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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

เอานี้เปนสถานทีพ่ักเพื่อทองเที่ยว 
 (โรงพยาบาลที่ไดรับการชวยเหลือเฉพาะเครื่องมอืตาจํานวน ๑๔ โรงพยาบาล 
มูลคา ๑๒๐,๖๕๐,๐๐๐ บาท) นี่เพียงตาที่ปุบปบขึ้นอยางรวดเร็ว เงินในวัดปาบานตาด
จะไปไหน ออกชวยโลกทัง้หมด บอกวาทั้งหมดเลย เราไมเคยเก็บเอาไวสําหรับเราอะไร
ไมมี ก็เหลือเฟอ เห็นไหมอาหารกินใหตายมันก็ตาย เครื่องใชไมสอยเต็มหองเตม็หับ 
เอาไปแจกวัดนั้นวัดนี้ยังเหลือ ยังมาอีกเร่ือยๆ แจกเรื่อย เพราะวัดนี้บอกชัดเจนแลววา
ไมเก็บอะไรทั้งนั้น ไมมีเก็บ 

อยางปจจัยทีบ่ริจาควาหมื่นลานก็ยังไมสนิทใจ มากกวานั้นจะสนิทใจ เพราะ
ออกหมด เงินที่เขามาถวายเราโดยเฉพาะหรือในงานอื่นใดก็ตาม รวมเขามาหาวัดปา
บานตาดแลวออกหมดเลย ไมมีอะไรที่เราเก็บ จึงวาสงสารทั่วโลกไปเลย หนักเบามาก
นอยเพียงไรตามแตความจําเปนๆ เปนระยะๆ ที่ใหก็เรียกวาทั่วประเทศไทย ไมวาภาค
ไหนชวยทั้งนั้น ก็เราไมมีอะไรในหัวใจ คือเอาความสัตยความจริงออกมาพูดจากหัวใจ 
ไมมีล้ีลับ พดูไดตามความเปนจริงๆ เร่ือยมา 

เราไมเก็บอะไร ไมมีที่จะเก็บ ในใจก็เปดออกหมดแลวในสมมุติทั่วแดนโลกธาตุ 
ปลอยหมดโดยสิ้นเชิง เหลือแตธาตุขันธที่รับผิดชอบกันอยูนี ้ ทั้งๆ ทีป่ลอยมันแลว
เหมือนกัน หากยังมีความเกี่ยวโยงกบัความรับผิดชอบก็รับผิดชอบกันไป พาอยูพากนิ
พาหลับพานอนพาขับพาถาย นี่เรียกวารับผิดชอบ 

อยางที่บรรดาลูกศิษยลูกหามาขอสรางเจดียเรา เราบอกวายังไมเห็นดวย ใหเอา
คติธรรมความเคลื่อนไหวของเราที่เปนศีลเปนธรรมแสดงออกตอโลกนี ้ เขียนเปน
ประวัติศาสตรไปเลยจะดีกวาทําเจดียหลวงตาบัว ไมเห็นไดเร่ืองอะไร ถาเปนคติเครื่อง
เตือนใจออกเปนลายลักษณอักษรเขียนไว ก็จะเปนที่ระลึกไดนานทีเดียว ถาจะทําใหทํา
อยางน้ันเราวา ถาไมทําก็ไมทําหมด เพราะเราไมเคยสนใจอะไรเปนอารมณ เราทําเพื่อ
ประโยชนแกโลก ทําแลวผานๆ ไมเคยสนใจมายุงวาไดทําประโยชนใหโลกเทานั้นๆ ลง
ชื่อหลวงตาบัว อยากไดชื่อไดเสียงไมม ี

ชื่อพอแมตั้งใหแลวตั้งแตวันเกิด ชื่อ บัว เร่ือยมาอยางน้ี นอกนั้นไมเอา คือเรา
ทําเพื่อประโยชนแกโลกไมไดเพื่อเรา แลวจะมาเขียนอะไรเรื่องของเรา ไมเห็นจําเปน 
ถาเขียนก็ใหเปนประโยชนแกโลกไปเสีย คือเปนคติเครื่องเตือนใจสอนโลกไปเสีย 
สําหรับเราเราไมมี การชวยโลกก็เรียกวาทั่วประเทศไทย ไมเก็บคืออะไร ออกทั่ว
ประเทศตามแตความจําเปนหนักเบามากนอยที่ผานเขามาๆ เราก็ออกชวยๆ อยางน้ัน
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เร่ือยมา เราไมมีความรูสึกวาไดหนักที่แงไหน เบาในแงไหน ไมมี ความเมตตามัน
ครอบไปหมด แลวก็ใหตามนั้น นี่ก็คือผลประโยชนที่เราไดตะเกียกตะกายมาตั้งแตออก
ปฏิบัต ิ

คือการศึกษาเลาเรียนเราก็จําตามตํารับตําราแบบแปลนแผนผังมา ทีนีน้ําแบบ
แปลนแผนผังที่ไดศกึษาเลาเรียนมาออกทางภาคปฏิบัติ เรียกวาเปนการปลูกสรางบาน
สรางเรือน แปลนก็เอาออกมาจากหอง บานหลังไหนจะเอาขนาดไหนๆ เอาแปลนมา
กาง นายชางเขาก็ทําตามแปลน อันนี้เราก็นําออกมาจากปรยิัติที่ศึกษาเลาเรียนมามาก
นอยมากางออกเปนภาคปฏิบัติ เพื่อมรรคเพื่อผลตลอดเพื่อพระนิพพาน ปฏิบัติ
ตามนั้นละจนกระทั่งทกุวันนี้ 

นี่ละธรรมะพระพุทธเจา ตั้งแตตะเกียกตะกายลมลุกคลุกคลานมาเรื่อย 
จนกระทั่งถงึเปนที่พอใจหายสงสัยทุกอยาง จิตบรรจุไวซึ่งธรรมกับใจเปนอันเดียวกัน
เลยนี้หายสงสัย วาพระพุทธเจามีกีพ่ระองค พระพุทธเจาที่ตรัสรูมาๆ ไมใชนอยๆ ยัง
จะไปตอไปอกีเร่ือยไมหยุดไมถอย ตัง้แตเร่ิมแรกมามีกี่พระองค ฟงซิ ถาเราจะนับนับ
ไมไดเลยพระพุทธเจาที่ตรัสรูธรรมแลวมาสอนโลกเปนระยะๆ  

อันนี้เราก็ไมเคยคาดเคยคิด ก็คิดธรรมดาวา พระพุทธเจามีกีพ่ระองค เทานั้น
พระองค เทานี้พระองค แตกอนเราก็ไมคิด มันเปนขึ้นในจิตนี้จาขึ้นไปนี้มันวิ่งถงึกัน
หมด ไมตองถามใครเลย เรียกวาอยูทามกลาง พระพุทธเจาทรงมหาวิมุตติมหานิพพาน
ฉันใด อันนี้ก็เขาเปนอันเดียวกันแลว เปนมหาวิมุตติมหานิพพานเชนเดียวกันแลวอยู
ทามกลางแหงพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลาย ไมมีอะไรยิ่งหยอนกวากัน เปนอัน
เดียวกันหมด เหมือนน้ําในมหาสมุทร จอลงไปตรงไหนก็ถูกนํ้ามหาสมุทร 

มันเปนขึ้นในใจเองไมตองถามใครแหละ หายสงสัยทันที พระพุทธเจามีกี่
พระองค มนัจาอยูในทามกลางพระพุทธเจาทั้งหลาย เปนอันเดียวกันหมด แลวถามหา
องคไหน มนัก็อันเดียวกันนี่ นั่น ทานจึงวา นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย บรรดาพระพุทธเจา
และสาวกทั้งหลายที่ถึงความบริสุทธิ์เต็มที่แลวเหมือนกันหมดวางั้นเลย ไมมียิ่งหยอน
กวากัน อันนี้เขาปบไปแลวกเ็ปนอันเดียวกัน 

การพูดทั้งนีไ้มมีคําวาเจตนาที่จะโอจะอวด เราไมมี ไมวาใครจะมาชมเชย
สรรเสริญเยินยออะไร ติฉินนินทา มันก็มีน้ําหนักตกออกไป มันเปนสวนเกินๆ หมด 
ธรรมชาติที่พอดอีันเลิศเลอมันเหนือหมดแลว แลวจะเอาอะไรมาเทียบ วาพระพุทธเจา
มีกี่องค กอ็ยูทามกลางแหงความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลาย มันเปนอัน
เดียวกันแลว นี่จะวาวัดรอยทานเหรอ ไมไดวัด เอาความจริงมาพูดเปนอยางน้ัน ใคร
เปนเขาไปก็เปนแบบเดียวกัน เมื่อเปนแบบเดียวกันแลวจะใหพูดวายังไงถาไมพูดแบบ
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เดียวกัน ก็เปนอยางน้ัน แลวถามหาพระพุทธเจาที่ไหนก็อยูในทามกลางพระพุทธเจา
แลว ถาพูดถึงมหาวิมุตติมหานิพพานก็อยูในทามกลางมหาวิมุตติมหานิพพานดวยกัน 
เหมือนแมน้ํามหาสมุทร ไมวาขอบวาเขตไหนเปนมหาสมุทรดวยกันหมด ก็อยางน้ันละ 

นี่ละการปฏิบัติธรรม พระพุทธเจานี่ชี้นิ้วทุกพระองค สอนโลกไมมีผิดมีพลาด 
จึงเรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวๆ ทุกพระองค นอกนั้นเหลวไหลทั้งน้ัน 
เพราะเรื่องของกิเลสมีแตความเหลวไหลเต็มตัว เร่ืองของธรรมจริงตลอด ไมวา
พระพุทธเจาพระองคใดมาตรัสรู อยางทานทายไววา ขางหนานี้พระอริยเมตไตรยจะมา 
ก็เปนอยางน้ันจริงๆ บอกไววาพรุงน้ี พรุงน้ีก็จะมีจริงๆ ใชไหมละ จะเปนอื่นไปไมได 
พรุงนี้ วันนี้ เมื่อวานนี้ ผานมาจริงดวยกัน พรุงน้ีผานไปก็จริงดวยกันหมด พระพุทธเจา
ทรงทํานายดวยพระญาณก็อยางเดียวกันไมผิดกัน 

เวลาถึงขั้นมันรูแลว มันเลยความคาดความคิดทุกส่ิงทกุอยางที่เราเคยคิดเคย
อานมาแตกอน คว่ําไปเลย ธรรมชาติที่เปนความจริงโผลขึ้นมาเต็มสัดเต็มสวน ลบไป
หมดในบรรดาสิ่งสมมุตอิันจอมปลอมทั้งหลายไมมีเหลือเลย เหลือแตธรรมชาติวิมุตติ
คือพนแลวจากสมมุติทัง้ปวงเทานั้นเอง เหมือนกัน จิตดวงใดก็ตามเขาถึงน้ันแลว
เหมือนกันหมดเลย ไมไดถามหากันละ ถามหาพระพุทธเจา พระสงฆ หรือพระธรรมที่
ไหน อยูในนั้นหมดแลว นี่ละธรรม มีพระพุทธเจาเทานั้นที่มาสอนธรรมแบบนี้ใหโลก
ไดรูไดเห็น นอกนั้นไมม ีเพราะสอนอยางแนนอนๆ 

ใหพากันระวังนะ บาปบุญสดๆ รอนๆ อยูในตัวของเราทุกคน ใครทําบาป
เมื่อไรเปนบาปเมื่อนั้น อกาลิโก ไมเลือกกาลสถานที่เวล่ําเวลา ไมวาบาปวาบุญทําเมื่อไร
เปนบาปเปนบุญไมมีที่ลับที่แจง ทําเมื่อไรเปนเมื่อนั้นทั้งบาปทั้งบุญ ทานจึงเรียกวา 
อกาลิโก อกาลิโก ไมมีกาลสถานที่เวล่ําเวลามาตัดรอนไดเลย ขอใหทําลงไปเถอะ ไมวา
ดีวาชั่ว ทําลงไปผลขึ้นไปพรอมกันเลย 

พุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลว พิสูจนกันทางดานจิตตภาวนา 
อยาอานเพียงตํารับตํารา ทั้งอานไปทัง้สงสัยไป อานนิพพานนั่นแหละวา เอ นิพพานนี้มี
จริงหรือไมจริงนา ทั้งๆ ที่อานนิพพานของพระพทุธเจาทั้งหลายทานชี้ความจริงออกมา 
ตัวจอมปลอมคือผูอานนี้มันก็สงสัยตลอดเวลา พอมันกาวเขาถึงน้ันปบทีนี้หมดเลย 
หายสงสัย จะไปถามใคร แนะ ถามทานเหมือนเรา เราเหมือนทานถามหาอะไร นั่นละ
ความจริงเมื่อถึงกันแลวเปนอันเดียวกัน จะไปถามใคร 

ธรรมเหลานี้ใครพูด พูดใหมันชัดๆ เสียวา พูดอยางหลวงตาพูดอยูเวลานี้ ทาน
ผูรูนั้นยอมรับวาทานรู แตทานไมคอยพูดหนึ่ง หรืออํานาจวาสนาบุญญาภิสมภารกวาง
แคบลึกตื้นหนาบางตางกนัหนึ่ง ที่จะนํามาแสดงไดละเอียดลออมากนอยเพียงไรขึ้นอยู
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กับนิสัยวาสนา แตแกนนั้นบริสุทธิ์นั้นเหมือนกันหมด เหมือนตนไม ตนไมตนนี้ก็ชื่อ
เดียวกันแตกิ่งกานมันกแ็ตกออกไปตางๆ กัน หากเปนตนไมตนนั้นละ เชนไมตะเคียน 
ตนนี้เปนอยางน้ี ตนนั้นเปนอยางน้ัน แตตนเปนตนตะเคียน นั่นหลักใหญอยูตรงนั้น 

พวกที่เขามาศึกษาอบรมธรรมะภายในวัดนี้ก็ดี กอ็ยามาเที่ยวเพนๆ พานๆ นัก
นะ เรารําคาญมากไมพูดเฉยๆ มานี้มันเปนวัดปาบานตาด เฉพาะอยางยิง่ในครัว มัน
เปนสถานที่ทองเที่ยว ทองเที่ยวก็มาพักที่วัดปาบานตาด จากนั้นก็ออกทองเที่ยวเรๆ 
รอนๆ หาหลักหาเกณฑไมได แทนที่จะฝกหัดดัดแปลงจิตใจตัวมันดีดมันดิ้นใหเขาสู
ความสงบ เพื่อเปนความสุขความสบายบางน้ันมันไมสนใจ มาก็เลยเอานี้เปนสถานที่
พักผอนเพือ่ทองเที่ยวทีน่ั่นที่นี่ เรารูหมดคิดหมดหากไมพดู วันนี้พูดเสียบาง เมื่อเปน
เชนนั้นแลวมันจะไมหนักใจยังไงผูเปนหัวหนาของวัดนะ ก็เรารับผิดชอบทั้งหมด 

พระเณรทานเพนพานที่ไหน เอา ดูพระเณรซิ พระเณรในวัดปาบานตาดมีองค
ไหนไปเที่ยวเพนพานที่ไหนๆ ไมมี นอกจากกิจการงานที่ทําดวยความจําเปนๆ ที่จะให
เที่ยวเพนพานไมมี ถามาเปนอยางน้ันไมไดเราไลหนจีากวัดเลยทันทีไมใหอยู นี่ละ
รักษาความดิบความดีเอาไวใหกุลบุตรสุดทายไดไตเตาไปตามนั้น ถาเอาตั้งแตความ
นรกจกเปรตมานั้นมันก็มีแตสัตวนรกเต็มบานเต็มเมือง ไมมีสัตวทรงอรรถทรงธรรมไว
ในใจเลยก็ไมมีอะไรนาดูในโลกนี้ มนุษยก็มีแตเพียงวามันตางจากเขาที่ไมมีหางเทา
นั้นเอง ถาไมมีธรรมในใจมันก็ไมผิดอะไรกับสัตว เลวกวาสัตวก็มีเยอะมนษุย เลวรายที่
ทําความเดือนรอนใหแกสวนรวมมีมากทีเดียว อันนี้เลวกวาสัตว 

เวลามาก็ใหตั้งใจภาวนาบางซิ มาเพนๆ พานๆ เที่ยวนูนเที่ยวนี้ยุงน้ันยุงน้ี ฟง
แลวมันฝงใจนะ เอามาคิดอานไตรตรอง มันไมเปนเจตนาของวัดที่รับไวเพื่ออบรม
ศีลธรรม แตรับไวเพื่ออบรมลิง คาง บาง ชะนี เพนๆ พานๆ นูนๆ นี่ๆ ไมไดเร่ืองได
ราวอะไรเลย พากันจําหรือยงัพวกนี ่ เราอยูในทามกลางที่แบกอยูคับหัวอกนะ ทัง้หมด
ในวัดนี้เรารับผิดชอบทั้งนั้น อะไรจะตองเขามาถึงเราๆ นอกจากพดูหรือไมพูด เก็บ
ความรูสึกไวเหมือนไมมีๆ  แตเร่ืองคิดไมตองบอก เอาละพอ จะใหพร 
 

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/

