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อริยภูมิที่จะเขาสูพระนิพพาน
สิ่งของในโกดังเต็มนะนัน่ เอามาไวสําหรับแจกทาน โรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่ง
คือเราไปนี้เราก็ไปสงโรงพยาบาล โรงพยาบาลตางๆ ก็มาที่นี่ ไมวาโรงไหนๆ ใกลไกล
มาทั้งนั้น เพราะฉะนั้นของที่เราเตรียมไวเต็มอัตราที่โกดัง ตอนนี้มีผาบางพอประมาณก็
ไดแยกใหตามโรงพยาบาลโรงละสองไมๆ สองพับๆ ทุกโรงไป จากนั้นก็แจกพระวัดอยู
ในปาในเขา เอานี้ไปแจก ในโกดังมีแตเครื่องไทยทานเต็มไปหมด ใครมาจากทางไหน
ไดทั้งนั้น แตการใหมีสองพัก พักธรรมดากับพักพิเศษ อยางยโสธรไปโคราช อุตรดิตถ
เปนตนใหพิเศษ ถาธรรมดาจากนั้นเขามานี้ใหธรรมดา ธรรมดาก็ใหเสมอกันหมด
อาหารทุกอยางที่มีอยูในโกดัง
พระทานที่รักษาศาลานี้มีอยูดูวาสององคประจํา ทุกอาทิตยเปนประจําพระรักษา
อยูที่นี่ มีสององค นอกจากกรณีพิเศษก็ใหพระทางอื่นพระนอกจากนั้นมาชวยบาง ถา
ธรรมดาแลวก็มีพระสององคดูแลรอบศาลาไปนี้ เพราะฉะนั้นใครจะมาภาวนาที่ศาลานี้
กลางค่ํากลางคืนเราจึงหามไมใหมา เพราะเปนที่รับผิดชอบของพระทานผานไปผานมา
อยูนี่ ไมใหมาภาวนา ศาลาหลังนี้กลางคืนหามไมใหมาเลย เพราะเปนที่รับผิดชอบของ
พระเปนประจําดวยนะ ทานจะนอนอยูที่นี่ วาระหนึ่งก็ ๗ วัน อาทิตยหนึง่ ๆ ดูอาทิตย
ละสององคๆ ทานรับผิดชอบอยูนี้จงึ ไมใหใครเขามาแถวนี้ กลางคืนหาม มันไมสะดวก
สําหรับทานเองที่รับผิดชอบ
วัดนี้มันกลายเปนวัดใหญขึ้นมาโดยไมรูสึกตัวนะวัดปาบานตาด กลายเปนวัด
ใหญขึ้นมา ผูคนยั้วเยี้ยๆ กลางวี่กลางวันไมมีวางเลย นูนเรานั่งอยูบนกุฏิมองออกมา
เห็นหมด แตมันดีอยางหนึ่งเขามาแคศาลา ไมใหจุนจานเขาไปขางใน มานี้ยั้วเยี้ยๆ
บริเวณนี้ เขามานี้ออกๆ ทั้งวัน คือขางในกุฏิเราเราก็เขียนปดไวหามเขาๆ ประตูเขียน
หามเขาๆ ไวหมดเลยแถวนี้ ทะลุถึงนูนก็หามเขา ไมใหเขาไป หากเปนกรณีพิเศษที่มผี ู
ตองการจะดูวัดดูวาพระทานจะจัดกัน พาไปดูทุกแหงเปนกรณีพิเศษ พาไปดูทกุ แหง
ถาธรรมดาไมใหเขา เปนทําเลภาวนาของพระ
พระวัดนี้ทานลดหยอนเมื่อไรการภาวนา ทานไมไดเอาอะไรกับใครนะ มีจํานวน
มากขนาดไหนใหเปนอยางเดียวกันหมด เราเปนคนดูแลตลอด มาออนขอในเรื่อง
ภาวนาไมได เพราะเราที่ไดนาํ ธรรมมาสอนโลกนี้เรามาดวยการภาวนา รอดลมรอดตาย
มากวาจะไดมาสอนโลก ทีนี้พระทานมาอยูที่นี่ทานก็ตองทําอยางนั้น บริเวณนี้เขาไปขาง
ในมีแตทําเลของพระภาวนาทั้งนั้น ไมใหใครเขาไป
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เรื่องใจนี่เลวมากก็คือใจ อัศจรรยสุดยอดก็คอื ใจ เลวมากคือใจ เพราะไมไดรับ
การอบรม ปลอยไปตามบุญตามกรรมมันก็มีแตกรรมละ ขี้หมูก็กํา ขี้หมาก็กําเรื่อยไป
เปนอยางนั้นนะ ภาวนาทานมีหลักมีเกณฑ วัดนี้มีขอบเขตตลอด ความเพียรหยอน
ไมไดนะ พระจะมากขนาดไหนก็ตามมาจุนจานไมได เพราะฉะนั้นจึงไมเห็นพระ
หลังจากฉันเสร็จแลวจะไมมีพระ เขาอยูในปาหมด ทานภาวนาของทาน คือใหภาวนา
จริงๆ พระจะมากขนาดไหนไมใหยุงกับการกับงานตางๆ อะไร ถามีความจําเปนก็ใหมา
ชวยกันชั่วระยะปบแลวเลิกๆ ไมถอื งานเหลานั้นจําเปนยิ่งกวางานชําระกิเลสดวยความ
พากเพียรในทาตางๆ ทานทําความเพียรของทานอยางนั้น
กิเลสนั่นละตัวยุงเหยิงวุนวายที่สุด คือกิเลส เปนหอกเปนหลาวเปนแหลมเปน
เสี้ยนเปนหนามอยูนี้หมดเลยกิเลส ทิ่มแทงในหัวใจ ธรรมะชําระออกถอนออกๆ ดวย
ความพากเพียรตลอดเวลาเลย อยูน้กี ็ดูเหมือน ๖๐ ละมัง พระดูวา ๕๘ ทุกป ปนดี้ ูปา
เขา ๖๐ เปนอยางนั้นละใครก็อยากมาอยูๆ ที่รับรองสําหรับใหอยูและภาวนามันไมพอ
อยาง ๕๘ อยางนี้เรากําหนดไวแลว ที่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา ในบริเวณกําแพงขาง
ในนี้เปนบริเวณของพระทานทําความพากเพียรทั้งนั้นละ นอกจากนั้นสะเปะสะปะไป
ไมแน ขางในนี้แน
เพราะฉะนั้นจึงไมใหใครเขาไปรบกวนทาน ทานภาวนาเอาจริงเอาจังนะ การ
ภาวนาเปนของเลนเมื่อไร จิตเวลามันไดลงใหเห็น จนเจาของก็อัศจรรยเจาของ เราเคย
พูดเสมอนี่ ไดอัศจรรยเจาของ แหม จิตเราทําไมถึงอัศจรรยเอานักหนา เปนในเจาของ
เอง มันจาไปหมดเลย ครอบโลกธาตุ นี่ละจิตที่ชําระไดเปนอยางนั้น ทีแรกก็หยาบๆ
สวนรูปสวนกาย พิจารณาเรื่องเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ เปนสมถธรรมก็ได
วิปสสนาธรรมก็ได เวลาบวชทีแรกทานสอนเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ นี่ละมันปดตา
โลกใหตาบอดหูหนวก ใจดําน้ําขุนก็เหลานี้ละ ภูเขาภูเราคือนี้เอง ตนไมภูเขาดินฟา
อากาศไมไดมาปดหัวใจเหมือนกิเลสตัวนี้นะ กิเลสตัวนี้ปดบังมาก
เพราะฉะนั้นเวลาบวชทานจึงสอนใหดูเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ จะกระเทือน
ไปหมด ทานสอนอยางนั้นละ เอาอันนี้มาภาวนา พออันนี้กระจางแจงไปเรื่องสกลกาย
เกสา โลมานี้เปนขั้นนะ เปนขั้นเปนตอน เมื่ออยูในขั้นแรกจะไมปลอยจากนี้ ถือรางกาย
เปนสําคัญ พิจารณาเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ เพราะตโจหนังหุมหอ เอาออก
หมดแลวคนดูกันไมได ไปถึงนั้นทานหยุด นี่เรียกวาภาวนา พิจารณานี้พอแลวกายก็
ปลอย อิ่ม การพิจารณาอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา หรืออสุภะอสุภงั หมดในรางกาย เปนสวน
ละเอียดเขาไป ทีนี้จิตมันหมด สวนรางกายพิจารณาหมดแลว ปลอยวางหมด ยังเหลือ
แตนามธรรมคือความคิดความปรุงของใจ ออกไปไหนตามตอนกันๆ เรื่อย
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พูดถึงเรื่องภาวนา พระพุทธเจาที่เลิศเลอนําธรรมมาสอนโลกอยูทกุ วันนี้มาดวย
ภาวนานะ พวกเราชาวพุทธเฉพาะอยางยิ่งชาวพระนอนหลับทับสิทธิ์เจาของอยู พระ
เต็มบานเต็มเมืองเต็มวัดเต็มวา องคไหนที่ตั้งใจภาวนาไมเห็นมี มีแตเตร็ดเตรเรรอน
ไปหมด เสียหมดเลยพระเรา พระไมมีภาวนาเรียกวาพระหมดคุณคา พระหมดราคา
พระขาดบาทขาดตาเต็ง พระไมเต็มบาทเต็มเต็ง คือพระไมไดภาวนา ออกใหมันชัดๆ
พระพุทธเจานักภาวนา แนะเวลามารับกัน สาวกทั้งหลายที่วา สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของ
พวกเราเปนนักภาวนา บรรลุธรรมอยูในมหาวิทยาลัยปา แตกอนทานอยูใ นปา ทุกวันนี้
เขาตั้งมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยนี้ นี่ก็เปนมหาวิทยาลัยปาออกมา องคนั้นสําเร็จ
โสดา องคนี้สําเร็จสกิทา องคนั้นอนาคา องคนี้อรหันต นําธรรมออกมาสอนโลก
อยางพวกสาวกของพระพุทธเจา
ออกมาจากกษัตริยและสกุลกษัตริยมีนอย
เมื่อไร ไมนอ ยนะ พอออกมาปบนี้เขาปาเลย ไมสนใจ ออกมาทีหลังนี่ก็เปนสรณะของ
พวกเรา สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ดวยโสดา สกิทา อนาคา อรหันต ติดตัวทานมาสอนโลก
อยางนั้นแหละ ธรรมะพระพุทธเจาเปนของเลิศเลอแตสัตวโลกไมสนใจ ทานภาวนาอยู
ในปา จิตอัศจรรยอยูในปา นักภาวนาทาน ทานจะไมดูอะไร ปาคนกับปาไมตางกัน ปา
ไมมีความสงบงบเงียบเปนธรรมเทศนาสอนไดเปนอยางดี ใบไมรวงลงมาก็พิจารณา
เปนกฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา อยูในปาในเขา มีแตธรรมสอนใจทั้งนั้นแหละ ถาออกมา
ขางนอกนี้ก็เปนกิเลสสอนใจ กิเลสสอนใจทําใหวาวุนขุนมัวมาก หาความสงบสงัดไมได
จิตใจของโลกไมมที ี่เกาะที่ยึด เพนพานๆ กับมันเราสลดสังเวชนะ เราจะไป
ตําหนิเขาก็ไมได เราพิจารณารอบเรียบรอยแลว มายั้วเยี้ยๆ คือร่ําลือจากเขาละ คนอื่น
เขาเห็นวัดนั้นเปนอยางนั้น วัดนี้เปนอยางนี้ เชนวัดปาบานตาดมากที่สุด เปนตลาดคน
บายสามสี่โมงมาก ยั้วเยี้ยๆ มาดูนั้นดูนี้ไมไดเรื่องไดราว ไขวควาหาหลักยึดไมได ดู
บางทีก็เอาเสียบางใหเปนขอคิด เขาจะคิดแบบเราสอนเขา หรือไมคิดก็แลวแตเขา มา
อะไรนี่ เอาละนะ ถาไปเจอเราเขาเอาละ เอาจริงๆ นะนี่ไมไดเหมือนใคร ใสปวะเลย
เชียว บางทีรถบัสตั้งสามคันสี่คันจอดหนาวัด กําลังดาหนาเขามา จะเขามาในวัดนี้ มา
เจอคนเดียวเทานี้พอ หงายหมดเลยเชียว นั่นเห็นไหมละ
นี่ละธรรมสอนโลก โลกเขากราบธรรมทั้งนั้น ธรรมสอนโลก ยั้วเยี้ยๆ เขามา นี่
จะไปอะไร ถาม จะมาชมวัด ที่ไหนก็มีวัด ไปออกเดี๋ยวนี้ ไลเดี๋ยวนั้นเลย ไมใหเขานะถา
ไปเจอกับเราเขาแลว ออกหมดเลยเดี๋ยวนั้นละไมใหเขา เปนอยางไรเกรงใจใคร ธรรม
เหนือโลกเกรงใจอะไร ขี้หมูขี้หมาเกรงใจอะไร ธรรมเหนือโลก โลกทั้งหลายไดกราบ
ไหวธรรมตางหากนี่นะ ไมไดกราบไหวขี้หมูขี้หมา ที่มานี้มาแบบขี้หมูขี้หมาขับออก ไล
ออกใหเหลือแตธรรม เปนอยางนั้นละ
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สวนมากเราจะออกมาตอนสี่โมงครึ่ง ระยะนั้นละถูก โดนแนๆ ระยะนั้น สี่โมง
ครึ่ง หาโมง ยิ่งโดนใหญเลย ถาระยะสามถึงสี่โมงยังไมวาอะไร ยังปลอยอยู ยั้วเยี้ยๆ
พอสี่โมงครึ่งลงไปถึงหาโมงละเอาหนัก ใครมาไมไดแหละไลทีเดียว แตกกระเจิง
กระจายไปหมดเลย รถบัสเขามาสี่คันหาคันหลั่งไหลจะเขามาดูวัด มันมาเหยียบย่ํา
ทําลายวัด วัดทานรักษาอยู ทุกองครักษาตัวของทานดวยศีลดวยธรรม รักษาวัดรักษาวา
ของทาน มีขอ วัตรปฏิบัติ มีขอบมีเขต มีหลักมีเกณฑทุกองคทานอยูในวัด เรามารถบัส
สี่คันหาคันมีอะไรเปนกฎเกณฑ ไมเห็นมีอะไร มีแตความโลเล นั่นละขับ ของนี้สกปรก
ไมใหเขามาแปดเปอนของดีที่ทานรักษาอยู เขาใจไหมละ ที่ไลไลอยางนั้น มันสกปรก
ถาเรามาไมมีละคําวาหนาอินทรหนาพรหม มาเถอะวางั้นเลย บอกใหมาเถอะ
ถาเปนเราแลว เอาจริงนะนี่ พูดงายๆ มันจาครอบโลกธาตุอยูนี่ จวนจะตายแลวพูดให
มันชัดเจนเสีย ไมไดมาพูดเฉยๆ ดุเฉยๆ สิ่งที่อวดอางกันมีอยู ดังทีพ่ ระอัญญาโกณ
ฑัญญะทานออกอุทานเวลาทานสําเร็จอริยบุคคลขั้นแรก
พอพระพุทธเจาแสดงวา
ญาณฺจ ปน เม ทสฺสนํ อุทปาทิ ความรูความเห็นอันเลิศเลอไดเกิดขึ้นแลวแกเรา
ตถาคต อกุปฺปา เม วิมุตฺติ ความหลุดพนจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั้นไมมีการกําเริบ
อีกแลว อยมนฺติมา ชาติ ชาตินี้เปนชาติสุดทายของเราตถาคตแสดงแกเบญจวัคคียทั้ง
หาฟง อยมนฺติมา ชาติ ชาตินี้เปนชาติสุดทายของเรา เราจะเกิดมาเพียงชาติเดียว นตฺถิ
ทานิ ปุนพฺภโว แตนี้ตอ ไปเราจะไมกลับมาเกิดเปนรูปเปนนามเหมือนสัตวโลกทั่วๆ ไป
อีก
พระอัญญาโกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรม สะดุงขึ้นมาภายในใจ สําเร็จพระ
โสดาเรียกวาอริยธรรมขั้นตน ทานก็ออกอุทานขึ้นมาวา ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ
นิโรธธมฺมํ คือทานเขียนไวเปนกลางๆ ในตํารา ทานไมเหน็บเหมือนผูไปเจอธรรม ผู
เจอธรรมกับผูอานธรรมธรรมดาตางกัน ผูเจอธรรมทางภาคปฏิบัติจะสะดุดกึ๊กเลยทันที
นี่ก็ภาษิตอันเดียวกัน พระอัญญาโกณฑัญญะออกอุทานเวลานั้น ไมไดออกเหมือนตํารา
บอกนะ คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึน้
เปนธรรมดาสิ่งนั้นยอมดับเปนธรรมดา นี้ทานวากลางๆ แตพระอัญญาโกณฑัญญะที่
เปลงอุทานขึน้ มานี้สะดุดใจ กระแสธรรมคือพระนิพพานถึงกันปวะเทานั้นละขึ้นอุทาน
เลย ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ เหมือนกัน แตเวลาแปลทานวา อะไรก็
ตามเกิดแลวดับทั้งนั้น
นี่ละอุทานของทานผูรูธรรมเห็นธรรมจะตางกัน ผูไมรูธรรมเห็นธรรมอานตาม
ตํารับตําราก็จะวาอยางนี้ละ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเปนธรรมดาสิ่งนั้นยอมดับเปนธรรมดา
วากลางๆ แตผูเห็นธรรมกระเทือนใจแลวนี้จะวา สิ่งใดก็ตามเกิดแลวดับทั้งนั้น อะไรไม

๕
ดับ นี่เปนพยานกัน อันจาอยูนี้ไมดบั ทานมีเครื่องรับกัน พระอัญญาโกณฑัญญะทาน
บอกสิ่งใดก็ตามเกิดแลวดับทั้งนั้น อันนี้ไมดับ อริยภูมิทจี่ ะเขาสูพระนิพพานไดแลว
เปนอยางนั้นละ ตางกัน พระพุทธเจาก็ทรงอุทานรับทันทีเลย อฺญาสิ วต โภ โกณฺฑฺ
โญ อฺญาสิ วต โภ โกณฺฑฺโญ พระอัญญาโกณฑัญญะผูเ จริญไดรูแลวหนอๆ รับกัน
กับอุทานของพระอัญญาโกณฑัญญะวาสิ่งใดก็ตามเกิดแลวดับทั้งนั้น อันนี้ไมดับ อันจา
ขึ้นมาเปนอริยภูมินี้ไมดับ ทานเอาอันนี้ออกเปนพยาน สิ่งเหลานั้นดับทั้งนั้น อันนี้ไมดบั
ความหมายวาอยางนั้น
นี่ละธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ทานแสดงแกเบญจวัคคียทั้งหา หลังจากนั้นมาก็
แสดงอนัตตลักขณสูตร เปนประเภทอนัตตา ทุกสิ่งทุกอยางเปนอนัตตาทัง้ นั้นๆ แลว
บรรลุอรหัตธรรมขึ้นในวาระที่สอง วาระแรกขัดเกลาดวยธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วาระที่
สองก็ลงอนัตตา หรืออาทิตตปริยายสูตร ดับหมดเลย กิเลสมอดไมมีเหลือ มุดมอด
หมดเลย นั่นละทานมาสอนพวกเรา ธรรมเหลานี้เปนปจจุบันธรรม ไมใชธรรมครึธรรม
ลาสมัยนะ ใหพากันไปปฏิบัติ ปฏิบัติที่ไหนธรรมอันนี้จะเขาใกลชิดติดพัน ผูที่อยูในปา
ในเขาตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติธรรมจริงๆ แลวธรรมอันนี้จะเขาใกลชิดติดพัน อนิจฺจํ ทุกฺขํ
อนตฺตา อะไรๆ เกิดแลวดับทั้งนั้นๆ จะใกลชิดติดพันกับใจทาน ผูเปนนักภาวนาอยูใน
ปาในเขาเพื่อมรรคผลนิพพานทานเปนอยางนั้น
สาวกของพระพุทธเจา ทีว่ าสาวกๆ คือไดยินไดฟง มาแลวจึงไดมาเปนสรณะของ
ตัวเอง แลวก็เปนสรณะของโลกตอไป ธรรมเหลานี้จะไมมีใครกลาวถึงนะ จะมีตั้งแตเอา
คัมภีรมาอวดกัน คัมภีรก็ไปเรียนไดชั้นนั้นชั้นนี้มาอวด ฟาดตัง้ แตนักธรรมตรี นักธรรม
โท นักธรรมเอก ขึ้นมหาเปรียญ จากนั้นฟาดเจาฟาเจาคุณ มีแตชื่อ ไมมตี ัวจริง สมบัติ
ตัวจริงที่เจาของจะยึดครองไมมี มีแตความจําเปนสมบัติไดอยางไร ถาเปนความจริง
แลวนําเอาที่ศึกษาเลาเรียนมาไปปฏิบัติ ปรากฏผางขึ้นมาเทานั้นเปนสนฺทิฏฐิโก รูเอง
เห็นเองในผลงานของตนโดยลําดับๆ จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพน รูโดยสมบูรณ นี่ สนฺ
ทิฏฐิโก จากภาคปฏิบัติ รูดวยเห็นดวย เปนสมบัติของตนดวย ไมไดเหมือนปริยัติที่
เรียนจํามาแลวจําเฉยๆ ไมมีอะไรเปนประโยชนถาไมตั้งใจปฏิบัติ พากันจําเอานะ วันนี้
พูดเพียงเทานี้ ไมพูดมาก จะใหพร
รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM103.25MHz
พรอมสถานีวิทยุเครือขายทั่วประเทศ

