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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พทุธศักราช ๒๕๕๑ 

ประกาศธรรมสอนโลกวิทยุนี้ก็หลวงตาบัว 
 หลวงตาบัวนี่เขายกยอวาดังมากเดนมาก เจาของตัวเทาอึ่งแตชื่อน่ี โอ ครอบ
โลก เจาของตัวเทาอึ่ง เปนอยางน้ันแหละ ไปที่ไหนมีแตเร่ืองหลวงตาบัวๆ ขนสมบัติ
เขาชาติเขาคลังหลวงก็หลวงตาบัว เงินทองขาวของขนเขาคลังหลวงก็หลวงตาบัว 
ประกาศธรรมสอนโลกวิทยุนี้ก็หลวงตาบัว ครูบาอาจารยทั้งหลายก็มีฝายกรรมฐาน แต
ทานแสดงเพียงเล็กๆ นอยๆ หลวงตาบัวไดออกหนาทุกอยางเลย เทศนนี่ก็หลวงตาบัว
ออกหนา แลวก็มีธรรมทุกขั้นดวยตั้งแตพื้นๆ ถึงที่สุดเลย ถึงที่สุดก็เทศนสอนพระ
ขางบนศาลา 

เทศนสอนพระลวนๆ มีแตแกงหมอเล็กหมอจิ๋ว เทศนสอนประชาชนทั่วๆ ไป
เปนแกงหมอใหญ เวลานี้ธรรมะขั้นสูงไมคอยออก ออกเปนแกงหมอใหญ แตผูจะฟง
เทปฟงไดทกุขั้นของธรรม แกงหมอเล็กหมอจิ๋วสอนพระอยูบนศาลา อัดเทปเอาไว แกง
หมอใหญก็สอนโลก ทุกวันนี้ไมไดสอนแกงหมอเล็กนะ แกงหมอใหญ นอกจากจะมี
พระผูตั้งใจปฏิบัติไปฟง เชนพระกรรมฐานไปฟงอยูดวยอยางนี้มี แกงหมอเล็กม ี
 นี่เขาเยินยอสรรเสริญวาหลวงตาบัวนี้ดังทั่วแดนศาสนาของเมืองไทยเรา เราก็
มาพิจารณาเรา การกระทําของเรานี้มันสมเหตุสมผลที่เขายกยอไหม เราเอามาพิจารณา 
พูดเต็มปากเลยวาไมมีที่ตองติ ภายในก็จามาตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ จาขึ้น 
นั่นละแดนโลกธาตุไหว วันที่ ๑๕ พฤษภาคม บนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย เวลา ๕ ทุม 
นั่นละแดนที่โลกธาตุไหวออกไปจากนี้นะ เพราะฉะนั้นใครจะชมเชยสรรเสริญเราก็ไมมี
อะไรที่จะดีใจเสียใจ เพราะธรรมชาตินั้นเหนือกวาหมดแลว ใครจะติฉินนินทาก็ไปแคนี้ 
ชมเชยสรรเสริญก็ไปแคนี้ ธรรมชาตินั้นเหนืออยูแลว พอทุกอยาง ใครจะชมเชย
สรรเสริญติฉินนินทาก็ธรรมชาตินั้นพอ พอแบบอศัจรรย นั่น  

สมควรแกการชมเชยสรรเสริญและสมควรแกการตําหนิติเตียน กิริยาการ
แสดงออกมนัอยูเวทีโลกธรรม ๘ เขาติได เขาชมได กิริยาที่เราแสดงออกกค็วรแกการติ
การชมของเขา เขากันได เราจึงไมตองติ เอา ใครจะชมก็ชมมา ใครจะตําหนิก็ตําหนิมา 
เราพอใจทั้งสอง แตไมรับ ไมอะไร เปดทางใหเขาชมเชย เปดทางใหเขาสรรเสริญ เราก็
เปดทางในหลักธรรมชาติของเรา คือเกิดมาในชาตินี้เรียกวาเราพูดเสียตรงๆ จวนจะ
ตายแลวพูดใหพี่นองทั้งหลายฟง  

เกิดมาในชาตินี้เรียกวาสุดแลวในชีวิตของเรา สุดแดนทุกอยาง เสาะแสวงหา
อรรถหาธรรมเราก็ไมหา ทั้งๆ ที่เราหาแทบเปนแทบตาย เฉพาะอยางยิง่ตั้งแตบวชมา 



 ๒

แลวยนเขาไปถึงกรรมฐาน ออกเวทีตีกิเลส นี่เสาะแสวงหาธรรมฆากิเลสตั้งแตนั้นมา 
ฟาดกิเลสใหขาดสะบั้นลงเสียอยางเดียวเทานั้น ธรรมจาอยูแลวกิเลสปดไวเฉยๆ เปด
กิเลสคือจอกคือแหนออกแลวธรรมจาแลวหาอะไรหาธรรม หาอะไรหานิพพาน นั่น 
อะไรปดนิพพานก็คือกิเลสเทานั้นเอง นี่ก็ไมมทีีต่องติแลว เราหมดทุกอยางในการสอน
โลก เราไมมีการตองติเราวาโลกมาชมเชยสรรเสริญนั้นสมควรแกการสรรเสริญเขา
หรือไม หรือตัวเทาอึ่งนีม้ีแตมูตรแตคูถเต็มอยูหลังอึ่งนี่เปนอยางน้ันไหม ไมมี เขาใจ
ไหมหลังอึ่งตัวเทาอึ่ง กิเลสตัณหาเต็มอยูหลังอึง่เขาใจไหม นี่ไมมี เราบอกวาไมมี  

เราสอนโลกเราก็สอนเต็มความสามารถ การปฏิบัติธรรมของเราก็เอาเปนเอา
ตายเขาวาเลย เปนเวลา ๙ ปตกนรกทั้งเปน ตั้งแตไดรับโอวาทจากพอแมครูจารยลง
มาแลว เพราะมุงใสทานอยางแรงกลาเพื่อมรรคผลนิพพานอยางสุดหัวใจ จะใหไดถงึ
นิพพานในชาตินี้ และอยางไรจะใหเปนพระอรหันตในชาตินี้ วาอยางน้ันเลย จิตมัน
พุงๆ ขอแตมีผูรับรองวามรรคผลนิพพานมีอยูเทานั้นเราจะเอาตายเขาวาเลย นี่ละเปน
ความมุงมั่นของใจแรงกลามากทีเดียว ไปก็เขาไปหาพอแมครูจารยมั่น ทานกางเรดาร
ไวแลวก็ใสเปรี้ยงๆ ทานมาหาอรรถหาธรรม หรือทานมาหามรรคผลนิพพานหรือ ขึ้น
เลยนะ  

ทานกางเรดารไวแลวพอเราเขาก็ใสปุบเลย ทานมาหามรรคผลนิพพานหรือ 
ทานมาหาอรรถหาธรรมเหรอ ตนไมเปนตนไม ภูเขาเปนภูเขา ดินฟาอากาศเปน
ธรรมชาติของเขา ไมใชธรรม ไมใชกิเลส ไมใชมรรคผลนิพพาน ธรรมแท กิเลสแท 
มรรคผลนิพพานแทอยูทีใ่จ ไลลงมานี้ พระพุทธเจาบุกเบิกส่ิงสกปรกเหลานี้ออกดวย
วิธีการใด ก็คือจิตตภาวนา เอา ใหทานเรงจิตตภาวนาเขาใหหนัก ทานไมตองถามหา
นิพพาน วาอยางนี้เลย 

เขาไปหาทานทีแรก แหม รุนแรงมากนะ ทานกางเรดารไวแลว เพราะเราไปมี
ความมุงมั่นอยางแรงกลาที่สุด หาที่ปลดเปลื้องวามรรคผลนิพพานมีอยูหรือไม ไปทาน
ก็ใสเปร้ียงมรรคผลนิพพานเลย มันก็จาออกเลย ทั้งๆ ที่กิเลสมีเต็มหัวใจแตไมมีความ
สงสัยมรรคผลนิพพาน ทางนี้เอาละนะที่นี่เราจะจริงไหม จริง ไมจริงตองตายเทานั้น วา
อยางน้ันเลย ตายนี้ตายเพื่อบูชามรรคผลนิพพาน จะใหไดมรรคผลนิพพานในชาตินี้ 
ใหเปนอรหันตในชาตินี้ ตั้งแตนั้นละจึงวาตกนรกทั้งเปน คือนิสัยอันนี้มันผาดโผน ลง
ใจแลวดวยเรื่องมรรคผลนิพพาน อยางไรก็ฟดกนัเลย เอาจริง  

แตเที่ยวกรรมฐานไมมีใครไปดวยนะ หามไมใหไป มันเปนน้ําไหลบา ไมรุนแรง
น้ําไหลบา ความเปนหวงเปนใยกันในสัญชาตญาณมีไมวาเขาวาเรา แมแตสัตวก็มีใช
ไหมละ เราไปอยางน้ันมันไมรุนแรง ไปกับหมูกับเพื่อนหากเปนหวงเปนใยหมูเพื่อน ถา
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เราไปคนเดียวนี้ปาชาอยูกับเราพอ อยากกินกก็นิ ไมอยากกินก็ไมกิน ความเพียรเอา
ขนาดไหนความเปนความตายรูอยูกบัจิตเรา เทานั้นละฟดกันเลย จึงไดธรรมเหลานี้มา
สอนพี่นองทัง้หลาย ไมไดมาแบบงมเงาเกาหมัดนะ สอนสอนจริงๆ รูจริงๆ เห็นจริงๆ 
กิเลสขาดสะบั้นไปจากใจจริงๆ ไมถามนิพพานตั้งแตบัดนั้นมา ไมถามถงึ จริงหรือไม
จริง  

การสอนโลกนี่งอมๆ แงมๆ มันจึงออนใจนะ ไมอยากเลน ยิ่งไปเห็นพระงุมๆ 
งามๆ อูย ดูไมไดนะ ขัด ดูประชาชนเปนอยางหนึ่ง ดูพระแลวเปนอีกอยางหน่ึง ดูพระ
ปฏิบัติเขาไปอีกเปนอยางหน่ึง  เปนขั้นๆ ดูสัตวอยูตามวัดตามวาอยางไอบูไอบี้อะไรนี้ดู
เขาแบบรัก เมตตาเขา เปนขั้นหนึ่งนะ หมาในวัดนี้เขา ๒๐ ตัวแลวมัง ดูแบบดูหมา ดู
คนแบบดูคน ดูเปนลําดับลําดา ดูพระแบบดูพระ เขาดูภาคปฏิบัติพระกรรมฐานดูแบบ
ภาคกรรมฐาน จิตเนนหนักเขาไปเรื่อยๆ อยางน้ันละ 

เพราะเราไดผานมาหมด ถาวาถึงเร่ืองปริยัติก็เขาหมด เขานอกเขาใน วัดไหนๆ
เขาหมดฝายปริยัติก็ดีหมด ไมวาวัดเล็กวัดนอยวัดใหญเราเขาถึงหมดภาคปริยัติ อันนี้
ภาคปฏิบัติก็พอแมครจูารยมั่นเปนสนามใหญ เขาปบเลย เรียกวามันหมดแลวทางโลก
ทางธรรม ทางภาคปริยัติก็เขาเต็มที่ ทีนี้เขาภาคปฏิบัติก็ถึงพอแมครูจารยมั่นเปนสนาม
รบ หาอรรถหาธรรมหาเต็มกําลังแลว ทีนี้ผลเปนอยางไร หาเพื่อปฏิบัติหรือหาเพื่อ
อะไร เพื่อไปดูนั้นดูนี้เฉยๆ หรือหามาเพื่อเปนคติเครื่องเตือนใจสอนใจตัวเอง นี่หามา
เพื่อเปนคต ิ เพราะฉะนั้นมันจึงไดภูมิใจ จากการเสาะแสวงหาครูบาอาจารยไดเปนที่
ภูมิใจๆ จากน้ันก็ฟดกนัเลย สมบัติจากการปฏิบัติที่เน่ืองมาจากการไดยินไดฟงมา
เต็มที่หัวใจหมดแลวหายสงสัย  

ธรรมเปนธรรม ศาสดาเปนศาสดา พวกเราเปนลูกชาวพุทธเหลาะแหละๆ ไมได
นะ จิตนี้มันพรอมที่จะรับกรรมของมันอยูตลอดเวลา กรรมด-ีกรรมชั่ว ใหดูความ
เคลื่อนไหวของใจ ถาใจไปดีแลวเจาของกด็ี ใจนั้นแหละดี จะเปนอะไรด ี ธาตุขันธของ
เราน้ีเปนธาตุส่ีดินน้ําลมไฟมันพงัไดดวยกัน แมแตพระพุทธเจาก็พัง ไมอยางน้ันจะ
เรียกวา นิพพานตายหรือ อันนี้ไมสําคัญ สําคัญอยูที่ใจ ใหฝกฝนอบรมใจใหดี ใจไม
ตาย ตกนรกหมกไหมกีก่ัปกีก่ัลปทกุส่ิงทุกอยางทกุขขนาดไหนยอมรับวาทุกขคอืใจดวง
นี้ แตไมยอมในเรื่องความฉิบหายใจไมมีสูญ ไมมีฉิบหาย นี่ละตรงนี้ เอา ตกนรก
หมกไหมกีก่ปักี่กัลปยอมรับทุกข ทกุขมีมากขนาดไหนใจยอมรับ แตใหใจสูญไมสูญ 
ตามใหมันชัดเจนดวยทางจิตตภาวนา  

จิตตภาวนานี่ชัดเจนมาก สาธุพูดแลวไมตองไปทูลถามพระพุทธเจา มันเปนอัน
เดียวกันแลวถามกันหาอะไร นั่น เวลากาวตามรองรอยของจิต รองรอยของจิตที่มันเกดิ
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แกเจ็บตายๆ มานี้มันสูญไปไหนนะจิต เอาจิตตภาวนาเขาจับซิ รองรอยของจิตทีม่ัน
เกิดนั้นตายนี้ๆ จะอยูทีจ่ิตตภาวนาสองรูหมดเลย มันสูญไปไหน ออกจากนี้มันไปเกดิ
นั้น ไปตายที่นี่ สูงๆ ต่ําๆ ลุมๆ ดอนๆ มีแตจิตตัวเปนนักทองเที่ยว สุขมันก็ไมถอย 
ทุกขมันก็ไมถอย มันรับหมดนั่นละจิตดวงนี้ เปดออกมันถึงรูกันชัดเจน  

ทานจึงวาจิตนี้คือนักทองเที่ยว แหม พอแมครูจารยเสียดวยนะพูด จิตเรานี้คือ
นักทองเที่ยว เราไมลืม วันนี้ไมทราบวาพูดเรื่องอะไรตออะไร แตก็ออกน้ีหมดแลว เรา
เปดเผยดวยหัวใจของเราที่เปดเผยเรียบรอยแลว เราไมสงสัย ในโลกอันนี้เราหายสงสัย
หมด  เสาะแสวงหาธรรมหามาแทบเปนแทบตาย ใหรูโลกรูธรรมทุกส่ิงทุกอยางเต็ม
หัวใจแลวไมหา พอ นั่น  

 
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

จากเครือขายทั่วประเทศ 
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