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เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๘

ฟนจิตขึ้นมา
ธาตุขันธมันเรงอาหารเต็มที่ไมลืมนะ อายุ ๒๒-๒๓ แหมมันเรงเต็มที่ที่สดุ จนน
เจาของเองโมโห ใหกินเทาไรมันก็ไมพอมันยังไง โมโหจริงๆ ใหเทาไรๆ ก็ไมพอ ดืม่
ตลอด คือทองเต็มแลวทางปากยังอยาก ยังไมถอย เอาขาวเปลาๆ มาใหกิน ขาวเปลาๆ
หวานนะ ทดลองดู ไมมกี ับมีอะไรก็ตาม เอาขาวเปลาๆ มาฉัน ขาวเปลาๆ มันหวานนะ
ยังหวานได โธ เราเลยไมลืม เวลาฉันกับหมูเพื่อน องคนั้นอิม่ องคนี้อมิ่ ใกลเขามา ทาง
นี้ก็ยังไมอิ่ม อายหมูเพื่อนซิ ไมอิ่มก็ออก ออกไปแลวมันก็ไมอิ่ม
๒๒-๒๓ นี่เต็มเหนี่ยวละ จําไดชัดเจนสองปนี้เปนปที่ธาตุขนั ธมันเรงมาก ๒๔
แลวคอยลดลงหนอย ๒๕-๒๖ ไปแลวก็คอยลด แตเรื่องดื่มมันดืม่ อันนั้นไมใชดื่ม
ธรรมดานะ ทางนี้เต็มทองแลวก็ทางนี้ใสยามๆ นูนนะ อายุ ๒๒-๒๓ เราไมลืม เวลา
ธาตุขันธมันเรงมันดีด กําลังก็เต็มที่ตรงนั้น ไดสังเกตดูกําลังมันเต็มที่ พอ ๒๖ ไปแลว
คอยเบาๆ แตเรื่องดื่มก็ดมื่ ธรรมดาของมัน ไมดื่มเรงและบีบบังคับเราเหมือน ๒๒-๒๓
นี่เต็มที่ละ จากนั้นแลวก็ธรรมดา ดูดดื่มธรรมดาๆ
เดินทางจากนี้ไปอุดรแตกอนไมมีรถ เราเดินทางไปอุดร รถไมมี เดินไปพอไป
ถึงสะพานบานวังปลาฝา ไดหนึ่งชั่วโมงจากนี้ไป ถึงสะพานปบ พอดีหนึ่งชัว่ โมง พออายุ
๔๖ กําลังลดนะ เริ่มลด ยังไมถึงสะพานหางอยูประมาณเทานี้ไดชั่วโมงแลว ครั้นตอมา
หางออกไดชวั่ โมงแลว เอาสะพานนั้นละเปนที่กําหนด เรื่องเดินนี่มันเสมอของมัน ไป
ถึงไหนเคยไดเทาไรไดเทานั้น ถาไมหยุดไมยืนคุยกับใครๆ นี้ เดินธรรมดานี้เหมือน
นาฬิกาแหละ ตรงเปงๆ เลย พอ ๔๖ เริ่มลด รูตัววาเริ่มลด จากนั้นมาก็ลดๆ แลว
ตอจากนั้นมันก็มีรถมีราเลยไมกําหนด หากพอทราบวาอายุ ๔๖ เริ่มลดกําลังลงพอให
ทราบ เอาสะพานนั้นละเปนเกณฑ แตกอนพอถึงสะพานปบดูนาฬิกา หนึ่งชั่วโมง
พอดีๆ ครั้นตอมายังไมถงึ สะพานหนึ่งชั่วโมงแลว เออ ลด แลวลดไปๆ จะเปนถึงขนาด
๑ เสนนะทาง นั่นสะพาน พอมาถึงที่นี่ไดชั่วโมงแลว ยังไมถงึ สะพานประมาณ ๑ เสน
จากนั้นมามีรถมีราก็เลยไมกําหนด มันลดของมันเองนะเราสังเกตดู
เวลาธาตุขันธมันเรงมันมีกําลังเต็มที่ อายุ ๒๒-๒๓ นี่เดนชัดมาก เดนมากกําลัง
เหมือนจะแบกชางไดทงั้ ตัวนะกําลังเวลานั้น กินไมรูจักอิ่ม ทองเต็มแลวทางปากยัง
อยาก ทองนี้เต็มจนไมมีอะไรใส นอกจากจะตัดยามสะพายไวสองนี้ ใสยามนี้ๆ ทอง
เต็ม เอาขาวเปลาๆ มาใหมันกิน มันหวานนะขาวเปลาๆ โห ไมถอยขนาดนี้นะเราได
พิจารณา จนกระทั่งโมโหเจาของ ตอนมันเรงมากๆ ลองดัดมันดูมันเปนยังไง ไมฉัน
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โอย ตัวสั่น วันหนึ่งไมฉันนี้ตัวสั่นเชียว ลักษณะเหมือนตัวสั่น มันกําลังเรง เราดัดมัน
ลองดูมันเปนยังไง มันหากเปนอยางนั้นนิสัยเรา มันเรงเต็มที่มันจะเรงไปถึงไหน จะ
หยุดสักหนอยมันเปนยังไง หยุดสักวันหนึ่ง โธ เหมือนตัวสั่นเลยเชียวนะ นี่ละตอนอายุ
ที่วานี่เราดัดมันดู
เวลาออกภาวนานี้มีแตดัด ออกภาวนาอายุ ๒๗ สอบเปรียญไดแลวสอบมหาได
แลวออกละ มีแตดัด ดัดเรื่อยๆ ใหมันกินอิ่มๆ เต็มที่สมมันอยากกินนี้ไมไดเลย เวลา
ออกปฏิบัตมิ ีแตดัดเรื่อยไป ถึง ๓๖ ที่อดอาหาร ตั้งแตพรรษา ๗ ถึงพรรษา ๑๖ เปน
เวลา ๙ ป นี้เปนเวลาดัดธาตุขันธเพื่อธรรม ดัดธาตุดัดขันธเพือ่ ธรรมๆ จึงไมคอยไดกนิ
อิ่มละ ระยะ ๙ ปนี้จะมีอิ่มบางเปนบางกาล เชนเขานิมนตไปฉันที่บานเขา อนุโลมเขาก็
เลยอนุโลมธาตุขันธดวย จะฉันใหอิ่มเปนบางกาล คือไปเที่ยวมันหากมีเขานิมนตใหไป
ฉัน จําเปนจริงๆ เราก็ให นั่นละฉันพอรูสึกอิ่มก็มี นอกจากนั้นมีแตดัด ดัดตลอด
การฝกที่ธาตุขันธไดรับความกระทบกระเทือนดวย
ก็คือธาตุขันธเปนเครื่อง
เสริมกิเลส ถามีกําลังมากก็เทากับเสริมกิเลสใหมีกําลังมาก ทรมานยาก ถาลดลงๆ การ
ฝกทรมานคอยงายขึ้นๆ เอาตรงไหนเปนเครื่องหมาย เอาสติ จับใหดีนะ เอาสติเปน
เครื่องหมาย เชนอยางเราอดอาหาร อดไปหลายวันเทาไรสติดีขึ้นๆ จนกระทั่งตื่นนอน
ถึงหลับไมเคยเผลอเลย นี่คุณคาของการอดอาหารทําใหมีสติไดอยางนี้ ทีนี้จะอดไป
เรื่อยๆ มันก็ตายไดคนเรา ก็ตองมีสูบาง พักเครื่องบางไปเรื่อยๆ แตถือการสูนี้เปน
สําคัญไว พักเครื่องก็พกั เพื่อจะสู ธาตุขันธจึงไมไดฉันอิ่ม สําหรับเราเองเปนอยางนั้น
องคอื่นเราไมไดสนใจ ก็เราฝกทรมานเรา เราถึงไดรูเรื่องกิเลสกับธาตุกับขันธมัน
เกี่ยวพันกันยังไงๆ รูไดชัดนะ
อดอาหารไปหลายวันเทาไร สตินี้ติดแนบกันไปเลย ไมคอยเผลอๆ ตอไปก็ไม
เผลอ นั่น ทั้งวันไมเผลอ พอมาฉันจังหันเขาไปนี้มันจะมีสวนลดของมัน สังเกตดูขนาด
นั้นละ พอเรามาฉันแลวสวนลดของสตินี้จะมี มีนิดๆ พอฉันไปแลวลดลง เราจึงไดสอน
ถึงเรื่องสติ ที่วาจิตเจริญแลวเสื่อมๆ จิตตกๆ ปกับ ๕ เดือน ตั้งแตเดือนพฤศจิกาถึง
เดือนเมษาปตอ ไป เรียกวาปกับ ๕ เดือน จิตเสื่อม เจริญแลวเสื่อมๆ เราก็จับตนเหตุ
มันไมได
เรามาพิจารณาทบทวนดูเหตุดูผลทุกอยาง จึงไดเอาคําบริกรรมเขาไปติด แต
กอนกําหนดแตความรู กําหนดพยายามขนาดไหนมันก็เจริญ พอไปถึงจุดที่สงบเย็น
รวมไมต่ํากวา ๑๔-๑๕ วันมันจะขึ้นถึงนั้นทีหนึ่ง พอไปอยูน ั้นไดประมาณสักสองคืน
เทานั้น ทีนี้เอาอะไรมาหามไมอยูนะ มันไหลของมันลง เหมือนเรากลิ้งครกกลิ้งอะไรไส
ขึ้นไปๆ บทเวลาปลอยมันผึงลง มันเร็วอยางนั้น ปกับ ๕ เดือน โห ทนทุกขทรมานมาก
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นะ จิตเสื่อมไมใชของเลน มันเปนในเราเอง ก็จิตมันเคยเจริญๆ จนกระทั่งถึงสมาธิ
แนนปงเทียวนะ เราก็ไมเคยรูเคยเห็นจึงไมรูจักวิธีรักษา นึกวามันจะไมเสื่อม ทีนี้บท
เวลามันเสื่อม มาทํากลดหลังหนึ่งยังไมเสร็จเลย
พอรูวาเขาสมาธิไดบางไมไดบาง แตกอนเขาพับนี้ปงเลย แนนปงเลย พอเขาได
บางไมไดบาง เอะ ชอบกลจิตเรา ก็รีบทํากลดใหเรียบรอย ยังไมเรียบรอยทางนี้มันก็
หมุนแลว ออกไปเสื่อมหมดเลย โห มันจําไดชัดเจนมากนะ เพราะเปนทุกขทรมานมาก
ที่สุด จิตเสื่อมไมใชเลนๆ เราเองเปน ไปอยูที่ไหนๆ ไมมีอะไรดีเลยในโลกอันนี้ มีแต
ความทุกขความทรมาน เพราะเสียดายจิตดวงนั้น ดวงที่เปนมา แตมันดีอันหนึ่งที่วาจิต
มันไมถอย ถึงจะเสื่อมเจริญๆ มันก็ไมถอย เสื่อมลงไปแลวเอาอีก ขึ้นอีก ทีนี้เมื่อมัน
นานเขาไป มันเปนเพราะเหตุไรจึงเปนอยางนี้
คือเรากําหนดเอาผูรูเฉยๆ สติเผลอได เราจึงมาทบทวนดู อาจจะเปนเพราะเรา
ไมไดใชคําบริกรรมกํากับใจและใหสติบังคับคําบริกรรมอีกทีหนึ่ง มันถึงเสื่อมไดอยางนี้
ทีนี้เราจะเอาอยางนี้ พิจารณาทบทวนไปไหนก็ไมมีทางออกไมมีทางไป ก็มีเทานี้แหละ
มีคําบริกรรมกับสติติดกันไป นิสัยเราชอบพุทโธ พอลงใจแลว แตนิสัยเราไมคอย
เหมือนใครงายๆ พูดตรงๆ เลย วาอะไรเปนอยางนั้นจริงๆ ขาดสะบั้นไปเลย นิสัยอันนี้
ใจอันนี้
ทีนี้พอพิจารณาทบทวนเรียบรอยแลว ลงใจละที่นี่ ลงใจวาจะเอาคําบริกรรมติด
กับใจ แลวมีสติติด ทีนี้จะทดสอบกันตรงนี้ มันจะเจริญก็ตามจะเสื่อมก็ตามไมเสียดาย
เพราะเสียดายมาพอแลว สรางกองทุกขมากมายทีเดียว คราวนี้เราจะเอาแตคําบริกรรม
กับสติใหติดแนบกันอยูนั้นไมใหเผลอ เอา มันจะเสื่อมไปไหนจะเจริญไปไหนใหรูคราว
นี้แหละ สวนที่กลัวมันจะเสื่อมจะเจริญไมตอ งกลัว เราเคยกลัวพอแลว มันไมไดอยูก ับ
ความกลัวเราละมันเสื่อมของมัน นี้พูดใหบรรดานักภาวนาทั้งหลายทราบใหเปนคติ
สําหรับพระนี้มีหนาที่อันเดียว ฆราวาสก็มีแย็บโนนแย็บนี้มันจะทําใหเผลอเสีย แต
อยางไรสติตงั้ พยายามอยูเ สมอยังดีนะ ดีกวาปลอยตัวไปเลย
พอลงใจแลวทีนี้ไมมีทางไปละ ลงจุดนี้ละที่นี่ เอาละ นั่นฟงซิ ลงวาเอาละที่นี่จะ
เอาละนะนั่น เหมือนนักมวยขึ้นตอยกัน จออยู พอระฆังเปงก็พุงเลยเชียว นี่ก็พอวาเอา
ละนะ ระฆังดังแลวนะนั่น เปงแลวนั่น ซัดกัน พุทโธกับสติติดแนบไมยอมใหคิดอะไร
โลกนี้เหมือนไมมี ใหมีแตคําบริกรรมคือพุทโธกับสตินี้เทานั้น แลวมันสละจริงๆ นะ
โลกไมสนใจเลย สนใจไมได บังคับกันขนาดนั้นแลวเผลอไมไดวางั้นเถอะ ตั้งแตตื่น
นอนฟาดยันค่ํา ไมใหเผลอแมขณะหนึ่งเลย ทุกขไหมพิจารณาซิ
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นี่ละเวลาที่จะฟนจิตขึ้นมาฟนแบบนี้ พิจารณาทบทวนไปมาทํายังไง ถึงนั้นแลว
มันก็เสื่อมลงมาๆ อยูอยางนี้เปนเวลาปกับ ๕ เดือน เราไมลืม จึงไดลงในจุดนี้ พอลง
จุดนี้แลว เอาละที่นี่เปนที่แนใจ เปนยังไงก็จะใหรูกันจุดนี้ จะเสื่อมจะเจริญก็ใหเสื่อมไป
เจริญไป แตคําบริกรรมพุทโธกับสตินี้จะไมยอมปลอยกัน พอวา เอาละนะ คําวา เอาละ
นะ หมายถึงวาระฆังดังเปง จับปุบเลย ทีนี้เผลอไมไดเลยตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับ
ไมใหเผลอแมขณะหนึ่ง เผลอไปไหนไมไดเลย นีท่ ุกขมากนะ บังคับจิตตอนนี้ทุกขมาก
ที่สุด ทุกขขนาดไหนก็ไมยอมปลอย
เอา เจริญก็ใหเจริญไป เอา เสื่อมเสื่อมไปไมเสียดาย แตอันนี้จะปลอยไมได วัน
แรกนี้แหม เหมือนอกจะแตก คือความคิดปรุงมันอยากคิดอยากปรุง ตัวนี้ละตัวทําให
จิตเสื่อม ปรุงทางกิเลสเพื่อความฟุงซานสั่งสมกิเลสขึ้นมา แตปรุงดวยบทธรรมนี้
ตางกัน ปรุงดวยธรรม ความคิดเหมือนกันแตคิดดวยธรรม เชน พุทโธๆ ผิดกันนะ สติ
จับปบเขาตรงนั้นเลย ก็พอดีเปนจังหวะที่เหมาะสม ตอนนัน้ พอแมครูจารยไปเผาศพ
หลวงปูเสาร ทานบอกวา เออ ทานมหาเฝาวัดอยูนี่ละ จะกลับมาหา ทานวางั้น ใหไปเผา
ศพกอน เราอยูคนเดียวดวยนั่นซิมันถึงไมมีอะไร
พุทโธกับสติติด เหมือนวานักโทษครุโทษ โทษหนักมาก ปลอยไมไดเลยมัดคอ
ตลอด วันแรกเหมือนอกจะแตกมันอยากปรุง อยากปรุงไมใหปรุง ปรุงพุทโธแทน ปด
ชองมันออก เอาพุทโธปดไวเลยเต็มเหนี่ยวทั้งวัน โห เหมือนอกจะแตก บังคับกันทั้งวัน
ไมใหเผลอเปนยังไง เราเปนไปไดแลวเราทําแลว พอตื่นนอนพับก็พุทโธติดอีกๆ ๓ วัน
เต็มที่เราจับไดถนัดชัดเจนวาไมมีเผลอเลยในสามวัน ทีนี้ความมันผลักดันขึ้นคอยออน
ลงๆ พุทโธไมยอมปลอยเรื่อยๆ ไป ความดันที่ปรุงนั้นคอยเบาลง ทีนี้ความสงบของใจ
คอยสงบเย็นเขาไป แตไมยอมปลอยพุทโธ
จนกระทั่งถึงจิตเขาขั้นละเอียด พุทโธไมยอมปลอย จิตเขาขั้นละเอียด พอไปถึง
จุดของมันแลว พุทโธๆ ตลอด สติจับกันตลอดๆ พอหมดนั้นแลวมันเขาสูความ
ละเอียดของมัน มันไมทาํ งานนะ เราคิดพุทโธๆ นี้ไมมี หมด นึกก็ไมออก นี่เรียกวาคํา
บริกรรมหมดจริงๆ มันรูดวยสติอยางนี้มันจับไดถนัด สติไมปลอย มันบริกรรมไมไดก็
มีงงนิดหนอย เอ ทําไมทีนี้เราก็บริกรรมมาไมไดพลั้งไดเผลอไปไหน แลวทําไมทีนี้
บริกรรมไมได นึกคําบริกรรมไมออก แตสติจับอยูนั้นนะไมใหถอย คือไมใหเผลอ มัน
จะสงสัยก็อยูก ับสติครอบอยู
เอา มันบริกรรมไมไดกเ็ อาที่ความละเอียดนั้น เอาสติจับไวที่ความละเอียดนั้น
จิตมันนิ่งแลวมันหยุดมันสงบตัวไมทํางาน สติจับไวนั้นเลย เอา จะเปนยังไงใหรู ทีนี้พอ
ไดจังหวะก็คอื เหมือนกับวาจิตสงบแลวถอนตัวออกมานั่นเอง พอมันคลี่คลายออกมา
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บริกรรมไดปบก็จับปุบเขาอีกๆ ตอไปก็รู พอไดจังหวะของมันมันเต็มเหนี่ยวของมันมัน
เขาอีกเหมือนกันนั่นแหละ นึกคําบริกรรมไมออก นึกยังไงก็ไมมี แตสติไมใหเผลอ จิต
ก็คอยเย็นเขาไปๆ คอยเจริญ เจริญขึ้นไปถึงที่มันเคยเจริญแลวเสื่อม เอาถึงนี้แลวมันจะ
เสื่อมใหเสื่อมไปไมเสียดาย แตคําบริกรรมนี้จะไมปลอย พอไปถึงนั้นแลวไมเสื่อมนะ
ที่นี่ บังคับอยูตลอดแลวคอยสูงขึ้นๆ ละเอียดๆ ละเอียดกวาเดิมเขาไปอีก เบาไปหมด
ที่นี่ ถึงอยางนั้นก็ไมยอมปลอยเรื่อยมา
พอพอแมครูจารยไปเผาศพกลับมาแลว ภาระธุรังอะไรก็คอ ยเบาลง ทีนี้ก็เรง
ใหญ พอจิตไมเสื่อมแลวทีนี้ก็กาวเขาสูนั่งหามรุงหามค่ําตอกันไปเลย นั่งตลอดรุงๆ ได
เกาคืนสิบคืน แตไมไดตดิ กันทุกคืน เวนสองคืนบาง สามคืนบาง บางครั้งถึงหกคืนคอย
นั่งตลอดรุงก็มี ดูจิตของตัวเอง จิตพอถึงขั้นนั่งตลอดรุงนี้มันทุกขมากนะ คือเรานั่งอยูนี้
เหมือนกันกับไฟเผาเรา รอบตัวของเรา ที่เรานั่งนี้เหมือนหัวตอ ทุกขเวทนาเหมือนไฟ
ไหมหัวตอ นี่ละที่นี่สติปญญามันถึงไดหมุนของมันเต็มเหนี่ยว เราจะทนทุกขอยูเฉยๆ
ไมไดไมถกู
ทุกขมากเทาไรสติปญญายิ่งแยกธาตุแยกขันธ แยกทุกข แยกอวัยวะสวนตางๆ
เจ็บปวดที่ตรงไหนมากพิจารณาเขาไปตรงนั้น ถาวาเขาปวด คนตายแลวมีเขาไหม เอา
ไปเผาไฟเขาเจ็บไหม ไมเจ็บ เดี๋ยวนี้มันเปนขึ้นกับใครที่วามันปวดเขา ปวดตรงนั้นตรง
นี้ จับเขาไปพิจารณาแยกเขาไป ทุกขมากเทาไรยิ่งหมุนอยูในนั้น สุดทายจิตก็ลงผึงเลย
ที่นี่ไดแลว เมื่อพิจารณารอบแลวจิตลงผึงเลย รางกายเงียบไปเลย บางทีรางกายหาย
หมดเลย ลงถึงขั้นละเอียดสุดขีดแลวสักแตวานะ สักแตวาปรากฏ จะไปวาอะไรอีกไมได
ไมตรงความจริง มันเคลื่อน จะทราบไดแตวาสักแตวาปรากฏ คือปรากฏจิตที่ละเอียด
สุดยอดนั่นละ ปรากฏเทานั้น นอกนั้นหมดไมมอี ะไรเหลือเลย
พอมันลงอยางนั้นแลว ทราบชัดในคืนวันนั้นละคืนวันนั่งตลอดรุงวันแรก ขึ้นถึง
หนองออ เออ ที่นี่ไมเสื่อม จิตพุงลงถึงที่แลว พอจิตถอนขึ้นมาแลว ทีนี้ไมเสื่อม ถึงจะ
ไมเสื่อมขนาดไหนก็ตาม เรื่องความระมัดระวังไมไดถอยนะ หากเปนที่ชัดเจนวาไม
เสื่อม หนุนเขาเรื่อย นั่งตลอดรุงๆ พอมันเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรยอะไรอยู
ในจิตเต็มกําลังแลว ตอนเชาหลังจังหันแลวก็ขึ้นไปหาพอแมครูจารยมั่น โหย แตกอ น
ไปเหมือนผาพับไวนะ ลูกศิษยลูกหาขึ้นหาครูหาอาจารย ความเคารพนบนอมเหมือน
ผาพับไวๆ เราก็เหมือนพระทั้งหลาย
แตวันนั้นไมเหมือนนะ พอขึ้นไปนี้กก็ ราบเรียนทาน กําลังใจไมใชอะไร ขึน้ ใสผึง
เลยเชียว มันเปนยังไง พิจารณายังไงๆ มันพุง ๆ พิจารณา ทานก็นั่งนิ่งเฉยนะ เราก็เลา
ถวายอยางขึงขังตึงตัง กิริยาอยางนี้แตกอนเราไมเคยใช วันนี้ออกแลวดวยพลังของจิต
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ออกพิจารณาเรื่องทุกขเวทนาเปนยังไงๆ เลาถวายทาน ถึงขัน้ มันรอบแลวจิตลงผึง เลา
ใหทานฟง จนกระทั่งจบเรื่องราวของเราเสร็จแลวเราก็นั่งหมอบคอยฟง เราไมลืม นี้
เปนคืนแรก พอจบแลวนั่งหมอบ ทานขึ้นก็ขึ้นแบบเดียวกันนะ มันตองอยางนั้น เอาละ
ที่นี่ไดหลักแลว เอาฟาดกันไปเลยเต็มเหนี่ยว เอาเปนเอาตายเขาวาเลย อัตภาพเดียวนี้
มันไมไดตายถึงหาหน มันตายเพียงหนเดียวเทานั้นละ
เอาๆ ฟาดลงไปทีนี้ไดหลักแลว โอย ก็ยิ่งไดกําลังใจใหญโต เดินออกมาจาก
ทานแลวเห็นใบไมรวงนึกวาขาศึก จะตอยกันแลว เปนอยางนั้นนะมันไดกําลังใจ เห็น
ใบไมรวงนึกวาขาศึกจะตอยกับขาศึก เหาเรื่อยไปเหมือนหมา ก็ทานยอหมานี่วะ เรา
เปนเหมือนหมาตัวหนึ่ง ไดกําลังใจออกมานี่คึกคักตึงตัง ทีนี้เห็นอะไรสูทั้งนั้น แมที่สุด
ใบไมรวงก็นึกวาคูตอสู เอาใหญ เลาใหทานฟง พอถึงสามคืนลวงไปแลวทานไมคอยพูด
อะไรมากนัก คืนแรกสําคัญมาก ขึงขังตึงตังซัดใหญเลย หมาตัวนี้ก็ทั้งจะเหาจะกัดเลย
เทียว พอจากนั้นไปแลว เราไมไดรูตัวนี่ พอเห็นไดกําลังใจแลวก็มีแตจะหมุนเรื่อยไป
จนขนาดกนแตกฟงซิ นั่งเกาคืนสิบคืน แตไมไดตดิ กันนะ เวนสองคืนสามคืนนั่ง
ทีแรกมันออกรอนกนเหมือนไฟเผาเทียวนะ ไมแตก มันออกรอนคือมันรอน
จริงๆ กนเราทา ออกจากนั้นมามันก็พอง กนพองเลย นั่งไมถอยนี่ เวนสองคืนสามคืน
นั่งๆ ออกจากพองมันแตก กนแตกเลย ออกจากแตกก็เลอะ จิตมันไมไดถอยนะ เอา
แตกๆ ไปถากิเลสไมแตกไมถอย แนะมันไปนูนนะ ถากิเลสไมแตกไมถอย ถึงคืน
สุดทายพอไปนั่งปบกราบทาน ทานก็วา กิเลสมันไมไดอยูท กี่ ายนะ กิเลสมันอยูที่ใจ มัน
ไมไดอยูที่กายนะ จากนั้นทานก็ยกขอเปรียบเทียบขึ้นมา สารถีฝกมา ถามาตัวไหนมัน
คึกมันคะนองผาดโผนโจนทะยานมากไมฟงเสียงเจาของ เขาตองทรมานอยางหนัก ไม
ควรใหกินหญาไมใหกิน ไมควรใหกินน้ําไมใหกิน แตการฝกทรมานเอาอยางหนัก
ตลอด เมื่อมามันลดพยศลงมาๆ การฝกเขาก็ลดลงตามสวน จนกระทั่งมาใชการใชงาน
ไดแลว ไมพยศแลว เขาก็ปฏิบัติตอมาตามปรกติของเขา ทานพูดเพียงเทานั้นหยุดนะ
เรามันยังเสียดายอยู อยากใหยอนมาวา หมาตัวนี้มันฝกยังไง อยากใหทานวา
อยางนั้น มันจะเพิ่มกําลังไดดี เขาฝกมาเขาฝกอยางนั้น ไอหมาตัวนี้มันฝกยังไงมันถึงไม
รูกําหนดกฎเกณฑ ไมไดมีประมาณ ความหมายก็วา จิตลงถึงขนาดนั้นแลว พอเปนพอ
ไปแลว ไมดีดไมดิ้นมากนัก การที่จะฝกทรมานอยางนั้นก็ควรลดลงไป ความหมายวา
งั้น แตทา นไมพูดนะ ทานบอกเทานั้นแหละ แตเรามันเสียดายที่วา ไอหมาตัวนี้มันฝก
ยังไง แตทานไมรูนะวาเรากนแตก มันฝกอะไรถึงเอาหนักเอาหนา ทานไมเคยพูด มีแต
บอกวามาพอมันยอมรับเจาของแลว ใชการใชงานไดแลว เขาก็ปฏิบัติธรรมดา
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ตั้งแตนั้นมาเราก็ไมเคยนั่งตลอดรุงอีก ไมงั้นจะเอาอีกนะมันถอยเมื่อไร เขาใจ
ไหมละ มันตองมีครูมีอาจารย ไมอยางงั้นจะเอาอีก เชนอยางติดสมาธิก็เหมือนกัน ทาน
ลากออก เถียงกันเสียจนแหลกเลย ออกจากสมาธิลากออกไปทางปญญา ยอมรับทาน
ทางสมาธิแลวออกทางดานปญญา มันก็ผึงเลย ก็เพราะสมาธิมันเต็มกําลังแลว มันอิ่ม
อารมณหมดแลว คือมีสมาธิแลวใชปญญา สมาธิคือจิตอิม่ อารมณ ไมคิดวอกแวก
คลอนแคลนไปหาอารมณนั้นอารมณนี้ ใหทํางานทําการ เพราะจิตสงบใหทําอะไรมันก็
ทํา ใชทางดานปญญามันก็ออกทางดานปญญา ทีนี้ออกก็แบบเดียวกันอีก เพราะพรอม
แลวทางสมาธิ พอออกทางดานปญญามันก็ผึงเลยทันที
เอาอีกแหละ มันออกอยางรวดเร็วนะเรา เพราะสมาธิเต็มภูมิแลว พอออก
ทางดานปญญามันก็ผึงๆ เลย ทีนี้ฟาดเสียไมไดหลับไดนอนอีกแหละ มันไมพอดีนะเรา
กลางคืนนอนไมหลับ คือปญญามันหมุนของมันออก แมกลางวันคนจะตายแลวมันยัง
ไมยอมนอน มันหมุนกันตลอด พอเห็นเปนอยางนั้น นี่มันก็จะตายแลวทําไง จิตทํางาน
ไมหยุดจะทําไง ไปหาทาน นั่นเห็นไหมละ พอไปก็เลาใหทานฟง ทีพ่ อแมครูจารยบอก
ใหออกทางดานปญญา เวลานี้มันออกแลวนะ มันออกยังไง ทานวา ก็มันไมไดนอนทั้ง
วันทั้งคืน บอกตรงๆ เลยเรา
มันออกทํางานทางดานปญญาหมุนติ้วเลย มันยิ่งรุนแรงกวาสมาธิ มันยังมา
ตําหนิสมาธิวานอนตายอยูเฉยๆ ปญญาตางหากแกกิเลส สมาธิไมไดแกกิเลส เปนแต
เพียงตีกิเลสตะลอมเขามาเทานั้น ปญญาเปนผูคลี่คลายสังหารกิเลสตางหากไมใชสมาธิ
ทีนี้เมื่อมันเห็นคุณคาของปญญามันก็ไปใหญเลย เห็นโทษของสมาธิ จะไมเขากระทั่ง
สมาธิ กลางคืนไมไดหลับตลอดรุง มันหมุนของมันตลอด และกลางวันยังจะไมนอนอีก
ทีนี้เวลาเราจะใหพัก เราตองเอาคําบริกรรมพุทโธกลับมาอีกนะ เอาคําบริกรรม
พุทโธติดๆ ไมงั้นเผลอแพล็บมันออกทางดานปญญา เพราะกําลังของปญญามันรุนแรง
มาก มันเห็นคุณคาของปญญา แกกิเลสดวยปญญาตางหาก ไมไดแกดวยสมาธิ มันรูใน
ตัวเอง เอากันไมหยุดไมถอย พอไปกราบเรียนทานวา เวลานี้ปญญามันออกแลวนะ มัน
ออกยังไง มันไมไดนอนทั้งวันทั้งคืน หมุนตลอดเวลา นั่นละมันหลงสังขาร เห็นไหม
ทานวา ทางนี้ก็ตอบอีก ถาไมพิจารณามันก็ไมรู นั่นละบาหลงสังขาร ขึน้ เลยคราวนี้ บา
หลงสังขาร ทีแรกวา นั่นละมันหลงสังขาร พอเราเถียงทานตามความมั่นใจของเรา ถา
ไมพิจารณามันก็ไมเกิดปญญาไมเฉลียวฉลาดร นั่นละบาหลงสังขาร ทีนี้ไมตอบนะ มัน
จะถูกของทานละ แตมันยังไมลงนะ มันยังจะหมุนของมันอยู
เวลาฟาดไปสุดขีดแลวมันจะตายจริงๆ เอาคําบริกรรมคือพุทโธมาบริกรรม ถา
แยกพุทโธปบ มันจะออกทางดานปญญา เพราะรุนแรงมาก เหมือนวา เรากําลังใหน้ํา คู

๘
ตอสูมายืนจังกาคอยจะตอยเราอยู ทางนี้ใหน้ําแลวไมแลวก็จะตอยกัน ลักษณะอยางนัน้
แหละ หมุนติ้วๆ มันจะตายจริงๆ เอาพุทโธมาบริกรรม ถาวาเผลอเราไมอยากพูดนะ
รามือคอยยังชั่ว พอรามือปบมันจะออกทางดานปญญา บังคับเอาไว พุทโธๆ ถี่ยิบไมให
มีเวลาจะออกเลย ทีนี้พอจิตลงสมาธิแนนปงเลยเทียวนะ ก็มันเคยเปนสมาธิมาพอแลว
นี่ แตเวลามันเพลินกับทางปญญามันไมสนใจสมาธิตางหาก ทีนี้พอมันจะเปนจะตาย
จริงๆ หาทางออกไมไดมนั ก็จะเขาพัก
เขาพักก็ตอ งเอาคําบริกรรมติดปบเลย พุทโธๆ ๆ ถี่ยิบ จิตก็ลงแนวปง ทีนี้
เหมือนถอดเสี้ยนถอดหนามนะ ความทุกขทงั้ หลายในการตอสูทางดานปญญานั้น กับ
ความสุขความสบายเวลานี้ อันนี้รูสึกวามีความสุขมากทีเดียว แตเผลอไมไดนะถาพูดวา
เผลอ รามือไมไดมันจะออกทางดานปญญาทันที ถึงขนาดนัน้ มันยังไมอยูนะ รสชาติมัน
สูปญญาไมได รสชาติของสมาธิสปู ญญาไมได พอรามือปบโดดผึงแลวนี่ บังคับ
จนกระทั่งจิตมีกําลังเต็มที่แลว ตองรอจังหวะอยูนั้นใหแนวอยูนั้น สติจับไมใหมันออก
ไมใหมันคิดมันปรุงทางดานปญญาใดๆ ทั้งสิน้ ใหมีแตความรูเดนอยูนั้นเปนสมาธิ
ลวนๆ
จนกระทั่งไดกําลังวังชาแนนหนามั่นคงแนแลวคอยปลอย เรียกวาไดกําลังแลว
พอปลอยมันก็พรึบเลยทีเดียว นี่เห็นชัด เวลาจิตมีกําลังไดพักตัวทางดานสมาธิแลวออก
นี้ มีดเลมนั้นแหละ คนๆ นี้แหละที่ไปฟนไม ไมทอนนั้นแหละ ฟนนี้ขาดสะบั้นไปเลย
เพราะรางกายก็มีกําลังไดพักผอน มีดก็เทากับไดลับหินเรียบรอยแลว ฟนไมทอนนั้น
ขาดๆ แตกอ นไมทราบเอาสันลงเอาคมลงฟนไมหยุด เจาของเปนผูจะตาย มันไมถอย
งายๆ นะ ถาไมจะตายจริงๆ มันไมเขานะเขาสมาธิ เพราะมันเพลินทางดานปญญา นั่น
ละปญญาทําใหเพลินไดขนาดนั้น มันแกกิเลสเปนลําดับลําดามันก็เพลินละซิ
เหมือนเขาตอยกัน ตอยที่ไหนก็ถกู ที่หมายๆ มันก็เพลินในการตอยใชไหมละ
อันนี้ก็เหมือนกัน กิเลสออนลงๆ เปนอยางนี้มาตลอดนะ เวลามันจะตายจริงๆ มันถึง
จะพัก ไมใชพักเปนจังหวะจะโคน ไมมี คือเอาจนกระทั่งจะตายจริงๆ เปนขอบังคับ
แลวก็เขาพัก เขาพักไดกาํ ลังแลวออกๆ ทําอยางนั้นเรื่อยๆ กิเลสก็ออนลงๆ ละเอียด
ลงๆ สติปญญานี้เปนอัตโนมัตินะ ที่วาพิจารณาทั้งวันทั้งคืนไมถอยมันเปนอัตโนมัติของ
มันแลวนะนั่น คําวาความเพียรไมตองพูดนอกจากวาเพียงเพื่อพนทุกข แตเพียรใน
ประโยคพยายามนี้ไมมี ไดรั้งเอาไวๆ ความเพียร อันนี้มันเปนอัตโนมัติของมัน
ทีนี้พอทําไปสติปญญาอัตโนมัตินี้ละเอียดเขาๆ เขาไปเชื่อมกันกับมหาสติมหา
ปญญา เชื่อมเขาไปๆ กิเลสละเอียดเขาไปๆ สติปญญาละเอียดเขาไปตามกันๆ เชื้อมี
นอยไฟก็ไหมนอย เชื้อมีมากไฟไหมมาก เชื้อเปนขอนไมขอนซุงไฟมันก็สงเปลวขึ้นเมฆ

๙
นูน จดเมฆ แลวออนลงๆ เชนอยางเปนขี้ฝุนขีฝ้ อยมันก็ไหมเหมือนไฟไหมกองแกลบ
นั่นละ มันก็คอยไหมของมัน สติปญญาไหมกิเลสเผากิเลสอยางละเอียดก็เหมือนไฟ
ไหมกองแกลบ แกลบเปนยังไงถูกไฟไหม มันไมไดแสดงเปลวนะ มันไหมสุมอยู
สติปญญาทีล่ ะเอียดมันก็เผาของมันอยูอยางละเอียดๆ ตลอด ความเผลอไมตอ งถาม
ตั้งแตสติปญญาอัตโนมัตมิ ันก็ไมเผลอแลว ยิ่งเขามหาสติมหาปญญานี้ซึมไปเลย ให
เห็นประจักษในหัวใจมันพูดไดคนเรา
ทีนี้เรื่องกิเลสนี้โผลขึ้นมาไมไดเลย ถึงขั้นสติปญ
 ญาอัตโนมัตแิ ลวโผลขึ้นมาเปน
ขาดสะบั้นๆ เลย มันรวดเร็ว สติปญญารวดเร็ว จากนั้นก็ซึมเขาไป คือกิเลสก็แบบซึม
ออกมานะ ใหจับไดเผาเรื่อย ซึมออกมาเผาเรื่อยๆ การภาวนาเปนอยางนั้น พอเขาถึง
จุดจุดนั้นแลวมันก็ไลเขาไปๆ มันไมไปที่ไหนนะ อะไรมันพิจารณาหมดรอบหมดแลว
ปลอยวางหมดโดยประการทั้งปวง สามโลกธาตุมันปลอยหมดแลว แตมันไมไดปลอยที่
จิต ทํางานอยูในนั้น มันหมุนมันเวียนอยูในจิตกับอารมณของจิตที่คดิ ปรุงดีปรุงชั่วเกิด
ดับๆ สติปญญาก็ตามตอนกันอยูในนั้น พอหมดสภาพนี้แลวมันก็ขาดสะบั้นลงไปเลย
สติปญญาเปนอัตโนมัติและมหาสติมหาปญญานี้เปนมรรค
เปนเครื่องมือ
ทํางานฆากิเลส พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปสติปญญาประเภทนี้ก็ปลอยตัวเองไปเปนหลัก
ธรรมชาติ ไมตองบังคับใหหยุด หากเปนหลักธรรมชาติ สติปญญาที่หมุนตัวเปนเกลียว
เหมือนจะไมมีพักผอนเลย พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปปุบอันนี้ก็เหมือนกับวาเครื่องมือ
ของเราวางมือได ปลอยเลย เปนอยางนั้นนะ พอกิเลสหมดโดยสิ้นเชิง สติปญญา
ประเภทนี้ก็เรียกวาหยุดไปตามกันพักไปตาม หายหนาไปเลย เหลือแตสติปญญาใน
หลักธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากนั้น แตไมหมายถึงวาจะแกกิเลสตัวใดไมมี เปนความคิด
เพื่อทําประโยชนเทานั้นเอง ความคิดรอบคอบในตัวเองระหวางขันธกับจิตเทานั้น นี่
การพิจารณาทางดานปญญา
นี่ละธรรมพระพุทธเจาถาผูปฏิบัติมี อยางนี้ละมรรคผลนิพพานมีอยูกับผูปฏิบัติ
ไมไดมีอยูกบั ดินฟาอากาศที่ไหน อยาใหกิเลสมาหลอก ศาสนาลวงเทานั้นเทานี้ มรรค
ผลนิพพานไมมีๆ ชีวิตของเจาของมันลวงไปเทาไรๆ ไมดูเจาของ มันจะตายแลวนะไม
เห็นดู วาศาสนาลวงไปเทานั้นเทานี้ไปดูลมๆ แลงๆ ดูเจาของนั่นนะ วันหนึ่งมันลวงไป
เทาไร ๒๔ ชั่วโมงๆ วันหนึ่งๆ มันลวงไป ไดดูหรือเปลา จิตใจของเราความดีของเราได
ดูหรือเปลา ไดสรางความดีไวมากเพียงไร ลมหายใจเขาหายใจออกขาดไปเรื่อยๆ อยาง
นั้น แลวเจาของเปนยังไงไดความดีมากนอยเพียงไร ใหหมุนออกมาอยางนี้ซิ มันก็รูได
อรรถไดธรรม

๑๐
ทีนี้การปฏิบัติก็แบบเดียวกัน มรรคผลนิพพานไมไดอยูก ับดินฟาอากาศ อยูกับ
ผูปฏิบัติ กิเลสอยูที่นี่เปน อกาลิโก มีตลอดกิเลส ถาไมฆามันมีตลอด ธรรมะก็ อกาลิโก
ถานําไปฆากิเลสฆาไดตลอด กิเลสประเภทเดียวกัน ธรรมะประเภทเดียวกันสังหารกัน
ไดไมสงสัย ใหนําอันนี้เขามาปฏิบัติตอตัวเอง ผางๆ ขึ้นเลยละเรื่องมรรคผลนิพพานไม
ตองไปถาม ไอผูที่มันมาพูดโอพูดอวดมันหลับตาพูด มันจะตายแลวก็พูดไปอยางนั้น
นะ มรรคผลนิพพานอยางนั้นอยางนี้ มันเกงกวาศาสดา ศาสดาทานวา อกาลิโก ธรรม
ของทานฆากิเลสไดตลอดเวลา แตกิเลสมันก็มาพองตัวขึ้นทัง้ ๆ ที่มืดหนาสาโหดไมมี
อะไรเกินกิเลส มันวาศาสนาลวงเทานั้นเทานี้ แลวบาปบุญจะไมมี นรกสวรรคไมมี
มรรคผลนิพพานไมมีไปแลว นั่นเห็นไหมกิเลสมันหลอก พากันจําเอา
นี่มีแตพวกศาสนาลวงไปเทานั้นวันเทานี้วันแลวความเพียรไมมี มีแตความขี้
เกียจพวกนี้มันจะเปนอยางนั้นนะ ความเพียรไมมี ลดลงๆ ความขี้เกียจจนคับกุฏิ กุฏิ
ตองไดขยายยายใหม นี่ไดทราบวาใครไปขนไมมาจากไหนนอกกําแพงเขามาปลูกกุฏิ
ขางใน ใครอยามาทํานะ เดี๋ยวถูกไลออกจากวัด ถาจะทํามากนอยเราทําแลว เห็นไหม
เราทํานั้น มันเลยออกไปอยางนี้ละ
นี่ละการประกอบความเพียร ศาสนธรรมของพระพุทธเจาคือตลาดแหงมรรค
ผลนิพพานเปน อกาลิโก อยูต ลอด อยาใหกิเลสมาตบหูตบตาวามรรคผลนิพพานไม
มีๆ ตัวหัวมันไมเคยทํามันจะเอาอะไรมามี เกิดจนกระทัง่ ถึงวันตายมีแตลมหายใจ
มรรคผลนิพพานจะมียังไงก็มันไมไดทํา มันอวดเฉยๆ กิเลสมันอวด ไปหาลบลางมรรค
ผลนิพพานคือกิเลสนั้นแหละ
ผูที่ลบลางกิเลสคือผูบําเพ็ญเพียรตามหลักธรรม
พระพุทธเจา พวกนี้พวกลบลางกิเลส ไอพวกขี้เกียจขี้ครานมีแตพวกลบลางอรรถธรรม
ทั้งหลาย ตลอดมรรคผลนิพพานจะไมมตี ิดตัว ก็มีตั้งแตขอนซุงละกลิ้งอยูตามวัดปา
บานตาดเต็มไปหมด
มันกําลังปลูกสรางกุฏิขึ้นอีก เอาขอนซุงเขาไปใสในนั้นอีกนะนั่น ใครอยามายุง
นะ มาทําอะไร ตั้งแตอยูข างในมันก็ทะเลาะกันพอแลว การปกครองผูชายกับปกครอง
ผูหญิงตางกันมากนะ เราเปนผูปกครองเอง พระเณรเราอยูนี้ตั้งแตสรางวัดมาไมเคยมี
เรื่องมีราวอะไรจนกระทั่งปานนี้ละ แตทางผูยาผูหญิงมันยังไง เดี๋ยวไดยินเรื่องนั้นเดี๋ยว
ไดยินเรื่องนี้ขึ้นมา มันนาพูดตองพูดนาวาตองวาซิเราเปนผูปกครอง แตกอ นไมมกี ็บอก
ไมมี อยางพระนี้เรายกสรรเสริญทานเลย ตั้งแตเริ่มสรางวัดทีแรกองคไหนมาก็เหมือน
ผาพับไวๆ ไมวาฝรั่งมังคามาเหมือนกันหมด เขาแบบหลักธรรมวินัยแลวสงบตามๆ
กันไปหมด

๑๑
อันนี้มันเขาแบบไหนนี่ มันถึงไดหาทะเลาะเบาะแวงกัน มีเรื่องนั้นเรื่องนี้ มันเกง
มากนะผูหญิง มันเกงกวาครูกวาอาจารยไปแลว ใหพิจารณาใหดีทําไมจึงเปนอยางนั้น
คนดวยกัน พระทานอยูทางนี้ทานเปนอยางนั้น เราไมเคยไดเปนภาระในการชําระ
สะสางเหตุการณตางๆ กับพระกับเณร ไมมี เรียบตลอดเวลาตั้งแตเริ่มสรางวัด
จนกระทั่งปานนี้ นี้มันเปนยังไง มันมีมาตลอดๆ ใหยุงหัวใจเราตลอด มันอวดดีอวด
เดน อวดดีอวดเดนอะไรอวดความชั่วชาลามกของเจาของ อวดมูตรอวดคูถที่เต็มอยูใน
หัวใจระบายออกมาทางปาก ปากก็ปากมูตร กิริยาที่ทําก็เปนมูตรเปนคูถ ตีมตู รตีคูถ
แตกกระจัดกระจายไปทะเลาะกันนะซิ จําเอานะ เอาละพอเหนื่อยแลว
ผูกํากับ พระทานไปกรุงเทพฯฮะ เอาหนังสือไปใหคุณสนธิกับนายกฯทักษิณ
(เอาๆ วาไปซิ นี่เทศนจบแลว เดี๋ยวอาจจะไดเทศนอีก เอาวามา) ขึ้นตนวาพระปา
๖๐๐ รูปใหกําลังใจสนธิ อวยพรใชธรรมะ ปญญาชนะอุปสรรค พระปาเกือบ ๖๐๐ รูป
และลูกศิษยของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน ใหกําลังใจสนธิ ลิ้มทองกุล พรอมยืน่
หนังสือ จากเจาอาวาสวัดปาบานตาด เชิญใหไปรวมหาทางออกแกปญหาของบานเมือง
รวมกับทักษิณ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายนนี้ ขณะที่ผูกอตั้งหนังสือพิมพ
ผูจัดการ ใชธรรมนําหนาในการตอสู ไมหวั่นภัยอันตราย ไมตระบัดสัตย รวมทั้งไมคดิ
ลมลางรัฐบาล
เพียงแตรัฐบาลกําลังลมตัวเองดวยการปดกั้นปญญาของสังคมและ
ประชาชน
รายละเอียดผมจะยอเลยนะครับ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกา เมื่อวานนี้นะครับ เวลา
ประมาณ ๕ โมงเชา เขาก็รายงานวาพระทางภาคอีสานเกือบ ๖๐๐ รูป ซึ่งเปนพระลูก
ศิษยของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน เจาอาวาสวัดปาบานตาด อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี เดินทางมาใหกําลังใจนายสนธิ ลิ้มทองกุล ผูดําเนินการรายการเมืองไทยราย
สัปดาห และเปนเจาของหนังสือพิมพผูจัดการ การใหกําลังใจ พระปาไดยื่นหนังสือของ
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน ใหนายสนธิ เพื่อใหหาทางออกเกี่ยวกับแกปญหาของ
บานเมืองในขณะนี้ โดยใหไปพบที่วัดปาบานตาด วันที่ ๒๔ พฤศจิกายนนี้ แตพรอมนี้ก็
มีหนังสืออีกหนึ่งฉบับ ไปยื่นใหนายกฯทักษิณ ชินวัตร และพระทานจะไดเอาไปมอบ
ตอไป
คุณสนธิบอก ลูกยึดมัน่ ในธรรมของพระพุทธองคและขององคหลวงตามหาบัว
ของพอแมครูบาอาจารยทําใหไมกลัว ลูกจะตายหรือไมก็ไมไดหวั่น เพราะลูกเชื่อวาทุก
สิ่งทุกอยางขึน้ อยูกับกรรมที่ตัวเองทํามา จุดยืนของตัวเองคือตองการใหประชาชนไดมี
ชองทางในการรับรูขาวสาร เพื่อใหประชาชนสามารถตัดสินใจเองวา สิ่งไหนถูกหรือผิด
โดยใชปญญาตัดสิน

๑๒
ไมไดมีความคิดจะลมลางรัฐบาล รัฐบาลจะลมก็เปนเรื่องที่รัฐบาลลมตัวเอง ลูก
ทําก็เพื่อความถูกตอง ถารัฐบาลเห็นวาสิ่งไหนไมถกู ตองก็แกไขดวยปญญา ถาสิ่งไหนที่
รัฐบาลกําลังทําเปนการทําลายสังคม ทําลายสติของประชาชน เพราะการมีสติก็จะมี
ศีลธรรมตามมา สังคมก็จะสงบสุขเพราะไมมีอะไรเหนือธรรม อันนี้นายสนธิกลาว
ตอจากนั้นพระสงฆซึ่งเปนตัวแทนก็อวยพรใหนายสนธิ
ใชธรรมะของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา ทุกอยางเปนอุปสรรคแตทําใหเกิดปญญา เกิดความคิด ความถูกตอง
แกไขปญหา ตัวแทนของพระภิกษุกลาวกับนายสนธิในที่สุด
จากนั้นพระปาจํานวน ๑๓ รูป นําโดยพระครูอรรถกิจนันทคุณ เจาอาวาสวัดปา
ดอยลับงา จังหวัดกําแพงเพชร เดินทางไปที่ทําเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือและซีดคี ํา
เทศนาของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน มอบให พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีรับทราบคําเชิญของหลวงตามหาบัว แตยังไมแนใจวาจะ
ไปไดหรือเปลา
โฆษกสํานักนายกรัฐมนตรี นายแพทยสุรพงษ สืบวงศลี กลาวกับตัวแทนซึ่งเปน
พระภิกษุสงฆ ๑๓ รูปที่ไปยื่นหนังสือวา ขณะนี้นายกรัฐมนตรีรับทราบเรื่องดังกลาว
แลว ไดแสดงความขอบคุณตอองคหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน แตไมม่นั ใจวาจะ
สามารถเดินทางไปเจรจากับผูดําเนินรายการเมืองไทยรายสัปดาห ในวันที่ ๒๔ นี้ได
หรือไม เนื่องจากขณะนี้นายกรัฐมนตรีมีภารกิจมาก อยางไรก็ตามหากมีโอกาส
นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปขอบคุณองคหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน ดวยตนเอง
อยางแนนอน อีกทั้งปญหาที่เกิดขึน้ เปนเรื่องละเอียดออน จําเปนที่จะใชเวลาในการ
สรางความเขาใจใหตรงกัน
(หมดแลวนะ) ยังครับมีอีกนิดหนึ่ง อันนี้ก็ ส.ส.ทรท. รําคาญพระปาอัดยับ
(ไหนวาไงอักษรยอวาไงนะ) ส.ส. ทรท.รําคาญพระปา (หมายความวายังไง ส.ส. ทรท.
นี่) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคไทยรักไทย (มีแตอกั ษรยอ ครั้นบัดเวลาแกงใน
หมอมามันไมเห็นยอ ฟาดเอาพุงกางเลย อันนี้มีแตอักษรยอ เอาวาไป)
ส.ส. ทรท. รําคาญพระปาอัดยับสรางปญหาบานเมือง จี้สอบสวน คนนี้เขาชื่อ
รอยโทกุเทพ ใสกระจาง ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยรักไทย เขาเปนประธาน
คณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผูแทนราษฎร กลาวถึงกรณีที่พระปา
จํานวน ๖๐๐ รูป เดินทางมาใหกําลังใจนายสนธิ ลิ้มทองกุล พิธีกรรายการเมืองไทยราย
สัปดาห และผูกอตัง้ หนังสือพิมพผจู ัดการวา ในขณะนี้ปญหาของนายสนธิเปนเรื่อง
การเมือง การที่พระสงฆจะไปแสดงทาทีสนับสนุนตองระมัดระวัง เพราะถือกันวา
พระสงฆเปนกลางทางการเมือง การที่ไปใหกําลังใจเชนนี้จะถูกมองวาฝกใฝการเมือง

๑๓
ในฐานะที่ตนเปนประธานคณะกรรมาธิการศาสนาฯ เห็นวาการดําเนินการเชนนี้ของ
พระปาไมเหมาะสมอยางยิ่ง แตก็จะขอติดตามดูกอ น
หลวงตา พระทานมาสนับสนุนในความถูกตองของผูทําโดยถูกตอง เพือ่ หัวใจ
ประชาชนทั้งชาติ
ถาหากวารัฐบาลทําตนดวยความถูกตองแลวทานจะมาใหกําลังใจ
เหมือนกัน เขาใจหรือ ทานเอนไปไหนทานไมไดเอน ใครทําถูกตองทานจะอนุโมทนา
ดวยกันทั้งนัน้ เขาใจเหรอ
ผูกํากับ ตอนะครับ ผูที่เปนพระสงฆนั้น เราตองถือวาเปนผูทรงศีล รูผิดรูถูก
ยิ่งเปนพระสายวัดปาดวยแลว ยิ่งตองคํานึงถึงปญหาที่จะทําลายความสงบสุข ตอง
ระมัดระวัง อยาแสดงออกถึงความไมสมดุล
หลวงตา นี่พินิจพิจารณาเรียบรอยแลวจึงไดไป ไมไดไปดวยเอาหัวชนฝานะ
เอาวาไป
ผูกํากับ อยาแสดงถึงความไมสมดุล โอนเอียงไปขางใดขางหนึ่ง
หลวงตา ถารัฐบาลทําดีจะไปทันที หลวงตาบัวดีไมดีหลวงตาบัวเปนหัวหนาไป
ใหกําลังใจใหทําดีตอไปประชาชนจะไดรมเย็น เขาใจไหม เอา ตอกันไปเปนระยะๆ
อยางนี้ เราจะตอบ เราจะตอบเปนระยะๆ ไป เอาวาไป
ผูกํากับ เห็นชัดวาพระในเมืองไทยในขณะนี้มี ๒ พวก (มีอะไร) เขาบอกมี ๒
พวก เปนความคิดเห็นสวนตัวเขา
หลวงตา ๑๐ พวกก็ชางเถอะ ถาเปนพระดี ๑๐๐ พวกก็ได รวมกันแลวเปนพวก
เดียวกันเขาใจไหม
ผูกํากับ เขาบอกมี ๒ พวก พวกทีย่ ึดติดกฎหมายบานเมือง และเคารพคําสั่ง
ของเถรสมาคม
หลวงตา พวกหนึ่งยึดหลักธรรมหลักวินัยเปนเกณฑ เอาพระพุทธเจาเปน
ศาสดาองคเอก พวกนั้นเปนผูที่ตั้งบัญญัติมานั้นพวกคลังกิเลส พระพุทธเจาไมใชคลัง
กิเลสเขาใจไหม ทานยึดหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจา เอาวาไป
ผูกํากับ กับพระปาที่ระยะหลังไมยอมรับกฎหมายของคณะสงฆ
หลวงตา ถาเปนกฎหมอยไมยอมรับ ถาเปนกฎหมายยอมรับมานานแลว พระ
เหลานี้เคยยอมรับมานานแลว ถาเปนกฎหมอยไมยอมรับ กฎหมัดไมยอมรับ กฎหมา
ไมยอมรับ กดขี่บังคับไมยอมรับเขาใจไหม การตั้งมามันตั้งแบบเพื่อเขาตัวเสมอ พวก
ตั้งกฎหมายมันกลายเปนกฎหมอยไปนี่
ผูกํากับ เขาบอกวา ผมหวงวาพระพวกหลังนี้จะตกเปนเครื่องมือทางการเมือง
จึงอยากจะเรียกรองใหพระผูใหญที่ดูแลพระปาเหลานี้เคารพกฎหมายบานเมือง

๑๔
หลวงตา พวกไหนจะดูแล ใหพวกไหนมาดู (เขาบอกพระผูใหญ) พระผูใหญ
ใครเปนใหญ ใครเปนใหญเหนือพระพุทธเจา เอาวามา อันนี้เดินตามหลักพระพุทธเจา
ใครเปนใหญกวาพระพุทธเจา เอา แสดงตัวออกมา เราจะฟงเสียงเขาใจเหรอ เอาวาไป
เปนพักๆ
ผูกํากับ เขาบอกวา อยากใหผูใหญมาดูแลพระปาเหลานี้ ใหเคารพกฎหมาย
บานเมือง (นั่นซิ ผูใหญมันคือใครนะ ถาผูใหญแบบมหาโจรทางนี้ก็ไมฟง ถาเปนมหา
โจรไมฟง) ถาผมตีความหมายตามกุเทพ ใสกระจางนี้ฮะ ผมวาเอาหมายถึงอาจารยเขา
เทวทัตละครับ (อาจารยเขาเทวทัต) ผมตีปญหาเอง
หลวงตา เราไมเขาใจ เอาวาไปเสียกอน ตรงไหนเขาใจตอบกันทันที ไอนี้มันจะ
มายุใหพระแตกอีกนะ ไมแตก หลักธรรมวินัยไมแตก พระไมแตก ศาสดาองคเอกคือ
หลักธรรมวินัยเปนองคแทนศาสดา ปฏิบัติตามนี้ไมแตก ถาแยกออกจากนี้มีเทาไรแตก
ทั้งนั้นๆ ทีเ่ กิดเรื่องเกิดราวนี้ก็คือแยกออกจากหลักธรรมหลักวินัยพระพุทธเจานั่นเอง
แฉลบออกไปเปนกาฝากมหาภัยตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยเวลานี้คือพวกนี้เอง
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

