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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

อํานาจแหงบารมีธรรมที่สรางมา 
กอนจังหัน 

 เอาใหจริงใหจังนะพระปฏิบัติเรา ที่พูดย้ําแลวย้ําเลาคือสตินะ สติอยาใหเผลอ
ตัว เคลื่อนไหวไปไหนๆ สติจับติดๆ ตลอดเวลา กิเลสจะเกิดไมได อาการเคลื่อนไหว
ของเรานี้กิเลสเกิดตอนนั้นละ คือเราเผลอ เมื่อเผลอแลวกิเลสจะเกิดตามอาการที่เผลอ 
ถาสติจับติดๆ งานการอะไรๆ สติจับติดๆ ไมเผลอ กิเลสไมเกิด มันเร็วที่สุดนะกิเลส 
ใครรูวากิเลสเกิดไดยังไง เกิดดวยวิธีการใด นี่ตามติดมันหมดแลวจึงไดเอามาสอน 

เร่ืองสติเปนสําคัญ ใครไมเผลอสต ิ กิเลสจะไมเกิด เผลอเมื่อไรกิเลสเกิดเมื่อ
นั้นๆ สติเปนสําคัญมาก ตั้งใจประพฤตปิฏิบัติ ภัยมหาภัยอยูที่หัวใจ อยาไปคิดวาภัย
อยูที่นั่นที่นี่ ภัยอยูที่หัวใจของสัตวโลก โลกรอนมากคือภัยไดแกไฟอยูภายในใจนั่น มัน
อยูภายในๆ ไมมีใครดู มีพระพุทธเจาพระองคเดียว จากน้ันก็พระสาวกดูไฟ ดับไฟได
หมดทานเหลานี้ มีพระพุทธเจา พระอรหันต สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา ดับไฟไดหมด 
ไฟกับทกุขมาดวยกัน ไมมีตลอดไปเลย ดับกันไดที่นี่ดวยสติเปนพื้นฐานสําคัญมาก 

ถาขาดสติเมื่อไรนั่นละกิเลสรุมเอาๆ กินโตะกันแหละ กิเลสกินโตะกัน กนิโตะที่
หัวใจพระเซอๆ ซาๆ นั้นแหละ ถาสติมีอยูแลวกเิลสจะไมเกิด ไมเกิดมันก็ไมลุกลาม ถา
กิเลสแลวลุกลามไดเลย ถาไมเกิดลุกลามไมได ถกูบังคับดวยธรรมคือสติธรรม ปญญา
ธรรม สติเปนของสําคัญมาก 

เอาใหจริงใหจังการประพฤตปิฏิบัติ ทานทั้งหลายองคศาสดาเปนยังไง ใหดู
หัวใจของเราเวลานี้ องคศาสดาคือธรรมทั้งหลายกําลังถูกกิเลสเหยียบย่ําทําลายที่หัวใจ 
เราอยูกับศาสดาแตมองไมเห็นศาสดาเลย เอา เปดออกดวยสติปญญา ศรัทธา ความ
เพียร เราจะไดเห็นขึ้นที่นี่ จาขึ้นที่นี่แลวถามหาพระพุทธเจาที่ตรงไหน ไมตองถาม เปน
อันเดียวกันเลย 

ขอวัตรปฏิบัติทุกอยางก็ไมมีที่ตองติ ความพรอมเพรียงสามัคคีของพระในวัดนี้ 
รูสึกวาเปนมาโดยลําดับลําดาสม่ําเสมอ ไมคอยไดตองติวาการทําขอวัตรปฏิบัติขาด
ความพรอมเพรียงสามัคคี เห็นแกตัวเห็นแกเร่ืองของตัว อยางน้ีไมมีในวัด เทาที่เรา
สังเกตมาตลอด เมื่อธรรมมีในใจแลว ความพรอมเพรียงเปนธรรมก็เขากันไดสนิทๆ  

ใครอยาไปสนใจกับเรื่องอะไรนะ ใหดูหัวใจตัวเอง นั่นละมหาภัยกิเลสเกิดที่นั่น 
สติจับกันที่นั่นๆ ภัยจะไมเกิด ถาเผลอเมื่อไรเปนไดเร่ืองแหละ ลุกลามๆ ไปเลย พวก
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นักภาวนารูสาเหตุของกิเลสเกิดขึ้นจากไหน สาเหตุของมันกเ็พราะความเซอซาของเรา 
ไมมีสติ เกิดที่นั่นเผาเราที่นั่น ถาสติดีแลวไมเปนไร คอยดีขึ้นๆ เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

เราสังเกตดูธาตุขันธตั้งแตวันประคบยามามันออนตลอดๆ ไมฟน เมือ่เชานี้ดู
ฉันจังหันแปลก ไมเคยเปนมันก็เปนของมัน คอยดูผลของมนัจะเปนยังไง เราคอนขาง
แนใจวากําลังจะคอยฟนขึ้นมา เมื่อเชานี้ฉันจังหันผิดปรกติเอามากทีเดียว มันอาจจะ
เร่ิมฟนกําลังขึ้นมาละทา ตั้งแตวันประคบยามีแตออนลงๆ ตลอด วันนี้ฉันจังหันก็เห็น
ธรรมดาๆ แตเมื่อเชาผิดธรรมดา มันคงจะคอยฟนกําลังขึ้นมาแหละ 

กําลังวังชาของเรา ระยะนี้รางกายออนมากเชียว มันจะออนเพราะเหตุผลกลไก
อะไรก็ไมทราบ พอทราบไดตั้งแตตอนที่ประคบ นั่นละเปนตนเหตุ วันนั้นมันระบม
หมด รางกายทุกสัดทกุสวนระบมไปหมดเลย กระดูกอะไรตอกันเหลานี้เปนหมด ปวด
หมดทั้งตัว นั่นละจึงใหเอายามาประคบลองดู ตั้งแตนั้นมาละกําลังคอยลดลงๆ มัน
วันที่เทาไรนาประคบยา หลังจากนั้นก็ไปเวียงจันทน ไปเวียงจันทนก็ตอนกลางคืนเที่ยง
คืนไข เที่ยงวันไปสรางที่เวียงจันทน ๑๒ ชั่วโมง 

ใหพากันตั้งใจภาวนานะเวลางานคอยเบาบาง งานนอกละสวนมากไปทําลายงาน
ภายในคือการภาวนา โดยมากมักจะเอางานภายนอกเปนงานสําคัญมากกวางานภายใน 
งานภายในคืองานจิตตภาวนาชําระกิเลสตัวยุงมากๆ  มันไปชอบเอางานภายนอกซึ่ง
เปนตัวยุงเขาไปเหยียบภายในอีก เลยยุงใหญ อยากเห็นความสําคัญของตัวเราเอง
ตั้งแตชีวิตจติใจเกิดมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ ใหพิสูจนกันโดยทางจิตตภาวนา ที่วา
พระพุทธเจาวิเศษวิโสยังไงๆ จะมายืนยันกันที่ใจเรา 

งานทั้งหลายไมมีงานใดทีจ่ะหนักมากยิ่งกวางานรื้อถอนกิเลสออกจากใจ งานนี้
งานหนักมาก เพราะเปนงานของวฏัวน งานของกิเลสสรางวัฏจิตวัฏวนวัฏทุกขเขาสู
หัวใจสัตวโลก หมุนอยูภายในจิตใจตลอดมา เวลาจะถอนมันออกนี้จึงถอนยากลําบาก
มาก และยากที่สุดก็คอืการถอดถอนกิเลสวัฏจิตออกจากหัวใจนี้ยากที่สุด พอถอนนี้ได
แลวก็หมดเลยที่นี่ ในโลกสามโลกธาตุนับแตธาตุขันธของเราลงไปเรื่อยๆ เรียกวาเปน
สมมุติทั้งหมด หมด ไมมีอะไรเขาไปแทรกจิตใจใหไดรับความทุกขไดเลย มีกิเลส
เทานั้น นั่น ทําไปทํามากไ็มพนกิเลส มีกิเลสเทานั้นเปนหอกเปนหลาวเปนอะไรทิ่มแทง
หัวใจตลอดเวลา พอเอาอันนี้ออกหมดแลวหมดโดยสิ้นเชิง ทุกขไมมีในพระอรหันต ใน
พระพุทธเจา 

ทุกขเกดิจากกิเลส เร่ืองธาตุเร่ืองขันธเปนธรรมดาไมใชเร่ืองของกิเลส เจ็บไขได
ปวย ปวดหัวตัวรอน ไมใชกิเลส เปนเรื่องของธาตุขันธแปรสภาพของมันไป แตทกุข
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ภายในจิตใจนี้เปนเพราะกิเลสลวนๆ ทีนี้พอแกอันนี้ออกหมดโดยสิ้นเชิงแลว เรียกวา
ฟาดินถลมเลย วัฏจักรหมุนถลมลงเลยไมมีเหลือ ทานแสดงไวในธรรมสรุปวา งานน้ี
สําเร็จลงเรียบรอยแลววา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ นาปรํ อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ 
พรหมจรรยไดอยูจบแลว พรหมจรรยคือการฟาดฟนกับกิเลส ไดเสร็จสิ้นลงไป
เรียบรอยแลว งานที่ควรทําคืองานแกกิเลสก็ไดทาํเรียบรอยแลว งานอื่นที่จะทําใหยิ่ง
กวานี้ไมมี ฟงซ ิ

งานแกกิเลสเปนงานที่หนักมากที่สุด ไมมงีานใดเสมอเลย จึงวา นาปรํ อิตฺถตฺ
ตายาติ ปชานาติ งานอื่นที่จะยิ่งไปกวางานแกกิเลสน้ีไมมี เปนงานเสร็จสิ้นวัฏจักรวัฏ
จิต หมดดวยจิตตภาวนา งานภายนอกงานในโลกนี้ไมมีส้ินสุด เพราะเปนงานของวฏั
จักรวัฏวน งานของกิเลส เจือไปกบัความจําเปนแหงธาตุขันธ มันหมุนกันไป สุดทาย
เลยกลายเปนงานกิเลสมากกวางานธาตุขันธ เชน สมบัติเงินทองขาวของซือ้หามาพออยู
พอกินพอเปนพอไป หมดทั้งโคตรทั้งแซกินกนัก็ไมหมดอยางน้ี มันก็ไมอยูในจุดนี้ 
ความอยากความทะเยอทะยาน นตฺถิ ตณฺหาสมา นที แมน้ํามหาสมุทรยังสูความอยาก
ความทะเยอทะยานนี้ไมได 

แมน้ํามหาสมุทรมีฝงมีฝานะ แมน้ําคือตัณหานี่ครอบไปหมด ไมมีฝงมฝีา ได
เทาไรยิ่งอยาก ไดเทาไรยิ่งทะเยอทะยาน แลวก็ไมไดคํานึงถึงวาการขวนขวายวิ่งเตน
เพราะอํานาจแหงความอยากความทะเยอทะยานนี้ไดผลดีอยางไรบางไมเห็นมี แย็บ
ออกมาวาเราไดนั้นไดนี้เทานั้นหายเงียบ ดีดดิ้นใหมหาใหม ทุกขจนกระทั่งวันตาย เอา
ธรรมจับถึงไดรู งานของกิเลสไมมีส้ินสุดเลย มีเทาไรมีเถอะ ไดเทาไรไดเถอะ คําวาพอ
นี้จะไมมีในหัวใจดวงกิเลสบรรจุอยูในนั้นเลย 

ถางานของธรรม ธรรมแทรกเขาไปตรงไหน ความพอดิบพอดีจะคอยมีเปน
ลําดับลําดาไปเรื่อย จนกระทั่งถงึที่สุดวิมุตติหลุดพน ขาดสะบั้นไปเลย ความตองการ
อะไรหมดเลย หมด พรหมจรรยอยูจบแลว ตั้งแตวันนั้นไปทานไมมีอะไร
ตะเกียกตะกายทะเยอทะยานที่จะฆากิเลสตอไป จึงวางานมหันตภัยที่สุดก็คืองานการ
แกกิเลส กิเลสน้ีเปนมหันตภัย งานนี้เปนงานหนักมากทีเดยีว โลกเขาไมไดทํากัน มีแต
พระพทุธเจาประกาศปางๆ ในแดนพุทธศาสนาเทานั้น ผูถือพุทธศาสนาจะพอสัมผัส
สัมพันธบางถาเกี่ยวของกับจิตตภาวนา ถาไมเกี่ยวของกับจติตภาวนา ไปกิ่งกานสาขา
ดอกใบก็เปนบุญเปนกุศลเหมือนกัน แตไมเขาถึงรากแกวที่จะถอดถอนวัฏจักรวัฏจิต
ออกจากใจได คือกิเลสอยูที่นั่น เหมือนจิตตภาวนา 

จิตตภาวนานี้เปนที่รวมของบารมีทั้งหลาย ที่เราสรางมามากนอยนั้นรวมมา 
เหมือนน้ําไหลมาจากที่ตางๆ รวมลงๆ เราสรางทํานบใหญคือจิตตภาวนา เมื่อจิตต
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ภาวนาไดเร่ิมสรางตัวขึ้นมาแลว คุณงามความดีทั้งหลายจะไหลเขามาสูที่นั่นๆ แลว
หนุนกันขึ้นใหหลุดพนไปดวยจิตตภาวนาเปนผูนํา เปนแกนนํา อันนี้สําคัญมาก ขอให
พากันสรางความดีใหดี จิตดวงนี้อาศยัเจาของนั่นแหละ ถาเจาของเซอก็ทําลายใจตัวเอง
ใหไดรับความเดือดรอนวุนวายตลอดทุกภพทุกชาติไป เจาของเปนผูทําเองนะ ทําความ
ชั่วความเสียหายความทุกขความทรมานใหแกตัวเอง ดวยความทะเยอทะยานของกิเลส
นั้นแหละ กิเลสละพาทํา ทีนี้เมื่อเรามีความดี เราสรางความดี ก็เปนเครื่องทดัทานกนั
ตานทานกัน ส่ิงเหลานั้นก็คอยเบาลงๆ เมื่อความดีมีมากแลว ถึงขั้นเวลาที่จะไปแลวอยู
ไมไดเลย 

อยางตัวอยางที่วาพระยสกุลบุตร พอแมมีลูกชายคนเดียว เปนเศรษฐีดวย กอง
เงินกองทองเต็มไปหมดเลย อยูไมไดนะถึงกาลเวลาแลว แตกอนก็วาเพลิดเพลินใน
สมบัติเงินทองขาวของ เพราะไมมีที่ยึดภายในจิตใจ เลยอาศัยเหลานั้นเปนเคร่ืองยึด
เครื่องเกาะเปนอารมณของใจวา เรามีส่ิงนั้นสิ่งน้ีเปนความสุขไปวันหนึ่งๆ ทีนี้พอธรรม
เขาสูใจแลว สมบัติอันนี้เปนสมบัติที่แนนหนามั่นคง ตายใจดวยไมมีพลัดพรากจากไป
ไหน พอสมบัติอันนี้ปรากฏขึ้นหนาเขาๆ ส่ิงเหลานั้นเลยเปนโมฆะไปหมด เปนฟนเปน
ไฟ อยูไมได 

ที่นี่วุนวาย ที่นี่ขัดของ สุดทายก็โดดออกไปเลย ไปก็ไปหาพระพุทธเจาซึ่งกําลัง
เดินจงกรมอยู พระองครับสั่งวา มานี่ยส ที่นี่ไมขดัของ ที่นี่ไมวุนวาย มาที่นี่ ทานก็สอน
ธรรมไดบรรลุเปนพระอรหันตขึ้นมา นั่นละถึงกาลเวลาแลวอยูไมได สมบัติเงินทองกอง
เทาภูเขานี้กลายเปนฟนเปนไฟไปหมดเพราะอํานาจแหงบารมีธรรมที่สรางมา ใหเห็น
ภัยไปหมด ปลอยไปหมดๆ ดีดผงึขึน้เขาสูธรรมไปเลย เปนอยางน้ันละ ใจดวงนี้ไดที่
พึ่งเต็มที่แลวผานไดเลยๆ 

ตองไดสรางนะไมสรางไมได ตองทกุขลําบาก ผูบําเพ็ญภาวนาตองเปนผูอดผู
ทน อยาเห็นแกอยูแกกินแกหลับแกนอน เร่ืองรางกายเปนของใหญมาก แมแตมาอยูใน
วัดนี้ก็เห็นสวนรางกายเปนของสําคญัออกหนาออกตาตลอด ไปทีไ่หนเห็นแตเครื่อง
ปรนปรือรางกาย ส่ิงที่จะปรนปรือจิตใจใหไดรับความสงบเย็นใจนี้ไมคอยมี อยูในทาง
จงกรมมันกส็รางวัฏจักรวัฏจิตเขาอยูภายในใจ เดินจงกรมอยูกิเลสก็สรางอยูภายในตัว 
นั่งภาวนาอยูก็เหมอ จิตวิ่งไปตามกิเลสไมไดวิ่งไปตามธรรม กิเลสมันสอดมันแทรกอยู
ตลอดเวลา 

เวลาที่เรายังไมไดหลักไดเกณฑเปนอยางน้ีกันทั้งนั้น แตเวลาไดหลักไดเกณฑมี 
เราทําไมหยุดไมถอย บาํเพ็ญไมหยุดไมถอย สรางสติปญญา ทีแรกสรางสมถธรรมคือ
ความสงบใจดวยจิตตภาวนา จะเปนคําบริกรรมคําใดก็ตามนํามากํากับใจ ใหใจไดยึด
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ไดเกาะอยูกบัคําบริกรรม ตอไปใจจะเปนตัวของตัวขึ้นมาเปนความสงบเย็นใจขึ้นมาๆ 
จากน้ันจิตก็แนนหนามั่นคง ทานเรียกวาเปนสมาธิ เมื่อจิตเปนสมาธิ จิตอิม่อารมณแลว
ทีนี้พาออกเดินทางดานปญญาวิปสสนา พิจารณาแยกธาตุแยกขันธแยกทุกส่ิงทุกอยาง
ทั้งภายนอกภายใน ไมวาใกลวาไกล กวางแคบ พิจารณาแยกธาตุแยกขันธใหลงในกฎ 
อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา อสุภะอสุภังไปหมด ทิ้งปวะหมดเลย สวนวัตถุหมด 

ทีนี้ก็ยังเหลือแตนามธรรมภายในจิตใจ พิจารณาทางนามธรรมซึ่งเปนกระแส
ของจิตออกมาหลอกตัวเอง ตามเขาไปๆๆ จนกระทั่งถงึจุดรากแกวแหงวัฏจักรของมนั
คืออวิชชา มันก็หมุนเขาไปหาตรงนั้น ถอนพรวดขึ้นมาหมดแลวเรียกวาถอนหมดโดย
ส้ินเชิง กิเลสตัณหาอะไรไมม ี ทุกขไมมี นั่นเรียกวาพนทุกขดวยจิตตภาวนา 
เพราะฉะนั้นทานจึงสอนทางดานจิตตภาวนา พุทธศาสนานี้ถือหลักจิตตภาวนาเปนราก
แกวสําคัญ อยางอื่นก็เปนบุญเปนคุณเปนกุศล แตเปนกิ่งกานสาขาดอกใบของจิตต
ภาวนา เมื่อจิตตภาวนามีแลวสิ่งเหลานั้นจะงอกเงยขึ้นไปๆ สวยงามไปตามๆ กัน สด
ชื่นไปตามๆ กัน แลวรวมเขามาสูใจนี้หมดเลย พอใจไดเต็มที่เต็มฐานแลวดีดผึงเลย 
นั่นละทานวาพนทุกข พนที่ใจ 

เพราะกองทกุขนี้อยูที่ใจ ไมไดอยูที่ดนิฟาอากาศ จักรวาลใดไมมีทุกขไมมสุีขอยู 
อยูที่หัวใจดวงเดียว เมื่อชําระตรงนี้ไดแลวใจจะเบิกกวางออกๆ  บรมสขุขึ้นที่หัวใจเลย 
ดังพระพทุธเจาพระอรหันตทาน ทานขึ้นที่หัวใจทานดวยจิตตภาวนา ใหพากันตั้งอก
ตั้งใจ จิตนี้มนัดิ้นมากนะ ตัวดิ้นสําคัญคือตัวจิต ตองเอาจิตตภาวนาเปนน้ําดับไฟ ระงับ
ลงๆ ไมใหมันดีดมันดิน้เกินไป มนัดิ้นก็ใหมันดิ้นอยูกับคําบริกรรมภาวนา ไมใหดิ้นไป
เร่ืองนั้นเรื่องน้ีซึ่งเปนเรื่องของกิเลส ใหดิ้นอยูในนี้ ดิ้นไปดิ้นมากับธรรมนี้ ธรรมนี้พา
ใหเกิดความสงบเย็นใจๆ ดิ้นอยูกับคาํบริกรรม สติจับไวตรงนั้น แลวก็คอยสรางความ
สงบขึ้นมาภายในใจ ตอไปใจก็เย็นๆ สงบเย็นแนนหนามั่นคงขึ้นเรื่อยๆ อารมณ
เหลานั้นที่กวนใจมากๆ ลดลงๆ สุดทายถึงขัน้สมาธิความอิ่มอารมณแลวไมอยากคิด
อยากปรุงเลย มันกวนใจ นั่น 

เพราะฉะนั้นทานจึงวาติดสมาธิ จิตของผูมีความสงบแนวแนแลวมักติดสมาธิ 
ไมออกทางดานปญญา เพราะอยูกับสมาธิทั้งวันทั้งคืนสบายตลอดไปเลย ติดสมาธิ ถา
ไมมีผูสอนทางดานปญญาจะไมออก ติดจนตาย เมื่อมีผูสอนทางดานปญญาใหแยกจาก
จิตที่อิ่มอารมณแลว ใหนําจิตที่อิ่มอารมณนี้ออกพิจารณาแยกธาตุแยกขนัธดวย
สติปญญา พินิจพิจารณาแยกสวนแบงสวน แลวคอยปลอยวางๆ จิตเบิกกวางออกไปๆ 
ทางดานวัตถุหมดยังเหลือแตนามธรรม คือความคิดความปรุงออกมาจากใจ ตามตอน
กันเขาไปๆ จนกระทั่งถงึ อวิชฺชาปจจฺยา สงฺขารา ถอนพรวดอวิชชาออกหมดแลว วัฏ
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จักรขาดสะบั้นไปพรอมกนัเลย นิพพานสดๆ ขึ้นที่นั่นแหละ พากันจําเอานะ วันนี้พูด
เทานี้แหละพอ จะพลัดพรากจากไปบานเรือน ก็ใหไปดวยความผาสุกเย็นใจ ผูอยูนี่ก็ให
ภาวนากันเทานั้นแหละ ตอไปนี้จะใหพร 

สมทบกองทนุวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ๑,๑๑๑,๑๑๑ บาท ๑๑ สตางค 
(สาธุ) ธรรมอินทรเอามาจากแมชีแกว ๑ ลานบาท เราก็สมทบเขาไป ๑ ลานบาท เปน 
๒ ลานบาท แลวนี่อีกเปน ๓ ลานบาทพวกกองทุนมูลนิธ ิ นี่มีเพื่อประโยชนแกโลก
ทั้งนั้นไมไดเพื่อเรา เราเพื่อโลกทัง้นัน้ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

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

