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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

ไปไดทั้งนั้นหัวใจดวงนี้ 
 ทองคําได ๑ กิโลกับ ๕๒ บาท ๒๘ สตางคที่ในงานตั้งแตวันที่ ๒ มาถึงเชาวันที่ 
๔ ทองคําเราประเภทน้ําไหลซึมได ๑๙๐ กิโลแลว ถาไมพูดนี่ก็ไมมีเลย ก็จะมีเฉพาะที่
มอบเขาคลังหลวงแลว ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลคร่ึง ก็ไดเทานั้นแลวขาดไปเลย อันนี้พอได
ประเภทน้ําไหลซึมคอยไหลซึมเขามานี้ก็ได ๑๙๐ กิโล แลวไมใชเลนนะ ตอไปกจ็ะ 
๒๐๐ 

เราไดพยายามที่สุดแลวที่ไดชวยพี่นองคราวนี้ เปนการชวยอยางจริงอยางจัง 
เต็มไปดวยความเมตตา เราชวยจริงๆ สละทุกส่ิงทุกอยาง ชวยพี่นองชาวไทยเรา ทาน
ทั้งหลายใหดู ศาสนานําพี่นองทัง้หลายกับทางบานเมืองเขานําตางกันอยางไรบาง เราไม
คุยไมแขง เอาหลักความจริงมาพูด สมบัติเงินทองขาวของที่ไดนําพี่นองทั้งหลายเขาสู
สวนรวมนี้ ไมไดหลุดไดลอยไปไหนแมบาทหนึ่ง ฟงซินะ เราทําดวยความบริสุทธิ์ พูด
ใหเต็มยศ คือใจนี้บริสุทธิ์เต็มสวนแลว อะไรจะมาเปนมลทินตอใจไมไดนะ สมมุตวิา
เราจะทําอันนี้อยางน้ีนะ จิตเปนจิตที่บริสุทธิ์ คิดออกไปตองเปนความบริสุทธิ์รอบตัวๆ 
ไมมีส่ิงแปลงปลอมเขามาแฝงเลย 

จตุปจจัยทั้งหลายที่ไดมานี้ เราเปนคนสั่งการเองจึงบริสุทธิ์ตลอดมา บาทหนึ่ง
ไมปรากฏในหัวใจเราวาเปนมลทินมาแปดเปอนจิตที่บริสุทธิ์นี้ เราพูดใหทานทั้งหลาย
ฟงอยางชดัเจน ออกมากออกนอยเปนความบริสุทธิ์ทั้งน้ันจากใจที่บริสุทธิ์และครอบ
ดวยเมตตา จึงไมมทีี่ร่ัวไหลแตกซึม เราเปนที่ภูมิใจ ชวยโลกนี้ชวยจริงๆ จังๆ มีเทาไร
ทุมลงหมดๆ สําหรับที่เขาถวายเฉพาะหลวงตานี้ไมตองพดูแหละ ไมเคยสนใจนะ ไดมา
เทาไรทุมลงชวยโลกทั้งนั้นๆ เลย เราตะเกียกตะกายจะเปนจะตายทุกวันนี้เราไปหา
อะไร เราเองเราพอทุกอยางแลวเราไมหาอะไร พูดจริงๆ เราพอ เพราะฉะนั้นจึงขอใหพี่
นองทั้งหลายบําเพ็ญธรรมเขาสูใจเถอะ จะถงึความพอเปนระยะๆ ไป 

ถาเร่ืองของกิเลส ความโลภไดไมพอๆ อันนี้แลวเปนไฟเผาโลกนะ มันหลอกไป
ไดเทานี้หลอกเทานี้ๆ คืบคลานกับมันทุกวันตกเหวตูมเลย นี่ละกิเลสหลอกโลก ได
เทาไรไมพอๆ บืนไปๆ เดี๋ยวตกตาย จม ถาธรรมแลวพอเปนระยะๆ ผิดกัน ศีลเต็มตัว
พอ นั่น ไปหาศีลที่ไหนมาเพิ่มอีกไมหา พอ ศลี  อยางพระทานบวชมาศีล ๒๒๗ ศีล
สมบูรณแลวทานไมตองหามาเพิ่มอีก เรียกวาพอ ทีนี้บําเพ็ญทางดานธรรมะ พวกสมถ
ธรรม วิปสสนาธรรม ความสงบใจ ความรูแจงเห็นจริงภายในใจๆ เปนระยะๆ ถึงขัน้
สมาธิเต็มภูมิพอ นั่น พอๆ เปนลําดับลําดา หมุนถึงขั้นปญญาที่จะเลิกโลกธาตุนี้ออก
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จากหัวใจ ฟาดเสียเหมือนฟาดินถลมปญญาหมุนตัวฆากิเลส เวลากิเลสขาดสะบั้นลงไป
จากใจแลวพอ นั่นเห็นไหมละ นี่พอในขั้นสุดยอดของธรรมเปนชั้นๆ ขึ้นไป ธรรมพอ 
กิเลสไมพอ 

อยาพากันบืนตายนักนะ นี่ธรรมเตือนใหทานทั้งหลายจํา ทุกคนทั่วประเทศไทย
เราเปนลูกชาวพุทธ ความโลภอยาใหมันเหยียบหัวธรรม เทากับเหยียบหัวเรานะ ความ
โลภไดเทาไรไมพอๆ มันหลอกเรื่อยๆ พอขึ้นสูงๆ เต็มที่แลวตูมเดียวหมดเลยไมมี
อะไรเหลือ นี่คนลืมตัวที่จมไปเพราะความโลภไมพอ ไดเทานี้ไมพอๆ บืนไปๆ พอ
เต็มที่แลวตูมเลย จม เพราะฉะนั้นจึงใหไดอยูในความพอดบีาง ใหมธีรรมแทรก ถาไม
มีธรรมแทรกจะไมพอด ี ไมวาอะไรถากิเลสพากาวเดินแลวไมพอดีทั้งน้ัน ไมพอดีคอื
อะไร มีแตบนืเรื่อยๆ สุดทายตก จม 

สวนธรรมมีแทรกแลว ถึงจะอยากไดก็ไมเอา เพราะความอยากไดนี้จะเปนเหยื่อ
ลอใหลมจม เอาธรรมสะกัดเอาไวใหอยูพอก็สงบเย็น นั่น ธรรมเปนเคร่ืองสะกดัลัดกั้น
ใหอยูในความพอดีๆ นี่ละเรื่องศาสนาเรื่องธรรมพอนะ ทานบอกวาพอ พอเปนระยะๆ 
ดังที่ไดพูดตะกี้นี้ วาศีลเทานั้นก็พอ เอา ใครรักษาศีล ๕ ใหพออยูในศีล ๕ ศีล ๘ ศีล 
๑๐ ใหพออยูในระยะนี้ ไมไปหาทีไ่หนอีกแหละ ๒๒๗ เต็มภูมิ ไมไปหาที่ไหนอีก 
เรียกวาศีลพอ พอในศีล พอในธรรมก็ธรรมเปนขั้นๆ ตั้งแตขั้นความสงบลงไปจากจิตต
ภาวนา พอสงบลงไปแลว สงบมากๆ แนนปงขึ้นไปเลยเปนภูเขาทั้งลูกยอมๆ อยูในนั้น
แหละ สงบเย็น อยูที่ไหนยืนเดินนั่งนอนไปที่ไหนอยูกับความพอของสมาธิของตน เย็น
สบายตลอดเวลา 

โลกเดือดรอนวุนวาย รํ่าลือกันวาทางนั้นเปนเศรษฐี เมืองนัน้เปนเศรษฐี เปน
เศรษฐีอันดับนั้นอันดับนี้ กิเลสมาอวดธรรม เขาใจไหม ธรรมอยูในหัวใจพอตลอดๆ 
ไมพาใหลมจม เร่ืองเศรษฐีนั้นเศรษฐีนี้ ไอพวกที่ตกลงจากตําแหนงเศรษฐีเปนทุคตะ
เข็ญใจลงนรกทั้งเปนมีเยอะ เอามาพดูบางซิ มาพูดตัง้แตรํ่าลือปาๆ รกๆ ไปยังไง วา
เศรษฐีนั้นเศรษฐีนี้ มีแตลมๆ แลงๆ มาปนขึ้นใหเปนก็เปนได เร่ืองความเสกสรรปน
ยอของคน กระดาษปนขึ้นมาใหเปนเงินเห็นไหมนั่น ไอหลังลายๆ ออกมาจากไหนก็
ออกมาจากกระดาษ ถาไมสมมุติวาเปนเงินมันก็เปนกระดาษธรรมดา พอสมมุตขิึ้นวา
เปนเงินไอหลังลายนี้ ตาลุกวาวทั่วโลก คนกําลังเปนบากับไอหลังลายเวลานี้ 

นี่ละเอาธรรมตวาดเสียบาง กระตุกเสียบาง เหยียบเบรกเสียบาง มันจะตาย
เพราะไอหลังลาย ตั้งขึ้นมาแลวก็เปนอํานาจเหยียบเจาของๆ จนไมมีที่หลับที่นอนที่อยู 
เพราะความดีดความดิ้นมันหมุนตัวตลอดเวลา นั่นละเราเทียบโลกเทียบธรรม ธรรมมี
มากมีนอยสงบแนวๆ เร่ือยจนกระทั่งพอเต็มเหนี่ยว ธรรมพอเตม็ที่แลว คือจิตที่
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บริสุทธิ์สุดสวน จิตกับธรรมเปนอันเดียวกันแลว นั่นละสุดสวนแลว พอดวยความเลิศ
เลอ พอกพ็อนอกสมมุติไปแลว ไมไดพอแบบโลก พอแบบโลกพอแลวก็บกพรอง 
สมมุติวาเรารับประทานตอนเชานี้อิ่ม พอตอนบายมาหิวอีกแลว มันไมพอมันหิวอีกแลว 
สวนธรรมนี้ไมหิว พอตลอดๆ ตามขัน้ๆ เร่ือยไป จนกระทั่งถงึจิตที่บริสุทธิ์เต็มเหนี่ยว
แลวพอสุดยอด 

ไมมีงานอะไรอีกแลวสําหรับทานผูชําระ งานนี้ก็คืองานของกเิลส งานของวัฏวน 
มันหมุนอยูกบัหัวใจ ทีนี้พอธรรมกําจัดออกๆ ส่ิงเหลานี้ก็หมุนนอยลงๆ ละเอียดลง 
ธรรมะชะลางๆ จนกระทั่งถงึลางสะอาดสุดยอดแลว กิเลสขาดสะบั้นไปหมดแลว นั่น
เรียกวาหมดงาน พระอรหันตทานไมมีงาน งานที่จะเขามาสวนภายในจิตใจใหเกิดความ
กังวลวุนวายดังที่โลกทั้งหลายเปนกันอยูทั่วดินแดนนี้ทานไมม ีนั่นละทานวาเปนบรมสุข 
ตั้งแตกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจแลว เร่ืองความทุกขแมเม็ดหินเม็ดทรายจะเขาไป
แทรกในจิตดวงนั้นไมม ี เพราะน้ันเปนสมมุติทัง้หมด อันนี้เปนวิมุตติ เขากันไมได คน
ละฝงแลว 

นี่ละธรรมพระพุทธเจาประกาศ เปนยังไงเราเปนลูกชาวพุทธ พากันคิดบางไหม
เกี่ยวกับเรื่องธรรมของพระพุทธเจา หรือคิดตั้งแตเร่ืองศาสดาองคเอกของกิเลสงั้น
เหรอ ความโลภก็ศาสดาองคเอก เอาคนใหจมได ความโกรธศาสดาองคเอก เอาคนให
จมได ราคะตัณหาเอาคนใหจมได นี้คือเร่ืองของกิเลส พาโลกใหหมุนเวียนและพาให
ลมจมอยูเวลานี้จะเปนอะไรไป ธรรมไมมีที่จะพาโลกใหลมจม มีแตความสงบรมเย็นไป
เร่ือยๆ จนถึงขั้นเต็มตัวแลวดังพระอรหันตทานไมมี หมดโดยประการทั้งปวง ความ
พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงอยูตามเรื่องของธาตุของขันธ มันเปนสมมุติอนันี้ สมมุติตอ
สมมุติมันก็เขากันไดธรรมดา เชน เจ็บทอง ปวดศีรษะ เจ็บไขไดปวย นี้เปนเรื่องของ
ขันธ มันก็เปนของมันอยูในขันธนี้ แตไมสามารถที่จะซึมซาบเขาไปหาจิตดวงที่บริสุทธิ์
แลวนั้นใหกระวนกระวายหรือเปนทุกขดวยไดเลย 

ธรรมนี้เลิศขนาดไหนโลกมันไมอยากมองนะ พระพุทธเจาทานตรัสรูแลววาจะ
ส่ังสอนโลก ทรงทอพระทัย ก็เพราะวาดึงจะไมไหว ดึงไมขึ้น มันหนักมาก พระพทุธเจา
ทานทรงทอพระทัย พอดีดผงึขึ้นไปแลวไมไดเหมือนอะไรนี่ธรรมชาตินั้น ไมเหมือน 
หมดทุกอยางไมเหมือนอะไรเลย ทีนี้บรมสุขนี้หมายถึงวาสุขตลอดไป ทานเรียกวา
นิพพานเที่ยง สุขประเภทนี้เที่ยงตลอดเลย ไมมีอะไรกังวลตลอดอนันตกาล ทานจึง
เรียกวานิพพานเที่ยง คือจิตกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวเที่ยงอยูในหัวใจ เวลามีธาตุมี
ขันธอยูใจบริสุทธิ์ เชนใจพระอรหันตอยางน้ี พอธาตุขันธนีพ้ังลงไปแลว อันนั้นเปน
ธรรมธาตุไปเลย เรียกวาธรรมธาตุ 
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ธรรมเหลานี้สดๆ รอนๆ ประกาศกังวานอยูกับหัวใจทุกคนนะ ถาจะฟงจะสนใจ
ปฏิบัติ ตลาดแหงมรรคผลนิพพานอยูกับหัวใจทานทั้งหลาย และแดนแหงนรกก็อยูกบั
หัวใจเราคนเดียวนั้นแหละ แลวแตจะพลิกไปแดนนรก พลิกไปแดนสวรรค นิพพาน ไป
ไดทั้งนั้นหัวใจดวงนี้ ขอแตไดรับการอบรมในทางที่ถูกที่ดี ไปได ถากิเลสไดเส้ียมสอน
จมไดดวยกนัทั้งนั้น ใหพากันตั้งอกตั้งใจนะ 

เราจวนจะตายแลวก็ยิ่งเปนความหวงใยกับบรรดาพี่นองทั้งหลาย ที่จะมาหวงใย
เรา เราพูดชี้นิ้วเลยไมมี บอกตรงๆ ถึงจะดดีจะดิน้กับประชาชนอยูทั่วดินแดน อยางที่
พึ่งกลับมาวันนี้แลวก็จะไปกรุงเทพอกีแลว ดิ้นอยางน้ีก็ตามเราไมมีอะไรกับโลก ดิ้นมา
ไดมาก็เพือ่สงเคราะหโลกทั้งนั้นเราไมเอาอะไร ดูกิริยาเขาวาดีดดิ้นมากทกุขมาก เรา
ไมไดทุกขในใจ ไมมี มแีตเปนไปดวยความเมตตา ไดมามากนอยก็เฉล่ียเผื่อแผเพื่อ
โลกสงสาร ใหพออยูพอบรรเทาทุกขไปบางๆ อยางน้ันแหละ ดังที่เราทําอยูทุกวันนี้นะ 
เราไมเอาอะไรบอกชัดเจน ไมมีอะไรที่จะเอาอีก ทานจึงเรียกวาพอ ไมมีอะไรที่จะเขาไป
จับติดเลยกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้น เปนสวนเกินทั้งน้ัน เพราะนอกนั้นเปนสมมุติ
ทั้งหมด ตดิเขาไปปบตกผล็อยๆ  

เหมือนน้ําตกลงบนใบบัว น้ําตกลงบนใบบัวแลวกลิ้งตกไปฉนัใด กิเลสตั้งขึ้นใน
จิตพระอรหันตกล้ิงตกไปทันทีทันใดเชนเดียวกัน คําวาพระอรหันตส้ินกิเลสแลวมีกิเลส
ตัวใดมาตั้ง กิเลสสมมุติมันแฝงอยูกับจิต ธาตขุันธเปนสวนสมมุติ ปรุงแตงออกมาก็
เปนสมมุติ เกิดแลวดับพรอมๆ ไปเลย ทานไมเปนอารมณ ไมกดถวงจิตใจทาน พากัน
เขาใจ 

ตลาดแหงมรรคผลนิพพานอยูกับหัวใจทุกคนนะ เราอยาไปมองโนนมองนี้ ผิด
ทั้งเพ แดนนรกก็ดูที่หัวใจที่มันกําลังหมุน มันจะหมุนไปทางไหนใหดูใจตัวเอง ถาหมุน
ไปทางชั่วนั้นละมันจะลงนรก ไอที่วานรกมีหรือไมมี ตัวหมุนนี่มันบอกอยูแลวจะไมมีได
ยังไง ทกุขมากทุกขนอยมันเห็นอยูในหัวอกเราตั้งแตยังไมตาย บางคืนนอนไมหลับ มัน
หมุนของมันตลอดเรื่องกเิลสหมุนหัวใจคน บางทีจนเปนบาไปเลย มันหมุนจนเปนบา 
นรกมีหรือไมมี นี่นรกในหัวอกของมนุษยเรา ดูอันนี้กอน นรกในเมืองผียิ่งเกงกวานี้อีก
อยาไปพูดนะ จะใหกิเลสมันหลอกงั้นเหรอ 

พระพุทธเจาทุกพระองคตรัสรูขึ้นมาบอกชัดเจนดวยกันไมมคีลาดเคลื่อน วา
บาปมี บุญมี นรกมี สวรรคมี พรหมโลกมี นิพพานมี เปรตผีประเภทตางๆ มี นี่เปนคํา
สอนของพระพุทธเจาทุกพระองคทีท่รงรูแจงเห็นจริงแลวนํามาสอนโลก กเิลสมันหลับหู
หลับตาปฏิเสธ ลบลาง แลวก็มันนั่นแหละพาใหโลกจม จมลงไดเพราะกิเลสหลอกสัตว
โลก ใหพากันตั้งอกตั้งใจนะ 
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นี่เราก็สุดความสามารถแลวที่อุตสาหชวยโลกมานี้ ไดทองคํามาแลวก็ยังไมจุใจ
นะ จึงไดรบกวนพี่นองทัง้หลายบิณฑบาตขอนั้นขอนี้ เดี๋ยวนี้เปนประเภทน้ําไหลซึม ขอ
เล็กขอนอยอยูงั้น นี่ขอเพื่อหัวใจพี่นองชาวไทยเราทั้งประเทศนะนี่ ขอนี่เพื่อจะเขาเปน
จุดศูนยกลางอยูในคลังหลวงของเรา เมื่อสมบัติเฉพาะอยางยิ่งทองคํามมีากเทาไร ทุก
ส่ิงทุกอยางจะมีคามีราคา แข็งตัวขึ้นเรื่อยๆ ขึ้นอยูกับทองคํา เราพิจารณาทุกอยางแลว
ที่จะพาพี่นองทั้งหลายออกกาวเดิน เราไมไดทําสุมสี่สุมหานะทําอะไรก็ด ี เราทําดวย
ความพินิจพิจารณาเรียบรอยแลว 

ดังนําพี่นองทั้งหลายมานี้ เอา ใครมาติเตียนเราวาไมบริสุทธิ์ ติเตียนเราที่
ตรงไหนๆ วานําชาติบานเมืองและทาํชาติบานเมืองใหจมไปดวยวิธีการใดบาง เอา ให
วามา เราไมมีเราบอกจริงๆ นี่เราพิจารณาโดยธรรม จะออกทางดานไหนๆ เราจะเปน
คนแนะคนบอกๆ จากการพิจารณาทางใจเรียบรอยแลว ออกทางดานไหนๆ แลว
ธรรมะที่จะออกสูโลกจะไดออกคราวนี้ นั่น คราวที่นําสมบัติเงินทองขาวของเขาสูคลัง
หลวงของเรา แลวเฉลี่ยไปทั่วประเทศไทย นี่เปนฝายวัตถุจะออกในระยะนี้ ใน
ขณะเดียวกันธรรมจะออกไปพรอมๆ กัน 

ธรรมนี้โลกไมไดคิด วาธรรมจะออกในเวลาชวยชาติบานเมือง เราคิดเต็มหัวใจ
แลว ผิดไหมที่เราพูดนี้คิดนี้ผิดไหม ธรรมนี้จะออกกระจายสูโลกคราวนี้แหละ คราวที่
เรานําพี่นองทั้งหลายออกชวยชาติบานเมืองซึ่งเปนดานวัตถุ คนจะมองแตวัตถุเขาไมได
มองธรรม เรามองธรรมเปนอันดับหนึ่ง วัตถุเปนเรื่องเล็กนอยเทานั้น ธรรมเปนเรื่อง
ใหญโตมากที่จะเขาสูหัวใจคน เรามองนั้นตางหาก 

เวลานี้เทศนาวาการก็ปรากฏวา วิทยุทั่วประเทศไทยแลว มีแตธรรมทั้งนั้นออก 
เมื่อธรรมออกไปแลว จิตใจไดรับธรรมก็จะคอยสงบรมเย็นๆ เราคิดมาหมดแลว ทํามา
อยางน้ีผิดไหมละพิจารณาซิ ไมไดปรึกษาใคร เราจะปรึกษาในหัวใจของเราเอง 
พิจารณาอยูในหัวใจ ถาวาปรึกษาก็ปรึกษาในหัวใจเราเองไมปรึกษาใคร การนําพี่นอง
ทั้งหลายทั่วประเทศไทยเราไมเคยไปปรึกษาใครเลย ที่วาจะทําวิธีใดๆ เราไมเคยมี 
พิจารณาเต็มสัดเต็มสวนแลวออกๆ เร่ือยเลย 

ตั้งแตเบ้ืองตนเราก็เคยพูดใหพี่นองทัง้หลายฟง เวลาบานเมืองเราจะลมจมป 
๒๕๔๐ นั่น มองไปทางไหนใครจะเปนผูนําชาติไทยของเราพอจะฟนขึ้นมาได มองไปที่
ไหน โลงตรงนี้ปดตันตรงนั้น มองตรงนี้ทะลุไปนี้ปดตันตรงนั้นปดตันตรงนี้รอบตัวเลย 
แลวไมมีทางที่จะไป จงึยอนเขามาพิจารณาเจาของ เราจะเปนผูนําพี่นองทัง้หลาย จะปด
ตันแบบเดียวกันหรือไม พิจารณา ไมปด นัน่เห็นไหมละ ไมกวางแตเปนชองทะลุ 
เหลานั้นโลงๆ โลงปดตนัๆ นี้เปนคุณนั้นเปนอันตรายขางหนาๆ พิจารณา เราพิจารณา
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ไปนี้มีแตคณุลวนๆ ถึงไมกวางกท็ะลุ ถึงไดออกปากวา เอา เราจะเปนผูนํา นั่นเห็นไหม
ละ เราไมไดปรึกษาใคร ปรึกษาจิตตัวเองก็วาไดไมผดิ เราพิจารณาในตัวของเราเอง 
เพราะฉะนั้นงานชวยชาตินี้เราจึงไมเคยไปปรึกษาหารือใครวาจะทํายังไงๆ ไมมี เรา
พิจารณาในใจของเรา หรือวาปรึกษาหัวใจของตนเอง 

ตลอดคําเทศนาที่นํามาสอนโลก เราไปปรึกษาใคร เทศนเร่ือยไปอยางน้ีแหละ 
เปนแตเพียงวาไมตั้ง นโม นโมคือความนึกนอบนอมตอพระพทุธเจา พระธรรม 
พระสงฆ ภายในจิตใจแลวเทศนเลย ที่วา นโม ก็คือความนอบนอมแดสมเด็จพระผูมี
พระภาคเจาผูตรัสรูเองโดยชอบ แปลแลววางั้น นึกนอมภายในจิตแลวก็ออกเทศน
เลยๆ มาจนกระทั่งถงึทุกวันนี้ ธรรมเทศนาที่เรานํามาเทศนถอดออกมาจากหัวใจดวย
นะ หัวใจนี้ไมตองพินิจพิจารณา บริสุทธิ์เต็มสัดเต็มสวน ออกแงไหนบริสุทธิ์ทั้งน้ัน 
ถูกตองทั้งนัน้ 

การเทศนาวาการใหพี่นองชาวไทยเรา เราเปดหัวอกเลย ไมผิด บอกตรงๆ 
ตั้งแตธรรมพื้นๆ ถึงนิพพาน เราเทศนถึงขนาดถึงนิพพานเลยนะ บางรายเขาก็วาเปน
ปาราชิก หลวงตาบัวเปนปาราชิก ขาดจากภิกษุเพราะอวดอตุริมนุสธรรม จะฟองหลวง
ตาบัวใหขาดจากพระ เพราะเปนปาราชิกแลว เราไมมีอะไรจะตอบรับ ก็บอกวาใหยก
โคตรมาฟองเลย มีกี่โคตรใหยกมาฟอง จนปานนี้มันตายหมดทั้งโคตรแลวทาไมเห็นมา
ฟองเลย ไอเราก็เทศนวากๆ อยูนี้จะวาไง ก็มันจาอยูในนี้แลวจะใหวาไง ไปหาใครมา
เปนพยาน 

พระพุทธเจาตรัสรูเพียงพระองคเดียวเอาใครมาเปนพยาน เปนศาสดาสอนโลก
ไดทั้งสามโลกธาตุ ธรรมประเภทเดียวกัน ผูรูกับธรรมเขากันเปนอันเดียวกันแลวจาได
ดวยกัน สอนไดดวยกัน ทําไมจะสอนโลกไมได พระพุทธเจาตรัสรูเพื่อสอนโลก สาวก
ทั้งหลายเปนสาวกพระพุทธเจาก็เพื่อสอนโลกเหมือนกัน เราก็นําธรรมอันเดียวกันมา 
สอนเราไดทําไมสอนโลกไมไดละ พจิารณาซิ นี้เราบอกวาเราสอนเราได เราหมดเรื่อง
พยศภายในจิตใจไมมีเลย หมดโดยสิ้นเชิง ก็มีแตกิริยาของขนัธดีดดิ้นไปเวลายังมีชีวิต
อยู เออ ดีนะ พอไดทองคํา เออ พอใจนะ ถาไดถึงส่ีบาทหาบาท เออ เขากับหนองกะ
ปาดได มันกไ็ปของมันอยางน้ันตางหาก พากันจําเอานะ 

วันนี้เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษา ทานทั้งหลายทําบุญกุศลมากนอย ใหอุทิศ
สวนกุศลถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของเรานะ ทานเปนพอของชาติ
บานเมือง ไมมีใครที่จะใหความรมเย็นยิ่งกวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของเรา ไมมี
เร่ืองมีราวอะไรเลยกับประชาชนทั้งประเทศ ฟงใหดี เขากราบไหวบูชาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวกันทั้งประเทศในเมืองไทยของเรา เพราะทานใหแตความรมเย็นโดย
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ถายเดียว ที่เปนพิษเปนภัยที่จะทําความเดือดรอนแกประชาชนในขอบเขตของพระองค
ที่ทรงเมตตาปกครองอยูนั้นไมมีเลย นั่นฟงซินะ เราจะหาผูใดมาใหความรมเย็นเปนสุข
ยิ่งกวานี้ อยางอื่นมีเร่ืองยุงเหยิงวุนวายตลอดนะทางโลก 

อยางตั้งรัฐบาลมา แยกเปนรัฐบาลเหมือนวาลูกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
มันก็กัดกันเหมือนหมารัฐบาลก็ดี จะไมเหมือนหมายังไง เวลามันกัดเหมือนหมาก็ตอง
บอกเหมือนหมา เวลามันหยุดกัดกันมันเปนคนก็บอกเปนคนจะผิดไปไหนใชไหม เปน
อยางน้ันนะ กอเร่ืองนัน้กอเร่ืองนี้อยูไมหยุดไมถอย ประชาชนเลยจะตาย มีแตความ
เดือดรอนจากเรื่องที่วารัฐบาลปกครองบานเมือง มันปกครองยังไงถึงไดเกิดความ
เดือดรอนเอานักหนา ประชาชนจนจะเปนจะตาย สวนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ทานทรงทําความเดือดรอนใหแกผูใด เอามาเทียบเดี๋ยวนี้ซิ หาความจริงซิ อยาพูดแบบ
ดนเดาเกาหมัด พิจารณาซิ 

วันนี้เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษา จึงขออุทิศสวนกศุลจากทานทั้งหลายที่
บริจาคเรียบรอยแลว ถวายแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พากันจําเอานะ เอาละ
จบแลวไมตองเอวัง 

ผูกํากับ การตูนเกี่ยวกับวิษณุ (ฟงๆ การตูน) นี้เปนหนังสือการตูนนะครับ 
หลวงตาอนุญาตใหลูกศิษยฟงได อนันี้เขาวาดเปนรูปคนอวน แลวก็ถือหมูหันมา ที่หมู
หันเขียนวา กสช. (กสช. มันแปลวาไง) กสช. การสื่อสารแหงชาตินะครับ ที่เขายุบไป
แลวนะครับ เขาก็มาใหคนหนาเหล่ียม เปนเจานายนั่งอยู แลวเขาเขียนวา พอหมูหันมา
คนหนาเหล่ียมโบกมือคลายๆ วาเหมือนกับอิ่ม บอกวา “ไมใชเพราะอิ่มวิษณุ กินไมได
เพราะมันสวาง” (กินวิษณุอะไร) ก็คนที่มาเนี่ย อวนๆ เนี่ยชื่อวิษณุ แลวบอก “ไมใช
เพราะอิ่มวิษณุ แตกินไมไดเพราะสวาง” มันกนิกลางวันคนเห็นเยอะ ชอบกินมดืๆ 
(กินมืดๆ พวกนี้ชีวิตมดื กินแจงๆ ไมได ตองกินมืดๆ ชวีิตอับเฉามากพวกนี้หากนิ
มืดๆ นะ เอาวาไป) 

อันนี้เขาบอกวา“ดูหนาทักษิณชวงนีแ้ลวเปล่ียนไปแยะเลยนะ” แลวเพื่อนบอก
วา “เปลี่ยนไปยงัไง” “ไมเหล่ียมเหมือนเดิม” ปรกติหนาจะเปนเหลี่ยมๆ “ไมเหล่ียม
เหมือนเดิม” แลวเพื่อนก็บอกวา “จะใหเหล่ียมเหมือนเดิมไดไง โดนสนธิลบเหลี่ยมไป
จนหมดแลว” (เขาทาดี แนะเขาก็แกไปยังงั้น) จบแลวครับ 

หลวงตา ที่พูดอยูนี้ออกวิทยุทั่วประเทศไทยเลยนะ ออกวิทยุทั่วประเทศไทย
ประจําๆ ไปอํานาจฯไมไดออกนะ หรือเขาออกทางโนนอีก (ออกครับ ออกตลอดละ
ครับ) ไปเทศนโนนกอ็อก (ออกทุกวันละครับตอนนี้) นั่นซิเขาออกแบบไหนนะ (เขา
ออกทางวิทยุนี้เขาเอามาเลยครับ เขาจัดการ เดี๋ยวนี้ทันสมัยครับ ไปที่ไหนออกไดหมด
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ครับ) ยังออกอยูนะ ไปนี้ก็ยังออกอยูเร่ือย กพ็ิลึกจริงๆ นะละเรา เทศนที่ไหนออก
ตลอดเลยทัว่ประเทศๆ 

อยางวันนี้ก็เทศนแลวนี่ ก็มีเผ็ดรอนบางนิดหนอย ออกแลวทั่วประเทศ
เหมือนกัน ออกเกี่ยวกบัพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของพวกเราพี่นองชาวไทย เย็น
ที่สุดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองแผนดินไทยของเรา ใหความรมเย็นแกพี่
นองชาวไทย ไมปรากฏวาพระองคไดไปทําความเดือดรอนแกผูหนึ่งผูใด มีแตพระ
เมตตาธรรมของทานกระจายทั่วดินแดนเมืองไทยเรานี้ นั่นพิจารณาซิ ทานปกครอง
แบบไหนนั่น นั่นละปกครองแบบธรรมเปนอยางนั้นนะ ถาปกครองแบบพุงใหญๆ 
หลวงๆ สะแตกอยูทกุแหงทุกหน กนิหมดไมวาที่ลับไมวาที่แจง กินไดกินเอา เปนบา
กินบายศบาลาภบาอํานาจ เปนอยางน้ัน รอนหมดประชาชน 

(เมื่อคืนทานใหพระบรมราโชวาท คลายๆ หลวงตาเหมือนกันเรื่องฟองรอง
อะไรนี้ ทานวาทานไมชอบอยาฟองรองกันเลย ใหสามัคคีกัน) ก็ถูกแลวนี่นะ (ถูกครับ 
หลวงตาพูดไวลวงหนาแลว) ที่จะใหคุณทักษิณกบัคุณสนธิมานี้ ก็คือจะพดูเรื่องนี้เองละ 
มันรําคาญเลยจะตายพี่นองชาวไทยแบกแตกองทกุข พวกนีส้รางฟนสรางไฟมาเผากนั 
การทะเลาะเบาะแวงเปนถอยเปนความเปนของดีเมื่อไร เปนฟนเปนไฟ เราจึงจดหมาย
ไปถึงนายกฯใหมา แลวก็คุณสนธิใหมา จะไดพิจารณาใหเต็มเหนี่ยวเวลามาแลวพูดกัน
ใหเต็มเหนี่ยว แตนายกฯทานไมไดมา มาแตคุณสนธิ นี่ก็พูดมาแลววาทานจะหาโอกาส
มาหาเราโดยเฉพาะที่สวนแสงธรรมวางั้น 

ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงประทานพระโอวาทนั้นเหรอ นี้ก็ประทาน
เปนธรรมลวนๆ เลย เราก็ธรรมของเราออกมาก็ตองเปนแบบเดียวกัน ที่จะไปยุแหย
กอกวนทําลายตางๆ ไมใชธรรม ธรรมตองประสับประสานๆ อะไรที่มนัราวมันอะไรไป
ใหรีบเยียวยาประสับประสาน ที่ดีใชกันไป ที่ไมดีใหซอมแซม ไมไดบอกวาที่มันราวไมดี
แลวใหทับเลยๆ ไมมีในธรรม แตเร่ืองกิเลสมีตลอดนะเขาใจไหม (ทานบอกนัก
กฎหมายชอบแนะนําใหเขาฟองกันขึน้โรงขึ้นศาล) ก็นั่นแลวจากนักกฎหมายก็เราก็
บอกแลวเนี่ย กฎหมอย กฎหมัด กฎหมา กดขี่บังคับ 

ก็เราออกหมดแลวนี่ มันเอากฎหมายออกหนาเทานั้น กฎหมอยมันลอมรอบ
เลย กฎหมอย กฎหมา กฎหมัด กดขี่บังคับมันออกอยางน้ันนะ นี่เราออกไปแลว เรา
ไมใชนักกฎหมายเขาใจไหม เราก็ออกไปไดแบบนั้น เพราะเราไมรูกฎหมายไมทราบ
กฎหมายออกยังไงไมรู เราก็ออกแบบกฎของเราไป กฎของเราเปนอยางนั้น กฎของเรา
มีทั้งกฎหมายมีทั้งกฎหมอย กฎหมา กฎหมัด กดขี่บังคับรอบไปหมดเลย 
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รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
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