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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

เหมือนสูเสือดวยกําปน 
 พระเราอยูในวัดนี้เทาไร การภาวนาของพระกไ็มไดยอหยอนไมไดออนแอนะ 
นั่นเขต เราเขียนติดปายกั้นเอาไว หามเขา หมาเราก็ไปชวยเปนตํารวจ เงือดเงือ้นี้ไว ที่
หามเขา ตรงไหนๆ มีปายหามเขา หมาเราจะถือคอนอยางนี้ตี เพื่อใหพระทานภาวนา
สะดวกๆ ในเขตนี้หามไมใหใครเขาไป เขตหามเขาๆ คือเขตภาวนาของพระจริงๆ 
เฉพาะเร่ืองปจจุบันคือตัวเราเอง เราไดเห็นคุณคาของการภาวนา เพราะฉะนั้นเวลามา
เปนหัวหนาหมูคณะ จึงตองเขมงวดกวดขันและเขมแข็งทางดานภาวนา สอนเนนหนัก
ลงจุดนี้ 

จิตนี่เปนตัวนรกอเวจี เมื่อไมมีน้ําดบัไฟคือการภาวนาหรือธรรมเขาบังคับแลว 
มันจะยุงของมันตลอด ใจดวงนี้ไมมคีําวาอิ่มพอ มีแตหิวโหยตลอด ใจดวงไหนหิวโหย
หมด ตองเอาน้ําดับไฟไดแกธรรม เวลามีธรรมเขาเปนน้ําดับไฟแลวสงบๆ พอใจสงบ
จิตก็เร่ิมสบาย สบายเร่ือยๆ จนกระทั่งถงึขั้นฆากเิลสโดยอัตโนมัติของธรรม อันนี้ก็เปน
เครื่องบอกในตัวเองที่เปนมา แตกอนกไ็มไดคิด ทั้งกิเลสทํางานบนหัวใจสัตวโดย
อัตโนมัติ และธรรมทํางานฆากิเลสบนหัวใจสัตวโดยอัตโนมัต ิ

ทั้งสองนี้เราไมไดคดิแตกอน ไมไดคดิเลย ทั้งๆ ที่มันเปนอยูหัวใจเรา เร่ืองของ
กิเลสหมุนหัวใจเปนตลอด แตวาธรรมที่จะหมุนกเิลสไมไดคิด ทีนี้เวลาภาวนาเขาไปๆ 
พอจิตสงบเขาไปดวยบทภาวนา คือเอาธรรมเขาไปบังคับ หามไมใหจิตทํางานอื่น คิด
ปรุงเร่ืองอื่นเรื่องใด หามหมด ใหเอางานของธรรม เชนงานบริกรรมมีพุทโธก็ได ธัมโม 
สังโฆ แลวแตจะถนัดตดิกับใจ  
 นี่งานของธรรมที่ทํางานบนหัวใจสัตว ทีนี้สงบเขาไปๆ สติบังคับนะ สติตอง
บังคับ เมื่อบีบบังคับไมใหกิเลสเขาไปทํางานบนหัวใจ มีแตธรรมทํางาน ก็สงบลงๆ จิต
ที่วาวุนขุนมัวทั้งวันทั้งคืน ดีไมดีนอนไมหลับ ก็กลับตัวสงบไดดวยน้ําดับไฟคือธรรม 
ภาวนาบริกรรม นี่ละธรรมคําภาวนานั่นเปนบทธรรม ความคิดความปรุงของกิเลสเปน
เร่ืองของกิเลส นี้เปนเรื่องไฟเผาหัวใจ เร่ืองธรรมเปนคําบริกรรมนี้ ความระลึกถึงธรรม
นี้เปนน้ําดับไฟ ดับลงไปตรงนั้นๆ แลวจิตก็สงบเย็น  
 การฝกเบื้องตนตองเอาหนักนะ คือกิเลสมันรุนแรง รุนแรงมากเห็นประจักษเลย
จนน้ําตารวงบนภูเขา เคยมาเลาใหฟงแลวนี่ เปนกับเราเองนะ คือสูมันไมไดเลย ไมมี
ทาง เหมือนเราสูเสือดวยกําปนนั่นละ เสือมันมีอะไร เล็บมันก็เปนอาวุธ ตาก็เปนอาวุธ 
เขี้ยวอะไรๆ ตัวของมัน ลวดลายของมนัเปนอาวุธทั้งหมด เราสูมันดวยกําปน สูเสือดวย
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กําปน มีแตมันจะหั่นหอมกระเทียม แลวคอยมาสูเราเขาใจไหม พอสูเราเสร็จแลว ก็งัด
ขึ้นใสหอมกระเทียมคลุกเคลากันกินเทานั้นเอง นี่ละเราสูกับกิเลสก็แบบเดียวกัน คือ
กิเลสน้ีห่ันหอมหั่นกระเทียมรอเราแหละ กินๆ จนทองจะแตก ไอเรายังยื่นหอมยื่น
กระเทียมเขาไปเรื่อยๆ 

เห็นไหมกิเลสบนหัวใจสัตว แลวเวลาเปนอยางน้ันมันทุกขไหม ทุกขมากตอมาก 
เราจึงวาไมมีศาสนาใดที่จะสอนเปนน้ําดับไฟถูกตองเหมือนพทุธศาสนา นี่พูดใหชัดเจน 
เราไดผานมาแลวเต็มหัวใจ ตั้งแตลมลุกคลุกคลาน น้ําตารวงอยูบนภูเขา เราเปนเองนี่
นะ โถ มันเคียดแคนจริงๆ แตความเคียดแคนอันนี้เปนธรรม คือความเคียดแคนให
สัตวและบุคคลผูใดก็ตามเปนบาปเปนกรรม กอกรรมกอเวรทั้งน้ัน แตความเคียดแคน
ใหกิเลสที่เปนภัยตอตัวเองอยูในหัวใจเรานี้เปนธรรม นี่ละไดถึงขดีน้ําตารวง ที่ไดธรรม
อันนี้ขึ้นมา 

เราอยูบนภูเขาสูมันไมได ตั้งสตพิับลมทันทีๆ เลย นี่ละกระแสของกิเลสมัน
รุนแรง ตั้งๆ ไมอยูสต ิ ตั้งพับลมผล็อยๆ ตั้งเพื่อลม ไมไดตั้งเพือ่อยู นี่อํานาจของ
กระแสของกเิลสมันรุนแรง เปนแลวในหัวใจเรา เราจึงไดน้ําตารวงบนภูเขา ทีนี้มันก็ขึ้น
อันหนึ่งขึ้นมาซิ โห มึงเอากูขนาดนี้เชียวเหรอ นั่น มันเปลงจริงๆ ไมไดออกพูด มันเปน
ในจิต โห มึงเอากูขนาดนี้เชียวเหรอ มึงกอูยูในใจ โห มึงเอากูขนาดนี้เชียวเหรอ น้ําตา
รวงอยูบนภูเขา สูมันสูไมไดนี่นะ 

นี่ละเวลากําลังของธรรมไมมี มีแตกําลังของกิเลส พอตั้งสตพิบัลมทันทีๆ จนถึง
ขนาดน้ําตารวงบนภูเขาแลวก็เคียดแคน ถึงออกกูมึงเชียวนะ โอ มึงเอากูขนาดนี้เชียว
เหรอ เอาละวางั้นเลย อยางไรมึงตองพงัวันหนึ่ง ใหกูถอยกูไมถอยละ นี่เปนทิฐิมานะ 
ความโกรธความแคนเหลานี้เปนธรรมนะ มุมานะฟดกับกเิลสตั้งแตน้ําตารวงมา
จนกระทั่งถงึน้ําตารวงบทสดุทาย ฆากิเลสมวนเสื่อลงไปบนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดียนี้ 
น้ําตาพุงเลย ลบลางกันกับน้ําตาที่สูกิเลสไมไดอยูบนหลังเขา ถึงขนาดวาหือ มึงเอากู
ขนาดนี้เชียวเหรอ 

เอาละยังไงมงึตองพังวันหนึ่ง ใหกูถอยกูไมถอย นั่นละเปนมุมานะ ความเคียด
แคนใหกิเลสอยูกับตัวเองเปนธรรมนะ ตั้งแตนั้นมันก็มุมานะ ซัดกันสุดทายก็ไปมวน
เส่ือกันลงที่วัดดอยธรรมเจดีย น้ําตารวงเหมือนกัน มันเกิดความสลดสังเวชอัศจรรย
ธรรม ธรรมพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ที่บําเพ็ญมาตั้งแตตนถงึขณะนั้นแหละ 
พุทโธ ธัมโม สังโฆ นีต้ิดอยูในหัวใจ พอไปถึงนั่นแลวพุทโธ ธัมโม สังโฆ มาเปนอัน
เดียวกัน พอผางขึ้นมาเทานั้นจาหมดเลย โถ อยางน้ีเหรอ พระพุทธเจาตรัสรู ตรัสรู
อยางน้ีละหรือๆ มันเปนอยูในหัวใจ ถามพระพุทธเจาหาอะไรที่นี่ มันย้ํานะ 
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พระพุทธเจาตรัสรู ตรัสรูอยางน้ีละหรือ อยางน้ีละหรือ ธรรมแทเปนอยางน้ีละหรือ สงฆ
แทเปนอยางน้ี ออ พระพทุธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปนอนัหนึ่งอันเดียวกันไดยังไง 
นั่น เปนแลวนะนั่น เปนธรรมแทงเดียวแลว ไหลเขาไปพุทโธ ธัมโม สังโฆ เปนกิริยา
รวมลงแลวไปสูธรรมอันเดียว นี่บทสุดทายน้ําตารวง ลบลางกันกับน้ําตารวงอยูบนภูเขา
ที่สูกิเลสไมได ที่นี่น้ําตารวงดวยความอัศจรรยดวยความสลดสังเวชทุกส่ิงทุกอยาง มัน
เปนความดีความชอบทั้งนั้น น้ําตานี้มีราคา น้ําตานั้นเหลวแหลก มาลบลางกันไดตรง
นั้นแหละ 

พูดใหฟงชัดๆ บรรดาทานทั้งหลายมาศึกษาอบรมเพื่ออรรถเพื่อธรรม เราแสดง
ธรรมเต็มหัวใจ ที่ไดฟดกับกิเลสมาจนน้ําตารวงเราก็ไดพูด หือ มึงเอากูขนาดนี้เชียว
เหรอ มันเปนอยูในใจนะ เอาละยังไงมึงตองพงัวันหนึ่ง ใหกูถอยกไูมถอยละ นั่นละมุ
มานะละนะ ซัดกันกับกิเลสจนกระทั่งกิเลสพังบนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย น้ําตาพัง
เหมือนกัน น้ําตาอันนี้ไปลบลางนํ้าตารวงบนภูเขา คราวนี้ก็น้ําตารวงบนภูเขาฟาดกิเลส
ขาดสะบั้น ธรรมอัศจรรยไดเกิดขึ้น พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆมาเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันโดยหลักธรรมชาติแลวที่นี่ 

หือ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆมาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดยังไง นัน่มัน
เปนแลวนั่นนะ เราไปถามใคร ไมไปถามใครเลย ออ ธรรมแทเปนอยางน้ีเปนอัน
เดียวกันวางั้นเลย พุทโธ ธัมโม สังโฆ เปนแขนงๆ ของธรรม เสร็จแลวก็ลงธัมโมอนั
เดียว นั่นละที่นี่น้ําตารวงดวยความอัศจรรยลบลางนํ้าตารวงบนภูเขาที่สูกิเลสไมได นี่
น้ําตารวงดวยกิเลสมวนเส่ือใหเห็นประจักษใจลบลางกันได น้ําตาออกสองครั้ง ครัง้
หนึ่งสูกิเลสไมได ครั้งที่สองสุดทายนีก้ิเลสพัง 

น้ําตารวงบนภูเขาหลังวัดดอยธรรมเจดียเราลืมเมื่อไร เพราะไมใชเร่ืองเล็กนอย 
มันเหมือนฟาดินถลม รางกายนี้พุงเลย มันเปนของมันเอง อยูธรรมดาเรานี้มันดีดของ
มันพุงเลย เพราะความรุนแรงของกิเลสกับธรรมที่ขาดสะบั้นจากกัน รุนแรงขนาดนั้นละ 
แตวาฟาดินถลมนี้เราก็วาไปธรรมดา มันถลมอยูในระหวางจิตกับกายในขันธนี้ละ มัน
รุนแรงมันพุง รางกายจนดีดผึงเลยเชียว มันรุนแรง ทีนี้มันก็กระเทือนเหมือนกับวาฟา
ดินถลม มันรุนแรงของมันมากเหมือนกัน 

นี่ละการปฏิบัติธรรมเห็นผลมาเปนลําดับลําดา สวากขาตธรรมเปนอกาลิโก 
ใหผลทุกเวลาของผูบําเพ็ญ กิเลสก็เปนอกาลิโกเหมือนกัน ใหผลทุกเวลาของผูวิ่งตาม
กิเลส เปนทุกขตลอดไป ผูบําเพ็ญธรรมก็เปนสุขเรื่อยๆ ไปอยางน้ันละ เอาจนถึงกิเลส
ขาดสะบั้นน้ําตารวงเหมือนหนึ่งวาฟาดินถลม มันเปนอยูในจิต ระหวางกิเลสกับธรรม
อยูในจิตอันเดียวกันขาดสะบั้นจากกันนี้พุงเลย รุนแรงมากสําหรับเรา เราพูดจริงๆ ใคร



 ๔

เปนยังไงเราก็ไมสนใจ มันเปนที่เราเปนที่ประจักษทกุอยาง สนฺทิฏฐิโก ขั้นสุดยอดขั้น
สุดทายอยูทีน่ั่นแหละ ผางขึ้นนั่นละ สนฺทิฏฐิโก เห็นผลงานของตนวาสมบูรณแบบ
เต็มที่แลว วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ การประพฤติพรหมจรรย คือการฆากิเลส ขาศึกใหญโต
ที่สุดคือการฆากิเลสน้ีไดส้ินสุดลงไปแลว กิเลสมวนเสื่อแลว 

ตั้งแตบัดนั้นมาก็ไมเคยเห็นกิเลสตัวใดมาแสดงใหเห็น วา หือ กูนึกวามึงตายไป
ตั้งแตโนนแลวมึงโผลหนาขึ้นมาอยูเหรอ ใหไดตอสูกันอกี  ไมเคยมีเลย นั่นจึงเรียกวา 
วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ พรหมจรรยไดอยูจบแลว คือการประพฤตปิฏิบัติธรรมฆากิเลสได
ส้ินสุดลงไปแลว เมื่อกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลว งานทั้งหมดสิ้นสุดลงจุดนั้น ไองานนอก
งานนาอะไรนี้ไมสําคัญ แตงานฆากิเลสเปนงานสําคัญมาก 

วันนี้ไดสอนเต็มเม็ดเต็มหนวยใหทานทั้งหลายฟง ถอดออกจากหัวใจมาสอน 
ไมไดไปลูบคลําเอาที่ไหน ถอดออกมาจากนี้เลย น้ําตารวงบนภูเขาสูกิเลสไมไดก็ถอด
ออกมาจากนี้ น้ําตารวงบนภูเขาที่กิเลสพังก็ถอดออกมาจากหัวใจ นี่ละกําลังของธรรม
ถาเอาอยางรุนแรงกิเลสพัง 

นี่ละการปฏิบัติธรรมที่ทานวา แตกอนเราไมไดคิดวากิเลสทํางานบนหัวใจสัตว
เปนอตัโนมัติ ตา หู จมูก ล้ิน กาย จิต สัมผสัสัมพันธอะไรกิเลสจะออกทํางานทนัทีๆ 
ตามธรรมดาของมันมันกค็ิดก็ปรุงเปนเรื่องของกเิลสทั้งน้ัน เปนอัตโนมัตติลอดเวลาใน
หัวใจสัตว นี่เราก็ไมเคยคิด แตเวลาธรรมไดเปนอัตโนมัต ิ ธรรมมีกําลังกลาแลวเปน
แบบเดียวกัน ธรรมแกกิเลสอยูที่ไหนแกตลอด ยืน เดิน นั่ง นอน เวนแตหลับ บางที
กลางคืนนอนไมหลับเลยมันฟดกัน เจาของนอนธรรมกับกิเลสฟดกนัอยูบนหัวใจไม
นอนนะ มันหมุนของมัน นอนมันก็ซดักันอยู นั่งภาวนาก็รูแลววาขึ้นเวทีซัดกันอยู อยู
อิริยาบถไหนซัดกันอยู สุดทายนอนไมหลับตลอดรุงก็ม ี

กลางวันก็ยังจะไมหลับ ตองบังคับใหหลับดวยพุทโธ นี่ก็สอนทานทั้งหลายแลว 
เวลาอํานาจของสตปิญญาที่เปนอัตโนมตัิมันหมุนของมันแลวนี้ไมมีรอเลย อยูที่ไหนก็
เปนภาวนามยปญญา สติปญญาหมุนติ้วเพื่อฆากิเลส แมที่สุดฉันจังหันนี้มันไมไดอยูกบั
ล้ินกับปากนะ มันอยูลึกๆ อยูภายใน มันหมุนของมันอยู นี่ละความเพียรอัตโนมัติ หรือ
สติปญญาอตัโนมัติ ฆากเิลสเปนอัตโนมัติฆาอยางน้ีแหละ อยูที่ไหนฆาตลอดๆ 

ถึงกาลเวลาธรรมะมีกําลังฆากิเลสแลวฆาตลอดเหมือนกัน จนกระทั่งกิเลสมวน
เส่ือลงไปพรบึหมด ทีนี้เร่ืองสติปญญามหาสติมหาปญญาเปนเครื่องมือทั้งน้ัน พอกเิลส
ขาดสะบั้นลงไปแลวอันนี้เปนอันวาหมดปญหาลงไปดวยกนั ไมไดวาจะปลอยจะวางละ
กําหนดในจิตไมมี เปนอันวาหมดภาระไปเลย นั่นเสร็จสิ้น นี่ละฆากิเลส จากน้ันแลวก็
แสนสบายอยูบนหัวใจที่บริสุทธิ์สุดสวนนั้นแหละ ในโลกนี้ไปหาความสุขที่ไหนไมมี หา



 ๕

ไดที่จิต ความทุกขก็เหมอืนกันโลกกวางแสนกวางมารวมอยูที่หัวใจสัตวโลก ที่กิเลสมัน
สรางฟนสรางไฟเผาอยูตลอดเวลา ทีนี้เวลาน้ําดับไฟฟาดกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวเปน
บรมสุขอยูในหัวใจมีตลอดเวลา ยืน เดิน นั่ง นอน ไมกําหนดอิริยาบถเปนธรรมชาติอยู
อยางน้ัน เมื่อกิเลสส้ินแลวก็เปนบรมสุขตลอดกาล ไมมีอิริยาบถเลย ถึงนิพพานก็เปน
บรมสุขอยูนั้น เรียกวานิพพานเที่ยง 

อยางน้ันซิการบําเพ็ญธรรม มาพูดปาวๆ แปวๆ เฉยๆ เรียนมาจากคัมภีรใบ
ลานเรียนไปเรียนมามันก็เปนหนอนแทะกระดาษอยูบนคัมภีร เรียนแลวเอาความจํามา
เปนสมบัติของตัวเอง เปนไดยังไงประสาความจํา ความจริงคือภาคปฏิบัติตางหากผล
เกิดขึ้นมาพอรูปบๆๆ นี้เปนของเราดวยๆ ในขณะนั้นจากการปฏิบัติของเรา แต
ความจําจํามาเฉยๆ เพื่อเปนปากเปนทางในการปฏิบัติ ถาเอาความจํามาเปนสมบัติ
ตายทิ้งเปลาๆ นั่นแหละ 

ทิฐิมานะกิเลสตัณหาจะกองอยูกับผูทีเ่รียนสูงๆ เรียนมากๆ นั่นละไมไดอยูที่
ไหน เวลาธรรมฟาดขาดสะบั้นลงไปแลวความเรียนสูงเรียนต่ําไมมีปญหาอะไร อันนี้จา
ครอบไปหมดแลว ไมไดมีคําวาสูงวาต่ํา ความพอดิบพอดแีบบอัศจรรยอยูที่หัวใจที่
บริสุทธิ์แลวทั้งหมด ลงที่จุดนี้แหงเดียว ใหพากันจําเอา พูดไปพดูมาเหนื่อยแลว เอา
เทานั้นละ 
 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

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

