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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พทุธศักราช ๒๕๕๑ 

ฝกใจใหเขมแข็ง 
 เดี๋ยวนี้แปลก ในวัดนี้ไมเคยเห็นน้ําคางตก หนาวก็รูวาหนาว แตทําไมไมมี
น้ําคางตกเหมือนอยูในปาในภูเขา หนานี้ละ น้ําคางพอสามทุมสี่ทุมมันจะเปนไอของมนั
เกาะใบไม จากน้ันตกลงมาปุบปบๆ สามส่ีทุมเริ่มแลว คือมนัเปนไอน้ําเกาะใบไม ทนีี้
มันเกาะมากเขาๆ มันก็ไหลลง สามส่ีทุมเสียงปุบปบๆ พอถึงตีหา โหย เหมือนกับหา
ฝน ซาๆๆ มันตกลงมาจากใบไมนะ เสียงซาๆๆ ขนาดนั้นจะนอนไดอยางไร กลางคืน
นอนไมหลับ ตองนั่งภาวนา คือเวลาเรานั่งภาวนานี้จิตเขาขางใน พอจิตเขาขางในแลวก็
หายเงียบ ความหนาวหายหมดเลย  

พอจิตถอยออกมาเริ่มหนาวแลว กลางคืนนอนไมไดตลอดรุงเลย คือหลับไมได
เลยมันหนาวมาก ตองน่ังภาวนาระงับความหนาว จิตเขาขางในบางทีหายเงียบหมดเลย 
จนกระทั่งจติถอยออกมาแลวจะนอน ความหนาวก็โหมเขามาเลย ไมหลับไดงายนะ 
ตองไดใชเวลากลางวันเดินมากๆ เพราะกลางคืนมันหนาวมันลงไมได ปรากฏวาตัวแข็ง
ไปเลย มันหนาวมาก เพราะไมมีผาหม ผาหมเราไมเคยเอา มีผาสามผืน สังฆาฏิ จีวร 
ใหเทานั้นละ มันก็นอนไมหลับละซิเวลาหนาวมากๆ  

เร่ืองฟนเรื่องไฟนี้ไมตองพูดกับมัน เราไมเคยผิงไฟนะ ไมผิงเลย ดัดขนาดนั้น 
นั่งผิงไฟน้ี โหย ไมเคยมีละ ดีดผึงๆ อยูตลอดเวลา นสัิยอันนี้มันก็เปนนิสัยพูด
ตรงไปตรงมาไมใชนิสัยขี้เกียจ นิสัยดีดผึงๆ ตลอดเลย วาอะไรเปนอันนั้นๆ ใจมันเด็ด 
ใจเขมแข็งเสียอยางเดียวเทานั้นอะไรนี้ขาดสะบั้นไปหมดเลย ถาใจออนแอแลวก็อยาง
วา นอนไมรูจักลุกจักตืน่เลย ใจมันเขมแข็งทุกอยางดีหมด ทุกวันนี้มันเหมือนคนตาย
ไมไดเร่ืองไดราวอะไร นี่เราพูดแตกอน พูดเดี๋ยวนี้ไมไดนะ เดี๋ยวนี้มันเหมือนขอนซุง 
ไมเปนทา 

การฝกตนด ีการฝกใจสําคัญมาก ใหเขมแข็ง อยาใหออนแอ ทุกส่ิงทุกอยางจะ
เปนการเปนงานจะเปนผลประโยชนไปเรื่อยๆ ถาฝกใจใหเขมแข็ง ถาใจออนแลวอะไร
ไมไดเร่ือง ออนปวกเปยกๆ พอพูดอยางน้ีเราระลึกไดพอแมครูจารยรองโกกเลย ลงมา
จากภูเขาตัวมันเปนอะไรไมรูนะ คงจะเปนดีซานทา ฝกทรมานมาก  ลงมานี่ตัวเหลือง
เหมือนทาขมิ้นหมดตัวเลย คงจะเปนดีซานทา ทานรองโกกเลย เฮย ทําไมเปนอยางน้ี 
มองเห็นตัวเหลืองหมดตวั ลงจากภูเขามาหาทาน 

นั่นละฝกเต็มเหนี่ยว เอากันเต็มเหนี่ยวลงมา มันคงจะเปนดีซานทา เหลืองหมด
ตัวเลย ทานรองโกกทันทีเลย สักเดี๋ยวเราก็คอยฟงทาน ทานกลัวเราจะออน ทานพลิก
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ปบเลย ตองอยางน้ีจึงเรียกวานักรบ ทานไปอยางนั้น นิสัยเรานี้รูสึกจะผาดโผนทุกอยาง
นั่นละ ถาไดทําอะไรแลวเอาจริงจังมากทีเดียว เปนนิสัยผาดโผนอยูตลอด แลวพอแม
ครูจารยทานก็เสริมไสขึ้นไป เวลามันหนักเขาๆ ทานก็ดูเหมือนกันนะ ทานรั้งเอาไวๆ 
เชนนั่งตลอดรุงอยางน้ีกเ็หมือนกัน ฟาดตลอดรุงๆ จนกนแตก นูนนะฟงซิ 

นั่งตลอดรุงเลย ไมใหมันลุกไปไหนเคลื่อนไหวไปไหน ยกเวนขอเดียว เวนแต
เหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นภายในวัดจะลุก ถาไดตั้งสัจจะไวแลว สําหรับเจาของไมมีความหมาย 
ตายตายไปเลย ยกเวนครูบาอาจารยเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นภายในวัดจะลุก ตั้งสัจจะ
อธิษฐานไววาจะไมลุก ถาไมสวางไมลุก นั่งตลอดรุงเลย มียกเวนขอเดียว ถาเหตุเกิดขึ้น
ภายในวัดเราจะลุกไปชวยเหตุการณ ถาไมมีแลวลําพังเจาของเอาเลย ฟาดเสียจน โถ 
จนกนแตก นั่งภาวนา 

อยางน้ันละถึงไดนํามาพูดใหพี่นองทัง้หลายฟง เอาขนาดนั้น แลวก็หายสงสัย
ดวย ผลของการเอาจริงเอาจังเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดเปนผลขึ้นมาใหเปนที่ภาคภูมิใจนะ 
เราภาคภูมิใจในการปฏิบัติของเรา พิจารณายอนหลังน้ีถึงจะลมลุกคลุกคลานมันก็ซัด
กันอยูในเวลาลมลุกคลุกคลาน ไมไดหลักไดเกณฑมันก็ฟดกันอยูนั้นละ เอาตามไมได
หลักไดเกณฑ เวลาไดหลักไดเกณฑแลวก็เรงเครื่องๆ ซดัจนกระทั่งกลางคืนมันจะไม
หลับ เวลามันหมุนเต็มที่แลวกลางคืนนอนไมหลับ กลางวันยังจะไมหลับเวลาจิตมัน
หมุนกับกิเลส มันจะฆากิเลส  

กิเลสออนตวัเทาไรความเพียรยิ่งแข็งแกรงๆ เวลาถึงขั้นสติปญญาอัตโนมัติฆา
กิเลสเปนอัตโนมัติ เวลากิเลสทําลายสัตวโลกเปนอัตโนมัติของมัน แตไมมีใครทราบนะ 
เราไปทราบเอาตอนที่กําลังจติใจมันเพียงพอแลว มันฆากิเลสโดยอัตโนมตัิ อยูที่ไหนไม
มีถอยเลย ฆาแตกิเลสตลอดเวลาเลย เอามาเทียบ ออ..แตกอนกิเลสทําลายหัวใจสัตว
โลกเปนอัตโนมัติของมันเปนอยางน้ีๆ ทีนี้เวลาธรรมมีกําลังแลวฆากิเลสเปนอัตโนมัติ 
อยูที่ไหนเปนอัตโนมัติ ฆาตลอดเลย กลางคืนนอนไมหลับ คือมันฟดกนัอยูตลอดเวลา 
กลางวันยังจะไมหลับอีก  

มันจะตายแลวนะ ตองไดร้ังกันดวยพุทโธ เอาพทุโธมายับยั้งไว ตั้งพทุโธแลวให
จิตอยูกับพทุโธๆ จิตสงบเขาไปแนว นั่นละพักจิต พักงานของจิต เวลาเอาพุทโธเขาไป
ใหอยูกับพุทโธคําเดียว ไมใหออกไปไหนแลวจิตก็สงบแนวเลย เวลามันออกทางดาน
สติปญญามนัออกจริงๆ หามเฉยๆ หามไมได มนัพุงๆ เลย ตองไดหามดวยพุทโธ เอา
พุทโธมาตัง้กึ๊กแลวก็พุทโธๆๆ ใหจิตสงบลง ถาสงบลงไดแลวเราจะหลับก็หลับไดละที่นี่ 
เราจะปลงใจใหหลับหลับได ถาไมปลงใจใหหลับก็เรียกวาไดกําลังทางดานสมาธิแลว ที
นี้ออกพุงๆ เลย เปนอยางนั้นละ 
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เอาจนหายสงสัย ไมมีแลวโลกอันนี้ เราหายสงสัยทุกอยางแลว นี่ละอํานาจแหง
การฝกทรมานตนเอง เอาจนกระทั่งหายสงสัย โลกน้ีหายสงสัยหมด เราบกพรอง
ตรงไหนๆ ในจิตใจไมปรากฏ มันพอ ใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวเปนธรรมธาตุ นี่
ละใจกับธรรมลงเปนอันเดียวกันบริสุทธิ์สุดสวนแลวเปนธรรมธาตุนะ ครองอยูใน
รางกาย มันเปนธรรมธาตุแลว นี่ละฝกใหมันเต็มที่เปนอยางน้ันละ อยูที่ไหนสวางจา
ตลอดเวลา ไมมีอับเฉา นี่ละการฝกเจาของ  

ใหมันหมอบมันคลานอยู ใหกิเลสขยี้ขยําหัวมันอยู นี่มันพิลึกกึกกอืนะโลกอันนี้ 
โลกตายไมมปีาชา ตายแลวเกิดเลาๆ ถาเอาอยางน้ีแลวลดปาชานะ ยนปาชาเขามา ตาย
หลายๆ ภพ หลายๆ ชาติหดเขามา ยนเขามา ยนเขามาถึงจนถึงปจจุบัน ลงในปจจุบัน
แลวขาดสะบั้นหมด ไมมปีาชาแลวที่นี่ เปนอันวาไมตองเกิดใหไดรับความทุกขตอไปอีก
แลวมันก็รูของมัน นั่นละจิตเวลาฝกฝนแลวเปนอยางน้ัน แลวไมมีอะไร 

พูดใหมันชัดๆ อยางที่อยูกับประชาชนญาติโยม-พระเณร-เพื่อนฝูงมนัไมมี
อะไรจะไปตดิกับอะไรนะ หมด เปนธรรมชาติอันเดียวโลงอยูตลอดเวลา วางเปลาหมด
โลกธาตุ นั่นเปนหลักธรรมชาติของจิตที่ฝกพอแลวเปนอยางนั้นละ มนัเปนธรรมธาตุ
แลว กิริยาทาทางอะไรๆ มันเปนสนามแหงโลกธรรม มีตําหนิได มีชมได แตจิตนั้นผาน
ไปหมดแลวไมมี หมดทกุส่ิงทุกอยาง ไมมี เอาอยางน้ันซิจิตฝกใหมันไดอยางน้ัน  

เวลาจะเปนจะตายที่ไหน ไมไดหมายปาชาความเกิดความตายวาจะมีความทุกข
อยางน้ันอยางน้ี หมด หมดไปเลย เพราะอันนั้นเปนธรรมธาตุแลว พอรางกายนี้สลาย
จากกันไปแลวก็เปนธรรมธาตุไปเลย รางกายกเ็ปนธาตุส่ีดินน้ําลมไฟสลายตัวจาก
สวนผสม ผสมแลวก็เปนผูเปนคนเปนสัตวเปนอะไร สวนผสมของมัน ทีนี้พอจติถอย
ตัวออกไปแลวอันนั้นก็พังลงไป อันนั้นก็เปนธรรมธาตุ นี่ละการฝกจิตใจ ฝกใหมันได
อยางน้ันซิ ธรรมพระพุทธเจาสอนไวนี้ไมมีคําวาผิดพลาดนะ สวากขาตธรรมตรัสไวชอบ
ทุกอยาง ดําเนินตามนั้นแลวจะเปนอยางน้ันแนนอน เปนอยางอื่นไปไมได 

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