดึกๆ เผ็ดรอนๆ คือเทศนธรรมะกัณฑสอนพระขางบน ออก
จากนั้นก็เปนแกงหมอใหญ สุดทายก็ลงวา สูนี่ คือมันหมดจะเทศนมนั มาเรื่อยๆ มัน
หมดกําลังแลวก็มีแตสูนี่ๆ นิทานสูนี่เขาใจไมใชเหรอ เรื่องเทศนนี้หมดไสหมดพุง ไมมี
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อะไรเหลือ ไมเปนที่สงสัยไมวาธรรมะขั้นใด สอนโลกเต็มเม็ดเต็มหนวย ขอใหทาน
ทั้งหลายนําไปปฏิบัติ
พุทธศาสนาคือตลาดแหงมรรคผลนิพพาน ตลาดแหงบุญแหงกุศลทุกขัน้ ทุกภูมิ
อยูกับพุทธศาสนาหมด สอนไมมีผิดคือพระพุทธเจาสอนโลก ใหอุตสาหพยายามบึกบึน
ตามคําที่ทานสอนนะ เรื่องกิเลสที่จะฉุดลากออกนอกลูนอกทางมีมากตอมาก เรื่องทีจ่ ะ
ดึงเขาไปขับกันเขาไปหาความดีงามมีนอยมาก กําลังของธรรมสูกําลังของกิเลสไมได
พูดถึงเรื่องเหลานี้เราก็พูดยอนหลัง คือตอนทําความพากเพียรลมลุกคลุกคลาน
น้ําตารวงบนภูเขาเราก็ไมลืม เราก็มาเลาใหพี่นองทั้งหลายฟง นั่นละเวลากระแสของ
กิเลสมันรุนแรง ตั้งสติไมอยูเลย ตั้งพับลมผล็อยๆ จนกระทั่งน้ําตารวงบนภูเขา ออก
อุทานภายในใจ โห มึงเอากูขนาดนี้เทียวหรือ เอาละยังไงมึงตองพังวันหนึ่ง นี่ฝงลึกแลว
นะ ถาเปนโกรธเปนเคียดเปนแคนใหบุคคลและสัตวตัวใดนี้ เปนบาปเปนกรรมเต็มตัว
คือมันเคียดแคนอยางเต็มหัวใจ ทีนี้เวลามาเคียดแคนใหกิเลสตัณหาซึ่งอยูภายในใจ
ของตัวเองนี้มันเปนธรรม เคียดแคนอันนี้เปนธรรม
มุมานะตั้งแตนั้นมา ฟาดกันเสียจนมวนเสื่อ กิเลสมวนเสื่อลงไปแลว ตั้งแตนั้น
สอนโลกดวยความสะดวกสบาย ไมสงสัยในคําสอนที่นํามาสอนโลก เพราะเจาของไม
สงสัยแลว จนถึงขั้นที่วาหายสงสัยทุกแงทกุ มุม พูดใหมันชัดเจน เขาไปนั่งอยูใน
ทามกลางพระพุทธเจาและอรหันตทั้งหลายตั้งแตเมื่อไร ตั้งแตเมื่อกิเลสขาดสะบั้นลงไป
นั่นละเปนความบริสุทธิ์เสมอกันหมด ทานบอกวา นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย บรรดาทานผู
บริสุทธิ์แลวไมมีอะไรยิ่งหยอนตางกัน เปนอันเดียวกันหมด ทีนี้เวลามันเปนนี่ปบมันเขา
ทามกลางพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายทุกๆ พระองคในเวลานั้นทันทีเลย นั่นละ
ธรรมของพระพุทธเจา ใหพากันปฏิบัติ
เวลานี้ธรรมอยูใตดิน กิเลสอยูขางบนเหยียบย่ํา เสียงอรรถเสียงธรรมจะออก
ไมไดนะ มีแตเสียงกิเลสตัณหา เสียงฟนเสียงไฟเผาไหมกนั ทั่วโลกดินแดน แลวก็ตื่น
ขาวกันวาบานนั้นเจริญ เมืองนี้เจริญ เมืองไหนเมืองเจริญนะ ถาลงกิเลสไดนําหนาแลว
เปนเมืองฟนเมืองไฟเผาไหมกันใหเปนเถาเปนถานกันไดทั้งนั้นไมสงสัย ถาธรรมแทรก
เขาไปตรงไหน นั่นละจะพอซุกหัวนอนไดคนเรา ขอใหสั่งสมธรรมใหดีจะมีที่พอซุกหัว
นอนไดถาลงมีธรรมในใจ
สิ่งเหลานั้นไมแนนอน ไดมาตอนเชาหายไปตอนเย็น ไดมาตอนนี้หายไปตอน
บาย ความเสียใจกับความดีใจมันผสมผเสกันไป ทางดานธรรมไมมีอยางนั้น มีแตชมุ
เย็นๆ ตลอดถึงวิมุตติหลุดพน จาเลย หายสงสัย กิเลสตัวใดที่จะมากอกวนไมมีในหัวใจ
จึงเรียกวาใจสิ้นกิเลส มีแตบรมสุขเต็มหัวใจ ยืนเดินนั่งนอนเปนบรมสุขทั้งนั้น ทานไม

๕
มีเปลี่ยนมีอิริยาบถเหมือนความสุขทั้งหลายที่โลกไดรับกัน ความสุขจากจิตที่บริสุทธิ์นี้
ไมมีอิริยาบถ จาอยูตลอดเวลา ใหพากันตั้งอกตัง้ ใจปฏิบัตินะ วันนี้ก็พูดเทานี้ละ
วันพรุงนี้จะลงไปฉันที่ศาลาใหญ วันนี้คนก็จะเริ่มมามากมาย อันนี้เราก็
ตะเกียกตะกายใหเขาจัดเขาทํากัน เราเปนแตเพียงชี้แนะใหเทานั้น นอกนั้นใหเขาทํากัน
เราอะไรไมไหวแลว เหนื่อยมาก แตความเมตตาไมเหนื่อย ความเมตตานี้เหลือลนพน
ประมาณ ไปที่ไหนๆ เห็นเขาขายของอยูต ามทาง ลงซื้อเอาของเขา ไมอยากไดของละ
เอาหัวใจคน เขาใจไหม เอาแลวก็มอบเงินใหเทานั้นๆ รานนี้เทานั้นเขาขายอยูตามขาง
ทาง อยางเมื่อวานไปก็เปนอยางนั้น ใหเขาจอดรถไปเอาของเขาตามทาง เอานิดเดียว
แลวก็มอบเงินใหเขาเปนชิ้นเปนอันเรื่อยๆ มาอยางนั้น นี่เปนเพราะความเมตตานะ
เอาละที่นี่จะใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

