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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พทุธศักราช ๒๕๕๑ 

สุดทายอยูที่จิตบริสุทธิ ์
 เราไมไดอยูนะวันหนึ่งๆ ชวยโลกขนาดไหน เราไมไดเอาอะไรแตชวยโลก หมุน
ติ้วๆ ตลอดเวลา ไดอะไรมาเราไมเอา แตชวยโลกหัวหมุนติ้วตลอด อยางทุกวันนี้พอ
ฉันเสร็จแลวก็เอาของไปมอบโรงพยาบาลนั้นๆ เร่ือยเลย อาทิตยหนึ่งก็หาโรง จันทร 
อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร เอาไปใหโรงพยาบาลแตละโรงๆ ของเต็มรถๆ เลย แลวก็มอบ
เงินใหสองหมื่นๆ ทุกโรง เมื่อวานนี้ไปไหนลืม ไปไหนมามันจําไมไดทกุวันนี้นะ แมแต
จะไปในวัดนี้มายังจําไมได ตองทบทวนนานกวาจะระลึกได ความจําเส่ือมมากๆ ลงโดย
ลําดับลําดา หดเขามาๆ 

แตมันไมมอีะไรละ ในหัวใจนี้หมดโดยสิ้นเชิง ไมมีอะไรเลยขึ้นชื่อวาสมมุติสาม
โลกธาตุปดออกหมดโดยสิ้นเชิง เหลือแตความบริสุทธิ์ลวนๆ พูดใหเต็มยศจากการ
เสาะแสวงหาความดีมา เร่ิมตนตั้งแตวันบวช วันบวชก็เปนวันรักษาศีลรักษาธรรม ชีวิต
ของพระขึ้นในวันนั้น ทีนี้เกี่ยวกับเรื่องฆราวาสอะไรที่เขามาขัดของกับหลักธรรมวินัย
ของพระปดออกโดยสิ้นเชิง ตั้งแตบดันั้นมาเปนชีวิตของพระ ตั้งแตวันที่ ๑๒ พฤษภา 
๒๔๗๗ ได ๗๓ ปจนนับพรรษาเจาของก็ไมได มันจําไมได 

ตั้งแตนั้นละวันที่ ๑๒ พฤษภา ๒๔๗๗ เปนวันบวช ทีนี้ชีวิตของพระทกุส่ิงทุก
อยางความเคลื่อนไหวของพระ ไมใชเปนฆราวาสนะ ความเคลื่อนไหวอะไรที่เปน
ฆราวาสมาเกี่ยวของกับพระปดออกๆ ใหมีแตกิริยาอาการของพระลวนๆ จนชิน ทีนี้
เลยชิน เราบวชมานานก็เลยกลายเปนพระไปหมดทุกอิริยาบถ คือไมระวังมันก็เปนใน
ตัวของมันเอง อะไรที่ขัดของตอพระธรรมวินัยมันจะปดทันท ี คือมันเปนเองนะ ความ
เคยชินแหงการรักษา 

บวชมาก็ ๗๓-๗๔ ป นี่ละเรียกวาการฝกใจเปนสําคัญ นี่ก็ฝกมาตัง้แตวันบวช 
ฝกใจ ฝกอากัปกิริยาความเคลื่อนไหวใหถูกตองไปตามหลักธรรมหลักวินัยหลักของ
พระเรื่อยมา เฉพาะอยางยิ่งฝกใจ นอกจากความเคลื่อนไหวไปมาที่ดงีามอยูแลว ใจ
ยังใหดีงามกวานั้นอีก ฝกใจใหดีงามตองฝกทางดานจิตตภาวนา ฝกอยางอืน่ไมได จิตต
ภาวนาเปนเรื่องของสต ิ สติควบคุมความคิดความปรุงของใจ ความกระเพื่อมก็คือ
ความคิดของใจนั่นละกระเพื่อมออกมา สติมีอยูไมใหออกมันก็ไมออก 

บวชก็ฝกกาย-วาจา ใจก็ฝกอยูในตัวของมันเอง พอกาวออกทางดานปฏิบัติ 
เนนหนักทางดานฝกใจ จิตตภาวนา รางกายสงบเสงี่ยมเรียบรอยแตจิตมันดีดมนัดิ้น 
ตองเอาจิตตภาวนามีสติเปนสําคัญบังคับไวในนั้น พระพุทธเจา-พระสาวกทั้งหลายฝก 
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ฝกถงึขั้นบริสุทธิ์เลิศเลอในจุดนั้น นี่ก็พยายามฝก แลวก็ฝกเอาเต็มเหนี่ยวเหมือนกัน 
เอาจนหายสงสัยในเรื่องจิต หมดพษิหมดภัยทุกอยาง ไมมีเหลือเลย ภายในใจดวงนี้ไม
มี ฝกขนาดนั้นละ เรียกวาปลอยวางโดยสิ้นเชิง ไมใหมีอะไรเหลือภายในใจ เหลือแตใจ
ลวนๆ จากการฝกเต็มทีแ่ลวสมบูรณแบบก็เรียกวาใจกลายเปนธรรมธาตุขึ้นมา เรียกวา
ธรรมธาตุ จิตที่บริสุทธิ์เต็มสวนแลวเรียกวาจิตเปนธรรมธาตุ 

นี่ก็ไดฝกเตม็กําลัง สุดทายก็รวมลงในจิต ฝกเขามาก็คือฝกจติเปนเรื่องใหญ ฝก
เขามาๆ จนกระทั่งฝกจิตใหบริสุทธิ์ สุดทายอยูที่จิตบริสุทธิ์ ฝกจิตจนกระทั่งบริสุทธิ์
เต็มที่แลวจิตนี้ก็กลายเปนธรรมธาตุขึ้นมา นี่ละศาสนาของพระพุทธเจาสอนถึงขั้นเลิศ
เลอ สุดยอดเลิศเลอ ฝกถึงจิตเปนธรรมธาตุแลว เรียกวาเลิศเลอ นี่ก็ไดฝกอยางน้ันมา
โดยลําดับลําดา ฝกไปโดยลําดับจนกระทั่งถงึขั้นที่วาน่ี ขั้นสุดทายนี้เปนธรรมธาตุ 
บริสุทธิ์เต็มที่แลวก็เปนธรรมธาตุ เลิศเลอสุดยอด หมดทางที่จะฝกอีกแลว จิตเปน
ธรรมธาตุแลว หมดทางทีจ่ะฝกตอไป ไมมี  

พอจิตดวงนี้ออกจากรางดีดผึงเทานั้น เพราะรางน้ีเปนสมมุติ พอรางน้ีหมด
สภาพแลวจิตก็ดีดออก จิตอยูในรางน้ีก็เปนธรรมธาตุแลวนะ แตเปนแตเพียงวาครอง
รางของสมมตุิอยูเฉยๆ พอธรรมชาตินี้หมดกําลังแลวจิตก็ดดีออก นั่นละที่นี่เปนธรรม
ธาตุแท  หมด ไมเขาที่ไหนอีกแหละ จิตดวงนี้ที่เคยเขาเคยเกิดเคยตายที่นั่นที่นี่ เมื่อฝก
จนบริสุทธิ์เต็มที่แลวจิตดวงนี้ก็กลายเปนธรรมธาตุ อยูในขันธของทานผูส้ินกิเลส
แลวแตยังไมตาย ครองขนัธอยูนั้น พอขันธหมดสภาพขันธแตกไปนี้ธรรมธาตุก็ออกไป 
นี่คือฝกจิต 

ที่พูดมานี้กไ็ดฝกมาแลวเต็มกําลัง จึงวาหายสงสัยในโลกอันนี้ นับวาเปนวาสนา
อันหนึ่ง มาพิจารณาเทียบเคียง เร่ืองมันก็ผานมาแลวใครจะวาบาก็วาไป วาอะไรก็วาไป 
คือเร่ืองผานมาแลวเราพูดตามเรื่องราวของจิต วิถีของจิต ความรูสึกของจิตที่เปนมาๆ 
ตั้งแตเปนฆราวาส เปนเด็ก เปนผูใหญ เปนหนุมขึ้นมา นี่ละมันไปอยางไรจิตดวงนี้เปน
อยางน้ันเรื่อยเปนมา จนเขามาบวชก็ฝกมาเรื่อยๆ จนกระทัง่ถึงขั้นหมด หมดแลวการ
ฝก ฝกจิต จิตเปนธรรมธาตุแลวหมดหนทางที่จะฝกตอไป แมแตอยูในขันธนี้ก็เปน
ธรรมธาตุ ออกจากขันธก็เปนธรรมธาตุ ขันธนีก้็เปนธาตุส่ีดินน้ําลมไฟแตกกระจายลง
ไป นี่คือคุณคาแหงการฝกจิต ใหจําเอาไว 

เรายังไมลืม พดูเสียมันผานมาแลวพูดไดสบายๆ รักสาวจนนอนจะไมหลับ 
เขาใจไหม ไปรักผูสาวจนจะนอนไมหลับ ผูใหญวาเปนญาติเปนวงศกันไมใหเอากันเปน
ผัวเปนเมีย ถาเอากันแทนที่จะเปนกลุมเปนกอนจะกลายเปนการแตกแยก นี่ก็คงสาย
บุญเขาไป ไมใหเอา เราก็ไมดือ้ดาน ไมใหเอาก็ไมเอา เร่ืองราวมัน ออกจากนี้เราก็บวช 
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พูดใหมันชัดเจนเสียเรื่องราวมันผานมาแลว วาเปนญาติเปนวงศกันมาเอากันหาอะไร 
วาอยางน้ัน ตองฟงเสียงผูใหญ ผูใหญฟงเสียงกันไมดือ้ดานกัน เราก็ดื้อดานไมไดใช
ไหมละ เอา..ไมเอาก็ไมเอา เร่ืองราวเปนอยางน้ันละ 

แตทางฝายพอผูสาวชอบมากชอบเรา พี่ชาย..เอา เลายอนหลังเสียนะ ชอบมาก
เพราะเห็นเราเปนคนขยันมาตั้งแตไหนแตไร ทราบกนัชัดเจนแลววาพยายามจะเอาให
นองสาว พี่ชายจะตามเอาใหนองสาว ขบขันดีนะ นี่เร่ืองมันผานมาแลววาอยางน้ันนะ 
พี่ชายพยายามติดตามจนกระทั่งเราบวชเราออกไป ไปอยูบานวัวของ เราหวังจะออก
กรรมฐานละที่นี่ พี่ชายกับนองสาวละติดตามไปนูนนะ พอดีเราออกไปไดสามวัน นี่
เรียกวากรรมอันหนึ่งเหมือนกัน ถาไปเจอกันเขาอีกจะเปนอยางไรก็ไมรู ดไีมดีกลับบาน
มาอีกไมไปกรรมฐาน นี่พอดไีปไดสามวันพี่ชายกับนองสาวเขาก็ตามไป เขาจะเอามา
เปนนองเขยเขานั่นเองพูดงายๆ ผานได กอ็ยางนั้นละ พูดตามเรื่องยอนหลังเปนอยาง
นั้นละ  

เพราะใครก็ทราบเรื่องของเราไมใชคนขี้เกียจขี้คราน ออนแอทอแทเหลวไหล 
เปนคนขยันมาแตไหนแตไร ไปที่ไหนขยัน คบคาสมาคมกับใครเพื่อนฝูงรุมตามเรา 
เพราะอาศัยเราในความขยัน ก็ผานได ผานออกไปก็เรียนตอละ เรียนเร่ือยๆๆ 
จนกระทั่งถงึขั้นเปนมหาจากนั้นก็เขาปา เขาปาออกกรรมฐาน โรงงานใหญคอืพอแมครู
จารยมั่น ทีนี้ฟดกันใหญละที่นี่กับกรรมฐาน เอาจนกระทั่งถึงเวทีถลมบนหลังวัดดอย
ธรรมเจดีย ระหวางวัฏวนกับวิวัฏฏจักรขาดสะบั้นจากกันบนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย 

จากน้ันไมมีอะไรผานหัวใจ หมด กิเลสเทานั้นเปนเสี้ยนเปนหนาม เปนหอกเปน
หลาวทิ่มแทง ทุกประเภทของกิเลสเปนเสี้ยนเปนหนามเปนแหลมเปนหลาว พออันนี้
ขาดแลวจิตโลงไปเลย ไมมีอะไรผานตั้งแตบัดนั้นมาจนกระทั่งปานนี้เปนวันที่ ๑๕ 
พฤษภา ๒๔๙๓ นั่นละวันผานกันไดโดยเด็ดขาดระหวางสมมุติกับวิมุตติ คือจิตตวิมุตติ
ผานไดตรงนั้น มาผานเอาตรงนั้นละ ดูวาวันที่ ๑๕ แรม ๑๔ ค่ําเดือน ๖ เทียบกับวันที่
เปนวันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ ผานไดตรงนั้น  

นี่ละการฝกฝนอบรมตน อุตสาหพยายามบึกบึน อุปสรรคก็ไมทราบวากี่
อุปสรรค สุดทายตอนทีจ่ะไดบวชก็คอืพอน้ําตารวง นี่ละเหตุที่จะไดบวช คาราคาซังลง
กันไมได อะไรตออะไร พอน้ําตาพอรวงเทานั้นขาดสะบั้นไปหมด ตองบวช โลกเขาทํา
ได งานไหนเขาทําได เราทําได ทําไมการบวชเขาบวชไดเราบวชไมได เอากันตรงนี้ มัด
กันอยูสามวัน น้ําตาพอรวงเสียใจที่จะไมมีใครบวชให อาศัยลูกชายคนเดียวเปนพอบาน
พอเมือง เพราะครอบครัวอยูกับเราหมดนะงานการทุกอยาง 
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แมแตทางฝายแมก็อยากใหเราเปนลูกผูหญิง มันขยัน วาอยางน้ันเถอะ เรา
ครอบไปหมดเลยในครอบครัว เราเปนคนสั่งการสั่งงานทุกอยาง ความขยันหมั่นเพียร
ใครก็ไมกลาคาน วาอะไรๆ อยางน้ีแมแตพอก็ไมเถียง บางทีพอคดิอยากไปอยางน้ัน
อยางน้ี ถาเราวาไปหาอะไร เทานั้นพอหยุดเลยนะ ถาวาไปนะจะทําให โหย เตรียมของ
เดี๋ยวนั้นเลย คือถาล่ันคําแลวเปนจริงเราทุกอยาง ถาลงไดล่ันคําแลวตองเอาใหได ถา
ลงล่ันคํา เออ ไปนะจะทาํให เทานั้นละอยากเตรียมของเดี๋ยวนั้นไปเลย เพราะเอาจริงน่ี
ถาลงล่ันคําแลว ไมมีสองละ นิสัยเปนคําสัตยคําจริงเปนมาแตฆราวาสนะ ถาลงไมล่ันคํา
เอาอะไรกับเราไมได เฉยอยูอยางน้ันละ ถาลงไดล่ันคําแลวจริงมากทีเดียว ขาดสะบั้น
ไปเลย เปนอยางน้ันละ 

พอนํ้าตารวงถึงไดบวช จึงไดมาบวชใหพอ บวชก็วาจะอยูสักสองสามป อยาง
มากไมเลยสามปจะสึก ครั้นบวชแลวอานหนังสือแลว อานไปดูดดืม่ไปๆ เอะ ทําไมอัน
นี้เราก็ผิดมาแลวๆ ธรรมะที่สอนไปนี้ไมมีผิด ผดิแตเราคนเดียว พยายามแกตัวเองๆ 
สุดทายเอาใหญเลย บวชนี้ไปสวรรค ไปสวรรคก็ยังจะกลับมาเกิดอีก พรหมโลกอายุยืน
กวาอยากไปพรหมโลก สุดทายนิพพานเที่ยง อยากไปนิพพาน นั่นละเรื่องราวที่มันหมุน 

พอแมครูจารยละเปนผูปลดเปลื้องให ขอแตทานผูใดบอกใหชัดเจนวามรรคผล
นิพพานมีอยู เราจะเอาตายวาเลย เราจะใหไดนิพพานในชาตินี้ ใหไดเปนพระอรหันต
ในชาตินี้ ไปถึงพอแมครจูารยทานก็ใสเปรี้ยงๆ ลงหมดเลยเรื่องมรรคผลนิพพาน กิเลส
มีเต็มหัวใจแตความสงสัยมรรคผลนิพพานไมม ี นั่นละที่นี่ฟดกันละ เอากันเรื่อยๆๆ 
แตไปกรรมฐานเราไปองคเดียวนะ เราไมเคยไปกับใคร นิสัยเปนอยางนั้น คือมันไม
เต็มเม็ดเต็มหนวย ถาไปกับเพื่อนกับฝูงเปนน้ําไหลบา รับผิดชอบกันอยูลึกๆ ถาไปคน
เดียวปาชาอยูกับเราเทานั้นพอ อยากกินกก็ิน ไมอยากกินกีว่ันชางมัน  

เปนนิสัยผาดโผนอยู แตก็ผาดโผนทางดีอันนี้ดอียูนะ ถาเปนทางโลกนี้ไมไดตาย
ในเรือนจําละแตตายนอกเรือนจําถูกเขาฆา เพราะตอสูกับเจาหนาที่เขาละซิ มันเปน
นักเลงโต วาอยางน้ันเถอะ พอพูดอยางน้ีก็ทําใหระลึกถึงเวลาจะตกจะคลอดออกมา ตา
เปนผูทาย แปลกอยูนะละ ตาทาย ถาวาเจ็บทองเขาวาจะคลอดเทาไรวันก็ไมคลอด 
เจ็บๆ จะเอาใหตาย ไมคลอด แลวหายเงียบไปเลยเหมือนตาย ถาวาหยุดก็หยุดเหมือน
ตาย หายเงียบเลย ครั้นเวลาดิ้นนี้จะเอาใหตาย 

ทีนี้ตาก็เลยทํานาย เออ ลูกชายสูคนนี้กูแนใจวาจะเปนผูชายนะ หนักแนนมาก 
หนักหนวงมากทีเดียว ถามันไปทางชั่วแลวมันไมไดตายในเรือนจําละ มันจะตายนอก
เรือนจํา สูกับเจาหนาที่เขา ตายนอกเรือนจํา ถาไปทางดีมันก็จะดีเดน มีสองอยาง
เทานั้น ตาทํานาย เพราะมันผิดเขาทุกอยาง เวลาจะตกคลอดก็เหมือนกัน พอตก



 ๕

ออกมาสายรกพันคอ สายรกพันคอตีความหมายไดสามอยาง รกพันคอ หนึ่งสายโซ 
สองสายสะพายปน สามสายบาตร พอตกคลอดออกมานี้ตาก็ใหมงคลอยางยิ่ง พอเห็น
รกพันคอ โอ สายบาตรๆๆ ก็เลยมาบวช ไดเปนสายบาตร สายเปนนายพรานสะพาย
ปนก็มีเราก็เคยแลว แตสายโซยังไมมี มีแตสายสะพานปน แลวก็สายบาตร ก็ออกมา
ทางสายบาตรจนกระทั่งทุกวันนี้ 

นี่พูดถึงเร่ืองผานมาๆ ใหพี่นองทัง้หลายฟงจนกระทั่งจะตายแลวนี่ มันหมดทุก
อยางแลว ทอดธรุะแลวนะเดี๋ยวนี้ ปลอย ปลอยไปทุกอยางๆ แลว ไมอยากเอาอะไร 
เดินก็เดินไปมาอยางน้ันละ แตจิตนี้เปนอันหนึ่ง จิตไมมีวัย ธาตุขันธนี้ออนแอทอแท 
แตจิตไมออน จะอยูที่ไหนก็ตามจิตไมออน เพราะจิตไมมีวัย สวนธาตุขันธมีวัย ทุกวันนี้
ไปไหนออนแอ เดินไปไหนเขาไปในครัวออกมาก็เหนื่อยเดี๋ยวนี้นะ ออกไปศาลาเขามา
ก็เหน่ือย เหนื่อยแลวที่นี่ เปนแตเพียงวาจิตไมมีวัย มันไมเหนื่อยเทานั้นเอง  

นี่ก็อายุถึง ๙๔ ป กับ ๕ เดือน มันปลอยแลวนะลักษณะมันเปนอยูภายใน เร่ือง
การปกครองหมูเพื่อนไมคอยจะสนใจละ ปลอยไปๆ มันคอยเปนของมันเอง เปนในจิต 
มันปลอยมันวางของมันไปเรื่อยๆ เอาละที่นี่หมดแลวนะ จะใหพร 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

จากเครือขายทั่วประเทศ 
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