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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

พระอรหันตสมัยปจจุบัน 
 (คณะกรรมการชมรมพระพุทธศาสนา บริษัท เอ.ไอ.เอ จํากัด กราบนิมนตองค
หลวงตาไปแสดงพระธรรมเทศนาและรับผาปาสงเคราะหโลก วันศุกรที่ ๒๕ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ ศูนยฝกอบรมตัวแทนบริษัท เอ.ไอ.เอ จํากัด ชั้น ๖ 
อาคารสาทรซิตี้ ถ.สาทรใต กรุงเทพฯ) นี่ก็ไปเทศนที่ปทุมธานีวันที่ ๒๓-๒๔ ใชไหม 
เราไปเทศนที่ปทุมธานีพึ่งกลับมานี่ ไปเทศนที่จังหวัดปทุมธานีแลวก็เขาเขาใหญ จาก
เขาใหญก็พึ่งมาถึง นี่ก็จะเอาไปไหนอกี (เดือนเมษาไปกรุงเทพฯครับ) นั่นซี  
 แกเทาไรยิ่งงานหนักนะ หลวงตานี่แกเทาไรยิ่งงานหนัก สวนมากเกี่ยวกับเรื่อง
การเทศน แกเทาไรยิ่งงานหนัก หนักก็หนักไปทางเทศนาวาการ อยางอื่นก็ไมคอย
เทาไร แตเทศนเอะอะเอาแลวๆ นี่ไปปทุมธานีก็ไปเทศนงานอะไร (งานทําบุญทดแทน
บุญคุณแผนดิน) ก็อยางนั้นละ พึ่งกลับมา กลับมาแลวก็ถูกนิมนตเขาไปเขาใหญอีก 
คนก็รวมกันอยูที่นั่นก็ไดเทศนที่นั่น คางคืนหนึ่ง พอฉันเสร็จแลวก็ออกเดินทาง พึ่ง
มาถึง 

เราก็เห็นใจบรรดาลูกศิษยลูกหาของพระตถาคต ผูนําเปนสําคัญมากนะ ผูนํา
สําคัญมาก ทางวัดก็ตองมีหัวหนาคือพระเปนผูนํา มาอยูดวยกันอยางน้ีใหดู จะตองเปน
กฎเปนระเบียบเดียวกันตามหลักธรรมหลักวินัยเคลื่อนคลาดไมได ผดินิดหนอยก็เรียก
มาเตือนแลวๆ สามครั้งไลเลย เรียกวาเนื้อราย เพราะฉะนั้นอยูดวยกันมากนอยพระ
เณรตองมีกฎมีระเบียบเดียวกัน ไมแสลง แมองคเดียวไมได สําหรับวัดปาบานตาดเปน
อยางน้ัน นี่เฉพาะพระนะ อยูในความปกครองของเรารอยเปอรเซ็นต แตสวนนั้นก็
บริษัทบริวารเต็มไปอยูนั้น แยกออกพวกลูกพวกหลานพวกเหลนพวกอะไร ลูกแทๆ 
คือพระ ตองไดแนะนําส่ังสอนถูกตองแมนยํา นี่ละหัวหนาๆ สําคัญมาก 

พอพดูเรื่องน้ีก็ทําใหระลึกถึงพอแมครูจารยมั่น ที่เราไปถึงทีแรกเลยละที่วัดบาน
โคกนามน เราไปถึงที่นั่นกลางคืน โยมเขาบอกตนทางตามหมูบาน ทางก็เปนทางเปน
ดานๆ ไปวัด ทานพึ่งมาสรางวัดใหมๆ ที่บานโคก เราไปถึงกลางคืน โยมเขาก็บอกให
จับทางนี้ คือมันรกรุงรัง ทานไมปลอยทานจะถึงวัด วัดพึ่งมาสรางยังไมมีหนทาง พอไป
ถึงพอแมครจูารยมั่น มันก็เขากันไดกับที่เรามาหาทานไมทัน จําพรรษาโคราช ออก
พรรษาแลวจะรีบมา แตกฐินกม็ัดคออยูนั่นละ พอเสร็จกฐนิออก ทานไปสกลนครได
สามวันแลว ไมทัน เราเลยไปหนองคายกอนแลวยอนกลับมา 
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ไปหาทานแหละ ไปกลางคืน ไปเดินซุมซามๆ ไปก็ดู เราพิจารณาดูสถานที่อยู
ของทาน เขาไปกุฏิ ทานเดินจงกรมอยูขางศาลาเล็กๆ เราไมเห็น เดินซุมซามๆ ไป
กลางคืน ขบขันดีนะ ไปก็ไปดูศาลา เปนศาลากรรมฐาน เฉพาะหลวงปูมั่นเรานี้รูสึกจะ
เล็กไปสักหนอยหนึ่ง เพราะนามของทานกระเดื่องทั่วประเทศไทย แตเพราะทานมาพัก
ใหม ศาลาหลังเล็กๆ เราก็ดู ถาวาเปนกุฏิก็จะใหญไปสักหนอย ถาเปนศาลาก็จะเล็กไป 
ไปยืนดู ทานเดินจงกรมอยูนี่ขางๆ ใครมานี่ ทานวาอยางน้ันนะ บอกวากระผม  พอวา
กระผมแลวเสียงลั่นเลย นั่นเห็นไหมธรรม  

คือเงียบๆ ไมใชเงียบๆ อะไรนะ ถาทานเดินจงกรมเงียบ วัดเหมือนวัดราง 
กฎระเบียบของทานผูจะครองอรรถครองธรรมเขาสูใจเปนอยางนั้น นี่นําเร่ืองคติอันดี
มาเลาใหพี่นองทัง้หลายฟง พระ ๘ องค ๙ องคเหมือนวัดราง มืดนะนั่น ทานกําลังเดิน
จงกรม พอแมครูจารยเองก็เดินอยูนี่ ทานวาใครมานี่ บอกกระผม พอวากระผม อนัวา
ผมๆ ตัง้แตคนหัวลานมันก็มีผม ทานวา เสียงลั่นขึ้นเลย ตั้งแตคนหัวลานมันก็ยังมีผม
ตรงที่มันไมลาน เอา แยงซิ ตรงที่มันไมลานมันมีผมจริงๆ ใชไหม ตั้งแตคนหัวลานมัน
ก็มีผม เสียงดังขึ้นเลย พระเดินจงกรมอยู เสียงลั่นขึ้นพระก็หล่ังไหลมา เราก็บอกวา
กระผมชื่อพระมหาบัว  เออ ก็วาอยางน้ันซี นี่ผมๆ ทานแหยเอาดวยนะ ตัง้แตเด็กมันก็
มีผม เอาอีกแหละ  

โอ ถงึใจนะ  แทนที่เปนผลลบไมนะ เปนผลบวก สมกับเจตนาของเรามุงใสทาน
อยางแรงกลา มุงมรรคผลนิพพานไมใชมุงอะไร ทานคือตลาดแหงมรรคผลนิพพานพอ
แมครจูารยมั่น ไมมีที่สงสัย  คือพระอรหันตสมัยปจจุบันนั่นแหละพูดงายๆ ทานพระ
อาจารยมั่นคือพระอรหันตในสมัยปจจุบัน จากนั้นก็เลยอยูกับทานมาตลอด ก็เดชะอยู
นะ ตั้งแตไปอยูเปนเวลา ๘ ปทานก็ลวงไป ถึงจะออกไปเที่ยวก็ไปใกลๆ แลวกลับเขามา 
เรียกวาบานเกิดบานตายของเราอยูกบัทาน ถึงเวลาออกเที่ยวก็เที่ยว เปนเวลา ๘ ป 
ทานเมตตารับไว 

เร่ืองกฎระเบียบนี้เรียบหมดเลย นั่นนะดูเอา ทีนี้เราไปดูทีแรกดูพระ เณรไมมี
นะมีแตพระ ดูเหมือน ๙ องค ออกมาศาลามององคไหนๆ เหมือนผาพับไวๆ ประหนึ่ง
วาพระเหลานี้ทานเปนพระอรหันตทั้งหมด เพราะเชื่อหลักใหญไดแกพอแมครูจารยมั่น 
เราชี้รอยเปอรเซ็นตเลยวาคือพระอรหันต ทีนี้มองดูพระทีล่งมาศาลาตอนเชาครั้งแรก
นะนี่ มองดอูงคไหนเหมือนผาพับไวๆ เรียบไปหมดเลย เราก็ดู โอ พระเหลานี้ทานเปน
พระอรหันตไปหมดแลวเหรอ ก็มีพระโกโรโกโสแตเราองคเดียวเทานี้หรือที่มาขวางวัด
อยูนี่นะ นึกในใจนะ ทานเรียบขนาดนั้นละ เปนผาพับไวหมดเลย จนกระทั่งวา เออ 
พระเหลานี้ทานเปนพระอรหันตไปหมดแลวเหรอ จะเปนพระเทวทัตขวางโลกขวาง
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ศาสนาแตเราองคเดียวนี้เหรอ นึกในใจนะ ครั้นอยูไปๆ ก็คอยรูเร่ืองรูราวกันไป นี่พูด
ถึงเร่ืองความเรียบรอย ทุกส่ิงทุกอยางงามหูงามตาไปหมด นั่นละผูใหญเปนธรรมเปน
อยางน้ันละ 

เราไมลืมนะไปอยูทีแรกจนกระทั่งถงึ ๘ ป ทานลวงลับไป อยูกับทานตลอดมา 
จนกระทั่งวาระสุดทายเราเลยกลายเปนผูอุปฏฐากของทานเสียเอง เจ็บไขไดปวยจะเปน
เราเทานั้นอยูในมุงกับทาน ครั้นเวลาสุดทายเสียจริงๆ พอทานเคลิ้มหลับไปบาง
กลางคืน เปนวัณโรค พอตกกลางคนืหนาวๆ นี้ไอ ทานไมไดนอนเราก็ไมนอน เราติด
กับทานอยูนั้นตลอด บางทีทานเคลิ้มหลับไปบาง พอลืมตาขึน้มาทานไมเห็นเรา ทาน
มหาไปไหนๆ พระทั้งวัดไมถามหานะ ทานมหาไปไหน  

ก็คือทานเมตตานั้นเอง เพราะเรามอบทุกอยางแลวกับทาน จะโงจะฉลาดเทาไร
เรามอบหมดใหทานสับทานเขก อะไรที่เหลือออกมาจะเปนอรรถเปนธรรมเปนเงินเปน
ทอง อันไหนที่ไมดีทานจะสับเขก เรียกวาถากออกหมดเลย อยูกับทานเปนเวลา ๘ ป 
โอถึงใจนะ ปฏิบัติกับพอแมครูจารยมั่นเราปฏิบัติอยางถงึใจจริงๆ ทุกส่ิงทุกอยาง ทาน
เอะอะก็ทานมหาไปไหน ก็คือทานเมตตาไวใจนั่นเอง กลางคืนก็อยูกับทานตลอด ถา
ทานนอนไมไดคือไอ เราก็นอนไมไดเราก็อยูนั้น กลางวันถาอากาศไมคอยหนาวนักทาน
ก็สบาย ไมคอยไอ พอตกกลางคืนเย็นๆ นี้ไอมาก นั่นละเปนเวลาที่หนักมาก ทานหนัก
มากเราก็ประจําอยูนั้นเลย 

เราอยูกับทานเปนเวลา ๘ ปทานก็มรณภาพไป ถึงใจทกุอยางสําหรับเราที่
ปฏิบัติอุปถมัภอุปฏฐากทาน ตัดคอรองเลย เอา โงฉลาดเทาไรก็ทุมไปหาทาน อะไรไม
ดีทานจะสับจะเขกออก จะใหเหลือแตของดี เราจึงมอบเลยเชียวกับทาน เปนตายไมวา 
เราเคารพขนาดนั้นละพอแมครูจารยมั่นคือพระอรหันตในสมัยปจจุบัน สมัยปจจุบัน
พระอรหันตดูเอา ธรรมวินัยที่ทานสอนไวแลววาสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว ชอบ
ตลอดกาลสดๆ รอนๆ  

เอา ใครปฏิบัติใหถูกตองตามหลักธรรมหลักวินัยนี้ มรรคผลนิพพานจะอยูใน
เงื้อมมอืของผูนั้นโดยแทๆ เพราะเปนสวากขาตธรรมทานตรัสไวชอบแลว ไมได
หลอกลวงสัตวโลก เปนแตพวกเรามันหลอกลวงตนเอง ทานสอนอยางน้ีมันแฉลบไป
ทางนี้ ทานสอนอยางน้ีมันเถลไถลไปนี้เสีย มันก็ไมไดเหตุไดผลหลักเกณฑอะไร 
สุดทายศาสนาก็กลายเปนตุกตาเปนเครื่องเลนของเด็ก ของพวกลิงพวกคางชาวพุทธเรา
นี้ไปเสีย อยางน้ันละ  

ใหพากันพิจารณาทุกคนนะ ศาสดาองคเอกเปนผูสอนไว สวากขาตธรรมตรัสไว
ชอบทุกอยาง ไมมีผดิมพีลาดไปไหน ขอใหปฏิบัติตามนั้นเถอะมรรคผลนิพพานจะเปน
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เจาของครองไดไมสงสัย ถาจะเอาแบบโกโรโกโสวัดก็เลยกลายเปนสวมเปนถาน พระ
เณรก็กลายเปนมูตรเปนคูถไปทั่วทัง้วัดปาวัดบานมันแบบเดียวกันหมด มีแตสวมแต
ถานมีแตมูตรแตคูถ สวมถานคือวัด มูตรคูถคือพระเณรอยูในวัดปฏิบัติโกโรโกโส ไมได
ศัพทไดแสง ไมไดเร่ืองไดราว แลวจะใหเขาเคารพอะไร เจาของก็หาที่เคารพเจาของ
อบอุนใจเจาของไมได  

ถาลงปฏิบัติเจาของใหแนเถอะนะ ไปอยูทีไ่หนแนอยูภายในใจ ใครเห็นตา
มันตาคน มันรู หูคนใจคนมันรูดีชั่ว แมแตตาหมามันก็รูเขาใจไหม ใหพิจารณาอยางน้ัน 
ศาสนาน่ีสอนโลกใหเรียบที่สุดไมมีอะไรเกินศาสนา ตั้งแตกิริยาสวนหยาบๆ ความ
เคลื่อนไหวไปมาของธาตขุันธเรียบ แลวยิ่งภายในใจก็เรียบ นั่นธรรมะทานสอน สุดทาย
กิเลสไมมีในใจ กลายเปนพระอรหันตขึ้นมาสดๆ รอนๆ ตามทางของสวากขาตธรรมที่
ตรัสไวชอบแลวๆ ไปเรื่อยอยางน้ันละ ถาตั้งใจปฏิบัติ อันนี้มันไมตั้งใจปฏิบัติเลยถือ
ศาสนาเปนของเลนไปหมด โออาฟูฟา ถาเปนพระยิ่งเปนมหาเปรียญเปนเจาฟาเจาคุณ
แลวบาไปหมดเลย พระพุทธเจาไมไดสอนมาหายศหาลาภ ทานสอนมาหาอรรถหา
ธรรมตางหาก  

ขอใหมีธรรมภายในจิตใจเจาของเถอะไปไหนเย็นหมด ถาธรรมไมมีแลวอยางวา
ใชไมไดเลย ใหพากันจําเอานะลูกหลาน เราเปนลูกชาวพุทธ อยูในบานในเรือนใหมี
ศาสนาติดตัว ผัวกับเมียอยาทะเลาะกัน สวนมากผูหญิงน่ันละมันปากเปราะ มันคอย
ทะเลาะกับผัวพอบานเสมอ เดี๋ยวหยิกนั้นขวนนี้ ที่มาเหลานี้ใสเส้ือใสผามานี้คือผูหญิง
มันขวนเอาหลัง เขาใจไหม มองขางหลังไมไดมันมีแตรอยขวน ตองปดเอาไวถึงพอดูได 
พวกแมวมันขวน เปนอยางน้ันนะ ใหลงกัน ใครพูดผิดพูดถูก อยาเอาความเปนใหญใน
ความเปนผัวเปนเมียมาใสกัน อยาถอืสิทธิ์วาเราก็เปนเมีย เราก็เปนผัว เอาสิทธิ์ตอสิทธิ์ 
สิทธิ์ทิฐิมานะไมลงกัน ทะเลาะกันได จากน้ันกัดกนั ถาตางคนตางเอาอรรถเอาธรรมเขา
มาเปนเครื่องปกครอง ใครพูดผิดถกูชั่วดียอมรับกันทันทีๆ อยูดวยกันไดจนกระทั่งวัน
ตาย เขาใจไหมละ เอาละพูดเทานั้นละวันนี้ 

สําหรับวัดนี้ก็รูสึกวาจะเปนวัดใหญอยูมาก ในภาคอีสานวัดนี้เปนวัดหลักวัด
ใหญ ขึ้นตนก็คือหลวงปูมั่น เขาก็เลยถือเอาเราเปนลูกศิษยหลวงปูมั่น วัดนี้เลย
กลายเปนวัดใหญขึ้นมา สรางดูเหมือน ๕๐ ปแลวมัง ๒๔๙๙ เร่ิมสรางวัด ได ๕๐ กวาป
ที่สรางวัดนี้ ก็อยางน้ีแหละพอดี ใหอยูพอดีวัตถทุี่อาศัยเพียงอาศัยเทานั้น ไมใหหรูหรา
ฟูฟา มันกลายเปนโลกไป  ใหหรูหราฟูฟาภายในใจ ขอวัตรปฏิบัติศีลธรรมภายในใจไป
ที่ไหนงามหมด งามภายนอกไมเปนทาเปนทาง ตกแตงน้ันตกแตงน้ี ถอืวัตถุภายนอก



 ๕

เปนของเลิศเลอยิ่งกวาธรรมที่พระพุทธเจาประทานใหเสียอีก มันเปนอยางน้ัน เอาละ
ที่นี่ใหพร 

 
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/

