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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ความสุขใหใจไมยอมหา 
 ขาวที่จะเอาไปทางเวียงจันทนเรารวมกันเปนน้ําหนัก ๑๐๓,๒๐๐ กิโล คิดเปน 
๑๐๓ ๒ ตัน ไปทั้งทีใหไดของไปมากๆ หนอย ไปทั้งทีๆ ก็ใหเปนที่ระลึกแกบรรดาพี่
นองชาวเวียงจันทนชาวลาว ที่เราถามนี่เพื่อจะมาทดสอบดู หากวายังขาดเหลือเทาไรที่
เราตองการนะ ถาขาดเหลืออะไรเราจะใหเพิ่มอีก รถเรากะวาจะไปสักกี่คันถึงจะพอ 
(รถสิบลอบรรทุกของ ๑๑ คัน มากที่สุดเทาที่เคยไปแจกครับ) ไปวันที่ ๒๓ ไมคางนะ 
(ไมคางครับ คราวนี้เอาของไปแจกเฉยๆ คราวหนาไปรับผาปาและเทศนจึงคางครับ) 
เปนความมุงหมายของทางประเทศลาวทั้งประเทศ เขามาแสดงน้ําใจยินดีตอเราที่ไป
สงเคราะหเขา ไปคราวหนาคงจะไดคาง เขาหนักแนนมากที่ควรจะคางใหเขา เราถามถึง
ที่พักที่อยูอะไรๆ เขาบอกวามี วางั้น 

ที่เราทํานี้เพื่อใหโลกไดคดิบาง เราไมใชเพื่อผลประโยชนติดตอกันเพียงเทานี้ 
เรายังคิดหัวใจของโลกใหประสานเขามาหาดวยการเสียสละ ผูใหญเสียสละตอผูนอย 
อาศัยซึ่งกันและกัน โลกนี้จะเย็นมาก ถาธรรมเขาตรงไหนโลกนี้จะเย็นๆ เราคิดไปหมด 
โลกทั้งโลกเห็นแกตัว กวานเขามาๆ มันจึงรอนซิ อะไรจะเปนความสนิทสนมยิ่งกวาการ
เสียสละมีน้ําใจตอกัน อันนี้สําคัญมากความมีน้ําใจตอกัน 

เรายังไมลืมหมาตัวนี้เปนหมาที่ใหเราคิดไมลืมจนกระทั่งทกุวันนี้ ไปพะเยา จะ
ไปเชียงใหม อาจารยหมออวยเปนหัวหนาคณะฝายฆราวาส ไปก็ไปเหน็หมาตัวหนึ่งมา
เที่ยวปวนเปยนอยูตามนี้ เดินไปเดินมา มันหากิน เราก็สะกิดอาจารยหมออวย นี่เห็น
ไหมหมาตัวนี้มันหิว เราทั้งหมดที่มานี้อิ่มเต็มพงุ หมาตัวนี้กําลังหิว ใหไปรานขายขาว
แกงเอามาใหพอ เอาหอใหญๆ นะ พออาจารยหมออวยทราบแลวบึ่งเลย ฟาดมาหอ
เทานี้ พอวางกึ๊กลงไป เอา กิน มันเห็นกองขาวใหญๆ มันมองดูหนาเรา นี่ที่มันสําคัญ
มาก พอเอาของวางลงไปมันดู แทนที่มันจะปุบปบกิน มันไมกินทีเดียว มันมองดูนี้แลว
แหงนมองหนาเรา เอา กูเอาใหมึงกินนั่นแหละ มันก็กิน 

กินก็กินไมหมด กินแลวไปโนนแลวกลับมาดูอีก กินไมไดมันเต็มทองแลว ไป
โนนไปนี้ไปที่ไหนก็ไมเหมือนทางนี้ เดี๋ยวกลับมาอีกมาดอูีก เลยติดใจเรา นี่ละหมามัน
รูจักผูใหมัน ทีนี้รูสึกมันสนิทไปหมดกับคนของเราเพราะขาวนี่ละ ไปเชียงใหมละคราว
นั้น ไปกันเยอะ ฝายฆราวาสก็อาจารยหมออวยเปนหัวหนา อันนี้ก็แบบถึงไหนถึงกัน
อาจารยหมออวย ไปเชียงใหมแลวไปทางไหนบางกไ็มรูเราลืมๆ เสีย แตไปมากคนมาก 
รถไปเสียที่พะเยา ก็ไปจอดแกที่นั่น แกไขรถ นั่นละหมาไดกินขาว 
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ขนขาวคงจะหมดวันนี้ละมั้ง เราก็กลัวฝนจะตก เขาเอาผาไปคลุม เราไปแตเชา
ไปดู เห็นเขาคลุมผาไวหมดเรียบรอย ฝนตกก็ไมเสียหายมาก เราไปตั้งแตเชาเลย พอ
สวางออกไปดู ขาวยังขนไมหมด ยังเยอะอยู วันนี้จะหมดหรือไมหมด เขาจะเอาทั้ง
กลางคืนดวย เมื่อคืนนี้เขาก็เอา จุดไฟสวางจาหมด กี่ทุมเขาหยุด เราไมไดออกไปดู แต
เมื่อเชาไปตัง้แตเชา ขาวยังเยอะอยู คิดวาเขาจะเอาใหหมดวันนี้ ที่ขนขาวไปนี้ก็เปน
น้ําใจของพีน่องชาวไทยเราที่จะชวย เหลานี้เอาไปชวยโลกนะ ขาวทั้งหมดเอาไปชวยโลก
ทั้งนั้น เราไมเอาอะไร เราทําเพื่อประโยชนแกโลก 

ทําใหเต็มเหน่ียวเสีย ไปไหนไมอดอยาก คนจิตใจมีเมตตา มีใจกวางขวางมีใจ
เสียสละไปไหนไมอดขาดแคลน ไปไหนไมตาย ถาคนคับแคบตีบตันไปไหนเจาของปด
ทางตัวเองๆ เวลาไปเกิดในภพใดก็ปดทางตนเอง ที่จะสมบูรณพูนผลเหมือนเขาไมมลีะ 
แตผูที่ทําบุญใหทานนักเสียสละนี้ไปที่ไหนเบิกออกๆ ตางกนั เพราะฉะนั้นแมแตทางที่
ดีสวรรคก็ยังมีหลายชั้น ชั้นที่หนึ่งน้ีสําหรับผูมีความดีทั้งหลายควรแกชั้นนี้ ผูเพิ่มขึ้นไป
อีกควรแกชัน้นั้น ผูมีบุญมากยิ่งกวานั้นเพิ่มขึ้นไปชั้นนั้นๆ ถึงสวรรค ๖ ชั้น ตามความดี
งามของผูไดสรางไว ควรแกสวรรคชั้นใดก็ไปตามกรรมของตน เสวยกรรมอยูนั้น 
จากน้ันก็พรหมโลก ๑๖ ชั้นเหมือนกัน 

นพิพานเปนขั้นสุดทาย ถึงนิพพานแลวก็สมบูรณแบบเต็มที่ ไมมีอะไรบกพรอง 
เรียกวาผูถึงนิพพานแลวเที่ยง เต็มสมบูรณแบบ ทานเปนขั้นๆ ขั้นนิพพานเปนขั้นที่พอ 
พนแลวจาก อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ความเปลี่ยนแปลงไมม ีตรงแนว ถึงน้ันสมบูรณแบบ 
เปนขั้นๆๆ นรกก็เหมือนกัน นรกหลุมนั้นหลุมนี้ ๒๕ หลุม หลุมลึกที่สุดคอื อเวจีมหา
นรก อันนี้เรียกวาทุกขสุดยอดเลย ชั่วฟาแมบฟาแลบ ไดรับความสุขขณะฟาแลบไมมี
ในนรกหลุมนี้ ตกก็นานอีก นั่น กรรมมันตางกัน 

ในกรรมของประเภทที่จะไปตกนรกหลุมลึกๆ นานๆ ทุกขมากๆ นี้ ก็มี
อนันตริยกรรม ๕ เปนกรรมหนักมากที่สุด ถาพอมีสติอยูแลวใหหักหามตัวเองทันที 
อยาใหมันดีดดิ้นไปตามนรกหลุมนี้ ดวยการกระทํากรรมที่หนักมากประเภทเดียวกัน
คือ ฆามารดา ๑ ฆาบิดา ๑ ฆาพระอรหันต ๑ ทํารายพระพุทธเจาแมไมตาย ๑ ยุยงให
สงฆที่มีความพรอมเพรยีงสามัคคีกนัแตกจากกนัเปนสังฆเภท ๑ นี่ละกรรม ๕ อยางตก
นรกหลุมนี้ ไมไปทีไ่หนไปนี้ กรรม ๕ อยาง อนันตริยกรรม 

อนันตริยกรรมหมายถึงวา กรรมที่มีความทุกขหนักมากตลอดไปเลย จะมี
ความสุขมาแทรกชั่วฟาแลบไมมี ฟาแลบเรียกวาไดความสุขขณะนั้นไมมใีนนรกหลุมนี้ 
ทานบอกเปนชั้นๆ ถัดนัน้ขึ้นมาๆ เปนนรก ๒๕ หลุม จากน้ันก็มาเปนเปรต ยังไมไดขึ้น
เปนมนุษยไดนะ ยังมาเปนเปรตเปนผีอีกอยูนั้น ใหพากันระมัดระวัง คําพูดเหลานี้เปน
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คําพูดของศาสดาองคเอก ไมใชผูมืดหนาสาโหดมาสอนพวกเรา คําสอนของ
พระพุทธเจาทุกพระองคเปนสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลวทุกอยางๆ ไมมีจะ
เปลี่ยนแปลงอยางอื่นอยางใดใหเหนือธรรมที่ตรัสไวชอบแลวนี้ไปไดเลย ถูกตองทุก
อยาง เราตาบอดอยาอวดดีนะ สวนมากคนตาบอดมักอวดดี คนตาดีเขาไมโอไมอวด 
พอหลีกไดเขาหลีกไปๆ แตคนตาบอดนี้โดนเอาๆ เพราะอวดดีซิ มันไมดีมันเจอแตชั่ว 
อวดชั่ว เขาใจ เอาละใหพร... 

(ไมทราบวาพอแมครูจารยจะอนุญาตใหมาปฏิบัติที่นี่ไดไหมเจาคะ มาจากวัด
ปาสาลวันเจาคะ) นี่มันก็เต็มอยูตลอด ไมทราบวามีที่พักทีไ่หนบาง ไปดูเอาเถอะทีไ่หน
พอพกัได เร่ืองเกาอี้เกาแออยาเอามานะ ฟาดเขาปาใหหมด หาตั้งแตความสุขให
รางกาย จะหาความสุขใหใจมันไมยอมหาพวกนี้ ไปที่ไหนมเีกาอี้เกาแอเต็มไปหมดใน
นั้น เราไปเราอยากจับฟาดเขาปาหรือฟาดใสหัวคนก็ได หาตั้งแตความสุข อะไรเอา
เร่ืองรางกายออกหนาๆ ทางใจทุกขจะเปนจะตายมันไมคิดนะ 

เห็นไหมเพียงศีล ๘ ทานบอกไวแลว อุจฺจาสยน มหาสยนา เวรมณี สิกฺขาปทํ 
สมาทิยามิ ไมใหนอนใหนั่งในที่นั่งที่นอนอันสงูใหญ.ภายในยัดดวยนุนดวยสําลี ฟงซิ 
คือไมใหเอาความสุขทางรางกาย ใหเอาความสุขทางจิตใจ ดวยการทรมานรางกายที่มัน
แซงหนาแซงหลังอยูตลอด ทานจึงวา อุจฺจาสยน มหาสยนา ไมใหนั่งใหนอนในที่นั่งที่
นอนอันสูงและใหญ ภายในยัดดวยนุนและสําลี มันสบายมากไปรางกาย อะไรหาแต
ความสุขใหกาย ความสุขใหใจไมยอมหา นี่ละขางในเกาอี้เกาแออะไรมันขนเขามา อยา
เอามานะวัดนี้ 

พระพุทธเจาไมไดตรัสรูดวยเกาอี้นะ ที่หลับที่นอนฟูกหมอนพระพทุธเจาปด
ออกหมด ดูเอา ทานหาธรรมเขาสูใจ ทานปดสิ่งเหลานี้ออกที่เปนความสะดวกแก
รางกาย โลกเขานอนตายกองกันอยูเพราะสิ่งเหลานี้ละ มันติดสิ่งเหลานี้ พากันจําเอา 
เรียนศีลเรียนธรรมมันสนใจศีลธรรมเมื่อไร ทานสอนพระยิ่งสอนละเอียดมากนะ การ
หลับนอนพอบรรเทาขันธทานวา ไมไดเปนมรรคเปนผลเปนของดิบของดียิ่งกวาความ
พากเพียรเพื่อความพนทกุข นี่ละพระโอวาทพระพุทธเจา เร่ืองที่หลับที่นอนที่อยูของ
สวนรางกายใหพอบรรเทาๆ พอนอนไดเทานั้นเอาทานวา แตเร่ืองจิตใจใหหมุนเขาอยา
ลดละ 

เพราะฉะนั้นทานจึงไมสงเสริมในการบํารุงรางกาย ดวยการมีเกาอี้ที่นอนหมอน
มุง ฟกูหมอน มันเปนเรื่องกิเลสทั้งหมด หาความสุขใหแตรางกาย สวนทางใจไมมอง 
ไมมีใครมองละทางใจ จําไดหรือยังพวกนี้ ไปหาขนเกาอี้มานะวัดปาบานตาด ฟาดเขา
ปาหมด ดีไมดีฟาดใสหัวคนเลย มันเกงกวาพระพุทธเจา ขนเขามาเรื่องกิเลส หาบเขา



 ๔

มาทับธรรม ทานปฏิบัติกันอยู เห็นไหมเขียนไว “ที่นี่เปนวัด เปนสถานที่ภาวนาเพื่อ
ความสงบใจ ไมมกีิจจําเปนไมควรมาเที่ยวเพนพาน” เขียนไวนั่นเห็นไหม เราไมไดเห็น
ส่ิงของเงินทองฐานะสูงต่าํอะไรเลิศยิ่งกวาธรรม พระพุทธเจาเปนอยางน้ัน นี่เอาธรรม
พระพุทธเจามาสอน อยาหาส่ิงเหลานี้มาอวดธรรมนะ ส่ิงเหลานี้เปนมูตรเปนคูถทั้งนั้น
เทียบกับธรรมแลว อยาพากันเปนบา 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

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

