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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ฟงเสียงจอมปราชญ 
 (ลูกศิษยทานอาจารยนพดล ที่อยูกาํแพงเพชร วัดดอยลับงา ถวายทองเจาคะ) 
ทานนพดลก็เปนพระวัดนี้ ออกจากนี้ไปก็ไปอยูดอยลับงา.ไปมาอยูตลอด ทําการทํางาน
อะไรไปมาตลอด ดอยลบังา ดี ทานก็ทําเหมาะสมดี ที่พกัทานไมมีหรูๆ หราๆ เปน
ธรรมชาติเหมือนพระพทุธเจาทรงบําเพ็ญเปนศาสดาของโลกทานอยูอยางน้ัน ทานไม
อยูหอปราสาทราชมณเฑียรนะพระพุทธเจา ทานบําเพ็ญไปอยูในปาอสิิปตนมฤคทายวัน 
๖ ป ตกนรกทั้งเปนถาเทียบกับสมัยที่วาโลกเขานิยม ออกจากกษัตริยก็เหมือนตกจาก
สวรรคลงไปนรกทั้งเปน ออกจากกษตัริยเขาปาเลย 

ที่นั่นเหมาะทานไมสรางอะไร อยางนั้นเราพอใจนะ คือธรรมจะเกิดในสถานที่
แรนแคนกันดาร ที่กิเลสไมชอบ ถาตรงไหนกิเลสไมปรารถนาธรรมอยูตรงนั้นละ ใหเขา
ตรงนั้น ทานสอนวา รุกฺขมูลเสนาสนํ แตพวกอึ่งอางมันเต็มอยูในตลาดกระดูกหมู
กระดูกวัว ผูที่เสาะแสวงหาธรรมเขาอยูในปาปุบเลย รุกฺขมูลเสนาสนํ บรรพชา
อุปสมบทแลวเธอทั้งหลายจงอยูในรุกขมูลรมไมในปาในเขา เห็นไหมละ ศาสดาตรัสรู
ตรงนั้น สาวกทั้งหลายที่เปนสรณะของพวกเราเปนอยางน้ัน ทานออกมาจากที่แรนแคน
กันดาร ที่หรูหราฟูฟาไมมีอะไรเกิด มีแตสวมแตถานเต็มบานเต็มเมือง 

เปนอยางน้ันเหมาะเราไปดูแลว ทานนพดลก็ไมหรูหรา เรียกวาลูกศิษยมีครู 
พระพุทธเจาเปนครู สาวกทั้งหลายออกมาจากปาจากเขา สถานที่โลกสกปรกทั้งหลาย
เขาไมตองการ ทานไปอยูที่นั่น เปนสรณะของพวกเราๆ ทานออกมาจากปาจากเขาที่
แรนแคนกันดาร ดอยลับงาเปนที่สงัดวิเวกดีเราไปดูแลว ขึ้นไปทางโนนไปเที่ยวดูหมด
เลย เหมาะทั้งนั้น ที่พักก็แบบพระพุทธเจาพัก สาวกทั้งหลายพัก ทานอยูทานอยูอยาง
นั้น ไมหรูๆ หราๆ ฟูๆ ฟาๆ เหมือนอยางพวกสวมพวกถานมันกลบความสกปรกของ
มัน สรางขึ้นอยาง โถ ใหสดสวยงดงามอวดกัน นัน่ละกิเลสอวดกิเลส ความจริงมันกลบ
ความสกปรกของมัน หรูๆ หราๆ ฟูๆ ฟาๆ ใหซากผีดิบอยู สรางอันนั้นสวยอันนี้งาม 
ใหซากผีดิบเขาไปอยู ฟงซินะ 

พระพุทธเจาทานเล็งดูหมด ทีไ่หนทีก่ิเลสไมตองการทานไปอยูที่นั่นๆ เชนในปา
ในเขาอยางนี้กิเลสไมตองการกิเลสไมชอบ ธรรมชอบเขาไปอยูที่นั่น ตรัสรูธรรมปราบ
กิเลสขาดสะบั้นไปเลย นั่น ธรรมะพระพุทธเจาสดๆ รอนๆ นะ สวากขาตธรรม ตรัสไว
ชอบแลว ชอบทุกกาลสถานที่เวล่ําเวลาอกาลิโก คําวา สวากขาตธรรม ที่พระพุทธเจา
ตรัสวา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว ตรัส



 ๒

ไวชอบแลว ยนเขามาก็สวากขาตธรรม ในบท สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม รวมมาปบมา
ลงอยูที่สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว ใหดําเนินตามเถิดไมมีคําวาครึวาลาสมัยธรรม
พระพุทธเจา มีแตกิเลสมันเสกสรรปนยอมันนี้ทันสมัยตลอดเวลา สัตวโลกจึงจะตาย
เพราะมัน ถูกมันจูงจมกูไป 

ธรรมะจูงทานไมไดนะ ดูอะไรที่แสลงธรรมจะรูทันทีๆ เลย สวนมากมีแตเร่ือง
แสลงธรรม แตทานผูมีธรรมในใจเต็มหัวใจแลวทานไมไดวาแสลงธรรม แสลงธรรม
ของผูชอบกิเลส ชอบสกปรก แสลงพวกนี้ แตพวกนี้ชอบมาก แนะ เปนอยางน้ันนะ 

ธรรมไมไดปรากฏที่ไหนนะที่วาของเลิศเลอ ใจเทานั้นเปนผูสัมผัสรับธรรม บรมสุขก็ใจ
เทานั้น มหันตทุกขก็ใจเทานั้น กิเลสก็อยูที่หัวใจ มหันตทุกขกอ็ยูที่หัวใจ ธรรมอยูที่
หัวใจ บรมสุขอยูที่หัวใจ ชําระออก 

พอพดูเรื่องน้ีก็ทําใหระลึก กิเลสเกิด กิเลสตีธรรมจะทําใหธรรมหมอบวางั้น
เถอะ เราลงจากภูเขา ก็ส่ีหาวันฉันทีหนึ่ง อยูบนภูเขา ส่ีหาวันลงมาบิณฑบาตในหมูบาน
เขา ไกลนี่นะ ๔ กิโลกวาๆ แลวลงจากภูเขามันทางสะดวกที่ไหน ดนดั้นมาอยางน้ันละ 
พอมากก็ิเลสเกิดเลย คือเดินยังไมถงึบานเขามันหมดกําลัง พักอยูกลางทางเสียกอน นั่ง
อยูกลางทาง สักเดี๋ยวกิเลสขึ้นละ เปนคําๆ นะสอนขึ้นมานี้ นี่ทานอดอาหารเพื่อจะฆา
กิเลสใหตาย แตกิเลสยังไมตายทานกําลังจะตายรูไหมวางั้นนะ มันขึ้นที่นี ่วาจะฆากิเลส
ใหตายแตทานกําลังจะตายเวลานี้รูไหม คือกิเลสยังไมตายทานกําลังจะตายรูไหม มัน
ขึ้น 

พอทางนั้นขึน้ปบ นี่กิเลสขึ้นละนั่น ธรรมก็ขึ้นปุบรับกันเลย การกินนี้กินมา
ตั้งแตวันเกิดไมเห็นวิเศษวิโสอะไร อดเพียงเทานี้จะตายหรือ เอา ตายก็ตาย นั่นพุงเลย
เขาใจไหมละ นี่ละมันแกกัน แกอยูในหัวใจ ผุดขึ้นมาเปนคําๆๆ นะ เพราะธรรมก็ดี
กิเลสก็ดีอยูที่หัวใจ ออกมาจะออกจากหัวใจ ถาเปนกิเลสเกิดก็เกดิที่หัวใจ ธรรมเกิดก็
เกิดที่นั่น นี่เรียกวากิเลสเกิด ทานอดอาหารจะฆากิเลสใหตาย แตกิเลสยังไมตายทาน
กําลังจะตายรูไหม นั่นกิเลสขึ้นนะ ทางนี้ธรรมะขึ้นรับกันปบ การกินนี้กินมาตั้งแตวัน
เกิดไมเห็นวิเศษวิโสอะไร อดเพียงเทานี้จะตายเหรอ เอา ตายก็ตายพุงเลย นั่นละธรรม
แกกิเลสแกขึน้ไดปุบ ทางนี้ก็แกกันปบไปเลย ถาเชื่อกิเลสก็ออนเปยกไปเลย นี่ไมเชื่อ
กิเลสเชื่อธรรมก็พุงเลย 

ทุกอยางละเรื่องธรรม เรานะทุกขยากลําบากมากเสียดวย เราก็เปนนิสัยผาด
โผนเสียดวย ทําอะไรมนัไมธรรมดา ทั้งๆ ที่ครูอาจารยทานไสเราขึ้นทานก็ตองไดร้ัง
เอาไว คือมันผาดโผนเรา พอแมครูจารยไดร้ังเอาไวนะ ทานรั้งดวยอุบายของทานนั่น
แหละ เวนคืนหนึ่งเวนสองคืนนั่งตลอดรุงๆ ไปเลาธรรมะถวายทาน ทีแรกทานก็
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สรรเสริญเยินยอ เอาละทีนี้ไดหลักละเอานะ อัตภาพนี้มันไมตายถึงหาหนละมันตายหน
เดียวเทานั้น เอา ฟาดลงไปไดหลักแลว ทางนี้ก็เทากับหมาตัวหนึ่ง พอออกจากเจาของ
ไปแลวก็ใบไมแหงใบไมสดรวงลงมานี้นึกวาขาศึกก็ทัง้จะเหาจะกัด มันไดกําลังใจเขาไป
แลวเปนอยางนั้นละ 

ทานไดร้ังเอาไว คือวามันเอาจริงๆ นั่งจนกนแตก นั่งภาวนาฟาดหามรุงหามค่ํา
จนกนแตก แตทานไมทราบละกนแตกนะ แตทานทราบคือเร่ืองการทํานี้มันเตลิด 
เรียกวามันเลยพอดีทานก็หักเอาไวใหอยูในความพอดีๆ จอมปราชญกบัจอมโง ทาน
จอมปราชญทานสอนเรา เรามันจอมโงตองฟงเสียงจอมปราชญ ทานวางั้นเราก็พัก แนะ 
ถาทานแย็บออกตรงไหนเราจะปฏิบัติตามทุกอยางเลย ลงขนาดนั้นลงพอแมครูจารย 
ลงสุดขีด มนัผาดโผนมากไปทานก็ร้ังเอาไว เราก็หยุดกึ๊กตามที่ทานรั้ง ถาไมงั้นมันเอา
จรงิๆ 

เราพิจารณายอนหลังแลวก็รูสึกวา ไดอนุโมทนาความรูความเห็นความกระทํา
ของตัวเองนะ แตมีคําหนึ่งที่วา แหม อยางน้ันมันก็ทําได โอโห อยางน้ันมันก็ทําได 
เวลาผานมาแลวนะ ปฏิปทาของเราที่ทํามันแทบเปนแทบตายมาโดยลําดับ พิจารณา
ยอนหลัง คืออยางทกุวันนี้มันตายเลยทําอยางน้ันไมได นี่โหย อยางน้ันมันก็ไดๆ คือ
เดี๋ยวนี้มันทําไมไดตายเลย มันเอาไดทําได นสัิยอันนี้ละมันฆากิเลสได นิสัยที่วาผาด
โผน ผาดโผนทางดานธรรมะฟดกิเลสมันขาดสะบั้นซิ ถาผาดโผนกิเลสตาย ยอมตาม
กิเลสแลวตายเลยละ นี่ซัดกิเลสๆ 

โอย หนักมากนะการฆากิเลสนี่หนักมากทีเดียว ลงจากภูเขามาจะไปหมูบานไป
บิณฑบาต ๔-๕ วันไปทีหนึ่ง มันจะตายจริงๆ ก็ไปบิณฑบาตมาฉันเสียทีหนึ่ง ไปตาม
ทางลงมาจากภูเขาเห็นแตพวกนกยูงนะ นกยูงมนัวิ่งผาน ตาดีมากนกยูง เห็นทีไรเปน
มันเห็นเราแลวมันวิ่งแลวนั่น มันไมบินละมันวิ่ง นกยูงโทนก็มีนกยูงฝูงก็มี นกยูงโทน 
วิ่งปดๆ ตัดหนาไป มันเห็นเราแลวเราลงมาจากภูเขา มันวิ่งผานหนาเรา บางทีก็พวก
เกงพวกอะไร เพราะมันไกล ทางตั้ง ๔ กิโล  จากนี้นาจะถึงส่ีแยกดงเค็งละมังจากนี้ไป
ถึงหมูบานเขา คอยเดิน แตเดินไมไดเสียเวลานะถงึจะเดินชาเดินเร็ว ระยะทางใกลไกล
ขนาดไหนไมไดเสียเวลา จิตตภาวนาติดกับตัวตลอดไปเลย ทัง้ไปทัง้กลับ 

ที่ไปฉันก็คอืวาเยียวยาธาตุขันธใหพอใชเพื่ออรรถเพื่อธรรมตอไป เวลามันจะ
ตายจริงๆ ก็ไปบิณฑบาตเสียทีหนึ่ง พอทนไดทนไป เพราะการขบการฉันมันรูชัดเจนนะ 
ฉันมากฉันนอยการภาวนามันจะวัดกันบอกกัน ถาฉันนอยหรือไมฉันนี้ภาวนาดีๆ แต
คนเราไมฉันไมไดมันก็จะตาย ก็ตองฉันใหนั่นละ เพราะฉะนั้นจึงอดบางอิ่มบางสับปน
กันไป นี่พดูถึงอยูในภูเขา ลงบิณฑบาตตามบานเขา บานเขาไมมีหลายหลังแหละ ๕ 
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หลัง ๖ หลัง ๙ หลัง ๑๐ หลัง เขาอยูตามภูเขา เรามองไปภูเขาเขาใจวาจะมีแตภูเขา 
บานคนก็มีนะ แหงละ ๔ หลังคาเรือน ๕ หลังคาเรือน มีอยูทั่วๆ ไป นั่นละเราอาศัยเขา 
บิณฑบาตมาฉันเสียวันหนึ่งพอยังอัตภาพใหเปนไปพอ 

เร่ืองอาหารการกินจะเปนยังไงไมสนใจนะ พอยังอัตภาพใหเปนไปเทานั้น เร่ือง
อาหารการกินจะรสดีหรืออาหารดีไมดีไมสนใจ พอยงัชีวติใหเปนไปวันหนึ่งๆ เพื่อ
ธรรมเทานั้น การปฏิบัติจิตตภาวนาที่จะทรงมรรคทรงผลจริงๆ สวนมากตอมากเปน
อยางที่วาน้ีทั้งนั้น ไปสนทนาครูอาจารยองคใดๆ ก็ตามเถอะ ที่ทานไดธรรมมาสอนโลก
นี้แหมแทบเปนแทบตาย เราก็วาแตเราแทบตาย เวลาทานเลาใหฟงแลวเราเลยหมอบสู
ทานไมได นั่นเห็นไหมละ ทรมานมากหรือไมมากครูบาอาจารยแตละองคๆ ไมไดงาย
นะ หนักมาก เราก็วาเราแทบตาย พอทานเลาใหฟง โอย เรานี้หมอบสูทานไมไดวางั้น
นะ ทานหนัก นั่นละการฝก 

คือถารางกายออนลงจิตดีดขึ้นๆๆ อาหารนี้สําคัญ อาหารนี้พอประทังนะ 
รางกายสะดวกสบายแตใจกาวไมสะดวก ถาอาหารบกลงไปเบาลงไปๆ จิตนี้ดีดขึ้นๆๆ 
อยางน้ัน เพราะฉะนั้นจึงตองมีอดบางอิ่มบางสับปนกันไป ก็มาหยุด คือไมอดตัง้แต
พรรษา ๑๖ ไป ถึงขนาดนั้นทองเสียแลวนะ ทองเราเสียตั้งแตพรรษา ๑๖ จนกระทั่ง
อายุ ๘๕ มันจะตาย คือมนัเปนเรื้อรังๆ เพราะตั้งแตพรรษา ๗ ถึงพรรษา ๑๖ เปนเวลา 
๙ ป นี่ทรมานอยางหนัก การอดอาหารเปนที่หนึ่งๆ 

เราไมสนใจกับธาตุขันธจะเปนยังไง มีแตวาการอดอาหารภาวนาดีๆ ก็อด
เร่ือยๆ ธาตุขันธมันก็เสีย พอพรรษา ๑๖ นี้ไมอดอกีแลว ทีนี้มันก็คอยเสียไปเรื่อยๆ 
ตั้งแตพรรษา ๑๖ ผานไปแลวไมไดอดอาหาร แตนี้ทองมันเสียแลวนะ ตั้งแตพรรษา ๗ 
ถึงพรรษา ๑๖  เกาป นี่ละฝกทรมานมาก ทางอาหารการกินทรมานกันมากมันจึงเสีย
ตรงนี้ เดี๋ยวนี้คอยดีละสําหรับทองดี หมอเติง้เราไมลืมนะ เราจะตายในชนพรรษาที่
เทาไหรนะ ที่จะออกชวยโลก พอดไีดยาหมอเติง้มาฉัน ที่มนัถายตลอดไป ทั้งออนทั้ง
เพลียทุกอยาง พอฉันยานี้ไปแกกันปงเลย ดีดได จึงไดชวยโลกตลอดมา ถาพูดตามสัด
ตามสวนก็คือวา นิสัยเรามันผาดโผนแตไหนแตไรมา ถาไดลงใจที่ไหนแลวเอาเลยขาด
สะบั้นไปเลย ถาไมลงใจนี้ไมแน ถาไดลงใจแลวผึงเลยเทียว 

(ลูกศิษยถวายปจจัยเปนเงินสดและทองคํา) เอา สาธุ (สาธุ) ไดมานี้เขาคลัง
หลวงไทยเรานะ สวนเงินนี้ออกชวยโลก สวนทองคําเขาคลังหลวงทุกบาททุกสตางค 
ไมใหแยกไปไหนเลยทองคําเขาคลังหลวงลวนๆ สวนเงินสดนี้ออกชวยโลกไมเขา เราก็
ไดทําเต็มกําลังละชวยโลก เรียกวาเต็มกําลังของเราในชีวิตของพระนี้ มาเปนบั้นแก ได
ชวยโลกมากที่สุดคือบ้ันแก ตอนหนุมก็ฟดเจาของ หลังจากนั้นแลวทีนี้ก็ชวยโลกสงสาร



 ๕

เร่ือย ไมเอา อะไรเหลานี้ๆ ไมเอา ออกทั้งน้ันเลย ออกชวยโลกทั้งหมดเราไมเก็บ เงิน
ทองไมเก็บ ทองคําเขาคลังหลวงลวนๆ สวนเงินสดนี้ออกชวยบานชวยเมือง เฉพาะ
อยางยิ่งโรงพยาบาล สรางน้ันสรางนี้ใหโรงพยาบาล เครื่องไมเครื่องมือแพทยพิสดาร
มาก การชวยโลกนี้โรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่งที่ชวยมากทีสุ่ด ทางวงราชการก็เปน
แหงๆ ไมไดมากนัก แตสําหรับโรงพยาบาลเรียกวาเปนแถวไปเลย ไดชวยมากเปนแถว
ไปเลย 

ทองคําเขาคลังหลวงหมด ทองคําเขาคลังหลวงทั้งหมด สวนเงินนี้ออกชวยโลก 
สรางน้ันสรางนี้ สวนมากสรางโรงพยาบาล เครื่องมือแพทยพสิดารมากนะ ทั้งเครื่องมอื
แพทยทั้งตึกทั้งรถยนต บางทีขยายที่ให ที่คับแคบ ที่เขาจะขายซื้อให โรงพยาบาลเปน
อันดับหนึ่ง ที่ชวยโลกนี้โรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่งทั่วประเทศไทย ชวยทกุภาค เรียกวา
ทั่วประเทศ เปนแตเพยีงวาทางไหนจําเปนมากนอยตางกันเพียงไรเทานั้นละ ที่ชวยนี่
ชวยทั่วประเทศ ภาคใตก็ถงึนราธิวาสชวยเทาไรลาน อยางนี้ละ เปนอยางน้ันชวย
เร่ือยมา ภาคใต ภาคเหนือ ทุกภาควัดนี้ชวยหมดเลย เสร็จแลวนะ 
 

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/

