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หลวงตาจะประกาศใหไดยนิ ทัว่ โลก
เรายังอดชมพี่นองทางจันทบุรีเราไมไดนะ เราชวยชาติบา นเมืองชวยประเทศไทย พี่
นองชาวจันทบุรไี ดทองคําน้าํ หนัก ไปครัง้ แรก ๕๐ กวากิโล แลวครั้งที่สอง ๔๔ หรือ ๔๕
กิโล เรียกวาเดนในเมืองไทยของเราทัว่ ประเทศ ไปเดนทีจ่ นั ทบุรี ครัง้ แรก ๕๐ กวากิโล
ครั้งที่สอง ๔๐ กวากิโล มันก็มีขอหนึ่งวาอาจจะอยูใกลเพชรใกลพลอยในภูเขานั้นก็ได
เพชรพลอยก็เพชรพลอยเถอะ ถาไมมีศรัทธาแลวกองเทาภูเขานี่ก็ไมไดเรื่องนะ มันก็ออก
มาจากหัวใจอีกแหละ ก็เปนอยางนัน้ แหละ เมืองจันทเปนเมืองเพชรเมืองพลอย เพราะ
ฉะนั้นถึงไดทองคํามามาก น้าํ ใจบวกเขาปุบ อีก แนะไมพนอีกนะ น้าํ ใจดวย สองครั้งแลว
จันทบุรเี กือบรอยกิโล ขาดนิดเดียว จังหวัดไหน ๆ ก็ไดมากแตวาจังหวัดนี้เดนกวาเพื่อนก็
บอกวาเดน ก็เหมือนกับเจดียตองมีจอม ไมมีจอมดูไมไดนะเจดีย นีก่ ท็ ว่ั ประเทศไทยเราหา
ที่นั่นที่นี่ได ก็รูสึกวาที่จันทเดนกวาเพื่อน เกือบรอยกิโล
โถ ของเลนหรือทองคํารอยกิโล ของเลนเมือ่ ไรวะ มันตองออกจากตับจากปอดของ
ผูเปนเจาของซึ่งรักสงวนมากในสมบัติของตน เฉพาะอยางยิ่งคือทองคํา เปนสิง่ ทีร่ กั สงวน
มากที่สุดแลว ทําไมถึงออกมาได ๕๐ กวากิโล ครัง้ แรกทีจ่ นั ทบุรี ครั้งที่สอง ๔๐ กวากิโล ก็
แสดงวาน้าํ ใจจริงจังมาก วางีเ้ ลยนะ พรอมกับสมบัติอํานวยพอขุดพอคนไดก็โกยกันเขามา
ชวยกัน ทีนี้พี่นองทั้งหลายที่อยูในที่ไหน ๆ ใครไดมากนอยก็เปนทองคําออกมาจากน้ําใจ
ดวยกัน ๆ ตางคนตางคุยเขี่ยขุดคนมา เวลานีท้ องคําเรารวมทัง้ ประเทศไดตง้ั ๕,๕๕๙ กิโล
แลวบวกกับ ๓๑ กิโลอีกจะเปนเทาไร ตอนที่เราไปกรุงเทพคราวนี้ไดทองคํามา ๓๑ กิโล
ไมไดนบั จํานวนทีบ่ วกแลวนะ คือจํานวนทีบ่ วกแลวเปนอันวาเขาคลังหลวงเรียบรอยแลว
อันนี้เตรียมที่จะเขาคลังหลวงอีกตอไป เพราะฉะนั้นจึงไดเรงกับพี่นองทั้งหลาย
คือเราจะเรง ๆ พอไดจํานวน ๕๐๐ กิโลแลวเขาคลังหลวงทันที แลวเรงเขาเรือ่ ย
ครัง้ ละ ๕๐๐ กิโลไดประกาศไวเรียบรอยแลว พอสองครั้งก็หนึ่งตัน ครัง้ หนึง่ ๕๐๐ ที่สอง
หนึง่ ตันไปเลย ใหไดถึง ๑๐ ตัน ใหไดประกาศกอง หลวงตาเองจะประกาศใหไดยินทั่วโลก
พูดอยูนี้ไดยินทั่วโลกตลอด ประกาศเรื่องเมืองไทยของเรา หลวงตาอยากจะประกาศเหลือ
เกิน ประกาศน้าํ ใจ ประกาศกําลังวังชา ความรักชาติ ความเสียสละดวยความพรอมเพรียง
สามัคคีของพีน่ อ งชาวไทยในนามหลวงตาเปนหัวหนา ที่เอาจริงเอาจังอยูมากทีเดียวนะ
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การชวยชาติครัง้ นีเ้ ราเคยพูดใหพน่ี อ งทัง้ หลายฟงแลว เปนครั้งที่สองในชีวิตของเรา เราพูด
แลว ครั้งแรกก็ซัดกับกิเลส จะเปนจะตายอยูใ นภูเขาลูกไหนไมมใี ครทราบเราแหละ ถึง
ขนาดนัน้
คือเด็ดอยางสุดขีดหลังจากไดรับโอวาทจากหลวงปูมั่นมาแลววา มรรคผล
นิพพานจาอยูใ นหัวใจ เปดออกพวกจอกพวกแหนพวกสกปรกโสโครก กิเลสมันหุมหอเอา
ไวไมใหเห็น เอา เปดออกดวยจิตตภาวนา
ทานเด็ดมากนะ พอไปถึงเหมือนวาชี้เลยเทียว เราลืมเมือ่ ไร หือ ทานมาหาอะไร
ขึน้ ทันทีเลย เหมือนเรดารทา นจับไวเรียบรอยแลว เปรีย้ ง ๆ ๆ ไลไปหมดภูเขา ดินฟา
อากาศทั่วแดนโลกธาตุ ไมใชกิเลส แนะ ไมใชธรรม นัน่ ทานวา กิเลสแทธรรมแทอยูที่ใจ
นัน่ ลงตรงนีน้ ะ แกกันที่ใจ แกดวยวิธีใดทานก็บอกอีก เอา เปดออก ๆ มรรคผลนิพพาน
อยูที่ไหน บอกอยูในนี้ เหมือนน้าํ อยูใ นสระ จอกแหนปกคลุมไวเทานั้นน้ําไมหายไปไหน
เปนแตเพียงวาจอกแหนปกคลุมไวมองหาน้าํ ไมเห็นเทานัน้ เอง เอา เปดออกจอกแหน
ความหมายทานวางัน้ เอา เปดออก ๆ ดวยจิตตภาวนา อยาถอยนะ
จากนัน้ เราไมลมื นะ เพราะเปนความมุงอยางยิ่งอยูแลว พอไดรบั โอวาทจากทานสม
มักสมหมายทีเ่ จตนาเขาไปหาทานเพือ่ ใหเปนผูต ดั สินใหในเรือ่ งมรรคผลนิพพาน นัน่ เห็น
ไหมเรียนมาจนเปนมหานะนัน่ ยังมีสงสัยมรรคผลนิพพานอยูเ ห็นไหมละ ถาเราทุม ลงเต็ม
กําลังความสามารถ ผลทีต่ อบรับนีม้ นั จะไดรบั เสมอกันไหม ไดรับเครื่องตอบแทนพอกับ
ความเพียรของเราไหม แลวใครจะตัดสินอันนี้ มองเห็นแตหลวงปูมั่น นัน่ เห็นไหมละ ไป
ทานก็ผางเลยทันทีนะ พอไดจากทานแลว อูย หัวใจเหมือนพองขึน้ เทียวนะ นี่ละที่ไดสละ
ชีวติ มาเรือ่ ย ๆ นะ ทานทงหลายอยาเขาใจวาหลวงตาอวดนะ เปนคติเครื่องเตือนใจ ความ
เอาจริงเอาจังทุกอยางในสิ่งที่เปนผลประโยชน ไดผลไดประโยชนอยางที่วานี้ ความหมาย
วางัน้ นะ ใหเอาไป เราไดแงไหน ใหจริงจังตามแงตามกําลังของตน แลวจะไดผลประโยชน
ขึ้นมาตอบแทน ๆ อยางเราก็เรียกวาสองครัง้ แลวในชีวติ ของพระนีน่ ะ ครั้งแรกก็ฟดกับ
กิเลส ก็มีแตวากิเลสไมพังเราตองพัง ใหเปนคูตอสูกันอีกตอไปไมไดแลว ใครเกงใหอยูบ น
เวที ใครไมเกงใหตก
แตความมุงของเรานั้น กิเลสตองตกโดยถายเดียวนั้น เพราะฉะนั้นถึงไมมีเวลา
ยับยั้งซิ ก็พูดใหฟงแลวนั่งภาวนา กนแตกเลอะไปหมด ทานทัง้ หลายเคยไดยนิ ทีไ่ หน เห็น
แตหมอนแตก อันนีฟ้ าดเสียจน นัง่ ภาวนา ๙ คืน ๑๐ คืน ตลอดรุง ๆ ฟงซิ ไมเด็ดมันนั่ง
ไดหรือนั่งตลอดรุง มันเหมือนขอนซุงนี่นะ ไฟคือทุกขเวทนาเผาเราเวลานัง่ อยูน ่ี เผาขึน้ มา
หมดเลย ไฟเผาขึ้นมา เอา เผาก็เผาเรือ่ งจิตนีไ้ มมหี วัน่ เลย อะไรจะตายกอนตายหลังจะดู

๓

วันนี้ ซัดเสียจนกระทั่ง พิจารณา คนเราจะตายจริง ๆ สติปญญามันจะมาหมุนตัวเพื่อหา
ทางออก มันก็ไดทางออก ฟาดนี้พอรอบแลวมันก็ผึงเลย นีเ่ ราลืมเมือ่ ไร
เวลาสละตายจริง ๆ ธรรมมาสนองปงเลย เหตุคอื การสละตาย ธรรมคือความเปนที่
พึงพอใจ ไดความอัศจรรยในคืนแรกวันนัน้ เราไมลมื ผาง คือจิตมันเปนไฟเผา พอเวลา
พิจารณารอบแลวนีด้ บั พรึบหมดเลย จิตผางลงจา เกิดความอัศจรรย โถ แดนอัศจรรยขน้ึ
แลวทีน่ ่ี นัน่ เห็นไหม นั่นเปนคืนแรกที่ไดสักขีพยานอยางนั้น จนกระทั่งมันยอนหลังกลับมา
ทีจ่ ติ เคยเจริญแลวเสือ่ มนัน้ เอา คราวนีไ้ มเสือ่ ม นั่นมันเด็ดถึงขนาดนั้น มันแนขนาดนัน้
จากนั้นมาก็เอาอีก เวนสองคืนบางสามคืนบางตลอดรุง ๆ บางวันตะวันยังไมตก ฟาดตะวัน
โผลขึ้นมาใหม กี่ชั่วโมงฟงซิ
ไมมคี าํ วาขีว้ า เยีย่ ว มีขอยกเวนขอเดียว คือเวลานัน้ อยูก บั ครูบาอาจารยและพระ
เณรบานนามน พอแมครูจารยมั่นก็อยูที่นั่น เวนขอเดียว คือเกิดอุบัติเหตุขึ้นภายในวัดขณะ
ทีเ่ รานัง่ ภาวนาตลอดรุง เกิดอุบัติเหตุขึ้นมา มีครูบาอาจารยหรือพระเณรองคใดเกิดเหตุฉกุ
เฉินขึน้ มาภายในวัดขณะทีเ่ รานัง่ ภาวนา เราจะลุกไปชวยเหตุการณ มีเทานี้มีขอเดียว นอก
นัน้ สําหรับตัวเราเองไมใหมเี ลย ปวดหนักปวดเบา เอา ใหมันออกเลย อะไร ๆ เอาตายเขา
วาเลย มีขอยกเวนขอเดียว ฟาดจน โห เหมือนไฟเผาตอนะ มันทุกขจริง ๆ ใครไมเคย เอา
นัง่ ภาวนาลองดูซิ แลวรูเ อง
นีเ่ ราผานมาไดแลวจึงมาพูด ผานตายมา นี่มาพูดใหพี่นองทั้งหลายฟงดวยความ
เสียสละตาย ถึงทุกขเวทนาเหมือนไฟไหมหัวตอมันก็ไมยอมถอย นีเ่ ห็นไหมความเด็ดของ
จิต แลวผลแหงความเด็ดจาขึน้ มาในขณะหลังจากนัน้ นีล่ ะอันหนึง่ พอคราวหลังนี้ขึ้นอีก
มันจะขึ้นขนาดไหนก็ตาม ความอัศจรรยเห็นขวางหนาอยูแ ลวยิง่ เพิม่ กําลังใจ เรื่องวาถอยนี้
ยังไงมันก็ไมถอยแลว เพราะมันไดตั้งลงไปแลวตองขาดเลย แลวเรือ่ ยมา ๆ นั่งคืนแรกมัน
ก็ไมพอง ออกรอนกน โอย.เหมือนน้าํ รอนลวกนะไฟเผา คืนที่สองคืนตอมา ๆ มันก็พองซิ
ทีแรกมันออกรอน ตอมากนก็พอง จากพองนั่งไมถอยมันก็แตก จากแตกก็เลอะ เลอะก็ไม
ถอยถากิเลสไมแตก นูน นะ เห็นไหมเอาขนาดนัน้ นะ เราไมลมื
นีเ่ รือ่ งเด็ดตอการฆากิเลสซึง่ เปนมหาภัยตอหัวใจเราเอง เด็ดขนาดนั้น ไดโอวาท
เครื่องมืออันใหญหลวงจากหลวงปูมั่นไปแลวซัดกันอยางนั้นถึง ๙ คืน ๑๐ คืน ไมใชเลน ๆ
นะ เวน ๒ คืน ๓ คืน นั่งทีหนึ่ง ๆ นีก่ ห็ ลวงปูม น่ั นะ ทานเห็นนิสยั เราผาดโผน มันผาดโผน
เอาจริง ๆ จัง ๆ เราไมไดบอกนะวาเรากนแตก ไมเคยพูดใหทานฟง ทําไมทานรูเรื่องของ
เรา ก็เวน ๒ คืน ๓ คืน ขึน้ ไปเลาเรือ่ งความอัศจรรย เรือ่ งความทุกขความทรมานใหทา น
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ฟง พอขึ้นไปวันสุดทายนี้ พอกราบปบ ๆ เทานัน้ ละ ผางออกมาเลยนะ กิเลสมันไมไดอยู
ในรางกายนะ มันอยูห วั ใจนะ มันอยูท ใ่ี จนะทานวาอยางนัน้ คือกิเลสมันอยูที่ใจมันไมไดอยู
รางกาย ความหมายของเราวา ก็จะหักโหมอะไรนักหนากิเลสมันอยูที่ใจตางหาก หักโหม
รางกายจะหักโหมอะไรนักหนา ความหมายก็วา อยางนัน้ แหละ แตทานไมไดบอกอยางนี้นะ
ทานวากิเลสมันอยูท ใ่ี จนะ มันไมไดอยูที่กายนะ ทานก็ยกมามา นายสารถีฝก มาเขา
มามีความพยศขนาดไหน ๆ เขาตองฝกอยางหนัก ไมควรใหกินหญาไมใหกิน ไมควรให
กินน้ําไมใหกิน มีแตฝกทาเดียว เปนตายฝกกันอยางเต็มเหนี่ยว จนกระทั่งมานี้คอยลด
พยศลง ๆ การฝกทรมานเขาก็คอยลดลง ๆ ทานวาอยางนีน้ ะ จนกระทั่งมานี้ใชการใชงาน
ไดเรียบรอยแลวการฝกชนิดนัน้ เขาก็หยุดไป เพียงเทานี้ทานไมไดแยกมา เรายังเสียดาย
อยากใหทา นยอนมาหาเราอีก เขาฝกมาเขาฝกอยางนั้น ไอหมาตัวนี้มันฝกยังไงฝกตัวเอง
มันถึงไมรูจักยับยั้งชั่งตัวพอประมาณบาง อยากใหทานถอยมาฟน ทานไมวา นะ วาเทานัน้
เราเขาใจแลว ก็เราเรียนแลว นี้มีในพระไตรปฎก ทีว่ า ฝกทรมานมานี่ พอทานแย็บเทานีเ้ ขา
ใจ ทานพูดเทียบมา ตั้งแตวันนั้นมาเราก็ไมเคยนั่งตลอดรุงอีกนะ
นีเ่ ห็นไหมยอมรับครูบาอาจารย ยอมอยางนั้นนะ ถาลงลงจริงอยางนั้น ฟาดตั้งแต
บัดนัน้ มาทุกขแสนสาหัส นี่เปนชีวิตของพระครั้งหนึ่ง จนสุดทายฟาดเอาเสียจนพังเลย ดัง
ทีเ่ คยเรียนพีน่ อ งทัง้ หลายทราบ โลงไปหมดทั่วโลกนี้ ครอบโลกธาตุหมด จิตมันจาลงไปนี้
ครอบโลกธาตุเลย เราเคยเห็นทีไ่ หนเรือ่ งอันนี้ น้าํ ตาพังลงโดยไมรเู นือ้ รูต วั เลย ดังที่พูดให
พี่นองทั้งหลายฟง นีแ่ หละแดนอัศจรรย ขึน้ มาจากความอัศจรรยแหงเหตุคอื การบําเพ็ญ
เอาตายเขาวาเลย ผลก็ไดมาเปนลําดับลําดานีเ้ ปนครัง้ ทีห่ นึง่ แลว เรียกวายุติ หมดปญหา
ทั้งปวงที่ไดฟดกับกิเลสมาโดยลําดับ ไมมีกิเลสตัวใดจะมาตอกรแลว ก็มีตั้งแตบรมสุขเต็ม
หัวใจ ตัดสินขาดสะบัน้ ลงไปแลววา ภพชาติความทุกขทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากกิเลส เปนอัน
วาตัดสินลงไปเรียบรอยแลว ไมตองถามใครมันก็รูเอง จาขึน้ มาแลว
แดนแหงมหาวิมตุ ติมหานิพพาน พระพุทธเจาไมถามใคร พระสงฆสาวกไมถาม
ใคร เมื่อถึงแดนแหงมหาวิมุตติมหานิพพานแลวเปนอันเดียวกันหมด ถามกันหาอะไร นัน่
จากนัน้ มาทีนก้ี ส็ รุปลงมาเลย จนกระทั่งมาถึงการชวยชาติของเรา เราก็ไมเคยคิดเคยอานวา
จะไดชว ยชาติบา นเมืองถึงขนาดทีเ่ ปนมาเวลานีน้ ะ แตเมือ่ เหตุการณมนั หมุนเขามา ๆ เพื่อ
อะไรแลว เมื่อมันขึ้นอยูบนเวทีแลวอะไรมันก็ตองตอยกันเลยละซิ จะถอยไดยังไง ขึน้ บน
เวทีเพื่อตอยแลว นี้ก็เพื่อจะตอยกับความทุกขความจนของพี่นองชาวไทย อะไรเขามากีด
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มาขวางฟาดกันหมดเลย จะมาเปนอุปสรรคตอชาติไทยของเรา จะทําชาติไทยของเราให
ลมจม เอา ฟาดลงไปเลย ฟาดลงไป
นั่นซิมันถึงไดหนักไดหนวง ใหพี่นองทั้งหลายไดเห็นอยางนี้ เราใชดว ยเหตุผลกลไก
ทุกอยาง เราไมไดใชนอกเหนือเหตุผลกลไกแหงธรรมไปเลยนะ ทีใ่ ชอยูใ นเวลานีท้ ว่ั
ประเทศไทย ถึงเวลาเด็ด ๆ ไมวา กับวงราชการงานเมือง อยูในวงของชาติไทยที่รับผิดชอบ
ดวยกัน ความไดความเสียมันมีอยูดวยกัน ทําไมผิดถูกประการใดจะพูดกันไมไดวะ
ระหวางธรรมกับโลกอยูดวยกัน มันก็ตองวากันไดดุกันไดเด็ดกันไดละซิถึงคราว ก็เด็ดเพื่อ
ยกชาติของตัวเอง ไมไดเด็ดเพื่อความฉิบหายวางปวงไปไหน ดังพี่นองทั้งหลายไดเห็นแลว
เวลาเราขึน้ เวทีตกี บั ความจนเขาใจเหรอ นี่เปนครั้งที่สองแลว
ทีนี้ตอนสุดทายนี้จึงไดขอบิณฑบาต หรือวาวิงวอนจากบรรดาพีน่ อ งทัง้ หลายทัว่
ประเทศไทย ขอใหทําความรูสึกในชาติไทยของเราใหมั่นคง อยาใหเอนใหเอียงไปดังที่เคย
เปนมาแลวเปนอันขาด ใหพากันหนุนดวยความรักชาติ ดวยความเสียสละ ดวยความ
พรอมเพรียงสามัคคีกันเต็มเม็ดเต็มหนวยทุกคน มีมากใหมากมีนอยใหนอย ขวนขวาย
เสมอๆ จนเต็มตามจุดตองการแหงคนไทยทั้งชาติ มีหวั หนาประกาศไวแลววา ๑๐ ตันทอง
คํา ขอใหไดอยางนี้เราเปนที่พอใจ สมมักสมหมายกับที่หลวงตาเปนผูนําพี่นองทั้งหลาย
ดวยความเสียสละทุกสิ่งทุกอยาง นีเ้ ปนครัง้ ทีส่ องแหงการเสียสละ
เพราะฉะนัน้ ขอใหไดเครื่องตอบรับมาน้ําหนักทองคํา ๑๐ ตัน และดอลลารใหได
๑๐ ลาน เปนที่พอใจ พอใจทั้งตัวเอง พอใจทั้งสมบัติที่ไดมา พอใจกับบรรดาพี่นองทั้ง
หลายทีเ่ ดินตาม ๆ วิง่ ตาม เต็มเม็ดหนวยดวยกัน เรียกวาความพอใจทั้งหมดยกชาติไทย
ของเราขึน้ เปนความสงางาม เมืองนอกเมืองนาเขาชมเชยสรรเสริญ นี้คือทองคําน้ําหนัก
๑๐ ตัน จากการชวยชาติของเราทัง้ หลาย นีล่ ะเดนทีจ่ ดุ นีน้ ะ จึงขอใหทุกคนพยายาม
อุตสาหทุกคนอยาไปถอยนะ เวลาแข็งตองแข็ง ทุกขจนชางเถอะ ใครก็รดู ว ยกัน ไมไดเกิด
มาในทองแหงเศรษฐี ทองพอทองแมของเราเปนทองเศรษฐีที่ไหน ทองก็มีแตไสแตมูตร
แตคูถ ก็เกิดมาดวยกันตรงนั้น เรามาวิง่ เตนขวนขวายหามาใหม เมือ่ เวลามาประสบเหตุ
การณตา ง ๆ หลังจากคลอดออกมาแลวเจอดวยกันทุกคน ๆ สวนมากก็มีทุกขเสียกอนเปน
พื้นฐานมาดั้งเดิม เกิดมาสลบไสล เราก็ตะเกียกตะกายมาอยูเปนผูเปนคน ทีนี้ก็มาเกี่ยว
ของกับชาติบานเมืองที่เรารับผิดชอบก็ตองรับผิดชอบดวยกัน ใหเต็มเม็ดเต็มหนวยนะ เอา
ละพอ วันนีพ้ ดู เทานีแ้ หละ
โยม ขอโอกาสคะ นั่งตลอดคืน ผานคืนแรกที่นั่งตลอดคืนได จิตไมเสื่อมหรือเจาคะ
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หลวงตา จากนัน้ มาไมเคยเสือ่ ม เพราะฉะนัน้ มันถึงแนตั้งแตมันลงผางคืนแรกเลย
พอมันลงอยางเต็มที่ ลงแบบอัศจรรยในจิตทีม่ กี เิ ลสอยูน น้ั แหละ แตมันลงเต็มที่ของมัน
ถึงไดอุทานออกมาวา เอา ทีนี่ไมเสื่อม นัน่ ก็ไมเสื่อมจริง ๆ นะ
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com

