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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

พากันเก็บความรูสึก 
 สรุปทองคําน้ําไหลซึมถึงวันที่ ๗ มิถุนา ทองคําที่หลอมแลวได ๔๖๒ กโิลคร่ึง
เทากับ ๓๗ แทง ทองคาํที่ยังไมไดหลอม ๖ กิโล ๓๔ สตางค รวมทองคําที่หลอมแลว
และยังไมไดหลอมเปน ๔๖๘ กิโล ๓๓ บาท ๒๓ สตางค ถารวมกับทองคํา ๓๗ กิโล
ครึ่งที่มอบไปแลวนั้นเขาดวยกันก็เปน ๕๐๖ กิโล ๓๔ สตางค เราไดเปนชิ้นเปนอัน ทุก
อยางนะที่ชวยชาติคราวนี้ ไมไดทําเล็กๆ นอยๆ เปนชิ้นเปนอันทุกอยาง ไมวาทองคําไม
วาดอลลารอะไรเขาสูคลังหลวงของเราเปนชิ้นเปนอันทุกอยาง เชนอยางที่วาน่ี  
 ไดเปนชิ้นเปนอันทุกอยาง พาพี่นองทั้งหลายทําไมไดทําเหลาะแหละ ทําเปนชิ้น
เปนอันทุกอยาง เอาจรงิเอาจังทุกอยาง ไดมาเปนชิ้นเปนอันเขาคลังหลวงของเรา ไมได
ทําเหยาะๆแหยะๆ พอเปนพิธีพิแธอะไร แลวประกาศลั่นโลก มีแตเสียง มีแตชื่อ มแีต
ลมปาก นี่ไมใชลมปาก ตอยหมัดหนึ่งไมพอซัดสองหมัดเขาไป เขาใจไหมละ อยางน้ัน
ถึงวาเอาจริงเอาจังซิ ชาตไิมใชของเลน เปนของคนทุกคนในเมืองไทยเรา เวลาชวยตอง
ชวยจริง เวลามันจะจมมันก็จมจรงิๆ ทั้งประเทศจะวาอยางไร เวลาชวยกันตองชวย
จริงจังซิ อยาทําเหลาะๆ แหละๆ นะ ทําอะไรกบัชาติของตน กับตัวเองก็ดี กับชาตขิอง
ตัวเองก็ดี อยาเหลาะๆ แหละๆ ทําอะไร 
 ใหมีจริงมีจังทุกอยางซี ตั้งแตตนไมมันยังมีเปลือก มกีระพี ้  มีแกน มีรากแกว 
นั่นฟงซินะ เขามีหลักมีเกณฑของเขา ทาํอะไรเหลาะๆ แหละๆ ไมด ี เวลาผลเกิดมาก็
อยางวา ไมคอยไดพอเปนที่ปลื้มใจกับเจาของผูขวนขวายมา เพราะขวนขวายเหยาะๆ 
แหยะๆ ไมจริงไมจัง เอาจริงเอาจังทุกอยางเวลาไดมาเปนที่พอใจๆ นั่นละผลตอบรับ
กันเปนที่พอใจ เหตุเหยาะๆ แหยะๆ ผลก็อยางวา  
 ทองคําคราวนี้ก็ไมใชเล็กๆ นอยๆ คําวาชวยชาติก็ใหเปนชิ้นเปนอัน เปน
เครื่องหมายของการชวยชาติวาคืออะไร เชนอยางทองคําเราเห็นไหมละ ตั้ง ๑๑,๕๐๖ 
กิโล ฟงเอาซิ ทองคําเราเขาคลังหลวงแลว สําหรับดอลลารเขา ๑๐ ลาน ๒ แสนกวา  
ทําอะไรใหมีเหตุมีผลทุกอยาง ติดตามใหไดเหตุไดผลมา เชนอยางวาดอลลารทําไมได
เพียง ๑๐ ลาน ๒ แสนกวาเทานั้น สวนทองคําไดอยางวานี่แหละเขาคลังหลวง ดอลลาร
ไดเพียง ๑๐ ลานกวา ก็เพราะเงินไทยไมพอที่จะชวยคนไทยทั้งประเทศ จึงดึงดอลลาร
ออกมา ดอลลารเลยเขาคลังหลวงไมได ถกูเงินไทยดึงออกมาชวยกัน เพื่อชวยชาติ
บานเมืองของเรา เพราะฉะนั้นดอลลารจึงไมไดเขาคลังหลวงนะระยะนี้ เราน่ันแหละ
เปนผูพินิจพิจารณาแยกออก  
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ทําอะไรมีเหตุมีผล มีหลักมีเกณฑ เราไมไดทําเหลาะๆ แหละๆ นะทุกอยาง 
เวลาภาวนาก็ใหคิดยอนหลัง ปลื้มปติในใจ อยาใหเกิดความทอใจหอเห่ียวในใจวา
ตนเองทอแท ผลก็ไมพงึหวัง คือไมสมหวัง อยาใหมันมีซิ ทําอะไรฟดลงไปใหมันเต็ม
เหนี่ยวๆ เวลาไดผลพิจารณายอนหลังเปนที่พอใจๆ เหตุหนักผลก็หนัก เหตุเบาผลก็
เบา เชนอยางภาวนานี่ไมไดตําหนิเจาของ ฟงซินะ เวลาออกภาวนาเปนเวลาเอาจริงเอา
จัง เอาเปนเอาตายจริงๆ เพราะมุงตอมรรคผลนิพพาน มันแนนอยูในหัวใจแลววาตอง
ใหเปนพระอรหันตในชาตินี้ ใหถึงนิพพานในชาตินี้เทานั้น คําวาเทานั้นมัดเขาไปแลวจะ
ถอยไดอยางไรความเพียร  

หลังจากไปฟงเทศนพอแมครูจารยมั่น เวลาอานหนังสือพระพุทธเจานั่นแหละ
ตรัสรูธรรม นําประวัติของพระพทุธเจาตรัสรูมาแสดง แตผูอานมีกเิลสมันก็สงสัยๆ 
แลวใครจะปลดเปลื้องความสงสัยในมรรคผลนิพพานใหเรานา ถามีผูปลดเปลื้องเรื่อง
สงสัยในมรรคผลนิพพานใหเราแลวเราจะมอบกายถวายตัวตอผูนั้น แลวจะเอาตายเขา
วาเลย แนะ พอไปกไ็ปถึงพอแมครูจารยมั่นพอดีเลย นั่นแหละคลังแหงมรรคผล
นิพพานอยูกบัพอแมครูจารยมั่น  

ไลเขาทันทีเลยนะ เหมือนทานเอาเรดารจับไวเลย พอเขาไปปบนี่เหมือนเปนคู
ตอสูกันอยูแลว เหอ ทานมาหาอะไร นั่นขึ้นแลว เหมือนเปนคูตอสู ทานมาหามรรคผล
นิพพานเหรอ ตนไมภูเขาไมใชมรรคผลนิพพาน ไมใชกิเลส ดินฟาอากาศ ไลไปหมด
ทั่วโลกธาตุไมใชมรรคผลนิพพาน ไมใชกิเลส กเิลสแทมรรคผลนิพพานแทอยูที่ใจ นั่น
ลงตรงนั้น พระพุทธเจาตรัสรูที่ใจดวยจิตตภาวนา เอา ทานเอาใหดีนะ ทานจะไปหาที่
ไหนมรรคผลนิพพานใหเสียเวลํ่าเวลา ใหหาที่ใจ เพราะกิเลสอยูกับใจ กิเลสปดบังไว 
เปดกิเลสออกมรรคผลนิพพานไมตองถามจะจาขึน้มาเลย โห เปดขึ้นทันทีเลยฟงทาน
เทศนแลว 

ตอจากนั้นก็เอาละ จริงมากนะ พอทานเปดทางใหแลวทีนี้ซัดกันเลย เรียกวา
มรรคผลนิพพานไมสงสัย แมกิเลสจะมีเต็มหัวใจก็ตามแตมรรคผลนิพพานที่จะพึง
เกิดขึ้นจากผูปฏิบัตินี้มีไมสงสัย นั่นละเอาตรงนั้น มันก็ซัดใหญเลยละ พอแมครู
อาจารยมั่นนี่ละเปดทางให นิสัยเราจะวาทิฐิมันก็ไมใชนะ คือทิฐิมานะไมยอมลงใคร
งายๆ ลงอะไรงายๆ นี้ก็ไมใชนะ คือหาเหตุหาผล เหตุผลควรลงแลวอยางไรก็ลง ไมอยู 
ถาไมควรลงก็ไมวาทานวาเราจะลงไดอยางไร มนัคาราคาซังจะไปลงไดอยางไร นี่ก็หา
เหตุหาผล 

พอเหตุผลลงแลว ก็พอแมครูจารยมั่นเรานี่เปด เหตุผลลงแลวซัดกันเลย มรรค
ผลนิพพาน เอา เอาเลย คือถามันลักษณะคาราคาซังน้ีเราทําอะไรมันกไ็มเต็มเม็ดเต็ม
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หนวย กําลังวังชามันก็ไมหนักแนนถามีลักษณะคาราคาซัง เหมือนเครื่องบินจะรอนลงก็
มีอะไรอยูสนามเสีย รอนลงไปจะเปนอันตรายทั้งทางเครื่องบินทั้งทางพืน้ มันก็ตองรอน
ไปรอนมา ถาสนามบินโลงมันก็ผึงลงเลย อันนี้ก็เหมือนกัน พอลงใจแลวเอาละที่นี่ก็ผึง
เลยเชียว  

นี่ละที่ทานวาสฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ยอลงก็วาสวากขาตธรรมตรัสไวชอบ
แลว ทุกขั้นของธรรมไมมปีดบังล้ีลับ แนนอนทุกขัน้ พระพุทธเจาแสดงไวแลวดวยสวาก
ขาตธรรมตรัสไวชอบแลว เอา ดําเนินลงไปมันกไ็ดละซิ เวลาปฏิบัตินี่ใหมันเปดในหัวใจ
ซิ ธรรมมีอยูที่หัวใจนะเกิดจากภาคปฏิบัติ พอปฏิบัติไปปบ เกิดขึ้นมาปบเจาของรูแลว 
และเปนสมบัติของตนดวยๆ ในขณะที่รู เปนสมบัติของตนพรอมๆๆ ไปดวยเลย ไม
เหมือนความจํา ความจําเรียนไปเทาไรก็ไดแตความจํา ไมใชสมบัติของตนนะความจํา  

ความจริงเกิดจากภาคปฏิบัติตางหากเปนสมบัติของเรา พอรูขึ้นมานี้เปนของเรา
แลวๆ เร่ือยเลยๆ จึงวาปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ปริยัติไดแกการศึกษาเลาเรียน  ปฏิบัติ
คือดําเนินตาม ผลก็ปฏิเวธรูแจงผลงานของตนเปนลําดับลําดาไปจนทะลุเลย นั่น เมื่อ
ทะลุแลวก็จะไปถามใคร พูดแลวสาธ ุ พระพุทธเจากี่พระองคที่ไดตรัสรูมาแลว พระ
สาวกของพระพุทธเจาแตละพระองคมากขนาดไหน พอรูอยางเดียวกันแลวมันไปอยูใน
ทามกลางพระพุทธเจา-พระอรหันตทั้งหลายแตเมื่อไร ผางขึ้นเทานั้นอยูทามกลางกนั
แลว แลวถามหาทานทําไมถามหาพระพุทธเจา ถามหาพระสงฆสาวกทําไม มันเปนอัน
เดียวกัน 

ก็เหมือนฝนตกลงมาจากบนฟา พอน้ําถึงมหาสมุทรมันก็เปนมหาสมุทรอัน
เดียวกันแลว จะไปถามเมฆกอนไหนฝนเม็ดไหนมาจากเมฆกอนใด อนัไหนเปนน้ํา
มหาสมุทร อะไรเปนเมฆกอนนั้นกอนนี้ ไมตองถามมันเปนน้ํามหาสมุทรดวยกันแลว 
พอตกปกขึ้นมาก็ลงเปนมหาสมุทร อันนี้พอผางเขาไปเปนอันเดียวกันแลว อยูใน
ทามกลางของพระพุทธเจา-พระอรหันตทั้งหลาย แลวทานจะถามกันหาอะไร 

ฟงซิธรรมะประเภทนี้ใครมาพูดวะ นี่ถอดออกมาจากหัวใจมาพูดนะ ไมไดมา
พูดดนๆ เดาๆ ถาลงไดรูประจักษใจแลวไมถามใครเลย ทานเรียกวาสนฺทิฏฐิโก รู
ผลงานของตนเองเปนลําดับๆ จนกระทั่งวาระสุดทายขาดสะบั้นกิเลส หมดแลวคนละ
ฝงแลว วิมุตติกับสมมตุิ ไมเคยรูเคยเห็นก็ตามมันคนละฝงมันก็รู หัวใจลงไดขาดจาก
สมมุติแลวมันไมไดเหมือนอะไรนะ ทานพูดพอเขาใจไดเทียบกันไดก็คือวา สฺุญโต 

โลก ํ อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต ดูกอนโมฆราช เธอจงเปนผูมีสติทกุเมื่อ พิจารณา
โลกใหเปนของสูญเปลา คือมันไมมอีะไรในจิต มันสูญเปลาไปหมดเลย วางหมดในจิต 
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ตนไมภูเขาดินฟาอากาศไมปฏิเสธแตเขาไมไดมาเกี่ยวของกับเรา จิตดวงนี้มัน
คึกมันคะนองไปวาอันนั้นเปนนั้นอันนี้เปนนี้ พอจิตดวงนี้ขาดจากสิ่งเหลานั้นแลวโลก
มันวางทันทีเลย นั่นละทานวา สฺุญโต โลกํ โลกวางวางที่จิต ไมยุงกับอะไร มันไมได
วางที่ไหน ตนไมก็ตนไมวางไดอยางไร ศาลาก็เปนศาลาวางไดอยางไร หัวใจวาง
ตางหาก แลววางหมด 

ใหพากันจดจําเอานะมาปฏิบัติอรรถธรรม อยามาหาตั้งแตเพงโทษเพงกรรมยก
โทษยกกรณแกกันและกนั คนนั้นเปนอยางน้ันคนนี้เปนอยางนี้ พวกนักภาวนาทําไมจึง
มาหาอยางน้ันใสกัน มันฟงไมไดนะเราอกจะแตกแลวอยูในวัดนี้ เพราะไมเคยมี ไปที่
ไหนไมเคยพูดนินทากาเลคนนั้นคนนี้ สําหรับเราเองเราไมพูด เพราะฉะนั้นถึงจ้ําเขาไป
เลย ทําไมถึงทําอยางน้ัน อยาทําอยางน้ันนะ นั่น จากน้ันแลวหายเงียบไมพูดไมนินทา
กาเลกัน ผิดตรงไหนบอกกันเลยๆ 

นี่นินทากาเลกัน คนนั้นเปนอยางน้ันคนนี้เปนอยางน้ี เจาของเปนยังไงไมดู มา
เรียนธรรมะมาปฏิบัติธรรมะยังไงจึงตองเปนอยางนั้น ธรรมะอยูกับการยกโทษยกกรณ
คนอื่นเหรอ มันอยูที่โทษของเรานั่นนะ มันคึกมันคะนองอยูในหัวใจ ดูหัวใจซิ มันดีดไป
ตรงไหนตีมนัๆ เขาไป มันก็หมอบเทานั้นละซิใจ การปฏิบัติธรรมตองเปนอยางน้ัน แส
สายไปตั้งแตภายนอกไดแตเร่ืองแตราว มาทะเลาะเบาะแวงกันไมเปนประโยชนอะไร
เลย โถ หนักนะเราอยูนี่ แบกอยูทามกลาง ทางนูนทางนี้เราแบกอยูทามกลางอกจะแตก 
แตสําหรับทางพระเราไมคอยเทาไร 

อยาวาเราดูถูกผูยาผูหญิงนะ นิสัยผูหญิงน้ีใจไหวงายที่สุด เก็บความรูสึกไดยาก
นะ เอะอะเปาะแปะออกแลว ปากเปราะปากบอนไปแลว ผูชายไมคอยออกงายๆ นะ 
ถาออกก็หนัก ผูชายไมเหมือนผูหญิง อันนี้เราพูดตามหลักธรรมชาติไมไดตั้งใจจะยก
โทษผูหญิงผูชาย กิเลสส่ิงที่จะใหเปนอยางน้ีมันมีอยูดวยกัน แตมีการเก็บไวรักษาไว 
การปลอยมันออกตางกนั เก็บความรูสึกไวเร่ืองราวก็ไมคอยมี ใหพากันเก็บความรูสึกซ ิ

อยูดวยกันทาํไมจะไมกระทบกัน ล้ินกับฟนอยูดวยกันมันกก็ัดกันเรื่อย บางที
เลือดสาดออก ล้ินกับฟนนั่นละกัดกัน แลวจะไปตําหนิใคร ก็ตําหนิเจาของที่เซอซาละซิ 
สติไมมีปลอยใหล้ินกับฟนมันกัดกัน ถาสติดีแลวลิ้นกับฟนก็ไมกัดกัน อยูดวยกันตาง
คนตางระมัดระวังรักษาก็ไมกระทบกระเทือนกนัคนเรา ถาปลอยใหเปนไปตามนั้นกัด
ล้ินขาด เขาใจ เอาละวันนี้สายแลว 

(หมอรุงเรือง ล้ิมไพบูลย ทําบุญกับหลวงตา ๑,๐๐๐ บาท) หมอรุงเรืองน่ีมา
เร่ือย มาถวายอยูเร่ือยๆ หมอนี้เราพูดตามหลักความจริง หมอเขาวัดนอยมาก หมอ
ธรรมดาก็มีกิเลสดวยกัน แตมันมีอะไรๆ เขาไปแฝงกไ็ดทาํใหหนาเขาไปอีก คือทาง
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หมอนี้เรียนสรีรศาสตรรางกาย เรียนสรีรศาสตรคลายกันกับพุทธศาสตร หมอเรียน
สรีรศาสตรรางกายสวนตางๆ ตลอดถึงเสนเอ็นทํางานอะไรตอยังไงๆ หมอจะพิจารณา
เรียนนั้นๆ อันนี้มาแกโรค แกสวนบกพรองในรางกาย เสนเปนยังไง เนื้อหนังเอ็น
กระดูกตอนนั้นๆ เปนยังไงหมอจะพิจารณาแลวแกไขดัดแปลง แลวก็หายโรคหายภัย 
หมอเรียนหาทางแกใหหายโรคหายภัย เรียนสรีรศาสตรคลายคลึงกันกับพทุธศาสตร 

แตพุทธศาสตรนี้เรียนเขาไปเพื่อร้ือภพร้ือชาต ิ ร้ือทุกสิ่งทุกอยางจากรางกาย 
เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ พิจารณาเขาไปพังทลายลงหมด ทิ้ง เรียกวาปลอยวางโดย
ส้ินเชิง หมอเรียนสรีรศาสตรเหมือนกัน แตนี้แกกิเลส อันนั้นแกโรคแกภัยตางกันอยาง
นี้ พูดถึงเร่ืองเรียนสรีรศาสตร หมอ แตมันไปทางโลก แกโรคแกภัยไปไมไดแกกิเลส 
สวนสรีรศาสตรทางพุทธศาสนานี้แกกิเลสตัณหาแกภพแกชาติ ความทุกขทั้งหลายจาก
ความเกิดแกเจ็บตาย แกออกหมดโดยสิ้นเชิง ตางกันเรียนสรีรศาสตรทางดานโลกกับ
ดานธรรมตางกัน 

เราพูดอยางน้ีเราไมไดตาํหนิผูใดนะ คือเอาตํารามาพูด พระทานเดินจงกรมอยู 
ทานก็พูดแบบธรรม เราตรงไปตรงมา ถาเปนแบบโลกเขาก็วา ทานไมรักษาสมมุตินิยม
อะไรเลย ทานพูดตรงไปตรงมาเกินไปเขาจะวางั้น แตความจริงมันก็เปนธรรมอยูแลว 
ทานเดินจงกรมอยู เห็นผูหญิงคนหนึ่งทะเลาะกับผัว หนีจากผัวผานไปทางจงกรมทาน
ไปเลย ทานก็เดินจงกรม ตอนนั้นทานกําลังพิจารณารางกายนี้ กําลังเปนอสุภะอสุภัง 
เปนรางกระดูก เขาใจไหม มองเห็นอะไรเปนกระดูกไปหมด จิตถึงขั้นเปนกระดูกเปน
เนื้อเปนเอ็นหรือเปนแดงโรไปหมด นี่ถึงขั้นทานพิจารณาคน ดูคนดูเปนหนังเปนโครง
กระดูกไปเลย 

ตอนนั้นทานกําลังพิจารณาอยูในขั้นโครงกระดูก ก็มีผูหญงิคนหนึ่งทะเลาะกับ
สามีมันหนีผานมานี้ ทานมองเห็นภายในใจของทานยังไง ทานมองเห็นขางนอกมนัก็
แบบเดียวกัน เปนโครงกระดูกมา ทีนี้สักเดี๋ยวสามีเขาตามมา เห็นผูหญิงผานไปนี้ไหม 
ไมเห็นทานวา เห็นแตโครงกระดูก แนะ เห็นแตโครงกระดูกผานไปนี้ทานวา อยางน้ัน
นะ บอกวาเห็นเสียคําเดียวมันก็แลว ใชไหม นี่ทานก็พูดตรงเกินไป นี่ละเวลาพิจารณา
อะไรมันเห็นอยางน้ันจริงๆ เห็นแตโครงกระดูก นี่ละอยูในขั้นโครงกระดูกเปนโครง
กระดูก ขั้นไหนมองไปปบนี้เห็นเลยๆๆ จิตมันถึงขั้นนี้จะไปไหน พอถึงขั้นวางวางหมด 
รางกายไมมี พิจารณาเปนขั้นๆ 

การภาวนา ตั้งแตจับพุทโธมาเปนคําบริกรรมใหจิตเกาะ จากน้ันก็คอยมีความ
สงบรมเย็นสวางไสวก็คอยขยายตัวออกๆ จนกระทั่งมองเห็นสัตวเห็นคนเปนหนังหอ
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กระดูกไปเลยขั้นนี้ จากน้ันก็วาง ทีนี้ไมมี จิตผานไปจากขั้นนี้แลววางๆๆ เปนอวกาศ 
จากน้ันก็วางถึงนิพพาน มันเปนขั้นๆ นะการพิจารณา เอาละ ใหพร 
 

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/

