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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

ภาวนาซิยุงอะไรกับใคร 
 ผูกํากับ สันติ อินโดนีเซีย ครับ มีจดหมายกราบเรียน หลวงตา 
 การภาวนาของหนูมีรายละเอียดดังน้ีเจาคะ 
 ทุกวันนี้หนูรูสึกรูทุกลมหายใจ ไมวาจิต ความคิด ความรูสึก รวมถึงรางกายเปน
อยางไร ทําอะไรอยู รูทันทั้งหมด แมกระทั่งการฝนก็รูเร่ือง  
 ขณะนี้จิตของหนูแยกไมออกวา ขณะไหนภาวนา หรือขณะไหนไมไดภาวนา 
เพราะมันรูสึกรูอยูตลอดเวลาเลยเจาคะ 
 แตเมื่อตั้งใจนั่งภาวนา หนูจะรูสึกวา จิตไหวๆ บางครั้งรางกายก็ไหวดวย เปน
อาการนี้สักระยะหนึ่งจะเกิดแสงสวางเปนสีสลับกันไปมา มีสีเขียว แดง ชมพู น้ําเงิน 
มวง สม เหลือง เปนอยูประมาณ 15 นาที หลังจากนั้นจิตมีอาการเหาะขึ้นที่สูงไปไกลๆ 
ไมทราบวาอยูที่ไหน เปนเวลานานพอสมควรแลวจึงหยุด ขณะที่หยุดอยูนั้นเหมือนกับ
วา จิตดวงนี้ลอยๆ อยูในอากาศแลวก็เกิดอาการ 3 อยาง คอื รางกาย เวทนา จิต ตาง
แยกออกจากกัน ซึ่งอาการแบบนี้เห็นมานานแลว แตเมื่อ 2 – 3 วันมานี้ ความรูสึกใน
จิตเห็นชัดวา ไมมีเรา ไมมีของเรา เจาคะ 
 ตอนนี้การภาวนาของหนู หนูจะปลอยจิต แลวแตจิตวา จะรูเร่ืองขางนอกก็ได 
หรือจิตจะนิ่งอยูเฉยๆ ก็ได หรือจะคิดอยางเดยีวจนกระทั่งไมหยุดก็ได แลวแตมันจะ
เปน หนูรูสึกวา จิตรูหนาที่ของมันเอง หนูไมบงัคับ ไมยึด แตวารูอยางเดียว หนูทํา
อยางน้ีใชไดหรือเปลาเจาคะ  

หลวงตา ใชได ใหปฏิบัติอยางน้ันเปนปจจุบันไปตลอด ก็เทานั้นละ (เอาส้ันๆ 
แคนี้หรือครับ) ส้ันๆ นั่นแลว ก็มันรวมมาลงในปจจุบัน ปฏิบัติอยางน้ันตลอดไปโดย
ปจจุบันตั้งอยูตลอด มันมีอะไรมันจะไหวของมันอยูภายใน จิตเปนตัวการอยูตรงกลาง 
อาการตางๆ จะเกิดจะดับจะมีลักษณะอะไรๆ ใหรูอยูดวยหลักปจจุบันอันนี้(เขากําลัง
นอนหลับ รูสึกวาตัวตื่นขึ้น เห็นรางกายนอนอยู ลมหายใจยังปรากฏ เห็นวาไมมเีราไม
มีของเรา ตอนนอนเปนแบบที่กราบเรียนครับ แตตอนเดินจงกรมไมไดเปนแบบนี้ มัน
ไมชัดเจน) ตะกี้นี้พดูครอบไวหมดแลว จะเปนอะไรตัวจิตมันอยูตรงกลางนั่นแลว 
อาการใดจะเกิดจะดับกต็ัง้อยูในปจจบุัน ใหรูเร่ืองความเปลี่ยนแปลงเปนยังไงๆ เทา
นั้นเอง ก็ไมมีอะไรนี ่

อาการของจติเวลาละเอียด จะใหเราพูดทุกแงทกุมุมไมได มีความรูที่เดนอยู
ภายใน มันจะทราบอาการของมันเอง คิดดูอยางหลวงตาเองก็ยังเปน โลกสมมุติตอง
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เปนความแปรอยูตลอด เวลาหลับแตกอนนะ หลับก็รู เวลาตื่นขึ้นมาก็รูวาตื่นจากหลับ 
ทุกวันนี้มันเปล่ียนของมนั เราก็ไมเคยสนใจกับมัน เพราะรูมันหมดแลวอาการมันจะ
แสดงอะไรในเรื่องสมมุติ ก็ปลอยไปตามเรื่องสมมุติ เวลาหลับไมรูนะ ตื่นขึ้นก็ไมรูวา
ตื่น มันตื่นแลว เคยพูดแลวไมใชเหรอ เวลาหลับไมรูวาหลับ ตื่นไมรูวาตื่น แตมันตื่น
แลวเสีย นี่ละขันธมันเปลี่ยนของมันในธรรมชาติที่รู ชาคร แปลวาผูตื่นอยู นั้นเปนหลัก
ธรรมชาติเดิม สวนอาการเหลานี้เปนสมมุติมันก็เปนของมันอยางน้ัน 

แตกอนมันกไ็มเปน แนะ มันพึ่งมาเปนระยะหลังๆ มานี้ มันจะเปนอยางไรๆ ก็
เปนอาการ มันก็รูรอบไปเสียหมด ก็ไมทราบจะไปตื่นกับอะไร ชาคโร แปลวาผูตื่นอยู 
อันนั้นหมายถึงธรรมชาตทิี่บริสุทธิ์ หลับตื่นอะไรๆ เปนเรื่องอันหนึ่งตางหาก อันนั้นตื่น
อยูตลอดเวลา แตเมื่อไมจําเปนที่จะนํามาพูดตอสมมุติ ก็ไมเห็นจําเปนจะพูด ก็ไมพูด 
เฉยเสีย เพราะการพูดนี้ตองมีผลประโยชนสําหรับการฟง ผูฟงฟงไปแลวไมเห็นได
ประโยชนอะไรก็เฉยเสีย พูดอะไรออกไปเพื่อเปนประโยชนแกผูฟงน่ันละเหมาะ เร่ือง
หลับตื่นอะไรไมรูก็ไมเห็นไดประโยชนอะไรเวลาฟงนะ กฟ็งไปเทานั้น แนะ เมื่อเปน
อยางน้ันพูดหาอะไร ตองคํานวณถึงผูเกี่ยวของ การแสดงออก อะไรที่เปนอยูโดยลําพัง
ตนเองก็ปลอยใหเปนไปตามลําพังเสีย ที่จะเปนประโยชนแกผูฟงก็แย็บออกๆ ใหเปน
ประโยชน 

เชนอยางที่วาหลับก็ไมรูวาหลับ ตื่นก็ไมรูวาตื่น มันตื่นอยูแลวเหลานี้นะ พูดแลว
คนฟงก็จะไดประโยชนอะไร เทานั้น แนะ เร่ืองของสมมุตมิันเปนของมันรอบๆ อัน
ตายตัวที่ทานพูดเปนหลักไวเลยก็คือวา ชาคร ผูตื่นอยู นั่นคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์หรือ
ธรรมธาตุ ชาคร  ตื่นอยูๆๆ ทีนี้เวลาขันธนี้กระจายลงไปแลว คําวาตื่นอยูก็หมดไปอกี 
มันเปนขั้นๆ นะ คําวาตื่นอยูของ ชาคร นั้นก็หมดสภาพที่จะพูดถงึคําวาตื่นอยูตอไปได 
ไมพูด นั่น เปนขั้นๆ อยางน้ี แตทานไมสงสัย 

เราอยากใหนักภาวนาของเรา ไดพิจารณาใหเห็นเรื่องตัวสําคัญภายในใจนะ 
โลกธาตุนี้อยูที่ใจอยางเดียว ไมไดอยูที่ตนไมภูเขาดินฟาอากาศ จักรวาลใดๆ ก็ตามไม
อยู อยูที่จิตผูรูแหงเดียว จะรับทราบดีชั่วทุกอยางๆ ภาวนาลงไปซี ลักษณะทุกอยางจะ
เกิดขึ้นภายในนี้ ถาไมภาวนาก็มีแตกิเลสเหยียบหัวๆ เปนบอยตลอด ใหมันลากไปเข็น
ไปทั่วโลก เราพูดจริงๆ สลดสังเวชนะ ถาวาสลดสังเวชนี้เหมือนดูถกูโลก ไมไดดถูกู 
เพราะฉะนั้นไมพูดเสียดกีวา ปลอยไปตามสภาพ เมื่อถึงขั้นทีจ่ะรูอยางน้ีแลวไมตองถาม
ใครก็รูเอง เปดออกหมดแลวรูเองไมถามใคร 

การภาวนาเปนเรื่องเล็กนอยเมื่อไร จึงเรียกวามหาเหตุอยูที่ใจ มหาเหตุทางชั่ว
คือทางกิเลสก็อยูที่ใจ มหาเหตุของธรรมะที่จะแสดงฤทธิ์ออกมาครอบมหาเหตุทาง
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กิเลสก็อยูที่ใจ หลักที่จะเปดเผยสิ่งเหลานี้ออกมาไดก็คือจิตตภาวนา ภาวนานี่สําคัญ
มากทีเดียว โลกน้ีถาใครมองดูใจตัวเอง โดยมีธรรมของพระพุทธเจาเขาไปเกี่ยวของ
แลวจะไดผลทั่วๆ ไปหมดนั้นแหละ พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่ครอบโลกธาตุ พูดได
อยางเปดหัวใจเลย เปนศาสนาแท เปนธรรมแท ชําระกิเลสทุกประเภทไดโดยแท และ
ไดโดยสมบูรณอีกดวย นอกนั้นเราไมพูดถงึ 

คิดดูอยางพระพุทธเจาทานประทานโอวาทแกสุภัททะปริพาชก ผูไปเขาเฝาใน
วาระสุดทายถามถึงเร่ืองศาสนา ศาสนานี้มีมากมายกายกอง ศาสนาใดก็ถือวาศาสนา
ของตัวเปนศาสนาดีที่ถูกตองๆ  เลยไมทราบจะยึดอะไรเปนศาสนาที่ดีที่ถูกตองโดยแท 
พระองคจะพูดใหกระเทอืนตอศาสนาใดพระองคก็ไมพูด ฟงซิ ศาสนาใดมีมรรค ๘ มี
อริยสัจ ศาสนานั้นเปนศาสนาที่ทรงมรรคทรงผล สมณะที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม ที่ส่ี โสดา 
สกทิา อนาคา อรหันต อยูในศาสนานี้ มรรคผลนิพพานอยูตรงน้ี เทานั้น แลวก็สอนจุด
นี้ลงไปเลย ไมไดเกี่ยวกบัศาสนาใดทั้งน้ัน ไมใหกระทบกระเทือน ใหเธอพิจารณาอันนี้ 
เอาใหไดบรรลุธรรมในคืนวันนี้ ในระยะเดียวกันกับที่เราตถาคตจะปรินิพพาน ไมตอง
มากังวลกับเรา 

อริยสัจ ๔ เราสอนไวเรียบรอย อยูในเธอสมบูรณแลว อริยสัจ ๔ คือ ทุกข 
สมุทัย นิโรธ มรรค อยูในนั้นแลว ใหไปพิจารณาอริยสัจ ๔ ของตัวเอง มรรค ๘ ก็อยูที่
นั่นละ อยามากังวลกับเรา ทานไมใหกังวลกบัทาน ใหไปเรียนอริยสัจตัวเองที่ทาน
ประทานใหแลวนั้น ก็บรรลุธรรมในระยะเดียวกันเปนปจฉิมสาวก ทานประทานไวแลว
วาใหเธอเปนปจฉิมสาวกในครั้งสุดทายแหงชีวิตของเราที่ขาดไปในเวลานั้น ก็ไดปจฉิม
สาวกขึ้นมา สวนสาวกทั้งหลายที่จะเกิดตอๆ ไปนั้นทานไมไดพูดถงึ พูดจดุนี้จุดเดียว 

เราจึงบอกวาพุทธศาสนา คือศาสนาครอบโลกธาตุ บอกตรงๆ เลย ขอใหปฏิบัติ 
ที่จะทราบเรื่องศาสนาของพระพุทธเจาโดยแทจริงน้ัน ตองทราบโดยทางจิตตภาวนา 
อยางอื่นไมทราบ คาดโนนคาดนี้ ผิดถูกดชีั่วก็เปนไปไมหยุดไมถอยแหละ ถาหมุนเขา
มาทางดานจิตตภาวนานี้จะคอยตัดปญหาเขาไปๆ มหาเหตุคือธรรมจะสวางจาขึ้นๆ 
มหาเหตุของกิเลสจะลดตัวลงไปๆ จนกระทั่งมุดมอดไปหมดเลย เพราะมหาเหตุคือ
ธรรมชะลางลงในจุดนี้ ใหพิจารณานักภาวนา 

เราอยากใหภาวนาอยากใหรูใหเห็น อยาพูดมาก อยามีเร่ืองมาก อยูภายในครัว
ของเรานี้แหม เร่ืองมันยุงเขามามากมาย เราแบบหูหนวกตาบอดนะเราอยูนี่ ปกครอง
อยูทั้งสองฝาย ทั้งในครัวทั้งพระ อยูจุดศูนยกลาง มันก็แหลกแหละเรา แตเฉยเหมือน
ไมรูไมชี้ อยูขางในมันมีแตเร่ืองแตราวนะ ไมไดมีภาวนานะพวกนี้ มาหาอะไรก็ไมทราบ 
เต็มอยูในนั้นลดหยอนเมื่อไร ถามวันไหนจํานวนเทานั้นคนเทานี้คน การสรางเรื่องขึ้น
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จะมากมายขนาดไหน ก็สรางขึ้นกับคนจํานวนเหลานี้แหละ มันเต็มไปหมดนะ เวลาเรา
จะไปทางไหนมาทางไหนก็อีกเหมอืนกัน จะไปทางโนนทางนี้มันแหกันไป แลวติดตอ
เร่ืองรถเรื่องรา คารถคารา เหมารถเหมารา ใครมีมากมีนอยวิ่งกันกับเรื่องคารถคาราที่
จะเหมารถไปวิ่งตามหลวงตา อันนี้เลวมากนะอยานํามาใช ถาอยากไปกใ็หไปดวยความ
สงบงบเงียบ อยาไปหาเหมารถนั้นเหมารถนี้ เอาคาจางจากคนนั้นเอาคาจางจากคนนี้ 
เหมาไดรถคันหนึ่งไป นี่การยุงเหยิงวุนวายอยูจุดนี้ พากันพิจารณานะ 

เราน้ีไมตองการแหละ จะวานิสัยอยางน้ีก็ไมผิด เร่ืองธรรมก็เปนอยางน้ันดวย 
ไมยุงกับใคร วาจะไปก็ไป วาจะอยูอยู เปนอยางน้ีตลอดมา ไมเคยยุงกับใคร พอพูด
เร่ืองนี้ก็ไปคดิถึงเร่ืองหวยทราย แมชีแกวคนหนึ่งที่แมนยํามากที่สุด วัดเราอยูทางดาน
ตะวันตกเฉียงเหนือของหมูบาน สํานักชีนี้อยูตะวันออกเฉียงใตของหมูบานเหมือนกัน 
หมูบานอยูจุดศูนยกลาง เราก็ไมเคยไปยุงสํานักเขา เขาก็อยูของเขาอยางน้ันมาตั้งแต
เรายังไมไดไปพักที่นั่น เขามีสํานักอยูแลว ทีนี้เวลาเราจะไปไหนมาไหนก็เปนตามนิสัย 
ไมเคยยุงกับใคร แมแตพระเณรทั้งวัดก็จะทราบจากกันเทานั้น เราพูดกับพระองคสอง
องคเทานั้นเราจะไปไหน พอฉันเสร็จแลวออกเลย อยากไปก็ไปอยากมากม็า 

ทีนี้แมชีคนนี้แกเกงทางนีย้กใหเลย พอเราออกแลว ตอนเชาฉันจังหันแลว นี่ไป
แลวนะ แถวนี้เย็นหมดเลย ความอบอุนเหมือนวาเอาไปหมดเลย นั่นฟงซิ ไปแลว บอก
ตรงๆ เลย ไปดูซิ เขาออกไปด ูโอย ไปแลวจริงๆ แนะอยางน้ันนะ แมนยํามาก พอเรา
ออกจากวัดไป เพราะเราไมเคยเกี่ยวของกับใคร จะไปไหนมาไหนเปนอยางน้ันตลอด
มา พอออกจากวัดปบเทานั้น บอกหมูเพื่อนแลว นี่ไปแลวนะ เย็นหมดเลย ไปดูซิ เขา
ออกไปดู ไปแลวจริงๆ ไปวันนี้แหละ ทีนี้เวลาขากลับมา นี่ก็ไมตองถามใครอีก เรา
อยากมาของเราก็มา อยากไปของเราก็ไป เราไมเคยสนใจกับใคร แตเขาก็ติดตามรูอยู
ตลอดอยางนั้นละ 

ทีนี้พอกลับมา บอกชัดๆ ทีเดียวเลยวา มาถึงแลว นั่น วัดเราอยูโนน วัดเขาก็อยู
ทางโนน บางทีกลางคืนมาถึงกม็ี เขาบอกในสํานักเขาวา นี่มาถึงแลวนะ ตอนเชาก็หุง
ขาวมาหมอเทานี้แหละ แลวจีบหมากใหพวกแมชีเขามาจังหันตอนเชา สวนแกเองแกไม
มาละ แกจัดใหมา มาแลววันนี้ใหหุงขาว แลวจีบหมาก แกจีบเองแลวสงไป เหมือนวารู
กันมาทั่วโลกแลว ความจริงรูแตแกคนเดียว ส่ังลูกนอง มาถงึแลวเอาเตรียมไป ทีนี้เวลา
เอาไปอยางนั้นเราก็ถามซิ ขาวนี้ไดหุงมาทุกวันเหรอ หมากไดจีบมาทุกวันเหรอ ไมได
จีบ พึ่งจีบวันทานมานี่แหละ รูไดยังไงวาเรามา คุณแมบอกวามาถึงแลว ขาวก็หุงมาเลย 
ที่ชัดเจนก็หุงขาวนี้หนึ่งกับหมาก ในวัดมีแตเราฉันหมากเทานั้น เวลาถามกบ็อกวาคณุ
แมบอกวาทานมาถึงแลวใหจัดไปได นี่แมนยํามากนะไมมีเคลื่อนเลย ไปไหนพอออก
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จากวัดปบรูแลวทางนี้ นี่ไปแลวนะวันนี้ มันเย็นไปหมดเลย เอา ถาไมเชื่อไปดูซี ทีไรกท็ี
นั้นไปแลว แมนยํา 

การไปของเรานี้รูไดแมนยํา แลวการกลับมาก็เหมือนกัน ถาแกจะพูดแย็บๆ 
บางก็วา นี่ทานจวนจะมาถึงแลวนะ เทานั้นละอยางมาก พูดวาจวนจะถึงแลว สวนมาก
แกจะพูดเวลามาถึง มาถงึแลววันนี้ ตอนเชาก็หุงขาวนี้ไปกับหมาก เรียกวาแมนยํามาก
ไมเคยคลาดเคลื่อนเลย เกงมาก นี่เราพูดถงึเร่ืองการไปการมาของเรา อยูที่ไหนเราเปน
อยางน้ัน ยิ่งอยูทางโนนแลวใครไปยุงไมไดเลย อยางน้ีละเราจะไปกไ็ปของเราเลย เงียบ 
เวลาขากลับมาก็มาของเรา ที่เขาจะทราบก็ทราบเองของเขา 

ไอนี้ยั้วเยี้ยๆ เชนอยางจะไปกรุงเทพนี่ก็เหมือนกนั มันจะเตรียมหาเหมารถ กอ
ความยุงยากมากขนาดไหนพวกนี้นะ ติดตอรถมา เอา รถคันนี้เหมาราคาเทาไร คนนั้น
จะออกเทาไร คนนี้จะออกเทาไร นี่ยุงไปแลวนะ ยุงไปหมด อยามาทําใหเราเห็นนะเรื่อง
อยางน้ีเราไมประสงคอยางยิ่ง พวกนี้กอความวุนวาย หาความสงบไมได ผิด เรามา
ภาวนา ทานอยากไปก็ไปของทาน เราภาวนาซิ เปนความถูกตอง สมเจตนาที่มาศึกษา
อบรม ทานไปก็ไปเราก็ภาวนาของเรา ทานมาก็เปนเรื่องของทาน ไปก็เปนเรื่องของ
ทาน อันนี้ยุงไปหมดในสํานัก อยางน้ีเราก็ไมเคยมีในวัดปาบานตาด บัดนี้ก็มีใหเห็น
ชัดเจนแลว จนทนไมไหวตองพดูใหฟงอยางน้ีแหละ อยาพากันทํานะ แหกันไป โถ เปน
ขบวนใหญเชียวนะ หลวงตาบัวออกจากวัดปาบานตาด รถติดตามยาวเหยียดเปนกิโลดู
ไมไดนะ 

เราทนแสนทนเราจะตาย เพราะขัดกับนิสัย ขัดกับธรรมภายในหัวใจของเรา เรา
ก็ทนไป ทนไปเทาไรทางนี้ยิ่งลุกลามขึ้นๆ พอเราจะไปที่ไหนนี้เขาจะออกประกาศวิทย ุ
ตีเกราะประชุมกัน จะเหมารถสักกี่คนัๆ หลวงตาบัวจะไปที่นั่นที่นี่ รถคันนั้นราคาเทาไร 
ใครจะไปเอาเงินมาจาย มันจะยุงไปหมดนะ เวลานี้ยุงแลว เปนอยางน้ี เราไมอยากได
ยินไดฟงอยางน้ีเลย อยูภายในก็อยูภาวนาซิ มีเร่ืองมีราวหาอะไร ปากใครก็มี ตางคน
ตางปดปากๆ เปดจิตตภาวนาขึ้นมาดวยสติปญญาของตัวเอง นั่นถูกตอง นี้เปดปาก
แวๆ ดวยความยุงยุแหยกอกวนกันไปในตัวของมันนั้นแหละ เยอะ ไมนาดูนะ พากันจํา
เอานะที่พูดนี่ เราก็ไมเคยพูดบอยๆ ละ วันนี้พูดเสียบาง เพราะเราจะไปกรุงเทพฯแลว
เร่ืองมันจะยุงอยางน้ีละ มันเปนอะไรก็ไมรูมาเพื่อกอความยุงเหยิงวุนวาย หาความสงบ
ไมม ี

เฉพาะภายในเราพูดตามหลักความจริง ฝายผูหญิงยุงมากทีเดียว ฝายผูชาย 
พระเราไมมีอะไรนะ อยูอยางน้ีตลอดมา ตั้งแตสรางวัดมา ไมเคยเห็นพระมาทะเลาะ
เบาะแวงเร่ืองน้ันเรื่องนี้ ถึงกับใหเราไดชําระอันนี้ไมเคยมี แมแตไดยินวาทะเลาะเบาะ
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แวงเราก็ไมเคยไดยิน ตางองคตางปฏิบัติตัวอยูกับความพากเพียรตลอด เสียงธรรม
เปนเสียงเดียวกัน ปฏิบัติแบบเดียวกันขัดกันทีต่รงไหน ไมม ี อันอยูภายในนั้นมันเสียง
ธรรมเมื่อไร มันเสียงมูตรเสียงคูถ เสียงตดเสียงขี้ล่ันอยูในนั้น เพราะฉะนั้นมันจึง
กระจายออกมาเหม็นคลุงไปหมด พากันจําเอานะขางใน มันอะไรก็ไมรู 

ภาวนาซิยุงอะไรกับใคร ทานไปเรื่องของทาน ภาวนาเรื่องของเรา อยาไปยุงกัน 
ยุงหาอะไร จะเอามรรคเอาผลจากการทะเลาะกันมีเหรอ เราไมเคยเห็นมี เอามรรคเอา
ผลจากการทะเลาะกันไมมี มีแตหมาเทานั้นมันกัดกัน อยูในวงนั้นวงหมากัดกันมไีม
สงสัย นี่เราอยากจะใหเขาเขียนหนังสือตัวใหญๆ ไปติดไวทางแยก ตรงนี้แยก อันนั้น
เขากุฏิเรา อันนี้มาศาลา ตรงนั้นเขาไปในครัว ติดตัวหนังสือเบอเรอไวตัวใหญๆ เขียน
บอกวาประกาศกอง เอาเทานั้นกอน แลวก็เขียนลูกศรหยอนลงมาทางใตนี้ บอกวา โรง
หมากัดกัน แลวทําเปนการตูนไวดวย มีทั้งหมาทัง้คนกัดกันนวัเนียอยูนั้นดวย จะใหเขา
เขียนประกาศมาติดไวใหเขาไดมาอาน พากันไดยินหรือยังพวกนี้นะ บอกวาโรงหมากัด
กัน เราเห็นรอยหมากัดกัน ทั้งคนทัง้หมากัดกันแหลกเลย ในการตูนเขาใจเหรอ เอาละ
พอ 

ผูกํากับ  ๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ เร่ือง สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน อําเภอ
บานแพง จังหวัดนครพนม กราบเรียนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน ดวยอําเภอบาน
แพงรับวิทยุของหลวงตาจากนครพนมไมได ชาวอําเภอบานแพงจึงมีศรัทธาจะขอ
อนุญาตจัดตัง้สถานีวิทยุเสียงธรรมขึ้น ขณะนี้เตรียมการจัดตั้งสถานีวิทยุอําเภอบาน
แพง บานเลขที่ ๑๔๒/๙ หมูที่ ๓ อําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม โดยกําหนดใหเปน
สถานีวิทยุลูกขาย รับสัญญาณจากสถานวีิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนจากวัดปาบาน
ตาดรอยเปอรเซ็นต คณะศรัทธาขอนอมถวายสถานีวิทยุดังกลาวแกองคหลวงตา ซึ่ง
ประกอบดวยเสาสูง ๓๐ เมตร เครื่องสงวิทยุขนาด ๒๐๐ วัตต แผงอากาศ ๑ ชุด พรอม
อุปกรณตางๆ และขอปวารณาวาจะชวยกันดูแลรักษารับผิดชอบในคาใชจายตางๆ 
ไมใหเปนภาระแกองคหลวงตาและวัดปาบานตาด และหากมีส่ิงใดทีอ่งคหลวงตาจะ
เมตตาพิจารณาใหแกไข ก็ยินดีตามความประสงคทกุประการ 

ดวยอานิสงสจากการถวายทานในครั้งนี้ คณะศรัทธาขอใหไดมรรคผลในชาตินี้ 
พรอมทัง้ปญญา และขอกราบใหทานหลวงตามีธาตุขันธแข็งแรง อยูเปนที่พึ่งเปนรม
โพธิ์รมไทรของลูกศษิยนานเทานาน กราบนมัสการดวยเศียรเกลา ศรัทธาลูกศิษยวัดชยั
มงคล ศรัทธาลูกศิษยวัดภูลังกา ศรัทธาลูกศิษยวัดโนนแพง จบครับ 

หลวงตา วัดอโศการามก็อยูในภาระของเราตองแบก เพราะเราสั่งเรียบรอยแลว
กบัทานทอง วาธุตังคเจดียอันนี้นั้นเปนเรื่องของทานอาจารยลีทานสรางขึ้นมา เพื่อ
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ประโยชนแกประชาชนลูกหลานไทยเราชาวพุทธนี้แหละ ทีนี้ชํารุดเลยสรางขึ้นใหม 
สรางขึ้นมาใหมแลวราคามันก็ไมใชเลนๆ เหมือนกัน เราก็เล็งดูครูบาอาจารยทั้งหลาย
ละเอียดถี่ถวนเรียบรอยแลวก็ส่ังไปหาทานทองเลย บอกวาเงินมีจํานวนมากนอย
เพียงไรก็ตาม เอา การสรางน้ีใหเร่ิมสรางขึ้นไปถึงขนาดนั้นแลวไมใหหยุดชะงกั ให
สรางตลอดจนกระทั่งเสร็จ เงินทองขาวของหากจะมีมา อํานาจของครูบาอาจารย
ทั้งหลายที่จะมาประดิษฐานในสถานที่นั่น เพราะฉะนั้นจึงสรางตลอดเลย 

นี่เราก็แบกเรื่องการเงินการทอง ที่เราสงไปแลวนี้ ๑๒ ลาน เราสงจากวัดเราไป
ให ๑๒ ลาน สง ๔ หนๆ ละ ๓ ลาน ๑๒ ลานแลว ไมพอเทาไรก็พวกเรานี้แหละจะได
ชวยกันเต็มกําลัง ทีนี้เมื่อเขาบอกมาวาเจดียวัดอโศฯเราจึงไดบอกใหแยกทันทีๆ ไปทาง
โนน เรามันหลายแหงทางวิทยุบางทางไหนบาง เวลานี้วทิยุคอยเบาบางไป เขาจัดตั้ง
ของเขาขึ้นเองๆ ไมไดมายุงกับเรา มีอะไรอกี 

ผูกํากับ ยอๆ นะฮะ พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ผมจะตัดตอนสําคัญมานะครับ ฉะนั้นบาง
โอกาสขอใหละเมิดจะไดรูวาใครดีใครไมดี อันนี้พูดเลยเถิดพูดมากไป แตวาคนอยู
ขางหนาไมตองกลัว เพราะไมไดมีความผิด คนที่นึกวามีความผิดพยกัหนาวามีความผดิ
จริงๆ ขอนีเ้ขาไมมีความผิด คนทีม่ากอนมีความผิด แลวตัวคนที่พยักหนานั้นไมได
แกไข ก็มีผดิตรงนี้ไมไดแกไข หลบความรับผิดชอบ คือในเมืองไทยนี้คนไหนที่ทําอะไร
ไมคอยเขารองเขารอยกล็าออก ลาออกแลวก็ไมมีอะไรผิด ก็เลยทําอะไรไมผิดอยาง
มากๆ ถาเปนขาราชการก็เรียกเขากระทรวง เขากรุงเทพฯแลวก็หมดเรื่อง นานๆ ทีก็มี
เขากรุ 

พูดอยางน้ีชกัจะหนักใจ เขาวาเรียกเขากรุงเทพฯหรือวาเขาคุก แตมีเร่ืองเกิดขึ้น
เขาคุก แตอยางไรก็ตามเขาคุกแลวถาเปนการละเมิดพระมหากษัตริย พระมหากษัตรยิ
เองเดือดรอนหลายทาง ทางหนึ่งตางประเทศบอกวาเมืองไทย อนันี้พูดวิจารณ
พระมหากษตัริยไมได วจิารณไมไดเขาคุก เดือดรอนกับพระมหากษัตริย บอกวาเขาคุก
แลวตองใหอภัย ทั้งที่เขาดาเราอยางหนัก ฝร่ังเขาบอกวาเมืองไทยพระมหากษัตริยถูก
ดาเขาคุก ที่จริงควรจะเขาคุก แตวาเพราะฝร่ังบอกอยางน้ัน กไ็มใหเขา ไมมีใครกลาเอา
คนที่ดาพระมหากษัตริยเขาคุก เพราะพระมหากษัตริยเดือดรอน เขาหาวา
พระมหากษตัริยเปนคนที่ไมดี อยางนอยที่สุดเปนคนที่จั๊กจี้ จั๊กจี้ใคร มันบอกวาอะไร
สักนิด ก็บอกใหเขาคุก 

ที่จริงแลวพระมหากษัตริยไมเคยบอกใหเขาคุก ตั้งแตสมัยราชการกอนเปน
กบฏก็ยังไมจับใสคุกไมลงโทษ รัชกาลที่ ๖ ทานไมลงโทษ ไมไดลงโทษพวกที่เปนกบฏ 
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จนกระทั่งตอมารัชกาลที่ ๙ ใครเปนกบฏ ซึ่งก็ไมเคยมี หรือถาเขาคุกแลวก็ใหปลอย ถา
ไมเขาคุกก็ไมฟองเพราะเดือดรอน ผูที่ถูกดาเปนคนที่เดือดรอน อยางคนที่ละเมิด
พระมหากษตัริยแลวถูกทําโทษ ไมใชคนนั้นเดือดรอน พระมหากษัตริยเดือดรอน 

คราวนี้นักกฎหมายก็ชอบใหฟอง ใหจับเขาคุก อันนี้นักกฎหมายก็สอนนายกฯ 
วาตองฟอง ตองลงโทษ ก็สอนนายกฯ วาใครบอกวาใหลงโทษ อยาลงโทษเขา ลงโทษ
ไมดี ลงทายไมใชนายกฯ เดือดรอน แตพระมหากษัตริยเดือดรอน อาจจะอยากให
พระมหากษตัริยเดือดรอนไหมละ ไมรูนะ เขาทําผิด เขาดาพระมหากษตัริย เพื่อให
พระมหากษตัริยเดือดรอน และเดือดรอนจริงๆ เพราะใครมาดาเรา ชอบไหม ไมชอบ 

แตถานายกฯ เกิดใหลงโทษ แยเลย แลวนักกฎหมายตางๆ ก็จะใหลงโทษคนทีด่า
พระมหากษตัริย 

ทําไป ทํามา เลย เลยตองเอาวะ เขาดานายกฯ ถาดานายกฯ นายกฯ เดือดรอน
ไหม ไมควรเดือดรอน แตถาดานายกฯ พระมหากษัตริยก็ไมเดอืดรอน เพราะวาเปน
เร่ืองของนายกฯ ถาเขาดาพระมหากษัตริย นายกฯ เดือดรอน เพราะวา ตองเปนคน
จัดการ 

เร่ืองมันยุงอยางน้ี กฎหมาย ก็สอนนายกฯ มาอยางน้ัน สอนนายกฯวาใคร ใคร
มาดาเรา เราตองดาเขา นี่พูดชักจะไมดี เพราะวา ชักจะเปนสวนตัว แตวาเราเองก็ไมขอ 
บอกวาควรจะทําอะไร ควรรู นักกฎหมายตองรูวา ทําอะไรถูก อะไรผิดผิด ไมตองพดู
ทุกวัน ๆ ที่จริงเขาไมไดพูดทกุวัน แตเขาทําเทป ทําดีวีดีไว และแจกทั่วใหคนฟงด ู เขา
เอือมกัน ที่ไปแกตัวแทนนายกฯ วันนี้เราขึ้นมานี้ เราแกตัวแทนนายกฯ เพราะวานายกฯ 

ไมผิด นายกฯ ทําไดทุกอยาง ก็ไมตองไปออกทีวีแลว ไปออกทีวีทุกวัน ๆ ๆ มีคนบอก
วาเอือมที่ออก แตมีหนาที่ที่ออกก็ออก มีคนที่เขาเดือดรอน ที่อยูในรายการ เพราะเขา
เปนคนตองพูด และคนที่พูดก็เลยถูกลูกหลงไปดวย แตอยางไรก็ตาม การแกตัวครั้ง
เดียว เอาได นี่แกตัวเทาไร 10 ครั้งแลวนะ ที่ออกทีวี คนเลยชักเอือม คนอยากดูละคร 
มาดูอยางน้ี พอแลวเสียไฟฟา ไมใชเสียไฟฟาคนดู แตเสียไฟฟาคนสง ทีวีออกทไีฟฟา
แรง เสียน้ํามัน นี่ก็เลยนึกวาควรพูดพอแลว ที่พดูก็เสียไฟฟามาก เขาเลยบอกวาเลิกซะ
ท ีไมควรจะพูดมาก แตเราก็พูดตอ เพราะเปนรายการที่อัดเสียงไว ใสเทปไว ไมไดพดู
มาก ไมไดออกโทรทัศน ไมตองเสียไฟฟาสําหรับโทรทัศน(หมดแลวเหรอ) 

เมื่อเชาเห็นขาวทางทีวีก็ดี หนังสือพมิพพาดหัวขาวก็ดี วาทานนายกฯรับใสเกลา
ใสกระหมอมสั่งทนายใหไปถอนฟองคุณสนธิ ก็เลยกราบเรียนเพียงนี้ครับ 

หลวงตา เราเห็นดวยมากอนแลวตั้งแตเร่ิมฟองกัน เขาใจไมใชเหรอ เราตีออก 
ฟองกันหาอะไร พอมากัดลูกกินลูกมีอยางเหรอ ใหเลิก กว็าเทานั้นแหละ ก็มีเทานั้น 
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เร่ืองที่วาไมเอาโทษเอากรรมธรรมเปนอยางน้ันอยูแลว จะไปเอาโทษเอากรรมหาอะไร 
ผิดถูกชั่วดียอมรับกันแลวตางคนตางปรับปรุงตัวใหดีขึ้นไปเทานั้นพอ ใชไหมละ ก็เทา
นั้นเอง เอาละที่นี่นะ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

