
 ๑

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

เอาอยางหนักฝกจิต 
พูดถงึเร่ืองนอนไมตื่นๆ ทําใหระลึกได คือตอนทีเ่ปนฆราวาสนี้ ถาจะไปไหนมา

ไหนแตเชาก็บอกแมใหแมปลุก พอแมทราบเทานั้นทีนี้ปลงใจแลวนะตายใจ อยางน้ัน
นิสัยเรา ถึงเวลาแมมาปลุกเอง ก็นอนเอาตายเขาวาเลย ถึงเวลาแมเขามาสะกิดที่เทาปบ 
ปุบไปเลย นี่เรียกวาตายใจ ถึงเวลาแมเขามาปลุกเอง ตื่นแตเชาจะไปอะไรแตเชาใหแม
ปลุก พอแมทราบแลวเทานั้นเราก็นอนเอาตายเขาวาเลย สวนพี่ชายบอกแมเหมือนกัน 
แตถึงเวลาเขาตื่นแลวเขาไปของเขายังไมทันปลุกนะ แตสําหรับเรานี้ทุกครั้งเลย แมจึง
วิตกวิจารณกับเรา 

เวลาจะออกไปบวช เปนนาค แมมานั่งปบลงน้ี แมจะบอกนะ อยางอื่นอยางใด
แมไมมีทีต่องติ แตเร่ืองการนอนเหมือนตายนะลูก บอกการนอนนี่เหมือนตาย แตเรา
ไมคอยชอบพูด เก็บไวในความรูสึกเงียบๆ ทั้งน้ัน ไมคอยพดู คือแมเห็นพี่ชายบอกให
แมปลุกเหมือนกัน ถงึเวลาบางทีก็ไดปลุก บางทีก็ไมไดปลกุ เขาตื่นเขาไปเลย ไอเรา
ตองทุกครั้ง ถาแมไมปลุกไมไป คอืตายใจถึงเวลาแมมาปลุกเอง ที่แมวาอยางอื่นอยาง
ใดแมไมมทีีต่องติ แตการนอนนี้เหมือนตายนะลูก แมไมไดตามไปปลกุนะ ฝงแลวนะ
นั่น ภายในจะฝงกึ๊กแลว ที่แมปลุกทกุครั้งก็คือวาตายใจนอนใจแลว ถึงเวลาแมมาปลุก
เอง ถาอยูลําพังเรานี้มันก็ดีดของมัน 

ทีนี้พอไปบวช ตั้งแตวันบวชนอนนี้ดีดผึงเลย ถามีคนนอนอยูขางๆ นี้ พระนอน
อยูดวยกันอยางน้ีนะอาจจะตื่น เพราะการตื่นนอนของเรามันดีดผึงๆ ดวยความตั้งใจ 
มันเปนแบบนี้ถึง ๑๘ ปจึงไดฝกใหม การตื่นนอนตื่นอยางที่วาเหมือนแมเนื้อตื่น
นายพรานนี้ก็ถูกตองเห็นดีดวยอยู คือไมนอนใจ แตทีนี้เร่ืองราวทั้งหลายก็พอเปนพอ
ไปทุกส่ิงทุกอยางแลว ควรจะฝกการหลับนอนใหอยูในความเรียบรอย วางั้นนะ พอตืน่
ขึ้นมาใหรูทิศรูทางทุกดานทุกทางแลวคอยลุกไปดวยความเรียบรอย นี่เตือนตัวเอง 

เมื่อมันชินแลวมันปบพุงเลยนะ คือความชินฝกมาอยางไร ฝกตัวเอง ๑๘ ปแบบ
นั้นทั้งนั้นละ พอรูสึกตัวมันจะดีดผึงๆ พอบวชได ๑๘ พรรษาแลว อะไรๆ มันก็
เรียบรอยไปแลว การนอนนี้ก็ควรจะใหอยูในความเรียบรอย การตื่นนอนแตกอนนั้น
เปนความตั้งเน้ือตั้งตัวอุตสาหพยายามก็ถกูตอง คราวนี้ควรจะใหอยูในความเรียบรอย 
พอตื่นนอนขึ้นมารูทิศทางอะไรตออะไรแลวคอยลุกไปดวยความเรียบรอย ถึงอยางน้ัน
มันก็ยังไมได พอตื่นปบดดีผึงเลยๆ ฝกนานอยูนะกวาจะตื่นขึ้นมาเรียบรอย ทีนี้มันเลย



 ๒

จากความเรียบรอย ตื่นแลวไมยอมลุก มันเลยความเรียบรอย มันเลยเถิดเขาใจไหมละ 
เราตามดูหมดกิริยาของเรา 

ตั้งแตวันไปเขานาค แมมานั่งปบเตือน อยางอื่นอยางใดแมไมไดตกอกตกใจกับ
ลูก การนอนนะลูกเหมือนตายเลย ฝงกึก๊เลย ใหพูดไมพูดแหละ พอไปถึงปบแลวทีนี้
แมไมไดตามมาปลุกนะ เราตองเปนตัวของเราเต็มตัว เทานั้นพอ จากน้ันดีดผึงๆ จะ
ตื่นเวลาเทาไรได เพราะความตั้งใจ สําคัญมากนะ จะตื่นเวลาเทาไรไดๆ ตลอด ฝก
อยางน้ีไปถงึ ๑๘ พรรษา ๑๘ พรรษาแลวอะไรมันก็เรียบรอย กิเลสก็พังลงตั้งแต
พรรษา ๑๖ แลว เอาใหมันชัดๆ อยางน้ี อยูหลังวัดดอยธรรมเจดีย พรรษา ๑๖ ฟดกับ
กิเลสพังลงน้ันแลว นี่พรรษา ๑๘  เราก็จะฝกใหเปนที่เรียบรอยธรรมดา ไมดีดผึงๆ 

อันนั้นมันดีดดวยความตื่นเนื้อตื่นตัว ความตั้งอกตั้งใจจริงๆ  พอรูสึกนีผ้างเลย
เทียวนะ ผึงเลยทันที เปน ๑๘ ปไดฝกใหมใหเรียบรอย ใหธรรมดาๆ นี่ก็ฝกนานนะ 
พอรูสึกมันดดีกอนแลวๆ ฝกตอไปกค็อยได จากน้ันแลวตื่นขึ้นมาถาเขาไมเอาขาวมา
ปอนถึงหมอนมันก็ไมลุก มันเลยเถิด เขาใจไหม เดี๋ยวนี้ปลอยเลยปลอยทุกอยาง ปลอย
หมดเลย จะวาอะไรๆ พูดใหมันชัดเจนเสีย ไมมีอะไรระวังภายในจิต คือมันสมบูรณทุก
อยางแลว ไมมีอะไรที่จะไปสงเสริมเพิ่มเติมใหมากขึ้น ดึงใหนอยลงไมมี เรียบรอยแลว 

กิริยานี้ใชตามโลกสมมุตเิทานั้น คือจิตเวลามันขาดมันเหมือนน้ําคนละฝง 
ระหวางกิเลสวัฏวนกับวิวัฏฏธรรม พนจากความหมุนเวียนของโลก กับความหมุนเวียน
ของโลก จติดวงเดียวมันขาดจากกันเปนคนละฝงเลย เรียกวาเปนอฐานะ จะใหเปน
อะไรอกีไมไดแลว ทานจึงเรียกวาขาด ใหมันชัดเจนอยางน้ันซิผูปฏิบัติธรรม สนฺทิฏฐิโก 
รูประจักษ 

การฝกตัวนี้ตั้งแตเปนฆราวาสไมไดฝก อยูตามประสีประสา ตั้งแตวันบวชเปน
นาคเขาไป ตั้งแตวันนั้นละฝก แตเราเปนนิสัยจริงจัง วาอะไรเปนอยางน้ันเลย ฝก
เจาของก็ใหเปนอยางน้ัน ถึง ๑๘ พรรษา นอนดีดผึงๆ ตลอดเลย พอ ๑๘ พรรษาฝก
ใหม นานกวาจะไดธรรมดา นี่ละการฝกฝกได ถาเปนไปดวยความจงใจ ตั้งใจฝกจริงๆ 
ฝกไดทั้งนั้นแหละ อยางที่วาดีดผึงๆ มันเคยนะ พอรูสึกนี้ดีดผึงเลยๆ มันชินมันเปน
นิสัยแลว ไดมาฝกใหมใหอยูในความเรียบรอยธรรมดา อยางน้ันก็ยังตองเอานานอยู
กวาจะได ไมอยางน้ันมันลุกผึงๆ เลย 

ไดรูชัดเจนก็คือเวลาบวชการฝกตัวเอง ฝกเสียจนกระทั่งหมด ภายในจิตหมด
พิษแลว ภายนอกก็วางธรรมดาตามโลกสมมุตินิยมไปธรรมดา จิตมันหมดเรื่องอะไรทกุ
อยางแลว จะทําอะไรอกีก็เปนไปไมไดแลว  เรียกวาเปนอฐานะ นั่นเรียกวาขาดตัวเลย 
จิตนี้หมดทางตองติหมดทุกอยาง พดูใหมันชัดเจนเสียวา เวลาอยูคนเดียวนี้พระไปยุง
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กับเราไมไดนะ เราอยูคนเดียวเงียบอยูอยางน้ัน นั่งภาวนาเดินจงกรม นั่งเงียบอยูอยาง
นั้น นั่นละโลกธาตุนี้วางหมดเลย มันวางหมดเลย จึงเรียกวา สฺุญโต โลกํ โลกเปน
ของสูญเปลา มันสูญจากจิตไมมอีะไรเลย ทีนี้การเปนการตายอะไรไมมคีวามกังวล การ
เปนการตายนี้จะไปเกิดทีไ่หนๆ หมดปญหาโดยประการทั้งปวง ปจจุบันมันพออยูแลว 
เมื่อพออยูในปจจุบันแลวอะไรมันกพ็อหมด ปจจุบันนี้หิวโหยอะไรมันก็หิวโหยดีดดิ้น
ตลอด พอปจจุบันนี้พอตัวแลวอะไรไมดีด 

มันดีดอยูใจอยางเดียว ถาใจหมดความดีดแลวอะไรก็ไมดีด เขาก็อยูของเขา
อยางน้ัน มันเปนบาอยูที่ใจ พอใจหมดความดีดดิ้นแลวก็ไมมีอะไร เรียกวาไมไดระวัง 
จิตนี้หมดความระวังทุกอยางหมด ไมมี แตกิริยาภายนอกตามสมมุตินิยมก็ตองมีเปน
ธรรมดา คือกิริยาภายนอกมนัอยูในโลกธรรม ๘ เปนสนามแหงความตําหนิติชม กิริยา
อาการแสดงออก นั่นละมีการตําหนิติชมดวยมารยาททางภายนอกนะ แตสําหรับภายใน
ไมไดระวัง ภายนอกระวังรักษาธรรมดาตามสมมตุินิยม ภายในไมมีรักษาเลย สมบูรณ
แบบเต็มที่ 

ขนาดนั้นละฝกจิต เอาจนขนาดนั้นละ ฝกอยูเปนเวลา ๙ ปเต็มนะที่วาน่ี ตั้งแต
พรรษา ๗ ออกปฏิบัตพิรรษา ๗ ออกจากนั้นเขาหาพอแมครูจารยมั่นเลย พอไดรับ
โอวาททานเต็มภูมิแลวทีนี้ก็ทุมเต็มเหนี่ยวเลย เพราะฉะนั้นจึงวาเปนเหมือนตกนรกทั้ง
เปนใน ๙ ป ตั้งแตพรรษา ๗ ถึงพรรษา ๑๖ เกาปนี้เรียกวาตกนรกทั้งเปนเลย ทุกข
ทรมานแสนสาหัส ไปคนเดียว คือทุกขกท็ุกขเจาของคนเดียว อยากกินกก็ินไมอยากกิน
กี่วันชางมัน ถามีเพื่อนฝงูไปนี้เหมือนน้ําไหลบาตองรับผิดชอบกันอยูลึกๆ นั่นแหละ ถา
องคเดียวแลวปาชาอยูกับเราเทานั้นพอ ไปเลย อยากกินกก็นิกี่วันชางมัน ไมอยากกิน
ไมกิน จะตายจริงๆ ก็ไปเสีย คลานไปบิณฑบาตกับเขามากินเสีย 

แตธาตุขันธคนหนุมมันงายนะ เวลาไปนี้เหมือนวาคลานไป เวลาฉันจังหันเสร็จ
แลวเหมือนมาแขง กําลังมันมาเร็วนะ แตกําลังจิตนี้ไมไดมางายๆ เพราะฉะนั้นจึงตอง
ฝกจิตใหมากทีเดียว เอาอยางหนักฝกจิต ไมเชนนั้นไมได ฝกจิตก็เปนเวลา ๙ ปเต็ม 
เรียกวาตกนรกทั้งเปนหาความสุขไมได ไปองคเดียวทั้งน้ันละ เราไปภาวนาเราไปแต
องคเดียวเรา พอแมครูจารยก็สงเสริมเพราะดูแลวดูกิริยาก็รู อยูกับทานเปนยังไงมี
ความตั้งอกตั้งใจขนาดไหนทานดูหมดแลวนี่ เพราะฉะนั้นเวลาเราลาไปคนเดียว เออ 
ไปคนเดียวทานมหาใครอยาไปยุงทานนะ นั่น 

เพราะทานรูนิสัยอยูแลวนี่วาจริงจังขนาดไหน มาอยูกับเพื่อนจะแสดงความ
ออนแอทอแทใหหมูเพื่อนเห็นไมเคยมีวางี้นะเรา มีแตคอยสอดสองดูแลหมูเพื่อน เพื่อ
ความสงบรมเย็นแกครูอาจารยที่เราไปอาศัยทาน มาเองทานไมไดไปขันตีนิมนตมานี่นะ 
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เราไปเอง ไปแลวก็ใหรักษาตัวใหดีอยาใหไปเกะกะใหขวางหูขวางตาทาน ทีนี้เวลาเรา
อยูที่นั่นก็ตองไดดูแลหมูเพื่อนอยูโดยดีละเพื่อความเรียบรอย เพราะฉะนั้นเวลาเรามี
โอกาส เปนโอกาสที่วางแลว อยากกราบนมัสการลาทานไปเที่ยวไปภาวนาสักระยะหนึ่ง 
แนะ เราบอกวาสักระยะ เราไมไดวาเราไปเลยนะ เพราะดูลักษณะทานก็เมตตาเรามาก 
เพราะพระเณรทั้งหลายอยูกับเราคนเดียว ไปอยูที่ไหนก็คอยดูแลหมูเพื่อนตลอดเวลา 
เพื่อความเรียบรอยสงบรมเย็นแกองคทานที่เปนรมโพธิ์รมไทรใหพวกเรา 

ทีนี้เวลาเราลาไปเที่ยวอาการของทานไมอยากใหไปละดูก็รู แตทานเห็น
ประโยชนสวนใหญของเราคือการภาวนา ทานเห็นประโยชนสวนใหญทานก็ใหไป ไปก็
ถามวาจะไปกี่องค บอกวาไปองคเดียวทานดีดผึงเลย ทานสงเสริม เพราะเห็นความ
ตั้งใจของเรา เวลาขากลับมามีแตหนังหอกระดูกมาทกุครั้งเลย มาหาทานจะเปน
ธรรมดาเราไมมี มีแตหนังหอกระดกู เรียกวาเดนตายลงมา มาจากปาจากเขามาหาทาน
นี่เดนตายลงมา เอาจริงนี่ก็บอกแลว จึงไมใหใครไปยุงไปคนเดียว ถาไปกับหมูกับ
เพื่อนเปนน้ําไหลบาอนุโลมผอนผันกนัอยูอยางลึกลับนั่นแหละ ถาไปคนเดียวปาชาอยู
กับเราเทานั้นผึงเลย นั่น มันสะดวกอยางน้ัน เพราะฉะนั้นเราจึงไปคนเดียว 

การฆากิเลสน่ีฆายากที่สุด หนักมาก งานการอะไรก็ตามถายังไมไดผานงานฆา
กิเลสเสียกอนใครอยาอวดเกงนะวางานหนักๆ ไมไดหนัก งานฆากิเลสน้ีเปนงานที่หนัก
มากที่สุดเลย ถึงขั้นจะเอาเปนเอาตายเอากันจริงๆ นะไมใชธรรมดา กิเลสมันเปน
มหาอํานาจครองวัฏจักรพาสัตวเกิด แก เจ็บ ตายกองกันอยูนี้นานเทาไร ตัวนี้ตัวอํานาจ
มาก จะเอาตัวนี้ใหมันมวนเสื่อนี้ซีมันลําบาก ตองเอากันอยางหนัก เอาชีวิตจิตใจเขา
แรกเลยเชียว ถึงคราวเปนเอาเปน ถึงคราวตายเอาตายอยางน้ีนะ 

เชนอยางน่ังตลอดรุงอยางนี้เหมือนกนั ถาวาเอานะวันนี้ตลอดรุง เทานั้นละ
เคลื่อนไมไดเลย นี่ดีอันหนึ่งนิสัยเรามันมีความสัตยความจริง ถาลงไดวาเอานะเทานั้น
ละพอ อะไรจะมาใหญกวาความสัตยความจริงน้ีไมไดเลย พังทัง้น้ัน เปนก็เปนตายก็
ตายซัดกันเลย ไมถึงเวลาไมลุกถาลงไดยันกันแลว นี้ก็ผลแหงการเอาจริงเอาจังน้ันละที่
ไดมาสั่งสอนประชาชนญาติโยมลูกหลานอยูทุกวันนี้ คือความเอาเปนเอาตายละเปนผล
ใหไดรับ แลวนํามาสั่งสอนโลกก็เอามาจากรอดตายเดนตายมา เอาละวันนี้พูดเทานั้นละ 
 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

