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ถาม  :  ๓๖๕. เรื่อง “บวชแลวไปจําวัดที่วัดหลวงพอไดไหมครับ?” 

ผมอยากจะบวช  โดยจะบวชที่สกลนครหรือที่อุดรธานีกอน  จากนัน้ถาจะขอไป 
ปฏิบัติกับหลวงพอ  ขอเรียนถามวามีขอปฏิบัติและระเบียบการอยางไรครบั  เชน  ตองอยู 
ไมต่ํากวากี่วนัครบั ขอกราบเรยีนถามหลวงพอดวย 

หลวงพอ  :  สวนใหญแลวการบวชตามประเพณมีันกม็ี ทนีี้การบวชนี้บวชที่ไหนกไ็ด 
ฉะนั้นจะไปอยูที่ไหน  แตเดิมสังคมของกรรมฐานเรา  หลวงปูมัน่  ทานเปนประธาน  ลูก 
ศิษยสวนใหญแลวจะออกมาจากหลวงปูมั่น  ก็เลยประพฤตปิฏิบัติเปนแนวทางเดยีวกนั 
ฉะนั้นเวลาไปอยูทีไ่หนแลว หลวงปูฝนทานถือเรื่องนี้มาก ทานถอืเรื่องคารวะ ๖ 

คารวะ  ๖  คือ  ประชุมพรอมกัน  เลกิประชุมพรอมกัน  ทําสิ่งใดพรอมเพรียงกนั 
แลวอาคันตกุะดวย อาจริยวัตร อาคันตุกวัตรมนัอยูในคารวะ ๖ หลวงปูฝนบอกวาถาไมมี 
ตรงนี้ศาสนาจะเสื่อม เพราะพระไมรักกนัไมสามัคคกีัน 

ถาพระรักกันสามคัคีกัน  “อาคันตกุวัตร  อาจรยิวัตร”  อาจริยวัตรหมายถึงผูทีอ่ยูที่ 
วัดนั้น  เวลามีอาคนัตุกะมา  จะตอบรับ  จะตอนรับดวยศีล  ดวยน้ําใจไมตรี  และบอกวัตร 
ปฏิบัติวาควรทําอยางนั้น ควรทําอยางนั้น นี่เปนคารวะ ๖ ถามีคารวะ ๖ ศาสนาจะมั่นคง 
แข็งแรงมาก 

เรื่องนี้หลวงปูฝนทานถือจริงถอืจงัมาก  มันเคยมีโยมมาอยูที่วัด  แลวเขานอนอยู 
เราก็ถามวา  “เอาเสื่อไหม?”  เขาบอกวา  “ไมเอา”  เราก็เลยไมเอาไปใหเขา  พอครบูา 
อาจารยมาก็บอกวา
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“ทําไมไมเอาทีน่อนใหเขาละ?” 

“เขาบอกวา ‘เขาไมเอา’” 

โอโฮ.. ทานบอกเลย “มักงาย! เขาจะเอาหรือไมเอามันเปนเรื่องของเขา แตหนาที่ 
ของเราตองทํา” 

โอโฮ.. เราสะอกึเลยนะ นีท่านทําขนาดนัน้ 

ฉะนั้นสมัยหลวงปูมั่นทานเปนประธาน แลวธรรมวนิัยมนักม็ีอยูแลวมาแตดั้งเดิม 
แตมันเปนตํารา  ไมมีใครเอาออกมาใชใหเปนประโยชน  แตหลวงปูมัน่ทานเปนคนฟนฟู 
ขึ้นมา  พอฟนฟขูึ้นมา  ทานเปนพอใหญ  ฉะนั้นลูกศิษยลูกหาจากหลวงปูมั่นตองทําอยาง 
นั้นๆ หลวงปูมั่นทานฟนฟูจากทีม่ันอยูในตําราใหมาเปนขอเท็จจรงิ ใหมีการกระทํา แลว 
ทําจริงๆ พอทําจริงๆ ขึ้นมา มนัก็เลยกลายเปนธรรมและวินยัที่กรรมฐานเรารักกนั 

คําวา  “รักกนั” นี้เพราะมันมีวนิัยเช่ือมไง ฉะนัน้ถงึบอกวาความเหน็เสมอกนั ทิฐิ 
เสมอกัน  มอีะไรตางๆ  เสมอกนั  เราบวชแลวเรามเีปาหมายอยากจะพนทุกขเหมอืนกนั 
มันขวนขวาย  เรื่องอยางนีม้ันเปนเรื่องเล็กปลีกยอยเลยนะ  เรื่องความเปนอยู  เรือ่งสงัคม 
เรื่องตางๆ เปนเรื่องปลีกยอยเลยเพราะเรามีเปาหมาย  เปาหมายของเราคืออยากจะพนจาก 
ทุกข  เราจะมีความเขมแข็ง  จะมีความพยายาม  จะมคีวามวริิยะอุตสาหะ  นีม่ันมีเปาหมาย 
ไป  ทีนี้พอเปาหมายอันนั้นอันเดียวกัน  ทิฐิเสมอกนั  เปาหมายอันเดียวกัน  มนักจ็ะรมเยน็ 
เปนสุข 

ฉะนั้นสิ่งที่วา “บวชแลวจะไปอยูกบัหลวงพอไดไหม?” 

ถามาโดยธรรมโดยวินัย  มันอยูไดทัง้นัน้แหละ  แตถามาแลวมนัขัดแยง  หรอื 
มาแลวมนัมีปญหา  จะมากี่วนัๆ  อันนี้มนัเปนอกีเรื่องหนึ่ง  อกีเรือ่งหนึ่งคอืวา  ดูสิเวลาเขา 
สรางวัด  “ภิกษุเปนผูไมมีเรอืน”  ภิกษุหามอยูบานนะ  ภิกษุตองอยูอาราม  อยูวัด  เราไมมี 
เรือน ไมมบีาน พอไมมีบานเขาใหอยูวัดกนั ภิกษุตองอยูวัด  แตตอนนี้ภิกษุจะอยูบานกัน 
แลว  แลวโยมจะมาอยูวัดแทน  พวกโยมนีจ่ะไปวัดกันหมดเลยนะ  ใครๆ  กอ็ยากจะสละ 
บานมาวัดนะ แตพระมนัจะไปอยูบาน มันไมอยูอารามแลว มันกลับกันไง
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ฉะนั้นถามวา “บวชแลวไปอยูกับหลวงพอไดไหม?” 

ได!  ไดแตมันก็ตองมีกติกา  ถาทําถูกตองตามกตกิามันไดทัง้นัน้  ทีนี้ถามันมี 
มุมมองแตกตางกันไป นี้พูดถึงกรรมฐานนะ เวลากรรมฐานสมัยครูบาอาจารยเรานีโ่อโฮ! 
แตตอไปมนัจะเปนกรรมฐานอยางที่วา  กรรมฐานในตํารา  เขียนไวที่กลด  เขยีนไวที่ถงุ 
บาตรวา  “ฉันเปนพระกรรมฐาน”  สักไวบนหนาผากเลยวา  “พระกรรมฐาน”  แต 
พฤติกรรมมันคนละเรื่องเลย พฤติกรรมมนัไมใช โฆษณากัน อยากใหเขารูจักกนั 

หลวงตาบอกวา  “แคใหเขาหันมามองหนาก็ยงัดี”  แคใหเขาหันหนามาดูเรา 
เทานั้นละ  แคนี้ก็เปนความอยาก  อยากใหเขาหันมามองเราซักหนอยหนึ่ง  ทําอะไรก็ไดที่ 
ใหเปนความสนใจของเขา  ก็แคนัน้..  นี่หรือเปาหมาย  ถาเปาหมายของเรานะ  ถามันเปน 
ธรรมวนิัย  ไอเรือ่งความเปนอยูนี่ไรสาระมากเลยนะ  มีอยูมีกินมันเปนไปได  อันนี้พูดถงึ 
วาถาเรามาจากครบูาอาจารยทีท่านเปนธรรม มันจะเปนธรรมไปหมด  เขาเรื่องแลว 

ถาม  :  ๓๖๖. เรื่อง “อยากฟงชัดๆ! อยากฟงชัดๆ!” 

ตอนนีท้ี่เว็บแอนตีว้ิมุตติ  มีการถกเถียงกันเรื่องหลวงพอองคหนึ่งมีลับลมคมใน 
กระผมอยากเรยีนถามหลวงพอวา  ทานมีลับลมคมในหรือไม?  เรื่องหนงัสือมีปญหาใดๆ 
หรือไม?  พระอาจารยมหาบัวพูดวา  “พระองคนี้.....”  แลวจะผิดจากนี้ไดหรอืไม  ตอนนี้ 
ไขวเขวมาก พูดสัน้ๆ ก็ไดครบั ขอบพระคุณ 

หลวงพอ  :  พระองคนีม้ีลับลบคมในหรอืไม เรือ่งหนังสอื....มีเด็ดขาด! มีลบัลมคมใน 
ถาไมมลีับลมคมใน  หนังสอืที่พมิพออกมาแจก  เปนหนงัสือเกี่ยวกับหลวงตาหรอืเปลา 
ทําไมพิมพหนังสอืแลวไมแจกที่วัดของตวั  ทําไมพิมพหนังสอืแลวจะตองมาแจกทีใ่น 
งานวัดปาบานตาด ทําไมตองมาแจก? 

ในสมัยหลวงปูมัน่  เห็นไหม  หลวงตาทานพูดเอง  วาสมัยหลวงปูมัน่  หลวงปูมัน่ 
ทานเทศนไปแลว  ๔  ช่ัวโมง  ๕  ช่ัวโมง  ไมมีเทปอัดไวเลย  ไมมอีะไรตางๆ  อัดไวเลย 
ฉะนั้นเวลาทานเทศนขึน้มานี่พระก็จําเอาไง  พระนัง่จดกันเหมอืนจดชวเลข  ทนีี้พอจดชว 
เลขขึน้มา เวลาพิมพออกมา อยางทีเ่ขาเอามาพมิพกนัในเรื่องมุตโตทัย
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ในมุตโตทัยมนัมีหลายในสํานวน สํานวนของหลวงปูหลุยกม็ี สํานวนของคนอื่น 
ก็มี แลวหลวงตาทานบอกเลยวา “มันต่ําไป” มันต่ําหมายถึงมันดอยคาลงไป เพราะหลวง 
ตาทานก็นั่งฟงอยูดวย หลวงตาทานบอกวา มุตโตทยัเวลาหลวงปูมัน่เทศน ทานเทศนเปน 
กัณฑเทศน แตพอพวกนี้มนัจํามามันจําไมได มันก็เลยจดมาเปนขอๆ  เห็นไหม แลวขอๆ 
นี่ใครจะทําไดลึกซึง้มากกวากัน ฉะนั้นเวลาเอามาพมิพมนัก็เลยแตกตางกนั 

นี่พูดถึงวาเวลาเอามาพมิพนะ  แลวพอสุดทายแลวทีว่าพิมพประวัติหลวงปูมัน่กัน 
หลวงตาทานบอกวาหลวงปูมัน่ทานพูดวา  “หมูคณะคิดอะไรถึงผมบางไหม?”  หลวงปู 
มั่นทานบอกวา  เหมือนกับทานทําประโยชน  ทานเปนผูบุกเบิกกบัสังคมนี้ไวมากเลย  แต 
อนุสรณหรือความเปนสิ่งจารึกในศาสนานี้จะมีไหม  แลวหลวงตาทานก็บอกวา  “คิดถึง 
เยอะเลย คิดถึงตลอดเวลา” 

นี่พูดถึงจิตใจทีเ่ปนธรรมนะ  ถาไมมีลับลมคมในจะเปนอยางหนึง่  แตถามีลับลม 
คมในก็จะเปนอีกอยางหนึง่  ถาไมมลีับลมคมในนีม่ันอยากเชิดชู  อยากเคารพบูชาไง 
หลวงตาทานบอกวาคิดอยู  คิดวาสิ่งที่หลวงตาทานไดสัมผัสกับหลวงปูมั่นมา  ๘  ป  ทาน 
จะจารึกเอง ทานจะทําใหเปนอนุสรณกับสังคม 

ฉะนั้นหลวงปูมัน่บอกวา “มีใครคิดถึงสิง่ที่ผมทําบางไหม?” 

หลวงตาบอกวา  “คิดเตม็หัวใจ  แตตอนนีม้ันยงัมีธุระสวนตวัอยู  เพราะจิตใจของ 
ตัวเองก็ยงัไมรอด” 

หลวงปูมั่นบอก “เออ.. ใช!” 

ความสําคัญที่สุด  คือจิตใจทกุดวงใจทีป่ฏิบัติแลวถงึที่สุดแหงทุกข  อนันี้สําคัญ 
ที่สุด  เพราะถามันถึงที่สุดแหงทุกขแลว จะทําอะไรมันกไ็มมีลับลมคมใน มนัขาวสะอาด 
มันทําอะไรดวยไมมมีารยาสาไถย  เหน็ไหม พอหลวงปูมั่นทานเสียไป หลวงตาทานก็ไป 
หาขอมูล  จากครูบาอาจารยรุนเกา ตั้งแตที่เคยอยูกับหลวงปูมั่นมาเลยที่ไหนๆ แลวทานก็ 
เรียบเรียงมา  พอเรียบเรยีงมาถงึตอนที่หลวงปูมั่นทานมาอยูหนองผือปบ  หลวงตาทาน 
บอกวาสบายใจแลว สบายใจเพราะ ๘ ปนี้ทานอยูเอง
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ทานจะเรียบเรียงมาเลย  ทานสืบประวัติมาเลย  ตั้งแตหลวงปูมั่นออกบวชตางๆ 
เห็นไหม  ไปอยูเชียงใหม  ไปที่ไหนไปอยูกบัใคร  องคไหนอยูกบัหลวงปูมัน่ที่ไหน  ทาน 
จะไปคุยดวย  แลวกอ็ัดเทปไวแลวกก็ลับมา  พอทานก็เขยีนเสร็จแลวทานก็จะสงใหองค 
นั้นดูวาถกูตองไหม  พอมาถึงหนองผือทานก็บอกวาสบายใจแลว  เพราะอะไร  เพราะมนั 
เปนเรื่องของตัวเอง คอืทานเหน็กับตาเอง ทานถึงเขยีนไดอยางสบายใจเลย 

ฉะนั้นเราจะบอกวา เวลาทานเขียนของทานออกมา หลวงตาทานเขียนเชิดชูหลวง 
ปูมั่น  เพราะหลวงปูมั่นทานทําประโยชนจริงๆ  แตมีบุคคลอื่นเหมอืนกัน  เขียนประวัติ 
หลวงปูมั่นเหมอืนกัน  บอกวาหลวงปูมัน่บอกวา  “เราเกงอยางนั้น  เราดีอยางนี้  เรา 
ประเสริฐเลอเลิศอยางนัน้” 

นี่ไงลบัลมคมในมนัอยูตรงนี้ไง  มันอยูทีว่าเอาหลวงปูมั่นมาเปนแบคกราวนเฉยๆ 
เอาประวัติหลวงปูมั่นมาเปนแบคกราวนแลวยกตัวเองขึ้น อันนี้คือลับลมคมใน ลับลมคม 
ในคือวาเอาประวัติหลวงปูมั่นมาเปนแบคกราวนใชไหม  แลวบอกวาหลวงปูมัน่บอกวา 
“เราดีอยางนั้น เราประเสริฐเลิศอยางนัน้ เรายอดเยี่ยมอยางนั้น เราเหนอืคนอยางนั้น” 

ลับลมคมในแบบนี้หนึ่ง เพราะวาอะไร เพราะวามนัไมใชประวัติหลวงปูมั่น แลว 
เอาประวัติหลวงปูมั่นมาเปนแบคกราวน  หนังสือนีก้็เหมอืนกนั  มันเกี่ยวอะไรกับหลวง 
ตาบาง  มันเกี่ยวอะไรกับงานหลวงตาบาง  แลวเอามาแจกในงานนั้นทําไมตองเอามาแจก 
ในงานหลวงตา  มาแจกเยอะแยะเลย  แลวคนที่เขาไมเหน็ดวย  เขากนัไว  เขาไมใหแจก 
เยอะมาก ทําไมตองมาแจก 

ลับลมคมในนีม่ีมาก มมีากเพราะอะไร มีมากเพราะการเอามาแจกนี้ เอามาแจกใน 
งาน  แลวนี่มันงานอะไร  ถาตัวเองเขียนหรือพวกหมูคณะตัวเองทํา  ก็ไปแจกทีว่ัดของ 
พวกหมูคณะของตัวเองสิ ทําไมตองเอามาแจกที่นี่ดวย นี่ลบัลมคมในมนัอยูตรงนี้  มนัอยู 
ตรงที่วา  “มนัเปนจริงหรอืเปลา?  มันใสสะอาดหรอืเปลา?”  ถามันไมใสสะอาด  สิ่งที่ 
หนังสือนั้นพิมพออกมามนัถูกตองจริงหรือเปลา? มันถูกตองทัง้หมดไหม? 

ถาหลวงตาอยูมนัเปนอีกเรือ่งหนึ่งนะ  เพราะหลวงตาทานตรวจสอบของทานได 
ตอนหลวงตาอยูมันก็กระมิดกระเมี้ยนกัน หลวงตาทานพูดไวบอย



หมาของหลวงตา ๖ 

“เราอยูนี่นะมันยังซอนเขี้ยวซอนเล็บกันไว  ถาเราตายไปนะ  มันจะกางเขีย้วกาง 
เล็บมันออก มนัจะตะปบ มนัจะหาผลประโยชน” 

ทานพูดเอาไวหมดแลว สิ่งที่ทานพูดไวนีล่ับลมคมในมนัมี ผูถามนะอยากฟงชัดๆ 
เอ็งตัง้สติดีๆ  นะ  แลวเอ็งไประลกึเอาเองวาสิ่งทีเ่ขาทํามันถูกตองไหม  สิ่งที่ทํานี่มนั 
ถูกตองไหม  ถาไมถูกตองมนัเปนธรรมหรือเปลา  ถามันเปนธรรมมันตองทําดวยความ 
ถูกตอง 

พวกเรานี่ดวยความศรทัธา พอศรัทธามันบังหนาเราก็ไหลไปเลยนะ ถาเราศรัทธา 
แลวเราวางไว  ตั้งสตไิวนะแลวดูพฤติกรรม ดกูารกระทํา  เราจะเหน็เลยวาถกูผิดเปนอยาง 
ใด แตทีนี้พอเราศรัทธาขึ้นมา เราก็วา เออ.. ไมเปนไร มันเปนเรื่องของทาน มนัดีไปหมด 
นี่ลับลมคมในมันมีเยอะมาก ถามันมีไมเยอะนะมันทําของมนัได 

เรื่องหนังสอืที่พมิพออกมานี่เดีย๋วเราจะพูดทีหลัง  เพราะวามันเอามาแจกในงาน 
ในงานนี่เขาหามแจกๆ  เราก็ไดขาวอยูเหมือนกนั  เขาก็ติเราเยอะวาเราเอาไปแจก 
เหมือนกนั  เดี๋ยวเราจะสรุปของเราเอง  เราเอาไปแจก  ๓  เลม  ธงธรรม,  กิเลสตบตา  และ 
จิตสงออก  เรากเ็อาไปแจก  แตที่เราเอาไปแจกนี้มนัไมใชเรื่องอะไรเกีย่วกบัหลวงตาเลย 
เพราะอะไร เพราะหนงัสือที่เราเอาไปแจกนี่ไมเกีย่วกับหลวงตาเลย เพราะเราเทศนเองแต 
เราเอาไปแจก เขาบอกวา หามแจกๆ แตเราเอาไปแจก เดี๋ยวเราจะสรปุทีหลงั 

ฉะนั้นขอที่  ๑.  วาลับลมคมในนีม่ีไหม?  มี...มีเยอะมากลับลมคมใน  ถาไมลับลม 
คมในเขาจะตองทําดวยความสะอาดบริสุทธิ์ แตนี้มนัไมสะอาดบริสุทธิ์เลย 

“….พระอาจารยมหาบวัพูดวา  “พระองคนี้....”  แลวจะผิดจากนี้ไดหรือไม  ตอนนี้ 
ไขวเขวมาก....” 

หลวงพอ  :  หลวงตามหาบัวทานพูดถึงพระองคนี้ แลวพระองคนี้ทําตัวอยางใด...? 

หลวงตามหาบวัทานพูดถึงหมาทีว่ัดปาบานตาด ทานพูดถึงไอโป ไอปุย ไอโปตวั 
มันใหญมาก  ไอปุยตัวมันเล็ก  ไอโปนีม่ันแขง็แรง  มันชอบเลน  แตไอปุยมนัฉลาด  ทาน



หมาของหลวงตา ๗ 

พูดถึงไอบักกระสอบ  ไอ  ๑ ๒ ๓  แลวกพ็ูดถึงไออวน  ไออวนนี้เปนหมานกัเลง  ไออวน 
มันไมกลวัใคร ไออวนมันไมชอบใหใครไปยุงกบัมนั 

ทานบอกวาเวลาทานเทศนนะ  ทานก็มีแกวน้ําแกวหนึ่ง  แลวก็มีกาน้ํา  ทานฉันน้ํา 
เวลาไออวนมานะ  ไออวนมันกม็ากินน้ําแกวนัน้  พอกินน้ําแกวนัน้นะทานกบ็อกวา  “ไม 
เห็นเปนอะไรเลย มันเปนสมมุตเิทานัน้เอง” ทานก็ใหไออวนกนิน้ํานะ พอไออวนกินน้ํา 
เสร็จ ทานก็เทน้ํานัน้ทิ้ง แลวทานก็ลางแกว อีสานเขาเรียกวา  “โจก” ทานก็ลางโจก แลว 
ทานก็เทน้ําจากกาน้ํา แลวทานก็ดื่มของทานอยางเดมิ 

นี่ไงทานพูดถึงไออวน  ทานพูดถงึไอบักกระสอบ  ทานพูดถึงหมาเยอะแยะเลย 
หมาของหลวงตามนัทําใหหลวงตามีความสุข หมาของหลวงตามนัทําใหหลวงตายิ้มแยม 
แจมใส หมาของหลวงตา เวลาทานเจบ็ไขไดปวย ทานนั่งรถกอลฟมา เวลาทานออกไปดู 
สระน้ํา  หมามนัจะวิ่งแซงหนาแซงหลัง  หมาทกุตัวมันจะพยายามแสดงกิริยาใหหลวงตา 
ยิ้ม  เวลาหลวงตาโยนขวดน้ําลงไปในคลอง  มันกก็ระโดดลงน้ํา  วายไปคาบขวดมาให 
หลวงตา 

เห็นไหม หลวงตาก็ชมหมาเหมอืนกัน...!  หลวงตาทานพูดถึงหมาบอยเลย...! 

เราจะพมิพประวัติหมา วาหลวงตาช่ืนชมหมา หลวงตาก็ชมหมาเหมือนกนั หลวง 
ตาชมหมานะ  ชมจริงๆ  ดวย  แลวรกัหมาดวย  หมามันซื่อสัตย  หมามันกตัญู  เวลาทาน 
ผอนคลาย  ทานจะมาอยูกับหมา  ทานคอยเลนกับหมา  หมามันซือ่สัตย  หมามนักตัญู 
หมามันไมทําราย  ถึงเวลาถามนักัดกนั  มันขัดแยงกนั  เราเขาไปหามมนั  มนัอาจจะกัดเรา 
บาง หมามันไมทํารายเจาของมัน หมามันซือ่สัตยกบัเจาของมนัมาก ฉะนัน้เวลาหลวงตา 
ทานอยูกบัหมา ทานจะมีความสุขของทานมาก 

ฉะนั้นพอทานมีความสขุของทานมาก แลวทานชมหมาไหม ในเทปนะไปเปดฟง 
ได ไออวนมนันักเลง ไออวนมันเกง ไอหยอง หมามันดีจริงๆ แตมันก็ตองพูดถึงวา คนที่ 
เอาหมาไปให  มันก็ตองคิดวาใหสมควรดวยนะ  พอบอกวาหมามันดี  ไอคนที่เอาหมาไป 
ใหมันกจ็ะบอกวา  ไอหงบชมอีกแลว  คนที่เอาหมาไปใหหลวงตามนัก็ควรจะเปนธรรม 
ใหพอสมควร ไมใชเอาหมาไปใหเยอะมาก แลวถงึเวลาก็เอาไกมาให ความสัมพนัธมันก็ 
จะมีตอเนือ่งกนัไป



หมาของหลวงตา ๘ 

นี้พูดถึงหมานะ  ฉะนัน้หมาของหลวงตานี้ทานรักของทาน  แลวหมานี่มนัดีมาก 
แตคน  คนมันเลวกวาหมา!  ถามันไมเลวกวาหมานะ  เวลาที่เราแจกหนังสือที่บานตาด  ๓ 
เลม  แลวเขาหาวาเรานีเ่อาหนงัสือไปแจก  แตเวลาเขาเอาหนังสือมาแจก  เราถงึบอกวาเขา 
มีลับลมคมใน 

หนังสือที่เราเอาไปแจกนะ ๑. ธงธรรม ๒. กเิลสตบตา หนังสือธงธรรมกับกิเลส 
ตบตาเราเอาไปแจกเพราะอะไร  ไปแจกเพราะขณะที่เราออกมาชวยชาติกัน  มีพระดื้อ 
พระไมเห็นดวย  ขัดแยง  ขัดขวางในการกระทําของหลวงตาก็ชุดหนึง่  อันนั้นเราก็ถอืวา 
มันเปนสิทธิสวนตน 

สิทธิเราไมกาวกายใครนะ  สิทธิของใครสิทธิของมนั  เพราะสิทธิของเขา  เขามี 
มุมมองอยางไร  เขาจะมคีวามเห็นอยางไร  นัน้เปนสทิธิของเขา  แต!  แตเราก็เปนลูกศิษย 
เราก็อยูกับหลวงตามาเหมือนกนั  เราก็สะเทือนใจ  เราเห็นเราก็สะเทือนใจวาหลวงตานี่ 
ทานรัก  ทานรักนะรกัหมา  แตหมามันมคีุณคาไมเทากับคน  ทานก็รักคนดวย  ทานก็ดูแล 
คน ดูแลลูกศิษยของทาน ใครจะดือ้ ใครจะดึงอยางไร ทานก็พยายามจะสอน พยายามจะ 
เทศน 

เวลาเขามาถามวา “หลวงตาวาอยางไร?” 

แลวทานกบ็อกวา “ยังไมรูอกีหรือ! ยังไมรูอีกหรอื!” 

นี้อันหนึ่งนะ  ฉะนั้นสิง่ที่เวลาเขาทํากนั  เขาทํากันรนุแรงมาก  เวลาเรือ่งกรณีชวย 
ชาติอยางหนึ่ง  แตเวลามากรณีของ  พรบ.สงฆ  นีม้นัมีผลกระทบ  เพราะมนักระเทอืนไป 
กระทั่งสงัคม  พอกระเทือนกระทั่งสงัคมนะ  เขามชุีดของเขานี่แหละไปประชุมกนัที่ผา 
แดง จะเปนผูทําการแทนหลวงตา ๒ ชุด ๓ ชุดนะ ๒ คราว คราวหนึ่งก็จะไปประชุมสงฆ 
เพื่อทําการแทนหลวงตา แลวมันทําไมไดเพราะพระที่ไมเหน็ดวยก็โตแยง พอประชุมกัน 
ก็โตแยง นี่ไง ดูสิพูดถึงถามีลับลมคมใน ความเหน็ของเขามันขัดแยง 

หมามันซือ่สัตยนะ  หมามันกตัญูนะ  หมามนัทําใหทานมีความสุข  แตไอคนนี่ 
พูดถึงเรื่อง  พรบ.สงฆ  เวลาออกมา  เห็นไหม  ทานพูดที่สวนแสงธรรมวา  “ใหมันเอามีด 
แทงอยูขางหลังนี่ ๗ ป” ใหมันแทงอยูอยางนั้นละ



หมาของหลวงตา ๙ 

ถึงมนัจะแทงอยูขนาดไหน  พอแมนะ  ดูสิเราเลี้ยงลกูอุมลูกมา พอแมนะลูกมันจะ 
เอามือตบหนาแมมัน  ลูกมันจะทําอะไรนะ  พอแมไมเคยถือสาลกูเลย  เด็กนอยเราอุมมา 
มันเลนของมัน  มันเอามอืตบหนาแมมัน  มันทําอะไรแมมนั  แมมันเคยโกรธลูกไหม 
หลวงตาทานไมเคยโกรธใคร  ทานไมเคยคิดเลยเพราะทานสะอาดบริสทุธิ์จริงๆ  ทาน 
สะอาดบริสุทธิ์มาก  ฉะนั้นเวลาทานบอกวา  “แทงอยูขางหลังอยู  ๗  ป”  สุดทายทานพูด 
เลย 

เห็นไหม เขาบอกวา “ญาณของทานเสื่อม” 

นี่มนัยิ่งกวาหมา..!  หมามันยังมคีวามกตัญูของมนั  แตนี่มันไมมีความกตัญู 
ของมันใชไหม 

ฉะนั้นเวลาเราแจกหนงัสือไป หนังสอืของเรานะ “ธงธรรม” กบั “กเิลสตบตา” ก็ 
ตรงนี้ไง 

“ธงธรรม” หมายถงึวา เราพูดของเราเองวาหลวงตาทานเปนแมทัพ เวลาทานออก 
ศึก ธงของทาน ดูสิศึกโบราณเขาจะดูธง  เวลาแมทพัโบกธงทางไหน กองทัพกจ็ะตองทํา 
ตามนั้น ทําตามขุนศึก แตไอนี่หลวงตาโบกธงจนธงจะหลุดจากมือแลว มันยงัดื้อดาน มัน 
ยังตอตาน 

“ธงธรรม” ที่เราแจกนี้เราเตือนไง เราเตอืนไอพวกขยุไผที่มันทําลายกอไผนั้น ไอ 
นี่ลูกศิษยหลวงตาแลวพยายามทําลายกัน นัน่ละเราเตือนพวกนัน้ เราเตอืนพวกนั้นใหรูวา 
คนรูทนัพวกมงึมนีะ แตทีนี้พวกโยมไมเขาใจ พวกโยมคิดวา พระที่หลวงตาชม หลวงตา 
วาดี แลวก็วาดีไปหมดเลย แลวมนัดีอะไร ดีแทงขางหลังไง ดีญาณเสื่อมไง ดีทําลายไง! 

อันนีม้ันเปนเรือ่งองคกรภายในนะ  องคกรภายในทีว่าเราทํางานกนัมาสําเรจ็  ถา 
องคกรมนัคาดเคลือ่น  องคกรมนัแตกแยก  มนัก็จะทํางานไปไมสําเร็จ  แตหลวงตาทาน 
เปนนักบริหาร ทานยอดเยี่ยมมาก ทานทําใหมันเคลือ่นไปได 

ไอกรณอียางนี้  กรณีทีเ่ราไปแจก  ไมใชเพราะวาเราอยากใหใครรูจัก  แตเราแจก 
ไปเพราะวามันมีคนทําผิด  มันมีคนทําดวยการซอนเรน  ลบัลมคมใน  แลวเราพยายาม 
เตือน!



หมาของหลวงตา ๑๐ 

เราเตือนไปๆ เพื่อองคกรของพวกเราจะไดเขมแข็ง ตอนออกมาเรื่อง พรบ.สงฆ ก็ 
ทําเพื่อศาสนาทั้งนั้น  หลวงตาทานไมเคยทําอะไรเพือ่ตัวทานเลย  ทานทําเพือ่สังคม  แลว 
สังคมมันโตแยง มนัขัดแยง แลวในองคกรของเรา ฉะนั้นทีว่าเราไปแจกหนงัสือนี่  เราหา 
วาเขามีลับลมคมใน  แลวพระสงบแจกทําไม?  เพราะเขาดาเราเยอะมาก  กมหนาแลวก็ 
กลืนเลือด ไมเคยพูดเลย แตวันนี้เขาบอกวาอยากฟงชัดๆ 

นี่ไงหมามันยังดีกวาคน!  เราถึงบอกวาถาเขาแจกหนังสือของเขา  เราก็จะแจก 
หนังสือประวัติหมา เราจะพิมพหนังสอืตั้งแตไอปุยมาเลย เราจะพมิพหนังสือหมา ฉะนั้น 
พูดถึงสิ่งที่ทํามานีม้ันมีของมนัใชไหม  แลวเรามาแจกอีกเลมหนึง่  ตอนทายเรามาแจก 
เรื่อง “จิตสงออก” ก็เพื่อศาสนาอีกนั่นแหละ เพราะวาจิตสงออกมันมีการโตแยงกันวาจิต 
มันสงออกไมได  นี่พูดนอกเรื่อง  เราก็ไปแจก  แลวเขาก็บอกวา  เราก็แจกแลวทําไมเขาถงึ 
แจกไมได  พระมาพูดกับเราวา  “หงบ!  มึงแจกหนังสือนี่คนอืน่เขาดาเยอะนะ  แลวถามึง 
แจกเขาก็จะแจก” 

ไอที่เราทํานี่นะ  ถาเราทําผิด  เราทําไมดี  หลวงตาก็นั่งอยูนัน่  ทําไมไมมีใครไป 
ฟองหลวงตา  เรือ่งของเรานี่มคีนเอาไปฟองหลวงตาเยอะมาก  แตพอเปนช่ือเรานะทานก็ 
ทําเฉยซะ ทานทําเฉยซะเพราะอะไร  เพราะคนทํางานเปนมนัมีใชไหม  แลวคนทํางานไม 
เปนมันกม็ีใชไหม ถาไปบอกวาไอคนทํางานเปนมนัเกงนะ ไอคนทํางานไมเปนมนัจะวิ่ง 
เขา มันจะทําบางไง 

คนทํางานเปนหรือไมเปนนี้หลวงตาทานรูนะ ถาคนทํางานเปน มันทําแลวมนัทํา 
เพื่อสังคม  ทําเพื่อสาธารณะ  ทําเพื่อประโยชน  ทําแลวก็แลวกนั  ไมเคยเอามาพูด  แตไอ 
คนทํางานไมเปนนีม้นัจะประชาสัมพันธตัวมัน  มันพยายามจะทําแตเพือ่ตัวมัน  มนั 
อยากจะใหคนรูจักมนั อยางเชนที่หลวงตาวา “ใหคนหันหนามามองมนัซักนิดหนึ่ง มันก็ 
ยังดี” คืออยากใหเขารูจัก  อยากดัง อยากใหญ อยากไปทั้งนั้น แตการกระทําของเรานีเ่รา 
ทําเพื่อความมัน่คงของหมูคณะ ทําเพือ่ใหงานนี้มนัผานไปได 

งานนีน่ะเวลามมีุมมองแตกแยกกนัแลวการกระทํามนัก็จะแตกแยกกันหมดเลย 
เราก็พยายามนะ  พยายามทําดวยใตดินนะ  เราทํามาตลอด  เขาอยากฟงชัดๆ  วันนี้เราเลย 
พูดออกมา ไมอยางนั้นเราไมพูด  เพราะอะไร พอพดูออกไปแลว  เพราะเราทําแลว  ใครๆ



หมาของหลวงตา ๑๑ 

ก็จะบอกวาตัวเองเกงใชไหม  ตัวเองทําก็วาตัวเองถูกใชไหม  ใครจะวาตัวเองผิด  ทุกคนก็ 
วาตัวเองถูกทั้งนั้น  แตสมองมนัมีหรอืเปลา  ไอที่วามันถกูๆ  นี่มนัมีสมองไหม  ถามนัมี 
สมองมันจะคิดเปน  มนัทําเพือ่ใคร  แตนี้พอเราทํา  เราแจกของเราออกไป  นี่พูดถงึเรื่อง 
ของลบัลมคมใน 

“…แลวหลวงตาทานพูดถึงพระองคนี้ แลวพระองคนี้จะผิดพลาดไปไหม?” 

ผิดพลาดไปไหมก็ดพูฤติกรรมสิ  พฤติกรรมนะ  ถาพูดถึงเปนความจริง  หลวงตา 
นะ เวลาหลวงปูมั่นทานเสียไป หลวงตาทานเก็บเนือ้เก็บตวัของทาน หลวงตาทานพูดเอง 
บอกวาพระเขาพูดเขาติ เขาก็ไมเชิงตินะ แบบพูดถึงวา 

“เมื่อกอนนี้ตอนหลวงปูมัน่อยู  จะเห็นหลวงตาเปนผูอุปฏฐากตลอด  พอหลวงปู 
มั่นเสยีไปแลว ทําไมไมเหน็หลวงตาเลย” 

นี่เขาพูดกนัวาทําไมไมเห็นหลวงตาเลย  หลวงตาบอกวาเวลาหลวงปูมั่นเสียแลว 
ทานก็ขึ้นไปบนภูพาน  ขึน้ไปบนภูพานไปเอาตัวทานใหรอดใหได  นี่ไงตอนหลวงปูมั่น 
ทานมีชีวิตอยู  ทานดูแลอยางเต็มทีเ่ลย  พอหลวงปูมัน่เสียไปแลว  พระบอกวาทําไมหลวง 
ตานี่  ตอนหลวงปูมั่นอยูเหน็คลอเคลียๆ  กนัอยูตลอดเวลา  แตพอหลวงปูมั่นตายไปแลว 
ทําไมหลวงตาไมเหน็มาดูแลเลย 

เรื่องนีม้ันเปนเรื่องของโลก  เห็นไหม  แตทานก็ดูแลของทาน  ฉะนั้นเวลาหลวงปู 
มั่นทานเสียไปแลว  หลวงตาทานไมเคยแสดงตัวเลย  แตทานอยูใตดนิคอยเตือนหมูคณะ 
อยู  จนหมูคณะบอกวาหลวงตาชอบจับผิดคนอืน่  นี่ทานพูดกับเราเอง  ทานบอกวา 
“เมื่อกอนใครๆ  ก็หาวาผมจับผิดเขา  แตความจริงมนัไมใช  เพราะเขาทําผิดแตเขาไมรูตวั 
ก็พยายามจะบอกเขา” 

บอกเขาเพราะวาทานรักขอวัตรปฏิบัติ  ทานรักในปฏิปทาของหลวงปูมัน่  ก็ 
อยากจะใหพระอยูในหลักในเกณฑนี้  พอใครทําอะไรเกนินัน้ทานกจ็ะไปเตือน  แตคนที่ 
มันสะดวกสบายมันกไ็มพอใจ  ทานไมเคยแสดงตวัเลย  ทานไมเคยออกมาวุนวายกบัโลก 
เลย จนถึงเวลาที่ทานออกมาชวยชาติ ทานถึงจะออกมา



หมาของหลวงตา ๑๒ 

นี่ไงจะบอกวาทานไมเหน็แสดงตัวเลย  ทานไมเหน็ตองโฆษณาเลย  เวลาทาน 
เขียนหนังสอืประวัติหลวงปูมั่น  หนังสอืของหลวงตาไมมีแผนที่ไปวัดปาบานตาด 
หนังสือหลวงตาไมมรีูปหลวงตา  หนังสือหลวงตาไมมอีะไรที่โฆษณาถึงตัวหลวงตาเอง 
เลย หนงัสือหลวงตาเปนธรรมะลวนๆ เปนธรรมะ เปนน้ําอมฤต อมตะธรรมกับสงัคม 

หนังสือหลวงตาไมเคยบอกวาหลวงตาดีอยางไร หลวงตายอดอยางไร  เวลาหลวง 
ตาทานเขียนประวัติหลวงปูมัน่นะ  “สิ่งใดถามนัพลาดพลั้งดวยความโงเขลาของผูเขียน 
ผูเขียนก็ขออภยั สิ่งใดที่มนัเขียนออกมาแลวกระทบกระเทอืนกับใคร ผูเขียนก็ขออภัย” 

ดูความเปนธรรมสิ  ทานเปนธรรมของทาน  มันไมใชมายกยอปอปนกนัอยางนี้ 
แลวยกยอปอปนกันดวยการไมกลาแสดงตัว  ยอยกปอปนกันโดยการประชาสัมพันธ  ยก 
ยอปอปนกันโดยการจัดตัง้ ยกยอปอปนกนัโดยสังคม โดยมวลชนของตวัที่จัดตัง้ขึ้น 

ทําไมไมพูดออกมาวาธรรมะมีอะไรบาง  ทําไมไมพูดออกมา  ทําไมไมมีธรรมะ 
เพื่อสังคมบางเลย ทําไมไมบอกวาทุกขมนัทําอยางไร 

ทําไมไมบอกวาสังคมที่เขามปีญหากัน  เวลางานศพหลวงตามนัมปีญหากัน  มัน 
ควรจะสมานสามัคคีกันอยางไร  มันควรทําอยางไรใหมันสําเรจ็  มันควรจะทําใหมนัเปน 
คุณงามความดี มนัควรจะใหอภัยตอกัน ในเมื่องานของหลวงตาก็สําเรจ็ไปแลว พระธาตุ 
ของหลวงตาก็เอามาแจกกนัแลว  ยงัจะมาทะเลาะเบาะแวงอะไรกนัอยู  ยงัจะมาขัดแขงขัด 
ขาอะไรกนั

มันควรจะจบแลว  มันควรจะสิน้สุดกนัแลว  หลวงตาทานเจ็บช้ํามากับพวกมงึ 
พอแรงแลว!  หมาของทานยังทําใหทานมีความสุขมากกวา  หมาของทานยังทําใหทานยิ้ม 
แยมแจมใส  เวลาทานไปดูคลอง  หมามนัยังตามไปเลนใหทานดู  หมามนัพยายามแสดง 
กิริยาใหหลวงตามีความสุข  กิริยาอนัไหนถาหลวงตามีความสุข  มันจะแสดงของมันให 
หลวงตาไดยิม้  ใหหลวงตาไดมีความสุข แลวพวกมงึทําอะไรกัน แยงกนัยิง่กวาหมา! กัด 
กันยิ่งกวาหมา! ชวงชิงประโยชนอะไรกัน 

นี่อยากฟงชัดๆ  ลับลมคมในยังมีกวานีอ้ีกเยอะนะ  ยังมกีวานีอ้ีก  อยาใหสาว 
สาวไสใหกากิน  เพราะวาเราหวง  หลวงตาครูบาอาจารยทานหวงเรื่องศาสนา  ทานหวง



หมาของหลวงตา ๑๓ 

มาก  ทานบอกวาพระรุนลูกรุนหลานควรจะปฏิบัติ  ควรจะมีหลกัมเีกณฑ  เพื่อใหศาสนา 
มั่นคง  ศาสนาเราจะมั่นคงตอเมื่อพระเรามีคุณธรรมในหัวใจ  ศาสนาไมใชมั่นคงเพราะวา 
องคไหนดีหรือองคไหนไมดีหรอก 

องคไหนดีก็สาธุ  ความดีก็คือความดี  ความดีมนัจะเปนความช่ัวไปไดอยางใด 
ความช่ัวมนัจะเปนความดไีปไดอยางใด  ในเมือ่ความช่ัวในหัวใจมนัหมักหมมดวยกิเลส 
ดวยอาสวะ  ดวยตัณหาความทะยานอยาก  มนัจะทําความดีไดอยางใด  ในเมื่อหวัใจมนัมี 
แตความช่ัว  มันมีแตความหมักหมมดวยอวิชชา  ดวยความมักมากอยากใหญ  แลวมันจะ 
ทําคุณงามความดมีาไดอยางไร 

จะไปทําคุณงามความดี  จะไปเขียนหนังสอืถงึประวัติของครูบาอาจารย  ก็เขยีน 
ประวัติดวยเรื่องของตวัทัง้นัน้เลย  มันไมเห็นเปนเรือ่งของครบูาอาจารย  ที่ไปเชิดชูครูบา 
อาจารย  ไมเหน็เปนเรื่องธรรมะอะไรเลย  แตถาจะพดูถึงความช่ัวอยางเดียวไปเผยแผ  คน 
มันกไ็มสนใจใชไหม มันก็ตองมีมานบัง มีฉากบงัใชไหม 

ฉะนั้นขออภัย!  ขออภัยครบูาอาจารยทีเ่ปนธรรม  กระผมพระสงบ  ขออภัยครูบา 
อาจารยที่เปนธรรมในหนังสอืเลมนั้นดวย  หนงัสือเลมนัน้ครบูาอาจารยทีเ่ปนธรรมมี  แต 
ครูบาอาจารยทีเ่ปนธรรมนี้ ถาเขาไมเอาไปเชิดชู ไมเอาไปบงัไว หนงัสือเขาก็จะไมมีใคร 
มอง หนงัสือเขาจะมคีนมอง ก็ตองเอาสิ่งที่เปนคุณงามความดี สิ่งที่เปนความเปนจริง มา 
เปนฉากบงัไวดวย 

ฉะนั้นฉากที่บงัไวดวยครูบาอาจารยที่เปนจริง  กระผมขออภัย  ธรรมคือธรรม  ขอ 
อภัยสิ่งทีเ่ปนธรรม แตสิ่งทีเ่ปนกิเลสไมขออภัย! 

ถาสิ่งใดเปนธรรม  มนัจะเปนธรรม  สิ่งใดถาไมเปนธรรม  ถาออกมานะ  ตอน 
หลวงตาทานมีชีวิตอยูเราเหน็ทั้งนั้นละ  แตเราไมอยากใหกระเทอืนทาน  เวลาทานมาหา 
เราทานก็พูดกับเราเองวา  “ของจรงิกับของปลอมมนัอยูดวยกันเอยหงบ”  ของจริงกบัของ 
ปลอมมนัอยูดวยกนั มนัจะไปหาของจริงทั้งหมดไดที่ไหน 

อยางเชนในครอบครัวของเรา  ลูกเรากม็ีดีมเีลวปนกัน  จะใหลูกเราดีหมดทุกคน 
มันหายากนะ  นี่ลูกของเราในสายเลือดนะ  แตพระทีบ่วชมามนัตางพอตางแม  มนัตางชน
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ช้ัน ตางสถานะ ตางการศึกษา ตางบุญตางกรรมที่ไดสรางมา แลวจะใหมันดีทัง้หมด มนั 
จะเอามาที่ไหน  แตเรากจ็ะพยายามทําคุณงามความดีกัน  เราก็พยายามเพือ่จะใหศาสนา 
มันมั่นคง 

ฉะนั้นทานบอกวา  “ของจริงกบัของปลอมมันอยูดวยกัน”  อยางเชนเวลาทานพูด 
เห็นไหม ทานพูดบอกวา “เพชรน้ําหนึง่! เพชรน้ําหนึ่ง!” แลวพวกเราก็พยายามจะเอาภาพ 
ใส ทานทนไมไหว ทานพูดมานีเ่ราสะเทอืนมากนะ 

“ตอนนีม้ีเพชรน้ําสองแลวนะ แลวตอไปก็จะมีน้ําสาม น้ําสี่  แลวมันจะมีขีม้าดวย 
ไง!” 

ทานบอกวาเพชรน้ําหนึ่ง เพชรน้ําหนึ่งมันก็อยูที่ทานพูดสิ ทําไมเดี๋ยวก็เอารูปภาพ 
ยัดเขาไปๆ  จนทานพูดออกมานะ  คํานี้ความเปนจรงิถาไมหนักหนาสาหัสสากรรจ  ทาน 
คงไมพูดออกมาหรอกวาเดีย๋วนี้มนัมเีพชรน้ําสองแลว  เพราะมนัคงหนัก  เพราะทานเกบ็ 
ของทานไวทานไมพูดนะ  “เดี๋ยวนีม้ีเพชรน้ําสองแลวนะ  ตอไปก็จะมีน้ําสาม  น้ําสี่  แลว 
มันจะมนี้ําซาวขาว” นี่เพราะอะไรละ เพราะดวยตวัเองนีท่ําอะไรกัน 

มันจะใหดีไปหมดมนัเปนไปไมได  ฉะนั้นมันดีหมดไปไมไดนี่เราก็เขาใจ  แตนี้ 
เพียงแตวาเราพูดไปมันก็สะเทอืนใชไหม ทานจะบอกเลยวา “ขี้นี่อยาไปเขีย่มนันะ ยิง่เขีย่ 
ยิ่งเหม็น” ฉะนัน้คนไมรูวาขี้ ดูสิสุนัขมันกินขี้ แตมนักตัญูกตเวทีนะ คนเรานี่กินอาหาร 
สุดยอดเลย แตจิตใจมนัแยมาก 

ฉะนั้นสิ่งที่เปนขี้  ยิง่เขีย่ยิ่งเหมน็  ทานก็เลยทําไมรูไมช้ี  แตจริงๆ  ทานรู!  ทานรู! 
ทานรูทุกเรือ่ง  แตประสาเราวา  ลูกศิษยมันเหมอืนกับทารก  พูดไปนีท่ารกมนัรบัไมได 
แลวทารกมันกโ็วยวายวาพอไมรักมัน  หลวงตาไมรักมนั  ทําไมหลวงตาไปรักคนอืน่ 
ทําไมหลวงตาไมรกัมนั  แลวมนัก็โวยวาย  พอโวยวายปบ  มนัก็ตองพยายามหา 
ผลประโยชนใชไหมวาหลวงตาชมอยางนัน้ หลวงตาชมอยางนี้ 

หลวงตาชมก็สาธุ!  หมาทานก็ชม  หมาทานนี่ทานรกัดวย  ทานยังพูดบอยๆ  เลย 
แลวทานชมเราแลว  เราจะดีกวาหมาหรอืเลวกวาหมาละ  ถาเราจะดีกวาหมา  เราก็แขงกนั
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ทําความดีสิ  งานของทานเราก็ชวยกนัทํา อะไรเรากท็ําใหมันดี สิ่งใดทีม่ันถูกตองเรากท็ํา 
ใหมันถกูตอง นี่ไงมันก็สมกบัความเปนมนุษย 

หมามันวิ่งนะ  ตอนทานเจ็บแลวทานไปที่คลอง  โอโฮ..  หมามันวิ่งรอบรถเลยนะ 
โอโฮ..  มนัพยายามแสดงทาใหหลวงตาดีใจที่สุดนะ  หมามนัยงัพยายามทําใหทานมี 
ความสุข แลวเราเปนคนนะ เปนพระ เปนลกูศิษยทาน แลวเราวาเราเคารพรักทาน แลวมึง 
ทําอะไรกนั? 

อันนีพู้ดถึงวามีลบัลมคมในไหม....มีเด็ดขาด!  แลวพอพูดถงึเขาแลว  วาเขาแจก 
หนังสือนี่ มันแจกในงานเขาไดอยางไร แลวเราไปแจกในงานอยางไร? เราไปแจกทําไม? 

เราไปแจกนี่มนัมเีหตุ  มันมีความจําเปนตองทํา  แลวถามีความจําเปนตองทํา  เวลา 
เราไปแจกแลวนีเ่ขารู ใครอานเขาก็รู คนที่ทําอยูมนัรู แตคนขางนอกมันไมรู ทีนี้คนทีม่ัน 
ทําอยูนี่  มนัอานมนัรูนะ  พอมันรูขึ้นมา  แลวสิ่งที่ใน  พรบ.สงฆ  เวลาออกไปเพื่อจะชวย 
ปกปองศาสนา  เขาบอกวา “ทําไมได อยาทํา”  พยายามแบงแยกใหพวกเราเปนสองฝก 
สองฝาย ไมใหคนไปชวยงานหลวงตา เขาวานะ “ถาใครไปเดนิขบวนคนนั้นจะตกนรก” 

เขามาหาเรานะ  เราบอกวา  ถามึงจะตกนรกนะ  มงึจะอยูบนหัวกนูี่แหละ  กจูะอยู 
ใตนรกแบกพวกมึงไว  เขาก็เลยออกมาชวยกันทํางาน  เราพูดอยางนัน้จริงๆ  เราพูดบน 
ศาลานี่แหละ  ถาใครจะตกนรกนะมงึจะอยูบนหัวก ู กูจะอยูใตนรกแบกพวกมึงไว  เรา 
ปกปองศาสนา เราจะตกนรกไดอยางไร เราปกปองธรรมวินัย 

หลวงตาทานบอกอาวุโส  ภันเต  ตามธรรมตามวนิัย  พระพุทธเจาบัญญัติมา 
๒,๐๐๐  กวาป  แลวเขาจะไปเขยีน  พรบ.สงฆดวยการบิดเบอืนไปทุกอยางเลย  แลวเรามา 
ปกปองธรรมวินยั  แลวเขาก็มาบอกวาเราจะตกนรก  ไอคนที่ตูพุทธพจน  ไอคนที่แกไข 
คนที่ทําใหฉิบหายนัน่นะมนัจะไปสวรรค  ไอคนทําดีมันจะเปนความช่ัว  ไอคนช่ัวมันจะ 
เปนความดี เห็นไหม นัน่ละที่เราออกมาพูด เราออกมาทํา เราออกมาทําเพื่ออะไร 

นั่นสิ่งที่เรากท็ําเหมอืนกนั แตทําเพราะมนัคือความจําเปน  เราทําดวยความจําเปน 
ที่ตองทํา!  ถาเราไมทํา  องคกรของเรามนัก็จะไมเขมแข็ง  พอไมเขมแข็งแลวมนัก็จะไป 
ตอเนือ่ง จะไปทํางานเพื่อประโยชนกับศาสนา มนักอ็อนแอ มันจะทําอยางไรละ
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หลวงตาทานกน็ั่งเปนประธานอยู  ลูกๆ  ของทานฝายหนึ่งกท็ิ่มขางหลัง  แทงขาง 
หลัง มาบอกวา “ญาณเสื่อม” ทําลายทุกอยางเลย แลวองคกรมันกอ็อนแอไปทุกวันๆ แลว 
ทําอยางไร มงึไมเห็นใจกูบางเลยเหรอที่กูไปแจก มงึวากูอยากดังอยางเดียว มึงทําลายกัน 
ทั้งนัน้  แลวพอเราไปทํากว็ากูอยากดงั  แลวเวลาพวกมึงอยากดัง  นี่ออกมาแจกกนัแบบวา 
ดิบๆ เลย ไมมีธุระอะไรเลย มาแจกทําไม 

แตของกูไปแจกนี่  กูแจกเพื่อประโยชน  เพื่อองคกร  เพื่อใหมีการขบัเคลือ่นไป 
แลวเตือนมนัดวย  “กิเลสตบตามงึ”  กิเลสตบตานั่นละ  เราใสเขาเลยวามึงคิดวามงึมี 
คุณธรรมๆ กิเลสมันตบตา! กิเลสมันหลอกมึง มึงอยาคิดวามึงมี  แลวมึงตอบกมูาสิ  กูเอา 
หนังสือไปแจกใหมึงอานแลวมึงตอบกมูา 

เขาอยากฟงชัดๆ  นะ  เราเองเราก็พูดวาหมาของหลวงตา  แมแตสัตวมันยังมีความ 
กตัญู พวกมึงวามีคุณธรรม แตอกตัญู คนอกตัญูนี่เรื่องธรรมะอยามาคยุกับกนูะ เรา 
เคารพหลวงปูลีมาก  หลวงปูลีนี่หลวงตาไมตองพูดหรอก  ทานทําตามหมดเลย  หลวงตา 
ไมตองพูดถึงเลยหลวงปูลนีี่ทานเรียบ คนมคีุณธรรมจะเปนแบบนี้ 

ธรรมะที่เราไดมา  ถาอาจารยไมสอน  เราจะไดมาไดอยางไร  เราปฏิบัติเกือบเปน 
เกือบตาย  มันก็พาใหเราหลงลูหลงทางไปตลอด  แลวมีครูบาอาจารยจับหัวเราทิ่มเขาไปสู 
ธรรมะ จนกวาเราจะเขาถึงธรรมได มันมีคุณขนาดไหน คุณอันนี้ไมมีทีส่ิ้นสุด 

แมแตพอแมเราก็รักนะ แตเราไมเคยรักพอแมเทาอาจารยเราเลย พอแมเราก็รกั แต 
เราก็รักอาจารยเราเหมอืนกัน เพราะอาจารยเรานะกพ็อแมครอูาจารยเหมือนกนั 

ฉะนั้นถามีคุณธรรมมันจะตองดีกวาหมา  หมานี่มนัไมเนรคุณ  หมานี้มนัมีความ 
กตัญู  มันรักเจาของมาก  แตหลวงตาบอกวา  “แทงทานอยู  ๗  ป”  เขาบอกวา  “ญาณ 
เสื่อม” ทุกอยางเสือ่มหมด  ผูเฒาผูแกไมตองไปฟง มาฟงพระหนุมๆ  แลวก็จะพากนัออก 
นอกลูนอกทาง  แตทานก็ยืนของทานมาดวยการไมประจารลูกศิษยเลย  ไมทําลายให 
เสียหายเลย เราถึงเคารพทานนะ เรารูวาทานรูสกึ 

เราเปนพอเปนแมนะ  แลวลูกทํากับเราอยางนี้เราจะรูสึกไหม…ตองรูสึก  แตทาน 
ไมแอะซักคําเดียวเลยนะ แลวเรามาพูดแทน  เราแอะแทน  เขาก็หาวาเรานี่แยมากๆ เขาหา
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วา!  เขาหาวา!  ใครจะหาวาอยางไร  วันนี้พูดออกมาแคนี้  แลวถายงัมีตอไป  ยงัจะตองเจอ 
กันนะ แตเดมิหลวงตาอยู  เราจะไมพูดอะไรเทาไรเลย  เราพูดนี่เราพูดอยูในกรอบที่หลวง 
ตารับรู แตตอนนี้หลวงตาทานไมอยูแลว หลวงตา หลวงปูเจีย๊ะ ทานไปแลว เราเคารพ ๒ 
องคนี้ เพราะ ๒ องคนี้ปนเรามา 

ฉะนั้นตอไปนีใ้ครจริงบอกมา!  ใครจริงบอกมา!  ไมมีครูบาอาจารยมายับยั้งแลว 
นะ อยาแหลมออกมานะ ออกมานี่เอาทั้งนัน้ เอวัง 
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