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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

ศพควรอยูวัดไหน 
 

กอนจังหัน 

 วันไหนตอนเวลาจะปดกวาดฝนตกกไ็มตองปดกวาดกันนะ ลานวัดนี้ เวลาฝนตกไม
ตองปดกวาด ตอนไหนมันวาง เชนตอนเชามันแหงก็กวาดเสีย อยางที่เราเห็นเมื่อเชานี้ 
เมื่อวานนี้กวาดไมไดเราไดออกมาบอก เดี๋ยวพระจะมากวาด ตอนเชาอยางเมื่อเชานี้มัน
แหงแลวก็กวาดเก็บเรียบรอยดูสวยงาม นี่ละเราทําอะไรใหสวยงามๆ ทั้งนั้น ทําคนทําพระ
ใหสวยงามก็สวยงาม ดูซิที่นั่งอยูในนี้มาจากแหงหนตําบลใดบาง ชาติชั้นวรรณะใดบาง 
เหมือนดอกไมพันธุตางๆ เอามาประดับประดารวมกันเขาแลว ประดับประดาสวยงาม
ดวยกันทั้งนัน้ จะเปนพันธุใดก็ตามดอกไม นํามารอยเขากันแลวประดับประดาตางๆ จาก
ดอกไมพันธุตางๆ รวมกันแลวดูสวยงาม  

อันนี้ก็เหมือนกันชาติชั้นวรรณะใดไมสําคัญ นั่นละคือดอกไมพันธุตางๆ เอามา
รวบรวมรอยกรองเขาหากัน คือเอาธรรมวินัยเปนเครื่องรอยกรอง แลวมองดูจะสวยงามไป
หมด ดอกไมทิง้เกล่ือนกลาดเรี่ยราดจะสวยงามขนาดไหนก็ไมนาดูเลย เมื่อรวมกันเขา
ประดับประดาตกแตงแลวสวยงามทั้งน้ัน นี่พระเราคนเรามาจากชาติชั้นวรรณะใด เหมือน
ดอกไมตางพันธุเอามารวมกัน องคไหนก็ตามๆ หลักธรรมวินัยเปนเครื่องรอยกรองให
สวยงาม ถามีหลักธรรมวินัยเปนอันเดียวกันแลวมองดูงามตา มองดพูระก็งามตา มองดูส่ิง
เกี่ยวของกับพระนั้นก็งามตา คือสวยงามมีระเบียบ สะอาดสะอานนาดู ออกจากผูประดับ
ประดาตกแตง จัดใหสวยงามๆ ได 

จิตใจของเรามันเที่ยวเรี่ยราดสาดกระจายไปตามอารมณตางๆ ทั้งสกปรกทั้งดี 
สวนมากมีแตสกปรก เอาธรรมเขาไปกลั่นกรองซักฟอกใหเรียบรอยก็สวยงามภายในใจ 
ออกมาทางกริิยามารยาทก็สวยงามไปหมด ใหพากันจํา นี่ตั้งใจมาศึกษา คิดดูซิ จากชาติ
ชั้นวรรณะใด ประเทศใดเมืองใดเปนของเลนเมื่อไร อตุสาหพยายามมานี้ผมก็เห็นใจ 
แนะนําส่ังสอนเต็มกําลังความสามารถ จึงขอใหทกุๆ ทานฟงดูใหถึงใจ การดูก็ดี การฟงกด็ ี
ใหมีสติฟง พิจารณาไตรตรอง แลวจะไดเหตุไดผลหลักเกณฑเขามาสูใจของเรา 

ถาสักแตวาฟง สักแตวาอยู สักแตวาไป ใชไมไดนะ ใครอยูไดทั้งน้ัน แมแตสัตวเขา
ก็อยูไดตามสภาพของเขา มนุษยเราก็อยูไดตามสภาพของตน ถาไมมกีฎมีระเบียบเปน
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เครื่องสวยงามของมนษุยแลวมนุษยนี้เลวกวาสัตว ใหพากันปฏิบัติ หลักธรรมวินัยเทานั้นที่
กล่ันกรองสตัวโลกใหมีความสงบรมเย็นสวยงามครอบโลกธาตุ ถามีธรรมเขาแทรกแลว
สวยงามไปทัว่แดนโลกธาตุ ถาไมใชธรรมแลวจะแตงเนื้อแตงตัว ประดับประดาทุกส่ิงทุก
อยาง หอปราสาทราชมณเฑียร ประดับประดาใหสวยงามหมดมันก็สวยงามแตอิฐแตปูน 
แตสีแตแสงของตึกรามบานชองนั่นแหละ ไอตัวคนที่เขาไปอยูในตึกในรานที่ประดับประดา
ตกแตงแลวนั้น จะแตงตัวใหสวยงามขนาดไหนมันก็ไมไดสวยงาม เพราะจิตใจสกปรก ไป
อยูที่ไหนสกปรกหมด  

เหมือนกองมูตรกองคูถ เอาไปไวภาชนะทองคํา เปนยังไงกองมูตรกองคถูดูไดไหม 
นี่ละถาลงกองมูตรกองคถูแลวไปอยูที่ไหนสกปรกหมด คนเราพระเราไปอยูที่ไหนถาทําตัว
ไมดี ก็เปนมูตรเปนคูถ ไปอยูวัดใดสถานที่ใดกับผูใด เพือ่นฝูงก็รังเกยีจ ไมอยากคบคา
สมาคม นี่คือทําตัวสกปรก ถาทําตัวใหสวยงามดวยหลักธรรมหลักวินัยแลวไปที่ไหน
สวยงาม แมแตเณรตัวเล็กๆ ก็ยงันารัก อยางพระในตําราทานวา ไปเห็นเณรนอย เณรนอย
องคนั้นสําเร็จพระอรหันตนี่นะ ดูอะไรสวยงามไปหมด พระกอ็ดสงสารไมไดก็ไปลูบคลําหัว 
เปนยังไงอีลุงไมอยากสกึเหรอ เห็นไหมละ เณรก็ตอบดวยความสุภาพเรียบรอย ไมอยาก
สึกครับ 

ไอผูที่ไปถามเปนพระโกโรโกโส เณรนั่นเปนเณรอรหันต เณรสวยงามไหมละ 
ภายในใจก็สวยงาม กิริยามารยาทก็สวยงาม จนกระทั่งพระตาบอดไปลูบคลําหัว ไมอยาก
สึกหรืออีลุง มันเปนยังไงละมันนารักไหม ไอตัวโกโรโกโสมาทราบโทษทีหลังก็ขอโทษ นั่น 
องคนี้กก็ลับเปนองคดีขึน้มา เพราะฉะนั้นใหทุกองคๆ ตกแตงตัวเองดวยสติปญญา
ประกอบกันกับหลักธรรมหลักวินัย จะสวยงามทุกแหงทุกหน ไปที่ไหนอริิยาบถใดสวยงาม
ทั้งนั้นละ  

ถามีธรรมแทรกอยูๆ นอนก็สวยงาม นั่งก็สวยงาม พูดกม็ีเหตุมีผล หลักเกณฑ
สวยงาม เคลื่อนไหวไปมามีความสวยงามลวนๆ ติดตัวๆ นี่ละทานมีธรรม ใหพากันตั้งอก
ตั้งใจศึกษาทุกอยาง เขามาเพื่ออะไร เพื่อจะมาศึกษาอบรมจากครูจากอาจารย จะฟงแต
เสียงลมปากไมไดนะ ลมปากนี้สอนวายังไง สอนใหมีการประพฤติปฏิบตัิดี ขอวัตรปฏิบัติ
ทุกอยางใหเรียบรอยสวยงาม ใหเราดูทั้งขอวัตรปฏิบัติ นี่ละคือความสวยงามของพระที่มา
ศึกษาอบรม จะไดของดไีปใชๆ จําไวนะ พระวันนี้ดูเหมือน ๓๘ เหรอ (๓๘ ครับผม) เออ 
พระวัดนี้เพิ่ม ๓๘ ไมแนนอน 
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สําหรับวัดปาบานตาดนี่ สวนมากพระจะถกูจริตนิสัยทางผอนอาหารแลวก็อด
อาหาร  การผอนอาหาร-อดอาหารไมใชเพื่อความตรัสรูธรรมๆ นะ เปนอุปกรณเครื่อง
ดําเนินสะดวกในการบําเพ็ญภาวนา เราจะเห็นไดชัดๆ เอาเราฉันมากๆ ลองดูซิ ฉันมากๆ 
แลวมีแตความขี้เกียจขี้คราน นอนก็มาก ความขี้เกียจก็มาก นี่ละผลแหงการฉันมากๆ ไม
รูจักประมาณ ทีนี้ฉันแตนอยตั้งสตไิดดี ประคองความเพียรไดดี อดเขาไปอกีก็ยิ่งดกีวากัน 
นี่หมายถึงจริตนิสัยผูที่ถูกอุบายวิธีการฝกตนในทางนี้ เชนอยางเนสัชชิ อดนอนไมใชจะดี
ทุกองค องคไหนไมถูกก็ไมเอา องคไหนถูกก็เอา 

อยางผอนอาหาร-อดอาหารก็เหมือนกัน อะไรถูกวิธีการใดๆ ที่จะถูกกับการ
ประกอบความเพียรไดสติสตังขึ้นมาในใจดวยวิธีการนั้น นั้นละวิธีการที่ถูก ที่วาอดอาหาร 
เนสัชชิอดนอน ผอนอาหารเหลานี้ไมใชเปนเรื่องตรัสรูนะ แตเปนอุบายวิธีการ อุปกรณ
เครื่องหนุนการปฏิบัติของตนใหประคองความเพียรไดดี และบรรลุธรรมขึ้นมาได ดวย
อุบายวิธีการที่หนุนนั้นถูกตองดีงาม ใหพากันจําเอาไวนะ ทีนี้ใหพร 

 
หลังจังหัน 

ทองคํากําลังไหลและซึมซาบเขามาเรื่อยๆ เวลานี้ ก็คงไมนานจะครบหนึ่งตัน เวลา
นี้ที่เราไดแลวรวมทั้งที่เกินไปจาก ๑๐ ตันแลวนั้น ๓๑๒ กิโลครึ่ง สวนเกินนี้ก็นับเขาไปเพื่อ
หนึ่งตันอันนี้เอง และรวมทั้งหมดเวลานี้ไดแลว ๓๕๒ กิโลแลว วานซืนนี้สงไปกรุงเทพฯ
ประมาณ ๒๐ กิโล ที่สงไปกรุงเทพฯเมื่อวานซืน รวมเขากับจํานวนที่เพิ่มของ ๑๐ ตนั วัน
นั้นเรากําหนดตายตัววา ๑๐ ตัน แตเวลาเขามอบแลวเปน ๑๐ ตันกับ ๓๑๒ กิโลคร่ึง เราก็
นับจํานวน ๓๑๒ กิโลครึ่งตอไปจนครบ ๑ ตัน เวลานี้รวมทั้งหมดแลวไดใหมไดเกาเปน 
๓๕๒ กิโลแลว คือไมนาน มันคอยขยับขึ้นไปเรื่อยๆ 

อันนี้หลวงตาก็เรียนใหทราบแลวหลวงตาไมขอ บอก เวลาขอ เวลาทุบ เวลาตี ขู
เข็ญก็ทํามาแลว ๖ ป เขาใจเหรอ ทีนี้เปลี่ยนจากนั้นไปแลวเพราะถึงจุดที่มุงหมายแลว อัน
นี้ขอใหพี่นองทั้งหลายกรุณาทราบเรื่องความสาํคัญแหงหัวใจของชาตไิทยเรา คือคลังหลวง 
เวลานี้ยังบกพรองอยูจํานวนเทานั้น ที่พวกเราทั้งหลายมีความตองการ โดยหลวงตาเปน
หัวหนา วาจุดที่บกพรอง บกพรองหนึ่งตัน เอาวาอยางน้ีเลยนะ คือมันเปนคี่ๆ ถาสมมุติ ๗ 
เสียบางมันไม ๘ หรือ ๙ เสียบางมันไม ๑๐ ทีนี้สมมุติวา ๗ นี้ก็เอาไปเปนคูใหเปน ๘ เสีย 
นี่เราตองการจุดนี้ ใหได ๑๐ ตัน เวลานี้ ๑๐ ตันกวาแลว  
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เราจะไดอีก ๑ ตัน ก็เรียกวา ๑๑ ตัน ถึงจะคี่ที่เราเขาไป ก็ไปคูสวนใหญในคลัง
หลวง จึงไดเรียนใหพี่นองทั้งหลายทราบเปนแตเพียงบอกวาไมขอ ไมขู ไมทุบ ไมตีกระเปา
นั้นกระเปานี้เหมือนแตกอน แลวแตพี่นองทัง้หลายเห็นความสําคัญของหวัใจแหงชาติไทย
ของเรา คือคลังหลวง เวลานี้ความเกี่ยวโยงมาจากโครงการชวยชาติที่จะลงจดุยุติ กค็ือจะ
เปน ๑๑ ตันนั้นแหละ แตหนึ่งตันนี้เราไมไดพูด เพราะเวลาเราไปดูคลังหลวง โอย มันคับ
หัวอกนะ ในคลังหลวงมีทองคําเทาไร มีทองคําเทานั้น ใจวูบเลย มีนอย แลวก็เปนคี่อีก
ดวย นี่ไอคี่อันนี้มาปกเขาไปอกี เลยพูดไมออกสําหรับคี่ พูดตั้งแตจํานวน ๑๐ ตัน เราจะ
พยายามใหได ๑๐ ตัน เพราะวาทองคําคราวนี้รูสึกบกพรองมาก  

ถาไมไดคราวนี้จะไปไดคราวไหน คิดแลวไมได คราวนี้เปนคราวที่จะได 
เพราะฉะนั้นจึงไดพาพี่นองชาวไทยเราไดชวยกันตะเกียกตะกายมาไดทองคําตั้ง ๑๐ ตัน 
ครั้นแลวก็เปน ๑๐ ตัน ๓๑๒ กิโลคร่ึง เพราะฉะนั้นเราจึงไดพูดตอไป ไอจุดบกพรองที่ปก
หัวใจเราอยู ทีนี้เร่ิมละ พอมีลมหายใจแลวเอาละที่นี่ ทองเรายังขาดเปนคี่อยู มันไมคู ขาด
อยูหนึ่งตัน ถาไดอันนี้มาเปนคูคือหนึ่งตันนี้แลวจะพอใจ เพราะฉะนั้นจึงไดเรียนใหพี่นอง
ทั้งหลายทราบวา ทองคําเราที่จะเปนคูเวลานี้ยังขาดอยูหนึ่งตนั แตในขณะนี้ไดแลว ๓๕๒ 
กิโล ขาดอยู ๖๐๐ กิโลกวา นี่ละจะคอยไหลเขามาๆ ในกาลอันควรเวลาอันควรที่เรายังมี
ชีวิตอยู 

เราก็เชื่อตามที่เคยเชื่อพีน่องทั้งหลายมาแลว ถึงขนาด ๑๐ ตันกวา เชื่อ ไดมาแลว 
อันนี้ยังขาดอยูเพียง ๖๐๐ กิโลกวา เชื่อมั่นเขาไปอีกวาตองได วางั้นเลย จากน้ันแลวก็
ประกาศเปดเผยทีเดียวเลยวา ทองคําและทุกอยางในโครงการนี้ปดใหเปนปรกติเลย 
แลวแตอัธยาศัยของใครที่บริจาคตามจริตนิสัยหรือศรัทธาของตนไปธรรมดาทั่วๆ ไป แต
จะมีจุดอยางที่วาน้ี โดยโครงการครอบไวไมมี เราเปดออกหมดแลว ทองคาํพอไดคูนี้แลวที
นี้ก็จะประกาศใหทราบทั่วกันหมด มีหวังจะไดอยูแลว ทองคําตันนี้จะได ในไมชาจะไดอยู 
ขาดอยูเพียง ๖๐๐ กวากิโล ตองได 

การชวยชาติคราวนี้พี่นองชาวไทยเราทั้งประเทศรวมหัวกันเปนกําลัง ไดทองคําตัง้ 
๑๐ ตัน วา ๑๑ ตันเลยก็ได มีที่ไหน ก็มีทีพ่วกเราทั้งหลายรวมกัน ดวยความรักชาติ ความ
สามคัคี นํามาบริจาค ไดทองคําตั้ง ๑๐ ตันหรือ ๑๑ ตัน เปนของเลนเมื่อไร ดอลลารก็ 
๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ไดนอยเมื่อไร สําหรับเงินสดหลวงตาพูดไมได เพราะเราบริจาคอะไรแลว
ผานไปเลยๆ เหมือนทานทั้งหลายมาทําบุญใหทาน หมด ยังเทาไรไมสนใจ ทําบุญมาตั้งแต
พอแมปูยาตายายจนกระทั่งปานนี้หมดไปเทาไรไมมีใครสนใจใชไหม นี่เราทําประโยชนให
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โลกก็แบบเดียวกัน มากนอยเทาไรๆ เทานั้นๆ ใหไปแลวผานไปเลยๆ เหมือนทาน
ทั้งหลายไดทําบุญใหทานมาตลอด คนหนึ่งจะหมดไปกี่หมื่นกี่แสนกี่ลานๆ ไมมใีครนับ 
อํานาจแหงกรรมดีจะบรรจุเขาในนี้หมดเลย กรรมดีจะรวมตัวเอง กรรมชั่วก็แบบเดียวกัน 
เพราะฉะนั้นใหระวังกรรมชั่ว ใหพยายามสรางกรรมดี 

มากจริงๆ ละเงินสดเรา ออกอยูทุกภาค เปนตึกเปนอะไรตออะไร การสงเคราะห
สงหานี่มีหลายแบบ ไมใชแบบหนึ่งแบบเดียว สงเคราะหสงหาคนทุกขคนจนที่จําเปนจะ
ควรสงเคราะห ถามกันอยางละเอียดลออ สมควรที่จะสงเคราะห เอา สงเคราะหคนจน 
สวนบุคคล อยางน้ีก็มากตอมาก ไมใชนอยๆ แตทําอะไรแลวเราไมระบุชื่อ เพราะทุกคนๆ 
ทั้งคนมีคนจนมีศักดิ์ศรีดวยกัน เวลาไปชวยเขาแลวไปประกาศลั่นๆ เหมือนกับไปเหยียบ
หัวเขาลง ศักดิ์ศรีดีงามขาดสะบั้นไปหมด ดไีมดีคนอื่นดถููกคนนั้นอีกดวย อยางนี้ไม
สมควร เพราะฉะนั้นเวลาเราใหแลวดวยเหตุผลกลไกที่เหมาะสมแลว ใหแลวผานเลยๆ เรา
จึงไมบอก มนัจํานวนสัก โอย อันนี้ไมใชนอยๆ นะ บางรายตั้งเปนลานๆ ก็มี 

เหตุใดจึงชวยถึงเปนลานๆ เพราะความจําเปนมันเขาถึงจุดนั้นตองให กอนจะให
ใครก็ตามเราจะสอบถามทุกส่ิงทกุอยาง จนกระทั่งเขาถึงบานถึงเรือนเขาเลย แตเราไมได
เขานะ คนของเราเราสั่งใหไปติดตามดูเร่ืองราวชัดเจนแลว สมควรแลวที่จะไดชวยเทานั้น 
เอา ตูมเลย อยางน้ีเร่ือยมา ใหแลวเราไมเคยถาม จนกระทั่งใหเงินทางนี้เราจายไมทัน 
ถอนเงินจากธนาคารแลวก็แยกทางนีแ้ยกทางนั้นชวยทางโนนทางนี้เร่ือยมานะ อยางน้ีละ
เราทํา คนนี้ไปแจกทางนัน้ คนนั้นไปใหคนนั้น ทางนี้ใหคนนี้ สงไปอยางน้ีนะ เขาจะสงทาง
ไหนก็ตาม เอาเงินสดออกใหเขา ใหเขาจายทางเช็คทางอะไรเปนคนที่เราไวใจทั้งน้ัน จาย
ไปตามจุดๆ ที่จําเปนๆ เร่ือยมาอยางน้ี เพราะฉะนั้นเราจึงไมนับ นับไมไดเลย 

นี่หมายถึงคนจน คนจนตรอกจนมุม ถึงไดมาจนอยางน้ี ถาจนธรรมดาทั่วโลกมัน
จนดวยกัน เราไมสนใจอันนี้นะ ถาจนอยางที่วาน่ี จนที่นาสนใจก็ตองสนใจ เชนเปนคนดิบ
คนดีทํางานบริษัทหางรานดวยกัน ถูกเขาตม หักหลังแหลกเลย จม ทั้งๆ ที่คนนี้เปนคนดี 
ตามสืบถามใหรูเร่ืองราวชัดเจน ออ แนแลว เรียกวาถูกเขาตม เปนคนดีอยูแลว ทําดีอยู
แลว แลวถูกเขาหักหลัง เอา ชวยไมงั้นจม ถามจนกระทั่งวาเมื่อหมดอันนี้ไปแลวจะไป
อาศัยอะไร ถามขนาดนั้นนะ มีที่อยูที่บานที่เรือนที่ไหนๆ บางถามจนละเอียด เขาตอบมา
อยางละเอียดแลว เอาละที่นี่ใหเลยๆ อยางน้ีนะ เราชวยโลกเราไมไดชวยสุมสี่สุมหา ทุก
อยางไมเคยมีสุมสี่สุมหานะ ตองละเอียดลออ 
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เร่ืองที่วาเปนลาน เปนลานๆ นี่ แตละรายๆ นี่มีไมนอยนะ นี่ดวยความจําเปนอยาง
นี้ที่เราจะตองชวย อยางนี้ก็มี สําหรับคนทุกขคนจนคนจําเปน จากน้ันก็โรงพยาบาลมาก 
โรงเรียน ที่ราชการก็มีไมมาก แตโรงรํ่าโรงเรียนกับโรงพยาบาลนี้มากที่สุด โรงพยาบาล
เปนอันดับหนึ่งทั่วประเทศไทย สรางไวทุกแหงทุกหนตามความจําเปนที่เขาติดตอขอมา ได
เหตุไดผลกนัเรียบรอยก็ลงใจชวยกันๆ อยางน้ี เงินสดเราจึงนับไมไดวางั้นเลย ไมมีอะไร
เหลือแหละ เราไมเคยนับ นับไปหาอะไร ถายังวาหมดไปเทานั้นเทานี้ ลงทะเบียนบัญชี 
แสดงวาความตระหนี่ถี่เหนียวยังมี เราไมมีอยางน้ัน เมื่อจําเปนที่จะชวยกันได เอา ทุมไป
เลย ทุมไปแลวผานเลยๆ ที่จะมานับวาหมดเทานั้นไมเอา ลงบัญชีเทานั้นเทานี้ไมเอา เรา
ไมทาํ 

นี่ละที่วาเงินสด มันมากจริงๆ ไมทราบวากี่พันลานหรือหมื่นลาน ออกอยางน้ีทั้งนั้น 
สวนดอลลารตอไปนี้ก็ไดเรียนใหพี่นองทั้งหลายทราบแลววา ดอลลารที่เคยคูเคียงกันไป
เขาคลังหลวงแตกอนนะ ตอไปนี้ดอลลารจะไมคอยแนนอนนัก เพราะการชวยชาติ
บานเมืองเราก็หยุดแลว การเทศนาวาการที่จะมีรายไดมาชวยชาติบานเมืองกต็องหยุดไป
ตามๆ กัน มีแตเขามาถวายตามอธัยาศัยของเขา เราก็รับตามอัธยาศัยของเรา เราเอาเงิน
จํานวนนี้ออกชวยโลกมาตลอด ทีนี้เงินจํานวนชวยชาตินั้นก็หมดไปตามที่เราหยุดชวยชาติ 
ก็ยังมีแตเงินที่พี่นองทั้งหลายบริจาคมาใหเรานี้ เราก็ออกชวยชาติตามเดิม เพราะฉะนั้นมัน
จึงรอยหรอ เงินจํานวนนี้รอยหรอมากเวลานี้ แตการขอมานี้มากนะทุกวันนี้ ยิ่งมากขึ้นทุก
วันๆ เฉพาะโรงพยาบาลมากที่สุด นี่เร่ืองชวยโลกดวยเงินสด 

สําหรับทองคํานั้นในกาลตอไปนี้หากวายังจะรอยหรอเขามาอีก เราก็ตองเก็บไวอกี
ตามเดิม และหลอมเสร็จแลวเอาเขาคลังหลวงตามเดิม ไมวาสวนใหญสวนยอยจะทําอยาง
นี้รอยเปอรเซ็นต เปนอื่นไปไมได สวนดอลลารนั้นตอไปนี้ไมแน ถาควรที่จะเขาคลังหลวง
อีกมากนอยเทาไรเราจะเจียดของเราเอง เมื่ออะไรมีน้ําหนักกวากัน ความจําเปนทางไหน
หนักมากๆ เราจะพิจารณาอันนี้แลวแยกแยะ เวลานี้ความจําเปนทางพี่นองชาวไทยที่จํา
เปนมารองขอเรารูสึกจํานวนมาก เราอาจจะไดแยกเอาเงินดอลลารนี้มาหนุนชวยเงินไทยก็
ได เพราะฉะนั้นจึงวาไมแน จะไมไดเขาคลังหลวงหมดเหมือนแตกอน กรุณาทราบตามนี ้

เราพูดอะไรตรงไปตรงมา ไมมีเลหเหล่ียมรอยสันพันคม ธรรมไมมี ตรงไปตรงมา
เลย ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก เพราะฉะนั้นจึงกลาหาญที่จะพูดทุกส่ิงทกุอยางตาม
ความผิดหรือถูกทุกประการ เราไมมีสะทกสะทานหวั่นไหวกับอะไร เพราะเอาความจริงมา
พูด พวกทีต่ิดตามเหาติดตามหอน ติดตามเหาหอนกัดเรานี้ อูย พิลึกนะ เราพยายามทํา
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ความดีเต็มความสามารถ ไอพวกที่จะคอยทําลายเราๆ ดวยแบบนั้นฉบับนี้มากตอมาก มัน
ไมไดอะไรละ หาตั้งแตความผิดมาใสคนทําดี ตัวของมันเรียกวาเลวที่สุด คนหมดคุณคา
หมดราคา ความดีไมมีในตัว คนอื่นเขาสรางความดีไปทําลายเขาๆ คนนี้คือคนเลวที่สุด 
คนไมมีคาไมมีราคา หาโจมตีทานั้นโจมตีทานี้ใหเขาขาดความเคารพนับถือ ถาหากวา
พอจะจับใสคุกไดเขาอาจจะจับหลวงตาบัวใสคุกใสตะราง เพราะหลวงตาบัวทุจริตตอพีน่อง
ชาวไทย 

แตนี้หลวงตาบัวไมมี บอกวาบาทหนึ่งก็ไมมี ฟงซนิะ แตมันกห็าเก็บตกอยูอยางน้ัน
ละพวกเศษพวกเดน หาเก็บแตเศษแตเดนทุกแหงทุกหน ไปที่ไหนหาจดหาจองที่จะคอย
จับทุจริตเรา แลวก็จะเอาออกประจานเรา เขาใจไหม หลวงตาบัวใหเงินคนนั้นเทานั้น ให
เงินคนนี้เทานี้ นี่มันหาจับผิด วาใหเงินคนนั้นเทานั้นเทานี้ ก็ทั่วแผนดินไทยเราใหทั้งนั้น 
ฟงซิวาใหคนจนเปนลานๆ เปนยังไงผิดไหมละเราให แลวทําไมมันไปหาจับนั้นจับนี้อยางน้ี 
ฟงซิพวกคนเลว พวกคนเศษคนเดน จึงหาเก็บตกเศษเดนไปอยางน้ัน เราไมเคยสนใจนะที่
หาเร่ืองหาราวมาตลอด ทกุวันนี้ก็หา ซอกแซกซกิแซ็กหาเรื่องหาราวที่จะไปโจมตีเรา 

เพราะเราเปนคนสําคัญคนหนึ่งที่อุมชาติและศาสนา และเปนกางขวางคอของผูที่จะ
กลืนชาติกลืนศาสนานี้อยู จึงพยายามทําลายเรา ถาทําลายเราลงไดแลว ชาติศาสนานี้ไม
ตองเคี้ยว กลืนเลยๆ ก็หมายความวาอยางน้ัน ก็มีแตเราที่เปนกางขวางคออยู และเอาไม
ค้ําคอมันอยูเดี๋ยวนี้มันกลืนไมได เขาใจไหมละ มันจึงตองหาวิธีทุกอยางที่จะทําลายเรา 
ทานทั้งหลายทราบเอาไว เราไมสนใจเราพูดตรงๆ ใครจะวาอะไร ทานทั้งหลายจะเชื่อคน
ที่มาโจมตีเราหรือจะเชื่อเราก็แลวแตนะ ใหพิจารณาอยางน้ีก็แลวกัน เราทําประโยชนให
โลกขนาดไหน พวกนี้มนัทําประโยชนใหโลกอะไร มีแตทําโทษตอโลกตอชาติบานเมืองตอ
ศาสนา ตอบุคคลผูทําดีเทานั้น แลวจะเชื่อทางไหนกันพิจารณาซ ิ

เขาไปประกาศโฆษณาวาหลวงตาอยางนั้นอยางน้ี ใหพากันหูผึ่งนะการเชื่อ ใหวิ่ง
เปนสาวกเขาไปนะ แลวเขาเอาเบ็ดเกาะปากดึงลากไป เปนอาหารวางของเขาแลวนั่น ใหชั่ง
น้ําหนักนะ เราทําประโยชนแกโลกขนาดไหน ไอนี้มันทําประโยชนใหโลกอะไรบาง มีตั้งแต
ทําโทษอยางเดียว ทําความฉิบหายแกโลก จึงหาโจมตีคนดี คนชั่วเต็มบานเต็มเมืองมันไม
ไปหาจับเขามาใสคุกใสตะรางชวยเจาหนาที่เขาบางเลย แตมนัไปหาจับคนดี คนพวกนี้เลว
ไมมีราค่ําไมมีราคาอะไรเลย ทานทั้งหลายจะเชื่อทางไหนฟงเอานะ ปนเรื่องนั้นขึ้นมา ปน
เร่ืองนี้ขึ้นมาใหเขาเชื่อ ยิ่งฆาตัวเองลงไปนะ 
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ใครจะไปเชื่อ หูคน ผดิถูกชั่วดีมันก็รูดวยกันทุกคน จะไปปนหลอกเขาตมเขาได
ยังไง ถาคนเซอๆ ตมไดอยู แตอยางไอปุกกีอ้ยาไปตมมันนะ เดี๋ยวมันกดัเอา ไอปุกกี้เรา
ไมใชหมาโงนะ หมาฉลาดอยู คนเราก็ไมใชคนโงทุกคนพอจะเปนแบบหมาตาย พวกนี้ไมมี
ทางหากินไมมีอาชีพ มตีั้งแตเร่ืองตมเรื่องตุนคนอื่นไปอยางนั้น อูย นาทุเรศนะเรา คือ
แทนที่เราจะมาพิจารณาที่เขามาโจมตีเราทําผิดอยางน้ี เราไมมีเราก็บอกไมมี เราไมเปน
อารมณ มันเปนอารมณกับคนพวกนี้ โอ นี่พวกขาศึกมหาภัยของชาติ คอืพวกนี้ๆ แนะเปน
อยางน้ันนะ นี่มหาภัยของชาติ จะพยายามกลืนชาติกลืนศาสนาไมใหมีเหลือเลย แลวมัน
คิดใหญคิดโตวามันจะขึ้นครองชาติพวกนี้นะ มันจะเอาอะไรครองชาติ คนเหลวคนเลว
ขนาดนี้มาครองชาติไทยไดหรือ ชาตไิทยเราไมใชชาติเลว ศาสนาพุทธไมใชศาสนาที่เลวพอ
คนเลวๆ นี้จะมาครองมากลืนกินชาติศาสนาไดอยางงายดาย 

เราอยาไปสนใจนะไอพวกเลวๆ นี่ มันออกชองไหนๆ ใหพากันเขาใจกันไวทุกคน 
ไมมีชิ้นดพีวกนี้ที่จะเปนผลเปนประโยชนตอชาตศิาสนา มีแตเร่ืองทําลายโดยถายเดียว 
ออกแงใดมมุใดมีแตเร่ืองทําลายทั้งหมด ความดีนิดหนึ่งมันมาแสดงตอชาติใหทาน
ทั้งหลายเห็นมีไหม ทองคําของเราน้ําหนักตั้ง ๑๐ ตัน มันมีสักหนึ่งกิโลไหมพวกนี้ที่เอามา
ชวยเหลือ และพอที่จะมอีํานาจมีสวนเกี่ยวของแลวตาํหนิติเตียนเรา นี่บาทหนึ่งทองคําก็ไม
มี ดอลลารดอลลหนึ่งกไ็มมี เงินบาทบาทหนึ่งก็ไมมี แตเร่ืองโจมตีนี้เหนือโลกเหนือสงสาร 
ปากมันแหลมคมนะพวกนี้ ปากหวานดวย เปนพิษเต็มตัวดวย มันเปนอยางน้ันมาตลอด 
ตองหลอกตองลวงเขาทานั้นทานี้หลายสันพันคม อูย นาทุเรศ 

ทองคําเราเวลานี้ได ๓๕๒ กิโล ยังขาดอยูประมาณ ๖๔๘ กิโล ไมนานละคอยมาๆ 
ตอไปก็เต็ม ถาเต็มคราวนี้แลวเรียกวาชาติไทยของเราไดทองคําเขาสูคลังหลวง ๑๑ ตัน วา
งั้นเลย ดอลลารเรากําลังพิจารณา ควรจะมีจุดมีพกัของมัน เชน ๑๐ ลาน ๒ แสน ๑ หมื่น 
มันควรจะได ๑๐ ลาน ๕ แสน เราคิดไวแลวเหลานี้นะ ควรจะมีพักของมันไวแลวยุติ ได 
๑๐ ลาน ๕ แสนดอลลแลวปดกึ๊กเลย เราก็คิดไวแลวอันนี้ พอถึงขั้นจะยุติเราจะใหมีพัก
ของดอลลาร ดอลลารเราก็ไดมาเรื่อยๆ กอ็ยูในความรับผิดชอบของเราทั้งน้ัน ทั้งทาง
กรุงเทพทัง้ทางนี้ ควรที่จะแยกแยะไปทางไหนเราพิจารณาแลวเราจะสั่งเองๆ  

ผูกํากับ ปญหาธรรมะจากเวบไซคหลวงตา วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๔๗ กราบนมัสการ
พอแมครูบาอาจารยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน ดิฉันไดหัดวิปสสนากรรมฐานตามที่
หลวงตาไดสอนสั่งมาเปนชวงระยะเวลาหนึ่งแลว โดยการเจริญสติ ใชพุทโธแนบชิดมาโดย
ตลอด การพิจารณาเปนไปดวยดีตามลําดับ และไดพิจารณากายสังขาร วาไมมีอะไร



 ๙

แนนอน จนกระทั่งดิฉนัไดทําสมาธิ จิตรวมควบแนนสวางจาอยู แตในขณะเดียวกันนั้น 
กายสังขารมันจะขาดออกจากกันใหได ลมหายใจคอยจะหลุดลอยเหมือนคนใกลตาย สติก็
จับตัวรูนั้น รูวาตัวเองกําลังจะใกลตาย แตในขณะเดียวกันจิตมันก็คอยๆ จาขึ้น จนลม
หายใจนั้นแนนิ่งหมดไป เหลือแตความสวางไสวและปญญาไดแจงวา มันเปนเชนนี้เอง 
หลังจากนั้นเปนตนมา เวลาหันกลับไปนั่งทําสมาธิพิจารณาทีไร จิตมันจะกําหนดไปตรงที่
ลมหายใจหมดอยูเร่ือยไป (แตตัวเองรูวาแทจริงแลวยังหายใจอยู) ทุกวันนี้การดําเนิน
ชีวิตประจําวัน กายก็ทําหนาที่ไปตามปรกติ แตจิตนั้นกลับวางเฉย บางทีกิเลสก็มีตามมา
กวนเปนระลอกๆ แตจตินั้นก็พิจารณาใหแลวเสร็จสรรพวา เหตุที่เกิดเปนเชนไร และ
หนทางดับกิเลสน้ันเปนอยางไร 

ดิฉันเปนอยางน้ีมาไดสักระยะหนึ่งแลว จึงกราบเรียนขอความเมตตาจากหลวงตาวา 
ควรจะทําอยางไรตอไป 

หลวงตา ตอบนะ ที่ทํามานี้ถูกตองแลว ใหทําอยางนั้นตอไป แตอยาไปถอือารมณที่
ไดที่รูที่เห็นนั้นมาเปนอารมณในเวลาภาวนา ภาวนาเราตั้งปจจุบันมา แตถือตนลําสําคัญคือ
เรากําหนดลมหายใจหรือกําหนดพุทโธ ก็ใหตั้งน้ัน สติอยูกับนั้นเปนปจจุบัน อยาไปยึดเอา
ผลที่ไดมามากนอยเพียงไร สวางกระจางแจงอะไร ชาง ปลอยไปหมดเรื่องอดีตที่ผาน
มาแลวนะ อยามาเปนอารมณในปจจุบันขณะกําลังภาวนา ใหภาวนาอยูในวงปจจุบันอยางน้ี
เร่ือยไป แลวมันจะคอยขยายออกไปเรื่อยๆ เปนอันวาที่วามาน้ีถูกตองแลว ใหดําเนินอยาง
นั้นตอไป 

แลวคนที่มีความดูดดื่มในธรรมไปทําการทํางานอะไร ธรรมจะติดแนบๆ เหมือน
คนนี้เขาพูดนี่แหละ คือดูดดื่มในธรรมแลวไปทําการงานอะไร เร่ืองทํากท็ําไปทํางาน จิตใจ
กับธรรมก็สัมผัสสัมพันธกันไป ไมไดคัดคานตานทานกัน ไมเปนขาศึกตอกัน ใหพากนัจํา
เอาไวนะ เวนแตจิตที่ยังไมไดเร่ืองไดราวมันคอยจะแฉลบออกไป แมแตตั้งใจภาวนามันยัง
ออกไปตอหนาตอตา ถามันมีความดูดดื่มแลวเปนอยางน้ีแหละ ทําการทํางานอะไรก็ตาม 
ทางนี้มันก็เปนของมันเองไปเรื่อยๆ เอาตอไป 

ผูกํากับ ทายนี้เขาบอกวา ขอกราบขอบพระคุณหลวงตาเปนอยางสูงที่สุด ที่ไดชวย
แนะแนวทางชี้ทางสวางในดานธรรมะใหแกชาวโลกเจาคะ 

คนที่สองครับ ผมภาวนาพุทโธมาไดประมาณวันครึ่ง แมตอนหลับผมจะฝนหรือ
เห็นความเหลวไหลในหัวของตัวเองเปนระยะๆ แตก็ยังเปนอยู บางทีนัง่อยูในหองนานๆ 
หรือวานอนเลนๆ ผมก็ภาวนาตลอด รูสึกวาจะไปไดดี แตผมมาเจอปญหาอยางหนึ่งคือ 
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เมื่อภาวนาไปนานๆ อารมณโมโหหรือวิตกจริตจะดับ แตเกิดอาการเบื่อขึ้นมาแทน มันเบื่อ
มากๆ เซ็งๆ ไมรูจะทาํอะไรผมก็จะดื่มกาแฟและสูบบุหร่ี มันทําใหหัวใจผมสั่นและเกิด
อาการเครียด แตผมกช็อบมันเวลาหัวใจสั่น (ผมติดกาแฟและบุหร่ี) เนื่องจากผมดบัความ
ฟุงซานของตัวเองไมได ผมเลยสูบเพื่อใหหัวคิดคิดอะไรไมออก ก็เลยติดกาแฟและบุหร่ี 
ผมเสพยทั้งสองอยางน้ีจนเหนื่อยงายและเครียดจนทําอะไรไมถูก เบ่ือๆ เหนื่อย หัวตื้อ ไม
อยากคิดอะไรวกๆ วนๆ ชวยผมที หลักๆ ผมขอถามวา ตอนภาวนาเมื่อมีอาการเบื่อ เซ็ง 
ควรทําอยางไรครับ 

หลวงตา บอกใหเขาไปทําโลงผีไว มันจะตายทั้งเปน เหลือแตลมหายใจเทานั้น 
เขาใจไหม ก็เทานั้นแหละ อาว มันก็ตองตอบกันอยางน้ันซี เขากันไดแลวนะ เอาละผานไป
ที่นี่ พอ 

ผูกํากับ คนที่สามครับ เวลานั่งสมาธิแลวเกิดปวดเมื่อย ชาตามขา จะขยับเปล่ียน
อิริยาบถไดไหม แตพยายามตามความเคลื่อนไหวนั้นๆ ดวยสติ พยายามแยกกายกบัจิต
ตามที่เคยอานพบแตก็ไมแนใจ กราบเรียนถามหลวงตาชวยแนะนําดวยครับผม 

หลวงตา การภาวนาเพื่อความฉลาด เรามีอะไรๆ รางกายของเราจะพลิกแพลง
เปลี่ยนแปลงแกไขกันยังไง เปนเรื่องของเราภาวนาเพื่อความฉลาด ไมไดภาวนาเพื่อความ
โง เอาละพอ เราขี้เกียจตอบอยางน้ี 

ผูกํากับ จบแลวครับ 

หลวงตา ก็ไมใชคนตาย นั่งอยูเฉยๆ มันก็ปวด จะมาวาอะไรนั่งภาวนาแลวปวด อยู
เฉยๆ มันก็ปวด เทานั้นละ 

หลวงตา เออ เร่ืองศพหลวงสังวาลย ที่วัดสังฆทานรูสึกจะเปนปญหายุงยากขึ้นมาก 
ทีแรกทางจังหวัดสุพรรณบุรีเขาก็มาพูดใหเราฟง เปนความตองการของเขาที่วาอยากเอา
ศพหลวงพอสังวาลยนี้กลับไปที่สุพรรณบุรี วาทางนี้ไมให แลวหลวงพอจะพิจารณาวายังไง 
ถาพูดตามสวนกลางแลวเราก็พูดไปกลางๆ คือธรรมดาเราอยูบานไหนตายแลวก็เอา
กลับไปไวในบาน เราก็วาไปธรรมดา 

ถาหากวามันมีขอแยกแยะอยางน้ี เราก็ตองพูดตามขอแยกแยะ ศพหลวงพอ
สังวาลยรูสึกมันเปนอะไร ยั้วเยี้ยๆ เร่ืองราวที่จะเกิดใหคาราคาซัง แลวก็ลงกันไมไดจนเกิด
เร่ืองกันอยางน้ี ก็ไมทราบจะใหเราตัดสินยังไง ทีว่าตายแลวตองกลับวัดนั้นหมายถึงวา ไมมี
เหตุการณอะไรเลย เหมือนอยางวาคนตายตายแลวในปานี้ก็เอาเขาในบาน ใชไหมละ ไป
ตายที่ไหนก็เอามาบานเจาของ นี่วัดทานอยูที่วัดทุงสามัคคี ทานก็ไปตายในวัดลูกศิษยทาน 
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ธรรมดาก็ควรที่จะไปอยูที่วัดทุงสามคัคีตามเดิม แตนี้เร่ืองราวก็เลยย้ัวเยี้ยขัดแยงกันจะ
ไมใหทานไป 

ไมใหทานไปเพราะเหตุใดเราก็ไมทราบ เราก็พูดกลางๆ อนันั้นนะ นี่เมื่อมีเร่ือง
อยางน้ีก็แลวแตจะวินิจฉัยกัน ทานควรจะกลับไปวัดทุงสามัคคีดวยเหตุผลกลไกอะไร หรือ
ใหอยูวัดสังฆทานก็ดวยเหตุผลกลไกอะไร ทั้งสองฝายนี้เปนลูกศิษยของทานที่ควรจะตกลง
กันไดดวยเหตุผลนะ ก็มีเทานั้น 

ที่จะใหเราบงบอกวาตองไปอยางน้ัน ตองไปอยางน้ี ทั้งๆ ที่เหตุผลกลไกมันยุงยงั
ไมลงกันได เราตัดสินไมได อันนั้นเราพูดธรรมดาวาไมมีเร่ืองอะไร ทานไปตายที่ไหนเขาก็
เอากลับมาวัดของทานก็ไมมีปญหาใชไหม แตเมื่อมันมีเร่ืองมีราวที่ควรจะพิจารณาก็ตอง
พิจารณากันระหวางลูกศิษยทั้งสอง คอืทางวัดสังฆทานกับวัดทุงสามัคคีธรรม มันกม็ีเทานั้น 
หรือมีอะไรอกีไหม 

โยม ทางวัดสังฆทานเขาบอกวา หลวงปูสังวาลยทานลาออกจากเจาอาวาสวัดทุง
สามัคคีธรรม สุพรรณบุรีแลว แลวมาอยูวัดสังฆทาน หลวงพอสนองยกวัดสังฆทานให
ครอบครองเปนเจาอาวาสที่วัดสังฆทานแลว ที่มานี้ทานมีเหตุเต็มใจมา เพราะวัดทางโนนที่
เปนลูกศิษยทานที่เปนพระไมเคารพทาน ไปดูหมอมัง่ ไปตัง้ตูบริจาคอะไรตออะไร พูดจา
อะไรก็ไมเชื่อฟง ตามทีม่ีขอมูลมา ทานก็เลยมาอยูกับหลวงพอสนอง วดัสังฆทาน แลวทาน
ก็สรางวัดเขาน้ําตกไวอีกหนึ่งแหง ใหลูกศิษยไปปกครองอยู แลวทานก็ส่ังวา ถาทานสิ้นไป
แลว อยากจะใหสรางพระนอนไวที่วัดเขาน้ําตก หลวงพอสนองก็รับทราบ มีขอมูลแบบนี้
ครับ 

หลวงตา นั่นแลว เหตุผลมันก็มีอยางน้ีแลว จึงวาใหพิจารณากันเอง ถาตามเรื่อง
ของเราแลว ตามเหตุผลที่ฟงน้ีนะ ทานปลงใจมาหมดแลวจากวัดทุงสามัคคี มาอยูกับลูก
ศิษยคนนี้ แลวทางนี้ก็ยกทานใหเปนใหญ เปนพอบานพอวัดทางนี้แลว ทานตายแลวศพ
ของทานจะอยูนี้เปนไรไป ก็ไมขัดของ ยิ่งมีน้ําหนักมากกวาที่จะยอนกลับไปวัดทุงสามัคคี
ธรรม ซึ่งทานเสียสละแลว ใชไหมละ มันก็มเีทานั้นแหละ เหตุผลกลไกก็มีอยางน้ัน 
พิจารณากันเราไมอยากเขาไปยุง เดี๋ยวหลวงตาบัวจะไปเปนเจาเร่ืองอยูในนั้นนะ มีเร่ืองมี
แนๆ มันคอยจะหาเรื่องหาจับนั้นจับนี้เร่ืองราว จับอะไรมันก็จับไมถูกแหละ มันหากจับ
พวกบาจับ จับเทาไรมันก็จับไมถกู เราก็เฉยอยูอยางน้ัน ก็มีเทานั้นแหละ เหตุผลกลไกมีอยู 
มันก็ลงตามเหตุผลมันก็แลวเทานั้นเอง จะมีปญหาอะไร 



 ๑๒

โยม ที่หลวงตาชี้แจงไปอยางน้ีก็ดแีลว เพราะเนื่องจากพวกลูกศิษยที่เขามาให
ขอมูลวันนั้น เขาก็เอาเทปวันนั้นไปออกทางทีวี เพื่อเปนประโยชนแกฝายเขา แตหลวงตา
ชี้แจงไปหลวงตาเปนกลางๆ อยางน้ีกค็ิดวาดีแลวครับผม 

หลวงตา นั่นแลว เราพูดไปตามเหตุตามผลธรรมดาที่ไมมีเร่ืองมาเกี่ยวของ ทานอยู
วัดทุงสามัคคีทานมาตายวัดลูกศิษย แลวทางลูกศิษยจะเอาไปวัดทุงสามคัคีก็ควร เพราะ
เปนวัดของทาน เนื่องจากวาเรายังไมทราบเหตุผลกลไกกพ็ดูตรงไปตรงมา ทีนี้เมื่อมันมี
เหตุผลเขามาเกี่ยวโยงอยางน้ีแลว มันก็ตองมีอกีแงหนึ่งดังทีพู่ดตะกี้นี้ กอนที่ทานจะมาอยู
ที่นี่เปนครั้งสุดทาย ทานเสียสละหมดแลว บอกเหตุผลวาลูกศิษยทางโนนไมเคารพนับถือ
ทาน ปฏิบัติโกโรโกโสทานไมพอใจจะอยู ทานก็เสียสละทางโนน ทางน้ีก็อาราธนาใหทาน
อยูที่นี่และเปนผูใหญในนี้ ทุกส่ิงทกุอยางทานเหลานั้นมอบกรรมสิทธิ์ใหหมด เร่ืองเปน
ผูใหญก็เทากับทานเปนเจาอาวาสวัดสังฆทานก็ได ใชไหมละ ตายแลวศพก็อยูที่นี่ไดขัดของ
อะไร แนะ เร่ืองราวเปนอยางน้ัน ก็มีเทานั้นแหละ จะใหพูดอะไรมากกวานี้ไมได เดี๋ยว
หลวงตาบัวตายแลวมันจะแยงศพกนั คนหนึ่งจะแยงลงเหวนั้นคนหนึ่งจะแยงลงหลุมนี้ คน
หนึ่งจะแยงเขาสวมคนหนึ่งจะแยงเขาถาน เขาใจไหม มันจะตกนรกกันหมดพวกนี ้ มันจะ
เกิดทะเลาะเบาะแวงกัน ไมแยงกันขึน้สวรรคนิพพาน เขาใจไหมละ 

โยม แกไมใหแยง ไมตายๆ 

หลวงตา ยังไมตายนี้เขาก็ไมแยง เวลาตายแลวมันไดเร่ืองอะไร ทกุอยางถาเอา
ธรรมของพระพุทธเจาตัดสินแลวไมมีเร่ืองอะไร ยอมรับทันทีเลย ถาเอาทิฐิมานะเอากิเลส
เขาไปตัดสิน ตัดสินกันไมลงยุงกันกดักันเลย เอาหมามาตัดสินใหกัดกันเหมือนหมา เขาใจ
ไหม (หัวเราะ) ถาเปนธรรมตัดสินปุบเทานั้นพอ อยางที่เราฟงมานี่ เราเขาใจแลวนั่น มันก็
ลงในวัดสังฆทานแลว ไมไดไปทางโนนแหละ เพราะทานตัดหวงตัดใยมาหมด เหตุที่ทาน
ตัดเพราะอะไร แนะ ลูกศิษยในวัดในวาเปนอยางไรตอทาน ทานถึงไมพอใจถงึตองมาอยู
กับลูกศิษยคนนี้ เขาก็ยกความเปนใหญใหทานหมดทุกอยางแลว เปนกรรมสิทธิ์เต็มตวัใน
วัดนี้แลว ก็เทากับทานเปนเจาอาวาสวัดนี้แลว สละวัดนั้นมาแลว จะมีปญหาอะไร ตายก็
เผาอยูนั่นหรือไมเผาจะเกบ็อะไรก็เก็บไวที่นี่เทานั้นเอง มันก็มเีทานั้นเรื่องราว ใชไหมละ 
เอา ถาวาผิดคานมา 
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