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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

ไปดูพญานาค
กอนจังหัน
วันนี้พระขาดไป ๒๔ องคไมฉัน ขาดอยูเรื่อยๆ อยางนี้ เพราะมีหลายองค เดี๋ยว
องคนี้มาฉัน องคนั้นไมฉัน เรื่อย ติดกันมาตั้งแตเริ่มสรางวัดปาบานตาด วัดนี้จะวาพระมา
ฉันจังหันครบองคไมมี วางั้นเลย ตลอด เชนอยางวันนี้มาฉันเพียง ๓๑ องค ขาดไปตัง้ ๒๔
องค ทีข่ าดไปนั้นคือทานไมฉัน ทานภาวนา ผูที่มาฉันก็มาฉันดวย ภาวนาดวย ผูนี้ดูจะได
กําไรมากกวาผูที่ไมฉัน ไดแตภาวนา เอาไปพิจารณานะ พระทานไมฉันไดแตภาวนาอยาง
เดียว ผูที่ฉันก็ฉันดวยภาวนาดวย ถาเปนพระขี้เกียจฉันก็ฉันมากแตภาวนาไมมี เขาใจเหรอ
ตองแยกแยะซิ ในวัดนี้มีไดดวยกันทัง้ นั้นแหละ ที่ไหนก็มี
กิเลสอยูที่ไหนๆ ความสกปรก ความเลอะเทอะ จะมีอยูที่นนั่ ๆ ถาธรรมอยูที่ไหน
ความสะอาด ความสงบรมเย็น ก็จะมีที่นั่น ขอใหทานทั้งหลายจําเอา พินิจพิจารณา มาวัด
มาวามาใหดูใหพิจารณาใหเปนอรรถเปนธรรม อยาสักแตวามา เห็นเขาไปก็ไป เห็นเขามา
ก็มา ไปเทีย่ วดูพระวัดนี้วัดนั้น ไปเที่ยวดูๆ เหมือนพระเปนควาย พวกเราเปนคน เลย
กลายเปนเรื่องตรงกันขาม พระทานเปนพระ เรามันเปนควาย ไปดูแบบนั้น อยาไปดูแบบ
นั้นซิ ดูไปเพือ่ เปนคติตัวอยาง ไมเชนนั้นจะไมเกิดประโยชนอะไร
ตา หู จมูก ลิ้น กาย สําหรับใชทําประโยชนและทําโทษใหตวั เองไดทั้งนัน้ เพราะ
เปนเครื่องมือที่ใช ถาใจไดรับการอบรมในทางที่ถกู ที่ดี เครื่องมือเหลานี้ก็ไปทําประโยชน
ในทางที่ดี ถาจิตใจไดรับการเสี้ยมสอนในทางไมดีๆ แลว รางกายเปนเครื่องมือสําหรับ
สรางโทษสรางภัยใหแกตัวเองนั่นแหล
วันไหนก็แนนทุกวัน อยางนี้แหละ สําหรับวัดนี้มีคนมามากเปนประจํา เพราะฉะนั้น
จึงไดเตือน มาใหดูนะ ธรรมเปนของเปดเผย ผูดูก็ใหดูอยางชัดเจน ฟงใหดี ไมเชนนั้นจะ
ไมเกิดประโยชนอะไรแหละ ตอไปนี้จะใหพร
หลังจังหัน
เมื่อวานนี้เอาอาหารไปใหโรงพยาบาลพรเจริญ ไดโอกาสจากนั้นก็เลยเตลิดไปทาง
นครพนมไปตามลําแมน้ําโขง ไปดูพญานาคกับเขา เราไปไมไดไปดูตามลําแมน้ําโขงแหละ
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เราจะไปดูตามขางถนน ตามถนน มันมีแตพญานาคตัวใหญตัวเล็ก พอมาถึงโพนพิสัย
เทานั้น โอโหย รถ รถใหญตองทําสนามใหจอดเลยนะ ตองมีสนามใหจอด แลวรถเล็กจอด
แหลกไปหมดเลย รถเล็กมันมากตอมาก พอมาถึงโพนพิสัย ตอนนั้นดูวาประมาณบายโมง
ไปถึงที่นั่น รถเล็กรถนอยกําลังหลั่งไหลเขาไป สวนรถใหญก็ไป ที่ไปแลวก็เปนสนามจอด
รถ มีสนาม พวกตํารวจคอยจัดที่ใหอะไรให ดูแล
เปนยังไงใครไดไปดูไหม เมื่อวานนี้ไดเห็นไหม (ไมเห็นคะ) เมื่อวานนี้ใครไปดูได
เห็นไหมพญานาค ไปแตไมเห็นเหรอ (ขาวเขาวาขึ้น ๑๕ ค่ําทางไทยกับทางลาวไมตรงกัน
ก็เลยไมขึ้น เห็นวาวันนี้จะขึ้น ขาวเขาออกมา) เออ โกหกไป หูนี่มันรับหมด ใครโกหกไม
โกหกมันฟงทั้งนั้นแหละ ทานแสดงไวในพระสูตรมีนะ พวกภูตพวกผีอยูท างดานตะวันออก
พวกเทวดาอยูทางดานทิศใต พวกพญานาคอยูทางดานทิศตะวันตก พวกยักษอยูท างดาน
ทิศเหนือ แลวเปนชั้นๆ นะ ปุรตฺถมิ สฺมึ ทิสาภาเค สนฺติ ภูตา มหิทฺธิกาฯ สนฺติ เทวา
มหิทฺธิกาฯ เทวดา สนฺติ นาคา มหิทฺธิกาฯนี่พวกพญานาค สนฺติ ยกฺขา มหิทฺธิกาฯ พวก
ยักษอยูท างดานทิศเหนือ จากนั้นก็ ปุริมทิสํ ธตรฏโฐ ทกฺขิเณน วิรุฬฺหโก ปจฺฉิเมน วิรูปกฺ
โข กุเวโร อุตฺตรํ ทิสํ นี่มีแตพวกสําคัญๆ ที่อยูในโลกอันนี้ที่วาหมื่นโลกธาตุ พวกสัตว
ทั้งหลาย พวกเทพพวกอะไรมีเต็มไปหมด
คือโลกนี้มันกวางจนหาประมาณไมได ฟงแตวาหมื่นโลกธาตุที่ทานแสดงไวในธัมม
จักกัปปวัตตนสูตร ทสสหสฺสี โลกธาตุ หมื่นโลกธาตุ สงฺกมฺป สมฺปกมฺป สมฺปเวธิ
โกลาหลอลหมานสะเทือนสะทานกันไปหมดถึงหมื่นโลกธาตุ ธรรมพระพุทธเจากระเทือน
ขึ้น ถึงหมืน่ โลกธาตุ แสดงอานุภาพแหงธรรมกระเทือนไปหมดเลย พระพุทธเจาตรัสรู
เพียงพระองคเดียวเทานั้นกระเทือนถึงหมื่นโลกธาตุ เราไมวาไปมาก เอาเพียงแคนี้ เทว
บุตรเทวดาอินทรพรหมกระเทือนกันไปหมดเลย เหลานี้ใครจะเชื่อได ไมมีหูใดจะเชื่อได
ใจดวงใดจะเชื่อไดงายๆ นะ ใจพระอรหันตผึงเดียวถึงกันหมดเลย ยอมรับทันทีเพราะเปน
อันเดียวกันแลว สิ่งที่จะรับทราบก็ยอมรับ กิ่งกานแขนงไปทางไหนยอมรับๆ เลย นี่ละโลก
เชื่อยากอยางนี้เอง คนที่จะไปทางฝายดิบฝายดีจึงมีนอยมากๆ ที่ไมเชือ่ ก็ลงไปตามความ
มืดบอดของตนๆ มันก็เห็นไดอยางชัดๆ อยางนี้
ธรรมพระพุทธเจาเปนของเลนเมื่อไร เราจึงบอกปรับปรุงใจใหดีนะ จะเปนไปตาม
นิสัยวาสนาของตนๆ หากจะเปนไมรายใดก็รายหนึ่งทําอยู ถึงไมเปนอยางนั้น ผลแหง
ความดีงามที่เราตั้งใจภาวนานี้ ผลนี้มีอานิสงสมาก มีผลตลอดๆ สวนที่จะแสดงอะไรๆ
ขึ้นมานั้นมีแงตางๆ กัน แตความสงบเปนพื้นฐานใหจิตใจสงบเย็นสบาย อัศจรรยแปลก
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ประหลาดอยูภายในจิตใจ สวนรัศมีของจิตที่จะแสดงออกตางๆ นั้นมีมากนอยตางกัน
เชนเดียวกับตนไมแตละตน กิ่งกานสาขาดอกใบทีแ่ ตกกระจายออกไปนั้นไมเหมือนกัน อัน
นี้ก็เหมือนกันนิสัยวาสนาของแตละรายๆ นี้ ไมวาหญิงวาชายมีอยูเหมือนกันหมด เพราะ
จิตไมมีเพศ จะแสดงออกตามนิสัยของตน
เพราะสิ่งทั้งหลายเหลานี้มี เหมือนกับที่วาเสียงเปนวิสัยของหูจะรับทราบเทานั้น รูป
ทั้งหลายเปนวิสัยของตาทีจ่ ะรับทราบไดตามความสามารถของตน มีอยูท ั่วไป เมือ่ มี
เครื่องรับแลวก็รับทราบกันไดเทาที่ความสามารถของเครื่องรับเรามีใชไหม
ถาไมมี
เครื่องรับ มีเทาไรก็เหมือนไมมี เชนพวกหูหนวกตาบอด เขาเห็นกันทั้งโลก ไอตาบอดมัน
ไมเห็นจะวาไง ไอหูหนวก เขาฟงกันทั้งโลก ไอหนวกมันไมไดยิน เขาใจไหม นี่ละพวกเรานี่
มันใจบอดพูดลงนี้นะ เมื่อใจบอดแลวสิ่งทั้งหลายที่จอมปราชญทั้งหลายทานแสดงไวดวย
อาโลโก อุทปาทิ ความสวางจาของจิตใจไดรูไดเห็นแสดงออกมานี้ พวกตาบอดมันไมเห็น
มิหนําซ้ําไมเห็นแลวยังปฏิเสธวาไมมีอีก โนนนะฟงซิ
ธรรมพระพุทธเจาเปดขึ้นมาแลว เปนขึ้นในหัวใจใดก็ตาม จะแสดงเปนความแปลก
ประหลาดอัศจรรยขึ้นในหัวใจ
ตั้งแตเกิดมาไมเคยพบเคยเห็นความแปลกประหลาด
อัศจรรย วิ่งกันทั่วโลกดินแดน มีแตฟนแตไฟเผาไหมกันไปหมดทุกแหงทุกหน เพราะ
กิเลสพาวิ่ง นั่นมันตางกัน ทีนี้ธรรมพอจาเขาภายในใจนี้ มันระงับดับทุกขทงั้ หลายไปโดย
ลําดับ สิ่งใดที่เคยเปนฟนเปนไฟเปนภัยแกตัวเองจะถอยตัวเขามาๆ สูธรรมซึ่งเปนของ
รมเย็น
นี่ละสิ่งที่มีอยูทั้งหลายใครจะปดไมไดนะทั่วแดนโลกธาตุ
เมื่อมีญาณหยั่งทราบ
ครอบไปหมดโลกธาตุ ดังพระพุทธเจาที่วา อาโลโก อุทปาทิ สวางจาอยูทั้งกลางวัน
กลางคืน โลกวิทู รูแจงโลก โลกนอกโลกในตลอดทั่วถึง จิตเหมือนกันนั่นแหละ แตจิตอันนี้
จิตของพระพุทธเจากับจิตของพวกเรามันตางกัน
ที่นํามาแสดงเหลานี้มาจากสิ่งที่มีที่เปนทั้งนั้น ทานไมไดลบลาง อะไรมียังไงบอกวา
มีๆๆ ไปตามที่ทรงรูทรงเห็นไวแลว มาสอนโลก ทานก็สอนเฉพาะโลกที่จะพอเขาอกเขาใจ
ไดบาง สวนไหนที่สุดวิสัยทานไมสอน เปนแตแสดงไวเปนกลางๆ เอาไวอยางนั้น สวนที่จะ
มาสอนมีเรื่องศีลเรื่องทานการภาวนา ทานสอนอันนี้ อยูในวิสัยที่จะทําไดๆ และมันก็
คอยๆ รูของมันไปเอง
ถามีจิตตภาวนานี้ชาวพุทธเราจะมีความแพรวพราวขึ้นภายในจิตใจ ศาสนาจะแนน
หนามั่นคงขึ้นในหัวใจของแตละคน แสดงออกก็เปนมงคลไปดวยกันนั่นแหละ นี่เรียกวา
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ธรรมแสดงออก ถากิเลสแสดงออกก็ดังที่วา ไปซิโลกไหนที่มีความผาสุกเย็นใจไมมี เพราะ
กิเลสครองไวหมดกอฟนกอไฟเผาตลอด ใหญเทาไรยิ่งกองใหญนะ เมืองไหนๆ ประเทศ
ไหนใหญที่ไหนโลกไหนที่วาใหญที่ไหน นั่นแหละกองไฟใหญอยูที่นั่น ไมไดเหมือนธรรม
ธรรมมีอยูทไี่ หนเย็นอยูที่นั่นๆ เชนอยางพระทานอยูในปาในเขา
พูดมันอดไมไดนะเกี่ยวกับเรื่องปาเรื่องเขา เพราะรูมากรูนอยมันไปรูอยูในปาในเขา
เงียบๆ คนเดียวๆ สงางามจาไปที่ไหนมันก็เปนอยูในใจของผูท ี่บําเพ็ญอยูในปาในเขา ครั้น
ออกมาขางนอกก็จาอยูข างนอก ไปที่ไหนก็จาอยูที่นั่น ธรรมอยูในใจเปนอยางนั้นแหละ
เย็นไปหมดไปไหน ถากิเลสอยูภายในใจแลวเดือดรอนมากทีเดียว ใจของเจาของที่จะแสดง
อัศจรรยใหเห็นอยูแตถูกตัวเลวรายนี้ปดไวเสีย ก็เลยเปนใจเลวรายไปตามๆ กันเสีย ไมมี
ของแปลกประหลาด จิตใจก็เลยกลายเปนบอยของกิเลส หาคาหาราคาไมได เปนบอยเขา
ตลอดทั่วโลกดินแดน พอธรรมจาขึน้ มาๆ ธรรมเริ่มเปนใหญขึ้นๆ ทีนี้ครอบโลกธาตุ
โลกธาตุนี้เปนโลกธาตุของกิเลสของสมมุติ ธรรมครอบหมดเลยนั่น เวลาธรรมไดเกิดขึ้น
จากใจแลว
ใจจึงเปนของอัศจรรยมากนะ ขอใหพากันบําเพ็ญ สิ่งที่ไมเคยรูเคยเห็นมันจะเปน
ขึ้นตามนิสัยของตนเวลาไดภาวนาเขาไป เรื่องละกิเลสถอนกิเลสจะคอยถอนไปๆ สิ่งที่จะ
คอยรูคอยเห็นมันก็จะคอยรูคอยเห็นกวางขวางออกไป แลวปฏิเสธไปไหนเมื่อเจาของก็รู
มันยอมรับพระพุทธเจาทันทีๆ ทีนี้สิ่งที่เราไมรูไมเห็นก็เลยยอมรับไปหมด เปนอยางนั้นนะ
วันนี้ดูวาประมาณเที่ยงทานแบนทานจะมาจากวัดดอยธรรมเจดีย ทานแบนทานก็
เอาหนักอยูนะ คราวชวยชาติคราวนี้เปนเวลา ๖ ป ทานมาชวยถึง ๓ ครั้ง ครั้งแรก
ทอดกฐินและยกมาหมดเลย ปที่ ๒ อันดับสองอีกทอดกฐินเสร็จแลว ยกมาอีกถึงสองหน
ยกมาหมดเลย แลวคราวที่เราเปนลมเราจะลมทานมานี้ก็มาถวายเงินตั้ง ๕ ลาน นั่นทาน
หนักมืออยูนะ ทานแบนนี่มา ๓ หนเราไมลืม เอาละใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

