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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

การแกทางดานภาวนาสําคัญมาก 
กอนจังหัน 

พระรูสึกวาเปล่ียนหนาเปลี่ยนตาเขามาเรื่อยๆ เขามาใหดู เวลาเขามานี้มาศึกษา
มาอบรมใหดู พระแปลกหนาเขามาเรื่อยๆ มาสวนมากมักจะเหยียบโดยไมมีเจตนา
แหละ มาเกงๆ กางๆ มันมีแหละ มันสลดสังเวชนะวงศาสนาและวงพระของเราใน
ประเทศไทย มีแตตัวเปงๆ ตัวทําลายศาสนาเวลานี้ ตัวเปงๆ อยูในกรุงเทพนั่นแหละ 
ตัวอื่นๆ เปงๆ ขางนอกนั้นก็มีเงียบๆ แทรกกันไปๆ ไอตัวใหญๆ ตัวเปงๆ นั่นละตัว
ทําลายศาสนา ทางฆราวาสก็ตัวเปงๆ เหมือนกัน มันทําลายทั้งชาติ ทัง้ศาสนาดวย พระ
ก็แบบเดียวกัน ตัวเปงๆ  

มันตั้งหนาเปนบากันทั้งเมืองไทยเรานี่พระเรานะ มันสลดสังเวชนะ แบบแผน
คัมภีรใบลานมีอยู เรียนมาดวยกัน พวกนี้ไมใชพวกไมไดเรียน สูงขนาดไหนกาวขึ้นสู
สมเด็จสมแด็ดอะไรก็ไมรูละ ทําลายทั้งน้ัน สุดทายเรียนไปเทาไรมาเปนบายศ บาลาภ 
เปนอยางน้ันนะ แหวกแนวออกไปแลวก็เหยียบศาสนา เหยียบหัวพระพุทธเจานั่น
แหละไมใชเหยียบใคร พวกนี้พวกเหยียบหัวพระพุทธเจา มนัไมฟงมันไมดูนะคัมภีรใบ
ลานที่เปนหลักเปนเกณฑของศาสดา และเปนองคแทนของศาสดา คือคัมภีรใบลานนี่
แหละสอน มันไมดูนะ มันหาดูตั้งแตพัดยศพัดแย็ดอะไรนี่นะ พระครูพระคัน สมุห 
ใบฎีกา ขึ้นเจาฟาเจาคุณ ขึ้นสมเด็จ พวกบาสมเด็จพวกนี้นะ 

นาอายเขาไหมละ ไอเราหัวโลนๆ ปนหาชื่อหาเสียง แทนที่จะปนเขาหาอรรถหา
ธรรมตามที่มาบวชในพุทธศาสนา กลับเขามาเหยียบหัวพระพุทธเจา เห็นชัดๆ พดูได
ชัดๆ อยางน้ีแหละ ผูเปนมันเปนอยางหนาดาน การพูดนี้ไมไดพูดแบบหนาดานนะ พูด
แบบอรรถแบบธรรม เอาอรรถเอาธรรมเขามากางเลย ใหหนาดานฟง มันไมไดฟงนะ
หนาดาน มันพิลึกจริงๆ มันนาทุเรศจริงๆ พุทธศาสนาของเราในเมืองไทยเวลานี้ยิ่ง
เลอะเทอะเขาไป ทางโลกก็แบบหนึ่ง ทางธรรมก็แบบหนึ่ง มีแตผูที่จะทําลายชาติ 
ศาสนา แลวลามไปถึงพระมหากษัตรยิ พวกเรานี้ละ 

ดูเอาตามเหลานี้ไมไดวาใครตอใครนะ ใครผิดใหแกตัวเอง ธรรมพระพุทธเจา
เปนธรรมแกตัวเอง ไมไดไปยกโทษคนนั้นคนนี้โดยเฉพาะ โดยไมมองดหัูวใจและการ
แสดงออกของตนซึ่งมีแตฟนแตไฟ มีแตความสกปรก ทุกคนใหดูหัวใจ ถาดูหัวใจแลว
จะเห็นมหาเหตุ กองฟนกองไฟ กองสวมกองถาน อยูในนั้นหมด เอาน้ําเขาไปชะลาง 
น้ําคือธรรม เอาธรรมมี สติธรรม ปญญาธรรม เขาไปจดจอดจูะเห็นความเลวราย ความ
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สกปรกของตัวเองแตละคนๆ แลวตางคนตางชาํระๆ ถาทําตามคําสอนพระพุทธเจา
แลวจะมีแตดีเร่ือยๆ คําวาดีไมเฟอ แตคําวาชั่วนี่เฟอทันที คนเดียวก็เฟอ ยิ่งผูใหญตวั
เปงๆ มาเปนคนเลวแลวเฟอที่สุดเลย เฟอความเลวนะ ขวางโลกขวางธรรมคือตัวนี้ละ 
ตัวเปงๆ มันนาทุเรศนะ 

พวกนี้มันพวกหนาดาน วาอะไรๆ มันไมสนใจ มันแหวกแนวเหยียบไป ทําทา
สํานวนโวหารไพเราะเพราะพริ้ง ล้ินแหลมนะ มันไมใชหมาฟงนะ มันคนฟง ผิดถกูชั่วดี
อะไรมันก็รูดวยกันๆ มาอวดฉลาดดวยความโงที่สุด กิเลสครอบหัวมัน วาอวดฉลาด 
ตัวโงที่สุด ตวัสกปรกที่สุดมาอวดตัววาสะอาดๆ เลวอยางน้ี กําลังปนอยูทุกแหงทกุหน 
ศาสนาผูปฏิบัติตั้งใจปฏบิัติดวยความเปนศีลเปนธรรมทานก็เลยเดือดรอน บางทีก็
ไดมาประชุมกันเพื่อชําระส่ิงเลวรายทั้งหลายนี่ เต็มอยูทั่วบานทั่วเมืองเปนไร ศาสนา
เลยกลายเปนมูตรเปนคูถไปหมดเลย 

วัดแตละวัดเปนวัดที่ไหน มันเปนสวม เขาใจไหมละ ส่ิงที่บรรจุอยูในสวมคือ
มูตรคือคูถ ความปฏิบัติพระเณรเหลวแหลกแหวกแนว ส่ิงที่เอามาประดับประดาอยูใน
นั้นก็มีแตพวกสวมพวกถาน มีแตพวกมูตรพวกคถูเอามาประดับสวมถานคือวัด ไปหาดู
ที่วัดทุกวันนี้ มันมีไหมตามแบบแผนพระพุทธเจาที่ทรงแสดงไว มันมีแตแบบแหวก
แนว พูดนี้เอามากางกันซิ ผูทํามันทําหนาดาน มันไมอายใคร ผูเทศนชําระสะสางไมใชผู
หนาดาน พูดตามหลักความจริง มันทุเรศๆ นะทุกวันนี้ 

พระเขามานี้ใหตั้งใจศึกษาอบรมนะ อยามาเกงๆ กางๆ ออกไปแลวก็ไปอวดมา
จากสํานักอาจารยมหาบัว ดูซิมันขายกันหมด มหาบัววิเศษวิโสอะไร พูดวอกๆ อยูนี่
วิเศษวิโสอะไร ใหพากันตั้งอกตั้งใจ ทุกอยางจิตใจใหยอมรับธรรมๆ ใครแสดงออกมา
ใหถือความถูกตองดีงามเปนหลักเกณฑ ไมวาผูใหญผูนอย ความถูกตองตามเหตตุาม
ผลนั้นแลคือธรรม ใหเคารพที่นั่น อายุพรรษา บวชเกาบวชแกบวชกอนบวชทีหลัง ก็
เหมือนลูกคนหัวป คนกลาง เร่ือยๆ ไป ตางคนดีแลวพอแมก็เบาใจ อันนี้ก็ตางคนตาง
ดี ไมวาอาวุโส ภันเต ยศถาบรรดาศักดิ์สูงขนาดไหนเทิดทูนธรรม นี่ละลูกของ
พระพุทธเจา เรียกวาศากยบุตร เปนลูกที่พระพทุธเจาทรงเบาพระทัย จําใหดีทุกคน 
เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

เจดียวัดอโศการามก็มารวมที่นี่ เราแบกภาระเดี๋ยวนี้เราพอใจ เพราะเหตุไร 
เพราะเราจะพยายามอาราธนาพระธาตุของครูบาอาจารยทั้งหลาย ที่เปนเพชรน้ําหน่ึงๆ 
มาประดิษฐานไวที่นั่น เราจะพยายามหาใหได เพราะฉะนั้นเราจึงพอใจที่จะสงเสริม
เร่ืองเจดีย พอใจถงึขนาดที่วา ไมใหหยุดชะงักงาน งานไมใหหยุด บอกเลย ใหทําไป
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เร่ือยๆ ขาดเหลือเทาไรเราจะพยายามชวยใหเต็มเหนี่ยว บอกงั้นเลย เพราะเจดียอันนี้
จะเปนจุดศูนยกลางแหงประเทศไทยของเราซึ่งมพีระธาตุ หรือวาเพชรน้ําหนึ่งๆ เขามา
ประดิษฐานอยูที่นั่น บรรดาลูกศิษยลูกหานับแตพอแมครูจารยมั่นลงมาจะเขาที่นั่นหมด 
เราจะพยายามหามาใหไดมาประดิษฐานไวที่นั่น คนมาจากที่ไหนๆ ก็จะไดเขากราบไหว
บูชา เรียกวาอัฐิธาตุของพระอรหันตในสมัยปจจุบันนั้นเปนจุดศูนยกลาง แหงสาวกสมัย
ปจจุบันขึ้นที่นั่น ธรรมไมมีตนมีปลาย เปน อกาลิโก เดนตลอดเวลาอกาลิโก ไมมีคําวา
ครึวาลาสมัย กาลนั้นกาลนี้ไมมี นั่นละอกาลิโก ไมมีกาลสถานที่เวล่ําเวลาอยูที่นั่น นี่เรา
ก็ไดพยายาม สําหรับเราเองสงไป ๙ ลาน แลวสงไปเร็วๆ นี้อีก ๓ ลาน นาจะเปน ๑๒ 
ลานเราสงไปๆ  

บอกไวเลยถาหากวาทางโนนขาด ถึงเวลาที่จะจายไมมีเงินจายใหบอกมา เราจะ
รีบโอนไปให เราก็ปฏิบัติตามนั้น ทางนั้นบอกมาเราก็รีบโอนไปเลยไมใหเสียเวลา งาน
บอกแลววาไมใหหยุด เอาตลอดเลย ถึงเวลาที่จะจายแลวถาเงินไมพอใหบอกมาทางนี้
เราวา ส่ังทานทองไวเรียบรอยแลว เราพอใจเทิดทูนครูบาอาจารยทั้งหลาย จะไปอยูที่
นั่นละ โห สมัยปจจุบันนี้ครูบาอาจารยที่ทานมรณภาพไปแลว อัฐิของทานกลายเปน
พระธาตุนอยเมื่อไร เงียบๆ  

ขอใหตั้งใจปฏิบัติเถอะ ธรรมพระพุทธเจาคือตลาดแหงมรรคผลนิพพาน ไมมี
เคลื่อนคลาดเลยคือตลาดแหงมรรคผลนิพพาน ไอที่วากาลสถานที่นั้นเปนเรื่องของ
กิเลสหลอก วาสมัยนั้นพระพุทธเจายังอยู มรรคผลนิพพานสมบูรณแบบ มาสมัยหลังๆ 
นี้ไมมีๆ มาถึงสมัยปจจบุันใครยอมรับเมื่อไรวามรรคผลนิพพานมี มีแตลบลางไปหมด 
ส่ิงที่มีในหัวใจมันคือนรกอเวจี อยูในหัวใจพวกนี้ พวกที่เหยียบย่ําทําลายมรรคผล
นิพพานที่พระองคไดประทานไวเรียบรอยแลวนี้ สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว พวก
ที่ลบลางมีมาก การลบลางอันนี้คือเปดทางลงนรกๆ ไมไดเปดทางไปหาความดีงาม ไป
สวรรค นิพพาน พวกนี้เปดทางลงนรก ปดทางไปสวรรคนิพพาน 

ผูที่สรางคุณงามความดีทั้งหลาย คือเปดทางเพือ่สวรรคนิพพาน ใหถึงความพน
ทุกข ธรรมของศาสดาไมมีแงใดแมนดิหนึ่ง ที่จะสัง่สอนสัตวโลกไปในทางลมจม ไมมี มี
แตฉุดขึ้นๆ แลวผูที่ปฏิบัติตามพระองคก็ขึ้นตลอดๆ ขอใหปฏิบัติ แนวทางที่ทรงสั่ง
สอนไวแลวนั้น ครั้นนานมาผูจดจํามาลบเลือน การแนะนําส่ังสอนเฉพาะอยางยิ่งจิตต
ภาวนา สอนกันไมคอยราบร่ืนนะ สอนทางดานจิตตภาวนาตองเอาผลที่ประจักษกับ
ตัวเองสอน อันนี้แมนยําๆ เอามาจากตํารามันรองลําดับกันลงไปกับที่เรารูในใจ รูในใจ
แลวไมมีสะทกสะทานหวั่นไหว ไมมีสงสัย ออกแนๆ ดังพระพุทธเจาออกจากพระทัย
พระองคสอนโลก เปน สวากขาตธรรม ทั้งน้ัน 
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นี้ออกจากรปูใดรายใดก็ตาม ถาเปนความบริสุทธิ์หลุดพนเต็มเหนี่ยวแลว ออก
ไดเต็มกําลังวาสนาของตนๆ ไมผิดเพี้ยน เฉพาะการภาวนารูสึกจะลําบากอยู ผูที่
บําเพ็ญภาวนาก็เปนทางไมเคยเดิน ส่ิงไมเคยรู จึงไมทราบจะจับตรงไหนจะยึดตรงไหน 
มันเปนเรื่องสงสัยในใจ ผูสอนก็ไมทราบวาสอนถูกตองแนนอนอยางไรบาง นั่นซีสําคัญ 
ถาผูสอนทรงมรรคทรงผลมาเรียบรอยแลว ยกตัวอยางเชนหลวงปูมั่น แนวเลยเชียว นี่
ละสาวกของพระพุทธเจาโดยแท สอนแนวๆ เลย 

เรากราบทานจนสุดหัวใจ ไดพูดอยูไมเลิกไมแลว คือไมมีคําวาจืดจางสําหรับ
หัวใจเรากับพอแมครูจารยมั่น ไมมีคําวาจืดจางเลย เราระลึกยอนไปถึงที่ทานใหโอวาท
เรา กระตุกเปนลําดับ แมนยําหมด นี่ละสําคัญ อยางที่เราเขาจิตเปนสมาธิไดทานก็
พอใจ นั่งหามรุงหามค่ํา เอาความแปลกประหลาดในตัวเองนั้นมาเลาถวายทาน โอย 
ทานสอนเต็มเหนี่ยวนะ ขึ้นอยางเด็ดเลย นั่นทานพอใจ ที่ทานสั่งสอนมาผลไดเร่ิม
ปรากฏแลวกับผูปฏิบัติความหมายวางั้น 

เวลาธรรมดาขึ้นไปเหมือนผาพับไว บรรดาลูกศิษยลูกหาขึ้นไปหาครูหาอาจารย 
เปนเหมือนผาพับไว เรียบนะ เวลามันเปนขึ้นในหัวใจเรา เฉพาะที่เดนที่สุดคือนั่งตลอด
รุง ฟดกับฟนกับไฟที่เผาอยางที่วาไฟไหมหัวตอ ฟาดอันนี้ขาดสะบั้นลงไปแลวจิตจา
ขึ้นมา ซึ่งไมเคยคาดเคยคิด อัศจรรยเกินคาดเกินหมาย นั่นละที่วามันจะตายมันไมตาย 
สูกันไมถอย ดูไฟคือความทุกขทัง้หลายนี่มันเผาเราเหมือนกับไฟไหมหัวตอ เรานั่งอยู
เหมือนหัวตอ ทุกขเวทนาทั้งหลายเต็มเหมือนไฟไหมหัวตอ แตสติปญญาดับไฟมันดับ
อยูภายใน 

ทุกขมากเทาไรๆ สติปญญายิ่งหมุนตลอดเลย จะทุกขทนเฉยๆ ใชไมได ทุกข
ตองทุกขดวยพิจารณาดวยสติปญญา นี่ละมันแกกันตรงนี้เห็นชัดๆ เหมือนไฟไหมหัว
ตอทกุขเวทนาเผาเรา ทางสติปญญาพิจารณาแยกธาตุแยกขนัธ แยกตลอดเวลา สุดทาย
ลงจุดได ผงึลงเลย นั่น อันนี้ดับพรึบหมด นั่นเห็นไหมทั้งๆ ที่เปนไฟไหมเปลวจรดเมฆ 
น้ําดับไฟคือสติปญญาธรรมฟาดลงไปดับพรึบเลย นั่นละไดของอัศจรรย เราพูดตรงๆ 
เลยวาไดทุกคืนที่นั่งตลอดรุงๆ เกาคืนสิบคืน แตไมไดติดกัน เวนสองคืนบาง สามคืน
บาง นั่งตลอดรุง นั่งทีไรไดความอัศจรรยทุกทีๆ  

เราไดคิดเมื่อไร มีแตเพลินไปเลาถวายทาน ทีแรกทานก็ชม ชมหมาตัวนี้ พูดให
มันชัดๆ อยางน้ีนี่ภาษาธรรม ไมไดหยาบไดโลน พูดใหถงึใหมีน้ําหนัก หมายเอา
น้ําหนักตางหากนะ โลกสงสารเขาวาหยาบวาโลนวาอะไรไป นี่เร่ืองของกเิลสปองกันตัว
ไมใหวาหยาบโลน ตัวมันหยาบโลนที่สุด ธรรมทานสะอาดที่สุดชะลางไป มันหาวาพูด
หยาบโลน ทานใสเปรี้ยงๆ เวลาขึ้นไปหาทานกิริยามารยาทก็เรียบๆ บทเวลาเลาธรรมะ
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ถวายทานนี่ขึ้นผึงเลย คืออยากเลาถวายทานไมใชอะไรนะ กําลังของใจที่เปน เลาเต็ม
เม็ดเต็มหนวย ดูลักษณะทานก็สนุกดู เอย ไอนี่บามันขึ้นแลว ทานคงวางั้น บามันขึ้น
หมายความวามันไดหลักแลว นั่น กิริยามารยาทไมเปนอยางเดิมนะ ทานก็นั่งฟงหมา
มันเลนลวดลาย 

นี่เราพูดใหถึงใจ เพราะทานจอมปราชญนี่ เรานี้จอมโง ขึน้ไปใสเปรี้ยงๆ ไม
สะทกสะทาน แตกอนมนัเปนไดเมื่อไร เวลาเปนขึ้นผึงๆๆ ทานก็นั่งน่ิง นิ่งคือทานฟง
ทุกกทิุกกีนะนั่น วิธีการพิจารณาพิจารณายังไงๆ ทานฟงละเอียดลออ จนกระทั่งถงึมัน
ลงตัวไดแลวผึงลงเลย นี่ทานก็ทราบหมด พอจบลงก็หมอบนิ่งคอยฟงทาน ทานก็ขึ้น
ผางทันที นี่หมายถึงคืนแรก ขึ้นเต็มเหนี่ยว เอาละที่นี่ไดหลักแลว เอา ฟาดมันลงไป
อยาถอย ทานวางั้น เราน้ีก็ยิ่งเหมือนยุหมา มันมีกําลังมันจะเหาจะหอน ใบไมรวงลงมา
นึกวาคูตอสู เหาวอกๆ ทั้งจะกัดจะเหา ประสาใบไม เขาใจไหม หมาตัวนั้นมันได
กําลังใจ เห็นอะไรมีแตจะเหาจะกัดไมมีคําวาถอย 

เอาๆ เลยที่นี่ไดหลักแลว อัตภาพนี้มันตายหนเดียวเทานั้น มันไมไดตายถึง ๕ 
หนแหละ เอาใหหนัก ทางนี้ก็ยิ่งขึ้นใหญ หมาตัวนี้ พอเจาของยุเทานั้นขึ้นเลย ทั้งจะเหา
จะกัด นี่คืนแรกนะ คืนสองคืนสามไปทานก็ชมเบาลงๆ พอหลายคืนเขาไปทานนิ่งฟง
ธรรมดา เรานี่ขึ้นผึงๆ แบบบานั่นแหละ แตทานเงียบ นั่นทานพิจารณาเรื่องของเรา
รอบไปหมดแลวนั่น พอวันที่ทานจะเอา พอขึ้นไปกราบ นายสารถีฝกมา ขึ้นเลย ถามา
ตัวใดมันคึกมันคะนองผาดโผนโจนทะยานมาก เขาจะฝกกันอยางหนักทีเดียว ทรมาน
อยางหนัก ไมควรกินหญาไมใหกิน ไมควรกินน้ําไมใหกิน แตการฝกทรมานนี้หนัก
ตลอด นี่ในบาลีเราก็เห็นแลว ทานวาปบเราเขาใจทันทีเราก็เรียนมาแลว 

เวลามันหายพยศลงไป การฝกทรมานของเขาก็ลดลง ลดลงตามสวนของมาที่
ลดพยศลง ถามาใชการใชงานไดแลวไมพยศ เขาก็ใชการใชงานธรรมดา เขาไมไดฝก
ทรมานอยางน้ัน ทานพูดเทานั้นเราเขาใจทันทีเลย แตมันยังมีอีกอันหนึ่ง เสียดายอยู
อันหนึ่ง ทานไมยอนมา ไอหมาตัวนี้มันฝกยังไงมันจึงไมรูจักประมาณ ความหมายวางั้น 
มีแตขนาบลงๆ ขนาบลงไปเรื่อย ความหมายวางั้นแตทานไมพูด เราเขาใจแลว ทานก็
เขาใจวาเราเขาใจแลว ตั้งแตบัดนั้นมาเราก็ไมเคยนั่งตลอดรุงอีกเลย ยอมรับ 

จิตของเราก็เปนอยางน้ันจริงๆ อยางที่วาเมื่อมันลดพยศลงๆ ก็ใชงานธรรมดา 
อันนี้ความเพียรก็หนักธรรมดาไมผาดโผนโจนทะยาน ความหมายวางั้น ตั้งแตนั้นมาเรา
ก็ไมนั่งตลอดรุง นี่เรียกวาลงแลว เวลามันเขาติดสมาธิก็เอาอีกแหละ จับทุกจุดนะเรา 
อันนี้ทานเตือนอยางน้ีเราก็ยอมรับทันที เราไมไดทําผาดโผนโจนทะยานอยางน้ันอีก แต
ความเพียรก็หนักไปธรรมดา ทีนี้พอจิตเปนสมาธิเหมือนหินนะ จิตที่เปนสมาธิเต็มภูมิ
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แลวเหมือนหิน นั่งนี้อยูไหนอยูไดทั้งวันก็ไดไมมีอะไรมาเปนอารมณ มีแตเอกจิตเอก
ธรรมอันเดียว นิ่งแนวอยูนั้น อยูทั้งวันก็ได อยูที่ไหนเปนอยางน้ัน มันก็ติดละซิ ไม
สนใจกับเรื่องปญญาวาเปนยังไง สุดทายก็จะเอาสมาธิที่แนนหนามั่นคงวาจะเปน
นิพพาน มันบอกวานี่ละจะเปนนิพพาน อยูในใจนะ มันก็เนนลงจุดนั้น มันก็เปนสมาธิ
อยูอยางน้ันไมเปนนิพพานใหซิ 

ทานก็ถามเรื่อย พอจิตไดหลักไดเกณฑแลวถาม นานๆ ทานถามทีหนึ่ง เปนไง
ทานมหาจิตสบายดีเหรอ ทางนี้ตอบทันที จิตสบายดีอยู ทานก็นิ่งเฉยไป ไมรูวาทานจะ
ฟาดเราเมื่อไร เปนอยางนั้นละ เพราะคนหนึ่งเหนือแลวมองเห็นหมดนี่ ถาม เปนยังไง
ทานมหาจิตนะ บางทีวาเปนยังไง เทานั้นก็รูแลว จิตสบายดีอยู สงบดอียู ทานก็นิง่ไป 
ถึงคราวทานจะเอา เปนยังไงทานมหาจิตนะ สบายดีอยู ทานจะนอนตายอยูนั้นเหรอ ขึ้น
เลยละที่นี่ เห็นไหมละ เปลี่ยนหมดนะ ลักษณะทาทีนี้เปลี่ยนหมด เหมือนยักษเหมอืนผี 
ทานจะนอนตายอยูในสมาธิเหรอ เหมือนหมูขึน้เขียง ทานรูไหมวาสุขในสมาธิเทากับ
เนื้อติดฟน เนื้อติดฟนมคีวามสุขยังไงบาง นี้เร่ืองสมาธิก็เหมือนเนื้อติดฟน สุขในสมาธิ
เปนเหมือนเนื้อติดฟน ทานรูไหมๆ ย้ําเขามาเรื่อยๆ 

จนกระทั่งถงึวา ทานยกวา สมาธิทั้งแทงเปนสมุทยัทั้งแทง ทานยกทิ้งหมดเลย
สมาธิ ไมมีเหลือเลย ใหเราคิดเอา ความหมาย ทางนี้ก็ขึ้นมาเลย ถาวาสมาธิเปนสมุทัย
แลว สัมมาสมาธิในมรรค ๘ จะใหเดินที่ไหน สมาธิพระพุทธเจากับสมาธิหมูขึ้นเขียงมัน
ตางกัน ซัดหนักเขาไปเรื่อย ทานรูเร่ืองสมาธิ รูการเขาการออก ทานไมเปนหมูขึ้นเขียง
อยางน้ีวางั้น ลงนะ ออกจากนั้นเพราะมันพอแลวนี่ พอออกจากดานสมาธินี้ นี่ก็เพราะ
ทานไลออกจากสมาธิ เราก็ไมลืมจุดนี้ มันติดแลวนั่น จะเอาสมาธิเปนนิพพานเลย จอ
อยูงั้น เพลินทั้งวันทั้งคืน 

บทเวลาทานจะเอา ทานจะตายอยูในสมาธินั่นเหรอ ซัดเขาไปก็อยางวานั่นละ 
ยกสมาธิวาเปนสมุทัยทั้งแทง ทางนี้กเ็ถียงทาน สัมมาสมาธิจะใหเดินที่ไหน สัมมาสมาธิ
ไมไดเปนสมาธิหมูขึ้นเขียงแบบทานนี่นะ ทานก็ชี้แจงเรื่องสมาธิของพระพุทธเจา ลง 
พอออกจากนั้นก็ออกทางดานปญญา โอย พอออกมันรวดเร็วนะ เพราะสมาธิพอตัว 
คือจิตอิม่อารมณภายนอกทั้งหมดแลว พอสอนใหเปนปญญาอยางน้ันมันก็ไปทํางาน
ตามหนาที่ เพราะมันอิ่มอารมณขางนอก มันไมแยงไปคิดขางนอก เพราะฉะนั้นถึงวา
เมื่อจิตสงบ สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา ปญญาที่มีสมาธิหนุน
แลวยอมเดินไดคลองตวั แปลเปนภาษาปฏิบัต ิ

พอออกทางปญญามันกพ็ุงของมันละที่นี่ ก็มันพอแลว พอออกทางดานปญญาก็ 
เอะ ชอบกลๆ เร่ือย มันกระจายออกไปเรื่อยๆ ทีนี้จิตเพลินทางปญญาเลยลืมหลับลืม
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นอนละที่นี่ กลับมาตําหนิสมาธิ เออ สมาธินี่มันนอนตายอยูเฉยๆ อยางพอแมครูจารย
วา สมาธิไมไดแกกิเลส เปนแตเพียงวาตีกิเลสใหรวมตัวเขามาเฉยๆ ปญญาตางหากแก
กิเลส ทีนี้มันก็เพลินทางปญญา ฟาดเสียกลางคืนไมนอนทั้งคืนก็มี มันนอนไมหลับ จิต
มันหมุนของมันอยูตลอดเวลา กลางวันยังจะไมหลับอีก คนเลยจะตาย ตกลงก็เลย
บังคับเขาสมาธิ 

เวลามันเปนมากๆ ก็ไปกราบเรียนทาน ที่พอแมครูจารยใหออกทางดานปญญา
มันออกแลวนะที่นี่ มันออกยังไงทานถาม มันไมไดนอนทั้งวันทั้งคืนตลอดไปเลย นั่นละ
มันหลงสังขาร นั่นเอาแลวนะ ถาไมพิจารณามันก็ไมรูเราตอบขึ้นมาอีก นั่นละบาหลง
สังขาร ย้ําเขาอีก ทีนี้ไมเถียงละ ฟง มันคงจะถกูของทาน แตความหมุนหมุนไมถอยนะ 
ทีนี้เวลามันจะตายจริงๆ หักเขามาสูสมาธิ มันไมอยากเขาสมาธิ คือมันเพลินทางดาน
ปญญาเหนือสมาธิเปนไหนๆ แตกอนวาสมาธิจะเปนนิพพาน พอกาวออกทางดาน
ปญญาก็มาตาํหนิสมาธิวามันนอนตายอยูเฉยๆ ออกทางดานปญญาก็ออกเตลิดเปดเปง 
ไปเลาถวายทาน พอเลาถวายทานแลวทานก็บอก นั่นละมันหลงสังขาร ทางนี้ก็ตอบอกี 
ถาไมพิจารณามันก็ไมรู นั้นละบาหลงสังขารเขาอีก 

คือพูดกับเราทานจะไมแยกแยะนะ ทานโยนทั้งดุนใหไปจาระไนเอง ทานทํา
อยางน้ันกับเรา ทีนี้พอมนัจะตายจริงๆ ก็ยอนเขามาสูสมาธิ มันไมอยากเขานะ สุดทาย
เอาพุทโธเปนคําบริกรรม ใหสติอยูกับพุทโธ พทุโธๆๆ ถี่ยบิ จิตก็แนวๆ รวมลงสมาธิ
อยางเดิม กม็ันเกงอยูแลวสมาธิ แตเวลาปญญาเหนือมันมันเลยไมอยากเขาสมาธิ เลย
เห็นสมาธิเปนขาศึกไปแลวไมอยากเขา พอจติเขาสูสมาธิแลวทีนี้เหมือนถอดเสี้ยนถอด
หนาม งานการที่ยุงตลอดเวลาดวยทางดานปญญานั้นสงบตัวลงมาอยูสมาธิ จิตแนวอยู
นั้น เหมือนถอดเสี้ยนถอดหนาม แลวไดกําลังวังชาเต็มเหนี่ยว ถึงอยางนั้นก็ยังตองได
บังคับเอาไว ไมยอมงายๆ พอปลอยเทานั้นมันจะผึงทางดานปญญา เพราะทางโนนรอ
อยูแลว ขาศึกยืนจังกาคอยอยู พอทางน้ีออกก็ใสกันปงเลย พุงๆ 

จิตพอไดกําลังจากสมาธิแลวพิจารณาทางดานปญญา ก็เหมือนกับมดีเลมนั้น 
ไมทอนนั้น คนๆ เกานั่นละ ฟนนี้ขาดสะบั้นไปเลย เพราะมีดไดลับหินแลว คนก็มีกําลัง
วังชาแลว ไมทอนนั้นก็ขาดสะบั้นไปเลย นี่ละเร่ืองที่วาเวลาพักสมาธิใหพกั อยาไปหวง
ทางดานปญญา เปนปฏิปทาที่ถกูตอง ทานนํามาสอนเราแตทานไมไดจาระไน ทานเอา
แตเนื้อๆ เขามาใสปวะๆ ใหเราแจงเองๆ ยอมรับทานตลอด ก็เปนอยางนี้ตลอดไปเลย 
คือเขาสมาธิมันไมยอมเขา ดานปญญามันมีกําลังมากกวา จงึตองบังคับดวยพุทโธ เอา
พุทโธๆๆ บังคับ ใหสติจับอยูนี้ ใหมันลงจุดเดียว แลวก็รวมเปนสมาธิแนนปง ทีนี้จิตใจ
เหมือนถอดเสี้ยนถอดหนาม สบายเต็มเหนี่ยวแลว พอไดกําลังเต็มที่แลวคอยออก 



 ๘

มันจะออกอยูตลอดเวลานะ ถึงขนาดนั้นก็ยังจะออก แตบังคบั พอปลอยนี้ก็ผึง
เลยทางดานปญญา มกีําลังมากนะ จิตที่ไดเปนสมาธิแลวออกทางดานปญญามีกาํลัง
มาก รวดเร็วทุกอยาง เหมือนมีดทีค่ม นี่ละเรื่อยไป นั่นทานก็สอน มันหลงสังขาร บา
หลงสังขาร คือสังขารนี้แตกอนเราไมไดคิด สังขารนี้เวลาพอดิบพอดีอยูสังขารเปน
มรรค เปนฝายแกกิเลส ทีนี้เวลามันหนักเขาๆ สังขารมีสมุทยัแทรกแลว นั่นทานวาหลง
สังขาร สังขารนี้จะเปนสมุทัย เปนกิเลส มารูทีหลังนะ จากน้ันก็กาวเรื่อยๆ เปนอยางน้ี
ตลอดไป ที่พอแมครูจารยสอนไมมีผิดเลย ที่วามันหลงสังขารคือมันเลยเถิด เดิน
ทางดานปญญาก็เลยเถิดไปเสีย ทีนี้พอหักเขามาสูสมาธิก็ถูกตองแลวที่นี่ พอไดกําลัง
ออกอีกๆ เวลามันเหนื่อยในหัวอกนี่ เขาสมาธิ ไดกําลังแลวออกๆ อยางน้ัน 

เราไมลืมพอแมครูจารยมั่นสอนจุดไหนไมผิดเลย ตั้งแตหมูขึ้นเขียง ทางดาน
ปญญามันคิดไมออกเลยนะ บทเวลาออกทางดานปญญามันก็มาตําหนิสมาธิ เปนอยาง
นั้นนะ เราจึงไมลืมพอแมครูจารยมั่นแหม สุดยอดเลย เราบูชาทานหมดชีวิตจิตใจกับ
พอแมครูจารยมั่น คือจุดไหนๆ มีแตทานลากออกๆ มันตดินะ นี่ละการมีครูมีอาจารย
แนะนําส่ังสอนที่ถกูตองแลวไปรวดเรว็ ไมคอยผิดพลาด นักภาวนาเราไมคอยมีครูมี
อาจารยสอนมันผิดๆ พลาดๆ รวนๆ เรๆ เลยไมไดหลักเกณฑ ถามีผูแนะนําที่ถูกตอง
ดีงามไปพุงๆ เลย เราเอาตัวเรานี้เปนสักขีพยานเลยกับพอแมครูจารยมั่น เวลาเถียง
ทานก็เถียงเต็มเหนี่ยว แตเถียง จอมโงกับจอมปราชญมันผิดกัน จอมปราชญใสผาง
เดียวลมระนาวเลย ความสงสัยของเราลมไปหมดเลย เปนอยางนั้น 

นักภาวนาของเราถามีครูมีอาจารยคอยแนะ จะไปไดอยางรวดเร็ว เพราะทานรู
หมดนี่ตรงไหนๆ ขัดตรงไหนทานรูหมด ไอเราไมรู สุมสี่สุมหาตอยดะ ตอยวาจะตอย
คนฟาดไปตอยตนเสาก็มี กําปนแตกเพราะตอยตนเสา นี่ละคือไมเขาใจ ตอยนึกวาตอย
คนฟาดตนเสาเขา ใชไมได ทีนี้มีครอูาจารยสอนมันจะแนวๆ ถูกตองๆ ผานไดรวดเร็ว
ไมเสียเวล่ําเวลา เพราะฉะนั้นครูอาจารยสอนทางดานจิตตภาวนานี่สําคัญมากนะ เราจะ
ไปเอาคัมภีรมาโยนใสกันไมได เหมอืนหมอเถื่อนกับหมอปริญญาเขา หมอเถื่อนใคร
เปนอะไรๆ เอายาทั้งตูทัง้หีบโยนตูมใสเลย คนไขเลยตาย แตหมอปริญญาเขาฟงเสียง
คนไขเปนยังไงๆ เลาใหฟงแลว เขาไปหยิบยามา ควรฉีดก็ฉีด ควรใหยาก็ให เทานั้นไม
มาก ยาในตูในหีบจําเปนเฉพาะนี้ เอาเฉพาะจําเปนออกมา ธรรมมีมากแตที่ไหนที่
จําเปนที่จะแกกิเลสไดเหมาะสมๆ ผูปฏิบตัิแลวเขาใจหมดแลว ถอดออกมาๆ สอน มัน
ก็พุงซิ พากนัจําเอานะ 

เวลาทานจะตายทานยังพูดเราไมลืม พูดชี้นิ้วดวย เอา ใครจะตั้งอกตัง้ใจภาวนา
ใหตั้งใจนะ พูดอยางเด็ด มีอะไรเอาถามมา ภิกษุเฒาจะแก การภาวนาสําคัญมากนะ ไม
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มีใครแกไดอยางงายๆ นี่เวลาภิกษุเฒายังมีชีวิต เอาใครขัดของตรงไหนการภาวนาให
ถามมาเราจะแก นั่นทานบอก นี่อายุเราไมนานนะไมเลย ๘๐ นั่นบอก บอกไวชัดเจนมา
ตลอด อายุ ๘๐ บางทีนับนิ้วดวย นับขอมือดวย เวลานี้อายุเทานั้นๆ พอไปถึง ๘๐ นั่น
เห็นไหมมันนานเหรอ ยังพากันนอนใจอยูเหรอ พระเณรก็ตื่นเตนละซิทําความพาก
ความเพียร พอถงึนั่นปบ เร่ิมไขเทานั้นนะ เร่ิมไมสบาย เออ นี่ผมเริ่มปวยแลวนะ เรา
สรุปเลยวา ปวยคราวนี้จะไมมียาอะไรรักษาเลย นี้เปนครั้งสุดทายแหงการปวยของเรา 
นี่กาวเขา ๘๐ นะ 

ทานบอกเลย เอายาเทวดามาใสก็ไมมีความหมาย มีแตจะตายทาเดียว แตมัน
ไมตายงายนะ โรคนี้เปนโรคทรมาน เขาเรียกวาโรคคนแก ทานวาเราไมลืมนะ แลวก็
คอยเปนคอยไป ๘ เดือน ตั้งแตเร่ิมปวยมา ๘ เดือนทานจึงไดส้ิน เราไมลืมนะ นี่ละ
ทานพูดแมนยําไหมละ บอกไมเลย ๘๐ บอกมาเรื่อยๆ บางทีนับขอมือ นีเ่ทานั้นๆ พอ
ถึง ๘๐ แนะ มันยืดยาวไหมละพอจะมานอนใจอยูเหรอผูมาศึกษาอบรม มันก็เตือนใจซิ
ใหไดเรงความพากเพียร การภาวนาสําคัญนะ การแกทางดานภาวนาสําคัญมาก ใหพา
กันตั้งอกตัง้ใจปฏิบัติ เปนยังไงเอาเปน เราจะพิจารณาตาม มีเทานั้นละวันนี้ เอาละ 

โยม กราบขออนุญาตเจาคะ คือลูกอยากจะขอถามธรรมะถวายพอแมครู
อาจารย เพราะวาส่ิงที่ลูกปฏิบัติมา บางครั้งมีความรูสึกวาเหมือนกับเราบาหรือเปลา
อะไรอยางงัน้ บางครั้งสงสัยตัวเองวาตัวเองบาหรือเปลา ส่ิงที่ลูกปฏิบัตบิางครั้งมันไปรู
เห็นในส่ิงที่วา เปนพวกกายทิพยพวกเปรตพวกผีอะไรพวกนี้มากนะคะ บางครั้งก็เห็น
พวกเทพพวกเทวดา เขาจะมาอนุโมทนากับเราเวลาที่วามีบุญมีงานอะไรตางๆ หรือ
ขณะที่เราปฏิบัติภาวนา จิตเราไดรูธรรมเห็นธรรมของพระพุทธเจา พวกเทพพวก
เทวดาอะไรนี้ เขาก็จะมาอนุโมทนากับเราเจาคะ แลวในขณะที่เขามา เขาจะมาแบบ
เยอะมากเลย มองขึน้ไปบนทองฟาเขาจะเต็มเอี้ยดไปหมดเลยเจาคะ แลวเสียง
อนุโมทนาของเขาจะดังสะทานไปหมดเลย แตขางลางเราน้ีจะไมมีใครไดยินเลย ทั้งๆ 
ที่วาเสียงเขานี้ดังมากเจาคะ 

และในบางครั้งหนูอยูที่กฏุิเขาก็มา ขอสวนบุญบาง พวกเปรตพวกผีกม็ ี พวก
เบ้ืองบนเบื้องลางก็มี แลวก็จะเปนแบบภพนอยภพใหญอยางงั้นเจาคะ ภพใหญนี้ก็เปน
เปรียบเสมือนเปนระดับจังหวัด ภพนอยนี้ก็จะเปรียบเสมือนระดับตําบล มากันเต็มเลย
เจาคะ แลวหนูก็แผเมตตาใหเขา และอุทิศสวนบุญใหกับเขา พออทุิศสวนบุญใหกับเขา
แลวลูกมีความรูสึกวาเขาเย็นไปหมดเลย เหมือนกับวาเราไดน้ําฝนจากบนฟามา แลวก็
ทําใหอากาศขณะที่รอนๆ เย็นลง เปนลักษณะเหมือนกันนะคะ หนูเลยรูสึกวาการอุทิศ
สวนบุญกุศล 
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หลวงตา เอาละเขาใจแลว เราก็เคยพูดอยูมิใชเหรอ ผูที่ทานสรางความดีเทว
บุตรเทวดาอินทรพรหมอนุโมทนาสาธุการเต็มทองฟาพื้นดินวาไง ไอผูตําหนิมันเหา
ฟอๆ กม็ันเหาไป พวกเทพทัง้หลายผูเปนคนดีเขาอนุโมทนาเต็มทองฟามหาสมุทรเคย
พูดไมใชเหรอ เอาละเทานั้นพอ อันนี้เปนเรื่องนอกขอใหจิตมันหมดปญหาแลว เร่ือง
ความรูความเห็นอะไรสําหรับจิตนี้มันจะเปนเองของมัน แตจะมาพูดทกุแงทุกมมุไมได 
อะไรที่สมควรจะพูดพูดเสีย อะไรที่พูดพอเปนกาํลังใจบางก็พูด แตเหลานี้ไมใชเปน
เร่ืองแกกิเลส ก็ใหทราบ เปนกําลังใจใหรูเทานั้นเอง 

ผูกํากับ กราบเรียนครับ ที่หลวงตาเมตตาไป สสป.ลาว เมื่อวันที่ ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๘ นะครับ ที่ใหของไปประเทศลาวนะครับ ขาวเหนียวถุงละ ๑๒ กิโล 
๒,๕๐๐ ถุง ขาวจาวถุงละ ๑๒ กิโล ๕๐๐ ถุง น้ํามันพืชกลองละ ๑๒ ขวด ๙๑๐ ขวด 
น้ําปลา ๒๑๒ ขวด ๑,๑๐๐ กลอง ปลากระปอง ๑๐๐ กระปอง ๖๐๐ กลอง น้ําตาล
กระสอบละ ๕๐ กิโล ๑๐ กระสอบ ผาขาว ๔๐ พับ วุนเสน ๒๐ ลัง ขนมปง ๓๘ ปบ 
หมอนและเสื่อ ๑๐๐ ชุด คิดเปนมูลคาประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ครับ 

หลวงตา เทาไรอยามาพูดเถอะ ลานๆ แลนๆ หัวเราก็มีลาน ที่แสดงออกไป
เปนน้ําใจของพี่นองชาวไทยเรา ของเหลานี้ไปจากพี่นองชาวไทย เราไมไดถอืวาเปนของ
เรา เพราะฉะนั้นเขาจะมาลงหนังสือพิมพ ตอนที่เราไปแจกของใหพวกทางเวียงจันทน
เขาขามมานี่ เขาจะไปประเทศที่ ๓ หรืออะไรนี่ เชนออกจากเวียงจันทนขามมาเมืองไทย
แลวผาน นั่นละเขามาเต็มอยูที่จังหวัดหนองคายที่เราไปแจกของ ไมใชแจกนอยๆ 
อยางที่วาแจกทีไร ถาลงทําทีไรทําเลนไมเปน ไมคอยจะมีใครเหมือนถาทําอะไรเอาจริง
เอาจัง 

ทีนี้เวลาไปแจกของพวกหนังสือพิมพเขาจะมาลง ตัดขาดสะบั้นเลย หามอยาง
เด็ดขาด ชี้นิว้เลย อยามายุง การที่เอามาทําบุญใหทานมาจากบรรดาพี่นองชาวไทยทั่ว
ประเทศ ไมใชเปนเรื่องของหลวงตาบัวมีอํานาจบาตรหลวงมาทานแตคนเดียว มาจากพี่
นองทั้งหลาย หากวาจะลงขาวใหลงทุกคน ถาลงของเขาไมไดอยามาลงเรา เทานั้นแลวชี้
ดวยนะ เขาก็เผนเลยไมกลามาลงหนังสือพิมพไมใหลง อยางน้ีก็เหมือนกันดูไมมเีมื่อ
วานนะ (ไมมีครับ เพราะหลวงตาวาธรรมะสูงกวาอยูแลวครับ) นั่นแลวเปนอยางน้ัน 

ผูกํากับ อันนี้ลูกศิษยเขาจะพิมพประวัติหลวงปูมั่น ๒,๐๐๐ เลมเพื่อเปนธรรม
ทาน ในขณะที่เขากําลังติดตอกําลังจะพิมพเนี่ยก็มีขอความ เขาบอกจากพวกฆราวาสผู
ปฏิบัติธรรมทานหนึ่ง สงขอความมาวา หนังสือประวัตหิลวงปูมั่นที่หลวงตามหาบัว
เขียนขึ้น โดยเฉพาะเรื่องนิพพานที่หลวงตาเขียนไว นิพพานยังเห็นเปนรูปเปนรางได
นั้น เปนนิมิตที่เห็นพระอรหันตที่ไดนิพพานไปแลวนั้น เขาถึงกับแยงวาเขาไมลงใจกบั



 ๑๑

หลวงตา และขัดของในเรื่องที่หลวงตาเขียนขึ้นเปนอยางมากเกี่ยวกับเรื่องนิพพาน ที่ยัง
เห็นเปนรูปเปนรางได เขาก็กราบเรียนถามหลวงตาโปรดเมตตาอธิบาย เร่ืองนิมิตพระ
อรหันตที่นิพพานไปแลวใหกระจางดวยครับ 

หลวงตา ใหเอาเขามาเปนประวัติของเขาเลย แลวใหเขาพิมพเทาไรก็ตาม ให
แจกคนทั่วโลกนี้ใครจะยอมรับไหม เอาเขานั่นละมาแขงหลวงปูมั่นเขาใจเหรอ ใหพิมพ
เร่ืองของเขาขึ้นมาเลย คนๆ นี้ละ คนที่คัดคานทานอาจารยมั่น คัดคานเร่ืองมรรคผล
นิพพานวาเปนรูปเปนราง ใหคนนี้เขียนประวัติออกใหโลกเขาไดอาน เขาจะอานหรือไม
อานก็แลวแต ก็แกกันไดเทานั้น ถาประวัติหลวงปูมั่นไมเปนทา ก็มีเปนทาแตเขาคน
เดียว ใหเขาออกประวัตทิี่เปนทาของเขาเขาใจไหมละ ใครจะอานไมอาน หือ จะอาน
ไหม (ไมอาน) เขียนประวัติเขาไมอาน 

ธรรม ฟงซิธรรม แสดงไดหมดทกุบททุกบาทที่โลกไมเคยเห็น เมื่อภาชนะรับกัน
แลวมันจะรูกันๆ แตส่ิงเหลานี้จะมาพูดทั่วๆ ไปไมได นี่เราจะพูดพอเปนคติตัวอยางแก
โลกทั่วๆ ไป ทานจึงนําอันนี้ออกมาพูดเขาใจไหม อยางที่เรานําออกมานี้ถาธรรมดาไม
ออก นี่นําเพื่อใหเห็นวาธรรมเปนยังไง เร่ืองฤทธาศักดานุภาพเปนไดทกุแบบทุกฉบับ 
พอที่จะทราบไดแคไหนไดประโยชนแคไหนก็ใหไดแคนั้น คนที่เขาไมเอาประโยชนนี้ 
เขาจะเอาโทษไปหรืออะไรก็แลวแต หรือเขาจะเขียนประวัติเขาขึ้นแขงพระพุทธเจาก็ให
เขาเขียนก็แลวกัน นี่เปนคําตอบแลวเขาใจไหม เทานั้นไมเอามาก เปนคําตอบแลว 
อยางน้ันละไอหูหนวกตาบอดมันชอบคาน ก็จะใหวาไง ก็เลิศเลอ ยอม ตะกี้นี้เราเปน
ยังไงเรายอมทานอาจารยมั่น แลวเปนยังไง อนันี้จะมาใหเรายอมอันนี้อีกมันก็เหลือ
ประมาณเขาใจไหม เพราะเรายอมทานอาจารยมั่นทุกอยาง ยอมมอบถวายทาน
หมดแลว ไมมีอะไรจะมอบใหเขาเขาใจไหม ก็มีเทานั้นละ 

ผูกํากับ ลูกศิษยสวนแสงธรรมสงขาวมา เมื่อคืนนี้ประมาณสัก ๓ ทุม มคีนราย
ไดปาระเบิดไปที่โรงพิมพผูจัดการครับ ไดรับความเสียหายมากพอสมควร แตไมมี
บุคคลใดไดรับอันตราย 

หลวงตา อนันี้ก็คือพวกนั้นแหละ พวกเปรตพวกผี อันนี้เขาทําประโยชนแกชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย คนๆ นี้นะ แลวพวกนี้จะมาทําลายสาระสําคัญของชาติไทยเรา 
เทานั้นมันก็รูแลว ถึงจับตัวไมไดๆ ไอเร่ืองการกระทําของเขาจับตัวเขาเรียบรอยแลว 
ทั้งทําดีทําชั่วจับตัวเรียบรอยแลว ไมจําเปนจะตองหาจับมัน ตัวมันอยูที่ไหน ก็อยูที่ผูทํา
นั่นแหละ จับก็จับกันเรียบรอยแลว ชั่วก็อยูกับมนัแลว ดีก็อยูกบัมันแลวไปหาจับมันให
เสียเวลาอะไร ก็เทานั้นเองเขาใจไหม แลวมีอะไรอีกละ 
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ผูกํากับ อันนี้ก็ไมอยากใหหลวงตาเสียเวลา เขาแกเกี้ยวมาแลวครับ ที่สํานัก
นายกรัฐมนตรี (แกเกี้ยวมาวาไง) แกเกี้ยวเกี่ยวกับที่เราจะประชุมกันวันที่ ๖ นี่ละครับ 
เขาก็แกเกี้ยวมาลวงหนาไวแลว 

หลวงตา ใหแกมา ใหมันยกโคตรมาแกก็แลว เราก็มีโคตรเหมือนกันพวก
ประชุมกันอยูใชไหม มนัพอๆ กันละ นี่ไมใชหยาบนะ คือเอานํ้าหนักใสกัน คือเขาก็มี
โคตรเราก็มีโคตร ก็น้ําหนักเทากันเขาใจไหม ไอเร่ืองที่วาหยาบๆ เราไมมี เปนธรรม
ลวนๆ ออก แกมาอะไร (เขาก็แกวาที่เขาทําตางๆ นานา นั้นเขาทําถูกตองแลว) โจรมัน
ก็ถูกตองของมันแหละ จะใหวาไง มันทําถูกตองเต็มหนาที่ของโจรเขาใจไหม ก็ถกูตอง
ของมันแหละ ถูกตองของคนดีก็เปนเรื่องของคนดีไมตองวินิจฉัย เรารูทุกคน เทานั้น
แหละ เอา วาถูกตองก็ใหมันวาไป 

ผูกํากับ หมายกําหนดการวันอาทิตยเขาใจวาแลวแตจะพิจารณาวาจะอานให
ทราบไหม หรือเขาทราบดีอยูแลวไมรูวา (ไหนๆ ) วันอาทิตยครับ ที่วาเขานัดไป
ประชุมที่เจริญโฮเต็ล 

หลวงตา อาว คนทั้งแผนดินมีสิทธิ์ทีป่ระชุมได เขารักษาชาติของเขา เขาประชมุ
เพื่อรักษาชาติของเขาผิดไปที่ไหน ไอผูที่มาคัดคานเปนความผิดมหาภัยตอชาติเขาใจ
เหรอ พูดใหเปนธรรมเปนอยางน้ี เขาจะประชุมไมประชุมเราไมวา แตการประชุมเพื่อ
รักษาชาติบานเมือง เปนความชอบธรรมของคนที่บานเมืองเปนเจาของของทกุคน แนะ 
จะวาอะไรอีก 

ผูกํากับ งั้นอานรายละเอียดใหเขาทราบทั่วกันนะครับ 
หลวงตา เอา อานไปมันละเอียดแคไหน ผูฟงก็จะฟงใหละเอียดแคนั้น

เหมือนกัน มันจะเหนือหูไปไดหรือ เอา วาไป ไมไดพูดฟากเมฆ หูอยูนี้มันจะตามฟง
กัน เอา วาไป 

ผูกํากับ หลวงตาเมตตาใหอานรายละเอียดใหทราบนะครับ กําหนดการ
ปฐมฤกษ การลงลายมือชื่อเพื่อฟองคดีอาญา นายวิษณุ เครืองาม ในฐานความผิดดู
หมิ่น หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย 

หลวงตา นั่นเห็นไหมมหากษัตริยเปนหัวใจของคนทั้งชาติ ไอวิษณุมันเปนหัวใจ
ของใคร นอกจากมันเปนภัยอยูตลอด เวลานี้มันจะแสดงความเปนภัยออกมาใหชน
ทั้งหลายทราบ นี่ธรรมพูดอยางน้ีนะ เราไมไดวาเขาใครออกใคร ใครถูกเราบอกวาถูก 
ใครผิดเราบอกวาผิด เอา วาไป 

ผูกํากับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ และกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๘ ดวยกลุมประชาชนผูรักชาติ และคณะศิษยานุศิษยของหลวงตามหาบัว 
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ญาณสัมปนโน (นั่น ฟงอะไรๆ เขาก็วาลูกศิษยหลวงตาบัวเรายอมรับ เพราะพวกนี้จะ
มาเปนอาจารยของเราไมไดใชไหม เอาๆ วาไป เขาพูดถกูตอง เอา วาไป) ศิษยานุศิษย
ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน เรียกรองและเชิญชวนใหประชาชนรวมกันใชสิทธิ์ 
และหนาที่ตามกฎหมาย แสดงออกซึง่ความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย ลงลายมือชือ่
เปนโจทก เพื่อฟองคดีอาญานายวิษณุ เครืองาม ผูกลาวอางวาการแตงตั้งคณะผูปฏิบัติ
หนาที่สมเด็จพระสังฆราช เปนพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใน
วันอาทิตยที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐น. ถึง เวลา ๑๒.๐๐น. ณ 
หองอุดรดษุฎี โรงแรงเจริญโฮเต็ล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีกําหนดการ
ดังตอไปนี ้

เวลา ๑๐.๐๐น. การบรรยายเรื่องบทบาทของประชาชน ในการรักษาไวซึ่งพระ
ราชอํานาจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดย คุณสนธิ ล้ิมทองกุล 

เวลา ๑๑.๐๐น. การบรรยายเรื่องการกระทําของนายวิษณุ เครืองาม เทียบกับ
ขอกฎหมาย จารีตประเพณี และราชประเพณี ตลอดจนขั้นตอนการฟองคดีอาญา โดย
คณะทนายความผูรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

เวลา ๑๒.๐๐น. การลงลายมือชื่อเพื่อเปนโจทก ฟองคดีอาญานายวิษณุ เครือ
งาม จึงขอเรียนเชิญ พอแมพี่นองประชาชน ผูรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย และศิษ
ยานุศิษยของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน ไปรวมลงลายมือชือ่ โปรดกรุณานําบัตร
ประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานติดตัวไปดวย โดยพรอมเพรียงกัน 

หลวงตา เขาใจแลวเหรอ นี่เปนเครื่องยืนยันวา ชาติไทยของเรานี้เปนชาติที่รัก
ชาติตัวเอง ที่แสดงออกเขาบอกใหเอาทะเบียนบัญชีพวกครอบครัวเรือนใหเอาไป ถา
หากวายกเอาไปได บานทั้งหลังก็ใหพากันยกเอาไป ยกไปเพื่อชาติของเรา เรารักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย เราตองแสดงเต็มเหนี่ยว เอาบัญชีทะเบียนบานไปเปน
หลักฐาน แหงการรักชาติการตอสูขาศึกทั้งหลายเพื่อชาติของตนใหเอาไป หรือจะมีอกี
ขอหนึ่งวาทั้งที่รักชาติแลวกลัวเขาจะมาฆา คนทั้งประเทศเปนลานๆ คน คนๆ เดียว
สองคนมันจะไปตามฆาคนทั้งประเทศไดเหรอเขาใจไหม กลัวหาอะไร ไอผูที่มันออกไป
มันก็เปนคนมันมีชีวิตอันเดียวกัน ไอเราก็มีชีวิตอนัเดียวกันเพื่อรักชาติของเรา กลัวหา
อะไรเขาใจไหม นี่ภาษาธรรมพูดตรงๆ อยางน้ี พากันเขาใจหรือยัง 

ออกใหเต็มเหนี่ยว พวกรักชาติตองออกใหเตม็เหนี่ยว นี้คือขาศึกของชาติ 
ขาศึกของศาสนา ขาศึกของพระมหากษัตริย เรารวมอยูในจุดนี้ดวย จุดสําคัญนี้ละเรา
จึงพูดไดอยางเต็มปาก ศาสนาก็อยูกับเรา เราเปนคนรักศาสนาคนหนึ่ง เมื่อจะมาถูก
ทําลายตองตอสู เราไมไปตอสูละ ตอสูดวยอันนี้เทานั้นเขาใจไหม พูดเปดทางใหทาน
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ทั้งหลายทราบ ไมตองกลัว เอา เขาฆาเรา ฆาคนนี้แลวก็ฆาคนนั้น มันตายแลวไมถึง
หลายศพละ มันจะไปฆาคนทั้งประเทศที่มันไดหลักฐานบานเรือนเราไปแลวมันจะตาม
ฆา มันจะไดเพียง ๒-๓ หลังคาเรือนแลวมันจะตายกอนเขาใจไหม อยากลัว คนรักชาติ
ไมใชคนกลัว ตองตอสูเพื่อชาติ พากันเขาใจหรือเปลา อะไรที่ชอบธรรมเราพูดดวย
ความชอบธรรม เราก็อยูในวงชาติในวงศาสนา เราจึงพูดเพื่อการรักษาชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ไดเต็มปากของเราไมผิด 

อันใดที่จะผดิธรรมเราไมพูด อันนี้ไมผิดธรรม ธรรมทานบอกใหรักษาชาติรักษา
ตนเอง แลวก็ตางคนตางรักษาตนเองพึ่งตนเอง แลวก็รักษาชาติพึ่งชาตกิ็คอืพวกเราคน
เดียวกันแตละคนๆ เขาใจแลวหรือทุกคน ตองเอาใหจริงใหจังนะพี่นองชาวไทย ชาติ
ไทยเราไมใชชาติออนแอ อยาทอแท โจรมารมีสองสามคนหมอบใหเขาใชไมไดนะ 
หลวงตาบัวพูดใหฟงชัดเจนทุกอยาง ไมมีการสะทกสะทานกบัใคร เอาเหตุเอาผลออก
พูด ควรจะพูดหนักเบามากนอยจะออกเองๆ ไมมีคําวาจะพูดใหเปนความ
กระทบกระเทือนหรือเสียหายแกผูใด พูดใหเปนธรรมทั้งน้ัน  

ที่เขาประกาศมานี่ประกาศความรักชาติใหพี่นองชาวไทยทั้งหลายทราบ ใครเปน
คนรักชาติอยูแลวใหนําทะเบียนบัญชีไปลงลายชื่อ วาพวกเราคือคนไทย พวกเราเปน
คนไทยทั้งประเทศ รักตนรักชาติของตนเหมือนกันหมด เมื่อเปนเชนนั้นอันใดที่จะมา
ทําลายกอกวน อยางนอยกอกวนมากกวานั้นจะมาทําลาย เราสูทั้งนั้น สูเพื่อชาติของเรา 
เพื่อตัวของเรา เราสูไดชาติเปนของเราตัวเปนของเรา ถาสูไมไดหมอบ คนไทยทั้ง
ประเทศเปนหมาทั้งหมด ทานทั้งหลายอยากเปนหมาไหม 

หมามันยังรักเจาของใครจะมาหาเจาของมันไลกดัเอานะ ดูซิไอปุกกี้เรา  มัน
เหาวอกๆ วิ่งไป พอไปเห็นเจาของกระดิกหางแงก็ๆ รูแลวไมกัด เหาวอกๆ ไปนะ พอ
เห็นเราไปนี้เขาวิ่งออกมาเหาวอกๆ พอไปถึงรูเจาของกระดิกหาง เลยไปดวยกันกับ
เจาของ ใหมีเจาของซิ เราเปนเจาของของชาติ ตองเขมแขง็ทกุอยางอยาออนแอนะ ฟง
ใหดี นี้เอาธรรมมาพูด ธรรมนี้กลาหาญชาญชัยก็ไมใช ออนแอก็ไมมี เปนธรรมเหนือ
หมดแลวสิ่งเหลานี้ เราจึงนําเหลาน้ีมาพูด 

ที่ทานทั้งหลายวาลูกศิษยหลวงตาบัวๆ เราก็ยอมรับ เพราะไมมีใครที่จะมาเปน
อาจารยหลวงตาบัวได นี่เรายอมรับอันหนึ่ง อันหนึ่งก็คือวาเรายอมรับวาเราเปน
อาจารยของทานทั้งหลายจริง สอนในทางที่ถูกที่ดี ทางผิดเราไมสอน ใหพากันจําเอา 
เอาใหเขมแข็งทกุคนๆ ชาติไทยเรา ออนแอไมไดนะ เรานําทัพทุกอยาง ตั้งแต
บานเมืองจะลมจมดวยสมบัติเงินทอง เอา ฟนขึ้นมา จิตใจของเราจะลมจมจากศีลจาก
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ธรรม เอา ฟนขึ้นมา อันนี้มันจะจมทั้งชาติ ทั้งศาสนา ทั้งพระมหากษัตรยิ เราจะไมฟน
ขึ้นมาไดยังไง เอา ฟนนะ จําใหดี เอา อานตอไป 

ผูกํากับ สอบถามรายละเอียดไดที่ เบอรโทรศัพท ๐๔-๙๕๕๔๖๗๗ 
หลวงตา เอา จดไวๆ ทุกคน เอา จด อานซ้ําอีก เดี๋ยวๆ ใหหากระดาษมาจดไว 

ผูที่ไมไดกระดาษมาใหจําไว แลวจดกระดาษในกระเปาของตนเขาใจไหม ตองบอก
ขนาดนั้น ไมขนาดนั้นมันเซอ เอา จด (เบอรโทรศัพทนะครับ ๐๔-๙๕๕๔๖๗๗) เอาๆ 
ฟง เอา อานชาๆ เอา( ๐๔-๙๕๕๔๖๗๗ และ ๐๔-๙๕๕๖๔๖๖) จําไดแลวยัง ถาใคร
จําไมไดยกมอืออกมา เราจะตี ใครจําไมไดใหยกมือขึ้นมาเราจะตีขอมือแลวถึงจะบอก
อีกทีหนึ่ง มตีลกจนได ก็ไมมอีะไรกบัใคร เราพูดไปธรรมดาเฉยๆ ทําทาคึกคักแตใจ
มันไมมีอะไร วาไปอยางน้ันละ 

พูดใหชัดเจนเสียวันที่ ๖ นี้จะไดออกสนาม จะวาหลวงตาบัวเปนผูนําก็ได หลวง
ตาบัวอยูในทามกลางพทุธศาสนา เรารักทั้งชาติ ทั้งศาสนา พระมหากษตัริย เรามีสิทธิที่
จะพูดได นําเปดทางใหพี่นองทัง้หลายไดเพราะไมผิดธรรม ถาอันใดจะผิดธรรมผิด
วินัยเราจะไมทาํ จะเปนขึ้นในจิตเอง จดแลวเหรอ เบอรโทรศัพทละจําไดเหรอ ถาใคร
ยังจําไมไดใหยกมือขึ้นมา ยกมือขึ้นมาฟาดมือเลย เขาจําไดทั้งศาลามึงไปอยูไหนจะวา
งั้นเขาใจไหม แลวตีอีกทีหนึ่งนะจึงจะบอก ถาขีเ้กียจไมบอก 

ใหไปดวยความพรอมเพรียงกัน นี่เปนการรักชาติโดยตรง ผูทีท่ําลายชาติมันมุง
เขามาทุกดานทุกทาง อยางที่วาจะประชุมกันมนัก็เขียนหนังสือมาคัดคานแลวนี่ เห็น
ไหมตัวภัยมันมาแลว เราตัวคุณรักชาติไทยของเราอยูเฉยๆ ไดเหรอ มีเทานั้นนะ เวลา
จริงใหจริงนะทุกคน ชีวิตจิตใจของคนทั้งประเทศมีคาขนาดไหนเราออนแอไมไดนะ 
หัวหนาทานทั้งหลายดูซิเคยออนแอไหม วาอะไรขาดสะบั้นไปเลย ไมเคยออนแอ ให
ทานทั้งหลายจําเอา ธรรมนี้ไมเปนภัยตอใคร ไมเปนภัยตอโลก ใหเปนคุณตอโลกทัง้นั้น
ธรรมที่แสดงออก นี้เปนคณุตอชาติไทยของเรา ศาสนาของเรา พระมหากษัตริยของเรา 
ไมผิดนั่น 

(ถวายสรางเจดียคะ) เจดียใหหักทันทีนะ ถาเปนเจดียใหหักทันที เราส่ังแลว
เด็ดขาดทุกอยางไมมีเคลื่อนคลาดนะ ใหปฏิบัติตามนั้นเลย ถาไมไดเปลี่ยนแปลงเปน
อยางอื่นใหปฏิบัติตามนั้น พูดคําไหนเปนคํานั้นเฉียบขาดๆ เราปฏิบัติตัวเราเหมือนกัน
ฟดกิเลสก็แบบเดียวกัน ไมเคยสลบ อยาวาแตสลบ เอา ถึงขั้นตายเอาเลย นั่น อยางน้ัน
นะ เลยสลบไปแลว นั่นละที่ไดธรรมมาสอนพี่นองทั้งหลาย ไดมาอยางน้ีตางหาก ไดมา
ดวยความเขมแข็งเด็ดเดีย่ว ถึงคราวที่ชีวิตจะแลกแลกเลย นี่ละที่ไดธรรมมาสอนทาน
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ทั้งหลาย ไมไดธรรมออนแอมาสอนนะ เพราะฉะนั้นจึงใหฟงดวยความเขมแข็ง จําใหดี 
จะใหพร 

ไหนเขาเอาลูกระเบิดมาทิ้งใสคุณสนธิเหรอ (ครับ ขวางไปที่สํานักงานคุณสนธิ
ครับ แตวาไมมีใครเปนอันตราย เพราะวาบารมีหลวงตากับบุญกุศลที่เขาทํามา) อยาวา
บารมีหลวงตา ถาเปนบารมีหลวงตาหามสูอยามายุง มาทิ้งทําไมลูกระเบิด ถาวาเปน
บารมีหลวงตาหลวงตาตองหามทันท ี นี่ไมใชบารมหีลวงตา พวกเปรตพวกมารตางหาก 
ใหรักษาตัวใหดีก็แลวกัน นี่ละจุดใหญมาทําลายจุดเล็กพูดอยางชัดๆ นี้ออกมาจากสวน
ใหญนะ คุณสนธิพูดเปนกระบอกเสียงของประชาชนทั้งแผนดิน นี้ไมพอใจ พวกเปรต
พวกผีนี้ ตัวใหญๆ ทั้งนั้นอยูในนั้นบอกใหชัดเจนเลย ตั้งแตตั้งรัฐบาลมานี้เราก็ยังไม
เคยเห็นที่ไหน จะเปนภัยตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อยางเปดเผยใหเห็นอยาง
ชัดเจนอยางน้ี พึ่งมาเห็นนี่ละ นี่ก็คุณสนธิพูดเพื่อพี่นองชาวไทยเรา ไมพอใจพวกนี้ 
พวกเปรต พวกผี พวกยกัษ จะเที่ยวบีบใหหมดเลยเขาใจเหรอ เอาละพอ 

มาเมื่อไร (เมื่อคืนนี้ ๔ ทุมครึ่งครับ) ออ มานอนอยูขางนอกเหรอ เออ นอนอยู
ขางนอกละ นี่เขาปดประตูแลว ใครก็ไมใหเขา ถึงเวลาปดๆ ถึงเวลาเปดๆ อยางที่เรา
ออกมาตอนเย็นๆ เรามักจะออกตอนเย็นๆ คือออกไปดอูะไรตออะไร แลวเขามาจะมา
ส่ังเสีย ออกนอกจากนั้นไมไดนะมันรุมมันจะตายเขาใจไหม ตองออกมาตอนนั้น มันยัง
เห็นจุนจานๆ เขามาก็พอดีมาเจอกบัหลวงตาเสียเอง ไลเบ้ีย มายังไงไปยังไง พอไมได
เร่ืองไปเดี๋ยวนี้ไลกันเดี๋ยวนี้แตกฮือๆ เลย ไมมีหนาอินทรหนาพรหมนะ ขอใหขัดกบั
ธรรมเทานั้นละเอาเลย เรารักษาจนแทบเปนแทบตายมาทําลายหาอะไร 

(เชาวันนี้ทองคําได ๓ บาทครับผม) พอใจ เมื่อวานนี้พี่นองทั้งหลายก็เห็นแลว
ทุมของลงไปทางเวียงจันทน รถ ๑๐ ลอ ๓ คัน เทรลเลอรมาคันหนึ่ง เทากับ ๒ คันนะ
นั่น เต็มเอี๊ยดเหมือนกันหมดเลย เรายังเอาของมาเตรียมไปใสอีกนะของในโกดัง ถาไม
พอแลวใสใหเต็มเอี๊ยดเลย ทีนี้พอไปแลวก็ไดใสนิดหนอย คือของที่เตรียมใหนั้นพอ ก็
เลยไดใหนิดหนอย เมื่อวานเอาเต็มเหนี่ยว เราก็ไมไดพักนะเมื่อวาน จนกระทั่งเที่ยงถึง
ไดออกมาจากนูน คอยดเูหตุการณอยูในนั้น..เอานะพรอมเพรียงกันนะ ที่พูดเดี๋ยวนี้ นี่
แสดงน้ําใจของพี่นองชาวไทยทั้งชาติในที่ชุมนุมสามัคคีกัน ใหเปนความจริงทุกคน อยา
ออนแอ ใหทานทั้งหลายดูผูนําก็แลวกัน 
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