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เทศนอบรมพระสงฆและฆราวาส 
ณ วัดดอยธรรมเจดีย จ.สกลนคร 

เมื่อบายวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
กิเลสขาดสะบั้นลงจากหัวใจบนหลังเขาลูกนี้ 

 แตกอนเรามาเราขึ้นไปบนหลังเขาเลย อากาศดี อยูบนหลังเขา เพราะสถานที่นี่
เปนสถานที่เราไปมาตลอดวัดดอยธรรมเจดีย ขึ้นเขานูนลงมาก็มาพักที่นี่ จะขึ้นเขานูนก็
มาที่นี่ขึ้นลงๆ เที่ยวในภูเขา ลงมาก็มาที่นี่ นี่พระเณรมีจํานวนมากเทาไร (๒๗ ครับ
ผม) แตกอนที่เรามาอยูส่ิงกอสรางเหลานี้ไมมี  

(หลวงตาทานใหขยับไมโครโฟน ทานอาจารยแบนกราบเรียนวาเสียงดังมาก) 
ดังมากมันก็เขากันไดกับนิทานเณรนอยกับหลวงตา หลวงตาเลี้ยงเณรนอยไวองคหนึ่ง 
ทีนี้เวลาหลวงตาเหมือนกนัมาเยี่ยมกัน เณรนอยมันขี้ดื้อ พอมามันก็ปุบปบไปหาหลวง
ตาองคนั้น แลวมาอยางไรไปอยางไรมันก็ไปถาม บอกวาหลวงตาองคอยูในวัดนี้ทานหู
หนวกนะ เวลาพูดกับทานตองพูดเสียงดังๆ ไมอยางน้ันไมได หลวงตาองคอยูวดันี้หู
หนวก บอกอยางน้ัน ขึ้นไปบอกหลวงตานี้ก็บอกวาหลวงตาองคนี้หูหนวก พูดเสียง
ธรรมดาไมไดยินนะ ตองพูดเสียงดงัทานถึงไดยนิ พอขึ้นไปตางคนก็ตางเตรียมพรอม 
มีตั้งแตนิวเคลียรนิวตรอนขึ้นไปหากัน ไปก็สบายดีเหรอขึ้นเลย ทางโนนก็วาสบายดี
เหรอ เสียงลั่นนึกวาพระทะเลาะกัน คนแตกบานออกไปดู ที่ไหนไดเปนพระหลวงตา
สวัสดีกัน เปนอยางน้ันละเณรนอยนี่มันมักดือ้อยูนะ 

วัดนี้ก็เปนวัดที่ระลึกของเรา แตกอนเราขึ้นไปอยูบนเขา ขางลางส่ิงกอสราง
เหลานี้ไมมี มากข็ึ้นบนเขา ขางบนอากาศดี เรียกวาดีมาก ขึน้อยูบนหลังเขาแลวอากาศ
รูสึกวาแผวเบาอยูบนหลังเขา ไปภาวนาอยูที่นั่น อันนี้มาปลูกสรางทีหลัง วัดนี้ก็ลืมไมได
อีกเหมือนกนั นี่ละฟาดกิเลสพังทลายลงบนเขาลูกนี้แหละ เราไมไดลืมนะ วันที่ ๑๕ 
พฤษภา ๒๔๙๓ เวลา ๕ ทุมพอด ี อยูบนหลังเขา ฟดกิเลสขาดสะบั้นลงไปอยูบนหลัง
เขาลูกนี้ เราไมลืมนะ จึงเปนวัดที่สําคัญมากในชีวิตของเรา มาภาวนาอยูเร่ือยๆ 
เพราะเห็นวาอากาศมันดีมาบอย ตอนนั้นทานอาจารยกงมาทานอยูที่นี่ มาภาวนาอยูที่นี่  

นี่ละกิเลส พูดใหมันชัดเจนวาเปนวัดที่ลืมไมไดจนกระทั่งวันตาย กิเลสขาด
สะบั้นลงบนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย ไมลืม วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ กิเลสพัง
ลงจากใจเปนเวลา ๕ ทุมพอดี เหมือนฟาดินถลมนะ เพราะฉะนั้นวัดนี้เราจึงลืมไมได 
ตั้งแตนั้นมาจิตก็สวางจา บอกใหตรงไปตรงมาเลย คือหลังเขาวัดดอยธรรมเจดียนี้เอง 
เปนที่สงบสงัด บิณฑบาตก็ไปบานนาสีนวล เดินบิณฑบาตลงไปนี้ดูเหมือนชั่วโมงกับ 
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๒๕ นาทีหรือไงผมลืมๆ คือเดินลงไปนี่ทั้งไปทั้งกลับดูเหมือนชั่วโมง ๒๕ นาที ถาจําไม
ลืม ไกลอยูนะจากนี้ไปวัดนาสีนวล ดูเหมือน ๓ กิโล เดินตัดเขาลงไป 

นี่ละที่วาวัดนี่เปนที่ระลึกไมลืมก็คือวัดดอยธรรมเจดีย บนหลังเขาวัดดอย 
กระตอบเล็กๆ เรามาทีไรเราตองขึ้นไปที่นั่น เดี๋ยวนี้กระตอบนั้นดูเหมือนจะรื้อไปแลว
มั้ง เล็กๆ อยูที่หนาพระยืน  พระอยูขางบน กระตอบเล็กๆ หันหนามาทางพระ เรามา
อยูที่นั่น นั่นก็เวลา ๕ ทุมพอด ี กิเลสขาดสะบั้นลงไปเปนเวลา ๕ ทุม วันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๔๙๓ เพราะฉะนั้นจึงเปนวัดที่ลืมไมไดเลย การบําเพ็ญนี้สะดวกมาก ทั้ง
คืนทั้งวันสงัดเงียบเลย ตั้งหนาตั้งตาภาวนาจริงๆ มาอยูที่นี่ 

นี่ก็ขอใหภาวนากันนะพระเรา อยาอยูเฉยๆ ไมเกิดประโยชนอะไร นั่งทีไ่หนยืน
เดินนั่งนอนใหมีสติติดแนบอยูกับตัว ถาสติมีแลวกิเลสจะไมเกิด กิเลสจะเกิดทางสังขาร 
สังขารนี้จะเกิดมาจาก อวิชฺชาปจฺจยา แลวก็ สงฺขารา อวิชชาหนุนใหเกิดเปนสังขาร 
กิเลสสังขารสมุทัยขึ้นมา เมื่อมีสติแลวสังขารก็ไมเกิด จิตกส็งบรมเย็นได นั่นละการ
ภาวนา ใหพินิจพิจารณา วัดนี้ก็เปนวัดสําคัญของเราวัดหนึ่ง เปนวัดที่เราลืมไมได
เหมือนกันวัดนี้ ตั้งแตนัน้มาก็ไปมาเรื่อย ทานอาจารยกงมาทานอยูที่นี่ 

นั่นละที่ทรงมรรคทรงผลทรงอยูกับสติเปนความเพียร ถามีสติแลวกิเลสไมเกิด 
กิเลสจะเกิดทางสังขาร พอเราเผลอนี้สังขารจะเกิด เพราะเกิดจากอวิชชา อวิชฺชาปจฺจ
ยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา วิฺญาณํ ไปเรื่อยตดิตอสืบเนื่องกันไมมีส้ินสุด ถาสติไมมี
เกิดตลอด กเิลสเกิดตลอด ธรรมไมมทีางเกิดไดเลย เวลาสติมีอยูแลวกิเลสก็ไมเกิด ใจ
ก็มีความสงบรมเย็น จากนั้นก็สวางไสวได นั่นละนักภาวนาใหเปนอยางน้ัน 

เพียงแตมานั่งภาวนาเฉยๆ สักแตวาน่ังไมพินิจพจิารณาการดําเนินของตัวเองไม
เกิดประโยชน การภาวนาสติเปนสําคัญมากทีเดยีว ถาขาดสติไปเมื่อไรนั้นละคือขาด
ภาวนา จะนั่งก็เปนหัวตอ จะนอนก็เปนขอนซุง จะเดินก็เปนตุกตาเคลื่อนไหวไปมา
เทานั้น ไมเกิดประโยชนถาไมมีสติครอบอยูที่หัวใจ ถาใจมีสติอยูที่ไหนเปนความเพียร 
กิเลสเกิดไมได ใหพากนัตั้งอกตั้งใจพิจารณาอยางน้ัน นี่ไดดําเนินมาหมดแลวจึงไดมา
เลาใหหมูเพื่อนฟง ไมใชมาเลาสุมสี่สุมหา 

สติเปนสําคัญมากในการประกอบความพากเพียร หรือหนาที่การงานทุกอยาง 
ถาขาดสติการงานผลก็ไมสมบูรณ ถาสติดีแลวการงานก็เปนไปเพื่อความเรียบรอย ยิ่ง
การภาวนานี่เหมือนกัน การภาวนายิ่งใชสติมากมาย จากน้ันก็มีปญญาพจิารณา
สอดสอง ถาไมมีปญญากเ็อาอีกแหละ แตอยางไรก็ตามขอใหมีสติ สติรวบรวมทุกส่ิงทุก
อยาง ปญญาความแยบคายทั้งหลายจะคอยเกิดขึน้จากสติเปนพื้นฐาน ถาไมมีสติไมด ี
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นี่เราก็แกแลวนะ ผมอายุกําลังจะ ๙๕ เต็มแลว ๙๔ ปกับ ๕-๖ เดือนแลวมัง 
อยูไมนานกจ็ะไปแลวแหละ เพราะมันมาถึง ๙๔ ป ๖ เดือน กําลังจะ ๙๕ ปแลว บวชมา
นี้ก็ได ๗๓-๗๔ ป ออกปฏิบัติตัง้แตพรรษา ๗ พอเรียนจบเรียบรอยตามความมุง
หมายแลวไดพรรษา ๗ ก็ออกปฏิบัติตั้งแตบัดนัน้จนกระทั่งปานนี้เร่ือยมา มีแตฟดกับ
กิเลสทั้งนั้นๆ เปนเวลา ๙ ปตั้งแตออกพรรษา ๗ ออกปฏิบัติ ขึ้นเวทีฟดกับกิเลส
จนกระทั่งพรรษา ๑๖ วันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ เวลา ๕ ทุม นั่นเปนเวลาตัดสิน คือผล
รายไดอันสมบูรณของใจที่เกิดขึ้นจากการภาวนา ก็มาเกิดที่นี่ ไมเกิดที่ไหน เกิดที่
วัดดอยธรรมเจดียนี้ 

ตั้งแตนั้นมาพูดใหชัดเจนตามหลักความเปนจริง จิตนี้ไมมกีฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ 
อนตฺตา เขาไปเกี่ยวของเลย คือจิตพนจากสมมุติโดยประการทั้งปวงแลว ก็พนจากกฎ
ไตรลักษณ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา จะเรียกวานิพพานเที่ยงก็คือจิตดวงพนแลวจากสมมุติ 
สมมุตินี้มันเต็มไปดวยสิ่งตางๆ ซึ่งเรียกวาสมมุติ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา อยูในสมมุตินี้
ทั้งหมด เมื่อพนอันนี้ไปแลวก็ไมมีกฎ  อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เขาไปเกี่ยวของเลย ทานวา
นิพพานเที่ยง คือจิตถึงนิพพาน ครองรางอยู รางกายนี้ไมเที่ยงมันแปรของมันไป แต
จิตที่ครองนพิพานทั้งเปนนั้นเที่ยงอยูภายในตัวเอง นั่นการปฏิบัติธรรมปฏิบัติอยางน้ัน 

เร่ืองมรรคผลนิพพานไมไดขึ้นอยูกับหญิงกับชาย นักบวชและฆราวาส แตขึ้นอยู
กับความสนใจใครตออรรถตอธรรม เฉพาะอยางยิ่งจิตตภาวนาเปนสําคัญ ถามีจิตต
ภาวนาแลวไมวาหญิงวาชายจิตใจจะสงางาม มคีวามสงบรมเย็นเปนลําดับลําดา ถา
ไมไดภาวนาจิตใจจะเศราหมองมืดตือ้อยูอยางน้ัน ถาไดภาวนาจิตใจจะสวางไสว ใหพา
กันตั้งอกตัง้ใจ พระเราปฏิบัตินะ ไมมีการมีงานอะไร ทุกส่ิงทุกอยางชีวิตจิตใจของพระ
นี้ประชาชนญาตโิยมเขารับไวหมด ความเปนอยูหลับนอนเครื่องใชไมสอยของพระ
เหลานี้ประชาชนเขารับไปหมด เรามีหนาที่ที่จะชําระกิเลสภายในจิตใจดวยจิตตภาวนา
เทานั้น จงพากันใหตั้งอกตั้งใจใหจริงใหจัง 

สติเปนสําคัญนักภาวนา อยาลืมคําวาสติ ขอใหสติติดแนบกบัตัว อยูที่ไหนกิเลส
ไมเกิด ถาสติเผลอเมื่อไรกิเลสเกิด เกิดทางสังขารคือความคิดความปรุง แลวก็เปนสาย
ยาวเหยียด ไมมีส้ินสุดยุติคือความเผลอของสต ิ กิเลสออกทํางานไมมีตนสายปลายเหตุ
แหละ คิดปรุงตลอด ถามีสติครอบไวแลวกิเลสเหลานี้ก็ไมเกิด จิตใจมีทางสงบได เย็น
ไดสงบได นีก่็ไดดําเนินมาเปนเวลา ๙ ปเต็มตัง้แตพรรษา ๗ ตกนรกทั้งเปน ถึงพรรษา 
๑๖ เปนเวลา ๙ ป นี่คือตกนรกทัง้เปน ฟดกับกิเลสอยางเอาจริงเอาจัง ไมมีทอถอย
ออนแอเลย เอาจนกิเลสขาดสะบั้นลงจากหัวใจบนหลังเขาลูกนี้เอง เราไมลืม 
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จากน้ันมาจิตก็หมดกฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไมเขาไปเกี่ยวของเลย ธาตุขันธ
มันจะเปนอะไรก็ดูกันไปอยางน้ันละ ที่จะใหมีความอาลัยคิดเปนกังวลกับธาตุกับขันธไม
มี หมดโดยสิ้นเชิง ดูกันไป รักษากันไป พออยูอยูไป อยูไมไหวแลวเหรอไป ตาย มันก็
ลงไปเปนธาตุส่ีดินน้ําลมไฟตามเดิม สวนจิตที่เปนนิพพานเที่ยงทั้งมีชีวติอยูในรางกาย
นี้ก็กระเด็นออกไปเปนธรรมธาตุ จิตนี้เมื่อบริสุทธิ์เต็มที่แลวเปนธรรมธาตุนะ เปนจิต
ธรรมธาตุ ถายังมีชีวิตอยูก็เรียกวาจิตบริสุทธิ์ หรือเรียกวาพระอรหันต จะเรียกวาธรรม
ธาตุก็ไมผดิ แตเวลาธาตุขันธสลายลงไปแลวก็เรียกวาธรรมธาตุเทานั้นเอง เปนอยางน้ัน
ละ วันนี้ไมพูดอะไรมากมนัเหนื่อย 

วัดนี้เปนที่ระลึกของเราไมลืมนะ ที่วากิเลสขาดสะบั้นลงไป ลงไปหาบกิเลส
ขึ้นมา เวลาขึ้นมานี้หาบกิเลสขึ้นมา หาบกิเลสลงไป หลายหนตอหลายหน หาบกิเลส
ขึ้นมาเทกิเลสไวที่วัดดอยธรรมเจดียนี้หมด ไปแตตัวของเราลอนจอน กิเลสจึงกองอยู
วัดดอยธรรมเจดีย นี้มีแตพระขี้เกียจ กิเลสทั้งน้ันเต็มตัว  

วันนี้เปนมงคล หลวงตาก็ตั้งหนาตั้งตามาเยี่ยมทานแบน นานๆ มาทีหนึ่ง ไม
คอยไดมาเรื่อยๆ มันไกลแลวก็งานมากตอมาก วันไหนจะไปไหนตองตดัสินใจปุบแลว
ไปเลย ถาจะรอนั้นรอนี้ไมไดไปละ งานมากขนาดนั้น แถวนี้ก็เที่ยวบนภูเขา ไปทางนูน 
ขางบนเที่ยวบนภูเขาดีนะ  

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

จากเครือขายทั่วประเทศ 

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

