๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

สอนไดถงึ นิพพาน
พระพุทธเจาทานแสดงไวในบุคคล ๔ ประเภท มาตามขั้นตามยุคเรื่อยๆ มา
เหมือนผลไมรุนหัวป ทุกสิ่งทุกอยางดีหมด รุนที่สอง ที่สาม ลดลงๆ ซึ่งก็เปนตนไมตน
เดียวกัน ผลไมจากตนเดียวกันนั้นแหละ แตเปนรุนๆ ของมันลงไป ทานวา
อุคฆฏิตัญู วิปจิตัญู เนยยะ ปทปรมะ คือมนุษยประเภทเยี่ยม คอยทีจ่ ะถึงธรรมขั้น
เยี่ยม ทุกอยางเยี่ยมไปหมดอยูแลว วิปจิตัญู รองลําดับลงมา เหมือนบันไดขั้นหนึ่ง
ขั้นสองขั้นสาม ขั้นที่สามเปนเนยยะ เปนผูพอแนะนําสั่งสอนได ขึ้นก็ไดลงก็ได อยูใน
ยานกลาง
ประเภทที่สามอยูในยานกลาง คือจะลงทางต่ําก็ได จะขึ้นทางสูงก็ได แลวแต
เจาของจะดัดเจาของ ตอสูกันระหวางกิเลสกับธรรมในหัวใจของบุคคลที่เปนเนยยะนั้น
แหละ ถาออนก็ลงได ถาแข็งก็ขึ้นได ประเภทที่สี่นี้เปนประเภทที่หมดทาง ถาเปนคนไข
ก็เขาเขาโรงพยาบาลหายจากโรคจากภัย หรือเขาวิ่งหาหมอหายา เขาหายจากโรคจาก
ภัยมาจํานวนมากมาย แตคนไขประเภทปทปรมะนี้โดดเขาหองไอซียู รอลมหายใจ
เทานั้น ประเภทนี้ไมฟงเสียงใคร
อยางประเภทที่เขาไลกันอยู ประเทศไหนที่ถูกไลแลวเขาออกงายดาย กับ
ประเทศไทยเรานี่ เขามาเทียบประเทศไทยเราไมใชเหรอ ประเภทที่ไลออกจาก
นายกรัฐมนตรีไมยอมออก นี่ละปทปรมะที่หนาที่สุด ไมมอี ะไรไลออกได เราพูดตรงๆ
อยางนี้เพราะมันหนา ไมยอมฟงเหตุฟงผลฟงอะไร ความหนาดื้อหนาดานจะเอาอยาง
ใจตัวเองนี้คือกิเลสตัวหนาแนนที่สุด ไมวาจะแยกไปทางไหนมันหนาแนนแบบเดียวกัน
หมด ไมมที างดี มีแตทางชั่วโดยถายเดียว จิตใจของเราเวลามันหนาแนนมันไมไดฟง
เสียงอรรถเสียงธรรมนะ ในคนๆ นั้นแหละเวลามันหนาแนนดวยกิเลสประเภทตางๆ
เต็มในหัวใจแลว มันไมฟงเสียงอรรถเสียงธรรม มันบืนไปตามทางของกิเลสไมไปตาม
ทางของธรรม
ธรรมทานก็มีประเภทอีกเหมือนกัน คือผลไมชนิดหัวป ชนิดหนึ่ง ชนิดสอง
ชนิดสาม ก็เหมือนกันนั่นแหละ อยางพระพุทธเจาตรัสรูพับ พวกนี้พวกอุคฆฏิตัญูไป
ไดอยางรวดเร็วๆ เรื่อยไป ประเภทนี้ประเภทผลไมรุนหัวป อุคฆฏิตญ
ั ู วิปจิตัญู
ตามกันไปๆ แลวเนยยะก็เรื่อยมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ ตอไปมันก็ไปถึงขัน้ ที่วาปทปรมะ
คนประเภทไมเอาไหน ไมฟง เสียงอะไรเลย เสียงอรรถเสียงธรรมไมฟง มีแตจะเอาให
ไดอยางใจถายเดียวเทานั้น คําวาเอาใหไดอยางใจก็คือเปนเรื่องของกิเลสลวนๆ ไมมี
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ความถูกตองดีงามเลย
จะมีแตเรื่องกระทบกระเทือนเรื่องความเสียหายทั้งนั้น
พวกปทปรมะไมฟง เสียงใคร
เราสลดสังเวชนะนายกทักษิณเรานี่ เราเอาธรรมมาพูดในฐานะเราเปนอาจารย
ตอนนั้นเราก็พยายามชวยบานชวยเมืองอยูแลว พยายามพยุงบานเมืองของเราที่กําลัง
จะลมจมกันทั้งประเทศเลย ถึงขนาดที่เรารองโกกเทียวนะ เราก็ไดพยายามชวยบานชวย
เมืองนําพี่นองทัง้ หลายทั้งดานวัตถุและอรรถธรรม
วัตถุนี้ฟนฟูดวยความประหยัด
มัธยัสถ
และขวนขวายหามาชวยกันอุดหนุนชาติของตนซึ่งกําลังจะลมจมอยูเวลานี้
ทางดานธรรมะซึ่งเปนสวนสําคัญมาก ก็คือการแนะนําสั่งสอน ฟนฟูทางจิตใจใหรูผิดรู
ถูกรูดีรูชั่ว แลวปฏิบัติตนไปตามอรรถตามธรรม จิตใจก็ฟนขึ้นมา เราก็ชวยมาอยางนี้
ตลอด
นี่ละธรรมชวยโลก ไมมอี ะไรจะเปนความเสียหายแกโลกแกสวนรวม มีแตการ
ค้ําชูอุดหนุนหรืออุมชูขึ้นตลอดเวลา ที่เรานําบรรดาพี่นองทัง้ หลายนี่เราไมไดมขี อตําหนิ
เราเลย จะวาเราถือเนื้อถือตัวนี้เราก็ไมเห็นถืออะไร ดีมาก็ผานไป ชั่วมาก็ผานไป เปน
สวนเกินทั้งนั้น จะวาจะติดของในดานใดไมมี มีแตความเมตตาสงสารโลก อุมชู
ตลอดเวลา อยางทองคํานี้ที่เปนสิ่งสําคัญมากเปนหัวใจของชาติ ก็ไดพยายามขวนขวาย
เก็บหอมรอมริบมาจากบรรดาพี่นองทั้งหลายนั่นแหละ บางคนก็ถอดออกจากนิ้วมือมา
เลย ปลดออกจากคอมาเลย ควาจากตูจากหีบออกมาเลยเปนแทงๆ มีจํานวนมากมาย
ทองคําเหลานี้ทั้งหมดวางั้นเลย เขาหมดเลย ไมมีจะตกเรี่ยเสียหายไปไหนดวย
เจตนาที่เปนภัยตอสวนรวมอยางนี้ไมมี เพราะความเมตตาครอบไปหมดแลว มีน้ําหนัก
เกินกวาสิ่งนี้จะมาผานได จะมาทําลายได เราก็ชวยโลกมาอยางนี้ตลอด ในหัวใจของเรา
ไมเคยมีเลยในจิตใจวาไดมีความมัวหมองตอพี่นอ งทัง้ หลาย มีแตความเมตตาลวนๆ
หากจะผิดพลาดไปก็เรียกวาเราไมรูเลย ที่รูนี่ไมมี รูแลวฝนอยางนี้ไมมีเลย มีตั้งแต
ความบริสุทธิ์ในหัวใจลวนๆ ชวยมาตลอด
ไมวาทองคํา ไมวาเงินดอลลาร เงินบาท เขาสูสวนรวมทั้งหมดเลย เราพยายาม
อยางนั้นตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้ อยางเขาติดประกาศไวหนาวัดนั่นเราก็ไดไปอาน
วาสมบัติของวัดปาบานตาดนี้คือสมบัติของโลก เพื่อโลก เขาวางั้นเขาเขียนไว ใครไป
เขียนก็ไมรูแหละ เราก็ไดไปอาน เราก็ยอมรับวาหัวใจเราเพื่อโลกลวนๆ เราไมมีอะไร
เพื่อเรา เราพอทุกสิ่งทุกอยางแลวดวยอํานาจแหงการปฏิบัติอรรถธรรมตามคําสอนของ
พระพุทธเจา จนกระทั่งหาที่ตองติในหัวใจนี้ไมไดเลย ไมมี กิริยาทาทางที่ออกจากหัวใจ
นี้จึงเปนธรรมทั้งนั้น จะเปนกิริยาที่นิ่มนวลออนหวาน ดุเด็ดเผ็ดรอนขนาดไหนก็ตาม ก็
เปนเรื่องของธรรมทั้งนัน้ ไมไดมีกิเลสแทรกเขาไปเพื่อทําลายผูใดเลย เราทํามาอยางนี้
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ตลอดเวลา เราชวยโลกเราชวยอยางนี้ เรียกวาธรรมนําโลก ธรรมชวยโลก ที่เราชวยจะ
เปนคติตัวอยางหรือไมเปน ก็แลวแตพี่นองทั้งหลายจะพิจารณาเอง เรียกวาเราสุดกําลัง
ความสามารถของเราที่ปฏิบัติตอโลกดวยความเมตตาในปจจุบันที่มีชีวิตอยูเวลานี้ เรา
ทําอยางนี้ตลอด
สําหรับเราเองเราไมเคยสนใจ ไดอะไรมานี้ทางเขากับทางออกเปนสายเดียวกัน
เขาปุบนี้ก็ออกทะลุๆๆ เลย ไมมีที่จะเก็บจะอะไรไวอยางนี้ไมมี ออกหมดดวยอํานาจ
ความเมตตา ในวัดนี้ก็เราเปนผูใหญ เราสั่งเสียอะไรก็ตองเปนไปตามหัวหนาที่จะสั่งเสีย
ดวยความเปนธรรมมาเรื่อยๆ จนกระทั่งปจจุบันนี้ เราจึงภูมิใจในการที่ชวยพี่นอง
ทั้งหลายเต็มกําลังความสามารถ
พูดถึงเรื่องอรรถธรรมก็เทศนาวาการตั้งแตเริ่มตนมานูนละ
เริ่มตนตั้งแตป
๒๔๙๓ มา เบื้องตนเทศนสอนพระกอน เทศนอยูในปาในเขา มีแตพระทั้งนั้นไดยินได
ฟง ธรรมะที่เทศนสอนพระจึงเปนธรรมะที่เด็ดๆ เผ็ดรอนทั้งนั้น มีแตแกงหมอเล็ก
หมอจิ๋วๆ ตลอดไป จนกระทั่งเขามาสรางวัดปาบานตาดนี้ ก็เทศนสอนพระอยางนั้น
ตลอดมา ตอนนั้นไมคอยมีใครมาเกี่ยวของนัก การเทศนสอนพระก็เปนสอนพระลวนๆ
ธรรมะออกเต็มเม็ดเต็มหนวย เรียกวาแกงหมอเล็ก
ศีลไมตองพูดกันเลย เพราะตางองคตางรักษาศีลดวยความรักความสงวนเต็ม
หัวใจอยูแลว จึงไมจําเปนจะตองมาตําหนิติเตียนกันในขอศีล วาผิดขอนั้นขอนี้ ไมมี
เพราะตางองคตางรักษาเต็มกําลังความสามารถอยูแลว แตสําหรับดานธรรมะมีความ
ละเอียดออนตางกันเปนลําดับ จึงตองไดแนะนําสั่งสอนตามขั้นตามภูมิของผูมาอบรม
ศึกษากับเรา เราก็สอนเต็มเม็ดเต็มหนวย
เฉพาะที่สอนอยูในวัดปาบานตาดนี้สอนพระลวนๆ จึงมีตั้งแตธรรมะที่เด็ดๆ
เผ็ดๆ รอนๆ แกงหมอเล็กหมอจิ๋วตลอดมา ที่พนี่ องทั้งหลายไดนําไปฟงทุกวันนี้ ก็ออก
จากที่เราเทศนสอนพระลวนๆ ในวัดปาบานตาดในเบื้องตนนั้นเอง ครั้นตอมานี้มันก็
คอยกระจายออกไปเปนแกงหมอใหญไป นี่เราก็เทศนเต็มเม็ดเต็มหนวย ไมมีสงสัยใน
การเทศนของเรา ไมมีสงสัยอะไร เพราะหัวใจนี้หมดความสงสัยแลว
บาป บุญ นรก สวรรค พรหมโลก นิพพาน หมดสงสัย จาไปหมดแลว ยอมรับ
พระพุทธเจา กราบไหวอยางสนิทในหัวใจ ตายก็มอบถวายธรรมไปเลย ไมมีทจี่ ะ
แบงสันปนสวนใหกิเลสเอาไปกิน เราไมมี เราสอนโลกเราจึงสอนดวยความแนนอน
ภายในจิตใจ ไมวาธรรมขั้นใดสอนอยาง เรียกวาถูกตองเลย หัวใจนี้ถูกตองโดยสมบูรณ
แลว การแนะนําสั่งสอนในธรรมทุกขัน้ ตอโลก เราจึงสอนเต็มเม็ดเต็มหนวยตลอดมาจน
ทุกวันนี้ ไมวาธรรมขั้นใดเราก็สอนเต็มเม็ดเต็มหนวย เขาไปฟนฟูทางดานจิตใจที่กําลัง
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จะลมจม ดานวัตถุเราไดทองคํามาจํานวนเทาไร พี่นองทัง้ หลายก็ทราบ สวนเงิน
ดอลลารและเงินสดนั้นไมทราบวากี่พันกี่หมื่นลาน ออกกระจายทั่วประเทศไทยในที่
ตางๆ เต็มไปหมด
วิ่งรถไปไหนผานตลอดนะ ไมวาจะไปสายไหนๆ ที่นั่นสรางตรงนั้นๆ ผานไป ที่
มองเห็นดวยตาไปตามทาง สวนมากจะเปนโรงร่ําโรงเรียน มีอยูทั่วไปเลย เราก็ชวยเต็ม
กําลังความสามารถ สมบัติที่พี่นอ งทัง้ หลายบริจาคมาจึงไมมีความรั่วไหลแตกซึมไป
ไหน นอกจากไหลเขาสูสวนรวมๆ ตามเจตนาของพี่นอ งทัง้ หลายที่บริจาคเพื่อสวนรวม
โดยแทวางั้นเถอะ เราก็ทําอยางนั้นตลอดมา จึงแนใจมาตลอด การชวยโลกดวยอรรถ
ดวยธรรมจึงไมมีความมัวหมอง
แตโลกชวยโลกที่นี่กลับตรงกันขาม มีเทาไรกลืนเขาไปๆ กินเขาไป จนกระทั่ง
ประชาชนทั้งประเทศจะไมมีตับมีปอดใหกินใหกลืน หมดไปๆ เงินทองขาวของที่จะวิ่ง
ผานตลาดเพื่อการซื้อการขาย แทบไมมีเงินติดเนื้อติดตัวเลย แลวมันไหลไปไหนหมด
เงินเหลานี้ แตกอนก็วาหรูหรา พอเปนไป เวลานี้เงินที่จะออกตามตลาดลาดเลแทบจะ
ไมมี มันไปไหนหมด ก็คือกิเลสตัวกินตัวกลืนตัวรีดตัวไถดวยกลอุบายตางๆ นั้นเอง
เอาไปกินไปกลืนไปหมด จนไมมีอะไรเหลือเวลานี้ นี่ละโลกนําโลก หรือกิเลสนําโลกนํา
แบบนี้ จะผิดกันอยางชัดเจน
สําหรับธรรมนําโลก เราไมมีที่ไหนที่จะตําหนิติเตียนในตัวของเราเองซึ่งเปนผูนํา
พี่นองทัง้ หลาย วาไดดางพรอยหรือเสียหายไปอยางนี้ไมมี เราทําเต็มความสามารถของ
เราทุกอยางๆ สมบัติเงินทองขาวของมานี่ ใครเก็บมาเปนหัวใจเราหมด ใครจะมาปลีก
แวะจากหัวใจเราแลวคอขาดวางั้นเลย เขากับเราไมไดจนกระทั่งวันตายเลย เรามอบ
ความไววางใจใหผูใด ผูนั้นตองเปนหัวใจเชนเดียวกับหัวใจเรา มีความบริสุทธิ์เสมอกัน
หมด จะรับเงินรับทองมาจากที่ใดๆ จะตองมารายงานมามอบใหเราทราบทั้งหมดเลย
ไมเคยที่จะปดบังลี้ลับเอาไวเพื่อกินเพือ่ กลืนกันอยางนี้ไมมี คนที่ทํางานแทนเราเปน
อยางนั้นตลอดมา เราจึงบริสุทธิ์ใจในการชวยชาติบานเมือง
การแนะนําสั่งสอนก็เรียกวาเต็มภูมิของเรา ไมมีขอสงสัยในธรรมทุกขั้นที่นาํ มา
สอนโลก ออกมาจากหัวใจที่แนนอนแลวทั้งหมดเลย จนกระทั่งถึงนิพพานเราพูดตรงๆ
เราสอนไดถงึ นิพพาน ไมไดมาคุยมาโอมาอวด หัวใจนี้ก็เปนสอุปาทิเสสนิพพานมาแลว
เปนเวลา ๕๖ ปนี้ละมัง ตั้งแตป ๒๔๙๓ อยูบนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย วันที่ ๑๕
พฤษภาคม ๒๔๙๓ เวลา ๕ ทุมพอดี เปนเวลาที่ฟาดินถลมในรางกายกับใจที่เปนที่อยู
ของพิษของภัยเต็มหัวใจไดแกกิเลส ไดขาดสะบั้นลงไปจากอํานาจแหงธรรม ที่เปน
นิวเคลียรนิวตรอนฟดกันขาดสะบั้นลงไปในคืนวันนั้น จากนั้นแลวจิตดวงนี้ก็เปนจิตที่
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เปนมาดั้งเดิม ไดพิจารณายอนหลังถึงตัง้ แตคราวเปนเด็ก เปนคนหนุมเรื่อยๆ มา
จนกระทั่งไดกาวเขาสูการบวช
พอบวชเขาไปแลวเปนความแนนอนในศีลในธรรม จิตใจชีวิตทุกอยางอยูกับ
ธรรมกับวินัย ไมนอกเหนือไปจากนัน้ เลยตลอดมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ จนกระทั่งเอาใจ
ใหบริสุทธิ์เต็มเหนี่ยวแลว ก็ใชกิริยาของธาตุของขันธตามกาลตามเวลาที่เหมาะสมยังไง
ก็ใชไปเทานั้น สวนจิตนี้เลยไปหมดแลว ไมมีคําวาบาป ไมมีคําวาบุญ ไมมีคําวาอาบัติ
สังฆาฯ ปาราชิก อยางนี้ไมมี เหลานี้เปนสมมุติทั้งมวล ธรรมชาตินั้นไดผานพนไป
หมดแลว เหลือแตกิริยาแหงความสมมุติทมี่ ีอยูภ ายในธาตุในขันธ ซึ่งจะปฏิบัติตอกัน
เปนสวนรวม
อะไรที่เหมาะสมไมเหมาะสมกับสังคมที่ยอมรับหรือไมยอมรับ ก็ปฏิบัตติ ามนั้น
ไปเพียงเทานั้นเอง สวนจิตใจที่จะมารับบาปรับกรรม รับอาบัติอาจีนี้หมดโดยสิ้นเชิง
ตั้งแตขณะทีก่ ิเลสขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจ ไมมอี ะไรเหลือภายในใจ เหลือแตกิริยา
ของความสมมุติที่ครองขันธ และนําธรรมนี้ออกไปสั่งสอนโลกเต็มกําลังความสามารถ
เรื่อยมา ในธรรมทุกขัน้ ไมสงสัยในการแสดงธรรม ทานผูใดที่จะนําไปปฏิบัติก็ขอให
พินิจพิจารณา
ในปจจุบันก็มีหลวงตาบัวนี้แหละที่ออกหนาออกตา การเทศนาวาการทุกอยาง
แทบจะเรียกวาทุกอยางในงานของพระที่ทําประโยชนใหโลก เราไดอุตสาหพยายามทํา
ทุกสิ่งทุกอยางเต็มกําลังความสามารถของเราเรื่อยมาอยางนี้แหละ
ควรจะเปนคติ
เครื่องเตือนใจบรรดาพี่นองทั้งหลาย ไมมีความเสียหายถาลงไดดําเนินตามธรรม จนก็
จนเพื่อธรรม ทุกขกท็ ุกขเพื่อธรรม ไมไดทกุ ขเพือ่ ความลมจม ตกนรกอเวจีอยางนี้ไมมี
ในความประพฤติปฏิบัติใหถูกตองตามธรรม ใหเรายึดไปปฏิบัติ
นี่ก็ไดนํามาเปนคติเครื่องเตือนใจแกพี่นองทัง้ หลาย ตั้งแตวันเริ่มเขาบวชนั่น
แหละ นั่นละหลักธรรมหลักวินัยเปนชีวิตจิตใจตลอดมา ชีวิตจิตใจกับหลักธรรมวินัย
กลมกลืนกันไปกับที่เราเปนนักบวชแลวเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ สรางแตความดีงาม
ทั้งหมดมาจนกระทั่งถึงเปนที่พอใจ เรื่องธรรมก็หายสงสัยทุกอยางแลว ไมมีอะไรที่จะ
สงสัย บาป บุญ นรก สวรรค จาอยูในหัวใจนี้หมดแลว
เพราะฉะนั้นจึงไดเตือนพีน่ องทั้งหลาย พระพุทธเจาทุกๆ พระองคเด็ดเดี่ยว
เฉียบขาด ไมเคลื่อนคลาดในสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบแลวนั้นเลย ไมวาพระพุทธเจา
พระองคใด สมัยปจจุบันก็คือศาสดาองคเอกของเรา เราทั้งหลายสวดอยูทุกวันนี้ไมใช
หรือ วา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผูมพี ระภาคเจาตรัสไวชอบแลว
เรายอลงมาก็เรียกวาสวากขาตธรรม ที่ตรัสไวชอบทุกแงทุกมุมแลว อยาฝาฝน ถาฝาฝน
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ก็เทากับทําลายตน
นี่ทานก็สอนไวแลว
เพราะฉะนั้นผูนับถือพุทธศาสนาจึงถือ
หลักธรรมหลักวินัยเปนกฎเปนเกณฑเปนศาสดาพาเสด็จ แลวเราตามเสด็จทานดวย
ธรรมดวยวินัย ดวยการประพฤติความดีงามตอตนเอง นี้เรียกวาใกลชิดติดพันกับ
พระพุทธเจาตลอดไป
ผูที่ไมสนใจกับหลักธรรมหลักวินัย ที่ศาสดาประทานไวใหเปนองคแทนของ
พระพุทธเจานั้นแลว ผูนั้นแมจะเกาะชายจีวรอยู ก็ไมมคี วามหมายอะไร ไมเกิด
ประโยชนอะไร เชนอยางพระเรา ผาเหลืองคลุมหัวโลน ก็มีแตหัวโลน มีแตผาเหลือง
ตัวเราเปนสวมเปนถานเปนมูตรเปนคูถไปหมด ไมเกิดประโยชนอะไรเลย มีแตความ
เลวรายเต็มหัวพระเณร เต็มวัดเต็มวา จึงกลายเปนวัดวานั้นเปนสวมเปนถาน พระเณร
เปนมูตรเปนคูถเต็มอยูใ นสวมในถาน ดวยการปฏิบัติเหลวแหลกแหวกแนวไปเสียอยาง
นี้แหละ
ทุกวันนี้มีมากนะที่วาเหลานี้ เราพูดตามหลักความจริง ไมไดพูดใสรายปายสีให
ผูหนึ่งผูใด แตเอาหลักธรรมพระพุทธเจามากางใหเปนความถูกตอง กางลงไปในจุด
ศูนยกลางหัวใจของโลก ใหปฏิบัติตามนี้ๆ ถาผิดจากนี้แลวก็เรียกวาผิดพลาดเรื่อยๆ
ไป ธรรมะนีเ้ ปนธรรมะสดๆ รอนๆ ใครปฏิบัติตามองคศาสดา ผูนั้นชื่อวาใกลชิดติด
พันกับพระพุทธเจาตลอดไป และใกลชิดติดพันกับคุณงามความดี มรรคผลนิพพาน
ตลอดไปจนกระทั่งถึงความพนทุกข ถาใครไมหางเหินจากคําสอนของพระพุทธเจา คือ
องคศาสดาองคแทนแลว ผูนั้นจะใกลชิดติดพันตลอดไปเลย ถึงความพนทุกขไมตอง
สงสัย จึงขอใหพี่นองทั้งหลายพินิจพิจารณาดวยดี
เราสอนนี้เรียกวาสอนไมมีความสงสัยแลวในธรรมทั้งหลาย
สอนดวยความ
แนใจทุกอยางๆ ขอใหไปปฏิบัติดวยความแนใจวาถูกตองแลว จะไมผิดพลาด ทุมลง
เต็มกําลังความสามารถ พอพูดอยางนี้แลวก็ไดยอนถึงพอแมครูจารยมั่นที่ฝงใจอยางลึก
เรียนปริยัติก็เรียนไป เรียนบาปสงสัยบาป เรียนบุญสงสัยบุญ เรียนนรกสงสัยนรก
เรียนสวรรคสงสัยสวรรค เรียนพรหมโลก นิพพาน สงสัยพรหมโลก นิพพานไปหมด
แตไมไดหมายความวาสงสัยหมดนะ คือสวนยอยมันแบงเอาไปกิน สวนใหญเราเชื่อ
เชื่อบาป บุญ นรก สวรรค พรหมโลก นิพพาน แตสวนยอยมันแบงกิน มีหรือไมมนี า
นั่น
บาป บุญ นรก สวรรค นี้มีหรือไมมนี า นี่สวนยอยมันแบงกินในหัวใจของเราที่
กําลังเรียนอยูนั้น ทีนี้สวนใหญของเรามันมุงตอมรรคผลนิพพาน แตสวนยอยมันทําให
สงสัย การปฏิบัติตนใหเต็มเม็ดเต็มหนวยก็ไมเต็มได เพราะความสงสัยแบงไปกิน จึง
ไดคํานึงถึงเรื่องครูบาอาจารย ในสมัยปจจุบันนี้มีทานผูใด ที่จะแนะนําสั่งสอนอรรถ
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ธรรมใหถูกตองตามแนวทางของศาสดา และเปนผูทรงมรรคทรงผลโดยสมบูรณมาแลว
มาแนะนําสั่งสอนวาบาปบุญนรกสวรรคพรหมโลกนิพพานมีอยู เพียงเทานี้แหละ เราจะ
มอบกายถวายตัวกับทานผูนั้น
แลวจะทุมชีวิตจิตใจลงเพื่อมรรคผลนิพพานโดย
ถายเดียวไมมีขอแมเลย
ออกจากนั้นมาก็พุงถึงหลวงปูม ั่นเลย
พอพุงถึงทานก็
เหมือนกับทานมีเรดารจับไวเลยทีเดียว พูดอยางเด็ดเฉียบขาดเลย
พอเขาไปนี่ ทานมาหาอะไร นี่เห็นไหม นี่เรดารทานกางไวแลวจับไวแลว ทานมา
หามรรคผลนิพพานเหรอ จากนั้นทานก็บรรยายไป ตนไมภูเขาดินฟาอากาศไมใชมรรค
ผลนิพพาน ไมใชกิเลสไมใชธรรม แลวปฏิเสธทั่วแดนโลกธาตุ ไมใชกเิ ลสไมใชธรรม
ทั้งนั้นเลย อันไหนเปนกิเลสอันไหนเปนธรรมที่นี่ ทานก็ยนเขามา กิเลสก็ดีธรรมก็ดี
นรกสวรรคพรหมโลกนิพพานก็ดอี ยูที่หัวใจนี้โดยถายเดียว เวลานี้ถูกปดบังไว สิ่ง
ทั้งหลายเหลานี้จะมีอยูเต็มหัวใจ ใจก็ไมสามารถจะรูไดเพราะกิเลสตัณหามันปดบังหุม
หอไวหมดไมใหมองเห็น จึงใหเกิดความสงสัยขึ้นมา
เอา ใหทานเปดภาวนาเขาใหดี ภาวนานี้แหละเปนที่จะเปดบาปบุญนรกสวรรค
ขึ้นอยางกระจางแจงภายในจิตใจ จะไมตอ งไปถามใครอีกเลย เอาลงไปเอาจุดนี้ใหดี
ภาวนาเอาใหดี อยาไปมองดูอะไร มรรคผลนิพพานไมมีในที่อื่นใด มีอยูที่ใจ กิเลส
เครื่องเปนอุปสรรคกีดขวางมรรคผลนิพพานก็ไมมีที่อื่นใด มีอยูที่หัวใจ เอา เปดเขาไป
ดวยจิตตภาวนา นี่ทานสอนนะ ทานเอาอยางเนนหนักๆ เลย เราก็ลงใจเต็มเหนี่ยว
เรื่องมรรคผลนิพพานตามภูมิของผูมกี ิเลสอยูเรียกวาเต็มภูมิ ไมมีสงสัยเลยเรื่องมรรค
ผลนิพพาน เอาละที่นี่นะ
ตั้งแตนั้นมาเราจึงไดสละชีวิตจิตใจประกอบความพากเพียรนี้ เปนเรื่องพิสดาร
ผาดโผนโจนทะยานมากทีเดียว ถึงขนาดที่พอ แมครูจารยนั้นแหละเปนคนรั้งไวเสมอ
เราก็ไมลืมทานรั้งความเพียรของเรา เวลามันผาดโผนเกินไป เชนนั่งตลอดรุง ฟาด
ตลอดรุงคืนนี้เอาความอัศจรรยไปเลาถวายทาน ทานก็ชมเชยยกยอหมาตัวมันไมรูเรื่อง
รูราว ออกมาไดกําลังใจวาถูกตองแลวที่ทานชมเชยนี้ พอออกมาก็มกี ําลังใจ มองเห็น
ใบไมใบสดใบแหงก็ตาม มันถือเปนขาศึกทั้งหมด ทั้งจะกัดทั้งจะเหา นั่น มันจะเอาจริง
เอาจังที่นี่ ตั้งแตนั้นมาก็สละเต็มเหนี่ยวเลย
ผลแหงการสละเพื่อความเพียรอยางเต็มเหนี่ยว เอาชีวิตจิตใจเขาแลกเลยก็ได
เปนสิ่งตอบรับ คือผลเปนที่พอใจมาเปนลําดับลําดา จนกระทั่งปจจุบันหายสงสัยใน
ธรรมทั้งหลาย บาปบุญนรกสวรรคพรหมโลกนิพพาน มีหรือไมมีจาอยูที่หัวใจหมดแลว
ไปถามใคร พระพุทธเจาทานจาแลวทานจึงมาสอนโลก เราภูมิตัวเทาหนูมันก็เต็มหัวใจ
ของหนู เราจะไปถามใครอีก นี่ละไดนําเหลานี้มาสอนพี่นองทั้งหลาย อยาๆ ขามเกิน

๘
พระพุทธเจา อยาเหยียบหัวพระพุทธเจาไปดวยการฝาฝนนะ จะเปนการทําลายตนโดย
ลําดับลําดา เหยียบหัวพระพุทธเจากับเหยียบหัวเราก็อันเดียวกัน ฝาฝนพระพุทธเจา
กับฝาฝนเราก็อันเดียวกัน อยาฝาฝนพระพุทธเจาจะไมเปนการฝาฝนเรา ใหดําเนินตาม
นี้ทุกคน
ความเปนไปของอรรถของธรรมมรรคผลนิพพานไมมีปญหาอะไรเลย มันเปน
ปญหาอยูกับกิเลสมาสรางขวากสรางหนามปดกั้นไวไมใหเห็นความดีงามทั้งหลาย มัน
จึงเปนบาไปกับการสรางความชั่วชาลามกโดยไมลมื หูลืมตา ไมวาคนชาติชั้นวรรณะใด
กิเลสไดครอบครองหัวใจมันโงไปดวยกันทั้งนั้นแหละ ใครจะวาจอมปราชญมาจากที่
ไหน จอมปราชญของกิเลสมีแตพาสัตวโลกใหลมจม จอมปราชญทางดานธรรมะมีแต
รื้อขนสัตวโลกใหพนจากทุกขโดยลําดับลําดา ดังพระพุทธเจาและพระอรหันตทานพา
ดําเนินมา ใหทานทั้งหลายจําเอาไว วันนี้เทศนไปเทศนมาก็รูสึกเหนื่อย จึงขอยุตธิ รรม
เพียงเทานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นองทัง้ หลายโดยทั่วกันเทอญ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

