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 พี่นองทั้งหลายตอไปนี้เรามีเรงขึ้นเรื่อย ๆ เวลาน้ีเรงข้ึนเร่ือย ๆ เพราะไมมีอยางอื่น
อยางใดแลวมีแตจะพยายามหาทองคําเขาสูคลังหลวง ใหไดตามจุดที่ตองการคือจํานวน 
๑๐ ตัน เวลาน้ีไดแลว ๕,๕๕๙ กิโลคร่ึง แลวไดมาน้ีก็บวกกันเขาไปเร่ือย หากวาทองคําเรา
พอ ๕๐๐ กิโลในระยะเชนเดือนเมษาน้ี เราอาจจะมอบอีกทีหนึ่งก็ไดในเดือนเมษา เพราะ
เวลาน้ีเราไดในเงิน ๘๔,๐๐๐ กองของกฐินนั้น คิดเปนทองคําแลว เงินในกฐินนี้จะซื้อทอง
คําไดถึง ๓๐๐ กิโล นี่ก็ยังขาดอยูอีก ๒๐๐ กิโล ถาหากวาถึงเดือนเมษา ๒๐๐ กิโลนี้ไดก็จะ
เขาอีกเปนระยะ ๆ กรุณาทราบตามน้ีเลย 

เวลาเราไปกรุงเทพน้ีก็ไปรับงานท้ังน้ันนะ เราไมไดไปสบาย ๆ ไปเพราะมีงาน มี
งานนี้แลวยังมีงานติดงานตอตลอดไปเลยจนกระทั่งกลับ เราจําไมไดวาจะมีท่ีไหน ๆ บาง ก็
คือการเทศนน้ันแหละมีท่ีไหน ๆ บางจําไมได เราแนใจแตวาถาลงในโครงการวาไปเทศนท่ี
น่ันท่ีน่ีแลว เรียกวาแนนอนแลวคือเรารับ กอนที่จะรับก็มีเหตุมีผลตนปลายเทียบเคียงทุก
สัดทุกสวน เปนท่ีแนใจแลวรับ จากน้ันก็เขาเปนโครงการไปเลย เพราะฉะน้ันงานไหนท่ีวามี
ในโครงการแลวก็เรียกวาแนแลว ๆ เราก็ไปเทศนตามน้ัน ดูไมมีเทศนแตงานธนาคารชาติ
เทาน้ัน เพราะนี้ไปในงานมอบทองคํา ไมมีเทศน มีแตการมอบทองคํา 

ดอลลารเราดูวาได ๒๓๘,๐๐๐ ดอลลที่เราจะไดเขา นอกจากวามันมาอยางปุบปบที่
ควรจะไดเพิ่มขึ้นไปกวานั้นอยางปุบปบ เราก็เอาปุบปบเลย เรียกวากําหนดอยางไร ๆ ไป
แลวเราลบไดเลย เราเอาน้ีเขาทับเลย ถาธรรมดาก็จะเปนอยางนั้น คือ ๒๓๘,๐๐๐ ดอลล 
ไดกําหนดไวเรียบรอย ทบทวนทั้งบัญชีทางโนนบัญชีทางนี้มาบวกกัน ได ๒๓๘,๐๐๐ 
ดอลล แคนั้นก็เอากอน เราน้ีรูสึกจะแนใจแลวเม่ือทองคําถึง ๑๐ ตันแลว ดอลลารจะได 
๑๐ ลานนะ อันน้ีเราคอนขางแนใจ เพราะทองคํามีน้ําหนักมากอยู กวาจะเต็ม อันนี้ตามกัน
ทัน ดีไมดีจะเลยไปอีกกวาก็ได แตจะใหต่ํากวา ๑๐ ลานนาจะไมตํ่า ต่ําไมได เราจะหาออด
เอาตรงนั้นออดเอาตรงนี้จนได ๑๐ ลานจนไดน่ันแหละ 

นี่ละชื่อเสียงของเมืองไทยเราจะดังขึ้นเมื่อทองคําไดน้ําหนัก ๑๐ ตัน และดอลลาร
ได ๑๐ ลานน้ี จะดังขึ้นทั่วโลกเลย เราจึงพยายามกันทุกคน อุตสาหพยายาม เวลามันจะลม
จะจมเมืองไทยดูหนากันไมไดเลยนะเมื่อ ๓-๔ ปผานมาน้ี เมืองไทยมองดูหนากันไมทั่วถึง 



 ๒ 

เหือดแหงไปหมด ดูหนาเขาก็ไมอยากด ู หนาเราไมอยากดู เพราะไมนาดูวาง้ันเถอะนะ 
สําหรับหลวงตาเองก็ถึงขนาดรองโกก นี่ละที่ไดออกชวยพี่นองทั้งหลาย เพราะเราไมเคย
คิดไวเลยในเร่ืองอยางน้ีนะวาจะไดชวยบานชวยเมืองอยางท่ีเปนอยูเวลาน้ี เร่ืองราวน้ัน
ทราบมาตลอด ทางการบานเมืองเขาดําเนินกันยังไง ๆ น้ีทราบตลอด เพราะลูกศิษยเราอยู
ในกระทรวงไหนก็มีทุกกระทรวง พวกใหญ ๆ ทั้งนั้น ก็ทราบเร่ืองราวมาเปนลําดับ ทราบ
แลวก็ควรจะปลงธรรมสังเวชก็ปลงไป ๆ ไมไดคิดวาจะทําการแกไขอะไร หรือจะมีสวน
อะไรกับทางการบานเมือง มีแตทราบไป ๆ ถาดีควรชมเชยก็ชมเชยไปภายในใจ ถาไมดีก็
ตําหนิโดยธรรมภายในใจ ก็เปนอยางนั้นเรื่อยมา เราก็ไมเคยคิด 

แตคร้ันอยู ๆ มันก็เปนอยางน้ีแหละมันบันดลบันดาล นี่เราอดคิดไมไดก็คือวา โรค
ทองเราน้ีมันจะตายโดยทาเดียวเทาน้ัน มันจะฟนขึ้นมาไดยังไง น่ันซินาคิดมากนะ ก็มันรอ
จะตายอยูแลว แลวอยู ๆ ก็เปนปาฏิหาริยข้ึนมา ยาก็เปนยาเทวดาแทรกเขามาในน้ันข้ึนได 
จึงไดพอพยุงตัวนําพี่นองทั้งหลายเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ เรื่องโรคทองก็หายขาดมาได 
๓ ปนี้ โรคทองที่เปนอยางรุนแรงถึงกับจะตองตายโดยถายเดียวเทานั้น มันฟนขึ้นมาเต็ม
สัดเต็มสวนแลวเวลาน้ี อันนี้ก็นาคิดอยู เปนดวงชะตาของชาติไทยเราไมใชอะไรนะ ชาติ
ไทยเราเปนลูกพระพุทธเจา แดนแหงพุทธศาสนาที่ชาติไทย ทีนี้ชาติไทยก็จะพากันจมทั้ง 
ๆ ที่เปนแดนพุทธศาสนานี้ก็คงจะสลดสังเวชถึงพระทัยพระพุทธเจาจนไดนั้นแหละ มันถึง
ไดปุบปบ ๆ แลวก็ฟนขึ้นมา ๆ จนกระทั่งทุกวันนี้ทุกอยางเปนที่พอใจเปนลําดับ ไมมีที่วา
จะเสียใจตรงไหน ๆ ที่จะลอแหลมตอภัยคือชาติลมจม เวลาน้ีไมปรากฏ มีแตฟนขึ้นเรื่อย 
ๆ ดวยความรักชาติ ความเสียสละของพี่นองชาวไทยเราทุกคน ๆ น้ันแหละ ตั้งแตทุคตะ
เข็ญใจถึงทานผูมีเงินจํานวนมากๆ แลวหนุนกัน ๆ . 

ฝนตกก็มีลูกเห็บดวยนะตกลงมาดวย เปนเม็ด ๆ ของเม็ดฝนทั้งหลายดวย ก็ทําให
น้ําเต็มตามทองไรทองนา ทองไรทองนาเราคือคลังหลวง เวลาน้ีกําลังเต็มต้ืนข้ึนมา วันท่ี 
๑๐ นี้ก็จะเขา ๕๐๐ กิโล สวนดอลลารก็ ๒๓๘,๐๐๐ น่ีเปนความแนนอนแลว จะเขา หากวา
ไดปุบปบมาระยะนี้กอนถึงวันที่ ๑๐ ตอนที่เราไปกรุงเทพฯ หากวามีปุบปบมา เราอาจจะ
ส่ังปุบปบเลย แกน้ันทันทีเลย ถาวาเราเปนคนพูดเองสั่งเองก็ไมมีปญหาอะไร ถาคนอื่นมัน
ก็ตองมีอะไรกันใชไหม เรามันเปนอาจารยใหญ ลูกศิษยก็ตองฟงละซ ิอาจารยใหญพูด ถา
ไมฟงเสียงอาจารยจะฟงเสียงใคร มันก็ย่ิงลมเหลวใหญเลย ฟงเสียงครูเสียงอาจารยผิดท่ี
ตรงไหนเสียหายตรงไหน ก็มาพิจารณา พรอมทั้งความเคารพยอมรับ น่ัน  
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อันนี้สมมุติวาแก แกเพื่อผลบวกไมไดแกเพื่อผลลบนี่นะ เราคิดมานานเหมือนกัน 
เก่ียวกับเร่ืองวัดวาอาวาสซ่ึงเปนสถานสําคัญของหัวใจแหงชาวพุทธเราในสถานท่ีน้ัน ๆ วัด
อยูที่ไหน ๆ มันอดคิดไมไดแหละ วัดอยูที่ไหนที่เปนที่รวมไดเปนยังไง มันก็เหมือนกับบึง 
ที่ลุมที่ไหนน้ําก็ไหลลงไปที่ลุม ๆ นํ้าก็รวมข้ึนท่ีลุม ๆ มันเปนธรรมดา บรรดาครูบาอาจารย
ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยูที่ไหน ๆ เราดูมาโดยลําดับในปจจุบันน้ีละ เราไมตองดูที่ไหน ดู
เอาปจจุบันน้ีเลย สําหรับพอแมครูอาจารยม่ันน้ัน ยกไวเกี่ยวกับเรื่องประชาชน เพราะทาน
อยูในปาในเขาลึก ๆ เปนประจํา ทานไมออกมาเลย แตประโยชนอันใหญหลวงที่ประชาชน
ทั้งหลายจะได ไดจากพระที่เขาไปเกี่ยวของกับทานซึ่งทานเปดรับตลอด พระผูตั้งใจปฏิบัติ
ดีปฏิบัติชอบอยูในปาในเขา ทานรับ ๆ ๆ ถามีมากสงออกไป คนน้ีเขามาคนน้ันเขามา มี
แตพระที่ตั้งใจปฏิบัติลวน ๆ  

น่ีละพอแมครูอาจารยม่ันเองนั้น องคทานเองไมไดเกี่ยวของกับประชาชน แตลูก
ศิษยของทานที่ไดรับคําสั่งสอนอันสําคัญ ๆ มาจากทานน้ีกระจายท่ัวไปหมด แลวก็มาตั้ง
เปนวัดเปนวา ปจจุบันน้ีเชนอยางหลวงปูฝน หลวงปูขาว หลวงปูคําด ี หลวงปูแหวน 

อยางนี้ชื่อทานดังมาเทาไร ถึงไมไดไปจิตใจมันก็เกี่ยวของถึงกัน ๆ อยู ทีนี้วัดของทานเปน
ท่ีรมเย็น ใครเปนน้ันมีแตความตายใจ ๆ พรอมกับความอบอุน น่ีอํานาจแหงธรรม เพราะ
ฉะนั้นวัดมีอยูสถานที่ใด มีผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จึงเปนสถานท่ีใหความรมเย็น ปลงจิตปลง
ใจของประชาชนไดทั่ว ๆ ไป  

ถามีแตชื่อของวัดมีแตชื่อของพระเฉย ๆ น้ัน ไมวาเขาวาเรามันเหมือนกัน ตัวเองก็
เปนไฟเผา แลวจะเอาความชุมเย็นใหคนอ่ืนไดยังไง เมื่อตัวเองมีความชุมเย็นขนาดไหน
มันก็แผออกไปเอง ไฟก็รอนไปจากตัว นํ้าก็เย็นไปจากตัวน้ันแหละ จะไปจากไหน น่ีแหละ
ท่ีสําคัญ วันหน่ึง ๆ น้ีคิด เชนวันเสาร อาทิตยหรือวันพระอยางนี้จะคิดประหวัด ๆ ๆ หนัก
เขาในวัดในวาตลอด ๆ การทําความช่ัวชาลามกน้ันจะไมรุนแรง คนเราเม่ือจิตใจใฝธรรม
แลว ความชั่วยอมออนตัวลง เพราะใจท่ีมีกิเลสเขาเสริมใหเปนฟนเปนไฟน่ันละพาใหทํา
ความช่ัว เมื่อธรรมเปนน้ําดับไฟเขาไปชะลางกันอยูเสมอแลว ดวยความมีวัดมีวามีครูมี
อาจารยเปนท่ีอบอุนตายใจแลว จิตใจของคนเรายอมไมเดือดรอน ไมวูวาม ไมเปนฟนเปน
ไฟโดยถายเดียว มีน้ําดับไฟประจํา  

วันหน่ึง ๆ คิดถึงศีลถึงธรรม ไปทํางานทําการทํามาหาเลี้ยงชีพในแขนงใดก็ตาม จิต
ใจมีประหวัด ๆ อยูกับศีลกับธรรม น่ัน มันตางกันนะ อํานาจของธรรมกระจายไป เปนแต
เพียงวาใครไมพูดเฉย ๆ หากรูอยูในใจของตัวเอง เพราะฉะน้ันวัดวาอาวาสหรือครูอาจารย
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จึงเปนแมเหล็กอันสําคัญ เอา ยกตัวอยางเลย หลวงตาน้ีเอง มันประจักษจริง ๆ จนกระทั่ง
ถึงมากราบเรียนทาน ทานก็ไมวาอะไร ก็มันเปนในหัวใจเราตลอด เวลาอยูกับทานก็อบอุน
แบบหน่ึง เวลาออกจากทานไป จิตใจของทานกับของเรามันเหมือนกับวาดึงใสกันอยูตลอด
เวลา พอหลับตาปบน่ีมาแลว เอา พูดใหมันชัด พอหลับตาปบมาแลว ๆ นั่นกระแสของจิต
ที่ภาวนาไดเขามาถึงกัน ภาพของทานมาแลวๆ มาแสดงกิริยาอาการตาง ๆ ใหฟง เปดเสีย
บางวันน้ี 

น่ีละการภาวนาเห็นกันอยางลับ ๆ อยางนี้ แตไมสมควรที่จะพูดก็ไมพูด นี่ถึงกาล
เวลาท่ีจะควรพูดเด๋ียวหลวงตาจะตายไปเสียกอน มันรูจริง ๆ เห็นกันจริง ๆ อยางน้ันจะให
วายังไง เวลาน่ังภาวนา ถาเราลืมหูลืมตานี้จิตมันก็มีของมัน มันก็ดูดดื่มของมันประเภท
หน่ึง ๆ พอเขาท่ีภาวนาปบ หลับตาปบ สํารวมจิตเขาปบน้ีเร่ืองจะเขามาถึงกัน ก็เหมือน
อยางอากาศ เขาพูดสหรัฐมันก็ยังไดยินอยูนี ่พูดที่นี่ยังถึงสหรัฐเขาใจไหม โลกของเขาก็พอ
เทียบกันไดกับกระแสของธรรม ก็แบบเดียวกัน ยิ่งกระแสของธรรมยังละเอียดกวานั้นอีก
มากมาย จนกระทั่งมาถามทาน ก็มันเปนอยูตลอดเวลา ทานไมไดปฏิเสธ ทานก็พูด
ธรรมดาแตยอมรับลึก ๆ มันเปนยังไงเวลาอยูกับครูบาอาจารย น่ังภาวนาไมคอยเห็นครูบา
อาจารย วาอยางน้ีละเรา เวลาออกจากพอแมครูอาจารยไป ไปอยูที่ไหนก็ตามมันทุกคืนเลย 
วาอยางน้ีเลย เราบอกไมมีเวนวาง้ันนะ ทุกคืนเลย  

พอหลับตาปบมาแลว ๆ อยูอยางนั้น ประสานอยูตลอดเวลา มันเปนยังไงอยางนั้น 
โอ ธรรมก็เปนอยางนั้นแหละ ทานพูดเทานั้นไมพูดมาก ทานบอก เออ ธรรมก็เปนอยาง
น้ันแหละ ทานไมพูดมาก แตเราเขาใจเพราะทานเขาใจกอนแลวน่ีนะ น่ีละมันเปนจริง ๆ 
แลวมันจะไมอบอุนไดยังไง อยูที่ไหน ๆ ในปาในเขาขนาดไหนก็ตาม เครื่องอบอุนมันดึง
ดูดถึงกันอยูตลอดเวลา พอหลับตาปบมาแลว บางทีมาเตือนขอนั้นมาเตือนขอนี ้ อันนี้คํา
เตือนเวลาเห็นก็มีความรูสึกประเภทหน่ึงของธรรมข้ึนมา เวลาจากทานไปแลวภาพท่ี
ปรากฏน้ัน ทานวายังไง ๆ เอาอันน้ันมาพิจารณาอีกที อยูอยางนั้นเปนประจํา มีแตเรื่อง
อรรถเร่ืองธรรมเก่ียวกับทาน แลวก็มีกําลังใจที่จะฟดกับกิเลสตลอดไปอีกเหมือนกัน เปน
เครื่องดูดดื่มอยางนี้นะ  

นี้ฟงเสียพี่นองทั้งหลาย น้ีแหละนักภาวนาทานเขาใจวาธรรมน้ีมืดมิดปดตา ตาบอด
หูหนวกไปหรือ หูดีตาดีตั้งแตพวกบาหรือ โรงลิเก ระบํา รําโป ที่ไหนหูดีตาดีไปหมด เร่ือง
ศาสนา เรื่องอรรถเรื่องธรรมมันไมคอยสนใจ ท่ีทานทําอยางน้ันเห็นไหม ทานดูกันอยู
ตลอดเวลา อรรถธรรมทั้งหลายกระจายถึงกันตลอดเวลา น่ีละกระแสของธรรมเลิศเลอ 
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ละเอียดลออย่ิงกวากระแสของอากาศท่ีพาดพิงถึงกันน่ีนะ บางทีอยู ๆ มาเตือน แลวแต
ภาพนี้จะแสดงอาการอะไร น่ันละ ธรรมานุภาพ เขาใจไหม จะเปนองคทานจริง ๆ มา ทาน
ก็น่ังภาวนาอยูท่ีวัด เราก็อยูท่ีน่ีมันก็เปนคนละโลกแลว แตกระแสของธรรมเรื่องของธรรม
เปนอยางน้ันจะใหวายังไง อยางที่ทานเคยเลาใหฟงในชีวประวัติของทาน ก็เปนอยางนั้น
ตามท่ีทานเลาใหฟง เรียกวาภาพของพระธรรมมาปรากฏอยางน้ันอยางน้ี แปลกประหลาด
อัศจรรยหลายแบบหลายฉบับ 

อันน้ีเร่ืองเหลาน้ีมันก็แบบเดียวกันกับผูน่ังภาวนาท้ังหลาย เวลาภาพของธรรม
ปรากฏมันก็เปนอยางนั้น น่ีละอานุภาพแหงธรรม ใครจะไปคาดไปดนเดาไมไดนะเรื่อง
ธรรม เหนือทุกอยาง อํานาจแหงกรรมรวมแลวเรียกวาธรรม ธรรมดีธรรมชั่ว แนะ ธรรม
ทางฝายดีธรรมทางฝายชั่ว ฝายช่ัวแลวทานไมเรียกวาธรรมแหละ แตพูดเพื่อเปนคูเคียงกัน
ก็วาธรรมกลาง ๆ เอาไว แยกออกไปก็เปนดีเปนชั่ว ธรรมเปนหลักธรรมชาติ ช่ัวก็เปนหลัก
ธรรมชาติอันหน่ึง ดีเปนหลักธรรมชาติอันหน่ึง แยกออกไปจึงเปนดีเปนชั่ว ใครจะไปดน
เดาคาดคะเนเร่ืองกรรม เร่ืองวิบากกรรม เรื่องบุญเรื่องกรรมไมไดนะ เหนือทุกอยางเลย 
คาดไมไดทั้งนั้น ทานจึงสอนไวอยาไปทํา เราคาดหรือเราคิดดนเดาตามท่ีเราวาบาปไมมี
อยางนี้ เราคิดไวแลว มันมีแตเมื่อไรนั่นนะ เหนือขนาดไหนเหนือเรา เราตัวเทาอ่ึงจะไปลบ
ลางบาปไมมีไดยังไง บุญไมมีไดยังไง  

องคศาสดาทุกองคไมเคยมีพระองคใดลบลาง เหตุใดเราจะเกงย่ิงกวาพระพุทธ
เจาทุก ๆ พระองคไป ลบลางวาบาปไมมี บุญไมมี น่ันคือเรืองความจมท่ีจะฟดหัวเจา
ของใหจมแนวลงไป ใหระวังนะ ใหฟงเสียงศาสดา อยาฟงเสียงกิเลสที่เปนกองตมตุน
มาตั้งกัปตั้งกัลปแลวนักหนา จะจมไดนะ ใหฟงเสียงอรรถเสียงธรรมเสียงพระพุทธเจา
เปนเสียงเลิศเสียงเลอมาตลอดจนกระทั่งปจจุบันนี ้ ยังจะเลิศเลอตอไปอีก นี่ละใหพากัน
ฟง มันอยากทําขนาดไหนก็ตามขึ้นชื่อวาความชั่ว ใหมองดูศาสดาเสียกอน ใครจะเปนผู
ประกัน ศาสดาประกันไวแลววาการพูดน้ีสอนน้ีไมผิด ประกันไวแลว เราอยาฝนทาน ทาน
บอกวาผิดอยางนี้จะฝน น่ันเอาแลวนะ แลวใครจะชวยได ลงศาสดาชวยไมไดเจาของจม
แลว ใหพากันระมัดระวังนะ  

เร่ืองธรรมน้ีใหปรากฏในหัวใจเถอะนะ สามโลกธาตุน้ีมาคานไมมีไหวเลย ฟงซิ 
เหนือขนาดไหน ความรูท่ีเปนธรรมออกจากหัวใจ จาอยูในหัวใจน้ีมองเห็นอยูอยางน้ี ใคร
จะมาลบลางวาไมมีไมเห็นไมไดเลย ไมสนใจ ไมเอาใครมาเปนพยาน เอาธรรมชาติน้ีเปน
พยานเลย กับสิ่งที่รูที่เห็นประจักษกันอยูนี่เปนพยาน สิ่งอื่นใดเปนพยานไมได นี่ละใหพา
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กันจําเอานะ ศาสดาองคเอกทุกองคมาสอนโลก รื้อขนพวกสัตวทั้งหลายขึ้นจากกองทุกข 
เราทําไมจึงจะบืนหาตั้งแตความทุกข ความลําบากลําบน ตกนรกอเวจี ทานก็บอกแลวมัน
นาเข็ดหลาบขนาดไหน สัตวตกนรกมากี่กัปกี่กัลปแลว ผูไปสวรรคนิพพานก็มากมายขนาด
ไหนกี่กัปกี่กัลป ไมเอามาชั่งกันบางเหรอมันเปนยังไง ศาสดาองคเอกทุกองค ๆ สอนแบบ
เดียวกัน ทําไมเราถึงไมยอมเชื่อ มันไมหนามากเกินไปแลวหรือเราน้ันนะ ใหถามตัวเองนะ 

ถามันยังไมหนามากใหหามเจาของ สิ่งใดไมดีอยาทํา ทําก็ทําลายเจาของน่ันแหละ 
พระพุทธเจาทานไมเสีย มันเสียเราตางหาก ตกนรกหมกไหมก็เรา ไปสวรรคนิพพานก็คือ
เรา ทานพอทุกอยางแลว ใหพากันจําทุกคน ๆ วันนี้ก็ไมไดพูดอะไรละ พอหลังจากนี้แลว
เราก็จะออกเดินทางไปกรุงเทพฯ แลววันท่ี ๑๐ ก็จะไดมอบทองคํา จากนั้นงานก็ตอเรื่อย
แหละเรา ไมมีเวลาวางเลย หมุนเพ่ือพ่ีนองชาวไทยเราท่ัวประเทศน่ันละ เราพูดจริง ๆ 
สําหรับเราเองเราไมมี เราบอกวาเราไมมี ไมมีทุกอยาง อะไรขึ้นชื่อวาแดนสมมุติที่จะเขามา
ผานหัวใจใหไดแกไดปลดไมเคยม ีตั้งแตกิเลสตัวมหาเหตุที่มันกอภัยกอกรรมกอเวร สราง
กองทุกขใหหัวใจนี้ขาดสะบั้นลงไปแลว ไมมีพระพุทธเจา พระอรหันตองคใดที่ทานจะแก
เร่ืองแกราวภายในจิตใจของทาน ทั้ง ๆ ท่ีทานบรรลุแลว อยางนี้ไมม ีหมดโดยส้ินเชิง  

ทานจึงบอกวาสิ้นทุกข วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ พรหมจรรยไดอยูจบแลว เรียบรอยแลว
การชําระกิเลสมาถึงยุต ิ ขั้นกิเลสพังแลว ตั้งแตบัดนั้นมาพระพุทธเจาก็ดี สาวกก็ดีไมเคยมี
พระองคใดที่วาแกกิเลสอีก แมเม็ดหินเม็ดทรายใหเปนการสรางความทุกขยากในจิตใจ
ของทาน ไมมีเลย นั่นละแดนพนทุกข แลวพนตลอดไปเลย คือวาเที่ยงตลอดไปเลย กับเรา
ที่จมไปตลอดนี้มันเปนยังไง มันนาพิจารณาไหม เอามาแกไขดัดแปลงตนเองบางซ ิ ทุกข
เพื่อความสุขเปนอะไร ทุกขดวยความอุตสาหพยายามหาความดิบความดีแกไขตนเองนี ้
ทุกขไปเถอะ ทุกขนี้ทุกขเพื่อความสุข แตทุกขสมบุกสมบันไปตามความชอบใจที่เดินตาม
กิเลสตอย ๆ นี้ทุกขตลอดไป จะไมมีวันจบสิ้นลงได เอาละทีนี้ใหพร ไดเวลาพอดี 

โยม หลวงตาคะ ถวายเงินกับยาหอมคะ หนูถามนิดหน่ึง เม่ือก้ีหลวงตาบอกเวลาน่ัง
ภาวนาหลวงปูม่ันมาสอน แลวทําไมเวลาหนูนึกถึงหลวงตา หลวงตาไมมา 

หลวงตา ไมมายังไง มันนอนหลับมันไมเห็น ก่ีลาน ๆ หลวงตาบัวมันก็ไมเห็น ถา
มันนอนหลับ  

โยม ไมคะ แตทานพอลีมา เวลาหนูเขาตาจน หนูบอกหลวงตาชวยหนูดวย แตทาน
พอลีมา  

หลวงตา ทานพอลีมา โอ น่ีมันอยูใกลวัดอโศการาม มาไดงาย ๆ นี่มันอยูไกล 
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โยม หลวงตาก็น่ังเรือบินไปซี 
หลวงตา โอย.กวาจะไปถึงนั้นตกเหวไปแลว เขาใจไหม กวาจะไปถึงสนามบิน เอา

ละ ๆ พอใจ ๆ  
โยม ไมเคยไปหาหนูเลย  
หลวงตา คนไปจนจะตายไมวา ยังมาวาไมเคยไป 

โยม(อินโดนีเซีย) กําหนดไฟเผารางกายไหมละลายไปแลว 
หลวงตา น่ันละเร่ืองพระธรรม พระธรรมมีหลายประเภท ประเภทหน่ึงเปนอยางน้ี 

เวลาพิจารณาไปจะแสดงเตือนมา บางทีมีคนมาตายอยูตอหนา คนอ่ืนตายไมใชเราตายนะ 
โอ น่ีคนตาย แลวแสดงอาการแปลก ๆ ตาง ๆ ใหเห็น น่ีพระธรรมทานเตือนใหเรารูเน้ือรู
ตัววา การตายของเขาของเรามันอยางเดียวกันนี ้เอาทีน้ีวาไป 

โยม รางกายไหมหมด 

หลวงตา รางกายไหมหมดแลว จิตมันรูวาส่ิงเหลาน้ันไหมหมด แตจิตนี้ไมตายนะ 
แลวเราต้ังข้ึนมาใหม น่ีมันตายมันเปนอยางน้ี ถูกเผาไปหมด แลวมันจะไปเกิดอีก มันจะ
เปนอยางนี้อีก ก็เปนเรื่องกองทุกขตลอดไป จิตมันเห็นโทษก็ถอยเขามา ๆ ความละเอียด
ของจิตจะละเอียดเขาไป แยบคายเขาไป เห็นละเอียดเขาไปเร่ือย ๆ น่ีเรียกวาพระธรรม
ทานเตือนการภาวนา เอาละนะ เอาอยางน้ันเร่ือย ๆ นะถูกตองแลว ๆ  
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