๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

สมบัติที่พระพุทธเจาทรงมอบให
พูดอยางนี้กอ็ อกทางวิทยุทั่วประเทศไทยนะ ทุกเชาๆ ก็ดีอยางหนึ่งพี่นองชาว
พุทธเราในเมืองไทยจะไดยินไดฟงอรรถธรรมบอยๆ ก็คือระยะนี้ละ เริ่มตนมาตั้งแต
หลวงตาออกชวยชาติป ๒๕๔๑ (ป ๒๕๔๐ หลวงตาฉันยาหมอเติ้งแลวหายจากโรคถาย
ทอง) เออ หลวงตาก็หายพอดีกับบานเมืองกําลังจะลมจะจม หนาจอลงทะเลแหงความ
จม เราอยูในทามกลางแหงเมืองไทย เปนลูกหลานไทย เมื่อไดเห็นไดยนิ ตอหนาตอตา
เหมือนวาบานราง อะไรก็ลมเหลวๆ งบเงียบไปตามกันดวยอํานาจแหงความจนป
๒๕๔๑
เราก็ไดออกปากพูดจริงๆ ไมไดลืม เพราะอํานาจแหงความสงสารชาติไทยเรา
ซึ่งพอแมปูยา ตายายพาถอพาพายมาดวยความสงบรมเย็น สมบูรณพูนผลเรื่อยมา มา
ระยะ ๒๕๔๐-๔๑ นี้ มีแตความเดือดรอนวุนวายในระยะนั้นเกิดขึ้น อะไรๆ ก็มีแตเรื่อง
จะลมจม ไมวาแตคน แมหมูหมาเปดไกก็หันหนาลงสูความลมจมๆ ความลมจมคือ
ทะเลหลวง คนไทยทั้งประเทศเราตลอดสัตวสาราสิงหันหนาเขาสูความลมจม มันก็เกิด
ความสลดสังเวช ปนั้นละเราไดออกชวยพี่นองทัง้ หลาย
เราพูดจริงๆ วา เอา จะชวย คนไทยไมไดพาใหจมทุกคน ผูพาฟนยังมี ไมมีลูก
ก็มีหลานแหละ ตั้งแตนั้นมาเราก็ไดชวยพี่นองทัง้ หลายเต็มกําลังความสามารถ พรอม
กับทองของเรานี้หมอเขาตรวจ เขาไมกลาจะบอก คือทองมันเปนมะเร็งในลําไส หมุน
ตัวลงเรื่อยๆ ที่จะตาย ภาษาของเรา แลวเขาเอายามาใหฉัน ยานี้ก็เปนเหมือนกับยา
เทวดา พอฉันลงไปก็ดดี ผึงเลย ถายทีแรกถายเทาไรยิ่งออนยิ่งเพลีย ยาหมอเขาเปน
หมอจีนเขาใหเราฉัน
เขามารองขอจริงๆ เขาบอกวายาขนานนี้เขาเคยหายมาแลว ไปหาหมอเกือบทั่ว
ประเทศไทย หมอไหนมองดูคนไขคนนี้แลว ลักษณะเขาจะบอกวาสุดวิสัยๆ เขาก็ใหยา
มาพอเปนมารยาทๆ เทานั้น แลวก็มาเจอยาหมอคนนี้ เขาหายเด็ดขาดเลย อาการของ
โรคเหมือนกันกับหลวงตาเปนอยูเวลานี้ แตเขาหายได จึงขอใหฉันยาขนานนี้ เราก็เลย
ปลงใจลง เอา ยาขนานนี้เปนขนานสุดทายของเรา เราจะปลอยไปหมดแลวแหละ เอา
ลองดู เปนยังไงก็เปน นั่นละพอฉันยานี้ลงไปดีดผึงเลยเทียว แตกอนถายเทาไรๆ จม
ลงๆ เจาของออนลง
หมอเขาบอกวา ฉันยาคราวนี้ก็จะถายเหมือนกัน แตการถายคราวนี้ถายโรคถาย
ภัยออกจากรางกาย จะถายเหมือนกันแตไมออ นเพลียเขาวา เรามาฉันก็ถายเหมือนกัน
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คอยแข็งขึ้นๆ แลวดีดขึน้ ไดเลย นี่ละที่ไดชวยพีน่ องทั้งหลาย เทศนทั่วประเทศไทยก็มี
คราวนี้แหละ ตั้งแต ๒๕๔๑ มา เรียกวาเทศนทั่วประเทศไทยเทศนชวยชาติ วัตถุปจจัย
ไทยทานไดมามากนอยเพื่อชาติๆ คือทองคํา ดอลลาร เขาคลังหลวงๆ ตลอดมา
จนกระทั่งปานนี้ ทองคํานี้รอยทั้งรอยจะไมแยกไปไหนเด็ดขาด ตั้งแตบัดนั้นจนกระทั่ง
ปานนี้ไดทองคํา ๑๑ ตัน กับ ๓๘๓ กิโล เขาคลังหลวงไปแลว ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลครึ่ง ที่
ยังไมเขาก็คอื รอ ควรจะหลอมก็จะหลอม หลอมแลวควรเก็บเก็บไวกอน เมื่อพอทีจ่ ะ
มอบแลวก็มอบๆ
เวลานี้รวมทั้งเขาแลวและยังไมเขาเปนทองคํา ๑๑ ตัน ๓๘๓ กิโล ก็เปนที่อบอุน
แกชาติไทยของเราไมนอยไมใชเหรอ ทองคําถึง ๑๑ ตันกับ ๓๘๐ กวากิโล เปนเครื่อง
หนุนชาติไทยของเราไดมากนอยเพียงไร พี่นองทั้งหลายจะทราบทั่วถึงกันที่หัวใจทุกคน
ออกมาจากหูที่ไดยินไดฟงวา หลวงตานี้พาพี่นองทัง้ หลายชวยชาติ และชวยชวยจริงๆ
ดวย
การปฏิบัติตอเจาของเพือ่ อรรถเพื่อธรรมฉันใด การปฏิบัติตอโลกเพื่อชวยโลก
เราก็ปฏิบัติฉันนั้นเหมือนกัน เรื่องความสุจริตนี้เต็มหัวใจ เต็มไปดวยเมตตาแลวก็ออก
ทางสุจริต เงินทุกบาททุกสตางคทพี่ ี่นองทัง้ หลายบริจาคนี้เปดไดเลย บอกวาเราชวย
ชาตินี้เราชวยดวยความพอแลว ดวยความเลิศเลออีกทีหนึ่ง คําวาพอแลวดวยความเลิศ
เลอ
คือหัวใจกับธรรมเปนอันเดียวกันจากภาคประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจาที่ทานหลุดพนจากทุกข ตรัสรูธรรมขึ้นมา นําธรรมนี้มาสอนโลก รื้อฟน
ขึ้นมา โลกก็เปนผูเปนคน จนกลายเปนเทวบุตรเทวดาอินทรพรหม ถึงนิพพานเพราะ
คําสอนของพระพุทธเจา
การปฏิบัติเราก็ไดปฏิบัตติ ะเกียกตะกายมา เราไมอยากพูดถึงเรื่องอดีตความ
เปนมาของเราที่ตะเกียกตะกาย จนกระทั่งไดมาเทศนาวาการอยูในปจจุบันนี้ เรา
เรียกวาเดนตายมา คําวาเดนตายคือเอาจริงเอาจัง ขอหนักแนนที่สุดในหัวใจไมเคยลด
ละเลยก็คืออยากเปนพระอรหันต พูดใหพี่นองทัง้ หลายฟงอยางชัดเจน อานใน
ตํารับตําราทานก็กลาวถึงมรรคผลนิพพาน ไอเราที่อานนี้เปนผูมีกิเลส เอ มรรคผล
นิพพานมีหรือไมมีนา ทั้งๆ ที่อานธรรมะของพระพุทธเจาที่เต็มไปดวยมรรคผล
นิพพานจากตํารานั้นแหละ แตกิเลสมันขัดมันแยงมันทําใหสงสัย วามรรคผลนิพพานมี
อยูหรือไมมนี า
เอา ถามีทานผูใดไมวาฆราวาสไมวาพระมาบอกดวยความสัตยความจริง วา
มรรคผลนิพพานมีอยูโดยสมบูรณ เราจะมอบกายถวายตัวตอทานผูนั้น แลวจะเอาตาย
เขาวา คือความเพียรเพื่อมรรคผลนิพพาน พอเรียนจบตามความมุงหมาย คือเราตั้ง
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สัจจะเอาไววา เราจะเรียนใหไดเปรียญ ๓ ประโยค นักธรรมตรี โท เอก ก็แลวแตจะได
แคไหนๆ แตเปรียญ ๓ ประโยคนี้ใหไดพอเปนปากเปนทางในการดําเนิน ประพฤติ
ปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลส เพียงเทานี้ก็พอเปนเข็มทิศทางเดินไดแลว จึงพุง ใสหลวงปูมั่น
เลยเทียว
หลวงปูมั่นทานทั้งหลายที่ยังไมเคยพบเคยเห็น
ไดยินแตชื่อทานก็เปนมหา
มงคลแลวแหละ เราไดไปเห็นดวยตาของเราเอง เพราะการไปของเรานี้ไปดวยความ
เต็มอกเต็มใจเต็มเม็ดเต็มหนวย หวังชีวิตจิตใจฝากเปนฝากตายกับหลวงปูมั่นจริงๆ
เกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพาน จะเปนผูยืนยันใหเราทราบอยางถึงใจวา มรรคผล
นิพพานมีอยูห รือสูญไป พอหยุดจากการเรียนก็ถึงทานเลย ไปก็เหมือนวาทานกาง
เรดารไวเลย นี่ที่มันรับกันมันจึงไดถงึ ใจ
พอเขาไปก็โดนตั้งแตเขาไปทีแรก แตไมพูดมากนะ พอเขาไปปบก็โดนเลย ทาน
ใสเปรี้ยงเขาเลยกลางคืนมืดๆ ทานเดินจงกรมอยูเราไมเห็น เราเดินเซอซาๆ ไป
กลางคืน ไปหาทานที่บานโคก นามน เอา สรุปความ พอขึน้ ไปทานก็จี้เลย ทานมาหา
อะไร ขึ้นเลยนะ นี่เรียกวาทานกางเรดารไวแลว ทานมาหามรรคผลนิพพานเหรอ มาหา
ธรรมมาหามรรคผลนิพพานเหรอ ชี้ไปตามตนไมภูเขาดินฟาอากาศที่ไหน ไมใชกิเลส
ไมใชมรรคผลนิพพาน ไลไปจนกระทั่งทองฟามหาสมุทร ไมใชกิเลสไมใชมรรคผล
นิพพาน กิเลสแทมรรคผลนิพพานแทอยูที่ใจ วางั้นเลย เอา พิจารณาทางดานจิตใจตาม
ทางของศาสดา พระพุทธเจาทรงแสดงจิตตภาวนา จนไดตรัสรูเปนศาสดาเอกของเรา
ขึ้นมา ทางนี้เปนทางที่จะบุกเบิกเพิกถอนกิเลสตัณหาออก เพื่อใหไดเห็นแจงในมรรค
ผลนิพพาน
ทานใสเปรี้ยงๆ เลย นั่นละมันถึงใจจริงๆ มุงหนามุงตาไปหาทานอยางเต็ม
หัวใจ ทานก็เหมือนวากางเรดารเอาไว ทานเปรี้ยงเลยทันที รับกันตั้งแตบัดนั้น ทีนี้
ความเพียร ลงมาจากศาลาเล็กๆ ยังไมถงึ ทีพ่ ักเลย มันฟงเทศนของทานอยางถึงใจ
มาแลว แลวนิสัยนี้ก็เปนนิสัยจริงจังเราพูดจริงๆ เราไมเหลาะแหละ ถาลงอะไรแลวลง
ถาไมลงไมลง แมแตครูบาอาจารยอยางหลวงปูมั่นนี้ก็ถกเถียงกันเสียจนพระแตกมาทั้ง
วัดเราลืมเมื่อไร คําวาถกเถียงคืออะไร ถกเถียงหาเหตุหาผลหาความสัตยความจริง
ไมไดถกเถียงเพื่อแพเพือ่ ชนะ ซัดกันนี้พระเณรเต็มใตถุนกุฏิกระจายออกไปเต็มวัด
หนองผือ ใสกันเปรี้ยงๆ เลยละ
นิสัยนี้มันเปนอยางนั้นถาไมลงไมลง ถาลงแลวหมอบเลยๆ อันนี้ก็ไดเรื่อง
หมอบเลยจากทานมาแลวทีนี้กซ็ ัดกันเลย ภาวนาแบบเอาเปนเอาตายตามทางเดินของ
ศาสดา และครูบาอาจารยที่พาดําเนินมาไมใหเคลื่อนคลาด เพราะจิตใจมุงตอมรรคผล
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นิพพานคือแดนพนทุกข ยนเขามาหาตัวเราจะใหไดเปนพระอรหันตในชาตินี้ อยางไรก็
ใหเปน เมื่อทานแสดงถึงวามรรคผลนิพพานมีอยู มีอยูนั้นสาเหตุเปนมาอะไร เปนมา
จากขอปฏิบตั ิ สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว ตรัสไวชอบเพื่อมรรคผลนิพพาน เราก็
ดําเนินตามนั้นจะไปไหน นั่นละที่นี่มันถึงไดเอากันใหญ เรื่อยมาจนกระทั่งไดมาเปน
ผูนําพี่นองทัง้ หลายทุกวันนี้
การสอนธรรมแกพี่นองทัง้ หลายเราจึงไมมีคําวาความสงสัย เต็มหัวใจทุกอยาง
ที่วามรรคผลนิพพานมีอยูหรือไมมีนาที่อานในตํารา ตํารานั้นออกมาจากทานผูบริสุทธิ์
คือพระพุทธเจา แสดงออกมาวามรรคผลนิพพานมีอยู แตเราอานเราเปนคลังกิเลส ไป
อานมันก็สงสัยวันยังค่ํา จึงไปหาหลวงปูมั่นใหทานเปดให พอทานเปดใหก็ซัดกันเลย
ตั้งแตบัดนั้นมาจนเปดโลงหัวใจ เราหายสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพาน เอาหัวใจนี้ออก
เลย ไมตองวาที่อื่นที่ใดละ
มรรคผลนิพพานมีหรือไมมี มีอยูกับผูปฏิบัติตามทางของศาสดาที่สอนไว ไมมี
สําหรับโมฆบุรุษกินแลวนอน กอนแลวนิน ไมสนใจในอรรถในธรรม พวกนี้ไมมี ยังขาด
อยูอยางหนึ่ง ถาจะวาใหเต็มยศจริงๆ มันก็ไมเต็ม ถาเปนหมามันก็ไมมีหางเสีย ถามี
หางก็หางกุดไปเสีย นี่มันสะเทินน้ําสะเทินบกพวกเรา จะเขาวัดเขาวากลับมาบานแฉลบ
ไปแลว ยิ่งเปนผูใหญผูโตๆ ฟากกรุงเทพฯนะไมใชผูใหญผูโตในศาลานี้ พอหัน
หลังจากคูพึ่งเปนพึ่งตายคือเมีย หันไดแลวอีสาวอยูไหนตาจอตาใสยิ่งกวาตาแมว พวก
นี้มันเปนอยางนั้น เพราะฉะนั้นมันถึงไดกอ กวนกันอยูเรื่อยหัวใจ
ผูหญิงก็มีหัวใจผูชายก็มีหัวใจ เมื่อตางคนตางมีหัวใจตองรักษาน้ําใจกันดวยการ
ประพฤติปฏิบัติใหถูกตอง เรารักฉันใดเขารักฉันนั้น เรารักเมียเมียรักเรา เปนเนื้ออัน
เดียวกันแลวอยาปลอยอยาเถลไถล นี่คือผูซื่อสัตยสุจริตตอกัน สมบัติเงินทองมีมากมี
นอยไมสําคัญ อยูทธี่ รรม ความสัตยความจริงความรักที่มีตอกันดวยความสุจริต อันนี้มี
คามาก อยูทไี่ หนก็ชุมเย็นเปนสุข เงินทองขาวของมีกี่หมื่นกี่ลานรอนเปนไฟเห็นไหมทุก
วันนี้ เพราะความโลภมากไดไมพอ ไดเทาไรไมพอมันเผาหัวใจคนผูโลภมากๆ ผูไม
โลภมากเขาศีลเขาธรรมเขาวัดเขาวามีเมียเดียวพอ ไมตอ งไปหา ๒๐-๓๐ เมียเพราะ
เราไมใชหมา
หมาไมมีกําหนด มีกี่เมียก็ไดหมา หางมีหรือไมมกี ็ไดทงั้ นั้น เขาใจไหม เราไมใช
หมาเราไมหาอยางนั้น เมียเรามีคนเดียวพอ ผัวเรามีคนเดียวพอไมตองยุง ชุมเย็นที่สุด
นี่ละสมบัติที่พระพุทธเจาทรงมอบใหคูสามีภรรยาใหอยูเย็นเปนสุขดวยกัน ไมไดเอา
กองเงินกองทองกองเทาภูเขามามอบใหนะ สามีคนนี้ภรรยาคนนี้ใหเงินกอนนี้ภูเขา
กอนนี้ เอาไปแลวภูเขาสองลูกชนกันแหลก ดวยความประพฤติเหลวแหลกแหวกแนว

๕
ทานมอบศีลมอบธรรมมอบความไววางใจตอกันเทานั้น เอา อยูดวยกันไปเถอะ เปน
ตายก็ชุมเย็นที่จิตใจ อยาใหบอบช้ําที่จิตใจคนเรา ดี ถาลงบอบช้ําที่จิตใจสมบัติเงินทอง
ขาวของมีมากนอยไมมีความหมายนะ มันมีความหมายที่จิตใจ จึงตองรักษาน้ําใจกัน
เอาธรรมเขาไปรักษาอยางอื่นรักษาไมได ตองเอาธรรมความซื่อสัตยสุจริตตอ
กัน ความพึ่งเปนพึ่งตายตอกันรักษากันไดทงั้ นั้น เขาใจไหมละ เอาละวันนี้พูดเพียง
เทานี้ พูดมากมันก็เหนื่อยแลวแหละ นี่ทานทั้งหลายมาวันนี้ก็ตอนรับทานทั้งหลายทุก
คน ลูกๆ หลานๆ ละนี่ นี่บวชเหลานี้ยังไมเกิดละ หลวงตาบวชได ๗๓-๗๔ ป เกิดแลว
ยัง จึงเรียกวาสอนลูกสอนหลานละซิ บวชกอนแลว ใหพากันไปปฏิบัติ ปฏิบัติตอหนาที่
การงานเพื่อแผนดินของเรา
คนทั้งชาติเขามอบอํานาจบาตรหลวงทุกสิ่งทุกอยาง เพื่อเชิดชูอมุ ชูบานเมือง
ของเราดวยการใหมีหัวหนาๆ ใหมีเจามีนาย มีอํานาจในทางศีลทางธรรมเพื่อจะยกชาติ
ไทยของเราขึ้นไป ใหมีความซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่การงาน และประพฤติตัวใหเปนคน
ดีเสมอ แลวชาติไทยของเราจะมีความเจริญรุงเรือง หันเขามาในบานเมียก็ตายใจได ผัว
ก็ตายใจเมีย เมียก็ตายใจผัว หันไปที่ไหนมีแตความสงบรมเย็น นี้คือความเปนมงคล
จากธรรมที่เราปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจานะ เอาละที่นี่จะใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

