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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ใครจะเปนสมภาร 
 (แมบังอร ชลบุรี ถวายของมา ๔ รายการมี น้ํามันพืช ๓๖๐ ขวด น้ําปลา ๓๖๐ 
ขวด ขนมปง ๓๐ ปบ ผาขาว ๓๗ พบัครับ) แมบังอรศรัทธาสําคัญ เรียกวาเปนอันดับ
หนึ่งของเมอืงชล ฐานะการเงินการทองหนาที่การงานก็กวางขวางมาก แมบังอรพอเปน
คนจีน เสียไปแลวไมนาน ทานพฤกษไปอยูเขาเขียว เขาเขียวเหมาะสมมากทีเดียวกับ
การบําเพ็ญธรรม เราไดไปดูแลวไปดถูึงที่เลย ขึ้นบนเขา เดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงสัตวอยูทางใต 
เราขึ้นขางบน เปนปารกชัฏ มีสัตวมีเน้ือมีเสือ โอย สัตวทุกประเภทอยูในนั้นหมดแหละ 
ดูเหมือนจะมีถึงกระทิง วัวแดงละมังอยูที่นั่น พวกสัตวพวกหมูพวกกวาง อีเกงอะไรเต็ม
อยูนั้น 

เราไดขึ้นไปดูแลว มีกุฏิสามส่ีหลัง เปนกุฏิเหมาะสมกับผูบําเพ็ญภาวนา นั่นละที่
เขาโจมตีวา ทานพฤกษเอาเงินสงฆจากวัดปาเขาเขียวมาสรางรีสอรต เราจึงคานแทน
ทานพฤกษทนัทีเลย ใครเปนคนหาเรื่องใส เราไปดูแลว เราแกแทนเจาของสกุลทาน
พฤกษไดเลย บอกตรงๆ เลย สถานที่นั่นเปนอยางน้ันๆ  เขาวาทานเอาเงินสงฆไปสราง
รีสอรต เงินสงฆเงินแส็งอะไรมันหาเรื่องมนุษยเรา แปลกอยูนะ นี่กเ็ราไปเห็นเอง 
มันตาบอดไอคนมาหาเรื่อง ถาคนตาดีจะหาไมลง เพราะไมมีสาเหตุใดเลยพอที่จะได
เงินมาสรางรีสอรตรีแสด คนเราถาเจตนารายมันเปนไดอยางนั้นแหละ 

สกุลของทานพฤกษ เปนสกุลที่มั่งคัง่สมบูรณเปนอันดับหนึ่งในเมืองชลแหละวา
งั้นเถอะ อยูในกลางตลาด ตึกรามนี้ โถ ใหญโต การคาขายกวางขวางมาก นี่ก็สงนํ้าตาล
มาสักเทาไรเร็วๆ นี้นะ สงมาเรื่อยนะ น้ําตาลทรายสงมาเรื่อย อะไรๆ สงมาเรื่อย 
จนกระทั่งหมาก็สงมาเรื่อย หมาอยูนี่ก็มาจากเมืองชล ที่นารักๆ นี่ ไอเหาะ ไอเหิน มา
จากเมืองชลทั้งนั้น ก็ทานพฤกษละสงมา สงเครื่องบินมาลงทางนี้ เขาติดตอทางโนนให
คนมารับเขามานี ้

ที่ทานพฤกษอยูนี้เหมาะสมมากนะ เปนปาจริงๆ บนหลังเขาเขียวจริงๆ ที่
บริเวณที่ทานพักอยูมพีวกสัตวพวกเนื้อเต็มไปหมด พวกหมูพวกกวาง พวกเกงพวก
อะไร ดูจะมกีระทั่งกระทงิ วัวแดง แตมันก็ไมอยูในบริเวณนั้น หากอยูรอบๆ นั้นแหละ 
ทําเลดี  ที่นี่แหละที่วาเขาหาเรื่องใสทานพฤกษวา  เอาเงินสํานักสงฆเขาเขียวไปสรางรี
สอรต เราไปดูมันไมมอีะไรพอจะไดเงินมาสักบาทหนึ่ง ก็ไมมีทําเลที่หาเงิน มีแตทาง
จงกรมทําความเพียรภาวนา ส่ิงกอสรางตางๆ ไมมีเลย นั่นฟงซิ แลวเงินมันจะมาจาก
ไหนพอจะไดไปสรางรีสอรต เราก็คานไดทันทีเลยก็เราไปเห็นเอง ตอบเลยทันที ใคร
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มันตาบอดเหรอ มันหาเรื่องมาฟอง ไปดูเสียกอนจะไมมีทางฟอง นี่มันคนตาบอดฟอง
อยู เราตาดีเราแกแทน เราแกเลยก็เราไปเห็นแลว อยางน้ันละหลวงตาบัวไมไดถอยใคร
นะ ถาผิดหลักความจริงแลวใสเปรี้ยงเลยเทียว 

ไมวาผูใหญผูนอยไมมอีะไรเหนือธรรม ธรรมเหนือโลก เอาธรรมออกพดู เอา 
คานมา ไมมีอะไรใหญกวาธรรม ใครจะใหญโตขนาดไหนก็มีแตลมปาก ธรรมแทใหญ
แท ใหญจริงจังมาดั้งเดมิ โลกกราบไหวบูชาธรรมมาตลอด ไอใหญพองตัวขึ้นมานี้ไมมี
ใครกราบแหละ พองตัวแบบอึ่งอาง อึง่อางกับวัวในนิทานอีสปเราเอามาเทศน เขาก็เอา
ไปจากหลักธรรมไปเขียนเปนนิทานอีสปสอนนักเรียน เวลาเราเปนนักเรียนเราก็ไดอาน
นิทานอีสปอันนี้แหละ เราจึงไปเจอในคัมภีรนูน เวลาบวชไปเจอ โอ เอาออกจากนี้
นิทานอีสป 

มันมีทางที่จะวาไดมนุษยเรา สมมุติตอสมมุตมิันกเ็ปนสนามรบกัน คือสมมุติตอ
สมมุติ เชนอยางเราก็เปนสมมุติอันหนึ่ง ปากเขาก็เปนสมมุติอันหนึ่งเขาก็วาได สนาม
โลกธรรมก็คือตัวบุคคลแตละคน หนาที่การงานมากนอยเพียงไรมันหาเรื่องใสกันได
หมดนั่นแหละ ถาธรรมแลวหาไมไดนะ อยางที่เรานั่งอยูนี้ก็อยูในสนามโลกธรรม เขาไม
พอใจเขาก็จะหาเรื่องวาเราได ทั้งๆ ที่เรานั่งอยูนี้ หาเร่ืองวาหลวงตาบัวไปทําอยางน้ัน
ไปทําอยางน้ีก็ได เพราะมันเปนสมมุติดวยกัน แตความจริงที่เปนธรรมแลวไมมี อยาง
เราเราไมมี หมดโดยประการทั้งปวง ในสมมุติแดนโลกธาตุนี้หมดจากหัวใจ มีแตกิริยา
ที่ใชอยู 

นี่ละกิริยาที่แสดงอยูนี้เรียกวาสนามแหงโลกธรรม เขาพอใจเขาก็ชม เขาไม
พอใจเขาก็ตาํหนิ หรือฟองรองตางๆ ก็มีแตอนันี้ละอยูในสนามโลกธรรม สวนจิตที่
บริสุทธิ์สุดสวนแลวนั้นจะเอาอะไรไปใส มันเหนือทุกอยางแลว อยางที่เราพูด พูดอยาง
จังๆ นี้ หัวใจเราหมดแลวจากสภาพสมมุติทั้งปวง สามโลกธาตุไมมีในหัวใจเลย ปลอย
วางหมดโดยสิ้นเชิง อันนั้นใครจะไปฟองมันได แตหลวงตาบัวนี้เขาวาไดใชไหมละ มา
นั่งอยูนี้ หลวงตาบัวดุอยางน้ันเอ็ดอยางน้ียุงไปหมด พดูออกมานิดหนึ่งก็วาเอ็ด พดู
ออกมานิดหนึ่งก็วาดุ แลวจะไมใหพูด ไมมีทางพูด ลมกไ็มมีทางออก ก็ตดออกละซี 
เขาก็จะวาตดอีกแหละ 

มีแตเร่ืองยุง โลกธาตุโลกสมมุติเปนอยางน้ัน สวนจิตมันหมดโดยสิ้นเชิงเราพูด
จริงๆ เราหมดโดยสิ้นเชิง ในสามแดนโลกธาตุไมมีในจิต ปลอยวางโดยสิ้นเชิง วางเปลา
หมดเลย เรียกวา สฺุญโต โลก ํ คอืสูญจากจิต จิตนี้วางหมดไมมีอะไรเขาไปสวนเลย 
ทานวา สฺุญโต โลกํ พิจารณาโลกใหเปนของวางเปลา วางจากจิต จิตวางเสียอยาง
เดียวไมมีอะไรเขามาขวาง นั่นละทานวา สฺุญโต โลกํ พิจารณาโลกใหเปนของสูญ
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เปลา คือมันสูญภายในจิต ไมมอีะไรเขาไปผาน ก็เรียกวาจิตวางไปหมดเลย สวนธาตุ
ขันธมันไมวางแหละ ไปที่ไหนก็ถกูตําหนิติชมเปนสนามแหงโลกธรรมคือรางกายของ
เรา กิริยาแสดงออกยังไงเขาพอใจเขาก็ชม ไมพอใจเขาก็ตําหนิ อันนี้สนามโลกธรรม 
สวนใจไมมีอะไร หมดจากสมมุติทัง้ปวงแลว จะไปวาอะไรก็วาไมไดแหละ หมด มัน
เหนือแลว 

วันนี้ก็ไมมีอะไร นอกจากจะไปเยี่ยมศพทานดวงเทานั้นเอง วัดโยธานิมิตรเปน
วัดที่เราบวชอยู เราบวชอยูวัดโยธานิมิตร ๒ พรรษา จากน้ันก็ออก ออกเตลิดเปดเปง
จนกระทั่งบัดนี้ ไมเคยไดมาจําพรรษาวัดโยธานิมิตรอีกเลย ไปพกักพ็ักชั่วคราวนิด
หนอย คืนสองคืนเทานั้น วัดโยธานิมิตรนี่ทานดวงตายแลวใครจะเปนสมภาร เรา
จะตองไดพจิารณาอีกทนีึง ใหคําแนะนําอีก วัดนี้เปนวัดที่เราบวช บวชอยูที่วัดนี้แหละ 
อยูได ๒ พรรษา จากนั้นก็ออก ออกก็ออกจนกระทั่งปานนี้ ไมไดเขาไปจําพรรษาอีก
เลย ที่วัดโยธานิมิตรนี้ 

วันนี้เราอาจจะไปเยี่ยมศพทานดวงหนอย ออกจากนี้แลวก็จะไปเยี่ยมศพทาน 
แลวจะไดสืบถามดูเร่ืองราวของผูที่จะมาแทนวัด เปนสมภาร สมภารนี้สําคัญมากนะ ถา
สมภารเปนยักษเปนผีกก็นิวัดกินวาไปหมดเลย ถาสมภารเปนธรรมแลวก็ใหความ
รมเย็นแกวัดวาอาวาสตลอดประชาชน ถาสมภารไมเปนทาแลวก็เปนขาศึกตอวัด ไมใช
เร่ืองเล็กนอยนะ อยางทีท่านพระครูเสีย ตอนนั้นทานดวงยังเปนพระหนุมนอยอยู แลว
ทานเจาคุณวัดโพธิทานจะจัดพระใหมาเปนสมภารวัดนี้ เราเขาขวางทันทีเลย 

วัดโยธาเปนวัดของเราเราตองพิจารณาเสียกอน เราเห็นสมควรเราถึงจะยอมรับ 
ถาไมเห็นสมควรเราไมรับ บอกตรงๆ เลย จะเอาองคนั้นมาองคนี้มา ปด ปดหมดๆ 
สุดทายก็มาอยูทานดวง ทานดวงยังพรรษานอย นอยก็ตาม มันจะมากขึ้นทุกวันๆ นั่น
แหละ มันใหญขึ้นเรื่อยๆ เราวา นอยเปนพระดีจะเปนไรไป ใหญโตเปนยักษเปนผีใช
ไมไดเราบอก ไมใหเอามา บอกใหทานดวงเปนสมภารอยูนี้กอน เรานะสั่งเอง ทานจะ
จัดพระที่มอีายุพรรษาอะไรมาเปนสมภาร อายุพรรษาทั้งยักษทั้งผีมันมาดวยกัน ก็เรา
เห็นหมดนี่ ไมเอา ไมใหมา เราวาอยางน้ีเลย เราส่ังขาดเลยเทียว 

เอาทานดวงเปนสมภารอยูนี้ อายุพรรษานอยมันก็จะมากตอไป มันกนิทุกวัน
นี่นะเราวา มันมีตลกอยูในนั้นละ พรรษานอยก็ตาม วาเปนเด็ก เด็กก็ตามมันกินทุกวัน 
มันก็โตเราวา มันมีตลกอยูในนั้นแหละ สุดทายแกอายุพรรษาก็มาก พอดีเสียเสียแลว 
นี้ใครจะมาเปนสมภารอีก 
พูดทายเทศน 
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 วัดโยธานิมิตรนี่ก็ทานพระครูปลัดออนตา คนบานเหลา ทานมาเปนสมภารอยู
วัดโยธานิมิตร ก็มีองคเดยีวจนกระทั่งทานมรณภาพ แลวทานดวงเปนสมภารแทน ตอน
นั้นทานดวงอายุพรรษานอยมาก แตเราไปบังคับเอาเลย ทานจะเอาพระผูใหญอะไรมา
นี้ พระผูใหญองคไหนๆ เรารูหมด ดีชั่วขนาดไหน เรารูหมด เราจึงบอกไมรับ บอก ให
องคนี้เปนสมภาร ทานดวงยังเปนเด็ก เด็กก็เดก็เถอะนะ มันกินทุกวัน มนัก็โตขึ้นเราก็
วาอยางน้ี มันก็โตขึ้นจนกระทั่งตายเขาใจไหม องคนี้ละเปนสมภารแทน 

ทางวัดโพธิทานจะสงสมภารมา ไมเอา เราดันไวเลย เราพิจารณาหมดแลวองค
ไหนจะมาเปนสมภาร เรารูหมดแลว ใหองคนี้เปนสมภาร องคนี้อายุพรรษานอย นอย
มันก็จะใหญ มันกินทุกวันนี่นะ เราวางั้น เถียงกันเลย เถียงแบบนี้แหละ มีตลกอยูในนั้น 
นอยมันก็จะใหญ ก็มันกินทุกวัน สุดทายก็ทานดวงเปนสมภารมาตลอดจนกระทั่งตาย 
เห็นไหมละ ก็เรียบรอยมาตลอด สมภารเปนของงายเหรอ สมภารวัดเปนสําคัญมาก 

สวนวัดปาบานตาด หลวงตาบัวนี่เปนสมภารหลายดานมากทีเดียว สมภารพระก็
เปน สมภารโยมก็เปน สมภารหมาก็เปน มีทุกอยาง เราปกครองกวางขวางมากนะ วัด
เราเราปกครองกวางขวางมาก ปกครองทัง้พระทัง้เณร ทั้งประชาชน ปกครองทั้งหมทูั้ง
หมา อยูในวัดนี้หมดนั่นแหละ 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 
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