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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

ไมมีอะไรเลิศย่ิงกวาธรรมกับใจเปนอันเดียวกัน 

กอนจังหัน 

เมื่อคืนนี้นอนไมหลับตลอดรุงเลย ฉนัอะไรก็ไมรู ไมหลับเลยตลอดรุงเมื่อคืน ก็
อยางวานะ มันแกมันจะไปไปลากไวทําไม มันแกมันจะไปแลว อะไรๆ ผิดนิดหนึ่งคอย
แตจะไปๆ เวลามันจะเปนมันก็เปนของมัน เชนอยางเมื่อคืนนี้นอนไมหลับตลอดรุงเลย 
มันก็เปนของมัน ไมไดเร่ืองไดราวอะไร นอนไมหลับเอาเฉยๆ ตลอดรุงเลย 

พระใหตั้งใจภาวนานะ ผมก็ไมคอยไดอบรมแนะนําพระทุกวันนี้ เพราะงานมัน
มากตอมาก งานลนมือ ไมคอยมีเวลาที่จะอบรมพระเหมือนแตกอน แตกอนอบรม ๙ 
วัน ๑๐ วัน หรืออาทิตยหนึ่งประชุมอบรมอยูตลอด ทีนี้เวลางานมากๆ เขาไปทางพระก็
เลยหางเหินไป ใหพากันตั้งใจภาวนานะ  

เร่ืองสติสําคัญมาก การภาวนาเผลอสติเปนขาดความเพียร สติสําคัญมากทีเดียว 
ถาสติติดแนบตลอดกิเลสเกิดไมได กิเลสจะเกิดทางสังขาร เพราะสมุทัย อวิชชานั่นละ
มันหนุนใหมาเกิดสังขาร ถาสติจับไวแลวมันไมเกิด มีอยูกอ็ยูในนั้นละไมแสดงออกเปน
พิษเปนภัยแกตัวเอง นี่ไดพิจารณาทุกอยาง การทําความพากเพียรมานี้ไดใชความคิด
ความอานมากทีเดียว ถาธรรมดาทําไปๆ มันไมไดเร่ืองนะ ใหทดสอบผลไดผลเสียของ
เจาของ  

ปญญาละสําคัญ สติติดแนบเลย ปญญาคอยสอดแทรกพิจารณา เร่ืองสตินี้เปน
พื้นฐานทีเดียว ใครที่มีสติอยูตลอดเวลากิเลสเกิดไมไดตลอดเวลา ถึงจะมีมันก็หมอบ
อยูนั้นละ ทีนี้จิตก็สรางธรรมสติธรรมปญญาธรรมครอบหัวกิเลส ใจก็สงบแลวก็สวาง
ไสว การประกอบความพากเพียรอบรมใจเปนของสําคัญ ใจนี้ละตัวรุกรานทําโลกให
เดือดรอนวุนวายทุกหยอมหญา จะเปนอะไรที่ไหนไป ไมมีใครมองดูใจนะ  

ใจนี้เปนตัวฟนตัวไฟ ปลอยใหกิเลสเอาไปถลุงหมด ไมมีสตรัิกษาไมเปนทานะ
นักภาวนา ตองใชสต ิ สตินี้จําเปนทุกที่ทกุสถาน ไมใชจําเปนเฉพาะความเพียร ทําการ
ทํางานอะไรสติกับสัมปชญัญะติดแนบกันไป ถาใชความเพียรจริงๆ สติติดแนบๆ เลย 
ตองใชความพิจารณานักปฏิบัติ สักแตวาทําๆ ไมไดเร่ืองนะ ตองใชปญญาสําคญัมาก  

การที่กลาวมาทั้งนี้ไดใชมาเต็มภูมิแลว เต็มกําลังความสามารถ จิตเจริญแลว
เส่ือมๆ ไดปกับ ๕ เดือน เหมือนตกนรกทั้งเปนนะ จิตเจริญแลวไดเส่ือมลงไปนี้ แหม 
มันเหมือนกับคนมีเงินทองกองเทาภูเขา แตไปลมจมในเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งน้ี
เสีย แลวจะไปสานหวดขายเอาเงินจํานวนนั้นกลับคืนมาไดอยางไร นี่ละมันทอใจ จติ
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เวลามันเสื่อมเสื่อมอยางนั้นละ ทุกขที่สุด ไมมอีะไรเกินจิตเสื่อม มีทุนมรีอนอยูรมเย็น
เปนสุขๆ เปนสมาธิ พอไดเส่ือมลงไปเทานั้นละเปนไฟเลยทีเดียว เขาอยูตามบานตาม
เรือนสูเราผูจิตเสื่อมไมไดนะ ความทุกข ไดผานมาหมดแลว จึงตองเอาใหดีนะสติ อะไร
จะเสื่อมไปสติอยูกับตัวเจริญไดไมเส่ือม ถาสติไมมีแลวหวังเทาไรก็หวังเทาน้ันละไมเกิด
ประโยชน ถาสติจับกับความเพียรแลวมันก็ฟนกลบัมาเอง ใหพร 

หลังจังหัน 

กุฏิเราหลังขางลางน้ียิ่งดีกวาหลังขางบน ไมทราบไปหาไมมาจากไหนๆ ดูมีแต
ไมดีๆ เราไมไดสนใจนะ ถาวากุฏิที่พักทีอ่ยูดีๆ สวยๆ งามๆ เราไมสนใจนะ อยูที่ไหน
สะดวกสบาย การกินอยูหลับนอนสะดวกสบายพอ ไอหรูๆ หราๆ ฟูๆ ฟาๆ มันเรื่อง
กิเลส เหมือนเอาดินเหนียวขึ้นไปพอกหัววาตัวมีหงอน ประสาดินเหนียว เร่ืองกุฏิเราที่
อยูขางลาง แหม ไมทราบไปหาไมมาจากไหนๆ มีแตสวยๆ งามๆ ตามกิเลสมันนิยม
อยางน้ัน ธรรมทานเฉย ไมมีอะไรเลิศกวาธรรม ธรรมนี้อะไรเกาะไมติด จะสรรเสริญ
เยินยอดวยวิธีการใดก็ตามตกออกหมดเลย นั่นละทานวาธรรมแท ธรรมธาตุ ธรรมแท
เปนอยางน้ันไมไดตื่นเตนกับอะไร ถาธรรมจอมปลอมธรรมดินเหนียวติดหัวละเปนบา
ไปเลย  

ดูซิตั้งยศให อยางพระเรานี่ละ นี่เราก็พระ ตั้งยศใหเปนนั้นเปนนี้เปนบาไปเลย
พระนะ ยิ่งตั้งยศใหสูงเทาไรยิ่งเปนบาหนักเขานะพระสมัยปจจุบัน พระสวมพระถาน
พระมูตรพระคูถ เอาผาเหลืองเขามาครอบหัวเทานั้นก็วาตัวมีหงอนไปแลว ผาเหลือง 
เจาของปฏิบัติไมดกี็เทานั้นละ ทําใจใหดีเถอะนะ ใจนี้สําคัญมาก รอนเปนฟนเปนไฟทกุ
หยอมหญากค็ือใจ ใจไมมีธรรมปลอยใหกิเลสมันเผาตลอดเวลา แลวก็เอาเรื่องกิเลสมา
หลอกกันใหเปนบาไปดวยกันอีก เรียนจบชั้นนั้นชั้นนี้ ไปอยูเมืองนั้นไปอยูเมืองนี้ เอา
อิฐปูนหินทรายหญาเหลานี้ละมาอวดกัน ใครไดไปเมืองนอกเมืองนามา อูย เหมือนจะ
เหาะเหินเดินฟา เปนอยางน้ัน ใครละเกิดในตุมในไห พอจะไดเอาเมืองนอกมาอวดกัน 
เราเกิดในตุมในไห สูเขาไมได 

มันตามกันเองนะ ตั้งแตพอแมครจูารยทานไปอยูที่ไหนกระตอบกระแตบ ทาน
อยูของทาน เราคอยสังเกตดู ทานไมตื่นกับอะไร อะไรมาทานก็ไมตื่น ไมตื่นกับอะไร 
เราคอยสังเกตแลวก็ปฏิบัติตัวไปดวย ปฏิบัติตวัเพื่อแกกิเลส กิเลสจะเปนประเภท
ใดบาง ทานไปอยูที่ไหนเปนกระตอบ อยางหนึ่งก็กั้นหองศาลาอยู ศาลาก็หลังเล็กๆ 
กั้นหองอยู ทานอยูอยางสบาย ไมตื่นเตนกับอะไร บทเวลามาสรุปความแลววาใจกับ
ธรรมเปนอันเดียวกันเปนธรรมธาตุ ไมมีอะไรจะเลิศเลอยิ่งกวาอันนี้ นั่น อันนี้ครอบ
โลกธาตุ เพราะฉะนั้นสิ่งเหลานั้นจึงเอามาเฉียดไมได มาแหยไมได 
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ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาธรรมกับใจเปนอันเดียวกัน เรียกวาธรรมธาตุ นั่นละธรรม
ธาตุ พระพุทธเจา พระอรหันตเปนธรรมธาตุ ทานไมถามหากัน พระพุทธเจามีกี่
พระองค สาวกมีกี่องค เปนอันเดียวกันหมด ก็ไมทราบจะไปถามหาใคร ไมมีอะไร
แปลกตางกนั เปนอันเดียวกันหมด ใครผางขึ้นมาตรงนั้นไมตองถามหาพระพุทธเจา 
ไมตองถามหาพระสาวก ถึงกันหมดเลย เปนอันเดียวกันเหมือนกัน 

จิตถาลงไดชาํระถึงขั้นนั้นแลวไมมีอะไรจะเลิศเลอเทาละ นั่นละทานเรียกวา
ธรรมธาตุ จิตเปนธรรมธาตุ แลวทานจะไปตื่นกับอะไร ไมมีอะไรจะตืน่ สามแดน
โลกธาตุมีแตมูตรแตคูถทั้งนั้น วาสมมุติๆ ก็มตูรคูถ เลยจากสามแดนโลกธาตุวิมุตติ 
นั่น ใจถาลงไดถึงขั้นวิมตุติหลุดพนแลวอยูไหนอยูได แตใจของพระพทุธเจาของพระ
อรหันตนั้นทานมีขอเทียบไว ในตาํรามี ยายคนหนึ่งแกเล้ียงมา แลวก็มีมาอาชาไนยตัว
หนึ่งอยูในนั้น ธรรมดามาอาชาไนยมีฤทธิ์เดชมากที่สุด เทากับเสือโครงกับหมูกับวัว
แหละ อํานาจเสือโครงกับวัวเปนอยางไร อันนั้นยังเหนือนั้นอีก อํานาจของมาอาชาไนย 

ยายคนนั้นแกก็มาเลี้ยงไวกับมาทั้งหลาย แลวมาตัวนั้นก็อยูกับฝูงมาทัง้หลาย 
มาทั้งหลายเลยถือมาตัวนั้นเปนพอเปนแมเลย แทนที่จะกลัวเหมือนหนูกลัวแมวกลับ
ไมกลัว พระสารีบุตร-โมคคัลลานตอนที่เปนพอคาไปเห็นมา โอโห มาตัวนี้มันอยูได
อยางไรกับมาฝูงนี้ แลวมาตัวนี้อยูกับมาทั้งหลายไดอยางไร พระสารีบุตร-พระโมคคัล
ลานเปนพอคาใหญ พอไปก็ไปหายายแหละ 

“ยาย มาทั้งหลายที่เขาอยูกับมาตัวนี้เขาเปนอยางไรตอกัน เขามีปฏิกิริยาตอกัน
อยางไรบาง” “โอย แมก็ไมทราบ เห็นวาเปนมาก็แลวเลี้ยงกันไวอยางน้ันแหละ” 
“แลวการอยูการกินอะไรๆ แลวกินอยางไร” “เหมือนมาทั้งหลาย” พวกมาทั้งหลาย
เปนเหมือนลูกมาอาชาไนยตัวนั้น คือจอมปราชญทานไมแสดงฤทธิ์ เขาไดหมด จอม
ปราชญเขาไดทั้งนั้น ตอนนั้นพระพุทธเจาของเราเปนมาอาชาไนย พวกมาทั้งหลาย
เหลานั้นก็เปนบริษัทบริวารเปนสาวก ทานแสดงไวในตํารา 

ทางนี้ก็เลยทดลอง “แลวการกินละกินอยางไร” “กินเหมือนมาทั้งหลายกินนี่
แหละ” วาอยางน้ันนะ “ไมผิดแปลกจากกัน” มาทั้งหลายกินอยางไร มาตัวนี้ก็กิน
อยางน้ัน มาตัวนี้เหมือนเปนพอมาทั้งหลาย มาทั้งหลายแทนที่จะกลัวไมกลัว สารีบุตร 
โมคคัลลานเปนพอคาใหญเลยไปเอารําอยางดีๆ มาใหมาตัวนี้กิน เรียกวายอดอาหาร
ละวาอยางน้ัน ตามความสมมุตินิยมของตอนนั้น รําที่เอามาใหมาตัวนี้กิน ทั้งๆ ที่มาตวั
นั้นก็กัดเล็มแทะกินหญาเหมือนมาทั้งหลาย แตเวลาพระสารีบุตร-โมคคัลลานไปเอารํา
อยางดีๆ เตรียมมา ซื้อรําอยางดีมาไปใหมาตัวนั้นกิน  
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มาตัวนั้นตอบขึ้นมาทันที “เราอยูกับสถานที่ใดบุคคลใดถาเขาไมทราบวาเรา
เปนอะไรเราอยูไดหมด” วาอยางน้ัน “แตนี้อาศัยทานทั้งสองทราบวาเราเปนอะไร 
เพราะฉะนั้นเราจึงไมกินรําของทาน” เห็นไหมละ ขึ้นฤทธิท์นัทีเลย ทั้งๆ ที่อยูกับมา
ทั้งหลายธรรมดาๆ พอพระสารีบุตร-โมคคัลลานเปนพอคาใหญรูวามาตัวนี้เปนมา
อาชาไนยแลวก็ไปเอารําดีๆ มาใหกิน ไมสนใจ เราอยูในสถานที่ใดเราอยูไดหมด เมื่อ
เขาไมรูวาเราเปนอะไรเราอยูไดหมด ทีนี้วาอาศัยวาทานรูเราแลววาเปนมาชนิดใด 
เพราะฉะนั้นเราจึงไมกินรําของทาน สารีบุตร-โมคคัลลานพอคาใหญหนาแหยไปเลย 
เอารําดีๆ มาใหกินมาไมสนใจ นั่นเห็นไหมละ 

มาก็กัดแทะอยูธรรมดากบัมาทั้งหลาย แตเวลาสารีบุตร-โมคคัลลานเปนพอคา
ใหญเอารําดีๆ มาใหกินไมสนใจ เพราะทราบแลววาคนทั้งสองนี้รูวามาตัวนี้เปนมาชนิด
ใด เพราะฉะนั้นจึงไมกินรําของทาน เฉยไปเลย จอมปราชญเปนอยางน้ัน สารีบุตร โมค
คัลลานนี้ก็จะเปนใครไป เปนพอคาสองคน มาอาชาไนยก็คือพระพุทธเจา ตอนนั้นเสวย
ชาติเปนมาอาชาไนย พระสารีบตุร โมคคัลลานเปนพอคาใหญไปทดลองอาจารยใหญ
ละซี อาจารยใหญดัดเอาเลยหลงทิศไป  

เราไปอยูในสถานที่ใดเมื่อไมมีใครรูจักเรา เราอยูไดหมด กินไดหมด คบได
หมด นี่อาศัยทานรูเราวาเปนมาชนิดใด เพราะฉะนั้นเราจึงไมกินรําของทาน นี่ละ
พระพุทธเจาฟาดพระสารีบุตร โมคคัลลานตอนที่เปนพอคา เขาใจไหมละ ดัดกันมา
ตั้งแตนูนแหละ เคยดัดกันมาอยางนั้น แตกอนเสวยชาติเปนมาอาชาไนยพระพุทธเจา
ของเรา พระสารีบุตร-โมคคัลลานเปนพอคาใหญ พอคาใหญไปทดลองอาจารยใหญละ
ซี อาจารยใหญเลยไมกินรํา รําดีๆ ก็ไมกิน เปนอยางน้ันละ 

การศึกษาเลาเรียนมาถาไมไปสัมผัสอนันี้ก็จะไมไดพูดออกมานะ เรียนมาเทาไร
เหมือนจําไมได มันไปสัมผัสก็นําออกมาพูด นี่จากความจํา 

เมื่อคืนนอนไมหลับทั้งคนืไมทราบเปนอะไร ไมหลับเลย เพลีย ธาตุมันจะเปน
อะไรระยะนี้แปรมากนะ มันแปรของมันอยูลึกๆ พูดไมออกพดูไมถกู มาเห็นน้ํามูกไหล
ซิบๆ นึกวาเปนไขหวัดหรืออะไร ครั้นแลวมันก็ไมแลว มันเปนอยูในนี้เมื่อคืนนี้นอนไม
หลับเลย ตลอดรุงไมหลับ 
 

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

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

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

