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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

แลวจะขึ้นชองไหนอีก 
 

 ธรรมของพระพุทธเจาเปนธรรมในหลักธรรมชาติ ทุกส่ิงทุกอยางสภาวธรรม
ทั้งหลายเปนธรรมชาติ ทรงรูทรงเห็น รูเห็นในหลักธรรมชาติทั้งหยาบทั้งละเอียด ทั้งตา
เนื้อ ตาในตาใจ จะเห็นไดทุกส่ิงทุกอยางที่มอียูตามสภาพของเขาเต็มโลกดินแดน แตเรา
ใชไดแตตาเนื้อเห็นแตส่ิงนั้นสิ่งนี้ ตาพระพุทธเจา ตาสาวกทานผูเชี่ยวชาญทานไมไดเห็น
เพียงเหลานี้นะ สวนหยาบสวนวัตถุทานก็เห็น นามธรรมที่มองดวยตาเนื้อไมเห็น ตาใน
ของทานเห็น เพราะฉะนั้นทานจึงไมลบลาง อะไรๆ ไมลบลาง ใหเปนสักขีพยาน ใหเปน
ใหญดวยกันทั้งสอง ใหญทางตา ใหญทางจิตทางรูทางเห็น เมื่อรูเห็นในทางจิตใจเปนยังไง 
ทานก็ยอมรับตามสภาพนั้น ปฏิบัติใหถูกตองตามสภาพนั้น สวนที่เปนวัตถุทานก็ปฏบิัติให
ถูกตามดานวัตถ ุ

พระพุทธเจาตรัสรูนี้ตรัสรูในหลักธรรมชาติ รูเห็นในหลักธรรมชาติ เพราะฉะนั้น
ความรูของพระพุทธเจาจึงเปนเหมือนไฟไดเชื้อ เชื้อไฟคอืหลักธรรมชาติที่มีอยูทั่วๆ ไปทั้ง
หยาบทั้งละเอียด ละเอยีดสุด ธรรมนี้จะตามรูตามเห็นไปหมด ซึ่งเปนเหมือนกับเชื้อไฟ 
ไหมไปหมดเลย เชื้อไฟมีอยูที่ไหน สวนหยาบ สวนกลาง สวนละเอียด ไฟจะไหมไป
ตามนั้นหมด นี่ความรูเร่ืองธรรมจะรูไปตามนั้นๆ ทั้งหมด หยาบ ละเอียดขนาดไหน เหนือ
พระญาณหยั่งทราบของพระพุทธเจาไมได ทานจึงไมใหปฏิเสธ พวกเรามันเห็นแตตาเนื้อ 
ส่ิงที่ไมเห็นกล็บไปหมดวาไมมีๆ ส่ิงที่เราวาไมมีนั้นแหละที่มาเปนภัยตอเราอยูเวลานี้ไมใช
อะไรนะ ส่ิงที่เราวาไมมีไมเห็นนั่นแหละเปนภัย 

เชน เราเดินไปนี้ ถาเรามองเห็นหนามเราจะไปเหยียบหนามไดยังไง มองเห็นหัวตอ 
หินโสโครก เราจะไปเตะไปชนมันไดยังไง เหยียบหนามก็เพราะไมเห็น เขาใจวาไมมี โดน
หินโสโครกก็เขาใจวาไมมี ถาเขาใจวามีแลวไมโดน หนามก็ไมเหยียบ ญาณพระพุทธเจา
เห็นหมด ทานจึงไมใหปฏิเสธสวนไหนมีอะไรๆ วางไวตามเปนจริง จึงสมควรเปนศาสดา
ของโลก ไมมีในโลกทั้งสามนี้จะเสมอเหมือนพระพุทธเจา รองลงมาก็เปนสาวกองค
เชี่ยวชาญตามวสัิยของสาวก ทานจะรูจะเห็นไปอยางน้ัน ทานไมลบลาง ทานผูรูผูเห็นนั่นแล
ยิ่งใหเกียรติแกความเปนจริงทั้งหลายเหลานั้นไมลบลางกันเลย ตาเรานี้เห็นแตส่ิงเหลานี้ๆ 
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หูก็ไดยินตามสิ่งเหลานี้ หูเนื้อหูหนัง ตาเนื้อตาหนังเห็นตามสภาพเหลานี้ ทีนี้ทางใจเปน
นามธรรม เห็นนามธรรม รูนามธรรม 

ไปที่วัดผาแดงนั้น โอย ดีนะ กุฏพิระอยูตามซอกตามมุมตางๆ ซึ่งเปนที่สงบสงัด
ควรแกการบําเพ็ญธรรม นั่นละสถานที่เกิดของธรรม ที่เหมาะสม ใหการบําเพ็ญ
สะดวกสบาย รูเห็นธรรมได อาศัยสถานที่เหลานั้น ที่เที่ยวถ้ํามานี้ก็มีถ้ําผาแดงนี่ถ้ําหน่ึง ด ี

มีพระพุทธเจาเทานั้นที่ทุกส่ิงทุกอยางเปนเอกทั้งหมด ไมวาความรูความเห็นความ
เปนใดๆ คิดดูซิวากิเลสอยูภายในใจนี้ สัตวโลกทั้งสามแดนโลกธาตุนี้ มีใครมารูมาเห็น
กิเลสอยูภายในใจและเปนภัยภายในใจ ธรรมอยูภายในใจ เห็นคุณคาของธรรมภายในใจ 
และชําระกิเลสออก(หยดุเทศนเพราะฝนตกหนัก) 

นี่กําลังปฏิบัติตามหมอนะ เพราะฉะนั้นจึงไมใหยุงกับยาอะไร จะปฏิบัตติามหมอ 
หมอมาชี้แจงเรื่องโรคเรื่องภัยเกี่ยวกบัเรื่องอะไรๆ ใหฟงเรียบรอยแลว แลวหมอจะเอายา
มาให เราก็จะปฏิบัติตามหมอ ฉันยาตามนั้น โรคน้ีรูสึกมันจะมึนตึงเหมือนกัน เอาอะไรเขา
ไปรูสึกเหมือนเอายาไปใสขอนซุงไปอยางน้ันลักษณะมัน มันดื้ออยูโรคคราวนี้ แปลกๆ อยู
นะ เรายังจําไดที่เคยพูดใหฟง พอปดโครงการเรียบรอยแลว แตกอนไมเคยมี มีแตตัง้หนา
ตั้งตาทําประโยชนใหโลกเต็มเม็ดเต็มหนวย ธาตุขันธของตนจะเปนอะไรๆ ไมคอยสนใจ
มากยิ่งกวาการชวยโลก 

ทีนี้พอปดโครงการกึ๊กลงเทานั้น ไมนานนักมีลักษณะขึ้นมาแปลกๆ เหมือนเด็กจะ
ตื่นนอน ยิบแย็บๆ ขึ้นมา เปนลักษณะอยางน้ัน อาว อะไรกัน อยูมานานยังอยูได ทาํไมจะ
อยูไมไดอกีละเราวางั้น ก็เทานั้นแหละ เลยเงียบๆ ไป ยิบแย็บๆ นี่หมายถึงหมดภาระแลว 
ควรแลวที่นี่นะ ควรจะไปพูดงายๆ ยิบแย็บๆ เหมือนเด็กจะตื่นนอน รักษาอะไรก็มนึตึงๆ 
ไปเรื่อยๆ อยางน้ัน นี่ก็จะตั้งหนาพยายามรักษาดู มันหยุดแลวฝน พูดกไ็มพูดอะไรละ เมื่อ
วานพระไปประชุมกันทีโ่รงแรมรัตนโกสินทรไดความอะไรมาบาง 

ผูกํากับ ลูกศิษยเขาสงขาวยอๆ นะครับ เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายพระราชกฤษฎีกา
เกี่ยวกับทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนา เขาก็คัดคานตามที่หลวงตาไดใหแนวนโยบายไว 
สวนเร่ืองสองคนนั้นก็ไปย้ําอีกทีหนึ่งบอกไมเอาแลว  

หลวงตา เขาไมไดบอกหรือวาเขาจะขึ้นทาใหม จะเอาแบบใหม เอา พวกเปรตนี้
เปนอยางน้ันจริงๆ ไมมีใครพูดไดกับพวกนี้มีเราเทานั้นแหละ บอกไดโดยตรงเลยวาทั่ว
ประเทศไทย ไมมีใครกลาพูดแหละ นี่กลาแสนกลา ใหมาวางั้นเลย ถาลงขัดตอธรรมใหมา 
ก็มีแตเราแหละใสอยูเปรี้ยงๆ ไดยินทั่วประเทศไทยและทั่วโลกมิใชหรือ เราเอาธรรมออก
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กาวเดิน เราไมไดเอากิเลสออกมา เร่ืองเหลานี้เร่ืองกิเลสที่จะทําลายทั้งชาติทั้งศาสนาเต็ม
เม็ดเต็มหนวยมาตลอดตัง้แตโนน สามพักส่ีพกัมาแลว ระงับลงไดดวยธรรมๆ ก็นี้แหละ
เปนหัวหนาเขาใจไหม ตั้งแตมหาคณิสสรนิดแสนโนนมา มาตั้งสมเด็จพระสังฆราช แลวทีนี้
ก็ตั้งกฤษฎีกาวาเจาของเปนนักกฎหมาย เขาใจหรือ จะตั้งยังไงๆ ก็ไดตัง้เอากฎหมาย  
กฎหมายนี้มันเปนอะไรมันตั้งขึ้นมาอะไร เราก็ตอบไปเลย กฎหมายนี้มันเรียนมาจริง แต
เวลานี้มันเอากฎหมอยมาใช นั่นเห็นไหม ตอจากกฎหมอยแลวก็กฎหมา และก็กฎหมดัไป
เลย เขาใจหรือ นี่แหละมันมาใชกบัโลกเมืองไทยซึ่งเปนโลกที่มีคุณคามาก มีพุทธศาสนา
คุมครองมานานแสนนาน มันจะเอากฎหมอยกฎหมากฎหมัดนี้มาทําลายพุทธศาสนา มี
ใครพูดมีแตเรา 

ไปประชุมนีก้็อันเดียวกนันั่นแหละ แหมมันพยายามเต็มเหนี่ยวนะพวกนี้หนาดาน
ที่สุดเลยเชียว คนทั้งประเทศมันไมเห็นเปนสําคัญ เห็นวามันเปนคนเดียวเทานั้นเปนนัก
ความรูวิชาทุกส่ิงทุกอยางครอบเมืองไทยเรา เพราะฉะนั้นมันจึงแสดงฤทธิ์เดชขึ้นมาจะ
ทําลายพุทธศาสนา ทีนี้มันหารูไมวาพุทธศาสนาใหญกวาอะไรทั้งโลก ตัวเทาอึ่งน้ีมาอวดใส
พุทธศาสนา มันก็กลาทาํทั้งนั้นละพวกหนาดาน ฟงเอานะพี่นองทัง้หลายนะ ยุงมาตลอด
ตั้งแตพวกนีเ้ขามาในวงพุทธศาสนา วามาทําหนาที่ที่จะทําศาสนาใหเจริญ มีแตเอาฟนเอา
ไปมาเผาตลอดดับกันมาตลอด เวลานี้ทานทั้งหลายทราบแลวยัง ดับกันมาตลอด พระปา
จนอยูไมไดตองไดออกมาๆ ชวยกัน เพราะทานเหลานี้ทรงอรรถทรงธรรม ปฏิบัติอรรถ
ธรรม กราบไหวบูชาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆสุดหัวใจมาตลอด อยูในปาทานยังอยู
ไมได ตองออกมาชวยกนั 

ไมอยางน้ันแหลกจริงๆ นะ ไมมอีะไรเหลือเลยแหละพวกนี้จะทําลาย ใครก็หมอบ 
หดหัวอยูในกระดองๆ ละซิ ใหมันเหยียบกระดองตกีระดองไปเรื่อยๆ สุดทายเมืองไทย
ศาสนาไทยจะไมมีเหลือ เพราะมหาโจรเหลานี้แหละที่กําลังกอกวนดวยวิธีการตางๆ 
กอกวนเพื่อทําลาย มันทํามาตลอดๆ  

นี่ทางศาสนาก็ไดชวยกันมาตลอด คอืศาสนาเปนของสะอาด อันนี้เปนของสกปรก
โสมมเปนสวมเปนถานที่มันกอตัวขึ้นมาเรื่อยๆ นี่แหละ ทางศาสนาเปนน้ําที่สะอาดมาชาํระ
ลางกันลงโดยลําดับลําดา นี่เปนสามพักส่ีพกัแลว นี่วาไมเอาแลวมันจะขึ้นชองไหนอกี ฟง
ใหดีนะคําน้ีนะ ใหมันหยุดมันไมหยดุแหละพวกเปรตพวกผีนี่ มันจะพยายามทําลายแงนั้น
แงนี้ใหยุงกันทั่วเมืองไทย เฉพาะอยางยิ่งพระที่อยูในปาในเขา ทานสนใจอะไรกับเรื่องโลก
เร่ืองสงสาร มีแตเร่ืองปฏิบัติอรรถธรรมเพื่อความสงบรมเย็นแกตนและโลกทั่วๆ ไป
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เทานั้น ทานยังไดบึกบึนออกมาก็เพราะเห็นแกชาติเห็นแกศาสนาแหละชวยกันมา อยางไป
ประชุมนี้ก็ไมนอยนะพระที่ไปนั้นนะ คือทานทนดูไมไดวางั้นเถอะ มันมแีตมูตรแตคูถพวก
เปรตพวกผีนี่เอามาทําลายประเทศชาติและศาสนาของเรา มีแตกองมูตรกองคถู ออกมาแง
ไหนอวดรูอวดฉลาด มีแตความรูความฉลาดของกิเลสตัวสกปรกตัวเปนมหาภัยนั่นแหละ 
ที่จะทําลายของสะอาดทั้งหลายคือชาติและศาสนาของเมืองไทยเราใหลมจมจากเปรตจากผี
พวกนี้แหละ จึงตองไดวิ่งออกมา  

พระเมื่อวานนี้ไปนอยเมื่อไรที่เขาไปประชุมนั้นกด็ี ทานก็อยูไมไดอยางน้ีแหละ ตอง
ไดอุตสาหพยายามมา แตกอนพระในปาทานออกมาเมื่อไร แมแตเราเองเราก็ไมเคยไดยุง
กับอะไรนะ เราอยูในปาในเขา ออกมาก็สอนคนไปธรรมดา เราไมไดคิดวาเราจะไดมา
ทํางานอยางน้ี มันก็เปนไปจนไดอยางนี้แหละ ทานทั้งหลายพิจารณาเอา  

แหม พวกนี้เรียกวาดานที่สุดเลยเชียว เราไมวาดานธรรมดา ดานที่สุด ไมฟงเมือ่
ธรรมหรือความจริงเหนือกวาหมอบ อันนี้มันขึ้นชองนั้นหมอบอันนี้ขึ้นชองนั้น อันนี้ก็วา
ยอมรับแลวอยางน้ัน มันจะขึ้นชองไหนอีกคอยดกู็แลวกัน พวกน้ีจะไมหยุด ขอใหตัง้ตัวให
ดีเราเปนเจาของสมบัติ ทั้งสมบัติของชาติทั้งศาสนาเปนสมบัติอันลนคาของพวกเรา ใหตาง
คนตางรักษาดวยดี มีความพรอมเพรียงสามัคคี อยาเห็นแกความชั่วคนชั่วนั้นวาเปนของ
ใหญของโตนาเกรงขาม อยาไปเกรงขามกองขี ้ เกรงขามมนัหาอะไรกองขี้กองมตูรกองคูถ 
ธรรมที่เลิศเลอขนาดไหนใหเกรงขามธรรม รักษาธรรมปฏิบัติหนาที่อารักขาแนนหนา
มั่นคง ทั้งรักษาชาติและรักษาศาสนาไวดวยดี จากพี่นองทัง้หลายซึ่งเปนเจาของของชาติ
และศาสนาดวยกันทุกคนนะ เอาใหจริงใหจัง ไมงั้นไมได ลมเหลวจริงๆ ถึงขนาดเราได
บอกออกมาเลยเชียว นี่เวลาเราตายใหทําหนาที่แบบเราทํานะ เราไดพิจารณาทุกสัดทุกสวน  

การที่ชวยชาติบานเมือง เราไมไดชวยแบบสุมเดาๆ นะ ใครจะวาอะไรๆ ก็ตาม เรา
จะเปนแตเพียงฟง แลวเอามาคํานวณบวกลบคูณหารกับธรรมใหเต็มเม็ดเต็มหนวย ควรจะ
ออกชองไหนแลวเราจะออกเองๆ เราไมไดเอาสิ่งภายนอกมาเปนอารมณยิ่งกวาเอาธรรม
เปนหลักเปนเกณฑ ในการกาวเดินทุกส่ิงทกุอยาง ปฏิบัติหนาที่กับบรรดาพี่นองชาวไทยมา
เปนเวลา ๖ ป เห็นที่ตรงไหนละวาหลวงตาบัว พาพี่นองทัง้หลายทําความเสียหายลมจม
ใหแกชาติแกศาสนา มีที่ตรงไหน ก็เพราะเราทําตอประชาชนชาวไทยเราดวยความเมตตา
สงสาร ทําตอพระศาสนาก็เทิดทูนพระพุทธเจาสุดหัวใจ เราจึงสละตัวออกทกุอยาง เราก็
บอกแลววาเราสละทั้งเปนทั้งตาย เราไมมีทั้งความกลาและความกลัว เราไมมีในหัวใจมีแต
ธรรมทั้งนั้น เราจึงนําธรรมออกพาพี่นองทัง้หลายกาวดําเนินจนกระทั่งเห็นเปนผลสําเร็จมา 
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ทองคํากไ็ดตามจุดหมายปลายทางและลนเหลือไปจากนั้นอีก เรากําหนดไววา ๑๐ 
ตัน นี่ก็ไดตัง้ ๑๐ ตัน ๓๑๒ กิโลคร่ึงเวลาเขาคลังหลวงแลว แลวดอลลารก็ ๑๐ ลาน นี่ก็ได
ตั้ง ๑๐ ลาน ๒ แสนกวาไปเทาไร ก็เปนอยางน้ี ก็สมมักสมหมายเรียบรอยแลว พาพี่นอง
ผิดพลาดลมจมที่ตรงไหนพอที่จะไมเชื่อถือไดคําพูดหลวงตาบวั ซึ่งนํามาจากธรรมทั้งนั้น 
ไมไดไปควาเอาสุมสี่สุมหามาพาพี่นองทัง้หลายลมจม เราพยายามเอามาจากอรรถจาก
ธรรม พิจารณาทุกสัดทุกสวน อันใดที่ควรคานคาน เพราะอันนี้จะเปนภัยตอสวนรวมตอ
ศาสนาตอชาติของเรา เราตองคัดคานตานทานดังที่เปนมาอยางน้ีแหละ เพื่อรักษาสมบัติที่
มีคุณคามหาศาลเอาไวจะไดเทิดทูนตอไป เมืองไทยจะไดเปนเมืองไทยตอไปไมเปนบอย
แตพวกเปรตพวกผีนี ่

นี้วิธีการมันจะเหยียบย่ําทั้งหมดนั่นแหละ ออกแงไหนๆ ไมมีแงที่จะสงเสริมชาติ
และศาสนาเลย มีตั้งแตแงที่จะทําลายทั้งน้ัน เอนไปทางชาตกิ็จะทําลายแบบหนึ่ง เอนมา
ทางศาสนาก็ทําลายแบบหนึ่ง มีสองกกสามกก กกพระก็มี กกฆราวาสก็มี เดินสายเดียวกัน
ที่จะกลืนชาติกลืนศาสนาใหแหลกเหลวไปหมดอนัเดียวกัน เพราะฉะนั้นเราไมใชปลาใน
กระปองพอที่เขาจะเปดออกมาแลวกลืนกินๆ ไมตองเคี้ยว เราเปนคนทั้งคนเปนผูรักษา
ชาติไทยของเรา เปนผูรักษาศาสนาของเรา เราตองเปนผูรักษาอยางเขมงวดกวดขัน เรา
เปนเจาของชาติของศาสนา พวกนี้เปนโจรเปนมาร หาแหวกนั้นแหวกนี้ที่จะทําลายชาติของ
เรา ใหรูตัวดวยกันทุกคน อยาคุนกับคนประเภทนี้จะทําลายชาติของเรา และศาสนาของเรา
ใหลมจมโดยไมตองสงสัย ถาออนกบัพวกนี้เอนไปตามเขาๆ จะเอนอะไร ก็ไฟจะมาเผา
บานจะไปเอนทําไม น้ําสาดลงไปซิ ไฟมันก็ดับเอง พากันจําเอานะ มีทุกอยางแหละ หลวง
ตาบวัจึงไดเปนหวงๆ  

คําพูดเทศนาวาการ จะแผดจะเผาจะเผ็ดเด็ดขาดขนาดไหนก็ตาม เราเอาธรรมออก
ลวนๆ ไมมกีิเลสแมเม็ดหินเม็ดทรายเขามาแฝงในหัวใจ แลวกิริยาของเราที่แสดงออกไป
โดยอรรถโดยธรรมลวนๆ เลยแหละ จึงไดส่ังเอาไว หากวาเราตายไปใหดําเนินตามนี้นะ 
คืออุบายนี้ถูกตองแลว ความหมายวาอยางน้ัน ใหพากันดําเนินอยาออน อยาออนแอจมได
จริงๆ นะเมืองไทย นีพ่ยายามเต็มกําลังความสามารถ มีเทานี้แหละ แลวมีอะไรอกี 

โอ หนักมากนะเรื่องเหลานี้นะไมใชเลน พวกเปรตพวกผีนี่ สรางตัวขึ้นมาดวยความ
กระทบกระเทือนของผูอืน่ ใหเปนการกระทบกระเทือนทั้งชาตทิั้งศาสนาไหวไปหมดนะ คิด
ดูซิพระอยูในปาในเขา มาเปนหมื่นๆ ของงายเมื่อไร ไดออกมาชวยกันไมงั้นไมไดนะ พระ
เหลานี้มาจากไหนถาไมมาจากนี่ นี้เปนผูบงการเปนผูชี้ทุกส่ิงทุกอยางบอกชัดเจนเลย อะไร
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ใหนิ่ง นิ่ง ควรนิ่งใหนิ่ง ถึงเวลาถึงกาลที่ควรจะเปนไปยังไงคอยฟงหัวหนาก็แลวกัน นั่น เรา
ก็บอกแลว เอาละวันนี้เพียงเทานี้  

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