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“ตองปฏิบัติตามความละเอียดของธรรม” 
 

 วันน้ีหายใจโลงต้ังแตเชา มีผูใจบุญมหากุศลมาหนุนอยางปุบปบเลย ซึ่งทานผูนี้
ก็เคยมีบุญมีคุณตอวัดเรามามากตอมาก ไมอาจจะพรรณนาไดเลย แลวก็ไมคาดไมฝน
วาจะโผงผางขึ้นมา ใสตูมเดียวเลย พอ เหลือไปเลย เราเลยหายใจโลงตั้งแตบัดนั้นจน
กระทั่งปานนี ้ยังไมหาย ยังโลงตลอดอยูนะ พอใจอยางยิ่ง เต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มตาม
ความสัตยความจริงที่ไดตั้งเอาไว เปนความมั่นหมายหรือมุงหมายอยางยิ่งในจุดนี ้ พอ
ดีตังปกน่ีก็ใสเขามาอีก ๒๐๐ ดอลล มาเพิม่อีก มันพอแลวเราไมเอา จุดของเราตั้งอยู
ตรงนี้ เราวา ตองมีคําวาพอซิ  

นี่ตั้งจุดไว ๓๐๐,๐๐๐ ดอลล นี่ได ๓๐๐,๐๐๐ ดอลลแลวในขณะท่ีต้ังลงจุดน้ี นี่
มันเลยมาอีก ๒๐๐ ดอลล เอากลับคืนไมเอา เราวางั้น ทางน้ันก็แกเกงสมกับเปนแมคา
ใหญอยูนะ แกทีไรเราแพทุกทีแปลกอยู บอกวา เม่ือมันพอแลว เอามาถวายเพ่ืองวด
หนา งวดน้ีไมใหแลวแหละ ใหงวดหนา เขาทาดี เราแพทุกที 

เรียกวาเราพอใจเต็มที่เลยนะ เก่ียวกับเรือ่งดอลลาร ๓๐๐,๐๐๐ เมือ่เชาน้ี มี
ทานผูใจบุญมาปลดเปลื้องผางเดียว ใจโลงเลย เขาในจุดนั้นผึงทันท ีเพราะจุดนี้เปนจุด
ที่เราตองการอยางยิ่งแลว ในเวลาท่ีจะมอบทองคํา ๕๐๐ กิโลน้ี เปนสิ่งที่ควรอยางยิ่งก็
คือ ดอลลาร ๓๐๐,๐๐๐ ดอลล จึงไดประกาศรบกวนพี่นองทั้งหลายตลอดมา ยิ่งจวน
วันเทาไร ตั้งแตเมื่อวานนี้ขึ้นมา เอาหนักเขา ๆ จนถึงตอนเชาเม่ือเชา เอาหนัก เนน
หนักในจุด ๓๐๐,๐๐๐ แลวทําไมยังขาดอยู ทําใหวิตกวิจารณในใจ ยังไงนา มันเปนอยู
ในจิตน้ี พูดอะไรไมถูก  

สักเด๋ียวก็ผางผึงเขามา ตูมเขาไปเลย ๓๐๐,๐๐๐ กวาไปเลย เราพอใจ โลงผึง
เลยทีเดียวที่นี่ ตั้งแตบัดนั้นมาจนกระทั่งปานนี้ยังโลงอยูตลอด ยังจะโลงไปอีกถึงเวลา
มอบเช็ค ๓๐๐,๐๐๐ ดอลล กับทองคํา ๕๐๐ กิโลน้ี เปนที่ยุติเปนพักหนึ่งไป นอกจาก
นั้นก็จะเก็บเศษเก็บเลยตอไป คือจะดีใจ ยินดีไปเร่ือย ๆ เรียกวาเก็บเศษเก็บเลยไป
เรื่อย ๆ สวนใหญเอาแลว เต็มอิ่มแลว ทีนี้คอยเก็บเศษเก็บเลยไปเรื่อย ๆ เต็มภูมิเลย
ในความต้ังใจของหลวงตาคราวน้ี จวนเทาไรย่ิงตั้งจุดใหญเรา ถาไดอยางน้ีแลวเหมาะ
สมอยางยิ่ง เปนท่ีภาคภูมิใจในตัวเอง 
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แลวพอดีก็มีทานผูใจบุญมาสนองผางทันที ก็ปงขึ้น วันน้ีเรียกวา เสวยสุขไปทั้ง
วันแหละวันน้ี เสวยสุขกับบรรดาพ่ีนองชาวไทยท้ังหลายท่ีไดดอลลารมาเต็มจํานวนของ
เราที่ตองการวันนี้ ตะก้ีน้ีผูวาการธนาคารชาติก็พูดกับพระมาอีก หากวาดอลลารจะได
เพ่ิมข้ึนมาอีกจากจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ น้ีแลว ก็มอบได วาง้ันนะ คอยเขียนเช็คสงมาที
หลังก็ได เราก็รับทราบไว แตคงไมมอบแหละคราวนี้ เพราะเราจะตั้งตนไปใหมเรื่อยไป
เลย จะไมมอบ ทางน้ันเปดโอกาสให เราจะมอบก็ได ไมมอบก็ได จึงเอียงไปทางที่วา
เราจะเก็บสั่งสมตอไปเลย คราวหนาก็ตูมอีก ๆ เปนพัก ๆ อยางน้ี 

ตอไปนี้เราจะคํานวณทองคําที่ไดมาใหม คํานวณเขากับเงินบัญชีกฐินนะ ที่มีอยู
แลวเวลาน้ีแนนอนก็ ๗๖ ลานบาทแลว คือจาํนวน ๗๖ ลานน้ี เราก็คอยบวกกับทองคํา
ที่ไดมา เม่ือครบจาํนวน ๕๐๐ กิโลเมื่อไรเราก็มอบ มอบครั้งละ ๕๐๐ กิโล ดังประกาศ
ใหพ่ีนองท้ังหลายทราบแลว วาตั้งแตนี้ตอไปมอบแตละครั้งใหได ๕๐๐ กิโล สวน
ดอลลารไดแคไหนก็เอา เคียงขางกันไปน่ันแหละ สําหรับทองคําใหได ๕๐๐ กิโล เปน
ลําดับ พอครั้งที่สองก็ ๑ ตัน ใหไดถึง ๑๐ ตัน อันนี้เราจะหายใจโลงครอบประเทศไทย
เราเลยนะ โลงไปหมดเลย โลงตลอดไปอีกดวย ไมใชโลงเปนวรรคเปนตอนนะ 

เพราะเราไดตั้งความมุงหมายไวสําหรับพี่นองชาวไทย อยางเต็มหัวใจเราแลว 
เราถึงไดขึ้นเวท ีชวยเหลือเต็มกําลังความสามารถ ทุมลงหมด มีเทาไร ๆ เปนหมด คิด
ดูซิพี่นองทั้งหลาย เชื่อไดหรือไมวา ใครที่เปนจุดสวนรวม รับสมบัติสวนรวมไว จะมาก
นอยเพียงไรก็ตาม ที่ไมมีรั่วไหลแตกซึม ตองมีไมมากก็นอย แตสําหรับหลวงตาน้ีช้ีน้ิว
เลย ฟงซินะ มีความเมตตาตอประเทศชาติบานเมืองขนาดไหน บาทหนึ่งเราไมเคยแตะ 
พิถีพิถันทุกบาททุกสตางคจะจายไปทางไหนตองมีเหตุมีผลทุกอยาง ที่จะสุมสี่สุมหาไม
ไดเด็ดขาดเรา ใครมายุงเราไมได  

เพราะฉะนั้นเราจึงถือบัญชีแตผูเดียว บัญชีเหลาน้ีอยูกับเราหมด จะจายแตละ
ครั้งก็ทราบทั่วถึงกันหมดๆ อันใดที่จะไปชวยไดทางไหนๆ นี้ก็ออกเปนเช็ค ๆ ไปตาม
เหตุตามผล เราทําแบบนี้ทั้งนั้น ที่จะมีเจตนาหยิบเอาของพี่นองทั้งหลายดวยเจตนาไม
บริสุทธิ์นี้แมบาทเดียวไมมีเลย เราบรสุิทธ์ิถึงขนาดน้ันกับพ่ีนองชาวไทยเรา ดวยความ
เมตตาครอบอยูดวย จึงละเอียดเขาไปอีก ไมใชเรื่องเล็กนอยนะเรื่องคนไทยทั้งชาต ิจม
ก็จมกันทั้งชาต ิมีอยางเหรอ ฟงซิ ฟนฟูก็ฟนฟูเปนสงบสุขแนนหนามั่นคงกันทั้งชาติ ถา
จมก็จมกันทั้งชาติ ไมใชเรื่องเล็กนอย  

เราจึงถือเปนเรื่องใหญโตมากทีเดียว ถึงกับตองตะโกนออกมาเลยทีเดียว โห
เมืองไทยนี้จะมาจมเสียคราวนี้เชียวเหรอ ปู ยา ตา ยาย พาถอพาพายมาจนกระท่ัง
ปานน้ี พอเปนพอไป สงบงบเงียบมาโดยลําดับ ไมเคยมีเรื่องมีราวอะไร ถึงกับจะลมจม



 ๓

อยางท่ีเปนอยูเวลาน้ี เพราะเราไปคนเอาบัญชีใหญมา ไมใชธรรมดานะ ติดหน้ีติดสิน
เขาเทาไร ๆ เอามาไล ดูแลว โถ ตายเลยวะ มันถึงไดดีดกันอยางเต็มที่ละซ ิ ก็คอยเบา
ไป คอยโลงใจเปนลําดับลําดา จากบรรดาพี่นองชาวไทยเราทั้งชาติที่มีความรักชาติ มี
ความเสียสละดวยความพรอมเพรียงสามัคคีกัน นี่ละแสดงเปนผลแหงน้ําใจของพี่นอง
ท้ังหลายออกมาเปนเน้ือเปนหนังเปนตนเปนตัวข้ึนมาเรือ่ย ๆ แตกก่ิงแตกกานชุมเย็น
ไปเรื่อย ๆ อยางน้ี  

นี่ละคือความพรอมเพรียงสามัคคี เปนปกแผนแนนหนาข้ึนไดอยางน้ีเอง ถา
ความแตกราว ความแตกแยกไมไดนะฉิบหายหมด เหมือนอยางเราปลูกบานสักก่ีช้ัน 
เอาไมขีดไฟกานเดียวจอเขาไปเทานั้นพังหมดเลย น่ันความแตกราว กานหน่ึงหรือสอง
กานพังไดทั้งนั้นไมสงสัยเลย นี้ดวยความพรอมเพรียงสามัคคีกัน ก็เปนเนื้อเปนหนังขึ้น
มาอยางน้ีแหละ 

วันน้ีไปทางนครนายก ไปปราจนีแตไมเขาปราจีน หักเขาเขาใหญ แลวไปซ้ือเอา
สิ่งของอะไร ๆ ในนครนายก เต็มรถสองคันเลย เอาไปแจกพวกที่อยูดานขึ้นไป คือ
พวกเหลาน้ีเปนพวกรักษาดาน คือสมบัติของชาติ ถาเปนเรือ่งสวนรวมแลวเราสนใจ
มากนะ คือสมบัติของชาติ ทานเหลาน้ีรักษาสมบัติของชาติเอาไว เราจึงไปทีไรก็ตองซื้อ
ของเต็มรถ กําหนดไวเรียบรอยมีก่ีครอบครัว น่ีก็ทราบวามี ๑๒ ครอบครัว เราจดัทุกส่ิง
ทุกอยางใหครบหมด พอดีเต็มรถสองคัน แลวก็ไปมอบให แลวออกมาทางปากชอง ทุก
ครั้งที่เราไปเราไปมอบใหเลย 

ทางเพชรบูรณก็มีอยู ๒ ดาน น้ีก็ดานวนอุทยานรักษาสมบัติของชาติเหมือนกัน 
พวกสัตวปาก็เต็ม เพราะไมมีใครไปแตะตอง เขามีดานรักษาตรวจตราคนผานไปมา นี้
เราก็ใหเปนประจําเดือนมาแลวนะ ตั้งแตเราสรางตึกใหโรงพยาบาลหลมสัก เราผานไป
ผานมาดูสภาพของดานท่ีเปนอยู เปนยังไง ๆ แลวก็ผานไปผานมา ไปดูตึกดวย ไปมา
อยูเรื่อย แลวก็เลยสงเคราะหต้ังแตบัดน้ันเร่ือยมา ดูเหมือนจะถึง ๗ ปแลวม้ัง จากน้ัน
มาเราก็ใหเดือนละหนทุกเดือน พอครบเดือนหรือเลยไปบางเล็กนอย เราก็ตั้งใจไป
มอบใหเลย มอบใหดานน้ีเทาน้ัน มอบใหดานน้ันเทาน้ัน ตามจาํนวนของครอบครัวใน
ดานวามีก่ีครอบครัว รวมแลวเปนเทาไรเราจัดใหพรอมหมดเลย  

ปจจัยก็ใหครอบครัวละ ๕๐๐ เราไมมีมาก เราก็ใหเทาน้ัน ๕๐๐ ตลอดมา สวน
เด็กมีก่ีคนใหคนละ ๑๐๐ สวนขาวสารก็คนละถุง เพราะมันเต็มรถพอดีกับจํานวนคน 
คนละถุง ๆ ละ ๑๒ กิโล นํ้าตาลก็ไมมีมาก ใหครอบครัวละ ๑ กิโล ขาวสาร ๑ ถุง 
ปจจัย ๕๐๐ บาททกุครอบครัว สวนเด็กมีจํานวนเทาไรใหคนละรอย ๆ นี่เปนประจํามา 
เมื่อเร็ว ๆ นี้ก็ไดสราง โอย หมดไปแยะเหมือนกัน เพราะเราก็ชวยเขามานาน เขาก็คงรู
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นิสัยเรา มิหนําซํ้าก็รูเก่ียวกับชวยชาติบานเมืองดวย ออกทางทีวีเขาก็ดูในทีวีทุกวัน เขา
ไมรูวาเราเปนยังไง เราไมเคยแสดงตนนะ  

จนกระทั่งเขาเห็นในทีว ีเขาถึงวาหลวงตาองคน้ี เขาชี้เลย เขาถึงมารูเราที่เขาเห็น
ในทีวีนะ ที่เขาจะรูเราวาเปนยังไงเขาไมรู เพราะเราไมสนใจกับเรื่องโลกเรื่องสงสาร เรา
ชวยดวยความเมตตาสงสารดวย ชวยดวยความเปนธรรมทั้งนั้น พอไปถึงจอดรถบางที
ไมลงรถ ใหขนของออกตามจาํนวนน้ี สั่งใหเขาจัดการตามที่เราสั่งเรียบรอยแลว จาก
นั้นก็ผานปงไปเลย ไปถึงดานนูนก็จัดอยางน้ันๆ ลงหมดเรียบรอยแลวกลับเลย เราไม
ไปธุระอะไร ไปธุระนี้โดยเฉพาะ ทีนี้เมื่อไปนานเขา ๆ เขาก็คงจะรูจักนิสัย พรอมกับที่
เขาเห็นในทีวีวาเรากําลังทําประโยชนเพื่อโลกอยู เฉพาะอยางยิ่งคือชาติไทยเราอยู เขา
จึง โอย องคน้ีเอง ๆ เราก็เฉยตามเดิมนั่นแหละ 

จากน้ันเขาก็เลยขอนํ้าบาดาล เจาะน้ําบาดาลเพราะน้ํานี้ใชไมไดเลย ลําบากลํา
บนมาก ขอไฟฟาแรงสูงลงมาที่ดานนั้น ขอบานพักตํารวจ เปน ๓ แลวนะ แลวก็หองนํ้า 
เราก็ให ๖ หองไปเลย  ตูยามตํารวจท่ีเขาเฝาดานมันเสียหายหมด แหลกเหลวไปหมด 
เราใหเสร็จเรียบรอย ตูยามตํารวจเขาก็พังลงหมดเลย เอาใหมทั้งหมด ยังเหลือแตโครง
กระดูก คืออิฐท่ีกอไวเปนผนังข้ึนมา นอกนั้นพังออกหมดเลย อันไหนที่เปนเหล็กเปน
หลาเหลือไว สรางใหใหมหมดเลย จากน้ันเขาก็ทําโรงรถไปอีกดวยนะ โรงรถก็สวยงาม 
นี่เราใหหมดเลย เวลาใหใหอยางง้ันนะ 

ทางนูนเขาก็ขอ ขอเราก็ยังไมให เพราะเราไมมี เราหมดแลว มีเทาไรก็มาทุม
ดานน้ันหมดแลว ดานน้ีไมมีเอาไวอยางง้ันกอนนะ เลยยังไมให สวนดานน้ีใหเรียบรอย
แลว หมดไปลานกวา ๆ นะ ท่ีวาท้ังหมดน้ีก็ลานกวา ๆ อยางน้ีละชวยมาตลอด การชวย
โลกน่ีเราไมไดชวยเฉพาะเราออกชวยชาติบานเมืองนะ ตั้งแตเราเริ่มสรางวัดมา จะพูด
วาเปนตามอัธยาศัยของเราก็ไมผิด เพราะเราชวยอยางนั้นมา เงินเราไมเคยเก็บ มีเทาไร 
ๆ เราไมเคยเก็บ ออกเลย เริ่มตั้งแตคนทุกขคนจน คนไขพวกอนาถามาขอพึ่งเรา เราก็
รับเปนคนไขของเราทั้งหมด ใครมาจากจังหวัดไหนก็ตาม เขาขอมา เรารับเปนคนไข
ของเรา ๆ จายเงินใหทั้งหมดเลยนะ ไมวาแตเมืองอุดร จังหวัดอ่ืนก็เหมือนกัน เวลาจํา
เปนเขามาติดตอ มอบกับหมอเลยวาใหเปนคนไขของเรา เราจายใหทุกบาททุกสตางค 
เปนอยางนั้นตลอดมา  

และสถานสงเคราะหตาง ๆ แลวก็กาวขึ้นโรงร่ําโรงเรียน โรงเรียนนี้ไมทราบวากี่
สิบหลัง เราสรางมาต้ังแตนูนนะ ไมใชมาสรางเฉพาะเราชวยชาตินี่นะ เงินนี้หมดตัวมา
ตลอด ๆ อยางน้ันเลย โรงเรียนนี้โอยหลายสิบหลังนะไมใชธรรมดา โรงเรียนราคาไมสูง
เทากับตึกโรงพยาบาล โรงเรียนอยางมากนาจะไมเลย ๔ ลาน เชนหลังยาว หลังใหญ
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เปนสองชั้นหรืออะไรนี้จะมากก็ดูเหมือนไมเคยเลย ๔ ลาน โรงเรียนนะ แตตึกโรง
พยาบาลน้ีอยางนอยตอง ๔ ลานขึ้นไป นั่นฟงซ ิพอตึกปบหลังหน่ึงน้ีอยางนอยตองเปน 
๔ ลานขึ้นไปเลย เรื่อยถึง ๑๐ ลาน ๑๐ กวาลานตลอด  

เชนอยางหลมสัก ๑๕ ลาน ฟงซินะ ตึกใหญ ๓ ช้ันกลาย ๆ ช้ัน ๓ เขามีดอกไม
อะไรขางบน สองช้ันเปนช้ันท่ีทํางานยาวเหยียด จากน้ันปลูกบานใหสองหลังอีก แลว
สรางสะพานตั้งแตหลังนี้ที่อยูไกล ๆ ตึกหลังน้ี มันวางตรงนั้น ตรงที่วางนี้เปนสระใหญ
มากทีเดียว ก็มีวางเทานั้นที่จะสรางตึก เราก็ใหหมด โกยภูเขามาสักก่ีลูกไมทราบละทุม
ลงไปในสระใหญจนเต็มหมด รถบดเต็มเหนี่ยว ๆ ตลอด จนกระท่ังเรยีบรอยแลวปลูก
ตึกข้ึนมาท่ีน่ัน แลวสรางสะพานใหจากน้ีถึงนูนเลย สะพานคอนกรีต สรางตึกแลวก็มุง
ไปพรอม รวมทั้งหมดมันจึงเปน ๑๕ ลาน ฟงซินะ  

เราสรางมาตลอด ตึกโรงพยาบาลโอยไมทราบก่ีสิบหลังนะ หลังใหญ ๆ ท้ังน้ัน 
เพราะฉะนั้นจึงตั้งวา อยางนอยตึกโรงพยาบาลน้ีตองต้ัง ๔ ลานขึ้นไป พอตั้งปุบตอง ๔ 
ลาน สวนโรงเรียนนี้อยางมากก็ไมเห็นเลย ๔ ลาน เชน ตึกโรงเรียนหลังใหญ ๆ เปน ๒ 
ช้ันยาว ๆ น้ี เขาขออะไร ๆ บางรวมแลวเปน ๔ ลานเทานั้นไมเห็นเลย สวนตึกโรง
พยาบาลน้ีโหยมาก แลวสวนมากปลูกท่ีไหน สรางที่ไหน เขาจะขออะไรแฝงเขามานั่น
แหละ ขอเราก็ใหหมดนะ นั่นละรวมเขาไปมันก็มากขึ้น ๆ อยางน้ี เราชวยโลกเราชวย
อยางน้ีตลอดมา  

เราไมเอาอะไร เมตตาสงสารโลก สมบัติเงินทองไมใหเก็บ บิณฑบาตวันหน่ึง ๆ 
กินใหตายมันก็ตาย เต็มบาตร ๆ ไมทราบวาก่ีบาตร ผูท่ีอดอยากขาดแคลนมีอยูมาก
มาย ก็ตองมองกัน น่ีละท่ีออกตลอดเวลา โอย เราชวยโลกมนัหลายแบบหลายฉบับนะ 
ไมใชชวยดังที่กลาวมาเพียงเทานี้นะ โรงพยาบาลซ้ือท่ีท้ังแบงซ้ือ ทั้งซื้อใหหมด แบงไป
ทุกแหงทุกหน ขยายท่ีใหโรงพยาบาลหลายแหงตอหลายแหง อันน้ีก็เหมือนกัน เปน
อยางงั้น อะไรมีความจําเปนชวย แมแตวัด ถามีความจําเปนก็ซื้อเพิ่มเติมให อยางน้ัน
แหละ เราจึงไมมีเงิน เรื่องเงินไมมีแหละ  

คนทั้งโลกเขาจะมองเรานี้วาเปนมหาเศรษฐี หลวงตาบัวนะ เพราะมีคนเคารพ
นับถือมาก วันหน่ึง ๆ เงินเขามาเทาไรๆ มันก็เห็นท่ัวหนากัน คนน้ันเทาน้ัน คนน้ีเทาน้ี 
ไดวันน้ันเทาน้ัน ๆ เขาก็เห็นท่ัวหนากัน โห วันนี้ทานไดเงินมาก วันน้ันทานก็ไดมาก วัน
นี้ทานก็ไดมาก เขาก็มานับเอาตรงน้ีละซิ บทเวลาเราจายเช็คเขาไมเห็น เขาใจไหม 
เพียงแตละฉบับก่ีแสน ฟาดเปนก่ีลานเขาไป เขาไมเห็นอันนี้เขาจึงชี้เราอยูนูนบนจรวด
ดาวเทียม มหาเศรษฐีอยูนูน แตตัวเราเองอยูใตกนนรกดวยความทุกข เปนอยางง้ันนะ 
ใครจะมาคาดเรานี่คาดไมไดนะ  
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เราไมเคยสนใจกับการเงินการทองแตไหนแตไรมา นอกจากอรรถจากธรรมและ
การสงเคราะหโลกเทานั้น มันจึงเปนมาตามนิสัยของเรา ไมไดเสกสรรปนยอนะ ไมมี
อะไรมาเตือนใหเราไดชวยอยางง้ันไมมี หากเปนอยางงั้นของเราเองเรื่อยมาอยางนี ้ชวย
โลกชวยตลอด จึงไมมีอะไรติดเนื้อติดตัว มิหนําซํ้าก็ยังประกาศไวแลวในพินัยกรรม 
เวลาเราตายแลวน้ัน ใหเอาพินัยกรรมเราพิมพเรียบรอยแลว ใหผูพิพากษา นัก
กฎหมายมาตรวจดูพินัยกรรมวาเรียบรอยสมบูรณแบบเต็มท่ีแลว อานใหฟงอยาง
ชัดเจน รับรองกันหมดวาถูกตองแลว บอกพระไวดวย เวลาตายน่ีพินัยกรรมผมอยู
ในตู ใหมาคนอานดูและใหปฏิบัติตามน้ัน คําวาปฏิบัติตามน้ันคืออะไร เราตายแลว
มีผูมาบริจาคทําบุญใหทานในการเผาศพเรา เงินท้ังหมดท่ีไดมาน้ีใหต้ังคณะ
กรรมการเก็บหอมรอมริบ ไมใหร่ัวไหลแตกซึมไปไหนเลย อยางเรียบรอยแลวนํา
เงินจํานวนน้ีไปซ้ือทองคําเขาคลังหลวงใหหมด เราบอกอยางน้ีในพินัยกรรม สวน
เราจะเผาดวยไฟ จะไมเผาดวยเงิน เราบอกเทาน้ันเอง พูดเทานั้น ก็อยูในน้ัน พอ
ตายแลวงัดอันน้ีออกมาอานและปฏิบัติตามน้ัน ไมใหทําหรูหราฟูฟา อยางเมรุเราก็
ทําไวแลวเรียบรอยเพ่ือกันความหรูหราฟูฟาท่ีไมเกิดประโยชนอะไรน้ันแหละ เพราะ
โลกทั้งหลายเวลาตายแลวโอยหรูหราฟูฟา ทําอะไรไมเห็นไดหนาไดหลัง หาสาระก็ไม
ได เหตุผลก็ไมมี นี้เราทําดวยเหตุผล อยางเมรุเราก็จัดไวเรียบรอยแลว จะเผาเราตรง
น้ัน   

เพราะฉะนั้นสมบัติเงินทองใครมาบริจาคเรา จึงขนเขาไปซ้ือทองคําเขาสูคลัง
หลวงใหหมด ใหสมเจตนาของเราไดชวยชาติเต็มกําลังความสามารถ ทั้งเวลามีชีวิตอยู 
ท้ังเวลาตายก็มอบศพใหเลย ความหมายวาง้ัน เอาใหเต็มเหนี่ยว นี่ละเรื่องราวมันเปน
อยางง้ันนะ สําหรับผูท่ีอยูใกลชิดติดพันกับเราไมไดสงสัยแหละเร่ืองเหลาน้ีนะการเงิน
การทอง พระเณรพูดอยางตรงไปตรงมาเลย อยูขางนอกน้ีใครก็รํ่าลือกันวาหลวงตาบัว
ดุ ๆ พระเณรท้ังหลายก็เหมือนกันวาดุ ๆ เขาไปแลวไดไลหนี มันไมยอมหนีนะซิ  

ใครมาก็ไหลเขาไป ไมยอมหนีๆ บางองคถึง ๓๐ ปก็มีตองไลออก ใหคนอ่ืนเขา
มาอยูบางซี หูม ีตาม ีใจมี มีความมุงมั่นตออรรถตอธรรมดวยกัน มาเพ่ือศึกษาดวยกัน 
แลวไหนจะมีแตหูตาของเราอยางเดียวเหรอ คนอ่ืนก็มีหัวใจก็มี ก็ตองเปล่ียนกันบาง 
ถายเทกันบาง ไลองคนั้นไป ไลองคนี้ไป เอารับทางน้ีมาใหม นี่ละที่วาด ุๆ เขาใจไหม
ละ ครั้นเวลาเขาไปแลวไมเห็นองคไหนไป มีตั้งแตไดไลออกทั้งนั้น เวลาเขาถึงน้ันแลว
เปนยังไงเปนอยางนั้น เพราะเราปฏิบัติตอโลกสงสารท้ังภายในภายนอก ภายในคือพระ
เณร ภายนอกคือประชาชน จะมีธรรมเปนแบบเปนฉบับ ไมเคลื่อนคลาดจากอรรถจาก
ธรรมไปเลยทีเดียว  
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การปฏิบัติตามอรรถตามธรรม ผูที่มุงอรรถมุงธรรมอยูแลวทําไมจะไมเขาใจ
อยางสนิทติดใจตัวเองละ น่ัน นี่แหละที่พระมาทั้งหลาย สวนมากมาแลวไมอยากออก 
อยูในน้ัน มาเทาไรก็อยูอยางงั้นเปนประจําๆ เดี๋ยวนี้เกือบ ๔๐ ปก็มีอยูน้ีแหละ เชน 
อยางทานปญญาเปนพระชาวอังกฤษนี้ก็มาตั้งแตป ๒๕๐๖ จนกระทั่งปานนี้ ทานเชอรี ่
๒๕๐๗ จากน้ันทานด๊ิกก็มาน้ีต้ัง ๒๐ กวาปม้ัง พ่ึงขยับขยายออกไปหาภาวนาอยูตามปา 
มันก็อยูในบริเวณพระวัดน้ีแหละ แลวเวลานี้พระฝรั่งอยูนั้นเยอะหลายประเทศอยูนั้น 
เราก็อนุโลมบาง พระฝรั่งมีหลายองค สวนมากองคไหนมาอยู ไมวาฝรั่งไมวาพระไทย
ไมยอมหนี  

สวนมากตองไดเผดียง น่ีอยูพอสมควรแลวนะ ใหเห็นใจคนอ่ืนบางนะ ให
เตรียม ที่ไหนสงบสงัดใหไปหา น่ีสอนเพ่ือความสงัด สอนเพ่ือความพากความเพียร ที่
ไหนเปนท่ีสะดวกสบายในการประกอบความพากเพียรใหไปสถานท่ีน่ัน ใหสมเจตนาที่
สอน เราสอนอยางไร พระเณรก็เขาใจแลวนี่นะ น่ีระบายออกเร่ือย ๆ ไมมีนะที่วา พระ
เณรทีไ่ปอยูกับเราท่ีวาดุวาดา เขาไปแลวอยูไมได ทานดุทานดา หนีเพราะความดุดา
ของทานโดยหาเหตุผลอยางนี้เรียกวาไมม ี ตลอดประชาชนญาติโยม ก็สอนคนใหดี ไม
วาขางนอกขางในท่ีเขามาเก่ียวของก็เพ่ือความดิบความดี อันใดผิดถูกประการใดก็ตอง
วากันสอนกัน ควรหนักก็หนัก ควรเบาก็เบา มันเปนธรรมดาอยางนั้น 

วัดน้ีใครก็รํ่าลือกันอยางน้ันวาหลวงตาน้ีดุ ๆ แตคร้ันเวลาเขาไปอยูแลวก็เปน
อยางน้ันแหละ พอพูดอยางนี้เรายังระลึกไดที่เคยเลาใหฟง พระเณรกลัวเรานี่กลัวมาก 
แตไมยอมหนีน่ีซิสําคัญนะ เราจะยกตัวอยางใหฟงนะ ครัวตมน้ํารอน ฉันนํ้ารอนโกโก
กาแฟ เราก็เห็นแลวครัวน้ัน เราออกมาจากกุฏิเดินมานูน ฉากมาทางหนาศาลา ไมได
มาใกล ๆ นะ มาตนคอ มีประตูสองชอง อันหน่ึงออกมาตรงศาลา อันหน่ึงออกมาทาง
นูน ตอนบาย ๆ เราก็ออกมาทางนูน เราจะออกไปดูนั้นดูนี้ดังที่เคยไป ไปไหนตองสอด
สองดูนั้นดูนี ้ไมดีตรงไหนมาก็เตือน ไปดูเรียบรอยแลวก็มาเตือน บอกตรงนั้นตรงนี้  

พอเราโผลมาทางนูน พอดีพระเณรทานฉันนํ้ารอนนํ้าชาอยูท่ีโรงนํ้ารอน มอง
เห็นเราเทานั้น โหย เผนเลยเชียวนะ พวกแกวโกโกกาแฟต้ังอยูตามน้ันเตะนํ้าสาด
กระจัดกระจาย เปดหนีเลยนะ ไมไดมองดูเลย เตะลมแลวไปเลย ถาวากลัวก็กลัวอยาง
น้ีแหละ เราก็ไปของเราดูนํ้าบอ ดูท่ีน่ันท่ีน่ีเสร็จแลวก็ข้ึนมาชองน้ีแหละ มาชองโรงน้ํา
รอน มีพระเหลืออยูน้ัน ๒ องค นอกน้ันหายหมดเลย ทีแรกเรามองมามืดตื้อนั่งอยูนั้น
นะ แตเวลาเรากลับทีหลังยังเหลือพระ ๒ องค เห็นแตพวกแกวท้ิงเกล่ือนอยูตามน้ัน 
พวกโกโกกาแฟไหลสาดกระจาย เพราะมันเตะลม ๆ ไปเลย เอาทําไมทั้งกินทั้งเทอยาง
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น้ีละ ทําอะไรกัน เราวางัน้นะ โอย พระทานมองเห็นทานอาจารยทานกลัวทานเลยโดด
ไปเลย เตะแกวอะไรทานไมมองด ูทานไปเลย วาง้ันนะ 

กลัวอยางน้ีก็ไมมีเหตุมีผล เอาอีกแลวนะ กลัวตองมีเหตุมีผลมันถึงถูก กลวั
แบบนี้ใชไมได เราวางั้น เราก็สอนในเร่ืองกลัว กลัวก็ดี กลาก็ดี ใหมีเหตุมีผลจึงเรียก
วาธรรม กลัวเฉย ๆ ไมมีเหตุมีผลไมเรียกวาธรรม กลาแบบหนาดานกลายเปนนัก
เลงโตไปก็ได คําวากลา กลาอยางนักเลงโต กลัวกลัวขี้ขลาดใชไมได สอนอีกอันน้ีก็ดี นี่
พูดถึงเรื่องพระกลัว เผนอยางง้ันละ แตไมยอมหนี มันสําคัญอันน้ี จนกระทั่งทุกวันนี ้
ทุกวันน้ีไปท่ีไหนเขาลบลายหมดแลวแหละ ไมมีเหลือท่ีวาหลวงตาบัวดุๆ ไปนี้มีแตพวก
ลูกศิษยลูกหา มันไปลบลายหมด มันเปนหลังหมีหลังดําไปเลย ไมมีลวดลายนะเดี๋ยวนี้ 
เขาไปลบลายหมดแลว ดุเทาไรมันยิ่งคลานเขามา มันลบลาย มันเปนอยางน้ันเด๋ียวน้ี 

แตกอนเปนอีกอยางหน่ึง แลวประกอบกับการอนุโลมตาม เปนข้ันเปนตอนลง
มา แตลวดลายท่ีเปนลวดลายเดิมน้ันไมลบ ถาควรดุเอาทันที ถาควรอนุโลมก็หลับหู
หลับตาไปอยางง้ันก็มี ถาควรที่จะลืม หาตาก็ลืมพรอมกันหมดอยางน้ีก็มี ใสเปรี้ยง ๆ 
เลย มันแลวแตเหตุการณ น่ีเราพูดถึงการแนะนําส่ังสอน สําหรับพระวัดปาบานตาดน้ี 
ขางนอกก็วาดุวาดาอยางง้ัน แตเวลาเขาไปแลวเปนอยางน้ันนะ ความจริงเปนอยางนี้
แหละ ใครไปไมยอมหนีพระเต็มไปหมดเลย อยางทานสุดใจดูเหมือนตั้งแต ๒๕๑๗ ละ
มั้ง มีแตพวก ๒๐ ปขึ้นไปหา ๓๐ ปเต็มอยูในวัดเด๋ียวน้ี ไมยอมหนีไปไหน เต็มอยูน้ัน 
ไมใชนอย ๆ ที่อยูกับเรา  

พระฝร่ังถาใครมาอยูแลวไมอยากหนีเหมือนกัน อยางทานเชอรี่ก็ป ๐๗ ทาน
ปญญา ๐๖ ทานด๊ิกดูเหมือนจะ ๒๐ กวาป ถึงไดออกไปจําพรรษาอยูที่นั่น หรือภาวนา
อยูท่ีน่ี สวนมากมักมีแตในถํ้าเง้ือมผา ในปาลึก ๆ นะ นิสัยทานชอบอยางน้ัน เรา
อนุโลม ไป ถาตองการอยางง้ันแลวเราพอใจ น้ีทานก็มาในงาน นี่ก็ตั้งใจด ีองคน้ีก็ดี ใน
เรื่องการปกครองหมูเพื่อน เราปกครองอยางน้ัน คือเอาเหตุเอาผล เอาธรรม เอาวินัย
กางเลย เพราะอันนี้เปนความถูกตองแมนยํา ไมมีที่สงสัย ถาปฏิบัติตามน้ีแลวจะราบร่ืน
ดีงามท้ังภายนอกท้ังภายใน จึงตองเอาธรรมน้ีกางออกไป สอนตามน้ีใหปฏิบัติตามน้ี ๆ 
ๆ เรื่องไขวเรื่องเขว เรื่องโกโรโกโสไมไดนะสําหรับวัดเรา ไมวาสมัยไหนก็ตาม  

ถามาเห็นโกโรโกโสแลวไลหนีทันที ไมตองปรึกษาหารอืใคร ยิ่งเห็นดวยตาเจา
ของแลวไลทันทีเลย เอาจริงเอาจังอยูตลอด อันน้ีไมไดมีออนนะ เพราะการแนะนําส่ัง
สอน สั่งสอนมาเต็มเม็ดเต็มหนวยแลว เหตุใดจึงมาเก ๆ กาง ๆ ใหเห็น ดวยเจตนา
หรือกิริยาไมดีอยางนี ้น่ัน อันนั้นละไมใหอนุโลมนะ ถาหากวายังไมรูเร่ืองรูราวอะไร พึ่ง
มาน้ีก็จะผิดบางก็เปนอีกแงหน่ึง เตือนสอน ถาผูอยูกอนแลว ควรท่ีจะเปนคติตัวอยาง
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อันดีงาม แตมามีกิริยาอยางน้ีใหเห็นแลวไลทันที ไมอนุโลมนะ วางลงเปนขั้นเปน
ตอนๆ  

เราปฏิบัติตัวของเราก็ปฏิบัติมาอยางนั้น กอนท่ีจะไดมาเปนครูเปนอาจารยสอน
พระ เณร ประชาชนทั่วประเทศไทยเรานี ้ เราก็ไมเคยเหลาะแหละ เอาจริงเอาจังทุก
อยางเลยเชียว เวลาเขาไปหาทานคอยสังเกตตลอด เฉพาะอยางยิ่งหลวงปูมั่นเปนจุดที่
จดจอที่สุดในหัวใจของเรา ทานเคล่ือนไหวอะไร ๆ มาน้ีจะจับหมด ทานแย็บออกมา
ตรงไหนจับออกมาแลว มาพิจารณาเรื่อยไปอยางนั้น เราจริงจังทุกอยาง จริงจังมา
ตลอด ตั้งแตเริ่มออกปฏิบัต ิคือภาคปฏิบัติเปนภาคท่ีเอาความละเอียดลออมากท่ีสุด 
เพราะฉะน้ันจึงมาจับเอาจดุภาคปฏิบัติ เปนภาคท่ีละเอียด ตั้งหนามาตั้งแตบัดนั้น 
ความจริงความจังทุกอยางไมมีคําวาเหลาะ ๆ แหละ ๆ ตลอดมาเลย เพราะธรรม
เปนของละเอียด เหลาะแหละนิดหน่ึงก็เปนความเสียหาย เปนความสกปรก 

ธรรมละเอียดมากนะ เพราะฉะน้ันจึงตองปฏิบัติตามความละเอียดของ
ธรรม ทุกส่ิงทุกอยางใหแนบเนียนไปตลอด เหมือนผาพับไวในตัวเองใหหาท่ีตําหนิ
ไมได อยางง้ันจิตใจจงึอบอุน การปฏิบัติตัวเองราบรื่นดีงามตลอด เรื่อยมา ๆ อยางน้ี 
แลวไปไดอาจารยชั้นเอกเสียดวยนะ สมประกอบกันเหลือเกินกับที่ไดพอแมครูจารยมั่น
น้ีเปนอาจารยสอน เรียกวาช้ันเอกเลย หาที่ตองติไมได ต้ังแตวันไปอยูกับทานจน
กระทั่งทานมรณภาพจากไป หาที่ตองติอะไรไมไดเลย มีแตความเทิดทูน ๆ ทานแสดง
อะไรออกมามีหลักธรรมหลักวินัยเปนเครื่องวัดเครื่องตวงกัน ถาเปนเก่ียวกับพระวินัย
น้ีก็มีพระวินัยมันวัดมันตวงกันตลอด ทีนี้กิริยามารยาทฝายธรรมก็มีธรรมอีก ตรงไหน
หาที่ตําหนิไมได ๆ ละเอียดลออมากที่สุดเลยหลวงปูมั่นเรา 

เพราะฉะนั้นการปฏิบัติตองเต็มเม็ดเต็มหนวยดวยความมุงมั่น ก็ดังที่เคยพูด
แลวไมไดมุงมั่นธรรมดา มุงมั่นตอแดนพนทุกข คืออรหัตอรหันตเทาน้ัน ในชาตินี้จะไม
กลับมาเกิดอีกเราบอก เพราะเรามุงมาแลวตั้งแตเราเรียนหนังสือ เห็นในตํารับตํารา 
องคนั้นสําเร็จขั้นนั้น องคน้ีสําเร็จข้ันน้ี ๆ มาเรื่อยตั้งแตครั้งพุทธกาล มันก็เกิดความ
ปล้ืมปติยินดีของตัวเอง อยากเปนอยางน้ัน ๆ เขาไปเรื่อย ๆ ตั้งแตพระพุทธเจาตรัสรู
ธรรม เกิดความอัศจรรยทานจนน้ําตารวงๆ 

จากน้ันมาประวัติของพระสาวกแตละองค ๆ ทานปฏิบัติมีแตเรื่องมหามงคล
ประจําองคทานๆ ก็ยึดมาเปนคติตัวอยาง เฉพาะอานประวัติพระพุทธเจานี่น้ําตารวง
แหละ จากน้ันรองมาเปนสาวก สาวกออกมาจากสกุลใดก็ตาม เจาฟามหากษัตริยมีมาก
นะท่ีออกมาบวช ออกมาแลวเขาปาหายเงียบ ๆ ๆ นี้เปนตําราที่เปนแบบฉบับอยางดี
มาก ไมเคยไปสนใจกับวงศสกุลอะไรเลย เหมือนกับตาสีตาสาธรรมดาเรา ทานไมเอา
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มาเปนอารมณเลย นี่ก็มาเปนคติๆ แลวองคนั้นสําเร็จอยูที่นั่น อยูในปาตรงนั้น ในเขา
ลูกน้ี ในถํ้าน้ัน ๆ บอกไวในตํารา มันก็ยิ่งเพิ่มความพอใจ ทั้ง ๆ ท่ีเรียนหนังสืออยู เรา
ยังไมไดออกปฏิบัตินะ แตจิตใจมันซึมซาบเขาไปเรื่อย เราก็อยากเปนพระอรหันต 

ความมุงเรามุงตั้งแตตนแลวนะ เริ่มเปนเชื้อไวแลววา หยุดจากการเรียนเราจะ
ออกปฏิบัติ ควรถึงมรรค ผล นิพพานจะใหไดถึง ยังไมรุนแรงนะ แตเวลาเรียนไป ๆ ดู
ไป ๆ คอยหนักเขา ๆ แลวสุดทายก็ลงวาจะออกปฏิบัติใหไดมรรค ผล นิพพาน มีขอ
หนึ่งวา ผูที่จะรับรองในมรรค ผล นิพพาน ในปจจบัุนน้ีมีครูบาอาจารยองคใดบางนะ 
มรรค ผล นิพพาน ยังคงเสนคงวาหนาแนนอยูตามเดิมเหมือนพระพุทธเจายังทรงพระ
ชนมอยูหรือไม ถาหากวามีครูบาอาจารยองคใดช้ีแนะ หรือแนะนําสั่งสอนเราใหเปนที่
ถึงใจวา มรรค ผล นิพพานมีอยูโดยสมบูรณแลว เราจะกราบครูบาอาจารยองคนั้นจน
สุดชีวิต แลวเราจะประกอบความเพียรเอาชีวิตเขาแลกเลย เพื่อมรรค ผล นิพพาน โดย
ถายเดียวเทาน้ัน  

เพราะฉะนั้นจึงเขาไปหาหลวงปูมั่นละซ ิพอเขาไปถึงทาน ทานก็เปรี้ยงๆ ๆ เลย
เชียว โอยถึงพริกถึงขิงสมเจตนาของเราที่มุงมั่นตอทาน ไปก็เรียกวาเรดารทานจับไว
แลวน่ันแหละ พอไปถึงปบ เหอ ทานมาหาอะไร ทานมาหามรรค ผล นิพพานเหรอ 
จากน้ันก็ช้ีไป ตนไม ภูเขาไมใชมรรคผลนิพพาน ดิน ฟา อากาศไมใชมรรคผลนิพพาน 
ไมใชกิเลส ไมใชมรรคผลนิพพาน ฟาดไปทองฟามหาสมุทรสุดวัฏวนน้ีไมใชบาป ไมใช
กิเลส ไมใชธรรม ธรรมแท กิเลสแท อยูท่ีใจ เกิดอยูท่ีใจ ฝงอยูที่ใจ เอาลงน้ีนะ ทาน
รวมมาหมด 

สิ่งนั้นไมเปนกิเลส ไมเปนตัวภัย ไมเปนตัวคุณ ตัวคุณจรงิ ๆ คือธรรมท่ีอยูใน
ใจเมือ่ปฏิบัติได ตัวโทษจริง ๆ มีอยูท่ีใจ คือกิเลส ถาวิ่งตามมันเปนไฟขึ้นมา อยูน้ีตาง
หากนะ ทานรวมมาหัวใจดวงเดียว ทานอยาไปคิดใหกวางขวางเสียเวลํ่าเวลา สิ่งที่เปน
ภัยอยูในหัวใจของทานเวลาน้ีคือกิเลสอยูท่ีใจของทานนะ แลวธรรมท่ีจะแกกิเลสก็อยูท่ี
หัวใจ เอาลงจดุน้ีนะ นี่ละที่มันลงถึงใจ จิตตภาวนาเอาใหหนัก น่ีละท่ีจะแกกิเลส แก
กองทุกข จะแกลงดวยจติตภาวนา ไมมีอะไรที่จะมาแกไดทันเหตุทันการณ สมมักสม
หมายเหมือนจิตตภาวนา ทานวางัน้นะ ฟงแลวมันพองนะหัวใจ เพราะมันมุงไวแลว  

จิตตภาวนาเอาใหหนักแนน จิตยังไงจะสงบไดเอาใหสงบ แลวทานบอกวา ก็
อยาวาผมประมาทธรรมะพระพุทธเจานะ น่ีทานมหาก็เรียนมามากพอสมควร จนถึงขั้น
เปนมหา แตอยาวาผมประมาทธรรมของพระพุทธเจานะ เวลานี้ธรรมของพระพุทธเจา
ขอใหทานยกบูชาไวกอน ท่ีทานเรียนมามากนอยใหทานยกบูชาไวกอน อยานําเขามา
เกี่ยวของคิดอานไตรตรองเทียบเคียงกันกับธรรมภาคปฏิบัต ิมันจะไมเกิดประโยชน จะ
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มาเตะ มาถีบ มายันกันใหเสียประโยชนไป เพราะฉะนั้นที่ทานเรียนมามากนอยเพียงไร 
ใหทานยกบูชาไวกอน แลวใหทานสนใจทางภาคปฏิบัติใหมาก อยางไรจิตจะสงบเยือก
เย็นดวยจิตตภาวนาของทาน ทานเอาใหหนัก น่ีตรงน้ีนะเอาใหหนัก 

ทานอยาสนใจไปกับการศึกษาเลาเรียนมากนอยนะ ไมเกิดประโยชน ท่ีจะให
เกิดประโยชนจากจิตตภาวนาโดยถายเดียวนี้เทานั้น ขอใหจติมีความสงบเถอะ พอจิต
สงบแลวเม่ือกาวถึงข้ันท่ีจะออกประสานกันระหวางปริยัติกับปฏิบัติ คือเราปฏิบัติรูเห็น
ยังไงกับปริยัติที่เราเรียนมามันจะวิ่งประสานกัน เอาไวไมอยู นี่เราก็ไมลืมนะ เวลาปริยัติ
กับปฏิบัติว่ิงประสานกัน เวลานี้ยังไมจําเปน ใหทานเรงจิตใจใหมีความสงบเยือกเย็น
เสียกอน พอไดชองทางแลวคอยกาวเดินไปแลว ปริยัติกับปฏิบัติจะวิ่งประสานกัน โอย
มันพองใจนะเรา นี่ละที่ไดฟงทานอยางถึงใจ 

พอถึงใจเต็มเหนี่ยวแลวก็ลงมา โอยวันน้ีฟงทําอยางถึงใจ เหมือนวาตัวพองข้ึน
เลยนะ ออกมา เอาละวันน้ีฟงธรรมอยางถึงใจ หาที่ตองติไมไดแลว ทีน้ีก็มาถามตัวเอง 
ทีนี้เราจะจริงไหม ธรรมนี้เปนของจริงสุดสวนที่พอแมครูจารยอธิบายใหฟงเต็มเหนี่ยว
แลววันน้ี สวนเราเองจะจริงไหม ทางนี้ตอบขึ้นทันท ีตองจริงไมจริงใหตายเทานั้น ตอง
จรงิตามท่ีทานสอน จะเปนอื่นไปไมได ไมจริงใหตายเลย ตั้งแตบัดนั้นมาเราจึงไดรับ
ความทุกขความทรมานมากท่ีสุด ดวยความจริงจังของเราทุกดานทุกทาง ทุกขทรมาน
ในชีวิตจิตใจแหงความเปนมนุษยมานี้ จนกระทั่งถึงไดกาวมาเปนพระนี้ ไมมีความทุกข
ใดท่ีจะมากย่ิงกวาความทุกขในการแกกิเลส ฝกทรมานฆากิเลสเลยนะดวยจิตตภาวนา 
อันน้ีทุกขมากท่ีสุด 

การศึกษาเลาเรียน จนกระทั่งสมองทื่อมันไมยอมจําก็วาเปนทุกข ไมถึง ข้ันน้ันก็
วาเปนทุกข เรียนหนังสือจนสมองทื่อ บางคืนนอนไมหลับ ตั้งหนาตั้งตาเรียนจริง ๆ จะ
วาหนักมันก็ไมเห็นหนัก บทเวลามาภาคปฏิบัติน่ีซิ ฟาดจติลมลุกคลุกคลานเลยนะ จิต
ลมลุกคลุกคลาน ขึ้นไปน้ําตารวงบนภูเขา นี่ทุกขไหม แตมีอันหน่ึงท่ีวาไมถอย โถ มึง
เอากูขนาดนี้เชียวเหรอ กูมึงนะเปนอยูในใจไมไดออกพูดแหละ มันเปนข้ึนดวยความถึง
ใจ เคียดแคนใหกิเลส สูมันไมได ลมเลย สูมันไมไดนะ ตั้งสติพับลมผล็อย ๆ ต้ังเพือ่
ลม ไมไดตั้งเพื่ออยู นํ้าตาก็พัง ไมสมใจที่เราตองการ สูกิเลสไมได ถึงขนาดท่ีออก
อุทานในใจ โถมึงเอากูขนาดนี้เชียวเหรอ นํ้าตารวง เอาละยังไงใหกูถอยกูไมถอย มึง
ตองพังวันหนึ่ง มันเจ็บใจ  

นี่ละเจ็บใจใหกิเลสนี่เปนธรรม ถาเจ็บใจใหคนอ่ืนหรือสัตวตัวใดน้ีเปนกิเลสเพ่ิม
โทษเขา แตเจ็บใจใหกิเลสท่ีมันเปนภัยตอตัวเองน้ีกลับเปนธรรมข้ึนมา นั่นนะมันหนัก
แนนตรงนั้น เอาละยังไงมึงตองพังวันหนึ่ง ใหกูถอยกูไมถอยละ ไปศึกษากับทานอีก
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กลับมาอีก หงายอีกๆ กลับไปอีก เอาอีก สุดทายก็มีมันหงายบาง เราหงายบางละที่นี่ 
ตอไปหลายคร้ังหลายหน ตอไปมันก็หงายเรื่อย เราก็ตั้งตัวเขาเรื่อยๆ ขยับใหญเลย 
ทุกขมาก ทุกขแสนสาหัสเรา การทําความพากเพียร ในชีวิตของเรานี้ ชีวิตความเปน
พระ กับความเปนฆราวาส ชีวิตแหงความเปนฆราวาสถึงจะหนักขนาดไหนเราไมเคย
สละชีวิตกับมัน ทํางานอันน้ีหนัก ๆ สูไมไหว หรือยังไมเสร็จทิ้งไวกอน วันหลังมาทําตอ 
แตกับกิเลสมันไมถอยกัน ไมมึงก็กูแหละ วางั้นเลยทันท ี มันถึงหนักเอาตอนน้ี ทุกข
มากทีเดียว 

จึงไดเอามาประกาศใหพี่นองทั้งหลายทราบ เรื่องกิเลสที่ตัวแหลมคมที่สุดใน
โลกธาตุนี้ไมมีอะไรเกินกิเลสบนหัวใจสัตว ถายังไมขึ้นตอกรไมรู ตองเปนวัวเปนควาย
ตัวหน่ึงใหมันจูงจมูกขาดไปเร่ือยๆ  ไมรูตัววาถูกกิเลสจูงนะ ไมรู เพราะมันมืดขนาดนั้น
จิตเรา กิเลสจงึสนุกจูง มันคิดในแงใดวาเปนเรา ๆ วิ่งไปตามความเปนเราๆ ทั้งๆ ที่
มันเปนกิเลสเต็มตัวอยูตลอดเวลา เวลาไดออกปฏิบัติเขามามีแงอรรถแงธรรมเขาแทรก
เขาแซง เขาเทียบเขาเคียงกัน แงกิเลสมันก็รู แงธรรมก็คอยเริ่มรู แงกิเลสก็เริ่มรูไป ๆ 
ตอไปกิเลสออกแงไหนรู ๆ  ๆ ทันกัน เมื่อมันมีเครื่องวัดกันแลว 

เม่ือถึงข้ันท่ีควรจะเอากันหนักเทาไร มันก็หนักของมันได เพราะลวดลายของ
ธรรมก็พอตัว กิเลสมันก็พอตัวมาพอแลวแหละ ทีนี้เราพอตัวของเราที่จะฟดกิเลสไดขั้น
ใดเราก็เอาขั้นนั้น ๆ ตอไปก็หนักเขา ๆ นี้ละจึงวาทุกขมากที่สุดในชีวิตของพระเราการ
แกกิเลส มากท่ีสุดเลย เราไมลืมจนกระทั่งวันตายนะ เพราะเราทุกขมากจริง ๆ ฟงซิ น่ัง
ภาวนาจนกระท่ังกนแตก เคยมีท่ีไหนน่ังภาวนากนแตก นั่งตลอดรุง ๆ นั่งตั้งแตยังไม
มืดบางวัน ฟาดจนสวางเปนวันใหมขึ้นมาไมยอมลุก ปวดหนักปวดเบาออกเลย ตั้งแต
เปนเด็กขี้ใสตักแมมาเทาไรแลว โตขึ้นมานี้ขี้ใสผาสบงจีวรเจาของแลวเอาไปซักไมไดมี
เหรอ เมื่อลุกขึ้นมาจากที่แลว อะไรจะออกก็ออก หนักจะออก เบาจะออก ออกเลย แต
ใหลุกไมยอมลุก 

มีเวนขอเดียว เวนตั้งแตหมูเพื่อนครูบาอาจารย เพราะเวลาน้ันเราอยูกับหมูกับ
เพ่ือนกับครูบาอาจารย เวนแตหมูเพ่ือนหรือครูบาอาจารยเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินข้ึนมาใน
ปจจบัุน แลวจะลุกออกไปชวยเหตุการณอันน้ัน นอกจากน้ันแลวเราจะเปนอะไรสําหรับ
เราเองไมมีขอยกเวนเลย เปนอะไรเปนเลย ยกเวนใหเฉพาะหมูเพื่อนครูบาอาจารยที่
เกิดเหต ุ ยกใหขอเดียว นอกน้ันซัดกันเลย เอาถึงขนาดน้ันนะ ทีน้ีจติไมเคยเห็นความ
อัศจรรยก็เห็นข้ึนมาเวลาจะเปนจะตาย นั่งตลอดรุงมันของเลนเมื่อไร รางกายของเรา
ท้ังทอนน้ีมันเหมือนขอนซุงนะ ทุกขเวทนาท่ีสาหัสท่ีสุดมันเหมือนกับไฟเผาขอนซุง คือ
รางกายของเรา ทุกขขนาดไหนก็ทุกข แตจติมันไมเคล่ือนจากความสัตยความจริง จะ
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ตายก็ตาย ท่ีจะใหเคล่ือนจากอันน้ีไปไมเคล่ือน ถาไมสวางเปนวันใหมขึ้นมาจะลุกไมได 
น่ีคําสัตยนะ อะไรจะตายกอนตายหลังดูกัน 

เวลามันจะเปนจะตายจริง ๆ สติปญญามันก็หมุนติ้วของมัน มันก็ไดจังหวะซัด 
โหย จิตใจสวางจาขึ้นมาๆ ไดทุกคืน ๆ เปนกําลังใจ นั่งตลอดรุงไมใชคืนหนึ่งคืนเดียว 
ต้ัง ๙ คืน ๑๐ คืน แตไมติดกัน เวนสองคืนบาง สามคืนบาง น่ังตลอดรุง ๆ ทีแรกเรา
น่ังน้ีกนมันออกรอน มันไมไดพองแหละคืนแรก คืนท่ีสองท่ีสามไปจากออกรอนแลวมัน
ก็พอง จากพองมันก็แตก จากแตกมันก็เลอะ เพราะเราไมถอย ไมสนใจกับกน มันจะ
แตกก็ตาม ถากิเลสไมแตกไมถอย มันจะเอากิเลสนูน นี่ละพูดถึงเรื่องความเพียร ไดมา
สอนพ่ีนองท้ังหลาย  

เพราะฉะน้ันการสอนจึงไมมีคําวาออนขอยอหยอน หรือสงสัยในธรรมขอใดที่นํา
มาสอนน้ันวาผิดไป เราไมมี มันเต็มอยูในหัวใจน้ีทุกดานทุกทาง ใครจะถามมาแงไหน
มุมใดที่จะเปนประโยชนแกผูถาม ซึ่งเราควรจะตอบใหเหมาะกันนั้น ไมตองบอกมันจะ
ออกทันที ๆ เลย ถาหากวาไมเปนประโยชนแลวดึงก็ไมออก แลวยิ่งมาถามเพื่อเปน
ขาศึกตออรรถตอธรรมแลวไมสนใจเลย น่ัน เขาใจไหมละ นี่ละธรรมถาลงไดรูมันรู
อยางน้ัน จึงวาความจํากับความจริงนี้ตางกัน  

ความจําถาเราเรียนจากคัมภีรใบลาน เราเรียนไปทานวาอะไร ๆ มันก็อานไป ๆ 
มันไมไดถึงใจนะ เชื่ออะไรเชื่อบาปเชื่อบุญ นรก สวรรคก็ไมถึงใจ มันเช่ือดวยความจํา 
ๆ แตเวลาออกปฏิบัติมันเช่ืออยางถึงใจ มันเห็นจริงๆ รูจริงๆ  ไมวาบาป วาบุญ นรก 
สวรรค อะไร จนกระทั่งทางพนทุกข มันเห็นจริง ๆ นิพพานทีแรกยังไมเห็นก็ตาม มันก็
เห็นทางที่จะไปนิพพาน เขาใจไหมละ มันก็หมุนต้ิว ๆ ๆ รูอะไรขึ้นมาเจาของคานเจา
ของไมไดยอมรับ เมื่อยอมรับแลวเล็งไปถึงพระพุทธเจา ทานทรงรูกอนแลวมาสอนเรา 
เราพึ่งรูเดี๋ยวนี้ แลวจะทะนงตัวอยูไดยังไง มันก็ยอมลง ๆ  

ปฏิบัติตรงไหน มันรูตรงไหนมันหาคานตัวเองไมได แนนอน ๆ แกกิเลสไมถูก
กิเลสจะถลอกปอกเปกไดยังไง มันจะหลุดลอยไปไดยังไง ตองแกใหถูก อันน้ีการแก
กิเลสเราก็แกมาโดยถูกตองๆ จนกระทั่งเห็นผลขึ้นมาเปนลําดับ มันก็ถูกท้ังแก ถูกท้ัง
หลุดไป คือทั้งเหตุทั้งผลมันถูกดวยกันทั้งนั้น เม่ือเปนเชนน้ันแลวการสอนอะไรน้ีจงึไม
มีสงสัย ใครจะยกพวกมาสามแดนโลกธาตุมาคานก็ตาม ไมเคยสนใจ นอกจากวาถัง
ขยะตาบอดมันมาเหาอะไร หมาเหาฟา เทาน้ันเอง เขาใจไหมละ นี่ละธรรมพระพุทธเจา
ของจริงมีอยูตลอดเวลา ไมไดบกพรองไปไหนเลย มันบกพรองสําหรับผูปฏิบัติธรรม 
ยอหยอนออนกําลัง มิหนําซ้ําใหกิเลสลากจูงไปในทางไมดีทั้งหลาย ทางต่ํา มันก็เลยต่ํา
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ลงไปเรื่อย ๆ มรรคผลนิพพาน ความเลิศเลอทั้งหลายก็กลายเปนความไมมีราค่ําราคา
ไป 
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