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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
กิริยาเปนตามนิสัยวาสนา 

 สรุปทองคําทั้งหมดทีม่อบแลวและยังไมไดมอบ ถึงวันที่ ๗ ตุลา ไดทองคํา 
๑๑,๘๓๑ กโิล ๓๙ บาท ๙๕ สตางค นับวาไดมากอยู ไมใชเลนๆ นะทองคําตัง้หมื่น
กิโลกวา เราก็ไดพยายามหาสมบัติเขาสวนรวม หามาเร่ือยละสมบัติเขาสวนรวม ดูวาได
เทาไรเวลานี้ทองคํา (๑๑,๘๓๑ กิโลครับ) ๑๑,๘๓๑ กิโล นี่ละเอาเขาคลังหลวงเรา ไม
ไปไหน นี่ละพี่นองทัง้หลายจําเอานะ ธรรมพาเดินอยางน้ันละไมมีที่จะรั่วไหลแตกซึมไป
ไหนเลย ตรงเปงๆ อยางนั้นละ 
 หลวงตานี้ก็ใหคนนั้นใหคนนี้แลวถึงเวลาแลวก็ไป พูดใหมันชัดเจนนะเราปฏิบัติ
ธรรมมาได ๗๔ ป ตั้งแตบวชมาได ๗๔ ป หาแตความดีงามตลอด ไมไดตําหนิติเตียน
ตนเองวาบกพรองทีต่รงไหน หามาตลอด จนกระทั่งถงึวา..(มีหมาเดินเขามา) พอเห็น
นี้เราไมลืมนะ ไปวัดเสือ วัดทานจันทรนั่นแหละ ไอเหาะเรามันไปดวย เกิดมาแตโคตร
พอโคตรแมมันไมเคยเห็นเสือนะ มีมนัเห็นตัวเดียว มันไปคึกคะนองวิ่งนูนวิ่งน้ี พอดมีา
เห็นเสือนอนอยูกับเรานี่..ลูกเสือ เราเลนกับมัน มันก็เลยนอนอยูนี่เสือตัวนี้ พอเขามา
มองเห็นเสือ โหย โดดทีเดียวผางลงไปนูน ขี้ทะลักออกเลย ไปเลย 

ไมมีใครบอกมันก็รูนะ มันขึ้นมาเฉยๆ ไอนี้เขาก็นอนอยูกับเรา..เสือนะน่ีลูกเสือ  
หมาตัวนั้นมานี่มาเห็นทางหลังเขานะ ไมไดเห็นหนาเขาละ โหยโดดทีเดียววิ่งตกลงนูนขี้
ทะลักเลย ไมมีใครบอกมันก็รูเองกลัวเอง พวกนกกับเหยี่ยวไมมีใครบอกมันก็รูเอง 
เสือกับหมา มันรูเอง แตคนกลัวนี้มีผิดกับสัตวทัง้หลายกลัวกันนะ คนกลัวอะไรนี่มีแง
ตอสู ไมไดวิ่งปาราบไปทเีดียวนะคนกลัว มีทาหลบภัยตอสูภัย เปนอยางน้ันละ 
 เราไปวันหนึ่งๆ เอาของไปสงโรงพยาบาล ไปแตละวันๆ เอาไปสงโรงพยาบาล
นั้นโรงพยาบาลนี้ทุกโรง ของไปเต็มรถเลยละ เทปวะลงแลวมา  วันนี้ไปโรงนั้น วันนั้น
ไปโรงนั้น คือมันมีแตโลกอดอยากขาดแคลน เราจะไปที่ไหนเรามีแค็ตตาล็อกของเรา 
โรงน้ีไปวันที่เทาไรเดือนอะไร ถึงระยะเวลาขนาดไหนควรไปอีก ไปตดิกันไปทกุวันๆ 
แลวกลับมาอีกสลับอยูอยางน้ีตลอด  
 นี่เราพูดถึงเราบวชมานี้ได ๗๔ ป เรียกวาเราหาแตความดี ตั้งแตวันบวชมาไม
เคยมีเจตนาฆาสัตวแมตัวเดียว เปนแตเพียงไมเห็นถูไปไถมามันเปนธรรมดา ไมมี
เจตนา เชนถูมดเหยียบมดบางอะไรไป จนกระทั่งปานนี้ได ๗๔ ปบวชมาปฏิบัติเสาะ
แสวงหาความดีเร่ือยมา บวชมาทีแรกเรียนถึงเร่ืองสวรรคก็อยากไปสวรรค พอไปอาน
จนกระทั่งถงึพรหมโลกถงึนิพพานทานแสดงไว ทีนี้ใจมันก็หนักถึงนพิพานๆ เลยนะ ไป
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สวรรคไปพรหมโลกอยากไปทีนี้เมือ่ถึงนิพพาน นิพพานเหนือกวาทุกอยางสุดยอดแลว 
แตอยากไปนิพพาน 
 ทีนี้มันเกาะอยูนั้นเลยนะไปนิพพาน เกาะอยูนั้นตลอด เราอยากจะทราบวามี
ทานผูใดก็ตามมาบอกเราวามรรคผลนิพพานมีอยูๆ  แลว เราจะมอบกายถวายตัวกับ
ทานผูนั้น เสร็จแลวเราจะเอาตายเขาวาเลย คือสูกิเลส จะใหไดมรรคผลนิพพาน ไปก็
เขาไปถึงพอแมครูจารยมั่นทีแรกนะ พอหยุดจากการเรียนแลวก็มาเขาหาทาน 
เหมือนวาทานกางเรดารไวเลย วันนั้นทานเทศนรูสึกวาเทศนแผดมากทีเดยีว 

ทานมาหาอะไร หาตนไมเปนตนไม หาภูเขาเปนภูเขา หาฟาแดดดินลมกม็ีอยู
ทั่วไปทั่วโลกดินแดน ไมใชธรรม ไมใชกิเลส ส่ิงที่มันเบียดเบียนและหนุนเราใหแก
ความเบียดเบียนใหมีความสุขบางคืออะไร ก็คือธรรม ธรรมก็ดี กิเลสก็ดี ตัวเบียดเบียน 
ตัวทําลาย ตัวหนุนเรา ตัวแกไขกองทกุขทัง้หลายก็ดีอยูที่ใจ ทานซัดลงตรงนี้เลยละ  

พูดถงึเร่ืองมรรคผลนิพพาน มรรคผลนิพพานก็พระพุทธเจาเปนผูแสดงเอาไว 
ไมใชผูใดแสดงพอจะมาเปนเรื่องโกหกพกลมแกโลก มีแตจอมปราชญๆ มาแสดงทกุ
อยางไวใหพวกเราฟง มีแตความแนใจทั้งน้ัน แลวเรายังเรๆ รอนๆ อยูเหรอ เอาละนะ
ที่นี่ จิตมันกเ็กาะถึงเร่ืองมรรคผลนิพพาน ไปถงึพอแมครูจารยมั่นมันถึงใจเหลือเกินนะ 
ทานกางเรดารไวแลว พอไปก็..พระพุทธเจาตรัสรูที่ไหน พระสงฆสาวกที่ไดมาเปน
สรณะของพวกเราทานตรัสรูที่ไหน ส่ิงนั้นเหลานั้นมีอยูกับใคร ทานสอนลงที่ไหน สอน
ลงที่ใจ แนะ ลงที่ใจๆ หมด ละชั่วทําดีคือใจ 

โห ทานเทศนแผดจริงๆ วันนั้น เหมือนวาทานกางเรดารไวตอนรับคนทุคตะ
เข็ญใจ จอมปราชญคือพอแมครูจารยมั่นเรา ตอนรับทุคตะเข็ญใจคือหลวงตาบัว ไปฟง
เทศนเหมือนวาตัวพองขึ้นเลย จิตมันเอาจริงเอาจังมาก เพราะมันสงสัยเรื่องมรรคผล
นิพพานวามีไมมี ถามีแลวเราจะเอาตายเขาวา ความหมายวาอยางน้ัน แตถาทําดวย
ความสงสัยผลประโยชนก็ไมไดเต็มเม็ดเต็มหนวย เราอยากจะทราบจากทานผูใดก็
ตามมาแสดงเปนขอยืนยันวามรรคผลนิพพานมีอยู เราจะกราบไหวและถวายตัวเปนลูก
ศิษยทาน แลวจะทําความเพียรเอาตายวาเลยใหไดมรรคผลนิพพาน ไปพอแมครูจารย
มั่นก็ซัดลงตรงนี้เลย 

หาที่ไหนๆ ก็ไมใชมรรคผลนิพพาน ไมใชบาปไมใชบุญ บาปบุญจริงๆ มรรค
ผลนิพพานจริงๆ อยูที่ตวัเหตุใหญคือใจ ทานวาอยางน้ัน พยายามปรับปรุงจิตใจใหมีนี้ 
นี่เราออกมาภาวนาแลวเปนทางตรงแนวเพื่อมรรคผลนิพพานโดยถายเดียว ไมมีทาง
ปลีกทางแวะจากภาคปฏิบัติแลวถึง วาอยางน้ันละ โอย รูสึกวาตัวมันพองขึน้เลย พอฟง
เทศนจากทานแลว..เราก็พักอยูแครเล็กๆ เดินไปที่พกัตัง้ปญหาขึ้นถามเจาของ ตัง้
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ปญหาถามเจาของ เปนอยางไรฟงเทศนทานถึงใจไหมวันนี้ เมื่อถงึใจแลวตัวเราจะวา
อยางไร เราก็บอกวาถึงใจ ความเพียรก็จะเอาตายเขาวาเพื่อมรรคผลนิพพาน  

ตั้งแตวันนั้นมาความเพียรเอาจริงนะน่ี ไปภาวนาไมไดไปกบัใครละ ไปองค
เดียวๆ ก็ไมมีที่ตําหนินะ แบบแปลนแผนผังเปรียญไดถงึนักธรรมตรี โท เอก ถึงมหา  
นี่แบบแปลนแผนผังก็ไดแลว มีแตเราจะปฏิบัติจริงหรือไมจริงเทาน้ัน ทางนี้ก็บอกวา
เอาตายเขาวาเลย ลงใจแลวพอแมครูจารยมั่นเทศน แหม ลงใจเทานั้นซัดกันเลย ตั้งแต
บัดนั้นมาถึง ๙ ป  

คือนิสัยอันนี้เปนนิสัยจริงจังมาก ถาเวลาเลนเลนไดทุกอยาง เหมือนพระสารี
บุตรแตกอนทานเคยเปนลิง ทานเปนพระอรหันต เปนอัครสาวกขางขวาของ
พระพุทธเจา พระโมคคัลลานเปนอัครสาวกขางซาย อัครสาวกขางขวาพระสารีบุตร 
นิสัยของทานแตกอนเคยเปนลิง พอมาเห็นคลองเล็กๆ น้ํามันไหลไปมาโดดขามคลอง
นั้นแลวโดดขามคลองนี้ไป พระสงฆยกโทษทาน รอนเปนไฟมาหาพระพุทธเจา มาฟอง
พระพุทธเจา วาพระสารีบุตรไดรับคํายกยองมา ใครเปนคนที่ยกยอง กค็ือองคศาสดา 
หาที่คานที่อะไรไมไดแลว แลวทําไมพระสารีบุตรขนาดวาเปนพระอรหันตแลว เปนอัคร
สาวกขางขวาดวย แลวทําไมจึงทําตัวเปนลิง วาอยางน้ันนะ โดดกลับไปกลับมา ไปเห็น
รองน้ําเล็กๆ โดดไปโดดมา  

นี่มีพระพุทธเจานะรับรอง ถาไมอยางน้ันพระสงฆก็จะโจษจนักันอยางหนัก นี่ไม
โจษ โจษไมได โอ นี่เธอเคยเปนลิงมา พระองคออกมารับเลย เธอเคยเปนลิงมาจนเปน
นิสัย เพราะฉะนั้นกิริยาอันนี้ยกใหลิงเสีย อัครสาวกที่เรียบรอยนั้นยกใหพระสารีบุตร
ของเรา สวนลิงนั้นยกใหลิงไปเสีย ทานตอบกันฟงซินะ นีพ่ระพุทธเจายืนยันรับรองไว 
นี่หมายถึงวาผูที่มีนิสัยอยางไร หนักทางไหนไปทางนั้น 

อยางที่วาพระสันตกายก็เหมือนกัน ผูที่นิสัยหลุกหลิกเปนกิริยาที่เคยมา อยาง
เคยเปนลิงมาอยางพระสารีบุตรทานมาแสดงกิริยาลิง เปนแตเพียงกิริยา จิตทานหมด
ทุกอยางแลวนะ แตนิสัยอันนั้นมีอยู มาแสดงใหพระสงฆทัง้หลายตําหนิติโทษ แต
พระพุทธเจาทรงรับรองซิ นี่เธอเคยเปนลิงมา กิริยาของลิงอนัไหนเปนลิงก็ออกเปนลิง
ไปซิ อะไรทีเ่ปนอัครสาวกขางขวาเปนพระอรหันตก็ยกอันนั้นมาบูชาซิ ลิงก็ปลอยใหเขา
ปาไป นัน่เห็นไหมพระพุทธเจาทานแก ลิงปลอยใหเขาปาลิงไปเสีย สาวกของ
พระพุทธเจาใหเปนสาวกไป เขาใจไหมละทานวาอยางน้ันละ 

นิสัยมันเคย นิสัยพระสันตกายก็อกีเหมือนกันนะ ทานไปไหนนี้เรียบหมดเลย 
พระสงฆทั้งหลายในวัดนั้นนะคอนขางแนใจ เกือบจะทั่วทั้งวัดละวาทานเปนพระอรหันต 
สันตกายคือวาทานมีกิริยามารยาทสวยงามมาก เคลื่อนไหวไปไหนปรากฏวามีสติทุกแง
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ทุกมุม เหมอืนวาไมพล้ังไมเผลออะไรเลย ถามทาน ทานก็บอกวาทานยัง เลยเอาเรื่องน้ี
ไปทูลถามพระพุทธเจา พระพุทธเจาทานก็สอน มีเครื่องรับรองอยางน้ันนะ ทีจ่ิต
เรียบรอยมาตลอดนี้ สันตกายเปนผูมีกายวาจาใจอันสงบ แปลแลวนะ นี่เธอเคยเปน
ราชสีหมา  

ราชสีห-แมวเปนสัตวที่มีสติ เรียบรอยระมัดระวังตัวมาก วาอยางน้ันนะ ราชสีห
ก็เหมือนกัน เสือระวังตัวมาก นี่เธอเคยเปนราชสีหมา กิริยาอาการทุกอยางจึงเรียบรอย 
เรียกวาพระสันตกาย เทศนกัณฑนั้นมีพระสําเร็จมรรคผลนิพพานตั้งเยอะนะ โดยอาศัย
พระสันตกายที่มีกิริยาเรียบรอยแลวออกเปนสภาของธรรมะ พระพุทธเจาทรงแสดงเอง  
มันมีพื้นเพมาๆ พระสันตกายนี้ทานเคยเปนราชสีหมา กิริยาทาทางของทานทุกอยางจึง
เหมือนมีสติ แลวเวลามาเทียบทางพุทธศาสนาก็เหมือนเปนพระอรหันตองคหนึ่ง  

คือใครพูด นึกวาเปนอรหันตแลวเหมือนวากิริยาทาทางนี้จะผิดจากโลก มีใจ
เทานั้นผิดจากโลก กิริยานี่เปนไปตามนิสัยวาสนาที่เคยเปนมา เคยเปนอยางไรก็เปน
อยางน้ัน อยางพระสันตกายนี้ทานเรียบตลอด ทานเคยเปนราชสีหมา พระพุทธเจายก
มารับกัน เคยเปนลิงก็บอก อยางพระสารีบุตรเคยเปนลิง พระพุทธเจาทรงรับสั่งเสียเอง
จะผิดไปไหน เปนอยางน้ันละมันเปนไปตามนิสัย  

อยางพระสันตกายไปไหนมาไหนมีกิริยาเรียบเลย ใครก็ยกใหทานวาเปนพระ
อรหันต แตทานก็ปฏิเสธทานบอกวายังไมเปน ก็ไปทูลถามพระพุทธเจาอีก วันนั้นเลย
ประชุมกันใหญ เทศนถงึเร่ืองพระสันตกายที่มีกริิยามารยาทสวยงามมาก บอกวาทานนี้
เคยเปนราชสีหมา กิริยาของราชสีหของเสือของแมวนี้มีสติสตังระมัดระวังตัวไดดีมาก 
วาอยางน้ัน นี้เธอเปนอยางน้ันมาแตกอน ยกมารับๆ จึงวาพระสันตกายนี้เหมือนกัน 
เคยเปนราชสีหมา เหมือนวามีสติทุกดานทุกทาง ทีนี้จะใหพร 

 
รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th 
และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

พรอมเครือขายทั่วประเทศ 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

