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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

วางจากกิเลสภายในใจวางหมด 
 เขาเขียว ชลบุรี มีกุฏิสามหลังหรือส่ีหลัง เปนที่ภาวนาในขั้นดีมาก อยูบนหลัง
เขาจริงๆ เขาเขียว แลวพวกสัตวทั้งหลายชุม พวกหมู เกง มีทุกอยางอยูนั้น เหมือนวา
สัตวเหลานั้นเปนเพื่อนของพระ มันมาเที่ยวหากินปวนเปยนอยูขางกุฏพิระ มีกุฏิสามส่ี
หลังเปนแหงๆ ระยะเหมาะสมมาก เราขึ้นไปดูจริงๆ ตั้งใจขึ้นวัดเขาเขียวที่ทานพฤกษ
อยู ไปเที่ยวซอกแซกดหูมด ทีนี้เขาก็โจมตีทานพฤกษวาเอาเงินสงฆเขาเขียวไปสรางรี
สอรต เราก็ไปเห็นเองเลยแกผางเลยทันที ใหมันหงายหมาไปเลย ฟาดมันหงายหมาไป
เลย ปากสกปรกปากอมขี้ หาเร่ืองใสคนอื่น 

ที่เขาเขียวก็มีกุฏิสามหลังส่ีหลัง เราไปเห็นเองซิ มีทางจงกรม แลววาเอาเงินสงฆ 
มันมีโรงงานที่ไหนบนเขาเขียวที่พระอยู มีโรงงงโรงงาน พอจะมีเงินมาสรางรีสอรตก็
คอยยังชั่วใชไหม นี้โรงงานของทานมีแตทางจงกรมนั่งสมาธิภาวนา อยางนั้นมันก็ทํานะ
คนเรา แตกด็ี คือเราไปเห็นเอง เร่ืองราวที่กําลังโจมตีนั้นมาถึงเรา ก็แกกนัเดี๋ยวนั้นเลย 
บอกเลยเราไปดูมาแลว วางี้ละ อยาโกหกอยาเปนปากอมขี้หาเร่ืองพนคนอื่นเราวา เรา
ปากอมความจริง คือปากอมธรรม ไปเห็นดวยตาของเราเปนอยางน้ันๆ ชี้แจงเลยออก
ทั่วประเทศไทย  

ที่นั่นเหมาะสมมาก อยางน้ันละพระที่ทานไดอรรถไดธรรมมาแจกจายพวกเรา 
ไดมาอยางน้ันละ ไมไดมาจากตลาดตเล กระดูกหมูกระดูกวัวที่ไหน ทานไดมาจากที่อด
อยากขาดแคลนทีเดียว ลําบากลําบน คือไปอยูในที่ลําบากลําบนเทาไร จิตมันยิ่งฟตตัว
นะ เขาในปาในเขาที่นากลัวเทาไร จิตยิ่งฟตตัวๆ ตลอดทั้งวันทั้งคืน สติกับจิตติดกนั
แนบเลยเปนความเพียรตลอดเลย ไมวาสัตววาเสือเนื้อรายที่ไหน ที่กลัวๆ พอธรรมกบั
ใจเขากันแลว ไมกลัว ไมกลัวอะไรเลย  
 อํานาจของธรรมสําคัญมาก ขณะกอนกลัวจนตัวสั่นเลย ไปอยูในปาเสือ กลัว 
หายใจจะไมถึงทอง มันจะตายเพราะความกลัว กลัวมาก ก็เปนทําเลของสัตวปา ของ
พวกเสือพวกนั้นจริงๆ มันมาไดทั้งวันทั้งคืน แลวไปอยูในที่เชนนั้นมันจะไมกลัวไดยังไง 
กลัว นั่นละพอมันกลัวนี้ จิตกับสติตดิกันปบๆ ไมใหออก ไปหาสถานที่กลัวสิ่งที่กลัว 
ไมใหออก บังคับใหอยูในธรรมอยูในจิต เชนเรามีคําบริกรรมก็ใหอยูกับคําบริกรรม สติ
ติดแนบไมใหคิดออกไปนอกลูนอกทาง อันเปนสิ่งที่นากลัว จะทําความเสียหายแกเรา 
บังคับไวในธรรม ธรรมเปนคุณ บังคับจิต พอคําบริกรรมกับจิตติดแนบกันแลวเปนอัน
เดียวกัน เปนธรรมขึ้นมาแลว ทีนี้กลาหาญ 
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ในขณะหลังใจดวงนั้นเวลานั้นแหละไมมีคําวากลัวเลย กลาหาญชาญชัย แมที่สุด
เสือที่วาเปนสัตวที่หนากลัวมาก เดินดุมๆ เขามานี้จะเดินไปลูบคลําหลังมันไดนะ ขนาด
นั้นละความกลาหาญของธรรมเวลาเปน ขณะกอนกลัวจนตัวสั่น ขณะหลังเปนอยางน้ัน 
เลยเปนมิตรกันไปหมด เพราะฉะนั้นพระกรรมฐานทานผูมุงอรรถมุงธรรมจริงๆ ทาน
จึงชอบไปหาที่ดัดสันดาน คือดัดสันดานกิเลสตัวมันหลอกใหกลัวนั้นกลัวนี้ เอาธรรม
เขาไปในจิต บังคับสติใหอยูกับจิตกับคําบริกรรม ถาผูอยูในคําบริกรรมนะ 

จิตมีหลายขั้น ถาขั้นบริกรรมจิตไมรวม ใหเอาคําบริกรรมกับจิตติดกัน สติ
บังคับไวไมใหคิดออกไปสิ่งที่นากลัว สักเดี๋ยวอํานาจแหงธรรมแสดงขึ้นมาๆ กลาหาญ
ชาญชัยเดินไปลูบคลําหลังเสือไดเลย ขณะกอนกลัวจนตัวสั่น ขณะหลังนี้กลายเปนมิตร
เปนสหายไปหมด ทําไดจริงๆ เราเปนแลว คอืเราดัดเรา เอามาสอนนี้ไมไดเอามาเลนๆ 
นะ สอนจริงๆ เวลากลัวกลัวมากจริงๆ ไปอยูในปามันจริงๆ กลางคืนกลางวันมีแตสัตว
แตเสือ ทีนี้ความตั้งใจความระมัดระวัง สติกับจิตติดกันอยูก็เปนความเพียรตลอด 

สุดทายจิตเมื่อเปนธรรมในตัวแลวมันไมไดกลัวนะ ออนนิ่มไปหมด แมที่สุดเสือ
เดินมานี้ ทั้งๆ ที่ขณะกอนกลัวเสือ ขณะหลังนี้เสือเดินมานี้จะเดินไปลูบคลําหลังมันได
เลย จิตดวงนี้ละ ไดทําแลว อันนี้เราพูดตามขั้นของจิตนะไมไดเปนขั้นเดียว ขั้นที่จิตยัง
ไมสงบยังไมไดหลักไดเกณฑ ตองใชวธิีการอยางน้ี เอาคําบริกรรมติดกับจิต สติติดแนบ
ไมใหมันคิดออกไปหาสัตวหาเสือหาผีหาอะไรที่เปนสิ่งนากลัว สวนมากจิตมันเปนบา
ของมัน ถากลัวอะไรคิดไปหาแตส่ิงนั้นละ เขาใจไหม วากลัวแตมันเขาไปหา ถาวากลัวผี
นี่จิตวิ่งเขาไปหาแตปาชา ถากลัวเสือจิตวิ่งหาแตเสือ เปนอยางน้ันนะ บังคับไมใหมัน
ออกไป 

ทีนี้พอธรรมบรรจุหัวใจแลวออกไปคราวหลังไมกลัวเลย นั่น เราเคยบุกปาแลว 
นั่นละเวลาจะเปนบาสดๆ รอนๆ เปนบาดวยการเสาะแสวงหาธรรม ไปเดินจงกรมนี้
เหมือนวาเสือนี้มันหมอบอยูสองฟากทางจงกรม มีแตตัวใหญๆ ทั้งนั้นจะกินพระขี้
ขลาด นี่ทางจงกรมเรา พอจะกาวเดินจงกรม เหมือนวาเสือหมอบอยูสองฟากทาง
จงกรม จนตวัสั่นนูนนะ ดูซินะ นี่วิธีดัดตัวเอง เดินไปนี้มันไปวาดภาพไวหมดเลย เสือมี
แตตัวใหญๆ เสือลมเสือแลงวาดหลอกเจาของ เดินจงกรมนี้จะเดินไปไมได เสือคอย
แตจะกินพระขี้ขลาดองคนี้ๆ 

ทีนี้ก็เอาละนะ จะสูกันละที่นี่ กําหนดใหดีๆ วา ในแถวที่เสือหมอบอยูมากๆ นี้
ตัวใหญๆ ตัวไหนใหญที่สุดกําหนดใหดี มันหากหลอกของมนันั่นละ วาตัวนั้นใหญที่สุด 
ไมมีนะ มันหลอก ใหญที่สุดอยูตรงไหน อยูตรงนั้น บุกเขาไปเลย เขาไปไมมี หือ หนึ่ง
นะ นั่น สองเขาไป เดินตัวไหนใหญบุกเขาไป บุกเขาไปที่ไหนมันก็ไมมีๆ มีตั้งแตเสือ
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สัญญาหลอกเจาของ โหย มันหลอกกูนี่ ยิ่งจับไดๆ แลวพุงเลยทีเดียว เอาถามันไมกลา
เมื่อไรแลวไมอยู มันจะเปนเขาบานเขาเมือง เขาวาเปนพระผีบาก็ใหเห็น นั่นเวลาจะเอา
กันซัดกันเลย จนกระทั่งกลาหาญชาญชัยไมมอีะไรกลัวในโลกนี้ เดินมาทางจงกรม
สบายเลย นั่นเปนอยางน้ัน 

นี่เปนแลวนะ ไดดัดเจาของแลว เวลาเดินจงกรมเสือหมอบอยูสองฟากทาง จะ
กินพระขี้ขลาดองคเดียวนี้ บทเวลาปราบมันดวยธรรมแลวไมมีเสือ เสือสัญญาหลอก
เจาของตางหาก เปนอยางน้ันละ คือนิสัยการฝกทรมานนี้ใหเปนไปตามนสัิยเจาของเอง 
ครูบาอาจารยจะสอนจะสอนไดเหมือนวาไมซุงทัง้ทอนใหไปเลื่อยเอา ตีแผออกไปจะเอา
ไมไปทําประโยชนชนิดใด เอา เล่ือยเขาไปตีแผออกไป เรียกวาซุงทั้งทอน พระทานสอน
หรือครูบาอาจารยสอนสอนรวมๆ ไปเลย เวลาเราไปใชเราตองแยกแยะออกไปใชอยาง
นั้นนะ 

มันเปนขั้น ถาขั้นมันกลัวสัตวกลัวเสือจิตยังไมไดหลักไดเกณฑ ใหใชคําบริกรรม
ติดกับจิตไมใหเผลอ สติจับกับจิต สักเดี๋ยวก็ความกลาหาญเกิดขึ้นๆ ทีนีไ้ปไดหมด นี่
ขั้นหนึ่ง ขั้นที่สอง ถาจิตมีสมาธิคือความสงบใจ จิตใหติดอยูกับความสงบ จุดที่เดนใน
ความสงบอยูนั้น สติจับไวตรงนั้นก็ไมกลัว หาย ทีนี้ถึงขั้นวิปสสนาแยกธาตุแยกขันธ
สัตว แยกธาตุแยกขันธเราทั่วแดนโลกธาตุ เห็นสัตวเห็นเสือแยกเปนธาตุเปนขันธไป
หมด อะไรเปนเสือ ไลไปหาเล็บ หาฟน หาตาหาอะไร นั่นละเรียกวาปญญาใชกนั 
ตอจากนั้นหมดนะ เปนขัน้ 

ถามันหมดในขั้นรูปแลวมีแตนามธรรม ปรุงเสือดับพับ ปรุงอะไรดับปบๆ ดับ
หมดเลย ดานวัตถุปรุงไมขึ้น ปรุงดบัพับ เหมือนฟาแลบ ปรุงขึ้นแปลบดับพรอม จะไป
แยกธาตุไดยงัไงเมื่อถึงขัน้นั้น จากนั้นก็วางจิตวาง ทีนี้วางวางไปหมด ปรุงสัตวปรุงเสือ
ไมมี หมด นี่ละการภาวนาเปนขั้นเปนตอนนะ การพูดนี้พูดดวยการดําเนินมาเรียบรอย
แลว พูดจึงไมผิด พอไปถึงขั้นวางน้ีมนัวางไปหมด แลวมันจะกลัวอะไรกม็ันวางไปหมด 
ปรุงเสือก็เพยีงแย็บเทานั้น เหมือนฟาแลบ ดับพับๆ มันจะไปเปนรูปรางของเสือใหนา
กลัวไดยังไงไมเปน จากน้ันมันก็วางไปหมด วางๆ ไปหมดเลยจิต จิตวาง 

นี่วางหนึ่งนะ ภายในจิตตัวเองยังไมวาง เหมือนกับหองนี้ มันโลงมันวางหมด 
แตเจาของไปยืนขวางหองอยูหองมนัก็ไมวาง เรายืนตัวของเราเราดูไปที่ไหนก็วางๆ แต
ไมดูตัวเจาของมันก็ยงัไมวาง มีคนหนึ่งมาทัก เอา วาหองมันวาง มันยังไมวางน่ันนะ
เจาของไปยนืขวาง ออกมาซิอยากใหหองวาง ออกมาปบก็วางหมด นี่คําวาจิตวาง วาง
ขางนอกๆ ยงัไมวางในจิตเอง พอยอนเขามาหาจิต จิตปลอยวางจิต พรึบหมด วางหมด
เลย นั่น มันวางนอกวางในเปนอยางน้ันนะ 
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เหลานี้ตองออกมาจากดานปฏิบัติ เราไปหาในคัมภีรใบลาน ทานไวเปนกลางๆ 
ผูปฏิบัติจะแยกจะแยะออกเปนกิง่เปนแขนงเปนกานเปนกอออกไปเลยๆ แขนงออกไป
เลยยิ่งพิสดารมากนะ แยกออกทางดานปฏิบัติ คัมภีรทานวาไวกลางๆ เรานําคัมภีร
ออกมาเปนตนฉบับแลวก็แยกจากคมัภีรออกไปแตกแขนงออกไป นั่นละความพิสดาร
ของภาคปฏบิัติเปนอยางน้ัน รูอะไรเห็นอะไรเปนสมบัติของตนๆ ไปพรอมๆ กัน ไม
เหมือนภาคปริยัติ ภาคปริยัติเรียนมาเทาไรจําไดๆ ไมใชสมบัติของตวั จําไดเฉยๆ 
หลงลืมไปไดสบาย แตภาคปฏิบัติรูดวยเปนสมบัติของตัวดวย นั่น เปนขั้น ละกิเลสได
ในขณะนั้นๆ เร่ือย มันเปนขั้นๆ 

จนกระทั่งไปสุดขีดแลวหมด ละหมด สามแดนโลกธาตุไมมีอะไรเขามาผาน
หัวใจเลย นั่นเรียกวาสมมุติหมดแลว หมดในจิตทานเรียกวาจิตวาง วางหมด ขางนอกก็
วางขางในก็วาง วางจากกิเลสภายในใจวางหมด วางหมด นั่นละทานวางโดยแท จิตพระ
อรหันตทานวางอยางน้ัน วางหมดปลอยหมด การชําระจิตใจดวยจิตตภาวนาเปนของ
เลนเมื่อไร อัศจรรยเจาของเอง เราไมเคยไดอัศจรรยตัวเองนะ ตั้งแตเกิดมาก็ไมเคยวา
ไดอัศจรรยตัวเองตรงไหน มีแตอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ด ีเจาของเปนบอยลอยตามเขาไป 

ทีนี้พอมาภาวนามันปรากฏผึงขึ้นมานี้แลวมันมาอัศจรรยตรงนี้ โห อัศจรรยมา
อยูที่นี่ แนะ เลยอัศจรรยขึ้นที่นี่ สงางามๆ จากน้ันอันนี้ขยายตัวออกเพราะการอบรม
ตลอด ยิ่งสวางไสวยิ่งละเอียดลออยิ่งซึ้งไปเรื่อยๆ ภายในจิตใจ นี่ละจิตตภาวนาเปน
ของสําคัญ จากน้ันกิเลสจะมีอยูมากนอยพังหมดเลย พอกิเลสพังแลวทีนี้ไมตองบอก 
อาโลโก อทุปาทิ จาตลอดทั้งวันทั้งคนื ที่มัวหมองมืดตือ้เพราะกิเลสเทานั้น นอกนั้นไม
มีอะไร ตนไมภูเขาไมไดมาปดจิตปดใจใหมืดตื้อหรือมัวหมอง กิเลสเปนตัวปดบัง พอ
กิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจแลวจาไปหมดเลย อยางน้ันละการภาวนา 

เร่ืองนี้เร่ืองภาวนานะไมใชธรรมดา เราจะคิดใหรูใหเห็นไมได ตองใชเร่ือง
ภาวนา ภาวนาบุกเบิกความมืดบอดทั้งหลายออก กระจายออกๆ จนกระทั่งจาขึ้นหมด 
ใหพากันจําเอานะเรื่องภาวนาไมใชเร่ืองเล็กนอยนะ อยางที่ผูจริตนิสัยชอบทางรูทาง
เห็นทางภายนอกอันนี้ อยางแมชีแกวนั่น นั่นก็รูละ เห็นไปหมดเลย พวกเปรตพวกผี
พวกเทวบุตรเทวดา อะไรซอกแซกซกิแซ็กเห็นไปหมด เวลามันรูรูอยางน้ัน 

อันนี้เปนไปตามนิสัยนะ ถานิสัยไมรูนั้นก็ไมตองไปยุง ถานิสัยมันไปชอบรูแลว
มันหากเปนไปเองเสาะแสวงเอง แตกแขนงไปเอง ติดพันกันไป ความรูเหลานั้นก็
กระจางออกไปเรื่อยๆ ถานิสัยอยางน้ันไมมีก็ไมตองยุง เพราะน้ันไมใชเร่ืองแกกิเลส 
แกกิเลสจริงๆ แกเขาไปที่หัวใจ อยางแมชีแกวนี่เกงทางภายนอก เกงมากทีเดียว บอก
วาเกงมากเลย อยางเราน้ีเคลื่อนไปไหนแกรูหมด แกอยูนูนนะฟงซินะ วัดแกกอ็ยูฟาก



 ๕

บานทางดานนูน หมูบานอยูตรงกลาง วัดเราอยูในปานูน นี่เราก็เปนตามนิสัยของเรา 
แตกอนเด็ดจริงๆ ใครมายุงไมได วาจะไปไหนมาไหนไปเลย ไมมีใครทราบเราจะไป
ไหน นี่พอเราปบออกไป ทางนูนบอกแลว พอจังหันเสร็จแลว ไปแลวนะวันนี้นะบอก
เพื่อนฝูง ไปแลววันนี้ 

ถาแกไขความออกไปแกก็บอกวา เย็นไปหมดเลย ถาไมไขกบ็อกวา ไปแลววันนี้ 
พวกนั้นก็ไปดู ไปแลว ทนีี้พอมาแลว มาแลวละถึงแลว ตรงเปง อันนี้ไมเคลื่อนเลย การ
ออกการเขาของเรานี้แกรูทุกระยะเลย วาไปแลววันนี้ ไปจริงๆ ทั้งๆ ที่วัดอยูคนละทวีป 
บานอยูนี้ สํานักชีอยูโนน วัดเราอยูโนน แลวเราก็ไมเคยเกี่ยวของกับใครแตไหนแตไร
มา จะไปไหนเราไปของเราเลย รูจนได รู เวลามาถึง มาถงึแลววันนี้นะ อันนี้ไมเคลื่อน
เลย ไปแลววันนี้ก็ไมเคลื่อน มาแลวไมเคลื่อน แกเกงความรูอันนี้ 

จนกระทั่งพอแมครูจารยมรณภาพแกรองไหเลยกลางคืน อยางน้ันละแกแมนยํา
มาก พอสวางออกมาแกรองไห พวกแมชีแมขาวทั้งหลายในสํานักชีรุมเขามา คุณแม
เปนอะไรๆ จะเปนอะไร หลวงปูเสียแลวเมื่อคืนนี้ นั่น บอก รองไหอยูคนเดียว ถามวา
เปนอะไร จะเปนอะไร เปนบาหรือพวกนี้ จะหาวาแกเปนบา หลวงปูทานเสียแลวเมื่อ
คืนนี้ แกรองไหนะ 

พอดี ๗ โมงเชาเขาก็วิ่งมาจากคําชะอี ประกาศทางวิทยุทางนูนบอกวา หลวงปู
มั่นเสียแลว เวลาเทานั้นๆ ก็วิ่งเขามาหาสํานักชี บอกวาหลวงปูมั่นเสียแลวเมื่อคืนนี้ 
พวกนี้รองไหตามกันหมด ทีแรกก็วาแกเปนบา เขาใจไหม แกรองไหอยูคนเดียว พวก
นั้นวา คุณแมเปนอะไรหรือๆ อยากจะพูดเต็มเมด็เต็มหนวยก็คือวา เปนบาหรือวางั้น 
แกก็บอก จะเปนอะไร หลวงปูทานเสียแลวเมื่อคืนนี้ สักเดี๋ยว ๗ โมงเชาเขาก็มาบอก 
รองไหกันหมดทั้งสํานักชี นั่นแกแมนยํามาก 
 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 
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