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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

จากแรธาตุเปนแรธรรม 
 เมื่อวานนี้ไปสํานักชีหวยทราย ผูเฒาแมแกวเสียไปแลวพวกนั้นอยูดูเหมือน ๑๘ 
องค คงอดอยากขาดแคลน เราไปแตละครั้งเราเอาของไปเตม็รถ เอาไปคันเดียวเต็มรถ
เทานั้น เมื่อวานนี้ไปเยี่ยมพวกมีชีวิตอยู ไมอยูนาน เดินเขาไปดูเจดียแมชีแกว ออกมาก็
มานั่งถึง ๕ นาทีเหรอ แจกอะไรใหพวกน้ัน สวนของเราเอาไปเต็มรถเลย พวกน้ําปลา 
น้ํามันพืชอะไรในโกดังเอาไปเต็มรถเลย สวนปจจัยใหคนละหนึ่งพันๆ ๑๘ คน ๑๘ พัน 
แลวมอบไวสําหรับเปนอาหารครัว คราวนี้ไมไดใหมากนะ ให ๓ หมื่นเทานั้นละ ไปทุก
ครั้งให ๕ หมื่น คราวนี้เราจนมากก็บอกงั้น บอกวาจนมาก ไมใหมาก ใหเพียง ๓ หมื่น 
วัดแมชีแกวไมอดอยากแหละ คนหล่ังไหลมาๆ อาหารการขบการฉันพอแกเสียไปแลว
คอยๆ เบาๆ ไป 

เราไปอยูหวยทรายทีแรก ความรูของแกแปลกอยู พอออกพรรษาแกก็วา ปนี้จะ
มีครูบาอาจารยมาโปรดพวกเรา แกรูภายในใจ คลายคลึงกันกับสมัยหลวงปูมั่น พระ
มาก ผูเปนหัวหนาก็มีลักษณะเดียวกัน บอกไวเลย ความรูของแกแปลกอยู ปนี้จะมมีา
ละ ครูบาอาจารยจะมาโปรดทางหวยทรายเรา ปนี้คลายคลึงกับปหลวงปูมั่นมา ทานอยู
ที่หนองนองติดกับวัดหวยทราย สํานักแมช ี

พอดีเราก็ไปที่นั่น พอเราไปเพื่อนฝูงก็หล่ังไหลไป ไปพกัอยูตามที่นั่นๆ พักอยู
หวยทรายไดเพียง ๑๑-๑๒ องค ไมใหมากกวานั้น พอดกีับสถานที่ภาวนา นอกจากนัน้
ก็พักอยูบานนั้นบานนี้รอบๆ นั้น เราอยูหวยทราย ๔ ป แมชีแกวเลาใหฟงวา ฝนหลวง
ปูทาน ทานวาไมใหภาวนา ทีนี้หนักเขาๆ มันอยากภาวนาเหลือกําลังก็เลยฝนทาน แต
ระวังเอาวางั้น บอกหลวงปูทานไมใหภาวนา เราเขาใจทันที คอยฟงแตเสียงแกจะแย็บ
ออกมา ตอไปก็แย็บออกมาถึงเร่ืองความรูแปลกๆ ตางๆ ของแกเกงมากนะ พวกเปรต
พวกผีอะไรๆ พวกสวรรคชั้นพรหมเกี่ยวของไดหมด ความรูของแกพิสดารมาก 

แกวาหลวงปูไมใหภาวนา เราเขาใจทันทีตองมีสําคัญ สมเหตุกับแกแย็บออกมา 
ออ อันนี้เอง นี่ละเราไลแกลงภูเขา แกเกงมาก ตีเขามาภายในที่จะแกกิเลสแกไมยอม 
เลยกลายเปนสั่งสมกิเลส ภาวนาถาไมไดรูไดเห็นพวกเปรตพวกผี พวกเทวบุตรเทวดา
อินทรพรหม วันนั้นเหมือนไมไดภาวนา เราก็ตีเปนระยะๆ ใหเขาก็ได ใหออกก็ไดได
ไหม คือแกออกตลอด เอาไปปฏิบัตดิู คือเราสอนมาเปนระยะๆ ใหออกก็ได ไมใหออก
ก็ได เอาไปปฏิบัติ พอจติรวมปบมันออกรู มันตดิพอแลวนั่น แกไมรูวาแกติดนะ นี่กต็ี
เขามาๆ ตอมาก็เขมขนละที่นี่ เขมขนถึงขนาดไมใหออก บังคบัเลย เอา ปฏิบัติ คราวนี้
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คราวจะเด็ดขาดกัน เอาขนาดนั้นละ บอกไมใหออก คือเราสอนเปนระยะๆ จนกระทั่ง
ไมใหออก 

คือแกออก แกติด บังคบัเลย เอา ไมใหออกเลย เอาไปปฏิบัติ ใหพิจารณาอยาง
นั้นๆ แลวจิตเปนยังไงจะรูเอง บอกวิธีการพิจารณา ใหเอาไปปฏิบัติ อยาว่ิงไปตามเรื่อง
บา วางั้นเลยเรา เวลาเด็ดเด็ดนะ เห็นเทวบุตรเทวดาเปนเรื่องบาทั้งหมดเลย มันไมใช
เร่ืองแกกิเลส มัดเขาไปจนบอกไมใหออก เอาไปภาวนา เอาหนักขนาดนั้น โห คนเรานี้
เวลาติดติดจริงๆ เอาสิ่งเหลานั้นมาเปนมรรคเปนผล ก็เหมือนเราเดินไปที่ไหนหูมีกไ็ด
ยิน ตามีก็เห็น ทางภายในก็แบบเดียวกัน แตไมใชเร่ืองละกิเลส เหมือนเราเดินไป
ธรรมดาเห็นโนนเห็นนี้ ไดฟงเร่ืองน้ันเรื่องนี้เปนธรรมดา อันนี้จิตเวลามันรูภายในก็เปน
แบบเดียวกัน รูนั้นรูนี้ เห็นนี้เห็นนั้น ไมใชเร่ืองละกิเลส 

มันเขากับที่วาพอแมครูจารยทานวาไมใหภาวนา ใหหยุด จะเปนบากับโลก
สงสารเขาก็แลวแต ถาหากวาเปนผูชายทานจะบวชเปนเณรแลวเอาไปดวย แตนี้มันเปน
ผูหญิง ทีนีม้ันทนไมไหวมันอยากภาวนา ทานหามไมใหภาวนาก็เลยฝนทาน แตระวัง
เอา แกวางั้น แตก็ออกอยางวา เวลาออกไมไดระวังซี มัดเขาๆ ตีเขาๆ จนกระทั่งบอก
ไมใหออก ใหพิจารณาอยางน้ีๆ แกก็ยังฝน แกติด เอากันอยางเต็มที่แลวยังออกอยูยัง
ฝนอยูก็ไลลงภูเขาซ ิ

เราจําพรรษาอยูบนภูเขากับเณรหนึ่ง มหาภูบาล แหละ ใหหมูเพื่อนอยูขางลาง 
เราขึ้นไปอยูบนภูเขา มันใกลๆ กัน กลางคืนเวลาประชุมเราก็ลงไป เราเปนผูเทศน
แหละ อาจารยมหาบุญมีทานอยูวัดขางลาง เราอยูขางบน ปนั้นมีมหาสององค องคหนึ่ง
อยูภูเขา องคหนึ่งอยูตีนเขา นี่ก็มัดเขาๆ ยังออก สุดทายก็ไลลงภูเขา รองไหลงไปเลย 
รองไหนี่น้ําตาไมเกิดประโยชน ไปแกก็วิตกวิจารณ วาเหว เราก็หวังจะพึ่งครูบาอาจารย
องคนี้ แลวทีนี้ทานไลลงเสีย วาเหวไมมีที่เกาะที่ยึดจะทํายังไง เสียใจมาก รองไหลง
ภูเขาไป ไปถงึกุฏิก็ยงัรองไหอยูงั้น เสียใจวาครูบาอาจารยปลอยทิ้ง ไลลงจากภูเขา 

แกก็มาทบทวน ทานไลเพราะเหตุไร เราวาเหวไมมีที่เกาะ ที่เกาะมีหรือไมมี 
ทานสอนวายังไง ถาหากปฏิบัติตามทานทานก็ไมไลนี่นะ ลองปฏิบัติตามทานดูซินะ นั่น
ละที่นี่ แกกป็ฏิบัติตามเราไมใหออก ใหหมุนเขาภายในพิจารณาภายใน มันก็ลงเต็มที่
เลย พอลงและลุกจากที่แลวก็ไหวไปภูเขา เห็นคุณ แตกอนเถียงเหมือนวาแกจะเปน
อาจารยเราโนนนะ ถึงขัน้ไลลงวางั้นเถอะ ไปนักปราชญจอมปราชญไป คนโงจะอยูตาม
ประสาของคนโง ใครเปนนักปราชญลงไปเดี๋ยวนี้ ไลลงไป รองไหลงไปเลย คนโงไล
นักปราชญลงภูเขา 
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ได ๔ วันนะเราไมลืม ขึ้นไปอีก ขึ้นไปเรากําลังปดกวาดอยูตอน ๔ โมงเย็น มา
อะไรอกีนักปราชญใหญ เดี๋ยวๆ หยุดใหพูดเสียกอน เราก็เลยวางไมตาดที่นั่น เพราะ
เปนลานหิน เณรวางไมตาดแลวก็มานั่งดวยกัน พวกนี้เขายกขบวนไปทั้งวัดนั้นแหละ 
ไปก็ไปเลาใหฟง เลาใหฟงก็ลงอยางที่เราสอนนั่นแหละ แตกอนแกไมยอม ถงึขนาดไล
ลงภูเขา ตั้งแตนั้นมาปลอยเลยเรื่องของแกที่เคยรูเคยเห็น ปลอยเองนะ พอจับหลักได
แลวก็ปลอยเอง 

แกก็เร็วอยูนะ เราไปป ๒๔๙๔ ป ๒๔๙๓ พอแมครูจารยมั่นมรณภาพ ทาง
หนองผือวาเหวมาก เราเลยยอนกลับมาจําพรรษาหนองผือ หนองผือเปนวัดรางไปเลย
ละ เหลือหลวงพออยูสองสามองคแกๆ  เขาไปเลาใหฟงเราสลดสังเวช ทีแรกเราวาจะจํา
พรรษาถ้ําอะไรที่วาริชภูมิ เตรียมแลวนะวาจะจําพรรษาที่นั่น ไปกับทานเพ็ง พอทิดผาน
แกมาหนองผือแกไปเลาใหฟง แกเลาธรรมดา แกไมรูวาเราคิดอะไร เราไมตอบสักคํา
เลย แกเลาใหฟงแลวก็ลงไป แกไมทราบวาเราคิดยังไงตอยังไง คงทราบเพียงวาเราฟง
คําแกพูดเทานั้น ความจริงมันเปนอยูในหัวใจ 

ตกลงตื่นเชามาก็เตรียมของลงจากภูเขาที่วาจะจําพรรษา กลับมาหนองผือ มาจํา
พรรษาที่หนองผือ ไมมพีระเลย มีหลวงตาสององค เราสงสาร หนองผือเปนบานที่มี
บุญมีคุณมาก เล้ียงพระไดหมดเลย ไมมีตลาดตเลเขาก็อุตสาหพยายามตะเกียกตะกาย
หามาเลี้ยงพระ พระมาเทาไรเลี้ยงไดทั้งน้ัน บาน ๗๐ หลังคาเรือน เราเห็นคุณของเขา 
กลายเปนวัดราง แตกอนเขาเลี้ยงพระมาจากที่ไหนๆ ก็พอแมครูจารยมั่นอยูนั้น พอ
ทานมรณภาพไปแลว พระก็รางไปเลยวัดนั้น เราจึงกลับคืนไปจําพรรษา ขึ้น ๘ ค่ํา ๑๕ 
ค่ําก็จะลวงเขาพรรษา 

เราไปถึงที่นั่นขึ้น ๘ ค่ํา พอเราไปเทานั้น คนนั้นก็ทราบคนนี้ก็ทราบ พระ
หล่ังไหลไป ปนั้นตั้ง ๒๖ องคนะพระ ไมใชเลนๆ เต็มวัด พอแมครูจารยอยูทานก็ไมรับ
มาก ไมเลย ๓๖ อยางมาก ๓๖ เราไปจําพรรษาที่นั่น จากน้ันแลวก็ไปหวยทรายนั่น
แหละเรื่องราวมัน อยูหวยทราย ๔ ป  กลับมาเอาโยมแมบวช พอเอาโยมแมบวชพาลง
ไปจันท แลวพวกนี้เขาก็ตามไป ถาหากวาทานไปนี้ทานไมเอาโยมแมบวช ทานบวช
หรือไมบวชทานจะไปไหนก็ไมทราบละ พวกนั้นเลยตามมาพวกแมชแีกวตามมาเพื่อ
เปนเพื่อนฝูงของโยมมารดา มาก็บวชให เร่ืองราวเปนอยางน้ัน 

ความรูของแกทางภายนอกนี้ โอย เกงมาก แตไมใชเร่ืองละกิเลสซิ เราสอนเรื่อง
ละกิเลส แกก็ดันไปทางสั่งสมกิเลส แกไมรูตัวแกเอง จนเถยีงกับเรา ขนาดเถียงกันแลว
ก็ คนโงคนพาลก็ไลจอมปราชญลงภูเขารองไหลงไป นั่นละแกไปพิจารณา พอเขาใจ
แลวแกยอม ทีนี้ปลอยหมดเรื่องเหลานั้น หมุนทางภายใน แกจึงไปไดอยางรวดเร็ว ๙๔ 
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ไป ๙๕ แกก็ผานได แกรวดเร็วอยู ผานมาตั้งแต ๙๕ อฐัขิองแกกก็ลายเปนพระธาตุ 
เมื่อวานนี้ไปหวยทรายก็ไปที่นั่นละ ไปดูสภาพของพวกแมชทีัง้หลาย ๑๘ คน เราก็เอา
ของไปเต็มรถ จากน้ันก็แจกเงินใหคนละพันๆ สวนกลางใหเพียง ๓ หมื่น คราวที่
แลวๆ มาใหทีละ ๕ หมืน่ อันนี้เราไม เวลานี้เรากําลังจนใหเทานี้แหละ ให ๓ หมื่นเมื่อ
วานนี้ ไปแลวก็กลับมา ไมอยูนานละเพราะไปสาย 

เขาเขียนไวนั้น มีรูปพอแมครูจารยมั่นกับรูปเราสองรูปติดอยูในเจดีย เขาเขียน
ไวเราจําไดเล็กนอยวา มีปรมาจารยมานี้สององค รูปของเราก็มี รูปพอแมครูจารยมั่นก็
มีอยูขางๆ กัน มาใหการอบรมจนกระทั่งผูหญิงปุถุชนคนธรรมดากลายเปนสาวิกา
ขึ้นมาได เขาเขียนไวขางๆ รูปของเรากับอันนั้น ก็คือสององคนี้เปนผูสอนแก
ความหมายวางั้น คือพอแมครูจารยมั่นสอนเบื้องตน ที่ทานจะไปทานหามไมใหภาวนา 
แตทานทิ้งทายเอาไว ตอไปจะมีผูมาสอนอยูนั้นละ พอดีเราก็ไป เพราะฉะนั้นเขาจึงเอา
รูปเรากับรูปพอแมครูจารยมั่นไวสององค วาปรมาจารยมาแนะนําส่ังสอน จนกระทั่ง
ผูหญิงคนธรรมดาเรานี้กลายเปนอริยสาวิกา สาวกผูหญิง 

อัฐิของแกกลายเปนพระธาตุสวยงามมากนะ สวยงามมากอยู แกก็ผานไปตั้งแต
ป ๙๕ นั่น เราจําพรรษาหนองผือป ๙๓  ๙๔ เราก็ไป ๙๕ แกก็ผานได นีล่ะการปฏิบัติ
ธรรม ถาปฏิบัติอยูแลวใครจะอยูที่ไหนก็ตาม ธรรมไมขึ้นอยูกับกาลสถานที่เวล่ําเวลา 
ขึ้นอยูกับการปฏิบัติ ถาปฏิบัติอยูที่ไหนก็ได เหมือนแรธาตุตางๆ เราเหยียบย่ําไปมา 
ไมมีใครคิดคนขึ้นมาใชประโยชนมันก็เปนแรธาตุอยูอยางน้ัน อันนี้ธรรมก็เหมือนแร
ธาตุที่ถกูเหยียบ กิเลสเหยียบย่ําทําลาย กิเลสเขาหัวใจคนละเหยียบย่ําทําลายธรรม
ไมใหปรากฏ ทีนี้พอเวลาเราคุยเขี่ยขุดคนดวยจิตตภาวนาเขาไปธรรมกป็รากฏขึ้นมา 
แรธาตุเปนแรธรรมขึ้นมาแลว เปนธรรมธาตุขึ้นมาแลวเขากับหัวใจคนผูภาวนา แตถา
ไมภาวนาอยูยังไงกไ็มไดเร่ือง 

พูดใหมันชัดเจนเพราะเราก็เคยเรียนมา การศึกษาเลาเรียนมานั้นเปนปากเปน
ทาง เปนแนวทางที่จะชี้แนะวิธีการดําเนินการปฏิบัต ิ แตนี้เวลาเรียนมาแลวเอาการ
จดจํานั้นมาเปนสมบัติของตน มันเปนไมได เรียนมาจบประโยคไหน จบพระไตรปฎกก็
มีแตความจํา ไมมีความจริงติดใจก็ไมเกิดประโยชนอะไร เมื่อนําออกมาปฏิบัติรูเห็นขึ้น
อยางไรนั่นเปนสมบัติของตนๆ แลว นั่นละทานจึงวาปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เมื่อศึกษา
เลาเรียนนําไปปฏิบัติ ปฏิเวธคือผลของงานก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆ จนถึงที่สุดวิมุตติพระ
นิพพานไดถามีปฏิบัติอยูดวย ถามีแตเรียนเฉยๆ เรียนเทาไรก็มีแตความจํา 

ความจําไมเกิดประโยชน ดีไมดีส่ังสมทิฐิมานะ วาเราเรียนไดมากไดเทานั้นเทานี้
แลวทะนงตัว การเรียนมาสั่งสมกิเลสในตัวไมรูนะเจาของ เวลาออกปฏิบตัิมันโละออก



 ๕

หมด ที่เรียนมามากนอยมันไหลเขาสูภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติเปนจริงเปนจังเปนสมบัติ
ของตัวโดยแทๆ จนกระทั่งถงึ สนฺทฏิฐิโก ขั้นสุดยอดเลย เปนปฏิเวธขั้นสุดยอด ปฏิเวธ
ธรรมเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ถาไมปฏิบัติไมรู ตองอาศัยการปฏิบัติ ทานถึงสอนไวธรรม 
๓ ประเภทนี้แยกกันไมออก ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เรียนรูแลวใหปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ
ก็รูผลของงานที่ตนทํามามากนอยจนกระทั่งถงึวิมตุติหลุดพน เปนปฏิเวธธรรมสุดยอด
ละนั่น ถาไมปฏิบัติเรียนเทาไรก็ไมเกดิประโยชน ไมวาทานวาเรา 

เราไมไดตําหนิ การเรียนเปนปากเปนทางการปฏิบัติ ถาไมนํามาปฏิบัติก็มีแต
ความจํา เหมือนเขาเรียนทางโลก เรียนเทาไรก็เรียนไปแตกิเลสไมถลอกปอกเปกเรียน
ธรรม ถาเรียนธรรมเพื่อปฏิบัติกิเลสจะเริ่มไหวตัวละ จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไปหมด
เพราะการปฏิบัติ เปนปฏิเวธธรรมสุดยอดขึ้นมาได ถาไมปฏบิัติก็ไมไดเร่ืองไดราวอะไร 
เพราะฉะนั้นจึงใหพากันตั้งใจปฏิบัต ิ

ไมมีส่ิงใดที่จะเลิศยิ่งกวาใจที่ไดรับการอบรมแลว ถาไมอบรมมันก็เปนซุงทั้ง
ทอน ซุงทัง้ทอนไมไดเปนโทษ แตหัวใจของคนเปนซุงทั้งทอนเปนพิษเปนภัยแกตัวเอง
และสังคมไมนอย ปฏิบัติแลวก็เปนประโยชนแกตนและสังคมไมมปีระมาณ ดัง
พระพุทธเจาสาวกทาน ทานทําประโยชนไดมากเทาไร นั่นละการฝกหัดอบรมจิตใจ 
กลายจากขอนซุงมาก็เปนธรรมทั้งแทง เรียกวาธรรมธาตุ ถาไมปฏิบัติก็ไมไดเร่ืองไดราว
อะไร เอาละที่นี่พอ ใหพร 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 
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