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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ที่นี่ไมยุง ที่นี่ไมวุนวาย 
ผูกํากับ ปญหาธรรมะจากเว็บไซตหลวงตา คนที่ ๑ 

 ลูกตั้งสัจจะภาวนาใหเต็มที่ในชวงเขาพรรษา ตอนนี้ลูกนั่งได ๗ ชั่วโมง เมื่อไมกี่
วันนี้เดินจงกรมได ๑๑ ชั่วโมง แตเพียงแคสองวันคะที่เดินไดนาน ๑๐-๑๑ ชั่วโมง ลูก
พิจารณาตามคําสอนของหลวงตาใหสรางกําลังใจใหตัวเอง คือตั้งจิตแนวแนในการ
ปฏิบัติมันก็เลยเดินไดนานขึ้นคะ จิตขณะนี้ที่ผานการนั่งหรือเดินไดนานขึ้น มันรูสึกดิ่ง
ลึก เงียบ เย็น เวทนาไมมี มันรวมเปนจุดลึกๆอยูที่จิตกลางอกคะ ลูกรูสึกผานเวทนาได
เร็ว แตพิจารณาดูมันตลอด ยังไมนอนใจคะ และทุกวันนี้ลูกคิดเสมอวาไมเอาเวลามายุง
เกี่ยว และหลงไปกับเวลาที่ลูกนั่งหรือเดินไดนาน แตลูกยึดเอาที่จิตทีม่ันแยกจากกาย 
ไมปรากฏเวทนาในจิตลูกคะตอนนี้ เวลาออกจากทางจงกรมหรือเลิกนั่งภาวนา จิตก็ยัง
ดิ่งเงียบอยูนาน ขั้นนี้ลูกจะพยายามสังเกตดูจิตกอนใชไหมคะ กราบขอเมตตาหลวงตา
สอนลูกดวยคะ รักหลวงตาที่สุด (จาก เด็กรักหลวงตา) 

หลวงตา เออ หลวงตาก็รักเด็ก ที่เขาทํานี้เปนความอุตสาหพยายามของเขา 
แลวผลปรากฏขึ้นในขณะที่นั่งทนทกุขเวทนาดวยสติดวยปญญา ถูกตอง ไมใชทนแบบ
ทนเอาเฉยๆ ไมใชสติปญญา นั่งกี่ชัว่โมงก็ไมมีความหมาย คือจะทกุขมากทุกขนอยให
เปนไปดวยสติปญญาแกไดมากนอยนีถู้กตอง 

ผูกํากับ คนที่ ๒ 
 ลูกมีปญหาที่ไมดีเกดิขึน้กับใจลูกเจาคะ ลูกไปชอบผูชายที่มีภรรยาอยูแลว แค
คิดใจลูกก็ไมดีเลย เพราะไมใชของเรา ดังที่หลวงตาเทศนสอนเสมอ ลูกจึงพยายามตัด
ใจตัวเอง จึงหันเขามาภาวนาพุทโธถี่ๆ ตามหลวงตาสอนเจาคะ และถึงเวลาพิจารณาอสุ
ภะ ก็พยายามเพงมาที่ตัวลูกเอง ทุกอยางใหอยูตามขัน้ตอนที่หลวงตาสอนเสมอ 
ปรากฏไดผลดี คือจิตลกูก็สงบเย็น จิตมีความระวังรอบคอบขึ้นมาก ใจก็ไมฟุงซานไป
คิดถึงผูชายคนนั้น ยังไดเห็นความจริงของรางกายลูก รางกายเขา จิตมันก็ตัดไดทนัที 
เพราะอานุภาพของธรรม ของการพจิารณาใหเห็นตามเปนจริง ลูกจึงแคเขียนมากราบ
เรียนสาธุถึงบุญคุณของหลวงตาไวเหนือชีวิตของลูก ที่ใหลูกหลุดพนจากความหลง 
และใหเห็นธรรมที่เปนจริงเจาคะ (จาก นิภาพรรณ) 

หลวงตา กไ็มมีอะไร ก็เปนธรรมดาของจิตทีต่ั้งใจปฏิบัตธิรรม อะไรมาเปน
ขาศึกก็เลาออกมาตามเรื่อง ก็เปนธรรมดาไป อยางที่วาเขามีเมียอยูแลวไปรักเขา มัน
หามไมไดแหละจิตนี้มันเหมือนลิง ใหมันมีกี่รอยเมียมันก็รักไดจิต มกีี่รอยผัวมันก็รักได
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เหมือนกัน นี่เรียกวากิเลส ทีนี้ธรรมแกเขาไปดงัที่เขาแก ถกูตอง พิจารณาอสุภะอสุภัง 
ทุกฺขํ อนิจฺจํ อนตฺตา มนัเปนเหมือนกันหมด ทนีี้มันก็ลดลงๆ จนกระทัง่ราบไปเลย ที่
เขาวานี้ถูกตองแลว อันนี้โลกมันมีอยูทั่วไป แตเขาไมไดภาวนา เขาไมไดมาเลาใหฟง
เฉยๆ 

เราพูดถึงเร่ืองหมอเมือ่สองสามวันนี้มัง วาหมอไมคอยเกี่ยวของกบัศาสนา 
อาจจะเปนเพราะการลืมเนื้อลืมตัว อยางน้ีเราเคยพูด แลวเราก็พูดมีนอยมากคนมีเมีย
หนึ่ง ผัวเมียคูนี้เรียกวารายหนึ่งมีจํานวนนอยมาก มีจํานวนนอย เปนรายที่หมอสนใจ
ในธรรม อยางน้ันละภาษาธรรม เล็งดูๆๆ บกพรองตรงไหนๆ เตือนเขาไปๆ อยางที่วา
นี้ไมไดตําหนิติเตียนอะไรเขานะ เตือนใหไดขอคิดแลวนําไปปฏิบตัิเพื่อเปนสิริมงคลแก
ตนตางหาก ไมไดไปหาวาเขาอยางน้ันอยางน้ีแบบโลกวากัน อยางน้ันไมมี โลกวากันก็
ตําหนิๆ ใหเขาเปนโทษจริงๆ สวนธรรมไม ตําหนิก็ตาํหนิเพื่อแกเพื่อไขอยางน้ัน
ตางหากเร่ืองธรรม 

นี่เราก็ไดพูดเรื่องวาหมอ รูสึกหางไกลตอศาสนาตอวัดตอวาอยูมาก นี่ในสายตา
ของธรรมดู ไมไดดูเพือ่ความยกโทษยกกรณ ดูเพื่อเตือน ผูที่ควรจะไดสติใหไดสติ 
เตือนตัวเองใหสนใจในอรรถในธรรม คําสอนของธรรมไมผิด ไมเปนพิษเปนภัยตอผูใด 
นําไปปฏิบัติแลวเปนคุณตอผูไดรับฟง อยางน้ันตางหาก 

เร่ืองศาสนาสําคัญมากคือพุทธศาสนา นี้ยกนิ้วเลย ใหคนควาทางดานจิตต
ภาวนาตามทางของศาสดาสอน จะเบิกกวางไปหมดจนกระเทือนพระพุทธเจาทุก
พระองคไปเลยดูซินะ ภาวนาน่ี คือจิตดวงเดียวนี่มันกระจายถึงกันทั่วไปหมดหายสงสัย 
นั่นแหละที่วาแนนอน แนนอนจากการพิสูจน ไมใชแนนอนแบบดนเดาเกาหมัดไปอยาง
นั้น ไมใช ตองแนนอนดวยการพิสูจนพิจารณาแลวมีสักขีพยานเปนเครื่องยืนยันกันๆ 
ดังพระอรหนัตทั้งหลายกับพระพุทธเจานี้เปนอันเดียวกันแลว นั่น เปนในใจทานเอง วิ่ง
ถึงกันหมด เปนอันเดียวกันแลวนําอันนี้มาพูดจะผิดไปไหน 

ดังยกขอเปรียบเทียบใหฟง แมน้ําสายตางๆ ที่ไหลเขามาสูมหาสมุทรทะเล
หลวง เวลายังไมถึงก็เรียกวาแมน้ําสายนั้นๆ อันนี้ไดแกรายบุคคลๆ สัตวทั้งหลาย
บําเพ็ญความดีงาม เทากับแมน้ําสายตางๆ เขาสูมรรคสูผล เรียกวามหาวิมุตติมหา
นิพพาน สรางบารมีมาก็คอยไหลใกลเขามาๆ พอสรางบารมีเต็มที่แลวเขาถึงมหาวิมุตติ
มหานิพพาน เปนอันเดียวกันหมด นั่น แยกไปไหนไมไดอกี 

จิตดวงนี้เวลายังมีกิเลส กําลังสรางบารมีอยูก็มีทานมีเรา มีส้ันมียาว แตเวลา
สรางเขาไปๆ พอเต็มปงเทานั้น เขาถึงขั้นบริสุทธิ์ปบวิ่งถึงกนัหมด บรรดาพระพุทธเจา
ทุกพระองคเปนอันเดียวกัน เหมือนแมน้ําที่ไหลเขาไปสูมหาสมุทร พอถึงมหาสมุทร
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แลวเปนมหาสมุทรอันเดียวกันหมด จะแยกวาเปนแมน้ํามาจากสายนั้นสายนี้ไมได เปน
อันเดียวกันหมด นี่ละทีท่านวามหาวิมุตติมหานิพพาน ทานยืนยันกันวา นตฺถิ เสยฺโยว 
ปาปโย บรรดาทานผูบริสุทธิ์แลวนับแตพระพุทธเจาลงมาถึงสาวกองคสุดทายเสมอกัน
หมด เทากับแมน้ํามหาสมุทรเหมือนกันหมด เมือ่น้ําสายตางๆ ไหลเขาไปสูนั้นแลว อัน
นี้เมื่อบารมีแกกลาแลวเขาถึงวิมุตตนิิพพาน เปนอันเดียวกันหมดเลย แลวไมตองถาม
เสียดวย หากเปนธรรมชาติที่จะวาญาณหรืออะไรก็ไมใชญาณ เปนหลักธรรมชาติที่รู
อยางน้ันจริงๆ ดวย ไมตองแยกแยะไปไหน แยกแยะนี่เปนเรื่องของญาณแยกดูนั้นแยก
ดูนี้ไป เปนเรื่องธรรมชาติแทเปนอันเดียวกันหมด คือจิตที่บริสุทธิ์เปนอันเดียวกันเลย 

ทานจึงสอนใหอบรมจิตใจ ใหพยายามซักฟอกจติใจ กเิลสเปนของหยาบเปน
ของสกปรก มีมากมีนอยจะทําจิตใหสกปรกตามสวนของกิเลสมีมากมีนอย ถามีมาก
หนาแนนเสียจริงๆ ไมยอมรับบาปรับบุญนรกสวรรคพรหมโลก ไมยอมรับอรรถรับ
ธรรมเลย เรียกวาเปนหลังหมีดําไปแลว มันดําหมดเลย ไมมอีะไรดางๆ ดาวๆ เหมือน
หมาดาง หมาดางเห็นไมใชหรือ ทางดานนี้ดาง ทางนี้ขาว ทางนั้นดํา ทางนี้เหลือง มัน
หลายสี อันนี้ดําหมดเหมือนหลังหมี คือจิตมนัดําเสียหมดเลย อันนี้รับอะไรไมได 
ประเภทนี้ทานเรียกวาปทปรมะ หมดคาคอยแตลมหายใจฝอดๆ พอลมหายใจดับก็
หมดไปเลย เรียกวาคนหมดคาหมดราคา ไมมีความดีงามติดหัวใจเลย ไปก็จมไปเลย 

แตผูมีความดีงามมากนอยนี้ฉุดไปๆ มีมากเทาไรดีดขึ้นๆ เร่ือยๆ คิดดูตั้งแต
อยูในบานในเรือน แตกอนกอ็ยูในบานในเรือนมาตั้งแตออนแตออก พอโตขึ้นมาแลว
จิตใจคอยรูทางโลกทางธรรมมากเขาๆ สรางบารมีมาแลวนั่น ทีนี้บารมีจะเริ่มแสดงออก
ละ มองไปทีไ่หนๆ ที่เคยอยูเคยกินกลายเปนขาศึกศัตรูไปหมด มีแตจะออกปฏิบัตติน
ใหพนจากความกังวลวุนวายนี้โดยถายเดียว ถือวาโลกเปนของกงัวลวุนวายไปหมด 
เวลาจิตจะดีดออกเปนอยางน้ัน แตกอนก็วุน แตจิตไมไปสําคญัมั่นหมายก็เหมือนไมวุน 
ทุกขขนาดไหนเหมือนไมทุกข ยอมรับเอา พอถึงขั้นรูเนื้อรูตัวแลวทีนี้อะไรก็วุนไปหมด 
ยุงไปหมด 

ดังพระยสกลุบุตรก็เคยเห็นแลวในตํารา พอแมมีลูกคนเดียว เอากองเงินกอง
ทองมากองใหดูไมสนใจเลย กินกระทั่งวันตายก็ไมหมดจะไปหาความสุขที่ไหนอีก นั่น
พอแมสอนลกู ลูกไมสนใจ หนีไปเลย ทั้งบนพึมพําๆ ไป พอไปถงึพระพุทธเจา 
พระองคทรงเดินจงกรมอยู บอกวาใหมาที่นี่ ที่นี่ไมยุง ที่นี่ไมวุนวาย เทศนาวาการชะ
ลางทันทีเลย สรุปแลวเปนพระอรหันตขึ้นมา บริสุทธิ์เต็มที ่ ความยุงเหยิงวุนวายที่บน
มานั้นขาดสะบั้นไปหมด เหลือแตความบริสุทธิ์ 
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เมื่อถึงกาลเวลาแลวอยูไมไดนะ หากรอนเปนฟนเปนไฟในหัวใจนั่นละ อํานาจ
แหงธรรมผลักดันออก มีแตจะออกทาเดียว ออกเลย ถากิเลสมีมากมีแตจะเขาทาเดียว 
เขาเลย ลงเลย จมไปเลย ตางกัน ทานแสดงไว ๔ ประเภท อุคฆฏิตัญู ประเภทที่หนึ่ง 
รูธรรมไดอยางรวดเร็ว วิปจิตัญู รองกันลงมา เหมือนเดินตามหลังกันไป ประเภทที่
สาม เนยยะ อันนี้พอแนะนําส่ังสอนฉุดลากไปได ถาออนก็ลงได ถาแข็งขึ้นได อยูในทาง
สองแพรงสามแพรงนั่นละ จะไปแพรงไหนแยกทางไหนไปไดเนยยะ ถามีความเขมแข็ง
ผานได พนถึงนิพพานได ถาออนกล็งได สวนปทปรมะเรียกวาหมดคาแลว ไมมีราคา 
สอนยังไงก็ไมมีประโยชน หมอไมมคีวามหมาย ยาไมมีความหมาย เพราะคนนั้นหมด
ความหมายไปแลว เอาอะไรมาใสก็ไมมีคามีราคา เรียกวาปทปรมะ 

ทีนี้ยอนเขามาหาจิตใจของเรา เวลากาํลังเร่ิมฝกหัดทีแรกมันเปน ปทปรมะ มัน
จะไมเอาไหนนะเรื่องอรรถเรื่องธรรม ใหเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาน้ีอยางนอยเหมือน
จูงหมาใสฝน มันรองแหง็กๆ มากกวานั้นเหมือนจูงหมาใสเสือ เขาใจไหม จูงหมาใสฝน
นี้มันรองแง็กๆ เฉยๆ แตจูงหมาใสเสือนี้รองแหง็กๆ ดวยขีท้ะลักออกดวย เขาใจไหม
ละ นั่นมันไมรับธรรม รองแหง็กๆ แลวยังไมแลว ยงัขี้ทะลักดวย ขี้โกรธ ขี้เกียจ ขี้คราน
ออนแอ ขี้เตม็ตัวเขาใจไหม นี่ละขี้เต็มตัว คนนี้กาวขาไมออกละ ไลเขาทางจงกรมนี้รอง
แหง็กๆ 

เวลาฝกไปๆ หลายคร้ังหลายหน ก็เหมือนเราเขียนหนังสือ เขียนแลวลบลบแลว
เขียนไมเปนตนเปนตัว ครั้นเขียนหลายครั้งหลายหนก็คอยเปนตนเปนตัวอานออก
เขียนได ตอไปเขียนหวัดไปเลย เหมือนผูใหญจูมเขาใจไหม ผูใหญจมูนี้เขียนคนอื่น
อานไมไดเลย แตแกเองผูเขียนแกจะอานไดไมไดไมรูนะ เขียนหวัดไปเลย นี่ก็ไดเอามา
พูดเพราะมนัเปนบทขบขันดี เขาเปนเพื่อนกัน ปลัดอําเภอคําชะอี พวกหวยทรายใหได
ฟงดวย ปลัดอําเภอคําชะอีเขาสนิทกนักับผูใหญจูม ปลัดนั้นจมูกบ้ี  เขาวาผูใหญจูม
เวลาแตงตัวขาหลวงสูไมได แตเวลาเขียนหนังสือเหมือนไกเขี่ย คือเขียนหวัดไปเลย 
เจาของอานออกหรือไมออกก็ไมทราบ แตคนอื่นอานไมออก เรียกวามันเลยไปแลว มัน
พิสดารมากไป 

เราฝกฝนจิตใจของเราก็เหมือนกัน เวลาไดหลักไดเกณฑก็คบืคลานไป จิตใจ
ดูดดื่มในธรรมทั้งหลายหนักเขาๆๆ ทีนี้คําวาความเพียรนั้นเมื่อถงึขั้นมันดีดเต็มตัวของ
มันแลวคําวาความเพียรมันไมมีในใจ ถาเพียรก็บอกวาเพียรเพื่อพนทกุข คือยังไมได
พน แตกาํลังเพียรจะพนทุกข อันนี้ตอนประโยคพยายามเลยไมเรียกวาเพียร มันหมุน
ไปดวยจิตใจที่ดูดดืม่กับธรรมทั้งหลายไปเรื่อยๆ จนพนไปเลย นี่ละตั้งแตตนลากเข็น
กันไปจนจะเปนจะตาย ทีนี้พอเวลามันคลองตัวฝกหัดดดัแปลงคลองตวั เขียนหนังสือ
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เปนผูใหญจูมแลว ลากก็ได ใครจะอานออกไมออกกต็าม นีก่็ลากกิเลสขาดสะบั้นลงไป
แลวใครจะเชื่อไมเชือ่ก็ตามผานถึงนิพพานๆ สาวกทั้งหลายทานถึงนิพพานๆ พวกหู
หนวกตาบอดมันจะอานออกหรือไมออกชางหัวมัน เขาใจไหม เหมือนหนังสือผูใหญจูม 
อานออกไมออกก็ชางหัวมัน 

ที่เขียนถึงเรา เราก็ไมลืม แตมันแกกนัทันนะ ครั้นเวลาเขียนหนังสือสงมาหาเรา 
เราอยูหวยทราย มันอานไมออกน่ี เราก็เลยเหน็บไวขางหลัง ทีนี้สองสามวันแกก็ออกมา 
ทานอาจารยไดรับจดหมายผมแลวยัง ไดรับแลวเราวา เปนไงละอานออกไหม แกก็เชื่อ
ฝมือแกวาจะไมมีใครอานออก เปนยงัไงอานออกไหม ทําไมจะอานไมออก เพราะมัน
ทันกันนี่เขาใจไหม พอวางั้นจดหมายมันเหน็บอยูขางหลังที่เราฉันจังหัน เราเหน็บไวนี้ 
นี่จดหมายเราวางั้น เอา ทานอาจารยลองอานใหผมฟงหนอยซิ เราก็กางมา มันอานไม
ออกละนอกนั้น เราไปอานไดสุดทายนี้ก็วา อืออาๆๆ ขํา อาว ทําไมถงึอานอยางน้ัน ก็
เขียนอยางน้ีนี่นะ นามสกุลแก ผิวขาํ ผิวนั้นอานไมออก ไดแตขําตัวเดียว สุดทายก็วา 
อืออาๆๆ ขาํ 

เวลาเราปฏิบัติธรรมฆากิเลสนี้มันหมุนของมนัไปอยางน้ัน เอาจนขาดสะบั้นๆ 
ไปเลย ทีนี้คําวาถอยไมม ีเหมือนอยางที่เขาเปนชาวบานเปนฆราวาส อยูในบานในเรือน
สมบัติเงินทองเปนไฟไปหมด มีแตจะออกทาเดียว ที่นี่ยุงเหยิง ที่นี่วุนวาย ที่นี่ขัดของ 
ที่นี่เปนทุกข มีแตจะออก จนออกไปเสีย ฟงธรรมพระพุทธเจาบรรลุธรรมปงไปเลย อัน
นี้ก็เหมือนกนัมันยุงมันเหยิงภายในจิตใจ มีแตหมุนตวัจะออก เอากิเลสขาดสะบั้นไป
หมดแลวไมมีอะไรจะมายุงเหยิงวุนวายอีกตอไป นี่ละทานจึงวาพนจากทุกขคือพนจริงๆ 
ไมไดพนแบบเสกสรรปนยอ วาพนพนจริงๆ เชนพระพุทธเจาพระอรหันตทานไมมทีุกข
ในใจเลยหมดโดยสิ้นเชิง 

กิริยาของสมมุติทั้งหมดทีม่าแสดงใหเปนทุกขในหวัใจสัตวโลก ทานทําลายขาด
สะบั้นไปหมด ทุกขในกิริยาของโลกจึงไมมีในใจทาน ก็มีอยูในธาตุในขันธของทาน
เทานั้น เจ็บทองปวดศีรษะปวดหัวตวัรอนหิวกระหายก็มีอยูประจําธาตุขันธ แตในใจไม
มี หมด เปนอยางน้ันละ เมื่อทุกขของกิเลสสรางขึ้นมาขาดไปหมดแลวไมมีทุกขในหัวใจ 
ก็มีแตทกุขประจําขันธเทานั้น ใหพยายาม ตองฝนไมฝนไมได ตองเอาอยางหนัก อยาง
ที่เขาวานั่ง ๖ ชั่วโมง ๗ ชั่วโมง นี่เขาก็ทนของเขาเขาพยายามของเขา เขามาเลาใหเรา
ฟง เราก็เคยนั่งแลวจะใหวาไง นั่งตลอดรุงๆ เรา จนกนแตก เขาไมไดกนแตก 

พอพดูอยางนี้เราก็เขาใจ ถึงขนาดนั้นก็นับวาเขาเกงอยู เขาอดเขาทนไดถึงหก
เจ็ดชั่วโมงถงึลุก นั่งไปดวยการชุลมุนวุนวายกับกองทุกขทั้งหลายที่เปนอยูในขันธ เวลา
นั่งนานๆ แตจิตทีข่าดออกไปจากทุกขเวทนาในธาตุในขันธนี้แลว เปนจิตแนวลง
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อันหนึ่งนั้น มันเหมือนไมมีกาย กายหายเงียบเลย เหลือแตความแปลกประหลาดและ
ความอัศจรรยที่เลิศเลออยูในนั้น พูดไดวาเพียงปรากฏ สักแตวาปรากฏ พูดอยางอืน่
ไมไดไมตรงกับความจริง เราจะพูดไดวาสักแตวา คําวาสักแตวาไมใชเปนของไมมีราค่ํา
ราคานะ คือเลิศเลออยูในนั้น ปรากฏไดเทานั้น สักแตวาปรากฏ นั้นละอัศจรรยตรงนั้น 
พูดใหมากกวานั้นไมได ผิด 

จิตเมื่อลงถงึขั้นนี้แลวทุกขเวทนาไมมี ดับหมด ในรางกายหายหมดเลย มีแตสัก
แตวาปรากฏ จนกระทั่งอันนี้ไดเวลาแลวก็เคลื่อนไหวออกมาก็มารับทราบทุกขทาง
รางกาย พอมารับทราบทีแรกมันก็ไมทุกข พอจติถอยออกมาก็รางกายธรรมดา ครั้นนั่ง
ไปนานๆ มันก็เปนทุกข แตเวลามันลงแลวก็เปนอยางน้ัน ใหมันเปนในหัวใจซิ เปนใน
หัวใจพูดไดทั้งน้ันคนเรา ถาไมเปนยังไงก็พูดไมได ที่พูดเหลานี้เราผานมาหมดแลว ไม
ไดมาโมเฉยๆ เราผานมาหมด วันนี้จะไมพดูอะไรมากละ พอสมควรเอาละ 
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