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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

ไดคาบุหรี่ซองหนึ่งก็เอา 
กอนจังหัน 

 เราไมไดไปภูวัวนานแลว กี่เดือนแลวนา ก็ไมทราบจะไปทางไหนๆ บาง วันนี้ไป
นั้น วันนั้นไปนั้นๆ อยูตลอด ภูวัวเลยไมไดไป ตามธรรมดาถาไปภูวัวตองจัดอาหาร
เสริมๆ ไป พระเหลานั้นทานตั้งใจปฏิบัติจริงๆ พระ ๓๖ ทานไมไดมาฉนัหมดนะ อยู
ในวัดจํานวน ๓๖ แตเวลามาฉันก็แบบเดียวกันนี้ แลวแตองคไหนจะฉัน องคไหนไมฉัน
ก็หยุดไปๆ ภาวนาเรื่อยไป สถานทีน่ั่นเหมาะสมมากทีเดียว นี่ก็ทานอุทยัอยูเปนพื้นเพ
มาดั้งเดิม 

ทีแรกทานอาจารยฝนทานเที่ยวผานมานั้น หลังจากนั้นมาก็ทานอุทัยมาอยูทีละ
สองสามองคมาอยูที่นั่น อยูมากกวานั้นไมได ประชาชนเขาไปตั้งบานตั้งเรือนอยูไดสอง
สามหลังคาเรือน ทานไปพัก แตทีนี้เวลาทานจะไปเขาไมยอมใหไป ไมยอมใหไปแลวจะ
กินอะไร บอกวาถาเขาไมตายทานก็ไมตาย เขาไมยอมใหไป เลยตกลงกอ็ยูที่นั่น โยมก็
ทุกขพระก็ทกุขอยูดวยกนั เร่ือยมาอยางน้ี แตกอนมีสองสามหลังคาอยูนั้น ทานไปทาน
ก็เกรงใจเขาอยูไมได ทานจะไป แตเขาไมยอมใหไป อยูนั้นเรื่อยมา  

จนกระทั่งเราไดไปดูเรียบรอยแลว ตั้งแตบัดนั้นมา โอย ๒๐ กวาปแลวนะ ลืม
พ.ศ.เสีย แตแนใจ ๒๐ กวาปที่เรารับเลี้ยงตลอดมาเลย ๒๐ กวาป ไปแตละครั้งๆ เอา
รถไปสี่คัน เต็มเอี้ยดๆ เลย รถหกลอก็มี ส่ีลอ ฟงวารถส่ีคัน ส่ีลอสามคัน หกลอหนึ่ง
คัน บองขึ้น ขึ้นสูงเต็มๆ ใหพอนะ มีหลายอยาง พวกขาวเปนพื้นไวเลย ขาว น้ําตาลที่
มากนะ น้ําตาลก็ได ๒๐ กวากระสอบ กระสอบละ ๑๐๐ กิโล เปนประจําเลย น้ําตาล 
ขาว จากน้ันก็อาหารยาว เอาใหเต็มที่วาอยางน้ันเถอะ เปนประจําๆ มาเลย 

ถาหากวาเราจะเทียบกับกอนๆ นั้นก็เรียกวาสมบูรณพูนผล ภาวนานี้ธรรมนี่สู
กอนๆ ครูบาอาจารยทั้งหลายไมไดนะ อันนั้นทานอดอยากขาดแคลนยิ่งกวานี้ อยูในปา
ในเขาเปนปาเปนเขาจริงๆ ไมมีอะไรใครจะไปตามสงตามเสียกันไดเลย อยูทนเอาอยาง
นั้นละ คือพอยังมีชีวิตใหเปนไปวันหนึ่ง แตจตินี่มุงตอธรรมๆ เร่ืองใจนี่สําคัญมาก จะ
อดอยากขาดแคลนอะไรๆ ก็ตาม ใจหนักทางไหนนั้นละอยูตรงนั้น นี่ใจทานหนักใน
ธรรม ฉันพอเปนไปไดวนัหนึ่งเอาเทานั้นพอ ขอใหไดบําเพ็ญธรรมดวยความสะดวกๆ 
ทานเปนที่พอใจ 

ครูบาอาจารยทั้งหลายทานอยูในปาในเขาทานอยูอยางน้ันละ เร่ืองความเปนอยู
นี้อดอยากขาดแคลนตลอด แตเร่ืองอรรถเรื่องธรรมทานชุมเย็น สงางาม ตางกันมากนะ 



 ๒

เราอยูในสมัยนั้นก็พอดทีันกัน สมัยที่เราอยูนั่นเพราะไมมีรถมีรา ใครจะไปตามสงตาม
เสียกันที่ไหน เดินดวยเทา สะพายบาตรขึ้นบนบาแลวไปเลยเขาปาๆ ครั้นตอมานี่รถรา
ก็มากเขาๆ สงเสียนั้นนี้ไดสะดวกสบายมากขึ้นๆ ธรรมจะเริ่มหมอบแลวนั่น ธรรม
หมอบนะ อาหารการกินฟนฟูธรรมหมอบ  

ทานปฏิบัติแตกอนครูบาอาจารยที่ไดอรรถไดธรรมมาสั่งสอนพวกเรา ทานเอา
เปนเอาตายเขาวาทั้งนั้น ในสมัยปจจุบันนี้ก็คือหลวงปูมั่น หลวงปูเสารที่เปนพื้นฐานมา
นานแสนนานละเรื่อยแหงพระกรรมฐานทั้งหลาย เพราะฉะนั้นพระกรรมฐานจึงมีมาก
ทางภาคอีสาน เพราะมีพื้นเพอยูทางนี้กอนแลว และครูบาอาจารยทั้งหลายองคใดทีม่ี
ชื่อเสียงโดงดัง หรือประเภทเพชรน้ําหนึ่งมีตั้งแตลูกศิษยหลวงปูมั่น หลวงปูเสารทั้งน้ัน 
แลวไปอยูทกุภาคนะ ในประเทศไทยเรานี้มีทุกภาคบรรดาครูบาอาจายที่มีชื่อเสียง 
ตลอดถงึเพชรน้ําหนึ่ง ออกจากครูบาอาจารยสององคนี ้

ทางภาคอีสานนี้ถาหากวาชุมเย็นก็คือธรรม นอกนั้นใชไมไดเลย วัตถุส่ิงของ
อะไร การปลูกการสรางอะไรทางภาคอีสานเหือดแหง แหงจริงๆ อดอยากขาดแคลน 
แตก็มีเครื่องพยุงกันพอใหอยูได ใจมีธรรม คือมีครูบาอาจารยอยูทางภาคอีสานมาก 
พออยูกันไดนะ นอกจากนั้นไมเปนทา อดอยากขาดแคลนจริงๆ แตพอชุมเย็นไดบางก็
คือธรรม ไปที่ไหนภาคอีสานนี้ครูบาอาจารยจะเยอะแหละ อยูในปาในเขา ดูอยางวัดผา
แดง วดัภูสังโฆนอยเมื่อไรนั่น แลวเขาไปตามนั้นๆ มีแตพระกรรมฐานๆ ทั้งน้ัน ทาน
อยูภาวนา ชุมเย็น 

ถาธรรมมีในใจชุมเย็น ถากิเลสมีในใจมากนอยนี้แหงแลวเปนไฟๆ นะ อยาง
โลกกําลังเปนบาดิ้นกันอยู ใครก็อยากไดอยากมอียากดีอยากเดน อยากตั้งแตเร่ืองฟน
เร่ืองไฟจะมาเผาไหมหัวอกมันทัง้นั้นแหละ อยากมีอรรถมีธรรมแฝงเขาไป แฝงเขาไปนี่
อยากดี เดนก็เดนเปนธรรมๆ ถามีแตวัตถุลวนๆ เปนไฟทั้งน้ัน ใครอยาอวดเกงนะ นี่
เขาเศรษฐีนะ เศรษฐีขีห้มาอะไร คือกองไฟเผาหัวอก ไดเทานี้แลวอยากไดเทานั้น 
อยากไดเทานั้น อยากๆ จนตาย ตายลงไปแลวก็มีแตกองกระดูก แลววิเศษไหมละกอง
กระดูก ไมเห็นมีทาอะไรเลย ถาไมมีความดีงามภายในใจตายทิ้งเปลาๆ ใหพากันจําเอา 

ใหอดทน เขาศีลเขาธรรม กิเลสเอาไปถลุงเสียมากตอมากแลว อยูที่ไหนเกาะใด
ดอนใดที่วามีความสุขความเจริญเพราะกิเลสชุม กิเลสชุมทีไ่หนๆ มีความชุมเย็นเปน
สุขที่นั่นๆ เคยมีที่ไหน มีแตศาสนาอยูที่ไหน วัดวาอาวาสอยูที่ไหน ครูบาอาจารยมีอยูที่
ไหนนั่นละชุมเย็นๆ กิเลสมีมากที่ไหนนั้นละคือไฟๆ เผาไหมไปหมด พากันจํา ในหัวใจ
ถามีแตกิเลสก็มีแตไฟเผาไหมอยูนั่น อยูในกลางวัดก็ถกูกิเลสเผาไหมหัวใจอยูในกลาง
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วัดนั่นละ เร่ืองธรรมกับกิเลสน่ีสําคัญมาก มันไมมีที่อยู อยูที่หัวใจของโลก จําเอานะ 
เอาละจะใหพร  

หลังจังหัน 

บุหร่ีโบราณเรา คนโบราณเอาใบตองกลวยมวนบุหร่ีสูบ ทีนี้ก็มาถึงบททานสิงห
ทอง บาชอบหยอกเลน มาจากอุบลดวยรถยนตจะมานครพนม มาถึงกลางดง เขาเรียก
ดงหมากอี ่แตกอนเปนดงหมด เดี๋ยวนี้มีแตชื่อ เปนไรเปนสวนไปหมด แตกอนเปนดง
จริงๆ ทานสิงหทองตัวตลกนี้ก็นั่งรถมาดวย นั่งรถมาเห็นผูเฒาคนหนึ่งแกยืนอยูนั่น ป
นั้นปสงครามโลก สงครามโลกอดอยากขาดแคลน ไฟจะหาจุดบุหร่ีสูบก็ไมได คอืมัน
อดอยากขาดแคลน ไมขีดไฟก็ไมม ี ทีนี้พอรถวิง่มา เห็นผูเฒาคนหนึ่งอายุประมาณสัก
หาหกสิบปนี้แหละยืนโบกมือ ฟง ผูเฒายืนโบกมือ ทานสิงหทองก็นัง่มาดวย พวกคน
รถเขาพูดกัน โนนเขาโบกมือแลวจะรับเขาไหม คนเดียวนั่นจะรับเขาไหม เอา รับเสีย 
ไดคาบุหร่ีซองหนึ่งก็เอา ก็เลยปลงใจรับ พอไปถึงก็จอดรถ เอา ขึ้น..ลุง โอย พอไมขึ้น
ละ พอมาขอไฟจุดบุหร่ีตางหาก หมดทาเลย ตกลงก็เลยใหผูเฒาจุด 

ทีนี้รถก็เปนรถ เขาเรียกรถถาน ปสงครามโลกเปนรถถาน ทํายังไงก็ไมติด ผู
เฒาวา โอย พอไมขึ้นละ พอมาขอจุดบุหร่ีตางหาก โบกมอืใหเขาเอาไฟมาจุดบุหร่ี จะ
ทํายังไงเมื่อมันจนตรอกแลวก็เลยใหจุด พอใหผูเฒาจุดบุหร่ีสูบแลวผูเฒาก็ไปขดุสวน
อยูขางๆ ทาง ทางนี้ใหจุดบุหร่ีแลวมาติดเครื่องยังไงก็ไมติด เครื่องถาน เฒาหานี่ละ มี
แตเฒาหานี่ละ วาดวยความขบขันไมไดเคียดใหเขาจริงๆ มันเปนเพราะเฒาหานี่ละ ติด
ยังไงกไ็มตดิ..รถ คือเปนเครื่องถานไมใชน้ํามัน พอรถเคลื่อนที่ออกไปแลวก็ชี้มือ นี่ๆ 
เฒาหานี่ หัวเราะกันลั่น ผูเฒาก็ขุดสวนเฉย มันอดอยากสมัยสงครามโลก คนอื่นเลาก็
พอคอยยงัชัว่ ทานสิงหทองละซี นิสัยชอบตลกชอบเลน ไปเจอเรื่องนั้นเขาเลยมาเลาให
หมูเพื่อนฟง 

(หมอโรงพยาบาลคายประจักษ มากราบขอบพระคุณที่ใหรถพยาบาลไปหนึ่ง
คัน) แลวมีขัดของอะไรบางในโรงพยาบาลเกี่ยวกับเครื่องไมเครื่องมือ (ตองการ
เครื่องตรวจจอประสาทตา แลวก็เครื่องรักษาจอประสาทตาเปนเลเซอร ทั้งสองเครือ่ง 
๓ ลานครับ) เอา ใหเลย ระยะนี้กําลังชวยตา ตานี่เยอะนะ เวลานี้ตาเครื่องมอืสําคัญ
มากมีแตเครื่องมอืดีๆ ของนอกทั้งนัน้ๆ กําลังหนาแนนตา..ชวยเต็มที่ๆ  

(คณะศิษยจาก อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย ทําหนังสือขออนุญาตสรางสถานีวิทยุ
เสียงธรรมเพื่อประชาชนและถวายแดหลวงตาเพื่อเปนสมบัติของสงฆไว ณ วัดสิริ
สมควรวนาราม อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย ประกอบดวยเสาสูง ๖๐ เมตร เครื่องสง ๓๐๐ 
วัตต เบ ๘ รับสัญญาณทางดาวเทียมไทยคม ๒ และจะเปนสาขาของสถานีวิทยุเสียง
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ธรรมเพื่อประชาชนจากวัดปาบานตาด ๑๐๐%) มันกี่แหงแลว (อันนี้ก็ ๙๙) ๙๙ แหง
แลววิทยุทั่วประเทศไทยกําลังได ๙๙ คนขอตั้งขึ้นเรื่อยๆ เพราะวิทยุออกนี้มันกระจาย
ทั่วไปหมด (ทางเคเบิลทีวี อ.สังขละ จ.สุรินทร ขออนุญาตเอาเทศนของหลวงตาทั้ง
เสียงทั้งภาพ จากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ไปออกเคเบิลทีวีที่ อ.สังขละ จ.
สุรินทร เพื่อใหศรัทธาญาติโยมทั้งหลายไดฟงธรรมะของหลวงตาครับ) เออ ให 

เราพูดจริงๆ นะ ธรรมะของเราที่แสดงใหพี่นองทัง้หลายฟงน้ี เราแสดงดวย
ความไมสงสัย ดวยความแจมแจงในหัวใจ ตามสิ่งที่มีที่เปนอยูยังไง นําส่ิงเหลานั้นมา
พูด ไมไดวดัรอย หากเปนแนวทางของศาสดาทีพ่าดําเนินมาแลว พระพุทธเจาแสดงวา
อยางไร ธรรมของพระพุทธเจาที่แสดง นี่ก็แสดงไปตามแถวแนวเดียวกัน ความรู
ความเห็นของพระพุทธเจาคือองคศาสดา ทานกเ็ปนเต็มภูมิของศาสดา ความรูของหน ู
เราก็เปนไปเต็มภูมิของหนู เพราะฉะนั้นการแสดงธรรมนี้จึงเปนความรูของหนูตัวหนึ่ง 
แตเปนความรูที่ยืนยันตามหลักความจริงของศาสดาที่สอนไวแลวเชนเดียวกัน เราจึงไม
เคยสะทกสะทานในการแนะนําส่ังสอนโลก สอนไดเต็มเมด็เต็มหนวยตามหลักความ
จริง ไมผิดไมเพี้ยนไปไหนเลย เพราะฉะนั้นขอใหผูฟงทั้งหลายไดนําไปพินิจพิจารณา 

เพราะพวกเราทั้งหลายถูกกิเลสตมตุนมาเสียมากตอมากแลว มีแตคนตาบอดหู
หนวกไปปดนรกอเวจปีดบาปปดบุญไมใหมี ทั้งๆ ที่ศาสดาองคเอกทุกพระองคสอนไว
ตามความรูแจงเห็นจริงที่เรียกวา โลกวิทู รูแจงโลก โลกนอกโลกในตลอดทั่วถึง นํามา
สอนโลกตามความสัตยความจริง แตพวกตาบอดกิเลสครอบหัวใจมันแลว มันก็บอกวา
ส่ิงเหลานี้ที่พระพุทธเจาแสดงไวนี้ไมมี ไมมีๆ นี่ละที่ทําใหโลกหมุนลงทางต่ําตลอดไป 
เราก็มารื้อฟนตามหลักความจริงใหพี่นองทั้งหลายฟง ธรรมที่แสดงไปเหลานี้ไมผิด 
บอกเลย ตรงแนวตอความสัตยความจริงเลย 

ขอใหเชื่อพระพุทธเจาเถดิ ทานคือจอมศาสดา วาบาปมี บุญมี นรกมี สวรรคมี 
ตลอดถงึนิพพาน จนกระทั่งถงึบรรดาเปรตผีประเภทตางๆ ที่มีเกล่ือนโลกธาตุนี้มี 
ขอใหพากันระมัดระวัง ออกไปจากสัตวจากบุคคลจากเราจากทานที่ทําความดีความชั่ว
นี้แหละ ผูที่ไปสวรรคพรหมโลกนิพพาน หรือเปนมนุษยมีสมบัติผูดีมีศีลมีธรรมในใจก็
ไปจากพวกเราที่ทําดีนี้แหละ ไอพวกไปเปนเปรตเปนผีไปจมลงในนรก ก็ไปจากพวก
เราที่ชอบทําแตความชั่วชาลามก ไมเชื่อองคศาสดา เชื่อแตความตาบอดของตน
ถายเดียว แลวก็จมลงๆ ก็พวกเราทั้งหลายนี้แหละ ไมใชพวกไหน 

ใหดูตัวเราเลยทีเดียวที่มีจํานวนมากนอยเพียงไรไมชัดเจน ใหมาดูตัวเรา เวลานี้
ความรูสึกของเราเปนยังไง มันหมุนไปทางไหน หมุนไปตามทางพระพุทธเจาหรือหมุน
ไปทางนรกอเวจีของเทวทัต ถามันหมุนไปทางนั้นใหรีบฉุดลากกลับมา ไมเชนนั้นจม
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ไดๆ ศาสดาองคเอกพูดไมมีคําสองนะ ตรงแนวตอความสัตยความจริงทุกอยาง ไอ
เร่ืองกิเลสนี้ปลิ้นปลอนหลอกลวงมาแตโคตรแตแซ ลูกเตาหลานเหลนของกิเลสเปน
สกุลตมตุนโลกทั้งนั้นแหละ สวนธรรมพระพุทธเจาเปนสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว
ทุกๆ บท ทกุๆ บาท ใหพากันนําไปปฏิบัติ 

การที่เรานํามาสอนโลกนี้เราก็สอนดวยความสัตยความจริง เราไมเคยมีสะทก
สะทาน ซึ่งแตกอนธรรมประเภทเหลานี้ก็ไมมีไมเคยไมปรากฏ ก็เนื่องจากการประพฤติ
ปฏิบัติตามสายทาง ที่พระพุทธเจาเบิกทางออกไวดวยสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว 
ทางสายนี้ชอบแลวๆ จะไปสูจุดที่หมายจุดนั้นๆ ใหเดินตามทางสายนี้ เมื่อเดินไปก็เจอ
ไปๆ เจอไปเรื่อยๆ อยางนี้ ทางสายนรกก็เจอนรก ทางสายสวรรคพรหมโลกนิพพานก็
เจอ พระพทุธเจาทานสอนไวแลวทุกอยาง ใหเราคัดเลือกเฟนเอานะ ตั้งใจประพฤติ
ปฏิบัติ อยาพากันโลเลโลกเลกหลงไปตามกิเลสตัณหา 

กําลังฟุงเฟอเหอเหิมเมืองไทยเราที่เปนเมืองพุทธแทๆ นะเวลานี้ ศาสนาแทบ
ไมมีในหัวใจ มีแตเปรตแตผีแตโจรแตมารแตฟนแตไฟเต็มหัวใจ แลวก็มาอวดตัววา
เปนลูกชาวพุทธ นั่นมันลูกชาวผีไมใชลูกชาวพทุธ ถาลูกชาวพุทธใหฟงเสียงครูคือ
ศาสดาองคเอก นําไปปฏิบัติตามนั้น เราจะไดมีขือ่มแีปมีที่ยึดที่เกาะเปนไปเพื่อ
ความสุขความเจริญ ในชาตินี้ชาติหนาตอไป เพราะการเกิดตายนี้ไมหยุด 

จิตดวงนี้ละเกิดตายๆ ไมมีวนัหยุด ที่เรียกวานักทองเที่ยว นักทองเทีย่วคือใจ
ดวงนี้ไมมีคําวาตาย ออกจากรางน้ีเขาสูรางน้ัน ออกจากรางน้ันเขาสูรางนั้นตามกรรม
บาปบุญของตนเองที่มีมากนอย ถามบีาปมากก็ไปสูทางกรรมต่ํา เปนสัตวนรกอเวจีเปน
เปรตเปนผีไป ถามกีรรมดีติดตัวก็ไปสูภพสูชาติเทวบุตรเทวดาอินทรพรหมไป นี่ละให
พากันจําเอา พระพุทธเจาสอนไวนี้ตามหลักความจริง อยาไปลบลางศาสดาองคเอก
ดวยความตาบอดของเรา มันจะพากนัจมกันทั้งโลก จําใหดี เอาละพอ ทีน่ี่จะใหพร 
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