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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

เปนอยูในจิตลึกๆ 
 ทองคําเราเดี๋ยวนี้ได ๑๑ ตันกับ ๔๓๑ กิโลแลว เบ้ืองตนที่มอบทีแรก ๑๑ ตัน 
๓๗ กิโลคร่ึงเขาคลังหลวงเรียบรอยแลว เมื่อวานนี้เราเอาของไปสงโรงพยาบาลภูหลวง 
ใชแหละ มันลืมนะไปทกุวันๆ วันนี้จะไปพงัโคน ถาไมไปพงัโคนก็จะไปโรงพยาบาล ๕ 
วัน จันทร อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร ไปโรงพยาบาลตอกันเรื่อยๆ เสารอาทิตยมักจะไป
ตามวัด เอาของไปใหทานวัด 

เดี๋ยวนี้ทางโรงพยาบาลไดใหปจจัยเพิ่มอกี แตกอนไมไดให ใหแตส่ิงของ พอดี
เขาพูดผานหู คงจะเปนเขาใสปญหาเราก็ได หรือพูดตามธรรมดาของเขาก็ได 
ตีความหมายไดทั้งสองอยาง คือวันนั้นเราเอาปจจัยไปใหเขา โรงพยาบาลนี้ไมใช
โรงพยาบาลใหญนัก ปรกติจายเดือนละหนึ่งหมื่นเขาวาอยางน้ัน จายสําหรับคนไขเดือน
ละหนึ่งหมื่น เพียงเทานั้นก็มาเฉียดหัวใจเรา จากนั้นไปเราก็ใหโรงละสองหมื่นๆ ตลอด
มาจนกระทั่งทุกวันนี้ ใหโรงละสองหมื่น ศรีวิไลถึงสามหมื่นก็มี มนัอาจจะบันดล
บันดาลในระยะนั้นก็ได เราไปถามวาเงินจายเทาไร เขาวาสามหมื่น แตเราใหสองหมื่น
เทานั้น เราทําไมพิลึกพิล่ันมากกวาเขานักหนา ใหเพียงสองหมื่นเทานั้นละ ขูดวย ใหเขา
แลวก็ขูเขาดวย ใหโรงละสองหมื่นๆ ไปเรื่อยๆ  
 จึงเรียกวาสมบัติความถึงพรอมดวยผลประโยชน ถามีทิ้งเฉยๆ มันก็ไมเกดิ
ประโยชนอะไร เชน เงินเหรียญหรือทองคํามันก็เปนแรธาตุทิ้งเกล่ือนอยู เหมือนทิ้ง
เกล่ือนอยูตามธรรมชาติของมัน ใครไมเปนเจาของมันก็ทิง้เกล่ือน เอามาเปนเจาของก็
ยึดเฉยๆ ทิง้เกล่ือน เวลาแยกไปทําประโยชนก็เปนความสุขแกผูไดรับไป เพราะฉะนั้น
จึงมีเทาไรหมดละเรา เอาไวเฉยๆ ไมเกิดประโยชน ใหไปปุบเกิดประโยชนทันที ให
อยางน้ันละเรื่อยๆๆ  
 วัดนี้ถาหากวาจะเก็บเงินนี่ โห ไดมาก มากจริงๆ ไมใชธรรมดา เร่ืองพันลานเรา
ไมอยากพูด ถาหมื่นลานขึ้นไปแสนลานจะพูดไดเต็มปากสาํหรับวัดนี้ แตนี้ไมเคยมี
อะไรติดวัด มีเทาไรออกหมดเลย เอาไวจะเกิดประโยชนอะไร นั่นบทเวลาตอบนะ ทิ้งไว
ก็เกล่ือนไปอยางน้ันเกิดประโยชนอะไร ยื่นปบนี้เปนประโยชนทันทีๆ  วาไง ยื่นคือให
เขา เปนประโยชนทันทีๆ ทรัพยภายนอกกอ็าศัยกันอยางน้ันๆ ทรัพยภายในคือธรรม 
บุญกุศลกับใจ เวลาเต็มที่แลวทีนี้ไมมีเวลาบกบาง ทานวานิพพานเที่ยง หัวใจเต็มตื้น
ดวยอรรถดวยธรรมเปนธรรมธาตุลวนๆ แลว นั่นแหละคือนิพพานเที่ยง อยูที่หัวใจเปน
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ธรรมธาตุแลว รูอยูประจักษเจาของจะไปถามใคร สนฺทิฏฐิโก รูเอง คอืเราบําเพ็ญ
ธรรมๆ มันรูประจักษในใจ ตั้งแตภาวนาลมลุกคลุกคลานก็รูมาเปนลําดับลําดา 

เรียนหนังสือเราก็ไมปลอยนะการภาวนา คือเรียนหนังสืออยูนั่นนะภาวนา
เงียบๆ ไมใหใครรูนะ ตอนเรียนหนังสือเรียนเปดเผย เวลาเรียนเรียนอยางเปดเผย แต
เวลาภาวนานี้เปนเรื่องเฉพาะตัวเอง ไมใหใครทราบเลย พระทั้งวัดไมทราบ แมเพื่อน
ฝูงดวยกันกไ็มทราบ คือเราไมไวใจที่จะทราบเรื่องของเรา เราเก็บเงียบๆ เลย พวกนี้
พวกลิงพวกคาง จะวาอะไรมันก็ไมได มันไมมีผดิมีถกูอะไร เหอ จะไปนิพพานเดี๋ยวนี้
เหรอคอยกันหนอยๆ มันไปอยางนั้นซี แลวจะวาอะไรมันละใชไหม หลบตัวเองเสีย
ดีกวา  

หากจะวาเปนตามนิสัยก็ไมนาจะผิด คือมันเปนอยูลึกๆ ในใจ ไมเคยปลอยนะ
การภาวนา เรียนหนังสือไปทางเรียนเรียน แตหัวใจกับภาวนาถึงเวลาแลวเขาปบ เขา
ภาวนา เชนอยางเขาในหองไปภาวนา กลางคืนก็ภาวนา เปนประจําจนกระทั่งออก
ปฏิบัติอยางเปดเผย เวลาเรียนนี้ทําอยางเงียบๆ ไมใหใครทราบ เราจึงไดพูดใหฟงวา 
เราเรียนหนังสืออยู ๗ ป ภาวนาลงแดนอัศจรรย ๓ หนเราไมลืม เปนอยูวัดโยธานี่หน
แรก หนหน่ึง แลวก็ไปเปนที่ไหนอีกนา ทางเชียงใหมทางไหน ๓ หนที่เปนแบบ
อัศจรรย  

นั่นละพอหยุดเรียนแลวก็พุงใสนี้เลย จะเอานี้ใหได วาอยางน้ันเลย คือใหไดโดย
ถายเดียว เปนอยางอื่นไปไมได พอออกจากเรียนปบก็ใสปวะเลย เอาไดจริงๆ ก็มันซัด
กันทั้งวันทั้งคืน สุดทายก็ไมพนเงื้อมมือของเราไปได ได เรียนหนังสืออยูเปน๓ หน แต
จับเอาไว มันเปนเชื้อสําคัญนะฝงลึกมาก เพราะเปนของอศัจรรยขึ้นภายในใจ ถึง
หายไปแลวความจําเร่ืองอัศจรรยมันก็ไมไดจดืจางไปไหน  

เพราะฉะนั้นเวลาออกแลวจึงใสใหญเลย เรียนหนังสืออยู ๗ ป ที่ภาวนาแฝงๆ 
ไป ถาเรงหนังสือมากภาวนาก็ออนลง แตไมขาด ทําอยูคนเดียวเงียบๆ ไมใหใครทราบ 
มันหากเปนอยูอยางลึกๆ ลับๆ นั่นละ คือไมนาจะเลาใหใครฟงมันก็เปนเองในตัวเอง 
รูเองนะ ไมพูด เพื่อนฝูงจะสนิทสนมมากนอยเพียงไรเรื่องภาวนาไมเคยพูดใหใครฟง
เลย เหมือนวามันไมควรแกกันเลยเรื่องภาวนา เขากับจิตดวงที่มันเปนอยูเดี๋ยวนี้นะ  

สนิทสนมเปนลิงเปนคางไปดวยกันเปน แตลึกๆ ไมใหรู เขาเปนลิงเปนคางก็ลิง
คางของพระนั่นแหละ พูดหยอกพดูเลนเหมือนคนเราธรรมดา แตหยอกเลนกันในวง
ธรรมวนิัยเทานั้นเอง แตภายในลึกๆ ไมใหรู มันอดคิดไมไดนะ มันคงเปนนิสัยอันหนึ่ง
ของมันอยูในจิตลึกๆ ไมใหใครทราบละ เปนอยูลึกๆ เรียนหนังสืออยูก็ไมละภาวนา 
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มันหากฝงลึกของมันอยูนั้น ตั้งแตไปไดแดนอัศจรรยที่วัดโยธานิมิตรครั้งแรกนั่นละ 
ตั้งแตนั้นละฝงลึก เรียนหนังสือ ๗ ปเปน ๓ หน พอหยุดแลวบุกใหญเลยก็ได 

โธ การภาวนาเปนของเลนเมื่อไร พุทธศาสนาคือศาสนาองคแหงการภาวนา 
รากแกวแกนแทอยูที่ภาวนา พระพุทธเจาตรัสรูดวยการภาวนา พระสาวกทั้งหลายที่เปน 
สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเราลวนแตมาจากภาวนาทั้งน้ัน แตใครไมคอยไดสนใจ อยางที่
เคยพูดเมื่อวานหรือไงที่วาอัฐิของทานกลายเปนพระธาตุๆ นั่นนะ นั่นคือตีตราเปนพระ
อรหันตเรียบรอยแลวอยางเปดเผยทางธาตุขันธ ของทานเปนอยูภายใน คือเมื่อใจ
บริสุทธิ์พูดใหชัดเจนเสียเลย เมื่อใจบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ของใจนี้มันซักฟอกธาตุขันธ 
แมจะเปนสวนหยาบก็กลายเปนสวนละเอียดเขาไปๆ 

เพราะฉะนั้นอัฐิของทานผูเปนพระอรหันตจึงกลายเปนพระธาตุได คือมันฟอก
อยูในตัว ฟอกโดยหลักธรรมชาติ ยิ่งเวลาทานเขาสมาธิภาวนานั้นรอยเปอรเซ็นตเลย 
มันฟอกของมันอยูในนั้นละ จิตที่บริสุทธิ์ฟอกธาตุขันธที่เปนสวนหยาบใหกลายเปนของ
ละเอียดไปตามๆ กัน เพราะฉะนั้นจึงกลายเปนพระธาตุไดเวลาทานมรณภาพไปแลว 
พอจิตบริสุทธิ์แลวมันคอยซักฟอกออกนะ มันฟอกในตัวของมันเอง จิตที่บริสุทธิ์
ซักฟอกภายในธาตุในขันธเปนหลักธรรมชาติเอง ยิ่งไดเขาภาวนาเขาที่สงบจิตเขาสู
ภายในลวนๆ แลวฟอกรอยเปอรเซ็นตๆ เลย 

นักภาวนาเทานั้นตองจิตเปนถึงจะพูดได นักภาวนาถาจิตไมเปนพูดไมได ถา
เปนแลวเปดไดเลย ไมสะทกสะทานกับผูใด เพราะมันเปนอยูกับใจตัวเอง ทีนี้เวลามัน
เปดโลงออกแลวมันก็ไดมองเห็นกิเลสชัดเจน ที่มันปดมันบังติดเขาติดเราคือติดกิเลส
ตัวเองนั่นแหละ ติดเขาติดเรา สมมุติวาขึ้นไปเทศนนั่งส่ันอยูบนธรรมาสน คือติดเขาติด
เรา เขาใจไหม เมื่อมันปลอยเสียหมดแลวมันจะสั่นหาอะไร แนะเขาใจไหม  

ไมมี โลกธาตุนี้ไมมี บอกตรงๆ เลย เทศนใหเทวบุตรเทวดาอินทรพรหมฟงก็
ไมมี เพราะธรรมนี้เหนือหมดแลวจะไปมอีะไรกบัสิ่งเหลานี้ โลกุตรธรรมคือธรรมเหนือ
โลกอยูแลวโดยธรรมชาติ ทานจะไปหวั่นกับอะไร เทศนที่ไหนก็เทศน คนมากคนนอย
คนชั้นนั้นชั้นนี้เอามาวาเฉยๆ ธรรมแทอยูที่ใจทาน กระจางแจงอยูนี้ละไมตองไปหาที่
ไหนมาเปนพยาน จะเอาอะไรมาทบัมาถมอันนี้ใหอับเฉาลงไปไมมี ถงึเวลาออกก็ออก 
ออกๆ แลวแตจะออกหนักเบามากนอยสําหรับผูมารับประโยชนจากการฟง ถาควรจะ
ออกเตม็ทีก่็เต็มเหนี่ยวเลย 

อยางเทศนสอนพระภาวนาเพื่อมรรคผลนิพพานลวนๆ อยางเราเทศนอยูบนนี่
ละ แตกอนที่วาเทศนเผ็ดๆ รอนๆ เทศนอยูบนศาลา เทศนสอนพระลวนๆ เดี๋ยวนี้ไมมี
ละเทศนกัณฑอยางน้ันไมมี มีแตเทศนแกงหมอใหญๆ เทศนอยางน้ันไมมี มนัหากเปน
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เอง เมื่อมนัไมออกแลวอยางไรก็ไมออกนะ แตเวลาจะออกแลวผางเลยทันที นั่นละ
ธรรมอยูที่ใจ พอกิเลสเปดหมดแลวมันโลงหมดเลย จึงวากิเลสเทานั้นปดหัวใจ ติดเขา
ติดเราติดกิเลสน่ันแหละ เมื่อกเิลสขาดสะบั้นไปไมมอีะไรติดแลวโลงหมดทั่วแดน
โลกธาตุ จะวาไปกลากับอะไรไปกลัวกับอะไรไมม ี ในสามแดนโลกธาตุไมมีในจิต ไม
หว่ันไมไหว คือเหนือตลอด แลวจะเอาอะไรมาหวั่น จิตที่มันโลงหมดแลว ทานวา 

สฺุญโต โลก ํอเวกฺขสฺสุ  โมฆราช สทา สโต 

อตฺตานุทิฏฐ ึอูหจฺจ   เอว ํมจฺจุตฺตโร สิยา 

เอว ํโลกํ อเวกฺขนฺตํ   มจฺจุราชา น ปสฺสติ. 
ดูกอนโมฆราช คือโมฆราชเปนหนึ่งในมานพ ๑๖ คน คนนี้จะไดบรรลุ 

พระพุทธเจาก็สอดธรรมอันนี้เขาไปเลย ดูกอนโมฆราชเธอจงเปนผูมีสติทุกเมื่อ ฟงซสิติ
ทุกเมื่อ สทา สโต สโตคอืสติ สทาทกุเมื่อ มีสติทกุเมื่อ พิจารณาโลกนี้เปนของสูญเปลา 
ถอนอตัตานุทิฏฐ ิความเห็นวาเปนเขาเปนเราอันเปนกางขวางคอนั้นออกเสีย จะพึงขาม
พนพญามัจจุราชเสียได พญามจัจุราชจะมองไมเห็นผูพจิารณาโลกเปนของวางเปลา
แลว แปลวาอยางน้ัน 

พอจิตเขาถงึขั้นนี้ปบเปนโมฆราชดวยกันหมด ทานยกเอกเทศมาเพียงโมฆราช 
องคเดียว เมื่อจิตเขาถึงนี้แลวเปนโมฆราชเหมือนกันหมดเลย เปนอันเดียวกัน ไมได
แยกแยะจากกันเลย นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย ไมมียิ่งหยอนกวากัน เสมอกันหมดเลย ทาน
วา สฺุญโต โลกํ คือจิตมันวางไปหมด ไมมอีะไรจะมาผานพอจะเปนอปุสรรคกีดขวาง 
หรือรบกันอยางน้ีไมมี มันโลงไปหมดเลย จึงวามีกิเลสเทานั้นเปนกางขวางคอ เมื่อ
กิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวหมด โลงไปหมดจิตนี้ จิตนี้โลงไปเลย 

เอาฟงนักภาวนาทั้งหลาย เราเปดใหฟงชัดเจน เราถอดออกมาจากหัวใจเรามา
พูด ไมไดมาพูดดวยความโออวดโกหกมดเท็จ เราไมมี เราเอาความจริงออกมาพูด 
เวลามันมืดมันก็มืด กด็งัที่พดูใหฟง จิตฺเต  สงฺกลิิฏเฐ  ทุคฺคติ  ปาฏิกงฺขา แปลก็จะไม
ออกมันจะตาย นั่นละทุกขในชีวิตของพระไปเทศนที่บานแวง เทศน จิตฺเต  สงฺกิลิฏเฐ 
โห มันจะตายจริงๆ เปนหัวหนาเขาดวย พรรษาเดียวดวยนะ 

พระเขานิมนตไปลานขาวลานนั้นลานนี้ ทําบุญลานขาวเขา เขาเปนประเพณี พอ
เขาจะเอาขาวขึ้นยุงขึ้นฉางเขาก็ไปทําบุญลานขาวเขาเสียกอน แลวเขาก็ยกขาวขึ้นยุงขึ้น
ฉาง พระในวัดจะไมมีเหลือวันหนึ่งๆ เทานั้นองคเทานี้องคไปที่นั่นกันหมด นี่ละที่วา
ทุกขแสนสาหัสก็คือคราว จิตฺเต  สงฺกิลิฏเฐ นั่นละทุกขมากขนาดนั้น ทีนี้เทียบกันเลย
วันนี้นะ คนๆ นั้นละที่เทศนจิตฺเต  สงฺกิลิฏเฐ กับปจจุบันนี้ ไมคุยนะ มันตางกันขนาด
ไหนมันก็รู มันโลงหมดเลย มันไมม ีจิตฺเต  สงฺกิลฏิเฐ พอจะเอาอะไรมากดีมาขวางเลย 
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มันโลงหมดเลย แลวแตจะเทศนหนักเบามากนอยมันหากเปนเองในจิต ที่จะวาสะทก
สะทานหวั่นไหวกับสิ่งใดในโลกนี้บอกวาไมมี หมด 

เพราะธรรมนี้เหนือทุกอยางแลว สมควรที่จะเทศนหนักเบามากนอยเพียงไร 
เกี่ยวกับผูมาศึกษาอบรมจะไดรับผลประโยชน ก็เทศนไปตามขั้นตามภูม ิ ถาควรจะพุง
เลยก็พุงเลย อยางเทศนสอนพระผูตองการมรรคผลนิพพานลวนๆ นี้เทศนมันจะไหล
ออกเลยเชียว คือเทศนจิตลวนๆ ในหลักธรรมชาติลวนๆ นี้เทศนงายเทศนคลอง เทศน
แกงหมอใหญนี่เทศนลําบาก ถาจะตแีรงๆ หรือหัวเด็กก็มี หัวคนแกก็มี แตตัวมันคึก
มันคะนองมนัหลบอยูมันตีไมถกูละซิใชไหม ไปถกูหัวคนแกมันก็เจ็บ ถูกหัวเด็กมันก็
เจ็บ มันก็ตีเปาะๆ แปะๆ ไปอยางน้ัน ไอตัวอันธพาลมันอยูหลังๆ จะเอามันหัวแตกมัน
ไมไดตี เปนอยางน้ันเขาใจไหมละ นี่ละแกงหมอใหญเปนอยางน้ัน 

 ถาแกงหมอเล็กใสเปรี้ยงๆ ผูฟงเปดรับเต็มเหน่ียวแลว ผูเทศนก็เปดเต็มเหนี่ยว
เลย พุงๆ พอพดูอยางนี้แลวเราไดเห็นพอแมครูจารยเทศนนี้ แหม ทานเทศนบรรจง
นะ นิสัยทานเปนนิสัยบรรจง พูดเสียงกังวาน พดูบรรจง ไมคอยพูดเร็วละ ถึงขนาดนั้น
เวลาทานพุงถึงธรรมะขั้นสูงสุดนี้ แหม จนรัวไปเลย คืออํานาจของจิตพลงัของจิต พลัง
ของธรรมภายในจิตนี้พุงดันออกมาๆ จนเสียงเทศนรัวไปเลยเหมือนปนกล คือพลังของ
จิตแรง  

เมื่อเปนนี้แลวมันก็เขากันไดเลย จะไปถามใคร ถาไมเปนอยางไรมันก็ดนไมได 
เดาไมได ถาเปนแลวมันก็เหมือนกนั ทีนี้พอมันเปดออกหมดแลวจะเอาอะไรมาตดิ  
นอกจากจะพูดตามผลประโยชนของผูมารับฟงเทานั้น ควรที่จะไดรับมากนอยเพียงไรก็
ไปตามนั้น ถาไมควรไดรับปดเลย ดึงออกก็ไมออก ถาควรจะไดรับนี้ผางทีเดียวออก
ทะลุเลย เปนอยางน้ันนะธรรม ทานไมขึ้นอยูกบัความสะทกสะทานหวั่นไหว ทานไมมี 
มีแตเหตุผลกลไกที่ผูมารับจะไดรับผลประโยชนมากนอยเพียงไรจะออกตามนั้นๆ เทา
นั้นเอง  

เอาละพอ วันนี้พูดเทานั้น หยุดแหละ ใหพากันไปปฏิบัตินะภาวนา เวลามันรู
มันรูจริงๆ นะจิตนะ เวลามันรูมันรูจริงๆ มันวางไปหมดจริงๆ เวลาปดตันก็กิเลสน้ัน
ละครอบเอาไว กระดุกกระดิกไมไดเลย พอตีกเิลสขาดสะบั้นลงไปแลวจาไปหมดเลย 
นั่น จําใหดีคํานี้ มีกิเลสเทานั้นปดบังใจไวไมใหออกไดตามสะดวกสะบาย ไอพวกที่วา
สะทกสะทานหว่ันไหวมีแตกิเลสทั้งนั้น ความติดเขาติดเรา เมื่อไมตดิอะไรแลวมันก็โลง
ไปเลย เอาละใหพร 
 

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

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/
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และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 


