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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พทุธศักราช ๒๕๔๙ 

เปดมรรคผลนิพพานที่จิต 
กอนจังหัน 

ทานทั้งหลายมาวัดดูใหดีนะ ตาตั้งแตวันเกิดมา หูตั้งแตวันเกิดมา จมูก ล้ิน กาย 
ใจ ตั้งแตวันเกิดมา สัมผัสสัมพันธยุงกันกับพวกมูตรพวกคูถ ใหแทรกเขาหาธรรมบาง
จะเปนสาระในตัวของเราเอง มาวัดก็ดูใหดี อยามาเพนๆ พานๆ เกอๆ กังๆ เถอนูน
เถอนี้มาเที่ยว ไมเกิดประโยชนอะไร ดูใหเกิดประโยชนซิไปที่ไหน เจาของไมรูนะ มา
แบบเหอๆ  นอกจากนั้นยังมีหยิ่งๆ ดวย เราดูตับมัน โอย นาทุเรศ พิลึกจริงๆ พูดให
มันชัด จาอยูนี้ นอกจากไมพูดเฉยๆ  

ธรรมพระพุทธเจามาเหยียบไดเหรอ กิเลสมันเหยียบธรรมทุกวันนี้ กิเลสน้ี
เหยียบธรรมๆ เยอหยิ่งจองหองพองตัว เหยียบหัวธรรมไปเรื่อยๆ มันไมรูตัว ใหยอน
จิตเขามาดูใจตัวเองมันเปนเหมือนไฟเห็นไหมละ ถานําธรรมเขาไปนี้แลวจะชุมเย็น
ตลอดเวลา ขอใหพี่นองทั้งหลายเอาไปพิจารณา 

ไมมีพระองคใดละพูดในประเทศไทยจะพูดแบบอีตาบัวนี่ อีตาบัวนี้พูดเปน
ภาษาธรรมไปเลย ตรงไปตรงมา พดูอะไรกพ็ูดเถอะเรื่องชือ่ของอีตาบัว เขาตั้งไวนูนชื่อ 
ฟาดตั้งแตชัน้ราชชั้นอะไรมาถึงชั้นธรรม เราเลยบอกใครอยากไปกราบพระธรรมวิสุทธิ
มงคลหรือพระราชอะไรก็ไมรูแหละบนศาลานูนใหไปกราบ ถาใครอยากกราบหลวงตา
บัวอยูใตถุนศาลาใหมากราบนี้ เลยมาตั้งแตใตถนุศาลา ขางบนเขาเลยไมขึ้น 

ขอใหพากันพิจารณาใหดี วัดนี้มีกฎมีระเบียบทุกส่ิงทกุอยาง เห็นไหมเขียนไว
นั้น ทานมีกฎมีระเบียบ ทานรักษาความดีงามทั้งหลาย ทานไมปลอยใหเลอะๆ เทอะๆ 
ใครมาทานก็เตือนไวนั้น เตือนเพื่อความดีงาม ไมไดเตอืนเพื่อความเสียหายแกผูมา
และผูอานแตอยางใด ขอใหอานแลวเอาไปพินิจพิจารณา ธรรมพระพุทธเจาทําโลกให
ลมจมที่ไหนมี นอกจากกิเลสเทานั้น จมเรื่อยๆ ไอกิเลสน่ี ไอตัวพองๆ ตัวเกงๆ นั่น
แหละกิเลส กิเลสมันไมยอมตน มันพองตลอดๆ เหมือนอึ่งอางกับวัว วัวคือหลัก
ธรรมชาติไดแกธรรม อึ่งอางไดแกกิเลสมันชอบพองตัวๆ ไมเกิดประโยชนอะไร 

วันเสารเปนวันวางใหเสาะแสวงหาความดีงามเขาสูใจ อยาปลอยใหใจฟุงเฟอ
เหอเหิมไปโดยถายเดียวไมดี จะใหพร 

หลังจังหัน 

 (พระครูจิตตการโกวิท วัดสุวรรณจินดาราม ทานถามปญหามาวา ปจจยาการ 
หรือ ปฏิจจสมุปบาท มีธรรมขึ้นตนวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชชาเปนปจจัยให
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เกิด วิญญาณอภิสังขารา หนึ่ง ....ทั้งสามประการนี้จะมีขึ้นไดตองอาศัยรูป-นามเปน
เหตุใชหรือไมครับ จึงจะมีบุญบาป สวนตัวอวิชชาคือความไมรูเปนชื่อธรรมเฉยๆ ไมมี
รูป ไมมีนาม ไมมีจติ ไมมีวิญญาณ จะทํากรรมไดอยางไร กราบเรียนแลวแตเมตตา 
ทานรอฟงทางวิทยุอยูครับ) ไมทราบมีรูปมีนาม หรือไมมีไมรู อวิชฺชาปจฺจยา 
พระพุทธเจาตรัสรู อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สําหรับผูที่มาถามไมทราบวาเคยปฏิบัติ 
หรือไมเคยก็ไมทราบ การตอบจึงตอบยาก 
 ความรูนี้เปนความรูของศาสดาองคเอก ปฏิจจสมุปบาท หรือ อวิชฺชาปจจฺยา 
อวิชชาเปนปจจัย คือหนุนใหเกิดสังขาร สังขารก็คือสังขารสมุทัย สังขารธรรมดา สังขาร
ของพระอรหันต สังขารของปุถุชนตางกัน สังขารของปถุุชนนี่เปนอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขา
รา สังขารของพระอรหันตเปนอวิชฺชายเตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ สังขาร
ไมมีกิเลส ตางกันอยางนี้ ทีแรก อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา วิฺญาณํ 
เร่ือยไป เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส,สมุทโย โหติ เหลานี้เปนสมุทัย เปนวัฏ
วนเปนลูกโซตอกันไปเลย  

พออวิชชาดับเทานั้นอวิชฺชายเตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ ดับๆ ๆ 
หมด กิเลสดับที่ใจแหงเดียว กิ่งกานสาขาดอกใบที่ออกมาจากใจดับหมด เหมือนกบั
ตนไม ถอนรากแกวมันพรวดขึ้นมาเทานั้นกิ่งกานสาขาดอกใบ ใบก็ดีดอกก็ดไีมตองไป
พรรณนา แตทานพรรณนาไปนั้นเพื่อจะใหเขาใจ สมกับวาเปนศาสดา ถาธรรมดาแลว
ถอนรากแกวขึ้นมาแลว กิ่งกานสาขาดอกใบไมตองบอก ดบัไปพรอมๆ กันเลย อวิชฺ
ชายเตฺวว พออวิชชาดับเหลานั้นดับหมด สังขารก็ไมมีสมทุัยแลวที่นี่ เพราะสังขาร
สมุทัยไดแกอวิชชาเปนตัวหนุน  อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ทีนี้ก็ตอเร่ือย สงฺขารปจฺจยา 
วิฺญาณํ วิฺญาณปจฺจยา นามรูป.  เร่ือย คือมันแตกเปนตนเปนลําแลวก็เปนดอก
เปนใบไป เหมือนตนไมพอถอนรากแกวขึ้นแลว ไมวากิ่งกานสาขาดอกใบดับไปดวยกนั
หมด 

เราอยากใหทานผูถามปญหาหรือทานผูใดก็ดีไดปฏิบัติตอจิตใจ ตัวที่เกิดปญหา
ถามอยูเวลานี้บางจะดีนะ พระพุทธเจาเปนตนแหงปญหาจากภาคปฏิบัติ รูปญหาจาก
ภาคปฏิบัติ พระสงฆสาวกอรหันตทานปฏิบัติรูส่ิงเหลานี้จากภาคปฏิบัติ ถามเฉยๆ ก็
เปนนกขุนทอง แกวเจาขา พอพูดอยางน้ีทําใหเรายอนไปคิดถงึเราอานนิพพานอยูนั่น 
นั่นเวลาเรียน อานนิพพานนั่นละในตํารา ตําราก็ออกจากศาสดาเปนผูชี้บอกเรื่อง
นิพพานมี แตคนมีกิเลสไปอานเชนเรานี้ อานนิพพานอยูนั่น นิพพานมีหรือไมมีนา นั่น
เห็นไหมละ คือมันตาบอดมันไมเห็นนิพพาน 
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จนกระทั่งไดออกความคิดขึ้นมาอีกทหีนึ่ง ถาทานผูใดมาชี้แจงเรื่องวานิพพานมี
อยู ดวยความสัตยความจริงเปนที่แนใจแลว เราจะมอบกายถวายตัวตอทานผูนั้น แลว
จะเอาตายเขาวา คือปฏิบัติเพื่อพระนพิพานโดยถายเดียวเทานั้น อานนิพพานอยูนั้นมัน
ยังเปนไปได คิดดูซิ ยังถามหาทานผูใดที่มีความสามารถมาชี้แจงบอกวานิพพานมีอยู 
เราจะมอบกายถวายตัวตอทานนั้นแลวจะปฏิบตัิเอาตายเขาวาเลย เปนอยางน้ันละกิเลส 
อานพระนิพพานมันก็ลบพระนิพพานอยูตอหนาตอตาวาอยางไร 

พอไปหาหลวงปูมั่นเทานั้นละ ทานกางเรดารไวแลว ใสเปรี้ยงเลยนะ ทานมาหา
อะไร ขึ้นเลย จะเปนคําพูดเด็ดขาดหรือเปนคําพูดดุดาวากลาวอะไรก็แลวแต นี่ละพลัง
ของธรรมทานแสดงออก เมตตาตอผูตั้งอกตั้งใจฟงจริงๆ เพราะเราไปฟงดวยความ
ตั้งใจ ทกุกระเบียดเลย เราจะฟงใหถึงทีถ่ึงฐานจากทานผูวเิศษ ทานมาหาอะไร มาหา
มรรคผลนิพพานเหรอ นั่นขึ้นแลว ตนไมภูเขาไมใชมรรคผลนิพพาน ไมใชกิเลส ไมใช
ธรรม แลวฟาดไปดินฟาอากาศจนกระทั่งรอบโลกธาตุไมใชกเิลสตัณหา ไมใชมรรคผล
นิพพาน ไลเขามา กิเลสตัณหาจริงๆ มรรคผลนิพพานจริงๆ อยูที่ใจ ไลเขามาๆ 
พระพุทธเจาตรัสรูที่ใจ 

เราจึงอยากใหชาวพุทธเราไดปฏิบัติธรรมบาง จะหายสงสัยเรื่องมรรคผล
นิพพาน พุทธศาสนานี้คือตลาดแหงมรรคผลนิพพาน ไมเปนอื่น เปนตลาดแหงมรรค
ผลนิพพานรอยเปอรเซ็นต แตผูทีม่านับถือพุทธศาสนานี้มันไมจริงไมจงั เหลาะๆ 
แหละๆ เปนตลาดแหงกิเลสตัณหา กลายเปนตลาดมูตรคูถไปเสียทั้งๆ ที่เปนชาวพุทธ 
มันจึงไมไดเร่ืองไดราว  ถาปฏิบัติตามพระพุทธเจาวาสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว ที่
เราออกยาวๆ วา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอนัพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดี
แลว ไมมีที่แกไขดดัแปลงตรงไหน จะเอาเพิ่มเติมก็ไมได จะดึงออกก็ไมได พอดี นั่น
ธรรมพระพุทธเจา  

แตพวกเรามันไมพอดี อานสวากขาตธรรมที่พระพุทธเจาตรัสไวชอบแลวมันก็
ไมชอบอยูกบัผูอาน เพราะผูอานมีแตกิเลสเต็มตวั แบกสวมแบกถานไปอานมันก็เปน
สวมเปนถานไปหมด ไมไดเร่ืองไดราวอะไร นี่พูดไปถึงไหนเราก็เลยไปใหญเลย (ขอ
โอกาสที่พระทานถามหมายความวา อวิชชานี้ไมมรูีปมีนามกอใหเกิดสังขารได เคยฟง
จากทานอาจารยฝนทานบอกวา จิตเดิมแทเปนพอแมของอวชิชา หมายความวาอวิชชา
อาศัยจิตเดิมกอใหเกิดสังขารขึ้นมา) ก็ ฐีติภูตํ ทานก็วาไวแลว ฐีติภูตํ. อวิชฺชาปจฺจยา 
ถอดจากนี้ไป โห เวลามันมืดนี่ อานนิพพานอยูนั้นแหละอานนิพพาน นิพพานมีหรือไม
มีนา ทั้งๆ ที่อานนิพพานของพระพทุธเจาที่ตรัสรูแลว บอกความจริงมา เราก็มาอาน 
อานก็คนมีกเิลสอาน หลับตาอาน นิพพานมีหรือไมมีนา เปนในเราเอง 
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เวลาไปหาทานทานก็ใสเปรี้ยง หาหลวงปูมั่น ทานมาหาอะไร ขึ้นเลย ชี้ไปตนไม
ภูเขาดินฟาอากาศไมใชกเิลสตัณหา ไมใชมรรคผลนิพพาน ไลไปครอบแดนโลกธาตุ
ไมใชกิเลสตณัหา ไมใชมรรคผลนิพพาน กิเลสตัณหาแทมรรคผลนิพพานแทอยูที่จิต 
ทานไลเขามานี้เลย แลวก็ไลใหภาวนา เอาเปดๆ ที่จิต พระพทุธเจาเปดที่จิต พระสาวก
อรหันตเปดมรรคผลนิพพานที่จิต ไมไดไปเปดทีไ่หน ทานจี้ลงๆ เอาไว อยางน้ันละ
ทานผูรูแลวพูดอะไรแมนยําๆ เราพวกตาบอดอานนิพพานก็ยังสงสัยนิพพาน จะใหวา
อยางไร 

เดี๋ยวนี้นิพพานหรือธรรมพระพุทธเจาจะเปนกระดาษเศษนะ อยูตามตํารับตํารา 
พวกเราไปอานก็เปนหนอนแทะกระดาษไป คือไมสนใจจะปฏิบัติตามธรรมของ
พระพุทธเจา โลเลโลกเลกๆ ทั้งๆ ทีเ่ปนชาวพุทธ หาความจริงจากตัวเองที่เปนลูกชาว
พุทธไมไดเลย นี่ละมันเสีย พระพุทธเจาตรัสรูดวยภาคปฏิบัติ ก็เราไมปฏิบัติเลยจะเอา
ความจริงมาจากไหน ก็อานเหมือนนกขุนทอง อานไปเปนหนอนแทะกระดาษไป เรียน
จบชั้นไหนๆ ใหชั้นใหภูมิกันไป ชั้นนั้นชั้นนี้ นับแตนักธรรมตรี โท เอก แลวเปรียญตรี 
เปรียญโท เปรียญเอก สุดทายก็เอกตาขางเดียว ถาอันนี้บอดดวยแลวบอดหมดเลย 

โยม  ลูกมีปญหาจะถามเจาคะ  
หลวงตา เอาถามมา ถาตอบไดจะตอบ ถาตอบไมไดกไ็มตอบ เอาวามา 
โยม  ในการปฏิบัติธรรม เมื่อเราปฏิบัติไดชวงหนึ่งแลวจะมีความรูสึก

วาเบ่ือ ถาปฏิบัติธรรมสัก ๑๐ วัน สมมุติวาเราไดพบอะไรสกัอยางที่จิตใจเรามีความสุข
มาก ทีนี้จิตใจเราเกิดเบื่อหนาย แทนที่เราจะนั่งไดและปฏิบัติตอไปจากที่เราไดแลว 
กลับเปนนิ่งๆ ทําใหรูสึกวาเบ่ือ เบ่ือสักสองสามวนั มีวธิีแกไขอยางไรเจาคะหลวงตา 

หลวงตา ความเบื่อเปนธรรมแตมีกิเลสแทรกอยู มันยังไมหมดมันก็เบ่ือ 
พอหมดแลวมันก็ไมเบ่ือ แสดงวากิเลสหมด เอาพจิารณาไป พอพูดอยางน้ีมันคึกคักนะ 
พูดจริงๆ กม็ันจาครอบโลกธาตุอยูนีจ่ะวาไง ไปไหนไมวายืนวาเดินวานั่งวานอนมันจา
อยู นั่นละนิพพานเที่ยง เปนธรรมชาติ อาศัยขันธที่เปนสมมุติดินน้ําลมไฟ ธรรมชาติ
นั้นไมใชสมมุติ  จาอยูอยางน้ัน  

พอใครพูดขึน้มานี้มันดีดผึงทันท ี อยากใหรูใหเห็นดังที่วาน่ีบาง ธรรมะ
พระพุทธเจาเปนโมฆะแลวเหรอ มันถึงลูบคลํากันอยูพวกชาวพุทธเรา ไมสนใจปฏิบัติ
มันก็ลูบคลําละซิ อานไปเหมือนหนอนแทะกระดาษ อยากใหปฏิบัติ เอามันเบื่อก็เบ่ือ 
เอาพิจารณาตรงนี้ละ เขาใจเหรอ พิจารณารางกายหรือเปลาทุกวันนี้ (พิจารณาคะ) เอา
ตรงนี้ละตรงมันจะเปดโลกธาตุ ทีแรกทําจิตใหสงบ จะสงบดวยธรรมบทใดก็ได เชนพทุ
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โธ หรือธัมโม หรือสังโฆ บทใดก็ตาม มีสติจับอยูนั้น ไมใหจิตสงไปสูภายนอกอันเปน
เร่ืองของกิเลส เอางานใหจิตทํา คืองานของธรรม  

พุทโธเปนงานของธรรม นอกจากนั้นเปนงานของกิเลส คิดไปเรื่องใดมีแตกิเลส 
ถาคิดเรื่องธรรมมีสติครอบอยูเปนเรื่องของธรรม แลวจิตจะสงบไมเปนอืน่ สงบได พอ
สงบแลวก็จะแนนหนามั่นคงขึ้นไปๆ ทีนี้พิจารณาออกทางดานปญญา เร่ืองธาตุเร่ือง
ขันธ สกลกายของเขาของเรา สภาพทั้งหลายนี้ทั่วแดนโลกธาตุ พิจารณาเขาไป มันเบื่อ
หนายมันจะปลอย เบ่ือแลวก็ปลอย ไมยึด เบ่ือมากเทาไรก็ปลอยไป เขาใจเหรอ 

โยม  แสดงวาถาเกิดอาการเบื่อ แลวเราก็นั่งดูความเบื่ออยูอยางน้ันใช
ไหมเจาคะ คลายเราไดส่ิงหนึ่งแลวเกิดปติ (ใช) แตพอเกิดปติก็เลยนิ่ง แทนที่จะเขยิบ
ขึ้นไปอกี ปฏิบัติใหไดยิ่งขึ้นไปกวานั้นอีก กลับตองรอระยะหนึ่ง  

หลวงตา ตองอยางน้ันซิ มาพูดใหฟงสักหนอย พูดวอกๆ อยูคนเดียวไม
เปนทา พูดใหฟงหนอยซิผลปฏิบัติเปนอยางไร ผลปฏิบัตินี่มันจาออกจริงๆ เต็มภูมิ
แลวจาไปหมดเลย จิตดวงนี้ไมมีเบ่ืออะไร หมดความเบื่อ ความรักความชังหมด เปน
ธรรมชาติอันหนึ่งเทานั้นเอง มันครอบโลกธาตุ เขาใจแลวเหรอที่พูด ใหไปพจิารณา 

โยม  คนธรรมดาไมไดบวช แตชอบปฏิบัติธรรม แลวมีโอกาสไดชิม
พระนิพพานไดบางไหมเจาคะ 

หลวงตา เร่ิมภาวนานี่เร่ิมจะเขาชิมละ แตอยาขี้เกียจ ถาขี้เกียจไมไดชิม 
ใหพยายามหนักเขาไปๆ จะไดชมิเขาไปๆ กินไปๆ จนอิ่มเขาใจไหม อิม่แลวหมดความ
เบ่ือ ทุกอยางหมด มันเบื่อเพื่อจะปลอย 

โยม  การที่ชิมอยูไดนิดเดียว หรือไดนานขึ้นอยูกับเพศของเราไหมเจา
คะ 

หลวงตา ไมวาพระวาโยม จิตไมมีเพศ ใครปฏิบัติธรรมแลวจะไดชิมธรรม
เร่ือยๆ ถาปฏิบัติตามกเิลสเราไมอยากพูดวาชิมกิเลส มันงาบไปเลย เดี๋ยวนี้พวกเรามี
แตงาบเลยกับกิเลส ถาธรรมแลวอยางมากก็ชมิ เขาใจแลวเหรอ เอาวาไป 

โยม  มีหลวงปูบางทานบอกวา เหตุที่เราไดชิมนิดหนอยเพราะตัวเรา
หนัก ตัวเราหนักเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องของอาหาร หรือเกี่ยวกับวาเรายังตัดยังตอง
ใหบริสุทธิ์กวานี้อีกเจาคะ 

หลวงตา อยาไปวินิจฉัยกับทานผูใดมากนัก ยิ่งกวาวินิจฉัยตัวเอง ใหดู
ตัวเอง มันเบื่ออะไรไมเบ่ืออะไรพิจารณาอันนี้ ความรูมันจะแตกออกไปๆ จะเขาใจ มัน
จะคัดเลือกของมันออก อะไรปลอมมันจะปดออก อะไรจริงมันจะยึดเขาไปๆ เอาตรงนี้
นะ อยาไปเอาครูบาอาจารยองคนั้นองคนี้เขามายึดเกินไป ใหยึดชั่วเล็กนอยที่จะเปนคติ
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จากน้ันก็มาปฏิบัติใหมันเปนขึ้นในใจแลวมันจะคอยรูคอยเห็นเขาไป เขาใจแลวเหรอ 
เทานั้นละ 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

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

