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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

คัดเลือกผูนําลงนรกหรือผูนําไปไหน 
 

กอนจังหัน 

เราไดเห็นคนเขาวัดเขาวา ฟงธรรม จําศีล เราพอใจ รูสึกวาชื่นใจดวยนะ ไอเห็นเขา
แตโรงนรกอเวจีนั่นมันดูไมได เวลานี้เรียนวิชามามีแตเรียนวิชาเขานรกอเวจี ไมไดเรียนวิชา
เขาสูความสุขความเจริญ มันแหวกแนวๆ มีแตความรูมากๆ ทั้งน้ันในเมืองไทยเรา เรียน
มาแลวพากันจมๆ จนกระทั่งถึงวงรฐับาล มันจะรวมหัวกันใหชาติบานเมืองจม พูดใหชัดๆ 
อยางน้ีละ ธรรมดูหมดไมไดพดูเลนๆ นะ ดูจริงๆ ธรรม ไมเอียงหนาเอียงหลัง ผิดบอกวา
ผิด ถกูบอกวาถูก มันจะกวานกันลงนรกใหหมดนั่นแหละไอพวกความรูมากๆ มีแตพวก
ดอกเตอรดอกแตทัง้นั้น 

ดอกเตอรขีห้มาอะไรเราก็ไมรูนะ มันเสกสรรปนยอกันขึ้นไอดอกเตอรดอกแตนั่น 
เร่ืองความสกปรกในหัวใจและความประพฤตมิัน เพื่อความจมในตัวเองตลอดสวนรวม 
รวมทั้งประเทศชาติ มนัเต็มหัวใจๆ เรียนมามีแตวิชาอยางน้ีแหละเวลานี้นะ วิชากิเลส
เหยียบหัวคนๆ แลวก็ภูมิใจวาเรียนชั้นนั้นชั้นนี้ มันอวดกันหาอะไร นี่ละกิเลสมันชอบอวด 
ของดีมันไมเอาละ มันชอบอวดๆ มนัทําแตของชั่วๆ วาเปนของดี เลอะเทอะนะเมืองไทย
เราเวลานี้ 

นี่กําลังจะคัดเลือกผูนํา ผูนําลงนรกหรือผูนําไปไหนก็ไมรู หรือนําเขาพุงเจาของก็ไม
รู มันมีพรรคมีพวกมีคณะอยูนั้น กวานเขามาๆ เอาตับประชาชนมากินๆ เพราะฉะนั้นการ
หยอนบัตรนี้ประชาชน โอย อกจะแตกนะไมทราบจะหยอนลงตรงไหน เขาบังคับใหหยอน
นี่ ครั้นหยอนลงไปแลวก็มีแตใหยักษใหผีกลืนกันไปกินๆ มันสลดสังเวชนะชาวพุทธเรา 
มันชาวผีอะไรก็ไมรู ฟงใหดี ไมมีใครพูดอยางน้ีละ นี่ภาษาธรรมฟงเอา ตรงไปตรงมาอยาง
นี้ แตภาษากิเลสมันหวาน หวานแทๆ กินคนกห็วานเลย เลอะเทอะขนาดนั้นนะเวลานี้ 
ศาสนาถูกเหยียบย่ําทําลายๆ ฟนกิเลสที่สกปรกๆ ขึ้นมาโปะหัวกันทั้งประเทศเวลานี้ 

ฟงใหดี หลวงตาบัวตายแลวไมมีใครพูดอยางน้ี หาทั่วประเทศไทยไมมี นี่พูดอยาง
จังๆ ตามอรรถตามธรรมรอยเปอรเซ็นตๆ นี่ละธรรมเปนอยางน้ี ไอขี้หมรูาขี้หมาแหงมัน
เปนอยางที่เห็นนี่ เลอะเทอะไปหมดทั้งบานทั้งเมือง นี่กําลังเตรียมกัน เดินไปสองฟากถนน
มองไปมีตัง้แตติดประกาศๆ ชวยบานชวยเมือง ทวงประเทศไทยคืน ประเทศไทยจมไป
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ไหนจึงทวงคืน ใครทําใหประเทศไทยจมจึงทวงคนื ทวงคืนมาหาอะไร มันพูดอยางน้ันซิ 
ประจบประแจงทานั้นทานี้ไอพวกเปรตพวกผีนี่นะ มันกินแตตับแตปอดคน กินอืน่มันไม
กินพวกนี้ เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

ผูกํากับ จากนสพ.พิมพไทย คอลัมนวิจารณธรรม วันศุกรที่ 10 ธ.ค.47  
 

อยาไดคิดขบถตอแผนดินเกิด ! 
 

กรณีการลมโรงเรียนวิถีพุทธ ทราบมาวาไดมีการอางชื่อกลุมเครือขายองคกรชาว
พุทธเพือ่นํามาเปนน้ําหนักในการลมโครงการปลูกฝงวิถพีุทธสูเยาวชนไทย ที่เพิ่งเร่ิม
ดําเนินโครงการยังไมไดครบ 2 ขวบป ซึ่งก็ยังไมแนใจนักวาเขาพวกนี้เปนกลุมบุคคลคณะ
ไหนกันแนที่มีความพิเรนๆ ถึงกับพยายามสงลูกใหกับคนนอกศาสนาเพื่อใชอํานาจใน
ตําแหนงหนาที่มาลมโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดกรงุเทพมหานคร กอนที่จะขยายไปยัง
จังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ 

ไมรูวาหลักไตรสิกขาอันเปนหัวใจของหลักสูตรโรงเรียนวิถีพุทธ มันหนักกระบาล
ใคร ถึงไดพยายามเหลือเกิน พยายามที่จะเอาประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาออก
จากหลักสูตรการเรียนการสอนในชั้นเรียนใหจงได 

คนกลุมนี้เปนคนไทยกันหรือเปลา ? 

มือไมพายแลวยังจะเอาเทามาราน้ํา ! 

ขอถามสกัคาํเถอะวา เคยมีความรับผิดชอบตอแผนดินเกิดกนับางมั๊ย ? 

เคยสํานึกกันบางหรือไมวาวิกฤตศีลธรรมในเด็กและเยาวชนในวันนี้ ไดสรางความ
เดือดรอนตอสังคมมากมายขนาดไหน ถายังขืนปลอยเอาไวอยางน้ี ยังปลอยใหเด็กและ
เยาวชนตั้งอยูในคานิยมที่ผิดๆ ฟุงเฟอในสิ่งที่ผดิๆ อนาคตของประเทศชาติคงตองดับวูบ
ภายในไมชา เพราะเด็กๆ เหลานี้คืออนาคตของชาติ 

เคยสํานึกรับผิดชอบตอปญหาบานเมืองกันบางมัย๊ ? 

ใครกันเลาที่ดักขวางปากอนหินใสรถยนตตามถนนหนทาง ใครกันเลาที่ควบ
มอเตอรไซควิ่งแขงความเร็วกันบนถนนสาธารณะ และใครกันเลาที่ควบมอเตอรไซคพุงชน
เจาหนาที่ตํารวจจนไดรับบาดเจ็บ ถาไมใชเด็กและเยาวชนที่เปนอนาคตของชาติไทยเรา 

ใครกันเลาที่ฉุดคราลูกสาวชาวบานเอาไปกลุมรุมขมขืนทําอนาจาร แลวใครกันเลาที่
ตองตกเปนขาวฉาวโฉวาเลนหนังโปหนังลามกอนาจาร ถาไมใชเปนเด็กที่ยังอยูในวัยเรียน 
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กลุมพวกเสพยา กลุมพวกเลนการพนัน กลุมพวกที่หมกมุนอยูแตเร่ืองอบายมุข
และความรุนแรงทั้งหลาย กลุมนี้พวกนี้ไมใชเปนผูบรรลุนิติภาวะ ลวนแตเปนเด็กซึ่งเปน
อนาคตของชาติทั้งนั้น 

อยาเที่ยวไปโทษเด็กๆ เหลานั้นวาเปนเด็กไมรักด ี หรือเปนเด็กเกเรใชไมได ควรที่
จะสงตัวเขาดัดสันดานหรือกักขงัไวในสถานพินิจ  เด็กๆ เหลานี้เขาขาดการปลูกฝงส่ิงที่ดี
งามในจิตใจตางหาก เขาขาดการเรียนรูที่ดี เขาขาดความรูในเรื่องวิถีพุทธ และเขาก็ไมรูจัก
กับวิถีชีวิตทีแ่ทจริงของคนไทย 

กวาที่กระทรวงศึกษาธิการและมหาเถรสมาคม จะใหการยอมรับกับโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธนั้นแสนจะยาก เมื่อดําเนินโครงการมาจนเปนรูปเปนรางเปนรูปธรรมดี
แลว กลุมคนพวกนี้ยังจะมาลบทิ้ง มันเปนการสมควรแลวหรือ 

แมหัวใจหลักของพระพทุธศาสนาคือไตรสิกขา อันไดแกหลักของ ศีล สมาธิ ปญญา 
พวกคุณก็ยังยอมรับกันไมได อยากทราบนักวาหัวจิตหัวใจของพวกคุณไปรับเอาลัทธิปา
เถื่อนมาจากไหน ทําไมถึงมากีดกัน้เด็กและเยาวชนไมใหไดเรียนรูถึงหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

โรงเรียนวิถีพุทธเปนโรงเรียนที่มุงใหผูเรียนไดปญญาทั้ง 3 ประการดวยกัน คือ  1. 

สุตมยปญญา ความรอบรูอันเกิดจากการรับขอมูลหรือรูจักจํา 2. จินตามยปญญา ความรอบ
รูอันเกิดจากการคิดหรือรูคิด 3. ภาวนามยปญญา ความรอบรูอันเกิดจากการทําหรือรูทํา 
ซึ่งพระพทุธองคทรงตรัสวา “ปฺญา สุตวินิจฺฉีนี” แปลวา “ปญญาเปนเครื่องวินิจฉัยสุตะ” 

หมายความวา จินตามยปญญามีหนาที่ตรวจสอบดวยวิจารณญาณ เมื่อพินิจพิจารณาดีแลว
จึงลงมือปฏบิัต ิ ดังน้ันผูที่เรียนในโรงเรียนวิถีพุทธจึงมีความยั้งคิดกอนที่จะกระทําการใดๆ 

ลงไป 

หลวงตา สุตมยปญญา ปญญาเกิดขึน้จากการไดยินไดฟง จนิตามยปญญา ปญญา
เกิดขึ้นจากการคิดอานไตรตรอง ภาวนามยปญญา ปญญาเกิดขึ้นจากการภาวนา ดัง
พระพุทธเจาของเราเปนศาสดาเอกของโลก เกิดขึ้นจากภาวนามยปญญา สําคัญมากอันนี้ 
ปญญานี้เกิดขึ้นแลวครอบโลกธาตุ...ภาวนามยปญญา อันหนึ่งอันสองเปนพื้นฐานคอยไส
เขาไป พอไปถึงภาวนามยปญญานี้แตกกระจายครอบโลกธาตุ ใครยังไมเคยภาวนาให
ภาวนาเสียบาง อยาหาตั้งแตศาสนาเปรตศาสนาผีเขามาเหยียบย่ําทาํลายพุทธศาสนา ซึ่ง
เปนองคภาวนามยปญญา เปนศาสนาที่เอกออกจากภาวนามยปญญา เดี๋ยวนี้มันกําลังเอา
ศาสนาพวกขี้หมูขี้หมาสัตวเดรัจฉานเขามาเหยียบพุทธศาสนา ซึ่งเปนศาสนาเอกนะเวลานี้ 
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เหยียบเขามาทุกดานทุกทาง นี่ก็ไมทราบวาจะเอาศาสนาไหนมาประชันขันแขงกันกบัพุทธ
ศาสนาเรา พวกเปรตพวกผีกําลังดนัเขามาหาพุทธศาสนาที่เปนศาสนาชั้นเอก นําโลกใหมี
ความสงบรมเย็นมามากตอมาก สามโลกธาตุพระพุทธเจาสอนใหไดรับความสงบรมเย็นทั่ว
หนากัน อันศาสนาเหลานั้นมันสอนใครที่ไหนใหไดรับความรมเย็น นอกจากจะไปรุกราน
ศาสนาตางๆ แลวก็เหยียบเขามาหาพุทธศาสนานี่เทานั้นไมมีอะไร เอา อานตอไป เราสอด
เขาไปนี้สักหนอยเถอะมนัคันฟน พูดตรงๆ ภาวนามยปญญาเกิดจากไหน อยากวาอยางน้ี
นะ มันไมเคยภาวนาแลวมาเหยียบย่ําทําลายไปหมด เอาวาไป 

ผูกํากับ เมื่อมีปญญาพิจารณาดีแลว จะกระทําความชั่วไมได ! 

เปนที่นาเสียดายเพียง 1 ป มีโรงเรียนเขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธมากถงึ 
15,000 โรงเรียน (นับถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2547) 

หลวงตา โรงเรียนวิถีพุทธเราเห็นดวยทันที ศาสดาพาเห็นดวยเราเห็นดวยทันทีเลย 
พวกนี้มันไมเคยภาวนามีแตเหยียบลงๆ เอาวาไป 

ผูกํากับ และก็เปนที่เสียใจยิ่งที่กลุมคนเพียงไมกี่คนจะมาลมโครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ !!  
 
      ณ. หนูแกว 

 หลวงตา กอ็ยางน้ีแลว เหมือนไมขีดไฟกานเดียวสองกานเผาไดหมดศาลาหลังนี้ 
เขาใจไหม นี่พวกเผาชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย คือพวกนี้เอง มีใครบางบอกชื่อมันมา 
เราจะไดอธิบายชื่อมันสักหนอย ออกถึงโคตรถึงแซมันเลย ไอพวกไมขีดไฟหากานหกกาน
นี่ มันเผาไดทั้งชาติ ทัง้ศาสนา หมดเลยละไมขีดไฟ นี่ละตัวมหาภัยเวลานี้ มันกําลังเกดิขึ้น 
ฟงนะพี่นองทั้งหลาย เราเปนผูรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ตองฟงใหดีใหถึงใจ 
คานจังๆ เลย เราเปนผูรักษาอยูมาทาํลายหาอะไร ศาลาหลังหนึ่งสรางน้ีหมดกําลังไปเทาไร 
หมดเงินไปเทาไร ไมขีดไฟมันมีประโยชนอะไร มันมีแตเปนมหาภัยเทานั้นเขาเผา อันนี้ก็
มหาภัย พวกมหาภัยกําลังเผาอยูเวลานี้ เอา อานตอไป เราจะคอยแทรกเขาไป 

ผูกํากับ จบแลวครับ 

หลวงตา โอย เสียดาย อยากใหอานอีกวะ อยางน้ีซิฟงแลว ก็ยังดีนะยังมีผูคานกัน
อยู ยังดอียูนะ ไมไดปลอยใหมันเหยียบเสียทีเดียวๆ หัวคนทั้งประเทศใหมันเหยียบหมด
ไดเหรอ มันไดหัวหมามาจากไหนพอเราจะเหยียบมันไมได เขาใจไหม มันก็เหยียบ
เหมือนกันละซิ วาไปอยางน้ันแหละกับโลกอันนี้ โลกฟนไฟเผาไหมกนั โห เร่ืองพทุธ
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ศาสนาเปนของเลนเมื่อไร ที่ไหนไมมพีุทธศาสนา ที่นั่นจะรอนเปนไฟไปนะ พุทธศาสนามีที่
ไหนจะมีที่รมเย็น เหมือนน้ําดับไฟ เปนของเลนเมื่อไรพุทธศาสนา 

พระพุทธเจาเปนศาสดาเอกของโลก นั่นเปนยังไง นี่ละจอมปราชญของโลกนี้ไมมี
ใครเสมอพระพุทธเจา จอมปราชญจากพุทธศาสนาคือทานผูรูจริงๆ ไมใชรูแบบหลอกลวง
แบบเผาบานเผาเมืองอยางน้ี ความรูเหลานี้เปนไฟทั้งน้ันเผาไปหมด ความรูขุยไมไผ เคย
เห็นไหมไมไผ ไมไผจะหนาแนนขนาดไหนก็ตาม ถาเกิดขยุขึ้นมาแลวตายหมดเลยไมมี
เหลือ อันนี้ก็ความรูขุยไมไผเผาแหลกไปหมด ตายไปหมดเลยละ เผาบานเผาเมือง มีอะไร
อีก 

ผูกํากับ อยากกราบเรียนเพิ่มเติมครับ สมัยกอนไมมีละครับที่วาเอากอนหินปาใส
รถยนตขณะกําลังแลน แลวพวกมอเตอรไซคซิ่งแขงกันบนทองถนน ไมคํานึงวาทรัพยสิน
และชีวิตใครจะเสียหายหรือเปนอยางไรบาง ฯ เขาก็เอาโรงเรียนวิถีพุทธมาสอนเพื่อใหเด็ก
มีศีลธรรม จริยธรรม แตก็มีคนบางกลุมบางพวกซึ่งไมตองการใหส่ิงเหลานี้เกิดขึ้นมาลม
โครงการนี้ 

หลวงตา ปดมันลงทะเล มีกี่คนปดมันลงทะเลทัง้โคตรของมนัอยาเอาไว โคตรนี้
โคตรฉิบหาย โคตรทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อยาเอาไว ไปหาตัวมันมา ไมมี
ใครปดเราจะปดใหคนเดียวลงหมดโคตรเลย มันมีกี่โคตรพวกนี้นะ โคตรทําลายชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริยนี่ ปดลงใหหมด ไมอยางนั้นฉิบหายทั้งชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ไมมีเหลือละ เหลือก็เหลือตั้งแตไอพวกหางงอๆ หางส้ันหางยาว นั่นเขา
เรียกวาหมา หางหลายประเภท 

เลนกับโลกก็พูดไปอยางนั้นแหละ ก็เราไมมีอะไรกับโลก พูดจริงๆ นะ ฟงแตเร่ือง
สกปรก เร่ืองฟนเรื่องไฟเผาไหมกันตลอดเลย นาทุเรศนะ นี่ก็ยังดียังมีหลวงตาบัววอๆ อยู
ตรงทามกลางชาติไทยของเรานี้ ทางศาสนาหลวงตาบัวก็ออกวอๆ ดไีมดทีางชาติยังออกอีก 
ถาขวางธรรมแลวออกทัง้นั้น มันจะมาเผาชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ เรารักสงวนมาก
ขนาดไหน ศาสนาน้ีเปนเครื่องรักษาทุกส่ิงทุกอยาง ใครมีศาสนารักษาตนได รักษาหนาที่
การงานทุกส่ิงทุกอยาง การอยูการกินใชสอย การประพฤติเนือ้ประพฤติตวัจะเรียบรอยไป
เลยคนมีศาสนา คนไมมีศาสนาฉิบหายทั้งตัวและผูอื่นนั่นละ ไมมอีะไรเหลือ ศาสนาจึงเปน
ของจําเปนมาก ขอใหสงเสริมศาสนาขึ้นภายในตัว เราจะแคลวคลาดปลอดภัย ความ
ประพฤติ หนาที่การงานทุกอยางจะเรียบรอยไปหมดถามีศาสนา มีสติปญญาพิจารณา
ไตรตรองผิดถูกชั่วดีตดิตามกันไปดวย ส่ิงใดไมดไีมทํา นั่น เรียกวาศาสนากล่ันกรองที่สุด 
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ละเอียดที่สุดคือพทุธศาสนาของเรานั่นละ เอาแคนี้ละวันนี้ พูดเทานี้ก็เปนเทศนกัณฑหนึ่ง
แลว 

หลวงตาไมมีอะไรติดมือเลยนะ ไมมี เราพูดจริงๆ เราปลอยหมด มีแตเสียสละให
ประเทศชาติบานเมือง พอดไีปเมื่อวานไปเห็นผูหญิงคนหนึ่งเขาขี่มอเตอรไซคขายของอยู
ตามถนน เราก็ไปจอดรถซื้อของเขา อันใดที่ควรจะเอาก็เอาๆ นี่ราคาเทาไร เขาวาสามรอย
บาท เราเลยใหพันบาท (สาธุ) อยางน้ันละยังบอก เมตตาไปไหนเปนอยางน้ันนะ ใหพัน
บาท เราเอามาแตของทีจ่ําเปนนอกนั้นก็ใหเขาเอาไป ไมเอาหมดแหละ ก็ซื้อดวยเมตตาจะ
ไปเอาอะไรนัก เอามาพอเปนเครื่องหมาย(วาซื้อ) เทานั้นเอง ไปทีไ่หนเปนอยางน้ัน หลวง
ตานี้ไมมีอะไรติดเนื้อติดตัวละ เพราะอํานาจแหงเมตตาธรรมนี้กระจายออกหมดเลย ทาน
ทั้งหลายไมเคยเห็นเห็นเสีย นี่ละภาวนามยปญญา ออกจากภาวนามยปญญา สุตมยปญญา 
จินตามยปญญา ภาวนามยปญญา 

ภาวนามยปญญาดังพระพุทธเจา สาวกอรหันตทาน ปญญาเกิดขึ้นจากการภาวนา 
กระจายไปหมดเลย นี่ก็พูดใหมันตรงเราจวนจะตายแลว เปดออกดวยภาวนามยปญญา 
เทศนมานี้กี่ปกี่เดือนแลวฟงซิ จนกระทั่งปานนี้ เราไมเคยคิดวาเปนของเกาของใหม อาจ
งัดของเกาออกมาเทศนดวยก็ได แตเราวาเราเทศนไมจบ นั่นเห็นไหมละ นี่ก็ภาวนามย
ปญญา เราปฏิบัติมาอยางน้ี พิจารณามาอยางน้ี เรียนวิชาทางไหนเราก็เรียนมา เอามาผาน
กับดานภาวนามยปญญา พอผานภาวนามยปญญา ภาวนามยปญญานี้ครอบหมดเลย แตก
ออกจากนี้แลวก็กระจายออกไปหมดเลย นั่นภาวนามยปญญา ไมมีส้ินสุดนะ เพียงตัวเทา
หนูมันก็เปนอยูในหัวใจนี้ พระพุทธเจาองคศาสดาจะเปนอยางไรบาง พิจารณาซ ิ

นี่ละภาวนามยปญญา นีว่ิถีพุทธศาสนา วิถีพุทธศาสนาเปนอยางน้ี ไมไดทําคนใหโง
นะ วิถีพุทธ เปนวิถีที่ทําคนใหเฉลียวฉลาด รอบคอบในตัวเอง ผิดถกู ชั่วดีรูๆ รูรอบ
กระจายออกไปขางนอก ผิดถูกชั่วดีกรู็ ควรแนะก็แนะ ควรสอนก็สอน พาดําเนินไปยังไงก็
ดําเนินไปในทางที่ถกูที่ดทีั้งนั้น นี่เรียกวิถีพุทธ 

วีถีผี วิถีเปรต วิถียักษ มันมาคานอยางน้ีละ จะลบลางวิถีพุทธออก เขี่ยมันลงทะเล 
มันมีกี่คน ถามีนอยคนเรียกโคตรมันมาอีก เขี่ยลงใหหมด อยาใหมันเหลืออยูแดนแหง
พุทธศาสนาของเราเลยคนประเภทนี้ คนขวางชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ อยาเอาไว มัน
ฉิบหายจริงๆ นะ ถาปลอยพวกนี้ไวแลวฉิบหายหมดไมมอีะไรเหลือ ตองเขี่ยออก หาแต
ของดีมาไวประดับบานเมืองไมเฟอ ของชั่วนี้อันเดยีวก็เฟอแลว ถามามากกวานั้นฉิบหาย 
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ของดีไมมีคําวาเฟอ ธรรมไมเคยเฟอ แตกิเลสเฟอตลอด อยูในหัวใจของคนใดทํา
เจาของใหหมดคาหมดราคา เฟอแลวนั่น มีเทาไรๆ เฟอไปหมด ธรรมนี้มีมากเทาไรยิ่งดี
ยิ่งเดน ยิ่งเลิศยิ่งเลอ ไมมีคําวาเฟอ เขาใจเหรอ เอาละพอ วาจะหยุดมันก็หยุดไมไดละ
เดี๋ยวก็แหยเขามา พอจะหยุดแลวแหยเขามาเรื่อย มันก็ออกเรื่อยละซ ิ

อยางน้ีละสอนโลก สอนอยูอยางน้ีตลอด วันหนึ่งๆ ออกทั้งทางชาต ิ ทางศาสนา 
เปนจุดศูนยกลางของประเทศไทยเลย ทางชาติก็ไมพนที่จะเขาไปแนะนําตักเตือนหรือดุดา
วากลาว ทางศาสนาก็เหมือนกัน มันมีความสกปรกอยูในนั้นเหมือนกัน ตองกล่ันกรอง
ออกไปเรื่อยๆ คัดออกๆ เพราะฉะนั้นการเทศนจึงตองไดมีอยูตลอดเวลา วันนี้ก็มีอีกแบบ
หนึ่ง เจาของเทศนแลวจําไมได พอพูดแลวจบหายเงียบเลย วันหลังขึ้นใหมๆ งัดเอาของ
เกามาขึ้นก็ไมรู เปนอยางนี้ละ เอาละใหพร 

โยม ขอโอกาสเจาคะ เจน บราวน ลูกศิษยจากอังกฤษ เขาเขียนจดหมายมาบอก 
กราบขอบพระคุณซาบซึ้งพอแมครูจารยมาก เพราะวา (ซาบซึ้งเร่ืองอะไร) เร่ืองสามีเขาซึ่ง
ไมไดเขาวัด ไมไดเขาศาสนา เดี๋ยวนี้ไปวัดกับเขาแลว ไปฟงเทศน ไปรับพรกับเขาดวย  เขา
วาสามีนั้นซาบซึ้งพอแมครูจารยมากที่เมตตาสั่งไปบอกวา ใหเจนเชื่อฟงสามี ที่วาไมตองให
มาเมืองไทย ใหภาวนาอยูกับบาน ใหมีความสุขกันสองคน เขาซาบซึ้งมาก เขาซาบซึ้งพอ
แมครูจารยมาก 

หลวงตา เออ เอาละ เราขอฝากไปวา หลวงตาพอใจในความซาบซึ้งของเขา 
นี่ไปก็ไปทําประโยชนนะ ไปชวยในที่ตางๆ ทุกวันๆ เมื่อวานนี้ไปโรงพยาบาลภูเรือ 

ไดใหเงินหมื่นนึง ของทีเ่อาจากมอเตอรไซคเขานั้น ก็เอาไปใหโรงพยาบาล เลยไดใหเงิน 
หมื่นหนึ่งเมื่อวานนี้ ไปใหโรงละหมื่นๆ ถาโรงไหนจําเปนมากเพิ่มเขาอีก ไปอยางน้ันทุก
วันๆ วางเมื่อไรไปเลย นี่ละอํานาจแหงความเมตตาจึงบอกแลว เราไมเคยกลัวหมดกลัวยัง
นะ มีแตจะเอาจะใหทั้งนั้นๆ คือ เอามาเพื่อใหๆ ทั้งน้ัน ไมเคยคิดวากลัววาจะหมดอยาง
นั้นหมดอยางน้ี ถาคิดอยางน้ันแลว ทําไมไดนะ อนันี้มีแตจะทําๆ อยางเดียว เปนอยางนั้น
ละ เอาละที่นี่นะ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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