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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

พระอรหันตทานตายงาย 
กอนจังหัน 

โลกมันไมมหีลัก ไขวควาๆ ไมมีหลักเกณฑ โลเล โลกทั้งโลก โลกกิเลสตองเปน
โลกโลเล ไมมีหลักมีเกณฑเปนที่ยึดที่เกาะที่เปนสาระสําคัญๆ นั่นละธรรมอยูที่นั่น เกาะ
ตรงไหนจับติดปบๆ แลวเปนสาระประโยชน ถากิเลสแลวโลเลๆ ใชไมไดนะ ใหพร 

หลังจังหัน 

 รถเขามาอะไร เอาขาวเขาในโกดังแจก พื้นฐานกแ็จกโรงพยาบาล มาจากทาง
ไหนๆ มานี้ เราจัดไวที่โกดังเต็มเอี๊ยด มาจากโรงพยาบาลไหนๆ มาเอาที่นั่น พระทาน
จัดใหเสมอกนัหมด คือเปนขั้นเปนตอน ถาธรรมดาทั่วๆ ไปแถวใกลเคียงนี้ก็ใหเสมอ
กันหมดขั้นหนึ่ง ทีนี้เรากําหนดใหวา ตั้งแตอุบล โคราช อุตรดิตถ ไปทางโนนใหพิเศษ 
คือตั้งแตอุบลออกไปทางโนน อุตรดิตถออกไปทางโนน ใหพิเศษ รอบๆ โคราช
เหมือนกัน ถาอยูขางในนี้ใหอีกขั้นหนึ่งๆ มีพิเศษอยูที่จงัหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมินี ้
เทพสถิต ภักดีชุมพล อนันี้ไดใหพิเศษ ไกลมากนะ 

เราไปไหนเรามีเข็มไมลนี่ ตั้งเข็มไมลดู โรงพยาบาลเทพสถิตและโรงพยาบาล
ภักดีชุมพล อยูเทียบกับเราไปโคราช จากอุดรไปโคราชนี้ ไปถึงสูงเนิน สีคิ้ว ๓๓๔ ถึง 
๓๓๕ อยูจุดนั้นละ ภักดชีุมพล เทพสถิตนี้เหมือนกัน ไกลขนาดเดียวกัน จากชัยภูมิไป 
ไกลอยู อยางนี้ก็ใหเปนพิเศษ ในจังหวัดชัยภูมินี้ก็ใหเปนพิเศษสองโรง เขตขนาดไหนก็
จัดเสมอกันหมดจําพวกพิเศษ ธรรมดาก็เสมอกนัหมดจําพวกธรรมดา มากี่โรงๆ  พระ
ทานรักษาศาลามีวาระละอาทิตยๆ ผูนี้รับผิดชอบ ในบริเวณนั้นทั้งหมดพระรับผิดชอบ 
ใครมาจากไหนๆ มาติดตอกับพระทีรั่บผิดชอบในศาลา ตั้งแตโกดังมา ไมวาใกลวาไกล
โรงพยาบาลไหนมาจัดให สวนเราไปอีกอันนี้เปนพิเศษอันหนึ่งของเรา 

อยางเราไปทุกวันนี้เราไปโรงพยาบาลนะ เราพลิกดูแคตตาล็อก ประมาณหนึ่ง
เดือนแลวไปทีหนึ่งๆ แตละโรงๆ ประมาณหนึ่งเดือน เราก็เขียนไวเรียบรอย ทางนี้เขา
มารับพระทานก็เขียนไวใหทราบ ทางไหนมารับเมื่อไรๆ โรงไหนมารับเมื่อไร ถาใกลชิด
เกินไปก็ไมใหโรงน้ัน นั่น คือมีแคตตาล็อกไวหมด เวลาเราไปนี้เราจะเปนพิเศษอยู
หนอยก็คือวา พวกอาหารพวกไกพวกอะไรที่ผานไป เชน เขาสวนกวาง มีเทาไรเอาหมด 
ไปทางดานไหนอุดร หนองคาย มีเทาไรเอาหมดๆ เลย แลวก็มอบใหโรงพยาบาลละ
สองหมื่นๆ ถาเราไปสงเองเปนอยางนั้น ใหโรงละสองหมื่นๆ เปนประจํา มันเปนอยูใน
หัวใจนี่ 
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เพราะฉะนั้นใครจะถามอะไรๆ กับเราเราจึงไมตอบ เราตอบเรารับของเราเอง 
พิจารณาเรียบรอยแลวไปเลยๆ จะรอคําปรึกษาคนนั้นคนนี้ไมได คิดดูตั้งแตชวย
บานเมืองนี้เราไปปรึกษาใครเมื่อไร ไมปรึกษา ปรึกษาที่หัวใจกับธรรมอยูดวยกัน 
สมควรมากนอยเพียงไรเราจะพิจารณาของเราแลวออก จัดตามนั้นๆ เลย ก็ไมเห็น
ผิดพลาดนี่ คนนั้นวาอยางน้ัน  คนนี้วาอยางน้ี  รอคําปรึกษาปรารภกับคนนั้นคนนี้เสีย
เวล่ําเวลา และมีทางผิดพลาดไดดวย อันนี้ประหนึ่งวาเหมือนยืนยันในตัว เพราะออก
แลวไมผิดเลย 

นี่ก็คือความเมตตาครอบเอาไวหมดเลย เมตตาครอบหมด จะหนักเบาแคไหนก็
เมตตาครอบไวทั้งนั้นๆ เราจึงทําเต็มเม็ดเต็มหนวยของเรา เวลาเราตายแลวเราก็บอก
ตามความจริง ตามที่รูที่เห็นไวในใจไมผิดวางั้นเลย ถึงวาระเราจะไปแลวดีดผึงเลย ไป
เลย นี่เปนความจริง เราไมไดวัดรอยที่วาพระอรหันตทานตายงายนิดเดียว สมควรที่
ตรงไหนทานเขาในรมไมรมไหนๆ เขาแลวดีดผึงไปเลย เพราะฉะนั้นขาวพระอรหันตจึง
ไมคอยม ี ในตํารับตําราไมคอยม ี วาพระอรหันตนิพพานทีน่ั่น องคนั้นนิพพานที่นั่นๆ 
จึงไมคอยมี เพราะทานตายงาย ทานเขาอยูในปาในเขา นิพพานปบไปเลยๆ  

ที่ปรากฏก็มผีูปรากฏชื่อลือนาม เชนอยางพระอานนท พระกัสสปะในตาํรายัง
บอกไววายังไมไดเผา ศพพระกัสสปะนี่ ทานมีกรรมอะไรๆ เกี่ยวโยงกับพระอริย
เมตไตรย ดูวาพระอริยเมตไตรยจะเอาอัฐิของพระกัสสปะมาเผาที่ฝาพระหัตถเลยวางั้น
ใชไหม ในปฐมสมโพธิ เราอานนานแลวมันลืม เหลานี้ผานมาหมดแลวแตมันลืม ทานมี
กรรมเกี่ยวโยงกัน พระกัสสปะเปนชางบอกนอนสอนงายทุกอยางๆ ทานก็อยากชมเชย
ชางตัวเองวางั้นใชไหม แลวไดยินไปถงึหูพระราชา พระราชาก็พระราชาเทวทัต เรียกเขา
มาเฝา ชางเธอน้ันบอกนอนสอนงายทุกอยางไดหมดใชไหม ใช บอกเลย ถางั้นบอกให
จับเหล็กแดงไดไหม ได ส่ังทําอะไรไดอยางน้ันๆ พระราชาก็เลยสั่งเผาเหล็กแดงใหชาง
จับ ดูซินะ 

เจาของชางกเ็ลยน้ําตารวง มาพดูใหชางฟงใหชางตัดสินใจเอง เพราะความรัก
ชาง บอกอะไรไดอยางนั้น เลยมาเลาใหชางฟง เออ เราไดผิดพลาดไปแลว ไปหา
พระราชาก็เพราะความดีของเธอนั่นแหละ วาอะไรๆ ไมเคยขัดเคยแยง ทาํตามหมดทกุ
อยาง พระราชาก็มารับสั่งถามเราวาใหจับเหล็กแดงไดไหม ก็บอกวาได ใหฝนนี้ไมฝน 
มาเลาใหชางฟง ถาหากวาเธอไมจับเราก็คอขาด ถาจับเธอก็ตายเราก็ยังอยู ใหเธอเลือก
เอา บอกใหชางเลือก ชางเลือกทางจบั นั่นเห็นไหม เพราะรักนายเขาใจเหรอ จับเหล็ก
แดงก็เลยตาย เร่ืองราวเปนอยางน้ัน 
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ดูวาพระกัสสปะนี้ยังไมไดเผาศพนะ อยูในเขาสามลูก วิสัยของธรรมใครจะไป
คาดไมไดนะ พระพุทธเจาร้ือฟนขึ้นมาจากความจริงทั้งน้ัน เปนวิสัยของธรรม เราจะไป
คาดดนเดาดวยอํานาจของคลังกิเลสนี้ไมได พระกัสสปะเวลานี้ก็ยังไมไดเผาศพ มัน
เกี่ยวโยงกันกับพระศรีอาริยเมตไตรยที่ใหชางจับเหล็กแดง แลวพระอริยเมตไตรยจะ
เอาอัฐิของพระกัสสปะมาเผาที่ฝาพระหัตถแกกันทีใ่หชางจับเหล็กแดง มีอยางน้ันใน
หนังสือปฐมสมโพธิ แตเรามันดูมานานสมยัเรียนหนังสืออยูนั้นดูจริงๆ เวลาออกปฏิบตัิ
แลวไมเอาเลย จนกระทัง่ทุกวันนี้ก็จะดูเลมนั้นเลมนี้ไปบางเล็กๆ นอยๆ ไมเปนจริง
เปนจังเหมือนแตกอน ทุกวันนี้ดูอะไรก็ไมจริงทัง้น้ันแหละ ชั่วประเดี๋ยวประดาว แต
กอนดูจริงๆ จําจริงๆ  

นี่พูดถึงเร่ืองพระกัสสปะที่ยังไมไดเผาศพ พระอริยเมตไตรยมาตรัสรูจึงจะได
เอาอัฐิของพระกัสสปะมาเผาที่ฝาพระหัตถแกกรรมกัน คือพระพุทธเจากอนที่จะรับสั่ง
อะไรออกมานี้เล็งญาณดูเรียบรอยแลวไมผิด คิดดูซิวา มีรายใดที่ปรารถนาพุทธภูมิ 
ปรารถนาเปนพระพุทธเจานี้ ใหทานเล็งญาณดู ถาองคไหนไดรับลัทธพยากรณวา 
เทานั้นกัปเทานี้กัลปจะไดเปนพระพุทธเจา ชื่อวาอยางน้ันๆ สาวกขางซายขางขวาชื่อวา
อยางน้ันๆ แลวแกไมตก แกยังไงกไ็มตก ตองไดเปนพระพุทธเจา เปนอยางที่วา นี่
เรียกวาพระญาณหยั่งทราบ หนึ่งไมมีสอง ทานเรียกวา เอกนามกึ คือหนึ่งไมมีสอง 
พระญาณหยั่งทราบอะไรแลวเปนอยางนั้นๆ 

ทานรับสั่งไวนี้ออกจากพระญาณหยั่งทราบแลว ใครจะไปแกยงัไงแกไมตก ผิด
กันอยางน้ีละ จึงเรียกวาเอก ของศาสดาแตละองคๆ ไอเรามันหยั่งทราบตั้งแตไขหวาน
ตามนี้ วันละสี่ถวยหาถวย ตอไปมันจะเปนสิบถวยขึ้นไปละ มันหยั่งทราบไปเรื่อย ตรง
นั้นก็หยั่งทราบมา เห็นฉันนี้ อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ด ีแมแตหมา เขาเห็นเรารักหมาเขาก็สงมา
จากเมืองชลใสเครื่องบินมา เปนอยางน้ันนะ ก็รักธรรมดารักหมาก็ดี ไมถึงใหเอาขึ้น
เครื่องบินมาละ 

เร่ืองพระอรหันตไมคอยมีประวัติแตกอนเพราะทานตายงาย ทานพิจารณาของ
ทานเรียบรอยแลวเขารมไมรมไหน หรือถ้ําเงื้อมผาใดก็ตาม ทานเขาไปพักดดีผงึไป
เลยๆ แลวก็ไมคอยมีนกัขาวนักแขวเหมือนทุกวันนี้ จดนั้นจดนี้จดลมๆ แลงๆ เพือ่
โกหกโลกไดเงินใสกระเปาก็เอา เปนอยางน้ัน ทานไมมีขาว พระอรหันตทานตายงาย
มาก ทานครองขันธอยูนี้ทานผานไปหมดแลว เพียงแตรับผิดชอบในธาตุในขันธเพื่อทํา
ประโยชนแกโลกไดมากนอยตามนิสัยวาสนาของทาน ถึงวาระแลวทานก็ดีดผึงเลยไป
เลย ทานไมไดเปนกังวลวาตายแลวจะไปเกิดที่ไหน อดีตอนาคตทานไมมี อดีตเคย
เปนมายังไงทานไมคํานึงไมยุง 
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ปจจุบันบริสุทธิ์เต็มที่แลวหมดเงื่อนสืบตอ ภพหนาภพหลังไมมี ถึงวาระที่ทาน
จะไปแลวทานพิจารณาเรียบรอยแลวเขารมไมรมไหนดีดผึงไปเลยสบาย พระอรหันต
ทานตายงาย ดูไมคอยมนีะในประวัติ ก็มอียางพระอานนท พระสารีบุตร พระโมคคลั
ลาน องคที่มีชื่อเสียงโดงดังก็มีประวตัิมา นอกนัน้ไมปรากฏ พระสารีบุตรก็อัครสาวก
ขางขวา พระโมคคัลลานอัครสาวกขางซาย นี่มีในประวัติบอก มาทูลลาพระพุทธเจาจะ
ปรินิพพาน จะปรินิพพานที่ไหน ที่บานเกิดบอกอยางนั้น พระโมคคัลลานก็จะ
ปรินิพพานแหลงแหงโจร นั่น พระองคก็รับสั่งเลย เปดประตูวัดพระเชตวันรอบดาน 
เอา ใครจะไปสงพี่ชายของเธอทั้งหลายใหไปไดเลย วัดพระเชตวันเปดหมดประตูเปด
โลงหมด จะไปสงพี่ชายของเธอทั้งหลายก็ไป 

พระสารีบุตร พระโมคคลัลานไปแบบเดียวกัน ดูวาพระเจาพระสงฆติดตามไป
ตั้ง ๕๐๐-๖๐๐ ไปถึงก็อยางวาละ นั่นเปนอยางน้ันนะ นอกนัน้ไมคอยปรากฏ องคไหน
ถึงเวลาของทานแลวทานเขาดีดปบๆ ไปเลย เพราะคําวาเร่ืองนิพพานเรื่องขันธสลาย
จากกันกับวิมุตติ ขันธนี้เปนสมมุติ ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นเปนวิมุตติจิต รับผิดชอบกัน
อยูเพียงแคนั้น ถึงกาลเวลาที่จะใชไมไดแลวกป็ลอยพับดดีผึงไปเลย ทานเรียกวา
นิพพาน 

นี่ละจิตถาลงไดทําใหบริสุทธิ์เต็มเหนี่ยวแลวไมตองไปทูลถามพระพุทธเจา วา
ความบริสุทธิ์ของเรากับความบริสุทธิ์ของพระพทุธเจาทั้งหลาย เรียกวาทุกพระองค
ตลอดถงึพระอรหันตทั้งหลายตางกันยังไงบางทานไมถาม เพราะทานอยูในทามกลาง
แหงพระพุทธเจาทั้งหลายที่มีพระจิต และสาวกทั้งหลายที่มีจิตบริสุทธิ์แลวดวยกัน 
เสมอกันหมด เรียกวาพระอรหันตแตละองคทานอยูทามกลางแหงความบริสุทธิ์ของ
พระพุทธเจาทั้งหลาย และพระอรหันตทั้งหลายเหมือนกันหมด นั่นละทานอยูทามกลาง 
เหมือนวาเราอยูทามกลางมหาวิมุตตมิหานิพพานจะไปถามใคร มันเปนอันเดียวกัน รู
อยางเดียวกัน 

นั่นละธรรมแนนอนขนาดนั้น เขาถึงจิตปบไมตองไปถามใคร ไมมีใครมาเปน
สักขีพยาน รูชัดเจน อยางพระอรหันตพอบรรลุธรรมถึงนิพพานบริสุทธิ์ปงน้ีกถ็ึง
พระพุทธเจาทั้งหลายแลว อยูในทามกลางพระพุทธเจา คือทานผูที่หลุดพนจากทุกข
โดยสิ้นเชิงแลวเหมือนกันหมดเลย ทานไมตองไปถามกัน ทานบอกไววา นตฺถิ เสยฺโยว 
ปาปโย บรรดาทานผูบริสุทธิ์แลวเสมอกันหมด ไมมีความยิ่งหยอนตางกัน เรียกวาอยู
ในทามกลางแหงวิมุตติดวยกัน ทานจะไปถามหากันอะไร นั่นละธรรมแนนอนขนาดนั้น 
ธรรมพระพุทธเจา มีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑมาตลอด ไมไดไปควาเอานี่ศาสนาเรา นั้นก็



 ๕

พอเรานี้พอเรา ควาเอาตามที่ไหนก็เอาเปนพอเปนแมทั้งหมดใชไมได เปนหลักกรรม
ของใครของเรา เอาละ จะใหพร 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

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

