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มีแตแบบตอยกับใหน้ํา
กอนจังหัน
พระเราฉันเสร็จแลวไมมีธุระอะไร มีแตทํางานของพระ งานของพระคือเดิน
จงกรมนั่งสมาธิภาวนา จําใหดีตรงนี้ งานอื่นหากจะแทรกเขามาดวยความจําเปนเรา
บอกเอง หากไมไดบอกก็เรียกวางานประจําตัว คือเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา อยามา
เดนๆ ดานๆ นะ มองดูมันขวางตาๆ อยู ทนเอานะเราทนเอา มาเกงกางอยางนี้ไมได
นะ นักฆากิเลสเดนๆ ดานๆ ไมไดนะ มองดูมันมีอยูสองอยาง อยางหนึ่งตอยกัน อยาง
หนึ่งใหน้ํา นักมวยเขา อยางหนึ่งตอยกัน อยางหนึ่งใหน้ําเพื่อจะตอย จําอันนี้ใหดี มัน
ทนไมไหวแลวนะกับหมูกับเพื่อน เดนๆ ดานๆ ดูอะไรดูไมไดนะ ตองใชหูหนวกตา
บอดอยูกับหมูกับเพื่อน นี่เอาจริงนะไมไดพูดเลนๆ อะไรๆ มีแตแบบตอยกับใหน้ําๆ
ตลอด จะมาเกงๆ กางไมไดนะ กิเลสไมใชของเลน ไมจริงไมจังไมได เอาละใหพร
หลังจังหัน
ปนี้เปลี่ยนมาก ธาตุตางๆ ของรางกายรูสึกวาเปลี่ยนๆ กําลังลดลง พูดตะกี้นี้ได
ยินกันหรือเปลา ทาใหน้ํา ทาตอย นั่นละผูปฏิบัติธรรมจริงๆ มองดูอาการกําลังใหน้ํา
กําลังตอย นี่ละกิเลสเกงไหม ตองเอาลงขนาดนั้นละ เราไดอานประวัติของครูบา
อาจารย โอ ไมใชเลนๆ นะ แตละองคๆ ทีอ่ ัฐมิ ากลายเปนพระธาตุใหเราทั้งหลายได
กราบไหวอยูในปจจุบันนี้ มีแตอยางวาละองคไหนๆ ไมขนาดนั้นไมไดละกิเลส โธ
เหนียวจริงๆ กิเลส ระยะปจจุบันนี้ก็คือหลวงปูม ั่น มาระยะนี้มีพระที่ทา นตายไปแลว
เผาศพทานอัฐิกลายเปนพระธาตุๆ มีอยูเยอะนะ ชวงหลวงปูมั่นเรามานี่
อยางทานเสถียรทานไปอยูทางติดตอกับพมา รูปของทานมีอยูนี้ องคนี้ก็นาชม
ทราบวาเปนคนอุดร เกิดทีอ่ ุดร แลวไปอยางไรไปถึงพมา ก็มีประวัติของทานอยู
เหมือนกันยอๆ วาเกิดที่อุดร องคนี้ก็หนักมากเหมือนกัน ทานบอกลวงหนาไวเลยวา
ผมตายนี้อัฐจิ ะกลายเปนพระธาตุโดยถายเดียว และจะมีลักษณะแปลกๆ ทานวาอยาง
นั้น เวลาทานตายเปนอยางนั้นจริงๆ อัฐิของทานกลายเปนพระธาตุแลวมีลักษณะ
แปลกๆ พรรษาทานไมไดแก พรรษาออน แตใจนี้เด็ดองคหนึ่ง เด็ดมากทีเดียว เราไป
อานดูแลว เฮอ อยางนี้ซลิ ูกศิษยตถาคต
เราก็วาเราเกงองคหนึ่ง แตแลวครูบาอาจารยทั้งหลายเหยียบหัวเราไป เพื่อนฝูง
เหยียบหัวเราไป เราถอยกรูด เดี๋ยวนี้เราถอยกรูดนะ ทําความเพียรหมูเพื่อนเกง แลว
องคไหนทีอ่ อกมาอัฐิกลายเปนพระธาตุๆ มีแตลักษณะนี้ละทุกวันนี้ บอกกําลังใหน้ํา

๒
กําลังตอย ทานผูที่จะอัฐิกลายเปนพระธาตุ พวกเรานี้มันพวกมองไปกําลังหามลงเปล
อันหนึ่งตายแลวกําลังจะเผา อันหนึ่งกําลังหามลงเปล พวกเรานี่พวกหามลงเปล เอามา
เทียบ
ทานเสถียรนี้เกงองคหนึ่ง ทางความเพียรเกงมากเชียว ฟงครูบาอาจารยองค
ไหนเลาใหฟงนี้ แหม นาเคารพบูชานาชมเชยสรรเสริญ ที่วาเหลานี้แหละอัฐิของทาน
กลายเปนพระธาตุๆ ทัง้ นั้น กอนอัฐิจะกลายเปนพระธาตุประกาศตนเปนพระอรหันต
พูดงายๆ ถาลงอัฐิกลายเปนพระธาตุประกาศอยางโจงแจงนะ เปนอยางนั้นความเพียร
ทาน ไปคนละแบบๆ วิธีการฝกทรมานตน แลวแตอุบายวิธีของใครจะคิดไดแงไหนๆ
ฝกทรมานฆากิเลส หากมีคนละแงละมุมไปตามนิสัย ใครฉลาดทางไหนๆ ที่จะแกดัด
ตัวเอง
วัดปาบานตาดนี่วัดหามลงเปล วัดปาบานตาดควันตลบจรดเมฆที่ตายแลวเผา
ไปแลวก็มี กําลังหามลงเปลไปก็มี วัดปาบานตาดมีแตอยางนั้นละ ควันตลบหมูเมฆนูน
นั่นเผาแลวนั่น ผูที่ยังไมเผากําลังหามลงเปลไปกิเลสฟาดมัน เอาจนควันตลบเมฆไป
ตายสูกิเลสไมได ที่หามลงเปลก็กําลังสลบ เปนอยางนั้นนะสูกิเลสไมไดๆ อยูอยางนั้น
องคไหนนาเราลืมเสีย ใหเพื่อนเอาเชือกมามัด.นั่งทาไหนก็ทานั้นละสามวันถึง
ใหเพื่อนมาแกเชือกมัดออก มัดทางนี้ๆ ไมใหกระดุกกระดิกไปไหนเลยสามวัน อันนี้
ทรมาน จิตเวลามันทุกขมากๆ มันก็ไดอุบาย จิตไดกําลังมากมาย นั่นเห็นไหมละ คือจิต
เวลามันจะเปนจะตายจนตรอกจนมุมมันไมไดโงนะ มันดิ้นหาเหตุหาผลแกตัวเองไปจน
ได องคนกี้ ็เอาเชือกมัดแขนเอาไวไมใหเอาออกสามวันถึงจะไปแกเชือกก็มี อานดู
ประวัติของหมูเพื่อนนาดูอยูนะ เกงมาก
นี่เราพูดขั้นตอนฟดกันแบบลมลุกคลุกคลานขึ้นไป แบบนี้หนักมากอยางหนึ่ง ที
นี้พอกาวเขาสูสติปญญาอัตโนมัติแลวนี้ไปอีกแบบหนึ่ง ไมใชจะเปนอยางนี้ตลอดไป
พอธรรมมีกาํ ลังสติปญญามีกําลังทีนี้มองไปที่ไหนมีแตฆากิเลส นั่นเห็นไหม นี่ละถึงขั้น
สติปญญาทางธรรมะมีกําลัง มองไปที่ไหนมีแตเรื่องฆากิเลสๆ เวลาอยูในขั้นลมลุก
คลุกคลานมองไปที่ไหนมีแตกิเลสฆาคนฆาพระ เปนอยางนั้นละ พอถึงขัน้ นั้นแลวทีนี้มี
แตฆากิเลส ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธกับอะไรพิจารณาปบๆ แกกิเลส อานประวัติ
ของครูบาอาจารยหลายองคๆ เปนคนละแบบๆๆ เราอานดูนาชม
เมื่อคืนนี้ก็นอนไมหลับ มันหากเปนของมันธาตุขันธเดี๋ยวนี้ จิตใจไมไปไหน จิต
ก็อยูกับตัว แตธาตุขันธมันดีดมันดิน้ ของมันตางหาก นอนไมหลับ ธรรมดาคนนอนไม
หลับจิตตองวาวุนขุนมัวคิดนูนคิดนี้ยุงถึงขนาดนอนไมหลับ อันนี้ไมเปน จิตก็เปนจิต
ธรรมดาไมยุงกับอะไร แตธาตุขันธมนั หากเปนของมันอยางนั้น มันนอนไมหลับเอาเลย
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จิตเวลามันจะเปน เรื่องธาตุเรื่องขันธลวนๆ คอเปนอยางไรวันนี้พูดไมออกนะ เสียงไม
มี ทุกวันนี้วัดวาอาวาสคือสวมคือถาน พระเณรเราคือมูตรคือคูถเต็มอยูในสวมในถาน
มันไมไดเปนวัดเหมือนครั้งพุทธกาลนะ ครั้งนั้นองคไหนออกไปแลว แมพระราชามหา
กษัตริยออกไปก็ฟดกันเลยแบบเดียวกัน ไมสนใจกับทุกสิ่งทุกอยางทีเ่ คยเสวยอยูใน
พระราชวัง มีอะไรๆ พอชีวิตใหเปนไปๆ เทานั้น ทานไมมองหลังนะ มีแตพุงๆ
ขางหนาฆากิเลส ออกมาเปนสาวกของพวกเรากราบไหวทุกวันนี้ พูดเสียงไมออกวันนี้
คอแหบอยูขางใน วันนี้เอาเทานั้นละ
(เครื่องมือตาที่หลวงตาไดเมตตาโรงพยาบาลตางๆ ไปแลวรวมทั้งหมด ๒๓
แหง รวมเงินทั้งสิ้น ๑๘๕,๕๒๐,๐๐๐ บาท) ก็หาเงินมาชวยโลก มีเทาไรออกหมดเลยๆ
ที่นี่ไมเก็บ บอกแลววาไมเก็บๆ มีเทาไรออกหมดๆ เงินเรานี้ไมเคยเก็บแตไหนแตไรมา
ตั้งแตสรางวัดปาบานตาด ไมเคยเก็บ มีแตจายตลอดชวยโลก ตองเปนพันๆ ลานหรือ
หมื่นลานนะ ถาจะเก็บก็พันๆ หรือหมื่นๆ ลาน แตนี้ไมเก็บ ออกหมดเลย เราก็
พยายามชวยที่สุดแลวชวยชาติไทยของเรา ทางศาสนาก็ชวยเต็มเหนี่ยว ทางบานเมืองก็
ชวยเต็มเหนี่ยวเหมือนกัน ไมมีฝายไหนจะยิ่งหยอนกวากันนะชวย ชวยขนาดนั้นละ วัด
นี้ไมเก็บเงิน ออกหมดเลย มีแตชวยโลกทั้งนั้น
ทองคําไดเทาไรแลว (๑๑,๗๐๕ กิโลกรัม) นั่นละที่พาพี่นองนําทองคําเขาคลัง
หลวง เพราะเราไปดูทองคําในนั้นแลว หัวหนาธนาคารชาติเขานิมนตเราไปดู วันนั้น
เปนวันที่เราไปมอบทองคํากับดอลลาร เขาก็เห็นวาฤกษงามยามดี พอเทศนจบลงเขาก็
นิมนตเราไปดู วาในคลังหลวงนี้ไดมาดูสองทานเทานั้นละ ใครบางละ สมเด็จพระเทพ
กับเรา เขานิมนตเราไปดูเราก็รูทันที ดูจริงๆ แลวก็ไปถามกัน ไดความชัดเจนวาทองคํา
นี้มีนอยมาก เพราะฉะนั้นจึงรองปางๆ ขึ้นมาตอนนั้นแหละจนกระทั่งวันนี้
นี่ก็ไดตงั้ หมืน่ กวาทองคํา ๑๑,๗๐๕ กิโล ทองคําที่พี่นองทั้งหลายนําเขาคลัง
หลวงตั้ง ๑๑,๗๐๕ กิโล มากอยูนะ ถาไมไดหาเดี๋ยวนี้ก็ไมมีทางไดเลยละ ตายทิ้ง
เปลาๆ นี่ก็ไดตั้งหมื่นกวากิโล...ทองคํา สวนดอลลารไดเขาเพียง ๑๐ ลาน ๒ แสน
ตอจากนั้นมาดอลลารไมไดเขานะ คือเงินไทยออกชวยโลกไมพอ ตอนที่เราเทศนาวา
การเงินมันก็มาๆ ไดออกชวย ทีนี้พอเราหยุดเทศนแลวเงินก็รอยหรอลงไป แตผูที่มา
ขอมันไมรอยหรอ มากขึ้นทุกวัน จําเปนตองไปลากเอาเงินดอลลารไปกับเงินไทยชวย
ชาติบานเมือง
สวนทองคํารอยทั้งรอยใครมาแตะไมได เราไมเหมือนใครนะพูดอะไรเปนอัน
นั้นเลย ทองคํานี้รอยทั้งรอยไมใหออกไปไหนเลย เขาเรื่อยๆ สวนดอลลารนี้ออกไปกับ
เงินไทยไปชวยชาติบานเมืองนั้นแหละไมใชอะไร เลยไมไดเขา เดี๋ยวนี้ดอลลารไมไดเขา
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นะ เขาเพียง ๑๐ ลาน ๒ แสนกวาดอลล นอกนั้นมาทางเงินไทยหมด เวนแตทองคํา
สําหรับทองคํานี้รอยทั้งรอยไมใหไปไหนเลยเปนอันขาด
เราเปนผูสั่งการสั่งงานเอง
ทานทั้งหลายเชื่อหรือไมเชื่อก็ตามความบริสุทธิ์ของเรา เราสอนโลกดวยความบริสุทธิ์ใจ
ทุกอยาง มีเมตตาธรรมครอบๆๆ ตลอด ที่จะมีหลุดมีลอยไปไหนไมมี บอกตรงๆ เลย
เราเปนผูควบคุมเองทั้งหมด เราก็พยายามชวยชาติอยางนี้ละ ทางศาสนาก็เทศนสอน
โลกเทาไร สักกี่สถานีออกวิทยุ สวนมากมีแตเทศนของเรานะออก นี่สวนศาสนา สวน
ทางโลกก็วัตถุเงินทองละเขาตลอด เอาละที่นี่นะ ไปละ
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

