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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
ทําเลภาวนาเหมาะสมมาก 

 วันนี้วันที่ ๒๖ นาจะถึงวันที่เขาไปสงอาหารภูวัว เขาไปในยานนี้ละ ๒๖-๒๗ แต
ละเดือนๆ ปลายเดือน นี่วันที่ ๒๖ ไปสงอาหารภูวัว พระประมาณสัก ๓๐ เราก็พอใจ 
ถาตั้งใจปฏบิัติดีปฏิบัติชอบเราบอกเลย เปดเลยเชียว พอลงรถแตกอนเรายังหนุมนอย 
พอลงรถปบเขาเลยเชียว เพราะไดยินมานานวาทานอุทัยทานอยูที่นั่น แตกอนมีสอง
สามองค ทานอุทัยอยูที่นัน่ คืออะไรมนัดึงกันอยู พวกประชาชนเขาบอกวาถาพวกผมไม
ตายทานไมตาย เขาวาอยางน้ัน จนก็ตามแตหัวใจไมจน เขาวาอยางน้ัน เราก็หมด
ปญญาซิหัวใจเขาไมไดจน ทานจะไปเขาไมใหไป  

ขอใหอยูกับศีลกับธรรม กราบไหวบูชาครูอาจารย ตื่นเชาขึ้นมาไดมองเห็น
ผาเหลืองรูสึกชุมใจ เขาวาอยางน้ัน ถึงจะอยูในภูเขาก็ชุมใจเขาวา นี่เร่ืองราวมัน เขาไม
ยอมใหไปเลย เด็ดขาดเลยเชียว ทานอุทัยไปอยูที่นั่น เรียกวาเขาเด็ดขาดไมใหไป 
เหมือนเด็ก เขาไมยอมใหไปเลย สุดทายทานก็อยูที่นั่น เปนประจําดูวาสองสามองค 
ทําเลภาวนาเหมาะสมมาก เราไดยินขาวมานานแลวแหละเรื่องราว  

วันนั้นตั้งหนาจะไปดูไปเลย พอไปถงึจอดรถปบลงรถไปเลย เพราะแตกอนยัง
หนุมนอยไปสะดวกสบาย ไปตระเวนหมดบนหลังเขา ทําเลเหมาะสมมาก เหมาะสม
สมจริงๆ ไปตระเวนซอกแซก มันเปนหิน แตตรงไหนที่มันเปนชองเปนทางตนไมขึน้ๆ 
เขียวชะอุม ทางจงกรมอยูในนั้นๆ กลางคืนออกไปเดินจงกรมได เขาเรียกหินลาดหิน
ดาน พอเราไปบอกวาใหมาเลย มามากเทาไรใหมา บอกตรงๆ เลย ไปเห็นที่ชอบๆ 
แลว 

เพราะฉะนั้นพระจึงอยูไมต่ํากวา ๒๐ กวานะ ดูวาทานอุทัยทานจะตั้งกฎไว
ประมาณ ๓๐ องค ๓๐ กวา ๒๐ กวาอยูในยานนี้ เราก็พอใจ เราบอกไวเลยวาพระที่
ตั้งใจปฏิบัตดิีปฏิบัติชอบเปดใหเลย เอา ใหมาวาอยางน้ันเลย ถาวาผมสูไมไหวผมจะ
บอก ตั้งแตนั้นมาดูเหมือน ๒๕ ป อาหารไปสงระยะนี้วันที่ ๒๖-๒๗ ปลายเดือน ไม
ตองบอก เขาไปเอง คือบอกตายตัวแลว ประมาณปลายเดือนๆ ใหไปทุกเดือน นี่มัน
ใกลแลวนี่ พอวันที่ ๒๖-๒๗ อยูในยานนี้แหละ ไปรถสี่คัน บองไป รถหกลอมีหนึ่งคนั 
บองขึ้นๆ ของใสเต็มรถ ส่ีคัน รถปกอัพก็บองอยางเดียวกัน เปนประจํา มันพอไหมละ
ส่ีคัน ส่ิงของพอกับพระไหม ถาไมพอเอามาอีก โอย พอ เขาวาอยางน้ัน เขาไปสงเปน
ประจํา  
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ทานอุทัยอยูนูนเราก็หายหวงทางนูน เพราะทางก็สะดวกด ี ที่ทานอุทยัอยูทาง
สะดวกดี เขาออกไดงาย ใครทางไหนจะเขา ทางกรุงเทพมาเขา โคราชเขา ภาคไหนที่
ไหนก็มาเขาไดทั้งนั้น ทางดี จากวัดเราไปถึงวัดทานอุทัย ๕ ชั่วโมง ๕ นาที คือเราไมให
วิ่งสูงเกินไป เอาแค ๑๑๐-๑๑๕ เพราะรถหลายคัน กําลังวังชาความโงความฉลาดไม
เหมือนกัน เราเผื่อไว ถาธรรมดาเรา ๑๒๐-๑๓๐ เพราะทางมันตรงแนว มองดูไมมี
อะไรจะไปหลับตาอยูเฉยๆ ไดอยางไร พุงเลยเชียว ไปแตเราเราดูเข็มเรื่อย ถาทางดีๆ  
เห็นรถมันหมุนติ้วๆ เราก็ดูเข็มฟาดเสีย ๑๓๐ ๆ ไปก็สะดวกอยู 

(หลวงตาไปปากชองคราวที่แลว ๓ สิงหาคม) ไปวันที่เทาไรเราจําไมไดละ แต
ใหเขาจดไวแลว เราสั่งไวไปวันที่เทาไร ไปวัดไหนที่ไหนใหเขาจดไวเรียบรอยแลว ไปนี้
ถึงวัดทานอทุัย ๕ ชั่วโมงกับ ๕ นาที คาดไวก็ดูไมคอยผิดมากนะ เราบอกไมต่ํากวา ๕ 
ชั่วโมงก็ ๕ ชั่วโมง ๕ นาที ทางมันดีตลอด ถามีแตรถเราฟาด ๑๓๐ เลย แตนี้
พะรุงพะรังไปไหนมันแหไป ไมไดหนาไดหลังอะไรพวกนี ้ พวกกองแห เราเลย
กลายเปนหัวหนากองแห ปรกติเราไปไหนใครทราบเมื่อไร ไมทราบ เราจะไปไหนใคร
ไมทราบงายๆ แตกอนนะ นี่เรียกวาเปนไปตามนสัิยจริงๆ  

ออกเที่ยวกรรมฐานไปองคเดียวเลย ไมเคยเอาใครไปดวย ไปองคเดียว ออก
กรรมฐานนี้เรียกวาฟดกันอยางเต็มเหนี่ยว ๙ ป ตั้งแตพรรษา ๗ หยุดเรียนก็เขาหาพอ
แมครูจารยมั่นโรงงานใหญ ทานเทศนใหฟงอยางเต็มเหนี่ยว ลงใจทุกส่ิงทุกอยางไมมี
อะไรเหลือ มรรคผลนิพพานที่สงสัยๆ กิเลสมีอยูก็ตามแตไมสงสัยมรรคผลนิพพาน 
เปดขนาดนั้นละธรรมทาน เหมือนวานี่นะๆ ๆ อยูอยางน้ัน 

ไปองคเดียว ไมเอาใครไปดวย ทานก็เสริมดวย ถาเราวาไปองคเดียว เออ ทาน
มหาไปองคเดียว ใครอยาไปยุงทานนะ เพราะทานรูความตั้งใจของเรา กลับมานี่มีแต
หนังหอกระดูกๆ อยางน้ัน เอาจริงเอาจังมากนะ ถาลงไดทําอะไรแลวจริงจังมากทีเดยีว 
วาเดินจงกรมสมาธิภาวนานี้งานใดจะมายุงไมไดเลย เปนอยางน้ันละนิสัยเรา ไปนี้ไม
เคยกอเคยสรางเคยทําอะไร เปนเวลา ๙ ปมีแตฟดกับกิเลสตลอด ตั้งแตตื่นนอน
จนกระทั่งหลับ เอาอยางนั้นตลอด ซัดกันเปนเวลา ๙ ป กิเลสตกเวที ถากิเลสไมตกเรา
ก็ตก ใหถอยกันไมมีละ โถ ใครไมไดสูกับกิเลสเสียกอนอยาเขาใจวางานหนักนะ งาน
หนักที่สุดคืองานแกกิเลส กิเลสเปนตัววัฏจักรหมุนสัตวโลกใหเกิดแกเจ็บตายอยูนี้ 
ใหญโตมากนะ ตองเอากันอยางหนักทีเดียว 

คิดวาจะไปเยี่ยมทานอุทยั ๕ ชั่วโมง ๕ นาที ไปกลับก็ ๑๐ ชั่วโมงกวา เอาของไป
สง เราไมไดคิดตอนเชา ถาคิดตอนเชานี้เราใหเขาไปเอาอาหารสดที่อุดรมาเพิม่
อาหารแหง นี่เอาแตอาหารแหงก็พอ อาหารแหงอาหารยาวใสเต็มรถไปเลย ไกล ๕ 
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ชั่วโมง ๕ นาที ถาไปแตเราเร็วกวานั้น ถาไปเฉพาะเราเร็วกวา เพราะเราวิ่งแค ๑๑๕ 
ตายตัวไปเลยไมใหเร็วกวานั้น ถาไปเฉพาะเรา ๑๒๐-๑๓๐ ทางดีๆ ขึ้นถึง ๑๓๐ เลย 
จากน้ันก็มาอยูตรงนั้นละ อยู ๑๒๐ กวา ๑๓๐  

ไปนี้เรานอนไปนะ ไมนัง่ นอนภาวนาไปเรื่อย รถไปที่ไหนไมสนใจ รถกับเราไป
ดวยกันไมเคยคุยกันนะ ไมเคยพดูกันเลย เขาคอยฟงเสียงเราสั่งงานวาอยางไรไปที่
ไหนๆ ไปเรื่อย ไมไดคยุกัน ก็เราไมไปคุยกับใคร เราภาวนา เวลารถวิ่งเรานอนสงบ
อารมณ ทีนี้เลยไมทราบวารถไปทางไหนมาไหน บางทีหายเงียบเลย รถหายเงียบเลย
ทั้งๆ ที่รถมนัวิ่งอยู แตจิตมันไมออก พักอารมณพักจิต  

ทําใหพอ เวลานี้ที่เหลืออยูในโลกนี้เดนชัดอยูกค็อืความเมตตา ความเมตตานี่
เหลือลนพนประมาณ ไปที่ไหนมีแตความเมตตา ไปดวยความเมตตา แจกทางนั้นแจก
ทางนี้เร่ือยดวยความเมตตา ตอไปนี้จะใหพร 

 
รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
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