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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 

มีสติแลวรูทุกอาการ 
 ทางสากลเขาถือวันเสารวันอาทิตยเปนวันพักงาน ทางพทุธศาสนาถือวัน ๗ ค่ํา 
๘ ค่ํา หรือ ๑๔-๑๕ ค่ํา เปนวันพักงานของรางกาย พักจิตดวย จิตทํางานก็มีการพักกัน 
กิเลสอยูหัวใจเรานี่มันไมพัก มันเปนอยูภายใน คือสังขารที่ปรุงออกมานี้สวนมากมีแต
เร่ืองของกิเลส มันปรุงเร่ืองนั้นเรื่องนี้ ไมพูดละแตมันเปนของมัน ตางคนตางมีโรงงาน
อยูในหัวใจ มันจะคิดจะปรุงตลอดเวลา ใหอยูเฉยๆ ไมได  
 เราภาวนาถึงไดรูเร่ืองมันชัดเจนนะเรื่องสังขาร เวลามันระงับลงไปใหจิตรวม
เต็มที่แลวไมมีสูงมีต่ําไมมีอะไรละ คอืหดเขาไปหมดเขาไปอยูในจุดเดียว จิตคือผูรูอยูที่
นั่นละ เราเห็นไดชัดเจนก็คือเวลามันจะไปจริงๆ เรานี่เคยเปนสองครั้งหรืออยางไร มัน
จะไดดกูันชดัเจน ทุกขเวทนานี้เปนเวลาจวนตัวนะ ถงึขั้น ๙๙% พอถงึรอยก็ออกเลย 
๙๙% ละมันหมุนของมันอยูในนั้น เราดูไดชัดเจนนะ เพราะดูดวยจิตตภาวนา 
 ความเคลื่อนไหวของจิตเปนอยางไรๆ อาการทั้งหลายนี่เปนอยางไรๆ มนัจะหด
เขามาหมดเลย หดเขามาสูจิตแหงเดียว ทีนี้พรอมที่จะโดดละ ถารอยเปอรเซ็นตก็ไป 
๙๙ นี่เราเคยแลว มันระงับนะ เวลาทุกขเวทนามีเต็มตัวเลย ถาธรรมดาก็รองโกกๆ มนั
เต็มตัว ไปสวมถาย ๒๕ หน แลวอาเจียน ๒ หน บทเวลาอาเจียนนี่ขั้นสุดทายนะเวลา
มันอาเจียนนี้เศษอาหารติดฝาผนังนูน มันใชกําลังมันเอง ทีนี้หดเขามาๆ พออาเจียน
เสร็จไปแลวหดเขามา อาว จะไปเดี๋ยวนี้เชียวเหรอ พอเห็นชัดเจนแลวสติซ้ําเขาอีก สติ
จอเขาไปนี่คลี่คลายออกมา ถาเราปลอยคงจะไปเลยนะ 
 เวลาจิตมีสติเต็มตัวแลวเคลื่อนไหวอะไรมันรูหมด เวลามันจะไปก็เหมือนกัน
มันหดเขาๆ สุดทายที่จะไปจริงๆ ทุกขเวทนาในขณะนั้นดับหมดเลย เหลือแตจิต
เทานั้น ทีนี้ก็มีวิตกขึ้นมา เหอ จะไปเดี๋ยวนี้เชียวเหรอ เอาไปก็ไป พอวาอยางน้ันสติจับ
ปุบเขาตรงนั้นอีก กระจายออกเรียกวาขยายออก ไมไป เห็นชัดเจน คือเวลามันเขาถึงที่
จริงๆ แลวมันจะไปจริงๆ แลวทุกขเวทนานี้จะดับหมด ดับทัง้ๆ ที่เรารูอยูนั่นนะ เรายัง
ไมตาย จึงไดวิตกถามขึน้อีกวา หือ จะไปเดี๋ยวนี้เชียวเหรอ มนัถึงขั้นจะไป รวมเขาไปอยู
ที่นั่นละ ดีดคราวนี้ก็ไปละ รอยเปอรเซ็นตไป 
 คือมันรูของมันทุกขณะนะจิตนี่ เวลาจวนตัวเทาไรยิ่งรูชัดๆ มันไมออก นั่น
ละจิตที่ไดรับการอบรมแลวเปนอยางนั้น มันหนักมากเทาไรจิตยิ่งจอเขาจุดนั้นๆ มัน
หนักมากจริงๆ เหอ จะไปเดี๋ยวนี้เชียวเหรอ มันดับแลวนะนั่น ทุกขเวทนาอะไรดับหมด
เลย บทเวลาจะไปจริงๆ ปลอยนะ ทุกขเวทนาปลอยแลวถึงจะเคลื่อนตัวออกจิตนะ นี่
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มันไมเคลื่อน มันเขาสูจุดที่จะดีด ๙๙% เลยวิตกขึ้นอกีทีหนึ่ง หือ จะไปเดี๋ยวนี้เชียว
เหรอ เราอยูโถสวมหรืออะไรนั่งอยูนั้น เวลาอาเจียนนูนเศษอาหารเวลาอาเจียนรุนแรง
พุงตดิฝานะ นั่นละตอนมันจะไป คอืมันเหนื่อยสุดยอดแลวก็หดเขามาๆ มันจะไปของ
มัน 

พอเขามานั้นสติเปนผูเตือนกัน หือ จะไปเดี๋ยวนี้เชียวเหรอ พอวานั่นกําหนด
ปบเขาไปอีกทีหนึ่งเลยคลี่คลายออกมาๆ ถามีสติแลวรูทุกอาการ มันเปนอยาง
นั้นเองนะ ถามีสติแลวรูทุกอาการจะเคลื่อนไหวอยางไรๆ รู ทานจึงวา.สติ สพฺพตฺถ 
ปตฺถิยา  สติจําตองปรารถนาในที่ทั้งปวง เผลอสติก็เปนอีกอยางหนึ่ง ถาเผลอแบบที่วา
มันจะไปมันนั่นละไปแนๆ แตสติมันดีตลอด สตนิี่คนปวยจะไปมันดีตลอดของมันนะ นี่
ไดเปนแลว หดรวมเขามาเหมือนวาจะระเบิดปงไป รวมเขามาถึงน้ันแลวสติจอเขาไป
ปบตรงนั้นแหละกลับคลี่คลายออกมาหมด เลยไมตาย 

(เหมือนตอนโรคหัวใจที่ร้ังเอาไวคะ) อยางน้ันละ ร้ังเอาไว ถามันรั้งไดใน
ขณะนั้นมันก็ไมไป ที่มนัรั้งไมไดมันก็ตองไป ตายทุกคน สุดวิสัยแลวตายทั้งๆ ที่มีสติ 
มันไมมีอะไรละ พูดยากอยูนะอันนี้ พูดยากอยู ถึงเวลาจวนตัวเขาดายเขาเข็ม มันมา
พรอมกันเลย สติสตังอะไรๆ ลงจุดนั้นปบ คือมันไมเผลอ ทําอยางไรก็ไมเผลอ จอเลย 
ที่กลัวไปวาจะตายขยายออกๆไมตาย เปน นี่ละสติเอาถึงขีดทีเดียวสตินี้ถึงจะปลอยกัน 
สติจึงเปนของสําคัญมาก 

(ตอนขยายออกมีพลังจติมากใชไหมครับ) นั่นละพลังอะไรมารวมอยูสติเปน
แนวหนา สติเปนแนวหนา มันจะไปสติไมเผลอ พออันนี้หางปบมันก็ไปถามันจะไป 
หลับก็เหมือนกัน ที่วาคนหลับไดๆ คือสติไปปลอยกันในเวลาหลับๆ รูไหมใครวาจะ
หลับตอนไหนรูไหม ไมรูนะ จนตื่นขึ้นมา โอ วันนี้สายแลวโวย สายแลวโวยวันนี้ ถา
หากวาไมตื่นแลวก็ไปเลย นี่มันมีแตพวกอยูสายโวย นี่สายแลว  

โอ เรียนเร่ืองของจิตนี้ตองเปนนักภาวนา หาที่ตําหนิไมไดเลย ทานซอกแซกถึง
กันหมดเลย สติเปนสําคัญ รวมลงแลวเปนสติ สติเปนสําคัญมาก  

(ลูกศิษยถามปญหาขึ้นอกี) คนหนึ่งเปนบาวอๆ คนหนึ่งเปนคนดีเต็มยศ ฟง
กันมันก็ไมรูเร่ือง คนหนึ่งเปนบาเต็มยศ นี้เปนคนดีเต็มยศ พดูเลยไมรูเร่ืองกัน 

ที่เปนนี้มันเปนมาในเราหมดแลว เปนมาที่ยังไมตายจนหายอันนี้ละ มันหาก
เปนของมันอยางน้ัน เร่ืองสตินี่เหมือนวาจับติดกันเลย มันไมบอกละวาใหตั้งใหดี มัน
ตั้งของมันอยางน้ันแลว แตเวลาจะไปจริงๆ มันดับนะ ทุกขเวทนาเต็มที่นี้ดับ พอมันดับ
ลงไปหมดแลวจิตจะออกละ พอสตจิับปบเขาไปบังคับควบคุมแลวโรคขยายออก ไมไป 
เราเปนแลว 
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(ที่หลวงตาเลาใหฟงหลวงปูมั่นทานก็ไมยอมนอนหลับ) ใช อันนั้นหลวงปูมั่น
ตอนนั้นทานรั้ง เราไมทราบ ทานไมไดพูดใหฟง มีแตวาใหเรงๆ เอาไปสกลฯ บอกให
เรงนะ ในคืนวันนั้นถาหากวาทานแย็บออกมาสักนิดหนึ่งน่ีผมรั้งไวนะ เทานั้นละเราจะ
แตกฮือเลยเอาทานไปสกลฯ เดี๋ยวนั้น โทรศัพทหรือโทรอะไรโทรถึงกันทันที เอาไปเลย
ละ นี่ทานบอกใหเรงๆ บทเวลาเปนในเรามันถึงรูชัด มันถึงขั้นจะไปจริงๆ เมื่ออยูใน
ระยะที่ร้ังไวไดร้ังไดนะ นอกจากมันสุดวิสัยก็ปลอย อยางพระพุทธเจา-พระอรหันต
ทานนิพพานๆ คือหมดวิสัยที่จะรั้ง ถาพอร้ังไดร้ังใหยาวออกไปๆ ที่วาร้ังเอาไว พอ
ปลอยพับก็ไปเลย ทีนี้ไปเลยละไปไหนจิตนะ เปนอยางไรจิตไปไหน รางกายก็เปนทอน
ไมทอนฟนแลว ความรับรูออกแลวกผ็านเทานั้น เรียกวาตายๆ  

ใหมันไดเห็นเรื่องของเจาของเปนเสียกอน นั่นพดูไดชัดเจน ไมชัดเจนก็ไมสงสัย
ละ คือสตจิะเอาอะไรมาบังคับไมใหมันเผลอไมเผลอ จิตตอนนั้นตอนสติเขาดายเขา
เข็มกับตอนจะตายนะ มันเขารับกันตอนนั้น แลวเบิกตัวออกมาเรียกวาถอนออกมา ก็
เพราะสติ นี่เราก็เปนของเราแลว หนาดําหมดเลย หมูเพื่อนไปรออยูประตูสวม เพราะ
มันหนักมากแลว เขาไปคงนานพอประมาณ หมูเพื่อนไปยืนอยูประตูสวม พอมันสงบ
เรียบรอยแลว เหตุการณอันนั้นหายออกไปแลว พอลุกไดก็คอยลุกขึ้นมา พอเปดประตู
ปบหมูเพื่อนเต็ม เราบอกวาผมเกือบตายอยูในถานเมื่อสักครูนี้ พูดนี้มันไมออกคําพูด 
มันมุบมิบๆ เหมือนลิงพูด โอย ทานอาจารยทําไมเปนอยางน้ี ดูเราผิดไปแลวนะนั่น 
พูดอยางน้ีกไ็มได คอืมนัไมมีอะไรจะพูด มันก็เห็นตั้งแตปากมุบมิบๆ เหมือนลิงพดู 
นั่นละเต็มที่เลย  

การเคลื่อนยายก็ไปตามวิบากกรรมของมันเหมือนกัน พอเคลื่อนยายไปแลว
กําลังที่จะไปตอภพตอชาตินั่นละคือสมบัติกับวิบัติ สมบัติก็คือพอเคลื่อนปบขึ้นเลย 
ขึ้นไปเลย ไปเปนมนุษยเหมือนเกาก็ตาม หรือเทวบุตรเทวดา-อินทร-พรหมก็ออก
จากนี้ไป เวลาจะตายจริงๆ หมดนะทุกขเวทนาในตัวของเราทั้งหมดนี้เงียบเลย ดับ
หมดเลย มันจะไปตอนนั้นละ คือเตรียมพรอม ๙๙% สติเราไมเผลอ หือ จะไปเดี๋ยวนี้
เชียวเหรอ เอาๆ ไปก็ไป สติจับปุบเขาอีก คลี่คลายออกมาเลยไมไป  

วิถีเรื่องความตายนี้ผูภาวนาละรูชัดเจน ผูภาวนางูๆ ปลาๆ ก็ไมได ตอง
ภาวนามีหลักมีเกณฑไป มันจะตามกันเรื่องความตายกับจิตมันจะเคลื่อนจากกันรู
เวลา สติไมเผลอเลย อันไหนที่พูดนี่แสดงวาเปนออกจากเรา ที่วาจะไปเดี๋ยวนี้เชียว
เหรอ เอาไปก็ไป นั่นละตรงนั้น ๙๙ ตอรอยเปอรเซ็นต พอหยุดปบ รอยเปอรเซ็นตเลย
ไป เร่ืองความเปนความตายมันไมมนีะ ทานผูส้ินกิเลสแลวไมมี ทานไมกลัวความเปน
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กับความตาย เพราะส่ิงเหลานี้เปนธรรม การพิจารณาก็เปนธรรม ธรรมตอธรรม
รับทราบกันเทานั้น 

ฝกใหมันไดอยางวานะ จิตนี้เปนของฝกได ฝกไมไดทานไมสอน อยางวาถึง
นิพพานนั่นก็ฝกไปจนถงึนิพพานมันก็ถึงๆได ถาไมฝกนอนจมอยูอยางนี้ก็จมไปเรื่อยๆ 
ภพนี้ก็จม ภพขางหนาก็จม จิตดวงนี้อํานาจของความดีมีมากกวาเอาไปได ขึ้นได ถา
อํานาจความดีไมมีเวลาตายแลวอํานาจแหงความชั่วกดลง ทานวาตกนรกไปสวรรคเปน
อยางน้ัน เคลื่อนอยางน้ี  

ใหพากันพิจารณานะ เร่ืองความตายเปนเรื่องประมวลเหตุการณเขามาหา
เจาของ จะคดิดีคิดชั่ว ถาหากวาใจดีอยูแลวมีแตทางดี ถาใจไมดียิ่งไปคดิทางชั่วนะแลว
อันนั้นก็หมุนเขามาๆ ทางชั่ว พออันนี้หลุดปบก็ลงเลย ลงทางต่ําๆ ทางความชั่ว นรกมี
หลายหลุม ทานบอกไววา ๒๕ หลุม อันดับหนึ่งอนัดับสองมาเรื่อย จิตไมตาย เห็นชัดๆ
เลยละไมตาย คนหนึ่งเปนนี่แลวมาเลาใหคนไมเปนฟงมันไดเร่ืองอะไร สมมุติวาธรรม
เขาขั้นละเอียดสุดจิตมันก็รูของมันวาควรพูดขนาดไหน หนักเบามากนอยเพียงไรมันจะ
เปนของมันเอง พับออกเลยละ 

อยางพวกเราอยูในศาลานี่ใครที่จะไดรับสิทธิพิเศษวา..คนทั้งโลกนี้ตายหมด ไม
ตายแตเราคนเดียวมีไหมละ คือทัง้โลกนี้ตายหมด ดังพระอัญญาโกณฑัญญะทานพูด
ออกมาจากใจทานจริงๆ พระพุทธเจาตรัสรูใหมๆ พุงออกมาจากจิตที่เปนธรรมสดๆ 
รอนๆ ใหเบญจวัคคียฟงจะเปนธรรมธรรมดาไดเมื่อไร ตองหมุนติ้วๆ พลังของจิตพลงั
ของธรรมไปดวยกัน กําลังวังชาออกมาพรอมๆ กันปุบๆๆ นี่ละพลังของธรรม ถาไมมี
พลังก็เปนอกีอยางหนึ่ง 

อยางที่วาน้ีมาเลาใหฟงผูไมเปนไมรูนะ ผูเปนแลวก็เลาไดเต็มปาก จิตมันจะ
หมุนลงทางต่ํา สติอันหนึ่งดีดพับเหมือนวาสกัด สกัดนั่นละคือสติรักษาใจในทางที่ดี 
การควบคุมความรูของตนนั่นละคือสติ ทานแสดงไว 

สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต 
อตฺตานุทิฏฐึ อูหจฺจ  เอวํ มจฺจุตฺตโร สิยา 
เอวํ โลกํ อเวกฺขนฺตํ  มจฺจุราชา น ปสฺสติ 
นี่พระพุทธเจาสอนพระโมฆราช องคนั้นจวนจะพนแลวทานเลยเอาธรรมะเด็ด

เขาใสเลย  
สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต 
อตฺตานุทิฏฐึ อูหจฺจ  เอวํ มจฺจุตฺตโร สิยา 
เอวํ โลกํ อเวกฺขนฺตํ  มจฺจุราชา น ปสฺสติ 



 ๕

ดูกอนโมฆราช เธอจงเปนผูมีสติทกุเมื่อ พิจารณาโลกใหเปนของสูญเปลาวาง
เปลา ถอนอัตตานุทิฏฐคิวามถือวาเขาวาเราเสียได แลวจิตจะหลุดพนในขณะนั้นจากผู
พิจารณาโลกวาเปนของสูญเปลา สติพิจารณาปญญาไปดวยกนั ทานแสดงไว สฺุญโต 
โลกํ อเวกฺขสฺสุ เราก็อานอยูในตําราแตกอน บทเวลามาปฏิบัติมันเขาแนวเดียวกันหมด
เลย ใครจะเรียนมากเรียนนอยก็ตามออกจากพระโอษฐพระพุทธเจาทั้งน้ัน ไมผิด แต
เวลาออกมาปฏิบัติมันผิดมันจึงไมไดเร่ืองไดราวอะไร เอาละพูดพอหอมปากหอมคอ 

 
รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM103.25 MHz 

พรอมเครือขายทั่วประเทศ 

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

