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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

พระพุทธเจาพระอรหันต ธรรมโอสถของทานติดตัว 
 เร่ืองธาตุขันธที่มันดีดมากๆ มันตองการอาหารอะไรๆ มากๆ แลว อายุ ๒๓ 
เรงมาก จนกระทั่งฉันลงไปแลวเต็มทอง ปากยังอยาก มันไมไดสามัคคีกัน ทองเต็มจน
ไมมีอะไรจะใส เอาใสยามมันก็จะเกนิไป ทองเตม็ปากยังอยากอยู อาว มันขนาดนี้เทียว
เหรอ คือไดพิสูจนตัวเองเรื่อย มันยังอยากอยูนี้เอาขาวเปลาๆ มาใหฉัน ขาวเปลาๆ นี้
มันหวานนะ ไมมีอะไรมีแตขาวเปลาๆ ก็หวาน เราจับดูตลอด ๒๓ นี่เต็มที่เลย ธาตุขันธ
เหมือนวาดีดผึงๆ เลย เห็นไดชัดธาตุขันธอายุ ๒๓ คอืระยะนั้นอยูในความดูแลของเรา 
เราบวชแลวนี่ ควบคุมเจาของเปนยังไงตอยังไงดู อายุ ๒๓ รูสึกวาเดนเรื่องการขบการ
ฉัน มันดูดมัน่ดื่มจริงๆ จนกระทั่งทองเต็มไมมอีะไรจะใสแลว ปากยังอยากอยู เอาขาว
เปลาๆ มาฉัน ขาวเปลาๆ ก็หวาน 

การฝกนี่ทราบไดชัดกต็อนเปนนักบวช นักบวชทัว่ๆ ไปเปนอยางหนึ่ง นักบวช
ปฏิบัตินี่ควบคุมเจาของตลอดเวลา อันนี้รูไดชัด ตอนอายุ ๒๓ นี่เต็มที่ มันตองการ
อาหารการกินทุกอยางเตม็ที่เลย จากน้ันไปถึง ๒๖ ก็คอยชะลอลง เบาๆ ลง แตความ
ตองการมันเรงของมันอยูงั้น แตมันเบาลงหนอย อายุ ๒๓ นี่เรงใหญเลย เหยียบแต
คันเรง ลงคลองแลวยังเหยียบคันเรงตลอดๆ คอืฉันเต็มทองแลว เอาขาวเปลาๆ มาให
ฉันมันยังหวานไปอีก นั่นเห็นไหมละ 

เพราะฉะนั้นเวลาสอนพระสอนใครๆ เราสอนนี้เราผานมาแลวๆ ไมผิด เห็น
ทานอดอาหารหลายๆ วัน เราก็คิดถึงเร่ืองเราอดอาหารหลายๆ วัน เจ็ดแปดวันไมฉัน 
ไมเลยนั้น ไดเจ็ดแปดวัน ทีนี้เวลามันจําเปนจริงๆ อยูในระยะ ๕ วัน ยนเขามา ๓ วัน
ฉันทีหนึ่ง ฉันวันเดียวแลวหายเงียบ หยุดเลย ไปเรื่อยๆ ความตองการของธาตุของขันธ 
ความหิวความโหยมันกบ็อกขึ้นในเวลา เฉพาะอยางยิ่งเวลาอดอาหาร แตมันดีอันหนึ่ง
ทําใหเสียดาย คืออดอาหารตั้งแตสองวันไปแลวไมงวง วันหนึ่งสองวันยังมีงวงนิดหนอย 
ถาฉันปรกตงิวงตลอด เขาใจไหม หมอนตองมัดติดคอไปเลย ไมมัดตดิคอไมไดจะไม
สะดวกในการลมตูม 

พออดอาหารไปสองวันแลวทีนี้ความงวงไมกวน พอสามวนัสี่วันความงวงไมมี
เลย มันก็สนุกภาวนา แนะเปนอยางน้ัน สติตั้งติดๆ สติสําคัญ ที่ผอนอาหารเหลาน้ีเพื่อ
บํารุงสติ ถาสติมีสืบเนื่องกันเทาไรกิเลสเกิดไมได กิเลสจะเกิดเวลาเผลอสติ ถาเผลอสติ
กิเลสเกิด ถาไมเผลอไมเกิด ถงึจะมมีากนอยก็ไมเกิด จึงตองไดใชสติ ความเพียรบังคับ
กิเลสเอาไว ทีนี้ส่ังสมธรรมขึ้นมา เมื่อกิเลสไมเกิดธรรมก็เกดิละซิ ธรรมเกิด สตดิทีุก
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อยาง ติดแนบๆ จนกระทั่งไมเผลอ ชั่วระยะเราอดอาหารสติไมเผลอเลยตั้งแตตื่นนอน
จนค่ําๆ  พอเราฉันลงไปมันจะมีผิดๆ พลาดๆ มีเผลอแทรก เราก็รู แตถาจะไมฉนั
ตลอดไปมันก็จะตายใชไหมละ ก็ตองฟดตองเหวี่ยงกันอยางน้ัน เอา อดๆ เพื่อเสริมสติ 
ถามันจะตายจริงๆ ก็ฉันใหเสีย มันจะเผลอบางก็ยอมรับ อยางนั้นแหละ ทดสอบกันอยู
ตลอดเวลา 

การอดอาหารนี่สําหรับจริตนิสัยผูที่ถูกทางอดอาหาร อดอาหารนี่สําคัญทางสติ 
ดีมากทีเดียว สวนมากจะอดอาหารแหละ ดูซิวัดปาบานตาด เราก็บอกแลววาที่เรามา
เลาใหฟงนี้ไมใชคําส่ัง ไมใชคําสอน แตเปนคําบอกเลาธรรมดา ใครถูกจริตนิสัยของ
ใครชอบใจ จะยึดไปปฏิบัติก็ได จากน้ันก็เลาถึงเร่ืองนิสัยของเราชอบอดอาหาร 
เพราะฉะนั้นจึงไมส่ังไมสอน ใหถือเปนคติ ถกูกับคนใดก็ยึดไปปฏิบัต ิ สุดทายวัดปา
บานตาดสวนมากมีแตอดอาหารมากนะอยูในวัดนี้ มันกเ็ปนอันเดียวกันแหละนิสัย
เหมือนกัน 

เร่ืองอาหารเปนสิ่งสําคัญมาก ถาฉันใหอิ่มๆ แลวความขี้เกียจเต็มหมดเลย ทอง
เต็มดวยอาหาร หัวใจเต็มดวยความขี้เกียจ เต็มดวยความเผลอ ไมไดเร่ืองไดราว ทีนี้ก็
ตองแบงสันปนสวนกัน แบงทางนูนบางแบงทางนี้บาง บางทียังมี มันเกดินะ คือกิเลส
มันแทรกขึ้นมา เรียกวากิเลสเกิด มันจะตายจริงๆ เดินไปบิณฑบาตในหมูบานไมถึง 
ทั้งๆ ที่กําหนดวาจะถึงบานแหละ เอา ไป พอถึงแหละ ครั้นไปจริงๆ ไปไมถึงบาน หมด
กําลัง ก็มานั่งอยูกลางทางเสียกอน พกัเสียกอน แตจิตดีตลอดนะ รางกายออนตางหาก 
จิตใจไมไดออน จิตใจมันดีดผึง อันนี้ละลากขึ้น อนันั้นลากลง มันฟดมันเหวี่ยงกัน 

จนกระทั่งกิเลสมันเกิด นี่จะอดใหตายเทียวเหรอ โลกสงสารเขาไมเห็นอดอยาง
นี้เขาก็อยูเปนไปได เรามาอดหาอะไร นี่กิเลสเกิด ทางนี้ก็ตอบรับกัน ธรรมเกิดนะที่นี่ 
กิเลสเกิดอยางน้ีเสียกอน กระตุกใหเรามีใจออนแอทอแทถอยหลัง อดหาอะไรวางั้น ที
นี้ก็มาตอบรับกัน พอทางนั้นผานไปแลว ทางนี้ขึ้นบาง การกินก็กินมาแลวตั้งแตวันเกิด 
ไมเห็นวิเศษวิโสอะไร อดเพียงเทานี้จะตายเหรอ ตายก็ตายซิ นั่นเห็นไหมละ มันแกกัน
ปุบ ดีดผึงเลย เปนอยางน้ันละ ธรรมอยูในใจ กิเลสอยูในใจ มันมีโอกาสทีจ่ะแทรกไดๆ   

เบ้ืองตนมีแตกิเลสเกิดมากกวาธรรม ทีนี้เวลาเราอบรมจิตใจ ธรรมมีกําลังมาก
แลวทีนี้มีแตธรรมเกิดๆ กิเลสโผลมาไมได ขาดสะบั้น นั่นอํานาจของธรรม การฝกนี้
เมื่อฝกเตม็ที่แลวมันก็รูๆ อะไร อยางเพื่อนฝูงอดอาหารหลายๆ วัน เห็นวาอดไปหลาย
วันเราก็เอาอาหารอะไรแทรกเขาไปใหถวายทาน เราเปนคนสั่งเองจัดใหเอง ใหเอาไป
ใหเอง ทานก็ตองฉันเพราะความเคารพใชไหมละ ทานก็ทราบดวยวาทานรูเหตกุารณดี
ยิ่งกวาเรา ถาอดหลายวันเขาไปแลว คือธาตุขันธเวลาอดไปหลายๆ วันมันจะออนของ
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มันลง ความหิวไมคอยเกดิ พอลวงสามสี่วันไปแลวความอยากความหิวไมมี มีแตความ
เพลียๆ เปนทุกขอันหนึ่งในการอด 

ที่จะใหอยากฉันนั้นฉันนี้มันลดนะถาอดเลยสามวันไปแลว ความอยากอยางน้ี
ลด มีแตความเพลียนั่นละ หลายวันไปเทาไรธาตุขันธยิ่งออนลงๆ แตจิตนั้นดีขึ้นๆ  ทีนี้
เราก็ใหอาหารไปแทรกทาน อยูในวัดมีนะ ถาทราบวาองคไหนอดอาหารไปหลายวัน 
เราสอบถาม วันนี้องคนั้นมาฉันไหม องคนี้มาฉนัไหม ถาไมฉัน อดไปกี่วนัแลวเราทราบ
ละที่นี่ เราก็จัดอาหารใหพอประทงั ไมใชใหอิ่มนะ พอประทงั คือความทุกขทกุอยางๆ 
มันจะรวมอยูที่อดอาหารไปหลายวันๆ ความทุกขและความออนเพลียปรากฏ สวน
ความอยากนั้นจะไมมี หลายๆ วันไปความอยากอาหารไมมี มีแตความเหน็ดความ
เหนื่อยความเพลีย แตสติ ความเพียรนี้ดีๆ ขึ้นเรื่อยๆ  

ทีนี้เราเพื่อบรรเทาไมใหทานทุกขมากเกินไป เพือ่บรรเทาทานบาง เราจัดอาหาร
ให เราจัดเองนะ ไมใหมาก พอหนุนใหบรรเทาทุกขเบาลง ความเพียรจะไดกาวเดิน
สะดวกขึ้นไปอีกเราคิด เพราะเหลานี้เราผานมาแลว ดวยเหตุนี้จึงปฏิบัตติอเพื่อนฝูงได
ถูกตอง องคไหนอดอาหารหลายๆ วัน เราจะเอาอาหาร สวนมากเปนหวาน ถวยเล็กๆ 
ให เราคํานวณเอง เราเคยผานมาแลวทั้งหมด ไมใหมากกวานั้น พอบรรเทา ทานก็คืบ
คลานไปไดหลายวัน ความเพียรทานดีไปหลายวันๆ แตไมทุกขมาก นั่น ไมเหมือนกับ
วาอดไปตลอด อดไปตลอดทุกขมาก เราก็ทําอยูตลอดกับพระ 

เวลาเราใหเอาไปทานตองฉัน เพราะความเคารพประการหนึ่ง ประการหนึ่งเร่ือง
เหลานี้เราผานมาพอแลว ทานทําอยางน้ันในวัดนี้ องคไมฉนัหลายๆ วันก็มี ถาเปน
อยางน้ันแลวเราคอยสอดเขาไปพอบรรเทาเล็กๆ นอยๆ ไป ไมใหเต็มเหนี่ยว วัดนี้มีแต
อดอาหารเสียเปนสวนมาก คือมันเห็นไดชัดการอดอาหาร สติสําคัญมากติดตอสืบเนื่อง
กันเปนลําดับลําดา เราอดไปหลายวันเทาไรสติไมเผลอเลย มันก็เห็นผล แตรางกายมัน
จะตาย ก็ตองแบงสันปนสวนใหธาตุใหขันธบาง ใหจิตใจบาง บางทีโผลขึ้นมาก็มี นีจ่ะ
อดใหตายเหรอ โลกเขาไมเห็นอดกัน เราก็แก ถามันไมเด็ดจริงๆ ธรรมะรับกันก็ไมเดด็
นะ คือกิเลสเกิดอยางเดด็ๆ ธรรมะก็ออกเด็ด แกกันอยูในหวัใจ อดบางอิ่มบางแหละดี 
ไปงั้นเสีย 

อยางหนึ่งถาเด็ดกันก็อยางวา กินนี้กินมาตั้งแตวันเกิด ไมเห็นวิเศษวิโสอะไร อด
เพียงเทานี้จะตายหรือ เอา ตายก็ตายซิ นั่นเด็ด อันนั้นเด็ด ผึงเลย มันมีหลายอุบาย 
กิเลสขึ้นมาแบบไหนๆ  ธรรมะจะแกกนัตามแบบของมัน ถากิเลสหนักธรรมะก็หนัก ไม
งั้นไมไดนะ ใจของเรานี่มีทั้งกิเลสมีทั้งธรรม สวนมากกิเลสมากกวาธรรม เพราะฉะนั้น
เราถึงไดเอนไดเอยีงไดลมไปตามกิเลสมากกวาจะเปนไปตามธรรม เวลาเราฝกเขาๆ 
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ธรรมมีกําลังๆ แลว ทีนี้กิเลสเอนไปๆ ธรรมเหยียบเขาเร่ือยๆ อยูในหัวใจนะ ใจดวงนี้
ไมตาย กิเลสตายไดถาชําระ ธรรมนี่ชําระเต็มเหน่ียวแลว ก็เปนอมตธรรมไปเสีย ไม
ตาย เปนอมตธรรม อมตจิต 

การฝกที่จะใหเห็นดีเห็นชั่วกันกับเรื่องของกิเลสน้ี ใหฝกโดยวธิีการภาวนา อันนี้
หนักมาก ตองใชอุบายวิธีการตางๆ สติปญญาตองรอบตัวๆ ไมงั้นไมทนักัน สักแตวา
อดเฉยๆ ประโยชนไมมีอดไปทําไม อดแลวเกดิประโยชนอยางน้ันๆ เพราะอะไรชวย 
ความตั้งใจของเราก็เต็มเหนี่ยวแลว สติตั้งตลอด เมื่อมีอะไรเสริมสติก็ดีขึน้ๆ เห็นอยาง
นั้น เราพูดจริงๆ ในชีวิตฆราวาสเราอายุได ๒๐ ปกับ ๙ เดือนบวช คือบวชเดือน ๖ ถา
ถึงเดือน ๙ มันก็ ๓ เดือนอายุเต็ม ๒๑ อันนี้เรียกวาอายุ ๒๐ ปกับ ๙ เดือนมาบวช 
ชีวิตของพระก็เปนมาโดยลําดับ จากฆราวาสมาเปนพระเบื้องตนนี้ก็ลําบากอันหนึ่งๆ 
แตผลสุดทายที่มุงหนามุงตาที่จะไปนพิพานนี้หนักมากนะ 

พออานหนังสือไปๆ จิตมันดูดไปเรื่อยๆ ดูดดืม่เรื่อย อยากไปนิพพาน หนัก
เขาๆ ความอยากไปนิพพานก็หนักเขาทั้งๆ ที่เรียนหนังสืออยู แตจิตมันมุงตอนิพพาน
ตลอด เพราะฉะนั้นการภาวนาของเราจึงไมเคยลดละ เรียนหนังสืออยูกับหมูกับเพื่อน 
เปนลิงเปนคางกับหมูกับเพื่อนนะกิริยา ลิงคางของพระไมใชลิงคางของไอโกกไอเกกลิง
ละ นี่มันลิงคางของพระ กิริยามารยาทเหมือนลิง แตเปนลิงในนามของพระไมเสียหาย 
เวลาไปพบเพื่อน เพื่อนเปนลิงก็เปนกับเพื่อนไป แตหัวใจลึกๆ ไมถอย ฝง การภาวนา
ไมใหใครทราบนะ ไมใหทราบเลย 

นักเรียนดวยกันไมเคยมีใครทราบจากเราวาภาวนาเลย ทั้งๆ ที่เปนอยูทุกวัน 
อันนี้ไมออกมาใหใครทราบเลย พอออกแลวกพ็ุงใสเลย มาหาหลวงปูมั่น ทานก็เอา
เรดารจับไวเรียบรอยแลว ฟงธรรมะทานอยางถึงใจๆ เมื่อถึงใจแลวก็เอาละที่นี่ เปนก็
เปน ตายก็ตาย เพราะฉะนั้นความเพียรตั้งแตบัดนั้นมาจึงไมมีออนขอเลย จนขยะๆ คือ
เราพิจารณาถึงเร่ืองความพากเพียรของเรา ตั้งแตตนมาจนกระทั่งปจจบุันนี้มัน
บกพรองตรงไหน มีความออนแอทอแทเหลวไหล ขี้เกียจขี้ครานที่ตรงไหน อยางน้ีมอง
ไมม ี

มีแตความเขมขนๆ ตัง้แตวันเริ่มออกขึ้นเวทีที่ไดรับโอวาทจากพอแมครจูารย
มั่นแลว มีแตขยะๆ คือมันรุนแรง นิสัยมันผาดโผนรุนแรง จนกระทั่งขยะๆ  โห อยาง
นั้นมันก็ทําไดๆ เล็งดูเจาของที่ผานมาๆ คือมนัรุนแรงมันผาดโผน ถาอยางปจจุบันที่
เปนอยูนี้ ปจจุบันนี้มันแกแลว ถาเปนปจจุบันนี้ตายเลย อันนั้นมันทําไดๆ เปนอยางน้ัน
ละ จึงวาหนักตลอดเรื่องการประกอบความเพียรเพื่อแกกิเลส ใหหลุดพนจากกิเลส จิต
ถึงพระนิพพานนี้ สุดยอดแหงความทุกข แตก็สุดยอดแหงความอุตสาหพยายาม ความ
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ดีดความดิ้น ผาดโผนก็ผาดโผน ความเพียรเพื่อความพนทุกขผาดโผนมากอยูนะ ไมงัน้
ไมทันกัน ฝกไปเรื่อยๆ  

เร่ืองอดอาหารนี้ถูกกันกบันิสัยของเรา ตั้งแตเร่ิมตนลมลุกคลุกคลานทางดาน
จิตใจ จนกระทั่งจิตมีความสงบรมเย็น มันก็อดของมันไปเรื่อยไมถอย ถึงขั้นที่จิตมี
ความเชี่ยวชาญในการกาวเดินทางความเพียรมันก็ไมหยุด จนกระทั่งจติเปนสติปญญา
อัตโนมัติ หมุนตัวไปเองเพื่อแกกิเลสมันก็ไมหยุด คือมันหนุนไดดี อดอาหารนี่หนุนได
ดีตลอดเลย เวลาธรรมะเราสูงเทาไร การอดอาหารยิ่งหนุนละเอียดใหธรรมะ
คลองแคลวๆ ไปไมไดอดือาดนะ การอดอาหารก็เชนเดียวกับการตั้งสติ การตั้งสตินี้แต
พื้นถึงพระนิพพานเวนไมไดเลย เปนความจําเปนตลอดตั้งแตพื้นถึงพระนิพพาน 

การอดอาหารสําหรับผูถูกนิสัยนะ เปนความจําเปนตลอดไปเลย คือจิตใจของ
เรามีความละเอียดมากนอยเพียงไร การอดอาหารเปนเคร่ืองหนุนไดดีๆ ตลอดไปอยาง
นั้น แตอันนี้ก็ขึ้นอยูกับนสัิย ถานิสัยมันไมใหจะฝนอดไปทําไมใชไหมละ ถานิสัยอํานวย
แลวเอา อยางที่ทานวา เนสัชชิ ก็อยูในธุดงค ๑๓ ขอ เนสัชชิ กลางคืนไมนอน กลางวัน
ไมนอนเรงความเพียร นี่ทานก็บอกไวในธุดงค ๑๓ แตสําหรับเรามันเขากันไมได เราได
ทดลองดูแลวอดนอน เอา ไมนอนๆ 

ไมนอนไปหลายคืนๆ เทาไร แทนที่จิตใจจะมคีวามสงบมีความแยบคายๆ กับ
ไมเปน ทื่อ รางกายหนักหนวง ทื่อ หัวของเราสมองของเราทื่อไปหมด จิตใจความแยบ
คายสติปญญาไมมี อดไปเทาไรมันยิ่งทื่อ โอย อยางน้ีไมถูกกบัเรา ปลอยเลยนะ เราไม
เคยอดนอนแบบนั้น เนสัชชิ แบบนั้นเราไมเคย แตไมนอนที่ฟดกันตลอดรุงๆ นี้เปน
กรณีพิเศษตางหาก อันนี้ไดผล เชนอยางน่ังตลอดรุงอยางน้ีไดผล ไดผลเต็มที่ทุกคืนไม
เคยพลาดเลย เวลาจนตรอกจนมุมสติปญญามันฟดกันกิเลสพังได 

กิเลสเหนียวแนนมากนะ ทานก็บอกไววา ขิปปาภิญญา ทันธาภิญญา ผูที่รูได
เร็วก็มี ผูรูไดชาก็มี สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรูไดเร็วก็มี เพราะ
ทุนเกาของทานมีมากแลวก็ไมจําเปน เชนอยางเงินขาดอยูบาทเดียวจะถึงพัน ใสปบเขา
บาทเดียวเทานั้นถึงแลว ไอเรามันขาดอยูตั้ง ๙๙ บาท ขนเทาไรมันก็ไมไดเร่ือง ขนเขา
ไปแทนที่จะขนใหมันหนุนมันขนออกอีก เอาไปซือ้นั้นซื้อนี้ ตกลงเงินเลยไมถึงพัน ตาย
ทิ้งเปลาๆ พวกเราเขาใจไหมละ นี่ละขอเปรียบเทียบเปนอยางน้ี ทานที่วา สุขาปฏิปทา 
ขิปปาภิญญา ทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรูไดเร็ว สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ปฏิบัติสะดวกแต
รูไดชามี ทกุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ทั้งปฏบิัติลําบากทั้งรูไดชา แตวาทั้งปฏิบัติทุก
แบบทุกฉบับ แตไมไดผลเลยไมมีนะ ไดตางกัน ที่วาปฏิบัติแทบเปนแทบตายอะไรก็
แลวแต ที่วาไมไดผลเลยไมมี ไดๆ ทานแสดงไวในปฏิปทา ๔ 
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เราน้ีมัน อูย ทุกขาปฏิปทา ไมผดิแหละ ถาวาจะรูก็ ทันธาภิญญา รูไดชา
เหมือนกัน หากเต็มเม็ดเต็มหนวยความพากเพียร ดวยเหตุนี้จึงไปไหนกบัหมูกับเพื่อน
ไมได มันเปนน้ําไหลบา คือองคหนึ่งสององคมันเปนความรับผิดชอบกันอยูในหลัก
ธรรมชาตินะ ไมบอกกต็ามเมื่อไปดวยกันแลวความรับผิดชอบกันและกนัมันก็มีอยูใน
นั้น ถึงไมบอกกต็ามเปนน้ําไหลบามันไมแรง ถาไปองคเดียวนั้นพุงๆ เลย เพราะฉะนั้น
เราจึงไปแตองคเดียว ความพากความเพียรมีอยูตลอดเวลา ไมมีจะไปหาใครคุยกับใคร 
ก็ไปหาที่อยางน้ันไมอยากพบใครคุยกับใคร มีแตพบกับเราแตไมไดคุยกับเราเขาใจ
ไหม ใชสตปิญญาคุยกนักับกิเลส จะทําหนักเบาขนาดไหนผลมีดวยกัน ผลมี ถาเด็ดๆ 
ผลก็เด็ดไปๆ เหมือนกัน ถาไมทําเลยกไ็มเกิดประโยชนอะไร 

ขอใหบรรดาพี่นองลูกหลานทั้งหลายภาวนาเถอะ เร่ืองพุทธศาสนาเปนศาสนา
ชั้นเอกแลว ไมมีอะไรในสามแดนโลกธาตุนี้จะเหมือนพุทธศาสนา เราไมไดตําหนิ พูด
ตามหลักความจริง เอา พิสูจนดวยจิตตภาวนา พิสูจนๆ ยกนิ้วใหพุทธศาสนาเลิศเลอ 
พระพุทธเจาทั้งหลายสาวกทั้งหลายเลิศเลอจากปฏิปทาอันนี้ จากคําสอนอันนี้สอนโลก
ทั่วๆ ไป ศาสนาเหลานั้นไมมีที่จะสอนโลกใหไดรับความสุขความเจริญจนพนทุกข ไมมี 
มีพุทธศาสนาเทานั้นเดนเลย เปนหลักความจริง เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเปนศาสนา
ที่คูโลกคูสงสารเรื่อยมา ตั้งแตกปัไหนกาลใดมา นี่ยังจะเปนแถวแนวไปอีก เปนแบบ
ฉบับจริงๆ คือพุทธศาสนา 

อยางที่วาไปขางหนาก็เปนแถวไปอยางน้ี อริยเมตไตรยทานจะมาขางหนา ใน
ภัทรกัปนี้มีพระพุทธเจามาตรัสรู ๕ พระองค พระพุทธเจาของเรานี้เปนพระองคที่ ๔  ที ่
๕ พระอริยเมตไตรยจะมา พอหมดภัทรกัปนี้แลวไปขางหนาอีกก็ม ี พระพุทธเจาทาน
ทรงเล็งญาณทราบไวเรียบรอยแลว มีพระพทุธเจาสืบเนื่อง ดังทีต่อไปจากพระอริย
เมตไตรยนี้ ก็ยังจะมอีนาคตวงศในกาลขางหนา จะมีพระพทุธเจาอยูในชวงนี้อีก ๑๐ 
พระองค ทานก็สืบตอกนัไป แลวองคนี้มาก็สืบตอเร่ือย เล็งญาณทราบแลวก็สืบตอไป
เร่ือย  จึงเปนไปดวยญาณ  เปนไปดวยญาณแลวเปนไปดวยความถูกตองไมผิด จงึ
วาศาสนธรรมแท 

ศาสนธรรมกับศาสนกิเลสมันตางกัน ศาสนกิเลสเอากิเลสสอนโลก ศาสนธรรม
เอาธรรมสอนโลก นั่นตางกัน พวกเรามีแตศาสนกิเลส ครั้นเวลาฟงน้ีก็ฟงธรรมนะ อยูนี้
ฟงธรรมทั้งนั้น พอออกจากนี้ไปมีแตศาสนกิเลสเต็มตัวมองหาคนไมเห็น เอะ คนๆ นี้
เห็นผานมานี้เดี๋ยวนี้มันไปไหน ทั้งๆ ที่เห็นยืนหยกๆ นี้ทําไมไมเห็นคน ก็มันไมมคีน
มันมีแตกิเลสเต็มตัวเขาใจไหม นี่ละเปนอยางน้ัน พวกเราศาสนกิเลส หรือคลังกิเลสมา
อยูนี้หมดนั่นละ พอเปดกิเลสออกแลวเปนคลังของธรรม อยูไหนจาอยูตลอดเวลา 
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อยางพระพทุธเจาพระอรหันตทาน ทานไมมีอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน จาอยูในนั้น 
เพราะจิตของทานบริสุทธิ์ จิตไมมีอริิยาบถ สวางจาตลอดเวลา นั่นละเรียกวานิพพาน
เที่ยงเปนอยางน้ัน 

ธาตุขันธไมดไีดสองวันสามวันแลว มันจะเปนของมัน เราก็รูธาตุขันธมันแสดง 
เวลามันทรุดมันก็ทรุด บกพรองก็บกพรอง เวลาเยียวยาแลวก็เปนไปได ธาตุขันธของ
โลกสงสารก็แบบเดียวกัน พระพุทธเจาสาวกทั้งหลายธาตุขันธก็เปนสมมุติดวยกัน จึงมี
การเจ็บไขไดปวยเหมือนกัน เวลารักษาดวยหยูกดวยยาดวยอรรถดวยธรรม สําหรับ
พระพุทธเจาพระอรหันตแลวไมตองพูด ธรรมโอสถของทานติดตัว ถึงจะเอายาอะไรมา
รักษาก็เหมือนกับวากาฝากมาติดแนบๆ ไมไดเปนตัวจริงเหมือนธรรมอยูในหัวใจทาน 
ทานไดพิจารณาธรรมทั้งหลาย เกี่ยวกับโรคกับภัยอยูภายในใจนี้ติดแนบเลย สวน
หยูกยาอะไรก็เอามารักษาบาง เพราะฉะนั้นทานจึงไมลืมตวัในการไปรักษาโรคที่ใดก็
ตาม ทานก็ไมลืมตัว 

พอพดูอยางนี้ก็ไปถงึทานอาจารยคําดี ทานอาจารยคําดีกับเราสนิทสนมกันมา
สักเทาไรละ อยูโรงพยาบาลหมอปญญา ทางคลองตันหรืออะไรทางโนน เขาเอาทานไป
ทานไมมีอะไรละ เขาเอาทานไปรักษาอยูที่โรงพยาบาลแพทยปญญา เราไปเยี่ยมทาน 
ชีวิตทานเปนอันหนึ่ง ธาตุขันธก็เปนอันหนึ่ง ทีนี้เวลาเขาไปเห็นเขาฉีดยา ธาตุขันธของ
ทานดีดปงปงๆ เลย เราไปดู โอย สลดสังเวช พอหมอเขามาฉีดยาผานไปปบ ก็เรียก
ทานสีธนมาเลย ทานสีธน ทานอยูกับทานอาจารยคําดีมานาน ทานรูเร่ืองรูราวอะไร
หรือไม วาทานอาจารยคําดีเปนพระประเภทใด ขึ้นเลยนะเรา ทานไมใชเปนพระ
ประเภทที่จะมานอนจมใหเขาฉีดยา อือๆ อาๆ ทิ้งเน้ือทิ้งตัวอยูอยางน้ีนะ ธาตุขันธมันก็
เปนอยางน้ี แตใจทานไมไดเปนอยางนี้นะ ใหรีบเอาทานกลับบอกเลยนะ 

ทานเอาไวทําไม ธาตุขันธเปนธรรมดารักษาไดแคไหนก็รักษา รักษาไมไดทิง้เลย 
เอาทานกลับบอกงี้เลยเราสั่ง ส่ังในโรงพยาบาลเลยนะ อยาเอาทานไวไมเหมาะสมอยาง
ยิ่ง เพียงมาดูขณะเดียวก็ดูไมไดแลว พอเขาฉีดยานี้เสนของทานดีดปงปงๆ นี่ละเรื่อง
สมมุติก็เปนอยางน้ัน วิมุตติทานไมเปนแลวจะเอามายุงทําไมอยางน้ี จากน้ันทานสีธนก็
เลยรีบเอามาอยางเราส่ัง เพราะเราสั่งเด็ดขาดเลย ทานเอามาไวทําไม ทานอาจารยไมใช
เปนพระประเภทที่จะมานอนครวญคราง อือๆ อาๆ อยางน้ีนะ ใหรีบเอาทานกลับ ทาน
สีธนก็รีบเอากลับมา 

แลวไปวัดแลวอยาไปทําทรมานทานอีกดวย สายระโยงระยางนะ บอกทานแต
กรุงเทพฯ แลวมาถึงวัดแลวก็บอก อยาเอาวิธีการตางๆ มาใชแบบโลกๆ กับทาน ทาน
ไมใชโลก ธาตุขันธอาศัยไปอยางน้ัน พออาศัยไดแคไหนก็อาศัย อาศัยไมไดทิง้มันไป
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เลย อยามาทําระโยงระยางอยางน้ีนะ พอดมีาถ้ําผาปูก็ไมนานทานก็ลวงไป ไมงั้นก็จะไป
ทรมานอยูนั้น หมอก็ไมไดประมาทเขา เขาเรียนวิชาแพทยวิชาหมอ เขาตองกาวเดิน
ปฏิบัติตามวิชาหมอเขา แลววิชาธรรมเขาจะไปรูไดยังไง เพราะเราเปนธรรมทั้งตัวอยูใน
นี้ ไปเปนขอนซุงใหเขาแทงเขาสับอยูอยางน้ันมันไดเหรอ มันดูไมไดนะ 

นี่จึงบอกชัดๆ เรา เราบอกชัดๆ แตยังไมตาย ถึงคราวของเราเราบอกอยางน้ี
เลย บอกอยางเด็ดไมใหฝน ไปที่โรงพยาบาลไหนก็ตาม ไปรักษาที่ไหนกต็าม ถาเราไม
ลงใจไมอนญุาตใหไป อยาเอาไปเด็ดขาดนะ บอกเลย โลกเขาวาถาไมไดสติสตังเขาจะ
หามไปไหนก็ได อันนี้สติมีอยูนะ ถาเราไมอนุญาตอยาเอาไปนะบอกงั้น พระพทุธเจา
สาวกทั้งหลายตายรมไมภูเขา ไมเห็นไปตายกองกันอยูโรงพยาบาล เหมือนสัตวโงอยาง
พวกเรานี้นะ วางั้นแหละ ทานตายสบาย ตายรมไมภูเขาทานสบาย พระพุทธเจาพระ
อรหันตทานตายอยางน้ันทานสะดวก เพราะทานพออยูตลอดเวลาแลว กิริยาอาการจะ
เปนยังไงก็เปนตามธาตตุามขันธซึ่งเปนสวนสมมุติ สวนจิตที่เปนวิมุตตินั้นมันจาอยู
ตลอดเวลาแลว เปลี่ยนแปลงที่ไหน นั่นละทานเรียกวานิพพานเที่ยงตรงนั้นเอง 

พูดถงึเร่ืองหยูกยามันเลยลุกลามไปถึงอาจารยคําดี นี่อัฐิของทานกลายเปนพระ
ธาตุแลว ก็เร่ืองเหลานี้เราไดเขาใจกันแลวกับทานอาจารยคาํดี ไดคุยธรรมะธัมโมหาย
สงสัยตอกันแลว นี้ไปเห็นทานถูกเขาเอาไปรักษา พระเอาไปรักษาที่โรงพยาบาล
กรุงเทพฯ พอเราไปกรุงเทพฯเราทราบก็ติดตามไปเยี่ยม จึงไปเห็นใหเกิดความสลด
สังเวช เขามาฉีดยา ขาแขงของทานดดีผึงๆ เลยเวลานั้น หรือจะเปนอะไรมาสังหรณให
เราดูก็ไดนะ แตกอนอาจจะไมเปนอยางน้ันก็ได เวลาเราไปดูเหมือนวาจะมีอะไรสังหรณ
ใหเราดู ใหเพิ่มความสลดสังเวชขึ้นมา พอเขาฉีดยาผานไปแลว เรียกทานสีธนมาเดี๋ยว
นั้นเลย ไลเบ้ียกันเขาเลย ใหเอาทานกลับเดี๋ยวนี้ บอก ทานไมใชเปนพระประเภทนี้นะ 
ทานสีธนเคารพเราอยูแลวก็รีบเอามา ไมนานทานก็ไป ไมตองทรมานนานอะไร นี้อัฐิ
ของทานก็กลายเปนพระธาตุเรียบรอยแลว นั่นเห็นไหมละ เอาละเอาแคนี้มันสายแลว 

ธาตุขันธมันเหมือนทุบเหมือนตีนะเปนอะไรพูดไมถูก ถาวาไมสบายนี้มันฮือนะ 
อูย ลําบากเหมือนกัน ถาวาไมสบายนี้ ฮือ เลย ทั่วประเทศไทยขึ้นในขณะเดียวกัน 
หลวงตาบัวไมสบาย หลวงตาบัวกําลังจะตาย หลวงตาบัวกําลังดีดกําลังดิน้ใครใหรีบไป
เยี่ยมหลวงตาบัว ทีนี้เวลามาเยี่ยมหลวงตาบัว ก็เหมือนลิงชวยลิง ลิงอันหนึ่งถูกกับเขา
ทับเอา ไมเขาค้ําไวนี้ ทีนี้ลิงมันไปหากินเขาทําร้ัวกั้นไวหมดไมใหมันไปหากิน มันเปน
ชองวางตรงนี้ แลวเขาขัดอันนี้ไว เขาเรียกกะทับ ไมไวขางบน พอลิงไตไปเหยียบสะเก็ด
สายใยปบ สายใยหลุดอันนี้ก็ทับเอา ทับลิง ลิงก็รองกีก้ๆ ลิงพอไดยินเสียงรอง ก็วิ่งมา
ตัวไหนก็มา มาตัวไหนแทนที่จะไปยกไมนี้ขึ้นไมมีนะ โดดขึ้นมาก็มาเหยียบนี้ขยมๆ 
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เปนยังไงๆ กําลังจะตายๆ สุดทายเลยตายเพราะลิงชวยลิง อันนี้มันก็จะแบบเดียวกัน
นะเขาใจเหรอ มันชวยแบบนั้นนะ สายแลวนะ เอาละ 

ผูกํากับ ขาวดวน จากหนังสือพิมพผูจดัการฉบับเย็นวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ 

"สนธ ิ ล้ิมทองกุล" เปดแถลงกรณีบอรด อสมท. ปลดรายการ “เมืองไทยราย
สัปดาห” ออกจากผังรายการของโมเดิรนไนน ทีว ี ระบุเหตุผลในการปลดรายการลวน 

ไมเปนความจริง ชี้พิสูจนชัดการแปรรูป ทําใหอสมท.กลายรางจากส่ือมวลชน เปนเพียง
เครื่องมือของรัฐบาล 

นายสนธิ ล้ิมทองกุล ผูกอตั้งหนังสือพมิพผูจัดการ เปดแถลงขาว กรณีบอรด อส
มท. ปลดรายการ “เมืองไทยรายสัปดาห” ออกจากผังรายการของโมเดิรนไนน ทีว ี เมื่อ
เวลา 16.00 น. ที่ผานมา โดยไดชี้แจงวา เหตุผลในการปลดรายการเมืองไทยรายสัปดาห
ออกจากผังรายการนั้น ไมเปนความจริง 

เร่ิมจากขอกลาวหาที่วา รายการเมืองไทยรายสัปดาห ทําใหเกิดคดีความกับ
บุคคลภายนอกหลายคด ี ซึ่งในความเปนจริงมีเพียงคดีเดียว กรณีพล.ต.อ.สันต ศรุตา
นนท อดตีผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเทานั้น ซึ่งลาสุด ศาลชั้นตนไดมีคาํพิพากษายก
ฟองเมือ่วันที ่27 กรกฎาคม 2548 ที่ผานมา ซึ่งแสดงวาส่ิงที่พดูนั้นไมผิด 

“สวน 2 อีกขอหาคือไดกลาวถึงการแตงตั้งการรักษาการสมเด็จพระสังฆราช วา
เปนการละเมิดหรือขัดพระราชอํานาจ อันนี้ก็ผิด เพราะส่ิงที่ผมถามและผมพูดคอื วันนี้
เรามีสมเด็จพระสังฆราช 2 พระองค พระองคแรกน้ันรัฐบาลอางวาประชวร ปฏิบัติ
หนาที่ไมได เลยตั้งรักษาสมเด็จพระสังฆราชและมีหลักฐานซึ่งชี้แจงและรัฐบาลไมกลา
ตอบวา ขณะนี้ที่รัฐบาลแจงบอกวาสมเด็จพระสังฆราชองคแรกประชวร แตทําไม
พระองคทานยังคงปฏิบัติภารกิจไดตลอดเวลา 

“ประกอบกบัพี่ชายผม นายแพทยศักดิ์ชัย ล้ิมทองกุล ซึ่งเปนหนึ่งในคณะแพทย
ที่ดูแลรักษาพระองคทาน ก็พูดกับผมตรงไปตรงมาวา พระองคทานเปนโรคคนแก คือ
คนอายุ 92 เดินเหินเชื่องชา ไมใชไมมีความสามารถที่จะปฏิบัติหนาที่ได แตรัฐบาลโดย
ทางรองนายกฯ วิษณ ุ เครืองาม พยายามที่จะใหแพทยลงความเห็นวาพระองคทาน 

ปฏิบัติหนาที่ไมไดเลย ซึ่งแพทยจุฬาไมยอม เพราะฉะนั้นสิ่งทีผ่มถามเพื่อใหสังคมตอบ
วา ทําไมเราถึงมีสมเด็จพระสังฆราชถึง 2 พระองค ถาเรายึดหลักของวาพระองคทาน
ประชวรตามหลักขออาง การตั้งสมมตุิฐานโดยรัฐบาลแลว วันนี้พระองคทานพิสูจนแลว
วาทานไมไดประชวร 

“พระองคทานไปชมพพิิธภัณฑที่อัมพวาถึง 2 ชั่วโมง คนประชวรจะไปชม
พิพิธภัณฑไดยังไง ส่ิงที่ผมถามเปนเพียงแตเรียกรองไมใหรัฐบาลสรางความสับสน
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ใหกับประชาชนผูซึ่งมีความเคารพในพระศาสนา การที่ใครจะเปนสมเด็จพระสังฆราช
ตอจากสมเดจ็ญาณฯ นั้นเมื่อถึงเวลาอันควร ยอมมกีารปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย
อยูแลว ไมใชแตงตั้งรักษาการสมเด็จพระสังฆราช เพื่อใครคนใดคนหนึ่ง หรือตระกูลใด
ตระกูลหนึ่ง ขณะที่สมเด็จพระสังฆราชที่เปนอยูทุกวันนี้เปนองคทีพ่ระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ เปนผูตั้ง เพราะฉะนั้นขอกลาวหานี้เท็จ 

สวนการนําบทความซึ่งไมปรากฏชื่อผูเขียนเรื่องพอแผนดิน มาอานในรายการ 

นายสนธิกลาววา สาธุชนที่ไดรับทราบขอความเรื่องพอของแผนดินก็จะเห็นวา เปน
บทความที่ลึกซึ้ง มีธรรมอยูในบทความนั้น และก็เปนที่ประทับใจและก็เปนสิ่งที่ทุกคนก็
เห็นดวยกับบทความเหลานั้นเชนกัน ก็ถามวาผิดที่ไหน ตอมาก็อางวาไปพบกับเลขาฯ 

คณะองคมนตรีและทานราชเลขา ไดรับคํายืนยันวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ หรือ
พระราชสํานักเลขาธิการไมมีสวนเกี่ยวของ หรือมอบหมายใหนายสนธิหรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งไปกลาวอางองิถึงสถาบันพระมหากษตัริยไมวาโดยตรงหรือปริยายแต
ประการใด 

“อันนี้เปนความจริง ผมกระทําในฐานะของผมเปนขาของแผนดิน เหมือนกับ
คุณประมวลก็กระทําเขียนหนังสือพระราชอํานาจในฐานะซึ่งเปนคนที่รักแผนดิน”นาย
สนธิกลาว 

อีกขอหาหนึ่งก็คือวา พึงกระทําดวยความระมัดระวังพิเศษ เพราะสถาบัน
พระมหากษตัริยไมอยูในฐานะที่จะชี้แจงหรือตอบโตความเขาใจผิดไดในทกุกรณี นาย
สนธิกลาววา ถูกตอง กเ็พราะไมสามารถจะชี้แจงหรือแสดงออก ก็เลยมีการละเมิดอยู
ตลอดเวลา โดยใชหลักของการที่พระมหากษัตริย สถาบันกษัตริย พูดไมได พอใจจะทาํ
อะไรก็ทํา เพียงแตวาพฤติกรรมในการทํานั้นพิสูจนชัดวาไมไดจงรักภักดอียาง
ตรงไปตรงมา 

ประเด็นสุดทาย ที่บอกวา บมจ.อสมท. ในฐานะที่เปนสื่อมวลชน ผมวาทาน
ประธานเรวัต ฉ่ําเฉลิม ทานกรรมการ ธงทอง จันทรางศ ุทานกรรมการผูจัดการ มิ่งขวัญ 

แสงสุวรรณ  ระหวางเปนสื่อมวลชนกับเปนเคร่ืองมือของรัฐบาลไมเหมือนกัน  

ถาบมจ.อสมท.เปนสื่อมวลชน คําถามที่ผมถามมาตลอดเมื่อกี้นี ้ บมจ.อสมท.ในฐานะ
ส่ือมวลชนจะตองไปคนหาคําตอบใหกับประชาชน ไมใชหาคําแกตัวใหกับรัฐบาลใน
ทุกๆเรื่อง” 

นายสนธิ กลาวย้ําวา การแถลงขาววันนี้เปนที่ประจักษวา บมจ.อสมท.ไมใช
ส่ือมวลชนแตเปนเครื่องมือของรัฐบาล ที่พูดเชนนี้ตองแยกแยะคนทํางานใน อสมท.

ออก จากการรวมงานของคนในอสมท. เปนคนด ี เปนคนนารัก มีคนที่เปนมืออาชีพอยู
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มาก แตวาจําใจตองอยูในเงื่อนไขตางๆ วันนี้เปนบทพิสูจนของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
เขาไปสูตลาดหลักทรัพย เพราะวาแปรรูปจริงตองอยูในกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพย 
ก็ตองมีธรรมรัฐ ซึ่งธรรมรัฐหนึ่งของบริษัทในตลาดหลักทรัพย นอกจากความโปรงใส
แลวก็ตองเปนธรรมรัฐในวิชาชีพ บมจ.อสมท. เขาไปอยูในตลาดหลักทรัพยไมมธีรรม
รัฐของวิชาชพี เพราะไมสามารถจะพูดความจริงตอประชาชนได 

หลวงตา เราก็ฟงเทานั้นละ ไมมีอะไร รับฟงไปเทานั้น ไมมีอะไรพอที่จะขัดกับ
อรรถกับธรรมที่จะสอดแทรก เขาก็วาไปตามเรื่องของเขา เราก็ฟงไปตามเรื่องของเรา
เทานั้นเองไมมีอะไรละ 
 

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/

