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ใจงามดวยธรรม 
 

กอนจังหัน 

 พุทธศาสนาเปนศาสนาที่ละเอียดออนมากที่สุด ละเอียดลออสุขุมมาก ใครถาลงได
ผานศาสนาตามหลักวินัยของพระพทุธเจาจริงๆ แลว ไมวาฆราวาส ไมวาเด็ก ผูใหญ และ
พระ จะเปนผูสวยงามสงบเย็นไปดวยกัน เพราะคําสอนของพระพทุธเจาเปนคําสอนที่
ละเอียดออนมากทีเดียว ถึงขนาดทีว่าตรัสรูแลวทรงทอพระทัยไมอยากสอนใคร นั่นละผล
ที่ทานได เลิศเลอถึงขนาดที่ทอพระทยั ซึ่งสัตวทั้งหลายจะเทิดทูนไวได นั่นละผลของการ
ปฏิบัติตามศาสนาซึ่งมีความละเอียดออนมากที่สุด ความเพียรก็ไมเกินพทุธศาสนา ถาแยก
มาเปนพระแลวก็ ความเพียรของพระ ความอดทนของพระ ความสํารวมระวังของพระ 
ความมีสติสัมปชัญญะรอบตัวของพระ หนาที่การงานของพระที่ทาํประจําเพศของตน 
เหลานี้เปนงานที่ละเอียดออนมาก 

พระตื่นมาจะตองประกอบงานนี้ มีงานนี้ติดตัว ไมใชขี้เกียจขี้คราน นอนตื่นขึ้นมา
เมื่อไรก็ไดเพราะมีคนเอาขาวมาใหกิน อยางน้ีไมใชศาสนา ไมใชเร่ืองของพระ พระตองตื่น
ดวยความมีสติ เวลาจะนอนทานใหกําหนดเอาไววากี่ชั่วโมงจะนอน ทําความกําหนดไวกับ
ตนวาประมาณเทานั้นจะตื่น นอนลงดวยความไมนอนใจ พอถึงเวลาตื่นแลวประกอบงาน
ดวยสติติดกบัตัว นี่คืองานของพระผูจะทรงมรรคทรงผล และผูทรงมรรคทรงผลไปแลว 
เปนงานที่ละเอยีดลออมากที่สุด ไมมีงานใดในโลกนี้จะเกินงานของพระที่ประกอบตาม
หลักธรรมหลักวินัยของพระพุทธเจา เพราะธรรมก็ละเอียด กิเลสก็ละเอียด ตองใชใหพอดี
กัน 

ดวยเหตุนี้ทานผูมาปฏิบัติ อยาเอานิสัยเกาแกดั้งเดิมตั้งแตเปนฆราวาสมาใช จะ
ขัดกันวันยังค่ํา ตองมาพลิกแพลงเปล่ียนแปลงใหมตามหลักของพทุธศาสนา เชนพระวินัย 
ใหมีความหิริโอตตัปปะ สะดุงกลัวตอบาปตอกรรมที่จะทําลายศีลของตน นี่เรียกวาพระ
วินัย นี่คือองคศาสดาอยูกับพระวินัย ธรรมก็มีสติธรรม ปญญาธรรม วิริยธรรม ขันติธรรม 
เปนตน หรือวาพละ ๕ ที่เปนหลักใหญ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา ทานเรียกวา
อินทรีย ๕ ความเปนใหญหรือกําลังใหญ ใหมีประจําตนเสมอ นี่คือพระผูจะทรงมรรคทรง
ผล อยามาอยูเดนๆ ดานๆ แลวก็ขายศาสนาไปเปลาๆ ใครกาวเขามาศาสนาก็มาทําความ
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เลอะเทอะ ออกไปก็ทําลายตัวเองแลวก็ทําลายศาสนา ทําลายผูอื่น ใหพาหิรชนเขาดูถูก
เหยียดหยามผูเขามาปฏิบัติหรือบวชในศาสนาแลวทําตัวเลวราย ดูไมไดเลยอยางน้ี อยาให
มีในวงของพระเรา ตองเปนผูปฏิบัต ิ

ตัวเองตําหนิตัวเองไมไดแลว คนอื่นก็ตําหนิไมได คําวาตําหนิตนตองเอาหลักธรรม
หลักวินัยเขามาทดสอบกนั บกพรองตรงไหนนั่นละตนบกพรอง ใหนํามาแกไขดดัแปลง นี่
เรียกวาการรักษาตน การปฏิบัติตน หนาที่การงานของพระมคีวามละเอียดลออสุขมุคมัภีร
ภาพมากทีเดียว คนทั้งหลายเขาไมเคย ตองเปนผูปฏิบัติ แมในวงพระดวยกันก็ตามทัง้พระ
ปริยัติ พระปฏิบัติ รวมแลวจะมาอยูในพระปฏิบัติ เปนภาคที่ละเอียดลออมากที่สุด ดังที่
กลาวนี้ สติ ตื่นนอนขึ้นมาจับติดแลว ความพากเพียรหนาที่การงานทุกอยางทําดวยความ
ไมนอนใจๆ นี้คือธรรมเปนอยางน้ัน อะไรนอนใจไมใชธรรม อืดอาดเนือยนายไมใชธรรม 
ขี้เกียจขี้ครานออนแอไมใชธรรมๆ ใหพากันจําเอาไว 

ทานทั้งหลายจะเปนผูทรงมรรคทรงผล อยูกับองคธรรมองควินัย องคธรรมองค
วินัยนี้แลคือศาสดาองคเอกของพวกเราทั้งหลาย ทานเปดทางเพื่อมรรคผลนิพพานไว
ตลอดเวลา ดวยการปฏิบัติถูกตองตามธรรมตามวินัย มรรคผลนิพพานอยูที่นี่อยาไปหาที่
อื่น ใหดูธรรมดูวินัย ปฏิบัติตนใหถูกตองตามนี้ ศาสดาอยูตรงนี้นะอยาไปคิดที่อื่น ถาตรง
จุดนี้แลวพระพุทธเจาสดๆ รอนๆ สดๆ รอนๆ มรรคผลนิพพานสดๆ รอนๆ อยูกับการ
ปฏิบัติ ซึ่งเปนสายทางที่ถูกตองเพือ่มรรคผลนิพพานของเรานี้แล จําใหดีนะ 

ผมนานๆ จะไดส่ังสอนพระเรา ไมคอยมีเวล่ําเวลา ถาสอนก็คละเคลากันไปหมดซึ่ง
ไมสนิทใจ สอนใหถูกตองจริงๆ สอนพระตองเปนคําสอนของพระ ฆราวาสเปนฆราวาส 
เพราะหนาที่การงานตางกัน ใหพากันตั้งใจปฏิบัติ ใหดูหัวใจตนเองอยาดูที่อื่น ใจนั้นเปน
มหาเหตุเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา กิเลสพาใหเคลื่อนไมใชธรรมพาใหเคลื่อน สวนมากตอ
มาก อยากจะพูดวารอยทั้งรอยกิเลสพาใหเคลื่อน ใหคิดใหปรุงใหอยากรูอยากเห็นสิ่งนั้น
ส่ิงนี้ ใหดีดใหดิ้น หวังนั้นหวังนี้ มีแตเร่ืองของกิเลสทั้งน้ัน ธรรมจับเขาไปรู แกกันไดๆ นี่
ละถามีสติมปีญญาติดแนบ ตามแกตามไขกันอยูแลว ส่ิงเหลานั้นจะคอยจืดจางไปโดย
ลําดับ มรรคผลนิพพานภายในใจของเรานี้จะคอยกระจางแจงขึ้นมา จําใหดี ตอนี้ไปจะให
พร 

หลังจังหัน 
 พูดถงึความละเอียดออนของพทุธศาสนาทําใหเราสะดุดใจ เลยไมลืมนะที่เราไปหา
หลวงปูมั่น บานโคกนามน ไปอยูกบัทานแลว เรามองดูพระองคใดๆ ทีอ่ยูกับทานในระยะ
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ที่เราไปนั้นประมาณ ๘-๙ องค สวนมากทานไมรับพระมาก นี่เรียกวาอนุโลมเต็มที่ ดอูงค
ไหนเหมือนผาพับไวๆ งามตานาเล่ือมใสทุกองคๆ จนทําใหลงใจเชื่อหนักลงไปวา ทาน
เหลานี้เปนพระอรหันตทั้งหมดแลวเหรอ เปนในจิตนะ ทานเหลานี้จะเปนพระอรหันตทั้ง
หมดแลวเหรอ จะเปนคนมีกิเลสหนาปญญาหยาบเฉพาะเราองคเดียวนี้เหรอมาสับปนอยู
ที่นี่ นี่ความคิด เราไมลืมนะ คือมององคไหนสวยงามตลอด เหมือนผาพับไว นั่นละความมี
สติ สติครอบสวยงามไปหมด สติแลวก็ปญญารอบ นี่ละธรรมละเอียดมากนะ  
 พุทธศาสนาเทานั้น เราบอกไดเลยชี้นิ้วไดเลยวา พุทธศาสนาเทานั้นที่เปนศาสนาที่
ร้ือโลกรื้อสงสารใหหลุดพนจากทุกขไปโดยลําดับลําดา นอกนั้นเราไมพูดถึง เราชี้นิ้วนี้เลย 
คือหาที่ตองติไมได ภายนอกดกู็งามตา ทุกอยางงามตาไปหมดเลย ทีนี้ภายในทานก็ชําระ
ของทานตลอดๆ จิตเมือ่ไดมกีารบํารุงรักษาอยูเสมอยอมคอยเจริญขึ้น งอกงามขึ้น สงบ
รมเย็น สวางไสวขึ้นมา ที่ไมเปนเชนนั้นไดเพราะความมืดดําของกิเลสครอบอยูนั้น 

โลกน้ีเปนโลกที่ครอบดวยกิเลส ตาจะมีสิบตาก็ตาม ใสยิ่งกวาตาแมวก็ตาม มันก็ใส
แตตาแตใจมันมืด แลวที่จะชําระส่ิงมืดมัวเหลานี้ออกไดคืออะไร หาอะไรหาในโลกนี้ไมมี
อีกแหละ มธีรรมเทานั้นที่ชําระลางออกได อยางพระพุทธเจาตรัสรูขึ้นมา นั่นเรียกวาชําระ
ส่ิงที่มืดมัวนัน้ออกไดหมด เรียกวาโดยสิ้นเชิง เปนศาสดาเอกขึ้นมา ศาสดาเอก
พระพุทธเจานี้จาไปหมดเลย เรียกวาโลกวิทู รูแจงทั้งโลกนอกตลอดทั่วถึง ทัง้โลกใน
พระทัยสวางกระจางแจงไปหมดเลย  
 นําธรรมอันนี้แลออกสอนโลกดวยความถูกตองแมนยํา จึงเรียกวาสวากขาตธรรม 
ตรัสไวดีแลว ตรัสไวชอบแลว ไมมีที่ตองติในบรรดาธรรมทุกขั้นทุกภูมิ เหมาะสม
ตลอดเวลา เปนสวากขาตธรรมตลอดสุดถึงนิพพาน นี่คือธรรมขององคศาสดาเรียกวาพุทธ
ศาสนา พุทธศาสนานี้บอกวาเทานั้นเลย ที่จะรื้อโลกร้ือสงสาร สรางคุณงามความดีเปนบุญ
เปนกุศลเปนลําดับลําดาเพื่อขึ้นสูธรรมขั้นสูงเปนลําดับลําดาไป ใหจําเอาอันนี้ก็แลวกัน  
 ศาสนาอื่นใดไมพดูถงึแหละ ใหจําเอาจุดที่สําคัญ ควาติดอนันี้อยาปลอยวางนะ เรา
เกิดมามีวาสนาแลว ไดมาพบศาสนาเต็มโลก เปนยังไงนั่นฟงซิ ทําไมมีเพียงพุทธศาสนา
เทานั้นอยูในทามกลาง เราทําไมจึงไดมาเจอ เกิดมายังไง โลกสงสารก็เกิดมาดวยกนัเขา
ไมไดเจอนะ เจอก็เหมือนกับไกไปพบพลอยนั่นแหละ ในนิทานอีสป นี้ทานก็เอามาจาก
ปฎกเหมือนกัน เวลาเราไปอานในนูนเราถึงรู ไกแจตัวหนึ่งคุยเขี่ยหาอาหาร ไปพบพลอย
เม็ดหนึ่งงามดีมีคามาก จึงพูดเปรยๆ ขึ้นวา นี่หมายถึงพลอยเม็ดนี้ ถาเจาของของเจามา
พบเจาเขาเชนนี้ เขาคงเก็บเจาไปฝงไวในหัวแหวนตามเดิม แตนี้เจาไมมีประโยชนอะไรกับ
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เรา สูขาวสุกขาวสารเมล็ดเดียวก็ไมได วาแลวก็คุยเขี่ยเลยไปในแปลงอื่นๆ เสีย ไมสนใจใน
เพชรพลอย 

โลกทั้งหลายก็แบบนั้นละ สูขาวสุกขาวสารไมได พลอยเม็ดนีเ้อาไปขายดูซิ ขาวสาร
เอามาสักยุงก็ยังสูพลอยเม็ดนี้ไมได มันก็ไมไดคดิ มันเห็นเพียงเทานั้น นี่ละพุทธศาสนา
เหมือนพลอยเม็ดหนึ่ง พวกเรานี้เหมือนไกแจคุยเขี่ยหาอาหาร หาอันนั้น อันนั้นก็ด ีอันนี้ก็
ดี ดีไปหมด คุยเขี่ย เหยียบย่ํากันไปอยางน้ัน นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา นั่นทานสรุปความ 
ของที่ดียอมมีประโยชนแกผูที่รูจักใชเทานั้น สรุปความลงในนิทานอันนี้ ผูที่ไมรูจักใชก็
ไมเกิดประโยชนอะไร เชนไกแจ 

นี่เรามาพบพลอยแลวอยาใหเปนไกแจนะ ใหเห็นวาเปนพลอยมีคุณคามรีาคา เปน
เครื่องประดับตวัมีคามีราคา สงเสริมความสุข ความสะดวกใหทุกส่ิงทุกอยาง อยูกับพลอย
เม็ดเลิศเลอน้ีแหละ ขาวสุกขาวสารจะเปนอะไร ก็ขนาดนั้นแหละ นี่เราอาศัยโลกใบนี้ก็
ขนาดนั้นแหละ ชั่วชีวิตๆ เทากับอยางน้ันนะเทียบไป แตพลอยนี้มีคุณคามหาศาล ธรรมนี้
มีคุณคามหาศาล จะตายเกิดที่ไหนธรรมมีอยูในใจแลวจะไปเกิดสถานที่ที่ดีๆ  เขาผิดพลาด
ไปขนาดไหนเราจะไมผิดพลาด นี่ละธรรม ทําคนใหสมหวังๆ เปนลําดบัลําดาไป 
 สวนเหลานั้นมันผิดหวังทั้งน้ันละ ทั้งทานทั้งเราเต็มโลกเต็มสงสาร มีแตขาวสุก
ขาวสารเอามาแขงพลอยเรื่อยไปอยางนั้น ศาสนาจึงเหมือนไมมีคุณคา เพราะเราหมด
คุณคา เราไมมีคุณคา ศาสนาที่มีคุณคามากก็เปนโมฆะสําหรับคนที่ไมเปนประโยชนอะไร
เลยนั้น ใหพากันยึดใหดี เกิดมาพบพุทธศาสนาแลว หาที่ตองติไมได ตองพิสูจนกันทาง
ภาคปฏิบัต ิ เพียงเราศึกษาเลาเรียนทานก็เรียนเราก็เรียน ความสงสัยสนเทหอะไร กิเลสจะ
คอยหลุดลอยจากการเรียนไมเห็นมี เราพูดจริงๆ นอกจากมีเจตนาเรียนเพื่อจะออก
ปฏิบัติๆ ความดีหรือธรรมก็แทรกอยูในนั้น ถาเรียนยิ่งกลายเปนเอาชั้นเอาภูมิ เอาชื่อเสียง
ไปแลวเปนโลกไปหมดเลย มันไมไดดีเพราะการเรียนเฉยๆ ที่ไมปฏิบตัินะ ตองมีการ
ปฏิบัติดวย 

นี้ละเอาที่เรียนมามาเปนภาคปฏิบัติ วินิจฉยัใครครวญกันในภาคปฏิบัติ ทีนี้ก็คอย
กระจายออกๆ ธรรมะปริยัติ ที่เราเรียนมา มาเปนภาคปฏิบัติ ทีนี้ภาคปฏิบัติเปนผล
ขึ้นมาๆ เปนความถูกตองแมนยําๆ ทีนี้ปริยัติที่เราเรียนมามากนอยเลยวิ่งเขามาสู
ภาคปฏิบัติทั้งหมดเลย ไมออกนะ มาถึงทีน่ี่แลวไดเขาถึงตนตออันแทจริงแลวไมออก 
เพราะภาคปริยัตินั้นถอดไปจากพระทยัและใจของพระพุทธเจา-พระอรหันตทาน ไปเปน
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พระไตรปฎก ใหอานใหเรียนศึกษาตามนั้น นั่นเปนแบบแปลนแผนผัง แลวใหนําแบบ
แปลนแผนผังนั้นมาปฏิบัติตอตัวเอง  
 แบบแปลนแผนผังทานสอนเรื่องการใหทาน การรักษาศีล การเจริญเมตตาภาวนา 
นั่นละปริยัติ การใหทานเราก็ให นั่น ทีนี้ภาคปฏิบัติ การใหทานเราก็ไดใหทานตามกําลัง
ความสามารถของเราถูกตองแลวนี่ เปนทางเดินเพื่อมรรคเพื่อผลแลว การรักษาศีลที่ทาน
สอนไวในตําราเราก็มารักษาเต็มกําลังความสามารถของเรา นี่ก็ถูกตองแลว การเจริญ
เมตตาภาวนายิ่งเปนของใหญโตมหาศาลมากทีเดียว ใหอบรมทางนี้ 
 เร่ืองการกุศลผลบุญที่เราสรางมามากนอยนี้จะไหลเขาสูจิตตภาวนา ไหลเขามานี้
หมด วินิจฉัยกันทางภาคปฏิบัติดวยจิตตภาวนายิ่งเห็นชัดเจน เพราะมหาเหตุอยูที่ใจ มหา
เหตุที่เดนที่สุดก็คือกิเลสครอบหัวใจ พาแสดงพาดีดพาดิ้นตลอดเวลา ความหิวโหยเต็ม
หัวใจ อยากรูอยากเห็น อยากไดยนิไดฟง อยากนั้นอยากนี้ อยากไมหยุดไมถอย เรา
รับประทานเต็มทอง ทองปองก็ไมพนความหิวโหย เพราะกิเลสตัวนี้ไมเคยอิ่มพอ เอาอะไร
ใหไมพอ เหมือนกับไสเชือ้ไฟเขาสูไฟ ไสเชื้อมากเทาไรไฟยิ่งแสดงเปลวๆ เร่ืองความอยาก
ของกิเลสซึ่งเปนเหมือนกับเชื้อไฟ เราหาอะไรไดมาๆ เหมือนกับมาเสริมไฟๆ ใหแสดง
ความหิวโหยมากขึ้นๆ อนันี้ละที่มันครอบอยูในหัวใจ สัตวโลกจึงไดดีดไดดิ้นเปนมหาเหตุ 
กอเหตุตลอดเวลา 

ทีนี้เวลาเอาธรรมเขาไปจับ จิตตภาวนา เบ้ืองตนระงับทางดานภาวนา คําบริกรรม
ใดก็ตามเอามาระงับความคิดวุนวาย กอกวนตัวเองนี่ใหคอยสงบลงดวยบทภาวนา เชน อา
นาปานสติ กําหนดลมหายใจเขา-ออกดวยสติ พทุโธ ธมัโม สังโฆ คําใดก็ตามทีถู่กจริตของ
เรา นี้ยกมาเพียงเอกเทศ คําใดที่ถูกจริตของเราใหนําน้ันเขามาบริกรรม จิตติดแนบอยูกับ
คําบริกรรม ทีนี้ก็บังคับความคิดวุนวายทั้งหลายไมใหมันออก เอาคําบริกรรมนี้ปดชองมัน
ไว ชองก็คอืใจ มันอยากออกนี้เอาคําบริกรรมปดไว ใหทํางานทางดานธรรมะ พุทโธกเ็ปน
กิริยาแสดงออก ธัมโม สังโฆ อานาปานสติ เปนการแสดงออก แตแสดงออกดวยความเปน
ธรรม เพราะฉะนั้นจึงระงับดับกิเลสที่แสดงออกดวยความเปนกิเลสไดเปนลําดับลําดาไป 

พอระงับนี้เขาไปจิตก็คอยสงบเขาไป ใจจะคอยแสดงคุณคาออกมา ถามีแตกิเลสหา
คุณคาไมได ไมมีใครมีคุณคาในโลกนี้ถาไมมธีรรมเขาแฝงใจ อยาสําคัญวาใครมีคุณคา 
ใครสูงใครต่ํา เสกสรรปนยอลมๆ แลงๆ กันไปอยางน้ันแหละ ถามีธรรมในใจ เสกไมเสก
มันก็รูอยูในใจ จิตสงบมากนอยแสดงคุณคาขึ้นมาแลวๆ เร่ือย จนกระทั่งแปลกประหลาด
อัศจรรยขึ้นมาภายในใจดวยการภาวนาเบื้องตนนี้ไปกอนแหละ ตอจากนั้นกระจายออกๆ 
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ทีนี้มันก็เห็นชัดๆ นี่ละภาคปฏิบัติ เปนภาคที่พิสูจน เปนภาคที่พินิจพิจารณาหาเหตุหาผล 
คือปริยัติจําไวเฉยๆ เปนแบบแปลนแผนผัง นําเขามาเปนภาคปฏิบัต ิ

เหมือนเราปลูกบานสรางเรือนก็สําเร็จเปนหลังๆ ขึ้นมา ตามขนาดของแปลนที่บง
บอกเอาไว อันนี้ธรรมะทานบอกวายังไง ใหทานใหยังไง รักษาศีลรักษายังไง นี่ทานบอก 
การเจริญเมตตาภาวนาทําอยางไร ก็ทําตามนี้ๆ แลวผลก็แสดงขึ้นมาๆ นี่เรียกวาพิสูจน
ภาคปฏิบัติ แลวจะเห็นความแนนอนเปนลําดับลําดา เพียงปริยัติเรียนมาเทาไร ทาน
เหมือนเรา เราเหมือนทาน ไมมใีครวิเศษวิโสอะไรเพียงความจํา แตความจริงน้ีรูตรงไหน
จากภาคปฏิบัตินี้จริง จริงเปนลําดับ ตายใจได นอนใจได มั่นใจเขาไปโดยลําดับ เปน
หลักเกณฑขึ้นภายในตัวเอง 

ภาคปฏิบัติเปนผลขึ้นมาแลวยังเปนสมบัติของเจาของดวย ความจําไมไดเปนสมบัติ
ของเจาของนะ จําไดแลวหลงลืมไปๆ แตความจริงที่เดนขึ้นภายในใจจากภาคปฏิบัตินี้ จะ
เปนสมบัติของเจาของเปนลําดับลําดาไป ตั้งแตสมถธรรมคือความสงบใจ สมาธิธรรม จิตมี
ความแนนหนามั่นคง นี่ก็เปนสมบัติของตัวเองทรงไวแลวๆ จากน้ันก็ปญญาธรรม 
พิจารณาแยกทุกส่ิงทุกอยางดังที่เคยอธิบายแลว นั่นเรียกวาทางดานปญญา อันนี้กวางขวาง
มากทีเดียว จะทราบเรื่องราวทั้งหลายจากปญญา กวางขวางมาก จากปญญาแลวก็ญาณ 
ญาณยิ่งละเอียด ซึมซาบไปหมด จากจิตตภาวนานี้ นี่เปนสมบัติของตนทั้งน้ันๆ ปรากฏ
ขึ้นมา 

จึงวาพิสูจนตน เร่ืองราวมันอยูกับตัวเรา คือกิเลสก็อยูกบัใจ ธรรมก็อยูกับใจ 
วินิจฉัยใครครวญคลี่คลายกันออก ขยับขยายแยกแยะกันออกแลวกเ็ห็นทั้งฝายดีฝายชั่ว 
ปดออกๆ ฝายชั่ว ฝายดีสงเสริมขึ้นมา จิตก็ยิ่งมคีวามสงางามๆ ทีนี้โลกทั้งโลกมาสงางาม
อยูที่ใจนี่นะ ไมอยูทีไ่หน อะไรๆ จะงามขนาดไหนสูใจงามดวยธรรมไมได ใจงามดวยธรรม
งามไมมทีี่ส้ินสุด วิมุตติพระนิพพาน งามสุดยอดคืองามของใจที่บริสุทธิ์จากจิตตภาวนา 
ขอใหทานทั้งหลายไดนําไปประพฤตปิฏิบัติเต็มกาํลังของตนเอง 

อยามาเฝาศาสนาอยูเฉยๆ ไมเกดิประโยชน นี่ละพลอย จําเอานะ พลอยคือพุทธ
ศาสนา ไดแกพลอยทีเดยีว ส่ิงที่เราดีดดิ้นมันก็เปนความจําเปน ถาหาโดยธรรมก็เปนความ
จําเปน ตองเลี้ยงปากเลี้ยงทอง ธาตขุันธเขามีความบกพรองตองการอยูตลอดเวลา ตองพา
อยูพากินพาขับพาถายพาหลับพานอนอยางน้ี จนกวาขันธนี้จะสิ้นสุดเรื่องของมันไป ก็ตอง
ขวนขวาย นี่เรียกวาขวนขวายโดยธรรม ขวนขวายดวยกัน เปนความจําเปน แตขวนขวาย
ดวยกิเลสมันเตลิดเปดเปง มันไมใชขวนขวายเพื่อสงเสริมตัวเองนะ มันเปนการทําลาย
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ตัวเองและจิตใจของเราเอง เพราะฉะนั้นทานจึงใหระงับ อยาใหมันเตลิดเปดเปงเกินไป 
อันนั้นเปนเรื่องของกิเลสทําลายตัวเอง 

สุดทายก็เขามาหาจิต เขามาหาหลักจิตตภาวนาคือใจ พอไดอันนี้แลวจะคอยปลอย
วางๆ อะไรทั้งหลายนี้คอยปลอยเขามาเพราะสูอันนี้ไมได อนันี้มีความเลิศเลอกวากันเปน
ลําดับลําดา ตั้งแตเร่ิมตนปรากฏขึ้นที่ใจ จะเริ่มเห็นเรื่องราวภายนอกที่แบกหาม หรือสนใจ
ยุงเหยิงวุนวายมาแตกอน มันจะจางเขามาๆ หมุนเขามาที่นี่ นี่ทานเรียกวาภาวนา ภาวนานี้
เปนจุดรวมของโลกธาตุ อยูที่ใจดวงทีก่ิเลสเที่ยวตีไปหมดโลกธาตุ ตีกิเลสเขามาแลวก็มาถึง
ธรรม ธรรมกระจางแจงแลวปลอยหมดที่นี่ ปลอยเขามาๆ ปลอยเขามาจนกระทั่งถงึเน้ือถึง
ตัวเรา รางกายสังขารก็เปนเหมือนกับโลกทั่วๆ ไป นี่ปลอยเขามาถึงธาตถุึงขันธ ปลอยเขา
มาจนกระทั่งถึงใจ 

ปลอยอะไรที่ติดแนบอยูกับใจออกหมดโดยสิ้นเชิง ทีนี้นั่นละทานวาวางหมดเลย
โลก วางหมดเลย วางวาง ปลอยหมด นี่เกิดจากพุทธศาสนานะ พิสูจนดวยการภาวนาหาที่
คานไมไดเลย ถาเรียนจําเรียนเฉยๆ ไมวาทานวาเราไมผิดแปลกกันละ ถาเปนภาคปฏิบัติ
แนนอนเปนลําดับลําดา นี่ละพระพทุธเจา พระสาวก เอาความแนนอนมาสอนโลกที่ทาน
ทรงไวแลวๆ  เราก็ใหยึดตามกิ่งกานตามแขนงที่ทานสอนออกมายึดเอาไปปฏิบตัิตนเอง 
ไมงั้นจะตายทิ้งเปลาๆ นะ กิเลสน่ีใหพาโลกมีความสงบรมเย็นสบายอยาไปหวัง มีแตหวัง
แตไมไดผล ผิดหวังไปเรื่อยๆ คือกเิลสหลอกสัตวโลกน่ันแล ถาธรรมมีเทาไรแลวจะมีหวัง
ขึ้นไปเรื่อยๆ เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ใหสงางามขึ้นไปเรื่อยๆ ความหวังของธรรมกับความหวัง
ของกิเลสตางกัน ความหวังของกิเลสทําใหยุงเร่ือยๆ ความหวังของธรรมทําใหเบาลง พา
กันจําเอานะ 

เราพูดเบื้องตนเรื่องไปเห็นสํานักหลวงปูมั่น ดูองคไหนนี้แหม เหมือนผาพับไว จน
อดคิดไมไดนะวา เออ พระทั้งหลายที่ทานมาอยูที่นี่ ทานเปนพระอรหันตหมดแลวเหรอ 
มองดูองคไหนนี้เหมือนผาพับไว สงบเสงี่ยมงาม แลวจะมีพระสกปรก พระปุถุชนคนหนา
ดวยกิเลสตัณหาแตเราองคเดียวนี้เหรอ มันอดคิดไมไดนะ ครั้นอยูไปๆ ฟงการภาวนา
สนทนาธรรมะกับครูบาอาจารยคอยๆ รูเร่ืองของกันและกันไป องคนั้นพูดขึ้นมาเรื่อง
ภาวนาเปนอยางน้ัน องคนี้พูดขึ้นมาเปนอยางน้ันๆ แลวคอยทราบเรื่องราวของกันและกัน
ไป ทีนี้คําวาทานเปนพระอรหันตก็คอยหมดปญหาไป นั่นละศาสนาละเอียดขนาดนั้นละ 

เพียงภายนอกก็เหมือนทานเปนพระอรหันตหมดเลย สวยงามไปหมด นี่ละงาม
ตั้งแตภายนอกเขาไปหาภายใน งามๆ เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเปนศาสนาที่เลิศเลอ ใน
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การประกอบหนาที่การงานไมมีอะไรเกินศาสนา ถานําศาสนาไปประกอบหนาที่การงานจะ
สวยงามไปหมดดีไปหมด ความขยันหมั่นเพียรก็เปนไปในทางที่ชอบเสีย ส่ิงไมดีปดออก 
ทานวาวิริยะ ความพากความเพียร ความอดความทน ทนตอหนาที่การงานที่เปนผลเปน
ประโยชน ความสํารวมระวังตนไมใหเสียในทางที่ไมดทีั้งหลาย เชน สูบฝนกินกัญชา 
ประพฤตติัวแหวกแนวไปอยางน้ีมีแตความชั่ว ปดออกๆ ไมทําๆ นั่น เรียกวาศาสนา
กล่ันกรอง กล่ันกรองไปเรื่อยๆ ก็ดีไปเรื่อยๆ 

ฆราวาสก็ดีตามฐานะของฆราวาส พระก็ดีตามฐานะของพระ ยิ่งเปนพระผูที่มุง
มรรคผลนิพพานแลวดีเปนลําดับลําดาเลย สุดทายเจาของหาที่ตําหนิเจาของไมได ตั้งแต
เร่ิมตนปฏิบัติ จิตใจก็มคีวามสงบเย็น มองดูศีลก็บริสุทธิ์ทุกอยาง ดีทุกอยาง หาที่ตองติ
ไมได อบอุนดวยธรรมที่ตนไดบําเพ็ญมาดวยความระมัดระวัง ตอไปก็เปนที่อบอุนตายใจ
เจาของได เจาของไมมทีี่ตําหนิเจาของวาไปมีเจตนาชั่วชาลามกที่ไหน ไปทําผิดธรรมผิด
วินัยไมมี นั่น ก็เย็นไปๆ ทีนี้ส่ังสมธรรมภายในจิตขึ้น จิตก็ยิ่งมีความสงบรมเย็นสงางามขึ้น
ไปแลว ยิ่งงามไปตามๆ กันหมดเลย 

นี่ละงานของศาสนาเปนงานที่ละเอียดลออมาก ตองใชความพากความเพียร ความ
สุขุมคัมภีรภาพมากไมมอีะไรเกินพุทธศาสนา งานของพทุธศาสนาออกมาจากจอมปราชญ
ฉลาดแหลมคมคือองคศาสดา สอนไวเรียบรอย ปฏิบัติตามนั้นไมผิด ใหพากันจําเอานะ 
วันนี้พูดเพียงเทานี้ละไมพูดมากนัก พอสมควร 

จําไดไหมละไกแจกับพลอย ตั้งแตเราเปนนักเรียน คือนิทานทานเอามาจากชาดก
เราไมเห็น ทานเอามาสอน เวลาไปบวชไปเห็นอยูในคัมภีร โอย นี่ออกมาจากนี้ไปโนนทาน
เอามาสอนเด็ก เชนอะไร ธรรมจริยาบางธรรมอะไรบาง ครูเอามาสอนเด็กเราก็ดูจําได เชน
อยางไกแจตวัหนึ่งอยางน้ีเราก็จําไดตั้งแตเปนนักเรียน เวลาเขาไปเจอในชาดก โอย ออก
จากน้ี อยางน้ันแหละ 

วันที่ ๑๙ กะแนนอนแลวนัดกับทางธนาคารแลววา วันที่ ๑๙ เปนวันมอบทองคํา 
เดือนนี้แหละมอบทองคาํวันที่ ๑๙ นี้เปนครั้งสุดทายในทองคําจํานวน ๑๑ ตัน คราวที่เรา
มอบไปแลวก็ ๑๐ ตันเต็มเลย เศษจากนั้นก็มาบวกกับตันนี้เขาไปก็ไดอกีหนึ่งตันพอดี เรา
จะไดมอบนี้แลวก็เปนครั้งสุดทาย ประกาศใหทราบทั่วถึงกันหมด เร่ืองการเสาะแสวงหา
ทองเปนอันวายุติกันเรยีบรอยแลว แมเชนนั้นทองคําที่มาจากศรัทธาทั้งหลายที่คอยซึมซาบ
เขามาตามอัธยาศัยของตนนี้อาจมีๆ เราก็จะตองเก็บไวตามเดิม รักษาความปลอดภัยไว
เชนเดียวกับเคยปฏิบัติมา เราก็จะไปเก็บไวในตูนิรภัย ไดพอสมควรที่จะหลอมเราก็หลอม 
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หลอมแลวเก็บไวๆ พอจะมอบเมื่อไรเราก็มอบ ทั้งๆ ที่เราประกาศวาหยุดแลวแตมันยังมา
อยู เราก็ตองปฏิบัติอยางนั้น 

วันมอบวันนั้นก็จะไดประกาศอยางน้ีแหละใหทราบทั่วถึงกันหมดเลย ทีนี้ไม
รบกวนพี่นองทั้งหลายอีกละ รวมแลวเรียกวา การชวยชาติคราวนี้ของพี่นองชาวไทยเราทั้ง
ประเทศ ไดสมมักสมหมายตามเจตนาของผูเปนหัวหนาคือหลวงตาเอง หลวงตามีความ
มุงมั่นปนหัวใจเอาไววา ทองคําตองใหไดสิบตัน เพราะเห็นทองคําขาดในคลังหลวงมาก
ทีเดียว เนื่องจากหัวหนาคลังหลวงนั้นนิมนตเราไปดูทองคํา ทานเหลานี้ก็คงมีหวังเพราะวัน
นั้นเปนวันที่เราไปมอบทองคํา ทานเหลานี้ก็คงมีหวังวาจะมีสวนไดทองคําจากเรา จึงนิมนต
เราไปโดยเฉพาะเขาไปดทูองคําในคลังหลวง ไปดูหมดเดินซอกแซกซกิแซ็ก(ทองคํา)วางไว
เปนตับๆๆ ไปดูหมด 

ออกมาแลวก็ไปคุยกันโดยเฉพาะไมใหมีใครเขาไปยุงเลย เพราะเปนความลับ เรา
ก็ถามถกูตองทุกอยาง แลวเวลาถามเขา คือทองคํานี้ไปฝากไวที่ประเทศไหนบางๆ นี่เรา
ถามไปนะ เพราะประเทศที่เกี่ยวโยงกันมีการซื้อขายติดหนี้ติดสินตองเอาทองคําเปนเครื่อง
ประกัน เราคิดวาอยางน้ัน ถามก็ตรงเปงเลย ประเทศนั้นฝากไวเทานั้นๆ ตามความจําเปน
ที่เกี่ยวของกนั แลวยอนเขามาในประเทศไทยเรามีทองคําเทาไร มีเทานั้น ใจหายวูบเลย โถ 
ทําไมประเทศไทยทั้งประเทศ เครื่องรับรองประเทศคือทองคาํมีเพียงเทานี้ มันยังไงกนั นี่
ใจวูบไปเลยนะ พูดภาษาโลกก็เรียกวาเสียใจมาก 

ทีนี้ออกมากป็ระกาศกองเลยเชียวเรื่องทองคํา ตั้งแตบัดนั้นมาบรรดาพี่นอง
ทั้งหลาย ดวยความรักชาติความเสียสละดวยความพรอมเพรยีงสามัคคีกนั ก็กาวเดินตาม
หัวหนาเร่ือยมา จึงไดทองคํามาเปนลําดับลําดา นี่สมเจตนาของหัวหนาคลังหลวงที่เขา
นิมนตเราเขาไป ถาไมนมินตเราเขาไปเหลานี้จะไดก็อยางน้ันแหละ มันไมมีอะไรปกหัวใจ
เราพอที่จะใหดีดแรงเขาใจไหม นี่เขาไปแลวปกหัวใจแลวออกมาก็ดดีผึงเลยทันที นี่ก็รวม
แลวทองคําที่ไดในนั้นมันคี่ที่นี่นะ มันไมไดคู เชนอยางเจ็ดตันบาง เกาตันบาง มันไมไดเปน
แปดเปนคูนะ สิบเปนคู เราก็ของใจในนั้น แตยังไงเราปกใจไวอยางลึกทีเดยีววา เราจะตอง
ใหไดทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตันในคราวนี้ เอาเต็มกําลังความสามารถของเราของพี่นอง
ทั้งหลาย เพราะทองคําในคลังหลวงของเรานี้มีนอยมาก ไมเหมาะสมกันเลยกับชาติไทย
ของเราทั้งประเทศ จึงตองอตุสาหพยายาม 

ทีนี้พอไดทองคําจวนเขาไปถึง ๑๐ ตันๆ แลวคอยแย็บออกๆ นี่ทองคําเรามีอยูใน
คลังหลวงมันคี่นะ ที่นี้เอาแลวนะ ตองหาใหไดคู ถาไดอกี ๑ ตันแลวจะเหมาะ ใหคูแลว



 ๑๐

เต็มเม็ดเต็มหนวย แลวก็แย็บออกเลย จนกระทั่งทองคําได ๑๐ ตันเต็มแลว ทีนี้ก็ประกาศ
ออกเปนแตเพียงวาไมขอ เราบอก ประกาศใหทราบทั่วถึงกัน ตามที่เราไดเคยเชื่อพี่นอง
ทั้งหลายแลววา ทองคําตั้ง ๑๐ ตัน หามาได ทําไมเพียงตันเดียวจะไมได เราเชื่อแลววาได 
ก็ประกาศออกมา ทีนี้ผูนั้นก็บริจาคมาๆ แตเราบอกวาคราวนี้เราจะไมขอ ไมขู ไมเข็ญ ไม
ทุบ ไมตีกระเปาทอง กระเปาเงิน เขาใจไหม เราจะประกาศใหทราบเฉยๆ อยางมากก็จะมี
เพียงวา ออดออนเอา เราวา พูดยังงัน้ ทีนี้ก็คอยไหลเขามาๆ นี่ จะพอแลว ที่นี่ นั่น ไมนาน 
จวนจะพอ คราวนี้เราก็จะมอบละ ตอง ๑๑ ตันเต็มที่ละ  

จะเกินกวานั้นเกินอยูบาง ควรอยางยิ่งที่จะใหเกิน ถาเพียง ๑๑ ตันเต็มนี้ยังไมเหมาะ 
ใหมีเศษมีเลยบาง นี่เราก็แนใจวาจะมีเศษมีเลยอยูนะ ดวยเหตุนี้เองจึงตองไดส่ังไปกับทาง
โรงหลอมเขา ทางโนนเขาก็รับรองยืนยันใหทัน วางั้น ตั้งแตวันที่ ๒๒ ลวงไปแลวนี้ไมกี่วัน
เราจะลงมากรุงเทพฯ จากน้ันละวันที่ ๒๒ ไปนัน้นะ ใหหลอมทองคําใหทัน ทางโนนก็
รับรองมาวาทัน ทีนี้กําหนดไวแลว บัดนี้วาจะมอบทองคําวันที่ ๑๙ ละ ทางโรงหลอมเขาก็
บอกวาเขาพรอมแลวๆ ทีนี้ก็พรอมละ ก็รอเพียงจะถึงวันนั้นเทานั้น เรากําหนดวาวันที่ ๑๗ 
เราจะออกจากอุดรฯ วันที่ ๑๘ พักดูเหตุการณอะไรเรื่องราวงานการภายในวัด พอวันที ่
๑๙ ก็มอบเลย มอบที่สวนแสงธรรมเรา เวลา ๑๑ นาฬิกา ๕ โมงเชา ใหทางธนาคารมารับ
ไปเลย ไดตกลงกันเรียบรอยแลว นี่จะเปนครั้งสุดทาย  

ไดทองคําขนาดนี้ เราเคยมีที่ไหนละ เวลาจะไดกไ็ดจากพี่นองชาวไทยที่รักชาติ
ทั้งหลายนั้นแหละมารวมกัน นี่ก็จะเปน ๑๑ ตันแลวนี่ ๑๑ ตันนี้แนนอนเลย รอแตวันมอบ
เทานั้นเอง ทองคําเราเตรียมไวพรอมแลว จํานวน ๑ ตันนั้น สวนดอลลารนั้นก็เคยพูดใหพี่
นองทั้งหลายทราบแลววาดอลลารที่เปนคูเคียงกนัไปกับทองคําเขาสูคลังหลวง บัดนี้จะไม
แนนะ คือ ดอลลารนี้จะไดหนุนเขามาชวยเงินไทยเรา ที่พี่นองชาวไทยเรานั้นแหละ มาขอ
ความชวยเหลือตลอด  

อยางเมื่อวานนี้ก็มาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมอืแพทย โรงพยาบาล เราก็ยังไมตอนรับละ 
เพราะเราพักไวมากตอมาก นี่ละเงินของเราตั้งแตหยุดการเทศนาวาการแลว เงินที่จะนํามา
ชวยชาติเงินนี้ก็ยุติไป กม็ีเหลือแตเงินที่ไหลเขามานี้ มาไดมากนอยเทาไร อันนี้ละออกชวย
ชาติเลย ชวยผูยากจนทั้งหลาย เชน โรงพยาบาล เปนตนนะ อันนี้ เงินอันนี้มันก็ไมพอ รอย
หรอลงไปทกุวันๆ จึงตองอาศัยเงินดอลลารมาชวยกัน แปรดอลลารมาเปนเงินไทยออก
ชวยกัน ดอลลารจึงจะไมเขาคลังหลวง นี่เราก็ประกาศไวแลว เราพูดยังไงเปนยังน้ันนะ เรา
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ไมเคยเหลาะแหละ ดอลลารจะไมแนก็จะไมแนจริงๆ จะออกอยางน้ี เอาละ วันนี้เทานั้นละ 
ใหพรฯ 
 

รับฟงรับชมถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอุดร FM 10.325 KHz 
และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงจากสวนแสงธรรม FM 10.325 MHz 

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

