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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

พุทธศาสนาสอนถึงนิพพาน
(ลูกศิษยจากชลบุรีไดไถชีวิตกระบือ ๒๐ ตัวถวายพอแมครูอาจารยใหญ เพศผู
๙ ตัว เพศเมีย ๑๑ ตัว กําลังทองแก ๒ ตัว รถจะบรรทุกมาถึงเชาวันที่ ๒๗ นี้) รถมา
เราคอยพิจารณาจะแยกไปทางไหน เวลานี้กําลังปลอยสัตว สัตวถูกฆามาเปนประจําเปน
กัปเปนกัลปแลว เวลานี้กําลังปลอย ระยะนี้เปนระยะปลอยสัตว เรานี้อยากใหปลอย
เหลือเกิน สัตวเอาเขาไปฆาๆ ถอนออกมาพนภัยๆ อยางพวกวัวนี่น้ําตาไหลนะ เอาลง
จากรถเขาไมอยากลง เขานึกวาจะเอาเขาไปฆา เขาไมอยากลงน้ําตาไหล ความจริงจะ
เอาลงไปปลอย นาสงสารมากนะ ใครจะอยากตาย...สัตว ไมมีใครอยากตาย แมแตสัตว
ตัวเล็กตัวนอยเขามากินเราเชนยุงเขาก็ไมอยากตาย แลวใครๆ จะอยากตายละ
จิตใจทานถึงบอกวาตองมีการอบรม นี้ถูกตองเลย ที่วามีครูมีอาจารยอะไรสอน
นั้นก็สอนใจนะ คือใจนี่มันดานมันหนา มันไมรูจักผิดจักถูกดีชั่วบาปบุญประการใดละ
มีแตอยากไดอยากเอาอยางเดียว บาปบุญไมคํานึง เวลาไดรับการอบรมเขารูสึกตัวๆ
เปลี่ยนๆ อันนี้เราก็เคยพูดใหบรรดาลูกหลานฟงมาแลวหลายครั้งหลายหน เอาตัวเรา
ออกยืนเปนพยานเลย คือตัง้ แตเปนฆราวาสยังเล็กยังนอยมันไมรูจักบาปจักบุญ ได
เทาไรยิ่งดีๆ บาปบุญไมคํานึง เปนในหัวใจ เพราะไมมีใครอบรมมันไมรูจักบาป ไมรูจัก
บุญ แตความอยากเต็มตัวๆ ทําไดหมด ลงความอยากไดเขาตรงไหนแลวไมมีอัดมีอั้น
ไมพอ ไดเทาไรไมพอความอยาก บาปบุญไมมีเสียอยางเดียว ถาบาปบุญมีมันเปนเบรก
หามลอ มันสะดุง
ศาสนาเชนพุทธศาสนานี้จึงเปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลว พุทธศาสนาเปน
ศาสนาของทานผูสิ้นกิเลสจริงๆ ทรงโลกวิทูคือรูแจงโลกนอกโลกใน โลกคนโลกผี โลก
นรกอเวจี สวรรค-พรหมโลกถึงนิพพาน คือพุทธศาสนา ออกจากพระพุทธเจาผูรูแจง
แทงทะลุ ศาสนานั้นๆ เปนศาสนาที่มีกิเลส เราไมประมาท เอาความจริงมาพูดกัน
ศาสนาของผูมีกิเลสเปนศาสดาสอนโลกมันก็ตอ งสอนไปตามแนวแถวของกิเลส ผูมีแต
ธรรมลวนๆ ภายในใจ ใจที่บริสุทธิ์ก็สอนถูกตองโดยธรรมลวนๆ ไมมีผิดมีพลาด
เรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว
คําวาตรัสไวชอบ คือชอบออกมาจากใจ ใจไดรับการซักฟอกถูกตองแลว เชน
พระพุทธเจามาสอนโลกนี่ไดตรัสรูแลว บริสุทธิ์เต็มที่แลวมาสอนโลก ธรรมจึงกลายเปน
สวากขาตธรรมตรัสไวชอบหมด ไมมธี รรมขั้นใดจะผิดจะพลาด บอกตรงไหนๆ ถูกตอง
หมด คือเห็นแลวดวยความชอบธรรมๆ ไมสงสัย เชนเราเห็นดวยตาของเรา ไปไดยิน
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ดวยหูของเรา เราเชื่อหูเชื่อตาเราเปนความแนนอน เขาวาอยางไรๆ หรือไปเห็นรูป
นั้นๆ ประจักษแลวเราหายสงสัย ใครมาโกหกเราไมได ไดยนิ วาอยางไรๆ โกหกไมได
อันนี้ก็เหมือนกันลงไดประจักษในใจแลว..พระพุทธเจา มาเปนพระพุทธเจาก็
ไมใชเลน ปรารถนาเปนศาสดาสอนโลกมากี่กัปกีก่ ัลป นูนนะฟงซิ ไมใชนอ ยๆ พยายาม
สั่งสมความดีงามมาเพื่อความเพิ่มพูนใหเต็มภูมิของศาสดา กวาจะไดมาเปนศาสดาจึง
นานแสนนาน ดังที่ทานตรัสไวทานไดทรงทํานายใครอะไรอยางนี้ ถาทรงทํานายแลว
แมนยําๆ เชนอยางคนนี้จะปรารถนาเปนพระพุทธเจา เมื่อไดรับลัทธพยากรณจาก
พระพุทธเจาองคใดองคหนึ่งแลววาจะไดเปนไมเปน ถาพระพุทธเจาองคนั้นๆ ได
พยากรณวาอยางนั้นๆ แลวแกไมตก คือแนวแลว ถูกตองแลว ถายังไมไดพยากรณยัง
พลิกไดเปลีย่ นได ถาลงไดรับลัทธพยากรณแนนอน เปนอื่นไปไมได คือทายออกมาจาก
ความจริง ความจอมปลอมไปแฝงไปลบไมได
การไดยินไดฟงเรื่องอรรถเรื่องธรรมเรื่องศาสนา
เฉพาะพุทธศาสนานี้เปน
ศาสนาที่ตายใจไดทุกตัวสัตว ไมมีศาสนาใด เราไมเหยียบย่ําทําลายศาสนาใด เอาความ
จริงมาพูด ที่จะเสมอพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาของทานผูสิ้นกิเลสโดยตรง สิ้นกิเลสก็
โลกวิทูรูแจงหมดแลว เห็นทุกสิ่งทุกอยางเรียบรอยแลวมาพูดจะผิดไปไหน ไมเห็นมันก็
งูๆ ปลาๆ แตเสกตัวเปนศาสดาพวกนี้พวกจอมปลอม สอนคนใหผิดพลาดไปมากมาย
จมอยูในนรกเยอะนะ แมแตพระพุทธเจาของเราที่ถูกตองแมนยําทีส่ ุดแลวในพระทัย
นําธรรมมาสอนโลกซึ่งเปนสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว
โลกยังไมยอมฟงเสียง
ผิดพลาดไปไดไมยอมฟง
ทานสอนอยางนั้นจริงๆ เพราะฉะนั้นพุทธบริษัทเราควรใหรูเรื่องรูราวนะ ให
ตื่นตัว เกิดมาพบพุทธศาสนานี้อายุเรากี่ปๆ เกิดมากับพอกับแม พอแมนับถือพุทธ
ศาสนา จนกระทั่งมาถึงเราเดี๋ยวนี้นานเทาไร ศาสนานี้เปนศาสนาที่แนใจแลว สอนคน
ใหเปนคนดิบคนดีจริงๆ จนกระทั่งถึงความพนทุกขเพราะการปฏิบัติตามคําสอนของ
ทาน ไมสงสัย พุทธศาสนาสอนถึงนิพพาน ตั้งแตพื้นๆ ของสัตวที่เกิดตายกองกันอยูน ี้
รื้อออกๆ พอสูงขึ้นๆ ถึงพระนิพพาน ไมมีศาสนาใดสอนถึงนิพพานไดเหมือนพุทธ
ศาสนา เพราะไมมีใครรูนิพพาน พระพุทธเจาทรงรูนิพพาน สอนนิพพานได
พอพูดถึงเรื่องนิพพานเราก็เคยเลา คือมันฟงดวยใจนะ มันเปนเครื่องปกใจ พอ
บวชเขาไปก็อานหนังสือในพุทธศาสนา ตรงไหนผิดๆ พยายามแกตัวเรื่อย เอะนี่เราผิด
มาแลวๆ แกตามไปเรื่อยๆ ทีแรกอยากไปสวรรค เบื้องตนเราไดยินแตสวรรคติดปาก
ติดใจ ทีนี้อยากไปพรหมโลก แตนี้ยังกลับมาเกิดอีกวางั้น พอไปถึงนิพพานแลวไมตอง
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กลับมาเกิดอีก ทีนี้จิตเลยปกนิพพานเลย ทีนี้อยากไปถึงนิพพานอยางเดียว จิตปก
นิพพาน
อานหนังสือไปเทาไรความสงสัยมันขัดแยงๆ ไปตามหนังสือที่อาน หนังสือทาน
ถูกตองแตกเิ ลสเขาขวางๆ ใหไมเชื่อเต็มเม็ดเต็มหนวย เชื่อบางไมเชื่อบาง ดีไมดไี มเชือ่
มันหนามันไมเชื่อ ไมเชือ่ ความจริง เวลาอานไปๆ ความอยากไปพนทุกขนี่ก็อยากพน
เต็มกําลังๆ จนกระทั่งถึงไดไขวควาหาครูอาจารย มีทานผูใดที่สามารถมาสั่งสอนเรา
อยางถูกตองแมนยําวามรรคผลนิพพานมีอยู เราจะมอบกายถวายตัวแกทานผูนั้น แลว
เราจะเอาตายเขาวาเลย คือมันคาราคาซังมันไมลง ความเพียรก็ไมเต็มเม็ดเต็มหนวย
ทีนี้พอไปถึงพอแมครูจารยมั่นนี่ใสปางเลย หมดทุกอยางเลย หายสงสัยมรรค
ผลนิพพาน ทั้งๆ ที่มกี เิ ลสอยู แตความหายสงสัยในมรรคผลนิพพานนี้หมด ปรากฏวา
หมดโดยสิ้นเชิง ความสงสัยนะ กิเลสหากมีอยู มาสงสัยไมไดเพราะตั้งทัพตีเอา จากนั้น
ก็เอาเลย พอไดรับจากทานแลวพรรษา ๗ ไปหาทาน ออกปฏิบัติพรรษา ๗ พรรษา ๘
ไปถึงทานนั่นละ ทีนี้ก็ซัดใหญเลย เกาะติดเลยไมถอย จนกระทั่งไดสมมักสมหมายสม
หัวใจจริงๆ ตามความปรารถนา หมด ความอยากเหลานั้นหมดโดยสิ้นเชิง ปลอยหมด
สิ่งสงสัยทั้งหลายปลอยหมด มีแตความจริงลวนๆ เต็มหัวใจ ธรรมกับใจเปนอัน
เดียวกันแลวไมตองถามใคร ธรรมก็อยูที่ใจ ใจก็อยูที่ธรรม เปนอันเดียวกัน มรรคผล
นิพพานก็อยูท ี่นั่นเปนผูรับ
นั่นละการมีผูแนะนําสั่งสอนเปนอยางนั้นละ ไมมีผแู นะนําสั่งสอนมันเปนไป
ไมได งูๆ ปลาๆ ไป เดี๋ยวก็ลมเหลวๆ มีครูมีอาจารยสอนอยางแมนยําเราตั้งใจฟง
จริงๆ จับไดปุบแลวไปตามนั้นเลย อยางพอแมครูจารยมั่นสอนนี้ไมผิดเลย ไมมผี ิด
สอนอยางถูกตองแมนยํา ฟาดเสียจนกระทั่งถึงหนองออ เรายังไมลืมนะ ที่ไปน้ําตารวง
อยูบนภูเขาวัดดอยธรรมเจดียเรายังไมลืม กิเลสขาดสะบั้นออกจากใจนี้จาเลยเชียว
โถ ใจดวงนี้มีอะไรปดมัน ก็มีแตกิเลสตัวแกวครอบดําๆ ปดหัวใจที่สวางจา
คอยรับสิ่งทั้งหลายนี้ พอเอาแกวครอบดําๆ นี้ออก เปดเทานี้มันจาเลย กิเลสปดใจปด
อยางนั้น ใหสัตวทั้งหลายไดรับความทุกขทรมาน ปดใจแลวยังหลอกใจไวทั้งๆ ที่ผดิ อีก
คนจึงมักจะทําผิดมากกวาทําความดีนะ ทําผิดละมาก ใครๆ ก็ผิดมากอนนะ ที่จะแกตวั
นี้นอยมาก ที่จะใหแกตวั นี้ดีภายหลัง ตโมโชติปรายโน ทีแรกก็มืดบอด ครั้นตอมาก็
โชติสวางไสวไปขางหนา พูดเทานั้นละ
รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
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และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
พรอมเครือขายทั่วประเทศ

