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ผูไมรูแตงไมได
นี่ทองคําก็กาํ ลังเริ่มไหลเขามาจะใหคูละ ไหลซึมเขามาเรื่อยๆ เอา วางไวเลย ใน
เบื้องตนที่เขาไปดูทองคําในคลังหลวง ออกมาแลวพูดอะไรไมออก (ทองคํามาหนึ่งกิโล
ครับ) เออ พอใจๆ เราไมคาดไมฝน วาจะหนึ่งกิโลมาตูมตามอยางนี้ มีแตคอยไหลซึมเขา
มาๆ เราไมคิดไมนึกวาจะตูมตามเขามาเปนกิโลอยางนี้ นับแตวันเขาไปคลังหลวงมา คือวัน
นั้นเปนวันที่มอบทองคําและดอลลารเปนครั้งแรก มอบมากดวยนะ พอมอบเสร็จทุกอยาง
เรียบรอย หัวหนาคลังหลวงมานิมนตเราเลยใหเขาไปดูทองคําในคลังหลวง บอกวาในคลัง
หลวงนี้ผูที่เขามาเห็นทองคํา คือ สมเด็จพระเทพฯ หนึ่ง กับหลวงตาที่กําลังเขาอยูเดี๋ยวนี้
หนึ่ง นอกนั้นไมมีใครเขามาไดเลย เขารักษาเขมงวดกวดขันมาก เปนชั้นๆ เขาไปเทียว เรา
ก็ทราบทันทีวาทองคําของเราที่มามอบนี้เปนตนเหตุ ทางคลังหลวงคงมีหวังกับเราแหละ
เขาไปก็ไปดูละเอียดลออ ดูทุกซอกทุกมุม ดูหมด ออกไปแลวก็เชิญไปนั่งสองตอ
สองคุยกันเปนความลับ เวลานี้ทองคําเรา เราคาดเอาเฉยๆ แตก็ไมผิด ทองคําเรานี้
เกี่ยวของกับประเทศหลายประเทศ แลวทองคําเราไดแบงไปประเทศไหนบาง ประเทศนั้น
เทาไรๆ ประเทศนั้นมอบไปเทานั้นๆ แลวยอนเขามาในคลังหลวงของเราที่ประกันตัวเอง
ละมีเทาไร วามีเทานั้น ใจรูสึกวามันวูบลงเลยนะ นอยไปมากทีเดียวกับคนทั้งประเทศ ตอ
ทองคําที่มอี ยูในคลังหลวง เปนหัวใจของชาติ รูส ึกมีนอยมากทีเดียว แลวคี่ดวยไมคู พอ
ถามเรียบรอยแลวก็ออกมา
ก็ประกาศตั้งแตบัดนั้นเลยทองคํา ในเย็นวันนั้นพอมาถึง ทุกวันพวกหนังสือพิมพ
นักขาวจุนจานๆ จนไดขับไล แลววันนี้ไปไหนกันหมด วันนี้เราจะประกาศ กําลังจวนจะมืด
แลว ไมไดนึกวาจะมีพวกนักขาวยังเหลือหลออยูน ั้น ไมนานเขาบอกวามีมาแลว เอา เขามา
นี่เดี๋ยวนี้ ประกาศออกทันที เขาก็ออกเลย ทางหนังสือพิมพอะไรก็ออก วาทองคําเราขาด
อยูมาก เวลานี้หลวงตาตองการทองคํามากทีเดียว เอาใหเต็มเหนี่ยวทั่วประเทศไทยของเรา
ขนทองคําเขาสูคลังหลวง ตั้งแตบัดนั้นมาประกาศเรื่อยจนกระทั่งมาถึงยุติการชวยชาตินี่
จากนั้นมาก็ไมประกาศละอันนั้น แตเปนประกาศแบบไหลซึมนะ ใหทองคําไหลซึมเขามา
คือทองคําทีค่ ี่นั้นก็เปนอีกอันหนึ่ง ที่มีนอยอยูแลวก็เปนอีกอันหนึ่ง ทีนี้เราจะพยายามหา

๒
ทองคําภายในจิตใจของเรา ไมบอกใหใครทราบละตอนนี้ เราจะใหไดทองคําเทานั้นเขานี้
จะพอหายใจโลงบาง
ก็ไมพูดเลยทองคําสวนคี่นั้นเอาไวกอน เพราะอันนี้มันหนักมากทีอ่ ยูในหัวอกของ
เราที่จะพยายามเอาทองคําใหไดจากพี่นองชาวไทยทั้งประเทศ ใหไดเทานั้นตันเรานึก ยัง
ไมพูดนะ พิจารณาอีกทีหนึ่ง จนกระทั่งพอสมควรแลวทีนี้ก็ออกละ ใหไดทองคําเทานั้น พอ
ทองคําเราหนุนขึ้นๆ ไปใกลจุดที่หมายแลว ทีนี้อันคี่ก็เริ่มออกไปดวยกัน คอยออกไป
เรื่อยๆ วาทองคําเรายังมีค่อี ยู นอยแลวยังไมแลวยังมีคี่อยูอกี จึงไดประกาศนั้นมาเรื่อย ที
นี้ทองคําคี่กไ็ ดไหลซึมละคราวนี้ มันขาดอยูหนึ่งตันที่เปนคี่ ถาไดหนึ่งตันแลวก็เปนคู
เวลานี้ทองคําเราก็ไดแลววันมอบนั้นกําหนดตายตัวไว ๑๐ ตัน แตเวลาไดวันนั้นได
๑๐ ตันกับ ๓๑๒ กิโลครึ่ง ทีนี้ ๓๑๒ กิโลครึ่งนี้ก็แยกออกไปหาที่คี่ทขี่ าดอยูหนึ่งตัน ก็
เรียกวาเราไดแลว ๓๑๒ กิโลครึ่งในจํานวนหนึ่งตัน ก็คอ ยไหลซึมเขามาเรื่อย เวลานี้นาจะ
ไดมากพอสมควรแลว คงจะประมาณ ๓๐ กิโล เราก็จะพยายามใหคอยไหลซึมมา แตเวลา
นี้ไมประกาศ ไมไปหาเที่ยวตีกระเปานั้นตีกระเปานี้เหมือนแตกอน อยางมากก็จะเปนการ
ออดออนเอา เขาใหก็เอา ไมใหก็ไมเอา ไมกาํ หนดกฎเกณฑ คอยไหลซึมซาบเขามา
พยายามจะใหไดหนึ่งตัน แลวก็คูละที่นี่ เราก็พอใจละ จากนั้นก็หยุดเลยไมเอาตอไปอีก
เรียกวาประกาศหยุดเลยทองคํา เวลานี้กําลังเปดทองคําใหไหลซึมเขามาอยูเรื่อยๆ
สวนดอลลารนั้นก็คงไมแนนักเหมือนแตกอน แตกอนเคียงคูกันไป พอมอบทองคํา
เสร็จเรียบรอยแลว ทีนี้รายไดรายอะไรที่จะชวยพี่นองชาวไทยเรา รูสึกวารอยหรอลงทุก
วันๆ เพราะไมไดเทศนาวาการเหมือนแตกอน แตผูที่มาขอยิ่งหนาแนนขึ้นทุกวันๆ เมื่อ
วานนี้โรงพยาบาลอําเภอพนา จ.อํานาจเจริญ ก็มาขอรถยนตคันหนึ่ง ไดถูไถใหไปนะ นี่ก็
ใหไปแลวรถยนต อยางนั้นละทางขอนี้ขอมาหนาแนนขึ้นทุกวัน รายไดไมคอยมีแหละ
เดี๋ยวนี้ เพราะเราหยุดโครงการแลว แตทางขอนี้ขอมาเรื่อยๆ นี้ละที่นี่จะไปเดือดรอนถึง
ดอลลารเรานี้ ถาเงินสดไมพออยางนี้ จะตองไปเอาดอลลารมาชวยกับเงินสด เพราะฉะนั้น
ดอลลารจึงไมแนนักที่จะไดเขาตามทองคําไปเหมือนแตกอน อยางเต็มเม็ดเต็มหนวยนะ
เรื่องเขาคงเขาแหละแตไมมาก
ที่จะออกทางนี้ตามความจําเปนของพี่นองชาวไทยทั้ง
ประเทศ จะไดมากระเทือนถึงดอลลารออกไปชวยทองคํา ชวยเรื่อยๆ ไปอยางนี้
ที่มาใหชวยนั้นมาอยูเรื่อยๆ มาทุกทิศทุกทาง พักไวกม็ ากเพราะมันไมพอ ความ
จําเปนของพีน่ องชาวไทยทั่วประเทศ ไหลมาทุกทิศทุกทาง ทีนี้เงินมันก็ไมพอ จึงตองพัก
เอาไวๆ เมื่อพอตามเก็บไดก็ตามเก็บ เอาที่ไหลเขามาขอเรื่อยๆ ก็มีเยอะ นี่ละมันจึงไมพอ

๓
ดอลลารถึงเดือดรอนไปดวย ดอลลารจะออกมาชวยเมืองไทยตอไปนี้ กรุณาทราบไวอยาง
นี้ หลวงตาพูดอะไรไมมีสองนะ พูดอยางไรเปนอยางนั้นๆ ไมใหนอกเหนือจากนั้นไป แต
กอนดอลลารเราก็ไมคอยพูดถึงอยางนี้มากนัก แตเวลานี้ไดพูดแลว จําเปนจะตองไดออก
ชวยแหละ เพราะเงินไทยเราไมไดเหมือนแตกอ นที่เราออกชวยชาติบานเมือง ไดมาก็ชว ยๆ
ไป ทีนี้เราหยุดทางนั้นแลว การขอมาของคนมีจํานวนมากขึ้นๆ จึงตองกระเทือนถึง
ดอลลาร ดอลลารมีเทาไรก็จะออก สวนทองคํารอยทั้งรอยตามเดิม เขาตามเดิมๆ
ก็รูสึกวาเราพอใจ เต็มวาสนาของเราเหมือนกันนะ เพราะเราตั้งใจที่จะชวยโลกนี้
เรียกวาชวยสุดหัวใจเลย ตอนชวยเราเราก็พูดแลว ชวยนั้นก็ชวยเอาชีวิตเขาแลกเลย คือจะ
ไมกลับมาเกิดอีกแลว ขีดเสนตายใหตัวเองเลย หลังจากไดฟงเทศนของหลวงปูมั่นเปนที่
พอใจ เรื่องมรรคผลนิพพานไมสงสัยแลว มีแตจะเอาละที่นี่ มัดกันเลยตั้งแตบัดนั้นมา
ความทุกขความทรมานในความพากเพียรของเราจึงเหลือประมาณ วางั้นเถอะ แตไมเคย
สลบไสล หากเฉียดกันไปๆ อยูตลอด เรื่องความเพียรกลาหรือความเพียรหนักตอมรรค
ผลนิพพานที่ตองการไวแลวนั้นอยางสุดหัวใจ ทีนี้เราก็พยายามตามนั้นแหละ ดวยความ
พากเพียรสุดกําลังๆ ความทุกขทรมานทางรางกายและจิตใจจึงหนักมากตลอด เปนเวลา ๙
ปเต็ม
ตั้งแตกาวขึน้ สูเวทีพรรษา ๗ พอสอบเปรียญไดพรรษา ๗ นั้นออกเลยเทียว เพราะ
เราตั้งสัจจอธิษฐานเอาไววา เรียนจบชั้นเปรียญ ๓ ประโยคแลวพอ ภาคปฏิบัติที่จะเปน
แบบแปลนแผนผังพากาวเดินพอไมบกพรอง นักธรรมก็ถงึ ชัน้ เอกแลว นักธรรมตี โท เอก
เปรียญ ๓ พอ แบบแปลนแผนผังที่จะกาวเดินทางภาคปฏิบัติ เพราะฉะนั้นพอถึงนั้นปบจึง
ออกทันทีเลย ผูใหญทานจะใหเปนครูสอนทั้งบาลีทั้งนักธรรม ไมเอาทั้งนั้น ตัดขาดสะบั้น
ไปเลย เพราะจิตมุงหมายตอแดนพนทุกขจากภาคปฏิบัติโดยถายเดียวเทานั้น เราจึงออก
เลย
ออกก็พอเหมาะพอสมทุกอยางเหมือนกันนะ ครั้นออกมาแลวก็มีผูใหญที่มีบุญมี
คุณตอเรามาก เราตองฟงเสียงทาน มานี่เราพูดแย็บๆ อะไรกับพระ พระเลยไปเลาใหทาน
ฟง ผูใหญนั่นแหละ ไหนมหาบัววาจะออกปฏิบตั ิเหรอ เรียนจบประโยค ๓ แลวจะออก
ปฏิบัติเหรอ เราก็ไมตอบ นิ่งอยู อยาดวนออกนะ ทานวา แนะเอาแลวนะ ใหเรียนจบ
ประโยค ๖ เสียกอนแลวคอยออกถาจะออก แนะยังมีอกี นะ ถาไมออกทานก็ไมวาอะไรใช
ไหมละ เราก็ไมตอบ แตอยางไรจะออกแนๆ ลงไดขาดสะบั้นลงไปแลว

๔
ที่ตั้งสัจจะไว ๓ ประโยคนั้นเปนขีดเสนตายเลย จะเลยจากนั้นไปไมได มีแตรอ
จังหวะที่จะออก ก็พอดีทา นออกไปตางจังหวัด เราเขามากรุงเทพแลว นี่เตรียมจะออกแลว
นะ พอดีมากรุงเทพทานไมอยู ทานออกไปตางจังหวัด นี่ละจึงวาเหมาะนะ ถาทานยังอยูนั้น
โอย จะลําบากมากนะ หาอุบายวิธีการออกดวยความเคารพ พอดีทานไปตางจังหวัด ได
โอกาสปบเลย เขาลาสมเด็จใหญมหาวีรวงศ วัดบรมนิวาส ทานอนุญาตเลย ทั้งๆ ที่สมเด็จ
วัดพระศรีมหาธาตุทานออกไปตางจังหวัด ทานยังไมมา ลาทานไดแลวออกเลย โอย ทาน
ติดตามนะไมใชเลนเหมือนกัน ออกไปไดอยางสบาย นั่นละที่นี่จึงออกเรื่อยมา เปนความ
สะดวกๆ
เวลาจะออกก็ไดพูดแลววาตั้งสัจจอธิษฐานเปนสองสามขั้นเอาไว ขั้นหนึ่งออกไป
แลวไมไดหนาไดหลังอะไรเลย การออกปฏิบัติไมไดเรื่องไดราวอะไรเลย ก็ขอใหมีนิมิตเปน
สิ่งที่เลวรายไมพึงปรารถนา ถาออกไปแลวสมมักสมหมาย ขอใหนิมิตนี้แสดงอยางอัศจรรย
ใหเห็นในคืนวันนี้ จากนี้แลวก็จะออกปฏิบัติแลวนี่ ตั้งสัจจอธิษฐานเรียบรอยแลว จะรู
ในทางภาวนาก็ได จะรูทางความฝนก็พอใจ ดูเหมือนมีในหนังสือเราที่คําฝนของเรา พอฝน
ลงไปนี้ที่วาเลวรายนั่นละถาหากวาไปแลวไมสมหวัง เหลวไหล แลวก็ใหฝนแบบเลวราย
ไมใหดูไดเลยวางั้นเถอะ เรียกวาไมเปนทา
ถาออกแลวไดสมมักสมหมายขอใหเปนคําฝนอัศจรรยขึ้นมา
ในคืนวันนั้นก็นั่ง
ภาวนาจนกระทั่งดึก ไมไดเรื่องอะไรก็เลยมานอน พอนอนหลับไปเทานั้น ฝน โอโห
อัศจรรยเหมือนกัน เดี๋ยวนี้ภาพยังติดตา อัศจรรย เหมือนเหาะขึ้นจากนครหลวงแตไมใช
นครหลวงกรุงเทพฯ เรา มันมีในคําฝน แตเปนนครหลวงกวางแสนกวางสุดสายหูสายตา
เหาะขึ้นจากนครหลวงแลวก็ขึ้นรอบพระนคร
นครหลวงของเราเปนธรรมดา นครหลวงอันที่สองนี่ โหย มันสําเร็จมาดวยสิ่งที่
อัศจรรยทั้งนั้น ทองคําธรรมชาติ ทุกสิ่งเหลืองอรามในนครหลวง ไดเหาะรอบนครหลวงอัน
นั้นละ ออกจากนครหลวงกรุงเทพฯ เรานี้นะ ขึ้นนครหลวงนั้นในคําฝน ปรากฏนครหลวง
นั้นละสุดสายหูสายตา มองไปไหนเหลืองอรามงามตาไปหมด เปนตึกรามบานชองสําเร็จ
แลวดวยทองคําธรรมชาติๆ ไมทราบวาเปนชนิดใด สิ่งที่นอกเหนือจากทองคํายังมีวเิ ศษ
วิโสตอไปอีก เหลืองอรามไปหมดเลย เพลินเหาะดูรอบ ดูตกึ ที่สําเร็จไปดวยทองคํา
ธรรมชาติๆ เพชรนิลจินดาก็สําเร็จอยูในนั้นหมดเลย อัศจรรย เพลินดูที่นี่นะ เราเพลินดู
ตึกนครหลวงในคําฝนนะ เพลินดูรอบไปหมด

๕
พอรอบไปหมดแลวก็ถึงใจ เหาะลงมาตื่นขึ้นมาพอดีนะ พอคําฝนลงมาจบปุบทีนี้ก็
ตื่นขึ้นมา โหย กระหยิ่มยิ้มยองเราตองสําเร็จแนๆ คําฝนอันนี้อัศจรรยเหลือเกินไมเคยคิด
เคยคาด เปนคําฝนอัศจรรยประทับใจ จนกระทั่งทุกวันนี้ยังเหลืองอรามอยูนะคําฝนนั่น
พอตื่นเชามาแลวก็ไปลาสมเด็จทาน อนุญาตใหออกเลย นี่มันแปลกประหลาดอยูนะ ออก
ปฏิบัติบึ่งมาหาหลวงปูมั่น นั่นละที่นี่ตั้งแตบัดนั้นมาความพากเพียร แลวก็ไปฟงอรรถ
ธรรมจากหลวงปูมั่นเสียกอน จนเปนที่ถึงใจทุกอยาง
ที่เราวาดภาพไวในใจของเราจากการเรียนนี่มันไมไดแนนอนนะ เรียนไดขนาดเปน
มหา เรื่องมรรคผลนิพพานยังสงสัยๆ บทเวลาจะเอาจริงเอาจังนี้ยิ่งเกิดความสงสัยมาก
หากวาเราไดทุมเทกําลังลงเต็มความสามารถแลวผลที่จะตอบแทนไมมี เชน มรรคผล
นิพพานไมมกี ็เสียกําลังเปลาๆ นี้ทําไง จึงหาขอตัดสิน จึงไดบึ่งไปหาหลวงปูมั่น ไปก็
เหมือนทานเอาเรดารจับไวเลยนะ เด็ดทีเดียวเลย ไมไดพูดออนแออะไรเลย เด็ดผึง เขาไป
กราบ เหอ ทานมาหาอะไร ขึ้นเลยทันที ทานมาหามรรคผลนิพพานเหรอ ขึ้นเลยนะ ผึงๆ
เหมือนเรดารทานจับไวเรียบรอยแลวกับความตั้งใจของเรา
ทานกระจายออกไปวา ดินฟาอากาศไมใชมรรคผลนิพพาน ไมใชกิเลส ทัว่ ทองฟา
มหาสมุทรในแดนโลกธาตุนี้ไมใชกิเลส ไมใชมรรคผลนิพพาน ไมใชที่อยูของกิเลสและ
มรรคผลนิพพาน มรรคผลนิพพานแท กิเลสแท และที่อยูของกิเลสและมรรคผลนิพพาน
แทอยูที่หัวใจ ทานชี้ลงนี้เลย เอาใหทานปฏิบัติใหดีนะ ลงตรงนั้นนะ ไมวาบาปวาบุญคุณ
โทษ ประโยชนมิใชประโยชน มรรคผลนิพพานอยูที่หัวใจนี้ทั้งหมด ขอใหทานเบิกหัวใจ
ออก ทานจะไดเห็นสิ่งที่อัศจรรยทั้งหลายภายในหัวใจของทานนั้นแหละ เอาใหหนัก ทาน
เนนหนักๆ ลงไป
ทางดานจิตตภาวนาเอาใหหนักนะ ทานบอกขนาดนั้นละ บอกอยางเด็ดๆ ใหสมกับ
ความตั้งใจของเราที่ไปหาทาน แลวเอาใหหนักทางดานภาวนา อันหนึ่งอยาวาผมประมาท
ธรรมของพระพุทธเจานะ ที่ทานเรียนมานับวาเรียนมามากพอสมควรถึงขนาดเปนมหา แต
อยาวาผมประมาทธรรมของพระพุทธเจาทางดานปริยัตินะ เวลานี้การศึกษาเลาเรียนมา
มากนอยนั้นยังไมเกิดประโยชน ใหทานบูชาไวเสียกอน ใหทา นเนนหนักทางภาคปฏิบัติคือ
จิตตภาวนาใหมาก อยาไปกังวลกับสิง่ ที่ทานเรียนมามากนอย มันจะเขามาประสานกันและ
มาเตะมาถีบมายันกัน ผลแหงความตั้งใจของเราจะไมสําเร็จ ทานวา
เพราะฉะนั้นใหทานพักไวกอนเรื่องเรียนมามากนอย ใหทานเอาตั้งแตคําภาวนา
อยางเดียว มีภาวนาอยางเดียว เอาใหเนนหนัก ทานอยาไปกังวลในปริยัติ เวลานี้ไมเกิด

๖
ประโยชน ทานบอกวาไมเกิดประโยชนเลย ตอไปนูนถึงกาลเวลาที่ปริยัติกับภาคปฏิบัติที่จะ
วิ่งประสานกันแลวเอาไวไมอยู นี่อันหนึ่งนะเราไมลืม บอกวาเอาไวไมอยู จะวิ่งถึงกันทันที
แตเวลานี้ไมเกิดประโยชน ขอใหทา นเรงทางดานจิตตภาวนาใหมาก เราก็จับไดอยางถึง
ใจๆ
ลงมาแลวทีนี้เปนยังไงฟงอรรถฟงธรรมหายสงสัยแลว เรื่องมรรคผลนิพพาน ไมมี
ที่สงสัยแลว ทานสอนอยางจริงอยางจังแนนอนทุกอยาง ไมมีที่สงสัยแลว เราจะจริงไหม
คราวนี้ ไดฟงมาแลวอยางนี้ ทางนี้ตอบทันทีวาตองจริง ไมจริงตายเทานั้น บอกวาไมจริง
ตองตายเทานั้น จากนั้นมาก็ฟดกันเลย นั่นละเรื่อยมาๆ เอาอยางหนักแนนตลอด เพราะ
อํานาจแหงความมุงมั่นมันแข็งแกรง
อะไรจะออนขนาดไหนความมุงมั่นตอมรรคผล
นิพพาน ไมมีออนเลย เพราะฉะนั้นทุกขยากลําบากขนาดไหนจึงไมมอี ะไรมาเปนอุปสรรค
ได ที่จะมาทําลายความมุงมั่นของเราตอมรรคผลนิพพานนี้ไมได ซัดกันใหญๆ
เปนเวลา ๙ ปเต็ม นี่เรียกวาตกนรกทั้งเปนเลย ถาวาติดคุกติดตะรางอยาเอามาพูด
พวกคนคุกคนตะรางเขาไมไดลําบากอะไรนะ จักตอกเหลาตอกวันหนึ่งสี่เสนหาเสนพอ
ฆาเวล่ําเวลาใหหมดไปๆ แลวเขาจะหลุดพนไปจากเรือนจําจากตะรางเทานั้น เขาทําเขา
ไมไดทําดวยความเต็มใจ แตเรานี้ทําดวยความเต็มอกเต็มใจ สมัครใจทุกสิ่งทุกอยาง ทุกข
ยากลําบากขนาดไหนไมถือเปนอารมณยิ่งกวามรรคผลนิพพานที่เราตองการ เพราะฉะนั้น
มันถึงเนนหนักมากทีเดียว ในความเพียรของเรานี้ก็รูสึกวาเดนมาก แลวก็สมมักสมหมาย
ตลอดมา ความพากเพียรหนักเทาไรๆ ผลก็ยิ่งปรากฏขึ้นๆ เอาถึงขั้นจะเปนจะตายผลก็ได
เปนที่พอใจ ๆ โดยลําดับลําดามา
ทีนี้ก็เขาขั้นที่ทานวา ปริยัติที่ทานเรียนมามากนอยนั้นถึงเวลาแลวมันจะวิ่งประสาน
กันเองเอาไวไมอยู ทานบอกวาเอาไวไมอยู นี่เขาขั้นสติปญญาอัตโนมัตแิ ลว ทีนี้ปริยัติกับ
ปฏิบัติที่รูเห็นขึ้นภายในใจกับปริยัติมันจะวิ่งประสานกันเลย เอาไวไมอยูเหมือนกัน นี่ละ
เรื่อยมาๆ เปนเวลา ๙ ปเต็ม สุดทายก็เลยมาเปนวันนี้ละมั้ง วันที่ ๑๕ วันนี้ แรม ๑๔ ค่ํา
เดือน ๖ แตเราไมรูวาวันที่เทาไร เวลาไปเทียบปฏิทินรอยปเขาแลวเปนวันที่ ๑๕ พฤษภา
๒๔๙๓ ก็คอื วันนี้เอง
นั่นละเปนเวลา ๙ ปเต็มที่ตกนรกทัง้ เปนตลอดมา เราพอใจดวยความเพียรของเรา
ที่หนักมากขนาดไหนคุมคากับผลที่ไดรับ เปนที่พอใจตลอดไป ไมมอี ะไรสงสัยอีกแลว
สําหรับในโลกนี้เราหายสงสัยหมดแลวมาเปนเวลา ๕๔-๕๕ ปนี้แหละ หายสงสัยตั้งแตบัด
นั้นมา ตั้งแตวันกิเลสตัวพาใหสงสัย ตัวมืดมิดปดตาขาดสะบั้นลงจากใจ จิตใจสวางจา
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ขึ้นมาครอบโลกธาตุ เรื่องภพเรื่องชาติเกิดมากี่ภพกี่ชาติมันทะลุถึงไหนไมตองบอก ก็มัน
มาเอง มันทําไมจะไมตามรูเรื่องของเจาของ
ที่ไหนๆ มันไปเที่ยวจับจองเอาหมดจิตดวงนี้ สวรรคชั้นพรหมมันขึ้นทั้งนั้นละ แลว
ลงนรกอเวจีเปนเปรตเปนผี สัตวเดรัจฉานประเภทตางๆ มันไปเที่ยวจับจองเอาหมดจิต
ดวงนี้เพราะมันไมเคยตาย ออกจากรางนี้เขาสูรางนั้น ออกรางนั้นเขารางนี้ ตลอดมาเปน
กัปเปนกัลป เกิดไมถอยตายไมถอย สุขทุกขไมถอยตลอดมานี่ มันจะไมรูยังไงก็ทางเดิน
ของมันมา มันพุงไวหมด เหลานี้ลวงมาแลวทั้งนั้น มีแตมาถือเปนภัย แตภัยนั้นเราก็ผาน
มาหมดแลว เรื่องอนาคตตัดขาดสะบั้นไปแลว จะไมมอี ยางนี้ตอไปอีกแลว เรื่องอดีตก็ผาน
มาแลวเปนอยางนั้นๆ ขาดสะบั้นมาหมดแลว ปจจุบันก็จาแลวเวลานี้
มันก็ข้นึ อุทานเทานั้นซิ เวลาขึ้นอุทานไมใชขึ้นธรรมดานะ ขึ้นดวยกําลังใจที่อัศจรรย
ตื่นเตนที่สุดเลย ขึ้น โอโหๆ เหอพระพุทธเจาตรัสรู ตรัสรูอยางนี้ละเหรอๆ มันเปนการวัด
รอยไหมนั่น เราไมมีเจตนาที่วัดรอย เพราะความอัศจรรยนี้มันทนไมไหว เรียกวามันผึง
ออกมาเลย เหอ พระพุทธเจาตรัสรู ตรัสรูอยางนี้ละเหรอๆ อยางที่เปนอยูในหัวใจเราเวลา
นี้ หือ พุทธะแทเปนอยางนี้ละเหรอ ธรรมแทเปนอยางนี้ละเหรอ และพระสงฆแทเปนอยาง
นี้ละเหรอ นั่น เปนอยางที่จาอยูในหัวใจของเราซึ่งไมเคยคาดคิด วามันจะเปนก็เปนขึ้นมา
แลวก็ประมวลเขามา เหอ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันไดอยางไร นี่เปนแลวนั่น เปนเหมือนน้ํามหาสมุทร กวางแคบก็เปนอันเดียวเทานั้น
พอ กวางขนาดไหนก็คือมหาสมุทรอันเดียวนั่นเทานั้น ธรรมธาตุ-ธรรมวิมุตติหลุดพนก็
เปนอันเดียวกันนี้เทานั้น กวางแคบขนาดไหนก็เปนอยางเดียวกันนี้แลว หายสงสัยนะ หือ
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดยังไง เราเคยคิดเมื่อไร พุท
โธ ธัมโม สังโฆ ตั้งแตวันเรารูสึกเดียงสาภาวะมาจนกระทั่งขณะนั้น พุทโธ ธัมโม สังโฆ ติด
แนบในหัวใจไมเคยคาดเคยฝนวาจะรวมเขาเปนอันเดียวกัน แลวในขณะนั้นก็มาเปนอัน
เดียวกันเสียแลว
จึงอุทานขึ้นมา เหอ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได
อยางไร นี่ แมน้ําสายตางๆ นี้ไหลเขามา มาเปนมหาสมุทรอันเดียวกันไดอยางไร ธรรมะ
ประเภทตางๆ
ที่สรางบารมีมามากนอยรวมเขามาเปนธรรมทั้งแทงนี้ไดอยางไร
ความหมายก็วาความบริสุทธิ์เปนแบบเดียวกันนี้ไดอยางไร กับพระพุทธเจา-สาวกทั้งหลาย
เปนอันเดียวกันไดอยางไร แลวก็เขากับบทธรรมที่วา นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย ทานผูบริสุทธิ์

๘
พุทโธนับแตพระพุทธเจาลงมาถึงพระสาวกองคสุดทายแลว ความบริสุทธิ์เสมอกันหมด
นั่นเปนอันเดียวกัน
แลวก็มาเขากับที่วาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได
ยังไง จากหลักธรรมชาติที่เรารูขึ้นมาเอง เห็นขึ้นมาเอง เราไมไดวัดรอยพระพุทธเจา เปน
ยังไงเราก็พดู ตามหลักความจริง ออ พุทธะแทเปนอยางนี้ เรือนรางพระพุทธเจาองคนั้น
นิพพานที่นั่น องคนี้นิพพานที่นี่ เปนเรือนรางของสมมุติ พระสรีระ แตธรรมชาติคือเปนอัน
เดียวกัน นั่นละมันถึงหมดปญหาในวันนั้น ตรงกับวันที่ ๑๕ วันนี้ นี่เราพูดยอๆ ที่ได
อุตสาหพยายามเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มสติกําลัง เอาชีวิตเขาแลกๆ เลย ไมมีเสียดายชีวิต
ยิ่งกวามรรคผลนิพพานที่ตั้งจุดมุงหมายไวแลวอยางเต็มหัวใจ อันนี้ไมใหยอหยอนเลย คือ
ไมใหออนเลย อะไรจะออนก็ออ นอันนี้ไมยอมใหออน
จนกระทั่งถึงจุดที่ตองการนี้แลวหายหวงทุกสิ่งทุกอยาง วามรรคผลนิพพานนี้เปน
อกาลิโก เปนพื้นฐานอยูในหัวใจของเรา เหมือนกับสระน้ําที่เต็มไปดวยน้ํา เปนแตเพียงวา
จอกแหนปกคลุมหุมหอน้ําอยูนั้น มองลงไปในสระนั้นก็ไมเห็นน้ํา เห็นแตจอกแหนปกคลุม
ไวมิดชิด ใครมองไปก็เห็นแตจอกแตแหนไมเห็นน้ํา นี่ละมันปดอยู ธรรมแทเปนพื้นฐาน
อยูในหัวใจเรา เหมือนกับสระน้ําที่เต็มดวยน้ํา บนนั้นขึ้นมามีแตจอกแตแหน คือกิเลสปก
คลุมเอาไวธรรมเลยไมปรากฏๆ มีแตความทอถอยนอยใจวาเรามีวาสนานอยบุญนอยอะไร
เลยอยากจะทําบุญตอไมมีวี่มีแวว ทําไมไหวๆ นี่ละจอกแหนมันปกคลุมไว
พอเปดจอกเปดแหนออกมาเล็กนอยก็เห็นน้ํา
เห็นน้ําแลวก็เกิดความเชื่อความ
ความเลื่อมใส เปดกวางเทาไรก็ยิ่งเห็นธรรมอัศจรรย คือน้ําในสระ ไดแกหัวใจของเราที่
ธรรมเต็มอยูนั้นแลว เปดกิเลสออกมากนอยก็เห็นเขาไปๆ แจงเขาไป เปดออกหมดทีนี้น้ํา
เต็มสระอยูแลวแตเมื่อไร นั่น เปนน้ําที่สุดยอดดวย อันนี้ธรรมก็สุดยอดอยูในหัวใจดวย
พอเปดจอกแหนที่ปกคลุมหุมหอสิ่งเหลานี้ไมเปนประโยชน เปนภัยทั้งนั้นออกหมด ให
เหลือตั้งแตธรรมทั้งแทงแลว นั่นแหละพระพุทธเจา-สงฆสาวกเปนแบบเดียวกันนี้หมด
แลวถามกันหาอะไร เปดจอกแหนออกแลว น้ําอยูในสระถามหาน้ําที่ไหน
นี่ก็เหมือนกัน ใหพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะ เวลานี้จอกแหนคือกิเลสทั้งหลายมัน
ปกคลุมน้ําอรรถน้ําธรรมอยูในหัวใจเราไว ไมใหมองเห็น ถามองเห็นกลัวเราจะเปดจอก
เปดแหนออก มันหากมีจนไดละเปดไปเปดมา ทานก็ทํา ศีลก็ทํา ภาวนาไปเรื่อยๆ ตอไป
มันก็จะเปนการเปดจอกเปดแหนออก พอเปดออกแลวไดสักขีพยานตักมาอาบดื่มใชสอย

๙
เปนยังไงๆ จิตใจเชื่อแลว ออ น้ําในสระนี้มี รสชาติจืดสนิทดี ทีนี้ก็มีแกใจที่จะเปดจอกเปด
แหนออก ฟาดเสียจนเปดออกหมดแลวน้ําอัศจรรยอยูในนั้นหมด
ใหพากันตั้งอกตัง้ ใจนะ วันนี้ไดพูดสรุปความลงในการปฏิบัติธรรม ใหทานทั้งหลาย
ฟงเปนที่เขาใจ เปนคติเครื่องเตือนใจ เทานั้นละพอ พูดไปพูดมามันก็มากไปเอง ไมไดคิด
วาจะพูดอยางนี้ มันก็ออกของมันเอง
โยมแมเรายังไมลืมนะ แมลงลูกก็มีแมของเรา ลงลูกชาย ลงยังไง ทีแรกก็ลงนี้กอน
มานั่งปบ “นี่แมขอชมสักหนอยเถอะ” วาใหเรานะ เราไปนั่งอยูโรงครัว แตกอนคนไมคอย
มาก ถาไปเทศนก็เอาทานปญญาไปดวย มานั่งปบลงนี้ “นี่ใหแมขอชมสักหนอยเถอะ”
ทางนี้ก็ใสเปรี้ยงเขาไป “ชมอะไร ตั้งแตเปนเด็กทั้งหวดทั้งดี ทั้งดุทงั้ ดา โตขึ้นมาแลวมาชม
หาอะไร” โอย “แตเปนเด็กมันก็เปนแบบหนึ่ง เปนผูใหญก็เปนอีกแบบหนึ่ง แมขอชม”
“ชมอะไรเอาวามา” “ชมที่แตงประวัติหลวงปูมั่น แหม แมจนน้ําตารวง เหมือนไมใชลูก
เกิดในหัวอกของเราเลย เวลาแตงประวัติของหลวงปูมั่นทําไมจึงไพเราะเพราะพริ้ง หยด
ยอยเอาเหลือประมาณ แมน้ําตารวง”
โอ “ทานผูดีทานผูวิเศษ เรื่องของทานก็ตองวิเศษไปตามละซี เราจะวิเศษอะไร มี
แตเขียนตามเรื่องของทาน” “ทานวิเศษก็ยกให ผูที่แตงถาไมรูแตงไมได” (สาธุ) สําคัญ
ตรงนี้นะ ถาไมรูแตงไมไดแตงอยางนี้ นี่เราก็ไมลืมนะโยมแมมาพูดหมัดนี้แหละ “หลวงปู
มั่นก็ยกให แตผูแตงตามนี้ถาไมรูแตงอยางนี้ไมได” วางั้น สําคัญนะ แลวก็ตอนสุดทายฟง
เทศน ตอนสุดทายจริงๆ คือคุณเพาพงา มา นี่ละเรามีทุกสิ่งทุกอยางเปนกฎเปนเกณฑเปน
เหตุเปนผล คุณเพาพงาเขียนจดหมายมาหาเรา วาเวลานี้หมอเขาทํานายแลววาไมเลยหก
เดือน เปนโรคมะเร็งหกเดือนตองตาย และหมดหวังแลว ก็มีแตการปฏิบัติธรรมมาเปน
ลําดับ ยิ่งมีสิ่งที่มาตัดสินใจลงวาไมมีทางอื่นแลวนอกจากตาย และเพื่อหาธรรมกอนตาย
เทานั้น จึงเขียนจดหมายมาหาหลวงตา อยากจะมาปฏิบัติธรรมในวัดนี้กอนตาย
เราก็เขียนจดหมายไปสองแง ถาปฏิบัติธรรมกอนตายธรรมดาๆ นี้เปนอีกอยาง
หนึ่ง ถาปฏิบัติธรรมใหสมวาตั้งใจปฏิบัติจริงๆ กอนตาย ใหไดเหตุไดผลจริงๆ แลว เอามา
เถิด อันนั้นจะไปก็ไดไมไปก็ไดอันแรกนะ อันทีส่ อง เอา ไปเลย พอแกไดรับจดหมายใน
ตอนเย็น เตรียมของในตอนเย็นเลย พอพรุงนี้เชามาถึงแลวตอนเชา อาว ก็จดหมายไปถึง
แลวเหรอ ไปถึงเย็นเมื่อวานนี้ไดรับจดหมายนี้ก็มาเลย เอาถาอยางนั้นใหเลือกเอานะ กุฏิ

๑๐
สิงคโปรนอกสิงคโปรใน สิงคโปรในนั้นที่คุณอุไร หวยธารอยู สิงคโปรนอกก็คุณหญิงนี่อยู
นะ ใหไปเลือกเอาตองการหลังไหนใหเลือกเอา ตองการหลังของคุณหญิงอยูนี่ละ
ตั้งแตวันนั้นมาเราจึงไปเทศนใหคุณเพาพงาฟงทุกวันเลยนะ เพราะเขามาในจุด
สุดทายนี้มาดวยความเด็ด เราก็สงเคราะหดวยความเด็ดเหมือนกัน ไมใหเสียเวลา ไปทุก
วันๆ เอาทานปญญาไปอัดเทปๆ จึงมีหนังสือสองเลมชื่อวา ธรรมชุดเตรียมพรอมหนึ่ง
ศาสนาอยูที่ไหนหนึ่ง นี่ละถอดออกมาจากเทปที่เทศนสอนเพาพงา ทีนี้เวลาคุณเพาพงาไป
แลว นี่นะถาคุณเพาพงาไปแลวอาจารยจะไมเขามาแลวนะ แมจะไมไดฟงเทศนตอไป
เพราะฉะนั้นคุณเพาพงาไมมาก็ตาม ใครมาก็ตามไมมาก็ตาม ถาอาจารยวางเมื่อไรขอให
อาจารยเขามาเทศนใหแมฟงบาง วางั้นนะ
ถาฟงเทศนอาจารยจิตของแมนี้ลงไดทุกวันๆ ไมมีเคลื่อนเลย ไมตองบังคับยาก
ถาบังคับโดยตัวเอง ลําพังภาวนาโดยตนเองนี้นั่งจนจะหลังหักมันก็ไมลง แตพอฟงเทศน
อาจารยนี้ทุกครั้งเลย ไมตองบังคับ แนวๆ เลย จึงอยากใหอาจารยมาเทศนใหฟง ถาไมได
ฟงเทศนมันไมลงงาย แตตองเปนอาจารยนะ องคอื่นเทศนแมไมคอยจะสนใจ วางั้นนะ มี
เทศนอาจารยเทานั้น เวลานี้แมหูสูงแลวนะ เราก็แหยเขาไป ระวังนะหูสูงเดี๋ยวมันเปนหู
หมานะ วายขึ้นเลย จะเปนหูหมายังไงหูคนทั้งคน มันก็เปนตรงที่สูงๆ นั้นแหละ เลยเงียบ
เลย
บอกวาฟงเทศนอาจารยนี้เรียกวาจิตลงไดทกุ ครั้ง ยอมรับธรรมะอาจารย แม
ยอมรับเลย ฟงมามากตอมากแลวไมเหมือนใครเลยก็คือธรรมะของอาจารย นี่เรียกวายอ
ลูก ก็ลงจริงๆ นะ แมไดหลักจวนจะไปแลว เราไมเคยไปนั่งกุฏิโยมแมสักทีนะ ไปยืน มีแต
ลูกยั้วเยี้ยๆ อยูในหอง เปนยังไงโยมแม เราไดแตสอนๆ ไปเล็กนอย จวนจะตายนี้เปน
ยังไง จวนแลวนะ มองดูอาการจวนแลว แลวเปนยังไงทางดานจิตใจ ทางนั้นตอบมาทันที
โอ จิตใจแมนี้ผองใสสงางามตลอดเวลา รางกายเปนอะไรแมไมเปนกังวล จิตใจของแมสงา
งามตลอดเวลา เทานั้นเราพอใจ เราเขาใจแลว นี่เปนอยางนั้นละ เรียกวาไดหลักนะโยมแม
เรา จบแลวละ
พูดไปเกี่ยวโยมแมกับเรื่องประวัติหลวงปูมั่น มาเกาะเราจนได เราก็โยนใหครูบา
อาจารยที่ทานวิเศษวิโส ก็ยกให แตผูไมรูแตงอยางนี้ไมไดนะ มัดเขาตรงนี้ แหม แตงได
หยดยอยเหลือเกิน ฟงแลวเคลิ้มไปตาม น้ําตารวง แลวก็มาอัศจรรยผูแตง หลวงปูมั่นยก
ใหทานแลว แตผูแตงไมเคยคิดเคยคาดวาจะแตงไดขนาดนี้ ถาไมรูแตงอยางนี้ไมได น้ําตา
รวง เหมือนไมไดเกิดในหัวอกเรา เหมือนไมใชลกู ของเรา วางั้น นี่โยมแมพูดเองออกเอง

๑๑
(ขอเมตตาสนับสนุนโครงการการศึกษาสงฆที่ลําปาง) เทานั้นแหละ ก็ดีแลวทราบ
แลว พอใจกับผูเรียนเพื่อปฏิบัติธรรม อยาไปเรียนแลวเพื่อโกโรโกโส เอาธรรมเปนโลบัง
หนาเทวทัตตามหลังกันไป อยาใหมีอยางนั้น เรียนธรรมเพื่อเปนธรรม ปฏิบัติตัวใหดี
เรียนธรรมอยาเปนโลกเปนกิเลส เปนเทวทัตแทรกในธรรมใชไมได เอาละพอ
วันที่ ๑๕ เชานี้ทองคําได ๑ กิโล ๓๔ บาท ๗๕ สตางค ดอลลารได ๖๑๓ ดอลล
(สาธุ) ไดเยอะวันนี้แบบตูมตามเขามาเลยไมคาดไมฝน ฟาดเสีย ๑ กิโล นอกจากนั้นยัง
แทรกเขามาอีกตัง้ ๓๔ บาท ๗๕ สตางค เอาละพอใจวันนี้นะ
ชมถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกําหนดการ ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

