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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

น้ําตาพอ 
ทองคํานี้ตั้งแตเราเริ่มนําเขาสูคลังหลวงได ๑๑,๕๑๐ กิโล มีสมัยไหนละทองคํา

เขาสูคลังหลวง ก็มีสมยัพวกเราลูกหลานประเทศไทยของเราชวยกัน นําทองคําเขาสู
คลังหลวงไดตั้ง ๑๑,๕๑๐ กิโล แตกอนก็ไมเคยมี มาคราวที่บานเมืองจะลมจมนี้ตางคน
ตางฟนฟูขึ้นมา ก็ไดทองคําตั้ง ๑๑,๕๐๐ กวากิโล ของเลนเมื่อไรทองคํา ๑๑,๕๐๐ กิโล 
ถาธรรมดาไมได สวนดอลลารได ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลาร เขาสูคลังหลวง การชวยชาติ
คราวนี้ ทองคํา ๑๑,๕๑๐ กิโล สวนเงินไทยเราไดเอาออกไปซื้อทองคําเขาสูคลังหลวง 
๔,๐๐๐ ลาน นอกนั้นออกทั่วประเทศเลยไมไดเขาอีก เขาคลังหลวงเทานั้นแหละ 
หมายถึงเงินสดเงินไทยเราซื้อทองคําเขาคลังหลวง จากน้ันก็กระจายออกชวยโลกเงิน
ไทยเรานี้ ดวยวิธีการตางๆ ไมหยุดไมถอย 

เวลานี้ก็สรางอยูหลายแหงสวนมากเปนโรงพยาบาล รูสึกโรงพยาบาลจะเปน
อันดับหนึ่งที่ชวยชาติทั้งชาติไทยเรา โรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่ง ชวยมากจริงๆ ทกุ
ภาคนะ โรงพยาบาลนี่ทุกภาค เปนแตเพียงวามากกับนอยตางกัน หากมีทุกภาค 
ภาคเหนือ ภาคใต ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคอีสาน มีหมด เงินเราออกชวย
โรงพยาบาล 

สําหรับทองคํานั้นเขาคลังหลวงลวนๆ ไมใหออก คอืทองคํารอยทั้งรอยเขา
เลยๆ ไมใหออกไปไหนทั้งนั้น เพราะตองการใหเปนหัวใจหรือตับปอดของชาติไทยเรา 
จึงแยกไปไหนไมได มีเทาไรๆ เขาหมดเลยทองคํา เราสงวนมากทีเดียว เพราะฉะนั้น
ทองคําจึงไมไดแยกไปไหนเลย เขาคลังหลวงๆ สวนดอลลารแยกบาง ไดเขาคลังหลวง
เพียง ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ กวา นอกจากนั้นก็แยกออกมาชวยเงนิไทย เงินไทยเรานี้ไมพอ 
ตั้งแตเราหยุดการเทศนาวาการแลว วัตถุปจจัยไทยทานที่เขานํามาถวายก็ลดไปพรอมๆ 
กัน คือลดไปในตัวของมันนั้นแหละ 

ทีนี้คนที่ยากจนทั่วประเทศไทยมันไมลดละซี ไหลเขามาๆ มาขอ แลวจะเอา
อะไรใหละ เมื่อมันหมดแลวก็ควาเอาดอลลารมาชวย สุดทายดอลลารเดี๋ยวนี้ไมไดเขา
คลังหลวงนะ ออกมาชวยเงินไทย เดี๋ยวนี้ดอลลารกําลังออกมาชวยเงินไทยไมไดเขาคลงั
หลวง สวนทองคํารอยทั้งรอย คือเราสั่งอะไรตองเปนอยางน้ันเปนอยางอื่นไปไมได 
เรียกวาเปนคําสัตยคําจริงฝงนิสัย ยิ่งมาบวชดวยแลวคําสัตยคําจริงน้ียิ่งเดนมาก 

แตกอนเราก็ไมทราบวาเรามีคําสัตยคําจริง ตั้งแตเปนฆราวาสนะมันก็เปนของ
มัน เปนคําสัตยคําจริงของมันเอง หากไมทราบวาตัวมีคําสัตย บทเวลาออกไปบวชได
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อานหนังสือธรรมะไดยอนหลังๆ ไป จึงไดทราบวาเจาของมีคําสัตย คือถาไดล่ันคําวาไป
ตองไป วาอยูตองอยู วาทําตองทํา เปนอื่นไปไมได นี่เปนฆราวาส นี่ละที่วาพอไดชมเรา 
แตชมยกขึ้นเพื่อทุมนะ 

ที่พูดถึงวาการบวชนั่นละ ทุกส่ิงทกุอยางกูไวใจมันไดหมด แมหนาที่การงานทุก
อยางกูสูมันไมได แตกูใหมันบวชทีไรมันแบบหูหนวกตาบอด มันไมยอมบวชใหกู ถาไอ
นี่ไมบวชใหกู กูตกนรกไมมีใครเอากูขึ้นเลยแหละ กูตองตกนรกตลอดไป กอูาศัยคนนี้
คนเดียวเทานั้น ถาไอนี้ไมบวชใหกูแลวกูตายแลวจมเลย พอวาอยางน้ันน้ําตารวง โฮ 
สะเทือนมากนะ น้ําตาพอสะเทือนมากทีเดียว เร่ืองราวคาราคาซังรอบตัวอยูนี้ขาดสะบั้น
ไปหมดเลย อํานาจคุณของพอของแม สําหรับเราเองเปนอยางน้ันละ 

เร่ืองนั้นเรื่องน้ีกอวุนอยูรอบตัวเรายังลงตัวไมได พอน้ําตาพอรวงลงมาวาลูกคน
นี้จะไมบวชให ตายแลวพอไมมีวันขึน้จากนรก จะจมตลอดไป ก็หวังพึง่ลูกคนนี้เทานั้น 
วาอยางน้ันแลวน้ําตารวงปุบปบๆ โห ยังสดๆ รอนๆ นะทุกวันนี้ยังเปน เร่ืองคาราคาซัง
ที่มันเกาะเต็มตัวอยูจะลงจุดไหนๆ ลมไปหมดเลย น้ําตาพอชะลางแหลกหมดเลย 
พิจารณา ๓ วันตัดสนิใจปงออกมาเลย นั่นละที่ไดบวชมาจนกระทั่งทุกวันนี้ น้ําตาพอละ 

พูดถงึเร่ืองคาํสัตยคําจริง ไดวาอะไรแลวพอเองกรู็ชัดเจนประจักษใจ ไดพูดให
เพื่อนๆ ของพอละฟง คือลูกตอลูกแลวใชการใชงานประสานกัน แลวก็มาถามกัน ไอ
นั่นกูชวนมันไปมันบอกวาไมไป แลวมันทําใหไหม โอย ทํา ไอนี่ถาลงมนัไดล่ันคําแลว
ตองทํา เดี๋ยวนี้มันทําเสร็จเรียบรอยแลว หือ อยางน้ันเหรอ ไอนี้มันคําสัตยเกงวางั้น นี่
เราก็ไมลืม คือพอตอพอ ผูใหญตอผูใหญ มาชวนเราไปธุระ เราบอกไมไปเราจะทํางาน
นี้ใหพอ เราล่ันคําแลว นั่นละเราก็ไปทําจริงๆ 

พอสักสองสามวันพอตอพอกม็าถาม ไอบัว กูชวนมันไปนั้นมันบอกไมไปมันจะ
ทํางานใหพอ แลวมันทาํไหมหรือมันพูดเถลไถล มันทําเสร็จเรียบรอยแลว ถาลงมันได
ล่ันคําแลวไมมีเถลไถล เราก็ไมลืม พอตอพอมาถามกัน หรือมันหาอุบายหลอกเราแลว
มันเถลไถลไป โอย ไมหลอก อนันี้เปนคําสัตยคําจริงเปนจริงๆ ถาลงไดล่ันคาํมัน
เหมือนวาอยูในหัวใจ เปนไฟเลยถาไมไดทําอยูไมได มีอันหนึง่เปนคําสัตยคําจริง 

พอพดูถงึเร่ืองน้ีก็ระลึกถึงเร่ืองอาจารยคําดี ตอนเรียนหนังสืออยู ทานอยูวัดสาล
วัน ตอนนั้นทานอาจารยสิงหอยูที่นั่น ทานอาจารยคําดีก็อยูที่นั่น ถาวันไหนเราหยุด
เรียนหนังสือ ทางวัดสาลวันมีการอบรมเราตองไปฟงเทศนทุกคร้ังๆ หลวงปูสิงหทาน
ตาแหลมคมอยูนะ แปลกอยู เราก็ไมไดเคยไปกราบไปไหวตอหนาทานนะ แตเวลาทาน
เทศน ทานประชุมบายโมง วัดสาลวันบายโมงทานประชุม พระมาเต็มหมด ทีนี้เปน
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เวลาที่เราวางวันนั้นเราก็ไป ไปองคเดียว คือแตกอนไมมีรถยนต เดินเลย จากวัดสุทธ
จินดาไปวัดสาลวัน เดิน ไมมีรถอยาไปถามหาเลย ไปฟงเทศน 

ทานนั่งเทศนนี้เราไปนั่งตรงหนาทาน หากไมไดพูดอะไรกบัทาน ทานคงจะ
สังเกตนะ เพราะตาทานแหลมคมอยู พอไปฟงเทศนทานแลวเราก็กลับวัดสุทธจินดา 
แตไปอยูประจํานี่ ไปทีไรไปนั่งอยูตรงหนาธรรมาสนทาน ทานคงอดคิดอดสังเกตไมได 
ทานเคยพูดใหพระทั้งหลายฟง เราไดไปฟงเทศนแลวเราก็กลับของเราเราไมเคย แต
สวนเพื่อนฝูงนั้นมีเยอะ ทานจะพูดจะคุยอะไรกบัเพื่อนฝูง สวนกับทานเราไมเคย ฟง
เทศนแลวไปเลย ทานพูดใหพระฟง เออ พระหนุมองคนี้สําคัญนะทานวางั้น พูดใหพระ
ทั้งหลายฟง พระหนุมองคนี้ที่นั่งอยูตรงหนาเรานี่นะ ทานวานั่งอยูตรงหนา หนา
ธรรมาสน 

ประชุมวันไหนพระหนุมองคนี้มักจะมี คือคําวามักจะมไีดแกวา ถาเราวางเรามา 
ถาโรงเรียนเราเปดในเวลาประชุมเราก็ไมไดมา นั่นละที่วามักมาเสมอทานวา มาแลวมา
นั่งปบ นั่งเหมือนหัวตอ ทานพูดกบัพระ พระหนุมองคนีสํ้าคัญนะ มานั่งฟงเทศน
เหมือนหัวตอ ทานพูดเทานั้น มาปบมานั่งขางหนานี่นะ ไมพูดอะไรเหมือนหัวตอ ก็เรา
เคยนั่งภาวนา เราชอบภาวนา เรียนหนงัสืออยูเราหยุดเมื่อไร เราไมไดละภาวนา ถายิ่ง
ไปออกหนาออกตาในการฟงเทศนเกี่ยวกับเรื่องภาวนาแลวมันยิ่งออกเลยเรา พระหนุม
องคนี้สําคัญอยูนะ มานั่งขางหนา นั่งฟงเทศนเหมือนหัวตอ นิ่ง เราก็ไมลืม 

อยางเราพูดใหบรรดาลูกศิษยลูกหาฟง มันคงเปนนิสัยฝงลึกๆ อยูในใจ เร่ือง
กรรมฐานเราไมเคยลดละ แตไปอยูกับพวกลิงพวกคางดวยกนัพูดไมได เขาก็เปนพระ
แบบเดียวกันกับเรา แตมันพระลิงซ ิ เราก็ลิงกับเขา คนก็มี ลิงก็มี ครั้นเวลาเขาหาหมู
เพื่อนพระลิงพระคางน้ันก็เปนลิงเปนคางกับเขา แตภายในไมเปน ครั้นออกมาก็ทํา
หนาที่ของตวัเองไป เวลาเขาภาวนาไมใหใครเห็น กลางคืนดึกๆ หยุดจากเรียนแลวก็ลง
เดินจงกรม หากเปนอยูในนั้นลึกๆ แปลกๆ อยูนะ เราก็ไดพิจารณายอนหลังของเรา 
เออ รูสึกวามันฝงลึกๆ คือออกกรรมฐานภาวนาเพื่อความพนทุกขฝงลึกๆ 

เรียนหนังอยูที่ไหนก็เหมือนกัน ไมวาในกรุงเทพไมวาตางจังหวัดที่ไหนก็ตาม 
มันจะเปนของมันอยูอยางน้ัน แตไมเคยพูด วาเราภาวนาอยางน้ันไมพูด เพราะเพื่อน
ฝูงมันก็เหมอืนลิง เมื่อเขาเหมือนลิงเราก็ลิงกับเขาไปเสีย พอออกมาถาจะเปนพระก็
คอยเปน แตเปนอยูลึกๆ อยูในหองภาวนา เปนอยางน้ันนะ จนออกมาแลวถึงไดออก
หนาออกตา กาวขึ้นสูเวทีเขาถึงพอแมครูจารยมั่นทีนี้ออกสนามละที่นี่ ซัดกันใหญเลย 
อันนี้เรียกวาออกสนามไมมีปดบังล้ีลับ ออกตลอดเลย ตั้งแตนั้นมาจนกระทั่งทกุวันนี้ 
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เราอดคิดไมไดที่วารักกรรมฐาน แตไมเคยพูดใหใครฟงนะ หากเปนอยูลึกๆ 
เวลาเงียบๆ นั่งอยูในหอง นั่งภาวนา หมูเพื่อนไปหา ออกมาหาหมูเพื่อน ทําอะไรหมู
เพื่อนก็ถาม โอ ไมใชคนตาย มันเหนื่อยก็ตองพักหลับพักนอนบาง ความจริงน่ังภาวนา 
ถาวาภาวนาพวกนี้มันจะเปนบา หือ จะไปสวรรคนิพพานเดี๋ยวนี้หรือ คอยหนอยนะ มัน
ไปอยางน้ันนะ แลวจะวาไงแขนซายแขนขวาจะไปตีแขนไหนมันก็เจ็บพอๆ กันใชไหม ก็
เอาผิดเอาถูกกับใครไมได หือ จะไปสวรรคนิพพานเดี๋ยวนี้เชียวหรือ เดี๋ยวคอยกอน
นะๆ วางั้น เราก็จะไปวาไง ความจริงมันไมไปละ วาคอยกอนๆ มันก็วาเลนไปอยางน้ัน
พอใหโมโห 

เพราะฉะนั้นเวลาภาวนาจึงไมใหทราบนะ พวกลิงพวกคางดวยกันไมใหทราบ 
เราก็ตองไปเปนลิงกับเขาเหมือนกัน พอปลกีตัวออกมาแลวเราจะเปนเราคอยเปน มันก็
นาขบขันดี พระก็เปนพระดวยกัน แตพูดหยอกเลนกันนี้จะถือผิดถอืถกูกนัไมไดนะ มนั
เหมือนแขนซายแขนขวา ตีแขนไหนมันก็เจ็บแขนนั้น เปนอยางน้ันละ พูดหยอกเลนกัน
เฉยๆ ทานจะพูดเอาจริงเอาจังกับเราก็ไมใช พูดเลนเฉยๆ นี่นะ เอะๆ จะไปนิพพาน
เดี๋ยวนี้หรือ เดี๋ยวคอยกันหนอยนะ มันโมโหนะเรา เพราะฉะนั้นจึงไมใหเห็น 

เวลาเดินจงกรมกลางคนืดกึๆ เงียบ หยุดเรียนหนังสือแลว ๖ ทุมลวงไปแลวลง
ไปเดินจงกรม ถาหมูเพื่อนมาตองหาอุบาย ทําอะไร โอ เปลี่ยนบรรยากาศ นั่งดูหนังสือ
นานเหนื่อย คือเราไปเสียทาใหเขาแลว เราเดินจงกรมอยูนี้ หมูเพื่อนเดินมาสวนทางมา
ถนนหนาวัดๆ นั่นนะ เอะ ทําอะไร เราไปเผลอปากวาเดินจงกรม หือ จะไปสวรรค
นิพพานเดี๋ยวนี้หรือคอยกอน นี่นะมนัเอางั้น ตั้งแตนั้นมาเก็บเลย เวลาไปเจอหมูเพื่อน
ก็บอกวา เปลี่ยนบรรยากาศ แกไปนัน้เสีย เราไมลืมอยางน้ีพดูกับหมูเพื่อน 

ที่เรียนหนังสือนี้ผูสนใจในธรรมมีเยอะอยูนะ แตวาจิตใจมันมุงตออรรถตอ
ธรรมมันก็ตองพดูไปทางปริยัติละมากตอมาก เพราะไปเรียนหนังสือนี่ ถามีเวลาแลว
พูดเกี่ยวกับเรื่องอรรถเรื่องธรรมกรรมฐานครูบาอาจารยนี้ทานเลื่อมใสเยอะอยูนะ ใน
สํานักเรียนทานเลื่อมใสอยู หากจะมีบางก็เปนบางรายลืมตวั ดินเหนียวติดหัวแลววาตัว
มีหงอน อยางนั้นมีบาง มีอยู ถาอยางนั้นเราไมเลนดวย พระประเภทนั้นไมเลนดวย 

พระดินเหนียวติดหัวแลววาตัวมีหงอน แผพังพานอยูนูน พังพานดินเหนียว อัน
นี้มี อยางสมัยทุกวันนี้ยิ่งเกงมาก สมัยทุกวันนี้พระดินเหนียวติดหัวแผพังพาน เปนบา
กับยศกับลาภสรรเสริญเยินยอจนลืมอรรถลืมธรรม พระไมมธีรรมในใจ เราอยากจะพูด
อยางน้ีนะ มแีตหาลาภหายศ หาความสรรเสริญเยินยอไปงั้นละ เปนเรื่องมูตรๆ คูถๆ 
สกปรก พระพุทธเจาพาสลัดทิ้งหมดแลวมันยังไปควาเอามาดมมากลนืมาประดับคอ
มันอยู พวกพระดินเหนียวติดหัวเปนอยางน้ันนะ 



 ๕

นี้พูดจริงๆ เราก็เปนพระปฏิบัติอรรถธรรมเหมือนกัน ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวา
ถูก เราพูดไมไดหาเร่ืองใสผูใด พระดินเหนียวติดหัวมันเยอะเดี๋ยวนี้นะ พระที่มธีรรม
ติดหัวใจมีนอยมากๆ พระดินเหนียวติดหัวนี่กิเลสครอบหัวมันมีเยอะเวลานี้ ทั้งเขาทั้ง
เราไมทราบจะตําหนิใคร เพราะจิตใจต่ําทราม ถาลงจิตใจต่าํทรามอะไรต่ําไปหมดเลย 
เอากิเลสยกขึ้นมาเทิดไวบนหัวมันมูตรคูถนั่น กิเลส ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลงขึน้มาอยูบนหัว 
หัวใจ เปนอยางน้ันละ เอาละวันนี้ 

(ประชุมเพลิงศพพระอาจารยชิต ฐิตจิตโต วันอาทิตย ที ่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๕๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. พระภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาตรอบบริเวณพระมหา
เจดียภูริทัตตะ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหาร เวลา ๑๔.๐๐ น. องคหลวงตามหาบัว 
ญาณสัมปนโน แสดงพระธรรมเทศนา รับผาปาสงเคราะหโลกตามอธัยาศัย เวลา 
๑๖.๓๐ น. ประชุมเพลิง กําหนดการทุกอยาง ถาหลวงตาเห็นสมควรประการใดก็
เมตตาสั่งการมาไดครับ) ก็เปนไปตามกําหนดทางสวนมาก เห็นพรอมกนัตรงไหนก็เอา
ตรงนั้นเลย เราอยูนอกๆ ตองเอาสวนใหญเปนหลักไวเลย สวนใหญเห็นสมควรวาจะลง
จุดไหน วันไหน เวลาเทาไรลงไดเลยๆ เราจะคลอยตามเทานั้นเอง ก็มีเทานั้น 
 

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/

