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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

เอามาเปนคติบาง 
 เมื่อวานไปนาสีดา พระก็เยอะ คนก็เยอะ ดูวาฟาชายเสด็จตอน ๕ โมงเย็น เรา
พอเสร็จดูวาบายโมงออกมา พอเสร็จแลวออกเลย นี้จะเปนทางชาวบานหรือทูลฟาชาย
เสด็จ จะเปนทางชาวบานหรือเปนทางวัด (ทางวัดเขาขอพระราชทานเพลิงไปครับ) ที่
ถามเพราะกรรมฐานเราไมอยากใหไปยุงทางบานทางเมืองทานลําบากหมด กรรมฐาน
ยุงอะไร ขอพระราชทานเพลิงศพอะไรๆ ทูลเชิญเสด็จบางอะไรบาง กรรมฐานเรา พูด
ตรงๆ อยางนี้ละ บายศบายอพวกนี้นะ กรรมฐานบายศ กรรมฐานบายอ ยกยอในหัวใจ
ขึ้นสงางาม ไปทีไ่หนงามหมดนะ พระพทุธเจาเสด็จไปพระองคเดียวก็งาม สาวก
ทั้งหลายไปในปาในเขาที่ไหนงาม เอามาเปนคติบางซิ 
 นี่เปนบาตั้งแตลมปากภายนอก ไดชือ่ไดเสียงไดแตลมปากกเ็อา ธรรมแหงผาก 
ภายในหัวใจ ใชไมไดนะ ใหธรรมสงางามในหัวใจไปไหนสงาหมด เราพูดอยางน้ีก็ไมมี
ใครพูด ไมมีใครกลาพูดแตมันกลาทํา มันไมกลาพดู กลาทําทุกแหงทกุหน เปนบากัน
ไปหมด ไมมีใครกลาพูด หลวงตานี้กลา ถาวากลาก็เลยกลา เพราะรวมลงแลวไมมีกลา
ไมมีกลัว ไปตามธรรมเลย พูดอยางตรงไปตรงมา 
 กรรมฐานอยาตื่นเตน พระพุทธเจาทานไมพาใหตื่นเตน กรรมฐานเปนเจดียของ
โลก ใหเขาไดถอืเปนคติตัวอยาง อยาเอนอยาเอียง ใหตรงไปตรงมาตามอรรถตาม
ธรรม ที่ไหนสงบสบายตามอรรถตามธรรมใหอยูใหไปที่นั่น อยาเสือกนูนเสือกนี้ ใช
ไมไดกรรมฐานเรา ไมมีอะไรที่จะเลิศเลอยิ่งกวาธรรมกับใจเปนอันเดียวกัน เลิศอยูที่
นั่น เลิศเลออยูที่นั่น อัศจรรยอยูที่นั่น ไปที่ไหนสงาไปหมดเลย มนุษยไมเห็น เทวบุตร
เทวดากราบไหวบูชา รุกขเทวดา อากาสเทวดา พวกนี้เขาตาแหลมคมเขาเห็น 
 จิตใจของทานผูปฏิบัติธรรม มีธรรมในใจและธรรมกับใจเปนอันเดียวกันไป
ไหนสงางามไปหมดนั่นแหละ นั่นละธรรมพระพุทธเจา ใหดูภายในอยางนั้น อยาดูแต
เร่ืองนอกๆ กรรมฐานเรานี่ใหเปนหลักธรรมชาติ ถาจะเปนขึ้นเอง เชนอยาง
พระราชทานเพลิงก็ใหเปนเอง อยาไปขอ คนหิวคนโหย คนกิเลสตัณหามาก หิวมาก 
ขอมาก กวนมาก นั่น ธรรมแลวทานไมกวน ใหสงาอยูภายใน พอ อยูที่ไหนพอ ไปที่
ไหนพอ ธรรมเปนอยางนั้นละ ไมบกพรอง ถาลงธรรมมีในใจแลวอะไรจะบกพรอง 
ธรรมไมบกพรองเสียอยางเดียว พอ 
 จะเปนโลกไปแลวนะกรรมฐานเรา นี่ปฏิบัติมาตลอดจนทุกวันนี้ พูดตรงๆ นี้ไม
ตื่น ถึงจะอยางไรก็ไมตืน่ พูดตรงๆ นะ เขาสถานที่อะไรจะสูงต่ําขนาดไหนไมมีเอนมี
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เอียง เปนอยูในหัวใจ เสมออยูตรงนั้นตลอด นั่นละธรรมกับใจเปนอันเดียวกันเสมอ 
กิริยาทาทางที่จะเปนไปกบัโลกสมมุตกิ็เปน ทําไมไมเปน อยางเห็นที่หนาวัดกูจะฟอง
ทานเปา มันมาเที่ยวเพนพาน นั่นมันก็มีเห็นไหมละ เมื่อเชานี้มาเห็นพวกโยมยั้วเยี้ยๆ 
เห็นเรามันมารุมใสเรา อยามารุมใสนี่ รุมใสนั้น อานนั้น เราก็วาใหไปอาน อานออก
ไหมนั่นนะ ถาอานไมออกเราจะอานใหฟง กูจะฟองทานเปามันมาเที่ยวเพนพาน พอ
อานใหเขาฟงแลวก็เขามา เปนอยางน้ัน  

ถาจะเปนกิริยาอะไรก็เปน เปนเทานั้นแลวเลย ไมมีอารมณ ใครจะไปขยี้ขยํา
ทําไมทานวาอยางน้ัน เปนบาไปๆ เราไมเปนบา พูดแลวแลวเลย หายเงียบๆ ตลอดนะ  
ไมมีอารมณ วาพูดดุพูดดา พดูนิ่มนวลออนหวาน เปนธรรมลวนๆ ออก พูดแลว
หมดๆๆ ไปเลย  

เมื่อวานไปนาสีดาคนมาก พระกม็าก คนก็มาก เราไปธรรมดาไมไดมีอะไร
แหละ ก็ถูกเทศนจนไดละเมื่อวานนี้ เราไปในฐานกันเอง ทานจันทรโสมนี้ทานเปนรุน
นองอยูวัดหนองผือดวยกัน ทานเปนรุนนองเรา แลวก็เปนกันเองมานาน คุนกันมานาน
แลว เพราะฉะนั้นเวลางานศพทานเขาก็มานิมนต นิมนตไมนิมนตก็ไมจาํเปนอะไร เมื่อ
เราทราบแลวเราจะไปเอง เราก็ไปเมื่อวาน ไมไดไปธุระอะไร ตั้งใจไปในงานเปนกันเอง 
เขาก็จับเทศนจนไดเมื่อวาน อยางน้ันละไปไหน พอเทศนจบแลวก็มาเลย ไมอยู 

วันนี้ดูวาวางวันนี้ วางสําหรับธรรมดาๆ แตงานเราไมวาง เราจะไปของเราทุกวัน 
สงเคราะหโลก ไมใชอะไรละความเมตตาครอบโลกธาตุในหัวใจ เพราะฉะนั้นจึงไมอยู 
มีแตอํานาจความเมตตา จตุปจจัยไทยทานมีเทาไรหมดๆ อํานาจความเมตตากวาด
ออกๆๆ มันอยูในใจนี่ มันเปนอยางน้ัน คําวาพอก็เรียกวาพอ ความเมตตาลนพน ไปที่
ไหนเปนอยางนั้น วันนี้ก็ไมทราบจะไปไหน สวนมากมักจะไปตามโรงพยาบาล เพราะ
โรงพยาบาลอดอยากขาดแคลน แตมักจะเขาไปที่อดอยากขาดแคลนมากๆ เชนอยาง
ทางชัยภูมิ ทางอําเภอภูเขียว ทางเกษตรสมบูรณ เขาไปลึกๆ นะ ที่อยูตามถนนหนทาง
อยูใกลตลาดเราก็ไมคอยไป ไปที่ลึกๆ สงสาร ไปแลวก็มอบใหโรงพยาบาลโรงละสอง
หมื่นๆๆ ใหทุกโรง  

ตนเหตุที่จะไดเอาเงินใหเขานี่หมอละพูดเอง วา เออไดของหลวงตามา หลวงตา
เอามาสงเคราะหนี้รายจายก็จะลดลงมาก ตามธรรมดาโรงพยาบาลนี้จายเดือนละหมื่น 
เปนโรงพยาบาลเล็กอยูในปา หลวงปูเอามานี้จะไดเขาไปถงึส่ีพันนะ จะจายเพียงหกพัน  
มันก็สะดุดใจเรากึ๊ก ตั้งแตนั้นมาก็ใหโรงละสองหมื่นๆ เขาไมไดเจตนาจะขอเรา เขาพูด
ถึงเร่ืองวาการจับจายในโรงพยาบาลของเขามีจํากดัจําเขี่ยมาก อดอยากขาดแคลนมาก 
เราไปนี้เพิ่มเขาไปตั้งส่ีพนั เขาวาอยางน้ันในเดือนหนึ่ง เพราะของเต็มรถ คาใชจาย
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ประมาณหกพัน ในนี้ปรกติจายเดือนละหมื่น เขาวาอยางน้ัน ตั้งแตนั้นมาเราก็ใหโรงละ
สองหมื่นๆ ไปหมดทกุโรง สงสารจะวาอยางไร 

เราไปใหโรงละสองหมื่นๆ จันทร อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร  ๕ วันนี้ไป ๕ โรง ถา
ไมมีงานอยางอื่นแทรกกไ็ป ๕ โรง เรียกวาอาทิตยละหนึ่งแสน การจายเงินวัดนี้เปดโลง
ไปหมดนะ เหมือนตะกราตักน้ํา พอยกขึ้นซาหมด อันนี้ก็เหมือนกันมาทางนี้ซาทีเดียว
หมดเลย ไมมีเหลือ ออกเพื่อประโยชนแกโลก เราเองไมเคยสนใจนะ ไมสนใจ เพราะ
เราบอกเราพอแลวไปสนใจกับอะไร ไมเอา อะไรมาก็ออกเพื่อโลกๆ ทัง้น้ัน เราเปนที่
สบายใจ ไปเพื่อโลกๆ 

ไฟเขียวไฟแดงพวกขายดอกมงดอกไมอะไรอยางน้ี ไปก็จอดรถใหเขา ไฟเขียว
ไฟแดงใหคนละสามรอยๆ มี่กี่คนใหคนละสามรอยๆ แมเราจะมีรถนําผานบึ่งๆเลยก็
ตามเราสั่งรถนําไวแลวขางหนา ไปถึงไฟเขียวไฟแดงใหหยุด ไปถงึน้ันเขาก็หยุดกึ๊กเรียก
พวกดอกไมมา มีกี่คนเรียกมาหมด ใหคนละสามรอยๆ แลวไป มันหากเปนอยูในจิต 
แตกอนมันหากเปนธรรมดาเราๆ ทานๆ ทั่วๆ ไป แตเวลามาปฏิบัติธรรม ปฏิบัติจนถึง
ขั้นเต็มภูมิในหัวใจแลวทีนี้มีตั้งแตความเมตตาออก กระจายออกหมดเลย เอาละทีนี้ให
พร 

 
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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