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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

เปดความจริงจากการปฏิบัติของเรา 

ใตถุนกุฏินี้มนัจะเปนเรื่องใหญมากนะ ใตถุนกุฏิเรา ฟงวาคนนั้นก็จะสรางกุฏ ิ
คนนี้สรางกุฏิ ยุงเขามา ใตถุนกุฏิเราเลยจะกลายเปนกุฏิใหญหลังหนึ่งขึ้นมาอีก เราก็ขึ้น
ลําบากแลว ไมเคยคิด การขึ้นการลงกุฏิหลังน้ีตั้งแต ๒๕๐๖ เร่ิมขึ้นอยูกุฏิหลังน้ี ก็มา
ปรากฏในปนี้ขึ้นลําบากแลว ตองเปลี่ยนมาเขาใตถุน แตกอนไมเคยคิด คือกําลังวังชา
ไมมีปญหาอะไร เดี๋ยวนี้มีปญหาหมด นี่ก็จะสรางใตถุนอยู มาเขาออก ไมขึ้นแหละ 
หมดกําลังแลว กุฏิหลังน้ีเราขึ้นอยู ๒๕๐๖ อยูมา ๔๕ ป ปนี้เคลื่อนไหวอะไรมีลักษณะ
โยกๆ คลอนๆ จึงจะลงไปอยูขางลาง ขางบนก็ทิง้ไวนั้น  

ส่ิงของมีอะไรก็ไว ของเรามันไมมีอะไรมากแหละ เราไมเคยสั่งสมอะไร ถามี
สวนมากก็หนังสือ วางไวที่ไหนก็วาง เปนสถานที่อยูของบุคคลคนเดียว วางที่ไหนก็วาง 
เราเปนพระแกคนเดียว อยูนั้นเกล่ือนไมมีกฎระเบียบบนกุฏิเรา บริเวณที่เราอยูอยู
ดวยกันพระแกองคหนึ่ง อะไรวางทิ้งเกล่ือนอยูอยางน้ันไมสนใจ ถาออกจากนี้ไปมีทนัที
นะ ถาอยูในกุฏิเจาของแลวอะไรๆ ถงึไหนถึงกัน อยูดวยกัน พอออกปบมันจะมีของมัน
ละ มันเปนในจิต ที่กุฏิเจาของอยูอยางไรไดทั้งน้ัน อยูอยางสะดวกสบายหายหวงทุกส่ิง
ทุกอยาง เกดิชาตินี้เรียกวาตายดวยความหายหวง ยังอยูก็หายหวงภายในใจหมด ไมมี
อะไรเหลือเลยในใจ หมด  

จึงไดสอนลกูหลานทั้งหลายใหปฏิบัติชําระจิตใจ เครื่องพะรุงพะรังฟนๆ ไฟๆ 
หอกแหลมหลาวอยูในหัวใจหมด นี่เร่ืองของกิเลส พอชําระน้ีออกหมดแลวโลงหมดเลย 
โลกน้ีเรียกวา สฺุญโต โลกํ คือโลกน่ีวางเปลา ไมมีอะไรเขามาเกี่ยวของกับใจ ดังที่
พระพุทธเจาทรงสอนพระโมฆราช มานพคนที่ ๑๖ จะไดบรรลุธรรมอยางรวดเร็ว 
พระองคก็ทรงสอนยอๆ เลย  

สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต  
อตฺตานุทิฏฐึ อูหจฺจ  เอวํ มจฺจุตฺตโร สิยา 
เอวํ โลกํ อเวกฺขนฺตํ  มจฺจุราชา น ปสฺสติ. 
ดูกอนโมฆราช เธอจงเปนผูมีสติทกุเมื่อ ฟงซสิติทุกเมื่อ พิจารณาโลกใหเปน

ของสูญเปลาวางเปลา ถอนอตัตานุทิฏฐิ ความถือวาเขาวาเราซึ่งเปนกางขวางคอนั้น
ออกเสีย จะพึงขามพนพญามัจจุราชเสียได พญามัจจุราชจะตามไมทันผูพิจารณาโลก
โดยอาการอยางน้ี พระโมฆราชก็บรรลุธรรมปงเลย ทีนี้ใครนําธรรมพระพุทธเจาสอน
พระโมฆราชเขามาสูตัวก็กลายเปนพระโมฆราชไปตามๆ กนัหมด สฺุญโต โลกํ 
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เหมือนกันหมด ในหัวใจดวงนี้วาง ไมมีอะไรมาเปลี่ยนมาแปลง ก็มแีตกิเลสเทานั้น 
กิเลสน้ีเปนทุกส่ิงทุกอยาง ขึ้นชื่อวาเปนพิษเปนภัยอยูกับกิเลสทั้งหมด พอถอนอันนี้
ออกไปหมดแลววางหมดเลย ทานจึงวาสฺุญโต โลกํ วาง วางจากกิเลสแลวก็วางจาก
กองทุกขทั้งหลาย ไมมี สบาย 

นี่เราเตือนพี่นองทั้งหลายไว นี้เราจวนจะตายแลว แตกอนเราก็ไมเคยเปดเผย
ธรรมะประเภทเหลานี้มาเปนลําดับ นี้เปดเผยเขามาเรื่อยๆ เราเกิดมาในชาตินี้ชาตินี้
เปนชาติสุดทายของเราบอกตรงๆ เลย จะไมกลับมาเกิดอีกแลวตลอดอนันตกาล 
เรียกวานิพพานเที่ยงจากการบําเพ็ญตัว เรียกวาเดนตายมาการประพฤติปฏิบัติธรรม 
ฟดกับกิเลสอยู ๙ ป พรรษา ๗ เขามาหาพอแมครูจารยมั่น ทานสอนอยางถึงพริกถึงขิง 
สมเจตนาที่เรามุงไปหาทาน 

พอไดรับโอวาทจากนั้นแลวก็มาถามตัวเอง เดินไปยังไมถึงทีพ่ัก ลงจากศาลาที่
ทานอบรมเรียบรอยแลว วาอยางไรที่นี่ ทานเทศนาวาการวันนี้ถึงใจไหม ถึงใจ แลวเรา
จะปฏิบัติอยางไร ตองเอาตายเขาวา ตอบรับกันนะ บอกวาเอาตายเขาวา ตั้งแตนั้นมาก็
แบบเดียวกันเลย ปฏิบัตินี้เอาตายเขาวาเลย ซัดกันอยู ๙ ป กิเลสเหนียวแนนมากนะถึง 
๙ ป ตั้งแตพรรษา ๗ ถึงพรรษา ๑๖ ฟดกันลง คว่ําลงที่วัดดอยธรรมเจดีย เราไมลืม 
กิเลสคว่ําลงที่นั่นละวัดดอยธรรมเจดีย ลงมาแบบโลกวางหมด ขึ้นไปโลกมืดทึบ ทึบอยู
ที่ใจ พอลงมานี้โลกวางหมดเลย ไมมอีะไรเหลือในใจ 

นี่ละการปฏิบัติธรรม ถาเอาจริงเอาจังเห็นเหตุเห็นผลชัดเจนมาก พูดอยางน้ีให
ไดฟงเสียบาง มีใครพูดอยางน้ีมีไหม ทานผูที่รูอยางน้ีก็มีแตพูดตามนิสัยกวางแคบ
หยาบละเอียดตางกัน วนันี้เราพูดเปดนิสัยออกมา เปดความจริงออกมาจากการปฏิบัติ
ของเรา วาธรรมเหลานี้เราไดมาเรียกวาความรอดตายมา ๙ ป เอาเต็มเหน่ียวกันเลย ๙ 
ป ถาเปนนักมวยก็ไมมีการใหน้ํา ไปคนเดียว คือถามีเพื่อนมีฝงูมันเปนน้ําไหลบา 
รับผิดชอบ หากเปนอยูในจิตนั่นแหละ รับผิดชอบกันลึกๆ ไปคนเดียวปาชาอยูกับเรา
เทานั้นพอ อยากกินก็กิน ไมอยากกินก็เทานั้นละ คือปาชาอยูกับเราพอ ความเปนความ
ตายไมมีใครรูยิ่งกวาจิตดวงนี้ซึ่งเปนนักรู รูใหมันชัดเจนเสีย นั่นเอาอยางน้ันซิ 

พอพดูอยางนี้เราก็ระลึกไดที่วากิเลสมันมาสกัดลัดตอนทางเราไมใหเดิน ลงมา
จากภูเขาจะไปบิณฑบาตในหมูบานเขา ก็ไมไดฉนัทุกวัน หลายๆ วันจะเปนจะตาย
จริงๆ คอยลงไปฉันสักทีหนึ่ง ทีนี้กก็ะตวงเรียบรอยแลววาวันพรุงนี้คงจะไปถงึหมูบาน
เขา วันพรุงน้ีละเปนวันฉัน ลงไปไปถึงกลางทางไปไมถึง เหนื่อย หอบ นั่งจับเจาอยูนั้น 
แตจติมันสงางามนะ มันจับเจาอยูตั้งแตรางกายเทานั้นละ แลวกิเลสมันก็ขึ้นมาทักทาย
กีดขวางทางเดิน วาเห็นไหมนี่ทานอดอาหารเพื่อฆากิเลสใหตาย แตกิเลสยังไมตายทาน
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กําลังจะตายรูไหม ขึ้นเลยนะ ทานกําลังจะตายเวลานี้รูไหม นี่กิเลสขึ้น กิเลสเกิด 
ขวางทางกาวเดินของเรา พอทางนี้จบลงไป ทางนี้ก็ขึ้นรับกัน การกินก็กินมาตั้งแตวัน
เกิดไมเห็นวิเศษวิโสอะไร อดเพียงเทานี้จะตายเหรอ เอาตายก็ตาย นั่นมันตัดกันเห็น
ไหมละ กินมาตั้งแตวันเกิดไมเห็นวิเศษวิโส ก็จริงๆ นี่นะมันก็เปนอยางน้ัน อดเพียง
เทานี้จะตายเหรอ เอาตายก็ตาย เทานั้นละพุงเลย นั่นละมันแกกัน กิเลสเกิด ธรรมะ
เกิด แกกัน 

เราไมลืมนะ ที่มันขึ้นมาสอนเราปงๆ ในนี้เลย เปนคําพูดเปนคําๆ ขึ้นมาเลย 
สอน ทานกาํลังจะตายรูไหม มันหักเราใหเราออนเปยก กลัวตายก็หยุดละซิ นี่ทานอด
อาหารเพื่อฆากิเลสใหตาย แตเวลานี้กิเลสยังไมตายทานกําลังจะตายรูไหม ทีนี้ก็ซัดกัน
ทันทีเลย การกินกินมาตั้งแตวันเกิดก็ไมเห็นวิเศษวิโสอะไร อดเพียงเทานี้จะตายเหรอ 
เอา ตายก็ตาย นั่นมันตัดกัน มันก็ดีดผึงตามเดิม กิเลสกับธรรมเกิดในใจดวงเดียวกัน  

เวลากิเลสเกิดกิเลสมีอํานาจเหนือใจ สัมผัสสัมพันธอะไรมีแตกิเลสออกหนา
ออกตาหมด ผูกมัดรัดรึงเราจนจะไปไมได ทนีี้เวลาชําระเขาๆ ไมหยุดไมถอยกิเลส
เหลานั้นก็คอยเบิกออกไปๆ ธรรมะขึ้นๆๆ ทีนี้อะไรสัมผัสสัมพันธมีแตธรรมแกกิเลส
ทั้งนั้น บทเวลาธรรมเกิดสัมผัสสัมพันธกับอะไรก็ตามเปนวิธีแกกิเลสทั้งหมด กอนหนา
นั้นสัมผัสสัมพันธอะไรมีแตกิเลสพอกพูนหัวใจ ส่ังสมกิเลส แตเวลาธรรมะไดเกิดแลว
สัมผัสสัมพนัธกับอะไรเปนการแกกิเลสทั้งมวลๆ  สายแลว ทีนี้จะใหพร 

 
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 
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