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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

สถานที่สงเสริมธรรม 
 (วัดอโศการาม อาราธนาหลวงตาไปแสดงธรรมวันที่ ๒๖ เมษายน ๔๙ พรอม
เปนประธานเททองรูปเหมือนครูบาอาจารยฝายกรรมฐานรวม ๙ องค เพือ่ประดิษฐาน
รอบพระธุตงัคเจดียใหประชาชนไดกราบไหวบูชา หลวงตารับนิมนตแลว).ออกสนามน้ี
ออกเพื่อผลประโยชนจริงๆ ออกเลยเราไมมีถอย วาอะไรเขาถึงเลยๆ ที่จะเกี่ยวกับเรื่อง
ชื่อเร่ืองเสียงอะไรนั้นไมเอา ถาวาเอาก็เอาเลย ลงแลวเปนทุมเลยๆ สําหรับประโยชน
แกโลกโดยเหตุโดยผลๆ แตสําหรับเราไมคอยเขามาเกี่ยวของนะ เปนนิสัยอาภัพ
อันหนึ่งเหมือนกัน ไมเขามาเกี่ยวของเลย 

อยางที่เขาทาํรูปอะไรของเราที่ไปเชียงใหม ขนาบใหญเลยเห็นไหมละ มาขอ
โทษ ไมขอไมได เราไมไดมีคุณคายิ่งกวาธรรม เราเทิดทูนธรรม เราไมเห็นดีดวยนี้ก็
เปนความชอบธรรมแลวสําหรับเราเทิดทูนธรรม ไมขออนุญาตเลยนะ หลอไดยังไง เรา
วาอยางน้ัน ทําสุมสี่สุมหา เอะอะก็มาขอโทษแลวทําใหมอีกๆ ทํายังไงทําอยางน้ัน ตีน
เขียนตีนลบ มือเขียนตีนลบยังไง เราวาอยางน้ันแหละ ทําทุกอยางเราเอาธรรมออกหนา
ตลอด ไมใหอะไรออกหนาเลย เราเทิดทูนธรรมที่สุด 

จึงไดพดูผูที่เขามาเกี่ยวของในวัดนี้ ถามาเพื่อเปนศีลเปนธรรมมาเถิดเราไมวา 
แตมาระเกะระกะมาเบงมาอวดกามนั้นอยามา วางั้นเลย ไมมอีะไรเลิศยิ่งกวาธรรม 
ธรรมนี่เลิศเลอสุดยอด นี่พวกมูตรพวกคูถอยาเอามาอวดธรรมวางั้นเลย ในวัดนี้ไม
ตองการอะไร ไมเทิดทูนอะไรยิ่งกวาธรรม อยาเอาสิ่งใดมาอวดไมไดสําหรับวัดนี้ ไมได
เด็ดขาดสําหรับเรานะ ยิ่งออกมาเปดเผยแลวใสผางหงายหมาเลย เขาใจเหรอ เอาจริงๆ 
เราเทิดทูนสุดหัวใจ เราชวยชาติบานเมืองเอาจนเต็มเม็ดเต็มหนวยถึงจะเปนจะตาย ก็
เพื่อเทิดทูนธรรมทั้งนั้น 

เพราะเหตุนี้จึงไดเตือนเสมอบอกเสมอ พอค่ําส่ีหาโมงเย็นใหหยุดเงียบ อยา
เพนพานๆ เราอนุโลมมานานจนจะเนาเฟะแลว นี่มันจะเนาเอาเสียจริงๆ เลยเตือน 
เดี๋ยวนี้เตือนไมใหคนมาเพนพาน ตั้งแตส่ีโมงครึ่งลวงไปแลวถึงหาโมงหยุด ใครอยามา
เพนพานนะ เสียหมดแลววัดนี้ มันไมชินนะกับสิ่งเพนพานเหลานี้ มันสะเทือนหัวใจอยู
ตลอดแตก็เก็บเอาไวๆ นานเขาๆ มันก็ออกละซิ ธรรมจะจมจริงๆ เพราะเหตุเหลานี้
เอง ถาไมร้ังเอาไวไมไดธรรมจมจริงๆ  

มันเอี่ยมอยูตลอดเวลาหัวใจนี่ คุนกับอะไรเมื่อไร พูดใหมันชัดเจนเลย ไมไดคุน
กับอะไรในสามโลกธาตุนี้ เทิดทูนตลอดเวลา อะไรจะมาทําอันนี้ใหกระเทือนไมได เรา
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รักษาขนาดนั้นละ พูดอยางตรงไปตรงมาเลย จะวาขวานผาซากผาแซกกต็ามเถอะ อยา
ผาธรรมก็แลวกัน ถาผาธรรมแลวแหลกนะ ขวานนี้จะผาซากอะไร ก็ซากผซีากเปรตซาก
เพนๆ พานๆ เอา ผาไปเลย แตอยามาผาธรรมเราก็แลวกัน เราเทิดทูนตลอดเวลา ไม
คุน ทําประโยชนใหโลก ทําไปๆ แตเร่ืองธรรมนี่สงวนตลอด รักสงวนตลอดเวลาแตะ
ไมได เราเทิดทูนอยูในหัวใจนี่ สดๆ รอนๆ อยูในหัวใจ ไมไดชินกับอะไรนี่นะ 

ไอเพนๆ พานๆ ตอนเย็นนั่นไมไดนะ เตือนมานานพอสมควรแลว ติดประกาศ
เอาไวนั้นดวยสามแผน “ที่นี่เปนวัดเปนสถานที่ภาวนาเพื่อความสงบใจ” เปนสํานวน
ของเราเองสั่งใหเขียนอยางน้ัน “ไมมกีิจจําเปนไมควรมาเที่ยวเพนพาน” บอกไวเลย นั่น
ละธรรมประกาศ เปนอยางน้ันธรรม ธรรมเปนธรรม ธรรมชาติของธรรมเลิศอยู
ตลอดเวลา อยามาเหยียบย่ําทําลายธรรม สถานที่นี่เปนสถานที่สงเสริมธรรม ไมได
เหยียบย่ําทําลายธรรม เพราะฉะนั้นใครเขามาใหระมัดระวัง อยามาเหยียบย่ําทําลาย
ทั้งๆ ที่ผูหนึ่งรักษาแทบเปนแทบตาย คนหนึ่งเขามาเหยียบย่ําทําลายตอหนาตอตา ก็
เอากันบางละ 

เราเคยไล ถาเราออกมาเจอเอง จะวาเจอดีเจอรายอะไรก็แลวแต มาเราถาม 
“มาอะไรนี”่ ผิดเวลาแลวนะนั่น ค่ําๆ สวนมากเราจะออก เวลาวันๆ ไมออกมันยั้วเยี้ยๆ 
ปลอยตามเรื่องไป พอตกค่ําถึงเวลาที่คนเลิกหมดแลว นั่นเราออกมา ตามที่เราสั่งไว
เรีบบรอยแลวยังมาเพนพาน เอาละที่นี่ “นี่มาธุระอะไร” ถาม ไมมีคําวาชาติชั้นวรรณะ 
ไมมีกับธรรมวางั้นเลย ถาหากวาสงวนศักดิ์ศรีของธรรมอยูในนั้นก็ตองระมัดระวังภาษา 
มาเพนพานไมใชความระวัง นั่นละเอากันตรงนั้น ถามไมไดเหตุไดผล “ออกไปเดี๋ยวนี้ 
อยามาเที่ยวเพนพาน สถานที่นี่เปนสถานที่บําเพ็ญธรรม ไมใชสถานทีเ่พนพานนะ” 
แลวไลดวยนะไมใชธรรมดา “ออกไปเดี๋ยวนี้เลย” 

ใครจะวาอะไร ตําหนิติเตียนอะไรเราไมเคยสนใจ เทิดทูนธรรมตลอดเวลา เร่ือง
เหลานั้นเปนเรื่องขี้หมูราขี้หมาแหง เราไมสนใจกับมัน ใครจะติฉินนินทาวาอะไรไม
สนใจ ขอใหไดเทิดทูนธรรมดวยความจุใจเราเปนที่พอใจ มนัเลอะเทอะไปหมดแลวนี่ 
วัดวาอาวาสกับชาวบานมันก็เปนอันเดียวกัน แหลกเหลวไปหมด วัดนี้ก็แหลกไปแบบ
เดียวกัน กก็ระตุกเอาบางซิ ร้ังเอาบาง ไมเชนนั้นจะแหลกเหลวหมดเลยนะ กลางค่ํา
กลางคืนเวลาไหนเราไปตลอด สอดแทรกไปหมดในวัด ไปเงียบๆ ไมใหใครรู ไปแบบ
ขโมย ซอกแซกไปนูนๆ ใครรูเมื่อไรวาเราไป ไดเหตุไดผลมาก็มาเตือน ไปไดเหตุไดผล
อะไรมาก็มาเตือนๆ 

การปฏิบัติธรรมถาลงธรรมไดเขาสูใจเทานั้น ทุกส่ิงทกุอยางที่ยกยอปอปนกัน 
เปนบากันอยูนั้น มันจะยุบลงทันที พอธรรมไดปรากฏเขาสูใจแลวธรรมจะสงางามผิด
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ทั้งหลายหมดเลย นี่ละเปนที่ยืนยันรับรองกันที่ธรรมกับใจ อะไรก็ตามถาไมมีธรรมแลว
ก็อยางเราเห็นนั่นแหละ เลอะเทอะไปหมดเลย ไมฟงเหตุฟงผลฟงดีฟงชัว่ ผิดถูกอะไร
นี้ไมฟง จะเอาตามใจชอบๆ ใหไดอยางใจๆ นั้นคือเร่ืองของมตูรของคูถของกิเลส
ตัณหา เร่ืองของธรรมตองยอมรับความผิดถูกชัว่ดีคนเราอยูดวยกัน ถาหวังเอาธรรม
เปนที่พึ่งแลวควรฟงเสียงธรรม ฟงแตเสียงกิเลสตัณหามันเต็มบานเต็มเมืองแลว โลก
จะพินาศฉิบหายนี้เพราะกิเลสตัณหาจะเปนเพราะอะไร ธรรมไมมีที่จะสรางขวากสราง
หนามสรางฟนสรางไฟเผาโลก ไมมใีนธรรมทั้งหลาย แตกิเลสมีเต็มหมดเลย มีแตเร่ือง
ของกิเลสทั้งนั้นเพราะคนไมสนใจในธรรม กิเลสตัณหาก็พองตัว 

ขอใหมีธรรมในใจพวกเรา เราดูใจของเราซิ ถาวันไหนใจไมสงบ วันนั้นละกอ
ฟนกอไฟเผาหัวอกตัวเอง วันไหนใจสงบไดดวยการภาวนา วันนั้นสงบเย็นสบาย รูสึกวา
มีคุณคา วันเชนนั้นมีคุณคา ถาวันไหนจิตใจมันดีดมันดิ้นมากๆ มันไมฟงเสียงอรรถ
เสียงธรรมเลย วันนั้นเปนไฟเผาหัวอกทั้งวันเลย ดูหัวใจเจาของอยาไปดูทีไ่หน ไฟมัน
ขึ้นที่หัวใจ น้ําดับไฟก็เกิดขึ้นที่หัวใจ ใหนํามาใชในตัวเอง น้ําดับไฟคือธรรม ระงับสิ่ง
ฟุงเฟอเหอเหิมทั้งหลายที่เปนฟนเปนไฟเผาหัวอกตัวเอง แลวกระจายไปเผาคนอื่น นั่น
ละคือไฟ 

ใหตางคนตางดูหัวใจตนเองบาง หัวใจเปนตัวกอฟนกอไฟ แตโลกไมเคยสนใจ 
วิ่งตามไฟทีม่ันกระเด็นออกไป วิง่ไปที่ไหนก็ไหมที่นั่น ไหมไปเรื่อยๆ ถาทวนกระแสเขา
มา วาไฟเกิดจากอะไรมาจากไหน ความรอนมาจากไหน มาจากกองไฟ กองไฟอยูที่
ไหน ที่หัวใจ ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา ไฟคือความโลภ ความโกรธ ราคะ
ตัณหา อยูที่ใจ ดับลงที่นั่นมันก็เย็นขึ้นมาเทานั้น พอใจเย็นเทานั้นเราจะปรากฏมีคุณคา
ขึ้นมาทันท ี

ทุกวันนี้อยูมคีุณคาอะไรบางหัวใจคน มนุษยทั้งโลกมีคุณคาที่ไหนไมม ี บอก
ตรงๆ เลย ถาไมมธีรรมเขาแทรกไมมี โออาไปอยางน้ันละ เปนบาไปกับกิเลส ถามี
ธรรมมากนอยจะเห็นความแปลกประหลาดขึ้นที่ใจ เปนคูแขงส่ิงทัง้หลายที่เคยเปนภัย
ในหัวใจมาแตกอนไดดี อบรมอันนี้ใหสงางามขึ้นมา ทางนี้สงบเย็นเทาไร เร่ืองวุนวาย
ทั้งหลายมันออกจากนีก้ถ็ูกนํ้าดับไฟแลวมันไมแสดงออกมา คอยเย็นไปๆ คนเรา 

จิตใจเฉพาะอยางยิ่งนักภาวนา ใหตั้งใจภาวนาดูหัวใจที่มันดีดดิ้นอยูนั้น พอใจ
สงบลงอะไรมันสงบลงหมดนั่นแหละ ฟาดเสียจนกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดไมมีเหลือ 
ใจเลยเปน สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ ไปเลยเทียว ดูกอน โมฆราช เธอจงเปนผูมีสติทกุ
เมื่อ ดูโลกเปนของสูญเปลา วางเปลา ถอนอัตตานุทิฏฐิที่เปนภูเขาภูเราขวางกั้นอยูนี้ 
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ลําคอเราใหกลืนไมไดคายไมออกน้ีออกเสีย จะพึงขามพนพญามัจจุราชเสียได พญา
มัจจุราชจะมองไมเห็นผูพิจารณาโลกเปนของวางเปลาอยูเชนนี้ นี่ทานสอนพระโมฆราช 

จิตใหมันเปนอยางน้ันซิ เปนพระโมฆราชขึ้นมาทันทีๆ ทุกองค ทานยกตัวอยาง
เฉพาะพระโมฆราชเทานั้น แตจิตของใครใหเปนอยางที่พระพุทธเจาสอนซิ เปนโมฆราช 
ขึ้นมาเหมือนกันหมดเลย โลกวางเปลาหมด ไมมีอะไรเขามาขวาง คําวาขวางก็คือโลก 
โลกคือสมมตุิ กิเลสเปนยอดแหงสมมุติทัง้หลาย กิเลสขาดสะบั้นแลวไมมีอะไรเขามา
กวนใจ หมด หมดโดยประการทั้งปวง ความทุกขไมมีในพระอรหันต ภายในจิตใจทาน
ไมมีเลยตั้งแตกิเลสขาดสะบั้นลงไป จึงชี้ไดเลยวากิเลสเทานั้นเปนกางขวางคอเปนฟน
เปนไฟมากนอย พอกิเลสขาดลงไปแลวไมมีอะไรขวางใจ วางไปหมดเลย สมมุติมีอยู
นั้นก็ไปวาเอาเฉยๆ ตัวปรุงนี้ไมปรุงเทานั้นเหลานั้นมันก็วางไปหมด 

เมื่อจิตราบเรียบหมดแลวโลกนี้ก็วางไปหมดเลย ไมมีอะไรเปนภัย เจาของ
ตางหากเปนภัยตอตัวเอง ดับภัยในเจาของนี้หมดแลว สฺุญโต โลกํ ขึ้นมาเองทีเดียว
วางเปลาไปหมด หาคาหาราคาที่ไหน เต็มอยูในนี้มีแตคามีราคาแลว ไปหาดิ้นหาดีดที่
ไหนกัน พากันจําเอานะ เทานั้นละ วันนี้เทศนเทานี้พอ 

เอา เรงนะภาวนานะ ฟาดมัน วัฏจักร เอาธรรมจักรหมุนใหมันขาดสะบั้นลงไป 
สฺุญโต โลกํ ไมตองไปถาม ถามที่ไหนจาขึ้นมานี้แลวไมถาม คือจิตนี้ถึงจะเปน
อัตโนมัติเปนความเปนไปเองกต็าม ถาเรงมันก็เร็ว ถาไมเรงมันก็เชื่องชาเปนธรรมดา 
ถาเรงเทาไรก็ยิ่งเร็วๆ ดังทีพ่ระอนาคามีทานดับขันธลงไปแลว ยังไงทานก็ไมกลับมา
เกิดแลว เล่ือนชั้น อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี อกนิษฐา นี้เปนที่อยูของพระอนาคาม ี
ตั้งแตชั้นแรกไป อวิหา อตัปปา ไปเรื่อย คอยไปอยางเชือ่งชา ตายแลวไมไดเรง มัน
คอยไปของมันเลื่อนไป ใหถอยไมมี หากไปอยางเชื่องชาธรรมดา ไปโดยอัตโนมัต ิ

ถาเจาของมชีีวิตอยูนี้เรงก็เร็ว อวิหา อตัปปา นี้ผึงๆๆ ไปเลย นี่คือมีชีวิตอยูเรง
ความเพียร เรงมันก็เร็ว ถาไมเรงมันก็ชาไปอตัโนมัติของมัน นี่ละที่วาสุทธาวาสเปนที่
อยูของทานผูบริสุทธิ์ ที่จะกลับมาเกดิอีกแลวไมมี บริสุทธิ์ลวนๆ เพื่อความไมเกิดอกี
ตลอดไป ถึงไดพระอนาคามีก็ตามก็มีชามีเร็วตางกัน ถาทานลวงไปเสียทานก็ไปของ
ทานนั่นละใหถอยไมมี คอยไปเรื่อยๆ ถามีชีวิตอยูนี้เรง ในหาชั้นนี้เสร็จสิ้นในชาตินี้ก็ได 
ชาติที่เปนมนุษยยังมีชีวติอยูนี้เรงความเพียรพุงๆ แลวผานไดเลย ถาหากวาปลอยให
เปนไปตามนั้นก็เล่ือนไปเอง หากชา มันตางกัน อยูที่ความเพียร ทีนี้ใหพรนะ 

 
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/


 ๕

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 


