
 ๑

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

เปดโลกธาตุ 
 ปรกติวันนี้จะตองไปพักคางบานแพงที่เขามีกองกฐินผาปาอะไร สุดทายก็ไป
ไมได บอกไปแลวตะกีน้ี้ทางบานแพง ที่จะใหไปพกัคางที่โนนเพราะมีกองผาปากฐิน
อะไร เราคนเดียวสูไมไหว เลยบอกไปแลววาบานแพงที่เราจะไปคางคืนไมไดไป เร่ือง
ธาตุเร่ืองขันธมันสูไมไหวจริงๆ เรา เราคนเดียวดูคนทั้งแผนดิน แบกคนทั้งแผนดินไหว
ไดไง แตแบกธาตุขันธเจาของเฉพาะนี้มันก็ลมลุกคลกุคลานอยูแลว ตกลงบานแพงที่จะ
ไปคางใหเขาคืนหนึ่งวันนี้ในงานผาปากฐิน เราก็ไปไมได บอกงดไปแลว 

เราหมุนไมทันกับงานตางๆ ของประชาชนศรัทธาทั้งหลาย ธาตุขันธเราไมดีดวย 
ใน ๗ วันเต็มๆ มานี้ไมดีเลยธาตุขันธ มันเปนอยูภายในคนอื่นไมรู เจาของรูแตพดูไม
ถูก เปนอยูภายใน นี่ก็อายุ ๙๖ แลวเห็นไหมละ อายุ ๙๖ ยางมาไดสองสามเดือนแลว 
สิงหา กันยา ตุลา วันนี้วันที่ ๑ พฤศจิกา ยางเขามาไดสามเดือนสี่เดือน แตก็ภูมใิจ
ตั้งแตวันที่ ๑๒ พฤษภา ๒๔๗๗ นั้นเปนวันกาวเขาบวช แมน้ําตารวง  ดีใจมาก แต
กอนมีแตน้ําตารวง เนื่องจากเสียใจเพราะลูกมันโกโรโกโส  

กาวเขามาวันนั้น วันที่ ๑๒ พฤษภา ๒๔๗๗ กาวเขาบวชเปนพระ เปนพระใน
วันนั้นแหละ รักษาศีลรักษาธรรมตลอดมา ไมเคยดางพรอย ไมเคยระแคะระคายใน
เจาของวาศีลธรรมเราขาดไปตรงไหน ไมมีเลย เพราะรักษาจริงๆ รักสงวนศีลธรรมมาก 
ตั้งแตบัดนั้นมาจนกระทั่งปานนี้ได ๗๔ ป ๕ เดอืน จิตใจไดภาคภูมิในตัวเองมาตัง้แต
บัดนั้น  

บวชเขาไปใหไดไปสวรรค อยางนอยเกิดมาทั้งทเีวลาบวชนี้ใหไดไปสวรรค แต
ไมทราบวาสวรรคอยูไหน แตกอนอยูในนรกหลุมไหนก็ไมรู จากน้ันก็กาวละ เรียน
หนังสืออยูเพียง ๗ ป ๗ พรรษาเรียนหนังสือเต็มเม็ดเต็มหนวยอยู ๗ ป จากน้ันกอ็อก
กรรมฐานเลย ทีแรกคิดจะไปสวรรค นี่พูดใหพี่นองทัง้หลายฟงนะ ทีแรกคิดจะไป
สวรรค มีความรื่นเริงบันเทิงดวยเทวบุตรเทวดา-อินทร-พรหมทั้งหลาย แลวสูงขึ้นไป
ถึงนิพพาน พอไปถึงนพิพานเกาะติดเลยนะ ที่นี่จะไปนิพพานอยางเดียว สวรรคไมเอา 
พรหมโลกไมเอา ยังกลับมาเกิดอีก จะไปนิพพานอยางเดียวจะไมตองมาเกิดอีก 

จากน้ันก็เอาจริงๆ นะนี่ คิดอยางไรตกลงใจแลวเอาจริงดวย ทีนี้กห็มุนใส
นิพพาน เขาปาเขาเขา อยูในปาในเขาตลอดเลย ออกปฏิบัติแลวนะนั่น เขาหาพอแมครู
จารยมั่นแลว ทานก็ใสเปรี้ยงๆ เลย สมเจตนาของเราที่ไปหาทานอยางเต็มใจ พอ
ออกมาแลวถามตัวเองเปนอยางไรฟงเทศนวันนี้ ทานเทศนวาอยางไรบางวันนี้ ถึงใจ
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ไหม ถงึ แลวเราจะเปนอยางไรปฏิบัติอยางไร ตองเอาตายเขาวา นั่น เอาตายเขาวากับ
ใหไดนิพพานในชาตินี้  

ทีนี้จิตตั้งใสนิพพานเลย พอออกปฏิบัติจิตมุงใสนิพพาน สวรรค-พรหมโลกยัง
ตองกลับมาเกิดอกี จะเอาใหถึงนิพพานในชาตินี้ ใหไดเปนพระอรหันตในชาตินี้ หมุนจี๋
เลย ตั้งแตนั้นจึงหาความสุขไมได เหมือนตกนรกทั้งเปน เขาปาเขาเขาๆ ตลอด ไปองค
เดียวนะ ไปทําความเพียรองคเดียว พอแมครจูารยมั่นทานสงเสริม ทานมหาไปองค
เดียวนั้นละเหมาะแลว ใครอยาไปยุงทานนะ ทานชี้เลยกับพระทั้งหลาย ใครจะไปยุง รม
โพธิ์รมไทรใหญอยูที่นั่น  

เราก็สนุกไปคนเดียว เที่ยวกรรมฐานนี่ไปคนเดียวทั้งน้ัน เราไมไดไปกับใคร เรา
ไปองคเดียวตลอดเลย นี่ก็เปนเวลา ๙ ป หนักมากทีเดียว ที่จะเอานพิพานนี่หนักมาก 
ตกนรกทั้งเปน คือความเพียรหนักมาก อยูในปาในเขาทนทุกขทรมาน ขาวนี่กี่วันกิน
ชางมันไมสนใจ อดไปกีว่ันถึงกินขาว ไมไดกินทุกวันนะ ๗ วันเปนอยางมาก อด ไมกนิ 
จากน้ันก็อยูในระยะสี่วันหาวัน ส่ีวันหาวันอดไป  

ความเพียรนี่หมุนติ้วๆ จะใหถึงพระนพิพาน คือนสัิยมันผาดโผนอยูนะ ถาพูด
ถึงเร่ืองนิสัยผาดโผนอยูมาก วาอยางไรถาลงไดตัง้จิตแลวตองหมุนจี๋เขาเลย ไมมถีอย นี่
ก็หมุนใสพระนิพพาน หมุนคราวนี้หมุนหนักมากทีเดียว หมุนคราวที่จะไปพระนิพพาน
ไมตองกลับมาเกิดอีกเปนความเพียรที่ดุเดือดมากทีเดียว จึงเรียกวาไมใหใครไปดวย
เลย เราไปคนเดียว คืออยากกินก็กิน ไมอยากกินกี่วันชางมัน เอาเจาของเปนปาชาเลย 
ปาชาอยูกบัตัวเอง รูกับตัวเอง มันจะตายจริงๆ มันก็รู หมุนเลย  

อันนี้ก็ ๙ ป ไมใชเลนๆ นะ ออกปฏิบัติ ๑๖ พรรษา นั่นละฟาดินถลม ๑๖ 
พรรษา วันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ เราไมลืม นั่นละปฟาดินถลม กิเลสขาดสะบั้นลงจาก
ใจ ใจนี้สวางจาเลย นั่นเปนเวลา ๙ ปปฏิบัติ คอืจริงจังมาก ถาลงไดหมนุใสอะไรแลว
ตองเอาใหจริง เอาใหไดอยางใจ นี่กจ็ะเอานิพพานใหไดอยางใจ ฟาดเสีย ๙ ป ฟาดิน
ถลมในวันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ หลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย เวลา ๕ ทุมพอดี นั่นละฟา
ดินถลม คว่ําวัฏจักรไดในคืนวันนั้น จิตนี้สวางจาเลยเทียว  

นี่ละการทําความเพียรเอาจริงเอาจังมากทีเดียว หันใสอะไรเอาใหได ไมไดเอา
ตายเขาวาเลย ความเพียรที่หมุนใสอรหัตภูมินี้ก็แบบเดียวกัน เอาใหไดวาอยางน้ัน 
หมุนจี๋เลยความเพียร กรรมฐานนี้ไปองคเดียว ไมใหใครไปดวย คือใหเปนอัธยาศัยของ
ตัวเอง อยากกินกี่วัน อดไปกี่วันถงึกินอันนี้ก็แลวแตเจาของ ถาไปสองเปนน้ําไหลบา ไป
สองไปสามเปนน้ําไหลบา เดี๋ยวหวงคนนั้น เดี๋ยวหวงคนนี้ ไปคนเดียวเราปาชาอยูกับ
เรา เปนตายก็รูกันเอง นั่นละเอากันหนัก อันนี้ก็ไมใชของเลนเหมือนกัน นี่ก็ฟาดอยู ๙ 
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ป พรรษา ๗ ถึงพรรษา ๑๖ วันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ เวลา ๕ ทุมอยูหลังเขาวัดดอย
ธรรมเจดีย กิเลสขาดสะบั้นลงจากใจนี้สวางจาเลยตั้งแตบัดนั้นมา นี่ละธรรมเห็นผลทุก
อยาง  

เพราะฉะนั้นเรามาเกิดในโลก ชาตินี้เปนชาติที่เราลางปาชาของเรา จะเคยเกิด
มากี่กัปกี่กัลป ตายทับถมกันอยูนี้กีก่ปักี่กัลปก็ตาม สําหรับเราชาตินี้เปนชาติลางปาชา 
ไมใหมีตอไปอีก หมด ปาชาลางหมด การเกิดการตายที่ไหนไมกังวล หมด พอทกุอยาง 
ปลอยทุกอยาง ไมมีอะไรเหลือเลย เหลือแตความสวางจาของจิตตลอดทัง้วันทั้งคืน ไม
มีกลับมาเปลี่ยนแปลงแมนิดหนึ่ง จิตเมื่อถงึขั้นนี้แลวความเปลี่ยนแปลงกฎอนิจฺจํ ทุกฺขํ 
อนตฺตา ไมมีในจิตดวงที่บริสุทธิ์ลวนๆ นี้ไดเลย 

ตั้งแตบัดนั้นมาจนกระทั่งปานนี้เปน ๕๗-๕๘ ปแลวมัง นี่ละทําความเพียรเอา
จริงเอาจัง เรียกวาลางปาชา ที่จะเกิดจะตายตอไปไมมี หมด ตายแลวจะไปเกิดที่ไหนสูง
ต่ําประการใดไมม ี หมดโดยสิ้นเชิง จึงวามาลางปาชา เกิดมาในชาตินี้เปนชาติที่ลางปา
ชาของตัวเอง สัตวทั้งหลายเปนอยางไรเราไมกําหนดกฎเกณฑ แตมากําหนดตัวเองวา
มาลางปาชาในชาตินี้ หายสงสัยวาตายแลวจะไปเกิดที่ไหนๆ สูงต่ําประการใดบางหมด
โดยสิ้นเชิง เหลือแตความพอแลวดวยความอัศจรรยภายในจิตดวงนี้ 

ทีนี้พอ เมือ่จิตพอแลวปลอยหมด ขึน้ชื่อวาสมมุติแลวไมมีอะไรเหลือเลย ปลอย
หมดโดยประการทั้งปวง ตั้งแตบัดนัน้มาวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เปนวันปลอย
สมมุติ วางสมมุติ ทิง้ปาชา จะไมกลับมาเกิดอีก ตายก็เหมือนกัน ตายก็ไมกลับมาตาย
อกี จะตายเฉพาะชาติทีก่ําลังแบกหามขันธอยูนี้ พอขันธนี้ขาดสะบั้นลงไปแลวก็สลัด
ทีเดียวเลย นิพพานไมถาม ไมไดประมาทนะ ไมถามนิพพาน พระพุทธเจากี่พระองค  
พระสงฆสาวกกี่พระองคที่เปนพระอรหันต ถึงนิพพานแลวดวยกันทานไมถามกัน เปน
อันเดียวกันหมดทีเดียว 

ลงมหาวิมุตติ เหมือนกับน้ํามหาสมุทร ฝนตกมาจากเมฆกอนใดๆ ลงในน้ํา
มหาสมุทรหมด ไมไดคดัไดเลือกวาฝนเม็ดนี้มาจากเมฆกอนนั้นๆ ฝนกอนนั้นไมมี ลง
เปนน้ํามหาสมุทร อันนี้ความเพียรของเราตั้งแตเร่ิมปฏิบัติมามากนอยเพียงไรก็ไมได
คํานึง ลงในน้ํามหาวิมุตติมหานิพพานหมดโดยสิ้นเชิง หายสงสัยตั้งแตบัดนั้นมาเปน
เวลาดูเหมือน ๕๗-๕๘ ปแลวมัง นั่นละวันคว่ําวัฏวนภายในจิตใจไดขาดสะบั้นลงไป
จากใจ ไมมอีะไรเหลือเลย สวางจาตลอดเวลา  

ทานวานิพพานเที่ยง คือจิตที่หมดสมมุติแลว เปนจิตธรรมธาตุ จิตธรรมธาตุนี้
ทานเรียกวานิพพานเที่ยงก็ได จิตเปนธรรมธาตุก็ได เมื่อถงึขัน้นี้แลวก็หมด ไมมอีะไรที่
จะคิดเปลี่ยนแปลงวามากกวานี้นอยกวานี้ไมมี พอ พอดวยความบริสุทธิ์ใจ จึงวาเปด
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โลกธาตุ หายหวง เรียกวามาลางปาชาในชาตินี้ก็ไมผิด เพราะจะไมกลับมาเกิดอีกแลว 
แนอยูในหัวใจเจาของเอง ไมไดไปถามผูใด เปนขึน้ในเจาของ  

จิตเวลาลมลุกคลุกคลานมันก็ลมของมัน แตเวลาพลิกตัวไดแกไข อบรม หรือ
ฝกหัดอยูตลอดเวลามันก็ดีดขึ้นได ดีดขึ้นจนกระทั่งถงึขั้นฟาดินถลม จากนั้นก็หมด
ปญหาโดยประการทั้งปวง นี่เรียกวาเกดิมาในชาตินี้มาลางปาชา การเกิดของเจาของมา
กี่กัปกี่กัลปมาลางในชาตินี้ แลวจะตายอีกเทาไรกล็างหมด ไมมีอะไรเหลือเลย เวลานี้ก็
ยังเหลือแตธรรมในใจ ธาตุขันธก็เปนธาตุขันธธรรมดาเหมือนเราๆ ทานๆ แตที่จิตนัน้
ไมเหมือน จิตนี้หมดอะไรโดยประการทั้งปวง สวางจาทั้งกลางวันกลางคืนอยูอยางน้ี นี่
เรียกวาจิตเปนธรรมธาตุแลว  

เวลานี้อยูดวยจิตเปนธรรมธาตุ หายหวงทุกอยาง ไมสนใจวาจะเกิดจะตายทีไ่หน
ตอไปอีก เรียกวามาลางปาชา หมดโดยสิ้นเชิง สมเจตนาที่อุตสาหพยายามประกอบ
ความพากเพียรมาตั้งแตวันบวช เอาจนกระทั่งถงึวันนิพพานเที่ยง พอใจ มาถึงขั้นพอใจ 
ชาตินี้เปนชาติที่พอใจทุกอยาง ไมคํานึงถึงเร่ืองความเกิดความตาย เกิดแลวจะไปตายที่
ไหน ตายแลวจะไปเกิดไหนเหมือนแตกอนไมม ี หมดโดยประการทั้งปวง เหลือแต
ธรรมชาติที่วานิพพานเที่ยง ก็คือจติเปนธรรมธาตุ 

จิตนี้เม่ือเขาถึงตัวเต็มที่แลวเปนธรรมธาตุนะ มีชีวิตอยูก็วาจิตบริสุทธิ์ พระ
อรหันตอยางน้ีทานมีขันธอยู จิตบริสุทธิ์มีธาตุมขีันธอยู พอธาตุขันธพงัลงไปแลวจิตนี้ก็
เปนธรรมธาตุ เพราะเปนธรรมธาตุแลวตั้งแตยังไมตาย นั่นละจิตเมื่อฝกใหเต็มที่แลวก็
เปนธรรมธาตุใหเจาของไดเห็นชัดๆ อยูในทามกลางแหงขันธหา ซึ่งเปนของเนาเฟะอยู
ทั้งเขาทั้งเรา แตจิตดวงนั้นเปนจิตธรรมธาตุไมมีคําวาเนาเฟะเหมือนรางกายทั้งหลาย 
ถึงขั้นนี้แลวไมมีกาลสถานที่เวล่ําเวลา การเกิดการตายสูงต่ําไมมี หมดโดยประการทั้ง
ปวง เกิดมาชาตินี้จึงวาเปนชาติสุดทายของเรา หมดทุกอยางไมมีอะไรสงสัย 

เพราะฉะนั้นการชวยเหลือโลกเราจึงชวยเต็มเม็ดเต็มหนวย มีเทาไรทุมลงหมด 
เราไมมีอะไรเหลือติดตัวติดวัดนะ ในวัดนี้ไมส่ังสม มีอะไรๆ สละออกหมดเลย เหลือ
แตหัวใจที่เต็มไปดวยเมตตาเทานั้นที่ส่ังสอนโลกอยูเวลานี้ ที่นี่ถาหากการเปนกับการ
ตายนั้นเปนธรรมดาแลวการเปนการตายมีน้ําหนักเทากัน อีกประการหนึ่งก็คือวา การ
เปนอยูนี้แบกธาตุแบกขนัธพาอยูพากินพาหลับพานอนพาขับพาถาย เมื่อสลัดอันนีล้ง
ไปแลวธาตุขันธอันนี้ก็หมดภาระไป เพราะฉะนั้นจึงวาถาไมมโีลกเขามาเกี่ยวของแลวไป
เลย  อยูหาอะไรอยูแบกธาตุแบกขันธ 

ที่อยูนี้ก็เพื่อพี่นองสัตวทั้งหลายทั่วโลกธาตุ เปนผูหวังยังไมพอ ยังตองหวัง
ผูอื่นชวยอยู ไมเปน อตตฺา หิ อตตฺโน นาโถ ยงัตองหวังพึง่ผูอื่น เพราะฉะนั้นการหวัง
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พึ่งผูอื่นก็เขากับการเมตตาสงเคราะหโลก เราก็สงเคราะหไปอยางน้ันๆ ละ สําหรับ
เจาของเองหมดโดยสิ้นเชิง ไมมอีะไรเหลือแลว หมดจริงๆ ไมคํานึงถึงเร่ืองความเกิด
ความตาย หมดไปตามๆ กันแลว นี่ละการประพฤติปฏิบตัิธรรม ขอใหทานทั้งหลาย
ปฏิบัต ิ

ธรรมนี้เปนธรรมสวากขาตธรรมของพระพุทธเจา เปนศาสดาองคเอกมาสอน
โลกจะผิดไปที่ไหน ขึ้นชื่อวาศาสดาองคเอกนําธรรมมาสอนโลกตองถูกตอง เรียกวา
สวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลวทั้งน้ัน ขอใหพากนัตั้งใจปฏิบัติใหชอบธรรมเถอะ ทางที่
ถูกตองจะใกลเขามาชิดเขามา กาวออกไปหนึ่งกาวสองกาวใกลความสิ้นทุกขไปโดย
ลําดับ จนกระทั่งถงึความบริสุทธิ์ หมด ความทุกขทั้งหลายไมมีเหลือ เหลือแตธาตุขันธ 
ธาตุขันธดับไปแลวจิตก็เปนธรรมธาต ุ

นี่ละจิตเปนธรรมธาตุ จิตสุดขีดสุดแดน สุดสมมุติทัง้หลายแลวจิตนี้เปนธรรม
ธาตุ จะเรียกวาจิตไมไดนะ เปนธรรมธาตุ นี่ละการปฏิบัติธรรม ใหตั้งใจปฏิบัติใหเห็น
อยางน้ี อยาพากันโลเลโลกเลก ตื่นลมตื่นแลงตื่นมืดตื่นแจงตื่นสวาง มันมีมาตั้งกัปตั้ง
กัลปแตกาลไหนๆ สวนการเกิดการตายของเราก็แบกหามกนัไปตามมืดตามแจง ทีนี้
สลัดอันนี้ออกดวยความยึดถือมืดแจงเดือนดาวตะวนัอะไรนี้ออกจากใจหมด ขาดสะบั้น
จากใจ ใจก็เปนใจที่บริสุทธิ์วิมุตติหลุดพน นั่นละพนจากทุกขพนที่ใจ ไมไดพนที่ไหน 

ขอใหทานทั้งหลายจําใหดี เกิดมาชาตินี้ก็หมดละ ในชาตินี้หมดภูมิละ จะกาวไป
ที่ไหนความรูสึกคือจิตไมคิด จะกาวถอยกลับกไ็มมี จะกาวหนาตอไปอกีก็ไมม ีพอแลว
ดวยความรื่นเริงบันเทิง พอแลวดวยความอัศจรรยภายในจิตนี้ถูกตอง อยางอื่นไมมี 
การประกอบความพากเพียรก็เปลี่ยนอิริยาบถ แลวพิจารณาธรรมทั้งหลายลึกตื้นหยาบ
ละเอียดไปเทานั้น เชนเดินจงกรม อยางพระพุทธเจาทานก็เดินจงกรม พระสาวก
ทั้งหลายทานสิ้นกิเลสแลวทานก็เดินจงกรม  

การเดินจงกรมของทานนั้นเปนการเปลี่ยนอิริยาบถหนึ่ง เปนการพิจารณาธรรม
ลึกตื้นหยาบละเอียดกวางแคบทั้งหลายหนึ่ง พระสาวกก็เหมือนกันทานไมไดเดิน
จงกรมเพื่อละกิเลสถอนกเิลส เหมือนพวกเราทั้งหลายที่หาบแตกิเลสอยูนี้ ทานหมด
กเิลสแลวทานเดินดวยความหมดกิเลส ยืนเดินนั่งนอนดวยความสิ้นกิเลสไมมีอะไร
เหลือภายในพระทัยภายในใจของพระพุทธเจาเลย 

นั่นละที่เราเรียกวา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ   ธมฺมํ ก็คือธรรมอนัเลิศ  สงฺฆํ สรณํ 
คจฺฉามิ ก็คือพระสงฆประเภทนี้เอง ประเภทที่วาส้ินกิเลสแลว เปนสงฺฆํของพวกเรา 
สรณํ คจฺฉามิ ขอใหพากนัปฏิบัติใหเปนสรณะของตัวเองกอนนะ ปฏิบัติตวัเองใหเปนที่
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พึ่งของตัวเองอยางสมบูรณแลวก็เปนสรณํ คจฺฉามิ ตอจากนั้นก็เปนสรณํ ของโลก
ตอไป ใหพากันจําเอานะ วันนี้เทศนเพียงเทานี้ละ เหนื่อย ตอไปนี้จะใหพร 

วันนี้เทศนเต็มเหนี่ยวทุกอยางใชไหมละ เทศนวันนี้พูดวันนี้เต็มเหนี่ยวทุกอยาง 
ควรจะนําไปเปนคติเครื่องเตือนใจไดตั้งแตตนจนจบ 
 

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

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 
พรอมเครือขายทั่วประเทศ 

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

