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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

เจตนาเปนธรรม 
เมื่อวานนี้ไปเกษตรสมบูรณ ไปเทานั้นแหละ ไปสงของปุบแลวกลับเลย เกษตร

สมบูรณอยูลึก อยูตะวันตกภูเขียวไป ๒๒ กิโล อําเภอภูเขียว เลยไปทางตะวันตก ๒๒ 
กิโล ภูเขียวมาชุมแพ ๒๐ กิโล ๔๒ กิโลจากชุมแพไปเกษตรสมบูรณ ไปเร่ือยนะนี่ ทางภู
เขียวไมถามละ เพราะไปเมื่อเร็วๆ ไปก็ไปถามแลว เขากําลังสรางตึกใหโรงพยาบาลภู
เขียว ดูเหมือนตึก ๒ ชัน้ ไดถึง ๘๐% แลว นี้ก็ ๑๑ ลาน โรงพยาบาลภูเขียว เราชวย
อยางน้ันละ ชวยจนไมมีเหลือ แบตลอด 

ตั้งหนาชวยโลกจริงๆ วาไมเอาไมเอาจริงๆ นะเราไมเหมือนใคร วายังไงเปน
อยางงั้นไมมเีงื่อนตอ ถาเหตุผลไมเหนือกวาจะมาแกที่เรากําหนดไวเรียบรอยแลวไมได 
เราเองก็แกไมได ถาเหตุผลเหนือกวาใครแกกไ็ด เราแกเองก็ได เปนอยางน้ันละนิสัย
อันนี้แปลกอยู ถาลงไดล่ันลงตรงไหนวาถูกตองแลวแนแลว เจาของเองไปแกก็ไมได 
เอา หาเหตุผลมาจะมาแกอันนี้ ถาเหตุผลเหนือกวาแกได ใครแกก็ได ถาเหตุผลไม
เหนือกวาอยามาแก เปนอยางน้ันนะ 

เอาจริงเอาจังมากทกุอยาง ก็เปนผลดอีันหนึ่ง ความจริงจังน้ีเปนผลดีในเวลาแก
กิเลส อันนี้เห็นชดัเจนมากทีเดียว เพราะกิเลสมันปลิ้นปลอนหลอกลวง วาจะทําความ
เพียร วันนี้เอาเต็มที่นะวันนี้เอาเต็มที่ พอฉันเต็มที่แลวมันงวงนอนใชไหม พกัสักหนอย
ขันธ เสร็จ กิเลสมันตม ถาเปนธรรมตมไมได วายังไงตองอยางน้ัน เปนอื่นไปไมได เรา
ไปทุกวัน ไปทําประโยชนใหโลก กอนตายนี้ทําเสียใหพอ เร่ืองการเสียสละนี้เราเสมอ
ภาคเลยนะ จะคอยดจูุดไหนที่มคีวามจําเปนมากนอยก็ลงตามจุดมากนอย แตความ
เมตตาสงสารที่จะสงเคราะหเสมอภาคไปหมด แตจุดไหนที่เดนกวาเพื่อนลงจุดนั้นๆ 
ถามันเสมอภาคจะใหทั้งนั้น แตวาจุดไหนที่จําเปนมากนอยตางกันก็จะลงตามจุดนั้น 
เปนอยางน้ันละ 

ของในวัดนีม้ีไมได ในวัดปาบานตาด บอกตรงๆ เลยมีไมไดถาเรายังไมตาย มี
ไมไดทั้งน้ันละ ออกหมด เพราะอํานาจแหงความเมตตาสงสารโลก เราไมไดคํานึงได
อะไรมาจะกนิอะไร มันไมไดคดิเจาของนะ มันจะคิดออกขางนอกๆ นัน่ละธรรมเปน
อยางน้ัน ถาเปนกิเลสแลวกวานเขามาหาตัวจนกินอิ่มขี้แตกแลวคอยเอาใหผูอื่น เขาใจ
ไหม เอาอันนี้ดีนะ ดีซิเจาของกินจนขี้แตกแลวเขาใจ ไมดีไดไง นั่นกิเลสเปนอยางน้ัน 
ถาธรรมแลวอันไหนดีๆ แลวมักจะเอาออก คิดเห็นหัวใจคนอื่น เปนอยางน้ันนะ นี่จึง
ไมเคยที่จะไดเอารัดเอาเปรียบหมูเพื่อน ของดีเจาของเอาไมเคยปรากฏในจิตนะ พูดให
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ชัดเจนเสียเราไมมี ดีไมดีอะไรดีแลวจะเล็งขางนอกเลยนะ เจาของไมคอยสนใจ ที่ใดก็
ไดก็เปนของเจาของแลวนี่ เปนอยางน้ันละ 

อันนี้ละที่อันหนึ่งนะมันพาใหเปนไป ไปที่ไหนบริษัทบริวารลูกศิษยลูกหาเต็ม 
ไมเต็มไดไงก็เมตตาครอบโลก เราไมเห็นแกตัวไมเอาอะไรทัง้น้ัน ไปที่ไหนไดแลวออก
ทานหมดเลย เราไมเอาๆ เพราะอันนี้เล็งเห็นคุณคาอันนี้เปนอานิสงส ไปที่ไหนของก็
ไหลเขามา ไหลเขามาเทาไรก็ไหลออกตลอดเลย ไมเก็บเราไมเก็บ เมื่อวานนี้ก็ได
ทุเรียนหลายเขงอยูนะ ไปโรงพยาบาล ทุเรียนเขาขาย ยังเหลืออยูไมกี่ลูกเล็กๆ ถามเขา
วาไมดีไมเอา เราก็เลยใหผานไป ถายังดีจะจอดรถเอาอีกนะนัน่ ผานไปนั้นแลว เอาให
เขาแลวนะ ถาวายังดีอยูนี้ยังจะเอาอีก แตนี้วาไมดีแลวอันนี้ เราเลยผานๆ เปนอยางน้ัน
ละ 

ขอใหไดใหทานใหเต็มหัวใจเถอะในชาตินี้ มีอะไรมีไมไดสําหรับเรา จะวาเอียง
ทางโนนเอียงทางนี้เราไมมีเราพูดจริงๆ แตวาในแงหนักเบามีที่จะสงเคราะห ตรงไหน
จําเปนมากนอยตางกันยังไงอาจจะลงในจุดนั้นใชไหมละ แตเร่ืองที่จะใหนี้ออกครอบไว
แลว จุดไหนจําเปนอันดับหนึ่งอันดับสองมันจะออกตามนี้ๆ เปนอยางน้ัน มีเพื่อนพระ 
เสียแลวละพระองคนี้ก็ด ี ก็เกงอยูนะ เจตนาแกเปนธรรมมาก จําพรรษาดวยกันที่
อําเภอจักราช แกพูดเปนธรรมนาฟง ไมลืมจนกระทั่งบัดนี้นะเรา แกวา ไดอาหารมานี้ที่
จะใสบาตร อันไหนดีเจาของไมเอาไปแจก คือเจาของไมเอาไปแจกเจาของ อันไหนดี
ตองเอาไปแจกคนอื่นๆ เจาของแลวแตบุญแตกรรม เพื่อนฝูงจะใหอะไรก็เอา แต
สําหรับแจกแลวอันไหนดีแกเอาอันนั้นไปกอน ไปแจกเลย บาตรเจาของไมมอง นาฟง
นะ พระองคนี้นาฟง 

นั่นละทานเปนธรรม คืออะไรอาหารดีๆ นี้จะไมแจกบาตรเจาของ จับอนันี้ปบ
แลวจะออกไปหมด สวนบาตรเจาของมันจะไดอะไรก็แลวแต นั่นละความเปนธรรมฟง
เอาซิ เราฝงใจลึกเราไมลืมนะ เฒาอันนี้ก็อัฐกิลายเปนพระธาตุนะองคทีว่าน้ี ทานเปน
ธรรม อายุเทากันกับเรา ตั้งใจออกปฏิบัติ ออกปฏิบัติทีแรกทานภาวนาดีนะ ไปจํา
พรรษาที่อําเภอจักราช เราก็ออกจากกรุงเทพมาจําพรรษา ทางนี้ก็ไปจากทางนี้ไปจํา
พรรษาดวยกัน ทานความเพียรดี จากนั้นมาทานคิดอะไรก็ไมรูนะ ทานก็ตั้งใจภาวนาดี
อยู เวลาจะจากกันไป คิดวาจะเรียนเสียกอน 

เรียนหาอะไรเราวางี้ ผมก็เรียนมาแลวจนเปนมหายังออกมาปฏิบัติ ทานไปเรียน
หาอะไร วางี้ละ กอ็ยากเรียนใหมันรูทั้งปริยัติรูทั้งปฏิบัติ อันนี้ก็รูปริยัติมาแลว ทาง
ปฏิบัติกําลังปฏิบัติอยูนี้มันก็พูดไดละซิ คนหนึ่งยังไมเรียนยังไมไดปลอย ไปเรียนจริงๆ 
นะ ไดมหากลับไปอีก พอไดมหาปบเขาปาเลย พระองควาน่ีเปนธรรมนะ เพื่อนกัน เกดิ
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ปเดียวกัน ออกปฏิบัตคิราวนี้เอาจนกระทั่งอฐักิลายเปนพระธาตุ นี่เขาเรียกภูทอก ภู
ทอกอยูทางนี้ ภูทอกคอืวามีเขาลูกเดียว อยูกลางโคกใหญๆ มันมีเขาลูกเดียวขึ้นไป เขา
เรียกภูทอกภูโทน ทานก็ไปเสียอยูทีน่ั่น ทานก็บอกกับเพือ่นฝูงไววา เราตายคราวนี้เปน
ครั้งสุดทายของเรา เราจะไมกลับมาเกิดอีกทานวา ส่ังไวเรียบรอย นี่เพื่อนเดียวกัน ที่วา
ทานกลับไปเรียนอีก พอเรียนจบแลวทานกลับไปอีก ทานเอาจริงเอาจัง ก็เปนพระธาตุ
จริงๆ แลวก็ส้ินสุดจริงๆ 

ทานกลับไปเรียน เรียนแลวทานกลับมาปฏิบัติ คราวนี้ก็ไปทะลุเลย ที่ภูทอก เรา
ขึ้นไป ขึ้นไปสถานที่ที่ทานมรณภาพ ขึ้นไปดู พระที่นั่นบอกวาอัฐิของทานกลายเปนพระ
ธาตุ ทานบอกไวแลวตั้งแตทานยังไมตาย คราวนี้เปนครั้งสุดทายของเราที่จะมาตายมา
เกิดอีก ตอไปนี้เราจะไมกลับมาตายมาเกิดอีก พอดีทานมรณภาพไปก็อฐักิลายเปนพระ
ธาตุพอดี องคนี้ละองคทีว่าใสบาตร บาตรเจาของจะเปนยังไงชางหัวมัน ของดีๆ เอาไป
ใสบาตรหมูเพื่อนหมด บาตรเจาของแลวแตมันจะมี นาฟงนะ ไมลืม ถาอยางน้ันไมลืม
มันเปนธรรม 

อัฐิกลายเปนพระธาตุองคหนึ่ง ตายอยูที่ภูทอก (ภูทอกตรงไหนฮะ) ก็ออกไปนี้ 
ออกไปตรงนี้ไปแลว พอออกไปนัน้แลวเราจะเห็นภูเขาลูกเดียว มันมีภูทอกภูโทนลูก
เดียว อยูทามกลางโคก มันอยูตรงกลาง นั่นละภูทอก มีภูเขาลูกเดียวไมสืบตอกับลูกใด
เลย ภูทอก เหมือนภูจอกอ อันนั้นสูงกวาเพื่อนภูจอกอ อันนี้ภูทอกมีลูกเดียว (ทานชื่อ
อะไรเจาคะ) ชื่อชํานาญ เปนมหาเปรียญแลวกลับมาออกปฏบิัติอีก ทานก็บอกไวแลว
วาทานจะไมกลับมาเกิดอีกตัง้แตทานยังไมตาย ทีนี้พอตายแลวอัฐิของทานกลายเปน
พระธาตุก็เปนพยานอันหนึ่ง 

ทานจริงจังมาก กับเราสนิทกันมากจริงๆ เปนเพื่อนกัน เรียนหนังสือนั้นเราเปน
มหากอน ทานกลับไปเรียนอีกเปนมหามาทีหลังเรา แตทานออกไปเลยนะ พอเปนมหา
แลวออกปฏบิัติเลย เราเปนมหาแลวก็ออกปฏิบัต ิ ออกเตลิดเลย ทานปฏิบัติเสียกอน
แลวกลบัไปเรียนอีก กลับออกมาอกีคราวนี้ก็เปนอันวาส้ินสุด อัฐกิลายเปนพระธาตุ
เรียบรอยแลว องคนี้ก็เปนธรรมที่อยูดวยกัน องคไหนเปนธรรมไมเปนธรรมจะจับไวใน
หัวใจนะเรา มีเทานั้น (ภูทอกนีอ้ยูบานไหนเจาคะ) เอ ไปนี้กผ็านไปทางทศิใต วัดภูหิน
รอยกอน แถวภูหินรอยกอน มันอยูขางๆ นั่นละ มีเขาลูกเดียว เขาเรียกภูทอก 

(ปาอุไร หวยธาร ขอทําบุญใหกับทานอาจารยชิต ๕,๐๐๐ บาท เจาคะ) ทานชิต
ก็เอาศพไปไวที่วัดสวนแสงธรรมแลว กะวาจะเผาวัดอาจารยเจี๊ยะ เราใหความสะดวกทั้ง
สอง ทั้งวัดอโศการาม ทั้งวัดอาจารยเจี๊ยะ ศพเอาไปไวที่นั่น ถาจะเผาที่สวนแสงธรรมก็
ไดแตมันขัดตามกฎหมายเขา ก็เลยไมไดเผา เอาไปเผาทางวัดอาจารยเจี๊ยะ     หรือ
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วัดอโศการามก็แลวแต เราอนุญาตใหทั้งสองงานศพทานชิตกด็ี ที่วัดสวนแสงธรรม จะ
เผาวันไหนไมทราบ (วันที่ ๘ ครับ) วันที่ ๘ เดือน (เดือน กรกฎาคม ครับ) วันที่ ๘ 
เดือน กรกฎา หางจากวันเขาพรรษาเทาไร (เขาพรรษา ๓๐ ครับ) วันที่ ๓๐ อันนี้วันที่ 
๘  เรากําลังพิจารณา หากพอไปไดเราก็จะไป ไปกไ็มนาน ไปพกั ๓-๔ คืนแลวเสร็จ
กลับ จากน้ันเราก็ลงกรุงเทพอกี จวนเขาพรรษาก็กลับมาเขาพรรษา ตามปรกติเราไป
อยางน้ันทุกป 

(หมอสานิตยและครอบครัว ถวายหลวงตา ๑,๐๐๐ บาท ครับ) หมอสานิตย
สําคัญอยู ทางกรุงเทพก็หมอสานิตย ทางอุดรนี้ก็หมอรุงเรือง เราไดหมอมาเปนลูก
ศิษยสองคน โรงพยาบาลทางกรุงเทพใหญโตมีศริิราชเปนอันดับหนึ่ง ไดคนเดียว เมือง
อดุรนี้ไดคนหนึ่ง นอกจากนั้นมันตายหมดมันลืมตัวมันพวกหมอทั้งหลาย มันไปมีเมีย 
๕ คนก็มี มันลืมตัวมัน มันวาเรียนสรีรศาสตร เหมือนกับวาเทียบเทาเปนคูแขงของ
พุทธศาสนา มันหารูไมวาเรียนสรีรศาสตรทางพุทธศาสนาเปดโลกธาตดุับทุกขทัง้มวล 
เรียนสรีรศาสตรทางเปนหมอนี้ ๕ เมียก็ได หาเมียนะ แนะ 

มันไมไดคดินะมันตางกนั สรีรศาสตรหน่ึงแกโรคแกภัย สรีรศาสตรหนึ่งแก
กิเลส มันตางกัน ทางพุทธศาสนาเปนสรีรศาสตรแกกิเลส ทางหมอนี้แกโรคแกภัย 
ทางเดินของอวัยวะเสนเอ็นตางๆ มันเดินทางไหนๆ ปฏิบัติยังไงขดัของยังไงเขากแ็ก
ตามนั้น สวนสรีรศาสตรทางพุทธศาสนาพิจารณาเรียบวุธ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา คว่ําทิ้ง
เลยไปเลย ไปหาโรคไมมี ทุกฺขํ อนิจฺจํ อนตฺตา โรคไมมีไตรลักษณ เขาใจไหม โรคอันนี้
โรคมีไตรลักษณหมุนบากันอยูอยางนั้นนะ เอาจะใหพร 

ทานชิตก็เปนอันวาศพไปไวที่วัดสวนแสงธรรมแลว เผาวันที่ ๘ เดือน 
(กรกฎาคม ครับ) เขาพรรษา (วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ครับ) ก็ยังนานอยูนะ ใหพิจารณา
เสียกอนถาหากวาพอไปไดเราก็จะไป ถาสุขภาพพอไปไดก็จะไป สัก ๔ คืนหรอื ๕ 
คืนกลับมา เผาศพทานชิต ทานชิตเปนคนเพชรบุรี แตเปนพระวัดปาบานตาด ตั้งแต
บวชแลวมาอยูนี้เปนประจํา ออกจากนี้ก็ไปอยูน้ําหนาว พอออกจากนั้นกต็าย ก็เปนพระ
วัดปาบานตาด เปนคนเพชร บวชแลวมาอยูกับเราตลอด ออกจากนี้ก็ไปอยูที่นั่น เทา
นั้นเอง จากน้ันก็ตาย 

อยูทางนั้นเราก็ไดใชสอยทานตลอด ทางน้ําหนาวเรามีอะไร ดานอะไรมีความ
จําเปน ใหทานดูแลให ดูแลการงานอะไรที่ไปสรางอะไรที่เขาขอ พวกดานสองดานสาม
ดานเขาขอเรา เราใหทานชิตไปดูแลแทน แลวเงินทางนี้ก็จายๆ เลย ทานเปนคนดูแล 
ทานทําดีอยูนะทุกอยางดวยความเคารพ ถาวาหลวงตาสั่งเทานั้นนะเอาใหญทานชิต 
เพราะทานเคารพมากเคารพเรา ถาวาหลวงตาสั่งแลว โอย เคลื่อนไมไดนะ ใครจะ



 ๕

จริงจังยิ่งกวาหลวงตาเราไมมี ขึ้นอยางนั้นเลย ใครจะจริงจังยิ่งกวาหลวงตาเราไมมี ตอง
ทําอยางที่ทานสั่ง เหลาะแหละไมไดนะ ถาทานมามองดทูานไลเบ้ียเอานะ ไลเบ้ียก็คือ
ทําไมดีทําชุยๆ ตองทําใหดีนะ หลวงตาเราไมไดนะ ทานเคารพมาก เพราะฉะนั้นทาน
ถึงกลัวมากละซิ เอาจริงเอาจังมาก 
 

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/

