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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อบายวันที่ ๑๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
ถึงนิพพานไดจากการสรางความดี 

 ในวัดนี้ไมมีใครทองเที่ยวเขาไปละ เพราะเปนทําเลของพระภาวนา จากศาลานี้เขา
ไปขางในเปนบริเวณพระทานภาวนา ไมมีใครเขาไปละ คนมาก็ถึงแคบริเวณศาลาน้ีแลวก็
ออกๆ ทัง้นั้น ไมไดเขาไป หากจะเปนกรณีพิเศษอยางน้ี จะเขาไปก็ตองมพีระนําเขาไป ไป
ดูเปนกิจจะลักษณะจริงๆ แลวออก ตามธรรมดาไมมีใครเขา ไมใหเขา 

...พูดถึงเร่ืองการยุงน้ี หลวงตายุงมากนะ ไมคอยมีเวลาวางในวันหนึ่งๆ แตเราก็
ทนเอา ลําบากลําบนขนาดไหนเราก็บึกบึน เพราะเห็นแกใจของประชาชน ถาเห็นแกใจเรา
แลว เราไมไปไหนละ แตนี่เห็นใจผูอื่น อุตสาหพยายามตะเกียกตะกายไป สําหรับเจาของ
เองมันหมดกําลังแลว มันไมอยากไปไหนมาไหนแหละทุกวันนี้ มันหมดกาํลัง  
 นี่คงจะหลายจังหวัดละมังมานี่ ทีม่านี่มีหลายจังหวัดละมัง (๓-๔ จังหวัดคะ) 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กรุงเทพฯ นครปฐม เมื่อวานนี้ก็กฐินวัดปาบานตาด คนนี้แนน
หมดเลย จนหาที่จอดรถไมได ตัง้แตเขามาสี่แยกนูน ที่จอดรถไมมีเลย ถงึขนาดนั้นละ คน
มากเมื่อวานนี้ 
 วันนี้เห็นพี่นองทัง้หลายเขาวัดเขาวา ไปทําบุญใหทานทอดกฐิน หลวงตารูสึกวา
ซาบซึ้งใจกับพี่นองทัง้หลายเปนอยางมากทีเดียว เพราะการบุญการกุศลนี้เปนธรรมสมบัติ 
พึ่งเปนพึ่งตายได สวนกิจการงานภายนอก เราก็อาศัยตามธาตุขันธที่จําเปนตองอาศยัเขา
เทานั้นแหละ สวนจิตใจไมไดอาศัยวัตถุทัง้หลายเหลานี้ มีเงินทองขาวของกองเทาภูเขา ก็
ไมมีความหมายสําหรับใจ บุญกุศลที่เกิดจากการใหทาน รักษาศีล เจริญเมตตาภาวนานี้
ตางหากที่เปนธรรมสมบัติเขาสูใจ พาไปสูสุคติโลกสวรรคนิพพานไดโดยไมตองสงสัย  
 จอมปราชญทั้งหลายทานหลุดพนจากทกุขไป เพราะการสรางบุญสรางกุศล ไมใช
เพราะการสรางบาปสรางกรรม แลวพาสัตวโลกจมลงในนรก จึงขอใหพากันตั้งอกตั้งใจ 
เวลาจะหลับจะนอน อยาลืมในวันหนึ่งคืนหนึ่ง ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งถึงค่ํา แลวรอบไป
เปน ๒๔ ชั่วโมง ควรจะไดไหวพระ นั่งสงบใจอยางนอยสัก ๕ นาทีก็ยังดี คอืใจของเรานี้มัน
ดีดมันดิ้นอยูตลอด ไปอยูที่ไหนจิตนี้ไมอยู มันดดีมันดิ้น จะเอาอะไรมาสงบระงับมันไมได 
ตองเอาธรรม เชนการภาวนา พุทโธๆ หรือธัมโม หรือสังโฆ ดวยความมีสติเปนสําคัญ ให
กํากับใจเอาไว ใหใจบริกรรมคําวาพุทโธก็ได ธมัโมก็ได สังโฆก็ได และมีสติจับอยูนั้น 
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ไมใหจิตมันวอกแวกคลอนแคลน ไปตามนิสัยของมันซึ่งอยูไมเปนสุข ใหมันอยูเปนสุขสงบ
เย็นใจดวยการภาวนา เวลาเราจะสงบใจกอนจะนอน ขอใหไดสงบใจกับศีลกับธรรม
เสียกอน จะเปนสมบัติอนัสําคัญเขาสูจิตใจเรา 

การคิดการอานปรุงแตงยุงเหยิงวุนวายกับโลกนั้นไมมีส้ินสุด ไมวาคนมีคนจน ยุง
และเปนทุกขเหมือนกันหมด เพราะใจนี้มันกวนเจาของ คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ คิดไมหยุดไม
ถอยกค็อืใจ ตองเอาธรรมเขาไปสงบระงับ ใหความคิดความปรุงทั้งหลายนี้สงบตัวลง เมื่อ
ความคิดความปรุงซึ่งเปนเครื่องยุแหยกอกวนนี้สงบตัวลงแลว ใจก็สงบเย็นสบาย เชน นัก
ภาวนาทานนั่งภาวนา จะนั่งขัดสมาธิ พับเพียบ หรือทาใดก็ได แตจตินั้นใหมีธรรมเปน
เครื่องกํากับ เชน พุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆ เปนตน มีสติกํากับไมใหมันคิดปรุงแตง
เร่ืองราวทั้งหลายที่เคยคิดมา ใหคิดเฉพาะเรื่องบทธรรม มีสติกํากับใจของเราจะคอยสงบ
ลงๆ เมื่อใจสงบแลวเราจะเห็นความสุขชัดเจนวามีอยูที่ใจ 

โลกทั้งหลายวิ่งหาความสุขทั่วโลกดินแดน ไมมีใครเจอความสุขนะ เพราะกิเลสพา
วิ่ง วิ่งไปไหนก็ยิ่งทุกขยิง่เดือดรอนวุนวายไมมีส้ินสุด คือกิเลสพาสัตวโลกใหคิดใหปรุงยุง
เหยิงวุนวาย แตถาคิดเรื่องอรรถเรื่องธรรมเขาสูใจแลว จิตจะเขาสูความสงบ เมื่อจิตสงบ
แลวจะเย็นใจสบายใจ เชน เรานั่งภาวนาพุทโธ จิตใหอยูกับพุทโธ สติกํากับอยูนั้น ไมใหคิด
เร่ืองอื่น นอกจากคําวาพุทโธอยางเดียว นั่นนะเวลาน้ันแลวจิตจะสงบเย็นใจสบายใจ ทีนี้
คุณคาราคาทั้งหลายที่เราเสาะแสวงหาทั่วโลกดินแดน วาอะไรจะวิเศษวิโสไมมี กลับมามีอยู
ที่ใจดวงสงบจากการภาวนานี้แล ถาสงบจากการภาวนาแลว เราจะเห็นคุณคาของใจเรา 

เวลานี้ใจเรามันเปนบอย มันวิ่งเตนกบัสิ่งน้ันสิ่งน้ี หาสาระไมสาระไมสําคัญ มันหาก
วิ่งของมันเอง แลวทําเจาของใหเดือดรอนวุนวาย แมที่สุดนอนก็ไมหลับ เวลามันคิดมากๆ 
นอนไมหลับก็มี เพราะมนัคิดมาก ถาคิดใหหนักกวานั้น จนกลายเปนบาไปเลยก็มี เพราะ
สติไมมี จิตก็เปนบาไปได จึงตองเอาธรรมเขาระงับ สติจับเขาไปใหมีความรูตัวอยูกับคํา
บริกรรมภาวนา จิตมันจะวุนวายไปไหนก็ตาม มันจะหดตัวเขามา เหมือนเราดึงจอมแหที่
ตากอยูนั้น พอจับจอมแหดึงแลว ตีนแหมันจะหดเขามาๆ มาเปนกองแห ทีนี้จิตของเรานี้
มันสายไปทั่วโลกดินแดน เหมือนเขาตากแหเอาไว พอเราภาวนาพุทโธ ก็เหมือนจับจอม
แหดึงเขามา จิตสงบแนวเขามา เปนกองแหงความรูเดนอยูภายในใจ นั่นละเราจะเห็น
ความแปลกประหลาดอัศจรรยขึ้นที่ใจของเรา 

ไมมีส่ิงใดอศัจรรยในโลกนี้ มีแตใจกับธรรมเทานั้น ถาเอาธรรมเขาไปอบรมจิตใจ 
ใจจะมีความสงบรมเย็นแลวเปนสุข มีคามีราคาขึ้นกับตัวเอง ไมตองไปหาคาราคาที่ไหน
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แหละ ถาลงใจกับธรรมไดสัมผัสกันใหเกิดความสงบเย็นใจแลว คุณคาราคาจะขึ้นที่นั่น อยู
ที่ไหนก็สะดวกสบาย ใหพากันจําเอา 
 เราเปนลูกชาวพุทธ อยาปลอยอยาวางธรรมจนเกินไป ตื่นขึน้มาวันหนึ่งจนกระทั่ง
หลับ ไมมีพุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆ ติดใจบางน่ีมันเหลือประมาณนะ ควรจะมีพุทโธ 
หรือธัมโม สังโฆ เปนบทบริกรรมภาวนาใหอยูนั้นสงบ แมไมไดมากเพียง ๕ นาที กอนจะ
หลับนอนก็ยังดี ใจจะไดสงบเย็นในเวลาหยุดงานจากงานอื่นๆ ซึ่งเปนฟนเปนไฟ เขามาสู
งานพุทโธ ธมัโม หรือสังโฆ นี้ซึ่งเปนงานน้ําดับไฟ จะเย็นขึน้ที่นี่ละ ใหพากันจําเอาพี่นอง
ทั้งหลาย 
 เราเกิดในทามกลางแหงพุทธศาสนา นับวามีวาสนาแลว อยาปลอยอรรถปลอย
ธรรมใหผานจิตใจกาลเวลาไปเปลาๆ แลวก็ตายทิ้งเปลาๆ เหมือนทอนไมทอนฟน ทอนไม
ทอนฟนตายแลวเขาไมไปตกนรกขึ้นสวรรคชั้นพรหม แตคนตายนี้ใจลงนรกได ไปสวรรค
ชั้นพรหมถึงนิพพานก็ได จากการทําดีและทําชั่ว ถาทําแตความชั่วแลวก็พาเจาของใหจม
ลงๆ สุดทายก็จมลงถงึมหันตทุกข แตคนทําดีสรางความดีงามขึ้นมา ก็คอยฟนขึ้นมาๆ 
อยางนอยกม็าเกิดเปนมนุษย จากน้ันก็เปนเทวบุตรเทวดา อินทรพรหมไป จนถึงนิพพาน
ไดจากการสรางความดี  
 จึงขอใหพี่นองทัง้หลายพากันสรางความดี เวลาจะหลับจะนอนอยาลืมคําบริกรรม
ภาวนาพุทโธๆ ใหหลับกับพุทโธนั้นแหละเปนการดี พากันจําเอา วันนี้เทศนเพียงเทานี้
แหละ เพราะวันนี้เทศนมากตอมาก ไมทราบวากี่กัณฑ เทศนสอนประชาชนที่เขามา
เกี่ยวของ เทศนไปเทศนมาเจาของก็เหน็ดเหนื่อย จึงเทศนเพียงเทานี้ 
 ขอฝากธรรมนี้ไวกับหัวใจทานทั้งหลาย อยาปลอยอยาวาง จากวัดปาบานตาดไป
แลว อยาจากธรรมคือคาํบริกรรมภาวนา แมที่สุดนั่งรถไปก็ใหนึกภาวนาพุทโธๆ ไป จะ
เปนผูชุมเย็นๆ อยูกับพระพุทธเจาคือพุทโธ อยูกับพระธรรมคือพทุโธ อยูกับพระสงฆคือ
พุทโธ จะเย็นใจ ไปบนรถ นั่งรถไปกใ็หมีพุทโธ เอาเพียงเทานั้นแหละ ตอไปนี้จะใหศีลให
พร แลวจะไดกลับบานกลับเรือนของตน 
พูดทายเทศน 
 ใครยังไมเคยเห็นหลวงตาก็ดูเสีย วันนี้ตั้งหนามาดูหลวงตา มาฟงธรรมะหลวงตา 
ใหดูใหฟงใหถึงใจถึงตานะ แลวกลับไปดวยพุทโธๆ ติดใจไป เทานั้นละ ฝากธรรมไวกับใจ
ทานทั้งหลาย 
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 เมื่อวานนี้ไปกราบพอแมครูจารยที่พิพิธภัณฑ คนก็แนนเลย เขาก็มาทอดกฐิน
เหมือนกัน ทอดกฐินแลวเขาจะกลับ เขามาที่นั่น เขาก็ไมเคยเห็นเรา พอใครเจอเขาปบจํา
ไดเลยๆ คงจะเห็นจากทีวีนะ เขารุมใสเลย เราก็เลยนั่งให ๒ นาที มันรุมเขามาเลย เรานั่ง
ให ๒ นาที ลุกจากนี้ก็ขึ้นรถมาเลย เต็มวัดสุทธาวาส วานนี้รถไมรูกี่คัน เขาไปทอดกฐินที่
นั่นที่นี่มา  
 ที่วาวัดปาสุทธาวาสนั้นพูดตามชือ่ดัง้เดิม คือแตกอนเขาเรียกดงบาก ตรงนั้นเปนดง
ทั้งหมดเลย ไมมีบานคนแมหลังคาเดียว ที่ทําการอันนั้น กวางๆ เปนที่ทําราชการ ที่เต็มไป
หมดนั้นแตกอนเปนดงทั้งหมด เขามีสนามบินอยูทางที่จะเขา สนามบินกวางขวางสุด
สายตา เพราะเครื่องบินแตกอน มันทําสนามกวางๆ ลง มันไมไดทําลงแบบทางคอนกรตี 
ทํากวางๆ แถวนั้นไมมีบานคนนะ เราทันไดไปเห็นอยู เขาเรียกวาวัดปาสุทธาวาส สมควร 
เพราะไมมีบานเลยแมหลังคาเดียว ที่เต็มอยูแตบานทุกวันนี้นะ ไมมีบานเลย ไปบิณฑบาต
ตัวจังหวัด ๒ กิโล เขามานี่ก็เปนดงทั้งหมดเลย เขาเรียกดงบาก นั่นละที่ใหชื่อวาวัดปา
สุทธาวาส เหมาะสมเพราะไมมีบาน เดี๋ยวนี้ดูซินะ ปามีที่ไหน มีแตบานเต็มไปหมดเลย  
 เราไปป ๒๔๘๐ เทาไรนะ ก็ยังทันไดเห็นปาอยู เปนปาทั้งน้ัน ตอนนั้นยังไมมีบาน
คนเลย มีสนามบินอยูโนน ทางที่จะเขานี้เปนสนามบิน โลง มีแตวัวแตควายกินหญาอยูเต็ม
สนาม บานคนไมมี เปน พ.ศ.๒๔๘๔ หรือไง เราไปถึงที่นั่นเปนครั้งแรก ไปสุทธาวาส แลว
วดัก็เปนปาทั้งหมดเลย สมควรที่วาวัดปาสุทธาวาส ขางนอกขางในทีไ่หนมีแตดงทัง้หมด
เลย ไมมีบานคน แตเดี๋ยวนี้ดูซิ มันเปนบานคนทั้งหมดแลว  
 นี่เราไปหาพอแมครูจารยมั่นเปนครั้งแรกละ เดินทางไปองคเดียว ก็ไปพักที่
สุทธาวาส ดูเหมือนได ๒ คืนเทานั้นละ พักอยูนั้น ๒ คืน เปนปาลวนๆ นะ วัดปาโดยแท 
จากน้ันก็เดินทางไปหาทาน ฉันเสร็จแลวก็เดินทาง เร่ืองถนนหนทางไมตองพดู ไมมี รถไม
มี เดิน ฉันเสร็จแลวก็ไป ไปถึงทีแรกบานโคกเสียกอน มืดพอดี เดินไปถึงนั้นแลวก็ไปเจอ
โยมในหมูบาน ไหนไดทราบวาทานอาจารยมั่น อยูวัดปาบานโคกนี่ใชไหม บอกวาใช ทาน
เพิ่งมาสรางอยูที่นี่ อยูทางตะวันตกวางั้น ไหนละทางไปไหน แกก็เลยพาเราไปหาทางที่จะ
ตอเขาไปวัดบานโคกนั่นละ คือทางมนัเปนปา เปนทางคนเขาไป เขาไปถงึนั้นมืดแลว  
 ไป...ทานก็เดินจงกรมอยูขางๆ ไมเห็นเพราะไปกลางคืน เขาชี้บอกเราก็ไปตามทาง 
ทางก็พอเปนดานๆ เขาไปแลวก็ไปดู เขาบอกวา นี่ละไปเสนนี้ละ มาก็ถูกจริงๆ เขาถึงวัด 
แลวทานเดินจงกรมอยูนัน้ เราไมเห็น พอเขาไปแลวมีกุฏิหลังหนึ่งอยูขางๆ น้ัน เราผานเขา
มานี้ก็มีศาลาหลังเล็กๆ พอใหสงสัยดีๆ วา เอ จะเปนศาลาหรือเปนกุฏินา สงสัย ยืนดู



 ๕
ศาลา ทานกั้นหองอยูศาลาเล็กๆ แลวทานเดินจงกรมอยูขางๆ กลางคืนไมเห็นทาน กําลัง
ยืนเซอรําพึงถึงเร่ืองศาลา นี้จะเปนศาลาหรือเปนกุฏินา ถาเปนกุฏิก็จะใหญไปสักหนอย ถา
เปนศาลาก็จะเล็กไปสักนิดหนึ่งเราวางั้น ความจริงก็คือศาลานั่นแหละ  
 ทานยืนอยูนี้ เราเดินไปเซอๆ ปุบขึน้มา ใครมานี่ทานวา อยูขางๆ นี่ นี่ละที่วา
กระผม ทานก็แผดขึ้นเลย นั่นเห็นไหมธรรมทาน เงียบๆ พระเดินจงกรม มพีระอยู
ประมาณสัก ๘ องค ๙ องค เสียงขึ้นเลยเชียว อันผมๆ ตัง้แตคนหัวลานมันก็มีผมตรงที่
มันไมลาน คานซินะ เราก็เปลี่ยนปุบเลย กระผมชื่อพระมหาบัว เออ กว็างั้นซี อันนี้ผมๆ 
ตั้งแตเด็กมนักม็ีผม เอาอีกแหละ ทานจึงไดใสเอาอยางหนัก แหมทานเทศนเต็มเหนี่ยวเลย 
สมเจตนาของเราที่มุงไปหาทานจริงๆ เสียงนี้ล่ันเลยเชียว  
 ก็พอดีกับเราก็มุงเต็มที่ในธรรมทั้งหลายจากทาน ทานก็เทศนเต็มเหนี่ยวเลย ถึงใจ 
ถึงใจในวันนั้นเปนวันแรกเลย เร่ืองมรรคผลนิพพาน เพราะเราสงสัยมรรคผลนิพพาน 
ทั้งๆ ทีอ่านเรื่องมรรคผลนิพพานแตก็สงสัยอยูนัน่ละ ทานก็มาไลเขาไป ทานมาหาอะไร 
มาหามรรคผลนิพพานเหรอ นั่น ขึ้นแลวนะ ตนไมเปนตนไม ภูเขาเปนภูเขา ดินฟาอากาศ
เปนดินฟาอากาศ ไมใชกิเลสไมใชธรรม ไมใชมรรคผลนิพพาน มรรคผลนิพพานแท กิเลส
แทอยูที่จิต นั่น ไลเขา ทานใสเปรี้ยงๆ เลย ฟงอยางถึงใจ 

นั่นละที่ความสงสัยในมรรคผลนิพพานขาดสะบั้นไปหมด ทั้งๆ ที่จติมีกิเลส แต
มรรคผลนิพพานใหสงสัยไมมีเลย นั่นละอํานาจธรรมของทาน ทานชี้ลงที่ใจๆ ปฏิเสธ
ทั้งหมดขางนอก ไมใชกเิลสไมใชธรรม ไมใชมรรคผลนิพพาน กิเลสแทธรรมแท มรรคผล
นิพพานแทอยูที่จิต เอา เบิกออกดวยจิตตภาวนา ทานจะไดเห็นธรรมแทกิเลสแทที่จิตนี้
แหละ ไมเห็นที่อื่นที่ใดเลย ใหดูตรงนี้ ฟงอยางถึงใจแลว ตั้งแตนั้นมาซัดใหญเลยเรา 
เพราะนิสัยเราพูดถึงเร่ืองความจริง จริงจังมาก จะเขาขั้นผาดโผนนูนแหละ ถาลงไดลงใจ
ตรงไหนแลวขาดสะบั้นเลยเชียว อันนี้ก็เหมือนกัน ฟงทานเทศนเร่ืองมรรคผลนิพพาน 
เหมือนอยูชัว่เอื้อมๆ นี่ละมันดึงความพากเพียรของเราไป เอาละ พอละที่นี่ มัน ๒ พัก ๓ 
พักแลว มันจะตายแลวนะ เทศน ๒ พัก ๓ พกั วันนี้จนไมมีเสียงเทศนแลว ออนลงๆ เอา
ละเลิก   

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

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

