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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

ไมมีใครเหลียวแลใจ 
กอนจังหัน 

ทางพระวงกรรมฐานเราก็ไดชวยชาตบิานเมืองมาเต็มกําลังความสามารถ ตั้งแต
เร่ิมชวยชาติมา เดินตามเราไปนั่นแหละ ทีนี้ก็รูสึกวาเบาบางลงบางแลวในงานชวยชาต ิ
เพราะฉะนั้นใหเรงมาชวยตัวเอง จิตตภาวนาเปนสําคัญมาก พุทธศาสนานี้เลิศเลออยูที่
จิตตภาวนา ใครไมดูจติเสียกอนแลวโลกอันนี้เปนไฟตลอดไป โลกมันรอนเพราะอะไร 
ไมไดดูจิตของตัวเองดวยธรรม ถาดูจิตของตัวเองก็เทากับน้ําดับไฟ ดังทีท่านสอนในวง
พุทธศาสนาเรียกวาภาวนา คือการอบรมจิตใจ ใหดูตัวเหตุมหาเหตุ ฟนไฟเผาไหมอยู 
นรกทั้งเปนอยูที่หัวใจสัตวแตละดวงๆ ไมมีน้ําดบั มีตั้งแตไฟกอตัวตลอด 

ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา ไฟสามกองนี้เผาทั่วโลก โลกว่ิงหาตั้งแต
ความสุข แตเสริมไฟอนันี้ตลอดเวลาแลวเอาความสุขมาจากไหน นี้คือไฟ พุทธศาสนา
เทานั้นที่เลิศเลอสุดยอด เราประกาศปางเลย หัวขาดขาดไปตามพระพทุธเจา จะให
มอบไปอยางอื่นเราไมมอบ ไดพิจารณาคนควาทางดานจิตตภาวนาตั้งแตวันออกปฏบิัติ 
มีพอแมครูจารยมั่นเปนโรงงานใหญสําหรับจิตตภาวนา ใหบรรดาลูกศิษยลูกหา
ทั้งหลายไดพอรูเนื้อรูตัว 

ครูบาอาจารยทั้งหลายที่กระจายไปทกุภาค ลวนแลวตั้งแตออกจากพอแมครู
จารยซึ่งเปนโรงงานใหญนี้ทั้งนั้นในการอบรมจิตตภาวนา นี่เปนสําคัญมาก ถาไมไดดู
จิตใจแลวโลกอยาอวดนะ ใครวาเจริญที่ไหนเจริญดวยไฟเผาหัวอกมันนั่นเองแหละ ผู
ที่วาเจริญๆ นั้นละคือไฟเผาหัวอกมัน อยาเอามาอวดธรรมนะ โลกสามแดนโลกธาตุ
อยาเอามาอวดธรรม ไมมีอะไรเลิศเลอยิ่งกวาธรรม 

คุยเขี่ยดูซิพระพุทธเจามีจริงหรือไมจริง คุยเขี่ยลงไปที่จติตภาวนาตามทางที่
ทานสอน จะเปดจาขึ้นหมด พระพทุธเจาทุกพระองคจะปรากฏที่นั่นหมด เหมือนกับ
แมน้ํามหาสมุทรจอมือลงไปเทานั้นถึงกันหมดเลย นี้จอความรูทะลุเขาไปตรงนั้นแลวถึง
พระพุทธเจาทุกๆ พระองค ไปหาทานทําไม เอาตรงนี้นะ จิตตภาวนาเปนสําคัญ 
นักบวชกรรมฐานนี้ละ ที่เรียกวากรรมฐานๆ สําคัญนะ ผูนี้เปนผูที่มุงมั่นหนักแนน
เกี่ยวกับเรื่องจิตตภาวนาเพื่อมรรคผลนิพพาน เอาใหเห็นที่จิตใจซินะ 

สอนมานานเทาไร ๒๕๐๐ กวาปแลวพระพุทธเจาสอน มีแตพวกหูหนวกตาบอด
ไมสนใจฟง มิหนําซ้ํายังเอามูตรเอาคูถ ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง ราคะตัณหา เขาไปทับถม
ธรรมของพระพุทธเจาจนไมมีเหลือ เวลานี้ธรรมเหลือที่ไหนในโลก มันกม็ีแตฟนแตไฟ
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ออกจากกิเลสทั้งนั้นเต็มโลกเต็มสงสาร มันยังเปนบากันอยูหรือมนุษยเราเดี๋ยวนี้ เรา
อยากพูดอยางน้ัน นี่มันจวนจะตายแลวนะหลวงตาบัว จะนําธรรมออกมาใหโลก
ทั้งหลายไดฟง พุทธศาสนาน้ีเลิศเลอสุดยอดแลว คนเขาไปที่จิตตภาวนาซิถาทาน
ทั้งหลายอยากเห็นความเลิศเลอ อยาว่ิงไปตามกิเลส อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดี มนัตายกองกนั
อยูนี้มีแตของดีๆ ทัง้นัน้แหละ แลวเอาความมั่งความมีมาอวดกัน เอาไฟมาอวดกัน 
ตัวเองวามั่งวามี เหยียบหัวคนอื่น กัดตับกัดปอดคนอื่นไป ตัววามั่งวามีก็วาเอาเฉยๆ 
หัวใจมันไมไดมีความสงบรมเย็นแหละถาไมมีธรรม ธรรมเปนของสําคญัมาก ขอให
ทุกๆ ทานตัง้ใจปฏิบัต ิ

เอาลงที่หัวใจนะ สติติดแนบตลอดดูซินะ จิตมันจะแสดงอะไรขึ้นมา มหาเหตุอยู
ที่จิต ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา คลังใหญของมันอยูที่จิต ธรรมะก็เหมือนกัน
จิตตภาวนาเปนสําคัญ เกิดที่จิต พจิารณาที่จิต จะไดเห็นของแปลกประหลาดภายใน
จิตใจนี้เอง หาของเลิศของเลอของดบิของดี หาทั่วโลกดินแดนไขวควาทั้งน้ัน เปนเงา
ลมๆ แลงๆ ไมเกิดประโยชนอะไรกเิลสพาหา หาไปๆ ก็ฟาดใหจมๆ ไดเทาไรไมพอๆ 
เขยิบๆ สูงพอสมควรแลวตูมเดียวลงนรกอเวจีทั้งเปนเลย นี่กิเลสหลอกสัตวโลก ธรรม
ไมมี ตัง้แตสมถธรรม วิปสสนาธรรมขึ้นไปเรื่อยๆ  

สมถะคือความสงบใจ ถาใจสงบโลกนี้เย็น ถาใจไมสงบ ใครจะวาโลกน้ีเจริญ
ขนาดไหนก็คือไฟเจริญเผาหัวอกมนุษยนั่นแหละ อันนี้พูดใหชัดเจนไมสงสัย เปด
ออกมาจากหัวใจที่คุยเขี่ยขุดคนมาเต็มกําลังความสามารถแลว ประจักษในใจแลวจึงไม
สงสัย ใครจะวาบาก็วาไป ปากเขาวาบา ปากอมขี้มันจะวาก็ชางหัวมันเถอะ เราปากอม
ธรรมใจอมธรรมจะผิดไปไหน ธรรมพระพุทธเจาสอนโลก พระพุทธเจาเรียกวาปากอม
ธรรม สาวกปากอมธรรม สอนโลกใหมีธรรมในใจ 

ทุกคนใหตั้งใจปฏิบัตินะ อยาเหลาะแหละๆ นะพระ ใหขวางตาๆ ไปที่ไหนใหมี
สติติดตัวเองๆ นี่ผูมีคามีราคาสําหรับพระเรา ความเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนสติใหติด
แนบๆ กับธรรมบทใดก็ตามผูที่เร่ิมตนตั้ง เชนคําบริกรรม ติดกับคําบริกรรมไปเรื่อยๆ 
ผูมีฐานแหงความสงบแลวสติติดอยูกับความสงบคือสมาธิ ติดอยูนั้น จากน้ันกาวออก
ทางดานปญญาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ ในโลกธาตุนี่มันเปนบากันนักหนา ธาตุขันธ
นี่มันเปนอะไร ดูธาตุขันธของเรานี่ ภูเขาภูเรามันกระจายไปหมดแลวก็จะหายสงสัยทุก
ส่ิงทุกอยาง 

จิตเมื่อไดหลักแลวมันจะปลอยสิ่งเลวราย ที่เขาใจวาเปนของดิบของดีเขามาๆ 
มันไขวโนนควานี้ๆ นั่นละหาที่ยึดที่เกาะของจติ วัตถุจะมาเปนที่ยึดที่เกาะของจติได
ยังไง วัตถุเปนดานวัตถุ ธาตุขันธของเรานี้เขากันได การอยูการกินการหลับการนอน
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เหลานี้เรียกวาปจจัยเคร่ืองอาศัยของธาตุขันธนี้ได แตเร่ืองที่จะใหอาศัยทางดานจิตใจนี้
ไมมีทางถาไมใชบุญกุศลเทานั้น ถาบุญกุศลแลวแนนอนๆ นี่ละติดแนบกับใจ ใจเปน
ของสําคัญ ไมมีใครเหลียวแลนะโลกอันนี้ โลกกิเลสตัณหา หัวดิ่งลงมหาสมุทรทะเล
หลวงแหงความลมจมทั้งนั้นแหละไมไดเร่ืองไดราวอะไร 

ยิ่งจวนจะตายเทาไรยิ่งสลดสังเวชนะเรา มองดูโลกเราดูจริงๆ ไมไดดธูรรมดา 
ใครจะวาหลวงตาบัวเปนบา เอา วาไป ปากเขาไมใชปากเราหัวใจเรา เราเปนผูคุยเขี่ย
ขุดคนหาธรรมที่เลิศเลอมาเต็มหัวใจ ใครจะวาอะไรวาไปปากของเขา ปากไมมพีุทโธ 
ปากไมมธีัมโม สังโฆ มีแตปากขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง วาไปเทาไรก็ขี้เต็มตัวๆ พากันจดจํา
เอานะทุกคน 

ดูหัวใจบางซิ ชาวไทยเรานี้เปนชาวพุทธๆ เสียสวนมาก ไมเคยดูหัวใจ จิตต
ภาวนาเปนยังไง แมแตพระหัวโลนๆ มันก็ภาวนาที่ไหน มันดิ้นไปตามโลกตามสงสาร 
วัดเลยกลายเปนสวมเปนถาน พระเณรกลายเปนมูตรเปนคูถยังไมรูตัวอยูเหรอใน
เมืองไทยของเรานี่ สรางวัดขึ้นมาที่ไหนนั่นละสรางสวมสรางถาน ตัวพระตัวเณรนั่นละ
ทําตัวเหลวแหลกแหวกแนว ก็เปนมูตรเปนคูถอยูในสวมในถาน แลวก็วาวัดๆ มันวัดขี้
หมาอะไร มแีตพระเณรขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลงโลเลโลกเลกอยูในวัดนั่น มันประเสริฐอะไร 
เลิศเลออะไร 

นอกจากนั้นสรางวัดก็เอาวัตถุมาอวดกัน ศาสนวัตถุ ถาเปนวัตถุทางดานศาสนา
เรียกวาอนุโลม ไมใชศาสนธรรม ธรรมแทดูตัวเอง ปฏิบัติตัวเอง ฟตตัวเอง แกไข
ดัดแปลงตัวเอง นี้เรียกวาธรรมแท ศาสนธรรม สอนหัวใจของเราใหมีความเฉลียว
ฉลาดรอบคอบในการละชั่วทําดีเปนลําดับลําดาไป นี่เรียกวาศาสนธรรม เอานี้มาสอนซิ
สอนเรา นี่ไปหาลูบหาคลําหาเกาตั้งแตวัตถุภายนอก อันนั้นดีอันนี้ดี เปนบากัน วา
เปนศาสนธรรมก็เพียงอนุโลม มันศาสนกิเลสน่ันนะ ถาลงไดสรางน้ีขึ้นมาสั่งสมกิเลส
ทั้งนั้น แลวก็กวนบานกวนเมือง 

คนนั้นหาคนนี้สิบ อาตมาสรางโบสถนะโยม อาตมาสรางศาลาหลังนั้นหลังนี้ 
เทานั้นชั้นเทานี้ชั้น นี่มันไมไดหาอรรถหาธรรม มันหาตั้งแตวัตถุอิฐปูนหินทราย แลวไป
กวนบานกวนเมือง เลยกลายเปนศาสนากวนบานกวนเมืองไป รูตัวหรือยังเดี๋ยวนี้พระ
เรานะ พระกวนบานกวนเมืองคอืพวกเรานี่แหละ เอาละเทศนเทานี้ 

หลังจังหัน 

ผูกํากับ ขาวจากหนังสือพิมพผูจัดการมีวา รองโฆษกพรรคไทยรักไทย นายสุ
ทิน คลังแสง ไดออกมากลาวถึงการชุมนุมใหญวันที่ ๔ ก.พ.๔๙ นี้วา ประชาชนจํานวน
ไมนอยอดึอดักับนายสนธิ โดยพรอมที่จะรวมกันออกมาเคลื่อนไหวใหกําลังใจ
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นายกรัฐมนตรีในวันที่ ๔ ก.พ.นีด้วย ตนในฐานะตัวแทนของพรรคไทยรักไทยและ
ฝายรัฐบาล ขอตอบขอบคุณและขอรองใหประชาชนแสดงพลังสนับสนุนนายกฯอยูที่
จังหวัดของตน อยาออกมาเผชิญหนากัน ทั้งน้ีอยากเรียกรองใหม็อบทีจ่ะมารวมกับนาย
สนธิชุมนุมกนัที่ลานพระบรมรูปฯ มาดวยความสงบ เพราะหากวามีม็อบ อาจทําอะไร
เกินงาม หลังวันที่ ๔ ก.พ.กอ็าจจะถงึคิวที่จะสนับสนุนนายกฯ บาง อาจจะมีเหตุการณ
บานปลายได 

ประเมินสถานการณแลวม็อบนายสนธิ ลาสุดทราบวามีการเกณฑครูมาเขตละ
สองรอยคนจากทั่วประเทศ โดยตั้งเปาไวไมใหต่ํากวาสามหมื่นคนทั่วประเทศ ในสวน
ของประชาชนนั้นมีการเตรียมคนขนคนมาเขตละสามรอยคน ตั้งเปาไวไมต่ํากวาหา
หมื่นคน โดยทางพระทราบวาเงินทุนที่ใชเตรียมการเคลื่อนไหวมาจากเงินของหลวง
ตามหาบัว ญาณสัมปนโนและของนายประชัย เล่ียวไพรัตน 

หลวงตา อยาออกมา อยาเปนหมากัดกัน นายกฯเปนผูนําของชาติ คณุสนธิก็
เปนคนในนามของชาตทิัง้ประเทศนี้ ทั้งนายกฯทั้งคุณสนธิเปนคนไทย เปนคนในนาม
ของชาตดิวยกันทั้งนั้น อยามากัดกัน นายกฯเปนนายกฯ อยามาเปนหมากัดกัน คณุ
สนธิก็แบบเดียวกัน อยาเปนหมากัดกัน ใชไมไดเลย ในสายตาของธรรมดูไมได อะไร
จะสงบเรียบรอย คนไทยเราเปนเลือดเนื้อของไทยดวยกันแลว ทําไมจะตกลงกันไมได 
จะปกครองบานเมืองไปไดยังไง เอาความสุขความเจริญมาจากไหนถามีแตวิธีที่จะกดั
กันๆ เหมือนหมานั่น มันเปนสภาหมา เมืองไทยจะเปนเมืองหมาทั้งประเทศนี่นะ เรา
ไมอยากใหเปนหมา ใหเลิกความเปนหมาอยามากัดกัน นี้เอาธรรมเขามาสอนนะ ใครดี
ใครผิดใครถูกก็รูกันอยู หลีกเล่ียงไปหาอะไร คนไมยอมรับความผิดถูกชัว่ดีของตัวเอง
แลวอยูกับสังคมไมได สังคมแตก ตองยอมรับความผิดถูกชัว่ดีซิ เราเปนลูกคนไทยเปน
ลูกชาวพุทธดวยซ้ําทําไมไมฟงเสียงบาง เราก็พูดเทาที่ทราบมาเทานี้ เอาแคนี้กอน แลว
มีอะไรเงื่อนใดอีก 

ผูกํากับ มีเงื่อนวา คุณสนธินี้ไปเกณฑครูจากภาคอีสาน ใหมาเคลื่อนไหวใน
วันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ นี้ เขาบอกเขาทราบมาวา ทางจังหวัดอุดรฯนี้พบวาครูสวน
ใหญก็พอจะรูเร่ืองแลววา การที่มานี้เปนเรื่องของการเมือง อาจจะตกเปนเครื่องของ
นักการเมืองได 

หลวงตา แลวที่วาเงินกองทุนไปจากหลวงตาบัวนี้ใครเปนคนยืนยัน เอามาพูด
กับหลวงตาบัวนี่นะ (นายสุทิน คลังแสง ใหขาว) นั่นแลว ใหขาวมา สุทิน คลังแสง มัน
เอาความรูวิชามาจากไหนนอกโลกไหน วาหลวงตาบัวเอาเงินทุนหลวงตาบัวไป
สนับสนุน หลวงตาบัวชวยโลกมานี้สักเทาไรแลว สนับสนุนใครพิจารณาซิ มันฟงไมได
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นะพวกเปรตนี่ คําพูดนี้มันภาษานี้มันปากอมขีม้า วาไดรับความสนับสนุนจากเรา ใคร
พูดมามันหนาดานเอาเหลือประมาณ คนๆ นี้หนักโลกมาก หนักทีสุ่ดเลย เขามา
เกี่ยวกับศาสนา เราทําความดีความชอบตอชาติไทยของเรามาสักเทาไร ตั้งแตวันเร่ิม
ประกาศออกนําพี่นองทัง้หลาย อะไรที่เรามีความมัวหมองในหัวใจของเรา เราเปดโลง
ไมมี เราบอกวาไมมี นี่ภาษาของธรรม เราทุกขยากลําบากอยูทุกวันนี้ทกุขยากเพราะ
อะไร ทุกขยากเพราะคนไทยทั้งชาตเิรา เราก็เปนคนไทยอยูทามกลางในเมืองไทยเรา 
มันจะเปนยังไงผิดถูกชั่วดเีราก็ฟงเราก็ดูอยู ยิ่งเปนเรื่องของธรรมแลวยิ่งดูละเอียดลออ
มาก นอกจากจะแสดงออกหรือไมแสดงออกเทานั้น ความรูสึกเก็บไวเรียบรอยๆ อันนี้
ก็เปดออกเสยีบางซิ 

วาเอาเงินหลวงตาบัวนี้ไปสนับสนุนวางั้นใชไหม (เขาใหขาว เขาวาเขารูมาเขาถึง
มาใหขาวพวกผูส่ือขาว เขารูมาวาเงินทุนที่ใชในการนี้ หนึ่ง มาจากทานหลวงตา สอง 
มาจากนายประชัย) ตัวปากมันนั่นละมันเอาเรื่องคนนั้นมาพูดๆ ตัวมันเองนั่นตัวสําคัญ
มันออกจากปากนี้แหละ ปากสําคัญปากอมขี้นี่ มันจะมาเลอะเทอะไปหมด หลวงตาบัว
ทําความสะอาดเรียบรอยตอชาติไทยของเรามานานสักเทาไร  พิจารณาซิ บาทหนึ่ง
หลวงตาบัวไมเคยแตะ เพื่อโลกทัง้นัน้ ไปที่ไหนดาดาษตั้งแตส่ิงกอสรางตางๆ ที่ออก
จากสมบัติหัวตับหัวปอดของพี่นองชาวไทยที่รักที่สุด สละออกมาเพื่อชาตบิานเมือง เรา
ก็นําออกไปชวยชาติบานเมือง 

ไปที่ไหนดาดาษไปหมด มีแตส่ิงกอสรางที่เราชวยชาติบานเมือง โรงรํ่าโรงเรียน 
โรงพยาบาล สถานที่ราชการตางๆ เต็มไปหมดในอุดรฯมีนอยเมื่อไร ในอุดรฯนี้ก็สถานี
ตํารวจไปเทาไรตั้ง ๑๐ กวาลานนั่นนะ แลวก็สถานีรถไฟนั่นเปนยังไง เห็นไหมจาอยู
นั่นนะ นี่เงินหลวงตาบัวออกไปชวย เราไมไดเอาออกไปสนับสนุนพวกหมูพวกหมากัด
กันอยูเวลานี้นะ เงินเรานี้เงินของพี่นองชาวไทย เราเอาไปชวยชาวไทยทั้งหมดเลย บาท
หนึ่งเราไมเคยแตะ เราบริสุทธิ์ขนาดนั้นละที่ทําตอโลกเวลานี้ ทองคําที่นําพี่นอง
ทั้งหลายมานี้ได ๑๑ ตนักับเกือบ ๓๐๐ กิโลแลวมัง (๒๒๕ กิโลคร่ึงครับ น้ําไหลซึมนะ
ฮะ ตอนหลังนี้ ๒๒๕ กิโลคร่ึง) เออ นี่ละเพิ่มเขามาๆ เขาทั้งหมด ฟงซินะ ไมเคยแตะ 

เราเปนคนดูแลทกุส่ิงทุกอยางควบคุมเองทัง้หมด การสั่งจายสั่งอะไรก็ดีออก
จากเรา จึงบริสุทธิ์เต็มสัดเต็มสวนของเรา ไมวาจะจายมากจายนอยเพื่อชาติไทยของเรา
ทั้งชาตินั่นแหละ เราไมมีอะไรสําหรับตัวของเราเอง ดีดดิ้นก็คือเรานี้ละทุกขมากที่สุด 
เพื่อพี่นองชาวไทยเราทั้งประเทศ ไมวาจะการแนะนําส่ังสอน เวลานี้วิทยุออกทั่ว
ประเทศไทย ก็ออกจากธรรมของพระพุทธเจาที่เรานําออกมาสั่งสอนบรรดาพี่นอง
ทั้งหลาย นอกจากทางดานวัตถุชวยเต็มกําลังแลวยังมีดานธรรมะอีก ออกไมหยุดไม
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ถอยธรรมะเวลานี้ เราทําความเสียหายอะไร จึงจะวาเอาเงินทุนของเราไปอุดหนุนอะไร 
เรามีเงินทุนมาที่ไหนไปอุดหนุน ตัง้แตชวยชาติพี่นองของเราทั้งประเทศนี้ก็ไมพอเวลา
นี้ บางทีติดหนี้เขาก็มี หลวงตาบัวนี้ติดหนี้แลวนะ เคยติดมาแลว ติดมาเรื่อยๆ ของ
จําเปน เฉพาะอยางยิ่งเครื่องมือแพทย เครื่องมือแพทยที่สําคัญ 

คนไขเปนคนสําคัญวิ่งเขามาหาหมอ หมอไมมีเครื่องมือกาวไมออกจะทําไง เรา
ก็ชวยหนนุกันไปๆ ถงึขนาดติดหนี้ก็มี นี่ฟงซพิี่นองทัง้หลาย หลวงตาบัวเปดความ
บริสุทธิ์ใหพี่นองทั้งหลายฟง ไอเร่ืองความสกปรกอยาเอามาแหยม หัวใจเรานี้ก็บริสุทธิ์
สุดสวนครอบโลกธาตุแลว นําหัวใจนี้ออกแสดงเปนกิริยาเปนความถูกตองดีงามเปน
ธรรมลวนๆ ไมมีอะไรที่เราจะนําออกเกี่ยวกับบรรดาพี่นองทั้งหลาย จะมีตั้งแตความ
เปนธรรมลวนๆ แลว เราพิจารณาเต็มสัดเต็มสวนแลวสั่งออกไปๆ ที่วาผิดพลาดไมเคย
มีในหัวใจของเรา แลวการแสดงออกไปทัง้หมดก็ไมเคยผิดพลาด นอกจากมันมาหา
เร่ืองเอาอยางน้ีเทานั้นเอง เราไมมีพลาด 

ตัวนี้ตัวสําคัญ ตัวปากอมขี้นี่ มันมาทําความสกปรกตอความสะอาดทั้งหลายที่
เราชวยชาติอยูเวลานี้ เราชวยดวยความสะอาดเต็มเหนี่ยวนี่นะ เราไมไดชวยธรรมดา 
ไปหาที่ไหน เอา ไปหามาซิหาพระมาแบบอีตาบัวที่ชวยชาติอยางน้ี ไมแตะแมบาทหนึ่ง
ฟงซินะ ทานทั้งหลายจะไปหาที่ไหน เงินของคนทั้งประเทศหมุนเขามาหาหลวงตาบัว 
ออกชวยชาติบานเมืองทั้งประเทศเหมือนกัน เราไมเคยแตะ บาทหนึ่งไมเคยม ี พูด
ขนาดนี้ละเรา เพราะเราพอทกุอยางแลว หัวใจนี้พอดวยธรรมทั้งหลาย ไมเอาอะไรแลว
เปดโลงปลอยหมดโดยสิ้นเชิง เหลือแตความเมตตาครอบโลกธาตุอยูเทานั้น 

ที่เราดีดดิ้นทุกวันนี้ก็เพราะความเมตตา วันนี้ไปนั้นวันนั้นไปนั้น แลวสั่งจายทุก
แหงทุกหนรอบวัดปาบานตาดนี่รอบเลย คนเขาก็วามั่งมีละถึงจะมีกองทุนไปอุดหนนุ
อยางน้ี เขาวามั่งมี มีอะไรบางทีติดหนี้เขา คนมีจะไปตดิหนี้หาอะไร เรามีแตน้ําใจ
สําหรับโลกเราชวยโลก เราไมมีอะไรติดหัวใจเราเลย เราชวยดวยความอิ่มพอทุกอยาง 
เราพอแลวในทางดานจิตใจธรรมะพอ ทุกส่ิงทุกอยางปลอยหมดโดยสิ้นเชิง มีแตกิริยา
ที่ใชตอโลกที่เห็นวาเปนประโยชนเทานั้น สวนที่จะทําความเดือดรอนแกโลกเราไมเคย
ปรากฏในหัวใจของเรา แมคิดออกเพียงคดิปบปดกันทนัทีเลยนูน จะนําตั้งแตส่ิงที่
บริสุทธิ์สุดสวนแลวออกใชเทานั้นแหละที่ส่ังอะไรก็ดี เราไมมีอะไร อยามาหาเรื่อง 

ไอตัวแสบๆ มันวาไดยินเขาเลาๆ ตัวมันเองมันกุเร่ืองขึ้นมาจะเปนใครที่ไหนไป 
จี้เอาตัวนี้เอง ถาตัวนี้ไมออกมาไมมีเร่ือง ตัวนี้มันกอเร่ืองขึน้มาเองหาเรื่องหาราว ตัว
สําคัญนี้นะ อูย นาทุเรศนะ ไอที่สกปรกสกปรกเต็มสัดเต็มสวน เราสะอาดสดุยอดเรา
พูดจริงๆ หัวใจก็สะอาดเต็มเหนี่ยวแลวไมมีอะไร สมมุติในโลกนี้ไมมีผานแมเม็ดหิน
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เม็ดทราย ขาดสะบั้นไปจากสมมุติทัง้หมด เปนวิมุตติลวนๆ เต็มหัวใจ เราจึงเปนกิริยา
จากวิมุตติลวนๆ นั้นออกมาแสดงแกพี่นองทั้งหลายดวยความบริสุทธิ์ใจ มีความเมตตา
เปนพื้นฐานตลอดมา เร่ืองของเราก็เปนอยางน้ี แลวมีอะไรอีกละ ที่จะใหพดูตอไปอกี 

ผูกํากับ นายแพทยวิชัย ชัยจิตวณิชกุล ส.ส. อดุรธานี เขาใหขาวอยางน้ีนะครับ 
การเตรียมการรับมือวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ นี้ รัฐบาลไมไดปดกั้นการชุมนุม แตได
เตรียมการปองกันไวแลว ลาสุดผมไดทราบขาวในเชิงลึกมาวา จะมีการขนม็อบทอกาซ
ไทย-มาเลเซีย จากอําเภอจะนะมารวมชุมนุม รวมทั้งกลุมโจรใตจะมีการเตรียมการขน
ระเบิด และอาวุธสงครามมาระเบิดกลางกลุมคนที่มาชุมนุม เพื่อสรางสถานการณวา 
รัฐบาลชุดนี้ทําใหเกิดกลียุค โดยลําเลียงมาทางรถไฟ ซึง่ขณะนี้ผมไดแจงใหนายผดุง 
ล้ิมเจริญรัตน เลขานุการสวนตัวนายกรัฐมนตรี และทางกระทรวงมหาดไทยทราบแลว 

หลวงตา แพทยวิชัยนี้มนัเปนอะไรมาเรื่อยๆ นะ ไอนี้มันพูดอยางน้ีมันจะมีสวน
ไดสวนเสียอะไรบางทานทั้งหลายก็ฟงเอาซิ (เหตุการณยังไมเกิด แตเขาบอกเขาทราบ
ขาวเชิงลึกวา จะมีการขนม็อบทอกาซไทย-มาเลเซีย กลุมโจรใต เอาระเบิดมา) เอาขี้
ปดปากมัน ใครพูดอยางนี้ขี้ปดปากมนัเลย อันอื่นปดไมอยู ตองเอาขี้ปด มันจะไดสําลัก
อั้กๆ ออกมามีแตขี้ทั้งนั้น สกปรก เราพูดจริงๆ อําเภอเพ็ญเราไปชวยขนาดไหน 
นายแพทยวิชัย หมอวิชัยไปอยูที่นั่น โฮ เราชวยขนาดไหนกี่ลาน เวลาเราจะออกมาเอา
รถโปเกมาขวางทางเราใหเราดู รถนี้ใชไมไดเลย สุดทายเราก็ดู เราก็เลยใหรถ แลวชวย
นี้เทาไร นอกจากนั้นมีเร่ืองมาหาเราเรื่อยๆ แตเราไมอยากนั่นละสกปรก เราพูดเพียง
เทานี้แหละ 

นี้มันจะกอเร่ืองอะไรขึ้นมาอีกก็ไมทราบไดละ ใหฟงเอาก็แลวกันพี่นองทั้งหลาย
อยากฟง ไมอยากฟงปดทิ้งเขาใจไหม ก็มีเทานัน้ มีแตเร่ืองสกปรก มันไมมีความดตีิด
หัวใจมันเลย มีแตเร่ืองความเลวราย ออกมาก็เปนฟนเปนไฟเผาไหมทั่วโลกดินแดน 
ปากนี้จึงเรียกวาปากอมขี ้ ปากอมธรรมจะไมเปนอยางน้ี จะพูดตัง้แตเร่ืองความสัตย
ความจริง ความดีงามตอโลกเทานั้นตอสวนรวมเทานั้น ก็มีเทานั้นละ อะไรอีกละ (อันนี้
ลูกศิษยเขาฝากมาครับ แลวแตหลวงตาพิจารณา เขาฝากบอกวา วันที่ ๔ เขาจะไปได
หรือไมได) เอาละๆ ฝากมาใหปดคืนหาผูมันฝากมาเทานั้นพอ ไมเลนดวย เออ ฝากมา
ปดคืนไปหาผูมันฝาก ไมรับฝากเขาใจไหม ก็เทานั้นจะวาไง 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

