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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พทุธศักราช ๒๕๕๑ 

สะทกสะทานกับใครสามโลกธาตุนี้ 
กอนจังหัน 

 วัดปาบานตาดมันเปนแกงหมอใหญ การขบการฉันของพระก็เปนแกงหมอใหญ 
ใครมามุงอรรถมุงธรรมใหพิจารณาดวยดี เร่ืองอาหารการกินทับหัวใจได ธรรมงอกเงย
ไมได แตกิเลสกับพุงงอกเงยได กินแลวนอนไมตื่น มันฝกทรมานอะไรก็ไมทราบ เรา
มองดูมองไมเห็น หลับตาดูนะ ผูมาฝกตนตองทุกส่ิงทกุอยางเขียมทั้งน้ัน อดอยากขาด
แคลนๆ แตธรรมกระจายๆ สวางไสวอยูในใจ อันนี้มันมตีั้งแตอาหารการกินสวางไสว
อยูในพุง ธรรมไมมีในใจใชไมไดนะ เรามาหาอรรถหาธรรมใหดูธรรม อยาดูส่ิงเหลานี้ 
ซึ่งที่ไหนมันก็มีไมอดอยาก 

ก็ไมทราบจะสอนใครวาอยางไร มันเปนแกงหมอใหญ สอนอะไรก็รวมไป
หมดๆ เลยไมไดเร่ืองราว ตามธรรมดาการสอนพระกับประชาชนญาติโยมแยกกนัๆ 
สอนเฉพาะๆๆ เราเคยปฏิบัติมาอยางน้ัน ครูบาอาจารยทั้งหลายก็ปฏิบัติอยางน้ัน อันนี้
แกงหมอใหญๆ สอนอะไรก็ไมไดเร่ืองไดราว เลอะเทอะไปหมดเวลานี้  

ใหฟตตัวเองนะการมาปฏิบัติธรรม ใหดูใจกับธรรม เบาบางหรือหนักแนน
ขนาดไหน อยาไปดูภายนอกตายนะ จมนะ สอนอะไรก็เปนเรื่องแกงหมอใหญๆ ไป
หมด ไมมคีัดไมมีเลือก ไมมีวรรคมีตอน ใชไมได เปนแกงหมอใหญไปหมดเดีย๋วนี้ 
เลอะเทอะทีเดียว วัดปาบานตาดนี่เลอะเทอะมาก การสอนก็รวมไปหมดเปนแกงหมอ
ใหญๆ ไมทราบจะแยกจะแยะ สอนอะไรเปนชิ้นเปนอันเปนวรรคเปนตอนมันไมมีนะ
เดี๋ยวนี้ กลายเปนแกงหมอใหญเลอะเทอะไปหมดนั่นละ ก็เราไมเคยทํามานี่ แตมันมา
เปนอยางน้ีจะใหทําอยางไร อะไรๆ ก็เลอะเทอะๆ ไปหมด แกงหมอใหญๆ ใชไมได
เลย 

ใหพิจารณาคัดเลือกตัวเองใหดีนะพระที่มาปฏิบัติมุงอรรถมุงธรรม มองดูหัวใจ
นั่นละสําคัญดวยสติๆ ตลอดจะไมคอยลืมตัว มนัเลอะเทอะไปหมดเดี๋ยวนี้นะ เลยไม
ทราบวาสอนใครเปนอยางไรๆ พระกเ็ลยเลอะเทอะๆ ไปหมด อะไรถามันมากๆ คละ
เคลากันแลวมนัเลอะเทอะ วัดปาบานตาดเปนวัดเลอะเทอะนะเดี๋ยวนี้ 

หลังจังหัน 
นี่ถังอะไร (ถวายสังฆทานเจาคะ มีพระพุทธรูปกับผาไตรเจาคะ) เรารับแลวๆ 

เอากลับคืนเสีย พระพุทธเจาไมพาแบกพาหามรูปเหลานี้นะ จะมาใหพระแบกไมแบก 
ลูกศิษยตถาคต ตถาคตไมพาแบกไมแบก เอา รับใหแลวเอากลับคืนไป ส่ิงเหลานี้มัน
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งาย สรางงายทํางาย แบกหามกันอึกทึก เปนศาสนวัตถุ มีแตวัตถุ หัวใจที่จะสัมผัส
สัมพันธกับธรรมที่เปนของเลิศเลอไมสนใจ หาแตของอยางนี้ งายนิดเดียว สรางนั้น
สรางน้ีสรางพระพุทธรูปขึ้นที่หัวใจไมสรางนะ พระพุทธเจาตรัสรูธรรมที่หัวใจ สาวก
ทั้งหลายตรัสรูธรรมที่หัวใจ เราตรัสรูธรรมที่ไหนไดเคยดูไหม ไปหาสรางนั้นสรางน้ี รูป
นั้นรูปนี้ แลวก็จะเอามาใหอาจารยแบก เราไมแบก เราแบกธรรมตางหาก 

เวลานี้เปนเวลาชวยโลก เวลาชวยตัวเองจะเปนจะตายไมมใีครทราบนะ พูด
ตรงๆ ภูมิใจที่ไดปฏิบัตมิา ไปนั่งอยูกอนหินฉันจังหันมีแตขาวเปลาๆ กับพวกปาพวก
เขา มีแหงละส่ีหลังคาเรือนหาหลังคาเรือน ภูเขาเรามองไปเห็นอยาเขาใจวาไมมีบานคน
นะ มี มีเปนแหงๆ อยูหลังเขาเตี้ยๆ หรือชายเขา พวกนี้หากนิตามปาตามรก ไป
บิณฑบาตอาศัยเขามากิน เขาก็มีศรัทธา โห พอใจมากนะ พวกอยูในปาในเขาเห็นเรา
ไปบิณฑบาต กุลีกุจอวิ่งเตนขวนขวายตื่นเตนกัน เขาอยูในปาหัวใจเขาเปนธรรม 
บิณฑบาตไดมาก็มานั่งบนกอนหินฉันจังหัน ฉันก็มีแตขาวเปลาๆ แหละ มีเศษอาหาร
นิดหนอยก็ไปวางใหกระแต กระแตอยูตามขอนไมอยูตามอะไรไปวางใหกิน 

เวลาทุกขทุกขมากนะ เหมือนหนึ่งวาในโลกนี้มีแตเราคนเดียวตกนรกทั้งเปน 
ตกนรกทั้งเปนๆ นี่ละฝกทรมาน ทางรางกายก็ไมใหกินมาก พอถพูอไถพอมีลมหายใจ
ไดประกอบความเพียรเปนที่พอใจ แตใจใหสงางามดวยอรรถดวยธรรม ทั้งวันทั้งคืน
หมุนติ้วๆ สติรักษาใจ เมื่อสติรักษาใจ ใจไมมีส่ิงรบกวน ส่ิงรบกวนก็คือสังขารนั่นละ
ปรุงตัวเอง รบกวนตัวเอง ก็ยิ่งสงบ สติรักษาไดดี จิตสงบเย็น จากน้ันก็คอยสงางาม
ขึ้นมา สงางามภายในใจ จากน้ันๆๆ เร่ือยๆ ขึ้นไปแลวจิตสวางจาเลย นั่นเห็นไหมละ  

อยางที่ไดไปอัศจรรยตัวเองอยูบนภูเขา ทําไมเราเกิดมาเราไมเคยอัศจรรย
ตัวเอง ก็ไดอัศจรรยแลวบนภูเขาเพราะการปฏิบัติธรรม เวลาถึงขั้นสวางน้ี โถ สวาง
จริงๆ นะจิต เวลาลมลุกคลุกคลานก็ฟดกันแบบลมลุกคลุกคลาน ใหถอยไมถอย เอา 
ลมลุกคลุกคลานซัดกันดวยแบบลมลุกคลุกคลาน พอตัง้ไดตั้ง ตั้งก็ซดักันแบบตั้ง ตั้งได
ขนาดไหนซัดกันขนาดนั้น จนสงางามจา 

การปฏิบัติธรรมอะไรจะละเอียดยิ่งกวาใจ สงางามที่สุดก็คอืใจ เลวรายที่สุดก็คือ
ใจ ถาลงกิเลสความมืดบอดไดหุมหอมันแลวไมมองเห็นอะไรละ พระอาทิตยรอยดวงก็
ไมมีความหมาย ใจมืดตื้อตลอด พอธรรมซักฟอกเขาไปดวยความพากความเพียร 
จิตใจถูกขดัเกลาออกมาคอยสวางออกๆ พระอาทิตยรอยดวงสูไมได นั่นเห็นไหมละ นี่
ละการฝกหัด จติใจเปนของเลิศเลอ เลวรายที่สุดคือใจ  เลิศเลอที่สุดคือใจ มาลงอยูที่
ใจหมด ทุกขมหันตทุกขก็อยูที่ใจ สุขบรมสุขก็อยูที่ใจ ตามแตจะฝกหัดไดมากนอย ถา
จะปลอยใหกิเลสตัณหาเหยียบย่ําทําลาย ไมฝาไมฝนไมดดัแปลงแกไขกนับางแลวมันก็
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มืดตลอดตั้งแตวันเกิดถึงวันตาย ตายแลวยังไปเกิดภพทีม่ืดบอด ไปเกดิที่นั่นละถาจิต
ไมไดฝกฝนอบรมนะ 

สถานที่ใดที่เลวรายจิตจะไปฝงอยูในนั้น นี่คือชอบสรางตั้งแตส่ิงเลวราย ความดี
ไมสราง สรางแตความเลวราย ทีนี้เวลาตายลงไปรางน้ีมันก็เปนดินน้ําลมไฟ มันไมเลว
ไมรายนะ ตัวจิตตางหากเปนตัวเลวราย ไมไดฝกแลวก็มืดตื้อไปอกี ไปภพใดชาติใดมี
แตความมืดตื้อ ความมดืตื้อกับความทุกขมหันตทุกขมันอยูดวยกัน 

ทีนี้เวลาเราสรางจิตใจของเราอบรมจิตใจใหดีแลว จิตใจมีความสวางไสว ไปที่
ไหนก็สวางตลอด ยังไมตายมันก็เห็นชัดๆ เราก็เคยพูดแลว โถ ทําไมใจเราถึงได
อัศจรรยถึงขนาดนี้ นี่ถึงขั้น ทั้งๆ ทีย่ังไมพนนะ แตมันสวางกระจางแจงอัศจรรยขนาด
นั้นในหัวใจเรา เราไมเคยเปน มันเปนก็ตองไดอทุานออกมา โถ ใจดวงนี้ทําไมถึงสวาง
กระจางแจง มันจาไปหมดเลยครอบโลกธาตุ ทั้งๆ ทีก่ิเลสยังอยูนั้นละ มันอัศจรรย
ตัวเอง ยืนรําพึง โอโห ใจเรานี่ทําไมมันถึงสวางไสวอัศจรรยถึงขนาดนี้ จาไปหมด 
ครอบโลกธาตุ กิเลสยังอยูนะนั่น ทีนี้พอกิเลสขาดสะบั้นลงแลวมันสวางอะไรไมตอง
ถามกัน นั่นละมันตางกนัอยางน้ันละจิต 

กิเลสตัวมืดบอด มลทนิเหมือนแกวครอบไฟฟา ไฟฟาจะสวางขนาดไหนเอา
แกวดําๆ ไปครอบปบมันก็มืดตือ้ ภายในสวางแตภายนอกมันสงแสงออกมาไมได นี่
กิเลสปดบัง แกวครอบกิเลส คือกิเลสปดบังหัวใจมันก็มืด ทีนี้พอกระจายกิเลสออกไป
ดวยความพากความเพียร  พอออกหมดนี่จาไปเลย นั่น เคยมาพูดใหพี่นองทั้งหลายฟง
อวดที่ไหน ไมไดอวด เราทําแทบลมแทบตายผลปรากฏขึ้นมาอยางไรมาเลาใหพี่นอง
ทั้งหลายฟงเพื่อเปนคติตวัอยาง มันผดิไปแลวเหรอ มันหยาบไปแลวเหรอ ดูถกูเหยียด
หยามกันไปอยางน้ันนะ พวกกิเลสมันชอบเยอหยิ่ง กิเลสคือตัวจองหองที่สุด ตัว
เยอหยิ่งจองหองพองตัวมากที่สุดคือกิเลส 

ทําความดีจะมาเลาความดีใหฟงน้ีกิเลสมันดูถูกเหยียดหยามนะ มันเยอหยิ่ง
จองหอง ตัวมันมืดตื้อนะ ธรรมที่ทานนํามาพูดสวางกระจางแจง กิเลสมันอวดดีของมนั 
อึ่งอางกับวัววาอยางน้ันเถอะ โธ ใจดวงนี้ลองดซูินะ ลองฝกใหมันไดดซูินะ นี่สอนทาน
ทั้งหลายมานานสักเทาไรๆ จวนจะตายก็ออกละธรรมะออกเรื่อยๆ ธรรมะที่ไมเคยออก
ก็ออก ออกละ มันเต็มอยูในหัวใจ นอกจากจะควรพูดหนักเบามากนอยเพียงไร เพือ่
ประโยชนแกผูมาฟงจะไดขนาดไหนก็ออกขนาดนั้นๆ ถาผูที่มุงตอมรรคผลนิพพาน
จริงๆ จังๆ ทางนี้ผึงใสกนัเลยเชียว ดึงลากกันขึ้นทนัทีเลย 

เพราะฉะนั้นการเทศนสอนพระผูปฏิบัติเพื่ออรรถเพื่อธรรมจริงๆ ดังพอแมครู
จารยเทศนนี้ โห ฟาดินถลม ของงายหรือเทศน เปรี้ยงๆ ผูฟงน้ีกลอมใจลง เทศนส่ี
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ชั่วโมง ไมไดกระดิกพลิกแพลง ลืมเนื้อลืมตัวไปหมด ธรรมะกลอมเขาไป จิตมันแนวลง 
ฟงอยางน้ันซิฟงธรรม เพราะฉะนั้นในครั้งพุทธกาลทานเทศนบรรดาประชาชนทั้งหลาย
ไดสําเร็จมรรคผลนิพพานจํานวนมากนอย จะไมมากนอยอยางไรก็ธรรมทั้งน้ันออกจาก
พระทัยพระพุทธเจา ธรรมบริสุทธิ์เสียดวย ชะลางไปมันก็สะอาดซิ อะไรจะเหนือส่ิงชะ
ลางละ มันก็สะอาด ใจเราก็ใหฝกหัดเสีย มันจะอะไรเหมือนกัน 

นี่พดูเสียมันจะตายแลว มันจาครอบโลกธาตุใจดวงนี้นะของเลนเมื่อไร กิริยา
ทาทางนี้อยูในสนามโลกธรรม ตําหนิติเตียนติฉินนินทา ยกยอสรรเสริญกันได กิริยาที่
แสดงได แตอันนั้นมันเหนือหมดแลวอยูภายในใจ ไปตําหนิไดอยางไร สนามโลกธรรม
ก็คือสมมตุิตอสมมุต ิ ธาตุเขาธาตุเรา กิริยาของเขาของเรามากระทบกระเทือนกัน ใคร
พอใจก็ชมเชย  ใครไมพอใจก็ตําหนิติเตียน นี่ธาตุขันธอยูในโลกธรรม แตจติใจเหนือ
ไปหมดแลว จาครอบโลกธาตุ 

นั่นละใจเปนอยางน้ันละ ไมมีอะไรวิเศษยิ่งกวาใจและเลวยิ่งกวาใจ ขอใหพากัน
ฝก พระพทุธเจาแทๆ ศาสดาองคเอกแทๆ มาสอนโลกทําไมจึงไมฟงกัน ฟงตัง้แตเสียง
กบเสียงเขียดเสียงเพลงลูกกรุงลูกทุงไปอยางน้ันเหรอ มันก็ไดแตอยางน้ันแลว มันจะ
ไดของดิบของดอีะไร มาคุยกันนี้หาความสุขความเจริญมาคุยกันไมมี มแีตเลาเร่ืองกอง
ทกุขสูกันฟง ไปในงานศพมันมีตัง้แตเอาอะไรมาระบายกัน ไปในงานศพนะเปนเวลามี
โอกาสที่ไดชมุนุมคุยกัน ไปในงานศพตางๆ เชนกรุงเทพฯนี่เขามีเมรุไปรอเผาศพนั่ง
เต็มทิศเต็มแดนอยู มีแตคุยกันมาระบายความทุกขตอกัน  

อยางวัดธาตทุองนี่แหละ ตั้งแตตั้งกรุงเทพฯมาจะไมมพีระองคไหนเทศนแบบ
เรา วัดธาตุทองพระเทศนมันไมไดฟงเสียงนะ นั่งคุยกัน เราก็ซัดเสียเปรี้ยงเลยทันที 
เงียบหมดเลยนะ เห็นไหมละอํานาจของธรรม นี่จิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แสดงตอกองมูตร
กองคถู กองมูตรกองคถูมันหนาก็ซัดลงอยางหนักนะซิ เงียบหมดเลย วัดธาตุทอง เอา
วัดธาตุทองละเขานิมนตเราไปเทศน  เทศนมันไมไดฟงเสียงเรานะ ก็ธรรมมนัเหนือโลก
อยูแลว จะปราบโลกไมไดอยางไร ซดัเปรี้ยงเลย เงียบหมดเลย  

วัดธาตุทองก็มีเทานั้นละมีพระบาองคเดียวนี่ไปเทศน เงียบหมดเลยจริงๆ ขึ้น
เปรี้ยงๆ เลย ถาลงมันไดออกธรรมแลวมันไดฟงใครเมื่อไร อะไรจะเหนือธรรมวะ มัน
มาอะไร มันมาหาคุยกันเราก็ซัดกันเลย อูย เงียบจริงๆ วัดธาตุทองก็มีคราวนั้นละที่เขา
ฟงเทศนเงียบ นอกนั้นไมเห็นมี เขาไมไดสนใจฟงเทศนเรานะ สนใจตั้งแตแวดๆๆ ใส
กัน อูยเหมือนบา มาระบายความทุกขตอกันฟง นี่มันฟงทกุอยาง พิจารณาทุกอยาง 
ธรรมนี้คุนกับใครเมื่อไร ไมไดคุนกับใครนี่นะ อะไรๆ แงดีแงชั่วมันจะตามรูตามเห็นไป



 ๕

หมด นอกจากไมพูดเทานั้น ทีนี้เวลามันหนาแนนขึ้นมากๆ นีก้็ใสกันสักทหีนึ่ง วัดธาตุ
ทองเงียบหมดเลย เห็นไหมละ 

นั่นละธรรมเปนอยางน้ันละ สะทกสะทานกับใครสามโลกธาตุนี้ อะไรเหนือธรรม 
ความเลิศเลอก็คอืธรรม อันนี้มันเลิศเลออะไร มาจอแจๆ ลบธรรม เหยียบอรรถ
เหยียบธรรมทั้งๆ ที่ทานกําลังเทศนอยูนั่น นี่ไมเปนอยางน้ัน ใสเปรี้ยงๆ นี่ไมไดมาหา
เอาอะไรนะ มาสงเคราะหจิตใจตางหากน่ีนะมาเทศนนี่ เราไมมาหวังอะไร มันเปน
อยางไรหัวใจเหลานี้นะ เปนลูกชาวพุทธไมฟงเสียงอรรถเสียงธรรมจะไปฟงเสียงอะไร 
ซัดอยางน้ันซิ อยางน้ันแหละ มันไมเหมือนใครนะนี่ถาลงมันไดขึ้นแลว ก็มันเหนือทุก
อยาง นอกจากไมออกแสดงเทานั้นเอง ถามารมันหนักมากก็เอาสักทีหนึ่ง ถามันไม
หนักมากก็เฉยหูหนวกตาบอดไป แตเวลามันจะออกลวดลายนี่ โถ วาอยางน้ันเลย บอก
วาโถเลย เปร้ียงๆ เลยละ อะไรจะเลศิเลอยิ่งกวาธรรม ใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลว
จาครอบโลกธาตุ จะมาวาอะไร ขี้หมูขีห้มามันจะเอาความวิเศษอะไรมาอวดธรรมวะ 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

จากเครือขายทั่วประเทศ 
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