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สุดทายก็ไดครองธรรม 
 
 วันท่ีมอบทองวันน้ันทราบวาเขาถายทอดสดไมใชเหรอ (ถายครบั) เขาถายทอด
สดนะ ทางนี้จะเห็นกันรึเปลาไมรู วันที ่ ๑๐ ท่ีผานมาน้ี มอบทองคําธนาคารชาติ เขา
ถายทอดสด ทางนี้ไดเห็นไหม เห็นอยูเหรอ วันน้ันมีแตถายทอดสดพิธีการตาง ๆ การ
เทศนาวาการหลวงตาไมไดเทศนอะไรเลย วันน้ันนะ ไมมีเวลาเทศนดวย ทั้งงานยุงมาก
เหน่ือยมากดวย ตั้งแตการสวดการอะไรก็มอบใหพระทําทั้งหมด ทานสวดเราไมสวด 
แตเวลากินเรากินกอนใครนะ เวลาสวดเราไมสวด หัวหนาเปนอยางง้ันนะ 
 พูดถึงเรือ่งการฉัน หัวหนาทางฝายกรรมฐานน้ี ขอบเขตมันก็ตางกัน คือทาง
ปริยัติมีอยูทั่ว ๆ ไป ไมคอยมาฉันรวมกัน ฝายกรรมฐานน้ีสวนมากฉันรวมกัน เวลาฉัน
น้ีก็มารวมกันฉัน เชนมารวมที่ศาลา มาฉัน เพราะฉะนั้นกฎระเบียบของสวนรวมจึงตาง
กัน ปริยัติมันตางคนตางอยู แมจะอยูในวงเดียวกันน้ี ใครฉันก็ฉันไดเลย พอน่ังรวมกัน
พรอมแลวฉันไปไดเลย ไมมีอะไรถือสีถือสากัน เพราะไมถือวาเปนความเสียความ
เคารพหรือไมเสีย ไมถือ นี่ทางฝายปริยัติ แตทางฝายปฏิบัติแลว โอย จิตใจทั้งหมด
รวมอยูกับหัวหนา คอยดูหัวหนา ทุกอยางถาหัวหนายังไมเคล่ือน บรรดาลูกวัดน้ีสงบ
เงียบ จดจอดวยความเคารพ เปนอยางงั้นนะตางกัน 
 เฉพาะเร่ืองการฉันน่ีเคารพมากทีเดียว ถาหัวหนายังไมไดฉัน ยังไงลูกวัดจะไม
ฉันเปนอันขาด วาง้ันเถอะ ดวยความเคารพมีนํ้าหนักมากกวาการฉันกอนหรือฉันภาย
หลัง นี่เปนขนบประเพณีของพระกรรมฐาน สําหรับหลวงตามันเคยทั้งสองฝายแลว 
เรียกวาเขานอกออกในไดหมด คือหลวงตาบัว เขาใจไหม ทางปริยัตินี่ก็เขาไดหมด ไม
วาวัดนอกวัดใน วัดราษฎรวัดหลวง เราเขาหมดเลย เขาสมาคมไดหมด ทีน้ีทาง
กรรมฐานก็เหมือนกัน กรรมฐานเราก็เขาไดหมดเหมือนกัน ที่ไหน ๆ ยิ่งปรากฏวามีชื่อ
เสียงโดงดัง องคนั้นมีชื่อเสียงโดงดังอยางนั้น ๆ เราจะจดจอองคน้ันละสําคัญ เขาเลย 
ๆ เพราะฉะนั้นจึงเรียกวาเขานอกออกในไดหมดละหลวงตา  

ทีนี้ขนบประเพณีของวัดทางฝายปริยัติกับทางฝายปฏิบัติตางกันยังไงบาง น่ีก็รู
ไดหมด เพราะเราเคยแลว ปริยัติทานปฏิบัติอยางน้ัน ๆ ฝายปฏิบัติทานปฏิบัติอยางน้ี 
ๆ แตการกลาวท้ังสองน้ีหมายถึงอยูในกรอบของธรรมวินัยดวยกัน ไมมีฝายใดที่จะขาม



 ๒ 

เกินพระธรรมวินัย เพราะฉะนั้น คําวาตางจึงตางอยูในวงของธรรมวินัยเทาน้ันเอง ไมได
ตางไปเพื่อการทําลายธรรมวินัยแตอยางใด เรียกวาตางเปนฝายธรรมไปเลย ถาเปน
ฝายพระวินัยนี้ขามไมได  

คราวนี้ก็ไดมากรุงเทพฯ เก่ียวกับเร่ืองการมอบทอง ๕๐๐ กิโลเต็ม มาคราวนี้ได
ทองคํา ๕๐๐ กิโลเต็มตามที่กําหนดไว และดอลลารได ๓๐๐,๐๐๐ ดอลล เรียกวาพอด ี
ในชวงน้ีกะวาพอดี ไดดอลลารถึง ๓๐๐,๐๐๐ นี้ก็พอใจเต็มที่แหละ เราคิดทีแรกกลัววา
จะไมได ๓๐๐,๐๐๐ เพราะมันขาดอยูมาก กอนเรามากรุงเทพฯ ดูเหมือนขาดต้ังหลาย
แสนหลายหม่ืนนะ ดูเหมือนได ๒๓๘,๐๐๐ หรือไง นั่นละที่เราไดมารวมแลวได ๒๓๘,
๐๐๐ จากนั้นก็มาไดใหมทั้งหมดเปนจํานวน ๓๐๐,๐๐๐  

นี่ละเงินจํานวนที่ขาด มันไมไดขาดนอย ๆ ขาดมาก จนถึงกับเราวิตก เสี่ยงได
เสี่ยงเสียวาจะได ๓๐๐,๐๐๐ หรือไมได วาง้ันนะ ถาไมไดเราก็ไมเสียใจ ไดเราก็พอใจ 
เพราะเงินดอลลารนี้ขาดอยูมาก ขาดอยูรวม ๔๐,๐๐๐–๕๐,๐๐๐ นะ แลวมากรุงเทพฯ
น้ีมาถึงวันท่ี ๗ วันที ่๘ วันที่ ๙ ตอนเชาทวมปบเลยเชียว เต็มเอี๊ยด ๓๐๐,๐๐๐ พอด ี
ไดเขาทั้งทองคําและดอลลาร ไดนําเขาสูคลังหลวงดวยความภาคภูมิใจทุกอยางไมบก
พรองแตอยางใด แลวเปนไปตามกําหนดโดยแทก็คือทองคํา จะขาด ๕๐๐ กิโลไมได นี่
เราสั่งขาดมาเลยทีเดียว ขาด ๕๐๐ กิโลไมได ตองใหได ๕๐๐ กิโล  

สวนดอลลารความมุงหวังเราก็อยากได ๓๐๐,๐๐๐ ใหเขาพรอมกัน แตนี้เงินเรา
ยังขาดอยูมากดอลลาร ไดแคไหนก็บุกกันไปน้ีแหละ ก็บุกไปเรื่อย พอมาถึงวันที ่ ๗ 
ตอนเย็น  วันที ่ ๘ ก็เอากัน  พอถึงวันท่ี ๙  ฉันจงัหันเสร็จเอากันใหญเลยครบปุบ  
๓๐๐,๐๐๐ น่ันแหละจึงไดเขาท้ังสอง คือดอลลารและทองคําดวยความภูมิใจทัง้สอง
อยางเลย และตอจากนี้ไปเราก็จะไดพยายามหาอยางเดิมนี้แหละ คือจะเขาเปนพัก ๆ 
เวลานี้ไดประกาศใหบรรดาพี่นองทั่วประเทศไทยไดทราบทั่วกันแลววา เราเขาแตละ
ครั้ง ๆ นี้สําหรับทองคําตองใหได ๕๐๐ กิโล คือ ๕๐๐ กิโลเขาที ๆ แตกอนไมได
ประกาศ ไดแคไหนหรือสมควรท่ีจะเขาก็เขาเลย มาระยะหลังนี้เมื่อมันแนนอนด ี เรา
เลยบอกวาให ๕๐๐ กิโลแลวคอยเขา พอได ๕๐๐ กิโลแลวเขาที  

เวลานี้เราไดเขาโดยสมบูรณแลวสําหรับทองคําเรา เขาสูคลังหลวงเปนจํานวน 
๕,๕๕๙ กิโลครึ่ง ท่ีเขาคลังหลวงเรียบรอยแลว สวนดอลลารเขา ๗ ลานกับ ๑ แสนเศษ 
ที่เขาแลวนะ เขาอยางตายตัว ไมมีขึ้นมีลง เวลามันอยูนอกคลังหลวงมันข้ึนลงเร่ือยนะ 
ลูกศิษยลูกหาเขามาพูดกวนหูดวย เวลาน้ีทองกําลังข้ึนอยางง้ัน ข้ึนไหนก็ข้ึนเถอะนะ เรา
โมโห เอาจบัมันเขามาคลังหลวง ขังไวในคลังหลวงนี่นะ มันไมมีขึ้นมีลงไดละ ไป ไปหา
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จับมา เราวาอยางงี้ จับเขาสูคลังหลวง มันขึ้นมันลงไมไดละ มันติดคุกแลวน่ีนะ เวลานี้
มันดีดได ไปหาจับมันมา มันด้ือนัก เราวางั้น 

น้ีมันก็ไดถึง ถาเปนตันก็เรียกวา ๕ ตัน นํ้าหนักทองคําได ๕ ตันกับ ๕๕๙ กิโล 
คร่ึงแลวเวลาน้ี เขาคลังหลวงเราโดยสมบูรณแลวทุกอยาง ขาดอีก ๔ ตันกวา นี่ละที่พี่
นองชาวไทยเราทั้งประเทศ เราจะไดรวมกันในจํานวนที่ยังขาดนี ้๔ ตันกวาหรือ ๔,๐๐๐ 
กิโลกวาน้ี ใหเขาถึงจุด รวมแลวใหเปน ๑๐ ตัน หรือ ๑๐,๐๐๐ กิโล วาง้ัน พอไดตามนี้
แลวหลวงตาก็พอใจทุกอยาง หมด เรียกวาความเปนหวงเปนใยกับความยากจนขน
แคนของพี่นองชาวไทยเราเรียกวา หมด พอไดตามจุดที่เรามุงหมาย ซึ่งจุดที่มุงหมาย
น้ันเราไดพิจารณาแลว อะไรจะพอดิบพอดี พอฟดพอเหว่ียงกันไปไดก็คือวา ตองใหได
ทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตัน  

ถาไดน้ีแลวพอฟดพอเหว่ียง เมืองไทยเปนเมืองไทย หายใจโลง ไมอึดอัด ถึงจะ
ยังไมหายใจเต็มปอด แตก็หายใจโลง น่ีแหละท่ีวาพอไดถึงจุดน้ีแลว เราก็เรียกวา ไม
อยากรบกวนพ่ีนองท้ังหลายอีก กวนกันหาอะไรนักหนา ต้ังแตกวนมาน้ีก็มากตอมาก 
หนักตอหนักดวยกันอยูแลว เม่ือพอหายใจไดบาง เอาตางคนตางหายใจไปเถอะ วาง้ัน
เลยนะ เราจึงวาปลอย ทีน้ีปลอย พอไดทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตัน สําหรับดอลลารน้ันคอน
ขางแนแลวต้ังแตบัดน้ีวา เม่ือทองคําไดนํ้าหนัก ๑๐ ตันแลว ดอลลารจะตองได ๑๐ 
ลาน แนนอน เปนความแนใจไดแลว หากวายังขาดเทาไรก็น่ีแหละจะไปหาออดออนเอา
จากพ่ีนองท้ังหลายในบรรดาดอลลารน่ีใหได ๑๐ ลาน อันนี้จะออดออนอยูเพื่อใหได 
๑๐ ลาน  

สวนทองคําเม่ือได ๑๐ ตันแลวตัดเลยทีน้ี สมบูรณแบบ พอใจ เพื่อจะใหมันสม
ดุลกันคือวา ดอลลารเราก็เขาไปใหได ๑๐ ลาน หากยังไมพอก็ออดออนกับพ่ีนองท้ัง
หลายอีกจนพอ ๑๐ ลานนะ จุดใหญของหลวงตาที่ไดชวยพี่นองทั้งหลายนี้ หลวงตาได
ชวยจริงๆ นะ ก็เคยไดพูดหรือไดเรียนใหพี่นองทั้งหลายทราบแลววา ขาศึกอันใหญ
หลวงของเรานี้ ในชีวิตของเราตั้งแตเกิดมา วาง้ันเลยนะ เปนฆราวาสมาก็เปนเวลา ๒๐ 
ปกับ ๙ เดือน เราเริ่มบวชในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๗๗ คํานวณดูอายุของเราได 
๒๐ ปกับ ๙ เดือน น้ีเราบวชมา  

ชีวิตของเราในคราวเปนมนุษยที่ยังไมไดบวช ก็หนักเหมือนโลกเขาท่ัว ๆ ไป 
แตไมไดหนักหนาถึงกับการสละชีพดวยงานน้ัน ๆ นะ แตเราบวชในศาสนาน้ี การเรียน
ก็ไมไดสละ เรียนหนักเรียนเบามากนอยเพียงไร ยากก็ทราบวายากเหมือนท่ัว ๆ ไปที่
ศึกษาเลาเรียนกัน ก็ไมมีอะไรปกใจใหสะเทือนมาก จนถึงขนาดที่วาลืมไมลงจนกระทั่ง
บัดน้ีเหมือนออกปฏิบัติ คราวน้ีเปนคราวสําคัญมาก พอหยุดจากการเรียนกาวขึ้นสูภู
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เขา โดยไดรับโอวาทจากหลวงปูมั่นเต็มหัวใจแลว น่ันแหละต้ังแตบัดน้ันมา เรียกวาข้ึน
เวทีแลว จะฟดกับกิเลสซ่ึงเปนตัวมหาภัย ยํ่ายีตีแหลกหัวใจเรามา ใหเกิดใหตาย แบก
หามไปดวยกองทุกขไมมีเวลาจบส้ินเลย คราวน้ีจะเอาใหกิเลสพัง จึงตั้งลง เรยีกวาสอง 
จะเปนคูแขงกันตอไปไมได 

หน่ึง ถากิเลสเกงกวาเรา ใหกิเลสอยูบนเวที เราตองตกเวทีตายไปเลย ไมไดฟน 
ถาฟนข้ึนมายังจะข้ึนฟดกับกิเลสอีก วาง้ันเลยนะ ตองตายไปเลยไมฟน สอง ถาธรรมมี
อํานาจฟดกิเลสขาดสะบ้ันลงตกเวทีลงไป กิเลสไมมีวันฟน เราอยูคนเดียว ธรรมกับใจ
ครองกันครอบโลกธาตุอยูบนเวที อยูบนไตรโลกธาตุดวยความสงางามจาภายในจิตใจ 
มีสองอยางเทานี้ที่ไดตั้งกัน มันเกงกวาแชมเปยน คือแชมเปยนเขาชนะแบบไหนเขาก็
ไมไดกําหนดกฎเกณฑ ชนะคะนงคะแนน แพคะแนนไปธรรมดา ๆ หากวาจะตายก็ดวย
เหตุบังเอิญเทานั้น เขาไมไดตั้งใจวาจะตอยกันใหตาย เขาตอยเอาความแพความชนะ 
เอาชื่อเอาเสียงตามสมมุตินิยม ที่เรียกวา กีฬา ๆ เทาน้ันเอง 

แตเราข้ึนตอยกับกิเลสน้ีน้ัน เอาหนักเลยเชียว คือเอาชีวิตเขาแลกเลย ถากิเลส
เกงใหกิเลสอยูบนเวที เราตายไปแบบไมฟน ถาฟนกลับมาแลวมันจะข้ึนเวทีฟดกับ
กิเลสอีก กิเลสตองเอาไมใหเราฟน เราถึงจะตายไปเลย น่ีขอหน่ึง อีกขอหน่ึง ถาเราเกง
กวากิเลส กิเลสตองพังฟนขึ้นมาไมได เอาใหกิเลสพัง มวนเสื่อไปเลย ครองอมตะมหา
นิพพานเต็มหัวใจโดยถายเดียวเทานั้น นี่ฟดกันตั้งแตบัดนั้น เม่ือไดรับโอวาทจากหลวง
ปูม่ันวามรรค ผล นิพพานเต็มเปยมเหมือนน้ํามหาสมุทร เปนแตเพียงวา พวกจอก
พวกแหนมันปกคลุมหุมหอ นํ้ามหาสมุทรกวางแสนกวาง จอกแหนมันครอบไปหมด  

จอกแหนคืออะไร คือกิเลส น้ํามหาสมุทรไดแกธรรมอยูบนหัวใจเรา นํ้า
มหาสมุทรมันครอบธรรมน้ีไวบนหัวใจเราอีกเหมือนกัน ไมใหมองเห็นบาป เห็นบุญ 
เห็นนรก เห็นสวรรค เห็นนิพพานอะไรเลย จนกระทั่งที่วา เกิดมาทั้งคนเสียชาติเปน
มนุษยมาต้ังแตวันเกิดจนกระท่ังวันตายน้ีมีมาก เฉพาะอยางยิ่งในเมืองไทยเรา ยนเขา
มาคือชาวพุทธเรา มีความรูสึกท่ีจะสังหารตนใหฉิบหายปนป อยางน้ีมีเยอะนะ ธรรมที่
พระพทุธเจาตรัสรูแลวกลายเปนธรรมธาตุน้ี คือพระพุทธเจาตรัสรูแตละพระองค ๆ นี ้
พอตรสัรูปงน้ี จิตกับธรรมเปนอันเดียวกันครอบโลกธาตุ เรียกวา ธรรมธาต ุ

พระพุทธเจาตรัสรูมากี่หมื่นกี่แสนกี่ลาน ๆ ๆ ๆ พระองคเปนธรรมธาตุเหมือน
น้ํามหาสมุทรครอบโลกธาตุไปหมดเลย น่ีธรรมประเภทน้ีท่ีมีอยูในโลกใหสัตวท้ังหลาย
กราบไหวบูชาตลอดมาเวลาน้ี แตสัตวโลกมองไมเห็น เพราะกิเลสมันยังปดใจเราที่จะ
เปดรับธรรมทั้งหลายเหลานั้น ไมมีอะไรจะรูยิ่งกวาใจที่จะเปดรับธรรมของจริงของเลิศ
เลอท้ังหลาย ที่พระพุทธเจาตรัสรูผานมาแลว ๆ ไดเหมือนใจดวงนี ้ คือปรับตัวใหเขา
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เต็มที่แลวจะรับกันไดโดยสมบูรณแบบ โดยไมตองทูลถามพระพุทธเจาพระองคใด 
เหมือนกันหมด 

กิเลสมันครอบเอาไว ธรรมเต็มหัวใจแสดงตัวออกไมได กิเลสคือความโลภ 
ความโกรธ ความหลง ราคะตัณหา เรียกวากิเลส ซึ่งเปนเหมือนจอกเหมือนแหนทั้งนั้น
ปกคลุมไวหมด ความโลภมันแตกแขนงไปเทาน้ันก็ลืมเปนลืมตายคนเรานะ คนเราถา
โลภมากๆ ไมมีปาชานะ มีแตหวังจะร่ําจะรวย จะสวยจะงาม จะดีจะเดน จะเหยียบหัว
คนทั้งโลกไป แมเทวบุตรเทวดา อินทร พรหมก็ยังจะเหยียบใหสูงกวาเขาไปอีก นี่คือ
ความโลภ ในหัวใจมนัพองตัว มันทําใหลืมบุญ ลืมบาป ลืมดี ลืมชั่ว ลืมเปน ลืมตายไป
หมด น่ีคือกิเลส  

ใหทานท้ังหลายเขาใจเอานะ อันน้ีแหละท่ีมันครอบในหัวใจเรา ทําใหเราลืมเนื้อ
ลืมตัวอยูตลอดมา ความโกรธ ไมพอใจในสิ่งใดยอมแสดงฟนไฟขึ้นมาในหัวใจดวง
กิเลสน้ีแหละ กิเลสมันฝงอยูในนี ้พอฆา ฆา แกกันแบบไหนเอาท้ังน้ัน ผูกโกรธผูกแคน 
ผูกกรรมผูกเวรจากความเคียดแคนของกิเลสที่มันตัวโกรธ ๆ ก็กิเลสในหัวใจน้ีแหละ นี่
ก็เหมือนจอกแหนอันหน่ึงมันปดเอาไว จึงไมเห็นบุญเห็นบาป ไมเห็นผิดเห็นถูก
ประการใด ไมมีการยับย้ังช่ังตัวท่ีผอนคลายตอกันเลย จะเอาใหไดอยางใจ นี่เรียกวา
กิเลส ตัวเปนมหาภัยตอตัวน้ันเอง และกระจายไปเปนไฟตอผูอื่น ทานเรียกวากิเลส 

กิเลสน้ีแลท่ีเทียบวาจอกแหน นี่เปนประเภทที่สอง ประเภทที่หนึ่ง คือความโลภ
ก็ไดช้ีแจงใหทราบแลว ประเภทที่สองก็เปนจอกเหมือนกันครอบไว ประเภทท่ีสาม 
ราคะตัณหา ตัวน้ีตัวรุนแรงมากนะ ราคะตัณหาน้ีอยูใตของความโลภ อยูใตของความ
โกรธ หนุนความโลภ หนุนความโกรธ ใหแผลงฤทธ์ิข้ึนมา สุดสายตาเรา ถาวาเราวาตา
ดูก็สุดสายตา มองไมเห็นเลย ทุกอยางสุดไปหมด เพราะอํานาจของราคะตัณหา ความ
ไมอ่ิมพอในหญิงในชาย เมื่อไมอิ่มพอแลว อันน้ีซ่ึงเปนรากใหญแลว ก็อยากไดอันน้ัน 
อยากไดอันน้ีมาพอกพูนตัวราคะตัณหาใหเดนดวงข้ึนไป น้ีละตัวสําคัญมาก 

นี่เราพูดยอ ๆ นะ ใหทานท้ังหลายขยายออกไปเองก็แลวกัน น่ีก็คือจอกแหนท่ี
ปกคลุม เพียงสามกองทัพกิเลสเทาน้ีเปนจอกเปนแหนปกคลุมจติใจ สัตวโลกเคลิ้ม
หลับไปไมมีวันต่ืนนอน บางคนตั้งแตเกิดมาไมระลึกถึงบุญถึงบาปอะไรเลย มีแตจะเอา
ใหไดอยางใจๆ ตายท้ิงเปลา ๆ ย่ิงกวาขอนซุงท้ังทอนน้ีมากตอมาก น่ีละมันนาสลด
สังเวชสัตวโลกเรา ซึ่งเปนผูมีคุณคายิ่งกวาบรรดาสัตวทั้งหลาย แลวก็มาไรคาย่ิงกวา
สัตวไปอีกน้ีมันเลวท่ีสุด ขอใหพ่ีนองท้ังหลายจําเอาไวนะ 

น่ีเราพูดถึงเรือ่งตัวมหาภัยอยูในใจ มันฝง ทั้งทานทั้งเราจะตําหนิใครไมไดนะ 
มันหากมีอยูในหัวใจของทุกคน ทั้งสัตวก็ม ี ขึ้นชื่อวาจิตดวงนี้มีอยูที่ไหน ตัวกิเลสท้ัง
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สามประเภทนี้มันจะครอบไวหมดทุกดวง ไมวาสัตว ไมวาบุคคล แมแตเปรตผีก็ยังมี 
แตมีหนักเบามากนอยตางกันเทาน้ัน น่ีละทานเรียกวา มหาภัย มันปกคลุมนํ้าอมตะ
มหานิพพานที่มีอยูในดวงใจของเรา เรียกวาเลิศเลอที่สุดอยูในหัวใจของเรา มันปดไว
หมด ใหเห็นสิ่งเหลานี้เปนของเลิศเลอแทนกันกับธรรมไปเสีย มันก็เหยียบยํ่าทําลาย
ธรรมลงไป  

ธรรมก็เลยมีคุณคาสูความโลภไมได ความโกรธไมได ราคะตัณหาไมได มันก็
สนุกเหยียบละทีน้ี ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา สนุกเหยียบหัวใจสัตว ไมมีวันลืม
หูลืมตา เกิดแลวตาย ตายแลวเกิด ตั้งแตเกิดมาแลวก็ตั้งแตตื่นนอนขึ้นมาวันหนึ่งๆ  
จนกระทั่งถึงหลับ บางรายหลับไมได หลับไมลง เพราะอารมณของกิเลสมันพาฟุงเฟอ
เหอเหิมดีดดิ้นดวยความเสียใจ น่ีสําคัญมาก นอนไมหลับ บางรายเปนบาไปก็มี นี่
แหละมันบีบบ้ีสีไฟอยูในหัวใจดวงน้ี นี่เราสรุปถึงเรื่องภัยนะ ใหพี่นองทั้งหลายไดทราบ
วา มันมีอยูในหัวใจทุกคน ขอแตมีสิ่งมากระทบมันนะ มันเหมอืนไฟอยูในเตา อยูใน
เตามันไมมีเชื้อเขาไปเสริมมัน มันก็อยูในเตา รอนระอุอยูในเตา มันไมแสดงเปลวออก
มา พอมีเชื้อไฟไสเขาไปนี้ มันจะแสดงเปลวขึ้นมา  

อันน้ีหัวใจของเราทุกคน กิเลสตัวน้ีเหมือนไฟอยูในเตา เมื่อไมไดรับเชื้อความ
กระทบกระเทือนมันก็ไมแสดงตัว ถาไดรับความกระทบกระเทือนรุนแรงขึ้นมา เฉพาะ
อยางย่ิงฝายช่ัว น้ีมันจะเปนไฟข้ึนมาในหัวอกเรานะ ทีนี้ดูอะไรดูไมได มีแตจะเอาจะ
สังหารอยางเดียว เอาใหแหลก ใหเปนผุยผงไปโดยถายเดียวเทานั้น น่ีแหละกิเลสตัวน้ี
มันรุนแรง เราเรียกวา มหาภัย ใหพี่นองทั้งหลายทราบนะ น่ีก็มายนเขาถึงวิธีการสังหาร
กัน เกี่ยวกับเรื่องเราชวยโลก เราบวชมาเปนฆราวาส หนักเราก็ยอมรับวาหนัก แตเราไม
เคยสละชีวิตจิตใจกับงานน้ัน ๆ ทําไมเสร็จทิ้งไววันหลังทําตอไป ไมเปนขอหนักใจถึง
ขนาดที่จะสละชีวิตตองานการนั้น ๆ ที่ทํายังไมสําเร็จนั้นเลยนะ 

แตงานฆากิเลสน้ีเอาจรงิเอาจังมาก เรียกวา สละหมดเลย การบวชมาก็รักษาศีล
รักษาธรรมมาธรรมดา การเรียนหนังสือก็เรียนมาเปนธรรมดา มีหนักเบามากนอยยอม
รับวาหนักเปนธรรมดา มาถึงจุดที่จะฆากิเลส เพราะไดฟงอรรถฟงธรรมจากหลวงปูมั่น
แลว ธรรมะนี่เหมือนทองฟามหาสมุทร เต็มอยูในหัวใจเรานี่แหละ เปนแตเพียงวา ถูก
กิเลสท่ีเปนเหมือนจอกเหมือนแหนน้ีมันปกคลุมหุมหอ “เอา ใหทานเรงนะ”น่ันเวลา
ทานเอานะ ใหทานเรงนะ มืดไมมืดที่ไหน ดิน ฟา อากาศ วันน้ีมืด วันหลังสวางมาได 
แตมันมืดในหัวใจเพราะกิเลสปดบังนี้ไมมีวันสวางนะ ใหเปดอันน้ีออก สิ่งนี้จะเปดออก
ไดดวยเครือ่งมืออันใด ดวยวิธีใด มีธรรมเทานั้นเปด เอาธรรมเปดออก  
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ความโลภมนัโลภมาก ๆ ลากมันออกมาสูความเสียสละ ทําบุญใหทาน 
สงเคราะหสงหาเพื่อนบานรานตลาด สัตวท้ังหลาย พอสงเคราะหกันไดแคไหน เอาสละ
กัน ชวยกันไป มนุษยเราเกิด แก เจ็บ ตายดวยกัน ใหเห็นอกเห็นใจกัน เสียสละไป 
เพ่ือชนะความเห็นแกตัว ความโลภ ความตระหน่ีถ่ีเหนียว ความเอารดัเอาเปรียบน้ีลง
ไป แลวเราก็จะอยูเปนสุข เราย่ืนอะไรใหผูใด แมแตยื่นขนมใหเด็ก เด็กก็ดีใจ และย่ืน
เงินใหเด็ก เปนยังไง ทําไมเด็กถึงดีใจได น่ันแหละความดี เขาไปที่ไหนไมครึไมลาสมัย  

ความเสียสละ ของเรานี่ควรจะไดกินเต็มปากเต็มทองเรา แตเราไมกิน เงินทอง
นี้เราไปใชที่ไหนก็ไดเต็มกําลังของเราที่มีอยู สมบัติของเราที่มีอยู แตเราไมกิน อันนี้เรา
จะเสียสละ ยื่นไปใหเด็ก พอเด็กไดรับเงินเทานั้นแหละ เด็กยิ้มใหเห็นแลวใชไหม นี่
แหละคือความดี ยื่นไปถึงไหน คือย่ืนนํ้าใจใหกัน มีความรื่นเริงบันเทิง เด็กก็รักผูใหญ
ขึ้นมาทันทีทันใด ย่ืนอาหารใหหมาก็เหมือนกัน โยนอาหารใหหมา หมาทั้งกินทั้งมองดู
เราผูใหเขานะ ทั้งกินทั้งมองดูเรา เห็นวันหลังติดปบเลย นั่นเห็นไหม อํานาจแหงความ
ดี ติดไดถึงใจสัตว เราเปนผูเสียสละไดอานิสงสมากเปนคุณคาตอบแทนเรา ไปที่ไหน
ไมอดอยากขาดแคลน  

คนที่มีความเสียสละไมตีบตันอั้นตู ไปที่ไหนเปดเผยไปดวยอํานาจแหงทานของ
ตน เปนแมเหล็ก หากมาดลบันดาลเกิดมีมาจนได จะเปนจะตายไมตาย อํานาจแหงบุญ
แหงกุศลที่เราเสียสละลงไป สวนความตระหน่ีถ่ีเหนียว เราอยาไปหวังพึ่งมันนะ มีเทาไร
จะเอาเราใหจม ๆ เศรษฐีมีเงินกองเทาภูเขา ตายแลวจมไดเหมือนคนท่ัวๆ ไป ที่ไปเผา
ศพมันก็มีแตประชาชนของเราไปเผาศพ เอาฟนไปเผา เงินกองเทาภูเขาไมเห็นมาชวย
เหลืออะไรเลย จะพาไปสวรรคก็ไมไป ไปนิพพานก็ไมไป ถาลงนรกเปนไดเพราะความ
เปนหวงเงินมาก เปนได กองเงินกองทอง  

น่ีละส่ิงสําคัญมันอยูกับความเสียสละ ใหพ่ีนองท้ังหลายจําไวนะ นี่การเทศน
ไปตองขออภัย เทศนไปหลงลืมไปนะ เงื่อนไมตอกัน นี่ก็พูดถึงเรื่อง ความเสียสละกับ
ความตระหน่ีตางกัน คนตระหน่ีถ่ีเหนียวไมมีใครอยากคบคาสมาคม นอกจากน้ันเขายัง
ระเวียงระวัง คนตระหนี่ยอมเปนคนเห็นแกตัว เห็นแกได เอารัดเอาเปรียบ พอไดแง
ไหนมันจะเอา เพราะฉะนั้นคนที่มีหัวใจดวยกันเขายิ่งตองระวังกัน ระวังคนตระหนี่ถี่
เหนียว คนเสียสละเขาไมระวัง ไปท่ีไหนย้ิมแยมแจมใสอยากกราบไหวบูชา คนมีจิตใจ
กวางขวางเต็มไปดวยเมตตา น่ีเปนอยางง้ันนะ 

นี่แหละธรรมพระพุทธเจา คือความเมตตาสงสารเฉล่ียเผ่ือแผ แตกิเลสที่เปน
ภัยของธรรมนั้นไปที่ไหนก็มีแตความตระหนี่ถี่เหนียว น้ีคือภัยของธรรม ภัยของเรา ภัย



 ๘ 

ของสวนรวมใหพากันปดออก ๆ ใหอยูดวยกันดวยความเสียสละ ดวยความเมตตา
สงสาร เฉลี่ยเผื่อแผกันตามเกิดตามมีของเรา นี้เหมาะสมทุกคน น้ีเรียกวากิเลส  

เราก็เลยลืมเราวาจะฟดกับกิเลสทีไรก็ยังไมไดฟด ไปนี้ตีนั้นไปนั้นตีนี้ จะขึ้นเวที
ฟดกับกิเลสทีไรก็ยังไมไดตี มันยังไมแลว บริษัทบริวารของกิเลสมันก็เยอะ ตองหาตี
บริษัทบริวารมันเสียกอน 

ทีน้ีเขามาอันใหญละท่ีน่ีนะ พอไดรับธรรมจากหลวงปูมั่นเต็มเหนี่ยว หายสงสัย
ถึงเรื่องมรรค ผล นิพพาน เหมือนวามรรค ผล นิพพาน อยูช่ัวเอ้ือม ๆ เพราะอํานาจ
แหงธรรมเปดเผยใหเห็นอยางเต็มที่ถึงเรื่องมรรค ผล นิพพาน ฟงอยางถึงใจ นี่ขอสรุป
เอาเลยวา ฟงอยางถึงใจ เม่ือลงมาจากทานแลว ทีน้ีมันภาคภูมิทุกอยาง เหมือนวาตัว
ของเรานี้พองขึ้นหมดทั้งตัวนะ มันพอใจในธรรมทาน ลงไปแลวก็ถามปญหาตัวเอง ทีนี้
มาหาครูบาอาจารยองคท่ีปรากฏช่ือลือนามสมใจเราแลววันน้ี ฟงธรรมะก็สมใจแลว ไม
มีอะไรที่ตองต ิภูมิใจเต็มที่แลว  

ทีนี้เราเปนยังไง กลับมาถามตัวเอง ธรรมะเปนของจริงสุดยอดแลววันนี ้ หาท่ี
สงสัยไมได ทีนี้ตัวของเราเปนยังไง เราจะจริงเหมือนธรรมทานไหม ทางนี้ก็ตอบขึ้นมา
อยางทันทีทันใด ถาเปนนักมวยไมตองยกครู ตอบทันทีเลย ตองจริง ไมจริงตายเทานั้น 
น่ันละต้ังแตบัดน้ันมาหลวงตาบัวน่ีทุกขลําบากแสนสาหัส ในการประกอบความ
พากเพียรชําระกิเลสตัวเปนมหาภัยดังที่กลาวนี้ละ นี่ละฟาดตรงนี้ ตองเอาอยางหนัก ๆ 
เพราะเราหวังจะมวนเสื่อมันใหหมดไมใหเหลือซากอยูเลย มันจะเปนเชื้อเปนโคตรอัน
ลุกลามตอไปอีก ฟดกันเต็มเหนี่ยว 

น่ีละการบวชมาในศาสนา คราวน้ีเปนคราวท่ีหนักมาก จนกระทั่งลืมไมไดนะ
หลวงตา ไมลืม พอถึงคราวจะเปนจะตายจริงๆ  มีเปนระยะ ๆ การน่ังน้ีพ่ีนองท้ังหลาย
จะเชื่อไหม อยางหลวงตาน่ังภาวนา นั่งนี่ฟาดตั้งแตหัวค่ําจนกระทั่งสวาง นั่งขัดสมาธิทา
เดียว ไมมีคําวาพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงที่ไหน เอา เปนก็เปน ตายก็ตาย ปวดหนักก็
ปวดไป ปวดเบาก็ปวดไป ไมมีขอยกเวนวาจะลุกไปถายหนักถายเบาไมมี เวนขอเดียว 
คือในเวลาน้ันเราอยูกับครูบาอาจารยกับพระเณรท่ีสํานักหลวงปูม่ัน เวนต้ังแตเวลามี
ความจําเปนเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินข้ึนมาภายในวัด จะเกิดกับพระกับเณร กับครูบา
อาจารยองคใดก็ตาม เราจะลุกใหไปชวยเหตุการณอันน้ัน นอกจากนั้นเราจะไมมีขอยก
เวนวาจะลุกเลย  

ต้ังสัจจะอธิษฐาน ไมวาปวดหนักปวดเบาปวดอะไร ไมเวนทั้งนั้น เวนขอเดียวที่
ไปชวยเหตุการณนั้นเทานั้น เปนยังไงเปนกัน ตองสวางเปนวันใหมขึ้นมา เราถึงจะยอม
ลุก ถายังไมสวางถึงวันใหม ตายก็ตายไปเลย ไมยอมลุก เอากันอยางน้ัน ๆ ไมใชคืน



 ๙ 

หนึ่งคืนเดียว รวมแลวมันตั้ง ๙ คืน ๑๐ คืนนะ นั่งตลอดรุงๆ แตไมติดกันทุกคืน เวน
สองคืนบาง สามคืนบาง นั่งตลอดรุง ๆ จนกระท่ังกนแตกเลอะหมดเลย น่ังทีแรกออก
รอนเปนไฟเผาที่กน ท่ีสองตอมามันออกรอนมากมันก็พอง แตเราไมเคยสนใจ กนพอง
ก็ตาม กนแตกก็ตาม ไมใชจุดที่หมายของเรา จุดที่หมายของเราคือใหกิเลสแตก หมุน
ต้ิวเลย ไมเคยสนใจกับอันน้ี ฟาดเสียจนกระทั่งกนพอง กนแตก กนเลอะ ก่ีคืน 

นี่ละจิตมันหมุนกับธรรม ฆากับกิเลส ไมเคยสนใจกับตัวเองเลย เปน ๙ คืน ๑๐ 
คืน จนถึงกับหลวงปูม่ันมาหักหาม น่ีพูดเสียวันน้ี สวนมากเราไมเคยพูด ทานมาหัก
หาม มันจะเลยเถิดเกินไป ความหมายวาง้ัน เราก็พักตั้งแตบัดนั้นมา เราจึงไมนั่งตลอด
รุง แตความเพียรนี้ไมมีถอย ซัดกันเต็มเหน่ียวกับกิเลสตัณหา น่ีละความเอาจรงิเอาจัง
ในธรรมท้ังหลาย มีอํานาจมากในความตั้งอกตั้งใจของตัวเอง ผูมาประกอบความ
พากเพียร เอาฟดกันลงไป กิเลสมันเหนียวแนนขนาดไหน มันทําความทุกขความ
ทรมานใหแกเรามากนอยเพียงไร เราทุกขทรมานน้ีเพ่ือจะสังหารกิเลสตางหาก ไมใช
เพื่อใหเราลมจม เราจะเสียหายตรงไหน เอาซัดกันลงไป 

นี่จึงวาฟดกันลงตรงนี ้ๆ เอาไมหยุดไมถอย จิตใจท่ีถูกจอกถูกแหนคือกิเลสท้ัง
หลายปกคลุมหุมหอมืดมิดปดตาอยูน้ีคอยเบิกกวางออก ๆ สวางไสวออกมาๆ  น่ีเรียก
วาจอกแหนบางไป ธรรมะสองแสงขึ้นมา เห็นสิ่งที่เราไมเคยเห็น เกิดมาแตโคตรพอ
โคตรแมหลวงตาบัวก็ไมเคยเห็น วาบาป วาบุญ วานรก สวรรค วาเปรต วาผี นรกอเวจี
ที่ไหน เราก็ไมเคยเห็น แตเวลาภาวนาเขาไป ถึงขั้นที่มันจะรูปดไมอยู เอาละนะ เพราะ
สิ่งเหลานี้เคยมีมาดั้งเดิมตั้งแตเรายังไมเกิด ยังไมภาวนา มันมีอยูแลว เปนแตเพียงวา
เราไมเห็นเทาน้ันเอง เราจึงสนุกลบลางไดวาส่ิงเหลาน้ีไมมี ๆ ดวยความตาบอดของเรา 

ทีนี้เวลาจิตใจมันสวางขึ้นมาก็เหมือนตาเราลืมขึ้นมานี้ มองไปที่ไหนมันก็เห็น
คนลืมตา คนตาบอดตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งวันตายมันก็บอดไปทั้งเกิดทั้งตาย มันไม
เห็นอะไรแหละ น่ีคนตาบอด คนใจบอด เปนอยางน้ัน พระพุทธเจาพระองคใดมา
ประกาศล่ันโลกวา บาป บุญ นรก สวรรค นิพพานมีมันก็ไมยอมเชื่อ น่ีคือคนตาบอด 
บอดตั้งแตเกิดจนกระทั่งวันตาย คนผูตองการหวังจะรูจะเห็นอยู ปฏิบัติตามวิธีการทาน 
มันก็คอยรูคอยไป  

ทีนี้มันก็รูก็เห็นเรื่องเหลานี้นะ พูดอยางเปดหัวอกเลย เราหายสงสัยในเรื่องบาป
เรื่องบุญ นรก สวรรค พรหมโลก นิพพาน เปรตผีประเภทตาง ๆ ที่เต็มอยูทั่วแดน
โลกธาตุน้ีหายสงสัยหมด เพราะธรรมนั้นเปดจาไปใหเห็น แตกอนก็ไมเห็น แตมันไมได
ถึงกับวาไมเช่ือนะ มันไมเห็นก็บอกไมเห็นเฉย ๆ ความมุงม่ันอันหนักก็คือวา จะมุงมั่น
เอามรรค ผล นิพพาน ส่ิงเหลาน้ันจึงไมคอยหนักหนา แตเวลามันเปดเขามา ๆ มันรู



 ๑๐ 

เขามา รูตรงไหนหาที่คานไมไดนี ่ เชนอยางเราไมเคยเห็นหมาไปเห็นหมาเราคานไดยัง
ไง หมาตัวนี้เราไมเคยเห็น เห็นอยางนี้เราไมเชื่อไดเหรอ หมาไมเคยเห็นก็ตาม ไปเห็น
แคน้ีเราก็เช่ือวาหมา อยางหมาดําสองตัวน่ัน เห็นไหมละ ไปด ู

น่ีละไมเห็นก็ตาม ไปเห็นแลวก็รูวาหมาเปนยังไง เปรต สัตวนรกอะไร แบบ
เดียวกัน มันมียังไง ๆ ก็ตาของเราจับตาใจนี ่ เห็นไปแลวเจาของไมสงสัยเจาของ แลว
ไปสงสัยพระพุทธเจาหาอะไร ก็พระพุทธเจาท้ังน้ันสอนไวส่ิงเหลาน้ี เราถึงมาปฏิบัติ ถึง
ไดรูไดเห็น น่ีละทีน้ีเราก็หายสงสัยทุกอยาง เอาสรุปเลยนะ ฟาดกิเลสขาดสะบ้ันลงไป
จากจิตใจ ใจน้ีสวางจาครอบโลกธาตุข้ึนมา นี่ก็เคยไดพูดใหพี่นองทั้งหลายฟงแลว ไม
ไดพูดดวยความโออวดอะไร ธรรมไมมีคําวาโออวด เอาแตของจริงมาพูดลวน ๆ สวน
กิเลส โออวดไดไมสงสัยนะ สวนธรรมนี้ไมม ีความจริงมียังไง พูดไปอยางงั้น  

อันน้ีก็เหมือนกัน เวลามันเปดออกมาแลวปดไดยังไง ใครจะวาไมเห็น ๆ ก็
เหมือนอยางเราตาดีคนเดียว คนตาบอดหมดท้ังศาลาน้ี เขาปฏิเสธวาเขาไมเห็น ๆ  ก็
เขาตาบอด แนะ ไอเราตาดีเราจะไปเช่ือคนตาบอดไดยังไง คนตาดีตองเช่ือตาตัวเองซ ิ
น่ีความรูอันน้ีอยูกับตัว มันก็รูมันก็เห็นได พระพุทธเจาตรัสรูเพียงองคเดียว ไมตองหา
ใครมาเปนศาสดาสอน ไมมีใครมาเปนพยาน สอนโลกไดตลอดมา ก็เพราะความรูอัน
เดียวเต็มเหนี่ยวแลว พระสาวกทั้งหลายรูแลวเต็มเหนี่ยวดวยกัน ๆ เต็มกําลังวาสนา
ของตัวเอง น่ีละธรรมพระพุทธเจาทานสอนไวอยางน้ี 

นี่เราก็ไดปฏิบัติมาเต็มเม็ดเต็มหนวย ถึงขนาดชีวิตจะขาด เอา ขาดไป เมื่อถึง
ขั้นมันจะตาย เอาตาย ไมเคยสลบ ถึงข้ันตายแลว เอาตายเลย คําวาถอยนี้ไมม ีฟดเสีย
จนกระทั่งกิเลสมวนเสื่อไมมีอะไรเหลือ จิตใจกระเทือนโลกธาตุขึ้นมา ดังที่เคยไดพูดให
พี่นองทั้งหลายฟงแลว พูดถอดออกมาจากหัวใจ และวิธีการปฏิบัติท้ังหนักท้ังเบาทุก
ดานมาใหพ่ีนองท้ังหลายทราบ เราจึงสอนโลกดวยความไมสะทกสะทาน วาจะผิดไปที่
ตรงไหน ไมม ีในหัวใจเรามันแนทุกอยาง ๆ แลว เปนแตเพียงวา ใครจะเชื่อหรือไมเชื่อ
มากนอยเพียงไรนั้นก็เปนเรื่องกรรมของสัตว จะชวยไมไดเมื่อเราชวยอยางนี้เขาไมยอม
รับแลวก็เปนกรรมของเขาเอง มันก็มีเทานั้น เราไมมีไดมีเสียกับใคร ฉุดลากคนข้ึนจาก
ความตกนํ้า จากจมน้ํา ลากขึ้นมาเขาไมยอมขึ้นก็เปนเรื่องของเขา จมไปก็เปนเรื่องของ
เขา เราก็ปลอยมือเสียก็เทาน้ันเอง 

น่ีละอันหน่ึง เปนที่หนักมาก กระเทือนถึงใจจนกระทั่งวันตายเราไมมีวันลืม ใน
การตอสูกับกิเลส เอาถึงข้ันเปนข้ันตาย ไมใหเปนสอง ใหอันเดียว ถากิเลสมันเกงก็ให
มันครองโลกธาตุ เราจมไป ถาเราเกงใหกิเลสพัง เราครองธรรมของพระพุทธเจาตลอด
ไป สุดทายก็ไดครองธรรม ไดมาสอนพ่ีนองท้ังหลายอยูเวลาน้ี นี่เรียกวา หมดภาระ 



 ๑๑ 

ภาระที่เราสละเปนสละตายนั้นก็เพราะกิเลสเทานั้น พอกิเลสพังลงไปแลว สละหาอะไร 
ไมมีอะไรที่จะสละ ไมมีอะไรจะตอสูกัน ท่ีเปนขาศึกก็คือกิเลส กิเลสพังไปหมดแลวตอสู
กับอะไร หมดปญหาโดยประการทั้งปวง  

แลวความสุขในสามแดนโลกธาตุน้ีมารวมท่ีหัวใจน้ีหมด ทานท้ังหลายจะไปหา
ความสุขวาจะอยูในภูเขาลูกน้ัน ปาน้ี ทุงนั้น ดงนี ้หรือทองฟามหาสมุทร อยาไปหานะ 
อยูท่ีใจของเราน้ีแหละ ความทุกขก็เหมือนกัน อยาไปหาขางนอกขางใน มันอยูท่ีหัวใจ 
หัวใจนี้ไดรับความทุกขเพราะสาเหตุอันใด ใหแกสาเหตุอันน้ัน เพราะความชั่วชาลามก 
ใหรีบแกความไมด ี ความไมดีนั้นแหละทําใหเราเกิดความทุกข ถาเราทําดีลงไปก็เปน
การแกทุกข ๆ ความสุขก็เกิดขึ้นมา  

อันนี้เราแกหัวใจของเราหมดโดยสิ้นเชิงแลว การที่จะประกอบความพากเพียร
ใหเปนทุกขลําบากเหมือนแตกอนไมมี เราบอกจริง ๆ เราไมเคยมี ตั้งแตกิเลสพังลงไป
แลวเราไมเคยไดแกกิเลสตัวใดอีกเลย หมดโดยสิ้นเชิงจนกระทั่งบัดนี ้ น่ีนับเปนเวลาก็ 
๕๔ ปน้ีแลว ตั้งแตป ๒๔๙๓ ฟงซิ พี่นองทั้งหลายฟงเอา วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ 
เปนวันที่กิเลสพังลงจากหัวใจ เวลา ๕ ทุมพอดี หลังภูเขาวัดดอยธรรมเจดีย จังหวัด
สกลนคร น้ันนะเปนวันตัดสินกันระหวางกิเลสกับตัวของเราท่ีพัวพันกันมา ไดลมจม
เพราะกิเลสไสลงนรกอเวจีนั้นไดขาดสะบั้นลงไปแลว  

ตั้งแตบัดนั้นมาขาศึกคือกิเลสจึงไมเคยปรากฏมีในหัวใจ อยูท่ีไหนเปนความ
บรมสุข ภายในจิตใจไมเคยมีอะไรเขามาเกี่ยวของ มาเปนคดีเรื่องราวอะไรตาง ๆ ไม
เคยมีในจิตใจเลย ก็มีแตเร่ืองธาตุเร่ืองขันธ เจ็บไขไดปวย ปวดหัว ตัวรอน เหมือนโลก
ทั่ว ๆ ไป เพราะอันนี้เปนสมมุต ิโลกเขาเปนเราก็เปนได แตมันไมเขาไปถึงหัวใจ มันก็
เปนอยูตามธาตุตามขันธ ตัวหัวใจจรงิ ๆ ไมมีอะไรเขาไปเกี่ยวของไดเลย น่ันทานเรยีก
วาบรมสุข หรือวาธรรมธาตุ น้ีละธรรมชาติท่ีเลิศเลอสุดยอด อมตธรรม อมตธาต ุ
อมตจิต คือจิตดวงท่ีพนกิเลสแลวก็ไมสูญ ครองธรรมธาตุไวโดยสมบูรณ 

เหมือนกับกิเลส ยังมีชีวิตอยูมันก็ไมสูญ ตกนรกหมกไหมก่ีกัปก่ีกัลปมันก็ไมสูญ 
ทนทุกขก็ยอมทน ทรมานมากนอยยอมทน แตไมยอมสูญ ไมยอมสูญก็คือจิตดวงนี ้
เวลาพนจากส่ิงท่ีเปนขาศึกศัตรูมาแลว มาเปนธรรมธาตุแลวจึงไมสูญเต็มเหนี่ยวเลย พี่
นองท้ังหลายแนใจวา นี่เปนวาระหนึ่งที่เราไดชวยพี่นองทั้งหลาย อันน้ีเปนพ้ืนฐาน
สําคัญที่จะไดมาชวยพี่นองทั้งหลาย พอชวยตัวเองไดเต็มกําลังความสามารถแลว จาก
น้ันก็มาชวยพ่ีนองท้ังหลายเปนเวลา ๔-๕ ปน้ีแลว น้ีก็เอาเปนอันดับสอง เพราะอันดับ
สองนี้ไมเด็ดเหมือนอันดับหนึ่ง อันดับหน่ึงเราคนเดียว จะเปนก็เปนได ตาย ตายไปได



 ๑๒ 

เลย ไมตองหวงใคร แตนี้เรากับพี่นองทั้งหลายมันเปนเรือพวง ถึงจะเด็ดจะหนักอะไร
มันก็เปนเรือพวง จะใหมันคลองตัวเหมือนแตกอนไมไดแหละ 

เพราะฉะนั้นจึงขอใหพี่นองทั้งหลายไดทราบทั่วหนากันวา หลวงตาชวยพี่นองทั้ง
หลายคราวน้ี ชวยดวยความบริสุทธิ์ใจเต็มเหนี่ยว ไมหวังอะไรเปนสิ่งตอบแทนเลย แม
แตเงินบาทเดียวที่พี่นองทั้งหลายบริจาค นับแตทองคํา ดอลลาร เงินสดลงมา เงินหนึ่ง
บาทท่ีหลวงตาท่ีจะไปหยิบออกจากของพ่ีนองท้ังหลายท่ีมาถวายเปนสวนรวม มาเปน
ของตนนี้เราไมเคยมี เราพิถีพิถันมากท่ีสุดในสมบัติเหลาน้ี เพราะทําตอโลกดวยความ
เมตตา เราไมไดทําดวยความหิวโหย เราพอทุกอยางแลว เราไมเอาอะไร นอกจากชวย
โลกใหเต็มเม็ดเต็มหนวย จึงเช่ือในความบริสุทธ์ิของตนวาสุดสวน ไมมีอะไรเปนมลทิน
ดวยเจตนาลามกนะ ไมม ีกับสมบัติพ่ีนองท้ังหลายน้ีไมมีเลย กรุณาทราบตามน้ี  

นี่เราก็ไดเรงมาถึงขนาดนี้แลว ผลแหงความดีงามของพี่นองทั้งหลาย แสดง
อยางไรบาง เวลาน้ีได ๕ ตัน กับ ๕๕๙ กิโลคร่ึงแลว แตกอนใครเอามาให ไมเคยม ี
เวลาน้ีก็ปรากฏอยูแลวในคลังหลวงของเรา ทองคําตั้ง ๕,๕๕๙ กิโลคร่ึง เต็มอยางชัด
เจน ไมมีสงสัยแลว แลวดอลลารต้ัง ๗ ลาน ๒ แสน น่ีเขาแลวเวลาน้ี แตกอนใครเอา
มาให มีแตพวกพี่นองชาวไทยเรา ตะเกียกตะกายดวยความรักชาติ ดวยความเสียสละ
พรอมกันดวยความสามัคคี ตะเกียกตะกายหามา ก็ไดทองคํามาถึงขนาดน้ี แลว
ดอลลารก็ไดถึงขนาดน้ี  

เราจะพยายามใหถึงจุดท่ีหมายเพ่ือจะอุมชาติไทยของเรา ใหขึ้นเต็มสัดเต็มสวน
ดวยทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตัน แลวดอลลารอยางนอยก็คงไมตํ่ากวา ๑๐ ลานแหละ เมื่อ
ถึงนี้แลวเราก็สมบูรณแบบตามกําลังความสามารถของเรา ประเทศไหนมาดูถูกเราไมได
นะ ประเทศไทยเราสมบูรณแบบแลว น่ีกอนท่ีหลวงตาท่ีจะออกมาประกาศ คือได
พิจารณาแลว ไดเขาไปดูทองคําในคลังหลวง หัวหนาคลังหลวงเขานิมนตหลวงตาไปดู
เอง ตอนที่หลวงตาไปมอบคลังหลวงครั้งแรก เขาก็ตองมีหวังแหละวา เขาจะมีสวนได
กับเราเมื่อเราไปดูนั้นมาแลวนี่นะ 

แลวเขาก็นิมนตเราเขาไปดูทองคําในคลังหลวงวางไวเปนตับ ๆ ๆ เราก็เดิน
ซอกแซกซิกแซ็ก ดูอยางละเอียดลออนะ ออกมาแลว ทีนี้สรุปเลย ทราบวาทองคําใน
คลังหลวงของเรารูสึกมีนอยมาก นี่ละที่มันกระเทือนใจมากนะ มีนอยมาก ไมคูควรกับ
คนไทยทั้งประเทศ ๖๒ ลานคนเลย เพราะฉะนั้น จึงไดออกประกาศตั้งแตบัดนั้นเพื่อได
หนุนสมบัติเงินทองขาวของซึ่งเปนลมหายใจพี่นองชาวไทยเรา ใหอิ่มในหัวใจของเรา 
หายใจโลง เราเปนที่พอใจ จึงไดประกาศทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตันขึ้นมา กรณุาทราบตาม
น้ี  



 ๑๓ 

เราทําอยางมีเหตุมีผล ไมใชมายวมยาม ๆ นะ ไปดูแลวทองคําในคลังหลวงเปน
ยังไง จะเหมาะสมหรือไมเหมาะสมกับชาติไทยของเราทั้งชาต ิ๖๒ ลานคน เมื่อไดทอง
คํามาน้ีแลว พอหายใจโลงแหละ ถึงไมเต็มปอดก็หายใจโลง น่ีละเราเอาจดุน้ี ไมรบกวน
พ่ีนองท้ังหลายมากกวาน้ันแหละ เอาแคน้ันพอใจ ดวยการพิจารณาเรียบรอยแลว นี่
เปนครั้งที่สองที่ชวยพี่นองทั้งหลาย ชวยอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย แตมันเปนเรือพวง 
เอ่ือย ๆ ไปอยางง้ันแหละ ไมเหมือนตัวคนเดียว คนเดียวนี้ฟดเลย อยากกินก็กิน กิน
ขาว ไมอยากกินก่ีวันชาง  

นี่เราทํามาแลวนะที่พูดนี่นะ ก่ีวันก็ตาม ฉันจังหัน ไมอยากฉันไมฉัน ไปคนเดียว 
ๆ ภาวนา น่ังก็อยางวา หามรุงหามค่ํา คร้ันเวลาฉันก็เหมือนกัน อยากฉันก็ฉัน ไมอยาก
ฉันก่ีวันก็ตามไมฉัน เพราะเราไปคนเดียว เปนก็เรา ตายคนเดียว เราไมเห็นยากอะไรนี่
นะ นี่เคยฝกทรมานตนจนไดผลเปนที่พอใจ ดวยอํานาจแหงความเอาจริงเอาจัง ความ
ขยันหมั่นเพียร ขอใหพ่ีนองท้ังหลายยึดน้ีไปเปนหลักเปนเกณฑเอาไว ถึงจะไมไดตาม
ครูตามอาจารยตามพระพุทธเจาทุกกระเบียดก็ตาม ก็ขอใหไดแบบลูกศิษยท่ีมีครูสอน 
คอย ๆ เดินตามคร ู

เอาละวันน้ีเทศนเพียงเทาน้ีละ เทศนไปเทศนมาก็จะตาย เหน่ือยแลว 
มาทีไร พอไดโอกาสก็มาเยี่ยมพี่นองทั้งหลายทุกครั้งนะ อาศัยท่ีวาทานสงบน้ี

เปนพระวัดปาบานตาด เคยอยูกับหลวงตาบัว เปนลูกศิษยหลวงตาบัวมาแลวก็มาสราง
วัดที่นี ่ หลวงตาก็เปนอาจารย ทางนี้ก็เปนลูกศิษย พอกับลูกมันก็ตองติดตามกันมา ดู
เหตุดูผลตลอด เพราะฉะนั้นจึงมาเยี่ยมพี่นองทั้งหลายใหเปนผลรายไดดวยกันไปอยาง
น้ีแหละ 

คราวน้ีพวกทองคํา ดอลลารเราจะไดเรงกวาปกตินะ เพราะจวนเขามา ๆ เรียว
เขามา ใกลเขามาพุงเรื่อย ตอไปจะรวดเร็วขึ้น คือสวนไดมากกวาสวนท่ีขาด ขาดมีนอย
กวา แลวก็เปนที่แนใจเปนกําลังใจของพี่นองชาวไทยเราทั่วประเทศแลววา ทองคําเรา 
ดอลลารเราเปนยังไงไดเห็นชัดเจนแลว  

เวลาหลวงตามาเมื่อไร ถามีเวลาวางหลวงตาก็มาทุกคร้ัง อันดับหน่ึงก็คือลูก
ศิษยทานสงบ ทานเปนพระวัดปาบานตาด จากน้ันแลวมาอยูท่ีน่ี แลวก็ติดตามดูลูก
ศิษยลูกหาเปนยังไง พอแมกับลูก ลูกไปที่ไหนพอแมตองติดตามใชไหม คอยดูเหตุดู
ผลดีช่ัวประการใดน้ีอันดับหน่ึง อันดับสองพ่ีนองท้ังหลายก็เปนลูกศิษยของทานหยี ก็
แสดงวาทานหยีนี้จะพอมีศีลธรรมอยูบาง หรือขาดไปสักก่ีตัวศีลนะ (หัวเราะกัน) ถาไม
ขาดก็เรียกวาพอมีศีลธรรมใหเปนความสงบรมเย็นแกพ่ีนองท้ังหลาย ไดมาบําเพ็ญคุณ
งามความดีตอกัน น่ีเปนอันดับท่ีสองท่ีเปนเหตุใหเช่ือมโยง และดูดดื่มไปถึงกันหมด 



 ๑๔ 

เวลามาเห็นลูกศิษยพระน้ีแลว ประชาชนก็ลูกศิษยพระ ตอมาก็กลายเปนลูก
ศิษยหลวงตาบัวเขาไป มันก็สนิทกันเขาละซิ อยากวาอะไรก็วาละซิทีน้ี ถึงไดมาบอย 
เวลาวางมาละ  

(เขาถวายทองคํา ๕ บาท ๕๐ สตางค เช็ค ๑๐๐,๐๐๐ บาทครับ) ขออนุโมทนา
อยางถึงใจนะ ไมใชเรื่องเล็กนอยนะ ของนี้มีแตของรักของสงวน ออกมาจากตับจาก
ปอดของพี่นองเราทุก ๆ คน ทําไมจึงเสียสละได ถาหัวใจความเสียสละ ความรักชาติไม
มีนํ้าหนักมากกวาทองหรือเงินเราท่ีอยูในกระเปาน้ี เราจะสละไมได อันน้ันมีนํ้าหนัก
มากกวาน้ี ดึงออกมาจนได และเปนเครื่องประดับชาติของเราใหสงางามแนนหนามั่น
คงขึ้นไดเพราะความเสียสละ กรุณาทราบตามน้ีนะ 

ใหพากันต้ังอกต้ังใจนะ เวลากลางคํ่ากลางคืนเวลาจะหลับจะนอนเปนเวลาท่ีวาง
ท่ีสุด ฟง ไมมีงานการอะไร ใหเอาธรรม พุทโธ ธัมโม สังโฆ เขามากลอมใจใหสงบเย็น
ไปดวยการหลับก็ได หรือจะน่ังภาวนาเอาจนจิตสงบแลวคอยนอนก็ได ใหอยูกับคํา
บริกรรมพุทโธ ใหสงบใหหลับไปกับพุทโธก็ได เปนมงคลย่ิงกวาการคิดยุงเหยิงวุนวาย
เปนไหน ๆ ฝากคําภาวนาน้ีไวกับหัวใจ เพราะธรรมนี้เปนธรรมเลิศเลอ ซ่ึงถูกจอกแหน
ปกปดไวเวลาน้ี ใหเปดออก ใหไดเห็นความสุขความเจริญภายในใจของเราบาง  

ธรรมพระพุทธเจาประกาศลงมาที่ใจ ใหเปดสิ่งที่เปนขาศึกดังที่กลาวแลวสักครู
น้ีออกวันละเล็กละนอย เปดไปเปดมาหลายคร้ังหลายหน มันจะเปดแจงออก แลวมัน
จะกระจางเห็นหมด ดังท่ีสอนพ่ีนองท้ังหลายน้ี หลวงตาพูดแลวพูดเลา คือพูดออกดวย
ความอาจหาญชาญชัย เปนท่ีแนใจ ท่ีถอดออกมาพูดน้ีออกมาจากของจริงลวน ๆ ไมได
มีคําวาแฝงวาแปลงอะไรเลยนะ ปลอมไมมี เปนของจริง ๆ ลวน ๆ  

สอนพ่ีนองท้ังหลายดวยความเนนหนัก เชนกิริยาทาทางบางทีเนนหนัก เหมือน
จะฉีกจะกัดกันกินแลวนะ แตความจริงคือพลังของธรรมออกมา ไมใชพลังของกิเลส ถา
พลังของกิเลสมันออกมาน้ี โกรธ โกรธแคนจริง ฆาไดจริง ๆ เอาใหแหลกไปไดเลย นี่
พลังแหงความโกรธ คือกิเลส แตพลังของธรรมนี้เปนน้ําดับไฟ มันจะออกรุนแรงขนาด
ไหน เหมือนกับนํ้าดับไฟเทลงจาก ๆ แลวไฟดับ นี้คือพลังของธรรมออกจากใจที่
บริสุทธ์ิดวงเดียวน้ันแหละ  

ตอไปนี้จะใหพร จากน้ีก็กลับ พากันผาสุกเย็นใจ อยาลืมพุทโธเวลาจะหลับจะ
นอน ทุกคนใหมีพุทโธติดตัวนะ 

 
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่ 

www.Luangta.or.th or www.Luangta.com 
 


