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อานุภาพแหงธรรม
พี่นองทั้งหลายตอไปนี้เรามีเรงขึ้นเรื่อย ๆ เวลานีเ้ รงขึน้ เรือ่ ย ๆ เพราะไมมีอยางอื่น
อยางใดแลวมีแตจะพยายามหาทองคําเขาสูค ลังหลวง ใหไดตามจุดที่ตองการคือจํานวน
๑๐ ตัน เวลานีไ้ ดแลว ๕,๕๕๙ กิโลครึง่ แลวไดมานีก้ บ็ วกกันเขาไปเรือ่ ย หากวาทองคําเรา
พอ ๕๐๐ กิโลในระยะเชนเดือนเมษานี้ เราอาจจะมอบอีกทีหนึ่งก็ไดในเดือนเมษา เพราะ
เวลานีเ้ ราไดในเงิน ๘๔,๐๐๐ กองของกฐินนั้น คิดเปนทองคําแลว เงินในกฐินนี้จะซื้อทอง
คําไดถึง ๓๐๐ กิโล นี่ก็ยังขาดอยูอีก ๒๐๐ กิโล ถาหากวาถึงเดือนเมษา ๒๐๐ กิโลนี้ไดก็จะ
เขาอีกเปนระยะ ๆ กรุณาทราบตามนีเ้ ลย
เวลาเราไปกรุงเทพนีก้ ไ็ ปรับงานทัง้ นัน้ นะ เราไมไดไปสบาย ๆ ไปเพราะมีงาน มี
งานนี้แลวยังมีงานติดงานตอตลอดไปเลยจนกระทั่งกลับ เราจําไมไดวา จะมีทไ่ี หน ๆ บาง ก็
คือการเทศนนน้ั แหละมีทไ่ี หน ๆ บางจําไมได เราแนใจแตวา ถาลงในโครงการวาไปเทศนท่ี
นัน่ ทีน่ แ่ี ลว เรียกวาแนนอนแลวคือเรารับ กอนที่จะรับก็มีเหตุมีผลตนปลายเทียบเคียงทุก
สัดทุกสวน เปนทีแ่ นใจแลวรับ จากนัน้ ก็เขาเปนโครงการไปเลย เพราะฉะนัน้ งานไหนทีว่ า มี
ในโครงการแลวก็เรียกวาแนแลว ๆ เราก็ไปเทศนตามนัน้ ดูไมมีเทศนแตงานธนาคารชาติ
เทานัน้ เพราะนี้ไปในงานมอบทองคํา ไมมีเทศน มีแตการมอบทองคํา
ดอลลารเราดูวา ได ๒๓๘,๐๐๐ ดอลลที่เราจะไดเขา นอกจากวามันมาอยางปุบปบที่
ควรจะไดเพิ่มขึ้นไปกวานั้นอยางปุบปบ เราก็เอาปุบปบเลย เรียกวากําหนดอยางไร ๆ ไป
แลวเราลบไดเลย เราเอานีเ้ ขาทับเลย ถาธรรมดาก็จะเปนอยางนั้น คือ ๒๓๘,๐๐๐ ดอลล
ไดกาํ หนดไวเรียบรอย ทบทวนทั้งบัญชีทางโนนบัญชีทางนี้มาบวกกัน ได ๒๓๘,๐๐๐
ดอลล แคนั้นก็เอากอน เรานีร้ สู กึ จะแนใจแลวเมือ่ ทองคําถึง ๑๐ ตันแลว ดอลลารจะได
๑๐ ลานนะ อันนีเ้ ราคอนขางแนใจ เพราะทองคํามีน้ําหนักมากอยู กวาจะเต็ม อันนี้ตามกัน
ทัน ดีไมดีจะเลยไปอีกกวาก็ได แตจะใหต่ํากวา ๑๐ ลานนาจะไมตาํ่ ต่ําไมได เราจะหาออด
เอาตรงนั้นออดเอาตรงนี้จนได ๑๐ ลานจนไดนน่ั แหละ
นี่ละชื่อเสียงของเมืองไทยเราจะดังขึ้นเมื่อทองคําไดน้ําหนัก ๑๐ ตัน และดอลลาร
ได ๑๐ ลานนี้ จะดังขึ้นทั่วโลกเลย เราจึงพยายามกันทุกคน อุตสาหพยายาม เวลามันจะลม
จะจมเมืองไทยดูหนากันไมไดเลยนะเมื่อ ๓-๔ ปผา นมานี้ เมืองไทยมองดูหนากันไมทั่วถึง
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เหือดแหงไปหมด ดูหนาเขาก็ไมอยากดู หนาเราไมอยากดู เพราะไมนา ดูวา งัน้ เถอะนะ
สําหรับหลวงตาเองก็ถึงขนาดรองโกก นี่ละที่ไดออกชวยพี่นองทั้งหลาย เพราะเราไมเคย
คิดไวเลยในเรือ่ งอยางนีน้ ะวาจะไดชว ยบานชวยเมืองอยางทีเ่ ปนอยูเ วลานี้
เรือ่ งราวนัน้
ทราบมาตลอด ทางการบานเมืองเขาดําเนินกันยังไง ๆ นีท้ ราบตลอด เพราะลูกศิษยเราอยู
ในกระทรวงไหนก็มีทุกกระทรวง พวกใหญ ๆ ทั้งนั้น ก็ทราบเรือ่ งราวมาเปนลําดับ ทราบ
แลวก็ควรจะปลงธรรมสังเวชก็ปลงไป ๆ ไมไดคิดวาจะทําการแกไขอะไร หรือจะมีสว น
อะไรกับทางการบานเมือง มีแตทราบไป ๆ ถาดีควรชมเชยก็ชมเชยไปภายในใจ ถาไมดีก็
ตําหนิโดยธรรมภายในใจ ก็เปนอยางนั้นเรื่อยมา เราก็ไมเคยคิด
แตครัน้ อยู ๆ มันก็เปนอยางนีแ้ หละมันบันดลบันดาล นี่เราอดคิดไมไดก็คือวา โรค
ทองเรานีม้ นั จะตายโดยทาเดียวเทานัน้ มันจะฟนขึ้นมาไดยังไง นัน่ ซินา คิดมากนะ ก็มันรอ
จะตายอยูแลว แลวอยู ๆ ก็เปนปาฏิหาริยข น้ึ มา ยาก็เปนยาเทวดาแทรกเขามาในนัน้ ขึน้ ได
จึงไดพอพยุงตัวนําพี่นองทั้งหลายเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ เรื่องโรคทองก็หายขาดมาได
๓ ปนี้ โรคทองที่เปนอยางรุนแรงถึงกับจะตองตายโดยถายเดียวเทานั้น มันฟนขึ้นมาเต็ม
สัดเต็มสวนแลวเวลานี้ อันนี้ก็นาคิดอยู เปนดวงชะตาของชาติไทยเราไมใชอะไรนะ ชาติ
ไทยเราเปนลูกพระพุทธเจา แดนแหงพุทธศาสนาที่ชาติไทย ทีนี้ชาติไทยก็จะพากันจมทั้ง
ๆ ที่เปนแดนพุทธศาสนานี้ก็คงจะสลดสังเวชถึงพระทัยพระพุทธเจาจนไดนั้นแหละ มันถึง
ไดปุบปบ ๆ แลวก็ฟนขึ้นมา ๆ จนกระทั่งทุกวันนี้ทุกอยางเปนที่พอใจเปนลําดับ ไมมีที่วา
จะเสียใจตรงไหน ๆ ที่จะลอแหลมตอภัยคือชาติลมจม เวลานีไ้ มปรากฏ มีแตฟนขึ้นเรื่อย
ๆ ดวยความรักชาติ ความเสียสละของพี่นองชาวไทยเราทุกคน ๆ นัน้ แหละ ตั้งแตทุคตะ
เข็ญใจถึงทานผูม เี งินจํานวนมากๆ แลวหนุนกัน ๆ .
ฝนตกก็มีลูกเห็บดวยนะตกลงมาดวย เปนเม็ด ๆ ของเม็ดฝนทั้งหลายดวย ก็ทาํ ให
น้ําเต็มตามทองไรทองนา ทองไรทองนาเราคือคลังหลวง เวลานีก้ าํ ลังเต็มตืน้ ขึน้ มา วันที่
๑๐ นี้ก็จะเขา ๕๐๐ กิโล สวนดอลลารก็ ๒๓๘,๐๐๐ นีเ่ ปนความแนนอนแลว จะเขา หากวา
ไดปุบปบมาระยะนี้กอนถึงวันที่ ๑๐ ตอนที่เราไปกรุงเทพฯ หากวามีปบุ ปบมา เราอาจจะ
สัง่ ปุบปบเลย แกนน้ั ทันทีเลย ถาวาเราเปนคนพูดเองสั่งเองก็ไมมีปญหาอะไร ถาคนอื่นมัน
ก็ตองมีอะไรกันใชไหม เรามันเปนอาจารยใหญ ลูกศิษยก็ตองฟงละซิ อาจารยใหญพดู ถา
ไมฟงเสียงอาจารยจะฟงเสียงใคร มันก็ยง่ิ ลมเหลวใหญเลย ฟงเสียงครูเสียงอาจารยผดิ ที่
ตรงไหนเสียหายตรงไหน ก็มาพิจารณา พรอมทั้งความเคารพยอมรับ นัน่
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อันนี้สมมุติวาแก แกเพื่อผลบวกไมไดแกเพื่อผลลบนี่นะ เราคิดมานานเหมือนกัน
เกีย่ วกับเรือ่ งวัดวาอาวาสซึง่ เปนสถานสําคัญของหัวใจแหงชาวพุทธเราในสถานทีน่ น้ั ๆ วัด
อยูที่ไหน ๆ มันอดคิดไมไดแหละ วัดอยูที่ไหนที่เปนที่รวมไดเปนยังไง มันก็เหมือนกับบึง
ที่ลุมที่ไหนน้ําก็ไหลลงไปที่ลุม ๆ น้าํ ก็รวมขึน้ ทีล่ มุ ๆ มันเปนธรรมดา บรรดาครูบาอาจารย
ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยูที่ไหน ๆ เราดูมาโดยลําดับในปจจุบนั นีล้ ะ เราไมตองดูที่ไหน ดู
เอาปจจุบนั นีเ้ ลย สําหรับพอแมครูอาจารยมน่ั นัน้ ยกไวเกี่ยวกับเรื่องประชาชน เพราะทาน
อยูใ นปาในเขาลึก ๆ เปนประจํา ทานไมออกมาเลย แตประโยชนอันใหญหลวงที่ประชาชน
ทั้งหลายจะได ไดจากพระที่เขาไปเกี่ยวของกับทานซึ่งทานเปดรับตลอด พระผูตั้งใจปฏิบัติ
ดีปฏิบัติชอบอยูในปาในเขา ทานรับ ๆ ๆ ถามีมากสงออกไป คนนีเ้ ขามาคนนัน้ เขามา มี
แตพระที่ตั้งใจปฏิบัติลวน ๆ
นีล่ ะพอแมครูอาจารยมน่ั เองนั้น องคทานเองไมไดเกี่ยวของกับประชาชน แตลกู
ศิษยของทานที่ไดรับคําสั่งสอนอันสําคัญ ๆ มาจากทานนีก้ ระจายทัว่ ไปหมด แลวก็มาตั้ง
เปนวัดเปนวา ปจจุบนั นีเ้ ชนอยางหลวงปูฝน หลวงปูข าว หลวงปูคําดี หลวงปูแหวน
อยางนี้ชื่อทานดังมาเทาไร ถึงไมไดไปจิตใจมันก็เกี่ยวของถึงกัน ๆ อยู ทีนี้วัดของทานเปน
ทีร่ ม เย็น ใครเปนนัน้ มีแตความตายใจ ๆ พรอมกับความอบอุน นีอ่ าํ นาจแหงธรรม เพราะ
ฉะนั้นวัดมีอยูสถานที่ใด มีผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จึงเปนสถานทีใ่ หความรมเย็น ปลงจิตปลง
ใจของประชาชนไดทั่ว ๆ ไป
ถามีแตชื่อของวัดมีแตชื่อของพระเฉย ๆ นัน้ ไมวา เขาวาเรามันเหมือนกัน ตัวเองก็
เปนไฟเผา แลวจะเอาความชุม เย็นใหคนอืน่ ไดยงั ไง เมื่อตัวเองมีความชุมเย็นขนาดไหน
มันก็แผออกไปเอง ไฟก็รอนไปจากตัว น้าํ ก็เย็นไปจากตัวนัน้ แหละ จะไปจากไหน นีแ่ หละ
ทีส่ าํ คัญ วันหนึง่ ๆ นีค้ ดิ เชนวันเสาร อาทิตยหรือวันพระอยางนี้จะคิดประหวัด ๆ ๆ หนัก
เขาในวัดในวาตลอด ๆ การทําความชัว่ ชาลามกนัน้ จะไมรนุ แรง คนเราเมือ่ จิตใจใฝธรรม
แลว ความชั่วยอมออนตัวลง เพราะใจทีม่ กี เิ ลสเขาเสริมใหเปนฟนเปนไฟนัน่ ละพาใหทาํ
ความชัว่ เมื่อธรรมเปนน้ําดับไฟเขาไปชะลางกันอยูเสมอแลว ดวยความมีวดั มีวามีครูมี
อาจารยเปนทีอ่ บอุน ตายใจแลว จิตใจของคนเรายอมไมเดือดรอน ไมววู าม ไมเปนฟนเปน
ไฟโดยถายเดียว มีน้ําดับไฟประจํา
วันหนึง่ ๆ คิดถึงศีลถึงธรรม ไปทํางานทําการทํามาหาเลี้ยงชีพในแขนงใดก็ตาม จิต
ใจมีประหวัด ๆ อยูก บั ศีลกับธรรม นัน่ มันตางกันนะ อํานาจของธรรมกระจายไป เปนแต
เพียงวาใครไมพูดเฉย ๆ หากรูอยูในใจของตัวเอง เพราะฉะนัน้ วัดวาอาวาสหรือครูอาจารย
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จึงเปนแมเหล็กอันสําคัญ เอา ยกตัวอยางเลย หลวงตานีเ้ อง มันประจักษจริง ๆ จนกระทั่ง
ถึงมากราบเรียนทาน ทานก็ไมวาอะไร ก็มนั เปนในหัวใจเราตลอด เวลาอยูกับทานก็อบอุน
แบบหนึง่ เวลาออกจากทานไป จิตใจของทานกับของเรามันเหมือนกับวาดึงใสกันอยูตลอด
เวลา พอหลับตาปบ นีม่ าแลว เอา พูดใหมันชัด พอหลับตาปบ มาแลว ๆ นั่นกระแสของจิต
ที่ภาวนาไดเขามาถึงกัน ภาพของทานมาแลวๆ มาแสดงกิรยิ าอาการตาง ๆ ใหฟง เปดเสีย
บางวันนี้
นีล่ ะการภาวนาเห็นกันอยางลับ ๆ อยางนี้ แตไมสมควรที่จะพูดก็ไมพูด นี่ถึงกาล
เวลาทีจ่ ะควรพูดเดีย๋ วหลวงตาจะตายไปเสียกอน มันรูจ ริง ๆ เห็นกันจริง ๆ อยางนัน้ จะให
วายังไง เวลานัง่ ภาวนา ถาเราลืมหูลืมตานี้จิตมันก็มีของมัน มันก็ดูดดื่มของมันประเภท
หนึง่ ๆ พอเขาทีภ่ าวนาปบ หลับตาปบ สํารวมจิตเขาปบ นีเ้ รือ่ งจะเขามาถึงกัน ก็เหมือน
อยางอากาศ เขาพูดสหรัฐมันก็ยังไดยินอยูนี่ พูดที่นี่ยังถึงสหรัฐเขาใจไหม โลกของเขาก็พอ
เทียบกันไดกับกระแสของธรรม ก็แบบเดียวกัน ยิ่งกระแสของธรรมยังละเอียดกวานั้นอีก
มากมาย จนกระทั่งมาถามทาน ก็มันเปนอยูตลอดเวลา ทานไมไดปฏิเสธ ทานก็พูด
ธรรมดาแตยอมรับลึก ๆ มันเปนยังไงเวลาอยูก บั ครูบาอาจารย นัง่ ภาวนาไมคอ ยเห็นครูบา
อาจารย วาอยางนีล้ ะเรา เวลาออกจากพอแมครูอาจารยไป ไปอยูที่ไหนก็ตามมันทุกคืนเลย
วาอยางนีเ้ ลย เราบอกไมมเี วนวางัน้ นะ ทุกคืนเลย
พอหลับตาปบ มาแลว ๆ อยูอยางนั้น ประสานอยูต ลอดเวลา มันเปนยังไงอยางนั้น
โอ ธรรมก็เปนอยางนั้นแหละ ทานพูดเทานั้นไมพูดมาก ทานบอก เออ ธรรมก็เปนอยาง
นัน้ แหละ ทานไมพูดมาก แตเราเขาใจเพราะทานเขาใจกอนแลวนีน่ ะ นีล่ ะมันเปนจริง ๆ
แลวมันจะไมอบอุนไดยังไง อยูที่ไหน ๆ ในปาในเขาขนาดไหนก็ตาม เครื่องอบอุนมันดึง
ดูดถึงกันอยูตลอดเวลา พอหลับตาปบ มาแลว บางทีมาเตือนขอนั้นมาเตือนขอนี้ อันนี้คํา
เตือนเวลาเห็นก็มคี วามรูส กึ ประเภทหนึง่ ของธรรมขึน้ มา
เวลาจากทานไปแลวภาพที่
ปรากฏนัน้ ทานวายังไง ๆ เอาอันนัน้ มาพิจารณาอีกที อยูอยางนั้นเปนประจํา มีแตเรื่อง
อรรถเรือ่ งธรรมเกีย่ วกับทาน แลวก็มีกําลังใจที่จะฟดกับกิเลสตลอดไปอีกเหมือนกัน เปน
เครื่องดูดดื่มอยางนี้นะ
นี้ฟงเสียพี่นองทั้งหลาย นีแ้ หละนักภาวนาทานเขาใจวาธรรมนีม้ ดื มิดปดตา ตาบอด
หูหนวกไปหรือ หูดีตาดีตั้งแตพวกบาหรือ โรงลิเก ระบํา รําโป ที่ไหนหูดีตาดีไปหมด เรือ่ ง
ศาสนา เรื่องอรรถเรื่องธรรมมันไมคอยสนใจ ทีท่ า นทําอยางนัน้ เห็นไหม ทานดูกันอยู
ตลอดเวลา อรรถธรรมทั้งหลายกระจายถึงกันตลอดเวลา นีล่ ะกระแสของธรรมเลิศเลอ
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ละเอียดลออยิง่ กวากระแสของอากาศทีพ่ าดพิงถึงกันนีน่ ะ บางทีอยู ๆ มาเตือน แลวแต
ภาพนี้จะแสดงอาการอะไร นัน่ ละ ธรรมานุภาพ เขาใจไหม จะเปนองคทา นจริง ๆ มา ทาน
ก็นง่ั ภาวนาอยูท ว่ี ดั เราก็อยูท น่ี ม่ี นั ก็เปนคนละโลกแลว แตกระแสของธรรมเรื่องของธรรม
เปนอยางนัน้ จะใหวา ยังไง อยางที่ทานเคยเลาใหฟงในชีวประวัติของทาน ก็เปนอยางนั้น
ตามทีท่ า นเลาใหฟง เรียกวาภาพของพระธรรมมาปรากฏอยางนัน้ อยางนี้ แปลกประหลาด
อัศจรรยหลายแบบหลายฉบับ
อันนีเ้ รือ่ งเหลานีม้ นั ก็แบบเดียวกันกับผูน ง่ั ภาวนาทัง้ หลาย
เวลาภาพของธรรม
ปรากฏมันก็เปนอยางนั้น นีล่ ะอานุภาพแหงธรรม ใครจะไปคาดไปดนเดาไมไดนะเรื่อง
ธรรม เหนือทุกอยาง อํานาจแหงกรรมรวมแลวเรียกวาธรรม ธรรมดีธรรมชั่ว แนะ ธรรม
ทางฝายดีธรรมทางฝายชั่ว ฝายชัว่ แลวทานไมเรียกวาธรรมแหละ แตพูดเพื่อเปนคูเคียงกัน
ก็วา ธรรมกลาง ๆ เอาไว แยกออกไปก็เปนดีเปนชั่ว ธรรมเปนหลักธรรมชาติ ชัว่ ก็เปนหลัก
ธรรมชาติอนั หนึง่ ดีเปนหลักธรรมชาติอนั หนึง่ แยกออกไปจึงเปนดีเปนชั่ว ใครจะไปดน
เดาคาดคะเนเรือ่ งกรรม เรือ่ งวิบากกรรม เรื่องบุญเรื่องกรรมไมไดนะ เหนือทุกอยางเลย
คาดไมไดทั้งนั้น ทานจึงสอนไวอยาไปทํา เราคาดหรือเราคิดดนเดาตามทีเ่ ราวาบาปไมมี
อยางนี้ เราคิดไวแลว มันมีแตเมื่อไรนั่นนะ เหนือขนาดไหนเหนือเรา เราตัวเทาอึง่ จะไปลบ
ลางบาปไมมีไดยังไง บุญไมมีไดยังไง
องคศาสดาทุกองคไมเคยมีพระองคใดลบลาง เหตุใดเราจะเกงยิง่ กวาพระพุทธ
เจาทุก ๆ พระองคไป ลบลางวาบาปไมมี บุญไมมี นัน่ คือเรืองความจมทีจ่ ะฟดหัวเจา
ของใหจมแนวลงไป ใหระวังนะ ใหฟง เสียงศาสดา อยาฟงเสียงกิเลสที่เปนกองตมตุน
มาตั้งกัปตั้งกัลปแลวนักหนา จะจมไดนะ ใหฟง เสียงอรรถเสียงธรรมเสียงพระพุทธเจา
เปนเสียงเลิศเสียงเลอมาตลอดจนกระทั่งปจจุบันนี้ ยังจะเลิศเลอตอไปอีก นี่ละใหพากัน
ฟง มันอยากทําขนาดไหนก็ตามขึ้นชื่อวาความชั่ว ใหมองดูศาสดาเสียกอน ใครจะเปนผู
ประกัน ศาสดาประกันไวแลววาการพูดนีส้ อนนีไ้ มผดิ ประกันไวแลว เราอยาฝนทาน ทาน
บอกวาผิดอยางนี้จะฝน นัน่ เอาแลวนะ แลวใครจะชวยได ลงศาสดาชวยไมไดเจาของจม
แลว ใหพากันระมัดระวังนะ
เรือ่ งธรรมนีใ้ หปรากฏในหัวใจเถอะนะ สามโลกธาตุนม้ี าคานไมมไี หวเลย ฟงซิ
เหนือขนาดไหน ความรูท เ่ี ปนธรรมออกจากหัวใจ จาอยูใ นหัวใจนีม้ องเห็นอยูอ ยางนี้ ใคร
จะมาลบลางวาไมมไี มเห็นไมไดเลย ไมสนใจ ไมเอาใครมาเปนพยาน เอาธรรมชาตินเ้ี ปน
พยานเลย กับสิ่งที่รูที่เห็นประจักษกันอยูนี่เปนพยาน สิ่งอื่นใดเปนพยานไมได นี่ละใหพา
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กันจําเอานะ ศาสดาองคเอกทุกองคมาสอนโลก รื้อขนพวกสัตวทั้งหลายขึ้นจากกองทุกข
เราทําไมจึงจะบืนหาตั้งแตความทุกข ความลําบากลําบน ตกนรกอเวจี ทานก็บอกแลวมัน
นาเข็ดหลาบขนาดไหน สัตวตกนรกมากี่กัปกี่กัลปแลว ผูไ ปสวรรคนพิ พานก็มากมายขนาด
ไหนกี่กัปกี่กัลป ไมเอามาชั่งกันบางเหรอมันเปนยังไง ศาสดาองคเอกทุกองค ๆ สอนแบบ
เดียวกัน ทําไมเราถึงไมยอมเชื่อ มันไมหนามากเกินไปแลวหรือเรานัน้ นะ ใหถามตัวเองนะ
ถามันยังไมหนามากใหหามเจาของ สิ่งใดไมดีอยาทํา ทําก็ทาํ ลายเจาของนัน่ แหละ
พระพุทธเจาทานไมเสีย มันเสียเราตางหาก ตกนรกหมกไหมก็เรา ไปสวรรคนพิ พานก็คอื
เรา ทานพอทุกอยางแลว ใหพากันจําทุกคน ๆ วันนี้ก็ไมไดพูดอะไรละ พอหลังจากนี้แลว
เราก็จะออกเดินทางไปกรุงเทพฯ แลววันที่ ๑๐ ก็จะไดมอบทองคํา จากนั้นงานก็ตอเรื่อย
แหละเรา ไมมเี วลาวางเลย หมุนเพือ่ พีน่ อ งชาวไทยเราทัว่ ประเทศนัน่ ละ เราพูดจริง ๆ
สําหรับเราเองเราไมมี เราบอกวาเราไมมี ไมมีทุกอยาง อะไรขึ้นชื่อวาแดนสมมุติที่จะเขามา
ผานหัวใจใหไดแกไดปลดไมเคยมี ตั้งแตกิเลสตัวมหาเหตุที่มันกอภัยกอกรรมกอเวร สราง
กองทุกขใหหัวใจนี้ขาดสะบั้นลงไปแลว ไมมีพระพุทธเจา พระอรหันตองคใดที่ทานจะแก
เรือ่ งแกราวภายในจิตใจของทาน ทั้ง ๆ ทีท่ า นบรรลุแลว อยางนี้ไมมี หมดโดยสิน้ เชิง
ทานจึงบอกวาสิ้นทุกข วุสติ ํ พฺรหฺมจริยํ พรหมจรรยไดอยูจ บแลว เรียบรอยแลว
การชําระกิเลสมาถึงยุติ ขั้นกิเลสพังแลว ตั้งแตบัดนั้นมาพระพุทธเจาก็ดี สาวกก็ดีไมเคยมี
พระองคใดที่วาแกกิเลสอีก แมเม็ดหินเม็ดทรายใหเปนการสรางความทุกขยากในจิตใจ
ของทาน ไมมีเลย นั่นละแดนพนทุกข แลวพนตลอดไปเลย คือวาเที่ยงตลอดไปเลย กับเรา
ที่จมไปตลอดนี้มันเปนยังไง มันนาพิจารณาไหม เอามาแกไขดัดแปลงตนเองบางซิ ทุกข
เพื่อความสุขเปนอะไร ทุกขดวยความอุตสาหพยายามหาความดิบความดีแกไขตนเองนี้
ทุกขไปเถอะ ทุกขนี้ทุกขเพื่อความสุข แตทุกขสมบุกสมบันไปตามความชอบใจที่เดินตาม
กิเลสตอย ๆ นี้ทุกขตลอดไป จะไมมีวันจบสิ้นลงได เอาละทีนี้ใหพร ไดเวลาพอดี
โยม หลวงตาคะ ถวายเงินกับยาหอมคะ หนูถามนิดหนึง่ เมือ่ กีห้ ลวงตาบอกเวลานัง่
ภาวนาหลวงปูม น่ั มาสอน แลวทําไมเวลาหนูนกึ ถึงหลวงตา หลวงตาไมมา
หลวงตา ไมมายังไง มันนอนหลับมันไมเห็น กีล่ า น ๆ หลวงตาบัวมันก็ไมเห็น ถา
มันนอนหลับ
โยม ไมคะ แตทานพอลีมา เวลาหนูเขาตาจน หนูบอกหลวงตาชวยหนูดว ย แตทาน
พอลีมา
หลวงตา ทานพอลีมา โอ นีม่ นั อยูใ กลวดั อโศการาม มาไดงาย ๆ นี่มันอยูไกล
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โยม หลวงตาก็นง่ั เรือบินไปซี
หลวงตา โอย.กวาจะไปถึงนั้นตกเหวไปแลว เขาใจไหม กวาจะไปถึงสนามบิน เอา
ละ ๆ พอใจ ๆ
โยม ไมเคยไปหาหนูเลย
หลวงตา คนไปจนจะตายไมวา ยังมาวาไมเคยไป
โยม(อินโดนีเซีย) กําหนดไฟเผารางกายไหมละลายไปแลว
หลวงตา นัน่ ละเรือ่ งพระธรรม พระธรรมมีหลายประเภท ประเภทหนึง่ เปนอยางนี้
เวลาพิจารณาไปจะแสดงเตือนมา บางทีมีคนมาตายอยูตอหนา คนอืน่ ตายไมใชเราตายนะ
โอ นีค่ นตาย แลวแสดงอาการแปลก ๆ ตาง ๆ ใหเห็น นีพ่ ระธรรมทานเตือนใหเรารูเ นือ้ รู
ตัววา การตายของเขาของเรามันอยางเดียวกันนี้ เอาทีนว้ี า ไป
โยม รางกายไหมหมด
หลวงตา รางกายไหมหมดแลว จิตมันรูว า สิง่ เหลานัน้ ไหมหมด แตจิตนี้ไมตายนะ
แลวเราตัง้ ขึน้ มาใหม นีม่ นั ตายมันเปนอยางนี้ ถูกเผาไปหมด แลวมันจะไปเกิดอีก มันจะ
เปนอยางนี้อีก ก็เปนเรื่องกองทุกขตลอดไป จิตมันเห็นโทษก็ถอยเขามา ๆ ความละเอียด
ของจิตจะละเอียดเขาไป แยบคายเขาไป เห็นละเอียดเขาไปเรือ่ ย ๆ นีเ่ รียกวาพระธรรม
ทานเตือนการภาวนา เอาละนะ เอาอยางนัน้ เรือ่ ย ๆ นะถูกตองแลว ๆ
อานธรรมะหลวงตาวันตอวัน ไดที่ www.luangta.com

