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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

ตัวสําคัญอยูเบ้ืองหลัง 
 

ผูกํากับ มีขาวจากหนังสือพิมพ พมิพไทย ครับ มีขอความดงัน้ี 

พระปาจี้เปลี่ยนตัว “วิษณุ-เจริญ” ชี้กอภัยพระพุทธศาสนาซ้ําซาก 
 เวลา ๑๑.๐๐น. วานน้ี(๒๖ พ.ค.) คณะลูกศิษยพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวง
ตามหาบัว ญาณสัมปนโน ประมาณ ๓๐ รูป/คน ประกอบดวยแกนนําพระภิกษุสายวัดปา 
เชน พระครูอรรถกิจนันทคุณ หรือ พระนพดล นันทโน วัดปาดอยลับงา จ.กําแพงเพชร 
พระสุชิน ปริปุณโณ วัดธรรมสถิต จ.ระยอง ฝายฆราวาส มีนายทองกอน วงศสมุทร เปน
แกนนํา เดินทางเขายื่นหนังสือขอใหเปลี่ยนแปลงผูกํากับดแูลและผูบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนาตอ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกฯที่ทําเนียบรัฐบาล แตเน่ืองจากนายกฯ
ติดภารกิจถวายการตอนรับและถวายภัตตาหารเพลแดพระประมุขสงฆ ๑๑ ประเทศ 
เจาหนาที่จึงนิมนตแกนนําพระภิกษุทั้ง ๑๐ รูปเขาไปยังหองรับรองสวนบริการประชาชน 
โดยมีนายทศพล สุวรรณภิรมย ผอ.สวนบริการประชาชนเปนผูออกมารับหนังสือดังกลาว 
พรอมกับรับปากวาจะรีบนําเสนอถึง พล.ท. ปรีชา ธรรมรัตน เลขาธิการนายกฯ ฝาย
การเมือง เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนจนถึงมือนายกฯตอไป 

 พระนพดล กลาววา หนังสือที่นํามายื่นเปนเรื่องที่ขอใหนายกฯพิจารณา
เปลี่ยนแปลงตัวผูกํากับดูแลกิจการพระพุทธศาสนา ๒ คน คือ นายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกฯ กับพ.ต.ท. อุดม เจริญ ผอ. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ซึ่งมีหลักฐานแนบ
มาดวยคือ พระธรรมเทศนาของพระธรรมวิสุทธิมงคล สําเนาหนังสือที่อางถึง และ
แถลงการณคณะสงฆไทยฉบับที่ ๓ เร่ืองการคัดคานการจัดตั้งสํานักงานทรัพยสินสวน
พระพุทธศาสนา โดยเรียนใหทานนายกฯทราบวา การทําหนาที่ของบุคคลทั้ง ๒ ยังไม
เปนไปโดยไมสงบเรียบรอยดีงาม มิหนําซ้ํายังกอเหตุใหเกิดภัยตอพระพุทธศาสนาขึ้นมา
อีก เชน ขณะนี้กําลังเรงรัดดําเนินการจัดตั้งสํานักงานทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนา ซึ่งมี
เนื้อหาที่ยึดอํานาจการจัดการศาสนสมบัติไปจากสงฆ มีลักษณะมุงแสวงหาประโยชนในเชิง
ธุรกิจ ซึ่งอาจจะเสี่ยงตอความเสียหาย และที่ผานมาการบริหารงานของบุคคลทั้ง ๒ เปน
เหตุใหเกิดความแตกแยกอยางรุนแรงในหมูสงฆและพุทธศาสนิกชน นับตั้งแตเร่ืองราง 
พ.ร.บ. คณะสงฆฉบับมหาคณิสสร ประกาศแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช 
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จนกระทั่งจะมาจัดตั้งสํานักงานทรัพยสินฯ ซึ่งลวนแตเจตนาเปนภัยตอพระพทุธศาสนา
ทั้งส้ิน 

 พระนพดล กลาววา การที่ตองเดินทางมายื่นหนังสือดวยตนเองครั้งน้ี ก็เน่ืองจากที่
ผานมาไดเคยมอบใหผูแทนที่เปนฆราวาสเขามายื่นหนังสือมตสิงฆหลายครั้ง แตไมถงึมือ
ทานนายกฯ และไมเคยมีการตอบกลับวาเร่ืองที่รองเรียนไปนั้นไดดําเนินการอยางไรไปบาง 
และเนื่องจากเรื่องที่ยื่นในวันนี้ เปนเรื่องสําคัญเกี่ยวกับความมั่นคงของพระพุทธศาสนา 
คณะสงฆจึงจําเปนตองเดินทางเขามายื่นดวยตนเอง และจะจัดใหมีผูแทนของสงฆ
ดําเนินการติดตามความคืบหนาในเรื่องนี้ตอไป 

 สวนคําถามที่วา หากติดตามแลวไมไดรับคําตอบจะดําเนินการอยางไรตอไป พระ
ครูอรรถกิจตอบวา อาจจะตองระดมจํานวนพระภิกษุ และคณะญาติโยมใหมากขึ้นๆ กวา
ทุกครั้ง โดยพระภิกษุจะเดินทางมารวมตัวฟงผลอยูในสวนแสงธรรม สวนฝายฆราวาสจะ
ใหมาชุมนุมเพื่อรอฟงผลที่หนาทําเนียบ 

เนื้อหามีแคนี้ครับ แตเขาแนบเทศนหลวงตาที่ถูกโจษวาเปนอาบัติปาราชิกไปดวย 
ผูเขียนไดกลาววา นับสามตอนตอจากนี้ไปจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ และจะเปน
คําตอบแกพทุธศาสนิกชนไดเปนอยางดีที่สุด จากกรณีที่พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวง
ตามหาบัว ญาณสัมปนโน เจาอาวาสวัดปาบานตาด จ.อุดรธานี ผูเปนพอแมครูบาอาจารย
พระกรรมฐานสายวัดปา(ธรรมยุต) กลาวในการแสดงพระธรรมเทศนาหลายครั้งวา ไดถูก
นายพลผูเปนใหญในสํานักงานพระพุทธศาสนาโจษอาบัติปาราชิกวา อวดอุตริมนสุธรรม 
ทานผูชมทั้งหลายพึงใชสติปญญาพิจารณาพิจารณาธรรมตอไปนี้ซึ่งแสดง ณ วัดปาบาน
ตาดเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 

คราวนี้ก็นับวาเปนประวัติศาสตรอันหนึ่งอีกเหมอืนกัน คือเทศนนี้ไมไดมีเฉพาะ
ประเทศไทยของเรานะ เวลานี้ออกเมืองนอก ทางอินเตอรเน็ตออกทั่วโลก อยางพูดเดี๋ยวนี้
เขาฟงอยูนูนนะ สหรัฐ เขากําหนดเวลาของเราที่จะพูดตอนเชา ทางนั้นเวลาเทาไรเขา
กําหนดของเราใหถูกตองแลวคอยฟง เราไปเทศนกรุงเทพก็เหมือนกัน ไปเทศนที่ไหนออก
ทั่วโลกๆ ตลอดเลย มันก็มีขบขันทีพู่ดใหลูกศิษยลูกหาฟง เรานี่เทศนสอนโลกมา ๕๔ ป 
ตั้งแตโนนแหละมา ตั้งแตหลังวัดดอยธรรมเจดียมาแลวนั้น ก็เปน ๕๔-๕๕ ปนี้มั้งทีเ่ทศน
มาโดยตลอด เบ้ืองตนก็เทศนสอนพระอยูในปาในเขา จากนั้นพระก็มากขึ้นๆ ประชาชนก็
เกี่ยวของมากขึ้น พอดีความจําเปนไดมาสรางวัดปาบานตาด เกี่ยวกับโยมแมไมสบาย 
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ไดมารักษาโยมแม เหตุที่จะสรางวัดขึ้นมา เราไมไดตัง้ใจจะสรางวัด แตโยมแมเปนเหตุ
เหมือนกัน 

โยมแมนี้รูสึกจะมีเกี่ยวโยงกันมาโดยลําดับ ตั้งแตเราอยูหวยทราย เราก็เปดอก
เสียเลย ทุกอยางเปดไปหมด มันนอกสมมตุิไปแลวธรรมชาตินี้ เราเอามาพูดในวงสมมุติ
ตางหาก จะปรับอาบัตินั้นอาบัตินี้อาบัติใด มันอยูพื้นในสมมุติ เขาใจไหม ธรรมชาตินั้นเลย
ไปหมดแลว ก็มาโดนเอาตรงนี้แหละ มหาภัยตรงกลางชาติไทยของเรานี้ มันกําลังขึ้น
ระบาดทุกแหงทุกหน เที่ยวหลอกเที่ยวลวงเที่ยวตมเที่ยวตุนทุกแหงทุกหน เขาขนของ
สมบัติเงินทองเขาสูคลังหลวงทั้งประเทศ พวกนีม้ันจะไมฟงเสียง แมทองคํากิโลหนึ่งก็ไม
เคยมาให บาทหนึ่งก็ไมเคยมาให ดอลลารหนึ่งดอลลก็ไมเคยให มีแตทําลายทาเดียว พวก
นี้ทําลายตลอดๆ เวลานี้กําลังกระจายทั่วทุกทิศทกุทาง พวกเราทั้งหลายใหจําเอาไวนะ 

ออกทั้งใบปงใบปลิว แมที่สุดไปเทศนที่ไหน มนัตั้งกองเปนภัยเขาไปกีดขวางที่นั่น
ที่นี่ทุกแหงทกุหน โหย หยาบที่สุดเลย หลังจากนั้นมาแลวก็มาสรุปความ ไปทีไ่หนมันก็ไม
สําเร็จ ตั้งกองตานทานกีดขวางเราที่ไหน ก็เหยียบไปๆ ตลอด พูดตรงๆ อยางน้ีแหละ มัน
ตั้งปอมสูตั้งแตเร่ิมแรกนะ สูที่ไหนเหยียบหัวไปเลยๆ ตลอด ถาเราสูงกวาก็เหยียบไปเลย 
ตลอดมาจนกระทั่งวันมอบทองคํา เราเอาปายไปติดที่โรงใหญๆ สวนอัมพร วันนั้นที่จะ
มอบ สมเด็จพระราชินีทานก็เสด็จวันนั้น เจาฟาหญิงก็เสด็จ เราไปติดไวประกาศใหคน
ทราบมันไปเอาลง ทางนีไ้ปวาใหแลวก็เอาขึ้นอีก ฟงซิมันไปกดีขวางขนาดนั้นละ พวกเปรต
พวกผีพวกยกัษพวกมาร พวกมหาภัยของชาติไทยเราอยูทั่วไป ใหพี่นองทัง้หลายซึ่งเปน
เจาของของสมบัติของคนไทยทั้งชาต ิใหพากันพินิจพิจารณาทุกคนๆ อยานอนใจ 

คําพูดของเรานี้ออกเปนธรรมลวนๆ วายังไงเปนอยางน้ัน เพราะฉะนั้นใครถาอยาก
ใหเมืองไทยของเราแนนหนามั่นคงถาวรตอไป ใหฟงเสียงธรรมนะ เราชวยชาติมานี้ตั้งแต
เราออกบวชเราไมเคยเปนภัยตอผูใดตลอดมา มีแตทําคุณประโยชน มิหนําซ้ําเวลาออก
เทศนาวาการทั่วประเทศไทย เราทําแตประโยชนทั่วโลกทั่วสงสาร คําพูดของเราจึงเปน
อรรถเปนธรรมลวนๆ เลย ไมมีคําวาตมตุน เชื่อถือไดตลอดมา จนกระทั่งโครงการตั้งขึ้นก็
สําเร็จมาตามความมุงหมายของเราทุกประการ นี่มันก็ตีมาตลอดๆ จนกระทั่งถึงวาระ
สุดทาย สุดทายของเราก็ผานไปไดอยางราบรื่นดีงามเรื่อยมา 

เวลานี้ไมมีจุดไหนแลวมันก็เอาจุดนี้แหละ วาหลวงตัวบัว นี่ไมใชผูนอยๆ นะ เปน 
พล.ต.ท.อดุม เจริญ ไปทํางานอยูในสํานักพุทธศาสนา เขาสงเขาไปทํางาน ตัวสําคัญตัว
มหาภัยของชาติของศาสนาสงเขาไปทํางาน มันก็สนุกเผาศาสนาละซีที่นี่ กอเร่ืองนั้นเรื่องนี้
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ขึ้นมาตั้งแตโนนจนกระทั่งมหาคะนิดสงคณิสสร ชําระลงไดๆ คราวนี้ขึ้นอยางใหญหลวง 
ตั้งผูอปุฏฐากสมเด็จพระสังฆราช นี่ก็ฟดกันเต็มเหนี่ยวเวลานี้ สุดทายก็มาเอาหลวงตาบัว 
คือผูใดที่เปนผูสําคัญอยูในแผนดินไทยที่จะชวยชาติไทย มนัจะไปเที่ยวหาตีไปหมด หายก
โทษยกกรณโจมตีทานั้นทานี ้

หลวงตาบัวก็กําลังถกูโจมตีอยางใหญหลวง วาหลวงตาบัวไปอยูในปาในเขา นี้เขา
ออกประกาศทางหนังสือพิมพดวยไมใชหรือ (ออกเปนหนังสือเวียนสั่งสํานักงานพุทธ
ศาสนาทุกจังหวัด) เออ ออกจากมหาภัยนี่ ผูที่ทํางานในสํานักพุทธศาสนานี้ออกมาโจมตี
เรา วาหลวงตาบัวอยูในปาในเขาเปนพระปา ออกมาประกาศวาสําเร็จพระอรหันต นี่อวด
อุตริมนุสธรรม เปนอาบัติปาราชิก บอกวาหลวงตาบัวเปนอาบัติปาราชิก ประกาศปางๆ 
เราก็อดคิดไมไดอดพดูไมไดนะ เราก็เลยพูดหยอกเลนกับลูกศิษยเรา หลวงตาบัวนี่ วาอยู
ในปาในเขาออกมาแลวอวดอุตริมนสุธรรม วาเปนอรหันต ปรับอาบัติปาราชิก ประกาศขอ
ที่หนึ่งนะ 

จบแคนี้ครับ ยังมีตอวันหลัง 

หลวงตา ยังมีตออกีนะยังไมจบ วันนี้เลยยังไมลงสุดขีดนะ กําลังขึ้น ใครก็คอยฟงบ้ังไฟ
กําลังขึ้น วันพรุงนี้ก็จะออกมา วันนี้เราก็สรุปเอาตามนี้เลย สรุปตามที่อานมาถึงแคนี้ เราก็
สรุปความเลย รวมทั้งหมดที่พวกนี้ตั้งตนทําลายชาติมาตั้งแตเร่ิมตั้งรัฐบาลทีแรก กอกรรม
กอเวรจองลางจองผลาญมาเรื่อยๆ ตั้งเร่ืองน้ันขึน้มาทําลาย ตั้งเร่ืองนี้ขึน้มาทําลายตลอด
มาจนกระทั่งถงึปจจุบันนี้ มีตั้งแตเร่ืองเลวรายที่จะทําลายทั้งชาติทั้งศาสนาโดยถายเดียว
เทานั้นไมมีอยางอื่น เราพิจารณาแลวโดยธรรม มีตั้งแตเร่ืองพิษเรื่องภัย เร่ืองมหาภัยตอ
ชาติตอพทุธศาสนา ซึ่งเกี่ยวโยงกันอยูในเมืองไทยของเรานี้ มีสองเลิศ เลิศพระพุทธศาสนา 
เลิศเมืองไทยของเรา ที่ชาวไทยของเราอุมชูและเทิดทูนกราบไหวบูชาตลอดมา นี้มันมา
ทําลายจุดนี้ๆ เวลานี้ นี่กําลังอานมาถึงน้ี 

ที่สุดก็วาหลวงตาบัวเปนปาราชิก นี่ก็จะคอยฟงตอไป หลวงตาบัวจะอธิบายเรื่อง
ปาราชิกของหลวงตาบัวนะ มันยังไมจบ นี้ยังเสียดายอยู อยากใหอานจบในวันนี้จะไดขึ้น
เวทีในวันนี้ ๕ โมงเย็นลงจากเวทีก็ลง ไมลงฟาดถึง ๖ ทุมกไ็ด ใหถอยไมมีถอย นี่ละมหา
ภัยของพี่นองทั้งหลาย เวลานี้เที่ยวเกลี้ยเที่ยวกลอมไปหมดทกุส่ิงทุกอยาง เพื่อจะทําลาย 
จะกลืนทั้งชาติทั้งศาสนา แลวมันจะเอาอะไรมาเปนใหญเปนโตก็ไมทราบแหละ เราทราบ
เพียงคราวๆ เราไมไดอานชัดเจน ไอจมูกโดงๆ เดงๆ นั่นละมันจะมาเปนพอเปนแมเปน
ปูยาตายายของมันมาเหยียบหัวมันแลว มันก็จะมาเหยียบหัวชาติศาสนาทั้งประเทศเรานี้ให
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ฉิบหายลมจมลงไป ดวยความจองกรรมจองเวรของมันนี้ละ จําเอาไวนะ นี่ตัวสําคัญอยู
เบ้ืองหลังของมัน เราทราบเพียงเทานี้เราก็เอามาพูดเพียงเทานี้ 

บรรดาผูที่มาเลาใหฟงน้ันเขาไมไดมาโกหก เราเชื่อตามคํานี้จึงมาพูดใหฟง 
เมืองไทยของเรานี้รูสึกลอแหลมตออนัตรายมากทีเดียว คิดดูอยางที่วาน่ีแหละ ประเทศ
ไทยเราอุตสาหขวนขวายหาสมบัติเงินทองเขามาสูคลังหลวงของตนทีก่ําลังจะลมจม เพราะ
พวกเปรตนี้ละมาทําลายใหลมจมนะ แลวมันก็ยังเที่ยวตีไปหมดๆ จนกระทั่งสุดทายดังที่วา
นี่ ที่เอาปายไปติดไวนั้นนะ มันก็ไปลากลง ทางนี้ก็ลากขึ้น ซัดกันอยูงั้น สุดทาย
ทูลกระหมอมทานมาเยี่ยม เอากันเลยเดี๋ยวนั้น ทูลทูลกระหมอมใหติดตอไปทางทีวีชอง ๕ 
เดี๋ยวนั้นเลย คือเร่ืองที่เปนเนื้อเปนหนังจริงๆ อยูในเรื่องราวทั้งหลายนั้น มันมีแตเร่ืองของ
เปรตของผีเขาแทรกๆ เขาเปนใหญเปนโตในนั้นหมด เร่ืองของเราจริงๆ ที่เปนสาระอัน
สําคัญของชาติและศาสนาของเมืองไทยเราไมปรากฏ เพราะฉะนั้นเราจึงตองตดิตอ
ทูลกระหมอมใหไปติดตอทางโนน โทรเดี๋ยวนั้นเลยนะ 

พอไดความวาอันนี้มันเต็มหมดแลวยังเหลือชองวางอันนี้ เอาชองวางน้ีมา จะออก
รายการตอทายกันไป คือเร่ืองของเราไมมีเลย เร่ืองที่สําคัญๆ ของทั้งชาติทั้งศาสนา ซึ่ง
เวลานั้นคนที่มาประชุมจํานวนเปนแสนๆ ละมัง นี้มีความหมายอะไร ความหมายอันสําคัญ
อยูที่หนังสือที่จะออกมาแถลงในเวลานั้นเทานั้น ส่ิงเหลานั้นคนเต็มโรงพิธไีมเห็นมี
ความหมายอะไร พูดใหมันตรงๆ ตามอรรถตามธรรมตามหัวใจของเราที่พิจารณาเต็ม
หัวใจนี่แลว ไมมีความหมาย ความหมายอันใหญหลวงอยูที่หนังสือแถลงอันนี้ ใหพี่นอง
ทั้งหลายทราบ เราพอไดความแลวก็เรียกใหคุณทองกอนขึน้มาเดี๋ยวนั้นเลย เอากันเดี๋ยว
นั้น จึงไดอานประกาศ ที่อุตสาหพยายามของพี่นองชาวไทยเราไดชวยกันมา ตั้งแตตน
จนถึงวาระนี้ อยูในหนังสือฉบับนี้หมดเลย 

 จึงไดออกอานใหพี่นองทัง้หลายทั้งปวงทราบทีเดียว แลวบรรดาพี่นองชาวไทยเรา
ทั้งนอกประเทศในประเทศ ตางทานตางอนุโมทนาสาธุการมาในเรื่องราวของเราที่เขาตาม
จุดหมายนี้ เร่ืองสาระนี้จึงไดออกใหพี่นองชาวไทยไดทราบ ไมเชนนั้นจะถูกพวกเปรตพวก
ผีมันปดไวหมดไมใหออก มีหลวงตาบัวเทานั้นโผลขึ้นกลางสนามรบนั่นเลย เห็นไหมมีไหม
ในประเทศไทยพระแบบหลวงตาบัว พระปาราชิกนี่ ขึ้นตรงกลางเลยอานใหพี่นองทั้งหลาย
ทราบ นี่ละเราไมเคยมีคําวากลาวากลัวกับสิ่งใดในโลกนี้ เราเทดิทูนเฉพาะอรรถเฉพาะ
ธรรม นี่ไดนําธรรมมาพิจารณาไดเต็มสัดเต็มสวนแลววาจะเปนประโยชนแกพี่นองชาวไทย
เราทั้งประเทศเขตแดนทั้งเมืองนอกเมืองใน เขาหาพุทธศาสนาของเรา  
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 เราจึงไดนําออกมาเทิดทนูใหพี่นองทัง้หลายทราบ ความอุตสาหพยายามของตนที่
เปนมายังไง ๆ ถึงวาระที่ไดมาประกาศอยูในที่ชุมนุมชนจํานวนมากนี้ ไดอานใหพี่นองชาว
ไทยเราทราบโดยทั่วถึงกัน สมเจตนามุงหมายของหลวงตาบัว ที่อุตสาหพยายาม
ตะเกียกตะกายเพื่อพี่นองชาวไทยเรามา พรอมกับพี่นองชาวไทยก็ตางทานตางอุตสาห
พยายามเต็มเม็ดเต็มหนวย แลวก็มาถึงจุดหมายที่จะนําออกแสดงในความจงรักภักดี 
ความรักชาติรักศาสนาและความเสียสละของตนดวยความพรอมเพรียงกนั แลวกลับจะไม
ออกมาเลยอยางน้ีเปนไปไมได เราจึงไดดงึออกมาทันที ใหพี่นองทัง้หลายไดทราบ นี่
เร่ืองราวเปนอยางน้ี  
 วันนั้นจึงไดอานในทามกลางคนจํานวนมาก ซึ่งไมมีความหมายอะไรละคนจํานวน
เหลานั้น มีทั้งขาศึกศตัรูเต็มอยูในวงงานนั้นใครจะทราบไดไหมละ แตที่อานนี้ไมมขีาศึก
ศัตรู รอยทั้งรอย พันทั้งพันเปอรเซ็นตไมมขีาศึกศัตรู มีแตคุณมหาคุณทั้งน้ัน เราจึงเอาอัน
นี้ออกอานใหประชาชนทั้งหลายทราบ โดยใหคุณทองกอนเปนผูแทนเปนผูนํา คุณทอง
กอนนี้พวกเปรตพวกผีนีค้อยทําลายตลอด โจมตีทุกแบบทุกฉบับ พอควรฆาก็ฆา ทั้งหลวง
ตาบัวดวย สองกษัตริยนี่ละ กษตัริยกอน กษัตริยหลวงตาบัว เขาใจไหม นี่ละถูกกีดถกูขวาง 
ถูกทําลาย พยายามที่จะทําลายทุกวิถีทางมา  
 วันนั้นใหคุณทองกอนขึ้นอาน เราเปนผูขึ้นเอง เอาตายไปดวยกันเพื่อชาติเพื่อ
ศาสนาของเราไมเปนไร หลวงตาบัวตายแบบนี้ไมเปนไรละ ตามธรรมดาก็จะตายอยูแลว 
จึงใหอานตามที่เราไดพิจารณาเรียบรอยแลวเต็มหัวใจเรา อานแลวก็ภาคภูมิใจมากระทั่ง
บัดนี้ ไมเห็นมีขอตองติอันใดในความดําริพินิจพิจารณาในใจของเราโดยอรรถโดยธรรม
แลว สมบูรณแบบทุกอยาง และสมความมุงมาดปรารถนาไดอานหนังสือนี้ออกใหพี่นอง
ทั้งหลายทราบทั่วหนากันแลว ทานทั้งหลายคงจะไดทราบทั่วถึงกันละมัง ออกทางทีวีนะ 
วันนี้ยุติเพียงเทานี้เสียกอนนะ ไมเอามาก วันหลังคอยตออกี พอเทานี้กอน 
 และการพูดก็ตองขออภัยจากบรรดาพี่นองทัง้หลายดวยนะ พูดหลงหนาหลงหลัง 
ไมเรียงลําดับลําดาของเนื้ออรรถเนื้อธรรมที่จะพดูนะ มันหลงหนาหลงหลัง พอพดูไปมัน
ตัดปุบหายเงียบ แลวก็มาพูดใหม ประโยคของเนื้ออรรถเนื้อธรรมหรือเนื้อความทั้งหลาย
จึงไมคอยตดิตอกัน กรุณาทราบตามนี้ก็แลวกัน แลวขออภัยดวยนะ มันหากเปนของมัน
เอง พูดไปหลงลืมไปดวย วกหนาเวียนหลังอยูนั่นละ 
 โยมอินโดฯ เมื่อคืนนี้หนูนั่งภาวนา ไมรูตัวเลย เหมือนไปไหนก็ไมรู 
 หลวงตา เวลาภาวนาแลวมันสงบเขาไปเลยเหรอ มันหายเงียบเหรอ 
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 โยมอินโดฯ หายเงียบ 
 หลวงตา อันนั้นละเรื่องวงสมมุติทัง้หลายที่เกี่ยวกับจิต ระโยงระยางรูกัน มัน
ถอนกระแสของตัวปุบเขามาในนี้แลว ปลอยไปทัง้หมด ไมมอีะไรเลย เรียกวาไมรูตัวกับสิ่ง
เหลานั้นแหละ แตธรรมชาติที่รูอันนี้พูดไมถูก ละเอียดขนาดนั้นละ พอพดูอยางน้ีเราเขาใจ 
เอาละถูกตอง 
 โยมอินโดฯ ไมงวงไมอะไร แตไมรู หายเงียบไปเลย 
 หลวงตา ทีนี้จากหายเงียบมาแลว หมดวาระของมันที่หายเงียบไปแลวนั้นมัน
แสดงอะไรขึน้มาอีกละ ถงึมารู 
 โยมอินโดฯ พอเลิกภาวนาแลวมาเลาใหหลวงตาฟง ไมรูวาไปไหน หายเงียบไป 
 หลวงตา ถาเราเทียบทางโลกที่เขาใจกันก็คือ เวลามันหลับสนิทนะ ไมฝนไม
อะไรเลย หายเงียบไปเลย มันไปไหนใครสงสัยกันไหม เวลามันหลับสนิทหายเงียบไปเลย
ใชไหมทุกคน เวลาจิตนี้เปนอยางน้ัน แตมันไมแฉลบอยางน้ี มันคลายกันอยางน้ัน แต
สําหรับผูที่ปฏิบัติอยางน้ีรูอยางน้ีมันก็ไมสงสัยกนั เหมือนเราตางคนตางนอนหลับสนิท พอ
ตื่นขึ้นมาจึงรูวา แหม เมื่อคืนนี้หลับสนิทดี คือหายเงียบไปเลย ไมมีลูกมีหลาน ไมมีเขามี
เรา ตัวตนของเราก็ไมม ี อดีตอนาคตไมมี เวลานั้นปลอยหมดขณะที่หลับสนิท นั่นละเปน
เวลาที่มีความสุขที่สุด อนันี้จิตของเราเมื่อเทียบกันก็เปนแบบนั้นละ เราเขาใจ 
 โยมอินโดฯ ไมผิดใชไหมคะ 
 หลวงตา ผิดไมผิดก็ดซูิ ไมใชคนบานี่ จะใหเรารับรองเราไมรับรอง เราจะ
คอยฟงความเคลื่อนไหนของผูภาวนามาเลาใหเราฟงเทานั้น เรายังไมไปยืนยัน จะคอย
พิจารณาจับดูอะไรผิดอะไรถูกเทานั้นเอง อันนี้ผิดหรือถูกกใ็หพิจารณาไปอยางน้ันละนะ 
เอาอยางน้ันกอน มียงัไงก็มาพูดกันอกีเราจะฟง เทานั้นแหละ  
 มีเทาไรไหลซึมมาเรื่อยทองคํา จดุที่วางอยูเปนคี่อยูเวลานี้ไดถงึสามรอยกวากิโล
แลวละ ยังขาดอยูหกรอยกวากิโลจะครบจํานวนหนึ่งพันกิโล แลวก็เปนหนึ่งตัน พอเปน
หนึ่งตันแลวก็เรียกวาคู เราก็มอบ เวลานี้ยังไมมอบ จะคอยไหลซึมเขามา ไมกาํหนด
กฎเกณฑวาชาวาเร็วอะไร แตก็ควรทราบวาเวลาพอสมควรคอืเชนไร คือที่เรายังไมตาย 
ใครจะทําจะบริจาคก็ใหทําเสีย เขาใจไหม เอาตรงจุดนี้ละ ทีนี้ใหพร 
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