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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

จิตใจอยาใหแหงผาก 
 พูดใหตรงไปตรงมาเสียเลยวา วัดนี้ไมเก็บเงิน ใหทานทั้งหลายทราบ หลวงตา
บัวลงไดพูดคําไหนแลวขาดสะบั้นไปเลย ไมมีคําเหลาะแหละปลิ้นปลอนหลอกลวง
สําหรับหลวงตา มันจะเปนนิสัยตั้งแตเร่ิมตนเปนฆราวาสแหละ จริงจังมาก ถาลงไดล่ัน
คําไมทําไมได ถาวาทําตองทํา ถาไปตองไป ไมไปไมได ทีนี้พอบวชพระเห็นในหนังสือ 
โอ นี่เราเคยมีความสัตยความจริงมาตั้งแตเปนฆราวาสแลว ธรรมแทเปนความสัตย
ความจริง นั่นละเรื่องราว พูดถึงเร่ืองความสัตยความจริง เราเอาจริงเอาจัง อยางที่วา
เราชวยโลกเราไมเอาเลย บาทหนึ่งเราก็ไมเอา ฟงซิ ใครจะมไีดอยางน้ัน เรามีได ล่ันคํา
ไหนลงไปขาดเลยๆ ไมมีเหลาะแหละ ถาลงไดล่ันคําแลวตายใจไดเลย ถายังไมไดรับ 
โอย ยกมาทัง้อําเภอก็ไมไดถายังไมตอบ เฉย ถาวาเอา เอาเลย เปนอยางน้ัน 

คือสมบัติเงนิทองนี้เราชวยโลกทั้งน้ันสําหรับวัดปาบานตาด เราไมเอา มีเทาไรๆ 
ออกหมดๆ แบตลอด กาํอยางน้ีไมม ี ใหหมด จึงเรียกวาเปนคําสัตยคําจริง มีเทาไรให
จริงๆ ใหหมดเลย มาทางใกลทางไกลทางไหนไมวา ขอแตความจําเปนเขามา จําเปน
อันดับหนึ่ง อันดับสองถามาขอพรอมๆ กัน ตองเปนอันดับหนึ่ง อันดับสองไปเรื่อยๆ 
ถามาขอธรรมดาก็ใหเปนธรรมดา ใหมากใหนอยก็ใหธรรมดา ถามีหลายรายตองเปน
อันดับหนึ่งอนัดับสอง ใหอยูตลอด 

ชวยโลกคราวนี้ชวยเสียใหพอ เราบวชมาก็ชวยตัวเอง พุทธศาสนาเปนศาสนาที่
เลิศเลอ พระพุทธเจาชวยฉุดลากสัตวโลกสักเทาไร กามภพ รูปภพ อรูปภพ ตั้งแต
มนุษยมนาเราไปถึงเทวบุตรเทวดาอินทรพรหม อยูในตาขายพระพุทธเจาที่ฉดุลาก
ทั้งนั้นใหธรรมะ นี่เราก็มาปฏิบัติตัวของเรา ก็ฉุดตัวเองขึ้นไดโดยลําดับๆ จนกระทั่งได
ออกชวยชาติบานเมืองของเรา 

แตกอนเราก็ไมไดคดิ บวชมาก็มีแตมุงตออรรถตอธรรมอยางเดียว แกกเิลสๆ 
พอพดูถงึแกกิเลสน้ี ตอนฉันจังหันระลึกได บทเวลาจะระลึกมันระลึกไดเอง ไปอยูใน
ภูเขา จะวาเปนบานก็ไมใช วาเปนทับก็ไมเชิง อยูในหินดานสามสี่หลังคาเรือน ที่หาอยู
หากินของเขาเปนปา จะทําไรทํานาก็ไมมีทีท่ํา ก็ไดของปาอาหารพวกเนื้อพวกปลาในปา
เอาลงไปแลกทางเขามีไรมีนา มาแลกกันกิน ทีนี้เราก็ไปบิณฑบาตกับเขา เราก็ไมใชจะมี
เฉพาะบาตรเปลาแลวไปขอเขากินเสียทีเดียว พระก็คน 

ยกตัวอยางเชนทานอุทัย ที่วัดภูวัว ทานไปอยูนั่นหลายปเพราะอะไร เพราะทาน
สงสารญาติโยมเขา ทานไปบิณฑบาตกับเขา อยูนั้นภาวนาก็ดี ญาติโยมดูมี ๓ หลังคา
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เรือนหรือไง เขายายมาจากไหนเราก็ไมถามถงึแหละ มาอยูนั่น ๓ หลังคาเรือน ทานไป
สององค ทานไปพักอยูกเ็กรงใจเขา เขาคุยเขี่ยหากินพอจะเลีย้งปากเลี้ยงทองเขาก็จะไม
หวาดไมไหว เราก็ไปกินกับเขาดวย ก็เลยลาจะไป ทีนี้พวกนี้ศรัทธาเหนียวแนนนะ ถึง
จนก็ตามวัตถุ แตน้ําใจเขาไมจน เขาบอกยืนยันเลยเชียววา ถาพวกผมไมตายทาน
อาจารยไมตาย ไมใหไป ใหพวกผมตายเสียกอนคอยไป เขายันเลย สุดทายทานก็เลย
อยูกับเขาเรื่อยมา 

นั่นละเรื่องราวนะ ตนเหตุที่ทานอยูมาหลายป ทานเกรงใจเขา เขาอดอยากขาด
แคลน ทานไปอยูประเดี๋ยวประดาวทานก็จะไป ทีนี้เขาไมยอมใหไป พวกผมไมตายแลว
ยังไงทานก็ไมตาย ใหอยูนั้น สุดทายตางคนตางสงสารกันอยูดวยกันสองสามองค ทาน
อุทัย เราฟงมานานแลวแหละแตไมมีโอกาสไป พอไดโอกาสไปละที่นี่ ตัง้หนาจะไปดูวัด
นี้ วาสถานที่วิเวกสงัดดมีากเปนอันดับหนึ่งของทําเลภาวนา เราไปลงรถปบไปเลย แต
กอนยังหนุมอยู ขึ้นเขาไปตามพลาญหิน ไปซอกแซกซิกแซ็ก ไปหมด 

พอกลับมาแลวก็ประกาศปางเลย เอา ทานอุทัย สถานที่นี่เปนสถานที่บําเพ็ญ
ธรรมอยางเอกชั้นเอกแลว ที่นี่พระจะมาเทาไรใหมา ถาเปนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
เอา มาเถอะมาเทาไรผมจะรับเลี้ยง บอกเลยนะ แตพระโกโรโกโสไลลงภูเขาใหหมด 
มันเสียศักดิ์ศรีภูเขา เราวา เด็ดทั้งสอง ถาปฏบิัติดีปฏิบัติชอบมาเทาไรมา ผมจะรับ
เล้ียง บอกเลย ถาโกโรโกโสใหไลลงภูเขาใหหมด แนะเด็ดอยางน้ันนะเรา จากน้ันมา
ทานก็รับพระมากขึ้น 

เราก็สงเดือนละครั้งๆ ไปแตละคราวรถ ๔ คัน หกลอก็ม ี ส่ีลอก็ม ีบองขึ้นเต็ม
เอี๊ยดๆ ไปใหพอในเดือนนั้น เอา พระจะมาเทาไรใหมา สถานที่นี่ผมไปดูหมดแลว
เหมาะสมมาก ผมจะรับเลี้ยง ถาหากวาเล้ียงไมไหวผมก็จะบอก ก็ไมเห็นไดบอกกัน 
ถามทีไรวาเหลือเฟอๆ ก็เราทําไมไดทําเหยาะแหยะนี่นะ เอาจริงเอาจังมาก ไปแตละ
ครั้งรถตั้ง ๔ คัน บองขึ้นเต็มหมดเลย เต็มๆ เดือนละหนพอ ขาวสาร น้ําตาล แลวพวก
เครื่องกระปงกระปอง ทลีะ ๗๐-๘๐ ลังกะไวพอดีๆ อยางนอย แลวเผื่อเอาไวๆ 

พระทานอยูตามนั้นมีนะ ทานมาเอาจากวัดนี้แหละ วัดนี้เราไปสงให ทางโนนมา
รับ แลวเปดเลย เอาใหทานมา ผมไปสงซอกแซกไมได มันไปดวยรถก็บอก มาไดแคนี้ 
ถาทานตองการใหมา ถาหมดผมจะเอามา ตลอดทุกวันนี้ พระดูวา ๒๘ องคตอนเราไป 
ก็อยางน้ัน ทานคงตั้งจุดไว ๓๐ พอด ี๓๐ กวาบาง ๒๐ กวาบาง อยูในยานนี้แหละ เรา
เอาไปไมใหขาดแหละ ๔ คันรถเปนอยางนอย ถาไมพอใหเอารถอีกๆ อยางน้ันเปน
ประจํา ไมวาขาวสาร ไมวานํ้าตาล ไมวาเครื่องกระปงกระปอง เต็มเลยไปแตละครั้งเปน
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ประจํามาได ๒๐ กวาปแลวแหละ เรียกวาวัดนี้เราเลี้ยงทั้งวัดตลอดมาเลย พระตอนที่
เราไปก็ ๒๘ องค อยูในยานนี้ ๓๐ บาง ๓๐ กวาบาง อยูในยานนี้ 

เราไปเห็นที่เชนนั้นมันพอใจนะ เพราะสถานที่เชนนั้นจะเปนสถานที่ทรงมรรค
ผลนิพพาน สําหรับผูตั้งใจปฏิบัติจริงๆ สถานที่เหมาะสมมากทีเดียว กลางคืนจะเดิน
จงกรมกลางลานหินก็ได ลานหินเรียบๆ เดินกลางแจงได กลางวันก็มีรมไม กลางคืนก็
มีที่เปดเผย เดือนมืดเดอืนแจงเห็นทั้งนั้นแหละ อยูมาตลอดเดี๋ยวนี้ก็ ๒๘ องคตอนเรา
ไป ตั้งแตนัน้มาก็ ๓๐ กวาบาง ๒๐ กวาบางเปนประจํา บอกวาใหมา จะมาเทาไรใหมา
เถอะผมจะรบัเลี้ยง รับเลี้ยงตลอดมา 

เอาของไปแตละครั้งๆ ตองเผื่อวัดนัน้ๆ ทานอยูเปนแหงๆ แหงละสององคบาง
สามองคบาง อยูตามแถวนั้น ใหทานเอาตาปะขาวหรือพวกเณรมา หรือพาญาติโยมมา
รับไป เอาไปจากที่นี่ ทางนี้จะหมดเราไปสงให เพราะเปนจุดเดียวที่รถเขาได ทางนั้นรถ
เขาไมได ตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้ เรียกวาวัดนี้ทั้งวัดเราเลี้ยงทั้งหมดเลย ใครจะมา
หรือไมมากต็ามไมเปนกงัวลสําหรับอาหาร เพียงพอ 

แตเรากระซิบถามพระด ู เปนยังไงแถวนี้มี ๓ อําเภอ อําเภอเซกา อําเภอไหน
บางถึงอําเภอบานแพง รวมเปน ๓ อําเภอ อําเภอโขงหลง อําเภอเซกา อําเภอไหนบาง 
ใน ๓ แหงนี้เขาเคย เราก็ถามไปอยางนั้นแหละ เขาเคยมีศรัทธารวมหัวกันปรึกษาหารือ
ซึ่งกันและกนัแลวนําส่ิงของเปนชิ้นเปนอันยกมาถวายพระมีบางไหม เอะ ไมเห็นมี ทาน
บอกไมมี กม็แีตของหลวงตาเทานั้น เออ เอาละไมมีก็ไมเปนไร ผมถามเฉยๆ  

๓ อําเภอ ถาธรรมดาแลวอําเภอทั้งอาํเภอก็ตองปรึกษาหารือกันคนเรามันถึงถกู 
ถาไมใชใจดาํน้ําขุนเสียจริงๆ แลวเปนได ถึงกาลเวลาแลวควรจะรวบรวมปรึกษาหารือ 
ผูใหญก็มีผูนอยก็มีปรึกษาหารือกัน แลวรวมสิ่งของตางๆ เอาไปถวายพระเปนครั้ง
คราวก็ยังดีนะ นี่บอกไมมีเลย สุดทายก็มีแตเราคนเดียว เราก็ถามไปอยางนั้นแหละ มัน
เปนยังไง แสดงวาใจดําน้ําขุนมาก เพียงหาอยูหากิน ทําไมจะหาอยูหากินไมได แยกไป
ทานนิดหนอยเทานั้นก็ไมได ทางใจแหงผาก ทางทองตะเกียกตะกายหาก็ไมพอกิน ทาง
ทองก็เปนไปดวยอํานาจของกิเลสตัณหาละซิ มันกินไมอิม่ไมพอ ถามีธรรมเขาแทรกก็
ตองแบงใหจิตใจอยาใหแหงผาก ใหเต็มตั้งแตธาตุแตขันธไมด ี

กินก็ใหไดกนิ ทานก็ใหไดทาน ถูกตอง ทางดานจิตใจก็ใหมีบุญมกีุศลเปน
เครื่องหลอเล้ียง ภายนอกกม็ีอาหารการบริโภคเลี้ยงอัตภาพรางกายพอถงึวันตาย พูด
งายๆ นี่ไมเห็นมีวางั้น ก็ทําใหเราคิดเหมือนกัน คดิถึงจิตใจของคน เปนอําเภอๆ จะมา
คิดสักนิดสักหนอยเทานี้ไมไดมีเหรอ นั่นมันอดคิดไมไดนะ เพราะน้ีเสาะแสวงหาบุญ
ตลอดเวลา ตั้งแตบวชมานี้ภูมิใจเรา เราไมเคยไดตําหนิติเตียนเจาของวาขัดของหรือศีล
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ดางพรอยขาดทะลุไปตรงไหน ไมม ี นี่ละการบําเพ็ญกุศลตั้งแตวันบวชมาจนกระทั่ง
ปานนี้ บําเพ็ญตลอดเลย กับที่วาคนตั้งสองสามอาํเภอจะหาของมา รวบรวมกันจะไดสัก
เทาไรก็ตาม พอเปนชิน้เปนอันบางนี้ไมมีเลยมนันาคิดนะ อดคิดไมไดละ เปนยังไง
เมืองไทยเราเปนเมืองพทุธนะ 

ไปอยูทีไ่หนก็ตองมีวัดมวีา สรางบานใหมก็ตองสรางวัดใหมขึ้นมา แตแลวเปน
ยังไงจิตใจทีค่ับแคบตีบตันเอานักหนา หาความกวางขวางตอกันไมได การใหทานเปน
น้ําใจที่กวางขวาง สนิทกันไดหมดนะคนเรา การเสียสละนี่ไมใชของเลน พระพุทธเจา
ทุกพระองคเลิศเลอดวยการเสียสละ กวาจะไดมาเปนพระพุทธเจา เรียกวาหมดเนื้อ
หมดตัวตลอดมา นั่นเห็นไหมเปนพระพุทธเจา เราเปนลูกศษิยตถาคต ไดกินก็ใหได
ทานบาง ไมมากใหนอยก็ใหไดถงึถกูตอง อันนี้มีแตโกยเขาใสพุงๆ ตายแลวเนาเฟะ 
เอาไปเผา ไมเผาก็ฝงเทานั้นเอง สวนจิตใจก็แหงผากจากอรรถจากธรรม ตายแลวจม
อีก ไมเกิดประโยชนอะไรเลย 

ใครจะพูดไดถูกตองแมนยํา เรียกวาสวากขาตธรรมๆ ตรัสไวชอบแลวคือศาสดา
องคเอก บุญเปนบุญ บาปเปนบาป บุญมี บาปมี นรกสวรรคมี พรหมโลกนิพพานมี 
ใครจะเกงกวาศาสดาองคเอก แลวทําไมเราจึงไปบืนลงตั้งแตนรกที่จมๆๆ ที่จะขึ้นบาง
ดวยอํานาจแหงความดีที่สรางไวไมมีเลย เปนยังไงมนุษยเราใหคิดกันนะ เมืองไทยเรา
เปนเมืองพทุธควรคิดบาง มันพิลึกกึกกอืเหลือเกิน ใจดําน้ําขุน ตื่นขึ้นมาหาอยูหากินไม
พอปาก กิเลสเอาไปกินดวย ไดไมพอๆ หาจนวันตายตายทิ้งเปลาๆ ไมเกิดประโยชน
อะไร สวนจิตใจไมมีคุณงามความดีติดใจเลย อยาหวังความดีนะ ไมมีหวังละถาจิตใจได
แหงผากจากศีลจากธรรมจากความดีงามแลว ไปโลกไหนก็โลกจนตรอกจนมุมทั้งน้ันวา
งั้นเถอะ ถาเปนโลกที่มีศีลมีธรรมติดตัวหากมี บุญกุศลจะพาไปๆ สถานที่ดีคติที่
เหมาะสม ถาบาปพาไปมีแตจมทั้งนัน้ๆ จําเอานะทุกคน เอาละเทศนเทานั้นละวันนี้ 

(ลูกขออนุญาตบวชในพระพุทธศาสนา เพื่อเทิดทูนบูชาพระคุณอันยิ่งใหญของ
พอแมครูอาจารย ที่ไดมีเมตตาอบรมสั่งสอนพระธรรมทั้งเบื้องตน ทามกลาง จนถึง
ที่สุดวิมุตติหลุดพนนั้น ไดประจักษแจงภายในหัวใจของลูกแลว ลูกจึงขอกราบบวชใน
พระพุทธศาสนา เพื่อเทิดทูนพระคณุของพอแม ธรรมทั้งหมดลูกหมดสงสัย สนฺทิฏฐิโก 
ไดประกาศกองกงัวานภายในหวัใจของลูก พรหมจรรยของลูกไดอยูจบแลว กิจที่จะทาํ
ตอไมมี ชาตินี้เปนชาติสุดทาย ตอจากนี้ลูกจะถวายชีวิตนี้เพื่อประกาศธรรม ตามคําส่ัง
สอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาสืบตอไป เพื่อยดือายุพระพุทธศาสนาใหครบ 
๕๐๐๐ ป ชีวิตนี้จะเปนไปเพื่อเปนทาสรับใชพระพุทธศาสนาเจาคะ) 
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เออ เอาละจบ เอาทําลงไปซิ อยางน้ันซิ อยูไหนอยูได ขอใหสมบัติมีในใจ บุญ
กุศลมีในใจไมจนตรอกจนมุมคนเรา สมบัติเงินทองขาวของ พอใจมหีลักเกณฑทีนี้
เหลานั้นมันจะหดเขามาๆ จืดจางเขามา มันจะมาดูดดื่มอยูทีใ่จ สมบัติเงินทองขาวของ
มีมากมีนอยแตกอนถอืวาเปนจิตเปนใจจริงๆ คนเราประดับตนดวยสมบัติเงินทองขาว
ของ คนนั้นมีนั้นคนนี้มีนี้ เอาอันนั้นมาเปนเคร่ืองประดับกนัอวดกัน แตธรรมในใจไม
ไดมาอวดซิ เสียตรงนี้นะ ทีนี้เอาใหธรรมในใจอวดดูซินะ อยูคนเดียวก็สงางามอยูที่ไหน
สงางาม 

นี้เราก็ไดพูดใหฟงแลว ไปอยูวัดดอยธรรมเจดีย เราเคยพูดแลว เปนอะไร เพื่อ
โออวดหรือ เราไมไดโออวด เวลามันเปนมันเปนจริงๆ จิต ตี ๔ ลงไปเดินจงกรมอยู วดั
ดอยธรรมเจดีย ทางจงกรมมันไปนูนไกลนะ ตัง้แตตี ๔ ลงไปเดินจงกรม ตอนนั้นจิต
มันวางหมดแลว วางหมดเลย ยังเหลือแตตัวจิตนี้ยังไมวาง มันก็เกิดความอัศจรรย โอ
โห จิตเราทําไมถึงไดอัศจรรยเอาขนาดนี้เชียวนา มองที่ไหนนี้สวางจาครอบไปหมดเลย 
สักเดี๋ยวธรรมทานกลัววาจะลืมตัว พอรําพึงเจาของเรื่องอัศจรรยในใจเจาของมันสวาง
จาไปหมด เออ จิตเราทําไมจิตเราถึงไดอัศจรรยถงึขนาดนี้เชียวนา 

สักเดี๋ยวธรรมะขึ้นมาแลวนะ พอทางนั้นสงบลงธรรมะขึ้น ถามีจุดมีตอมแหงผู
รูอยูที่ไหนนั้นแลคือตัวภพ จุดตอมกค็ือความสวาง จุดสวางเหมือนตะเกยีงเจาพายุ ไส
ตะเกียงมันสวางจาอยูนั้น นั่นละจุดตอม จุดสวางน้ันยังเปนจุดภพจุดชาตอิยู จุดหัวใจที่
เราสวางจานี้ยังเปนจุดของภพของชาติ ทานถึงบอกวา ถามีจดุมีตอมแหงผูรูที่ไหน นั้น
แลคือตัวภพ เราก็งงแกไมตก ถาพอแมครูจารยยังมีชีวิตอยูทานก็จะใสผาง ก็นั่นแลว
ขึ้นทันที ดไีมดีบรรลุธรรมในขณะนั้นเลยก็ได อันนี้จนวาทานก็ผานไปมันถึงมาเปนที
หลัง จุดตอมที่วาน้ันขาดสะบั้นลงไปหมด ทีนีค้วามสวางอันนี้ไมมีจุดไมมีตอม ครอบ
โลกธาตุเลย กับจุดกับตอมที่สวางกระจางแจงซึ่งเราอัศจรรยเปนบาอยูนั้นมันผิดกันคน
ละโลก เหมือนกองขี้ควาย 

สวางทีหลังนี้มันไมมีจุด สวางจาครอบไปหมดเลย ออ ถึงไดรู สวางอันนั้นมันมี
จุดแหงความสวางไสวเหมือนไสตะเกียงเจาพายุ พออันนั้นดับลงไปแลวมันสวางเลยไม
เห็นดวงไมมีดวง พระอาทิตยก็ยังเห็นดวง แตใจดวงนี้ไมมดีวง มันครอบโลกธาตุไป
เลย นั่น นี่ละการปฏิบัติจิตใจ นี่ก็บวชมาได ๗๓ ปเต็มแลว สรางตั้งแตความดีงามมา
ตลอดจนกระทั่งปานนี้ ไมไดตําหนิติเตียนเจาของวาทําผิดพลาดจากธรรมวินัยขอไหน 
ดวยความไมมีหิริโอตตัปปะ ดวยความดื้อดานทีต่รงไหนไมม ี ก็ไดภูมิใจมาเรื่อยโดย
ลําดับ จนกระทั่งไดมาสอนโลกอยูทุกวัน 
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สอนโลกสอนดวยความอิ่มพอนะ เราไมไดสอนดวยความบกพรอง วาเรา
บกพรองตรงไหน ธรรมที่นํามาสอนโลกเปนเรื่องธรรมที่ออกจากหัวใจลวนๆ แลว 
บรรจุไวในนี้หมด ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลวจาเลยที่นี่ ดวงไมมี ดวงที่วาหายหมด
เลย มีแตจาครอบโลกธาตุไปเลย จะจับเอาจุดไหนละ นั่นละจิตถาบําเพ็ญแลว 
เพราะฉะนั้นจึงไดสอนโลกเต็มเม็ดเตม็หนวยมาได ๕๖-๕๗ ปนี้แลว ตั้งแตวันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๔๙๓ นั้นแหละ หลังวัดดอยธรรมเจดีย วันที่ ๑๕ เวลา ๕ ทุมเปงพอดี 
นั่นละกิเลสขาดสะบั้นออกจากใจ คือกิเลสเทานี้มันปดใจไวใหมืดดํา พอกิเลสถูกทําลาย
ออกหมดแลวจานี้ครอบโลกธาตุเลย 

มีกิเลสเทานั้นปดบังไว จะไปเกิดก็เกิดไปดวยกาํดํากําขาวไมรูวาจะไปเกิดที่ไหน 
มาเกิดเปนมนุษยนี้ก็ดี พอเปนเครื่องหมายไดแลววา คนไมมีบุญมาเกิดอยางน้ีไมไดนะ 
เกิดเปนมนุษยสักแตวามนุษยก็เปนอยางหนึ่ง เกิดเปนมนุษยรูศีลรูธรรมนี้เปนอีกอยาง
หนึ่ง เรารูศีลรูธรรมใหสงเสริมศีลธรรมของเราไวใหดีนะ ไมเชนนั้นจะตายจม นี่ละเรา
ไดนํามาพูด เวลาจิตมันสวางแลวไมมีอะไรครอบ กิเลสเทานั้นครอบ พอกิเลสออก
หมดแลวไมมีครอบเลย สวางจาครอบโลกธาตุธาตุ นั่นจําเอานะ นี่ละการบําเพ็ญธรรม 
อกาลิโก นี้ใหผลตลอดทั้งทําดีทําชั่วใหผลตลอด ไมมีที่ลับทีแ่จงขอแตทาํลงไปทั้งดทีัง้
ชั่ว เปนผลดีผลชั่วขึ้นมา จําเอานะ เอาละใหพร 

(หมอสานิตยและครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท) อันนี้หมอเรามีนอยมากนะ หมอที่
เขามาเกี่ยวของกับวัด เราพูดจริงๆ พูดอยางตรงไปตรงมา ทางหมอนี้เขาวัดนอยมาก
ทีเดียว เปนเพราะเหตุไร มันก็มีขอเทียบเคียง หมอเรียนสรีรศาสตร เรียนเรื่องรางกาย
เหมือนกันกบัพุทธศาสนา พุทธศาสตรนี้เรียนอีกแงหนึ่ง เรียนสรีรศาสตรเหมือนกัน 
แตสรีรศาสตรทางพุทธศาสนาเรียนเพื่อแกกิเลสแกภพแกชาติ ซึ่งเปนกองทกุขอันใหญ
หลวงขาดสะบั้นลงจากใจถึงนิพพานปง แตสวนหมอนี้เขาเรียนทางสรีรศาสตรแกโรค
แกภัย ตางกนัอยางน้ี 

เรียนสรีรศาสตรแกโรคแกภัย ประสาทเสนนี้เสนนั้นๆ มันทํางานยังไงๆ ขัดของ
ยงัไงหมอตรวจดู เพราะฉะนั้นจึงเปนหมอตรวจโรคภัยไขเจ็บของคนเพือ่แกโรคแกภัย 
สวนพุทธศาสตรเรียนสรีรศาสตรนี้เรียนเพื่อแกกิเลสตัณหา คว่ําทุกขลงไมมีอะไรเหลือ 
พระพุทธเจาพระอรหันตเรียนสรีรศาสตรจบ ตางกันอยางนี้ บางคนจะไมเขาใจ 
เพราะฉะนั้นหมอบางคนอาจเยอหยิ่งก็ได วาเรียนสรีรศาสตร หมอก็เรียน ทางศาสนา
เหมือนกันเรียนสรีรศาสตร เขาคิดอยางน้ีก็ได แตสรีรศาสตรของหมอแกโรคแกภัย 
สรีรศาสตรของทางพุทธศาสนานี้แกกิเลสตัณหา คว่ําวัฏวนซึ่งเปนมหาภัยออกจากใจ
หมดโดยสิ้นเชิง ตางกันอยางน้ี เขาใจ นี่พูดเปดเผยใหทราบชัดอยางน้ี 
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สรีรศาสตรทางหมอกับสรีรศาสตรทางพุทธศาสนาตางกันมาก ทางพุทธศาสนา
นี้เรียนเพื่อจะคว่ํากองทกุขภายในใจออก มันยึดมันถือในสิ่งเหลานี้ อุปาทานความยึด
มั่นถือมั่นในสกลกายทุกสัดทุกสวนมันถือเอง แตเวลาเรียนพุทธศาสตรเปดออกๆ 
ปลอยวางๆ ปลอยหมดโดยสิ้นเชิงไมมีอะไรเหลือภายในใจ ตางกันอยางน้ี เอาละใหพร 

อันนี้เอาไปใหธรรมลี เราเรียกแตธรรมลี เราพูดใหเพื่อนฟง คือเราไปเราไปแต
คนเดียว อันนี้เกาะติดธรรมลี ใหหมูเพื่อนไปหมด เราหลบทางนี้ออกไปคนเดียวไป
ภาวนา พอดีธรรมลีเกาะติดนะ ตามเราไปจนได นอกนั้นเต็มอยูโนนละ เราไปองคเดยีว 
ธรรมลีเกาะติด ทีนี้พอไปถึงบาน เขาเรียกวาบานชะโนดดง เปนดงหนา เราจะไปคน
เดียวละเรา นิสัยเราเปนอยางน้ัน พอไปถึงที่นั้นแลวมันจนตรอกจะวาไงธรรมลีเกาะติด
นี่ ไปก็ใหเขาไปหาที่พักภาวนาให เราก็วาดัดธรรมลีถนัดวางั้น บุญมันสูบาปไมไดอยา
วานะ พอไปถึงนั้นแลวกถ็ามโยมเขา ที่ไหนที่เปนที่พักดี เขาบอกมีแตปาชาเขาวางั้น อยู
ทางไหน ทางนั้น เออ จะไปที่นั่นละ ไป 

พอไปก็ไลธรรมลีอยูที่ริมทุง เราเขาไปอยูในกลางนั่นเลย เราไมรูวาธรรมลีกลัวผี 
เขาใจไหม เราไลธรรมลีไปอยูที่ริมทุงนา เราเขาไปอยูกลางนูน เราอยูคนเดียวสบาย แต
ทางนี้อยูทางนี้ก็สบายละซิคนกลัวผี โอย ถาเรารูวากลัวผีเราจะไลเขาไปในโนน เราอยู
ขางนอกเราเปดหนีเลย เขาใจไหม นี่ละบุญสูบาปไมไดอยาวานะ พอมาแลว อูย ใจควํ่า
ใจหาย พอดีไปอยูในปา ทานอาจารยไลผมไปอยูริมทุงนา ทานไปอยูในกลางปาชา ทาน
บอกวาทานสบาย เราสบายกวาทาน แปลกอยูนะ เราไลธรรมลีใหอยูริมทุงนา เราไปอยู
ในกลางปาชาเลย เราไมรูวาธรรมลีกลัวผี ถาเรารูเราจะไลเขานั้น เราอยูนี้แลวเราจะเปด
หนี เวลาธรรมลีเผลอ 

นี่ละบาปกับบุญมันสูบาปไมไดนะ เราจะดัดอยูแลวนี่ แตพอดมีันดัดไมถูก 
ธรรมลีละไปเลาใหหมูเพื่อนฟง โอย ไปเปนบุญเปนจริงๆ เราใจคว่ําใจหาย ทานจะให
เราอยูยังไงนา สุดทายทานก็ไลใหเราไปอยูริมทุงนา ทานไปอยูในกลางดงลึกๆ คนเดียว 
ในกลางปาชา เราไมรูวาธรรมลีกลัวผี ถารูเราจะไลธรรมลี เราจะอยูนี้แลวเปดหนีเลย 
ขบขันดี เอาละไปละ 
 

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