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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

เหมือนวาจะไมสอนใครเลย 
กอนจังหัน 

ศพทานชิตตกลงเอาไปไวที่สวนแสงธรรมแลว ทานชิตน้ําหนาวที่ไปรถคว่ํา
ประจวบนะ เวลานี้ตกลงกันใหเอาไปไวที่สวนแสงธรรม การเผานี้อาจจะไปเผาวัด
อาจารยเจี๊ยะก็ได มันก็มวีัดอโศ วัดอาจารยเจี๊ยะที่จะเผาทานชิต ในวัดนั้นดูวากฎหมาย
เขาไมอนุญาต ถาเขาอนุญาตเราเผาที่ไหนก็ได วาเขามีกฎหมาย ตกลงก็คงจะไปเผาที่
วัดอาจารยเจี๊ยะ อันนี้ไปก็ฝนตกถนนลื่น ไปรถคว่ํา ทานชิตตาย ทานเหลิมแขนหัก 
อยางน้ันละ 

เวลาฝนตกขับรถใหวิ่งเร็วๆ นะใครอยากตายเร็ว ไดยินไหมละพวกนี้ อยากตาย
เร็วหรืออยากตายชาอยูในศาลานี่ ลูกศิษยหลวงตาบัวนะ ถาอยากตายเร็วแลวเวลาฝน
ตกหนักๆ ใหเรงเคร่ืองเลย เรงอยาเรงไปตามทาง ฟาดลงขางถนนไปเลย แตสําคัญมี
ขอหนึ่งวาหลวงตาไมไปกุสลาใหเทานั้นเอง เขาใจไหม จะตายไปเทาไรก็ตายกันไปเถอะ
เราไมไปกุสลาให ไดยินหรือยังพวกนี้ ไปไหนเห็นแตคนตายพระตาย รถคว่ําๆ ตองมี
ความประมาทอยูในนั้น ฝนตกถนนลื่น รถวิ่งเร็วมันพลาด คว่ําได ถาฝนตกรถชา อยาง
หนึ่งหยุด ไมเปนภัย ตองระวัง 

นี่เราเองนะเปนคนขับ เขาขับรถเราขับเขาอีกทีหนึ่ง ดูตามทางไป บางทีบอกให
จอดรถเลยไมใหเคลื่อน เพราะฝนกําลังหนัก ฝนหนักขนาดนี้รถจะวิ่งเร็วไปไมได ให
หยุดเสียดีกวา จอดเลย จนกระทั่งฝนเบาลงๆ แลวคอยไปปลอดภัย นั่น อยาไปตามใจ
ไมมีเหตุมีผลตายไดงายๆ นะคนเรา ศพทานชิตก็นาจะเปนวัดอาจารยเจี๊ยะ หรือจะเปน
วัดอโศ วัดอาจารยเจี๊ยะ นั่นฝายกรรมฐาน แตก็คอยฟง เราก็เห็นอยูสองวัดเทานั้นละ 
ถาออกจากสวนแสงธรรมก็ไปวัดอาจารยเจี๊ยะนี้สะดวกกวาเราวางั้น เลยตกลงกันตรง
นั้น เผาศพทานชิต 

ทานชิตเปนคนเพชรบุรี แตเปนพระวัดปาบานตาด ออกจากน่ีก็ไปอยูน้ําหนาว 
สรางวัดที่นั่น เราซื้อที่ให โถ เปนพันๆ ไรนะ ซื้อบริเวณน้ันใหหมด คือปาสงวนดวย ซื้อ
เปนปาสงวนไวเลย แลวก็เปนตนน้ําลําธารไปจังหวัดเลย เราซื้อครอบไวหมดเลย แลวก็
ใหทหารมาชวยรักษา ประชาชนจะไมไดรุกลํ้าเขาไป กวางนะ ดูเปนพันๆ เปนหมื่นๆ 
ไรละมัง เรากวานซื้อไวหมดเพื่อประโยชนแกสาธารณชน ไปทําที่ไหนเรามีแตทํา
ประโยชนใหโลกทั้งนั้น คือเราไมไดคิดเพื่อตัวเองๆ ยิ่งปจจุบันนี้เรียกวาเพื่อตัวเองเรา
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บอกไดอยางชัดเจนเลยวาเราไมมี ตืน่ขึ้นมาพับคิดปบนี้เพื่อโลกทั้งน้ันๆ ที่จะใหเพื่อเรา
ไมม ี

บําเพ็ญใหเต็มเม็ดเต็มหนวยเต็มหัวใจแลว ใจกับธรรมเปนอันเดียวกันพอแลว 
ไมจําเปนตองหาอะไรมาเพิ่ม เทานั้น ดูลมหายใจไปวันหนึ่งๆ เอา มันยังมีลมหายใจ 
เอา หายใจไป มันหมดแลวเหรอไปเลยไมกังวล นี่ละมาในชาตินี้เอาจนกระทั่งถงึขนาด
ที่วา ผลประโยชนสําหรับสวนรวมและผลประโยชนตัวเองเปนยังไง ทีนี้สําหรับเราเราไม
มีแลวละ ประโยชนเพื่อสวนรวมนั่นมีเต็มหัวใจ พอตื่นนอนขึ้นมาคิดแลว จะไปที่ไหนๆ 
สงเคราะหที่ไหนบาง สําหรับเราเองไมเห็นมีปรากฏอะไร ไมปรากฏ นี่ที่วามันพอเสีย
ทุกอยางแลว ภายในใจน้ีพอ 

เมื่อใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวจะเอาอะไรมาเพิ่ม ไมมทีี่วาจะเลิศจะเลอยิ่ง
กวาใจกับธรรมเปนอันเดียวกัน เพราะฉะนั้นจึงเอาอะไรไปเพิ่มไมได เพิ่มตกผล็อยๆ 
จะดีเลิศขนาดไหนไมเลิศเทาธรรมกับใจเปนอันเดียวกัน อันนี้เลิศเลอ อะไรเขาไปเพิ่ม
ไมไดตกออกหมดเลย ทําใหมันพอเสียอยางน้ัน ทําใจใหพอ ยอๆ หยอนๆ ตื่นขึ้นมาก็
เส่ียงเปนเสี่ยงตายเสี่ยงไดเส่ียงเสีย จนกระทั่งหลับไปนอนอีกก็หลับ เส่ียงไปอยางน้ัน
ละ ตื่นขึ้นมาก็เส่ียง หลับลงไปก็เส่ียง มันไมมีอะไรแนนอนในหัวใจ ถาใจไมมี
หลักเกณฑในตัวเองเสียอยางเดียว 

เพราะฉะนั้นจึงสรางหลักใจใหดี ใหมีหลักใจเสียอยางเดียวอยูไหนแนหมดๆ 
สวนมากโลกทั้งโลกไมไดมีหลักใจ เรๆ รอนๆ ไป อยางเมื่อเชานี้รถกี่คันอยูนั่น เขาก็มา
ตามประสาของเขา เราออกจากนี้เราไป ไปดูนูนดูนี้ เห็นรถ ๖ คันละมั้งเมื่อเชานี้ รถ
ใหญ เขาก็มาเที่ยวของเขาอยางน้ัน เราออกไปเมือ่เชา พอไดเวลาเรากลับเขามา เขามา
ที่นี่ 

ขอใหมีหลักเกณฑนะพี่นองทัง้หลาย การเสาะแสวงหาอะไรไดมาใหมีหลักมี
เกณฑ สวนไหนจะเก็บไวสวนไหนจะจับจายมากนอยเพียงไรใหมีเหตุมีผลจับจาย เก็บ
ไวเพื่ออะไร ที่มันจําเปนจริงๆ ก็คือการเจ็บไขไดปวย สมบัติจะตองมมีาไวเพื่ออันนี้
สําคัญมากทีเดียว จากน้ันก็เพื่ออยูเพื่อกิน ความจําเปนอยางอื่นเรามีแลว
แบงสันปนสวน อยามีตั้งแตไดมาเพือ่จะใหเสียไปๆ หายังไมไดไปกูไปยมืเขา กูยืมก็
กูยืมดะไปเลย พวกนี้พวกเลื่อนลอยมาก หาอยูหากินเลื่อนลอย หากินก็ไมมีหลักมี
เกณฑ ควาที่ไหนควาเอาไป ตดิหนี้ติดสินเขาพะรุงพะรัง ติดหนี้ติดสินคนนี้แลวกินหมด
นี้ไปติดหนี้คนนั้นๆ ติดหนี้คนนี้ไปเลย นี่ชีวิตอยูกับหนี้ ติดหนี้ ติดหนี้ลอยลมไปเลย 
คิดวาจะเอาไปใชไปคืนใหเขานั้นมันไมคิดเสียแลวละ มนัเปนนิสัยสันดาน จําเอานะคน
ไทยเรา ฟงใหดี 
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นี่เอาธรรมมาสอนโลก พระทานไมไดเปนอยางน้ัน หมายถึงพระตามหลักธรรม
หลักวินัย พระโกๆ เกๆ พระเจาขุนมูลนาย พระยศพระลาภพระเปรตอยางน้ันอยาเอา
มาพูดในวงศาสนาพระพุทธเจา พออยูพอกินพอเปนพอไปเทานั้นพอ นี่ลูกศิษยตถาคต 
พอหมดอะไรพอหมด ขอใหใจกับธรรมเปนอันเดียวกันเปนลําดับลําดา จุดใหญอยูที่
นั่น อะไรจะอดอยากขาดแคลนไมสําคัญ มุงมัน่ตอแดนนิพพาน ผูนี้เล้ียงงายมาก
ทีเดียว ไปอยูไหนไปงายอยูงาย รักษาตัวก็มีสติตลอดเวลา 

ไอผูที่เกงๆ กางๆ มันเยอะนะพระเรา พระเรานั้นก็หมายความวาดูหมดทั้ง
ศาลาเราน้ีเรียกวาพระเราทั้งนั้น เกงๆ กางๆ ไมมีหลักมีเกณฑ ดีไมดีเอาผาเหลือง
ครอบหัวแลวก็เอานี้เปนโลบังหนาหากิน หาอวดตัวเองวาเปนพระ เปนสมุห ใบฎีกา 
เปนพระครูพระคัน ชั้นสมเด็จยิ่งความโลภมากขึ้นๆ นั่นมันเปนบายศบาลาภไป
หมดแลวพระเราเวลานี้ มันมีธรรมติดตัวเมื่อไร มีธรรมติดใจไหมเวลานี้ มันอาศัย
ศาสนาน้ีเปนโลบังหนาใหกิเลสทํางานๆ เห็นกันแลวเปนพระครูเปนปลัด บวชยังไมได
ออกมาจากโบสถตั้งสมุหใบฎีกาใหแลว มันพระบาอะไรพระยศพระลาภ 

พระอรรถพระธรรมพระลูกศิษยตถาคต พออปุสมบทเสร็จแลวไลเขาปาเห็น
ไหมละ ใหบําเพ็ญเพียรอยูในปาอันเปนที่สงบสงัด ดังที่เคยแสดงใหฟงแลว บิณฑบาต
ก็หาดวยกําลังปลีแขงของตน อยาตื่นลาภสักการะทั้งหลาย มีมากมีนอยนั้นเปนสวน
พิเศษตางหาก นอกจากความจําเปนของเราซึ่งมแีตบิณฑบาตเทานั้น นั่น ปณฺฑิยาโลป
โภชน ํ จะวาไง บิณฑบาตมาพอไดฉนัๆ เทานั้น แตจิตกับธรรมจอกันตลอด นี่ลูกศษิย
ตถาคต ผูนี้จะเปนผูทรงมรรคทรงผล 

เวลานี้พูดถึงมรรคผลนิพพานใครเชื่อไหม ในเมืองไทยเรานี้ที่เปนลูกชาวพุทธ
มันเชื่ออะไร ถาวาความโลภความโกรธราคะตัณหานี้มันเปนตูเต็มตัวๆ อันนี้ไมเชื่อมัน
ก็เต็ม แลวจะเอามาจําหนายขายที่ไหน ใครก็มีเต็มหัวใจทุกคนไมอด แตเร่ืองอรรถ
เร่ืองธรรมนี้อด อดอยากขาดแคลนไปทุกวัน อรรถธรรมอดอยากขาดแคลนเทาไรความ
ทุกขยิ่งเพิ่มพูลทวีขึ้นไปเรื่อยๆ ในมนุษยเราที่เยอหยิ่งจองหองถอืตนวาฉลาดๆ มันโง
ที่สุดก็คือมนุษยนี่ละ ถามนุษยแบบมีธรรมในใจแลวจะไมเปนอยางน้ัน รูเนื้อรูตัว
ตลอดไป พากันจดจําเอา เราก็มีเวลาที่จะเทศนตอนเชานี้บาง นอกจากนั้นไมมีเวลา 
งานนั้นงานนี้ 

พระก็ใหตั้งใจปฏิบัติภาวนา สติกับจิตจับติดอยาเผลอ เอา ใครจะเปนเครื่อง
ยืนยนั ตั้งรากตั้งฐานตั้งแตสมถธรรม สมาธิธรรม ปญญาธรรมขึ้นถึงมรรคผลนิพพาน
จะตั้งดวยวิธใีดเราสอนไวแลว ตั้งดวยสติ เราจะจับในคําบริกรรมใด แนเลยนะ ถาลง
สติไดเขาตรงไหนกิเลสพังๆ มันจะเทาภูเขาตั้งขึ้นมาลมหมดกิเลส ถาลงสติไดอยูจุด
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ไหนแลวกิเลสยอมๆ ถาเผลอสติเทานั้นแหลกๆ จําใหดีนักปฏิบัติเรา ทําอะไร
เคลื่อนไหวไปมาสติกับสัมปชัญญะใหติดอยูกับตวัๆ จึงเรียกวานักปฏิบัติ 

อยางที่เรานั่งรถไปนี่เห็นพระกรรมฐานของเรานั่นละ พวกพระลูกพระหลาน
สะพายบาตรแบกกลดไปขางทาง เราก็นั่งรถไป ดู ดูลักษณะทาทางที่ทานแบกกลด
สะพายบาตรเดินไปขางถนนนั่น ทานไปกรรมฐานทานเหมือนอยางเราที่ไปแตกอน เรา
ก็เลยเทียบปบ ทานเดินไดอยางน้ีทานเดินเปนยังไงนะ นั่นเอามาเทียบแลว เพราะเรา
เคยผานมาแลว เดินนี้เดินธรรมดาๆ ไมมีสติเดนิแบบโลก เลยกลายเปนเรื่องโกเกไป 
ถาเดินแบบธรรมเปนยังไง เดินจงกรมสติติดแนบกับการกาวเดิน ออกจากนี้ไปหมูบาน
นั้น ออกจากนี้ไปเขาลูกนั้น เปนเดินจงกรมตลอดไปเลยไมมีเผลอ ติดแนบกับตัวเองไป 
ถึงที่แลวก็ไมไดวาเสียเวลํ่าเวลาวันนี้เดินทาง ไมมี เพราะเปนความเพียรดวยการกาว
เดิน สติไมขาดนี้เรียกวาผูมีความเพียร 

ทานเดินแบบไหนนา มันอดคิดไมไดนะ ก็ไปทกุวันๆ เจอน้ันเจอนี้ เจอพวก
เดียวกัน หัวโลนๆ กรรมฐานเขาซิ มันแบกกลดไปนี้มันพิจารณาแบบไหนนา มันอด
ไมไดนะ ถาไปแบบเผลอๆ ใชไมได ถาไปแบบมีสติสตังน้ันละดี แขงกับรถเขาที่ฟูฟา
หรูหราฟูฟาๆ เปนบาอยูบนรถนั้นหลายเทานะ แขงกับเขาชนะหลายเทา ที่ เราเดิน
สะพายบาตรแบกกลดไปนั้นนะสงางามอยูภายในใจ อันนั้นมันบอบช้ําอยูในใจ เขาใจ 
เอาละพูดเทานั้นละ ใหพร 

หลังจังหัน 

 (ลูกศิษยถวายผาขาวสําหรับบังสุกุลใหอาจารยชิตครับ) เออ ทานชิตนี้ก็เปน
พระวัดปาบานตาด เปนคนจังหวัดเพชรบุรี มาเปนพระวัดปาบานตาด ออกจากนีก้็ไป
อยูที่น้ําหนาว เพชรบูรณ ออกจากนั้นก็ตาย ทีนี้เราก็ตองตามเผาศพแหละ ไปปรึกษา
กันเมื่อวานนี้กับทานสุดใจ กับทานลภ ปรึกษากันเรื่องศพทานชิต ศพนี้เราเปดทางให
แลวตั้งแตเร่ิมแรกทราบวาทานเสียไป วาสวนแสงธรรมเอาไวไดเลย เราเปดใหทั้งเกบ็
ทั้งเผา ใหรอยเปอรเซ็นต 

ตกลงกันเมื่อคืนนี้แหละวาจะเอาไปเผาที่วัดอาจารยเจี๊ยะ ออกจากวัดสวนแสง
ธรรมไปวัดอาจารยเจี๊ยะ ก็สะดวกดี สถานที่ของเราวัดสวนแสงธรรมเขาวาผิดกฎหมาย 
(ผิดเทศบัญญัติเขา กลัวจะเปนมลพิษ) เราก็ปฏิบัติตามกฎขอบังคับทางบานเมือง ตก
ลงก็จะเอาศพทานชิตไปเผาที่วัดอาจารยเจี๊ยะ เปนสายกรรมฐานดวยกัน วัดอาจารย
เจี๊ยะกับวัดอโศฯ แถวนั้นมีอยูสองแหงที่สะดวก วดัอาจารยเจี๊ยะกับวัดอโศฯ สองแหง 

ทีนี้เราก็บอกวาวัดอาจารยเจี๊ยะสะดวกกวา ใกลกวา ออกจากวัดสวนแสงธรรม
เขาเลย วาอยางน้ันแหละ แลวคอยฟงคําตอบรับกันทีหลังอกี ใครจะมีความรูความเห็น
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ยังไงเราคอยรับฟงอยูเสมอ เพราะศพทานชิตเราก็เปนเจาของศพ ขัดของอะไรๆ ให
บอกมาเราวาอยางน้ัน พรอมจะเปดความสะดวกใหทุกอยาง เปนอยางน้ันละรถเกิด
อุบัติเหตุ ไปดูวาที่ประจวบใชไหม เลยเพชรบุรีไปแลวก็เปนประจวบเทานั้นเอง ก็ไป
ตายแถวนั้นแหละ 

ทานเปนคนเพชรบุรีทานชิต แตเปนพระวัดปาบานตาด ตั้งแตบวชแลวมาอยูนี้
เปนประจํา ออกจากนีก้็ไปอยูที่น้ําหนาว แถวนั้นกี่พันไรเหอ (๒,๕๐๐ ไรครับ) นั่นละ
เราซื้อหมดเลยบริเวณนั้น ซื้อหมดเพื่อรักษาตนน้ําลําธารไหลไปทางจังหวัดเลย เปนดง
หมด เราซื้อไวหมด ตอจากนั้นพระทานจะพักอยูที่บริเวณน้ันไดเปนที่ๆ ลวนแลวแต
เปนปาทั้งนั้น แลวก็ใหทหารชวยรักษา ทหารอารักขาชวยดวย เพราะทหารมีอํานาจ 
จากน้ันเราก็มอบใหทางทหารเขาดูแล 

แมน้ําเลยก็ออกจากที่เราซื้อที่แหละ ที่ ๒,๕๐๐ ไรเราซื้อไวหมด เพื่อเปน
ประโยชนแกประชาชนหรือสวนรวม เราไปไหนเบิกกวางๆ นะ เราไมไดไปดวยความ
คับแคบ ทานทั้งหลายออกจากวัดปาบานตาดไปนี่ทางโลง โลงเพราะเหตุใดเห็นไหมรู
ไหม เราซื้อสองฟากทางเบิกกวางออกๆ ทะลุถงึนี้เลย ใครๆ เขาก็อยากขาย เพราะซื้อ
ดวยความเมตตา เพราะฉะนั้นทางออกมาจากบานตาดจึงเบิกกวางๆ มาทะลุถึงวัดเรา 
เราซื้อไวหมด ทางออกมามันเบิกกวางเราซื้อหมด ซื้อแพงๆ คือทําดวยความเมตตา 
เปดทางออกมาตั้งแตหมูบานตาดเลยทะลุถึงน่ี ก็สะดวกสบาย 

แตคนทั้งหลายเขาไมทราบวาที่เปนมายังไงจึงกวางขวาง แตกอนมีแตพวกลอ
พวกเกวียน ไมมีรถนะแตกอน พวกลอพวกเกวียนเขาขนขาวขนของอะไร เกวียนจะ
สวนกันก็จะไมไดมันแคบ พอเรามาสรางวัดปบก็ติดตอกับเจาของนาเขาเปนแถวไปเลย
ถึงหมูบาน ใครเห็นวายังไงๆ ใหมาตกลงกันดวยความเปนธรรม บอกวาเราจะติดตอ
เพื่อทําประโยชนใหโลกดวยความเปนธรรม แตจะตองอาศัยที่ของทานทั้งหลายที่ติดอยู
กับทางนี้ เอา มาปรึกษาหารอืกัน เขาก็มาปรึกษาหารือ เราใหเลยๆ ใหเผื่อๆ 
เพราะฉะนั้นมันถึงเปดโลงมาหมด 

ตนไมอะไรแถวนั้นมีแตที่วัดนะ เราซื้อดวยความเมตตาไวก็ม ี บางทีเขาไมมีเงิน
เขาอยากจะขายที่ไปสรางบานหรือซื้อไรซื้อนา เราก็ซื้อให ซื้อใหดวยความเมตตา ถา
ลําพังขายอันนี้ไปไมได เราตองซื้อเปนพิเศษ ยกใหเลย ไปไปซื้อ มันก็ไดละซีเพราะเอา
เงินของเราไป บอกวาเราซื้อ ใหเทาไรไมรูนะใหพอ เปนอยางน้ัน เขาไดจากน้ีเขาก็ไป
ซื้อไดสะดวกสบาย เราใหดวยความเมตตา เขาไดเงินนี้แลวเขาก็ไปซือ้ทีอ่ื่น อันนี้ใชทํา
สาธารณประโยชนตนไมสองฟากทางนั่น ไมใชเราซื้อหวงไวนะ ที่เอาไวนั้นเพื่อทํา
สาธารณประโยชน เอา มีทานผูใดมีความจําเปนเขามาในแถวสองฟากทางนี่ ที่จะเปน
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สาธารณประโยชน เชน โรงรํ่าโรงเรียน อนามัย โรงพยาบาล เอา ให แนะอยางน้ันนะ 
เราใหเลยๆ  

ลงสองขางทางมี เราซื้อไวแลวก็ใหเปนสาธารณประโยชนไปๆ ตั้งแตหมูบาน
ตาดออกมานี่เราซื้อไวทั้งน้ัน ตนไมสองฟากทางเปนที่ของวัดทั้งหมด เราก็รอที่จะทํา
ประโยชน ถาเขามีความจําเปนติดตอมายังไงเราพรอมที่จะให แนะ รอเหตุการณที่
สมควรอยู ถาไมสมควรก็เก็บไวอยางน้ัน ถาเปนสาธารณประโยชนก็จะเกิดขึ้นแหละ 

สถานีวิทยุเราก็ ๑๑๐ กวาสถานีแลวนะ ความจริงเราเทศนแลวปลอยๆ แตเขา
ติดตามเอาไปตั้งเปนสถานีวิทยุในที่ตางๆ รอยกวาแหง เปนเรื่องของเขาติดตอเขาทํา
กันเอง เราเทศนแลวแลวเลยๆ เราไมสนใจกับอะไร ก็ดีธรรมะที่เราเทศนนี้เปนธรรมะ
ที่ยืนยันออกจากหัวใจเลย หัวใจถาลงไดแนแลวพระพุทธเจาตรัสรูพระองคเดียวสอน
โลกไดทั้งสามโลก เปนยังไงความจริง อะไรเลิศเลอยิ่งกวาหัวใจกับธรรมเปนอัน
เดียวกันแลวสอนโลกได เปนศาสดาของโลกคอืพระพุทธเจา ขอใหธรรมเขาสูหัวใจใคร
เถอะนะ 

อันนี้ก็ทําใหเราระลึก มันเปนของมันเอง เราไมอาจไมเอื้อมไมเยอหยิ่งจองหอง 
เราไมเคยคาดเคยคิดเอาไววาเร่ืองอยางน้ีจะเกิดขึน้ เวลามันเปนอยูที่หลังวัดดอยธรรม
เจดียเราลืมเมื่อไร เราลืมเมื่อไร วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓  จิตนี้มันเรงของมันมา
พอแลว สวางจาไปหมดแลว แตยังไมรอบตัว คือจิตดวงนี้ยงัไมสวางเต็มภูมิ รับกันกับ
ความสวางขางนอก ที่เราวาทําไมจิตของเราถึงอัศจรรยเอานักหนา สวางไสวครอบไป
หมดเลย แตจิตดวงนี้ยงัไมครอบตวัเอง ถึงขนาดนั้นมันก็ยังไดอัศจรรย โอโห จิตเรา
ทําไมถึงไดอศัจรรยเอานักหนา ไมคาดไมคิดนะมันเปนขึ้นเอง ยืนรําพึงอยูนั้น มองดู
โลกธาตุนี้จาไปหมดเลย โอ ทําไมจิตของเราถึงเปนอยางน้ี  

นั่นละวัดดอยธรรมเจดีย ตอนเดือนสามละมั้ง พอเผาศพพอแมครูจารยแลวขึ้น
ไปนั้น ถึงรอยวัน เขาก็นิมนตลงไปอีก ลงมาสุทธาวาสอีก ทานเปนครูบาอาจารยที่
เคารพสุดหัวใจเราอยูแลวเราตองลงมา พอลงมาแลวขี้เกียจขึ้นวัดดอย เผนไปทาง
อําเภอทาบอ ศรีเชียงใหม แตกอนศรีเชียงใหมยังไมมอีําเภอ มีแตอําเภอทาบอแหง
เดียว เราไปคนเดียวเรา เดือนหาจวนสิ้น เดือนหกก็กลับมา มาปลงกันที่ตรงนั้นละ 
ปลงกันที่วัดดอยธรรมเจดีย  

เดือนสามแบกปญหานี้ไป ปญหาที่เปนความสวางไสว พระธรรมทานกลัวเรา
หลง ทานเตือนขึ้นมา ถามีจุดมีตอมแหงผูรูอยูที่ไหนนั้นแลคือตัวภพ เวลาจิตของเรา
มันสวางครอบไปหมด ถามีจุดมีตอมแหงผูรูอยูที่ไหนนั้นแลคือตัวภพ แปลไมออก ถา
ไปเลาใหพอแมครูจารยฟงนี้มันจะผางขึ้นเวลาน้ันเลย เรียกวาบรรรลุธรรมในเวลานั้น
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เลยพูดงายๆ ก็นั้นแหละ ขึ้นทันทีเลย พอนั้นแลวมันก็เห็นโทษมันกป็ดปุบขาดสะบั้นไป
เลย นี่มันไมเห็นก็แบกไป ไปคนเดียวเทานั้นแหละเรา ใครติดตามเราไมได นิสัยอนันี้
เปนอยางน้ัน มันเด็ดมันขาดจริงๆ นิสัยเราไมใชธรรมดานะ วาอะไรเปนอันนั้นเลย ไป
คนเดียวคือวาใครไปดวยไมได เสียการเสียงาน มันเปนน้ําไหลบา ถาไปสองมองลงนี้
แลวมองลงนี้ ถาไปคนเดียวปาชาอยูกับเรา อยากกินก็กิน ไมอยากกินกี่วันก็ชาง เอา
เจาของเปนปาชาเลย มันก็เด็ดของมันตลอดละซิ ไปแตคนเดียว 

พอแมครูจารยทานเสริมนะ องคไหนไปลาเราเห็นอยูนี่ เวลาไปลาทานจะไป
เที่ยว บางทีไปสององคบางสามองคบางไปลาทาน พอไปลาทานวาจะไปเที่ยว ขึ้นเลย
ทันที เหอ ตั้งแตอยูในวัดนี้มันก็ตกนรกใหเห็นอยูตอหนาตอตา แลวมันจะไปตกนรก
หลุมไหนอีกละ ใครจะกลาไปละ มันก็หมอบละซ ิ

นั่นละทานเอาอยางน้ันนะ เลยอนุญาตไมอนุญาตมันก็บอกเองแหละ ตั้งแตอยู
ในวัดมันก็ตกนรกใหเห็นตอหนาตอตาอยูนี่นะแลวมันจะไปตกหลุมไหนอีกละ ทานวา 
หยุด เงียบ แตสําหรับเราไมเคย พอวาไปองคเดียว เออ ขึ้นทันทีเลย พรอมๆ เลย 
พอใจ ทานมหาไปองคเดียวใครอยาไปยุงทาน สายมือไป เพราะทานรูนิสัยแลววา
จริงจังมากทกุอยาง ถงึขนาดที่วาทานรั้งเอาไวความเพียรของเรา ทานเปนผูสอนใหเรา
พุงถงึพระนพิพาน แตเวลามันจะผาดโผนเกินไปทานก็ร้ังเอาไวๆ เพราะนิสัยผาดโผน 
ผาดโผนจริงๆ เรา ไมเหมือนใครนะ  

ยิ่งทุกวันนี้ดวยแลวครอบโลกธาตุ ไมมีคําวากลัวอะไรกลากับอะไร ไมมีเลย 
ธรรมนี้ครอบโลกธาตุหมดแลว เพราะฉะนั้นการพูดการจาจึงเอาธรรมที่ครอบโลกธาตุนี้
ออกพูด จึงไมเคยวากลาวากลัวกับสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุ ธรรมนี้เหนือหมดเลย พดู 
ใครผิดกับถูกวาตามความสัตยความจริง เพราะธรรมเหนือกวาอยูแลว เขาจะวาอะไรก็
แลวแตเราไปพูดไปตามอรรถตามธรรม เราไมไปยกสวนบุคคลคือตัวของเราขึ้นนะ ยก
ธรรมขึ้น 

ทีนี้มาถึงวันที่มันเปน โธ อยางทีพ่ระพุทธเจาทานปรารถนาเปนพระพุทธเจา 
โพธิสัตว ปรารถนาพุทธภูมิใหไดเปนศาสดาสอนโลก ทานก็คงคิดเหมือนเราคิดนั่น
แหละ คิดอยากพนทุกขธรรมดาเฉยๆ เรา เราไมไดมุงที่จะเปนศาสดาสอนใครเหมือน
พระพุทธเจานะ เราขอความพนทุกขก็พอ ถงึขนาดนั้นมันยังเปน พอมันผางขึ้นมา
เทานั้น โถ มันอยางไรกันนี่ แลวจะสอนไดอยางไร คือธรรมชาตินี้กับสภาพความ
เปนอยูทั้งหลายของสมมุติ วาอยางน้ันเถอะนะ กับวิมุตติที่ครองอยูเวลานี้พึ่งเกิดขึ้น
เวลานั้น ฟาถลมในคืนวันนั้น 
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นั่นละพออันนี้ขึ้นมานี้มันมองดูอะไร โอย จะสอนใครไปได สอนใครเขาก็จะหา
วาบาวาบอ มันจะเกิดประโยชนอะไร คือมันเลิศเลอเกินกวาที่จะนําธรรมเหลานี้มาสอน
โลก พูดงายๆ มาพิจารณาคํานึงคํานวณ เออ อยูไปกินไปวันหนึ่งๆ พอถึงวันแลวก็ไป
เสียเทานั้น สอนใครใครก็ไมรูเร่ือง แลวจะสอนไปหาอะไร แตกอนก็ไมไดคิดอยางน้ี มี
แตเจาของบึกบึนที่จะไปใหหลุดพนทาเดียวๆ พอมันถึงขั้นนั้นแลวมันยอนกลับมานี้วา
ในโลกอันนี้จะวาดูถูกเขาก็ไมผิดแตไมมีเจตนา มันเหมือนอะไรพูดไมถกู  

คือธรรมชาตินี้อันเดียวเทานั้น แลวใครจะไปดวย ลงถึงขนาดนีแ้ลวสอนใครใคร
จะไปเขาอกเขาใจ เออ อยูไปกินไปพอถึงวันหนึ่งเทานั้นพอ ปลอยหมดแลวนะ มัน
ทอดอาลัย เหมือนวาจะไมสอนใครเลย ประหนึ่งวามันสุดวิสัยของโลกที่จะรูไดเห็นได 
สักเดี๋ยวธรรมประเภทหนึ่งขึ้นมารับกันนะ ขึ้นมาอยางเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดดวย ก็เมือ่วา
โลกอันนี้ไมมีใครรูไดเห็นไดเราเปนเทวดามาจากไหน นั่นขึ้นนี่เลยนะ ผางเลย ทําไมถึง
รูไดเห็นได รูไดเพราะเหตุใด นั่นเอาแลวนะ  

คือมันคิดทอใจในการที่จะสั่งสอนใครตอใครจะรูไดอยางน้ี มันเริ่มเขาขั้นที่
ทอดอาลัยแลว อยูไปตามปาตามเขาพอถึงวันแลวก็ไปเสียเทานั้น สอนใครก็ไมรูเร่ือง 
คิดอยางน้ัน ธรรมทานขึ้นมาอยางรุนแรงดวยนะไมใชธรรมดา วาธรรมนี้มันสุดวิสัยของ
มนุษยมนาที่จะรูไดเห็นได ก็เราเปนเทวดามาจากไหนทําไมถึงรูได รูไดเพราะเหตุใด 
คําวาเพราะเหตุใดมันมีสายทางมา สายบารมี พูดงายๆ สายบารมีที่สรางมามากนอย
ใกลเขามาๆ จนกระทั่งถงึที่นี่ เพราะเหตุไรมันยอมรับ ออได ยอมรับ..ได ไมมากก็ได 
ลงละ รูไดเพราะเหตุใด คําวาเพราะเหตุใดสายทางเราที่กาวมามันก็มีอยูเห็นอยูนี้ เขาก็
มีเหมือนกันสายทางของเขา ส้ันยาวใกลเขามา ไกลอยูใกลเขามาๆ พอถึงมันกถ็ึงได
เหมือนกัน ออ รูได แนะยอมรับ ไมมากก็ได ยอมรับ ที่จะปฏิเสธเหมือนแตกอนไม  

นี่ละเปนอยางนั้นนะจิต เวลามันถึงขั้นของมันแลวเหมือนวาสุดวิสัยไปหมดเลย 
เปนในเราแลว จะไมพูดใหใครฟงเลย มันอศัจรรยเกินคาดเกินหมาย ตั้งแตเกิดมากไ็ม
เคยวาจิตของเราทําไมอัศจรรยเอานักหนา สวางไสวครอบไปหมด อันนีม้ันก็เหมือนวา
ขี้ปะติ๋วไปเสยี พออันนั้นผางขึ้นมาเทานั้นมันครอบไปหมดเลย ทีนี้มันก็สุดวิสัยที่จะ
สอนใครตอใคร เลยทอใจ เปนอยางน้ันละธรรม 

๕๗ ป พอแมครูจารยก็พฤศจิกาทานเสีย เราก็พฤษภา จากน้ันไปพฤษภา มันก็
เปนขึ้นที่นั่นละ จากน้ันมาก็ ๕๖-๕๗ ป นี่ละธรรมอัศจรรยไมเคยคาดเคยฝนก็ตาม 
เวลาเปนขึ้นแลวมันหากมีของมันที่จะตองพูดตองเปนขึ้นมา ขนาดที่วาจะไมสอนใคร 
สอนใครใครจะไปรูไดธรรมอยางน้ี พิจารณาไปพจิารณามาแลว ออ ได 
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รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 
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