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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

พระพุทธเจาใหเห็นภัยในความเกิด 
 ไปไหนก็ไปปลงธรรมสังเวชทั้งน้ัน เขาไปในวัดก็ปลงธรรมสังเวช ไป
โรงพยาบาลก็ปลงธรรมสังเวชดวยอรรถดวยธรรม.... ไปโรงพยาบาลก็ไดพิจารณาอีก
แงหนึ่ง ไปวัดที่มีเมรุเผาศพก็พิจารณาอีกแงหนึ่ง โลกอันนีม้ันโลกฟนโลกไฟ โลกหา
ความรมเย็นเปนสุขไมได เปนอยางน้ัน วัดไหนในกรุงเทพทีม่ีเมรุนี้ก็ไหลเขาเลย ทาง
วัดตองไดกําหนดกฎเกณฑไวใหเปนเวล่ําเวลา เรายังไมลืมที่พอเราถามทาน(พระครู
หล่ัง) ปุบเรื่องเผาศพแมบานผูกํากับ เพราะทานไปหาเราที่สวนแสงธรรม ก็พอดี
จังหวะที่เรากําหนดจะเผาศพแมบานผูกํากับ ยังไมไดกําหนดเวล่ําเวลา 

พอไปก็ตกลงกับผูกํากับ เพราะผูกํากับก็อยูที่นั่น ตกลงกันเดีย๋วนั้นเลย ผูกํากับ
จะวายังไง เอากําหนดเดี๋ยวนี้ นี่เราก็จะกลับวันนั้นเราบอก ถาศพจะเกี่ยวกับเราก็ให
บอกวันเลย ทางนี้ก็ปุบปบๆ เอาวันที่ ๒๔ เอาเวลาเทาไร พอดพีระครูหล่ังไป ปุบปบ
ถามพระครูหล่ังเดี๋ยวนั้นเลย ทางนั้นก็รีบนับขอมือ เพราะมันเรียงลําดับๆ เผาศพ ปุบ
ปบใหเดี๋ยวนั้นเลย กับเราตกลงกันเอาเดี๋ยวนั้น เออเอาเลย บอกผูกํากับเอาตามนั้นปุบ 
เผาศพวันที่ ๒๔ ดูเหมอืนบาย ๓ โมงครึ่งหรือไง บาย ๔ โมงกวาก็มอีกีๆ อยางน้ัน
แหละ 

โถ ไปที่ไหนไดปลงธรรมสังเวชทุกแหงทุกหน เขาไปในโรงพยาบาลก็ไดปลง ดู
โรงพยาบาล ใครก็ไหลเขามาๆ คนไขไหลเขามาๆ หมอก็รักษาเต็มความสามารถ เมื่อ
สุดความสามารถแลวก็ตองตาย เตียงหนึ่งๆ บรรจุคนตายสักเทาไรๆ แตละเตียงๆ ขน
กันออก ขนไปรักษา รักษาไมไหวขนออก เปนปาชาอยูกับโรงพยาบาล ไดพจิารณา  

ถาเปนนักภาวนาจะรูทันทีในโรงพยาบาล นั่นละปาผีอยูนั้น กลางคืนพวกตาย
แลวแทนที่..คือมันมีกรรมหลายประเภท กรรมหนักทําชั่วไมรอ พอตายแลวก็ผึงลงเลย 
กรรมดีมีมากก็ไมรอ พอตายแลวผึงขึ้นเลย กรรมที่คาราคาซังขายไมออก วิ่งหาตลาด
ขาย เขาใจไหม คนตายแลววิ่งหาตลาดขาย ขายไมออกน่ีพวกสัมภเวสี วิ่งหาที่เกิดที่อยู 
วิ่งอยูในโรงพยาบาล จิตวิญญาณสัมภเวสีอยูในนั้นเยอะนะ พวกนี้ละพวกสัมภเวสี หนัก
ทางดีทางชั่ว หนักพอใหไปกระตกุคนดีๆ เขานอนอยูบนเตียงก็ไปจับขาเขากระตุก ไอ
พวกนี้พวกกวน ไปจับขาเขากระตุกจะใหไปเกิดทีไ่หน วาอยางน้ันความหมาย อูย ทกุ
ประเภท  

จิตนี้ดูซิ พระพุทธเจาพดูไมมีผดิแมแงหนึ่ง พวกตาบอดฟงไมไดศพัทไดแสง
ดวยกันหมด พระพุทธเจาพูดดวยโลกวิทูรูกระจางแจงภายนอกภายใน รูหมด แลว
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รับสั่งตรัสสอนไวตามเปนจริงๆ ไมผิดเพี้ยน แตคนตาบอดมันไมเห็นไปจับขากระตุก 
วาผีหลอก วาอยางน้ันนะ อยางแรงก็จับขาเขากระตุก อยางหน่ึงกระซิบกระซาบอยูใน
โรงพยาบาลกับคนปวย มีทุกแบบอยูในโรงพยาบาล  

เพราะจิตดวงนี้ไมเคยตาย คือไมเคยฉิบหายเลย ไมทราบวาเงื่อนตนเงื่อนปลาย
ของจิตดวงนีอ้ยูที่ไหน เวลาตายถาพูดถงึทีสุ่ดวิมุตติพระนิพพานดวยจิตดวงนี้ทีช่ําระ
เรียบรอยแลวก็เปนธรรมธาตุไปเลย ผูส้ินสุด หมดกิเลส หมดสมมุติโดยประการทั้งปวง 
จิตดวงนี้ก็เปนธรรมธาตุ ที่ทานเรียกวานิพพานๆ คือจิตธรรมธาตุ ใหมันเห็นชัดๆ ใน
หัวใจซินักปฏิบัติ เอามาพูดปาวๆ ไดเหรอ พูดตามหลักความเปนจริงที่เปนอยางน้ันๆ  

ตามรอยของจิตมา รอยมันไปสิ้นสุดที่ตรงไหน ถาหากวาไมบริสุทธิ์มันก็หมุน
ของมันอยูอยางน้ันตลอด ใหสูญไมสูญ ไปดไีปชั่วตามอํานาจแหงกรรมกด ทั้งพยงุทั้ง
กด ถาผูสรางความดีแลวก็พยุงขึ้นๆ ถาสรางความชั่วกดลงๆ โอย นาทุเรศนะเรื่องวัฏ
วน พระพุทธเจาทานจึงใหเห็นภัยในความเกิด ทุกฺขํ นตฺถิ อชาตสฺส ทุกขยอมไมมแีก
ผูไมเกิด ความเกิดกับการตายมันสรางกองทุกข ความเกิดกับตายนี่ไมใชเลน เวลาจะ
ตายแลวจิตนี่มันดิ้นของมัน ทั้งหวงหนาหวงหลัง ผูทําบาปทํากรรมยิ่งทุกขมาก เวลาจะ
ตายพญามัจจุราชดึงเขามา ทีนี้กรรมดีกรรมชั่วก็แยงกัน จะไปทางดทีางชั่วสรางไวมาก
นอยเพียงไร ดี-ชั่ว ถาสรางดีดีมีแนนหนามากกวาก็ไปทางดี ถาสรางความชั่วชั่วมี
น้ําหนักมากกวาก็ดึงลง ดึงจิตดวงนีล้ะลง จิตดวงนี้เหมือนกบัวาเปนผูตองหา จะพาไป
ทางไหน อยูอยางน้ันละ  

อยูสวนแสงธรรมถาเปนกลางคืนก็ไดเทศนทุกคืน อยูสวนแสงธรรมเทศนทุกคืน 
เทศนออกวิทยุทั่วประเทศไทย สุดทายมีแตคําเทศนหลวงตาบัวออกทั่วประเทศไทยเลย 
ครูบาอาจารยทั้งหลายสวนมากก็เปนกรรมฐาน สวนอื่นไมเห็นมีเขาไปเทศนที่ออกวิทยุ 
มีกรรมฐาน ทีนี้กรรมฐานสุดทายก็มาเราออกหนา เทศนทางวิทยุออกๆ หนาไปเลย ไป
อยูนั้นก็ไดเทศนทุกคืนๆ เทศนนี้ก็ออกทางวิทยุ เดี๋ยวนี้ก็ออก ออกวิทยทุั่วประเทศไทย 

เร่ืองจิตมันไมเคยสูญเคยสิ้น ใหพากันจําเอา ไมเคยสูญจิตไมสูญ ทองเที่ยว 
เรียกวานักทองเที่ยวคือจติ ไปกับดกีบัชั่วละ พัวพันกันไป  ทัง้ดีทั้งชั่ว ทั้งจะขึ้นสูง ทั้งจะ
ลงต่ํา อยูในจิตดวงนี้ จิตดวงนี้เปนผูตองหาที่จะลากไปทางไหน เพราะฉะนั้นจึงใหพา
กันสรางความดี จิตดวงนี้มีความดีแลวความชั่วก็ลากลงไมได ความดีพยุงไปเลยๆ ถา
ถึงที่สุดวิมตุติพระนิพพานเปนธรรมธาตุไปเลย  

ถาลงจิตวาส้ินกิเลสแลวก็เรียกวาจิตเปนธรรมธาตุ ส้ินกิเลสก็ส้ินความทุกข 
กิเลสเปนผูสรางกองทกุขมากนอยสรางทั้งนั้นๆ แมที่สุดนิดๆ อยูในจิตก็เปน เหมือนวา
เปนผิวเปนผง กิเลสละเอียดขนาดนั้นมันก็ยังสรางกองทกุขใหเห็นอยู ถาจิตละเอียด
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เหนือมันแลวรูหมดเลย เวลาจิตทางดานธรรมะมากเขาๆความบริสุทธิ์ใกลเขามาๆ อยู
ระหวางความบริสุทธิ์กับจิตที่จะกาวถงึน้ีก็ยังมทีุกขนะ ทุกขยงัมี ทุกขนอยๆ นั่นละมัน
แสดงใหเห็นวายังมีอยู กิเลสมีอยู ทุกขมีอยู  

กิเลสเปนผูสรางทุกข กิเลสมีมากนอยสรางทุกขไปโดยลําดับ แมจวนจะส้ินแลว
ก็ยังสรางอยูตลอด และตามสวนละเอียดของกิเลส ส้ินปุบแลวหมด กิเลสหมด ทีนี้หมด
ทุกขเลย ไมมีเหลือ นี่ละกิเลสเปนตัวสรางความทุกข การพูดนี้ตองพดูทางดานจิตต
ภาวนา อยางอื่นไมรูกันทั้งนั้น ถานักภาวนาเอาจริงเอาจังรูอรรถรูธรรมจริงๆ รูหมด
เร่ืองเหลานี้ วิถีของจติทีก่าวเดินมีอุปสรรคขวากหนามกั้นทางอยูอยางไรๆ บาง จิตดวง
นี้จะรูทันทีๆ ขวากหนามก็คือกิเลสมันกั้นไปๆ ละเอียดเทาไรก็ยังกั้นกนัอยูนั้นละ ถึง
กั้นไมอยูไดกั้นก็เอา 

จิตถามีธรรมมากแลวกิเลสจะกั้นธรรมไมอยู หากกั้น มีมากมีนอยก็เปนเสี้ยน
เปนหนามปกจนไดนั่นแหละ ไมใชแตวาแตหอกแตหลาวปกนะ เส้ียนหนามก็ปกได 
กิเลสตัวละเอียดๆ ปกไดปกจิต สรางอยูนั่นละจนกระทั่งหมด โลงละ ไปหมด ไมมี 
ทานจึงสอนใหภาวนาเพื่อชําระพวกเสี้ยนพวกหนาม พวกหอกพวกหลาว ที่มันทิ่มแทง
หัวใจตลอดเวลา จากภพนี้ภพนั้นมีแตหอกแตหลาวทิ่มแทงหัวใจ เมื่ออันนี้ส้ินแลวหมด 
ไมมีเหลือเลย 

ธรรมเหลานี้ใครจะพูด ถาไมใชนักภาวนาผูรูอรรถรูธรรมจริงๆ พูดไมถูก เพราะ
ไมรู โดนอยูทั้งวันทั้งคืนก็ไมรู เหมือนตาบอดโดนไม โดนขวากโดนหนามโดนตลอด ไม
เห็นหากโดนตลอด ยิ่งไมเห็นยิ่งมืดเทาไรยิ่งโดนมาก จิตที่มืดบอดเทาไรยิ่งโดนแตกอง
ทุกข จิตสวางไปแลวก็คอยมีหลบมีหลีกบาง เอาจนกระทั่งหมดเลย กิเลสหมด หมดทุก
อยางที่นี่ เส้ียนหนามอะไรไมมี ขาดสะบั้นไปหมด โลงไปเลย ครอบโลกธาตุ จิตทีพ่น
จากส่ิงหลานี้แลวมันสวางกระจางแจงครอบโลกธาตุ ถาเราจะวาครอบมันจาอยูอยางน้ัน
นะ นั่นหมด หมดขวากหมดหนามหมดสิ่งทิ่มแทงหัวใจ ทีนี้มีแตความโลงไปหมดเลย 

อยางที่ทานสอนพระโมฆราช ใหมีสติทุกเมือ่ ขึน้สติกอนนะ โมฆราชเธอจงเปน
ผูมีสติทุกเมือ่ พิจารณาโลกใหเปนของสูญเปลา ถอนอตัตานุทิฏฐิความเปนเขาเปนเรา
ซึ่งเปนกางขวางคอออกเสีย จะพนจากทุกขโดยสิ้นเชิง พญามัจจุราชจะตามไมทันผู
พิจารณาโลกเปนของวางเปลาอยางน้ี พอพิจารณาตามนั้นแลวพระโมฆราชก็วางไปเลย 
ทีนี้ใครก็ตามถาพิจารณาแบบพระโมฆราชเปนพระโมฆราชหมด ลงจติเขาถึงขั้นนีแ้ลว
เปนอันเดียวกันหมด จึงเรียกวาโมฆราชได พระอรหันตโมฆราชทั้งน้ันแหละ วางหมด
ไมมีอะไรเขามาเสียดแทงจิตใจ 
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การปฏิบัติธรรมนี่ละผลของธรรม เอาจนกระทั่งโลงหมด หมดขาศึกโดย
ประการทั้งปวงทั้งที่มชีีวิตอยูนี้ไมมทีกุขทางใจ พระอรหันตไมมีทกุขทางใจ ทุกขกค็ือ
ทางใจตองเกิดจากกิเลส ถาทกุขทางธาตุทางขันธ เกิดจากดินฟาอากาศที่
กระทบกระเทือนซึ่งกันและกัน มีรอนบางหนาวบางอะไรบางเลยเจ็บไขไดปวยขึ้นมา 
เปนหวัดเปนไอเพราะกระทบกับดินฟาอากาศ แตจิตนี่กระทบกับกิเลส ถากิเลสมีมากมี
นอยก็กระทบกันอยูภายใน จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปไมมีอะไรกระทบ โลงหมด 
นั่นจิตถาไดชําระใหเสร็จสิ้นลงไปแลวเปนอยางน้ัน  

ใหพากันภาวนา อยูภายในวัดอยาหาแตเพงโทษเพงกรณกัน มันไมเกิด
ประโยชน ใหฟงเสียงพระพุทธเจานะ ไอวิชาหมากัดกัน ไมวาไปที่ไหนเรียนวิชาหมา
เต็มพุงๆ เขาก็หมาเราก็หมา ออกไปก็ยิงเขี้ยวยิงฟนใสกัน กัดกัน ทะเลาะกัน เอากเิลส
ตัณหาหรือเอาฟนเอาไฟไปเหยียบหัวพระพุทธเจา ไปกัดกันตอหนาตอตาพระพุทธเจา 
พระพุทธเจาสอนใหมีความสงบ อยาสายแสวุนวายหาเรื่องของผูอื่นใด นอกจากหัวใจ
ของเราเปนตัววุนวาย ใหดูตรงนี้ ดูตรงที่วาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้  

คนนั้นไมดีคนนี้ไมดีอยางน้ันอยางน้ี เจาของเปนอยางไร ตัวมันสรางมันสรางอยู
ในหัวใจไมดูมันเลย ถาดูอันนี้เร่ืองเหลานั้นจะสงบเขามาทันทีๆ ถาไมดูอนันี้วันยังค่ําไม
มีความสงบ ไปก็ไปสรางแตกองทุกขใหตัวเองดวยการกระทบกระเทือนคนนั้นคนนี้
ภายในจิตใจอยางนอย มากกวานั้นก็ออกทะเลาะกัน เลยกลายเปนวิชาหมากัดกันไป
หมดทั้งชาวบานชาววัด ไมมีความหมายนะ พากันพิจารณาใหดี 

เราไปไหนเราก็ไมมีเวลาวางแหละ เทศนตลอดเวลา พูดอยางนี้ก็ออกทั่ว
ประเทศไทย มันหากมีรอรับ เครื่องรับอยูนี้มี ออกๆ ทั่วประเทศไทย ไปที่ไหนก็เทศน
ปบอันนี้ออกทั่วประเทศไทย แตเทศนของเรานี่เราพูดจริงๆ เราเทศนตามหลักความ
เปนจริง ไมมีคําวาสูงวาต่ํา ทางเดินของธรรมตรงแนวๆ ไมมีเอนมีเอียง ไมเห็นมีคําวา
โมกโขโลกนะ เห็นแกหนาแกตากันในธรรมทั้งหลายไมมี มแีตหลักความจริง พูดตาม
หลักความจริง ผิดบอกผิด ถูกบอกวาถูกไปเลย นี่เรียกวาธรรม  

เอาละวันนี้เหนื่อย เรามีธุระของเราไปอยูนะใหพร (ทองคําเชาวันนี้ได ๑๐ บาท 
๒๙ สตางคครับ) เออพอใจ 

(ลูกศิษยกราบเรียนรายชื่อผูถวายทําบุญกับหลวงตา) อะไรกม็ารายงานๆ เอา
มาให  ใหแลวไปเลยๆ มันไมไดเหรอ ตองมารายงานคนนั้นเอานั้นมาให คนนี้มาให 
ยุง รําคาญ ใหแลวก็ไปมันไมไดเหรอ คนนั้นมารายงานคนนี้มารายงาน สตางคหนึ่งก็
มารายงาน สองสตางคมารายงานใหเรารับทราบตลอดเวลา มันใชไมไดนะ ศรัทธามี
แลว บุญกุศลมีขึ้นมาแลว เอาปุบปบไปเลย นั่น เขาใจไหมละ คนนั้นเทานั้นมา มาจาก



 ๕

ที่นั่น ผูนั้นมาผูนี้มายุงนะ มันอะไรกันพวกนี้นะ ถวายมาซิ บุญกุศลเปนของผูใหทานนี่
นะ ไมใชไปอยูกับความประกาศนะ 

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

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

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

