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พักยา
กอนจังหัน
พระมามากตลอดสําหรับวัดนี้ ความเพียรของทานทั้งหลายคืออะไร ตั้งสติใหดี สติ
ใหอยูกับตัวตลอดเวลา เคลื่อนไหวไปมาที่ไหนสติกับจิตใหตดิ แนบกันไปอยาเผลอ นั่นละ
มีสาระอยูในนั้น ถาสติขาดเสียอยางเดียวไมเปนทาละความเพียร จําคํานี้ใหดีนะ สติเปน
พื้นฐานๆ ตลอด เวลามีสติจะไมคอ ยผิดพลาดงานภายนอกก็ดี งานภายในกิเลสก็ไมเกิด
กิเลสจะเกิดเวลาเผลอสติ เชนสังขารปรุงแปบออกมานี่ สติเผลอแลว แลวสังขารผลักดัน
ออกมาสติมอี ยูจะรูทันทีๆ บังคับไมใหผลักดันออกมาคิด จําใหดีวิธีทําความเพียร สติเปน
เครื่องบังคับและบีบบี้กิเลสไดเปนอยางดี อยาสักแตวาทํานะทําความเพียร
อยูที่ไหนมีสติ คือความระลึกรูๆ ตลอดเวลาๆ เวลาเขาทางจงกรมสติก็ติดแนบ
ออกก็ตดิ แนบ เดินจงกรมก็ติดแนบกิเลสจะไมเกิด แลวจิตจะมีวันสงบ เพราะสติเปน
เครื่องคุมครองรักษาจิตใจไวดวยดี กิเลสอยูภายในมันจะไมผลักดันออกมา เราอยาเขาใจ
วากิเลสมาจากทางโนนทางนี้ กิเลสอยูภายในใจนั้นแหละผลักดันออกมาใหอยากคิดอยากรู
อยากเห็นตางๆ นี้ มีแตเรื่องกิเลสอยูภายในผลักดันออกมาใหอยากๆ ถาสติมอี ยูแลว
บังคับเอาไวมันก็ไมออก กิเลสก็ไมเกิด จุดนี้เปนจุดสําคัญมาก วิธีทําความเพียรสติเปน
พื้นฐาน บังคับใหดี เรื่องความคิดความปรุงนี้อยากที่สุดนะ เรื่องอยากไมมอี ะไรอยากยิ่ง
กวาความอยากคิดอยากปรุง มันหากเปนของมันอยูในนั้น เพราะมันชํานิชํานาญ เรื่องของ
กิเลสชํานาญมากทีเดียว ชํานาญในวัฏจักร บนหัวใจสัตวตลอดมากี่กปั กี่กัลป อยูท ี่จุดนี้
เทานั้น ถาสติบีบบังคับเขาไปๆ นั่นเรียกวาไปทําลายโรงงานของกิเลส อยูต รงนั้นแหละ พา
กันจําใหดีนะ
ขอวัตรปฏิบัติอยาใหบกพรอง ทุกสิ่งทุกอยางกิจการงานของพระ ที่เปนขอวัตร
ปฏิบัติภายนอกใหมีสติ ถาสติมีแลว ทํางานอะไรก็เรียบรอย ถาสติเผลอไปเสียไมวา งาน
ภายนอกภายใน เลอะๆ เทอะๆ ไปทัง้ นั้น จําคํานี้ใหดีนะ วัดนี้เปนวัดที่ตั้งหนาตั้งตา
ประกอบความพากเพียรมาตั้งแตตนเริ่มสรางวัดสรางวามีตลอดมา จึงไมใหบกพรอง งาน
การอะไรจะมีมากนอย ไมใหเขามายุงในงานประกอบความพากเพียรอันเปนงานใหญโต

๒
ของพระเรา นอกนั้นเปนงานขาศึกละมาก งานนั้นงานนี้มีแตงานกิเลส ไมรูนะวาเปนงาน
กิเลส สติเคลื่อนปบออกไปนี่มันเอาไปกินหมดแลวๆ จําใหดีนะ ใหพร
หลังจังหัน
เดี๋ยวนี้มันคันไปหมดทั้งตัวนะเรา ไมทราบเปนไง แตกอนคันเปนที่ๆ ทีนี้คันไป
หมดทั้งตัว คันที่นั่นคันที่นี่ เกาที่นั่นเกาที่นี่ อยูอยางนั้น มันอะไรก็ไมรู ไอยาแกคันนี้ มอง
หากุฏิไมเห็น มีแตยาลอมรอบ ยาแกคัน ไอคนั นี้ก็ลอมยาอีกทีหนึ่ง มันไมไดหาย (ขอ
อนุญาตคะ หลวงตาคงจะเปนแพยาคะ) นั่นละเราจึงบอกวาใหงดยาทั้งหลาย เพราะตาม
ปรกติเราไมเคยยุงกับยามาแตไหนแตไร ยิ่งออกปฏิบัติดวยแลวยาเม็ดเดียวไมเคยติดยาม
เลย เปนอะไรก็ซัดกันเลยๆ
พอพูดอยางนี้แลวก็ระลึกที่พอ แมครูจารยมาปวยอยูที่หนองผือ ไขมาลาเรียนี่ละเรา
ตัวเกงละ คือไขมาลาเรียนี่ถาอยูที่เดียวไขเทานั้นมันก็หายไป ถาเปลี่ยนที่เรื่อยไขเรื่อย ก็เรา
มันเปลี่ยนที่เรื่อยมันก็ไขเรื่อย มาอยูหนองผือนี้กเ็ หมือนกันไข พอแมครูอาจารยนี่ใหพระ
เอายามา ยาอะไรก็ไมรูแหละ ใหพระเอายามาเม็ดหนึ่ง เรานอนลุกไมขึ้น ทานใหพระเอายา
มาใหเราฉัน เราบอกเราไมฉัน ทานใหเอามา เอาละยังไมฉันแหละ พระก็เอากลับคืนไป ไม
นานทานมาเอง เราอยูแครเล็กๆ พอมา “ไหนเปนยังไงไข” ทานวาอยางนั้นนะ
ทีแรกทานใหพระเอายามาใหฉันกอนแตเราไมฉัน พระเอากลับไปหาทาน แลวทาน
มาเองมาหาเรา “ไหนเปนยังไงไข” ทานพูดแปลกๆ นะอุบายวิธีการ ไขนี่มันคอยยาเม็ดนี้
แหละ ไหนใครเปนไข โอย ไขนี่มันคอยยาเม็ดนี้แหละ นี่ๆ ทานเอามาเองนะคราวนี้ นี่มัน
คอยยาเม็ดนี้แหละ พอฉันยาเม็ดนี้แลวหายเลย ยานี้เทวดาสูไมได เอาๆ จะทํายังไงก็ทาน
เอาไปให เราก็ฉัน ฉันแลวเราก็ไมเคยสนใจกับยา ทานก็ไมเคยสนใจกับยาวาฉันแลวจะเปน
ยังไง ทานก็ไมเคยถาม ไอเราก็ไมเคยพูดถึง หายมาจนกระทั่งปานนี้ละ เกี่ยวกับเรื่อง
หยูกเรื่องยา ถึงขนาดพอแมครูจารยเอายามาใหฉัน ไมไดยงุ กับหยูกกับยาอะไรนี่แตกอน
ทานเห็นวาจริงจังทุกอยางแลวทานก็มาใหกําลังใจ ความหมายวางั้นแหละ
ก็ทานเคยปฏิบัติมาแลวตอลูกศิษยของทาน อาจารยมหาทองสุก ดังทีเ่ ขียนไวใน
ประวัติทาน ดูเหมือนมีนะ ที่เปนไขอยูทางเชียงใหม นิสัยของทานเรียบๆ นิสัยอาจารยมหา
ทองสุก เวลาเปนไขก็เลยกลายเปนออนไปเลย ทานไปเยี่ยมไขอาจารยมหาทองสุก ดังที่
เขียนไวในประวัตินั่น ทานไดทําทาลองดู เปนยังไงเปนไขออ นเปยก สูผ ูหญิงไมได ไป
เปลี่ยนเครื่องนุงหมเสีย เอาเครื่องนุงหมผูหญิงมา เราเปนผูชายแตดูมนั ออนแอทอแท สู
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ผูหญิงไมได ไปเอาเครื่องนุงหมของผูหญิงมานุงหมเสีย เอาเครื่องนุงหมผูชายไปใหผูหญิง
เสีย ทานวางั้น ทางนั้นก็เลยรองไหทานอาจารยมหาทองสุก พอทานเห็นอาการอยางนั้น
แลวทานพลิกนะ เออ คงไมไดผลแลว คงจะเสียใจ ไมไดผลละคราวนี้ คราวหลังพลิกใหม
คราวนี้ โอย ออนนิ่มไปหมด อันนั้นดีอันนี้ดี ยาอะไรดีๆ หมดเลย นั่นเปนอยางนั้นนะทาน
พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงของทาน
สําหรับเราเองเราไมเคยกับยา บอกอยางนั้นจริงๆ ไมเอาเลย เที่ยวยาเม็ดเดียวก็ไม
เคยติดยาม เปนอะไรซัดกันเลยๆ มาอยูหนองผือก็แบบเดียวกัน ทานจึงใหพระเอายามา
ใหฉัน เราก็ยังไมฉันอีก ทีนี้ทานก็ถือมาเอง เมื่อเห็นวาจริงจังแลวทานก็ถึงกัน มาเองเอายา
มาให ไขมันคอยยาเม็ดนี้แหละ คือคอยยาเม็ดทานถือมานั่นละ ฉันยานี่มันหายละ เอา ยา
นี่ยาเทวดาสูไมได เอาฉันลงไปนี้หายเลย เราจะทํายังไงก็ทานเอาไปใหเอง ตกลงเราก็ฉัน
ฉันแลวเราก็ไมสนใจกับยา ทานก็ไมสนใจถามเราอีกเลยนะยาเม็ดนั้น เทานั้นแหละ
ใครจะไปเด็ดยิ่งกวาหลวงปูมั่นวะ เรื่องความเด็ดเดี่ยวทางดานจิตใจ เรานี่ โห เรื่องไข
มาลาเรียนี้โชกโชนที่สุดเลยเรา เพราะไมอยูที่เกา เดี๋ยวอยูที่นี่แลวไปอยูที่นั่น เอาไขอีกไข
มาลาเรีย หมอเขาบอกวาไขมาลาเรียถาอยูที่เดียวมันไขเสียทีเดียวเทานั้นหายไปเลย ไมไข
อีกแหละ ถาเปลี่ยนที่เรื่อยไขเรื่อย เขาวา อันนี้เรามันเปลี่ยนที่เรื่อยมันก็ไขเรื่อยๆ มาหนอง
ผือนี่ก็ไข ไขมาลาเรีย ไมเคยมียานะ ไมเคย
ไปอยูทไี่ หนมีแตไขมาลาเรียเพราะเปลี่ยนที่เรื่อย เปลี่ยนที่เรื่อย ไขมาลาเรียจะมี
หมอเขาบอกวาถาเปลี่ยนที่ไปเทาไรมันก็ไขไมหยุดละ มาลาเรียไขเรื่อย ถาอยูที่เกาแลวก็ไม
ไขอกี ไขเทานั้นแหละเขาวา แตเรามันเปลี่ยนที่เรื่อย อันนี้ถึงไดบอกวามันยุงเพราะยา
เหลานี้นะ เวลานี้ยามาเปนสนามรบตีกันอยูกับรางกายของเรานี้ เราจึงบอกใหงดยา เราไม
เคยอยางนี้ไมเคย มันชุลมุนเหลือเกินยา ก็มีคราวนี้ที่ยามารุมเรามาก แทนที่โรคจะหายไป
กลับกําเริบ เปนแบบหนึ่งๆ ขึ้นมาในนี้ มันไมเห็นเปนผลวาหายดวยยานะ มันเหมือนเปน
ความกังวลวุนวาย โรคแปลกๆ เกิดขึน้ มาเรื่อย เปนเรื่อย เราจึงบอกใหเลิกยาเสียกอน
เราไมไดเปนนอยกวายานะ อะไรมาเราดูมันตลอด นี่เราก็อนุโลมไปอยางนัน้ ฉันไป
เราไมไดเคยตื่นเตนกับหยูกกับยาอะไรนี่ ฉันไปๆ มีแตผลลบปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆ
ผลบวกไมมี จึงบอกใหงดเสียกอน ยาอะไรๆ ใหงด ใหเหมาะที่สุดแลวใหเราอยูคน
เดียวเรา ไมตองเอาอะไรมายุง เราจะดูของเราเอง เพราะเรารับผิดชอบในรางกายเรา
มาตั้งแตเกิดแลว วางั้นเลย ทําไมจะไปเอาอยางอื่นมารับผิดชอบยิ่งกวาที่เราเคย
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ปฏิบัติมา จึงวาใหงดเสียกอน ยาอะไรลงไปไมเห็นเปนผลเปนประโยชนนะ มีแตกวน
เรื่อยๆ เลยกลายเปนผลลบไปเรื่อยๆ จึงวาใหพักเสียกอนยา
ใหเราอยูลําพังเราสบาย ถาเราอยูลําพังเรา เราสบายที่สุดไมมีอะไรยุงเลย ดูแตเรื่อง
ของขันธมันดีดมันดิ้นของมัน ไมมีอะไรเขามากวน อันนั้นมากวนอันนี้มากวนทีนี้มันก็เสริม
ขึ้นในขันธเลยยุงไปหมด เราเคยบอกแลววาสมมุติท้งั มวล จิตเวลามันยึดนี้ครอบโลกธาตุ
กระแสของจิตครอบไดหมด ยึดไดหมด เวลามันปลอยเขามาๆ ปลอยเขามาทั้งหมด
จนกระทั่งถึงรางกาย สวนเหลานั้นปลอยมันก็แลวไปเลย สวนรางกายนี้ปลอยแลวมันไม
แลวของมัน นี่จึงไดวา ออ เรื่องสมมุติทั้งมวลนี้มารวมอยูที่ขันธแหงเดียว คือขันธนี้อยู
กับเรา เราเปนผูรับผิดชอบในขันธ ความรูนี่รับผิดชอบอยูในนี้ อะไรๆ ไมมายุงมาเกีย่ ว
แตเรื่องขันธนี่ยุงตลอด เขาก็ไมไดบอกวาเขายุงนะ เขาหากเปนของเขาเอง เชน
อยางคันนั้นคันนี้ก็เรื่องของขันธ เจ็บนั้นปวดนี้อยูในขันธนี้ ไมไดอยูท ี่อื่นนะ มารวมอยูใน
ขันธ จึงวาเออสมมุติทั้งมวลอยูที่นี่ ถึงจะปลอยจะวางเสมอกันหมดแลวก็ตาม แตในขันธนี้
ยังมีการแสดงใหเห็นอยู ถึงปลอยขนาดไหนมันก็แสดง เชนเจ็บนั้นปวดนี้ หิวกระหายอะไร
อยากหลับอยากนอน เหลานี้เปนเรื่องกวนเปนเรื่องการแสดงของขันธ แตเขาไมไดบอกวา
เขารบกวนเรา เราประมวลมาพูดวาสมมุติทั้งมวลมาอยูในขันธที่จิตรับผิดชอบ นอกนั้น
ไมมี แตในขันธนี้ถึงไมยึดมันก็มีของมัน
เหมือนกับวามีผูมีคนมีเด็กเดินขวักไขวไปมาอยูอยางนั้นละในหองนั้น ผานไปผาน
มาอยูในหองนั้น หองนัน้ คือขันธทั้งหมด แลวอาการที่มันแสดงอยูในหองนั้นเหมือนสัตว
อะไรเดินผานไปผานมาอยูในนั้นแหละ อยูในหองนั่นละ ทีอ่ ื่นไมมี แตอยูในหองคือหอง
ขันธมันมี เราจึงไดดู ออ สมมุติทั้งมวลรวมแลวมาอยูในขันธนี้แหงเดียว นอกนั้นไมมี
มาอยูในขันธแหงเดียว แสดงอยูตลอดในขันธนี้นะ พาอยูพากิน พาหลับพานอน พาขับ
พาถาย มีแตเรื่องบรรเทาขันธทั้งนั้น มันแสดง ถึงวาออมารวมอยูในขันธ รวมนี้หมดเลยอยู
ในขันธ
สวนที่มันยังเหลืออยูเปนธรรมดาของมันในขันธ เชนวาชอบนะหากชอบในวงขันธ
อันนั้นดีอันนี้ไมดี อันนั้นชอบอันนี้ไมชอบ มันเปนอยูในวงขันธนี้เทานั้น ไมไดเขาไปหาจิต
เปนหลักธรรมชาติ คนละฝกละฝาย คนละฝง วางั้นเถอะ เปนธรรมชาติ แตอันนี้มันก็แสดง
ของมันอยูอยางนี้ จึงไดวาสมมุติทั้งมวลนี้มารวมอยูในขันธแหงเดียว มีเทานี้ ความชอบนั้น
ไมชอบนี้มี เพราะขันธเปนสมมุติ สิ่งเหลานี้ความรูที่ประจําขันธนี้มันก็มีอยูด วยกัน วาชอบ
นั้นไมชอบนี้ เอออันนั้นดีอันนี้ดี อันนี้นารักอันนั้นนาชัง วางั้นนะ แตมันอยูในขันธเทานั้น
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ละ ไมนอกจากขันธ มันเปนธรรมชาติของมัน อันนั้นอรอยดี อันนี้ไมอรอย เชนอยางเบื่อ
อาหารมันก็เปนอยูในขันธ โอ วันนี้ฉันจังหันดีนะ นี่ก็อยูในขันธ อยางนี้ละ
จึงไดดมู ันถนัดชัดเจน อยูในขันธลวนๆ ไมนอกเหนือจากนี้เลย สวนกับจิตนั้นเปน
คนละฝง มันไมมีปญ
 หาอะไรแลว แตธรรมชาตินี้มันก็แสดงของมัน ทีนี้จิตเปนนักรู
รับผิดชอบ แสดงอะไรขึน้ มาจิตมันก็รูๆๆ ความรูในวงขันธกับความรูรับอันหนึ่งมันก็เปน
กระแสของอันนั้นที่รับผิดชอบอยูมันก็มารับทราบกันอยูนี้ แตมันอยูในวงขันธเทานั้น ไม
นอกเหนือจากนั้นไป ทีนี้พอขันธดับปบเทานั้นหมดโดยสิ้นเชิง เรื่องสมมุติหมดไมมีอะไร
เหลือเลย ที่ยังเหลือก็เรียกวามาเหลืออยูในขันธ
บรรดาพระอรหันตทานที่สิ้นกิเลสแลวสมมุติทั้งมวลก็มารวมอยูในขันธ ใหทาน
รับผิดชอบใหรูใหเห็นมันอยูอยางนั้น มีเทานั้นไมนอกเหนือจากนั้นไป พออันนีด้ ับมันก็
พรึบหมดไมมีอะไรเหลือ ขึ้นชื่อวาสมมุติในสามแดนโลกธาตุดับลงเปนวาระสุดทาย คือ
ขันธดับ พออันนี้ดับหมดทีนี้สมมุติเปนอันวาหมดโดยสิ้นเชิง ไมมีที่จะรับทราบสิ่งนั้นสิ่งนี้
อะไรมากวนอีกแหละ อันนี้มีขันธมันกวนทานรูอยู มีเทานั้นเอง
ที่พูดนี้เราพูดในสิ่งที่ควรพูดไดนะ ที่ไมพดู ไดทมี่ ีอยูในขันธนี้ก็มีเยอะ รูอยูในนั้น
เรียกวาขันธ สวนธรรมชาตินั้น จะทําอะไรใหเปนอะไรอีกมันหมดปญหาโดยสิ้นเชิง เพราะ
อันนั้นเปนวิมุตติไปแลว อันนี้เปนสมมุติ มันก็แสดงตามสมมุติของมัน อันนั้นที่ผานไปแลว
ก็เปนอันนั้นไปเสีย ไมไดเกี่ยวของกันเลยแหละ จะบังคับใหเปนมันก็ไมเปน นั่นละเรียนจิต
เรียนธาตุ เรียนขันธ เรียนโลกเรียนสงสาร เรียนดวยอรรถดวยธรรม เรียนอยางอื่นไมรู ไม
รอบนะ ไมจบไมสิ้น ถาเรียนดวยอรรถดวยธรรมนี้มีวันจบสิ้นลงได
มีใครละมาพูดอยางนี้ ฟงซินะ นี่พูดอยูในทามกลางของโลกสมมุติพดู อยูอยางนี้
แลว พอพูดขึ้นมาก็หาวาอุตริอยางนั้นอยางนี้ ฟงซิ พวกกองมูตรกองคูถ มันเปนอยางนั้น
ละฟงซิ คือมันมีแตความสกปรก การพูดออกมานี้ออกมาจากความไรสาระของผูนั้นเอง
นั่น จะไปกระทบกระเทือนอะไรกับอรรถกับธรรมเหลานั้น มันเปนขึ้นกับเจาของ เผา
เจาของ แสดงความไรสาระ ความเลวรายของเจาของออกมาใหเห็นโดยชัดเจนๆ สวนที่จะ
ไปโจมตีอรรถธรรมอันนั้นไมมีทาง มันก็เปนอยูกบั เจาของ เผาเจาของเอง
ความไรสาระ ความเลวรายทั้งหลายอยูกับผูแสดงออกมา ไมไดอยูก ับที่ไหนนะ อยู
กับผูนั้นละ นั่นละผูนั้นแสดงความเลวราย แสดงความไรสาระ ทุกสิง่ ทุกอยาง แสดง
ออกมาจากผูนั้นแหละ ธรรมชาตินั้นจะมีอะไร ทําอะไรลงไปมันก็มาเขาหาเจาของ เพราะ
เจาของเปนภาชนะอยูโดยดี ทั้งดีทั้งชั่วจะเกิดขึ้นจากเจาของ เจาของเปนผูรับผิดชอบ
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ทั้งหมด สมกับวา กมฺมสฺสโกมฺหิ กรรมเปนของของตน แสดงออกดีชั่วขึ้นมาจากเจาของก็
ลงหาเจาของไมไปที่ไหนละ
มันคันอยางนั้นอยางนี้ เกายิบๆ แย็บๆ เกาไปทุกแหงทุกหน เราวามันเปนเพราะ
ยาเลยเชียว เราไมไดเหมาอื่นละ เปนเพราะยา จึงวาใหพักยาใหหมด เวลานี้เปนยากวน
โรคก็มีอยูในนั้นยาเขามาเสริมเขาไปอีกเลยกวนกันใหญ นี่เราก็เลยยุงไปดวยนะ อะไรๆ ที่
ไมเคยเกิดเคยเปนมันเปนขึ้นหมดในระยะที่เอายามาชุมนุมกัน มาเปนสนามรบกับเรา เลย
ไมเห็นมีอะไรเปนประโยชนนะ เราดูงั้น เพราะฉะนั้นจึงวาปดออก เราอยูลําพังเรานี้
สะดวกสบาย ไปไมไดกไ็ มไป อยูเสีย นั่น
ก็ดูแตเพียงขันธเทานั้น มันดีดของมันเฉยๆ มันจะเปนอะไรไป มาเยียวยาก็เยียวยา
ขันธ ทีนี้เวลามากไปๆ มันก็เลยเกิดเหตุขึ้นกับขันธนั้นละ ยุงกันใหญเลย จึงใหพักไปเสีย
หมด ยาไมเอา ยาเทวดามาจากไหนก็ตามเถอะ หลักธรรมชาติก็คือขันธ มันอยูกันไดมันก็
อยู อยูไมไดมันก็ไปเทานั้นเองหาตื่นมันอะไร ก็ไมเคยมาแลวนะกับยาเหลานี้ พึ่งมาเปน
ตอนนี้ละ ตอนเอายามายุงมากๆ นีเ่ ราก็ไมไดหลงมัน อะไรมาก็ดูมันๆ มันไมไดมาเปน
ใหญกวาเราสิ่งเหลานี้ เราดูมันไดถนัดชัดเจน จึงไดชัดเจนวาเปนเพราะยาวางั้นเลย ให
ระงับยาไปเสียหมด เปนอะไรก็ใหมันเปนซิ เกิดตายมันมีอยูกับทุกคนไปตื่นมันหาอะไร
เรียนอริยสัจไมเรียนเรื่องเกิดเรื่องตายเรียนเรื่องอะไร รูมันแลวไปหลงมันหาอะไร มันก็มี
เทานั้นเอง
(ขออนุญาตคะ ไมทราบใครจะมาคะ) หลวงพอสังวาลย ทีแรกทานจะเอาทองคํามา
เราก็บอกวาเออทานก็เพียบเต็มที่แลวก็ควรจะใหผูอื่นมาแทนทาน สะดวกดีกวาทาน เราก็
บอกงั้น แตนี้ทานก็อยากมา ทานจะมา เราก็เลยปลอยเอาตามเรื่องหัวใจเถอะ ใจไดสมัคร
พอแลว เอาตายที่ไหนก็เปนมงคลแกใจทั้งนั้นละ ปลอยเลย ควรไมควรอะไรก็เปนเรื่อง
ของขันธอกี อันหนึ่ง แตเรื่องของใจนั้นเปนอีกอยางหนึ่ง เมื่อทานยังจะมาอยูก็แสดงวาใจ
ของทานเปนอยางนั้น เราก็เลยปลอย ทานจะมาก็มาละ นี่ฟงวามาเครื่องบินเที่ยวเชา
(กราบเรียนครับ หลวงปูสังวาลยไมไดมาครับ ใหตัวแทนมาครับ) เหรอ เออ ใหตัวแทนมา
ทานเปนคนใจบุญสุนทาน
อยางขานี่เหมือนกัน เขาเรานี่ ทีแรกวามันเปนไขอยูภายในลําไส เลยเอายามาขับ
มันวางั้นนะ พอขับออกไปมันก็ออกไปปวดหัวเขา เราก็บอกวาเอะทําไมมันปวดหัวเขา
หมอเขาบอกวายาขับมันออกไป ทีนี้ขับออกไปแลวมันไมขับออกไปซิ ขับออกไปอยูที่หัว
เขาเรื่อยมา ขับไปอยูทหี่ ัวเขาแลวก็สรางความหมดกําลังขึ้นมาที่เขาที่ขา ขาไมมีกําลัง ทีนี้
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มันก็เลยไลกันอยูแถวนี้ไมออกนะ มันไลมาหัวเขานี้แลวก็เลยอยูที่นี่ ไอเราเปนผูรับเคราะห
รับกรรม มีแตยามันมีแตเรื่องผูกมัดเขาไป มันไมมีเรื่องคลี่คลายเลยนะ ดูอะไรยาวาแก
อะไรฉันลงไปไมเห็นแปลก เอทําไมเปนอยางนี้ ปวดในนี้ปวด มันปวดอยูหัวเขา เวลาลุก
ขึ้นเขาออนขาออน ลุกไมขึ้นนะ
นี่ก็คอยที่วาใครจะมาแทน (ลูกศิษยมาแทนครับ) มันเบื่ออาหาร อะไรๆ เบื่อหมด
มองดูอาหารนี้เหมือนของไมเคยขบเคยฉันนะเบื่อ อยางเมือ่ เชานี้เหมือนกันฝนเฉยๆ นะ
ถาอยูลําพังเราแลวไมฉัน นี้ก็เกี่ยวยั้วเยี้ยๆ ก็มาอยางนั้นแหละนะ ถาธรรมดาแลวไมฉัน ถา
มันไมสบายไมฉันเลย หยุด เฉยๆ สบายไปเลย แตนี้มันก็ทนมาอยางนั้นละ นั่งก็อยางนี้ละ
ทนนั่ง มันแปลกๆ อยูต งั้ แตเราเคยพูด เวลาชุลมุนกับชาติบานเมืองมันก็ไมมีอะไรนะ มันก็
หมุนของมันไปเรื่อยๆ พอวายุติการชวยชาติแลวเทานั้นละมีลักษณะเหมือนเด็กจะตื่นนอน
ยิบแย็บๆ อาวจะไปแลวเหรอ มีลักษณะยิบแย็บ อยางนั้นละมันแปลกๆ อยู
(ยังมีเรื่องศาสนาอีกเจาคะ ศาสนาสําคัญกวาชาติ เปนเรื่องของพอแมครูจารย
โดยตรง เรื่องของสงฆโดยตรง) ศาสนาก็อยูกับเราหมดแลวเปนหวงอะไร แนะถาจะตอบ
กันก็ตอบอยางนั้น ทําอะไรดูไมมอี ะไรดีขึ้นๆ เอ แปลกๆ อยูน ะ เรื่องศาสนานี่พวกเทวทัต
กําลังเขาทําลายมากนะเวลานี้ แหม ไปเลือกเฟนเอาตัวสําคัญๆ เขามาดวย เขามาทําลาย
ศาสนา ตั้งเรื่องนั้นขึ้นมา ตั้งเรื่องนี้ขึ้นมา ตั้งแตเปรตสองตัวนี้ไปอยูในวงศาสนา ไมไดสงบ
นะตั้งแตตงั้ พวกเปรตพวกผีเขาไปวงศาสนา ตั้งหนาไปทําลายจริงๆ หมด ไมมีความรูสึก
เรื่องบาปเรื่องบุญเลย จะเอาใหไดสมใจๆ ที่เปนกองฟนกองไฟกองมูตรกองคูถอยูในหัวใจ
นั้นทั้งหมด ไมมีอรรถมีธรรมแฝงเลย
(ยอดทองคําทั้งหมดที่ไดแลวครับ) ทองคําสวนที่เกิน ๑๐ ตัน สวนที่มอบเขาคลัง
หลวงแลว ๓๑๒ กิโลครึ่ง สวนที่อยูกรุงเทพฯ ๒๒ กิโล สวนที่อยูอุดร ๑๕ กิโลครึ่ง รวม
ทั้งหมดได ๓๕๐ กิโล ขาดอีก ๖๕๐ กิโลจะครบจํานวน ๑ ตัน กรุณาทราบตามนี้
(ตัวแทนหลวงพอสังวาลยนําทองคํา ๑๑๐ กวาบาทมาถวาย) เรียกวากิโลครึ่งที่
หลวงพอสังวาลยทานนํามา ทานมีจิตใจที่กวางขวางมาก ฝากความขอบบุญขอบคุณไปถึง
ทานดวยนะ วาหลวงตาพอใจมากกับทองคําของทาน และพอใจมากกับน้ําใจของทานที่ได
สรางคุณงามความดีมาอยางกวางขวาง หายากพระอยางทานนี่นะ เพราะฉะนั้นหลวงตาจึง
ขอขอบบุญขอบคุณมาทั้งทองคํานี้ดวย ขอบบุญขอบคุณในน้ําใจของทานที่กวางขวางเบิก
บานยิ้มแยมแจมใส ทําประโยชนใหโลกไดอยางกวางขวางมาดวย เขาใจเหรอ (สาธุ) พอใจ
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และขอขอบบุญขอบคุณคุณทั้งสองทีอ่ ุตสาหพยายามทําหนาที่แทนหลวงปูสังวาลยมาดวย
เชนกันนะ ขอขอบบุญขอบคุณ เออพอใจ
ทีนี้จะอนุโมทนานะ และมีอะไรอีกไหมละเกี่ยวกับหลวงพอสังวาลย (ตอนนี้อาการ
ไมดีครับ ปอดไมทํางาน พระอุปฏฐากใหกราบเรียนถามวาจะนําทานเขาโรงพยาบาล
เพื่อใหเครื่องชวยหายใจไหมครับ) ถาตามความเห็นของเราแลวก็ไมเขาแหละ ปลอยตาม
สภาพนั้นเลย ใหทานอยูสะดวกสบายทาน ไมมีอะไรรบกวนทานนะ นี่เปนความรูสึก
ความเห็นของหลวงตานะ เพราะมันหมดสภาพแลวเอาเขาไปก็ไมเห็นมีอะไร มีแตสิ่งจะ
กวน ถาเกี่ยวกับหมอแลวหมอก็จะตองทําอยางนั้นอยางนี้ก็กวนกันเฉยๆ ซึ่งไมเกิด
ประโยชนอะไรแหละ สูอยูดวยความสงบไมได ใหทานอยูอยางนั้นละดีแลว
หลวงตาเองก็เปนอยางนั้น เมื่อมันดูอะไรๆ มันหมดสภาพแลวปดออกหมด เราอยู
เฉพาะเรา เปนสภาพของเราเอง นี้เหมาะกวาทุกอยาง เขาใจแลวเหรอ เอาละทีนี้จะ
อนุโมทนานะ โมทนาขอบบุญขอบคุณไปถึงหลวงพอสังวาลยและบริษัทศรัทธาทั้งหลายโดย
ทั่วกันดวยนะ ใหพร
ชมถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกําหนดการ ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

