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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

กระแสพระนิพพานเขาถึง 

วัดปาภูสังโฆกราบถวายทองคําจํานวน ๗ บาท ปจจัยจํานวน ๑,๐๖๙,๒๒๐ 
บาท คุณรัตนา มาลีนนท นอมถวายปจจัยจํานวน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมปจจัยทั้งส้ิน
เปน ๒,๑๖๙,๒๒๐ บาท เอา สาธุ 

เรารูสึกวาไดสมบัติสําคัญๆ เขาคลังหลวงเราเยอะนะ คราวชวยชาติคราวนี้ ได
ทองคําก็เปนหมื่นกวากิโล สรุปรวมทองคําทัง้หมดที่มอบแลวและยังไมไดมอบ ถึงวันที่ 
๙ สิงหาคม ไดทองคํา ๑๑,๗๗๒ กิโล ๔๔ บาท ๘๐ สตางค ของเลนเมื่อไร ไดเดนๆ 
อยูนะ การชวยชาติของเราคราวนี้รูสึกไดสมบัตทิี่เดนๆ เขาคลังหลวงเยอะ ทองคาํก็
เปนหมื่นกวากิโล หาไดที่ไหน 

นี่ไดพยายามพาพี่นองทัง้หลายหาสมบัติเขาสูคลังหลวง ซึ่งเปนหัวใจของชาติ
ไทยเรา เราจะดําเนินอะไรเราพิจารณาเรียบรอยทุกอยาง เพราะฉะนั้นจึงไมสงสัยวาจะ
ผิดไป พาพีน่องทั้งหลายกาวเดินทางไหนๆ นี่เกี่ยวกับประชาชน ไมใชเฉพาะเรา เราจะ
พิจารณาเสียกอนเรียบรอย ควรชองไหนๆ ควรอยางไร พอแนนอนแลวออกๆๆ ที่ได
นําพี่นองทั้งหลายนี้ อยางที่นําสมบัติเขาสูคลังหลวงนี้ก็ไดทองคําตั้งหมืน่กวากิโล ของ
เลนเมื่อไรทองคําหมื่นกวากิโล  

สําหรับดอลลาร ๑๐ ลาน ๒ แสนกวา ดอลลารที่ไมไดมากก็เพราะวาชวย
ประเทศไทยเรานี้ทั้งประเทศ เอาเงินไทยออกชวยมันไมทัน ตอนที่เราเทศนชวยชาติอยู
นั้นก็ไดเงินไทยมาเปนกอบเปนกํา ชวยก็พอถูพอไถ ทีนี้พอเราหยุดเทศนแลวเงิน
เหลานั้นมันก็รอยหรอลงไป แตผูทีจ่ําเปนทั่วประเทศไทยไมไดรอยหรอนะ หนาขึ้นทุก
วันๆ สุดทายไมทันก็เลยไปควาเอาดอลลารมาชวย ดอลลารไดเขาเพียง ๑๐ ลาน ๒ 
แสนเขาคลังหลวงนะ 

ตอจากนั้นดอลลารก็ถูกเงินไทยลากออกไปชวยกนัทั่วประเทศไทยเรา เลยไมได
เขาคลังหลวงแลว เดี๋ยวนี้ไมไดเขานะดอลลาร เขาแตทองคํา ทองคํานี้รอยทั้งรอย ปลกี
แวะไปไหนไมไดเลย สวนดอลลารนี่แยกออกไปๆ ชวยเงินไทยแลวเดี๋ยวนี้ เงินไทยไมมี
ทางเขาคลังหลวง มีแตจะไปควาเอาคลังหลวงมาชวยเงินไทยละ เพราะมันชวยทั่ว
ประเทศ 

สมบัติพี่นองทั้งหลายที่บริจาคมานี้บริสุทธิ์เต็มที ่ เรารับจากพี่นองทั้งหลายมา
ดวยความอิ่มพอในหัวใจ ปลอยหมด ไมมีอะไรที่จะเสียดาย หยิบนั้นหยิบนี้พอเปน
ความมัวหมองอยางน้ีเราไมมี แลวเต็มไปดวยเมตตา ชวยตลอดเวลา ไดมาเทาไรๆ 
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ออกชวยๆ หมดเลย เพราะฉะนั้นสมบัติของเราจึงปรากฏเขาคลังหลวงนี้เชนทองคําตัง้
หมื่นกวากิโล ดอลลาร ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ นี่ดอลลารที่เขาคลังหลวง สวนทองคําเขา 
๑๑,๗๗๒ กิโล นี่ละทองคําที่พาพีน่องทั้งหลายนําเขาคลังหลวงคราวนี้ ไดปรากฏเดน
มากเทียว ไดตั้ง ๑๑,๗๗๒ ของนอยเมื่อไร เขาทั้งนั้นๆ นี่ละจะไปสงางาม ทั้งเปนราก
แกวรากฝอย ทั้งเปนดอกเปนใบเปนกิ่งสาขาอยูในนั้นหมด อยูในทองคําหมด เรามี
ทองคําเปนหัวใจแลวประดับรอบทั่วประเทศไทยสวยงาม สงบรมเย็น อบอุน ไมได
วาเหว 

ตั้งแตเราไดพาพี่นองทัง้หลายชวยชาติบานเมืองเรานี้รูสึกวา สมบัติเงินทองขาว
ของเขาสูคลังหลวงเดนมากนะ มีมากทีเดียว คิดดูซิทองคําตัง้หมื่นกวากิโล หาไดที่ไหน 
ไมมีนะ ทัง้นี้ไมไดยกตวันะ ก็คือทานทั้งหลายเชื่อตนตอ วาตนตอนี้บริสุทธิ์สุดสวน เรา
เชื่อเรารอยเปอรเซ็นตสุดสวน วามีความบริสุทธิ์ยุติธรรมตอพี่นองทัง้หลายเต็มหัวใจ 
เพราะฉะนั้นจึงกลาพูดออกมาทกุอยาง พูดออกคําไหนเปนความจริงคําน้ันๆๆ เราไมมี
คําวาหลอกลวงตมตุน 

สมบัติที่มาจากความซื่อสัตยสุจริตของเราที่เปนตนตอ กบัพี่นองทั้งหลายที่
บริจาคมานี้จํานวนมากไหลเขามาๆ คราวนี้รูสึกวาไดชวยชาติของเราเยอะนะ ทองคาํก็
เยอะเขาไปในคลังหลวง นี่ละชวยชาติทองคํา ศาสนาก็คือประกาศธรรมอยูเวลานี้ วิทยุ
ของเราเทศนดูเหมือนจะออกทั่วประเทศไทยละมัง ดีไมดอีอกอินเตอรเน็ตเมืองนอก 
คนไทยเราไปอยูนูนเยอะ 

เราชวยใหเต็มกําลังความสามารถทุกดานทุกทางเวลามีชีวิตอยูนี้ เวลานี้ก็
สะเปะสะปะแลวนะ การเดินไปเดินมาไมสะดวกแลว เพียงออกไปศาลาหลังใหญนั้นเขา
มาก็หอบ จะไดเอาลอไปใสมา ไมไหว เดี๋ยวนี้เปนอยางน้ันละออนลงๆ ธาตุขันธ แต
ความเมตตาความหวงใยชาติบานเมืองน้ีหนักขึ้นนะ หนักขึ้นทุกวัน ที่เราดีดดิ้นไปนูน
ไปนี้ไมเพื่ออะไร เราแมเม็ดหินเม็ดทรายไมมี แตเพื่อโลกทั้งน้ัน พอตื่นขึ้นมาปบมันจะ
พิจารณาแลว ปบนี่จะกระจายออกทั่วโลกไปเลย ตั้งแตเมืองไทยเรากระจายออกไป 

เปนหลักธรรมชาติของจติดวงนี้ที่มีความเมตตาเต็มหัวใจ ใจดวงนี้มีแตความ
เมตตาทั้งนัน้ ไมมีอะไรเจือปน แตกอนมีแตกเิลสความเห็นแกไดแกเอาแกรํ่าแกรวย
คดโกงรีดไถ กิเลสเขาไปตรงไหนเปนไฟเผาไหมไปเลย ธรรมเขาไปตรงไหนเปน
น้ําดับไฟๆ มุดมอดๆ มแีตความชุมเย็น นี่เราก็พาพี่นองทั้งหลายเปนน้ําดับไฟชวยชาติ
บานเมืองของเรา ก็รูสึกวาไดเปนชิ้นเปนอันมาเปนลําดับลําดา  

การเทศนาวาการนี่รูสึกในเมืองไทยจะไมมีใครสูหลวงตาบัวละ อาว จริงๆ พูด
จริงๆ เพราะเทศนออกจากนี้แลวมันก็ออกทางวิทยุใชไหมละ ออกเทปออกอะไร ออก
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ทั่วประเทศ ออกนอกประเทศนูน กวางขวางมากอยู ในเมืองไทยกเ็รียกวาทุกภาค 
เทศนทุกภาคเลย ภาคไหนไมไดไปเทศนไมม ี เทศนทุกภาคๆ ชวยเต็มกําลัง
ความสามารถ เจาของไมเอาอะไร แบ ไมเอา ไมเอาอะไร พอ เราพอทุกอยางแลว  

เกิดมาในชาตินี้พูดใหชัดเจนวาเกิดมาในชาตินี้เปนชาติที่เราลางปาชา ความเกิด
แกเจ็บตายที่เปนมากี่กัปกี่กัลปในตัวของเราเอง เพราะจิตดวงนี้ละ ขาดสะบั้นไป
หมดแลว เปนเวลา ๕๘ ป เอาพูดใหชัดเจน กิเลสตัวพาใหเกิดแกเจ็บตายมาขาดสะบั้น
ลงไปได ๕๗-๕๘ ปนี้แลว เพราะฉะนั้นจึงวามาลางปาชาชาตินี้ ชาตินี้เปนชาติมาลางปา
ชา ความเกดิแกเจ็บตายไมม ี จะเขาในทํานองที่วาพระพุทธเจาทรงแสดงธมัมจัก
กัปปวัตตนสตูรแกเบญจวัคคียทั้งหาก็ไมผิด เพราะธรรมอันเดียวกัน รูอยางเดียวกัน 
เห็นอยางเดียวกัน พูดอยางเดียวกันได ทําไมจะพูดไมได ธรรมพระพุทธเจาเปนธรรม
สอนโลกนี่นะ 

ญาณฺจ ปน เม ทสฺสนํ อุทปาทิ ญาณความรูความเห็นอันเลิศเลอไดเกิดขึ้น
แลวแกเราตถาคต นี่สอนเบญจวัคคียทั้งหา อกปฺุปา เม วมิุตฺติ ความหลุดพนของเรา
โดยสิ้นเชิงจากโลกนี้ไมมกีารกําเริบอีกแลว อยมนฺติมา ชาติ ชาตินี้เปนชาติสุดทายของ
เรา นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว ตอไปนี้เราจะไมกลับมาตายกองกันอกีเหมือนสัตวโลก
ทั้งหลายที่เปนอยูเวลานี้เลย นี่พระพุทธเจาแสดงแกเบญจวัคคียทั้งหา 

พระอัญญาโกณฑัญญะกไ็ดดวงตาเห็นธรรม บรรลุพระโสดา กระแสพระ
นิพพานพาดพิงถงึปงเลยในเวลานั้น ขึ้นอุทานทันที พอพระพุทธเจาเทศนอันนี้จบลง
ปบ พระอัญญาโกณฑัญญะก็ขึ้นอุทานเลยวา ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ 
ส่ิงใดก็ตามเกิดขึ้นแลวดับทั้งนั้น อันนี้ไมดับ อันนี้เปนเครื่องยืนยัน ในปริยัติทานแสดง
ไววาส่ิงใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเปนธรรมดาสิ่งน้ันยอมดบัเปนธรรมดา นี้ทานพูดกลางๆ แต
พูดเหน็บลงกับทานผูรูธรรมเห็นธรรมประเภทนี้จะไมเปนอยางน้ัน จะออกอุทานผาง
เลยทีเดียว ส่ิงใดก็ตามเกิดแลวดับทั้งน้ัน อะไรไมดับ อันนี้ไมดับ  

นั่น เครื่องยืนยัน พระนิพพานไมดับ พาดพิงถึงแลวตั้งแตบรรลุโสดา กระแส
พระนิพพานเขาถึงแลว นั่นเรียกวาพระโสดา บรรลุ กระแสแหงพระนิพพานเขาถึงแลว
เปนอันวาแนที่สุดเลย อยางชาก็ ๗ ชาติ กลางก็ ๓ ชาติ ชาตอิุกฤษฏก็คอืชาติเดียว อาจ
บรรลุในชาตินั้นก็ได อยางพระอานนทสําเร็จพระโสดาขึ้นเปนอรหันตในชาตินั้นก็ได 
แลวกลับมาเกิดอกีชาติหนึ่งก็ได เปนอยางน้ันละ นี่ละธรรมพระพุทธเจาสอนไวอยาง
แนนอน ขอใหพากันตั้งอกตัง้ใจปฏบิัต ิ

นี่ก็ปฏิบัติหาที่คานพระพุทธเจาไมไดเลย ภาคปฏิบัตินะภาคจับธรรมะของ
พระพุทธเจาจริงแทแนนอนขนาดไหนกับทานผูรูทั้งหลาย นับแตพระพุทธเจาลงมา ผู
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ปฏิบัตินั้นละจะตามรอยแกะรอยถงึ เร่ืองราวของพระพุทธเจาเปนอยางไรตออยางไร
บางน่ียอมรับหมดเลย นี่แกะรอยดวยภาคปฏิบัติ เพียงเรียนเฉยๆ เปนหนอนแทะ
กระดาษถาไมสนใจปฏิบัติไมเกิดประโยชนอะไร เหมือนนกขุนทองแกวเจาขาๆ เอา
แกวมาใหไมรู ถาเอาผลไมมาใหปบๆๆ ยิ่งกวาลิง 

เปนอยางน้ันละธรรมถาลงไดเขาถึงใจแลว ส่ิงใดก็ตามเกิดแลวดับทั้งน้ัน นี่
พระอัญญาโกณฑัญญะออกอทุาน จะไมวาส่ิงใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเปนธรรมดาสิ่งน้ันยอม
ดับเปนธรรมดา นี้เปนปริยัติทานพูดไวเปนกลางๆ เสมอ แตสําหรับทานผูรูธรรมเห็น
ธรรมจะออกอุทานทันทีเลย ส่ิงใดก็ตามเกิดแลวดับทั้งน้ัน อะไรไมดับ อันนี้ไมดับ นั่น
ไดเครื่องยืนยันปุบขึ้นมารับกนัแลวกับสิ่งใดก็ตามเกิดแลวดับทั้งน้ัน อันนี้ไมดับ นี่ละ
แนนอน พระอัญญาโกณฑัญญะไดรูธรรมเห็นธรรม 

ธรรมพระพุทธเจาใหพากันไปปฏิบัตนิะ อยาใหแตกิเลสมันเหยียบย่ําทําลายวัน
ไหนๆ ก็ดี ใหมีธรรมเหยียบหัวกิเลสบางซิ ไมอยางน้ันจะฉิบหายนะ เมืองไทยเราเปน
เมืองพทุธ เดี๋ยวนี้มันกลายเปนเมืองผีไปหมดแลว แมแตเขามาในวัดมันก็เอาผีเขามา
ดวย ถาวันไหนเจอกับเราพอด ี ถาวันไหนไมเจอกับเรามันสนุกละผีมันเขามาในวัด 
เพนพานๆๆ ดูนั้นดูนี้ เถอนั้นเถอนี้ หูตาลืมแตใจบอด มันไมไดสังเกตอะไร ดูเปนคติ
ตัวอยางไมมนีะ เพลินมา ดูมา เพลินมา อยางน้ันอยางน้ีเพลินมา มันไมไดดูเปนคติ
เครื่องสอนใจ มีนอยมากผูเอาไปเปนคติ ไอที่เถอมามมีากตอมาก จงึนาสลดสังเวช 
อํานาจของกเิลสทับถมหัวใจสัตวนี้ตามีรอยดวงก็ไมมีความหมาย กิเลสปดตาเดียว
เทานั้นพอ มืดมิดไปหมด พากนัจําเอานะ วันนี้พูดเทานี้แหละ 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

พรอมเครือขายทั่วประเทศ 

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

