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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

เม่ือสมบัติมีแลวก็แจกจายได 
 (คณะแพทยมหาวิทยาลัยนเรศวรกราบเรียนวา ทางมหาวิทยาลัยไดรับความ
เมตตาอนุเคราะหเครื่องมือตาเปนจํานวน ๕ ชิ้น มูลคาประมาณ ๙ ลาน ๕ หมื่นบาท 
ไดผาตัดคนไขไปเกอืบ ๕๐๐ คนแลว) เครื่องมอืตาที่ไดชวยทั้งหมดมัน 
๑๒๔,๙๕๐,๐๐๐ บาท ทางเวียงจันทนเฉพาะตาให ๓๐ ลาน เพราะมันจําเปนจริงๆ 
ถามดูแลวอะไรไมมีๆ อาว อยูยังไงกัน ก็อยูอยางน้ีแลว เหมือนสัตววางั้นเถอะ เราให
เลยทีแรก ๑๔ ลาน..ตา ยังขาดอะไรใหลงบัญชีไวเรามาเที่ยวหลังก็เอากันละ เที่ยวแรก
ได ๑๔ ลานตา ไปเที่ยวหลัง ๑๖ ลาน เปน ๓๐ ลาน เฉพาะตาเวียงจันทน 

คนตาบอดอยูไดเหรอ อยูที่ไหนอยูไมได ถาตาดียังพอเปนไป หูหนวกคอยยัง
ชั่วหนอย แตตานี่ไมได พอตื่นขึ้นมาปบตองไดเห็นแลวตา ไปเที่ยวโนนเที่ยวนี้ คนงอย
เปลี้ยเสียแขงเสียขาไปไดสบายขอใหตาดี ถาตาเสียเสียอยางเดียวไมเปนทา นั่งอยูบน
กองเงินกองทองก็ไมเกดิประโยชน คือมันไมมีความหมายมันมองไมเห็น ถาตาดีแลวก็
เปนอีกอยางหน่ึง 

เราชวยเต็มกําลังความสามารถของเรา เราไดพูดใหพี่นองทัง้หลายฟง ในเพศ
ของนักบวชของเราเราก็ไมเคยคาดเคยคิดวาเราจะไดชวยโลกขนาดนี้ เวลาฟดกับกิเลส
อยูในปาจะเปนจะตายไมมีใครรู เราก็ไดพูดใหฟง จนเขาตเีกราะประชุมลูกบานใหไปดู
เราวาเราไมตายแลวเหรอ คือไมฉันจังหัน เราทําอยางน้ันตลอดไปที่ไหน ฝกทรมาน 
เมื่อไมฉันจังหันภาวนาดีๆ พอฉันจังหันมากเขาๆ ธรรมะลดลงๆ อาหารการกินนี้ทับๆ 
ทีนี้พอลดอาหารลงการภาวนาดี นี่ละพาใหอดอยาก 

จนกระทั่งเขาตีเกราะประชุม ไปที่ไหนก็ทําอยางน้ัน ที่ไหนเขาไมตีเกราะเราก็
บอกไมตี ทีน่ั่นเขาตีเกราะประชุมลูกบาน ไปดูซิพระองคนี้ ตั้งแตมาอยูนี้หลายเดือน
แลว นานๆ โผลมาบิณฑบาตเสียหนหนึ่งแลวหายเงียบๆ ทานไมตายแลวเหรอ ถาทาน
ไมตายทานไมโมโหโทโสเหรอ ใหไปดูนะ แลวใหระวังหนอย เขาเตือนกัน พระองคนี้
ไมใชพระธรรมดา เปนมหานะ เดี๋ยวทานจะเขกเอา ไมใชอดแบบงูๆ  ปลาๆ นะทานมี
หลักมีเกณฑของทานเปนถึงขั้นมหาแลว ไปไมระวังไมไดนะ 

หล่ังไหลไปกันจริงๆ ไปก็อยางวาแหละ เขาถาม ทานไมตายแลวหรือ ถาไมตาย
ทานไมโมโหโทโสอยูหรือ สองขอ เวลาเขามาหาเขาก็เลาใหฟง แลวเปนยังไงตายแลวยัง 
ก็ไมเห็นทานตายนี่ เขาวา แลวโมโหโทโสอยูไหม ไมเห็นทานโมโหโทโส เห็นแตยิ้มแยม
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แจมใส มีเทานั้นหรือ มีเทานั้น งั้นไปได แตกฮอืเลย ไล ไมถึง ๑๐ นาที อยางน้ีก็ทํา 
เราชวยตัวเราเองชวยอยางน้ัน 

แตชวยโลกมันเปนแกงหมอใหญไมคอยรุนแรง เปนจุดๆ สําหรับชวยเราเองนี้
รุนแรงมาก ดังที่วาเขาตีเกราะประชุมไปดูเราวาตายแลวยัง เอาขนาดนั้นละ คือจะเอา
ใหกิเลสขาดสะบั้นลงจากใจ ขอใหเปนพระอรหันตในชาตินี้ พอไดฟงธรรมจากหลวงปู
มั่นแลวนี้แหม กําลังใจมาจากไหนไมรู จึงวาเราเคารพสุดยอด ครูบาอาจารยสมัย
ปจจุบันทานเหลานั้นเราก็ไมไดประมาททาน แตที่เราใกลชิดสนิทสนมไดอรรถไดธรรม 
ถึงขนาดพลชีีพเพื่ออรรถเพื่อธรรมนี้คือหลวงปูมั่น 

พอไป เหมือนทานเอาเรดารจับไวเลย เพราะเรามุงมั่นตอมรรคผลนิพพาน
อยางเต็มที่ แตมีขอแมอยูขอหนึ่งวา มรรคผลนิพพานจะมีหรือไมมีนา ถาหากวามรรค
ผลนิพพานไมมี เราทุมกําลังไปก็เสียประโยชนเปลาๆ เสียผลเสียกําลังวังชาเปลาๆ 
ขอใหทานผูใดไดบอกเราอยางชัดเจนใหเปนที่แนใจวา มรรคผลนิพพานมีอยูเทานั้น 
เราจะกราบผูนั้นแลวทีนี้เอาตายเขาวาเลย 

พอออกจากกรุงเทพมาจาํพรรษาโคราชแลวก็ขึ้นมาหาทานเลย โห ทานเอา
เรดารจับเอาเลย แมนยํามาก พอเขาไปนี้ ทานมาหาอะไร ขึ้นเลยนะขึงขังตงึตัง นั่นทาน
ปลุกใจ ใหเปนที่แนใจ ถาโลกทั้งหลายดูก็จะวาทานดุ นั่นละพลังใจ พลังแหงความ
เมตตา ทานแสดงธรรมะใหเปนกําลังใจของเรา ใหเปนที่แนใจ ความสงสัยที่แบกมาๆ 
นั้นใหมันขาดสะบั้นลงในธรรมเทศนาของทานวันนี้ พูดงายๆ วางั้น พอไปทานก็ใส
เปรี้ยงๆ เลย หือ ทานมาหาอะไร ขึ้นเลย ทานมาหามรรคผลนิพพานเหรอ 

ตนไมภูเขาไมใชมรรคผลนิพพาน ไมใชกิเลส ไลไปหมดเลย ไลอันไหนก็ไมใช
มรรคผลนิพพาน ไมใชกเิลส มรรคผลนิพพานแท กิเลสแท อยูที่ใจ นั่นทานไลเขาในน้ี 
เอา เปดออกจากนี้ดวยจิตตภาวนา พระพุทธเจาตรัสรูดวยจิตตภาวนา สาวกทั้งหลายที่
เปนสรณะของพวกเราไดกราบไหวบูชาทุกวันนี้ดวยจิตตภาวนา เอาลงจุดนี้จะเจอทั้ง
กิเลสจะเจอทั้งธรรม ทานวางั้น 

โอย ใจนี้มันพองขึ้นเลย ก็เราหิวกระหายเรื่องมรรคผลนิพพาน ถามีผูมาบอกวา
มรรคผลนิพพานมีอยูอยางรอยเปอรเซ็นตนี้เราจะทุมเลย กราบครูบาอาจารยองคนั้น
แลวทุมเลย นี่ก็กราบพอแมครูจารยอยางสุดหัวใจ ทีนี้ก็ทุมกันเลย ตั้งแตบัดนั้นละ
ความเพียรของเราไมเคยออนแอ ทานทั้งหลายดูกิริยาก็รู เฒาแกขนาดนี้เปนยังไง 
กิริยาออนแอทอแทอืดอาดเนือยนายไหม ไมอืดเรา น ัยิส เราไมมีคําวาอืดอาดเนือยนาย 
วาอะไรถาลงถึงใจขาดสะบั้นๆ นี่พอถึงใจแลวเรื่องมรรคผลนิพพานนี้ก็ฟาดกันเลยกับ
กิเลส ซัดทีนี้ขาดสะบั้นจริงๆ  นั่นเห็นไหมละ 
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จนไดบอกหมูเพื่อนวาเรามาโกหกเหรอ ธรรมพระพุทธเจามาสอนโลกนี้เปน
ธรรมโกหกเหรอ สาวกทั้งหลายที่มาสอนโลกเหลานี้เปนธรรมโกหกเหรอ เรานําธรรม
มาจากพระพุทธเจาพระสาวกทั้งหลายมาปฏิบัติจนเห็นผลประจักษใจของเรา ไดแสดง
ใหพี่นองทั้งหลายเวลาน้ีโกหกเหรอ เราอยากถามวางั้นนะ ซัดกันนี้ก็เอา เพราะเอาจริง
เอาจังนี่ จิตมันหิวกระหายตอมรรคผลนิพพาน ยังไงถาหากวามรรคผลนิพพานมี มีผู
มาบอกวามรรคผลนิพพานมีสมบูรณแบบแลวเราจะใหไดมรรคผลนิพพาน ใหไดเปน
พระอรหันตในชาตินี้ จะใหไดมรรคผลนิพพาน เอาตายเขาวาเลย พอไปฟงหลวงปูมัน่
ทานก็ซัดที่นีก่็ โห ขาดสะบั้นลงไป กิเลสยังมีเต็มหัวใจก็จริง แตเร่ืองสงสัยมรรคผล
นิพพานนี้ไมมีเลยขาดสะบั้น นี่ละมันพุงใหญเลย ถึงไดไปปฏบิัติ 

นี่ละธรรมที่เรามาสอนโลกทุกวันนี้ เราทําเลนๆ เหรอ จะเปนจะตายอยูในปาใน
เขาใครไปรูเรา จนเขาตีเกราะประชุมไปดูเรา กี่วันจึงมาฉันจังหัน ไปที่อื่นเราก็ทํา แต
เมื่อเขาไมตีเกราะเราก็บอกไมตี ในหมูบานนั้นเขาตีเกราะประชุม ทั้งๆ ที่เราก็ทําอยู
เหมือนกันนั่นแหละ เพราะฆากิเลสมันออนขอไดเหรอ เอาเสียจนกระทั่งกิเลสหงาย 
พูดใหมันซัดเสียเราจวนจะตายแลว ตั้งแตวันออกปฏิบัติจริงๆ พรรษา ๗ สอบมหาได
พรรษา ๗ เพราะเราตั้งสัจจะอธิษฐานไวแลวไดเปรียญ ๓ ประโยคเทานั้น พอเปนปาก
เปนทางจะไมจนตรอกจนมุมในแถวแนวของอรรถของธรรมทีจ่ะเปนทางเดิน เพียง ๓ 
ประโยคเทานี้พอ แตเวลาสอบมันก็ไดทั้งเปรียญ ๓ ประโยค นักธรรมตรี โท เอก ก็ได
ไปพรอมกัน ทางนี้ก็ออกเลย 

พรรษา ๗ ไปจําพรรษาที่จักราช ออกน้ันมาหาพอแมครูจารย  นี้ละที่ฟดใหญ
นะ เอาตายเขาวาเลยเทียว เพราะนิสัยนี้มันผาดโผนโจนทะยานมากอยู ถาเปนเรื่องโลก
เขาเรียกวาผาดโผนโจนทะยาน หรือมหาโจรก็ได ถาเอาละคอขาดเลยเทียว ถาเปนมหา
โจรนี้เอาจริงๆ เรา ใครมาผานไมไดนะคอขาดเลย แตนี้ธรรมมันเปนเรื่องเด็ดเดี่ยว
เฉียบขาดเพื่อชําระความชั่วชาลามกทั้งหลาย จนกระทั่งไดเปนที่พอใจ ความที่วาเราไม
เคยคิดเคยคาดวาจะไดชวยโลกชวยสงสารก็เพราะอํานาจแหงธรรม เมื่อสมบัติมีแลว
มันก็แจกจายไดคนเรา นี่ธรรมสมบัติเมื่อมีในใจแลวก็แจกจายไปจนกระทั่งทกุวันนี้ 

ไปที่ไหนมีแตเร่ืองชวยชาติบานเมือง ไปที่ไหนๆ ชวยๆ ตลอด อยางที่พดูตะกี้นี้
ก็เหมือนกัน ที่บึงกาฬ นั่นก็เกือบ ๓ ลาน ตึกสามหลังชํารุดหมด เขาขอ เอาของไปสง
เขา เขาขอกันที่นั่นเลย เขาเลาใหฟงเรียบรอยแลว เออ เอาตกลงให ตรงไหนไมด ี
โครงสรางโครงอะไรที่จะมุงมันไมดีตรงไหนพังออกใหหมด สรางใหมทําใหมใหหมด 
เสร็จแลวเขามาบอกเมื่อวานนี้ จายงวดสุดทาย เปนเงินขาด ๓ ลานอยูไมกีบ่าท อยาง
นั้นแลวชวยโลก เราไดชวย ไมเคยคดิเคยอานวาจะไดชวยโลก ชวยขนาดนี้ละ 
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จตุปจจัยไทยทานที่ไดมาทั้งหลายเหลานี้ เราแบอยางน้ีนะทานทั้งหลายใหดูจริง
หรือไมจริง ไมกําไมเอา ไดเทาไรออกหมด ชวยโลกหมดเลย เราไมเอาเราบอกเรา
พอแลวในหัวใจ อะไรที่จะใหเอาอันนี้วาอันนี้ไมพอเอามาแขง แขงหัวใจที่เลิศเลอ 
พอแลวดวยความเลิศเลอเต็มอยูในหัวใจนี้ อะไรที่จะเอามาเพิ่มเติมอกีมันเลิศเลอไหม 
ถาไมเลิศเลอไมเอา นั่นอยางน้ันซิ จึงวาเราไมเอา เราชวยโลกเต็มเม็ดเตม็หนวย แตไม
เอาอะไรทั้งนั้น ไปดวยความเสียสละๆ นี่ละธรรมเปนอยางน้ัน ไดมามากนอยเพียงไร
เปนความสุขแกผูเกี่ยวของและสวนรวมไปหมด ถาเปนกิเลสกวานเอาหมดกินไปหมด
ไมมีตับมีปอด ธรรมไมเปนอยางน้ัน มีมากกระจายออกไปใหเปนความสุขความเจริญ 
นี่ละธรรมกับโลกตางกัน โลกก็คือโลกกิเลสตัณหา ตัณหาคือความหิวความกระหาย ไม
มีคําวาอิ่มพอ เหมือนไฟไดเชื้อ ไสเขาไปเทาไรไฟเผาแหลกๆ เปนอยางน้ันนะ 

เราไมเคยคาดคิดวาจะชวยโลก ชวยถึงขนาดทีว่าไมมีอะไรเหลือในตัวของเรา 
ไดมาเทาไรออกหมดๆๆ ตั้งแตเร่ิมชวยโลกมานี้ เร่ิมตั้งแตทองคํานะ ทองคําเทาที่
ทราบมาแลว ได ๑๑ ตันกับ ๔๐๐ กิโลกวา นี่ละพาพี่นองทั้งหลายกวานสมบัติที่
กระจายอยูทั่วๆ ไปใหเขาสูคลังหลวงเปนหัวใจของชาติเรา เปนเครื่องหมายแหงการ
ชวยชาติ ไดทองคํา ๑๑ ตันกับ ๔๑๘ กิโล นี่ไดสมบรูณแลว เพราะบริสุทธิ์สุดสวน 
เนื่องจากเราชวยดวยความเมตตา เราไมไดชวยดวยความหิวโหยพอที่จะหยิบนั้นหยิบนี้ 
หาเศษหาเดนมาเราไมมี บริสุทธิ์สุดสวนทุกอยาง ที่เราชวยตายใจไดเลย 

นี่ละธรรมชวยโลกเปนอยางน้ัน โลกชวยโลกกินโลก ธรรมชวยโลกชวยจริงๆ 
อยางที่เราชวยนี้ พูดไดอยางอาจหาญชาญชัยดวยความบริสุทธิ์ใจ เราไมมีมัวหมอง
เกี่ยวของกับการชวยชาตินะ ออกหมดมีเทาไรออกหมดๆ เลย ผูที่เกี่ยวของกับเราใน
การเงินการทองตองเปนหัวใจเดียวกันกับเรา เปนแบบเดียวกัน ซื่อสัตยสุจริต ถึงเขาจะ
ไมมีเมตตาเขาก็ตองปฏบิัติตามเรา ผูมีเมตตาพาดําเนิน นั่นละเปนอยางน้ัน 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

