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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ตกนรกทั้งเปนใน ๙ พรรษา 
 (เขามาจากอ.พนมไพร รอยเอ็ด คะ) พนมไหนพนมเถอะ เราไปหมดแหละ คือ
เกี่ยวกับการเทศนสอนโลก จังหวัดไหนๆ ไปหมดเลยเทศน ตั้งแตสนามหลวง ออก
กระจายหมดเลยทั่วประเทศไทย เทศนสอนคน การชวยชาติคราวนี้เทศนมากจริงๆ 
เรียกวากระจายไปหมดสนามหลวงแหละ ขึ้นสนามหลวงเลย เทศนสนามหลวงยังจํา
เวลาไดนะ ทีส่นามหลวงนี้เทศน ๑ ชั่วโมงกับ ๒๓ นาที แตกอนมักจะเปนชั่วโมงกวาอยู
ตลอด จากน้ันมาลด ทุกวันนี้ โอย ไมไดเลย เทศนสนามหลวงชั่วโมง ๒๓ นาท ี

ที่เทศนชวยชาติมากกวาเพื่อนก็คืออาํเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มาจาก
สวนแสงธรรมนะมาเทศน งานชวยชาติ เทศนที่อําเภอสูงเนิน ชั่วโมง ๒๙ นาที ตั้งแต
เทศนชวยชาติมา มีอําเภอสูงเนินที่มากกวาเพื่อน เทศนถึงชั่วโมง ๒๙ นาที ไมใชเลนนะ 
นอกนั้นไมถงึ แตชั่วโมงๆ มักจะยนืตัว ทุกวันนี้ไมไดเลย เทศนทุกวันนี้ไมถึงชั่วโมง 
กําลังมันลดของมันเอง คือกําลังมันลดๆ เนื้อธรรมทั้งหลายอยูในใจ กําลังลดแลวทุก
อยางก็ลดไปตามๆ กัน 

ดูวาเมืองไทยเรานี้จะมีหลวงตาบัวผีบาองคเดียวนี้แหละเทศนมากที่สุด ใชไหม
ละ มันพิลึกก็บอกวาบาละซิ มันเลยเขตเลยแดนจะไมวาบาไดยังไง เทศนพอกาวเขาสู
ชวยชาติแลวหมดเลย เทศนหมดเลยทุกแหงทกุหน ตั้งจุดศูนยกลางก็คือสนามหลวง 
นั่นเทศนครบ ชาติ-นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ศาสนา-พระเปนพันๆ 
พระมหากษตัริยก็คือฟาหญิงจุฬาภรณนั่งฟงอยูขางๆ เราเทศนคนเต็มสนามหลวงนะ ก็
รูสึกวาแปลกอยู เทศนเสียงเราคนเดียวนี้กังวานครอบไปหมด เสียงทั้งหลายเงียบหมด
เลย เขาคงจะกําชับกําชาบังคับกัน สนามหลวงกวางแสนกวางคนมากตอมาก เวลาเทศน
นี้มีแตเสียงเราคนเดียวกังวานไปหมด เพราะไมคมันติดไปหมดเลย รถราไมเขามา
เกี่ยวของ เขากําชับกําชากันไวอยางด ีนั่นเทศนไดชั่วโมง ๒๓ นาทีนี่ละมาก 

เทศนก็วางระยะพอด ี คือมองดูคนปบมันจะบอกทันทีเลย ธรรมะจะออกขั้นใด
ภูมิใดใหพอเหมาะสม ใหเปนผลประโยชนทั่วถึงกัน เอาตรงนั้นละ ธรรมะสวนมาก
เทศนอยางน้ันจะเปนแกงหมอใหญไมสูงแหละ ไปตามนี้ ถาเทศนสอนพระเปนอีกอยาง
หนึ่งเปนคนละโลก คนๆ เดียวนี้แหละแตเนื้อธรรมมันตางกันกับจิตใจของผูมาฟง เชน
อยางเทศนสอนพระวัดปาบานตาดแตกอนอยูบนศาลานี่ มีแตเผ็ดๆ รอนๆ ดุเดือด
ทั้งน้ันเลย นั่นละที่คนไดฟงเทศนเผ็ดๆ รอนๆ ของเรา ก็ไดไปจากบนศาลานี้ ที่เทศน
สอนพระลวนๆ มีแตธรรมเนื้อๆ ทั้งนั้น ออกพุงๆๆ เลย จนรัว เวลามันเอาเต็มที่มัน



 ๒

เปนปนกลไปเลย แตกอนกําลังวังชาดี เทศนพุงๆ ธรรมะนี่มันพุง ยิ่งเทศนธรรมะสูง
เทาไร ยิ่งพุงๆๆ เลย นั่นละเนื้อธรรม จิตกับธรรมเหมาะสมกัน กิเลสกับธรรมอยูในจิต 
เมื่อกิเลสขาดสะบั้นไปหมดมีแตธรรมลวนๆ ออกนี้กพ็ุงๆ เลย ตางกันนะ ที่ตดิๆ 
ของๆ ตดิอะไร ติดเขาติดเราก็คือติดกิเลสน่ันแหละ ถาไมมกีิเลสแลวขาดสะบั้นไปหมด
เลย เปนอยางนั้นละฟงเสียทานทั้งหลาย 

เราน้ีเทศนมาโดยลําดับลําดา ตอนที่ยังฟดกันกับกิเลสอยูไมเทศนใหใครฟงเลย 
๗ พรรษาออก สอบเปรียญไดพรรษา ๗ เพราะตั้งใจไวแลววา พอจบเปนเปรียญเปน
มหาแลว ก็เปนปากเปนทางแถวแนวการเดินทางดานปฏิบัติไดเปนอยางด ีไมสงสัยแลว
แหละ ถาลงถึงขั้นมหาเปรียญแลว แนวทางของการปฏิบัติ แลวก็นักธรรมตรี โท เอก ก็
ไปพรอมกันเลยนั่น ทีนี้ไปมันก็หายหวง เร่ืองปริยัตินี่หายหวงอยูในนี้หมดเลย เก็บไวนี้
หมดนักธรรมตรี โท เอก มหาเปรียญอยูในนี้ เพื่อจะพุงกับกิเลสน่ันละ พรรษา ๗ ออก
เลย 

ไมสอนใครนะ ปริยัติก็ไมสอน นักธรรมอะไรๆ บาลีไมสอน ผูใหญทานใหสอน
ไมเอาทั้งนั้น เราเรียนเพื่อเรา เราวา เราเรียนเพื่อจะสอนเรา พอจบตามคํามุงมั่นของ
เราแลว ๓ ประโยคเปนปากเปนทางแหละ ขนาดนี้แลวไมขัดของในการปฏิบัติ ออกเลย 
สอนเจาของลวนๆ ละทีน่ี่ ตั้งแตนั้นมาฟาดอยูเปนเวลา ๙ ป นี่ละฟงเสียทานทั้งหลาย 
นี้เปดใหฟงดวยความเมตตา แลวใครจะมาพูดวาโออวดโกหกมดเท็จ พวกนี้จมนะ 
เพราะน้ีออกดวยความเมตตา ไมไดออกดวยแบบโลกๆ สงสารเขา โกหกไปดวยเทศน
ไปดวยพูดไปดวย เราไมมีอยางน้ัน มีแตความเมตตาครอบไวแลวธรรมะก็ออก
ตามนั้นๆ ไปเลยแหละ 

นั่นละตั้งแตออกปฏิบัติลวนๆ ฟาดเสีย ๙ ปเต็ม นี่เรียกวาตกนรกทั้งเปนใน ๙ 
พรรษานั้น เพราะนิสัยนี้เปนนิสัยผาดโผนดวย แมแตพอแมครอูาจารยเปนผูที่ไสเราเขา
สูมรรคผลนิพพาน ทานยังตองร้ังเอาไว คือมันผาดโผนจริงๆ ทานไดร้ังเอาไว ถาวานั่งก็
นั่งตลอดรุง ฟาดเสียจนกนแตก ทานก็ร้ังเอาไวอยางน้ีแหละ มันไมพอดีนะเรา นั่ง
ภาวนาจนกนแตกฟงซิ พวกเรามันมีแตพวกหมอนแตก นั่งฟาดวันไหนนี้ทะลุๆ ตั้งแต
หัวค่ําจนกระทั่งสวางกี่ชั่วโมง ไมใหพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไปไหน ปวดหนักปวดเบา
ออกเลย 

มีขอยกเวนไวขอเดียว เวนแตครูบาอาจารยหรือพระที่อยูในวัด เพราะเวลานั้น
อยูที่วัดบานนามน มีครูบาอาจารยเกิดอุบัติเหตภุายในวัดแบบฉุกเฉิน เราจะงดขอนี ้ขอ
นั่งตายเลยนี่ ออกไปชวยเหตุการณตางๆ แตสําหรับเราเองเปนเปนเลย ตายๆ เลย 

เปนไมมีถอย มีขอยกเวนขอเดียวสําหรับครูบาอาจารยและพระทั้งหลายภายในวัด เกิด
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เหตุฉุกเฉินขึ้นภายในวัด เราจะลุกไปชวย นี่ละขอแมมีขอเดียว สําหรับเราแลวมอบเลย 
นั่น ซัดนี่ตลอดรุงๆ ฟงซินะ ไดธรรมมาสอนทานทั้งหลายเอามาเลนๆ เหรอ ทุกขแสน
สาหัส นั่งตลอดรุงละทกุขมากที่สุด แตไดผลอัศจรรยมากที่สุดก็คือเวลานั่งตลอดรุง 

เพราะฉะนั้นจึงกลาพูดไดวา คนเราไมไดโงตลอดไปนะ เวลาจนตรอกจนมมุมัน
จะเกิดความฉลาดหาทางออกจนไดนั่นแหละ คือเวลาจนตรอกจนมุม ทุกขเวทนาเผา 
ไมใหออก สัจจะความจริงใจไมยอมใหออก ตายกับนี้เลย ทีนี้เมื่อเปนอยางน้ัน
สติปญญามมีันก็ฟตตัวของมันออก เดี๋ยวก็ผานไดพุงเลย นั่น จึงกลาพูดไดวา คนเรา
ไมไดโงตลอดเวลานา ถึงเวลาจนตรอกจนมุมจรงิๆ มันหาทางออกจนไดนั่นแหละ เรา
น่ีเองเปนคนทํา รูในตัวของเราเอง คือมันจะตายจริงๆ สติปญญามันก็มาของมัน หมุน
ติ้วแกเหตุนั้นแกเหตุนี้ แกไปแกมาเดี๋ยวพุงออกไดเลยเปนอยางน้ัน 

เราไดพูดถึงพรรษาที่หนักมากในประเภทความเพียรทั้งหลายที่เราเปนมา ทั้ง
กายทั้งใจหนักไปพรอมๆ กันดวยกัน ก็คือพรรษาที่ ๑๐ บานนามน นั่นละเปนพรรษาที่
เดนมากในความเพียรของเรา กลางวันไมยอมนอน เวนตั้งแตกลางคืนนั่งตลอดรุง 
กลางวันจะมาพักให ถาธรรมดาแลวกลางวันไมยอมนอน ถามนังวงเหงาหาวนอนเขาปา
เขาอะไรหรืออาบน้ําอะไร เดินจงกรมไมยอมมานั่งใหมันงวงใหหลับ นั่นละวิธีฝก
เจาของฝกขนาดนั้นละ 

พรรษาที่ ๑๐ ที่บานนามน เปนพรรษาที่หนักมากที่สุด ทางรางกายก็หนักมาก
นั่งตลอดรุงหามรุงหามค่ํา ทางจิตใจก็บังคบัทั้งกิเลส บังคับทั้งธาตุทัง้ขันธที่มัน
ทุกขเวทนามาก บังคับทั้งกิเลสที่มันดีดมันดิ้นดวยธรรม จึงวาพรรษานั้นเปนพรรษาที่
หนักมากทั้งกายทั้งใจ หนักมากในพรรษานั้น นอกนั้นก็หนักทางดานใดดานหนึ่ง 
ตอจากนั้นกห็นักทางจิตไปเสีย ถาลงจิตไดกาวเดินแลวนี้หนักทางจิตนะ รางกายไมคอย
หนัก แตจิตนี้มันจะหมุนของมันเปนธรรมจักร เลยกลายเปนหนักทางดานจิตใจไป 
ธรรมะขั้นสูงเทาไรจะหนักทางดานจิตใจ ทางรางกายไมคอยเทาไร 

เวลากิเลสหนาๆ นี้เปนอีกอยางหนึง่ จิตใจมันไมคอยเอาไหนสูกิเลสไมได พอ
จิตกาวออกแลวนั่นละทีนี้หนักทางดานจิตใจ พรรษา๑๐ อยูบานนามนเราไดถือเปนขอ
ระลึกไวในการบวชการบําเพ็ญของเรา ที่บานนามนเปนพรรษาที่นั่งตลอดรุงดวย ฟด
กับกิเลสกลางวันไมยอมนอนดวย เวนตั้งแตกลางคืนนั่งตลอดรุงแลวกลางวันจะพักให 
ถาไมนั่งตลอดรุงแลวไมยอมนอน ถึงเวลากลางวันนี้ออกไปอยูในปา เดินจงกรมในปา
ในอะไร ลงไปอาบน้ําอาบทาเดินจงกรมในปา พอถึงเวลามันหายงวงมันก็ม ี

ตอนที่มนังวงมากๆ นั่นละฟดกันตอนนั้น หาอุบายทรมานตนเอง เที่ยวเดินอยู
ในปาในอะไรไปไมมานั่ง นั่งมันงวง งวงแลวหลับกับนั่งก็ไดนี่ พรรษา ๑๐ เปนพรรษาที่
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หนักมากที่สุดทั้งดานจิตใจและรางกาย จากน้ันไปแลวหนักทางดานจิตนะ นั่นมันได
หลักเกณฑแลวนะ ตั้งแตนั้นไปแลวหลักเกณฑมันแนนหนามั่นคงทางดานจิตใจหนัก
แนนขึ้นๆ ทีนี้จิตหมุนทางดานธรรมะๆ เลยหนักทางดานจิตใจ รางกายไมคอยเทาไร 
แตจิตใจนี้หมุนเปนธรรมจักรเลย เปนอยางน้ันละการประกอบความพากเพียร 

มันจึงไดเห็นฤทธิข์องกิเลสกับธรรมฟดกันบนหัวใจเรา เอาจนกระทั่งขาดสะบั้น
ลงใหเห็นตอหนาตอตา นี่เราก็ชี้บอกแลวไมลืมเลยวา หลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย นั่นละ
เปนเวทีที่ฟดกันคว่ําวัฏจักรลงในภูเขาลูกนั้นละ อันนั้นเรียกวาหนักมาก ไปลงกันที่จุด
นั้น ที่วัดดอยธรรมเจดียบนหลังเขา นั่นละกิเลสขาดสะบั้นลงไปในคืนวันนั้น เวลา ๕ 
ทุมเปงเลย ไมลืมนะเพราะเปนเรื่องใหญเร่ืองโตมากจะลืมไปไมได ซดักันฟาดินถลม
ระหวางกิเลสกับธรรมขาดสะบั้นจากกันในหัวใจดวงนี้ ซึ่งเปนที่อยูของธรรมและกิเลส 
กิเลสถูกธรรมฟดเอาขาดสะบั้นลงไปเหมือนหนึ่งวาฟาดินถลม 

คือรางกายของเราอยูธรรมดาดีดผึงเลยเชียวนะ นั่นละเหมือนฟาดินถลม มัน
รุนแรงมาก ธรรมดาฟาดินเขาก็อยูของเขานั่นแหละ แตกายกับจิตนี้มันรุนแรงมาก มัน
พุงของมันเลยรางกายนี่ กิเลสจะขาดจากจิตนี้รุนแรงมาก นั่นก็เปนสิ่งเราลืมไมไดใน
ชีวิตของเรา บอกจนกระทั่งเวล่ําเวลา วันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ คืน แรม ๑๔ ค่ํา เดือน 
๖ เวลาไปเทียบดูนาฬิกาแลวเปนวันที่ ๑๕ พฤษภา ก็เลยถือเอาวันที่ ๑๕ พฤษภา ซึง่
เปนวันคนทราบไดทั่วไปในสากลโลกเรา แรมนั้นแรมนี้เราเลยไมพูด เอาวันที่ ๑๕ 
ตรงกันกับแรม ๑๔ ค่ํา เดือน ๖ นั้นเปนเกณฑเลย 

ตั้งแตกิเลสขาดลงไปแลวหมด นั่นละทานวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ นาปรํ 
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาต ิ พรหมจรรยไดอยูจบแลว คืองานฟาดินถลมทีจ่ะคว่ํากิเลสซ่ึง
เปนเจาอํานาจของวัฏจักรขาดสะบั้นลงไปจากใจเปนงานที่หนักมากที่สุด ไดขาดสะบั้น
ลงไปแลวในขณะนั้น จึงเรียกวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ งานคว่ําวัฏจักรออกจากจิตใจไดเสร็จ
ส้ินลงไปแลว งานที่ควรทําคืองานอนันี้เองก็ไดทาํเสร็จแลว งานอื่นที่จะใหยิ่งกวานี้ไมมี 
นาปรํ อิตฺถตฺตายาติ งานอื่นที่จะใหยิ่งกวานี้ไมม ีมีเทานั้น 

ตั้งแตนั้นมาแลวก็หมดขาศึก ภายในใจไมมี เปนคนละฝงเปนอฐานะ จะใหเปน
อื่นเปนไรไปไมไดแลว เปนหลักธรรมชาติตายตวั เปนคนละฝง ฝงวัฏฏะ ฝงวิวัฏฏะ 
ขาดสะบั้นจากกันโดย สนฺทิฏฐิโก ประจักษใจ กข็าดกันที่ตรงนั้นแหละ นี่ละการปฏิบัติ
ธรรมของพระพุทธเจา จึงเรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว ขอใหปฏิบัติตาม
เถอะ ไอทีม่นัเหลวๆ ไหลๆ คือมนัแหวกแนวจากธรรมของพระพุทธเจาที่สอนไวดวย
ความชอบธรรม มันไมไปดวยความชอบธรรม มันไปแบบถูลูถูกังไปอยางนั้น มันถึงไม
คอยไดเหตุไดผลอะไรเลย เมื่อเดินตามทางพระพุทธเจาแลว สวากขาตธรรมชี้เพื่อ
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มรรคเพื่อผลตลอดเลยเชียว ไมปลีกไมแวะไปไหน ขอใหเดินตามสวากขาตธรรมที่ตรัส
ไวชอบแลวนี้ จะกาวถึงมรรคผลนิพพานไมสงสัยความหมายก็วางั้น นี่ก็ปฏิบัติมาอยาง
นั้นไดเห็นชัดเจนประจักษใจ นี่หนักเรียกวาตกนรกทั้งเปน 

ตั้งแตพรรษา ๗ ออกละนั่น ไดโอวาทจากพอแมครูจารยอยางถึงใจแลว ตัดสิน
กันลงในพรรษา ๑๖ เกาปพอดี จากน้ันมาเรียกวางานแกกิเลสตรงไหน พูดใหมนั
ชดัเจนทานวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ พรหมจรรยไดอยูจบแลว การฆากิเลสเปนงานหนักมาก
ที่สุด เพราะงานของวัฏจักรของกิเลสครอบหัวใจสัตวโลกไดขาดสะบั้นลงไปจากใจแลว 
นั่นทานเรียกวางานที่หนักมากที่สุด ไดขาดลงไปแลวเหมือนฟาดินถลม จากน้ันมาไมมี
กิเลสตัวใดเขามาแฝงเลย 

จึงวาขาดจริงๆ ไมไดขาดหลอกๆ ลวงๆ ขาดจริงๆ กิเลสตายตายจริงไมมีฟน 
ตัวไหนที่จะฟนขึ้นมาใหไดเอะใจวา เอะ นี่กูนึกวามึงตายตั้งแตวันนั้นแลวมึงยังโผล
ขึ้นมานี้ไมเคยมี แลวก็ชัดเจนตั้งแตขณะที่ขาดสะบั้นจากกัน นี่เรารื้อมาพูดเฉยๆ วา เรา
คิดดูวามันจะมีอะไรไมมอีะไรคาดไปเฉยๆ ความจริงมันบอกชัดเจนเต็มบทเต็มบาท
แลวตั้งแตขณะแรกนูน เรียบไปเลย จะฆากิเลสตัวใดอีกไมมี หมด นั่นจึงเรียกวากิเลส
ตาย 

ความโกรธความเคียดความแคน ความรักความชังนี้เปนเรื่องของกิเลสทัง้มวล 
เมื่อกเิลสเหลานี้ไดขาดสะบั้นลงไปจากใจ แมใครจะลากคอไปฆา ฆาก็ฆาตายเฉยๆ ที่
จะใหความโกรธความแคนปรากฏแกเขาแกเราแกอะไร ผกูอาฆาตมาดรายตอกันไมมี 
นั่นละกิเลสอันนั้นไมมี ตายก็ตายทิ้งเปลาๆ ตายดวยความเปนธรรมเต็มตัวๆ ยังมีชีวิต
อยูก็เปนธรรมเต็มตัว ตายก็เปนธรรมเต็มตัว คือผูมีธรรมเต็มหัวใจ ไมมีกเิลสแฝงจึงไม
มีมัวหมอง ใหพากันเขาใจ 

พระพุทธเจารับสั่งหรือตรสัสอนไวตรงไหนแลวไมผิด ถาลงวาอะไรแลวไมผิด 
อยางที่วาความโลภ ความโกรธ ความหลง ราคะตัณหา เหลานี้มีแตกิเลสทั้งมวล เปน
กิเลสทั้งนั้น พอธรรมฟาดขาดสะบั้นลงไปแลว ทํายังไงใหมีก็ไมมี กิริยาอาการตางๆ 
นั้นเปนสนามแหงโลกธรรม ๘ เอาแนไมได สนามที่ตําหนิติฉนินินทาของโลกธรรม ๘ 
อยูที่สมมุติคอืกายของเรา เคลื่อนไหวไปมาผิดถูกชั่วดีจะตําหนิกันไดที่ตรงน้ัน นี่
เรียกวาโลกธรรม ๘ อยูที่รางกายซึ่งเปนสมมุติ จิตนั้นหมดทาง ใครจะตําหนิติเตียน
อะไรไมมทีางละ มันหมดมันเปนอฐานะ ใหพากันจําเอา เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้ก็พูด
มากอยูนะ 
 

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

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/
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และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 


