เทศนอบรมฆราวาส ณ กุฏหิ ลวงตา สวนแสงธรรม
วันที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ [ค่ํา]

“ตองปฏิบตั ติ ามความละเอียดของธรรม”
วันนีห้ ายใจโลงตัง้ แตเชา มีผใู จบุญมหากุศลมาหนุนอยางปุบ ปบ เลย ซึ่งทานผูนี้
ก็เคยมีบุญมีคุณตอวัดเรามามากตอมาก ไมอาจจะพรรณนาไดเลย แลวก็ไมคาดไมฝน
วาจะโผงผางขึ้นมา ใสตูมเดียวเลย พอ เหลือไปเลย เราเลยหายใจโลงตั้งแตบัดนั้นจน
กระทั่งปานนี้ ยังไมหาย ยังโลงตลอดอยูน ะ พอใจอยางยิ่ง เต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มตาม
ความสัตยความจริงที่ไดตั้งเอาไว เปนความมั่นหมายหรือมุงหมายอยางยิ่งในจุดนี้ พอ
ดีตงั ปกนีก่ ใ็ สเขามาอีก ๒๐๐ ดอลล มาเพิม่ อีก มันพอแลวเราไมเอา จุดของเราตั้งอยู
ตรงนี้ เราวา ตองมีคาํ วาพอซิ
นี่ตั้งจุดไว ๓๐๐,๐๐๐ ดอลล นี่ได ๓๐๐,๐๐๐ ดอลลแลวในขณะทีต่ ง้ั ลงจุดนี้ นี่
มันเลยมาอีก ๒๐๐ ดอลล เอากลับคืนไมเอา เราวางั้น ทางนัน้ ก็แกเกงสมกับเปนแมคา
ใหญอยูน ะ แกทีไรเราแพทุกทีแปลกอยู บอกวา เมือ่ มันพอแลว เอามาถวายเพือ่ งวด
หนา งวดนีไ้ มใหแลวแหละ ใหงวดหนา เขาทาดี เราแพทุกที
เรียกวาเราพอใจเต็มที่เลยนะ เกีย่ วกับเรือ่ งดอลลาร ๓๐๐,๐๐๐ เมือ่ เชานี้ มี
ทานผูใจบุญมาปลดเปลื้องผางเดียว ใจโลงเลย เขาในจุดนั้นผึงทันที เพราะจุดนี้เปนจุด
ที่เราตองการอยางยิ่งแลว ในเวลาทีจ่ ะมอบทองคํา ๕๐๐ กิโลนี้ เปนสิ่งที่ควรอยางยิ่งก็
คือ ดอลลาร ๓๐๐,๐๐๐ ดอลล จึงไดประกาศรบกวนพี่นองทั้งหลายตลอดมา ยิ่งจวน
วันเทาไร ตั้งแตเมื่อวานนี้ขึ้นมา เอาหนักเขา ๆ จนถึงตอนเชาเมือ่ เชา เอาหนัก เนน
หนักในจุด ๓๐๐,๐๐๐ แลวทําไมยังขาดอยู ทําใหวติ กวิจารณในใจ ยังไงนา มันเปนอยู
ในจิตนี้ พูดอะไรไมถูก
สักเดีย๋ วก็ผางผึงเขามา ตูมเขาไปเลย ๓๐๐,๐๐๐ กวาไปเลย เราพอใจ โลงผึง
เลยทีเดียวที่นี่ ตั้งแตบัดนั้นมาจนกระทั่งปานนี้ยังโลงอยูตลอด ยังจะโลงไปอีกถึงเวลา
มอบเช็ค ๓๐๐,๐๐๐ ดอลล กับทองคํา ๕๐๐ กิโลนี้ เปนที่ยุติเปนพักหนึ่งไป นอกจาก
นั้นก็จะเก็บเศษเก็บเลยตอไป คือจะดีใจ ยินดีไปเรือ่ ย ๆ เรียกวาเก็บเศษเก็บเลยไป
เรื่อย ๆ สวนใหญเอาแลว เต็มอิ่มแลว ทีนี้คอยเก็บเศษเก็บเลยไปเรื่อย ๆ เต็มภูมิเลย
ในความตัง้ ใจของหลวงตาคราวนี้ จวนเทาไรยิ่งตั้งจุดใหญเรา ถาไดอยางนีแ้ ลวเหมาะ
สมอยางยิ่ง เปนทีภ่ าคภูมใิ จในตัวเอง
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แลวพอดีกม็ ที า นผูใ จบุญมาสนองผางทันที ก็ปงขึ้น วันนีเ้ รียกวา เสวยสุขไปทั้ง
วันแหละวันนี้ เสวยสุขกับบรรดาพีน่ อ งชาวไทยทัง้ หลายทีไ่ ดดอลลารมาเต็มจํานวนของ
เราที่ตองการวันนี้ ตะกีน้ ผ้ี วู า การธนาคารชาติกพ็ ดู กับพระมาอีก หากวาดอลลารจะได
เพิม่ ขึน้ มาอีกจากจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ นีแ้ ลว ก็มอบได วางัน้ นะ คอยเขียนเช็คสงมาที
หลังก็ได เราก็รับทราบไว แตคงไมมอบแหละคราวนี้ เพราะเราจะตั้งตนไปใหมเรื่อยไป
เลย จะไมมอบ ทางนัน้ เปดโอกาสให เราจะมอบก็ได ไมมอบก็ได จึงเอียงไปทางที่วา
เราจะเก็บสั่งสมตอไปเลย คราวหนาก็ตมู อีก ๆ เปนพัก ๆ อยางนี้
ตอไปนี้เราจะคํานวณทองคําที่ไดมาใหม คํานวณเขากับเงินบัญชีกฐินนะ ที่มีอยู
แลวเวลานีแ้ นนอนก็ ๗๖ ลานบาทแลว คือจํานวน ๗๖ ลานนี้ เราก็คอ ยบวกกับทองคํา
ที่ไดมา เมือ่ ครบจํานวน ๕๐๐ กิโลเมื่อไรเราก็มอบ มอบครั้งละ ๕๐๐ กิโล ดังประกาศ
ใหพน่ี อ งทัง้ หลายทราบแลว วาตั้งแตนี้ตอไปมอบแตละครั้งใหได ๕๐๐ กิโล สวน
ดอลลารไดแคไหนก็เอา เคียงขางกันไปนัน่ แหละ สําหรับทองคําใหได ๕๐๐ กิโล เปน
ลําดับ พอครั้งที่สองก็ ๑ ตัน ใหไดถงึ ๑๐ ตัน อันนี้เราจะหายใจโลงครอบประเทศไทย
เราเลยนะ โลงไปหมดเลย โลงตลอดไปอีกดวย ไมใชโลงเปนวรรคเปนตอนนะ
เพราะเราไดตั้งความมุงหมายไวสําหรับพี่นองชาวไทย อยางเต็มหัวใจเราแลว
เราถึงไดขึ้นเวที ชวยเหลือเต็มกําลังความสามารถ ทุมลงหมด มีเทาไร ๆ เปนหมด คิด
ดูซิพี่นองทั้งหลาย เชื่อไดหรือไมวา ใครที่เปนจุดสวนรวม รับสมบัตสิ ว นรวมไว จะมาก
นอยเพียงไรก็ตาม ที่ไมมีรั่วไหลแตกซึม ตองมีไมมากก็นอ ย แตสาํ หรับหลวงตานีช้ น้ี ว้ิ
เลย ฟงซินะ มีความเมตตาตอประเทศชาติบานเมืองขนาดไหน บาทหนึ่งเราไมเคยแตะ
พิถีพิถันทุกบาททุกสตางคจะจายไปทางไหนตองมีเหตุมีผลทุกอยาง ที่จะสุมสี่สุมหาไม
ไดเด็ดขาดเรา ใครมายุงเราไมได
เพราะฉะนั้นเราจึงถือบัญชีแตผูเดียว บัญชีเหลานีอ้ ยูก บั เราหมด จะจายแตละ
ครั้งก็ทราบทั่วถึงกันหมดๆ อันใดที่จะไปชวยไดทางไหนๆ นี้ก็ออกเปนเช็ค ๆ ไปตาม
เหตุตามผล เราทําแบบนี้ทั้งนั้น ที่จะมีเจตนาหยิบเอาของพี่นองทั้งหลายดวยเจตนาไม
บริสุทธิ์นี้แมบาทเดียวไมมีเลย เราบริสทุ ธิถ์ งึ ขนาดนัน้ กับพีน่ อ งชาวไทยเรา ดวยความ
เมตตาครอบอยูดวย จึงละเอียดเขาไปอีก ไมใชเรื่องเล็กนอยนะเรื่องคนไทยทั้งชาติ จม
ก็จมกันทั้งชาติ มีอยางเหรอ ฟงซิ ฟนฟูก็ฟนฟูเปนสงบสุขแนนหนามั่นคงกันทั้งชาติ ถา
จมก็จมกันทั้งชาติ ไมใชเรื่องเล็กนอย
เราจึงถือเปนเรื่องใหญโตมากทีเดียว ถึงกับตองตะโกนออกมาเลยทีเดียว โห
เมืองไทยนี้จะมาจมเสียคราวนี้เชียวเหรอ ปู ยา ตา ยาย พาถอพาพายมาจนกระทัง่
ปานนี้ พอเปนพอไป สงบงบเงียบมาโดยลําดับ ไมเคยมีเรื่องมีราวอะไร ถึงกับจะลมจม
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อยางทีเ่ ปนอยูเ วลานี้ เพราะเราไปคนเอาบัญชีใหญมา ไมใชธรรมดานะ ติดหนีต้ ดิ สิน
เขาเทาไร ๆ เอามาไล ดูแลว โถ ตายเลยวะ มันถึงไดดีดกันอยางเต็มที่ละซิ ก็คอ ยเบา
ไป คอยโลงใจเปนลําดับลําดา จากบรรดาพี่นองชาวไทยเราทั้งชาติที่มีความรักชาติ มี
ความเสียสละดวยความพรอมเพรียงสามัคคีกนั นี่ละแสดงเปนผลแหงน้ําใจของพี่นอง
ทัง้ หลายออกมาเปนเนือ้ เปนหนังเปนตนเปนตัวขึน้ มาเรือ่ ย ๆ แตกกิง่ แตกกานชุม เย็น
ไปเรื่อย ๆ อยางนี้
นี่ละคือความพรอมเพรียงสามัคคี เปนปกแผนแนนหนาขึน้ ไดอยางนีเ้ อง ถา
ความแตกราว ความแตกแยกไมไดนะฉิบหายหมด เหมือนอยางเราปลูกบานสักกีช่ น้ั
เอาไมขีดไฟกานเดียวจอเขาไปเทานั้นพังหมดเลย นัน่ ความแตกราว กานหนึง่ หรือสอง
กานพังไดทั้งนั้นไมสงสัยเลย นี้ดวยความพรอมเพรียงสามัคคีกัน ก็เปนเนื้อเปนหนังขึ้น
มาอยางนีแ้ หละ
วันนีไ้ ปทางนครนายก ไปปราจีนแตไมเขาปราจีน หักเขาเขาใหญ แลวไปซือ้ เอา
สิ่งของอะไร ๆ ในนครนายก เต็มรถสองคันเลย เอาไปแจกพวกที่อยูดานขึ้นไป คือ
พวกเหลานีเ้ ปนพวกรักษาดาน คือสมบัตขิ องชาติ ถาเปนเรือ่ งสวนรวมแลวเราสนใจ
มากนะ คือสมบัตขิ องชาติ ทานเหลานีร้ กั ษาสมบัตขิ องชาติเอาไว เราจึงไปทีไรก็ตองซื้อ
ของเต็มรถ กําหนดไวเรียบรอยมีกค่ี รอบครัว นีก่ ท็ ราบวามี ๑๒ ครอบครัว เราจัดทุกสิง่
ทุกอยางใหครบหมด พอดีเต็มรถสองคัน แลวก็ไปมอบให แลวออกมาทางปากชอง ทุก
ครั้งที่เราไปเราไปมอบใหเลย
ทางเพชรบูรณก็มีอยู ๒ ดาน นีก้ ด็ า นวนอุทยานรักษาสมบัตขิ องชาติเหมือนกัน
พวกสัตวปาก็เต็ม เพราะไมมีใครไปแตะตอง เขามีดา นรักษาตรวจตราคนผานไปมา นี้
เราก็ใหเปนประจําเดือนมาแลวนะ ตั้งแตเราสรางตึกใหโรงพยาบาลหลมสัก เราผานไป
ผานมาดูสภาพของดานทีเ่ ปนอยู เปนยังไง ๆ แลวก็ผา นไปผานมา ไปดูตึกดวย ไปมา
อยูเรื่อย แลวก็เลยสงเคราะหตง้ั แตบดั นัน้ เรือ่ ยมา ดูเหมือนจะถึง ๗ ปแลวมัง้ จากนัน้
มาเราก็ใหเดือนละหนทุกเดือน พอครบเดือนหรือเลยไปบางเล็กนอย เราก็ตั้งใจไป
มอบใหเลย มอบใหดา นนีเ้ ทานัน้ มอบใหดา นนัน้ เทานัน้ ตามจํานวนของครอบครัวใน
ดานวามีกค่ี รอบครัว รวมแลวเปนเทาไรเราจัดใหพรอมหมดเลย
ปจจัยก็ใหครอบครัวละ ๕๐๐ เราไมมีมาก เราก็ใหเทานัน้ ๕๐๐ ตลอดมา สวน
เด็กมีกค่ี นใหคนละ ๑๐๐ สวนขาวสารก็คนละถุง เพราะมันเต็มรถพอดีกับจํานวนคน
คนละถุง ๆ ละ ๑๒ กิโล น้าํ ตาลก็ไมมมี าก ใหครอบครัวละ ๑ กิโล ขาวสาร ๑ ถุง
ปจจัย ๕๐๐ บาททุกครอบครัว สวนเด็กมีจํานวนเทาไรใหคนละรอย ๆ นี่เปนประจํามา
เมื่อเร็ว ๆ นี้ก็ไดสราง โอย หมดไปแยะเหมือนกัน เพราะเราก็ชวยเขามานาน เขาก็คงรู
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นิสยั เรา มิหนําซ้าํ ก็รเู กีย่ วกับชวยชาติบา นเมืองดวย ออกทางทีวเี ขาก็ดใู นทีวที กุ วัน เขา
ไมรูวาเราเปนยังไง เราไมเคยแสดงตนนะ
จนกระทั่งเขาเห็นในทีวี เขาถึงวาหลวงตาองคน้ี เขาชี้เลย เขาถึงมารูเราที่เขาเห็น
ในทีวีนะ ที่เขาจะรูเราวาเปนยังไงเขาไมรู เพราะเราไมสนใจกับเรื่องโลกเรื่องสงสาร เรา
ชวยดวยความเมตตาสงสารดวย ชวยดวยความเปนธรรมทั้งนั้น พอไปถึงจอดรถบางที
ไมลงรถ ใหขนของออกตามจํานวนนี้ สั่งใหเขาจัดการตามที่เราสั่งเรียบรอยแลว จาก
นั้นก็ผานปงไปเลย ไปถึงดานนูน ก็จัดอยางนัน้ ๆ ลงหมดเรียบรอยแลวกลับเลย เราไม
ไปธุระอะไร ไปธุระนี้โดยเฉพาะ ทีนี้เมื่อไปนานเขา ๆ เขาก็คงจะรูจักนิสัย พรอมกับที่
เขาเห็นในทีวีวาเรากําลังทําประโยชนเพื่อโลกอยู เฉพาะอยางยิ่งคือชาติไทยเราอยู เขา
จึง โอย องคนเ้ี อง ๆ เราก็เฉยตามเดิมนั่นแหละ
จากนัน้ เขาก็เลยขอน้าํ บาดาล เจาะน้ําบาดาลเพราะน้ํานี้ใชไมไดเลย ลําบากลํา
บนมาก ขอไฟฟาแรงสูงลงมาที่ดานนั้น ขอบานพักตํารวจ เปน ๓ แลวนะ แลวก็หอ งน้าํ
เราก็ให ๖ หองไปเลย ตูย ามตํารวจทีเ่ ขาเฝาดานมันเสียหายหมด แหลกเหลวไปหมด
เราใหเสร็จเรียบรอย ตูย ามตํารวจเขาก็พงั ลงหมดเลย เอาใหมทั้งหมด ยังเหลือแตโครง
กระดูก คืออิฐทีก่ อ ไวเปนผนังขึน้ มา นอกนั้นพังออกหมดเลย อันไหนที่เปนเหล็กเปน
หลาเหลือไว สรางใหใหมหมดเลย จากนัน้ เขาก็ทาํ โรงรถไปอีกดวยนะ โรงรถก็สวยงาม
นี่เราใหหมดเลย เวลาใหใหอยางงัน้ นะ
ทางนูน เขาก็ขอ ขอเราก็ยังไมให เพราะเราไมมี เราหมดแลว มีเทาไรก็มาทุม
ดานนัน้ หมดแลว ดานนีไ้ มมเี อาไวอยางงัน้ กอนนะ เลยยังไมให สวนดานนีใ้ หเรียบรอย
แลว หมดไปลานกวา ๆ นะ ทีว่ า ทัง้ หมดนีก้ ล็ า นกวา ๆ อยางนีล้ ะชวยมาตลอด การชวย
โลกนีเ่ ราไมไดชว ยเฉพาะเราออกชวยชาติบา นเมืองนะ ตั้งแตเราเริ่มสรางวัดมา จะพูด
วาเปนตามอัธยาศัยของเราก็ไมผดิ เพราะเราชวยอยางนั้นมา เงินเราไมเคยเก็บ มีเทาไร
ๆ เราไมเคยเก็บ ออกเลย เริ่มตั้งแตคนทุกขคนจน คนไขพวกอนาถามาขอพึ่งเรา เราก็
รับเปนคนไขของเราทั้งหมด ใครมาจากจังหวัดไหนก็ตาม เขาขอมา เรารับเปนคนไข
ของเรา ๆ จายเงินใหทั้งหมดเลยนะ ไมวาแตเมืองอุดร จังหวัดอืน่ ก็เหมือนกัน เวลาจํา
เปนเขามาติดตอ มอบกับหมอเลยวาใหเปนคนไขของเรา เราจายใหทกุ บาททุกสตางค
เปนอยางนั้นตลอดมา
และสถานสงเคราะหตาง ๆ แลวก็กาวขึ้นโรงร่ําโรงเรียน โรงเรียนนี้ไมทราบวากี่
สิบหลัง เราสรางมาตัง้ แตนนู นะ ไมใชมาสรางเฉพาะเราชวยชาตินี่นะ เงินนี้หมดตัวมา
ตลอด ๆ อยางนัน้ เลย โรงเรียนนี้โอยหลายสิบหลังนะไมใชธรรมดา โรงเรียนราคาไมสูง
เทากับตึกโรงพยาบาล โรงเรียนอยางมากนาจะไมเลย ๔ ลาน เชนหลังยาว หลังใหญ
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เปนสองชั้นหรืออะไรนี้จะมากก็ดูเหมือนไมเคยเลย ๔ ลาน โรงเรียนนะ แตตึกโรง
พยาบาลนีอ้ ยางนอยตอง ๔ ลานขึ้นไป นั่นฟงซิ พอตึกปบ หลังหนึง่ นีอ้ ยางนอยตองเปน
๔ ลานขึ้นไปเลย เรื่อยถึง ๑๐ ลาน ๑๐ กวาลานตลอด
เชนอยางหลมสัก ๑๕ ลาน ฟงซินะ ตึกใหญ ๓ ชัน้ กลาย ๆ ชัน้ ๓ เขามีดอกไม
อะไรขางบน สองชัน้ เปนชัน้ ทีท่ าํ งานยาวเหยียด จากนัน้ ปลูกบานใหสองหลังอีก แลว
สรางสะพานตั้งแตหลังนี้ที่อยูไกล ๆ ตึกหลังนี้ มันวางตรงนั้น ตรงที่วางนี้เปนสระใหญ
มากทีเดียว ก็มีวางเทานั้นที่จะสรางตึก เราก็ใหหมด โกยภูเขามาสักกีล่ กู ไมทราบละทุม
ลงไปในสระใหญจนเต็มหมด รถบดเต็มเหนี่ยว ๆ ตลอด จนกระทัง่ เรียบรอยแลวปลูก
ตึกขึน้ มาทีน่ น่ั แลวสรางสะพานใหจากนีถ้ งึ นูน เลย สะพานคอนกรีต สรางตึกแลวก็มงุ
ไปพรอม รวมทั้งหมดมันจึงเปน ๑๕ ลาน ฟงซินะ
เราสรางมาตลอด ตึกโรงพยาบาลโอยไมทราบกีส่ บิ หลังนะ หลังใหญ ๆ ทัง้ นัน้
เพราะฉะนั้นจึงตั้งวา อยางนอยตึกโรงพยาบาลนีต้ อ งตัง้ ๔ ลานขึ้นไป พอตั้งปุบตอง ๔
ลาน สวนโรงเรียนนี้อยางมากก็ไมเห็นเลย ๔ ลาน เชน ตึกโรงเรียนหลังใหญ ๆ เปน ๒
ชัน้ ยาว ๆ นี้ เขาขออะไร ๆ บางรวมแลวเปน ๔ ลานเทานั้นไมเห็นเลย สวนตึกโรง
พยาบาลนีโ้ หยมาก แลวสวนมากปลูกทีไ่ หน สรางที่ไหน เขาจะขออะไรแฝงเขามานั่น
แหละ ขอเราก็ใหหมดนะ นั่นละรวมเขาไปมันก็มากขึ้น ๆ อยางนี้ เราชวยโลกเราชวย
อยางนีต้ ลอดมา
เราไมเอาอะไร เมตตาสงสารโลก สมบัติเงินทองไมใหเก็บ บิณฑบาตวันหนึง่ ๆ
กินใหตายมันก็ตาย เต็มบาตร ๆ ไมทราบวากีบ่ าตร ผูท อ่ี ดอยากขาดแคลนมีอยูม าก
มาย ก็ตอ งมองกัน นีล่ ะทีอ่ อกตลอดเวลา โอย เราชวยโลกมันหลายแบบหลายฉบับนะ
ไมใชชวยดังที่กลาวมาเพียงเทานี้นะ โรงพยาบาลซือ้ ทีท่ ง้ั แบงซือ้ ทั้งซื้อใหหมด แบงไป
ทุกแหงทุกหน ขยายทีใ่ หโรงพยาบาลหลายแหงตอหลายแหง อันนีก้ เ็ หมือนกัน เปน
อยางงั้น อะไรมีความจําเปนชวย แมแตวดั ถามีความจําเปนก็ซื้อเพิ่มเติมให อยางนัน้
แหละ เราจึงไมมีเงิน เรื่องเงินไมมีแหละ
คนทั้งโลกเขาจะมองเรานี้วาเปนมหาเศรษฐี หลวงตาบัวนะ เพราะมีคนเคารพ
นับถือมาก วันหนึง่ ๆ เงินเขามาเทาไรๆ มันก็เห็นทัว่ หนากัน คนนัน้ เทานัน้ คนนีเ้ ทานี้
ไดวนั นัน้ เทานัน้ ๆ เขาก็เห็นทัว่ หนากัน โห วันนี้ทานไดเงินมาก วันนัน้ ทานก็ไดมาก วัน
นี้ทานก็ไดมาก เขาก็มานับเอาตรงนีล้ ะซิ บทเวลาเราจายเช็คเขาไมเห็น เขาใจไหม
เพียงแตละฉบับกีแ่ สน ฟาดเปนกีล่ า นเขาไป เขาไมเห็นอันนี้เขาจึงชี้เราอยูนูนบนจรวด
ดาวเทียม มหาเศรษฐีอยูนูน แตตวั เราเองอยูใ ตกน นรกดวยความทุกข เปนอยางงัน้ นะ
ใครจะมาคาดเรานี่คาดไมไดนะ
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เราไมเคยสนใจกับการเงินการทองแตไหนแตไรมา นอกจากอรรถจากธรรมและ
การสงเคราะหโลกเทานั้น มันจึงเปนมาตามนิสัยของเรา ไมไดเสกสรรปนยอนะ ไมมี
อะไรมาเตือนใหเราไดชว ยอยางงัน้ ไมมี หากเปนอยางงั้นของเราเองเรื่อยมาอยางนี้ ชวย
โลกชวยตลอด จึงไมมีอะไรติดเนื้อติดตัว มิหนําซ้าํ ก็ยงั ประกาศไวแลวในพินัยกรรม
เวลาเราตายแลวนัน้ ใหเอาพินัยกรรมเราพิมพเรียบรอยแลว ใหผพู พิ ากษา นัก
กฎหมายมาตรวจดูพนิ ยั กรรมวาเรียบรอยสมบูรณแบบเต็มทีแ่ ลว อานใหฟง อยาง
ชัดเจน รับรองกันหมดวาถูกตองแลว บอกพระไวดว ย เวลาตายนีพ่ นิ ยั กรรมผมอยู
ในตู ใหมาคนอานดูและใหปฏิบตั ติ ามนัน้ คําวาปฏิบตั ติ ามนัน้ คืออะไร เราตายแลว
มีผมู าบริจาคทําบุญใหทานในการเผาศพเรา
เงินทัง้ หมดทีไ่ ดมานีใ้ หตง้ั คณะ
กรรมการเก็บหอมรอมริบ ไมใหรว่ั ไหลแตกซึมไปไหนเลย อยางเรียบรอยแลวนํา
เงินจํานวนนีไ้ ปซือ้ ทองคําเขาคลังหลวงใหหมด เราบอกอยางนีใ้ นพินยั กรรม สวน
เราจะเผาดวยไฟ จะไมเผาดวยเงิน เราบอกเทานัน้ เอง พูดเทานั้น ก็อยูใ นนัน้ พอ
ตายแลวงัดอันนีอ้ อกมาอานและปฏิบตั ติ ามนัน้ ไมใหทาํ หรูหราฟูฟ า อยางเมรุเราก็
ทําไวแลวเรียบรอยเพือ่ กันความหรูหราฟูฟ า ทีไ่ มเกิดประโยชนอะไรนัน้ แหละ เพราะ
โลกทั้งหลายเวลาตายแลวโอยหรูหราฟูฟา ทําอะไรไมเห็นไดหนาไดหลัง หาสาระก็ไม
ได เหตุผลก็ไมมี นี้เราทําดวยเหตุผล อยางเมรุเราก็จัดไวเรียบรอยแลว จะเผาเราตรง
นัน้
เพราะฉะนั้นสมบัติเงินทองใครมาบริจาคเรา จึงขนเขาไปซือ้ ทองคําเขาสูค ลัง
หลวงใหหมด ใหสมเจตนาของเราไดชวยชาติเต็มกําลังความสามารถ ทั้งเวลามีชีวิตอยู
ทัง้ เวลาตายก็มอบศพใหเลย ความหมายวางัน้ เอาใหเต็มเหนี่ยว นี่ละเรื่องราวมันเปน
อยางงัน้ นะ สําหรับผูท อ่ี ยูใ กลชดิ ติดพันกับเราไมไดสงสัยแหละเรือ่ งเหลานีน้ ะการเงิน
การทอง พระเณรพูดอยางตรงไปตรงมาเลย อยูข า งนอกนีใ้ ครก็ราํ่ ลือกันวาหลวงตาบัว
ดุ ๆ พระเณรทัง้ หลายก็เหมือนกันวาดุ ๆ เขาไปแลวไดไลหนี มันไมยอมหนีนะ ซิ
ใครมาก็ไหลเขาไป ไมยอมหนีๆ บางองคถงึ ๓๐ ปกม็ ตี อ งไลออก ใหคนอืน่ เขา
มาอยูบ า งซี หูมี ตามี ใจมี มีความมุงมั่นตออรรถตอธรรมดวยกัน มาเพือ่ ศึกษาดวยกัน
แลวไหนจะมีแตหูตาของเราอยางเดียวเหรอ คนอืน่ ก็มหี วั ใจก็มี ก็ตอ งเปลีย่ นกันบาง
ถายเทกันบาง ไลองคนั้นไป ไลองคนี้ไป เอารับทางนีม้ าใหม นี่ละที่วาดุ ๆ เขาใจไหม
ละ ครั้นเวลาเขาไปแลวไมเห็นองคไหนไป มีตั้งแตไดไลออกทั้งนั้น เวลาเขาถึงนัน้ แลว
เปนยังไงเปนอยางนั้น เพราะเราปฏิบตั ติ อ โลกสงสารทัง้ ภายในภายนอก ภายในคือพระ
เณร ภายนอกคือประชาชน จะมีธรรมเปนแบบเปนฉบับ ไมเคลื่อนคลาดจากอรรถจาก
ธรรมไปเลยทีเดียว
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การปฏิบัติตามอรรถตามธรรม ผูที่มุงอรรถมุงธรรมอยูแลวทําไมจะไมเขาใจ
อยางสนิทติดใจตัวเองละ นัน่ นี่แหละที่พระมาทั้งหลาย สวนมากมาแลวไมอยากออก
อยูใ นนัน้ มาเทาไรก็อยูอยางงั้นเปนประจําๆ เดี๋ยวนี้เกือบ ๔๐ ปกม็ อี ยูน แ้ี หละ เชน
อยางทานปญญาเปนพระชาวอังกฤษนี้ก็มาตั้งแตป ๒๕๐๖ จนกระทั่งปานนี้ ทานเชอรี่
๒๕๐๗ จากนัน้ ทานดิก๊ ก็มานีต้ ง้ั ๒๐ กวาปมง้ั พึง่ ขยับขยายออกไปหาภาวนาอยูต ามปา
มันก็อยูใ นบริเวณพระวัดนีแ้ หละ แลวเวลานี้พระฝรั่งอยูนั้นเยอะหลายประเทศอยูนั้น
เราก็อนุโลมบาง พระฝรั่งมีหลายองค สวนมากองคไหนมาอยู ไมวาฝรั่งไมวาพระไทย
ไมยอมหนี
สวนมากตองไดเผดียง นีอ่ ยูพ อสมควรแลวนะ ใหเห็นใจคนอืน่ บางนะ ให
เตรียม ที่ไหนสงบสงัดใหไปหา นีส่ อนเพือ่ ความสงัด สอนเพือ่ ความพากความเพียร ที่
ไหนเปนทีส่ ะดวกสบายในการประกอบความพากเพียรใหไปสถานทีน่ น่ั ใหสมเจตนาที่
สอน เราสอนอยางไร พระเณรก็เขาใจแลวนี่นะ นีร่ ะบายออกเรือ่ ย ๆ ไมมีนะที่วา พระ
เณรทีไ่ ปอยูก บั เราทีว่ า ดุวา ดา เขาไปแลวอยูไ มได ทานดุทานดา หนีเพราะความดุดา
ของทานโดยหาเหตุผลอยางนี้เรียกวาไมมี ตลอดประชาชนญาติโยม ก็สอนคนใหดี ไม
วาขางนอกขางในทีเ่ ขามาเกีย่ วของก็เพือ่ ความดิบความดี อันใดผิดถูกประการใดก็ตอ ง
วากันสอนกัน ควรหนักก็หนัก ควรเบาก็เบา มันเปนธรรมดาอยางนั้น
วัดนีใ้ ครก็ราํ่ ลือกันอยางนัน้ วาหลวงตานีด้ ุ ๆ แตครัน้ เวลาเขาไปอยูแ ลวก็เปน
อยางนัน้ แหละ พอพูดอยางนี้เรายังระลึกไดที่เคยเลาใหฟง พระเณรกลัวเรานี่กลัวมาก
แตไมยอมหนีนซ่ี สิ าํ คัญนะ เราจะยกตัวอยางใหฟงนะ ครัวตมน้ํารอน ฉันน้าํ รอนโกโก
กาแฟ เราก็เห็นแลวครัวนัน้ เราออกมาจากกุฏเิ ดินมานูน ฉากมาทางหนาศาลา ไมได
มาใกล ๆ นะ มาตนคอ มีประตูสองชอง อันหนึง่ ออกมาตรงศาลา อันหนึง่ ออกมาทาง
นูน ตอนบาย ๆ เราก็ออกมาทางนูน เราจะออกไปดูนั้นดูนี้ดังที่เคยไป ไปไหนตองสอด
สองดูนั้นดูนี้ ไมดตี รงไหนมาก็เตือน ไปดูเรียบรอยแลวก็มาเตือน บอกตรงนั้นตรงนี้
พอเราโผลมาทางนูน พอดีพระเณรทานฉันน้าํ รอนน้าํ ชาอยูท โ่ี รงน้าํ รอน มอง
เห็นเราเทานั้น โหย เผนเลยเชียวนะ พวกแกวโกโกกาแฟตัง้ อยูต ามนัน้ เตะน้าํ สาด
กระจัดกระจาย เปดหนีเลยนะ ไมไดมองดูเลย เตะลมแลวไปเลย ถาวากลัวก็กลัวอยาง
นีแ้ หละ เราก็ไปของเราดูนาํ้ บอ ดูทน่ี น่ั ทีน่ เ่ี สร็จแลวก็ขน้ึ มาชองนีแ้ หละ มาชองโรงน้ํา
รอน มีพระเหลืออยูน น้ั ๒ องค นอกนัน้ หายหมดเลย ทีแรกเรามองมามืดตื้อนั่งอยูนั้น
นะ แตเวลาเรากลับทีหลังยังเหลือพระ ๒ องค เห็นแตพวกแกวทิง้ เกลือ่ นอยูต ามนัน้
พวกโกโกกาแฟไหลสาดกระจาย เพราะมันเตะลม ๆ ไปเลย เอาทําไมทั้งกินทั้งเทอยาง
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นีล้ ะ ทําอะไรกัน เราวางัน้ นะ โอย พระทานมองเห็นทานอาจารยทา นกลัวทานเลยโดด
ไปเลย เตะแกวอะไรทานไมมองดู ทานไปเลย วางัน้ นะ
กลัวอยางนีก้ ไ็ มมเี หตุมผี ล เอาอีกแลวนะ กลัวตองมีเหตุมผี ลมันถึงถูก กลัว
แบบนี้ใชไมได เราวางั้น เราก็สอนในเรือ่ งกลัว กลัวก็ดี กลาก็ดี ใหมเี หตุมผี ลจึงเรียก
วาธรรม กลัวเฉย ๆ ไมมเี หตุมผี ลไมเรียกวาธรรม กลาแบบหนาดานกลายเปนนัก
เลงโตไปก็ได คําวากลา กลาอยางนักเลงโต กลัวกลัวขี้ขลาดใชไมได สอนอีกอันนีก้ ด็ ี นี่
พูดถึงเรื่องพระกลัว เผนอยางงัน้ ละ แตไมยอมหนี มันสําคัญอันนี้ จนกระทั่งทุกวันนี้
ทุกวันนีไ้ ปทีไ่ หนเขาลบลายหมดแลวแหละ ไมมเี หลือทีว่ า หลวงตาบัวดุๆ ไปนี้มีแตพวก
ลูกศิษยลกู หา มันไปลบลายหมด มันเปนหลังหมีหลังดําไปเลย ไมมีลวดลายนะเดี๋ยวนี้
เขาไปลบลายหมดแลว ดุเทาไรมันยิ่งคลานเขามา มันลบลาย มันเปนอยางนัน้ เดีย๋ วนี้
แตกอ นเปนอีกอยางหนึง่ แลวประกอบกับการอนุโลมตาม เปนขัน้ เปนตอนลง
มา แตลวดลายทีเ่ ปนลวดลายเดิมนัน้ ไมลบ ถาควรดุเอาทันที ถาควรอนุโลมก็หลับหู
หลับตาไปอยางงัน้ ก็มี ถาควรที่จะลืม หาตาก็ลมื พรอมกันหมดอยางนีก้ ม็ ี ใสเปรี้ยง ๆ
เลย มันแลวแตเหตุการณ นีเ่ ราพูดถึงการแนะนําสัง่ สอน สําหรับพระวัดปาบานตาดนี้
ขางนอกก็วา ดุวา ดาอยางงัน้ แตเวลาเขาไปแลวเปนอยางนัน้ นะ ความจริงเปนอยางนี้
แหละ ใครไปไมยอมหนีพระเต็มไปหมดเลย อยางทานสุดใจดูเหมือนตั้งแต ๒๕๑๗ ละ
มั้ง มีแตพวก ๒๐ ปขึ้นไปหา ๓๐ ปเต็มอยูใ นวัดเดีย๋ วนี้ ไมยอมหนีไปไหน เต็มอยูน น้ั
ไมใชนอย ๆ ที่อยูกับเรา
พระฝรัง่ ถาใครมาอยูแ ลวไมอยากหนีเหมือนกัน อยางทานเชอรี่ก็ป ๐๗ ทาน
ปญญา ๐๖ ทานดิก๊ ดูเหมือนจะ ๒๐ กวาป ถึงไดออกไปจําพรรษาอยูที่นั่น หรือภาวนา
อยูท น่ี ่ี สวนมากมักมีแตในถ้าํ เงือ้ มผา ในปาลึก ๆ นะ นิสยั ทานชอบอยางนัน้ เรา
อนุโลม ไป ถาตองการอยางงัน้ แลวเราพอใจ นีท้ า นก็มาในงาน นี่ก็ตั้งใจดี องคนก้ี ด็ ี ใน
เรื่องการปกครองหมูเพื่อน เราปกครองอยางนัน้ คือเอาเหตุเอาผล เอาธรรม เอาวินยั
กางเลย เพราะอันนี้เปนความถูกตองแมนยํา ไมมีที่สงสัย ถาปฏิบตั ติ ามนีแ้ ลวจะราบรืน่
ดีงามทัง้ ภายนอกทัง้ ภายใน จึงตองเอาธรรมนีก้ างออกไป สอนตามนีใ้ หปฏิบตั ติ ามนี้ ๆ
ๆ เรื่องไขวเรื่องเขว เรื่องโกโรโกโสไมไดนะสําหรับวัดเรา ไมวา สมัยไหนก็ตาม
ถามาเห็นโกโรโกโสแลวไลหนีทันที ไมตอ งปรึกษาหารือใคร ยิ่งเห็นดวยตาเจา
ของแลวไลทนั ทีเลย เอาจริงเอาจังอยูตลอด อันนีไ้ มไดมอี อ นนะ เพราะการแนะนําสัง่
สอน สั่งสอนมาเต็มเม็ดเต็มหนวยแลว เหตุใดจึงมาเก ๆ กาง ๆ ใหเห็น ดวยเจตนา
หรือกิริยาไมดีอยางนี้ นัน่ อันนั้นละไมใหอนุโลมนะ ถาหากวายังไมรเู รือ่ งรูร าวอะไร พึ่ง
มานีก้ จ็ ะผิดบางก็เปนอีกแงหนึง่ เตือนสอน ถาผูอ ยูก อ นแลว ควรทีจ่ ะเปนคติตวั อยาง
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อันดีงาม แตมามีกริ ยิ าอยางนีใ้ หเห็นแลวไลทนั ที ไมอนุโลมนะ วางลงเปนขั้นเปน
ตอนๆ
เราปฏิบัติตัวของเราก็ปฏิบัติมาอยางนั้น กอนทีจ่ ะไดมาเปนครูเปนอาจารยสอน
พระ เณร ประชาชนทั่วประเทศไทยเรานี้ เราก็ไมเคยเหลาะแหละ เอาจริงเอาจังทุก
อยางเลยเชียว เวลาเขาไปหาทานคอยสังเกตตลอด เฉพาะอยางยิ่งหลวงปูมั่นเปนจุดที่
จดจอที่สุดในหัวใจของเรา ทานเคลือ่ นไหวอะไร ๆ มานีจ้ ะจับหมด ทานแย็บออกมา
ตรงไหนจับออกมาแลว มาพิจารณาเรื่อยไปอยางนั้น เราจริงจังทุกอยาง จริงจังมา
ตลอด ตั้งแตเริ่มออกปฏิบัติ คือภาคปฏิบตั เิ ปนภาคทีเ่ อาความละเอียดลออมากทีส่ ดุ
เพราะฉะนัน้ จึงมาจับเอาจุดภาคปฏิบตั ิ เปนภาคทีล่ ะเอียด ตั้งหนามาตั้งแตบัดนั้น
ความจริงความจังทุกอยางไมมคี าํ วาเหลาะ ๆ แหละ ๆ ตลอดมาเลย เพราะธรรม
เปนของละเอียด เหลาะแหละนิดหนึง่ ก็เปนความเสียหาย เปนความสกปรก
ธรรมละเอียดมากนะ
เพราะฉะนัน้ จึงตองปฏิบตั ติ ามความละเอียดของ
ธรรม ทุกสิง่ ทุกอยางใหแนบเนียนไปตลอด เหมือนผาพับไวในตัวเองใหหาทีต่ าํ หนิ
ไมได อยางงัน้ จิตใจจึงอบอุน การปฏิบัติตัวเองราบรื่นดีงามตลอด เรื่อยมา ๆ อยางนี้
แลวไปไดอาจารยชั้นเอกเสียดวยนะ สมประกอบกันเหลือเกินกับที่ไดพอแมครูจารยมั่น
นีเ้ ปนอาจารยสอน เรียกวาชัน้ เอกเลย หาที่ตองติไมได ตัง้ แตวนั ไปอยูก บั ทานจน
กระทั่งทานมรณภาพจากไป หาที่ตองติอะไรไมไดเลย มีแตความเทิดทูน ๆ ทานแสดง
อะไรออกมามีหลักธรรมหลักวินัยเปนเครื่องวัดเครื่องตวงกัน ถาเปนเกีย่ วกับพระวินยั
นีก้ ม็ พี ระวินยั มันวัดมันตวงกันตลอด ทีนี้กิริยามารยาทฝายธรรมก็มีธรรมอีก ตรงไหน
หาที่ตําหนิไมได ๆ ละเอียดลออมากที่สุดเลยหลวงปูมั่นเรา
เพราะฉะนั้นการปฏิบัติตองเต็มเม็ดเต็มหนวยดวยความมุงมั่น ก็ดังที่เคยพูด
แลวไมไดมุงมั่นธรรมดา มุงมั่นตอแดนพนทุกข คืออรหัตอรหันตเทานัน้ ในชาตินี้จะไม
กลับมาเกิดอีกเราบอก เพราะเรามุงมาแลวตั้งแตเราเรียนหนังสือ เห็นในตํารับตํารา
องคนั้นสําเร็จขั้นนั้น องคนส้ี าํ เร็จขัน้ นี้ ๆ มาเรื่อยตั้งแตครั้งพุทธกาล มันก็เกิดความ
ปลืม้ ปตยิ นิ ดีของตัวเอง อยากเปนอยางนัน้ ๆ เขาไปเรื่อย ๆ ตั้งแตพระพุทธเจาตรัสรู
ธรรม เกิดความอัศจรรยทานจนน้ําตารวงๆ
จากนัน้ มาประวัตขิ องพระสาวกแตละองค ๆ ทานปฏิบัติมีแตเรื่องมหามงคล
ประจําองคทานๆ ก็ยดึ มาเปนคติตวั อยาง เฉพาะอานประวัติพระพุทธเจานี่น้ําตารวง
แหละ จากนัน้ รองมาเปนสาวก สาวกออกมาจากสกุลใดก็ตาม เจาฟามหากษัตริยมีมาก
นะทีอ่ อกมาบวช ออกมาแลวเขาปาหายเงียบ ๆ ๆ นี้เปนตําราที่เปนแบบฉบับอยางดี
มาก ไมเคยไปสนใจกับวงศสกุลอะไรเลย เหมือนกับตาสีตาสาธรรมดาเรา ทานไมเอา
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มาเปนอารมณเลย นี่ก็มาเปนคติๆ แลวองคนั้นสําเร็จอยูที่นั่น อยูในปาตรงนั้น ในเขา
ลูกนี้ ในถ้าํ นัน้ ๆ บอกไวในตํารา มันก็ยิ่งเพิ่มความพอใจ ทั้ง ๆ ทีเ่ รียนหนังสืออยู เรา
ยังไมไดออกปฏิบัตินะ แตจิตใจมันซึมซาบเขาไปเรื่อย เราก็อยากเปนพระอรหันต
ความมุงเรามุงตั้งแตตนแลวนะ เริ่มเปนเชื้อไวแลววา หยุดจากการเรียนเราจะ
ออกปฏิบตั ิ ควรถึงมรรค ผล นิพพานจะใหไดถงึ ยังไมรุนแรงนะ แตเวลาเรียนไป ๆ ดู
ไป ๆ คอยหนักเขา ๆ แลวสุดทายก็ลงวาจะออกปฏิบัติใหไดมรรค ผล นิพพาน มีขอ
หนึ่งวา ผูที่จะรับรองในมรรค ผล นิพพาน ในปจจุบนั นีม้ คี รูบาอาจารยองคใดบางนะ
มรรค ผล นิพพาน ยังคงเสนคงวาหนาแนนอยูตามเดิมเหมือนพระพุทธเจายังทรงพระ
ชนมอยูหรือไม ถาหากวามีครูบาอาจารยองคใดชีแ้ นะ หรือแนะนําสั่งสอนเราใหเปนที่
ถึงใจวา มรรค ผล นิพพานมีอยูโดยสมบูรณแลว เราจะกราบครูบาอาจารยองคนั้นจน
สุดชีวิต แลวเราจะประกอบความเพียรเอาชีวิตเขาแลกเลย เพื่อมรรค ผล นิพพาน โดย
ถายเดียวเทานัน้
เพราะฉะนั้นจึงเขาไปหาหลวงปูมั่นละซิ พอเขาไปถึงทาน ทานก็เปรี้ยงๆ ๆ เลย
เชียว โอยถึงพริกถึงขิงสมเจตนาของเราที่มุงมั่นตอทาน ไปก็เรียกวาเรดารทานจับไว
แลวนัน่ แหละ พอไปถึงปบ เหอ ทานมาหาอะไร ทานมาหามรรค ผล นิพพานเหรอ
จากนัน้ ก็ชไ้ี ป ตนไม ภูเขาไมใชมรรคผลนิพพาน ดิน ฟา อากาศไมใชมรรคผลนิพพาน
ไมใชกิเลส ไมใชมรรคผลนิพพาน ฟาดไปทองฟามหาสมุทรสุดวัฏวนนีไ้ มใชบาป ไมใช
กิเลส ไมใชธรรม ธรรมแท กิเลสแท อยูท ใ่ี จ เกิดอยูท ใ่ี จ ฝงอยูที่ใจ เอาลงนีน้ ะ ทาน
รวมมาหมด
สิ่งนั้นไมเปนกิเลส ไมเปนตัวภัย ไมเปนตัวคุณ ตัวคุณจริง ๆ คือธรรมทีอ่ ยูใ น
ใจเมือ่ ปฏิบตั ไิ ด ตัวโทษจริง ๆ มีอยูท ใ่ี จ คือกิเลส ถาวิ่งตามมันเปนไฟขึ้นมา อยูน ต้ี า ง
หากนะ ทานรวมมาหัวใจดวงเดียว ทานอยาไปคิดใหกวางขวางเสียเวล่าํ เวลา สิ่งที่เปน
ภัยอยูใ นหัวใจของทานเวลานีค้ อื กิเลสอยูท ใ่ี จของทานนะ แลวธรรมทีจ่ ะแกกเิ ลสก็อยูท ่ี
หัวใจ เอาลงจุดนีน้ ะ นี่ละที่มันลงถึงใจ จิตตภาวนาเอาใหหนัก นีล่ ะทีจ่ ะแกกเิ ลส แก
กองทุกข จะแกลงดวยจิตตภาวนา ไมมีอะไรที่จะมาแกไดทันเหตุทันการณ สมมักสม
หมายเหมือนจิตตภาวนา ทานวางัน้ นะ ฟงแลวมันพองนะหัวใจ เพราะมันมุงไวแลว
จิตตภาวนาเอาใหหนักแนน จิตยังไงจะสงบไดเอาใหสงบ แลวทานบอกวา ก็
อยาวาผมประมาทธรรมะพระพุทธเจานะ นีท่ า นมหาก็เรียนมามากพอสมควร จนถึงขั้น
เปนมหา แตอยาวาผมประมาทธรรมของพระพุทธเจานะ เวลานี้ธรรมของพระพุทธเจา
ขอใหทา นยกบูชาไวกอ น ทีท่ า นเรียนมามากนอยใหทา นยกบูชาไวกอ น อยานําเขามา
เกี่ยวของคิดอานไตรตรองเทียบเคียงกันกับธรรมภาคปฏิบัติ มันจะไมเกิดประโยชน จะ
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มาเตะ มาถีบ มายันกันใหเสียประโยชนไป เพราะฉะนั้นที่ทานเรียนมามากนอยเพียงไร
ใหทา นยกบูชาไวกอ น แลวใหทา นสนใจทางภาคปฏิบตั ใิ หมาก อยางไรจิตจะสงบเยือก
เย็นดวยจิตตภาวนาของทาน ทานเอาใหหนัก นีต่ รงนีน้ ะเอาใหหนัก
ทานอยาสนใจไปกับการศึกษาเลาเรียนมากนอยนะ ไมเกิดประโยชน ทีจ่ ะให
เกิดประโยชนจากจิตตภาวนาโดยถายเดียวนี้เทานั้น ขอใหจติ มีความสงบเถอะ พอจิต
สงบแลวเมือ่ กาวถึงขัน้ ทีจ่ ะออกประสานกันระหวางปริยตั กิ บั ปฏิบตั ิ คือเราปฏิบัติรูเห็น
ยังไงกับปริยัติที่เราเรียนมามันจะวิ่งประสานกัน เอาไวไมอยู นี่เราก็ไมลืมนะ เวลาปริยัติ
กับปฏิบตั วิ ง่ิ ประสานกัน เวลานี้ยังไมจําเปน ใหทานเรงจิตใจใหมีความสงบเยือกเย็น
เสียกอน พอไดชอ งทางแลวคอยกาวเดินไปแลว ปริยัติกับปฏิบัติจะวิ่งประสานกัน โอย
มันพองใจนะเรา นี่ละที่ไดฟงทานอยางถึงใจ
พอถึงใจเต็มเหนี่ยวแลวก็ลงมา โอยวันนีฟ้ ง ทําอยางถึงใจ เหมือนวาตัวพองขึน้
เลยนะ ออกมา เอาละวันนีฟ้ ง ธรรมอยางถึงใจ หาที่ตองติไมไดแลว ทีนก้ี ม็ าถามตัวเอง
ทีนี้เราจะจริงไหม ธรรมนี้เปนของจริงสุดสวนที่พอแมครูจารยอธิบายใหฟงเต็มเหนี่ยว
แลววันนี้ สวนเราเองจะจริงไหม ทางนี้ตอบขึ้นทันที ตองจริงไมจริงใหตายเทานั้น ตอง
จริงตามทีท่ า นสอน จะเปนอื่นไปไมได ไมจริงใหตายเลย ตั้งแตบัดนั้นมาเราจึงไดรับ
ความทุกขความทรมานมากทีส่ ดุ ดวยความจริงจังของเราทุกดานทุกทาง ทุกขทรมาน
ในชีวิตจิตใจแหงความเปนมนุษยมานี้ จนกระทั่งถึงไดกาวมาเปนพระนี้ ไมมีความทุกข
ใดทีจ่ ะมากยิง่ กวาความทุกขในการแกกเิ ลส ฝกทรมานฆากิเลสเลยนะดวยจิตตภาวนา
อันนีท้ กุ ขมากทีส่ ดุ
การศึกษาเลาเรียน จนกระทั่งสมองทื่อมันไมยอมจําก็วาเปนทุกข ไมถึง ขัน้ นัน้ ก็
วาเปนทุกข เรียนหนังสือจนสมองทื่อ บางคืนนอนไมหลับ ตั้งหนาตั้งตาเรียนจริง ๆ จะ
วาหนักมันก็ไมเห็นหนัก บทเวลามาภาคปฏิบตั นิ ซ่ี ิ ฟาดจิตลมลุกคลุกคลานเลยนะ จิต
ลมลุกคลุกคลาน ขึ้นไปน้ําตารวงบนภูเขา นี่ทุกขไหม แตมอี นั หนึง่ ทีว่ า ไมถอย โถ มึง
เอากูขนาดนี้เชียวเหรอ กูมึงนะเปนอยูในใจไมไดออกพูดแหละ มันเปนขึน้ ดวยความถึง
ใจ เคียดแคนใหกเิ ลส สูมันไมได ลมเลย สูมันไมไดนะ ตั้งสติพับลมผล็อย ๆ ตัง้ เพือ่
ลม ไมไดตั้งเพื่ออยู น้าํ ตาก็พงั ไมสมใจที่เราตองการ สูก เิ ลสไมได ถึงขนาดทีอ่ อก
อุทานในใจ โถมึงเอากูขนาดนี้เชียวเหรอ น้าํ ตารวง เอาละยังไงใหกถู อยกูไมถอย มึง
ตองพังวันหนึ่ง มันเจ็บใจ
นี่ละเจ็บใจใหกิเลสนี่เปนธรรม ถาเจ็บใจใหคนอืน่ หรือสัตวตวั ใดนีเ้ ปนกิเลสเพิม่
โทษเขา แตเจ็บใจใหกเิ ลสทีม่ นั เปนภัยตอตัวเองนีก้ ลับเปนธรรมขึน้ มา นั่นนะมันหนัก
แนนตรงนั้น เอาละยังไงมึงตองพังวันหนึ่ง ใหกถู อยกูไมถอยละ ไปศึกษากับทานอีก
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กลับมาอีก หงายอีกๆ กลับไปอีก เอาอีก สุดทายก็มมี นั หงายบาง เราหงายบางละที่นี่
ตอไปหลายครัง้ หลายหน ตอไปมันก็หงายเรื่อย เราก็ตั้งตัวเขาเรื่อยๆ ขยับใหญเลย
ทุกขมาก ทุกขแสนสาหัสเรา การทําความพากเพียร ในชีวิตของเรานี้ ชีวิตความเปน
พระ กับความเปนฆราวาส ชีวติ แหงความเปนฆราวาสถึงจะหนักขนาดไหนเราไมเคย
สละชีวติ กับมัน ทํางานอันนีห้ นัก ๆ สูไมไหว หรือยังไมเสร็จทิ้งไวกอน วันหลังมาทําตอ
แตกบั กิเลสมันไมถอยกัน ไมมงึ ก็กแู หละ วางั้นเลยทันที มันถึงหนักเอาตอนนี้ ทุกข
มากทีเดียว
จึงไดเอามาประกาศใหพี่นองทั้งหลายทราบ เรื่องกิเลสที่ตัวแหลมคมที่สุดใน
โลกธาตุนี้ไมมีอะไรเกินกิเลสบนหัวใจสัตว ถายังไมขึ้นตอกรไมรู ตองเปนวัวเปนควาย
ตัวหนึง่ ใหมนั จูงจมูกขาดไปเรือ่ ยๆ ไมรตู วั วาถูกกิเลสจูงนะ ไมรู เพราะมันมืดขนาดนั้น
จิตเรา กิเลสจึงสนุกจูง มันคิดในแงใดวาเปนเรา ๆ วิ่งไปตามความเปนเราๆ ทั้งๆ ที่
มันเปนกิเลสเต็มตัวอยูต ลอดเวลา เวลาไดออกปฏิบัติเขามามีแงอรรถแงธรรมเขาแทรก
เขาแซง เขาเทียบเขาเคียงกัน แงกิเลสมันก็รู แงธรรมก็คอยเริ่มรู แงกิเลสก็เริ่มรูไป ๆ
ตอไปกิเลสออกแงไหนรู ๆ ๆ ทันกัน เมื่อมันมีเครื่องวัดกันแลว
เมือ่ ถึงขัน้ ทีค่ วรจะเอากันหนักเทาไร มันก็หนักของมันได เพราะลวดลายของ
ธรรมก็พอตัว กิเลสมันก็พอตัวมาพอแลวแหละ ทีนี้เราพอตัวของเราที่จะฟดกิเลสไดขั้น
ใดเราก็เอาขั้นนั้น ๆ ตอไปก็หนักเขา ๆ นี้ละจึงวาทุกขมากที่สุดในชีวิตของพระเราการ
แกกเิ ลส มากทีส่ ดุ เลย เราไมลืมจนกระทั่งวันตายนะ เพราะเราทุกขมากจริง ๆ ฟงซิ นัง่
ภาวนาจนกระทัง่ กนแตก เคยมีทไ่ี หนนัง่ ภาวนากนแตก นั่งตลอดรุง ๆ นั่งตั้งแตยังไม
มืดบางวัน ฟาดจนสวางเปนวันใหมขึ้นมาไมยอมลุก ปวดหนักปวดเบาออกเลย ตั้งแต
เปนเด็กขี้ใสตักแมมาเทาไรแลว โตขึ้นมานี้ขี้ใสผาสบงจีวรเจาของแลวเอาไปซักไมไดมี
เหรอ เมื่อลุกขึ้นมาจากที่แลว อะไรจะออกก็ออก หนักจะออก เบาจะออก ออกเลย แต
ใหลกุ ไมยอมลุก
มีเวนขอเดียว เวนตั้งแตหมูเพื่อนครูบาอาจารย เพราะเวลานัน้ เราอยูก บั หมูก บั
เพือ่ นกับครูบาอาจารย เวนแตหมูเ พือ่ นหรือครูบาอาจารยเกิดอุบตั เิ หตุฉกุ เฉินขึน้ มาใน
ปจจุบนั แลวจะลุกออกไปชวยเหตุการณอนั นัน้ นอกจากนัน้ แลวเราจะเปนอะไรสําหรับ
เราเองไมมีขอยกเวนเลย เปนอะไรเปนเลย ยกเวนใหเฉพาะหมูเพื่อนครูบาอาจารยที่
เกิดเหตุ ยกใหขอเดียว นอกนัน้ ซัดกันเลย เอาถึงขนาดนัน้ นะ ทีนจ้ี ติ ไมเคยเห็นความ
อัศจรรยกเ็ ห็นขึน้ มาเวลาจะเปนจะตาย นั่งตลอดรุงมันของเลนเมื่อไร รางกายของเรา
ทัง้ ทอนนีม้ นั เหมือนขอนซุงนะ ทุกขเวทนาทีส่ าหัสทีส่ ดุ มันเหมือนกับไฟเผาขอนซุง คือ
รางกายของเรา ทุกขขนาดไหนก็ทุกข แตจติ มันไมเคลือ่ นจากความสัตยความจริง จะ
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ตายก็ตาย ทีจ่ ะใหเคลือ่ นจากอันนีไ้ ปไมเคลือ่ น ถาไมสวางเปนวันใหมขึ้นมาจะลุกไมได
นีค่ าํ สัตยนะ อะไรจะตายกอนตายหลังดูกนั
เวลามันจะเปนจะตายจริง ๆ สติปญญามันก็หมุนติ้วของมัน มันก็ไดจังหวะซัด
โหย จิตใจสวางจาขึ้นมาๆ ไดทุกคืน ๆ เปนกําลังใจ นั่งตลอดรุงไมใชคืนหนึ่งคืนเดียว
ตัง้ ๙ คืน ๑๐ คืน แตไมติดกัน เวนสองคืนบาง สามคืนบาง นัง่ ตลอดรุง ๆ ทีแรกเรา
นัง่ นีก้ น มันออกรอน มันไมไดพองแหละคืนแรก คืนทีส่ องทีส่ ามไปจากออกรอนแลวมัน
ก็พอง จากพองมันก็แตก จากแตกมันก็เลอะ เพราะเราไมถอย ไมสนใจกับกน มันจะ
แตกก็ตาม ถากิเลสไมแตกไมถอย มันจะเอากิเลสนูน นี่ละพูดถึงเรื่องความเพียร ไดมา
สอนพีน่ อ งทัง้ หลาย
เพราะฉะนัน้ การสอนจึงไมมคี าํ วาออนขอยอหยอน หรือสงสัยในธรรมขอใดที่นํา
มาสอนนัน้ วาผิดไป เราไมมี มันเต็มอยูใ นหัวใจนีท้ กุ ดานทุกทาง ใครจะถามมาแงไหน
มุมใดที่จะเปนประโยชนแกผูถาม ซึ่งเราควรจะตอบใหเหมาะกันนั้น ไมตองบอกมันจะ
ออกทันที ๆ เลย ถาหากวาไมเปนประโยชนแลวดึงก็ไมออก แลวยิ่งมาถามเพื่อเปน
ขาศึกตออรรถตอธรรมแลวไมสนใจเลย นัน่ เขาใจไหมละ นี่ละธรรมถาลงไดรูมันรู
อยางนัน้ จึงวาความจํากับความจริงนี้ตางกัน
ความจําถาเราเรียนจากคัมภีรใบลาน เราเรียนไปทานวาอะไร ๆ มันก็อา นไป ๆ
มันไมไดถึงใจนะ เชื่ออะไรเชื่อบาปเชื่อบุญ นรก สวรรคก็ไมถึงใจ มันเชือ่ ดวยความจํา
ๆ แตเวลาออกปฏิบตั มิ นั เชือ่ อยางถึงใจ มันเห็นจริงๆ รูจริงๆ ไมวา บาป วาบุญ นรก
สวรรค อะไร จนกระทั่งทางพนทุกข มันเห็นจริง ๆ นิพพานทีแรกยังไมเห็นก็ตาม มันก็
เห็นทางที่จะไปนิพพาน เขาใจไหมละ มันก็หมุนติว้ ๆ ๆ รูอะไรขึ้นมาเจาของคานเจา
ของไมไดยอมรับ เมื่อยอมรับแลวเล็งไปถึงพระพุทธเจา ทานทรงรูก อ นแลวมาสอนเรา
เราพึ่งรูเดี๋ยวนี้ แลวจะทะนงตัวอยูไดยังไง มันก็ยอมลง ๆ
ปฏิบตั ติ รงไหน มันรูตรงไหนมันหาคานตัวเองไมได แนนอน ๆ แกกเิ ลสไมถกู
กิเลสจะถลอกปอกเปกไดยังไง มันจะหลุดลอยไปไดยังไง ตองแกใหถกู อันนีก้ ารแก
กิเลสเราก็แกมาโดยถูกตองๆ จนกระทั่งเห็นผลขึ้นมาเปนลําดับ มันก็ถกู ทัง้ แก ถูกทัง้
หลุดไป คือทั้งเหตุทั้งผลมันถูกดวยกันทั้งนั้น เมือ่ เปนเชนนัน้ แลวการสอนอะไรนีจ้ งึ ไม
มีสงสัย ใครจะยกพวกมาสามแดนโลกธาตุมาคานก็ตาม ไมเคยสนใจ นอกจากวาถัง
ขยะตาบอดมันมาเหาอะไร หมาเหาฟา เทานัน้ เอง เขาใจไหมละ นี่ละธรรมพระพุทธเจา
ของจริงมีอยูตลอดเวลา ไมไดบกพรองไปไหนเลย มันบกพรองสําหรับผูปฏิบัติธรรม
ยอหยอนออนกําลัง มิหนําซ้ําใหกิเลสลากจูงไปในทางไมดีทั้งหลาย ทางต่ํา มันก็เลยต่ํา
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ลงไปเรื่อย ๆ มรรคผลนิพพาน ความเลิศเลอทั้งหลายก็กลายเปนความไมมีราค่ําราคา
ไป
อานและฟงเสียงธรรมเทศนาของหลวงตา วันตอวัน ไดที่
www.Luangta.or or www.Luangta.com

