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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 
เรียนจบทั้งทางโลกทางธรรม 

 
 (หลวงตาอานหนังสือตอบรับจากเจาฟาหญิงจุฬาภรณฯ ทรงรับสถานีวิทยุเสียง
ธรรมเพื่อประชาชนของคณะสงฆพระกรรมฐานสายหลวงปูมั่น ภูริทัตโต ไวในพระ
อุปถมัภ) 

ผูกํากับ มีคําถามจากเว็บไซคของหลวงตา คนที่หนึ่ง ดิฉันมีความทุกขทางใจ 
คือจิตกําหนดใจใหทุกข เห็นอะไรก็เกิดความทุกขทุกเวลา ทั้งๆ ที่ดิฉันอยูกับสามีทีเ่มือง
นอกกม็ีความสุขกายทุกอยาง มองโลกในแงราย เพราะจิตกําหนดใหคิด เบ่ือหนายในทุกๆ 
ส่ิงที่พบ อยากอยูในโลกนี้อยางมีความสุข พยายามไมคิดอะไร แตหามจิตใจไมได ขอความ
กรุณาชวยใหดิฉันพนทกุข กลับเปนคนปกติเหมือนคนทั่วๆ ไป อยากจะกลับมาเมืองไทย
เพื่อเขาปฏิบัติธรรม แตตอนนี้ยังมาไมไดเพราะยังไมเสร็จธุระ กรุณาแนะนําวาจะปฏิบัติ
อยางไรกอนที่จะเปนโรคจิตหรือประสาทจนเขาปฏิบัติธรรมไมไดเพราะคิดฟุงซาน บางครั้ง
ควบคุมอารมณไมไดกับการวิตกกังวลในเร่ืองตางๆ  

หลวงตา นี่ละเขาใจไหมละเร่ืองกเิลส เวลามันผลักดันออกมาจากใจนี้มันดัน
จริงๆ อะไรๆ ไมอยูมนัพุงทะลุๆ อะไรฆามนัไมไดมันเอาใหขาดๆ นี่ละตัวทุกขทางใจ 
กิเลสสมุทัยมันผลักดันออกมา ถาเขาจะรบมันแบบพระพุทธเจาพาเปนนักรบแลวก็ดับได
ทั้งนั้น เพราะไมมอีะไรเหนือธรรม ใหเอาพุทโธบังคับ จิตมนัอยากคิดไปไหน เอาพุทโธตีไว
เลย อยางไรมันก็ไปไหนไมได เวลานี้มันดันอยากคิด พอเปดเทาไรมันยิ่งแสดงเหมือนไฟ
ไดเชื้อ จิตอนันี้เวลามันออกมากๆ แลวพุงๆ เราก็เปนบากับมันดวย เพราะฉะนั้นจึงใหเอา
พุทโธบังคับ หามไมใหมันคิด เราคิดมามากตอมาก ถาเลยนี้ก็ฆาตัวตาย เอา บังคับ เอา
พุทโธบังคับไวเลยไมใหคิด ตอไป 

ผูกํากับ คนที่สองครับ ผมเปนคนหนึ่งที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา และเชื่อ
เร่ืองวิญญาณมีจริง จิตมีจริง แตกย็ังมีขอสงสัยมากมาย แตที่สงสัยมากที่สุดเห็นจะเปน
เร่ืองตนกําเนิดแหงจิตวามีความเปนมาอยางไร ชาติแรกของคนเราคืออะไร มาจากที่ไหน 
ทําไมจึงตองลงมาเกิด ทําไมไมไปนิพพานเลย อยากทราบมากๆ ครับ จะไดทราบถึงส่ิง
ที่มาที่ไป จะไดมีกําลังใจในการปฏิบัติธรรมใหดียิ่งขึ้น 

หลวงตา เขาเคยภาวนาไหมละ (สันนิษฐานวาไมเคยครับ) เราก็ไมอยากตอบ 
ไมเกิดประโยชนอะไร ไปหากําเนิดเกิดของจิต มันฟงไมไดนะ รวนเร ถาเปนผูที่เปนนัก
ภาวนาอยูแลว หากําเนิดที่เกิดของจิตนี้ เอา ตั้งลงในภาวนา หนีไมไดเลย รากเหงาเคามูล
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ของมันเกิดมาจากไหน จะรื้อขึ้นมาจากจิตตภาวนา ดังองคศาสดาพาดําเนินมาแลว นี่คือ
ศาสดาองคเอก รูหมดฐานจิต ไมวาของใครๆ สามแดนโลกธาตุ ฐานของจิตเดิมของสัตว
ทั้งหลายทรงทราบไดหมดจากจิตตภาวนา เปนพระพุทธเจาไดอยางกระจางแจง อันนี้มัน
ภาวนาหรือเปลา เอา ใหภาวนาซิถาอยากจะทราบ มีแตอยากทราบเฉยๆ อยากเปนเศรษฐี
แตขี้เกียจยิ่งกวาหมาตายมันจะเปนไดยังไง มนัก็เปนคนทุกขตลอดวันตายมันนั่นแหละ 
ตอบกันอยางนี้ดีกวา นี่ละฐานของจิต เอาตรงนี้เลย พนไมได 

นี่ไดผานมาแลวทุกอยาง เพราะฉะนั้นจึงกลาพูดทุกอยางเลย เหลานี้รูหมดแลววา
งั้นเถอะนะ จึงบอกวาเรียนจบทั้งโลกทั้งทางธรรมในหัวใจดวงเดียว หายสงสัย ปลอยวาง
โดยประการทั้งปวง หายหวง จะวาเปนสุขหรือเปนทุกขก็แลวแตใครจะวาเอา เราไมวาเรา
ปลอยหมดแลว ไมมีอะไรเกินพุทธศาสนา การพิสูจนเร่ืองจิตวญิญาณ จิตวิญญาณมีอยูกับ
ทุกคน นําธรรมพระพุทธเจาเขาไปพิสูจนมันดวยจิตตภาวนา แลวจะรู รูเปนลําดับ รู
จนกระทั่งถงึที่สุดของจิตดวงนี้ ที่เกิดของจิต ตนของจิต ปลายของจิต จะรูรวมกันมาหมด 
แตนี้มันไมไดภาวนามาถามงูๆ ปลาๆ เราก็ตอบแคนี้ นับวาตอบใหมากอยูนะ เอาละพอ 

นี้พูดอยางอาจหาญชาญชัยทุกอยาง ไมมีสงสัยในโลกทั้งสามนี่ เราหายสงสัยหมด 
จึงบอกวาเรียนโลกจบ เรียนธรรมจบ หายสงสัยทั้งสองเลย พูดอยางถาวาอาจหาญก็เลย
อาจหาญไปแลว ภาษาของโลกก็วา อยางอาจหาญชาญชัยไมสะทกสะทาน เอาของจริงมา
แบ นี่นะๆ ตาบอดหรือ อยากวาอยางน้ันอีก ธรรมพระพุทธเจาจริงขนาดนั้นแหละ แลวมัน
มาลูบๆ คลําๆ ไมมาหาตรงนี้ก็ไมมีความจริงติดหัวใจแหละ ถาลงมีพิจารณาอยางนี้ 
เฉพาะอยางยิ่งภาวนาแลวตามไดตลอดเลยถึงที่สุด หายสงสัยอยางที่วาน่ี นี้พูดตามความ
จริง หายสงสัยหมดแลว เรียกวาเรียนจบทั้งทางโลกทางธรรม หายสงสัยหมด ไมมอีะไร
สงสัย ไมมีอะไรมาเปนภาระใหจิตใจแบกหามอีกตอไปแลว ปลอยโดยประการทั้งปวง 
ธรรมของพระพุทธเจาเปนอยางน้ัน เลิศเลอมาแตไหนแตไร ที่ตรัสรูถายทอดกันมานี้มาก
ขนาดไหน แลวสัตวโลกก็ตามพระพุทธเจามากตอมากผานถึงที่สุดของจิตดวงนี้นี้มากนะ 

การพูดการจาเทศนาวาการทุกอาการของเราที่ออก เราบอกไดรอยเปอรเซ็นตเลย
วา เราไมมีกิเลสแทรกออกไปแมเม็ดหินเม็ดทราย จะเผ็ดรอนขนาดไหน ฟาดินถลมก็ตาม 
เปนเรื่องของธรรม พลังของธรรม อานุภาพของธรรมทั้งน้ันออก กิริยานี้เปนเคร่ืองมือใช 
พลังของธรรม ออกมาควรเด็ด กิริยาทางนอกก็เด็ดใหเห็น ขางในเด็ดมาแลว ผลักออกมา
ดันออกมาใหเห็น กิริยาของเราที่ปฏิบัติตอโลกเราพูดจริงๆ เราไมมีเปนพิษเปนภัยตอโลก
แมเม็ดหินเม็ดทราย เราไมมีเราบอกตรงๆ จะพูดหนักพดูเบาพูดเผด็รอนขนาดไหนก็ตาม 
บอกวาเราไมมีในหัวใจของเรา มีแตธรรมลวนๆ ออก ใครจะปฏิบัติตามก็เอา ไมปฏิบัติ
ตาม ธรรมก็ไมบังคับ แลวแตเจาของจะนําธรรมไปบังคับเจาของถาตองการเปนคนดีเทา
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นั้นเอง ทานสอนไวเปนกลางๆ นี่ก็สอนเปนกลางๆ เด็ดก็เด็ด บอกทกุส่ิงทุกอยางใหรูหมด 
จึงบอกตรงๆ เลยวาจิตดวงนี้เปนธรรมทั้งแทงแลว ไมมีกิเลสตัวใดจะมาแฝง ไมวาจะกิริยา
ใดที่แสดงออกตอโลก เราไมมีพิษมีภัยแฝงไปแมเม็ดหนิเม็ดทราย กิริยาที่แสดงออก
ทั้งหมดตอโลกน่ีไมมี ไมวาพูดเลนพูดจริงพูดเด็ดพูดเดี่ยวพูดนิ่มนวลออนหวาน ธรรมะจะ
แทรกไปๆ ทุกกิริยา ไมไดพูดแบบลอยๆ นะ มีธรรมะแทรกๆ หนักเบามากนอย ถามากก็
ดันออกอยางแรง ใหพากันจําเอานะ 

ธรรมะพระพุทธเจาเมื่อเขาถึงหัวใจแลวนิ่มไปหมดเลย สามแดนโลกธาตุเรียกวาน่ิม
ไปหมด ไมมีพิษมีภัยตออะไรทั้งนั้น บอกไมมี เราไมมีพิษมภัียตอผูใด แมความคิดที่จะ
เปนพิษเปนภัยตอโลก เราไมมี ความคิดที่เปนกเิลสก็ไมมี บอกวาไมมี เพราะฉะนั้นโลกผูที่
ตองการอรรถธรรมก็ใหฟงนะ เราจวนจะตายแลวเทศนใหฟงทุกอยาง เราไมเปนภัยตอใคร
ในโลกอันนี้ ทั้งสามโลกเราไมเปนภัยตอผูใด มแีตทําคุณประโยชนตอโลกเต็ม
ความสามารถดวยความเมตตาเทานั้น นอกนั้นเราไมมี ใครจะมาหาเรื่องราวอะไรๆ ก็
เหมือนปากอมขี้ อมลงไปเหาไป ขี้มันก็โปะหัวเจาของนั่นละ ใหมาโปะเรา บอกตรงๆ ไม
โปะ จะชมเชยสรรเสริญขึ้นฟาดจรวดดาวเทียม มันก็ไปจรวดดาวเทียมเสียเราไมเอา จะติ
ฉินนินทาโจมตี เอา เอาใหแหลกเราไมแหลก เราไมไดอยูในสิ่งเหลานี้เราไมมี เหลานี้เปน
เร่ืองมูตรเรื่องคูถทั้งนั้นละ สรรเสริญนินทาน้ําหนักเทากัน 

เมื่อจิตพอทกุอยางแลวเอาอะไรมาใสก็ไมอยู ตกหมดๆ สรรเสริญก็ตก เปน
สวนเกิน นินทาก็ตก เปนสวนเกินทั้งน้ัน ธรรมชาตินั้นพอแลวเลิศกวาทุกอยางแลวจะไปหา
หยิบอะไรมาวาเลิศกวานี้ไมมี เราพูดอยางจังๆเลยละ เราปฏิบัติมาเต็มเม็ดเต็มหนวยเต็ม
กําลังความสามารถถึงขั้นจะสลบไสลก็มีไมรูกี่ครั้ง แตไมเคยสลบก็บอกไมสลบ แตเฉียด
ตลอด เฉียดนี้ไมรูกี่ครั้งกี่หน นี่ละเรื่องฆากิเลส กิเลสตัวมันทําใหเราสูกันจนถึงขั้นจะสลบ 
แตเราไมเคยสลบเราก็บอกไมสลบ ขั้นเฉียดนี้มีๆ ตลอด เวลาเด็ดๆ อยางน้ีเด็ดจริงๆ เอา
ชีวิตเหลือก็เหลือไมเหลือก็เอา เขาสงครามตายในสงครามเลย จะเอาชัยชนะเทานั้น 
เพราะฉะนั้นเวลาผลปรากฏขึ้นมาตามความเด็ดเดี่ยวเฉียบขาด ผลจึงเฉียบขาดมาตลอด
เลยไมมีจืดจาง หัวใจดวงนี้ไมเคยจืดจาง จะเทศนอะไรหนักเบามากนอยไมเคยจืดจาง
เหมือนเขาเลานิทาน เลานิทานนี้ขบขันดีในครั้งน้ี ครั้งหลังมานิทานอันเกาไมขบขันนะ มัน
จืดชืดไปนี่เร่ืองของโลก เร่ืองของธรรมไมม ี มีรสชาติเต็มเหนี่ยวอยูตลอดเวลา จะออกแง
ไหนๆ มีรสชาติตลอดไปเลย 

เราไดบอกกับพี่นองชาวไทยเราแลวที่เราชวยไทยมานี้ อยางเปดเผยก็คอืชวยชาติ
บานเมอืง ทั้งชาติทั้งศาสนาเราชวยเต็มกําลังความสามารถของเรา นี่เราเต็มเหนี่ยวแลวนะ 
เราไมมีอะไรที่จะผิดพลาดไปพอจะไดตําหนิเราวา การดําเนินไปนี้ผิดไป ไมมี เพราะ
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พิจารณาโดยธรรมออกโดยธรรมลวนๆ จึงไมตองไปตรวจทาน เรียบรอยไปพรอมๆ เลย
ทีเดียว ใครจะยึดก็ยึดไมยึดก็เทานั้น เราสุดกําลังความสามารถ อยางพระพุทธเจาทานสอน
โลกได ๔๕ พระพรรษาทานก็ปรินิพพาน ใครจะเอาก็เอาไมเอาก็ตายกองกันอยูนี่ก็แลวแต 
ทานไมมาตายกองกันแลว นั่น มีแตพวกเราที่เกงๆ แลวมันตายกองกันอยู ถาใครอวดเกง
กวาธรรมพระพุทธเจา แลวก็จะตายกองกันอยูนี่ พวกเกงๆ พวกตายกองกนั พวกไมเกง
พวกเชื่อถอือรรถธรรมของพระพุทธเจามีทางจะเล็ดลอดออกไป ไมตายกองกันอกีตอไป 
พากันจําเอานะ วันนี้ก็เทศนเทานี้แหละ เทศนหนักมากเหนื่อยแลวนะ เทานี้ก็พอแลวละ 
เอาละพอ  
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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