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 (นักศึกษาจากวิทยาลัยพลศึกษา อุดร มารวมทําบุญกับหลวงตา) เออ ดี ใจบุญนะ
ดีมาก ไปไหนอยูที่ไหนก็ตามเราเปนลูกชาวพุทธ ไดเปรียบกวาโลกท่ัว ๆ ไป เราไดมาทํา
บุญใหทานนับวาเปนมหามงคลแกเราแลว 

เงินที่เหลืออยูเวลานี้ทางอุดร ๗๖ ลาน เงินในกฐินทองคําเรา ๘๔,๐๐๐ กอง รับไว
แลวเขาธนาคารทางอุดร ๗๖ ลาน ทางกรุงเทพ ๖๖ ลาน ทองคําเราเม่ือครบ ๕๐๐ กิโล
แลวในคราวน้ี เงินกฐินนี้จะเก็บไวในธนาคารกอนเพื่อซื้อทองคํามอบธนาคารงวดตอไป 
งวดหนาวางั้นเถอะ อยางนอยก็ตอง ๕๐๐ กิโลเหมือนกัน เวลาเราคิดเงินเราท่ีอยูใน
ธนาคารดูเหมือนจะซื้อทองคําไดสักประมาณ ๓๐๐ กิโล (ไดครับ) เงินในธนาคารนะ ถา
หากวาซื้อทองคําในระยะนี้ก็จะได ๓๐๐ กิโล ทําใหเราคิดวาเดือนเมษาน่ีมันยังไงกัน มันจะ
ไมไดมอบอีกเหรอ วาง้ันนะ ตั้ง ๓๐๐ กิโลแลวน่ี จากนี้ถึงเดือนเมษา ๒๐๐ กิโลมันคอน
ขางไดนะ กําลังคิดอยูนะ คือจะเรงเขาเร่ือย ๆ อยางนี้ พอได ๕๐๐ กิโลเม่ือไรแลวมอบเลย 

เคยมอบเดือนเมษาก็เลยพูดจุดนั้น นี่ก็เดือนธันวา วันท่ี ๑๐ มอบ ข้ึนมกรา ถึง
เมษา ดูเหมือนตั้ง ๔ เดือนมันอาจได ถาไดเมื่อไรแลวเปนมอบ เราไมรอแหละ เพราะเวลา
น้ีเรง ๆ เขาโดยลําดับ ขอใหพี่นองทั้งหลายไดทราบทั่วหนากัน กอนที่หลวงตาที่จะมานําพี่
นองท้ังหลายในคราวน้ี จนเรียกไดวาเปนประวัติศาสตรแนนอนวาง้ันเลย น้ีเราไดพิจารณา
เต็มหัวอกทุกอยางแลวนะ ไมไดมาพรวดพราด ๆ เพราะฉะนั้นเวลาพูดอะไร ๆ ออกมา พี่
นองท้ังหลายควรจะพินิจพิจารณาตามแงแหงคําพูดตาง ๆ จะเปนแงหนักแงเบาให
พิจารณาตามน้ัน ๆ เพราะการพูดออกแตละประโยคแตละเร่ืองละราวน้ีจะพิจารณาเสีย
กอน แลวออก ๆ อยางงั้นนะ ไมไดพรวดพราด ๆ นะ จึงขอใหพากันพิจารณา 

คราวน้ีเปนคราวย่ิงใหญเสียดวยในชาติไทยของเราท้ังฝายลบฝายบวก ฝายลบก็ดัง
ท่ีเห็นผานมาแลวน้ี เมืองไทยมองหนากันไมไดนะ หนาซีดหนาเซียว หนาเปนผีไปหมดไม
มีเลือดฉาบทาพอใหหนาแดงบาง มีแตหนาเหือดแหงมองดูใครก็ไมได มองไปที่ไหนมีแต
เหือดแหงไปตาม ๆ กันหมด ทั่วประเทศไทยเหือดแหงไปหมด น่ีละท่ีวาหลวงตารองโกก
นะ รองแลวยังไมแลวยังใหคนตามเขาไปขางในโนน ฟงซินะ ไปคนดูบัญชีใหญออกมา ไม
ใชเลน ๆ นะ ติดหนี้ติดสินเขาเทาไร ภาระมีมากมายซึ่งลวนแลวตั้งแตที่จะทับหัวเมืองไทย
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ใหลมจม มีอะไรบาง เขาไปติดตามจนไดเรื่องออกมา น่ันละเร่ืองราวมันขนาดน้ันนะ พอ
ไดออกมานี่ละที่วาเรารองโกก ๆ เลย โถ มันยังไงกันนี่ พิลึกพิลั่น 

ถาธรรมดาแลวก็วา ไมคาดไมฝนวาจะรอดพนมาไดดังที่เห็นอยูเวลานี้ ดวยความ
ยิ้มแยมแจมใสของพี่นองชาวไทยซึ่งรักชาติเต็มหัวใจเหมือนกัน อันนี้เราก็ไดชมพี่นองทั้ง
หลาย มองดูบัญชีอะไร ๆ ที่ติดหนี้ติดสินเขากับเรื่องของเรานี้จะเปนไปยังไง ในบัญชีมีแต
เรื่องที่จะกดหัวเมืองไทยลงทั่วประเทศไทยลงทะเล แมที่สุดไอปุกกี้ก็จะไมเหลือ ลงทะเลไป
ตามเจาของ นี่ละเรื่องของความจมมันกระเทือนจริง ๆ ถึงกับรองโกกทีเดียวไมใชเลน ๆ 
นะ นี่ละการรองโกกออกมาจากหัวใจที่กระเทือนทั่วประเทศไทย เขามาอยูในหัวใจน้ีหมด 
จากนั้นก ็ เอา จะเปนผูนํา นิสัยวาสนาแคไหน ยกเมืองไทยเราเปนตนเหตุทีเดียว ที่จะยก
ชาติของตนขึ้นได ไมใชชาติไทยแลวจะเปนชาติใดไป จะจมก็คือชาติไทยจะจม เมืองไทย
ขึ้นไมไดมีอยางเหรอ เอา จะนํา 

นั่นละตั้งแตบัดนั้นมาจึงไดขึ้นเรื่อย ๆ เร่ืองราวมันก็คอยเปนมา เวลาน้ีผลแหงการ
ชวยชาติของเราก็รูสึกวาเปนท่ีพอใจเปนลําดับลําดามา แลวคราวน้ีเปนคราวสุดทายปลาย
แดนของเราที่จะใหทั้งเมืองไทยเราทั่วทุกหัวใจ ๖๒ ลานคนเปนอยางนอย ใหไดชุมเย็นไป
ตาม ๆ กัน แลวเมืองนอกที่เขามองมาเปนตาเดียวกันที่เขาจะควรชมเชยก็ชมเชย สวนท่ี
เขาจะเหยียบยํ่าน้ัน ก็เมื่อของเราขึ้นแลวมาเหยียบย่ําไดยังไง ตีหนาผากเอาเลย เขาใจไหม 
ใครมาเหยียบยํ่าไดเหรอ ทองคํากําลังจะขึ้น นี่ละที่ยกขึ้นเปนความสงาราศีประกาศกองขึ้น
มาวา เปนสักขีพยานแหงความรักชาติของชาติไทยเรา แลวความเสียสละดวยความพรอม
เพรียงสามัคคีกัน ไดปรากฏข้ึนมาแลวเวลาน้ีทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตัน และอยากจะพูดเคียง
ขางกันไปอีกวาดอลลาร ๑๐ ลาน 

คือดอลลาร ๑๐ ลานน้ีหมายถึงวา ลงทองคําไดถึง ๑๐ ตันแลว เราจะไปหาออดหา
ออนเอาทุกแหงทุกหนใหได ๑๐ ลาน เวลาน้ีได ๗ ลานแลวยังขาดอยูเพียง ๓ ลาน ตั้งแต
ทองคํา ๑๐ ตันยังเอาได ทําไมดอลลารเพียง ๓ ลานจะไมได ออดนั้นออดนี้เรื่อยแลวได 
เขาใจไหม นี่ละจะใหเปนคูเคียงกันไป ทีนี้พออันนี้ขึ้นแลวจะประกาศกองขึ้นเลย ศักดิ์ศรีดี
งามของชาติไทยเราที่คอยจะจมอยูเมื่อเร็ว ๆ น้ี เวลานี้ฟนขึ้นมาใหพี่นองชาวไทยไดอบอุน
ท่ัวหนากัน แลวชาติภายนอกเขาก็จะตําหนิติเตียนไมได เขาก็มาชมเชยสรรเสริญเรา น่ีคือ
ความดีงามแหงความรักชาต ิความเสียสละ ดวยความพรอมเพรียงสามัคคีกัน แสดงผลขึ้น
มาใหมีความยิ้มแยมแจมใสทั้งเมืองนอกเมืองในของเรา เพราะฉะนั้นหลวงตาจึงได
พยายามสุดขีด ขอใหพี่นองทั้งหลายไดทราบทั่วหนากันนะ 
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อยาไปคิดผิด ๆ นะมันจะเปนขาศึกศัตรู เปนมหาภัยตอชาติไมรูตัวนะ มากีดมา
ขวางการดําเนินเพื่อคนทั้งชาติที่จะยกตัวขึ้นจากหลมลึกนี้มันเสียหายที่ตรงไหน มีแตเปน
มหามงคลทั้งนั้น แลวเหตุผลกลไกอะไรที่จะมากีดมาขวาง มาปดมากั้นทางเดินของคนทั้ง
ชาต ิ เพ่ือกาวข้ึนสูความรอดพนจากภัยท้ังหลาย น่ีเปนมหามงคลอยูแลว มากีดขวางทําไม 
ถารายใดหัวใจใดในประเทศไทยซ่ึงเปนคนไทยดวยกันแลวเปนอยางน้ัน เราดูไมไดเราพูด
อยางน้ีนะ หลวงตาบัวก็เขาสนิทไมไดเลย เพราะหลวงตาบัวนําธรรมมาเทศนมาสอน ไมได
มาดวยกิเลสเต็มหัวใจมานะ เรียกวากิเลสตัณหาหมดจากหัวใจแลวจึงมานําพ่ีนองท้ังหลาย 
วาใหมันเต็มอยางน้ีนะ เพราะฉะน้ันเราถึงเปดโลง ๆ 

เราไมเคยสะทกสะทาน สามแดนโลกธาตุน้ีวา จะมาทําเราใหหว่ันดวยเหตุผลกลไก
อะไร บอกวาเราไมมี มันพนวิสัยของสามแดนโลกธาตุนี้ไปแลวในจิตดวงนั้น พูดอยางนี้นะ 
นําจิตดวงนั้นออกมากูชาติบานเมืองของตน เราจึงไดพูดอยางเนนหนัก ๆ  ขอใหพี่นองทั้ง
หลายไดเห็นใจทุกคน ตางคนตางมีคุณคาราคา ชาติไทยของเรามีคุณคาเต็มตัวทุกคน เรา
จึงยกชาติไทยของเราใหเขาเต็มภูมิท่ีหัวหนานําประกาศไวแลวดวยความแนใจแลว วาจะได
หน่ึง แลวจะเปนมหามงคลแกชาติไทยของเราหน่ึง ขออยาใหเสียเสนใจของหลวงตาบัว 
ตายหลวงตาบัวก็จะหายหวงไปเลยกับพ่ีนองชาวไทย สําหรับหวงเรา ๆ ไมมีแลวเราบอก
ตรง ๆ  

น่ีละการนําธรรมมาสอนพ่ีนองท้ังหลาย เราจึงไมเคยสะทกสะทานสิ่งใดเพราะมัน
เปดโลงหมดแลว การนําออกตรงไหน ขัดของตรงไหน จะพิจารณาเต็มกําลัง ๆ  ขัดของ
ตรงไหน โลงตรงไหน เอา พาออก ๆ อยูอยางนั้นตลอดมา นี่ก็โลงอยูที่ ๑๐ ตันนะทองคํา 
นํ้าหนัก ๑๐ ตันทองคําจะโลงไปหมดเลยเทียว เราพิจารณาแลวนะ ขอใหพิจารณาทุกคน 
แลวคูเคียงกันก็คือดอลลาร ยังไงจะตองได ๑๐ ลานติดตามกันไป น่ีละความสงางามแหง
ชาติไทยของเราครอบหมดเลย ขอใหพี่นองทั้งหลายจดจําคํานี้เอาไวฝงไวในหัวใจ ตางคน
ตางยก มีหามีสิบสตางคก็ตาม ถาไมพอไปยืมเขามาเสียกอนก็ไดเราไมวา เราไดมาแลว
คอยไปใชเขาทีหลังก็ได ชาติไทยของเรามีน้ําหนักมากกวาเงิน ๕ สตางคที่ไปกูเขามา ชาติ
ไทยของเรา ๖๒ ลานคนมีนํ้าหนักขนาดไหน เอา ไปกูมา เอาชาติไทยของเราขึ้นใหได มีน้ํา
หนักขนาดไหน เงินติดหน้ีเขาเพียง ๕ สตางค ๑๐ สตางคมีน้ําหนักอะไรมากนักพอที่จะยก
ไมขึ้น เอา ยกขึ้นยกเพื่อชาติไทยของเรา 

เอาใหไดนะคราวน้ีแลวจะคอยโลงไปโดยลําดับ เราก็แนใจวาจะเร็วข้ึน ตอไปนี้ทอง
คําของเราก็จะเร็วข้ึน เพราะเปนท่ีแนใจของพ่ีนองชาวไทยเราแลว วันท่ี ๑๐ น้ีก็แนแลวมี
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แตจะลงปงเทานั้นเอง ๕๐๐ กิโล ตกลงกันเรียบรอยกับทางโรงหลอม เม่ือวานน้ีก็เอาใบ
ถอนเงินไปแลวไปถอนที่กรุงเทพ ไปมอบใหโรงหลอมเขาเปนที่ตายใจ เรียกวาตัวตอตัวนํ้า
หนักเทากัน เรายืมเขามาเทาไรใหเขาเทาน้ัน วันนี้ละวันไปมอบกัน เปนที่ตกลงใจ ซื่อสัตย
สุจริตตอกันเต็มรอยเปอรเซ็นต โดยหลวงตาบัวเปนผูนําหนา ไมมีอยางอื่นอยางใดเลย คอ
ขาด ๆ ไปเลย ท่ีจะใหทุจริตแมเม็ดหินเม็ดทรายเราเปนไมได เราบอกอยางน้ีนะ 

เพราะฉะนั้นเราถึงไดกลาพูดทุกอยาง เทศนทุกอยางสอนทุกอยาง ไดข้ึนเวทีแลว 
เอา ออกเลย ถาเปนคําพูดของหลวงตานี้ไดขึ้นเวทีแลว จะไมมีคําเคล่ือนคลาดจากหลัก
ความจริง ตรงไปตรงมา จะเด็ดจะเผ็ดจะรอนขนาดไหน มีตั้งแตอรรถแตธรรม มีแตความ
จริงลวน ๆ ออก ไมมีคําวาหลอกลวงตมตุนเหมือนปากหวาน ๆ ท่ีมันมาหลอกลวงเราอยู
เวลาน้ี ปากหวาน ๆ น่ีพ่ีนองท้ังหลายทราบไหม คนเราสวนมากจะลมจมไปไดเพราะปาก
หวานนะ ถาปากพูดตามหลักความจริงไมมี ปากพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค ปากสาวกทุก 
ๆ องคไมเคยตมตุนใครแมเม็ดหินเม็ดทรายเลย รับรองยืนยันไดเลย นี่เปนที่ตายใจของ
มวลสัตววาง้ันเลย นี่เปนปากของพระพุทธเจา ปากของสาวก ออกมาจากความสัตยความ
จริงลวน ๆ ไมมีหลอกลวงตมตุน 

แตปากกิเลสตัณหาน้ีมันหวานฉํ่านะ ออกมาอยางนั้นอยางนี้ หลอกนั้นหลอกนี้ ทีนี้
เมื่อหลอกเขาไป ๆ คนเราก็หลงเช่ือละซี หลงเช่ือมันก็ฟาดเสียแหลก บางคนจมไปเลยมี
เยอะ ประเทศตอประเทศหลอกกันก็ได น่ันละเปนเร่ืองใหญโต  จมทั้งประเทศ  นี้มีแต
หลอกลวงตมตุนแบบหวานฉํ่านะ ที่จะบอกวาขาจะตมแก ใครจะใหตมใชไหม เปนอยาง
น้ันนะ มันไมบอกวามันจะตม มันวาจะดีอยางนั้นจะดีอยางนี้ ๆ หลอกไปเรื่อย ๆ ทางนี้ก็ 
หือ ๆ เขาทีนะ สุดทายมันฟาดเอาเสียแหลกหมด น่ีความปากหวาน พี่นองทั้งหลายจําเอา
นะ ปากหวานคือปากกิเลส เคยตมตุนโลกมานานแสนนานแลว ใหพากันจําเอาไว 

ปากธรรมไมเคยม ี ปากพระพุทธเจาพระองคใด สาวกองคใดก็ตาม ที่จะมาตมตุน
หลอกลวงสัตวโลกจากธรรมที่เปนของตายใจไดแลวนี้ไมเคยมี ขอใหจําใหดีคําพูดเหลาน้ี 
เราสอนพ่ีนองท้ังหลายสอนดวยความสัตยความจริงทุกอยาง เราปฏิบัติมาแทบเปนแทบ
ตาย    ถึงขนาดชีวิตจะขาด ๆ ไปเลยก็ดวยความสัตยความจริง   เราไมไดมีคําวาจะมา
หลอกลวงตมตุนตัวเอง วาเอาหนา เอาเลย เอาหนาเทาน้ันผึงเลย ๆ ก็ไดผลเปนที่พอใจมา
โดยลําดับตามความสัตยความจริงของธรรมที่เปนทางเดิน แลวกาวตามน้ันก็เห็นผล
ประจักษมา น่ีเราก็นําธรรมน้ีมาเปนทางเดินของพ่ีนองชาวไทยเรา ใหมีความสงางามขึ้น
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เปนลําดับ ไมขอมากละเพียงทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตัน เวลาน้ีได ๕ ตันกวาแลว พอถึงวันที่ 
๑๐ นี้ก ็๕ ตันกับ ๕๐๐ กวากิโลแลว ก็ยังเหลืออยูอีกเพียง ๔ ตันกวา ยังไงตองเอาใหไดนะ  

คราวน้ีเปนคราวท่ีหนักมากจริง ๆ ในหัวใจหลวงตานะ เราพูดจริง ๆ เราหนักมาก
โดยลําพังเราน้ันถึงตายเราก็ไมมีปญหา หนักกับการฆากิเลสของเราเอง ไมมีปญหาอะไร 
เรามอบไปไดเลยคนเดียวเรา แตอันนี้เปนเรือพวงละซ ิ ๖๒ ลานคนท่ัวประเทศไทย มันก็
ตองหนักมากไปอีกประเภทหนึ่ง จึงตองไดใชความพยายามเต็มเม็ดเต็มหนวย จึงขอใหพี่
นองทั้งหลายไดเห็นใจ คราวน้ีเอาใหมันเห็นเหตุเห็นผลของชาติไทยเรา ชาติไทยเราจะเห็น
เปนพริกเปนขิง เปนเน้ือเปนหนังข้ึนมาเปนคําสัตยคําจริงใหโลกไดเห็นคราวน้ีแหละ คราว
ทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตัน กับดอลลาร ๑๐ ลาน ยังไงตองใหได พอไดนี้แลววางไปหมดเลย 
สบายแสนสบาย ทางการบานเมืองก็สะดวกสบาย เร่ืองศีลเร่ืองธรรมเราตางคนตางปฏิบัติ
ไป  

เร่ืองศีลเร่ืองธรรมทานท้ังหลายอยาปลอยอยาวางนะ ถาปลอยเมื่อไรกิเลสเอาไป
ถลุงทั้งนั้น ๆ ๆ เวลาน้ีมีแตกิเลสถลุงสัตวโลก โอย.จนนาทุเรศ ดวยความออนหวานน่ิม
นวล กิเลสน้ีชอบต้ังแตความน่ิมนวลออนหวานไพเราะเพราะพร้ิงเยินเยอ สรรเสริญ น่ีเร่ือง
ของกิเลสหากินดวยแบบน้ีนะ หากินดวยความปากหวาน ๆ ฉ่ํา ๆ หลอกนั้นหลอกนี้ ตม
ตุน น่ีละเขาใจเหรอ แลวก็แหลกไปตามมันเปนลําดับมา เราก็เปนลูกชาวพุทธ ทําไมไมเอา
ธงแหงชาวพุทธข้ึนตานทานมันบาง มันตมมาเทาไรแลว เราควรจะบวกลบคูณหารดูกันบาง 
รายไดรายเสียเปนยังไงกับกิเลสตมเรา ใหเอาธรรมเขามาก้ันกางบางซิ ใหมีธรรมในใจนะ 
อยาไปหลงเชื่อกลอุบายของกิเลส ซึ่งมีอยูในหัวใจของเราแตละคน ๆ มากนัก จะเสียคนนะ 
จําใหดีนะวันน้ี 

น่ีเร่ิมแลวต้ังแตวันน้ีตอไป นี่ก็วันที ่๔ แลว ๕ -๖ แนะ ๗ ก็ลงไปกรุงเทพฯ แลว วัน
ที ่๑๐ ก็ออกแหละ วันน้ันนายกฯก็จะมา มามอบทองคํา พอมอบทองคําแลวเงินท่ีเราเหลือ
ซื้อทองคําเขาไดอีกประมาณ ๓๐๐ กิโล ยังคิดวาจากนั้นไปถึงเมษาฯ มันอาจได เราวาอยาง
น้ีนะ ถาไดตัวนั้นเอาอีก เขาอีก ๆ เร่ือย ๆ เลย ใหมันถึงจุดหมายปลายทาง โลงไปหมด
เลยท่ีน่ีนะ  

เรื่องศีล เร่ืองธรรมเราเปนหวงพ่ีนองท้ังหลายอยูมากนะ จิตใจ กาย วาจา ความ
เคลื่อนไหวไปมา มองดูแพล็บ ๆ มันรูทันทีไมใชอวดนะ แตธรรมไมเหมือนโลก ธรรมไม
หนักไมหนวง ไมถวง ไมบีบบังคับจิตใจ เห็นดีอะไรๆ นาชมเชยสรรเสริญจะพองใจไปเลย
ไมใช เห็นความเสียหายไมวาจะเล็กจนถึงรายแรงอยางน้ี จิตใจจะยุบยอบไปดวยก็ไมมี แต
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ดูสภาพท่ีมันเปนน้ันดวยความสลดสังเวชเทาน้ันแหละ เวลาน้ีพ่ีนองชาวไทยเราซ่ึงเปนชาว
พุทธ อยูในความนาสลดสังเวช ในสายตาของธรรมนะ จําใหดี ใหต้ังหนาต้ังตามีขอปฏิบัติ
มีกฎมีเกณฑบังคับตัวเองบาง คนเราอยากดีจะดีเฉย ๆ ไมไดนะ ตองดีดวยการมีกฎ
ขอบังคับตัวเองจึงด ี บังคับไดมากนอยเพียงไรความดีจะปรากฏข้ึน ถาบังคับไมได
เหลวเลย ธรรมเปนของเลิศมาตั้งแตกัปไหนกาลใด แลวกิเลสเปนขาศึกตอธรรมมาตั้งแต
เม่ือไรเชนเดียวกัน เพราะฉะนั้นจึงปดกันเรื่อย ๆ ทางน้ีธรรมหนุนข้ึนเร่ือย จําใหดีนะคําน้ี 
เอาละวันน้ีเทศนเพียงเทาน้ีแหละ เหน่ือย  
โยม  กราบเรียนครับ มีเสียงสะทอนมาจากท่ีหลวงตาเทศนนะครับ ออกมาทาง
อินเตอรเน็ต  
หลวงตา เอา อานดูซิมันเปนยังไง 
โยม  ผมจะไมอานหมด เอาเฉพาะสาระสําคัญ อันน้ีเขาออกมาในนามแบบลูก
ศิษย เขาบอกผมขอแสดงความคิดเห็น ที่ไดศึกษาเทศนในหัวขอมหาภัยในวงกรรมฐาน 
หวังวาคงเปนประโยชนแกพุทธศาสนิกชนบาง เขาก็ข้ึนตนวาการปฏิบัติตามอริยสัจ ๔ ได
แก ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค นักปฏิบัติไดศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางนี้เพื่อรูทุกข และ
จากเหตุที่กอใหเกิดทุกขตามมรรค ๘ เพ่ือใหเขาถึงนิโรธ ใหไดรับความเย็นใจเย็นกายสม
ควรแกฐานะของผูปฏิบัตินั้น พระภิกษุที่ทานกลาวถึง คือในนี้เขามีหนังสือมาถึงหลวงตา
ครับ พระภิกษุที่ทานกลาวถึงนั้น ในคําเทศนทานไดเผยแผธรรมะไปสหรัฐไปอเมริกา ได
เนนยํ้าปฏิบัติในมรรค ๘ โดยยอตามหลักไตรสิกขา เรียงตามลําดับคือ ปญญา ศีล และ
สมาธ ิการปฏิบัติทั้ง ๓ หมวด เปนกระบวนการหรือเปนธรรมท่ีเก้ือหนุนกันและกัน 

การปฏิบัติบอกวามีตามจริตนิสัย ทางดานเจโตวิมุตต ิ อันไดแกผูมีบารมีทางดาน
สมาธ ิ แลวก็จิตสมาธิมีญาณมากอน หรือกลุมปญญาวิมุตติไดแกผูที่มีบารมีทางดาน
ปญญามากอน แจกแจงใหศึกษา และปฏิบัติตามไตรสิกขาใหเหมาะกับจริตนิสัยของแตคน
ไป เปนแนวทางของสมาธิเจริญดานปญญา ทําใหรูเห็นตนวามีจริตทางดานเจโตวิมุตติ
หรือทางดานปญญาวิมุตติ พระภิกษุตามที่ทานไดกลาวไดไปสอนญาติโยมในอเมริกา ได
แยกแยะใหกระจางในการปฏิบัติทุกแงทุกมุม ใครจะเลือกปฏิบัติอยางไรก็กําหนดแนวทาง
ชัดเจน เหมาะสมกับเพศ ฐานะ ความแตกตางระหวางบุคคล กาลเวลาเปนตน ผูปฏิบัติได
รับความชัดเจนในปจจุบัน 

พวกกระผมมีปญญาที่จะวิเคราะหแยกแยะ ในหลักเหตุและผลที่ยกมา ในหมวด
ของศีลที่จะเกื้อหนุนทางดานปญญาและสมาธิ เพราะเปนแงมุมหน่ึงท่ีทานครูบาอาจารยแต
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ละรูปไดอบรมสั่งสอนกันมา คือทั้งหมดเปนการกําหนดขอที่พึงจะละเวนและควรปฏิบัติ
ตาม เพ่ือกํากับกายวาจาและใจ มิใชอยูในหมวด ศีล ๕ ศีล ๘ หรือศีล ๒๒๗ หรือศีล 
๓๑๑ เทาน้ัน การแสดงกิริยาทางกาย คําพูด ที่เปลงออกมาหรือทางความคิด ความเห็น ที่
เกื้อหนุนใหผูปฏิบัติเกิดปญญาและสมาธิ ลวนแตเปนศีลท้ังน้ัน และท่ีสําคัญท่ีนาคิดจาก
การปฏิบัต ิมีผูบรรลุธรรมอันยิ่งยวดในพระพุทธศาสนาที่มิไดมีศีลบริสุทธิ์มาตลอดชีวิต แต
มีเหตุปจจัยท่ีทานไดสามารถบรรลุ โดยยกตัวอยางองคุลิมาล ฆาคนตายมามากมาย หรือ
นางคอมที่ยักยอกคาซื้อดอกไมจากเจานายทุกเมื่อเชื่อวัน จนกระทั่งถึงสันตติมหาอํามาตย
ท่ีหลงใหลจมอยูในความกําหนัดกับนางระบํา แลวตอมาก็บรรลุธรรมน้ัน ทานเหลาน้ีมีศีล
บริสุทธิ์หรือมีสมาธิมาตลอดชีวิตหรือไม ทานบรรลุธรรมดวยเหตุผลกลไกอยางไร มิใชการ
ปฏิบัติในไตรสิกขาท่ีวาปฏิบัติแยกสวนเหมือนในปจจุบันท่ีหลายแหงแนะนํากัน 

พวกกระผมไดประโยชนจากการศึกษา และปฏิบัติตามพระธรรมวินัยในมรรค 
สําหรับฆราวาสก็ดี ในหมวดธรรมสําหรับบรรพชิตนักบวชก็ดี พวกกระผมไดรับการอบรม
จากพระรูปที่ทานกลาวถึง ไดเลือกศึกษาและปฏิบัติตามสมควรแกฐานะ และประโยชนสุข
อันยิ่งใหญในปจจุบัน คุมคากับการไดรับ ไดมีพระพุทธศาสนามาเผยแพรประดิษฐานใน
ตางแดน กระผมจึงมีขอสังเกตวาการเคล่ือนไหววิเคราะหวิจารณใด ๆ ในวงกรรมฐาน อาจ
จะมีความละเอียดรอบคอบสมฐานะ กิริยา กาย วาจาและใจ ที่แสดงออกของแตละทานแต
ละคน อันเปนเคร่ืองช้ีวัดวามหาภัยในวงกรรมฐานน้ัน จะเกิดขึ้นดวยพุทธบริษัท ๔ ไม
สมัครสมานสามัคคีกัน พวกฆราวาสอันเปนบริษัทหน่ึงอยากจะเห็นทุกข และแสดงออกที่
เปนธรรมจากแวดวงของพระสงฆดวย 

อีกประการหนึ่ง การจะวิจารณหรือวาตัดสินบุคคล หรือพระองคใดควรใหความ
เปนธรรมกับผูถูกกลาวหาบาง ไมใชตําหนิติเตียนทานโดยไมไดศึกษาที่ทานสอน อยาง
นอยก็เรียกทานมาสอบถาม หรือวาศึกษาแนวทางตามคําสอนของทานในทุกแงทุกมุม ผูที่
ไดรับประโยชนจากการอธิบายธรรมในพระพุทธศาสนาของพระองคนั้นมีมากมาย พรอมที่
จะยืนยันได ไมใชฟงแตปากของลูกศิษยเพียงบางคนซึ่งไมไดใชสติปญญาพิจารณาศึกษา
และไตรตรองกอน การที่เทศนออกมาอยางนี้ ทําใหผูถูกกลาวหาไมไดรับความเปนธรรม
และเบียดเบียนจิตใจผูที่เปนลูกศิษยทางธรรมของพระองคนั้นในอเมริกา เหมือนกับไมมี
ศีลเลย และไมสมกับเปนพระเถระ ซึ่งผิดอยางชัดเจนจึงไมกลาเอยหรือวาแตะตอง  
หลวงตา ไมคอยไดสาระอะไรนะ ฟงมานี้ยังไมไดสาระอะไรเลย ฟงไปอยางนั้นแหละ 
จะเปนใครไปก็เปนพวกนี้ เขาหาเร่ืองมาเอง ตัวพระ บักหานี่ก็ไดมันหาเรื่องออกมาวาคน
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น้ันคนน้ี ก็ตัวมันเองก็ไดเขียนมาอยางนี้เขาใจไหม จึงวาเลหเหลี่ยมของกิเลสก็ฟงเอาซิ พูด
แลวตะกี้นี้ เราไมอยากฟงละ ฟงมานี้ไมไดเห็นสาระอะไรพอจะจับมาพิจารณา จะวาไป
ปริยัติมันก็เห็นมาแลวดวยกัน มันจําเปนยังไง แนะ เจโตวิมุตต ิ ปญญาวิมุตติ มันก็อาน
มาตั้งแตเรียนมาก็พอแลว  
โยม  กราบเรียนอีกนิดนะครับ หลวงตาแสดงธรรมหลายคร้ังวา (อันน้ีเปนบท
ตอบของที่เขาถามมา) หลวงตาแสดงธรรมหลายคร้ังวา การสนทนาธรรมกันหน่ึง การฟง
เทศนหน่ึง เปนสิ่งบอกถึงภูมิธรรมของผูแสดงธรรมวามีภูมิจิตภูมิธรรมในระดับใด แมไม
ตองบอกก็เขาใจด ี เพราะถาไมรูจะพูดเชนนั้นไมได หรือถาเปนการซักถามก็เชนเดียวกัน 
ถาไมรูจักถามก็ถามเชนนั้นไมได เชนเดียวกับท่ีหลวงตาไดเคยสนทนาธรรม กับหลวงปู
ขาว วัดถ้ํากลองเพล หลวงปูคําด ี วัดถ้ําผาปู หลวงปูแหวน วัดดอยแมปง เปนตน กรณี
พระซึ่งปนี้ไดไปจําพรรษาที่สหรัฐอเมริกานั้น หลวงตาไดพูดถึงหลายคร้ังหลายหนท่ีในวง
พระกรรมฐาน หรือแมแตท่ีศาลาวัดปาบานตาด บางครั้งก็ระบุชื่อบางครั้งก็ไมไดระบุชื่อ 
ทานกลาววาทานฝนฟงเทปการแสดงธรรมของพระองคนี้ซึ่งเปนการเทศนแบบไมมีภูมิแต
อยางใดเลย 

จะกลาววาหลวงตาทานไมรูจัก ไมเคยฟงเทศนนั้นไมถูกตอง ในวงกรรมฐานน้ัน
เปนธรรมเนียมปฏิบัติแบบอริยประเพณี ทานจะไดรับความในการเปนอาวุโสภันเต เม่ือ
พระผูใหญวาพูดหรือวากลาวตักเตือนในแงมุมใด ดวยเหตุผลกลไกอยางไร พระผูนอย
ควรนอมไปปฏิบัติทันท ี โดยเฉพาะอยางยิ่ง พระองคนี้ก็เคยอยูกับหลวงปูขาว วัดถ้ํากลอง
เพล มาหลายป หลวงปูขาวเองก็ใหความสนิทสนมคุนเคยกับหลวงตา และเคยสนทนา
ธรรมชั้นสูงระหวางกัน ทั้งทานหลวงตาก็เปนผูเขียนประวัติของหลวงปูขาวดวยตัวเอง 
ฉะน้ันจึงเทากับวาทานจะวากลาวตักเตือนพระผูนอยกวาในวงกรรมฐาน จะผิดไปได
อยางไร อันท่ีจริงทานก็เคยกลาวเร่ืองน้ีหลายคร้ังหลายหน เทาท่ีทราบมาในวงพระดวยกัน 
หลวงตาไดพูดมีรายละเอียด และก็พูดมานานแลวในวงพระกรรมฐานทราบท่ัวกันดี อันนี้
เปนผูท่ีใหความเห็นทางอินเตอรเน็ต 

เอาละ ใหเขาเหากันไปเถอะ เราข้ีเกียจเหา ไมเหา วันน้ีเหน่ือยแลว หมดลมแลว 
เหามามากแลว เอาละพอ เหาไปอยางน้ัน มาใกล ๆ ใสปวะเดียวหงายหมาไปเลย อยางนั้น
ถึงถูก จึงวาตอยกัน ตอยลมตอยแลงไมอยากตอยเรา ถาข้ึนมาแลว น่ีหรือเทาน้ัน อยาง
มากพูด น่ีหรือปวะเลย เขาใจไหม อยางหนึ่งไมวา ปวะกอนเขาใจไหม เอาละ ใหพร 
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อานธรรมะหลวงตาวันตอวัน ไดที่ www.luangta.com 


