
 ๑

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อเชาวันที่ ๔ มกราคม พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

ผูหาธรรมตองเห็นธรรม ผูหาโลกตองเห็นโลก 
 เราไมไดไปวัดภูวัวนานเปนปละมั้ง นาจะปสองปแลวไมไดไป ไกลอยูนะจากน้ี
ไปวัดภูวัวไกลอยู แตทางดี แมจะเปนปาเปนเขาก็ยังดีอยู พระเวลาน้ีมีมากแลว เพราะ
เราสงเสริมพระที่ปฏิบัตดิีปฏิบัติชอบ อยางภูวัวเปนสถานที่เหมาะสมมากในการบําเพ็ญ
เพียรรอยเปอรเซ็นตเลย เหมาะสมรอยเปอรเซ็นต เปนอันดับหนึ่งของสถานที่ภาวนา 
หลายแหงที่เปนที่บําเพ็ญไดดี  

วัดภูววัดั้งเดิมจริงๆ ทานอาจารยฝนทานผานที่นั่นเฉยๆ ทานไปเที่ยวกรรมฐาน 
ผานมาพักอยูสองสามคืน ชาวบานเขามีสองสามหลังคาเรือน ทานผานมาแลวทานอุทัย
ก็เลยไปอยู ไปอยูที่นั่นภาวนาดี ชาวบานเขาก็มีสองสามหลังคาเรือน จนๆ ดวย ทานอยู
แลวทานสงสารเขาทานก็จะไป ทีนี้เขามีความเคารพเลื่อมใสเปนที่พึ่ง เปนหัวใจของเขา 
เขาไมยอมใหไป เร่ืองราวเปนอยางนั้นนะ สองสามหลังคาเรือน ทานจะไปสงสารเขา 
เขาไมยอมใหไป สุดทายก็เลยอยูสืบตอเนื่องกนัมาเรื่อยเปนปๆๆ มา เขาไมยอมให
ทานไป 

เราก็ไดทราบมาเปนเวลานาน พอดีไดจังหวะเราไดไปดู แตกอนยังหนุมนอย 
กําลังวังชาไมเปนปญหาอะไรเลย พอลงรถปบเขาเลย เที่ยวดู สถานที่เหมาะสมตลอด
เลย นั่นละเรื่องที่จะมพีระมากขึ้นก็เพราะเหตุนั้น พอไปเห็นเปนสถานที่เหมาะสม
อันดับหนึ่งของสถานที่ภาวนาเราจึงไดสงเสีย ตั้งแตนั้นมาก็เปดโอกาสใหทานอุทัย 
พระองคไหนที่ทานตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เอา บอกใหมา วาอยางนั้นเลย เราจะรับ
เล้ียง เร่ือยมาเลย ตั้งแตนั้นจึงไดสงอาหารมาเปนประจํา  

ราววันที่ ๒๖-๒๗ เขาไปสงอาหาร เรากะใหพอ แมกรรมฐานแถวนั้นจะมาอยู
ตามนั้นแลวมาติดตอขออาหาร เราเปดใหเลย เพราะเราไมสามารถจะไปเที่ยวสง..รถจะ
ไปซอกแซกไมได ไปถงึที่เทานั้น เอาวางไวนั้น เอาเผื่อไวเลยเชียว ตลอดจนกระทั่งทกุ
วนันี้ พระจึงมีหลายองค ดูเหมือนไมต่ํากวา ๒๐ อยางนอยไมต่ํากวา ๒๐ ดูเหมือนตั้ง
จุดศูนยกลางไว ๓๐ ทานอุทัยคงจะตั้งจุดไว ๓๐ กวามี พระสัญจรไปบางทีถงึ ๕๐ กม็ี 
ใหพวกญาติโยมบานสามสี่หลังคาเรือนมาจัดทําอาหารให เราสงใหอยางสมบูรณแตละ
เดือนๆ 

คือไปทกุเดอืน เราอยูไมอยูกต็ามเราสั่งเด็ดขาดไวแลว อาหารใหพอ ไปแตละ
เที่ยวรถสี่คัน หกลอก็มี ส่ีลอสามคัน หกลอคันหนึ่ง บองขึ้นเต็มหมดเลย อยูตั้งแตนั้น
มาจนกระทั่งปานนี้ละ ดูไมต่ํากวา ๒๐ องค อยางนอย ๒๐ ไมต่ํา สถานที่วิเวกดีหมด 
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เราไปเที่ยวดูหมด อยูทีไ่หนอยูไดทัง้น้ัน พอค่าํมาก็เปดเทปฟง เทปครูบาอาจารย
ทั้งหลายละมานั่น สวนมากมักจะเราเปนแนวหนาเทปก็ดี พอค่ําทานกม็าชุมนุมกันที่กุฏิ
แลวเปดเทปฟง อยางนอย ๑ กัณฑ เสร็จแลวองคไหนจะลุกไปก็ไป ไมไปจะนั่งภาวนา
ตอกไ็ด 

นี่ก็ดู ๒๐ กวาปแลว ตั้งแตเราสงพ.ศ.เทาไรไมรู จําไมไดนะ เรียกวา ๒๐ กวาป
ละ ดูเหมือน ๒๕ ปแลวมั้ง สงเร่ือย ถาเราไมตายสงเร่ือย นี่เปนวัดที่เราสงเสริมเห็น
สถานที่เหมาะสม การภาวนาสะดวกทุกดานทุกทาง เราสงเสริมทานใหนําอาหารไปสง
ใหทุกเดือน เดือนละสี่คันรถไปใหทานเพียงพอ พวกขาวสาร น้ําตาล เครื่องกระปงกระ
ปองอะไรเหลานี้ ใหพอ เรากําหนดไวเผื่อไว เวลาวัดนูนวัดนี้มาติดตอขอก็ใหทานไป 
อยางน้ันเปนประจํา เราสงเสริมพระที่ปฏิบัติดีปฏบิัติชอบ 

วัดนี้เรียกวาเราเล้ียงดูทั้งวัดเลย ดูตลอดมา ทานก็อยูดไูมต่ํากวา ๒๐ อยางนอย
ไมต่ํากวา ๒๐ องคเปนประจําเลย สถานที่นั่นสงัดมากทีเดียว ทําเลนั้นเปนทําเลภาวนา 
องคไหนจะอยูที่ไหนอยูไดหมด ภาวนาใหไดเห็นธรรมซิ เห็นตั้งแตโลกความสกปรก
โสมม ตา หู จมูก ล้ิน กาย จิต คลุกเคลากันกับความสกปรกทั้งวันทั้งคนืตั้งแตตื่นนอน
จนกระทั่งหลับ ที่จะมีธรรมเขาแทรกไมคอยม ี พระที่ทานปฏิบัติเพื่ออรรถเพื่อธรรม
จริงๆ เรายิ่งตองสงเสริมทานใหทานอยูสบายๆ ภาวนา 

เราก็เคยไดรับความทุกขมามากแสนสาหัส เร่ืองทุกขเกี่ยวกบัเรื่องภาวนาอยูใน
ปาในเขา เปนเวลา ๙ ปเต็มเลย ตั้งแตออกแนวรบถึง ๙ ป สมบุกสมบันมากทีเดียว 
ทุกขมากที่สุด เพราะนิสัยนี้เปนนิสัยที่ผาดโผนโจนทะยาน มันเอาจริงเอาจังทุกอยาง ถา
ลงไดทําอะไรแลวเอาใหขาดสะบั้นไปเลย อานิสงสแหงความจริงจังน่ีละไดพอมีธรรมใน
ใจบางมาสอนโลกนะ ไมปรากฏวาไดออนแอทีไ่หนทําความพากความเพียร ตั้งแตออก
จากพอแมครูจารยมั่นไปแลว ไดฟงธรรมจากทานอยางถึงใจแลวเอาอยางเต็มเหนี่ยว
ตลอดมาเลย ไมหยุดไมถอย ไปกรรมฐานองคเดยีวๆ ไมใหใครมายุงเรา ปาชาอยูกบั
เราคนเดียว เปนอยางน้ันตลอดมา 

เพราะฉะนั้นจึงทุกขมาก การประกอบความเพียรนี้ทุกขมากจริงๆ อยูในปาใน
เขาเปนผาขี้ร้ิวหอมูตรหอคูถ ยังไมมีผาขี้ร้ิวหอทอง สุดทายก็เปนผาขี้ร้ิวหอทองขึ้นมา
ได เพราะความสมบุกสมบันในการประกอบความพากเพียร ในครั้งพุทธกาลองคไหน
บวชแลวเขาปาเขาเขา ครั้งพุทธกาลเปนอยางน้ัน ขึ้น รุกฺขมูลเสนาสนํ เลย บรรพชา
อุปสมบทแลวใหทานทั้งหลายไปอยูตามรุกขมูลรมไมในปาในเขา ตามถ้ําเงื้อมผา ปาชา
ปารกชัฏ ทีแ่จงลอมฟาง อันเปนทีป่ราศจากสิ่งรบกวนทั้งหลาย ใหทานทั้งหลายอุตสาห
พยายามอยูและบําเพ็ญในสถานที่นั้นตลอดชีวิตเถิด อนุศาสนทานสอน 
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ใครบวชมาแลวตองไดรับอนุศาสนขอนี้ ใหอยูในปาในเขาตลอดมา พระผู
เชนนั้นละพระผูทรงอรรถทรงธรรม สวนมากทานตายไปแลวอัฐิทานกลายเปนพระ
ธาตุๆ ตีตราความเปนพระอรหันตเลยละ ถาลงอฐัิกลายเปนพระธาตุแลวตีตราเปนพระ
อรหันตเลย เปดเผย ถาลงอัฐกิลายเปนพระธาตุแลวเรียกวาเปดเผยเต็มที่แลว ปดไม
อยูแลว อยูภายในของทานจิตก็บริสุทธิ์ บรรดาพระกรรมฐานทานอยูที่ไหนทานรูกันนะ 
องคไหนภูมจิิตภูมิธรรมเปนอยางไรๆ ทานรูกัน ทานเขาถึงกนัเสมอ 

ทางดานภายนอกออกไปแลวทานก็เหมือนไมรูไมชี้อะไร อยูในปาในเขาทาน
ภาวนา สนทนากันนี้ลืมมืดลืมแจง มันเพลินในการภาวนา ในการคุยกันเรื่องอรรถเรื่อง
ธรรม เปนอยางน้ันละ เดี๋ยวนี้จะไมมีแลวนะพระที่จะทรงมรรคทรงผลอยางน้ัน เพราะ
พระที่เขาอยูในปาในเขามีนอยมากทเีดียว มีแตอยูในตลาดลาดเล กระดูกหมูกระดูกวัว
แขวนคอเต็มไปหมด พระทั้งองคไมเห็น เห็นตั้งแตกระดูกหมูกระดูกวัวแขวนคอ เร่ือง
ธรรมที่จะแทรกในใจไมมี ผูหาธรรมตองเห็นธรรม ผูหาโลกตองเห็นโลก ความ
สกปรก-ความสะอาดมอียูดวยกัน 

จิตใจถาชําระแลวก็สงางาม ไมมีอะไรในโลกนี้จะสงางามยิ่งกวาใจที่ฝกฝนอบรม
จนถึงขั้นบริสุทธิ์แลวสวางจาตลอดเวลา นี่ละใจมีอํานาจมากดวยนะ จิตใจคลุกเคลาไป
ดวยมูตรดวยคูถนี่มันเต็มโลกเต็มสงสาร พอพดูเรื่องการปฏิบัติภาวนาเพื่อมรรคเพื่อ
ผลนี้พวกมูตรพวกคถูมันไมเชื่อกัน มันจะเชื่อแตมูตรแตคูถเทานั้น เร่ืองอรรถเรื่อง
ธรรมที่เปนความสะอาดสวยงามเปนสิ่งอัศจรรยมันไมคอยสนใจปฏิบัติ เพราะฉะนั้น
โลกมันถึงรอน รอนทั้งเขาทั้งเรา  

ถาตางคนตางปฏิบัติธรรม มีธรรมในใจแลวก็มีเบรกหามลอ มันไมเตลดิเปด
เปง พออยูพอเปนพอไป แมฆราวาสความโลภก็ไมเกินเหตเุกินผล นี่คือไมมธีรรม
นั่นเอง ปลอยใหกิเลสพาบนืมันก็บืนหาตั้งแตความโลภ ความโลเลไมรูจักเปนจักตาย 
ครั้นเวลาจะตายก็ปาชามีเทากันกับคนเราธรรมดานี้แหละ แตจิตมันเหมือนไมมปีาชา
นะ มันดีดมนัดิ้น มันเพลิดมันเพลิน อันนั้นก็ดี อันนี้ก็ดี ทะเยอทะยานหาที่จบสิ้นไมได 
ตองเอาปาชาตัดสินกันทีเดียว ตายแลวไปที่ไหนหมด นั่น เอาปาชาตัดสินพวกนี้ มันไม
รูจักตายนะ 

ผูที่ทานมีธรรมในใจทานเรียนรูหมดเลย เรียนรูจริงๆ พูดจรงิๆ ใครจะวาบาก็
วา เราไมเคยสนใจกับโลกสกปรกนี้เลย มีแตธรรมชาติที่สวางจาตลอดทัง้วันทั้งคืน ยืน
เดินนั่งนอน จาอยูอยางน้ันตลอดอิริยาบถ นี่เราสนใจแตธรรมประเภทนั้น เมื่อเขามาถึง
ใจแลวก็เปนอยางน้ันจริงๆ ไมวายืนวาเดินวานั่งวานอนสวางจาอยูตลอดเวลา นั่นละ
ธรรมเมื่อไดซักฟอกความสกปรกออกหมดแลวเปนอยางน้ัน 



 ๔

ใหพากันตั้งใจภาวนานะ พวกอยูในครัวนี่พวกเรื่องมาก เราฟงอยูภายนอกนี้มัน
ฟงไมคอยไดละ แตใชหูหนวกตาบอดเอา ภายในวงพระนี้ไมคอยมีเร่ืองมีราว แตใน
ครัวมีตลอด ไมทราบวาเปนอยางไร โอ เราก็ทุกฺขํ อนิจฺจํนะ มาก็มาเองนะนั่น เราไมได
เชื้อเชิญมา ครั้นมาแลวก็มากัดฉกีกนั เหากันเรื่องนั้นเหากันเรื่องนี้ ดูกนัดูแตเร่ืองเพง
โทษเพงกรรมกัน นักภาวนาทําไมจึงดูอยางน้ัน  

ดูกันดูดวยอรรถดวยธรรม ดูดวยความเมตตา ดูดวยความเห็นอกเห็นใจกัน ให
อภัยกัน มันถึงถกูสําหรับผูมาภาวนา แตนี้มาเพงโทษเพงกรณ เห็นกันปบคอยมองดแูต
ความชั่วของคนอื่น ความผิดพลาดของคนอื่น ความชั่วของตวัเองไมยอมดู นี่ละมันเสีย
ตรงนี้ละนักปฏิบัติเรา ถาดูหัวใจตนเองแลวหัวใจนี้ละเปนอันธพาลเทานั้นพอ ไมตอง
ไปดูใคร ดูเจาของ ดูอันธพาลตัวนี้จบสิ้นแลวดูภายนอกจะเปนอยางไรๆ ก็มีแตใหอภัย
กัน เมตตาสงสารกันเทานั้น ดูแบบกิเลสตัณหาเขามาเต็มหัวใจนี้มันก็เปนแตมูตรแต
คูถทั้งนั้นละ ไมไดเร่ืองไดราวอะไร เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้ 

 
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
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