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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ใจเปนรังใหญของงาน 
 เราเห็นพี่นองทั้งหลายเขาวัดเขาวาทําบุญใหทาน นี่เปนโอชารสของธรรมเขาสูใจ 
อยางอื่นไมสําเร็จ มีเงินทองขาวของกองเทาภูเขา ตายแลวยังเหลือแตกองกระดกู ผู
เปนเจาของเหลือแตกองกระดูก สมบัติก็กองอยูนั้นไมมีอะไรติดตัวไป สวนบาปกับบุญ
ติดอยูภายในใจ ใครสรางบาปมากก็เรียกวากองฟนกองไฟเผาตลอด ใครสรางบุญสราง
กุศลมากกม็ตีั้งแตความชุมเย็นเต็มในหัวใจไปเลย กองสมบัติทั้งหลายเหลานั้นทิ้ง กอง
กระดูกก็ทิ้ง สมบัติมากๆ ก็ทิ้ง ไปแตบาปกับบุญติดหัวใจไป นี่เปนหลักความจริง ไมมี
ใครพูดไดอยางน้ีนอกจากศาสดาองคเอก 

สวนมากพวกตาบอด กิเลสมันหลอกวาตายแลวสูญๆ พวกนีพ้วกเหมาความชั่ว
ทั้งหลาย ทําตามใจชอบๆ เพราะตายแลวก็สูญ พวกนี้พวกทาํบาปมากที่สุด เร่ืองบุญไม
ถามถึงเลย จะทําแตบาป คือตามความชอบใจ ความชอบใจเปนฝายต่ํา มันก็ลงทาง
ต่ําๆ เร่ือย แตตายแลวมันไมสูญละซิ จิตดวงนี้ไมเคยสูญไมเคยฉิบหาย แมไปตกนรก
อเวจีอยูกี่กัปกี่กัลป ทกุขเทาไรตามกรรมของตนยอมรับวาทุกข แตไมยอมฉิบหายคอืใจ 

ทีนี้กรรมทั้งหลายอยูในกฎอนิจจัง มันก็คอยเปลี่ยนแปลง พอหมดกรรมอันนั้น
ก็เปลี่ยนมาๆ จนกระทั่งดีดขึ้นมาเปนคนดีได แลวก็ใจดวงนี้ละดีดถงึนิพพาน ลงนรกก็
ไมสูญ ดีดไปถึงนิพพานก็ไมสูญเปนธรรมธาตุ อนันั้นหมดปญหา พอดีดขึ้นถึงนิพพาน
แลวหมดปญหาโดยสิ้นเชิง ไมมีปญหาอะไรจะติดตอกันไปไดอกี หมด เรียกวาเปน
ธรรมธาตุ จิตดวงนี้กลายเปนธรรมธาตุแลว 

ใหดูทางดานจิตตภาวนา พระพุทธเจาทรงตรัสรูดวยจิตตภาวนา พระสาวก
ทั้งหลายตรัสรูดวยจิตตภาวนา จึงรูเร่ืองของใจไดเต็มเม็ดเตม็หนวย เรานักปฏิบัติก็รูได
ก็เพราะจิตตภาวนาที่ชัดมากนะ สวนการงานการกุศลทั้งหลายก็เปนความอบอุนภายใน
ใจ ทางจิตตภาวนาเปนใจกลาง นี่ละเขาตรงนี้ๆ แลวทีนี้ตามดูจิต เวลาฝกหัดเขาดาย
เขาเข็มมันไมยอมเขา จติมันเถลไถลไมยอมเขา ฝกไปหลายหนหลายครั้งก็คอยไดหลัก
ไดเกณฑกาวเขาสูความสงบเย็นใจๆ ทีนี้จิตก็คอยผองใสขึ้นไปเรื่อยๆ 

แตกอนไมรูวาจิตเปนยังไงกายเราเปนยังไง ก็เหมาเอากายทั้งกายกับจตินี้ละวา
เปนเราเปนของเรา ความจริงจิตเปนจิต รางกายนี้เปนเรือนรางของจิต เวลาภาวนาเขา
ไปๆ จิตตะลอมตัวเขามาเปนตัวของตัว เร่ิมแตความสงบเปนสมาธิจิตจะเริ่มตะลอมตวั
เขามา ใหทราบชัดวารางกายสวนตางๆ นี้เปนเรือนรางของจิต ยิ่งจิตมคีวามละเอียด
มากเขาไปเทาไรยิ่งเห็นไดชัด วารางกายนี้เปนเพียงเรือนรางของใจเทานั้น คือใจใส
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สวางกระจางแจงอยูภายในเปนตัวของตัวอยู รางกายจะเปนอะไรก็เปนตาม สวนใจมี
ความสงบผองใสเดนอยูทามกลางรางกาย เดนเทาไรก็ยิ่งเดนขึ้นที่นี่ ตรงกลางหัวอกนะ
ไมไดอยูบนสมอง นักภาวนารู 

ความจํานี้ขึ้นบนสมอง เชนเราเรียนอะไรๆ ใชความจดจํานี้ขึ้นสมองจนสมองทื่อ
จําไมได แตทางดานจิตตภาวนานี้มีความสงบผองใสมากนอยเพียงไรจะกระจางอยูนี้ 
สงบเย็นสวาง สวางเรื่อยๆ อยูที่หัวอก นี่คือจิตตภาวนา จิตตภาวนารูวิถีทางเดินของจติ 
ความเปนอยูของจิตและของรางกายไดเปนอยางด ี นอกนั้นไมสามารถมองเห็นไดเลย 
จิตตภาวนาเปนเอก เห็นไดเรียกวาเต็มเม็ดเต็มหนวยจนกระทั่งถงึขั้นบริสุทธิ์ เห็นโดย
ลําดับลําดาจนกระทั่งบริสุทธิ์ นี่ละทีน่ี่มันไมไดสูญนะจิต 

ที่โลกวาสูญๆ คือโลกตาบอดมันไมเห็น สวนพระพุทธเจาเปนโลกวิทู ทรงรูแจง
ทั้งภายนอกภายใน รูแจงโลกนอกโลกในตลอดทัว่ถึง รูหมด กิเลสภายในใจก็ซักฟอก
ออกหมดโดยสิ้นเชิง เหลือแตจิตลวนๆ เลยกลายเปนธรรมไป จิตกลายเปนธรรมนี้
เรียกวาธรรมธาตุ อยูในรางกายนี้เรียกวาจิตบริสุทธิ์ หรือเรียกวาพระอรหันต ถาใหชื่อก็
วาพระอรหันต นั่นละจิตของทานเปนธรรมธาตุแลวอยูในรางกาย 

รางกายนี้เปนเรือนรางของธรรมชาตอิันนั้น พอธรรมชาตินี้หมดสภาพไปตาม
เร่ืองของมัน ดินเปนดิน น้ําเปนน้ํา ลมเปนลม ไฟเปนไฟกระจายออกไป จิตดวงนี้ดดี
ออกไปนี้เรียกวาธรรมธาตุ ดีดออกจากนี้แลวก็เปนธรรมธาตุ ทีนี้เที่ยงตลอด ทาน
เรียกวานิพพานเที่ยง ก็คือจิตที่บริสุทธิ์เปนธรรมธาตุแลวนั้นแล ไมสูญ ทานจึงสอนให
ภาวนา เพื่อความพนทุกขโดยสิ้นเชิง ไมตองมาเกดิตายแบกหามกองทุกขซ้ําๆ ซากๆ กี่
ภพกี่ชาติกีก่ปักี่กัลป 

ใจดวงนี้ไมตาย เกิดตรงนี้ตายแลวไปเกิด คาํวาตายก็คือรางที่เขาไปอาศยัมันพัง
ลงไป ไปเขารางน้ันเขารางนี้ เกิดที่นั่นตายที่นี่ สําหรับใจเองไมตาย ที่มันเคยเปนอยางน้ี
มาขาดสะบั้นไปหมด ไมเขารางไหนอีกตอไป เปนธรรมธาตุลวนๆ นี่ละที่นี่เที่ยง 
เรียกวานิพพานเที่ยง ไมมีส่ิงใดเทีย่งในโลก โลกน้ีเปนโลกอนิจจัง กฎอนิจจังทั้งน้ัน 
สวนวิมุตติหลุดพนไปแลวจากกฎอนิจจังน้ีเปนความเที่ยงตรงไปเลย เรียกวานิพพาน
เที่ยง 

ใหไดเห็นดวยภาวนามันถึงชัดเจน นักภาวนาไดรูประจักษตนเองไมจําเปน
จะตองถามใคร จะมีคนจํานวนสักเทาไรจะไปถามคนหนึ่งคนใดไมสนใจ ธรรมชาตินี้ 
สนฺทิฏฐิโก รูขึ้นประจักษตนภายในตนแลวพอหมดเลย พระพุทธเจากพ็อ ตรัสรูเปน
ศาสดาพอ สอนโลกไดเตม็เม็ดเต็มหนวย พระอรหันตพอตรัสรูธรรมหรือบรรลุธรรมได
เต็มเม็ดเต็มหนวย สอนโลกไดเต็มภูมิไมตองไปทูลถามพระพุทธเจา นี่ละความเชื่อ
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ตัวเอง เชื่อ สนฺทิฏฐิโก ผลแหงความดีของตนทีไ่ดสรางมาถึงขั้นตายใจแลวที่นี่ ไมมีเยื่อ
ใย อดีตอนาคตอะไรไมมี ปจจุบันก็ไมมี เปนสมมุติทัง้หมด อันนั้นเลยหมดแลว นี่จิต
ดวงนี้เปนอยางน้ันใหจํา 

อยาเขาใจวาสูญนะ ตามดวยจิตตภาวนาอยาไปตามลมๆ แลงๆ เชื่อหูนั้นเชื่อ
ปากนี้ โกหกกันไปลมๆ แลงๆ ไมมีใครไดหลักไดเกณฑ สวนทานผูทรงอรรถทรงธรรม
รูตามความจริงแลวทานไมไปถามใคร ประจักษอยูในหัวใจ สนฺทิฏฐิโก ประกาศปาง
ขึ้นมาในวาระสุดทาย เรียกวาส้ินสุดแลว วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ นาปรํ อิตฺถตตฺา
ยาติ พรหมจรรยไดอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําเรียบรอยแลว ไดรูแจงเห็นจริงทุก
อยางแลว กิจอื่นที่จะทําใหยิ่งกวานี้ไมมี นั่น หมดงาน พระอรหันตทานหมดงาน 

งานมันอยูกบัใจนะ ที่จะดีดดิ้นไปงานโนนงานนี้ภายนอกนั้นมันออกจากใจ ใจ
เปนรังใหญของงาน พอรังใหญของมนัตัวยุงอยูในนั้นคือกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแลว 
หมดงาน พระอรหันตทานไมมีงาน หมด จะละกิเลสตัวไหน เรียกวาหมดโดยสิ้นเชิง ที่
ทานปฏิบัติก็ปฏิบัติกับสมมุติ ที่มันเปนสมมุติอยูดั้งเดิม ลบลางไมได กป็ฏิบัติตามมนั 
พาอยูพากินพาขับพาถายพาหลับพานอน เคลื่อนไหวไปมาเพื่อขันธนี้ทัง้นั้น ไมไดเพื่อ
จิต จิตหมดภาระทุกอยาง เปนอยางน้ันละ 

นี่ละธรรมพระพุทธเจาแนนอนตายตัว มีศาสนาเดียวทานทั้งหลายจําเอาไว 
เจาของศาสนาเปนศาสดาองคเอก ตรัสรูธรรมขึ้นมาใจบริสุทธิ์ สอนโลกดวยความ
บริสุทธิ์ในพระทัย จึงไมมีคําวาผิดวาพลาด สอนโลกทั้งๆ ทีม่ีกิเลส สอนเขาก็งมๆ ไป
อยางน้ันละ สอนตัวเองก็งมๆ ไป งูๆ ปลาๆ ถารูตัวเองรอบหมดแลวไมมีที่จะงูๆ 
ปลาๆ สอนตรงเปงๆ เลย นี่ละใจดวงนี้ใหพากันจําเอา มันพาเกิดพาตาย แตละรางๆ 
นี้มันเกิดไดหลายประเภท เกิดไดหมดนั่นแหละ พวกมดพวกแมงสัตวน้ําสัตวบกสัตว
อะไรมันเคยผานมาทั้งนั้น 

จิตดวงนี้ไปไดหมดตามอาํนาจแหงกรรม ไปเกาะใดภพใดชาติใดก็เกาะอยูใน
ภพนั้น ชาตินั้นเสวยกรรมไป พอหมดวาระนี้แลวกรรมที่ตอเงือ่นกับอะไรอีกกต็อกันไป
เร่ือยเลย พอจิตบริสุทธิ์ผึงแลวนั้นไมตองละที่นี ่ไมไปไหนเลย บริสุทธิ์สุดสวน พากันจํา
เอานะ วันนี้พูดมากไมไดมันหูอื้อแลว พูดยากหอูื้อ พอพูดนีม้ันออกนี้ หูอื้อไมพูดมาก
ละ เอาละทีนี้จะใหพร.. 

โห ปวดขาตองเหยียดขา ไมเหยียดไมได นี่ละที่วาปฏิบัติกับขนัธอยางน้ี มนัเปน
ภาระ พระอรหันตทานเปนภาระกับแบกขันธ อยางอื่นไมมี พาอยูพากินพาหลับพานอน
พาขับพาถาย พาเคลื่อนไหวไปมาอยูตลอด จนกระทั่งมันหมดสภาพแตกกันไป จติก็
หมดภาระ 
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รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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