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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

ถึงขั้นสุดยอดแลวไมตองถามใคร 
 (กราบเรียนยอดเงินกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนวัดปาบานตาด ถึงวันที่ 
๑๙ ม.ค.๕๐ รวมเปนเงินทั้งส้ิน ๘,๙๒๑,๓๔๒ บาทครับ) เราเพื่อประชาชนทั้งน้ัน
แหละที่วาเหลาน้ี ไดมาเทาไรๆ หมุนเพื่อสวนรวมๆ เพื่อประชาชน เฉพาะอยางยิ่งคน
ไทยทั้งประเทศ เราเพื่อเหลานี้แหละ พยายามเก็บหอมรอมริบ นี้ทองคําก็ไดตัง้ ๑๑ 
ตัน ๔๑๐ กิโล ๑๕ บาท ๙๖ สตางค ที่เขาคลังหลวงเรียบรอยแลว ๑๑ ตันกับ ๓๗ กิโล
ครึ่ง จากน้ันก็เปนประเภทน้ําไหลซึม คอยซึมเขาไปๆ  

เราไมหวงอะไรในโลกนี้ ตัวเองเราก็ไมมีเราพูดจริงๆ เราหมดโดยสิ้นเชิง การ
หวงหมด ในธาตุในขันธนี้รับผิดชอบกันเพียงเทานั้น แลวนําธาตุในขันธนี้ไปทํา
ประโยชนใหแกโลก ใหแกพี่นองทั้งหลายเทานั้นเอง พยายามทําใหเปนประโยชนแก
โลกเวลาธาตุขันธยังมีชีวติอยู สวนที่จะใหหึงใหหวงอะไรหมดโดยสิ้นเชิง เราก็นําอันนี้
เปนเครื่องมือใชทําประโยชนไปเปนวันๆ เทานั้น ขอใหโลกไดรับประโยชนตามเจตนา
และความขวนขวายของเราเราเปนที่พอใจ 

นับแตเร่ิมชวยชาติมานี้ ไดประกาศอยางโจงแจงมาตั้งแตป ๒๕๔๑ เปนตนมา
จนกระทั่งถงึบัดนี้ ทองคาํก็ไดตั้ง ๑๑,๔๑๐ กิโลเพื่อคลังหลวงของเรา ที่พี่นองทัง้หลาย
ตางคนตางอตุสาหพยายามขวนขวายเก็บเล็กผสมนอยเขามา รวมเปนทองคําน้ําหนัก
ตั้ง ๑๑,๔๑๐ กิโล สวนดอลลารไดเพียง ๑๐ ลาน ๒ แสน ก็เปนไปตามที่เราประกาศ
นั้นแหละ ไมผิดไมเคลื่อน เพราะเราพิจารณาเรียบรอยแลวคอยออก ออกตามที่
พิจารณาเรียบรอยแลวก็ตองเปนไปตามนั้นๆ  

สวนดอลลารพอเขา ๑๐ ลาน ๒ แสนกวาดอลลในวันมอบทองคํา เราก็ประกาศ
เลยวา ตั้งแตนี้ตอไปดอลลารจะไมไดเขาคลังหลวงนะ เราบอกไวเลย เพราะเราหยุด
การเทศนาวาการแลว จตุปจจัยไทยทานที่พี่นองทั้งหลายนํามาบูชาธรรม เพื่อนําสมบัติ
เหลานี้ไปชวยโลก เราหยุดการเทศนแลวสมบัติเหลานี้จะไมมีเราบอก แตความจําเปน
ของพี่นองทัง้หลายทั่วประเทศไทยมาอยางหนาแนนไมขาดวรรคขาดตอน เราไมมีอะไร
ที่จะตอบรับกัน จึงจะเอาเงินดอลลารนี้แหละ แนะบอกแลวนะ จะเอาเงินดอลลารนี้มา
หมุนชวยเงินไทยชวยพี่นองทัง้หลายตอไป สําหรับดอลลารนี้จะไมไดเขาแลวแตนี้ตอไป 
ก็ไมเขาจริงๆ ไมเขาตัง้แตนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้ มาเทาไรก็วิ่งตามเงินไทยๆ ไปเลย 
ชวยชาติบานเมืองเรา 
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คือเราทําอะไรเราพิจารณาเรียบรอยแลว เราไมไดทําสุมสี่สุมหา พิจารณา
เรียบรอยแลว ลงจุดไหนแลวก็ประกาศออกมาปบไปตามนั้นๆ เร่ือยไปอยางน้ีแหละ 
สวนทองคํานี้รอยทั้งรอยตลอดไปเลย ไมมีร่ัวไหลไปทางไหนเลย รอยทั้งรอยๆ ตลอด 
สวนดอลลารก็อยางที่วาน่ี หมุนเขามาชวยเงินไทย ความจนตรอกจนมุมมันมีอยูทั่ว
ประเทศเราจะทํายังไง เงินไทยไมพอ ดอลลารไดเทาไรหมุนเขามาสูเงินไทย เชนเขาสง
เช็คอะไรมาจากเมืองนอกเมืองนา เราหมุนเขาเปนเงินไทยหมดเลย คือเพื่อชวยชาติเรา 
เราไมไดเขาคลังหลวง เขาสงมาๆ นี้เราเอาเขาบัญชีวัดของเรานั่นแหละ พอเขาบัญชี
แลวแยกจากบัญชีถอนออกมากอ็อกชวยชาติตอไปๆ  

พวกเช็คเมืองนอกหมุนเขาไปทางเงนิไทยทั้งหมดเลย เขาเงินไทยๆ ทั้งหมด 
สวนทองคํานั้นเขาคลังหลวงรอยเปอรเซ็นต คือไมมอีอกแงใดมุมใดแมนิดหนึ่งไมม ี
ตั้งแตตนจนอวสาน เขาตลอดทองคาํ ไมใหแยกแยะไปไหนเลย ใหเขาคลังหลวงลวนๆ 
สําหรับดอลลารเขาแลวทีนี้แยกออกมาชวยทางเงินไทยเพื่อชวยชาติของเราอีก เปน
อยางน้ันละ เราประกาศตรงไหนๆ เปนไปตามนัน้ เพราะการที่จะประกาศแตละครั้งๆ 
พิจารณาเรียบรอยแลวคอยออกๆ ตามนั้นไมเคลื่อนคลาดละ 

เราเพื่อโลกเต็มกําลังความสามารถของเราแลว คือวิสัยของโลก วิสัยของเรา ก็
แยกกันละ เวลาชีวิตลมหายใจเราขาดปบนี้แยกกันทันทีเลย กิริยาที่เราจะทําเพื่อโลก
อยางน้ีไมมีแลว กิริยาที่แสดงออกนีห้มด เรียกวาแยกกันโดยเด็ดขาด ลมหายใจแยก
จากธาตุจากขันธไปแลวก็ไปละ จิตเราก็แยกไปเลย พูดใหมันชัดเจน 

การปฏิบัติเพื่อสมพระนามวาเปนศาสดาเอก ไมมีคําสอนใดที่จะนําสัตวโลกให
ถูกตองแมนยําถึงความพนทุกขไดเหมือนพุทธศาสนา นี่รอยทั้งรอย จึงเรียกวา สฺวากฺ
ขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวชอบแลวๆ ธรรมนี้
เทานั้นที่สอนโลกไดถูกตองแมนยํา ตามองคศาสดาที่ทรงหลุดพนไปแลวอยางแนนอน 
แลวนําธรรมมาสอนโลกก็หลุดพนไปตามๆ กัน 

เราพูดตรงๆ ส่ิงใดที่เราไดทําเต็มเม็ดเต็มหนวยของเรา เปน สนฺทิฏฐิโก ภายใน
จิตใจ เชนอยางจิตตภาวนา สนฺทิฏฐิโก รูเองเห็นเองจากผลงานของตนที่ทําไดมาก
นอยๆ รูเปนลําดับลําดาเลย จนกระทั่งถงึวาระสุดทาย สนฺทิฏฐิโก ครั้งสุดทายตัดกเิลส
ขาดสะบั้นจากใจเปนคนละฝง ฝงแหงพระวิมุตติพระนิพพาน ฝงแหงวัฏวนขาดสะบั้น
ไปเลย นั่นละพระพุทธเจาตรัสรู สาวกทั้งหลายทานบรรลุธรรมหรือตรัสรูธรรมประจักษ
ที่ใจเปน สนฺทิฏฐิโก ไมตองไปหาใครมาตัดสิน สนฺทิฏฐิโก ความรูผลงานของตัวโดย
ลําดับ จนกระทั่งรูอยางเด็ดขาดสมบรูณแบบ คือตรัสรูธรรมหรือบรรลุธรรม นี่สมบูรณ
แบบแลว จากนั้นก็ดีดเลย ไมมีอะไรละ 
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ขอใหทานทั้งหลายไดปฏิบัติ ธรรมพระพุทธเจานี้แมนยําสุดยอดแลว เราเองตัว
เทาหนูก็ตามเราพิสูจน เราปฏิบัติตัวของเราตามทางของศาสดา หายสงสัยมาเปน
ลําดับๆ จนกระทั่งหายโดยสิ้นเชิง เราไมมีอะไรแลวในโลกสมมุตินี้ที่จะมาติดจิตติดใจ 
วาจะมาพัวพันอะไรกันตอไปอีก บอกอยางชัดเจนดวย สนฺทิฏฐิโก ประจักษในหัวใจ
เต็มภูมิวาส้ินสุดลงไปแลว หมด มีแตทําประโยชนใหโลกเทานั้น พูดฟงใหชัดเสียนะ 
โกหกไมเปน ลงวาตรงไหนเฉียบขาดไปเลยตามหลักความจริงที่ไดปฏบิัติมา ซึ่ง
บางครั้งก็เฉียบขาด ถึงคราวชีวิตจะขาด เอา ขาด นูนฟงซิ ความเพียรของเราที่ฟดกบั
กิเลส ถึงเวลาจะตาย เอา ตาย สุดทายกิเลสก็ตาย 

ถาเด็ดเสียจริง ๆ กิเลสตาย ถาไมจริงเราตาย หมอบลงหมอนใหหมอน กุสลา 
ธมฺมา เมื่อไรจะตื่นนา เปนอยางน้ันละ นี่ละธรรมพระพุทธเจาเมื่อประกาศเต็มหัวใจ
แลวจะไปถามใครอีก นีพู้ดจริงๆ พระพุทธเจา พระสาวกทั้งหลาย ทานจึงไมถามกัน 
พอตรัสรูผางนี่เขาอยูในทามกลางแหงกันและกนัแลว พระพุทธเจาทุกพระองค สาวก
ทั้งหลายทุกพระองค สาวกของพระพุทธเจาแตละพระองคๆ นั้นเรียกวาทุกพระองค 
พอเราบรรลุธรรมปงเขาอยูในทามกลางนั้นแลว ทามกลางแหงทานผูบริสุทธิ์ เปนธรรม
ธาตุดวยกันไมสงสัย เพราะฉะนั้นจึงวาจะถามหาพระพุทธเจาถามหาอะไร 

พระพุทธเจาเปนองคเชนไร นั้นปรากฏชื่อลือนามมาตามสมมุตินิยม เมือ่พระ
สรีระนิพพาน ตายหรือแตกไปธรรมชาตินั้นเปนธรรมธาตุดวยกัน ไมมีทางที่จะถามกัน 
พอบรรลุธรรมปงเขาถึงกันแลว เปนอันเดียวกันแลว ทานจะถามกันหาอะไร นั้นละ
ความรูแจงเห็นจริง ไมตองหาใครมาเปนพยาน ประจักษในหัวใจ คือธรรมของ
พระพุทธเจาตรัสรูอยางขาดสะบั้น กิเลสไมมีเหลือ ธรรมสอนโลกตีกิเลสขาดสะบั้น
เหมือนกันไมมเีหลือๆ เปนธรรมกิเลสขาด 

ฆากิเลสไมมีอะไรฆาไดนอกจากธรรมฆา ธรรมสังหารกิเลส นอกนั้นไมมี 
เพราะฉะนั้นจึงตองเอาธรรมมาปฏิบัติ เมื่อถงึขั้นสุดยอดแลวไมตองถามใคร หาก
เปนอยูในตัวเอง เร่ืองความบริสุทธิ์ทานวาเที่ยง คืออันนั้นละเที่ยง เรียกวาธรรมธาตุที่
อยูในจิต ที่เปนอยูในจิตนี้เรียกวาเปนธรรมธาตุแลว เวลาครองขันธอยูก็เรียกวาจิตที่
บริสุทธิ์ หรือเรียกพระพทุธเจาบาง เรียกพระอรหันตบาง เกี่ยวกับเรื่องธาตุเร่ืองขันธ 
พอขันธสลายลงไปปบเปนธรรมธาตุดวยกันหมดเลย ที่วานิพพานเที่ยงก็ตรงนั้นแหละ 
หมดสมมุติโดยประการทั้งปวงตลอดไปเลย จึงเรียกวาเที่ยง นั่น ปฏิบัติใหมันแนนอนซ ิ

ถาทําลุมๆ ดอนๆ ไมไดเร่ืองนะการภาวนา ตองมีการเด็ดขาดเฉียบขาดบางการ
ภาวนา มีแตออนแอๆ ทอแทเหลวไหลใชไมไดนะ กิเลสเหยียบเอาๆ ตลอดเวลา ถาเรา
เขมแข็งกิเลสออนลง ถาเราออนกิเลสเหยียบเอาๆ มันเปนคูตอสูกันอยู พอกิเลสขาด
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สะบั้นลงไปหมดโดยสิ้นเชิงไมมอีะไรมาเหยียบหัวใจ หมด พระพุทธเจา พระอรหันตไม
มีคําวากองทกุขที่เปนผลของกิเลสสรางขึ้นมาใหเปนทุกขเล็กนอยจนถึงสวนใหญ หมด
โดยสิ้นเชิง นั่นละที่นี่เปนธรรมธาตุ แตเวลามีขันธอยูก็เรียกวาทานเปนพระอรหันตบาง 
พระพุทธเจาบาง นี่พูดตามธาตุตามขนัธ อันนั้นเปนธรรมธาตุเรียบรอยแลว 

ธรรมที่กลาวเหลานี้มีไหมในวงชาวพุทธเรา ถาพูดเรื่องมรรคผลนิพพานอยางนี้
มันหัวเราะเยาะเยยกันจะตายไปหมดแลวนะ โลกกิเลสโลกตณัหาโลกสวมโลกถาน พูด
อรรถพูดธรรมมันไมยอมเชื่อ ถาพูดเรื่องกิเลสตัณหาเร่ืองสวมเรื่องถานนี้เอาวันยังค่ํา
คืนยังรุง ตายถึงไหนถึงกนั พระจะมาไมมากุสลาไมตองถาม ขอใหไดทําอยางถึงใจตาม
กิเลสบงการก็แลวกัน นั่นละกิเลสเปนอยางน้ัน ฟาดกิเลสใหขาดสะบั้นลงไปแลว กุสลา
หาอะไร กุสลาแปลวาความเฉลียวฉลาด กิเลสขาดสะบั้นเพราะความฉลาดแลวกุสลาหา
อะไรอกี ไมตองหาเราบอก 

เราก็เคยพูดเสมอ พูดในวงลูกศิษยเรา จะไดยินไปถึงไหนกแ็ลวแต เราบอก นี่
เวลาหลวงตาบัวตายแลวอยานิมนตพระมา กุสลา นะ เราบอกตรงๆ มันแนอยูในนี้แลว
จะวาอะไร นี้ฝงสมมุติวฏัวน นี้ฝงวิมุตติ ขาดสะบั้นจากกันแลว ไมมีเงื่อนตอแลวจะให
วายังไงอีก ก็ตองวาตามความจรงิละซิ เพราะฉะนั้นถึงวาระที่จะพูดกพ็ูดใหเต็มเม็ดเต็ม
หนวย เวลาหลวงตาบัวตายแลวอยานิมนตพระมากุสลานะ ไมจําเปน เรากุสลาเราดวย
ความฉลาด ฟาดกิเลสขาดสะบั้นลงไปจนพอใจแลว ไมมีอะไรที่จะเลิศเลอยิ่งกวาความ
พอแลวภายในใจ เอาตรงนี้ใหไดหมดกังวล 

ธาตุขันธอยูไปอยางน้ันละวันหนึ่งๆ กิริยาอาการที่แสดงก็แสดงตามสังคม
ยอมรับกัน เขาใชกิริยายังไงธาตขุันธอันนี้ก็ตองใชตามนั้นตามเขาๆ แตจิตไมอยูในนั้น 
นั่น จิตพนไปหมดแลว ธาตุขันธมอียูเปนสมมุติดวยกันก็ใชประสานกันเปนธรรมดา มี
ออนมีแขง็มดีุมีดาน่ิมนวลออนหวานบางอะไรบาง มีเอ็ดบางไมเอ็ดบาง เขาใจไหมละ นี่
ละธาตุขันธมันเปนอยางน้ัน ธรรมธาตุที่บริสุทธิ์จริงๆ แลวไมมี ที่วาเหลานี้ไมมีเลย 
เปนเครื่องมือของความบริสุทธิ์ที่นํามาใชเวลาชีวิตหรือครองขันธอยูเทานั้น 

เราพูดถึงเร่ืองมรรคผลนิพพานมันเชื่อกันเมื่อไรชาวพุทธเรา มันหนาขนาดนั้น
นะเวลานี้ พูดถงึเร่ืองมรรคผลนิพพาน องคศาสดาจอมปราชญโดยแท ในสามแดน
โลกธาตุไมมใีครเลิศเลอยิ่งกวาจอมปราชญคือศาสดาองคเอก นําธรรมมาสอนโลก โลก
มันไมยอมรบัจะวาไง มันหนาขนาดไหนเวลานี้โลกเรา เอา  โลกเมืองพทุธชาวไทยเรานี้
มันหนาขนาดไหน มาในวัดก็มาเกงกางๆ ถูกขนาบทุกวันนะ เรานี่ละขนาบ คนอื่นไมละ 
พระทานไมกลา ทานเกรง เรียกวาติดเขาติดเรา เขาใจไหม เกรงใจเขาเกรงใจเรา มา
เพนพานๆ ทั้งเหมอทัง้มองทั้งอาปาก งับมันไมทราบไปงับเมื่อไรไมรู มนัเซอๆ ซาๆ 



 ๕

มา ไมรูตัวนะนั่น พระทานดูตับแลวนั่น เขาใจไหม ทานดูตับจนเบื่อแลวไลกลับ แตก
ออกจากวัดจากวา 

พอส่ีโมงเย็นลวงไปแลวเรานี่ละออกมา พอออกมาเห็นนี้ มาอะไร เอาละเร่ิม
แลว มาเซอๆ ซาๆ ไปเดี๋ยวนี้ ไลเดี๋ยวนั้นเลย แตกฮือๆ เลย นั่นละธรรมไมมีสูงมีต่าํ 
ไมมีคําวากลาวากลัว ธรรมเหนือโลกไปแลวตลอด ไมมีคําวากลากับสิ่งใดกลัวกับสิ่งใด 
เปนธรรมลวนๆ มักมีเสมอตอนเย็นๆ เรามักจะออกมาตอนเย็น ตั้งแตส่ีโมงครึ่งหรือ
หาโมงไปแลวหามไมใหเขามายุงในวัดในวา เปนสถานที่ทานบําเพ็ญเพื่อความสงบใจ 
ทานก็เขียนไวแลวนั่น แลวมาเพนๆ พานๆ หาอะไร เกิดประโยชนอะไร มาทําลาย
ความสงบรมเย็นในการบําเพ็ญธรรมของทานตางหาก เพราะฉะนั้นจึงไมใหเขามา 

สกัดไว ขางนอกก ็ต.ช.ด. ขางในกค็ือเราละเปนหัวหนา ถาเราออกมาละเอาละ 
สวนมากมักจะมาตอนเย็นๆ พอหมดเวลาแลวที่นี่ มันฝนเวลาไหนมาอีกละ ตรงนั้นตรง
จะเอานะ ในเวลาก็ไมวาอะไร ถึงจะรําคาญมากนอยเพียงไรก็หูหนวกตาบอดไป เขาใจ
ไหม พอตกค่ําเขามาตาใสเหมือนตาแมวนะ ยิ่งถึงหาโมงเย็นเขาไปแลวตาใสเหมือนตา
แมว มองเห็นใครจอไป มาอะไรนี่ ไลเบ้ีย จากนั้นก็ไลกลับเลย เปนอยางน้ันแลว ไมงั้น
ไมได ธรรมตองเปนเครื่องระงับดบัความโกโรโกโสของกิเลส ที่มนัพาสัตวโลกให
เพนพานๆ ธรรมระงับลงไปเปนน้ําดับไฟ พอไดสติสตังถกูไลแลวก็กลับบาน วันหลัง
มาใหมอีกกไ็มทราบ เราไมไดตามดูเขา ไลเขาไปแลวนึกวาเขาไปไหน เดี๋ยววันหลังก็มา
อีก เราไมรูมาไลกันอีก ของเกานั้นแหละ เอาละที่นี่พอ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 
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