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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

ฝนตกถนนลื่น 
กอนจังหัน 

(ถวายปจจัยงานศพทานอาจารยชิตคะ) เออ ทานชิตก็รถพาคว่ําลงไหนไมรู 
ประจวบหรือวาไง (ประจวบครับ อ.บางสะพานใหญ) คว่ําที่ตรงไหน (เขตอ.บาง
สะพานใหญครับ) แลวทานเหลิมดวย ดูวาทานชิตตายเหรอ ทานชิตตาย ทานเหลิม 
แขนหัก รถเวลาฝนตกที่เราเตือนเสมอ บอกคนขบัใหรถเคลื่อนที่เบาๆ คือเวลาฝนตก
หนักมันเปนอยางน้ีละ ล่ืนแปบเดียวไปเลย นี่ทานชิตก็ไปตอนฝนตก แลวรถคว่ํา ถนน
มันลื่น ทานชิตตาย ทานเหลิมแขนหัก อยางน้ันละพากันระมดัระวัง ขับรถขับราเวลาฝน
ตกนี่สําคัญมาก ล่ืนอยางราบร่ืนเสียดวย ล่ืนปบเดียวเลย เวลารถเราลื่นนี้ผางลงไปนูน
เลย ใหพร วันนี้วันที่ ๑๙ เหรอ (ครับ) น้ําเร่ิมมาวันที่ ๑๙ (น้ําหวยหมากแขง) 

หลังจังหัน 

เมื่อวานนี้มังที่วารถทานชิตไปคว่ํา (ครับเมื่อวานนี้) ตอนค่ําหรือตอนไหน 
(ตอนชวงบายๆ ครับ) ตอนบายๆ รถทานชิตทานเหลิมไปประจวบ ไปคว่ําที่ประจวบ
ตอนฝนตก อยางน้ันละฝนตกๆ มนัลื่น ทานชิตตาย ทานเหลิมแขนหัก ไมทราบแขน
ซายแขนขวา แตวาแขนหักขางหนึ่ง คือตอนฝนตกถนนลื่น ฝนตกไดระวัง เขาก็ยังเขียน
บอกไว เขาทํารูปภาพไวตามขางถนน ฝนตกน้ําไหลลงมา ฝนตกถนนลื่น เขาบอกไว 

เวลามันลื่นมันเร็วนะ ไมใชล่ืนธรรมดา พอล่ืนปบพุงเลย ล่ืนนี่เร็วมาก ล่ืนออก
จากถนนปบพุงเลย เร็ว เราไปเห็นที่ไปหนองคาย รถเราก็รถบีเอ็ม มันก็เร็วอยูแลวเปน
รอยแลว ขับจากนี้ไปหนองคาย รถอีกคันหนึ่งตามหลังมาจากไหนไมรู มานี้ผึงเลย โฮ 
เราก็วางั้นละ พูดยังไมขาดคํานะ รถคันนี้มันเอาเครื่องบินมาสวมใสเขาไปเหรอมันถึง
เหาะบนแผนดินนี่นะ เราวางั้น มันเร็วผิดปรกติ ก็มองเห็นอยูนี่ ไปนี้กไ็ปแซงคันหนา
อีก แซงเขาอีกลงโนนเลย ลงโนนแซง ถนนมันไมเปนคลองนะ มันไมเปนหลุมเปนบอ
มันเรียบๆ ลงไป มันกเ็ตลิดลงไปโนนเลย ก็ไมเปนไรละ ไมเจ็บ เพราะตีนถนนมัน
เรียบๆ ลงไป เนินๆ ถาหากวาเปนหลุมเปนบอ โห นากลัวเหมือนกัน 

มันผาดโผนเกินไป เราพูดยังไมขาดคําเลย ก็เปนใหเห็นตอหนาตอตา คือรถเรา
วิ่งไป ตอนนั้นฝนตก เราก็ไปธรรมดา คือที่เราไปมันก็ไมมรีถมีราอะไร ก็ไปรวมรอย
รวมอะไรนี่ละ คนขับรถของเราก็เกง แลวขับใหเราก็เกง คือเพื่อเรา เชาวลิต ลูกของ... 
ที่ไปตายอยูถ้ํากลองเพล ถึงอายุขัยอยูถ้ํากลองเพลตาย นี่ละลูก...นี่ละ มันขับรถเกง เรา
ก็นั่งรถบีเอ็มไป นั่งรถเชาวลิตไป ไปก็แซงปุบไป ฝนตก อะไรผิดสายหูสายตาเราแลว
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มันก็เปนจนได นี่ก็พดูยังไมไดขาดคาํ รถเราก็วิ่งธรรมดาๆ แลวฝนตกถนนลื่น รถคันนี้
ไมทราบมาจากไหนพุงเลย ผิดหูผิดตา อูย มันแซงอะไรรวดเร็วนักหนารถคันนี้นะ เรา
วางั้น มันผิดปรกติ ไปก็ไปแซงคันหนาก็ลงนูนเลย พอดีที่ริมถนนมันเรียบๆ ไป แซง
เตลิดวิ่งไปตามหญา ถาหากเปนคลองแลวเสร็จเลย เวลามันลื่นนี้เร็วนะ ผึงเลยทันที รถ
เวลามันลื่นเหมือนวาบินไปเลย 

ทานชิตก็ปรึกษาหารือกันเสียเรื่องศพ (ทางญาติทางพระวาจะตั้งศพที่สวนแสง
ธรรม กรุงเทพ สวนวันเผาใหหลวงตาพิจารณาวาจะเอาวันไหน) ตั้งเลยสวนแสงธรรม 
ตั้งที่ไหนตัง้เลย แลวการกําหนดก็แลวแตจะพิจารณากัน ถาเกี่ยวกับเราก็ตองเปนเวลา
เราไปกรุงเทพเดือนกรกฎา เราจะไปกรุงเทพระยะนั้น ตั้งศพทีส่วนแสงธรรมเลย
สะดวก ศาลาก็ตั้งสองหลงัใหญ 

(ขอถามปญหาหลวงตาครับ ชวงที่พิจารณารางกายไปแลว ตายรางจมดิน 
อุปาทานก็จมไปเหลือแตนามอยูลอยๆ อยางหนึ่งผมเดินจงกรมไปมันเจ็บเทาแตก พอ
พิจารณาไปจิตมันไมเจ็บ ก็รูวามันเปนอุปาทาน เดินจงกรมมันเจ็บ ถาตัดอุปาทานกาย
ที่มาเกาะจิตออกมันก็ไมเจ็บ ผมมากราบหลวงตาอีกครั้งเมือ่ไมนานมานี้ หลวงตาบอก
วายังมีอีกตัวที่มันยืนจังกาอยูกลางหอง ผมพิจารณาแลวยังเหลือจิตอกีตัวหนึ่ง มันติด
อุปาทานในตัวมันเอง พอถอนอุปาทานแลวตอนนี้วางหมดเลย แลวผมจะปฏิบัติ
อยางไรตอไปครับ) 

เวลานี้กําลังอยูในเวลาวางเหรอ (ครับ วางหมดเลย) เวลานี้กําลังอยูในวางหมด 
แลวใหดูตัวที่วาวางหมด นั่นละตัวนั้นยังไมวาง มันยังไมวาง ถาวางแลวก็วางเสมอกนั
หมด มันมีอยูสองวาง พอพิจารณารางกายมันหมดสภาพรางกายแลวรางกายจะไมมี ตั้ง
พับดับพรอมๆ จะเหลือแตอากาศธาตุวาง พอตั้งปุบเปนนิมิตปบ ก็เหมือนแสงหิ่งหอย
ดับแลว มแีตความวาง แตเราก็อาศัยอันนั้นแหละตั้งไวเปนการฝกซอม ฝกซอมความ
วางของเราใหชํานาญ ใหละเอียดเขาไปถึงภายใน พออันนีล้ะเอียดเขาไปมันจะวางเขา
ไปๆ ตัวภายในคือตัวจิตยังไมวาง มันยังมองอยูขางนอกวาวางๆ ตัวที่ยืนอยูนี้ไมวางไม
ดู พอเจาของวกกลับเขามาปบแลววางๆ และวางหมดเลย นั่นเรียกวาวางแท 

(อันนี้ผมตัดกายออกไปแลวเหลือแตจิตตัวเดียว แลวหลวงตาบอกวามันยังยืน
จังกาอีกตัวหนึ่งมันอยูตรงกลางมันยังไมออกคือตัวจิต ผมก็พิจารณาถอน ก็มาตดิตัว
อุปาทานมันเอง พอถอนปบทุกอยางมันจะวางหมดเลย) ถาวางดวยความสําคัญตามครู
อาจารยมันวางดวยความสําคัญ ไมวางดวยหลักธรรมชาติ วางดวยหลักธรรมชาติคือ
ปจจุบัน มันจะวางของมนัผึงเลย เขาใจเหรอ คือพอครูอาจารยทานวาวางอยางน้ันวาง
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อยางน้ี เราไปหมายเอา รูสึกตัววาวางทั้งๆ ที่ยังไมวาง มี เขาใจไหม นั่นละการพิจารณา 
พอพดูอยางนี้มันก็มีคํารับกันปุบทันทีเลย 

(ผมอยากถามหลวงตาวาปฏิบัติขั้นตอไปจะทํายังไง) ถายังทํายังไงอยูนั่น
เรียกวายังไมวาง ตอไปนี้จะทํายังไง อยางน้ันเรียกวายังไมวาง ถาวางแลวหายหมด ไมมี
คําวาตอไปนี้จะทํายังไง แมอยูตอพระพักตรพระพุทธเจาก็ตามเถอะ พอวางปงถึงกัน 
ทะลุปงน้ีไมทูลถามพระพุทธเจา เหมือนกันแลว นั่น มันหายสงสัยแลวไมถามใครแหละ 
พอมันผางขึน้มาหายสงสัยแลว แมนั่งอยูตอพระพักตรพระพุทธเจาก็ไมทูลถาม สนฺ
ทิฏฐิโก รูผลงานของตนวาสมบูรณแบบแลว มันก็เหมือนกัน สนฺทิฏฐิโก รูผลงานของ
ตนเต็มที่แลวก็เหมือนพระพุทธเจา ไมทูลถาม 

ก็คิดดูซอิยางพระอัญญตรภิกขุจะไปทูลถามปญหาอยางน้ี ปญหาหัวเลี้ยวหัวตอ 
พอไปนั้นฝนตกเลยไปยืนอยูขางลาง พระพุทธเจาอยูขางบน ยังไมขึ้น ฝนตกดูน้ํามันตก
ลงมามากระทบกันตั้งเปนตอมเปนฟองขึ้นมาแลวดับไปๆ ทานก็พิจารณานี้เทียบกับ
ภายใน สังขารเกิดดับๆ เกิดจากจิต ดับลงไปทีจ่ิต อันนี้กระทบกับน้ําก็ดับลงไปก็เปน
น้ําตามเดิม พิจารณานี้เลยบรรลุธรรมปง พอบรรลุธรรมแลวกลับเลยไมไปทูลถาม
พระพุทธเจา นั่นละ สนฺทิฏฐิโก เต็มภูมิแลวไมไปทูลถาม อนันี้เมื่อมันเต็มภูมิแลวก็ไม
ถามใครละ เขาใจเหรอ ถายังมีอะไรถามอยูแสดงวายัง ถามนัหมดโดยประการทั้งปวง
แลวไมตองถามใคร สนฺทิฏฐิโก เต็มภูมิ รูผลงานของตนวาเต็มภูมิแลว เทานั้นละ 

(ดิฉันเปนตัวแทนของโรงพยาบาลทาวุง จ.ลพบุรี กราบขอเมตตาสรางตึกคนไข
เพิ่มคะ) เรายังไมให เวลานี้สรางอยูหลายหลังยังไมหยุดเลย จายเปนงวด ทางนี้จาย
งวดๆ จายงวดตลอดเลย ผูขอขอไมถอย ผูใหใหจนหมด เขาใจไหม เดี๋ยวนี้มันหมด 
ไมไดใหละ เทานั้นละ ตัดขาดไปแลวยังไมให เพราะเวลานี้กําลังสรางตึกอยูหลายหลัง 
เมื่อวานนี้ก็ไปภูเขียวไปดูตึก ๘๐% แลวจวนจะเสร็จตึกหลังน้ัน ไปก็เอาของลงปงปงๆ 
แลวก็ถามเขา วายังอีก ๒๐% จะเสร็จ จากน้ันเราก็ออกเลยกลับเลยเมื่อวาน ตึกสองชัน้
ดูวา ๑๑ ลานหรือไงลืมแลว 

อยางน้ันละไมไดอยูนะ การชวยโลกชวยไมหยุดเพราะเราไมเอาเงินเราบอกแลว 
เราไมเอาอะไรทั้งนั้นในสามแดนโลกธาตุ ไมวาวัตถุไมวานามธรรม ปลอยหมดโดย
ส้ินเชิง สําหรับวัตถุก็เกี่ยวกับเรื่องความเมตตาที่ยังไมปลอย ความเมตตานี้เกี่ยวของ จึง
ตองไปสงเคราะหทางโนนทางนี้เร่ือย เมื่อมันหมดแลวก็หยุดไวกอน แลวสงเคราะหกัน
ไปเรื่อยๆ อยางน้ี เวลานี้กําลังเงินหมด เขาใจไหม มันมีมาคอยเอา ถาไมมีก็เปนอนัวา
หมดไปเลย เทานั้นละไมมีขอผกูพนั ถามีมาอาจใหก็ได หรือคนอื่นจําเปนมาขอ เขา
จําเปนกวาใหเขาก็ได มนัหลายขั้น แตเวลานี้ยังไมมี เขาใจไวนะ ยังไมมี หมด 
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เมื่อเชานี้น้ําหวยหมากแขงมาแลว ไหลมาแลว มันตกทางโนน คอยไหลมาๆ 
เมื่อวานครึ่งฝงแลว ไหลออกทางโนนก็ออก ทางเปนชองตะวันออก ออกไปทางโนนก็
ออก ลงทางนี้ก็ลง แลวเขาก็กั้นตาขายไวกลัวปลาจะออก เขากั้นไวตั้งแตเมื่อไรไมรู เรา
ไปเมื่อเชานี้ไปเห็น เขาเอาลวดกั้นไว ลวดเหล็กกั้นเอาไวกลัวปลาจะลง ปลาเต็ม มันจะ
ออกไปทางไหนหรือทางโนนก็แลวแต แตทางนี้ดูเขาไมใหลง ลงไปทางเขื่อนใหญนะ 
เขาปดกั้นไวหมดลงไมไดเลยแหละ มันจะลงทีอ่ื่น มันมีชองทางดานตะวันออก น้ําพึ่ง
มาเพราะมันตกเล็กๆ นอยๆ ตกไมหยุดไมถอยก็มากเอง 

เออ ศพทานชิตละวาไง (ทานชิตกต็ั้งที่สวนแสงธรรม) เขาวาจะตั้งที่สวนแสง
ธรรม ตั้งน้ันก็ไดเผานั้นก็ไดไมยากอะไรเลย (เขาก็เลยกราบเรียนเลยวา วัดใกลๆ ก็วัด
พระครูหร่ัง วัดราษฎร ถาจะเผาก็สะดวกดี) เผาของทานก็ได พระครูหร่ังกบัวัดนี้ก็เปน
อันเดียวกัน พระครูหร่ังกับเราเปนอันเดียวกัน วัดทานอยูขางนั้น วัดเราอยูทางนี้ ขาม
ปบไปนี้ก็ไปวัดพระครูหร่ังเลย ก็ได ติดตอกันเสีย แลวแตจะตกลงกันยังไง จะเผาที่วัด
พระครูหร่ัง หรือจะสรางเมรุขึ้นเผานี่ เมรุก็ไมเห็นยากอะไรเมรุกรรมฐาน ถาเราเปน
หัวหนาไมยากนะ ไอพะรุงพะรังยุงเอากิเลสเขามาลอมหนาลอมหลังใชไมไดนะ เร่ือง
ธรรมแลวไมยาก ทุกอยางไมยาก..ธรรม ถาเร่ืองกิเลสนี้ยุงยากมาก 

แหม มันขัดกันเอามากนะกิเลสกับธรรม ธรรมทานงายนิดเดียวๆ ไมเห็นยาก
อะไร กิเลสน้ีแตงอะไรกวาจะไดเผาน้ีไมทราบวาของหมดกรงุเทพ หมดเมืองไทยเอามา
สรางก็จะไมพอ สรางที่จะเผาศพ เปนอยางน้ันถากิเลส ถาธรรมแลวใสปวะเลยเสร็จ ไม
ยากอะไร เราบอกตรงๆ สําหรับเราตายนี้เราตายงาย เราบอกตรงๆ เราไมมีปญหา
อะไรในธาตุขนัธของเรา...หมด กม็ีแตความรับผิดชอบเทานั้นเวลานี้ อันอื่นไมมี ถาวา
จิตก็ไมมีอะไรแลวตั้งแตวันกิเลสขาดสะบั้นลงไป นั่นละตัวยุงคือกิเลส พอขาดสะบั้นลง
ไปจากใจแลวใจหมด ใจวาง ใจ วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ หมดตรงนั้น 

ก็มีแตธาตุแตขันธรับผิดชอบกันไปอยางน้ันๆ มันควรจะไปเมื่อไรควรจะรักษา
กันแงไหน ถารักษาไมไดก็ทิ้งปวะไปเลย แนะ มันไมยาก มันยากตั้งแตกิเลสน่ันละ หวง
หนาหวงหลังยุงไปหมด เราพูดจริงๆ เราตายงาย เราไมยากนะ ก็ดูมันอยูตลอดรูกันอยู
ตลอด ยุงยากไมยุงยากมนัก็รูอยูในหัวใจนี้ แลวจะไปยุงกับมนัหาอะไร ก็มีเทานั้น แลว
ทีนี้ศพทานชิตเอามาไวที่สวนแสงธรรม (ครับ) สวนที่จะเผาที่ไหนแลวแตจะตกลงกนั 
เราใหความสะดวกทุกอยาง จะเผาสวนแสงธรรมก็ได จะเผาวัดพระครูหร่ังหรือที่ไหนก็
แลวแต ก็มีเทานั้น 

ทานเหลิมก็แขนหัก ทานชิตก็ตาย เมื่อวานนี้ไปประจวบคีรีขันธ ดูวาฝนกําลังตก 
รถเกงดวย คงขับเร็วละ แลวไปคว่ําเสีย ทานชิตนั่งอยูขางหลังตาย ทานเหลิมนั่ง



 ๕

ขางหนาแขนหัก ดูวางั้น เร่ืองฝนตกนีเ้ราไดกําชับกําชา บางทีนี้หยุดรถ บอกหามไมให
รถออก กําลังฝนมันหนัก ตองจอดรถเสียกอนอยาดวนไปเราวา เราขับคนอีกทีหนึ่ง เขา
ขับรถเราขับเขา คอยด ู ถาควรจะหยุด หยุดเสียกอนไมใหไป เขากห็ยุดเสียกอน 
จนกระทั่งฝนเบาลงแลวคอยไป คอืมันเห็นเหตุการณนี้มานานมากตอมากแลว ตาม
ถนนหนทางเราเห็นตอหนาของเรา โธ เวลามันออกนี้มันปลิวเลยนะ ออกจากถนนนี้บิน
เลยนะรถ มันไมใชล่ืนธรรมดา มันบินเลย ปดอยางน้ีพุงเลย ไปเห็นตอหนาตอตา โธ 
ทางล่ืนมันลื่นอยางน้ีเอง 

คือพอพนจากผิวถนนเทานั้นละมันเหาะไปเลย ตกโนน ทางมันทางเรียบๆ 
ขางๆ ตกไปโนน แตก็ไมเปนไร เพราะทางดีอยู หากวาเปนเหวเปนหลุมเปนบอหรือวา
เปนคลองสองฟากนีพ้ัง...รถ แตนี้ไมมีอะไร แลวเขาก็คอยปนขึ้นมาได เขาก็ไปได
ธรรมดา มันไปเปนตอหนาเรา คือมันเร็ว เราพูดยังไมขาดคํา โอย รถคันนี้มันจะแขง
ดินฟาอากาศที่ไหนนี่นะเราวา มันทําไมเร็วนัก พอวางั้น ไปพบรถคันหนาอีกก็แซงอีกๆ 
คราวหลังพุงเลย นั่นนะเห็นตอหนาตอตาเปนอยางน้ัน (หลวงตาครับ เขารวมบุญงาน
ศพทานชิต ๑๒,๐๐๐ บาทครับ) ใครเปนคนเก็บเงินอันนี้ เอาไปเก็บไวหมดเลย เปน
พิเศษสําหรับทานชิตเสีย อันไหนที่เปนทานชิตใหเปนทานชิตรอยเปอรเซ็นตๆ อยาเอา
เขาไปเกี่ยวของกัน เขาใจ ใหเก็บเลย เอาละจะใหพร 
 

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/

