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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

ธรรมโอสถละเอียดเกินกวาหมอจะตามทัน 
กอนจังหัน 

พระแปลกหนามาเรื่อย วัดนี้แปลกหนาเร่ือยพระ เขาตลอดๆ เขาแลวไมอยาก
ออกนะ เวลาเขาไมไดไลเขา เวลาออกไดไลออก เปนอยางน้ันนะ เดี๋ยวนี้เขาลบลาย
หลวงตาบัวแลว แตกอนไมคอยมีใครเขามาเพราะกลัวหลวงตาบัวดุ แลวจริงอยางน้ัน
ดวย มาเหลาะๆ แหละๆ ไมได ธรรมไมใชธรรมเหลาะแหละ เอาจริงเอาจังมาก เพราะ
ปฏิบัติแตกอนมีแตพระ ไมรับแขกรับคนญาติโยม การปฏิบัติจึงใหไดเปนกระเบียดๆ 
ไปเลยไมใหขาด ใครเขาก็กลัวไมคอยเขามา พระก็ภาวนาสะดวก เดี๋ยวนี้เขาลบลาย
หมด เลอะๆ เทอะๆ ขี้หมูขี้หมาเต็มอยูในวัดปาบานตาดนี้หมดเลย เขาลบลาย
หมดแลว เมื่อดุหายไปแลวก็มีแตเลอะๆ เทอะๆ เต็มวัด เปนอยางน้ันนะ พิจารณาซิ 
เปนยังไงการดุ ผิดหรือถูก ดีหรือชัว่ พอการดุถกูเขาลบลายหมดแลว ลายมันขึ้นทีหลัง
นี้เลอะเทอะเต็มวัดเลย เปนอยางน้ันนะ 

ธรรมทานไมไดชินกับโลกนะ ไมมีชนิ มองพับรูไปหมดจะวาไง นอกจากทานไม
พูด หูหนวกตาบอดไป ดูไปหูหนวกตาบอดไป ถาเอาตามนั้นแลวไปไมรอดเลย อยาง
ที่วาเขาโคกับขนโค วัว นั่นละความจริงโดยแท เขาโคกับขนโค ผูที่จะเล็ดลอดออกไปสู
พระนิพพานเพียงเขาโค นอกนั้นเปนขนโคไปหมด 

ยิ่งวิตกวิจารณนะเฒาแกมาเทาไร แทนที่จะไดสะดวกสบายไมตองยุงกบัอะไร 
กลายเปนเรื่องยิ่งยุง แกเทาไรยิ่งยุง เปนหวงเปนใยโลก พูดใหมันเต็มศัพทเต็มแสงของ
ธรรมที่จับดูโลกน้ัน มันมีแตหูหนวกตาบอด ของเลนเมื่อไร ไปเรียนมาจากเมืองนอก
เมืองนาแลวมาทําอยางน้ี เขาใจไหม อึ่งอางมันทําอยางน้ี วัวเปนยังไงวัว คือธรรม นั่น
ธรรม นี่มีแตอึ่งอางๆ แขงวัว มองไปที่ไหนเห็นแตขับรถชนภูเขาๆ มีตั้งแตขับรถชน
ภูเขา รถพังใชไหม ภูเขาจะพังอะไร ไอนี่โลกเหยียบหัวอรรถหัวธรรมไปแลวตัวเองพังๆ 
เปนอยางน้ันนะ เราสลดสังเวชนะ ขอใหพี่นองทั้งหลายพินิจพิจารณา 

ในสมัยปจจุบันนี้รูสึกจะไมมีใครเทศนอยางที่เราเทศนนะ แลวเทศนนี้ไมมีเสีย
ดวยนะคําวาผิดเพี้ยนไป โกหกนี้ไมม ีตรงเปงๆ เลย วาอยางไรเปนอยางน้ัน นั่นละเขา
เรียกวาขวานผาซาก ธรรมะตองตรงแนวไมเอนไมเอียง พอพดูอยางนี้เราก็ระลึกได 
ตั้งแตเราเรียนหนังสือ บางทีถูกนิมนตไปเทศนในที่ตางๆ กอ็ยูกับโลกจะไมถกูไดยงัไง 
เขาเทศนยังไงเราเทศนอยางน้ัน พระทานเทศนยังไงเราก็เทศนอยางน้ัน เพราะอานไป
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ตามตําราซึ่งไมใชของตัว ตําราทานวายังไงกอ็านไปตามนั้น เทศนไปตามนั้น เมื่อมีผูทัก
ทําไมจึงเทศนอยางน้ัน ก็ตําราทานวาอยางน้ัน หาทางออกเลย นี่ความรูในตํารา 

ความรูในหัวใจจริงๆ ไมไดเปนอยางนั้นนะ ทีนี้พลิกหมดที่เทศนหลบนั้นหลบนี้ 
คือหลบกิเลสน่ันแหละ ไมไปแตะมัน หลบนั้นหลบนี้ จึงวาเทศนไพเราะเพราะพริ้ง 
เจริญพรๆ มันหลีกกิเลส ยอกิเลส เจริญพรๆ ทีนี้ธรรมะไมใชอยางน้ัน เขาไปนี้ขาด
สะบั้นๆ ไปเลย เวลาปฏิบัติมันมาเปนใหอยางน้ีซิ การเทศนแตกอนมาทีเ่คยเทศนตาม
ตํารับตําราแตกอน พลิกไปโดยหลกัธรรมชาตินะ มันเปนขึ้นมาทางนี้ยังไง รูยังไงมัน
แนๆๆ แลวเวลาเทศนจะสอนหลีกๆ เล่ียงๆ ไมได ตองตรงไปตรงมา นี่ละเขาเรียกวา
ขวานผาซาก เปนอยางน้ันละ ทานทั้งหลายใหฟงเอา 

คําเทศนเหลานี้เรามีมาตั้งแตปริยัติ ก็มีมาแบบนั้น ภาคปฏิบัติมีมาแบบนี้ ยิ่ง
จวนจะตายเทาไรยิ่งมีแบบนี้หนักเขาๆ เราสงสารโลกนี่นะ แหมไมลืมหูลืมตาเลย คือ
กิเลสมันละเอียดมาก มองไมเห็นมองไมทัน ใครจะมองมันพอจะทันหรือไมทัน มองไม
เห็น ใครจะไปมองมันพอที่จะเห็นหรือไมเห็น มันไมมองเขาใจไหม เอาลงจุดนั้นเลย 
มันลากไปไหนก็ไปๆ โลกถึงไดรอน ทุกวันนี้โลกรอนมาก รอนจริงๆ เพราะอํานาจของ
กิเลส ไมมีใครเห็นวากิเลสนี้เปนภัย เพราะฉะนั้นกิเลสจึงไดแผลงฤทธิอ์อกเต็มเม็ดเต็ม
หนวยของมนั ธรรมแทบไมมีๆ  

อยางมาพูดเดี๋ยวนี้มีไหมทั่วประเทศ ก็จะมีแตหลวงตาบัวละมัง พดูวอๆ อยูนี้ 
ใครมาพูดอยางน้ี ทานเหมือนเรา เราเหมือนทาน ก็แบบเดียวกันไป แตนี้เหมือนก็จริง
ส่ิงที่เหมือน ส่ิงไมเหมือนไมเหมือน นั่น เอาสิ่งที่มันจริงมันจังออกมา ส่ิงนี้ละไมเหมือน 
โธ กิเลสน้ีแหลมคมมากจนพระพุทธเจาทรงทอพระทัย ยอมเลยทันทีเราตัวเทาหนูนี่นะ 
ทานจะสอนโลก ทรงปรารถนาเปนพระพุทธเจามาเต็มภูมิๆ ครั้นเวลาตรัสรูเต็มภูมิแลว
มาดูสัตว สัตวเต็มภูมิของสัตว ธรรมเต็มภูมิของธรรม ดูกันไมได ทรงทอพระทัย นั่นละ
ทานก็ยังฝนเอา มีเขาโคเพียงสองเขาสามเขาก็เอามัน ทานก็เลยลากเอาเขาโคสองเขา
สามเขานั่นละไป นอกน้ันก็ปลอย เปนพวกขนโค พิจารณาซิ 

อดไมไดนะ จวนจะตายเทาไรยิ่งอดไมได เพราะเห็นอยูตลอดเวลา ธรรมกับ
กิเลสคุนกันไดเมื่อไร ไมมีคุนธรรมกับกิเลส เห็นเปนภัยทันทีๆ เลย ขึ้นชื่อวากิเลสแลว
เปนภัยตลอดๆ โลกกิเลสดวยกันเห็นเปนคุณดวยกันไปหมด ดีไมดีเห็นวาธรรมเปนภัย 
นั่นละที่นี่จม มีแตจะจมทาเดียว ขอใหพี่นองทั้งหลายพินิจพิจารณานะเขาวัดเขาวา เขา
ไมเขาก็ตามวัดอยูที่หัวใจ ใหดูหัวใจเจาของมันคิดดีคิดชั่วประการใด นั่นละสรางตัวเอง
และเหยียบย่ําทําลายตัวเองอยูที่หัวใจ ถาคิดไมดทีําไมดีกท็ําลายตัวเอง คิดดีทําดีเปน
การสงเสริมตัวเอง อยูทีหั่วใจเรา ขอใหทุกคนพินิจพิจารณา 
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พระเราก็เห็นใจ มาเร่ือยสําหรับวัดปาบานตาด ไหลเขามาๆ ไมชนะที่จะรับ
เอาไว จําเปนก็ตองไดระบายออกไปเพราะมากตอมาก มาแลวใหตั้งอกตั้งใจ การสอน
เนนหนักแลวไมผิดพลาดดวย นี่คือสอนเรื่องภาวนา การภาวนาใครจับสติใหดี สติเปน
พื้นฐาน ผูนี้จะอยางนอยตั้งตัวได พออยูพอกินพอเปนพอไป มากกวานั้นพน พนไป
เลย เร่ืองสติสําคัญมาก จากสติก็เปนมหาสติ  จากปญญาเปนมหาปญญา มีความพาก
ความเพียรหนุนไปเรื่อยๆ  

พระไมอดพระไมทนใครจะทน พระพุทธเจาเปนตัวอยางของโลก ความอด
ความทนความเฉลียวฉลาด ความฝกทรมานลําบากลําบน สลบถึงสามหน นี่ละตัวอยาง
ของโลก พระพุทธเจาทานเปนตัวอยางของโลก เราอยามาเพียงสุกเอาเผากิน กินแลว
นอน กอนแลวนิน ใชไมไดนะ อยาอยูเซอๆ ซาๆ อันเปนนิสัยของกิเลสกลอมหัวใจสัตว
โลกไมใหลืมหูลืมตาไดเลย ถาสติจับแลวจะรูตัว ผิดถูกชั่วดีจะรูทันท ีถาสติจับสติอยูกับ
ตัว ถาสติไมมีไมเปนทาเปนทางอะไร 

การภาวนาใครจับเอาสติเปนพื้นฐานดีเทาไร คนนี้ชี้นิ้วไดเลยวาตั้งตัวไดไมสงสัย 
กิเลสจะเกิดไมได สตมิีสืบเนื่องไปเทาไรกิเลสจะเกิดไมไดตลอดไป มันจะเกิดทาง
สังขาร...กิเลส มันคิดมนัปรุง ความอยากคิดอยากปรุงอยากรูอยากเห็นไมมีอะไรเกิน
ตัณหาความหิวความโหย อยากดอูยากรูอยากเห็น อยากทกุอยางคือเร่ืองตัณหาๆ มัน
ออก สังขารเปนเครื่องใชของกิเลสตัณหา แลวเอาธรรมสติธรรม หรืออยางนอยเอาคํา
บริกรรมกับสติปดชองไมใหมันออก วันนั้นปดทั้งวันกิเลสออกไมไดทั้งวัน ถาเผลอ
เมื่อไรกิเลสออก ออกแลวไปกวานเอาฟนเอาไฟมาเผาเรา ทานทั้งหลายฟงใหด ี

การเทศนเหลานี้ผมไมไดเทศนสุมสี่สุมหานะ ฟดกันมาแลว เห็นผลมาเรียบรอย
แลวโดยไมสงสัยจึงสอนทานทั้งหลาย ใหพากันตั้งใจปฏิบัต ิ อยามาเหลาะๆ แหละๆ 
ศาสนาพระพุทธเจาไมใชศาสนาเหลาะแหละ ผูมานับถือปฏิบัติศาสนากลายเปนขาศึก
ตอศาสนาไป พวกเรารูหรือยังเราเปนขาศึกศาสนา ทานสอนอยางน้ีมันทําอยางน้ัน นั่น 
ทานสอนอยางน้ันมันทําอยางน้ี ไมไดทําตามคําสอนพระพุทธเจา ผลก็มีแตความ
เดือดรอนวุนวายนั่นแหละ พากันจดกันจําใหดี 

ศาสนาพระพุทธเจานี้พูดเปดหัวอก เลิศเลอสุดยอดแลว หนึ่งไมมีสอง พุทธ
ศาสนาเปนศาสนาคูโลกคูสงสารคูบานคูเมือง มีแถวมีแนวมาเปนลําดับ ตั้งแต
พระพุทธเจาเร่ิมตนมาทุกพระองค ทานมีแถวมีแนวมาดวยความถูกตองดีงาม เปน
หลักเปนเกณฑ เปนธรรมสอนโลกไดเปนอยางด ี ตอจากนี้กจ็ะมีพระพทุธเจามาตรัสรู
อีก ทานเล็งญาณตลอดทั่วถึงกันหมด นี่ละทานผูส้ินกิเลส ทานผูเปนจอมปราชญทาน
เล็งดูหมด เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเปนศาสนาที่แมนยํา เปนศาสนาที่รับรองกันทั่ว
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โลกธาตุ ไมมีผิดมีเพี้ยนเลย นอกจากนั้นเราไมพูดถึง ขอใหจับอันนี้ใหดีก็แลวกัน 
ขอใหเอาใหดีตามคําสอนของพระพทุธเจานี้จะไมผิดพลาด อยูเย็นเปนสุขเรื่อยๆ มา 

เอา ทุกขก็ทกุข เราเกิดมาเราไมไดขนเอาทรัพยสินเงินทอง กองสมบัติ เศรษฐี
กุฎมพ ี ตําแหนงหนาที่เปนบาอะไรเหลานั้นมาเกิดดวยหรอกนะ มาจากทองแมมีแตตวั
ลอนจอนๆ เทานั้น แลวจึงมาเห็นทีหลังก็ตื่นทีหลังเปนบาทีหลัง อยางนั้นนะ ถาไมมี
ธรรมเปนบากันทั้งนั้นแหละ เงินทองกองเทาภูเขาก็เอาตัวไมรอด จมไดๆ ถาไมมีธรรม 
ถามีธรรมมีมากเทาไรทําประโยชนไดมากๆ ตางกันอยางน้ันนะ เอาละวันนี้เทศนเพียง
เทานี้ละ วาจะไมเทศน มองไปมันสงสารจะทําไง 

ในครั้งพุทธกาลมีในตําราชัดเจน พระทานกําลังครองผา ทานพักอยูในปา ทาน
จะไปบิณฑบาต เพราะทานดูหัวใจทานอยูตลอด นั่นละนักภาวนา ครองผาจะไป
บิณฑบาตจิตมันแย็บออกไป เอ วันนี้เขาจะเอาอาหารประณีตบรรจงอะไรใสบาตรให
เรานา เทานั้นละ โห เจาของยังไมไปมันไปหากินกอนแลว ทานเปลื้องผาทันทีไมไป
บิณฑบาต ดัดสันดานมัน เปลื้องผา เลยไมบิณฑบาต วันหลังจอกัน เอา มันจะเอาให
ตายก็ตาย ถามันจะเปนอยางน้ีอยูจะเอาใหตายเลยไมใหมันกนิ นั่นเห็นไหมละ ทีนี้วัน
หลังมันก็หมอบละซี จึงพาไปหากิน นี่ละตํารา ดัดกิเลสมันเกงขนาดนั้นนะ ความอยาก
หิวโหยอาหารธรรมดาก็มี ความอยากกิเลสแทรกเขาไปกับความหิวโหยก็มี เขาใจไหม 

หลังจังหัน 

สรุปทองคําน้ําไหลซึมถึงวันที่ ๔ พ.ค.เมื่อวานนี้ ทองคําที่หลอมแลว ๒๓๗ กิโล
ครึ่ง เทากับ ๑๙ แทงๆ หนึ่งน้ําหนัก ๑๒ กิโลคร่ึง ทองคําที่ยังไมหลอม ๓๐ กิโล ๕๕ 
บาท ๓๓ สตางค รวมทองคําที่หลอมแลวและยังไมไดหลอมได ๒๖๘ กิโล ๒๒ บาท 
๔๔ สตางค 

เออ ทานบุญมี นาคูณเรา เมื่อวานนี้หมอวิยะดามาเลาถวาย มาขอคําปรึกษาเรา 
วาทานบุญมีเปนโรคอะไรหลายประเภท เขาประชุมแลวหมอทางศิริราชเขาพรอมแลวที่
จะรับปฏิบัติ เมื่อไดสงทานบุญมีเขาไป นี่พอเขาไปแลวโรคมันสลับซับซอนไดตรงนี้เสีย
ตรงนั้นไดตรงน้ันเสียตรงนี้ มันมีเชนผาตัดตรงนี้ไดอันนี้เสียตรงนั้น แลวก็ทําอยางน้ัน
อีก มันมีหลายอยาง แลวไดตรงนั้นเสียตรงนี้ สุดทายรวมยอดแลววาเสีย ไมดีขึ้นเลย
จากการปฏิบัติหรือผาตัดทานบุญมีในคราวนี้ 

เราก็เลยสรุปใหเลยในการรวบรวมเหตุผลของโรคชนิดตางๆ ที่หมอเลาใหฟง
เมื่อวาน ก็บอกวา เอาละไมตองเอาไป ใหอยูอยางน้ีละ มันจะไมเดือดรอนคนขางหลัง 
ทานไปของทานก็เปนสุขของทาน สุขภาพเมื่อมันเปนทุกขภาพแลวก็ใหไป จะใหคน
เดือดรอนภายหลัง ไปทําตามหมอเผื่อวาทานไมเปนแลวตายเสีย ทีนี้เขาจะโจมตีละ 
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โจมตีทุกแบบเลย แตเราไมพูดอะไรมาก พดูแตวาเราพิจารณาเรียบรอยแลววาไมมีทาง
ดีขึ้นจากการผาตัดทุกแบบสําหรับทานบุญมี ปลอยตามสภาพของทานอยางน้ัน สําหรับ
คนแกเปนอยูอยางน้ีทั่วโลกดินแดนมาหลายกัปหลายกัลป ไมจําเปนจะตองไปทําอะไร
ใหพิสดารมากละ นี่มันไมพิสดารแลวนี่ รางกายชีวิตจิตใจกบัโรคมันพันเขามาจะพังอยู
แลวนี่ ใหพิสดารไปไหน ไมตองไป เราบอกแลวเมื่อวาน หมอเขาก็ปฏิบัติตาม ไมใหไป 
ใหดูไว 

เราพูดตรงไปตรงมาแบบธรรม จะกระทบกระเทือนใครหรือไม
กระทบกระเทือนแลวแตผูจะพิจารณาเอา เมื่อมอบเขาไปทางหมอ หมอตองใชวิชาหมอ
เต็มกําลังความสามารถที่จะปฏิบัติตอคนไขใหดีทีสุ่ด นี่เร่ืองของหมอ เขาจะทําอะไรเขา
ตองทํา ตองปลอยหมดเปนซุงทั้งทอนเลย ที่นี่ธรรมเปนยังไง นั่นตรงนั้นตรงเสีย เราอยู
ลําพังเรานี้ฟตทางดานธรรมะเขา เอา ยาก็รักษาตามกําลังของมัน ทางดานธรรมะ
ภายในใจนี้ฟตใหแนนหนามั่นคงแนนปง ไปกด็ดีผึงเลย นี่ละธรรม ธรรมโอสถ สวนยา
ทั้งหลายที่เปนโอสถ จําเพาะสวนรางกายลวนๆ สวนธรรมโอสถนี้มีทั้งสวนรางกายทั้ง
จิตใจเปนสําคัญ ตกลงไมใหทานไปละทานบุญมี บานนาคูณ ไมใหไป 

บรรดาพระกรรมฐานเราถาหากวามาปรึกษาหารือเรากอน เราจะใหคําปรึกษา
ทันที แตสุมสี่สุมหาไปแลวใหเราตามไปเยี่ยมเราไมอยากไป จะวาอะไร เราไมอยากไป 
เพราะกรรมฐานเปนเรื่องใหญโตมาก ธรรมเปนหนึ่งในหัวใจ ส่ิงเหลานี้เปนเพียง
ปลีกยอย เจ็บไขไดปวยแบบไหนๆ เปนเพียงปลีกยอยไมใชเร่ืองใหญยิ่งกวาธรรม
ภายในใจ เราถือนั้นเปนสําคัญ แลวเปนที่แนใจดวย ไมเอนไมเอียง ถอืธรรมเปนหลัก
ใจ อยางที่ควรผานไดก็ผาน ดังที่เคยพูดใหฟงแลว เอาเราออกเปนตัวประกันเลย เรา
มนัจะไปไมรูกี่ครั้ง นี่ละธรรมโอสถแกกันไดอยางน้ี เมื่อไมสุดวิสัยแลวมันผานไดนะ
เห็นประจักษทีเดียว 

อยางที่วาไปอยูกะโหมโพนทองเขาตายวันละ ๓-๘ ราย เราจนออกจากปาชา
ไมได กุสลาใหเขาทั้งวัน แถวนั้นก็ไมคอยมพีระ เราเลยจะตาย ไปหาภาวนาอยูตีนภูตีน
เขา เขาก็ไปตามเอามากุสลา พอเที่ยงมาเอาไปแลวจนค่ํา กุสลา ธมฺมา แลวพอเสร็จ 
เอา เอามาอีกแลวๆ คือโรคอันนี้มันเปนกับเราถึงรูไดชัด มันเปนอยางรวดเร็ว เปน
ลมพิษอะไรไมรูนะ พอเปนนี้ทีแรกมันยิบแย็บๆ เพราะเรานั่งอยูปาชากุสลาใหเขา เขา
ตายดวยโรคอันนี้ละ สองวันตายสามวันตาย เปนแตละรายสวนมากอยูสองวันตายหรือ
สามวัน นอกจากนั้นก็ผานได 

เราน่ังภาวนา เรานั่งกุสลาใหเขานั้น แลวมีลักษณะยิบแย็บๆ ภายในนะ ตั้งแต
มันเริ่มกระเพื่อมออกมาเราก็จับไดทันท ี เพราะจิตมันไมไดเผลอ ขั้นนั้นเวลานั้นอยูใน
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ความไมเผลอ หมุนเปนธรรมจักรมันจะเอาอะไรมาเผลอ มันแย็บออกมันรูทันทเีลย 
พอมันแย็บขึน้นั้นไมนานนะมันรวดเร็วมาก เพราะฉะนั้นคนถึงสองวันตายซิ ขึ้นไมนาน
ยิบแย็บๆ เหมือนทีแรกเปนเสี้ยนเปนหนามแทง ยิบแย็บๆ ตอนนั้นเลยกลายเปนหอก
เปนหลาวนะ หายใจแรงไมไดสลบไปเลย ถาเราจามนี้สลบไปเลย ออ ชดัเจนแลวที่นี่ 
โรคอันนี้เองที่เขาขนกันมาเผาอยูนี้นะ โรคที่กําลังเกิดกับเราเวลานี้ เราจึงรีบบอกญาติ
โยมเขา บอกตามเหตุผลเลย เขาก็เห็นใจนะ เออ นี่อาตมามากุสลาใหคนตายนี้อาตมาผู
กุสลามันจะตายแลวนะ โรคอันนี้เร่ิมเกิดขึ้นแลวกับอาตมาเวลานั่งอยูนี้นะ เวลานี้กําลัง
เสียดแทงเขาๆ อาตามาจะลาไปละ ก็บอกอยางน้ันละเรา ถาไมไปก็จะตายอยูดวยกันนี่
ละบอกตรงๆ เลย เขาก็ปลอยทันทีเลย นิมนตทานไปเดี๋ยวนั้น โห ไมไดๆ เขาวา ก็เขา
เห็นภัยมาแลวนี่ 

นั่นละพอเราไปถึงที่พกัเขาก็รุมกันยกขบวนไปเลยเชียว จะไปดูแลเราอะไรเรา
ทั้งหยูกทัง้ยาอะไรไป ไลหนีหมดเลยไมใหมีใครอยูนั้น ทีนี้จะขึ้นเวที นั่นเห็นไหมละ มัน
ชัดกับเจาของจะสงสัยไปไหน แลวไดทราบชัดวาน่ีละธรรมโอสถ แกกันปจจุบันขาด
สะบั้นในเที่ยงคืนวันนั้นหมดไมมีเหลือเลย ที่มันขึน้เปนหอกเปนหลาว มันจะเอาใหตาย
เร็วๆ จึงไดพูดถึงวาเราก็ไมเคยกลวัตาย แตเปนโรคคราวนั้นเปนหวงเปนใยไมอยาก
ตาย หวงใยไมอยากตายคือภูมิธรรม ฟงใหชัดนะพี่นองทัง้หลาย ภูมิธรรมนี้ยังไมถึง
ที่สุดที่เราตองการ ถาตายเวลานี้จะตองคางตรงนั้นๆ รูหมดแลว 

รูแลวถาตายเวลานี้ คางที่ไหนวันหนึ่งคืนหนึ่งไมอยากคาง ถาบริสุทธิ์ถึงนิพพาน
ปจจุบันนี้แลวเอาไปเมื่อไรไปเลยเราไมหวงใยสังขาร หวงใยแตมรรคผล ซึ่งเวลานี้กําลัง
เต็มที่แตยังไมสมบูรณเราก็บอก เราจึงไมอยากตาย จิตใจมันทําใหวกวนนะ เปนหวง
ความตายเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลที่ยังไมถึงที่สุด พดูใหมันชัดๆ ตายแลวก็สุทธาวาสหา
ชั้นไมตองบอก มันรูของมันแลวสุทธาวาสหาชั้น มันจะไปชัน้ใดก็ตามไมอยากอยูเพราะ
ไมใชนิพพาน 

วกวนไปมา เดี๋ยวธรรมทานกระตกุขึ้นอยางแรงเลยนะ โห นี่ละธรรมกระตุก
ธรรมเตือนภายในใจ ก็เร่ืองทกุขเวทนาทั้งหลาย โรคภัยไขเจ็บที่เปนอยูเวลานี้ ทานเคย
ผานเวทีมาแลวมากมายกายกอง ทานมาพะวักพะวงอะไรกับเรื่องความตาย ความตายก็
เปนอริยสัจ พิจารณาลงไปซิอะไรตายไมตาย นั่นเห็นไหมธรรมกระตุกขึ้นมา ทานไปยุง
อะไรกับความเปนความตาย วาเทานั้น ทางนี้จิตมันก็กลับปุบเลยทันที ทีนี้ความตายไม
ตายไมสนใจ เอา พิจารณาทุกขเวทนา ฟาดกับทุกขเวทนา แยกแยะทุกอยางไลเบ้ียกัน
ในนั้น 
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ซัดกันตั้งแตหัวค่ํา ๖ ทุมเอาลงกันไดเลย โรคที่เปนอยางรุนแรงถูกธรรมโอสถ
ฟาดกระจายแตกไปหมดเลย จนวางไปหมด มิหนําซ้ําจิตใจมันก็วางอยูแลวมันยิ่ง
กระจายความวางออกไปอีก ออกอุทานขึ้นมา เอาละที่นี่ไมตาย นั่นเห็นไหมละ ไมตาย
ละที่นี่ กําหนดดูที่ไหนหมดไมมอีะไรเหลือ ธรรมโอสถตีแหลกไปหมดเลย ๖ ทุม
เรียกวาหมด เหตุอันใหญหลวงหมดโดยสิ้นเชิง นี่ละธรรมโอสถแกเปนอยางน้ัน ไมตาย 
เปนอยางชัดเจน โห เพราะฉะนั้นคนถึงตาย สามวันตายมีนอยสองวันตายมีมาก มันก็
จริงที่มันเปนขึ้นในเรา ขณะเดียวเทานั้นมันขึ้นอยางรวดเร็วเลย เราก็รีบกลับ ไปถงึน้ันก็
ญาติโยมหลั่งไหลมา เราไลหนีหมด เราคนเดียวฟดกันเลย ก็จาขึ้นมาภายในจิตใจอีก 
โรคทางนี้หายเงียบไปเลย นี่ละธรรมโอสถ 

เปนตัวของตวัซิ อะไรเอะอะจามฟกว่ิงหาหมอๆ ใชไมได ไมหวังพึ่งตวัเอง ไม
เปนตัวของตวั นี่เปน ไดพูดใหฟงชัดเจน ซัดกันนี้โรคกระจายไปในคืนวันนั้นหายเลย นี่
พูดใหฟง นีล่ะบนเวทีของจิตตภาวนามันกวางขวางลึกซึ้งมากนะ เกินกวาที่จะนํามาพูด
อยางน้ี ที่พดูกันหลักวิชาหมอนั้นหมอนี้หยาบๆ นะ ภายในเรื่องธรรมโอสถนี้ละเอียด
มาก ละเอียดเกินกวาหมอที่จะตามทันนะ อันนั้นละเอามาใช มันก็ทันกนัๆ 

นี่ทานบุญมีทานคงไมไปละ เพราะเราสั่งไปแลววาไมตองไป โรคเหลานี้มันมีได
มีเสียเต็มตัว เดี๋ยวจะเดือดรอนภายหลังอีก พวกคนขางหลังที่ยังมีชวีิตเดือดรอนจะ
โจมตีกัน เพราะคนนั้นเพราะคนนี้เอาไปทําอยางนั้นเอาไปทําอยางน้ี ระงับใหหมด ให
ทานพิจารณาคนเดียวทานบอก เร่ืองธรรมอยูกับหัวใจทุกคนก็บอกงั้น ทานคงไมไปละ 
ไปหาอะไร พูดอยางงายๆ ที่เทศนอยูนี้สะทกสะทานเมื่อไร ถึงกาลเวลาแลวหรือจะตาย
แลวหรือ เขารมไมรมไหนปบทันที ควรจะเขาที่ไหนเขาทันที ใสปงดีดผึงเลย นี่ละธรรม
โอสถแกกันอยางน้ี แกไมไดทิง้เลยไปเลย ก็มีเทานั้นเอง 

เร่ืองธรรมเปนของเล็กนอยเมื่อไร สกฺกตฺวา พุทฺธรตฺนํ ธมฺมรตนํ สงฺฆรตนํ 
โอสถํ อุตฺตมํ วรํ นั่น แกกันเห็นประจักษอยูนัน้ แกทั้งโรคกิเลสดวย โรคสวนรางกาย
ดวย แกไดสองอยาง จึงพูด ไมเชนนั้นจะมาเทศนสอนพี่นองทัง้กระจายทั่วประเทศไทย 
ดีไมดทีั่วโลกไดเหรอ มนักังวานอยูในหัวใจนี่ ไมใชธรรมดา มันไมเคยสนใจจะไปเอา
ใครมาเปนสักขีพยาน พอตัวอยูกับนีห้มด ออกเลย ใครจะเชื่อไมเชือ่ก็ตาม ความจริง
เต็มสวนออกเลยๆ เปนอยางน้ันละ ถาองคไหนที่มาปรึกษาหารือกับเราแลวสมควร
อนุญาตเราก็ใหไป ถาไมสมควรก็ไมอนุญาต เชนอยางทานบุญมี ไมควรแหละ ไมมี
ผลดีอะไรเลย ใหเอาภายในเสียวางั้นละสําหรับหมูเพื่อน 

สําหรับเจาของนี้ไดบอกชัดเจนไวแลว บอกอยางเด็ดขาด การที่จะเอาเราเขา
ไปสูโรงพยาบาลไหนๆ ก็ตาม ถาเราไมล่ันคําใหไปอยาเอาไปเด็ดขาดนะ เพราะเราพอ
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ตัวของเราแลวเราพูดจริงๆ เลย เราพอตัวของเราแลว อันไหนที่ควรแกโรงพยาบาลก็รู 
ไมควรเราก็รู รูอยูในนั้นแลว อยางที่ทานอาจารยคําดี ที่โรงพยาบาลหมอปญญา คลอง
ตันนะ กรุงเทพฯ ตอนนั้นเราไปกรุงเทพฯ พอดีเขาเอาทานไป ทานปวยหนักเขาเอาไป 
คงลากไปเลยละทา ไมปรึกษาหารืออะไรกับทานละ ถาปรึกษาทานจะไมไป เอาทานไป
ไดสองสามวนัหรือไง เราทราบเราก็ไปเยี่ยม พอดีเกิดเหตุในเวลาเราไป เหมาะเจาะกัน
เหลือเกิน 

เขากําลังฉีดยาทาน พอฉีดยาธาตุขนัธของทานดีดนั่นซิ ใจของทานจะเปนอะไร 
ธาตุขันธของทานดีดใหเห็นประจักษ พอเขาฉดียาเสร็จแลว ทานสีทนกําลังอยูทีน่ั่น 
เรียกทานสีทนมานั่ง เอาทานมาทําไมไลกันเลย ใหเอากลับโดยดวน ทานไมใชเปนคน
ประเภทนี้นะ ประเภทที่จะมาตายเกลื่อนตายกลนดีดดิ้นอยูโรงพยาบาลอยางน้ีนะ ให
เอากลับโดยดวน เราบอกอยางขาดตวัเลย ทางนั้นกรี็บเอากลับ มาทานก็ไปสบายทาน
เลย นั่น ทานไมมีอะไรแลวภายในจิตใจ เปนแตเพียงวาธาตุขันธเยียวยากันไปไดแค
ไหนก็เยียวยา เมื่อไมไดก็ทิ้งไปเลยเทานั้นเอง จะไปใหทรมานอะไร เชนอยางสายระโยง
ระยางสามปส่ีปก็ใสทรมาน ผูจะตายทรมานอยูตลอด แลวพวกนั้นก็ไมอยากใหไปๆ 
แตผูนี้ไดรับความทุกขความทรมานจากขันธที่เปนมหาภัยเวลานั้นไมสนใจกันเลย นี่ละ
เราถึงเอาเลยจี้เขาเลย 

อยางอาจารยชา เมืองอุบลเหมือนกัน นั้นเรานะใหถอดสาย ไมไดบอกวาให
ถอดสายตรงๆ เหตุผลบังคับอยูในนั้น ธาตุขันธของทานทานใชเปนคุณเปนประโยชน
มาเปนเวลานาน เวลานี้ธาตุขันธกลายเปนมหาภัยตอทานแลว ทานไมควรที่จะเอาไว 
คือมีแตเปนภัยตลอดไมมีคุณแมนิดหนึ่งเลยในธาตุขันธของทาน แลวจะเอาทานมา
ทรมานไวทําไม สายระโยงระยางวุนไปหมด ทานทรมานในธาตุขันธของทานต็มที่ แต
ลูกศิษยลูกหามีแตวาไมอยากใหทานตายๆ เพียงเทานั้นเกิดประโยชนอะไร ผูทรมาน
คือทานองคเดียวในธาตุขันธของทาน 

ใสกันอยางหนักๆ เลย เขาก็อัดเทปเอาไว วัดหนองปาพงไปหาเราที่สวนแสง
ธรรม เราก็ใสเปรี้ยงเลย พอไปเลาอาการใหฟง พอกลับมาเขาก็เอาเทปของเรานี้ไปเปด
ใหชาวอุบลฟงทัง้เมืองเลย ผูวาราชการจังหวัดเปนผูมาอานใหประชาชนทั้งหลายฟง 
เอา ฟงนะคราวนี้พากันตัดสินยังไงเอาตัด เทปนี้เปนเทปอาจารยมหาบัวที่เทศนที่วัด
สวนแสงธรรม ทานพูดวันนี้เอาฟง ฟงแลวใครจะวาไงพิจารณากันนะ เขาก็เปดเทปให
ฟง พอฟงจบลงแลว เปนยังไงที่นี่ ผูวาราชการจังหวัดถาม ใครเห็นวายังไง 

คือของเรานั้นบอกวาใหปดออกหมดโดยสิ้นเชิง ปลอยใหทานไปของทาน อยา
ใหทานมาทรมานตอลูกศิษยลูกหาที่เปนเหมือนเทวทัต ทานจะตายทานทรมานไมดู
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ความทรมานทาน มีแตอยากดูใหทานมีชีวิตอยูยนืนาน ชีวิตอะไรชีวิตไฟเผาคน พออาน
จบลงแลวทานผูวาราชการจังหวัดประกาศลั่นเลย เอา ใครจะคานธรรมะอาจารยมหา
บัวใหคานขึ้นมา ถาใครไมคานก็จะเปนไปตามทานนี่ละบอกงั้น เปนไปตามทานวานี้ ไม
มีใครคานแมแตคนเดียว เงียบเลย เออ เปนอันวาทําตามทานนะ พอปลดอันนั้นทานก็
ผึงไปเลย นั่นเห็นไหมละ ความทรมานนั้นหมดโดยสิ้นเชิง ก็เปนอยางน้ันแหละ ภายใน
ใครจะรูไดยังไง 

โลกมันดูผิวๆ เผินๆ ไมมีเหตุมีผลอะไร เชนไมอยากใหทานตายๆ กอนตาย
ทานทรมานตลอดเวลานี้ ไมอยากใหทานทรมานอยางน้ีมีไหม หัวคิดใดมีบางไหม นั่น 
เรามีตรงนั้นเลย มาเปนมหาภัยทั้งหมดแลวรางกายนี้ ไมมีคุณแมนิดหนึ่ง แลวยังจะเอา
เผาทานใหทรมานอยูเหรอ วาอยางน้ันละ เลยเอาออก ทานก็ไปเลย สําหรับทางนี้ไมมี 
ครูบาอาจารยไมมี ตัง้แตหลวงปูขาวทานกําลังเพียบอยูที่วัดถ้ํากลองเพล เขาเอาอะไรไป
จอ เหมือนออกซิเจนหรืออะไรชวยทานใหหายใจ ไปถูกมอืทาน ทานปดออกทันทีเลย 
เออ อยางน้ีซิ นั่น เอาละที่นี่ใหพร 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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