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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

ไปไหนมาไหนลําบากลําบน 
 เราไปสงส่ิงของคอยตัดลงๆ ยนเขามาๆ คือกําลังวังชาไมพอ เมื่อวานไปดาน
สองดานก็บอกเขาเลย ตั้งแตนี้ตอไปจะไมไดมาดานน้ําหนาว ดานหลมสัก ไกลหลมสัก 
อีก ๒๕ กโิลจะถึงหลมสัก ดานสุดทาย เราไปสรางตึกใหโรงพยาบาลหลมสักไดเจ็ด
แปดปแลวมัง ถามหมอวันนั้นเทาไรป (๑๑ ปครับ) นั่นละเราไปสรางตึกโรงพยาบาล
ให จากน้ันมาแลวเราก็สงของพวกดาน เพราะดูสภาพแลวนาสงสาร ตั้งแตนั้นละมา 
เมื่อวานนี้ไปสั่งเสีย สุขภาพไมอํานวยแลว ตอน้ีไปจะไมไดมาเหมือนแตกอน 

บอกตรงๆ เลย เดือนตอไปจะไมไดไปละ ตั้งแตเดือนพฤษภาไปจะไมไดไป ตัด
เขามาๆ มันไมไหว สงใหทุกเดือน เทาไรครอบครัวนะ ๒๗-๒๘ ครอบครัวมั้ง(๒๗ 
ครับ) เออ สองดาน ดานน้ําหนาวกับดานหลมสัก ใหพรอมกันทั้งสองดาน เมื่อวานไป
ส่ังเสียเรียบรอย ตอไปนี้จะมาไมไดแลว ลําบากลําบนแลวเดี๋ยวนี้ เหมือนวาเที่ยวเมื่อ
วานเปนเที่ยวสุดทาย ตอไปจะไมไดไปสงใหแลว ก็ตั้งหลายป มันหดเขามายนเขามา 
หดเขามา 

เราเคยไปไกลๆ ก็หดยนเขามา โรงพยาบาลที่เราไปสงเปนประจําๆ ไกลๆ หด
ยนเขามาๆ อยางดานสองดานไปน้ําหนาวไปหลมสักก็ไปบอกเรียบรอยแลว ไปสงแลว
ก็บอกวาตอนี้ไปจะไมไดมาสงแลว สองดานสงมาตั้งแตไปสรางตึกใหโรงพยาบาลหลม
สักจนปานนี้ประจําเลย นี่ก็บอกเรียบรอยแลววาตอไปนี้จะไมไดไป คือยนเขามาๆ ทาง
โรงพยาบาลตางๆ ที่อยูไกลก็เชนเดยีวกัน อยูไกลๆ ก็หดยนเขามา สงเฉพาะใกลกวา
นั้นๆ ที่พอสงไดๆ หดเขามาๆ  

ถาเปนธรรมดาของโลกทัง้หลายเขาก็วิตกวิจารณในชีวิตจิตใจของเขาแหละ แต
เราไมมีพูดตรงๆ เราหมดโดยสิ้นเชิง เร่ืองความเปนความตายไมมีเปนอารมณแมนิด
หนึ่ง เราใชทําประโยชนในเวลามีชีวิตลมหายใจยังมีอยู ทําไดแคไหนเราก็ทําของเราไป 
สวนที่จะใหเปนอารมณเปนบาปเปนบุญเปนอะไรเราไมมี หมด นี่ละใจถาทําให
หมดแลวหมดไดจริงๆ อยางน้ีละ หมดไมมอีะไรเหลือเลยดังพระพทุธเจาแสดงไวแลว 
ส้ินสุดแหงทุกขส้ินที่ใจ ทุกขอยูที่ใจ ส้ินสุดแหงทุกขก็ที่สุดแหงสุขก็เปนบรมสุข อยูที่ใจ 
พระพุทธเจา พระอรหันต นี่ละประเภททานวาเปนธรรมธาตุ เรียกไดวาธรรมธาต ุ

ถาหากวาทานมีขันธอยูกเ็รียกวาจิตทานบริสุทธิ์ เชนจิตพระพุทธเจา จิตพระ
อรหันต เวลามีขันธครองขันธอยูเรียกอยางน้ัน พอผานไปแลวก็เรียกวาเปนธรรมธาตุ
ไปเลย เหมือนกันหมด จิตของทานผูบริสุทธิ์เปนธรรมธาตุดวยกันหมดเลย ไมตองถาม
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ใครมันรูเอง มันเขาถึงกนัปบเปนอันเดียวกันเลย ดังที่เคยพูดแลวแมน้ํามหาสมุทรกวาง
แคบขนาดไหน ฝนตกมาจากบนฟา เมฆกอนไหนๆ ก็ตาม พอตกถงึนํ้ามหาสมุทรเปน
มหาสมุทรดวยกันหมดไมตองไปคัดไปเลือก อันนี้ก็แบบเดียวกัน พอจิตเขาถงึขั้น
บริสุทธิ์ผางเทานั้นเปนธรรมธาตุอันเดียวกันหมดเลย ไมตองไปถามใคร เปนอัน
เดียวกันแลวถามอะไร 

ถาถึงขั้นนั้นแลวหมดกังวล อยางทีเ่ราวาเราจะไปสงไมไดแลวแตนี้ตอไป ตรง
นั้นๆ ก็จะหยุดๆ หดเขามาๆ เกี่ยวกับเรื่องธาตุขันธชีวิตความเปนอยูของเราที่พอใช
การใชงานไดเราก็ใช หดเขามาๆ แตจะใหเราวิตกวิจารณในเรื่องความเปนอยูของเรา
ชีวิตของเราเราไมมี หมด มาไมไดก็บอกมาไมได ไปไมได เร่ืองจิตไมมีวัย มีวัยแต
รางกาย เปนเด็ก เปนหนุม เปนสาว คนแก แลวตาย มีวัยอยางน้ี แตจิตนี้ไมมีวัย เกิด
ตลอดตายตลอด ยิ่งเปนจิตพระอรหันตดวยแลวหมดโดยสิ้นเชิง นิพพานเที่ยง
เหมือนกันเลย 

ที่เราพูดวาที่นั่นไปไดไปไมไดเราก็บอกเฉยๆ เราไมไดบอกดวยความเสียใจ
นอยใจ อะไรที่เราจะไปไมได ธาตุขันธของเราออนลงๆ จะลมจะจมเราไมมี ธาตุขันธก็
ธาตุขันธเปนดินเปนน้ําเปนลมเปนไฟตั้งแตจิตยังครองรางอยูนี้ ตายแลวก็ลงไป
ตามเดิมมัน ธรรมชาตินี้จะไปไหนมันก็รูกันอยู แลวจะวิตกวิจารณไปหาอะไร เราพูด
จริงๆ เราไมวิตก อยูกับโลกเราก็อยูไปอยางน้ี กิริยาของโลกใชอยางไรเราก็ใชไป ผิดถกู
ชั่วดีตําหนิติชม เขาไดรับการติชมอยางไรเราก็ไดรับการติชมเหมือนกันกับเขา เขาใจ
ไหมละ แตจติเราไมมี สฺุญโต โลก ํวางไปหมด นั่นละแดนวิมุตติ วางหมดเลย แดน
สมมุติยุงเหยิงวุนวาย แดนยุงเหยิงวุนวายคือแดนสมมุติ แดนวิมุตติผางขาดสะบั้นเลย 
จําใหดีนะ ถอดออกมาจากหัวใจมาพูดนี่นะ 

เราไมไดมาพูดเลนๆ นะ เวลามันยุงเหยิงวุนวายก็ยุงเหยิงวุนวาย นั่งภาวนา
น้ําตารวงอยูบนภูเขาก็มาเลาใหฟงไมใชเหรอ เลากี่หนแลว สูกิเลสไมได กระแสกิเลส
มันตีเอาๆ ตั้งพับลมผลอ็ยๆ น้ําตารวงอยูบนภูเขา ถึงขนาดโกรธแคนกัน ก็ไดธรรมะ
เปนคติอันหนึ่งเหมือนกนั เราโกรธแคนใหกิเลสโกรธเปนกําลัง โกรธแคนใหกิเลส
ภายในใจของเรา ธรรมดาถาโกรธแคนใหสัตวตัวใดบุคคลผูใดเปนบาปเปนกรรมไป
ตามๆ กันหมด อันนี้โกรธแคนใหกิเลสที่เปนขาศึกตอตัวเองเปนธรรม นั่น ความโกรธ
แคนนี่ละที่ไดถึงเต็มเหนีย่วอยางทุกวันนี้ 

ออกอุทานนะ อุทานในใจไมไดออกปาก มันฟาดเราลมผล็อยๆ ทํายังไงก็อยาง
นั้น ลมตลอดเลย โถ มึงเอากูขนาดนี้เชียวเหรอ มันอุทานนะ เอาละยังไงมึงตองพังวัน
หนึ่ง ใหกูถอยกูไมถอย เคียดแคนแลวนะนั่น แคนใหกิเลสตัวนี้ละ ตั้งแตนั้นมาก็ฟดกนั
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ใหญ เอาจนกระทั่งกิเลสหงายหมาไปเลยจนกระทั่งทกุวันนี้ไมปรากฏ นั่นเวลาเอามัน
เอาหมดสิ้นไมมีอะไรเหลือ ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ตั้งแตบัดนั้นมาไมมี
กิเลสตัวใดจะมาแฝง หมดสมมุติโดยสิ้นเชิงก็บอกวาหมดจะใหวาไง กิริยาของขันธมีอยู
ก็เปนอยางน้ีละ อยูในโลกสมมุติ สมมุติมีดมีีชัว่มีติมีชม เขามียังไงเราก็มีเหมือนเขา 
เหมือนเขานั่นแหละ เปนแตเพียงวาจิตไมไดไปซมึซาบ ไมไดรับความกระทบกระเทือน 
สวนกิริยาอาการของสมมตุิมีเหมือนกนั ไดรับการตําหนิติชมเหมือนกันหมดนั่นแหละ 
แตจิตเทานั้นไมม ี

เวลามันถึงมันรูเองนะ รูเอง นี่ละที่วาเคียดแคนใหกิเลสเปนธรรม เคียดแคนให
บุคคลผูใดสัตวตัวใดเปนบาปเปนกรรม กอกรรมกอเวรกัน แตเคียดแคนใหกิเลสที่เปน
ขาศึกตอหัวใจของเรานี้เปนธรรม ที่วา เหอ มึงเอากูขนาดนี้เชียวเหรอ ยังไงมงึตองพงั
วันหนึ่ง ใหกูถอยกูไมถอย ซัดกันแลวนะ เคียดแคนขนาดนั้นละ เหมือนวาผูกอาฆาต
มาดรายกันเลย แตอาฆาตนี้เปนธรรม อันนี้ละพาใหผานได ถาอันนี้ไมมากระเทือนใจ
แลวจะไมผาน อันนี้กระเทือนใจ พออันนี้เขาถึงใจๆ กําลังใจมันมาเลยๆ ตอสูตลอดๆ 
ผานไดตลอด นั่น จนกระทั่งผานไดโดยสิ้นเชิง 

กิเลสตัวไหนที่จะมาใหน้ําตารวงไมมี นอกจากมีความสลดสังเวช อศัจรรย
ธรรมะของพระพุทธเจาเรายอมรับ บรรดาสาวกทั้งหลายทานเกิดความสลดสังเวช พอ
ทานตรัสรูปงขึ้นมาน้ําตารวง รวงดวยความอัศจรรยธรรมตางหาก เปนน้ําตาที่มีคามาก 
ไมใชน้ําตาที่เสียอกเสียใจที่เปนน้ําตาขาดทุนสูญดอก น้ําตานั่นเปนน้ําตาที่เลิศเลอ 
น้ําตาพระอรหันตเกิดความอัศจรรยในธรรม ทานไดบรรลุธรรมปงขึ้นมาน้ําตารวงนะ 
อันนี้เปนน้ําตาที่มีคา 

พูดถงึเร่ืองหดเขามาๆ ยนเขามาเรา ไปไหนมาไหนลําบากลําบน เดินไปตามนั้น
ตามนี้ไมใชอะไรนะ ที่เดินโซซัดโซเซไปนี้คือเดินจงกรม เดินไปชาๆ แหละ คอยเดินไป 
เดินเร็วก็ไมได ไมเดินก็ไมได...ขดั เดินก็ตองเดนิอยางน้ีละ เดินไปที่นั่นที่นี่เพื่อใหมัน
คลี่คลาย บางทีเราก็บอก เห็นลูกศิษยลูกหาอยูตามที่ไหน รูไหมพระทานเดินจงกรม 
เอามือขัดไพลหลังอยางน้ีนะ เอามือไพลหลังแลวเดิน ไมไพลหลังไมไดมันงอบลง 
เขาใจ เห็นไหมพระทานเดินจงกรม ก็เรานั่นแหละเดินจงกรม เปนแลวเดี๋ยวนี้ แตเราก็
ไมไดวิตกวิจารณกับมัน ก็เครื่องมือ เทานั้นเอง ใชไดเทาไรก็ใชไป ใชไมไดก็ทิง้ปวะไป
เลย มีเทานั้น หายหวงๆ ไปเลย ตายมีหวงมีใยมันไปสายกองทกุข หมดหวงแลวความ
ทุกขไมมี

ตอนเชาออกจากนี่ก็เดิน เที่ยวเดินนั้นเดินนี้ไป ยืดเสน เดินยืดเสนที่นั่นที่นี่ไป 
พอถงึวันเทานั้น แตไมเคยเปนอารมณกับมัน ถาพูดธรรมดาของโลกเสียใจมากนะ 
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คอยออนลงๆ ไปไมไดแลวก็เสียใจเจาของ นี้ไมเสีย เฉย เพราะเครื่องมือเฉยๆ อะไร
ใชไดใชไป ใชไมไดทิ้งไป พอซอมไดซอมไป ซอมไมไดทิง้ไป หมดแลวเหรอใชไมได
แลวเหรอทิ้งปวะเลย ไป มีเทานั้น เปนอารมณอะไรกับมัน ประสาเครื่องมือธาตุขันธดนิ
น้ําลมไฟไปสวรรคนิพพานที่ไหนไดไมเคยไป สวรรคนิพพานไมไดรองรับพวกนี้ ธาตุส่ี
ดินน้ําลมไฟไมมีในสวรรคนิพพาน มันกม็ีธาตุส่ีดินน้ําลมไฟในแผนดินเรานี้แหละ 
เทานั้นแหละ ใหพร 
 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

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

