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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

นําธรรมะที่เทศนสอนวันนี้ไปปฏิบตัิ 
 

 ผูกํากับ การภาวนาของสันติ มีดังน้ี 
 ขอ 1. วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2548  หลังจากที่หนูเดินจงกรมเสร็จแลว ขณะนั้น
เปนเวลาประมาณ 5 ทุมครึ่ง  รูสึกอยากพักผอน จึงไดกลับเขาแคร แลวนอน  แตขณะที่
นอนอยูนั้น มีอาการเหมือนหลับไมเปนสุข  กระสับกระสาย จนลืมตาตื่นขึ้น ขณะที่ลืมตา
ขึ้นก็ปรากฏภาพเปรตจํานวนมาก กําลังจองดูหนูอยู การเห็นในครั้งน้ี เปนการเห็นจากตา
เนื้อเพราะ รูตัววา ตื่นนอนแลว  ไมมีอาการขนลุก ไมมอีาการกลัว แตแปลกใจวา ทําไม
พวกเปรตจองอยูอยางน้ัน ไมไปเสียที หนูจึงสวดมนต สพฺเพ สตฺตา สุขิตา โหนฺตุ  วนไป
วนมา หนูสวดอยูหลายนาที ก็ยังไมไป  หนูจึงไดเปลี่ยนมาสวด นโม ตสฺส ภควโต อรหโต 
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สวดบทเดียวอยูอยางน้ีประมาณ ครึ่งชั่วโมง แลวพวกเขาถึงจะไป 
 ขอ 2. วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548  หนูเดินจงกรมตั้งแต 6 โมงเย็น จนถึง 3 
ทุม จึงหยุด วันนี้เหนื่อยมาก อยากพักผอน หนูกลับเขาแคร เปดวิทยุฟงเทศน แลวลมตัว
ลง เพื่อจะนอนพัก ทันใดนั้นมีอาการของจิตละเอียดมาก อธิบายยาก แตพอสรุปไดวา มี
อาการเบา รูสึกดีมาก โดยอาการนี้เร่ิมตนจากปลายเทา ขึ้นมาเรื่อยๆ จนรูสึกวา ไมมี
รางกาย ทั้งๆ ที่นอนฟงเทศนเฉยๆ ไมไดตั้งใจจะทําภาวนา เปนอยูนานประมาณ 1 ชัว่โมง
ครึ่ง หลังจากนั้นจึงลุกขึน้นั่งภาวนา  
 การนั่งภาวนาครั้งนี้ ในตอนแรกรูสึกเงียบอยางเดียว หลังจากนั้นเริ่มปรากฏรูป
หนาพระพุทธเจาแลวคอยๆ เห็นเต็มองค ทานกําลังเดินเขามา พรอมพระ-สาวกเดิน
ตามหลังมาดวย เปนหมื่นๆ องค เต็มไปหมด แลวสักพักทานก็หยุด  ทันใดนั้นตัวหนูเองที่
นั่งภาวนาดูพระพุทธเจาอยูนี้ รูสึกวา ไดเห็นตัวเองเดินออกไป แลวนั่งลงกราบทาน 
หลังจากที่หนูกราบเสร็จแลว ทานก็เดินไป ขางหนานั้นปรากฏเปนหองใหญ กวางขวาง มี
ลักษณะเหมอืนศาลา เมื่อพระพทุธเจาและพระสาวกเดินเขาไปในหองนั้น ก็ปรากฏวา มีตั่ง
ตัวใหญมาก อยูตัวหนึ่ง  หนูเห็นพระพุทธเจาเดินไปนั่งที่ตั่งตัวนั้น ทานนั่งในลักษณะหอย
เทาทั้งสองขางวางลงที่พืน้ สวนพระสาวกองคอื่นๆ ยืนอยูดานหลังทาน  

เมื่อเห็นพระพุทธเจานั่งเรียบรอยแลว หนูจึงเดินเขาไปกราบที่ใกลๆ เทาของทาน 
ในความรูสึกตอนที่กราบลงไปนั้น หนูแอบดูเทาของทานไปดวย ลักษณะของเทานัน้ ขาว 
นิ้วเทาเรียงชิดกัน ปลายนิ้วทุกนิ้วเสมอกันหมด เมื่อหนูกราบครบ 3 ครั้งแลว พระพทุธเจา
จึงพูดกับหนูวา โชคดีนะ  แลวหนูก็ลุกขึ้นไปยืนอยูในที่ที่หนึ่ง  ทันใดนัน้ในจํานวนพระ
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สาวกที่กําลังยืนอยูทั้งหมด มพีระองคหนึ่งกําลังนั่งลงกราบพระพุทธเจา แลวตามดวย
พระองคที่ 2 หนูรูจักทั้ง 2 องคเจาคะ องคแรกคือ หลวงพอมั่น องคที ่ 2 คือ หลวงพอ
ปญญา เมื่อทั้ง 2 ทานกราบพระพุทธเจาเสร็จ และยืนขึ้นแลว  หนูจึงเดินเขาไปกราบทาน 
โดยกราบหลวงพอมั่นกอน แลวทานก็พูดกับหนูวา โชคดีนะ  หลังจากนั้นหนูจึงกราบหลวง
พอปญญา ทานไดพูดกับหนูเหมือนกันวา โชคดีนะ  

เมื่อหนูกราบเสร็จเรียบรอยแลว พระพุทธเจาก็ยืนขึ้น แลวเดินจากไปพรอมดวย
พระสาวกทั้งหมด ขณะที่พระพุทธเจาและพระสาวกกําลังเดินกลับไปนั้น หนูพึ่งรูสึกถึง
ความประหลาดใจ งงตวัเอง ปลาบปลื้มใจ ดีใจ เปนอะไรกบ็อกไมถูก มันเที่ยวถามตัวเอง
อยูวา ทําไมพระพุทธเจายังมีชวีิตอยู และยิ่งแปลกใจไปกวานั้นก็คือ ทําไมหนูถึงไดกราบ
พระพุทธเจาดวย หลังจากนั้นไมนาน จิตก็ถอนออกมา 

หลวงตา เหลานี้เปนอาการของจิต ตามจริตนิสัยของแตละคน ไมใชเปนเรื่องละ
กิเลสและส่ังสมกิเลส แตเปนอาการของผูบําเพ็ญธรรม จะปรากฏในแงตางๆ ตามนิสัยของ
ตนดังทีพู่ดมานี้ อันนี้ใหเปนเรื่องของแตละคนๆ ผูที่ถูกจรตินิสัยของตนจะยึดขอใดอาการ
ใดของผูแสดงออกมานั้นก็ยึดไปได หากไมสัมผัสก็ไมตองยึด ปลอยไปธรรมดา เพราะนี้
เปนอาการของจิต ไมใชเปนเรื่องละกิเลสและส่ังสมกิเลสโดยตรง เปนอาการของจิตไป
ธรรมดา จึงจัดใหเปนนิสัยธรรมดา เร่ืองละเรื่องส่ังสมนั้นเกี่ยวกับเรื่องภาวนาลวนๆ อยาง
ที่ปรากฏหลวงปูมั่นกับทานปญญาก็เหมือนกัน 

พอพดูอยางนี้ขึ้นมา ก็แยกออกมาจากสวนใหญเลย เหมือนแมน้ํามหาสมุทรมัน
มากขนาดไหน เราจะเอาน้ํามหาสมุทรไปใชแบบไหน กิริยาอาการใดของน้ําแตละหยดๆ 
หรือน้ําในบึงในบอเราเอาไปใชแบบไหนๆ ก็ได ออกไปจากสวนใหญ คือน้ําในบึงในบอ
หรือมหาสมุทร เอาไปใชในอาการตางๆ ไดทัง้น้ัน นี้ธรรมของพระพทุธเจาสวนใหญก็
เรียกวาธรรมธาตุ ธรรมธาตุเปนพืน้ฐานอันใหญโต กิริยาอาการของธรรมธาตุที่แสดงออก 
เหมือนเราตักเอาน้ํานั้นไปทําประโยชนในที่นั้นที่นี้ แสดงอาการตางๆ ออกมาตามกริิยา
อาการของน้าํที่มีสวนผสมตางกันๆ นี้ธรรมของพระพุทธเจาก็เปนอยางน้ัน อาการเหลานี้
ออกมาจากพื้นเพใหญของธรรมทั้งน้ัน 

แตถาเพลินไปก็ผิด เร่ืองเหลานี้ใหถือเปนอาการเทานั้น ไมใหเพลินหลงไปตาม
และเศราโศกไปตาม ถาเพลินไปตามจะมีเศราโศกไปตามดวยกัน ถารูตามหลักความจริง
ของมันที่แสดงออกจากกิริยาของจิต นิสัยของตนแลวก็ไมเปนไร ใหเขาใจเอาตามนี้นะ อัน
นี้เปนอาการหนึ่งตางหาก พรรณนาไมได ของนกัภาวนาแตละรายๆ จะเปนอาการตางๆ 
กัน เปนอาการของจิตตามจริตนิสัยของผูนั้นๆ บางรายก็ไมคอยเห็น มีมากนอยตางกนั อัน
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นี้เปนกิริยาอาการตามนิสัยไปตางๆ สวนหลักใหญคือการละการถอนกิเลส การสั่งสมกิเลส 
เราตองเอานี้เปนหลักใหญของการภาวนา 

กิเลสมันเปนยังไง จิตมันแย็บไปติดอะไรไปของอะไรไปพัวพนัอะไร ไปยนิดียินราย
กับส่ิงใดบาง นี่เปนเรื่องอาการของกิเลส แสดงออกไปยงัไงบาง อาการของธรรมตามรู
กันๆ ละกัน แกไขกัน นี่เรียกวาการละการถอนกิเลส อันหนึ่งไปสั่งสมกิเลสออกไป อันหนึ่ง
ตามแกกัน นี่เรียกวาภาวนาโดยตรง ละกิเลสถอนกิเลสโดยตรง เวลามันสั่งสมกิเลสก็รู แก
กิเลสมันก็รู รูอยูภายใน จําเอานะ อันนั้นเปนอาการ นักภาวนาจะรูแปลกๆ ตางๆ กัน ถา
นักภาวนาจริงๆ ทานเขาใจของทานแลวทานไมคอยพูดอะไร ทานจะพูดแตหลักสําคัญเทา
นั้นเอง 

สันติ หนูรูสึกวา มีผูรูธรรมดา อันนี้ดับได สวนความรูอยางอื่นไมดับไมหาย 

หลวงตา ความรูอยางอื่นไมดับไมหายก็คือจิตนั่นเอง หลักใหญของความไมดับไม
หายคือจิต อาการเหลานั้นมันก็มีของมัน เขาใจ เราไมพูดอะไรมาก เราจะฟงแตจุดสําคัญ
เทานั้นเอง 

สันติ ตองทาํอะไรตอไปเจาคะ 

หลวงตา ก็ดูจิต อาการของจิตเปนยงัไง มันเคลื่อนไหวไปยังไง ใหดูจิตกบัอาการ
ของจิต เหลานั้นเปนอาการภายนอก เปนบางกาลบางเวลามันจะรูจะเห็น ก็ใหรูใหเห็นไป 
แตหลักใหญของจิตใหรูอาการของจิตวาไปผิดหรือไปถูก นักภาวนาจะดูตรงนี้ แกกิเลสแก
ตรงนี้ ส่ังสมกิเลสก็ออกจากอาการของจิต ก็มีเทานั้น 

ผูกํากับ มีหนังสือพิมพไทยครับ 

หลวงตา เออ เอาวาไปซิ นสพ.พิมพไทยนี่เปนหลักเกณฑของชาติของศาสนาเราได
ดี นสพ.พิมพไทยนี้เปนธรรม เราฟงทุกส่ิงทุกอยางเราจะฟงดวยความเปนธรรมทั้งน้ัน เขา
จะตําหนิมาแบบไหน ชมเชยแบบไหนก็ตาม เราจะฟงเปนธรรมหมดเลย เราไมถือวาอัน
นั้นมากระทบเรา อันนี้มากระทบเรา เราไมวานะ เราไมมีสวนไดสวนเสียกับส่ิงเหลานี้ พูด
ตรงๆ ไปเลย เปนแตเพียงสัมผัสสัมพันธกบัสิ่งเหลานี้ ก็นํามาเปนประโยชนแกโลกทั่วไป
เทานั้นเอง เอาวาไป 

ผูกํากับ จากหนังสือพิมพ พิมพไทย รายวัน คอลัมนวิจารณธรรม ประจําวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพนัธ ๔๘  
 

เพี้ยง ! หลวงตาเปากระหมอมใหแลว 
 

ความเชื่อความศรัทธาของคนนับวาเปนเรื่องยากที่จะอธิบายใหใครๆเขาใจไดงายๆ 

เร่ืองนี้ตองอยูที่ความเชื่อของแตละคนซึ่งไมเหมือนกัน อยางเชน ความเชื่อในพุทธคุณของ
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พระผงสมเดจ็พระพุฒาจารย (โต  พรหมรังสี) ความเชื่อนี้ยังสงผลใหพระผงสมเด็จมรีาคา
พุงขึ้นสูงถึงองคละ 5 ลานถึง 10 ลานบาท 

ความเชื่อในน้ําพระพุทธมนตของหลวงพอคูณ  ปริสุทโธ เทพเจาแหงวัดบานไรก็
เชนกัน ความเชื่อนี้มีทั้งทานนายกฯ ทานรัฐมนตร ี นักการเมือง และบรรดาขาราชการชั้น
ผูใหญแทบทุกระดับ ตางก็เชื่อวาเขมขลังศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก หากใครไดรับการประพรมน้ําพระ
พุทธมนตของหลวงพอคณูเขาแลว ส่ิงใดที่ตัง้จิตอธิฐานไวก็จะไดสมดังปรารถนา 

อยางหลวงพอทานคลายที่ปกษใตบานเราก็เชนกัน ชาวใตทุกคนตางก็เชือ่มั่นกันวา
พอทานคลายองคนี้เปนพระที่มีจาวาสิทธิ ์เมื่อทานเปลงวาจาออกไปอยางไรก็จะตองเปนไป
อยางน้ันทุกครั้ง ถึงแมวาหลวงพอทานจะลวงลับดับขันธไปนานแสนนานแลว แตความเชื่อ
ก็ยังไดรับการสืบสานบอกเลาตอๆ กนัมา 

ปจจุบันเรื่องความเชื่อในวาจาสิทธิ์นี้ คงตองยกใหกับหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัม
ปนโน แหงวัดปาบานตาด ซึ่งบรรดาลูกศิษยลูกหานับแสนนับลานคนตางก็เชื่อวาเมื่อหลวง
ตาองคนี้พูดอยางไรก็ตองเปนไปตามนั้น ศิษยทุกคนจึงอยากไดยินคําชมจากหลวงตา แม
คํานอยนิดที่หลวงตาทานเอยปากชม ลูกศิษยคนนั้นๆ ก็จะประนมมือขึ้นทวมหวัเปลง
สาธุการออกมาดังล่ัน 

ดวยคําศักดิ์สิทธิ์ของหลวงตานี้เอง จึงทําใหลูกศิษยทุกคนตางเกรงกลัวไมกลาที่จะ
กระทําความผิด หรือประพฤติผิดศีลผิดธรรม ถงึแมจะเปนการกระทําผิดตอขอหามเพียง
เล็กๆ นอยๆ ก็ตาม 

เมื่อกอนที่จะครบวาระการเปนรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร หัวหนาพรรค
ไทยรักไทย หลวงตาทานเคยกลาววาจาตําหนิติติงเอาเหมือนกัน เมื่อตักเตือนหลายครั้ง
แลวก็ยังไมฟงหลวงตาทานจึงเลนคําหนักๆ เอาบาง ถึงขนาดตองใชคําวา “อยามาเหยียบ
หัวครูบาอาจารย มันจะไมเจริญ” คําอันเปนวาจาสิทธิ์นี้บรรดาลูกศิษยลูกหาตางก็พากนัไม
สบายใจ ดวยเกรงวาผูนําพรรคใหญที่หลวงตาเคยชื่นเคยชมหนักหนา 

อาจถึงคราวสิ้นอนาคตทางการเมือง !! 

แตพอมาวันนี้ (17 ม.ค.) หลวงตาทานไดกลาวคําเมตตาถึงทานนายกฯคนนี้วา “ให
รูสึกสงสารนายกฯเราเปนคนดี พื้นเพเปนคนดี แตมันมีอะไรๆ ลึกๆ ลับๆ อยู จะเปนบาป
เปนบุญเปนกรรมอะไรกไ็มทราบนะ กับนายกของเราคนนี้” 

หลวงตายังใหคําปลอบประโลมใจแกทานนายกฯอีกดวยวา “นายกคนนี้เดน อยางที่
เราอานวันนั้น 13 รายการที่บริหารชาติบานเมืองมา อยางน้ีไมมีใครทําได นายกเราคนนี้ทํา
ได เราบอกตรงๆ อยางนี้เองวาทําได พวกยาเสพยติดนี้ โถ มันจะเอาใหคนไทยทั้งประเทศ
นี้เปนหมาขี้เร้ือนไปหมด ยาเสพยติดไมมีใครจะปราบได นายกปราบได นี่นาชมไหม เร่ือง
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สําคัญมากที่สุดคือคนไทยเราทั้งประเทศจะเปนหมาขี้เร้ือนไปทั้งหมด ไมมีคามีราคาเลย นี่
ก็นายกเราปราบไดขนาดนี้ หาไมไดแลว นี่เราก็ชม” 

ลองอยางน้ีกเ็ทากับหลวงตาทานไดเมตตาเปากระหมอมใหกับทานนายกฯ คนนี้
แลว ใครที่คิดจะมาแขงบุญแขงวาสนาก็เห็นทีจะยาก... !! 

ใครไมเชื่อกอ็ยาลบหลู ??  
 
     ณ. หนูแกว 

หลวงตา ก็ไมมีอะไร ทีพู่ดนี้ชอบธรรมหมดแลว ไมมีที่คานอะไร ที่ควรชมก็เปนไป
ถูกตองแลว ที่คานไมมีกลาวถูกตองแลว หนังสือพิมพฉบับนี้เปนหนังสือพิมพหัวใจของ
ชาติของศาสนาไดเปนอยางดี พี่นองทัง้หลายใหสังเกตหนังสือพิมพฉบับนี้ ฉบับอื่นฉบับใด
เราก็ไมตําหนิ แตหนังสือพิมพฉบับนี้ เขามาสัมผัสสัมพันธกบัทางหูทางใจเราบอยๆ เชน
อยางวันนี้อานขึ้นมา เราก็ไดคิดไดอานตามที่หนังสือพิมพกลาวมา วาผิดหรือถูกประการ
ใด เพราะฉะนั้นจึงวาหนังสือพิมพฉบับนี้เปนหนังสือพิมพคูบานคูเมืองคูศาสนาของเรา 
บอกไดเลยวาโดยแท ถาไมเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น ถาเปนไปอยางน้ีก็เปนธรรมไป
เร่ือยๆ  

คือเราพูดทุกอยางจะพดูใหเปนธรรม จะไมมีอะไร เชนอยางเรานําพี่นองทัง้หลาย
ชวยชาติบานเมืองมาเปนเวลา ๖ ปเต็มนี้ เรายังไมเห็นความบกพรองของเรา วาไดพาพี่
นองชาวไทยเราผิดพลาดไปที่ตรงไหนๆ เพราะกอนที่จะนําเราไดพิจารณาเต็มหัวอกแลว
คอยออกทกุชองๆ  เมื่อไดพิจารณาเต็มที่หรือถูกเตม็ที่แลวออกเต็มที่เลย ผิดถูกชั่วดี
ประการใดจะออกดวยการพิจารณาเสียกอน อยางการนําชาติ เร่ิมมาตั้งแตเรานําเรา เอา
ธรรมพระพุทธเจาเปนแบบแปลนแผนผังแผนที่ทางเดินของธรรม เรากาวเดินมาโดยลําดับ
ตามแผนที่ที่ถูกตองแมนยําแลวนั้น ก็ปรากฏวาไดผลมาเปนลําดับลําดาจนเปนที่พอใจใน
การดําเนินของเรา 

ทีนี้เมื่อชาตบิานเมืองซึ่งเกี่ยวโยงกันอยูในคนทั้งโลก แลวยนเขามาก็ทั่วประเทศไทย
ของเรา มาเกี่ยวโยงกับเรา ที่ประหนึ่งวารับผิดชอบอยูดวยกนันั้นแหละ เพราะเปนคนไทย
ดวยกัน ลูกชาวพุทธดวยกัน เมื่อมีอะไรมากระทบกระเทือน เราซึ่งเปนเจาของของชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย จะนิ่งนอนใจอยูไมได เราตองพินิจพิจารณาผิดถูกชั่วดี ควรแกไข
ดัดแปลงตรงไหนก็ตองแกไขดดัแปลง ดวยเหตุนี้เองที่ไดนําพี่นองทั้งหลายออกชวยชาติ
บานเมือง เพราะเห็นวาบานเมืองจะลมจมไดจริงๆ จนกระทั่งเกิดความสลดสังเวช ตั้งแต
ปูยาตายายเรานําพี่นองลูกหลานชาวไทยเรามา ก็นํามาดวยความสงบรมเย็นเปนสุขตลอด
มา 
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แตมาระยะนี้ลูกเตาหลานเหลนมีจํานวนตั้ง ๖๒ ลานคน แลวทั้งหมดนี้จะพากันเอา
เมืองไทยใหลมจมลงทะเลหลวงเสียหมด ดวยคนไทยเปนผูทําเอง จะตําหนิติเตียนคนอื่น
ชาติใดที่เขามาโจมตีหรือมารบราอะไรใหชาติไทยลมจมนี้ก็ไมเห็นมี มีแตพวกชาติไทยของ
เราเองเปนผูลืมเนื้อลืมตัว นิสัยฟุงเฟอเหอเหิม เหยียบหัวปูยาตายายที่ทานพาถอพาพาย
มาดวยความสงบรมเย็นพอดิบพอด ี กลายเปนความฟุงเฟอเหอเหิมไป ความฟุงเฟอนี้ก็
เปนภัยอันสําคัญๆ แตละคนๆ แลวก็เปนภัยตอชาติบานเมืองของเรา ถึงขั้นที่จะทําชาติ
บานเมืองใหลมจมได ดงัที่เราเห็นแลวป ๒๕๔๐ 

เจ็บแลวใหเข็ด นี่เราเคยพูดแลวเสมอ ใครเปนคนทําชาติใหลมจม คนทั้งประเทศ
กระเทือนถึงหัวใจกันหมด เมื่อเจ็บแลวใหเข็ด จําใหดีนะคํานี้ คํานี้เปนคําของธรรม ไมใช
คําสาปแชงผูหน่ึงผูใด เจ็บตรงไหนปวดตรงไหนแลวใหเข็ด ใหแกไขดัดแปลง อยาชินชา
ตอความเจ็บปวด อันเปนสาเหตุมาจากสิ่งเลวราย อยาไปชินชาตอส่ิงเลวรายจะเปนความ
เสียหายเพิ่มเติมเขาไปอกีไมมปีระมาณ ดีไมดีเมืองไทยเราจมได เร่ืองราวก็เปนมาตั้งแตป
นั้น เราจึงไมเคยคิดเลยวาจะไดเกี่ยวของกับชาติบานเมือง 

ตั้งแตบวชมาตั้งรัฐบาลมากี่ชุด เราก็ไดยินไดฟงมาโดยลําดับ รัฐบาลชุดไหนก็ไม
พนที่จะทราบเรื่องราวไดจากบรรดาลูกศิษยลูกหาในวงรัฐบาลชุดนั้นๆ จนไดนั่นแหละ 
เพราะลูกศิษยลูกหามีอยูทุกกระทรวง เราฟงแลวก็เฉยไมเคยสนใจ จนกระทั่งมาถงึคราวนี้
จะทําใหจมไดจริงๆ เราจึงไดรองโกกทีเดียวเลย ที่รองโกกนี่ก็คอืวา คนเขาไปหาดู
จนกระทั่งถงึคลังหลวงเรา จะไมมีอะไรตดิเนื้อติดตัว เมืองไทยเราจะเหลือแตรางกาย
ลอนจอนลอนแจนไมมีอะไรเปนเครื่องประดับ ใหเปนความสงางามและศักดิ์ศรีอันใดติด
เนื้อติดตัวเลย ไมสมควรอยางยิ่ง 

เพราะเมืองไทยเราอยูดวยความมีศักดิ์ศรีดีงามตัง้แตปูยาตายายมา อันนี้เราจะอยู
ดวยความลมจม ความฉิบหาย เพราะความลืมเนื้อลืมตัวของเรา อยางน้ีไมสมควรอยางยิ่ง 
เพราะฉะนั้นจึงตองพลิกใหม บอกตรงๆ เลยวา เราอยาไปตําหนิติเตียนผูหนึ่งผูใด คน
เมืองนอกเมืองนาโลกไหนก็ตาม ใหตําหนิติเตียนชาวไทยเราวาไมเปนทา เปนผูลืมเนื้อลืม
ตัวฟุงเฟอเหอเหิม การจับจายใชสอยไมมปีระมาณ ถึงขนาดที่วาเปนเพชฌฆาตสังหารชาติ
ของตัวเองลงใหลมจม เร่ิมจะลมจม หนาไหนมองไปมีแตหันหนาลงทะเลแหงความลมจม
ทั้งนั้นๆ  

นี้เราจึงไดร้ือฟนขึ้นมาดวยเปนผูนํา เราก็ไมเคยคิดวาจะเปนผูนําแตประการใดเลย 
แตเมื่อเหตุผลกลไกเปนมาอยางน้ีแลวหาทางออกไมได เพื่อจะชวยพีน่องชาวไทย ไดเต็ม
กําลังความสามารถแคไหนก็เอา นั่นละจึงไดออกตัง้แตนั้นมา ก็ไดประกาศใหพี่นอง
ทั้งหลายทราบทั่วไป สวนที่จะทราบแจมแจงชัดเจนกอนเพื่อนก็คือวัตถุ มีทองคํา ดอลลาร 
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เงินสด และสมบัติอื่นๆ อันใดก็ตาม นี่แจงชัดทั่วประเทศไทยวาจะชวยชาติ ก็คอืจะนําอันนี้
แหละ แตสวนอรรถสวนธรรมไมมีใครคิด เรานี่คิดไวแลวเต็มหัวใจ การชวยชาติคราวนี้
เปนโอกาสอันดีงามเหมาะสม เราคิดเองนะ ชาติไทยเราจะพอมีวาสนาอยูบางน่ันแหละ จะ
ไดธรรมะพระพุทธเจามากระจาย ใหพี่นองชาวไทยเราไดรูสึกผิดถกูชั่วดบีางพอประมาณ
โดยลําดับลําดา ในเวลาที่ชวยชาติคราวนี้ เพราะจะตองมีธรรมออกพรอมๆ กัน 

ทางวัตถุกป็ระกาศทางดานวัตถุใหชวยหนุนขึ้นมา ทางดานจิตใจก็ลมจมไปดวย
อํานาจของกเิลส ความฟุงเฟอเหอเหิม ลืมเนื้อลืมตัวจนจะจมทั้งชาติ นีก้็คอยฟนตัวขึ้นมา
จากอรรถจากธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน เราจะนําธรรมประเภทเหลานี้แหละไปสั่ง
สอนคนในเวลาออกชวยชาติบานเมือง เทศนาวาการไป ธรรมก็คอยแทรกเขาสูจิตใจคน
เร่ือยไป อันนี้เราคิดไวเต็มหัวใจแลว เปนแตเพียงเราไมพูด สวนวัตถุนั้นโลกทั้งหลายทราบ
กันหมดอยางเปดเผย ไมมีใครคิดก็รูเอง แตสวนธรรมะที่จะเขาสูหัวใจมากนอยนั้นโลก
ไมไดคดิแหละ เรานี่คิดเต็มหัวใจ เวลาออกก็ออกตามทีค่ิดเต็มหัวใจแลวนั้น ไปที่ไหน
เทศนาวาการๆ ตลอดมา ก็มีแตเร่ืองอรรถเรื่องธรรม เร่ืองใหตื่นเนื้อตื่นตัวทางดานวัตถุ 
ทางดานธรรมะใหรูเนื้อรูตัวอยาฟุงเฟอเหอเหิมดังที่เปนมานี้ จะพาใหลมจมไดอยาง
แนนอน 

ก็สอนมาเรื่อยๆ จนกระทั่งถงึปนี้เปนเวลา ๖ ป ธรรมะเวลานี้ทานทั้งหลายก็พอ
ทราบไดแลววา ธรรมะที่แสดงออกนี้ตั้งแตเร่ิมแรกเทศนาวาการในที่ตางๆ และกลายมา
เปนพวกเทป พวกหนังสือพิมพ พวกวิทยุ กระจายออกไปจนกระทั่งอินเตอรเน็ต ทั่ว
ประเทศไทยแลวยังไมแลว ยังออกทัว่โลก เวลานี้ธรรมะยังออกกระจายอยูไมหยุดไมถอย
นะ วิทยุในสถานที่ตางๆ ก็กําลังเร่ิมตั้งขึ้นเวลานี้ จังหวัดไหนตอจังหวัดไหนก็จะเอาวิทยุ
เสียงของธรรมนี้แหละออกเร่ือยๆ ไป นี่ก็พอเห็นผลพอประมาณแลว พี่นองทั้งหลายเราก็
ควรจะไดรูเนื้อรูตัว 

ในการชวยชาติคราวนี้เปนการชวยชาติอันยิ่งใหญ เพราะฟนจิตใจของเราที่ลมจม
ไปตามกิเลสตัณหา ใหเขามาสูอรรถสูธรรมพอรูเหตุรูผลดีชั่วบาง แลวจะไดปรับปรุงแกไข
ตนเองใหเปนคนดี วันนี้เปนคนดีเนื่องจากไดรับธรรมแลว ธรรมเตือนวายังไงนําธรรมนี้ไป
เตือนตัวเอง แกไขดัดแปลงตัวเอง วันหนาก็เตือน วันหนาตอไปก็เตือน ปรับปรุงเจาของ
เร่ือยๆ ไป ชาติไทยของเราก็จะเจริญรุงเรืองทั้งดานจิตใจและดานวัตถุ นี่เราก็ไดพยายาม
ทํามาเต็มกําลังความสามารถ 

เทาที่กลาวมาทั้งหมดนี้ เรายังไมเคยเห็นความบกพรองของเราวาพาพี่นองทั้งหลาย
ดําเนินไปในทางที่ผิดทีต่รงไหน ไมวาทางดานวัตถุ ไดมานี้ใครจะมาตําหนิติเตียนเราวาเอา
เงินไปถลุงทีไ่หนๆ อยางที่พวกปากสกปรก ปากอมขี้มันสกปรก เหาฟอๆ เหาเรา วาเงิน
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เหลานี้หลวงตาบัวเอาไปถลุงหมด เขาวากันทั่วประเทศไทย แตเราไมเคยสนใจ เพราะไมมี
อะไรที่จะเชือ่มั่นตายใจไดยิ่งกวาธรรม เรานําธรรมมาปฏิบัติดวยความตายใจของเรา คือ
ความบริสุทธิ์ใจ มีเมตตาครอบไวตลอดไปเลย ดวยเหตุนี้เองเมื่อสรุปความลงแลว ปจจัย
ทั้งหลายก็ดงัที่เลาใหฟง ทองคํากไ็ดเขาสูคลังหลวงแลวเวลานี้ ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลคร่ึง และที่
ไดจากทองคาํประเภทซึมซาบนี้ก็ ๕๐ กวากิโลแลว กําลังเก็บไว นี้จะเขาสูคลังหลวงดวยกัน 
สวนดอลลารไดเขา ๑๐ ลาน ๒ แสนกวา นี่เขาสูคลังหลวงแลวทั้งน้ันดวยความบริสุทธิ์ใจ 
ไมแตะไมตองใหเปนความเสียหายเลย ในนามเราเปนผูนํา 

จากน้ันเงินสดประมาณสักพันลานหมื่นลาน นี้ออกทั่วประเทศไทยเลย ไปที่ไหน
เห็นแตส่ิงกอสรางๆ โรงรํ่าโรงเรียน สถานสงเคราะห ที่ราชการตางๆ โรงพยาบาล มีตั้งแต
วัตถุเงินทองขาวของทีอ่อกจากน้ําใจของพี่นองทัง้หลายที่รักชาตินั้นแลพากันเสียสละมา ให
เปนการหนุนชาติของตัวเอง ไปที่ไหนจึงรูสึกวามีความราบรื่นดีงาม ส่ิงกอสรางตางๆ จาก
สมบัติเงินทองของน้ําใจพี่นองทัง้หลายนี้ออกกระจาย ใหเปนความเฉล่ียเผื่อแผ เปน
ความสุขแกชาติไทยของเราทั่วๆ ไป นี่ก็เห็นไดอยางชัดเจน 

เราไมมีอะไรในสิ่งเหลานี้ ใครจะตําหนิติเตียนเราไมเคยเชื่อใครยิ่งกวาเชื่อธรรม 
เชื่อกิเลสเชื่อไมได ออกมาคําไหนอมขี้แลวมาพูดๆ สกปรกมอมแมมไปหมดที่โจมต ี พูด
ตรงๆ วาไมมีใครละในปจจุบันนี้ที่จะถูกโจมตีมากยิ่งกวาหลวงตาบัว นี่พวกอมขีม้าโจมตี
หลวงตาบัว หลวงตาบัวนี้อมธรรมออกแสดงตอพี่นองทัง้หลาย คิดดูซิวาสมบัติเหลานี้
ทั้งหมด ชี้นิว้ไดเลยวา บาทหนึ่งหลวงตาไมเคยแตะ ทานทั้งหลายไปหาเอาซินะ ใครที่นําพี่
นองทั้งหลาย เงินทั่วประเทศของหัวใจพี่นองทั้งหลายที่ออกมาดวยความรักความสงวน
จตุปจจัยของตน มามอบความไววางใจใหแกเรา เราก็รับสมบัติของทานทั้งหลาย ตามที่
ทานทั้งหลายมอบความไววางใจให อยางตายใจของเรา บริสุทธิ์ใจของเราเหมือนกัน 
เพราะฉะนั้นสมบัติทั้งหลายเหลานี้จึงออกเปนประโยชนทั่วถึงกันไปหมด 

ใครจะมาตําหนิติเตียนแบบไหนๆ ก็ตาม เหลานี้เปนสิ่งที่เลวๆ ปดออกๆ ทั้งหมด 
ปากอมขี้ออกมาก็เปนขี้ ปากอมธรรมออกไปเปนธรรม ปฏิบัติเปนธรรม ตางกันอยางน้ีนะ 
เราออกเปนธรรม ปฏิบัติเปนธรรม สอนโลกก็สอนดวยความเปนธรรม ไมไดสอนโลกดวย
มีแงงอนเลหเหล่ียมใดๆ นี่ละการนําพี่นองทั้งหลายเราไมเคยปรากฏเลยในหัวใจของเรา 
วาไดนําพี่นองทัง้หลายดวยความผิดพลาด หรือทุจริตมัวหมองในหัวใจของเรา ทั้งดานวัตถุ
และดานนามธรรม ไมมี เราภูมิใจที่สุดในชาตินี้ที่เราไดสรางวาสนาบารมีรวมกันกับบรรดา
พี่นองทัง้หลายที่เคยเกี่ยวโยงกันมา 

ส่ิงเหลานี้ไมเกี่ยวโยงกันไมลงกันคนเรา มีบุพเพนิวาสชาติปางกอน พวกเรา
ทั้งหลายเคยเปนพี่เปนนอง เคยเปนเจาเปนนาย เคยเปนครูเปนอาจารย เกี่ยวพันกันมา 



 ๙

มันจึงลงใจกนั ผูที่จะยอมฟงเสียงก็ลงใจฟง ผูที่จะสอนที่จะนาํก็พอใจนํา นี้เราก็ไมเคยคิด
ไวเลยวาจะไดเปนผูนําพี่นองทั้งหลาย มันก็ไดมาเปนผูนําอยางน้ีดวยความเมตตาสงสาร 
หมดเทาไรหมด ยังเทาไรยัง ไมมีเหลือแหละสําหรับในตัวของหลวงตาบัวเอง จตุปจจัยที่
ไดมามากนอย ไมวาสวนรวม ไมวาที่เขาถวายหลวงตาเปนการสวนตัว เปนอันเดียวกัน
หมดเลย เราไมเคยมีอะไรเปนของตวั ออกมานี้ออกทั่วโลกดินแดนไปหมดๆ นี่เราทําดวย
ความบริสุทธิ์ใจ เราแนใจในการดําเนินของเรา 

การแนะนําส่ังสอนพี่นองทั้งหลายโดยอรรถโดยธรรมก็เหมือนกัน ตั้งแตธรรมขั้น
พื้นๆ ถึงวิมตุติพระนิพพาน เราสอนไปหมดแลวเหลานี้ ถอดออกจากหวัใจของเรา ไมมีแง
สงสัยอันใดเลยวาจะผิดไป เราจึงวาเราเดินดวยความโลงใจทุกอยาง ดานวัตถุก็บริสุทธิ์สุด
สวนทุกอยาง ดานธรรมะเราก็บริสุทธิ์ เปนทีแ่นใจทุกอยางที่ถอดออกไปแสดงแกพี่นอง
ทั้งหลายวาแมนยําๆ ตั้งแตธรรมขั้นต่ําถึงขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพาน เอา ที่เราเทศนไปนี้
จนกระทั่งถงึวิมุตติพระนพิพาน ธรรมขอใดที่เปนความผิดพลาดใหคานมา เราบอกถึง
ขนาดนั้นนะ เราถอดออกจากหัวใจที่ปฏิบัติและรูเห็นเต็มหัวใจเราแลว สอนออกมาดวย
ความแนใจๆ จะผิดตรงไหน ใครเกงกวาธรรมพระพุทธเจาในหัวใจเรานี้ เอา ใหคานมา ก็
ไมเคยมีใครคาน เพราะเราไมมีคานเราแลวใครจะมาคานอีก 

พระพุทธเจาไมมีใครคานพระองค ใครจะไปคานพระองคไดละ เทวดาอินทรพรหม 
สามแดนโลกธาตุยอมรับเปนลูกศิษยตถาคตทั้งนั้น อันนี้ใครจะไมยอมรับลูกศิษยตถาคต
คือธรรมของพระพุทธเจามีเหรอ นี่พวกเราทั้งหลายก็ยอมรับธรรมของพระพุทธเจานั้นเอง 
จึงไดอตุสาหพยายามตะเกียกตะกาย ชาติของเราเวลานี้รูสึกวาฟนฟูขึ้นมาก เราไดนายกดี
เราบอก เชนคุณทักษิณ เปนคนที่ดีมากทีเดียวในสายตาของหัวใจเรา เราออกดวยธรรม 
ไมใชชมแบบยอๆ ยกๆ ยกยองไปไมมีเหตุมีผล ควรชมเราชมจริงๆ  ควรตําหนิเราตําหนิ
จริงๆ นายกของเราคนนี้หาไดยาก เทาที่มีนายกมาไมรูกี่ยคุกี่สมัยเราก็ยังไมเคยเห็น แต
นายกคนนี้มีความสามารถฉลาดแหลมคมทุกดานทุกทางทันกบัโลกสงสาร จึงสมควรที่จะ
เปนผูนําของชาติไทยเราได ตั้งแตตนมาจนถึงปจจุบันนี้ 

ตอไปนีก้็ขอใหทานนายกพินิจพิจารณาเรื่องการดําเนินของตน เพราะมีภัยรอบดาน
สําหรับนายกเราก็ดี มทีี่คอยจะมาฮุบกินๆ นายกหามาไดแทบเปนแทบตายแลวกวานเอา
ไปถลุงๆ อยางน้ีมันก็มีนะในนั้นเราไมแนใจนัก เพราะฉะนั้นจึงไดเตือนนายกเราอยูเสมอ 
นายกนั้นเปนผูมีความบริสุทธิ์ตามพืน้เพของทาน แตส่ิงที่ปลีกยอยที่จะมาใหเปนความมัว
หมองและเปนความเสียหายตอสวนรวมคือชาติของเรานี้มันก็มีอยูในนั้นแหละ จึงเตือนขอ
นี้เอาไว วันนี้พูดเพียงเทานี้แหละ ขอใหพี่นองทั้งหลายจดจําเอาไวนะ นายกเราคนนี้เปน
คนดีอยูแลวอยางที่วา 
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สําหรับการบานการเมืองนั้น ใครจะมาวาหลวงตาบัวไปเลนการบานการเมือง อยา
เอาปากอมขีม้าพูดมาเปานะ หลวงตาบัวอมธรรมทั้งน้ันพูด การแนะนําส่ังสอนโลกหลวงตา
บัวไมไดเปนนักการเมือง เอาธรรมมาสอนโลก โลกมันสกปรก นําธรรมที่เหนือกวาโลกแลว
มาสอนโลก จะมาวาเลนการบานการเมืองยังไง หลวงตาบัวไมมี ทีนี้เมื่อเวลาเรื่องราวมัน
คอยจางไปๆ อยางที่จะหยอนบัตรผูแทนคราวนี้ก็ดี หลวงตาบัวไมเขาไปเกี่ยวของเลย 
ปลอยใหชาติบานเมืองทํากันตามประเพณีหรือกฎระเบียบของชาติบานเมืองตอไป เราก็
ดําเนินตามกฎของธรรมเราเรื่อยไป เพราะไมมีส่ิงเกี่ยวของเหมือนแตกอนที่เราตองยุงอยู
เสมอ ชะลางตลอดเวลา คือเขามายุงกับเรานั้นแหละ เราสะอาดอยูแลว เร่ืองบานเมืองมัน
สกปรก เราจึงตองเขาไปชะไปลาง แลวเขาก็หาวาเราไปเลนการบานการเมือง 

เราไมไดเลนการบานการเมือง เราเอาน้ําที่สะอาดคือธรรมไปชะลางการบาน
การเมืองที่มนัเปนเหมือนมูตรเหมือนคูถสกปรกรกรุงรังใหสะอาดนี้ตางหาก เราไมไดไป
เลนการบานการเมือง ใหพากันเขาใจ 

เวลานี้เขากําลังจะหยอนบัตร หลวงตาไมยุงเลย บานเมืองเปนบานเมือง ศาสนา
เปนศาสนา เปนคนละสัดละสวน เมื่อไมมาเกี่ยวโยงกระทบกระเทือนกนัเราก็ไมยุง ถามา
กระทบกระเทือนก็ยุง ดงัที่ผานมาแลวนี้มากระทบกระเทือนศาสนาและสวนไดสวนเสีย ทั้ง
ชาติทั้งศาสนาอยูดวยกันในชาติคนไทยของเรา ทีนี้เราอยูในทามกลางของคนไทย ตองได
ชวยเต็มเหนี่ยว ดวยเหตุนี้เองที่เราไดเขาเกี่ยวของจนกระทั่งเขาวาหลวงตาบัวเลนการเมือง 
เราไมไดเลนการเมือง เราเอาน้ําสะอาดไปชะลางของสกปรกตางหาก พอมนัสะอาดขึ้นแลว
ทีนี้ปลอยใหเขาพิจารณากันเอง หรือพูดใหเต็มยศในฐานะเราเปนอาจารยของวงชาติไทย
ของเรา มีรัฐบาลเปนตน หรือเขาจะกัดกันอะไรกแ็ลวแตเขาเถอะ พดูตรงๆ ก็เราเปนฐานะ
อาจารยแลวทําไมจะพูดกับลูกศิษยไมได ก็ลูกศษิยของเราแลวแตสูจะกัดกันเถอะนะ วางั้น
เขาใจไหม หลวงตาบัวกูนี่นา เปนหลวงตาบัวนํามาธรรมมาสอน ถาสูไมฟงสูจมนะ ก็
เทานั้นละนะ เอาละพอ 
 วันนี้เทศนหมดแลว เร่ืองน้ีเกี่ยวโยงไปทั่วประเทศชาติบานเมืองเราแลวที่เราเทศน
วันนี้นะ ใหลูกหลานทั้งหลายนําไปคิดไปอาน ก็จะเปนผูชวยชาติบานเมือง ไมไดหมายถึง
วาจะเปนผูทําชาติบานเมืองใหลมจมนะ ใหตางคนตางนําธรรมะที่หลวงตาเทศนสอนวันนี้
ไปปฏิบัติ ทาํหนาที่การงานก็ใหตรงไปตรงมา อยาเห็นแกไดแกรํ่าแกรวย แกอํานาจบาตร
หลวงปาๆ เถื่อนๆ กดขีบ่ังคับผูนอยใหไดรับความบอบช้ํา ผูใหญโกยกันกินๆ นี้ไมใชนาย 
นี้พวกเพชฌฆาตของประชาชน เขาใจไหม 
 อยาใหเปนเพชฌฆาต ใหเปนเจาเปนนาย เปนผูใหญผูโต เปนที่รมเย็นเปนสุขนา
กราบไหวบูชาจริงๆ เหมือนพอเหมือนแมกับลูกนั่นแหละ เราเปนเจาเปนนาย ประชาชน
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ราษฎรก็เหมือนลูกเตาของเรา เขามอบอํานาจใหเราเปนผูใหญ เปนเจาเปนนาย เราก็ให
เคารพ ใหรักประชาชนราษฎร ถาเปนอยางน้ีแลวก็จะสงบรมเย็น เร่ืองเอาอํานาจปาๆ 
เถื่อนๆ มานี้เสียหายมากนะ นี่พูดใหบรรดาลูกหลานทั้งหลายฟง หลวงตานี้ไปไหนพูด
จริงๆ ตาไปไหนหูไปไหนมันจะพิจารณาไปพรอมๆ กัน  
 นี้พูดใหชัดเจนเสียเลย จะวาไมคอยเหมือนใครเรายอมรับทันที เพราะจิตดวงนี้ไม
เหมือนใคร มองเห็นอะไรพับนี้สติปญญามันจะวิ่งของมันปบๆ อัตโนมัติ เปนอตัโนมัติ 
หรือออโตเมติกอะไรก็แลวแตเถอะ นีเ้ปนหลักธรรมชาติของจติดวงนี้ นี่สอนทานทั้งหลาย
ฟงชัดเจนเสียนะ ไมใชพอฟงแลวกเ็ถอนูนมองนี้ ดีไมดีหลงไปกับเขา อยางน้ีก็มี เพราะ
นิสัยสันดานมันเคยหลงอยูแลว  
 ยกตัวอยางเชน อีตาหนึ่งมันนักคอพนัน เลนการพนันนี้เกงจนเมียไมใหเห็นเงินใน
กระเปาเลย เห็นไมไดเจอไมไดมันเอาไปกินหมด เมียตองหลบตองซอน ขโมยเอาเงินไป
ซุกซอนไวในที่ตางๆ ถามันมาเห็นไมไดนะ บักบาสุรานี่นะมันเห็นมันเอาเลย เมียจึงเปน
ขโมยใหญ เมียเลยจะตาย ทีนี้วันหนึ่งมันจําเปน มันจําเปนจริง ๆ เมยีจะไปจายตลาด 
ตัวเองไปไมได สุดทายก็เลยกําหนดใจเอาไว เรียกวาเสียสละ วันนี้ยังไงก็มอบ วางั้นเลย 
มันเอาไปนี้มันจะไปซื้อของตลาด มนัจะไปแบบนั้นแหละ ก็เอาเงินใหแตไมใหมากนัก เอา
ไปซื้อของตลาดนะวันนี้ วันนี้ฉันไปไมได ใหผัวไปซื้อของในตลาด พอผวัไดก็ยิ้มแตมเลย 
ไปกพ็อดไีปเจอเขาเลนพนันกันอยูก็ซดัพนันหมด เขาบานไมไดสามวันกลัวเมียเขก จําได
หรือยัง นี่ละนิสัยสันดานเปนอยางน้ีละ เอาละพอ มันเลนการพนันจนไดนั่นละ 
 นี่เราก็จะไปธุระของเรา ธุระนี่ก็ชวยโลกทั้งน้ันแหละ 
  

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/

