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เห็นวัตถุดีกวานามธรรม
กอนจังหัน
พระเทาไร (๓๕ ครับผม) พระมากขึ้นทุกวันๆ พระใหตงั้ ใจปฏิบัติเขมงวด
กวดขันทางความพากเพียรยิ่งกวาสิ่งอื่นใดนะ อยาเอางานอื่นใดมากีดขวางธรรมเพื่อ
ความพนทุกข ความพนทุกขอยูก ับจิตตภาวนาเปนสําคัญ ใหพากันเรงทางดานจิตต
ภาวนา อยูที่ไหนอยาเผลอสติ ถาสติครอบอยูแลวกิเลสไมเกิด มันจะหนาเทาภูเขาก็สู
สติไมได สติปราบอยู ถาขาดสติปบนี้พังทลายเลย ความเพียรทุกดานไมมีเหลือขาดสติ
เสียอยางเดียว ถาสติติดแนบอยูกับใจกิเลสเกิดไมได ผูประกอบความพากเพียรมักจะ
มองขามสติอยูเสมอ จึงไมคอยไดหลักไดเกณฑ
การประกอบความเพียรสติเปนสําคัญ ควบคุมในงานทั้งหลายอยูกับสติ ไมวา
งานภายนอกภายในสติเปนสําคัญ ทานจึงบอกไววา สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา สติจําตอง
ปรารถนาในที่ทั้งปวง คือไมเวนเลยสติที่จะไมตดิ แนบ ไมมเี วน สติตองติดแนบตลอด
งานนอกการในสติติดอยูต ลอดเวลา คนนั้นไมคอยเผลอไผลไปไหน ผิดพลาดไปนั้นไป
นี้บอยๆ ถามีสติอยูแลว คนไมมีสตินน้ั แหละมันเพนพานๆ ไมไดหนาไดหลังอะไร
วันนี้พระ ๓๕ ของนอยเมื่อไร ผมนี้แกลงทุกวันๆ การอบรมสั่งสอนหมูเ พื่อน
พระเณรในวัดนี้ไมเหมือนแตกอนนะ เรียกวาเปนคนละโลกไปเลย วันหนึ่งๆ อยูสืบลม
หายใจไปอยางนั้นแหละ พอถึงกาลเวลาแลวก็ไป ใครจะประกอบความพากเพียรเพื่อ
ความพนทุกขดวยสติปญญา เอาใหหนักนะ อยาไปกังวลกับสิ่งใด ในโลกนี้ไมมอี ะไร
เปนสิ่งสําคัญยิ่งกวาการแกกิเลสซึ่งเปนมหาภัยอยูที่ใจ ออกจากใจ อันนี้เปนสําคัญมาก
ทีเดียว สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา มีแตทานผูที่ทรงสติไวเรียบรอย จนกลายเปน
สติวิปุละ เปนผูสมบูรณดวยสติ อยูที่ไหนสติติดอยูก ับตัวเอง สุดทายเปนสติหลัก
ธรรมชาติ ตั้งไมตงั้ ก็เปนอยูอยางนั้น
ทุกสิ่งทุกอยางใหอภัยกันนะนักปฏิบัติธรรม อยามาคอยเพงโทษเพงกรณซึ่งกัน
และกัน นั้นเปนเรื่องของกิเลสคอยทําลาย ไปที่ไหนยุแหยกอกวนที่นั่น กิเลสไปไหนหา
ความดีไมได เขาไปตรงไหนแตกตรงนั้นๆ ยุแหยคนนั้นกอกวนคนนี้ มีแตเรื่องของ
กิเลส ถาเรื่องธรรมมีแตประสานใหอภัยกัน เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน นี้คือธรรม
อยานําเรื่องของกิเลสมาใช อยูในเราก็แตกเรา เขาหมูคณะก็แตกหมูคณะ ในวัดก็แตก
วัดไดนะ ขอใหมีสติติดอยูกับตัว ความใหอภัยซึ่งกันและกันใหติดแนบอยูเสมอ ใจเขา
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ใจเรา ใครก็หวังความถูกตองดีงามดวยกันนั่นแหละ แตมันเผลอไปไดก็เพราะความ
เผลอสตินั่นแหละไมใชเพราะอะไร
ศาสนาจะไมมีเหลือละ มีแตชื่อๆ เวลานี้ไปดูซิ เอา ดูวัดเสียกอน วัดนี้กลายเปน
สวมเปนถานมานานแลวนะเวลานี้ พระเณรกลายเปนมูตรเปนคูถอยูในสวมในถาน อยู
ในวัดหนึ่งๆ มีแตปฏิบตั ิเลอะๆ เทอะๆ ไมสนใจในหลักธรรมหลักวินัย วัดก็เลย
กลายเปนสวมเปนถาน พระเณรก็กลายเปนมูตรเปนคูถเต็มสวมเต็มถาน ไปทีไ่ หนวา
วัดๆ มีแตชอื่ เฉยๆ ตัวพระตัวเณรเปนมูตรเปนคูถใชไมไดนะ วัดปาบานตาดนี้เปนมูตร
เปนคูถอันใหญหลวงนะ พระเณรไหลรวมมาที่นี่ เปนมูตรเปนคูถอันใหญหลวงอัดเต็ม
อยูในวัด คือสวม สวมวัดนี้มี ๓๐๐ กวาไร วัด ๓๐๐ กวาไรนี่ละสวมถานกวาง ๓๐๐
กวาไร พระเณรเทาไรวัดนี้ จะรวม ๕๐ แลวนี่ นี่ละพวกมูตรพวกคูถเต็มอยูในวัดในวา
เพราะการปฏิบัติเหลวแหลกแหวกแนว เห็นภายนอกดีกวาภายใน เห็นวัตถุดีกวา
นามธรรมแลวเสียทั้งนั้นผูปฏิบัติธรรม
ถามีสติอยูกบั ตัวแลวจะไมคอยเสีย อันนี้มันไมไดมองดูสติ วันหนึ่งมองดูสติสัก
ครั้งหนึ่งหรือเปลาก็ไมรู หรือมองดูแตคนนั้นไมดีคนนี้ไมดี คนทั้งโลกไมดี สุดทายก็วา
ดีแตเราคนเดียว รวมลงไปแลวก็คือวาเลวแตเราคนเดียว ไมไดดูในจุดนี้นะ ใหดูหัวใจ
ตัวมันดีดมันดิ้น มันหิวมันโหยอยูที่หัวใจ ใหระวัง การปฏิบัติอยามองดูที่ไหนมากยิ่ง
กวาใจ ตัวดีดตัวดิ้นตลอดเวลาอยูที่ใจ ถามีสติจับจะมองเห็นมันแสดงออกมา สติจบั
จริงๆ มันไมแสดง ถาไมมีสติแลวเผาเจาของกอนอื่นแหลกเหลวไปหมด
มองไมทันนะในวัดในวาเหมือนกัน เพนพานๆ เขามาในวัด ไมทราบเขามาแบบ
ไหนดูไมทัน อยูที่หนาวัดเราดูไมทัน ตองมอบใหทานเปาดูเห็นไหมเขียนไวหนาวัด กูจะ
ฟองทานเปา มันมาเที่ยวเพนพาน ตองใหทานเปาดูชวย เราดูลําพังเราไมทัน มอบให
ทานเปา แตเราไมไดเอาไมติดมือทานเปาเงื้อเอาไว ฟาดหนาผากแตก ใครทะลึ่งเขา
มาๆ ใหทานเปาฟาดมันหัวแตกเลย เขียนไวขางหนาเห็นไหม ใครอานหรือเปลา กูจะ
ฟองทานเปา มันมาเที่ยวเพนพาน พวกนี้พวกเพนพานไมไดหนาไดหลังอะไร เอานิสัย
ฆราวาสสกปรกโสมมเขามาในวัดซึ่งทานปฏิบัติเพื่อความสะอาดตลอดเวลา มันก็เขากัน
ไมไดซิ มันเพนพานๆ
วัดปาบานตาดนี่พิลึกนะ พอสวางเทานั้นละมองดูเพนพานๆ เวลามาถามไมได
เรื่องไดราว หากมาตามนิสัยอยางนั้นละ นิสัยกิเลสจูงจมูกมา ไมไดสติสตังพอที่จะยึด
ไปเปนขอปฏิบัติบาง เลวนะเลวลงทุกวัน ศาสนาไมมีในตัวเลวทั้งนั้นมนุษยเรา ถามี
ศาสนาแลวไมเลว ดีอยูภายใน เปนแกนแนนหนามั่นคงอยูภายใน ความดีงามทั้งหลาย
อยูภายในที่เรารักษาอยูนั้นแหละ พากันตั้งใจปฏิบัตินะ โลเลโลกเลกๆ ทุกวันนี้กิเลส
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มันยิ่งเสริมตัวเขามา เสริมตัวเขาทุกวันๆ ไปที่ไหนมองดูปบเห็นแลวกิเลสออกหนาๆ
แตเจาของยังเพลิน ก็เพลินไปตามกิเลสนั่นแหละ ไมไดดูธรรม สติธรรม ความดีงาม
ความพอเหมาะพอดี ขอบเขตจะมี ผูมีสติแลวจะมีทั้งขอบเขต มีทงั้ เหตุทั้งผลติดตัวไป
ถาไมมีสติเลอะเทอะทั้งนัน้ พากันจําเอานะ
วันนี้พูดเสียบาง ตอไปก็จะไมไดพดู วันนี้จะไปรอยเอ็ดไปคางนูนคืนหนึ่ง มัน
หากเปน เดี๋ยวไปนูนเดี๋ยวไปนี้ไมไดอยูแหละ ไปสอนคน พระพุทธเจาทานสอนคน
ทานบริสุทธิ์แลวเปนศาสดาองคเอก
สาวกทั้งหลายสอนคนก็สอนดวยความบริสุทธิ์
เปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ หลวงตาบัวสอนคน แบกสวมแบกถานไปสอนเขา เอาสวมเอา
ถานไปโปะใสสวมถานของเขา สวมถานตอสวมถานเจอกันแลวแตกกระจายนี้เหม็นคลุง
ไปทั่วประเทศไทยในเมืองพุทธของเรา ฟงใหดีนะพระเหลานี้นะ
โอ ศาสนามีไมเกิดประโยชนเพราะคนไรสาระ ไมมีศีลธรรมติดตัวเลย เรียกวา
คนไมมีราคาไมมีสาระ ไปดวยความเพลิดความเพลิน ไปไหนมองดูปบรูทันทีๆ สําคัญ
ก็คือสังขารความคิดความปรุงสําคัญมั่นหมายวาที่นั่นจะดีที่นี่จะดี เที่ยวชมอันนั้นเที่ยว
ชมอันนี้ เจาของเลวไมดู เพนพานๆ อยูที่ไหนมีแตความเพลินพาไป นี่สนุกถาวาสนุก
สนุกดูโลก โลกเพนพานถูกกิเลสตัณหาจูงจมูกๆ ไมรูตัวๆ วันหนึ่งไดเพลินจนกระทั่ง
นอนหลับนั่นแหละ ตื่นขึ้นมาเอาอีกๆ อยูอยางนั้น ไมมีสารประโยชนอะไรเลย ฟาด
หัวใจที่มันดีดมันดิ้นใหมันสงบลงบางจะเปนยังไงดูซิ
อยางทานผูนั่งภาวนา รางกายตั้งปง แนนปงเหมือนหัวตอ สติอยูที่นนั่ จิตก็สงบ
ลงได ถาจิตไมสงบดิ้นยิ่งกวาลิง พวกเรานี่พวกลิงสูไมได ไปที่ไหนลิงแตกฮือๆ มันสู
มนุษยไมได มนุษยนี้เกงกวาลิง เปนอาจารยเปนครูบาของลิงได ความคึกความคะนอง
เต็มไปหมด ไปทีไ่ หนกามกิเลสเปนตัวสําคัญ ไมรูตัวนะ ตัวนี้ตัวลึกลับมากทีเดียว มัน
จูงๆ ตลอด ไปเพื่อความฟุงเฟอเหอเหิม ไมไดไปเพื่อศีลเพือ่ ธรรม เลอะเทอะไปหมด
นะ ชาวพุทธเราเลอะเทอะแลวเราจะหวังพึ่งใคร
ในโลกนี้ก็มีพุทธศาสนาเปนที่เกาะที่ยดึ ของผูที่รักใครใฝธรรม ถาไมมธี รรมใน
ใจแลวไมมีคามีราคาอะไร ใครจะวาบานเมืองไหนเจริญๆ ก็เจริญตั้งแตอิฐแตปูนแตหิน
แตทรายแตสิ่งกอสรางตางๆ แตหัวใจมันเปนไฟไปเหมือนกันหมด แลวจะเกาะที่ไหน
ยึดที่ไหน เพราะฉะนั้นทานจึงสอนใหยึดเกาะเขามาภายในใจ สติอยูกับธรรม ไปที่ไหน
เย็นหมดเจริญหมด อยูในปาในเขาก็เจริญ
อยางพระทานนั่งภาวนาอยูในปาในเขา บิณฑบาตไดมานั่งอยูกอนหินกอนหนึ่ง
ฉันจังหัน มีแตขาวเปลาๆ ทานก็สบาย เพราะจิตใจทานอยูกับธรรมทานสบาย ไมได
เหลือเฟออะไรแหละทานนักปฏิบัติอยูใ นปา มีแตองคขาดๆ เขินๆ อดอยากขาดแคลน
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ทั้งนั้น แตหัวใจทานอยูกับธรรมๆ ทานสบายอยูกับธรรม อาหารการกินเพียงอาศัยไป
วันหนึ่งๆ ไมไดหนักแนนฝากเปนฝากตายเหมือนธรรม ทานจึงอยูไดในปา ทานเปน
สรณะของพวกเราทานอยูในปานะ ไมไดเหลือเฟอฟุมเฟอย ไอพวกเราเหมือนหมู กิน
ทั้งวันทั้งคืนไมมีอมิ่ แตกินแลวหิวตลอด คือกิเลสตัณหาพากินมันตองหิวทุกวันทุกเวลา
ถาธรรมพาทําพาไปแลวอิ่มตลอดนะ เอาละใหพร
หลังจังหัน
หัวหนาคลังหลวงเขาเรียกผูวาการธนาคาร พอเราไปมอบทองคําวันนั้นเปนครั้ง
แรก ทองคําก็มาก ดอลลารก็มาก มอบพรอมกันวันนั้น พอเสร็จเรียบรอยแลว ประธาน
นี่ละเขาเรียกผูวาการ มานิมนตเราเขาไปดูทองคําในคลังหลวง บอกวาที่นี่ไดมาเห็นสอง
ทานดวยกัน ใครบางละ สมเด็จพระเทพ หนึ่ง กับหลวงตานี้ หนึ่ง มีสองไดเขาไปเห็น
ทองคํา วางเปนตับๆ เปนซอกๆ ที่นิมนตเราไปดูก็เปนความมุงหมายวาใหไดเห็นนี้
เพราะเราเริ่มตนที่เอาทองคําเขามามอบแลว นี่เปนครั้งแรกแลว
พอเราออกมาเราเห็นเราก็ประกาศขึน้ เลย ถาไมไดเห็นก็ไมประกาศ เพราะยัง
ไมทราบขอมูลอยางชัดเจน นี้เขาไปดูเรียบรอยแลวพอออกมาก็ประกาศเลย ทองคําเรา
ในคลังหลวงมีมากนอยเพียงไรก็ประกาศ ตั้งแตนั้นก็เรื่อยมา จนกระทั่งไดทองคํา ๑๑
ตัน เห็นไหมละ ๑๑ ตันกับนี้อีก อยูในนั้นไมมาก คือฝากไวประเทศนั้นบางประเทศนี้
บาง ทองคําฝากไวเปนตัวประกัน เกี่ยวของกับการซื้อการขายติดหนี้ติดสินตองเอา
ทองคําเปนเครื่องประกัน มีอยูสองประเทศเทาที่เราทราบมา สหรัฐมาก เพราะเกี่ยวพัน
กันมากตอมาก ทองคําเราตองไปฝากเปนตัวประกันไวนั้น โห ไมใชนอยๆ นะ อังกฤษ
มีบางไมมาก มีสองประเทศ
เพราะเราตั้งใจถามใหไดขอมูลมาจริงๆ สหรัฐมาก อังกฤษมีนอย มีสอง
ประเทศเทานั้น เทาที่ทราบวาเราเอาทองคําไปค้าํ ประกันไว คือการซื้อขายหรือติดหนี้
ติดสินเขาก็เอาทองคํานี้ไปประกันไว สําหรับสหรัฐมาก แลวยอนเขามาเมืองไทยเรามี
เทาไร ทางนั้นก็บอกเมืองไทยเราทั้งเมืองทั้งประเทศมีเทานั้น ใจหายวูบเลย นั่นละที่เรา
ไดประกาศลัน่ ทุกวันนี้ จนกระทั่งไดทองคําตั้ง ๑๑ ตัน เห็นไหมละเพิ่มเขาไป ไมใช
นอยๆ ถาไมเห็นก็ไมไดประกาศก็ไมได ทองคําเหลานี้ไมได
เราพยายามที่สุดที่จะใหบานเมืองเรามีความแนนหนามั่นคง ความสงบรมเย็นก็
คือธรรมสั่งสอนอยูแลว ความแนนหนามั่นคงคือการขวนขวายของพวกเราที่ไดยินได
ฟง จากธรรมจากครูอาจารยแลว สนับสนุนกันเขาๆ ใหมีจํานวนมากขึ้น ทองคําเราก็ได
ตั้ง ๑๑ ตันแลวเวลานี้ เพิ่มเขาไปแลว ตอไปนี้กย็ ังจะไดอีก จึงไดประกาศใหบรรดาพี่
นองทั้งหลายทราบวาทองคําเราในคลังหลวงเรามีนอยมาก ใหพากันพินิจพิจารณา คลัง

๕
หลวงคือหัวใจของเราทุกคน ในประเทศไทยนี้หัวใจเราอยูที่คลังหลวงทุกคนๆ ให
พยายามหาทองคําใหไดสืบทอดลมหายใจ เพิ่มลมหายใจในคลังหลวงของเรามาก
ขึ้นๆ เราจะไดมีความอบอุนแนนหนามั่นคง
ทองคําเปนสําคัญมาก เวลานี้ทองคําเราอยูในคลังหลวงยังมีนอยมาก เรา
ประกาศใหทราบนี้คือประกาศดวยความสัตยความจริง มีนอ ยมาก นอยเทาไรมาก
เทาไรเราไมบอก ใหเชื่อเสียทีเดียวเลยไมมีขอแม ใหเชื่อวาทองคําในคลังหลวงเรามี
นอยมาก จําคํานี้ใหดี แลวนอยมากทําอยางไรมันถึงจะมากขึ้นอีก ก็ตอ งตางคนตาง
พยายามคนละเล็กละนอยดังที่ไดมา เพิ่มเขาไปหลอม
อยางวันนี้ก็ไดมาแลว สรุปทองคําน้ําไหลซึม ถึงวันที่ ๔ พฤษภา ทองคําที่หลอม
แลวได ๔๓๗ กิโลครึ่ง เทากับ ๓๕ แทง ทองคําที่ยังไมหลอม ๕ กิโล ๑๕ บาท ๙๖
สตางค รวมทองคําที่หลอมแลวและยังไมไดหลอมเปน ๔๔๒ กิโล ๔๘ บาท ๘๕ สตางค
ถารวมกับ ๓๗ กิโลครึ่งซึ่งมอบไปแลวนั้นเขาดวยกันก็เปนทองคํา ๔๘๐ กิโล ๑๕ บาท
๙๖ สตางค ทองคําประเภทนี้กําลังขวนขวายรวมไดแลวก็จะเขาคลังหลวง เวลานี้เก็บไว
พอหลอมแลวเก็บไว
พยายามซิ อะไรที่จะทําใหบานเมืองเราแนนหนามั่นคงใหพากันชวยสนับสนุน
หนุนกันเขาไป อยาพากันชวยทําลาย ดังที่เปนมานั้นนะ ๒๕๔๐ นั่น เมืองไทยเราจนจะ
ไดเตรียมพระมากุสลา มันจะจม กุสลาใหเมืองไทย เมืองไทยจม เมืองไทยตาย แลวก็
ฟนตัวขึ้นมาได เห็นไหมละทองคําก็ไดตั้ง ๑๑ ตัน เรียกวาฟน ดอลลารนี่ไดดูเหมือน
๑๐ กวาลานที่เขาคลังหลวงแลวนะ ทองคําเขาแลวที่วา ๑๑ ตัน สวนอื่นกระจาย เงิน
ไทยนี้ออกออกทั่วประเทศ มีโรงพยาบาลละมากที่สุด การชวยโลกนี้โรงพยาบาลเปน
อันดับหนึ่ง รูสึกจะหนักมากกวาเพือ่ นโรงพยาบาล ทั่วประเทศนะ ทัง้ ใกลทั้งไกลทุก
ภาค เงินของพี่นองทั้งหลายกระจายออกชวยโรงพยาบาลทุกภาคเลย เปนแตเพียงวามี
มากมีนอยตางกัน หากมีทุกภาค นี่ละเรียกวาชวยชาติของเรา
เราพยายามเต็มกําลังความสามารถ ที่จะใหพี่นองทั้งหลายเรามีความแนนหนา
มั่นคง และสงบรมเย็นดวยอรรถดวยธรรม เราพยายามทุกวิถีทาง ตั้งแตพวกเราเริ่ม
ชวยชาติมานี้ก็เห็นผลเปนที่พึงพอใจอยูกับทองคําตั้ง ๑๑ ตันแลวนั่น นี่เปน
เครื่องหมายชัดเจนมาก แลวดอลลาร ๑๐ ลานกวา จากนั้นทั้งเงินไทยเงินดอลลาร
กระจายทั่วประเทศ กอนัน้ สรางนี้ โรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่ง ชวยโรงพยาบาลละมาก
ตอมาก
เวลานี้โรงพยาบาลที่อําเภอภูเขียว ตึกนั่นก็ ๑๐ ลานกวา อําเภอเพ็ญนี้ ๖-๗
ลานหรือไง โรงพยาบาลนะ แลวที่ไหนบาง (อําเภอคํามวงครับ) อําเภอคํามวงไมใช
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โรงพยาบาล เปนที่วาการอําเภอ เขาขอทัง้ หลัง หลังนั้นเปนจํานวนเงิน ๘ ลาน ที่วาการ
อําเภอทั้งหลังเราใหทั้งหลังเลย ๘ ลานบาท เวลานี้กําลังชวยอยู คือมันแยกไปทุกทิศทุก
ทาง ตามแตความจําเปนทางดานไหนจะมาแงไหน ทางทิศใดแดนใด เห็นสมควรที่จะ
ชวยเราก็ใหๆ หมด
สําหรับเงินวัดนี้พี่นองทัง้ หลายใหทราบทั่วหนากันวาไมเก็บ เงินวัดปาบานตาด
ไมมีคําวาเงินเก็บ มีแตเงินจาย เราชวยโลกเราชวยจริงๆ ออกหมดเลย ไมวาจะได
อะไรๆ มาออกหมด ไมมีเก็บสําหรับวัดนี้ ปจจัยที่ไดเขามานี้เหมือนกัน ไดเขามาเทาไร
ออกๆๆ ออกชวยโลกนั่นแหละไมใชอะไร เราพยายามเต็มกําลังความสามารถ เรียกวา
ชวยโลกทั้งนั้น เราอุตสาหขวนขวายหามาไดมากนอยๆ ออกชวยโลกทั้งหมด เราไมเก็บ
ไมเอา เพื่อชวยโลกเราเปนที่พอใจ ชวยโลกก็คือชวยเรานั่นละ ชวยเราแตละคนๆ
เงินวัดนี้ถาหากจะเก็บมันจะไดสัก..เราไมอยากจะวาพันลานนะ ถาวาหมื่นลาน
ขึ้นไปเราจะเห็นดวย คือไหลเขามาเทาไรๆ มันไหลออกหมดเลย เขามาเทาไรออก
หมดๆ เลย ไมมีแองเก็บน้ํา ไหลเตลิดเปดเปง พอพูดอยางนี้เราก็ระลึกถึงผูช ายคน
หนึ่งเขารักษาอะไรที่เขาวงพระจันทร รอยพระบาท เราขึ้นไปนั้นเขาอยูที่นั่น เขารักษา
รอยพระบาท ทีนี้เราขึ้นไปองคเดียว พวกลูกศิษยลูกหาเขากําลังรับประทานกัน มีแต
อายุอยางนอย ๖๐ ขึ้นไป อายุอยางนอย ๖๐ ขึ้นไป ตวมเตี้ยมๆ แตเวลาไปนี้ขึ้นรถไป
เขามาวิงวอนหลายครั้งหลายหนเอาจริงเอาจังมาก เราก็เลยอนุโลม เลยสละ
เวลาไปกับเขาเรื่องราว พอไปถึงนัน้ มืดแลว จากนั้นก็จะขึน้ เขาวงพระจันทร เวลาฉัน
เสร็จเรียบรอยแลวยื่นอาหารออกไปใหเขารับประทาน แลวเราก็ถามวาใครจะขึ้นบาง
เขาวงพระจันทร มีแตผูจะขึ้นเขาวงพระจันทร อายุ ๖๐-๗๐ มีแตจะขึ้น กูตายถาไปกับ
พวกนี้กูตายละวันนี้ ก็คิดหาอุบายออก พอเขารับประทานอาหารแลว เราก็หาอุบาย
บอกเขา นี่มาเมื่อคืนนี้มันมืดมันไมมองเห็นอะไร จะเที่ยวดูวัดกอน เราวาอยางนั้น
เที่ยวดูวัดในนั้น นั่นละจะหาทางออกนะ
พอเขารับประทานกันเราก็ปุบปบออก พอลับหลังเปดขึ้นเขาวงพระจันทร ฟง
เขาวานะเราขึ้นอยางเร็ว ทหารขึ้นเทาไรนะ (๒ ชั่วโมงครับ) วาทหารมีกําลังมาก วาขึ้น
เวลาเทานั้นๆ นอกนั้น ๓ เดือนกวาจะขึ้น ทีนี้เวลาเราไปดู ๒ ชั่วโมงพอดีนะ เราไปองค
เดียว พอเขารับประทานลับหลังเปดเลยคนเดียว ขึ้นไปเรื่อยๆ ขึ้นถึงเขาวงพระจันทร
พอดี ๒ ชั่วโมงเปงเลย เขาวาเดินเกงมากเขาวาอยางนั้นนะ ทหารสูไมได ทหารยังตั้ง ๒
ชั่วโมงกวาๆ เรา ๒ ชั่วโมงถึง
ที่นี่ไปเห็นผูชายคนหนึ่งเขารักษารอยพระบาทอยูนั้น เขาคงจะแปลกใจเขา ครั้น
อยูๆ เราโผลขึ้นไปคนเดียว พวกนัน้ เขาอยูตีนเขา ใหเขาคลานขึ้นไป ถามากับพวกนี้เรา
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ตายเลยเขาใจไหม เราตองหาอุบายหลบออกมากอน ขึ้นคนเดียวปุบเลย ผูชายคนนี้ถา
หากวาเปนแบบโลกๆ แลวเรียกวาตองมีอะไรกัน คือตาเขาจับเขาจองเราจนเลยความ
พอดี จนเสียมารยาท เขาดูเราดูขนาดนั้นนะ จนเสียมารยาท แตเราเหมือนไมดูหากรู
หมด ถาหากวาเปนเรื่องโลกตองมีอะไรกันกับเรา เราก็เฉย เขาจองดู
เขาถามมาอยางไร เราบอกมาจากกรุงเทพ ขึน้ มาเขาวงพระจันทรมาองคเดียว
มาที่นี่มาองคเดียว ลูกศิษยลูกหาอยูขางลาง เราวาอยางนั้น จากนั้นมาเขาก็จองดูตลอด
เราก็เที่ยวนั้นเที่ยวนี้ แลวอยูๆ เขามาดูลายมือเราฝามือ คือเขาจองเอาเหลือประมาณ
แตเรามันเหมือนขอนซุง เขาดูเราเหมือนไมรูนะ แตเขาดูเราเขาดูอยางเปดเผย ถาโลก
เขาเรียกดูจนเสียมารยาท แตเราดูเขาเขาไมรู เขาจองดู มันจะมีอะไรกันนะทําไมถึงไดดู
นักหนา เราทําทาไมรูไมชี้ เขาจอง
พอมานั่งปบเขาก็ถามมาอยางไรไปอยางไร เราก็บอกเราขึ้นมาองคเดียวพวกนั้น
อยูขางลาง เขาขอดูลายมือ นี่สําคัญนะ เขาดูลายมือเปนเขาวาอยางนั้น เขาชี้ทุกจุดเลย
เขาดูลายมือเรา ดูทุกจุดๆ สรุปความแลววาทานอาจารยองคนี้ไมมีแตไมจน ไปไหน
ทางไหลเขา นี่ทางไหลออก คือไหลออกไมสั่งสม เขาใจไหม ไดเทาไรออกหมด นี่ไมมี
แตไมจน นี่ทางไหลเขา นี่ทางไหลออก ไมมีแองเก็บน้ํา ไหลเตลิดเปดเปง เขาพูดนาฟง
นะ เราไมถามเขาอะไร ปลอย ถาเขาเกงก็ใหเขาดูเอง เราไมตองไปถามเขา
เขาก็ดูเขาบอกวาทานอาจารยองคนี้ไมมีแตไมจน แลวสุดทายทานอาจารยองคนี้
มีแปลกๆ อยู เขาดูทานอาจารยองคนี้มีวาสนามาก มันแปลกๆ อยู เราก็เฉยนะ ทาน
อาจารยองคนี้มีวาสนามาก ก็เราไปองคเดียวเขาจะทายอะไรใหเขาทาย ใครจะไปรูดียิ่ง
กวาเรารูเราใชไหมละ เขาอยากทายใหเขาทาย ดูลายมือเขาดูหมด สรุปความลงแลววา
อาจารยองคนี้มีวาสนามาก ไมมีแตไมจน เราจับไดสองคํา ใหเราถามเขาไมถามละ เขา
อยากดูก็ใหเขาดูซิ ใครจะไปรูดียิ่งกวาเรารูเรา เราก็ไมลืมที่ขึ้นไปเขาวงพระจันทร
วันนี้ก็ประมาณสักบายโมงออก หรือจวนๆ จะบายโมงออกไปคางที่เสี่ย
สมหมายเขา ใหเขาสักคืนหนึ่ง เขาจะมีอะไรผาปงผาปาอะไรเพื่อชาติของเรานั่นแหละ
เราจึงไดอนุโลมไป ถาเพื่อชาติบานเมืองแลวเราอุตสาหบึกบึน เพราะเห็นแกชาติ ถา
ลําพังเราไปหาอะไร เทานั้นก็พอ อยูว ันหนึ่งๆ ไปพอ ไมยุงกับอะไร เราไมเอาอะไร ไม
ตองการอะไร ในโลกธาตุนี้เราเปดหมด เราไมเอา แลวเราจะไปหาอะไร อยูในตัวของ
เรามันก็พอทุกอยางแลว ความเจ็บไขไดปวย ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาอยูนี้เต็มหมด
เราจะไปหาอะไรมาเพิ่มอีก แตนกี้ บ็ ึกบึนเพื่อชาติของเรานั้นแหละ เราพยายามที่สุด
เพื่อสวนรวม ที่เราบึกบึนอยูทุกวันนี้กเ็ พื่อสวนรวม

๘
การเทศนก็เทศน ดีไมดพี ระทั่วประเทศไทยมีเราเปนเบอรหนึ่งก็ไมเห็นผิด การ
เทศนาวาการเทศนทั่วประเทศไทยเลย ออกจากปากเรานี้แลวก็ออกทางวิทยุ ออกทุก
แบบทุกฉบับก็เรา ถาวาเทศนก็คือเรา อุตสาหพยายามชวยชาติก็คือเรา ชวยมา
จนกระทั่งปานนี้ เรียกวาชวยโลกเสียจริงๆ จตุปจ จัยไทยทานไดมามากนอยออกหมดๆ
ไมเอา แบๆ ตลอด ไมเอา ถาวาไมเอาไมเอา..เรา พูดคําไหนขาดคํานั้นไปเลย เพราะ
เราพอทุกอยางแลว มีแตโลกขาดตกบกพรองอยูร อบดาน ไปที่ไหนตองชวยไปเรื่อยๆ
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

