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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 

สนฺทิฏฐิโกรูประจักษใจ 
 เราไมเคยคิดเคยอานนะวาจะเปนอยางน้ี การขึ้นการลงไมเคยคิด เวลาเฒาแก
มาแลวไมคิดมันก็โดนเอาๆ มันตองคิด ขึ้นกุฏินี้หอบแลว เลยตกลงทําขางลาง เพียง
ขึ้นบันไดไปกุฏิแตกอนไมเคยคิด ตกมาระยะนี้ไดคิดไดทําแกไขกัน เดินขึ้นไปหอบ ทีนี้
ตองทําขางลาง มานี่ปบเขาเลย เขา-ออก เปนอยางน้ันละ กุฏิหลังน้ีมันสรางแตพ.ศ.
เทาไรนา ดูวา ๒๕๐๔-๒๕๐๕ หรือไง ๒๕๐๖ ก็เขาอยูหลังที่เราอยูทุกวันนี้ แนนอนไป
เลยวาป ๒๕๐๖ เขาอยู ๒๕๐๔ อาจารยเจี๊ยะก็มาจําพรรษาดวยกัน ตอนนั้นอาจารย
เจี๊ยะไปเกลี่ยดินเขี่ยดินที่จะปลูกกุฏดิวยกัน จําไดวาป ๒๕๐๔ ทานอาจารยเจี๊ยะมาจํา
พรรษาดวยกัน เร่ิมเกล่ียดินจะเริ่มสราง ๒๕๐๕ สรางกุฏิหลังน้ี 
 ทองคําเราไดเขาคลังหลวงแลว ๑๑,๗๐๕ กิโล ทองคําที่ไดนําเขาคลังหลวงใน
คราวชวยชาติคราวนี้นะ ไมใชเลนๆ ทองคําตัง้ ๑๑,๗๐๕ กโิลเขาแลว มีแตขนเขานะ
เรา ขนเขาๆ ทั้งนั้น ดอลลารดูเหมือน ๑๐ ลาน ๒ แสนกวานะดอลลารเขาคลังหลวง 
สําหรับทองคํารอยทั้งรอยเขาตลอด สวนดอลลารไดแยกชวย เงินไทยออกชวยชาติไม
พอ เลยตองเอาดอลลารมาชวยกัน มีแตออกชวยโลกทั้งน้ันละ 

เราทําเต็มเม็ดเต็มหนวยทุกอยาง ใหไดเปนคติเครื่องเตือนใจแกพี่นองลูกหลาน
ทั้งหลาย การทําประโยชนทําจริงๆ ไมใชธรรมดา ทําจริงๆ เอาจนหมดเนื้อหมดตัว ถา
แบบโลกเขาเรียกวาหมดเนื้อหมดตัวเลย มาใหมเอาใหมอยูอยางน้ันตลอด ทําใหพอ
เสียในชาตินี้ พูดใหมันชัดเจน นี่ละสนฺทิฏฐิโก ผูปฏิบัติยอมเห็นผลงานของตัวเองวาได
มากไดนอย เชนเราทําการทํางานอะไรเราก็เห็นผลงานของเรา  

การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกัน ปฏิบัติธรรมก็ตั้งแตลมลุกคลุกคลาน ไปฝกหัด
ภาวนา แตไดโรงงานใหญคือพอแมครูจารยมั่นเปนเครื่องปลุกใจ นิสัยทานเด็ดดวย เรา
ก็ตั้งใจอยางยิ่งมุงใสทานเพื่อมรรคผลนิพพานดวย ไปทานก็ใสเปรี้ยงเลยทันที รับกัน
ปงเลย เขาถึงใจปงเลยเชียว จากน้ันก็เอาตายสูเลย ฟาดเสีย ๙ ปผานได นั่นเห็นไหม
ละ ผานไดกรู็วาผานได พรรษา ๗ ออกปฏิบัติถงึพรรษา ๑๖ ตัดสินกันในวันนั้น บอก
ชัดๆ เลย วันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ ตัดสินกันบนเวที ระหวางกิเลสกับธรรมกับใจขาด
สะบั้นจากกันตั้งแตบัดนั้นมาเปน ๕๗-๕๘ ปนี่ละมั้ง ดูวาพรรษา ๑๖ ละปนั้น ๗ 
พรรษาออก ๙ ป เกากับเจ็ดเปน ๑๖ นั่นละตัดสินกัน ๙ ป ฟาดกับกิเลสเปนเวลา ๙ ป 
เต็มเหนี่ยวเลยละ ขาดสะบั้นเลย ตั้งแตบัดนั้นมาหายเงียบเลย  
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เอาใหมันชัดอยางน้ันซิ สนฺทิฏฐิโก รูเองเห็นเองไมตองไปถามใคร พระพุทธเจา
ประกาศเอง รูกับผูใดแลวผูนั้นไมตองไปถามใคร ยกตัวอยางเชน อัญญตรภิกขุ กําลัง
พิจารณาธรรมะ ธรรมะทานเปนธรรมะขั้นสูงอยู พอดีจะเขาเฝาพระพุทธเจาถามปญหา 
พอไปถึงใตถุนฝนตก เลยพักอยูใตถนุ ฝนตกลงมากระทบกบัขางลาง น้ําขางบนขางลาง
ตั้งขึ้นเปนตอมเปนฟองดับไปๆ ทานก็พิจารณาเรื่องสังขารของทานเกิดแลวดับไป 
บรรลุธรรมปงที่นั้น พอฝนหยุดปบกลับเลยไมตองไปทูลถามพระพุทธเจา เปนอยางนั้น
ละ สนฺทิฏฐิโก ตัดสินใหแลวขาดไปเลย พระพุทธเจาเปนผูสอนไววา สนฺทิฏฐิโก ตดัสิน
ตัวเอง  

นี่ก็ฟาดเสีย ๙ ป ตั้งแตพรรษา ๗ ออกปฏิบัตถิึงพรรษา ๑๖ ตัดสินกันในวันนั้น 
เราเลยไมลืมนะ เปนวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ตัดสนิระหวางวัฏวนกับนิพพาน
ตัดสินกัน ขาดสะบั้นจากกันในเวลานั้นจนกระทั่งปานนี้ หายสงสัย เรียกวาจะไมกลับมา
เกิดอีกแลว วาอยางน้ันเลย พูดใหชัดเจน ชาตินี้เปนชาติสุดทายของเราจะไมเกิด ทํา
ประโยชนชวยโลกชวยเต็มเม็ดเต็มหนวย เปนวาระสุดทายแหงภพชาติของเราที่ตัดสิน
ขาดกัน  

ตายกองกันอยูกี่กปักีก่ัลปมานี้ เกิดแลวตาย ตายแลวเกิด เกิดไดทุกแบบ เปน
มดเปนแมงเปนสัตวประเภทตางๆ เปนเปรตเปนผีนรกอเวจีไปไดหมด จิตดวงนี้ไม
ตาย จิตดวงนี้ไมเคยสูญ แลวแตกรรมของมันดีชัว่มันจะพาใหเกิดสูงๆ ต่ําๆ ไปเรื่อยๆ 
พอเชื้ออันนี้ขาดสะบั้นจากใจแลวก็หมด ไมมอีะไรพาใหเกิดอีก แลวก็ไมมพีาใหตาย
ตอไป หมด ลางปาชากันในวาระนั้นหมด นี่ก็หมดบอกใหชัดเจนเสีย ลางปาชาแลวใน
ชาตินี้ จะไมกลับมาเกิดอีกแลว บอกใหชัดเจนประจักษอยูในใจ ใครพูดออกมาถกูหมด
ธรรมะพระพุทธเจาไมเคยโกหกโลก เมื่อเขาถึงใจแลวก็ สนฺทิฏฐิโก ตดัสินขาดสะบั้นลง
ไปเลย นั่นละการปฏิบัติธรรม  

ทีนี้ก็มาชาตสุิดทาย..คําวาไมมาเกิดอกีรูไดอยางไร สนฺทิฏฐิโกรูประจักษเจาของ 
มันตอกันเยือ่ใยมีเขามามากนอย วัฏวน เชื้อของวัฏวนใหพาเกิดพาตายตัดเขามาๆ 
ถอนทั้งรากแกวรากฝอยขึ้นพรวดทีเดียวหมดเลย ตายหมดตนไมตนนัน้เมื่อถอนราก
ขึ้นมาแลว ทั้งรากแกวรากฝอยถอนขึน้มาหมดแลว ขาดสะบั้น มันตายหมดกิ่งกานสาขา
ดอกใบ เมือ่ถอน อวิชชฺาปจฺจยา สงฺขารา ออกจากหัวใจแลวก็หมด เร่ืองที่จะเกดิจะ
ตายตอไปไมมี หมดเทานั้นละ รูประจักษใจไมตองถามใคร  

น่ีจึงพูดชัดๆ มันจวนจะตายแลว อายุกําลังจะ ๙๕ เต็ม พอเดือนสิงหาวันที่ ๑๒ 
นี้ก็เต็ม ๙๕ ปอายุของเรา เกิดมานี้ ๙๕ ป ฟาดกิเลสตัณหาตัวพาใหเกิดตายกองกนักี่
ภพกี่ชาติ ไมทราบวาประเภทไหนภพใดชาติใดสัตวตัวใดเกิดไดหมดเลย ขาดสะบั้นลง
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ไปไมมีเหลือ นั่นละเรียกวาขาด ขาดจากใจไมตองไปถามใคร พระพุทธเจาก็ดี สาวกก็ดี
ไมถามกัน พอถงึที่แลวปบถึงกันหมดเลย พระพุทธเจาเปนเชนไรๆ ไมตองไปทูลถาม 
รูปรางกลางตัวมีแปลกตางกัน แตความบริสุทธิ์นั้นเสมอกันหมด ไมมอีะไรแปลกตาง
พอจะใหถามกัน 

อันนี้จิตก็ฟาดลงถึงขั้นบริสุทธิ์แลวเปนอันเดียวกันเลย ถามหาพระพุทธเจาที่
ไหน ถามหาพระธรรม พระสงฆที่ไหน เปนอันเดียวกัน นี่ละจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แลว ทีนี้
มันก็ออกอุทานเหมือนกันเวลามันเปน เราก็ไมลืมเวลามันตัดสินขาดสะบั้นลงไปจากใจ
แลว เหอ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดอยางไร นั่น 
เราเคยคิดเมื่อไร แตกอนพุทโธ ธมัโม สังโฆจะไปดวยกัน พอถึงขั้นตดัสินตัวเองแลวขึ้น
อทุานเลยวา เหอ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปนอันหนึ่งอนัเดียวกันได
อยางไร 

นั่นเปนธรรมทั้งแทงแลว เปนธรรมธาตุลวนๆ แลว ไมมีพทุธ ธรรม สงฆ เปน
ธรรมธาตุลวนๆ แลว มันก็รูเองอยางน้ัน ไปถามพระพุทธเจาหาอะไร เปนอันเดียวกัน
แลว บรรดาพระพุทธเจาทั้งหลายผูส้ินกิเลสแลวไมตองถามกนั เหมือนกันหมด ถามกัน
หาอะไร ทานไมสงสัยกนั เพราะธรรมชาตินี้เปนอันเดียวกัน เมื่อถึงขั้นธรรมชาติเปนอัน
เดียวกันแลวไมถามกัน พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เปนองคเชนไรๆ ไมตองถาม 
ก็รวมลงมาวา เหอ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได
อยางไร นั่นละเปนธรรมธาตุแลว เปนธรรมธาตุเต็มอยูในหัวใจ 

เรียกวาสุด ในชีวิตนี้เปนอนัวาสุดละ วัฏวนที่ตายกองกันมากี่ภพกี่ชาตทิัง้เขาทั้ง
เรามามวนเสื่อกันลงที ่ วุสิต ํ พฺรหฺมจริยํ เสร็จกิจแลวในเรื่องการเกิดการตาย การแก
กิเลส ไมมีอะไรแกยากยิ่งกวาการแกกิเลส ขาดสะบั้นลงไปจากใจแลวก็วางหมดเลย พา
กันปฏิบัตินะศีลธรรมอยาลดละ ที่เกาะของจิตก็คอืศีลคือธรรม บาปบุญ บาประวังใหด ี 
บุญส่ังสมใหมากขึ้นๆ ถึงขั้นแลวมันขาดสะบั้นไปเลยรูๆ รูกัน ไมตองไปถามกัน 

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

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 
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