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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

สิ้นกิเลสแลวสิ้นทุกข 
 วัดเรานี่แนนตลอดนะพระ ในวัดนี้แนนตลอด ผูที่จะขออยากมาพักภาวนาก็
ลําบากเหมือนกัน เพราะทางนี้มันแนน มันรับลําบากนะ วัดนี้เปนวัดภาวนามาตั้งแต
เร่ิมมาสรางวัดที่นี่ สม่ําเสมอเรื่อยมา อะไรจะหลุดจะขาดจะลดไปบางก็ตาม สวนการทํา
ความเพียรภาวนานี้ลดไมได พดูจริงๆ เพราะเราไมเห็นคุณคาอะไรมากยิ่งกวาจิตต
ภาวนาในหัวใจของผูปฏบิัติทั้งหลาย จากน้ันก็กระจายเลย หัวใจสําคัญทุกคน แตไมมี
ส่ิงที่มีคาเขาไปประดับ มันก็มีแตมตูรแตคูถ เลวรายก็คือหัวใจ หัวใจเลวรายเพราะ
ไมไดรับการอบรม นอกจากนั้นทางต่ําทรามก็เส้ียมสอนไปใหต่ําลงๆ หาความสงบเย็น
ใจไมได 

ใจนี้พรอมเสมอ เหมือนผาขาววางั้นเถอะ คอยซมึซาบทุกอยาง ผาขาว แลว
สกปรกงายดวย ติดงาย ติดอารมณตางๆ งายดวย อารมณทางธรรมติดยากอยู ในเวลา
ฝกหัดเบื้องตน มักจะตดิกับอารมณต่ําทราม สกปรกรกรุงรัง ทีนี้ผลของมันก็ทําใจให
เกิดความเดือดรอนวุนวาย นั่นละผลของความสกปรก ผลของความสะอาดคือไดรับ
การอบรมมาจากธรรมก็สะอาดสะอานสงบเย็น 

ใจจึงเปนธรรมชาติที่สําคัญอยางยิ่งที่จะตองไดรับการอบรม อบรมก็ตองเอา
ธรรม อยางอื่นไมเปนของคูควรกันกับใจซึ่งเปนของเลิศเลอสุดยอดกไ็ด พระพุทธเจา
ถึงนิพพานคือหัวใจสุดยอดจากการอบรมเต็มที่แลว ถาต่ําทรามก็ต่ําสุดยอดอกี เมื่อได
ถูกเส้ียมสอนไปในทางไมดี จึงควรฝกฝนอบรมตนเสมอ อยาใหเปนไปตามใจชอบ 
ความชอบใจชอบแตอยางต่ํานะ อยางสูงไมคอยชอบ จิตใจมันก็ต่ําไปเรื่อยๆ ถาได
ฝกอบรมในทางที่ถกูที่ดกี็คอยดดีขึ้นๆ เร่ือยๆ 

อํานาจของกเิลสน้ีแหม รุนแรงมากนะ แตไมมีอะไรชําระซักฟอกหรือทรมาน
กิเลสใหหมดสิ้นไปจากใจได นอกจากธรรมอยางเดียว มีธรรมเทานั้น อยางอื่นไมได
เลย ตองธรรมเปนของสําคัญ ฝกอบรม เวลามันพยศ มันพยศจริงๆ นะจิต ก็ส่ิงเลวราย
อยูภายในจิตพาใหจิตพยศนะ ตามธรรมดาของจิตก็ไมพยศ แตส่ิงที่เขาไปเกี่ยวของดี
และชั่วแหละทําใหจิตเปลี่ยนแปลง ถาส่ิงไมดอีารมณไมดีเขาไปเกี่ยวของกับจิตใจแลว 
ก็ทําใจใหวาวุนขุนมัวหาความสุขไมได จะนั่งอยูบนกองสมบัติเทาภูเขาตัวเองก็ไปรอน
อยูบนกองสมบัตินั่นแหละ ถาใจมีส่ิงเลวรายทั้งหลายเผาอยูตลอด 

ถามีความดีซึ่งไดรับการอบรมมาก็เย็น อยูที่ไหนก็เย็นๆ เย็นอยูที่ใจนะ ไมได
เย็นอยูที่สถานที่ดินฟาอากาศที่ไหน เย็นอยูที่ใจที่ไดรับการอบรมหรือเส้ียมสอนในทาง
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ดีแลวคอยดี ทางไมดีไดรับการเส้ียมสอนจิตต่ําลง ผลแหงความต่ําของจิตก็เดือดรอน
วุนวาย ผลแหงความไดรับการอบรมทางดานจิตใจก็สงบรมเย็นๆ นี่ละที่วาธรรม ศาสน
ธรรมเปนน้ําที่สะอาดสุดยอด ซกัฟอกจิตใจ น้ํานี้ซักฟอกไดเฉพาะใจ ไปซักฟอกอยาง
อื่นไมมีความหมาย ถาเขาไปซักฟอกใจแลวมีความหมายขึ้นทันที ทานเรียกวาธรรม 

ธรรมกับใจเปนของคูควรกัน และกิเลสกับใจก็เชนเดียวกันเปนของคูควรกัน 
แลวแตผูรับผิดชอบในหัวใจตัวเองจะคัดเลือกยังไงเขามาเกี่ยวของกับใจ ถาไมคัดเลือก
สุกเอาเผากินก็มีแตความเลวรายภายในจิตใจ ผลของมันก็แสดงความเดือดรอนวุนวาย 
ถาไดรับการอบรมแลวจิตใจก็เยือกเย็น อยูที่ไหนก็เย็นๆ ดังที่เคยพูดใหทานทั้งหลาย
ฟงมานี้ เราหาแทบเปนแทบตาย ความทุกขยากลําบากที่สุดคือการชําระกิเลส ใน
ขณะเดียวกันก็เสาะแสวงหาธรรมดวยความพากเพียรวิธีการตางๆ 

เวลาทุกข ทุกขมากจริงๆ นะ มากที่สุด เพราะอํานาจของกเิลสมันหนาแนน ให
หาความสุขไมไดๆ วันหนึ่งๆ เวลาซักฟอกฝกทรมานหนักเขาๆ ก็ดขีึ้นๆ จนถึงขั้นได
พูดใหบรรดาพี่นองทั้งหลายฟง จิตชนิดนี้ก็ไมเคยคิด ก็เกิดขึ้นจากการฝกฝนอบรม 
ที่วาน่ังอยูนี้มันสวางไสว ยืนอยูสวางไสวครอบโลกธาตุ ทางภายในนี่จาครอบโลกธาตุ 
จนกระทั่งไดอัศจรรยตัวเองนี่กเ็คยพดูใหฟง เวลาเลวรายก็เลวรายที่สุด เปนแตวาไมได
พูดใหฟง เพราะตางคนตางมีเต็มหัวใจ ก็ไมทราบจะเอามาอวดกันอะไรของเลวราย แต
ของดีนี่มีนอยมาก จงึไดเอามาพดูเพื่อเปนคติเครื่องเตือนใจใหฝกฝนอบรมตนเพื่อ
ความเปนคนดี จิตมีสงาราศีภายในตัวเอง 

เวลาเราฝกฝนอบรมถึงขัน้สวางไสวแลว มันสวางไสวจริงๆ จิต จนกระทั่งได
อัศจรรยตัวเอง โอโห จติเรานี้ทําไมถึงไดสวางไสว อัศจรรยเอานักหนา แลวอัศจรรย
ตัวเองทั้งๆ ที่กิเลสยังมีอยูนะ มันก็ไดรับความอัศจรรยขึ้นมาจากผลแหงการอบรม มัน
สวางไสว เหมือนวาจิตนี่มันวางครอบโลกธาตุไปหมดเลย จิตดวงนี้ละ ทั้งๆ ทีก่ิเลสยัง
อยูนะ มันกย็งัไดรับความอัศจรรยจากตัวเอง เพราะการอบรม ตนเหตุคือการอบรม 

ไปยืนอัศจรรยรําพึงเจาของอยูบนภูเขาวัดดอยธรรมเจดียนี่แหละ ที่มันเดน วัด
ดอยธรรมเจดียนี้เดนหลายพัก วัดดอยธรรมเจดียจึงเปนวัดที่ไมลืมละ เดนที่อัศจรรย
ตัวเองทั้งๆ ที่กิเลสยังมีอยูก็อยูวัดดอยธรรมเจดีย เดนเวลาสุดทายก็วัดดอยธรรมเจดีย 
อยูวัดนี้ละ วัดดอยธรรมเจดีย เวลามันอัศจรรยๆ จริงๆ มันสวางไสวครอบไปหมดจติ
ดวงนี้ ทั้งๆ ที่กเิลสก็ยังมีอยู จนไดรําพึงกับตัวเอง อทุานขึ้นภายในใจวา โถ ทําไมจิต
เรามันถึงไดสวางไสวเอานักหนา อัศจรรยเหลือประมาณ 

ทีนี้ธรรมทานกลัวจะหลงละซี ทานเตือนขึ้นมาเลย เปนคําๆ ขึ้นมาในใจเหมือน
คนพูดใหฟง พูดอยูในใจขึ้นเปนคําๆ ถามีจุดมตีอมแหงผูรูอยูที่ไหน นั้นแลคือตัวภพ
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คือตัวภัย ยังไมใชสุขที่แทจริง ทั้งๆ ที่เราก็ชมเชยตัวเองวาเปนความสุขความอัศจรรย 
เพราะจิตนี้มันสวางครอบภูเขาวัดดอยธรรมเจดีย แลวธรรมทานก็เตือนขึ้นมา ถามีจุดมี
ตอมแหงผูรูอยูที่ไหนนั้นแลคือตัวภพ ก็คือจุดแหงความผองใสแหงความสวางไสวนั้น
ละ เวลาเราจะรูก็ไปรูที่ภูเขาลูกนี้อีก ตอมอันนั้นขาดสะบั้นลงไปนี้มันพังจาคราวนี้มันไม
เปนอยางน้ันซิ มจีุดมีตอมแหงผูรู ผูรูนี้ทรงไวซึ่งความเศราหมองความผองใสความ
อัศจรรย หรือความทุกขรอนตางๆ อยูที่ใจ 

เวลาฝกฝนอบรมแลวถึงขั้นที่อัศจรรยตัวเองก็อัศจรรยเหมือนกันนะ อัศจรรยที่
มันสวางไสวเอาเสียจนเหมือนวาครอบโลกธาตุ นูนนะมันวางไปหมดเลย นั่นยังไมหมด
นะนั่นกิเลสยังไมหมด มันก็ยังไดรับความอัศจรรยตามกําลังแหงการประพฤติปฏิบัติ
ของเรา ทีนี้เวลามันอัศจรรยเต็มที่มันก็เปนที่นั่นละ ภูเขาลูกนั้นละ จาขึ้นมาคราวนี้แลว
หมดเลย ไมมีที่ไหนๆ ที่วาจุดมีตอมผูรูอยูไหนไมมี จาทีเดียวครอบโลกธาตุเลย ที่นี่
หมดละหมดจุดหมดตอม ไมมี จาเอาเลยทีเดียว จิตดวงนี้เปนธรรมทั้งดวง เรียกวาเปน
ธรรมธาตุแลว นั่นจิตเวลาไดเต็มที่แลวถึงขั้นเปนธรรมธาตุ หรือนิพพานทั้งเปน เปน
ธรรมธาตุก็เรียกอยูภายในใจ 

ใจดวงนี้เปนธรรมธาตไุด เวลาฝกเต็มที่สุดขดีแหงการฝก หมดทางที่จะ
ขวนขวายอะไรอีกแลว นั่นละเปนธรรมธาตุ จาเลยเชียว นี่ละการฝกจิตใจ ถาไมฝก
ปลอยใหเปนไปตามบุญตามกรรมมันก็เปนอยางน้ีแหละ ที่ไหนเมืองไหนประเทศไหน
โลกใดที่หาความสุขในใจมันไมมีนะ นอกจากผูบําเพ็ญธรรม ถาผูบําเพ็ญธรรมมี สุขก็
สุขกับสิ่งเหลานั้นเหลานี้ คอยแตจะหลุดจะพลัดตกพรากจากเจาของไป ไดนั้นมาอันนี้
เสียไป ไดนี้มาอันนั้นหายไปอยูอยางนี้ตลอด ตกขึ้นมาคางแลวตกไปๆ หาความสุขที่
แนนอนไมได 

ความสุขที่แนนอนก็คือใจ เวลากิเลสตัวเปนกฎอนิจจังขาดสะบั้นลงไปหมดแลว
มันก็จาเลยที่นี่ ทีนี้จาละหมดไมมอีะไร หายสงสัยนะ จิตเวลาฝกไดใหเตม็ที่ฝกอยางนั้น
ละ ฝกไดเต็มที่ไมมีคําวาทุกขภายในหัวใจ หมดโดยสิ้นเชิง สุขในหัวใจของทานผูส้ิน
กิเลสคือตัวมัวหมองมดืตื้อ หรือตวัเปนภัยสิ้นสุดลงไปจากใจแลว จิตนี้จาตลอดเวลา 
เรียกวานิพพานเที่ยง หรือธรรมธาตุอยูนั้นละ นั่นละถึงที่ สุดขีดแลว จะเพิ่มอะไรอีกก็
ไมได จะเอาอะไรออกก็ไมได เพิ่มกไ็มได เรียกวาพอดีแบบอัศจรรยของจิตที่ไดฝกฝน
อบรมเต็มที่แลวเปนอยางนั้น ขอใหพากันฝกบางนะ 

จะเจอเจอที่ใจ หาความสุขจะไปเจอที่ไหนไมมี หาความทุกขก็เหมือนกนั ทุกข
ไมหาแตมันก็มีอยู เพราะเราชอบเสาะแสวงหาสิ่งที่ใหเปนพิษเปนภัยใหเกิดความทุกข 
มันก็เกิดความทุกขไปเรื่อยๆ ถาเราเสาะแสวงหาความดีงามมันก็มคีวามดีเขามา
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ประดับใจของเราใหสงางามขึ้นบาง และสงางามมากขึ้นโดยลําดับ จนกระทั่งหาที่ตองติ
ไมได นี่ละการฝกจิตเปนของสําคัญ การเขามาอยูในวัดในวา อยาไปเสาะแสวงหาโทษ
ผูอื่น ใหดูโทษเจาของ ใครมีนักโทษทกุคน ในวัดนี้เปนเรือนจําของนักโทษ กิเลสบีบบี้สี
ไฟอยูนี้ดวยกันทั้งนั้น นี่ละเรือนจําของผูปฏิบัติธรรมอยูในหัวใจ มันหากบีบหากบี้ของ
มัน พออันนีข้าดสะบั้นลงไปแลวจาเลย ไมมีคําวาทุกขในหัวใจ ตั้งแตกิเลสตัวสรางทุกข
ไดขาดสะบัน้ลงไปเทานั้นไมมี หมด คําวาทุกขนี้ไมม ี

กิเลสเทานั้นพาสรางทุกข ถากิเลสขาดลงไปแลวทุกขก็ไมม ี หมดโดยสิ้นเชิง 
พระอรหันตทานจึงไมมทีุกขทางใจ หมดโดยสิ้นเชิง ถาวาเปนสุขก็เปนบรมสุขเสีย ไมใช
สุขธรรมดาเรา สุขของผูส้ินกิเลสผิดกับสุขทั้งหลายที่มีอยูทั่วโลกดินแดน ความสุขของผู
ส้ินกิเลสนี้ผิดมาก ความสุขอันนี้จะมีเฉพาะผูส้ินกิเลสเทานั้น ผูไมส้ินไมมีความสุข 
พระพุทธเจาและพระอรหันตทานทรงความสุขอนันี้ตลอด เรียกวานิพพานเที่ยง เที่ยง
อยูที่ใจ ไมมวีันใดที่จะกอทุกขขึ้นมาภายในใจใหมีลักษณะ แมหงุดหงิดกไ็มมี หมด ไม
มีเลย จาอยูงั้นตลอด นั่นละจติที่ไมมอีะไรเขาไปทําลายเขามากีดขวาง แลวจาอยู
ตลอดเวลา ทานวานิพพานเที่ยงก็คือธรรมชาตินั้นละ 

ฝกใหดีฝกจติ ไดที่จติซึ่งเราฝกดีแลวนั้นละ ไมไดจากที่ไหน ไดที่จิต ทีพู่ดใหฟง
นี้ไมไดพดูธรรมดานะ ถอดออกมาจากหัวใจมาพูด พูดดวยความเสร็จสิ้นทุกอยางแลว
จึงนํามาพูดใหพี่นองทัง้หลายฟง ไมไดมาพูดทัง้ๆ ของเราก็รอน ทั้งเราก็เปนฟนเปนไฟ
สอนผูอื่นเพื่อใหเปนความสงบรมเย็นนี้มันยากอยูนะ ใหเจาของสิ้นสุดดังพระพทุธเจา
และพระอรหันตสอนโลกทานไมมอีะไร ทานสอนดวยความสิ้นสุดของทกุขทัง้หลาย 
จากกิเลสที่ส้ินซากลงไปแลว หมดโดยสิ้นเชิง นั่นละสิ้นกิเลสแลวก็ส้ินทุกข ถายังมีกิเลส
มากนอยทุกขก็ยังม ีกิเลสตัวสรางทุกขยังมีอยูมากนอยความทุกขจะมี พออันนี้ส้ินลงไป
โดยสิ้นเชิงไมมีอะไรเหลือแลวทุกขไมม ี

ใหพากันฝกฝนอบรมจิตใจใหดี ใหนั่งดูใจตัวเองแหละ มันมีแตอยากคดิอยาก
ปรุงทั้งวันทั้งคืน มันอยูไมไดนะจิตดวงนี้ชอบคิดชอบปรุงที่สุดคือใจ เวลาเขาถึงขั้นสงบ 
จิตเปนสมาธินี้ความคิดมันรําคาญ แนะ มันเปนขั้นๆ นะ เวลาจิตกําลังฟุงซานรําคาญ
ไมไดรับการอบรมไมไดคิดอยูไมได อยากคิดอยากปรุงอยากรูอยากเห็นทุกอยาง เวลา
มันเขาสูความสงบแลวความคิดปรุงเปนเรื่องรําคาญใจ นั่นละเรียกวาสมาธิเต็มภูมิ 
ความคิดความปรุงเปนเรื่องรําคาญใจ แนวทั้งวันได นั่น นี่เรียกวาจิตเต็มภูมิของความ
สงบ 

จากน้ันก็ปญญากระจางแจง คิดคนขึ้นมาแกไขสิ่งที่มันเปนตะกอนนอนกน 
สมาธินี้เปนตะกอนนอนกน พวกขี้ฝุนขี้ฝอยของไมดีมันอยูกน มันนอนกน พอเอานั้น



 ๕

ออกหมดแลวทีนี้หมดไมมีอะไรเหลือ ทีนี้แสนสบายละ ทําอยางน้ันใหมันเห็นในใจของ
เจาของผูฝกฝนอบรมซิ มีตั้งแตเร่ืองยุงตลอดเวลาภายในใจหาความสุขไมไดนะ เรา
อยาหาความสุขในดินฟาอากาศ ทั่วประเทศเขตแดนไมมี มอียูที่ใจ เพราะความทุกขมัน
มีอยูที่ใจ ใหพากันอบรมใจ เมื่อใจหมดเหตุปจจัยที่จะวุนวายแลวมันก็ดับของมันหมด
เลย เรียบไมมีเหลือ ไปที่ไหนเปนสุขตลอดเวลา พากันจําเอานะ วันนี้พูดเพียงเทานี้ละ
พอ 

(หลวงพอคะขอโอกาสคะ ที่บอกวาจิตสวางน่ีนะคะ คนหนึ่งแตละคนนี้ตองสาม
หนหรือเปลาคะ) โอย นับครั้งไมไดเรา อยามาวาเลยสามครั้ง จิตสวางนับครั้งไมได จติ
มัวหมองก็นบัครั้งไมได มันฟดกันอยูงั้นละ เขาใจไหม ถาเวลาไหนกิเลสแข็งขึ้นจิตกม็ัว
หมอง เวลาจิตมีทางดานธรรมะแข็งขึ้น ทางจิตใจก็สวางไสวขึ้น ความมัวหมองก็เบาไป 
เปนอยางน้ัน จนกระทั่งความมัวหมองเหลานั้นหมด คือกิเลสทําใหมัวหมอง หมดไป
โดยสิ้นเชิง ทีนี้จาเลยตลอด นั่นละทานวานิพพานเที่ยง คือจิตหมดมลทนิ ไมวามลทิน
ชนิดใดขึ้นชือ่วาสมมุติไมมีตกคางอยูภายในจิตเลย นั่นละสวางแท เขาใจเหรอ 

ไปนี้ก็ไปสงของโรงพยาบาลตางๆ วันนี้ไปโรงนั้น วันนั้นไปโรงนั้น โรงพยาบาล
ตางๆ ไปสงทุกโรง เมื่อวานนี้ไปคําตากลา คือวางระยะๆๆ กันไป รอแลวไปอยางน้ัน 
ไปแลวก็ใหโรงละสองหมืน่ๆ โรงพยาบาลใหโรงละสองหมื่นๆ ทุกโรง ของก็เอาไปเตม็
รถไปเทลง ใหโรงพยาบาลแตละแหงๆ แลวก็มอบปจจัยใหสองหมื่นๆ อยางน้ันทุก
แหง เราไปทุกวัน สงสารทํายังไง มนัมีแตความสงสารในใจดวงนี้ เพราะฉะนั้นอะไรจะ
มีอยูในมือไมได อํานาจความเมตตาสงสารปดออกหมดเลย มีไมไดนะ 

ความตระหนี่ถี่เหนียวเรียกวาขาดสะบั้นไปเลยไมปรากฏ พูดใหชัดเจนเสีย ไมมี
เลยในจิต มีแตความเมตตา ปดกวาดออกหมดเลย ความตระหนี่ถี่เหนียวนี้ไมมี นี่ละ
ถึงเวลามันหมด หมดอยางน้ีละ ความตระหนี่ไมมีเลย เหลือแตความเมตตา เมตตานี้มี
เทาไรกวาดออกหมดเลย กวาดออกๆ หมด ถาความตระหนี่นี้มันกวาดเขานะ กวาดเขา 
ความเมตตานี้กวาดออก มีเทาไรกระจายออกหมดเลย ถาเปนความตระหนี่ถี่เหนียว
เห็นแกไดแกเอา อะไรมแีตจะเอาๆ ตายแลวก็ไมมีอะไรละกองกันอยู ความกวางขวางนี้
เบิกกวางไปหมดเลย เปนอยางน้ัน มีเทานั้นนะ ทีนี้ใหพร 
 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 
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