๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๔๘

ศาสนากับทางบานเมืองอาศัยกัน
กอนจังหัน
พระทุกองคใหตั้งใจภาวนานะ อยาทําเหลาะๆ แหละๆ พระพุทธเจาไมใชคน
เหลาะแหละ ไมสมควรเปนศาสดาเอกของโลกเปนไมไดนะ เราเปนลูกศิษยตถาคตตอง
ดําเนินตามรอยพระบาท ทุกพระอาการพระพุทธเจาที่แสดงออกเปนครูสอนโลกทั้งนั้น
แลวอาการของเราที่แสดงออกแตละอยางๆ เปนครูสอนเราหรือเปนสิ่งทําลายเรา ให
พิจารณาจุดนี้ใหมากนะ เคยย้ําเสมอสติๆ นี่สําคัญมาก จะหยั่งลงทางความเพียรและหนาที่
การงานความเคลื่อนไหวไปมาที่ไหน คนมีสติจะไมคอยผิดพลาด คนไมมีสติเลอะๆ
เทอะๆ ไปหมด ปญญาก็ตามสตินั่นแหละ คนไมมีสติแลวปญญาก็ไมมี ถาสติไมตั้ง ปญญา
กระจายออกไมไดนะ ใหพากันตั้งอกตั้งใจภาวนา
ทุกองคๆ ทีม่ าที่นี่มุงมาเพื่อภาวนา ความดีคือธรรมนี้เทานั้นเปนสิ่งที่จะทําตนและ
สวนรวมใหอบอุนใหเย็นใจ นอกนั้นไมมี มีแตความเลอะๆ เทอะๆ มูตรคูถของกิเลสนั้น
แหละเลอะๆ เทอะๆ นั่น พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ มองดูเหลาะๆ แหละๆ ผมดูไมไดผม
พูดจริงๆ
อยางรับหมูรับเพื่อนนี้ผมทนนะ
ทุกอยางผมไมเคยคิดเคยคาดวามันจะ
เหลวไหลๆ ไปอยางนี้ แตไมมีใครมีเจตนาจะใหเหลวไหล มันหากเปนของมัน เพราะสิ่งที่
จะทําใหเหลวไหลมันฝงอยูลึกๆ
เจาตัวเองก็ไมรู
ถามีสติแลวจะรูเปนลําดับความ
เคลื่อนไหวออกมาจากภายในใจ เปนทางดีออกมาหรือทางชั่วออกมา สวนมากมีแตเรื่องชั่ว
นั้นแหละ
เรื่องของกิเลสชั่วทั้งนั้น ถาเรื่องของธรรมเรื่องสติแลวดี ดีทุกอยาง กลั่นกรองตัวเอง
ไปเสร็จ อากัปกิริยาที่แสดงออกถาเปนไปดวยความมีสติแลวจะสวยงาม ถาเปนไปดวย
ความเลอะๆ เทอะๆ นัน้ ดูไมได ไมวาจะฆราวาส ไมวาจะพระ ไมวาจะเด็ก ผูใหญ เปน
เครื่องวัดกันอยูที่สติเปนเครื่องพินิจพิจารณา จะทําใหเด็กดี ปญญาแทรกกันไปๆ ยิ่งพระ
เราแลวเปนเพศที่ละเอียดสุขุม เปนเพศที่พินิจพิจารณา เปนเพศที่เก็บความรูสึกไวไดดี
พินิจพิจารณาตัวเองเสมอ อยาทําอะไรพรวดพราดๆ
หลักของพุทธศาสนาไมมีคําวาพรวดพราด ไอเรื่องพรวดพราดมีแตภัยของศาสนา
แลวก็ภัยของพวกเราชาวพุทธนี้แหละ ใหพากันไปปฏิบัติ อยาใหเลอะๆ เทอะๆ ใหตงั้ อก
ตั้งใจปฏิบัติ ดูหัวใจนั้นละ มหาเหตุอยูที่นั่น มันจะเคลื่อนไหวออกไปไหนจะออกจากใจ ใจ
มีอยูสองอยาง สวนมากมีแตกิเลส ธรรมมีนอย ถาผูบําเพ็ญธรรมไดมาก แลวธรรมก็มีมาก
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ขึ้นเปนลําดับลําดาจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไปไดเพราะอํานาจแหงธรรม มีสติธรรม เปน
ตน ถาไมมีธรรมแลวตายทิ้งเปลาๆ เราอยาเอาเพศผาเหลืองหัวโลนมาวัดกันนะพระเรา
อันนี้เปนเครื่องประกาศใหตัวเองและใหโลกไดทราบวา เพศอันนี้เปนเพศยังไง นักบวชก็
คือนักปฏิบตั ิดีปฏิบัติชอบ ถาหากหัวใจไมดีเสียอยางเดียว เอาผาเหลืองฟาดมาหมดทั้ง
รานมาครอบ มันก็เปนผาเหลืองหอมูตรหอคูถอยูอยางนั้นละ มันอยูที่ใจนะ วัดกันที่ใจ
ออกมาจากใจแลวก็มาเปนกิริยามารยาทที่ดีงาม แลวผาเหลืองก็งามไปตามๆ กัน ถาจิตใจ
ไมดีเสียอยางเดียว ผาเหลืองก็เลยเปนไฟไปเลย เผาเจาของแลวเผาคนอื่น มองดูก็ดไู มได
เราดูเอาซิวันที่เทาไรที่พุทธมณฑลนั่นเห็นไหม
นั่นละความเลวรายของพระเรา
ประกาศจาออกไปใหเห็นทั่วโลกดินแดน เปนยังไงเวลานี้ เลวไหมพระเรา ไมเลวจะแสดง
ไดขนาดนั้นเชียวเหรอ มันเลยธรรมดาไปนะ ประชาชนธรรมดาเขาก็ดีอยูธรรมดา ไอพระ
เราไปเปนอยางนั้นเลวกวาประชาชนนะ ดูใหดี มันนาดูไหม พิจารณาซิ นี่ละความเลวราย
ของพระ เมื่อหนักเขาแลวก็ออกแนวรบละซิ อยางที่เห็นนั่นนะดูไดไหม ติดไวหนาศาลานั่น
ใหโลกไดเห็น ทั้งคนดีคนชั่วไดพินิจพิจารณาเพื่อปรับปรุงตัวเอง นั่นละความเลอะเทอะมัน
ออกไปจากใจของพระ พระก็เลยมีแตหัวโลนผาเหลืองเฉยๆ ที่ไหนอดอยากอะไร ตัวมัน
เลวยิ่งกวาสัตวกวาสิงไปอีก ใหเอาอันนั้นมาเทียบตัวเอง วัดตัวเอง แกไขตัวเองซิ ถูกตอง
ถาอยางนี้
มันเลวขนาดนั้นเห็นไหม ลงไมเลวถึงขนาดนั้นจะไมออกสนามใหโลกทั้งหลายผูดี
ไดเห็น เลยเกิดความสลดสังเวช ฆราวาสก็ดี พระทานผูมีศีลมีธรรมมีอยูเยอะนะใน
เมืองไทย อยาวามีตั้งแตพระออกแนวรบแบบเลวรายอยางที่เห็นนี้นะ ผูรักษาศีลรักษา
ธรรม สงวนศีลสงวนธรรม ยังมีอยูมากในเมืองไทยเรา ไมมีแตเพียงเลอะๆ เทอะๆ ไอ
เลอะๆ เทอะๆ ออกมาเทานั้นก็เห็นไหมกระเทือนอยูตลอดเวลา ใหดูเทียบเขามาในหัวใจ
เจาของ กิริยาอาการดีช่วั ของเจาของ ดูคนอื่นอยาดูเพื่อยกโทษเขาไมถกู ตองดูเพื่อเอามา
เทียบเคียงตนเอง อะไรไมดีใหแกไขดัดแปลง ปดออกๆ นั่นเรียกวา ตา หู จมูก ลิ้น กาย
เปนประโยชนแกตัวผูเปนเจาของ จําใหดี เอาละจะใหพร
หลังจังหัน
ผูกํากับ
กราบเรียนหลวงตาครับ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๘
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(นายสุวิทย
คุณกิตติ)
เปดเผยวา หลังจากที่ตนไดลงนามในประกาศสองฉบับ คือประกาศแตงตั้งคณะกรรมการ
ปองกันและแกไขปญหาพระสงฆในพื้นที่ปาไมระดับจังหวัด และตั้งคณะกรรมการปองกัน
และแกไขปญหาพระสงฆในพื้นที่ปาไมในระดับอําเภอนั้น
ขณะนี้ไดเกิดความสับสนวา
ประกาศดังกลาว มีการหามพระธุดงคเขาไปในเขตปาสงวนแหงชาติ หากพระไปธุดงค
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จะตองขอใบอนุญาตนั้น ตนขอยืนยันวา กระทรวงฯ ไมมีนโยบายหามพระธุดงคเขาไปใน
เขตปาสงวนแหงชาติอยางเด็ดขาด
ถาใบประกาศดังกลาวมีการหามหรือวาตองขอ
ใบอนุญาต ก็จะดําเนินการทบทวนคําสั่งในใบประกาศดังกลาวทันที
ประกาศที่ออกมาเนื้อหาหลักการ ตองการใหสํานักสงฆหรือพระชวยกันดูแลรักษา
ปา โดยพระอยู ปาก็อยู และเขาใจดีวาพระมีสวนสําคัญในการชวยดูแลรักษาปา และชวงที่
ผมเปนรัฐมนตรีก็ไดมีการลงนามอนุมัติการตั้งสํานักสงฆหลายราย และหากมีพระสงฆมา
ขอใชพื้นทีป่ า ก็จะอนุมัติให หากมีการดําเนินการถูกตองตามกระบวนการขั้นตอนตางๆ
(เทากับเขาปฏิเสธวาสองฉบับที่เขาเซ็นไปนั้นไมใชเปนการหามพระเขาไปในปาหรือตองมา
ขอใบอนุญาตกอน)
หลวงตา
ไมใชเขาแกเกี้ยวหรือ (เขายืนยันมาอยางนั้นครับทานรัฐมนตรี) เขา
แกเกี้ยวชวยกันก็ได เราก็ยังไมแนใจนัก เราก็รับฟง หากเปนความจริงตามนี้เราก็ไมมีอะไร
ขัดของ เพราะเปนปรกติของทางบานเมืองจะตองรักษาพุทธศาสนา ซึ่งถูกตองมาตั้งแตโบ
ร่ําโบราณ ไมเคยมาทําลายศาสนาโดยหาเหตุผลไมไดวางั้นเถอะ เทาที่ทราบมานั้นเปนเรื่อง
ที่จะทําลายโดยตรง ออมเขามานี้ก็ขึ้นบนหลังเขา ถีบหัวพระ ไลเขาในโองในตุมในไหใน
สวมในถานไปอยางนั้นเทาที่ทราบมา เพราะฉะนั้นทางนี้ถึงไดออกรับกันทันทีเลย เมื่อเปน
เรื่องปรกติแลวก็จะไปออกรับกันอะไรอยางนั้นใชไหม ศาสนากับทางบานเมืองก็อาศัยกัน
อยูตลอดเวลา และทางบานเมืองเปนฝายบํารุงดูแลรักษาศาสนามาตลอด ทางนี้ก็ไมเคยมี
อะไรที่จะพูดอยางนั้นใชไหมละ เมื่อไดยินเรื่องเขามาเปนอยางนี้
เพราะเรื่องเหลานี้มันเคยเฉียดเขามาๆ กินเขามา กลืนศาสนาเขามาเรื่อยๆ ทาง
ศาสนาซึ่งเปนฝายเจาของของชาติบานเมืองอันหนึ่ง ศาสนาเปนเรื่องใหญโตมากก็ตองได
พิจารณา ควรพูดตองพูด ควรตอบตองตอบกัน เมื่อลงความจริงกันไดแลววาไมมีอะไรก็
เลิกลมกันไปเทานั้น
เพราะการพูดเหลานี้เปนเรื่องเพื่อประโยชนแกชาติแกศาสนา
พระมหากษัตริยของเรา อันนี้เราก็จะฟง ทางนัน้ ไมมีอะไร ทางนี้ก็ไมมีอะไร ทางศาสนา
ทางพระทานก็ไมมอี ะไร
แตเรื่องราวมันเคยมีกระทบกระเทือนอยูเสมอ
ก็ตอ งได
ระมัดระวังกัน เมื่อวาไมมีอะไรแลว ทางนี้ก็หายของใจจุดนี้
คือทางบานเมืองนี้รักษาพุทธศาสนามาดั้งเดิม ปูยาตายายของเรารักษามาดั้งเดิม
ไมเคยมาแตะตองทําลาย ไมเคยมาตั้งกฎนั้นกฎนี้บังคับศาสนาบังคับพระเณร โดยที่พระ
เณรทานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู ไมเคยมีที่ทางบานเมืองจะมารุกล้ําหรือมาบีบบี้สีไฟอยางนี้
ไมเคยมี มีแตความทะนุถนอมคอยบํารุงรักษาเทานั้น ดังที่ทานรัฐมนตรีพูดตะกี้นี้วาอนุมัติ
ตั้งสํานักสงฆให ก็อยางนี้ ทางบานเมืองธรรมดาเปนอยางนั้น ใหความสะดวกแกพระผู
ตั้งใจปฏิบัตดิ ีปฏิบัติชอบ อยางทานรัฐมนตรีคนนี้พูด ใหความรับรองสรางวัดสรางวาอะไร
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ให ก็ถกู ตองแลวนี่ กับทางบานเมืองเปนผูบํารุงศาสนา ใหความสะดวกแกพระเจาพระสงฆ
ถูกตองแลว มันขัดก็ขัดตรงที่วาใชไหมละ ก็เรื่องไดยินมามันอยางนั้นจริงๆ เอาเรื่องโกหก
มายังไง พระโกหกไมเปน ไมโกหก เฉพาะอยางยิ่งหลวงตาบัวนี้ไมมีคําวาโกหก
ตรงไปตรงมาเลย ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูกเลย ที่จะหาเรื่องหาราวใสนี้มีไมไดในหัวใจ
ของเรา เรื่องที่เราพูดเมื่อวานนี้เขาไปถึงนี้แลวนะ
ผูกํากับ
เขาไดขาวจากที่หลวงตาเทศนแหละครับเขาถึงตอบออกมาอยางนี้
หลวงตา
เราก็พอใจ ถาหากวาใครจะมาอุตริก็ไมกลาจะทํางายๆ ละที่นี่ใชไหม
ละ จะมาทํากันอยางผลีผลาม ตองไดระวัง ไมระวังไมได เอาจริงนี่ หัวใจของพี่นองชาวไทย
เราซึ่งเปนชาวพุทธอยูในพุทธศาสนาทั้งหมด ฟงซินะ ถาสมมุติวาไลพระเณรออกไปอยาง
หาเหตุหาผลไมได พระเณรเปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามศาสนธรรมของพระพุทธเจามา
ตลอด แตอยูๆ ก็จะมาถูกขับไลอยางนั้น อันนี้ละที่จะเอากัน เพราะหาเหตุหาผลไมได
ตั้งแตแมเขามีลูกสองคนลูกแฝด แมนั่นก็มีเสียอันหนึ่งดูลูกไมออก มันเหมือนกัน คนนี้ทํา
ผิด เอาไมเรียวมาจะตีคนนี้ มันโดดลงไป พอดีคนนั้นขึ้นมาไมรูเรื่องรูราว คนนั้นเปนคนดี
คนนี้เปนคนผิด ถูกไมเรียวแมหวดเอามันก็โดดหนีภัย คนนั้นมารับภัย พอขึ้นมาจับไดก็
หวดเอา อาว มาตีผมทําไมผมไมไดทําผิดอะไร ไมผิดยังไงมึงทําอยางนั้นๆ ไมใชผมนี่นะ
ไอนั้นตางหาก แมก็เลยหมดทา จะวาแมเขาใจผิดก็ไมมี อันนี้แมผิดเขาใจไหม ลูกคนนั้น
ถูก ตัง้ แตลกู มันถูกก็ยังยอมใหถูก แมผิดไมยอมรับวาผิด ผิดอีกทีหนึ่งเขาใจไหม นี่นิทาน
ประกอบ ตีลูกเจาของ คือลูกมันเหมือนกันดูไมออก..แม
เรื่องพุทธศาสนาเปนเรื่องใหญโตมากสําหรับชาติไทยเรา ไมใชเรื่องเล็กนอย ชาติ
ไทยเปนชาวพุทธขนาดไหนมากนอยเพียงไร พิจารณาซิ หัวใจของพี่นอ งชาวไทยเราที่เปน
ลูกชาวพุทธอยูกับพุทธทัง้ หมดเลย ถาลงวาพระเณรนี้ถูกขับไลนี้จะกระเทือนทั่วประเทศ
ไทยเลย นั่นละเรื่องราวมันไมใชเรื่องเล็กนอยพอจะมาทํากันงายๆ ทางบานเมืองตองได
พิจารณาละเอียดลออสิ่งเหลานี้ ไมพจิ ารณาไมได ตองถือวาเปนภัยเปนเพชฌฆาตขึ้นทันที
ก็ตองตอบรับกันทันทีดังที่หลวงตาพูด ไมมีสองนะนั่น ถามาแบบนี้ก็ใสแบบนั้นกันเลย
เชียว เพราะมันผิดนี่จะฝนใหทําผิดไปไดยังไง โตตอบเอาอยางที่วามดแดง คอขาดขาดไป
เลยมดแดงรักษารวงรังมัน ดังที่ยกมาเทียบใหฟง นั่นละมดแดง
นี่เรารักษาพุทธศาสนา พุทธศาสนาเปนรวงรังอันใหญโต ครอบหัวใจพี่นองชาวไทย
เราไวหมดจะตองรักษา มีใครจะมายุแหยหรือมาทําลายแบบไหนๆ มดแดงตัวหนึ่งสองตัว
ก็ออกรับ ตอจากนั้นยกรังกันออกมา เราไมลืมนะ ยกรังออกมาสูหมดเลย นี่รังมดแดงใหญ
ก็คือพุทธศาสนา ครอบหัวใจของพี่นองชาวไทยซึ่งเปนเหมือนกับมดแดงเอาไวทั้งหมด
แลวใครจะมาทําลายไดงายๆ เหรอ ปญหานี้กพ็ ักลงไปตามจังหวะของมัน ฟงไป ผูรักษา
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สมบัติรักษาไป ฟงไปอยางนั้น อันไหนที่ควรยุติก็ยุติเปนพักๆ กันไป ถาไมมีเรื่องอะไรก็
เรียกวาปรกติ ถามีเรื่องมันก็ตองมี เพราะผูรักษามีอยู จะปลอยใหเรๆ รอนๆ เขามา โจร
มารเขามาทุบมาตีมาฆามาฟนคนทั้งประเทศมีอยางเหรอ หัวใจคนเปนเรื่องเล็กนอยเมื่อไร
ทั้งประเทศอยูในคําวาพุทธศาสนาหมด จากนั้นก็เขาไปอยูกับพระเจาพระสงฆผูปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ ไดรับความอบอุนจากทาน
อยางเวลานี้เต็มศาลานี้มาเพราะอะไร ก็มาเพราะพระพุทธเจาเพียงพระองคเดียว
นั่นเอง ดูซินี่มันของนอยเมื่อไร อยูวัดไหนๆ ก็มีทั่วไปอยางนี้ หัวใจนี้นอมเขามาหา
พระพุทธเจาทั้งนั้นๆ เขาวัดเขาวา หรืออยูนอกจากวัดจากวาไปก็ตาม อยูก ับธรรม จะมาทํา
กันอยางงายๆ ไมได บอกเลย เรานี้พูดอยางตรงไปตรงมา เมื่อถึงขั้นขาดขาดเลยเราไมมี
คําวาสองนะ ลงไดพูดคําไหนแลวไมมีถอย ตองตายไปกับเหตุกับผลกับอรรถกับธรรม จะ
ตายดวยความผิดพลาดไปอยางนั้นไมตายเรา ตายก็ตายดวยความบริสุทธิ์ไปเลย นี่เราก็
รักษาศาสนามาเต็มกําลังของเราแลว ตลอดถึงไดเทศนาวาการ เวลานี้ก็ทั่วโลกแลว คําสอน
พระพุทธเจานั่นเองจะเปนของใครไป ไมใชของเรานะ เมื่อมาอยูในความรับผิดชอบของเรา
ในหัวใจของเราเราก็ตองรักษา แนะก็อยางนั้นแลวจะวาไง
เมื่อวานนี้เราก็เอาอาหารไปสงวัดศรีชมภู เมื่อวานซืนนี้ไปทางผาแดง ไปที่ไหนนี้รถ
จนจะไปไมไหว เปนอยางนั้น ไปไหนมีแตจะเอาๆ นี่เพราะอะไร ก็เพราะความเมตตาไมใช
เพราะอะไร พาใหไมมอี ะไรเหลือติดไมตดิ มือแหละเรา เราพูดจริงๆ คือเมตตามีอํานาจ
มาก หมดเลย กวาดออกหมด คําวาตระหนี่ถี่เหนียวเราพูดจริงๆ ในหัวใจเราเรียกวาไมมี
เลย มีแตความเมตตาลบลางหมด ความตระหนี่ถี่เหนียวหายหนาไปเลยเชียวไมปรากฏ
ที่วาควรใหไมควรใหไมใชความตระหนี่ เหตุผลตางหาก นั่น อยากใหแตยังไมใหอยางนี้ก็มี
อยากใหแตยังไมใหเพราะเหตุผลยังไมควรที่จะให แนะ ก็มเี หตุผลอยูอยางนั้น ถาควรจะ
ใหก็ตูมเลยไมยาก
อยางที่รถเขาเสียพวกโรงพยาบาล รถเขาตกคลองไป คนไขไมทราบวาเย็บกี่เข็ม รถ
แหลกแตคนไมตาย เย็บกันไมทราบคนหนึ่งกี่เข็มๆ พอวาอยางนั้นจบลง ใหเลยรถ แนะ
อยางนั้นแหละเหตุผล พอพูดอยางนั้นยังไมไดขอนะเราใหเลย นี่เรียกวาเหตุผล ถายังไม
ควรใหยังไมให ถึงอยากใหก็ยังไมให ถาเหตุผลควรจะใหแลวไมขอก็ให วันนี้มีอะไรอีก
ไหมละ
ผูกํากับ
มีนิดหนอยครับ ทานอาจารยนพดลใหกราบเรียนหลวงตาเกี่ยวกับ
เรื่องที่ธรณีสงฆที่วาจะเขาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทานขอเวลาไปตรวจสอบใหแนนอนกอน
และจะกราบเรียนใหทราบภายหลังครับ
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หลวงตา
เออ ไปตรวจ เพราะที่ธรณีสงฆเปนสมบัติของพุทธศาสนาลวนๆ ไม
ควรใครๆ ที่จะมาแตะตองมาทําลาย หรือมาแบงแยกไปอยางนั้นอยางนี้ดวยอํานาจของ
ทางโลก ไมใชอํานาจของทางโลก นี่อํานาจของทางธรรม ของทางพุทธศาสนาทานเปน
กรรมสิทธิ์ รักษาไวก็เพื่อสวนรวมนั้นแหละที่ธรณีสงฆจะเปนอะไรไป รักษาไวเพื่อสวนรวม
แตเรื่องคนภายนอกที่จะเขามาเกี่ยวของผิดเราก็บอกวาผิด เรื่องของสงฆเปนอยางนั้นนะ
คําวาที่ธรณีสงฆ ทีก่ ัลปนาที่อะไร เหลานี้มีมาตั้งแตครั้งพระพุทธเจาแลว ไมใชมมี าตั้งแต
ทุกวันนี้นะ มีมากอนแลว จนเปนขอกําหนดกฎบัญญัติไวเรียบรอย ใหพระสงฆปฏิบัติ
ตามนั้น เมื่อขัดจากอุบายวิธีการของพระสงฆที่เปนเจาของรักษา ก็ตองไดพดู กัน
อยางที่วาจะเอาที่ธรณีสงฆไปทําอยางนั้นอยางนี้ มันอะไรกัน แนะขึ้นทันทีเรา ก็มนั
ขวางศาสนาสักเทาไรแลว ขวางพุทธศาสนา ไมใชเรื่องเล็กนอย คือพระกาวเดินตองเดิน
ตามหลักธรรมหลักวินัย สิ่งอื่นที่มากาวกายจึงตองปดออกทันทีๆ อันใดไมถกู ไมเอาไม
ยอมรับ หลักความจริงที่ตายตัวซึ่งควรจะปฏิบัติตามมีอยูแลว ตองปฏิบัติตามนั้นเทานั้น
อยางอื่นไมได
ผูกํากับ
จากคนเมื่อวานที่เขามาถามวาภาวนาตั้งแตอายุ ๑๔ จนถึงอายุ ๗๐
เขาวายังไมเขาใจแจมแจง คือเวลานั่งสมาธิเห็นสัญลักษณเปนวงพระธรรมจักรมีสีขาวและ
สีฟาอยูบนหัวคิ้ว หมุนติ้วเลย เห็นสองครั้ง และเคยเห็นจักรที่มีลวดลายสวยงามสีทอง
ตอมาก็เหลือแตแกนอยูต รงกลางอก หมุนอยูเชนเดียวกัน แลวก็เห็นนิมิตเด็ก
หลวงตา
เอาละเราเขาใจหมดแลว เหลานี้เปนอาการของจิตทั้งนั้น ให
เนนหนักในพุทโธ ถาพุทโธแนนแลวสิ่งเหลานี้จะไมออก คืออาการของจิตจะแย็บออกไป
เปนภาพแลวมาหลอกตัวเอง เห็นอยางนั้นเห็นอยางนี้ คือภาพตัวเองในหนากระจก เราไป
ยืนสองหนากระจก หนาเราจะปรากฏอยูทกี่ ระจก นี่ละอาการของจิตมันออกไป พอ
เนนหนักปบเขามาสูจุดสําคัญ เชน พุทโธ เปนตนแลว อันนั้นจะหายทันที พออันนี้จางปบ
มันจะออกรู ใหเขาใจตามนี้นะ
ผูกํากับ
ทานรัฐมนตรีสุวิทย คุณกิตติ กราบเทาหลวงตามาชี้แจงมา ตามที่
ประกาศสื่อมวลชนหรือหนังสือพิมพเขามาลงไมตรงกับขอเท็จจริง
เปนประกาศเมื่อป
๒๕๓๘ ดวยซ้ํา ทานบอกใหหลวงตาหมดหวงหายกังวลได เพราะหนึ่งทานก็บวชสายพระ
ปา ทานอาจารยสวางที่หลวงตาเมตตาไปเผาศพก็เปนอาจารยของทาน สวางไหน สวางที่
หลวงตาไปเผาศพครับ ที่โนนสะอาด เปนอาจารยของทาน เรื่องพระสงฆกับปาทานคอย
ดูแลใหอยูแลว ทานอยูขางพระปาอยูแลว เพราะฉะนั้นที่ทา นชี้แจงมานี่ทานยืนยันตาม
ความจริงวาพระอยูปาก็อยู ใจจริงอยากใหพระไปอยูในปา ชวยรักษาปาใหดวย

๗
หลวงตา
เราเห็นดวย ชอบธรรมแลวที่พูดมาทัง้ หมดชอบธรรม เราอยากเสริม
อีกวา พระใหอยูในปาตามเดิม ถาจะใหพระบานมาอยูในปาดวยกันหลายองคยิ่งดี
(หัวเราะกันทั้งศาลา) ยังจะไปไลพระออกมาจากปาอีก ใหพระอยูในบานมันตายกองกัน
อยางนั้นเหรอ ไลมันเขาปาบางซีเราอยากวาอยางนั้น มันก็ตองอยางนั้นซีแกกัน เอาละ
พอใจ (ทานคอยดูแลใหครับ) เออพอใจ บอกวาหลวงตาพอใจ (ทานฟงอยูแลวครับ)
วันนี้ไดเทาไรแลว (วันนี้ได ๗ บาท ๗๓ สตางคครับ) นี่ทองคําประเภทซึมซาบ
ของพี่นองทัง้ หลาย เราพิจารณาทุกอยางแลวแนใจ ไมผิด ทุกอยางที่ออกอะไรๆ เรียกวา
เอาธรรมออกทั้งนั้น เราไมมีเรื่องโลกเรื่องสกปรกมาออกนะ เรามีแตธรรมทั้งนั้นละออก
อยางทองประเภทซึมซาบนี้เราเปนหวงใยพี่นองลูกหลานของเรา เวลาเราตายแลวมันจะ
ไมได เวลานี้เราพาขวนขวายตั้งแตตน มาจนกระทั่งถึงไดทองคําน้ําหนัก ๑๑ ตันกับ ๑๐๐
กิโลขึ้นไปแลว นี่ประเภทที่วา ๑๐๐ กิโลขึ้นไปนี้เปนประเภทที่ซึมซาบละ คอยไหลไปเรื่อย
ไหลเขาสูคลังหลวงของเรา
เราคิดไวทุกอยาง ที่ดําเนินมานี้ไมเคยผิด ไมวา แงใด ไมวาดานวัตถุ ไมวาดาน
นามธรรมที่เรานําออกสอนโลก เพราะฉะนั้นเราจึงกลาตอคําพูดของเราทุกอยางวาออกมา
จากธรรมที่บริสุทธิ์ลวนๆ ไมมีสิ่งใดที่จะมาโกหกโลก แงงอนตางๆ ไมมีในธรรม ตอง
ตรงไปตรงมา อันนี้เราก็เปนหวงพี่นองชาวไทยเรา ถาหากวาเราไมพาหาเสียตอนนี้ก็จะขาด
ไปเลย แลวทองคําที่บกบางอยูนั้นก็จะบกบางตลอดไป เพราะฉะนั้นควรที่จะไดเพิ่มในเวลา
ที่เหมาะสมอยูอยางนี้ เราก็อยากได จึงเปนการรบกวนบรรดาพี่นองทัง้ หลายโดยทางออม
อยูนั้นแหละ ออดๆ ออนๆ เอาอยูอยางนั้น เขาใจไหมละ เอาละทีนี้จะใหพร
(ผูอํานวยการโรงพยาบาลจิตเวช นครพนม มาขอความอนุเคราะหรถ เครื่องซักผา
และคาอาหารผูปวยกับหลวงตา) พูดถึงงบประมาณไมพอ แตงบประมาณของหลวงตาที่จะ
แจกจายไปนี้ก็ไมพอ มันก็พอๆ กันนั่นแหละ ตางคนตางไมพอ จําเปนจริงๆ ระยะนี้จึงขอ
อภัยจากลูกๆ หลานๆ ทั้งหลายไวนะ มันมากตอมาก นะ เจียดใหทางนูนเจียดใหทางนี้ ไม
พอ เวลานี้กําลังสั่งรถอยูสองคันแลว เดี๋ยวนี้รถเขาเหยียบลานแลว ๙๗๕,๐๐๐ ไมวาอะไร
มันขึ้นเรื่อย มันไมลงนะ มีแตขึ้นเรื่อยๆ ขอใหพักไวกอ นนะลูกหลาน คอยดูแลตรงนี้ละ
เราไดมานี้ไมไปไหนเงิน ที่ไหลมาเหลานี้ๆ ไมไปไหนนะ ออกนอกหมดเลย ออกชวยชาติ
บานเมืองทั้งนั้น สําหรับในวัดนี้รูสึกไมคอยไดรบกวนอะไรนักกับเงินเหลานี้ ใชก็ใชอยูต าม
รอบๆ วัด ออกจากนั้นก็ออกทั่วประเทศๆ ตลอดมา พักไวเสียกอนละนะมันจําเปนอยางวา
ใหพร
เปนอันหมดปญหาเรื่องปากับพระ เราก็เบาใจแลว ปญหานี้เกิดไมได เราบอก
ตรงๆ วาเกิดไมได เพราะเปนหัวใจของคนทั้งประเทศแหงชาวพุทธของเรา จะมาทํากัน

๘
งายๆ ไดเหรอ เราบอกตรงๆ บอกวาไมไดกับเราแลว คอขาดเลยเชียว ไมไดเสียดายเลย
คอ เพื่อหัวใจของคนทั้งประเทศที่รวมอยูในพระพุทธเจา เพราะฉะนั้นเราจึงวาไมไดวางั้น
ทันที บานเมืองเคยบํารุงรักษาศาสนามานมนานเทาไร จะมากลับเปนภัยตอพุทธศาสนานี้มี
อยางเหรอ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

