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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

ทานจันทรโสม 
 เราจะไปงานศพทานจันทรโสมที่นาสีดา ดูวาเผาวันนี้ เราไมมีธุระอะไรเราตั้งใจ
จะไปงานศพ ถึงเขาไมนมินตเราก็จะไป เพราะทานจันทรโสมกับเราพัวพันกันมาตั้งแต
อยูหนองผือ เรายังไมลืมนะ คือทางจงกรมเราอยูในปา ทานจันทรโสมทํากระติกน้ํา 
เปนกระติกไม แลวเอาน้ําหาง(ชาดที่มีสีแดง) ภาษาเราเขาเรียกน้ําเกี้ยงนั่นนะทา แลว
ทานทําหลุมเอาไวสําหรับอากาศ ทานทาน้ําเกี้ยงหรือรัก เสร็จแลวทานก็เอาไปแขวนไว
เพื่อใหอากาศเขา ทานขุดหลุมไวนี้แลวเอาไปวางไวที่นั่น ทานทาน้ํารักกระติกไมไผ 

ทางจงกรมเราอยูในปา เราผานไปผานมา ทําไมมันมาติดกันได ทีม่ันขบขันก็
ทานจันทรโสม จันทรโสมมันเปนยังไงผมทําไมมนัจึงคันเอานักหนาระยะนี้มานี้นะ คัน
เหมือนถูกน้าํเกี้ยงวางี้ละ ผมกับน้ําเกี้ยงน้ําหางน้ํารักมันเขากันไมไดเราวางั้น เดี๋ยวนี้คัน
มาก ผานไปผานมานี้ มันเปนยังไงมนัมีน้ํารักอยูที่ไหน โอย มี มียังไง ผมขุดหลุมไวตรง
นั้น ทานเลยพาเขาไปดู ทานทําหลุมไวสําหรับหลุมนี้เปนอากาศ ทานแขวนไวใหอากาศ
ผาน เห็นไหมละ เร็วเสียดวยนะ มันคัน เราบอกวาทําไมเราคันเหมือนโดนน้ํารัก น้ํารัก
ที่ไหนจะมีทีน่ี่ มี ผมขุดหลุมเอาไว ไหนไปดูหนอยนะ โอย จริงๆ นี่ละถึงไดจํากันได
อยางไมลืม ทานบอกมีๆ ที่ไหนละ นี่ผมขุดหลุมไว พาไปดู โอย ใชแลว นั่นเห็นไหมเรา
เดินมานี้มันติดกันนะ น้าํรักกับเราเขากันไมไดคนั 

เราวาคันเหมือนคันรักนั่นแหละ แลวน้ํารักที่ไหนจะมี มีๆๆ ทานวา มียังไง ผม
ขุดหลุมไว เลยพาเขาไปดู โอย ใชแลว เอารักทากระติกน้ํา เปนกระติกไมนะ ทานทาํ
แลวเอารักทา แลวเอาไปแขวนไว เปนหลุมอยูนี้ เอาไปแขวนไวใหมันไดรับอากาศ ทาง
เราเขาไปนั่นเลยคัน โห มันรับกันดีนะธาตุขันธ อยูที่ไหนมันรูกัน รับกันไดดี 

ทานจันทรโสมอยูหนองผอืดวยกัน พูดถงึเร่ืองความเคารพทานเคารพเรามาก
แตไหนแตไรมา ตั้งแตอยูหนองผือดวยกันทานก็เคารพมาก จนกระทั่งทุกวันนี้ นี่งาน
ศพทานถึงเขาไมนิมนต นิมนตไมนิมนตไมสําคัญ เราจะไป เราบอก ก็เปนคนกันเอง 
คนของเราเอง พอดีเมือ่วานเขาก็มานิมนต ไมไดมีพธิีอะไรละ มานิมนตไปในงานศพ
เฉยๆ เราก็ไป ไมนิมนตเราก็ไปถาเราทราบวันแลวนะ ดูวานองเขามา นองสาวหรือ
อะไรหลายคนอยูมา เราก็ไมไดถาม เขามาบอกจะเผาศพทานวันพรุงน้ี ตอน ๕ โมงเย็น 
ฟาชายทานจะเสด็จ เราไปตั้งแตบัดนี ้เราอยากกลับเมื่อไรก็กลับ  

แลวพูดตลกเขา อยางน้ันละเรานิสัยมันเปนอยางน้ัน ฟาชายทานจะมา ๕ โมง 
เออ ฟาบัวไปตอนไหนกไ็ด กลับตอนไหนก็ได เขาเลยงง เราพูดตลกจะเปนอะไรไป 
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ทานเสด็จดูวาบาย ๕ โมง แตเราจะไปตามอัธยาศัยของเรา เพราะเปนงานศพกันเอง 
ไปแลวเราจะกลับเมื่อไรกก็ลับ ไมไดมีงานมีธุระอะไรละ เราตั้งใจไปในงานศพเปน
กันเอง จะวาทานเปนลูกศิษยก็ไมใช จะวาเปนอาจารยเราก็ไมได พวกกันเอง อยูหนอง
ผือดวยกัน วันนี้จะไป พอฉันเสร็จเรียบรอยพอสมควรแลวจะไป จัดพวกขาวเจา ขาว
เหนียว เครื่องไทยทาน ตะกี้นี้บอกพระ อยางน้ันนะลืมแลว ไมทราบวาบอกเรื่องอะไร
ไป จําไมไดความจําหลงลืม จะไปเปนกันเอง ไปงานศพ ไมมพีิธีอะไรละ ทานจันทรโสม
เปนพวกกันเอง 

ที่ทานเอารักมาทําใหเราคันแทบเปนแทบตาย ถามตัวสําคัญเสียดวย ก็เราไม
สงสัยวาจะมีรักอะไรอยางนั้น แตเราคันคันแบบนั้น มันเปนอยางไรรักไปยังไงมายังไง
คันหมดทั้งตวันี้นะ รักอะไรจะมีที่นี่ แตมันคันแบบรักนะ มีๆ ทานยอมรับ มีอยางไร มี
ผมเอาทากระติกนํ้าไปไวที่นั่น ไหนพาไปดู ขุดหลุมไว โอย ใชแลว แนะมันเกงอยูนะ 
ธาตุขันธกับอันนั้นมันรับกัน.เราก็แนใจวามันไมมี รักที่จะมามีอยูที่นั่นใหเราคัน แตมัน
คันแบบรัก เราก็วาอยางน้ัน รักที่ไหนจะมี ทานบอกวามีๆ ไปดูมันเปนหลุมทานขุดไว
เอากระติกไมนะทารักเอาไปแขวน มันก็เปนซี 

(โยมกราบถวายทองคํา ๑ กิโล เช็ค ๑ ลานบาท) พอใจๆ ทองคําเขาคลังหลวง
เราชวยชาติคราวนี้ ๑๑ ตัน ๔๓๓ กโิล เห็นไหมละ ทองคําตัง้ ๑๑ ตันกับ ๔๐๐ กวากิโล
หาไดที่ไหนในเมืองไทยเรา ก็หาไดจากพี่นองชาวไทยเราที่รักชาติของตน เสียสละเพื่อ
ชาติของตนนํามาบริจาคเขาชาติของเราเทานั้นเอง ที่อื่นใครเขาเอามาให นี่เครื่องหมาย
ของการชวยชาติของเลนเมื่อไร ทองคําตั้ง ๑๑ ตนักับ ๔๐๐ กิโลกวานูนนะ 

ดอลลาร ๑๐ ลานสองแสนกวา นี่หมายถึงเขาแลวๆ สําหรับทองคําแตตนจน
อวสานจะไมไปไหนเลย เขาทุกเม็ดหินเม็ดทรายทองคํานะ สวนดอลลารนี่ออก เราก็
ประกาศแลววาตอไปนี้ดอลลารจะไมเขา เห็นไหมละ เราคิดไวเรียบรอยแลว เงินไทย
รอยหรอลงไปๆ ความจําเปนของชาติไทยเรามีมากตอมาก เราตองหมุนมาชวยเงินไทย
ออกชวยโลก  

(โยมถวายทองคํา ๑๐ บาท) นี่มีแตขนเขาชาติทั้งน้ันละ เราพาพี่นองทั่ว
ประเทศไทยเราขนสมบัติเขาชาติของเราซึ่งเปนหัวใจของชาต ิ สมบัติเขาไปเปนหัวใจ 
ไดเยอะแลวนะ คิดดูซิทองคําตั้ง ๑๑ ตันกวาแลวนั่น ไดเยอะ ที่ชวยชาติคราวนี้ไดเยอะ 
ธรรมก็กระจายออกทั่วประเทศไทย เราคิดไวไมผิด ที่ออกชวยชาติคนทั้งหลายจะตอง
มองวัตถุมากกวา แตเรามองธรรม คราวนี้ธรรมจะไดกระจายออกสูหัวใจคนเกี่ยวกับ
การชวยชาติคราวนี้ก็ออกจริงๆ  ไดตั้งรอยสถานีแลว เห็นไหมธรรมออก ปจจัยกม็า
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อยางน้ีละ วัตถุเขาสวนรวม สวนธรรมเขาสูหัวใจคนทั่วประเทศ เดี๋ยวนี้ตั้งรอยสถานี
แลว สถานีวิทยุของธรรมออกๆ  

เราก็หมุนไปอยางน้ันแหละหมุนชวยโลก เราบอกแลวเราไมเอาอะไร วาอยางไร
เปนอยางน้ัน ไมเปนอยางอื่นเรา แบตลอด เราไมเอา เราพอทุกอยางแลว ไมมีอะไรที่
จะเขามาเพิ่มเติมใหเลิศเลอยิ่งกวาคําวาพอดวยความเลิศเลอในหัวใจนี้ ส่ิงเหลานั้นต่ํา
กวาทั้งนั้น เขาไมติด สรรเสริญมาก็ตก นินทามาก็ตก ไมเลิศเลอยิ่งกวาธรรมในหัวใจที่
พอแลวดวยความเลิศเลอ  

เพราะฉะนั้นเราจึงบอกเราพอแลว นั่นละธรรมมีความพอ กิเลสไมมีพอ ตายทิ้ง
เปลาๆ คนที่มั่งมีศรีสุขเทาไรยิ่งโลภมากทุกส่ิงทกุอยาง กลไกแงงอนตางๆ ที่จะกลืนกิน
โลกสงสารนี่เขามาหาพุงคนเดียว นั่นละกิเลสเปนอยางน้ัน ถาธรรมนี้พอ กระจายออก
ชวยทั่วโลก ถากิเลสกวานเขามาๆ มันตางกันนะ 

ไมนานละเสร็จเรียบรอยเราก็จะไปนาสีดา ทานจันทรโสม ไปตอนนี้เลยละ ไป
พักน้ันชั่วกาลเวลาเราจะกลับเมื่อไรเรากลับ ฟาชายทานเสด็จมาดูวาตอน ๕ โมงเย็น  
เราไมรอ ฟาชายมาทางนั้น ฟาบัวมาทางนี้ เรากลับฟาบัวกลับเขาใจไหม ฟาชายทานมา
ของทาน ฟาบัวมาทางนี้ มันคนละฟาเขาใจไหมละ 

เราเขียนเอามาติดไวหนาประตู เห็นไหมละ มันหากเปนอยูในนี้แหละ นิสัยอันนี้
มันเปนจนได ไปเห็นเขาเขียนติดไวทายรถเขา “กูจะฟองทานเปา” เห็น เออ เขาทานะ 
เอาไปติดหนาวัดเรา เราจะเพิ่มเติมเราก็บอกวางั้น เราก็เอาตนฉบับมา “กูจะฟองทาน
เปา” ปลายฉบับที่เปนของเราก็บอก “มันมาเที่ยวเพนพาน” เราเขียนติดไวดวย สอง
แผนใหญๆ เปนอยางน้ันละ เราพูดจริงๆ เราไมมีอะไรกับโลก พูดกพ็ดูตลกแบบโลก
แบบธาตุแบบขันธที่เปนสมมุติดวยกนัมันเขากันได พดูอยางน้ีก็เขากันไดใชไหมละ 
สวนอันหนึ่งมันไมเกี่ยวของกันเลย นี่เราก็บอก “กูจะฟองทานเปา มันมาเที่ยว
เพนพาน” ก็มันเพนพานจริงๆ 

วันที่ ๒๔ นี้ก็จะไดไปอําเภอมัญจา วัดหลวงพอผาง ไปก็ไมคาง ไกลอยูนะ ตั้ง
สองชั่วโมง นาจะเปนสองชั่วโมงกวา เขาไปนี้ก็เขาภูเขา พอไปนี้แยกไปทางจงัหวัด
ชัยภูมิ ทางนี้เขามัญจา ทางนี้ไปจังหวัดชัยภูมิ นี่แยกเขาไปนี้ เขาไปนี้ถึงทางแยกไกล 
ไกลอยู เราสังเกตดูเมื่อวานนี้เราไป ไปเมื่อวานนี้เอาของไปสงโรงพยาบาลคอนสวรรค 
เราสังเกตสายทางที่เราจะไดมาวันที่ ๒๔ มันจะแยกระยะไหนๆ ไปถงึแยกนูน เขาไปลึก
อยู ทางนั้นก็วัดหลวงพอผาง เราก็ไปให เปนพระสําคัญองคหนึ่งนะหลวงพอผาง เสร็จ
แลวนะ ที่นี่ก็ใหพร 
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รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 
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