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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

จิตนี้แมนยําเต็มสวนแลว 
 ใหพากันตั้งใจอบรมศีลธรรมเขาสูใจ อยาใหใจมันวอกแวกคลอนแคลนไขวควา  
ไมมีอาหารเปนที่พอใจมนัดีดมันดิ้น ใจนี้ดีดดิ้นที่สุด อาหารเปนที่พอใจก็คือธรรม
เครื่องหลอเล้ียงจิต ใจนี้เวลามันดื้อดื้อจริงๆ นี่ดูใจเจาของตั้งแตตน คือเวลาเรียนหนัง
แสหนังสือนี้มันลามปามไปหมด ไมรูไมสดไมแหงมันเผาไปไดใจนี้ แตเวลาออกปฏบิัติ
นี่เปนเวลาที่ฟดกันละ จึงไดรูความคึกความคะนองของใจ ไปรูเอาตอนฝกทรมานใจ 
เวลาเรียนหนังสือไมรู เวลาออกปฏบิัติแลวมันดีดมันดิ้น โธ ตองไดฝกทรมานกันอยาง
หนัก 

สวนมากเรามักอดอาหาร ชวยทรมานไดดี คิดดจูนทองเสีย เราอดอาหารนี้จน
ทองเสีย อายุ ๘๕ ละมัง้ที่มันจะไป ทั้งจะชวยชาติบานเมือง ทั้งอันนี้ก็จะไป จงึไดยา
หมอเติ้งมาชวย ไมอยางนั้นไปชนพรรษาปนั้น คือเราผานกอนแลวก็ไดเตือนหมูเพื่อน 
การอดอาหารเปนเคร่ืองหนุนจิตใจไดดีทางดานภาวนา แตมันเสียธาตุขันธถาอดไมรูจัก
ประมาณ จึงไดเตือนหมูเพื่อน เพราะเราเดินมาแลวรูแลว กระทั่งทองเสีย ป ๘๕ มัน
เสียมากทีเดียว หมอเขาไมบอก เขาบอกเปนมะเร็งในลําไสแลว เขากลัวเราจะเสียใจ
หรืออะไรไมรูละ พอดีไดยาหมอเติ้งมานี้ฟตขึ้นใหมเลย ตั้งลําขึ้นก็เอาละชวยชาติละที่นี่ 

นี่ก็คือทองเสียเพราะอดอาหาร จึงไดเตือนหมูเพื่อน อดอยาอดมากเกินไป อด
พอเบาๆ พอทรมานจิตไดสะดวก ใหเอาตรงนั้นๆ ผานไปแลวๆ อะไรมนัหนักมันเบาก็
ไดนํามาสั่งสอนหมูเพื่อน สําหรับการฝกภาวนานี้มักจะถกูทางดานผอนอาหาร คือ
อาหารนี้เปนกําลังของรางกาย เมื่อรางกายมีกําลังก็ทับจิต กาวไมคอยออก ถาผอนลง
เบาลง แตเรามนัไมคอยเห็นมีผอนนะละ มีแตอด เอาเสียจนทองเสียเลย คือเห็นวาดี
ทางดานภาวนานี้ก็อดเรื่อยๆ ทองเสีย ๑๐ พรรษาทองเริ่มเสียแลว ออกปฏิบัติพรรษา 
๗ พอสอบเปรียญไดแลวออกเลย ๗-๘-๙-๑๐ สามปฝกทรมานทอง ทองเริ่มเสีย แต
ก็ไมไดสนใจมัน 

นี่ละที่มันเสียมากเพราะเราไมสนใจ หนักเร่ือยเลยเชียว ฉันลงไปนี้ถายหมดก็ยัง
ไมสนใจกับมนั พอตอนบายนี้ทองมันจะรองโกกเกกๆ พอตกกลางคืนมาถาย ถายหมด
เลย มาวันหลังอดอีกอยูอยางน้ัน ไมไดคํานึงเพราะมันดีทางดานจิตตภาวนา เรงทางจิต
มากจนทองเสีย จึงไดเตือนหมูเพื่อนใหพอเหมาะพอดี อยาใหเลยเถิด เรานี้มักจะเลย
เถิด ทําอะไรรูสึกจะผาดโผนอยู มันเปนนิสัยอะไร คือความตั้งใจนี่ไมใชมันตั้งใจผาด
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โผนนะ ความตั้งใจมันมีกําลังมาก อดอยากขาดแคลนอะไรมันไมสนใจ มันพุงๆ ตอ
ธรรม 

ทีนี้เวลาหันกลับมารางกายมันเสียแลว ทองเสียมาตั้งแตพรรษา ๑๐ เร่ือยมา 
พอถงึพรรษา ๑๖-๑๗ จะยางเขา พดูงายๆ ก็คอืเดือนพฤษภา ๒๔๙๓ พักละที่นี ่ฉัน
เร่ือยๆ ไป  ไมเคยอด ตั้งแตกอนอดตลอดเรื่อยไป เปนเวลา ๙ ป นี่ละการฝกทรมาน
เจาของไมไดมองหนามองหลัง มองแตธรรมอยางเดียว รางกายจะเปนอะไรก็ไมสนใจ 
อดอาหารนี่อดเรื่อยๆ จนพรรษา ๑๖ ลวงไปแลวถึงพฤษภา ตั้งแตนั้นมาไมอดนะ ทนีี้
เวลาทองมันไดเสียเสียไปเรื่อย เสียไปเรื่อยๆ ไปเลย เราฉันอยูมันก็เสียของมัน หกเจ็ด
วันถายสักทีหนึ่ง ถายหมดเลย ก็ไมสนใจกับมันแหละ เพราะเปนมาแตตนแลว 

การฝกทรมานตัวเองเราหนักทางอดอาหาร อยางอื่นไมคอยไดผลดี การอด
อาหารสติดี ตั้งไดๆๆ เร่ือย จึงตองมาหนักการอดอาหาร ทีนี้เวลาเร่ืองมนัผานไปแลว
ไดบวกลบคูณหารไดนํามาสอนหมูเพื่อน ไมใหมันเกินไป ใหพอเบาะๆ พอฝกพอ
ทรมานกันได อยาใหมันหนักมากไป สําหรับเรานี่มันหนักมากจริงๆ คือทําอะไรมันเปน
นิสัยเรียกวานิสัยจริงจังทุกอยาง พูดตรงๆ ไมเหลาะแหละนะ ถาลงไดลงจุดไหนแลว
ขาดสะบั้นไปเลย ทีนี้มันก็รุนแรงทางอดอาหาร ภาวนาดี 

จากน้ันมาก็ไดมาสอนหมูเพื่อน การอดอาหารดีสําหรับการภาวนา แตอดมาก
ไปเสียธาตุขนัธ เสียทอง บอกหมูเพือ่นอยางน้ันละ อะไรถาผานไปแลวๆ ก็ไดนําเร่ือง
นั้นละมาสอนหมูเพื่อน ลวนแลวแตที่เราผานไปแลวๆ สอนหมูเพื่อนเพื่อจะไมไดลูบๆ 
คลําๆ ใหตรงแนวเลยๆ มันดีไปตลอดนะอดอาหาร ตั้งแตพื้นๆ ของจิตตัง้จิตได 
เขาสมาธิออกทางดานปญญาคลองตวัตลอด อดอาหารนี่ลงถึงขั้นสตปิญญาอัตโนมัติ
เปนความเพียรโดยลําพัง หมุนติ้วๆ ก็ตาม อดอาหารมันยิ่งรวดเร็ว ยิ่งคลอง ไมมีทาง
เสียเรื่องอดอาหาร ก็เสียแตธาตุเทานั้นแหละ ทางดานธรรมะนี้ดีตลอด 

ถึงขณะที่วาเปนสติปญญาอัตโนมัติ เปนความเพียรเองตลอดเวลา หมุนติ้วๆ ก็
ตามเวลาอดอาหารมันยิ่งคลอง จงึวามันไมมีทางเสีย มีแตทางด ี ถงึขั้นสติปญญา
อัตโนมัติเรียกวาขั้นธรรมฆากิเลส แตกอนเราก็ไมเคยไดยินไมเคยคิด เวลามันมาเปน
กับเจาของมนัเปนขอเทียบเคียงกัน เปนคูกัน คือตามธรรมดานี้กิเลสมันจะทํางานของ
มันบนหัวใจสัตวโดยอัตโนมัติ คิดเรื่องอะไรๆ เปนกิเลสทั้งน้ันๆๆ เราก็ไมเคยคิดวา
กิเลสมันทํางานบนหัวใจสัตวโดยอัตโนมัติของมัน แตเวลาภาวนาเขาไปถึงขั้นนี้ถึงขั้น
สติปญญาอตัโนมัติฆากิเลสโดยลําพัง ถึงไดรูวา ออน่ีเวลาธรรมมีกําลังมันก็ฆากิเลสโดย
อัตโนมัติ แตกอนกิเลสก็ทําลายธรรมโดยอัตโนมัติเหมือนกนั นี่ซิมันก็เทียบกันไดเลย 
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พอถงึขั้นนี้แลวมีแตฆากิเลสตลอดสตปิญญาอัตโนมัติ ไดร้ังเอาไว คือบางคืน
มันไมนอนตลอดรุงเลย มันหมุนของมันเอง เปนเอง จงึเรียกวาอัตโนมัติ กลางวันมันยัง
จะไมหลับ คนละจะตาย ถาไดลงทางจงกรมจนกาวขาไมออก ถึงจะหยุด คือมันไมไป
คิดถึงเวล่ําเวลานาทีอะไร เดินจงกรมจนจะกาวขาไมออก เออเหนื่อยแลวพัก นั่นก็คอื
จิตมันหมุนของมันตลอดเวลา นี่เรียกวาธรรมะฆากิเลสโดยอัตโนมัติ ถึงขั้นฆาฆาอยางน้ี 
ใหมันผานทางหัวใจเสียกอนมันรูพูดไดทั้งน้ันละคนเรา  

แตกอนมีแตกิเลสทําลายธรรมทําลายจิตใจโดยอัตโนมัติ แตเวลาธรรมมีกําลัง
ขึ้นมาแลวธรรมนี้ฆากิเลสโดยอัตโนมตัิเหมือนกัน บางคืนนอนไมหลับตลอดรุงเอาเลย 
มันไมยอมหลับ เหมือนนักมวยตอยกันเขาวงในกันอยางน้ันแหละ นี่ก็พอแมครูจารยร้ัง
นะ เรานี่มักจะผาดโผน คอืมันไมรูตัวทําอะไรมนัหมุนของมนัเลย ทานตองร้ังเอาไวๆ  
เพราะทานรูนิสัยอยางน้ีตองร้ัง ถาวานั่งตลอดรุงก็เอาเสียจนกนแตกมันกไ็มถอย นี่ทาน
ก็ร้ังเอาไว สติปญญาเวลามันออก ก็เพราะไปเลาถวายทานละซิ ทานเปนผูคอยเตือน นี่
ก็ตองร้ังเอาไว 

ถึงเวลาพักใหพักสมาธ ิ มันจะหมุนขนาดไหนก็ตามหักเขามา ทานวาอยางน้ัน 
การทํางานไดผลจริงแตตายได เมือ่หมดกําลังแลวมันตายไดคนเรา เวลาพักตองพัก 
พักน้ันก็ไมไดการไดงานแตไดกําลังเพื่องานตอไป นั่นทานสอน คือพกันั่นก็พักสมาธิ 
ใหจิตเขาสูสมาธิ จะบังคบัเขามาใหอยูในสมาธิเฉยๆ ไมไดนะ เวลามันไดหมุนทางดาน
ปญญาแลวมันรุนแรงมากทีเดียว ตองไดบังคับดวยคําบริกรรม คําใดก็ตามตามแตจริต
นิสัยเราชอบ เชนกําหนดพุทโธ เอาพทุโธเปนคําบริกรรม สติติดอยูกับพทุโธ ทั้งๆ ที่สติ
มันไมเผลอนะ แตมันไปทางดานปญญาเสีย  

ทีนี้เวลาจะหักเขามานี้มันพุงๆ ทางดานปญญา ทีนี้หักเขามาดวยสติ เอาพุทโธ
เปนคําบริกรรมมัดจิตไว อยูกับจิต ลง สงบแนวเลย เหมือนถอดเสี้ยนถอนหนาม เวลา
จิตเขาสูสมาธินิ่งอยูกับความรูอันเดียวแนว ตอนนั้นละส่ังสมกําลังจิต จิตมกีําลังตอนนั้น 
ทีนี้พอจิตไดกําลังแลวก็ถอยออกมา ถอยออกมาก็ผึงเลย เพราะมันจะออกทางดาน
ปญญาอยูแลว ตองไดพักนักภาวนา เวลาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาแลวใหเขาพัก ไมอยาก
พัก็บังคับใหพัก พกัเขาสูสมาธิแลวจิตหยุดงานทํา ไมคิดอานไตรตรองอะไรเลย สงบ
แนวลงไป นี่เรียกวาจิตสงบ จิตพักตัว พอออกจากนี้แลวออกทางดานปญญาไมตอง
บอกแหละ พอรามือเทานั้นมันจะดีดผึงเลยทางดานปญญา เหน็ดเหน่ือยแลวกลับมา
อยางเกา จนผานพนไปเลย การฝกหัดภาวนาเปนอยางน้ัน 

ถึงขั้นมันหมนุมันหมุนจริงๆ สติปญญาอัตโนมัตนิี้จะไมมีวันหยุด ถาไมหักไม
หามเขามาไมได ตองหักหามเขามาพักในสมาธิ หักหามเขามาพักหลับนอน หลับนอนก็
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ตองเอาพทุโธกลอมบังคบัไว ใหมันมีอารมณอันเดียว มีอารมณอันเดียวแลวคอยสงบ
เขาๆ แลวหลับไปได อนัหนึ่งสงบเขาๆ แลวแนวลงเปนสมาธิได มันสองอยางนะ พกั
ในสมาธิก็ตองอาศัยคําบริกรรมมีสติบังคับเอาไว แลวก็ลงสมาธิ หยุดงานทั้งหลาย
ทางดานปญญา ทีนี้เวลาจะพักนอนก็แบบเดียวกัน พักเขาๆ แลวก็ใหจิตอยูกบัคํา
บริกรรมนั่นก็หลับได นี่ละถึงขั้นสติปญญาทํางานเพื่อฆากิเลสแลว เปนอัตโนมัติ
เหมือนกันกบักิเลสทํางานอัตโนมัติบนหัวใจสัตว 

เวลามันเปนมันถึงรู แตกอนเราก็ไมรูวากิเลสทํางานบนหัวใจสัตวมันทํายังไง ไม
รู บทเวลาธรรมออกทาํงานฆากิเลสนี้มีแตฆาโดยถายเดียว นี่เปนอัตโนมัติ ทีนี้มนัก็
เทียบกันได กิเลสออกไมไดเลยนะ มีแตมุดมอดลงๆ มุดมอดลงเรื่อยๆ เพราะทางนี้มี
กําลังกลาแหลมคมมาก เปนอยางน้ันละ จิตนี้ละเอียดเขาเปนลําดับการฝกจิตนะ 
เพราะฉะนั้นจิตตภาวนาจึงสําคัญมากทีเดียว จิตตภาวนาเปนรากแกวของพุทธศาสนา 
ลงจิตตภาวนาแลวความดีทั้งหลายจะมารวมอยูในจุดนั้นหมดเลย ออกกาวไดจนกระทั่ง
พนเลย 

ก็คิดดูซิจิตของเรามันหมุนทั้งวันทั้งคนื จนกระทั่งบางคืนนอนไมหลับ แตพอ
กิเลสขาดสะบั้นลงไปโดยสิ้นเชิงแลว งานที่มันหมุนเปนธรรมจักรมันหยุดเองนะ ไมตอง
บังคับ หยุดเอง ก็จะไปทํากับอะไรกิเลสที่เปนขาศึกใหตอสูกันมันตายแลวนั่น มันก็
ระงับหยุดเลย เปนอยางนั้นละ บางทีจนกระทั่งไดรําพึงเจาของ คือเวลาจิตมันลมลุก
คลุกคลานก็ปลอบโยนตัวเอง เอาๆ ถูไถไปเถอะนะ ตอไปพอมกีําลังวังชาพอสมควร
แลวมันจะคอยราบรื่นไปสะดวกไปสบายไปวางั้นนะ ก็เราพูดดวยความคาดคิด ไมใช
พูดดวยหลักความเปนจริง 

ทีนี้พอมันไดกําลังอันนั้นแทนที่มันจะสะดวกสบาย อูย ไมนะ งานนี้หนักที่สุด
จนกระทั่งถงึนอนไมหลับทั้งคืน นั่น มันสะดวกสบายยังไงอยางงั้น มันหากขยับของมัน
เร่ือยๆ จนกระทั่งกิเลสขาดเปนเคร่ืองตัดสินกนั พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดโดย
ส้ินเชิงไมมีอะไรเหลือแลว ที่มันหมุนกันเปนธรรมจักรมานั้นหยุดเอง หยุดหมด เพราะ
ไมมีอะไรจะตอสู ขาดกนัแลวคนละฝง นี่ละการฝกจิตเมือ่ถงึขั้นหมดกิเลสเปนตัวขาศึก
แลว เร่ืองธรรมะที่หมุนฆากันก็ดับไปเหมือนกัน เงยีบเลย มีแตบรมสุขขึ้นเทานั้นเอง 

ใหพากันดูหัวใจตัวเอง หัวใจนี้มันดีดมันดิ้นที่สุดเลย แลวฝกไปๆ ก็อยางวาละ 
เอาจนกระทั่งกิเลสมันหมอบ บางที...แตมันไมสําคัญนะ วาเฉยๆ นี่ละ พิจารณาไป
จนกระทั่งกิเลสเงียบหมดเลย ยังเหลือแตสติปญญาสงางามครอบอยูนั้น เหอ กิเลสมัน
ตายแลวเหรอ มันไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ ขึน้มาแลวเหรอนี่กิเลสไมเห็นมี แตคิด
เฉยๆ ไมไดสําคัญตน คือเวลานั้นกิเลสมันหมอบราบ สติปญญามันคุยเขี่ยขุดคน สัก



 ๕

เดี๋ยวโผลขึ้นมาก็ขาดสะบั้นๆ นี่ละถึงขั้นสติปญญามีกําลังกิเลสโผลไมได แย็บนี้ขาด
ทันทีๆ เปนอัตโนมัติเหมือนกันกบัเราเร่ิมความเพียรทีแรก ตัง้สติพบัลมผล็อยๆ ตั้ง
หนาตั้งตาตั้งสติพับลมทนัทีตอหนาตอตา จนน้ําตารวงบนภูเขาเราลืมเมื่อไร 

อันนี้ละเปนสิ่งที่ใหมุมานะตอการฆากิเลส ตั้งยังไงก็ไมอยูๆ ทั้งๆ ที่ตัง้หนาตั้ง
ตาตั้งสติ กําลังของกิเลสมันรุนแรงกวา พอตั้งพบัลมเลยทันทีๆ จนน้ําตารวง นั่นละเอา
อันนั้นละมาเปนกําลังใจหมุนจะสูกิเลส มันก็ไดอยางนั้นจริงๆ พอถงึขั้นกิเลสส้ินซากลง
ไปโดยสิ้นเชิงแลวมันไมมีงานอะไรนี่ หมด ทานจึงวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ 
พรหมจรรยไดอยูจบแลว งานหนักที่สุดคืองานรื้อภพร้ือชาติร้ือกิเลสตัณหาไดส้ินสุดลง
ไปแลว ตั้งแตนั้นมาไมมงีาน หมด ทนีี้ก็เสวยบรมสุข การปฏิบัติเปนอยางน้ัน แลวไมมี
อะไรเขามากวนใจละ หมดโดยสิ้นเชิง พอกิเลสตัวกวนใจตัวสําคัญๆ ดับลงไปแลวไมมี
อะไรกวน มกีิเลสเทานั้นกวน นั่น ชี้นิ้วไดเลยวากิเลสเทานั้นกวน พอกิเลสส้ินไปแลวไม
มีอะไรมากวนใจ 

ที่วา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ พรหมจรรยไดอยูจบแลว งานที่จะแกกิเลสน้ีไมมีเลย มี
แตงานประจําธาตุขันธ งานประจําโลกดวยความเมตตาสงสารพิจารณานั้น งานของพระ
อรหันตทานพิจารณา เพราะเมตตานี้เปนหลักธรรมชาติ เปนอันเดียวกันกับความ
บริสุทธิ์ ออนนิ่มไปหมดเลย นี่ละทํางานเพื่อโลก จากน้ันก็มาพักธาตพุกัขันธในทิฏฐ
ธรรม เวลาธาตุขันธยังมชีีวิตอยูก็ภาวนาพักธาตุพักขันธ ขันธนี้ทํางานแลวเราเขาสูสมาธิ
ภาวนาระงับการทํางานของขันธ ไปอยางน้ันเรื่อยจนกระทั่งถงึวันแลวนิพพาน สวนงาน
อื่นใดที่จะมาวุนเหมือนแตกอนทีก่ิเลสยังมีอยูในหัวใจไมมีแหละ หมด 

วันนี้พูดเทานั้น เปนคติเครื่องเตือนใจแกพี่นองทั้งหลาย การพูดนี้ถอดออกมา
จากหัวใจทั้งนั้นมาพูด ไมไดพูดแบบดนๆ เดาๆ พูดที่ตรงไหนไมมีคําวาสงสัย 
แมนยําๆ เพราะจิตนี้แมนยําเต็มสวนแลว พูดออกไปตรงไหนออกจากจิตตัวแมนยํา
แลวจะผิดไปไหน เอาละพอ ทีนี้ใหพร 

เงินกฐินนี้ได ๑๐ ลานนะ หมดความหมายแลว เห็นไหมละ วันหลังมานี้ทางโพ
ธารามหรือทางไหนมา เทาไรลานๆ มาเรื่อย คายประจักษมาที่ไหนมา เงิน ๑๐ ลาน
หมดความหมายเลย อยางน้ันแหละ มีอะไรปบนี้เขารุมมาเลย เพราะเขารูวาหลวงพอ
เปนผูใหผูเสียสละ มาเลย หมด ๑๐ ลาน 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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