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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
ทานผูสิ้นกิเลสละทั้งบาปทัง้บุญ 

 ไปที่ไหนอานที่ไหนเห็นตั้งแตเร่ืองเราบริจาคที่นั่นที่นี่ ไปที่ไหนอานมีแตบริจาค
ที่นั่นที่นี่ที่หนึ่งๆ นี้ โอย ไมทราบกี่ลาน เขาเขียนไวนี้ เราเดินผานมาเราอาน บริจาคอัน
นั้นบริจาคอันนี้ สวนมากเปนพวกฝายแพทย ฝายโรงพยาบาลมาก ที่วาชวยโลกนี้
โรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่ง ไดชวยมาก ไดมากที่สุดคือโรงพยาบาล ที่วาชวยโลก
โรงพยาบาลดูวาเปนอันดับหนึ่งละ หมดเลยทุกภาคนะโรงพยาบาล ในประเทศไทยเรา
นี้เราชวยทุกภาคเลย นราธิวาสสุดนั่นก็ไมใชนอยๆ นั่นก็ดี เปนแสนๆ เปนลานนูน เห็น
ไหมละชวยทุกแหง 
 ถาวาเที่ยวก็เที่ยวทั่วประเทศไทย มันเกี่ยวกับการชวยชาติ เทศนชวยชาตินี่เทศน
ทั่วประเทศไทย ไมไดเทศนมากนักแตทางภาคใต ภาคนอกนั้นๆ เต็มเอี๊ยดเลยไป 
ภาคใตไปไดบางครึ่งทางคอนทาง ไมไดมากนกั เพราะมันออนมากแลวไปไมไหว ก็
พอดีหยุดการชวยชาติ เทศนาวาการก็เหมือนกันเรียกวาทั่วประเทศไทย นับแต
สนามหลวงลงไป เทศนสนามหลวงวันนั้นก็นายกฯ คณะรัฐมนตรี นี่เรียกวาชาติ ศาสนา
พระเปนพันๆ มานั่งฟงเราเทศนวันนั้น มหากษัตริยก็ฟาหญิงจุฬาภรณ ครบเลย 

เทศนอยูตั้งชั่วโมง ๒๓ นาที ตอนนั้นธาตุขันธยังดีอยู เทศนไดถึงชั่วโมง ๒๓ 
นาที เราไมลืม คือการเทศนของเรานี่ไมคอยไดหยุดที่ไหน ถาเร่ิมขึ้นแลวก็เร่ือยเลย ที่
จะหยุดพักนัน้พักนี้ธรรมดาไมมีตามนิสัย พอเร่ิมออกแลวทีนี้ตอกันเรื่อยๆ จนจบเลย 
ที่สนามหลวงก็เทศนชั่วโมง ๒๓ นาที คนมากเต็มสนามหลวงเลยวันนั้น ในประเทศ
ไทยก็สนามหลวงเปนที่ตั้งน่ีเราก็ไดไปเทศน เขาไมนิมนตพระองคไหนไปเทศนนะ ก็มา
โดนเอาหลวงตามหาบัวไปเทศนที่สนามหลวง ชั่วโมง ๒๓ นาที ตอนนั้นธาตุขันธยังดี
อยู เดี๋ยวนี้ไมไดละ ออนลงๆ ในกรุงเทพก็สนามหลวงเปนที่ตั้ง ในบริเวณกรุงเทพมาก
ที่สุดละเรื่องเทศนในกรุงเทพนะ เทศนมาก สถานที่ใหญๆ โรงพยาบาลแตละแหงๆ 
เทศนหลายหนนะ เชน ศิริราชนี่ดูเหมือนสี่หนหาหน จุฬา รามา เหลานี้ โรงพยาบาล
ใหญๆ เทศนทั้งน้ันละ 

เทศนสอนคนอื่นละ สอนเจาของอยู ๙ ปเต็ม คือพรรษา ๗ หยุดเรียน ๘ เขา
ปฏิบัติตลอดถึงพรรษา ๑๖ มีแตฟดกับกิเลสตั้งแตพรรษา ๗ ถึงพรรษา ๑๖ ฟดกับ
กิเลสไมมีหยุดเลยละ พรรษา ๑๖ ผาน นั่น ผานสนามกิเลส ฟดกันขาดสะบั้นลงไป 
บอกใหชัดเจนเสีย วันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ หลังวัดดอยธรรมเจดีย นั้นเปนวาระ
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สุดทายที่ฟดกับกิเลสไดขาดสะบั้นลงไป ไมมกีิเลสตัวใดมาตอกรจิตใจตั้งแตบัดนั้น
จนกระทั่งบัดนี้  

พูดใหชัดเจน ผลงานเปนอยางไรเราปฏิบัติ เราไปหาอะไรวันนี้ไดเทาไรๆ เขาก็
พูดกันฟงไดใชไหมละ เราหาธรรมนี้เปนของวิเศษวิโสนาที่ผูฟงจะไดปลืม้อกปลื้มใจ นี่
ก็เหมือนกันฟาดอยู ๙ ปกับกิเลส ไมมีหยุดหยอนกันเลยละ เพราะนิสัยเรามันนิสัย
อยางน้ีนิสัยผาดโผน ถาวาลงทําอะไรแลวเอาจริง เอาจริงทุกอยางๆ นี่ก็ออกปฏิบัติ ๙ 
ปเต็ม เต็มเม็ดเต็มหนวย ออกกรรมฐานคนเดียวๆ อยูในปาๆ ในเขา นี่ก็ ๙ ปออก
ปฏิบัติ  

ถึงพรรษา ๑๖ นั่นละเรียกวาลงเวทีพรรษา ๑๖ อายุดูเหมือน ๓๖ ละมั้ง อายุดู
วา ๓๖ ลงเวทีจากสนามกิเลสอันใหญหลวง พาสัตวใหเกิดแกเจ็บตาย มวนเสื่อกิเลสลง
ในปนั้นแหละ วันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ หลังวัดดอยธรรมเจดีย ไมลืม เพราะลงจุด
ไหนมีแตจุดสะเทือนใจอยางมากๆ ลืมไมไดจนกระทั่งวันตาย เพราะมันรุนแรงมาก 
การปฏิบัติ เรียนหนังสืออยู ๗ ป ออกปฏิบัติ ๙ ป เปน ๑๖ ป นี่ละที่เต็มเม็ดเต็มหนวย 
ฟดกันไมมีวนัมีคืน ตั้งแตบวชทีแรกไปถึงที่วาพรรษา ๑๖ จากน้ันมาจิตใจก็โลงละที่นี่
โลงไปหมดเลย 

ทีนี้ก็ส่ังสอนหมูเพื่อนในวงกรรมฐาน สวนมากมีแตวงกรรมฐานละสอนกอน
เพื่อนเลย เพราะเราอยูในปาในเขาไมมีใครตามทันนะ พระนี่ตามทัน ไปอยูที่ไหน
ซอกแซกที่ไหนก็ตามไมนาน อยูไดเพียง ๗ วันรีบหนี ไมหนีไมไดตดิตาม จมูกดีทีสุ่ด 
เกงที่สุดคือจมูกพระ ตามครูบาอาจารยละซิ ไปอยูที่ไหนไปอยูองคเดียว ไปทีไ่หนไป
องคเดียว แลวก็อยูแหงละไมนาน เพราะพระสืบเสาะตลอด ครูบาอาจารยลวงไปแลว
ไมมีที่เกาะทีย่ึด พอแมครูจารยมั่นก็เสียไปใหมๆ ตอนนั้นเรากําลังเขาดายเขาเข็มเสีย
ดวย เปนเวลาที่จะอยูกบัใครไมได หมุนติ้วกับธรรมะที่จะฆากิเลสใหมวนเสื่อ ทั้งวันทั้ง
คืน บางคืนไมไดนอนตลอดรุง มันเปนของมันเองนะ  

เร่ืองธรรมะอัตโนมัติเมือ่เวลามีกําลังแกกลาแลว เทียบกันไดกับกิเลสมันอยูบน
หัวใจสัตวนี้เปนอัตโนมัต ิตา หู จมูก ล้ิน กาย สัมผัสสัมพันธอะไรกิเลสจะออกหนาๆ 
ทํางานๆ ตลอด เจาของไมรู คือกิเลสทํางาน นี่เปนธรรมดาของจิตทีไ่มไดรับการอบรม 
ทีนี้เวลาไดรับการอบรมมาแลวถึงขั้นนี้ละที่นี่ ถึงขั้นที่วาไมไดนอนทั้งวันทั้งคืน  ถาไม
บังคับจริงๆ นอนไมไดนะ ตองนอนดวยพุทโธ เราไมลืมนะ ที่จะใหมนันอนธรรมดา
ไมได เพราะจิตมันพุงๆๆ แกกิเลส กลางคืนก็นอนไมหลับ กลางวันนอนไมหลับ มันจะ
ตาย ก็ตองมาทอดสมอกนัดวยพุทโธ เอาพุทโธตดิไวเปนจุดแลวบริกรรมพุทโธๆ ไมให
ออก  
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คือถาออกไปมันเปนทางปญญา มนัหมุนติ้วเลย พักจติสงบลงไป เหมอืนถอด
เส้ียนถอดหนามนะ เวลามันออกทางดานปญญาเรียกวาทํางานอยางหนัก เมื่อหนักแลว
มันก็เพลินในงานของมนัแกกิเลส เพลินตลอดจนนอนไมหลับ ตองหักเขามาสูสมาธิ
ทอดสมอดวยคําบริกรรม เอาพุทโธๆ จิตก็ลงสมาธิสงบแลวถอยออกไป ทีนี้พุงเลยนะ
พอถอยออกไป ใหรูวิธีสําหรับผูปฏิบัติธรรมมีอยางน้ี จะทําสุมสี่สุมหาไมพิจารณาไมได 
ตองใชความพิจารณามากๆ เวลาพิจารณาจิตถึงขั้นใหพกั พักๆ ทางสมาธิ ตอง
ทอดสมอดวยพุทโธ บังคับใหอยูกับพุทโธๆ จติสงบแนว หยุดการคิดการพิจารณา
ทางดานปญญาทั้งหมดหยุด พอจิตสงบแนวจากนั้นมาแลวถาหากวาเราจะหลับนอนก็
นอนไดตอนนั้น จิตยังไมออกทํางาน จากสมาธิสงบแลวพักนอนก็ได ออกจากนอนพอ
ปลอยปบนี่พุงๆ นี่ละปญญาฆากิเลส  

ในสมัยครั้งพุทธกาลมีแตพระพุทธเจา-พระอรหันต พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ธมฺมํ
ไดเกิดขึ้นจากพระทัยและใจของพระสาวกทั้งหลาย สรณํ คจฺฉามิ  สงฺฆํก็พระสงฆ
ทั้งหลายมีกิเลสหนาปญญาหยาบเหมือนเรานี้แหละ แตการฝกฝนอบรมไมหยุดไมถอย 
สุดทายก็กลายเปนสงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิของพวกเราได พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ 
นี่ละองคเลิศเลอของพุทธศาสนาเรา 

พูดถงึเร่ืองการพักจิต มนัไมพักนะ ถึงเวลามันทํางานนี่มันไมพัก เพลินกบัการ
แกกิเลส ทั้งวันทั้งคืนไมไดนอนทัง้คืน ตลอดรุงไมยอมนอน กลางวันยังจะไมนอนอีก 
เจาของเหน็ดเหนื่อยในหัวอก มันไมไดใชสมองนะ ทางดานจิตตภาวนาไมใชสมอง ใช
สมองแตความจํา ถาเรียนนี้สมองทือ่นะ เรียนมากๆ จนจําไมไดสมองทื่อ ทีนี้เวลา
ปฏิบัติจิตสวางไสวมากนอยสงบรมเย็นเพียงไรจะมาอยูในยานกลาง ตรงกลาง จาขึ้นๆ 
อยูที่นี่ทั้งนั้นเลย จนกระทั่งมันสวางไปหมดออกจากหัวอก มันเห็นชัดๆ อยางน้ัน 

ภาวนาอันนี้รวมแลว ๙ กับ ๗ เปน ๑๖ ป นี่ละเขาสนามรบกับกิเลส พอจาก 
๑๖ ปมาแลวจิตนี้เว้ิงวางไปหมด เปนพรรษาที่ ๑๖ หมูเพือ่นติดตาม เราไมไปกับใคร 
ไปมันไมสนิทใจ มันเปนน้ําไหลบา ไปองคหนึ่งรับผิดชอบแลวโดยหลักธรรมชาตินะ 
สัญชาตญาณมันเปนเอง นี่องคหนึ่ง นี่องคหนึ่ง น้ําไหลบาสองชองแลวไมรุนแรง ถาไป
องคเดียวปาชาอยูกับเราพุงๆ เลย มนัตางกันนะ 

พอดีเราเที่ยวกรรมฐานที่ไหนไปแตองคเดียวทั้งน้ัน ตั้งแตรับโอวาทจากพอแม
ครูจารยมั่นแลวไมไปกบัใครเลย ไปองคเดียวๆ ทานก็พอใจใหเราไปองคเดียว เพราะ
ทานเห็นความตั้งใจของเรา กลับมาหาทานทีไรมีแตหนังหอกระดูก อายุ ๓๐ สามสิบ
กวานั้นแหละที่เรงความเพียรอยางหนัก แตเวลามาหาทานมันเปนหนังหอกระดกูไป
หมดเลย คือมันทรมานมาก นี่ก็เต็มเหนี่ยว พรรษา ๑๖ ผานได พรรษา ๗ หยุดเรียน
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ออกปฏิบัติถงึพรรษา ๑๖ เกาปออกปฏิบัติ พรรษา ๑๖ ผานไดละที่นี่ สบาย สะดวก 
วางไปหมดเลย 

จิตนี้เวลามันวางมันไดเห็นชัดเจนเรื่องกิเลส ที่วาจิตไมวางมันขัดของอยู
ตรงไหนมีแตกิเลสเขากีดเขาขวางนะ กิเลสเปนหอกเปนแหลมเปนหลาวเปนเสี้ยนเปน
หนามละเอียดลงไปๆ เปนกิเลสเขาแทงจิตใจ พอกิเลสขาดสะบั้นไปหมดแลวโลงหมด
เลย ไมมี กเิลสเทานั้นเปนตัวภัยตอธรรมตอจิตใจ นี่ก็ตั้งใจปฏิบัติ พรรษา ๑๖ ฟงให
ชัดเสียบรรดาพี่นองทั้งหลาย ที่อุตสาหพยายามตะเกียกตะกายทําความพากความเพียร
เพื่อใหหลุดพนจากทุกขก็เอาใหเต็มเม็ดเต็มหนวย สมมักสมหมายทุกอยาง 

เวลานี้ใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลว เราไมหาธรรม พูดใหชัดๆ แตกอนหา
ธรรมแทบเปนแทบตาย แทบสลบไสลไปละ เพราะความพากเพียรแกกิเลส ทีนี้เวลาถึง
จุดของมันแลวหยุดไมหา ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลวหาอะไร เทานั้นพอ อยูไปกิน
ไปวันหนึ่ง อยางทุกวันนี้เหมือนกันนะ อยูกับโลกเราไมมีจุดหมายปลายทางอะไรทัง้นั้น 
จะวาเล่ือนลอยมันก็ไมเล่ือนลอย คือมันพอทกุอยางแลว มาอยูกับใจหมด ใจกับธรรม
เปนอันเดียวกันแลวไปหาอะไร แตกอนหาธรรมๆ ไมทราบวาธรรมอยูที่ไหน เหมือนวา
ธรรมอยูฟากทวีปนูนทวีปยุโรปเอเชียที่ไหน แตเวลามันรวมตัวแลวธรรมก็ดีกิเลสก็ดมีา
อยูที่ใจ สังหารกิเลสขาดสะบั้นแลวธรรมจาขึ้นมาที่ใจ ธรรมกับใจเปนอันเดียวกัน นี่ละ 
วุสิต ํพฺรหฺมจริยํ มาสิ้นสุดยุติกันที่ตรงนี้ ทีนี้ไมตองหาฆาอีกกเิลส กิเลสตายตายโดยแท 
หมด 

นี่ละการประกอบความเพียร ธรรมเปนของจริงทุกอยาง ธรรมพระพุทธเจาสอน
ไวนี้ไมมีหลอกลวงตมตุนสัตวโลก เปนความจริงเรียกวาสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว
ทั้งนั้น แตโลกมันโลกเหลาะแหละ แฉลบออกนูนแฉลบออกนี้ แทนที่จะไปตามทางที่
ทานสอนมันไมยอมไป แลวก็ตกเหวตกบอ มีตัง้แตกองทุกขเต็มหัวใจ เพราะออกนอก
ทางของพระพทุธเจา ถาไปตามทางแลวมันจะตรงแนวๆ พุงเลย ทะลุ  

นั่นละสวากขาตธรรมทานตรัสไวชอบทุกอยาง แตเราผูดําเนินตามมันไมชอบละ
ซี แฉลบออกเรื่อยออกทางนั้นออกทางนี้ จึงลําบากในการปฏิบัติ ถาไมมีครูอาจารย
แนะนําส่ังสอนที่ถกูตองแมนยําไปยากนะ มันออกนอกลูนอกทางไปเลย ถามีครูบา
อาจารยผูแนะนําส่ังสอนถูกตองแมนยํา มันก็คอยพยายามตะเกียกตะกายไปตาม
แนวทาง แลวจิตใจก็คอยสงบรมเย็นสวางไสว เดี๋ยวใจก็พุงๆ เลย หลุดพนได เพราะมี
ครูอาจารยที่แนนอนสั่งสอน   

เรียกวาในชาตินี้เปนชาติที่สุดของเราแลว พูดใหฟงพี่นองทั้งหลายฟงเสียนะ 
เรามายุติในชาตินี้ละ ยุติหมดเลย การเกิดแกเจ็บตายภพนอยภพใหญจะไปขึ้นสูงลงต่ํา
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ที่ไหนยุติหมด สถานที่เกิดเกิดที่ใด เปนสัตวตัวใด เสวยผลกรรมอะไรยุติหมด เพราะ
กิเลสเปนตัวผลิตสิ่งเหลานี้ขึ้นมาใหหาความแนนอนไมได สูงๆ ต่ําๆ เกิดนั้นเกิดนี้มีแต
กิเลสพาใหสรางทํากรรม กรรมดีกรรมชั่วอยูกับจิต ไปไหนกรรมดีกรรมชั่วจะตอง
ผูกมัดจิตไป  

ทีนี้เวลาถึงขั้นปุญญปาปปหินบุคคล ผูมีบุญและบาปอันละเสียไดแลว เอกเทศ
เปนใหญโต มีธรรมเปนใหญ เปนใหญอยูกับธรรม ธรรมกับใจเปนอันเดียวกัน หมด ที
นี้ไมตองหาอะไร นี่ละการปฏิบัติธรรมเอาจนกระทั่งหมดทีห่า ไมหา หาอะไร มัน
พอแลว พอมันก็รู เวลาหิวโหยมันก็รู เหมือนเรารับประทานอาหารเวลาหิวโหยมาก
นอยก็รับประทานตามความหิวโหย พออิม่แลวมันปลอยหมด ไมวาหวานวาคาวไมเอา
ทั้งน้ัน จิตใจนี่ไมวาบาปวาบุญปลอยโดยสิ้นเชิง ทานวาปุญญปาปปหินบุคคล ผูมบีุญ
และบาปอันละเสียไดแลวโดยสิ้นเชิง 

นั่นละทานผูส้ินกิเลสละทั้งบาปทั้งบุญ บาปก็เปนสมมุติ บุญก็เปนสมมุติ ทัง้สอง
ฝายนี้เปนบันได ทั้งกดลง ทั้งฉุดขึน้ พอผานไปไดแลวเปนอันวาหมดแลวสมมุติ จิต
เปนจิตตวิมุตติ เรียกวานิพพานเที่ยงไดแลว หรือจะเรียกวาเปนธรรมธาตุ ธรรมธาตุก็
คือความเที่ยงตรงแนนอน เหมือนกันกับวานิพพานเที่ยง ไดแกธรรมธาตุนั้นแหละ พอ
ถึงน้ีแลวหมดเลย กิริยาอาการนี้มีแตเพียงดีดเพียงดิ้นเฉยๆ นะ เวลามีชีวิตอยูนี้ก็
ประคับประคองไป  

โลกสมมุตินีค้ือเวที เขาเรียกวาเวทีโลกธรรม ๘ อยูในสนามนี้ทั้งน้ันแหละ โลก
สมมุติคือเวทีโลกธรรม ๘ มีตําหนิติชม ติฉินนินทา สรรเสริญเยินยอ อยูนี้หมด อันนั้น
ผานหมดแลว อันนี้ก็มีแตกิริยาที่แสดงกันอยูเทานั้น พออันนี้หมดสภาพแลวนั้นก็ดีดผึง 
นั่นละธรรมธาตุ หมดความหมายแลวทุกอยาง พูดไดแตวานิพพานเที่ยง ธรรมแทมอียู 
พูดไดวามีอยู คือธรรมชาตินั้นละที่วามีอยู จะวามีอยูเดนๆ ชัดๆ ไมถกูนะ จะวาไมมีก็
ไมมี นั่นละละเอียดถึงขั้นนั้นละ ธรรมแทเปนอยางน้ันละ 

ใหพากันตั้งอกตัง้ใจปฏบิัตินะ ทําอะไรใหมีจริงมีจัง อยาเหลาะๆ แหละๆ 
ประเทศไทยของเราเปนประเทศที่เหลาะแหละ เพลิดเพลินรื่นเริง ลืมเนื้อลืมตัว 
ฟุงเฟอเหอเหิมมากคือเมืองไทยของเรา การอยูการกินใชสอยนี้ไมมีเมอืงไหนฟุงเฟอ
เหอเหิมยิ่งกวาเมืองไทยของเรา ทําไมเปน แตเขาทําที่ไหนเมืองไหนประเทศไหนไป
กวานมาหมดนั่นแหละ ไปเอามาใชเปนของเราหมด เขาเปนคนทําแทบเปนแทบตาย 
เราเปนคนเอามาใช แตมองดูเงินในกระเปาไมมีเหลือ เงินเขาเอาไปกินหมด เราไดแต
รถแตราเครื่องใชสอยมาใช นี่ละเมืองไทยเรา ที่จะฟตตัวใหแซงหนาแซงหลังเขาไปนี้ไม
มีนะ ตามเขา ยิ่งอะไรมาจากเมืองนอกเมืองนาแลวยิ่งเปนบาสดๆ รอนๆ นี่ๆ มาจาก
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เมืองนั้น นี่มาจากเมืองน้ีไปอีกนะ ที่จะมาพิจารณาตัวเองเพื่อฟตตัวเองใหมันดีอยางน้ี
หรือสูงกวานี้ไปไมคดิ เพราะฉะนั้นมันตองเดินตามหลังตอยๆ เขาไป ถามีการที่จะฟต
ตัวเองนี้ขึ้นไดแซงได จําเอานะ เทานั้นพอ ใหพร  

 
รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

พรอมเครือขายทั่วประเทศ 

http://www.luangta.com/
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