
 ๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ฟาดินถลมที่วัดดอยธรรมเจดีย 

ทองคําที่มอบเขาคลังหลวงไปแลว ๑๑,๐๓๗ กิโลคร่ึง เทากับ ๑๑ ตัน ๓๗ กิโล
ครึ่ง หลังจากมอบแลวไดทองคําน้ําไหลซึมเพิ่มเขาอีกถงึวันที่ ๑๔ กันยายน เปน ๕๔๐ กิโล 
๔๐ บาท ๔ สตางค รวมทองคําทั้งหมดที่มอบแลวและยังไมไดมอบเปนทองคํา ๑๑,๕๗๘ 
กิโล ๗ บาท ๑๕ สตางค ไดเยอะ ทองคําไดตั้งหมื่นกวาของงายเมือ่ไร ทองคาํไดตั้ง 
๑๑,๕๗๘ กิโล ที่เรามอบเขาคลังหลวง ทองคาํเปนหมื่นกิโลของเลนเมื่อไร ที่เราไดแลว 
รวมทองคําทั้งหมดทีม่อบแลวและยังไมไดมอบเปน ๑๑,๕๗๘ กิโล ๗ บาท ๑๕ สตางค 
เขาคลังแลว มันของงายหรือตั้ง ๑๑,๕๗๘ กิโล  

ที่ไดพาพี่นองทั้งหลายนําสมบัติเขาคลังหลวง ที่เปนหวัใจของชาติเรา ทองคําเปน
หัวใจของชาติ แข็งอยูตรงนั้น ออนอยูตรงนั้น ลมเหลวอยูตรงนั้น ถามีขึน้มามากแข็งแกรง
เลย ใครจะเขามาติดตอทําการซื้อขายอะไรๆ ไดทั้งน้ัน เพราะทองคําเปนเครื่องประกนัไว
แลวในชาติของเรา เอา ใครจะมาลงทุนคาขาย เอา มา ถาเรามีทองคําไวแลว ถาไมมี
ทองคําไมมีใครมานะ 

เราก็ไดพยายามที่สุดแลวที่ชวยชาติของเรา ใหมีความแนนหนามั่นคงมากขึ้น เชน
อยางทองคํานี้เปนของงายเมื่อไร คือหัวใจของชาติอยูที่ทองคาํ นี่เราก็ไดตัง้ ๑๑,๕๗๘ กิโล 
เขาคลังหลวงเรียบรอยแลวจากการชวยชาติคราวนี้ ถาไมมีการชวยชาติทองคําเหลานี้ไมมี
ความหมาย ไมมีเลย แตนี่ไดตั้ง ๑๑,๕๗๘ กิโล ๗ บาท ๑๕ สตางค ก็นับวาไดเขามาก
พอสมควร สําหรับดอลลารนั้นไดเขาเพียง ๑๐ ลาน ๒ แสนกวา ที่นี่เงินไทยเราที่จะชวย
โลกมันไมพอ ตกลงกไ็ปควาเอาดอลลารเขามาชวยเงินไทยออกชวยโลกตอไป เวนแต
ทองคํา คือรอยทั้งรอยทองคําจะแยกไปไหนไมไดเด็ดขาด ใหเขาคลังหลวงทั้งหมดทองคํา 
ที่ไมแยกก็มทีองคําอยางเดียว หามแยกเปนอันขาดเลย เขาเลยๆ สวนดอลลารแยกมาชวย
เงินไทย สําหรับเงินไทยนี้ตีกระจายตลอดอยูแลว 

เราก็พยายามที่สุด ที่จะใหชาติบานเมืองของเราไดรับความอบอุนชุมเย็นแนนหนา
มั่นคง เราไดพยายามที่สุด สวนธรรมภายในใจของเรา เราบอกตรงๆ แลว เราพอทุกอยาง 
เราไมมีอะไรบกพรองในหัวใจ ตายแลวไมตองกลับมาเกิดอีก บอกประจักษในนี้ ปจฺจตฺตํ 
เว หรือ สนฺทิฏฐิโก ผูปฏิบัติธรรมจะพึงรูเห็นผลงานของตนเปนลําดับๆ จนกระทั่งถงึวาระ



 ๒
สุดทาย สนฺทิฏฐิโก ตัดขาดสะบั้นพนเลย สนฺทิฏฐิโก ขั้นสุดทาย พระพุทธเจา พระอรหันต 
ทานมี สนฺทิฏฐิโก รูเองเห็นเองในผลงานของตนดวยกัน ธรรมเปนธรรมประเภทเดียวกัน 
จิตเปนจิตประเภทเดียวกัน สมควรจะรูจะเห็นผลงานของตน ทําไมจะไมเห็น 

ก็นี่เราปฏิบัติมาในธรรมอันเดียวกัน ความรูรับธรรมอันเดียวกัน เมื่อรูถึงขั้นไหนๆ 
สนฺทิฏฐโิก บอกชัดเจนๆ คือรูผลงานของตนๆ จนกระทั่งวาระสุดทาย เต็มที่แลวเปดโลง
เลยหมด นี่หัวใจของเราเปดโลงแลว ไมมีอะไรเหลือแลว ขึ้นชื่อวาสมมุติในสามแดน
โลกธาตุ คายทิ้งหมด เหลือแตวิมุตตธิรรมเต็มหัวใจเทานั้น 

การชวยชาติเราชวยดวยความเมตตาสงสาร เราไมไดชวยเพื่ออยางอื่นอยางใด เรา
ไมมีอะไรบกพรอง ที่เราจะตองเสาะแสวงหาอีก เราไมมี นั่นละการหาธรรม พอ แตการหา
ตามอํานาจของกิเลสนี้ตายทิ้งเปลาๆ ไมมพีอ เศรษฐีก็ทุกข กองทุกขมหันตทุกขอยูกับ
เศรษฐี ทุคตะเข็ญใจสูเศรษฐีไมไดนะความทุกข นั่นละกิเลสพาเดิน ไดเทานี้ไมพอ ได
เทานั้นไมพอ ไดเทาไรยิ่งหมุนติ้วๆ เหมือนไสเชื้อไฟเขาไปๆ ไฟดับเพราะการไสเชื้อเขามี
ไหม มีแตมันแสดงเปลวจรดเมฆๆ ผลรายไดที่กิเลสพาหามาเขาสูกิเลสคือไฟมันก็เผา
ตลอด ไมมคีําวาพอ 

ใหทานทั้งหลายทราบไวเสีย ไมมีใครเกินศาสดาองคเอก จอมปราชญก็อยูที่นั่น คือ
พระพุทธเจา จอมโงอยูกับพวกเรา ใหพากันฟงนะ ความโลภนี่มันจะพาเจาของใหตาย
ดวยกัน เศรษฐียิ่งทกุขมากนะ คือความอยากความทะเยอทะยาน ความหิวโหยนี่มันไมพอ 
ไดมากเทาไรความหิวโหยยิ่งมากๆ เพิ่มเขาไปๆ ตายทิ้งเปลาๆ ถาธรรมแลวพอๆ พอถึง
ขั้นพอแลวทานวา วุสิตํ พฺรหมฺจริยํ กตํ กรณียํ พรหมจรรยไดอยูจบแลว การเสาะแสวงหา
อรรถธรรมมาไดอิ่มเต็มทีแ่ลว พูดงายๆ วาเสร็จ กิจที่ควรทําก็คือการบําเพ็ญธรรม เพื่อนํา
ธรรมเขาสูใจ ชําระกิเลสออกใหหมดสิ้นจากใจ นั่นละ กตํ กรณียํ นาปรํ อิตฺถตฺตายาติ 
ปชานาติ กจิอื่นที่จะทําใหยิ่งกวานี้ไมมี นั่นละ วุสิตํ พฺรหมฺจริยํ เสร็จพอ 

ธรรมมีคําวาพอ ไมไดวิง่เตนหาอะไรดิ้นดีดเหมือนกิเลสพาได ไดเทาไรยิ่งลุกลาม
คือกิเลส มหาเศรษฐียิ่งทุกขมากนะ เศรษฐีกิเลส เศรษฐีเงิน เศรษฐีทอง ทกุขมาก เศรษฐี
ธรรมไมมีทกุข บรมสุขอยูที่เศรษฐีธรรม มหันตทุกขอยูที่เศรษฐีเงิน เศรษฐีทอง ส่ิงของ
ไดมามากนอยนี้ ไมมีคาํวาพอ ตายทิ้งเปลาๆ เพราะฉะนั้นเศรษฐีกับคนทุกขคนจน อยา
เขาใจวาใครมีความสุขตางกัน เศรษฐีนั่นแลมีความทุกขมากยิ่งกวาคนทุกขคนจน มันไม
พอซิ เพราะกิเลสพาหา ถาธรรมพาหาไดมากไดนอยพอๆ สบายๆ นี่ก็พูดใหชัดเจนไดหา
ธรรมมาตั้งแตวันบวช 
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ตั้งหนาหาธรรมจริงๆ ตั้งแตวันบวช บวชวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๗๗ คือวันเรา

บวชกาวเขาสูโบสถวันนั้น ชีวิตจิตใจกิริยามารยาทความเปนอยูทุกอยางที่เคยเปนฆราวาส
ปดทิ้งหมด ใหเปนความเปนอยูของพระในศีลในธรรมตามลําดับลําดา จนกระทั่งมา
ปจจุบันนี้ ความเปนอยูความเคลื่อนไหวไปมาเปนเรื่องของพระของธรรมทัง้น้ัน นี่ก็ปฏิบัติ
มาเสาะแสวงหาธรรมมา ๗๓ ปนี ้ ไดธรรมเปนที่พอใจมา ตั้งแตวันที ่ ๑๕ พฤษภาคม 
๒๔๙๓ นั้นไดธรรมเปนที่พอใจประหนึ่งวาฟาดินถลมที่วัดดอยธรรมเจดียนี่พอ ตัง้แตนั้น
มาแลวไมปรากฏวาไดทํางานเพื่อแกกเิลสตัวใดอีกจนกระทั่งปานนี้ เปนบรมสุขอยูในหัวใจ 
สังขารรางกายมันจะคืบจะคลานไปไมไดชางมัน จิตใจเหาะเหินเดินฟาขามโลกขามสงสาร
ไปไดแลววิตกวิจารณหาอะไร จิตใจขามโลกแลวพอ 

นี่ละธรรมพระพุทธเจาโกหกโลกเหรอ ใครปฏิบัติตามเปนอยางน้ันละ แตกิเลสน้ี
โกหกหรือไมโกหกดเูอา มันหลอกทกุหัวใจละกิเลส มันไมยอมฟงเสียงอรรถเสียงธรรม ให
กิเลสลากไปถูไป พวกเราพวกจมูกขาด กิเลสสนตะพายลากไปจมูกขาด แลวก็เอาหูใหมัน
รอยหูลากอีก สุดทายใหมันเอาเชือกมัดคอลากอกี คอขาด ยังเหลือแตตัวกลิ้งไปเลย กิเลส
ลากคนลากสัตว หลงไปตามมันเทาไรก็เปนแบบนี้แหละ ถาไมหลงเสียอยางเดียวไมถกูลาก 
นี่ละหาธรรมพอ เปดปางๆ ใหทานทั้งหลายฟงอยางที่วาน้ี 

เขาหาอะไรๆ เขาไดอะไรมา หาเงินหาทองไดหาไดสิบเขามาเลาสูกันฟงไดสบายๆ 
หาส่ิงของตางๆ ไดเทาไรมากนอยเขาเลาสูกันฟงๆ ก็เปนธรรมดาของโลกไมมอีะไรแสลง
แทงใจ แตเราหาความดีเอาความดีมาพูดทําไมมันแสลงแทงใจ ถาไมใชพวกเทวทตัเห็น
ธรรมเปนขาศึกเทานั้น ถาอยางนั้นพอใจ นี่เราก็แสวงหามาเทาไรเราพอใจ หยุดการ
แสวงหาธรรม เราไมหาอีกแลวเต็มในหัวใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวหาอะไร นั่น
เรียกวาพอ วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ ผางเขาไปตรงนั้นพอไมหา เรียกวาพอ ธรรมมีความพอ กิเลส
ขาดสะบั้นลงไปแลวไมมขีาศึกในหัวใจ ทานจึงวาหัวใจพระอรหันตหมดขาศึก 

เราจะไดไปละออกเดินทางวันนี้จําเปนอยู กวาจะกลับมาถึงวัดก็คงค่ํา มันหากมีกิจ
ธุระจําเปน พูดนั้นพูดนีร้อบดาน เราจะแบงสันปนสวนใหใครบางเราก็แบงๆ เมื่อสุดวิสัย
แลวก็ไมใหแนะ พอแบงใหๆๆ 

(นักเรียนอุดรพิทยทั้งหญงิทั้งชาย ๔๓ คน มีครู ๒ คน ถวายปจจัยหลวงตา 
๑,๗๑๘ บาท) เออ อุดรพิทย เรียนตั้งใจปฏิบัติมีธรรมในใจ นักเรียนก็เปนนักเรียนที่
สุภาพออนโยนเปนที่นาเคารพหรือนาเมตตาสงสาร ความรูเปนเครื่องประดับความดีของ
เรา ถาเราเปนคนดีความรูก็เปนของศักดิ์สิทธิด์ ี ถาเปนคนชั่วความรูทั้งหลายก็เปนไฟเผา
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ตัวไมเกิดประโยชนอะไร การสรางตัวเองใหเปนคนดีนี้สรางยากอยู การเรียนรูเรียนไดชั้น
นั้นชั้นนี้จนกระทั่งดอกเตอรดอกเต เห็นไหมละ หลวงตาบัวไดดอกเตอรสองดอกเตอรของ
เลนเมื่อไร อวดเสียบางวันนี้ ดอกเตอรรามคําแหงแหงหนึ่ง ไดดอกเตอร
มหาวิทยาลัยขอนแกนแหงหนึ่ง ของเลนหรือหลวงตา ป.๓ ฟาดดอกเตอรเสียสอง
ดอกเตอร ดซูิลูกหลาน นานๆ พูดอยางน้ันแหละ 

เขาใหดอกเตอรเรา ไปสอนที่มหาวิทยาลยัรามคําแหงเขาใหดอกเตอรเรา เอา
ดอกเตอรมามอบถึงวัดเลย เครื่องหมายดอกเตอรอยูขางบน มีพยานไปดู พวกนีเ้ปน
ดอกเตอรดอกเตไมมีพยานเรามีพยาน เราเกงกวาดอกเตอรทัง้หลายอีกเขาใจไหม 
ดอกเตอรอยูถึงสอง ดอกเตอรมหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยรามคําแหงเขาเอามาให
อยูตูนั้นแหละ เขามาเองเขาจัดเขาทําเอง หลวงตาบัวนี้เฉยเปนเหมือนหมาปลอยหํา เฉย
เลยไมไดสนใจอะไรก็ดี เขาวาอะไรก็วาไปตามเขาเฉยๆ มันพอในหัวใจแลวไมมีอะไรเสมอ
ดวยความพอ พอในหัวใจพออยางเลศิเลอ เอาอะไรมาใสตกปบๆ ไมวานินทาสรรเสริญตก
ออกหมด ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาธรรมชาตินั้น นั่นเรียกวาปลอยแลวปลอยโลกปลอยสงสาร
ปลอยอยางนั้น ใหพร 
 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

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

