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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖

ผูฟนโลกใหเปนคน
ยาเสพยติดนี่เปนความเสียหายมากทีเดียว เพราะฉะนั้นเทศนในเวลามีโอกาสเราก็
พูดใหพวกเด็กพวกเล็ก พวกนักเรียนฟง ตอนไปเทศนที่แมฮองสอนผูใหญๆ เขามา
กระซิบกระซาบบอกใหสอนเรื่องเด็ก ยาเสพยติด แมฮองสอนนะ นั่นอยางงั้นแลว ก็ตอง
ไดเทศนยาเสพยติดเสียมากที่แมฮองสอน ดูเหมือนจะเปนสนามมันละมั้งแถวนั้น ผูใหญๆ
ทั้งนั้นนะมาเผดียงเรา หรือวามากระซิบกระซาบโดยไมใหเด็กรูวางั้นเถอะนะ เดี๋ยวเด็กจะ
โกรธผูใหญเขาไปอีก คงเปนอยางงั้นแหละ ไปเทศนที่แมฮองสอน ซึ่งทีไ่ หนก็ไมเคยมี ที่มี
แบบนั้นนะ ผูใหญคนไหนเขามาๆ มีแตเรื่องเดียว แสดงวาผูใหญจะเปนกังวลเอามากมาย
ทีเดียว ผูใหญพวกปกครอง วงราชการผูใหญๆ แมแตครูอาจารยของเด็กก็ยังมา แสดงวา
ยังเอาไวไมอยู นี่มันเสียขนาดนั้นนะ
โห ยาเสพยติดนี่เปนเครื่องประหารๆๆ ทั้งนั้นละ คือประหารไมใหตาย ให
ทรมานๆ พวกยาเสพยติดเครื่องประหารเครื่องทรมาน เรียกวาตายทั้งเปน ทรมานอยูนั้น
ละยาเสพยติด นี่เราเห็นไหมละใครปราบได ตั้งรัฐบาลมากี่ชุด เราไมไดเหยียบย่ําทําลาย
ไมเห็นก็วาไมเห็นวาไง ตั้งมากี่ชดุ รัฐบาลเราปจจุบันนี่เห็นไหมละ พอมองหนาอาปากกัน
ได ผูใหญที่เปนผูรับผิดชอบเด็ก ตลอดผูใหญเองที่เสียๆ นั้น นี่ตัดขาดสะบั้นลงไป ไมงั้น
ชาติไทยจมหมดเลย ก็จะมีแตหมาขี้เรื้อนเต็มบานเต็มเมืองหมดคุณคาหมดราคา มีแต
พวกหมาขี้เรื้อนเต็มบานเต็มเมือง
นี่ก็ไดมาเห็นครั้งนี้ นายกฯ ทานชุบคนที่กําลังจะเปนจะตายก็ชุบแบบหนึ่ง คนที่ยัง
ไมติดก็กั้นเอาไว ผูที่ติดมากติดนอยชุบๆ อะไรเขาเรียกวาเลี้ยงไว ถาติดจริงๆ ก็เขาสูโรง
รักษา แนะเห็นไหมละ นี่เรียกวาชุบ วาเลี้ยงเอาไว ผูที่ไมตดิ กันเอาไว ผูที่มันเปนอันตราย
จริงๆ ตัดออก เรียกวาปราบทุกแบบทุกฉบับ ปราบภัย เวลานี้ก็รูสึกวาเบาบางลงมาก โอ
เราวิตกเหมือนกันนะ อยูในวัดมันก็อดไมได วิตกถึงเรื่องความเสียหายชาติไทยของเรา
เรื่องยาเสพยติด ถาลงมันไดเขาไปมันเผาไปเรื่อยๆ ที่จะใหถอยไมมียาเสพยติด ถาติดแลว
พันกันไปเลย จมไปเลยๆ ที่จะใหหยุด โหย มันแทบวาจะไมมี
เวลานี้ก็คอยลืมตาอาปากไดแลวเกี่ยวกับเรื่องยาเสพยติด ที่จะทําลายทั้งชาติใหเปน
หมาขี้เรื้อน เวลานี้ฟนฟูกันไดเยอะทีเดียว ออกไปนี้ไปเที่ยวหาดูซิ ไปเปดเสื้อดูขางหลังไอ
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พวกที่มันกินยาเสพยติดมากๆ แลวผูที่ไมไดกินก็ดีใหเปดเสื้อดู เปนยังไงมันมีขนไหมหมา
ขี้เรือน ยาเสพยติดไปกิน เขาใจไหม ขนจะพองอกขึ้นเรื่อยนะเวลานี้ ไมงั้นเปนหมาขี้เรื้อน
ดวยกันหมด ขนคอยงอกขึ้นๆๆ พิจารณาใหดีพี่นองทัง้ หลายอยาคิดเผินๆ นะ คิดใหดีๆ
นายกฯ คนนี้ทานสรางผลประโยชนใหชาติไทยของเรานี้เดนทีเดียวนะ เฉพาะอยางยิง่ เชน
ยาเสพยติดนี้เปนชนิดที่วาเปนภัยมากที่สุดตอชาติไทยของเรา จะไมมีชนิ้ ดีเลย ชิ้นดีกับ
ยาเสพยติดนิดหนึ่งไมมี มีแตเรื่องจะฉิบหายๆ กับทรมานๆ ๆ
นี่ฟนเอาขึ้นมาไดเห็นไหมละ ใหพิจารณาทุกคนนะ ใครมีลูกมีหลานทุกคน หลวม
ตัวเขาไปติดไดๆๆ ดวยกัน แมแตผใู หญยังติด ในเรือนจําเห็นไหมละติดงอมแงม ทานตัด
ออกหมดเลยเทียว หาซิ นี่ละเรื่องภาษาธรรม ลองไปหาซิมไี หมละ แลวไมควรชมเชยจะไป
ชมใคร หรือจะไปชมพวกหมาขี้เรื้อนนะเหรอ ถาอยากเปนหมาขี้เรือนดวยกันกับเขาก็ไป
ชมเขา แลวเขียนใบสมัครดวยไปเปนหมาขี้เรื้อนกับเขา พวกขี้ยา พวกยาบา มองเห็นหนา
มันก็ดูไมไดแลวพิจารณาซิ มันหมดความศักดิ์ศรีดีงาม เลยนาเกลียดไปเลย นากลัวไปเลย
นั่น คนที่ติดยานี้แลวเปนบุคคลประเภทนี้
เวลานี้รูสึกวาเบาบางลงมากทีเดียว ที่กําลังมันออกหนาออกตาจะทําลายประเทศ
ไทยของเรา กําลังออกเต็มเม็ดเต็มหนวย พวกผลิตนี้กต็ ั้งตัวเปนเศรษฐีขึ้นอยูบนหลัง
เมืองไทย บนคอเมืองไทย มือลวงเขาไปตับไปปอดเมืองไทย เรียกวาจะหวังร่ํารวยจาก
ความฉิบหายของผูอ ื่น เวลานี้ก็เห็นไหมละแตกกระจัดกระจายออกไป เรียกวาโรงผลิต
ใหญพวกนี้ พวกที่เปนเศรษฐีบนกองทุกขของคน เวลานี้เราก็เห็นไดทั่วประเทศไทยแลว
จําเปนอะไรจะตองบอกกัน อุบายวิธีการอยางนี้ใครแสดงออก เราไมเห็นก็บอกไมเห็น ดีไม
ดีไปแอบกินกับเขาอีกดวย จะไปจับเขา เขาก็เอาเงินยื่นใสมือใหเสียก็ไมจับ ไดแคนี้ก็เอา
นี่เรียกวาแอบกินกับเขา พวกใหญๆ ยักษใหญๆ ทางนีท้ ําทาขูจะไปจับเขาบาง ก็
ไมใชอะไรนะ เขาก็เอายื่นใหเสีย ไดเทานั้นก็มา ทีนี้เขาก็ผลิตเต็มเหนี่ยวๆ ใชไหม สังหาร
ชาติไทยเราเต็มเหนี่ยวๆ ไอผูปกครองชาติไทยกลายเปนมหายักษแอบกินกับเขาอยูในนั้น
อีก มันเปนเสียอยางนั้นนะ เพราะฉะนั้นมันจึงบานปลายขึ้นมาเรื่อยๆ ที่จะใหสงบงบเงียบ
ลงไปนี้เราบอกวาไมมีเลย นี่ก็พอดีนายกฯ เราเอาจับเต็มเม็ดเต็มหนวย ปราบไดพูดตรงๆ
เลย จนขนาดที่วาสุดวิสัยแลวยังเอาคืนได เราจะหาคุณคาราคาจากผูใด ถาไมหาเอาจากผู
นี้นะ ผูที่ฟนโลกใหเปนผูเปนคนขึ้นมา
พี่นองทัง้ หลายพิจารณาเสีย เวลานี้เปนยังไงเทาที่ทราบแทบไมมี คือมีที่ไหนก็ไป
เที่ยวเก็บๆ ไปหมด มีที่ไหนเชื้อของภัยอยูท นี่ ั่น หาเก็บเอาๆ จะเอาตั้งแตใหญแลวอยู
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เฉยๆ ไมได สวนยอยก็มีตามตอน ตามรักษา ตามสอดแนมเรื่อยเลย อันไหนที่จะเปนภัยมี
นอยก็ตาม เชื้อของมันหรือวารากแกวของมันยังมีอยู ตนนอยตนใหญมนั มีรากแกวที่เปน
พิษเปนภัย ตามตอนเขามา พิจารณาซิ เปนบุญวาสนาชะตาของของชาติไทยเรา บานเมือง
ก็จะลมจม นี่ก็พากันฟน ขึ้นมาได ไอยาเสพยติด ไอพวกยาบายาฉิบหายมันเต็มบานเต็ม
เมืองก็ปราบกันลงได ถาอันนี้ไมถกู ปราบแลวมันก็จะแหลกไปอีกเหมือนกันนะ นี่ก็ถูก
ปราบไปเรื่อยๆ
ในเรือนจงเรือนจําทําไมหลวงตาจึงทราบ หลวงตาลูกศิษยมีอยูทั่วไปยังบอกแลว
นอกจากไมพูดเฉยๆ ทุกกระทรวง เรื่องราวเปนยังไงๆ ละเอียดลออ สวนมากจะเปนคนดี
มาเลาใหฟง จึงเชื่อถือไดเลย ไมมที ี่วาเขาจะมาโกหกเรา หนาที่การงานของวงราชการแต
ละหนวยๆ วิธีการกินการโกงการอะไร กินกันแบบไหนๆ มาแจงใหทราบหมด เราก็เขา
ลิ้นชักๆ เรื่อยมานะ ไมใชพึ่งมาเปนนะ ทราบมาเรื่อยโดยลําดับๆ ก็มีแตปลงธรรมสังเวช ก็
มามีในระยะนี้แหละที่ตางคนตางรูเนื้อรูตัวฟนบานฟนเมืองขึน้ มา ทางฝายบานเมืองก็เอา
จริงเอาจัง ทางฝายพี่นองทั้งหลายก็สนับสนุน ทางศาสนาก็ชวยกันก็คอยฟน ขึ้นมา ความชั่ว
ก็คอยลด ความชั่วที่ชั่วรายที่สุดคือยาเสพยติด ยาบา ยาทําคนใหฉิบหายและใหทรมาน ก็
เรียกวายุบยอบลงๆ แทบจะวาไมมี ถาเทียบสวนใหญที่เคยเปนมาแลว เรียกวาแทบไมมี
ก็เปนดวงชะตาของชาติไทยเราอันนี้ก็ดี ไมอยางนั้นก็จะดูไมได วาดภาพดูดูไมได
ไปที่ไหนซอกใดมุมใดมีแตพวกติดยาบางอมแงมๆ
หาคาหาราคาไมไดมันเปนยังไง
พิจารณาซิ เมืองไทยกี่ลานคนไมมีความหมายนะ ถาลงยานี้ไดเขาไปแลวตรงไหนแหลก
หมดเลย ไมมคี ามีราคา แลวกินแลวติดดวย ไมไดกินอยูไมได ถาลงกินปบเขาไปแลวติด
เลยๆ ไมมีจะฟนตัวไดนะ จึงตองโคนรากใหญของมันออก.ขึ้นมาๆ สวนเล็กสวนนอยมันก็
คอยกระจายออกๆ เพราะรากใหญมันถอนออกแลว ถอนออกๆ จุดใหญๆ อยูตรงไหน
จากนั้นก็ตามตอนกัน
นี่ก็ของเลนเมื่อไร คนทัง้ ประเทศติดยาเสพยติดมหาภัยงอมแงมกันทั้งประเทศ ฟง
ซิ มีอยูทุกแหงทุกหน แลวเอาสวนใหญออก อันนี้ก็คอยจางไปๆ สวนใหญคือโรงผลิต
อํานาจใหญของผูผลิต เอาอํานาจของเงินอํานาจของทองเขาไป แลวไปปราบเขา เขาก็ยื่น
ใหอยางวานั่นแหละเขาใจไหม ไดแลวก็วาตัวนั้นไดมา เขาพุงเจาของ แลวเขาไปหาโกยเอา
ตับคนกินทั้งประเทศ แลวนอกจากนั้นทําคนใหเปนบากันทั่วดินแดน วาไง ไมคิด
เราชมทาน ทานเอาจริงเอาจังนายกฯ คนนี้เราชม เอาจริงเอาจัง คือเราเปนฝาย
ธรรมเราจะตองพิจารณาติดตามตลอดๆ อะไรขัดตออรรถตอธรรม เปนโลกลวนๆ เปน
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ความเสียหายลวนๆ แลวแตไปฝนทํา หัวหนาเราไปฝนทํา ตรงไหนๆ บาง นี้ คือไปผิด
อยางนั้นๆ เขาใจไหม ไมมี มีแตเปนคุณเปนประโยชนแกชาติบานเมืองเรื่อยๆๆ ไป ไมวา
ใครเราทราบโดยลําดับลําดา เฉพาะผูนี้ฟนชาติไทยจะจมขึน้ มา จึงตองไดดูกันมากเปน
พิเศษอยู เพราะดูเพื่อคนทั้งชาติ ไมใชดูบุคคลคนเดียว ดูเพื่อคนทั้งชาติ จะเอนจะเอียงไป
ทางไหนๆ ตองไดสังเกตพินิจพิจารณา เมื่อดีเราก็ชมวาดี ถาไมดีไมตอ งบอกแหละ ปาก
หลวงตามันปวะเลย เขาใจไหม ถาไมดีใสปวะเลย ถาดีเราก็บอกวาดี อยางงั้นนะ นี่ละภาษา
ธรรมตองตรงไปตรงมา ไมเอนไมเอียง ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูกไปเลย
เทาที่ผานมานี้นับวาเปนมงคลแกชาติไทยของเรามากแลวเวลานี้ ยังจะเปนมงคล
กระจายออกไปทั่วโลก เที่ยวเปนมิตรเปนสหายสมัครสมานไปหมดเวลานี้ เห็นไหมละ
เมืองไทยเคยมีที่ไหน เดี๋ยวนี้เอเปคกําลังจะขึ้นเขาใจไหมละ อันนี้ก็หนักนะหัวหนานะ โธ
ตองควบคุมทุกแงทกุ มุมเพื่อความเรียบรอยสวยงาม รักษาความเปนไทย ทุกอยางอยูใน
นั้นหมด ในหัวอกนายกฯ หมด นั่นพิจารณาซิ จากนั้นก็สั่งนั้นสั่งนี้เพื่อความปลอดภัย เพื่อ
ความเปนมงคลแกชาติไทยของเรา ซึ่งเปนเจาของบาน รับแขกวางั้นเถอะ แลวเปนยังไง
เจาของบานเปนยังไง มันก็ตองไดเอาเต็มเหนี่ยวแหละ
นี้ก็หนักไมใชเลนเหมือนกัน ไอพวกที่จะมากอการรายอยูในงานที่เปนมงคล มันก็
เยอะ ตองไดระมัดระวังรักษาตลอด มากอกวนวิธีตางๆ มันไมใชนอยๆ นะ คนดีไปที่ไหน
ทําดีที่ไหน คนชั่วความชั่วมันจะติดตามไปกับคนชั่วนั้นแหละ ไปเที่ยวแทรกเที่ยวซึม เที่ยว
เตะ เที่ยวถีบ เที่ยวยัน เที่ยวทําลาย เที่ยวจุด เที่ยวเผา แลวแตมันจะไดดวยวิธีใดมันทํา ทีนี้
ผูที่จะรักษาความแนนหนามั่นคงดีงามแกประเทศชาติ
ก็ตองไดใชความพยายามพินิจ
พิจารณาหมุนติ้วเหมือนกัน ไมงั้นก็ไมทันกัน
ก็มีอยูวาทางนี้เปนฝายมีอํานาจ ถูกตามกฎหมายบานเมืองและศีลธรรม อันนั้นเปน
ความทุจริต มันไมไดออกหนาออกตาไดอยางอันนี้เทานั้นเอง เขาใจเหรอ อันนี้ทําไดทุก
อยางเพราะทําเพื่อความดี เปดเผยไดหมด คนทําชั่วมันจะมาเปดเผยไมได แนะมันก็ผิด
กันเทานั้นแหละ ใหพากันระมัดระวังนะพวกลูกพวกหลานที่ไหนมี ใหระวังใหมากอันนี้ ถา
ลงไดติดปบเขาไปแลวเรียกวาตายทั้งเปนเลย รายแรงมากทีเดียว ใหพากันพินิจพิจารณา
อยาไปตายใจ
อะไรก็มอบแตหัวหนาๆ เรารับผิดชอบในครอบครัวของเรา ในตัวของเรา ตางคน
ตางรับผิดชอบในครอบครัว จากนั้นก็บานของตน เขตตําบล อําเภอ ผูใหญที่ไหนก็ให
ชวยกันดูซี จะปลอยตั้งแตใหผูใหญทางโนนดู ไมทั่วถึง ตองตางคนตางดูเพราะเปนสมบัติ
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ของชาติดวยกันทุกคน รับผิดชอบดวยกันทุกคน ตามสัดตามสวนกําลังความสามารถของ
เรา ตองตางคนตางชวยกัน อะไรก็มอบใหแตหัวหนาๆ นี้เสีย พวกเรานี้พวกเสีย ไมดีเลย
ตองชวยเปนกําลังวังชาความคิดความอาน
อะไรเห็นไมดีไมงามตรงไหนก็รีบสะกิดกัน
เตือนกัน บอกกัน ในฐานะวาเราเปนผูรักษาชาติบานเมืองของเรา ชวยผูใหญในบานเรือน
ของเรา ตองเปนอยางนั้นดวยกันทุกคน อยาเฉยอยาเมยนะไมถกู ตองตางคนตางดูแล
รักษาดวยกัน มีอะไรใหบอกกันกลาวกัน เตือนกันบอกกัน ถึงขนาดผูใหญก็ถงึ เพราะเรื่อง
ที่จะฉิบหายมันมาก เปนยังไงจึงจะสงบรมเย็นได ก็ตองพินิจพิจารณาชวยกันทํา อยาปลอย
เฉยเมยไมไดนะ
เมื่อวานนี้ก็เอาทองคําไปแลว เอาทองลงไปเมือ่ วานนี้ เห็นไหมเอาทองลงไป
ผูรักษาความปลอดภัยมีไปกี่คนในนั้น ก็อยางนั้นแลว อะไรมีคาตองมีการรักษากัน
เมืองไทยมีคา คนทั้งชาติตองรักษากันอยางนั้นซี เรายกตัวอยาง เชนอยางเขาเอาทองไป
เมื่อวานนี้ ตชด.มีกี่คน มาซิใครอยากตายใหเขามา พวกนี้พวกสละชีวิตแลวไปนั้น เขาใจ
ไหมละ ใครเกงเขามาอยางไรก็ตายกันเลย เขาไมตายเราก็ตาย ใหถอยกันไมถอย ก็อยาง
นั้นแลวการรักษาสมบัติ เพียงของในรถเทานั้นก็ยังรักษาเขมงวดกวดขัน เรียกวาสละตาย
ในของนั้น ใครจะทะลึ่งเขามาไมได มาก็เอากันเลย ใหถอยแหกันอยูอยางนี้ไมมี เราบอก
ตรงๆ เลย อยางไรก็ตายกันเลย อันนี้ก็ตองแบบเดียวกัน ตางคนตางรักษาชวยกัน เปน
ขั้นๆ ไปอยางนี้
เวลาเอาทองลงไปแลวก็ ทางนูนก็จะทราบขาวมาเรื่อยแหละ เพราะติดตอกันอยู
เรื่อย ทองเปนยังไงตอยังไง เคลื่อนไหวไปยังไง ทางนูนกับทางนี้จะติดตอกันเรื่อยๆๆ พอ
เดือนธันวาเราก็ลงไป พิจารณาอะไรๆ ขาดตกบกพรองตรงไหนจะพิจารณายังไง จะ
สมควรมอบตอนไหนไมมอบตอนไหน มีจํานวนมากนอยเพียงไร ควรมอบหรือไมควร
มอบก็ขึ้นอยูก ับเราเมื่อไปถึงแลว ตองพิจารณากันตรงนี้ใหดี พอเสร็จเรียบรอยแลวควร
มอบในเดือนนี้เราก็มอบ ไมควรมอบก็รอไป สมควรตอนไหนไปไดไปกรุงเทพเราไมยาก
อะไร ไปเพือ่ ชาติบานเมืองเราไปได คิดดูในพรรษาปนี้ไปตั้ง ๓ หน เราไมเคย แตเพื่อชาติ
บานเมืองเราก็ตองทํา เมื่อไมขัดตอพระธรรมวินัยแลวเราก็ไปอยางนี้ ปนี้ดูเหมือนตั้ง ๓
หนละมั้งในพรรษานี้ สัตตาหะไป
ไปกรุงเทพก็ไป ไปบุรีรัมยก็ไป ที่ไหนอีก มันตั้งสองสามหนนะ (เขากรุงเทพอีก ไป
สุพรรณ อางทอง) ก็อยางนั้นแลวมัน ๓ หน ปนี้เขาพรรษาไดสัตตาหะไปถึง ๓ หนมัน
จําเปน อันนี้ก็เหมือนกัน เวลาจําเปนไปตอนไหนก็ตองไป สมควรตรงไหนก็เอากันตรงนั้น
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เวลานี้กําลังเอาทองเขาโรงหลอม หลอมไดมากนอยเพียงไร ยังขาดเหลือเทาไร แลว
การเงินเปนยังไง มันตองหมุนไปหาการเงินอีก แลวเตรียมพรอมไว เวลานี้ทองเขาลด
เมื่อไรก็เอาเลยๆ เวลานี้เตรียมเงินไปๆ เรื่อยนะ หมุนไปเรื่อย นี่ก็จะโอนไปอีก ทางอุดรก็
ไมมีมากนักดูเหมือน ๑๐ กวาลาน นี่ก็จะเตรียมโอนไปละ ทางกรุงเทพก็มี บัญชีเหลานี้อยู
กับเราคนเดียวเปนผูถอนใหทั้งนั้น กรุงเทพก็เราถอน อยูนกี้ ็เราเปนคนถอน เพราะฉะนั้น
อะไรที่มีจํานวนสูงๆ ราคาสูงๆ หนอยควรจะเขาทางโนนก็ใหเขาเลย เพราะเปนบัญชีของ
คนๆ เดียวกันเปนผูรับผิดชอบ ควรเขาทางนี้ก็เขา ควรเขาทางนั้นก็สั่งใหเขาเลย
เวลานี้เราก็เตรียมทั้งเงินทั้งอะไรไว แลวคอยรอดูทอง เมื่อควรไดเมื่อไรก็เอา นี่ก็
บอกทางโนนจออยูแลว เราสั่งทางโนนไวแลว พอไดเมื่อไรเอาเลยๆ เพราะเงินเราก็คอย
หนุนเขาไปไวแลว รอไวแลวเวลานี้ เราหนุนเขาไปรอ ทางโนนพอไดเมื่อไรใหเอาเลยๆ
เปนระยะๆ ไป นี่ตกลงกันเรียบรอยแลว เพราะฉะนั้นจึงตองคอยฟงเสียงกันอยูเสมอ ฟง
เสียงเรื่องทองคํา เรื่องการเงินของเราเปนยังไง ทางนี้กโ็ อนไปเรื่อย ไดที่ไหนมาโอนไป
เรื่อย เอาไปรวมที่นั่น จอทองคํา เปนอยางนั้นนะ
พอเดือนธันวานี้เราก็จะหยุดแหละ การเที่ยวเทศนาวาการทางโนนทางนี้ก็งดตาม
ที่วา เปดไวตามปรกติกค็ ือบัญชีนี้ เอาไวตามเดิม เปนแตเพียงวาเราไปไมไดเทานั้น เอาไว
ตามเดิม จนกวาเห็นสมควรเมื่อไรเราสั่งหยุดเอง ยากอะไร วางดหรือหยุดก็หยุดทันทีไม
ยาก เวลานี้เรากําลังรอสมบัติของเราไดมากนอยเพียงไร จึงเปดบัญชีไวเรื่อยๆ ธนาคาร
ใครจะโอนมาทางไหนก็ใหโอนมาไดตามเดิม บริจาคทางไหนๆ แลวแตเจาของจะบริจาค
เปดไวตามเดิม สวนที่จะลงไปมอบทองคําตอนนี้ยัง ไปเดือนธันวานี้ไปนี้จะทราบเรื่องราว
ไดละเอียดลออ กําหนดไดเลย เมื่อทราบละเอียดลออแลว กําหนดวาจะมอบเมื่อไร มันไม
ยากของมีอยูแ ลวใชไหม มอบไดเลย มันยากแตของยังไมพอตามที่เรากําหนดไว เรา
ตองการยังไง กําหนดไวอยางนั้นๆ เมื่อถึงนั้นแลวก็เอาเลยไมยาก เวลานี้กําลังรอทองคํา
ที่เอาไปวันวานหรือวันไหนก็ดูจะรอยกวากิโลมั้ง เอาไปจากทางนี้นะ เงินจะซื้อทาง
โนนก็เอาออกจากโรงหลอมเลย ทางนี้เราไดปกเขปกขาทางนีก้ ็เอาไปแลวเมื่อวาน เอาไป
ทั้งหมด แลวยังจะมาอีกนะ ทองคํายังจะมาจากที่ตางๆ เฉพาะอยางยิ่งคือวงกรรมฐานเรา
ทอดกฐินที่ไหนๆ ทานเหลานี้ทานไมไดสนใจนะกับเงินกับทอง ทอดกฐินที่ไหนๆ ก็มานี้
หมด พอกฐินผานไปแลว ทานรวบรวมแลวทานก็เอามามอบนี้ๆ ทางนี้ก็มอบโนน สุดทาย
ก็ลงคลังหลวง เวลานี้กฐินยังมีอยูจะคอยสงมาเรื่อยๆ ในเขตกฐินทองจะมาเรื่อยๆ จากวัด
นั้นวัดนี้ รวมแลวก็สงไปทีหนึ่ง
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เมื่อวานนี้เราไปบานแพง ไปสั่งเสียเขาอะไรๆ เปนแตเพียงบอกวาจะมาทอดกฐิน
ให ขาวก็ไปถึงแลว เราไปสั่งเสียเองเมื่อวานนี้ ไปสั่งเสียเรียบรอยแลวคอยมา ถึงวันก็ไป
เลย อะไรๆ สั่งไวเรียบรอยแลวถึงวันก็ไปเลยไมยาก วันที่ ๑๘ ตอนบายๆ เราถึงจะไป ไป
ถึงโนนเย็นก็ไมมีธุระอะไร ตอนเชาวันที่ ๑๙ ก็ถวายตามเดิม เอาวัดขางบนลงมาขางลาง
มารวมกันที่นั่น ตามปรกติที่เคยปฏิบัติมาตอวัดทั้งสองนี้ พอเสร็จแลวเราก็กลับ วันที่ ๑๘
ตอนบายๆ เราถึงจะไป พอตอนค่ําก็จะมีอะไรๆ บาง พอกฐินผานไปหมด พวกทองพวก
อะไรจะมารวมๆ เราก็สงอีกทีหนึ่ง คาดวาจะไมนานนักละทองคําเรา จะพยายามเอาใหพอ
ในจํานวนที่กําหนดไวนี้ใหพอเลย ๑๐ ตัน ๑๐ ลานเอาใหพอ
โยม ปญหาอินเตอรเน็ตครับ ขอที่หนึ่ง กราบนมัสการหลวงตา เวลาผมภาวนามัน
เจ็บที่ระหวางกลางหนาอก ตอนนี้ผมภาวนาพุทโธอยูครับ ผมตามลมหายใจจากจมูกถึง
ทอง แตรูสึกวาผมจะติดอยูที่ลมหายใจ เวลาหายใจบางทีก็จะอึดอัดมากเลย และตอนนี้ผม
รูสึกอีกอยางวา เวลาที่ผมคุยกับใครจะมีใครก็ไมรูพูดอยูในตัวของเรา แตเปนคําพูดที่
ออกมาทันควัน และใชคําที่ไมสุภาพ โดยที่ผมไมไดตั้งใจคิด เปนได ๑ เดือนแลว ทุกวันนี้
ผมจะดูตัวเองอยูเสมอเทาที่จะมีสติทาํ ได เวลาเดิน กิน นั่ง นอน หรือวาทํางานก็ตาม บางที
ผมจะตั้งสติจับไปที่นิ้วมือ เพราะวาผมทําอาชีพเขียนแบบ กราบเรียนถามปญหาธรรมะ
เพียงเทานี้ครับ
หลวงตา อันนี้ขี้เกียจตอบ คือตอบแลววา ขี้เกียจตอบ เขาใจไหม มันไมคอยได
ศัพทไดแสงอะไร เอา วาขอใหมตอ ไป
โยม คนที่สองครับ ลูกขอกราบรบกวนเรียนถามหลวงตา ขณะนี้ลูกพิจารณาอสุภะ
จนมองไปทีใ่ ครก็เห็นเปนกระดูก ตับ ไต ภาพศพที่ถกู ชําแหละ แลวจิตก็กลับมาพิจารณาที่
ตัวเองก็เปนเชนนั้น แลวมันก็หดเขามาแนนๆ ที่อกตรงจิตนี้ มาขณะนี้มันเหมือนอสุภะ
ตั้งขึ้นเองจากจิตโดยอัตโนมัติ ไมตอ งบังคับใหเกิดอสุภะ แตมีบางครั้งที่สุภะขึ้นมาทับเวลา
เราพิจารณาอสุภะ พอจะเกิดอสุภะ ภาพสุภะเห็นคนนั้นสวย คนนั้นดูดี ยังมีแว็บเขามานิด
เดียว แตอสุภะก็ทับสุภะในขณะเดียวกันไมตองรอบังคับ แลวทั้งอสุภะและสุภะก็ดหู ดๆ
เขามาแนนๆ ที่จิต แตไมเปนบอยคะ ระยะหลังนี้เปนแบบนี้บาง ปจจุบันนี้ลูกเกิดอสุภะ
โดยอัตโนมัติ มันเกิดเองไมตองบังคับมันคะ แลวความสลดในกายก็เกิดพรอมกันในจิต
ตอนนี้ลูกก็ยงั คงซ้ําอสุภะใหแนนในจิต จะดูอาการของจิต ของอสุภะและสุภะ ขอเมตตา
หลวงตาแนะสอนจากระยะนี้ไป ขอกราบนมัสการหลวงตามาเหนือเกลา
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หลวงตา เทาที่เลามานี้ถูกตองทุกอยางแลวนะ เอา มันจะชํานาญขนาดไหนมันก็จะ
รูอยูที่หัวใจ เอาใหมันคลองตัว พิจารณาอสุภะใหมันคลองตัวแลว ตั้งมากําหนดไวตรง
กลาง ที่ตรงหนาของเรา แลวดูมันเปนเครื่องลับปญญา คือพิจารณาอสุภะอสุภังมันมีความ
ละเอียดลออแลว เอาหมุนเขามา นอมเขามาสูตรงหนาของเรา กําหนดดูตรงนั้นอีกทีหนึ่ง
มันจะเคลื่อนไหวไปไหนไมเคลื่อนไหวไปไหน ใหดูตรงนั้นอีกทีหนึ่ง เขาใจแลวเหรอ ถา
หากมันไมเคลื่อนไหวไปไหน มันอยูตรงนั้นเปนเวลานานแลว เราก็พิจารณาทําลายได ซึ่ง
มันถูกทําลายไปอยางรวดเร็วเขาใจไหม แลวใหพิจารณาอยางนั้นเรื่อยๆ ถูกตองแลวที่
พิจารณามาทั้งหมดนี้ มีแตเพียงวา จุดสุดทายเขามาจุดหนึ่ง ก็คือใหกําหนดอสุภะนั้นเขา
มาไวที่ตรงหนาของเรา ใหเพงดูอสุภะนั้น ไมตองไปปรุงไปแตงอยางอื่นอยางใด มีแตเพงดู
มันเฉยๆ
ถาหากวาเพงดูอยูนั้นนานเทาไร มันก็ยังนิ่งอยูนนั้ แลวก็ทีนี้ทําลายได เอาพิจารณา
ตอไปอีก เชนเดียวกับที่เราเคยพิจารณาอสุภะมาแตกอนนั่นแหละ เขาใจเหรอ พอสมควร
แลวเห็นวาชํานาญมากเขาแลว เอากําหนดเขามาตั้งไวที่เกาอีกแลวดูอีก มันจะเคลื่อนไหว
ไปไหนมาไหนใหรู เอาตรงนี้แหละ เอาแคนี้เสียกอน แลวมีอะไรตอไปอีก
โยม คนที่สามครับ ปกติเขาสมาธิไดเกือบทุกวัน ตอนนี้มาคิดวาควรทําวิปสสนา
ใหได จะเปนประโยชนตอตนมากกวา แมพยายามทําเทาไรก็เขาสมาธิไปทุกที ไมเปน
วิปสสนาได
หลวงตา มันเปนยังไง ออกไปพิจารณา เขาสมาธิเขามานานแลว ทีนี้ออกจากสมาธิ
ไปพิจารณารางกายเกี่ยวกับเรื่องที่วานี่ อสุภะอสุภัง เขาใจเหรอ ใหออก ไมอยากออกก็ลาก
ออก นีม่ ันติด เห็นวาสมาธิมีความสบายมาก ติดมันไมอยากออก
โยม เขาบอกวา ไดเคยทําวิปสสนาครั้งหนึ่งโดยบังเอิญ ปรากฏวา ไดยิน กับ เสียง
เปนคนละอันกัน ไมโกรธแมกําลังถูกดาทออยูกต็ าม บัดนี้ทําไมไดอกี เลย ขอความกรุณา
หลวงตาชวยไขขอของใจ
หลวงตา อันนั้นคือกิเลสมันแทรกขึ้นมา เรียกวาตานทานธรรม เชนมาดาทอทุก
แบบที่จะใหเราเสียใจ ใหเราโกรธเราแคน คือใหฝายธรรมโกรธแคน กิเลสมันแหยเขามา
เขาใจไหมอยาไปโกรธแคนมันเขาใจเหรอ มันเกิดอยูที่ใจขึ้นมากระซิบกระซาบทุกแบบ
ทางนี้จะโตมนั ก็ไดไมโตกเ็ ฉยเสียเขาใจไหม ก็มีเทานั้น อยาเอามาเปนอารมณ อะไรดาไม
ดาก็ตาม กิเลสมันอยูในจิตมาตั้งกัปตั้งกัลปแลว ในชาตินี้ก็ตั้งแตวันเกิดมันก็เปนมาอยาง
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นั้น มันไมแสดงเฉยๆ ทางนั้นมาแสดง เราตื่นบาอะไรกับมัน ใหวาอยางนั้นเขาใจเหรอ เอา
วาไป
โยม เขาบอกตอไปวา หากไมเขาสมาธิจิตจะฟุง ไมรวมกําลังจิต จิตปราศจากความ
มั่นคง จึงใครขอวิธีที่เขาวิปสสนาโดยนําสมาธิมาเกื้อกูลดวยเจาคะ กราบขอบพระคุณยิ่ง
หลวงตา ใหเขาสูสมาธิใหจิตสงบเสียกอนซิ
โยม เขาบอกวา ขอวิธีวิปสสนาโดยนําสมาธิมาเกื้อกูล ใหหลวงตาแนะ
หลวงตา สมาธิเวลาสงบก็ไมตอ งทํางานอะไรเหลือแตความรูเดน นั่น เรียกสมาธิ ที
นี้เวลาเราจะออกพิจารณาทางดานปญญาก็เคลื่อนความรูนี้ออกใชในสิ่งตางๆ
โดยทาง
ปญญาเขาใจหรือเปลาละ พิจารณาคลี่คลายดูสิ่งตางๆ นั้นเรียกวาปญญา ก็อยางนั้นแหละ
จะใหวายังไงอีก เอา วาไป
โยม คนที่ ๔ บอกมาวา ที่หลวงตาเมตตาในเรื่องพุทธศาสนาใหลูกหลานไดเขาใจ
และปฏิบัติถูกตองตามแนวทาง หลวงตาเทศนสอนเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเซน เมื่อวันที่ ๖
ตุลาคม ที่ผานมา ศาสนาเซนเปนภาคปฏิบัติเปนขั้นสติปญญาอัตโนมัติ ทําใหลูกหลานได
เขาใจ
หลวงตา สติปญญาอัตโนมัติของพุทธศาสนาเขาใจไหม
โยม ครับ ทําใหลูกหลานไดเขาใจ และเปนพระคุณอันหาประมาณไมไดที่หลวงตา
ไดเปดธรรมะนี้ใหลูกหลานไดเขาใจ และนอมรับมาปฏิบัติ เขาก็แบบวากราบขอบพระคุณ
หลวงตามาที่หลวงตาไดเมตตา
หลวงตา เออ เอาละ ก็ไมผิด ถาใครกาวเขาถึงขั้นอันนี้จะวาเซนก็ได จะวาพุทธเต็ม
เหนี่ยวก็ได เราก็เคยพูดแลววาเซนนี้ออกจากพุทธ คือเซนนี่ผูพิจารณาทางดานปญญา
จิตใจผานไดดวยพิจารณาทางดานปญญา ทีนี้พวกที่มาตามหลังก็เลยเอาเรื่องปญญานี้มา
เปนศาสนาเซนเสียเลย ไมไดคํานึงถึงวาผูหลุดพนมาจากแงไหนๆ ของพุทธศาสนา ความ
จริงเปนกิ่งกานของพุทธศาสนาตอนปลาย คือตอนละเอียดเกี่ยวกับวิปสสนา แลวก็เลยเอา
นี้เปนศาสนาเลย ใครมาปฏิบัติตามศาสนาเซนตองใชปญญาๆ แลวผิดไปเลย อันนี้ผิด
เขาใจเหรอ พิสูจนดังที่วา พระพุทธเจาทานสอนไวนี้ ศีล สมาธิ ปญญา
ศีล เปนเครื่องอบรมจิตใจใหอบอุนไมเดือดรอนวุนวาย เพราะเหตุที่วาตนทําศีลให
ดางพรอยหรือขาดทะลุไป จิตก็ไมเปนกังวลเพราะจิตของเราบริสุทธิ์ เวลาเขาสมาธิจิตก็
รวมไดงาย เพราะมันไมวอกแวกไปหาสิ่งระแคะระคายที่เจาของทําศีลดางพรอย
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นี้พิจารณาทางสมาธิ พอจิตเปนสมาธิจิตมีกําลังเต็มเหนี่ยว เรียกวา จิตในสมาธินี้
เปนจิตที่พอกับอารมณทั้งหลาย ไมอยากดู ไมอยากเห็นไมอยากไดยินไดฟง ไมหิวโหยใน
อารมณตางๆ เพราะจิตเปนสมาธิมีความสงบตัว ความสงบตัวนี้เปนอาหารของจิต จิตจึง
ไมไปหาคืบคลานกับอาหารภายนอกซึ่งเปนฟนเปนไฟเผาตัวเอง ทีนี้เวลาจิตเขาสูความ
สงบนี้จิตก็มกี ําลังไมหิวโหยกับอารมณ
พาพิจารณาทางดานปญญา เอา ทํางานนี้ก็ทํา ทํางานนี้ก็ทําตามสั่ง สั่งใหทําอะไรก็
ทํา เพราะจิตไมเถลไถลไปหาอารมณนั้นนี้ เพราะความหิวโหยในอารมณ จิตมันอิ่มอารมณ
แลวไมไป สั่งทํางานอะไรก็ทํา ทีนี้ก็ทําเรื่อยเปนวิปสสนาไปเรื่อย นี่ สมาธิปริภาวิตา
ปฺญา มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา สมาธิเปนเครื่องหนุนปญญาใหเดินไดอยางคลองตัว
ปฺญาปริภาวิตํ จิตฺตํ สมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจติ จิตเมื่อปญญาไดซกั ฟอกแลวยอมหลุด
พนจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบ นั่น ๓ ขั้น ถาพูดตามบาลีไปเลยก็วา สีลปริภาวิโต สมาธิ
มหปฺผโล โหติ มหานิสํโส ศีลเปนเครื่องอบรมสมาธิใหมีความแนนหนามั่นคงมากขึ้นๆ
สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา สมาธิเปนเครื่องอบรมปญญาใหเดิน
ไดคลองตัว คือ ทีแรกศีลอบรมสมาธิใหมีความสงบเย็นไดเร็ว สมาธิมีกําลังแลวหนุน
ปญญาใหเดินไดคลองตัว ทีนี้ปญญาเปนเครื่องอบรมจิตใหหลุดพนจากกิเลสทั้งปวงโดย
ชอบ ตอเนื่องกันไปอยางนี้ นี่ละทานสอน สอนพระทุกองค เวลาบวชแลวสอนธรรมขอนี้ นี่
เราพูดยังไงลืมแลว อยางนั้นนะมันเงื่อนตอมายังไง อยางนี้แหละลืม พูดไปลืมไป
โยม ศาสนาเซนคะ
หลวงตา เออๆๆ คือ ศาสนาเซน เรื่องศาสนาพระพุทธเจามีมากอนแลว เรื่องผู
ที่บรรลุพวก ขิปปาภิญญา มีแตพวกปญญารวดเร็วผานออกๆ จากพุทธศาสนา ผาน
ออกๆ ผูท ี่ไมรวดเร็วก็หนุนกันไปตั้งแต ศีล สมาธิ ไปเรื่อยๆ ผานออกๆ นี่เรียกวา ศาสนา
ที่สมบูรณแบบคือพุทธศาสนา มีทั้ง ก.ไก ก.กา มีทั้งประถมมีทั้งมัธยมตลอดดอกเตอร
เขาใจไหม นี่ขึ้นเปนขั้นๆ ทีนี้ไปทางโนนไปหาขั้นดอกเตอรเลย ผูที่ควรแกขั้นนั้นมันก็ไปได
ผูไมควรแกนั้น ก.ไก ก.กา มันยังไมไดมันจะไปเอาดอกเตอรมาจากไหนเขาใจไหม นี่ละ
ศาสนาเซนเปนขั้นดอกเตอรของพุทธศาสนา เปนขั้นที่จะหลุดจะพนดวยปญญาอยูแลว
ก็เทานั้นละ มีอะไรอีกละ
โยม จบแลวครับ
หลวงตา เออ จบแลวก็จบ
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