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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

สังขารหลอกพระอรหันต 
 

 ทีแรกเรานึกวาเชียงใหมไกลกวาเพื่อน บรรดาที่เราไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ วา
เชียงใหมไกลกวาเพื่อน ครั้นเวลาไปจริงๆ แลวจันทบุรีไกลกวาเพื่อน จากน้ีไปไปถึง
กลางเมืองจนัทบุรี ๖๔๐ กิโล ไปโรงพยาบาล ๖๔๒ เพราะวันนั้นเราไปเยี่ยมโยมพอ
ทานฟกที่โรงพยาบาล ๖๔๒ กิโล ไปทางโปงนํ้ารอน ถาไปทางอื่นเพิ่มเขาอีกมันออม ถา
ไปทางนี้ตรง เชียงใหม ๖๑๖ กิโลจากน้ีไป ๖๑๖ กิโลถึงเชียงใหม จันทไกลกวาเพื่อน 
คือไปทีไ่หนเราเอาเข็มไมลจับแลวก็จําเอาไวๆ ไปคราวหนาคราวหลังก็กะตวงเวล่ําเวลา
ไดถกูตอง ประมาณเวลาเทานั้นๆ ถึง 

ที่ไกลที่เราไปมาอยูเร่ือยๆ ก็คือเชียงใหมกับทางจันท นึกวาเชียงใหมจะไกลกวา
เพื่อน ที่ไหนไดจันทไกลกวาเพื่อน ไกลกวาเชียงใหม ๒๔ กิโล ถาไปทางปราจีนยิ่งไกล
กวานี้ มันออม ถาตรงไปทางสระแกว โปงนํ้ารอนจะใกลกวากัน เราก็ไปทั้งสองน่ัน
แหละ ทางดีดวยกัน เปนแตทางโปงนํ้ารอนมันขึ้นเขาลงเขา สวนทางนี้ไมคอยขึ้น พุง
เลย หากวาเปนเรื่องความสะดวกกวากนัเพราะทางที่มันออมพุงเลย สะดวกกวากัน คน
จึงมักจะไปทางนี้ มันดีดวยกันนะเรื่องทาง 

เที่ยวซอกแซกซิกแซ็กมากจริงๆ นะเรา เกี่ยวกับชวยชาตินี่ละ มันซอกแซก
ซิกแซ็กจริงๆ ที่ไหนไปเห็นหมดเลย เราไมไปเขาก็มานิมนตใหไปก็ตองไป สุดทายก็
เห็นหมด บางแหงเทศนซ้ําๆ ซากๆ  ขอนแกนดูเหมือน ๖ ครั้ง ฟงซิ ขอนแกนนาจะ
มากกวาเพื่อนยกเวนกรุงเทพ กรุงเทพนี่เหมือนยําลาบ แหลกเลยกรุงเทพ ไมทราบวา
เทศนกี่ครั้ง บอกวายําลาบพอ นอกนั้นขอนแกนเปนที่หนึ่ง ขอนแกนเทศน ๖ หน
เกี่ยวกับเรื่องชวยชาติ นอกนั้นแหงละ ๓ หน ๔ หน ไปตามอุบล สุรินทร ศรีสะเกษ 
บุรีรัมย หางมาบางไปเทศนในที่ตางๆ แตก็ไมหาง อยางน้ีละ นั่งเทศนนี้ออกแลวทั่ว
ประเทศไทยและออกทั่วโลก 

อยางเราเทศนอยูนี้สวนแสงธรรมก็ไดยินแลว เปนอยางน้ันนะ ที่ไหนก็ไดยิน
พรอมกันหมด ถาพูดถึงเร่ืองเทศนก็รูสึกจะ ในเมืองไทยเรานาจะเปนอีตาบัวนะเทศน
มากกวาเพื่อนจริงๆ จึงเรียกอีตาบัว เรียกไดทุกแบบเรียกเจาของ ใครจะเรียกก็ไดเรา
ไมมีอะไร จะยกขึ้นฟากเมฆก็ตาม  ฟากเมฆ ธรรมก็เหนือเสีย อะไรใตเมฆ ธรรมก็
เหนือเสีย ธรรมเหนือตลอดเวลา ทานจึงเรียกวาโลกุตรธรรม แปลวาธรรมเหนือโลก 



 ๒

โลกสมมุติทัง้มวล สามโลกนี้ธรรมเหนือหมด ทานจึงเรียกวาโลกุตรธรรม แปลวาธรรม
เหนือโลก ไปที่ไหนก็เหนืออยูอยางนั้น 

การเทศนาวาการเราก็ไมเคยคาดเคยคิดวาจะไดเทศนขนาดนี้อยางน้ี ถามี
เหตุการณมากกวานี้มันยังจะออกมากกวานี้อีกกไ็ด นั่นละธรรม แมน้ํามหาสมุทรยังมี
ขอบมีเขต ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลวไมมีขอบเขต เล็งดูพุทธวิสัยพระพุทธเจา
ดูซินะเปนยังไง สอนไดสามโลก สามแดนโลกธาตุพระพุทธเจาสอนไดหมดเลย เปน
อันดับหนึ่งองคศาสดา  นอกจากนัน้มาก็เต็มภูมิของทานของเราบรรดาสาวกทั้งหลาย 
สาวกทั้งหลายก็มีอยู ๔ ประเภทดังที่เคยพูดแลว 

ประเภทที่หนึ่ง เรียบๆ สุกขวิปสสกหรือสุกขวปิสสโก รูอยางสงบเรียบไปเลย 
พอพดูอยางนี้ก็ทําใหระลึกถึงทานสิงหทอง นี่ละแบบเรียบ ทานบอกวาไมทราบวามัน
หมดเมื่อไร ไมมีขณะไมมีเวล่ําเวลาบอกเลย ชําระไปๆ เร่ือย ตั้งแตหนาจนบาง บางจน
สุด จนไมมอีะไรที่จะชําระอีกแลว แตไมทราบวาหมดโดยสิ้นเชิงเมื่อไร ทานมาพูดให
เราฟง เวลาทานพูดทานวาทานไปเรียบๆ แตผลมันเหมือนกัน มันคานไมไดตรงนี้นะ 
ผลสุดทายมันเหมือนกัน ไปเรียบๆ ไปถงึผลสุดทายก็เหมือนกันกับผูมีขณะเหมือนกัน 
ผางเขานี่ขณะนี้ก็จา แตอันนั้นคอยไปๆ ไปจาเมื่อไรไมรูทานสิงหทอง นี่ไดเห็นชัดเจน
อยางปจจุบันอัฐิของทานกลายเปนพระธาตุ แนถาลงเปนพระธาตุแลวรอยเปอรเซ็นต 
องคนี้เรียบ 

เหลานั้นทานมักจะรูขณะทั้งน้ัน แตก็อยูใน ๔ ประเภท สุกขวิปสสโก เตวิชโช 
ฉฬภิญโญ จตุปฏิสัมภิทปัปตโต พระอรหันตมี ๔ ประเภทดวยกัน ประเภทเงียบๆ 
อยางทานสิงหทอง เวลาทานพูดไปๆ อะไรกถ็ูกตองเรื่อยๆ ไป เวลาสุดทายวาไมมีขณะ 
อยางพระอานนทเอนลง กําลังจะนอน หัวยังไมถึงหมอน เรียกวาพระอานนทบรรลุ
ธรรมในอริิยาบถ ๔  คือน่ังก็ไมใช กาํลังเอน เอนยังไมถงึหมอนไมเรียกวานอน สําเร็จ
ตรงนี้เอง หัวยังไมถึงหมอน ทานเอนลงไปแลว เรียกวาทานบรรลุธรรมในอิริยาบถ ๔ 

เราพูดใหมันเปดหัวอกเตม็ที่ สําหรับเรานี้เหมือนโลกธาตุไหวไปหมดเลย น้ําตา
พังเลย อันนี้มันพิลึกจริงๆ วางั้นเถอะ ของเราเปนอยางน้ัน เทียบกับทานสิงหทอง ทาน
เรียบๆ แตเวลาผลเปนอันเดียวกัน ผลสุดทายอันเดียวกัน อันนี้ถึงจะเหมือนโลกธาตุ
ไหวก็ตามผลสุดทายก็ลงจุดเดียวกัน แตสวนมากมีขณะทัง้นั้น องคไหนสําเร็จอยูที่
ไหนๆ ทานรู เชนอยางพระอัญญตระทานเขาไปเฝาพระพทุธเจา จะไปทูลถามปญหา นี่
เปนธรรมะขั้นสูงนะ ไปถงึพระคันธกฎุี ฝนตก น้ําหยดยอยลงมาจากชายคาตกถึงพื้นนี้ 
แลวตั้งเปนตอมเปนฟองขึ้นมา ทานก็พิจารณาน้ํา น้ําตกลงมากระทบกันแลวตั้งเปน
ตอมเปนฟองขึ้นมาแลวดับไปลงไปหาน้ําเหมือนเกาๆ 
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ทานพิจารณาเทียบกับเรื่องสังขาร สังขารคิดดีคดิชั่วก็ตาม เกิดดับๆ เหมือนกัน
หมด ทานเอาตรงนี้ เกิดมาจากไหนลงไปเปนน้ําเหมือนเกา ก็ลงไปหาจิต มันก็เขาถึง
จิตปง บรรลุธรรมในเดี๋ยวนั้น พอฝนตกหยุดแทนที่จะขึ้นไปทูลถามพระพุทธเจาไมไป 
เรียกวารูแลวในขณะนั้น ไมไปทูลถาม เห็นไหม สนฺทิฏฐิโก พระองคประทับอยูขางบน
พระคันธกุฎ ี สนฺทิฏฐิโก บอกอยูในนี้ แทนที่จะไปทูลถามพระพุทธเจากลับไมไป สนฺ
ทิฏฐิโก พระพุทธเจาประทานใหนี่วาจะรูเอง พอถึงนัน่ปบรูเอง ก็สนฺทิฏฐิโก 
พระพุทธเจาเปนผูประทานโอวาทขอน้ี สนฺทิฏฐิโก ผางขึ้นนี้ไปเลยไมทูลถาม นั่นละ
เรียกวา สนฺทิฏฐิโก รูผลงานของตนเองตั้งแตเร่ิมตนจนกระทั่งสุดยอด เปน สนฺทิฏฐิ
โกๆ ไปตลอด 

เตวิชโช ไดวิชชาสาม เราขี้เกียจอธิบาย 

ฉฬภิญโญ ไดอภิญญาหก เหาะเหินเดินฟา ดําดินบินบน คนเดียวทําใหเปนพัน
คนก็ได เทาไรก็ได ไมมีเลยก็ได เรียกวาเปนเครื่องประดับความบริสุทธิ์ของทาน 
เหลานี้เปนเครื่องประดบัทั้งนั้นแหละ 

จตุปฏิสัมภิทปัปตโต แตกฉานปฏิสัมภิทาญาณทั้งส่ี อัตถปฏิสัมภิทา ธัมม
ปฏิสัมภิทา นิรุตติปฏิสัมภิทา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา องคนี้แตกฉานหมดเลย 

แตกฉานในอรรถ อรรถนี้เหมือนวาเราเอาอะไรมัดไว แกอันนี้ออกกระจายออก
ไดหมด ยอๆ ทําใหพิสดารไดโดยอรรถโดยธรรม 

นิรุตติปฏิสัมภิทา แตกฉานในการพูดการจาการเทศนาวาการ การโตตอบทุกส่ิง
ทันหมดเลย รวดเร็วทันใจ 

ปฏิภาณปฏิสัมภิทา แตกฉานครอบไปหมดเลย นี่เปนอรหันตประเภทที่ส่ี 
ประเภทนี้ถาวาเครื่องประดับแลวเยี่ยมกวาเพื่อน ทานแสดงไวหมด เวลาปฏิบัติมันก็
เขาตรงนั้นๆ ใครปฏิบัติไป ปลีกแยกจากธรรมะพระพุทธเจาไปไหน วาเจาของเกงกวา
พระพุทธเจาไมมี รูตรงไหนหมอบเลย รูตรงไหนหมอบตรงนั้น เพราะฉะนั้นจึงลง
พระพุทธเจาในหัวใจดวงเดียวนี้เทานั้น ผางขึ้นมานี้พระพุทธเจากระเทือนกันหมดเลย 
ถามหาพระพุทธเจาองคไหนก็อันเดียวกันนี่ น่ัน เหมือนน้ําในมหาสมุทรกวางแสนกวาง 
จอมือลงไปไหนก็เปนมหาสมุทร จอลงตรงไหนกเ็ปนมหาสมุทรเหมือนกันหมด อันนี้
พอผางขึ้นมาปบนี่ เรียกวาจอแลวมหาวิมุตติมหานิพพาน ผางเขาไปแลวถึงกันหมดเลย 

พระพุทธเจากี่พระองค ตอบไดเมื่อไร มากตอมากพระพุทธเจา เพราะตรัสรู
แลวตรัสรูเลา นานแสนนานกี่กัปกี่กลัปมาไมหยุดไมถอย ยงัจะตรัสรูตอไปอกีเร่ือยๆ 
ของมากยอมไปแตของนอย ของถงึรอยถึงพันไปแตหนึ่งกับสอง หนึ่ง สอง สามแลวก็
ถึงรอยถงึพนัหมื่นแสน จนนับไมไดเลยพระพุทธเจาตรัสรู นี้ลงในหัวใจนะ เราไมไดลง
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กับอะไร เราลงในหัวใจภาคปฏิบัติยอมรับๆ พอผางขึ้นเทานั้นพระพุทธเจากี่พระองค 
ลงในนี้หมดเลย จอปบเทานี้ถึงกันหมดเลย พระพุทธเจาอยูที่ไหน จาลงไปนี้มันถึงกัน
หมดแลว นี่ละเปนหลักความจริงจากภาคปฏิบัติ เราก็ไมเคยไดคาดไดคดิวาจะรูจะเห็น
จะเปนอยางน้ี แตเวลามันเปนก็เปนอยางน้ีละ เปนเลยคาดเลยคิด หลักความจริงที่
แสดงขึ้นมาเปนความจริงลวนๆ 

ความคิดความคาดนี้มันไมแนนอน ดนเดาไปเกาหมัดไปดวย ไมวาแตเกาหมา
เกาหมัดดวย หมัดอยูกบัหลังหมาเกาไปดวยกนั ทั้งเกาหมัดเกาหมา พวกเรามันพวก
หมัดเกาหมาเกาไมแนนอน พวกนีพ้วกเกาหมัดเกาหมา ทีนี้เวลามันขึ้นเปนความจริง
แลวมันจาเลยหาที่คานไมได ก็จะไปคานอะไร ที่คานไมไดนี่ก็พระพทุธเจาสอนไวแลว 
นั่น จะไมลงพระพุทธเจาจะลงที่ตรงไหน จาขึ้นมา เปนอยางน้ันละ เพราะฉะนั้น
พระพุทธเจา พระอรหันตทานจึงไมไปถามใคร สนฺทิฏฐิโก พระพุทธเจาประทานให
เรียบรอยแลว จะรูผลงานของตนตัง้แตตนถึงที่สุด นั่นทานบอกไวแลว ไมตองไปถาม
ใครแหละ รูผลงานไดมากนอยรูไปเรื่อยๆ ยอมรับ ยอมรับไปเรื่อย ยอมรับตรงไหน
พระพุทธเจาสอนไวแลว ส่ิงที่เรายอมรับพระพุทธเจาสอนไวแลวๆ คานไดยังไง มีแต
หมอบเรื่อยๆ 

นี่ละถึงวาพระพุทธศาสนาเปนศาสนาชั้นเอกนะ ขอใหพีน่องทั้งหลายจําเอาไว 
เราเอาออกมาจากเวทีเลย ขึ้นเวทีฟดกันเต็มเหนี่ยว ไดออกมาอยางทีว่าน้ียอมรับหมด 
พุทธศาสนาเปนศาสนาที่มีแบบมีฉบับมาดั้งเดิม เปนแบบของทานผูรูจริงๆ ของจอม
ปราชญจริงๆ ทานเดินตามแถวเดียวกัน ทานไมไดสุมสี่สุมหาจับองคนั้นมาเปนศาสดา 
จับองคนี้มาเปนศาสดา ศาสนาน้ันศาสนานี้เขาใจไหมละ กิเลสเต็มหัวใจ อันนี้ไมมี องค
ไหนแบบเดียวกันหมดพระพุทธเจา เพราะฉะนั้นเวลาตรัสธรรมออกมานี้ จงึเปนแบบ
เดียวกัน ไมมีอะไรคัดคานกัน พระพุทธเจามากขนาดไหน พอมันจาขึ้นนี้มันก็รูเลย
ทันที โถ โถคําเดียวเทานั้น มากขนาดไหน เปนแบบเปนฉบับเรื่อยมา สอนไวโดย
ถูกตอง 

ที่ทานสอนไวนี้ใหเล็งใหดีนะ คําสอนใดก็ตามในโลกธาตุนี้ ไมมีคําสอนใดเสมอ
เหมือนคําสอนพระพุทธเจาทุกๆ พระองค เรียกวาหนึ่งไมมสีอง เอกนามกึ หนึ่งไมมี
สอง คือพระญาณหยั่งทราบเรื่องอะไรแลวแกไมตก ทราบยังไงตองเปนอยางน้ันๆ นี่
เรียกวาพระญาณหยั่งทราบ หนึ่งไมมีสองไมมีเกีย่งเปนอื่นไดเลย และการสั่งสอนธรรม
แกสัตวโลกก็หนึ่งไมมีสอง ความผดิพลาดไมม ี มีแตความถูกตองตั้งแตธรรมพื้นๆ ถึง
นิพพาน สอนดวยความถูกตอง เรียกวา สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว ชอบแลว
ทั้งนั้นตลอดเลย นี่เรียกวา เอกนามกึ หนึ่งไมมีสอง พระญาณหยั่งทราบ แลวก็
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พระพุทธเจาอุบัติขึ้นแตละพระองคๆ นี้มีเพียงพระองคเดียว ที่เปนหนึ่งไมมีสอง พระ
ญาณหยั่งทราบของพระพุทธเจาทั้งหลาย หนึ่งไมมีสองเหมือนกันเปนอันเดียวๆๆ เลย 
ไมมีอะไรคานได 

เชนอยางวา องคนี้กําลังปรารถนาโพธิญาณ พทุธภูมิ จะสาํเร็จเมื่อไรๆ ให
พระพุทธเจาทานเล็งญาณดู ระยะกปันั้นๆ นานขนาดนั้นละ จะสําเร็จเปนพระพุทธเจา
ชื่อวาอยางน้ัน สาวกขางซายชื่อวางั้น สาวกขางขวาชื่อวางั้นบอกไวหมดเคลื่อนไมไดเลย 
ตองเปนตามนั้นเลย เพราะทานหย่ังไวความถูกตองเรียบรอยหมดแลว เพราะฉะนั้น
เวลาพระโพธิสัตวที่ปรารถนาพุทธภูม ิ ถาพระพทุธเจาทรงทํานายแลวไมเปนอื่น ตอง
เปนพระพุทธเจาโดยถายเดียว ถายังไมทํานายพลิกไดเปลี่ยนได 

อยางทานอาจารยมั่นทานเคยเลาใหฟง ทานก็ปรารถนาพุทธภูมิเหมอืนกัน 
ปรารถนาพุทธภูมินี้พอจติจะเขาดายเขาเข็มทีไร เร่ืองพุทธภูมจิะแทรกเขามา พอแทรก
เขามาแลวถอยเสีย วางั้นนะ ถอยเสีย ทีนี้ควมอยากพนทุกขก็อยากพนเหลือกําลังจะทํา
ไงนา สุดทายเลย เอา เปนพระพุทธเจาทานก็บริสุทธิ์เหมือนกัน เปนแตเพียงวาอํานาจ
วาสนาของทานแนะนําส่ังสอนสัตวโลกไดมากมายกายกอง เราไมไดใครไดแตเราเทานี้ก็
พอ เพราะอยากพนทุกขเหลือประมาณ ขอยุติเร่ืองอธษิฐานเปนพระพุทธเจา กลับมา
เปนสาวกบารมีญาณ ใหมาเปนสาวก นี่ทานเลาเองนะ พอกลับมาจากนั้นจิตนี้พุงเลย
ทีเดียว พอปลอยเรื่องโพธิญาณ แตกอนพอจะเขาดายเขาเข็มภาพมา วางั้นนะ มาสวน
กันก็ถอยเสีย เพราะเคารพภูมิของตนที่ปรารถนาเปนพระพุทธเจา ทนีี้หลายคร้ังหลาย
หนความอยากหลุดพนจากทุกขมันเหลือกําลัง แลวขอนอมนมัสการขอลา ของดจาก
การปรารถนาพุทธภูมิ ขอเปนสาวกภูมิเทานั้น พอจากนั้นแลวก็เวิกไปหมดเลย จิตก็พุง
เลยทานวา นั่นเห็นไหมละ นั่นละอันนั้นก็เปนอุปสรรคเหมือนกัน พอเลิกเทานั้นจิตก็
พุงๆ เลย 

เพราะฉะนั้นนิสัยทานจึงมีลวดลายของพระพุทธเจาของพทุธภูมิติดอยู ความรู
ความเห็นแปลกๆ ตางๆ โถ ของเลนเมื่อไรความรูหลวงปูมั่น แปลกๆ ตางๆ รูไปหมด 
นี่ก็เปนนิสัยมาตั้งแตโพธิญาณโพธิสัตว เพราะถาเปนพระพุทธเจาแลวความรูนี้จะแตก
ที่สุดเลยนะ นี่ทานยังไมถึงน้ันก็ยังมีลวดลายอยู นี่ทานเลาใหฟง อะไรที่ทานเลาใหฟง
แมนยํามาก เราไมมีคําวาถอนนะ ถาลงไดยินจากปากจากคําทานแลวนี้เปนไมถอนเลย 
แนทีเดียว 

นี่เราพูดถึงเร่ืองพระอรหันต ๔ ประเภท คําวา ๔ ประเภทเปนเครื่องประดับ
ทาน สวนความบริสุทธิ์เหมือนกันหมด ไมมียิ่งหยอนกวากัน สวนเครื่องประดับ เวลา
ปรารถนาใหพนทุกขแลวก็จริง แตขอวาสนาใหเลิศเลอในทางนั้นๆ ใหเดนทางนั้น นั่น
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ละเวลาสําเร็จแลวก็เดนคนละทางๆ นี่เปนเครื่องประดับทานไมใชตัวจริง อยางที่วาพระ
สารีบุตร ฝนตก ๗ วัน ๗ คืน นับไดหมดทกุเม็ด ฟงซินะปญญา มันเลยคอมพิวเตอร
โลก นั่นละคอมพิวเตอรธรรมเปนอยางน้ัน ตก ๗ วัน ๗ คนื นับไดหมดทุกเม็ด สวน
พระพุทธเจาผางออกมานี้ โอย อยาวาเลยสารีบุตร ฝนตก ๗ วัน ๗ คืน เธอนับได มัน
ขี้ประติ๋ว เราตถาคตใหตกตัง้กัปตั้งกัลปเราก็นับไดหมดทกุเม็ด นั่นเห็นไหม นี่ละที่วา
คอมพิวเตอรธรรม คอมพิวเตอรของศาสดากบัคอมพิวเตอรของโลกคลังกิเลส ตางกัน
อยางน้ัน 

เวลานี้พวกกิเลสมันก็อวดของมันคอมพิวเตอรของมัน แตกิเลสตัวหนึ่งจะหลุด
ลอยออกไปจากคอมพิวเตอรของมันไมมีเลย สวนคอมพิวเตอรของพระพุทธเจาของ
พระอรหันต คอมพิวเตอรถึงไหนกิเลสพังๆ ไป นี่ละคอมพิวเตอรมันตางกัน พวกนี้เอา
คอมพิวเตอรแบบไหนมาใชเดี๋ยวนี้ หรือเอาแตคอมพิวเตอรหาบกิเลสจนจะเอาไปไม
ไหว ทั้งลากทั้งเข็นเหรอ พวกคอมพวิเตอรคลังกิเลส กับคอมพิวเตอรของธรรมตางกัน 
อยางน้ันละธรรมจึงวาเลิศเลอ แตนี้โลกไมอยากสนใจ ฟงซิพระพุทธเจาทรงทอพระทยั 
คือมันไมอยากสนใจ มันวาอันนี้ไมใชวิสัยของโลกจะรูไดเห็นได คือมันเลยเสียทุกอยาง 
ปรากฏเหมือนวาเลยเสียทุกอยาง เอาตัวเองขามหัวคนทั้งโลกไปหมดเลย รูแตตัวคน
เดียวนอกนั้นรูไมไดเลย เอาตัวเองขามหัวไปหมด 

แตพอยอนเขามา เราเปนเทวดามาจากไหน เราทําไมรูได เขาเปนมนุษย
เหมือนกันทําไมเขาจะรูไมได เราทําไมถึงรูได รูไดเพราะเหตุใด ก็มีสายทางของทานมา 
ทานบําเพ็ญบารมีมามากนอย ใกลเขามาๆ นี่ละสายทาง เพราะเหตุนี้ละ เหตุสายทาง 
คือบารมีที่สรางมา ใครอยูที่ไหนทานจึงไมใหประมาทกัน พระพุทธเจาหามไมให
ประมาท แมแตสัตวเดรัจฉานก็ไมใหประมาทเขา หัวใจเปนอันหนึ่ง รางนั้นสวมใสกัน
เขาตามบุญตามกรรมเปนวาระๆ แตนิสัยอยูในจิตใจของสัตวนั้นมีเหมือนกันกบัเรา 
ทานจึงไมใหประมาทกัน พอพนจากนีแ้ลวเขาดีดสูงกวาเราก็ได นั่นฟงซิ มนัเปนไปตาม
วาระๆ เหมือนเราเดินทางสูงๆ ต่ําๆ ลุมๆ ดอนๆ ไปไมถอยก็ถึง เปนอยางน้ัน 

นี่ละเรื่องธรรมพระพุทธเจาเลิศขนาดนั้น แตโลกทั้งหลายไมสนใจกัน ถาพูดถึง
เร่ืองอรรถเรื่องธรรมจิตใจหอเห่ียวไมอยากไป ถาพูดเรื่องความรื่นเริงบันเทิง โถ เปน
บาสดๆ รอนๆ กินขาวก็ไมกินน้ํา อยากโดดเลย ไมตองกินมนัละน้ํา อันที่เปนบากับมัน
อยูนั้นเหมือนมันเลิศยิ่งกวาน้ํา ครั้นสุดทายมันก็มากินน้ํานั่นแหละ นี่ละธรรมะที่เลิศ 
เลิศอยางน้ี เวลาไดเปนขึ้นในจิตใจแลวมีฝงมีฝาที่ไหน ทุกส่ิงทุกอยางมหาสมุทรยังมีฝง 
ธรรมกับหัวใจเปนอันเดียวกันแลวจาครอบหมดเลย ไมมีฝง ครอบไปหมด จึงวา
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โลกุตรธรรม ธรรมเหนือโลก เหนือเสียทุกอยาง ไมมีอะไรติดในโลกอันนี้ แสนสบายก็
คือทานผูส้ินกิเลสแลว แสนสบายอยูนั้นหมด 

กิเลสเทานั้นที่มาขวางจิตใจใหเปนเสี้ยนเปนหนาม ทิ่มแทงไมมากก็นอย 
เหมือนผงเขาตามันก็ทุกขเทากับผงเขาตา เอาออกเสียหมดไมใหมีเหลือเลย เร่ือง
สมมุติทั้งมวลออกจากใจโดยสิ้นเชิง นั่นละบรมสุขอยูตรงนั้น ทานไมมีเร่ือง วันหนึ่งๆ 
จนกระทั่งวันนิพพานทานหมดเรื่อง เพราะกิเลสตัวสรางเร่ืองหมดไปแลว ความทุกขที่
จะแทรกขึ้นมาก็ไมมี ทานจึงไมมีเร่ือง มีแตเร่ืองธาตุเร่ืองขันธ เจ็บไขไดปวย ปวดหัวตัว
รอน อยางน้ีมีเหมือนกันเสมอกันหมด เปนแตเพียงวาเปนคนละฝง ไมไดเขาถึง
ธรรมชาตินั้น ธรรมชาตินั้นจะรับผิดชอบในรางกายก็ตาม แตส่ิงเหลานี้จะเปนทุกขมาก
นอยเพียงไร ไมสามารถที่จะเขาถงึจิตดวงที่บริสุทธิ์นั้นได เพราะเปนคนละฝงแลว 
เรียกวาเปน อฐานะ ใหเปนอื่นเปนใดไปไมไดแลว 

ธรรมะทานกาวเขาใหถึงแลวไมตองถามใครก็พูดไดเอง มันรูอยูในหัวใจไมพูด
ไดยังไง พระพุทธเจาก็รูที่หัวใจ สอนโลกได สาวกทั้งหลายรูดวยหัวใจเต็มภูมิตนเองก็
สอนโลกไดเหมือนกันหมด เพราะความรูนี้เปนเครื่องรับธรรม ธรรมกับความรูเปนอัน
เดียวกันแลว นั่นละที่นี่หมดเลยละ ลงธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลวหมดโดยสิ้นเชิง 
สมมุตินะ คอืใจกับธรรมยังไมเปนอันเดียวกัน ก็ยังมีสมมุตมิีวิมุตติอยูในนัน้ มีธรรมมี
โลกอยูในนั้น พอจิตกับธรรมเปนอันเดียวกันแลว จิตเปนธรรมลวนๆ ธรรมเปนจิตไม
อยากพูดนะ จิตเปนธรรมลวนๆ ไปเลย นั่น ตางกันอยางน้ันละ ที่กลาวมาเหลานี้สดๆ 
รอนๆ นะมรรคผลนิพพาน อยูในหัวใจของเราทุกคนๆ อยาใหกิเลสมันปกคลุมไวหมด
นะ เหมือนอยางสระนํ้าที่มีน้ําใสสะอาด แลวถูกจอกแหนปกคลุมมองลงไปไมเห็นน้ํา
เลย ใครก็บอกวาน้ําไมมี น้ําในสระนี้ไมม ี

จะมีไดยังไงก็จอกแหนปกคลุมแนนหมด มองหาน้ําไมเห็น อันนี้มองหาธรรมไม
เห็น ก็คือกิเลสปกคลุมหัวใจเอาไว หัวใจเต็มไปดวยน้ําอรรถน้ําธรรม แตกิเลสปกคลุม
ไวขางบน เพราะฉะนั้นใหเปดออก เปดกิเลสน้ีออก เปดออกตั้งแตความขี้เกียจขี้คราน
ใหเกิดความขยันหมั่นเพียร ตระหนี่ถี่เหนียวเปดออก แจกทําบุญใหทานเปนผลเปน
ประโยชน ตระหนี่ถี่เหนียวเก็บไวตายแลวไมไดประโยชนอะไร นั่นแยกกันออกๆ ซิ 
ธรรมตัดสินกิเลสตองตดัสินอยางน้ัน ถาไมอยางน้ันกิเลสลากไปหมด ตายแลวกองกนั
อยูไมเห็นไดอะไร 

ใครก็มีแตอนันั้นมีอันนี้มี เวลามีก็เอาอันนั้นละมาอวดในหัวใจวาเรามีนั้นเรามีนี้ 
บทเวลาตายแลวกองกันอยูไมเห็นมีใครเอาอะไรไปได หมด นั่นเหมือนกันกับทานกับ
เรา หาหลักหาเกณฑไมได สมบัติทวมหัวเอาตัวไมรอดกอ็ยางน้ีเอง สมบตัิภายในใจคือ
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ธรรมสมบัติมีอยูภายในใจแลว ไดแกบุญกุศลที่เราสรางไวแลวนี้ มีมากมีนอยจะเปนตัว
ของตัวไปตลอดนะ ธรรมมีอยูในใจนี้เปนตัวของตัวไปตลอด เพราะจะไดอาศัยอันนี้ละ 
มากนอยอันนี้ นอกนั้นอาศัยไมได แตเราก็ตองทาํไมทําไมได ธาตุขันธเปนของจําเปน 
เรียกรองตองการความชวยเหลือจากเจาของอยูเสมอ เดี๋ยวหิวนั้นหิวนี้ หิวหลับหิวนอน 
หิวอยูหิวกิน หิวนั้นหิวนี้ตลอด มีแตเร่ืองของธาตุของขันธของกิเลสแทรกอยูในนั้น ทีนี้
พออันนี้หมดไปแลว ยังเหลือแตธาตุขันธธรรมดา ความหิวโหยโรยแรงไมมีในหัวใจ 
ทานแสนสบาย นี่ละธรรมะสดๆ รอนๆ ใหนําไปปฏิบัติ ไมปฏิบัติจะไมเห็นละ 

เวลานี้จอกแหนกําลังปกคลุมจิตใจที่เปนอรรถเปนธรรมเอาไว เหมือนน้ําในสระ
เต็มขนาดไหนก็เต็มเถอะ ถาลงจอกแหนปกคลุมแลวมองไมเห็นทั้งน้ันละ อันนี้ก็
เหมือนกันจิตใจของเรามีธรรมขนาดไหนก็มีอยูงั้น แสดงออกไมได ตองเอาจอกเอา
แหนคือกิเลสตัณหานี้ออกเร่ือยๆ แลวก็เปดจาขึ้นมาๆ จาหมดทั้งสระเลย พากันจําเอา 

เร่ืองธรรมนี้เปนเรื่องเลิศเลอที่สุดแลว ไมมีอะไรเทียบแลวในโลกอันนี้ เอาอะไร
มาเทียบไมมี สามแดนโลกธาตุอะไรจะมาเทียบแขงธรรม มันก็เหมือนมูตรคูถแขง
ทองคํานั้นแหละ มูตรคูถก็คอืสมมุตทิั้งหลายสามแดนโลกธาตุ ทองคํากค็ือโลกุตรธรรม
ขึ้นไป เอามาแขงไมไดนะ กิเลสที่แขงกับธรรมอยูเวลานี้ก็เหมือนมูตรคูถแขงทองคํานั่น
แหละจะเปนอะไรไป ทานผูมีธรรมในใจทานไมไดตื่นเตน ใครจะวาอะไรดีๆ ทานก็ฟง
ไปอยางน้ันถาอยากฟง ไมอยากฟงก็เฉยเสีย เพราะอะไรไมเลิศเลอยิ่งกวาหัวใจที่ทาน
ครองไวแลวกับธรรมเปนอันเดียวกัน ทานเลิศเลอ ไปที่ไหนทานไมตื่นเตน พวกเรานี้
ตื่นบาตลอดเวลา บาไมเลิกก็คือพวกเรา ตื่นนั้นแลวตื่นนี้ อะไรก็ตื่น 

ตัวสังขารความคิดความปรุงน้ีตัวหลอกเกงนะ มันคิดอะไรเชื่อเลย คิดวาอยาง
นั้นคิดวาอยางน้ี ตื่นมันตลอดไมมีเขด็หลาบคือคนตื่นสังขาร ความคิดความปรุงน้ีมัน
หลอกตลอดเวลา เวลามีกิเลสอยูในนั้นยิ่งตัวหลอกรอยเปอรเซ็นต เอากิเลสออกหมด 
ยังเหลือตั้งแตขันธลวนๆ คือความคิดความปรุงมันก็ยังมีลวดลายหลอกอยูในนั้น แตมี
แตเพียงลวดลายหลอกเฉยๆ ตัวมันตายแลว กิเลสตายไปแลวขันธมันก็หลอก คดิเรื่อง
อะไรเชื่อทันทีนะ บางทีนึกวางู เดินไปมองไปเห็นรากไมนึกวางโูดดผึงเลย ความจริงมัน
รากไม นี่ก็คือสังขารมันหลอก มันไมใชงูมันรากไม แหม มึงหลอกกนูะนี่ มันรากไม
ตางหากไมใชงู กูจะจํามงึไวคราวหลังกูจะไมเชื่อมึง แลวคราวหลังก็เชื่ออกี อยางน้ีละ 

ตัวสังขารนี่ตัวสําคัญมากนะ เวลาถึงที่มันแลว มันก็มีลวดลายหลอกอยูในนั้น 
จนกระทั่งมนัดับ ลวดลายของสังขารนี้ลวดลายหลอกทั้งน้ัน กิเลสเสริมเขามาปบนี้เปน
ตัวหลอกทั้งหมดเลย แมแตกิเลสหมดไปแลว กิริยาของมันยังมีลวดลายหลอกอยูงั้น
แหละ เชนอยางตื่นรากไมนึกวางู พระอรหันตก็ตืน่ได อยาวาแตปุถุชนตื่น พระอรหันต
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ก็ตื่นได นึกวางูเหมือนกัน ก็สังขารหลอกพระอรหันตแตทานไมหลง ก็รากไมก็รูวามัน
หลอกอยูแลว อันนี้ก็เชื่อมันแย็บหนึ่งเทานั้น โห มึงหลอกกูนะ พากันจําใหดี สังขารตัว
นี้ตัวหลอกมากทีเดียว หลอกตลอดเวลา กิเลสไมมี เปนเครื่องมอืของธรรมแลวมันก็ยัง
มีลวดลายหลอกตามนิสัยของขันธอนันี้ 

สังขารขันธมีแตวาดภาพเรื่องน้ันเรื่องนี้ขึ้นมาหลอกไปเรื่อยๆ ถามีกิเลสแลวก็
หลงไปตามเลย ถากิเลสไมมี หลอกก็รูวาหลอก หลอกแลวดับไปๆ ไมมีอะไรจะหลง
ตามมัน เอาละวันนี้เทศนเทานั้น 

โยม เวลาจะตายไมอยากทรมานจะทํายังไงครับ 

หลวงตา ก็อยาทรมานซิ เปนบาหรือ ทั้งๆ ที่ไมอยากยังไปฝนทรมาน 

โยม มันอยากจะไปเฉยๆ  
หลวงตา ทาํจิตใหบริสุทธิ์เถอะไมทรมาน ธาตุขันธจะเปนอะไรมันก็ดีดอยูตาม

ขันธ จิตนัน้ไมมีอะไรทรมานไดเลย สมมุติหมดโดยสิ้นเชิง เพราะฉะนั้นพระอรหันต
ทานจึงบอกวาทานตายงายมากนะ พอวาจะไปแลวผึงเลย ทานไมยาก ปลอยปุบปงเลย 
เวลาอยูก็อยูไปกอน เชนทานชวยบานชวยเมืองชวยโลกชวยสงสาร พระพุทธเจา สาวก
ทั้งหลายชวย เราก็ชวย ถึงกาลเวลาแลวปบเขาในปาในรมไมชายคาที่ไหน ภูเขาที่ไหน
ทานปบเขาไปแลวดีดผึงเลย เพราะฉะนั้นพระอรหันตทานนิพพานในครั้งพุทธกาลจึง
ไมคอยมีในตํารา มีแตองคที่มีชือ่เสียงโดงดงั เชน พระอานนท พระสารีบุตร พระโมค
คัลลาน เปนตน เหลานี้มีชื่อเสียง นิพพานที่ไหนๆ รูกัน นอกนั้นทานเงียบ 

อยางน้ีละทานตายงายพระอรหันต ทานไมมีอะไรทานตายงายมาก ทาน
พิจารณา จิตของทานบริสุทธิ์เรียบรอยแลวดูขันธเฉยๆ ขันธนี้จะประคองตัวไปไดแค
ไหน พอเยียวยารักษาไดแคไหนทานก็รักษาไปๆ มันไมไหวแลวเหรอทิ้งปวะไปเลย นั่น 
ก็ทานไมมอีะไรเสียดาย อุปาทานขันธไมมี เปนแตเพียงรับผิดชอบเฉยๆ พวกเรานี่ทุกข
ทางใจมากกวารางกายเปนทุกขนะ รางกายเปนโรคนั้นโรคนี้ ทุกวันนี้ยิ่งเขาวาเปนมะเร็ง
ดวยแลว โอโห จะตายกอนแหละ มะเร็งยังนอนไมตื่นเลย เจาของจะตายกอนแลว นี่
เปนทุกขทางใจ โรคภายในใจนี้หนักมากนะ ถาโรคภายในใจไมมี อะไรจะเปนทุกข
ขนาดไหนมันไมเลยขันธเปนทุกข จะใหถึงใจเปนทุกขไมม ี
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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