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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจกิายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

ปลงใจไดแตในหลวง 
 

 (หลวงตาครับผมปรารถนาพุทธภูมิ อยากใหหลวงตาพยากรณดวยครับ) พูดเรื่อง
ปรารถนาพุทธภูมินี้ อยางพระพุทธเจาเสด็จจากโปรดพระมารดาชั้นดาวดึงสลงมานี้ ทรง
บันดาลฤทธิ์เดชตางๆ ของพทุธานุภาพน่ันแหละ ใหประชาชนตลอดเทวบุตรเทวดาอะไรๆ 
ใหเห็นกันในขณะนั้น ใครก็พออกพอใจ ใครก็ปรารถนาเปนพุทธภูมิๆ หมด ไมใชเลนๆ 
นะ ตอนทีเ่สด็จลงมาพระพุทธเจาทรงแสดงฤทธานุภาพใหสัตวทั้งหลายไดเห็นตามความ
จริงที่ถูกส่ิงกาํบังมันปดเอาไวๆ ไมใหเห็น ทรงแสดงฤทธิ์ออกมาใหเห็นดวย ใหเห็นความ
อัศจรรยของพระพุทธเจา พลานุภาพทุกอยางเต็มอยูนั้นหมด ใครก็ปรารถนาเปน
พระพุทธเจาๆ โอย มากมายกายกอง พระองคกท็รงยิ้มพระโอษฐ แนะ ภาษาเราวายิ้ม ใคร
ก็อยากเปนพระพุทธเจา แตเหลานี้จะเปนไดสักรายหนึ่งก็ยากนะ นั่น 

คือความเปนพระพุทธเจาเปนของยากของลําบากที่สุด ตองอดตองทนทุกอยาง
รวมอยูนั้นหมดเลย อยูในพุทธภูมิ ผูจะนําโลกตองเปนผูมีความสามารถ ความอดความทน
ความอุตสาหพยายามทุกส่ิงทุกอยางตองทนรับทั้งน้ัน เปนเหมือนกันกับพื้นดิน ใครจะขี้รด
เยี่ยวรดอะไรๆ ก็เทานั้น หนาแนนไปดวยการบําเพ็ญ เหมือนแผนดินความหมายวางั้น ถึง
อยางน้ันยังนานตางกัน พระพุทธเจาประเภทที่หนึ่งทรงบําเพ็ญพระบารมี กวาจะสําเร็จเปน
พระพุทธเจาขึ้นมา ๑๖ อสงไขย อสงไขยๆ นี้แปลวานับไมได มันก็ไมเขาใจ ก็เหมือนอยาง
วาหน่ึงลานๆ นับไปเทาไรๆ เอาลานรับไวเลย ยี่สิบ สามสิบ ส่ีสิบลานอยางน้ี เหมือนวา
อสงไขยๆ หนึ่ง ใหเปนเหมือนหนึ่งลาน ลักษณะอยางน้ันละนะ อสงไขยแสนมหากัป 
นูนนะ ติดอีกแสนมหากัป ๑๖ อสงไขยแสนมหากัป สําเร็จเปนพระพุทธเจาขึ้นมา มี
ความสามารถทุกส่ิงทุกอยางในการที่จะนําสัตวโลก แบกภาระไดหนักมากทีเดียว นําสัตว
โลกใหพนจากทุกขไดมากมาย 

ประเภทที่สองรองกันลงมา ประเภทที่สามก็เหมือนพระพุทธเจาของเรา พระองคก็
รับสั่งแลววา กําลังเรานอยไมเหมือนพระพุทธเจาสองประเภทนั้น แตเร่ืองความรูความ
ฉลาดสามารถเต็มภูมิของศาสดาดวยกัน เปนแตเพียงวาการนําสัตวโลกน้ีมีกําลังมากนอย
ตางกัน ความรูความเฉลียวฉลาด โลกวิทู นี้เหมือนกัน รูแจงเห็นจริงทุกอยาง ทานแสดงไว
เร่ืองพุทธภมู ิ
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บางรายที่เขาพิมพหนังสือ เราไดไปเห็นเขาฟุตโนตไวขางลาง วงเล็บเอาไว สมฺพุทฺ
เธ อฺวีสฺจ ทฺวาทสฺจ สหสฺสเก จนกระทั่งถงึ สมฺพุทฺเธ นวุตฺตรสเตฯ เทานั้นลานเทานี้
ลานพระพุทธเจา นี่ละที่วา ขาพเจาขอนอบนอมพระพุทธเจาเทานั้นลานๆ พระองค เขาก็
เอาจากนี้ละมาฟุตโนตวา เหลือเชื่อ เราสลดสังเวชทนัทีเลยนะ คนตาบอดมันวาเหลือเชือ่ 
คนตาดีเปนพระพุทธเจาไปแลวๆ เทาไรๆ อยามานับเลยนะไอลานๆ แลนๆ เราตัวเทาหนู
นี่เรายันขนาดนี้นะ คือแมน้ํามหาสมุทรยังนอยไป พระพทุธเจาที่มาตรัสรูในโลกนี้ เวลามัน
ผางเขาไปนี้มันกระจายถึงกันหมด ยอมรับ กราบเลย สดๆ รอนๆ 

ใครเชื่อไมเชื่อก็ตามมันจาอยูนี้แลวจะวาไง มาวาอะไรสามสี่ลาน เทาไรลานอยามา
พูด วาเหลือเชื่อ โฮ เราก็เหลือเชื่อ คนประเภทนี้ยังมีอยูเหรอ ใครจะเชื่อไดไมเชือ่ไดก็ตาม
มันยันกันอยูในนี้จะใหวาไง ผางเขาไปเทานั้นมันถึงกันหมดเลย มากนอยเพียงไรดูน้ํา
มหาสมุทรมีมากขนาดไหน เทแช็กลงไปเปนน้ํามหาสมุทรดวยกันแลว น้ําเราเทลงไปแช็ก
เปนน้ํามหาสมุทรดวยกันหมดแลว มีมากนอยเพียงไร นี่ตรัสรูผางก็เขาแลว เขาในมหา
วิมุตติมหานิพพานแลว ทานเปนอยางน้ัน แตพวกเราวาเหลือเชื่อนี่ซิ เออ นาทุเรศ
เหมือนกันนะ 

จึงไดทรงทอพระทัยละซ ี ทอพระทยัในการที่จะสั่งสอนโลก ทั้งๆ ที่ตั้งความ
ปรารถนาเปนพระพุทธเจามา เฉพาะองคปจจุบันนี้ก็ทรงทอพระทัยทีจ่ะสั่งสอนสัตวโลก 
เวลาปรารถนาอยูยังไมเปนพระพุทธเจาก็ตองคาดตองหมายเปนธรรมดา วาพระพุทธเจา
ทรงสั่งสอนสัตวโลกไดเต็มภูมิๆ พอผางขึ้นมาเทานั้น มองดูธรรมชาติที่ทรงรูทรงเห็นกับ
สัตวโลก ภาระอันหนักหนวงถวงพระทัยมากนี้ มันหนักเกินกวาที่จะสั่งสอน ที่จะยกขึน้มา
ได กท็รงทอพระทัย คือสัตวมันหนาอยางน้ันแหละ นี่ละความจริงกับความคาดดนเดานี้มัน
ผิดกันมากนะ ความคิดความคาดอยางนั้นๆ พอเวลาไปเจอความจริงเขาแลวมันเปนคนละ
โลก วางั้นเลย มันผิดกัน 

นี้มันเปนยังไงมันอาจหาญขนาดไหน ทานทั้งหลายดูซิกิริยาที่แสดงออกนีเ้ปนยังไง 
เราเคยเห็นพระพุทธเจาที่ไหนเมื่อไร เราไมเคยเห็น พระพุทธเจาคือจติที่บริสุทธิ์ลวนๆ 
พระพุทธเจา พระอรหันต  แตเราเอาพระพุทธเจาเปนประธาน มันก็ยืดก็ยาวเปนเหมือน
สายทาง จากนูนมานี้ ระยะทางเทานั้นเทานี้ เวลามันผางเขาไปนี้สดๆ รอนๆ เปนอัน
เดียวกันเลย เลยไมมีอดตีอนาคต ปจจุบนัรวมยอดไดหมดเลย ทรงทอพระทัยๆ  

ก็เคยพูดใหบรรดาประชาชนลูกศิษยลูกหาฟงมาไมรูกี่ครั้งกี่หน เราเองตัวเทาหนู
มันก็ไมไดคาดนี่นะ เวลามันเปนขึ้น กับความคาดความหมาย มันเขากันไมไดเลย ผิดกัน
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ขนาดนั้นละ เพราะฉะนั้นสัตวโลกจึงเชื่อไดยาก บึกบึนไดยาก ไมอยากเชื่อ ไมเชือ่แลวก็ไม
อยากบึกบึน แลวก็นอนจมกันไป อนันี้พอเหมาะพอดี ที่จะเชื่อพระพุทธเจาและบึกบึนไป
ตามพระพุทธเจานั้น เหมือนมันหมดกําลังใจ มันเหลือเชื่อไปแลว ส่ิงที่เชื่อก็คอืส่ิงที่เคย
นอนจมอยูนี้ เชื่อได จมได แนะวางั้น จมไดตลอดไปไมมตีนไมมีปลาย นี่ละนิสัยของสัตว
โลกกับทานผูพนแลวดูกันมันดูกันไมได 

อยางไรก็ตามถาลงไดเจอไปแลว เร่ืองที่จะหาสักขีพยานมายืนยันกัน ไมคําเดียว 
ตัดขาดสะบัน้ไปเลย อันนี้ลนพนไปแลว ความจริงที่ประจักษขึ้นกับใจตัวเองทกุอยางๆ พอ
พูดอยางน้ีเรายังคิดถึงเร่ืองความดนเดาของเราเราคิด ออกปฏิบัติทีแรกจิตใจมันวาวุนขุน
มัวยุงไปหมดเลย จะบีบบังคับใหเขาสูความสงบพอไดรับความผาสุกเย็นใจบางน้ีมันไมได 
เอา เสือกคลานบึกบึนกันไป แลวก็ปลอบโยนเจาของ นี่เราไมลืม เวลาพูดปลอบโยน
เจาของ กิเลสมันหนามันแนนจะทําใหออนแอทอแท บึกบึนก็เหมือนเข็นซุงทั้งทอน หนัก
ขนาดไหนเข็นซุงทั้งทอน 

ก็ปลอบตนเองไปวา เออ เวลานี้เรากําลังพยายามตั้งรากตั้งฐาน มันก็ตองทุกขตอง
ลําบากเปนธรรมดา เอา บึกบึนไปนี้แหละ หนักก็ตองยอมรับ แบกหามถูไถกนัไป 
พระพุทธเจา ก็ยังดีนะเอาพระพุทธเจามาเปนขอเปรียบเทียบ พระพุทธเจาทานทรงบําเพ็ญ
หนักหรือไมหนัก ทานสลบถึง ๓ หน เราน้ีไมเห็นมีอะไรสลบ มีแตความทอแทออนแอสู
กิเลสไมได ถูไถลากกันไปๆ ก็ปลอบโยนกันไป เอา ทุกขยากลําบากทนเสียกอนตอนนี ้พอ
คอยไดหลักไดเกณฑขึ้นไปแลว มีตนทุนขึ้นไปแลวมันก็จะคอยสะดวกสบาย จิตใจมีรากมี
ฐานขึ้นไปๆ ก็จะสะดวกสบายไปเรื่อยๆ จิตละเอียดลออเขาไปยิ่งสบายไปเรื่อย วางั้นนะ 
เราคาดเอาไวเราคาดอยางน้ัน เวลานี้มันยังไมเปนอยางน้ันก็ตองบึกบึนไปเสียกอน 
ปลอบใจเจาของใหอตุสาหพยายามบึกบึน ถือพระพุทธเจาเปนหลักเกณฑ พระองคทรง
สลบถึงสามหนเพราะความเพียร อันนี้เราไมเห็นสลบไสลอะไร ทอใจอยางน้ีแลวไปไมได
นะ นั่นสอนเจาของ เอา บืน 

นี่เราคาดเอาไว เวลาจิตไดหลักไดเกณฑขึ้นไปแลวจะคอยละเอียดลออเขาไป จะ
ราบร่ืนไปเรื่อยๆ คอยสบายไปๆ วางี้นะ สบายจนถึงนิพพานไปเลย นี่ความคาด ทีนี้กับ
การบําเพ็ญ ตอนตะเกยีกตะกายนีก้็แบบหนึ่ง ทีนี้พอไดหลักไดเกณฑแลวก็หมุนเขาไปอกี 
มันไมไดเปนอยางที่เราคาดนะ พอไดหลักไดเกณฑจิตกย็ิ่งหมุนเขาไปๆ จิตเขาถึงขั้น
ปญญาะละทีน่ี่ พอถึงขัน้ปญญาที่มนัจะเบิกออกน้ีหมุนตลอดเลยที่นี่ ทั้งวันทั้งคืนไมยอม
นอนเลย นั่นเห็นไหมละ ที่เราคาดมันเขากันไดไหมละ มันวาจะสบายมันสบายอะไร ไมได
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นอนทั้งวันทั้งคืนมันซัดกนั เหมือนนักมวยตอยกนั เขาวงในกัน ไมไดคํานึงถึงการหลับการ
นอน มีแตหมุน เหมือนนักมวยซัดกัน ตอยกัน จะเอาแพเอาชนะกนัในหมัดในมวย
ลวดลายของตนเอง 

อันนี้หมัดมวยลวดลายของธรรมกับกิเลสมันฟดกนับนหัวใจ นี่จิตเขาไปถึงขั้น
สติปญญาอตัโนมัติ เปนความเพียรอัตโนมัติ หมุนตัวตลอดเวลาเลย กับเราคาดมันเขากัน
ไดยังไง คนหมุนตัวตลอดเวลามันสุขที่ไหน กฟ็ดกันลืมวันลืมคืน บางคืนนอนไมหลับ
ตลอดรุงเลย กลางวันมันยังจะไมหลับอีก มันยังหมุนของมัน คือกิเลสกับธรรมซัดกัน ถึง
ขั้นของมันซัดกันมนัจะไมถอยนะ คือความเห็นโทษของกิเลสหนักมากขนาดไหน เห็น
คุณคาของธรรมที่จะหลุดพนนี้หนักมากขนาดเดียวกัน ทีนี้มันก็ซัดกนัไมมีใครยอมแพ 
เร่ืองฝายธรรมนี้ไมมีคําวายอมแพ กิเลสมันก็ไมถอยเพราะมันเคยชนะมาตั้งกัปตั้งกัลปแลว 
มันจะไปถอยงายๆ หรือ มันก็ซดักบัเรา ไอเราก็อยากหลุดพนเพราะจมอยูกับมันตัง้กัปตั้ง
กัลปมาแลว นิพพานเหมือนอยูชั่วเอื้อมๆ จะใหหลุดพนจากกองทกุขนีไ้ป มันก็หมนุละซ ี
จิตหมุนเลย 

นี่ฟงซิ เราคาดเอาไวกับความจริงมันเขากันไดไหมละ หมุนจนขนาดกลางคืนนอน
ไมหลับเลย คืออันนี้มันไมปลอยกัน ซัดกันตลอด นอนมันก็ซดักันอยู นั่งซัดกันอยู แมที่สุด
ฉันจังหันมันก็ไมสนใจกบัลิ้นกับอาหารการกินอะไรเลย มันหมุนอยูภายในโนน ฉันจังหัน
อยูมันก็เปนของมันอยูในนั้น ไมไดถอย นี่ละอัตโนมัติของธรรมฆากิเลสเปนอยางน้ันนะ ถึง
ขั้นธรรมฆากิเลสเปนแบบเดียวกันกับกิเลสเปนอัตโนมัติบนหัวใจสัตว มันจะหมุนของมัน
ตลอด ตา หู จมูก ล้ิน กาย เหลานี้เปนเครื่องมือ เปนทางเดินของกิเลสออกเที่ยวหากินๆ 
ความคิดความปรุง สัญญาอารมณอะไร คิดแตเร่ืองกิเลสเปนอัตโนมัติของมันทกุหัวใจสัตว 
ทาไดเลยวาไมมีผิด วางั้นเลย นี่คือกิเลสทํางาน 

ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา ความคิดความปรุงอันเปนเรื่องของกิเลส
ทั้งหลาย มันจะออกเดนิทั้งวันทั้งคนืเวนแตหลับ แตเราไมรูวากิเลสทํางานโดยอัตโนมัตินะ 
จะไปรูเอาเวลาธรรมของเรามีกําลังแลว กําลังกาวเขาสูปญญาละที่นี่ เอาละนะ สวนสมาธิ
มันเพลินกับความสงบเย็นใจ สบายใจ เพลิน อันนี้มันก็ดดูดื่มของมันอันหนึ่งเหมือนกัน 
เพลินทั้งวันทั้งคืน สบายตลอดเวลา ทีนี้พอกาวเขาสูปญญาคลี่คลายที่จะฆากิเลส มองไปที่
ไหนมีแตกิเลสลอมหนาลอมหลัง ทางน้ีก็ฟดกันละซี ฟดก็ฟดกันใหญเลย สติปญญาเปน
อัตโนมัติละที่นี่ พิจารณาฆากิเลสแกกิเลสโดยอัตโนมัติ ไมมีใครบอกไมมใีครบังคับ ความ
เพียรนี้ไดร้ังเอาไวนะ คือมันผาดโผนโจนทะยาน 
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ถึงขั้นนี้เรียกวาธรรมมีกําลังฆากิเลส ทีนี้ธรรมนี้ก็เปนอัตโนมัติ ฆากิเลสโดย
อัตโนมัติของตนเองเรื่อยๆ ทีนี้กิเลสมีเทาไรมันก็เห็นหมดในสติปญญาของเราที่พิจารณา 
มันก็ซัดกันเรื่อย หมุนกันเรื่อยตลอด กลางคืนไมหลับเลย กลางวันยังจะไมหลับอีก มันจะ
ตาย ตองบังคับใหหลับดวยพุทโธ ไมลืมนะ คอืไมยอมใหมันออกทํางานฆากิเลส ซัดกับ
กิเลส ใหอยูกับพุทโธๆ ร้ังจิตไวในจุดเดียว ใหจิตไดพกัสงบเอากําลัง เหมือนกับนักมวย
เขาใหน้ํากัน ใหน้ํายกหนึ่งสองยก เปนการใหน้ํา พักเปนระยะ อันนี้ก็พกัในสมาธิเปนระยะ 
และพักหลับนอนดวยพุทโธ จะหลับใหหลับดวยพุทโธ เอาพุทโธถี่ยิบอยูจดุเดียว จิตกค็อย
สงบเขามาๆ เดี๋ยวก็หลับได 

ทีนี้จะทําจิตใหเขาสูสมาธิความสงบ ก็พุทโธๆ บังคับใหอยูกับพุทโธ เผลอไมไดนะ 
แตคําวาเผลอเราไมอยากพูดนะ คือมันไมเผลอเลย รามือไมไดวางั้น พอรามือมันก็ผึงเลย 
ซัดกับกิเลสหมุนติ้วๆ เหมือนนักมวยเขาวงใน ตองพกัดวยพุทโธ เอาพุทโธถี่ยิบ สตินี้
รวมเขามาอยูกับพุทโธ แตกอนสติปญญาอยูกับการฆากิเลส ทีนี้สติรวมเขามาอยูกับพุทโธ
เพื่อพกัใจ เอา พุทโธๆ ถี่ยิบไมใหเผลอคือไมใหออน ถาออนมันออกไปนั้น ไมไดเผลอนะ 
ออนทางนี้มนัแข็งทางโนน จิตก็รวมสงบแนวลงไปเลย นั่นละเรียกวาเวลาใหน้ํา นักมวยให
น้ํา เหมือนกับถอดเสีย้นถอดหนาม ภาระกังวลวุนวายที่ฟดกับกิเลสนั้นสงบลงมาอยูจุด
เดียว จิตแนว เหมือนถอดเสี้ยนถอดหนาม ความสุขสบายขึ้น 

พอขึ้นสมควรไดแลว พอรามือเทานั้นปบใสตูมเลย ซัดกับกิเลส อยางน้ีตลอดไปไม
หยุดไมถอย จากสติปญญาอัตโนมัติแลวก็เปนมหาสติมหาปญญาที่แกกลาทุกอยาง 
ละเอียดลออทุกอยาง เรียกวามหาสติมหาปญญา ทีนี้ซึมซาบไปเลย สติปญญาอัตโนมัติยัง
มีสับมียํา แตมหาสติมหาปญญานี้ซึมไปเลย มันเปนของมันอยางน้ัน เร่ืองใดก็ตามมแีต
เร่ืองที่เรียกวาทํางานตลอดเวลาไมมีเวลาพักผอน นี้มันก็หนักมาก ทีนีม้ันก็ยอนหลัง โอ 
แตกอนที่เราวาเวลาลมลุกคลุกคลานลําบากลําบนก็ทนไปเสียกอน เวลาไดกําลังขึ้นมาแลว
มันจะคอยเบาไปๆ โดยลําดับจนกระทั่งถึงวิมตุติหลุดพน มันเบาอะไร นี่มันไมไดนอนทั้ง
วันทั้งคืน 

นี่ละความจริงกับความคาดผิดกันอยางนี้นะ ตัวเราคนเดียวนี้เราคาดเอาเองวาจะ
เบาไปๆ ที่ไหนไดมันไมไดเบา มันยิ่งหมุนตลอดเลย นิพพานเหมือนอยูชั่วเอื้อมๆ นี่ละได
เห็นประจักษในตัวเองของเราคนเดียว เปนไปอยางน้ันตลอด จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้น
ออกจากหัวใจหมดไมมอีะไรเหลือเลย  ขาดสะบั้นลงไปหมด สติปญญาหรือมหาสติมหา
ปญญาที่หมนุเปนธรรมจักรฆากิเลสน้ัน เหมือนกับเราทํางาน ไมวามีดวาเล่ือยวาขวานเรา
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จับฟนปบๆ พองานทกุอยางเสร็จเรียบรอยแลวมันก็ปลอยมือเอง ปลอยเครื่องมอืเอง 
เครื่องมือที่จบัฟนจับสับจับยําอยูนั้นมันปลอยเอง อันนี้พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดโดย
ส้ินเชิงแลว สติปญญาอตัโนมัติก็ด ีมหาสติมหาปญญาก็ดี ซึง่เปนเหมือนเครื่องมือฆากิเลส 
ปลอยโดยอตัโนมัติของตน ไมตองบังคับกันนะ ปลอยหมดโดยสิ้นเชิง 

เหลือแตสติหรือความรูที่ประจําใจที่บริสุทธิ์แลวเทานั้น นอกนั้นปลอยหมดโดย
ส้ินเชิง ก็มาชี้นิ้วไดวา มีกิเลสเทานั้นเองที่ทําใหยุง พอกิเลสขาดไปโดยสิ้นเชิงแลวไมมีอะไร
ยุงเลย วางเปลาไปหมด โลกธาตุนี้วางไปหมด จติไมวางเพราะกิเลสกีดขวาง พอกิเลสขาด
สะบั้นลงไปแลววางไปหมดเลย นั่นมันไมไดสงสัย ที่ตนไดรูประจักษตนแลว ความคาดเดา
นี้ไมถูกทั้งนัน้ เปนคนละโลกๆ ความจริงเขาถึงไหนความจอมปลอมลมระนาวๆ ไปเลย 
อันนี้ความจริงเขาถึงใจปบๆ นี้มันรูไดเขาใจได นี่ละการประกอบความพากเพียร เราคาด
เราหมายมันไมถกูนะ 

อยางพระพทุธเจาที่วาทรงปรารถนาเปนพระพุทธเจาสอนโลกนั่น พอไดเปน
พระพุทธเจาขึ้นมาแลว นี่เปนความจริงประจักษพระทัยแลว แลวมองดสัูตวโลกที่หนาแนน
ไปดวยกิเลสตัณหานี้เหมือนภูเขาทั้งลูก ดําทะมึนไปหมดเลย แลวจะเอาอะไร ก็ภูเขาลูกนี้
มันมีตั้งแตหินผาหนาไมหาสาระอะไรไมมีเลย มันไมมีจริงๆ เหรอ จึงไดคุยเขี่ยขุดคนดวย
พระญาณหยั่งทราบ ออ ภูเขาลกูนี้แมจะหนาแนนขนาดไหนก็ตาม แตแรธาตุตางๆ ที่เปน
สารประโยชนตามขั้นตามภูมิของเขายังมีอยูในนี้ แมไมมากก็มี ฝงจมอยูในภูเขาลูก
หนาแนนดวยสิ่งไรสาระนี้ ยังมีอยูในนี้ที่เปนสาระ พระองคจงึไดทรงสั่งสอนสัตวโลก 

ทีแรกทอพระทัยจะไมสอนเลย เพราะมองเห็นแลวดําปอหมดภูเขาทั้งลูก พอเอา
พระญาณหยั่งทราบเขาไปก็ไปเจอเอาแรธาตุตางๆ ที่อยูในภูเขาลูกนั้น คําวาแรธาตุตางๆ 
คือสัตวผูมีอปุนิสัยปจจัย พอที่จะรบับุญรับบาปรับคุณงามความดีได ก็สอนพวกนีแ้หละ 
พวกที่เดนชดัอยูแลวก็ม ี แรธาตุที่เดนชัดมีคุณคาสูงสุดรออยูแลวก็มีๆ เหมือนอยางผูที่มี
อุปนสัิยประเภทอุคฆฏิตญัู รอแลวที่จะหลุดพนจากทุกข ถาเปนวัวก็รออยูปากคอกแลว 
พอเปดประตูปบผึงออกเลยๆ ตามหลังกันไปเรื่อยๆ อปุนิสัยของสัตวก็เปนอยางน้ัน ผูที่
รออยูแลวมี พอพระธรรมเทศนาแสดงผางเขาไป อยางธัมมจกักปัปวัตตนสูตรเทานั้น 
เบญจวัคคียทั้งหานี่รออยูปากคอกแลว ผึงออกๆ หนุนกันออกเรื่อยๆ จนกระทั่งปจจุบันนี้ 
คอยออกไปเรื่อยๆ ถึงออกไดนอยกอ็อก มีอยูออกอยู ผูบําเพ็ญความดีมีอยู ผูออกมีอยู 
ออกไปตามๆ กันอยางนี้ละ 
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นี่ละพระพุทธเจาทรงเล็งญาณดู นอกจากนั้นยังเล็งไปถงึ ๕,๐๐๐ ป หาพันปนี้กิเลส
ปดมิดหมดเลย ระลึกบุญบาปไมไดเลย มีแตความอยากความทะเยอทะยานเผากัน
ตลอดเวลา มองเห็นกันนี้เหมือนขาศึกศัตรูที่รอจะทําลายกันตลอดเวลา พอเจอกันกใ็สกัน
ผางๆ เลย นี่เร่ืองกิเลสตัณหามีแตเร่ืองที่จะใสกนัผางๆ ใหโลกพินาศฉิบหายไป ที่กอความ
เดือดรอนทกุหยอมหญาเห็นไหม เวลานี้เปนอยางนั้นแหละ 

นี่เราพูดถึงเร่ืองประเภทของคน จติใจของเราเวลามันหนาก็เปนอยางน้ี ใจดวงเดียว
นี้ เวลามันบางเขาไปๆ ก็เปนอยางน้ี ถึงวาระที่มันอยูปากคอกรอจะออกมันก็ผึงเหมอืนกัน 
จิตดวงนี้นะพอถงึขั้นปากคอกแลวจะไมอยูทั้งน้ัน มีแตจะไปทาเดียว อะไรไมยอมหลับยอม
นอน มีแตจะไปถายเดยีวๆ นี่อยูปากคอกแลว สุดทายก็ผึงออกไดเลย เมื่อไดรับการ
บํารุงรักษาอยูทุกอยางจะตองเจริญงอกงามขึ้นมา เชนตนไม เราปลูกแลวปลูกทิ้งไวเฉยๆ 
ไมได ตองรดน้ําพรวนดินบํารุงรักษาลําตน ลําตนเจริญเติบโตขึ้นมาๆ แลวดอกผลจะตาม
กันขึ้นมาๆ ก็เปนดอกเปนผลขึ้นมาได 

เราก็เหมือนกัน อุตสาหพยายามบํารุง ตอไปดอกผลก็จะชดัเขาๆ ตอไปชัดเขาใน
จิตใจ ทีนี้มีแตจะไปทาเดียวๆ อยูปากคอกแลว นี่ผลมันชัดเจน เขาใจไหมเพราะบํารุง
ตลอดเวลา ถึงขั้นมาอยูปากคอกแลวอยูไมไดแลว มีแตจะไป นี่ประเภทที่หนึ่ง ประเภทที่
สองหนุนกันออกไป เรียกวา อุคฆฏติัญู ประเภทอยูปากคอก พอเปดปากคอกผงึออก 
วิปจิตัญู หนุนหลังไปตามกัน เปนประเภทที่สอง 

เนยยะ ประเภทที่สามอยูกึ่งกลางนะ ทั้งจะไปทัง้จะอยูเขาใจไหม อยากไปนิพพาน 
อยากลงนรกดวยความเพลิดความเพลิน ดวยความขี้เกียจขี้ครานบาง ดวยความทอถอย
ออนแอบาง ดวยวาตนไมมีวาสนาบารมีบาง นี่มันลากลงนะ ทีนี้อันหนึ่งก็ โห จะไมมีวาสนา
ยังไง เราก็คนเขาก็คนเหมือนกัน เขามีหัวใจเรามีหัวใจ พระพุทธเจาทานเสด็จเขาสูนิพพาน
ได บรรดาผูไปสวรรคนิพพาน สวรรคนิพพานไมไดวางจากคนดีนะ มอียูสําหรับรับคนดี 
นรกอัดแนนอยูดวยคนชั่วทําความชั่วชาลามก นี่เราจะไปทางไหนพิจารณาชั่งตัวเองซิ เนย
ยะ เขาใจไหม เราอยากไปนรกที่อัดแนนกับเขาเหรอ หรืออยากไปสวรรคไปนิพพาน ใคร
จะอยากไปนรก ก็อยากไปสวรรคนิพพาน ถาอยางน้ันก็ตองประกอบความเพียรซิ มันก็
หนุนความเพียรดึงกันขึน้เขาใจไหม นี่ละทางนี้ก็ดึงลงทางนั้นก็ดึงขึ้น สุดทายขึ้นได นี่เนย
ยะ พอแนะนําส่ังสอนได พอลากพอเข็นไปไดแปลออกแลว ไมเหมือนปทปรมะ 

ปทปรมะนี้หมดโดยสิ้นเชิง เหลือแตลมหายใจ จิตใจเปนแตบาปแตกรรมทั้งหมด 
ชวนไปทําบุญใหทานนี้ยังโกรธใหเขาดวยซ้ําไป เขาชวนไปทําบุญใหทาน ถาชวนไปหา
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ทอดแหตกปลา เขาโรงเหลาเมาสุรา หือๆ เลย เขาใจไหม นี่พวกปทปรมะ พวกหือๆ พวก
นี้มีแตพวกหือๆ เขาใจไหม โอย ขี้เกียจ มันจะวิ่งตามความขี้เกียจ โอย ออนแอวันนี้ไปไม
ไหวแลว หือๆ ใหฉันไปดวยๆ นี่เขาใจไหมมันชวนกันไปอยางน้ีละ แลวพวกเรานี้ทางไหน
ชวนละ นี่พวกปทปรมะ พวกไมมีคณุคา ถึงจะเปนมนุษยก็สักแตรูปแตราง หัวใจเปนถาน
เพลิงดําปอยูภายใน ถาเปนไฟก็แดงโรเผาเจาของอยูภายใน 

รูปรางกลางตัวไมสําคัญ สําคัญอยูที่จิต คือรูปรางกลางตัวนี้อาศัยบุญกรรมเกา ได
ทําอะไรไวบาง รูปรางกลางตัวแสดงออกมานี้เปนบุญเกา กรรมเกา กรรมคือส่ิงที่มนัฝงอยู
ภายในลึกๆ ที่จะพาใหหนักใหแนนทางขึ้นทางลง ไปทางบาปทางบุญนี้อยูที่ใจ ใหบํารุง
จิตใจหรือซักฟอกออกไปเรื่อยๆ มันจะคอยขึ้นไปเรื่อยๆ แลวขึ้นไดเลยไมเหมือนประเภท
ปทปรมะ 

ประเภทปทปรมะอยางทุกวันนี้ละ มันจะใหญโตขนาดไหนก็มีความเสกสรรปนยอ
กันอาศัยบุญเกาบางเล็กนอยแตอาศัยกิเลสเสริม อันนั้นพวกมูตรพวกคถูปนกันขึ้นใหเปน
ทองคําทัง้แทง กําลังเสกสรรปนยอกันเวลานี้ พวกมูตรพวกคูถเสกสรรปนยอขึ้นเปน
ทองคํา เหยียบย่ําทําลายทองคําคือคนดีทั้งหลายใหจมลงไปๆ คนชั่วจะขึ้นครองบานครอง
เมืองเหยียบหัวคนดีตอไปเปนยังงั้น จําใหดีนะ นี่ละที่วาเปนเจาใหญนายโต เปนเจาอํานาจ
บาตรหลวงใหญๆ อํานาจกิเลสตัณหาของมันมันเหยียบย่ําทําลายคนอื่น มันมีรูปรางกลาง
ตัวเหมือนกัน จิตใจพาโหดมันก็โหด จิตใจพารายๆ จิตใจพาดีๆ ดีอยูทีใ่จ จําเอานะวันนี้
พูดเพียงเทานั้นละ เหนื่อย 

ผูกํากับ มีพิมพไทยครับ (หลวงตา เอาวาไปซิเขาวายังไง เราวาจะหยุดแลว ยังจะมี
อะไรมาแหย เดี๋ยวก็จะ หือๆ ไปกับเขา คอยฟงพมิพไทยจะมาแหยทางไหน) 

จากนสพ.พมิพไทย คอลัมนวิจารณธรรม วันอังคารที่ 23 พ.ย.47 
 

ทําไมตองถวายคืนพระราชอํานาจ ?? 
 
 ตามที่ทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคไทยรักไทยจํานวน 70 ทานไดรวมกันลง
ชื่อเสนอใหรัฐบาลแกไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 แกไขเพิม่เติม พ.ศ. 2535 

เพื่อถวายคืนพระราชอํานาจในการทรงพระราชวินิจฉัยสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช โดย
พระราชอํานาจของพระองคเองดงัที่เคยเปนกฎหมายและจารีตประเพณีมาแตในอดีต 

ผมเชื่อวามีหลายทานที่ยังไมเขาใจถึงปญหาวา ทําไมจะตองถวายคืนพระราชอํานาจ 

แดองคพระมหากษัตริยเพื่อการนี้ จึงควรที่ผูที่เปนเจาของประเทศทกุๆ คนผูมีความ
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จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ควรจะตองทราบเอาไววาเร่ืองนี้มันมีผลตอ
ความมั่นคงของสถาบันชาติไทยเราครับ 

ศาสนาพุทธเปนศาสนาแหงความรมเย็นเปนสุข หากเมื่อใดคนในชาติขาดความนับ
ถือในพระพทุธ พระธรรม และพระสงฆเสียแลว สังคมไทยจะเปนสุขอยูไดอยางไร ? 

หนทางที่ประชาชนจะเขาถึงหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา ก็จะตองเริ่มตน
มาจากการเขาถึงพระสงฆกอน พระสงฆในปจจุบันสวนใหญเราก็รูๆ กนัอยูวามีจํานวนไม
นอยที่หยอนยานในหลักพระธรรมและพระวินัย ดังจะเห็นไดจากการเกิดขาวทางในลบของ
พระสงฆแทบไมเวนแตละวัน เร่ืองราวที่ตกเปนขาวในทางลบถาเปนเรื่องเล็กๆ นอยๆ หรือ
เปนเรื่องเฉพาะบุคคลก็ไมใชเร่ืองสําคัญอะไร แตในบางขาวที่เปนเรื่องความไมดีไมงาม
ของพระผูใหญในระดับเจาคณะปกครองชั้นสูงนี่ซิ ทําเอาพระพุทธศาสนาเสียหายยอยยับ 

ยกกรณีตัวอยางก็ได กรณีการใชอํานาจมหาเถรสมาคมสั่งปลดเจาอาวาสวัดโสธร 
วราราม ขาวชิ้นนี้บานปลายกลายเปนปญหาการทุจริตเงินของวัดเปนจํานวนเงินตั้งพันลาน 

สองพันลาน โดยมีทั้งคนใกลชิดกับวัดและพระผูใหญในวัดบางรูปไดสอแววมาวาไดรวมกนั
ทุจริต ซึ่งขณะนี้กําลังอยูระหวางการสืบสวนและสอบสวนของกระบวนการยุติธรรมชั้นตน 

ที่สําคัญก็คือ ไดสอใหเห็นวาเปนการสั่งปลดโดยอยุติธรรม ! 

เสาหลักของมหาเถรสมาคมมั่นคงแนนหนาหรือวาเอนเอียง ?? 

ถาเอนเอียงไปตามลมปากของใครบางคนเสียแลว หมูสงฆทัง้มวลจะพึ่งหวังอะไร
ได 

อีกกรณีหนึ่งก็คือ การสั่งปดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดสวาง
ภพ กับการจับสึกพระภิกษุสามเณรนักเรียน แผนกธรรม-บาลี ในโรงเรียนสหศึกษาพระ
ปริยัติธรรม วัดหนองแขม แลวขับไลสามเณรนักเรียนที่เปนชนกลุมนอยทัง้บนพื้นที่สูงและ
ตามแนวชายแดนใหกลับไปยังพื้นทีท่ัง้หมด และยังสงผลใหสามเณรนักเรียนที่มาจาก
ทองถิ่นชนบทซึ่งเปนเยาวชนผูดอยโอกาสทางการศึกษาตองขาดที่เรียนและขาดวัดที่จะเขา
ไปพํานักอาศัย 

ศาสนาอื่นๆ จึงพุงเขาเสียบ ! 

เร่ืองนี้มหาเถรสมาคมรู และรูมากยิ่งกวาชาวบานทั่วๆ ไป แตมหาเถรสมาคมก็มิได
ดําเนินการอะไร 

เสาหลักของมหาเถรสมาคมยังคงโอนเอียงเปนสนตองลม 
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กับอีกกรณีหนึ่ง คือ กรณีที่พระผูใหญยอมใหฆราวาสชี้นําดวยพระราชบัญญัติคณะ
สงฆฉบับที่บังคับใชในปจจุบัน (ฉบับแกไขเพิ่มเตมิ พ.ศ.2535) ไดเปดชองทางใหฆราวาส
เขามากาวกายตอการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช และยังสงผลใหสมเด็จพระสังฆราชองค
ที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯสถาปนาจากพระมหากษัตริย ตองถูกยือ้แยงพระ
ราชอํานาจไปโดยการวิ่งเตนแบบลุกล้ีลุกลนของฆราวาสผูมีอํานาจอยูในสายการเมือง 

ยังจะทนทูซี้ใชกันตอไปทาํไมในเมื่อเปนกฎหมายที่ขัดแยงตอพระธรรมวินัย และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอยางส้ินเชิง ทั้งยังเปดชองทางใหมีผูกระทําย่ํายีตอสถาบันหลัก
ของชาติและพระศาสนา 

ในวันนี้แลวที่รัฐบาลจะเปดสมัยประชุมเปนครั้งสุดทาย สวนจะไดรับการพิจารณา
แกไขทันตอสมัยประชุมหรือไม ก็อยูที่การตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีแตเพียงผูเดียว 

อยาไดหลงกลตามกระแสลวงเลยวา การจะถวายคืนพระราชอํานาจจะทําใหเกิดการ
กระทบกระทั่งระหวางคณะธรรมยุตและมหานิกาย เพราะพระราชอํานาจในการทรง
สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชไมไดเกีย่วของกับเรื่องนิกายเลยแมแตนิดเดียว 

ความราวฉานมันอยูที่การยึดติดอยูกบัฐานอํานาจเถื่อนนั่นแหละมากกวา 
มันถึงไดเกิดอาเพศตางๆ ขึ้นในบานในเมืองฉะน้ี !!  

 
      ณ. หนูแกว  

 
หลวงตา ทีพู่ดตะกี้นี้ถูกตองแลวเราหาที่คานไมได พูดดวยความเปนธรรม 

หนังสือพิมพ พิมพไทยถูกตองมาโดยลําดับ เพราะพวกนี้เหลวไหล เหลวไหลมาโดยลําดับ 
เหยียบย่ําทําลายมาโดยลําดับ พวกอํานาจปาๆ เถื่อนๆ ตั้งขึ้นมาใหญๆ โตๆ ถึงขั้นสมดก
สมเด็จก็ตาม มันเปนมหาโจรดวยกันทั้งหมด รวมลงมามหาเถรสมาคมก็หมดความนับถือ
แลว พระภิกษุสงฆไทยผูมีศีลผูมีธรรมทานไมยอมรบัทานไมปฏิบัติตาม ทานปดออกหมด
เพราะเหลานี้เปนของปลอมและเปนภัย เรียกวากาฝากมหาภัย ทานปดออกแลวโดยสิ้นเชิง 
ทานไมยอมรับเลย พวกนี้ก็ลุกล้ีลุกลนปนกันขึ้นอยางน้ีแหละ เหยียบย่ําทําลายไปทุกแหง
ทุกหน คือพวกมหาโจรที่มีผูใหญๆ มหาโจร มหาใหญๆ นั้นแหละเปนมหาโจรปลนศาสนา
อยูเวลานี้ ปลนวัด ปลนวา 

เวลานี้กําลังไดทราบขาวแลว เรายังไมไดเตือนพระทั้งหลายในวงกรรมฐาน ไปเที่ยว
ยุแหยในวงกรรมฐานจะใหพระแตกแยกกัน แลวก็หาเร่ืองหาราววาพระกรรมฐานนี้ทะเลาะ
เบาะแวงกันทั้งๆ ทีท่านไมมี กําลังไปหายุหาแหยเวลานี้นะ มีอยูทั่วไปอยูแลว พวกนี้กําลัง
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เขาไปยุแหยกอกวนทกุแหงทุกหน พวกเปรต พวกผี พวกทําลายศาสนา ในเพศมหาโจร 
ตั้งคณะนั้นคณะนี้ คือคณะมหาโจรนั่นเอง ทําลายศาสนาอยูเวลานี้จะเปนใคร พี่นอง
ทั้งหลายใหทราบ คําพูดนี้ออกมาจากความสัตยความจริงเราไมโกหก ไดยินยังไงวาตาม
ความไดยินไดฟงมาอยางน้ัน ที่หนังสือพิมพไทยพูดแลวนี้ไมมีขอโตแยงเลย ถูกตองทุก
อยางเลย เพราะหลักธรรมวินัยเขาเทียบกันปบๆ ไปเลยทันที อานทางนั้นทางนี้ ดูเทียบกับ
หลักธรรมหลักวินัย สวนกฎหมายบานเมืองมาที่สอง และเราก็ไมคอยรูชดัเจนมากนักยิ่ง
กวาทางศาสนา ทางศาสนาเราเกิดกับศาสนามาได ๗๒ ปนี้แลว บวชมาในศาสนา ๗๒ ป 
ชีวิตจิตใจอยูกับพระพุทธเจาเปนผูเล้ียงดูทั้งน้ันตลอดมา พระสงฆไทยทัง้ประเทศ
พระพุทธเจาเปนผูเล้ียงดูตลอดมา 

เวลานี้มันกําลังเขาเหยียบย่ําทําลายพระพุทธเจาแหลกไปหมด พระสงฆที่ปฏิบัติ
เปนศลีเปนธรรมกําลังถูกยุแหยกอกวนจะเขาไปทําลายในวงกรรมฐาน มา มึงอยากหัวแตก 
วางี้เลย หลวงตาบัวพูดตรง ๆ นะ เอามา วางั้นเลย ถาหลวงตาบัวยังมีชีวิตอยู อยากหงาย
หมาใหมา วางั้นเลย ยังไงเราก็จะซัด เขาไมหงายหมา เราหงายหมาเราก็ยอมหงาย ขอให
ไดสูกันเถอะ วางั้นเถอะนะ ของจริงกบัของปลอมมันหลอกไปหาอะไร  
 ทานทรงมาตั้งแตครั้งพระพุทธเจา พระสงฆเหลานี้ทรงธรรมทรงวินัยของ
พระพุทธเจามาดั้งเดิมจนกระทั่งบัดนีท้านผิดพลาดที่ตรงไหน มาหายุแหยกอกวนทาํลาย
อะไร ทําไมไมดูตัวเอง กะโหลกหัวมันเปนยังไง มันมีเหมือนกับกะโหลกหัวคนทั้งหลาย
พระทั้งหลายไหมมันหัวโลนๆ นั่น หรือมีแตกะโหลกหัวผีนั่นเหรอเต็มอยูนั้น มันถึงหา
ตั้งแตเร่ืองทาํลาย หาหลอกนูนหลอกนี้นะผี คนไมเปนผีไมไปหลอก นี่พระเปนผีเที่ยว
หลอกนูนหลอกนี้ เดี๋ยวนี้กําลังวางอํานาจบาตรหลวงใหญโต จะทําลายศาสนา 
 พดูอยางน้ีเราก็อดไมได มันลุกลามเขาไปถึงการบานการเมือง ศาสนานี้ละเปน
หัวใจของชาติไทยเรา เปนหัวใจของชาวพุทธเรา แลวตีกระจายออกไปถงึชาติบานเมือง ตั้ง
คนใดขึ้นมาๆ ก็ไมเปนที่ไววางใจ ตั้งขึ้นมาพวกนี้จะได พวกนั้นจะเสีย จะทําลายชาติไทยนี้
ละ ไมใชอะไรนะ เอาหัวคนทั้งชาติเปนที่เหยียบหัวขึ้นของรัฐบาลแตละชุดๆ ยื้อแยงแขงชั่ว 
แขงความเลวทรามซึ่งกันและกัน เราไมไวใจ ตั้งคณะไหนขึ้นมาก็ไมไวใจ เรามีไวใจอยูอยาง
เดียว  
 พูดตามภาษาธรรมในความยุติธรรม ในความไววางใจตามสายธรรม เราเห็น
ตั้งแตในหลวง คือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของเราเทานั้น เปนพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวดวย เปนนายกรัฐมนตรีดวย ในนามนั้น แตพระองคไมทรงงานละ ส่ังให
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ลูกนองอะไรทําก็ได ในคําส่ังของพระองคเองน้ีจะเปนที่แนใจสําหรับธรรม และหลวงตาบัว
แนใจดวย เอาไมเคยมีกฟ็งเสียวันนี้นะ  
 ถาตั้งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนทั้งพระเจาแผนดินดวย เปนทั้งนายกฯ
ดวย บานเมืองจะรมเย็นไปโดยลําดับลําดา (สาธุ) เพราะประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ
เปนลูกของพระเจาอยูหัวทั้งนั้น พระเจาอยูหัวเปนทั้งพอทั้งแมแลวชาติไทยของเราจะ
ชุมเย็น จะไมเปนที่ระแวงแคลงใจอยางทุกวันน้ี ซึ่งกําลังกอหวอดอยูทุกแหงทกุหน 
 จะเปนรัฐบาล ตั้งเปนพรรคนั้นพรรคนี้เต็มบานเต็มเมืองเดี๋ยวนี้ นี่กําลังจะเอาชาติ
ไทยของเราเหยียบไปละ พวกนี้พวกเหยียบหัวชาติไทย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
เปนนายกฯเราแนใจ ทานเปนทั้งพอทั้งแม ทานไมเหยียบลูกของทาน เราอยากจะให
ทานเปนนายกฯวะ ใครจะวายังไง เอาถาวาหลวงตาพูดผิดเอาคอหลวงตาบัวไปตัด เราพูด
เพื่อพี่นองชาวไทยทั้งชาติ เพราะเราไมไววางใจกับพวกนี้ ตั้งพวกไหนขึ้นมาก็มีแตพวกจะ
เหยียบหัวประชาชน กินตับกินปอดประชาชนทั้งนั้นๆ แหละ นั้นวาดี มาเสียทางนี้ นี้วาดี 
มาเสียทางนั้น มันไวใจไมได ตั้งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเราเปนนายกฯเสียเองเปน
ยังไง จะเปนยังไงใหรูกันวะ  
 ถาหากวาหลวงตาบัวนี้พูดผิดไป เอาคอหลวงตาบัวตัดขาดสะบั้นไปเลย คอ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนนายกฯเอาคงไว ใหคอหลวงตาบัวขาดไปถาหลวงตาบัว
พูดผิด ทีไ่หนไวใจไมไดเลย ปลงใจไดแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนนายกฯ
เทานั้นละ ทานเปนทั้งพอแลวก็เปนทั้งแมดวย แลวชาติไทยลูกของทานทั้งประเทศทานจะ
ทําลายไดลงคอเหรอ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนนายกรัฐมนตรีดวย เปนพระ
เจาอยูหัวดวย เปนทั้งพอทั้งแม จะมาฆาลูกของตน ๖๒-๖๓ ลานคนไดลงคอหรือ  
 พวกนี้ฆาไดอยางแนบเนียน กินกันตลอด ฆาไดตลอด เราไมไวใจอยางน้ีเอง เราถึง
ยกอยางน้ีขึน้ใหเปนเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนทั้งนายกฯ เปน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แลวเราเปนที่พอใจ เอาคอหลวงตาบัวตัดขาดเลยนะ เอาละ
พอเพียงเทานี้ ฝากความคิดไวกับทานทั้งหลาย ใครจะเห็นดวยไมเห็นดวย เอาไป
วิพากษวิจารณกันทั่วประเทศไทย นี้เปนคําพูดหลวงตาบัว ใหวางั้นนะ หลวงตาบัวเห็น
อยางน้ี  
 ตัดคอรองเลย ถาเปนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเราทรงเปนนายกฯเสียเอง
แลวจะครอบไปหมด เปนทั้งพอทั้งแม จะชุมเย็น จะปลอยวางไดเรื่องยุงเหยิงวุนวาย 
ทั้งหลายเหลานี้จะปลอยวางไปได เรื่องทุกสิ่งทุกอยางพระองคจะเปนรมโพธิ์รมไทรอยู
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ขางบน เรื่องงานของนายกฯนั้นใครฉลาดยิ่งกวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรง
ฉลาดขนาดไหนถาพระองคจะทรงพิจารณาเอง จัดการเองทั้งหมด เขาใจไหม เอาละ
พอ (สาธุ)  
 เห็นดวยไหม ใครไมเห็นดวยใหตัดคอหลวงตาบัวขาดไปเดี๋ยวนี้เสียกอน อยาใหได
ไปกุฏิเลยนะ ถาคอไมขาดจะไปกุฏินะจะวาไมบอก เอาละพอ เอาไปพิจารณานะ คําพูดคํา
นี้ วันนี้ออกแลว หาปลงลงที่ไหนมันลงไมไดเลยๆ ลงไดจุดเดียวนี้พุงเลยเชียววันนี้ เขาใจ
เหรอ เปนยังไงผูกํากับวันนี้ออกแลว (ดีที่สุดแลวครับ) ดีที่สุดแลวเหรอ ใครวาดีที่สุดยก
มือมา (ยกมือสาธกุันทั้งศาลา) เออ พอใจ ศาลานี้ยกมือหมดเลยนะ เห็นดวยที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แลวก็เปนนายกรัฐมนตรี 
คือเปนทั้งพอทั้งแม พี่นองชาวไทยเราเฉพาะศาลานี้ยกมือขึ้นหมด อยากไดหามือยกหมด
เลย (สาธุ) เปนยังไงพูดอยางน้ี ไมเคยไดยิน ใหไดยินไดฟงเสียนะ 
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