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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
กิเลสเกิดเพื่อสรางอุปสรรค 

 เมื่อคืนนี้ฝนตกนิดหนอยพอใหชุม ตกไมมากพอใหใบไมชุมก็ยังดี ตอนเดือนมกรา
ตอกมุภานี้ตามธรรมดาฝนจะตกทกุปๆ  ตั้งแตหยดุหนาฝนมามันก็มาเริ่มตอนนั้น จากน้ัน
ไปก็เดอืนกมุภา มีนาก็เปนฝนตกไปเรื่อยๆ ละ นี่ตกเมื่อคืนนี้รูสึกวาชุมเย็นดี ฝนตกหนานี้ 
โถ หนาวจริงๆ คือหนาวผิดฝนทั้งหลายในหนาฝน ฝนตกหนานี้ มกรา กุมภา นี้จนจะชัก
ไปนูนนะ มนัหนาวอะไรหนาวเจ็บหนาวแสบจริงๆ ฝนหนานี้ พอเลยจากนั้นไปแลวก็ไม
เปนไร พอหยุดหนาวปุบฝนใสตูมเขามานี่  โอ พิลึกจริงๆ นี่ละที่วาฝนหนาวที่สุดก็คือฝน
หนานี้ ตอนมกรา กุมภา หนาวมากจริงๆ 

เราออกเที่ยวกรรมฐานดูไมคอยไดเวนแตละป กาํลังระยะนี้มกรา กุมภา คือไมได
หาที่มุงที่บัง เขาก็ยังไมไดขึ้น เพราะมันยังไมรอน คือถารอนๆ ก็ขึ้นถ้ํา หนานี้ก็เที่ยวอยู
ตามรมไมแลวก็ไมมีที่มงุที่บัง เวลาฝนตกมาจึง โอย หนักมากนะ เวลาฝนตก มันก็โดนกัน 
เราน้ีอยากจะวาทุกปไปเลย ก็ถึงเวลานี้ออกแลวนี่ พอออกพรรษาแลวก็ออก ออกไปเที่ยว
อยูตามปาเสียกอน พอเดือนมีนาจะกาวถึงเมษาขึ้นเขา ถ้ําเย็น แตเวลานี้อยูตามรมไม
เสียกอน 

บางทีเสือมากัดควายอยูขางๆ มุงกม็ี หนานี้ละ เสียงควายรองเอิ้กอากๆ เราก็เผิง
ผางออกไปจากมุง มันมาทําอะไรกันอยูที่นี่ละ เสียงเราดังล่ันขึ้นเลย ก็เลยเงียบไป ลําน้ําอูน
ทางที่จะตอเขาไปหนองผือเปนดง ฟงเสียงควายรองขางๆ ริมอูน เสือก็อยูทางนี้ ควายก็หา
กินอยูทางนี ้ บานเขาอยูทางนั้น แลวเราอยูฝงน้ี คือมันกดักันใกลบาน ที่เอามาพูดอยู 
กลางคืนพอฝนตกปบ ฝนกระหน่ําลงมากลางคืน หนานี้ละ เราก็รองเวิกวากขึ้น เสือโครง
เขามากัดควาย ทีนี้ลูกมันแหละว่ิงเขาในบาน แมมันถูกเสือกัด แลวก็ตะเกียกตะกายลงไป
ริมอูน ไอเสือตัวนี้ก็ไมกลาจะตามลงไป ตอจากนัน้ฝนก็เร่ิมตก ลูกมันวิ่งไปบาน 

เจาของเขาเห็นทาไมดี อาว ลูกควายตัวนี้มันมายังไง ไมใชเสือกัดแมมันเหรอ เขา
เลยรีบออกมา ออกมาก็พอดีมาเห็นแม เสือกดัอยูขางนอกน้ี เขาก็เลยมากอไฟใหมัน กอ
ไฟใหควายเพื่อกันไมใหเสือมาซ้ําอีก เพราะถาไมมีไฟเสือมนัอาจมา ถามีไฟก็แสดงถงึ
เครื่องหมายของคน มันก็ไมมา เราอยูอูนฝงน้ี เสืออยูฝงนูน เขากอไฟไวฝงนูน หนานี้ละ 
เราไปพักอยู แมน้ําอูนไหลออกไป แตไมใชยอดอูน ยอดอูนจริงๆ อยูภูเขาโนน นั่นละตอน
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เวลาเราไปอยูภูเขาเราก็ไดอาศัยน้ําทางน้ําอูน พอบายสามโมงลงมาจากภูเขา มีกระบอกไม
ไผกับกาน้ํา กระบอกไมไผทางนี้เขาเรียกบั้งทิง กระบอกไมไผสะพายขึ้นพอดีกับวันหนึ่งน้ํา 

กาน้ําก็กาไมใหญ เออ ขนาดนี้ แลวกระบอกไมไผปลองเดียวนั่นละ สะพาย
กระบอกน้ํา พอขึ้นไปถงึบนเขาก็ไปอาบเหงื่อเจาของนั่นแหละ ก็ปนขึ้นไปมันลําบาก ลงมา
ก็ไปอาบน้ํา ขึ้นไปก็อาบเหงื่อเจาของ วันละหน คือที่ขางบนนั้นแหละ ทําไมถึงตองไปอยู
นั้น ทําเลภาวนาดี แตน้ําสําคัญมาก ไปอยูทีไ่หนก็ตามถาขาดน้ําอยูไมไดนะ กรรมฐานนี่
สําคัญอยูน้ํา สถานทําเลถึงจะดขีนาดไหนก็ตาม ถาไมมีน้ําอยูไมได ตองมนี้ํา ตอนบายลง
ไปอาบน้ําแลวสะพายกระบอกน้ํากับกาพอดกีับวันหนึ่งๆ ถาไมฉันน้ํากาเดียวก็ไมหมด ถา
ไมฉันจังหันนะ ถาไมฉันนี้แทบจะพดูวาไมใชน้ํา 

ไปอยูในที่เชนนั้น จะวาไดชมนิสัยวาสนาบางก็นาจะไดชม ทกุขลําบากลําบนอยูใน
ปาในเขาไมมีผูมีคน แทนที่จะมีความวาเหวกังวลเกี่ยวกับหมูกับเพื่อนเงยีบเลยนะ มีแต
สงัดกับธรรมๆ นี่เราไปอยูคนเดียว สงัดอยูดวยธรรมดวยอารมณของธรรมๆ ไมมีอารมณ
ของโลกมาเจือปนเลย มีแตอารมณของธรรม กลางคืนเวลามันเงียบจริงๆ อากาศอยูสูงๆ 
ละเอียดมากนะอากาศ เราอยูบนหลังเขาจรงิๆ คอยลุกลามขึ้นไปๆ สูง มันไมชัน คอย
ลุกลามขึ้นไปเรื่อย แลวขึ้นหลังเขาได อยูบนหลังเขา อากาศนี้รูสึกวาแหม ละเอียดลออมาก 
เหมือนกับวาคลานเขามาหาเรา รางกายของเรามันอยูที่ละเอียด อากาศก็ละเอียด
เหมือนกับวาคลานเขามา มันซึมเขามา 

เวลาภาวนาเงียบๆ นี่หมายถึงวาเราจะเริ่มเขาที่ภาวนา ถาธรรมดาก็ลมหายใจไมมี 
หมากหัวใจทํางานตุบตับๆๆ เวลาเขาที่สงัด จิตเริ่มเขาสูที่หมากหัวใจทํางานมันจะเสียงดัง
ตุบตับๆ อยูในนี้ ไดยินชัดมาก พอจิตเริ่มเขาที่ หมากหัวใจทํางานก็หายเงียบไปเลย 
จากน้ันหาย เวลาเขาถึงที่มันจริงๆ แลวกายก็หายเงียบไปเลย ยังเหลือแตความเวิ้งวางหมด 
ทีนี้รางกายเวลาจิตมันเขาละเอียดจริงๆ รางกายนี้จะหายไปตามๆ กัน คือจิตมันหมดกังวล
ส่ิงเหลานี้ มีแตความละเอียดของจิต ความละเอียดของจติหาจุดหาหมายไมไดนะ รางกาย
เปนสวนหยาบพอจิตเขาสูตัวเองโดยเฉพาะแลว รางกายหายเงียบหมดเลย นั่น 

ฟงซินักภาวนา นี่มาโมเหรอ ทํามาแทบเปนแทบตาย มันเปนขนาดนั้นละ รางกาย
หายเงียบเลย คือจิตก็เขาละเอียดสุดขีด ไมเกีย่วกับเรื่องรางกายเลย นี่ละที่วาน่ังภาวนา
กลางคืนหนาวๆ ถาวาเขาไดแลวความหนาวไมมีความหมายนะ ไมหนาว เมื่อมันเขาของ
มันเต็มที่แลวความหนาวหายหมด จนกระทั่งจิตมันไดเวล่ําเวลาของมันเคลื่อนไหวออกมา 
พอเคล่ือนไหวออกมามนัก็รับสิ่งภายนอกดินฟาอากาศนะ เร่ิมหนาว ทีนี้พอเริ่มหนาวแลว
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จะนอน หนาวมันก็หนาวของมัน เราก็เร่ิมนอน ไมหลับ สูหนาวไมได แลวกลับมานั่งอีก 
พอเขาไปนั้นอีกก็หายเงียบเลย แลวทั้งคืนมันจะตายคนเรา มันไมไดเดินมแีตนั่ง 

กลางวันตองกําหนดเวล่ําเวลาเหมือนมีโปรแกรมเชียวนะ กลางวันเดินมากๆ 
กลางคืนลงไมได เหมือนวาตัวแข็งไปหมดเลย มันหนาวมาก ประการหนึ่งก็คือวาเราไมมี
ผาหม ไมไดมีผาหมติดตวัเลย มีจีวร สังฆาฏิ สังฆาฏิก็พับครึ่ง จีวรก็พับครึ่งใหเทานั้น แลว
ก็ผาอาบน้ําผืนหนึ่งสําหรับเช็ดบาตรอะไรๆ มีเทานั้น จะวาขวนขวายนอยหรือไมขวนขวาย
นอยฟงเอาซ ิมีเทานั้น อยางเปนของเหลือเฟอขึ้นไปก็มุง กาน้ํา กลด มุงกบักลดเวลากาง
ออกแลวก็เปนอันเดียวกัน บาตร สังฆาฏิ อะไรๆ ใสในบาตร ไมขีดไฟใสในบาตรมีเทานั้น 
เสร็จแลวพอดีสะพายเลย 

พระกรรมฐานทานจึงไปงาย ทานไมมีของพะรุงพะรัง ไปงาย มุง กาน้ํา บาตร ก็ไม
เห็นมีอะไร ถาวาไมขีดไฟก็กลองนึงเทานั้นอยูในนั้น ก็ไมไดใช เทียนไขอยางมากหอหนึ่ง 
เอาไปมากไมได คือเราจะใชเทียนไขเฉพาะเวลาจําเปนจริงๆ นอกนั้นไมใช เดินจงกรม
กลางคืนดึกขนาดไหนก็ตามเราไมเคยใช ไมมีไฟนะเราเปนนิสัยอยางน้ัน จะมาจุดไฟใหคน
เห็นเดินจงกรมไมได มนัเปนนิสัยอะไร ภาษาภาคอีสานเขาวานิสัยหลักความ คือนิสัย
ลึกลับไมใหใครเห็นภายใน ภายนอกไมควรเห็นไมเห็น เพราะฉะนั้นจึงไปแตคนเดียว 

เดินจงกรมฟาดเสียเทาไรก็ตาม ถามีใครไปดูไปเห็นแลวมันไมขลังความหมายวางั้น 
มันขลังแบบนั้น อยูคนเดียวเชนอยูหนองผือนี้ใครไปเห็นเราเดินจงกรมเมื่อไร นี่ละนิสัยอัน
นี้มันจึงเขากันไดกับไปองคเดียวๆ เวลาจําเปนมาอยูกับหมูเพือ่น เวลาหมูเพื่อนเดินจงกรม
เราเขานั่ง ตอนเย็น ๕ โมงเย็นหมูเพื่อนลงเดินจงกรมเราเขาหองนั่งภาวนาจน ๒ ทุม ๓ ทุม
ลวงไปแลวออกจากที่ภาวนามองไมมีใคร ฟนไฟอะไรไมเห็นลงละที่นี่ ไฟก็ไมมีนะเราเดิน
จงกรม ไมใหเขาเห็นในขณะที่กําลังขโมยก็เอา สวนอะไรๆ ไมสนใจ ทางจงกรมจนเปนเหว
ใครจะไมรูใชไหมละ เขาไมเห็นเวลานั้นก็เอา เวลาขโมยไมเห็นก็เอา เปนอยางนั้นละนิสัย
อันนี้นะ เพราะฉะนั้นจึงไปตั้งแตองคเดียวๆ แลวสนุกฟดเหวี่ยง เพราะเปนนิสัยที่ผาดโผน
อยูมาก 

พอแมครูจารยขนาดที่ไสเราขึ้นยังตองร้ังเอาไว คือทานรูนิสัยผาดโผนเอาจริงมาก
ทุกอยาง ถาลงอะไรจริงถาเราวาจะไปองคเดียว เออ ทานมหาไปองคเดียวใครอยาไปยุง
ทาน นั่นทานเอาละนะ ใครอยาไปยุงทาน ใหทานไปองคเดียว บางทีทานก็พูดหยอกเลน 
คนหนึ่งไปแทบเปนแทบตายกลับมาเห็นแตหนังหอกระดกู เวลาจะไปนี้ทานพูดหยอกเลน
เฉยๆ เอาใหดีนะทานวา ทานวาเอาใหดีนะ พอวาไปองคเดยีว เออ ทานมหาไปองคเดียว



 ๔
ใครอยาไปยุงทานนะ แลวสุดทายทานก็พูดหยอกเลน เอาใหดีนะ ใหดีอะไรคนแทบตาย 
ทานพูดเลนเฉยๆ ก็รูแลววาความตั้งใจของเราเปนยังไง 

เพราะฉะนั้นการไปเที่ยวกรรมฐาน เราไปไดดวยความสะดวกองคเดียวๆ ทานไม
เคยหาม เสริมดวยสําหรับเรา องคอืน่ไมไดนะ บางทีจะไปดวยกันสององค เหอ ขึ้นทันท ี
ตั้งแตอยูในวัดมันก็ตกนรกใหเห็นตอหนาตอตา แลวมันยังจะไปตกหลุมไหนอีกละ เทานี้
ใครจะกลาไปใชไหม คือ ๒ องค ๓ องคจะไป หือขึ้นเลย ตั้งแตอยูในวัดนี้มันก็ตกนรกให
เห็นอยูตอหนาตอตา แลวออกจากนี้แลวมันจะไปตกหลุมไหนใครจะไปดูมันละ ทานวา
เทานั้นหมอบ ไมกลาไป ทานยังไมแนใจยังไมใหไปความหมาย 

แตสําหรับเรา สาธุเลย ไมเคยมีที่จะหามแบบนี้ ไมมี มีแตสงเด็ดเลย พอวาเราไป
องคเดียว เออ ขึ้นทันที ใครอยาไปยุงทานนะ เพราะทานเห็นนิสัย นิสัยเรานี้จริงมากนะทุก
ส่ิงทุกอยาง ถาลงไดจริง จริงเอาจริงๆ  ขาดสะบัน้ไปเลย ถาเวลาเลนเอาแนไมได ฟงแตวา
เลน เชนอยางเลนกับหมาใครไปยุงไมไดนะ กําลังเลนเขา แนะ เวลาเลนเปนอยางน้ัน เวลา
จริงก็คึกคักหมาเขามาใกลไมได แนะเปนอยางน้ัน เปนนิสัยอยางน้ัน ถาวาจริงๆ ถาวา
เลนๆ 

นี่ละที่วาเราก็เคยเลาใหเพื่อนฝงูฟงแลว เร่ืองเหลานี้ ๙ ปเราไมเคยพูดใหใครฟง
เลย ที่วามาภาวนาอยูอ.จักราช มาจากกรุงเทพฯ นั่นละ หยุดเรียนแลวนั่น ปพรรษาแรกที่
จะออกปฏิบตัิก็มาจําพรรษาที่ อ.จักราช มาที่นั่น พอมาถงึอ.จักราช นั่งภาวนาอยูปรากฏวา
มีตาปะขาวเดินเขามาหาเราในทาภาวนานะ ตาปะขาวเขามายืนกึ๊กตรงนี้ แลวก็นับขอมือนับ
ใหเราดู เราเหมือนวานั่งดูอยู แกกน็ับไป พอถึงขอที่ ๙ ปบนี้เงยหนามาดูเรา ทางนี้
รับทราบกันวา ๙ ปสําเร็จวางั้นนะ ทีนี้ ๙ ปมันมีอยู ๒ พักซ ิเพราะบวชมานี้ตั้งแตวันบวช
ถึงวันนั้นก็เรียกวา ๙ ปใชไหม ตั้งแตออกปฏิบตัิถึงวันสําเร็จที่วา ๙ ปสําเร็จ นั่นก็เปนพัก
หนึ่ง 

ทีนี้ ๙ ปจิตมีแตเจริญกับเสื่อมแทบเปนแทบตาย พอวา ๙ ป มันจะสําเร็จอะไรมี
แตไฟเผาหัวอก เลยพลกิกันใหม เอ อาจจะเปน ๙ ปหนา ตอนนี้ไฟกําลังเผาหัวอกนะ 
เจริญเสื่อมๆ ไมมีทางละที่จะวา ๙ ปสําเร็จ สําเร็จแตกองไฟเผาหัวอก โอย ไมไดเร่ือง เอา
คงเปน ๙ ปหนา ก็ปฏิบัติไปถงึ ๙ ป ออกปฏิบัตจิากน้ี ๑,๒,๓,๔ ถึง ๙ ป เพื่อนฝงูเราก็
ระลึกถึงทานอยู ทานพูดเขาทีดี เราวาถาวาขลัง ขลังจริงๆ ถาวาเก็บๆ จริงๆ ไมใหใคร
ทราบนะ อยางที่วา ๙ ปสําเร็จนี้ไมเคยไดพูดใหใครฟงเลย จนออกพรรษาในวันนั้นไดขาย
โงใหเพื่อนฟง เพื่อนก็เปนเพื่อนปฏิบัติเกงเหมือนกันดวย 



 ๕
เออ ผมจะขายโงใหทานฟงนะวันนี้ เปนยังไงขายยังไง ก็ทีอ่อกมาปฏิบัติทแีรกมานั่ง

ภาวนาอยูที่อ.จักราช ก็เลาใหฟง มานั้นก็มีตาปะขาวมาบอกอยางที่วา ๙ ปสําเร็จ แลวตอน
นั้นไฟกําลังเผาหัวอกเจริญเสื่อมๆ มันไมมีทางหรอก จึงคิดเอาวา ๙ ปขางหนานี้แหละ วัน
ออกปฏิบัตนิี้ไปถึง ๙ ปจะสําเร็จ น่ีก็ออกพรรษาแลววันนี้ ๙ ปแลวนะเราวางั้น ไมเคยพูด
ใหใครฟงเลยจะพูดใหทานฟง เรียกวาขายโงก็ยอมรับ ที่วา ๙ ปสําเร็จนี่ออกพรรษาแลว
วันนี้ยังไมสําเร็จเลย แตจิตนั้นยอมรับวาละเอียดมาก มันยังก็บอกวายังละซ ีมันยังไมเสร็จ 

พระองคนั้นทานก็แกดีนะ อาว ถาวา ๙ ปสําเร็จนี้มันเพิ่งออกพรรษามานี้ จาก
พรรษานี้ถึงพรรษาหนา วันเขาพรรษาวันไหนนั่นละ ๙ ปจะสมบูรณตรงนั้นละ สําเร็จ
หรือไมสําเร็จก็จะตัดสินกันไดตรงนัน้ เดี๋ยวนี้จากน้ีไปวันออกพรรษาวันนี้ไปถึงวัน
เขาพรรษานี่มันนานสักเทาไร ยังมีโอกาสที่จะทําใหสําเร็จได หือ วางั้นนะ คึกคกัขึ้น ทั้งๆ 
จิตมันก็ดอียูแลวแหละ เอาจริงๆ จึงไดพูดใหฟงวาวันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ หลังวัดดอย
ธรรมเจดีย เวลา ๕ ทุม นั่นละตัดสินกัน ยังไมถึง ๙ ป วันเขาพรรษาไปถึงพฤษภา ซัด
กันลงไดแลว ยอมรับมาเลาใหทานฟง เออ ยอมรบัละที่นี่วาผานเรียบรอยแลว นั่นเห็นไหม
ละ ก็บอกออกพรรษากจ็ะเอาเลยจะทําไงวาอยางน้ัน มันตองไดพยายามเสียกอนซิ เพื่อน
ฝูงดวยกัน พูดอะไรก็พดูกันได นั่นละเรื่องราว ๙ ปจริงๆ ถึงพรรษานั้น ก็ยังไมถงึเดือน
พฤษภา มถินุา กรกฎา ผานไดตรงนั้นแหละ 

นี่เราก็ไดเลาใหหมูเพื่อนลูกศิษยลูกหาฟง เลาเพื่อโอเพือ่อวดเหรอ อวดหาอะไร
เร่ืองอวดเรื่องอะไรเปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล เร่ืองธรรมทานไมอวด เหตุผลกลไกมีควรจะ
พูดหนักเบามากนอยทานจะออกของทานเอง ทีจ่ะไปพดูโมนั้นโมนี้ไมได ขัดธรรมทนัที พูด
ไมได ก็คิดดซูิ ๙ ปสําเร็จไมเคยพูดใหใครฟงเลย เก็บความลับของเจาของไว จนกระทั่ง ๙ 
ปวันออกพรรษาจึงมาขายโง เพื่อนกม็าแกความโงออกใหเปนความฉลาด ถึงเดือนพฤษภา
ก็ผานได ก็เปนอยางน้ันละ 

นี่ละจึงพูดใหฟง คือเวลาเก็บเก็บจริงๆ นะเรา อยางที่วา ๙ ปไมเคยพูดไหนเลย 
มา ๙ ปออกบวชก็ไฟกําลังเผาหัวอกมันจะสําเร็จไดยังไง ไมเอา ตองเปน ๙ ปนี้แหละ ออก
ปฏิบัติ ๙ ปจึงสําเร็จ นั่นละพอออกปฏิบัติ ออกพรรษาจิตมันละเอียดแลว แตมันยังไม
สําเร็จก็ตองมาไขโงใหพระทานฟง นี่ออกพรรษาแลววันนี้วา ๙ ปสําเร็จ มันยังไมสําเร็จ มา
ไขโงใหทานฟง โอย ๙ ปนี้มันพึ่งออกพรรษา มนัตองพรรษาหนาชนมันถึงจะเต็ม ๙ ปวา
งั้นนะ หือ วางั้นหรือคึกคัก ฟาดตัง้แตเดือนพฤษภาพอดี กเ็ปนอยางน้ัน ถามันไดเปนขึ้น
ในจิตมันแมนยํามากนะ ส่ิงเหลานี้ไมพูดใหใครฟงงายๆ ไมวาองคใดทานไมคอยพูดละ



 ๖
เร่ืองความรูภายในจิต มันเปนขึ้นเฉพาะ เรียกวากิเลสเกิด ธรรมเกิด มีอยูสองอยางใน
สนามรบ กิเลสเกิดก็คือมันขัด ถากเิลสเกิดขึ้นมาขัดตอการดําเนินของธรรม ถาธรรมเกิด
ปราบกิเลสตัวมันเปนอุปสรรค 

ยกตัวอยางเชน เราลงมาจากภูเขา บิณฑบาต ดูเหมือน ๔-๕ กิโล ไกลนะ พอสวางก็
ออกเลย ถาวันไหนจะฉัน แตไมไดฉนัทุกวัน ถาวันไหนจะฉันกะพอวาวันนั้นเราจะออกจาก
นี้ไปคงถงึหมูบาน ถาจะชากวาน้ันจะไปไมถึงคอืมันเพลียมาก ถึงขนาดนั้นไปถึงกลางทาง 
ไปไมไดแลว ไปนั่งเจาอยู ทีนี้กิเลสเกิดนะ พอไปนั่งเจา แตจิตมันสงางามมากนะ สวางไสว 
ทางรางกายออนเปยก จะกาวขาไปถงึที่บานเขาไมถึง แลวไปพักอยูกลางทาง สักเดี๋ยวกิเลส
เกิดนะ เปนคําๆ เหมือนเราพูดสูกันฟง หากเกดิอยูในหัวอก 

เห็นไหมวางั้นนะ ทานอดอาหารกําลังจะฆากิเลสใหตาย แตเวลานี้กิเลสยังไมตาย 
ทานกําลังจะตายรูไหมวางั้นนะ ขึ้นเปนคําๆ ทานอดอาหารเพื่อจะฆากิเลสใหตาย แตเวลา
นี้กิเลสยังไมตายทานกําลังจะตายรูไหม ขึ้นเปนคําๆ นี่เรียกวากิเลสเกิดเพื่อสรางอุปสรรค
ใหเรากาวเดินไมสะดวก อยางนอยก็ออนแอทอแทลง พอทางนั้นเกิดแลวพับทางนี้ขึ้นรับ
กันนะ ทีนี้ธรรมเกิดนะ ก็การกินนี้กนิมาตั้งแตวันเกิด ฟงซิ ธรรมะกับกิเลสแกกัน การกินนี้
กินมาตั้งแตวันเกิดไมเห็นวิเศษวิโสอะไร อดเพียงเทานี้จะตายเหรอ เอา ตายก็ตาย นั่นเห็น
ไหมแกกัน ดีดผึงเลยเหมือนจอ นั่นนี่ละธรรมเกิดแกกิเลส กเิลสเกิดมัดเรามันจะตายเห็น
ไหมวางั้น ทางนี้ก็ตองออนเปนธรรมดาใชไหม แตมันพลิกปุบ กินกก็ินมาตั้งแตวันเกิด ไม
เห็นวิเศษวิโสอะไร อดเพียงเทานี้จะตายๆ เหรอ เอา ตายก็ตาย นั่นปุบดีดผึงเลย 

เร่ืองกิเลสเกิดธรรมเกิดนี่เปนตลอดนะ พูดอยางนี้พูดใหใครฟงไมได เพราะมัน
เปนอยูลึกๆ ก็คิดดซูิเดินจงกรมอยูนี้ ทางจงกรมไปนี้มันไมไดไปนะ มนัไมไปเพราะอะไร 
คือจิตนี้มันจะเขาขางในหมด ไมออกขางนอก ตาก็ฝากฟ็างไปหมด ไมไดสนใจกับอะไร มี
แตกิเลสกับธรรมฟดกันอยูในหัวอก ทีนี้ตาของเรามันก็ฝาฟาง มองอะไรไมเห็น เดิน
ซุมซามๆ เดี๋ยวโครมครามเขาในปา อาว ปา ถอยออกมา เดินไปๆ คืออนันี้มันไมถอยกัน
เขาใจไหม 

เหมือนนักมวยตอยกันกรรมการเขามายุงไมไดเวลาพันกัน อันนี้มันกําลังพันกันซี
มันก็ไมสนใจกับอะไร โครมครามเขาในปา โอะ ปา รูวาปาก็ออกมา เดินไปมาเขาปานั้น
แลวเขาปานี้อยูอยางงั้น คนไปเห็นเขาจะวาบา คือจิตมันไมออกมันอยูภายใน มันหมุนของ
มันอยูตลอด ตาก็เลยฝาเลยฟางมองไมเห็น กาวขาก็กาวสะเปะสะปะไป คนไปเห็นเขาจะวา 
เออ พระองคนี้ทานเปนบาหรือไง วาได เพราะมันผิดสังเกตของคนของพระทั้งหลายเดิน ก็



 ๗
ทางมีอยูทําไมไมไป โครมครามเขาไปแลวในปา เราเปนแลว นี่ละที่วามันเปนมันไมออก
ขางนอกนะ มันจะหมุนอยูขางในกิเลสกับธรรม เผลอกันไมไดพูดงายๆ  นี่ละที่มันรุนแรง
เขาวงใน กิเลสกับธรรมนี้เผลอกันไมได ซัดกันอยูตลอดเวลา 

ฉันจังหันนี้มันไมไดอยูกบัอาหารการกิน มันจะอยูลึกๆ นะ มันจะหมุนของมันอยู
ลึกๆ ไมไดทํางานเต็มที่ก็ตาม มันกไ็ดทําแบบลึกลับของมัน พอหยุดการงานอะไรแลวทีนี้
พุงเลย นั่น นั่นละการภาวนา ทานทั้งหลายฟงเสียนะ นี่ถอดออกมาจากหัวใจมาพูดใหฟง
นะ ไมไดมาโมมาคุยมาอวดอะไรนี่นะดวยความเมตตาที่มาเลาใหฟง เวลากิเลสมีกําลังมาก
มันเปนวัฏจักร มันทํางานอยูบนหัวใจของสัตวโลกทุกตัวสัตว คิดเรื่องอะไรจะเปนเรื่องของ
กิเลสทั้งมวลๆ ตา หู จมกู ล้ิน กาย สัมผัสสัมพนัธกับอะไรจะเปนเรื่องกิเลสออกเดินกอน 
ออกเดินหนากอนๆ นี่ที่เรายังไมไดเคยภาวนา แลวผูภาวนายังไมไดหนาไดหลังหนึ่งนะ 
มันก็เปนของมันอยางน้ัน 

แตเวลาภาวนาฝกหัดไมหยุดไมถอย เอาไปเอามาจิตก็คอยไดหลักๆ ทีนี้กาวเขาสู
สติปญญาอตัโนมัติ นี่เรียกวาสติปญญาอัตโนมัตินะ ทาํงานแกกิเลสเองเปนอัตโนมัติ
เหมือนกันกบักิเลสมันทํางานเพื่อมันบนหัวใจสัตว นั่งอยู ยืนอยู นอนอยูก็ตามมองไปไหน
นี้ พอตาเห็นพับมันจะคิดเปนเรื่องกิเลสๆ ไปหมด ตา หู จมูก ล้ิน กาย สัมผัสสัมพนัธกับ
อะไรจะเปนเรื่องของกิเลสทํางานไปหมด นี่เรียกวากิเลสทํางานบนหัวใจสัตว แตกอนเราไม
เคยคิด แตเมื่อมาทํางานฆากิเลสบนหัวใจสัตว มันถึงระลึกได ออ นี่เวลากิเลสทํางานบน
หัวใจสัตวก็เปนแบบที่ธรรมทํางานเพื่อฆากิเลสอยูในหัวใจเรานี้แล จับได 

จากน้ันมันก็หมุนของมันตลอด สัมผสัอะไรปบเปนธรรมๆ แกกิเลสทั้งน้ันๆ นี่เวลา
มันพลิกเปนธรรมแลวนะ เวลามันเปนกิเลสมองเห็นอะไรเปนกิเลสทั้งหมด จึงทราบไดชัด
วา ออ กิเลสทํางานบนหัวใจสัตวทุกตัวสัตวเปนอยางน้ีเหมือนกันหมด ทีนี้มันเลยยนเขามา
ตัวของเรากําลังฆากิเลสอยูโดยอัตโนมัติ มันก็เปนแบบเดียวกันหมดเมื่อถึงขั้นมันเปนแลว
เอาไวไมอยู มันจะหมุนของมันติ้วๆ เพราะฉะนั้นกลางคืนนอนไมหลับ กลางวันยังจะนอน
ไมหลับอีก สุดทายตองเอาพุทโธมา ฟงเสียนะใหทราบ 

คําวาพุทโธคือจิตพทุโธนี ้ ใหสติอยูกับคําบริกรรมวาพุทโธอยูในจุดเดียว จุดนี้เปน
จุดที่จะรวมอารมณเขาสูความสงบ บังคับพุทโธๆ ไมใหเผลอ เผลอออกปญญาแลวนะ 
ออกสติออกปญญาพุงๆ เลยไมใหออก บังคับไวกับพุทโธๆ พอพุทโธๆ จิตก็คอยสงบลงๆ 
หยุดแลวการคิดภายนอก เร่ืองสติปญญาหยุดๆ แลวก็คิดแตอันนี้สงบลงแนว ถาจิตจะอยู
ในความสงบพักอยูนั้นกพ็ักไดแลว อาว ถาวาจะนอนอยางน้ีก็หลับได มี ๒ อยาง การพัก



 ๘
ภาวนาของนักจิตตภาวนา สติปญญาอัตโนมัติตองพักดวยวิธีนี้ เอาพุทโธมากลอมใจไมให
ออก ใหอยูกับพุทโธๆ สติติดแนบตลอดแลวก็คอยสงบลงๆ ทีนี้จะอยูในความสงบก็ได 
เอาจะปลอยลงใหหลับ เอา หลับได มีอยู ๒ อยาง 

พอออกจากนั้นจิตจะมีกาํลังกระปรี้กระเปรา เหมือนถอดเสี้ยนถอดหนามทีเ่รา
กําลังทํางาน เปนนักมวยตอยกันอยูนัน่ละ นั่นละสติปญญาฟดกับกเิลสเรียกวาตอยกนั พอ
จิตเขามาสูความสงบเรียกวาใหน้ําเขาใจไหม จิตสงบแนวแลว ทีนี้จะพักก็พักได จะนอนก็
นอนได พอออกจากนี้แลวดีดผึงเลย จําใหดี นี่ละนักภาวนา เปดใหฟงชดัเจนเลยจึงไมมีคํา
วาสะทกสะทานในการเทศนาวาการ ไมวาธรรมขั้นใดตั้งแตเร่ิมตนมาทีแรกจนกระทั่งถึง
ที่สุดหลุดพนไมมีอะไรสงสัยจากใจดวงนี้ หายสงสัยหมดแลวมาเปนเวลา ๕๗-๕๘ ป
แลวมัง ๒๔๙๓ จนกระทั่งถงึปานนี้กี่ปแลว 

ตั้งแตกิเลสขาดออกจากใจไมมีกิเลสตวัใดเขามาแฝงเลย จึงเรียกวาหมด ถึงจะเปน
ฟนเปนไฟในกิริยามารยาทแสดงออก เหมือนวาจะกริ้วจะโกรธจะกดัจะฉีกนี้มีแตกิริยา
เทานั้น มันเปนพลังธรรมไปแลวนะนั่น ไมไดเปนพลังกิเลส เปนพลังธรรม พลังธรรมหมุน
ติ้วๆ ดุคนนั้นดุคนนี้สาดกระจายไปอยางน้ัน มนัเปนพลังธรรมไปอยางน้ันเสีย ไอเร่ืองวา
ความโกรธกม็ันหมดไปแลวจะเอาอะไรมาโกรธ มันไมมีจึงเรียกวามันหมด เปนอยางน้ัน 

ทีนี้ก็จะยกตวัอยางทิดหรวดนี่มันก็ลูกพระนี่ มันเปนเณรอยูนี่ละ นี่เอาตัวจริงกัน 
เรากําลังเขียนหนังสืออยูกุฏิกระตอบเล็กๆ เวลานั้น โห การทํางานทําการขอวัตรปฏิบัติ
ใครทันเราเมื่อไร เพราะฉะนั้นพระเณรจึงน่ิงนอนใจอืดอาดไมไดกับเรา ดีดผงึๆ เพราะ
หัวหนาเปนอยางน้ัน ลูกนองจะมาอืดอาดนอนตอหนาตอตาขวางหนาขวางตากับอาจารย
ไดยังไงใชไหมละ ถาไมอยากคอขาด ทีนี้ก็ดูนาฬิกา พอดูนาฬิกา อาว มันไดเวลาแลวนี่ มัน
เลยเวลาแลว ดูนาฬิกาผิด ปุบปบขึ้นเลยลงปดกวาด ปดกวาดออกมาๆ 

ธรรมดาถาปดกวาดตามเวลา พระตางองคตางไดเวลาก็มีนาฬิกาทุกองค ทานก็ปด
กวาดจากสถานที่ของทานมารวมกันจุดกลางที่ศาลา พอออกมานี้ทานก็มาเราก็มาเต็มอยู
ทางศาลา วันนั้นออกมาไมเห็นคนสักคน พระไมเห็นสักองคเลย มีแตเรารายบาอยูคนเดียว 
ปดกวาดออกมาแลว ขึ้น เณรนี่มันยังไงถงึเวลาปดกวาดยังไมเห็นใครมาปดกวาดพระมัน
ตายกันทั้งวัดเหรอ ใครจะกุสลาใครละ มันเปนยังไงเณร นาฬิกาไดเทาไร เอาละนะ เณรก็
บอกเพิ่งได ๓ โมง ๒๐ นาที ความจริง ๔ โมงปดกวาด มันดูนาฬิกาผิดไปเรานะ จึงควาไม
กวาดๆ ออกมา ไหนวาอีกนะ นาฬิกาเพิ่งได ๓ โมง ๒๐ นาที ชัดวาเราผิด เราก็วาหยุดๆๆ 
ขึ้นทันทีเลย เห็นไหมละ หยุดๆ เดี๋ยวจะมาเปนบากันทั้งวัด พระจะเปนบากันทั้งวัดไม



 ๙
สมควร เราจะไปแกบาเรา แลวก็เดินกลับกุฏิกึ๊กๆ เณรมันคงจะหัวเราะ ก็เปนไฟนี่จะกัด
พระกัดเณร เขาใจไหม พอวาเราผิดเทานั้นละ หยุดๆ มันจะเปนบากันทั้งวัด เราจะไปแก
บาเรา เดินกึ๊กๆๆ เลย มันขบขันไหมละ 

อยางน้ีละเปนไฟเลยนะ พอเจาของผดินี่พลิกปุบเลย ไมใหมาปดกวาด มนัจะเปน
บากันทั้งวัด เราจะไปแกบาเราก็ไป แตทานยังดีทานไมประชมุพระกลางคืน ไลพระบาองค
นี้ออกจากวดั มาทําใหพระเณรไหวกันทั้งวัดใชไหมละ ทานยังใหอภัยนะ ใหไปแกบา
จนกระทั่งปานนี้ไมทราบวามันแกตกหรือไมตกกไ็มรู มันจะออกมันกอ็อกแบบนี้ละ เขาใจ
ไหมละ เอาละพอ 
 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

จากเครือขายทั่วประเทศ 
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