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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

พุทธภูมิขวางไว 
เดี๋ยวนี้นับวันหลงหนาหลงหลัง ใครไปเห็นไปเจออยูที่ไหนใหไปจูงแขนมานะ 

หลงแลวเดี๋ยวนี้เปนแลวนะ ปนี้เดนมาก ไปทีไ่หนหลงที่นั่นๆ เปนอยางน้ันนะ พระมา
สงกุฏิแลวมาดูยังไมยอมรับวาเปนกุฏิเจาของ ฟงซินะ มันเปนขนาดนั้นนะ ไปดูผาเช็ด
เทา มาดูกุฏิไมยอมรับวาเปนกุฏิเจาของ เอาผาเช็ดเทามาดู ดูโองนํ้าลางเทา เทียบกันๆ 
แลวคอยยอมรับๆ จึงยอมรับกุฏิ เปนอยางน้ันเดี๋ยวนี้ ใครเคยคิดเมื่อไร เปนแลว
เดี๋ยวนี้ หลงอยางน้ันแหละ ไปไหนหลงไปเลย หลงทิศหลงแดน 

บางวันก็ฟาดเขาไปโนน เห็นไฟเขา มันไมมีทางไป เห็นไฟมันตองพุงใสไฟ ไป
ถามเขา กุฏิของเราอยูทางไหน เขาก็บอก บอกเขาก็ชี้บอกถกู ไปกฟ็าดไปนูนอีก เขาก็
ตามเรื่อย เปนอยางน้ันละเดี๋ยวนี้ โอย หลงนะ หลงหนาหลงหลังไมเปนทาแหละ 
ความจํามันเปนอันหนึ่ง ความจําไดหดยนเขามาๆ คงจะมากขึน้เรื่อยๆ สัญญาความจํา 
คอยหดเขามาๆ สังขารความปรุง ปรุงไดธรรมดา 

วันนี้ตอนเที่ยงเราก็ไปเทศนที่วัดโพธ ิ เทศนทีว่ัดโพธิเมื่อวานเปนวันเกิดของ
ทานเจาคุณวัดโพธิ ขนของใสรถเราเต็ม รถกระบะสองคันเต็มเอี๊ยดจากโกดังเอาไป
ถวายทาน จากนั้นก็เทศนาวาการไดเงิน ๑๓๐,๐๐๐ ก็มอบถวายทานแลวก็มา เมื่อวาน
นี้ 
 พี่นองทัง้หลายใหหันหนาเขาศีลเขาธรรมนะ ที่อื่นหาที่หลบหลีกไมได มี
ศีลธรรมเทานั้นเปนที่รมเย็นแกจิตใจ วัตถส่ิุงของอะไรไมทําความเย็นใจใหเหมือน
ธรรม ธรรมใหความสงบเย็นใจไดสบายๆ วัตถุเหลานั้นเปนเคร่ืองสงเสริมพอเปนความ
สะดวกสบายบางเล็กนอย หลักใหญคือความสุขความทุกขจะมารวมที่ใจ ใหปรับปรุงใจ
ของเราใหดีดวยศีลดวยธรรม นําอยางอื่นมาปรับปรุงไมดี ไมเกิดประโยชน เอา
ศีลธรรมเขาอบรมจิตใจ 

โฮ จิตใจนี้เวลาแสดงฤทธิ์ของงายเหรอ เราไดยินพอแมครูจารยมั่นทานเลาอยู
วัดถ้ําสาริกา ที่วาจิตของทานลงพรึบแลวก็มีผีใหญตนหนึ่งแบกตะบองมาจะมาตีทาน 
เราก็เขียนแลวในประวัติทาน รบกันกับผีใหญ ผีใหญยอมถวายตัวเปนลูกศิษย แลวผีใน
บริเวณเขาบอกหมดที่อยูในอํานาจเขาปกครอง นครนายก นครราชสีมา เขตนั้นละ ผีนี้
ละเปนผูบังคับบัญชาในวงผีทั้งหลายบริษัทบริวาร เขามาจะมาตีทาน จิตของทานรวม
พรึบลงไป ผีใหญแบกตะบองใหญมาจะมาต ี
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ทานเทศนาวาการสอนกันกับผี ผีก็เลยทิ้งตะบองเหล็กใหญที่จะมาตีทานลง 
หมอบราบกราบทานถวายตัวเปนลูกศิษย บรรดาผีทั้งหลายเหลานี้อยูในอํานาจของผี
ตนนี้ทั้งนั้น นครนายก นครราชสีมา แลวทางไหนบาง สระบุรีหรือที่ตอกัน ผนีี้เปน
ผูปกครองหมดวางั้น เวลายอมรับแลวเย็นใจสบายใจ เร่ืองผีไมมีปญหาอะไรจะใหทาน
เกิดความขัดของอยางน้ันอยางน้ี เพราะผีมีวิธีการตางๆ นายเขาเลาใหทานฟง พวกผมีี
วิธีการตางๆ ใหขัดใหของเร่ืองนั้นเรื่องนี้อยูงั้นละ ทีนี้พอผตีนนี้ลงแลวทานบอกทานไม
ตองเกรงวาจะเกิดอุปสรรคขัดของอะไรๆ ตอทานเพราะผีมาทําไมมี เขาถวายตัวเปนลูก
ศิษยแลว แนะฟงซ ิ

นั่นละที่จิตของทานลง ลงพรึบนี้หมดเลย โลกธาตุวางหมดเลย เราก็ไดยินแต
ทานเลาใหฟง ไมเคยคิดเคยคาด บทเวลาเราเปนเราก็ไปเปนที่หนองผือ ขึ้นไปเลาให
ทานฟงทานรูสึกเมตตาตื่นเตนมากนะ เพราะเปนเหมือนกันทานวา จิตเราลงก็ลงแบบ
เดียวกัน พรึบนี้หมดเลย โลกธาตุวางหมดเลย อัศจรรยเกินเหตุเกินผลอยูอยางน้ัน ก็
มาเลาถวายทาน ทานก็รูสึกมีความเมตตาตื่นเตนกับความเปนของเรา ทีนี้ ๒-๓ วันมา
ทําใหมันเปนอยางน้ันมันไมเปน กลับไปหาทานบอกวา ทีนี้มันไมเปนอยางน้ัน ทานดุ
เอาเสียแหลกเลย มันเปนบาหรือ มันเปนแลวมันก็แลวไปแลวมันผานไปแลวไปยุงมัน
อะไร มันจะเปนใหมก็เกิดขึ้นจากปจจุบันทานวา มันจะเปนเรื่องอะไรเกิดขึ้นจากจติต
ภาวนา อยาไปคาดไปคิดผิดทั้งเพ 

เราก็ไมลืมทานดุเอา ๒-๓ วันหลังวาจะทําใหเปนอยางน้ันอีกมันไมเปน จึงไป
กราบเรียนทาน ทานดุเอาเสียแหลกเลย ผมก็เปนหนเดียวเทานั้นละ คือเปนแบบ
เดียวกัน ทานเลาใหฟงอยูที่ถ้ําสาริกาผีใหญมาตีทาน แตเราไมมีผีใหญผนีอย เปนแต
เพียงจิตมันลงพรึบนี้วางหมดเลย โลงหมดเลย มาเลาใหทานฟง ทานกพ็อใจ รูสึกทาน
เมตตาตื่นเตนดวย แลวคราวหลังน้ีทําอีกจะใหเปนอยางน้ันมันไมเปน ไปกราบเรียน
ทานอีก ทานเลยดุเอาเสียแหลกเลย มันเปนบาอะไร เปนแลวมันก็แลวไปแลวมันเปน
อะไรอกี มันจะเปนมันก็เปนปจจุบันของมัน แตเราเปนนี้เราคิดไวเมื่อไรมนัยังไดทานวา 
มันจะเปนมันก็เปนของมันเองทานวา นี่ละอยูทีห่นองผือเปนหนหนึ่ง คลายคลึงกันกับ
หลวงปูมั่นเราเปนที่ถ้ําสาริกา อันนั้นทานมีผีใหญมา เราไมมี ผีใหญผีนอยไมม ี

นั่นละการนั่งภาวนา เวลามันลงถึงแดนอัศจรรย อัศจรรยจริงๆ นะ โลกน้ีวาง
หมดเลย หมดเลย ไมมตีนไมภูเขาดินฟาอากาศ ความวางน้ีครอบหมดเลย นั่นละที่วา
อัศจรรย จิตลงถึงแดนอศัจรรยถึงจริงๆ เราเคยเปนแลวจึงพูดไดอยางอาจหาญชาญชัย 
แตถามันเปนนั้นแลวอยาไปยึด เปนแลวมันผานไปแลวใหผานไป อยาไปยึดมาเปน
อารมณ เวลาทําก็ใหทําปจจุบัน มันจะขึ้นแบบนั้นหรือขึ้นแบบใด มันจะขึ้นของมันเอง 
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ก็เปนอยางน้ัน หลวงปูมั่นทานพิสดารมาก ทานเปนนิสัยโพธิญาณ ทานปรารถนาพุทธ
ภูมิ ครั้นเวลาจะเขาดายเขาเข็มจิตจะหลุดจะพนไป สายพุทธภูมิผานเขามาถอยเสียๆ 
ทานวา ถอยเสีย จากน้ันมาก็เลยของดเรื่องพุทธภูมิ ขอแตความพนทุกขอยางเดียวก็พอ 
พอวางั้นจิตก็พุงเลย ทะลุไดเลย นั่น 

พุทธภูมขิวางไวๆ พอจติจะเขาดายเขาเข็มทีไรสายพุทธภูมิจะผานเขามา ระลึก
สายพุทธภูมแิลวก็ถอยจติๆ ทีนี้มันอยากพนทุกขเปนกําลังทานวา เอาละถึงจะเปนพทุธ
ภูมิไมเปนพทุธภูมิกข็อความพนทุกขอยางเดียวแลวพอ พอทานปลอยคําอธิษฐานเปน
พุทธภูมิจติกพ็ุงเลย ทานจึงไดพนทกุขไป เพราะฉะนั้นลวดลายพุทธภูมิของทานจึงมอียู 
ความรูของทานพิสดารมากทีเดียว 

ความรูทางดานจติตภาวนาพิสดารมากนะ ไมไดเหมือนนอกๆ เราไปที่ไหนก็
เห็น เขาเห็นเราเห็น ไมเห็นเปนของแปลกอะไรเห็นอยางน้ี ตาในเวลาตาใจมันออกเห็น
มันไมเปนอยางน้ัน มันเห็นสิ่งที่เราไมเคยรูเคยเห็นดวยตาของเรานะ แตใจนี้มันไปเห็น
หมด ไปรูไปเห็นแลวยอมรับดวยนะ พวกเปรตพวกผีพวกสัตวนรกอเวจีมันก็
เหมือนกับเราไปดูเรือนจํานั่น เรือนจําและนักโทษมันก็เห็นชัดๆ ปฏิเสธกันไดยังไง 
เมืองเปรตเมืองผมีันก็แบบเดียวกัน เวลาไปเจอเขาแลวก็ยอมรับความจริงๆ มา 

อยางที่แมชแีกวแกเลา แกพิสดารมากนะ แกไปเห็นพวกผี แกวาดูพวกผี.บานผี 
ตรงบริเวณของผีเสวยกรรมไปเห็น แลวก็มีพวกกรงขังมันอยูในนี้ เปนกรงๆ กรงขัง แก
ก็ไปถาม พวกน้ันอยูสะดวกสบาย แลวพวกนี้ทําไมจึงตองถกูขังเอาไวละ แกไปถามเขา 
ผีจําพวกหนึ่งถูกขังไวไมออกมาเพนพาน หัวหนาผีเขาก็บอกวา ผีเหลานี้ผีอันธพาล 
ปลอยออกไปไมไดไปเพนพาน นั่นฟงซินะ ไปอาละวาดผีทั้งหลายใหไดรับความทุกข
ความลําบากเพราะผีเหลานี้ จึงตองจบัผีเหลานี้มาขังเอาไว นี่ผีอันธพาล 

แกรูแปลกๆ นะผูเฒาแมแกว ใครเคยไดยินเมื่อไร อยูในวงผีก็ยังมีผีอนัธพาล 
มีเรือนจําผีอีก ขังผีไวในเรือนจําพวกอันธพาล แกพิสดารมากเรื่องความรูอยางน้ี แมชี
แกวพิสดารมากทีเดียว เร่ืองทายเรานี้ไมผิด ไมมีผิดเลย กว็ัดเขาอยูทางโนน บานอยู
ตรงกลาง วัดเราอยูทางโนน เราจะไปไหนเราเปนนิสัยของเรา เราไมเคยยุงกับใคร จะ
ไปไหนเราไปเลย พอเราไปทางโนนปบทางนี้รูแลวนะ ไปแลวนะวันนี้ ไปแลวไปดูซิ ไป
ดูเห็นแตกุฏิ ไปแลว พอวามาแลวมาจริงๆ อันนี้ไมผิดเลย แกทายทั้งการออกทัง้การ
เขาไมมีผิด วันนี้มาถึงแลวนะ ไปดูกถ็ึงจริงๆ อันนี้แกแมนยํามากไมผิด 

นั่นละการภาวนาเปนอยางนั้นละแปลกๆ เร่ืองที่แมนยําคือการเขาการออกของ
เรา ไมมีผิดเลย พอฉันเสร็จแลวเราจะไปไหนเราไปของเรา แย็บเดียวเตรียมของไปเลย 
ทางโนนบอกแลวนะบอกเพื่อนฝงูแลว ไปแลวนะวันนี้ เย็นหมดเลยแถวนี้ แนะ เวลาจะ
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เปดออกแกก็บอกวาเย็นหมดเลยแถวนี้ ไปแลว ใหคนไปดู ไปแลว ถาเรากลับมาก็ 
มาแลวนะวันนี้มาแลว เตรียมหุงขาวหมอหนึ่งไวกับจีบหมาก อันนี้เปนเครื่องหมาย ถา
เรามามีหมอหุงขาวหมอหนึ่งเทานี้ แลวกับจีบหมากมา พวกแมชีแมขาวมา เราไปเห็น
อันนี้มาเราก็ถาม แลวหมอขาวกับจีบหมากนี้จีบทุกวันเหรอ ไมไดจีบทกุวัน แลวทําไม
จีบ จีบเฉพาะทานมา คุณแมบอกมาถึงแลว ใหจีบหมากจีบพลู ถูกตองเลยไมมีผิดนะ 
มาถึงแลวนะวันนี้ จีบหมากแลวหุงขาวหมอเล็กไวประจํา แนะ มาถึงก็บอกมาถึงไมตอง
มาถามรูแลวทางนูนมาถึงแลว พอออกไปแลวก็บอกวาไปแลวนะวันนี้ ไปดู ไปแลว 
อยางน้ีแมนยํา แมนยํามากเกี่ยวกับเรื่องการเขาการออกของเรา 

วัดเขาอยูทางโนน บานอยูทางนี้ วัดเราอยูทางโนน เราจะไปไหนมาไหนก็ไปของ
เราเอง แตเขาทราบทางโนน แกก็ผานไดเร็วนะ ป ๒๔๙๕ แกผานได เราไปที่นั่น ๙๔     
ป ๙๕ แกกผ็านได ๙๓ มาจําพรรษาหนองผือ ปพอแมครูจารยมั่นมรณภาพแลว วัด
หนองผือเปนวัดที่มีบุญมีคุณตอพระเณรทั้งหลายมาก เราจึงตองยอนกลับมาจําพรรษา
ที่นั่น พอพรรษาที่ ๙๔ ก็ไปหวยทราย ๙๔-๙๕-๙๖-๙๗ ไปอยูหวยทราย ๔ ปก็ลง
ทางจันท จากน้ันก็ยอนมาสรางวัดที่นี่ 

แมชีสมัยปจจุบันก็มีแมชีแกวเดนมากความรูแปลกๆ ตางๆ แกรูกวางขวางมาก 
ถึงขนาดพอแมครูจารยมั่นไมใหภาวนา เราไปนี้หามไมใหภาวนา แลวทานก็ยังทิ้งทาย
ไวดวยวา เอา ตอไปจะมีผูมาสอนทานวา ก็พอดีระยะแกสนใจอยากภาวนามากที่สุด 
จนกระทั่งหนีจากผัวไปบวช ก็พอดเีปนจังหวะที่เราไป แกก็ผานไดในระยะนั้น วนันี้มี
เทานั้นละไมมีอะไร เอาละพอ...  

(โรงพยาบาลวานรนิวาสมากราบขอเมตตาเครื่องมือการแพทยดังน้ี ๑. เครื่อง
กระตุกหัวใจจํานวน ๑ เครื่อง ๓๑๕,๐๐ บาท ๒. เครื่องทําฟนจํานวน ๑ เครื่อง 
๔๓๘,๐๐ บาท ๒ รายการรวมเปน ๗๕๓,๐๐๐ บาท) เออ ให 
 

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/

