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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

การประพฤติปฏิบัติไมฝนไมได 
 (คณะศรัทธาจังหวัดตรัง ขอถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนจังหวัด
ตรัง ตั้งอยูที่บานคุณอนันต นาคใน อ.หวยยอด จ.ตรัง แดหลวงตาใหเปนสมบัติของ
สงฆวัดปาบานตาด) 

สรุปทองคําน้ําไหลซึมวันที่ ๗ ตุลา ทองคําที่หลอมแลว ๓๑๒ กิโลคร่ึง เทากับ 
๒๕ แทง ทองคําที่ยังไมหลอม ๑๓ กิโล ๔ บาท ๓๙ สตางค รวมทองคําที่หลอมแลว
และยังไมไดหลอมเปน ๓๒๔ กิโล ๓๗ บาท ๒๘ สตางค ถารวมกับ ๓๗ กิโลคร่ึงที่
มอบคลังหลวงแลวก็เปนจํานวนทองคํา ๓๖๒ กิโล ๔ บาท ๓๙ สตางค นี่เศษจาก ๑๑ 
ตันนะ 

สมบัติวัตถุทีเ่ปนเครื่องประดับชาติและเปนหัวใจของชาตไิทยเรา เราก็ได
อุตสาหพยายามเต็มกําลังความสามารถ ไปพรอมกันกับการประกาศศาสนธรรมตอพี่
นองชาวพุทธเราทั่วประเทศไทย สําหรับธรรมก็รูสึกวากวางขวางไปมากมาย เวลานี้ก็ทั่ว
ประเทศแลวธรรมที่เรานําออกแสดง เปนสถานีวิทยุก็ตั้งรอยกวาสถานีแลว เราอยากให
เสียงธรรมเขาสูจิตใจของประชาชนชาวพุทธเรา มันเหือดแหงจากศีลจากธรรมมาแทบ
วาเปนประจํา สวนมากเปนอยางน้ัน สวนนอยมีเราก็ยอมรับวามี แตวานอยมาก 
เพราะฉะนั้นโลกถึงเดือดรอนวุนวาย เพราะไมมีธรรมคือน้ําดับไฟ ไฟ ราคคฺคนิา 
โทสคฺคินา โมหคฺคินา เปนไฟทัง้นั้น 

ราคะก็เปนไฟ โทสะก็เปนไฟ ความลุมหลงเปนพื้นฐานยิ่งเปนไฟกองใหญที่มัน
เผาอยูในหัวใจของสัตวโลก ไมมส่ิีงใดที่จะดบัไฟเหลานี้ไดนอกจากธรรมอยางเดียว
เทานั้น ธรรมเทานั้นดับได พระพุทธเจาทรงดับมาเปนตัวอยางแลว ตรัสรูธรรมผาง
ขึ้นมาในพระทัย ก็เรียกวาดับไฟกองใหญหรือวัฏวนตายเกิด แบกหามกองทุกขไปดวย
ตั้งกปัตั้งกัลป ไดดับลงในคืนวันเดือนหกเพ็ญ หรือวันวิสาขะนั่นละ จึงไดนําวิธีการนั้น
มาสอนพวกเราใหดับมันบาง ไฟกองนี้ใหญมาก เปนไฟเรื้อรังภายในใจ จะดับลงได
ดวยน้ําคือธรรม นอกนั้นดับไมได 

เวลาไดดับไฟลงจากหัวใจนี้หมดหรือมอดไปโดยสิ้นเชิงแลว หัวใจดวงนั้นเปน
ดวงใหมขึ้นมาครอบโลกธาตุดวยความจาสวางไสว จิตพระพุทธเจา จิตพระอรหันตทาน
เปนอยางน้ัน ทรงบรมสุขไวเต็มเหนี่ยวและเปนนิพพานเที่ยงดวย ไมมีคาํวา
เปลี่ยนแปลงไปทีไ่หนอกีเลย ทานเรียกวานิพพานเที่ยง 
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นี่ละธรรมก็เห็นกันอยูนี้ ไดยินไดฟงกันอยู ควรจะวิ่งเตนขวนขวายเชนเดียวกับ
วิ่งไปตามกิเลสมาตั้งกัปตั้งกัลปไมมวีันอิ่มพอ ใหอิ่มพอเสียบาง แลวหมุนตัวเขาสูธรรม 
อยางนอยเปนคูเคียงคูฟดคูเหว่ียงกันไป จะพอมีความสุขในวันหนึ่งๆ ของบุคคล ไม
ตองพูดถงึเร่ืองสัตวละ ชาวพุทธเราใหมีธรรมเขาสูใจบางเถอะ เวลานี้มันมีแตกิเลสลํ้า
ยุคล้ําสมัยมันถึงรอนกันมาก ธรรมไมไดปรากฏขึ้นมา พอธรรมปรากฏจาขึ้นมาภายใน
ใจนี้กิเลสเรียบวุธเลย ทุกขดับโดยสิน้เชิง 

อยางพระอรหันตทานพอกิเลสดับโดยสิ้นเชิงแลว ทุกขที่เปนเงาตามตัวของ
กิเลสก็ดับโดยสิ้นเชิง บรมสุขขึ้นแทนที่แลว นั่นละธรรมเปนยังไง ลํ้ายุคล้ําสมัยมานาน
สักเทาไรแตไมมีใครนํามาใชซิ ใหแตกิเลสเหยียบย่ําทําลายธรรม มันจึงไมไดเร่ืองได
ราวอะไร ใหปฏิบัติธรรมมันก็ปฏิบตัิกิเลสเสีย ไมไดปฏิบัติธรรม คําพูดละวาปฏิบัติ
ธรรมๆ แลวมันปฏิบตัิตามกิเลส พวกเรามันพวกปฏิบัติตามกเิลส 

ตาเราฝาฟางมองไปนี้ไมคอยเห็น พวกนี้มันพวกเอาเสื่อเอาหมอนติดหลังติด
คอมาหรือเปลาไมรู ดูใหหนอยนะ เครื่องความสะดวกของกิเลสเขาใจไหม มันมีหรือไม
เหลานี้ ไปเดินจงกรม ไปนั่งสมาธิ ไปภาวนา ก็เอาเสื่อเอาหมอนมัดตดิคอไปเพือ่ความ
สะดวก อยางนี้ละสะดวกมากนะกิเลสไมใหขัดของเลย 

เอาใหมันขาดสะบั้นลงไปซิ ธรรมพระพุทธเจาเปนยังไงไมตองไปทูลถามทาน 
พูดแลวสาธุเราไมทูลถามพระพุทธเจาตั้งแตวันกิเลสขาดสะบั้นลงจากหัวใจ วันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๔๙๓ จาขึ้นมาในทามกลางมหาวิมุตติมหานิพพาน ถามพระพุทธเจา
ทําไม นั่น พอมันจาขึ้นไปเรียกวา สนฺทิฏฐิโก รูผลงานของตนๆ จนกระทั่งวาระสุดทาย
จาขึ้นมาแลวถามพระพุทธเจาหาอะไร ก็จิตดวงนี้อยูในทามกลางวิมุตติพระนิพพาน
เหมือนกันแลว เหมือนน้ําในมหาสมุทรจอลงตรงไหนก็เปนน้ํามหาสมุทร แลวถามหา
น้ํามหาสมุทรไปทําไม พอจิตผางขึ้นมาแลว จอลงตรงไหนก็เปนมหาวิมุตติมหานิพพาน
ไปหมด แลวถามหาพระพุทธเจาทําไม 

พิจารณาใหดี ตองฝนนะ การประพฤตปิฏิบัติไมฝนไมได กิเลสน่ีชอบสะดวก
ที่สุด เอะอะใหสะดวกๆ เปนเรื่องของกิเลสทั้งน้ัน การที่จะฝาฝนกิเลสน้ีรูสึกวามันฝนใจ
ไมอยากฝาฝน ใหมันลากไปกลิ้งไปถลอกปอกเปกไป หนังออกเนื้อยัง เอา ลากไป เนื้อ
หมดแลวอะไรยังอีก ยงักระดูกยังเอน็ เอา ลากไปอีกๆ จนกระทั่งแขนขาดแขนขางซาย
หมดแลวขางขวายัง เอา ลากไปอีก ฟาดเสียจนคอขาด ขาดหมดทั้งตัว ตายแลวจม 
เพราะไมมีธรรมในใจ นี่ละทุกขในโลกนี้ก็เห็นอยางที่วาน่ี อันนั้นขาดไปอันนี้หลุดลอย
ไปเปนทุกขทั้งนั้นๆ จนกระทั่งถงึวาระสุดทายตายก็ไปจมอีก นั่น ถามีอรรถมีธรรมแลว 
เอา ตาย เทานั้นพอ 
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ไมมีอะไรที่จะเลิศเลอยิ่งกวาใจ ใจไมเคยตายไมเคยฉิบหาย ตกนรกหมกไหมกี่
กัปกีก่ัลปยอมรับวาทุกข แตไมยอมฉิบหายคือใจ พอฟนตวัจากนั้นมาไดแลวก็ฟนตวั
ขึ้นมาๆ ขึ้นสูความดิบความดีสวรรคชั้นพรหม ฟาดขึ้นถึงนิพพาน ถึงธรรมธาตุแลว นั่น
เปนธรรมธาตุไมสูญ เห็นไหมละ จิตดวงนี้ไมเคยสูญ ถึงนิพพาน นิพพานเที่ยงก็
ธรรมชาติอันนี้เอง ธรรมธาตุหรือนิพพานเที่ยงอันเดียวกัน นี่ละทุกขดับโดยสิ้นเชิง จาก
ความดีทั้งหลายที่เราอุตสาหพยายาม 

อยาเห็นแกส่ิงนั้นวาดีส่ิงนี้วาดี มันเอามาหลอกมนุษยตาฝาตาฟางจนหาทาง
ออกไมได กเิลสหลอกมนุษยนี้หลอกไดงายมากนะ มนุษยนี้โงมาก เฉพาะมนุษยในวัด
ปาบานตาดโงเปนเบอรหนึ่ง อาจารยของลกูศิษยทั้งหลายอยูในวัดปาบานตาด คือหลวง
ตาบัวนี้ก็โงเปนอันดับหนึ่ง เพราะฉะนั้นลูกศิษยตัวไหนมามันมีแตตัวโงๆ เซอๆ เขาใจ
ไหม ตัวที่จะเฉลียวฉลาดบางไมคอยมีนะ โห พูดไปมากมนัก็ขายตัวเอง เราไมอยาก
ขายมากเอาแคนี้แหละ ใหพากันจําเอานะ โธ ธรรมนี้เหมือนอยางแรธาตุอยูใตดิน 
เหยียบย่ําไปมาๆ ผูเฉลียวฉลาดเขาไปคนแรแปรธาตุขึ้นมาเปนประโยชน อันนี้ธรรมก็
เปนธรรมธาตุคนขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติความดีทั้งหลาย พอมันจาขึ้นมาในใจนี้
แลว นั่นละที่นี่เอาออกมาใชประโยชนแลวเปนประโยชนมหาศาล 

การเทศนาวาการในวิทยุตั้งรอยกวาแหงน้ีเราพอใจ การเทศนาทั้งหมดนี้ เรา
ไมไดสงสัยในคําเทศนของเราวาจะผิดไปตรงไหน ไมผิด เพราะถอดออกจากหัวใจที่ได
กล่ันกรองเตม็กําลังความสามารถแลว นับแตวันออกปฏิบัต ิ จนกระทั่งวาระสุดทายที่
พูดใหทานทั้งหลายฟง กิเลสขาดสะบั้นลง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ หลังเขาวัด
ดอยธรรมเจดียเราลืมเมื่อไร แลวไมจืดไมจางดวยนะธรรมชาตินี้ไมจืดไมจาง พอกิเลส
นี้ขาดสะบั้นลงไปบรมสุขไมตองถาม ถามพระพุทธเจาถามหาบรมสุขหาอะไร จาแลว
เปนอันเดียวกันหมดเลย นี่ละธรรมใหพากันอุตสาหพยายาม 

การปฏิบัติธรรมไปวัดไปวาไปทางศาสนา เลยกลายเปนเรื่องของกิเลสพาไปๆ 
ไมไดเปนธรรมพาไป ไปพอเปนพธิรีีตอง ไปเพื่อเอาหนาเอาตา มันไปอยางน้ันนะ
เดี๋ยวนี้ไปวัดไปวา ไปเอาจริงเอาจังกับความดีงามทั้งหลายซิ ฟดกิเลสใหมันขาดสะบั้น
ลงไปจากใจ นั่นละไปวัดไปวาไปแท ไปหาศลีหาธรรมจริงๆ ไมใชไปขวางอรรถขวาง
ธรรมขวางวัดขวางวาขวางครูขวางอาจารยนะ ไปแบบนั้นเปนเทวทัตเขาวัด เขาใจเหรอ 
เขาไปวัดแลวเปนเทวทัตไปละ จําใหดีเราไมอยากพูดมากเทวทัตมันเต็มวัดปาบานตาด 
ตั้งแตหลวงตาบัวลงไปเปนเทวทัตเปนขั้นๆ ตอนๆ ไปเลย พูดไปมากมันก็ขายหนา
ตัวเอง วันนี้พูดเพียงเทานี้ละ เอาละพอ 
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รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

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

