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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศกัราช ๒๕๕๒ 

อานิสงสนี่สําคัญ 
กอนจังหัน 

 ดูหลายองควันนี้ มองดพูระ พระคงจะมีหลายองค (๒๗) มองดูพระหนาหนา
วันนี้ นั่นพระทานปะทานชุนของทาน ดูทานปะทานชุนเราถึงใจเหลือเกินนะ นี่ละ
พระพุทธเจาทรงชมเชยมาก อยางทรงรับสั่งกับพระกัสสปะ จะปะจะชุนกีร่อยชั้นก็ตาม
เราตถาคตอนุญาตกัสสปะ วาอยางน้ันนะ พระกสัสปะเปนผูอยางน้ีแหละ พระพุทธเจา
กับกัสสปะดเูหมือนอายุจะไลเล่ียกัน เธอจะปะจะชุนเปนรอยชั้นเราก็ยินดี เรา
พอใจกัสสปะ วาอยางน้ันนะ  

พอดกีับพระกัสสปะกําลังพิจารณาดูความเกิดของสัตวทั้งหลาย ไปสูงไปต่ํา ไป
เกิดที่นั่นที่นี่ ลงนรกอเวจี จนพระกัสสปะรูสึกทอใจ ดูจิตวิญญาณของสัตวที่หล่ังไหล
เกิดหลั่งไหลตายหมุนอยูอยางน้ีตลอดเวลา ทุกแหงทุกหนบนฟาบนอากาศ ในน้ําบน
บก นรกอเวจี สวรรคชั้นพรหม มีแตทางกาวเดินเขาไปสูความเกิดของสัตวๆ พระกัสส
ปะทานพิจารณาดูเลยเกิดความระอา โอ อยางไรนักหนาจิตวิญญาณดวงนี้ไมเคยสูญ 
มันออกเกิดนั้นเที่ยวนั้นเที่ยวนี้ จนพระกัสสปะรูสึกระอาใจ  

ทางนั้นก็ขูมาละ เหมือนวามากระซิบ กัสสปะ อันนี้เปนเรื่องภาระของเราตถาคต 
ไมใชภาระของพวกเธอทัง้หลาย อยายุง พิจารณาตัวแงหนักเบาในตัวเองไปพอดีๆ นัน้
เหมาะสมแลว อันนี้มันแบบโลกวัฏจักรมันตองเปนเรื่องของพระพุทธเจาทั้งหลายเปนผู
พิจารณา ใหหยุดเสีย พระกัสสปะก็หยุดทันทีเลย ทานเล็งญาณดูสัตวโลก มีในตํารา จน
ทอใจทานวา ความเกิดความอะไรของสัตวทั้งหลายที่เกิดที่ตาย ไมวาขางลางขางบนไป
ที่ไหนมีหมดเลย ที่สัตวทั้งหลายไปเที่ยวเกิดดวยอํานาจแหงกรรมดีกรรมชั่วมากนอย
ของตน จนพระกัสสปะรูสึกระอาใจ 

กําลังพิจารณาอยู พระพุทธเจาเสด็จมา..ถาภาษาของเราก็เรียกวาดุ อันนี้เปน
เร่ืองของพระพุทธเจาทั้งหลายเปนพระภาระของพระพุทธเจา ไมใชภาระของพวกเธอ
ทั้งหลาย อยาไปกังวล มันเปนมาอยางน้ีไมทราบวากี่กัปกีก่ัลป เปนอยูอยางน้ีตลอด 
เพราะจิตวิญญาณของสัตวไมเคยดับเคยสูญ ไมเคยตาย ตายจากนี้ปบออกนั้นๆ เปน
อยางน้ีมาตลอดและจะเปนไปตลอด ใหเธอพิจารณาขวนขวายในตัวของเธอพอดิบพอดี
แลวไป นั้นละเหมาะ วาอยางน้ันนะ นี่พระพุทธเจารับสั่งพระกัสสปะทีก่าํลังเล็งญาณดู
สัตวโลก เอาละใหพร 
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หลังจังหัน 
(พระสงฆมากราบถวายปจจัยหลวงตา) คณะวัดปาชิตานุสรณ หุบชะนี หุบเขา

ชะนีที่ไหนไมรูนะ ออ อําเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ หุบชะนี หุบเขา ชะนีมันไปอยูที่
นั่น มันอยูในหุบเขาชะนี ตั้งแตวัดปาบานตาดเรานี้มาสรางทีแรกชะนีเต็มนะ พวกลิง
คางบางชะนีเต็ม มันรอง โอย ไพเราะเพราะพริ้ง รองนี่ชะนีเสียงแผด คนอยูขางลางมัน
รองอยูขางบนตนไม คือมันเปนดงใหญตอกันจากนี้ไปถงึอําเภอหนองแสง 

ดงนี้เดี๋ยวนี้เขาทําลายหมด ยังเหลือแตเกาะ พวกชะนีเหลานี้ออกไปหมด ถกู
เขาตัดทางนูนเลยเขาไมได ก็ยังเหลืออยูลิงสองตัว สิบตัวถูกเขาไลฆา มันวิ่งเขามานี้ 
รอดตายมาสองตัวมาอยูนี้ก็ตายกับมือพระ พระดูแล สองตวัตายดวยความเฒาความ
แก เอาอาหารไปใหกินเปนราน ใสรานไวกับพวกกระจอนกระแต แลวลิงก็มากนิอยู
ดวยกัน สองตัวตายอยูในวัดนี้ นอกจากนั้นไปทางนูนไปตายหมดเลย ชะนีนี้ก็หายเงียบ
เลย  

คือเขาตัดปาทางนูน ถากถางทางนูน ทางนี้ออกไปนูนก็พอดีไปตายเลย พวกที่
อยูที่นี่ไมม ี ดูเหมือนเห็นกระรอกสามตัว มาสรางวัดทีแรกมีกระรอกสามตัว เดี๋ยวนี้
กระรอกมันก็มีธรรมดา พวกลิงไมม ี ลิงก็หมด เขาตามไลฆาเขามาในวัดนี้สองตัว กม็า
ตายกบัวัดนี้ วัดดูแล พวกคางไมมี หมด  

วัดปาชิตานุสรณ หุบชะนี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธขอนอมถวายองคหลวง
ตาบัว ญาณสัมปนโน ทองคําน้ําหนัก ๓๑ บาท ๑ สลึง เงินสดจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
สงเคราะหโลก นอมถวายเปนพุทธบูชา และรักษาธาตุขันธองคหลวงตา  

หนองสองหอง จังหวัดขอนแกนเราก็เคยติดตาม เราอยูกรุงเทพ เขาเอา
หนังสือพิมพมานั้นเราเลยอาน เขาบอกขาววาครอบครัวที่ยากจนที่สุดที่จังหวัด
ขอนแกน มีลูกสาวสามคน ขึ้นรถไปเฉียดรถจักรยานคนแก เลยไดรักษาใหเขาก็เลย
ตองไดกูเงินมาหนึ่งหมื่นบาทมารักษาเขา เขาออกทางหนังสือพิมพ พอเรากลับมาจาก
นูนเราก็ตามไปแหละไปจริงๆ ไปดูบานดูเรือน มีลูกสาวสามคน ลูกสาวไดออกจาก
โรงเรียนหมดทุกคน ใหออกจากโรงเรียนหมดทั้งสามคน เรียนชั้นตางๆ แลวใหลูกไป
หาทํางาน ไดเงินมาก็เอาไปใชหนี้เขา 

พอเราเห็นอยางน้ัน เราก็ตกลงกับพอเดี๋ยวนั้นเลย บอกวา “ใหเรียกลูกกลับมา
เรียนหนังสือโดยดวน ใหมาเดี๋ยวนี้โดยดวน” อยูโรงเรียนไหนใหออกจากโรงเรียนไป
ทํางาน เพื่อไดเงินนี้มาใชหนี้เขา พอเราเห็นหนังสือพิมพเราก็ตามไป ไปก็ไปเห็นบาน
หลังหนึ่งเทากระตอบ เราก็เรียกพอกับแมมาทันที บอกลูกอยูทีไ่หนใหเอามาเลย 
กลับมาเรียนทั้งหมด เรียนหนังสืออยูชั้นไหนใหรีบกลับไปเรียนตามเดิม บอกตรงๆ 
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เราจะสงเคราะหทั้งหมดเด็กสามคน สงเคราะหพี่สาวจนจบปริญญาโท (นองๆ จบ
ปริญญาตรี เขาพอพึง่ตัวเองไดเขาเลยไมรบกวนหลวงตา) 

เราไมเคยไดพบเขาสักที มีตั้งแตเวลาเกี่ยวของกับเงินเขาขาดเขินอะไรเขาก็มา 
เราจายใหตามนั้นๆ ทั้งหมดทุกคน เด็กสามคนเรียนปริญญาโทก็มี ไดทํางานหมดแลว
แหละ อยางน้ันแหละความเมตตา นั่นละที่วาเด็กสามคนเรียนหนังสือทั้งหมดทกุคน
เลย เราไดสงเคราะหใหหมดเลย เห็นหนังสือพิมพอยูกรุงเทพนะ เวลาขากลับมาก็ตาม
ไปดูบานเขา มันมีบานเลขที่อยู อยูบานไหนๆ เขาบอกทาง น.ส.พ. เราจึงติดตามไปถงึ
บานเขา 

เรียกพอเรียกแมมา เดก็ไปทํางานอยูที่ไหน ไดเงินมาแลวเอาเงินมาใหพอ พอ
ติดหนี้เขาอยูหมื่นหนึ่ง เลยเอาเดี๋ยวนั้น เงินหนึ่งหมื่นเราใหทันทีนะ ที่วาติดหนี้เขาเรา
ใหเลย ใหลูกกลับมาเรียนหนังสือตามเดิม ใหเรียนไปเรื่อย เราจะดูแลคาศึกษาเลา
เรียนลูกเทาไรสามคนนี้ใหหมดเลย จนกระทั่งเขาไดเปนปริญญาทงปริญญาโทหมด
ภาระแลวเราถึงไดปลอยนะ ทั้งสามคนนี้เราเลี้ยงดูตลอดเลย เกี่ยวกับเรื่องการเงินเขาก็
มาอยู บางทีมากับแมก็ม ี เราก็จายเงินให ขัดของอะไรจายใหจนเรียบรอยแลว เดี๋ยวนี้
เขาทํางานแลวแหละ อยางน้ันละความเมตตาโลก 

เขาอยูหนองสองหองที่วาน้ี เราตามไปดูถงึบานเขาเลย เขาออกหนังสือพิมพ
ทางนูนทางกรุงเทพ ออกหนังสือพิมพ ขับจักรยานไปเฉียดคนแก เสียคารักษาใหเขา 
ไปกูเงินเขามาหนึ่งหมื่นบาท เราใชใหหมดเลย สงสารจะวาอยางไร เร่ืองเมตตานี้จริงๆ 
ไมมีเหลือละกับเรา เราไมเหลือ เราจึงไมเคยมีเงนิ ในวัดนี้ไมมีใครจนเทาหลวงตาบัว 
เร่ืองการเงินการทองมีเทาไรออกหมด ออกชวยโลกหมด เขาติดหนี้ติดสนิพะรุงพะรังที่
ไหนตามไปใชหนี้ให เปนอยางน้ันละ เรียกวาเต็มกําลังของเราที่ชวยโลก 

อานิสงสนี่สําคัญอยูนะ หลงปาอยูในกลางภูเขาภูพาน ค่ําแลวนะไป กลางคืน
นอนรมไม มาดลบันดาลกลางคืน เอา ใหฝน จะออกทางภาวนาก็ได ออกทางฝนก็ได 
ไปดวยกันสามคน ตอนนั้นยังไมไดแยกกัน พึ่งออกมาจากนามนพอแมครจูารยมั่น ไปก็
หลงทางนอนอยูในภูเขา อธิษฐานวาบานอยูทางไหน อยูทางนี้ๆ ทางเดียวกันหมดเลย 
แตคําฝนของเรานี้วาโยมแมมาจากทางนี้ ไมใชบานนะ เปนทับโยมแมบอก ถามที่นั่น
ที่นี่ ปุบปบๆ อาวโยมแมมาอยางไรในปาในเขา แมมีทับอยูทีน่ี่ นั่นไฟเห็นไหม มองไป
เห็นไฟจริงๆ  

เชาก็ไปทางนี้เลยละ เอาไปทางนี ้ ใครมาก็บอกวาไปทางนี้ เห็นแตผูหญิงมา 
พระทานบอกวาเราจะพบผูหญิงกอน วาอยางนั้นนะ เราก็เจอตั้งแตผูหญิงดวย แตมี
ผูชายและมีผูติดตามสงพระเราดวย บอกขนาดนั้นนะกลางคืน พอตื่นขึน้มา เอา คอยดู
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วันนี้มันจะเปนอยางไร ไปตามทางเขาวาอยูทางนี้ เขาบอกวาไมใชบานนะ ทับเขา ไปก็
ไปเจอ เขาถึงไดนํายอนกลับมาเอาอาหารบิณฑบาตใสบาตรให ฉันเสร็จแลวยอนกลับ
มาแลวไปใหม หลงทาง แลวมันก็ไมตาย ไดฉันจังหัน เปนอยางน้ันละ 

อํานาจแหงการเสียสละเปนไดชัดๆ เห็นชัดๆ บางทีเราขึ้นรถไฟไปกรุงเทพ แต
กอนทางรถยนตยังไมม ี มีแตรถไฟ ไปตอนเชาตองไปตามขบวนรถไฟไปแตเชา เร่ือง
อดเรื่องอิม่เราไมเคยสนใจกับมัน แตวันนั้นไมฉันละ ออกจากนี้ไปขึ้นรถไฟตอนเชาไป 
เราตั้งใจวาจะไมฉัน อยูโคราชไปกรุงเทพ ครั้นเวลาไปแลวมีพระอุปชฌายไป แลวอยูๆ
เขาเอาอาหารมาทางรถไฟ เขาไปเอาตูเสบียงมากองเตม็พะเนินเทินทึกนะ แถวนั้นได
กินดวยกันหมดเลย อยางน้ันแลว ไมอดนะ เวลาจําเปนมันหากเปนเอง เราเรียกวา
เหลือเฟอเขาเอามาให  

ที่วาหลงทางลงไปในหุบเขา ไปเจอเขามาตั้งทับปลูกพวกขาวโพดพวกขาวพวก
อะไรอยูในหุบเขา พอดีไปก็ไปเจอเขา เขาใหฉันจังหันแลวกลับยอนมาสงเรา โอย กวา
จะไปถงึทางออกตั้งตะวันบายสี่โมงนูนนะ ตั้งแตตื่นนอนแลวก็หลงไปเรื่อย เปนอยาง
นั้นนะ แตไมตาย ไดกนิขาวอิ่ม เขาก็ฝนแมนยํามากนะ มันอาจจะเทพสังหรณ เชาเขา
ตื่นขึ้นมาเขาวาเขาฝนเห็นพระมานี่สามองค ยังไมแยกทางกนันะ พึ่งเขาไปจากบานนา
มน เขาไปในปาก็ไปหลงในปา เขาฝนเห็นพระ วาอยางน้ัน ก็ดีนะละเขาก็เล้ียงอาหาร 
กลับมานี้บอกยาย บอกเขานะการสงการเสียอะไรก็ตามเพราะมันบอกในนิมิตแลว เห็น
โยมแมกับเด็กเล็กเด็กนอยมา คนนั้นมาเอากาน้ํา คนนี้มาเอานี้ไปหมดแลวนี่แสดงวา
เขาจะตามสง ไปจริงๆ นะ โอย ถาพวกผมไมไปสงพวกทานตายเลย  เขาเดินตามสง
ยอนหลัง กอ็ยางน้ันแหละ ไมตาย ใหพรยอๆ นะ 

 
รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

พรอมเครือขายทั่วประเทศ 

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

