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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

บุญสนองบุญ 
 สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ออกจากวัดปาบานตาดทั่วประเทศไทย เวลานี้ได ๙๘ 
แหงแลว เสียงธรรมกระจายเขาสูจิตประชาชน จะคอยพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงตัวเอง 
ฟน เหมือนตนไมใบหญาที่ถูกฝนจะฟนตัวขึ้นสดเขียวงดงาม ผลิดอกออกผลขึ้นมา แต
กอนมีแตความแหงแลงภายในจิตใจ อันนั้นก็ดี อันนี้ก็ดี อันนั้นก็เดน มีตั้งแตภัยของ
หัวใจ ไมไดเปนคุณของหัวใจ มีเทาไรยิ่งดดียิ่งดิน้ ยิ่งเผาเจาของหนักเขาๆ เร่ืองของ
กิเลสมีเทาไรก็เทากับมีฟนมีไฟ ถาเร่ืองของธรรมมีมากมีนอยคอยชุมเย็นๆ มันตางกัน 
 พอพดูอยางนี้ทําใหระลึกได มันไปสมัผัส กอนจะบวชนั้นวันนั้นอาการหนัก ไข
อะไรก็ไมรู อาการหนักมาก ถงึขนาดพอกับแมมานั่งเฝาอยูสองขาง ไมพูดอะไรละมานั่ง
อยูนี้ เราก็มารําพึงในตัวเวลานั้น น่ีจิตมันไมไปไหนนะ เวลาจําเปนเขามาความดีเราได
สรางอะไรไวบาง นั่นมันคิดของมันเองนะไมมีใครบอก หากเราตายเวลานี้เราจะพอมทีี่
พึ่งที่เกาะไหม มันวิ่งถึงตั้งแตเปนเด็กเปนเล็กมา มันไปเองนะ เปนเด็กเปนเล็กไปใส
บาตรกับพอกับแม ไปวัดไปวาทําบุญใหทาน นี่เราไดสรางมา วาอยางน้ันนะเปนในจิต  

มันวิ่งถึงความดี ถาสมมตุิวาไมมีความดีแลวมีแตความชั่ว มนัก็วิ่งถึงชั่วเผาไป
เลย จิตนี้มันไขวควา ถามีความดีเกาะติดๆๆ ถามีแตความชั่วแลวรอนเปนฟนเปนไฟ 
นี้เราคิดเปนเอกเทศเทานี้ละ รูสึกวาอบอุนในใจ ระลึกไดตัง้แตเปนเด็กเปนเล็กไปใส
บาตรเราก็เคยไป ไปวัดกับพอกับแม อบอุนใจ นั่นมันหาที่เกาะหาที่ยึด แตก็ผานไป
แลว จะวาพลังอธิษฐานก็ไมเชิงมันเปนขึ้นในขณะนั้น ถาหากวาเราตายเวลานี้เราจะมี
อะไรติดเนื้อติดตัว ก็มบีุญกุศลเพียงเล็กนอยนี้ วาอยางน้ันนะ ถาเราไมตายเราก็ได
สรางความดีงามขึ้นเรื่อยๆ  

จิตหนักเขาไปทางบวช อยาใหตายเดี๋ยวนี้เลย ขอใหไดบวช มันเปนของมันเอง 
อยาตายเลยเวลานี้รูสึกวาหนักมากอยูนะ อยาดวนตายเลยขอใหไดบวชเสียกอน วา
อยางน้ันนะ แลวมันก็ฟนมาดีวันดีคืน ก็เหมาะจังหวะกับพอนั่งนํ้าตารวงใหเห็นตอหนา
ตอตา บวกกันเขา ดีดผึงเลยนะ โห น้ําตาของพอไมใชเลนนะ ทีแรกยังมีลักษณะคา
ราคาซัง พอขอใหบวชใหก็ไมตอบ ถาลงไมลงใจแลวไมตอบละ ถาลงใจแลวเปนแนเลย 
นิสัยอันนี้เปนมาแตฆราวาส มีความสัตยความจริง ไมเปนนิสัยเหลาะแหละ อะไรถาไม
ล่ันคําแลวเอาแนไมได ถาล่ันคําแลวแน  

นี่ก็เหมือนกนั พอน้ําตาพอรวงลงเทานั้นละ โห สะเทือนแรงนะ อุปสรรคตางๆ 
ที่เหมือนกับวากีดขวางอยูรอบตัวนี้น้ําตาของพอน้ีชะลางออกไดหมดเลย ถาเปนไฟก็
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เผาหมดอะไรมากีดขวาง จึงไดออกบวชพูดงายๆ เราไมลืมนะน้ําตาพอพัง ทีแรกคา
ราคาซัง ลงจุดไหนไมได พอก็ขอใหบวช พูดแลวก็เฉย ไมตอบ พอก็แนใจวาไมบวช
แลวถาเปนอยางน้ี เราถาล่ันคําไหนเปนคํานั้น พอล่ันคําวาบวชก็เอาเลย เร่ืองราว
ทั้งหลายน้ําตาพอนี้ชะลาง หรือเปนเหมือนไฟเผาแหลกหมดเลย..น้ําตา อุปสรรค
ทั้งหลายขาดสะบั้นไปหมดเลย รุนแรงมากนะ เราไมลืมสดๆ รอนๆ ที่ไดบวชและมา
บําเพ็ญ บวชใหพอดีใจ  

เวลาบวชนี้เราจะตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติตนเองตอเพศของตนคือพระ ไมใหเคลื่อน
คลาดจากหลักธรรมหลักวินัย เวลาสึกออกมาแลวจะไดอาศัยความดีนี้พาไปสวรรค คิด
ไวนะ แลวไปบวช บวชสึกออกมาไมไดคิดวาจะไปไหนนะ บวชแลวสึกออกมาแลวบุญ
กุศลที่เราทําตามความสัตยความจริงในเพศของพระนี้จะพาเราไปสวรรค เร่ิมตนนะ 
พอวาอยางน้ันก็เลยเขาบวช บวชแลวอานคัมภีรไหนเขามาสะดุดกึก๊ๆ มแีตเราเคยผิด
มาแลวๆ ตั้งแตเปนฆราวาสผิดมาเรื่อยๆ เอ อันนี้เราก็ผิดมาแลว อันนั้นเราก็ผิด
มาแลว คําวาผิดมาแลวทีนี้มาบวชเปนพระแลวยิ่งตัดๆ จะไมใหผิดอะไรเลยตอไป
เร่ือยๆ แลวก็ไปสวรรค 

ตอจากนั้นไปก็เอาละ อานหนังสือไปทานพรรณนาถึงสวรรคชั้นนั้นชั้นนี้ อาน
ไปๆ จิตคลอยตามนะ จนกระทั่งถงึนิพพาน อานไปอยากไปสวรรค ถึงนิพพานเลิศเลอ 
ดับหมดเรื่องกองทกุขทัง้หลายในโลกธาตุไมมีเหลือของจิตผูถงึนิพพานแลว อานอันนี้ 
นี่ไปสวรรคพรหมโลก ทีนี้ไมอยากไป อยากไปนิพพาน อานนิพพานดูดเขา ดูดเขาไป 
ทั้งๆ ที่อานตําราทานก็บอก ตําราก็ออกมาจากธรรมของพระพุทธเจา แตจิตใจของเรา
เมื่อมันปลอมแลว อานตําราแมจะเปนของจริงขนาดไหนมันก็ปลอมอยูในใจ อานอยู
นั่นละ เอ นิพพานมีจริงหรือไมจริงนา เห็นไหมละอานอยูนั่นนะ นิพพานจะมีจริง
หรือไมนา  

ถามีทานผูใดมาบอกใหเราลงใจไดวา มรรคผลนิพพานมีอยูอยางสมบูรณแลว
เราจะมอบกายถวายตัวตอทานผูนั้น จากน้ันแลวก็จะสละชีพเลยเพื่อนิพพาน ทีนี้สวรรค 
พรหมโลกไมเอาแลว ไมลืมนะความจริงสดๆ รอนๆ อานนิพพาน ธรรมะพระพุทธเจา
ผูทรงนิพพานนั้นละเทศนไว แตจิตเรามันสกปรก เอามาใสภาชนะสกปรกเหลวไมเปน
ทา ความสงสัยสนเทห นั่นละความสกปรก จิตมุงใสนิพพานละที่นี่ แตเร่ืองการบวชอยู
เปนพระเปนเณรนี้ไมมีใครทราบนะ คือเปนอยูลึกๆ ไมบอกใหใครทราบเลยเรื่อง
ภาวนาเปนอยูในใจ เปนอยูลําพังตัวเอง ภาวนาตลอดนะ เรียนหนังสืออยูละเมื่อไร แต
ไมเคยพูดใหใครฟง หากเปนอยูลึกๆ นั่นแหละ  
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ทีนี้ก็ลงใจวาหยุดจากการเรียนนี้จะออกปฏิบัต ิ เพื่อใหไดเปนพระอรหันตถึง
นิพพานเทานั้น เนนหนักๆ แลวทานผูใดที่จะชีแ้จงเรื่องมรรคผลนิพพานใหหายสงสัย
ได ก็มองเหน็แตหลวงปูมั่นองคเดียว พอออกจากนี้ก็บึ่งถงึทานเลย ทานก็เหมือนเปด
เรดารเอาไว มาทานก็เปรี้ยงๆ “ทานมาหาอะไร” ขึ้นเลยนะ อยางเปร้ียงปรางๆ ฟามนั
รองฟาผา เสียงเปรี้ยงปรางๆ “ทานมาหามรรคผลนิพพานเหรอ” แลวชี้ไป “ตนไม
ภูเขาดินฟาอากาศไมใชมรรคผลนิพพาน ไมใชกิเลส ไมใชธรรม ไลไปหมดทั่วแดน
โลกธาตุ ไมใชกิเลส ไมใชธรรม ไลไปหมดยนเขามาก็มาหาใจ ส่ิงทั้งหลายคือกิเลสก็ดี
ธรรมก็ดีอยูที่ใจ มรรคผลนิพพานอยูที่ใจ” ขึ้นเลยที่นี่ “ที่จะรับมรรคผลนิพพาน นรก
อเวจี ใจเทานั้นเปนผูรับ นอกนั้นไมมีอะไรรับไดเลย  

ทานขึ้นอยางขาดสะบั้นไปนะ เพราะทานเห็นใจเรา ทานกางเรดารไวแลววาเรา
มุงมั่นอยางหนักเชียว ทานก็ใสมาเปรี้ยงๆๆ เอาอยางหนัก เด็ดเฉียบขาดทีเดียว ทาน
จะไปหามรรคผลนิพพานที่ไหนๆ ที่ไหนก็ไมม ี มรรคผลนิพพานและกิเลสอยูที่หัวใจ 
เอา บุกเบิกออกดวยจิตตภาวนา ทานบอกวิธีนะ วิธีอื่นไมได เอาทางดานจิตตภาวนา
บุกเบิกออก มรรคผลนิพพานจะเปดโลงขึ้น กิเลสก็จะเจอกันที่นั่น ทําลายกันที่นั่น 
มรรคผลนิพพานก็จะเกิดที่นั่น เอาลงจุดนี้ๆๆ มีแตใจอยางเดียวเปนผูรองรับทั้งนรก 
สวรรค พรหมโลก มรรคผลนิพพาน ใจดวงนี้เปนผูรับ เอาใจดวงนี้ใหได ฟงแลวมันถงึ
ใจจริงๆ เพราะฟงดวยความตั้งอกตั้งใจ มุงหนามุงตาไปฟง ทานก็ทุมลงใหอยางเต็มที ่ 

พอออกจากศาลาเล็กๆ ของทานมาแลวยังไมถึงทีพ่ัก แลววาอยางไรที่นี่ ไดฟง
ทานแลวถึงใจเต็มที่แลวทีนี้เราจะจริงไหม คือทานเทศนนั้นจริงทุกอยาง หาที่สงสัย
ไมไดแลว เร่ืองมรรคผลนิพพานไมมคีําวาสงสัย ขาดสะบั้นไปหมด ทั้งๆ ที่กิเลสยังมอียู
นะ อํานาจแหงธรรมของทานตีขาดสะบั้นไปหมด แลวจะจริงไหมละที่นี่ ฟงเทศนทาน
ถึงใจเต็มที่แลว ทีนี้จะจริงไหม ทางนี้ตอบทันทีเลยวาตองจริง ไมจริงตายเทานั้น ลง
แลวนะนั่น ตองจริง ไมจริงตายเทานั้น เอาตายเขาแลกมรรคผลนิพพาน ไมจริงก็ตาย 
ไมตายก็ใหถงึธรรมของจริง  

ตั้งแตวันนั้นมาจึงไดสละทุกส่ิงทกุอยาง การประกอบความเพียรเอาเปนเอาตาย
เขาวาเลย ภาวนานี้ออกไปคนเดียวๆ เด็ดเดี่ยวเฉียบขาดๆ อะไรมายุงไมไดเลย เอาจริง
เอาจัง นั่นละตนเหตุมาจากไปฟงธรรมทานในคืนวันนั้น ซัดกันเต็มเหนี่ยวเลย 
จนกระทั่งหายสงสยัเรื่องมรรคผลนิพพาน หาที่ไหนมันจาอยูที่หัวใจ เมื่อถึงขดีถึงแดน
มันแลวปดไมอยู ใจเทานั้นจะเปนผูรับรู จาขึ้นที่ใจแลวไปถามอะไร อะไรจะเปนนักรู
แขงใจไมมี ใจเปนนักรูเต็มที่แลว รูอรรถรูธรรมก็เต็มหัวใจแลวสงสัยอะไร นั่นละตรง
นั้นละขาดสะบั้นไปหมดเลย..เร่ืองมรรคผลนิพพาน 
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เร่ิมมาตั้งแตพอนํ้าตารวง อะไรก็ขาดไปตามๆ กันหมด ออกมาจนกระทั่งถงึ
วาระสุดทายที่วาน่ีละเร่ืองมรรคผลนิพพาน จึงหายสงสัยแลวที่นี่ ตั้งแตบัดนั้นมาเราไม
เคยสงสัยมรรคผลนิพพาน บาปบุญนรกสวรรคจาอยูในนี้หมดเลย มรรคผลนิพพาน
เต็มอยูในนี้ ไมตองถาม มันจาออกหมด รับกันไดหมดเลย จอลงไปนี้คอือะไร เชนน้ํา
มหาสมุทรทะเลหลวงกวางแสนกวางจนจะมองหาฝงหาแดนไมเห็นไมเจอ จอลงไปนี้
มันเปนน้ํามหาสมุทรหมดเลย มีแตเร่ืองสมมุตินยิม มหาสมุทรทะเลหลวง ทีนี้พอจิต
มันสรางความดีงามเขามาก็ไหลเขามาๆ 

พอถงึมหาวิมุตติมหานิพพาน เขาไปนั้นแลวจาขึ้นมาเลย แลวเปนมหาวิมุตติ
มหานิพพานเหมือนกันหมด เหมือนกันกับมหาสมมุติมหานิยม มหาสมุทรทะเลหลวง 
น้ําไหลลงไปนั้นเปนน้ํามหาสมุทรทะเลหลวงเหมือนกันหมด เร่ืองของคนมีกิเลสเกิดที่
ใดแดนใด สูงต่ําที่ไหน เกิดในแหลงแหงมหาสมมุติมหานิยม เปนแหลงแหงกองทุกข
ทั้งนั้น ไมใชแหลงแหงความพนทุกข เกิดที่ไหนก็ตามก็เกดิอยูในแหลงแหงกองทกุข 
มหาสมมุติมหานิยม ทีนี้พอจิตพลกิเขาถึงน้ันผางนี้เปลี่ยนไปหมด ๑๐๐% เปนมหา
วิมุตติมหานิพพาน  

จอลงตรงไหนถามหาพระพุทธเจาทําไม มรรคผลนิพพานคืออะไรมันก็จาอยูใน
หัวใจ พระพุทธเจาคือพระองคใดจาอยูในหัวใจ เปนอันเดียวกันหมด จอลงไปนี้เปนน้ํา
มหาสมุทรทะเลหลวงฉันใด จิตถงึวิมตุติพระนิพพานจอลงไปผางเทานั้นเปนมหาวิมุตติ
มหานิพพานเหมือนกันหมด เพราะฉะนั้นจึงไมจําเปนจะตองทูลถามพระพุทธเจาวา
พระองคใดบาง มันเปนอันเดียวกันหมดแลวถามหาอะไร คําวาพุทธ ธรรม สงฆ เปน
อันเดียวกันแลว จาแลวหายสงสัย หมดคําวาสมมุติโดยประการทั้งปวง อดีตอนาคตไม
มี มีแตธรรมชาติที่จาอยูดวยความอัศจรรยภายในใจนี้เทานั้น 

นั่นละการสรางความดี ใหทานทั้งหลายจําเอาไว ตั้งแตลมลุกคลุกคลานก็ลมมา
โดยลําดับ มาภาวนาก็ไดอาศัยครูบาอาจารย มีหลวงปูมั่นเปนตน เกาะติดแลวก็เอาเลย 
จนกระทั่งถงึมันจาขึ้นมาเต็มหัวใจ หายสงสัยตั้งแตบัดนั้นมาแลว การสอนโลกเราจึงไม
สอนดวยความสงสัย วิทยุใครจะตั้งกี่รอยกี่พันแหงก็ตาม นั้นคือสนามธรรมะ อานเขา
ไปฟงเขาไปธรรมะจะเขาสูใจๆ จะเบิกกวางออกๆ ดวยอํานาจแหงธรรม อยางเขาตั้ง
วิทยุในที่ตางๆ เพื่อแสงแหงธรรมที่เขาสองใจ เวลาไดยินไดฟงจิตก็เปดกวางออกๆ 
เบิกออกหมดเลย มีธรรมเทานั้นจะเบิกกวางวัฏวนกองทกุขทัง้หลายออกได นอกนั้นไม
มี ใหทานทั้งหลายพากันจําเอาไว 

ฟงเถอะ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจของเรานี้มันรับมูตรรับคูถรับความสกปรก ทั้ง
เปนฟนเปนไฟเผาไหมมานานแสนนานกี่กัปกีก่ัลป ใหมันไดรับธรรมบาง พอรับธรรม
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แลวจะดับไฟทั้งหลายทีม่ันเผาในหัวอกใหลดลงไปๆ แลวจาขึ้นมา มรรคผลนิพพานอยู
ที่ไหนไมตองถาม พระพุทธเจากีพ่ระองคไมตองถาม จาลงไปเปนมหาวิมุตติมหา
นิพพานเหมือนกันหมดแลวถามกันหาอะไร ตัวใจดวงนี้ก็อยูทามกลางมรรคผลนิพพาน
แลวถามหามรรคผลนิพพานอะไร พระพทุธเจาแตละพระองคคอืมรรคผลนิพพาน
เทานั้นพอ พากันจําเอา เอาละวันนี้พูดแคนี้ละ 

วันหนึ่งๆ เราไปทําประโยชนทั้งน้ัน วันนี้เอาของไปสงโรงพยาบาลนี้ วันนั้นสง
โรงพยาบาลนั้นๆ ประจํา ดวยเงินโรงละสองหมืน่ๆ ใหเปนประจํา จันทร อังคาร พุธ 
พฤหัส ศุกร นี้ไป หาวันนี้ไปโรงนั้นโรงนี้ นี้ก็โรงพยาบาลคายประจักษ เขาวานองสาว
เราไปรักษาตัวอยูที่นั่น เขาไมเก็บสักสตางคเดียว เขาบอกวา นี่คือเปนนองสาวของ
หลวงตามหาบัวที่ทําประโยชนใหทั่วเมืองไทยเรา ไมมีใครจะทาํประโยชนไดมากเหมือน
หลวงตาองคนี้ เพราะฉะนั้นจึงขอบูชาคุณทานดวยการนอมรับบุญรับกุศลไมเอาเงิน 
นองสาวที่มารักษาไมเอาเงินเลย เขารับบุญรับกุศลจากเรา 

เพราะเราเปนพี่ชายไดทาํบุญทําประโยชนใหโลกครอบประเทศไทยวางั้น เขาไม
รับ ทีนี้เขาก็มาบอก เออ ดีละ บุญสนองบุญเราก็วางั้น เอา ถาเมื่อไมรับแลว ทางนี้ถาม
เขาไปในโรงพยาบาลขาดอะไรบางเราจะให นั่นเอาละนะ นี่ดูเหมือนไดรถคันหนึ่ง (เอา
รถคันหนึ่งไปกอนครับ แลวอยางอื่นก็วากันทีหลัง) เออๆ นี่ก็เราสั่งไปอีกใหติดตอไป
ทางโรงพยาบาลคายประจักษ ผูอาํนวยการโรงพยาบาลมีขัดของอะไรโรงพยาบาลให
บอกมา รถยนตคันหนึ่งใหแลว อานิสงสที่เขาถวาย เขาไมเอาเงินเลย เพราะเปน
นองสาวของหลวงตาบัวที่ทําประโยชนใหโลกกวางขวางมากมาย เราก็ตอบรับกัน เออ 
ขัดของอะไร ใหรถคันหนึ่งแลวนะ เวลานี้กําลังสืบเขาไปอีก ในคายประจักษขดัของ
อะไรเราจะใหอีก เปนอยางน้ันนะ บุญสนองบุญเปนอยางน้ัน 

เราไดทําเต็มกําลังความสามารถของเรา ในชาตินี้เรียกวาเปนชาติที่เราทุมเต็ม
ทุกอยางไมมอีะไรบกพรอง สมบัติเงินทองเปดไวนี้เลย ไมมีกํา เปดไวอยางน้ี มา
ออกๆๆ หมดมีเทาไรเหลานี้ออกหมดเลย เราทําใหเต็มเหน่ียว พอเต็มที่แลวผลบุญ
ทั้งหลายที่เราทํามาทั้งเกาทั้งใหมยกผึงเลยเชียว ไปเลย เขาใจไหมไปเลย ไปเลยคือไม
กลับ เขาใจไหม ไปเลยไมกลับ แนอยูหัวใจนี้ ทุกอยางบรรดาสมมุติทั้งหลายในสาม
แดนโลกธาตุขาดสะบั้นจากหัวใจนี้หมด ยังเหลือแตแดนวิมุตติพระนิพพานจา 
พระพุทธเจาไมตองถามถงึทาน พระสาวกอรหัตอรหันตไมตองถาม อันนี้กับอันนั้นเปน
อันเดียวกันเทานั้นพอ เขาใจไหมละ นั่นละทานวา นตฺถ เสยฺโยว ปาปโย ไมมีอะไรยิ่ง
หยอนกวากัน ดูอันเดียวนี้พอหมด นัน่ เอาละใหพร 
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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/

