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สมเหตุสมผลกับความเด็ดเดี่ยวเฉียบขาด
(วันนี้ทางจังหวัดอุดรจัดงานรําลึกถึงหลวงประจักษศิลปาคม ผูกอตัง้ เมืองอุดร
ครบรอบ ๑๑๔ ปเจาคะ) ที่มีรูปปนของทานอยูนั้นนะ ที่แถวเมืองอุดรนีเ่ ปนทุงกวางนะ
แถวเมืองอุดรทั้งหมดไปถึงหนาวัดโพธิสมภรณ ที่โรงร่ําโรงเรียนใหญๆ โตๆ ทุกวันนี้
แตกอนเปนปาสะแก แถวนั้นมีแตไมสะแก พวกละองพวกละมั่งพวกสัตวนี้ออกมาเปน
ฝูงๆ โห ๓๐-๔๐ แตละพวกละฝูง มันเที่ยวหากินตามนั้น แตกอนยังไมไดตั้งเมืองอุดร
มันมีนิทานมา คือมีแตบานเหลาบานเดียวอยูที่นั่น แถวนั้นไมมีบานคน บาน
เหลาก็จะมีกี่หลังคาเรือน ทีนี้อีตาทิดพิณอยูทางบานเหลา อีตาทิดพาอยูทางสารคาม
เปนเสี่ยวกัน ทางโนนมาเยี่ยมทางนี้ก็พาไปหาเที่ยวชมปาลาสัตว เพราะสัตวเต็มปาอยูนี่
พวกละองพวกละมั่งพวกอะไรนี้มากจริงๆ เหมือนสัตวบาน ตรงที่หนาวัดโพธิฯ มันเปน
ลานมีน้ําขังอยูบา งหนาฝน หนาแลงไมมีแหงแลง
อีตาทิดพิณกับทิดพานี้ไปหาลาสัตว ไปถึงที่ตรงนั้นละที่หนาวัดโพธิฯ วัดโพธิฯ
จะมีอะไรแตกอน มีแตปา เสม็ดสะแหมด เปนปาทั้งหมด พอไปลา ปนแตกอนตองมีไฟ
จุด เอากาบมะพราวถือไปดวย เวลาจะยิงก็คนหนึ่งจุดให คนหนึ่งยิง ไมมีดินปนแต
กอน เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนมายังไงไมรู นีห่ มายถึงตั้งแตทานพระครูวัดโยธานิมิตร ทานเปน
คนบานเหลาทานเลาใหฟง
พอไปก็เห็นละมั่งเต็มอยูในปาสะแก มันเหมือนสัตวบานวางั้นเถอะ ยั้วเยี้ยๆ
ทางนี้ก็ถอื คบไฟนิดๆ ตามไป เวลาจะยิงก็ใหทางนี้จี้ดินระเบิด พอไปจวนเขาไปๆ ก็
คลานไป พวกละมั่งก็เต็มอยูนั้น ทางนี้ก็โบกมือใหมาเรื่อยๆ ใหทัน คือยิงใหทัน เวลา
ยกขึ้นยิง ทางนี้จอแลวก็ยิงวางั้นเถอะ พอจวนเขามาทางนี้ก็กวักมือใหมาเรื่อยๆ ทีนี้มนั
นุงผาโจงกระเบนละซีไมมีกางเกง มีแตเพลินกับละมั่ง จอละมั่ง พอดีผา โจงกระเบน
หลุดยังเหลือแตนั่นละ ทางนี้ก็ถอื ไฟจอเขาไป ทางนั้นก็โดดผางเลย
อยามาๆ แตนๆ บอกผูถือไฟ อยามาๆ แตนๆ ไฟจี้หํามันเขาใจไหม แตเขานึก
วาแตน อยามาๆ แตนๆ ทางนั้นก็ดิ้นตาย หัว(เราะ) ไหนรังมันอยูไหนจะเก็บมันให
หมด ที่ไหนไดเห็นแตควันไฟ เลยบอกวา เอ คนหนึ่งทําจริงอีกคนหนึ่งมาทําเลนยังไง
นั่นละเรื่องนิทานที่วาหนองประจักษ มันไมมีคน เปนปาสะแก เขามาปรับปรุงใหม
เดี๋ยวนี้ก็เลยเปนที่นาอยูนากินนาเที่ยวแลวแหละที่หนาวัดโพธิฯ ทําเลน้ํามากนะ ดู
เหมือนไปเอาน้ํามาจากเขื่อนหวยหลวง แตกอ นไมมีที่เก็บน้ํา เวลาเขาทําใหมเดี๋ยวนี้
เปนที่เก็บน้ําไดดี
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(หลวงตาหยิบบุหรี่มาสูบ) หลวงปูแหวนทานสูบบุหรี่ตัวใหญๆ สามตัวนี้จะ
เทาตัวหนึ่งของทานเหรอ ทานสูบตัวใหญอยางนี้มวนสูบ นั่นละความชินตอนิสัย ทาน
เลยประจําอยูที่เชียงใหมเลยนะ เชียงใหมนี้มีพระเพชรน้ําหนึ่งไปสําเร็จอยูนั้นหลายองค
พอแมครูจารยมั่นก็อยูเชียงใหม ไปสําเร็จอยูที่เชียงใหม หลวงปูพรหมที่เชียงใหม
หลวงปูขาว หลวงปูแหวน สี่แลวที่เชียงใหม หลวงปูตื้อ ทานเหลานี้อัฐิกลายเปนพระ
ธาตุหมดแลวนะ เรียกวาตีตราพระอรหันตไวรอยเปอรเซ็นต ออกประกาศอยาง
เปดเผยใหประชาชนทราบทั่วหนากัน จากอัฐิทกี่ ลายเปนพระธาตุเรียบรอยแลว
หลวงปูมั่น หลวงปูแหวน หลวงปูพรหม หลวงปูขาว ไปสําเร็จที่เชียงใหม หลวง
ปูตื้อ โถ หลวงปูตื้อพระธาตุของทานสวยงามมาก เหมือนสีทองคําเลย อยูบานขา เรา
ไปดูเอง อัฐกิ ลายเปนพระธาตุ นี่ก็มาจากเชียงใหมๆ ทั้งนั้น สี่หาองคเทาที่พอทราบได
หลวงปูมั่น หลวงปูพรหม หลวงปูแหวน หลวงปูขาว หลวงปูตื้อ หาแลว เชียงใหมหา
องค เปนทําเลที่บําเพ็ญสมณธรรมของทานไดเปนอยางดี มีแตในปาในเขาๆ พระถึงไป
เปนเพชรน้ําหนึ่งอยูที่นั่นหลายองค
นั่นละเห็นไหมธรรมของพระพุทธเจา ก็เหมือนเพชรนิลจินดาที่ฝงอยูในแผนดิน
คนที่ตาบอดหูหนวกก็เหยียบย่ําไปมา เพชรพลอยอยูในนั้นเหยียบย่ําไปมา กิเลสพวก
ตาบอดมันเหยียบย่ําธรรมทั้งหลายไปมาอยูอยางนั้น มันไมเห็นไมรูไมสนใจ อันนั้นก็ดี
อันนี้ก็ดี มีแตจะดีเรื่อยๆ พวกสวมพวกถานดีทั้งนั้น ถาเปนพวกเพชรนิลจินดาไมสนใจ
ทีนี้ผูสนใจผูปฏิบัติทานปฏิบัติของทานอยู แลวก็เจอเรื่อยๆๆ ดังทีก่ ลาวมาเหลานี้ มีแต
ทานผูเจอแลวทั้งนั้นๆ
หลวงปูขาวนี่พอจําไดวาโรงขอด ไปทางอําเภอแมแตง ทานเลาใหฟง มี ๕ องค
เทาที่จําได หลวงปูตื้อก็ที่นั่น หลวงปูมั่น หลวงปูแหวน หลวงปูตื้อ หลวงปูขาว หลวงปู
พรหม ที่เชียงใหมหาองคของเลนเมื่อไร สวนมากมีแตทําเลในปาในเขา ทานผูบําเพ็ญ
ไดธรรมประเภทนี้มามักจะอยูในปาในเขาลึกๆ ทั้งนั้น ไมไดออกมาหาตลาดกระดูกหมู
กระดูกวัวนะ ทานเขาอยูในปาในเขา เอาตั้งแตเพชรน้ําหนึ่งออกมา
นี่ทองคําๆ เราพยายามขวนขวายเขามาสูหัวใจของชาติ พยายามเต็มกําลัง
ความสามารถของเรานะ สมบัติที่จะเปนหัวใจของชาติ สมบัติสําคัญๆ เราพยายาม
ขวนขวายหามา อันนี้กใ็ ชเขาคลังหลวงๆ ไมตกเรี่ยเสียหายไปไหนเลย เราทําดวย
เจตนาตอชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย ตอบานตอเมืองเราจริงๆ เพราะฉะนั้นจึง
บริสุทธิ์ทุกอยาง ที่เรานําพี่นองทัง้ หลายขวนขวายหามานี้ ไมไดมีตกเรี่ยเสียหายไปไหน
เพราะเราเปนผูนํา ผูเก็บรักษาก็เปนหัวใจเดียวกับเรา เคลื่อนคลาดไปไมได ตรงแนว
แนวตอความบริสุทธิ์
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นี่ก็ไดตงั้ มากมายแลว เราพิจารณาดูซีในปจจุบันนี้เราเคยมีที่ไหนละ เมืองไทย
เราไดทองคําเขาสูหัวใจแหงชาติของตนถึง ๑๑ ตัน เทากับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่รอยเกา
กิโลไดเขาคลังหลวงแลว เราก็พยายามที่สุด สวนดอลลารไดเขาเพียงสิบลานสองแสน
กวา ดอลลารตองออกมาชวยเงินไทย เงินไทยทีช่ วยโลกไมพอ พอเราหยุดเทศนาวาการ
แลวการเงินการทองที่จะมาชวยชาติมันก็หมดไปๆ แตคนที่เขามาขอรองหรือขอความ
จําเปนใหชวยเหลือนี้ก็ไหลมาตลอดเวลา สุดทายก็ตองไดเอาดอลลารละมาชวยเงินไทย
กระจายออกไป เดี๋ยวนี้อาศัยดอลลารชวยเงินไทย
ทานทั้งหลายเห็นไหมที่ไดนําพี่นองทัง้ หลายนําดวยความบริสุทธิ์จริงๆ เรียกวา
เปนประวัติศาสตรแหงชาติไทยของเรา ในความบริสุทธิ์จากการนําพี่นองทัง้ หลายเพื่อ
ชาติบานเมืองของเรา ไมมีอะไรตกเรี่ยเสียหายไปไหนเลย เราเปนผูควบคุมทุกอยาง จึง
บริสุทธิ์ มีเทาไรเขาหมดๆ นี่ก็จะเขาไปเรื่อยๆ อยางนี้ละ ถาเรายังไมตายเหตุการณมัน
ยังเกี่ยวโยงอยูนี้เราก็จะตองไดเปนอยางนี้ มาเรื่อยๆ ทองคํา-ดอลลาร สําคัญที่สุดคือ
ทองคํา ดอลลาร-เงินสดนี้ออกตลอดอยูแลวนี่ ชวยชาติบานเมือง สวนทองคํานี้เอาเขา
จุดๆ
นี่ก็ไดทองคําหนักถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่รอยกิโลกวาแลวที่นําเขาคลังหลวง หา
ไดที่ไหนลองดูซินะ ไดทองคําเปนหมื่นกิโล หมื่นหนึ่งพันสี่รอยกิโลกวาแลว ความแนน
หนามั่นคงอุนหนาฝาคั่ง คลังหลวงของเราเปนหลักเปนเกณฑไดโดยลําดับๆ เมืองไทย
ของเราก็มีหนามีตา ไมนอยหนา ถูกเขาชี้หนาชี้หลังอยางลับๆ มันนาอายไหมละมนุษย
นะ เราเปนมนุษยเหมือนเขา เขามีหนามีตา ชี้หนาชี้ตาเราอยางลับๆ มันนาอายไหมละ
เมื่อเราเปนเนื้อเปนหนังของเรา ตางอุตสาหพยายามขวนขวายหามาเต็มกําลัง
ความสามารถของตนแตละทานๆ เพื่อประเทศไทย มันก็ไดทองคํามาถึงหนึ่งหมื่นหนึ่ง
พันสี่รอยกวากิโล ของเลนเมื่อไร ถาไมหาไมไดเลยนะ ก็หนาเหี่ยวหนายุบยอบอยูอยาง
นั้น นี้ไดมาแลวก็ยิ้มแยมแจมใส ทองคําตั้งหมืน่ กวาของเลนเหรอ กอนที่จะนําพี่นอง
ทั้งหลายเราคิดทุกแงทุกมุม ไมไดนาํ ไปแบบสุมสี่สุมหานะ นําพี่นองทั้งหลายในแงใด
คิดเรียบรอยแลวคอยพาออกๆ เพราะฉะนั้นจึงไมผิด ไมผิดแหละ
พอเราวาจะนําชวยชาติ ประชาชนทั้งหลายก็จะคิดถึงดานวัตถุเงินทองขาวของ
หนุนชาติไทยของเรา อันนี้เราถือวาเปนเรื่องเล็กนอย ทั้งๆ ที่ประชาชนจิตใจจออยูตรง
วัตถุ วาจะไดวัตถุอะไรบางมาชวยชาติบานเมืองของตน แตเราไมไดเปนอยางนั้น วัตถุ
เปนเพียงชิ้นหนึ่งเล็กๆ แตธรรมะที่จะเขาสูจิตใจเพื่อฟนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ของตนนั้นเปนเรื่องใหญโตมาก คราวนี้ธรรมะจะไดกระจายออกสูหัวใจประชาชน จิตใจ
ก็จะคอยชุม เย็นมีหลักมีเกณฑมีเหตุมผี ล การประพฤติเนื้อประพฤติตัวการกินอยูปูวาย
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เมื่อธรรมเขาสูใจยอมรูจักประมาณ นั่น คราวนี้เปนคราวที่ธรรมจะไดเขาสูหัวใจประชน
ชาวพุทธเรา ก็เขาจริงๆ เห็นไหมละ เวลานี้เกือบรอยสถานีแลวมัง (๙๘ แลวครับ)
นั่น สถานีตางๆ ๙๘ สถานี เปนสถานีของธรรมที่ไหลเขาสูใจทั้งนั้น จากที่
ออกไปเปนหนังแสหนังสือออกทางวิทยุในที่ทั่วๆ ไปมาแตกอ นนั้นออกมากขนาดไหน
ตั้งแตเราเริ่มประกาศธรรมที่วานําพี่นองทั้งหลาย วัตถุก็รอยหรอๆ ก็อยางนี้ละทองคํา
ไดนิดๆ หนอยๆ แตธรรมออกทุกวัน ออกอยางกวางขวางดวยนะ ไมไดคับแคบนะ
ไมไดตีบตัน ออกกวางขวาง วิทยุนี้กระจายออกไปเรื่อยๆ เกือบรอยสถานีแลว ยังจะ
ออกอีกนะธรรมะที่ออกทางวิทยุ
ธรรมะที่ออกทั้งหมดนี้เราเปนที่พอใจ เราไมมีอะไรบกพรองในธรรมทั้งหลายที่
นําออกเพื่อพี่นองทัง้ หลาย เพราะเปนที่แนใจจากหัวใจเราเองซึ่งปฏิบัตมิ ารอดลมรอด
ตาย เรียกวาเดนตายมาจึงไดธรรมะมาสอนพี่นองทั้งหลาย ไมใชไดธรรมดา ไปอยูใน
ปาในเขา พอพูดอยางนี้ยังทําใหระลึกได กิเลสเกิด ธรรมเกิด เราอยูบนภูเขา ถึงเวลาไป
บิณฑบาตก็คํานวณกําลังวังชากับระยะทางที่จะไป มันจะถึงบานเขาหรือไมยังไง กําหนด
มากะวาไปถึงบานเขาในระยะนั้น เอาฉันตรงนั้น ถาเลยนั้นแลวจะไปบิณฑบาตไมได ก็
ไป แมเชนนั้นยังไมถงึ บาน ไปถึงกลางทางเทานั้นหมดกําลัง
ตอนนั้นอายุในราว ๓๐ อยูในยานนี้ กําลังเรงนะ ๒๗-๒๘ ออกปฏิบัติ ตั้งแต
นั้นละขึ้นเวที ไปหมูบานก็ไมถึงหมดกําลัง เลยไปนั่งเจาอยูกลางทาง แตเรื่องจิตใจนี้ไม
ตองพูด มันออนเฉพาะเรื่องกําลังทางรางกายตางหาก จิตใจเหมือนจะเหาะเหินเดินฟา
นี่ละมันดึงมันฉุดมันลากมันตอสูกันอยางนี้ เราจึงตองทน เอา ถึงจะทุกขยากลําบาก
ขนาดไหน เอา ทน เพราะธรรมนี้หายาก การหิวโหยโรยแรงไมมีกําลังวังชาเกี่ยวกับ
เรื่องอาหารการกิน พอกินอิ่มแลวนี้เหมือนมาแขง กําลังมารวดเร็ว แตกําลังของธรรม
มาไดยาก ตองพยุงทางนีใ้ หมาก นั่นละจึงตองอดบอยๆ
พอไปถึงกลางทางไปไมรอดแลว ไปนั่งเจา แตจิตมันสงานะ มันออบแอบๆ ไป
ไมรอดตัง้ แตรางกายเทานั้น สวนจิตนี้มันสงางามตลอดเวลา เดี๋ยวขึ้นแลวนะ นี่ละ
เรียกวากิเลสเกิด เปนคําๆ ผุดขึ้นมาเลยเราไมไดคาดไดคดิ ละ นี่เห็นไหม ทานอด
อาหารเพื่อจะฆากิเลสใหตาย แตกิเลสยังไมตาย ทานกําลังจะตายอยูเวลานี้รูไหม คือ
อดอาหารมันหิวโหยมันจะตาย รูไหม กิเลสขูเราเพื่อจะใหเราหมอบวิ่งตามกิเลส นี่
เรียกวากิเลสเกิด สกัดลัดกั้นเราไมใหกาวเดินเพื่อความพนทุกข มันจะลากเอาไว
ทานเห็นไหม ทานอดอาหารเพื่อจะฆากิเลสใหตาย แตกิเลสยังไมตายทานกําลัง
จะตายเวลานี้รูไหม ขึ้นอยางผึงๆ นะ รุนแรงมากเหมือนกัน พอทางนั้นตกลงไปปบ
ธรรมขึ้นทันทีเลย นั่น ทีนี้ธรรมเกิด นั่งอยู สักเดี๋ยวก็ การกินนี้ก็กินมาตั้งแตวันเกิด นี่
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เห็นไหมมันแกกัน กินมานี้ตั้งแตวันเกิดก็ไมเห็นวิเศษวิโสอะไร อดเพียงเทานี้จะตาย
หรือ เอา ตายก็ตาย นั่นเห็นไหมละ พุงเลยไมมอี อ น นั่นละเรียกวาธรรมเกิดแกกันกับ
กิเลส เราไมลืมมันเปนอยูในหัวใจ เปนคําพูดขึ้นมาเปนคําๆๆ เวลากิเลสออกก็ออก
อยางนั้น เวลาธรรมปราบกิเลสแกปญหากันกับกิเลสก็แกอยางนั้น เราไมไดลืมนะ
ธรรมเหลานี้ละที่ไดนํามาสอนพี่นองทัง้ หลายเปนของเลนๆ เมื่อไร เราสละเปน
สละตายจริงๆ เพื่อธรรมทั้งหลายนี้ เพราะจิตใจมันมุงมั่นรอยเปอรเซ็นตเลย หลังจาก
ไดฟงโอวาทของพอแมครูจารยมั่น เหมือนวานิพพานนี้อยูชั่วเอื้อมๆ เห็นไหมนี่นะ
พุทธศาสนาศาสนธรรมของพระพุทธเจานี้คือตลาดแหงมรรคผลนิพพาน รูไหมๆ อยู
อยางนั้น ธรรมะทานทาทายเราเขมขนมากทีเดียว สมกับเจตนาเราไปเพื่อจะตัดความ
สงสัยเรื่องมรรคผลนิพพาน อยากไปมรรคผลนิพพานก็อยากไป แตจะมีหรือไมมีนะ นี่
สวนยอยมันไปแบงเอา ถาหากวามีทานผูใดผูหนึ่งมาบอกเราวามรรคผลนิพพานยังมี
สมบูรณอยูแลว เราจะมอบกายถวายตัวตอทานผูนั้นแลวเราจะเอาตายเขาวาเลย
เราไปก็เขากันไดกับพอแมครูจารยมั่น ทานก็ใสผางมาเลย ไลไปที่ไหนไมใช
มรรคผลนิพพานไมใชกิเลสไมใชธรรม ไลไปหมดทั่วโลกธาตุ ไมใชกิเลสไมใชธรรม
ธรรมแทกิเลสแทอยูที่ใจ เอา เปดขึ้นดวยจิตตภาวนา นั่นเห็นไหมทานบอก
พระพุทธเจาเปดขึ้นดวยจิตตภาวนา สาวกทั้งหลายเปนสรณะของพวกเรานี้เปดดวย
ภาวนา เอา เปด กิเลสอยูที่นี่ธรรมอยูที่นี่ไมอยูทอี่ ื่น อยาไปหาใหเสียเวล่ําเวลา ทานใส
เปรี้ยงๆ ทางนี้ขึ้นเลยทันที พอออกจากที่ทานมากลับไปยังไมถึงที่พกั เปนยังไงทีนถี้ ึง
ใจไหม ฟงอยางถึงใจหายสงสัย ทั้งๆ ที่กเิ ลสมีอยูในใจ แตมรรคผลนิพพานนั้นหาย
สงสัยเลย
ทีนี้มีแตจะฟดกันละที่นี่ ทีนี้จะจริงไหม ไดฟงธรรมะอยางถึงใจจากพอแมครู
จารยมาแลวเปนยังไงจะจริงไหม จริง ไมจริงตองตายเทานั้น นั่นเห็นไหมละ ไมจริงตาย
เทานั้น นั่นละตั้งแตบัดนั้นมา ฟดกันเลยไมไดถอย นิสัยอันนี้มันนิสัยอะไรไมรูละ ถา
เปนทางโลกเขาเรียกวาผาดโผนโจนทะยาน ถาเปนทางธรรมเรียกวาเด็ดขาดเฉียบขาด
มันก็พุงซิ ตัง้ แตบัดนั้นมาเอาเปนเอาตายเขาวาๆๆ เปนเวลา ๙ ป เราตกนรกทั้งเปนนะ
ไดรับความทุกขความยากลําบากที่สุดในชีวิตอันนี้ชีวิตของพระ ยนเขาไปชีวิตของการ
ภาวนาหนักมากที่สุดในชีวิตของเราที่เปนนักบวช
ตั้งแตเปนฆราวาสมางานใดก็ตามหนักขนาดไหนทิ้งไดเลย แตงานจิตตภาวนา
ไมมีทงิ้ มีแตฟดกันตลอด ใหตายอยูบนเวทีเลยเชียว นั่นละถึงไดหนักมาก แลวผลก็
สมเหตุสมผลกับความเด็ดเดี่ยวเฉียบขาด กิเลสมันก็ออ นตัวลง ทีนี้ก็ฟด กันเสียขาด
สะบั้นลงไป จาขึ้นมาแลวจึงไดนําธรรมนี้มาสอนโลก มาสอนทานทั้งหลายดวยความ
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หลอกลวงเหรอ
เราเอาเปนเอาตายเอาชีวิตเขาแลก
แลวมาสอนโลกดวยความ
หลอกลวงเปนไปไดหรือพิจารณาซิ เพราะฉะนั้นการพูดการจาจึงไมมีคําวาสะทกสะทาน
ธรรมะอยูในหัวใจนี้ ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันครอบโลกธาตุแลวสะทกสะทานที่ไหน
พิจารณาซิ เชื่อหรือไมเชื่อก็แลวแตใคร ตาบอดมีกี่หมืน่ กี่แสนกี่ลานๆ คนไมมี
ความหมาย คนตาดีเพียงคนเดียวสองคน นี่ละความหมายอยูที่นี่ เอาตรงนี้ใหได เขาใจ
ไหมละ เอาละพอ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

