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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

หลักของวาสนาแทอยูที่ใจ 
 

 วันนี้ฝนฉันบางไดนิดหนอย ฝนเอาแหละมันจะไมยอมรับ พอฝนไดกฝ็นเอา เมื่อ
วานนี้ฝนไมไดเลย วันนี้ฝนไดบาง ไมมีอะไรละไขอันนี้มันไขหวัด แตรูสึกวารุนแรงมากอยู 
มันก็มาแปลกเอาที่วันที่ ๘ เมษาเราไปกรุงเทพ กไ็ปเปนหวัดอยูโนน พอหายจากกรุงเทพ
มาแลว มานี้เดือนพฤษภาเปนหวัดอีกแลว มันคงจะไมหายสนิท มันเจบ็เรื้อรังน้ันมาจึงมา
โผลขึ้นอีก คราวนี้จึงหนักมากอยูนะ หนักจริงๆ ถึงขนาดนอนนี้ลุกไมขึ้นเลย เมื่อวานนี้ก็
ลุกไมขึ้น เมือ่เชานี้ก็ลุกแทบไมขึ้น มีเบาไปนิดหนึ่ง นอนแนวอยูบนที่นอนเลย ก็เตรียมทา
ไวแลว รูเร่ืองมันอยูแลวนี่ ตอนนี้มันจะไมเอาไหนแหละ ก็เปนอยางน้ันจริงๆ  

ลูกศิษยลูกหาทางไหน ทางใกลทางไกล พวกหมอแหละมากที่สุด พวกหมอรุมมา
เร่ือยๆ มากที่สุดเลยเขาเปนหวงเรา แตเรากลับตรงกันขามนั่นซิ หัวใจเราไมไดเหมือน
หัวใจใคร มันไมหวงอะไรตออะไร ดูขันธมันดิ้นมันดีดแบบไหนๆ ดูความขัดของของมัน 
มันก็ไมรูวามันขัดของนะขันธ เชนจามฟกๆ เจ็บคอนี้ คอก็ไมรูวามันเจ็บ ใจตางหากไป
รับทราบใหมัน นั่น มันก็อยูของมันอยูอยางน้ัน ใจรับทราบเทานั้นไมไดติดพันกับมนั ใจก็
ไมเปนทุกข แนะ ถาไปตดิพันกับมันแลวเปนทุกขทางใจมากกวารางกาย 

วานซืนกับเมื่อวานหนักมากจริงๆ จนจะลุกไมขึน้ ไปไหนก็จะไปไมได คอยแตจะ
หกลม มันหมดกําลัง เมือ่คืนนี้ไมเห็นทางจงกรมเลย ทางจงกรมในปาไมเห็นเลย เมื่อคืนนี้
ไมเห็นเลย หลงทางจงกรม เห็นแตเส่ือแตหมอนเทานั้น อยางนั้นละเวลามันเปน วันที่ ๒๒ 
วันวิสาขบูชา ก็จะไปเทศน จากน้ันมันก็เบาไปแลว หวัดก็เบาลง วันนี้ก็วันที่  ๑๙  ๒๐-๒๑ 
นั่น เบาลงไปละ 

คนเต็มอยูขางหลัง ไมใชเลนเหมือนกัน วันนี้หมผาแบบหลวงตามาเลย ไมไดหมผา
แบบพระ มันสะดวกสบายอยางไรก็เอาอยางน้ันละ เมื่อวานฉันเสร็จแลวก็ไปวัดใหม(กกสะ
ทอน) พระนวดเสนให ๓ ชั่วโมงเตม็ๆ เลยเมื่อวานนี้ จนเที่ยงถึงกลับมา ไปตัง้แตยังไมถึง 
๓ โมง จนเที่ยงถงึกลับมาเมื่อวานนี้ คนทั้งหลายโลกเขาเปนอยางน้ัน พอไมสะดวกสบาย
ในธาตุขันธแลว กองทกุขกไ็ปรวมอยูที่ใจ สัญญาอารมณจะไปอยูทีใ่จแลวสรางกองทุกข
ขึ้นมา คือกงัวลในจิตมากกวาทางรางกาย รางกายมันก็เปนของมันธรรมดาๆ  เมื่อจติไมมี
อะไรแลวก็ตางอันตางทํางานของมัน อยางน้ันละ 

วันนี้ก็ไมมีอะไรพูดละ เหนื่อย ไมอยากพูดอะไรวันนี้ ใหพากันตั้งอกตัง้ใจปฏิบัติ
ศีลธรรมใหเปนสาระในตัวเองประจําวันๆ ตื่นเชาขึ้นมาถึงค่ําคิดดีคดิชั่วอะไรบางมา
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แยกแยะ อนัไหนไมดีใหลดลงๆ แกไปเรื่อยๆ มันก็ดีขึ้นๆ เราอดคิดไมไดนะถงึเร่ืองสัตว
โลก พูดงายๆ นะ มันมืดดํากําตาจริงๆ ไมดถููกไมเหยียดหยาม พูดตามหลักความจริงที่
พระพุทธเจาทรงทอพระทัย เปนอยางน้ันละ แตกอนพระองคก็เคยเสวยมาแลวภพชาติ
ตางๆ ซึ่งเปนเหมือนโลกทั่วๆ ไปเขาเสวยกัน แตพอพนปงขึน้มาเทานั้น มามองเห็นสภาพ
ความเปนจริงของพระองคและสัตวโลกน้ีดูไมไดเลย นั่นฟงซ ิ ถึงขนาดทอพระทัยจะไมส่ัง
สอนเสียเลย 

แลวก็คุยเขี่ยขุดคนหา ส่ิงสาระสําคัญที่ผสมผเสอยูในความมืดบอดของสตัวโลกน้ัน 
ทรงเจอบางเล็กๆ นอยๆ พวกสาระสําคัญมีแรธาตุตางๆ คือคนที่มีอุปนสัิยปจจัย มีอรรถ
ธรรมอยูภายในใจ ผูนี้มีสาระๆ คุยเขี่ยขุดคน เอา ไดแคนี้ก็เอา จึงทรงสั่งสอนโลกมา ทรง
ส่ังสอนโลกทานก็บอกไววา ชีวิตของเราจะไมเลย ๘๐ การส่ังสอนของเราจะไมกวางขวาง
เทาที่ควร ทานกําหนดไวเรียบรอยแลว ถึง ๘๐ เราก็ไปแลว ทรงประทานพระโอวาทคือ
บันไดไว ๕๐๐๐ ป นี่เปนองคแทนศาสดา คือ พระธรรมก็ดี พระวินัยก็ดี เปนองคแทน
ศาสดา อยาไปคํานึงถึงพระสรีระของพระองควานิพพานที่ไหนๆ ใหคํานึงหรือติดพนัอยู
กับธรรมกับวินัย นี่คือตามเสด็จพระศาสดาอยูตลอดเวลา ผูนี้ละผูจะหลุดพนไปได เอากาล
สถานที่มาเปนอุปสรรคใชไมไดนะ 

จิตสําคัญมากทีเดียว ตวันี้เปนตัวบึกบึนตะเกียกตะกายตลอดเวลา ไมมีคําวาสูญ
หายจิตดวงนี้ คําวาสูญไมมี แมตกนรกอเวจีตั้งกี่กัปกี่กัลป ฟนขึ้นมาก็จิตดวงนี้แหละไป
เสวย ฟนขึ้นมาก็จิตดวงนี้มาบําเพ็ญตัวเองจนถึงขั้นสูงสุดถึงพระนิพพานก็จิตดวงนี้ พอถงึ
นิพพานแลวก็เรียกวาธรรมธาตุ แนนอนแลว ลงไปเหลานั้นเปนแดนสมมุติทั้งหมด นรก
อเวจีก็เปนแดนสมมตุิมคีวามเปลี่ยนแปลงได ชาเร็วตางกันตามธรรมดาของสถานที่เสวย
กรรมของสตัว 

อยางที่วาเทวดาชั้นจาตุมมีอายุเทานั้นป ชั้นดาวดึงสเทานั้นป สูงกวากันๆ ไปถึงปร
นิมมิตวสวัตดี สูง แลวก็พรหมโลกสูง แปดหมื่นป เกาหมื่นป สูงไปโดยลําดับ ก็ไมพนที่
ความเปลี่ยนแปลงจะไปทําลายตามกาลของมันจนไดนั่นแหละ เมื่อพนอันนี้ไปหมดแลวก็
เรียกวาหมดโดยสิ้นเชิง ไมมีอะไรเหลือแลว ทั้งน้ีก็เพราะความอุตสาหพยายาม เร่ืองมัน
ทวมทนนี่เอาจริงนะกิเลส ทวมทนมาก ดันไมใหคิดทางดีแหละ มันใหหมุนไปทางชั่ว ทาง
เพลิดทางเพลิน ทานวามหาเหตุ 

จึงบอกใหดจูิตนะ จิตนี้คือมหาเหตุ มันจะคิดจะปรุงของมันแตเร่ืองกเิลสทั้งนั้น 
เมื่อยังไมมีธรรมตอตานกันจะมีแตเร่ืองกิเลส ถาเราฝกฝนอบรมไป มีสตปิญญา ศรัทธา 
ความเพียร หนุนกันไปๆ ก็พอรูเหตุรูผลกันบาง ตอจากนัน้ก็พอฟดพอเหวี่ยงกันไป เปน
อยางน้ันนะ ถาจะปลอยใหมันเอาไปถลุงน้ีตัง้กัปตัง้กัลปกอ็ยูอยางน้ีแหละ อยางที่เคย
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เปนมาเทาไร เปนไปขางหนาก็แบบเดียวกัน เรายังจะทนทุกขไปขางหนาแบบเดียวกันนี้อยู
เหรอ ใหถามตัวของเรา เวลานี้ชีวิตของเราสดๆ รอนๆ เราบําเพ็ญสามารถจะหลุดพนไดนี่
นะ 

โห เราพูดจริงๆ ที่เราอยูทุกวันนี้เราพูดตรงๆ เปดเต็มรอยเปอรเซ็นตเลย เราอยู
กับโลกนี้ดวยความเมตตาสงสาร ถาธรรมดาไปนานแลวนะ พูดจริงๆ อยางน้ี ไปงายนิด
เดียวไมยาก ธาตุขันธเห็นใชไมไดหรือ ปลอยปุบเดียวไปเลยไมไดยากอะไร แตนี้คิดดูเร่ือง
สัตวโลกทั่วหนากัน เฉพาะอยางยิ่งประเทศไทยเรา มิหนําซ้ํายังออกทั่วโลกอีก อรรถธรรมที่
จะกระจายเขาไปใหเปนสารประโยชนแกทานผูสนใจในอรรถในธรรม ยังจะเปนสาระไป
นาน นี่ละเราจึงอุตสาหพยายามสั่งสอนไป 

สวนดานวัตถุก็ทราบกันแลววาชวยกันมาสําเร็จสมบูรณเต็มที่แลว ทีนี้ทางดาน
ธรรมะก็กระจายออกไป ดานธรรมะนี้จะมากกวาเพื่อน คิดไวแลวไมผิดนะ จะกระจาย
ทั่วไปเลย นี่ละที่เราอยูอยูเพราะเหตุนี้เอง การเทศนาวาการนี้มันก็ขึ้นอยูกับนิสัยวาสนา
บุญญาภิสมภารของแตละทานละองค ผูมีความรูขนาดไหนก็ไมหนีจากวาสนากวางแคบ
ของตน มวีาสนากวางขวางลึกซึ้งเทาไรก็ยิ่งกาวเดินออกกวางขวาง ดังที่พระพุทธเจาทรง
แสดงไววาพระอรหันต ๔  

สุกขวิปสสโก บรรลุธรรมอยางสงบเงียบไปเลย 

เตวิชโช บรรลุธรรมดวย พรอมทัง้รูวิชชาสาม ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
จุตูปปาตญาณ อาสวักขยญาณ ดวย 

ฉฬภิญโญ ไดอภิญญา ๖ เหาะเหินเดินฟา ดําดินบินบนได รูปเดียวทําเปนพันรูปก็
ได รูปเดียวนิรมิตใหเปนพันรูปก็ได อยางพระจฬูปนถก พระมหาปนถกทานทรมานนอง
ของทาน ใหทองคาถา ๔ เดือนก็ไมจบๆ พี่ชายเลยอิดหนาระอาใจ ทรมาน ทานเปนภัตตุ
เทศก จะนิมนตองคไหนทานเปนผูนิมนตเองไปฉนั สวนพระจูฬปนถกไมเอา นี่เห็นไหมละ
พระพุทธเจาพอไปถึงนั้นแลว เขาถวายทานอะไรไปหมด มาถึงพระพทุธเจาทรงปดฝา
บาตรเลย วาพระองคหนึ่งยังไมมา นั่นเห็นไหม องคไหนขาดใหไปเอามาเดี๋ยวนี้ คือพี่ชาย 
พระมหาปนถกทรมานนองของทาน ทานเจตนาดี ก็เลยเกิดเหตุดีขึ้นมา 

พระพุทธเจารับสั่งใหไปเอามาเดี๋ยวนี้ พระจูฬปนถกเห็นพี่ชายทรมานอยางน้ัน 
เหมือนวาตนไมมีคุณคาอะไรแลว พระทั้งวัดมีเราไรคุณคาองคเดียว ฟตใหญเลยเดี๋ยวนั้น 
บรรลุธรรมปงขึ้นเลย นั่น เปนอรหันตขึ้นในระยะที่พระไปฉันในบานเขา ทานสําเร็จ
อรหันตขึ้นมา พระพุทธเจารับสั่งใหมาเอาพระองคนี้ นั่นละจะแสดงฤทธิข์องพระจูฬปนถก
นะ พอมากม็าหาพระจูฬปนถก นิมนตพระจูฬปนถก พบพระจูฬปนถกเต็มวัด องคนั้นปด
กวาด องคนั้นเทกระโถน องคนั้นทาํอยางน้ันทําอยางน้ีมีเช็ดถูเปนตน อาวพระองคเดียว
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ทําไมมากมายนัก เลยไมได ถามองคใดก็วาเปนพระจูฬปนถก องคไหนก็วาเปนพระจูฬปน
ถก เลยไมไดเร่ือง กลับไปหาพระพทุธเจาอีก พระพุทธเจาวา เอา ใหจับชายจีวร พอไปให
ถาม ไหนพระจูฬปนถก องคไหนตอบกอนใหจับชายจีวรไวแลวเอามาเลย พอไปถึงพบ
พระจูฬปนถกเต็มวัด จับชายจีวรปบหายหมดเลย เลยเอามา นั่นแสดงวาทานสําเร็จ
อรหันตแลว ทานก็เปนพระสําคัญองคหนึ่ง นิรมิตกายพระทั้งวัดมีแตพระจูฬปนถก เห็น
ไหมละ หนาอยางน้ันก็มี แตหนาจะเบาจะผานไดก็มี พอพนนี้แลวดีดผึงเลยอยางพระจูฬ
ปนถก มีในตํารับตําราอยางน้ันละ 

พระมหาปนถกทานทรมานนองของทาน ทานเปนพระอรหันตแลว ใหคาถาสี่บทแก
นองของทานทอง ๔ เดอืนก็ไมจบ ทํายังไงกไ็มจบ พี่ชายจึงทรมานเอา บทเวลาจบจบใหญ
เลยพระจูฬปนถก วาสนาอยูที่ใจนะ ไมอยูที่บุคคล สถานที่อยูหรูหราฟูฟานะ ตึกรามบาน
ชอง ยศถาบรรดาศักดิ์ วาสนานั่นเปนเครื่องเสริมไปนอกๆ แตหลักของวาสนาแทอยูที่ใจ 
เพราะฉะนั้นอยาปลอยอนันี้ อยาลืมตัวไปตามเงาของตัว วามีอํานาจวาสนา มีบุญญาภิสม
ภาร มีบานมีชอง มียศถาบรรดาศักดิ์ เลยตื่นลมไปแลว วาสนาของตนแสดงออกไปเปนเงา
ก็ตื่นเงาแลวลืมตัวเสีย หลงตัวจริงเสียมันก็เสียไปได ทานจึงบอกไมใหลืมตัวจริง 

นี่เราก็พยายามเต็มกําลังแลว ที่ชวยโลกมานี้อายุก็จะเต็ม ๙๒ ปวันที่ ๑๒ สิงหา นี่
นะ ๑๒ พฤษภา นั้นเปน ๗๒ ปเตม็ที่บวชมา เราก็ไมคิดวาจะอยูจนขนาดนี้นะ มันหากมี
เงื่อนติดเงื่อนตออะไรกนัอยูนั่นพะรุงพะรังใหมันเปนไปไดอยูอยางน้ี ทีแรกเราวาจะไป
ตั้งแตป ๒๕๔๑ โนนนะ เหตุการณมันมาผึงผังเลยพลิกกันใหม เร่ืองราวเปนอยางน้ัน พูด
ใหชัดเสีย หมอเขาจะมารักษาเรา ที่ไหนๆ เราก็ไมเอาๆ บทเวลาจะเอาก็เปนหมอจากตั้ง
ฮั่วไถแนะมา เอาถางั้นรักษาหมอนี้ ไดไมไดก็หยดุเลย ใสปบติดปุบเลย หายวันหายคืน 
จากน้ันก็ขึ้นเวทีเร่ือยมาจนกระทั่งปานนี้ 

นี่ก็ไดชวยพีน่องทั้งหลายเต็มกําลังความสามารถเรื่อยมา ชวยเต็มเม็ดเต็มหนวย 
ชวยดวยอรรถดวยธรรม ไมมีผิดมีพลาด ไมมีขอที่ควรจะตําหนิติชมวาทําผิดไป พาพี่นอง
ทั้งหลายทําผิดไปไมเคยมี ไมวาดานวัตถุ กําหนดตรงไหนๆ ใหพอเหมาะพอดีๆ เกี่ยวกับ
ดานนามธรรมก็สอนกันไปเรื่อยๆ ตั้งแตออกชวยชาตบิานเมือง เทศนาวาการเรื่อย
จนกระทั่งปานนี้ เทศนาวาการก็ยิ่งกวางขวางออกไปมากทีเดียว นี่ละชวยโลกชวยทางจิตใจ
เปนของสําคัญมากนะ ทางดานวัตถุไดมาเสียไปเปนธรรมดา แตทางดานธรรมะนี้ไดมา
ไมใหเสียไป คือบํารุงสงเสริมเรื่อยๆ เขาไปก็จะดขีึ้นไปเรื่อยๆ วันนี้เทศนเพียงเทานั้นละไม
พูดมาก 

เมื่อวานนี้ขาดไปวันหนึ่ง วันนี้จะไปหาซุกหัวนอนที่ไหนก็ไมรูละ ใหพระนวดเสนให 
ซุกหัวนอนใหสบายๆ เทานั้นละ มันจะคอยเบาลงๆ มันตึงเครียดแลวคอยออนลง รูสึก



 ๕

คอยออนลงหนอยวันนี้ ฉันจังหันไดนิดหนอยๆ ก็แสดงวาออนลง เมื่อวานนี้ไมไดเลย ฝน
ตลอด นิดกไ็มได เพราะฉะนั้นจึงไมไดฉันเมื่อวานนี้ มันมีลักษณะเหมือนจะเปนไขอยูนะ
วันนี้ มันเชิงถอยรับถอยสูอยูนะดูทามัน แตถอยสูก็ตามเถอะ เราจะเอาใหผานไปไดทั้งนั้น
ละ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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