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นี่ก็จะไปมหาวิทยาลัยขอนแกน ไปท่ีไหนเราเปนหวงบรรดาพ่ีนองชาวไทยชาวพุทธ
เราอยางมากทีเดียว เพราะฉะน้ันจึงไดเนนหนักเร่ืองอรรถเร่ืองธรรมเขาสูใจๆ ไมอยางนั้น
กิเลสก็จะเอาไปถลุงหมด เรียนความรูมามากนอยเปนเครื่องมือของกิเลสไดเปนอยางดี ๆ 
และคลองตัว เพราะไมมีอะไรคัดคานตานทาน ทําความเสียหายแกผูเรียนมาและผูอ่ืนเปน
อันมากทีเดียว เพราะฉะน้ันจึงตองสอนเร่ืองอรรถเร่ืองธรรมเขาเปนเคร่ืองคัดคานตานทาน 
ช้ีแนวทางให แนะทางให ไมอยางนั้นจะไมมีอะไรเหลือ 
 ไปที่ไหนมีแตความรูจรดฟา ๆ แตความจมจรดนรกอเวจีมันไมไดพูดถึงกัน มัน
หมุนติ้ว ๆ อยูภายในเลย น่ีละท่ีนาวิตกวิจารณ ทําไมเมืองพุทธเราแท ๆ เมืองไทยเราน้ี 
มันถึงไดหนาเอานักหนาอยากวาง้ันนะ เราก็มาพิจารณาถึงตนเหตุ หนาเพราะอะไร ๆ มัน
ก็ไมพนจากพระเราน่ีแหละ พระผูนํา สําคัญมากนะ พระพุทธเจาผูนํา สาวกผูนําเปนลําดับ
ลําดามา ครูบาอาจารยท่ีมีรากมีฐานสําคัญทางภาคปฏิบัติมาดวยดีแลว ๆ สอนที่ไหนเปน
ผล ๆ โลกชุมเย็น ๆ ประชาชนชุมเย็น ไปที่ไหนชุมเย็น นั่นละธรรมไปไหน  ไปที่ไหนเพียง
มองเห็นพับเทาน้ัน มันประสานกันแลว ธรรมของทานกับหัวใจของเรา มันมองไมเห็นที่ตา
น่ันนะ ธรรมของทานกับหัวใจของเรา กิเลสตัวรายแรง ตัวรายกาจน่ีก็เหมือนกัน โอ มัน
ของเลนเมื่อไร 

เราจึงไดพยายามแนะนําอรรถธรรมใหบรรดาพ่ีนองท้ังหลายทราบ อยาไดมีแต
ความรูทางฝายกิเลสลวน ๆ ท่ีเรียกวาความรูของโลกน้ี คือความรูน้ีผลิตมาจากกิเลส แลวก็
กิเลสเปนเจาอํานาจครอบครอง ทีน้ีกิเลสมันเคยทําความดีงามใหแกใคร มันเปนขาศึกของ
ธรรม เพราะฉะนั้นมันจึงไดสนุกถลุงสัตวโลกที่อยูใตอํานาจของมัน เพราะไมมีอะไรคัดคาน
ตานทาน น่ีละวิตกวิจารณมากนะ 
 ถามีธรรมอยูที่ไหน คอยชุมคอยเย็น ๆ เราคิดดูต้ังแตเราน่ังภาวนา วันไหนซัดกับ
กิเลสแลวสูกิเลสไมได แหม นอนไมหลับ เปนอยางน้ันนะ หลวงตาบัวเปนนิสัยอยางน้ีดวย
นะจึงพูดใหพี่นองทั้งหลายฟง นิสัยของหลวงตาบัวรูสึกจะผิดแปลกจากพระทั้งหลายอยูไม
นอย มันหากมีของมันอยูนั้นแหละ มีนิสัยแปลก เราพูดถึงเร่ืองวากิเลสมีอํานาจมาก บีบบ้ี
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สีไฟหัวใจเรา ทีน้ีเราทําความเพียรเพ่ือจะปราบปรามกิเลสหรือชําระลางกิเลสน้ี กําลังของ
ความเพียรเราไมพอ กิเลสเหยียบเราน้ี วันน้ันนอนดวยความทุกขความลําบาก เคียดแคน
ใหกิเลส คือไมไดหมายถึงวาจะเอาใหมันคว่ําลงทีเดียวนะ เอาใหไดเปนพัก ๆ ๆ ไป พอ
พักนี้มาอีก หลุดลุยสูมันไมได น่ีละเจ็บใจพักน้ีเขาใจไหม พอไดแลว ทีนี้ภูมิใจ เอาอีก ๆ  
ไปแพมันตรงไหนเปนแบบน้ันแหละ นอนไมหลับสนิทเลย อะไรไมสบาย มองดูอะไรไม
เจริญหูเจริญตา เพราะความแพอยางหลุดลุยมันมีอยูกับหัวใจเรา เรียกวากิเลสมันยืน
ครอบหัวเราอยูน้ี  

ไมวากินอยูปูวายอะไร กิเลสอยูบนหัวเราดวยความชนะ ๆ ของมัน เราเปนบอยของ
มัน แพอยางหลุดลุย น่ันละเรียกวาหาความสบายไมได น่ีเราเรียนพ่ีนองท้ังหลายทราบวา 
นิสัยของหลวงตาเปนอยางนั้น การชนะกิเลสจะใหชนะเปนระยะ เปนเปลาะ ๆ เหมือน
อยางเวลาท่ีนําพ่ีนองท้ังหลายเวลาน้ี ไดระยะน้ีแลวคอยเอาใหไดระยะน้ัน ใหเปนเปลาะ ๆ 
ไปอยางนี้ นี่ก็รูสึกจะเปนนิสัยฝงมา แลวเวลามานําพี่นองทั้งหลายมันจึงมีลักษณะอยางนั้น 
น่ีถาแพละแหม วาง้ันเลยนะ  

ทีน้ีเวลาปฏิบัติ มันก็ชนะจนได ความเคียดแคนน้ีเปนความเคียดแคนของธรรม  
เปนเครื่องชนะกิเลสไดเปนอยางดี ไมเหมือนความเคียดแคนของกิเลส ถาความเคียดแคน
ของกิเลสนี้โลกพินาศ เคียดแคนมากเทาไรย่ิงสรางฟนสรางไฟเผากันไดมาก แตความ
เคียดแคนของธรรมใหกิเลสเพื่อจะปราบกิเลสซึ่งเปนตัวขาศึกนี ้ เวลาชนะไปมากนอยเทา
ไร ภูมิใจ ๆ ชนะไปโดยลําดับ ภูมิใจไปโดยลําดับ ถาวันไหนแพแลว วันน้ันนอนไมหลับ
เลยนะ น่ีเปนอยางน้ัน น่ีก็ปฏิบัติเปนอยางน้ันนะ  

พูดถึงเร่ืองเวลากิเลสมันหนา เราเรียงลําดับดูเร่ืองจิตใจของเราเองแหละ ปฏิบัติ
ธรรม เวลามันหนามันแนน กิเลสอะไรน้ีแหม แมนยําหมดเร่ืองกิเลส ตอยทีไรเราหงาย
หมา ๆ เลย ไอหงายธรรมดาเราไมอยากพูด ถาวาหงายหมามันถึงใจ ไมใชเปนเร่ืองหยาบ
โลน พี่นองทั้งหลายอยามาคิดเรื่องนี้นะ ธรรมจะไมคิดแบบโลก ๆ ถึงจะพูดกิริยาเปน
เหมือนโลกก็ตาม แตธรรมจะไมเปนอยางน้ัน ตางกัน เชนอยางวาหงายหมาน่ี คือแบบ
วาหงายไมเปนทา เขาใจไหม ไมมีทาตอสูใด ๆ บาง หงายหมาพอเหมาะกัน ความ
หมายวาอยางน้ัน ไมไดไปหมายหรือวาต่ําทรามอะไรนะ ถาวันไหนมันแพกิเลสแลว ภาวนา
เราสูเปนพัก ๆ ๆ ไป ถาวันไหนชนะกิเลสแลวภูมิใจ ตั้งทาตอไปอีก เอาอีกเรื่อย ๆ นะ  

คิดดูอยางที่พูดใหพี่นองทั้งหลายฟงวา ไปน่ังนํ้าตารวงอยูบนภูเขา ตั้งใจจะไปฟด
กับกิเลสใหมันหงายตกภูเขาไปเลย มันฟาดเราหงายหมาตกภูเขาแลวยังกล้ิงอีกโนน มันก็
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ดีอันหนึ่ง นี่ละที่จับได คือออกอุทานเชียวนะ เคียดแคนใหมันเต็มหัวใจ เคียดแคนใหกิเลส 
ถึงขนาดออกอุทาน เหอ มึงเอากูขนาดน้ีเชียวเหรอ เปนอยูในใจนะ มันไมไดออกมาเปนคํา
พูด มึงเอากูถึงขนาดน้ีเชียวเหรอ คือมันเอาเราจนนํ้าตารวง สูมันไมได พอตั้งสติปบลม
ผล็อย ๆ ไมมีอะไรติดอยูเลยนะ ตั้งเพื่อลม ๆ แพตลอด ๆ เลย ทํายังไงก็สูมันไมได 
เหมือนสูเสือดวยกําปนนั่นเองพูดงาย ๆ ยังเหลือแตหัวใจ เคียดแคนเต็มกําลังถึงขนาดวา 
เหอ มึงเอากูขนาดน้ีเชียวเหรอ เอาละ นั่นตรงที่จะตัดสินกันนะ มึงจะเกงขนาดไหนก็ตาม 
ยังไงมึงตองพังวันหนึ่ง ใหกูถอยกูไมถอย เอา เวลานี้มึงเอากูไดอยางนี้ยอมรับ แตหัวใจไม
ยอมรับ มันจะฟดกัน  

น่ีเราไมลืมนะ มันเปนอยูในหัวใจเรา เราทํามาอยางน้ันน่ีนะ ไปก็ไมมีที่ไหนละที่ลับ
มีด ลับศัสตราวุธ ก็คือหลวงปูมั่น เปนหินลับปญญา ลับอุบายตาง ๆ ไปศึกษาอบรมจาก
ทานมาแลว ไดแลว ไปอีก เอาไปอีก หงายหมาอีก ยังไมลืมนะ โถ มึงยิ่งเกงถึงขนาดนี้เชียว
หรือ  เอานะ เอาอีก ถอยกลับอีก เอาอีกอยูอยางนั้นนะ มันดีอยูอยางหนึ่งที่วามันไมถอย
แบบถอยกรูด ยอมแพไปเลย อันนี้ไมม ีมีแตขยับเรื่อย ถึงแพขนาดไหนก็เคียดแคนเพื่อจะ
สูใหชนะ นี่มันก็เปนนิสัยอันหนึ่งเหมือนกัน ชนะไปโดยลําดับ น่ีผลแหงการเอาจริงเอาจัง 
มีชัยชนะไปเปนลําดับ ๆ  ถาแพแลวถอยกรูดนี้ลมลงไปเลย ไมมีอะไรเหลือ  

น่ีละ เปนของสําคัญนะเร่ืองนํ้าใจ กําลังใจเปนสําคัญมาก อะไรก็ตามถาไมมีกําลังใจ
ผลไมคอยมีเทาที่ควร เปนฝายด ี ไมคอยไดผลเทาที่ควร น่ันละท่ีทานวาโกรธวาแคน เรา
อยาเขาใจวาความโกรธเปนกิเลสอยางเดียวนะ ความโกรธของฝายกิเลสก็มี ความ
โกรธของฝายธรรมก็มีไดเหมือนกัน คือธรรมน้ันโกรธใหกิเลสตัวขาศึก เอาจนชนะ ๆ 
เมื่อความโกรธหมดโดยสิ้นเชิงแลว ทานวา โกธํ ฆตฺวา สุข เสติ ฆาความโกรธไดแลว
อยูเปนสุข น่ัน ผลแหงความโกรธ  ถาเราโกรธ ความโกรธน้ันก็เปนตัวกิเลส เอาเราก็โกรธ 
ฟาดกันนี้ ฆาความโกรธไดแลวอยูเปนสุข โกธํ ฆตฺวา สุข เสติ ฆาความโกรธไดแลวอยูเปน
สุข ทานวาอยางน้ัน  

ไอเรื่องที่วาอะไรก็เปนแตเรื่องกิเลสทั้งหมด ธรรมไมม ี ไมได มีดวยกันทั้งกิเลสทั้ง
ธรรม ความโกรธของกิเลสก็มี ความโกรธของธรรมก็มี แตความโกรธของธรรมเพ่ือ
ฆากิเลส เปนอยางน้ันนะ ความอุตสาหพยายามของธรรมเพ่ือฆากิเลส ความอุตสาห
ของกิเลสเพ่ือฆาตัวเอง และฆาธรรม มันเปนคู ๆ กันอยู แตผูไมปฏิบัติหรือผูไม
พิจารณามันก็ไมเห็นในแงของธรรมของกิเลสท่ีมันมีตางกันอยางไรบาง เชนอยางความ
โกรธอยางนี้ ใครจะไปวาความโกรธเปนธรรม ไมวาใครจะวาโกรธแลวเปนกิเลสท้ังน้ัน ๆ 
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แตเวลามาปฏิบัติน้ี มันจะเห็นข้ึนในตัวเอง โกรธมันเห็นข้ึนในตัวของเราเอง โกรธแคนให
กิเลสน้ี โถ ถึงขนาดกูมึงเลยนะ แลวก็ชนะมันไดดวยอํานาจของความโกรธความแคน มุ
มานะทุกอยางรวมอยูตรงนั้นกันหมด ฟาดจนกิเลสพังเปนระยะ ๆ ไป น่ีความโกรธน้ีเปน
ธรรม จําเอานะ 
 ไมวาอะไรคือแยกไปทางกิเลส แยกมาทางธรรมไดทั้งนั้น ๆ ถาเราพิจารณาเอา
นํามาทําประโยชน ถาไมมอบใหกิเลสเอาไปถลุงเสียอยางเดียว นี่ใหพากันพยายามทุกคน 
ๆ  

แลวน่ีทองคําเราก็ไดเปนระยะ ๆ ไป มาคราวนี้ก็คิดวาจะไดทองคําสัก ๕๐ กิโล 
ระยะนี้ก็ดูได ๔๘ กิโลแลว กอนจะถึงวันกลับ ควรจะได ๕๐ กิโล ใหไดเปนระยะ ๆ ไป ดู
เหมือนวา ๔๘ กิโลแลว ตั้งแตออกจากอุดรไปจันทมาถึงที่นี ่นี้ดูเหมือน ๔๘ กิโล ยังอีก ๒ 
กิโล แลววันท่ี ๒๓ เปนวันกลับ ใน ๓ วันน้ีเปนวันตัดสินทองคํา ๒ กิโล กับการกลับของ
หลวงตาบัว กลับดวยความแพหรือกลับดวยความชนะ จะมอบใหพี่นองทั้งหลายตัดสินให
หลวงตาเองนะ หลวงตาตัดสินตัวเองไมได เพราะเปนผูตองหา ตองเปนผูเหนือนั้นมาตัด
สิน เขาใจเหรอ นี่ได ๔๘ กิโลแลว ตอไปก็ ๕๐  แลวตอเขาไปอีก  

พูดไปตามความหวังของเราที่จะไดแคไหนก็เอาใหเต็มกําลังของเราก็แลวกันนะ  น่ี
หากวาเดือนเมษาฯ น้ี ถาพอที่จะไดทองคําน้ําหนัก ๕๐๐ กิโล มอบคลังหลวง เราก็อยาก
มอบในเวลาน้ัน เพราะเปนรอบท่ีเหมาะสมดวย คือเปนรอบที่เราเริ่มนําออกชวยชาติเดือน
เมษาฯ  ครบรอบน้ี ถาไดทองคํามาอีก ๕๐๐ กิโล เหมาะสมมากทีเดียว อยางนี้แลวไม
ปรารถนามากนักละ เวลาน้ีกําลังปรารถนาอยูใน ๔๘ กิโลเพื่อ ๕๐ กิโล เอาแคน้ีกอนนะ 
ตอไปคอยขยับไปอีก ๆ  

ทองคําเราเปนหัวใจของโลก หัวใจของพี่นองชาวไทยเราอยูที่ทองคําทั้งหมด หลวง
ตาไดพิจารณาเต็มสัดเต็มสวนแลว จึงไดประกาศออกมาใหพี่นองทั้งหลายทราบ อันน้ีเปน
จุดสําคัญมาก  ทั้งความบกพรองและความสมบูรณ ความบกพรองเสียมาก น่ีละเราหนุน
เขาไปใหเปนความสมบูรณ เปนมงคลมาก จึงตองพยายามใหไดในจุดนี้ ไดเปนพัก ๆ ไป 
พอถึง ๑๐ ตันแลว เราพอใจละในทองคํา  

การชวยชาติคราวน้ีเปนคราวท่ีย่ิงใหญมาก เมืองนอกเมืองนาทั่วโลกเขาทราบกัน
หมดวาเมืองไทยเรากําลังชวยตัวเอง มิหนําซํ้าเขายังทราบอีกวา มีพระเปนหัวหนาอยูดวย 
ประชาชนก็คือวงรัฐบาล วงรัฐบาลเคยนํามาแลว ถึงจะไดมากดีมากขนาดไหนก็ตาม เขาก็
เคยชินมาแลว ไมเคยไดยินเหมือนพระนําหนา พระนําหนาเขาเพ่ิงไดยินหนเดียวน้ี เขาก็มา
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จอหลวงตาบัวอยูน่ี ความขายหนาขายตาก็จะมาอยูกับหลวงตาบัว หลวงตาบัวพาพี่นองทั้ง
หลายนําเพื่อใหไดทอง ๑๐ ตัน ฟาดน้ีหงายหมาไปเลย อูย อยาใหไดยินนะ อยาใหหลวง
ตาบัวไดยิน ใหตายเสียกอนถึงไดยินเถอะ เพราะอยูขั้นพอดิบพอดีจริง ๆ  กับกําลังของพี่
นองชาวไทยเรา ๖๒–๖๓ ลานคน  

เวลาน้ีทองคําก็เรียกวาขาดอยู คือไดทองคํามาตั้ง ๕,๖๐๐ กิโลแลวนะ  ท่ีเราจะให
ได ๑๐ ตัน ยังขาดอยูอีก ๔,๔๐๐ กิโล เอาพยายามบึกบึนกันใหได เปนน้ําใจพี่นองชาวไทย
เราแสดงออกเปนความรักชาติเต็มจุดท่ีหมายท่ีเราตองการไว สวนดอลลารเรารูสึกวาจะเบา
ใจอยูแลววาจะไดถึง ๑๐ ลานแหละ กวาทองคําจะไดถึง ๑๐ ตัน คิดวาดอลลารจะได ๑๐ 
ลาน ไมต่ํากวานั้น เพราะดอลลาร ๑๐ ลานมันเบากวาทองคํา ยกงายกวากัน คลองตัวกวา
กัน แตทองคําหนัก กวาจะถึง ๑๐ ตัน คิดวาดอลลารนี้ตองไดถึง ๑๐ ลาน เวลาน้ีก็ ๗ ลาน 
๒ แสนกวาแลว ดอลลารท่ีไดรับเพ่ิมหลังจากการมอบเขาคลังหลวงเรียบรอยแลวน้ัน เวลา
นี้ได ๙๒,๖๐๑ เหรียญ ตอไปก็เขาเปนแสน นี่มัน ๗ ลาน ๒ แสนกวา เด๋ียวน้ีมันคงเขาไป 
๓ แสนแลวละ ดีไมด ี๓ แสนกวา  

น่ีพระเจาพระสงฆ ทานก็รูสึกวาทานเปนทุกขเปนลําบากเหมือนกัน พระสงฆทั่ว
ประเทศไทยหล่ังไหลกันมาดวยความลําบากลําบน เพราะเหตุการณตาง ๆ ท่ีคอยทําลาย 
ชาติศาสนาของเมืองไทยเราใหลมจม เปนมาตลอดอยางนั้น ไมรุนแรงอะไรมากนัก ก็เปน
มาพอใหรําคาญดี ๆ น่ีแหละ มาคราวน้ีรูสึกจะหนักข้ึนกวาทุกคราว จนถึงขนาดวาพระทั่ว
ประเทศไทยผูมีความจงรักภักด ี กราบไหวตอศาสดา พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ
อยางสนิทใจน้ัน ตางองคก็เคลื่อนไหวมาแลว  

วันท่ี ๒๒ ก็จะประชุมที่วัดอโศการาม เรื่องราวอะไรทานจะแสดงออกจากน้ําใจของ
ทาน โดยถือธรรมเปนหลักเกณฑ ทานจะไมแยกแยะ หรือเหยียบยํ่าทําลายธรรมวินัยแตขอ
ใดขอหนึ่งในการแสดงออกในเวลาประชุมนั้น ทานจะแสดงนี้ออกใหบรรดาพี่นองทั้งหลาย
ผูจะฟง ๆ นี้อาจจะออกทางวิทยุในเวลาไหนก็ไดนะ เวลาทานมาอานนะ อาจจะออกทาง
วิทยุ เพราะพระน้ีจะจํานวนไมนอย ทั้งเรียกวาทั่วประเทศไทย ไมไดนิยมถึงธรรมยุต 
มหานิกายนะ ลูกของพระพุทธเจาอันเดียวกันหมดนั้นแหละ เวลาน้ีมารวมกัน ทั้งสอง
นิกายมารวมกัน เพราะเร่ืองน้ีจะถูกทําลาย อยางท่ีทานท้ังหลายเห็นแลวนะ อานมีกี่ขอซึ่ง
เปนตัวทําลายเปนเพชฌฆาต ๆ น้ี กี่ขอที่เขามาอานที่มีคัดคานอะไรกันมา อันนี้จะออก
สนามเลยละ คราวน้ีออกเลย คอยฟงก็แลวกัน 
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อันที่อานมาแลวมันมีกี่ขอของ พ.ร. บ. พ.ร.แบ พ.ร. บีบ นะ  มีกี่ขอ น่ันนะเขาจะ
ยกขึ้นสภา จะเหยียบลงไปทั้งชาติ ท้ังศาสนาในระยะเดียวกัน เพราะทําใหเก่ียวโยงกัน  
แลวลากลงใหจมดวยกัน ผูที่มารื้อฟนนี่ก็จับเขามาดวยกัน เอาอีกเหมือนกัน ทั้งสองเขา
ดวยกัน ที่มาประชุมใหญของพระคราวนี ้แสดงน้ําใจของทานเองออกมา เราไมไปเท่ียวบีบ
บังคับองคไหนทําอะไร ๆ องคไหน ๆ มีแตการปรารภ หรือแสดงเร่ืองราวสูกันฟงในความ
ผิดถูกชั่วดีของทั้งสองอยาง ฝายที่จะทําลายกับฝายที่จะตอตานหรือสงเสริมรักษาออกมา
พิจารณา บรรดาพระสงฆท้ังหลายท่ีไดทราบเร่ืองราวแลว ตางองคก็ตางไดเรียนหลักธรรม
หลักวินัยมาถูกตองเรียบรอยแลว ก็ออกมาดวยกัน นัดกันประชุม ออกมาแสดงความเห็น
เต็มหัวใจตามหลักพุทธศาสนา เรียกวาออกมาอยางเต็มที่ละ คราวนี้จะออก วันท่ี ๒๒ ทาน
จะออกมาแสดงใหเห็น  

นี่คือกําลังของน้ําใจแหงลูกศิษยตถาคตเรา มาแสดงความจงรักภักดีตอองคศาสดา
ท่ีประทานพระโอวาทไวน้ีสมบูรณแบบทุกอยางแลว ไมมีอะไรบกพรองแลว เม่ือไดทราบวา
มีเหตุการณอะไร ๆ ที่จะมาเกี่ยวของ ดวยอํานาจบาตรหลวงอะไรก็แลวแตเถอะ ทางนี้จะ
ออกตานทานกันเลย วาง้ัน พูดตรง ๆ อยางนี้ ควรจะหนัก ๆ ควรเบา ๆ ควรขาดไป คอ
ขาดไปทั้งประเทศ ก็ขาดไปเลย ทําเหยาะ ๆ แหยะ ๆ ไมได ชาติไทยจะจมจริง ๆ ศาสนา
จะจมจริง ๆ ถาตางคนตางอยูเงียบ ๆ ๆ ทางน้ันบืนเขามา ๆ กลืนเขามาน้ีเร่ือย มันหมด
ไป ๆ เจาของสมบัติเหลาน้ันหลับครอก ๆ ใชไมไดวางั้นเลย  

น่ีละเหตุการณท่ีมันจะรับกันตามน้ี กระเทือนไปทางรัฐบาลทางไหนก็เอา พระสงฆ
เราเปนประธานอันใหญหลวงท่ัวประเทศไทย จะมารวมกันแสดงออก เทาน้ันละเร่ืองราว 
ทานท้ังหลายก็จะทราบ น่ีเปนเจตนาท่ีบริสุทธ์ิของพระท้ังหลายท่ีมาคราวน้ี เพื่อปกปอง
พระพุทธศาสนา และชาติไทยเราในงานอันเดียวกันน้ี เพราะเรื่องอันนี้มันเกี่ยวโยงกันหมด 
เก่ียวโยงท้ังศาสนา เกี่ยวโยงทั้งชาต ิถาวาจมก็วาเอาใหจมทั้งสอง ตานทานหรือฟนฟ ู  เอา
ทั้งสองอีกเหมือนกัน กรุณาทราบไวตามน้ี 

น่ีพูดใหพ่ีนองท้ังหลายทราบไวเทาน้ันเองนะ ตอจากนี้จะใหศีลใหพรก็เลิกกัน 
 (โยม : ภาวนาจนเวทนาดับสนิท แตมีคนมาเรียกเจาคะ) น่ังภาวนาเปนยังไง เร่ิมตน
ใหฟงหนอย มันนาฟงไหม (เร่ิมตนเวทนามากเลยเจาคะ ๒ ชั่วโมงกวา เลยหลุดเวทนา ไม
มีตัวตนเลยเจาคะ) กอนที่จะไมมีตัวตนเปนยังไง (มันเวทนามากเลยคะ มันเจ็บปวด) จนถึง
เปนความสลบไปเลย (ไมถึงสลบเจาคะ พอมันหลุดแลวมันจะน่ิงไปเลยเจาคะ) ใหวาง้ันซิ ก็
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น่ีมันเคยผานสนามรบเหลาน้ีมาแลว (มันติ๊งใหไดยินเลยนะคะ ดับเงียบสนิทไมมีตัวตน) 
แลวรางกายหายเงียบเลย (แตรู) ความรูไมลบ เพราะความรูไมเคยตายก็บอกแลว หากพูด
อะไรไมไดนะความรูนี ้เมื่อไมเกี่ยวกับอะไรแลวเราจะพูดไดแตวาสักแตวา จะไมใชสักแตวา
แบบไมมีคุณคาราคานะ คือแยกออกจากนั้นอีกนิดหนึ่ง ไมได ผิดจากความจริง สักแตวา
ปรากฏ คือความรูน่ันปรากฏ คือละเอียดขนาดนั้น เราจะพูดใหเดนกวาน้ันไมได เด๋ียวจะ
เปนสองเปนสามไป 

(แตมีคนมาเรียกเจาคะ เขาจะบาปไหมเจาคะ) บาปบุญยังไงเราจะคอยตัดสินให 
(เวลามาภาวนาทีหลัง ใจมันพะวงเจาคะ ใจมันจะนึกอยูเรื่อย) นึกอะไร (นึกวาทําไมไมนา
มาเรียกเลยเจาคะ) ไปหาเปนบาไปแลวอะไร เราคอยจะเอาเหตุเอาผล เอาวาไป มีหนเดียว
เทาน้ันเหรอ (ท่ีดับสนิทจะมีหนเดียวเจาคะ) ใหพิจารณาลงปจจุบัน ไมตองกลัวเรื่องตาย
เรื่องเปนอะไร ไมตองกลัว ใหดูทุกขดวยความรูของเรานั้น (คะ ในบางคร้ังตัวจะใหญมาก 
ใหญเทาภูเขาเลยเจาคะ) ใหญกวาน้ันก็ใหญ เราเคยมาหมดแลว เอาพูดไป อะไรมันก็รูไป
หมด ไมใชคุย ก็มันผานมาหมดแลว นอกจากอะไรไมมาสัมผัสก็ไมดึงออกมารับกันเทานั้น
เอง (บางคร้ังเหมือนมีมาวูบมาชนแรง ๆ ) แลวหมามาดวยกันไหม (ไมมีอะไร แตเหมือน
แบบวูบมาชนจะหงายหลังเจาคะ) หมีมาชน แลวหมามากัดเขาไป สักเด๋ียวก็เผน สักเดี๋ยวก็
ภาวนาไมได น่ันตรงน้ัน เราถามจุดตรงน้ัน มีแตคอยจะออน 
 ฟงยอ ๆ นะ อยาฟงมาก เราจะพูดใหฟงยอ ๆ ทุกขเวทนามามากขนาดไหน เอา
ซักมันไลมันอยูในทุกขเวทนา อยาตองการใหมันหายนะ มันจะทุกขมากทุกขนอยเอา เปน
ความจริงอันหนึ่งของกองทุกข เราไมตองไปเสริมไปตัดมันออก อยากใหมันหายเทาไรย่ิง
ทวีนะความทุกข ถาเราอยากใหหายเทาไรย่ิงทวีรุนแรง ความอยากน้ันเปนกิเลสอันหน่ึง 
เพราะฉะน้ันเวลามันทุกขมาก ๆ ทุกขตรงไหน ใครเปนทุกข ไลเขาไปตรงนั้น อันไหนเปน
ทุกข มันจะหนักกวาเพื่อนอยูคือจุดไหน จุดน้ีเปนทุกขเหรอ สมมุติวาหนัง เน้ือ เอ็น 
กระดูก อะไรเปนทุกข ไลเขาไป ถาวาหนังเปนทุกข ทุกขดับไปแลวทําไมหนังจึงมีอยู  

ถามันเปนอันเดียวกัน แลวเน้ือ เอ็น กระดูก เวลาทุกขดับไปแลว ทําไมเน้ือ เอ็น 
กระดูก รางกายของเราทั้งหมดจึงมีอยู ถามันเปนอันเดียวกัน มันไมใชอันเดียวกัน น่ีเรียก
วาทางดานปญญา ซักกันอยูนั้นไมใหออกนะ หมุนติ้ว ทุกขมากเทาไร สติปญญายิ่งหมุน
เปนธรรมจักรไปเลย เราจะทนเอาเฉย ๆ ไมใชทาง ไมถูก ตองใชดวยปญญา ทนเอา ตายก็
ตาย ตายดวยความพินิจพิจารณาตลอดเวลา ซักเขาไป มันทุกขมากเทาไรยิ่งหมุนเขาไป สติ
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ปญญา สักเด๋ียวก็จับความจริงได คราวน้ีมันก็เวิกออกเลย จิตก็ลงผึงเลย น่ันหายเงียบ 
ความทุกขทั้งหลายที่เผารางอยูนี่เหมือนกับไฟมาเผาขอนซุง เราเปนเหมือนขอนซุง 
ทุกขเวทนาเปนเหมือนไฟเผา ดับวูบหมด น่ีประการหน่ึง แตมันตองเปนเองนะ  เราไป
แตงไมได ใหเปนเองโดยหลักธรรมชาต ิ เม่ือมันเปนแลว เราก็นํามาพูดได แตเราไปตก
แตงมันไมไดเวลานั้น 

อีกอยางหนึ่ง เวลามันพิจารณารอบหมดแลว ทีนี้ตางอันตางจริงไปหมด ไมมา
กระทบกัน ทุกขมากนอยเพียงไรก็เหมือนทุกขอยูภูเขาลูกนูน เรายืนดูทุกขอยูนั่น มันไมเขา
มาถึงใจ ไมกระเทือนใจ นี้ตางอันตางจริงอยูอยางงั้น รางกายทุกสวนก็ตางอันตางจริง ทุกข
ก็เปนของมันตางอันตางจริง จิตก็เปนจิต ตางอันตางจริงแลวไมกระทบกัน จากนั้นจิตก็
แนวลง แตไมแบบท่ีวาพรึบนะ มันตางกัน แนวลง ปลอยหมดเลย น่ีอันหน่ึง แลวเปนผล
เลิศเลอเหมือนกัน อาการที่ลงตางกัน เมื่อลงถึงที่แลวผลเหมือนกัน มันเปนยังไงก็ใหเปน
อยางงั้น เราอยาไปตกแตงมัน หรืออยากใหเปนอยางงั้นอีก อยากใหเปนอยางนี ้ ไมไดนะ
ผิด  

น่ีเร่ืองรบกับทุกขเวทนา หลวงตาไดเปนมาแลว ทานทั้งหลายเชื่อหรือไมเชื่อก็ตาม 
นี่เคยพูดใหฟงแลว ภาวนาตลอดรุง ๆ  ถึง ๙ คืน ๑๐ คืน เวนสองคืนบาง สามคืนบาง น่ี
คืนเดียวก็ยังไมไดเรื่อง ได ๒ ชั่วโมง เราฟาด ๑๒ ชั่วโมง ๑๓ ชั่วโมง จนกระทั่งกนแตก 
แตกเลอะ เอามาพูดอะไรขี้ปะติ๋วนี่ ทีน้ีเวลาคุยเข่ียขุดคนกัน มันก็เต็มเหนี่ยวของมันนั่น
แหละ ทุกขมากเทาไร สติปญญายิ่งหมุนติ้ว ๆ ทันกับเหตุการณแลวลงพรึบเลย น่ีเรียกวา
ธรรมแกกิเลส ความหลงทุกขก็เปนกิเลสอันหน่ึง ทุกขมันเปนของจริงอันหน่ึง แตความ
ไปหลงมันนะซิ ไปแบกทุกขเขามาเปนกิเลสประเภทหน่ึง เวลามันรูแลวก็ลง ตอไปมันก็
มั่นคงจิตใจ จะเปนจะตายก็เถอะ จะเอาความจริงน้ีใหได ทีน้ีก็เปนพยานอยางใหญหลวง 
มันจะทุกขขนาดไหนไมเลยตาย เอาตรงน้ัน เอาตายครอบเอาไว ไมเลยตาย เวลายังไมตาย
จะพิจารณาใหรูหมด  

จําเอานะ เอาละไมพูดมาก ไปพิจารณา ใหภาวนาอีก อยาไปถือสัญญาอารมณ
ความทุกขยากลําบากในการพิจารณามาเปนอารมณไมไดนะ ตองลงปจจุบัน เราอยากได
เห็นเวลาท่ีวาจิตมันลงน่ี สําหรับเราเองน่ังตลอดรุงทุกคืน ไดทุกคืน ธรรมอัศจรรยท่ีวาน่ี 
เปนแตเพียงวาลงชาหรือเร็วตางกัน ถาวันไหนจิตพิจารณาเกาะไมติดสนิทด ี วันน้ันชา ถา
วันไหนจับติดปบ พุง ๆ เดี๋ยวก็พุงเลย เร็วอยางน้ี ลุกขึ้นมาเดินไปไดเลย ถาอยางนี้นะ  



 ๙

ถาแบบท่ีวาฟดกันเสียจนเต็มเหน่ียว ลมลุกคลุกคลานจะสลบไสล จนกระทั่งถึง
เวลาลุกแลว ตองไดจับขาดึงออกนะ มันตายหมดแลว สวนน้ียังดี สวนน้ีตายหมด จับน้ีไมรู
เร่ืองเลย เปนทอนไมทอนฟน ลุกไมไดนะ ลุกลมตูมเลย ลมไปแลวขาใดก็ขานั้นอยูงั้น มัน
ไมกระดุกกระดิก เราตองจับขาดึงออก ทีน้ีเวลาเรารูเร่ืองมันเรียกวาวิชาน้ีจบ พอวันน้ีเรารู
แลววาทุกขมากที่สุดนี้ การลุกนี้จะตองลุกแบบมีสติปญญารักษาตัว พอจะลุกเราก็จับขานี้
วางออก นูนฟงซ ิ ขาไมรูเร่ืองนะ มันตายหมดแลว วางแลวตองกําหนด ถาหากวาเรา
กระดิก ๆ ไดอยางนี้แสดงวาตอไปนี้มันจะลุกได  

ถากําหนดกระดิกดูยังเฉยนี้ อยาไปฝนนะ ฝนลมเลย ตองกําหนดดูจนกระทั่ง
กําหนดกระดิกนิ้วเทาอะไรๆ ได คูลองด ู เหยียดลองดู ไดแลวลุกได ถาไมอยางนั้นอยาลุก 
ลุกลมตูมเลย  ไมมีทานะ นี่วิธีการปฏิบัติทุกขหรือไมทุกข เคยพิจารณามาแลว พอมาพูดนี้
มันเขาใจหมดน่ันแหละ ฟงซิพิจารณามาสักเทาไรแลว นอกจากไมพูดเทานั้น เมื่อไมมีเหตุ
ก็ไมพูด ถามีเหตุก็พูดไดทันทีเลย สําหรับนิสัยเราเปนนิสัยอยางวา คือมันตองผาดโผน 
เรียกวา เหลือตายแลวคอยยังเปนคนมา  

ถาธรรมดาน้ีไมไดนะในข้ันเหลาน้ี แตถึงขั้นมันเปนอัตโนมัติของมันแลว อันนั้น
เปนอีกขั้นหนึ่ง ข้ันท่ีกําลังฟดกําลังเหว่ียงน้ีหนักมากท่ีสุดในข้ันเหลาน้ีแหละ พอเลยจากนั้น
ไปแลว ไปถึงขั้นอัตโนมัติมันหมุนไปเอง แกกิเลสไปเอง ๆ แลวความเพียรน้ีไดร้ังเอาไว ที่
จะไดหนุนใหเปนความเพียรไมมี นอกจากมันจะเลยเถิด คือความเพียรกลา หมุนตลอด ๆ 
ถึงไมไดหลับไดนอน กลางค่ํากลางคืน กลางวันก็มีคือนอนไมหลับ หมุนตลอด ตีตอยกัน
ตลอดระหวางกิเลสกับธรรม นี่เรียกวาอัตโนมัต ิ ถึงขั้นอัตโนมัตินี้แลวจากอัตโนมัตินี้แลว 
เชื่อมเขาไปมหาสติ มหาปญญา อันนี้ยิ่งละเอียดมากนะ  

พอเขาถึงมหาสติ มหาปญญา คือสติปญญาอัตโนมัตินี่เรียกวามันยังเปนคลื่น ๆ อยู 
มันจะเร็วขนาดไหนก็มีลักษณะเปนคลื่น ๆ พอกาวเขาสูมหาสติ มหาปญญาแลวราบเรียบ
ไปเลย ทีนี้ซึมซาบ ถาวาปญญาก็ซึมซาบไปเลย ๆ ไมมีคลื่น นี่ละเอียดตางกัน การปฏิบัติ
ธรรมพระพุทธเจาหาที่ตองติไมไดแลว ขอใหปฏิบัติตามเถอะนะ เอาละแคน้ี  
 

อานและฟงธรรมเทศนาหลวงตา วันตอวัน ไดที่ 
www.Luangta.com or www.Luangta.or.th 

 


