เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๖

บุคคลประเภทเนือ้ ราย
กอนจังหัน
อาหารทีจ่ ดั เขาไปในครัว ผูจ ดั ในครัวใหเปนธรรมนะ จัดไปในครัวใหสม่าํ เสมอ ทุก
อยางตองเสมอ เปนธรรม เห็นแกตัวไมไดนะไมใชธรรม นั่นยักษผี เขาใจหรือ ทุกอยางถา
ลงเปนธรรมตรงไหนแลวเสมอ อบอุนไปหมด ตายใจกันหมด ธรรมเทานั้นที่โลกจะมอบ
ความไววางใจให นอกนั้นไมมี จัดอะไร ๆ ไปดูใหสม่ําเสมอ อยาเห็นแกเขาแกเรา เห็นแก
พุงตัวเอง ไมวา ทางวัด ไมวา ทางพระ ไมวา ทางโนนนะ เปนธรรมดวยกันอยูดวยกันได ตอง
ใหสม่าํ เสมอ นีเ้ ราดูแลทุกอยาง ๆ ดวยความเปนธรรม จะไมใหแยกแยะออกจากธรรมเลย
นะจัดอะไร ๆ ก็ดี เหมือนกับวาเข็มทิศนี่จออยูตลอด อยาเอาเข็มความโลภมากลืนธรรมไม
ไดนะ
อยูที่ไหนอยูเถอะทั้งแผนดินนี้ ถาลงมีธรรมครอบแลวเย็นไปหมด โลกนี้จะไม
ทะเลาะเบาะแวง ไมรบราฆาฟนกัน ถามีธรรมเสียอยางเดียวเทานัน้ อันนี้มันมีแตกิเลสนั่น
ซีเปนเจาอํานาจบาตรหลวง ไปที่ไหนกดขี่บังคับ ไปดวยอํานาจปา ๆ เถื่อน ๆ ของกิเลสทั้ง
นัน้ โลกถึงไดรอน ถามีธรรมแลวไมรอ นโลก เย็นไปตามสัดตามสวนของผูมีธรรมมากนอย
นัน่ แหละ ใหพากันจําเอานะ
เวลานีธ้ รรมถูกกิเลสเหยียบย่าํ ทําลายแหลกหมดไมวา ทีไ่ หน ๆ วาเจริญ ๆ มีแต
เจริญกองมูตรกองคูถกองสวมกองถานนะ กองอรรถกองธรรมไมมี โลกถึงไดรอน เวลานี้
ธรรมะซึ่งเทียบกับทองคําทั้งแทงกําลังถูกเหยียบย่ําทําลาย ดีไมดีดูถูกเหยียดหยามอีกเสีย
ดวยนะ ใครปฏิบตั คิ ณ
ุ งามความดีถกู เยาะเยย พูดถากพูดถาง นีเ่ ห็นไหมกิเลสมันหนาดาน
ขนาดนัน้ แลวยิง่ หนาดานลงไปทุกวัน ๆ กิเลส ใหดูหัวใจทุกคน ๆ อยาไปดูคนนั้น อยาไป
ดูคนนี้ ใหดูหัวใจของทุกคน มันบรรจุอนั นีไ้ วหมดแหละกิเลสตัวหยาบ ๆ นี่ มันอยูใ นหัวใจ
เรา เราบําเพ็ญธรรมเพือ่ ชําระสิง่ เหลานีอ้ อก ไมใชจะมาสัง่ สมสิง่ เหลานีน้ ะ ใหพากัน
พิจารณา
ถาเปนธรรมแลวอยูไ หนสบาย เชนอยางวัดนี้ เอา มาจากไหนทั่วประเทศไทย นอก
โลก ทั่วโลกก็ได มาอยูด ว ยกันเหมือนอวัยวะเดียวกันเลย นีเ่ รียกวาธรรม อยูไดดวยกัน
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หมดนะ ไมมคี าํ วาชาติชน้ั วรรณะ ประเทศนัน้ ประเทศนี้ คนเขาคนเรา ไมมี อวัยวะเชื่อม
โยงถึงกันหมด ไดแกความเปนธรรม พิจารณาใหดนี ะ
พระเณรมามากเขาทุกวัน ๆ มาใหดนู ะ อยามาเซอ ๆ ซา ๆ มาแบบแบกสวมแบก
ถานมา มานีก่ ม็ าแบกสวมแบกถาน นอนเฝาสวมเฝาถาน ออกไปนี้ก็แบกสวมแบกถานไป
แจกนะ แลวดีไมดีจะวา นีไ่ ปอยูก บั หลวงตาบัวมาแลวนะ จะเอาไปอวดกามนะนั่นนะ ไปอยู
กับหลวงตาบัวมาแลว ไปอวดกาม หลวงตาบัวไมไดอวดกามนะ ไมมี เราบอกเราไมมสี ง่ิ
เหลานี้ การปกครองหมูเพื่อนตลอดเกี่ยวของกับโลก ทําประโยชนใหโลก เราจะมีแตธรรม
ลวน ๆ จะไมใหมกี เิ ลสเขามาแทรกเลย ใหจาํ เอา ธรรมไปทีไ่ หนเย็นทีน่ น่ั ๆ
พระเณรที่เขามาขอวัตรปฏิบัติใหถือเปนของสําคัญในตัว เราบกพรองขอวัตรปฏิบัติ
ใครทําแลวก็ตาม เราไมไดทาํ นัน่ คือเราบกพรอง เราเสียหาย ไมสมกับเหตุผลทีว่ า เรามา
ศึกษาอบรมกับครูกบั อาจารย ตรงไหนที่ไมดีงามยังไงใหรีบเรงขวนขวาย เฉพาะการปด
กวาดเช็ดถูที่ไหน ๆ ใหดใู หเรียบรอยทุกอยาง สม่าํ เสมอ มีความพรอมเพรียงสามัคคีกัน
อยาเห็นแกเขาแกเรา ทานทําแลวเราไมทาํ ก็ได นีล่ ะตัวกิเลสมันมักเอารัดเอาเปรียบเสมอ
แลวก็เหยียบตัวเองนัน้ แหละ เรือ่ งกิเลสแลวเปนอยางนัน้ ใครมาก็ใหตั้งใจศึกษาอบรมทุก
คน ๆ
ผมแกแลวนะ อุตสาหพยายามแนะนําสั่งสอนทุกอยาง ใหยึดเอา ๆ นะ พระพุทธ
เจาทานสอนพระอานนท ตอนแรกพระอานนทไปทูลอาราธนาใหพระองคทรงพระชนมอยู
เปนเวลายืนนาน ไมอยากจะใหนิพพานงาย ๆ วางั้นเถอะ พระองคภาษาโลกเราก็วาขูเอา
ละซี อานนท จะมาหวังอะไรกับเราอีก นั่นฟงซินะ ทุกสิ่งทุกอยางเราสอนไวหมดไมมีอะไร
เหลือแลว ถาพูดภาษาของเราก็วา เหลือแตโครงกระดูกเราเทานัน้ เอง อรรถธรรมไดสอน
โลกทั่วไปหมดแลว นัน่ เห็นไหม จากนั้นก็อนุโลมลงวา พระธรรมและพระวินยั นัน้ แลจะ
เปนศาสดาของเธอทัง้ หลายแทนเราตถาคต นั่นฟงซิ
พระธรรมพระวินัยนั่นคือองคศาสดา ใครไมมีหิริโอตตัปปะ ใครไมมสี าํ รวมระวัง
ตออรรถตอธรรมตอวินัย นัน้ คือผูเ หยียบหัวพระพุทธเจาไปตลอดเวลา ผูใดมีหิริโอตตัปปะ
สํารวมระวัง มีสติมีปญญาพินิจพิจารณาโดยอรรถโดยธรรมไปตลอด เทากับตามเสด็จพระ
พุทธเจาตลอดเวลา นัน่ ละทานทัง้ หลายหาพระพุทธเจาหาทีไ่ หน หากับธรรมกับวินยั นะ ถา
เหยียบย่าํ ทําลายธรรมวินยั แลว หมดศาสดา หมดศาสนา ไมมีความหมายอะไรเลย ศาสนา
ไมมี ศาสดาไมมี เพราะองคศาสดาก็บอกวาคือธรรมวินยั ฟงซิ ถาไดปฏิบัติตามหลักของ
ธรรมวินยั แลวพนทุกขโดยลําดับ เรียกวาเปนศาสดาแทนพระองค ฟงซินะ
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เอา ใหปฏิบตั ติ ามหลักธรรมหลักวินยั อยาปลีกอยาแวะ จะพุงถึงที่สุดจุดหมาย
ปลายทางเลยนะ ถาเหยียบย่าํ ทําลายพระพุทธเจา เห็นแกความขี้เกียจขี้ครานมักงายออน
แอ นีค้ อื เทวทัตมันเหยียบหัวพระพุทธเจาอยูใ นหัวใจเรานัน่ แหละ จําใหดนี ะ ไปที่ไหนใหมี
ศาสดา ยืนเดินนัง่ นอนใหมศี าสดา คือสติธรรม ปญญาธรรม วิรยิ ธรรม หิริโอตตัปปธรรม
ติดตัวอยูเสมอ นี่ชื่อวาเปนผูมีศาสดาตามอารักขา เพราะเรารักษาเราโดยทางธรรมทางวินยั
ถาไมมีอันนี้แลวจะไปไหนก็ไปเถอะ แหลกหมดแหละศาสนา
ยิง่ เวลานีเ้ ห็นไหมละ พระยิ่งบวชมากขึ้น ๆ พระเรานีแ่ หละเปนผูท าํ ลายศาสนา
เวลานี้ ดูเอาดวยหูดวยตามีทุกคน ไมตาํ หนิใครนะ พูดบอกทุกคน เพราะพระพุทธเจาเปน
ศาสดาของเราทุกคนที่จะตองสํารวมระวัง ใครผิดพลาดประการใดใหดูตัวเอง พระบวชมา
ในศาสนา ก็คอื มาละเวนในสิง่ ชัว่ ชาลามกทัง้ หลาย ใหตั้งใจปฏิบัติตัวเอง ขามเกินนีแ้ ลว
เหยียบย่าํ ทําลายศาสนาโดยตรง ๆ นะ เวลานีม้ แี ตพระหนาดานเณรหนาดานเต็มวัดเต็มวา
เต็มพระเต็มเณรเรา ดูทกุ คนดูหวั ใจเรานัน่ ซิ อยาไปดูคนนั้นไมดี คนนี้ไมดี เจาของเปนยัง
ไงใหดูเจาของ ธรรมตองสม่ําเสมอ จําใหดนี ะ
ใครมาอยูที่นี่ก็ใหตั้งใจศึกษาอบรม วัดนีผ้ มสงวนมากในเรือ่ งจิตตภาวนา ใครมายุง
ไมไดเปนอันขาด เห็นไหมผมทํางานเพื่อโลกเพื่อสงสาร ผมไปรบกวนทานทัง้ หลายเมือ่ ใด
รักสงวนทีส่ ดุ เลยคือองคภาวนา นี้แกนของธรรมอยูองคภาวนานะ จึงตองรักสงวนตลอด
เวลา ดูซินี่ใครเขาไปไดเมื่อไร รักสงวนไวหรับพระทานบําเพ็ญธรรมของทานเต็มเม็ดเต็ม
หนวย เวลาจําเปนทีจ่ ะเรียกรองขอความชวยเหลือจากกันและกันเปนกาลเปนเวลา ผมก็ขอ
นอกจากนั้นแลวจะไมไปยุง ใหทําหนาที่ของพระสมบูรณพูนผล หนาที่ของพระคือความ
พากเพียร สติปญ
 ญามีอยูท กุ อิรยิ าบถเวนแตหลับเทานัน้ นีค้ อื ความเพียรเปนพืน้ ฐาน จาก
นั้นก็เดินจงกรม นัง่ สมาธิภาวนา
ใหดูจิตใจเจาของ อยาไปดูที่อื่นนะ ดูคนนั้นไมดีคนนี้ไมดี คือตัวเจาของตัวมัน
คะนองไปหาดูที่นั่นที่นี่ เจาของตัวคะนองมันไมดูเจาของ ไมดูตัวนี้นะ เอาละวันนีพ้ ดู เพียง
เทานี้ ผมก็ไมคอยมีเวลาที่จะอบรมสั่งสอนพระเณร ก็ตอ งถือเอาเวลาเชนนีแ้ หละอบรมสัง่
สอน เอาเวลาอืน่ ไมคอ ยไดนะ ยุงตลอดเวลา เพือ่ ประโยชนแกโลกสงสารนัน้ แหละ ทีนใ้ี ห
พร
หลังจังหัน
สรุปทองคําและดอลลารวนั ที่ ๖ ทองคําได ๓ บาท ๘๔ สตางค ดอลลารได ๑๒๐
ดอลล ทองคําที่มอบเขาคลังหลวงแลว ๕,๕๕๙ กิโลครึง่ ดอลลารมอบเขาแลว ๗ ลาน ๒
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แสนดอลล ทองคําที่ไดหลังจากมอบแลวได ๓๙ กิโล ๖๓ บาท ๓๕ สตางค ดอลลารได
๖๖,๐๗๒ ดอลล รวมทองคําที่ไดแลวทั้งหมด ๕,๕๙๙ กิโล ดอลลารที่ไดแลว ๗,๒๖๖,
๐๗๒ ดอลล
วันที่ ๑๐ นี้ก็จะไดลงไปจันท แลวก็ไปเมืองชล มาราชบุรี แลวเขาสวนแสงธรรม ไป
ลพบุรี นครนายก แลวก็ศาลายา นครปฐม เปนวาระสุดทายถึงจะไดกลับมา ดูจะเปน ๑๒๑๓ วันนะไปคราวนี้ พระทางนี้ก็จะไปจันทหลายองคอยูนะ พระกรรมฐานทานจะไป
ปรึกษาหารือกันอะไร ๆ เราก็ไมรู สวนมากก็ลงในทองคํา ดูจะเปนระยะเดียวกันกับทีเ่ รา
ไปจันทนน่ั แหละ นี่ตาหมูมาเห็นอยูตะกี้นี้ฉันจังหัน นี่ก็เปนคนจันท มาอยูน ห่ี ลายปแลวไป
อยูท น่ี าแหว ทานก็ทนทาน อดทนดี เหมาะสมกับสถานทีน่ น่ั สงัดดีมากเราไปดูแลว ทานก็
อยูมาไดหลายปแลว วันนีท้ า นก็จะลงไปโนนแหละ ไปจันท ดูจะไปหลายองคอยู
ทางจันทบุรีก็ทานฟกนะสําคัญ เปนหลักใหญมากทีเดียว ทั้งพระทั้งประชาชนทาง
นัน้ ทานฟกเปนกําลังสําคัญทั้งหัวคิดอานไตรตรองตาง ๆ ทั้งอยางอื่น ๆ วิง่ เตนขวนขวาย
ทานฟกเปนหลักใหญทางโนน ตอจากนัน้ ก็เรียง ๆ เคียงขางกันไป แตทา นฟกเปนหัวหนา
ใหญ เทศนคราวทีแ่ ลว ๒ ครัง้ ไดคราวนัน้ ตัง้ ๕๐ กวากิโลฯ มันกวากี่กิโลไมรูนะ ไมใชนอย
ๆ นะ ที่จันทไดทองตั้ง ๕๐ กวา มันกวาเทาไร ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ดูเหมือน ๔๕ กิโล ของหา
งายเมือ่ ไหร ทานยังอุตสาหขวนขวายหามาได ทานฟกเปนกําลังสําคัญ ติดตอสื่อสารกับ
ประชาชน ศรัทธาทัง้ หลายแถวนัน้ รวมหัวกันมาไดถงึ ๕๐ กวา มัน ๕๓ หรือเทาไรเราลืม
เสีย ๕๐ กวาแนแลว ทองคําน้าํ หนัก ๕๐ กวากิโล ครั้งที่ ๒ นี้ก็ดูเหมือน ๔๕ กิโล ของเลน
เมื่อไร
นี่ทานจะไปปรึกษากันอะไรก็ไมรู เห็นพระทางนี้ก็จะไป ตาหมูก็ไป มาแลวจากนา
แหว ไปจันท ก็เห็นใจทานพระก็ดี ทานก็อุตสาหออกมาชวยชาติบานเมือง ที่มีความทุกข
จนขนแคน จึงไดวาละซิ ก็พอดีแลวถูกตองแลว เมตตาถาไมชว ยในเวลาจําเปนอยางนี้ จะ
ชวยเวลาไหน หรือตายแลวคอยไป กุสลา ธมฺมา กลวยหอมเขามากินนาอยางนัน้ เหรอ นัน้
มันเมตตาอะไรนั่น เราวา ก็ตองชวยเวลาตะเกียกตะกายอยูอยางนี้ซิ ประเทศไทยเราทัว่
ประเทศนี้ พระองคไหนที่มาบวชไมมีพอมีแมมีเหรอ พอแมของพระเต็มทั่วประเทศไทย
อยูทุกแหงทุกหนเห็นพอเห็นแมจะลมจะจม ตลอดโคตรแซทั้งหลายของพระของเณรแตละ
องค ๆ มีโคตรมีแซนน่ี ะ จะลมจะจมอยูทั่วประเทศไทย ทําไมลูกพอแมเลี้ยงมาแทบเปน
แทบตายดวยกันทุกคน ทุกคนพอแมตัดคอรอง ๆ ทั้งนั้น ทุกขลําบากขนาดไหนไมวาคนมี
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คนจนตัดคอรอง คนจนนี้ที่หนักมากที่สุด เจาของไมไดกินใหลูกกินก็พอใจ วาบอยกลาง
เรือนมันเลยนัน้ ไปอีกนะ พอแมของลูกแตละคน ๆ ตัดคอรองใหลูก
ทีนี้ลูกพอเติบโตขึ้นมาก็ไดออกมาบวช พอแมมีความยินดีใหบวช เวลาบวชแลว
เปนเวลาจําเปนเชนเวลานี้ บานเมืองทั่วประเทศไทย พอแมของพระทั้งนั้นเต็มทั่วประเทศ
ไทย พระแตละองค ๆ มีพอมีแม แลวยังมีโคตรมีแซไปอีกเขาใจไหม แลวพระก็จะจมกัน
ไปหมดนี่ แลวทําไมพระจะใจจืดใจดําน้ําขุนไมมองดูพอดูแมมีอยางเหรอ เพราะฉะนั้นถึง
วาถาไมเมตตาเวลาจนตรอกจนมุม ฝายหนึ่งจนตรอกจนมุมนี้จะไปเมตตาตอนไหนเวลา
ไหน นัน่ ซี
นี่ละที่พระทานอุตสาหพยายามดีดดิ้น ทั้ง ๆ ที่ทานอยูในปาทานสนใจกับอะไร มุง
อรรถมุง ธรรมลวน ๆ พอแมเหมือนทานไมมี องคไหน ๆ มาก็มาอาศัยครูอาจารยเปนพอ
เปนแม ธรรมวินยั เปนศาสดาเอกครอบศีรษะอยูต ลอดเวลา สวนบุญสวนกุศลก็กระจายถึง
พอถึงแม แตองคพระเองทานจะไปเกี่ยวของกับพอกับแม ทานไมคอยไปงาย ๆ แหละ เขา
แตปาแตเขา ๆ อยูอยางนั้น ประหนึ่งวาพระเหลานี้ไมมีพอมีแมนะ ทีนเ้ี วลาจนตรอกจนมุม
มันกระเทือนไปถึงพอถึงแม ถึงโคตรถึงวงศของพระแตละองค ๆ ทั่วประเทศไทย แลว
พระเหลานีท้ พ่ี อ แมเลีย้ งมาแทบเปนแทบตาย เวลาพอแมจนตรอกจนมุมนี้ ไมดูแลพอแม
จะไมใจจืดใจดํายิง่ กวาสัตวทง้ั หลายไปแลวเหรอ นีเ่ ราเปนพระแท ๆ เปนคนแลวยังไมแลว
ยังเปนพระอีก พระตองเปนผูมีอรรถมีธรรม มีความเมตตาสงสาร ถาไมมเี วลานีจ้ ะมีเวลา
ไหน เอา ลองวากันดูซินะ มองเห็นคนตกน้ําสัตวตกน้ํานี้เขายังโดดลงไปชวยวาไง นี้พอแม
ของตัวเพื่อนฝูงของตัวทั่วประเทศไทยตกลงในความลมจม ปอมแปม ๆ แลวใจดําน้าํ ขุน
ปงอยูสบาย ๆ มีอยางเหรอ พิจารณาซิ
นี่ละที่ทานวาเมตตาเห็นประจักษในชาติไทยของเรา เห็นน้าํ ใจพระทีม่ เี มตตาตอโลก
สงสาร ทานไมไดเอาอะไรนะ ที่ทานดีดทานดิ้นอยูอยางนั้นทานเอาอะไรที่ไหน ทานชวย
สงเคราะหสงหา ชวยลากชวยเข็นขึน้ นัน่ เอง เรานีเ่ ห็นใจพระ ดังที่พระพุทธเจาทรงแสดงวา
มหาการุณโิ ก นาโถ หิตาย สพฺพปาณินํ พระพุทธเจาทรงมีพระมหาเมตตากรุณาธิคุณแก
โลกมากมาย และทําประโยชนแกโลกนี้หาประมาณไมได ไมมีใครเสมอเหมือน นี่องค
ศาสดามีพระเมตตาลนพน ทําประโยชนใหโลกจนหาประมาณไมได ลูกศิษยตถาคตจะใจ
ดําน้าํ ขุน มันก็เปนลูกศิษยแบบเทวทัตละซิ ไมไดมองดูครูดูอาจารย ไมไดมองดูพอดูแมดู
เพื่อนดูฝูงที่กําลังไดรับความลําบากยากเย็นเข็ญใจ
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ก็มคี ราวนีเ้ ปนคราวจําเปน ก็ทกุ คนจะไดเห็นใจกันในเวลาจําเปน คนเราถาเวลา
จําเปนไมเห็นใจกันแลวไมมคี วามหมาย คนคนนัน้ ไมควรคบจนกระทัง่ วันตายเลยนะ
ถาถึงไหนถึงกันแลวคบกันไดจนกระทั่งวันตาย ไมตอ งไปถามหาเปนญาติเปนมิตรอยู
บานใดเมืองใดแหละ น้าํ ใจแสดงตอกันนัน้ แหละ คือน้าํ ใจความเปนธรรมลวน ๆ เย็น
ไปหมดเลย คบกันจนกระทัง่ วันตายไมมลี มื แหละ นีแ่ หละอํานาจแหงความเมตตาเปน
ของเลนเมื่อไร
นี่พระทานก็จะไปทางโนนกันเยอะอยูนะ อยางเราไปเมือ่ วานนีไ้ ปบานนายูง วัดนา
คํานอย ไปถามถึงเรื่องการจายเงินที่จะทํากําแพง นีเ่ ราจะไปจันทแลวนะ ไปหลายวัน แลว
จะจายตอนไหน เราจะรีบจายเสียตอนนีเ้ ราบอก เราไปมันก็เสียเวลานานถาเขาตองการเร็ว
เราก็จะไดจดั ใหเสียเดีย๋ วนี้ โอย.ยัง เวลานีย้ งั ไมเสร็จ ก็ตกลงวาเรากลับมาจากจันทถึงจะ
พิจารณาทีหลัง สวนทางเรือนจําลาดยาวจะโอนไปใหวนั นี้ เมือ่ วานนีโ้ อนไปทางภาคใตทาง
โนน คือตอนเราอยูน เ้ี ราตองรีบทําใหเสร็จ พอไปแลวทีนี้ขาดไปเลยนะ จนกระทัง่ เรากลับ
มา ดวยเหตุนเ้ี องเราจะไปไหนตองเคลียรใหเรียบรอย ๆ เสียกอนแลวคอยกาวเดิน เมือ่
วานนีก้ ว็ ง่ิ ไปโนน กลัวจะเสียเวล่าํ เวลาถาหากมันจําเปน
สวนเครือ่ งมือแพทยทเ่ี ขาเคยกับเราแลวก็ไมมปี ญ
 หาอะไรแหละ ถึงจะรอเราก็ไดอยู
ไมเปนไร แตธรรมดาเราไมอยากใหรอ พอถึงเราจะจายปุบ ๆ ถาอันไหนไมทนั เราไปแลว
เขามาทีหลังก็ไมเปนไรละอันนี้ เขาก็รอไดไมมีปญหาอะไร เพราะเขารูน สิ ยั ของวัดนีแ้ ลว นี่
เห็นไหมบรรดาบริษทั ตาง ๆ ในกรุงเทพฯ เขาพูดเปนเสียงเดียวกันเลย ฟงซินะ หลวงตา
คดโกงที่ไหนมีไหม นีเ่ ขายกยอสรรเสริญเองของเขานะ เราไมไดไปขอคําสรรเสริญเขา
แหละ ถาหากวาเปนวัดปาบานตาดเอาเลย นูน นะ ฟงซิ เชือ่ ๑๒๐% เขาบอกอยางนัน้ นะ
อยาวาแตรอ ยเปอรเซ็นตเลย เชือ่ ๑๒๐% วัดปาบานตาดถาไดติดตอทางไหน เฉพาะอยาง
ยิ่งก็คือเครื่องมือแพทยนี่ละมาก เขาไปในบริษทั ตาง ๆ ถาเปนวัดปาบานตาดแลวลงใจทัน
ที ปงปงเลยเทียว เรียกวาตายใจ เปนอยางนัน้ นะ เราเคยทําใหใครเสียเสนใจทีไ่ หน เรา
บอกเราไมมี นอกจากใหเปนที่ยิ้มแยมแจมใสตอกัน อยางทีว่ า นีแ่ หละ เครื่องมือแพทย
บริษัทไหนก็ตามในกรุงเทพนี้ พูดเปนเสียงเดียวกันหมด เขาถึงกันนี่นะ บอกวาเขาเชื่อรอย
เปอรเซ็นตเขาวาอยางนัน้ เลย ถาเปนวัดปาบานตาด เอาเลย เปนอยางนัน้ นะ
ตัง้ แตเขาจะลดราคาเรายังไมเอาฟงซินะ เขาขายเขาก็หวังผลประโยชนของเขา เรา
ซื้อก็มาผลประโยชนอยางหนึ่ง ผลประโยชนตอผลประโยชน เอา อยาไปกินกันเราบอก
อยางนี้ อยางนัน้ นะเรา แลวไหนจะมาเอาของพี่นองทั้งหลายเขามาในพุงอยางที่เขาโฆษณา
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โจมตีเราอยูโ นน มันเปนไปไดไหมพิจารณาซิ มันสักกี่ลาน ไอพนั ลานเราไมอยากพูดทีเ่ รา
ชวยโลกนี่ ไอพนั ลานเราไมอยากพูด ถาวาเปนหมืน่ ลานไปโนน เออ วางัน้ นะ เพราะมัน
ทั่วประเทศจริง ๆ นีน่ ะ ก็เงินตกมานีม้ นั ไมไปไหน ออกหมดเลยฟงซินะ เราไมไดเก็บ
ไว อะไร ๆ เพื่อผูใด อยางทีเ่ คยมีเคยเปนมาวาเปนญาติเปนวงศเปนอะไร ๆ นี้ไปทะนุ
ถนอมบํารุงโคตรวงศ ญาติวงศตัวเองเราไมมี ฟงซินะ เราไมมีญาติมีวงศ ญาติของเราทั่ว
แผนดินทั่วโลกธาตุ เราจะทําอยางนั้นไมได
เห็นไหมธรรมเปนอยางนีน้ ะ เราเอาจริงเอาจังมากทุกอยางไมมีคําวาใกลวาไกล มี
แตคําเชื่อถือกันแลว คนไหนที่ควรเชื่อถือแลวก็เอามาใชกัน ถึงไหนถึงกัน ๆ ไปเลย มาทํา
ใหเสียเสนใจหนหนึง่ คอขาดไปเลย เปนอยางนีน้ ะเรา กับคนไหนก็ตาม ยิง่ กับเราดวยแลว
ยิง่ หนักนะ ถาลงไดตั้งลงตรงไหนแลวขาดสะบั้นไปเลย ตายก็ยอมไปเลยโนนนะ เจาของตั้ง
ลงไปเรียบรอยแลว เจาของยังแกไมได ไดตั้งอยางไรลงไปแลวเปนที่แนนอนแลวอยางนี้นะ
ลงใจกึ๊กแลวจะไปแกไมไดนะ ถาเหตุผลไมเหนือกวานี้ เจาของมีเหตุผลเหนือกวานี้ เอา
แกได ถาไมเหนือแกไมได เราทําขนาดนัน้ นะ เพราะฉะนั้นทุกอยางถึงเด็ดขาด ๆ ๆ ถาลง
วาไดพจิ ารณาเปนธรรมเรียบรอยแลวพุง เลยขาดสะบัน้ ไปเลย รอไมไดเลย เปนอยางนัน้
เราทํา
นี่พูดถึงเรื่องเมตตาธรรม ทานก็อตุ สาหทา นอยูใ นปาในเขา ทานไปยุงอะไรกับเงิน
กับทอง พระกรรมฐานทานไมยุงละกับเงินกับทอง แตเวลานีเ้ ปนยังไง เห็นไหมยุงแตกับ
เงินฟาดกับทองคําเสียดวยนะเดีย๋ วนีเ้ ห็นไหมละ พระเลยรอนเปนไฟไปตามๆ กันหมด
เห็นอาจารยเปนหัวหนารอน ลูกศิษยลกู หาก็รอ นหมดเพราะสงสารหลวงตาเฒาแกชราแลว
ยังบึกยังบึน แนะเห็นไหมละ ทานก็ยงั สงสารอาจารยของทานพระทัง้ หลาย ฟงซิ อุตสาห
พยายามอยูที่ไหนก็ชวยกันมา คนละเล็กละนอยเรือ่ ย ๆ มา นี่ละความเมตตา ความชวย
เหลือซึ่งกันและกัน ความเห็นอกเห็นใจกัน ก็เห็นอยางนีจ้ งึ เรียกวาธรรม ใจดําน้ําขุนไมใช
ธรรม ธรรมไมใชอยางนั้น ถึงไหนถึงกัน ๆ พอพูดอยางนี้แลวก็พอใหระลึกไดเดี๋ยวนี้ ผัว
กับเมียไปทํางานภาคกลาง ครัน้ ไปทํางานแลวเปนไขมาจากโนน ตัวสั่นเดินงก ๆ งัน ๆ มา
ผัวกับเมียมาหากุฏเิ รา
(ทานมีรม ขาด ๆ อะไรบางไหม ผูช ายนีเ้ ขาปวยเปนไขมาตามทาง เดินงก ๆ งัน ๆ
มาอยางนี้ ไมทราบวาจะถึงบานหรือไมถงึ ) วาอยางนัน้
หนาวก็เปนหนาฝนเสียดวยนะ
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โห ไมมีละรมขาดมีแตรมดี ๆ นีแ่ หละ ก็ไปควาเอามาเลย รมอันนั้นยังไมไดใชนะ
นัน่ มีแตมากางทดลองดู เอามาจากเชียงใหม เปนรมที่หนึ่งของเชียงใหม รมดี ๆ เอามา
ให
(โอย.มันสวยมันงามมันดีเกินไป)
โอย.นี่ละมันพอดีแลว ๆ จึงเอามาให รมขาดเอาไปใชอะไร รมไมขาดนี้มันพอดี
อยางนี้ละ เอา ยังไมอยากเอานะ เขายังไมอยากเอา เอา เอาใหเลย เราก็เลยไมลมื นะ เอา
รมแลวยังมองดูหนา เอาไปเราวาอยางนัน้ นะ
(โอย.ทานก็มีคันเดียว)
คันเดียวก็หาได เราไมเจ็บไมไขอะไรนี่ เราไดทง้ั นัน้ แหละ ไปเอาไป เขาก็เลยเอาไป
มองหนาเราแลวมองทั้งผัวทั้งเมีย เราไมลมื นะ
นีล่ ะความเมตตาเห็นไหม เราดี ๆ อยูน เ่ี ราเปนอะไร กุฏิก็มี ที่พักก็มี บิณฑบาตก็
สมบูรณพนู ผลอยู เขาจะเปนจะตายตัวสัน่ งก ๆ งัน ๆ มา จนกระทัง่ วานีจ่ ะไปถึงบานหรือ
ไมถึงก็ไมรูแหละวางั้น เพราะฝนก็ตกแลวเปนไขอะไรตัวสั่นงก ๆ งัน ๆ มองดูก็อยางวาละ
นาวิตกดวยเหมือนกัน ก็เลยไดใหรม เราก็มรี ม คันเดียวเทานัน้ ผาเราก็ไมมี ถามีใหอีกนะ
นัน่ นะ แตมันไมมี เราพูดถึงเรื่องความเมตตามันหากเปนของมันเองแหละ
เราก็พยายามทีจ่ ะชวยใหเต็มกําลัง ชาติไทยของเราคราวนีเ้ ปนคราวทีเ่ ด็ดเหมือน
กันนะ เด็ดเคียงขางกันไปกับเราเด็ดเราดังทีว่ า นี้ เด็ดแกงหมอใหญก็เด็ดอีกแบบหนึ่ง แกง
หมอใหญยกมันก็หนักมันก็ชากวากัน แตยังไงก็ตามความเด็ดยังมีอยูในนั้น จะเอาใหได ๆ
อยูอยางนั้น จึงใหพี่นองทั้งหลายรวมมือรวมใจกันใหเต็มเม็ดเต็มหนวย ใหชาติไทยของเรา
ไดเชิดขึ้นมาตามความมุงหมายของคนทั้งชาติ ที่อยากจะใหชาติของเราขึ้นจากความลมจม
คือความจะจมลงในทะเลหลวงเพราะความจนนัน้ เอง นี่ละคอยฟนขึ้นมา ๆ
คงไมนานละคราวนีค้ ดิ วาทองคําจะเร็วกวาปรกติอยู เราเองซึง่ เปนหัวหนาเราก็เรง
แลวเวลานี้ ติดเครื่องแลวนะติดเครื่องแลว ใสจุดที่หมายทองคําใหไดน้ําหนัก ๑๐ ตัน จอ
อยูแ ลวแหละ เรงใสนน้ั แลว สวนดอลลารยงั ไงเราก็แนใจกับมันแลวแหละ มันเคียงขางกัน
ไป ดอลลารอาจจะไดมากกวาทองคํา อาจจะไดกวา ๑๐ ลานก็ไดเราคิดวา เพราะวาทองคํา
น้าํ หนักมันมากราคาก็แพงดวย มันจึงเดินหนา เดินหนาหนักดวย สวนดอลลารเคียงขาง
กันไป นีแ่ หละใหชว ยกันอยางนีแ้ หละเรา ความพรอมเพรียงสามัคคีเปนเนื้อหนังอัน
สมบูรณแบบในชาติไทยของเรา อยาคนหนึ่งทําคนหนึ่งถอย คนหนึง่ กาวหนาคนหนึง่ ถอย
กลับไมไดนะ ขาดความสามัคคีแลวเมืองไทยเราลมเหลวได ใหฟง เสียงหัวหนา หัวหนานีก้ ็
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ไดเอาธรรมพระพุทธเจา อยางหลวงตาเปนหัวหนาพีน่ อ งทัง้ หลายนี้ เอาธรรมมากางเลยนะ
จะทําอะไร ๆ นี้เอาธรรมออกกางเลยเทียว
เพราะฉะนัน้ จึงวาขอใหฟง หัวหนา คือศาสดาองคเอกนั้นละหัวหนา เรานําธรรม
พระพุทธเจามาพาพี่นองทั้งหลายกาวเดิน ทุกบทบาทจะเดินไปตามธรรมลวน ๆ ไมใหมี
เรือ่ งของกิเลสขาศึกศัตรูทง้ั หลายนีเ้ ขามาเหยียบย่าํ ทําลายได ใหตางคนตางมีความพรอม
เพรียงสามัคคีกัน อยาคนนัน้ ทําคนนีไ้ มทาํ คนนัน้ ทําคนนีค้ ดั คนนีค้ า น คนนัน้ จุดคนนีเ้ ผา
คนนัน้ เตะ คนนีถ้ บี คนนัน้ ยัน นีเ่ รียกวาเนือ้ ราย เนือ้ รายในสังคม เนื้อรายถาในเมืองไทย
เรา ก็เรียกวาเนือ้ รายในเมืองไทยเรา
คนประเภทนีเ้ ปนคนประเภททีว่ า เนือ้ ราย เนือ้ รายเปนยังไง อวัยวะของเรานีร้ กั
สงวนทุกสัดทุกสวนไมมีอะไรยิ่งหยอนกวากัน แตเวลามันเกิดบาดแผลขึน้ มาในเนือ้ จน
กลายเปนเนือ้ รายแลว รักษาไมหายแลวทํายังไง ตองตัด นัน่ เห็นไหมละ มันเปนเนือ้ ราย
แลว ถึงจะรักขนาดไหนรักเพื่อทําลายสวนใหญ คืออวัยวะ ตลอดชีวิตจิตใจเราจะพังลงไป
เพราะเนือ้ รายชิน้ นีแ้ หละ ตองตัดออก เชน อยูในนิ้วมือก็ตองตัดนิ้วมือออก เนือ้ รายขาด
ออกไปแลว สวนดีก็บํารุงรักษากันไป ก็หายกันไป
แตนค้ี นประเภททีท่ าํ ลายแตชาติบา นเมือง หาคัดหาคานตานทานไมมเี หตุมผี ล ไม
มีหลักมีเกณฑ ไมมีขอแนะนําใหคนอื่นไดรับคติเครื่องเตือนใจพอเปนประโยชนแกชาติ
บานเมือง คือสวนรวมอันใหญหลวงบางอยางนี้ มีตง้ั แตคดั คานตานทานทําลายเผาจุดที
เดียวอยางนี้ เรียกวาคนประเภทเนือ้ รายคนประเภทนี้ ถาเปนอยูในอวัยวะของเขา เขาตัด
ทิ้งแลว อันนี้มันอยูในเมืองไทยเราก็ใหพี่นองทั้งหลายพิจารณาเอา คนเราทุกคน ๆ อยาทํา
ตัวใหเปนประเภทเนือ้ รายตอชาติบา นเมืองนะ ถาทําตัวใหเปนประเภทเนือ้ รายตอชาติบา น
เมือง บานเมืองนี้จมไปหมดเลยไมมีเหลือ
เนื้อรายอันไหนไมดีตัดออก คนไหนไมดี เอา แนะนําสัง่ สอน ดุดา วากลาวใหดี ถา
ไมดีก็เขี่ยออกเลยจากเนื้อที่ดีทั้งหลายซึ่งมีคุณมหาศาล อยาใหฉบิ หายวางปวงไปกับเนือ้
รายชิน้ เล็ก ๆ นีเ้ ลย นีค่ นประเภทเนือ้ รายเปนอยางนีแ้ หละ ไมยอมฟงเสียงใคร มีตั้งแตจะ
ทําลายถายเดียว ๆ ดวยทิฐมิ านะ ดวยความหนาดานของตัวเองทีว่ า หนาทีส่ ดุ จนกลายเปน
บุคคลประเภทเนือ้ ราย ไมไดเปนบุคคลธรรมดาทั่ว ๆ ไป เปนบุคคลเนือ้ รายทําลายสังคม
ทําลายสวนรวม ถาอยูอยางในเมืองก็ทําลายเมือง ทําลายประเทศไดคนประเภทเนือ้ ราย ให
ระวังตัวทุกคนอยาใหเปนประเภทเนือ้ รายนะ
มันจะทําลายทั้งตัวเองและผูอื่นใหแหลก
เหลวไปหมด อันนีเ้ ปนสําคัญมากบุคคลประเภทเนือ้ ราย จะเปนบุคคลก็ตามเปนคณะก็

๑๐

ตามเปนพรรคเปนพวกไหน เปนพรรคเปนพวกเนือ้ รายทําลายสวนใหญใหเสียไปไดทง้ั นัน้
อยาใหเปนอยางนี้
แลวอยาสัง่ สอนผูใ ดในประเภทเนือ้ ราย ใหปดออก ๆ ใหสั่งสมแตคุณงามความดี
เขามาใสตวั ของเรา แลวตางคนตางฟงเสียงหัวหนา บานเมืองก็มหี วั หนา แลวทางศาสนาก็
มีหวั หนาใหฟง เสียง เราอยาบึกอยาบึนเอาตามทิฐมิ านะของเรา ซึ่งจะทําความลมจมแกตน
และสวนรวมนัน้ แหละ เปนอยางอื่นไปไมได ถาลงไปขัดสวนดีแลวตองเสียไปหมด คน
ประเภทเนือ้ รายนีข้ ดั ตัง้ แตสว นทีด่ ี เขาทําดีแลวไปเหยียบย่าํ ทําลาย ไปเตะไปถีบไปยันไป
จุดไปเผา ทําทุกอยางที่จะใหของดีฉิบหายไปเสีย ประเภทนีเ้ รียกวาประเภทเนือ้ ราย อยาง
รายแรงมาก อยาใหมใี นเมืองไทยเรา เรียกวาเลวสุดยอดแลวนะ ใหพากันจํานะ ตางคน
ตางทําตัวอยาเปนเนือ้ รายตอผูใ ดก็ตาม
การประพฤติตัวอะไรที่มันไมดีก็เปนเนื้อรายแกตัวเอง ใหหกั ใหหา ม เอาธรรมมา
เปนโอสถเปนยารักษา ความประพฤติอันใดไมดีใหหักใหหาม แกไขดัดแปลงทําความดีเขา
ไป กลบกันลางกันชะลางกันไปเรื่อย ๆ เนื้อรายในตัวเองก็จะคอยจางไป ความไมดีทั้ง
หลายเปนเนือ้ รายสําหรับเรา เราหาความดีเขาไปกลบมัน เขาไปชําระลางมัน ก็กลายเปน
ของดีขึ้นมา ๆ แลวในสังคมใดก็ใหตา งคนตางสัง่ สมตัวใหเปนทีแ่ นนหนามัน่ คง ใหเปนที่
ไวใจซึ่งกันและกันได อยาเปนประเภทเนือ้ รายเขาหาใครไมได เขากับใครไมไดประเภท
เนือ้ ราย นีล่ ะพากันจําเอานะ วันนีเ้ ทศนเพียงเทานีแ้ หละ ตอไปนี้จะใหศีลใหพร
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com

