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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พทุธศักราช ๒๕๕๐ 

อานิสงสแหงการสงเคราะหโลก 
 (กราบนอมถวายปจจัยแดองคหลวงตา จากศรัทธาประชาชนทั่วสารทิศ จํานวน
เงิน ๓๕๔,๒๑๐ บาท นาง...และครอบครัวถวายรวมเครื่องมือแพทยจํานวน ๒ แสน
บาท รวมน้ําทวมจํานวน ๑ แสนบาท ถวายแดองคหลวงตาจํานวน ๖ แสนบาท ทองคํา 
๑๐ บาท รวมเปนยอดปจจัยที่นอมถวายในวันนี้ทั้งส้ินจํานวนเงิน ๑,๒๕๔,๒๑๐ บาท)
นี่ก็อานิสงสแหงการสงเคราะหโลก ที่ไหลเขามานี้นะ จตุปจจัยไทยทานมาจากทั่ว
สารทิศไหลเขามานี้ นี้แตกกระจายออกทั่วประเทศไทย ก็พอดีกัน ทางนั้นไหลมาทั่ว
สารทิศมารวมที่วัดปาบานตาด ทางวัดปาบานตาดกระจายออกทั่วประเทศไทยทุกภาค 
วัดนี้ออกชวยหมดทุกภาคเลย 

ไมมีภาคไหนที่วัดนี้ไมไดชวย นับแตภาคใตสุดยอดมาเขากรุงเทพ ภาค
ตะวันออก ภาคอีสาน ภาคเหนือ ไหลรวมเขาจุดกลางกรุงเทพจํานวนไมใชนอยๆ นี่ก็
คืออานิสงสแหงการเสียสละ เสียสละออกไปเทาไรไหลเขามาเรื่อยๆ เพราะเราพูดแลว
อยางชัดเจนไมมีสอง ถาลงไดล่ันคําไหนลงไปดวยความจริงใจแลวเด็ดขาดไปเลย บอก
วาเราไมเอาอะไรในโลก บอกตรงๆ เราสละหมด ไดมาเทาไรๆ ออกเทานัน้ๆ เราไมเอา
อะไร นี่ก็คงอานิสงสอันนี้ละที่เสียสละ เรียกวาหมดตัวเลย ทีนี้มันก็ไหลเขามาอยางน้ี 
เพราะเราไมเอา เราพอทกุอยางแลว นี่ละธรรมพออยางน้ี ทานทั้งหลายฟงเอา 

กิเลสน่ีไมพอ ไดเทาไรยิ่งกลืนยิ่งกนิยิ่งรีดยิ่งไถทุกเลหทุกเหลี่ยมหลายสันพัน
คมไมมอีะไรเกินกิเลส ดวยตัณหาๆ คือความหิวโหยตลอดเวลา ทานเรียกวาตัณหา
ความหิวโหยไมมีวันอิ่มพอ หิวโหยตลอดเวลา สวนธรรมนี้อิ่มเปนลําดับ จนกระทั่งถึง
อิ่มเต็มที ่ เรียกวาพอแลวนิพพานเที่ยง นั่นละจุดนั้น พอถึงจุดนั้นแลวอิ่มเต็มที่ อิ่ม
อยางเลิศเลอไมมอีะไรเสมอเหมือนความอิ่มในธรรมทั้งหลาย ธรรมกับใจเปนอัน
เดียวกันเรียบรอยแลวเรียกวาอิ่มเต็มที่อยางเลิศเลอ ปลอยหมดโดยประการทั้งปวง 
สามโลกธาตุปลอยโดยสิ้นเชิงไมมีอะไรเลยที่จะยังเหลืออยู เหลือแตความพอแลวอยาง
เลิศเลอ ภายในใจกับธรรมเปนอันเดียวกัน นี่ละธรรมพออยางนี้ ทานทั้งหลายจําเอานะ 

เทียบกันแลวกิเลสไมมีพอ ไดเทาไรเอาเปนเอาตาย คนมีคนจน ความทุกขคนมี
ทุกขมากยิ่งกวาคนจน มีเทาไรยิ่งดีดยิ่งดิ้นไมหยุดไมถอย เอาใหเปนใหตายไดจริงๆ 
คนจนหาเชากินค่ําเขาก็พออยูพอกินพอเปนพอไป ไมดีดไมดิ้นเหมือนคนที่สําคัญตน
วามั่งมีศรีสุข แลวโลกก็สงเสริมดวยวาเขามั่งเขามีแลวยิ่งไปใหญเลย นี่ตายไมมีปาชา
คนประเภทนี้ ตายดวยอํานาจของกเิลส กินไมมวีันอิ่มพอไมมีปาชา ตายไดทุกแหงทุก
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หน ขอใหไดอยางใจๆ ตายที่ไหนตายได ไมไดเสียดายชีวิตยิ่งกวาความอยากความ
ทะเยอทะยาน พากันจําเอานะ 

มันพาโลกใหจมอยูทุกวันนี้คือธรรมชาติอันนี้ ถาธรรมแลวอิ่มไปโดยลําดบัลําดา
จนกระทั่งถงึขั้นอิ่มพอ เรียกวาพออยางเลิศเลอเสียดวย อยางพระพุทธเจาพระอรหันต
ทาน ทานพออยางเลิศเลอ จะเอาอะไรไปเพิ่มเติมอกีไมเลิศเลอเหมือนธรรมในใจของ
ทาน ธรรมในใจของทานพออยางเลิศเลอ ส่ิงทั้งหลายที่จะมาสงเสริมเพิ่มเติมไมมีอะไร
เลิศเลอยิ่งกวานั้น เพราะฉะนั้นสิ่งเหลานั้นจึงตกออกหมดเลย เขาไมถึงๆ ทานวาโลก
ธรรม ๘ เหมือนน้ําตกลงบนใบบัว ทานแสดงไวในธรรมวา กิเลสปงฺโก เปอกตมคือ
กิเลส ติฏฐติ ยอมตั้งอยู จิตฺเต ในจิตของพระอรหันต น จิร ติฏฐติ ยอมไมตั้งอยูได
นาน ยอมกล้ิงตกไป น้ําตกลงบนใบบัวฉันใด สังขารปรุงแว็บ สมมุตินี้เรียกวากิเลส
เฉยๆ ธรรมชาติแทไมมีกิเลส เปนสังขารปรุงแว็บออกมานั่นตกพับไปพรอม ตกไป
พรอมๆ  

น้ําตกลงบนใบบัวยอมกลิ้งตกไปฉันใด กิเลสคือความคิดปรุงตามสมมุตินิยม
แปบขึ้นในจิตพระอรหันต ตกไปพรอมๆ กันฉนันั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้นทานจึงหา
ทุกขไมได ทานผูนี้เปนทานผูพอ พระพุทธเจาทั้งหลาย พระสงฆสาวกทั้งหลายพอ ไม
เอาอะไรอีกแลว พอ เราตัวเทาหนูนี้จะวาเปนอะไรก็ตามเถอะ แตเราก็พออยางเดียวกัน 
เราไมเอาอะไรแลวในโลกนี้ ถึงจะดดีจะดิ้นก็เพือ่โลกเพื่อสงสารดวยความเมตตาลวนๆ 
ไปที่ไหนใหตลอดๆ ทีจ่ะไปกํานี้ไมเห็นมีอะไรในจิตใจ แตที่แบออกตลอดเปนอยูดวย
เมตตา เปดโลงตลอดเวลา มีแตจะใหๆ ทาเดียว 

นี่ละธรรมกับกิเลสมันตางกัน กิเลสหิวโหยไมมีวันอิ่มพอ คนจึงทุกขมาก เร่ือง
สมบัติเงินทองขาวของจะมาพอกพูนความอยากความทะเยอทะยาน เหมือนไสเชื้อไฟ
เขาสูไฟ ไสเชื้อเขาเทาไรเปลวมันจรดเมฆเปลวไฟ นี่ละกิเลส ไสเขาไปเทาไรหมด กิเลส
เผาหมดๆ ไมมีเหลือ ทานจึงวากิเลสตัณหาไมมีความพอ หิวโหยตลอดเวลา ถาธรรม
แลวอิ่มพอ พอหมด นี่เราพูดใหทานทั้งหลายฟงเพราะเราจวนจะตายแลว เปดออก
เร่ือยๆ ทีเดียว เปดออกตามเหตุการณหรือตามกาลตามเวลาที่ควรจะเปด บอกวาเรา
พอแลวทุกอยาง เราไมเอาอะไรเลยในโลกทั้งสามนี้ ปลอยโดยสิ้นเชิงไมมีอะไรเหลือ 

ขันธนี่ก็เพียงรับผิดชอบเฉยๆ จะไปรักไปสงวนมันเหมือนแตกอนไมมี 
รับผิดชอบกันไป จิตอยูในทามกลางของขันธ ขนัธเปนเครื่องมือสําหรับใช พอหมด
สภาพแลวก็ปวะทิ้งทีเดียวไปเลย นั่นละธรรม ปฏิบัติใหพอกบัใจแลวปลอยโดยสิ้นเชิง 
ทุกขก็หมดโดยสิ้นเชิง ทุกขในวาระสุดทายที่เกี่ยวกับเรื่องขันธ ก็คือลมหายใจขาดปบ
ดับพรอมไปเลย แตที่จะใหทุกขทางใจทานไมเคยมีแหละ นับตั้งแตวันทานตรัสรูแลว 
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หากเปนทุกขนั้นเจ็บนี้ก็เพียงรับทราบเฉยๆ เพราะใจเปนเจาของ รับทราบเพียงเทานั้น 
ที่จะใหซึมซาบจิตใจทานไมมี พออันนี้ขาดสะบั้นลงไป ลมหายใจสิ้นปบ ระหวางวิมุตติ
กับสมมุตินี้ขาดกันทันทีทนัใดในเวลานั้น พากันจําเอา 

การปฏิบัติการสรางความดีงามจะมาลงในจุดนี้ ไมไปจดุไหน เมื่อสราง
พอแลวๆ ขาดสะบั้นจากกันเลย วัฏวนที่เต็มไปดวยกองทกุข กับวิวัฏฏะความสิ้นทุกข
โดยประการทั้งปวงนี้จะเปนคนละฝงทันทีทันใดเลย ไมตองไปถามใคร ขอใหเปนขึ้นที่
จิต พระอรหันตทานไมเคยไปทูลถามพระพุทธเจา วาขาพระองคสําเร็จแลวยัง ไมม ี
องคไหนกอ็งคนั้นเลย พอผางขึ้นนี ่ สนฺทิฏฐโิก ความรูผลของงานของตัวเองที่บําเพ็ญ
มาครั้งสุดทาย เรียกวาพอเต็มที่แลว ทานตัดสินในตัวเอง ผางหมดเลย 

เราจวนจะตายเทาไร แทนที่จะเปนหวงเปนใยในสังขารรางกายตนเอง กลัวเปน
กลัวตายเหมือนโลกทั้งหลายกลัวกันเราไมมี ทั้งกลัวทั้งกลาตอเร่ืองความตายไมมี เรียน
จบ จบหมดโดยสิ้นเชิง ความตายกับความเปนอยูมีน้ําหนักเทากัน ตายเมื่อไรได อยูก็
อยูไปอยางน้ันแหละ ที่ยกใหความเปนอยูมีน้ําหนักมากกวากค็ือวา เมื่อมีชีวิตอยูไดทํา
ประโยชนใหโลกดังทีต่ะเกียกตะกายอยูเวลานี้ นี่ทําประโยชนใหโลก เราจึงใหความ
เปนอยูมีน้ําหนักมากกวาความตายไป เพื่อไดทําประโยชนใหโลก ถาลําพังองคทานเอง
ตัวทานเองแลวเทากัน ความเปนกับความตายมีน้ําหนักเทากัน ไมมีอะไรมีน้ําหนักยิ่ง
กวากัน มีน้ําหนักเทากัน ใหพากันเขาใจเสีย 

เมื่อหมดทกุส่ิงทุกอยางแลว วาระสุดทายลมหายใจขาด ที่นี่ขาดละ ขาดโดย
ส้ินเชิง อะไรที่เศษเดนของสมมุติไดแกธาตุแกขันธก็ขาดไปพรอมกัน นี่เรียกวาเศษเดน
ของสมมุติ เพราะไมยึดถอืก็เรียกวาเศษเดนไป ถายังยึดถืออยู ยังถอืวาเปนทองทั้งแทง
อยูนะ เอาไปเหยียบธรรมใหแหลกไปหมดนั่นละ 

เมื่อเชานี้ฉันจังหันไดมากอยูนะ แปลกๆ อยู คือเราปลอย เมื่อเชานี้ปลอยตาม
เร่ืองมันเปนยังไง ทําไมตอนค่ํามานี่ ฉันจังหันไดอยูแตพอตกตอนเย็นมาเพลียลงๆ ฉนั
จังหันมากนอยไมเห็นมีความหมายอะไรกับความเพลียตอนเย็น นาจะมีอาหารไปหลอ
เล้ียง ความเพลียนี้จะไดเบาบางลง พอตกเย็นเขามาเพลียทุกวันๆ วันนี้ฉันมันไมฝน ไม
ฝน เอาปลอยลองดูวันนี้ เพราะฉะนั้นถงึเอาหวามๆ ซัดจนหมูเพื่อนออกไปหมดแลว 
จนตะวันจะบายโมงยังไมถอย ลองดู มันก็อยางนั้นแหละพอถึงตอนเย็นมันก็เพลียเทา
เดิม เหมือนวาโอชารสของอาหารนี้จะไปหลอเล้ียงไมสมบูรณเหมือนแตกอน คงเปนไป
ขนาดนั้นแหละ ไมเชนนั้นตอนค่ําตอนเย็นไปนี้ก็จะตองมีกําลังวังชา นี้ไมเห็นมี พอตก
เย็นมาเพลียๆ บางทีเดินไปโซซัดโซเซ เออ เปนสภาพของมันเองอยางน้ี 
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วันนี้ทองคําเราไดเทาไร วันหนึ่งๆ ไดทุกวันๆ นี่ละที่พาพี่นองทั้งหลาย
ขวนขวายดังที่หามานี้ เราพยายามกวานทั่วประเทศไทยเพื่อเขาสูหัวใจของชาติไทยเรา 
ทั้งๆ ที่ไมเอาอะไรไมหวังอะไร แตความเมตตานั้นมันครอบ จึงตะเกียกตะกายหามา
เพื่อสวนรวมๆ คิดดูตั้งแตเราชวยชาติบานเมืองมา ตั้งแตวันประกาศกองขึ้น ป ๒๕๔๐ 
แหละเริ่มตน ออกปฏบิัติหนาที่ป ๔๑ เพราะบานเมืองเรากําลังจะลมจมตอหนาตอตา
ใหเห็นอยูดวยกันทุกคน นั่นละประกาศกองขึ้นมา เอา จะชวย 

มันเปนยังไง เมืองไทยลมจมลงไปนี้ใครทําใหลมจม ประเทศชาติบานเมืองคน
อื่นเขามารบราฆาฟนใหเมืองไทยเราลมจมแหลกเหลวไปหมดก็ไมใช แลวเปนยังไงมัน
ถึงลมจมเมือ่ไมมีใครมาทําลายใหลมจม ก็คนไทยนั่นเองเปนผูทําลาย การอยูการกินใช
สอยไมรูจักประมาณ กนิสุรุยสุรายกินไมอิ่มไมพอ กินไปๆ แตหามาใสมาเพิ่มไมม ี มี
แตกินไปๆ มันก็จมลงๆ มันจมไดอยางน้ีละ ทีนี้ เอา ใครจะฟนก็ตองฟนคนไทยเราเอง 
เราเปนคนทําลายชาติของตัวเอง เราตองฟนชาตขิองเราดวยการเก็บหอมรอมริบ รูจัก
เก็บรูจักรักษารูจักประมาณ การเปนอยูปูวายใหมีขอบเขตมีเหตุมีผล อยาเตลิดเปดเปง 

เมืองไทยเรานี้เปนนิสัยฟุงเฟอ เราเกิดอยูในทามกลางเมืองไทย ผิดหรือถูกทาน
ทั้งหลายฟงเอา อันนี้ก็เปนอาจารยสอนเมืองไทยเราดวยนะ เราสอนผิดหรือสอนถูกให
ทานทั้งหลายพิจารณา เมืองไทยเรานี้เปนเมืองฟุงเฟอเหอเหิมมาดั้งเดมิ ตั้งแตปูยาตา
ยาย ที่พาอยูพากินพาถอพาพาย ไมไดรับความทุกขยากลําบาก มาดวยความสม่ําเสมอ 
สงบรมเย็นเรื่อยมา ทีนี้เหตุการณมันไมเหมือนแตกอน มมีากตอมากกระทบกระเทือน 
กระทบกระเทือนตรงไหนทําใหสึกใหหรอ ใหแตกกระจัดกระจายไป 

ทีนี้เราปรับตัวไมทัน การกินอยูปูวายกินเหมือนแตกอน แตการขวนขวายรักษา
ปรับตัวเขากับเหตุการณอันนี้ไมปรับ มันก็เสียตรงนี้เมืองไทยเรา ใหพากันพิจารณานะ 
อยาเห็นแกอยูแกกินแกใชสอยฟุงเฟอเหอเหิมเหมือนที่เคยเปนมา เหตุการณทุกวันนี้
ไมเหมือนแตกอน ตองปรับตัวใหทันกัน มีความขยันหมั่นเพียร เก็บหอมรอมริบ อยา
สุรุยสุรายจะพอกัน จําเอานะ เอาละ เอาเทานั้น 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

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

