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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

ทาวมหาพรหมมี ๔ หนา 
 (พรุงนี้หลวงตาไปวัดหนองผือนาใน แลวคางคืนหนึ่ง) เอ เหตุผลกลไกอะไรก็
ไมรูนะ แตเราเชื่อที่วาเรารับแลว ถึงจําเหตุผลกลไกอะไรๆ ไมไดกต็าม ถาวาเรารับแลว
ก็เชื่อตรงนั้น คือไมไดทาํอะไรสุมสี่สุมหานะ พิจารณาเรียบรอยแลวลงปบ ทีนี้จําได
ไมไดก็ตามลงจุดนี้แนนอนตายตัว คือรับก็ดีไมรับก็ดีเรามีเหตุผลทุกอยาง เราไมไดทํา
สุมสี่สุมหานะ เราเชื่อในคําวารับหรือไมรับ ไมรับก็มีเหตุผลอยางหนึ่ง ถารับก็มีเหตุผล
อยางหนึ่ง นี่วัดหนองผือวารับแลวเราก็เชื่อ จําไมไดก็ตาม เชื่อ ดูวาจะคางคืนเหรอ 
(เจาคะ) อยางวานี่ละที่วาคางคืนหนึ่ง ไมไดวนิิจฉัยอะไรมาก ลงเลยสําเร็จรูปแลววา
คางคืน ลงใจแลววาคางคืนก็บอกวาคางคืน มีเหตุผลลงในนั้นหมดแลว ถาวาไมคางก็มี
เหตุผลแลว เราไมไดทําสุมสี่สุมหานะ 

พี่นองชาวหนองผือเรามีคุณ เราไมไดลืมบุญลืมคุณนะ ทานเหลานี้ละบานหนอง
ผือ มีคุณมากตอพระทั้งหลาย เฉพาะอยางยิ่งคือวงกรรมฐาน นั้นเปนจุดใหญ คือพอ
แมครูจารยมั่นทานพักอยูที่นั่นหลายป พระหลั่งไหลเขาไปๆ หนองผือจงึเปนจุดสําคัญ 
สําคัญอยูนะ เล้ียงพระไดหมด นี่ละเราเห็นคุณตรงนั้นนะ ไมมีตลาดตเลพอจะไปหา
จับจาย ซื้อนั้นซื้อนี้มาเล้ียงพระ ขวนขวายหาดวยกําลังตัวเองมา มีอะไรๆ ก็ขวนขวาย
เต็มกําลังมาเลี้ยงพระ เปนจุดสําคัญอยู พระหลั่งไหลเขาๆ ตลอด นี่ละบานหนองผือมี
คุณมากตอพระทั้งหลาย วงกรรมฐาน เพราะฉะนั้นเราจึงไดยอนกลับมาจําพรรษาที่
หนองผืออกี 

ปพอแมครูจารยมั่นมรณภาพแลว เราก็ไปเที่ยวทางอําเภอวาริชภูมิ ตัดสินใจลง
จากวัดดอยธรรมเจดียมาพักที่วัดสุทธาวาสสองคืน ออกจากนั้นจะไปจําพรรษาที่ถ้ํา
อะไรลืมแลวแหละ เราเคยไปพกัถ้ํานี้นะ คือทราบไวแลวทุกอยาง ตัดสินใจจะไปจํา
พรรษาที่นั่น ที่ถ้ําอะไรอาํเภอวาริชภูมิ เราไปอยูได ๒-๓ คนื ก็มีโยมคนหนึ่งอยูบาน
หนองกุง ดานวาริชภูมิไปหาบานตาดภูวง อยูยานกลาง เขาไปวัดหนองผอืบอยๆ โยม
คนนี้ ไปมาเสมอ ทีนี้พอเขาทราบวาเราไปอยูที่ถ้ําที่วาน่ีละ ที่จะจําพรรษา เขาขึ้นไปหา 
เขาไปเลาสภาพของบานหนองผือใหฟง เราเลยไมพูดสกัคําเดียวนะ แปลกอยู ฟงแก
พูดตลอด ไมเคยตอบ ไมเคยถาม มนัถึงใจ 

เขาวาดูสภาพหนองผือเหมือนบานรางวัดราง แตกอนพระเหลืองอรามๆ 
ประชาชนญาติโยมยิ้มแยมแจมใส ทําบุญใสบาตร เหมือนแดนสวรรคอยูในบานหนอง
ผือ แตเวลานี้วัดหนองผือมันจะกลายเปนวัดราง บานหนองผือกก็ลายเปนบานรางไป 
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ซบเซาหมดเลยวางั้น เราฟง พูดไมออกเลยนะ ไมตอบแกสักคําเดียว แกเปนคนเลา แก
ก็เลาตามประสาของแก แกหารูไมวาเราคิดยังไงกบัคําพูดของแกนะ พูดอยูบนถ้ํานั้นละ 
เราตัดสินใจจะจําพรรษาที่วาริชภูมิ ถ้ําน่ันละ แลวก็ลงมาไดนะ ตื่นเชามาเรา ทานเพ็งก็
ไปดวย ลงจากวัดดอยธรรมเจดียมาพักวัดสุทธาวาสสองคืน กไ็ปวาริชภูมิ ก็ไปแวะอยู 
๒-๓ คืน จากนั้นก็โดดลงจากวาริชภูมิเขามาหนองผือ 

เพราะเห็นบุญเห็นคุณพี่นองชาวหนองผือเราเลี้ยงพระ ไมมตีลาดลาดเลที่ไหน 
อุตสาหพยายามหาดวยกําลังปลีแขงของตัวเอง เล้ียงพระไดหมด ทนีี้เวลาพอแมครู
จารยจากไปแลวเหมือนหนึ่งวาวัดรางไมมพีระเลย โยมคนนั้นแกมาเลาใหฟง เราก็นิ่ง
ไมตอบคําไหนเลย  พอตื่นเชามาก็พาทานเพ็งละ ไป เพ็งเตรียมตัว ไปไหนทานวางั้น 
ไปจําพรรษาหนองผือ เราเลยเลาเหตุการณใหฟง เมื่อวานนี้โยมคนนี้แกมาพูดใหฟงได
ยินไหมละ ไดยิน ก็นั่นแหละเรื่องราวมันละ ก็เลยไปจําพรรษา ไปถงึบานหนองผือขึ้น 
๘ ค่ํา ๑๕ ค่ําก็รวมเขาพรรษาแหละ เราไปถึงขึ้น ๘ ค่ํา เทานั้นละ 

ไปถึงทีแรกไมมีพระ มีหลวงตาอยู ๒ องค อยูหนองผือ พอเราไปถึงหนองผือ
เทานั้นละ วันขึ้น ๘ ค่ํา ถึง ๑๔-๑๕ ค่ํา พระเต็มหมดเลย หล่ังไหลเขาไป พระตัง้ ๒๖ 
องค เรียกวาหนาหนาหนาตา พอๆ กันกับพอแมครูจารยยังอยู ทานไมรับมาก รับ
ขนาดนั้น แตอยูรอบๆ มีเยอะ สําหรับหนองผือรับแคนั้น พอดีเราไปปนั้นก็ ๒๖ องค 
ไปถึงวันขึ้น ๘ ค่ํา เดือน ๘ จะเขาพรรษา วัน ๑๕ ค่ําประชุมเขาพรรษา มันก็รวดเร็วนะ 
ออกไปทางพรรณา มาหนองผือ หล่ังไหลเขาไป พระอยูนั่นตั้ง ๒๖ องค ของงายเมื่อไร 
ก็อุนหนาฝาคั่ง 

พอพดูเรื่องน้ีก็ เอา มนัเปนสิ่งที่จะพูดได แกกพ็ูดออกมาจากความจริงของแก 
แกก็พดูได ผูฟงกฟ็งได ทําไมเราฟงมา พูดไมไดมีอยางเหรอ ที่วายาย เขาเรียกวายาย
กั้ง แกอยูหนองผือ แกรูเร่ืองใจของพระ ของใครๆ แกรูหมดไมใชเลนนะ อาจหาญมาก
ทีเดียว พวกเทวบุตรเทวดาแกรูแกเห็น แกไปถามพอแมครูจารยมั่นเรา อยูที่โรงฉัน คือ
แกจะไปตอนเชา พอพระเริ่มฉันจังหัน แกก็ไปละ พอพระฉนัเสร็จ แกไปนั่งอยูขางลาง 
พอพระฉันเสร็จแลว แกก็ขึ้นไปที่โรงฉันนั่นแหละ ขึ้นไปคุยธรรมะกับพอแมครูจารยมั่น 
พระนี่ โหย รีบลางบาตรๆ คอยฟงคาํพูดของแก เพราะแกพูดอาจหาญตามหลักความ
จริงเลย แกไมสะทกสะทาน 

พูดถงึเร่ืองพวกทวยเทพทั้งหลายที่หล่ังไหลมาหนองผือ นัน่ฟงซินะ ประเภท
นั้นๆ เปนยังไง ถามทาน ทานก็ตอบยอๆ ไมตอบมาก แตทานไมปฏเิสธนะ ทาว
มหาพรหมก็ลงมามีถึง ๔ หนานะ มองไปทางนีก้็เปนหนา ทางนี้ก็เปนหนา เหลืองอราม
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เลยวางั้น ถาม แกเห็น พอแมครูจารยทานไมเคยพูด นั้นเปนใคร ถาม ทานบอกวาทาว
มหาพรหม ทานตอบยอๆ เทานั้น ไมตอบมาก แตทานไมปฏิเสธ นี่ละแกรู 

เวลาพวกทวยเทพทั้งหลายมากราบพอแมครูจารยเรา หนองผือ หล่ังไหลมา เขา
มาทิศทางพระไมอยูนะ พวกทวยเทพทัง้หลาย เขาเคารพพระมากอยู คือเขาจะมา
ทางดานไมมพีระ ถาพระมากทางดานไหน เขาจะไมมาทางดานนั้น เขาไมมาสุมสี่สุมหา
นะ พอแมครูจารยเลากับโยมพูดมันเขากันได ทานบอกวาทางดานนี้พวกเทพมา ทาน
พูดกอนแลวแหละ พอแมครูจารยมั่นทานพูดกอนแลว พวกเทพเคารพพระนะ ไม
ไดมาสุมสี่สุมหา ทางดานนี้วางๆ ทางพระดานนี้วาง พวกเทพทัง้หลายมาดานนี้วางั้น 
ทานบอกอยางน้ัน ใครอยาไปทําสุมสี่สุมหาแถวนั้นนะ นอนก็เหมือนกนัหลับครอกๆ 
แครกๆ ใหพวกเทพเขามาปลงธรรมสังเวชไมไดนะทานวางี้นะ 

พอแมครูจารยมั่นเราทานพูด พูดกอนโยมแลวแหละ พวกเทพเขามาเขามา
ทางดานนี้ พระไปหลับครอกๆ แครกๆ ใหเขาปลงธรรมสังเวชไมไดนะ ใหรักษา
มารยาท การหลับการนอนของพระใหมีระเบียบแถวนี้ ทานสั่งไวนะ ทางแถวของเทพ
มา อยาใหพวกเทพทัง้หลายเขาปลงธรรมสังเวชพระ ความเปนอยูหลับนอนไมเปนทา
เปนทางเขาปลงธรรมสังเวชนะทานวางี้ แลวโยมคนนี้แกมาพูดก็แบบเดียวกัน มาทางนี้ 
แนะ เห็นไหม 

แกรูจิตคนอื่น แกเห็นจริงๆ รูจริงๆ ใครสะอาดผองใสขนาดไหนแกเห็น เวลา
แกมาเลานี้ คือแกนิสัยตรงไปตรงมา พูดไมกลัวใคร เหมือนขวานผาซาก แกพูดอยาง
นั้นละนิสัยของแก รูยังไงพูดอยางน้ันเลย เวลาแกพูดนาฟง พระนี้รีบบาตรลางอะไร
คอยมาแอบๆ ฟงอยูขางหลังหอฉัน อยูขางหลัง แกก็ขึ้นไปนั้น เลากับพอแมครูจารย 
พูดธรรมะทีแ่กรูแกเห็นอะไรตออะไรแกพูดอยางเปดเผยนี่นะ แกเปนคนตรงไปตรงมา 
พระก็สนุกฟง ทีนี้พอพดูมาๆ พอพอแมครูจารยมั่นมรณภาพแลวก็ วัดนี้เปนเหมือนวัด
รางน่ันละ นี่ละเราเลยกลับมาจากวาริชภูมิ วาจะไปจําพรรษาแลวนะ กับทานเพ็งสอง
องค ถ้ําเราเคยไปอยูแลว 

พอไปถึงนั้นโยมนั้นแกมาเลาใหฟงเร่ืองหนองผอื วัดหนองผือ บานหนองผือ 
เหมือนวัดรางบานราง แกเลา เราฟง เราไมพูดสักคําเดียวนะมันสะเทือนใจมาก บาน
หนองผือมีคณุมากทีเดียวตอพระทั้งหลายที่มาที่นั่น แตแลวก็ทําใหซบเซากันไปหมดทั้ง
บาน พระก็ไมคอยมี มีหลวงตาอยูสององควางั้น ก็เปนคนบานนั้นละมาบวช ก็มีเทานั้น
แหละ สวนประชาชนนี้ซบเซามาก เหมือนบานราง เราสลดสังเวช นั่นละตั้งใจจะไปจํา
พรรษาที่ถ้ําแลวนะ กลับมา ลงมาจําพรรษาหนองผือ 
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นี่แปลกๆ อันหนึ่ง ใครจะวาคุยหรือไมคุยก็ตาม เราเอาความจริงมาพูดตามที่
แกเลา เลาอยางอาจหาญเสียดวย พอเรากลับมาอยูที่นั่นดวยความเห็นบุญเห็นคุณของ
ชาวหนองผือ กลับมาจาํพรรษาที่นั่น ยายกั้งคนนี้พูดแปลกๆ อยูนะ หลานชายของแก
ชื่อพุฒเปนผูสงบาตรทานตลอด สงบาตรพอแมครูจารย พอรับบาตรเสร็จแลวแกก็รับ
บาตรทาน จากมือทานแลวก็แกก็ไปสงบาตร แลวแกกลับบาน อยางนี้เปนประจํา ทีนี้
เวลาเรากลับมาแลว แกกระซิบนะ พูดใหฟงชัดเจน ธรรมะพูดไมไดมีเหรอ พูดตาม
หลักความจริงจะเสียไปไหน 

พอเรากลับมาที่นั่น มันจวนเขาพรรษา ขึ้น ๘ ค่ําแลว ๑๕ ค่ํากป็ระชุม
เขาพรรษา เพราะเห็นพระไมมีเราสงสารชาวหนองผือเลยกลับมา กลับมาจากวาริชภูมิ 
พอไปแลวแกก็เอาหลานชายแกไปพดู ไอพุฒกูจะพูดใหมึงฟง มึงฟงใหด ีกูพูดนี้มึงฟง
นะ นี่วาสนาบานหนองผือของเรายังมีสืบตอกันอยู ทานมหาบัวก็มาจําพรรษาที่นี่ มึงให
รูเสียนะ ญาทานกับทานมหาบัวนี้อันเดียวกัน พอตายพอยงั กระซิบ ไอหลานก็มาเลา
ใหเราฟงอีกแหละ เออ บาตัวนี้ ทางน้ันเขากระซิบหลานเขา หลานเขาก็มากระซิบเราอกี 
วาพอตายพอยังนะ อันเดียวกันละ ญาทานกับทานมหาบัวอันเดียวกัน ไมมอีะไรผิด
แปลกกัน พอตายพอยงั แลวกระซิบทางนั้น ทางนั้นก็มากระซิบเรา ขบขันจะตายไป 

ปนั้นจําพรรษาดูพระ ๒๖ องค เยอะนะวัดหนองผือ ตอนนัน้ไปมีพระหลวงตา
สององค เราไปขึ้น ๘ ค่ํา พอ ๑๔-๑๕ ค่ําก็เต็มหมดแลวพระ ไปจากพรรณาเพราะ
ทราบวาเราไปจําพรรษาหนองผือหล่ังไหลเขามาเต็มหมดนะ ๒๖ องค ธรรมดาก็
เหมือนกับพอแมครูจารยยังมีชีวิตอยู นี่เราพูดถงึบานหนองผือ ที่ยายคนนี้แกรูพวก
เทพพวกอะไรมารู เร่ืองใจใครแกก็รู แกวาบานหนองผือนี้ ในวงบานหนองผือนี้สวางจา
วางั้นนะ แกวา มองเขาไปขางในนี่สวางจา คือจิตนักภาวนา จิตทานผองใสน่ี เหล่ือมล้ํา
ต่ําสูงตางกัน สวางจาหมดละหนองผอื พระกรรมฐาน 

เห็นไหมการชําระจิต ทานอยูในวัดหนองผือ เขามองออกจากบานเขาไปไปเห็น 
เขาวา วัดหนองผือนี้สวางจาไปหมดเลย นั่นเห็นไหม คือพระภาวนา จิตใจของทาน
สวางไสวตามขั้นตามภูมขิองจิต แกกเ็ลาไดถูกตองดีนะ นี่ละที่บานหนองผือ เราก็ไปจํา
พรรษาที่นั่นใหเขา เขาก็พอใจ เพราะพระเณรมาก พอหลังจากนั้นเราก็ไปละที่นี่ 
ออกไปเลยละ พอใหเขาอบอุนพอสมควรแลวเราก็ออกเดินทางไป ทางนูน ทางไหนลืม
แลว 

ออกจากหนองผือแลวไมทราบไปทางไหน ก็เลยไมไดกลับมาอีกนะหนองผือ 
จนกระทั่ง ๓๐ ปจึงไดยอนกลับไปอีก บานหนองผือก็เปนดงเปนปาธรรมชาติไปหมด
ไมใชดงปาของพระกรรมฐาน รกรุงรังเพราะไมมใีครดูแลรักษา แตกอนนี้ โห สวยงาม



 ๕

มากวัดหนองผือ พูดเรื่องอะไรมันมาวัดหนองผือก็ไมรูนะ (วันที่ ๑๐ หลวงตาตองไป
คางที่วัดหนองผือนาใน) นั่นซิคางเพราะเหตุไรก็ไมทราบ วัดหนองผือน้ีก็ไปไดความ
อัศจรรยอยูที่นั่น โอ พอแมครูจารยทานรูสึกทานเมตตามากนะตื่นเตน เพราะจิตมัน
เปนแบบเดียวกัน พอจิตไปอยูที่นั่นเวลามันลงมันสวางน้ีครอบไปหมดเลย ก็ไปเลาให
ทานฟง ทานรูสึกทานตื่นเตนมาก ทานตื่นเตนเมตตามาก ทานก็เลยเลาเร่ืองทีถ่้ําสาริกา
ใหฟง จิตเปนอยางน้ันละ โห เปนแบบเดียวกันทานวา ทานไมไดบอกวาผิดกันนะ เปน
แบบเดียวกัน เราก็เปนไดหนเดียวเทานั้นไมไดเปนอีกละ อยูที่วัดหนองผือ วัดหนอง
ผือนี้ไปอยูหลายปอยูเราก็ดี ก็เพราะพอแมครูจารยอยูที่นั่น เราจึงอยูที่นั่น 
 

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/

