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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

คนวางงาน 

นั่นละตนขาวสารเมื่อเชานี้ใสรถมา จึงไดกํากับพระ คุณแมบังอรกราบนอมบูชา
ตนขาวสาร ๖๓๓ ตน ตนหมากสง ๓ ตน ตนหมากเขียว ๓ ตน ตนพลู ๙ ตน ตน
กาแฟ ๙ ตน ตนกวมใบใชมุงหลังคาได ๙ ตน แมบังอรแมของพระพฤกษ สงมาเต็ม
รถยนตพวกไมขาวสาร เวลาถามเอามาจากลําปางนะไมใชเลน นี่ก็คงจะแถวเดียวกัน 
เมื่อเขาติดตอกันวาเคยมีที่ไหนเขาจะตองติดตอแถวนั้น นี่เขาเอามาจากเชียงใหมคราว
กอนๆ นูน นี่คิดวาจะมาจากที่เดียวกัน ไมขาวสารเต็มรถ  

เราจึงคอยกําชับพระใหพระคอยดูแลเวลาไปปลูกตนขาวสาร หรือตนอื่นใดก็
ตามที่อุตสาหพยายามเอามาสง ไมใชเร่ืองเล็กนอยนะ เราอยาเพียงลางมือเปบใชไมได 
ใหพระเราไปคอยดูแล ใหโยมเปนคนปลูกตนเหลานี้ พระเปนคนคอยดูแล เอามาไว
แลวเมื่อเชานี้ ตนขาวสารไมใชของเลน ในดงของเรานี้แตกอนมีตนขาวสารไมอด แต
เดี๋ยวนี้ทําไรทําสวนหมด เลยไมมีตนขาวสาร จะเหลืออยูในวดันี้บางก็มีเปนแถวๆ ไม
มากและไมสวยงามดวย อันนี้สวยงามมาก 

นี่ก็คุณแมบังอรแมของพระพฤกษ จังหวัดชลบุรีสงมาให เราถามเกากอนนั้นวา
เอามาจากลําปากนูนไมใชเลนนะ คือไมขาวสารอยูในดง อยางวัดเรานี้ไมขาวสารก็มีอยู
ในดง แตมันไมสวยงามเหมือนที่อื่นๆ เพราะดินไมดี เมื่อเชาเอามาแลว แลวเราก็กําชับ
พระ พระกรั็บคําแลววาจะนําไปปลูกในที่เหมาะสม ตนขาวสารอยูดงบานตาดนี้ไมอด
แตกอน แลวไมคอยใชประโยชนอะไร นอกจากเขาเอามาไพหญา เอาตนมันมาเปนกาน
ไพหญาๆ เขามุงหญานี้มีแตตนขาวสารตนเทานี้ๆ เปนกานแลวเอาหญามุงเต็มไปหมด  

เวลานี้ก็หมดเพราะถูกถากถางเปนไรเปนสวน หากเกิดขึ้นใหมก็ไมดี แตกอนดง
ใหญดงสารลําเทานี้ เดี๋ยวนี้ก็หมดไปๆ เมื่อเชาเห็นเขาเอามานี้สะดุดจิตกึก๊เลย รีบเรียก
พระมากํากบั ตนนี้เขาเอามาจากไหนดูซินะ ลําพูน ลําปาง แลวเราลางมือเปบกินสบาย
เลยเหรอ เราบอกพระพระก็รับเลยวาจะนําฆราวาสไปปลูก 

พระเราถาองคไหนขี้เกียจขี้ครานภาวนาใหหนีจากวัดปาบานตาด อยาอยูที่วัด
ปาบานตาดใหหนักวัด หนักหัวอกผูเปนหัวหนานะ ถามภาวนาไมคอยไดเร่ือง ใจเราหด 
เขาไปยอเขาไป มีแตทางจะหนีจากหมูเพื่อน ทั้งๆ จะเปนจะตายอยูนี้มันไมไดสนใจ
รางกาย ใจมันดีดออกจากหมูจากเพื่อน คือทําอะไรไมเปนทานี่นะ ถามภาวนาไมได
เร่ืองไดราวแลวจิตมันทอเรานะ ผูเปนอาจารยแนะนําส่ังสอนหมูเพื่อน 
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การทํามานี้เร่ืองเหยาะๆ แหยะๆ จะไดแตส่ิงไมเปนทา พวกสวมพวกถานมา 
ไมจริงจัง นีท้ําอะไรเปนอยางที่วา ทานทั้งหลายเชื่อหรือไมเชือ่ก็ตาม ดูกริิยาก็รูการทํา
ของเราแบบเดียวกันนี่ เอาเปนเอาตายเขาวาทุกอยางเลยเชียว เพราะทําเหลาะๆ 
แหละๆ ไมเขากับนิสัย ลงฟงอะไรถงึใจแลวบอกวาเอาตายสูแลวก็เอาจริงๆ ดวย แลว
เต็มกํามือมาดวยไดนะ กข็องมีอยู เราขี้เกียจมันก็หาไมได มันไปหาพอสักแตวาหา ไม
หาจริงหาจัง ออนแอ 

นี่ยิ่งแกจิตใจยิ่งหดหูเขามา ออนเขามา เกี่ยวกับหมูกับเพื่อนทีจ่ะภาวนา มาวัด
ปาบานตาดนี้ไมใหทํางานอะไรเลย นั่นเห็นไหมละ เราเคยออนแอทีไ่หน พาหมูเพื่อน
ออนแอในการภาวนา แตหมูเพื่อนมนัก็ออนแอเหยียบหัวไป จะใหวาอยางไร มันถึงทอ
ใจนะ การภาวนาไมไดเร่ืองไดราว คือไมจริงไมจังมันไมไดละอะไรกต็ามเถอะ แบบ
เหลาะๆ แหละๆ จะไมไดเร่ือง การงานทางโลกก็ไมไดเร่ือง การงานทางธรรมยิ่งแลว
นะ เอาจริงเอาจังทุกอยาง  

ฝกหัดภาวนาจิตของเราเสื่อมปกับ ๕ เดือนเราลืมเมื่อไร ขึ้นมาจากโคราช จิต
เหนียวแนนมั่นคงขึ้นมา มาทํากลดหลังเดียวเทานั้นแหละ ยังไมเสร็จเลยจิตรูสึกวาเขา
ไดบางไมไดบาง รีบทํากลดแลวก็ออกเลย ถึงขนาดนั้นมันยังเส่ือมอยูถึงปกับ ๕ เดือน 
จนจะตายนะ อกจะแตกจริงๆ จิตเสื่อมนี้ แหม ทุกขมาก เขด็หลาบที่สุดเรื่องจิตเสื่อม 
ใครอยาใหเส่ือม ไดมาแลวไดหาไดสิบอยาใหมันจมน้ําไปเปลาๆ โดยไมมีส่ิงตอบแทน
เลยไมด ี

นี่เปนถึงปกบั ๕ เดือนจิตเจริญแลวเสื่อมๆ มันเปนอยางไรจิตนี้นะ บางคืนไม
นอนเลยภาวนา มันก็ยังเส่ือมตอหนาตอตามันเปนเพราะเหตุใด คือใชปญญาดวยนะ 
ไมใชสักแตวาทํา ทําไปพินิจพิจารณาดูผลของมันมากนอยแลวทวนไปหาเหตุหาผล
ประสานกันแลวแยกแยะ บทเวลาจะไดกไ็ดจากสติ แนะเปนอยางน้ันนะ ตั้งใจภาวนา
เต็มเม็ดเต็มหนวยแตมันเจริญแลวมันก็เส่ือมตอหนาตอตาใหเห็น มันจะเปนเพราะเหตุ
ไรนา ทบทวนไปมา  

มันอาจจะขาดคําบริกรรม เชนพุทโธเปนตน เราจะใหคําบริกรรมติดอยูกบัหัวใจ 
สติจับติดอยูกับหัวใจ เอา มันจะเสื่อมไปไหนเจริญไปไหนจะดูกันคราวนี้ เจริญแลว
เส่ือมๆ ถึงปกับ ๕ เดอืน ทุกขมากที่สุดจิตเจริญแลวเสื่อมตอหนาตอตา ทีนี้เอาแบบ
ที่วาเอาสติ เอาคําบริกรรม มันอาจจะเพราะขาดคําบริกรรม สติอาจเผลอตอนนั้นกไ็ด 
ทีนี้เอาพุทโธเขามา สตกิับพุทโธจับกนัติดตลอด ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับๆ เพราะ
ไมมีงานอะไร มีแตภาวนา 
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เอาๆ เส่ือมบอกเลยที่นี่ ทอดอาลัยตายอยาก มันเสื่อมนี้เสียดาย เสียดายเปน
ทุกขมาก คราวนี้ไมเสียดาย เอา จะเส่ือมไปไหนเสื่อม แตคําบริกรรมกับสตินี้จะไมแยก
จากกันไดเลย จะดูมันเสื่อมใหเห็นตอหนาตอตา เอา.. พอวาตัดสินใจลงปบคําบริกรรม
กับสติจับติดเลยเชียว เอาเปน มันจะเสื่อมไปไหนวะ มันก็คอยเจริญๆ ไปถึงตอนที่วา
จะเสื่อม เอาๆ เส่ือม พทุโธกับสตินี้ไมปลอย เอาปลอยเลยใหเส่ือมไปเลย ซัดตั้งแตพทุ
โธกับสติติดกันตลอดๆ ไมสนใจเลย แลวขึ้นไมลงนะ แน แลวขึ้นมาเรื่อยตั้งแตนั้นมา
จนกระทั่งปจจุบันนี้  

อยางน้ีละทําอะไรตองจริงซิ พินิจพจิารณาพรอมไปดวย จับติดดวย ไมใชทํา
เหลาะๆ แหละๆ อยางเห็นพระอยูในวัดภาวนานี้ก็เหมือนกนั พอถามถงึเร่ืองจิตใจเปน
อยางไรแลวออนทันทีเรา คือมันไมมีใครจริงจัง มีแตแบบเหลาะๆ แหละๆ โห นี่เอา
จริงเอาจังมาก ฟาดเสียจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงจากหัวใจ หมดโดยสิ้นเชิง ไมมี
อะไรเหลือเลย วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ไมลืม นั่นละฟาดินถลม จากน้ันมาเงียบ
เลย กิเลสไมมีตัวใดมายิบๆ แย็บๆ ใหเห็นเลย นั่นจึงเรียกวามันสิ้น เอาขนาดนั้นละจน
ฟาดินถลมคนืวันนั้น ๕ ทุมพอดี  

คือเอากันอยางหนักทีเดียวนะภาวนา อยูกับเพื่อนกับฝูงไมได อยูกับใครไมได
มันจะเผลอ ไปภาวนาไปธุดงคไปองคเดียว เดินจากนี้ไปบานนั้นก็เทากับเดินจงกรมไป
บานนั้น จากนี้ไปภูเขาลูกนั้นเทากับเดินจงกรมไปภูเขาลูกนั้น จะไมยอมใหเผลอ เอา
ขนาดนั้นนะเอาตัวเอง เอาอยางหนักการภาวนาก็ดี แตมันไมมีใครจริงใครจังน่ีนา
เดี๋ยวนี้นะ ถามีจริงจังจับติดปบแลวคนนี้จะไดไมสงสัย  

การภาวนาสติเปนสําคัญ สติเผลอแพล็บกิเลสออกแลวเขาแลว ออกไปเอาไฟมา
เผาแลว เปนอยางน้ันละ นี่ก็ไดดวยวิธีการพิจารณาทดสอบเจาของ ครูบาอาจารยก็สอน
แลวแตไปทํามันเปนอยางไร มันไมรอบคอบเพราะเจาของเอง เอากันตรงนั้น ได เจริญ
เร่ือยๆ ไมเส่ือม ฟาดจนกิเลสขาดสะบั้นจากหัวใจ ไมมีอะไรเหลือเลย นั่นเอามันปาน
นั้นซิ เอาไดจริงๆ ไมใชธรรมดา กิเลสขาดสะบั้นจากหัวใจจริงๆ ไมมีอะไรเหลือเลย 

พูดใหทานทั้งหลายฟงเวลานี้เปนคนวางงาน วาใหมันชัดเสีย เดินดอมๆ แดมๆ 
ไปนั้นมันวางงาน อยูไหนไปไหน แตไมวางสติปญญาพิจารณา ทุกส่ิงทกุอยางไปเหน็
อะไรนี้สติปญญามันจะออกรับๆๆ ปุบๆๆ ปลอยปุบๆ ไปเรื่อย ปลอยเรื่อย อยูภายใน 
มันเปนของมันเอง เปนอยางน้ัน ใหมันจริงอยางน้ันซิทําอะไร อยามาเหลาะๆ แหละๆ 
โอย เรานี้ออนใจนะ หนักมากนะฆากิเลส หนักจริงๆ ไมมอีะไรเกินฆากิเลส เอาขนาด
นั้นละ 
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คือใหมันจริงเถอะนะคนเรา อยาเหลาะแหละ วันนี้มีรสมีชาติวันหลังตอไปจืด
ชืดๆ จนจะตายแลวมาไดสติตั้งใหมอีก ไดสองสามชั่วโมงหรือสองสามวันหายเงียบไป
อีก ตั้งจนกระทั่งวันตายกไ็มเกิดประโยชน ฟาดใหมันติดมือเลยซิ มันจะเปนอยางไรเอา
กันใหมันติดมือ ไดเต็มกาํมือมาเลย นั่นเห็นไหมละ พูดใหมนัชัดๆ อยางนี้ เดี๋ยวนี้เปน
คนวางงานแลว วางหมด เพราะอันนี้ละ เพราะธรรมจักรมันหมุนของมันตลอดเวลา
ความเพียร 

นี่ละทําใหเปนคนวางงาน วางกิเลสแลววางงาน หมดกิเลสเสียอยางเดียวไมมี
อะไรมาแหย มีกิเลสเทานั้นตัวสําคัญมาก เพราะฉะนั้นจึงวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ 
กรณียํ นาปรํ อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ พรหมจรรยไดอยูจบแลว งานที่ควรทําก็คืองาน
ฆากิเลส พรหมจรรยไดอยูจบแลวคือกิเลสมวนเส่ือไปแลว งานที่ควรทําก็ไดทําเสร็จ
แลว คืองานฆากิเลสไดฆาเรียบรอยแลว งานอื่นที่จะทําใหยิ่งกวานี้ไมม ี ตั้งแตวันกิเลส
มวนเสื่อลงไปไมมกีิเลสตัวใดมาผานเลย  

เรียกวาอยูดวยความวางงาน ไปดวยความวางงาน อิริยาบถทั้งส่ีหลับตื่นลืมตา
เปนคนวางงานตลอด พูดใหมันชัดเสีย แทบตายนะกวาจะไดมาเปนคนวางงาน เอาจน
จะเปนจะตายจริงๆ วาอะไรวาเอาจริงทุกอยาง เอาใหมันเห็นอยูกับหนากับตาของเรา
อยูอยางน้ันละ แลววางงานทีนี้ ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลววางหมดครอบโลกธาตุ 
ใหมันอยางน้ันซิ นี่พูดจริงๆ หมด ในชาตินี้เปนชาติสุดทายของเรา ที่จะมาเกิดมาตาย
อีกไมมี หมด ไมมีทีก่าวตอไป กาวถอยหลังไมมีกาวไหนไมมี มีแตกาวอัศจรรยจิตกับ
ธรรมเปนอันเดียวกัน เปนธรรมธาตุลวนๆ เต็มอยูในหัวใจ อยางอื่นไมมี มีแตธรรม
ธาตุ ตายลงไปแลวก็เปนธรรมธาตุลวนๆ เลย ยังมีชีวิตอยูก็วาใจบริสุทธิ์ พอหมดนี้แลว
สภาพรางกายพังลงไปแลวนั้นก็เปนธรรมธาตุลงไป เรียกวาเปนธรรมธาตุ หมดทกุ
อยาง หายสงสัย 

ขอใหทําจริงทําอะไร อยาเหลาะๆ แหละๆ เถอะ ภาวนามาสักกี่วันกี่ปกีเ่ดือน 
พระไมมงีานอะไร มีแตงานภาวนาอยางเดียว จิตหาความสงบไมไดไมมีหลัก.รวนเร 
อยางนอยจิตมีความสงบเปนสมถธรรมก็ยังดี จากน้ันก็เปนสมาธิธรรม แลวกาวเขาสู
ปญญาธรรมฟาดถึงวิมตุติหลุดพนเลย ขอใหเดินตามทางพระพุทธเจาที่วาสวากขาต
ธรรมตรัสไวชอบแลวๆ พวกเรานี่มันพวกขัดกับธรรมที่ตรัสชอบแลว การทาํมันไมชอบ
ซิพวกเรา ไมไดเปนไปตามทานมันก็เลยไมไดเร่ืองไดราว ลงทําตามพระพุทธเจาแลว
เรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว ใหทําตามนี้จะผิดไปไหน ลงตรงนั้นละ ทีนี้ให
พร 



 ๕

(โยม ถวายทองคํา ๑ บาท ผาขาว ๑ มวน เขาถวายแลวแตพี่สาวเขาคอยฟง
วิทยุอยูคะ) ฟงไมฟงก็ชางเถอะ ไมบอก ถาเปนอยางน้ันแลว คอยแตจะมาทวงเอาหนี้
เอาสินกับผูรับทานไมเอา ใครไมอยากทานอยามานะ มาทําอยางน้ี มันลืมตัวแลวนี่ ใคร
ใหทานทีไรคอยฟงวิทยุๆ แตนี้ตอไปจะไมพดูอยางน้ี พระพทุธเจาอยูในปาใครเอาวิทยุ
ไปตั้งใหพระพุทธเจา สาวกทั้งหลาย สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ใครเอาไปวิทยุไปตามตัง้ให
ทาน พวกนี้มันเกงกวาครูมาจากไหน ไมเลนดวย เราเอา พุทฺธํ ธมฺมํ สงฆฺํ สรณํ คจฉฺา
มิ มาใสหัวใจแลวพอเขาใจไหมละ มนัโลเลไปนี่ 

 
รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

พรอมเครือขายทั่วประเทศ 

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

