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ผูกํากับ มีคนสงขาวใหทางลูกศิษยของหลวงตา แลวทางลูกศิษยบอกมาอีกทีหนึ่งวา เมื่อ
วานนี้ที่ประชุมมส. นายตํารวจอุดมนี่ชูกระดาษใบหนึ่งวาเปนใบเสร็จรับเงินที่หลวงตาจางทานนภดล
ไปเคลื่อนไหวตอตานครับ 

หลวงตา กอ็ยางน้ีแลว คือมันหลอกคนอยางสดๆ รอนๆ ปนอยางสดๆ รอนๆ ขึ้นมา เงิน
สตางคหนึ่งเราไมเคยใหทานนพดลจะวาไง ฟงใหมันชัดซินะ คําพูดพระโกหกคนเหรอ พูดเทานัน้
พอ นี่ละพวกนี้พวกปลิ้นปลอนหลอกลวง วาเปนคาใหไปวิ่งเตน ก็ตัวหัวมันเอาเงินมาจากที่ไหนๆ 
บางที่มาวิ่งเตนอยูทุกวันๆ นี้ มีแตเงินวิ่งเตนของมันทั้งน้ัน มันไมเห็นพูด เรายังไมเคยใหใครสัก
สตางคหนึ่งมันยังมาหาวา เราเอาเงินใหผูนั้นผูนี้ไปวิ่งเตน มันเปนอยางน้ีนะพวกเปรต อูย หาความ
สัตยจริงไมได ไมเคยเอาความจริงมาพูดนะ ตองมีแตหลอกแตลวงตมตุนตลอดเวลาเลย อยางที่พดู
นี้แหละ มันเอากระดาษที่ไหนมาชู ชูโคตรพอโคตรแมมันนั่นแลวพาตมพาตุนโลกมา กระดาษนั่นก็
กระดาษตมตุน 

ผูกํากับ จะใหเขาหารายละเอียดวากระดาษเปนยังไงๆ เพือ่มากราบเรียนอีกท ี

หลวงตา ละเอียดตั้งแตเร่ืองตมเรื่องตุนเรื่องหลอกโลกนั่นแลว อยางน้ีละเอียดลออมาก
พวกนี้ โอย เราทุเรศจริงๆ นะ ทําไมมนุษยถึงหยาบโลนเอาขนาดนั้น หาปนขึ้นมาแตงขึ้นมา หลอก
ขึ้นมา เอาตั้งแตของหลอกลวงขึ้นมา เพราะฉะนั้นโลกนี้มันจึงรอนเปนฟนเปนไฟ เพราะมีแตของ
หลอก ความสัตยความจริงไมมีพอใหกันตายใจไดเลย มีแตหลอกลวงตมตุน พอวาอยางน้ันมันก็
แสดงถึงโคตรแซของมัน มันวาเราวาจางทานนพดลนี่โกหกรอยเปอรเซ็นต ตัวนี้ตัวที่กวานหาเงินๆ 
จางเขามาใหเคลื่อนไหวหลอกลวง เวลานี้ไมมีใครเกินคนนี้ แลวมาวาเรา เราสตางคหนึ่งก็ไมเคยให 
ฟงซิมันเขากนัไดไหมละ  
 แหมหยาบโลนมากทีเดียว พวกนี้หยาบมากที่สุด ในสายตาของธรรมเราพูดจริงๆ เราเปน
ธรรม ที่ผิดเราจะพลิกนิดหนึ่งไมไดหัวใจดวงนี้ พูดจริงๆ คือพูดอยางตรงไปตรงมาไปเลย นี่ที่เขา
ไมเคยไดยินคําตรงไปตรงมา ไดยินแตปลิ้นปลอนหลอกลวง เลียแขงเลียขา พลิกแพลง
เปลี่ยนแปลง กินรอยสนัพันคม เขาเคยมีแตอยางน้ัน เขาไมเคยมีเร่ืองความสัตยความจริงที่พูด
ออกมาอยางตรงไปตรงมา เขาจึงวาเปนขวานผาซากไป เราพูดตรงไปตรงมา 
 เขาวาไง (เขาไปชูกระดาษอางวาเปนใบเสร็จในที่ประชุมมส.) เห็นไหมพอมันเขาไปแลวเปน
ยังไง กข็ับออกจากสํานักพุทธศาสนาออกไป มนัก็พลิกเขามาอยูในวงมหาเถรสมาคม ขับไลไปแลว
มันเขามานี้ อันนี้มันจะตองเกิดเหตุกนัอีก เราวา นี่พอเขามาปบมันก็หลอกลวงออกมาแลว มันไป
เปนแกนของมหาเถรสมาคม เอพวกนี้พิลึกจริงๆ นะ ทําไมจงึปนสดๆ รอนๆ ปนน้ําเปนเนื้อไปเลย 
คือไมมีความจริงอะไร มีแตความหลอกลวงโลกทั้งน้ัน อยางที่วาใบเสร็จใบแส็ด มันก็ปนขึ้นมาอยาง
นั้น พิจารณาซิ ใบเสร็จรับเงิน 



 ถาพูดถงึเร่ืองเงินที่เราจะไปมี ไปวิ่ง ก็มีแตเราวิ่งชวยโลกอยูเวลานี้ใชไหม เงินของเราวิ่ง
อยางน้ันแหละ วิ่งชวยนั้นวิ่งชวยนี้ ค่ําเมื่อวานนี้ก็เดินดอมๆ ออกไปนี้ กําลังมืด พอคนหมดแลวเรา
ก็ดอมๆ ออกไป วาฝนมันตกอยูไปเดินจงกรมไมได เราก็ดอมๆ ถาไมมีคนศาลาใหญนี้ เราจะไป
เดินจงกรมทีศ่าลาใหญ พอไปมองเห็นคนยั้วเยี้ยอยูตามนั้น อาวคนมายังไงตอยังไง นี่เงินเราวิ่งนะ 
พอไปมีคนอะไรมาอยูนั้น ออ เขามาขายเสื่อ เขามาพักนอนที่มมุศาลาทางนั้น 
 พอวางั้นเราก็เดินเขาไปเลย พอเขาไปเขากําลังกนิขาวกันอยู พอมองเห็นเราก็วามาขายอะไร 
ขายเสื่อ มองไปเสื่อก็เตม็รถปกอัพเขาไมมากละ ใหเขาขนออกมาทัง้หมดเสื่อ เขาเรียกเสื่อพลาสติก
หรือเส่ืออะไร อยูที่ศาลาไปดูก็รูเอง เส่ือพลาสติกพันๆ มา เต็มรถเขาละเขายังไมไดขายเลย ใหขน
ออกมาหมดเลย แลวโทรใหทางบานเขาออกมา ส่ังเสียใหเอาเงินมา ถามทางนี้เรียบรอยแลว ราคา
เทาไรใหเขาคิด ใหตชด.คิดชวย อยาใหผิดใหพลาดนะ ถาผิดก็พวกทานทั้งหลายจะผิด เราไมผิด 
ขาดทุนก็ทานทั้งหลายจะขาด เราไมไดขาด วางั้น ใหเขานับคิดอานเรียบรอยแลว เทานั้นมอบเงินให
เลยปง นี่เราวิ่งแตอยางนี้ แตเราไมมีใบเสร็จนะ ถาจะดูใบเสร็จ ไปดูเส่ือของเรานั่นละใบเสร็จ 
ใบเสร็จรับเงินเรา เรามีแตใบเสร็จอยางน้ี ใบเสร็จใหโลกก็วิ่งเตนอยางน้ีละ ก็ดูเอา  
 เราซื้อดวยความสงสาร เส่ือเราก็ไมอด ทําไมจึงซือ้ เมื่อวานเอาหมดเลย ไมใหเขาไปที่ไหน 
บอกวาถาอยากพักที่นีก่็ได หรืออยากกลับบานก็ได เราใหความสะดวกทั้งสอง เขาวาเขาจะพักทีน่ี่
กอน ทําบุญใสบาตรเสร็จแลวเขาถึงจะกลับ พอเราทราบงั้นเราก็หนีมาเลย นี่ละใบเสร็จรับเงินเรา 
เห็นไหมไปดูเอาที่ศาลากองพะเนิน รถคันนั้นเต็มเอี๊ยดเลย เราเอาลงหมดเลย นี่เราซื้อดวยความ
สงสาร เราไมซื้อดวยวาเราไมมีเส่ือ เส่ือเราไมอด ซื้อดวยน้าํใจของเรา ดวยเมตตาของเราเอง 
 (เขาวาเปนเงินสามหมื่นกวาแลวหลวงตาใหไปสี่หมื่น) เงินทั้งหมดสามหมื่นแปดพัน เราก็
ใหเปนสี่หมื่น (สาธุ) คือเศษจากนี้แลว บอกวาใหเปนคาน้ํามันกลับบาน สามคนที่มาดวยกันใหอีก
คนละหารอย (สาธุ) นี่ละเงินหลวงตาวิ่งอยางน้ีแหละ ฟงเอาซิมันตางกันไหมกับเงินที่เขาวา อันนี้ไม
มีเลยแมเปอรเซ็นตเดียวที่เขายกขึ้นมาตมตุนเวลาน้ี โกหกเต็มรอยเปอรเซ็นต ถึงขนาดนั้นละ มัน
หยาบขนาดนั้นละพวกนี้ ทานทั้งหลายฟงเอานะ หยาบที่วาหลวงตาบัวเอาเงินไปใหทานนภดล
วิ่งเตนไปคัดคานพวกเขา ฟงซิ นี่มันปนกระดาษนั้นขึ้นมาวาเปนใบเสร็จของหลวงตาบัว ไดรับมา
จากหลวงตาบัวใชไหมละ นี่ละฟงซิ แหม มันตมเอาอยางสดๆ รอนๆ  
 ทานทั้งหลายจะไวใจไดยังไงพวกนี้ เอาถามกันอยางน้ี นี่เอากันสดๆ รอนๆ ที่วา
ใบเสร็จรับเงิน หลวงตาบัวใหเงินทานนพดลไปวิ่งเตนเพื่อตานทานเขา เรียกวาคิดเราก็ไมไดคิด จะ
มาวาอะไร สตางคหนึ่งออกมาอีกกไ็มมี มันกป็นขึ้นมาอยางสดๆ รอนๆ ทานทั้งหลายเชื่อหรือไม
เชื่อหลวงตาบัว หรือจะเชื่อพวกนั้น เราไมมีจริงๆ แมแตคิดเราก็ไมมี เราพูดดวยความเปนธรรมเรา
บอกแลวใชไหม จะมาตัง้คนนั้นคนนี้ใหวิ่ง ใหชวย ใหไปตอสูเขาอยางน้ันเราไมเคย เราพูดเปน
ธรรม บอกวาธรรมเหนือโลกอยูแลว บอกมาโดยลําดับลําดา 
 มีแตพวกนี้ทั้งน้ันละ เงินน่ีกอบโกยมาชวยกันว่ิงเตนเพื่อตมเพื่อตุน ชวยกันจางกันโกหก
โลกเขาใจไหม พวกนี้เงินมันเปนสักกี่รอยกี่พันลาน กี่หมื่นลานก็ไมรูละที่มันเอามาจางกันวิ่งเตน
เหลานี้ มันไมไดพดูอยางนั้น มันมาพูดหาของไมมี อยางทีว่าเราไมมี แนะ มันก็ตมกันอยางน้ันละ 



ทานทั้งหลายเชื่อไดไหมพวกนี้ พิจารณาซิ คําพูดเหลานี้เปนธรรมลวนๆ โลกเชื่อถือไดเลย ไมมคีํา
ใดที่เราจะตมตุนโลก ผดิบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก เพราะธรรมเหนือโลก เราไมไดเขาขางน้ันขางนี้ 
เราไมมีอยางน้ัน ที่วาอยูเหลานี้ก็คือวาใหชําระที่มันสกปรกออกเทานั้นเอง เราไมไดไปวาพวกนั้น
พวกนี้  
 เชนเราลางถวยลางจานอยางน้ี เราวาสกปรกมันเปนฝายหนึ่ง อันนี้เปนฝายหนึ่งมีไหม ไมม ี
ลางธรรมดาใชไหม แมแตโลกเขาก็ลางธรรมดา ยิ่งธรรมะดวยแลวยิ่งละเอียดกวานั้นอีก เราไมมคีํา
วาฝกวาฝายก็บอกแลว เราไมมีคําวาแพวาชนะ วาไดวาเสียกับโลก เราไมมีคําวากลา ไมมีคําวากลัว
กับโลก เราไมมีเราก็บอกวาเราไมมี ไมมีจริงๆ ในหัวใจเรา เราบอกตรงๆ อยางน้ีละ ทุกอยางพูด
อยางตรงไปตรงมา บอกใหมันเอาใบหนังสือเราไปหาโฆษณาซิทั่วโลก มันจะตีผากหมดโคตรหมด
แซมันนั่นแหละ มีเทาไรตีหมดนั่นแหละ ก็มันหาความโกหกไปหลอกลวงโลก โลกไดยินหมดคํา
โกหกของมนั แนะ ก็ลงตรงนั้น 
 ตั้งแตชวยโลกนี้เราก็จะตายอยูเวลานี้ ๖-๗ หลัง ตึกใหญๆ ทั้งน้ัน นี่ละเราก็วิ่งไปทางนี้ วิ่ง
ไปตึกนั้นตกึนี้ สวนมากโรงพยาบาล วิ่งไมหยุดไมถอย วิ่งไปทกุแหงทุกหน ก็อยางค่ําเมื่อวานนี้ไมมี
อะไรเลย มันก็จะวิ่งตั้ง ๔๑,๕๐๐ ออกไปค่ําๆ นั่นแหละ มันยังว่ิงเสียตั้ง ๔๑,๕๐๐ ก็อยางน้ันละเรา 
มันวิ่งงั้น ก็เราไมมีอะไรเลย บอกวามีแตความเมตตา เราบอกแลว เราไมมี ตอนจะมืดนั่นละเรา
ออกไป ฝนมันก็แช็กๆๆ ตก ขางในก็เดินจงกรมไมได ไดรมเราก็กั้นรมออกไป คดิวาจะไปเดิน
จงกรม ศาลาเงียบๆ  ที่ไหนไดคนไปอยูนั้นอีก เราไปวิ่งที่นั่นอีกเสีย.เสร็จแลวก็เลยกลับเขามาเทา
นั้นเอง เพราะคนอยูนั้นเดินไมได หนมีาเลย ก็มาเดินจงกรมบนกุฏิ อยางน้ันแลว 
 ฟงเอานะพวกทานทั้งหลายธรรมกับอธรรม ทีเ่ราพูดเวลานี้เปนธรรมลวนๆ เหลานั้นที่
ออกมานี้เปนอธรรม หลอกลวงโลกลวนๆ อยางที่วายกขึ้นเปนใบนั้นหลอกโลกเขานี่ละ ใหทาน
ทั้งหลายฟงเสีย บอกใหมันไปประกาศอีกใหทั่วประเทศไทยนะ เอาใบอันนี้ไปเที่ยวประกาศทั่วโลก 
วาหลวงตาบัวเอาเงินใหที่มันระบุถึงน้ันละ จางเพื่อจะไปตานทานเขา เปนกองหนุนหรืออะไร   (จาง
ทานนพดลไปเคลื่อนไหวตอตานพวกเขาครับ) เออ นั่นแหละ เรียกวาโกหกรอยทั้งรอย ลานทั้งลาน
เลยทีเดียว นี่ละพวกโกหกฟงเอานะ โกหกอยางนี้ อยางตาใสๆ สดๆ รอนๆ หนาดานๆ ไมมี
ยางอายนะพวกนี้ ตั้งหนาโกหกไปหมดทุกแหงทกุหน 
 เมื่อวานนี้ก็มาที่นี่ พันตํารวจมา เปนนายพันนายพลอะไร นายไหนก็มาเถอะมากับเรานี่ วา
งั้นเลยพูดตรงๆ อยางน้ี ไมม ีมันจะสูงขนาดไหนก็มาเถอะ วางั้นเลย มาก็ถาม มธีุระอะไรมานี้ พูด
เราก็จําไมได ใหพระมาพดูนี่ซิ มาพูดใหฟง มาพดู มันมาแบบไหน ออกเลยซิ เราเปนความบริสุทธิ์
รอยเปอรเซ็นต มันจอมเที่ยวกัดเทีย่วฉีก เที่ยวหลบนั้นหลบนี้ หลบกัดหลบฉีกชาติเขา มันวา
อะไรบาง 
 พระ บอกวาเปนพันตํารวจโท มาจากป.ป.ป. 
 หลวงตา นูนนะฟงซิ ทาํทาวามาจากป.ป.ป. ป.ป.ป.ก็เครื่องมือของเขานั่นแหละจะเปนอะไร
ไป ถาหากวาไมเปนเครื่องมอืของเขา เวลาเขามารองทุกขนัน้จะตองจดรายชื่อรายเสียงอะไรๆ ไว นี้
ตามความเปนธรรมนะ จะจดหลักฐานพยานเรียบรอยแลวก็รับคํารองทุกขของเขา เขารองทุกขวา



ยังไง เขาเกิดความเดือดรอนอะไรเขาถึงตองมารองทุกข นี่ตามหลักธรรมตองเปนอยางน้ัน เกิด
ความเดือดรอนอยางน้ันๆ เชนยกตัวอยางเชนหลวงตาบัว กอความเดือดรอนแกชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ดวยเหตุผลกลไกอะไร กอความเดือดรอนเรื่องอะไรๆ แลวทางนูนเขาไดรับความ
เดือดรอนกระเทือนทั้งชาติ ทั้งศาสนา ทั้งพระมหากษัตริย เวลานี้ทนอยูไมได เกิดขึน้จากหลวงตา
บัวองคเดียวเปนคนทําลายชาติ ศาสนา แลวมารองทุกขใหป.ป.ป.ไปสอบสวน ทางนี้ก็ตองจดรายชื่อ
รายนามของเขาใหเรียบรอย เร่ืองราวเขารองทุกขวายังไงจดมาเรียบรอย แลวก็มาถามเรา มี
หลักฐานอยางน้ันจึงตองเอามา ตามกฎเกณฑของอรรถของธรรม ของกฎหมายบานเมืองกต็องเปน
อยางน้ัน เราไมเรียนกฎหมายแตเชื่อกฎหมายตองเปนอยางนี้ เพราะธรรมเหนือกฎหมายอีก 
ละเอียดกวานั้นอีก เอาทีนี้วาไป  
 พระ เขาบอกวาจะมาสอบถาม วาที่หลวงตาปฏิบัติเกี่ยวกับเงินโครงการชวยชาติทําในนาม
ของใคร ทําในนามสวนตัว หรือทําในนามวัด หลวงตาก็ตอบวาทําในนามสวนตัวตามอัธยาศัย แลว
หลวงตาก็ถามกลับไปวา ใครเปนเจาทุกขที่รอง ใหไปหาตัวมายืนยัน  
 หลวงตา เออ เราบอกใหหาตัวมายืนยัน 
 พระ เขาก็บอกวาบอกไมได ผิดกฎหมาย 
 หลวงตา บอกไมได เขาวาผิดกฎหมาย ทีนนี้เขาจะใหเราเซ็นอะไร 
 พระ เขาจะใหหลวงตายืนยันวาทําในนามสวนตัว ใหเซ็นแตหลวงตาไมเซ็น 
 หลวงตา เราก็ตอบไปบอกวาเราไมเซ็น ใหหาตัวนั้นมาทั้งหมด เซ็นรอยลายเซ็นเราจะเซ็น 
ถาเราไดตัวนั้นมาแลว เราบอกงี้ วากับพันตํารวจโท บอกวาเราไมเซ็น ใหไปหาตัวนั้นมาเสียกอน ตัว
เกิดความเสียหายมาเสียกอน แลวทีนี้เราจะเซ็น รอยลายเซ็นเราจะเซ็นหมด แลวขึ้นเวทีกัน เขาไม
กลา เราไมเซ็น มาเซ็นหาอะไรพูดปาๆ เถื่อนๆ นี่ละมันมาปลอมๆ อยางน้ี พวกนี้คือพวกนั้นเอง 
จะเปนพวกอะไร นี่เวลาไปถามชื่อ ไมบอกชือ่ดวย บอกไมไดมันผิดกฎหมายทั้งน้ันพวกนี้ เขาใจ
ไหม บอกชือ่ก็บอกไมได 
 พระ ไดสอบถามชื่อกอนแลวครับ อยูกับผูกํากับ 
 ผูกํากับ ชื่อพันตํารวจโท พิทักษ พิชัยรัตน หรืออาจจะเปลี่ยนนามสกุล อีกอยางหนึ่งบอก
วา เครือชัยพินิจ มารถวอลโวสีแดง เลขทะเบียน ๗ฮ-๖๒๘๙ มาจากป.ป.ป. ตร. คือตาํรวจ ป.ป.ป.
โดยมากจะมาสืบขอเท็จจริง สืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องขาราชการทุจริต นี่สงสัยหลงมา มาหาวัด 
มาหาพระ 
 หลวงตา มาหาพระ ก็เรียกวาพระทุจริต หลวงตาบัวทุจริต มันก็ตองมานั้นอีกซิใชไหม 
 ผูกํากับ เขามาผิดที่ผิดทาง เพราะนี่มีหนาที่สําหรับสอบขาราชการที่ทุจริต นี่มาหาพระ
สุจริต  
 หลวงตา นี่ยอนไปกไ็ดนะ เอาออกยอนไปเลย 
 พระ ทางลูกศิษยไดสอบถามไปทางเลขานายกฯ ทางเลขาบอกวาทางรัฐบาลไมไดสงใครมา
ใหสอบหลวงตา  



 หลวงตา ใหเขาสอบไปเรื่อยๆ เลยนะ นี่ละมันก็เขากันไดกับเราเมื่อวานนี้ ที่วาใหเราเซ็นเรา
ไมเซ็น ตองไปเอาพวกนี้มาใหหมดเสียกอน ใครไดรับคํารองทกุขยังไงดังที่วาน่ีนะ ใหประกาศ
ออกมาวาหลวงตาไดทําความเสียหายยังไงๆ แลวเมื่อไดตัวคนผูที่เสียหาย ไดรองทุกขมาเรียบรอย
แลว หลวงตาจะเซ็น รอยลายเซ็นก็จะเซ็นแลวขึ้นเวที เราบอกงี้เลย ก็พูดอยางน้ันละเมื่อวานพูดให
พันตํารวจอะไรนี่ละ ก็ดมีาหาเรา พอแย็บเทานั้นก็ใสกันแลว 

ผูกํากับ เพิ่มเติมจากผูวาฯ เปนผูใหขาวมา 
หลวงตา ตองอยางน้ันซ ิ ก็เราเคยบอกแลวเคยพูดแลวกับพวกเราเอง มีแตพวกนี้คอยลอบ

กัดตรงนั้น ลอบกัดตรงนี้ พวกเราที่เปนเจาของสมบัติตองใหรูวา ขโมยพวกนี้มาจากไหน กลุมมัน
อยูที่ไหนกอนมันอยูที่ไหน โคตรมันอยูที่ไหน ทําไมไมสืบมันบางพวกเจาของสมบัติ ทําไมมีแต
รักษาสมบัติๆ ใหมันมาขโมยเอาๆ เร่ือยๆ อยูอยางน้ีมันชอบธรรมแลวเหรอ เราเคยพูดอยู เราพูด
อยางน้ีถูกไหมละ ตองสอบหาซิตัวโจรมาจากที่ไหน ตนตอมันอยูที่ไหน โคตรแซของพวกโจรเหลานี้
มันอยูที่ไหน มันถึงไดออกมาขโมยบอยๆ สืบเขาไปหามันซิ จะมีตั้งแตเรารักษาทรัพยสมบัติ กอด
รัดสมบัติอยูนี้ ทําไมไมสืบหาตนเหตุมัน มันก็ลักวันยังค่ําน่ันแหละ เราวาอยางน้ีเลย 

นี่ละธรรม ฟงซิ เราเปดอก เราวาอยางน้ีเลย ขอใหผูเสียหายรายงานมา วาหลวงตาบัวนี้ได
กอความเสียหายใหชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย หรือตอผูใดกลุมใด ใหรายงานมาใหหมด เรา
บอกอยางน้ี เร่ืองเซ็นชื่อนั้นไมยาก จะรอยเซ็นเราก็จะเซ็น แลวเราจะขึ้นเวที เราบอกอยางน้ันนะ 
เดี๋ยวนี้เราไมเซ็น เซ็นปาๆ เถื่อนๆ อยางน้ี เราบอกอยางน้ันเลย 

ผูกํากับ กราบเรียนเพิ่มเติมครับ ผูวาฯ เพิ่มเติมวา ปรกติแลวหนวยราชการอะไรทีจ่ะมา
ดําเนินการสืบสอนสอบสวน หรือมาสอบถามใครในเขตจังหวัดอุดรฯ นี่ หนังสือตองผานทางจังหวัด
อุดรฯ กอน คือผูใหญทางอุดรมีผูวาฯหรือรองผูวาฯจะตองทราบ แตนี้มาแบบแหวกแนว ผูวาฯบอก
วาตองติดตามใหถึงที่สุด เพราะทําใหเสียชื่อผูใหญคือผูวาฯ อุดร แลวมาแบบไมมีแบบมีฉบับ 
สงสัยจะ... 

หลวงตา ตอนนี้กําลังสืบยอน พอมาถึงเราแลวทีนี้ไปใหญละเห็นไหม เราบอกแลววาสาม
โลกธาตุนี้เราไมเคยมีหว่ันกับสิ่งใดเลย เราจะไปกลาไปกลัวกบัอะไร เหตุผลกลไกมอีะไรเอาวามา 
เทานั้นเอง อยางอื่นอยาเอามาใหญอยาเอามาอวดเรา อยามาอวดกามใสเรา เราบอกตรงๆ อยางนี้
เลย ตั้งแตทาวมหาพรหมลงมานี้อยามาอวดกามใสเรา ถาธรรมแลวกราบทันที นอกนั้นไมกราบ 
แลวมีอะไรอกี 

ผูกํากับ ตํารวจกองเมืองเรานี่มาใหขาวเพิ่มเติมอีกนิด แตยังไมแนนอนรอยเปอรเซ็นตนะ
ครับ บอกวาชื่อพพิัฒน นามสกุล เครือชัยพินิจ มีและเปนเจาของรถวอลโวสีแดง ๗ฮ๖๒๘๙ แตใน
ทําเนียบตํารวจไมมี คือไมไดเปนตํารวจครับ ในทําเนียบตํารวจไมมีชือ่นี้ นามสกุลน้ี 

หลวงตา เห็นไหมละ เร่ืองโกหกมนัเปนกิ่งกานสาขาดอกใบไปหมด โกหกไปหมดเลย ก็มี
เทานั้น ใหทานทั้งหลายทราบเอานะ นี่ละความโกหกมันเขาซอกแซกซิกแซ็ก เขานั้นเขานี้ ไดยินแต
สืบทางนูนถามทางนี้เร่ือยมา จึงไดเขามาหาตนตอใหญนี่ มันก็ไดเร่ืองออกไปละทีน่ี่ อยางน้ันแลว 
มาก็มา วางั้นเลย แลวมีอะไรอกีละ 



ผูกํากับ มีปญหาธรรมะครับ ลูกศิษยแถวศาลาฝากถามมาวา หลวงตาเจาขา ลูกจะใชเวลา
กอนไปทํางานและกอนเขานอนเปนเวลาปฏิบัติภาวนาครั้งละประมาณ ๕๐ นาทีถึง ๑ ชั่วโมง และ
เวลาที่วางจากการงาน ลูกก็จะนึกพุทโธอยูเสมอ ลูกมีปญหาในการภาวนาคือ เวลาภาวนาตัวลูกจะ
ส่ันไปหมด และกระดูกสวนหลังจะดังสนั่นมีเสียงออกมา ใครเห็นลูกภาวนาเขาก็จะกลัวลูก ลูกไม
อยากใหพวกเขากลัวเพราะเกรงวาพวกเขาเหลานั้นจะไมกลาภาวนา ลูกขอโอกาสเรียนถามหลวงตา
วา คือลูกเคยกราบเรียนถามหลวงตาไวครั้งหนึ่งแลวเมื่อป พ.ศ.๒๕๔๔  แตตอนนั้นการภาวนาของ
ลูกเพียงแตส่ันคลอนเฉยๆ ตอนหลังสวนหลังจะลั่นดังสนั่นดวย หลวงตาก็บอกลูกวามันจะโยกจะ
ส่ันอยางไรก็อยากลัว อยาทิ้งพุทโธ ลูกก็ปฏิบัติตามนั้นตลอดมา แตพอมาในปนี้อาการมันรุนแรงขึ้น
มาก ลูกขอกราบเรียนถามวา เวลากระดูกมันลั่นและสั่นคลอน ลูกจะเอาจิตไปไวที่ไหนดีเจาคะ 

หลวงตา เอาไวที่จิตที่รูๆ กับสตินั่นนะ ใหสติรูอยูเสมอ กิริยาอาการเหลานี้เหมือนเขาทํางาน
ทําการทั่วโลกดินแดน บางคนเอาขวานฟนไม ถากไม ไสกบลบเหล่ียมทุกส่ิงทุกอยาง กิริยาอาการ
ของเขามีแปลกๆ ตางๆ กันใชไหม ทีนี้การภาวนาของเรา เราทํางานตามเรื่องของเรานี้มันมีอาการ
อยางน้ี ก็ใหเปนเรื่องของเราอยางน้ี ไมตองไปหวัน่ มันจะเปนอะไร ถาเราระวังขางนอกกลัวคนเขา
จะตําหนิติเตียน ก็ไปปดประตูตีหมา ฟาดใหมันขี้แตกก็ใหมันแตกอยูขางในหอง ไมตองไปสนใจกับ
อะไร มันจะเปนอะไร เรียนใหมันถึงซิเรียนธรรม มันจะขึ้นมาทุกอยางๆ เราไมตองไปหวั่น ทําอยาง
นั้นแหละ สติอยาเผลอ ทําไปเลยมันจะเปนอะไร 

ผูกํากับ เขาถามเพิ่มเติมอีกวา ลูกจะเอาสติไวกลางอกแลวภาวนาพุทโธ หรือวาจะดูตรงที่
มันสั่นคลอนตรงกระดูกที่ล่ัน 

หลวงตา ไดทั้งสองแลวแตถนัด เพราะอันนี้ก็เปนองคอริยสัจเหมือนกัน แลวแตจะถนัด จะ
ตั้งที่ไหนกต็ัง้ เอาวาไป 

ผูกํากับ ตอนทายเขาบอกวา ขอบารมีหลวงตาใหลูกไดพบธรรมอัศจรรยดวย และกราบ
อาราธนาหลวงตาอยูนานๆ ดวยเจาคะ 

หลวงตา เราไมไดแคไหนก็ไดอัศจรรยกระดูกล่ันเสียกอนก็ไดไมเปนไร แลวมีอะไรอกีละ 
ผูกํากับ กราบเรียนเพิ่มเติมครับที่วา หนังสือหรือใบเสร็จอะไรที่เขาเอาไปแสดงทีม่ส.นั้น 

แทจริงแลวไมใชใบเสร็จ แตเปนเช็คของขวัญทีห่ลวงตาจายวันงานศพทานอาจารยปญญาครับ ให
พระที่มารวมงาน เขาเอาไปโชววาเปนของหลวงตาใหทานนพดลเพื่อไปคัดคานตานทานพวกเขานั่น
แหละครับ 

หลวงตา ฟงซิ มันก็เปนอยางน้ันแหละ วันนั้นเราไปถอนเงิน ๕ ลานออกมาเพื่องานศพ 
สําหรับพี่นองทั้งหลายที่บริจาคมามากนอยนี้ ใหถือเปนกรณพีิเศษไปเสีย หลักใหญทีเ่ราตั้งไวไมให
ขาดตามความตองการของเรานี้เราจะทําเอง ส่ังใหไปถอนเงินมาวันนั้น บอกตรงๆ เลย อยางน้ีละ
เมื่อมีเร่ืองกบ็อกออกมา ใหไปถอนเงินมาจากธนาคาร ๕ ลานบวกกับของพี่นองทั้งหลายบริจาคทั่ว
ประเทศไทย บรรดาพระเจาพระสงฆที่มานี่ทานนภดลก็ไดเช็คๆ ทั่วไปหมด อยาวาแตทานนภดลจะ
ไดเลย พระ ๓๙๐ วัดกไ็ดทั้งนั้นๆ แลวการจายเช็คเราจายเปนขั้นเปนตอน วัดใดครูบาอาจายองค
ใดที่มีน้ําหนักมากนอยตางกัน เราเปนคนสั่งใหจายรายละเทานั้นๆ เชน ๕ หมื่นเรียกวาสูงสุด ที่เรา



จายเงินในงานศพทานปญญาคราวนี้ นี่เปนเหตุจะออก ออกแลวนะ มีประมาณเทานั้นองค องคละ 
๕ หมื่นๆ จากนั้นลดลงตามสัดตามสวนของคุณสมบัติของวัดของวา รวมแลว ๓๙๐ วัด 

เช็คเวลานี้ยังไมหมด ยงัเหลืออยูบางเล็กนอย ก็ไดบอกพระทีท่านจะแจกตามหลังไปสําหรับ
พระที่มาในงานศพ  เราบอกไมจําเปน เมื่อมันเสร็จสิ้นไปในงานศพเรียบรอยแลวนี้ เงินมีเหลือ
เทาไรเราจะทําประโยชนตอโลกอกีเชนเดียวกันกับนี้ เราจะเอาเช็คนี้จายไปเหมือนกนักับนี้ จายเพื่อ
ประโยชนแกโลกเหมือนกัน นี่ละเรื่องราวเปนอยางน้ี นี่ละที่วาใบเสร็จหลวงตาบัวใหทานนภดลไป
ตานทาน ฟงเอาซิ มันหลอกขนาดนั้นนะ แหมพวกเปรตนี้พิลึกจริงๆ ไมมียางอายเลย โกหกได
อยางหนาดานที่สุด อยางที่เห็นนี่ ก็เช็คเราใหทานนพดลที่มาในงานศพทานปญญา มันก็ไปพลกิวา
ใหเปนคาจางไปตอตานพวกเขา ฟงซ ิ

แหมพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงรอยสันพันคม พวกเปรตนะ พลึิกพิล่ันเหลือเกิน คนหนึ่งทําแต
ความดี คนหนึ่งทําแตความชั่ว อยางเขามาหาเรื่องเอาความชั่วจากเรา ก็เราไมมีจะเอาอะไรใหความ
ชั่ว เรามีแตความดี ก็อยางน้ันจะใหวาไง คือเราไมมีขนาดนั้นละ กิริยาอาการที่ทําตอโลกก็ไมมีความ
ชั่ว เราทําตอเราก็ไมมีความชั่ว แลวเราจะเอาความชั่วมาจากไหนมาใหเขา เขามาหาเทาไรเขาก็ไดแต
ความชั่วของเขาเอง เขาใจหรือ เราก็ไดแตความดีของเราเอง แนะมันคนละทางๆ อยางนั้น 

 
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th 
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  

FM 103.25 MHz 
 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

