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เมื่อจิตกับธรรมสัมพันธกัน
คราวนี้ขนทองเขาคลังหลวงนะ พี่นองทั้งหลายอยานอนใจ ตั้งแตตั้งเมืองไทยมา
นานเทาไรเราไมเคยไดขนทองเขาคลังหลวง คราวนี้พากันตั้งอกตั้งใจนะ ขนทองเขา
คลังหลวงเรามีคราวนี้เทานั้นที่จะได จากนี้แลวจะไมไดนะ คลังหลวงเราแหงผากจากสิ่ง
ประดับและสิ่งสําคัญมีความหมายอะไร เตือนตรงไหนใหคิดใหดี เราเตือนตรงไหนเรา
คิดเรียบรอยแลวคอยออกมา ไมใชสั่งสุมสี่สุมหานะพี่นองทัง้ หลาย นําเราก็ไมไดนําพี่
นองทั้งหลายโดยสุมสี่สุมหา นําตัวของเราเองก็เหมือนกันจนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตติพระ
นิพพานเต็มหัวใจแลวเดี๋ยวนี้ เรานําเราเรานําอยางนั้น เราไมไดทําเหยาะๆ แหยะๆ
อยาทําเหยาะๆ แหยะๆ นะ ชาติไทยเราไมใชชาติ เหยาะๆ แหยะๆ ใหจริงใหจังทุก
อยางซิ ฟงเสียงหัวหนา หัวหนาเปนธรรมอยางไรบางใหฟงเสียงนั้น หัวหนาไมเปน
ธรรมเที่ยวกอบเที่ยวโกยเที่ยวรีดเที่ยวไถอยาไปเชื่อมันนะ มันมีหัวหนาหลายหัวหนา
มันแอบกิน มีทุกแงทุกมุมนั่นแหละ
ตะกี้นี้เตือนเรื่องทองคําเรา ที่ควรจะไดทองคําเขาสูคลังหลวงในคราวนี้ขอใหได
นะพี่นองชาวไทยเรา ทองคํานั้นละเปนหัวใจของชาติ เปนเครื่องประดับชาติที่สวยงาม
ที่สุด แนนหนามั่นคงที่สุดคือทองคํา การที่เรานําทุกสิ่งทุกอยางเรานําดวยการพิจารณา
เรียบรอยแลวจึงมานํา เราปฏิบัติตัวของเราก็เหมือนกัน ไมไดเหลาะๆ แหละๆ แตไหน
แตไรมา ตั้งแตบวชเขามาปบธรรมวินัยกับเราติดกันปุบ เรื่องกิจการอะไร การ
เคลื่อนไหวไปมาเรื่องของฆราวาสปดออกใหหมด ไมใหเขามายุง เวลานี้เราเปนพระ
เทานั้น ไปที่ไหนธรรมวินัยติดตามตัวแลวเหมือนตามเสด็จพระพุทธเจาตลอดเวลาดวย
ธรรมวินัย ไมเหลาะๆ แหละๆ ใหพากันมีหลักใจบาง ทําอะไรเหลาะๆ แหละๆ ไมดี
ไมมีหลักใจ ใหมีหลักใจบาง
เวลานี้พูดถึงเรื่องทองคํา ความเปนหวงคลังหลวงของเรา ทองคําเปนสําคัญ
เปนหัวใจของชาติ ขอใหพิจารณาทุกคนๆ เถอะ มีมากมีนอยรวมกันแลวมันก็มากเอง
เวลานี้ไดตั้งหมื่นกวากิโลแลวนะทองคําเรา ที่ไดพาพี่นองทัง้ หลายนําสมบัติอันมีคาเขา
คลังหลวงของเรา เฉพาะอยางยิ่งทองคําไดเขาสูคลังหลวง ๑๑,๗๓๔ กิโลแลว ทองคํา
เขาสูคลังหลวงเวลานี้ สวนดอลลารดูเหมือนจะ ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลาร นี่เขาแลวนะ
เขาสูคลังหลวงของเรา ทานทั้งหลายหาพระที่ไหนมาหาสมบัติเขาสูทั้งทางโลกและทาง
ธรรมใหสมบูรณพูนผลหาที่ไหน วันนี้พูดสักหนอยเถอะนะ เราไดนําพี่นองทั้งหลายมา
นานแลวควรที่จะพูดบาง ใหไดพูดเสียบางเถอะนะ
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อยาเหลาะๆ แหละๆ โยกๆ คลอนๆ ไมดี เมืองไทยเราไมใชเมืองโยกเมือง
คลอน เปนเมืองไทยเต็มเมือง ชาติไทยเราเต็มตัว ขอใหมีเนื้อมีหนังเปนชาติไทย
จริงจังทุกอยาง เวลาเด็ดเด็ด เวลาออนออนนิ่ม เวลาเด็ดเด็ด อยางนั้นถึงถูก เวลาจริงก็
จริง เวลาเลนก็เลน นี่เราเปนหวงทองคําเรามากอยู อยากไดทองคําเขาคลังหลวง พี่
นองทั้งหลายใครมีมากมีนอยใหมาผสมรวมกันแลวจะเอาเขาสูคลังหลวงของเรา
คลังหลวงของเรารูสึกวาทองคํามีนอยมากทีเดียว เราเขาไปดูแลว ตั้งแตวันไป
มอบทองคําและดอลลารเปนครั้งแรก หัวหนาธนาคารชาติหรือหัวหนาใหญอยูในที่นั่น
มานิมนตเราไป ตั้งหนาตั้งตามานิมนตเราเลยนะ เพราะเขาทราบเบื้องตนแลววาเราไป
มอบทองคําและไปมอบดอลลาร นี่ตนเหตุที่จะเปนเรื่องเปนผลประโยชนแกชาติไทย
ของเรามีอยูใ นจุดนี้ เพราะฉะนั้นหัวหนาเขาจึงไดมานิมนตเราไป เขาไปดูจริงๆ
พอมานิมนตเทานั้นเราทราบทันทีเลย เขาไปดูก็ดทู ุกกิทุกกีทุกแงทุกมุม ดูหมด
เขาซอกเขาแซก เสร็จแลวเชิญไปคุยกันสองตอสองอยูข างนอก ทองคําทัง้ หมดที่มอี ยูใน
เมืองไทยเรามีเทาไร แลวเอาไปฝากเมืองนอกสําหรับเปนเครื่องประกันในการจับจาย
ซื้อขายติดหนี้ติดสินซึ่งกันและกันตองเอาทองคําเปนเครื่องประกัน เราพูดออกเลยนะ
แลวทองคําเราไดฝากไวเมืองไหนบาง เขาก็บอกวาเมืองนั้นเทานั้นๆ ปรากฏมีสองเมือง
สหรัฐนี้มีมาก
นี่ก็แสดงวาเราติดหนี้ติดสินเขามีมากอยูนะ
เราจึงตองเอาทองคําไปมากไป
ยืนยันไวเพื่อถอนเมืองไทยเรากลับคืนมาเปนเมืองไทยตามเดิม ถาไมมีทองคําใหเขา
เมืองไทยนี้จมไปเลย เขากลืนเขาเหยียบแหลกหมด เพราะฉะนั้นจึงเอาทองคําไป
ประกันตัวเอาไว ๕๓ ตัน ทองคําที่เอาไปจากเมืองไทยเรานี่ ใครจะไมหึงไมหวง แลว
ทําไมจึงตองเอาไปถึง ๕๓ ตันไปประกันชาติไทยของเราอยูทสี่ หรัฐอเมริกา ๕๓ ตันเรา
ไมไดลืมนะ เพราะเราฟงจริงๆ แลวมาทางอังกฤษนี่ดูเหมือน ๕ ตันหรือ ๓ ตัน
นอกนั้นไมมี แลวเมืองไทยเรามีเทาไร ย้ําเขามาหาเมืองไทย มีเทานั้น ใจหายวูบเลยเรา
นั่นละออกมานั้นจึงไดประกาศใหพี่นองทัง้ หลายทราบ ขอใหฟงใหดีนะคําพูด
เหลานี้ เราไมไดมาเหลาะแหละนะ เราปฏิบัติตัวของเราก็ไมเคยเหลาะแหละ เอาจริง
เอาจังทุกอยาง ที่จะไดตองติตนวาความพากความเพียรหรือศีลธรรมไดขาดวรรคขาด
ตอนไปทีไ่ หนเราไมเคยมี จริงจังมากทีเดียว กิริยาอาการที่เคลื่อนไหวอันใดที่จะมาเปน
ขาศึกตอธรรมวินัยตัดขาดสะบั้นๆ ตลอดมาตั้งแตวันบวช เรื่องกิริยาอาการที่เปนธรรม
เปนวินัยซึ่งเปนเรื่องตามเสด็จพระพุทธเจาเราตามสนิทเลย เราทําของเรามาอยางนั้น
ทีนี้มาเปนหวงชาติไทยของเรา อะไรก็ขาดตกบกพรองๆ พวกนี้มันมีแตพวก
ทําลายเหรอ มันถึงไดขาดตกบกพรองในเมืองไทยของตนแทๆ หามาซินะ ทําลายเรายัง

๓
ทําลายได หามาเสริมใหมีความแนนหนามั่นคงขึ้นไปทําไมจะหาไมไดคนไทยดวยกัน
ผูทําใหลมจมก็คือคนไทย ผูที่จะฟนขึ้นมาใหเปนของดิบของดี เปนสาระสําคัญแกชาติ
ของตนทําไมจะเปนไมได ใหพากันอุตสาหพยายามตั้งอกตั้งใจนะ
หลวงตาบัวอายุนี้กําลังจะ ๙๕ แลว จะตายไมกี่วนั แหละ เปนหวงพี่นองทัง้ หลาย
เราไมไดเปนหวงเรา พูดใหมันชัดเจน ปฏิบัติมาตั้งแตวันออกบวช เฉพาะอยางยิ่งออก
ปฏิบัติ บวชเรียนนี้ก็เปนประเภทหนึ่ง ออกปฏิบัตินี้เอาจริงเอาจังฟดกับกิเลสขาด
สะบั้นๆ ลงไป จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจหมด ไมมีอะไรเหลือเลย ใจวาง
เปลา โลกอันนี้เปนโลก สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ ดังพระพุทธเจาทานแสดงแกพระ
โมฆราชวา ดูกอนโมฆราช เธอจงเปนผูมีสติทุกเมื่อ บอกวามีสติทุกเมื่อ พิจารณาโลกให
เปนของสูญเปลาวางเปลา ถอนอัตตานุทิฏฐิซึ่งถือวาเปนเขาเปนเรา ซึ่งเปนเหมือนกับ
กางขวางคอนี้ออก แลวจะพึงหลุดพนจากพญามัจจุราช พญามัจจุราชจะตามไมทันผู
พิจารณาโลกเปนของสูญเปลาอยูอยางนี้ นั่นพระพุทธเจาสอนพระโมฆราช
เราเปนลูกศิษยตถาคตก็เปนพระโมฆราชดวยกันทั้งหมด ดูกอนโมฆราชมานั่ง
เต็มอยูที่ศาลานี่ มันมาเผอมาเรอ เรอๆ ราๆ อยูทําไม สอนพระโมฆราชเขามาหา
ตัวเองซิ พิจารณาธรรมตามพระพุทธเจาสอนแลวมันจะปรากฏธรรมกระจางแจงขึ้นมา
เปนพระโมฆราชทั้งหมดในศาลานี่นะ ใหพิจารณาอยางนั้นซิ ชื่อวาโมฆราชใหพิจารณา
โลกเปนของสูญเปลา ถอนอัตตานุทิฏฐิความถือวาเขาวาเราซึ่งเปนเหมือนกางขวางคอ
ออกเสีย แลวจะพึงหลุดพนจากกิเลสทั้งปวง ทานสอนวาอยางนี้ เมื่อพระโมฆราชทาน
ปฏิบัติอยางนั้นทานก็สําเร็จขึ้นมา ใครปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจาสอนพระโมฆราช
ก็เปนพระโมฆราชขึ้นมาดวยกันหมด สาวกทั้งหลายเปนโมฆราชทั้งนั้นที่บริสุทธิ์แลว จะ
เรียกอยางไรก็เรียกไดเปนพระโมฆราชแลว วางเปลาโลกนี้
พุทธศาสนาเปนศาสนาที่แมนยํามากนะ เราไมไดดูถกู เหยียดหยามศาสนาใคร
พอของใครของเรายึดเอารักเอา พอของเราแมของเราทุกขจนขนแคนแลวแตจะรักจะ
นับถือกันเอง แตขอ ยืนยันแหงความถูกตองดีงามนี้คือพุทธศาสนา ไมมีขัดของ ไมมี
ขัดแยง ไมมกี ระทบกระเทือนกับศาสนาใด พูดตามหลักความจริงลวนๆ ผูตรัสรูธรรมก็
คือศาสดาองคเอกไมมีกิเลสภายในใจ นําธรรมมาสอนโลกดวยความบริสุทธิ์พระทัย
สอนโลกมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ไมไดนํากิเลสตัณหาเขามาขยี้ขยําหัวใจเรานะ ผูปฏิบัติ
ธรรมทั้งกิเลสตัณหามันแหลกไปหมดนั่นแหละ
ถาปฏิบัติธรรมเพื่อจะขยี้ขยํากิเลส
ตัณหา กิเลสตัณหาหมดไปไดนะ พากันตั้งอกตั้งใจบาง
นี่ก็ไดพาพี่นอ งทัง้ หลายอุตสาหพยายาม นํามาไดหลายปแลวนะ นําทุกสิ่งทุก
อยาง อะไรที่จะเปนผลเปนประโยชนนําหมด เราไมเคยไปแตะตองทําลายสวนรวม
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นอกจากเสาะแสวงหาเขาสูสวนรวมเทานั้นแหละ เวลานี้ทองคําเราก็ไดตั้ง ๑๑,๗๓๔
กิโลแลว แตกอนไดเมือ่ ไร ไมเห็นมี นี่ไดแลวจากการเสาะแสวงหาของพี่นองทัง้ หลาย
ดอลลารก็ไดตั้ง ๑๐ ลาน ๒ แสนกวา นี่ไดมาแลวนะ สวนที่นอกจากนัน้ ไปก็ออกชวย
ประเทศไทยเราที่มันจนนั่นแหละ เงินไทยจึงไมไดเขาคลังหลวง ออกชวยโลกทั้งนั้น เรา
ไมเอา แบอยางนี้ตลอด เราไมเคยเอาอะไร เราพอทุกอยางแลวในหัวใจดวงนี้ มีแต
ความเมตตาลวนๆ เต็มหัวใจ เราไมเอาอะไรจริงๆ ไมเอา มันเต็มแลว จิตกับธรรมเปน
อันเดียวกันแลวพอ
คําวาพอนี้สามโลกธาตุเอามาเทียบสูไมได ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันเทานั้น
พอ อะไรจะมีคามีราคาขนาดไหนสูคําวาพอในความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางจิต
กับธรรมนี้ไมได อันนี้เหนือกวาทุกอยาง พออันนี้ปลอยหมดโดยประการทั้งปวง สาม
โลกธาตุไมมอี ะไรติดในพระทัยพระพุทธเจาและใจของสาวกเลย นั่นจึงเรียกวาพอ พอ
นี้เปนพอที่เลิศเลอสุดยอดแลว นอกจากนั้นพออันนี้ก็ไมพออันนั้น พออันนั้นไมพออัน
นี้ โลกนี้เลยกลายเปนโลกบกพรองไป ไมมอี ะไรพอในหัวใจสัตวโลกที่มกี ิเลสเขาครอง
ใจ มีแตความบกพรองทั้งนั้นละ ถาเอาธรรมเขาไปก็พอเขาไปโดยลําดับ จนกระทั่ง
พอแลว พากันตั้งอกตัง้ ใจนะบรรดาพี่นองทัง้ หลาย
วันนี้ขึ้นเสียเปรี้ยงๆ มันคันฟน ใหกัดสักหนอยเถอะ ไมไดกดั หัวใครก็ตาม เรา
กัดลมกัดแลงเราก็ไดเปนอะไรไป
พระเราก็ใหตั้งใจปฏิบัตดิ ีปฏิบัติชอบ บรรดาพระเรานั้นเปนที่ใหความรมเย็น
แกประชาชน ทุกแหงทุกหนไปสรางบานสรางเรือนที่ไหนตองสรางวัดสรางวาขึ้นเปนคู
เคียงกัน เพราะเปนที่ใหความรมเย็นทางดานจิตใจ นอกจากนั้นยังเสริมทางดานหนาที่
การงานที่ถูกตองใหมีความแนนหนามั่นคง และเพิ่มขึ้นอีกจํานวนมากมาย เพราะจิตที่
มีธรรมแลวยอมไมคอ ยเสียหาย ใจถามีธรรมการประพฤติปฏิบัติตัวก็ดี การทําหนาที่
การงานสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกผูมีธรรมจะรูเอง พิจารณาตามนั้นแลวปฏิบัติไมคอยมีความ
ผิดพลาดคลาดเคลื่อนอะไร ถาไมมีธรรมสุมสี่สุมหา พอไดอะไรสอดเขาไปทั้งนั้นแหละ
ถาไมมีธรรมเปนอยางนั้น ถามีธรรมแลวพิจารณาเรียบรอย
ทานพูดไววา นิสมฺม กรณํ เสยฺโย ใหใครครวญพิจารณา ใครครวญเรียบรอย
กอนแลวคอยทํากิจการงานตางๆ จะไมคอยผิดพลาด ทานวาอยางนั้น ทานทั้งหลายหา
สิ่งหาของหาสมบัติเงินทองมามากนอย ใครไดบาทสองบาทสามบาทเอามาคุยกัน ทํา
การทํางานอะไร สมบัติอะไรก็ตามไดมา แมที่สุดเขาไปหาปลาในบึงเขาไดมาเขายังมา
อวดกัน นี่วันนี้ไดปลาเทานั้นๆๆ ทีนี้ผูเสาะแสวงหาธรรมไดธรรมมามากนอยเพียงไร
ทานสนทนาซึ่งกันและกัน ไมมีอะไรระแคะระคาย บรรดาพระปฏิบัติทา นปฏิบัติแลว

๕
ทานสนทนากันจากผลรายไดที่ทานปฏิบัติมา ทานมีความชุมเย็นเปนสุข นั่งสนทนา
ธรรมะกันนี้สองสามชั่วโมง ทานหาอรรถหาธรรมทานมาคุยตอกันในระหวางพระปฏิบัติ
ดวยกัน เราจะเห็นไดชัดทางภาคปฏิบัติ ภาคอื่นไมคอยมี
ภาคอื่นเรียนแตปริยัติก็พดู กันถึงเรื่องปริยัติ สอบชั้นนั้นชั้นนี้ไปธรรมดาของ
ปริยัติ แตภาคปฏิบัตินี่พูดถึงเรื่องภาคปฏิบัติ ความรูความเห็นจากการปฏิบัติของตน รู
ดวยเห็นดวย เปนสมบัติของตนดวย ยืนยันไดดวย ตางกันนะ ภาคปฏิบัติเปนภาคที่
แมนยํามากทีเดียว พอปฏิบัติเขาไปรูเห็นแลวอาจหาญชาญชัย พูดออกไปอยางไม
สะทกสะทานเพราะรูจริงๆ เห็นจริงๆ ไมวาจะธรรมขั้นใดก็ตามไมเคยสะทกสะทานเลย
พูดไดจริงๆ นั่นละเปนธรรมของตนแทจากการปฏิบัติ เปนสมบัติของตนจนกระทั่งวัน
ตายตายไปดวยกัน ธรรมอันนี้เปนสมบัติ ความจําไมเปน เรียนสอบไดสักกี่ประโยคก็
ตามเถอะความจําเอาไปกินหมด คือหายหมดไมมีเหลือ แตความจริงนี่ไมหาย รูไดมาก
นอยรูหมดเห็นหมดภายในจิตใจ
นี่ละผูปฏิบัติ ธรรมะของพระพุทธเจาเปนสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว เปน
อกาลิโก ใหผลตลอดเวลาสําหรับผูปฏิบัติตาม เชนเดียวกับการสรางบาปสรางกรรมก็
อกาลิโก ใหผลเชนเดียวกัน การประพฤติปฏิบัติไมมีคําวาครึวาลาสมัย นอกจากผู
ปฏิบัติธรรมนับถือธรรมเปนคนครึคนลาสมัย คนไมมีราค่ําราคาเสียอยางเดียว หัวใจ
ไมเขาใกลชิดติดพันกับธรรมเลย มีตั้งแตความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหาเต็มบาน
เต็มเมือง มันก็มีแตอยางนั้นเต็มบานเต็มเมืองทัง้ ๆ ที่ถอื พุทธๆ มันก็พุทธแบบนั้น
แหละ
ถาผูตั้งใจเอาจริงเอาจังเปนผลเปนประโยชน พระพุทธเจาเปนผลขนาดไหนจน
ไดตรัสรูธรรม ทรงบําเพ็ญธรรม สาวกทั้งหลายที่ไดรับการสดับตรับฟงจากพระพุทธเจา
ก็เปนสาวกอรหันตขึ้นมา มากขนาดไหน ธรรมไมมีคําวาครึวาลาสมัย อยาใหตัวหมดรา
ค่ําราคาก็แลวกัน ถาเรายังมีราคาอยูก็ใหอุตสาหพยายามขวนขวายความดีงาม จะไมไป
ที่ไหน ไมมใี ครพูดถูกตองดีกวาศาสดาเอก พูดอยางไรเปนอยางนั้น ถูกตองดีงามทุก
อยาง เรานํามาปฏิบัติตอตัวของเรา มันจะผิดจะพลาดมากี่ปก ี่เดือนมันถูกตองไดทั้งนั้น
ถาปฏิบัติตามแนวทางของศาสดาทีถ่ ูกตองแลว ถาไมปฏิบัตติ ามตายทิ้งเปลาๆ นะ
พุทธศาสนาก็เอกแลวชาติไทยของเรา
เราจะไปหาศาสนาที่ไหนอีกมาอวด
พระพุทธเจาของเราที่เปนพระพุทธเจาดวยความสิ้นกิเลสเรียบรอยแลว ศาสนาอื่นๆ
ใดๆ นี้เขามีกิเลส สับสนปนเปทั้งกากทั้งกางเต็มอยูในนั้น ทั้งกินทัง้ กางทั้งอะไรเต็มไป
หมดในคอ เดี๋ยวติดคอตาย อันนี้อาหารลวนๆ หวานลวนๆ คาวลานๆ เปนอยูในจิตใจ
ของผูป ฏิบัติธรรม จึงไมมีคําวากางขวางคอจากการปฏิบัติธรรมเลย ใหทานทั้งหลาย
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นําไปปฏิบัติ ธรรมของพระพุทธเจาเปนธรรมที่เปดเผยได พูดไดจะแจงชัดเจนตาม
ความมีอยูของธรรม ไมมีคําวาสะทกสะทาน เพราะธรรมเปนของเลิศเลอ ทําไมสิ่งต่ําๆ
เราพูดกันไดเต็มบานเต็มเมือง แตธรรมที่เปนของสูงเอามาพูดเพื่อผูฟ งทั้งหลายจะได
ยึดไดถอื ทําไมจะพูดไมได มันขวางโลกไหน ถาไมใชโลกกิเลสตัณหา โลกสกปรกนี้
เทานั้น ทานผูมีธรรมทานพูดกันไดอยางสะดวกสบาย
นี่ก็พูดใหมันชัดเจนเราปฏิบัติมานี้เทาไร ใหทานทั้งหลายฟงเสีย เปดเสียวันนี้
มันจวนจะตายแลว ออกปฏิบัติตั้งแตพรรษา ๗ ฟดกับกิเลสเปนเวลา ๙ ป เหมือนกับ
วาไมมีใหน้ําเลย ไปธุดงคไปกรรมฐานไปองคเดียว พอแมครูจารยมั่นก็เสริมเสียดวย
ถามีพระจะลาไปเที่ยวบางทีสององคบางสามองคบางไปลาทานจะไปเที่ยว พอไปลาทาน
เทานั้น เหอ ขึ้นเลย ตั้งแตอยูนี่มันก็ตกนรกหมกไหมใหเห็นในวัดในวาอยูนี้ไมหยุดไม
ถอย แลวออกจากนี้ไปมันจะไปตกนรกหลุมไหนอีกละ นั่นทานไลเบี้ยเอา ไมกลาไป
หยุด
เราพูดเราไมไดยกตัว ไมเคยไดยินคําพอแมครูจารยถามเราวาจะไปที่ไหนเมื่อ
ทานอนุญาตใหไปแลว ทานตกลงแลว เออ ที่ทานมหาขออนุญาตที่จะไปเที่ยวนั้นไปได
ละ นั่นทานตกลงใหแลวนะ ทีนี้จะไปที่ไหน คิดวาจะไปทางนั้นๆ แลวไปกี่องค นั่นทาน
ถาม บอกวาไปองคเดียว ขึ้นผางเลยเชียว เออ ทานมหาไปองคเดียว ใครอยาไปยุงทาน
นะ ก็ทานเห็นอะไรแลว เราตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติ อยูกับทานก็เปนอยางนั้น ออกจากทาน
ไปจะเปนอื่นที่ไหน เมื่อจิตกับธรรมสัมพันธกันอยูแลวไปที่ไหนก็เปนธรรมทั้งนั้น ทาน
ชมเชยเลยถาวาไปองคเดียว ใครอยาไปยุงทาน ทานสายมือไปเลย อยาไปยุงทานมหา
นะ ใหทานไปองคเดียว
ไปก็เอาจริงๆ กลับมามีแตหนังหอกระดูกๆ ทรมานมากหนักขนาดไหนฟงซิ
ควรกินไมไดกิน ควรหลับนอนไมไดหลับไดนอน มีแตการฝกทรมานฆากิเลสตัวเสนียด
จัญไรตอหัวใจนั้นดวยธรรมคือความพากความเพียร มาทีไรเปนทีนั้นๆ ทานพอใจเมื่อ
เราไปที่ไหน นี่การปฏิบัติธรรมของเรา เราปฏิบัติมาอยางนี้ เอาจริงมากทีเดียว ไมไดมี
คําวาเหลาะๆ แหละๆ ไปที่ไหนไปองคเดียว เราไมเคยไปสององคสามองคนะไปปฏิบัติ
ธรรม ออกจากทานไปทีแรกองคหนึ่งสององคมีบางเพื่อไปแยกกันขางหนา พอออก
จากนั้นไปแลวก็เอาละที่นี่ ตางองคตางไป เรามีแตไปคนเดียวๆ ฟดกับกิเลสเปนเวลา
๙ ป เอาอยางเต็มเหนี่ยวทีเดียว
จิตฟุงซานรําคาญเสียจนน้ําตารวงบนภูเขาก็เคยมาแลว นี่เวลากระแสของกิเลส
มีกําลังมากตั้งสติไมอยู ตั้งพับลมผล็อยๆ จนน้ําตารวงบนภูเขากลับลงมาหาพอแมครู
จารยมั่นอีก มาโรงงานใหญ ทานฝกฝนอบรมเรียบรอยแลวไปอีก หงายกลับมาอีก ไป
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หลายหนหงายหลายหน ไปไมถอย สูไมถอย สุดทายก็ตั้งไขได ตอจากนั้นจิตก็กาวละ
ที่นี่ ฟง...นักภาวนาดวยกัน พระพุทธเจาเปนศาสดาเอกดวยการภาวนา สาวกทั้งหลาย
บรรลุธรรมไดดวยการภาวนา เราเปนสาวกของพระพุทธเจาแบบไหนใหเอามาคิดทุก
คน ทั้งพระทั้งโยมนั่นแหละ กิเลสมันอยูกับหัวใจ ไมเลือกชาติชั้นวรรณะ เพศหญิงเพศ
ชายมีอยูนั้น แกมันดวยธรรมถึงจะแกได นีก่ ็แกกิเลสดวยจิตตภาวนา ซัดกันใหเต็ม
เหนี่ยวเลย พูดใหมันชัดเสียนะมันจะตายแลว นี่ละหาของดีมาพูดใหพี่นอ งทัง้ หลายฟง
มันขวางโลกแลวเหรอ พิจารณาซิ วันนี้เอาธรรมที่เปนมงคล เราสละเปนสละตายมา ๙
ป ที่ออกปฏิบัติฟดกับกิเลสนี้เปนเวลา ๙ ปเต็ม ผลไดเปนที่พอใจ กิเลสขาดสะบั้นลง
จากหัวใจ ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ หลังวัดดอยธรรมเจดีย เวลา ๕ ทุมเปง เรา
ไมเคยลืม
โลกธาตุสะเทือนสะทานไปหมดเลยพอจิตกับกิเลสขาดจากกัน อํานาจของกิเลส
นี้เหนียวแนนมากนะ พอขาดสะบั้นจากจิตนี้รางกายกระเด็นขึ้นเลย ฟงใหชัดเสียวันนี้
ทานทั้งหลาย รางกายอยูเฉยๆ นี่กระเด็นขึ้นเลยเชียว พอจิตกับกิเลสขาดสะบั้นจากกัน
นี้จาขึ้นมาเลยเชียว โลกธาตุนี้วางไปหมดเลย รางกายกระเด็นขึ้นเลย นี่ฟง เอาความ
จริงมาพูด ไมไดมาหลอก วันนั้นแหละเปนวันที่เปดโลกธาตุ พวกสมมุติทงั้ หลายที่
กอกวนมาตัง้ กัปตั้งกัลป ตายแลวเกิด เกิดแลวตาย ทับถมกันอยูนี้กี่กัปกีก่ ัลปในจิตดวง
นี้ไดขาดสะบั้นลงในวันนั้น
อุทานขึ้นมา ถาเปนภาษาพระพุทธเจาทานก็วาญาณฺจ ปน เม ทสฺสนํ อุทปาทิ
ความรูความเห็นอันวิเศษวิโสไดเกิดขึน้ แลวในเราตถาคต อกุปฺปา เม วิมุตฺติความหลุด
พนของเราไมมีการกําเริบอีกแลว อยมนฺติมา ชาติ ชาตินี้เปนชาติสุดทายของเรา
ตถาคต นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว ตอจากนี้ไปแลวเราตถาคตจะไมมาเกิดอีกแลว ทาน
ประกาศใหเบญจวัคคียฟง พระอัญญาโกณฑัญญะที่รูธรรมเห็นธรรม กระแสของพระ
นิพพานพาดพิงถึงในวันนั้นก็อุทานออกมารับพระพุทธเจาเลยวา ยงฺกิจฺ ิ สมุทยธมฺมํ
สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ ทานแสดงไวในปริยัติเปนสวยๆ งามๆ เรียบๆ วาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นยอมดับเปนธรรมดา นี้เปนภาษาตลาด นี้เปนภาษากลาง
สําหรับผูไมรูไมเห็นเอานี้ยึดเปนศูนยกลาง
แตผูไปเจอเสียอยางจังๆ ทานจะไมพดู อยางนั้น ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ
นิโรธธมฺมํ ทานจะพูดวา สิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นแลวในโลกนี้ดับทั้งนั้น อะไรไมดับละ ก็
ธรรมชาติที่รูขึ้น อันนั้นไมดับ เปนเครื่องยันกันกับทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดแลวดับ อันนี้ไม
ดับ มันรูอยางนั้นซิการปฏิบัติธรรม พระพุทธเจาทาทายมาสักเทาไร สอนโลกไดสอง
พันกวาปแลวสาวกทั้งหลาย พวกเรามันหลับหูหลับตาฟงกันอยูเหรอ การปฏิบัติอรรถ

๘
ธรรมทั้งหลายเรื่องภาวนายิ่งหูหนวกตาบอด ไมอยากไดยินไดฟง ถาเรื่องเพลงลูกทุง
ลูกกรุงเอาเปนเอาตายเขาวา มันจะไดอรรถไดธรรมอะไร มันก็ไดตงั้ แตมูตรแตคูถเต็ม
ตัวละซิ
พากันพิจารณานะ วันนี้เอาเสียบางมันจวนจะตายแลว นี่ก็ปฏิบัติตนอยางนี้มา
อายุก็ ๙๕ จะเต็มวันที่ ๑๒ สิงหา ฟดกับกิเลสมาตั้งแตบวช แตมาเอากันตอนพรรษา
๗ คือหยุดจากการเรียนทุกอยางแลวเขาภาคปฏิบัติฟดกันอยู ๙ ป กิเลสหงายเลย ฟา
ดินถลม ดังที่พดู วันที่เทาไร พูดเลนเหรอ เอามาหลอกทานทั้งหลายเหรอ เวลาเรา
ปฏิบัติเราจะเปนจะตายอยูในปาในเขาใครไปเห็นเรา กี่วันจึงไดกินขาวหนหนึ่งๆ กินก็มี
แตขาวเปลาๆ ไปบิณฑบาตอยูในปาในเขากับเขา เขาก็อยูในปาในเขา เขาจะไดอาหาร
หวานคาวเปนทิพยมาจากไหนมาใหเรากิน เขากินอยางไรเขาก็ใหเราอยางนั้น
เราไปบิณฑบาตไดสวนมากก็มีแตขา วเปลาๆ มาก็มานั่งอยูบนกอนหิน ขาว
เปลาๆ มันจะกินไดมากขนาดไหน เทียบกันไดอยางนี้นะ กินขาวเปลาๆ กับกินกับ
เขาใจไหม กินกับแลวมีอะไรแอมรอบโตะรอบเกาอี้ กับกินมีแตขาวเปลาๆ อยูบนกอน
หิน ตางกันอยางไร กินไดสองสามคําก็อิ่มแลว กลืนไมลงแลว ขาวเหลือนิดหนอย ก็
บิณฑบาตในหมูบานในภูเขาจะไดสักกี่กอนละกี่หลังคาเรือน ไดมากินสองสามคํามันก็
อิ่มแลว เศษจากนี้ไปก็ไปวางขอนนั้นขอนนี้ขอนไมเอาไปไวใหกระรอกกระแต เขาอยู
แถวนั้นเขาก็มากิน เรากินกอนเขาเศษเหลือก็เอาไปใหเขากิน
นี่การปฏิบัติมาเราปฏิบัติมาอยางนี้ โชกโชนที่สุดเลย คํานี้เราไมเคยพูดใหพี่
นองทั้งหลายฟง บางทีจนวิตกวิจารณในตัวเอง คือกิเลสมันกลอม เรียกวาธรรมเกิด
ตอนนี้ธรรมเกิด เออ การปฏิบัติธรรมทานหวังจะฆากิเลส กิเลสขู ฟงนะ ทานปฏิบัติ
ธรรมทานหวังจะฆากิเลสใหตาย แตเวลานี้กิเลสยังไมตายทานกําลังจะตายรูไหม นี่ละ
กิเลสเกิดเขาใจไหม ในหัวใจ พูดขึ้นมาเปนคําๆๆ อยางนี้ พอกิเลสจบปบลงไปธรรม
ขึ้นเลย ธรรมขึ้นแกปญหากิเลสที่เกิดขึ้นผูกมัดเรา การกินนี้ก็กินมาตั้งแตวันเกิด
จนกระทั่งปานนี้ ไมเห็นวิเศษวิโสอะไร อดเพียงเทานี้จะตายเหรอ เอา ตายก็ตาย นั่น
เห็นไหมมันแกปญหาดีดผึงเลย
นี้ละการแกกิเลสอยูในปาในเขาแทบเปนแทบตาย จึงบอกใหชัดๆ วาไดเห็น
อรรถเห็นธรรมเปดจาเลยทั่วโลกธาตุ จิตไดขาดสะบั้นกับกิเลสมาตั้งแตวันที่ ๑๕
พฤษภาคม ๒๔๙๓ เวลา ๕ ทุมเปงเลย เอา ฟงทานทั้งหลายอยากฟง ผลแหงการ
ปฏิบัติที่หามาไดเปนอยางนี้มันขวางโลกแลวหรือ
พูดใหฟงอยางนี้นะ
ศาสนา
พระพุทธเจามีไหมมรรคผลนิพพาน หรือมีแตกเิ ลสกองเต็มบานเต็มเมืองนั่นเหรอ จึง
พูดถึงเรื่องอรรถเรื่องธรรมไมได มันแหยกันทุกแบบทุกฉบับ กิเลสมันหนาแนน ถาพูด

๙
เรื่องอรรถเรื่องธรรมไมได แตพูดเรื่องเปนบาๆ ไปตามๆ กันนั้นไดวันยังค่ําก็ได ลืม
หลับลืมนอน
วันนี้พูดเรื่องอรรถเรื่องธรรมใหทานทั้งหลายฟง เราไดปฏิบัติมาอยางนี้ เอาเสีย
จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปในวันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ บนหลังเขาวัดดอยธรรม
เจดีย เวลา ๕ ทุม รางกายกระเด็นขึ้นเลยนะ คืออยูธรรมดานี่ละมันกระเด็นขึ้นได
อยางไรพิจารณาซิ คืออํานาจของกิเลสกับธรรมที่มันยึดกันเกาะกันพาใหเกิดใหตาย
กองกันมานี้กี่กัปกี่กัลป มันเหนียวแนนขนาดไหน แตเวลาอํานาจแหงสติธรรมปญญา
ธรรมฟาดเขาไป มันแตกกระจัดกระจายจากกันจนรางกายกระเด็นเลย เหมือนหนึ่งฟา
ดินถลม
ฟงเสียวันนี้ นี่ความจริงเอาออกมาพูดใหทานทั้งหลายฟง เหมือนฟาดินถลม
จิตนี้สวางจาครอบไปหมด โถ อยางนี้เหรอ ขึ้นแลวนะที่นี่นะ ฟงใหดีทกุ ทาน รางกายนี้
กระเด็นขึ้น กิเลสขาดสะบั้นลงไป จิตสวางจาขึ้นมา พออันนี้สงบปบลงไปเทานี้ ขึ้น เหอ
ขึ้นเลยนะ เปนอยูในจิตนี่นะ เหอ พระพุทธเจาตรัสรูตรัสรูอยางนี้ละเหรอๆ ซ้ําแลวซ้ํา
เลา ใหมันถึงใจ ธรรมแทเปนอยางนี้ละเหรอๆ พระสงฆแทเปนอยางนี้ละเหรอๆ แลว
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดอยางไร มันเปนแลวนะ
นั่น แตกอนพุทโธ ธัมโม สังโฆ ตองติดกันไปๆ ถึงขณะนั้นพอฟาดินถลมกิเลสขาด
สะบั้นไปหมดแลว มีแตธรรมทั้งแทงแลว พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันไดอยางไร นั่นธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลว ใหมันเห็นอยางนี้ซิ
การปฏิบัติ
นั่นละจามาตั้งแตบัดนั้นจนกระทั่งปานนี้ เปนเวลา ๕๘-๕๙ ปแลวมั้ง เราทํามา
เราเคยพูดไหมคําพูดอยางนี้นะ เทศนาวาการสั่งสอนสัตวโลกประชาชนทั่วประเทศไทย
มานี้นานเทาไร ไมไดโอไดอวด เพราะธรรมอันนี้ธรรมพอแลว ไมอยากคิดอยากโอ
อยากอวด แลวแตมันจะสัมผัสสัมพันธมากนอยควรจะพูด ไมควรพูดเฉย ไมพดู ถา
ควรพูดอยางนี้ละฟงเอาซิ ใครมาชักมาชวนใหพูด มันก็ขึ้นของมันเองอยางนี้ เพื่อเปน
คติแกบรรดาพี่นองลูกหลานทั้งหลายไดนาํ ไปปฏิบัติ วาธรรมของพระพุทธเจานี้คงเสน
คงวาหนาแนนดวยมรรคผลนิพพานจากการปฏิบัติดวยกันทุกคน ไมมคี ําวาลําเอียง จํา
ใหดีนะคํานี้
นี่ละไดปฏิบัติมา เรื่องจิตใจขาดสะบั้นไปหมด สมมุติไมมีเลย มีแตใจดวงเดียว
นี้สวางจาครอบโลกธาตุ สวนสมมุติมันก็มีตามเรื่องของมัน เรียกวาจิตนี้เปนธรรมธาตุ
พอถึงวิมุตติเต็มที่แลวเปนธรรมธาตุหนึ่ง เรียกวานิพพานเที่ยงหนึ่ง หรือเรียกวาธรรม

๑๐
ธาตุหนึ่ง พูดแทนกันไดสองคํา จะวาธรรมธาตุก็ไดคือธรรมธาตุเที่ยง หรือนิพพานเที่ยง
นั่นเอง นอกจากนั้นเอาแนไมไดอยางเห็นนี่ละ
นี่ละธรรมพระพุทธเจาสอนโลกผิดไปแลวเหรอ มันเปนอยางไรจึงไมมีใครจะ
ทรงมรรคทรงผล มีแตมายื้อแยงแขงดีตอพระพุทธเจา เหยียบหัวพระพุทธเจาไป ดวย
วาบาปไมมี บุญไมมี นรกไมมี สวรรคไมมี นิพพานไมมี ตัวมันมีคืออะไร ก็มีแตไฟเผา
หัวมัน แลวขึ้นไปเหยียบหัวพระพุทธเจาไปตอหนาตอตาเพราะความหนาดานของกิเลส
พาคนใหเปน จําเอานะ
เอาละเหนื่อยแลว พูดนานไปๆ ยังไมจบนะนี่ มันเหนื่อยแลวก็เลยหยุดพูด ไม
ตองเอวัง พอ
รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM103.25MHz
พรอมสถานีวิทยุเครือขายทั่วประเทศ

