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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

ไมมีรองรอยก็คือจิตทานผูสิ้นกิเลสแลว 
กอนจังหัน 

พระมาฉันเทาไร (๓๑ ครับผม) พระทั้งหมดเทาไร (พระ ๕๗ เณร ๑ เปน 
๕๘) ลงมาฉัน ๓๑ ขาดไปเทาไร (๒๗ ครับผม) ที่ทานขาดไปไมมาฉันนี้ ไมใชทานไม
หิวไมอยากนะ ทานหิวทานอยากทานบังคับเอาไวไมใหมันฉันมากมันจะเต็มทอง 
อาหารเต็มทอง ธรรมไมมีในใจ ธรรมแหงผากแตอาหารเต็มทองใชไมไดนะ ใหใจเต็ม
ไปดวยธรรม อาหารจะบกบางบางไมเปนไร ตอไปนี้ใหพร 

หลังจังหัน 

 (เขาอยากถวายที่ครึ่งไรตรงสามแยกทางเขาบานตาดนี่ครับ) ที่นี่มีผูถวายเยอะ
นะ ถวายที่ใหเรา ดูเหมือนอยูตามภาคตางๆ แตเราจําไมไดที่ไหนบางก็ไมรู มีมากอยู
เขาถวายที่ใหเรา อันไหนที่วาจัดการแลว เราก็ส่ังเลยๆ คือถาเขาถวายแลวก็อยาใหมัน
เปนโมฆะ ทิง้ไวเปลาๆ เมื่อเขาถวายก็เพื่อทําประโยชน เพื่อบุญเพื่อกุศลแกผูมาถวาย 
เราก็รีบจัดรีบทํา ส่ังเสียทุกอยางใหจดัทํา มีผูถวายมากตอมาก ถวายที่ตามภาคตางๆ 

 ดูวาทางภาคตะวันออกกม็ีปราจีน เราผานไปอยูใกลๆ นะ ทางเราผานไปทาง
ปราจีน ไปทางเกษียรใหญ ไปทางนูน กําลังพิจารณา เราไมไดถามดูพระที่มาจากอําเภอ
ศรีมหาโพธิมาอยูที่วัดนี้ ก็ดอียูพระองคนี้ แตกอนเปนเณรอยูที่นี่ กป็ระสาเด็กอยางวา
ละ อยูๆ กม็าลาเราไปเที่ยว จะไปเที่ยวยังไง ไปกับใคร ไปกับหลวงพอ เราก็ฟง หลวง
พอเปนหลวงพอยงัไง ถาม ทานเลาใหฟงยอๆ เราเลยสั่งเด็ดขาดเลยนะ ไมตองไป อยู
ที่นี่นาจะดีกวาที่จะเรๆ รอนๆ นะเราวา นี่ฟงถามไมคอยไดเร่ือง วาจะไปเที่ยวๆ กับ
หลวงพอ หลวงพออะไรก็ไมรู ไมตองไป เราสั่ง 

ส่ังขาดเณรคนนี้ละ นอกนั้นไม ดูเหมือนอายุพรรษาได ๑๕-๑๖ พรรษา เปน
อุปชฌายกไ็ดแลวเณรนี้ อยูอําเภอศรีมหาโพธิ แลวเขาถวายที่นั้น เราจึงกําลังพิจารณา
อยู ยังไมปรึกษาดู ดอูาการของทาน ดูวาชื่อสมบูรณ แตชื่อเลนเขา ทางบานเขามาเยี่ยม
ทานวาชื่อปาง เราก็เลยเรียกเณรปาง ยังไมไดถามดู ถาควรจะไปสรางวัดที่นั่นก็ได เขา
ถวายที่เราแลว ที่อําเภอศรีมหาโพธิ หากวาทานสมควรที่จะไปอยูนั้นไดเราก็ใหไป ดู
ลักษณะเรียบรอยอยู ชื่อสมบูรณ 

ทางญาติๆ เขามาเยี่ยม เขาบอกชื่อปาง เราจับไดปาง เลยปางมาเรื่อยเลย
จนกระทั่งทกุวันนี้ สมบูรณหายหนาไปแลว ยังเหลือแตปางๆๆ เร่ือย เดี๋ยวนี้อยูนี้ละ ดู
เหมือน ๑๕-๑๖ พรรษาแลว ตั้งแตเปนเณรอยากลาเราไปเที่ยว ถามดู จะไปเที่ยวกบั
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ใครๆ หลวงพอ หลวงพอยังไงถาม หลวงพอทีพ่าไปก็นาจะไปแบบนั้นแหละ เราไม
แนใจเราบอกไมตองไป เราแนใจวาหลวงพอนี้ (หลวงตา) จะดีกวาหลวงพอนั้น เราวา 
ไมอวดเราวา ฟงพดูเรื่องหลวงพอนั่นเรๆ รอนๆ หลวงพอนี่ไมเรรอนนะ เราก็วาอยาง
นี้ ไมตองไป อยูนี้ละ เดีย๋วนี้ได ๑๖-๑๗ พรรษาแลวมั้ง เปนอุปชฌายกไ็ดแลวเดี๋ยวนี้ 
เณรนั้นละ อยูกับเรา ที่อยูอําเภอศรีมหาโพธิ หากวาสมควรที่จะรับที่ไว ถามองคนี้
สมควรจะอยู ก็จะใหไปอยูที่นั่น อําเภอศรีมหาโพธิ เรียบรอยดีเณรเล็กๆ ตัวเทากําปน 
เดี๋ยวนี้มันอายุ ๑๖-๑๗ พรรษา เปนอุปชฌายก็ไดแลวเณรชื่อปาง  
 สําหรับพระเณรที่ออกจากวัดปาบานตาดนี้มีมาก มีทุกภาค ภาคใต ภาคเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก มีหมด ออกจากวดันี้ ทางภาคใตก็มีทานคลาดอยูจังหวัด
พังงาเวลานี้ เปนหลักอยูนั้น อยูในภูเขา ทานคลาดเปนพระวัดนี้ ออกจากนี้ก็ไปอยูที่
พังงา เปนคนพังงา เดี๋ยวนี้ยังมีอกีองคหน่ึงชือ่นรา ดูเหมือนจะอยูทีพ่ังงาหรืออะไร 
ตั้งใจดีองคนี้ เขมแข็งด ี ไดพดูแลวก็พูดเสียบาง มานี่ องคนี้ละองคอยูเดี๋ยวนี้ นี่พึ่งจะ
ลง 

แตกอนพดูเถียงเราวอๆ มันพึ่งแตกออกมาจากเปลือกไขหรือ มันมาเถียง
อุปชฌายมันแลวนี่ วอๆ ยังไงกันนี่ โตมาเดี๋ยวมันจะไมเปนเสือโครงเหรอเราวา ดุเอา 
เดี๋ยวนี้ลงราบแลว เดี๋ยวนี้ยังอยูนี้ละ อยูนานนะ อยูพังงาองคนี้ อีกองคนั้นเปนทาน
คลาด ไดสององค ทางภาคใตมีปรากฏอยูสององค มีเยอะนะ ที่ไมขาดเลยคือจันทบุรี 
ตั้งแตสรางวัด พระไมเคยขาดจนกระทั่งปานนี้ ดูเหมือนจะ ๓ องคหรือ ๔ องค จันท 
อยูที่นี่ นอกนั้นก็มีทุกภาคๆ ละอยูทีน่ี่  
 มานี้เราสอนเต็มเม็ดเต็มหนวยทุกอยาง พระเณรจะมากจะนอยใหเปนระเบียบ
เดียวกันหมด เคลื่อนไมไดบอกอยางน้ันเลย ยิ่งเฒาแกแลวยิ่งคอยปลอยคอยวางไป 
อยาใหมีเร่ืองมาหาเรานะ ถามีแลวไมวินิจฉัยมาก ไลเลย เราสอนเต็มภูมิของเราแลว 
เต็มเม็ดเต็มหนวยแลว ไมเปนทาเราก็ไลออกเลย ไมใหอยู เดี๋ยวนี้เปนระยะไลนะ 
เพราะสอนเต็มภูมิแลว ถามาผิดเกะๆ กะๆ ใหเห็นอยูนี้ ไมเอาละเดี๋ยวนี้มีแตไลออก
เลย ขี้เกียจสอน ทุกภาคละมาอยูนี้ ทางโนนก็ยังเหลือทานคลาดเปนหลักอยูทางภาคใต 
จังหวัดพังงา ทานนราก็อยูที่นี่เปนประจํา ภาคใตมีอยูนี้องคหรือสององค เราลืมแลวละ 
อยูประจํา ทางภาคเหนือดูไมคอยมีเดี๋ยวนี้ ภาคกลาง ภาคไหนจําไมไดนะ องคไหนที่
เปนหลักๆ จากวัดนี้ไป  
 เดี๋ยวนี้มันแกแลว ไมคอยเอาอะไรละกับพระกบัเณร แตกอนเขมงวดกวดขัน
มากทีเดียว เอาจริงเอาจังมากแตกอน เดี๋ยวนี้เฒาแกมาแลว ไปไหนมาไหนเพียงแควัด
นี้ก็จะไมไหวแลว เดินหย็อกๆ แหย็กๆ ไปเทานี้เหนื่อยแลว แตกอนไปสดุวัดๆ เร่ือย
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ละ เวลาวางๆ เดี๋ยวนี้ไปไมไดละ ไมไป เดินจงกรมก็เดินหย็อกแหย็กๆ อยางน้ันละ เอา
มือขัดหลังเดินเดี๋ยวนี้ เปนอยางน้ันละ มันแกแลว อายุนี้ ๙๕ ยางแลว ออนมากเวลานี้ 
เดินไปจากวัดเขามาก็เหนื่อย ไมอยากไปไหนละ กลางคืนก็นั่งเปนตุกตาอยูคนเดียว 
เปนตุกตากลางคืน นั่งภาวนาคนเดียวสบายๆ  
 จิตที่ฝกใหเขาเปนธรรม ธรรมกับจิตเปนอันเดียวกันแลวนี้ มันเปนธรรมธาตุนะ
อยูในใจ เปนธรรมธาตุมันจาหมดเลย นั่นละจิตถาฝกไดเตม็ที่เต็มเหนี่ยวแลวก็ จิตกับ
ธรรมเปนอันเดียวกัน จะเรียกวาจิตก็ได เรียกวาธรรมธาตุก็ได ถาถงึขัน้นั้นแลวจาอยู
ตลอดเวลา ไมวายืนวาเดินวานั่งวานอน นี่เรียกวาคงเสนคงวาแลว หนาแนนแลว ถาจะ
วานิพพานเที่ยงดูอันนี้กรู็เอง ดูเวลาไหนก็เปนอยางน้ัน ไมดูก็เปนอยางนั้น จะวาดู
หรือไมดูมันก็เหมือนดูตลอด มันความรูอยูกับตัวเอง คําวาเผลอวาเผลนี้พูดจริงๆ นะ 
เราบอกเราไมมี สตินี่ตดิแนบอยูกับใจ ใจเปนธรรมชาติ สติก็เลยเปนธรรมชาติอัน
เดียวกัน ที่จะเผลอๆ ไผลๆ ไปนี้มนัไมมี เราบอกตรงๆ ทีจ่ะเดินชาเดินเร็วไปไหนก็
ตาม เคลื่อนไหวไปไหนก็ตาม สตกิับจิตมันเปนอันเดียวกัน เปนธรรมชาติ นี่ละฝกให
ไดแลวเปนอยางน้ันละ  

ขอใหฝกใหไดซิจิตดวงนี ้ จะไมมอีะไรในโลกนี้เลิศเลอยิ่งกวาจิตที่ฝกไดแลว 
เลิศเลอสุดยอดเลย สุดอยูที่จิต ทุกขมหันตทุกขก็อยูที่จิต สุขเปนบรมสุขก็อยูที่จิต มา
อยูที่จิตอันเดียว ในโลกธาตุนี้มารวมอยูที่จิต ทั้งทุกขทัง้สุขอยูที่นี่หมด เปนผูรับทราบ
ทุกอยาง เพราะเปนนักรู ฝกทําใหเปนอยางน้ันซิจิต ถาฝกเปนอยางน้ันแลว ไมมีคําวา
ตายวาเปนเลย เทากัน เพราะธรรมชาตินี้ถาพดูภาษาโลก แยกเปนโลกก็เรียกวาเปน
หลักของตัวเองแลว ไมทราบจะพาไปพึ่งใคร ไมไดเหมือนธรรมชาตินี้ ธรรมชาตินี้พอ
ตัวแลวทุกอยาง ไมตองพึ่งอะไร  

คําวาแสวงหาธรรมๆ จิตกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวแสวงหาอะไร นี่ละถึงขั้น
ที่วาแสวงหาธรรม พอมาถึงขั้น วุสิตํ พฺรหมฺจริยํ แลวเทานั้น จิตกับธรรมก็เปนอัน
เดียวกัน ไมไปหาอะไรทีไ่หนละ หาธรรมก็ไมหา หาอะไร ธรรมกับจิตก็เปนอันเดียวกัน
อยูแลว เวลาหาธรรมก็คือวายังบกพรอง กิเลสตณัหาเต็มหัวใจ ธรรมไมคอยมี อันนี้
ทุกขมากนะ กิเลสมีมากนอยเพียงไรทุกขมาก ถากิเลสเบาบางลงไปก็ทุกขนอยลงไป 
กิเลสขาดสะบั้นออกไปแลวทุกขไมม ี ในจิตของทานผูส้ินกิเลสแลวไมมีทุกขในใจ มีก็มี
แตยิบๆ แย็บๆ ตามธาตุตามขันธ พอคิดพับดบัพรอมๆ ไมมีรองรอยก็คือจิตทานผูส้ิน
กิเลสแลว ไมมีรองรอย คิดพับดับพรอมๆ เปนหลักธรรมชาติของมัน  

ฝกใหมันไดอยางน้ันซิ ฝกจิต เมื่อฝกไดแลว ความเปนอยูความตายไป ไมมี
อะไรเปนปญหา ความเปนอยูความตายไปกค็ือธาตุขันธ รวมตัวแลวก็สลายออก 
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ธรรมชาตินั้นเปนธรรมชาติของตัวเอง ไมตองไปหวังพึ่งใครอะไรที่ไหนแลว นั่นละจิต
กับธรรมเปนอันเดียวกัน ถาอยางน้ันแลวแสนสบาย ทานวาบรมสุขอยูตรงนั้นพอ ไป
ถามหานิพพานที่ไหน วานิพพานก็นิพพานทั้งเปนอยูในนั้นละ นี่ละการฝกจิต ฝกใหดี
นะ อยาเหลาะแหละ โยกๆ คลอนๆ ทําอะไรใหมีจริงมีจัง หลักความจริงนี่สําคัญมาก 
ถาเหลาะแหละแลวทําอะไรเหลาะแหละทั้งน้ันละคนเรา ถาจิตใจมีจริง ทําอะไรก็จริง ทํา
ภายนอกก็จริง ภายในก็จริง ขอใหจิตจริงเสียอยางเดียว ถาจิตเหลาะแหละ ขางนอกก็
เหลาะแหละ ขางในก็เหลาะแหละ ไมไดเร่ืองไดราวนะ  

ใหพากันฝกจิต ภาวนาใจใหดี สติเปนของสําคัญมาก ควบคุมจิตใจใหอยูใน
เงื้อมมอืได กิเลสจะกองเทาภูเขา เกิดไมได ถาสติยังดีอยู สตดิีอยูตลอด กิเลสเกิดไมได
เลยตลอด วันยังค่ําก็เกิดไมได ถาสติเผลอพับ กิเลสเขาปุบเลย นั่น ขึ้นอยูกับสตินะ 
การฝกภาวนาตองฝกหัดสติใหดี ถาฝกหัดสติดแีลว จิตจะตั้งฐานไดเปนความสงบ
รมเย็น  

นี่ไดฝกมาเต็มเม็ดเต็มหนวยแลว หายสงสัยแลว การฝกจิตกห็ายสงสัย พูดเสีย
ตรงๆ เลยละ ผลแหงการปฏิบัติธรรม เมื่อถึงทีม่นัแลวหายสงสัยทุกอยาง ธรรมก็ไมหา 
หาอะไรหาธรรม ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลว หาธรรมก็คือหาใจ ใจก็ไมสงสัย
ตัวเองแลว จะไปหาที่ไหน   ธรรมกับใจเปนอันเดียวกัน   นั่นละทานวาหาธรรมก็อยูที่ 
วุสิตํ พฺรหมฺจรยิํ เสร็จแลวงาน งานก็คืองานฆากิเลส เมื่อกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลว ไมมี
งาน มีแตความสวางกระจางแจงอยูตลอดเวลา จิตฝกไดเปนอยางน้ัน ใหพากันจําเอา
นะ วันนี้พูดเทานั้นละเหน่ือย หูก็อื้อ 
 

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/

