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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

ใหระวังกิเลสมากกวาระวังธรรม 
 

กอนจังหัน 

เร่ืองของปลอมนี่พิลึกนะ ของจริงแทบมองไมเห็น เห็นแตของปลอมๆ ทั้งน้ัน 
ของจริงแทบมองไมเห็น นี่พระพทุธเจาทอพระทัย มองดูแลวมีแตความเลอะเทอะ
สกปรกแทรกๆ อยูในนั้นๆ เสร็จ สลดสังเวชจริงๆ ธรรมที่สะอาดจาตลอดเวลาไมมี
อะไรเขามายุงมากวน อะไรแทรกเขามาปบรูทันทีๆ เลย แลวยิ่งหนาขึ้นทุกวัน เมืองไทย
เราน้ีแหละหนาขึ้นทุกวันเรื่องกิเลส คอยแทรกคอยแซงคอยเหยียบคอยทําลายความดี
คนดี ใหแตกกระจัดกระจายออกไปทุกแบบทุกฉบับ ที่อุบายวิธีการของพวกมหาภัยนี้
จะทําลายได ทําทุกแบบไมวานอกไมวาใน นอกคือทั่วๆ ไป ในคือวงราชการ ยนเขาไป
วงรัฐบาล มีแตเร่ืองความสกปรกเขาแทรกๆ  

อานหนังสือพิมพแตละฉบับๆ มีแตเร่ืองความสกปรกทั้งน้ันนะ ความสะอาดไม
คอยมี แลวอยากอวดตวันะ ทําความสกปรกมอมแมมมาแลว อยากอวดตัววาเปนผู
เฉลียวฉลาด เปนผูสะอาดสะอาน เปนอยางนั้นละกิเลส ตัวสกปรกที่สุดคือกิเลส 
มอมแมมที่สุดคือกิเลส ตัวอยากยกยอตัววาสะอาดที่สุดดีเดนที่สุดก็คือกเิลส เอาอะไร
มาดีมาเดน กิเลสกับกองขี้มันก็อันเดยีวกัน นี่ละที่มันนาสลดสังเวช 

มองดูอะไรๆ นี้มีแตเพื่อตัวเองๆ และพรรคพวกของตัว ลุกลามไปภาคนั้นภาค
นี้ นี่ละถาลงไปถงึภาคแลวจะฉิบหายนะเมืองไทยเรา เปนเรื่องของบุคคลแตละคนเสีย
ไปคอยยังชั่ว จับมือกันเขาพรรคนั้นพวกนี้ ภาคนั้นภาคนี้แลวจะทําลายชาติไทยเรา พา
กันระวังใหดีอันนี้ อยางไรอยาใหเขามายุงในหลักใหญสวนใหญ ใครผิดใครถูกประการ
ใดใหแกไขดดัแปลง แนะนําส่ังสอนตักเตือนกนัไปตามแงตามมุม อยาไปลุกลามนะ 
มันลุกลามเขาไปเรื่อยๆ นะเวลานี้ อูย นาทุเรศนะ 

ศาสนาเหมือนกับเปนผูตองหานะเวลานี้ ถูกทกุแงทุกมุมทีจ่ะโจมตีแงนัน้แงนี้ 
โจมตีศาสนาซ่ึงเปนธรรมของจริง ลวนแลวตั้งแตมหาภัยที่จอมปลอมทั้งนั้นที่เขาโจมตี
อยูทุกวันนี้ มันนาทุเรศนะ ดีชั่วก็เห็นกันอยู แตจิตใจที่มันหนาแนนมันไมรับความดีนะ 
มันจะเอาตั้งแตความชั่ว กอบโกยตั้งแตความชั่ว ใครเปนคนดีเขามาใกลไมไดพวกนี้ 
มันโจมตีแหลกหมด พวกความชั่วคนชั่วมันมีมาก พากันฟงทุกคน พูดเหลานี้ประมวล
เขามาหาหัวใจของเรา ความคิดทางชั่ว การกระทําความชั่ว ทุกส่ิงทกุอยางอันไหน
มากกวากันกับความดีที่มีอยูในตัวของเราเอง ใหยนเขามาๆ  
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การพูดนี้เพื่อแยกเพื่อแยะ ใหนําไปพินิจพิจารณา จะพูดยกโทษคนนัน้คนนี้ 
ธรรมทานเสมอ ธรรมทานไมยกใครแหละ ใครจะพินิจพิจารณาคัดเลือกนําไปเปน
ประโยชนแกตนก็ใหคัดเลือกเอา เมื่อธรรมทานแสดงออกถกูตองดีงามๆ ออกมาแลว
ใหยึดเอาไปๆ นั่นถูกตองนะ โอย เลอะเทอะจริงๆ เวลานี้ เอาละใหพร 

 
หลังจังหัน 

ผูกํากับ ทางโรงพยาบาลอุดรธานี ขอเมตตาเครื่องมือรักษาโรคทางจอ
ประสาทตามาครับ อันประกอบดวย ๑.เครื่องมอืตัดน้ําวุนตาความเร็วสูง ราคา สอง
ลานหาแสนบาทถวน ๒.เลเซอรความยาวคลื่น ๘๑๐ นาโนเมตร ราคา หนึ่งลานหกแสน
บาทถวน ๓.เครื่องจี้ความเย็น ราคา เกาแสนบาทถวน ๔.เครื่องมอืถายภาพจอประสาท
ตาโดยไมตองขยายรูมานตา พรอมทัง้ฉีดสีดกูารทํางานของจอประสาทตา ราคา สอง
ลานสองแสนบาทถวน รวมทั้งส้ินเปนเงิน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาทถวน 

 หลวงตา เราใหทั้งหมดเพราะเราปวารณาแลว นัยนตานี้เอาทั้งหมดเลยไม
ตองมาขออนุญาต ที่เขามาขอเราเพราะเห็นวามันมากไป กลัวแตเอาๆ แลวเงินไมมีสัก
สตางคเลยก็ได เขาก็เลยเผดียงมา เงินเหลานี้เราจะพอใหเขาไดไหม เขาใจเหรอ เร่ือง
เงินจะพอไมพอนี่ มันจะไมพอแหละ แตเงินมันจะมาเรื่อยๆ พอจําเปนตรงไหนๆ เรา
เจียดปุบๆ ตีเขามาๆ ยกใหเลย ไมใชเรามีเงินเปนกอนนะทีพู่ดนี่ โมเฉยๆ แหละ คือ
มันไมสมเหตุสมผลเงินนั่นนะ แตเวลามาจริงๆ มันเอาได มันจวนเขามาๆ เราตีเขา
มาๆ เจียดเงินเขามาๆ อันนี้ยกใหๆ เลย เปนอันวาเอา 

นี่เราเห็นแกบรรดาพี่นองทั้งหลายมีตาทุกคน เราพูดนี้พูดใหพี่นองทัง้หลายที่มี
ตาทุกคน ซึ่งจําเปนจะตองไดแกไขดัดแปลงหรือรักษาเวลามีความจําเปนขึ้นแกลูกตา
ของเรา เราก็ชวยมาอยางน้ีละ รับแลวนะใหส่ังเลย บอกใหหมอส่ังเลย (เขารีบสั่งแลว
ละครับ เพราะวันนั้นหลวงตาไปโรงพยาบาล เครื่องจอภาพประสาทตาเขาขอแลวและ
สงนายแพทยไปอบรม แสดงวาตอนนี้นายแพทยสําเร็จแลวเขาจึงขอมาอกีทีหนึ่ง) นั่น
เขาขอเพียงเครื่องเดียว แตคราวนี้ขอมากยงัไมไดพูดกันเลย มันควรจะบอกมาใหเรา
ทราบชัดเจนทั้งสองฝาย ทางโนนขอมาอยางน้ัน เออ เราตอบรับวาใหแลว อยางนี้
ชัดเจน (หลวงตาจะตอบรับใหเขาทราบหรือครับ) เออ ตอบรับ ใหหมด 

เราสงสาร คิดดูซิเราไปผาตาเราที่โรงพยาบาลหมออุทัย หมออุทัยก็เปนลกูศิษย 
ไปผาตาออกมารูสึกหูแจงตาสวาง รูสึกตาแจมแจงมากขึ้น ดาวเล็กๆ เห็นหมด แตกอน
เห็นแตดาวใหญๆ พอออกมาจากโรงพยาบาลดาวเล็กๆ อยูบนฟาเห็นหมดนะ มาอยู
ในวัดได ๓ วันเทานั้นเห็นคุณคาของตา แลวก็เห็นโทษเห็นภัยที่เกี่ยวของกับประชาชน
เร่ืองโรคตา มาอยูได ๓ วันไปเลย ไปก็เชิญหมอเชิญพยาบาลมาประชุมเดี๋ยวนั้นเลย มา
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ตกลงกันเรื่องตา บอกวาเราจะใหเครื่องมือแพทย มีความจําเปนยังไงๆ ใหตกลงกนั
เลยวันนี้ จนกระทั่งถงึหมอ เครื่องมอือะไรๆ ขาดอะไรๆ เราบอกจะใหหมด ประชมุที
แรกน่ันก็จะใหหมดแลว เขาบอกวาเวลานี้หมอยังไมครบ แลวถาเครื่องมือมาครบหมอ
จะครบไหม เขาบอกวาครบ เอาๆ เลย ใหหมอสั่งเครื่องมอืแพทยตัง้แตนั้นมา ส่ังมา
เร่ือยๆ 

เพราะเราเปดโอกาสใหแลววาไมตองมาขอเรา คือใหส่ังเลยถาหมอเห็นความ
จําเปนในเคร่ืองมือทําตาชนิดใดแลว ใหส่ังเลยๆ ไมตองมาขออนุญาตจากเรา เมื่อของ
มาถึงหมอรบัรองคุณภาพเรียบรอยแลวใหสงบิลมาเลย ก็ปฏิบัติอยางนั้นตลอดมา เรา
กับหมอไมไดเห็นหนากันเลย เห็นแตบิล พอเขารับรองแนนอนแลวถึงสงบิลมา เพราะ
ส่ังกันอยางน้ัน เราก็จายตามบิลไปตามบริษัทที่เครื่องมือแพทยออกมาจากบริษัทใด 
เขาจะบอกในบิลเสร็จ เราก็จายเช็คตามนี้ๆ สงๆ ตลอดเลย โดยที่ทางโรงพยาบาลกับ
เราไมไดพูดกันอีกแหละ เพราะพูดกนัแตนั้น ก็มีแตตัวอักษรผานไปผานมา อันนี้เราก็
ใหหมด เอา จนก็จน เราจนเพื่อพี่นองทั้งหลายเราเคยจนมาแลว จนขนาดติดหนี้เรา
เคยจนมาแลว ชวยอยางน้ันชวยชาติ เราชวยเต็มเม็ดเต็มหนวย 

ขอพดูอยางนิ่มนวลนะวันนี้ ขอบิณฑบาตไอเร่ืองที่จะมาตาํหนิติเตียนหลวงตา
บัวในเรื่องอรรถเรื่องธรรมการแนะนําส่ังสอนนี้ขอบิณฑบาต ขออยาไดวาเลย ถาตําหนิ
ใหตําหนิปากตัวเองนั้นนะ ปากนั้นมันมักสกปรก ปากเปราะ หาเร่ืองหาราวใสอรรถใส
ธรรม ธรรมนี้พระพุทธเจาสอนโลกมานานแสนนาน ขนสัตวขึ้นใหพนโลกมากมาย ไอ
ปากสกปรกนี้มันขนใครขึ้น ขนเจาของก็ไมได มันกําลังจะลากเจาของลงใหระวัง จะ
ออกเปนขายนั้นขายนี้ เราฟงแลวอดหัวเราะไมได ใหระวังปากนั้นดีกวานะ ปากเราได
กล่ันกรองมาเรียบรอยแลว ตั้งแตภาคเรียนหนังสือใสภาคปฏิบัติ ฟดจนกระทั่งกิเลส
ขาดสะบั้นลงไปจากใจหาที่ตําหนิไมได 

การแนะนําส่ังสอนเราจึงส่ังสอนดวยความเปนธรรมลวนๆ เร่ืองผิดนั้นแนนอน
เลยวาไมมี เพราะหัวใจไมผิด สอนตรงไหนถูกตรงนั้นๆ ดุตรงไหนผิดตรงนั้นๆ ใหแก
ตรงนั้น ความหมายวางั้น ผิดตรงไหนดุตรงนั้นถาผิด ถูกตรงไหนก็บอกวาถูก ควร
ชมเชยชมเชยทันที ควรตําหนิตําหนิทันที ภาษาธรรมเปนอยางน้ันจะใหเปนอยางอื่นไป
ไมได ในเมื่อศาสนาเปนคําสอนโลก ที่จะใหโลกไดรับความสงบรมเย็นและเปนสิริ
มงคลแกตนทั้งภพน้ีและภพหนาแลว โลกควรนอมรับธรรมๆ เสมอไป อยาไปนอมรับ
ตั้งแตกิเลส หาเร่ืองหาราวใสอรรถใสธรรมไมถูกนะ ใหหาเร่ืองใสตัวเองที่มันกอเร่ือง
ขึ้นมาจะไปทาํลายธรรมนั้นถูกตองด ี
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เราพูดไดอยางอาจหาญ การสอนโลกเราแนใจวาไมผิดวางั้นเลย เพราะมันเปด
จาอยูนี้ตลอดทั้งวันทั้งคนื นิพพานเที่ยงจาอยูนี้ตลอดอนันตกาลจะวาไง บอกในหัวใจ
เราน่ี เราปฏิบัติมาเต็มเม็ดเต็มหนวย ตั้งแตลมลุกคลุกคลานก็เคยเลาใหฟง ไปอยูบน
ภูเขานั่งน้ําตารวงรองไหอยูบนภูเขา สูกิเลสไมได กลับมาโรงงานใหญคือพอแมครูจารย
มั่น สูไมไดมาหาทาน อบรมอีก ไปอีกหงายมาอีกๆ ไปหลายครั้งหลายหนทีนี้มันก็
หงายใหเห็นบาง เหอ มึงก็มีทองเหมอืนกันเหรอ หงายใหกูดูซ ิ

ทีนี้ก็มีแกใจ วิธีนี้ถูกตอง เรงวิธีนี้เขาไป ซัดเขาไปๆ สุดทายรวมยอดเลยวากิเลส
หงายเรียบเลย ตั้งแตบัดนั้นมาธรรมนี้จาขึ้นมาในหัวใจโดยไมคาดไดคิด ถึงขนาดทีว่า
ออกอุทานอยางไมสะทกสะทาน เร่ืองที่วาจะอวดดีอวดเดนไปเทียบเคียงหรือสวมรอย
พระพุทธเจาไมมี เร่ืองความจริงเขาถึงกันเสมอกันหมดเลย ถึงขนาดที่วา หือ 
พระพุทธเจาตรัสรู ตรัสรูอยางน้ีละเหรอๆ ซ้ําแลวซ้ําเลา มันจาขึ้นมานี้มันไปสงสัย
พระพุทธเจาที่ไหน องคไหนก็ตามไมสงสัย อันเดียวกันนี้ เขาใจไหมละ อยางน้ีละ
เหรอๆ 

คําวาพุทโธ ธัมโม สังโฆ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มีมาตั้งแตเรารูจัก
เดียงสามาจนกระทั่งขณะนั้น พุทโธ ธัมโม สังโฆ ติดแนบ พออันนี้จาขึน้มาแลวทําไม
มันจึงพลิกขึน้มาอันดับหนึ่ง เหอ พระพุทธเจาตรัสรู ตรัสรูอยางน้ีละเหรอๆ ซ้ํา ธรรม
แทเปนอยางน้ีละเหรอๆ สงฆแทเปนอยางน้ีละเหรอๆ แลวพระพุทธเจา พระธรรม 
พระสงฆ มาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดยังไง เปนแลวนั่นเปนอันเดียวกันแลว พุทธ 
ธรรม สงฆ ปุบเขามานี่เลยเราไมคาดคิด นี่ก็พดูขึ้นมาแลว เปนขึ้นมาในจิตแลวโดยที่
เราไมไดคาดไดคิด ประจักษขึ้นกับใจ ออกอุทานทันที พรอมกับน้ําตารวงเลย 

ธรรมพระพุทธเจาที่นํามาสอนโลกนี่ ทานทั้งหลายอยามาถือกิริยาอาการการ
แสดงออกของหลวงตาวาเปนภัยๆ เพราะอันนี้ออกมาจากธรรมที่กล่ันกรองเรียบรอย
แลวๆ ทั้งนั้นเลย เราไมสงสัยในการแสดงออกที่จะทําใหโลกไดรับความ
กระทบกระเทือนไปในทางความเสียหายเพราะธรรมเปนผูทําลายไมมี มีแตสงเสริมๆ 
ที่จะมายุแหยกอกวนอยางน้ันอยางน้ีเปนเรื่องของกิเลส ใหระมัดระวังกิเลสมากกวาที่จะ
มาระวังธรรมที่จะไปชะลางกิเลสดีกวา ความสกปรกใหระวังมัน น้ําชะลางลงไปตอง
ระวังอะไร น้ําสะอาดเรียบรอยแลว อะไรจะสะอาดยิ่งกวาน้ําธรรมไมมี ชะลางจิตใจของ
โลกใหถึงนิพพานไดเพราะนํ้าธรรม น้ําเหลาน้ันไมม ี

ถึงเวลาพูดพดูอยางน้ีแหละธรรม เหมือนจะกดัจะฉีก นี้คือพลังของธรรมที่ออก
ลวนๆ  ไมมีกิเลสแฝงแมเม็ดหินเม็ดทราย จะเปนกิริยาใดก็ตาม ออกมาเปนธรรม
ลวนๆ เด็ดเทาไรยิ่งเปนธรรมที่เด็ดขาดๆ ฟาดกิเลสขาดสะบั้นไปเลยโดยลําดับ ใน
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กิริยาของธรรมที่แสดงออก เราสอนโลกเราสอนดวยความแนใจทุกอยาง ตั้งแตที่วาน่ัน
มาจนกระทั่งปานนี้เราไมสงสัย ธรรมที่สอนโลกนี้เราสอนผิดที่ตรงไหนไมเคยปรากฏ 
พรอมๆ ไปเลย ขอใหปฏิบัติตามนี้ก็แลวกัน ถาทานทั้งหลายยังจะไปตกนรกอยูเพราะ
การปฏิบัติตามธรรมที่เรานําธรรมพระพุทธเจามาสอนนี้ หลวงตาบัวจะตกเองนรก ตก
แทนทานทั้งหลาย ถาวาธรรมของเรานี้สอนผิดไป 

ไอผูที่ทําผิดจากธรรมนั่นซีมันมากตอมาก ไมทราบนรกหลุมไหนจะรับไดหรือ
ไมได มันอดัแนนๆ ตลอดเวลา มีแตแหวกแนวจากธรรมลงไปนรกทั้งน้ัน ถาแหวกแนว
ลงนรกนะ ถาไปตามธรรม ขึ้นสวรรค พรหมโลก นิพพาน เขาใจทุกคน ไอเร่ืองความชั่ว
ความดีมันก็มีมาตั้งแตดกึดําบรรพกาลไหนๆ โลกอันนี้ มันก็ตองมีขัดมีแยงมีอะไรกัน
อยูเปนธรรมดา เหลานี้เราก็ทราบไวหมดแลว การโตตอบโตตอบเพื่อประชาชน
ทั้งหลายไดยึดเปนคติเครื่องเตือนใจ สําหรับเราแลวไมสนใจที่จะตอบ ตอบอะไรก็เรา
สมบูรณเต็มที่แลว เหลานี้เปนเรื่องสมมุติทั้งหมดที่ขึ้นมาเหาวอๆ เปนสมมุติ อันนั้น
เปนวิมุตติเขากันไดยังไง พูดใหมันชัดเจนเขาใจไหม สนใจอะไรไปพูดไปฟงใหเสียเวลา 
ก็มันเต็มอยูแลวทุกอยาง เอามาเพิ่มก็ไมได ดึงออกกไ็มได พอดอียางเลศิเลอสุดยอด 
คือพอดีแหงจิตที่เปนธรรมธาตุลวนๆ แลว นี้พอดีทุกอยาง พากันจําเอานะ 

ผูกํากับ มาจากพังงาครับ เขาบอกวา โลนี้ใหไวเพื่อแสดงวา หลวงตามหา
บัว ญาณสัมปนโน วัดปาบานตาด จ.อุดรธานี ไดบริจาคเคร่ืองมอืแพทย ประจําศูนย
พยาธิแพทยอันดามัน โรงพยาบาลพังงา จํานวน ๑๐ รายการ รวมเปนเงิน สามลาน
แปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกรอยยี่สิบหาบาทหาสิบหาสตางค 

หลวงตา นั่นฟงเอาซิ นี่หลวงตาทําประโยชนใหโลก ถาไมบอกมานี้เราจํา
ไมไดนะ จําไดแตวาชวยเทานั้น จํานวนเทาไรๆ จําไมได เพราะฉะนั้นอยางที่เขามา
ขูวอๆ เขาอยากมาตรวจเงินเรา ที่เงินเขาบริจาคมาเอาไวยังไงเขาอยากมาตรวจ ใหยก
โคตรมาตรวจเลยเราบอก เพียงคนเดียวไมพอ ใหยกโคตรมาตรวจ พอมาตรวจปบเรา
จะไลเขาโรงพยาบาลเพียงโรงเดียวมันตายหมดทั้งโคตร ก็โรงพยาบาลนี้ชวยเทาไรๆ 
ใหหมอเปนผูบรรยาย ชี้ขาดลงมาโดยความถูกตองที่เราบริจาคแลวใชไหมละ เพียงโรง
เดียวเทานั้นมันแตกฮือเลย ตายหมดทั้งโคตรมัน แลวมันจะไปหาตรวจไดยังไงที่เรา
ชวยโลกทั้งแผนดินไทยเรา แผนดินนอกนี้ก็ยงัชวย เชนอยางพมา ประเทศลาวเราก็ชวย 
นั่นฟงซินะ แลวมันจะมาตรวจ มันก็ขูฟอๆ ไมเห็นมาตรวจเลย มันตายหมดทั้งโคตร
แลวเราก็ไมรูกับมันละ  
 จะมาตรวจเราบอกวาใหมาทั้งโคตร เราบอก เราไลเขาสูโรงพยาบาลโรงเดียว
เทานั้นมนัตายอยูในนั้นหมดเลย ไมไดไปโรงไหนอีกแหละ มันโรงหนึ่งๆ เทาไร ให
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หมอบรรยาย เราไมบรรยาย เขาไมเชื่อเราเขาใจไหม เขาจึงใหมาตรวจ ใหหมอเปนผูชี้
ขาดออกมา ที่เราบริจาคอะไรๆ หมอเขาจะจดไวหมด เขาใจไหมละ เขาชี้แจงมาเทานั้น
หงายหมาเลย พวกนี้ไมไดหงายแมวละ หงายหมาเลยแหง็กๆ เลย 
 นี่เราอาจหาญขนาดนี้ละเราชวยโลก เราชวยดวยความอาจหาญชาญชัยเพราะ
ความบริสุทธิ์ใจของเราเต็มเหนี่ยว ที่เราชวยโลกคราวนี้ถึงขนาดรองโกก ถึงใจแลวนะ
นั่นถึงรองโกกแลว ถาสมมุติวาเปนแบบโลกๆ เขานั้นเรียกวาคนนั้นคอขาดทันทเีลยกับ
เรานะ ถาลงไดรองโกกแลวยังไงไอนี้ตองตาย เปนอื่นไปไมไดเทานั้นละ ใจมันเด็ดมัน
ขาดขนาดนี้ แตนี้มันเด็ดทางดี ไมไปทางชั่ว ถึงรองโกกแลว เอาจะชวย นั่นเห็นไหม
ออกแลวนะ จากน้ันก็ชวยมาดังที่เห็นนี้แลว  
 สมบัติทั้งหลายที่ทานทั้งหลายบริจาคผานหลวงตาบัวมีบกพรองที่ตรงไหน ฟง
ซินะ ไมเคย เพราะจิตของเราบริสุทธิ์เต็มที่ ไมเอาอะไร แบมือตลอด บาทหนึ่งเราไม
เคยแตะดวยความไมบริสุทธิ์ใจ ระแคะระคายวาเราไดเอาเงินของสวนรวมมาใชไมมีเลย 
ขนาดนั้น จายมากจายนอยเราจะมีเหตุผลทุกอยาง ควรจายมากมาก อยางที่วาเปน
ลานๆ ก็อยางน้ีละ เหตุผลกลไกดงัที่บอกมา ฟงซิพี่นองทั้งหลาย เราชวยโลก อันนี้ยก
มาเพียงเอกเทศนะนี่ โรงพยาบาลหนึ่งเทานั้นมากขนาดไหน แลวโรงไหนๆ ฟาดเขาไป
โรงพยาบาลศูนยลองดูซนิะ สักกี่สิบลาน นี่เราไดชวยเต็มเหนี่ยว 
 ตะกี้นี้ก็ ๖-๗ ลานใชไหมละ (เจ็ดลานสองแสนบาทครับ) นั่นเห็นไหมละ นี่ก็
ใหแลวรับแลว ก็เราปวารณาแลวเอาเลย นั่น ไมมีเราจะหามา เราเปนคนรับรองแลว 
มือเขียนตองเอามือลบ มือเขียนตีนลบไมได เวลาปวารณาเขาเต็มเม็ดเต็มหนวย เวลา
เขามาขอเพียง ๗ ลานบาทใหเขาไมได ขี้หมา หลวงตาผีบา หลวงตาขี้หมา เอามือเขียน
ตีนลบ เชื่อถือไมไดหลวงตาองคนี ้ ใหวามาเลยเขาใจไหม เราเปนอยางน้ัน ถึงใจทุก
อยาง ลงทําอะไรแลวไมไดทําเลนๆ นะ จริงจังทุกอยาง 
 เพราะฉะนั้นสั่งเสียอะไรกับพระกับเณร พระเณรมักจะรูนิสัยเราตลอด ถาลงเรา
ไดส่ังอะไรแลวพระเณรนี้ตองจับแนเขาเลย คือเราเหลาะแหละไมเปน ส่ังเสร็จแลว
กลับไปตรวจอีก ไมแลวนะ ไปแลวไปตรวจไปดเูร่ือย เขากันไดกับที่เราส่ังผานไป นั่น 
ถาไมไดก็เอาละ เปนอยางน้ันนะ เราทําในตัวของเราก็แบบเดียวกัน เวลาฟดกับกิเลสก็
เคลื่อนไมได ฟงซิวาจะไมใหคิดเรื่องของกิเลสที่ออกจาก อวชิชฺาปจฺจยา เปน สงฺขารา 
ขึ้นมา สังขารนี้เปนสมุทัย มันพุงๆ มันจะออกหากินแลวเอาไฟมาเผาเรา 
 พอเราไดตั้งกฎเกณฑไวเรียบรอยแลวดวยการพจิารณาวาถูกตองแลว เอา คราว
นี้เราจะไมปลอยคําบริกรรมกับสติใหติดแนบกัน จะไมยอมใหเผลอ เอา มันจะคดิไป
ไหนเรื่องของกิเลสใหมันคิดไป เราจะบังคับ ซัดกันดวยสติ นี่ละจึงไดเห็นวาเหมือนอก
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จะแตก เราไมลืมนะ คือเร่ืองสังขารมันดันออกมาอยากคิดอยากปรุงเปนเรื่องของกิเลส 
ทางคําบริกรรมพุทโธนี้เปนงานของธรรม สติเปนงานของธรรมปดไวไมใหมันออก ซดั
กันวันนั้นทั้งวันเหมือนอกจะแตกนะ ไมยอมใหออกเลย นั่นฟงซิจริงจังหรือไมจริงจัง 
ไมยอมใหเผลอเลย ทั้งวันไมเผลอ วันนั้นอกจะแตก พอวันหลังมาคอยเบาลงนิดหนึ่ง 
แตเร่ืองสติกบัคําบริกรรมไมเคยลดละ ไมใหเผลอเลย ถึงสามวันจงึคอยรูสึกเบา ออ 
นั่นเห็นผลแลว สามวันเต็มเห็นผล 
 จากน้ันก็เรงใหญเลย ทางสติทางคําบริกรรม เรงใหญๆ จนกระทั่งมันขึ้นถงึจุดที่
มันเคยเสื่อม เอาๆ เส่ือมก็เส่ือมไป เจริญก็เจริญไป เราเคยหวงใยหึงหวงมันมาไดรับ
ความทุกขมามากตอมากแลวดวยความเสื่อมความเจริญ คราวนี้เราจะไมเกี่ยวของกับ
มัน เอาเจริญเจริญไป เอาเสื่อมเสื่อมไป แตพทุโธคําบริกรรมกับสตนิี้จะไมพรากจาก
กัน เอาแคนี้ละ ซัดกัน ไปถึงนั้นแลวเอาเสื่อม เปดทางใหเลยเอาเสื่อม แตคําวาพุทโธ
กับคําบริกรรมนี้จะไมยอมใหพรากจากกันเลย ซัดอันนี้ผานผึงเลย  
 พอไปถึงที่มนัเคยเสื่อมไมเส่ือม ขึ้นเรื่อยๆ ออน่ีจับไดแลว เปนเพราะความ
เผลอสตินั่นเอง สตไิมไดจับกับคําบริกรรม คําบริกรรมไมมี เปนเพียงกําหนดจิตเฉยๆ 
เผลอได กิเลสออกหากนิได เอาไฟมาเผาเราได ทีนี้พอคําบริกรรมมัดเขา สติติดแนบ
เขาไปแลวกิเลสออกไมได มันจะหนาแนนขนาดไหนก็ตามเถอะ จึงกลาพดูไดเลยกิเลส
ออกไมได ถาลงสติดีแลวกิเลสออกไมได นี่ละเราเอากันตรงนี้ จนอกจะแตก ธรรมดา
เมื่อไรวะ ไมยอม ไมยอมใหคิดเลย เอาตายใหตายไปดวยกันกับงานของธรรมคือคํา
บริกรรมพุทโธกับสติติดแนบๆ ผานได  
 จากน้ันก็ผานเรื่อยๆ มาจนกระทั่งมาปจจุบันนี้ เพราะสติเปนของสําคัญ เราได
ทําทุกอยางแลวมาสอนโลกจึงแนใจ ไมไดมีอะไรมาหลอกลวง เพราะเราไมหลอกลวง
ตัวเอง ทําดวยความสัตยความจริงทุกอยาง ไดผลอยางไรก็ออกมา จนกระทั่งมาเปดจา 
หมดก็บอก เพราะฉะนั้นการที่จะมาตําหนิติเตียนเร่ืองธรรมแลว โอย อยานะ เราแนทุก
อยางแลวเราสอนโลก เราไมมีอะไรสงสัยแลว เราหมดความสงสัยในตัวของเรา เรียน
จบทั้งทางโลก เรียนจบทั้งทางธรรม เราจบทั้งสองแลว วางั้นเลย โลกก็เรียนจบหมด 
ปลอยวางโดยสิ้นเชิง ไมมีอะไรเทาเม็ดหินเม็ดทรายที่จะมาเกาะกับจิตเราไดเลย ถาวา
ธรรมก็พอ หมด เรียกวาเรียนจบทั้งสอง พอ ทีนีส้อนโลกจะผิดไปไหน  
 ศาสนาเราถายังมีผูเคารพปฏิบัติตามศาสนาอยูแลว โลกน้ีจะเปนโลกที่สงบ
รมเย็นนะ ถาจะคอยฟงตั้งแตกิเลสมายุมาแหย มากอมากวน มาจุดตรงนั้นมาเผาตรงนี้
ดังที่เราทําความดีทุกวันนี้ พวกนี้ไมไดทําความดีอะไรละ มตีัง้แตเร่ืองมาจุดมาเผา  มา
กีดมาขวางตลอดเวลา แสดงมาทางดานธรรมะอะไรมา มีอาการนั้นมากีดมาขวาง  ตั้ง
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กฎนั้นเขามา กฎนี้เขามา กฎหมายแลวก็มากฎหมอย กฎหมา กฎหมัด เขามาทําลาย 
ความดีของคนผูทําดีทั้งหลาย นี้พวกเปรต พวกทําลายชาติ ทําลายศาสนา คือพวกนี้ 
ใครตั้งกฎขึน้มา กฎนี้เปนกฎหมอย ไมเปนธรรมเปนวินัยอะไรเลย 
 อยางเวลานี้ทางวิทยุจะออก นี้ไดทราบวาจะถูกบังคับไมใหสูงอยางน้ันสูงอยางน้ี 
สูงต่ํามันผิดกันตรงไหน นี่ตรงนี้จะรอ จะฟดกันละนะ เราไมรอนะ เราไมถอยใคร เอา
ธรรมะนี้ออกสอนโลกมาตั้งกัปตัง้กลัปแลว ไมเคยผิดเลย มันจะมาผิดที่เมืองไทยเรา
หรือ ธรรมะที่สอนโลกเปนธรรมะที่แนนอนเหมือนกัน ผิดที่ตรงไหน เอาไลกันตรงนี้ 
มันจะเอากันตรงนี้ เวลานี้เราคอยฟงอยู ไมไดเลน ทําอะไรทําไมเลน เราทําเพื่อพี่นอง
ทั้งหลายทั้งประเทศไทยเราเราไมไดทําเลนๆ นะ สําหรับเราเราไมเอาอะไรแลว เราพอ
ทุกอยาง ทั้งหมดไมเอาเลย  
 อันนี้เราทําเพื่อโลกทัง้นัน้ขอใหพี่นองทั้งหลายไดเห็นใจ จะเด็ดเดี่ยวขนาดไหน
ก็เพื่อชาต ิ ศาสนา พระมหากษัตรยิของเราเทานั้นเอง ไมมอียางอื่นสําหรับเรา เร่ืองที่
มันจะคอยกดัคอยฉีก คอยกีดคอยขวาง มันมีอยูตลอดนะ ไอพวกนีพ้วกมหาภัยพวก
มหาโจร ถาวาเขาไปเปนตั้งขาราชการงานเมือง กข็าราชการเพชฌฆาตที่จะทําลาย
สังหารประชาชน-ศาสนาใหลมจม วาอยางอื่นไปไมได ถาอุบายมันยงัแสดงอยางน้ีอยูก็
เปนอุบายวิธีการที่จะทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยใหลมจมโดยไมตองสงสัย 
เพราะฉะนั้นจึงไดเอากันอยูเร่ือยกับเรา ธรรมะนี้พิจารณาเทาไรมันก็รูไปหมดนี่ จะวาไง 
กิเลสเต็มหัวใจมันจะมาอวดเหรอ วางี้เลย เอาแคนี้กอนนะ 
 วาไงน่ีเงียบไปวันนี้นะ (ตั้งใจฟงเทศนคะ) เปนยังไงฟงเทศนวันนี้ (เดี๋ยวตอง
บูชากัณฑเทศนเจาคะ) อยางน้ีละถามันออกเปนอยางน้ี ถาไมออกดงึก็ไมออกนะ ถา
เวลามันจะออกผางทันที ไมมีอะไรมาผานไดเลย ขาดสะบั้นไปเลย นี่เรียกวาธรรม 
 (ตะกีอ้านยังไมจบดีนะครับ ๑๐ รายการ รวมเปนเงิน ๓,๘๗๓,๖๒๕.๕๕ บาท 
ใหไว ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงชื่อนายอนุวัฒน เมธีวิบูลยวุฒิ ผูวาราชการ
จังหวัดพังงา จบครับ) เออพอใจ เราไดชวยโลกขนาดนี้เราก็พอใจละ 
 (นครปฐมถวายสถานีวิทยุ หมอปโยรส ปรียานนท เปนหัวหนาในการถวาย 
เครื่อง ๓๐๐ วัตต ความถี่  ๑๐๕.๒ MHz ออกอากาศระหวาง ๘ โมงถงึ ๕ โมงเย็น 
เปนประจําทุกวัน เร่ิมออกอากาศมาตั้งแตวันที่ ๑๓ มกราคมเปนประจํามาจนถึง
ปจจุบันนี้ ถวายอยูในความอุปถัมภของหลวงตา) เวลานี้วิทยุกําลังกระจายออกทั่ว
ประเทศไทย ก็เปนสํานวนของเราเปนรากฐาน สวนครูบาอาจารยเหลานั้นๆ ก็เอามา
แทรกนิดหนอยๆ หลักใหญเปนของเราทั้งน้ันออกในวิทยุ ของครูบาอาจารยทั้งหลายก็
เอามาแทรกเพราะเราเปด เปดไวเลย เราไมไดถือสิทธิ์ในเรื่องธรรมที่จะทําประโยชน
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ใหแกโลก ใครที่จะชวยเหลือไดแบบไหน เอาๆ ชวยมา จะมาเขาทางวิทยุเราใหเอามา 
เราบอก 
 นอกจากสิ่งที่จะมาเปนภัยตอวิทยุของเราปดออก เราบอกงั้น ที่จะเปนคุณ เชน
อยางครูบาอาจารยองคใดๆ ทานเทศนาวาการเปนคติเครื่องเตือนใจแลวใหเอาเขามา 
เราวาอยางน้ีนะ เราเปดรับเต็มเหน่ียวเลย เร่ืองความดีทั้งหลายที่จะใหเปนมงคลแกพี่
นองชาวไทยเรา แตเร่ืองที่จะมาเปนภัยนี้เรียกวาตัดมาตลอด ดังที่ไดยินนี้ละ นี่ก็คอย
ฟงวิทยุเวลานี้ กําลังหาอุบายกีดกันทานั้นทานี้ ทางนี้กําลังฟงอยู กําลังจะจอกันอยูนะนี่ 
ของเลนเมื่อไร มันไดถอยใครเมื่อไรวะ 
 

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/

