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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พทุธศักราช ๒๕๕๐ 

ยังไงมึงตองพังวันหนึ่ง 
 (กราบเรียนเจาคะ มีลูกศิษยกําลังเรียนปริญญาโทคนหนึ่งถูกระเบิดตายคาที่ที่
อนุสาวรียชัยสมรภูมิ ระเบิดวางอยูในถังขยะ ขอทาํบุญอุทิศสวนกุศลใหเขาสามพันบาท
เจาคะ) มีทุกแบบ จิตใจถาลงไดต่ําทรามแลวเปนอยางน้ัน จิตใจพวกนี้ประเภทฟน
ประเภทไฟ จิตใจต่ําเทาไรยิ่งสรางแตความเดือดรอนใหแกผูอื่น ถาจิตใจมีธรรมจิตใจ
สูงทําไมลง ถาจิตใจต่ําไมไดทําความชั่วอยูไมไดวันหนึ่งๆ มันจะเปนจะตายในตัวของ
มัน มันหมุนของมันเองอยากทําชั่ว เปนความสนุก ถาลงไดทําความชั่วชาลามกแลวถือ
เปนความสนุกสนานรื่นเริง คนอื่นจะไดรับความลําบากลําบนทุกขทรมานถึงขนาดตาย
ฉิบหายเทาไรไมสนใจ ถือเปนความสนุกของคนที่จิตใจต่ําทราม เปนอยางน้ันละ 

คือคําวาจิตใจต่ํา จิตใจสูงน้ัน คือใจนี้เปนกลางๆ ดีและชั่ว ชั่วเปนฝายต่ําอยูใน
นั้น ถาชั่วมีกําลังมากมนัผลักมันดันพาใหทําชั่ว ถาดีมีกําลังมากกท็ําแตดี ชั่วไมทํา มัน
อาศัยใจนั่นละ เพราะฉะนั้นจึงซักฟอกได ถาจิตใจต่ําทราม จิตใจมวัหมองมืดตือ้นี้
ซักฟอกดวยความดีงามกส็ะอาดสะอานไปได แลวก็ไมทําชั่ว มหิีริโอตตัปปะ สะดุงกลัว
ตอบาปตอกรรม คนที่จิตใจต่ําทรามมากแลวใจมันดานไปหมด ไมฟงเสียงความดิบ
ความดีอะไรเมื่อใจมันดาน ใจประเภทนี้ละพาเจาของใหจม 

พวกเรายังมีวาสนานะ เมืองไทยเราเปนเมืองพทุธนับวามีวาสนา เกิดมาไดยิน
บาปยินบุญ เชื่อบุญเชื่อกรรม โลกเขาหูหนวกตาบอดเขาไมไดสนใจ ที่โลกมันหนา
พอแลวไมมบีาปมีบุญ ใหไดทําสมใจแลวพอ ทําที่แจงไมไดกท็ําที่ลับ คือความอยากทํา
มันอยูที่ใจ ไดโอกาสเมือ่ไรมันทํา นี่มีพุทธศาสนาแสดงบอกเรื่องบาปเรื่องบุญ เพราะ
เปนของมมีาดั้งเดิม ใครจะลบลางไมไดเลย พระพทุธเจาตรัสรูก็ตรัสรูตามสิ่งที่มี
ทั้งหลาย ไมไดมาอุตรินะ 

วาบาปมีบุญมี ธรรมชาตนิี้มีอยูแลว เหมือนไฟกับน้ํา จอเขาไปควรเย็นเย็น ควร
รอนรอนทันที เพราะเปนของมอียูแลว ทรงสอนวิธีละวิธีบําเพ็ญ ละความชั่ว บําเพ็ญ
ความดี เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอด แตกอนก็เปนอยูนะ
ทั้งๆ ที่ไปบวชไปเรียนหนังสือ เรียนทีแรกก็ไดแนวทางพอเปนขอคิดๆ บาง บทเวลาจะ
ไดไปไดเอาภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติเปนภาคลึกซึ้งมากทีเดยีว สุดยอดของศาสนาอยูที่
ภาคปฏิบัติ พระพุทธเจาก็ปฏิบัติ พระสาวกทั้งหลายปฏิบัติจิตตภาวนา คุยเขี่ยขุดคนถึง
ตนตอเลย พอถงึนั่นแลวก็รูหมดเลย 
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เพียงเราเรียนเฉยๆ มันผิวเผิน ที่พูดไดอยางน้ีเพราะเราก็เรียนมาแลว จิตใจมัน
ผิวเผินๆ เพียงแตไดความจํามา ความจริงไมได จํามาเราก็เอามาพินิจพิจารณามันจริง
หรือไมจริงนา เทานั้น จะใหลงใจจริงๆ ไมลง เชนอยางเรียนบาปเรียนบุญ เอ บาปมี
บุญมีจริงๆ เหรอ ทั้งๆ ที่ทานเขียนไว จอมปราชญคือศาสดาองคเอกวาบาปมีบุญมี ไป
อานแลวตัวจอมปลอมอยูนี้มันก็ปฏิเสธหรือทําความสงสัยขึ้นมา เอ บาปมีหรือไมมนีา 
นั่น นี่ละภาคศึกษาเลาเรียนธรรมดา แตเวลาเขาภาคปฏิบัติยอมรับเลย 

พอถงึภาคปฏิบัติ หมายถึงปฏิบัตจิริงจังนะ ไดรูไดเห็นตามความจริงจาก
ภาคปฏิบัติจริงๆ มันยอมรับเลย ไมตองมีใครมาบอกมันยอมรับในหัวใจนี้เอง 
ภาคปฏิบัติพอรูตรงไหนก็พระพุทธเจาสอนไวแลวๆ เรายอมรับแลว พระพุทธเจาสอน
ไวอีกแลวดวย นั่น มันจะไมหมอบยงัไงคนเรา ลงๆ อยางน้ันละ ทีนี้พูดสุดยอดเอาเลย 
สุดยอดของธรรม เวลาปฏิบัติเขาไปรูตรงไหนพระพุทธเจารูแลวๆ เรียกวาเปดออก
กิเลส ถอดกิเลสจากหัวใจนี้จาขึ้นมา พระพุทธเจาจาแลว พระพุทธเจากับธรรมชาตินี้
เปนอันเดียวกัน นั่นเห็นไหมละ 

ใครไปอาจเอื้อมใครไปวดัรอย เปนเอง เขาใจไหม นั่นละเรียกวาผูที่บริสุทธิ์แลว
อยูทามกลางพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายทุกพระองค นัน่ละผูบริสุทธิ์เขาถึงจุดนั้น
แลวเปนอันเดียวกันเลยๆ อยางน้ัน ไมตองไปถามใคร พระพุทธเจามีหรือไมมถีามหา
อะไร ถามหาก็เปนบาเงาตัวเอง ตัวเองจับอยูนี่แลวจะไปถามหาอะไร นั่นละรูธรรมรู
อยางน้ัน ไมไดรูงูๆ ปลาๆ นะรูทางภาคปฏิบัติ ผิดกันมากทีเดียว  

คิดดูซิวาบรรดาพระอรหันต พอบรรลุธรรมปงเขาอยูในทามกลางพระพุทธเจา
และอรหันตทั้งหลายทันทีเลย เปนอันเดียวกันเลย ไมตองบอกไมตองเสกสรร เปนอัน
เดียวกันแลว พอบรรลุธรรมปงนี้เขาแลว เปนอันเดยีวกันแลวๆ แลวถามกันหาอะไร 
ถามพระพุทธเจาถามพระสาวกหาอะไร พระพุทธเจาอยูที่ไหนกี่องคๆ ถามอะไร มันจา
อยูเปนอันเดียวกันแลว เปนยังไง ถาพิจารณาตามที่พูดนี้นะ เอามาหลอกเหรอ 

พูดใหมันชัดเจนอยางน้ีซิภาคปฏิบัติ ดึงออกมาจากหลักความจริง เพราะคําส่ัง
สอนพระพุทธเจามีแตของจริงทั้งนั้น แตหัวใจเรามันปลอมมนัไมยอมรับซิ มันถึงเกดิ
เร่ืองกับเจาของ ไมไดเกดิเรื่องกับพระพุทธเจาแหละ มันเกิดเรื่องกบัเจาของผูไม
ยอมรับนั่นแหละ พอยอมรับแลวก็หมอบเลยๆ อยางที่วาพระอรหันตอยูทามกลาง
พระพุทธเจาและพระอรหันตทั้งหลายทั้งน้ัน พอบรรลุธรรมปงเปนอันเดียวกันแลว 
เปนอันเดียวกันแลว ถามกันหาอะไร ไมตองถาม มันจาขึ้นมาเปนอันเดียวกันแลว 

นี่ละธรรมแท มีหรือไมมีธรรม บาปมีหรือไมม ี บุญมีหรือไมมี พากันพจิารณา
นะชาวพุทธเรามันจะตายกองกันอยูนีก้ี่กัปกี่กัลป ตายกันมาเทาไร นี้ยังเปนภพมนุษยยัง
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ดีนะ ภพเปรตภพสัตวภพผีทุกส่ิงทุกอยางที่มันเคยไปเกิดไปทบัถมถูกตัวเองนั้นมันมาก
ตอมากแลว แลวยังจะไปอีกนะจิตดวงนี้ มันมีดีมชีั่ว เชื้อของมันคืออวิชชา มันฝงอยูใน
นั้น พอถอนอวิชชาออกแลวเรียกวาหมด บาปบุญหมดโดยประการทั้งปวง ไมมีเหลือ 
บาปบุญแทรกอยูกับอวิชชา มันแทรกอยูดวยกัน พออวิชชาถกูถอนพรวดขึ้นมาแลวขาด
สะบั้นไปหมด ทีนี้ก็เปนอันเดียวกันแลว พระพุทธเจาและอรหันตทั้งหลายถามหาทําไม 

ใหรูอยางน้ันซิรูธรรม เพียงเรียนเฉยๆ ไมรู ยังไงก็ไมรู เรียนธรรมทานสอนไว
ตามความจริงๆ ตัวจอมปลอมมันก็ไปแฝงเขาไปๆ บาปบุญนรกสวรรคมรรคผล
นิพพานมีมาตั้งแตองคไหนๆ พระพุทธเจา ไมมีองคใดปฏเิสธเลย แตเราคนเดียวเขา
ไปขวางเปนกางขวางคออยูนั้น มีหรือไมมีนา นั่นเห็นไหมละ กิเลสตัวนี้เปนของเลน
เมื่อไร กิเลสน่ีคอืกางขวางคอทางกาวเดินเพื่อความสุขความเจริญ คือกิเลสนั่นละเปน
กางขวางคอกีดขวางเอาไวไมใหกาวเดินได  

ความขี้เกียจขี้ครานการทําบุญใหทานมีแตเร่ืองกิเลสกีดขวางไวทั้งน้ัน จําใหดี นี่
เราจวนจะตายแลวเปดใหฟงเสียชัดๆ ถาลงบืนไปตรงไหนทะลุๆ มีความดีมากเทาไร 
โอย เร่ืองของกิเลสตัณหานี้ขาดสะบ้ันๆ ไปเลย ดังที่เคยพูดใหฟงถึงขั้นมันหมอบ มัน
หมอบจริงๆ กิเลสมันฉลาดละเอียดลออ สติปญญามันแหลมคม มันทันกันทุกอยาง  
แพล็บออกมานี่ขาดสะบั้นๆ นี่ถึงขั้นสติปญญาจากจิตตภาวนา เวลามีกําลังแลวเปน
อยางน้ัน 

เวลากิเลสมีกําลังก็ดังที่เคยพูดใหฟง ไปนั่งนํ้าตารวงอยูบนภูเขา เราลืมเมื่อไร ก็
มาพูดใหพี่นองทัง้หลายฟง ทั้งหยาบทั้งละเอียดก็มาเลาใหฟง จนขนาดที่วา โห มึงเอา
กูถึงขนาดนี้เชียวเหรอ น้ําตารวงบนภูเขา ตั้งสติพับลมผล็อยๆ ตอหนาตอตา ไมไดตั้ง
เพื่ออยูนะ ตัง้เพื่อลมโดยถายเดียว บังคับไวไมอยู ตั้งสติพับ ลมๆ น้ําตารวง เราไมลืม 
ถึงอทุานภายในใจ โถ มึงเอากูถึงขนาดนี้เชียวเหรอ มันเปนอยูภายในใจ โถ มึงเอากถูึง
ขนาดนี้เทียวเหรอ 

เอาละ นี่อันหนึ่งที่มันซัดกัน นี่ละเคียดแคนใหคนอื่นคนใดสตัวตัวใดเปนบาป
เปนกรรม แตเคียดแคนใหกิเลสที่เปนภัยตอตัวนี้เปนธรรม จับไดตรงนี้ละ เอาอันนี้
ละมา ความเคียดแคนใหกิเลสที่อยูในหัวใจถึงขนาดน้ําตารวง โห มึงเอากูถึงขนาดนัน้
เชียวเหรอ เอาละอยางไรมึงตองพังวันหนึ่ง ใหกูถอยกไูมถอย นี่เคียดแคนใหกันแลว 
อันนั้นละฝงลึก เปนมุมานะ ซัดกันเลย จนกระทั่งถงึขนาดที่วากิเลสตัวไหนมองหามัน
ไมเห็น หมดเลย  

ปรากฏวา เหอ มันไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวเหรอ แตไมสําคัญ
ตรงนั้นแหละ คือเอาเวลามันสงบเงียบคนหาที่ไหนก็ไมเจอๆ เห็นแตธรรมจาอยูตลอด



 ๔

อยางน้ัน เหอ ไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวเหรอ ก็เราเปนเอง เราพูดตาม
เร่ืองของเรา เปนแตเพียงวาไมสําคัญ ยังอยูแตมันไมแสดงก็วา เหอ ไมใชเปนพระ
อรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวเหรอ  สักเดี๋ยวมันโผลขึ้นมาก็ใสปวะๆ บทเวลามันถึงขั้นมนั
แลวฟาดนี่ผางขาดสะบั้นไปเลย ไมมคีําวาอรหันตนอยอรหันตใหญ หมดโดยสิ้นเชิง ไม
ถามหาละอรหันตนอยอรหันตใหญ 

คนๆ เดียวนั่นละเวลามันรูมันรูอยางนั้น จะไปถามใคร พระพุทธเจาตรัสรูทาน
ถามใคร สอนโลกไดสามโลกธาตุ สาวกอรหันตไปทูลถามพระพุทธเจาที่ไหน องคไหน
บรรลุธรรมผางขึ้นมาเปนอันเดียวกัน เปนอันเดียวกันแลวถามกันหาอะไร นั่นของจริง
เปนอันเดียวกัน ใหมันเปนอยางน้ันซีการปฏิบัติธรรม ถาลงไดรูแลวสามโลกธาตุไมมี
อะไรที่จะมาคานไดเลย ขาดสะบั้นไปหมด ธรรมชาติของจริงน้ีมีกําลังมาก ไมมอีะไรจะ
มาคัดคานตานทานได ลมไปหมดเลย ความจริงนี่ฟาดขาดสะบั้นไปเลย 

นั่นละพระพุทธเจาตรัสรูธรรมผางเทานั้นละ ภพชาติขาดสะบั้นไปเลย สาวก
ทั้งหลายบรรลุธรรมผางเทานั้น ภพชาติทั้งหลายที่เกิดแกเจ็บตายกองกันอยูนี้ ขาด
สะบั้นไปหมดเลย เคยรูมาเมื่อไรแตกอน แตเวลาปฏิบัติธรรมรูธรรมเขาถึงที่สุดแลวมัน
ก็ชัดเจนอยางน้ัน แลวจะไปถามใครละ ธรรมเปนของมีอยู บาปบุญเปนของมีอยู ใหพา
กันระวงั มันชินชาหนาดานนะกับบาป มันไมกลัวบาปนะ มันทําแตบาป แลวก็จมเอาๆ 

เวลามันหนามันหนาจริงๆ นะจิตนี่ จิตดวงนี้ละ ดูมาตัง้แตตั้งสติไมอยู ลม
ผล็อยๆ จนน้ําตารวง จึงออกอทุานในใจ มันเคียดแคนกัน โถ มงึเอากูถงึขนาดนี้เชียว
หรือ เปนอยูในใจนะไมไดออกปาก เอาละยังไงมึงตองพังวันหนึ่ง ใหกูถอยกไูมถอย 
น้ําตารวงแลวนั่น เคียดแคนมากทเีดียว แตโรงงานใหญก็คือพอแมครูจารยมั่น นี่
โรงงานใหญ เขาไปนั้นไปหาทานก็ฝกหัดฝกซอมเต็มที่แลวมา หงายอีก ไปอีก อยูอยาง
นั้นนะ ฝกซอมมาวาเต็มที่แลว เขาไปยกครูยังไมแลวมันเตะเราตกเวทีไปแลว เอาอีกอยู
งั้น 

สุดทายมันก็หงายทองใหเราเห็นมันลมทั้งหงาย มนัเอาเราลมตลอดเวลา ทีนี้
เวลาหมัดเราฝกหัดมาหลายครั้งหลายหนมันก็คอยเขาใจ แลวซัดกิเลสหงายเปน
บางครั้ง หือ มึงก็มีทองเหมือนกันหรือ กูนกึวากูมทีองแตกูคนเดียวหงายใหมึงดู มงึกม็ี
ทองเหมือนกัน มีกําลังแลวก็ซัดกันเลย จากน้ันก็เร่ือยๆ ทนีี้กิเลสมีแตหงายทองๆ ถึง
ขนาดที่วา หือ มันไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ ขึน้มาแลวเหรอ กิเลสเงียบเลย สักเดี๋ยว
โผลขึ้นมา โผลก็โผลเถอะถาลงสติปญญาขั้นนี้แลวไมมีอะไรตานทานอยู พังหมด 

นั่นละเห็นไหมกําลังของจิตกําลังของธรรม กับกําลังของกิเลสอยูในใจดวง
เดียวกัน เวลากิเลสมีกําลังตั้งสติไมได ลมผล็อยๆๆ เวลาธรรมมีกําลังกิเลสโผลไมได



 ๕

เหมือนกันขาดสะบั้นๆ จนกระทั่งขาดโดยสิ้นเชิง นั่นละการฝกหัดจิตใจ พระพุทธเจา
ฝกมาแลวถงึมาสอนพวกเรา สาวกทั้งหลายฝกมาแลวมาเปนธรรมสอนโลกเวลานี้ เปน
ส่ิงที่ไดผลมาแลวทุกอยาง ทดสอบทกุอยางไดผลมาเปนที่พอใจพอพระทยัพระพุทธเจา
แลวมาสอนพวกเรา ทําไมจึงจะไมมีแกใจฝกหัดดดัแปลงตนเอง 

ใจนี้มันผาดโผนโจนทะยานอยูตลอดเวลาไมมีวัยนะ รางกายสังขารซึ่งแกขนาด
ไหนจิตใจมันไมมีวัย มันคึกมันคะนองมันดีดมนัดิ้นตลอดเวลา ถาไมมีธรรมเขาไป
ระงับ ถามีธรรมแลวระงับไดไมวาวัยใด อายุ ๗ ขวบสําเร็จเปนพระอรหันตแลว ฝก
ไมไดสําเร็จอรหันตไดยังไง นั่น ทานฝกได มันอยูกับการฝกอบรม ใหพากันจํา เอาละ
พูดเทานั้นละ พูดไปพูดมาเหนื่อยแลว 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

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

