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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ดวงไมดี 
 เมื่อวานนี้รถใหญๆ มาเยอะ ดูเหมอืนตอนบาย ๔ โมงเทศน แลวมาอีกเทศน
อีกๆ เทศนมากตอมากเลยดวงไมดี เจาของเพลีย ดวงไมดี เดินหย็อกๆ มานี้ตะขาบก็
คงจะดวงไมดี คงไปเหยียบหลังมันทา มันพลิกขึ้นมากัดเอาเมื่อคืนนี้ตะขาบ แสดงวา 
มึงดวงไมดี กูก็ดวงไมด ี เหยียบตะขาบ รองเทาไปเหยียบมันมันพลิกขึน้มากัดเอาเมื่อ
คืนนี้ ปวดอยูนะตะขาบ หมอเขากม็าด ู ดูวาพระโทรไปบอกหมอ หมอเขาก็มาดู เห็น
รอยเขี้ยวมันสองเขี้ยวตะขาบ ไปเหยียบมันเขามันก็พลิกขึ้นมากัด 

ตีนเราอยูบนรองเทามันพลิกขึ้นมากัด คือรองเทามันคงจะคึกคะนองทา ไป
เหยียบเอาหลังตะขาบ ตะขาบมันกโ็มโหเลยมากัดเอาเจาของรองเทา เลยดวงไมดทีั้ง
สอง ตะขาบก็ดวงไมดี เราก็ดวงไมด ี รองเทาก็ใชไมได มันดวงไมดมีันไมดีจริงๆ เปน
ยังไงไมรูนะ เขาวาดวงก็วากับเขาไปอยางน้ันแหละจะวาไง วาไปดูดวงๆ ดวงไมดี ดวงดี 
ปวดอยูนะ ตะขาบกัดเอาเลือดสาดเหมือนกัน ต ี๓ นูนมันจึงเงียบไปเลย 

วันนี้จะเอาของไปสงที่วัดดอยธรรมเจดีย ทราบวาทานแบนไปดูวัดเขาใหญทาง
โนน แตเราจะไปทางนี้เพราะทางนี้พระก็เยอะ จะเอาของไปสงวัดดอยธรรมเจดียวันนี้ 
ส่ังใหเขาไปตลาดแลว พระมีอยูที่นั่นเปนจํานวนมาก 

(หมอมากราบนมัสการถามอาการตะขาบกัด อาการดีขึ้นไหมครับ) มันหายแลว
เดี๋ยวนี้ไปไหนไมรู หมอนี่มาเมื่อคนืนี้มาฉีดยาให เราสงสัยวามันจะเปนอะไรเลยให
หมอมาดูแผล ธรรมดาถาทราบวาเปนตะขาบ ใหมันยกโคตรมากัดเราก็ไมไปหาหมอ 
แตนี้สงสัยมันอาจจะเปนงูพิษหรือเปนอะไร พระทานก็เลยโทรไปหาหมอ เราเองไมยุง
แหละกับหมอ ตี ๓ จึงหายสนิท 

เขาเอาของมาหรือยังที่เราสั่งใหไปตลาด คือส่ังเขาแลวแตเชาใหไปเอาของตลาด 
ทั้งของสดของแหง เครื่องกระปงกระปองอะไร เอาไปใหมากนะ ส่ังบอกเอาใหมากนะ 
ทําเหยาะๆ แหยะๆ กับนิสัยเรารูสึกมันจะเขากันยากอยู คือเอาจริงจัง ถาทําอะไรแลว
ใสตูมเลย ถาไมทําก็ไมทาํ 

วัดดอยธรรมเจดียนี้ไมไดไปเปนปๆ แลวมัง คือไปนี่หมายถึงเอาของไปให วัด
อื่นก็ไมคอยไดไปนอกจากวัดภูวัว อันนี้เปนประจําตลอด เราอยูไมอยูไมสําคัญสั่งขาด
ตัวไปเลยวัดภูวัว ไปเดือนละครั้งๆ ปลายเดือนไปสงทีหนึ่งๆ เรียกวาถือเปนงานของวดั
นี้ที่จะดูแลวัดภูวัว เพราะวัดนั้นเหมาะสมมากทีเดยีว เราไปดูเอง ตระเวนดู แตกอนยัง
หนุมนอย เขาเลาใหฟงวาที่นี่สงบสงัดดีมาก แตพระอยูไมได มีสองสามหลังคาเรือน ก็
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มีทานอุทัยอยูนั้นสองสามองคเปนอยางมาก ทานก็จะไมอยูเหมือนกันทานเกรงใจเขา 
เขาก็คนทุกขคนจน ทานมีแตบาตรเปลาๆ ไปขอเขา ทานก็เลยจะลาเขาไป เขาไมยอม
ใหไป ที่อยูที่นั่นนะเขาไมยอมใหไป เขาบอกวา เขาจนก็ตาม แตน้ําใจเขาไมจน ถาเขา
ไมตาย อาจารยก็ไมตาย เขาวางั้น ไมยอมใหไป ทานก็เลยอยูกับเขามาเรื่อย 

เราไดทราบขาวมานาน ทานอุทัยทานเปนพระเรียบรอยอยูตลอดมา ไมมีดาง
พรอยที่ไหน เปนลูกศิษยทานอาจารยฝน ทานอยูที่นั่นมาเปนประจํา สงบสงัดมาก
ทีเดียว ที่เขาถวายที่ใหเราที่เขาใหญ ปรึกษาทานอุทัยทานกรั็บให ทานไปอยูเขาใหญ
เวลานี้ เขาจะมาทอดกฐนิเราก็จะไปในงานกฐิน ดูวาเปนวันที่ ๒๑ เราจะไป ภูวัวพระก็
ไมนอยนะในพรรษา ๓๖ อาหารเราใหพอเปนประจํา จวนสิ้นเดือนไปสงทีหนึ่ง นานๆ 
เราถึงจะไปทีหนึ่ง เราไปก็เปนอาหารเสริม เอาเต็มรถๆ ไปเลย แตเราไมคอยไดไป
เพราะงานเรามากวันหนึ่งๆ สวนมากก็โรงพยาบาล จันทร อังคาร พุธ พฤหัส ศกุร 
มักจะไปตามโรงพยาบาล เพราะเห็นความจําเปน ขาดแคลนมาก 

แตกอนเราก็ไมไดใหเงิน เราเอาของไปใหเฉยๆ  ถามถึงเร่ืองรายรับรายจาย
ของเขา เลยตองเอามาคิด โรงพยาบาลตามปาตามเขาก็เดือนละหมื่น อยางนอยหมื่น 
เดือนหนึ่ง หมื่นกวา สองหมื่น เราจึงเอามาคิดเฉล่ีย บางแหงเกือบสามหมื่นก็มี เราเลย
ใหเดือนละสองหมื่นๆ ทกุโรงเลย เวลานี้ก็กําลังมุงหลังคาตึกสามหลังใหญที่บึงกาฬ กี่
ลานไมรูนะ เขาบอกแลว ยังไมเสร็จ กําลังมุง นี่กเ็ราให ชวยทุกแหงทุกหน โรงพยาบาล
เปนอันดับหนึ่งอยูตลอดมา ชวยเรื่อยไปอยางน้ันแหละ สวนมากมักไปโรงพยาบาลวัน
จันทร อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร วันเสาร อาทิตย อาจไปตามวัดบางอะไรบาง 

เราพอใจกับพระปฏิบัติ พระปฏิบัตินี้แลจะเปนผูทรงอรรถทรงธรรม ทรงมรรค
ผลนิพพาน เพราะทานปฏิบัติจริงๆ ทานไมไดสนใจกับการอยูการกินอะไร ผูหนักใน
ธรรมไมสนใจกับสิ่งเหลานี้นะ ไดอะไรเทานั้นพอๆ ทานหนักอยูในธรรม จิตพุงๆ อยู
กับธรรม ความยากลําบากอะไรทานไมคอยสนใจ พระปฏิบัติที่มุงอรรถมุงธรรมจริงๆ 
ทานเปนอยางนั้น ทานไมไดสนใจกบัอาหารการกิน เรียกวาอดอยากขาดแคลนตลอด 
คือทานหาเองนะ ไมใชไมมีผูให ที่ไหนสงบสงัดดีทานไปอยู สามส่ีหลังคาเรือนก็เอา อยู
ในปาในเขามันมีนะ หมูบานเขาตั้งเปนสามหลังคาเรือน ส่ีหลังคาเรือน มีอยูทั่วๆ ไป 
ทานไปอาศัยเขา 

พอพดูอยางนี้ก็ยังเคยเลาใหฟงแลว ขบขันดี เราไปพกัอยูถ้ําอะไรลืมแลวแหละ 
ลงมาถึงที่นัน่ ๓ กิโลกวา บานใหญเขาจะ ๔ กิโลกวาละ แตนี้เขายายจากบานใหญมา
ตั้งอยูทางนี ้ ใกลไปทางถ้ํา เขามาตั้งเปนทับเปนกอง คือครอบครัวหนึ่งๆ เขาจะปลูก
บานปลูกเรือนที่นั่น เขามาวางเปนทับของเขาไว เปนกองๆ หางกันประมาณสัก ๑๕ วา
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หรือ ๒๐ วา เราก็อาศัยบิณฑบาตกับเขา นี่ละถามันผานความจํามันจะไมลืม ออกไป
บิณฑบาตกับเขา พอออกมาบานสุดทายนี้ มีอีตาคนหนึ่งลูกแกใสบาตร เราก็รับบาตร 
ไหนบิณฑบาตไดอะไรไหม ขอดูบาตรหนอย ขบขันดีนะ แกเปนนิสัยอยางน้ัน ดูนิสัยแก 
มาเปดฝาบาตรดู เอย ไมไดอะไรเลย มีแตขาวเปลาๆ จะกินไดยังไง เอาสูรีบ ใหไปเอา
ปลารา ปลาราก็เปนปลาราดิบ นี่เรียกวาเอาหัวใจคน 

นิมนตรอกอนครับ เราก็เลยยืนอยูนั่นละ เขาก็เอาอะไรมาตําโปกเปกๆ มพีริกมี
อะไรตําโปกเปกๆ เอารีบ วางั้นนะ แกก็ไปชวยเขาทําปุบปบๆ ไดเปนหอหนึ่งออกมา 
พอหอเสร็จแลวก็มาใสบาตร ก็เราเห็นอยูนี่ปลาราดิบจะฉันไดยังไง เราไมมีฆราวาสมี
แตเราองคเดียว ปลาราดิบฉันไมไดพระ ปรับอาบัติ หามไมใหฉันเนื้อดิบ ปลาดิบอะไร
หาม ทางพระวินัยหามไมใหฉัน ใหฉันแตของสุก พอเสร็จแลวแกก็มาใสบาตร พอวาง
ลงใสปุบ เออ อยางน้ีคอยยังชั่วหนอยแกวานะ ฉันแตขาวเปลาๆ มันจะกลืนลงไดยังไง
แกวางั้น แกดีใจ 

อาหารที่แกใหมันขัดตอพระวินัยฉันไมไดละ เราเอาน้ําใจตางหาก ใสใหแลวเรา
ก็ไป ไปแลวก็เอาอันนี้ออกไปวางไวใหพวกกระจอนกระแต ขาวที่มันเศษบางอะไรบาง
ไปวางไวสามแหง อันนี้ก็เอาไปไวใหกระจอนกระแตกิน แกดีใจ เออ อยางน้ีคอยยังชั่ว
หนอย ปลาราดิบเราก็ไมไดฉัน เราเอาน้ําใจคน นี่เราก็ไมไดลืม ถาไมลืมก็ไมลืมอยางนี้
ละ 

พระที่อยูในปาในเขา เร่ืองอาหารการกินอยาไปถามเลย มิหนําซ้ําทานยังไมคอย
ฉันเสียดวย ทานไมไดฉนัทุกวันแหละ มันอดจริงๆ จะตายจริงๆ ทานก็บณิฑบาตมาฉัน
เสียวันหนึ่งพออยูไดอยูไป แตทางความเพียรเรงตลอด คือทางทองเบา ทางจิตกับ
ธรรมหนาแนนมั่นคง ทานเอาตรงนั้น พระกรรมฐานผูทรงอรรถทรงธรรมทานมักเปน
อยางน้ันทั้งนั้น ลําบากลําบน ครูบาอาจารยที่ไดปรากฏชื่อลือนามใหเราไดกราบไหว
บูชามีแตองคสมบุกสมบันทั้งนั้น ลําบากลําบนมาก 

พอแมครูจารยมั่นเปนอันดับหนึ่ง เวลาวางๆ คุยกันไปคุยกันมาทานก็เลาของ
ทานไปธรรมดา เราเปนคนฟงซี ทานบิณฑบาตไปทางบานนาหมีนายูง พักกับเขานาน
นะ อยางน้ันแหละ คือทีส่งัดดีทานกไ็ปพกักับเขา เขาบอกทานวาพระกรรมฐานทานไม
ฉันเนื้อฉันปลา ทานฉันแตถั่วแตงา ทานเปนคนเลาเองนะ ทานไมฉันเนื้อฉันปลา ทาน
ฉันแตถั่วแตงา ทีนี้เขาไมมีถั่วมีงาเขาก็เอาแตขาวเปลาๆ มาใหเราฉัน เราก็ฉันแตขาว
เปลาๆ เร่ือยไป จนทางเขาคอยรูเร่ืองรูราวเขาก็มีอาหารมาใสบาง ทานวา ทานเลาเฉย
นะ คือเร่ืองผานไปทานก็เลาตามเรื่องไปเฉยๆ ลําบากมากพอแมครูจารยมั่น ลําบาก
ที่สุดเลย ทุกขยากลําบาก 
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ไปอยูบนถ้ํา เอา เสือขึ้นไป ทานเลาใหฟง ทานเลาเฉยๆ นะไมมีลักษณะตื่นเตน
อะไร ตอนเชามาเราปดกวาดบริเวณถ้ํา เห็นรอยเสือมันเขามา มันคงจะขึ้นมาทางนี ้
ทางชันอยางนี้ขึ้นไมได มันขึ้นมาทางคนขึ้นลงน่ันแหละทานวา เห็นรอยเสือ อาว เสือ
มันมาเมื่อไร คงมาเมื่อคนืนี้ ตามรอยมันมันเขามาในแครทาน ทานกําหนดดู เทามัน
เหยียบตรงนี้ หัวมันจะอยูตรงนั้น หัวมันจมูกมันพอดกีับมุงเรา เขามาแลวคงมาดมดู
แลวมันก็ไป ตอนนั้นเราอาจหลับก็ได หรือเรานั่งภาวนาอยู มันขึ้นมาดูแลวก็ออกไป 
จากน้ันไมมาอีกนะ เสือโครงใหญ นี่บานนาหมีนายูง ถ้ําที่วาเขาก็ชี้บอก นัน่ถ้ําทานอยูที่
เสือขึ้นไปหาทาน ก็ไปหนเดียว ทีนี้รอยมันอยูตามนั้นทานก็ไมลบรอยมัน เวลาปดกวาด
ก็ปดกวาดที่อื่น รอยเอาไวหลอกเด็ก เด็กมันไปยุง 

เขาไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตามแถวนั้น เขามักขึ้นไปหาทานเสมอตอนบายๆ พวก
เด็ก พอเขาขึ้นไป นี่เห็นไหม ทานวางั้น อะไรนี่ ทานถามเขา รอยเสือ เขาวา กลัวไหม
ละ กลัว เขาวางั้น แตเขาขึ้นไปแทบทกุวันไมทราบเขากลัวอะไร รอยเสือก็รอยเสือเขาก็
ขึ้นไปแทบทกุวัน ก็เขาอยูปาเสือเขาจะไปกลัวอะไร นี่เวลาทานเลาใหฟงเปนอยางน้ัน 
พวกเราอยูไดยังไงเสือขึน้ไปหา ดีไมดีเผนเลย ทานก็เลาธรรมดาๆ แตเราไมเคยมี เจอ
เสือก็ไมเคย แตที่เราพักอยูนั้นมันผานไปผานมา บริเวณเราปดกวาดแคบๆ มันผานไป
ผานมามีเสมอเสือโครงใหญ แตเขาไมไดสนใจกับเรา คือถารอยเขาวกเวียนนั่นเขามี
ความมุงหมายอยางใดอยางหนึ่ง ถาพอทําเขาอาจทํา แตนี้เขาเดินผานไปผานมาเฉยๆ 
เห็นแตรอยเขาผานไปผานมา เขาเที่ยวแถวนั้น อันนี้มีสําหรับเราแตไมเคยเห็นตัวมัน 
เห็นแตรอยมัน 

นักภาวนาทานหาอยูอยางน้ันแหละ ที่ทานไดอรรถไดธรรมมาสอนพวกเรา ตอง
ไปหาอยูในที่จนตรอกจนมุม คือถาที่ธรรมดาความเพียรมักออน สติสตงัหลุดๆ ขาดๆ 
แตที่เปนที่นากลัวมากสติดี ยิ่งไปอยูในสถานที่ทั้งกลางวันกลางคืนเปนสถานที่นากลัว
มากอยูเสมออยางน้ัน สติดีตลอด ประกอบความเพียรดี จิตไมสายไมแสไปไหน สติ
รักษาไดดี อยางน้ันดี เพราะฉะนั้นพระกรรมฐานทานจึงชอบไปอยูในปาในเขาอยางน้ัน 
แตกอนปามนัปาสัตวปาเสือปาเนื้อจริงๆ ไมไดเปนปาธรรมดา ทุกวันนี้เปนปาที่เขา
ปลูกขึ้นมาใหมเสีย ปาเกาถูกทําลายหมด แลวปลูกใหมขึ้นมา เสือจึงไมม ี

ทุกวันนี้ไมมลีะเสือหายไปหมดเลย แตกอนมีจรงิๆ ไปที่ไหนมีเต็มไปหมด ทุก
วันนี้คงไมมีละเสือ ถามีก็มีอยูดงใหญนูน เชนเขาใหญทางนูน ถาดงธรรมดานี้ไมมลีะ
เสือ มันมีแตไรแตสวนคนหมด เสือมันกก็ลัวคน ไมมีละทกุวันนี้ วันนี้ไมพูดอะไรมาก
นะ เพราะออกจากนี้แลวเราจะไปวัดดอยธรรมเจดีย เอาของไปสงใหวัดดอยธรรมเจดีย
ดวย เพราะไมไดไปเปนปๆ แลว วันนี้มีโอกาสวางเราจะไป เอาของไปสงทานแลวก็



 ๕

กลับมาเทานั้นละ ขางหลังนี้ก็เยอะคน นูนนะเต็มไปหมดขางหลัง ใหพากันสนใจใน
อรรถในธรรมนะพี่นองลูกหลาน จิตใจหางเหินกับอรรถกับธรรมนี้ใกลชิดติดพันกับฟน
กับไฟเขาไป อยูที่ไหนหาความสุขไมได ถามธีรรมในใจเย็นสบาย ผัวเมียไมคอย
ทะเลาะกัน ลูกเตาหลานเหลนก็ดี 

เรามีศีลมีธรรมแลวก็เปนตัวอยางของลูกเล็กเด็กแดงไดเปนอยางดี ถาพอแมไม
ศีลมีธรรมลูกออกมาก็เปนผีไปหมด ไมเปนทานะ ใหพากนัเขาใกลชิดติดพันกับธรรม 
ที่ตายใจไดคอืธรรม ไวใจไมไดคือกิเลส แตสัตวโลกชอบ ชอบสิ่งที่ไวใจไมได 
เพราะฉะนั้นความทุกขมนัจึงเต็มทั่วโลกดินแดน เพราะกิเลสตางคนตางเสริมขึ้นมาๆ 
ความทุกขมนัก็เผาเขาไปเรื่อยๆ ถาเสริมธรรมความสุขก็มีความสงบเย็นใจก็มี ใหพา
กันจําเอา เอาละออกจากนี้เราจะไปวัดดอยธรรมเจดีย ใหพร 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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