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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
ฝกยากที่สุดไมมีอะไรเกินฝกจิต 

 จิตเปนของฝกได ฝกใหออนโยนนิ่มนวลที่สุดไมมีอะไรเกินจิต แข็งแกรงเปน
ฟนเปนไฟกไ็มมีอะไรเกนิจิต จิตนี้ใหเปนไฟก็ได ใหเปนน้ําเย็นก็ได ใหพากันฝก ถาฝก
ใหออนนิ่มแลวก็เย็นไปหมด จิตมันแข็งจริงๆ เปนไฟเผาไหมตัวเองแลวก็ออกไปเผา
ผูอื่นอีก ถาจิตมีความเย็นแลวเปนเครื่องดึงดดู เย็นในตัวเองนิ่มในตัวเองแลวเปน
เครื่องดึงดูด ใหจิตใจผูเกี่ยวของมีความนิ่มนวล 

เราเคยฝกที่เปนพื้นฐานเบื้องตนอยูวดัโยธานิมิตร เวลาเราไปเปนนาค นอนอยู
ในโบสถกับทานพระครู ทานนอนอยูทางหลังพระประธาน พวกเราเปนนาคนอนอยู
หนาโบสถ ตอนเชาเห็นทานออกไปเดนิจงกรมตั้งแตเชา ตีส่ีตีหาทานออกไปเดินจงกรม  
เราก็คอยสังเกตดูทาน พอบวชแลวก็ไปเรียนการเดินจงกรมภาวนากับทาน เพราะเห็น
ทานเดินใหดู ทานบอกวาใหเอาพุทโธนะ เดินจงกรมหรอืนั่งภาวนาก็ใหเอาพุทโธ เราก็
เอาพุทโธแหละ ทานวาอยางน้ัน 

นี่หมายถึงวาบวชแลวใหมๆ ไปเรียนภาวนากับทาน ทานก็บอกพุทโธยอๆ เอา
พุทโธนะ ทานบอกวาทานก็เอาพุทโธ เรามาภาวนาก็ไมเคยคาดเคยคิด มันเปนขึ้นใน
หลักธรรมชาติของมัน ตกกลางคืนตามธรรมดาเรานอน..ถาหยุดเรียนหนึ่งชั่วโมงเอาไว
สําหรับภาวนา เวลาไปบวชใหมๆ ภาวนา เชนจะนอนตีหนึ่งอยางน้ีหกทุมหยุดเรียน
หนังสือ อีกหนึ่งชั่วโมงฝกหัดภาวนา แลวทําไปๆ บทเวลามันจะเปน เราไมเคยคาดเคย
คิดมันเปนเอง ไมเคยคิดไวกอนวาจะเปนอยางไรตออยางไร 

เวลาภาวนาเวลาจิตจะรวมนะ คือจิตมันสายของมันไมมีขอบเขต เหมือนเราตาก
แหเอาไว ทีนี้พอเราภาวนาคําวาพุทโธๆ เหมือนกับจับจอมแหดึงเขามา แลวตีนแหก็
หดยนเขามาๆ พอตีนแหยนเขามา คือกระแสจิตหดเขามาๆ ก็เปนจุดสนใจเลยจอละ
ที่นี่ สติจอๆ พอหดเขามาเรียกวาดึงจอมแหเขามาเปนกองแห ทีนี้พอกระแสของจิตซึง่
เปนเหมือนตีนแหมันหดเขามาๆ เขามาถึงจุดทีว่าเปนกองแห คือเปนจุดรวมของผูรูใน
ใจ พอมันรวมกึ๊กเทานั้น โถ มันขาดสะบั้นไปหมดนะ นี่ละส่ิงที่ไมเคยเปนเคยมี ไมได
คาดไดคิดเอาไวเปนเอง มันอัศจรรยจริงๆ  

นี่ละบวชใหม เหมือนเราดึงจอมแห กระแสของจิตหดเขามาๆ พุทโธเหมือน
จอมแห จับพุทโธถี่ยิบ อันนั้นหดเขามา พอมาถึงตัวพทุโธแทๆ แลวหยุดกึ๊กเลย แลว
ขาดไปหมดเลย โห อัศจรรย จนกระทั่งทกุวันนี้ยังไมลืมนะทีม่ันเปนในเบื้องตน ซึง่เรา
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ไมเคยคาดเคยคิดเอาไวเลย มันตื่นเตน มันอัศจรรยอะไรตื่นเตนบอกไมถูก ความ
อัศจรรยความตื่นเตนเลยไปเขยาจิตทีร่วมเขาไปนั้นใหถอยออกมา ทีนี้ทําทีไรมันก็ไมได 

ตอนเรียนหนังสืออยู ๗ ป จิตรวมอยางน้ีไดสามหน นั่นละจับอันนี้เอาไว เวลา
ออกปฏิบัติกจ็ับอันนี้เลยที่นี่ใหได ใหไดสืบตอกันโดยลําดับ คราวนี้เปนคราวที่เรา
ภาวนาลวนๆ แลวไมมีงานการอะไรเขามาเกี่ยวของ จะเอาพุทโธ นี่ละหลักใจของเรามี
แตพุทโธนะ รวมได เวลาออกไปจรงิๆ เอาจริงๆ รวมได รวมไดติดตอกันไปเรื่อยๆ 
แลวอัศจรรยเร่ือย เพลินกลางคืนกลางวัน นี่ละจิตกับธรรมเวลาเขาไปสัมผัสสัมพันธกัน
จริงๆ แลวมันจะรื่นเริงในหัวใจดวงเดียวนี้ โลกน้ีเหมือนไมมี มันรืน่เริงอยูภายใน
โดยเฉพาะๆๆ 

นี่ละเราฝกหัดภาวนาเบื้องตนเปนอยางน้ัน มันลืมวนัลืมคืนลืมปลืมเดือน มัน
เพลินอยูในนี้ละ มันรื่นเริงในจิต นี่ละออกไปฝกหัดภาวนาทีแรกเปนอยางนั้น พอออก
จากกรุงเทพฯก็ไปอําเภอจักราชไปจําพรรษาที่นั่น เรงความเพียรใหญเลยพรรษานั้น 
จิตก็เจริญ ทีนี้เพราะเราไมเคยรูจักวิธีรักษา จะเสื่อมหรือเจริญอะไรก็ไมรูจักวิธีรักษา 
แลวมาทํากลดหลังหนึ่งอยูที่บานตาดนี่ละ อยูในปา จิตรูสึกวาเขาไดบางไมไดบาง รีบ
รอยกลดเรียบรอยแลวไปเลย จิตเสื่อมไปเลย เจริญแลวเสื่อมๆ ที่นี่เปนอยางน้ัน  

รอนมากนะจิตเสื่อมนี่ รอนที่สุดเลย ตั้งแตเรายังไมไดเร่ืองไดราวอะไรก็เปน
ธรรมดา เหมือนเขาหาเชากินเย็น แตผูที่เปนเศรษฐีเคยมีเงินเปนลานๆ แลวลมจมลง
ดวยเหตุใดเหตุหนึ่งนี้ทุกขมากยิ่งกวาตาสีตาสาอยูตามทองนานะ นี้จิตเราเสื่อมทุกข
ขนาดนั้นละ มาตั้งใหม เส่ือมไดปกับหาเดือน ทุกขมากทีสุ่ดเลยนะจิตเสื่อม ความ
เสียดายจิตที่เปนแลวมันไมไดกลับมา ทางความเพียรก็เรง เรงเทาไรมันเจริญแลวมันก็
เส่ือม เจริญแลวก็เส่ือม ปกับหาเดือนถึงตั้งได  

ทุกขมากเหมือนกันจิตเสื่อม ทุกขมากจริงๆ หัวอกนี้เหมือนจะพัง มันรอนเปน
ฟนเปนไฟ อยากไดจิตนั้นกลับมาแตมันไมไดซ ี มันกร็อน ปกับหาเดือนถึงตัง้ได ไป
กังวลอยูกับความเสื่อมความเจริญของเจาของนี้ก็เปนกองทุกขมาก เวลามันเจริญแลว
ไมอยากใหมนัเสื่อม มันเสื่อมตอหนาตอตานี้เปนทุกขมาก ตองไดปลอย ทีนี้ปลอย บท
เวลาจะตั้งไดปลอย ความเจริญความเสื่อมที่มันพัวพันกันอยู สรางความกังวลและความ
ทุกขใหแกใจนี้ปลอยทิ้งหมด  

ทีนี้เอาแตพุทโธเปนคําบริกรรมกับสตติิดกัน เอามันจะเสื่อมไปไหนใหมันเสื่อม 
วาอยางน้ันนะ คือทําอยางไรมันก็เส่ือม พอไปถงึนั้นอยูไดสองคืนหรือสามคืนเสื่อมๆ นี่
ก็เปนทุกขมากเหมือนกัน ตั้งใหม ปลอย ความเสื่อมความเจริญไมเอามาเปนกังวล ทีนี้
จะจับพุทโธกับสติใหติดกัน เอา เส่ือมใหเส่ือมไป เจริญก็เจริญไป แตอยางไรพุทโธกับ
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สตินี้ใหติดกนั เปนคําบริกรรมตลอด แลวมันก็ขึ้น เอา ขึ้น ปลอย จะเสื่อมเสื่อมไป พทุ
โธเปนคําบริกรรมกับสตินี้ไมยอมปลอย เขาไปถงึน้ีแลวไมเส่ือมนะ ปลอยหมด แตคํา
วาพุทโธเปนคําบริกรรมกับสติไมใหเส่ือม แลวตั้งได นั่นละตั้งไดตั้งแตนั้นละมาเรื่อย 
ตั้งไดเร่ือยเลย 

จากน้ันก็เอาใหญแหละ ความเพียรเอาใหญเลย พอตัง้ไดแลวก็นั่งตลอดรุงไมใช
เลนนะ ฟาดนั่งหามรุงหามค่ํา มันเปนอยางไรมันถึงเส่ือมนักหนา เวลาไดแลวเอากัน
อยางหนัก นั่งตลอดรุงเลย ไมเส่ือม คอยกาวขึ้นเรื่อยๆๆ ตั้งแตนั้นมาไมปรากฏวา
เส่ือมอีก ไมเส่ือม ความเพียรก็เรงหนักๆ นั่งฟาดตลอดรุงน่ังภาวนา เลยได เจริญขึ้น
เร่ือยๆ ได ตองใชความพิจารณานะ มันเสื่อมมันเจรญิเพราะเหตุผลกลไกอะไร ตองใช
ความพินิจพิจารณา ไมเชนนั้นก็ไปไมรอด มันเสื่อมอยูจนได ตองใชความพิจารณาและ
ปฏิบัติตามการพิจารณา การปฏิบัติใหเปนปจจุบัน คิดตั้งแตตนเรียบรอยแลวก็กาว
ตามนั้นใหเปนปจจุบัน มันก็เจริญเรื่อยๆ จากน้ันมาไมเส่ือมอีก  

การภาวนาก็ยากเหมือนกัน โหย หนักมาก ภาวนานี้หนักมาก ปพรรษา ๑๐ นั่น
ละปที่หนักมากที่สุด อยูบานนามน นั่นละปเรงกันใหญ เรายังไมลืม พรรษา ๑๐ นั่ง
ตลอดรุง จนกระทั่งพอแมครูจารยทานรั้งเอาไว คือนิสัยเรามันนิสัยผาดโผนทําอะไรเอา
จริงเอาจังมาก ทานก็ร้ังเอาไว คือเวลานั่งตลอดรุงเมื่อไรไปเลาถวายทานฟง เหมือน
นักมวยแชมเปยน เวลาขึ้นไปหาทานเหมือนผาพับไว แตเวลาใจที่ออกตอนภาวนา
กลางคืนรูเห็นอยางไร นี่ละกราบเรียนทานตอนนี้ผึงๆ เลย ไมสะทกสะทาน อยากเลา
ถวายทาน มันขัดของตรงไหนใหทานบอกทานเตือน นั่นละกาวไดปนั้นละ 

การภาวนาเอาเสียจนทะลุเลย นั่นเห็นไหม ตั้งแตอยางน้ีแหละลมลุกคลุกคลาน
ไปอยางน้ี เอาไมหยุดไมถอยๆ ลมลกุคลุกคลานก็ไมถอยกัน ซัดกันเรื่อยไปเลย เอาจน
ทะลุไดเลย บทเวลามันทะลุนี้มัน โห เหมือนฟาดินถลม จิตเวลามันทะลุมันพนไปได
จากสมมตุิทัง้หมด ผานได รางกายนี้จนพุงเลยนะ มันกระเด็นของมัน ระหวางกิเลสกับ
ธรรมฟดกัน เวลาขาดสะบั้นจากกันแลวนี้รางกายนี่พุงตัวเลย ที่วัดดอยธรรมเจดียเราไม
ลืม  

นั่นละวาระสุดทายของกิเลสกับจิตขาดสะบั้นจากกัน รางกายนี้พุงตัวเลย มัน
รุนแรงอะไรไปถึงรางกาย นั่นละที่วาฟาดินถลม เขาไมไดถลมละฟาดิน แตมันเปนอยู
ในระหวางกายกับจิตมันสะเทือนมาก มนัพุงตัวของมัน นั่นละผานได รุนแรงมากนะ
กิเลสมันพัวพันจิตใจมากี่กัปกี่กัลปกวาจะถอดถอนออกไดนี้ โถ ไมใชของเลน เวลามัน
ออกจากกันไดจริงๆ แลวรางกายนี้กระเด็นเลย พุงแรงมาก จากนั้นมาก็เปนอันวาหมด
ปญหากัน มันเปนระยะๆ การภาวนา 
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นั่นละวาระสุดทายตอนทีว่ารางกายมันพุง คือกเิลสกับจิตขาดสะบั้นจากกันใน
เวลานั้น ยังจําไมลืมนะเรา เวลา ๕ ทุม วันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ เวลา ๕ ทุมพอดี อยู
หลังวัดดอยธรรมเจดีย นี่ละเวลาระหวางสมมุติกับวิมุตติขาดจากกัน รางกายนี้กระเด็น
เลยเชียวนะ ไมใชเลนๆ เราอยูธรรมดานี่มันรุนแรงอะไรก็ไมทราบนะจนรางกาย
กระเด็นขึ้น จากน้ันก็เรียบไปเลย หมด ไมมอีะไรมากวนใจ หมดโดยสิ้นเชิง เวลาจะ
หมดรุนแรงขนาดนั้นนะ มันเขยากันเสียจนรางกายกระเด็นเชียว 

จากน้ันมาแลวก็เงียบเลย ที่นี่กิเลสเปนอันวาหมดโดยสิ้นเชิง ไมมอีะไรเหลือ 
เหลือแตธรรมชาตินี้ที่แสดงเต็มเหนี่ยวแลวก็มีแตจาครอบโลกธาตุไปเลย จากน้ันมาก็
ไมมีปญหาอะไร แตกอนที่จะถึงนี้มันแทบเปนแทบตาย หนักมากทีเดียวการภาวนา ทีนี้
เมื่อมันเรียนธรรมสุดขีด เรียนกิเลสสุดขีด เรียนธรรมสุดขีด รูกันสุดขดีแลวทีนี้ไมมี
อะไรกวนกัน หมด กิเลสตัวไหนที่จะแย็บขึ้นมาก็ไมมี หมด ก็มีแตใจกบัธรรมเปนอัน
เดียวกันแลวเปนความสวางไสวอยูภายใน จาอยูตลอดเวลา  

นั่นละอํานาจแหงการอบรมจิต ดังที่เลาใหฟงเอาตัวจริงออกมาเลานะ ไมไดเลา
งูๆ ปลาๆ ลูบๆ คลําๆ มาเลา เลาตามหลักความเปนจริงที่มันเปนขึ้นอยางไรในหัวใจ
เจาของเอง จากน้ันมามันก็จาตลอดเลย ไมมี นีล่ะการฝกจิต แตฝกยากที่สุดไมมอีะไร
เกินฝกจิตนะ กิเลสมันเหนียวแนนมากทีเดียว ฝกยากมาก ทกุขมากทีเดียว แตเวลาได
แลวเปนอยางนั้น เอาละวันนี้พูดเพียงเทานั้น เราพูดเราเทศนอะไรนี้เราไมไดสงสัย คือ
เราผานมาแลวทุกอยาง เราพูดพูดดวยความอาจหาญชาญชัย ไมสะทกสะทาน ไมมีคํา
วาลูบๆ คลําๆ คือเปนขึ้นมาอยางไรพูดตามหลักความเปนจริง พูดไดเต็มเม็ดเตม็
หนวยเลย 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

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

