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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

โจมตีความชั่วของตัวเอง 
วันที่ ๘ นี้จะไปเวียงจันทน เราเตรียมของไปพรอมพวกอาหารการกินอะไรตอ

อะไร แลวเครื่องมือแพทยหมออวนก็จะนําไปพรอมกัน หมออวน โนนสะอาดเปนผู
รับสั่งเคร่ืองมือตางๆ ส่ังเครื่องมือมารออยูโรงพยาบาลโนนสะอาดแลว วันที่ ๘ นี้ก็จะ
ไปพรอมกันเคร่ืองมือแพทย ไปที่เวียงจันทน เราก็จะเอาสิ่งของตางๆ พวกอาหารการ
กินจะเอาไปพรอม ทางโนนยากจน เราพอมีพอเปนไปพอถูไถก็เฉล่ียกันไปอยางนั้น 
ของคงจะมากพอสมควร 

เครื่องมือแพทยทางเวียงจันทนลําบากมาก เราจึงชวยเหลือ เฉพาะตานี้แทบไม
มีเลย เพราะฉะนั้นเราจึงชวยรูสึกวามากกวาทุกอยางในเวียงจันทน เครื่องตานี้ครั้งแรก
ก็ให ๑๖ ลานเลยตามรายการที่เขาขอมา อานตามรายการเสร็จแลวรับหมดเลย แลวก็
ใหเขาพิจารณาอีก เราไปทีหลังเขาเอารายการมาอานรวมทั้งหมด ๑๔ ลาน คราวที่แลว 
๑๖ ลาน คราวนี้ ๑๔ ลานเฉพาะตาเปน ๓๐ ลานนะเวียงจันทน ถามดูแลวที่ไหนไมมี
เลย โอโหย ทําไงกัน แมแตเวียงจันทนซึ่งเปนหัวใจของชาตกิ็แทบไมมีเครื่องมอืตา เรา
จึงตองไดขวนขวายเปนพิเศษเครื่องมือตา ไปคราวนี้ก็จะไปสืบถามอีกที อยางอื่นก็เปน
ธรรมดาถึงจะขาดแคลนบางก็ไมเทาไร สําคัญที่ตานี้ เราจึงไดชวยตา 

ตานี้สําหรับเมืองไทยเรามากอยูนะ ที่เราตั้งจุดไวนี้ จุดนี้จะพยายามหามาให
ครบ สําหรับอุดรครบเรียบรอยมาหลายปแลว เราใหหมดเลย แลวก็บุรีรัมยเร่ิมสั่ง ๖ 
ลาน เพชรบูรณ ๔ ลาน นี่เร่ิมสั่งแลว ตั้งเปนจุดๆ คือวางระยะใหประสานถึงกัน เราคิด
ไวอยางน้ัน แลวพิษณุโลก ๆ นี้ดูวา ๙ ลาน ๕ หมื่น นี่กําลังส่ัง พษิณุโลกเปนจุดสําคัญ
อีกจุด เราเลยเอาลงจุดนั้น จากน้ันก็อุตรดิตถ ๕ ลาน ๘ เมื่อเร็วๆ นี้ก็เชียงใหม ๘ ลาน 
๑ แสน จะพยายามใหได คือตานี่สําคัญมาก ตื่นขึ้นมาปบตองไดดไูดเห็นทุกอยาง ขาม
เมฆขามหมอกมากต็าดมีา ตาบอดเขาไมมามันมองไมเห็น อยูในบานเจาของก็ชนนั้น
ชนนี้ แตคนตาดีมันไปไดหมด เราเห็นจุดนี้เปนจุดสําคัญ 

กระทิงแดงแบกอยูขางหลังไมพดูนะ หนุน ทางนี้ก็ปากเปราะโฆษณา ทางนั้นไม
พูด ชวยตลอด อยางวัดนี้ก็เหมือนกันไมพูด ชวยอะไรตออะไร กาํแพงนั้นเปนของ
กระทิงแดงหมดเลย มากขนาดไหนดูเอา ตั้งแตซื้อที่ทัง้หมด ซื้อที่ก็ไมใหบอบช้ํา มาขอ
อนุญาตจากเราวาจะซื้อที่แถวนี้ๆ เราก็ถามดูใหเปนที่เขาใจ ไมใหบอบช้ํา อันนี้ตอง
ขึ้นกับเจาของที่เขานะ ถาเขาพอใจที่จะขายให พอสมควรกัน ตางฝายตางถูกตองดีงาม
ดวยกันแลวก็ ทางนี้เขาวาไง เขาพรอมแลวเขาอยากจะขาย เลยซื้อใหหมดเลยนะ ไปหา
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เลือกนาที่เขาชอบตรงไหนๆ เขาก็ไปซื้อที่นั่น ยกที่นี่ใหเลย เงินกระทิงแดงซื้อหลายที่
เปนวัดขึ้นมา นานี้หลายแปลงอยู นั่นก็หมด แลวกําแพงรอบ ดนิถมอกีทุกอยาง 
สะพานดูเหมือนสองแหง เปนของกระทิงแดงทัง้หมด ไมพดูนะ เงียบๆ ใหไมถอย มี
เทาไรทุมเลยๆ เราก็อาศัยนี้เปนพื้นฐานสําคัญมาก หนุนตลอดเวลาเลย ทางโนนทางนี้
มา พอส่ังไปทางโนนก็หนุนเขามาๆ เร่ือยๆ เฉพาะตาไมใชเร่ืองเล็กนอยนะ มากอยูตา 
เราถือตาเปนสําคัญ จึงตั้งเปนจุดๆ เอาไว 

เราพยายามที่สุดการชวยโลกสงสาร เราชวยโดยเหตุโดยผล เราไมไดชวยสุมสี่
สุมหานะ ชุยๆ ไมเอาไมให ใครมาขออะไรๆ ตองเล็งดูเหตุดูผล สมควรใหแลวเราก็
ใหๆ ถาไมสมควรใหแตมาขอแบบลอยๆ แบบเห็นเขาก็ขอนี้ดุดวยไมใหดวย เปนอยาง
นั้นนะ ไมเพียงไมใหยังดุอีก ขอแบบนี้ขอแบบสุกเอาเผากิน เห็นเขาขอก็ขอไมมีเหตุมี
ผล หลักลอยไมให เอาอยางน้ันนะเรา ดุแลวก็ไมใหดวย ถาจําเปนจริงๆ ก็ทุมกันเลย 
เราไดพยายามที่สุด การชวยโลกสงสารเราคิดเต็มเหนี่ยวๆ กอนที่จะชวยอันไหน เรา
ไมไดใหสุมสีสุ่มหา มากนอยก็ใหดวยเหตุดวยผลทั้งน้ัน เราปฏิบัติเปนเหตุผลคือ
หลักธรรมหลักวินัย ติดอยูกับกิริยาการแสดงออกของเรา เราไมไดทําสุมสี่สุมหา 

อยางดานธรรมะเราก็สอนเต็มเม็ดเต็มหนวย สอนแบบไมสงสัยดวย สอนที่ผาน
มาแลวทั้งผิดทั้งถูก ประมวลมาคัดออกๆ สอนสิ่งที่ถูกตองดีงามๆ ปฏิบัติไดตามนั้น
แหละ ถาปฏิบัติตามที่สอนนี้จะตั้งตวัได ถาสุมสี่สุมหาอยางภาวนาก็วาไปทําไปเหลวๆ 
ไหลๆ โลเลโลกเลกใชไมไดไมเกิดประโยชน สอนตามหลักเกณฑที่เราสอนนี้ ไปปฏบิัติ
ตามหลักเกณฑที่เราสอนนี้แลวตั้งไดไมสงสัย เพราะสิ่งเหลานี้เราผานมาแลว ทดสอบ
มาหมดในตัวเอง การปฏิบัติผิดถูกประการใดทดสอบมาเรียบรอยแลวออกปฏิบัติ เห็น
วาไดผลๆ แลวก็นํานั้นมาสอน ผูปฏิบัติตามนั้นตองไดหลักไดเกณฑ 

อยางภาวนาน่ีสติเปนสําคัญ เราบอกแลว สติเปนพื้นฐานสําคัญมาก ไมวากิจ
นอกการในถามีสติไมคอยผิดพลาดนะ ถาผิดพลาดก็เรียกวาสุดวิสัยของปญญา สตกิับ
ปญญานี้จะไปดวยกัน คนเรามีความรูสึกตัวอยูตลอด จะคิดอานไตรตรองดวยความ
รูสึกตัวตลอดไป ถาไมมสีติแลวก็สุมสี่สุมหาไมไดหนาไดหลัง การทํามาหาเลี้ยงชีพทาง
โลกทางสงสารเขาทํากัน เราก็ฟงหมดทุกอยาง มีหลักมีเกณฑหรือไมมีหลักมีเกณฑ 
แบบหลักลอย แบบสุกเอาเผากิน เอามาพิจารณาหมดแตไมพูด พิจารณาหมดเลยทุก
อยาง จากน้ันก็แย็บออกมาสอนเปนวรรคเปนตอน เปนจุดๆ ไป ไมเชนนั้นจะไมเขาใจ 

ไมมีอะไรละเอียดยิ่งกวาธรรม ธรรมละเอียดมากทีเดียว ยิ่งเปนนามธรรม
ภายในฆากิเลสนี้ดวยแลวยิ่งใชความละเอียดลออมาก สติกับปญญานี้เหนียวแนนมั่นคง
ติดตามตลอด ความพากความเพียร ความอดความทน ใหอดทนไปตามสติปญญาที่
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พิจารณาเบิกทางเรียบรอยแลวไมผิด นั่น ทางภาวนาก็ไดหลักไดเกณฑ ทางการทํามา
หาเล้ียงชีพกม็ีหลักมีเกณฑไมเล่ือนลอย ธรรมเปนอยางน้ัน จึงควรนําธรรมไปปฏบิัติ
ตัวเอง การทํามาหาเลี้ยงชีพนี้มันมีไดมีเสียอยูในตัวของมัน ถาจิตฟุงเฟอเหอเหิมดีด
ดิ้นแลวมักจะเสีย ถามีเหตุมีผลติดตามไปดวยแลวไมคอยเสียคนเรา ทําดวยความ
ฟุงเฟอเหอเหิมอันนี้เสียๆ มิหนําซ้ําติดหนี้ติดสินเขาพะรุงพะรังกเ็พราะความไม
รอบคอบ ความดีดความดิ้นไป จะดีดดิ้นไปไหนก็เหนือสติปญญาไปไมได ตองใช
สติปญญา ไมเชนนั้นเหลวไหลทั้งนั้น 

เร่ืองธรรมนี่ละเอียดลออมาก ถานําธรรมไปปฏบิัติตัวเองจะพอมีหลักมีเกณฑมี
ความสงบงามตางามใจ ชุมเย็นตัวเอง ถาไมมีธรรมใหกิเลสนําหนาแลวมีแตฟนแตไฟ
เผาไหมตามไปเรื่อยๆ ถามีธรรมแทรกเขาไปๆ ส่ิงเสียหายจะมีนอยมาก เพราะฉะนั้น
จงใชสติปญญาพินิจพิจารณา 

พวกอยูในครัวเราเคยเตือนเสมอ ฟงใหดคีําน้ี การเขามานี้มาอบรมดูการ
เคลื่อนไหวของใจตัวเอง จึงเรียกวามาภาวนา ภาวนาคือมาดูใจตัวเองนั้นแหละไมไดดู
อะไร ใจนีม้ันจะดีดจะดิ้นอยูตลอดเวลา ทีนี้คําวาภาวนามีสติมีปญญาสอดสองดแูล
ความเคลื่อนไหวของใจ มันคิดออกไปแงใดที่ไมถูกตองดีงาม จะเปนการ
กระทบกระเทือนผูอื่น กระทบกระเทือนตนนั้นละกอน แลวก็ออกไปกระทบกระเทือน
ผูอื่น ใหระงับ อยาคิดอยานํามาพูด เชนอยางการนินทาคนนั้นการโจมตีคนนี้ อยางน้ีใช
ไมไดเลย เสียหาย ขัดกับการมาภาวนาอยูมากทีเดียว ไมใชมาภาวนามาหาเรื่องหาราว 
กอเร่ืองกอราวเปนขาศึกศัตรูอยูภายในวัดของผูบาํเพ็ญธรรม ใชไมไดนะ 

ใหปดไวปากอันนี้นะ ใครปากเปราะอยูนี้นะ จับไดอยูนะ แตยังไมถงึกาล ถาลง
ถึงกาลแลวจับไลออกทันทีเลย มันปากเปราะนะ พอไปนั่งปบนี้ไปโมเร่ืองน้ันเรื่องนี้ ไป
นินทาคนนั้นโจมตีคนนี้ อยากใหเขาวาตัวดีดวยการโจมตีทําลายผูอื่นมีอยางที่ไหน คน
นั้นคือคนเลวที่สุดแหละ ไปที่ไหนไมไดพูดเร่ืองคนอื่นอยูไมได มันบอนคันปากนะ 
บอนนี้คัน มาติดปากคนแลวก็ปากบอนคันปากอยูไมไดละ ไปที่ไหนกแ็ย็บๆๆ มีแต
เร่ืองนินทากาเลโจมตีคนอื่น ตนเองไมดูตัวเอง นั้นคือมหาภัย ไปที่ไหนใครไมสนิทได
ละคนเชนนี้ ใหระวังนะอยูในครัวนี้มีอยูเสมอนะ 

ดูซิวัดเรา พระอยูในวัดนี้มีจํานวนเทาไร ตั้งแตเร่ิมสรางวัดมา ไมเคยเห็นพระมา
ทะเลาะกันใหเห็นเลย แลวการพูดจาการยกโทษยกกรณกันนี้แทบวาไมมี ทานสงบของ
ทานดูแตใจตัวเอง มันคิดไมดตีอผูใด ใหดูความคิดตัวเองกอนระงับความคิดนี้แลว 
กิริยาไมแสดงออกใหเปนการกระทบกระเทือนอยางไรเลย ใหพากันคิดใหมากนะ ใน
ครัวนี้เราฟงมาตลอด อยาวาไมฟงนะ ปกครองทัง้หมดในวัดนี้เราดู แตไมใชเปนคนพูด
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งาย พลามๆๆ แบบปากเปราะๆ เราไมนํามาใช จะเอาตั้งแตของจริงออกมา มีอะไรๆ 
เร่ืองราวอะไรเก็บไวๆๆ ในลิ้นชักคือหัวใจ เมื่อถึงกาลจะควรออกมากนอยออก ถาถึง
กาลเต็มที่ก็เอาเต็มที่เลย อยามาเปราะๆ แปะๆ นะ มาอยูในวัดนี้หาโจมตีคนนั้นหา
โจมตีคนนี้ คนนี้เปนตัวภัยแกหมูแกเพื่อน ไปคบใครก็อยากใหเขาวาตัวดีแลวไปโจมตี
คนอื่นใหเขาวาตัวดี อยาใหมีในวัดนี้นะ เราฟงไมได 

ธรรมะไมใชธรรมะโจมตีแบบนั้น โจมตีความชั่วของตัวเอง มันไมดีตรงไหนคิด
อะไรไมดีโจมตีตรงนั้น พูดไมตีโจมตีปากตัวเอง จิตคิดไมดีโจมตีใจตัวเอง กิริยาที่ทําไม
ดีตีหนาผากตัวเอง นั่นมนัถึงถกู ผูปฏิบัติธรรมอยามาหานินทากาเลคนอื่นอยูในวัดนี้ให
เห็นนะ วัดนี้ไมใชวัดอบรมคนใหเปนบาหมากัดกันอยางน้ัน แตเปนวัดอบรมใหคนดิบ
คนดี มองดตูัวใหรอบคอบ คิดเรื่องใดที่ไมดีหรือดีใหสติจับไว ปญญาพจิารณากอนการ
แสดงออก อยางน้ันจะอยูดวยกันเปนผาสุก การติฉินนินทากาเลโจมตีกันนี้เปนของดี
เมื่อไร มันเปนไฟเผากัน ใหพากันจําเอา 

ไดยินอยูเสมอละขางในนะ แตเราไมคอยพูด นี่เตือนไวเปนกลางๆ แตถาเปน
รายๆ ออกมาแลวไมยาก พอรายไหนออกมาจบัไดปบไลทนัที ไมใหมศีาลตน ศาล
อุทธรณ ฎีกาอะไรไมม ี เอาศาลเด็ดศาลเดียวเลย มีแตศาลเด็ด เด็ดขาดเลย พิจารณา
วาคนนี้ผิดโดยแทแลวปดทันทีเลย พากันจํา มันเลอะเทอะพวกในครัวนี้มากนะ คนอื่น
เขาไมไดมาอยูเกี่ยวของกับการปกครองเราก็ไมพูด นี้เกี่ยวกับการปกครอง
กระทบกระเทือนกันไดทัง้วัด สงบกส็งบกันไดทัง้วัด ถาเสียหายก็เสียหายทั้งวัด ใหพา
กันพิจารณา การพูดนี้พดูจริงพูดจังอยามาฟงเลนๆ นะ เหลาะๆ แหละๆ ไอปากบอน
ตัวยุงอยูไหนบาง มันมีอยูหลายตัวนะ อยูในวัดนี้ตัวยุง ยุงน้ันยุงน้ี อยูเฉยๆ ไมได เปน
นิสัยลิง เปนลิงแลวเปนแมวในนั้น เล็บมันตบมันขวนนะ ระวังใหดี เอาละวันนี้พูดเพียง
เทานี้ละ 

(กราบเรียนฮะ หลวงตาชวยเครื่องมือตาทั้งหมด ๘ แหง) ที่ไหนบางอานดูซิ 
(๑. โรงพยาบาลศูนยอุดรธานี ๗ ลาน ๒ แสนบาท ๒. โรงพยาบาลศรีนครินทร 
ขอนแกน ๖ ลาน ๘ แสนบาท ๓. โรงพยาบาลบุรีรัมย ๖ ลานบาท ๔. โรงพยาบาล
เพชรบูรณ ๔ ลานบาท ๕. โรงพยาบาลพิษณุโลก ๙ ลาน ๕ หมื่นบาท ๖. โรงพยาบาล
อุตรดิตถ ๕ ลาน ๘ แสนบาท ๗. โรงพยาบาลสวนดอก จังหวัดเชียงใหม ๘ ลาน ๑ 
แสนบาท สาธารณรัฐประชาชนลาว เวียงจันทน ๓๐,๙๙๓,๐๔๐ บาท รวมทั้งหมด ๘ 
รายการเปนเงินทั้งส้ิน ๗๗,๙๒๓,๐๔๐ บาทครับ) ไมใชเลนนะ เอาละใหพร 

อันนี้เราพูดพวกเครื่องมอื เราไมไดพูดพวกตึกพวกอะไร พวกรถพวกรา พูดแต
เครื่องมือแพทย เราไมไดพดูเรื่องตึกเร่ืองพวกที่พวกฐานซือ้ใหอะไรๆ ตลอดรถยนต



 ๕

หรือพวกตึก ซื้อที่ให ขยายที่ให ไมไดพูดในนี้ พดูแตยอๆ เอาเฉยๆ สวนที่ชวยตลอด
มากิ่งแขนงนี้ชวยตลอด แตไมไดนบัเขาในน้ี นับนี้เฉพาะจําเปนๆ เทานั้น นี่ ๗๗ ลาน 
เอาแตหัวหนาใหญๆ มา รวมเปน ๗๗ ลาน ไอตัวเล็กๆ นอยๆ ลูกๆ หลานๆ ไมนับ
เขา เอาแตตวัใหญๆ มา ๗๗ ลาน ฟงซิทานทัง้หลายเราจะหาเงินมาจากไหน เงินทกุ
บาททุกสตางคออกหมด ไมมีเก็บสําหรับวัดนี้ ออกหมดเลยใครมาบริจาค ออกที่
จําเปนๆ เราจะพิจารณากอนสมควรจะชวยยังไงแลวออกๆ เร่ือยเลย 

(กราบเรียนทองคําของหลวงตาที่หลอมเรียบรอยแลว ไดทั้งหมด ๒๔ แทง แทง
หนึ่ง ๑๒ กโิลคร่ึงครับ เปนน้ําหนักทั้งหมด ๓๐๐ กิโลกรัม แลวยงัมีเหลือเศษอีก ๑ 
กิโลกรัม กับ ๕๘ บาท นี่รายงานจากชายปมครับ) ได ๓๐๐ นะประเภทน้ําไหลซึม ถา
ไมขอก็ไมมอีันนี้ เราพยายามขอเศษขอเดน ทแีรกกินมาแตหัว ฟาดหมดตัวแลวทีนี้
กําลังตามเอาหาง กําลังกินหางเรื่อยเลย ใหไดทองคําเขาสูคลังหลวงเรามากๆ เราคิดไว
หมดเหลานี้ ไมใชไมคดิ กอนที่จะออกปากพดูรบกวนพี่นองทัง้หลายไดคิดแลวเพื่อ
สวนใหญของเรา คือคลังหลวงเปนเรื่องใหญโตมาก ไมใชจะหาไดงายๆ นี่ก็เปนชอง
เปนโอกาสที่พอหาไดเราก็พยายามหา ตั้งแตสวนใหญมาเรื่อยๆ 

อยูๆ ไปขอนี้ไมมีใครใหละ อันนี้มีตนสายปลายเหตุมาโดยลําดับ มันก็ไหลมา
ตามสายของมันเรื่อยๆ มา ประการสําคัญก็คือเขาเชื่อเราเขาถึงให ไมไปไหนเลยของที่
ไดมา สําหรับเราเปนผูดําเนินงานชวยชาติบานเมืองของเรา เขาหมด ไมเขาก็ออกหมด
ออกชวย ทีจ่ะมาเก็บใหเปนมุบๆ มิบๆ อะไรเหลานี้ ใหเปนความเศราหมองใจเราเปด
เลย บอกเราไมมีวางั้นเลย ใหตลอดอยางน้ีละ (อันนี้แถลงการณฉบับที่ ๗ แถลงการณ
สํานักพระราชวังฉบับที่ ๗ ในหลวงพระอาการดีขึ้นตามลําดับ เสวยพระกระยาหารได 
คณะแพทยพอใจ) 

เราชวยโลกจนเกือบตายนี้ เขาก็มีจดหมายมาโจมตีเหมือนกันนะ เราอดหัวเราะ
ไมได เรายิ้ม เขาเขียนจดหมายมาโจมตีเรา ไอผูเขียนมามนัทําอะไรบางไมมี ไอเราแทบ
เปนแทบตายชวยชาติบานเมืองของเราก็ไมพนทีจ่ะโจมตีเขาใจไหม แตเราไมมีอะไร ถึง
จะมาชมขนาดไหนตกออก จะมาตาํหนิติเตียนขนาดไหนตกออกเปนสวนเกินทั้งหมด 
เราไมมีอะไรกับสิ่งเหลานี้ นี่เรามาพูดสนุกปากเฉยๆ ใหผูฟงสนุกหูบาง เขาใจไหม 
ใครๆ ก็มาชมแตหลวงตาบัว ผูตําหนิไมมีเหรอ ก็มาตอบรับวา มี พูดงายๆ วางั้น แต
เราไมสนใจ คือมันไมเขากับความจริงเลย เปนเรื่องโจมตีลวนๆ พูดมาแงไหนๆ ฟง
ไมไดเลย เอาละไปละที่นี่ 

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