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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
ไมมีอะไรขาดเหลือในหัวใจ 

ปราจีนเขาถวายที่ใหเปนวัด เราก็มองหาผูที่จะไปครองวัดยังไมได ก็เห็นแตทาน
ปาง ทานปางเปนคนอําเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี กําลังพิจารณาอยู ยังไมไดติดตอกับ
เจาของ ดูเจาของวาเปนพระยังไงบางอยูกับเรา ตองดูนั้นอีก ไมใชดูแตทีน่ะ ดูเจาของผู
จะไปครองวดั เขาถวายที่ที่อําเภอศรีมหาโพธิใหเรา เราก็กําลังดูพระ เห็นวาทานปางอยู
แถวนั้น ชื่อทานชื่อสมบูรณ พวกญาติๆ มาเยี่ยมซิมาเรียกวาทานปางใหเราฟง เราก็ปาง
เร่ือย สมบูรณเลยไมมี มีแตทานปางเรื่อย ถาเร่ืองตลกแลวชอบละ 

ทานอยูอําเภอศรีมหาโพธิองคนี ้เขาถวายที่ที่นั่นพอดี ถวายที่ที่ไหนเราตองไดดู
เสียกอน ดูผูที่จะมาครองวัด เชนอยางวัดเสือนี่ก็มอบใหทานจันทร วัดไหนๆ มอบที่
ไหนตองเปนภาระ เขามาถวายที่ไมใชจะรับไดทุกแหงทกุหนไป ตองดผููที่จะมา
รับผิดชอบในวัด ถวายมากคนที่เขาจะถวายวัดใหเรา เรารับไมได วัดเสือรับแลวก็ตอง
หาผูจะไปอยูวัด วัดปทุมธานีก็อาจารยเจี๊ยะ รับแลวก็ไดอาจารยเจี๊ยะมา อยางน้ันนะ 
ไมใชรับสักแตวารับ 
 นี่บวชมาได ๗๔ พรรษาแลว บวชวันที่ ๑๒ พฤษภา ๒๔๗๗ ตั้งแตนั้นมาจน
ปานนี้ มาจําพรรษาที่นี่มาก แมแตที่นี่ก็ยังจําไมไดวากี่ปจําพรรษา ที่อื่นไมทราบจําที่
ไหนบางจําไมได ถาจะรวมยอดก็มีแตวาโคราช ๕ ป ที่มมีากๆ หนอยก็โคราช ๕ ป 
อุดรนี้หลายป นอกจากนั้นก็ไปนิดๆ หนอยๆ ไปเรื่อย อําเภอศรีสงคราม นครพนม ป
หนึ่ง 
 (พระมากราบถามปญหาธรรมะ) 
 พระ : กระผมพิจารณาอวิชชาได ๓ เดือน พิจารณาไปแลวทุกส่ิงทุก
อยางมันหายไปหมด ตวัสติปญญาที่เคยหมุนก็หายไป ความอยากก็หายไปหมด อวิชชา
ที่เคยกอกวนก็หายไปหมด แตไมมีขณะบอกครับผม ผมก็เลยสงสัยวามันแมนหรือบ
แมนครับผม เพราะวาทุกมื้อนี้บางทีกม็ีความกลัวเกิดขึ้นมาครับผม  
 หลวงตา: มันกลัวอะไรละ 
 พระ : กลัวสิ่งที่เคยกลัวครับผม แตจิตนี้กรู็ตลอดเวลาที่มันกลัว กบ็
หลงไปตามมันครับผม 
 หลวงตา: ใหพิจารณาในวงปจจุบันนะ ไมไดบอกวาส้ินแลวหรือยังไมส้ิน 
ขาศึกอยูที่ไหนมันจะเกิดจากจิต อยูที่จิต พิจารณาตรงนั้นเลยนะ เขาใจเหรอ ส้ินสุด
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อวิชชา เทานั้นละ ใหพิจารณาจิต อริยสัจอยูที่นั่น มรรคผลนิพพานอยูที่นั่น   ความ
หลุดพนอยูนั่น ความลมจมไปตามวัฏฏะอยูที่นั่น ใหลงที่นั่นละ เทานั้นละไป 
 (หมอผาตัดจังหวัดพิจิตรมากราบขอความอนุเคราะหจากหลวงตา) ใครเปน
ทุกขก็มากองอยูในเรา โถ ชวยโลกชวยจริงๆ เพียงไปอานทีน่ั่นก็พอแลว เขาเขียนไวให
อานที่ชวยโลก เรียกวาทั่วประเทศไทย ไมมีภาคไหนที่วัดนี้ไมไดชวยนะ ชวยหมดทุก
ภาคเลย สุดยอดนราธิวาส ทางนูนภาคใต ชวยหมด ปจจัยทีไ่หนไดมามากนอยนี้ไมมี
ในวัดๆ นะ ออกอยูกับความจําเปนของประชาชนทั่วประเทศไทย เราหามาเพื่อ
ประโยชนแกโลก เราไมไดหามาเพื่อเรา มีอะไรๆ นี้ออกหมดเลย วัดนี้เปนวัดเสียสละ
จริงๆ  
 อยางในโกดงัเหมือนกันเต็มโกดงั เอา มาโรงพยาบาลไหนมา คนทุกขคนจนมา
ขนใหๆ พระทานจัดใหเรียบรอย ถาโรงพยาบาลทานมีกําหนดไวเรียบรอย เปนสองขั้น 
ถาขั้นธรรมดาทั่วๆ ไปก็ขั้นหนึ่ง ถาขั้นสูง ยโสธรไปโคราช สูงขึ้นเปนลําดับ แตน้ํามัน
เติมใหทุกคนัรถ ชวยอยูอยางน้ันตลอดเวลา ถาวาทองคําเราเวลานี้มันก็เขาไดถึงหมืน่
กิโลแลวนะ ๑๑,๗๓๐ กิโลทองคําทีอ่อกจากนี้ไปเขาคลังหลวง สวนดอลลารดูเหมือน 
๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลาร นี่หมายถึงวาที่เขาคลังหลวงเชนเดียวกับทองคาํ ทองคํานี่เขา
หมด รอยทัง้รอยเขาหมด สวนดอลลารทีแรกเขา ทีนี้เมื่อเห็นเงินไทยเราไมพอกับการ
ชวยประชาชนเลยดึงดอลลารมาชวยเงินไทย ชวยคนทั้งประเทศนั่นละ  

สําหรับวัดนี้เราไมเอาอะไรเราบอกชัดเจน เราไมเอาอะไร เราพอทุกอยางแลว 
ธรรมก็พอในหัวใจ ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันพอแลว ทุกอยางไมหาอะไร ทุกวันนี้มี
แตความเมตตาสงสารโลกเทานั้นแหละ นอกนั้นไมมี เราไมมีอะไรผูกพันภายในใจของ
เรา หมดโดยสิ้นเชิง พูดใหชัดเจนผลของการปฏิบัติ เรียกวาหายสงสัยทุกอยางแลว มี
แตกิริยาอยูในทามกลางแหงโลกธรรม กิริยานี้เปนไดทั้งลิงทั้งแมวเปนไดทุกอยาง กิริยา
อันนี้อยูทามกลางโลกธรรม ขึ้นเวทีก็ตองตําหนิติชมกันเรื่อยๆ แตภายในไมมี หมดโดย
ส้ินเชิง สามไตรโลกธาตหุมดจากใจหมดสิ้นเชิงไมมีเหลือแลว ส้ินสุดมาได ๕๐ กวาป 
เกือบ ๖๐ ปแลวนะ พรรษา ๑๖ อายุ ๓๖ พอดี ส้ินสุดทางความเพียร หมด 

วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ หมดตัง้แตบัดนั้น ดูเหมือน ๕๘ ปแลวมัง ตั้งแตบัดนั้นมามีแต
สอนโลกเทานั้นไมไดสอนเรา ชวยโลกเรื่อยมา ทางดานวัตถุกเ็อา ทางดานประกาศสอน
ธรรมก็สอนทั่วประเทศเหมือนกัน ออกจากเทปไปทางวิทยุทกุแหง ตั้งรอยแหงวิทยุ  
ชวยมาเรื่อยอยางน้ันละ เรียกวามีแตชวยโลกทั้งน้ัน ออกจากนี้ไปกช็วยโลก ออกไป
โรงพยาบาล โรงน้ันโรงนี้ไปชวยโรงพยาบาลตางๆ ไปวันละรถๆ ไปทุกวัน จันทร 
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อังคาร พุธ พฤหัส ศกุร ถาไมไปที่ไหนตองไปโรงพยาบาลทั้งหมดเลย อยางน้ีเปน
ประจําทุกวันๆ ฉันเสร็จแลวไปๆ  

ของนี้ขนมาไมทราบมาอยางไรมาเต็มโกดัง ขนเขาเพื่อขนออก ไมไดขนเขาเพื่อ
เก็บนะ เพื่อออกทั้งนั้น ชวยชาติบานเมือง นี่ทองคําก็ไดตั้งหมื่นกิโลกวา ๑๑,๗๓๐ กโิล
ทองคําเขาคลังหลวง สวนดอลลารดูเหมือนจะเขาเพียง ๑๐ ลาน ๒ แสนกวาเทานั้นละ 
นอกจากนั้นดอลลารออกชวยเงินไทยทั่วประเทศ สวนทองคํานี่รอยทั้งรอยเขาหมดเลย  

นี้เรายังบอกไวเวลาเราตายนี้เราทําพินัยกรรมไวเรียบรอยแลว เวลาเราตายนี้
วัตถุไทยทานที่เขามาถวายนี้อะไรที่สมควรที่จะเก็บรักษาไวเปนสวนรวม เชนปจจัย ให
ตั้งกรรมการขึ้นเก็บปจจัยทั้งหมดที่เขามาบริจาคในงานศพของเรานี้ พอเสร็จแลวก็เอา
เงินจํานวนนี้ซื้อทองคําเขาสูคลังหลวงเราจะเผาดวยไฟไปเลย ไปแบบไมกลับมาเกิดอีก
ดวยนะ พูดใหชัดเจนอยางน้ีละ การปฏิบัติธรรมเต็มหัวใจพอทุกอยางแลว ไมมีอะไร
ขาดเหลือในหัวใจ  

พี่นองทัง้หลายฟงเสีย การปฏิบัติธรรมเราเอาแทบเปนแทบตาย อยูในปาในเขา 
ใครไปเห็นเราเมื่อไร เวลาออกปฏิบตัิไปองคเดียวๆ ตลอด ซัดกันกับกิเลส ฟาดอยู ๙ 
ปกับกิเลสนะ ตั้งแตออกพรรษา ๗ มาฟงเทศนของครูบาอาจารยหลวงปูมั่นเรา จากนั้น
มาก็เอาเลย พรรษา ๗ เกากับเจ็ดเปน ๑๖ นั่นละพรรษา ๑๖ ตัดสินกันลงไดตรงนั้น 
ตั้งแตนั้นมาก็สอนโลกเรื่อยมา ทั้งดานวัตถุทั้งดานธรรมะสั่งสอนโลกนี้มาก วัตถไุด
เทาไรออกหมด ทางดานธรรมะก็สอนทั่วไปละ ตั้งรอยสถานีแลวมั้งทางวิทยุนะ ออกตัง้
รอยสถานีออกจากนี้ออกทั่วประเทศไทยทุกวันๆ เราพูดอยางนี้ไดยินทั่วไปหมด เราจะ
ไปไหนเคลื่อนไหวไปไหนเขารูกันหมด  

ชื่อเสียงดังขึน้ทุกวันๆ นะอีตาบัวนี่นะ แตตวัเราหมอบลงทุกวัน ไปไหนมาไหน
ลมลุกคลุกคลานเดี๋ยวนี้นะ จะไปไหนมาไหนไมสะดวก ชือ่เสียงดังไปหมดแหละ แต
เจาของหมอบลงๆ ทุกวัน ไมเปนทา ไปไหนมาไหนโซซัดโซเซ ไปตามนี้กเ็หมือนกัน ใน
วัดนี่อยางมาก็ออกไปศาลาใหญ เดินดูนั้นดูนี้ไมใชอะไรนะ ดแูลวมาก็มาสั่งเสียพระ ส่ัง
เสียใครตอใคร บกพรองตรงไหนใหไปทํา ออกไปไปดู วันหนึ่งๆ ออกไปทุกวัน ของนี้
เต็มรถทุกวันละ เอาไปชวยโรงพยาบาล ออกไปนี้ก็ใสโรงพยาบาลตูมเลยๆ ไปอยางน้ัน
ละ เอาละใหพร 

 
รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

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


