๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

มรรคผลนิพพานอยูกับธรรมของพระพุทธเจา
(กราบขอขมาหลวงตา นําปจจัยมาถวาย ๕,๐๐๐) ขอขมาอะไร ไปทับบาตร
หลวงตาเหรอ (ลูกเคยวิจารณหลวงพอ) วิจารณวาอยางไร (สงสัยในมรรคผลเจาคะ
ตอนนี้ไดเขาใจแลววาเปนบาป เลยมากราบขอขมา ลูกเคยมากราบหลวงพอแลวเห็น
ทานกําลังโกรธเจาคะ ลูกก็เลยสงสัยในมรรคผลของทาน) พูดเรื่องมรรคเรื่องผลใชไหม
เรื่องมรรคผลนิพพานสําคัญนะ
ใครทั่วโลกดินแดน..เฉพาะอยางยิ่งจะ
วิพากษวิจารณตัวเองกับผูเกี่ยวของกระจายออกไปทั่วโลกดินแดนไมวิพากษวิจารณ แต
ไปวิพากษวจิ ารณทานผูดี ทานผูเลิศเลอ เชนวิพากษวิจารณพระพุทธเจา พระพุทธเจานี้
เปนศาสดาองคเอกของโลกมีเพียงองคเดียว ตรัสรูธรรมขึ้นมาครองใจ ธรรมที่ไดตรัสรู
ขึ้นมานั้นถูกตองแมนยําแลว เวลามาสอนโลกก็เรียกวา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม
เรียกวาสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลวทุกอยาง พอเหมาะพอดี ไมเค็มไมจืดไมเผ็ด
เกินไป อยูในความพอดี เรียกวามัชฌิมา
ธรรมของพระพุทธเจาเปนมัชฌิมา กิเลสนั่นเปนขวากเปนหนามเปนฟนเปนไฟ
ขวางมัชฌิมาอยูตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเราถือศาสนาพุทธจึงควรจะตัดกิเลสที่มันขวาง
มัชฌิมา เชนความขี้เกียจขี้คราน ความทอแทออ นแอ ความสงสัยมรรคผลนิพพาน นี้
ตัดออก เหลานี้เปนขาศึกตอคําสอนของพระพุทธเจาที่ตรัสรูโดยชอบ นําสัตวโลกให
หลุดพนจากทุกขโดยชอบธรรมมานมนาน พระพุทธเจาที่ตรัสรูนี้ ๒๕๕๑ ป นี่ละที่ตรัสรู
ธรรมดวยความชอบธรรม ตรัสรูขึ้นมา คําวาตรัสรูกิเลสขาดสะบั้นไปหมด
กิเลสนี้เปนตัวภัย เปนขาศึกศัตรู เรียกวาเปนขวากเปนหนามกั้นทางเดิน ไมให
ไปดวยความสะดวกสบาย มันทิ่มแทงอยูตลอด ตัดอันนี้ออกๆ เอาธรรมเบิกกวาง
ออกไป กวาดออกๆ สําเร็จมรรคผลนิพพานขึ้นมา อยางพระพุทธเจาของเรานี้ตรัสรู
ขึ้นมา คือกิเลสตัวเสี้ยนตัวหนามตัวฟนตัวไฟมีไดทุกตัวสัตว แมแตพระพุทธเจาตอนที่
พระองคยังไมไดตรัสรูก็ไมพนที่จะมีเหมือนกับโลกทั่วๆ ไป กิเลสประเภทนี้มีอยูทุก
หัวใจสัตวไมเวน เวนเฉพาะพระพุทธเจา-พระอรหันตเทานั้น
ทีแรกพระพุทธเจาที่ยังไมไดตรัสรู พระอรหันตที่ทานยังไมไดบรรลุธรรมหรือ
ตรัสรูทานก็มีกิเลสอยางนี้เหมือนเรา พอกิเลสที่เปนเสี้ยนเปนหนามเปนฟนเปนไฟอยู
ภายในหัวใจขาดสะบั้นไปจากการชําระซักฟอก ดวยความดีงามทั้งหลายแลวโลงขึ้นมา
เลย ไมมีอะไรละ โลงขึ้นมาในหัวใจ ไมมีหัวใจใดที่จะโลงที่สดุ ยิ่งกวาหัวใจพระอรหันต
อยางที่ทานยก ทานก็เขียนไวนั่น ทานสอนพระโมฆราช พระโมฆราชถาเราจําไมผิดดูวา
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เปนมานพ ๑๖ คน คนนี้มีอุปนิสัยสามารถที่จะตรัสรูธรรมไดอยางรวดเร็ว พระองคก็
จอเขาไปตรงนั้นเลย
อันนี้เราตองขออภัยนะผิดพลาดประการใด
แตหลักใหญพระโมฆราช
กิ่งกานสาขาออกไปนั้นเปนใครตอใครบางมานพ ๑๖ คนนั้นเราจําไมได แลวธรรม
ทั้งหลายก็มาสรุปเอาตอนที่พระองคทรงเห็นอุปนิสัยของโมฆราชนั้นเดนชัด พรอมทีจ่ ะ
ตรัสรูธรรมอยูแลวในขณะนั้น บึ่งเขาไปนั้นเลยธรรมพระพุทธเจา เรียกพระโมฆราชมา
แนะนําสั่งสอน เปนมานพที่ ๑๖
เดี๋ยวนี้มันจําไมคอยไดแลวนะ แตกอนจําได เพราะอยูในหลักสูตรการศึกษาเลา
เรียน เดี๋ยวนี้เรียนมานานจําไมคอยได เอาออกมาเลยวาพระองคทรงสอนพระโมฆราช
วา
สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต
อตฺตานุทิฏฐึ อูหจฺจ
เอวํ มจฺจุตฺตโร สิยา
เอวํ โลกํ อเวกฺขนฺตํ
มจฺจุราชา น ปสฺสติ.
ดูกอนโมฆราช พูดงายๆ ก็คอื วาเธอจะเปนที่หนึ่งตรัสรูในระยะนี้ ความหมายวา
อยางนั้น ดูกอนโมฆราช เธอจงเปนผูมีสติทุกเมือ่ สทา สโต สทาทุกเมื่อ สโตคือสติ
เธอจงเปนผูมีสติทุกเมือ่ พิจารณาโลกที่มันแนนหนาไปดวยฟนดวยไฟดวยกิเลสตัณหา
นี้ เอาไฟคือธรรมะตปธรรมเผาใหมันแหลกไปหมด ใหกลายเปนสฺุญโต โลกํเปนโลก
วางไปหมด โลกนี้วางโลกนี้สูญไปหมด ถอนอัตตานุทิฏฐิความเห็นวาเราวาเขาซึ่งเปน
เหมือนกับกางขวางคอออกเสีย จะพึงหลุดพนจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบ พญามัจจุราช
จะตามไมทนั ผูพิจารณาโลกเปนของสูญเปลาอยูอยางนี้
พอพระโมฆราชไดฟงธรรมนั้นก็ไดตรัสรูธรรมขึ้นมาในขณะนั้น ธรรมบทนี้จึง
เปนธรรมสําคัญ แตเราจะไปมอบใหโมฆราชหมดทุกคนไมถูก ตองมอบใหกับผูปฏิบัติ
เรา ผูปฏิบัตินั้นละผูรอที่จะรับธรรมจากพระโมฆราช ลําดับลําดาจากพระโมฆราชมา
จนกระทั่งถึงเรา ใครก็ตามไดตรัสรูธรรมโลกนี้วางเปลาจากความเกิดแกเจ็บตาย กิเลส
ตัณหาซึ่งเปนเชื้อใหเกิดแกเจ็บตายมุดมอดไปหมดจากจิตใจ นั้นละโลกวาง วางตรงนั้น
สฺุญโต โลกํ โลกวาง วางจากกิเลสซึ่งเปนขวากเปนหนามนั้นละ
นี่ละพระพุทธเจาทานสอนพระโมฆราช มันวางอยางนี้โลกวาง ตนไมภูเขาก็มี
แตสิ่งที่เสียดแทงจิตใจคืออารมณของกิเลส มันเผาอยูทั้งวันทั้งคืน นี้เปนขวากเปน
หนามเปนฟนเปนไฟ เผามันใหแหลก แลวก็กลายเปนโลกวางขึ้นมาในหัวใจ พญา
มัจจุราชตามไมทัน นี่แปลออกจากคาถาบทนี้ ใหพากันจําเอาไว ใครก็ตามถาทําจิตให
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วางไปหมด ไมมีกิเลสเหลือแลวเปนพระโมฆราชดวยกันหมด บรรดาพระอรหันตลวน
แลวแตเปนโมฆราช วางจากกิเลสทั้งปวง หมด นับแตพระพุทธเจาลงมา
นี่ละมรรคผลนิพพานมีหรือไมมีที่มาถามอยูเวลานี้นะ วามรรคผลนิพพานมี
หรือไมมี หือ นั่งหลับหูหลับตาอยูเหรอ เขานั่งภาวนา เราไปนั่งหลับหูหลับตาแบบไหน
ถาหลับตาภายนอกตาภายในสวางดวยสติปญญาก็เรียกวาถูกตอง ถาหลับทั้งภายนอก
ภายในเรียกวามืดบอดทีส่ ุด ตโมตมปรายโน ทั้งอยูในโลกนี้ก็มืด เกิดมาทีแรกก็มดื
เปนหนุมเปนสาวขึ้นมาจนเฒาจนแกเขาโลงก็มืด มืดตลอดตั้งแตเกิดมา ตโมตมปราย
โน ตโมโชติปรายโน เบื้องตนนั้นมืดบอด แตไดฟง เสียงอรรถเสียงธรรมแลวก็สวาง
ไสวขึ้นมา โชติปรายโน เปนความสวางไสวขึ้นมาในหัวใจ
นี่ละมรรคผลนิพพานมีอยูในหัวใจ พระพุทธเจาไมใชเปนคนโง ที่มาเปนศาสดา
สอนโลก เปนศาสดาองคเอก เอกไมมีสองมาเปนคูแขง จึงเรียกวาศาสดาองคเอก องค
นี้เององคมาตรัสรูธรรม สวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลวก็คือองคนี้เอง สฺวากฺขาโต ภคว
ตา ธมฺโม นี่คือศาสดาองคนี้เองสอนไว ไมผิดไมเพี้ยนไปไหนเลย พวกผิดพวกพลาด
อยูตลอดเวลาก็คือพวกเรา เฉพาะอยางยิ่งลูกศิษยหลวงตาบัวผิดพลาดอยูต ลอดเวลา
มันไมคอยไปตามถนนหนทาง มันแหวกแนวออกไปนอกลูนอกทาง เหยียบขวาก
เหยียบหนามตกหลุมตกบอไปเรื่อยๆ พวกนี้แขงหักขาหัก มันไมไปตามทาง ใหไปตาม
ทางของศาสดาที่สอนไวแลวดวยสวากขาตธรรม ใหจําเอานะ
มรรคผลนิพพานอยูกับธรรมของพระพุทธเจาทั้งหมด ไมมีใครที่จะรูยิ่งเห็นจริง
ยิ่งกวาศาสดาองคเอก นี่คือศาสดาองคเอก สอนโลกใหรูแจงแทงทะลุไปไดคือศาสดา
องคนี้ สวนองคอื่นก็มแี ตตั้งชือ่ ตั้งนามเฉยๆ ไมไดเปนความจริงขึ้นภายในพระทัย
เหมือนพระพุทธเจาของเรา
ถามเรื่องอะไรบาง (เรื่องเดียวคะเรื่องมรรคผลนิพพาน) มรรคผลนิพพานจําให
ดี นึกพุทโธกับสติติดกันตลอดนะ นี่ละทางเบิกกวางมรรคผลนิพพาน ฝกสติ สติเปน
สําคัญมาก
ไมวาหนาที่การงานภายนอกภายในเราทําการงานภายนอกมีสติมี
สัมปชัญญะไมคอยผิดพลาด เขียนหนังสือก็ไมคอ ยผิดพลาด ถาสติไดพรากจากตัวไป
แลวอะไรก็ไมดีทั้งนั้น ผิดๆ พลาดๆ เขียนแลวลบ ลบแลวเขียนอยูอยางนั้น ถาสติจด
จออยูแลวจะไมคอยผิดพลาด ทําอะไรใหมีสติสตังนะเขาใจไหมละ
สวนมากสติไมคอยมี ฝกกันความเปนบาของมนุษยเทานั้นเอง สติที่มอี ยูกับโลก
ทั่วๆ ไปเพือ่ กันความเปนบาของมนุษย ถาสติอันนี้ขาดไปแลวเปนบากันหมด อยูในไฟ
เขียวไฟแดงจับนั้นจับนี้ควานั้นควานี้ใสถุงขาดๆ ยามขาดๆ รถวิ่งขวักไขวกันไปมา สี่
แยกพระธรรมขันธนี่ เราไปเห็นตอหนาตอตา คือคนนั้นเขาเปนบา เขาเก็บนั้นใสยาม
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เก็บนี้ใสถุง เก็บนั้นออกเก็บนี้เขา ยุงอยูคนเดียวเขา รถวิ่งขวักไขวไปมามันจะชนคนบา
นี้ รถก็เลยจะชนกัน นั่นละคนเปนบาแท มีแตความรู ไมมีสติเปนเจาของมันก็เปนบา
เต็มตัว นั่นละคนเปนบาเต็มตัว พวกเรานี้ยังพอกันบาได คือพอมีสติอยูบ าง พอกันบา
ประเภทสี่แยกธรรมขันธนั้นไดบาง อยาใหเปนแบบนั้นนะ เขาใจหรือยังพูดนี้นะ
โรคกันบาก็คือโรคสติ โรคธรรม มีสติไมเปนบาคนเรา ถาขาดสติลงไปแลวเปน
บา มีแตความรูไมมีเจาของเปนบาได เชนอยางสี่แยกธรรมขันธอยางที่วา รถวิ่งไปมา
ขวักไขวมันจะชนคนบาคนนั้น เขาไมสนใจกับใคร แตรถวิ่งสวนไปสวนมามันจะชน นั้น
ละคือคนเปนบาเต็มที่ ไมมีสติเปนเจาของความรู ถามีลําพังความรูมันเปนไดอยางนั้น
ละ ถามีสติเปนเจาของก็รูผิดถูกดีชั่ว หลีกเวนไดคนเรา จําเอานะ สติไมใชของเล็กนอย
(กําหนดสติตามแนวของหลวงตาจะกําหนดพุทโธใชไหมเจาคะ) ตามแนวของ
พระพุทธเจา ตามแนวของธรรม อยาเอาแนวของหลวงตา ตัวขี้เกียจใหญอยูกับหลวง
ตา เดี๋ยวมันจะกระจายไปมีแต คนขี้เกียจเต็มศาลา เขาใจไหม อยาเอาคนอยางนี้มา
เปนตัวอยาง เอาพระพุทธเจาเอาศาสดาเอกของโลกเปนตัวอยางนะ ใหมีสติอยูกับจิต
ทําหนาที่การงาน สติจับๆ สติวงกวาง สติวงแคบ สติวงกวางเปนสัมปชัญญะ สติวงแคบ
จอหนาที่การงานโดยเฉพาะ เชนเรากําหนดพุทโธก็อยูก ับพุทโธๆ เรียกวาสติโดยตรง
แตสติที่ซานออกไปตามหนาที่การงานไมผิดไมพลาดนั้นเปนสัมปชัญญะ รูตัวๆ ตลอด
เขาใจหรือยัง นี่ละสติ ออกจากนั้นก็เปนสัมปชัญญะ ไปปฏิบตั ิเอา
แลวมีอะไรอีกละ (วันนี้ทองคําได ๙ บาท ๓๒ สตางคครับ) ไดเยอะนะวันนี้
เราขนทองคําเขาคลังหลวงไดเปนหมื่นกิโลแลวนะ ไมใชนอยๆ ทองคําที่เราขนจากพี่
นองทั้งหลายเขาคลังหลวงดูเหมือนจะเปนหมื่นกิโล สรุปทองคําที่มอบแลวและยังไมได
มอบถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑ ไดทองคํา ๑๑,๘๒๙ กิโล ๒๙ บาท ๖๗ สตางค จํา
เอานะ
ทองคําเราก็ไดเยอะเราขนเขาคลังหลวงๆ ทั้งหมดเลย สวนดอลลารดูเหมือนได
๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลาร ดอลลารเราไดเขาเพียงเทานี้ ทีนี้เงินไทยมันจําเปนที่ชวยชาติ
บานเมือง มันตองมาดึงเอาดอลลารนี่ออกไป เพราะฉะนั้นดอลลารจึงไมเขาอีก เขาแต
ทองคํา เขารอยทั้งรอยทองคํา สําหรับดอลลารเงินไทยมาดึงไปชวยกระจายออกชวย
ชาติบานเมือง จึงไมไดเขาอีก ที่เขาแลว ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลาร จากนั้นมาไมไดเขา
เงินไทยมาดึงเอาไปชวยคนทั้งชาติทวั่ ประเทศเขตแดน ไมวาที่ไหนๆ โรงร่ําโรงเรียน
ถนนหนทาง จนกระทั่งถึงโรงพยาบาลตางๆ ชวยตลอด เงินวัดนี้ไมไดเก็บ มีเทาไรออก
หมดเลย ออกหมดๆ ใหพร

๕
รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
พรอมเครือขายทั่วประเทศ

