๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

ถึงขั้นบริสุทธิ์ไมถามกัน
พวกที่ตดิ ตามชางยังไมเจอตัวนะ (ยังไมสงขาว ก็แสดงวาเขายังไมพบครับ) ดู
วาชางตัวอยูภูวัวงวงมันเสีย ใหเขาตามจับออกมารักษา การรักษาราคาเทาไรๆ เราจะ
จายใหทั้งหมดเราบอก เขาคํานวณเอาไวประมาณ ๕ หมื่น ๕ หมื่นเราก็จะจายให เขายัง
ไมเอา ใหตามเจอเสียกอน เจอชางตัวนั้นกอน เจอแลวก็เปนประโยคหนึ่ง รักษาหาย
แลวเปนประโยคหนึ่ง คือเราจะรับทั้งหมดเลย ทั้งจับไดและรักษาโรคหาย ชางตัวนี้
ราคาเทาไรๆ เราก็จะจายใหทั้งหมดเลย สงสารนะ งวงมันเปนอะไรไมรู วาถูกฟนก็ยาก
ที่จะสันนิษฐานอยู คนจะไปฟนงวงชางมันยากอยูน ะ ถายิงไปฉากเอาขาดไปถูกนะ ที่จะ
ไปตัดไปฟนงวงชางรูสึกวาเปนไปไดยาก ถาปนเขายิงฉากขาดไปเลยถูก มันไมทะลุ มัน
ขาดไปเลย
ที่ชางอยูมันอยูเปนแหงๆ นะ มันมีทําเลอยู มันเปนหยอมๆ ที่ชางอยู เปนดง
ละเมาะ ดงที่ชางอาศัยเปนแหงๆ เหมือนวาเปนเกาะดง นอกนั้นเปนหินดานหินลาด
เต็มไปหมด
แลวดงนี้เปนเกาะหนึ่งแลวชางอยูสัตวอยู
ภูวัวเราไมคอยไดเที่ยว
ละเอียดลออนัก ที่เราเที่ยวมากที่สุดคือภูเขาสกลนครกับกาฬสินธุ ระหวางสกลนคร
กาฬสินธุ ภูเขาลูกนี้ทะลุถึงภูจอกอ เราไปมาก จะพูดวาแหลกก็ได เพราะปนี้ขึ้นเขาลูกนี้
ลงทางนี้ ขึ้นทางนี้ลงนี้ ปน้นั ขึ้นทางนั้นลงทางนั้น
พอแมครูจารยมั่นอยูเปนจุดศูนยกลาง เราเที่ยวสายนี้ละมากที่สุด ไปทางไหนก็
มาหาทานๆ ที่ภูเขาภูพานสกลนคร-กาฬสินธุเที่ยวมาก ถึงนูนละถึงภูจอกอ ภูเขาลูกนี้
เราเที่ยวมากจริงๆ ๘ ปอยูแถวนี้ละ ตั้งแตภูเหล็กที่ทานวันอยู เราไปตั้งแตตนตลอดถึง
หนองสูงคําชะอี ปนี้ขึ้นทางนี้ลงทางนี้ ปนั้นขึ้นทางนั้นลงทางนั้น ขึ้นไปขึน้ มาสุดทายตอ
ถึงหนองสูงคําชะอี เหตุที่เราไปตอทางนูนคือเราไปพักอยูหวยทรายตั้ง ๔ ป แถวนั้นละ
เที่ยว เที่ยวยืดยาวก็ภูเขาลูกนี้ละตั้งแตสวางไป จนกระทั่งถึงภูจอกอถึงกันหมดเลย
คือเวลาเขาปาเขาเขาที่ไหนมันก็เปนทําเลเหมาะหมด ไปอยูท ี่ไหนก็เหมาะๆ ไป
ที่ไหนก็ตามเถอะน้ําสําคัญมาก จะเปนที่ดีขนาดไหนก็ตามถาไมมีน้ําอยูไมไดนะ อยูบ น
ภูเขาก็ไมพนน้ํา ตองลงไปเอาน้ํานูน ขึ้นก็ลําบากอีกแหละ น้าํ สําคัญ เอากระบอกไมไผ
สะพายขึ้นบนเขา กาน้ําหิ้ว กระบอกไมไผสะพายพอดี หมดเมื่อไรก็ลงมา คือการขบ
การฉันไมแนนอนนักกรรมฐาน ทานไมคอยเปนอารมณอะไรกับเรื่องการขบการฉัน อยู
ไปกี่วันทานก็พออยูได แตน้ํานี่สําคัญมาก อาหารอยูเปนวันๆ หลายวันก็ได น้ําไมไดนะ
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นี่ไดเที่ยวกรรมฐานเราก็พอพูดได พอแมครูจารยนี้เรียกวากรรมฐานชั้นเอกใน
สมัยปจจุบัน เปนชั้นเอก ความสมบุกสมบันลําบากลําบนอยูกับทานหมด นี่ก็ชั้นเอก
เหมือนกัน การประกอบความพากเพียรตลอดความรูทุกสิ่งทุกอยางจากจิตตภาวนา
ทานก็เปนชั้นเอก ชั้นเอกทุกอยางภายในใจ การฝกทรมานองคทานก็เปนชั้นเอกๆ คือ
ทานไปพักอยูที่ไหนเราจะพยายามติดตามเขาไปดูๆ เขาไปดูจนถึงสถานที่ทานอยู ทาน
อยูโลกเขาไมปรารถนาแหละ ทานไปอยูที่ไหนเปนที่โลกเขาไมปรารถนา ทานอยูอยาง
นั้นแหละ
ที่ทานพูดถึงเรื่องถ้ําสาริกา ที่จิตของทานสวางจาครอบหมดโลกธาตุ แตทานเจอ
ผีใหญ ที่วานั้นนะ ถือกระบองใหญจะมาฆาทาน นั่นละคราวที่ทานวาจิตทานลงจาเลย มี
ผีใหญ เราก็ไมเคยคาดเคยฝนนะ นี่เห็นไหมบทเวลามันจะรับกัน เปนที่นี่ปบเขากันได
เลยเชียว อยูที่หนองผือ อันนี้ก็แบบเดียวกัน แตเราไมปรากฏพวกผีพวกเปรตอะไร
ทานปรากฏผีใหญที่เปนเจาเขื่อนใหญอยูแถวนั้นหมด นครนายก-นครราชสีมาที่ไหนผี
ตัวนี้เปนนายใหญวางั้นนะ เวลาเขาลงใจเขามากราบถวายตัวเปนลูกศิษยทานแลวเขา
บอกวาในบริเวณนี้เขาเปนใหญทั้งหมดพวกผี แนะผีเขาก็ยังมีเขื่อนมีแขวง มีอะไรเปน
ใหญเปนนอย เปนเขตเปนแดน
เวลาเขายอมตัว เขาจะมาฆาทาน เวลาจิตสวางจาขึ้นมาครอบโลกธาตุผีใหญมา
แบกตะบองมาจะมาฆาทาน ผีมันก็เปนโลก ธรรมก็เปนธรรมเลิศโลกเหนือโลก ซัดกันนี้
ยอมกราบทาน นั่น นี่มาพูดถึงเรื่องวามันเปน เราเวลาจะเปน เราไมไดวัดรอย แตเราไม
ปรากฏเปนพวกเปรตพวกผี ปรากฏเปนแตความสวางครอบโลกธาตุ เราเปนอยูหนอง
ผือ พอมาเลาใหฟง โห ทานตื่นเตนมากนะ มาเลาใหฟง เออขึ้นทันทีเลย อยางนั้นละถา
เปนอยางเดียวกันแลวมันไมไดพดู กันหลายคําอะไรละ เราเปนอยูที่หนองผือมันก็ลง
แบบเดียวกัน
พอวันหลังไดโอกาสแลวกราบเรียนทานเรื่องราวมันเปนอยางไรๆ ทานรองโกก
เลย นั่นละถามันเหมือนกันมันรับกันปุบทันทีเลย ไมเหมือนมันจะเอาอะไรมาพูด ไมรู
พูดไดอยางไร (หลวงตาภาวนาไปถึงจุดไหนถึงจาขึ้นมาคะ) ไปถึงจุดหมอนกับเสื่อ
หมอนขาดเสื่อขาดถึงจุดนั้นละจาขึ้นมา คือหมอนแตกนุนแตกกระจายจาขึ้นมา ตรงนั้น
แหละ พากันเย็บทั้งวันละเย็บหมอนเย็บเสื่อ ตื่นขึ้นมาก็เย็บเสื่อเย็บหมอน วันหลังฟาด
อีก จาอีก ขาด แตกสะบั้น มันพูดไมถูกนะ ที่เราพูดนี่มันไมไดตรงกับความจริงนะที่วา
จานี่ ความรูความเปนของจิตกับสิ่งภายนอกเขากันไดเมื่อไร เขาไมไดนะ แตเมื่อโลกมี
สมมุติจิตก็ตอ งแยกสมมุติเขามาหากัน เชนอยางวานิพพานอยางนี้ ใครไปเดาได
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นิพพาน ถาเปนปงไมตอ งเดา แนะ พอจิตบริสุทธิ์ผึง นิพพานกับอันนั้นก็เปนอัน
เดียวกันแลว ตั้งชื่อไมตงั้ ไมเห็นสําคัญอะไร มันก็อยูตรงนั้นเอง
จิตจึงวาเปนของอัศจรรย เปนที่รับทั้งสุขทั้งทุกข มหันตทุกขกอ็ ยูที่จิต บรมสุขก็
อยูที่จิต มาลงนี้หมดเลย รวมยอดลงในสามแดนโลกธาตุมาลงที่จิตแหงเดียว เปนผูรับ
ทราบทั้งหมดเลย ทุกขมหันตทุกขกม็ าอยูที่จิต สิ่งเหลานั้นเขาไมไดแบกไดหาม จิตนี้
แบก ดวยความรูรับดีชั่วสุขทุกขตางๆ ทางดีก็ดี จนกระทั่งดีเลิศก็จิตเปนผูรับ มหันต
ทุกขเลวที่สุดก็จิตเปนผูร ับ ทานจึงสอนลงที่จิตๆ ศาสนาใดที่จะเหมือนกับพุทธศาสนา
ไมมี เอาภาคปฏิบัติยันกันเขาซิ มีแตดนเดาเกาหมัดไปอยางนั้น ใครก็วาตนถือศาสนา
นั้นถือศาสนานี้เปนของเลิศเลอๆ ก็ถูก เราเกิดมากับพอกับแมก็ตองถือวาพอวาแมของ
เราๆ แลวพอแมมีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงตางกัน ศาสนามีความเหลื่อมล้ําต่ําสูง ความ
จริงแลวศาสนาพุทธรวมหมดเลย เปนศาสนาของทานผูสิ้นกิเลส พอสิ้นแลวมันจาหมด
จริงๆ สงสัยอะไร
วาอะไรไมผิดไมพลาด ก็คือความรูของพระพุทธเจา ที่เปนเจาของศาสนา เปนผู
สิ้นกิเลส สําคัญตรงนี้นะ ความรูที่เปนไปตามกิเลสมันก็ไปตามแถวตามแนวของกิเลส
กิเลสบงบอกที่ตรงไหนๆ วาดีอะไรก็ดีไปตามกิเลสเสีย ไมไดดีไปตามธรรม นี่ละมันก็
ผิดกันที่ตรงนี้ ถาวาบอกก็บอกถึงนิพพาน ศาสนานั้นๆ ก็เดากันไปถึงสวรรค ศาสนา
พระพุทธเจาไมตองเดา ทะลุถึงนิพพานเลยไมตองถามใคร จาขึ้นมาที่นั่นแลวพอ ขอให
จิตบริสุทธิ์เถอะนะ จิตบริสทุ ธิ์เทานั้นถามหานิพพานอะไร ที่ดน เดาเกาหมัดนี่ซิมันไมได
เรื่องไดราว
ศาสนาคือพุทธศาสนาที่บงบอกรอยเปอรเซ็นตตามหลักความจริงลวนๆ
ที่
เรียกวาสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว นี่ละชอบในธรรมทุกขัน้ ๆๆ ตลอดถึงพวกเปรต
พวกผีพวกสัตวนรกอเวจีผิดที่ไหน ไมผิด ถึงสวรรคชั้นพรหมถึงนิพพาน จาไปหมดเลย
จึงเรียกวา โลกวิทู รูแจงทั้งโลกนอกโลกใน โลกในกิเลสขาดสะบั้นไปหมดสวางจา โลก
นอกมองเห็นไปหมด นั่น ที่วา โลกวิทู รูแจงโลกๆ ใหเปนซิ จิตถาลงไดเปนเต็มทีแ่ ลว
ไมมีอะไรเหมือนในแดนสมมุติ ไมมี หมด แดนสมมุตินี้เปนสมมุติทั้งมวล อันนั้นไมใช
แดนสมมุติ แดนวิมุตติ ทานก็แยกออกมาเปนสมมุติอันหนึ่งเสีย วาแดนวิมุตติ ไม
เหมือนอะไรเลย แดนนั้นละทานเรียกวาแดนนิพพาน ไมมีอะไรเขาไปเกี่ยวของเลย
สิ่งที่เกี่ยวของเปนกางขวางคออยูก็คอื กิเลส หนักเบามากนอยเปนกางขวางคอ
ทั้งนั้น พออันนี้ขาดสะบั้นลงไปหมดแลวโลงหมด ไมมีสิ่งใดที่จะเปนกางขวางคอ คือ
สมมุติกไ็ ดแกกิเลสเปนยอดแหงสมมุติทั้งมวล สมมุติทงั้ หมดรวมอยูในกิเลส พอกิเลส
ขาดสะบั้นลงไปแลวสมมุติก็ขาดไปตามๆ กัน จิตก็พนขาศึก หมดขาศึกตรงนั้นแหละ
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ถาจิตยังมีกิเลสอยูยังมีขาศึก ไมจัดวาถึงขั้นบริสุทธิ์หรือถึงขัน้ ความสุขอันสมบูรณถาลง
กิเลสยังมีอยูน ั้น พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวความสุขไมตองถาม สมบูรณเต็มที่เลย
พระพุทธเจาพระอรหันตทาน ตั้งแตทานบรรลุธรรมมาจิตของทานไมมีอะไรเขาผานได
เลย หมด นั่นละแดนวิมุตติ ไมมีสมมุติเลย เปนแดนวิมุตติลวนๆ
การปฏิบัติธรรมรูเปนขั้นๆๆ นะ ขั้นธรรมขั้นโลก อยางเขาเรียนชั้นนั้นชั้นนี้ ชั้น
ธรรมก็มีไปตามๆ กัน ธรรมก็ขั้นนั้นขั้นนี้ ที่เรียนนะขั้นธรรม เรียนปริยัติก็เปนขั้นธรรม
เขาเรียนทางโลกก็เปนขั้นนั้นขั้นนี้ อันนี้เรียนทางขั้นปฏิบัติ ขั้นปฏิบัติก็เปนวรรคเปน
ตอนๆ ของความรู ละเอียดเขาไปๆ เปนขั้นเปนตอน จนกระทั่งทะลุหมดไมมอี ะไรติด
หัวใจเลย เรียกวาถึงแดนวิมุตติโดยสมบูรณ นั่นทานวาถึงนิพพาน ถึงขัน้ บริสุทธิ์ไมถาม
กันละ ถาลงถึงนั้นแลวทานไมถามกัน บริสุทธิ์จาขึ้นมาหมด ที่วาเหลานี้ศาสนาพุทธเรา
เทานั้น เปนศาสนาที่ทรงไวซึ่งมรรคผลนิพพาน บาปบุญคุณโทษนรกสวรรคศาสนานี้
ครอบหมด รูหมด พูดไดถูกตองหมด นอกนั้นไมถูก ดนๆ เดาๆ ไป ศาสนานี้ประจักษ
กับใจจริงๆ
วันนี้แปลกอยูนะฉันจังหัน อยางนี้ละธาตุคนแก เวลามันจะก็เปนไปตาม เราก็
ปลอยใหมันเปนนะวันนี้ เห็นมันเปนอยางนี้ปลอย ฉันจังหันจนหมูเพื่อนไปหมดแลว
เรายังเอาหวามๆ คือปลอยตามธาตุขันธ มันเปนยังไงดูมนั ไปอยางนั้นละ เวลามันจะ
พลิกปบไปอีกแบบหนึ่งนะ เชนอยางวันนี้ดีฉันจังหันก็ดี เมื่อเชานี้สายลงมาลืมเวลานะ
นั่น ไมใชอะไรนะลืมเวลาลงมา หมูเพื่อนไปบอกถึงไดลงมา หือ ไปบิณฑบาตมาแลว
เหรอ แนะอยางนั้นแหละ บทเวลามันจะเปน ลืมเวลา
วันนี้พูดเทานั้นละ ไมพดู มากอะไร เพราะมันพูดมากแลว นี้ก็จะไปธุระ ไปธุระก็
ชวยโลกๆ ทั้งนั้นนะ ไมไดไปไหนชวยโลก (มีปญหาธรรมเล็กนอยครับ เมื่อภาวนาจิต
สงบระดับหนึ่ง เห็นเงาดําปรากฏขึ้นที่จิต มันเคลื่อนไหวแลวก็หลบหนีได หากภาวนา
ยอหยอนเงาดําก็จะหนาแนนขึ้น แตถาภาวนาดีตอเนื่องเปนเดือนๆ เงาดําก็จะจืดจาง
ลง และถอยออกจิตไปเปนเงาของรางกายตนเอง แตกย็ ังปวนเปยนอยูกับกายของ
เจาของ กราบเรียนถามวา เงาดํานั้นคืออะไร จะแกไขอยางไร มีอบุ ายการภาวนา
อยางไรบางครับ)
ไมเห็นมีสาระอะไรพอจะตอบนะ เงาดําก็คือคนหลับตานั้นแหละ เอายังงัน้ เลย
เงาดํา ถาหลับหมดดําหมดเลย มันขี้เกียจตอบ ไมตอบละ มันเปนสาระปบมันปุบเขาถึง
กันเลยนะ เรื่องปญหาพอแย็บเทานั้นมันจะรับกันทางนี้ออกผึงเลย ถาทํายังไงมันก็ไม
ออก แสดงวาปญหานั้นอยางวา เอาละไปละที่นี่ วันนี้ไมพูดมากอะไร ก็ยงั จะไปธุระอีก
เรื่องทําธุระใหโลกเราไมไดหยุดแหละ อํานาจความเมตตาทั้งนั้นนะ ที่ดีดที่ดิ้นอยูนี้

๕
ไมใชอะไร อํานาจความเมตตา มันหากเปนของมันเองในนี้ แตกอนเราก็ไมเคยเปน
ความเมตตาของคนเราธรรมดาๆ ก็ทราบทั่วหนากัน แตความเมตตาของจิตประเภทนี้
ผิดกันมาก เหมือนวามันครอบหมดเลย แดนสมมุติครอบหมดเลย
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

