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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

ไมเคยภาวนา จะเห็นศาสนาเปนของอัศจรรยอะไร 
กอนจังหัน 

พระเราใหตั้งใจปฏิบัติจริงๆ อยามาเหลาะแหละๆ ใหเห็น สติเราเคยย้ําแลวย้ํา
เลาเสมอ ไมมีอะไรเลยสติไปได น้ํามหาสมุทรก็มีฝงมหาสมุทรกั้น ไมลนฝงไปได กิเลส
ทุกประเภทสติเปนเครื่องกั้น ไมลนสติไปได ถงึขั้นมหาสติมหาปญญากิเลสขาดสะบั้น
เลย เร่ืองสติเปนสําคัญ แมแตกิจการงานตางๆ ก็ตามเถอะ ถาสติขาดไปเสียอยางเดียว
ไมคอยเกิดประโยชนเทาที่ควร ขาดสติมากจนไมมีสติแลวก็เหมือนคนบาอยูตามไฟ
เขียวไฟแดง ทําตามประสาของมัน นั่นละคือมีแตความรู อยากทําอะไรกท็าํไปตามเรื่อง 
ไมมีสติเจาของรับผิดชอบ มีสติมีปญญารอบคอบดี ผลงานไมวาทางไหนไดเปนที่พอใจ 
สติจึงเปนของสําคัญมาก 

การตั้งสติของนักภาวนาสวนมากจะไมไปไหนแหละ จะลงที่ผอนอาหารบาง อด
อาหารบาง นี่หมายถึงอยูในที่เปลี่ยวๆ ถาอยูชุลมุนอยางน้ีเปนอีกแบบหนึ่ง ไปอยูในที่
เปลี่ยวๆ สวนมากทานมักจะผอน อยางนอยผอน จากน้ันก็อดอาหาร อดถอยเขามาหา
ผอน ผอนแลวอด จิตเมื่อมีสติคุมครองรักษาแลวก็ปลอดภยั กิเลสคือความคิดความ
ปรุง นั่นละตัวภัย ออกมาจาก อวิชชฺาปจฺจยา สงฺขารา หลักใหญอวิชชาดันออกมาให
เปนสังขาร สังขารก็เปนสังขารสมุทัยเรื่อยไป สติครอบ มันจะหนาขนาดไหนก็ตาม 

เราไดทําแลวไมไดมาคุยเฉยๆ กิเลสเกิดไมไดลงสติไดครอบไวแลว กิเลสเกิด
ไมไดทั้งวัน วันนี้ก็เกิดไมได วันหนาเกิดไมได นีห่มายถึงผูทีต่ั้งใจปฏิบัตจิริงๆ บําเพ็ญ
อยูในปาในเขาเพื่ออรรถเพื่อธรรมจริงๆ แลวเปนอยางน้ี ตั้งได สติเปนเครื่องตั้งจิตได
ใหสงบรมเย็น จากน้ันก็เปนสมาธิแนนหนามั่นคง ทีนี้จะกาวทางดานปญญา กระจายไป
เลย 

ธรรมพระพุทธเจาสอนไวเรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบทุกอยางแลว ไอ
พวกเหลวๆ ไหลๆ คือพวกเรานี่มันไมไดเร่ืองไดราวอะไร ภาวนาก็ไมไดเร่ือง กเ็ปน
กรรมฐานโกเกไปเสีย อะไรพระพุทธเจาวาเปนของแทของจริงเปนแกน พุทธศาสนานี้
เปนแกนของศาสนา แตชาวพุทธเรามาปฏิบัติ ไมวาชาวพระชาวฆราวาสประพฤติ
ปฏิบัติเหลวแหลก คือมันไมจริงไมจงั สุดทายเอาศาสนาเปนเครื่องมือหากินของกิเลส
ไปอกี เลยเลอะไปใหญเลย ศาสนาเลยไมมีความหมายอะไร ไปมีความหมายอยูกับ
กิเลสน่ันนะ 
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โห มันเร็วนะกิเลสน่ี เร็วมากทีเดียวมองไมทัน ตองเอาสติมอง อยางอื่นมองไม
ทัน ปญญานี้ตามหลัง สตินี้จะรวดเร็วที่สุด ออกหนาๆ พอถึงขั้นสติปญญากลมกลืน
เปนอันเดียวกันแลวไมตองบอก กเิลสมีเทาไรขาดสะบั้นไปหมดเลย การฝกใจเปน
สําคัญมาก ฝกอะไรกต็ามฝกใจเปนสําคัญมาก ฝกการฝกงานนั้นนี้ตองฝกใจนี้สําคัญ
มาก 

พระเราก็เปดโอกาสใหทีสุ่ดแลวในวัดปาบานตาด ไมมีวัดไหนเหมือนบอกเลย
นะ คือเราเปดทางใหพระภาวนา เราไมเขาไปยุงไปกวนเลย เพราะเราทํามาอยางน้ัน
แลว กาวขึ้นสูเวทีฟดกับกิเลส งานใดมาเกี่ยวของเราไมไดนะ ไมมงีาน ที่วาเราออกจาก
พอแมครูจารยมั่นแลว ฟงเทศนอยางถึงใจแลว เอาละที่นี่ตองเอาตายเขาวา แนะ 
จากน้ันมางานมายุงเราไมได ไมมี งานไหนไมใหมีทั้งน้ัน มีแตฟดกับกิเลส ถึงขนาดนั้น
ก็ฟาดเสีย ๙ ป นูนฟงซิ ถึง ๙ ป เอาหนักเอาหนวงจริงๆ ๙ ปผานได 

คืองานภาวนานี้เปนงานสําคัญ สติติดแนบๆ เพราะไมเคยภาวนา ไมเคยเห็น
อรรถเห็นธรรม มันจะเห็นศาสนาเปนของอัศจรรยอะไร มันก็เห็นแตความโลภ ความ
โกรธ ราคะตัณหา เปนของอศัจรรยเหยียบหัวมันไปตลอดเวลานั่นแหละ มันจะเห็น
อะไรเปนของดียิ่งกวาส่ิงเหลานี้ละ นี่ละกิเลสมันยกตัวมันขึ้นเหยียบหัวคน เหยียบหัวใจ
คน เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

ไหนที่วาคายสุรนารี โคราช ๘ ลานบาท เครื่องเอกซเรย ออ เครื่องเอกซเรย 
(แลวก็ใหเขาเปนงวดๆ งวดละ ๑ เดอืน ๑ ลานบาท) ตกลงกนัอยางน้ันนะ (ครับ) ตก
ลงกับทางวัดอยางน้ันใชไหม (ครับ ตกลงกับทางหลวงตาอยางน้ีครับ) คนเดียวตั้ง ๘ 
ลานนะ (ครับ) คงเปนเครื่องใหญ (เครื่องใหญทันสมัย) ที่เราใหทางขอนแกนนี้ ๕ 
ลาน (ครับ) เครื่องเอกซเรยหมา (ครับ) ๕ ลาน 

โรงพยาบาลศูนยอุดรนี้เราชวยมากที่สุด ดูวาตาน่ีครบ ไมใชเลนๆ นะตา พวก
เครื่องมือดีๆ  ทั้งนั้นโรงพยาบาลศูนย มีแตเครื่องมือดีๆ ที่เราให เชนอยางเครื่องผาตัด
สมอง ราคาเปนลานขึ้น เราไมลืม วาลานสองแสน เครื่องนิดเดียวนี่ แลวมีอะไรบาง 
สรางตึกใหหลังหนึ่ง ตึกใหญอยูนะ เขาเอารูปเราไปติดไวนั่น นั่นละใครไมเคยรูวาเรา
สรางให ไปเห็นรูปเราติดอยูกับตึกเขาก็จะรูเอง ตกึสองชั้นที่โรงพยาบาลอุดร ดูวาหอง
พิเศษ ๑๑ หอง แลวเขาเอารูปเราไปติดไวทางขึน้ โรงพยาบาลอุดรชวยมาก เรารูสึกจะ
แนใจวาเครื่องมอืตานี้เราใหครบ วาระสุดทายเครื่องมือเครื่องน้ี ๕ ลาน เขามาขอ 

คือเราปวารณาไวแลว เปดทางให สําหรับตาแลวใหหมอถือเปนความจําเปน 
มอบใหกับหมอ เครื่องมือตานี้อะไรควรซอม ถาไมดีควรซอม หมอพิจารณาแลวให
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ซอม ซอมไมไดใหรีบซื้อ บอกหมดเลย เปดโอกาสใหหมดชื่อวาเครื่องตา ถาขัดของ
อะไรใหหมอสั่งเลยๆ เมื่อเครื่องมอืตกมาหมอรบัรองคุณภาพแลวคอยสงบิลไปหาเรา 
เราวางั้น ก็เร่ือยมาจนกระทั่งปานนี้ ครั้งสุดทายนี้ ๕ ลาน นี่เขาก็มาขอทั้งๆ ที่เราก็
ปวารณาแลว แตเขาเห็นวามันแพงมากไป จะซือ้เลยก็ดูไมคอยเหมาะ คงอยางน้ันละ 
เลยมาขอ ขอเราใหทันทีเลย ๕ ลาน จากน้ันมาก็เงียบไปเฉพาะเครื่องตานะ 
โรงพยาบาลอุดรชวยมากที่สุด สําหรับตานี้เราไดส่ังเรียบรอยแลวใหไดครบ...ตา (๓๘ 
ลาน ๕ แสนบาท เฉพาะตาอยางเดียว) ที่ศูนยอุดรเหรอ (ครับ) ก็สมควร 

เพราะเราบอกไววาเราใหหมด ตาเราใหหมดเลยเราวางั้น ที่วา ๓๘ ลานก็ควร 
เพราะตามันแพง โรงพยาบาลอุดรมันใกลชิดกับวัด รูสึกจะไดมากกวาเพื่อน เอะอะปบ
เขามาได เขามาติดตอกันปบได ทางอื่นมันไกล กวาจะไดแตละครั้งละคราวนี้นาน 
โรงพยาบาลอุดรปบเขามาๆ เพราะฉะนั้นจึงไดมาก ทีนี้เวลาเราจําเปน เราเขาไปรักษาที่
อุดรฯ นานๆ จะไปทีหนึ่ง ถาจําเปนก็ไป ที่เราไปมันก็ลุกลามไปหมดเครื่องมือแพทย 
ลุกลามตลอดไปนะนี่ มนัจะลุกลามไปหมดทั่วโรงพยาบาล เอกซเรยคอมพิวเตอรหรือ
อะไรให อุลตราซาวด ๒ เครื่อง เครื่องสี เครื่องละ ๓ ลาน ใหๆ แลวเคร่ืองผาสมอง 
เครื่องอะไรใหๆ ทั้งน้ันแหละ 

ทีนี้เวลาเขามาประชุมแพทย เขามาประชุมที่โรงพยาบาลศูนย อุดรฯนี้จะเปน
ศูนยหนึ่ง พิษณุโลกเปนศูนยหนึ่งมั้ง เขาวาโรงพยาบาลศูนยๆ หา (ครับ ขอนแกน ศรี
นครินทร เขาบอกเครื่องมือเขาสูอุดรฯไมได เขาเลยสงคนไขมาใหอุดรฯ)  นั่นแลวเขา
มาประชุมกนั นี่ก็บอกวาเครื่องมือสูอุดรฯไมได แตก็ดีนะ หมอที่อดุรฯเขาก็ไมลืมคณุ
ของหลวงตา เครื่องมือแพทยทั้งหลายที่มารวมกันแลวเรียกวา เมืองอดุรฯเปนที่หนึ่งดี
เยี่ยม ทางหมอเขาก็วาจะไมเยี่ยมอยางไรก็หลวงตาดูอยูตลอด ก็ดีอันหนึ่งนะ จะไม
เยี่ยมอยางไร ก็หลวงตาเฝาดูอยูตลอด เร่ืองก็เลยผานไป ก็เราดูจริงๆ ปบๆ เขานี้กอน 
ปบๆ เขานี้กอน ก็ตองใหๆ  

ที่อื่นนานๆ เราจะไดไป ก็คิดดูซอิยางโรงพยาบาลสัตวขอนแกน เราคิดวาจะได
ใหเมื่อไร พอไปปุบปบๆ ไปดูสัตวดูอะไรก็นาสงสาร เห็นเครื่องมือ นี่อะไร เครื่องมือ
เอกซเรย เครื่องฉายสัตว มันเสียแลวแหละ ราคาเทาไรละ ๕ ลาน ใหเลย แนะ ก็อยาง
นั้นแหละ พอเขาไปใกลชิดอะไรก็เกีย่วกันๆ อยางขอนแกนพอเขาไปปบ ใหเลย ๕ ลาน 
จากน้ันก็มาเก็บหอมรอมริบในโรงพยาบาลสัตวขอนแกนอีก ๕ ลาน ก็เปน ๑๐ ลาน นี่
หมายถึงโรงพยาบาลสัตวขอนแกนเทานั้นนะ ไปแลว ๑๐ ลาน เราไป ๒-๓ หน คือที
แรก ๕ ลาน ที่สองน่ีไปตามเก็บบกพรองตรงไหนๆ เขาไปดู กไ็ดมาอีก ๕ ลาน  
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 ทองคําเขาสูคลังหลวงในเมืองไทยเรา รูสึกจะมากนะ ตั้งหนึ่งหมื่นเทาไร 
(๑๑,๕๗๕ กิโลกรัมครับ) ทองคําเขาคลังหลวง ๑๑,๕๗๕ กโิล ไมใชนอยๆ ถาธรรมดา
แลวอยาหวังเลยวาจะมีทองคําเขาคลังหลวงอยางน้ัน แตนี้มันก็มีเหตุบันดลบันดาล ก็
มากระเทือนจุดกลางคือเรา กระเทือนไปๆ หาบรรดาลูกศิษยลูกหาทั้งหลาย กระเทือน
กันทั่วประเทศ ทองคําก็เขาคลังหลวงไดมาก นั่นเปนอยางน้ัน ทองคํานี้ตัง้หมื่นกวาของ
งายเมื่อไร หมื่นกวากิโล ทองคํา ๑๑,๕๗๕ กิโล ทองคําเขาคลังหลวง 

เราก็พยายามทุกดานทกุทาง ที่จะใหเขาสูจุดศูนยกลางซึ่งเปนหัวใจของชาติ แต
มันก็สุดกําลังของเรา คือกําลังของผูบริจาคเหมือนกันนะ ดอลลารก็ไดเพียง ๑๐ ลาน
สองแสนกวา ดอลลารเขาคลังหลวง นอกนั้นเงินไทยไปดึงออกมาชวย เงินไทยไปดงึเอา
ดอลลารออกมาชวยตัวเอง ชวยโลก เพราะเงินไทยนี้ก็ไมหยุดไมถอยนะ แหมมากจริงๆ 
นี่เขาเพิ่งมาบอกเมื่อวานนี้ ที่ภูเขียว นายชางที่เขาสรางตึกเรียบรอยแลว เขาเพิ่งมาบอก
เมื่อวานเสร็จเรียบรอยแลว จายไปเทาไร ดูเหมือน ๑๑ ลานเทาไรนา เขามาบอกเมื่อ
วาน หัวหนาเขา หัวหนาชาง 

คือเราจะใหใครมาสราง ตองดูคนเสียกอน ดูหัวหนากอน เวลาดูแลวเรามอบให
แลวเขาเปนเนื้อเปนหนัง เขารับผิดชอบหมดเลย เราจะไมตองเกี่ยวของ เพราะฉะนั้น
เราจึงตองหานายชางที่มาสรางแตละแหงๆ เปนคนสําคัญ อันนี้คนนี้เราเคยใชเขามา
นานหลายแหง เมื่อวานเขามา เขาบอกเสร็จเรียบรอยแลว เขาบอกใหหางานใหเขาอีก 
ก็เคยหาใหแลวนี่นา มันสักเทาไรแลวนี่งานนะ มันมีก็รูเอง เราก็วา คือมาของานอีก 
เสร็จเรียบรอยเมื่อวานเขามา จายเงินอะไรเรียบรอยแลว 

ดูเหมือน ๑๑ ลานเทาไร ภูเขียวเสร็จเรียบรอยแลวมา เร่ืองการเงินการทอง
อะไรๆ ชําระกันเรียบรอยหมดๆ แลวไปบอกเรา แลวก็ชางเขาไปดวย เขาก็บอกวาเสร็จ
เรียบรอยแลว เขาวาอยากของานจากหลวงตาอีก ก็เคยใหมามากตอมากแลวนี่ เอะอะ
มาขอแลว เราก็เคยใหมากี่งานแลว เขาไดงานจากเราเยอะนะ ทางทาอุเทนก็ใช นั้นก็ตึก
ใหญ อูย มาก คนนี้แหละ ภูเขียวก็ใช ที่ไหนบาง คือเราตายใจเขาไดเราใชๆ ถามาเปน
หัวหนางานหรือมาทําชุยๆ เราจับไดแลวเราไมใชอีกนะ 

คือเราไมมีเวลาที่จะไปตรวจตราพาที มอบใหแลวเปนอันวามอบความไววางใจ
ใหกับหัวหนางาน ใหเขารับผิดชอบของเขาเองดวยความเรียบรอยแลว การเงินการทอง
ไมมีปญหาอะไรกับเรา วาไรเทานั้นๆ ถาลงกันแลวปงๆๆ เลย ไมไดเปนปญหากับ
การเงินการทอง เปนปญหากับงานเทานั้นละ ถางานไมดีมันมาช้ําใจนะ ( งบจริงๆ ๑๑ 
ลาน แตเขาประหยัดหลายๆ อยาง จายไปทั้งหมด ๙,๒๗๙,๙๐๐ บาท เขาประหยัด
ให) ภูเขียว ที่เขามาเย็นเมื่อวานนะ นี่ละเขาบอกวาเสร็จแลวเขามาของานอีก ก็เคยให



 ๕

เสมอแลวคอยพิจารณาเราวางั้น มีคนมาของาน เราตองดูหัวหนางานกอน ใครจะมาขอ
งานจากเรา เราตองดูหัวหนางานเขา ถาหัวหนางานเรียบรอยอยางคนนี้นั้น มีเทาไรก็
เขาตองเปนอันดับหนึ่งละ 

บางรายมันมีแตคอยมากนิอยูบนหัวเขาเปนนายเขา แตงานไมคอยดอูยางน้ีมี 
เราเข็ด พอไปเจอเข็ดแลวเข็ด เข็ดคนไหนเข็ดจริงนะเราไมไดเหมือนใคร ถาเข็ด
จนกระทั่งวันตายก็ไมใช เปนอยางน้ันนะถาทําใหเข็ดแลว ถาทําใหติดใจตายใจแลว เอา 
ถึงไหนถงึกนัๆ ส่ังปุบคําเดียวเทานั้นไปเลยทําเลย ใจเดียวกัน เขาก็ทําดวยความ
บริสุทธิ์สุดขีดสุดแดนเขา เราก็ใหเต็มเหนี่ยวๆ เร่ืองเงินการทองวาไงใหเทานั้น ไมมีอดิ
เอื้อนหรือวาตอรองอยางนั้นเราไมมี จะตอรองเขาอะไร เราทํานี้เราก็ทําดวยความ
เมตตา ใหเขาทําดวยความเมตตา เมตตาโลก แลวจะไปตอรองเขาหาอะไร น่ัน วา
เทาไรเทานั้นเลยๆ 

ระยะเมื่อวานมาหาวันนี้เปนยังไงไมทราบธาตุขันธ ธาตุขันธผิดปรกตมิากอยู 
ลักษณะเหมอืนจะเคลื่อนจะยายอะไรแปลกๆ อยู เออ ทําไมเปนอยางน้ี มันมีแปลกๆ 
อยูในนี้เมื่อวานนี้ ธาตุขันธทุกวันนี้ไมแนนะ เวลามันเปนที่ตรงไหนมนัไมเหมือนแต
กอนนะธาตขุันธทุกวันนี้ ถาวารถก็เรียกวามันชํารุดพอแลว เอะอะคอยแตจะพัง มัน
ไมใชเสียเฉยๆ มันจะพงั อันนี้ลักษณะเหมือนกนันั่นละ คอยแตจะพังๆ เมื่อวานนี้ไป
ไหนมาไหนไมไปเลยหมดกําลัง แนะ บทเวลามันจะหมด นอนแนวเฉยเลยเหมือนคน
ตาย อยางน้ันละ 

อายุนี้ ๙๕ ยางแลว เดือนสิงหา วันที่ ๑๒ เกิด นี่ก็วันที่ ๒๙ ได ๙๔ ปกบั ๑๗ 
วัน กําลังจะเขา ๙๕ ก็สมควรแลวแหละ บวชมานี้ก็นานแลว บวชมานี้ ๗๓ ป พฤษภา 
มิถุนา กรกฎา สิงหา ได ๗๓ ปกับ ๒-๓ เดือนแลวมังนะตั้งแตบวชมานี้ นาน ๗๓ ป 
ฟงซิบวชมา ครองผาเหลืองมาแต ๗๓ ป ชีวิตจติใจความเคลื่อนไหวตองเปนพระหมด
เลย ในเวลาเขมงวดกวดขันอะไรมาแตะไมไดนะ ถาเวลาอนุโลมผอนผันกเ็ปนอีกอยาง
หนึ่ง คําวาผอนผันไมไดทําใหเสีย ผอนเฉยๆ ถาอะไรจะเสียไมทันทีเลย นี่ก็แกมาแลว 
๙๕ ยางแลว วันนี้ไมมีอะไรละ ใหพรแลวก็ไปละ 
 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 
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