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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ที่หนึ่งในโลกก็คือใจ 
 วันที่ ๑๐ นี้ก็จะไปนาแก แลวก็เขาบานแกง เหลานี้เราเคยไปอยูแลวบานแกง 
ทางขึ้นถ้ําพระเวส เราเคยไปอยูแถวนั้น วันที่ ๘ วันนี้ วันที่ ๑๐ ก็ไปนาแกดูวาคางคืน
หนึ่ง โอ บานนี้ศรัทธาเกงนะ เขาเรียกบานแกง ศรัทธาเกงมาก คอยรับกรรมฐานขึ้นลง
ถ้ําพระเวส จากนั้นไปถึงถ้ําพระเวสทาง ๔ กิโล เวลาพระไปพกัอยูทีถ่้ําพระเวส เขาไปสง
อาหารกลางทาง มีรานอยูนั้น มาจากถ้ําพระเวสถึงกลางทาง ทางนี้ไปถวายอาหารที่นั่น 
พอพระรับเสร็จแลวก็ขึ้นถ้ํา ทางนี้ก็ลง บานแกงเปนบานรับรองพระ มาจากไหนๆ พวก
นี้รับรอง 

แถวนี้เราไปเที่ยวมากทีเดียว ถ้ําพระเวสนี่ก็หางไกล มาถึงบานแกงน้ีตั้ง ๔ กิโล 
พระมารับบาตรที่ครึ่งทาง ไปลําบากนะเพราะไมใชถนนเรียบๆ บุกปาเขาไป เราเคยไป
หมดแลวเหลานี้ พักบอยดวยแถวนั้น มันเปนปาเปนเขา บานแกงเราก็เคยไปพักอยู
แลว บานแกงที่เขาจะนิมนตไป เขาคงไมทราบเราแหละ เพราะคนรุนนั้นนาจะตาย
หมดแลว รุนหลังๆ มานี้คงไมทราบเราละ มัน ๕๐-๖๐ ปแลวมั้งไมไดไปแถวนั้น ตั้งแต
หลวงปูมั่นมรณภาพแลวก็มีไปบางเล็กนอย จากน้ันหายเลยเรา ไมไดไป 

ทุกวันนี้เราก็เห็นตั้งแตพื้นที่ที่เขาปลูกส่ิงกอสรางตางๆ พวกเผือกพวกมันพวก
อะไรเต็มไปหมด แตกอนเปนดงนะ จากบานแกงเขาถ้ําพระเวสเปนดงเปนปาทั้งน้ัน 
เดี๋ยวนี้จะเปนปาพวกเผือกพวกมันพวกอะไรแทนหมดนั่นแหละ คิดดูอยางดงศรชีมภู  
เขาวาดงศรีชมภูๆ แตกอน ถาใครไมเคยเห็นดงศรีชมภูแตกอน ไปทุกวันนี้มันเปนไร
เปนสวนศรีชมภูไปหมด เขาใจไหม พวกไรพวกสวนเรียกวาสุดสายตาเลย ที่เปนดง
ขนาดไหนนั่นละเปนสวนเปนไรไปขนาดนั้น 

คือแตกอนเราไปแลวนี่ ตั้งแตเราเที่ยวกรรมฐาน ไปทั้งวันก็ไมเจอหมูบานแหละ 
ไมใชเลนนะ ไปทั้งวันไมเจอหมูบาน มีแตดงแตปาทั้งน้ัน เพราะไมมีบานแตกอน เรา
เคยไปแลว ทุกวันนี้มันเปนไรเปนสวนเขาหมด แตกอนเราไปเปนดงรกชฏั เราเคยเที่ยว
ไปตั้งแต พ.ศ.๒๔๘๗-๘๘ ใช เราเที่ยวอยูแถวนั้น สองปเขาอยูทางแถวนั้น ทะลุออก
ทางบานแพง มีแตดง เดี๋ยวนี้คําวาดงไมมี เปนไรเปนสวนหมดเลย รอยเปอรเซ็นตทับ
กันเลย รอยเปอรเซ็นตดงแตกอน รอยเปอรเซ็นตไรสวนทุกวันนี้ทับหมดเลยไมมีเหลือ 

โธ สําคัญนะมนุษย ไปอยูที่ไหนแหลกเลยๆ คือแตกอนไขปาๆ ไขมาลาเรียมัน
ไมมียา คนกไ็มมาก คนหลั่งไหลเขาไปที่วาดงนี้นะ เปนไขปาไขมาลาเรีย พวกตายก็ตาย 
พวกไมตายก็เผนกลับบาน คือมันสูไขไมไหว ทีนี้ทุกวันนี้ยาก็ทันๆ ทุกอยางเลย 
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มาลาเรียหายหนาไปเลย คนแนนดงนั้นนะ เปนไรเปนสวนหมด ก็คือเราเคยเห็นแลว
ตั้งแตเปนปาดงรกชัฏ กับทุกวันนี้เปนยังไง คอืทุกวันนี้เปนไรเปนสวนทั้งหมดเลย แต
กอนเปนปาเปนดงทั้งนั้น ไปเปนวันก็ไมเจอบานคน คือไมมีคน เนื่องจากคนมีนอยดวย 
แลวไขปาไขมาลาเรียชุกชุมผสมดวย เวลานี้ไมมีละ เร่ืองไขมาลาเรียหมดเลย ไมมี ทีว่า
ปาทั้งหมดนัน้ ทุกวันนี้ไปดูจะไมเชือ่วาเปนดงแตกอน ก็เปนแตไรแตสวนทั้งหมดแลว
ทุกวันนี้ แตกอนเปนดงทั้งหมดเลย 

เราไดเห็นทั้งสองอยางมนัก็ชัดเจน ตอนเปนดง โถ ไปทั้งวันไมเจอคน พวกสัตว
พวกเสือพวกเนื้อมีทุกประเภทอยูนั้น เดี๋ยวนี้หมด ไมมีเหลือ มนุษยไปทีไ่หน หูส้ันๆ นี่
คือยักษ แลวเสกตัวเองขึ้นวามนุษยมีศักดิ์ศรีสูงกวาเพื่อน แตพวกสัตวเขาสาปแชงเอา
เสียจนแหลก คือยักษหูส้ันเขาวา มนุษยเราน่ีคือยักษหูส้ัน กนิไมเลือก วันที่ ๑๐ ไปนา
แก ไปบานแกง ดูวาคางคืนหนึ่ง บานแกงไมไดไปนาน คงไมต่ํากวา ๓๐ ปละมังเรา 
แถวนั้นคือทําเลเที่ยวแตกอน เพราะมันเปนเขาอยูนี้ บานคนอยูตามนี้อยูในเขาในปา 

วันนี้เปนวันราชการ วันที่ ๘ ที่ ๙ เราไปตามโรงพยาบาล เมื่อวานไป
โรงพยาบาลชัยภูมิ หนองบัวระเหว ไกลนะ สามชัว่โมงพอดี จากนี้ไปปบถงึโรงพยาบาล
พอดีสามชั่วโมง ไกลอยูนะ มันเลยชัยภูมิไปอกี นั่นละความเมตตาดูเอาซิ สงสาร 
ซอกแซกซิกแซ็กไปไดหมดเลย ไมไดคํานึงถึงวาหมดวายังอะไร เปนอยางนั้นตลอดใน
หัวใจ ทีนี้เทียบกับคนตระหนี่ถี่เหนียว เห็นแกตัว เห็นแกได แกรีดแกไถ แหม เขากัน
ไมไดเลยนะ เราพูดจริงๆ มันเขากันไมได คนตระหนี่ถี่เหนียว คนเห็นแกตัว เห็นแกได 
เห็นแกเอา จากน้ันก็เห็นแกกอบแกโกย แกรีดแกไถ ยิง่ไปใหญเลย ดูไมไดนะ  

มนุษยคือยักษคือผีในรางแหงมนุษยนั้นแหละ ถามนุษยจริงๆ ก็มีศีลมธีรรม
เจือปนกันไป มนุษยเทวดาเขาไปอีก สูงขึ้นอกีทางศีลธรรม สูงขึ้นที่ใจ มันเปนอยูที่ใจ
นะ ใจอันนี้ละสําคัญ ใจเปนเครื่องดึงดูด ใจเปนเครื่องผลัก ดงึดูด ถาทําความดีความดี
ดึงดูดเขามา ทําความชั่วความชั่วผลักความดีออกไป มีแตความชั่วเต็มหัวใจ เปนอยาง
นั้นนะ เร่ืองใจไมใชเร่ืองเล็กนอย ที่หนึ่งในโลกก็คอืใจของสัตวแตละดวงๆ เปนใหญ
มากทีเดียว ทุกขก็ทุกขมาก สุขมากนี้ไมคอยมี ยกใหพระพทุธเจา พระอรหันต อันนี้
เต็มสมบูรณ 

พระพุทธเจาพระอรหันตตั้งแตวันกิเลสตัวเสนียดจัญไร ตัวเปนพิษเปนภัย ขาด
สะบั้นจากหัวใจทุกขไมมเีลยในหัวใจของพระพุทธเจาของพระอรหันต ไมมีเลย หมด
โดยสิ้นเชิง มีแตบรมสุขเต็มหัวใจ ถาวาทุกขก็มีแตทุกขเกี่ยวของกับเรื่องธาตเุร่ืองขันธ
ไปธรรมดา ใจทานไมหว่ันแลว หมด เรียกวาเปนอฐานะ ใจเปนฝงแหงวิมุตติ ที่หลุด
พนแลวเปนฝงหนึ่งตางหาก นี้เปนฝงวัฏวน นูนฝงหนึ่ง พวกน้ีพวกวัฏวนพวกยุงพวก
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ยากพวกฟนพวกไฟเผาอยูในฝงนี้นะ ฝงน้ันฝงบรมสุข หัวใจพระอรหันตไมมีทกุข 
หมด จะเปนทุกขขนาดไหนก็เปนแตเพียงเรื่องธาตุเร่ืองขันธ ธรรมชาตินั้นเปนอฐานะ
โดยสิ้นเชิง ไมมีอะไรเหลือ ที่จะไปแทรกไดไมมี เปนอฐานะ เรียกวาคนละฝงแลว  

นั่นละจิตพระพุทธเจาจิตพระอรหันตทานเปนอันเดียวกัน ถาลงจิตส้ินกิเลสผาง
เทานั้นไปนั่งอยูในทามกลางพระพุทธเจา และพระอรหันตทั้งหลายทันทีเลย.เปนอัน
เดียวกันแลว เหมือนฝนตกลงมาจากบนฟาลงมาใสพื้นน้ําตกลงปบๆ ลงน้ํามหาสมุทร
ทะเลก็เปนน้ํามหาสมุทรทะเลทันทีๆ ไมเรียกวาฝนเม็ดนี้ตกมาจากที่นั่นที่นี่ เขาเปนน้ํา
มหาสมุทรทะเลหลวงไปดวยกันทันที อันนี้จิตพอเขาถึงวิมุตตปิบนี่ก็เปนมหาวิมุตติมหา
นิพพานทันทีเลย 

จําใหดีนะ เราพูดเราไมไดมาพูดงูๆ ปลาๆ นะ ไมไดลูบคลํามาพูด ปฏิบตัิแทบ
ตาย เหตุจะไดธรรมประเภทนี้มาพูดนะ เราถอดออกจากหัวใจมาพูด เราไมไดพูด
เลนๆ เราทําเราก็ไมทําเลน ถึงเวลาจะเปนจะตายเอาตาย นั่นซัดกันๆ ทีห่นักที่สุดเปน
เวลา ๙ ปเต็มแหละเรา ตั้งแตพรรษา ๗ พอออกจากภาคปริยัติการศึกษาเสร็จพรรษา 
๗ เขา พรรษา ๑๖ พูดใหมันชัดเจน ลงเวทีวันที่เคยพูดใหฟง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม  
๒๔๙๓ นั้นเปนวันระหวางสมมุติกับวิมุตติขาดสะบั้นจากกัน จากน้ันมาแลวก็เปนบรม
สุขลวนๆ นิพพานเที่ยงหรือไมเที่ยงไมตองถามถงึไหน ดูหัวใจก็รู พระพุทธเจา พระ
อรหันตทานไมถามกัน อนัเดียวกันแลวรูหมดเลย 

อํานาจแหงการปฏิบัติตะเกียกตะกาย ความทุกขความลําบากลําบนจนกระทั่งน่ัง
น้ําตารวงอยูบนภูเขาสูกิเลสไมได กเ็คยมาเลาใหพี่นองทัง้หลายฟง จึงไดเอามาเทยีบ 
เราคิดตั้งแตวาโกรธแคนใหผูใดๆ โลกทั้งหลายเปนอยางน้ัน ความโกรธความแคนมัน
เปนฟนเปนไฟเผาไหมตวัเองกอนจะไปเผาไหมคนอื่น มันเปนอยูในหัวใจ ทุกขที่สุดอยู
ในหัวใจ แตเวลาตัวเสนียดจัญไรคือกิเลสที่เปนไฟเผาหัวใจขาดสะบั้นลงไปแลว ก็เปน
อมตธรรมขึ้นมาทันที ทุกขไมมีเลย หมดโดยสิ้นเชิง 

เร่ืองธาตุเร่ืองขันธก็ครองกันไปอยางนั้นละ กิริยาอาการอะไรก็ใชเหมือนสมมุติ
เขาใชกัน สมมุติเขายอมรับกันอยางไรสังคมยอมรับอยางไรกิริยาของทานก็ใชอยางน้ัน 
ประเภทของทานใชไป แตธรรมชาติอนันั้นมันเขากันไมได ธรรมชาติวิมุตติหลุดพนเขา
กันไมได เปนอฐานะตลอดไปเลย ทานเรียกวานิพพานเที่ยง ก็คือใจดวงนั้นเที่ยงแลว 
กฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา อยูในสมมุติ พอพนสมมุติไปแลวกฎ อนิจฺจํ ทุกฺข ํอนตตฺา 
ไมมี หมด ทานวานิพพานเที่ยง เที่ยงที่หัวใจ 

เราก็เทศนสุดขีดแลว เราไมเคยคาดเคยคิดวาจะไดเทศนสอนโลกมากขนาดนี้ 
ตั้งแต ๒๔๙๓ มาจนปานนี้ ตอนนั้นเทศนสอนพระในภูเขานะ ในปา ๒๔๙๓ ระยะนั้น
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อยูในปา มีแตพระเขาไปถึง อยูในปาในเขาๆ พระที่มุงมั่นตอแดนนิพพานเขาถึงๆ เขา
ไปลึกขนาดไหนตามเขาไปทัน วาอะไรเฉยนะ ขอใหไดมาอยูดวยพอ จมกูมันเกงกวา
หมา ขึ้นขนาดนั้นนะ หมามันตามดมนั้นดมนี้ๆ มันกลับเมื่อไมเห็น นี้ตามจนถึงตวั 
จมูกนี้เกงกวาหมา เฉยไมสนใจ ขอใหไดอยูเทานั้นพอ เปนอยางน้ันละ 

จากน้ันก็คอยเคลื่อนออกมาๆ จนกระทั่งมาเอาโยมแมบวช ทีนี้ก็พะรุงพะรัง 
อยางทุกวันนี้พะรุงพะรังมากทีเดียว หนัก หนักนะถาพูดแบบโลกๆ แลวเราหนัก หนัก
มาก แตอันหนึ่งมันไมหนัก ธรรมชาตินั้นเปนวิมุตติ ธรรมชาติเหลานี้เปนสมมุติมันก็ยุง 
เขามาเกี่ยวของกับขันธที่เปนสมมุติดวยกัน เขาถึงแคนี้แหละ ไมไดเขาถึงภายในจิต พอ
ลมหายใจขาดปบสลัดปุบหมดเลย ทุกขทัง้ปวงไมมี เปนธรรมธาตุ ทานเรียกวาธรรม
ธาตุ จิตดวงนั้นเปนธรรมธาตุ เปนวิมุตติ เปนนิพพาน เปนธรรมธาตุลวนๆ แลวจิต
พระอรหันต  

นั่นละธรรมพระพุทธเจาสอนใหถึงความพนทุกขโดยสิ้นเชิง ในโลกนี้มีศาสนา
เดียว พูดใหชัดเจน ศาสนาเหลานั้นเราไมดูถูกเหยียดหยาม พูดตามหลักความจริง 
เปนศาสนาของกิเลส เปนคลังกิเลส ใครเปนเจาของศาสนากค็ือคลังกิเลสออกสอนโลก 
ตองเอากิเลสออกนําหนาเสมอ กิเลสนําหนามันจะไปไหน มนัก็ไปทางผดิทางพลาดทาง
ลมทางจม จะใหไปทางดีไมมี ถาเร่ืองศาสนาเฉพาะพุทธศาสนาปฏิบัติตามหลักธรรมนี้
แลวมีแตดึงขึ้นๆ ตลอดเลย ไมมีคําวาดึงลง 

จึงวาในโลกนี้มีศาสนาเดียวคือพุทธศาสนาเทานั้น ใครจะวาอยางไรเอาคอเราไป
ตัด คอขาด แตความแนใจในธรรมประเภทนี้เราไมเคยถอน คอขาดขาดไปเลย อันนี้ไม
ถอน เพราะมันเต็มอยูในหัวใจนี้แลวถอนอะไร แนใจ ไมตองไปดพูระพุทธเจาองค
ไหนๆ พระสาวกองคไหนเปนอยางไรไมตองดู เหมือนแมน้ําตกลงในมหาสมุทรลงเปน
มหาสมุทรดวยกันหมด จะไปถามตรงไหนฝนเม็ดนี้ตกมาจากไหนๆ ไมตองถาม ดู
มหาสมุทรทีเดียวเปนอันเดียวกันแลว จิตทีห่ลุดพนแลวเขาผางถึงมหาวิมุตติมหา
นิพพานเปนอันเดียวกันแลว ทานจะถามหาพระพุทธเจา พระสงฆสาวกทีไ่หนอีก กม็ัน
เปนอันเดียวกันแลวนั่น ถามกันหาอะไร จําใหดีนะคําพูดนี้ ใครเอามาพูดคําพูดเชนนี้ 
ไมมีใครพูดแหละ มันเปนขึ้นในใจมันพูดได จะพูดไมไดอยางไร ก็มันเปนอันเดียวกัน
แลว เอาละเทานั้นพอ จะใหศีลใหพร จะไปธุระอกี 

 
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

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

