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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ไมมีอะไรหนักหนาเทาการรบกับกิเลส 
 วัดภูวัวดูเหมือนเราไมไดไปเยี่ยมนาจะถึงปแลว นานมากอยู จากน้ีไปไกลนะ ดู
เหมือน ๒ ชั่วโมง ๔๕ นาที อยูในยานนั้นละ ไปนี้ถึงโขงหลงก็แยกไปทางอําเภอโขงหลง 
ทางนี้ตัดไปอําเภอบานแพง จากน้ีไปรถวิ่งตั้ง ๔๐ นาทีกวาจะถึงภูวัว ถาเปนหนาฝน
ดวยดูจะขัดของกวากันบาง ดูนาฬิกา ๒ ชั่วโมง ๔๕ หรือวา ๕๐ ไกล แตทําเลภาวนานั้น
เปนเครื่องปลุกใจอยูตลอด จะอยูที่ไหนไปที่ไหนเปนเคร่ืองปลุกใจอยูตลอด ทําให
ตื่นเตนไมนอนใจ เปนที่ร่ืนเริงสําหรับธรรม เราก็ไมไดถามดูวาปนี้พระจําพรรษาเทาไร 
ทราบวาทานอุทัยไปจําพรรษาที่เขาใหญ (พระทีภู่วัว ๓๖ องคเจาคะเมื่อวานหนูโทรไป
ถาม) ๓๖ องค (ทานอาจารยเสถียรดูแลทานเจาคะ) เราจําชื่อไมไดแหละ เวลาเราไป
เห็นมา หนาคลายคลึงกันกับทานอุทัย นาจะเปนองคนั้นแหละ 

ทานอุทัยชอบสงัด ราบรื่นตลอดมา เราจึงไดมอบวัดเขาใหญให ใหทานไปดูแล
ทางเขาใหญ สําหรับภูวัวนี้เหมาะสมมาก พระภาวนาไดตลอดเวลาเลย เรากําชับกําชาไว
ตลอด คือเราเปนผูอุปถัมภวางั้นเถอะ เราเปนมัคนายกเลี้ยงหมดเรื่องอาหารการกิน
อะไรๆ ไมตองยุง เรารับคนเดียวเลย ใหพระทานไดตั้งใจปฏิบัติภาวนาหาอรรถหา
ธรรมตามทางของศาสดา สวนมากมันไมไดตามทางของศาสดานะ ไปโกโรโกโสไปอยาง
นั้น จากน้ันก็เอามูตรเอาคูถมาโปะศาสนาวามรรคผลนิพพานไมมี จะมไีดยังไงก็ไปคุย
เขี่ยตั้งแตมตูรแตคูถ กเ็จอแตมูตรแตคูถขึ้นมา จะเจอมรรคเจอผลที่ไหน คือมันไมได
สนใจปฏิบัติตามทางของศาสดา ซึ่งเปนทางมรรคผลนิพพานโดยแท ไปโกโรโกโส 

เพราะฉะนั้นเราจึงไดเขมงวดกวดขันในวัดภูวัว เอาจริงจังนะเราไมใชเลน บอก
วาพระที่ตั้งใจปฏิบัติเพื่ออรรถเพื่อธรรมจริงๆ เอาๆ ใหมา นูนนะฟงซิ มาเทาไรเราจะ
รับเลี้ยง หากวาเราสุดวิสัยรับเลี้ยงไมไหวเมื่อใดแลวเราจะบอก วางี้เลย สําหรับผูตั้งใจ
ปฏิบัติจริงๆ แลวใหมา ก็เราตั้งใจสงเสริมใหพระไดพบเจอมรรคผลนิพพานละซิ 
พระพุทธเจาทรงแสดงไวอยางสดๆ รอนๆ นี่นะ มันเอามูตรเอาคูถไปโปะๆ ไวหมด 
พวกความขี้เกียจขี้คราน ความไมเชื่อถือศาสนานั้นละเอาไปโปะศาสนา หาวามรรคผล
นิพพานไมม ีมันจะมีอะไรกับสัตวประเภทนี้ ก็มีแตมูตรแตคูถเต็มตัวมันนั่นแหละ 

พระพุทธเจาศาสดาองคเอกทกุพระองคเหมือนกนัหมด ชี้บอกตรงแนวเลยไมมี
เคลื่อนคลาด พระพุทธเจาตรัสรูขึ้นมาสอนตรงไหนๆ ใหพิสูจนกันทางดานจิตตภาวนา
มันถึงชัดเจนมาก เราอานดูตามตาํรับตํารานี้ไมคอยถนัดใจแหละ คิดดูซิเราก็เคยพูด
แลววา เราอานมรรคผลนิพพานอยูนั้น มันยังแทรกเขาไปไดวา มรรคผลนิพพานยังมี
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อยูหรือไมนา ดูซินะ มันก็อานมรรคผลนิพพานอยูในตํารา สวนใหญมันเชื่อ แต
สวนยอยมันไปแบงกิน วามรรคผลนิพพานมีหรือไมมีนา นีล่ะเปนเครื่องตัดทอนความ
เชื่อความอุตสาหพยายาม ความมุงมั่นตอมรรคผลนิพพาน มันตัดใหนอยลง เราไมลืม
นะเพราะคิดจริงๆ 

พอหยุดจากเรียนแลวก็หวังเอาเครื่องตัดสินอยางเอกจากพอแมครูจารยมั่น ไป
ก็จริงๆ ไปทานก็ใสเปรี้ยงเลย สมเหตุสมผล เหมือนวาทานกางเรดารเอาไว พอไปเสยีง
ทานแผดออกมาเลยเหมือนฟาดินถลมกับเรานะ ทานมาหาอะไร ขึ้นเลย ทานก็ทราบ
ทานสอนโลกมานานเทาไร ทําไมทานจึงมาถามอยางน้ัน ทานมาหาอะไร ทานมาหา
มรรคผลนิพพานเหรอ จากน้ันก็ชี้ใสตนไมภูเขาดินฟาอากาศ ไมใชมรรคผลนิพพาน 
ไมใชกิเลส แลวฟาดไปครอบโลกธาตุ รวมลงมาวาไมใชมรรคผลนิพพาน ไมใชกิเลส
ทั้งนั้นเลย กิเลสแท มรรคผลนิพพานแทอยูที่ใจ ลงที่ใจเลย เอา คุยเขี่ยขุดคนลงที่ใจ 
พระพุทธเจาตรัสรูที่ใจดวยจิตตภาวนา นั่นทานลงตรงนั้น สาวกทั้งหลายที่เปนสรณะ
ของพวกเรานี้ ทานตรัสรูธรรมบรรลุธรรมดวยจิตตภาวนา 

เอา เบิกออกไป เปดเขาไป มรรคผลนิพพานอยูที่ใจวางั้นเลย กิเลสอยูที่ใจ 
เวลานี้กิเลสปกคลุมหุมหอจิตใจใหอับเฉามืดมัวไมเห็นมรรคผลนิพพาน เอา เปดออก 
โห ทานใสไมใชธรรมดา เรียกวาทานกางเรดารไวนั่นเอง พอไปทานก็ใสกันอยางหนัก
กับเรา ก็สมเหตุสมผลกับเราตั้งใจที่จะไปเอาขอตัดสินอยางแนนอนจากทาน อานตํารา
มาก็อาน อานมรรคผลนิพพานมันก็สงสัยมรรคผลนิพพานทั้งๆ ที่อานอยูนั้น ทีนี้เวลา
ไปหาองคทาน ทานทรงไวซึ่งมรรคผลนิพพานอยางเต็มภูมิแลวทานก็เปดออกมาเลย ก็
สมใจที่ตั้งใจไปหาทาน 

ฟงวันนั้นแหม อิ่มเอิบสดุหัวใจ ที่วามรรคผลนิพพานมีหรือไมมีนา ขาดสะบั้น
ลงหมดเลยทั้งๆ ทีม่ีกิเลสอยูในใจนั่นแหละ แตความเชื่อมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจเลย 
นั่นละมันถึงไดทุมซ ิ คือหาความจริง ออกมาจากทานแลวยังไมมาถงึกุฏทิี่เราพัก เดิน
จากน้ันมากุฏิ เปนยังไง ถามเจาของ ฟงเทศนวันนี้เปนยังไงถึงใจไหม ทีนี้จะจริงไหม 
มรรคผลนิพพานมีหรือไมมี วันนี้ฟงชัดเจนแลว โอย รับหมดเลย ตอบรับกันวาตองจริง 
ไมจริงตายเทานั้น นั่นเห็นไหมลงแลวนะนั่น ไมจริงตายเทานั้นอยางอื่นไมมี คอืฟดกัน
ถึงขนาดตาย มันถึงใจแลว 

อะไรก็ตามถาลงเชื่ออยางถึงใจแลวขาดสะบั้นไปหมดอะไรก็ด ี ถาเหยาะๆ 
แหยะๆ คลุมเครือหรือคาราคาซังมันไมลงเต็มทีน่ะ นี่ก็ไปลงเต็มที่ทางความพากเพียร
เพื่อแกกิเลสเพื่อมรรคผลนิพพาน ก็ไปลงที่หลวงปูมั่นแหละ นั่นละที่นี่จากนั้นมาแลวก็
ทุมเลย เปนกับตายไมไดคํานึง ทาํใหสมใจที่ตองการ ไปดื่มธรรมของทาน ทาน
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แสดงออกเตม็เม็ดเต็มหนวยแลวลงใจหมด มรรคผลนิพพานจาอยูภายในหัวใจทั้งๆ ที่
ยังไมมมีรรคผลนิพพาน ความเชื่อมันลงแลวลงมรรคผลนิพพาน ทีนี้ก็เอาเลยๆ ก็เปน
อยางทานวาจริงๆ เมื่อจริงจังลงไปแลวมันก็จริงขึ้นมาทุกอยาง ขึ้นโดยลําดับลําดาๆ  

นี่ละครูบาอาจารยที่ทานสอนถูกตองแมนยํา มันตัดกังวลความสงสัยตางๆ ออก
ไดโดยลําดับลําดา อยางพอแมครูจารยมั่นกับหัวใจเราเปดจาเลยวันนั้น วามรรคผล
นิพพานมีหรือไมมีนานี้ขาดสะบั้นไปหมด มีแตคาํวามีแลวก็มีแตจะเอาใหจริงใหจังให
ไดมรรคผลนิพพานเทานั้น ทีนี้มันกเ็อากันอยางหนักละซิ ตั้งแตนั้นมาเหมือนวาตกนรก
ทั้งเปนเลยที่นี่ คือมุงมั่นตอมรรคผลนิพพานมุงเต็มหัวใจ อะไรจะมาเปนอุปสรรคไมได
เลย ทุกขยากลําบากเข็ญใจขนาดไหนไมสนใจ มีแตจะเอาใหไดๆ มันกบ็ุกเบิกออกๆ 
เร่ือย 

ผูสอนนี่สําคัญมากนะ สอนแบบงูๆ ปลาๆ สอนสุมสี่สุมหา เจาของไมรูจริงเห็น
จริงสอนคนอื่นก็แบบเดียวกัน ลูบๆ คลําๆ ไป ผูฟงจะเอาความแนใจมาจากไหน ไม
แน ถาผูสอนเปนที่แนใจแลว อยางพอแมครูจารยมั่นสอนเราในคืนวันนั้นคืนแรกเลย 
จนกระทั่งบัดนี้สดๆ รอนๆ อยูตลอดเวลาเลยไมมีจืดจาง ทานปดออกหมดอะไรที่เรา
สงสัย ไมใชกิเลสไมใชมรรคผลนิพพาน ปดออกๆ สามแดนโลกธาตุไมมอีะไรเปนกิเลส
ไมมีอะไรเปนมรรคผลนิพพาน รวมลงที่ใจแหงเดียว กิเลสอยูที่นี่มรรคผลนิพพานอยู
ที่นี่ เอา เปดออกตรงนี้ นั่น ทานบอกใหเปดตรงนี้ อยาไปสนใจกับวันคืนปเดือน 
ศาสนาลวงเทานั้นเทานี้ไมเกิดประโยชน เอาลงตรงนี้ กิเลสอยูที่หัวใจ 

ทีนี้เวลามันยอมรับแลวมันเปดละที่นี่ จิตมันกพ็ุงๆๆ กาํลังใจสําคัญมากนะ 
เพราะเหตุนี้เองการสอน ครูบาอาจารยผูสอนถูกตองแมนยํา โดยที่ทานตักตวงเอา
มรรคผลนิพพานไวเต็มหัวใจแลวสอนไมมีผิด วีธกีารดําเนินทานก็ดําเนินมาแลว ผิดถูก
ทานผานมาหมด ทานจะเลือกเอาแตส่ิงที่ถกูตองๆ อะไรไมถูกทานจะปดออกๆ สอน
ตรงแนวเลย ผูปฏิบัติก็ลงตามทานเลยมันก็ไปไดงาย ถาแบบงูๆ ปลาๆ อยางวาละมัน
ไมคอยแนใจ ถาสอนดวยความแมนยําๆ อยางที่พอแมครูจารยสอนแหม ถึงใจ
เหลือเกิน เปรี้ยงๆๆ เลย 

ทานทรงไวแลวทุกอยางที่นํามาสอนเรา ทานผานมาหมดแลว สอนก็สอน
ถูกตองแมนยํา แลวก็ไดกฎไดเกณฑเห็นผลขึ้นเรื่อยๆๆ เทาที่ผานมานี้ครูบาอาจารย
ทั้งหลายเราก็ยกไว แตที่เลิศเลอที่สุดในหัวใจเราคือพอแมครูจารยมั่น สอนสดๆ 
รอนๆ จนกระทั่งปจจุบันนี้ สอนถูกตองแมนยํา ใครปฏิบัติตั้งใจตามทีท่านสอนไวแลว
ยังไงกต็ั้งตัวไดเปนลําดับลําดา 
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การภาวนาใหเล็งดูสตินะทุกคน การภาวนาสําคัญอยูที่สติ ใหมองดูใจ ใจนี้เปน
กองฟนกองไฟ กิเลสอยูขางใน มันกอฟนกอไฟขึน้เผาเจาของ อยากคิดอยากปรุงอยาก
รูอยากเห็นไมมีอะไรเกินหัวใจ มันแสดงเปลวอยูตลอดเวลา ทีนี้พอไดธรรมเขาไปธรรม
ก็ระงับละทีน่ี่ เชนอยางคําบริกรรมนี้ปดชองที่มนัจะคิดจะปรุง ไมใหมันคิดเรื่องกิเลสให
คิดเรื่องธรรม เชนเราบริกรรมธรรมบทใด เอาธรรมบทนั้นปดชองมัน สติติดกับนั้น
ไมใหออก กิเลสจะมีมากนอยออกไมได ถาสตดิีอยูแลวกิเลสไมเกิดบอกไดชดัเจนเลย 
มันจะเกิดทางสังขารทางความปรุง 

ความคิดความปรุงความอยากออกมาจากอวิชชา อยากคิดอยากปรงุอยากรู
อยากเห็นผลักดันออกมาใหคิด ทางนี้ก็เอาธรรมตีเขาไป ปดประตูปดชองไมใหมันออก 
เอาบทธรรมนั้นละทํางานแทน คิดเหมือนกันแตคดิเปนธรรม เชนพุทโธๆ หรือธัมโม 
หรือสังโฆ ตามแตจรตินิสัยชอบในธรรมบทใด เอาธรรมบทนั้นมาทํางาน พุทโธๆ ให
คิดเทานี้ไมใหคิดอยางอืน่ สติติดแนบตอไปกต็ัง้ได ถาไมอยางน้ันไมไดนะ กิเลสน้ี
สําคัญมากทีเดียว ใหไดฟดกับกิเลสเสียกอนถึงไดรูวา โลกน้ีไมมีอะไรหนักหนาเทาการ
รบกับกิเลส 

กิเลสตัวสําคัญมาก พาสัตวใหหมุนเกิดหมุนตายมากี่กัปกี่กลัปก็คือกิเลสพาให
เปน เวลาจะฆามันของงายเมื่อไร ละเอียดแหลมคมรอยสันพันคมอยูกับกิเลสหมด 
เวลาเอามันลงไดอยางราบเรียบแลวไมเห็นมีอะไรมากวนใจ นั่น นี่ละคุณคาแหงการฆา
กิเลสใหดับลงไปจากใจแลวไมมีอะไรแสดงเลยในใจ ทานวานิพพานเที่ยงเที่ยงตลอด 
สงบเงียบในหัวใจไมมีเร่ืองมีราว นั่นละทานวาทานเสวยบรมสุข นิพพานเที่ยงคือหัวใจ
ที่กิเลสขาดสะบั้นไปหมดแลวเที่ยง นั่นละเอาตรงนั้น 

ใหพากันตั้งใจภาวนา มาอยูในครัวนอยเมื่อไร มากกวาพระตั้งเปนสองเทาสาม
เทาละมัง ภาวนากันหรือเปลาก็ไมรูนะขางใน หรือมีตั้งแตหายกโทษยกกรณกัน ถาไป
นั่งไปแลวสับกันละแย็บๆๆ คนนั้นไมดีอยางนั้นคนนี้ไมดีอยางน้ัน หาอุบายยุแหย
กอกวนหาโจมตีคนนั้นคนนี้ นี่ปากอมขี้ปากบอน ปากเปนฟนเปนไฟ ไปที่ไหนเผาที่นั่น
คนประเภทนี้ ถามีอยูในวัดนี้ใครบอกมาเราไลหนีทันทีเลย สอนเพื่ออรรถเพื่อธรรม
ไมไดสอนเพือ่สงเสริมกิเลส มันนํามาอวดธรรมทําไม เร่ืองเหลานี้มีอยูทั่วไป เต็ม
โลกธาตุมีแตเร่ืองอยางนี้ แลวเอามาอวดธรรมทําไม อยาใหมีนะวัดนี้ 

ไปหากันเอาแตเร่ืองนินทากาเลยุแหยกอกวนโจมตีคนนั้นโจมตีคนนี้ ดวยความ
ถือความเลวของตัวละเปนผูวิเศษขึ้นมาในเวลานั้น ใหเขาไดมองหนาทีหนึ่ง ความชั่ว
เทานี้ก็เอา คนที่เลวเปนอยางน้ันนะ ไมไดหาของดีหาแตของเลว ไปที่ไหนยุที่นั่นแหย
ที่นี่กวนกันไปหมด อยาใหมีนะวัดปาบานตาด เราปฏิบัติมากบัพระกับเณร พระนี่ตั้งแต



 ๕

สรางวัดปาบานตาดไมเห็นมีเร่ืองมีราวอะไรเลย ตางองคตางดูหัวใจตัวเอง มันคิดแย็บ
ออกมาออกจากเรา เราเปนคนผิดเปนทีแรกแลว พอออกจากนี้กระจายออกไปผิดไป
เร่ือย กระจายไปเรื่อยเผาไปเรื่อย ไมใหมันออกดูตัวนี้ตัวสําคัญ สติเปนสําคัญจําใหดี 
ใครสติดีแลวผูนั้นจะตั้งรากตั้งฐานเขาสูความสงบ สงบแลวแนวแนเขาไปเรื่อยๆ เอา
เทานั้นละ 

พูดเดี๋ยวนี้มันหูอื้อไปหมด เวลาพดูนี้มันดังมันไมไดออกนะ จึงลําบากการพูด 
วันนี้จะพูดมากกวานี้ไมไดละ พอพูดนี้มันออกนี่ ออก มันไมไดออกปาก ใหพากันตัง้
อกตัง้ใจปฏบิัติจริงๆ อยามาเหลาะแหละใหเห็น เรารับไวดวยความเมตตา ไมไดรับไว
ดวยอํานาจวาคนนั้นมีเงินมีทองมีขาวมีของมียศถาบรรดาศักดิ์ อยาเอามาอวดธรรมวา
งั้นเลย ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาธรรม เหลานี้เปนกิเลสทั้งน้ันที่เอามาอวด ฟาดมันขาด
สะบั้นลงไปใหเหลือแตตัวลอนจอนที่นี่ไมมีทิฐมิานะ ฟาดกิเลสขาดสะบั้นไปเรื่อยๆ ถา
เอาอันนี้มาแอบมาอิงแลวมันมีทิฐิมานะเยอหยิ่งจองหองนะ แลวมักดถููกเหยียดหยาม
คนอื่น แลวผึ่งผายในตัวเอง เปนไดนะกิเลส กิเลสชอบยอชอบพองตัว แตธรรมทานไม
ชอบ ทานตรงไปตรงมา เอาละพอ จะใหพร 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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