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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๔๗ 

สมนาคุณหมอ 
 

 (หมอเติ้งที่รักษาโรคถายทองหลวงตามากราบนมัสการเยี่ยม) เราจะสมนาคุณหมอ
สัก ๕ หมืน่ หมอนี่มคีุณตอชาติไทยของเลนหรือ ถาหากวาไมมีหมอเราตายไปแลวไมได
ชวยชาตินะ เร่ืองใหญอยูตรงนั้น (พวกลูกศิษยรวบรวมปจจัยรวมทําบุญดวย) โรคของเรา
นี่เปนโรคจะตายถายเดียว พอหมอนี้มาเอายาใหกินฟนขึ้นเลยเทียว ทันทีทันใด ดดีผึงๆ 
เลย นับวาเปนปาฏิหาริย ยานี้กเ็ปนยาวิเศษ หรือวายาเทวดาเขาแทรกดวยก็ไดมนัถึง
รวดเร็วนักหนา แบบผิดหูผิดตานะ ดีดผึงๆ เลย เราก็ออกชวยโลกในขณะนั้นเลยเทียว นี่
เร่ืองก็ผานมาเรียบรอยแลวตามความมุงหมายทุกอยาง สมบูรณแบบ เชนทองคําใหได ๑๐ 
ตัน ก็ไดตั้ง ๑๐ ตันกับ ๓๑๒ กิโลคร่ึง ดอลลารใหได ๑๐ ลาน ก็ได ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลล 
ไดสมบูรณแบบตามที่เรากําหนดไว 

เอา นับรวมเขามาไดเทาไร เงินสดรวมแลวเปน ๙๕,๓๖๐ บาท เอาใหไดถงึแสน
เดี๋ยวนี้ (อีก ๕ พันเจาคะ) ทีนี้เศษแสนเราเอา อยูในแสนใหทางนี้ทั้งหมด เศษแสนเทาไร
เราเอา สมนาคุณผูมีคุณซิ นี่มีคุณตอชาติ ยังเกี่ยวโยงไปถงึศาสนาดวย ถาเราตายเสียนี่ชาติ
จะเปนยังไง ศาสนาจะเปนยังไง เพราะเวลานี้เราหนุนอยูทั้งชาติทั้งศาสนาเกี่ยวโยงกันไป 
เฉพาะอยางยิ่งเวลานี้ศาสนากําลังหนาแนนขึ้นมา ก็เราเปนหัวหนาอยูอยางน้ีแหละ ถาเรา
ตายแลวก็หมดเลยไมมอีะไรเหลือ (ที่หลวงตาเมตตาใหเขาหนึ่งแสน เขาบอกเขาไมเอา 
เขาขอถวายหลวงตา เขาอยากทําบุญกับหลวงตาเจาคะ) นี่เราก็เอาเงินใหอยางเดียว รับ
ไปๆ เอาบุญอยางเดียวถูกตองแลว นี่เราใหเงินอยางเดียวก็ถูกตองเหมือนกัน เอาไปเลย  

(เขาจะขอพกัที่วัดระยะหนึ่งกอน) อยูไดเปนไรไป (เขาบอกเขาศรัทธาหลวงตา
อยากรวมทําบุญกับหลวงตา หลวงตาเมตตาเขาเขาก็ขอขอบคุณเปนอยางยิ่ง) อยางน้ันเรา
ก็เห็นใจทั้งสอง (สาธุ) นี่ก็มุงตอบุญ บุญเปนของละเอียดสูงมากทีเดียว เอา ยอมรับ วาจะ
ใหเลยกลับคืนมา เราวาจะใหเงิน ๕ หมื่น กลับมาไดอีก ๕ หมื่น เอาละ ทางนั้นไดบุญไป 
ทางนี้ไดเงนิมา ยานี้เปนเรื่องปาฏิหาริยจริงๆ จนกระทั่งเราสงสัย ยาที่หมอเติ้งเอามาใหฉัน 
พูดถงึยาหมอเติ้ง เราพูดวาเราจะฉันยาขนานนี้ขนานเดียว ถาไมถกูก็เลิกเลย ยาปดกัน เรา
จะพุงเทานั้นเอง พอเอายามาฉันนี้ดีดผึงเลยนะ แปลก พอกินยาหมอเติ้งแลวก็ดีดผึงๆ 
เลย 
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เขาบอกไวหมด ยานี้เวลาฉันแลวมันจะถาย ถงึจะถายอยางไรก็ตาม เพราะแตกอน
ทานถาย ทานถายดวยโรคของทาน คราวนี้จะถายดวยยา มันจะถายมากขนาดไหนจะไม
เพลียเหมือนถายโรค วางั้น ฉันลงไปนี้มันจะถายมาก ทานไมตองตกใจ ถายเทาไรใหถาย
ไปเถอะ พอฉันลงไปก็จรงิๆ เลย แหม ถายเอาเสียจริงๆ จังๆ แลวทําไมมันถึงถายมาก 
ชางหัวมันเถอะเขาวา แลวก็ไมเพลียนะ ถายแลวไมเพลีย ถายเร่ือยๆ จนกระทั่งโรคนี้เบา
ลงการถายก็เบาลงๆ ตามเขาอธิบายนั้นแหละ จากนั้นการถายก็เปนปรกติ คนก็แข็งแรงขึ้น 
ที่มันถายวันละเกาหนสิบหนนั้นลดลงๆ แบบฮวบๆ เลย จากน้ันไมถาย มีแตยานี้ถาย
แทนๆ เลย เพราะหมอคนนี้แหละ ไมงั้นเราไมไดออกชวยโลก ตายเลย 

เวลาออกชวยโลก ทั้งชาติทั้งศาสนาอยูดวยกัน ตกลงเลยชวยทั้งสอง เวลานี้ไมใช
ธรรมดา ชวยทางชาติแลวก็ยังชวยทางศาสนาอีก ศาสนาก็เกิดเปนไฟลุกอยูภายใน
กรุงเทพมหานครที่เปนเมืองนักปราชญทั้งหลาย มันเลยเปนเมืองอันธพาลไปหมด ทาํลาย
ศาสนาแหลกหมด พระปาจึงออกมาชําระกันเปนครั้งๆ ใชไหมละ นี่ก็เราเปนหัวหนาทั้งนั้น
แหละ ทุกอยางอยูในเราน้ีหมด ทางศาสนาสําคัญมาก เดนมากทีเดียว เพราะวงกรรมฐาน
ทั้งหมดอยูกบัเราคนเดียวคอยชี้ขาด อะไรควรจะชี้ขาด ชี้ขาดเลย ก็กาวตามนั้นเลยๆ เวลา
นี้กําลังวงศาสนา กําลังพิจารณากันอยูเปนพักๆ ๆ ตัง้แตนูนมหาคะนิดสงคณิสแสน
เร่ือยมา ตั้งสมเด็จสังฆราชเขามา จะโกยเอาสมบัติของพุทธศาสนาออกไป สามพักเอากัน 
นี่ก็มาอยูที่พกัที่สามเวลาน้ี สวนพักสมเด็จพระสังฆราชกําลังเอากันอยู นี่ก็เปนหัวหนา
ทั้งนั้นจะวาไง เพราะฉะนั้นจึงไดวาชวยทั้งชาติทั้งศาสนา 

ศาสนาก็หนักไปแบบหนึ่ง ชาติก็หนักไปแบบหนึ่ง พอชาติเบาบางผานจากชาติเขา
มา ก็มาโดนเอาทางศาสนา เวลานี้กําลังค้ํายันกันอยูเร่ืองศาสนา ถาเราตายเสียสิ่งเหลานี้ก็
จะหมดความหมายไปเลย มันก็กลืนเลยๆ กลืนไมยากนะ แตนี้มันมีกางขวางคอๆ มันกลืน
ไมได กางขวางคอ ไมค้ําคอ เขาใจไหม เปนชั้นๆ  จึงวาทั้งชาติทั้งศาสนาอยูกับคนนี้คน
เดียว ถาหากวาเราตายไปเสีย ทั้งชาติทั้งศาสนาจะเปนยังไง พิจารณาวาดภาพเอาเองก็แลว
กัน นี่ก็ผานมาไดๆ นี่กส็ายมากแลวไมเทศนอะไรมากแหละ 

เมื่อวานนี้ก็ถายออกหมดไมมีเหลือเลย เมื่อวานซืนก็อาเจียน พอฉันเสร็จแลวไปฉัน
น้ํา เพราะเรารูสึกผิดปรกติในธาตุขนัธเราเกี่ยวกับน้ํา ทีนี้พอฉันน้ําลงไป รูสึกวาเดี๋ยวมันจะ
จาม จามแลวก็จะอาเจียน พอฉันกึก๊ๆ ลงไปสักเดี๋ยวก็จาม นั่นเริ่มแลวนะ พอฉันเสร็จแลว
มันก็จาม พอจามแลวก็อาเจียน เอาเสียจนหมดไมมอีะไรเหลือเมื่อวานซืน เมื่อวานนี้ก็อีก
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เหมือนกัน เอาหมดเลยไมมีเหลือ จึงเพลียมากเมื่อวาน แตเมื่อเชานี้รูสึกฉันไดบาง
พอประมาณ ตอไปมันจะตองไดระวังน้ํานะ คอยสังเกตดูเสียกอน 

ที่เรายับยั้งตัวเองอยูตลอดเวลา รักษาดวยยานั้นยานี้ ก็เพราะเราเปนหวงบรรดาพี่
นองทั้งหลายตางหากนะ เราไมไดเปนหวงเรา เราพูดจริงๆ  เหมือนหนึ่งวาจิตใจเวลานี้ยืม
วันอยูไปเทานั้น ยืมวันยืมคืน มาพักบานนั้นกี่คืนๆ แลวก็จะออกนะ นี้เกดิมากี่กปักีก่ลัปกี่
ภพกี่ชาติมันก็ไมเคยคิดไมเคยเปน แลวชาตินี้เกิดมาอายุก็ถงึ ๙๑ ปนี้ กําลังจะเต็มวันที่ 
๑๒ สิงหานี้ จะเต็ม ๙๑ ป พอโครงการชวยชาติยุติลง ทุกอยางเหมือนวาปลดเปลื้องภาระ
อะไรที่หนักหนวงทั้งหลายนี้ออกๆ พอออกแลวจิตใจมันมีลักษณะยิบๆ แย็บๆ นี้ก็เลาให
ฟง เหมอืนเด็กจะตื่นนอนมีกระดุกกระดิก ลักษณะยิบแย็บๆ คําวายิบแย็บๆ นี่ ควรจะไป
แลว นั่นความหมาย จะไปพูดงายๆ  

โลกน้ีอยูมา ๙๑ ปควรจะไปแลว มีลักษณะยิบแย็บๆ อยูภายใน อาว ทําไมเปน
อยางน้ี แตกอนเราก็ไมเคยเปน แมถายจนจะตายอยูแลวมันก็ยังไมเปน แตคราวนี้มี
ลักษณะยิบแย็บๆ  เหมือนกับวายับยั้งร้ังกันไว เพือ่ประโยชนแกชาติบานเมืองของเรา เชน
ทางศาสนาเวลานี้ก็กําลังชุลมุนวุนวาย เร่ืองใหญโตก็มาอยูตรงนี้ กรรมฐานทั้งหมดมาอยูนี้
หมดเลย จึงไดพิจารณาเรื่องธาตุเร่ืองขันธ ถามเรื่องยานั้นยานี้อยู ถาไมมีอะไรแลวถามหา
ทําไม เทานั้นพอ ไปเลย เพราะการไปเราบอกตรงๆ เราพูดอยางตรงไปตรงมาสมกับสอน
พี่นองทัง้หลายทั่วประเทศไทย ไมมีการสะทกสะทาน ไมไดสอนดวยความสงสัยสนเทห
อะไร นําออกมาดวยความสัตยความจริง เปนที่แนใจๆ ตลอดเลย เราสอนก็สอนอยางน้ัน 

การเทศนาวาการออกมาจากความจริงลวนๆ เราสอนดวยความแนใจทุกอยาง ทีนี้
พอปลดเปลือ้งมา อันนี้มันมีลักษณะยิบแย็บ ถายิบแย็บมันคอนขางจะไปแน เพราะฉะนั้น
จึงมีการยับยั้งกันไว ถาปลอยมันก็จะไปจริงๆ  การไปของเราไมยากอะไรเลย ถึงเวลาแลว
ปบเขารมไมรมไหนแลวไปเลยของเรา เราไมมีอะไรเหมือนอยางโลกทั้งหลายทั่วไป วา
หลวงตาคุยไหมนี่ ใหเปนในหัวใจก็แลวกันไมตองถามใคร รูเอง ระหวางขันธคือธาตุขันธ
ของเรากับใจ แตกอนมนัพัวพันกันอยางไรๆ บัดนี้มันเปนยังไงมันก็รูนี่ เวลามันขาดจาก
กัน เปนแตเพียงความรับผิดชอบขาดแลวทิ้งเมื่อไรไดเลย ความพัวพันคืออุปาทาน ความ
ยึดมั่นถือมั่น มันทุกขทั้งรางกายทุกขทั้งใจ มันเกี่ยวโยงกันอยู ทีนี้เมื่อใจปลอยออกหมด
เสียแลว ยังเหลือแตความรับผิดชอบอยางเดียว รักษาเยียวยากันไปจะเปนยังไง พอเปนไป
ไดแคไหน เปนไปไมไดแลวเหรอ สลัดปวะเดียวไปเลย เพราะมันไมมอีุปาทาน เขาใจไหม
ละ 
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เราสอนโลกเราสอนหมดทุกอยางดวยความไมมีอปุาทานในสิ่งทั้งหลาย แลวยนเขา
มาหาธาตุขันธนี้ ซึ่งเปนความกังวลในโลกทั้งสามนี้ มันปลอยหมด จนกระทั่งถงึเร่ืองขนัธนี้
มันก็ปลอย แตปลอยขันธนี้ปลอยแลวยังมีความรับผิดชอบอยูลึกลับตามธรรมชาติของมัน
เอง ทีนี้เวลาอันนี้มันกวน ก็มีแตขันธแหละกวน ตนไมภูเขาดินฟาอากาศไมกวน กวางแคบ
โลกธาตุไมกวน ที่กวนก็คือธาตุขันธรางกายของเรา ขันธกวน กวนยังไง ไมยึดก็ตาม ไมซึม
ซาบก็ตาม ก็เหมือนเราอยูในหอง มีเด็กมีคนเดินผานไปผานมา เขาไมมาทําไมเราก็ตาม 
แตเขาผานไปผานมา มันก็เปนเรื่องสัมผัสสัมพนัธกับความรูของเราอยูโดยดี คนนี้ผานไป
คนนั้นผานมา ความรับทราบ รับทราบตลอดเวลา อันนี้ทุกขผานมาทุกขผานไป เจ็บนั้น
ปวดนี้ผานไปผานมา นี่ละเรื่องมันกวนเรา เดี๋ยวเจ็บทอง เดีย๋วปวดหัว เดี๋ยวเปนนั้นเปนนี้ 
นี่เรียกวาขันธมันผานไปผานมาของมัน มันก็ไมไดวามันรบกวนเรานะ ไอเราก็ไมไดวามัน
รบกวนใจของเรา แตมันหากเปนอยูดวยสัญชาตญาณที่จะใหรับทราบๆ มันจึงมารวมอยูใน
ขันธเรา ทุกอยางไมมี มอียูในขันธอนัเดียว 

เชน ความสุขความทุกข เฉยๆ ก็อยูในกาย ความเจ็บนั้นปวดนี้อะไรกเ็ปนเวทนา 
มันก็อยูในกาย รับทราบๆ ถึงไมยึดมันก็ผานไปผานมา จึงเรียกวากวนกัน มีที่ใหรับทราบ
อยู นอกนั้นหาย พออันนี้เยียวยารักษาไมไดแลว เปนไปไมไดแลวเหรอ ปลอยปบ ผงึเลย 
นั่น ก็มีเทานั้น นี้เราก็อุตสาหพยายามตะเกียกตะกายชวยชาติบานเมอืงมาเต็มเม็ดเต็ม
หนวย ก็รูสึกวาไดผลเปนที่พอใจ ทางดานวัตถุเราก็ไดเปนที่พอใจตามทีก่ําหนดหมายไววา 
สิบตันสิบลาน ไดเรียบรอยแลว ทุกอยางก็ไดสมมักสมหมาย ทีนี้ขันธของเรานี้มันก็จะปลด
เปลื้องของมนัไป เราจึงไดเตือนเสมอ นี้จวนตายแลวนะๆ ถาร้ังไมได มันถงึกาลเวลาจริงๆ 
ร้ังไมไดก็ปลอยเลย นั่น ถามันพอร้ังไดก็ร้ังกันๆ  ถาร้ังไมไดกป็ลอย 

เราเปนหวงเร่ืองโลกเทานั้น สําหรับเราเองไมมอีะไรเปนหวง สอนโลกดวยความ
อาจหาญชาญชัย แมนยําทุกอยาง ใครจะเชื่อไมเชื่อเปนเรื่องของเขา เร่ืองของเราออกจาก
ความแมนยําๆ เร่ืองสอนพระเรื่องสอนโลก เพราะฉะนั้นขอใหพากันยึดกันถือนะ คาํพูด
ที่วาคําพูดแบบนี้ ทานทั้งหลายเคยไดยินที่ไหนไหม แตกอนเราก็ไมเคยพูด เพราะมันไม
เคยรูจะเอาอะไรมาพูด เวลามันรูขึ้นมาแงไหนๆ มันก็พูดไดตามแงแหงความรูนั้นๆ ที่มัน
ปรากฏขึ้นมาๆ มันรูเสียเต็มเหนี่ยวมันก็พูดไดเตม็ยัน ถาถึงกาลเวลาที่ควรพูด เขาใจเหรอ
ละ  

นี่ละพุทธศาสนาเราแมนยํา เร่ืองมรรคเรื่องผลนั้นเรียกวาประกาศทาทายอยูกับ
ตัวของเราเองที่จะนับถือพระพุทธศาสนา แนวทางที่วาศาสนธรรม คือคําส่ังสอนของ



 ๕

พระพุทธเจาคือแนวทางที่ถูกตองแมนยํา อยาปลีกอยาแวะ ถึงแนวางั้นเลย เรียกวา สวาก
ขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวไมมีผิดมพีลาด แนะยังไงสอนยังไงตรงแนวตามนั้น ใหบืนไป
ตามนี้เถิด อยาออกนอกลูนอกทางดวยความสะดวกสบาย แฉลบออกไปลงเหวนะ กิเลส
มันหลอกใหล่ืนไปหมดนะ ถาเร่ืองของกิเลสล่ืน เร็วที่สุดนะลงเร็ว ถาเร่ืองของธรรมตองฉุด
กันไว ๆ เรารักเราเราตองฉุดเราเขาใจไหมละ เอาเพียงเทานั้นละ เอาละทีนี้จะใหพร 

โยม ขอหลวงตารั้งไวนาน ๆ นะเจาคะ 

หลวงตา เอา ก็ฟงคําเตอืนซิ เราอยาประมาทตัวของเรา นานไมนานมันก็อยูในวิสัย
ของเราเองเขาใจเหรอ ทีนี้จะใหพร 
 

ชมถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกําหนดการ ไดที ่
www.Luangta.com  หรือ www.Luangta.or.th 
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