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สุดกําลังที่ชวยตัวเองและชวยโลก
แมวที่เขามาอาศัยกินในวัดนี้เราจับไปปลอยไมตา่ํ กวารอยตัวนะ อาว จริงๆ เมื่อ
วานนี้ค่ําๆ เราเดินจงกรมอยูแลวมองไปทางเขาจงกรมเสนใน เราเดินจงกรมอยูกุฏพิ กั
ลาง มันเปนทางเขาไปนั้น เห็นแมวมันดอมๆ อาว มันจะเอาอะไรนี่นะแมวตัวนี้ เราควา
อะไรโยนไปมันยังไมสนใจ ดอมๆ แสดงวามันเห็นอะไรแลว มันไมสนใจ สักเดี๋ยวคาบ
สัตวออกมาตัวเทานกเขา คาบมาจากนั้น วันนี้จึงไดบอกพระใหพิจารณาจับแมวกัน โห
เปนรอยตัวแลวนะไมใชนอยๆ ถามันเขามาเปนอยางนี้แหละ สัตวตายพินาศ ไมมีคําวา
อิ่มวาหิวนะ พอเจอนี้ดอ มใสเลย ไดก็เอา ไมไดขึ้นอยูกับความหิวโดยถายเดียว เมื่อ
วานนี้เดินจงกรมเห็นมันดอมๆ มันมองเห็นอะไรแลวดูลักษณะมัน เราก็รีบไปเอาอะไร
ขางบนกุฏิฟาดไป มันไมสนใจ สักเดี๋ยวคาบสัตวตัวหนึ่งออกมา ดูเทานกเขา อาจจะเปน
ไกเขาจะขึ้นคอนนอนตอนนั้นละ
จึงตองไดจับออกไป เปนรอยแลวนะแมว ไมใชนอยๆ ตั้งแตมาสรางวัดจับ
ออกไปเรื่อย จับตัวไหนก็เรียกวาเนรเทศเลย ไมไดกลับมาอีก คือใครไปก็ฝากเขาไป
เชนเอาไปปลอยหนองคายบาง เขามาจังหันพวกหนองคายฝากเขาไป สกลนครบาง จับ
ไปปลอยหลายจังหวัด แมวถาเขามาแลวแลวละไมออก ก็มันมีสัตวกนิ เต็ม เมื่อวานเห็น
มันคาบสัตวตัวหนึ่งออกมาตัวเทานกเขา ไกมันจะขึ้นคอนนอน มันก็ไปดอมเอา
เราอยูในวัดนี้ตาเหมือนตาทั้งหลายก็จริง หูเหมือนหูทั้งหลาย แตมันตางกันที่
มันสอดมันแทรกอยูภายใน เรื่องวาสติวาปญญาเหมือนวามันเปนเองของมัน ปบอะไรนี้
มันจะสอดแทรกเขาไปๆๆ ไมใชมองเห็นเฉยๆ เซอๆ ซาๆ มันหากเปนของมันเอง วัด
นี่เหมือนกันเลี้ยงหมาไวนี้กี่ตัว ตัวไหนมีนิสัยอยางไรๆ อานออกหมด โอ หมาก็มีนสิ ัย
เหมือนคนนะ คนมีนิสัยอยางไรๆ อยูกันไปปดไมอยู นิสัยมันติดอยูกับคน ปดไมอยู รู
นิสัยจนไดละ สัตวอยูในนี้หมาก็เหมือนกันมีหลายตัว ตัวไหนมีนิสัยอยางไร มันหาก
เปนของมันเอง จะวาสังเกตไมสงั เกตมันก็เปนของมันเองอีกละ
นี่จะพยายามจับเอาแมวตัวนี้ออกไปใหได บอกพระแลวบอกทานสุดใจแลว ให
พยายามจับ ไมอยางนัน้ สัตวในนี้จะฉิบหายหมด มันไมไดขึ้นอยูกับความหิวความอิ่ม
นะ พอเจอปบ นี้จองมองปบเขาเลย อยางนั้นละ เมื่อวานเห็นชัดๆ เราโยนอะไรไปใสมัน
เราอยูกุฏิเห็นลักษณะมันดอมๆ แสดงวามันเห็นอะไรแลว อาว นี่มันเห็นอะไร รีบไป
ควาอะไรโยนไป มันยังดอมตลอด สักเดี๋ยวคาบสัตวตัวหนึ่งออกมาเทานกเขา นาจะเปน
ลูกไก คาบวิ่งไปนูน นี่กต็ องเอาไปปลอย พวกแมวกี่ตัวเอาไปปลอยเรื่อย ตัวนี้สีดํา
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พวกงู งูสงิ มีอยูสองตัว ตัวผูตัวเมียตัวขนาดเดียวกัน แตเล็กกวานี้สักหนอย ไป
ดวยกันเปนคูกันไป เราเดินจงกรมเขาไมเห็นเรา เราเดินจงกรมแลวเขามา เราอยูสูง
กวาเขา เขาก็ไปของเขา งูสิงเทานิ้วมือนี้จับเอาไปปลอยๆ งูสิงไมคอยเปนภัย ไมเปน
พิษ งูอยางอื่นจับหมด แตกอนวัดนี้งูนอยเมื่อไร งูมาก แลวเอาไปหมด พยายามจับ
จงอางนี้ดูเหมือนจับไปได ๗ ตัว งูเหาเหลานี้จับ สามเหลี่ยมเขาเรียกทําทานจับไป
จงอางไดมากกวาเพื่อน
แตกอนทีเดียวเราไมสนใจกับงูนะ ยั้วเยี้ยๆ ในวัด มันยังไมมีคนเขามาเกี่ยวของ
มาก ครั้นตอมามีผูมีคนเขามาเกี่ยวของ มีเด็กเล็กเด็กนอยอะไรทําใหคิด เลยตองจับงู
ไปปลอย ไมง้นั จะเปนอันตรายตอพวกนี้ละ ปลอยหมดงู จับไปปลอยหมด เพราะคน
เพนพานๆ งูสิงไมเปนพิษเปนภัย แลวกลัวคนดวย เปนงูที่กลัวคน วิ่งปดเลย แตงูอยาง
อื่นไมคอยกลัวนะ ยิ่งงูเหาแลวไมกลัว ขูใสเราฟอๆ งูจงอางก็ยังกลัว งูสงิ นี่เปรียว-เร็ว
ในวัดมีสัตวมากเพราะไมมีใครทําลาย เลี้ยงดูมนั ก็แพรพันธุอ อกไป กระจายออกไป
มาก พวกกระจงเยอะ กระจงอยูในวัดเยอะ
ตั้งแตวันมาจากกรุงเทพฯไมสบายเลย เปนอะไรก็ไมรู ตั้งแตวันมาถึงเริ่มเปน
อยางเมื่อวานนี้ตอนเชาจนถึงค่ําเมื่อวาน มันอะไร อยูๆ ก็อาเจียนออกมาเชาวานนี้
เพราะฉะนั้นจึงฉันจังหันไมได ระบมหมดทั้งตัวเมื่อวาน พอออกฉันจังหันจากนี้แลวไป
นอนเลย เที่ยงถึงออกมา วันนี้คอยเบา เบาหนอยวันนี้ ไปติดอะไรมาก็ไมรู ตั้งแตมา
จากกรุงเทพฯเริ่มปวย พอตกกลางคืนก็เปนทั้งคืน หากจับตัวไมไดมันเปนไขหรือเปน
อะไร ระบมหมด อยางเมื่อวานทั้งวัน วันนี้คอยเบาหนอย
เราก็พยายามชวยชาติบานเมืองทุกดานทุกทาง เราไมเคยแตะไมเคยทําอะไรให
บอบช้ํา แตขวนขวายตลอดเพื่อสวนรวม นี่ทองคําเราไดสักเทาไร (๑๑,๗๐๔ กิโลครับ)
นั่น ทองคําได ๑๑,๗๐๔ จากลูกศิษยลูกหานั่นแหละ เราขนทองคําเขาคลังหลวงตั้ง
๑๑,๗๐๔ กิโล มีแตขนเขาคลังหลวงทั้งนั้นละ ทองคําไดตั้ง ๑๑,๗๐๔ ยังจะไดอีก
ดอลลารไมไดมากได ๑๐ ลาน (๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลารครับ) จําไดหมด ของงาย
เมื่อไร เลยตองพักดอลลาร เพราะเงินไทยที่ชวยโลกไมพอ ตัง้ แตเราหยุดการเทศนชวย
ชาติแลวเงินไทยเรารอยหรอ แตความจําเปนทั่วประเทศไทยนี้มีตลอด แลวเงินเหลานี้
ละออกๆ ๆ แลวไมพอ เลยตองไปเอาดอลลารมา ดอลลารเอาเขาคลังหลวงเพียง ๑๐
ลานกวาเทานั้นละ นอกนั้นไมไดเขา เอามาชวยไปกับเงินไทย ชวยโลกทั้งนั้นละเรา ไม
เอาอะไร
เกิดมาชาตินี้เรียกวาสุดกําลังที่ชวยตัวเองและชวยโลก ชวยตัวเองก็เอาเปนเอา
ตายเขาวาเลย เปนเวลา ๙ ปชวยตัวเอง ตัง้ แตออกภาคปฏิบัติเขาหาพอแมครูจารยมั่น
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ฟงเทศนทานอยางถึงใจแลว ถึงใจแลวก็ถึงใจเราเหมือนกัน นั่นละ ๙ ปที่ออกปฏิบัติ
ไปองคเดียวตลอด ไมเอาใครไปดวย พอแมครูจารยก็เสริม ไปองคเดียวทานเสริมกับ
เรา คนอื่นไมไดนะ กับเรานี้เสริมเลย แลวยังชี้มือไป ใครอยาไปยุงทานนะ ทานมหาให
ทานไปองคเดียว แนะ เพราะทานเห็นเรื่องจิตใจของเราจริงจังมากทุกอยาง อยูก ับทาน
นานเทาไรทานก็ตองรูซิ
อยูวัดหนองผือนี้เราก็เปนภาระหนัก พอแมครูจารยเปนรมโพธิ์รมไทร เราไป
อาศัยทานอยาใหทานไดขัดของในจิตใจไมสบายสะดวกจากหมูจากเพื่อน เราตองคอย
ดูแลพระเณร อยางนั้นนะ ไปที่ไหนสอดสองตลอด พระเณรนี่กลัวเรามากยิ่งกวาพอแม
ครูจารย เพราะทานอยูกุฏิเฉยๆ แตเรานี้สอดสองเรื่อย ดูพระดูเณร หนัก อยูหนองผือ
ก็หนักเกี่ยวกับพระกับเณร ไปที่ไหนมันหากมีแหละไดเกี่ยวของกับพระกับเณร ทาง
ปริยัติก็เหมือนกันคณะของเรานี้เรียบหมด สมเด็จมหาวีรวงศทานเปนผูใหญในคณะ
เราเปนรองทานเราก็หนักมากเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเวลาเราจากมาแลวทานยังจะมา
เอาเรากลับไปอีก เพราะทานไวใจ ทําอะไรจริงจังทุกอยาง แลวบริสุทธิ์ดวย ไปทีไ่ หนทํา
ประโยชนใหเพื่อนใหฝูงตลอดเวลา
อยูในวัดใดเชนหลวงปูมั่นหนองผือก็อยูตลอด
ดูแลหมูเพื่อน
เรารูสึกออนลงทุกวัน ธาตุขันธทกุ อยางออนลงๆ กําลังจะ ๙๕ แลวนะ สิงหานี่
ละ ๙๕ เต็ม เราเกิดเดือนสิงหาวันที่ ๑๒ พอถึงสิงหาวันที่ ๑๒ แลวก็เปน ๙๕ เต็ม อยู
ฆราวาสมา ๒๐ ปกับ ๙ เดือน เปนฆราวาสอายุ ๒๐ ปกับ ๙ เดือนก็ออกบวช บวชมานี้
ได ๗๔ ปแลวมัง ตั้งแตวันที่ ๑๒ พฤษภา ๒๔๗๗ บวช จนกระทั่งปานนี้นาจะได ๗๔
ปแลวมัง นั่นละชีวิตของพระตั้งแตวนั บวชถึงนี้ ๗๔ ปแลว นี่คือชีวิตของพระ ชีวิตของ
ฆราวาสอะไรๆ ที่จะมาเปนภัยตอธรรมวินัยของพระแลวเปนอันปดๆ ตลอด เอาชีวิต
พระมาใชตั้งแตบัดนั้นมาได ๗๔ ป แลว นี่เรียกวาใชชีวิตพระ เคลื่อนไหวไปมาอยูใน
กรอบของธรรมวินัยๆ ตลอดมา ได ๗๔ ป ชีวิตของฆราวาสได ๒๐ ป ๙ เดือน ออก
บวช จากนั้นมาถึงนี้ก็ ๗๔ ปบวช
ที่วาเราทําประโยชนใหโลกนั้นตั้งแตในวัดนี้ออกไป วัดนี้ไมสั่งสมไมเก็บ เงินมี
เทาไรออกหมดออกชวยโลกไมเก็บ เงินในวัดจึงไมมี ชวยอยางนั้น ชวยทุกดานทุกทาง
นี่ก็ชวยโลกเชนทองคําไดเขาสูคลังหลวงตั้ง ๑๑,๗๐๔ กิโล ยังจะไดเขาอีกเรื่อยๆ ขน
เขาสวนรวม เราไมแตะสวนรวม เราไมไดสนใจกับอะไร พูดเฉยๆ พูดวอๆ ไมสนใจกับ
อะไรนะ มีอะไรๆ มา อยางอาหารมีอะไรฉันปุบแลวแลวเลย ไมสนใจ คือมันปลอยของ
มันๆ แตกอนมันก็ไมสนใจอยูแลว เราไมใชพระสั่งสม แตไหนแตไรมาไมมีขอ ตําหนิ
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เรื่องการสั่งสมของเราไมมี ตั้งแตบวชมาเปนพระหนุมพระนอยนี้ก็เหมือนกัน เฉลี่ยเผื่อ
แผกับเพื่อนกับฝูงตลอด เราไมมีอะไรติดตัวละ
พอพูดอยางนี้ก็ยังคิดถึงสองผัวเมียอยูศรีสะเกษไปทํางานภาคกลาง เราขึ้นมา
จากกรุงเทพมาพักจักราชจะออกปฏิบัติ พอดีสองผัวเมียตัวสั่นมา ผัวเปนไขไมมีรมไมมี
ผามีอะไร เขาไปหามีอะไรบางจะขอ ผูชายเปนไขมาจากนูนแลว ตัวสั่นมา เราควาไดรม
คันหนึ่ง รมเอามาจากเชียงใหม รมดีๆ นั่นละเอามาให บอกวานี้ยังไมไดใชละพึ่งเอามา
โอย แกก็จะไมเอา วาเราไมไดใช เอาไปเถอะ เราไมไดเปนไข เอาไป มีผาก็ผา
กรรมฐานจะไดผามาจากไหน มีอะไรก็ใหไป นั่นละเราก็ไมลืม ของดีๆ จําเปนๆ ออกๆ
เลย
ไมมีอะไรละวันนี้ ใหพรนะ
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

