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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจกิายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

เหมือนชางใหญตัวเขาสูสงคราม 
 นี่ก็ไปทอดกฐินวัดโพธิสมภรณ วันที่ ๑๘ ไดเงินเทาไร (๘,๐๕๓,๙๖๔ บาท เจา
คะ) ปนี้ไมไดไปทางอาํเภอบานแพง อําเภอบานแพงเราไปทอดใหประจํามาหลายป
แลว ไปทอดสองวัด วัดใตกับวัดบนเขา ไปทั้งสองกองๆ แตปนี้ทอดที่วัดโพธิไมไปทาง
โนน เราสงเคราะหโลกเทานั้นเราไมเอาอะไร หมุนตัวเปนเกลียวอยูนี้แตไมเอาอะไร 
ชวยโลกทั้งนั้นแหละ ที่จะเอาสวนตัวไมมีเลย เรียกวาไมมีเลย ชวยโลกทัง้น้ัน ไดที่ไหน
มาก็เฉล่ียทางโนนทางนี้ๆ สําหรับเจาของไมเอาอะไร ทางหัวใจก็พอแลวบําเพ็ญธรรม
มา 

การศึกษาเลาเรียนเปนภาคความจํา เปนปากเปนทาง ภาคปฏิบัติเปนภาคที่ตัก
ตวงเอาดอกเอาผลเรื่อยๆ มา นี่ก็ภาคปฏิบัติเอาดอกเอาผลเรื่อยๆ มาจนกระทั่ง
ปจจุบันนี้ เรียกวาพอ ทางภาคปฏิบัติก็พอ ในหัวใจเราพอ ธรรมเราก็ไมหา เคยไดยิน
ไหมคําพูดเชนนี้ ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลวหาอะไร นี่ละที่วาหาธรรม หาธรรมเขา
สูใจ ที่นี่ใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวก็ไมตองหา พอ อยูนัน้แหละ และพอดวยความ
เลิศเลอเสียดวย จะเอาอะไรมาเพิ่มเติมสงเสริมหรือตัดออกไมได พออยางเลิศเลอ นั่น
ธรรมพอภายในใจ ใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวพอ 

นี่ก็ไดปฏิบัตมิาเต็มเม็ดเต็มหนวยจนถึงขั้นนี้ละ เรียกวาธรรมกับใจเปนอัน
เดียวกันแลวพอ หาธรรมเราก็ไมหา ทุกวันนี้ไมหา เพราะธรรมกับใจเปนอันเดียวกัน
แลว แตกอนหาธรรมแทบเปนแทบตาย ทีนี้เวลาธรรมเขาสูใจพอแลว ธรรมกับใจเปน
อันเดียวกันทีนี้ไมหาละ พูดใหเปดเผยอยางชัดเจน เขาหาสมบัติเงินทองขาวของไดกี่
บาทเขาก็มาเลาสูกันฟง วันนี้ไดเทานั้นบาทเทานี้บาท เราหาอรรถหาธรรมไดเทาไรๆ 
เราก็พูดไดเหมือนโลกเขา 

นี่เราก็หาธรรม หาตั้งแตตะเกียกตะกายมาจนกระทั่งถงึขั้นพอ เรียกวาหาธรรม
พอ ธรรมกบัใจเปนอันเดียวกันแลวเรียกวาพอ ไมหา ชาตินี้ชาติที่เราพอแลวทุกอยาง 
เราไมหาอะไรเลยละ ธรรมเราก็ไมหา เพราะธรรมกับใจเปนอันเดียวกัน ถาวาเงินทองนี้
เราก็ไมหาเขาเอามาใหเอง ใหเทาไรเราก็ออกเทานั้นๆ เราไมเอา เราพอทุกอยางแลว 
ไปดวยความผาสุกเย็นใจ เราไมวิตกวิจารณในการเปนการตายการไปอยูทีไ่หน ขึ้นสูง
หรือลงต่ําเราหมดความสนใจ คือพออยูกับใจดวงเดียวนี้แลวกระจายไปหมด พอทั่ว
โลกธาตุซึ่งเปนแดนสมมุติ พอแลวทุกอยางเราไมหาอะไร 



 ๒

เกิดมาในชาตินี้เรียกวาหาจนพอ หาเต็มเม็ดเต็มหนวย หาแทบลมแทบตาย ที่นี่
มาถึงขั้นพอแลวไมหา ธรรมก็ไมหา ทุกอยางไมหา มีแตความเมตตาครอบโลกธาตุ มี
เทาไรออกหมดๆ สําหรับวัดนี้ไมมีเก็บ มีเทาไรออกความเมตตา เมตตาปดกวาดออกๆ 
หมดเลยไมมีเหลือ ไมวาจตุปจจัยไทยทานสิ่งตางๆ ในวัดนี้ไมมีเก็บ ออกทั้งนั้นแหละ 
ออกหมด อยางโกดังนี้กเ็ต็ม นี่หล่ังไหลเขามาพวกโรงพยาบาลตางๆ มา เราขนมาไว
เต็มโกดังๆ ทางไหนมาไดหมดเลย เราให มีแตใหละที่นี่ ใหเร่ือยๆ ไดมาเทาไรให ให
จนพอ ในหัวใจเราก็พอ เราไมไดหาอะไรอกีแลว ไมสงสัยในการเปนการตายของตัวเอง 
วาตายแลวจะไปเกิดที่ไหน ไปสูงหรือไปต่ํา หายสงสัย 

อยูกับความพอ พอน้ีพอดวยความเลิศเลอเสียดวยไมใชพอธรรมดา พอดวย
ความเลิศเลอ ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันมันก็เปนธรรมธาตุ รวมกันแลวก็เปนธรรม
ธาตุอยูในขนัธอันนี้ละ อยูครองกันไปในขันธนี้มันจะแตกจะดับวันไหนมันก็จะไปของ
มัน สวนจิตก็ครองกันไป เมื่อขันธแตกแลวธรรมธาตุไมแตก ออกเปนธรรมธาตุลวนๆ 
นั่นละนิพพานเที่ยง อยูตรงที่ธรรมธาตุนั้นแล คําวานิพพานเที่ยงเปนธรรมธาตุ ไมแปร
ไปเปนอะไรอีกแลว กฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไมเขาเกี่ยวของไดเลยในธรรมธาตุนั้น 
หมดโดยสิ้นเชิง นั่นละใหพากันปฏิบตัิ 

ส่ิงที่มีอยูหาไดทั้งนั้นละ อะไรมีอยู บาปมีอยู บุญมีอยู หาบาปไดบาปหาบุญได
บุญ หาอะไรไดอันนั้น เพราะมีอยูดวยกัน นี่เราหาบุญกุศล หาจนพอใจแลวก็ไมตองหา
อีก เมื่อใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวก็เปนธรรมธาตุ ธรรมธาตุนี้พอตัวอยูกับนั้น
หมดเลย นี่ก็ชีวิตแหงความเปนพระมานี้ก็ดูมันได ๗๓ ป หรือ ๗๔ ป นับพรรษา
เจาของก็ไมไดนะ บวชมาเห็นแตมืดกับแจงๆ เลยนับพรรษาเจาของไมไดวาบวชมานี้ได
กี่พรรษา นับไมได จําไดแตบวชวันที่ ๒๒ พฤษภา ๒๔๗๗ จนกระทั่งถงึปานนี้มันไดกี่
ป (๗๓ เจาคะ) 

เออ นั่นละ บวชมาได ๗๓ ป พรรษาเจาของอายุเจาของกไ็มรูวาเทาไรอยางนี้ นี่
ดูวาอายุก็จะยางเขา ๙๕ แลว จวนจะไปแลวนะ พูดอยางอาจหาญเลย จวนจะไปแลว 
ไปก็มีแตเร่ืองธาตุเร่ืองขนัธสวนรวมสวนผสม แตกจากสวนผสมคือ ดิน น้ํา ลม ไฟ นี้
เขาก็เปนธาตุเดิม สวนนั้นก็เปนธรรมธาตุ ถาชําระไดเต็มเมด็เต็มหนวยจิตดวงนั้นก็เปน
ธรรมธาตุไปเลย นั่น ถาไมเต็มเม็ดเต็มหนวยจิตดวงนั้นจะเปนภพเปนชาติ เกิดที่นั่น
ตายที่นี่สูงต่ํา นรกอเวจี สวรรค พรหมโลก ถาถึงนิพพานแลวก็เปนธรรมธาตุไปเลย นี่
ถึงแลวซึ่งธรรมธาตุ 

เราหายสงสัยเราพูดจริงๆ เราสอนโลกเราจึงสอนไดอยางอาจหาญชาญชัย ไม
สงสัยวาจะผิดไป เพราะความถูกตองแมนยําอยางเลิศเลออยูในหัวใจนี้หมดแลว 
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ออกไปตรงไหนก็ถูกตรงนั้นๆ ดังพระพุทธเจา สาธุ พูดแลวไมไดวัดรอย ทานวาสวาก
ขาตธรรมทานตรัสไวชอบแลว ชอบมาจากหัวใจทานที่บริสุทธิ์สุดสวน นี่ชอบมาจาก
หัวใจใดออกไปก็ชอบอยางเดียวกัน เอา หัวใจกับธรรมซึ่งเปนของคูควรกัน นับแต
พระพุทธเจาลงมาถึงสัตวตัวสุดทาย ไดถงึขัน้ธรรมพอแลวภายในใจก็เปนธรรมธาตุ
ดวยกัน ใหกันตั้งใจปฏิบัติใหพอ 

ในโลกนี้เราหายสงสัยทุกอยางแลว เราไมมีอะไรที่จะเปนขอของใจสงสัยของแวะ 
ตายแลวจะไปเกิดที่นั่นทีน่ี่ เราหายสงสัยในปจจุบัน เวลานี้ก็ยังเหลืออยูตั้งแตธาตุขนัธ
ซึ่งเปนสนามแหงโลกธรรม ใครอยากติก็ติมา ใครอยากชมก็ชมมาเทานั้นเอง สวนจิตใจ
ผานแดนสมมุติไปหมดโดยสิ้นเชิงแลว ไมมีอะไรจะตําหนิติเตียนถูกตองละ ไมถึง สวน
ธาตุขันธนี้อยูในแดนแหงโลกธรรมตองมตีิเตียน แมแตพระพุทธเจาก็ยงัไดรับความติ
ฉินนินทา เขาเจาคนไปดาวาพระพุทธเจา ไปบิณฑบาตเดินไปตามทาง เขาจางคนเดิน
เปนแถวยืนเปนแถว พระพุทธเจาเสด็จบิณฑบาตไป ไออูฐ ไอลา ไอหัวโลน ไอหา
ขอทาน 

เขาวาไป พระองคก็บิณฑบาตไปเรื่อยๆ พระอานนทนั้นอยูขางหลังจะตายละ 
สะทกสะทานหว่ันไหวขวยเขินทุกอยาง ทูลขอพระพุทธเจาใหไปที่อื่น ที่นี่ถูกเขาดาเขา
วาทุกอยาง ประเภทที่เขาจะวาละ แลวพระองคก็ยอนถามวา แลวจะใหไปไหนละ
อานนท ที่นี่เขาวาเราจะใหไปไหนละ ไปเมืองน้ันเมืองนี้ เมืองน้ันเขาก็มีปากเขามีหัวใจ 
ถาเผื่อเมืองน้ันเขาวาเราจะไปเมืองไหน ไปเมืองไหนเขาก็วาเหมือนกัน เราจะไปเมือง
ไหนละอานนท ทานก็ยกขึ้นถงึชางใหญ เราเหมือนชางใหญตัวเขาสูสงคราม ไม
หว่ันไหวลูกศรจะมาทางไหน ตั้งหนารบเทานั้นเพื่อชัยชนะ นี่เราตถาคตก็เปนอยางน้ัน 
ไมหว่ันไหวกับโลกธรรม เราเหนือโลกธรรมหมดแลว เราไมหว่ันไหว นั่นเปนอยางน้ัน
พระพุทธเจา กับพระอานนทตางกัน 

พระอานนทตามเสด็จพระพุทธเจาหว่ันไหวขวยเขินทุกอยาง สะทานภายในจิต 
ไมสะดวกสบายเพราะถูกเขาตําหนิติฉินนินทา พระพุทธเจาเฉยไมสนใจ เฉยคือยังไง 
มันเหมือนอะไร เฉยนั้นมันเหมือนหมาปลอยหํา เขาใจไหม หมามันปลอยหํามันเฉย 
แตคนนี้ปลอยไมไดนะ ตบโนนตบนี้ หมานี้ปลอยเฉยเลย ไมสนใจ หมาปลอยหําไม
สนใจ แตคนปลอยหําตบนั้นตบนี้เร่ือยไป บางทกี็ขยิบตาใสกัน เมียขึ้นมา เขามาซื้อวัว 
ตอรองกันอยูนั้นละ นั่งอยูบนชานตอรองกันอยู นัง่ก็นั่งปลอยหํา เวลาตอรองกันอยูก็ไม
สนใจกับหํา ปลอยหําไปเรื่อย หนองกะปาด นี่นิทานหนองกะปาด เขาใจไหม 

หนองกะปาดนั่นเขาปลอยหํา เมียมาขยิบตาใสผัว เขาขอซื้อวัวตัวละ ๓ บาท ผัว
จะเอาตัวละ ๔ บาท ตอรองกันไปตอรองกันมาไมสนใจปลอยหําใหเขาเห็นละซิ มีแตส่ี
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บาทๆ อยูอยางน้ัน เมียขึ้นมาเห็นผัวปลอยหําก็เลยอายเขาซิที่นี่ ขยิบตาใสผัว ใหปด
บางหําน่ันนะ มันนาอายเอาเหลือเกินความหมายวางั้นละ พอเมียขยิบตาใส นึกวาเมีย
ใหขึ้นราคา ทีแรกก็ส่ีบาทๆ พอเมียขยิบตาใสก็หาบาทๆ เขาใจไหมละ หาบาทๆ เขา
ก็อูย ตัง้แต ๓ บาทกับ ๔ บาทมันก็ยังไมลงกัน นี้ไปอะไร ๕ บาท ไปแลวเรา เขาก็ลงไป 
ทีนี้เมียพอออกมาจากในหอง นี่เขาจะใหตัวละ ๓ บาทก็ควรจะขายใหเขาแลว ก็เธอ
ขยิบตาใสฉัน ฉันนึกวาใหขึ้นราคาฉันก็ขึ้นราคาซิ ไมขยิบตายังไงกป็ลอยหําใหเขาดูมัน
นาอายเขาจะตาย โอย ตายๆ มาเอาเสียที่นี่ ลดราคาลงเทาไรเขาไมมองเลย ไปเลย นี่
นิทานหนองตะปาดเขาใจไหม มันเปนอยางน้ัน 

พวกเรานี้มีแตพวกปลอยหาํนะ คือเผลอสติ ไปไหนเผลอตัวๆ เลินเลอเผลอตัว
ไมมีราคา คนเผลอสติไมมีราคานะ สติติดตัวๆ เปนคนมีราคาเปนคนมีความเพียร ยืน 
เดิน นั่ง นอน มีความเพียรประจําตัวดวยความมีสติ ถาไมมีสติเดินจงกรมจนขาหักก็ไม
เกิดประโยชนอะไร จําเอานะ สติเปนของสําคัญมากทีเดียว เอาละวันนี้พูดเพียงเทานั้น
ละ ตอไปนี้จะใหพร 
 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 
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