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เทศนอบรมฆราวาส ณ ศาลาใหญวัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

พุทโธอยาปลอยวาง 
 หลวงพอมีเปนลูกศิษยหลวงปูมั่น แลวหลวงพออะไรหลายองค (หลวงพอทอง
รัตน หลวงพอกินรี) เออ ใช นี่ทานไมใหญัตติ ทานบอกวานิกายไหนก็อยูกับขอปฏบิัติ
รับรองมรรคผลนิพพาน ไมเปนสัคคาวรณมัคคาวรณ ทานไมใหญัตติ ถาญัตติแลวมัน
จะแคบ เพราะธรรมดาโลกถือสมมตุิ พอทางนี้มาญัตติแลวก็เปนฝายนี้ไป ฝายนั้นก็
ดอยลงๆ เพราะฉะนั้นทานจึงไมใหญัตต ิ ใหกระจายออกไปกวางๆ ทานวา 
เพราะฉะนั้นอาจารยมีและครูบาอาจารยทั้งหลายฝายมหานิกาย ซึ่งเปนลูกศิษยหลวงปู
มั่นจึงไมไดญัตติตัง้หลายๆ องค นี่ละสืบทอดกันมาเรื่อยจนกระทั่งทุกวันนี ้

ความคิดความเห็นของหลวงปูมั่นเปนยังไง ทานไมใหญัตติ จะไดกวางขวางทาน
วา ทางเมืองชลก็ตัง้แตทานใชลงมา ทานอยูแถวนั้นเปนลูกศิษยหลวงปูมั่น บรรดาลูก
ศิษยไปทางนูนไมใหญัตติ ใหกวางขวางออกไปทานวางั้น ทานคิดอะไรแสดงอะไร
ออกมาไมมผีิด หาที่คานไมไดเลยหลวงปูมั่น 

ของเมือ่วานที่ทําบุญทั่วโลกธาตุไดแจกพระไปตามวัดตางๆ หมดเลย (ทั้งหมด 
๑๕๐ วัดครับ) เมื่อวานบอกแจกใหหมด (ลูกศษิยโพธารามถวายปจจัย) อันนี้ออกชวย
โลกทั้งนั้น ออกหมดเลย เราบอกแลวเราไมเอา ไมเอาเลย ถาลงวาไมเอาไมเอา ไม
เหมือนใครนะ ออกทัง้หมดเลยออกชวยโลก ที่ไหนจําเปนตรงไหนทุมลงๆ เร่ือยไปทั่ว
ประเทศ ทุกภาคนั่นแหละ ชวยทุกภาคเพียงแตวามากนอยตางกัน ภาคกลาง ภาค
อีสานรูสึกจะชวยมาก ภาคอีสานชวยมากโรงพยาบาล โรงพยาบาลตองเปนอันดบั
หนึ่งๆ ตลอด ชวยตลอดเลย 

ไปมหาวิทยาลัยขอนแกน โรงพยาบาลสัตว ใหไปแลว ๕ ลานวันแรกไป ไปเที่ยว
ที่สองน้ีฟาดอีก ๕ ลาน เปน ๑๐ ลานเห็นไหม โรงพยาบาลสัตว ขอนแกน ที่เราไปเยี่ยม
ครั้งแรกให ๕ ลาน ครั้งที่สองไปอกีให ๕ ลาน เปน ๑๐ ลานอยางน้ันละ 

วันนี้เปนวันสําคัญ ๓ วันรวมกัน คือ วันประสูติของพระพุทธเจาของเรา สิทธัตถ
ราชกุมารประสูติวันนี้ ตรัสรูก็สิทธัตถราชกุมารตรัสรูขึ้นมาเปนพระพุทธเจา วาระที่สาม
ก็พระพทุธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเดียวกันนี้ รวมแลวเปน ๓ วันอยูใน
จุดสําคัญอันเดียวกัน คือ ประสูติ ตรัสรู ปรินิพพาน พระพุทธเจาของเราพระองคเดียว
นั่นแหละ ประสูติก็วันนี้ ตรัสรูก็วันนี้ ปรินิพพานก็วันนี้ เรียกวาวันวิสาขบูชา 

วันนี้เปนวันสําคัญของพระพุทธเจา ซึ่งอุบัติก็วันนี้ ตรัสรูวันนี้ ปรินิพพานวันนี้ 
พวกเราทั้งหลายถวายบูชาธรรมทานทางภาคปฏิบัติจิตตภาวนานะวันนี้ ใหพากันภาวนา
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สงบใจๆ ระงับเรื่องการงานทั้งหลายที่เคยยุงมาตั้งแตวันเกิด วันนี้ใหระงับงานการยุง
เหยิงทั้งหลาย เอางานทางดานธรรมะที่จะพาเขาสูมรรคผลนิพพาน เขามาสูใจ วันนี้เปน
งานของธรรมเขาสูใจ งานของโลกเขาสูใจเปนฟนเปนไฟเผาไหมทั่วดินแดน งานของ
ธรรมเขาสูใจสงบรมเย็นทั่วหนากัน วันนี้เปนวันสําคัญมากของพระพุทธเจา ประสูติก็
วันนี้ ตรัสรูวันนี้ ปรินิพพานก็วันนี้ วันประสูติก็กระเทือนโลกเหมือนกนั วันตรัสรูละ
สําคัญมากทีเดียว ไดตรัสรูเปนศาสดาเอกของโลก 

กอนที่จะไดเปนศาสดาเอกของโลก ทรงทําความปรารถนาเปนพระพุทธเจามา 
เฉพาะพระพทุธเจาของเรานี้ ๔ อสงไขย คือมี ๓ ประเภทบรรดาพระพุทธเจา ประเภท
ที่หนึ่ง ๑๖ อสงไขย ปลีกแยกได แสนมหากัปๆ แลวก็ ๘ อสงไขย ๔ อสงไขย 
พระพุทธเจาของเรา ๔ อสงไขย ไดตรัสรูเปนศาสดาสอนโลก ๑๖-๘-๔ อสงไขย 
อํานาจวาสนาบุญญาภิสมภารที่นําสัตวโลกออกไปไดมากนอยตางกัน เชน พระพุทธเจา
องค ๑๖ อสงไขยนี้ทรงสั่งสอนสัตวโลกไดมากมายทีสุ่ด เปนอันดับหนึ่งของ
พระพุทธเจาทั้งหลาย อันดับสองก็ ๘ อสงไขย อันดับสามคือพระพทุธเจาของเรา พระ
ชนมายุก็เพียง ๘๐ ป จึงทรงวางแนวทางบันไดเพื่อไตเตาขึ้นสูมรรคผลนิพพานใหพวก
เราทั้งหลาย เปนเวลา ๕๐๐๐ ป 

คําวา ๕๐๐๐ ป คือทรงเล็งญาณดูเรียบรอยแลว พอถงึ ๕๐๐๐ ปแลว พุทโธ ธัม
โม สังโฆ หรือธรรมทั้งหลายที่เคยไหลเขาสูใจจะพรากจากกันทันที มีแตกิเลสเขารุม
ลอมหัวใจ เปนฟนเปนไฟเหมือนกันหมด ๕๐๐๐ ปแลวหมด ศาสนาไมมี คําวา พุทโธ 
ธัมโม สังโฆ ไมมีในหัวใจ มีแตความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหาเต็มหัวใจของโลก 
แลวเปนไฟไปในตัวเผาแหลกไปหมดเลย ใหพากันเขาใจเอาไว 

ถาศาสนามีอยูที่ใดมากนอยมีความชุมเย็นเปนสุขพอซกุหัวนอนไดคนเรา ถาไม
มีศาสนาในใจแลว พุทธศาสนานะ ถาไมมีในใจแลวรอนมากทีเดียว ถาพุทธศาสนาได
เขาเต็มหัวใจแลวเรียกวาบรรลุธรรมถึงขั้นสูงสุดวมิุตติพระนิพพาน นั่นคือทานผูเลิศ
เลอ ไดแกพระพุทธเจาพระอรหันตทุกๆ พระองค ทานผูเลิศเลอไมมีทกุขตั้งแตวันตรัส
รูผางขึ้นมา หรือบรรลุธรรมผางขึ้นมาเทานั้น ทุกขในหัวใจแตกกระจายไปตั้งแตบัดนั้น
ไมมีทกุขในหัวใจของพระอรหันตเลย จะมีตั้งแตในธาตุในขันธธรรมดา เจ็บไขไดปวย 
เพราะน่ีเปนสมมุติกต็องเปนเหมือนกันกับโลกทัว่ๆ ไป แตทางใจไมม ี

ตั้งแตวันกิเลสตัวแสบๆ สรางกองทุกขใหหัวใจสัตวโลกไดขาดสะบั้นลงไปจาก
ใจเทานั้น ใจนี้ดีดผึงแลวทุกขไมม ี พระอรหันตจึงไมมทีุกขทางใจตั้งแตกิเลสตัวแสบๆ 
ขาดสะบั้นลงไป ตัวนี้เปนตัวสรางทุกขมากที่สุด พอตัวนี้ขาดลงไปทกุขจึงไมมีในจิตของ
พระอรหันต พระพุทธเจาพระอรหันตไมมทีุกขภายในใจ มีตั้งแตธาตุขันธก็ไมถึงใจทาน 
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เจ็บไขไดปวยเปนธรรมดาแตไมเขาถึงใจ ตางกันตรงนี้ ใจทานทรงความบริสุทธิ์แลวก็
วิมุตติพระนพิพานเต็มหัวใจตลอด และตลอดไปเรียกวานิพพานเที่ยง เที่ยงไปเลย นี่
ละการปฏิบัติธรรมเมื่อถงึขีดแลวถึงขัน้เที่ยง ทานเรียกวานิพพานเที่ยง กฎ อนิจฺจํ ทกฺุขํ 
อนตฺตา เขาไมถึง จึงไมมีอะไรแปรปรวนทานผูถึงนิพพานแลวดวยจิตบริสุทธิ์ 

วันนี้ก็เปนวันวิสาขบูชา วันตรัสรูของพระพทุธเจาดวย วันปรินิพพานของ
พระพุทธเจาดวย วันประสูติดวย วันตรัสรูนี้สําคัญมาก ธรรมะกระจายสอนโลกอยูนี้จาก
การตรัสรูของพระพุทธเจานะ สอนโลกมาเปนเวลา ๒๕๐๐ กวาป ถึง ๕๐๐๐ ปก็หมด 
นิสัยวาสนาของสัตวจะหมดไปๆ กิเลสจะเหยียบย่ําทําลายเขาไป คําวา พุทโธ ธัมโม 
สังโฆ จะไมมใีนใจของสตัว มีตั้งแตกิเลสกับฟนกับไฟเผาไหมอยูในหัวใจ ใครเกิดใน
สมัยนั้นแลวเปนความทุกขรอนมากที่สุดเลย 

เวลาที่ไมมีศาสนา ระหวางพุทธันดร พุทธันดรคือระหวางพระพุทธเจานี้อบุัติๆ 
ระหวางกลางนี้ ทุกขรอนมาก สัตวระลึกบาปบุญคุณโทษไมได สรางแตบาปแตกรรม มี
แตฟนแตไฟเผาไหมกัน นี่พวกเราเกิดมาพอดิบพอดกีับศาสนา กึ่งกลางพระพุทธเจา
พอดีเลย ๒๕๐๐.เราไดปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา ธรรมสดๆ รอนๆ ทุกเวล่ํา
เวลา ทําบาปไดบาป ทาํบุญไดบุญตลอดไป ทานเรียกวาอกาลิโก ไมมกีาลสถานที่เวล่ํา
เวลา คือการทําบาปและทําบุญ ทําเมื่อไรเปนบาป ทําเมื่อไรเปนบุญทั้งน้ันแหละ 

ใหพยายามคัดเลือกบาปออกจากหวัใจ สรางแตความดีงาม เกิดที่ไหนจะไดมี
แตส่ิงสมหวังๆ ภพใดชาติใด พบสิ่งใดที่ใดก็ตามจะมีแตส่ิงสมหวังๆ ไมทําความ
กระทบกระเทือนแกจิตใจสําหรับผูไดพบไดเห็น นี่คือผูสรางความดี ถาผูสรางตั้งแต
ความชั่วนี้ไปที่ไหนเจอตั้งแตความเสนียดจัญไรเปนฟนเปนไฟ กระทบกระเทือนกนั
ตลอด นี่คือคนสรางความชั่ว ไปที่ไหนเจอตั้งแตภัยกระทบกระเทือนตลอดเวลากับ
ตัวเอง ใหพากันสรางความดีงาม ไปที่ไหนจะสงบรมเย็น 

วันนี้ก็ไมพูดอะไรมากนัก วิสาขบูชา เปนวันที่พระพุทธเจาตรัสรู ทานนําธรรมมา
ส่ังสอนโลกใหเราทั้งหลายไดรูจักบุญจักบาปบาง ก็คือวันตรัสรูวันนี้ละ ใหพากัน
ประพฤตปิฏบิัติ วันนี้ควรจะบําเพ็ญศีลธรรมเขาสูใจใหมากยิ่งกวางานอื่นใด เพราะงาน
อื่นๆ เราทํามาตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับ ไมทราบวาไดมากนอยเพียงไร บางทีนอน
ไมหลับก็ม ี ไปหารายไดมีตัง้แตรายจมเผาหัวใจ เลยนอนไมหลับก็มีเยอะนะ ไปหา
ความสุขตั้งแตตื่นนอน กลับมามือเกยหนาผาก มีตั้งแตความทุกขเผาหวัใจ มีเยอะนะ 
มันหาไมเจอ 

หาความสุขใหไดสุขซิ หาภาวนาละสุข บังคับลงไปจิตใจมนัจะดีดจะดิน้ขนาด
ไหน ไมเหนือธรรมไปได ธรรมเปนน้ําดับไฟ แสดงเปลวขึ้นเทาไรน้ําสาดลงไปนี้เปลว
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ไฟดับๆ เยน็ นั่นละใหพากันจําเอา วันนี้คนก็มามากมาย เมื่อวานนี้ก็ทั้งวัน เต็มวันเราก็
เหนื่อยมาก ตั้งแตวานนี้มาถึงวันนี้เหนื่อยมากจริงๆ เราก็ทนเอาเพื่อโลกเพื่อสงสาร 
สําหรับเราเองเราไมมีอะไรที่จะมาทนทานตอมัน ทุกส่ิงทุกอยางเราปลอยวางหมดแลว
โดยสิ้นเชิง นี่เพราะอํานาจแหงการปฏิบัติธรรม ไดนําธรรมเหลานี้มาสอนทานทั้งหลาย 
สอนดวยความเต็มอกเตม็ใจ ออกมาจากหัวใจลวนๆ ที่เสาะแสวงหามาไดแทบเปน
แทบตาย จึงไดธรรมมาสอนพี่นองทัง้หลาย ไมไดมางูๆ ปลาๆ ลูบนั้นคลําน้ีมาสอน 
ถอดออกมาจากหัวใจที่ไดผลมาแลวจากการปฏิบัติของตนเอง เพราะฉะนั้นจึงพากัน
อุตสาหพยายามบําเพ็ญความดีงามใหมีแกจิตใจของคนทกุคน 

เราเกิดในทามกลางพุทธศาสนา แตมีแตฟนแตไฟคอืกิเลสพาเผาไหม
ตลอดเวลา ไมสมควรอยางยิ่งกับชาวพุทธเรา ขอใหมีพุทโธ ธัมโม สังโฆ  เฉพาะวันนี้
ใหบําเพ็ญธรรมเขาสูใจ ใครอยูที่ไหนใหทําความสงบใจ พุทโธอยาปลอยวาง สติติด
แนบกับพุทโธๆ พากันจาํเอา ตายไปจะไมไดพึ่งอะไรละ บาปก็เปนมหาภัย บุญเทานั้น
เปนที่พึ่งเปนพึ่งตาย เวลาจะเปนจะตายจริงๆ แลว บุญกุศลจะเขาหนุนปุบเลย ชวย
ทันทีไปได ถาใครสรางบาปมาก เวลาจะตายมันกดลง ลงนรกอเวจีไปเลยทีเดียว ใหพา
กันระมัดระวังตั้งแตบัดนี ้ ตายแลวจึงมาระวังไมไดนะ ใหระวังตั้งแตบัดนี ้ ส่ิงใดไมดีให
ลดออก ละออก ส่ิงใดที่ดใีหส่ังสมขึ้นมาใหดีงาม 

ส่ิงทั้งหลายอยูดวยกันนี่เกิดมากับสิ่งเหลานี้ อยูก็อยูกับส่ิงเหลานี้ ตายก็ตายจาก
ส่ิงเหลานี้ไปไมมีอะไรติดตัวนะ บาปกับบุญนั้นติด มีเทานั้น ใครสรางบาปไวบาปก็ติด
ตัวไปเปนภัย ไปที่ไหนเปนมหาภัยติดตัวไปตลอด ผูสรางบุญสรางกุศลเปนมหาคุณติด
ใจไปตลอดจนถึงมรรคผลนิพพาน นี่คอืสรางมหาคุณเขาแกใจ ใหพากันจําเอานะ วันนี้
เทศนเพียงเทานี้ละ เหนื่อยมากแลว เอาละไมตองเอวัง เพราะไมไดตั้งนโม เอาละพอ 

หลวงพอลีนี้สําคัญนะ ทานจับติดกับเรา ในงานนี้เห็นหนาเมื่อไร มหาบัวไปไหน
ไมไดนะ คอืมาเจอหนาเราเขาแลว มหาบัวไปไหนไมไดนะ คืองานยังไมเสร็จไปไมได 
ถางานเสร็จแลวไลสงก็ได เปนอยางนั้นละ พอเจอปบนี้ บางทีก็เวลาพระฉันจังหัน ทาน
จะมีซิกาแร็ต สิงหโตหมอบ ทานเอามาแจก ตัวละมวนๆ เวลาพระทานฉันจังหัน ทานก็
เดินแจกบุหร่ีสิงหโตหมอบ บุหร่ีอยางดีๆ นะ พอมาถงึเราจับยัดใสมือเลย ใหเราไมได
เหมือนใครนะ ทานจับยัดไสเขาไปนี่เลย เมื่อคืนมันไปตายไหนไมเห็นวางั้น เราก็นิ่งๆ 
จึงเอากันทีหลัง เปนอยางน้ันละ 

ทานกับเรานี้สนิทกันมากอยางลึกๆ ทีเดียว คนไมรูละวาสนิทกัน เปนตายอาศัย
ซึ่งกันและกนั ในวัดอโศการามนี้ก็เราชวยทานเต็มกําลังความสามารถ เอะอะปบ เอา
มหาบัวไป ส่ังเราไปมีเหตุอะไรๆ ในวัดนั่นสั่งเราไป เปลี่ยนตัวไมได แนะบังคับดวยนะ 
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เอาเราไปเรียบมาทุกครั้งนะ ไปทีไรเรียบมาทุกครั้งๆ เฉพาะอยางยิ่งแมครัวไมพอ เกดิ
ทะเลาะเบาะแวงกัน ทํางานจะเอาสองอาทิตย ไดอาทิตยเดียวทะเลาะเบาะแวง แมครัว
ไมพอเกิดทะเลาะกัน ใหมหาบัวไประงับ หามเปลี่ยนตัว แลวใหทานอาจารยเจี๊ยะเสีย
ดวยไปบอก วาทานอาจารยใหมานิมนตทานอาจารยไประงับเรื่องราวที่ครัว ระงับยังไง 
ใหองคอื่นไปไมไดหรือ ไมไดทานบังคับมาแลว ตกลงเราก็ตองไป ไปก็ใสเปรี้ยงๆ 

พอกลับมานี้แมครัว เบ้ืองตนสองทุม ๒๐๐ กวา พอสามทุม ๓๐๐ กวา ถงึตอน
เชา ๓๐๐ กวา ทานเลยเลื่อนงานออกไปอีกถึงสามอาทิตย อยางน้ันละ ทานพอลีหาม
ไมใหเปลี่ยนตัวเสียดวย ใหเราไป ทานสั่งเราแลวหามไมใหเปลี่ยนตัว มหาบัวเทานั้น
คนอื่นไปไมได เขาทาดีนะ สนิทกับเราเปนอันเดียวกัน เหมือนอวัยวะเดียวกันนะทาน
พอลีกับเรา แตคนภายนอกไมรู จะรูไดเวลาเราเดินไปดวยกัน คือธรรมดาจะไมมีใคร
ติดตามทาน นี้จะไปไหนบริเวณวัดมีงานมีการ ไปบัวจะพาไปดูนั่นดูนี้ดูงานเขา ทานพา
ไป ใครมายุงไมไดนะ มายุงเอาคอนปานะ ทานวา คอนปานะ แลวไปกับเรา ไปดูนั้นดูนี้ 
เล้ียงโตะจงโตะจีนโตะอะไรทานพาไปหมดนั่นละ นั่นละสนิทกนัลึกๆ อยางน้ันละทาน
กับเรา เอาละพอ 
 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 
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