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หลวงตาจะประกาศใหไดยินท่ัวโลก 
 

 เรายังอดชมพี่นองทางจันทบุรีเราไมไดนะ เราชวยชาติบานเมืองชวยประเทศไทย พี่
นองชาวจันทบุรีไดทองคํานํ้าหนัก ไปคร้ังแรก ๕๐ กวากิโล แลวครั้งที่สอง ๔๔ หรือ ๔๕ 
กิโล เรียกวาเดนในเมืองไทยของเราท่ัวประเทศ ไปเดนท่ีจันทบุรี คร้ังแรก ๕๐ กวากิโล 
ครั้งที่สอง ๔๐ กวากิโล มันก็มีขอหนึ่งวาอาจจะอยูใกลเพชรใกลพลอยในภูเขานั้นก็ได 
เพชรพลอยก็เพชรพลอยเถอะ ถาไมมีศรัทธาแลวกองเทาภูเขานี่ก็ไมไดเรื่องนะ มันก็ออก
มาจากหัวใจอีกแหละ ก็เปนอยางน้ันแหละ เมืองจันทเปนเมืองเพชรเมืองพลอย เพราะ
ฉะนั้นถึงไดทองคํามามาก นํ้าใจบวกเขาปุบอีก แนะไมพนอีกนะ นํ้าใจดวย สองครั้งแลว
จันทบุรีเกือบรอยกิโล ขาดนิดเดียว จังหวัดไหน ๆ ก็ไดมากแตวาจังหวัดนี้เดนกวาเพื่อนก็
บอกวาเดน ก็เหมือนกับเจดียตองมีจอม ไมมีจอมดูไมไดนะเจดีย น่ีก็ท่ัวประเทศไทยเราหา
ที่นั่นที่นี่ได ก็รูสึกวาที่จันทเดนกวาเพื่อน เกือบรอยกิโล 

โถ ของเลนหรือทองคํารอยกิโล ของเลนเม่ือไรวะ มันตองออกจากตับจากปอดของ
ผูเปนเจาของซึ่งรักสงวนมากในสมบัติของตน เฉพาะอยางยิ่งคือทองคํา เปนส่ิงท่ีรักสงวน
มากที่สุดแลว ทําไมถึงออกมาได ๕๐ กวากิโล คร้ังแรกท่ีจันทบุรี ครั้งที่สอง ๔๐ กวากิโล ก็
แสดงวานํ้าใจจริงจังมาก วาง้ีเลยนะ พรอมกับสมบัติอํานวยพอขุดพอคนไดก็โกยกันเขามา
ชวยกัน ทีนี้พี่นองทั้งหลายที่อยูในที่ไหน ๆ ใครไดมากนอยก็เปนทองคําออกมาจากน้ําใจ
ดวยกัน ๆ ตางคนตางคุยเขี่ยขุดคนมา เวลาน้ีทองคําเรารวมท้ังประเทศไดต้ัง ๕,๕๕๙ กิโล 
แลวบวกกับ ๓๑ กิโลอีกจะเปนเทาไร ตอนที่เราไปกรุงเทพคราวนี้ไดทองคํามา ๓๑ กิโล 
ไมไดนับจํานวนท่ีบวกแลวนะ คือจํานวนท่ีบวกแลวเปนอันวาเขาคลังหลวงเรียบรอยแลว 
อันนี้เตรียมที่จะเขาคลังหลวงอีกตอไป เพราะฉะนั้นจึงไดเรงกับพี่นองทั้งหลาย 

คือเราจะเรง ๆ พอไดจํานวน ๕๐๐ กิโลแลวเขาคลังหลวงทันที แลวเรงเขาเร่ือย
คร้ังละ ๕๐๐ กิโลไดประกาศไวเรียบรอยแลว พอสองครั้งก็หนึ่งตัน คร้ังหน่ึง ๕๐๐ ที่สอง
หน่ึงตันไปเลย ใหไดถึง ๑๐ ตัน ใหไดประกาศกอง หลวงตาเองจะประกาศใหไดยินทั่วโลก 
พูดอยูนี้ไดยินทั่วโลกตลอด ประกาศเรื่องเมืองไทยของเรา หลวงตาอยากจะประกาศเหลือ
เกิน ประกาศนํ้าใจ ประกาศกําลังวังชา ความรักชาติ ความเสียสละดวยความพรอมเพรียง
สามัคคีของพ่ีนองชาวไทยในนามหลวงตาเปนหัวหนา ที่เอาจริงเอาจังอยูมากทีเดียวนะ 
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การชวยชาติคร้ังน้ีเราเคยพูดใหพ่ีนองท้ังหลายฟงแลว เปนครั้งที่สองในชีวิตของเรา เราพูด
แลว ครั้งแรกก็ซัดกับกิเลส จะเปนจะตายอยูในภูเขาลูกไหนไมมีใครทราบเราแหละ ถึง
ขนาดน้ัน คือเด็ดอยางสุดขีดหลังจากไดรับโอวาทจากหลวงปูมั่นมาแลววา มรรคผล
นิพพานจาอยูในหัวใจ เปดออกพวกจอกพวกแหนพวกสกปรกโสโครก กิเลสมันหุมหอเอา
ไวไมใหเห็น เอา เปดออกดวยจิตตภาวนา 

ทานเด็ดมากนะ พอไปถึงเหมือนวาชี้เลยเทียว เราลืมเม่ือไร หือ ทานมาหาอะไร 
ข้ึนทันทีเลย เหมือนเรดารทานจับไวเรียบรอยแลว เปร้ียง ๆ ๆ ไลไปหมดภูเขา ดินฟา
อากาศทั่วแดนโลกธาต ุ ไมใชกิเลส แนะ ไมใชธรรม น่ันทานวา กิเลสแทธรรมแทอยูที่ใจ 
น่ันลงตรงน้ีนะ แกกันที่ใจ แกดวยวิธีใดทานก็บอกอีก เอา เปดออก ๆ มรรคผลนิพพาน
อยูที่ไหน บอกอยูในนี ้ เหมือนนํ้าอยูในสระ จอกแหนปกคลุมไวเทานั้นน้ําไมหายไปไหน 
เปนแตเพียงวาจอกแหนปกคลุมไวมองหานํ้าไมเห็นเทาน้ันเอง เอา เปดออกจอกแหน 
ความหมายทานวาง้ัน เอา เปดออก ๆ ดวยจิตตภาวนา อยาถอยนะ 

จากน้ันเราไมลืมนะ เพราะเปนความมุงอยางยิ่งอยูแลว พอไดรับโอวาทจากทานสม
มักสมหมายท่ีเจตนาเขาไปหาทานเพ่ือใหเปนผูตัดสินใหในเร่ืองมรรคผลนิพพาน น่ันเห็น
ไหมเรียนมาจนเปนมหานะน่ัน ยังมีสงสัยมรรคผลนิพพานอยูเห็นไหมละ ถาเราทุมลงเต็ม
กําลังความสามารถ ผลท่ีตอบรับน้ีมันจะไดรับเสมอกันไหม ไดรับเครื่องตอบแทนพอกับ
ความเพียรของเราไหม แลวใครจะตัดสินอันน้ี มองเห็นแตหลวงปูมั่น น่ันเห็นไหมละ ไป
ทานก็ผางเลยทันทีนะ พอไดจากทานแลว อูย หัวใจเหมือนพองข้ึนเทียวนะ นี่ละที่ไดสละ
ชีวิตมาเร่ือย ๆ นะ ทานทงหลายอยาเขาใจวาหลวงตาอวดนะ เปนคติเครื่องเตือนใจ ความ
เอาจริงเอาจังทุกอยางในสิ่งที่เปนผลประโยชน ไดผลไดประโยชนอยางที่วานี้ ความหมาย
วาง้ันนะ ใหเอาไป เราไดแงไหน ใหจริงจังตามแงตามกําลังของตน แลวจะไดผลประโยชน
ขึ้นมาตอบแทน ๆ อยางเราก็เรียกวาสองคร้ังแลวในชีวิตของพระน่ีนะ ครั้งแรกก็ฟดกับ
กิเลส ก็มีแตวากิเลสไมพังเราตองพัง ใหเปนคูตอสูกันอีกตอไปไมไดแลว ใครเกงใหอยูบน
เวที ใครไมเกงใหตก 

แตความมุงของเรานั้น กิเลสตองตกโดยถายเดียวนั้น เพราะฉะนั้นถึงไมมีเวลา
ยับยั้งซ ิก็พูดใหฟงแลวนั่งภาวนา กนแตกเลอะไปหมด ทานท้ังหลายเคยไดยินท่ีไหน เห็น
แตหมอนแตก อันน้ีฟาดเสียจน น่ังภาวนา ๙ คืน ๑๐ คืน ตลอดรุง ๆ ฟงซิ ไมเด็ดมันนั่ง
ไดหรือนั่งตลอดรุง มันเหมือนขอนซุงนี่นะ ไฟคือทุกขเวทนาเผาเราเวลาน่ังอยูน่ี เผาข้ึนมา
หมดเลย ไฟเผาขึ้นมา เอา เผาก็เผาเร่ืองจิตน้ีไมมีหว่ันเลย อะไรจะตายกอนตายหลังจะดู
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วันน้ี ซัดเสียจนกระทั่ง พิจารณา คนเราจะตายจริง ๆ สติปญญามันจะมาหมุนตัวเพื่อหา
ทางออก มันก็ไดทางออก ฟาดนี้พอรอบแลวมันก็ผึงเลย น่ีเราลืมเม่ือไร 

เวลาสละตายจริง ๆ ธรรมมาสนองปงเลย เหตุคือการสละตาย ธรรมคือความเปนท่ี
พึงพอใจ ไดความอัศจรรยในคืนแรกวันน้ันเราไมลืม ผาง คือจิตมันเปนไฟเผา พอเวลา
พิจารณารอบแลวน้ีดับพรึบหมดเลย จิตผางลงจา เกิดความอัศจรรย โถ แดนอัศจรรยข้ึน
แลวท่ีน่ี น่ันเห็นไหม นั่นเปนคืนแรกที่ไดสักขีพยานอยางนั้น จนกระทั่งมันยอนหลังกลับมา
ท่ีจิตเคยเจริญแลวเส่ือมน้ัน เอา คราวน้ีไมเส่ือม นั่นมันเด็ดถึงขนาดนั้น มันแนขนาดน้ัน 
จากนั้นมาก็เอาอีก เวนสองคืนบางสามคืนบางตลอดรุง ๆ บางวันตะวันยังไมตก ฟาดตะวัน
โผลขึ้นมาใหม กี่ชั่วโมงฟงซิ 

ไมมีคําวาข้ีวาเย่ียว มีขอยกเวนขอเดียว คือเวลาน้ันอยูกับครูบาอาจารยและพระ
เณรบานนามน พอแมครูจารยมั่นก็อยูที่นั่น เวนขอเดียว คือเกิดอุบัติเหตุขึ้นภายในวัดขณะ
ท่ีเราน่ังภาวนาตลอดรุง เกิดอุบัติเหตุขึ้นมา มีครูบาอาจารยหรือพระเณรองคใดเกิดเหตุฉุก
เฉินข้ึนมาภายในวัดขณะท่ีเราน่ังภาวนา เราจะลุกไปชวยเหตุการณ มีเทานี้มีขอเดียว นอก
น้ันสําหรับตัวเราเองไมใหมีเลย ปวดหนักปวดเบา เอา ใหมันออกเลย อะไร ๆ เอาตายเขา
วาเลย มีขอยกเวนขอเดียว ฟาดจน โห เหมือนไฟเผาตอนะ มันทุกขจริง ๆ ใครไมเคย เอา 
น่ังภาวนาลองดูซิ แลวรูเอง  

น่ีเราผานมาไดแลวจึงมาพูด ผานตายมา นี่มาพูดใหพี่นองทั้งหลายฟงดวยความ
เสียสละตาย ถึงทุกขเวทนาเหมือนไฟไหมหัวตอมันก็ไมยอมถอย น่ีเห็นไหมความเด็ดของ
จิต แลวผลแหงความเด็ดจาข้ึนมาในขณะหลังจากน้ัน น่ีละอันหน่ึง พอคราวหลังนี้ขึ้นอีก 
มันจะขึ้นขนาดไหนก็ตาม ความอัศจรรยเห็นขวางหนาอยูแลวย่ิงเพ่ิมกําลังใจ เรื่องวาถอยนี้
ยังไงมันก็ไมถอยแลว เพราะมันไดตั้งลงไปแลวตองขาดเลย แลวเร่ือยมา ๆ นั่งคืนแรกมัน
ก็ไมพอง ออกรอนกน โอย.เหมือนนํ้ารอนลวกนะไฟเผา คืนที่สองคืนตอมา ๆ มันก็พองซิ
ทีแรกมันออกรอน ตอมากนก็พอง จากพองนั่งไมถอยมันก็แตก จากแตกก็เลอะ เลอะก็ไม
ถอยถากิเลสไมแตก นูนนะ เห็นไหมเอาขนาดน้ันนะ เราไมลืม  

น่ีเร่ืองเด็ดตอการฆากิเลสซ่ึงเปนมหาภัยตอหัวใจเราเอง เด็ดขนาดนั้น ไดโอวาท
เครื่องมืออันใหญหลวงจากหลวงปูมั่นไปแลวซัดกันอยางนั้นถึง ๙ คืน ๑๐ คืน ไมใชเลน ๆ 
นะ เวน ๒ คืน ๓ คืน นั่งทีหนึ่ง ๆ น่ีก็หลวงปูม่ันนะ ทานเห็นนิสัยเราผาดโผน มันผาดโผน
เอาจริง ๆ จัง ๆ เราไมไดบอกนะวาเรากนแตก ไมเคยพูดใหทานฟง ทําไมทานรูเรื่องของ
เรา ก็เวน ๒ คืน ๓ คืน ข้ึนไปเลาเร่ืองความอัศจรรย เร่ืองความทุกขความทรมานใหทาน
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ฟง พอขึ้นไปวันสุดทายนี ้พอกราบปบ ๆ เทาน้ันละ ผางออกมาเลยนะ กิเลสมันไมไดอยู
ในรางกายนะ มันอยูหัวใจนะ มันอยูท่ีใจนะทานวาอยางน้ัน คือกิเลสมันอยูที่ใจมันไมไดอยู
รางกาย ความหมายของเราวา ก็จะหักโหมอะไรนักหนากิเลสมันอยูที่ใจตางหาก หักโหม
รางกายจะหักโหมอะไรนักหนา ความหมายก็วาอยางน้ันแหละ แตทานไมไดบอกอยางนี้นะ  

ทานวากิเลสมันอยูท่ีใจนะ มันไมไดอยูที่กายนะ ทานก็ยกมามา นายสารถีฝกมาเขา 
มามีความพยศขนาดไหน ๆ เขาตองฝกอยางหนัก ไมควรใหกินหญาไมใหกิน ไมควรให
กินน้ําไมใหกิน มีแตฝกทาเดียว เปนตายฝกกันอยางเต็มเหนี่ยว จนกระทั่งมานี้คอยลด
พยศลง ๆ การฝกทรมานเขาก็คอยลดลง ๆ ทานวาอยางน้ีนะ จนกระทั่งมานี้ใชการใชงาน
ไดเรียบรอยแลวการฝกชนิดน้ันเขาก็หยุดไป เพียงเทานี้ทานไมไดแยกมา เรายังเสียดาย
อยากใหทานยอนมาหาเราอีก เขาฝกมาเขาฝกอยางนั้น ไอหมาตัวนี้มันฝกยังไงฝกตัวเอง 
มันถึงไมรูจักยับยั้งชั่งตัวพอประมาณบาง อยากใหทานถอยมาฟน ทานไมวานะ วาเทาน้ัน
เราเขาใจแลว ก็เราเรียนแลว นี้มีในพระไตรปฎก ท่ีวาฝกทรมานมาน่ี พอทานแย็บเทาน้ีเขา
ใจ ทานพูดเทียบมา ตั้งแตวันนั้นมาเราก็ไมเคยนั่งตลอดรุงอีกนะ  

น่ีเห็นไหมยอมรับครูบาอาจารย ยอมอยางนั้นนะ ถาลงลงจริงอยางนั้น ฟาดตั้งแต
บัดน้ันมาทุกขแสนสาหัส นี่เปนชีวิตของพระครั้งหนึ่ง จนสุดทายฟาดเอาเสียจนพังเลย ดัง
ท่ีเคยเรียนพ่ีนองท้ังหลายทราบ โลงไปหมดทั่วโลกนี้ ครอบโลกธาตุหมด จิตมันจาลงไปนี้
ครอบโลกธาตุเลย เราเคยเห็นท่ีไหนเร่ืองอันน้ี นํ้าตาพังลงโดยไมรูเน้ือรูตัวเลย ดังที่พูดให
พี่นองทั้งหลายฟง น่ีแหละแดนอัศจรรย ข้ึนมาจากความอัศจรรยแหงเหตุคือการบําเพ็ญ
เอาตายเขาวาเลย ผลก็ไดมาเปนลําดับลําดาน้ีเปนคร้ังท่ีหน่ึงแลว เรียกวายุติ หมดปญหา
ทั้งปวงที่ไดฟดกับกิเลสมาโดยลําดับ ไมมีกิเลสตัวใดจะมาตอกรแลว ก็มีตั้งแตบรมสุขเต็ม
หัวใจ ตัดสินขาดสะบ้ันลงไปแลววา ภพชาติความทุกขทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากกิเลส เปนอัน
วาตัดสินลงไปเรียบรอยแลว ไมตองถามใครมันก็รูเอง จาข้ึนมาแลว 

แดนแหงมหาวิมุตติมหานิพพาน พระพุทธเจาไมถามใคร พระสงฆสาวกไมถาม
ใคร เมื่อถึงแดนแหงมหาวิมุตติมหานิพพานแลวเปนอันเดียวกันหมด ถามกันหาอะไร น่ัน 
จากน้ันมาทีน้ีก็สรุปลงมาเลย จนกระทั่งมาถึงการชวยชาติของเรา เราก็ไมเคยคิดเคยอานวา
จะไดชวยชาติบานเมืองถึงขนาดท่ีเปนมาเวลาน้ีนะ แตเม่ือเหตุการณมันหมุนเขามา ๆ เพื่อ
อะไรแลว เมื่อมันขึ้นอยูบนเวทีแลวอะไรมันก็ตองตอยกันเลยละซ ิ จะถอยไดยังไง ข้ึนบน
เวทีเพื่อตอยแลว นี้ก็เพื่อจะตอยกับความทุกขความจนของพี่นองชาวไทย อะไรเขามากีด
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มาขวางฟาดกันหมดเลย จะมาเปนอุปสรรคตอชาติไทยของเรา  จะทําชาติไทยของเราให
ลมจม เอา ฟาดลงไปเลย ฟาดลงไป 

นั่นซิมันถึงไดหนักไดหนวง ใหพี่นองทั้งหลายไดเห็นอยางนี้ เราใชดวยเหตุผลกลไก
ทุกอยาง เราไมไดใชนอกเหนือเหตุผลกลไกแหงธรรมไปเลยนะ ท่ีใชอยูในเวลาน้ีท่ัว
ประเทศไทย ถึงเวลาเด็ด ๆ ไมวากับวงราชการงานเมือง อยูในวงของชาติไทยที่รับผิดชอบ
ดวยกัน ความไดความเสียมันมีอยูดวยกัน ทําไมผิดถูกประการใดจะพูดกันไมไดวะ 
ระหวางธรรมกับโลกอยูดวยกัน มันก็ตองวากันไดดุกันไดเด็ดกันไดละซิถึงคราว ก็เด็ดเพื่อ
ยกชาติของตัวเอง ไมไดเด็ดเพื่อความฉิบหายวางปวงไปไหน ดังพี่นองทั้งหลายไดเห็นแลว
เวลาเราข้ึนเวทีตีกับความจนเขาใจเหรอ นี่เปนครั้งที่สองแลว  

ทีนี้ตอนสุดทายนี้จึงไดขอบิณฑบาต หรือวาวิงวอนจากบรรดาพ่ีนองท้ังหลายท่ัว
ประเทศไทย ขอใหทําความรูสึกในชาติไทยของเราใหมั่นคง อยาใหเอนใหเอียงไปดังที่เคย
เปนมาแลวเปนอันขาด ใหพากันหนุนดวยความรักชาติ ดวยความเสียสละ ดวยความ
พรอมเพรียงสามัคคีกันเต็มเม็ดเต็มหนวยทุกคน มีมากใหมากมีนอยใหนอย ขวนขวาย
เสมอๆ จนเต็มตามจุดตองการแหงคนไทยทั้งชาต ิมีหัวหนาประกาศไวแลววา ๑๐ ตันทอง
คํา ขอใหไดอยางนี้เราเปนที่พอใจ สมมักสมหมายกับที่หลวงตาเปนผูนําพี่นองทั้งหลาย
ดวยความเสียสละทุกสิ่งทุกอยาง น้ีเปนคร้ังท่ีสองแหงการเสียสละ  

เพราะฉะน้ัน ขอใหไดเครื่องตอบรับมาน้ําหนักทองคํา ๑๐ ตัน และดอลลารใหได 
๑๐ ลาน เปนที่พอใจ พอใจทั้งตัวเอง พอใจทั้งสมบัติที่ไดมา พอใจกับบรรดาพี่นองทั้ง
หลายท่ีเดินตาม ๆ ว่ิงตาม เต็มเม็ดหนวยดวยกัน เรียกวาความพอใจทั้งหมดยกชาติไทย
ของเราข้ึนเปนความสงางาม เมืองนอกเมืองนาเขาชมเชยสรรเสริญ นี้คือทองคําน้ําหนัก 
๑๐ ตัน จากการชวยชาติของเราท้ังหลาย น่ีละเดนท่ีจุดน้ีนะ จึงขอใหทุกคนพยายาม
อุตสาหทุกคนอยาไปถอยนะ เวลาแข็งตองแข็ง ทุกขจนชางเถอะ ใครก็รูดวยกัน ไมไดเกิด
มาในทองแหงเศรษฐ ี ทองพอทองแมของเราเปนทองเศรษฐีที่ไหน ทองก็มีแตไสแตมูตร
แตคูถ ก็เกิดมาดวยกันตรงนั้น เรามาว่ิงเตนขวนขวายหามาใหม เม่ือเวลามาประสบเหตุ
การณตาง ๆ หลังจากคลอดออกมาแลวเจอดวยกันทุกคน ๆ สวนมากก็มีทุกขเสียกอนเปน
พื้นฐานมาดั้งเดิม เกิดมาสลบไสล เราก็ตะเกียกตะกายมาอยูเปนผูเปนคน ทีนี้ก็มาเกี่ยว
ของกับชาติบานเมืองที่เรารับผิดชอบก็ตองรับผิดชอบดวยกัน ใหเต็มเม็ดเต็มหนวยนะ เอา
ละพอ วันน้ีพูดเทาน้ีแหละ  

โยม ขอโอกาสคะ นั่งตลอดคืน ผานคืนแรกที่นั่งตลอดคืนได จิตไมเสื่อมหรือเจาคะ 
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หลวงตา จากน้ันมาไมเคยเส่ือม เพราะฉะน้ัน มันถึงแนตั้งแตมันลงผางคืนแรกเลย 
พอมันลงอยางเต็มที ่ ลงแบบอัศจรรยในจิตท่ีมีกิเลสอยูน้ันแหละ แตมันลงเต็มที่ของมัน 
ถึงไดอุทานออกมาวา เอา ทีนี่ไมเสื่อม น่ัน ก็ไมเสื่อมจริง ๆ นะ 
 

อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่ 
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com 

 


