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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

ยาเทวดาสูไมได 
กอนจังหัน 

เปนหวัดคราวนี้ใหญอยูนะ เปนไขแตไมมีน้ํามูก หวัดอะไรไมรู หวัดสมัยใหม
หรือไงไมมีน้าํมูก หากเปนหวัด ไขดวย เมื่อวานก็ทั้งวัน..ไข วันนี้ก็มอียูหากรูสึกวา
ลดลงบาง แลวใครไปเอาหมอมาจากโรงพยาบาลมาฉีดยาเมื่อวานนี้ พระมันดื้อ ดีที่เรา
ใหฉีดเมื่อวานนี้เราไมไดไลกลับหมดเลย ไมไดนะกับเรา ไมมีอะไรใหญยิ่งกวาธรรม 
เราจะดูธรรมตลอดเลย อะไรเอนเอียงๆ นั่นละมันเขามาตีธรรมๆ เปนเล็กๆ นอยๆ ก็
จะตายๆ ธรรมเลยไมมี ถูกกิเลสลากไปๆ นี่ไมเอานะ ความเขมแข็งในตัวไมมีจะรักษา
ศาสนาไปไดยังไง ความเขมแข็งตองมีในใจ รางกายจะออนเปยกขนาดไหนก็ตามแตใจ
นี้ตรงแนว นั่นละผูปฏิบัติธรรม ตองแข็งอยูที่ใจ 

พอพดูอยางนี้เราก็ระลึกถึงพอแมครจูารยมั่น แตกอนไมคอยมียาแหละ เราเปน
ไข ตื่นเชาขึ้นมาฝนตก มีลมใบไมตกเกลื่อน ตามธรรมดาจะไดยินเสียงปดกวาดแต
เชาๆ ก็ไมกวาดคนนี้แหละ วันนั้นคงเงียบๆ ทา ทานดอมลงมากลางวัด พระไปไหน
หมดๆ ทานลงมากลางวัด ทานไมไดยินเสียงไมกวาด ตามธรรมดาเรามีแตออกกอน
ไมใชคุยนะ ทุกอยางจะตองออกกอนตลอดเวลา พระไปไหนหมดๆ เรานอนไขอยูที่ราน
เล็กๆ ขางไมไดยิน สักประเดี๋ยวทานก็ขึ้น ทานมหาไปไหน ทานเปนไข หือ ทานมหา
เปนไขคนเดียววัดรางเชียวหรือ ใสเปรี้ยงๆ  

จากน้ันทานก็ใหพระเอายามาใหฉัน เราก็ไมฉัน ใหพระเอากลับคืนไป ทานให
พระเอายามาเสียกอนมาใหฉัน เราไมฉัน เวลามันเปนไขมันไปหาไขมาจากไหนมันก็อยู
ในตัว ยามันจะไปเอามาจากไหน มันก็อยูในตวัของมัน ไมเอา พอพระเอากลับไปไม
นานทานก็มาเอง คราวนี้มาเอง ไหนทานมหาปวยยังไงถงึไมฟงหยูกฟงยาอะไรเลย นี่ยา 
ทานเอามาเม็ดหนึ่ง ยานี้ยาเทวดาสูไมได เอา ฉันเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้ จะทํายังไงก็ทาน
เอามาเอง เราก็เลยฉัน ฉันแลวทานก็ไมเคยถามถึงยา เราก็ไมเคยพูดถงึยา อยางน้ันละ
อุบายทาน ทานเด็ดจริงๆ ทานเปนอยางน้ัน เห็นไหมละ 

ทานใหพระเอายามาใหเราฉัน เราไมฉัน ทานเลยเอามาเอง ขึน้ ยาเทวดาสูไมได
เลย ตกลงเราก็ฉัน พอฉันแลวทั้งเราทั้งทานไมถามถึงเลยเรื่องยา หายเงียบไปเลย เอา
ที่ใจไมใชอะไรนะ ถาออนแอแลวก็เอาละ ใหปลดออกสบง จีวรเหลานี้ ไปเอาซิ่นเอาผา
ผูหญิงมานุงมาหมแทน มันออนแอเกินไปไมสมควรกับพระ พระองคนัน้รองไห ทาน
มหา พูดตรงๆ ทานก็เสียไปแลว ทานมหาทองสุก เปนขนาดมหา คนอาจคิดวาเปนเรา 
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เปนขนาดมหาออแอๆ เหมือนเด็ก ทานวา รองไห ทีนี้ทานเลยพลิกใหม มาไมใหมอกี 
เอายานี้ดีนะอยางน้ันอยางน้ี ดีเร่ือยๆ มีแตของดี อันนั้นไมใชแลว พลิกใหม ยาขนานนี้
ไมไดผล เอายาใหมมาให ยานี้ดีนะ ทางนั้นก็ฉัน เปนอยางน้ันละพอแมครูจารย พลิก
ปบๆ ถาออนแอแลวก็เอาละ ถาแข็งเสียจริงๆ ก็อยางวาแหละ 

จอมปราชญสมัยปจจุบันยกนิ้วใหเลยเรา เราเคยผานครูอาจารยมาหลายราย
แลวไมไดประมาท มีองคเดียวๆ ยอดจอมปราชญสมัยปจจบุัน มองอะไรพับๆๆ เลย
เชียวพอแมครูจารยมั่น เราจึงลงสุดขีดเลยไมมเีหลือเลยกับพอแมครูจารยมั่น ลงทุก
อยาง ภายนอกภายใน ลงรอบหมดเลย เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

 วิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน รวบรวมปจจัยจากแรงศรัทธาของประชาชนทั่วทุก
สารทิศ ขอนอมถวายปจจัยนี้แดองคหลวงตา เปนจํานวนเงิน ๘๑๓,๗๘๐ บาท แลว
ทองคํา ๑๐ บาท ดอลลาร ๑๓๐ พอใจๆ แลวเปนยังไงวิทยุเราออกสะดวกดอียูเหรอ 
วิทยุออกสะดวกดีเหรอ (ชัดเจนดีคะ) ชัดเจนเหรอ เวลานี้วิทยุนี้ออกทั่วประเทศละ ดู
วารอยกวาแหงนะ ก็เปนเรื่องของประชาชนศรัทธาเขาทําของเขาเอง เราเทศนแลวหาย
เงียบๆ เราไมเคยสนใจ เทศนเร่ือยแลวเขาก็นําไปออกทางวทิยุ เวลานี้ตั้งรอยกวาแหง 
เยอะอยู ก็สมเจตนารมณที่เราคิดไว 

ตอนที่ออกชวยชาติทีแรกคนทั้งหลายเขาก็จะวา ออกชวยชาติก็ตองหมายถึง
ดานวัตถุเงินทองขาวของอะไรๆ แตเราไมไดไปนัน้นะ คราวนี้เปนคราวที่ธรรมะจะออก
สูหัวใจโลก แนะเราไปอยางน้ันผิดไหมละ นี่โลกเขาไมคิดนะ พอเราประกาศวาเราจะ
ชวยชาติบานเมือง เพราะตอนนั้นกําลังจะลมจมกันทางดานวัตถ ุ ตลอดจิตใจหอเห่ียว
ไปหมดทั่วประเทศไทย เราก็เห่ียวหอเหมือนกันเราก็ดี จึงไดออกปากพูดเลยเราอยู
ทามกลางแหงชาติไทย แลวจมก็จะจมไปดวยกันทําไง เอา จะชวย นั่นละเราจึงไดออก
ชวยตั้งแตบัดนั้นมา 

แตประชาชนทั้งหลายเขาจะคิดแตเร่ืองวัตถทุี่จะฟนฟูชาติไทยของเรา แตเรา
ไมไดคดิเรื่องวัตถุ คราวนี้เปนคราวที่ธรรมะจะกระจายออกสูหัวใจประชาชน แลวก็ออก
เร่ือยๆ ทีนี้ชวยชาติบานเมืองก็ชวยวัตถกุ็คอยเปนไปรอยหรอลงๆ แตธรรมะนี้บาน
ปลายนะเวลานี้ ตั้งรอยกวาสถานี ออกจากที่เราเทศนชวยชาติทั้งน้ันละ ตั้งรอยกวา
สถานีเวลานี้นะ เออ พอใจ กองเงินเทาภูเขานี่จะไมพอใจยังไง เปนหลวงตาผีบามาจาก
ไหนจะไมพอใจกองเงินเทาภูเขานี่วะ เขาใจ เอาละ 

หวัดคราวนี้หนักอยูนะ เปนไขไปดวยเลย เมื่อวานนี้พระหรือไงไปบอกใหหมอ
มาฉีดยาใหตอนเย็นเมื่อวาน ทั้งฉีดยาทั้งใหน้ําอะไร ไมใชน้ําเกลือนะ เราบอกไมใหมาก 
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พอ เราเอาครึ่งเดียว หยุดพอ น้ํานี้พอแลวเดี๋ยวนี้ เปนอยางน้ันละเรา ไมอยากยุงกับ
อะไร พูดตรงๆ จิตโลกกับจิตนี้ตางกันคนละโลกนูนนะ พูดชัดๆ อะไรมาไมใชจะเปน
บาไปกับทุกอยาง อันนี้พอประมาณรูแนวอยูอยางนี้ อะไรผานเขามาๆ มันรูทันทีๆ เลย 
อะไรพอดีอะไรจะเลยเถิดรูทันที เอาธรรมเปนประมาณ ไมไดเอาสิ่งทั้งหลายที่โลกเปน
บากันเปนประมาณนะ เอาธรรมเปนประมาณ 

ธาตุขันธเหลานี้จะใหญโตยิ่งกวาใจไปจากไหนวะ ใจครอบหัวมันอยูนั่น ความรู
จักประมาณขนาดไหนใจรูเองจะปฏิบัติตอมัน เพราะปฏิบัติตอกันมาตั้งแตวันเกิดแลวนี่
ทําไมจะเปนบากับมัน เพียงเจ็บไขไดปวยเล็กนอยจะเปนบาไปหมด ไมเปนนี้พูดจริงๆ 
ไมเปน อะไรเปนอะไรก็บอกวาเปนๆ แตหัวใจไมเปน ไมหว่ันไมไหวพูดใหมันชัด นี่ละ
การปฏิบัติธรรมทานทั้งหลายใหนําไปเปนคตินะ การพูดนี้ไมไดพดูโออวด เอาความ
จริงออกมาพูด ไมหว่ัน ทุกอยางในสามโลกธาตุนี้ไมมีอะไรหวั่นกับอะไรเลย ตรงแนว
อยูอยางน้ัน 

ขอใหหัวใจมีหลักมีเกณฑ อยางนอยใหมีหลักมีเกณฑ การกินอยูปูวายการใช
การสอยอยาฟุงเฟอเหอเหิมเกินเนื้อเกินตัว เมืองไทยเรานี้เปนเมืองฟุงเฟอ อะไรมา
ความับๆ ลิงรอยตัวสูไมได แตกฮอื ลิงสูไมได คนมันเลวกวาลิง อะไรความาปบๆๆ 
เลย ฟุงเฟอมากทีเดียว การเปนอยูปูวายไมมีหลักมีเกณฑเลื่อนลอยๆ การกูการยืม
กูยืมไปเรื่อยดะไปเรื่อยๆ นี่ละมันเลื่อนลอย ออกจากหัวใจเลื่อนลอย มองดพูับรูทันที
เลยเชียว สลดสังเวชนะบางแหงที่ไดทราบเขามาปบๆ นี่มันสลดสังเวช แตไมพดู 
เพราะโลกเปนอยางน้ัน กิเลสแลวแตมันจะขยําแบบไหนวางั้นเถอะ ที่ใหไปทางดีไมมี
กิเลส มีแตขยําลงๆ 

ธรรมคอยดูอยูนี้มันรูนี่ อันไหนจะพาใหลมจมมากนอยมันรูทันทีๆ เลย 
เพราะฉะนั้นจึงสอนใหพี่นองทั้งหลายรูจักประมาณ ความเปนอยูปูวายทั้งหลายอยา
ฟุงเฟอเหอเหิมเกินเนื้อเกินตัว ถาขัดธรรมแลวก็ขัดเจาของทําลายเจาของนั้นละ ถา
ราบร่ืนไปตามธรรมแลวก็ราบรื่นเจาของ ใหจําเอานะ ไมมีอะไรเกินธรรมความพอดี นี่ก็ 
๘ โมง ๒๐ นาทีแลว เราก็ไปธุระของเราประจําทุกวันๆ เอาของไปสงโรงพยาบาลแตละ
โรงๆ แลวใหโรงละสองหมื่นๆ ทุกโรงไป ทางนีก้็เปดไว โกดังเต็มเลย โรงไหนมาไดทุก
โรง มีอยูสองประเภท ประเภทพิเศษมี ประเภทธรรมดามี 

ประเภทพิเศษก็ตัง้แตอุบล อุตรดิตถ โคราช ประเภทนี้มาใหพิเศษ พิเศษก็
เสมอกันหมด ที่ใหธรรมดาก็เสมอกันหมด จดัไวเรียบรอยในนั้นไมใหขาดใหแคลน 
ใครมาทางไหนไดทั้งนั้นๆ เพราะวัดนี้เปนวัดเสียสละ เราแบตลอดกับโลกสงสารเราไม
เอาอะไรแมชิ้นเดียวเราไมมีจิตใจเรา จึงวาทําประโยชนใหโลกละซิ ชวยโลกชวยอยาง
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นั้น ชวยจริงๆ วัดนี้ จะมีความตระหนี่ถี่เหนียวในวัดนี้ไมมีสําหรับเรา ของอยูในวัดใน
วานี้มันพอเปนพอไปพออยูพอกินเอาไปกินบอกงั้นเลย เราปลูกสรางขึ้นมาเพื่อกินเพื่อ
ปากเพื่อทองน่ันละ เอาไปกินปากมทีกุคนวาไปเลย ที่จะใหหึงใหหวงบอกวาไมมี ความ
เมตตามันครอบหมดแลวเขาใจไหม ความหึงความหวงมันจะมีอํานาจมาจากไหน 
อํานาจของความเมตตาที่จะเสียสละนี้มันเต็มหัวใจแลว 

บอกวาเอาไปกิน อะไรๆ สุกที่ไหน ผลหมากรากไมนี้เอาไปเราไมหึงไมหวง ตน
ไหน ขนุนขนินอะไรกต็าม ผลหมากรากไมปลูกไวสําหรับปากทองของประชาชนทุก
คนเราที่มีความจําเปนเสมอหนากัน ใครอาศัยอะไรๆ เอาไปเลย เราไมเอาอะไร เห็น
ไหมบิณฑบาตมากินจะตายก็ตาย ลนปากๆ ทุกวันๆ ผูอดอดอยาก ผูขาดแคลนจะตาย
ไปก็มีเยอะ มองใหทั่วถงึซิ เอาเทานั้นละ จะใหพร 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 
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