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เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

เมื่อปฏิบัติดีอยูแลวอยามากวน
ตั้งแตวันที่เทาไร มันลมลุกคลุกคลานมาได ๔ วันนี้แลวมัง ตั้งแตวันนั้นมาไมดี
เลยธาตุขันธ เดินไปเฉยๆ คอยแตหกลม ดูเหมือนได ๔ วันแลวมัง ตั้งแตวันหกลมไป
ไหนไมได มันไมไดลมแตมันจะหกลม ดูเหมือน ๔ วันนี่มัง (ตัง้ แตวันเสาร อาทิตย
จันทร อังคาร ได ๔ วัน) เออ นั่นละธาตุลมเหลวตั้งแตนั้นมาเรื่อยๆ เดินไปไหนได
ระวัง ถาธรรมดามันลมไมรูกี่ครั้งนะ เรานี้พูดตามหลักความจริงที่ไดปฏิบัติมา คําวา
เผลอไมมี ประจําตลอด นี่ละที่มันไมลม พอมันดีดพับ มันจะรูๆๆ ตั้ง ถาตัง้ ไมได
สมมุติมันจะลม มันก็ลมทั้งๆ ที่มีสติ อยางนั้นมันก็ไมรุนแรง ถาเผลอสติลมแรง อันนี้
มันไมเผลอ แตก็ไมเคยลม
เดินไปไหนคอยแตจะหกลม ในระยะ ๔ วันมานี้เดินจงกรมอยูบนกุฏิกต็ องได
ระวังตลอด ถาไมเดินก็ไมได ปวดเขา ปวดเสน ปวดเอ็น ก็ตอ งเดิน เดินไปมาเบาๆ ได
ระวัง ดูเหมือน ๔ วันนี้มัง ตั้งแตวันมันลมเหลวมากๆ ไปไหนไมไดเลย จากนั้นก็
เรื่อยมา ลดแตวันนั้นมาก็มาทรงอยูอ ยางนี้ ธาตุมันทรุดมากแลว หมอเขาก็รุมเลย อยาง
เมื่อวานนี้ก็หมอเต็มกุฏิ มาจากทางขอนแกน มหาวิทยาลัยขอนแกน โรงพยาบาลหรือ
อะไรที่มหาวิทยาลัยขอนแกน พวกหมอมาเต็มอยูเมื่อวาน ใครบอกเขาก็ไมทราบ (ฟง
ในวิทยุเจาคะ) นั่นซิ ๓-๔ วันมานี้ หมอเขามาจากขอนแกนประจํา
เราสังเกตดูอาการของเรา ไมเห็นมีอะไรดีขึ้น มันออนมาก เดินไปไดระวัง
ปรกติสติกม็ อี ยูแลว หากมีลักษณะวาเพิ่มความตั้งใจเขาไปอีก จึงไมหกลม ถาไมเชนนั้น
เรานี้หกลมไมรูกี่ครั้ง ตายไปนานแลวละ แตนี่มันไมเคยหกลมเพราะสติดี สตินี่เรียกวา
เปนอัตโนมัติ ไมมีคําวาเผลอตรงไหน ไมเคยมี นั่นละเวลาเราฝกฝนอบรม ใหเต็มเม็ด
เต็มหนวยของจิตของธรรมแลวเปนอยางนั้น คําวาเผลอตั้งใจใหเผลอมันก็รูอยูวาตั้งใจ
มันก็ไมเผลอเสีย ธรรมดามันก็ไมเผลออยางนั้นตลอด
เวลากลางคืนนั่งเงียบๆ อยูกุฏิ มีเราคนเดียว พระเขาไปยุงไมไดนะ มีนิสัยอยาง
นั้น อยูที่ไหนอยูแตคนเดียวๆ สงบเงียบ ไมมีอะไรกวนใจ มีหนึ่งเปนหนึ่ง มีสองเปน
สองขึ้นมา แตพระทานก็รูนิสัย ทานจะจัดอะไร ทําอะไรทําเสีย ตอนที่เราลงจากกุฏิไป
นั้นไปนี้ ทานรีบจัดทํา พอเราไปแลวก็หายเงียบเหมือนไมมีพระ มีแตเราองคเดียว
ตลอด เพราะทานรูนิสัยวาเราไมชอบวุนวาย แตไหนแตไรมา อยูกุฏิหลังนี้ ใครที่จะไป
ทําขอวัตรปฏิบัติ ทานจะคอยพยายามสังเกต ตอนเราลงจากกุฏิปบๆ พระก็จะขึน้ ไป

๒
ปุบๆ เสร็จแลวรีบหนี เราเองก็ไปสะเปะสะปะของเรา ไปนั้นไปนี้ พอไปกุฏิพระก็หนี
หมดแลวๆ
เรื่องขอวัตรปฏิบัติพระทีจ่ ะมาทํา สวนมากจะทําตอนเราอยูนี้ไมไดนะ มันเปน
อยางนั้น ไมยุงกับใครแตไหนแตไรมา กุฏิจึงมีแตเราองคเดียว ทั้งวันก็อยูอยางนั้น พระ
ไมไปเกี่ยวของ หากจะทําขอวัตรปฏิบัติอะไร ก็ทําตอนที่เราลงมา พระทานจะคอย
สังเกต พอเราลงพับ พระทานจะขึ้นปุบปบๆ
ไมเดินมันก็ไมได ลําบากนะ มันขัดมันปวดตามนี้ เดินยืดเสนบาง เดินนั้นเดินนี้
ไปนั้นไปนี้ พอยืดเสนบาง เดินมากก็ไมได จากนั้นก็อยูคนเดียวๆ ได ๔ วันมานี้ละ
ตั้งแตวันลมลุกคลุกคลานไปไหนไมไดเลย ได ๔ วันถึงวันนี้ เปนลักษณะอยางนั้น เบา
ลงแตคอยแตจะหกลม แตวาที่ไมมที ี่ตองติก็คอื สติ ไมมีเลยแมขณะเดียว มันหากเปน
หลักธรรมชาติ ไมมีที่วาจะเผลอนั้นเผลอนี้ ถึงจะทํากิจการงานหยาบละเอียดขนาดไหน
สติตองติดแนบเปนหลักธรรมชาติของมัน
พูดอยางนี้แตกอนเราก็ไมเคยเปน นี่ก็เพราะการฝกฝนอบรมใจเรา ฝกใหดี ดีๆ
จนดีเลิศไปได ถาปลอยใหเลวแลวเลวลงจนหมดคาหมดราคา เปนสัตวนรกในมนุษยได
ไมสงสัย ถาปลอยตัว เพราะฉะนั้นจงอยาพากันปลอยตัว บอกไปสอนลูกสอนหลาน การ
งานอะไรที่เปนประโยชนแกตนและสวนรวม ใหสอนลูกสอนหลานใหสนใจในกิจการ
งานเชนนั้น ไอเรื่องเตร็ดเตรเรรอนนี่ มันเปนนิสัยของกิเลสหลักลอย ทําคนใหเสียได
งาย ถามีธรรมอยูในใจสติจะมี ผิดถูกชั่วดีเจาของจะรูตัวเอง แลวก็ไมทําๆ ตอไปมันก็
ชินเอง
ระยะ ๔ วันนี้รูสึกวาธาตุขันธลมเหลวมาก จะไปไหนมาไหนก็ไมไดละ ธาตุขันธ
มันลมเหลว ถาธรรมดานี้ลมไมรูกี่ครั้งแลว ตายไปแลวละ แตนี่ก็พูดตามหลักความจริง
เหมือนกัน มันไมเคยเผลอ ถาสมมุติวาจะลม ก็ลมดวยความมีสติ รั้งไมอยู อํานาจของ
น้ําหนักสิ่งที่จะพาใหผิดพลาดใหลมมันมีน้ําหนักกวาสติ สติประคองมันก็คอยลงของ
มัน ที่จะใหเผลอสตินี้ไมมีนะ เรียกวาชาตินี้เปนชาติที่สุด หมดอาลัยในวงสมมุติโดย
ประการทั้งปวง หมดจากจิตใจโดยสิ้นเชิง ไมมีเหลือ เหลือแตธรรมชาติที่เรียกวาธรรม
ธาตุเทานั้น ครองรางอยูนี่ก็จิตที่บริสุทธิ์นั่นละ เรียกวาเปนธรรมธาตุ ครองอยูนั่น พอนี้
สลายปบ ธรรมธาตุก็เปนตัวเองทันที คือธรรมธาตุที่ยังไมเปนตัวเอง ก็เพราะอาศัย
สมมุติไปเกีย่ วของอยู เชนธาตุขันธ พากินอยูหลับนอน ขับถายเคลื่อนไหวไปมา มีแต
เรื่องสมมุติทงั้ นั้น เรื่องวิมุตติคือจิตทีบ่ ริสุทธิ์แลวไมมีอะไร รับทราบๆ พอปลอยนี้ปบ
ผึงไปทันทีเลย

๓
นี่ละจิตที่ฝกดีแลว เราจึงไดสอนพี่นอ งทัง้ หลายอยางเต็มอกเต็มใจ ไมมสี ะทก
สะทานวาจะผิดไป ไมวาสอนธรรมะบทใดบาทใด ไดฝก มาแลวทั้งนั้นจึงไดมาสอน
เจาของไมสงสัย สอนก็สอนดวยความไมสงสัย ใครจะเอาก็เปนมงคลแกผูนั้น ไมเอามัน
ก็เปนกรรมของสัตว จะใหวาไง การสอนพระพุทธเจาก็ อกฺขาตาโร ตถาคตา ทานสอน
ไววา กิจการงานทั้งหลายเปนเรื่องเจาของทําเอง ทั้งดีทงั้ ชั่ว พระพุทธเจาทั้งหลายเปน
เพียงผูชี้บอกแนวทางเทานั้น ไมใชผรู ับบาปบําเพ็ญบุญใหเรา ทานเปนผูแนะทางที่ถกู ที่
ดีใหทั้งนั้น พระพุทธเจาทุกองค ตุมเฺ หหิ กิจฺจํ อาตปฺป อกฺขาตาโร ตถาคตา กิจการ
งานทั้งหลายเปนเรื่องของเรา จะตองทําเองทุกอยาง พระพุทธเจาทั้งหลายเปนแตเพียง
ผูชี้บอก แนะแนวทางใหเทานั้นนะ
นี้เราก็ไมไดพูดธรรมะมานานแลว มีแตโลกโกโรโกโสขี้หมูราขี้หมาแหงมายุงใน
สภาธรรมะบนศาลาหลังนี้มาหลายวันแลวนะ เราเขาใจมาตลอด เรื่องอรรถเรื่องธรรม
ไมไดออกสนาม ออกแตขี้หมูขี้หมาเรื่องนั้นเรื่องนี้ ครั้นไปก็เอาขี้หมูขี้หมาไปขยี้ขยํากัน
อรรถธรรมไมมีนะ
นี่ก็ออกพรรษาจะทอดกฐินวัดเราวันที่เทาไรไมรู (วันที่ ๓ เจาคะ) วันที่ ๓ เหรอ
อันนี้ก็ศรีไทยใหมมาขอจองกฐินตั้งแตวันที่ ๑ มกรา ตนเดือน กลัวใครจะมาเอากอน
เลยมาจองตั้งแตโนน ใครจะจองเมื่อไรเราไมไดวา เพราะเราไมมีหวังอะไรกับสิ่งใด
ไดมามากนอยเราก็ทําประโยชนเทานั้นๆ สําหรับเรานี้นาจะเปนวันที่ ๑๘ วัดโพธิ นั่น
ทานเจาคุณกับเรามันเปนอันเดียวกันมาตั้งแตเปนมหาเปรียญดวยกัน ทานแกกวาเรา
๒ พรรษา คุนกันมาตั้งแตเปนมหาเปรียญดวยกัน ทานก็แยกมาเปนเจาคณะจังหวัด
จนกระทั่งทุกวันนี้ สนิทกันมาก
เพราะฉะนั้นทานถึงพูดในฐานะกันเอง ไมผิด ทัง้ ทานผูพูดและเราผูฟง ไมผิด
ดวยกันทั้งสองฝาย ถาธรรมดาขัดพระธรรมวินัย เชนอยางบอกใหเขามาทอดกฐิน พระ
เหลานี้ไปบอกใหเขามาทอดกฐินวัดเจาของนี้ผิดพระวินัยนะ แตสําหรับเจาคุณกับเราไม
มีอะไรผิด มันถูกมาตลอด วาอะไรไมผิดทัง้ นั้น นี่ทานก็บอกวาใหไปทอดกฐินวัดโพธิ
ใหหนอยนะปนี้ เออ ทันทีเลย นี่เราก็จะไปทอดกฐินใหทาน
วัดโพธิเปนวัดอุปชฌายของเรา ทานเจาคุณอุปชฌายนี้รูสึกวาทานเมตตาเรามาก
เปนกรณีพิเศษจริงๆ คงจะอัธยาศัยใจคอกลมกลืนกันทา ทานรักทานเมตตา เราไปที่
ไหนไกลบางไมไดนะ หาอุบายใหไปตามมหาบัวมา มีธุระนั้นธุระนี้ ความจริงทานกลัว
เราจะออกจากขอบเขตเรารู นูนเราขโมยหนีจากหมูเพื่อนไปอยูใ นอําเภอภูเวียงคนเดียว
ดูเหมือนได ๕ วันมัง แลวมีคนไปตาม ตามอะไร ทานเจาคุณนิมนตใหไป ทานมีธุระ

๔
ดวนวางั้น ดวนที่ไหน ไปนี้จะพาเธอไปตรวจเอว เธอเจ็บเอว เทานั้นละทานหาเรื่องนะ
นั่นเปนอะไรไป
ไปนั้นแลวเราก็เปดหนีเลย ทานก็กลับมา ไปตรวจโรคไปดูดวยอรรถดวยธรรม
ไปดูถาองคไหนไมสบายครางอือๆ อาๆ โรงพยาบาลสงฆ ถาองคไหนดีอยูก็เลนหมาก
รุกหมากอะไรกันใหเห็นอยู เอ มันยังไงพระ คือเราก็หัวโลนๆ มานี้มันยังไงกัน ยังไมได
ตรวจนะ ทานเจาคุณทานสั่งแมชีเฮียง แมชีเฮียงก็เปนลูกศิษยหลวงปูมั่นมาดั้งเดิมกับ
เรา แลวเอาเราไปตรวจ ไปเราก็ดูนั้นดูนี้ ไปดูพระ พระอือๆ อาๆ เลนหมากรุกหมาก
รักอะไรกันก็ไมรู ดูที่ไหนมันดูไมได ออกจากนัน้ ปบเปดเลยไมเขาตรวจโรค วาไงไป
ตรวจโรค ไปมาแลวเราวา ตรวจเราไมพูดบอกวาไปมาแลว ออกจากนัน้ ก็เปดหนีไป
จันท หนีจากหมูเพื่อน
ไปนั้นก็อาจารยเฟอง อาจารยเจี๊ยะ คุนกันมาตั้งแตสมัยหลวงปูมั่นนูน ทางนูนก็
ไปบอกอาจารยเฟอง ทานไมเหมือนอาจารยเจี๊ยะ ทานอาจารยเจี๊ยะนี้โวกวาก เราก็ไป
พักอยูนั้นหลายวันนะ บอกทานทุกอยาง ผมมานี้ผมมาในนามอาคันตุกะ ทานเปน
สมภารรอยเปอรเซ็นตตามเดิม หนาที่การงานอะไรที่เกี่ยวของกับประชาชนญาติโยมใน
วัดในวาใหเปนเรื่องของทานรอยเปอรเซ็นต ผมเปนแตเพียงมาอาศัยบารมีเทานั้น อยา
ใหเกี่ยวของ การขบการฉันนิมนตอะไรอยาเอามายุงนะ ใหทานจัดทํารอยเปอรเซ็นต
ตามเดิม ทานก็ดีเพราะทานเรียบๆ นิสัยอาจารยเฟอง มาทานก็จัดก็ทาํ ทานไมไดมา
เกี่ยวของกับเราเพราะสั่งขาดเลย ก็เปนกันเองนี่นะ รูเรื่องแลว อยูนั้นนานอยู สบาย
พอดีอาจารยเจี๊ยะไปละซี ออกจากวัดเขาแกวไปบงเบงๆ ไป โผลขึ้นไป หือ
ทานอาจารยมาเมื่อไร เปนบาหรือ เดี๋ยวตีปากเอานะ มาเมื่อไรไมเห็นทราบวะ โวกวาก
ขึ้นแลว พูดอะไรเดี๋ยวตีปากเอานะ ออกจากนั้นไปก็ไปโฆษณากัน โฆษณาหยดยอยเสีย
ดวย โห พระดี พระอยางนั้นอยางนี้มาอยูจันทกี่วันไมมีใครเห็นประกาศ วันหลัง
หลั่งไหลมาฟงเทศน วันหลังมาฟงเทศน ไดเทศนใหฟงสองคืนเปดเลยเรา อยูไมได
อาจารยเจี๊ยะไปไล นี่พูดถึงอาจารยเจี๊ยะ
อาจารยเจี๊ยะกับอาจารยเฟองเปนคนจันท คุนกันมาตั้งแตอยูกับพอแมครูจารย
ดวยกัน คุนกันมาก อาจารยเจี๊ยะนี้พอแมครูจารยรักมาก เมตตามาก เพราะทานเปนลูก
จีน นิสัยทานบงเบง ใสกันเรื่อยกับพอแมครูจารย นั่งอยูดวยกันเหมือนพอกับลูกนะคุย
กัน พอทางนี้ผิดพอแมครูจารยก็บงเบงขึ้น ทางนั้นก็เถียง ซัดกัน เราเดินจงกรมอยูข าง
ในจนตัวสั่น ทางนั้นฟาดกันเปรี้ยงๆ มันอะไรนา ผูกลัวก็กลัวอยูแลว คนไหนมันอาจ
หาญไปสูกับพอแมครูจารย สักเดี๋ยวลงมา พอเงียบๆ เราก็ออกไป เสียงตะกี้นี้บงเบงๆ
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กับพอแมครูจารยมีอะไรกัน ก็เย็บจีวรผิดทานก็เขกเอาบางละซิ พูดดีอยูนะ เย็บจีวรผิด
ทานก็เขกเอาบางละซิ
อยางนั้นละทานพูดอาจารยเจี๊ยะ ไมไดมีวาตัวดีนะ ความดีก็อยูกับทานตามเดิม
เย็บผาผิดทานก็เขกเอาบางละซิ ทานพูดเทานั้น ฟงเสียงบงเบงๆ อยูศาลาเล็กๆ เรา
เดินจงกรมอยูในปา เสียงดุกันอะไรก็ไดยินหมด นั่นละพอแมกับลูก อาจารยเจี๊ยะกับ
พอแมครูจารยมั่นเหมือนพอกับลูกนะ บทเวลาจะขึ้นปงปงใสกัน สักเดี๋ยวไปดวยกัน
เงียบเลย เวลาลงมา แลวเสียงอะไรบงเบงๆ ตะกี้นี้ ไปวาอะไรทานใหทานสับเอาละ
เย็บผาผิดทานก็เขกเอาบางละซิ ไมไดวาตัวดีนะ เย็บผาผิดทานก็เขกเอาบางละซิ ขบขัน
ดี
อาจารยเจี๊ยะนี้องคหนึ่งเปนคนตรงไปตรงมา กิริยาภายนอกบงเบงๆ แตภายใน
ละเอียดมาก ดูวาทานเคยทําทองมา ภายในละเอียดมาก ทําขอวัตรปฏิบัตินี้ใครจะไป
ละเอียดเทาอาจารยเจี๊ยะวะ เปนผูดูแลอุปถัมภอุปฏฐากพอแมครูจารยมั่นองคเดียว
เทานี้ องคเหลานั้นไมไปเกี่ยวของ มีแตทานองคเดียวทําละเอียด เคลื่อนนิดหนึ่งไมได
นะของที่ทานจัดไวทําไว บงเบงขึ้นเลย ใครมาทํานี่ เหอๆ ขึ้นเลย ทานเปนนิสัยอยางนั้น
นี่ทานก็เสียไปแลว ทานบอกตรงๆ เลย อาจารยที่อยูบนหัวใจผมนี้มีสององควางั้นนะ
ทานอาจารยมั่นหนึ่ง ทานอาจารยหนึ่ง นอกนั้นผมไมลงใครๆ งายนะ
พูดตอหนาเลย อาจารยอยูบนหัวใจผมมีสององค คือทานอาจารยมั่นหนึ่ง กับ
ทานอาจารยหนึ่ง นอกนั้นผมไมลงใครงายๆ ทานลงแลวลงจริงๆ นะ คือเราจะเด็ดจะ
เดี่ยวขนาดไหนเปนธรรมลวนๆ ทานฟงตามนั้น ทานยอมรับๆ เพราะฉะนั้นทานถึง
บอก ทานเคารพพระอยูสององคนะ มีทานอาจารยมหาบัวกับทานอาจารยมั่นอยูบน
หัวใจ นอกนั้นทานบอกวาทานไมลงใครงายๆ ทานวา ทานก็พูดตรงๆ นีท่ านก็เสียเสีย
แลว ละเอียดมากทานอาจารยเจี๊ยะ ขอวัตรปฏิบัติละเอียดทีส่ ุด กิริยาภายนอกบงเบงๆ
แตเวลาเขาภายในนี้ทํางานละเอียดนี้ทานละเอียดมากที่สุด
เวลาพอแมครูจารยมั่นปวย ทานอาจารยเจี๊ยะอยูทางภาคใตนะ ทานเชื่อความ
ฝนของทาน ทานอยูภาคใตทานฝนวาพอแมครูจารยนี้เปลือยกายหมดเลย พอตื่นขึ้นมา
ก็บงเบงๆ โอย ตองกลับสกลนครเดี๋ยวนี้ พอแมครูจารยมั่นตองปวยหนัก เมื่อคืนนี้ฝน
ผิดปรกติเอาเหลือเกิน พอเขามาก็ไดทราบขาววาทานกําลังปวยหนักจริงๆ นั่นคําฝน
ของทานเตือนทาน เตรียมของไมบอกใครนะ คือไมมีใครไปบอกวาทานปวยหนัก ฝน
วาทานเปลือยหมดทั้งตัว พอตื่นขึ้นมา โถ ตายนี้พอแมครูจารยมั่นปวยหนักแลว ทาน
เตรียมของออกมาสืบโนนถามนี้ เปนยังไงเขาออกวิทยุทางไหนบาง

๖
แตกอนสื่อสารมันไมไดคลองตัวอยางทุกวันนี้ จะฟงเสียงวิทยุบางเทานั้นละ พอ
มาเขาก็เลาใหฟง ทานก็บึ่งถึงเลย ทานคลายๆ คําฝน คําฝนพอแมครูจารยเปลือยกาย
หมดเลย แสดงวาปวยจะหนักมากความหมายวา มาก็เปนจริงๆ กับเราทานลงมาแต
ไหนแตไรอาจารยเจี๊ยะ เพราะฉะนั้นทานจึงกลาพูดอยางอาจหาญชาญชัยเลย อาจารยที่
มีอยูในหัวอกผมมีสององค มีทานอาจารยมั่นหนึ่ง ทานอาจารยหนึ่ง นอกนั้นผมไมลง
ใครงายๆ ก็เปนจริงๆ ทานกลัวเรามาตลอดนะ ทั้งเคารพทัง้ กลัวมาตลอด พูดอะไรๆ
อยาไปใหทานอาจารยมหาบัวทราบนะ กูหัวแตกนะ ทานพูดอยางนีล้ ะ กูหัวแตกนะ
ทานเคารพมากเคารพเรา อยาไปใหทานอาจารยมหาบัวทราบนะ เดี๋ยวกูหัวแตก
นอกนั้นไมกลัวใคร กับเรานี้กลัว กลัวแตไหนแตไรมา
จิตทานก็ภูมิสูง สูงเต็มที่ละจิตอาจารยเจี๊ยะ เคยเลาภาวนาใหฟงตั้งแตอยูกับ
หลวงปูมั่นดวยกัน จิตทานเปนมาตั้งแตตนนะ ออกบวชทีแรกก็เปนลูกศิษยทาน
อาจารยกงมา แลวก็ติดสอยหอยตามเขามาถึงพอแมครูจารยมั่น จากนั้นก็พันกันมาเลย
จิตทานดี นี่ทานก็เสียไปแลว ก็ใหทานบุญชวยเปนสมภารแทน ประชุมกัน ใหเราเปน
ประธานการประชุม เราก็ถามองคไหนบางที่จะเปนที่ไววางใจไดสําหรับวัดนี้ ทานก็
ชี้บอกทานบุญชวย เปนผูตั้งอกตั้งใจดีตลอดมา เราก็เลยมอบใหทานบุญชวยเปน
สมภารวัดปทุมธานี แทนอาจารยเจี๊ยะที่เสียไป
เพราะวัดนี้เขาถวายเรา เรานิมนตอาจารยเจี๊ยะมาอยูที่นี่ ทีนี้เวลาทานอาจารย
เจี๊ยะลวงไป ปญหาจึงมาเกี่ยวโยงกับเราผูถวายที่ใหทานอาจารยเจี๊ยะครองวัด มาก็
ปรึกษาหารือก็ไดทานบุญชวย ทานบุญชวยจึงไดปกครองวัดมาจนกระทั่งทุกวันนี้ อันนี้
ทานอยูจันท ทานเปนลูกจีน พอเปนจีนแมเปนคนไทย นิสัยตรงไปตรงมา คุนกันมา
ตั้งแตบวชใหมๆ ทานดูได ๕ พรรษาไปอยูบานโคกนามนกับพอแมครูจารยมั่น ตอน
นั้นเราได ๘ พรรษา เราตามไปทีหลัง
ไดกําชับกําชากับวงกรรมฐานสายพอแมครูจารยมั่น เวลานี้ที่ยึดที่เกาะที่เปนที่
ตายใจก็ไมมที ี่ไหนแลว
วงกรรมฐานก็มีสายพอแมครูจารยมั่นหนักแนนมั่นคงอยู
ตามเดิม ตามธรรมดา คือเราไปวัดไหนนี้จะสอดแทรกละเอียดลออมาก พระนั้นหารูไม
วาเราไปดูอะไรบาง ไปหาดูตับดูปอดพระ เขาใจไหม ดูขางนอกบอกขางใน ดูขางนอก
เปนยังไงเรียบรอยไมเรียบรอยบอกขางในวาเลอะเทอะ นั่น ถาขางนอกเรียบรอย
ภายในก็เรียบรอย มันหยั่งถึงกัน ไปละวันไหนวางไปวัดกรรมฐาน วัดนั้นวัดนี้ เชนวัด
หนองกองบาง ศรีชมภูบาง ผาแดง ภูสังโฆบาง ไปตามวัดตางๆ เราไปเรื่อยละ นี่เปน
สายพอแมครูจารยมั่น แลวก็เปนสายออกจากเราอีกดวย
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อยางผาแดงหรือภูสังโฆก็ออกจากเราโดยตรง อยางทีไ่ หนมักจะออกจากเรา
เกี่ยวโยงมากับพอแมครูจารยมั่น เดี๋ยวนี้ก็มีนอยมาก เวลานี้ที่ใหญในวงกรรมฐานอยู
ถึงไมยกเขาก็ยกแลว วาเราเปนองคหนึ่ง เปนผูใหญในวงกรรมฐานสายพอแมครูจารย
มั่น ความเคารพเลื่อมใสเชื่อถืออะไรจะมาอยูที่วัดนี้ทั้งหมด ทําอะไรๆ จะคอยฟงเสียง
เราๆ ตลอด ใครๆ จึงมาแตะไมได เพราะลูกศิษยลูกหาในวงกรรมฐานใครๆ ทําไม
เชนพวกปริยัติบางจะมามีอะไรๆ พอทราบถึงเราก็ใสเปรี้ยงหลงทิศไปเลย นี่ละพระ
กรรมฐานก็เราเปนผูปกครอง ใครมาแตะไมได เมื่อปฏิบัติดอี ยูแลวอยามากวนเทานั้น
พระเณรทั้งหลายก็กลัว ฝายปริยัติกก็ ลัวนะกลัวเรา คือจริงจังมาก ปริยัตกิ ็เรียน
มาเหมือนกัน ปฏิบัติเราก็ออก ทานเหลานั้นไมไดออกมันก็ตา งกันซิ เพราะฉะนั้นจึงวง
กรรมฐานใครไมคอยมาแตะตองได เวลานี้ก็คือเราเปนใหญในวงกรรมฐาน ไปบางแหง
ถูกเขาไล เขาจะไล คือกลัววาจะไปเตะถวยลาบถวยแกงเขา ไปเขาก็เปนเจาคณะ เปน
เจาคณะก็ตั้งเปนใหญเปนโตขึ้นมา พระที่ไหนมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยูไมได ถูกเขาขับ
เขาไล ทีนี้ก็มาเจอเอาอยางเรา คราวนี้พูดเสียบาง
ไปเที่ยวทางมุกดาหาร เจาคณะก็เจาคณะผีบามาจากไหนก็ไมรูละ พระมาอยู
แถวนั้นไมได ถาโงใหโงเสียจริงๆ ถาฉลาดก็ใหเหนือเขาจริงๆ แลวจะอยูได พอเราไป
นั้นยกขบวนมาจะมาไลเรา นั่นละไดตงั้ คําสัตย จนกรรมฐานอยูเย็นเปนสุขเราจึงหนีจาก
ที่นั่น เพราะเราไปโดนเราเอง เจาคณะปาๆ เถื่อนๆ มันมาแลวมาไลวา ผูใหญทาน
ไมใหอยูนี่ทา นจะอยูไดยังไง ผูใหญมาจากไหน นั่น บทเวลาเอากัน ใหญกวาธรรมกวา
วินัยใหญกวาศาสดาเหรอ นั่น นี่เรามาในนามของศาสดา เอา หลักธรรมวินัยผิดขอไหน
ชี้มา นั่นเอาละนะ พระไมผิดธรรมวินัยอยูไหนก็อยูไดพระขัดของอะไร มีเจาคณะคะ
แนะมาตั้งบังคับบัญชาเหนือพระพุทธเจาไปไหน นั่นเอาละนะ ซัดกันเลย ไมไดหนีเรา
มาก็ประกาศหมูเพื่อน เอา ถาสถานที่นี่ไมสงบดวยการอยูดีกินดีถกู ตองตาม
หลักธรรมวินัยของพระแลวเรายังจะไมหนีไปไหน ใครมาไลใหมามาไลเรา เลยหาอุบาย
วา อยาไปไลเขานะ พวกนี้เขามามีหลักฐาน คือมันไลไมลง ก็ไลเขาหาธรรมวินัย ตั้งขึ้น
มานี้ตั้งขึ้นมาเพื่อปกครอง ปกครองๆ แบบไหน หลักธรรมวินัยปกครองตายตัวแลวแต
องคศาสดา นี้ตั้งมาเพื่ออะไร มาไลกันออกจากที่จากฐานทั้งๆ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้
การไลผิด นั่น เอาเขาละนะ เงียบเลย
เปนจริงๆ ละเรา ถาลงไดขึ้นเวทีไมมคี ําวาถอยใคร เอานะเทานั้นละฟาดเปรี้ยง
เลยถอยไมมี ถาผิดถอยทันที เพราะเรากาวเดินตามหลักธรรมหลักวินัย ใครจะมาเปน
ใหญกวาศาสดาไมได ศาสดาใหอยูได เจาคณะไหนใหญกวาศาสดาจะมาบังคับเราหนี
ไมใหอยูไมได นั่น เรามาตามหลักธรรมหลักวินัย เราไมไดมาตามเจาคณะคะแนะอะไร
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นี่นะ วางี้ละเรา เปนอยางนั้นละ ถูกไลเหมือนกันเรา เปนมหาถูกเขาไปไล เขาก็เปนมหา
มหาก็มหา นั่นโคตรมหา นี่ก็โคตรมหาเหมือนกัน ตางคนตางมีโคตร เอา มาอะไรวามา
มาไลไมเปนหนาเปนหลังละซิ ก็บอกตรงๆ ไมหนี ถาสถานที่นี่ไมสงบเราจะไมหนีไป
ไหน มันเปนยังไงมันเกงนักพวกเปรตพวกผีนี่นะ จนเมตตาไมได
เลยเย็นมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ไอพวกคณะคะแนะมันตายไปกี่ภพกี่ชาติกไ็ มรูนะ
พวกกรรมฐานอยูสบายมา ทางมุกดาหาร เราไปตั้งหลักที่นั่น คือไมงั้นอยูไ มไดถูกเขาไล
ถาโงใหโงเสียจริงๆ ถาฉลาดก็ใหเหนือเขาทุกอยาง คงลักษณะเปนอยางนั้น แตเราจะโง
หรือฉลาดก็ไมทราบ เอาหลักธรรมวินัยเปนเกณฑ เวลามาไลไมถกู ธรรมวินัยก็ถูกเราขับ
ไลอีก เจาคณะอะไรปาๆ เถื่อนๆ มาหาไลผูปฏิบัติดปี ฏิบัติชอบ แลวจะไปเอาใครมา
ปกครองศาสนา เอาเปรตเอาผีเหรอ นั่น มาถูกเราไล ก็เรียบรอย
ตั้งดินเหนียวติดหัวก็วาตัวมีหงอนซิ ไมไดคํานึงถึงหลักธรรมหลักวินัยอันเปน
เรื่องของศาสดา เอาเปนเรื่องวาตัวเปนใหญ คณะนั้นคณะนี้ มันไมไดใหญกวาธรรมกวา
วินัยกวาองคศาสดา แลวใครจะไปกลัวละ ถาเรื่องผิดธรรมวินัย เอา เอามาเลย ไมตอง
ไลเราก็จะหนีเองเราผิด นั่น ถายังดีอยูแลวอยามา เทวดามาก็เถอะ เปนวาไมหนี เขาใจ
ไหม เปนอยางนั้น
นี่อายุเรา ๙๕ ละนะ ๔ วันมานี้ออนมากทีเดียว เดินไปตามวัดตามวาจะลมนะ
ออกไปศาลานี้เขามาก็จะไมถึงครัว ๔ วัน วันนี้เดินก็เปนเปน วันนี้ก็เปน โซซัดโซเซ
สําหรับวัดนี้เราเขมงวดกวดขันตลอดมา พระเณรมีจํานวนมากเทาไรใหอยูเปนเอกเทศ
หามไมใหใครไปยุง เขียนไวหามเขาๆ รอบ คือหามเขาไปกวนพระที่ทานภาวนา ใหเขา
มาแคนี้ใหออก ใหออกทั้งหมด เราเปนผูบังคับบัญชาเอง ไมใหไปกวนพระ เราสงวน
พระนักภาวนา เราอยูที่นี่เราก็ทําหนาที่ของเรา แตไมเคยไปกวนพระที่ทานตั้งหนาตั้งตา
ภาวนา ใหทานทําตามความสะดวกสบายของทาน เรามีกิจธุระเราก็ทําตามเรื่องของเรา
ไมใหไปกวนพระ พระวัดนี้จึงอยูผาสุกเย็นใจในการภาวนาไมมีใครไปแตะตองทานนะ
เพราะเราใหเกียรติสําหรับผูปฏิบัติ
เราที่ไดธรรมะมาพูดวอๆ อยูนี้ก็ไดมาจากอยางนี้ อยางในปาในเขา ไมไดยุงกับ
ใครอยูในปาในเขาที่โลกไมปรารถนา ในถ้ําเงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ ไปอยูในสถานที่โลก
เขาไมนิยมอยู เราก็ไปอยูอยางนั้น ไดธรรมมาก็มาจากทีอ่ ยางนั้น พระพุทธเจาก็
เหมือนกัน ทรงบําเพ็ญธรรมอยู ๖ ป เมืองพาราณสี ก็ปาทั้งนั้นใครไปยุงทาน เปน
ศาสดามาแลวสอนสาวกทั้งหลายก็ รุกฺขมูลเสนาสนํ บรรพชาอุปสมบทแลวใหทาน
หลายไปอยูตามรุกขมูลรมไม ในปาในเขาตามถ้ําเงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ ที่แจงลอมฟาง
สถานที่สะดวกสบายตอการบําเพ็ญสมณธรรม เพราะปราศจากสิ่งรบกวน ใหเธอ

๙
ทั้งหลายอุตสาหอยูและปฏิบัติอยางนี้ตลอดชีวิตเถิด นั่น พระโอวาทนี้เนนหนักมากใน
อยูปาอยูเขา
เพราะฉะนั้น อยางพวกเปรตพวกผีมันมาพูดดวยความโมโหโทโส เวลาสวน
หมัดไปไมเห็นมาตอบเรา พูดดวยความเคียดแคน ไมไดพูดดวยความเปนอรรถเปน
ธรรม วาพระอยูในปาเปนพระวิกลจริต ฟงซินะ มันก็มาจากพระพุทธเจา เราก็รื้อมาแต
พระพุทธเจาตีเขาไป นี่มันวิกลจริตหรือมันเปนบาไปจนไมมีสติแลวพระเหลานี้นะ พระ
อยูในบานมันเปนบากันไปหมด ถาพระอยูในปาเปนพระวิกลจริตซัดกันซิ เงียบเลยไม
เห็นตอบมา นั่น
ก็พูดไมผิด
ศาสดาองคเอกบําเพ็ญอยูในปา
ถาสมัยปจจุบันนี้เขาเรียก
มหาวิทยาลัยปา พระสาวกทั้งหลายที่เราไดกราบไหวลวนแลวตั้งแตทานอยูในปาทั้งนั้น
จะมาอวดดิบอวดดีมาจากไหนมันอยูในบาน มันเอาบามาอวดเหรอวางี้แลว ลงไดเปน
พระวิกลจริตนับแตพระพุทธเจาลงมา ในบานมันก็เปนบากันทั้งหมดนั่นแหละ พระบา
ทั้งหมดเราวางี้เลย เอา มันก็เปนอยางนั้นจริงๆ เอากระดูกหมูกระดูกวัวมาอวดธรรม
วันนี้ก็วิงเวียน ไปไหนมาไหนลําบากอยูวันนี้ วิงเวียน เดินไปนี่เปน เปนอยูในนี้
ไมทราบมันเปนเพราะอะไร เปนหนักๆ ในธาตุขันธ เดินไปลักษณะสายๆ แตสติมันดี
ไมคอยลมละ เดินไปมานี้มันสาย เดินสายโซซัดโซเซ ออกไปศาลานี้ ไปกราบพระที่
ศาลา อยางสองวันลวงมาแลวไมไป ไปไมถึง ไปถึงประตูกลับ เมื่อวานนี้ไปถึง มันออน
ขนาดนั้น พูดถึงเรื่องธาตุขันธมันออนของมัน แตหัวใจนี้พูดตรงๆ ไมมีคําวาออน
ครอบโลกธาตุ เอาออนมาจากไหน จิตใจไมมีวัย ไมมีคําวาหญิงวาชาย เปนธรรมลวนๆ
ธรรมธาตุอยูที่ใจ เมื่อใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวมันก็จาอยูตลอดเวลา อันนั้นไม
ไดมาขึ้นอยูก ับสมมุติลมลุกคลุกคลานอยางนี้นะ เอาละที่นี่จะใหพร
(จากอินเทอรเน็ต เอาแตหัวขอที่สําคัญๆ นะคะ บอกวาธนาคารแหงประเทศ
ไทยหวงกฎหมายเงินตรา คลอดไมทันรัฐบาลนี้ แลวก็หลวงตาบัวบิณฑบาตนายกฯ ให
ยับยั้งรางพระราชบัญญัติเงินตรา เอารายละเอียดนะคะ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ จาก
หนังสือพิมพคมชัดลึก
หลวงตามหาบัวรอนหนังสือถึงนายก
ขอใหยับยั้งราง
พระราชบัญญัติเงินตรา หวั่นธนาคารแหงประเทศไทยทําเงินคลังหลวงสูญ
๑ ตุลาคม เวลา ๐๙.๔๐ น. พระอาจารยนพดล นันทโน พระลูกวัด วัดปาบาน
ตาด จังหวัดอุดรธานี พรอมพระสงฆจํานวน ๘ รูป และประชาชนจํานวน ๒๐ คน
เดินทางมายื่นหนังสือถึง พลเอกสุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี เพือ่ ขอบิณฑบาต
รางพระราชบัญญัติเงินตรา ที่เสนอให สนช.พิจารณา โดยขอใหคณะกรรมาธิการ
วิสามัญและสนช.รวมกันรักษาอํานาจและวิธีการบริหารจัดการสินทรัพย ในบัญชีทุน

๑๐
สํารองเงินตราและบัญชีสํารองพิเศษ ใหคงไวตามกฎหมายเดิม ไมตองการมีแกไข
เพิ่มเติมใดๆ
พระอาจารยนพดลกลาววา เปนตัวแทนของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน เจา
อาวาสวัดบานตาด มายื่นหนังสือถึงนายกฯ กรณีการแกไขพระราชบัญญัติเงินตรา
เพราะเปนหวงการที่จะใหอํานาจแกธนาคารแหงประเทศไทย นําเงินจากบัญชีเงินทุน
สํารองเงินตรา และบัญชีสํารองพิเศษ ซึ่งเราเรียกวาเปนเงินคลังหลวงไปทําธุรกรรม
ทางการเงินเพื่อเก็งกําไร ซึ่งมันมีความเสี่ยง เงินสวนนี้เปนเงินที่ตองเก็บไวเพื่อความ
มั่นคงของประเทศ ที่ผานมาธนาคารแหงประเทศไทยก็เคยบริหารจนขาดทุนมาแลว
หลวงตาจึงไดมอบหมายใหพวกเรามายื่นหนังสือตอนายกฯ และสนช. ดวย เพราะพระ
ราชบัญญตินี้จะเขาสูสนช. ภายในสัปดาหนี้
และหัวขอตางๆ เชนฉลองภพขอศึกษาขอเสนอยับยั้งพระราชบัญญัติเงินตรา
กอน แลวก็มีหัวขอวา ศิษยหลวงตามหาบัวชี้ภัยพระราชบัญญัติเงินตรา อาจทําให
ประเทศชาติยอยยับ แลวก็บอกวา ศิษยหลวงตามหาบัวขวางรัฐบาลลวงคลังหลวง ชี้
ทําลายวินัยการเงิน รายละเอียดคงไมตองคะคลายๆ กันคะ) เราไปทําลายคลังหลวงก็
ใหไดยินสักที มีแตสงเสริมคลังหลวง ทองคําไดตั้งหมื่นกิโลกวา ดอลลารไดถึง ๑๐
ลานกวา มีแตใหๆ ที่วาหลวงตาไปทําลายคลังหลวง ทําลายอะไรก็ใหวากันไป เขาใจ
ไหม เจตนาของเราแมเม็ดหินเม็ดทรายไมมีที่จะทําลายสวนรวม นอกจากเสริม ยก อุม
เทานั้นเอง ก็มีเทานั้นละ เอาละใหพร
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

