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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พทุธศักราช ๒๕๔๗ 

วาระสุดทายของสมมุติ 
 

กอนจังหัน 

พระใหเรงภาวนานะ ในพรรษาเปนโอกาสดีมากไมคอยมีธุระอะไร ออกพรรษาแลว
หากมีนั่นแหละเรื่องที่จะยุง เร่ืองยุงคือเร่ืองกิเลส เร่ืองไมยุงคือธรรม จะมีนอยลงโดย
ลําดับนะเรื่องอรรถเรื่องธรรมภายในใจ การฝกฝนอบรมจิตใจเปนสิ่งที่ดีและเลิศเลอเปน
ลําดับลําดา การไมฝกฝนอบรมนี้เสียหายมาก ดูซิโลกเวลานี้กวางขนาดไหน เกิดศึก
สงครามฆาฟนรันแทง รอนไปหมดทุกหยอมหญา เปนเพราะอะไร เปนเพราะกิเลส ตางคน
ตางไปเรียนเร่ืองกิเลสมา และส่ังสมกิเลสขึ้นเต็มหัวใจแลวก็ฟดกันเหมือนหมา เรียนวา
เรียนรูเรียนฉลาด มันฉลาดอะไรกัดกันเหมือนหมา 

ถาเรียนรูเพื่อความเฉลียวฉลาด เห็นไหมพระพทุธเจา เคยเห็นพระพุทธเจาที่ไหน
ยกทัพตีกันฆากันฟนกัน พระอรหันตทานยกทัพฆากันฟนกันทําลายกันเผากัน เคยมีที่ไหน 
นี้หลักธรรมคือความรมเย็นแกโลก นอกจากนั้นเปนฟนเปนไฟเผาไหมกันหมด ใครจะ
เรียนมามากมานอยไมเห็นมีความหมายอะไร ไปเรียนเรื่องกิเลสเอามาก็เปนเครื่องมือของ
กิเลสเสียทั้งหมด เผากัน เผาตัวเองนั้นแหละ เผากันและกันรอนกันไปหมดนะ 

ถาหากวาเปนของพอบณิฑบาตได หลวงตาบัวอยากจะขอบิณฑบาตทั้งโลก ขอ
บิณฑบาตไมมากนักละนะ ขอบิณฑบาตวิชาหมา อยาเอามากัดกันเทานั้นแหละนะ ขอให
เอาวิชาคนมาปฏิบัติตอกนั จะเห็นอกเห็นใจกัน มีความเมตตาสงสารกันโดยลําดับลําดา ถา
เปนวิชาของกิเลสจะไมคุนกับใคร มีแตจะกัดจะกินจะฉีกกันตลอดเวลา นี่เคยเปนมา
นมนานแลว เวลานี้ยิ่งหนาแนนขึ้นเปนลําดับ ธรรมที่เปนน้ําดับไฟรูสึกวามีนอยลงๆ ไมวา
ที่ไหนๆ เฉพาะอยางยิ่งคือชาวพุทธเรา ไมทราบวาชาวพุทธมาอยูที่จุดไหนตรงไหน มองไป
ที่ไหนเห็นแตฟนแตไฟ วิชาพุทธไมเห็นมี มีแตวิชาหมากัดกนัเทานั้น มีทุกแหงทุกหน 

กิเลสแทรกเขาไปตรงไหนเปนฟนเปนไฟนะ ไมเห็นภัยของกิเลส วาเรียนธรรม
ปฏิบัติธรรมแตไมไดปฏบิัติธรรม มันเรียนเฉยๆ เรียนวิชาของกิเลสแลวก็เอามากัดกนัอีก 
พระก็เลยกลายเปนหมากัดกัน นี่เห็นไหมละวิชาของกิเลสเขาไปตรงไหน พระแทๆ 
กลายเปนหมากัดกันไดเห็นไหมละ นี่ละวิชากิเลสมันเขาตรงไหน คนก็กลายเปนหมา พระ
ก็กลายเปนหมาไปได ถาธรรมเขาที่ตรงไหน หมาก็นารัก คนกน็ารัก ไปที่ไหนยิม้แยม
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แจมใสตอกนั สมัครสมานกัน นี่คือวิชาธรรม นี่ละไอเร่ืองทีจ่ะกัดจะฉกีเอารัดเอาเปรียบซึ่ง
กันและกัน มีแตมองกันดวยแงแหงความสงสารใหอภัยกันเทานั้น นี้เรียกวาธรรม ขอให
นําไปปฏิบัติ เราขอบิณฑบาตเพียงเทานี้ไมเอามากละ เอาในเมืองไทยเราเทานี้ เมืองไทยนี้
เปนเมืองพทุธ แทนที่จะเปนพุทธมนักลายเปนผีกันไปหมดแลวเวลานี้ เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

 ขาซายหนักมาก ขาขวาพอเปนไปพออดพอทน แตขาซายนี่หนักมาก อยางน้ีมันก็
ออกทางอินเตอรเน็ตใหโลกเขาไดเห็น โลกเต็มอยูดวยของอยางน้ี มีอยูทกุแบบในตัว
บุคคลและสัตว มีอยูทั่วไปไดคนละแบบๆ สองแบบสามแบบ บางคนโรคเต็มตัว หลาย
ชนิดเต็มตัว นี่ละธรรมพระพุทธเจา คือเห็นอยางชัดๆ ประจักษกับหัวใจ เราไดเคยพูดใน
บรรดาลูกศิษยที่ใกลชิดสนิทสนมกัน แบบคําพูดในครอบครัวถึงเร่ืองภาคปฏิบตัิ จติใจ
เวลายังไมไดรับการอบรมนี้ โลกธาตุนี้มันแบกหมดเลย มันยึดมันถือหมด เปนกองทุกข
ทั้งน้ันๆ เต็มไปดวยกันหมด คือมันหากมี ชั่วมนัก็ติด ดมีันก็ติด ไมใชตดิแตดีนะ ชัว่ก็ติด 
เชนเคียดแคนใหใครตอใคร วันนั้นเคียดแคนไดทัง้วัน แนะ มันติด ไปรักใครชอบใครนี้คิด
ไดรักไดทั้งวัน แนะมันติด ทั้งรักทัง้ชงัมันติดไดทัง้น้ัน เรียกวากินไมเลือกคือกิเลส 

ทีนี้เวลาธรรมแทรกปบเขาไปนี้จะเริ่มรูตัว คือจิตของเราไมเคยไดปลงใจลงได เที่ยว
ไขวควาโนนควานี้เต็มไปดวยกองทุกข และความเพลินไปตามนั้นเปนเหยื่อลอใหดีดใหดิ้น
ไปตาม ทนีี้พอจิตสงบลงไดดวยการภาวนา ความยุงเหยิงวุนวายนี้หดเขามา จิตสงบๆ 
เพราะเอาธรรมเปนเครื่องดึงดดู เราภาวนาคําบริกรรมใดก็ได เชน อานาปานสติ กําหนด
สติอยูกับลมหายใจเขาหายใจออก ดลูม แลวก็หดยนเขามาๆ ส่ิงทั้งหลายยนเขามาๆ ลม
ละเอียดเขาไปๆ อารมณภายนอกหมดไปๆ ยงัเหลือแตลมละเอียด ลมที่ละเอียดก็ชวนให
เพลินไปตามความละเอียดของลม 

เวลาสงบเต็มกําลังในฐานะของจิตขัน้นั้นๆ แลวมันเย็นไปหมดนะ ทีนี้กลับมาเห็น
โทษของความวุนวาย เพราะมีคุณขึ้นรับกันแลว แตกอนไมเห็นคุณ โทษขางนอกมอียูเต็ม
ตัวก็ไมเห็น พอเห็นคุณนี้ก็เร่ิมเห็นโทษขางนอกแลวคอยปลอยเขามา อันนี้ดึงดดูเขามาๆ 
เรียกวาธรรมความสงบเย็น ดึงดูดเขามาๆ ภายนอกก็คอยจางไปๆ จางไปเรื่อยๆ ธรรม
ละเอียดเขาไปเทาไรๆ จิตยิ่งดื่มธรรมๆ และปลอยเขามาๆ นี่เราสรุปภาคปฏิบัตินะ พอ
ปลอยเขามา ทางนี้ไดเกาะยึดมั่นเขาไปๆ ละเอียดลออสุขเขาไป แปลกประหลาดอัศจรรย
เขาไปเรื่อย มันก็เพลินภายใน 
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เพลินในธรรมไมเหมือนเพลินทางโลก เพลินทางโลกมนัเปนไปดวยฟนดวยไฟ 
เพลินในธรรมนี้เปนไปดวยความรมเย็นเปนสุขดูดดื่ม ละเอยีดลออเขาไปเรื่อย มันตางกัน
อยางน้ัน ทีนี้เมื่อรสทางนี้มีมากกวาทางโนนมันจะอยูไดยงัไง มันก็ปลอยเขามาเอง เกาะน้ี
ไดปลอยนั้นเขามาๆ ทีนี้หดยนเขามาก็ยังเหลือแตจิต คือกระแสของมนัออกไปนั้นเขามา
หมด ยังเหลือแตจิต ทีย่งัเหลืออยูนี้ก็เปนความสงาผองใส ความแปลกประหลาดอัศจรรย 
ร่ืนเริงภายในตัวเอง อยูที่ไหนอยูไดทั้งน้ัน คือจติมันหลงอารมณเจาของ พออารมณนั้นเขา
มาสูนี้แลวก็ไมเพลินไมดิน้ไมดีดมันกส็บาย เย็น เพลิน เกาะตรงนี้กอน เกาะธรรมที่จะถึง
ที่สุดนี้ไมเกาะ จะเกาะอันนี้กอน เกาะเขาไปๆ เกาะละเอียดเขาไปๆ จนกระทั่งถงึที่แลวทีนี้
เปดโลงเลย ปลอยหมดโดยสิ้นเชิงทั้งภายนอกทั้งภายในที่ร่ืนเริงบันเทิงอยูเหลานี้ เปน
เครื่องกลอมใจใหเขาไปถึงจุดนั้น 

พอเขาถึงจดุหลุดพนแลวจากสมมุติทัง้ปวง เรียกวาปลอยหมดโดยสิ้นเชิง 
ธรรมชาตินั้นไมยึดที่นี่ ปลอยหมดโดยสิ้นเชิง เรียกวาสมมุติหมดภายในใจไมมีเหลือ ความ
กังวลวุนวายทั้งหลายตั้งแตสวนหยาบถึงขั้นละเอยีด หมดไปโดยสิ้นเชิงเชนเดียวกัน 
เหลืออยูแตธรรมชาตินั้น เปนธรรมชาติที่พอตัวอยางเลิศเลอ นั่นฟงซิพอตัว ก็พอตวัอยาง
เลิศเลอ ทุกอยางอยูในนั้นหมด พอดบิพอดีหาที่ตาํหนิไมไดเลย จะชมตรงไหนมันพอดอียู
แลว เพราะฉะนั้นจึงวาความพอนี้เลิศเลอ ไมมีอะไรเหนือคําวาพอ พอทุกอยางนะ จึง
เรียกวา สมมุติทั้งมวลไมวาดีวาชั่ว คํานินทา สรรเสริญ เปนสวนเกินทั้งน้ัน ปลอยหมด
เพราะเปนภาระหนัก ปลอยหมดโดยสิ้นเชิง 

สมมุติวาจิตปลอยนั้นแลว เร่ืองธาตุเร่ืองขันธนีย่ังมี แตกอนยึดดวยถอืดวยแบก
หามดวย เปนกองทกุขดวย ทีนี้พอจิตปลอยโดยสิ้นเชิง ยังเหลือแตความรับผิดชอบในขันธ
ของตนเทานั้น ขันธคือรางกายของเรารับผิดชอบ นอกนั้นปลอยไปหมด อันนีป้ลอย
แลวแตก็ยังแสดงอาการของขันธ ผานไปผานมาภายในใจ นี่เรียกวาสมมุติครั้งสุดทาย คือ
สมมุติในขันธในตัวของเราเอง รางกายของเราเอง สมมุตอิันนี้จะยุติลงเมื่อส้ินลมหายใจ 
สมมุติทั้งหลายหมดไปเรียบรอยแลวแตสมมุติอันนี้ยังรับผิดชอบอยู รอนก็รูวารอน หนาวรู
วาหนาว เย็นรอนออนแข็งรูอยูภายใน แมไมยึดก็รู แตไมเปนภาระไมแบกไมหาม 
รับผิดชอบกันอยูอยางน้ัน 

พอวาระสุดทายก็มาอยูในขันธ บรรดาสมมุติทั้งหมดหมดแลวไมมีอะไรแลว ก็ยัง
เหลือแตในขันธที่รับผิดชอบ อยางที่วาเย็นรอนออนแข็ง สุขทกุขประจําขันธ รูอยูๆ อยาง
นั้นแตไมเขาถึงจิต รับผิดชอบกัน ทนีี้พอวาระสุดทายของสมมุติจะหมดโดยสิ้นเชิงก็ขณะที่
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หมดลมหายใจ ลมหายใจหมดจิตก็ปลอยความรับผิดชอบออกขณะนั้น สมมุติทัง้หมดหมด
โดยสิ้นเชิง จิตนั้นไมมีสมมุติตดิแมแตเม็ดหินเม็ดทราย ไมมีเลย ทานจึงเรียกวาวิมุตติ นั่น
หลุดแลวโดยประการทั้งปวง ความสุขจึงเปนบรมสุขและเปนอนันตกาล ไมมี อนิจฺจํ ทุกฺข ํ
อนตฺตา เขาไปเกี่ยวของเลย หมดโดยสิ้นเชิง 

นั่นละขันธของพระพุทธเจา ของพระอรหันต ทานรูของทานอยางชัดเจนตลอดไม
ตองไปถามใคร วาระสุดทายแหงสมมุติที่รับผิดชอบก็คือขันธ พอลมหายใจขาดปบสมมุติ
นี้ขาดพรอมกันเลย ความรับผิดชอบขาดพรอมกันไปเลย ทานเรียกวานิพพานสมบูรณ
แบบ แตกอนเรื่องความสมบูรณในจิตนั้นสมบูรณ แตมันมีสมมุติที่ปวนเปยนๆ อยูนั้นให
รับผิดชอบ จึงเรียกวายังไมสมบูรณที่ยังมีขนัธใหรับผิดชอบอยู ทานจึงเรียกวา สอุปาทิ
เสสนิพพาน จิตถึงวิมตุติหลุดพนโดยสมบูรณแลว แตยังมีความรับผิดชอบอยูในธาตุใน
ขันธ ทีนี้ อนปุาทิเสสนิพพาน ธาตุขันธนี้ปลอยโดยสิ้นเชิงแลว จิตปลอยไปหมด นั้นเรียกวา 
อนุปาทิเสสนิพพาน สมมุติหมดโดยสิ้นเชิงไมมีอะไรเหลือ ขันธนี้เปนวาระสุดทายของ
สมมุติ หมดในขณะนั้น ทานเรียกวาจิตหมดสมมตุิ จิตถึงนิพพาน 

ไปถึงนั้นแลวหมดละที่นี่ เร่ืองสมมุตทิั้งมวลหมด อดีตกไ็มมี อนาคตก็ไมมี ปจจุบัน
ก็ไมม ี เพราะเหลานี้เปนสมมุติทั้งมวล อันนั้นไมใชสมมุติ ผานไปหมดแลว นั่นละจุดที่
พระพุทธเจาและพระอรหันตทั้งหลายทานหลุดพนไป ดวยอํานาจแหงความดีที่
ตะเกียกตะกายสราง ฝกฝนทรมานตนดวยวิธีการตางๆ เพื่อจะหนุนตัวขึ้นไปในทางด ี แต
กิเลสมันดึงลงๆ สวนมากกลมายาของกิเลสมันละเอียดแหลมคม มันถงึไดครอบโลกธาตุ
เอาไว ไมมีใครจะเล็ดลอดมันไปได นอกจากผูมคีุณงามความดีบารมีแกกลา แลวคอยเล็ด
ลอดไปๆ ผานไปไดเลย 

นี้คือพุทธศาสนาของพระพุทธเจาทุกๆ พระองคสอนแบบเดียวกัน เพราะทานรู
อยางเดียวกัน รูอยางมีแบบมีฉบับ รูดวยญาณวิถี ทราบตลอดทั่วถึง นี้คือพระพุทธเจาทุกๆ 
พระองค สอนโลกจึงไมเคยผดิพลาดไปไหนแมนิดหนึ่งไมมี ในบรรดาพระพุทธเจา
ทั้งหลายสอนแบบเดียวกันหมด เพราะความรูความเห็นเปนแบบเดียวกัน นี่ละศาสนานี้ละ
ที่มาสอนโลกใหโลกทั้งหลายไดรูบาปรูบุญ 

พวกเราก็มาอยูในขายแหงพุทธศาสนาที่ควรจะไดรับไปประพฤตปิฏิบัติตนเอง คน
ตาบอด เพือ่ความปลอดภัยตองเชือ่คนตาดี เดินตามคนตาดี ถาเอาตาบอดหูหนวกของ
เจาของใสเขาไปนี้ โดนโนนชนนี้ ตกเหวตกบอตายเลย ถาเอาคนตาดีมาเปนประมาณ เขา
ชักเขาจูงไปทางไหนดึงไปที่ไหนไป แคลวคลาดปลอดภัย นี่หลุมนะ นี้ขวากนี้หนามเขาพา



 ๕

หลีกก็หลีกไปพนไป อนันี้จอมปราชญทั้งหลายคือพระพทุธเจาสอนใหหลีก ขวากหนาม
ไดแกบาปแกกรรมทั้งหลาย สอนใหหลีกๆ นี้คือกองทกุข ใหไปทางที่ปลอดภัย คือการ
สรางความดีไปเรื่อยๆ  

นี้พูดจริงๆ จวนจะตายเทาไรแทนที่จะมาหวงใยเจาของนี้บอกเลยวาไมมี หมดโดย
ส้ินเชิงเหมือนกัน มีแตความหวงใยบรรดาโลกแหละพูดงายๆ หวงใย แลวใครจะพอมี
ยิบๆ แย็บๆ จะยึดเอาอรรถเอาธรรมนี้ไปปฏิบัติตอตนเองบาง แมยากพระพุทธเจาทานก็
ยากมากอนแลวทานจึงไดผล ยากเพื่อความดี ยากอันนี้ยากเพื่อความเปนสุข เราก็ควรจะ
บึกบึนไปตามทาน ไดมากไดนอยใหพยายาม ถาจะปลอยใหเปนไปตามกเิลส ลงทางต่ํา
ทั้งนั้นไมมีคาํวาขึ้น มีแตลงถายเดียว ธรรมะนี้ดึงขึ้นๆ วันนี้ก็พูดใหฟงเพยีงเทานี้แหละนะ 
เพราะหนักหนวงทุกวันๆ เราเทศนลําบากมากนะ ยิ่งจวนตัวเทาไรความเมตตาสงสารนี่
มาก แตรางกายเครื่องมือที่จะใชทําประโยชนใหโลกน้ีลดลงๆ เปนลําดับ เปนอยางน้ันละ 
จึงขอใหพากนันําไปปฏิบัตินะ 

เราเปนโลกชาวพุทธขอใหมองดธูรรมบาง อยามองดูแตกิเลสตัณหาความดีดความ
ดิ้น มันเอาไฟเผาตัวเองและเผากันและกันเปนฟนเปนไฟตลอดไป ถาธรรมแลวจะชุมเย็น
เปนลําดับลําดา เอาแคนี้แหละพอเหนื่อย 

โธ ปวดเขานี้ก็ปวดเรื่อยอยางน้ีนะ มันก็ปวดของมันอยูเร่ือยปวดเขา ปวดเรื่อยๆ 
ไป ใหพร 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
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