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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่  ๑๑ มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

อําเภอนาทมควรดูกันบาง 
 นี่เราก็เร่ิมไปสงของตามโรงพยาบาลตางๆ คือโรงพยาบาลนั้นสิ่งของไมพอ เรา
ตองไปหนุนโรงนั้นโรงนี้เปนประจําทุกวัน จันทร อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร ไปทุกวันถา
ไมมีงานมาขดัมาแยง เราไปอาทิตยหนึ่งหาโรง เมื่อวานเขานาทม โอ ลําบากมาก นาทม
เราเคยไปหนหนึ่งนั่นละเห็นความลําบากของทางโรงพยาบาล เมื่อวานนี้เราไปอีก ทางก็
ไมเปนทาดวย เปนหลุมเปนบอเปนโสกเปนเหวไปเลย ไปลําบากมาก จนกระทั่งมาถงึ
อําเภอเซกาทางคอยยังชัว่หนอย ตั้งแตแยกจากเซกาไปนาทม โฮ ลําบากมาก ไกลอยู
นะจากเซกาไปถึงอําเภอนาทม ไกลพอประมาณ ทางไมดีเลย นี่ก็ไปสงใหโรงพยาบาล
นาทมเมื่อวาน นานๆ ไปทีหนึ่งโรงพยาบาลนี้ลําบากเหมือนกัน เมื่อวานไปก็ยังเห็นอยู
อยางน้ันละ ลําบากทางเปนหลุมเปนบอ รถวิ่งธรรมดาไมได ตองคอยคืบคอยคลานไป 
เมื่อวานก็เปน  
 เราก็สุดกําลังเหมือนกันนะที่ชวยชาตบิานเมือง เรียกวาสมบัติในวัดปาบานตาด
ไมมี ออกหมดดวยความเมตตานะ พวกประเภทอาหารการกินประเภทนี้ก็แยกไปๆ ถา
โกดังเบาบางก็ส่ังมา รถสิบลอๆ ส่ังเขามา จากนั้นก็แจกทานไป สงสารจะทําอยางไร เรา
พอเปนพอไป แตที่อื่นๆ มองไปแลวมันดูไมได นาสงสาร สลดสังเวชดวย ลําบากมาก 
ทางนูนมาขอทางนี้มาขอเราก็ใหไปสวนใหญๆ สวนยอยลําบากมาก  
 เราไมเอาอะไร มีแตชวยโลกทั้งน้ัน ชวยทุกแบบทุกฉบับ นี่ทางคลังหลวงก็ขน
ทองคําเขาไดตั้งหมื่นกวากิโลมั้ง (๑๑,๗๒๘ กิโล) นี่ละขนทองคําเขาคลังหลวง 
๑๑,๗๒๘ กิโล เราขนทองคําเขาคลังหลวง อยางน้ันละธรรมเดินที่ไหนราบรื่นนะ พี่
นองทั้งหลายดูเอา อยางที่เรารับบริจาคจากทานทั้งหลายเพื่อชวยสวนรวม ชวยชาติ
บานเมืองของเราไมมีอะไรตกเรี่ยเสียหายไปไหนเลย บริสุทธิ์สุดสวนตลอดเลย อยาง
นั้นละ นี่เราทําดวยความเปนธรรมและเมตตาก็ครอบไปอกี 
 เวลาเราตายเราก็เขียนพินัยกรรมไวแลว เอาใหสุดเลย เราจะไมเอาอะไรในโลก 
โลกสมมุตินีเ่ราจะสลัดพรอมกันไปเลยทีเดียว สมมุติที่จะมาเกิดมาตายกองกันอยูนี้ไม
มีแลว ในอัตภาพนี้เปนอัตภาพสุดทายของเรา ใครจะหาวาเราโกหกมดเทจ็โออวดก็ให
วาไป แตระวังบาปจะกินหัวนะ นี่ปฏิบัติมาแทบเปนแทบตายจึงไดธรรมเหลานี้มา เมื่อ
ไดมามากนอยก็ไดพูดใหบรรดาพี่นองทัง้หลายฟงใหมีแกใจตางหาก เราไมไดพูดเพื่อ
ความโออวด ใหมีแกใจอุตสาหพยายามกัน ความดีนี้ไมขาดทุน คนมีคนจนทําบุญได
บุญดวยกันหมดนั่นละ 
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 นี่วาระสุดทายก็เขียนพินัยกรรมไว เวลาเราตายแลวนี้ของจะมาทําโลงอะไร
ประดับศพเนาเฟะใหสดสวยงดงามเราสั่งไวแลว แตมันจะฟงไมฟงตองมีผูกํากับอกีที
หนึ่ง คือเงินกอนนี้ที่บรรดาพี่นองทัง้หลายมาบริจาคในงานศพเรานี้ เราจะใหเก็บหอม
รอมริบเขามารวมกันหมด เสร็จแลวยกเงินกอนนี้ไปซื้อทองคําเขาคลังหลวง เราจะเผา
ดวยไฟ พูดใหพี่นองทั้งหลายฟงทั่วประเทศไทย นี่เครื่องเสียงนี้ดังอยูนีน้ะ เราพูดดวย
ความสัตยความจริง ไมมีโออวด โกหกพกลมไมมี พูดอยางตรงไปตรงมาเลย ตายนี้ก็มี
แตไฟละเผาเรา นอกจากนั้นสมบัติเงินทองขาวของมีมากนอยก็ใหทางคณะกรรมการ
เก็บ เสร็จเรียบรอยแลวใหไปซื้อทองคําเขาคลังหลวงในวาระสุดทาย สําหรับเรานี้จะเผา
ดวยไฟ ไมเอาอะไรทั้งนัน้  

เราพอทุกอยางแลว พูดใหฟงชัดเจนเสีย ชาตินี้เปนชาติที่ลางโลกสกปรกโสมม
ออกจากหัวใจ ออกจากกิริยาความเคลื่อนไหวตางๆ ใหเปนความเคลื่อนไหวที่เปน
ประโยชนแกโลกตอไป ไมใหเปนความสกปรกรกรุงรังเหมือนแตกอนแลว แตกอนก็
พยายามรักษามันก็เปนไปตามเรื่องของมัน จะวาโงเขลาไมทันกิเลสมันก็สกปรกบาง
อาจเปนไดอนันี้นะ แตจะใหเปนดวยเจตนาไมมี เงินทั้งหมดที่เขามาบริจาคนี้จะเอาเงิน
จํานวนนี้ซื้อทองคําเขาสูคลังหลวงทั้งหมดเลย สําหรับที่จะมาปลูกโรงนั้นสรางโรงน้ี
ประดับซากผีที่เนาเฟะอยูในหีบนั้นอยาเอามายุงนะ มีแตไฟละเผาเขาไป ของที่เปน
ประโยชนเอาไวสําหรับผูยังมีชีวิตอยูตอไป ผูหมดชีวิตแลวอะไรสมควรแกคนหมดชีวติ
ก็มีไฟเทานั้นละเผาเขาไปเลย  

เราไมเอาอะไร เราปลอยวางโดยสิ้นเชิง ชาตินี้เปนชาติที่ปลอยวาง พี่นอง
ทั้งหลายฟงเสีย ไดปฏิบัติมาแทบเปนแทบตายเปนเวลา ๙ ปเต็มไดออกปฏิบัติ เรียน
หนังสืออยู ๗ ป พอปที ่๘ ก็เขาหาพอแมครูจารยมั่นเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพาน คือ
จะเอามรรคผลนิพพานใหได ถามีผูบอกวามรรคผลนิพพานยังมีอยูแลวเราจะมอบกาย
ถวายตัวแกทานผูนั้น แลวจะเอาตายเขาวาดวยความเพียรเลย แลวก็เอาอยางน้ันจริงๆ 
ดวย 

พอไปหาพอแมครูจารยมั่นก็ผางๆ ขึ้นเลย ทานมาหาอะไร นั่นขึ้นแลว อันนั้น
เปนนั้นๆ ทานวา ไมใชบาป ไมใชบุญ ไมใชกิเลส ไมใชธรรม บาป-บุญ-กิเลส-ธรรม
แทๆ อยูที่ใจ ใหฟดลงไปตรงนี้ดวยจิตตภาวนา เอา..ลางใหมันหมดกิเลส ลางกิเลส
หมดแลวกองทุกขไมมี กเิลสละสรางกองทุกข ทานพูดถึงใจมากนะ  เราก็เอาจริงเอาจัง 
ฟาดอยูถงึ ๘ ป ๙ ปตั้งแตออกปฏิบัติ เรียกวาตกนรกทั้งเปนเลย คือทําอะไรมันทําจริง
ไมเหลาะแหละ ถาวาเอาละที่นี่เชื่อแลวจากพอแมครูจารยมั่นชี้แจงใหฟงเร่ืองมรรคผล
นิพพาน สงางามอยูตลอดเวลา แตใครจะมีวาสนาบางพอที่จะไดมรรคผลนิพพานมา
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ประดับหัวใจละ ก็มีปญหาอยูเทานั้น ปญหานี้อยูที่ใคร ก็อยูที่เรา ถาเราจริงจังเราก็จะ
ไดมรรคผลนิพพานมาครองใจ ก็ฟดตั้งแตนัน้อีกแหละ เอาเปนเอาตายเขาวา
เหมือนกัน พูดสมมรรคสมผล สมใจทุกอยาง  

เพราะฉะนั้นจึงวาเลิกหมดแลว เร่ืองสมมุติทั้งมวลเลิกจากหัวใจหมด ไมมีอะไร
เหลือแลว ชาตินี้เปนชาติสุดทาย เราจะทําประโยชนใหแกโลกสงสารเต็มกําลังของเรา 
เสร็จเรียบรอยแลวก็ปลอยเลย ไปเลย จะไมมาซ้ําๆ ซากๆ อีกตอไป อยมนฺติมา ชาติ 
ชาตินี้เปนชาติสุดทายของเรา นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว ตอไปนี้เราจะไมกลับมาเกิดใหไดเผา
ตายกองกันอยูนี้อีกตอไป วาใหมันชัดอยางน้ีละ มันประจักษในหัวใจแลว ฝงวิมุตติกับ
ฝงสมมตุิ..สมมุติวาน่ีลําคลอง นี่ฝงวิมุตติ น่ีฝงสมมุติ มันก็ชดัๆ อยูในใจแลว  

ไมหาอะไรแลว หดเขามา ใจอิ่มพอ ใจกับธรรมเปนอันเดียวเสียอยางเดียว
ปลอยหมดเลย ใจกับธรรมกับกิเลสมันอยูดวยกัน ไมมีเมืองพอ คนจะเปนจะตาย
เพราะใจกับกิเลสสวนมาก มากกวาธรรม จะเอาคนใหตายจริงๆ ถาใจมีธรรมเขาไปกับ
กิเลสก็ซักออกฟอกออกๆ มันก็คอยหมดไป เหลือแตใจกับธรรมเปนอันเดียวกัน 
จากน้ันก็จาตลอดไปเลย ยืนเดินนั่งนอนทานผูบริสุทธิ์ไมมีเวลาไหนที่จะอับเฉาเศรา
หมอง ไมวายืนวาเดินวานั่งวานอน สงาอยูตลอดเวลา  

นั่นละนิพพานเที่ยงตรงนั้นละ จิตนั้นเปนจิตธรรมธาตุแลว จิตธรรมธาตุสงางาม
ตลอดเวลา ธรรมพระพุทธเจาสอนลงเพื่ออันนี้เอง ใครตั้งใจเอาจริงเอาจังก็จะเห็นจะรู 
ถาใครเหลาะแหละๆ ก็ไปตายกองกนัอยูเหมือนที่เคยเปนนั้นแหละ ชาตินี้เปนมนุษย
ชาติหนามันจะไปเปนอะไรก็ไมรู สําคัญอยูที่จิตเอนไปทางไหน หนักไปทางไหน ทางชั่ว
ทางดี ถาไปทางชั่วมันกล็งต่ํา ไปทางดีกข็ึ้นสูง สูงจนถึงพระนิพพานเลย ฝกไดจิตเรา 
ใหพากันตั้งอกตัง้ใจนะ  

นี่เราก็จวนแลวกําลังจะ ๙๕ เดือนสิงหาวันที่ ๑๒ สิงหาเดือนขางหนานี่จะเต็ม 
๙๕ แลว เวลานี้ออนมากแลวนะ ไปไหนมาไหนออน ไมเหมือนแตเกาแลว เดินมานี้ก็
ออนแลว มันหมดกําลังของมัน แตจิตใจไมมีวยั ไมออน สงาอยูอยางน้ันตลอดเวลา 
สวนภาชนะสําหรับใสจิตนี่ซีมันชํารุดทรุดโทรม เดินไปไหนมาไหนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา 
หาความผาสุกสบายไมได จิตไมมีวัย นิพพานเที่ยงก็คือจติทีบ่ริสุทธิ์ลวนๆ แลวนั้นละ 
เอาตรงนั้นแลวนิพพานเที่ยงขึ้นมาทนัที 

ชาตินี้เปนชาติที่เราไดชวยชาติบานเมือง เราชวยทุกแบบทุกฉบับ เพราะอะไร 
เพราะเราไมเอา มเีทาไรๆ แมเขามาในวัดนี้ก็ออกหมดไมใหอยู มีของมากนอยเขามา
ในวัดนี้แจกไปหมด อะไรสมควรแกวัดแกวาก็ไปทางวัดวา อะไรสมควรแกประชาชนคน
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ทุกขคนจนกแ็จงไปแจกไปอยางน้ันละ ในวัดนี้ไมใหมี ไมเก็บ ไมส่ังสมอะไร อยูไปกิน
ไปวันหนึ่งพอยังอตัภาพใหเปนไปเพื่อไดประกอบความพากเพียรเทานั้นพอ  

พากันจําเอานะ ชีวิตนี่ละคือใจ ใจนี้ละพาทองเที่ยวตลอด คือใจจะไปนี่ไปเพราะ
ดีเพราะชั่ว ดีหนุนไป ชัว่หนุนไป ถาใครทําชั่วความชั่วก็กดจติใจลง ถาใครทําดีความดีก็
หนุนจิตใจใหสูงขึ้นๆ มสีองอยางเทานั้น บาปกับบุญที่ติดใจไป นอกน้ันทิ้งหมดเหลานี้ 
ไมมีใครเอาไปไดละ ในโลกอันนี้ไมมีใครหาบหามอะไรไปไดละ ตายแลวก็ทิ้งเทานั้น 
สวนบุญกับบาปติดกับหัวใจ ถาใจฝกหัดดีแลวใจก็ดีแนว แนวแน 

เวลาใจยังไมไดรับการอบรมนี้วาเหวนะ พูดถึงเร่ืองการเปนการตายนี้จิตใจเหี่ยว
หอ ไมอยากพูด อยากหยุด พูดเรื่องเพลิดเพลินเขามากลบมันเสีย นี่ละเวลาจิตไมพอ
ในความดีทั้งหลาย ทีนี้เวลาสรางเขาๆ จิตมีความอาจหาญชาญชัยเพราะมีเกราะกําบัง
แลว ความดีมี เครื่องแกมี ตอไปก็อาจหาญชาญชัย สุดทายความเปนกับความตายมี
น้ําหนักเทากัน ไมมีอะไรตางกัน ถาเราไมไดคิดถึงประโยชนของโลกแลวการเปนกับ
การตายมีน้ําหนักเทากัน ถาเรามีชีวิตอยูก็จะทําประโยชนใหโลกไดเทาที่กําลังอํานวย 
อันนี้ความเปนอยูก็มีน้ําหนักมากกวา แยกออกสองทางเทานั้นเอง สําหรับเจาของพอ
ทุกอยางแลว ไมเอาอะไร แตสวนโลกที่บกพรองมีความจําเปนที่จะอาศยัคนอื่นอยูก็
ชวยกันไปอยางน้ันละ ดังที่ชวยโลกอยูเวลานี้ ชวยตลอด 

เมื่อวานนี้ไปบานนาทม โถ รถจนจะไปไมได ถนนหนทางสายนี้ทางราชการเรา
ไมดูบางเหรออยางไรนะ อําเภอนาทมถนนเปนหลุมเปนบอเปนเหวไปหมด จนรถจะวิ่ง
ไมไดละเมือ่วาน อําเภอนาทมควรจะดูกันบางเปนอยางไร อาํเภอนาทมนี้ขึ้นกับจังหวัด
นครพนมละมัง เสียมากทาง เมื่อวานเอาของไปสงโรงพยาบาลอําเภอนาทม เสียมาก
ทีเดียวทาง ถาไดซอมเสียก็จะดี  

ไปที่ไหนซอกแซกดูทกุแหงทุกหนนั่นละ ทางนาทมเสียมากถนนหนทาง จนมา
เขาเซกาจึงไปไดนะ ถนนเซกานี้เปนถนนใหญพุงออกไปบานแพง ทางนีก้็ออกมาทาง
หนองหิ้งหรืออะไร สวนแยกจากเซกาเขาไปอําเภอนาทมลําบากมากทีเดียว ไปแลวเมื่อ
วาน รถวิ่งไมไดเลย มันเปนหลุมเปนบอจริงๆ ไมใชธรรมดา โครมครามๆ ไปอยางน้ัน 
คอยๆ ไป ไปเร็วไมได เพราะมันเปนหลุมเปนบอ เมื่อวานนี้ไปแลว  

ไปทุกแหงทกุหนนะเราที่ไหนพอชวยได เราไมเอาไมมี ในวัดนี้ไมใหมีอะไร มี
แตของที่จะแจกทาน เฉล่ียเผื่อแผสําหรับคนทุกขคนจนใหไดอาศัยกันบางพอประมาณ 
เราอยางน้ันตางหาก เราไมไดเก็บอะไร ไมเอา เฉล่ียใหทั่วถึงกันหมด เก็บนี่เก็บไวหา
อะไร ไมเห็นเกิดประโยชนอะไร ตายแลวก็ทิ้งอยูอยางน้ัน เราทําประโยชนใหโลก เวลา



 ๕

มีชีวิตอยูกท็าํประโยชน ตายไปแลวประโยชนนั้นก็เกิดไปอกีบุญก็เปนของตัวเอง นัน่ละ
เปนความถูกตอง 

เดี๋ยวนี้มันวิงมันเวียนมันเปนอะไรไมรูนะ เมื่อวานเขาหาวันนี้แปลกๆ อยู ธาตุ
ขันธก็อยางวาคือออนลงๆ ทุกวัน ธาตุขันธไมไดแข็งขึ้นนะ ออนลง เดินไปนี้โซซัดโซเซ 
ลุกขึ้นจะเดินไปทีเดียวไมไดนะ พอลุกขึ้นแลวตองตั้งทาตัง้ทางสังเกตสังกาพิจารณาเห็น
วาพอเคลื่อนไหวไดแลวคอยเคลื่อนไป คอยสังเกต ไมอยางน้ันวิงเวียน ลม เราเคยลม
แลว เดินออกมาจากกฏุิออกมานอกลมกลางทาง วิงเวียน ควาไดตนไมมันก็ไมรุนแรง
นัก เพราะควาไดตนไมจับเอาไวมันไมลงรุนแรง เดี๋ยวนี้ทุกวันเปนอยางน้ีละ มันวิงเวียน
ทีเดียวลมตูมเลย 

ใหพากันสรางความดีงามนะ ใจนี้ไมมีที่อาศัย  รางกายอาศัยสิ่งเหลานี้ที่มี เรา
หาไดมามากนอยรางกายของเราก็อาศัยพอมีชีวิตยังอยู พอตายไปแลวสิ่งเหลานี้จะ
ไมไดอาศัย จะอาศัยบุญกรรมนะ บุญกรรมคือบาปกับบุญ ใครสรางบาปก็บาปกดลง 
ใครสรางความดีความดีก็หนุนขึ้นไป ใหพากันสรางความดี ใหเชื่อทานผูดี ผูเลิศผูเลอ 
ผูโลกวิทูรูแจงโลกมีใคร ก็มีพระพทุธเจา สอนไวแลวไมผิดไมพลาดนะ พวกเราพวก
ผิดพลาดกันทั้งนั้นนั่นแหละ แลวตางคนก็บืนไปทางผิดพลาด ผิดไปเรื่อยๆ ไมยอมฟง
เสียงผูตาดีหูแจงตาสวาง โลกวิทูคือทานผูหูแจงตาสวางไดแกพระพทุธเจาของเรา สอน
อะไรที่ไหนถกูตองหมด แตเรานี้กาวไปไหนผิดหมดๆ เพราะมันไมเชื่อครู ไมฟงครู 
ตอไปนี้ใหฟงครูนะ เราจะมีที่ยึดที่เกาะ ถาฟงแตเร่ืองอํานาจของกิเลสตัณหานี้ตกเหว
ตกบอไปละ เอาเทานั้นละ 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com or www.luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 
พรอมเครือขายทั่วประเทศ 

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

