
 ๑

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
พิจารณาเอานะที่นํามาพูดนี้ 

กอนจังหัน 
 ของจะเอาไปทางเชียงใหม ไปรวมศูนยที่มูลนิธิเชียงใหม ทางเชียงใหมเขาจะ
แยกไปในทีต่างๆ ของเอาไปมาก ตะกี้นี้วาถึงเดนชัยแลว ตอนที่เรามานั่งทีแรกถามวา
รถถึงเดนชัยแลว (๖ โมงเชาถึงเดนชยั คาดวาเที่ยงถึงเชียงใหมครับ) เทากับ ๕ คันรถ 
๑๐ ลอ วันนี้ไปทางเชียงใหม แยกทางนูนแยกทางนี้ละเรา คิดตลอด เชนอยางเอาของ
ไปสงโรงพยาบาลตางๆ ก็เหมือนกัน คิดเรียบรอยแลวคอยไปๆๆ ตรงไหนที่ลําบากลํา
บนมากซึ่งควรจะไดรับการสงเคราะหเราก็ไปๆ ที่ไมลําบากมากนักเราก็ขอผานไปๆ ที่
ไหนลําบากลําบนอยูที่ซอกแซกนั้นละเขาไปตรงนั้นๆ ไปชวย เมื่อวานนี้ดูเหมือนไปภู
หลวงหรือไง เลยวังสะพุงไปภูหลวง ไกล โรงพยาบาลภูพานอยูกลางภูเขา อยางน้ันละ
หาไปซอกแซกๆ ที่ลําบากตรงไหนไปตรงนั้นละ 
 พระอยูในวัดเราเวลานี้ ๔๐ องคเหรอ ๔๐ พอดีละวัดเรา พระมามากๆ อยา
เขาใจวาวัดจะเจริญศาสนาจะเจริญโดยถายเดียวนะ มากดวยมูตรดวยคูถดวยสวมดวย
ถานมีมากตอมาก แตมากดวยทองคําธรรมชาติมีนอยมาก มีมากเทาไรยิ่งเลอะเทอะๆ 
เราผูเปนหัวหนาลําบากมากอยู ฟงแลวตองทําเปนหูหนวกไวกอน เห็นแลวเหมือนคน
ตาบอดไวกอน เอามาใครครวญพินิจพิจารณาบวกลบคูณหารจนกระทั่งลงตัวแลวทีนี้จะ
ออกทางไหนก็ออก เพราะมันมากตอมาก บางรายก็เละเทะมาปนตัวเปนของดีเหยียบ
หัวคนอื่น อยางน้ันก็มี มันลําบากอยูนะ เราที่เปนหัวหนาลําบากอยู ตองมีอยูลึกๆ ทุก
อยาง เก็บไวๆ เอามาพินิจพิจารณาเรียบรอยแลวคอยแสดงออกๆ  

ใหพากันตั้งอกตัง้ใจภาวนานะพระเรา เชนอยางวัดปาบานตาดอาหารมากๆ นี่
อยาเขาใจวาศาสนาจะเจริญในหัวใจพระนักภาวนานะ ธรรมที่เจริญแทๆ เจริญอยูในปา
ในเขาในที่แรนแคนกันดาร ไมไดเจริญอยูในตลาดลาดเลกระดูกหมูกระดกูวัวนะ เจริญ
อยูในปาในเขาที่อดอยากขาดแคลน ทานผูเปนอยางน้ันทานก็ฝกของทานเอง ดัด
สันดานของทานเอง ยกตัวอยางเชนทานแสดงไวในตําราวา ทานครองผา ทานอยูในปา
ในเขาครองผาจะไปบิณฑบาตจิตมันลุกล้ีลุกลน มันคิดขึ้นมาแลว เอ ไปบิณฑบาตวันนี้
เขาจะเอาอาหารประณีตบรรจงอะไรใสบาตรใหเรานา พระกําลังครองผาจะไป
บิณฑบาต 

มันเลยคิดขึ้นในใจ เอ วันนี้เขาจะเอาอาหารประณีตบรรจงอะไรใสบาตรใหเรา
นา ทีนี้ธรรมก็รับกันเลย นี่กิเลสออกนะออกกอน ธรรมตี ทางนี้ก ็เหอ ขึน้เลย ยังไมได
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ไปถึงไหนไปหากวานเอามากอนแลว เขายังไมไดหุงขาวตมแกงอะไรเลยไปกวานเอาใน
หมอเขาแลวอยางไรกัน ไมใหไป วันนี้ไมไป พระทานดัดทานเอง นี่ในตํารา ยังไมถึง
ไหนไปหากวานในหมอขาวหมอแกง บางคนเขายังนอนไมตืน่ เขายังไมหุงขาว เราไป
ตักหมอขาวหมอแกงทับหมอขาวหมอแกงเขาหมด พระยังไงนี่นะ ไมใหไปวันนั้นไมไป 
มีในตํารา เราไดมาอาน เออ 

นี่ละกิเลสมันเร็ว แตเมื่อธรรมมีแลวมันก็ตีกันได อยางมันคิดเรื่องที่วาเขาจะเอา
อาหารประณีตบรรจงอะไรใสบาตรเรานา นี่กิเลสออก ธรรมะ เหอ ยังไมถึงไหนไปหา
กินกอนแลว ไมใหไป ทานเปลื้องผาทันทีเลย ไมใหไป วันหลังจับกันอีก เอาเปนเอา
ตายใสกันนะ อยางน้ันละธรรมะไมอยางน้ันไมทันกัน พอวันหลังเตรียมจะไปแลวคอยดู
ลิงดูยักษตัวนี้มันจะลึกลับอยูภายในใจ มันจะไปหาทับหมอขาวหมอแกงบานไหนนะ 
กิเลสตัวนี้ เงียบเลย กลัวมันจะไมไดสะแตกเขาใจไหม ก็เลยพาไปกิน นี่ละทานฝกทาน  

ใหพิจารณาเอานะที่นํามาพูดนี้ เราฝกเราก็ตองดดัสันดานกันอยางน้ัน กิเลสไม
ออนขอละ เร่ืองความอยากไมออน กิเลสน้ีแข็งขอตลอด ถาธรรมออนเทาไรกิเลสยิ่ง
เหยียบหัวไปเลย ตองใชความพินิจพิจารณาดวยอรรถดวยธรรมเสมอ อยาเห็นแกไดแก
ไปแกมาแกกินแกอยูใชไมได ใชความคิดความอาน ธรรมะมีสติปญญาตดิแนบๆ เร่ือง
ธรรมะ กิเลสมีแตความตะกละตะกลาม ไดเทาไรไมพอๆ ผดิกันอยางน้ีละ เอาละใหพร 

หลังจังหัน 
ทองคําเราก็ไดมากเดี๋ยวนี้นะ ทองคาํเรารูสึกไดมาก ได ๑๑ ตัน ๔๘๒ กิโล

ตั้งแตชวยชาติคราวนี้ ของงายเมื่อไร ทองคําตัง้ ๑๑,๔๘๒ กิโล เขาคลังหลวงเรียบรอย
แลว ไมไดงายๆ นะ ของงายเมื่อไร สวนดอลลารไมไดมาก เงินดอลลารดูได ๑๐ ลาน
กวา ก็เปนเพราะเรานี้แหละเขามากเขานอยก็ขึ้นอยูกับเรา สวนทองคํานั้นสมควรแก
คลังหลวงโดยถายเดียวจึงไมแยกไมแยะไปไหนเลย รอยทั้งรอยเขาหมดเลยไมให
แยกแยะ สวนดอลลารยังแยกแยะไปทางชวยชาติบานเมืองในแงตางๆ ไปชวยเงินไทย 
คือเงินไทยไมพอก็ลากเอาดอลลารมาชวย ไหลไปใส ปลูกนั้นสรางน้ีเร่ือย เงินไทยไม
พอ ดอลลารนี้มารวมกัน ก็มีเฉพาะทองคํา ทองคําแตตนจนอวสานแหละ ไมใหร่ัวไหล
แตกซึมไปไหนเลย ไมใหออก เขาลวนๆ เลย 

เราก็พยายามที่สุดแหละ ที่จะใหเปนประโยชนแกลูกหลานชาติไทยของเรา เวลา
เราตายไปแลวก็จะไดมหีลักมีเกณฑไวยึดถือเปนที่อบอุน เหลานี้เปนสมบัติประกันชาติ
ของตน ทองคํา เงินสด ดอลลาร สมบัติตางๆ เพราะฉะนั้นจึงไดเสาะแสวงหาเพื่อเขาสู
คลังหลวงเรื่อยๆ วันนี้ก็ไปสงของทางเชียงใหม รถสิบลอ ๕ คัน เครื่องกระปงกระปอง
ใสสิบลอ ๕ คันเต็ม ไปสงทางเชียงใหม พวกคนทุกขคนจน เอาไปวางจุดมูลนิธิหรือ
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อะไร (มูลนิธิครับ) ดูเหมือน ๕ คันรถ ใหเอาของมาลงศาลานี้ละ ใหเขาขนของมาจาก
ตลาดลงศาลา ขนจากศาลาขึ้นตอนเย็นเมื่อวานนี้เขาขึ้น เราไปดูอยู ดูเหมือนรถสิบลอ 
๕ คันหรือ ๖ คัน ใสเต็มเอี๊ยดทุกคนัเลยเครื่องกระปอง สวนขาวอะไรๆ ไมคอยจําเปน
นัก เอาความจําเปนละเขาใสกัน พวกเครื่องกระปองจําเปนกวานี้นะ จึงใหเอาเครื่อง
กระปอง วันนี้จะถึงแลวมั้ง ไปถงึเดนชัย (เขาบอกประมาณเที่ยงถึงเชียงใหม เดนชัยไป
ถึงประมาณ ๖ โมงเชา) 

เมื่อวานนี้ผูอํานวยการโรงพยาบาลหมา ขอนแกน เขามาตรวจหมาเรา 
ผูอํานวยการมาเอง ตนเหตุไปจากเขานิมนตเราไปเทศนที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ผาน
เขาไปนั่นเขาไปโรงพยาบาลหมา ดูหมาดูอะไรๆ เครื่องไมเครื่องมอื กไ็ปโดนเอาเครื่อง
ไมเครื่องมือที่สําคัญ กําลังชํารุดใชการไมได ไปโดนเขาเสีย ๕ ลาน โดนเครื่องมืออันนี้
ละ ๕ ลาน หาลานก็หาลานซัดเลย เร่ืองราวเปนอยางน้ัน ผูอาํนวยการเขาพอใจมากเขา
ติดตามมา แตกอนมีแตเราเอาหมาของเราไปรักษา เราสืบทราบวาเขาไมไดติดตามนะ 
ทราบแตเพียงวาเปนหมาวัดปาบานตาด 

พอดีเราไปเอง ก็ไปเจอเครื่องมือแพทยไมดีเขา เปนเครื่องสําคัญเสียดวย ถาม
ปุบเขาไปก็ ๕ ลานนั่นละ หาลานก็หาลานซัดกันเลย เอาเลย นั่นละผูอํานวยการเขาเลย
พอใจ เขามาเยี่ยมเมื่อวานมาตรวจหมา หลวงตาไมคอยไดอยูละวันหนึ่งๆ สวนมากไป
โรงพยาบาล เมื่อวานนี้ไปโรงพยาบาลภูหลวง ภูหลวง ภูเรือ อยูลึกๆ ทางจังหวัดเลย
ชวยกระทั่งโรงพยาบาลจังหวัด ธรรมดาโรงพยาบาลจังหวัดเราจะไมเขาไปชวย เราจะ
ชวยเฉพาะโรงพยาบาลอําเภอของจังหวัดนั้นๆ แตทางจงัหวัดเลยนี้รูสึกจะขาดแคลน
มาก แตทานเหลานี้ก็ไมไดมาขอเรามากวนเราแหละ เราดูสภาพเราก็รู เราเลยเอาของ
ไปสง ไปสองสามหนแลว เขาไปโรงพยาบาลจังหวัด 

เปนไขหวัดหลายวันแลว โอ ไขหวัดใหญไมใชเลนนะ เกี่ยวกับเรื่องคนแกดวย 
เปนเล็กๆ นอยๆ มันก็ใหญขึ้นมา เมื่อคืนก็ยังมอียูแตไมคอยรุนแรง คอยจะหมดไปๆ 
หวัดใหญ เปนมาสี่หาวันละมั้ง ปรกตอิยูในราวอาทิตยหนึ่งก็หาย 

เมื่อวานนี้ไปโรงพยาบาลภูหลวง ที่เขามาพูดใหฟงเราอดคิดไมได ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลภูหลวงมาพูดใหฟง นานแลวแหละ เราเอาของไปสงใหเขา วาไดของจาก
หลวงตามาสงเคราะหเหลานี้จะทุนรายจายไดเยอะวางั้น คือธรรมดารายจายเดือนหน่ึง
หมดไปเทานั้น ของหลวงตามาหนุนเขาไปนี้ จะจายเพียงเทานั้นวางั้นนะ เราก็เปนแต
ฟง เราไมตอบไมรับอะไรละเขาพูดใหฟง อาจจะเปนอุบายขอเงินของเขาก็ได หรือ
อาจจะเปนความจําเปนของเขาจริงๆ เขาพูดตามหลักความจริงก็ได แตเราเอามา
พิจารณา 



 ๔

พอพิจารณา ตั้งแตบัดนั้นละที่นี่นะ ไปโรงพยาบาลตางๆ ใหโรงละสองหมื่นๆ 
ไปเลย ตั้งแตนั้นละตนเหตุ ตนเหตุที่ผูอํานวยการเขาวาทุนรายจายลงเวลาหลวงตาเอา
ของมาสงใหแตละทีๆ ทุนลงเยอะวางั้น เขาบอกธรรมดาเขาจายเดือนละเทานั้น เราก็
กลับมาพิจารณา ตั้งแตนั้นมาเลยใหโรงพยาบาลโรงละสองหมื่น ก็อยางนี้ละ เขาทาดี 
เขาอาจวาตามความจริงก็ได หรือเขาเห็นวาเราพอที่จะอาศัยได เขาจึงพดูพาดพงิมา
บางก็ได อุบายของคนพดูไมยากอะไร 

เร่ืองวัตถุมันพิลึก เอะอะวัตถุๆ มันเอาวัตถุออกหนาวัตถุเปนศาสนา หัวใจไมได
เปนเจาของของศาสนานะเดี๋ยวนี้ มองเห็นนี้ เราเคารพพระพุทธเจา แตไมเคารพวัตถุ
ของจิตใจคนต่ําทราม เอาเทานั้นแหละ สนใจปฏิบัติตัวเองใหดีเยี่ยมไมมนีี่นะ มองดู
แลวสะเทือนใจๆ วาเอาเสียบางซิ พระพุทธเจาทานไมเห็นแบกพระพทุธรูปไป สาวกไป
ทําความเพียรในปาสําเร็จเปนอรหัตอรหันตมา ทานไมเห็นแบกพระพุทธรูปไป ไปไหน
มีแตพระพุทธรูป วัตถุๆ หัวใจไมดู มันนาสังเวชนะเรา เอะอะวัตถอุอกแลวๆ ออก
หนาๆ ธรรมในหัวใจไมไดออก 

นี่ดูแตหัวใจ มันจาที่หัวใจ เลิศเลอที่หัวใจ ไมไดเลิศเลอกับวัตถุเหลานี้นะ 
นิวเคลียรมันก็มีเหยียบย่ําไปมาไมเห็นวิเศษอะไร ใหธรรมเขาสูใจซิ ใครจะวิเศษไม
วิเศษตั้งยศตั้งลาภอะไรใหมา ตั้งไมตั้งไมสนใจ นั่นเห็นไหมตกออกหมดเลย นินทา 
สรรเสริญเยินยอจะเลิศขนาดไหน ไมเลิศเทาจิตกับธรรมเปนอันเดียวเปนธรรมธาตุแลว 
นี่เลิศสุดยอดแลว เทานั้นพอ เอาตรงนั้นซิ เอาละใหพร 

(ถามปญหาครับ เขาภาวนามันออกทางหัวครับ เขาก็บังคับใหลงมาที่จิต ออก
ทางตาก็บังคบัใหลงมาที่จิต สุดทายกอ็ยูที่จิตหมด แลวตัวเขาก็หายไป แตตัวรอนแลวมี
ความรูสึกวา มีแตความรอน มีลม แลวมีน้ํา จะออกสามสวน ก็เลยกราบเรียนหลวงตา) 
ก็เคยบอกแลวใหลงอยูที่จิต นี่เปนอาการของจติทั้งน้ันที่ออกไป พอจิตถอยเขามา
เหลานั้นจะคอยถอยเขามาตามๆ กัน เขาใจแลวนะ อะไรใหถือจิตเปนหลัก จะแสดง
อาการอะไร เมื่อถอยจติกับสติเขามาดวยกัน อันนั้นจะถอยมาดวยกัน พอเราเพลินดูนี้
ไปใหญนะ ไปเรื่อย 

เราเคยเปนหมดแลวเหลานี้นะจะวาอะไร มันจะพาเราออกนอกโลกนูน เรา
ติดตาม นี่พดูใหฟงเสียวันนี้ ไมเคยไดพูดนะอยางน้ี จิตนี้เวลามันเขาสงบแลวมันออก 
มันออกนี้มนัเปนเครื่อง โห ลอลวงสําคัญมาก อัศจรรยเพลิดเพลินรื่นเริงกับอาการที่
มันพาไป สวางไสวๆ จาๆ เราก็ตามดู เอา มันจะไปถงึไหน ก็เราไมไดไปทั้งเน้ือทัง้ตัว 
สติกับปญญาอยูในตัวของเรา คอยดูอันนี้มนัจะไปไหน ขึ้นไปเหมือนวาสุดเมฆ เอา
ปลอยมันไป ไปที่ไหนยิง่กวางขวางเวิ้งวางยิ่งไปกันใหญ นี่ละเครื่องหลอกของจิต เงา



 ๕

ของจิต พอมันไปสุดขดีแลว เอาแคนี้ละ วันนี้เอาแคนี้กอน คือจบัไดหมดแลวนั่น 
เรียกวาจับเงื่อนมันไดหมดแลว เอาแคนี้กอน พอถอยจติปบจิตหดเขามาๆ พอสตกิับ
จิตเขาถึงตัวจริงกึ๊กเทานี้หายหมดเลย นั่นอาการของมันออกเปนอยางน้ัน เขาใจ 

(เห็นแตน้ําเห็นแตลม แลวจะใหทํายังไงตอไปอีกครับ) เอาละ ใจไมใช ดิน น้ํา 
ลม ไฟ ดูหัวใจเจาของนั่น ดิน น้ํา ลม ไฟทีไ่หนมันก็มี เอาเทานั้นละ พอเขาใจหรือที่
พูดนี้ (เขาใจ) เขาใจ เอาละจะไปธรุะของเรา ความสวางของจิตใชเลนเมื่อไร ถาเพลิน
หลง หลงไดจริงๆ สําคัญอยูสติจับติดไมใหเผลอสติ เอาไปไหนใหไป เจาของดูแลอยู
มันไปไหนไป ปญญาสตติิดอยูตลอด เอา ไปไหนไป ถามันไปดวยกันหมดทั้งสติปญญา
ไปดวยกันเลย เตลิดเปดเปง ถาสติปญญายังอยูกบัตัวแลวไปไหนมันก็คืน เพราะอันนี้
เปนผูร้ังเอาไว เอาละ ทีนี้ไปละ 
 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

