
 ๑

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

จะแสดงออกอะไรควรดูหัวใจตนเองกอน 
จะถึงเดอืน ๔ ยังหนาวอยูนะ หนาวมาเรื่อย ตั้งแตตนเดือนพฤศจิกาหนาวมา

ตลอด ธันวา จะขึ้นกุมภาแลว หนาวนานปนี้ เราไมคอยไดเรียนอะไรนะ แตมักจะได
เปนดอกเตอรๆ เร่ือย เรียนจบ ป.๓ นี่นักเรียน ป.๓ คอืแตกอนไมม ีป.๔ ในโรงเรียน
ไมมี ป.๔  จากน้ันแลวเขาก็มี ป.๔  หรือ ป.ไหนกไ็มรูละ แตตอนที่เราเรียนจบแค ป.๓ 
ครูก็ ป.๓ เราจบ ป.๓ ออกมาเรรอนอยูยังไงไมรูฟาดขึน้ดอกเตอรเลย ดอกเตอร
รามคําแหง ดอกเตอรมหาวิทยาลัยขอนแกน ของเลนเหรอ มีแตดอกเตอรเต็มตัวแต 
ก.ไก ก.กาไมไดเร่ือง ไปที่ไหนมีแตดอกเตอรเต็มตัว หนังสือตัวเดียวก็ไมได 

รามคําแหงเขาก็ตั้งใหเปนดอกเตอร เอาดอกไมธูปเทียนมาตั้งจริงๆ เขาเอามา
เองทางมหาวิทยาลัยขอนแกน เราเลยตกลงไดเปนดอกเตอรรามคําแหง ดอกเตอร
มหาวิทยาลัยขอนแกน มันเปนดวยเหตุผลกลไกเปนยังไงก็ไมรูนะ เขาขอตั้งใหเปน
ดอกเตอรรามคําแหง ดอกเตอรมหาวิทยาลัยขอนแกน เขาเอาธูปเทียนบูชา เครื่องอะไร
ตออะไรมาทัง้สองมหาวิทยาลัยนั่นละ เขาเอามาเลยมาขอถวายใหเปนดอกเตอร ทาง
รามคําแหงก็เอามา ทางมหาวิทยาลัยขอนแกนกเ็อามา ใหเปนดอกเตอร เขาเอามาบูชา 
มีเครื่องไทยทาน มีทุกอยางเครื่องหมายเปนดอกเตอรวางั้นเถอะ 

อยูขางบน ดอกเตอรๆ อยูขางบน(ศาลา) ทั้งน้ัน เจาคุณบัวก็อยูขางบน เจาคุณ
บัวถึงขั้นธรรมนะ ตั้งมาทีแรกเปนพระครูสัญญาบัตร เราก็บอกไมเอา เอาคืนทั้งพัดยศ 
พระครูสัญญาบัตรมีพัดยศมาพรอม เราก็เอาคืน บทเวลาจะตั้งคราวนี้ไมไดตั้งเจาคุณ
ขั้นธรรมดา ขึ้นชั้นราชเลย ตั้งคราวนี้ขึ้นชั้นราช พอออกจากชั้นราชแลวชั้นเทพไมอยู 
ฟาดขึ้นชั้นธรรมเลย เดี๋ยวนี้ชั้นธรรม ไมไดเรียนนะแตไดตําแหนงเร่ือยๆ ไดยศเรื่อยนะ 
ทําไมเปนอยางน้ันเรานะ รามคําแหงก็ไดดอกเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกนกไ็ด
ดอกเตอร แปลกอยูนะ 
 โรคเรานี้มันนาพิจารณาอยูนะ คงดวงชะตาของชาติไทยเราอุมขึ้น ตอนนั้นเราจะ
ไปละ ดูเหมอืนจะไปในชนพรรษาเลยละ โรคอะไร แลวยาหมอเติ้งเราไมลืมนะ เอายา
หมอเติ้งนะ เราก็บอก ตัดสินใจออกมาเปนคําพูดคําจาเลยวายานี้เปนครั้งสุดทาย ถาถูก
ก็ถูก ไมถูกปดเลยยาเราไมเอา เราจะตั้งหนาตายโดยถายเดียว เอายาหมอเติ้งมาใสปุบ
หยุดปุบเลย เทิดตัวขึ้น นั่นละถึงไดชวยชาติมาจนกระทั่งทกุวันนี้ ยานี้เปนยาอัศจรรย
อยูนะ เราเองก็รูสึกวาเปนงงๆ ในจิตเหมือนกนั เปนโรคมะเร็งในลําไส เขาบอกวาไม
หาย วาอยางน้ันเลย มะเร็งในลําไส  
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มันพลิกไดอยางไรก็ไมรู  เอายาหมอเติ้งมาใส พอฉันถาย แตเขาอธิบายใหฟง
ชัดเจน การฉันนี้ฉันดวยอํานาจของยานี้จะถายเชนเดียวกันกับฉันดวยอํานาจของโรค 
เขาวาอยางน้ัน แตไมตองตกใจ เวลาโรคมันหนัก มันจะถายมากแตไมเหนื่อย ไมเพลีย 
ไมเหมือนถายดวยอํานาจของโรค นี่ดวยอํานาจของยาไมเปนไร แลวพลิกเปนจริงๆ 
ถายปุบๆ หมดจากนั้นแลวเปนปรกติเร่ือยมาเลย นี่ก็แปลกอยูเหมือนกนั 

นี่ละตอนที่เราชวยชาติเรามันก็พอดีๆ  บันดลบันดาลพลิกตัวไดๆ ตอนนั้นก็
เรียกวาจะไปละ ไมอยู อยูไดนะ แปลกอยู เรามันพลิกหลายครั้งหลายหนอยูนะที่จะ
ไปๆ แตพลิกตัวไดๆ มาตลอด กไ็ดชวยชาติบานเมืองมาเต็มกาํลังของเรานั้นแหละ ทุก
อยางเราชวยทั้งนั้น ชวยโลก เราไมเอาอะไร บอกจริงๆ ไมเอา เชนอยางงานอะไรๆ 
เหลานี้ทั้งหมดนี้ออกชวยโลกทั้งหมด เราไมเอา ก็ไดอยูชวยโลก ดีอยู  

อยางงานขาวปลงขาวเปลือกอะไรนี่ออกหมดเลย ชวยโลก คือเราไมเอาอะไร 
เราพูดจริงๆ บอกวาเราพอแลวทุกอยาง เกิดมาในชาตินี้เราหายสงสัยเรื่องการเกิดการ
ตาย สถานที่อยูของเราที่จะเคลื่อนจากขันธอนันี้ไปนี้เราหายสงสัยหมด ฟงไหม
ดอกเตอร นี่ดอกเตอรธรรม เขาใจไหม พูดเรื่องดอกเตอรธรรม เราหายจริงๆ หาย
สงสัย แลวก็บอกชัดๆ ดวยวาตายแลวนี้เราจะไมกลับมาเกิดอีก บอกชัดๆ ประจักษใน
หัวใจ มันขาดไปหมด เร่ืองสมมุติที่ระโยงระยางเขาสูหัวใจนี้ขาดสะบั้นไปหมด 
เหมือนวาเปนเกาะเลย เกาะในมหาสมุทร เกาะน้ีเกาะไมเกิด เกาะไมเกิดไมตาย 
ประจักษ เหมือนเรามองลงไปน้ํามหาสมุทรมันเปนเกาะอยูกลางมหาสมุทร มองไปก็
เห็นชัดๆ อันนี้มันก็ชัดเจนอยางเดียวกัน บอกวาขาดหมด ไมมีอะไรเหลือ ก็เหลือแต
ลมหายใจเทานั้น 

นี่ละการปฏิบัตธิรรมมันชัดเจนประจักษใจ สนฺทฏิฐิโก รูผลงานของตนมาโดย
ลําดับลําดา ตั้งแตตนลมลุกคลุกคลานเรื่อยมา จนกระทั่งถงึขัน้พังทลาย วัฏจักรวัฏจิต
พัง วิวัฏฏธรรมขึ้นแลว เราจึงสอนโลกดวยความไมสะทกสะทานกับสิ่งใด เรียนโลกก็
เรียนจบ เรียนธรรมก็จบ มาจบในหัวใจดวงเดียวกัน ธรรมกับโลกก็เรียกวาขาดเปนคน
ละฝงเลย ธรรมก็เปนเกาะ โลกก็เปนเหมือนแมน้ํามหาสมุทร ธรรมเปนเหมือนเกาะ 
ประจักษอยูในหัวใจทานเรียกวา สนฺทิฏฐิโก รูผลงานของตนที่บําเพ็ญมาโดยลําดับลํา
ดา จนกระทั่งถึงที่สุดก็รูประจักษสุดยอดเลย หายสงสัย เราบอกชดัๆ 

เราจึงสอนบรรดาลูกศิษยลูกหา ใครจะมาตําหนิติเตียนอะไรเรา อยามาขนบาป
ขนกรรมใสเจาของนะ เราพูดจริงๆ เราไมมีอะไรในโลกแลว ผานหมดโดยสิ้นเชิง ไมมี 
มีแตกิริยาที่เปนสนามแหงโลกธรรม จะตําหนิติเตยีนทานั้นทานี้ ควรชมอยางน้ันชม 
ควรติอยางน้ีติ มันจะมอียูตลอดขันธแตกอันนี้นะ สวนธรรมชาตินั้นผานหมดแลว ไมมี
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เหลือเลย บอกตรงๆ อยางน้ีประจักษในหัวใจเรา โลกน้ีก็อยูดวยธาตุดวยขันธเทา
นั้นเอง สภาพอันนั้นผานไปหมดแลว ไมมีเหลือแลวภายในใจ  

นี้ผลแหงการปฏิบัติธรรม เอาตั้งแตลมลุกคลุกคลาน น้ําตารวงบนภูเขาสูกิเลส
ไมได นี่เราก็ไมลืม เอาเสียจนกระทั่งกิเลสหงายเลย ไมมีอะไรเหลือ การเทศนาวาการก็
ยังเหลือแตธาตุขันธที่เตม็ไปดวยความเมตตา แตเมตตานี้ไมปฏิเสธนะ เต็มครอบ
โลกธาตุไปเลยเรื่องเมตตา จิตทั้งดวงนั่นนะเวลาเขาถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แลวกลายเปน
เมตตาออนนิ่มไปหมดเลย เปนอยางนั้นละ ใครจะวาอะไร ใครจะมาติมาชมมันเขาไม
ถึง ตําหนิก็ดชีมก็ดอีันนั้นเหนือกวาแลว  

เพราะฉะนั้นการติการชมจึงอยูในขั้นสมมุติๆ อันนั้นขั้นวิมุตติพนไปหมด ไมมี
อะไรติด ขึน้ไปก็แคสมมุติเทานั้น ไมเลยสมมุติไป อันนั้นเปนวมิุตติธรรม วิมุตติจิต 
ธรรมธาตุ แนะตางกันอยางน้ัน จิตถาลงไดชําระถึงขั้นความหลุดพนในทางใจเรียบรอย
แลวก็เปนธรรมธาตุอยูในขันธ นี่เรียกวาธรรมธาตุอยูในขันธ 

เราอยูนี้ก็ฟงตั้งแตเร่ืองสกปรก ทางในครัวละมาก สกปรกมาก พระนี่เงียบไมมี
เลย พระเต็มวัด ทางนั้นเต็มครัว เร่ืองราวเต็มครัว เราจะตายเพราะเรื่องราวในครัวนะ 
ในพระของเราไมมี มันเปนอยางไร ในครัวนี้มีแตผูหญิง นั่นละโรงงานใหญอธิกรณ
ใหญเกิดอยูที่นั่นตลอด มองดูกันมองนี้มีแตจะคอยยกโทษยกกรณกัน ผูปฏิบัติธรรมจะ
ไมมองอยางนั้น มองดวยความเปนจริง มองดวยความเมตตา ใหอภัยซึ่งกันและกนั 
อยางน้ันถึงถกู 

นี้ไปที่ไหนมแีตเร่ืองแตราวเต็มหัวใจ เพราะในหัวใจไมมีธรรม มีแตโลกมีแต
ฟนแตไฟ กระจายออกไปที่ไหนก็เผากันไปเรื่อย พอเขาหากันปากนี่มับๆ ติฉินนินทา
ซึ่งกันละกัน ตัวเองไมตาํหนิติเตียนตัวเองใหสมกับมาปฏิบัติธรรมบาง ดูไมไดเลย ผู
ปฏิบัติธรรมจะดูหัวใจ-ความเคลื่อนไหวของตัวเองไปทางไหน ไปทางถกูทางผิด ยก
โทษยกกรณใครตอใครเปนอยางไร หัวใจดวงนี้มันมีแตไฟ ออกไปมันก็เปนไฟ
กระเทือนไปหมด ใหพากันจําเอา มีแตเร่ืองอยางน้ีละ เฉพาะในครัวนี้มาก เราปกครอง
ในครัว 

แตเรานี่พูดตรงๆ มันเหมือนแผนดิน หัวใจอันนี้มันไมมอีะไร มันเหมือน
แผนดิน ใครจะวาอยางไรๆ ก็ตามสักแตวาฟงผานปุบๆ ไมเขา หากสนุกฟง หากสนุก
เอามาพิจารณาถึงเร่ืองโลกมันสกปรกอยูในหัวใจ ออกมาทางกายทางวาจากิริยาอาการ
ตางๆ เปนฟนเปนไฟออกมา เปนมูตรเปนคูถออกมาเต็มไปหมดเลย มันดูไมไดนะ นี่
พูดจริงๆ มันหมดทุกอยาง กับโลกสมมุตอิันนี้หมดโดยสิ้นเชิงภายในใจ ไมมีเหลือ 
เหลือแตกิริยาที่อยูในสนามโลกธรรม อากัปกิริยานี้เปนสนามโลกธรรม เขาติได เราติ
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ได เขาชมได เราชมได ชมกันอยูนี่เรียกวาสนามโลกธรรม สวนจิตไมมีทางที่จะเขาไป
เกี่ยวของไดเลย นั้นละจิตที่บริสุทธิ์สุดสวนแลวเปนธรรมธาตุภายในจิต จะไมมอีะไรเขา
ไปถึงเลย กริิยาอาการนี่ตําหนิติชมไดวันยังค่ํา แตจิตที่ผานพนไปแลวไมมีอะไรเขาไป
ถึง 

อยูดวยกันใหอภัยซึ่งกันและกันซิ อยาคอยตําหนิติเตียนกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถา
พดูธรรมดาเราก็ไมวา สวนมากผูหญิงมักปากเปราะยิ่งกวาผูชาย เก็บความรูสึกไวได
ยาก เราก็พูดวา สวนมากผูชายมักเกบ็ความรูสึกไดดีกวาผูหญิง ผูหญิงน่ีเปาะแปะออก
แลวๆ เร็วที่สุด แตเราไมไดตําหนิผูหญิงทั่วไป แตสวนมากเปนอยางน้ัน ผูชายสวนมาก
เก็บความรูสึกไวไมคอยแสดง ตางกันตรงนี้ มีความหนักแนนตางกัน 

เรามาอยูจุดศูนยกลางเปนผูปกครองทั้งทางนูนทางนี้ ออกทางไหนๆ เอามา
พิจารณาๆ เราเองเราก็ไมเคยวาส่ิงเหลานี้จะเขามาถึงใจ แตก็ตองเอามาพิจารณา 
เพราะการปกครองหมูเพื่อน ทัง้ทางนูนทางนี้เราปกครองทั้งหมด ผิดถกูดีชั่วจะ
ออกมาๆ เราอยูจุดศูนยกลางจะไดฟงทั้งสอง เอามาพินิจพิจารณา ใหพากันรักษาใหดี
ปากนะ อยาใหมันเปาะแปะๆ เร็วเกินไปใชไมได ปากผูหญิงนี้เปราะกวาปากผูชาย แต
เราไมตําหนิผูหญิงทั่วๆ ไป สวนมากผูหญิงปากเปราะเก็บความรูสึกไวไมอยู ผูชายยัง
เก็บความรูสึกไวไดดกีวาผูหญิง แตเราไมไดชมผูชายไปทุกคนนะ สวนมากมักจะเปน
อยางน้ัน  

เอะอะผูหญงิละขึ้นกอน ผูชายไมคอยขึ้นละ ผูหญิงมักขึ้นกอน เปาะแปะ ถาวา
ชมก็ชม สวนมากมีแตตาํหนิละมาก มากกวาการชม เพราะความตําหนิมันเต็มอยูใน
หัวใจเปนฟนเปนไฟอยูในนี้ น้ําคือธรรมไมคอยมี เพราะฉะนั้นจึงไมคอยออกเปนธรรม 
ออกเปนฟนเปนไฟไปทัง้นั้น ใหพากันจําเอาพวกนี้ ความตําหนิกันนี่เร็ว ความชมกันมี
นอย ความตําหนิมีมาก เพราะฉะนั้นความเดือดรอนมันจึงมาก เพราะการตําหนินี่เปน
ฝายฟนฝายไฟมกัเผาไหมกันตลอด สวนธรรมเปนน้ําเปนทา เห็นใจเขาใจเรา เฉล่ียเผื่อ
แผ ใจเขากับใจเราก็ใจอยางเดียวกัน ตางคนตางรับผดิชอบในหัวใจตนเอง จะ
แสดงออกอะไรก็ควรดูหัวใจตนเองเสียกอน กอนที่จะไปดูหัวใจคนอื่น ตําหนิคนอื่น ให
ดูหัวใจตนเอง ตําหนิตนเองเสียกอน เร่ืองจะไมคอยลุกลามออกไป จะสงบระงับได พา
กันจําเอา 

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/

