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เทศนอบรมพระวันปวารณาออกพรรษา ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อเชามืดวันที่ ๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

คอยแตจะกลับบาน 
 พระฝรั่งทางดานภาษาไทยเราพูดไดทุกองคหรือไมทุกองค (ไมไดทกุองคครับ) 
ผมสงสารเหมือนกัน แลวเวลานี้ผมก็ทําหนาที่อบรมพระก็ไมไดแลวแหละ อยางมากก็
มีตอนฉันเสร็จแลว จะพูดอะไรกพ็ูด คนกแ็นนศาลา ไมมีโอกาสที่จะสอนพระ
โดยเฉพาะเหมือนตั้งแตกอนที่ยังหนุมนอยอยู สอนก็กระจายๆ ไปหมด เปนแกงหมอ
ใหญ เลยหาประมาณไมคอยไดสําหรับพระผูตองการอรรถธรรมอยางยิ่ง จะไมไดเต็ม
เมด็เต็มหนวย 

ขอใหทานทั้งหลายจงเปนที่แนใจในพระพุทธศาสนาของเรา และการมาบวช
ของเราก็ถูกตองทุกอยางตามคําสอนของพระพุทธเจาแลว ขอใหพากันตั้งอกตั้งใจ
ปฏิบัติ ในสามแดนโลกธาตุนี้ มารวมเรื่องศาสนาแลวก็คือพระพุทธศาสนานี้แล เปน
ศาสนาคูโลกคูสงสาร สอนสัตวโลกเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆ ไมผิดพลาดคือองค
ศาสดาของเราแตละพระองคๆ เฉพาะอยางยิง่ในพุทธศาสนาของเราองคปจจุบันนี้ 
ทรงสั่งสอนถูกตองแมนยํา ไมมีคําวาผิดวาพลาด เปนศาสนธรรมโดยตรง คือธรรมที่
สอนโลกดวยความถูกตอง เรียกวาสวากขาตธรรม เปนศาสนาที่ร้ือโลกร้ือสงสารให
หลุดพนจากทุกขไปไดโดยลําดับตามกําลังความสามารถของตน 

สําหรับเราเปนนักบวช ขอใหทุกๆ ทานมองดูหัวใจ ความเคลื่อนไหวของตัวเอง
จะออกจากใจเปนอันดับแรก ใหตั้งใจปฏิบัติสังเกต สติเปนสําคัญในเพศของพระเรา ผู
มุงตอมรรคผลนิพพานสติเปนสําคัญ อยูที่ไหนอยาใหเผลอสติ สติควบคุมไดหมด 
กิเลสจะหนาแนนขนาดไหนก็ตาม ขอใหมีสติ จะควบคุมกิเลสทั้งหลาย ตัวเปนฟนเปน
ไฟไดโดยลําดับ จากน้ันก็ปญญา 

ผมก็จวนตัวเขามาแลว อยูกับโลกผมก็อยูไปอยางนี้ พูดตรงๆ ระยะนี้เหมือนวา
ยืมอยูไปวันหนึ่งสองวันไปอยางน้ัน เหมือนเราไปเยี่ยมญาติพี่นอง เพื่อนฝูง ที่บานนั้น
บานนี้ แลวก็คอยแตจะกลับบานหรืออะไรของตน อายุนี้ก็มาถึง ๙๔ ปยางน้ีแลว ระยะ
นี้รูสึกวาเร่ืองของธาตุของขันธเปนอยางน้ันแหละ ยืมอยูไปวนัหนึ่งๆ คอยแตจะจากไป 
ดวยธาตุดวยขนัธอยูตลอดเวลา หากเปนของมันเอง สําหรับการปฏิบัติและการแนะนํา
ส่ังสอนเพื่อนฝูงนั้น ผมไดแนะนําส่ังสอนดวยความแนใจทุกอยาง ไมวาธรรมไมวาวินัย 
จากการประพฤตปิฏิบัติของตัวเองนี้ แลวก็แนะนําส่ังสอนดวยความถูกตองในหวัใจ
ตนเอง กระจายออกไปกไ็มสงสัย วาสอนเพื่อนฝงูจะผิดไปทีต่รงไหน ไมม ี
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พุทธศาสนานี้เทานั้นในโลกอันนี้ เปนศาสนาที่สัตวโลกจะเกาะยึดไดตายใจได 
ตั้งแตพื้นๆ จนกระทั่งถึงธรรมที่สุดวิมุตตพิระนิพพาน ไมนอกเหนือจาก
พระพุทธศาสนานี้เลย เปนศาสนาที่ถูกตองแมนยํา เปนศาสนาของทานผูส้ินกิเลส 
นอกนั้นเราก็ไมไดประมาทอะไร เพราะศาสนานี้เกิดขึ้นจากความเห็นของบุคคล เปน
พรรคเปนพวก เปนหมูเปนเหลา มาโดยลําดับตั้งแตไหนแตไรมา 

แมครั้งพุทธกาลก็มีหลายศาสนาหลายลัทธิเหมือนกัน แตรวมแลวก็ไมมศีาสนา
ใดหรือลัทธิใด ที่จะถกูตองแมนยํายิ่งกวาพระพทุธศาสนา ซึ่งเปนศาสนาที่ร้ือโลกร้ือ
สงสาร เพื่อมรรคผลนิพพานไดจริง ผูมาสรางบารมีก็เปนความถูกตองแมนยํา กาวเดิน
ไปเรื่อยๆ ดวยอํานาจวาสนาบารมีของตนนัน่แหละ ในโลกนี้มีพุทธศาสนาเทานั้น 
ขอใหพากันยึด แลวพุทธศาสนารวมลงสําหรับนักบวชเรา ก็คือความมีสติระมัดระวัง
รักษาตน อยาเห็นสิ่งใดเปนของดิบของดีในโลกอันนี้ ยิ่งกวาศาสนธรรมที่สอนพวกเรา
ไวแลว หรือรวมแลวคือธรรม ธรรมเปนของวิเศษวิโสเลิศเลอสุดยอดแลว 

นี่ผมก็มีแตยมืวันยืมคืนอยูไปเทานั้น การที่จะแนะนําส่ังสอนเพื่อนฝูงเหมือนแต
กอน เรียกวาเปนไปไมไดแลว เร่ืองความเมตตาสงสาร ผมเมตตาผมสงสารเต็มกําลัง 
แตที่จะใหแสดงออกตามความเมตตาสงสารนั้น ธาตุขันธไมอํานวยแลว ตกลงก็เลยอยู
ไปๆ วันหนึ่งๆ เทานั้น จึงขอใหทุกๆ ทานดูตัวเอง ดวยการปฏิบัติมีสติเปนสําคัญ 
สําหรับพุทธศาสนาเรานี้หายสงสัยแลว ไมมีอะไรที่จะเปนขอของใจ วาพระพุทธเจาได
ตรัสไดสอนผิดไปไมมี จงึเรียกวาสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว 

ขอใหพากันตั้งอกตั้งใจ สติเปนสําคัญ ผมพดูจริงๆ ดังที่เคยสอนแลว วันนี้ก็
สอนย้ําอีกทวีาการประพฤติปฏิบัติ ตั้งแตลมลุกคลุกคลานตะเกียกตะกายมานั้น ไดผล
เปนที่พอใจหายสงสัยตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ หลังวัดดอยธรรมเจดีย จ.

สกลนคร เวลา ๕ ทุมพอดี เพราะระยะนั้นมีนาฬิกา ตั้งแตบัดนั้นมา ไมปรากฏเลยวา
กิเลสตัวใดที่เคยเปนขาศึกตอหัวใจเรามามากนอย ตองมาสิ้นสุดยุติกันลงในคืนวันนั้น 
เวลา ๕ ทุม ประหนึ่งวาฟาดินถลม รุนแรงมากสําหรับความเปนของผม จะวาผิดกับ
ใครๆ ก็พูดได เรายกตัวอยาง เชนลูกศิษยลูกหา มีทานสิงหทองเปนตน ทานปฏิบัติ
ธรรมไป ละเอียดไปๆ แลวก็หมดไปๆ จนกระทั่งเจาของหายสงสัย วาไมมีอะไรแลวใน
แดนสมมุตนิี้ติดใจ ไมมีแลว แตกไ็มเคยปรากฏวาขณะใดเวลาใด ไดแสดงความสิ้น
กิเลสโดยสิ้นเชิงใหรูใหเห็นประจักษใจ ทานพูดวาอยางน้ัน 

สําหรับเราไมไดเปนอยางนั้น เหมือนฟาดินถลม ผมเปนอยูหลังวัดดอยธรรม
เจดีย คําวาฟาดินถลม ก็คือกายกับจิต กายนี้ดีดผึงเลยทีเดียว เวลากิเลสกับใจขาดจาก
กันเทานั้นละ ดีดผึง จึงเปนเหมือนฟาดินถลม มนัเปนอยูที่กายกับจิต ฟาดินเขาก็เปน
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สภาพของเขาอยูอยางเดิม แตมันเปนอยูในจิตในกายของเรานี้ เปนจริงๆ จนไดเกดิ
ความอัศจรรยถึงขนาดทีว่า โอโห พระพุทธเจาตรัสรู ตรัสรูอยางน้ีละเหรอๆ คือพูด
เทาไรมันก็ไมถึงใจ กับความจริงที่ปรากฏขึ้นในขณะฟาดินถลมนั่น หือ พระพุทธเจาแท
เปนอยางน้ีละเหรือ มันจามันครอบไปหมด เปนอันเดียวกันกับพระพุทธเจาทั้งหลาย 

เหมือนกับน้ํามหาสมุทรทะเลหลวงเรา เอามือจอลงตรงไหนก็ถูกนํ้ามหาสมุทร
ทะเลหลวงอันเดียวกันหมด อันนี้พอจิตนี้ผางเขาไปในจุดนั้นแลว เปนน้ํามหาวิมุตติ
มหานิพพานอันเดียวกันหมด หายสงสัยในพระพุทธเจาทุกๆ พระองความีหรือไมมี ไม
สงสัยเลยเพราะอันนี้เปนอันเดียวกันแลว เปนมหาวิมุตติมหานิพพานอันเดียวกันแลว 
หรือวาเปนธรรมธาตุอันเดียวกันแลว พระธรรมแทเปนอยางน้ีละเหรอๆ ซ้ําแลวซ้ําเลา
ใหถงึใจในขณะนั้น พระสงฆแทเปนอยางน้ีละเหรอ หือ พระพุทธเจา พระธรรม 
พระสงฆ มาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดอยางไร 

ตั้งแตเร่ิมแรกถือศาสนามา จนกระทั่งขณะนั้น พระพทุธเจา พระธรรม 
พระสงฆ มารวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยหลักธรรมชาติ ในขณะที่วาฟาดินถลมผาน
ไปแลวนั้นแล หือ ธรรมแทเปนอยางน้ีละเหรอๆ หือ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ 
มาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดอยางไร ตั้งแตบัดนั้นมาก็ไมเคยปรากฏวากิเลสตัวใดแม
เม็ดหินเม็ดทราย จะปรากฏขึ้นภายในใจใหเกิดความสงสัยวา อาว จิตของเรานี้วาผาน
พนไปโดยสิน้เชิงแลว มามีขาศึกศัตรูคือกิเลสเกิดขึ้นไดยังไง ไมเคยมีตั้งแตบัดนั้น จึง
เรียกวาหมดวาส้ิน 

กิริยาทาทางจะแสดงอาการอะไรออกมา ก็เปนพลังของธรรมไปเสียทั้งหมด 
พลังของกิเลสไมมี จะแสดงอากปักิริยาเหมือนโลกสงสาร บางทีดุดาวากลาวประหนึ่งวา
โหดรายทารุณ เปนพลังของธรรมทัง้น้ันทีเดียว ไมมกีิเลสแทรกขึ้นมาเลย จึงไดหาย
สงสัยตั้งแตบัดนั้นมา นี่คือผลแหงการปฏิบัติ ขอใหพากันเอาจริงเอาจัง อยา
เหลาะแหละ 

อยาเห็นสิ่งใดในโลกนี้สําคัญยิ่งกวาธรรม ธรรมนี้จาตลอดเวลา อยูในหัวใจนี้ละ 
ยืน เดิน นั่ง นอน จาอยูตลอดเวลา อกาลิโก เพราะฉะนั้นจึงกลาพูดทุกส่ิงทุกอยาง เพือ่
ธรรมทั้งหลายที่เราเทิดทูนสุดหัวใจเรา ออกเปนกิริยา เชนเขียนหนังสือบอกไวตาม
หนาวัดหนาวา ที่นี่เปนวัด เปนสถานที่ภาวนาเพื่อความสงบใจ ไมมีกิจจําเปนไมควรมา
เที่ยวเพนพาน ก็คือกิริยาของกิเลสมาตรงไหน ใครจะใหญโตขนาดไหน ก็มีแตชือ่แต
นามสมมุติกนัมา ความจริงไมมี มนัก็กลายเปนเรื่องมูตรคูถเขามาโปะธรรมใหเปรอะ
เปอนไปหมด 
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ใครเขามาๆ ในวัดนี้ มองดูแลวมันมีแตมูตรแตคูถเต็มตัวๆ มา ไมมีธรรมเขา
มา ทีนี้มนัก็ขวางอยูในจิตที่สะอาดสุดยอดแลวนั้น ตลอดเวลาที่สัมผัสสัมพันธกบั
สมมุติ คือกองมูตรกองคูถทัง้หลายนี้ จึงตองเขียนไวอยางนั้น ดวยธรรมชาตินี้เปน
เครื่องยืนยัน ธรรมชาติที่เลิศเลออยูภายในใจนี้เลิศเลอตลอดเวลา อันนี้เอาออก
ประกาศใหโลกทั้งหลายไดฟงเสียบาง ไดเห็นเสียบาง วาธรรมอยูที่ไหน ความวิเศษวิโส
อยูที่ไหน อยูที่ใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวจาครอบโลกธาตุไปหมดเลย 

จึงไดกลาพดูทุกส่ิงทกุอยาง ไมเคยสะทกสะทานกับกิเลสตัวใดของผูใด ไมมีคํา
วาสูงวาต่ํา ธรรมชาตินี้เลิศเลอ ครอบโลกธาตุไปหมดแลว ไมมีอะไรเสมอเหมือน จึง
กลาพูดออกมาดวยความไมสะทกสะทาน และเปนที่แนใจของตัวเองตลอดมา ดังที่ทาน
ทั้งหลายไดยินไดฟงน่ันแหละ การเทศนาวาการสั่งสอนหมูเพือ่น ผมไมไดสงสัย สอน
จริงจังในธรรมทุกขั้น จนกระทั่งถงึวิมุตติพระนพิพาน ถอดออกมาจากหัวใจที่เปน
วิมุตติพระนพิพานเต็มดวงนี้แลว จึงไมเคยสะทกสะทานวาจะผิดไป ขอใหพากันตั้งอก
ตั้งใจ ประพฤติปฏิบัติกําจัดกิเลสภายใจ ตัวนี้เปนภัยมากทีเดียว 

โลกทั้งหลายเวลาน้ีกําลังหนาแนน ไปดวยกิเลสเหลานี้เต็มโลกเต็มสงสาร ธรรม
แทบไมมี อยูที่ไหนมีแตคําบนวาทุกขทั้งนั้น ใครๆ ก็หาความสุข แตส่ิงที่ไดมามีแต
ความทุกข ความกระวนกระวายทุกตวัสัตว หาความสุขไมได เพราะไมมีธรรมครองใจ 
ขอใหมีธรรมครองใจอยูที่ไหนสบายหมด การอยูการกินความเปนอยูปูวาย อยูไปวัน
หนึ่งๆ เทานั้น เพราะธรรมชาตินั้นพอแลวทุกอยาง ไมมีอะไรที่จะตองตแิลว สมบูรณ
เต็มที่ อาศัยสมมุติกอ็าศัยไปอยางน้ัน กินไปใชไปอยูไปหลับนอนไปอยางน้ัน พอถงึ
กาลเวลาแลวก็ดีดผึงเทานั้นเอง พอขนัธอันเปนสมมุติสุดทายนี้ขาดสะบั้นลงไปแลว นั่น
ละที่นี่หมดความรับผิดชอบทุกอยางในบรรดาสมมุติมีขันธเปนตน ขาดไปหมดโดย
ส้ินเชิง ทานเรียกวาอนุปาทิเสสนิพพาน เปนที่หัวใจ ขอใหทุกทานตั้งอกตัง้ใจปฏิบัต ิ

หนาที่การงานอะไรเราทําเพื่อเราทั้งน้ัน ไมวาจะงานเฉพาะตัวเอง งานสามัคคี 
ปดกวาดเช็ดถูทําขอวัตรปฏิบัติ เปนงานเพื่อเราคนเดียวๆ ทั้งน้ันแหละ แมจะอาศัยทํา
กันดวยความสามัคคี เปนหมูเปนเพื่อนรวมกันก็ตาม แตผลในหลักธรรมชาตินั้นเปน
เร่ืองของตัวเองๆ ดวยกนัทุกคน จึงพากันตั้งอกตั้งใจ ทัง้กิจการภายนอกกิจการภายใน 
อยาไดปลอยไดวาง อยาไดประมาทนอนใจ โลกน้ีมีแตเกดิกับตายที่เต็มไปดวยกอง
ทุกขทัง้นั้น ไมมีอะไรยิ่งกวาน้ีไป กีก่ัปกีก่ัลปก็แบกกองทุกขไปอยางน้ี ถากิเลสยังมีอยู
ในหัวใจ ถากิเลสส้ินไปจากใจแลว ก็แบกกองทุกขไปตามเรื่องของธาตุของขันธ จิตใจ
ไมไดไปเกี่ยวของอะไรเลย นั่นละบรมสุขอยูที่ตรงนั้น ใหพากันตั้งอกตั้งใจ 
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ผมไมคอยมเีวลาที่จะแนะนําส่ังสอนหมูเพื่อน ใหเอาจริงเอาจังทุกอยาง อยา
เหลาะแหละ อยาโยกคลอน ทุกส่ิงทกุอยางใหดหัูวใจเจาของตลอดเวลา ตัวเปนภัยอยูที่
นั่น ถาดูหัวใจดวยสติประคับประคองอยูแลว เรียกวาเปนธรรมตลอดเวลา เปนความ
เพียรตลอดเวลา ถามีสติประจําตัว ถาขาดสติเมื่อไรความเพียรขาดเมื่อน้ันละ วันนี้ก็
เทศนยอๆ มีโอกาสนี้เพียงเล็กนอยเทานั้น ที่จะสอนหมูเพื่อนทั้งหลาย สําหรับผมเอง
แลวอยางที่วาน่ีละ อยูไปวันหนึ่งๆ เหมือนกับวายืมวันยืมคืนอยูไปเทานั้น ไมมีอะไรละ 
การอยูการกินการใชการสอย ไมไดสนใจกับอะไร สกปรกไมสกปรก อยูไปอยางน้ัน
แหละทุกวันนี้ 

ถาหากพูดเปนแบบโลก ก็เหมือนวาคอยแตเวลาจะดีดออกเทานั้น จากขันธคือ
แดนสมมุติอนัสุดทายนี้เทานั้นเอง พอจากนั้นแลวก็หมด นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ เปนใน
หัวใจอยูแลว ตั้งแตขณะที่กิเลสขาดสะบั้นลงไป ไมมีส่ิงใดกวนใจ มีกิเลสเทานั้นเปน
สมมุติ ยอดสมมุติก็คอืกเิลส พอกิเลสนี้ขาดลงไปแลว สมมุติทั้งหมดขาดจากใจเลย จา
ตลอดเวลา ใหพากันตั้งอกตัง้ใจปฏบิัติทุกคน และอยามองดคูนอื่นยิ่งกวามองดูตัวเอง 
ใครผิดใครถูกชั่วดี ใหอภัยกันเสมอ อยาไปยกโทษยกกรณ ยกโทษเขากค็ือยกโทษเรา
มาเผาเรานั่นเอง ใหดูตัวเอง เรามาปฏิบัติธรรมใหดูหัวใจเรา ดูที่อื่นไมถูก ตองดูหัวใจ
เจาของเสมอ เอาละ วันนี้พูดเพียงเทานี ้
พูดทายเทศน 

วันนี้เราก็จะไปฉันขางนอกกัน เร่ืองกฐินอะไรๆ ใหพากันพิจารณากันเสีย 
ใหกําหนดกันเสีย องคไหนเปนอะไรๆ ใหพิจารณากัน ผมไมไดเร่ืองแลวละเดี๋ยวนี้ 
อยูไปอยางน้ันละ เปนขอนซุงอยูในทามกลางพระทั้งวัด มันหมดสภาพแลว หมด
สภาพจริงๆ ธาตุขันธนี้ สวนจิตใจนี้พูดใหฟงชัดเจน หมดโดยประการทั้งปวง เร่ือง
สังฆาฯ ปาราชิก อะไรๆ นี้ผานหมด ฟงเสียนะ จิตบริสุทธิ์เสียอยางเดียว ดีดผึงผาน
หมดเลย กิริยานี้เปนกิริยาของสมมตุิ ที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไว เคารพตามเดิม 
ไมใหบกพรองไปไดเลย แตสําหรับจิตนี้ผานหมดโดยสิ้นเชิง ไมมีอะไร จะวาไมมี
อาบัติอาจี สังฆาฯ ปาราชิก ก็ไมผิด ผานหมดโดยสิ้นเชิง จิตดวงเดยีวผานเสีย
เทานั้น เรียกวาผานหมด สมมุติไมม ี

ใหพากันตั้งอกตัง้ใจปฏบิัติ เอาจริงเอาจัง มรรคผลนิพพานอยูที่หัวใจของ
ทุกองคๆ เราอยาไปตื่นลมตื่นแลงกับใครตอใครก็ตาม เฉพาะอยางยิ่งพระเรา
เดี๋ยวนี้มันเอาผาเหลืองคลุมหัวมันแลวก็อาศัยผาเหลืองกิน เอายศของกิเลสซึ่งเปน
มูตรเปนคูถเขามาโปะเปนใหญกวาศาสนธรรมไปแลว ดูซิสมณศักดิ์จะใหญกวา
อาวุโสภันเตเคยมีที่ไหน เวลานี้มันแทรกขึ้นมาปนขึ้นมาแลว อาวุโสภันเตตั้งแต
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แสดงอาบัติ ทานก็ยกขึน้ตลอด ทานเคารพขนาดนั้น เราจะเอาสมณศักดิ์สมณแส็ก 
เขามาเหยียบพระพุทธเจา ดูไมไดเลย ใหพากันตั้งอกตั้งใจ ความเพียรใหอยูกับตัว
ทุกคนๆ มดืแจงเปนอนัหนึ่ง กิเลสไมมีมืดมีแจง ธรรมก็ไมมีมืดมีแจง ใหชําระ
สะสางอยูภายในใจทุกคน วันนี้ก็มีเทานั้นละ 

 
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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