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ณ วัดเลิศรัตนาราม กิ่งอาํเภอเกาะจันทร จ.ชลบุรี 
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พทุธศักราช ๒๕๔๖ (บาย) 
พระไตรปฎกเปนสวากขาตธรรม 

(โยมกราบถวายที่ดิน) โอ มีอานิสงสอันยิ่งใหญมากนะสรางที่นี่ เราสรางที่นี่
เทากับการสรางสวรรครวมจิตใจของคนมาสูที่นี่ เปนที่รวม สรางวิมานสวรรคมนุษยขึ้น
ใหเปนวัดเปนวากอน  คนไดรับการอบรม เขาไดความดิบความดีมากนอย พระไดรับ
ความสะดวกมากนอยเพยีงไร อานิสงสเราตองได ดอกไมตองคิดกไ็ด ไมตองวาก็ได
ดอก ดอกนั้นมาเรื่อยๆ เหมือนกับดอกทางธนาคาร นี่ดอกบุญเปนอยางน้ันละ ดี 
 คนก็มากอยูนะไมใชนอยๆ คนก็มีมาก เออ นั่นละขออนุโมทนาดวยเปนอยาง
มาก สรางที่สรางฐานถวายที่เปนวัดเปนวา โถ เปนของเลนเมื่อไร ศาสนาเปนของเลิศ 
เราถวายที่เพื่ออบรมธรรมนี้จึงเปนของเลิศแลว 
 พระมาจากไหนบาง เห็นมีมาก (มาจากเขตอําเภอบอทองสวนหนึ่ง มาจากเขต
อําเภอทาตะเกียบสวนหน่ึง แลวก็เขตบริเวณใกลเคียงของกิ่งอําเภอเกาะจันทรนี่ละครับ 
แลวก็มาจากทางภาคอีสานดวยครับ) เออ อันนี้เรายอมรับ วาพระสวนมากมาจากทาง
ภาคอีสานนี้เรายอมรับ  เพราะบอใหญที่สุด ในสมัยปจจุบันบอใหญแหงธรรมอยูที่ภาค
อีสาน คือ หลวงปูเสาร หลวงปูมั่น นี้เปนคลังใหญแหงธรรม ถาเปนสระก็สระใหญ เปน
ที่อาบ ดื่ม ใชสอยของบรรดาลูกศิษยลูกหาไดอยางชุมเย็นตลอดมา เพราะเหตุนั้นพระ
จึงมาจากภาคอีสานมากกวาภาคอื่น 

เพราะน้ันเปนแหลงผลิตอรรถผลิตธรรมของผูปฏิบัติดปีฏิบัติชอบ เปนผล
ประจักษใจออกมาแจกจายแกบรรดาลูกศิษยลูกหา ผูมีความสนใจตอการปฏิบัติ เมื่อ
ไดผลเทาที่ควรที่จะเปนไปไดหรือไดผลเปนที่พอใจแลว ทานก็ออกเที่ยวของทาน แตที่
จะใหเปนความรูสึกของทานจริงๆ วาทานจะออกสอนประชาชนอยางน้ี  ไมมีน้ําหนักยิ่ง
กวาทานเสาะแสวงหาที่วิเวกสงัด  เพื่ออรรถเพือ่ธรรมและความอยูสะดวกสบายในธาตุ
ขันธและจิตใจของทานอนันี้มากกวาอื่น 

เมื่อไปอยูในสถานที่ใด  พระเราไปไหนไมคอยมบีาตรเต็มละ เอาบาตรเปลาๆ 
ไป ไปบิณฑบาตก็เอาบาตรเปลาไป ชาวบานเอาขาวใสบาตรแลวกลับมาก็ไดฉัน  ผาสุก
เย็นใจ ชีวิตจิตใจนี้ไดมาจากประชาชน ความผาสุกเย็นใจภายในธรรม ดวยธรรมนี้เปน
เร่ืองของทานที่หาอยูในที่สงบสงัด อยางทีจ่ังหวัดชลเรานี้สถานที่สงัดในการบําเพ็ญ
ธรรมนี้มีอยูมาก  เพราะฉะนั้นบรรดาพระที่ทานตองการความสงบสงัดอยูแลวจึงมักมา
ทางนี้มากกวาทางอื่น ยิ่งสถานที่ใดมีครูมีอาจารยเปนหลักแหลงในการประพฤติปฏิบตัิ
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ตน  เปนศีลเปนธรรม เปนสมาธิ เปนปญญา เปนวิมุตติหลุดพนขึ้นที่ใจเต็มหัวใจแลว 
อยูสถานที่ใด นั้นแลคือแมเหล็กเครื่องดงึดูดบรรดาลูกศิษยลูกหาบริษัทบริวารทั้งหลาย 
มีพระเปนตนไดเปนอยางดี  ดวยเหตุนี้เองที่วาพระสวนมากมาจากภาคอีสาน หลวงตา
จึงยอมรับทันที เพราะตนลําใหญอยูที่นั่น   

หลวงปูเสารหลวงปูมั่นทานเปนพระเพชรน้ําหนึ่ง เพชรน้ําหนึ่งน้ันถาครั้ง
พุทธกาลจะเรียกกันวา พระอรหันตนั่นเอง แตทุกวันนี้พูดถงึเร่ืองอรหัตอรหันตอยางน้ี
มันขวางหูขวางตา ขวางใจกิเลสซึ่งเปนมหาภัยตอธรรมอยูแลว  พูดอะไรขึ้นมาเรื่อง
อรรถเรื่องธรรมนี้พูดไมได เปนคําเสนียดจัญไรสําหรับกิเลส  แตเปนมหามงคลกับผู
ปฏิบัติธรรมและรูธรรมเห็นธรรมทั้งหลายเปนอยางดีตลอดมา  เพราะฉะนั้นธรรมกับ
กิเลส จึงสมชื่อสมนามวา เปนขาศึกตอกันตลอดมาตั้งกัปตั้งกัลปไหนๆ 

วันนี้ก็เร่ิมพูดไปเลยโดยถือเปนกันเอง หลวงตานี่ก็อายุแกแลว มาสอนพี่นอง
ทั้งหลายก็เรียกวาสอนลูกสอนหลานนั้นแหละ  หลวงตากับหลานสอนกัน อายุของเราก็
แก เปนไดทั้งพอทั้งแม เปนไดทั้งปูยาตายาย เปนไดทั้งทวด อาจเปนไดทั้งโคตรกไ็ด 
มันใหญ มันนาน เกิดมานานแลว  นี่ก็ไดปฏิบัติเต็มกําลังความสามารถของเราเรื่อยมา  
ดังที่ไดมานําพี่นองทัง้หลายเวลานี้ หลวงตาก็ไมมีเจตนาที่จะทําอยางนี้ตั้งแตเร่ิมแรก  
แตเหตุการณเขามาเกี่ยวของหนักเบา ก็มาสะเทือนถึงจิตใจซึ่งเราก็เปนคนไทยอยูใน
ทามกลางแหงชาติไทยของเรา ความกระทบกระเทือนมากนอยจะตองมา
กระทบกระเทือนคนไทยเราทั้งนั้น  มีเราเปนสําคัญที่ปฏิบัตอิรรถปฏิบัติธรรม  ซึ่งเปน
ธรรมที่ควรแกการฉุดนําโลก หรือฉุดนําสัตวทั้งหลายใหหลุดพนจากความทุกขความ
ทรมานสูสถานที่ดีงามไดอยูแลวคือธรรม   

เมื่อปฏิบัติธรรมไดเต็มกาํลังความสามารถ วันนี้ทานทั้งหลายก็จะไดฟงผลแหง
การปฏิบัติธรรมจากพุทธศาสนาของเราเปนอยางไรบาง  เราไดยินตั้งแตผลแหงการวิ่ง
ตามกิเลสน้ีมีผลอยางไรบาง  เราไดยินแตเราไมสนใจวาผลที่ไดมาจากการวิ่งตามกิเลส
นั้นเปนยังไง เราไมคอยไดคิดกัน เราคิดแตเร่ืองผลทางฝายธรรม สวนมากพวกมหา
โจรภายในจิตใจของสัตวโลกเราที่ไมมีธรรมในใจ มักจะคอยถอืธรรมเปนขาศึก
ตลอดเวลา ถือกิเลสเปนบญุเปนคุณไปตลอดเชนเดียวกัน 

เพราะฉะนั้นการพูดอรรถพูดธรรม เวลาพูดผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการทําดี
ของตัวเองนั้น พูดแลวกิเลสมันขัดหูขัดใจของมนั  มักจะไดรับความตานทานจากกิเลส  
หาวาพูดโออวด พูดโกหกมดเท็จ มหินําซ้ําก็วาพูดดุดาวากลาว พูดสกปรกโสมมวาไป
อยางน้ัน เฉพาะสําคัญก็คือวา ใครพูดถึงเร่ืองผลแหงการปฏิบัติวาไดมรรคไดผลมา
มากนอยเพยีงไรนี้ กิเลสจะไมพอใจเลย ตานทานทันทีและลบลางทันที  เมื่อตานทาน
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แลวก็ลบลางวา ไมมี ผลจากธรรมไมมี ผูปฏิบัติตามศาสนาพุทธของเรานี้เฉพาะ
เมืองไทยเรา เรียกวาเปนเมืองพุทธก็ได จะพูดผลแหงการปฏิบัติตามธรรมออกมานั้น
พูดไมได  กเิลสจะตานทานทันทีกีดขวางทันที 

เชนพูดวา พระผูไปปฏิบัติอยูในปาในเขาตามเยี่ยงอยางของพระพุทธเจาที่ได
ทรงพาดําเนินมาแลวนั้น  ไดสําเร็จผลขึ้นมาวา องคนั้นสําเร็จเปนพระโสดาอยูในปานั้น
ในเขาลูกนั้น  องคนั้นสําเร็จเปนพระสกิทาคา องคนั้นสําเร็จเปนพระอนาคา  องคนัน้
สําเร็จเปนพระอรหันตตัดกิเลสจากจิตใจ  อยางนี้กิเลสจะขวางทันทีเลย พูดไมไดถอื
เปนความเสนียดจัญไรอยางยิ่ง ทั้งๆ ที่ธรรมเหลานี้เปนธรรมที่เลิศเลอ ร้ือขนสัตวโลก
ใหหลุดพนจากทุกขไปจํานวนมากแลวจากการบําเพ็ญธรรมและผลที่ตนไดรับ ที่วา
ไดรับผลบรรลุเปนโสดา สกิทา อนาคา อรหัตอรหันตนี้มากตอมาก 

พระพุทธเจาทุกๆ พระองคตรัสรูขึ้นมาเปนผูบริสุทธิ์ในพระทัย ส่ังสอนสัตวโลก
ดวยโลกวิทู รูแจงเห็นจริงทุกส่ิงทกุอยาง แลวนําธรรมที่รูแจงเห็นจริงและเลิศเลอน้ัน  
มาสั่งสอนโลก คําวาสัตวโลกก็เร่ือยมาจนกระทั่งถงึพวกสาวกทั้งหลายที่สําเร็จผลจาก
การปฏิบัติตามพระพุทธเจา คือสําเร็จเปนพระโสดา สกิทาคา อนาคา อรหันตเร่ือยมา
อยางน้ี นี่เปนพระสงฆทั้งหลายที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจาไดผลขึ้นมาอยางน้ี  ออกมา
พูดไมไดกิเลสจะตานทาน เพราะกิเลสถือวา เขาใหญเขาโตมากครอบสัตวโลก ครอบงํา
โลกธาตุไดหมด  ไมมีอะไรจะวิเศษวิโสเทากิเลส  

เพราะฉะนั้นการพูดธรรมขึ้นมาจึงเปนขาศึกตอกิเลสทั้งหลาย นี่ละเรื่องมัน  เรา
ชาวพุทธปฏบิัติอรรถธรรมไดผลขึ้นมามากนอยเพียงไรนี้ พูดออกมานี้เปนเสนียดจัญไร 
เวลานี้เปนอยางน้ัน ขอใหพี่นองทั้งหลายทราบ แตสําหรับหลวงตาบัวนี้  ขอพูดตาม
หลักความจริงเปนภาษาของธรรม ไมใชภาษาของกิเลสที่หลบๆ หลีกๆ ปลีกตัว นิ่ม
นวลออนหวานไพเราะเพราะพริ้ง แตตมตุนสัตวโลกน้ีเกงคือ กิเลส เราไมพูด เราไมใช
ภาษาตมตุนหลอกลวงสัตวโลกทั้งหลาย เราจะใชเปนภาษาของธรรมตามทางของ
พระพุทธเจา ดีบอกวาดี  ชั่วบอกวาชั่ว รูเห็นอยางไรพูดเปนอยางน้ันๆ ขึ้นมา 

หลวงตาที่มานําพี่นองทั้งหลายเวลาน้ี ก็ไมไดคิดเอาไวนะวาจะไดมานํา  ปฏิบัติ
ตน ตนเหตุก็มาจากหลวงปูมั่นนั่นเอง เรียนหนังสือมีความสนใจตอมรรคตอผลอยู
เชนนั้น เปนแตเพียงวาโอกาสยังไมอํานวย  เมื่อเรียนหนังสือจบตามความมุงหมายที่
เราตั้งไวแลว เราจะออกปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานโดยถายเดียวเทานั้น  ทีนี้พอเรียน
ถึงขั้นที่เราอธิษฐานจบไปแลวนั้น คือวา  เปรียญใหไดเพียง ๓ ประโยค เราพอใจแลว 
เปนพื้นเปนฐานทางเดินแหงการปฏิบัติไดเปนอยางดีไมเปนที่สงสัย แลวเราจะออก
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ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพาน  ใหไดเปนพระอรหันตองคหนึ่งในศาสนานี้และชีวิตของ
เราน้ี 

เมื่อเรียนจบแลวมีความสงสัย นี่บทเวลาจะเอาจริงเอาจังนะการเรียนมามาก
นอยนี้  ธรรมนั้นเปนธรรมของจริง  พระไตรปฎกเปนสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว
ทั้งนั้น  แตกิเลสที่มันเปนตัวจอมปลอมแทรกอยูในจิตในใจของเรา มันก็มาขัดของใน
จิตในใจวา การปฏิบัติตนเพื่อมรรคผลนิพพาน แตสมัยนี้มีอยูหรือไมมรรคผลนิพพาน 
หรือรวงโรยไปหมดแลว หมดเขตหมดสมัยแลว ก็ทาํใหกําลังของใจออน ไมมกีําลังกลา 
ก็มองเห็นตั้งแตหลวงปูมั่นองคเดียว เอาละยังไงเราตองไปหาหลวงปูมั่นใหทานปลด
เปลื้องความสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพาน บาป บุญ นรก สวรรค อะไรก็ตาม ใหเขาใจ
เปนที่พอใจแลว เราจะออกปฏิบัต ิ

จากน้ันกาวเขาไปหาทานเลย คือ มุงหนาหาหลวงปูมั่น ไปทานก็เด็ด ประหนึ่ง
วาทานเอาเรดารจับไวเลยทีเดียว พอเขาไปถึงปบเทานั้นเอง เร่ิมตน มันถึงใจตั้งแต
เร่ิมตนทีเดียว ประโยคแรกเลย  ออกจากสกลนครนี้เดินทางไปหาทาน เพราะแตกอน
ไมมีรถมีรา เดินดวยเทาไปถึงทานเปนเวลามืด ๑ ทุมพอดีนั่นแหละ พอเดินก็โซซัด
โซเซ บุกเขาไปในปา โดยมีโยมทางบานเขามาชี้บอกทางใหแคบๆ พอหลวมตัวเทานั้น 
ไปหาวัดปาของหลวงปูมัน่  ทานอยูในสถานที่นั่น 

พอเขาไปถึงเทานั้น นี่ละที่มันถึงใจ คือวาเราตองการหาครูหาอาจารยที่เด็ดขาด 
พูดตามหลักความจริง ไอหลอกๆ หลอนๆ ตมๆ ตุนๆ นิ่มนวลออนหวานแตไมเปน
ความจริงนี้เราไมตองการ เราจะตองการตั้งแตความสัตยความจริงโดยถายเดียว เร่ือง
มรรคผลนิพพานมีจริงหรือไม นี่ที่เราตองการ ถาไมมีก็ขอใหบอกมาวาไมมี ถามีก็
ขอใหบอกมาตามความสัตยความจริง แลวก็ไป พอไปถึงทาน 

ตองขอยอนหลังหนอยวา กอนที่จะไปหาทานนั้นไดตั้งใจไวเรียบรอยแลวแตยัง
ไมกําหนดวันที่จะไป พอมีพระองคหนึ่งที่ออกจากสาํนักทาน ไปเจอกนัที่จังหวัด
หนองคาย ทานบอกวามาจากหลวงปูมั่น บานโคกนามน จังหวัดหนองคาย พอไดฟง
เทานั้นใจมันสะดุงเลยทันที พอใจมาก ตื่นเตนมาก จนกระทั่งถงึย้ําคําพูดเขาไป 
ไหนๆๆ พูดใหฟงอกีทนีะ ทานมาจากไหน ย้ําเขานะ บอกวามาจากบานโคกนามนจาก
หลวงปูมั่น 

หลวงปูมั่นองคที่ปรากฏชื่อลือนามอยูทุกวันนี้ใชไหม ใช แลวเปนยังไงไปหา
หลวงปูมั่น ขอฟงใหชดัเจนหนอยกอนที่จะออกเดินทางไปหาทาน หลวงปูมั่นนี่ไดยิน
ขาววาทานดุดาวากลาวเกงมากทีเดียว แลวเปนยังไงเปนความจริงไหมทานอยูกบั
ทานนะ ทางนั้นก็ตอบมา โอย อยาวาแตเพียงดุดาวากลาวเลย ควรขับไลทานขับไลทันที
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เลย  ทางนี้ถึงใจทันทีเลย องคนี้แหละจะเปนอาจารยของเรา  เอา ไปถึงทานจะดุดาวา
กลาวกับเราวายังไง  ดวยเหตุผลกลไกอะไรหรือจะถูกขับไลก็ใหเราเปนผูถูกเองจากการ
ขับไลของทาน ทานจะขับไลเพราะเหตุผลกลไกอะไรเราจะไปเอง ใหเจอดวยตาของ
ตัวเองนี้แหละ ลงใจ 

ออกจากนั้นไป ๓ วันเทานั้นละ พอไดยินคําพระทานมาเลาใหฟงน่ันแหละ ทั้งๆ 
ที่เรายังไมไดกําหนดวันวาจะไปวันใดๆ แตจะไป  พอไดทราบคําจากพระที่ทานเลาให
ฟง ๓ วันเทานั้น เตรียมของไปเลย  นี่ขอพูดยอนหลังนะ  ไปแลวก็ไปถึงทานอยางวาละ 
พอไปถึงทานเวลา ๑ ทุม ไปมืดๆ ไมมีฟนมไีฟสถานที่นั่นงบเงียบ พระเณรอยูกับทาน
ประมาณ ๑๑ องค ตอนนั้นนะ  ทานไมรับพระมากอะไรแหละ  ทานมักนอยมาก
สําหรับกับพระกับอะไรนี่ ทานไมคอยยุงกับใคร แตในปาในเขา การบําเพ็ญธรรมเปน
นิสัยติดใจของทานเปนประจํามา 

ทีนี้เราก็กาวเขาไปถึงวัดตามที่เขาแนะทางให ไปก็พอดี ไปถึงมดืแลวไปเห็น
ศาลาหลังหนึ่งเล็กๆ เราไมรู เอ นี่จะเปนศาลาหรือจะเปนกุฏินา  ถาเปนวัดกรรมฐาน
อยางน้ี  ถาวาเปนศาลาก็จะเล็กไปสักหนอยนึง  เพราะทานอาจารยมั่นนี้เปนครูอาจารย
ที่ปรากฏชื่อลือนามมานานแลว สมควรกับบริษัทบริวารมีพระเปนตนจะมีจํานวนมาก
เปนธรรมดา นี่ถาวาเปนกุฏิก็จะใหญโตไปสักหนอย เรากําลังยืนคํานึง รําพึงอยูในศาลา
หลังเล็กๆ นั้นแหละ ศาลาหลังนั้นทานกั้นหอง  พักนอนภาวนาอยู ศาลาหลังเล็กๆ นั้น
แหละ ทานกั้นหองอยู 

นี้ก็ยืนเถออยูนั่นดวยความเซอของตวัเอง มองนั้นมองนี้ เทียบเคียง จะเปน
ศาลาหรือเปนกุฏิ  ถาวาเปนศาลาก็จะเล็กไปสักหนอย ถาเปนกุฏิ จะโตไปหนอย ที่ไหน
ได ทานเดินจงกรมอยูขางศาลา ไปมืดๆ เราไมเห็น นี่ละที่วามันถึงกันจริงๆ นะ สัก
เดี๋ยวเรากําลังยืนเถอตามประสาเซอๆ นั้นอยู รําพึงเร่ืองกุฏิเร่ืองศาลาอยู ทานยืนอยู
ขาง เราไมเห็น  ใครมานี่ทานวางั้นนะ ทานวาใครมานี่ ทางนี้ก็กราบเรียนทานเลยวา 
กระผม พอวากระผมเทานั้นละ อันผมๆ นี้ตั้งแตคนหัวลานมันก็มีตรงทีม่ันไมลาน วา
งั้น  อูย ทําไมทานจึงพูดเอาถูกตองนักหนา  วาคนหัวลานแลวผมก็ยังมอียูนี่ 

ทางนี้ก็กลับคําพูดทันท ี กระผมชื่อพระมหาบัว เออ ใหวาอยางน้ันซิ อันนี้
ผมๆๆ ทานแหยเอาบาง เสียงลั่นขึ้นนะนั่น พระเณรที่เดินจงกรมเงียบๆ อยูนั้น 
หล่ังไหลมาหมดเพราะเสียงทานลั่นขึ้น อันนี้ผมๆ ตั้งแตเดก็มันก็ยังมผีม นี่ละที่เราถึง
ใจ แทนที่ทานขนาบอยางหนักๆ นั้นจะมีความสยบลงในจิตใจเปนผลลบขึ้นมาหรือมี
อาจหงุดหงดิบาง ไมมีเลย พอใจเต็มที่  เออ อนันี้ประโยคแรกเราพอใจแลวกับอาจารย
องคที่เรามุงหวังอยางแรงกลานี่ 
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ขึ้นไปหาทานละที่นี่ พระเณรไดยินทานก็รีบมา ทานจุดตะเกยีงโปะเล็กๆ เทานี้
เอง  พอทานจุดตะเกียง โปะเทานี้แหละ นั่นละตะเกียงกรรมฐาน เสร็จเรียบรอยเราก็
ขึ้นไป เร่ืองทานดุนั้นมันยังฝงใจนะ มันฝงใจยังไง มันพอใจมาก  ทานพดูไมมทีี่ขัดแยง
ใดเลยวา อันกระผมนี่นะ ผมๆ ตั้งแตคนหัวลานมันก็มีผมวางั้นนะ  ก็ผมๆ เฉยๆ มัน
เปนสาธารณะนี่นะ มันไมใชอสาธารณะ  เราจึงรีบแกทันทีวากระผมชื่อพระมหาบัว เออ 
ก็วาอยางงั้นซิ  มันถึงจะรูเร่ืองกัน วามหาบัวก็เปนเรื่องของบคุคล ก็เขาใจกันแลว  อันนี้
ผมๆๆ ตั้งแตเด็กมันกม็ผีม แหม ถึงใจนะ 

พอขึ้นไป เอาละที่นี่ใสเปรี้ยงๆ เลย ทานมาหาอะไร ทานมาหามรรคผลนิพพาน
เหรอ  มรรคผลนิพพานก็ดี กิเลสกด็ีไมมอียูในที่ทั่วๆ ไป  ที่ไหนๆ ไมมี ตนไม ภูเขา 
ดินฟาอากาศตลอดโลกธาตุ ไมใชกิเลส ไมใชธรรม  ธรรมแทกิเลสแท มีอยูที่หัวใจ เกิด
อยูที่ใจ เชนเดียวกันทั้งกเิลส ทั้งธรรมเกิดที่ใจอยูที่ใจดวยกัน  นอกนั้นไมใชกิเลสไมใช
ธรรม  นอกนั้นไมไดเปนขาศึกศัตรูและคุณคาอะไรแกตัวของเรา  ที่เปนคุณคาและเปน
โทษเปนภัยก็คือกิเลสกับธรรมนี้เทานั้นอยูภายในใจ 

ใหทานสงจิตเขามา นอมจิตเขามาที่จิตนี่ ทานอยาไปคิดถึงดินฟาอากาศ ฟา
แดดดินลม กาลเวลาใกลไกลขนาดไหน เหลานั้นไมใชกิเลส เหลานั้นไมใชธรรม  ไมใช
เปนสิ่งที่เปนขาศึกตอเราและเปนคุณตอตัวของเรา มีกิเลสกบัธรรมนี้เทานั้นซึ่งมีอยูใน
หัวใจของเรา ใหทานยอนจิตเขามาดูหัวใจ เวลานี้หัวใจเรามีแตกิเลส มันทบัมันถมสราง
ตั้งแตฟนแตไฟเผาไหมทีจ่ิตใจมาตลอด นี่ละตัวกิเลสแท  สรางตั้งแตฟนแตไฟดวย
ความคิดความปรุง ความทะเยอทะยาน ความดีดความดิ้น ความอยากไดแบบลืมตัว 
ความโลภก็โลภจนจะเปนจะตาย เมื่อขยายออกไปแลวทานเรียกวากิเลส 

มันมี ๓ กษัตริยที่ใหญๆ กษตัริยหน่ึง กิเลสคือความโลภ ความโกรธ ราคะ
ตัณหา คอื ความดีดความดิ้นไปตามเรื่องหญิงเร่ืองชาย เพศหญิงเพศชาย เหลานี้เปน
ตัวใหญมาก  นี่ละตัวกอเหตุตัวเปนฟนเปนไฟเผาหัวใจโลกอยูเวลานี้คือตัวนี้เอง  ไมใช
ตนไมภูเขาดินฟาอากาศ ไมใชทองฟามหาสมุทรมาเปนภัยมาเปนกิเลสเผาหัวใจเรา คือ
ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา เปนตน ที่เปนกษัตริยใหญๆ  นี้เทานั้น ที่เกิดที่หัวใจ
เรา  เผาหัวใจเรา นี้แหละเปนกิเลสเปนภัยตอจิตใจของเรา   
 ทีนี้เร่ืองธรรม ธรรมคือความดีงาม การคิดถึงอรรถถึงธรรม คิดถึงบุญถึงกุศล 
ปฏิบัติตนเพื่อแกเพื่อไข  มีหิริโอตตปัปะ ความสะดุงกลัวตอบาปตอกรรมตอนรกอเวจี 
มีความกระหยิ่มยิ้มยองตอบุญกุศลทั้งหลาย ตอมรรคผลนิพพาน นี่คือจิตที่เปนธรรม 
จิตเปนบุญเปนกุศลก็เกดิขึ้นที่ใจของเรา เพราะฉะนั้นทานจงหายสงสัย อยาไปกังวลกับ
เร่ืองกิเลสมีมากมีนอย อยูที่ตรงไหน ตรอกไหน มุมไหน ทวีปใด ทานอยาไปยุง มนัอยู
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ที่ใจทาน มันเผาหัวใจทานอยูนี่ ใหดูตรงนี้ เอา นอมจิตเขามา  ทานบอกใหนอมจิตเขา
มา อยาไปไขวควากับสิ่งทั้งหลายเหลานั้น ซึ่งเปนเรื่องลมๆ แลงๆ แตความจริงแลว 
คือตัวไขวควานี้แหละสรางภัยมาเผาเรา ทานวาอยางน้ัน ทีนี้ใหนอมจิตเขามาทางดาน
จิตตภาวนา ใหเรงทีเดียว ใหทานหายสงสัย วากิเลสก็ดี ธรรมก็ดีอยาไปหาที่อื่นใด
นอกจากหาที่จิตใจ  จอลงที่จิตใจดวยจิตตภาวนา คือใหภาวนาดูใจ 

ใจมันดีดมันดิ้นอยูทุกวันนี้เพราะอะไร เพราะมีตัวหนุนอยู ไดแกกิเลสที่เกิดอยู
กับใจ หนุนออกมาใหสัตวโลกไดดีดไดดิ้นเหมือนฟุตบอล แลวผลของมันก็คือ ความ
ทุกขความเดอืนรอนทั่วโลกดินแดน  ไมมีใครไดรับความสุขความสบายจนกระทั่งถงึวา
ไดมาเปนขอยืนยัน ในผลแหงการวิ่งตามกิเลสน้ันวาเปนความสุขที่พงึพอใจ ใหโลกได
เห็นแลวเอามาอวดโลก แมรายเดียวก็ไมเคยมี เอามาประกาศอวดโลกวาไดของดิบของ
ดีมีความสุขเปนที่พึงใจเพราะการวิ่งตามกิเลส  เฉพาะอยางยิง่คือ ๓ กษัตริยนี้  มีตั้งแต
ความเดือดรอนวุนวาย  นี่คือกิเลส มันอยูในหัวใจ มันผลักมันดันจิตใจใหดีดใหดิ้น
ภายใน 

เพราะฉะนั้นทานจงจําเริญจิตตภาวนาซึ่งเปนเหมือนกับน้ําดับไฟ  กิเลสมันสราง
ฟนสรางไฟขึ้นที่หัวใจ ใหสรางจิตตภาวนา นึกคําภาวนาใหดี คําบริกรรมพุทโธ ธมัโม 
สังโฆ ดวยความมีสติติดแนบอยูกบัใจ ไมใหใจคิดแสสายไปตามอํานาจแหงความ
ผลักดันของกิเลส แลวจิตใจของทานจะสงบ นี่ทานสอนอยางเด็ดเดี่ยวทีเดียว คําวา
จิตใจสงบ คือสงบจากฟนจากไฟของกิเลสที่มนัผลักดันออกใหคิดวุนวายนั้นแล  การ
ภาวนาคือน้ําดับไฟ เอาอารมณของธรรม ไดแก พทุโธ ธมัโม สังโฆ เปนตน ดวยความ
มีสติตั้งมั่นอยูในจิต รักษาจิตอยาใหมันคิดไปตามกิเลสที่มันฉุดลากไป ใหมีสติดวยดี
จิตใจจะปรากฏเปนความสงบขึ้นมาๆ ภายในใจ นี่ทานเรียกวา ธรรมเกิด ทานสอน
อยางน้ีนะ ธรรมอยูในใจของเรานี้แสดงผลขึ้นมาแลว 

แตกอนมีแตไมแสดง เพราะไมมีอํานาจยิ่งกวากิเลสที่มันครอบงําไว มีแตกิเลส
แสดงฤทธิ์เดชโดยถายเดียว สรางแตความทุกขมาใหสัตวโลกแทบเปนแทบตายทุก
หยอมหญา  ทีนี้เอาจิตใหดีในจิตตภาวนา เอา ตั้งลงไปจิตตภาวนา สติตั้งใหดี ดูใจทีถู่ก
กิเลสกอกวน กิเลสบีบบี้สีไฟอยู ใหปราบกิเลส ชําระกิเลสดวยคําภาวนาจะเปน
น้ําดับไฟๆ จิตใจจะสงบเย็นขึ้นมา ทานจะเห็นความสุขวาไมไดเกิดที่ไหน  ไมไดเกิด
จากดินฟาอากาศ  ประเทศหรือวาทวีปใด จะเกิดขึ้นที่ใจตัวดิ้นรนนี้แล 

เพราะความดิ้นรนเปนเรื่องของกิเลสก็อยูในใจอนัเดียวกัน  ความสงบของกิเลส
ลงไปโดยลําดับก็เพราะอํานาจแหงการภาวนาซึ่งเปนน้ําดับไฟ คือกิเลส ความทุกข
ทั้งหลายอยูที่นั่น แลวจะสงบลงๆ แลวความสุขความสบายจะเกิดขึ้นทีใ่จของทานเอง 
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ทานจะไมตองไปหาที่ไหน อยาไปหาใหเสียเวล่ําเวลา ถูกกิเลสหลอกเปลาๆ  ใหหาตาม
พระพุทธเจาที่ทรงสอนไวแลววาหาที่จิต ใหภาวนาที่จิต เอา เรงรัดลงไป  ทานจะไดเห็น
การดับทุกขภายในจิตใจของทานนี้แล 

ทุกขอยูในใจเราก็ทราบดวยกันทุกคน  การภาวนาเพื่อดับทุกขทานก็จะเห็นที่นี่ 
ใหทานเรงลงไปใหหนักทางดานภาวนา เอา ดับทุกขใหเห็นซิ  พระพุทธเจาสอนสัตว
โลกเพื่อดับทุกขๆ บรรดาสาวกทั้งหลายที่มาเปนสรณะของพวกเราทุกวันนี้วา สงฺฆํ 
สรณํ คจฺฉามิ นี้คือทานผูดับทุกขจากกิเลสโดยสิ้นเชิง พรอมกับการดบักิเลสไมใหมี
เหลือภายในใจ ทานจึงมีแตบรมสุขมาประกาศธรรมสอนโลก ดังที่เราทั้งหลายได
ปฏิญาณตนวา พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ อยูที่นี่นะ  ธรรมอนัเลิศเลออยูที่นี่ 
พระสงฆสาวกทั้งหลาย ทานรูธรรมทานรูที่ใจ ทานมาสอนเราก็สอนออกมาจากใจ รูเห็น
จากใจ เราก็ใหตั้งใจปฏิบัติอยางน้ัน นี่ทานสอนอยางเนนหนักๆ ทีเดียว  เวลาทานพูดนี้ 
โถ ฟาดินถลม ฟงแลวถึงใจๆ ทีเดียว  

นี่พูดใหบรรดาพี่นองทัง้หลายฟง บอกวาเอาเรงลงไปภาวนา พระพุทธเจาดับ
ทุกขดวยการภาวนา  สาวกทั้งหลายดับทุกขดับกเิลสดวยการภาวนา ทานจงภาวนา ถา
ทานอยากดับทุกข ทานอยากไปสูสวรรคนิพพาน  สวรรคนิพพานทาทายอยูตลอดเวลา
แลว  คือธรรมของพระพุทธเจาเปนธรรมของจริง ทาทายตลอดเวลาถาเราปฏิบัติตาม
ธรรมของพระพุทธเจาแลว มรรคผลนิพพานจะไมตองไปหาที่ไหน หาไดจากการปฏิบัติ
ของเรา  ที่ธรรมทานสอนไวแลววาสวากขาตธรรม คือ ตรัสไวชอบแลว ไมมีผิดมีเพี้ยน
แตอยางใด คือ คําของศาสดาองคเอกผูทรงมรรคผลนิพพาน 

เมื่อนําธรรมมาสอนก็ถูกตองตามนั้น ใหปฏิบัตติามนั้น อยาปลีกแวะจากสาย
ของธรรม แลวทานไมตองไปถามหามรรคผลนิพพาน เหมือนกิเลสอยูในใจไมตองถาม
หามันก็มี  มันก็สรางผลขึ้นมาใหไดรับความเดือดรอน นี่สรางเหตุดวยจิตตภาวนา คือ
น้ําดับไฟลงไป ความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นมาๆ อันนี้ตนทางแหงมรรคผลนิพพาน 
จะเริ่มตั้งแตจิตใจสงบขึ้นมา จากสงบแลวก็จิตใจเปนสมาธิแนนหนามั่นคง เอา 
พิจารณาลงไปปญญา ปญญาหุงตมแกงกินไมได เขาหุงตมแกงกินมีแตอาหารหวานคาว
ตางๆ เขาไมไดเอาสตปิญญามาหุงตมกินสําหรับแกไขกิเลส ปราบกิเลส ตมกิเลส
ตางหากไมไดตมเหมือนปูเหมือนปลาอะไร เอาสติปญญามาตมกิเลสใหมันแหลกเหลว
ภายในใจทั้งหมด 

ฟงตลอดทานพูดอยางเนนหนักๆ เพราะทานถอดออกมาจากหัวใจของทาน
จริงๆ พูดถงึเร่ืองมรรคผลนิพพาน  พระพุทธเจาเปนผูทรงมรรคผลนิพพานสอนธรรม
เพื่อใหรูมรรคผลนิพพาน ทานสงสัยหาอะไร ถาทานสงสัยพระพุทธเจาแลว ทานก็เปน
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คนไมเต็มบาทเต็มเต็งละซิ พระพุทธเจาศาสดาองคเอก แลวเราทําไมมาฟงธรรม
ศาสดาองคเอกจึงมาสงสัยอยูไมวายอยางน้ี  เราก็เปนคนไมเต็มบาทเต็มเต็งซิ เอาให
เต็มบาทเต็มเต็ง เนนหนักทางดานภาวนาใหดี  นี่เปนประโยคที่ทานพูดอยางเนนหนัก
ตอเรา   

พอเราฟงอยางถึงใจแลว ลงมาจากทานประหนึ่งวาตัวของเรานี้พองไปหมด 
เพราะสมใจที่มา คือเราอยากหาครูบาอาจารยที่จริงจังดังที่ไดทราบแลววา หลวงปูมั่นดุ
ดาวากลาวเดด็ขาดทกุอยาง พอถามพระ พระทานบอกถึงขนาดที่ควรขับไล ทานขับไล
เลย นี้ยิ่งถึงใจเรา  นี้ละจะเปนอาจารยของเราๆ เอาตัวเราเปนตัวประกนั  ทานจะดุดา
วากลาวดวยเหตุผลกลไกอะไร เราจะเปนผูฟงเอง  ผิดถกูประการใดเราก็เรียนมาแลว
ทุกอยาง แบบแผนตํารับตํารากางออกมา ความผิดถูกชั่วดีอยูในนั้นหมด เราก็เรียนมา
หมดแลว ทีนี้ทานจะดุแบบไหน ดุนอกแบบแผนตํารับตํารามีเหรอ 

หลวงปูมั่นนี้เปนอาจารยที่ปรากฏชื่อลือนามมา ตั้งแตเราเปนเด็กเรียนหนังสือ
อยู ปรากฏกระเทือนอยูที่อําเภอบานผือ จ.อุดรธานี จนกระทั่งบัดนี้เราไดบวชแลวไป
หาทาน เอา  ทานจะดุดาวากลาวประการใดเราจะเปนผูฟงเอง  แมถูกขบัหนีก็ใหรู วา
ทานขับเราหนีจากวัดนั้นเพราะเหตุผลกลไกอะไร  เราจะไปพิสูจนเอง นี่เปนดวยความ
กลาหาญชาญชัย พอใจ ที่จะยึดทานเปนครูเปนอาจารย จึงไดกาวเขาไป พอไปก็ ใคร
มานี่ ผมมาวาอยางน้ีเราก็ดี  อันผมๆ ตั้งแตคนหัวลานมันก็ม ี นั่นเห็นไหมทานใส
เปรี้ยงแลว สมเจตนา โอย ทําไมจึงพูดแนนอนนักหนา แทนที่ไดยินแลวจะเปนผลลบ 
ไมเปน เปนผลบวกๆ สมเจตนาของเราที่มาหาความสัตยความจริง  ทานพูดนี้หาที่แยง
ไมไดเลย  

นี่เราไดปฏิบัติตามธรรมของหลวงปูมั่น ที่สอนอยางเนนหนักอยางแมนยาํ 
เพราะทานถอดออกมาจากหัวใจที่ทรงมรรคทรงผลอยางเต็มภูมิแลวแกเรา  อยางไมมี
อะไรเคลือบแคลงสงสัย เมื่อฟงทานแลวจึงตัวพองขึ้นเลย เร่ืองมรรคผลนิพพานหาย
สงสัยโดยสิ้นเชิง แมจะมกีิเลสอยูก็ตาม แตเร่ืองสงสัยมรรคผลนิพพานนี้ไมมี เราจะเอา
ใหได  ใหไดมรรคผลนิพพานในชาตินี้ เอาตัวเปนตัวประกนั  เร่ืองกิเลสกับเราจะไมให
เปนคูแขงกนัตอไปอีกแลว หลังจากเราไดยินไดฟงอรรถธรรมจากหลวงปูมั่นนี้
เรียบรอยแลว เอาจริงจัง เอา กิเลสไมพังเราตองพัง มี ๒ อยาง จะใหเปนคูแขงกนั
ตอไปไมไดแลว  ตั้งแตบัดนั้นมา   

นี่ละที่ไดเรงความพากความเพียรชําระกิเลสซึ่งมีอยูภายในจิตใจ  ผลกป็รากฏ
ขึ้นเปนลําดับลําดา เร่ืองความสงบเย็นใจที่เปนน้ําดับไฟทานสอนไว เรามาทําอยางน้ันก็
เปนน้ําดับไฟ ความเย็นใจปรากฏขึ้นๆ สมาธิ คือ ความแนนหนามั่นคง ความสงางาม
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ของใจ กป็รากฏขึ้นจากเหตุที่เราปฏิบัติมาขึ้นเรื่อยๆ จากน้ันกาวทางดานปญญา เพราะ
ทานสอนหมดแลว สมาธิก็ดี ปญญากด็ี ทานสอนหมดแลว นี่นํามาพูดยอๆใหบรรดาพี่
นองทั้งหลายฟงวาตนตอมาจากไหน 

นี่เราก็ดําเนินตั้งแตบัดนั้นมา เอาจริงเอาจัง เปนก็เปน ตายก็ตาย ไมไดหมายปา
ชาที่ไหน ขอใหไดตั้งแตมรรคผลนิพพานครองใจนี้เราเปนที่พอใจ  จงึไดกาวเดินเต็มที่
ตั้งแตบัดนั้นมา โดยถือทานเปนครูเปนอาจารยแนะนําส่ังสอนวิธีทางกาวเดินตลอดไป  
เมื่อสงสัยขอไหน ไปอบรมอยูในปาในเขาสงสัยธรรมะขอใดกม็าหาทาน ทานชี้แจงบอก
แลว หายสงสัยแลวไปๆ อยางน้ีตลอด อยูกับหลวงปูมั่นโดยลําดับลําดามา  

การประพฤติปฏิบัติตัวกเ็หนียวแนนขึ้นโดยลําดับ ผลที่ปรากฏไมเคยคิดเคย
คาดวาจะไดรูไดเห็นภายในจิตใจ ก็ไดรูไดเห็นขึ้นมา  ตามทางของศาสดาที่ทรงสอนไว
แลวอยางถูกตองนั้นแล ตั้งแตธรรมพื้นๆ จนกระทั่งถึงสมาธิ ถึงขั้นปญญา  ปญญา
เฉลียวฉลาด คําวาปญญาไมใชปญญาธรรมดา ใหเห็นในใจจริงๆ ถึงจะรู ธรรมที่
พระพุทธเจาทานสอนวาปญญาๆ มีความเฉลียวฉลาด ปญญาที่เราใชในโลกนี้เปน
ปญญาของกเิลส เปนเคร่ืองมือของกเิลส  ถาไมมีอรรถมีธรรมแลว ปญญาเหลานี้ละ
เปนความเฉลียวฉลาดของกิเลส จะทําใหประชาชนทั้งหลายเดือดรอนทั่วประเทศไทย 

ยิ่งเปนวงราชการงานเมืองเปนผูมีตัง้แตวิชาทางโลก ไมมีธรรมเขาแทรกแซง
แลว วิชาทางโลกกลายมาเปนเคร่ืองมือทําลายบรรดาสัตวโลก ดูเอา เชนอยางประเทศ
ไทย ทําลายคนไดทั่วประเทศ เราจะเห็นไดอยาง ผูใดเปนเจาเปนนายเปนหัวหนามานี้ 
ตองมีอํานาจตามกฎหมายบานเมือง  บังคับเอาไวๆ เมื่อมีวิชามาแลว เราจะปลีกแวะ
นําวิชานี้ไปใชในทางไหนก็ไดเพราะเขากลัวอํานาจ  นี่ละวิชาของกิเลส มนัจึงแทรกเขา
ไปเปนอํานาจปาๆ เถื่อนๆ ทําคนใหเสียหาย ทุกส่ิงทุกอยางจมลงไปๆ เพราะความที่มี
แตวิชาของกเิลส ปญญาของกิเลส  ไมมีวิชาของธรรม ปญญาของธรรมแทรกภายในใจ
เลย   

ทานจึงสอนใหมีอรรถมีธรรม  ธรรมมีความจําเปนอยางยิ่งที่พี่นองทั้งหลายซึ่ง
เปนชาวพุทธจะไดขวนขวายมา นี่เราก็พูดตัง้แตวาตนตอนะ เราพูดตั้งแตตนตอ หรือ
รวงรังอันยิ่งใหญ คือภาคอีสานไดแกหลวงปูมั่น หลวงปูเสารที่เปนผูใหกําเนิดเกิดธรรม
ทั้งหลายนั้น พระทั้งหลายที่ไปปฏิบัติ บรรดาครูบาอาจารยทั้งหลายที่ไดอรรถไดธรรม 
มาเปนครูเปนอาจารยสอนพวกเรานี้ มีตั้งแตออกมาจากหลวงปูมั่นทั้งน้ัน เอา
ยกตัวอยางเปนชื่อเปนนามเลยก็ได  อยางปจจุบันที่เพิ่งลวงไปๆ นี้คือใครบาง เราก็รู 
อยางทานอาจารยพรหมอยูที่อดุรไปบําเพ็ญสมณธรรม เรียกวาบรรลุธรรมขึ้นมาเปน
เพชรน้ําหนึ่ง ทานอาจารยขาว ทานอาจารยฝน หลวงปูแหวน หลวงปูคําดีเหลานี้ เวลา
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ทานลวงไปแลว อัฐิของทานกลายเปนเพชร หรือเรียกวากลายเปนพระธาตุไปหมด นี้จงึ
เรียกวาเพชรน้ําหนึ่ง  ครูบาอาจารยเหลานี้ออกจากหลวงปูมั่นทั้งน้ัน   

นี่ละที่วาพระมาจากภาคอีสานมาก มากเพราะมีสาเหตุใหมาก เราจึงยอมรับ
ทันที เวลาทานมาปฏิบัติทานก็ไมไดปฏิบัติเพื่อผูใด ปฏิบัติเพื่อทานกอน  คนเราเมื่อมี
สมบัติเงินทองขาวของอยูภายในตัวแลว ประกอบกบัความมีธรรมในตัวเองแลวก็ตองมี
ความเมตตาสงสารตองเฉล่ียเผื่อแผกันไป  ธรรมทานก็เลยแจกจายมาเปนครูอาจารยที่
นั่นบางที่นี่บาง มีทุกแหงทุกหนทั่วประเทศไทย มแีตครูอาจารยแนะนําส่ังสอน 

เบ้ืองตนทานไมไดตัง้ใจ แตเมื่อผลเกิดขึ้นจากภายในจิตใจแลวความเมตตาก็
ตามๆ กันมา  ทานจึงแนะนําส่ังสอน อยางหลวงตานี้ก็เหมือนกัน  การปฏิบัติตนก็เอา
อยางสุดเหวี่ยงเลยจนกระทั่งหายสงสัยทุกอยางแลว นี่พูดเอายอๆ นะ เราไดหายสงสัย 
ความสงสัยสนเทหที่มีอยูในหัวใจไปกราบเรียนหลวงปูมั่น  ทานเทศนใหฟงอยางถึงใจ
มาปฏิบัติก็เปนอยางที่ทานสอนจริงๆ เปดโลงออกหมด เร่ืองมรรคผลนิพพานหาย
สงสัย อยูในหัวใจนี้หมด  บุญ บาป นรกสวรรค ถามหาอะไร 

พระพุทธเจาไมใชศาสดาตาบอด มาสอนโลกดวยความตาบอดลูบๆ คลําๆ จูง
สัตวโลกใหลงนรก วานรกไมมีๆ ไดหรือ พิจารณาซิ เดี๋ยวนี้กเิลสมันฉลาดแหลมคม
มาก มันจูงสัตวโลก ปดหูปดตาเสียกอน แลววาบาปไมมี บุญไมมี นรกไมมี สวรรคไมมี
นี่ นี่กิเลสตัวเปนขาศึกตอธรรมของพระพุทธเจาที่ทรงประกาศมานานแลววา บาปมีบุญ
มีนรกมีสวรรคมี นิพพานมี นี่คือความจริงมีประจําอยูในวัฏสงสารอันนี้  พระพุทธเจา
มาตรัสรู รูอันนี้เอง อันใดเปนภัยก็ทราบวาเปนภัย อันใดเปนคุณทราบวาเปนคุณ 

เชน บาปนรก เปรตผีประเภทตางๆ ลวนแลวตั้งแตส่ิงที่เปนภัยพระองคก็สอน 
ทางเดินของมัน ตนเหตุที่จะไปเปนบาปเปนกรรมไดรับความทุกขความเดือดรอนตก
นรกอเวจีเพราะการทําบาป อยาทําบาป แนะ ทานก็สอนใหงดเวน ถางดเวนการทําบาป 
เร่ืองความชั่วทั้งหลายจะไมมาแผดเผาเรา  เพราะเราไมสรางเหตุไวผลก็ไมมี ถาวาการ
ไปสวรรคนี้ก็เหมือนกัน เอา สวรรคเปนเครื่องหมายหรือเปนสายทางเปนที่อยูของผูที่มี
จิตใจเปนธรรม มีความรักใครใกลชิดตออรรถตอธรรม ทําบุญใหทาน 

วันหนึ่งคืนหนึ่งพุทโธ ธัมโม สังโฆไมขาดจากใจ  นึกพุทโธ ธัมโม สังโฆ แมที่สุด
เวลาจะนอนตองกราบไหวพระเสียกอน แลวทําความสงบจิตใจดวยพุทโธใหเปน
น้ําดับไฟ ใครจะเอาพุทโธก็ได ธัมโมก็ได สังโฆก็ได ตามแตความถนัดแลวนํามา
บริกรรมติดๆ กันอยูภายในจิตใจ  มีสติเปนเครื่องคุมครองรักษา จติใจจะสงบเย็นๆ 
บางรายอาจจะแสดงความแปลกประหลาดและอัศจรรยขึ้นที่ใจก็ได ในไมชาๆ เปนได
ไมสงสัยเพราะเปนทางเดินที่ถูกตองแลว 
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นอกจากเราไมเดินเราไมทํามันก็ไมเกดิละ ธรรมพระพุทธเจามีมานานขนาด
ไหนมันก็ไมเกิด เร่ืองธรรมไมเกิดเพราะเราไมขวนขวาย  กิเลสนั้นเราขวนขวายทุกวัน  
ตื่นนอนขึ้นมาวิ่งตามกิเลสแลว ความโลภลากไป ความโกรธลากไป ราคะตัณหาลากไป  
กิเลสประเภทตางๆ ตางตัวตางลาก ถาหากวาเขาลากไป แลวขาดไปๆ รางกายของเรา
นี้ไมมีอะไรเหลือเลย  กิเลสลากท้ังวันมันจะเอาเนื้อเอาหนังมาจากไหน ทนตอการลาก
การเข็น ทีแรกถลอกปอกเปกตอไปก็ถึงหนัง แลวก็ถึงเน้ือๆ ถึงกระดกูพังไปหมด ใน
รางกายของเราเพราะกิเลสลากไปๆ นี่กิเลสมันลากอยูอยางน้ี 

เราคิดถึงเร่ืองกิเลสมันลากไปเปนยังไง ทุกขไหม เราจะคิดถึงอรรถถึงธรรมเพื่อ
ฉุดลากตัวเอง ใหยอนกลับคืนมา ไมใหกิเลสลากไปไดรับความทุกขทรมานนั้น ทําไมจะ
ถือวาเปนความลําบาก เวลากิเลสลากสัตวทั้งหลายลงนรกจมอยูนั้นกี่กัปกีก่ัลป  ทําไม
ไมคิดวาลําบาก สัตวโลกใครอยากไปตกนรก แตไปตกเพราะเหตุไร ก็เพราะเชื่อกิเลส
หลอกลวง วาบาปไมมี บุญไมมีนั่นเอง  วานรกไมมี แลวทําลงไป  ก็ผูทํามอียู นั่น  ผล
มันจะไปไหน มันก็เกิดขึ้นกับบุคคล ทําชั่วก็ลงทางชั่ว ทาํดีไปทางด ี นี่เร่ืองธรรม
พระพุทธเจาทานสอนไวอยางน้ี 

ใหพากันทําความสงบใจเราเปนชาวพุทธ  ศาสดาของเรานี้เปนศาสดาชั้นเอกไม
มีแลวในโลกทั้งสามนี้ จะเหมือนพระพุทธเจาของเราซึ่งเปนผูส้ินกิเลสแลว กิเลสไมมีใน
พระทัยเลย สอนโลกดวยความแมนยํา โลกวิทูรูแจงเห็นจริงโลก ความดีความชั่ว
ทั้งหลายภายในภายนอกรูตลอดทั่วถึง อาโลโก อุทปาทิ สวางจาอยูตลอดเวลาคือใจ
ของพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลาย  ในนามของทานเปนศาสดาที่เปนคูควรกับการสอน
โลกทานก็สอนเต็มเม็ดเต็มหนวย  กระเทือนประเทศไทยเรามานี้กี่ปแลว เราไดรูสึกตัว
อยางไรหรือบาง หรือวากิเลสกระซิบเทานั้นละวิ่งแลวๆ นี่ที่มันจมนะ 

ถาธรรมทานเตือนอยู ประกาศลั่นโลกอยูกไ็มเห็นเปนความสําคัญ ไมไดสําคัญ
เทากิเลส ถากิเลสกระซิบทีเดียว โอย มี ๕ ขาไปหมด อยากมีอีกสัก ๑๐ ขาไมพอ ไป
ยืมขามาอีกว่ิงตามกิเลส ไมงั้นไมทันกัน เราก็ไมมีทางอื่นที่จะบอก ขาคนมันไมมากนะ 
ใหไปยืมขาบุงกือนั้นมาวิ่ง วางั้นเลยนะ  แลวขาบุงกือมันก็เดินชาๆ มันก็ไมทันใจอกี
แหละ จะเอายังไง มันมแีตเร่ืองกองทุกขที่เราวิ่งตามกิเลส การวิ่งตามกิเลสมันรวดเร็ว
อยางน้ีนะ ถาว่ิงตามอรรถตามธรรม มันอืดอาดเนือยนายไมอยากไป 

การทําบุญใหทาน มีเงินมาเทาไร ก็ไมอยากทําบุญใหทาน  อยากเอาไปทําตาม
ความชอบใจ ความชอบใจคือกิเลสหลอกไวแลว กิเลสเอาไปถลุง เปนอยางน้ันนะ มี
เทาไรไดมาเทาไรก็หมดไปๆ เพราะความไรสาระไมเปนประโยชนแกตน เราตองแยก
เราเปนลูกศิษยตถาคต ความดีทั้งหลาย ความสุขความเจริญ เราหวังดวยกันทกุคน แต
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ทางใดที่เปนทางที่ใหเกิดความสุขความเจริญ ก็คือทางของธรรมนี้เองทานสอนไว
เรียบรอยแลว  กระเทือนโลกน้ีมาได ๒๕๐๐ กวาปนี่แลว  พระพุทธเจาเปนศาสดาตา
บอดเชียวหรือ เราจึงเชื่อถือทานไมได กิเลสมันแหลมคมขนาดไหน มันตาบอดหรือตา
ดีทําไมไมไดถามโคตรถามแซมันบาง กิเลสน่ี พวกแกนั้นตาดีหรือตาบอดมันจึงจูงพวก
ฉันได จมูกมีกี่คนจนกระทั่งพวกฉันนะ ไมมีจมูกแลวเวลานี้ ถูกกิเลสสนตะพายแลว จูง
ไปๆ จมกูของเราก็ขาด หูของเราก็ขาด เพราะกิเลสจูง เอา หูขางน้ีขาดแลว เอาสงหูทาง
นี้ กมหูขางนี้ไป เอาหูนี้ จูงหูนี้ขาดอีก  แลวตอไปมันก็จูงคอ จูงขาตัดแขงตัดขาขนาด
นั้น ยังไมรูโทษของมันอยูเหรอ พิจารณาซิ 

พวกเราโงขนาดไหน ลูกศิษยตถาคตแทๆ ทําไมจึงโงตอกิเลสเอานักหนา  ไม
ระลึกตัวในความดีงามหรือผิดถกูชั่วดปีระการใดเลย นี้เราไมไดเปนมนุษยเต็มบาทเต็ม
เต็งนะ อยางนอยขาด ๕๐ สตางค ใหแกไขดดัแปลงเพิ่มเติมขึ้นอกีใหได ๖๐-๗๐ 
สตางคขึ้นไป  เอาจนกระทั่งถงึไดมนุษยเต็มบาทเต็มเต็งรอยเปอรเซ็นตตามทางของ
พระพุทธเจา เราจะเปนที่สมบูรณแบบ และเปนที่พอใจ อยูในโลกนี้เราก็เย็นใจ  เมื่อได
สรางคุณงามความดีตามทางของศาสดาแลวจะไมทําโลกใหเดือดรอน ไมทําเราให
เดือดรอน ไอตามกิเลสนั่นซี มันเดือดรอนอยูตลอดเวลาหาความสุขความสบายไมได  
แลวก็หวังกันทั้งวันทั้งคนืทั้งปทั้งเดอืน หวังเทาไรก็ผิดหวังๆ  ก็ยังไมเห็นโทษเห็นภัย
ของกิเลสมันเปนยังไง 

ธรรมทานเตือนอยู ใหพากันพินิจพิจารณาทุกคนๆ ไมอยางน้ันจะจมไปนะ  วัน
คืนปเดือนมดืแจงมีมาตัง้กัปตั้งกัลป ไอเรานี้ซิที่มันตกทุกขไดยาก  มันไมเหมือนกับมดื
แจงนะ มันเปนทุกขจริงๆ ตกอยูในนรกกี่กัปกี่กลัป จิตนี้ไมฉิบหายมันก็ทนทุกขทรมาน
อยูนั้น แลวนานสักเทาไร  ขึ้นมาอีกประมาทอีก ลงไปตกอกีแลววานรกไมมีอกี เจาของ
นั้นละตกนรกที่วาไมมีๆ เวลาไปเจอเขาแลวมีหรือไมมี เจาของเปนผูรับกรรมเอง มัน
นาเข็ดหลาบทําไมไมเข็ดหลาบ พระพุทธเจาเขด็หลาบแลวนะ  ที่มาสอนโลกนี้สอนดวย
ความเข็ดหลาบ ตอความชั่วความเดือดรอนความทุกขทัง้หลาย สอนในทางที่ดี 
พระองคก็ทรงบรมสุข ทรงธรรมบรมสุขแลว นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ ไมมีความสุขใดที่จะยิ่ง
กวาพระนิพพาน พระนิพพานเปนความสุขเลิศเลอสุดยอดแลว 

นี่พระพุทธเจาก็ทรงมาแลว เห็นทั้งคุณเห็นทั้งโทษ สอนทั้งคณุสอนทั้งโทษอยาง
ถึงพระทัย แตมาถึงใจพวกเรามันเปนยังไง มนัไมถึงหรือใจของเรา  ใจของเราเปนใจ
ประเภทไหน  ถาเปนใจสัตว ใจเสือ ใจเปรต ใจมารมันก็ไมถึงใจ ถาไมใชเร่ืองกิเลสมา
สอน  ถากิเลสไมตองสอนก็ไดกระซิบทีเดียวหูขาดไปเลย ขาขาด แขนขาด วิ่งตามมัน
ไมทัน 
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เวลานี้เมืองไทยเราก็มีรถมากนะ เมืองไทยเราเรียกวาเปนปาชาเหล็ก ไมมีเมือง
ใดที่จะมากยิง่กวาเมืองไทยของเรา กวานมาซื้อมาหมด นี่กจ็ะไปเอารถมาวิ่งตามกิเลส 
วิ่งจนตายมันก็ตายเทานั้น ไมมีหรอกความสุข ถาไมวิ่งตามอรรถตามธรรม ใหพิจารณา
แกไขดดัแปลงตนเอง  ศาสนาประกาศกังวานมา ทําไมจึงครจึึงลาสมัย จึงไมมีคุณคา
อะไรสําหรับเราคนเดียวมันอาภัพนักหรือมนุษยเรา เราคนนี้มันอาภัพนักหรือ ใหตั้ง
ปญหาถามตวัเอง  ถาเราตั้งปญหาถามตัวเองแลวจะมีขอคดิ ปลดเปลือ้งตัวเองหรือ
แกไขดดัแปลงตนเองแลวก็เปนคนดีได 

เราอยูเฉยๆ ไปวันหนึ่งคืนหนึ่งไมมคีวามหวัง ไมมีขื่อมีแป ไมมีที่ยึดที่เกาะ มัน
เปนยังไงพิจารณาซิคนเรา เชนอยางเรามาอยูที่นี่ เรายังมีบานเปนที่อยูของเรา มีที่
ทํางานราชการงานเมือง เราอยูที่ไหนโรงหอโรงแรม เราก็ยังมีทีอ่ยูๆ แตจิตใจของเรา
มันจะอยูที่ไหนเวลานี้นะ  ตายลงไปแลวจะไปเกิดภพใดชาตใิดอันนี้เรายังไมไดแนใจนะ  
ความดีงามนี้เทานั้นเปนสิ่งที่สรางความแนใจใหเรา คือการสรางบุญสรางกุศล การมี
หิริโอตตัปปะ ความมีหิริโอตตัปปะสะดุงกลัวตอบาป คัดออกไปๆ อันไหนไมดีใหคัด
ออก อันไหนดีใหส่ังสมขึ้นมา 

การทําบุญใหทานอยาพากันตระหนี่ถี่เหนียว นี้เปนทางเดินของศาสดาเพื่อ
ความพนทุกขมาเหมือนกันทุกๆ พระองค  อยาเห็นวาการใหทานเปนเสนียดจัญไรเปน
ขาศึกศัตรูตอเรา แลวเราจะเปนขาศึกศัตรูตอตวัเอง พิจารณาใหดี มีมากมีนอยเรา
ไมไดเปนเศรษฐี เรามีเทาไรเราก็ใหทานเทานั้น การเฉล่ียเผื่อแผวัตถุสมบัติใหที่ไหนๆ 
เย็นไปหมด ใหเด็กเด็กดใีจ ใหผูใหญผูใหญดีใจ แมที่สุดโยนอาหารใหหมา หมาก็ยังดี
ใจยิ้มแยมแจมใส  คุนกับคนๆ นั้นทันทีๆ นี่ละผลแหงการใหทาน มีแตความยิ้มแยม
แจมใสเฉลี่ยเผื่อแผความสุข หรือแบงปนความสุขใหกันและกัน มีความยิ้มแยมแจมใส  
แตความตระหนี่นี้ไปไหนนี้ปดทางเลย ไมมีใครอยากคบคาสมาคม เพราะกลัวจะกินตับ
กินปอดเขา  คนตระหนี่นี้นอกจากความตระหนี่แลวยังมีความเอารัดเอาเปรียบทุกดาน 
คดโกงรีดไถมีประเภทตางๆ จากกิเลสตัวหลอกลวงนี้ทั้งน้ัน ใหพากันตั้งอกตั้งใจ 

วันนี้ไดพูดถงึเร่ืองหลวงปูมั่น หลวงปูเสาร มาจนกระทั่งถงึเร่ืองของหลวงตามา
พูดการประพฤตปิฏิบัติธรรม จนกระทั่งถงึสมหวัง  การสอนพี่นองทัง้หลายเหลานี้ ใคร
จะวาหลวงตาบัวโออวดมดเท็จก็ตาม  หลวงตาบัวไมไดสนใจกับถังขยะเหลานี้  อันนี้
มันเหมือนถังขยะ ธรรมพระพุทธเจาไมใชถงัขยะ ไปสนใจอะไรกับถังขยะ ปากเขามีเขา
อยากวายังไงใหเขาวาซิ  พระพุทธเจาตรัสรูขึ้นมา สัตวโลกตายกองกันอยูนี้ ไปตําหนิ
พระพทุธเจาตลอดเวลาพระองคก็ไมเห็นมีอะไร ก็เปนศาสดา พวกนั้นก็จมอยูในมูตร
ในคูถตลอดเวลาอยางน้ีเอง 



 ๑๕

ความดีความชั่วเปนขึ้นกับผูสรางเอง เราสรางความดีไดความดีมาจนเปนที่
พอใจ ใครจะมาปดออกใหหลุดไมหลุดมือเราไปไมเคยมี นอกจากเราเองเปนผูดูถกู
ตัวเองทําลายตัวเอง ดวยความไมเชื่อถือตอบุญตอกรรมเทานั้นเอง  ทําบุญไมไดบญุทํา
บาปไมไดบาป นี่ไมเชื่อถือบุญกรรมทั้งหลาย แลวตกนรกก็เราผูไมเชื่อถอืนั่นละ เรา
อยาอวดดิบอวดดีอวดเกง เวลานี้เรายังไมไดไปถามยมบาลดูเปนยังไง คนนี้อวดดีเกงๆ 
ยมบาลจะยอมรับไหม ปดออก จากนรกเขาไมไดเพราะคนนี้เกงกวาเรา เขาหัวดื้อยิ่ง
กวาเรา เคยมียมบาลคนไหน คนไหนไปเห็นแตจมปอมๆ อยูในนรกอเวจีนั่น 

ไมมีใครมีอํานาจบาตรหลวงยิ่งกวา อํานาจของกรรมที่ตนสรางไวแลวนั้นไดเลย 
ไปจมดวยกนัทุกคน เร่ืองความชั่วมมีากมีนอยเจาของสรางขึ้นมา นั้นละเปนมหาภัยตอ
ตัวเอง เราอยาไปเขาใจวาใครจะมาปลดเปลื้องภัยนี้ออกได  คือบาปกรรมเราทําแลวไม
เปนบาปไมเคยมี ทาํบาปตองเปนบาป ทําบุญตองเปนบุญตลอดมา พระพุทธเจาจึง
สอนตามเรื่องความเปนบาปเปนบุญที่เปนความจริงน้ีแกเราทั้งหลาย จึงขอใหพากนั
พินิจพิจารณาแกไขดัดแปลงตนเอง แลวเราจะเปนที่แนใจในหัวใจของเรา 

ในชาตินี้เราก็อบอุน ระลึกถึงความตายๆ ธรรมดาผูไมมีหลักเกณฑ ยิ่งสราง
ตั้งแตความชั่วดวยแลวระลึกถึงความตายเหมือนจะสลบไสล คนธรรมดาก็กลัว ดิ้นรน
กระวนกระวาย ทีนี้เมื่อเราไดสรางบุญสรางกุศล พอระลึกถงึความตายเราอบอุน ตาย
เราก็มีที่พึ่ง ไมมีอะไรที่จะทําใหไขวควา  บุญก็มี ทานเราก็ใหทานมาประจํา  ศีลก็รักษา 
ภาวนาเราก็มีอยูเปนประจํา นี้คือหลักแหลง อันนี้คือที่รมเย็นของเรา ธรรมอันเปน
ความรมเย็น มีอยูกับเรา เราสรางขึ้นมา อยูที่หัวใจของเรา ตายแลวไปไดเลย บุญกุศล
พาคนไปดีทัง้นั้น เวลาตายแลวพระจะมากุสลาไมกุสลาไมสําคัญ  ขอใหเรา กุสลาตัว
ของเรา สรางคุณงามความดีดวยความฉลาดของตนตั้งแตบัดนี้เปนที่พอใจ นี่เปนหลัก
ใหญของศาสนา 

หลวงตาไดเทศนาวาการตอพี่นองทัง้หลาย นี้เทศนดวยความอาจหาญชาญชัย
ไมสะทกสะทาน  ในเรื่องนรกอเวจี สวรรค พรหมโลก นิพพาน  ปรากฏจาอยูในหัวใจนี้
แลว  ทานทั้งหลายวาหลวงตานี้โกหกเหรอ ถาลงวาหลวงตาโกหก ธรรมพระพุทธเจาที่
สอนไวแลวก็โกหกไปหมด  เราก็อยูกับผูไมโกหกคือ กิเลสเต็มหัวใจเทานั้น  แลวระวัง
นะ ตายแลวจะไปทิศไหนแดนใดที่คนดิบคนดีไมโกหกนั้นนะ  พระพุทธเจาก็เปน
ศาสดาโกหกเสีย  ตรัสรูธรรมขึ้นมาก็ไมยอมรับวาเปนศาสดา สาวกทั้งหลายตรัสรูธรรม
ตามพระพุทธเจาดวยการปฏิบัติของตนเอง เปนพระอรหันตขึ้นมาก็ไมยอมรับเสีย  เรา
ปฏิบัติเต็มกาํลังความสามารถของเรา ปรากฏผลขึ้นมาเปนลําดับลําดาก็ไมมีความ
ยอมรับเสีย แลวก็หมดเทานั้นศาสนา เขาใจไหม 



 ๑๖

สวนหลวงตาบัวไมสนใจ ใครจะวาอะไร วาใหหลวงตาบัว เหมือนถังขยะ เอาพูด
ใหพี่นองทั้งหลายฟงโดยตรงเปนอยางน้ันนะ ธรรมพระพุทธเจาเหนือขนาดไหน  ใคร
จะวาอะไร กิเลสมันอยูในสวมในถาน เหาวอๆ  อยางน้ันอยางน้ี แลวก็ลงไปกินสวมกิน
ถานตามเดิม ธรรมทานไมไดเปนสวมเปนถาน ธรรมเปนธรรม ทานอยูกับความ
เพียงพอทุกส่ิงทุกอยาง บรมสุขอยูกับผูปฏิบัติธรรมเปนทุนแลวดวยกันทั้งน้ัน  จึงไม
เคยหวั่นไหวกับอะไร 

เร่ืองการปฏิบัติแตเบ้ืองตนก็เปนอยางที่วิ่งหาหลวงปูมั่นนั้นแหละ ไปหาทาน
แลวชี้แจงอยางน้ันอยางถึงใจ ปฏิบัติอยางถึงใจ ผลก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่ง
เปนที่พอใจหายสงสัยในเรื่องธรรมทั้งหลาย ภพชาตินาจะไปเกิดที่ไหนๆ หายสงสัย
ประจักษในใจแลว  หลังจากนั้นก็แนะนําส่ังสอนเพื่อนฝงูเปนธรรมดา ออกจากนั้นก็มา
ชวยชาติ พี่นองทัง้หลายอยางทุกวันนี้แหละ 

การชวยชาตินี้ก็เปนมาอยางที่วา ไมไดตั้งใจมาตัง้แตดั้งเดิม  เมื่อเหตุการณเขา
มาเกี่ยวของเราก็ไดดําเนิน หนักเบาขนาดไหนบางทีถึงขั้นรองโกกก็มี  เพราะเราเปน
หวงชาติไทยของเราที่จะลมจะจม จากเงื้อมมือหรือตีนเหยี่ยวมันจะกําเรา ตีนเหยี่ยวคือ
เจาหนี้ หัวของเราคือลูกหนี้ มันกําเมื่อไรไดหมดเลย นี่เรียกวาสงครามเศรษฐกิจไมตอง
มีปนผาหนาไม นี่ละเหตุการณกระเทือนมาอยางแรงจนถึงขนาดรองโกก เอา จะเปน
ผูนําพี่นองทัง้หลาย เปนก็เปน ตายกต็ายวางั้น ตั้งแตบัดนั้นมาก็จึงไดนําพีน่องทั้งหลาย 
ผลก็สมเหตุสมผลนาชมเชยสรรเสริญพี่นองทั้งหลายทั่วประเทศไทย ไปสถานที่ใดๆ 
แนนหนาไปดวยประชาชน พลเมืองที่มาอนุโมทนาบริจาคทาน มีทองคํา ดอลลาร เงิน
สด ทั่วหนากันไปหมด 

ไมมีสถานทีใ่ดจะบกพรอง สําหรับประชาชนเขามาใหการสนับสนุนในการชวย
ชาตินี้ พออกพอใจทุกภาคไปเลย หลวงตาจึงขอขอบคุณและอนุโมทนาตอบรรดาพี่นอง
ทั้งหลายผูรักชาติทั่วถึงกนั กาวเดินไปที่ไหนก็เปนอยางน้ัน นี่ละการชวยชาติ เวลานี้
ทองคําของเราก็ไดแลว ๕,๖๐๐ กิโลแลว  ดอลลารก็ได ๗ ลาน ๒ แสนกวา นี่คือผล
แหงความรักชาติ แหงความเสียสละดวยความพรอมเพรยีงสามัคคีกนัของพี่นองชาว
ไทยทั้งหลาย ไดปรากฏขึน้มาแลว อุนหนาฝาคั่งขึ้นเปนลําดับลําดา  กอนหนานี้จะจมๆ 
อยางที่วาน้ีแหละ นี่ก็เปนที่พอใจ 

ตอไปนีก้็ยังจะไดอตุสาหพยายาม ตามที่ไดประกาศใหพี่นองทัง้หลายทราบทั่ว
หนากันเรื่อยมา ณ บัดนี้วา เราชวยชาติคราวนี้ คนไทยทั้งประเทศชวยชาติในจํานวน 
๖๒-๖๓ ลานคน เมืองไทยไมใชเปนเมืองตุกตา ไมใชเปนเมืองเด็ก เปนเมืองผูใหญคน
ไทยเต็มตัว เมื่อชาติไทยจะลมจมเราก็ทราบทั่วหนากันทั่วเขตแดนไทย  ทีนี้เราจะรื้อ



 ๑๗

ฟนชาติไทยของเรา เราก็ตองร้ือฟนเต็มกําลังความสามารถแหงความรักชาติของเรา ก็
จะไดขอวิงวอนบิณฑบาตจากพี่นองทั้งหลายในการชวยชาติคราวนี้ ขอใหไดทองคํา
น้ําหนัก ๑๐ ตัน  เวลานี้ได ๕,๖๐๐ กิโลแลว จะพยายามใหไดน้ําหนัก ๑๐ ตัน  
ดอลลารก็อยางนอยคงไมต่ํากวา ๑๐ ลานแหละ เพื่อเปนเครื่องหมายความศักดิ์ศรีดี
งาม ความสงาราศีของชาติไทยเรา แลวมีความแนนหนามั่นคงเปนลําดบั  ปดพวกที่จะ
มานินทากาเลตางๆ ชาติไทยวาไมเปนทาไดเปนลําดับลําดาไป ถาหากวาเราไดทองคํา
น้ําหนัก ๑๐ ตันแลวหลวงตาพอใจ 

เพราะหลวงตาเปนผูเขาไปดูคลังหลวงเอง จากหัวหนาคลังหลวงเชื้อเชิญหลวง
ตาเขาไปดู ทานผูมาเชิญหรือนิมนตหลวงตาไปก็คงจะมีสวนอยูแลว ในวันแรกที่หลวง
ตาเอาทองคาํไปมอบคลังหลวงนั้นละ วันนั้นแหละ วันหัวหนัาคลังหลวงนิมนตใหหลวง
ตาเขาไปดูคลังหลวง แลวก็บอกดวยวาในคลังหลวงนี้ ไดมาเห็นอยูนี้เพียง ๒ องค
เทานั้นแหละ สมเด็จพระเทพหนึ่งกบัหลวงตานี้เทานั้น นอกนั้นไมมีใครมาเห็น มาดูได
เลยวางั้น 

เราจึงไปดูดวยความพิถีพิถัน ถามขางนอกขางในติดหนี้ติดสินเขา ตลอดถงึวา
ทองคําเราไดไปมอบไวที่เมืองไหนๆ บางเพื่อเปนการประกันชาติของเรา ในการซื้อขาย 
การติดหนี้ติดสินประสานกันไดเพราะมีทองคําเปนเครื่องประกัน ทางนูนก็บอกมาตาม
ความสัตยความจริง แลวยอนเขามาเมืองไทย แลวเมืองไทยเรามีเทาไร ทางหัวหนาคลัง
ก็บอก เรารูสึกวาใจหาย นั่นแหละเปนเหตุที่หลวงตาไดประกาศกองตัง้แตบัดนั้นมา
เกี่ยวกับเรื่องทองคํา เพราะในคลังหลวงเราบกบางมากทีเดียว ถาหากวาเราไดทองคํา
คราวนี้ ๑๐ ตันแลว จะเปนที่พอใจ หายใจโลง  ถึงไมเตม็ปอดก็หายใจโลง 

จึงขอใหพี่นองทัง้หลายนําไปคิด ในฐานะที่วาเราเปนเจาของของชาติดวยกันทุก
คน มีความบกพรองตรงไหน ใหพากันอุดหนุนเขาไปๆ จนเปนที่พอใจของเรา หลวง
ตาก็จะเปนทีพ่อใจ ตายเมื่อไรหลวงตาไมสนใจละ ขอใหไดอุมชูพี่นองทั้งหลายเต็มตาม
เจตนาของเราที่เต็มดวยเมตตานี้พอใจแลว อยางปจจัยทั้งหลายที่พี่นองทั้งหลายมา
บริจาคมากนอยนี้ ขอชี้นิ้วเลยวาหลวงตาไมเคยมีทุจริตแมบาทเดียวกับสมบัติที่พี่นอง
ทั้งหลายบริจาค ฟงซิ  การที่รับสมบัติสวนรวมเขามาจะไมร่ัวไหลแตกซึมไดยังไง มัน
ตองเปนไมมากก็นอย แตหลวงตานี้ทําดวยความเปนธรรมลวนๆ และดวยความเมตตา
ลวนๆ ดวยความอิ่มพอของใจ ไมบกพรองส่ิงใดทั้งน้ัน พอจะหิวโหยยังตองการนั้นนี้ 
จึงไมมอีะไรที่จะเปนมลทินตอสมบตัิพี่นองทั้งหลายที่บริจาคมา เต็มเม็ดเต็มหนวย
ตลอดมาอยางน้ีแหละ 



 ๑๘

สมบัติที่ไดนาํเขาคลังหลวงแลวก็คือ ทองคํา ดอลลาร สําหรับเงินสดนั้นไดซื้อ
ทองคําแลวเวลานี้ ๙๔๑ ลาน นี่ซื้อทองคําเขาสูคลังหลวง จากน้ันเราก็แยกออกไปกิ่ง
กาน สาขา ดอกใบ ของประเทศไทยเรา มีรอบเมืองไทย โดยการชวยเหลือคนทุกขคน
จน คนเจ็บไขไดปวยในโรงพยาบาล เราเปนผูชวยเหลือเปนลําดับ จากน้ันก็สรางสถาน
สงเคราะหโรงร่ําโรงเรียนไมทราบกี่สิบหลังๆ จนกระทั่งถงึโรงพยาบาล เวลานี้ได ๒๐๐ 
กวาโรงแลว ลวนแลวตั้งแตสมบัตขิองพี่นองทัง้หลายที่บริจาคนี้แล เอาไปชวยชาติ
บานเมือง จึงนําเงินเหลานี้เขาสูคลังหลวงเต็มรอยเปอรเซ็นตไมได ตองแยกทางโนน
แยกทางนี้ แบงโนนแบงนี้เพราะเปนความจําเปนเสมอกัน  อวัยวะจําเปน กิ่งกาน สาขา 
ดอกใบก็จําเปนเหมือนกัน ไมมีตนมลํีา กิ่งกานสาขาก็อยูกับตนไมนั้น ถาจะบํารุงแตตน
กิ่งไมดีกไ็มได ตองบํารุงใหสม่ําเสมอกันหมด  อนันี้จึงตองไดเฉล่ียเผื่อแผ ชวยทางโนน
ทางนี้ 

วันนี้พูดธรรมะใหบรรดาพี่นองทัง้หลายฟง ใหเปนที่เขาใจในการที่หลวงตาเปน
ผูนําพี่นองทัง้หลายนี้นําอยางไรบาง เรานําดวยความบริสุทธิ์ใจทุกอยางไมมอีะไรตดิ
หัวใจเราเลย เพราะเราหมดเรื่องความหิวโหยโรยแรงเราไมมี เราพอแลวหัวใจเราเต็มที่
แลว  เรียกวาถึงเมืองพอแลวจากการปฏิบัติเอาเปนเอาตายเขาวา หลังจากไดรับคําสอน
ของครูบาอาจารยอยางแมนยําในหัวใจแลว ตั้งแตนั้นมาจึงเอาจริงเอาจังสมมัก
สมหมาย สมความปรารถนาเต็มรอยเปอรเซ็นต  มีตั้งแตการชวยโลกโดยถายเดียว 

เมื่อชวยโลกเห็นวาสมควรแกกาลเวลาแลว ธาตุขันธของเราจะไปเมื่อไรเราไมวา
นะ  ปลอยเลยทีเดียว เวลานี้พาตะเกียกตะกายเพื่อชวยพี่นองทั้งหลายเทานั้นเอง ที่จะ
เพื่อชวยตัวเองเราไมมี เราก็บอกไมมี ทุกขก็ไมมีในหัวใจเรา  ตั้งแตวันกิเลสพังลงไป
จากใจแลว แนวรอยเปอรเซ็นตเลยไมเคยมีกิเลสตัวใดมาเปนขาศึก ยุแหยกอกวนเรา
แมเม็ดหินเม็ดทรายไมเคยมี ก็ชี้ใหเห็นชัดแลววากิเลสนี้เองเปนตัวยุแหยกอกวน
ทําลาย  เมื่อกิเลสเปนตัวเหตุนี้พังลงไปแลวทุกขก็ไมม ี  เราจึงอยูดวยความไมมีทกุข 
หัวใจเราไมมีสถานที่ใดที่จะมาจอดมาแวะมาเทียบมาเคียง เว้ิงวางกวางขวางไปหมด
เลย เรียกวามหาวิมุตติ มหานิพพานเราก็ไมสงสัย ไมมีอะไรสงสัย เต็มอยูในหัวใจน้ี
หมดแลว การนําพี่นองทั้งหลายจึงนําดวยความบริสุทธิ์หัวใจลวนๆ นั่นแล 

วันนี้พี่นองทัง้หลายชาวเกาะจันทรนี้ทั้งที่ใกลเคียง โดยมีทานปลัดอําเภอ ชื่อ พร
ชัย ถมกระจาง เปนประธาน แลวพระอธกิารสุเมธ สันตจิตโต เจาอาวาสวัดเลิศรัตนา
ราม มาเปนประธานในฝายสงฆและฝายฆราวาสดวย  การเปนประธานนี้เปนสําคัญ 
เปนรมโพธิ์รมไทรเปนหัวหนาพาชักพาจูง  ทําอะไรไมมีหัวหนา  ไมมีขื่อมแีปไมดี ตอง
มี วันนี้ทานปลัดอําเภอทานก็มา  ทางวัดทางวาก็มีทานผูเปนหัวหนา พี่นองทัง้หลายก็



 ๑๙

มาบริจาค แลวสมบัติเงินทองขาวของมีมากนอย ก็จะไหลเขาสูคลังหลวงของเรา
ทั้งนั้นๆ ละ การแสดงธรรมแสดงนานไปๆ สังขารรางกายก็ออนลงๆ จิตใจไมออน พดู
จริงๆ แตรางกายนี้เปนสมมุติอันหนึ่งออนลงๆ เมือ่เทศนไปมากๆ รางกายก็ออนเพลีย 
จึงเทศนไดแตเพียงกําลังของรางกายอํานวยเทานั้น  เลยจากน้ันไปแลวก็เปนไปไมไหว 

จึงขอเตอืนบรรดาพี่นองทั้งหลายในการสรางคุณงามความดี หนึ่งก็คือความรัก
ชาติ ไมวาสัตวตัวใดบุคคลผูใด รักชาติของตัวเองดวยกันทัง้น้ัน นี่ชาติไทยเราก็รักชาติ
ของตัวเองจงึตองเสาะแสวงหาเพื่อเยียวยารักษา เพื่อกดีกันอะไรที่มาเปนภัยตอชาติ
ของเรา  มีความพรอมเพรียงสามัคคีดวยความรักชาติของตนใหทั่วหนากัน หลวงตาก็
ขออนุโมทนากับบรรดาพี่นองทัง้หลายทั่วประเทศไทย  เทาที่ไดผานมานี้ไมวาไปเทศน
ที่ไหนๆ ประชาชนเต็มหมดเลยไมมีคําวาบกพรอง เราไมเคยมีที่ไหน ไปทีไ่หนไมวา
ภาคใดประชาชนพรอมเพรียงกันดวยความรักชาติความสามัคคี ยินดีฟงอรรถฟงธรรม 
นําไปปฏิบัติทั่วหนากัน 

หลวงตาจึงขอขอบคุณกบับรรดาพี่นองทัง้หลายโดยทั่วกันดวย แลวตอไปนี้ก็ยัง
จะไดมารบกวนพี่นองทั้งหลายอีก เพื่อสมบัติในคลังหลวงอันเปนหัวใจของชาติของเรา
นั้นแล  การแสดงธรรมวันนี้จะบกพรองอะไรๆ บางก็ขออภัยนะ พูดไปๆ หลงลืมไปๆ 
วกวนหลงหนาหลงหลัง เปนอยางน้ันแหละ  จึงขออภยัจากบรรดาพี่นองทั้งหลายโดย
ทั่วกันดวย การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรแกกาลเวลา เปนมหามงคลแกทานผูฟงผู
บริจาคทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ. (สาธุ) 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 
และเครือขายทั่วประเทศ 
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