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อํานาจแหงความเพียรของเรา
สําหรับทองคําคราวนี้รูสึกไดมากรวมกันแลว (ไมมีใครทําได หลวงตาองค
เดียว) ก็คนทุกคนๆ มาหาเรื่องอะไรกัน ประสาหลวงตาบัวมีแตวอๆ มีแตพี่นอง
ทั้งหลายหามา ไดมากอยู นี่เปนเครื่องสงางามในประเทศไทยของเรา มีทองคํามาก
เทาไรยิ่งดี สงางามแลวก็อบอุน เหมือนตนไมใบหนาฝนตกก็ชุม แดดออกก็ชมุ ดีทงั้ นั้น
ละ ตนไมใบหนา อันนี้ก็เปนตนไมใบหนาอยูในประเทศไทยของเรา
เรื่องสุรุยสุรายเราไมอยากใหทํานัก พี่นองทัง้ หลายควรจะคิดบาง นี้เปน
ธรรมของพระพุทธเจา พระองคไมเคยพาพี่นองทั้งหลายลมจมทั้งทางโลกและทาง
ธรรม เมื่อทําตามคําสอนของพระพุทธเจาแลวเจริญรุงเรืองเปนลําดับลําดาจนถึง
ที่สุดวิมุตติพระนิพพาน คําสอนของพระพุทธเจาไมใชเรื่องเล็กนอยพอที่จะมาอานแลว
ทิ้งๆ ไมสนใจ เอาใหจริงใหจัง พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญพระบารมีมามากขนาดไหน บท
สุดทายก็ทรงสลบไสลถึงสามหน ฟงซินะ สลบถึงสามหนจึงไดตรัสรูขึ้นมาเปนศาสดา
เอกของโลก
นั่นละความทําเอาจริงเอาจังไดไดจริงๆ เราไมสงสัย เพราะฉะนั้นขอแตใหสราง
นิสัยจริงจังเปนหลักเกณฑเถอะ อยาเหลาะแหละๆๆ โลเลโลกเลกใชไมไดนะ จะทํา
อะไร วาจะปลาก็งู วางูก็ปลา งูๆ ปลาๆ เปนบากันหมด ใชไมไดนะ ใหมีจริงมีจังทํา
อะไร สลบสามหนเอาจนได ไดตรัสรู ธรรมที่จะมาตรัสรูใครสอนพระองค ไมมี แต
พระองคทรงคนเองพิจารณาเอง เพราะฉะนั้นทีแรกจึงอดพระกระยาหาร ๔๙ วัน วาจะ
ไมเปนทางตรัสรู คืออดพระกระยาหารอยางเดียว ไมไดมีอยางอื่นเขาสนับสนุนซึ่งเปน
สวนกุศล เชนอยางมีการภาวนาสวดมนตเขาสนับสนุน มีตั้งแตการอดอยางเดียวก็ไม
สําเร็จ
นั่นละทีนี้จึงพลิกใหม มาเสวยพระกระยาหารแลวไปเจริญอานาปานสติ นั่นละ
ทานทรงระลึกไดทตี่ นหวาใหญที่พระราชบิดาพาเสด็จไปแรกนาขวัญ ทานไปประทับอยู
รมหวาใหญ ผูใหญทําอะไรๆ ทานก็ไมสนใจ ทานทรงทําภาวนาแลวจิตสวางจาขึ้นใตรม
หวาใหญ นั่นละทานทําไปทํามาทานถึงระลึกไดขอ นั้น จึงหมุนเขามาหาคําภาวนาอานา
ปานสติ ที่อยูนูนก็อานาปานสติ เวลาจะสุดทายก็อานาปานสติ พนทุกขผางเลยเห็นไหม
ละ ผูบอกผูส อนทานไมมี ทานก็ทําไดเปนไปได
เมื่อวานนี้ไปเขาใหญ (เอาของไปใหหาคันรถ) นั่นแหละ ถามีแลวเอาจริง เรา
พูดจริงๆ ไมใชคุย มันเปนนิสัยอยางนั้น ถามีนอยก็จําเปนถูไปไถมา ถามีมากเอามาใส
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ตูมเดียวเลย ตูมเดียว เปนอยางนั้นละมันถึงใจ เวลามาก็ถึงใจ เวลาไปก็ใหถึงใจไป เมือ่
วานนี้ไปนูน (ไปวัดเขาใหญเจริญธรรม) เมื่อวานนี้คนเยอะ พูดเหลานี้คงทราบจากทาง
วิทยุละ (ทั้งวิทยุทั้งทีวี) ทางไหนก็เห็น เมื่อวานนี้คนเต็มเลย วิทยุพูดนี้ออกทั่วประเทศ
เมื่อวานนี้ไมไดอยูทงั้ วัน
เราที่ทําอยูนี้ก็อุตสาหพยายามทําเต็มกําลัง
ความสามารถของตนในเรื่องความเพียร เราอยากจะพูดวาไมมีที่ตองติเรื่องความเพียร
ความเพียรในภาวนานะ เรียนหนังสือทานเหมือนเรา เราเหมือนทานเปนธรรมดา แต
ความเพียรทางจิตตภาวนาเพื่อมรรคผลนิพพานนี้เอาจริงมากทีเดียว คํานวณถึงเรื่อง
ความเปนอยูความเปนไปชีวิตจิตใจ ตัง้ แตเปนมนุษยไปบวชแลวไดบุญไดกุศล มาก็จะ
ไปสวรรค ไปสวรรคอายุสักเทาไรนา อายุเทานั้นปเทานี้ปตามชั้นนั้นๆของสวรรคแลว
ขึ้นพรหมโลก ไปแลวลงมาๆ เอ รวมแลวมันเปนอยางไร
นี่พูดใหพี่นองทัง้ หลายฟงนะ นี่คิดจริงๆ ทําอะไรทําจริงๆ คิดจริงๆ ทานวา
นิพพานๆ ไปแลวไมตอ งมาเกิดมาตายกองกันเหมือนโลกทัง้ หลายตายกองกันอยูนี้อกี
ตอไป รูสึกวาติดใจปงเลย แปลกอยูน ะ นี่ละที่สุดของทุกขสุดที่ตรงนี้ ทีส่ ุดของความสุข
ก็สุดที่ตรงนี้ รวมลงที่หัวใจ หัวใจหากสรางแตความชั่วชาลามกแลวก็จะขนตั้งแตกอง
ทุกขเขาไป ตายแลวจมไปเลย ผูสรางคุณงามความดีสรางไปๆ หนักเขาๆ ดีดขึ้นถึง
นิพพาน แลวเอาอะไรที่นี่ นิพพานดีก็ขยับใสนิพพานเลย
ตอนเอานิพพานนี่ โอ ทุกขมาก ซัดกันภาวนานี่ฟาดจนกนแตก เอาจริงๆ จน
พอแมครูจารยรั้งเอาไวๆ พอแมครูจารยมั่นนะ ทําอะไรไปไปกราบเรียนใหทานฟง
เวลาขึ้นนี้เหมือนลูกศิษยกับอาจารยนะ ทานเปนผูใหญอยูนูนเราเขาไปกราบทานแลว
พอไดโอกาสพูดธรรมะนีซ้ ัดกันเหมือนมวยแชมเปยนเลย ทานก็ยิ้มๆ นะ หลวงปูมั่น
ทานยิ้มๆ เหมือนกัน เพราะทานเห็นนิสัยจริงจัง
เชนอยางไปภาวนา ถาคราวนี้มีโอกาสจะลาทานไปภาวนา พอไดโอกาสแลวเขา
ไป ทานมีโอกาสนะ พอไปเผดียงทาน เวลานี้พอวางแลวถามทานวาวางแลวอยากจะไป
เที่ยวภาวนาสักระยะหนึ่ง คือไปแลวยังตองกลับมาหาทาน ทานก็นิ่ง เทานั้นละทิ้งไวนั้น
แหละจนกวาทานไดโอกาสทานจะเปดออกมา เออ ไหนวาทานมหาอยากจะไปเที่ยว
ภาวนาเหรอ เออๆ ไปได ไมใชวาเที่ยวแลวจับจดไปเลยนะ ไปกราบเรียนเผดียงไว
อยางนั้นกอน พอทานไดเวลาแลวทานจะมาตอบทีเดียว ถาทานไมพูดอีกเราก็ยังพูดอีก
ไมได อยางนั้นละ
ไปภาวนาไปทางไหน คิดวาจะไปทางนั้นทางนี้ ทานไปหมดแลวนะ จึงวา เออ ที่
นั่นดีที่นี่ดีอยูอ ยางนั้นละ จะไปกีอ่ งคละ ไปองคเดียว เออ ขึ้นเลยนะ ทานมหาไปภาวนา
ใครอยาไปยุงทานนะทานไปภาวนา ใครจะไปยุงตนโพธิ์ใหญอยูนั้น ตนโพธิ์ตนไทรใหญ
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ก็คือพอแมครูจารยมั่น เราเขาไปไมไดนึกวาใครจะสนใจกับเรานะ เพราะเราเอาแตเรา
เฉพาะๆ ไปภาวนาไปคนเดียว เวลากลับมามีแตหนังหอกระดูกๆ มา บางทีตัวเหลือง
เหมือนทาขมิ้นลงมา จนทานรองโกกเลย โอทําไมเปนอยางนี้ละทานวา ลงมาจากภูเขา
มันเอาจริงนี่นะ
สักเดี๋ยวทานกลัวเราจะพลิกจิตใจออนเปยกไป เออ อยางนี้จึงเรียกวานักรบ
ทานวาอยางนั้นนะ ทานพลิกปุบเลยกลัวใจเราจะออน อยางนี้จึงเรียกวานักรบ มันเอา
จริงเอาจัง ถาวาเราไปภาวนาวาไปองคเดียวทานขึ้น เออ ทันทีเลย หามไมใหใครไปยุง
เพราะนิสัยอันนี้เปนอยางนั้น เราก็ไปภาวนาคนเดียวจริงๆ ไปภาวนาที่ไหนไปองคเดียว
คือไปสองเปนน้ําไหลบา สองสาม จากนั้นไปก็เลอะเทอะไมเปนทา ถาไปองคเดียวปาชา
อยูกับเรา พุงเลย อยากกินก็กิน ไมอยากกินกี่วนั ก็ตาม เอาเราเปนเกณฑเลยเชียว เอา
ตายที่ไหนตาย ซัดกันเลย เปนอยางนั้นละ
การภาวนาที่จะไดธรรมพอประมาณมาสอนพี่นองทั้งหลายนี้แทบตายนะ เวลา
เราไปอยูภาวนาคนเดียว โถ อดอยากปากแหง ทุกขยากลําบาก ขาวไมทราบวากี่วันจึง
จะไดฉัน เราไมฉันเองนะ ไปอยูบานเล็กๆ นอยๆ พอไดอาศัยเขาภาวนา ทีนี้จิตใจมันก็
ดีดๆ อดอาหารไปหลายวันเทาไรจิตใจยิ่งผองใสยิ่งสะอาดสะอาน สงางามเขาไปๆ
ความงวงเหงาหาวนอนไมมี อดอาหารไปหลายๆ วันความงวงไมมี นอนอยางมากก็
หลับคืนหนึ่งสองชั่วโมงเทานั้น ตื่นแลวแลวเลยพุงๆ ใสความเพียร
นี่ละทําความเพียรเพื่อตัวเองแลวจึงมากลายเปนเพื่อทานทั้งหลายเอง เราไมได
วัดรอยนะ พระพุทธเจาเพื่อพระองคเดียวแทบเปนแทบตายก็คือองคศาสดานั่นแหละ
แลวไดมาสอนโลก ธรรมกระเทือนโลกอยูจนกระทั่งปานนี้เปนอยางไร เพราะความ
จริงจังของศาสดาองคเอก นี้เราตัวเล็กๆ ไมใชวัดรอย เราก็บืนตามนิสัยของหนูนั่น
แหละ เอาไปๆ จนกระทั่งถึงจิตนี้พดู เสียใหสุดยอดเสียวันนี้ เดี๋ยวตายแลวจะไมไดมา
เกิดอีก พูดตรงๆ ตายแลวชาตินี้เปนชาติสุดทายของเรา เราจะไมกลับมาเกิดอีก แนอยู
ในหัวใจ โลกนี้ขาดออกหมด กิริยาทาทางที่ทําอยูนี้เปนเรื่องโลกก็ใชกันไปอยางนั้นละ
พอหัวเราะพอหยอกพอเลนอะไรวาไปทําไปอยางนี้เทานั้น แตจิตใจนี้มันแนวอยูอยาง
นั้น ไมมีเอนมีเอียง
นี่ละเขาถึงจุดนี้แลวทีนี้มองดูเปนอยางไร แตกอ นพอพูดสาธุเราไมไดประมาท
เรื่องคาดมรรคผลนิพพานนี้คาดแลวคาดเลา พอเวลามันผางขึ้นที่ใจนี้ โอ จาเลย ออ นี่
เหรอธรรมพระพุทธเจา พระพุทธเจาตรัสรูตรัสรูอยางนี้เหรอ อยางนี้ๆ ออกในหัวใจนะ
กลางคืนหาทุมภาวนาอยู ไมหยุดนี่ภาวนา หาทุมพอดี แลวก็ผางขึ้นนี้เลย จนตัว
กระเด็น ไมใชเลนๆ นะ โถ กิเลสกับธรรมขาดจากใจนี้ไมใชเลนๆ ดีดผึงเลยเชียว ออ
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พระพุทธเจาตรัสรูตรัสรูอยางนี้แหละเหรอๆ ซ้ําเจาของนะ มันอัศจรรยในเวลานั้น ผาง
ขึ้นตัวดีดขึ้นเลย
นั่นละกิเลสตัวหนักหนวงถวงที่สุดคือตัวกิเลส ธรรมะตัดขาดสะบั้นลงไปแลวดีด
ผึงเลย ใจดีดผึง ใครจะวาบาก็วา คราวนี้เปนบาก็ใหเปนเสียสุดยอดเสียคราวนี้ เราบอก
ตรงๆ เราจะไมกลับมาเกิดอีก พูดใหมันชัดๆ อยางนี้ดวยอํานาจแหงความเพียรของเรา
นั่นลืมแลวพูดไปถึงไหนลืมแลว อยางนี้ละพูดไปหลงไป นี่ก็ซัดอันนี้อกี เหมือนกัน
กิเลสกับจิตขาดจากกันนี้ก็ออกอุทาน เหอ พระพุทธเจาตรัสรูตรัสรูอยางนี้แหละเหรอๆ
มันเปนขึ้น อัศจรรยนะ แหม มันจาเลยเชียว
แลวมาอีกอันหนึ่งเราไมเคยคิดนะ ระลึกพุทโธ ธัมโม สังโฆ บทใดก็ตามติดใจ
ตลอดๆ พอขณะนี้ดีดผึงผานไปแลวมาถึง ออ พระพุทธเจาตรัสรูตรัสรูอยางนี้แหละ
เหรอ จะจริงหรือไมจริงก็ตามเราพูดไปตามความจริงของเรา ตรัสรูอยางนี้แหละเหรอๆ
ซ้ําแลวซ้ําเลา มันอัศจรรย ทําไมพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันไดอยางไร สามองคนี้พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ระลึกอยูตั้งแตตนมา
จนกระทั่งถึงขณะนั้น บทเวลานี้พลิกปบแลวพลิกใหมวาพระพุทธเจาตรัสรูตรัสรูอยางนี้
แหละเหรอๆ ธรรมะแทอยางนี้แหละเหรอ สังฆะแทอยางนี้แหละเหรอ โห ทําไม
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆกลายเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดอยางไร นี้เปนอัน
เดียวกันแลว เราไมเคยคิดนะวาพุทธ ธรรม สงฆ สามอันจะมาเปนอันเดียวกัน นี้เปน
ใหเห็นชัดๆ ใครจะวาบาก็วา ออ ธรรมแทเปนอยางนี้ ไมมีหนึ่ง ไมมีสอง ไมมีสาม เปน
อันเดียวที่เลิศเลออยูในหัวใจจาหมดเลย เปนอยางนี้นะ สมใจ
นี่ละการประกอบความพากเพียร เวลาจะตายนี่ก็ไดมาเลาใหหมูเพื่อนทั้งหลาย
ฟงอยางที่เห็นนี่ละ เพราะฉะนั้นชาตินี้จึงทําใหสุดกําลัง ไมวาจะสรางความดีแบบไหนๆ
มีอะไรเอามาถึงไหนถึงกัน เพราะเราไดหลุดพนจากทุกขเพราะอํานาจแหงการทําบุญ
ใหทาน มากนอยเปนสมบัติสําคัญหนุนตัวทั้งนั้นๆ เราอยาวาอันนี้เล็ก อันนี้นอยอัน
นั้นใหญ อันนั้นดีไมดี ดีหรือไมดีรวมกันแลวเหมือนอวัยวะของเรามีอันนั้นอันนี้
รวมกันแลวก็เปนอวัยวะเปนหญิงเปนชายขึ้นมา
อันนี้เทียบเขาหาศีลหาธรรม ธรรมเมื่อเวลาถึงขัน้ ที่เปนอันเดียวกันแลวเปนอัน
เดียวอยางนั้นนะ ไมมีคําวาพุทธ ธรรม สงฆ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันไดอยางไร มันเปนธรรมธาตุ ธรรมทั้งแทงเลย นั่นก็อัศจรรยอันหนึ่ง
เหมือนกัน เพราะฉะนั้นการสอนธรรมจึงจริงจังมาก ไมวาสอนที่ไหน เพราะจิตของเรา
มันจริง นอกจากสอนสะเปะสะปะไปตามพุมไมตีนูนตีนี้ ถาตีหนักมันก็จะไปถูกหัวเด็ก
หัวผูเฒาผูแก ตัวอันธพาลมันก็วิ่งเขาปาเขารกมันไมใหตมี ันเสีย เดี๋ยวนี้จึงมีแต

๕
อันธพาลเต็มโลกเต็มสงสาร มันไมเชื่ออรรถเชื่อธรรม ถาเชื่ออรรถเชื่อธรรมจริงๆ แลว
ไปได ไมมากก็นอยไมสงสัย
เรายอมรอยเปอรเซ็นตกับธรรมพระพุทธเจา วาฉุดสัตวโลกนี้ใหพนจากทุกขได
จริงๆ เรียกวานิยยานิกธรรม สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผูมีพระ
ภาคตรัสไวชอบแลว ชอบแลวตั้งแตธรรมขั้นนี้ถึงสูงสุด ผูปฏิบัติธรรมจะไดผลเปน
ลําดับลําดาตามกําลังของตน ทานสอนไวก็เปนอยางนั้นจริงๆ ตั้งแตลมลุกคลุกคลาน
ภาวนาจนโมโหใหเจาของก็มีบางที ครั้นแลวมันไดเพราะความถูไถ เอามันจะหนัก
ยากลําบากขนาดไหนก็เอาแบบยากแบบลําบาก ที่จะใหขี้เกียจขี้ครานไมใหมี มันลําบาก
ก็แสนลําบาก ทั้งลมทั้งคว่ําทั้งหงายก็เอาซัดกันอยูนั่นละ จนกระทั่งมันตัง้ หลักไดแลวที
นี้นักมวยเปนแชมเปยนเอง เมื่อมันชํานาญทําไมหยุดไมถอย ขอใหทํา
ธรรมพระพุทธเจาไมเคยหลอกโลก มันหลอกโลกแตพวกอยูใ ตถุนศาลาลูกศิษย
หลวงตาบัวนี่ หลอกจริงๆ วาจะไปอยางนั้นไปอยางนี้ วาจะทําอยางนี้ทาํ อยางนี้ ไลเขา
ทางจงกรม ไปสักหนอยเดี๋ยวกลับ เปนอะไรละ ลืมหมอน เสื่อ เอาหมอนมัดติดคอ
แลวครั้นไปหย็อกๆ เอา ลืมเสื่อ แลวก็เอาเสื่อมัดติดหลัง มันมีแตพวกนี้ใชไมไดนะ
เขาใจไหมละ วันนี้สายแลวเอาละพอ วันนี้กระเทือนไปหมดนะ วิทยุนี้ดังทั่วประเทศ
ไทย วันนี้ตั้งใจเทศน
วันนี้พูดมากหนอย มีพดู มากพูดนอย วันนี้เอามากหนอยหนักหนอย ยิ่งพูดถึง
เรื่องปฏิปทาที่จะใหหลุดพนถึงพระนิพพานทั้งเปนนี้มันยิ่งเรงนะ มันเปนเองจิต ดีดผึง
ขึ้นมาเลย ถาพูดธรรมดาอันนั้นอันนี้ก็เออๆ ไปกับเขาอยางนั้นละ ถาพูดหันเขาสูมรรค
ผลนิพพาน องคนั้นตรัสรูที่นั้นๆ หมุนเขามาหาเจาของ มันดีดผึงๆ เลยความเพียร
อยางนั้นละ แลวก็สมใจ เราพูดตรงๆ วาชาตินี้เปนชาติสุดทายของเรา เราจะไมกลับมา
เกิดอีกแลว เกิดกับตายเปนคูเคียงกันมากี่กปั กี่กัลป สัตวโลกทั้งหลายเกิดเปลี่ยน
ประเภท เปลี่ยนกรรม แลวแตสัตวตัวใดจะไปเกิดเปนมดเปนแมลงเปนหนอน อยูใน
สวมก็มี เปนสัตวทั่วๆ ไปในน้ําบนบกมี ขึ้นสวรรคไปก็มีเต็ม พรหมโลกก็มี แตเวลาขึ้น
ถึงนิพพานพุงเขาถึงนิพพานสุดยอดหาที่ตองติไมได นิพพานแปลวาอะไร แปลวาหาที่
ตองติไมได เขาใจไหมละ เอาแคนั้นละ ใหพร
รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM103.25 MHz
พรอมเครือขายทั่วประเทศ

