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สุดยอดทางปฏิบตั ิ สุดยอดทางปริยัติ
กอนจังหัน
ที่ชาวพุทธเราปฏิบัติมาเชนวันเสาร วันอาทิตย วันพระ วันโกนนี้ถูกตองแลว ยึด
หลักนี้ใหดี คือ วันเสาร วันอาทิตย วันพระ วันโกนอะไร เชน ๑๔-๑๕ หรือ ๗-๘ ค่ํา
เหลานี้ เปนวันที่ทางศาสนาทุกศาสนาเปดใหวางการงานทางภายนอกทั้งหลาย เพื่อสั่ง
สมการงานภายในจิตใจคือความดีงาม เฉพาะพุทธศาสนาของเรานี้คือทางใจลวนๆ ทํา
จิตใหสงบเย็นใจในวันเชนนี้ เพราะจิตนี้ยุงตั้งแตตื่นนอนมา ไมทราบมันเปดเครื่อง
เมื่อไร จนกระทั่งถึงหลับ นั่นเรียกวาดับเครื่อง ถาไมหลับแลวตายมนุษยเรา นี้อาศัย
การหลับเปนการดับเครื่องความคิดความปรุงยุงเหยิงวุนวาย ตื่นนอนไปพรอมกันเลย
สังขารคือความคิดความปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมา ลวนแลวตั้งแตเปนเรื่องสรางความ
กังวลและความทุกขรอนใหตัวเองมากกวาที่จะเปนความดี เพราะฉะนั้นจึงใชความคิด
ประเภทนี้ในวันเสาร วันอาทิตย วันพระ วันโกน เพื่อความสงบจิตใจของเรานี่ถูกตอง
แลว
ใจนี้เปนตัวสมบุกสมบันที่จะพาสัตวโลกทั้งหลายใหเกิดในสถานที่ตางๆ เต็ม
โลกธาตุนี้มีแตจิตดวงเดียวนี้ละไปเกิด จิตดวงนี้ไมใชไปเกิดแบบลอยๆ นะ มีบาปมีบุญ
พาใหไปเกิด ถาใครสรางบาปมาก ผูนั้นก็เรียกวาสั่งสมยาพิษเผาหัวใจตนเอง เวลาไป
เกิดก็ไปเกิดในภพที่เปนพิษเปนภัย
เสวยความทุกขความเดือดรอนตั้งแตพนื้ ๆ
จนกระทั่งถึงนรกอเวจี นี้คือการสรางความชั่วของใจเขาสูตัวเอง ดวยความเพลิดเพลิน
ความรื่นเริงบันเทิง ไมคิดอานไตรตรองอะไร อยากอะไรก็ทําตามความอยาก ความ
อยากนั้นเปนกิเลสเครื่องหลอกลวงจิตใจ เพราะฉะนั้นจึงตองไดหักหาม ตองไดพนิ ิจ
พิจารณาความคิดความปรุง ความเคลื่อนไหวไปมาในกิริยาอาการของเรา ตองใช
ปญญา มีธรรมเขาแทรกๆ วาควรหรือไมควรๆ นี้เรียกวาธรรม
วันเชนนี้เปนวันที่เสาะแสวงหาความดีงาม บุญกุศลศีลทานที่ทานทั้งหลายนํามา
บริจาคนี้ เปนวัตถุอันหนึ่ง เปนสวนหยาบ สวนละเอียดที่เปนบุญกุศลแทไมไดอยูใน
วัตถุนี้ ออกจากวัตถุนี้เขาสูจิตใจ เพราะความดําริจะสรางคุณงามความดีนี้ดําริออกจาก
ใจ ใจนี่สรางบุญสรางกุศล อันนี้เปนวัตถุอันหนึ่งซึ่งเปนวัตถุหยาบ ไมไปสรรคไป
นิพพานลงนรกอะไรแหละดวยวัตถุเหลานี้นะ ใจนั้นละจะไปสวรรคเพราะความดีงาม
ไดแกกุศลที่เราสรางขึ้นจากการทําบุญใหทานตางๆ บุญกุศลนี้เขาสูใจ ใจจะไปสูสถานที่
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ดีคติที่เหมาะสมเปนลําดับลําดาไป นี่คือองคศาสดาคือพระพุทธเจาทุกๆ พระองคจะ
สอนไวแบบเดียวกันหมด เพราะเปนความจริงลวนๆ ดวยกัน
พอตรัสรูขึ้นมาก็ตรัสรูรูแจงความจริงทั้งหลายทั้งดีทั้งชั่ว บาปบุญคุณโทษ นรก
สวรรค พรหมโลก กระทัง่ นิพพาน พระพุทธเจาทุกพระองครูแจงแทงทะลุหมด แลวนํา
สิ่งที่ทรงรูทรงเห็นนั้นทั้งดีทั้งชั่วมาสอนสัตวทั้งหลาย อะไรทีช่ ั่วก็บอกวาสิ่งนั้นชั่วๆ แลว
อยาทํา ถาทําความชั่วแลวจะไปสถานที่ชั่วชาลามกไปโดยลําดับลําดา จนกระทั่งนรก
อเวจี การสรางความดีนี้ เอา สรางลงไปๆ เปนความดีทั้งนั้น และดีขึ้นโดยลําดับลําดา
นี่จะหนุนจิตใจของเราใหไปสูภพนั้นๆ
เปนภพที่สมหวังๆ
เปนลําดับลําดาไป
จนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพาน ลวนแลวออกจากกุศลผลบุญที่เราสรางมานี้ทั้งนั้น
ของมาใหทานนี้ อันนี้ไมไดไปสวรรคไปนิพพาน บุญเกิดขึ้นทีใ่ จจากวัตถุทเี่ ราให
ทานนี้หนุนเขาสูใจ อันนั้นละจะพาไปสวรรคนิพพาน อันนี้ไมไป เปนวัตถุเครื่อง
แสดงออกแหงกุศลที่จะพาบุคคลผูสรางความดีเหลานี้ใหไปสวรรคนิพพานได พากันจํา
ใหดี คําสอนเหลานี้เปนคําสอนของพระพุทธเจาทุกๆ พระองค เปนคําสอนที่แนนอน
ที่สุด พุทธศาสนาเปนศาสนาที่เอกอุ พระพุทธเจาทุกๆ พระองคที่สอนแลวแมนยําๆ
ใหจําใหดี และใหไปปฏิบัติ
วันหนึ่งๆ ใหมีวางทางอรรถธรรมเขาสูใจบาง เชน เราทําการทํางาน เราระลึกถึง
ธรรม เชน พุทโธ หรือธัมโม สังโฆ บทใดก็ตาม นี้เรียกวาธรรม งานอันนี้เปนงานหนุน
จิตใจใหมีความสุขความเจริญ งานอยางอื่นอยางใดที่เราทํานั้นเพื่อธาตุเพือ่ ขันธ ความ
เปนอยูปูวาย มีความจําเปนดวยกัน ใหแยกความจําเปนทั้งสวนรางกาย แยกความ
จําเปนทั้งสวนจิตใจของเราใหสม่ําเสมอในบุคคลคนเดียวกัน ไมเชนนั้นจะพลาดนะ
สวนมากพลาดทั้งนั้นแหละ เศรษฐีๆ นี้ร่ําลือกันทั่วโลกดินแดนมานานแลว เศรษฐีลง
นรกนี่ไมร่ําลือนะ มีพระพุทธเจา พระสงฆสาวกเทานั้นทานรู ทานร่ําลืออยูภายในจิตใจ
ของทาน ทานเหลานี้แมนยํา
วาเปนเศรษฐี แลวก็ยกคําวาเปนเศรษฐี คนนั้นเรียกวาปดแดนนรกหมด คือ
เปดแดนนรกในขณะเดียวกันที่ลืมตัว มีสมบัติเงินทองขาวของมากก็ลืมตัวๆ อยากทํา
อะไรก็ทําๆ สวนมากเปนความชั่ว ความชั่วนี้แหละพาเจาของใหลงนรก สมบัติเงินทอง
ไมลง เจาของผูลืมตัวนัน้ ลง ทีนี้เศรษฐีเหมือนกัน ดังที่วาอนาถบิณฑิกเศรษฐี และ
เมณฑกเศรษฐี เปนตน นี้เศรษฐีใจบุญ ทั้งเศรษฐีธรรมทั้งเศรษฐีเงิน ไปดีดวยกันทั้งนั้น
นี่เศรษฐีมีธรรมในใจ ภายนอกก็มีเงินมีทอง ภายในก็มีอรรถมีธรรมมีบุญมีกุศล ทาน
เหลานี้เปนเศรษฐีที่ลือนาม เวลานี้เสวยความดีอยูบนสวรรคนะทานเหลานี้
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ผูที่ลืมเนื้อลืมตัวก็ไปเสวยทุกขอยูในแดนนรก ดังที่ทานแสดงไววา เศรษฐี ๓
สกุล นี่เราเคยมาเทศนใหพี่นองทัง้ หลายฟงแลว ๓ สกุลเศรษฐีนี้ลืมตัวดวยกันทั้งสาม
สกุลนั้นแหละ ไปหลอกลวงตมตุนเขาดวยอํานาจแหงกิเลสตัณหากามราคะ หลอกตม
หลอกตุนลูกใครเมียใครก็ตาม เอาเงินยื่นใหๆ หลอกเขา ใครก็ตองการเงินมันก็ตอง
เปนไปละคนเรา ทําใหครอบครัวเหยาเรือนผัวเมียเขาแตกกระจัดกระจายจากกัน จาก
เศรษฐีสามสกุลนี้แหละ รอนกันไปทุกหยอมหญา เศรษฐีสามสกุลนี้ทําประชาชน
ครอบครัวเหยาเรือนผัวเมียลูกหลานของใครๆ ใหเดือดรอนไปทั่วทุกหยอมหญา พอ
ตายแลวจมลงนรกเลย เดี๋ยวนี้ยังไมขนึ้
จากนี้ลงนรก ๖ หมื่นปกวาจะถึงกนนรก เสวยทุกข ๖ หมื่นป ไปอยูกนนรกอีก
๖ หมื่นป ขึ้นจากกนนรกมาผิวนรกอีก ๖ หมื่นปเปนประจําในสามสกุลนี้ ไดรับความ
ทุกขความทรมานมาก จนกระทั่งถึงวาในบาลีมี แตเราไมยกบาลีมา ไปตกนรกนั้น พวก
เราทั้งหลายเวลาสมบัติเงินทองมีอยู ไมทําบุญกุศล ไมทําที่พงึ่ แกตน พวกเราทั้งหลาย
สรางแตบาปแตกรรมดวยความลืมเนื้อลืมตัว
เมื่อไรความทุกขเหลานี้ถึงจะปรากฏ
อันหนึ่งก็ตอบรับกันวา ความทุกขเหลานี้ไมปรากฏจะดับไป จนกวาจะสิ้นกรรมของเรา
ทั้งหลายที่ทําแลวถึงจะพนได ถาสิ้นกรรมเมื่อไรแลวเราไดเกิดเปนมนุษยเมื่อไร เราจะ
เปนผูไมประมาท ทําบุญใหทาน เอาใหสุดกําลังความสามารถของเราเลย นี่พูดเวลาตก
นรกอยูนะ ประหนึ่งวาจะไดขึ้นจากนรกไปเกิดเปนมนุษยวันพรุงนี้ มีความกระหยิ่งยิ้ม
ยองวางั้นเถอะ เพราะความทุกขในนรกนั้นมีมากมายกายกอง
นี่ละความมีเงินมีทองมีขา วมีของของบุคคลที่ลืมตัวทําใหตกนรก อยางทีว่ าสาม
สกุล เราไมยกบาลีมา ยกก็ยกแตเพียงยอๆ ทุ สะ นะ โส
ทุ บาลีวา ทุชฺชีวิตมชีวิมหฺ า เยสํ โน น ททามฺห เสฯ ยอๆ นะ วาทุคําเดียว
เทานี้ตอไปโนน ไดทุคําเดียวจมแลวๆ เรายกตัวอยางมาอยางนี้ละ บาลีมี ทุ สะ นะ โส
เปนอักษรยอ เปลงออกมาไดคําเดียว คาถามากๆ คําพูดมากๆ พูดไมได พูดไดคํา
เดียวจมนรกๆ นี่ใครเปนคนพูดไว และใครเปนคนทํา ก็เศรษฐีสามสกุลเปนคนทําไว
แลวตกนรก พระพุทธเจาทรงนํามาแสดงสอนโลก นี่ละสิ่งที่ชั่วอยาพากันทํา แดนนรก
ไมมีสัตวตัวใดปรารถนา อยาพากันปรารถนาดวยการทําความชั่วชาลามก ดวย
ความชอบใจของตนจะพากันจมแนนอน
ไมมีคําพูดใดจะแนยิ่งกวาคําพูดของพระพุทธเจา ใหพากันสรางคุณงามความดี
เวลามีชีวิตอยู ใจดวงนี้ไมตาย ไมมีคาํ วาตาย ถึงตกนรกเสวยกรรมอยูกี่กปั กี่กัลป ก็ตอ ง
เสวยอยูตามกรรมของตน จนกวาจะสิ้นกรรมเมื่อไรแลวผานพนขึ้นมาดวยหมดกรรม
กรรมดีมีก็เสวยกรรมดีไป แลวพลิกตัวไปใหมในทางที่ถูกทีด่ ี ขึ้นสวรรคชั้นพรหม
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จากนั้นถึงนิพพานเปนธรรมธาตุไปหมดเลย นี่ไมสูญจิตดวงนี้ ที่สุดของจิตดวงนี้คอื
ธรรมธาตุ บริสุทธิ์สุดสวนแลวเรียกวาธรรมธาตุ ดังพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลาย จิต
ของทานเปนธรรมธาตุทั้งนั้น จากการสรางคุณงามความดี ไมไดเปนเพราะการทําความ
ชั่วชาลามกนะ อยาพากันสนใจเรื่องทําความชั่วชาลามก
เวลานี้เมืองไทยเราจะไมมีพุทธศาสนาติดเนื้อติดตัวติดใจแลวนะ มีแตเรื่องชั่ว
ชาลามก มองไปแลวสลดสังเวช ไมไดดูถูกโลกสงสาร มองตามความสัตยความจริงทั้งดี
ทั้งชั่ว ความดีนี้มีนอยมาก แตความชั่วนี่เหลือลนพนประมาณ แลวเอามาเปนตัวของเรา
ซิ แยกมาเปนตัวของเรา ความชั่วเหลือลนพนประมาณ ความดีนี้แทบไมมี อยูก ับใคร
ใหเอามาถามตัวเอง ถาหากวาเจาของไมมีความดี มีเล็กนอย เพิ่มเขาใหดี ความชั่ว
เหลือลนพนประมาณใหตัดลงๆ ใหงดความชั่วอยาทํา แลวความดีจะหมุนเขามาหาตัว
ของเรา
เอาเราเปนเครื่องตัดสิน อยาไปเอาคนหนึ่งคนใดในโลกนี้มาตัดสิน เราเปนผูรับ
กรรมของเราเอง ตองเอานี้มาตัดสิน ใจของเราตัวของเรา ดัดแปลงกายวาจาใจของเรา
ทุกขยากลําบากเหมือนกันผูที่จะทําความดี ไมเชนนั้นไมดี คิดดูซิพระพุทธเจาสลบสาม
หน เลยสลบก็ตายเทานั้นทุกขหรือไมทุกข นั่นละเสาะแสวงหา ผลที่เกิดขึ้นมาก็คือเปน
ศาสดาเอกของโลก นั่นนะผล ทุกขๆ เพื่อความสุข ทุกขเพื่อมหันตทุกขกม็ ี ทุกขเพราะ
เปนความลําบากลําบนในการทําความชั่วชาลามกยิ่งเปนมหันตทุกข ทุกขดวยอํานาจ
แหงการทําความดีทั้งหลาย เอา ทุกขเถอะ ทุกขอนั นี้เพื่อจะเปนสุขหนุนเราทั้งนั้นแหละ
พากันจําเอานะ
พระเราใหตั้งใจปฏิบัติ อยาลืมเนื้อลืมตัวนะพระ สติติดแนบกับตัว สําคัญมาก
นะสติ ตั้งแตพื้นถึงวิมตุ ติหลุดพน หนีสติไปไมได สติเปนธรรมที่ครอบครองจิตใจไดดี
จิตที่มีสติจะไมคิดไมปรุงเรื่องกิเลสทั้งหลาย กิเลสจะออกทางความคิดความปรุง นี้เปน
อันดับแรก คิดแลวก็พูดก็ทําไปจากสังขารตัวนี้ที่คิดเรียบรอยแลว สังขารตัวนี้ออกมา
จากอวิชชา ถาสติมีอยูจบั อยูมันจะมากขนาดไหนก็ออกไมได สตินี่สําคัญมากตานทาน
ไดกิเลสทุกประเภท ขอใหมีสติ จิตจะคิดทางชั่วชาลามกไมได สติบีบบังคับๆ เอาไว
ทีนี้ใจเมื่อมีสติคุมครองรักษาแลว ใจจะเปนความสงบรมเย็นขึ้นมาๆ เพราะไม
มีสิ่งกอกวน คือกิเลสนั่นแหละ ตอไปก็ตงั้ รากฐานไดดวยสติ ตั้งรากฐานได จิตมีความ
สงบรมเย็นแลวกระจายพิจารณาทางดานปญญา ออกกฎ อนิจจฺ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา ในสกล
กายของเรานี้ดูไดทุกอยาง ใหดูในสกลกายของเรา มีหมดทัง้ ดีทั้งชั่ว สวนมากมีแตชั่ว
เต็มอยูในนี้ เอาปญญาหยั่งลงไปนี้แลวมันจะเบิกกวางออกๆ จิตใจจะมีความเฉลียว
ฉลาดแหลมคมเขาไป ถอดถอนสิ่งทีช่ ั่วชาลามกที่ไมเคยพบเคยเห็นแตกอนดวยปญญา
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ที่รูแจงเห็นจริงออกไปโดยลําดับ แลวหลุดพนไปโดยลําดับ จําใหดี สติเปนสําคัญอยา
ลืมใครก็ตามนักภาวนา แมแตชาวบานเขาผูมีอรรถมีธรรม ไปที่ไหนมีสติ คนมีสติไม
คอยลืมตัว คนลืมตัวคือคนไมมีสตินนั่ แหละ จําเอา เอาละใหพร
หลังจังหัน
ทองคําน้ําไหลซึมที่ไดหลังจากมอบคลังหลวงเรียบรอยแลว ไดมาทีหลังนี้ ๑๖๘
กิโล ๖๐ บาท ๓๙ สตางค รวมกับ ๓๗ กิโลครึ่งที่มอบแลวเปน ๒๐๖ กิโล นี่เลยจาก
๑๑ ตันมาเปน ๒๐๖ กิโล ๒๗ บาท ๕๐ สตางค ตอไปก็จะใหคอยไหลซึมเขามาเรื่อยๆ
ใหมากขึ้นๆ เราจะพยายามหาทองใหคอยไหลมาเรื่อยๆ อยางนี้ ใหมีจํานวนมากกวา
เทาที่มอี ยูในคลังหลวง วันไปดูทองคําในคลังหลวง เราก็ทราบความหมายของหัวหนา
คลังหลวง คือวันนั้นเปนครั้งแรกที่เราเอาทองคําไปมอบคลังหลวงกับดอลลาร
พอมอบเสร็จแลวหัวหนาคลังหลวงมานิมนตเราเขาไปดูทองคําในคลังหลวง นั่น
ทานมีความหมาย เขาใจไหมละ เห็นทองคําไหลเขามานี้ก็มีความหมาย เพราะฉะนั้นจึง
นิมนตเราเขาไปดูทองคําในคลังหลวง เราก็ทราบความหมายทันที หัวหนาคลังหลวง
บอกวาในคลังหลวงนี้มีสองทานที่ไดมาเห็นนี้ ใครบางละ สมเด็จพระเทพฯ หนึ่ง กับ
หลวงตา ก็ไปดูละเอียดลออ คือมันเปนล็อกๆ เดินดูเปนล็อกๆ ทองคําก็เปนแทงอยาง
ที่เราไปมอบ แทงหนึ่ง ๑๒ กิโลครึ่ง วางเปนตับๆ เราก็ไปดูละเอียดลออแลวก็มาถาม
หัวหนาคลังหลวง
จากนั้นมาเสียงก็แผดกองขึ้นละที่นี่ เสียงเรานะ แผดกองขึน้ เลย พอมาถึงวัด
เทานั้นเอาละเริ่มตั้งแตบัดนั้นเลยที่นี่ พอไปเห็นทองคําแลวใจหายไปหมดเลย คนทั้ง
ประเทศมีทองคําเพียงเทานี้เปนไปไดยังไง นี่ละที่วาเมืองไทยจะจมๆ เพราะเหตุนี้เอง
เอาอันนี้เปนตนเหตุเลย เพราะฉะนั้นจึงตองขวนขวายเต็มเม็ดเต็มหนวย คราวชวยชาติ
คราวนี้เราก็ไดทองคํามาตั้ง ๑๑ ตันกับ ๓๗ กิโลครึ่ง นี่เรียกวามอบเขาคลังหลวง
เรียบรอยแลว กับดอลลาร ๑๐ ลาน ๘ แสนกวา จากนั้นทองคําเราก็คอยเขาเรื่อยๆ
อยางนี้ละ
คือทองคําจะไมมีแบงมีแยกไปไหนเลย สวนดอลลารมี ตั้งแตเรามอบดอลลาร
พรอมกับทองคําวันนั้นแลว คือมอบครั้งสุดทายนี่นะ ดอลลารรวมแลว ๑๐ ลาน ๘
แสนกวาดอลล เราก็บอกวาตอไปนีด้ อลลารจะไมแนนอนนะ สวนทองคําแนตลอดไปไม
แยกไปไหนเลย สวนดอลลารนี้มีความจําเปนที่จะตองแยกแลว เพราะเราหยุดจากการ
เทศนนี้แลว เงินทองขาวของที่ไดมาเพื่อชวยชาติก็ไมมี แตผทู ี่มาขอดวยความยากจนๆ
นี้ไหลเขามาไมหยุดไมถอย ทีนี้เงินไทยของเราก็นับวันบกบางเขาไปทุกวันๆ เราจึงตอง
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เอาดอลลารเขามาบวกกับเงินไทย เปลี่ยนดอลลารมาเปนเงินไทย ชวยมาจนกระทั่งทุก
วันนี้ ดอลลารจึงมาเปนเงินไทยๆ ชวยชาติเราเรื่อยมาอยางนี้
สวนทองคําไมมีตั้งแตตนจนอวสาน ไมมีแยกไปไหนเลยเด็ดขาด เขาเลย สวน
ดอลลารมีแยก เวลานี้เงินเราที่จะชวยชาติมันหมดมันสิ้นเปนลําดับ เพราะฉะนั้นเราพูด
ใหเต็มยศก็คือวาเรานี้อกจะแตกนะ เพราะผูมาขอมาทุกวันๆ เราที่จะใหเงิน มีเงินมี
ทองตอบรับชวยเหลือผูมาขอมันไมมีละซิ นี่ละเราจะตาย มาแทบทุกวันนะมาขอ สวน
เงิ นที่ไ ดมาก็ไ ดมาอยางพี่นองทั้ งหลายบริจาคนี่ คือ ไมไ ดมาจากการเทศนชวยชาติ
ไดมาธรรมดา แตผูมาขอไมลดหยอนผอนผันเลยที่เราจะตายนะ โอย หนักมากนะ
ที่เขาเขียนไวหนาวัดวา เงินวัดปาบานตาดเปนเงินเพื่อโลกหรือชวยโลก ถูกตอง
คือเราไมมีไปไหนเลย ไดมาเทาไรๆ เพื่อชวยโลกทั้งนั้นๆ เราเองเราไมปรากฏวาสั่งให
ไปซื้ออะไรๆ มาใหเรา ไมเห็นมี เพราะอันไหนก็เหลือเฟอๆ แตผูยากจนนั่นซิมันจะ
ตาย แลวเฉลี่ยทางโนนเฉลี่ยทางนี้ โห หนักมากอยูนะการชวยชาติบานเมืองไมใชเลน ที่
เขามาขอสวนมากก็เปนโรงพยาบาล โรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่ง มาเรื่อยๆ เครื่องไม
เครื่องมือ ตึก สถานที่อะไร โอย พรรณนาไมจบเรื่องโรงพยาบาล หนักมากอยู ถาหาก
ไดพบกับคุณทักษิณโดยเฉพาะนะ จุดนี้เปนจุดที่เราตองการอยูแลวคือโรงพยาบาล ขาด
แคลนมากทีเดียวพวกโรงพยาบาลตางๆ วิ่งเขามาหาเราแทบเปนแทบตายเราก็ดี ถา
หากวาไดพบนายกตอหนาตอตาจะพูดตรงเปงเลยอันนี้ ใหหาเงินใหโรงพยาบาลหนอย
นะ วางั้นเลย หลวงตากําลังจะตายนะเดี๋ยวนี้ ชวยหลวงตาหนอย ไมไดพบกัน นานๆ
จะไดพบ ถาพบเอาแนๆ
เพราะเรากับโรงพยาบาลนี้พันกันอยูตลอดเวลาตั้งแตยังไมชวยชาติ เราชวย
โรงพยาบาลสรางตึกอะไร โรงร่ําโรงเรียน ตั้งแตเริ่มสรางวัด มีเงินมาเทาไรสรางโรงร่ํา
โรงเรียน ขึ้นถึงโรงพยาบาลเรื่อยมาจนกระทั่งปานนี้ละ มันถึงไดรูเรื่องของโรงพยาบาล
ไดดี ถาหากวาไดพบนายกยังไงก็จะตองขึ้นนี้ละกอน ขึ้นโรงพยาบาลกอนเลย เพราะเรา
สงสารโรงพยาบาล ไปที่ไหนเห็นเราเขาไปนี้รุมมา เหมือนลูกวิ่งใสพอใสแมนั่นละ รุม
มาๆ เปนอยางนั้นนะ เราชวยๆ ตลอด ถาเปนวันราชการ เชน จันทร อังคาร พุธ
พฤหัส ศุกร เราไปนี้ไปโรงนั้นวันนั้น วันนั้นไปโรงนั้นๆ ประจํานะ เวนแตวันเสารวัน
อาทิตยอยางนี้เราไมไป นอกจากนั้นทําอยางนั้นทั้งนั้น
เรื่องการเงินการทองธรรมดาก็เรียกวามาก ที่ไหลเขามาวัดปาบานตาด เรียกวา
มากอยู ผิดวัดทั้งหลายอยูเหมือนกัน แตเวลาออกเอาอีกละที่นี่ ผิดวัดทั้งหลายอีกแหละ
นี่ละมันไมทันกัน มีเทาไรไหลออกๆ สําหรับเราเองเราไมเคยคิดนะ เรื่องเปนเรื่องตาย
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ก็ไมเคยคิด ตื่นขึ้นมาปบจิตมันจะซานออกไปแลวถึงเรื่องบานเมืองโลกสงสาร คิด
แลวๆ จะไปที่ไหนกอนหลังอะไร คิดเรียบรอยแลว เปนอยางนั้น
แตยังไงก็ตามขอใหพี่นองจําไวใหถึงใจนะ เรื่องธรรม เรื่องบุญเรื่องกุศลมีในใจ
นี้ไปไหนไมไดหนักไดหนวงนะ จะเปนคนทุกขคนจนคนมั่งคนมี ถามีธรรมในใจดวย
แลว คนนั้นจะโลงๆ ไปไหนโลง อยูก็โลงไปก็โลง หลับนอนโลง มีชีวิตอยูก็โลงตลอดนะ
เปนอยูในใจนี่ละ ถาไมมีอันนี้แลวจะมีอะไรๆ คอยแตจะพังๆ จะเกาะนั้นก็พัง จะเกาะ
นี้ก็พัง เพราะสิ่งเหลานี้พังทั้งนั้น ตัวเราเองก็พัง เขาไมพังเราก็พัง ไวใจกันไมได ถามี
ธรรมภายในใจแลว สิ่งเหลานั้นไมคอยอาศัยนักนะ ธรรมในใจนี้หนุนตลอด อันนั้น
ไมไดหนุน
ถาไมคิดไปถึงวาเรามีเงินเทานั้นทองเทานี้ สมบัติสิ่งตางๆ มีเทานั้นเทานี้ ไมคิด
อย า งนั้ น แล ว เหมื อ นไม มี น ะ แต อั น นี้ คิ ด ไม คิ ด มั น ก็ ห นุ น อยู ต ลอดธรรมภายในใจ
แนนอน นี่ละธรรมภายในใจเปนอยางนั้น เพราะฉะนั้นการเปนการตายของผูมีธรรมจึง
ตางกันมากกับคนที่สรางบาปสรางกรรมทั้งหลาย สรางบาปสรางกรรมก็เขาสูใจ ไปเปน
ขาศึกตอใจ สรางบุญสรางกุศลก็เปนคูพึ่งเปนพึ่งตายของใจ นั่นตางกันนะ
ไดคิดทบทวนเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มกําลังความสามารถตลอด คิดเรื่องโลก
เรื่ อ งธรรมคิ ด เต็ ม หั ว ใจมาตลอดแหละจนกระทั่ ง ทุ ก วั น นี้ ตอนที่ ป ระกอบความ
พากเพียร คิด หมุนตั้งแต ความเพียรฆากิ เลส หมุ นอยางเดียวไม สนใจกั บอะไรเลย
หลังจากนั้นมาแลวมันก็กระจายออกละ คิดเรื่องโลกเรื่องสงสาร จึงไดชวยบานชวย
เมืองตามกําลังความสามารถ แตไมไดคิดวาจะชวยแบบนี้นะ ชวยแบบที่ชวยอยูทุกวันนี้
ชวยชาติเปนผูนําของพี่นองทั้งหลาย เราไมคิดอันนี้
แตเมื่อเห็นเมืองไทยเราหัวใครก็ตาม ตลอดหมูหมาเปดไกจอลงทะเลแหงความ
ลมจมดวยกันทั้งนั้น พอแมปูยาตายายเราก็เปนคนไทย พาถอพาพายมาก็ไมเห็นเปนถึง
ขนาดนี้ นี้ลูกหลานของคนไทยเกิดมาตั้ง ๖๒ ลานคน แลวหัวจอลงไปทะเลแหงความ
จมหมดนี้มีอยางเหรอ นั่น จะมีคราวนี้เชียวเหรอ เพราะฉะนั้นจึงไดฟตใหญละซิ ได
ประมวลความจมนี้มาจากไหน ตอนที่จะเอานะ ความจมนี้ไมไดมาจากชาติชั้นวรรณะ
ประเทศชาติใดมาทําลายเบียดเบียน หรือมาบีบบี้สีไฟบังคับคนไทยเราใหลมจม แต
เปนเรื่องของคนไทยทั้งนั้น ลืมเนื้อลืมตัวฟุงเฟอเหอเหิม
การอยูกินหลับนอนใชสอยไมมีอัดมีอั้น นี่ละเปนเพชฌฆาต แตละคนๆ เปน
เพชฌฆาตในตัวแลวก็เพชฌฆาตของชาติไปโดยลําดับ สุดทายชาติก็จะจม ไมมีใครมา
เปนขาศึก พวกคนไทยละเปนขาศึกตอตัวเอง ทั้งชาติเปนขาศึกดวยกันทั้งนั้น เอาที่นี่
ฟตตัวเอง นั่น บอก การเปนอยูหลับนอนใชสอยตางๆ ใหฟตตัวเองๆ ใหรูเนื้อรูตัว

๘
เหตุการณไมเหมือนแตกอนนะทุกวันนี้ เรื่องราวมันมาก ใหฟตตัวเอง จึงไดเริ่มตั้งแต
นั้นมาก็พอเปนพอไป จนกระทั่งถึงไดเทศนาวาการ ทุกวันนี้ก็ออกทั่วประเทศไทยอยู
แลว และออกไปถึงโลกนอก เทศนของเราเทศนอยูนี่ ออกทั่วประเทศไทยเลย จากนี้ก็
ออกทั่วโลก เขาเรียกอินเตอรเน็ตเตอแหน็ดอะไร เกิดมาแตโคตรพอโคตรแมหลวงตา
บัวไมเคยเห็นอินเตอรเน็ ตเตอรแหน็ด เขาว าก็วาไปตามเขาอยางนั้น มั นเปนยังไง
อิ น เตอร เ น็ ต นอกจากว า เป น กล ว ยหอมอย า งนั้ น รู ทั น ที กล ว ยหอมกล ว ยไข รู ทั น ที
อินเตอรเน็ตเตอรแหน็ดอยามายุง ปาเขาปานูนเขาใจไหม
นี่ละการเทศนเดี๋ยวนี้ออกทั่วประเทศไทยแลวยังไมแลวยังออกทั่วโลก ออกจาก
นี่ละ เทศนเวลานี้ออกหมด ออกในขณะเดียวกัน ออกบานตาด สถานีใหญอยูที่บาน
ตาด ออกสวนแสงธรรมกระจายไปทั่วโลกเปนเครือขายของกันและกันไปหมด เราก็
เทศนเต็มเม็ดเต็มหนวยของเรา นําผลมาจากการปฏิบัติของตัวเองแทบเปนแทบตาย
เวลาปฏิบัติตัวเองนี้ โหย พูดไมออก บางทีเกิดความสลดสังเวชกิเลสหลอก บานเมือง
เขาอยูสะดวกสบายอะไรๆ เรามาทุกขทรมานอะไรๆ เอานักหนา วาเจาของเวลามัน
ทุกขมากๆ บําเพ็ญความพากเพียร
ความทุกขความจนการกินไมไดกินตามมักตามหมาย การนอนไมไดนอนตาม
มักตามหมาย การเดินไปมานี้ไมไดไปตามมักตามหมายของทั่วโลกที่เขาทํากันปฏิบัติ
กัน ไปดวยกฎธรรมเพราะเปนกฎบังคับอยูตลอดเวลา ถึงคราวบังคับถึงจะเปนจะตายก็
ยังมี นี่เอามาประมวลหมดนะ แตผลเหลานี้แหละที่เทิดขึ้นมาๆ จนกระทั่งไดนําธรรมนี้
มาสอนโลก ถาไมไดทําอยางนั้นผลก็ไมเปนอยางนี้ จึงวาเหตุกับผลสมดุลกัน เวลาไดทํา
เต็มเม็ดเต็มหนวยผลก็ขึ้นมาโดยลําดับ จนกระทั่งผลเต็มเม็ดเต็มหนวยหาที่ตองติไมได
แลวเราพูดจริงๆ ในหัวใจดวงนี้ไมมีเรื่องที่จะตองติที่ตรงไหนไมมีเลย เพราะคําวาตอง
ติก็ดีคําวาชมก็ดีเปนเรื่องของสมมุติทั้งหมด อันนั้นเหนือหมดแลว จะไปตองติที่ไหน
ชมที่ไหนมันไมมี
เมื่อเปนอยางนั้นแลวทําไมจะไมสงสารโลกละ พอตื่นขึ้นมาพิจารณานะ ปอม
แปมๆ ทั่วโลกธาตุแบบเดียวกันหมดเพราะกิเลสกดหัวลง ใหดีดใหดิ้นใหไดรับความ
ทุกขความทรมาน ทีนี้ดูมันก็สนุกดูซิ ดูไมมีภาระผูกพันอะไรๆ ดูดวยความอิสระ จิตใจ
ดูดวยความอิสระดูไดถนัดชัดเจนมากทีเดียว ทีนี้การสงเคราะหกําลังวังชามีเทาไรก็
สงเคราะหไปเรื่อยๆ สงเคราะหภายในจิตกระแสของจิตที่เรียกวาเมตตานี้ทั่วโลกเลย
สงเคราะหโดยทางดานวัตถุกิริยาอาการอันนี้เปนอีกอยางหนึ่งมันหลายแบบนะ นี่เราก็
ไดทําเต็มความสามารถของเราแลวทุกอยาง

๙
ใครจะเชื่อก็เชื่อ ไมเชื่อก็กรรมของสัตว บอกไดวากรรมของสัตวเปนอยางอื่นไป
ไมได จะไปตําหนิใครไมได จะไปเยอหยิ่งจองหองในบุคคลคนนั้น วาความไมเชื่อเปน
ของดิบของดีจมเลยๆ นี่ไดพิจารณาหมดแลวไมมีอะไรเหนือธรรมพระพุทธเจา เหนือ
กรรมไปไดโลกอันนี้ ใครจะเกงกลาสามารถขนาดไหนก็ตาม อยูใตอํานาจของกรรม
ทั้งนั้น กรรมครอบไวหมดกรรมดีกรรมชั่ว ใครทําจะไปแบงสันปนสวนใหผูใด ทางชั่วก็
ดี ทางดีก็ดีเปนของตัวลวนๆ เพราะฉะนั้นจึงใหคัดเลือกตัวตั้งแตบัดนี้ตอไปนะ ถายัง
ไมทราบ อะไรชั่วก็ตามอยากทําเทาไรก็ตามอยานะอยาทํา ทําก็เทากับสังหารตนเอง ทํา
ความดีเอาทุกขก็ทุกขทุกขเพื่อความดีเปนไรไป นั่นละทีนี้ไดดีๆ ขึ้นมา
นี่ก็ไดเอาเต็มเม็ดเต็มหนวย เราก็ได พูดเต็มปากของเราแลว เกิดมาในชาติ
มนุษยนี้ แตเปนฆราวาสก็อายุ ๒๐ ปกับ ๙ เดือน จะครบ ๒๑ บวช ก็วาเปนทุกข เรื่อง
โลกเขาทุกขยังไงเราก็ทุกขแบบโลกเขาๆ ก็เปนธรรมดาๆ ทุกขเกี่ยวกับการศึกษาเลา
เรียนก็ถือเปนธรรมดาๆ แตมาทุกขดวยการฆากิเลสนี้แหมทุกขมากนะ ชีวิตของเราที่ได
เปนนักบวชมาทุกขในตอนฆากิเลสทุกขมากที่สุดเลย ทุกอยางที่เราไมเคยทํา ใครไม
เคยทําก็ตามแตเราพอใจที่จะทํา ทําเต็มเหนี่ยวๆ ความเปนอยูปูวายทั้งหลายยิ่งกวา
นักโทษในเรือนจํา
นักโทษในเรือนจํากินวันละสองมื้อสามมื้อ จักตอกวันหนึ่งไดสี่เสนหาเสน จัก
ตอกเหลาตอกฆาเวล่ําเวลาพอใหพนโทษไป กําหนดวันเทานั้นๆ สิ้น แลวก็จักตอก
เหลาตอกสี่เสนหาเสนฆาเวลาไป ขาวกินวันละสองมื้อสามมื้อเปนทุกขอะไร มีแตโลก
สังคมเขาไมยอมรับ สังคมเขารังเกียจเทานั้นเอง ถาหากสมมุติวาถาไปอยูในเรือนจํา
ไดรับมรรคผลอยางที่เราปฏิบัติในตัวของเรานี้ เราจะสมัครเขาในเรือนจําเพราะเบากวา
งานของเรามาก งานของเรานี้จะเปนจะตายเฉียดสลบ แตไมเคยสลบเฉียดๆ ตลอด
เพราะจิตใจมันมุงตอแดนนิพพานๆ ไมเปนอยางอื่น ไมมีแยกมีแยะไปไหนเลย ทุกข
ขนาดไหนมันพุงๆ ตอแดนนิพพาน
หลังจากไดฟงธรรมะพอแมครูจารยมั่นเรียบรอยแลวถึงใจ การปฏิบัติความ
พากเพียรถึงใจตั้งแตบัดนั้นมา เปนก็เปนตายก็ตาย นี่ละทุกขมากที่สุดเลย ตอนจิตต
ภาวนานี้ทุกขมากที่สุดเลย ทั้งทรมานรางกายดวยไมเพียงทุกขแตใจ ที่บีบบังคับใจ
ไมใหคิดในแงตางๆ ที่ผิดพลาดที่วาไมดีทั้งหลาย บังคับๆ แลวยังไมแลว รางกายนี้จะ
อยูกินหลับนอนไมไดสะดวกเลย ตองถูกบังคับดวยกันทั้งนั้น ดวยธรรมเปนเครื่อง
บังคับ จึงเรียกวาทุกขมากที่สุดเลย ในชีวิตของเราก็คือทุกขมากเพราะงานจิตตภาวนา
ฆากิเลสนี้ทุกขมากที่สุด เราประมวลชีวิตของเรามาจนกระทั่งถึงวาระสุดทายนี้ งานอะไร
ที่ทุกขมากที่สุดที่เราผานมานี้ ไมมีงานใดหนักมากยิ่งกวางานภาวนาฆากิเลส

๑๐
ทีนี้เวลาเอาใหเต็มเหนี่ยวแลว ฟาดกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจไมมีอะไรเหลือ
แลวที่นี่นะ ไมมีอะไรสุขมากยิ่งกวาความสิ้นจากกิเลส ความสิ้นนี้มาจากไหน ฟดกันจน
เฉียดสลบๆ ทุกขมากหรือไมมาก ทีนี้เวลาความสุขขึ้นก็เปนบรมสุขตอบรับกันใหเห็น
ชัดเจน เอาหัวใจนี้ออกพูดเลย เราไมไดยืมนั้นมาพูดยืมนี้มาพูด เราถอดออกจากหัวใจ
มาสอน สอนพี่นองทั้งหลายสอนอยางแมนยํา เราไมสงสัยในคําสอนไมวาธรรมะขั้นใด
ภูมิใดถอดออกจากหัวใจสอน รูแลวเห็นแลวจึงมาสอนๆ จึงไมมีอะไรสงสัยวาจะผิดไป
ใครจะเชื่อไมเชื่อก็เปนกรรมของสัตวเทานั้นเอง
พระพุทธเจาตรัสรูมากี่พระองค สัตวโลกทั้งหลายจมอยูในนรกก็เพราะความไม
เชื่อ เปนกรรมของสัตวนั่นเอง ผูที่เชื่อพระพุทธเจาผานไปไดๆ ถึงนิพพานมากขนาด
ไหน ผูอยูในแดนสวรรคพรหมโลกมากขนาดไหน นี่เชื่อพระพุทธเจา ผูที่ไมเชื่อก็ลงใน
นรก จึ ง เรี ย กว า กรรมของสั ต ว เป น อย า งนั้ น อั น นี้ เ ราเทศน ส อนโลกก็ เ หมื อ นกั น
ตํารับตําราเราก็เรียน ตํารับตําราทานถูกตองแตหัวใจเรามันผิด เพราะกิเลสเปนพิษอยู
ภายใน อานไปที่ไหนเรียนไปที่ไหนความสงสัยมันคืบคลานไปตามๆ สวนใหญเชื่อ เชน
วาบาปบุญนรกสวรรคตลอดนิพพานมีหรือไมมี เชื่อวามีสวนใหญนะ ทีนี้สวนยอยมันไป
แบงกิน เอ นิพพานมีหรือไมมีนา นั่นเห็นไหม สวนยอยมันไปแบงกิน มันจะใหกําลังใน
ความเชื่อในนิพพานวามีนั้นดอยลง
จนกระทั่งไปฟงเสียงครูบาอาจารย หลวงปูมั่นเปดทางใหเทานั้นละผึงเลยที่นี่ ที
นี้เอาตายเขาวาเลย ผึงๆ เลย ปฏิบัติตัวเองผลปรากฏขึ้นมาๆ ไมวากลางวันกลางคืน
เวนแตหลับๆ มันจะหมุนของมันติ้วๆ จิตถึงขั้นมันจะออก ยังไงก็ไมอยูถึงขั้นจะออก
เปนก็ไมอยูตายก็ไมอยู ไปตลอดเลย จนกระทั่งถึงวาทีแรกเราอานในคัมภีร สวนใหญก็
เชื่อแลววานิพพานมี แตสวนยอยมันไปแบงกินวานิพพานมีหรือไมมีนา ทีนี้พอถึงขั้น
ธรรมที่เขมงวดกวดขันเผ็ดรอนเขาดายเขาเข็มจริงๆ นิพพานเหมือนอยูชั่วเอื้อมๆ มี
หรือไมมีก็ตาม มันไมสนใจเลย อยูชั่วเอื้อมๆ พุงเลย นั่นเห็นไหมละ
นี่ละทุกขมากที่สุดในความเพียรฆากิเลส ในชีวิตของเราความเพียรฆากิเลสเปน
งานที่หนักมากที่สุด แตเวลาผลไดขึ้นมาจากงานหนักมากที่สุดก็สุดยอดเลย นิพฺพานํ
ปรมํ สุขํ ไมถามที่ไหนถามหาอะไร นั่น มันจาอยูในหัวใจนี้แลว พระพุทธเจากี่พระองค
กราบราบเลย ยอมรับขนาดนั้น ถึงกันหมดเลย ทีนี้บาปบุญนรกมีหรือไมมี มันก็เปน
แบบเดียวกันกับธรรมที่จาอยูในหัวใจ ทุกสิ่งทุกอยางมันแตกแขนงไปไหนมันรูหมดนี่
วาไง
พระพุทธเจาเอาสิ่งที่รูแลวเห็นแลวมาสอน ไมไดหลับหูหลับตามาหลอกลวงโลก
โลกวิทู รูแจงแลวถึงมาสอนทั้งดีทั้งชั่ว สิ่งที่ชั่วใหละใหถอน สิ่งที่ดีใหสงเสริมขึ้นมาจาก

๑๑
ความรูแจงของพระพุทธเจาทุกอยางแลว ทีนี้เวลามันเปนขึ้นในหัวใจดวงนี้ หัวใจดวงนี้
เปนนักรูอันเดียวกันมาปดไดหรือ ใครเชื่อไมเชื่อไมสนใจกับใคร ลงไดจาขึ้นมานี้แลว
ไมหาใครมาเปนสักขีพยาน ไมตอง ทานบอกวา สนฺทิฏฐิโก ประจักษกับหัวใจนี้แลว
พอๆ นี่ละที่ไดมาสอนโลก ตั้งแตภาระฆากิเลสขาดสะบั้นลงไปนั้นแลวก็ไมมีอะไรมา
เกี่ยวของใจ มีแตความเมตตาสงสาร ใจทั้งดวงเลยกลายเปนอะไรนิ่มไปหมดเลย ไมถือ
สีถือสากับใคร มันหากเปนเพราะอํานาจแหงความเมตตานี้รุนแรงมาก เหมือนอยางลูก
ของเรา ลูกมันออดมันออนมันกัดมันขวนพอแม พอแมมีแตโอๆ ไมสนใจกับลูกนะ
เขาใจไหม อันนี้อํานาจแหงความเมตตามันก็เหมือนพอแมกับสัตวโลก ธรรมทั้งหลายนี้
เหมือนพอแมกับสัตวโลก มันไมคอยถือสาใครละ ไมมีเลย จะทําใหมีก็ไมมี นี่ละจิตอัน
นี้ละจิตพระพุทธเจาที่ออนนิ่ม จิตสาวกอรหันตออนนิ่มอยางนี้เอง
นี่เราก็ไดสอนเต็มกําลังความสามารถของเรา ถึงขนาดออกทั่วประเทศไทยแลว
เวลานี้ ตั้งแตออกชวยชาติบานเมืองมาได ๖-๗ ปนี้แลว ธรรมะนี้กระจายออกไปทาง
วิทยุทางไหนๆ อินเตอรเน็ต จนกระทั่งถึงเมืองนอกเมืองนา เรียกวาเราทําเต็มกําลัง
ความสามารถของเราแลวการทําประโยชนแกโลก ใครจะเอาก็เอาไมเอาก็สุดวิสัย เปน
กรรมของสัตวเทานั้นเอง ถึงเวลาแลวก็ไปเทานั้น เรื่องธาตุเรื่องขันธจะใชในเวลามีชีวิต
อยูเรียกวาเครื่องมือของธรรม เครื่องมือของใจนําไปใช เวลามีชีวิตอยูก็เทศนาวาการ
อยางนี้ ก็เอารางกายไปเทศน พออันนี้หมดสภาพแลวก็ดีดผึงเลย ไมสนใจกับอะไร
หายหวงเขาใจหรือ
เราเทศนทุกสิ่งทุกอยาง เราไมมีอะไรมาติดของกับโลกสงสารสามแดนโลกธาตุ
แมเม็ดหินเม็ดทรายไมมีในหัวใจ เพราะนั้นเปนสมมุติ อันนี้เปนวิมุตติลวนๆ แลว เปน
ธรรมชาติเต็มหัวใจ นี้เกิดมาจากการตะเกียกตะกายของเราเปนเหตุ ผลที่ไดรับเปนที่
พึงพอใจ ทีนี้สรุปความลงวามรรคผลนิพพานมีหรือไมมี บาปบุญมีหรือไมมี หรือจะให
กิเลสมันลากคอไปคอขาดก็ยังเชื่อกิเลสไปเรื่อย แขนขาดเชื่อกิเลสไมถอย จนหมดทั้ง
ตัวกลิ้งไปก็เชื่อกิเลสไมถอย บาปบุญนรกสวรรคไมมี สิ่งที่มีก็คือความดีดดิ้นตามกิเลส
อันนี้มีเต็มหัวใจ ตายดวยกันจมดวยกัน เขาใจเหรอ เอาละพอ
(ทองคําวันนี้ได ๒ บาท ๔๘ สตางคครับผม)
พอแมครูจารยมั่นพอวางปบไปเลยๆ ทุกทีนะ พอแมครูจารยมั่นที่สกลนคร
พระธาตุทานอยูที่นั่น ฝงลึกมากนะกับหลวงปูมั่นนี้แหม เจาบุญเจาคุณในหัวใจของเรา
นี้สุดยอดเลย หลวงปูมั่น สุดยอดเลย อยูกับทาน ๘ ปนี้ ไมมีอะไรที่จะตองติเลย หมด
เมื่อเปนเชนนั้นก็เทิดเลยเชียว เอาตายก็ตายมอบเลย เราเปนอยางนั้นนะ อะไรถาถึงถึง
จริงๆ ถาไดลงลงจริงๆ ถาไมลงไมลงนะ ตองเอาเหตุผลจับกัน ถาลงไดลงแลวอยางพอ

๑๒
แมครูจารยมั่นนี้สุดยอด กับเจาคุณสมเด็จมหาวีรวงศ วัดพระศรีมหาธาตุ นั่นก็สุดยอด
ทางปริยัติ อันนี้สุดยอดทางปฏิบัติ สุดยอดทางปริยัติคือทานเปนนักเสียสละ สมเด็จ
มหาวีรวงศ วัดพระศรีมหาธาตุ ยอดเลยนะ ไมมีอะไรติดตัว เราเปนผูดูแลสิ่งของอยู
ตลอดเวลา อยูกฏิกับทานเราเรียกวาเปนหัวหนาคณะใหญ เราเปนผูดูแล สมบัติทุก
อยางๆ มาเราเปนผูดูแลทั้งหมด เพราะฉะนั้นถึงทราบเรื่องราวของทานไดดี
นิสัยของทานเปนนักเสียสละไมมีอะไรติดตัว บางทีเวลาทานจะสั่งใหแจกของทั้ง
วัดเลยนะ เพราะของมีมากจับฉลากๆ ตามแตนิสัยวาสนาของใครจะรับไดอะไรไมให
ตําหนิวางั้น นิสัยวาสนาใครจับไดเบอรใดๆ ก็เอาไปๆ อยางนี้ บางทีมันจะหมด มัน
จําเปนไฟไหมจีวรเสียบางอะไรจําเปนนี้จะทําไง เราก็เรียกวาขโมย ขโมยแบบพระ
ขโมยไปซอนไวที่อื่นเสีย จนกระทั่งทานแจกหมดแลวถึงดอมๆ เอามาวางไว เอา ก็ให
ไปแลวมันมาไงอีก โหย เวลาจําเปนเราก็ชี้แจงเหตุผลใหทานทราบทานก็นิ่งนะ ทานไม
เห็นวาอะไรเราเพราะเรากราบเรียนทานดวยเหตุดวยผล เวลามีความจําเปน เชนไฟ
ไหม จี ว รปุ บ ป บ หาที่ ไ หนไม ทั น ก็ จ ะเอานี้ ม าแทนว า งั้ น ท า นนิ่ ง นะ นี่ ก็ เ ป น สุ ด ยอด
ทางดานเสียสละ ถึงใจกันกับเรา
คือเราพูดจริงๆ นิสัยเราของเราถึงจะตัวเทาหนูก็ตาม จิตใจมันไมไดเปนหนูนะ
ถาไปอยูสถานที่ใดครูบาอาจารยคับแคบตีบตันเราพูดจริงๆ เราอยูไมไดนะ มันคับหัว
อก มันหากมีทางหาทางออกจนได ถาไปที่ไหนครูบาอาจารยอยางสมเด็จมหาวีรวงศนี้
แหมถึงไหนถึงกันเลย เอาถึงไหนถึงกันเลยนี่เรียกวา ที่มาอยูในหัวใจเรามีสององค
หลวงปูมั่นหนึ่ง กับสมเด็จมหาวีรวงศทางดานเสียสละนี้อันหนึ่งนะ สําหรับหลวงปูมั่น
เรียกวาเปดหมดเลยยกให ไมมีอะไรเหลือเลย เอาละไปละที่นี่นะ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

