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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

หากินทางอื่นไมไดเหรอ 
 

กอนจังหัน 
 

 พระที่มาจํานวนมากโดยลําดับสําหรับวัดปาบานตาด ไมเคยบกบางพระเลย เมื่อ
มาแลวใหพากันตั้งอกตัง้ใจ ที่เคยสอนเนนหนักตลอดเวลาคือสติอยูกับตัว สติอยูกบัตัว
เปนสัมปชัญญะ ยนเขาไปก็อยูกับจุด เชน คําบริกรรม ผูมีหลักใจเปนความสงบเปนจุด
แหงความสงบแลว สติก็จับอยูในจุดนั้น ใครทํางานอยูในจุดใดในการภาวนาดวยวิธีการ
ตางๆ เชน คําบริกรรม เปนตน ใหอยูในจุดนั้นดวยสติ นี้คือหลักปฏิบัติเพื่อจะถอดถอน
ความชั่วที่เต็มอยูในหัวใจของเราทุกคนนี้ออกโดยลําดับดวยความเพียร มีสติเปนพื้นฐาน
สําคัญ ขอใหทุกๆ ทานตัง้อกตั้งใจปฏิบัต ิ

การสั่งสอนธรรมดาทานจะสั่งสอนพระเปนเรื่องพระ ฆราวาสเปนเรื่องฆราวาส ไม
คละเคลากัน เพราะการประพฤตปิฏบิัติหนาที่การงานไมเหมือนกัน ตลอดถึงความมุงมั่น
ในอรรถในธรรมทั้งหลาย พระเรานี้มีหนาที่โดยตรงอยูแลว งานจึงตองตางกัน แตจะ
แยกแยะสอนอยางน้ันไมได ธาตุขนัธกําลังวังชาตลอดเวล่ําเวลาไมมีสําหรับผม เพราะเหตุ
นั้นจึงตองสอนดวยความจําเปนในเวลาเชนนี้ ขอใหทุกๆ ทานทั้งฝายฆราวาสและพระนํา
ธรรมะไปปฏิบัติตนเอง จะมีความสงบเยน็ภายในจิตใจ หนาที่การงานไมคอยผิดพลาด ผูมี
ธรรม เชน สติธรรม ปญญาธรรม กํากับใจและกํากับงานของตน 

การปฏิบัติความพากเพียรนั้น ใหเปนไปตามจริตนิสัยที่ชอบฝกตนทรมานตน
ในทางใด ใหมีสติ มีปญญาพินิจพจิารณาการกระทําของตน วาไดผลมากนอยเพียงไร ดวย
วิธีการฝกตนแบบนั้นๆ ใหนําไปปฏิบัติ ใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติ วัดนี้ไมใหมีงานใดเขามา
เกี่ยวของสําหรับพระ งานเรื่องของผมก็แยกไปเปนเรื่องของผม นอกจากมีความจําเปน
เปนบางกาลเวลาก็ขอใหพระในวัดเราไปชวยตามมากตามนอย เฉพาะความจําเปนเทานั้น 
นอกจากนั้นไมใหพระเขาไปยุง ใหทาํหนาที่การงานของตนสืบตอกันดวยความเพียร โดยมี
สติสัมปชัญญะติดแนบกับใจ ทุกอยางจะเรียบรอย 

ผูมีสติมีปญญาหรือสัมปชัญญะตดิกบัตัว ไมวาฆราวาสไมวาพระจะดีไปเรื่อยๆ ถา
ปราศจากนี้มักจะเหลวไหลหรือเหลวไหลไปทั้งน้ันแหละ ใหพากันตั้งอกตั้งใจนะ พระเวลา



 ๒

นี้มีนอยมาก ผูที่จะมุงปฏิบัติตออรรถตอธรรมของพระพุทธเจาจริงๆ นับวันหดยนเขามาๆ 
นอกจากนั้นกิเลสเอาไปกินหมด กิเลสคือตัวยักษกินไมเลือก กินฆราวาส กินพระ ไมวา
ฐานะสูงต่ําประการใด กิเลสจะขึ้นนั่งอยูบนหัวใจของเราทุกคน ใหพากันตั้งอกตั้งใจ 

ขอวัตรปฏิบัติอยาใหบกพรอง ใครเคยทําหนาที่อันใดใหตั้งหนาตั้งตาทําหนาที่อัน
นั้นๆ อยาเหลาะแหละ ใหตรงตอหนาที่การงานของตนเสมอไป ยงัจะเปนความจริงใจ มี
ความสัตยความจริงตอตนดวย ไมใชทําอันนี้แลวทําอันนั้นเหลาะๆ แหละๆ อยางน้ีใชไมได
นะ นิสัยเหลาะแหละจะทําประโยชนใหแกตนก็ไมได ทําใหแกผูใดก็ไมได ตองมีความสัตย
ความจริง พิจารณาเหตุผลแลววานั้นถูกตองดีงาม ทํานั้นใหตั้งใจทําจริงๆ นี่ถูกตอง พระ
เราใหตั้งหนาตั้งตาสั่งสมคุณงามความดีดวยการภาวนา 

เร่ืองภาวนานี้ไมใชเร่ืองเล็กนอย ครอบโลกธาตุ แตโลกกิเลสทั้งหลายมันเหยียบย่ํา
ทําลาย เห็นการภาวนาเปนความครึความลาสมัย เห็นการวิ่งตามกิเลสน้ันทันสมัย ลํ้ายุคล้ํา
สมัยไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นกิเลสจึงไดเหยียบอรรถเหยียบธรรมที่อยูบนหัวใจพระหัวใจ
ฆราวาส หัวใจชาวพุทธเรา ไมไดโผลตัวเปนความดีออกมาบางเลย ก็เพราะกิเลสมีอํานาจ
มาก จึงขอใหตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติตนเองจริงๆ มหาเหตุทั้งดีและชั่วอยูที่ใจ ทานทั้งหลายอยา
ไปมองดินฟาอากาศทั่วจักรวาล จะไมเห็นความดีความชั่วความสุขความทุกขทีไ่หนจุดใด
เลย ใหยอนเขามาภายในใจนี้ที่เปนมหาเหตุ สรางทั้งดทีั้งชั่วอยูที่ใจของเรา 

เมื่อสติปญญาจอลงในจุดนี้แลว จะรูเหตุรูผลดีชั่วของตน แลวจะไดแกไขดัดแปลง
สงเสริมที่ดีส่ิงที่ดี แกไขดดัแปลงชะลางส่ิงที่ไมดีออกจากใจเปนประจํา นี่เรียกวานักภาวนา 
เร่ืองภาวนาเปนเรื่องเล็กนอยเมื่อไร ศาสดาองคเอกที่จะไดตรัสรูขึ้นเปนศาสดาของโลกก็
ดวยการภาวนา สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของเรามีแตนักภาวนาทั้งน้ัน ถายทอดมาโดยลําดับ
จนกระทั่งถงึพวกเรานี้ ใหตั้งหนาตั้งตาภาวนาสั่งสมความดีเขาสูตน แลวจะไดเปน
ประโยชนของโลกในวาระตอไป เร่ืองเหลานี้แยกกันไมออก โลกกับธรรมตองอาศัยพึง่กัน
ตลอดไป เวลานี้เปนเวลาที่จะพึ่งเรา สรางความดีใหเปนหลักเกณฑแกเรา แลวก็จะกระจาย
เปนผลประโยชนออกไปสูภายนอก นี่ละเรื่องสําคัญ ใหพากันตั้งอกตั้งใจทุกคน 

เร่ืองระหองระแหงทะเลาะเบาะแวงอยางน้ีเปนเรื่องที่หยาบโลนมากทีเดียว พระเรา
ไมควรใหเขามาติดกายติดใจ ติดกริิยามารยาทไดเลย ปดทันที นี้เลวรายที่สุด ไมมีอะไร
เลวรายยิ่งกวาพระที่บวชเขามามาปฏิบัติ แลวมาสั่งสมวิชาหมากัดกัน ทะเลาะกันอยางน้ี ไม
สมควรอยางยิ่ง นี้เตือนทานทั้งหลายไว เราก็ไมเคยเห็นแหละวาพระมาทะเลาะกัน แตเร่ือง
เหลานี้มันมีอยูกับหัวใจทุกคน ถาหางจากธรรมเมื่อไรวิชาหมากัดกันมนัจะออก ทะเลาะ
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เบาะแวง อวดดีอวดเดน ฐานะสูงต่ํา วิชาความรูอะไร นี้เปนเรื่องวิชากิเลสที่มันจะเอามา
เสริมตัวของมันใหเยอหยิ่งจองหอง แลวกระทบกระเทือนกัน อยางน้ีไมใชวิชาธรรม ให
แยกออกทันที 

วิชาธรรมเอาเหตุเอาผลเปนหลักเปนเกณฑ ใครผิดถูกชั่วดยีอมรับกันทันทีๆ นี้
เรียกวาธรรม อยูกันได มาจากชาติชั้นวรรณะใดสถานที่ใดก็ตาม เมื่อเขามาสูธรรมแลวจะ
เปนเนื้อหนังอันเดียวกัน อวัยวะอันเดียวกัน เหมือนผาพับไว หาความทะเลาะเบาะแวงกัน
ไมมี ใหทานทั้งหลายจําใหดี ตั้งใจปฏิบัติ ไมมีส่ิงใดเลิศยิ่งกวาศาสนธรรมที่พระพุทธเจา
ประทานไวเรียบรอยแลว ศาสนธรรมเปนธรรมเพื่อความสงบรมเย็นของโลกของสงสารผู
ปฏิบัติธรรม ศาสนกิเลสน้ันเปนสิ่งที่เปนฟนเปนไฟ ใครยึดมาปฏิบัติจะมีสักกี่ศาสนาก็ตาม
เต็มโลกเต็มสงสาร เมื่อเปนศาสนกิเลสแลวเปนไฟ เปนเชื้อไฟเผากันไดทัง้นั้น 
เพราะฉะนั้นโลกจะมีมากนอยกี่ศาสนา อยาถือมาเปนประมาณ ใหถือศาสนธรรมคือความ
ถูกตองดีงาม สอนใหละชั่วทําดี สอนใหมีเมตตา ใหมีความเสียสละ ใหเห็นอกเห็นใจกัน นี่
เรียกวาศาสนธรรม จะอยูในศาสนาใดก็เรียกวาศาสนธรรมเหมือนกันหมด 

ถาเห็นแกตัว ยกศาสนาของตัวเปนใหญเปนโต แลวกลายเปนโจรเปนมารเปนมหา
ภัย ศาสนาตอศาสนาก็รบกันไดดังที่เราเห็นทั่วโลกนี้ ที่ไหนที่ไมมีศาสนา มีเต็มบานเต็ม
เมือง แตทะเลาะเบาะแวงเปนฟนเปนไฟนี้ทั่วโลกดินแดน มันสมควรไหมกับศาสนา แบก
ศาสนาไปรบกัน ไมมีเหตุมีผลอันใดเลย ถาศาสนธรรมอยูที่ไหนเย็นไปหมด นี่เรียกวา 
ศาสนธรรม ทําโลกใหเย็น พากันจําเอาไวนะ ทีนี้จะใหพร 

 
หลังจังหัน 

 
ผูกํากับ บทความจาก น.ส.พ.พิมพไทย ของ ณ.หนูแกว วันที่ ๑๐ มิ.ย.๔๗ วา 

วาจาสิทธิ์ของพระกรรมฐานวัดปา 

 ทานเจาพระคุณหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน วัดปาบานตาด จ.อุดรธานี ออก
เทศนาเมื่อเชาวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ วา 

“หนังสือพิมพไทยกด็ี หนังสือพิมพอะไรก็ดีเปนหัวใจของชาติเรา ขอใหออกดวย
ความสุจริตยุติธรรมตอชาติตอศาสนาของเรา อยาเห็นแกคาจางรางวัลที่เขาไปจาง ใหปลิ้น
ปลอนหลอกลวง แลวมาทําลายชาติและศาสนาของตน ไมสมควรอยางยิ่งกับหนังสือพมิพ
ที่เปนหัวใจของชาติ เพราะฉะนั้นหนังสือพิมพทุกฉบับขอใหออกตามความสัตยความจริง 
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เพื่อประชาชนทั้งชาติเขาจะไดไวใจ นอนใจ ตายใจกับเรา หนังสือพิมพเราก็ขายได
สะดวกสบายเลย  

เอา จะจนไปเพื่อรักษาชาติ เอา ใหจนไปเถอะนะ ไอจนแบบไปหาตมตุนเขามา 
เปนเศรษฐีมันก็จนอยูในตัวของมันนั่นแหละ เราขอขอบคุณและอนุโมทนากับ
หนังสือพิมพทุกฉบับที่ออกประกาศใหพี่นองชาวไทยเรา ซึ่งเขาเชื่อถือหนังสือพิมพอยู
แลวใหเปนที่เขาอกเขาใจตามความสัตยความจริงตลอดมา และขอขอบคุณตลอดไป
ดวย ขอใหออกหนังสือพิมพเปนความสัตยความจริง อยาเห็นแกสินจางรางวัล จะเปน
การทําลายชาติศาสนาของตน” 

จดจํากันไวใหดีนะเพื่อนพองพี่นองหนังสือพิมพทั้งหลาย คําพระทานวา อยาทําเอา
หูไปนาเอาตาไปไร ยิ่งหลวงตาผูเปนสุปฏิปนโนองคนี้พูดดวยแลว ขอใหระลึกถึง
จรรยาบรรณความเปนนักหนังสือพิมพเอาไวใหมากๆ 

ถึงแมพมิพไทยจะเปน น.ส.พ.รายวันชนิดปลายแถว หาซื้ออานก็คอนขางจะลําบาก 
แตเราทุกคนก็ตั้งมั่นอยูกบัความสุจริตและความจริงอยางเสมอตนเสมอปลาย ไอชนิดที่ลง
หนาปกเลือดสาดกระเด็น หรือเอารูปโปรูปเปลือยยั่วยวนเสพกามกม็าขึน้หนาหนึ่ง พิมพ
ไทยของเราไมทํา ถงึแมยอดขายจะตกต่ํา แตผลการสํารวจของฝายการตลาดก็พบวา พอ
สายหนอยเกลี้ยงหมดแทบทุกแผง 

แตก็แปลกแฮะ หนังสือที่เอาดีเอาเดนทางศีลทางธรรม หนาปกไมโปไมเปลือย 
พระทานกลับไมชอบอาน นี่ก็แปลก การจัดตั้ง ส.น.ง.ทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนา
(องคการมหาชน) ที่ทานวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ลงนามแตงตั้งกรรมการ
พิจารณาการจัดตั้งเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๗ ปรากฏมีรายชื่อคณะกรรมการรวม
ทั้งหมด ๒๙ ทาน ในจํานวนนี้มีรายชื่อกรรมการมหาเถรสมาคม ๔ รูป ไดเขารวมเปน
กรรมการที่ปรึกษา ตามที่ พล.ต.ท.อุดม เจริญ เลขาธิการ ม.ส.เสนอตอที่ประชุม ม.ส.เมื่อ
วันที่ ๒๐ เม.ย.๒๕๔๗ ซึ่งในวันนั้น ม.ส.ไดอนุโมทนาตามที่เสนอ และมีการถายทอดสด
ออกอากาศทั่วประเทศ 

มันก็แปลกตรงที่ทาน ดร.วิษณุ ไปเอารายชื่อมาประกาศแตงตั้งเปนที่ปรกึษาไปใน
วันที่ ๓๐ มีนาคม กอน ม.ส.จะอนุโมทนาในวันที่ ๒๐ เม.ย.เปนไปไดอยางไร 

ยังมีเร่ืองแปลกอีกเร่ืองหนึ่งที่ผมอยากจะนํามาเลาสูทานผูชม หลังจากม็อบพระได
สลายการชุมนุมที่หนารัฐสภาไปแลวไมกี่วัน ผมก็ไปกราบนมัสการพระคุณเจาซึ่งเปนพระ
กรรมฐานสายวัดปารูปหนึ่งในงานทําบุญหลวงพอทานอาจารยลี วัดอโศการาม พระคุณเจา



 ๕

รูปนั้นไดเมตตาเลาถึงสถานการณการชุมนุมของพระภิกษุสงฆที่หนารัฐสภาวา สถานการณ
ดังกลาวนั้นเปนการสรางฉาก สรางขึ้นเพื่อใหประชาชนไดเห็นวา ทางรัฐบาลไดยินยอม
ยกเลิกขอความคําวา ที่วัด ที่ธรณีสงฆ และที่ศาสนสมบัติกลาง ในราง พ.ร.บ.จัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาที ่พ.ศ.....ตามที่เรียกรองทั้งหมด นั้นเปนเพียงกลลวง พระคุณเจาย้ํากับผม 

พระคุณเจายังคาดการณไวลวงหนาดวยวา ขอใหโยมจับตาดูใหดีๆ ภายในไมชาน้ี
หรอก กฎหมายจัดตั้ง ส.น.ง.ทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนา จะออกตามมาอีก และน่ันจะ
เปนฉบับจริง และใชกฎหมายฉบับนี้มาฮุบสมบัติของพระศาสนา ผมไมคอยเชื่อคําพดูนัก
สักเทาไร ก็ไดฟงหูไวหู ก็ในเมื่อวันๆ ผมคลุกอยูกับสนามพระศาสนา ยังไมเห็นวี่แววเลย
สักนิดหนึ่งวา ไอ ส.น.ง.ทรัพยสินที่วาน้ันจะฮุบสมบัติพระศาสนาไปไดอยางไร 

แตมาถึงวันนี้กลับเปนเรื่องจริงดังพระทานเลาใหฟง มินาละทั้งพระทัง้โยมของศูนย
พิทักษจึงไมไดออกมารองแรกแหกกระเชอเหมือนเมื่อกอนเลยสักแอะ ทั้งๆ ที่รางการ
จัดตั้ง ส.น.ง.ทรัพยสินกม็ีอยูในมือพระราชกวี วัดราชาฯ 

หลวงตา นี่ก็เขาใจทั่วกันแลวไมใชเหรอ ที่อานนี้ เขาใจกันแลวนะ อยางนี้แหละพวกนี้พวก
รุมกินตับของศาสนสมบัติ คือสมบัติของพุทธศาสนาที่มีมาดั้งเดิม จึงเปนเรื่องของศาสนา 
พระเจาพระสงฆเปนเจาของ เปนผูปกครองดูแลรักษาเอง แตพวกนี้เขามายุมยามๆ จะเอา
ไปกินกันใหหมด นี่ก็รอนถึงพระปาอีกไมใชเหรอ ไดออกประชุมกัน เอากันตรงนี้อีก ก็มัน
ผิดจะใหอยูไดยังไง ผูรักษามีอยู เมื่อมีอะไรมาทําลายก็ตองแกไขดดัแปลงหรือตานทานกัน
เปนธรรมดา ถาไมมีใครตานทานสิ่งเหลานี้จะหมด แลวสุดทายศาสนาก็หมด ศาสนาหมด
เปนอันดับหนึ่ง ชาติไทยก็หมดเปนอนัดับสอง ถาขืนเปนไปตามนี้จะลุกลามไปหมดทั้งชาติ
ทั้งศาสนา 

เพื่อใหชาติและศาสนายืนยงคงถาวรสงบรมเย็นอยางที่เปนมาแลวนั้น ตองมีการ
คัดคานตานทานในสิ่งที่จะเปนภัยตอชาติตอศาสนา ดวยเหตุนี้ที่พระปาทานออกมา เอาไป
คานกันซิทานออกมา ไมเห็นมีใครคานได ถาพดูภาษาโลกๆ ก็เรียกวา ทานแบกคัมภีรของ
พระพุทธเจาออกมา นี่เห็นไหมคัมภีร ถาเปนหลวงตาบัวตัวตลกนี้ จะเอาคัมภีรนี้ตี
หนาผาก แกเห็นไหม หรือโคตรของแกเห็นไหม นี่คัมภีร เร่ืองมันเปนอยางน้ันแหละ มีแต
เร่ืองจะกินจะกลืน จะทําลายศาสนาโดยถายเดียว ไมมีที่จะสงเสริมแมเล็กนอย เหตุการณที่
เกิดขึ้นมาโดยลําดับลําดาตั้งแตตน พวกเปรตผีนี้ไปทํางานใน สํานักพุทธศาสนานี้ มีแตเอา
ฟนเอาไฟไปเผาไปไหมเร่ือยมาไมมีชิน้ดีเลย เพราะฉะนั้นผูรักษาสมบัติทีม่ีคุณคามาก เชน 
ศาสนา ทานจึงไดออกมาชะลางส่ิงเหลานี้ 
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พอสงบเรื่องน้ี เร่ืองนั้นขึ้นมาอีกๆ อยูอยางนี้ตลอด พวกนี้มีแตจะกินจะกลืน
ศาสนา เปนที่ไวใจไมไดเลย เห็นอยางแจมแจงชัดเจน หนาดานที่สุด หลบหลีกปลีกตัวแก
รอยสันพันคม แมที่สุดพวกเดียวกนั เปนหัวกลืนหัวกินดวยกัน เวลาจนตรอกก็เอาเร่ือง
ของตัวไปทิง้ใสพวกเดียวกัน พวกเดยีวกันมันจะเปนอะไร วาขาไมไดทําๆ คนนั้นตางหาก
ทํา ก็แกไปอยางน้ัน คนนั้นก็พวกเดียวกันกินดวยกันมันจะเปนอะไร ทิง้สักเทาไรมันก็ไมวา 
ทิ้งใสหมดโคตรมันก็ไมวา เพราะโคตรเดียวกัน มันคอยจะกนิจะกลืนดวยกัน เมื่อจนตรอก
จนมุมก็หาทางออกดวยวิธีทิ้งใสพวกกันเอง พวกกันเองกพ็วกกินพวกกลืนดวยกัน มันก็ไป
ดวยกันไดสบายอยางน้ัน 

อยางตั้งอะไรที่วาน่ี เมื่อจนตรอกแลวพลิกไปหาทิ้งคนนั้นตั้ง คนนี้ตั้งอยางน้ีเปนตน 
(ตั้งกฤษฎกีาเกี่ยวกับทรัพยสินของพระพุทธศาสนานี่ละครับ) เออ ตั้งกฤษฎกีงฎีกาอะไร
อยางน้ี เมื่อไลเบ้ียเขาไปจนตรอกก็ไปทิ้งใหคนอืน่เสีย คนอื่นก็พวกเดียวกัน ทางนั้นก็รับ
เอาไวจะมีการตอตานอะไร ไมใชผม ก็มันกินดวยกันกลืนดวยกัน มันก็ไปดวยกันนั่นแหละ 
เขาใจแลวเหรอที่นี่ พวกนี้เลวที่สุด เราบอกในสายตาของธรรม เราไมไดเอาโลกมาพดูนะ 
พูดตรงไหนเอาสัตยเอาจริงเอาศีลเอาธรรมมาพูด เราไมเคยพูดแหวกแนวดังพวกเปรต
พวกผีที่มันนํามาใชหลอกลวงชาติไทยของเรา ซึ่งเปนชาวพุทธอยูเวลานี้ หลอกลวงมาโดย
ลําดับ ทานทั้งหลายทราบเอาไวนะ 

พระในปาเดือดรอนวุนวาย เร็วๆ นี้ก็มาประชุม นี้ก็จะประชมุกันอกีแลวเพื่อชะลาง
ส่ิงเหลานี้ มันเกิดอยูทุกแงทุกมมุนาทุเรศนะ พวกนี้มีแตวาเรียนสูงๆ ทั้งนั้น นักกฎหมายๆ 
นักปกครองอยูกับพวกนีห้มด ที่ประกาศใหโลกไดทราบกันทั่วถึงโดยความรูตามเหตุการณ
ความเคลื่อนไหวของเขาก็ดี หรือใครมาเลาใหฟงก็ดี วาพวกนี้เปนนักปกครอง เปนหวั
กฎหมาย แตเดี๋ยวนี้มันกลายเปนกฎหมอยกฎหมากฎหมัดไปหมดแลว กําลังจะกินจะกลืน
ชาติไทยใหแหลกไปหมดไมมีเหลือ ก็มีแตฝายพระปาเทานั้นที่มาตานทานกันเวลานี้ดวย
ความสัตยความจริง แบกคัมภีรออกมาเลย เพราะพวกนี้ปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยดวย
ความเทิดทูนสุดหัวใจ แลวพวกหนึ่งเขามาทําลายตอหนาตอตา มันก็ตองมกีารคัดคาน
ตานทาน เพื่อของดีจะไดคงเสนคงวาหนาแนนสืบตอไปนั่นเอง จึงไดออกมาตานทานอยู
เร่ือยๆ มีแตพวกสกปรกนี้ทั้งน้ัน เกิดเต็มบานเต็มเมืองเวลานี้ นาทุเรศมากนะ 

ไมมีชิ้นดีเลย พูดนี้แสนปล้ินปลอนหลอกลวง โกหกตอหนาตอตา น้ําขุนๆ นั่น
แหละโกหก เด็กมันก็รูแลวโกหกไปทําไมโกหกอยางน้ัน อยางโยนใหผูนั้นโยนใหผูนี้ ก็พวก



 ๗

เดียวกัน มันโยนไปหาอะไร ยอมรับทั่วประเทศไทยที่วา ขาผิดก็บอกวาผิดไปอยางน้ันซ ิไป
โยนหาเพื่อกนิเพื่อกลืนอะไรกันอีก แหมมันนาทุเรศนะพวกนี้ มีอะไรอกีไหมละ 

ผูกํากับ อยางที่หลวงตาเทศนแหละครับ ที่วาศูนยพิทักษทําไมถึงไมออกมาคัดคาน ปลอย
ใหพระปาออกมาคัดคานอยูฝายเดียว ก็เน่ืองจากเขาสมรูรวมคิดกันมาตัง้แตตนครับ ออก
กฎหมายฉบับนี้ 
หลวงตา เรายิ่งแกเขามาทุกวันยิ่งหนักนะงานเหลานี้ วงกรรมฐานทั้งหมดมารวมอยูจุด
เดียวนี้ เพราะฉะนั้นมันถึงหนัก เอะอะปุบเขามานี้แลวๆ ใหพินิจพิจารณาสั่งการสั่งงาน
อะไร มารวมอยูนี้หมด ทางนั้นพรอมแลวที่จะปฏิบัติตาม เมื่อมีเร่ืองราวอะไรก็นําเขามาๆ 
ทางนี้ก็พินิจพิจารณาดวยความเปนธรรม แลวก็ส่ังดวยความเปนธรรมไปเรื่อยๆ อยางน้ี 
เราไมเปนพิษเปนภัยตอผูใดในสามแดนโลกธาตุนี้ เราไมมี พูดอยูนี้กพ็ดูเพื่อชําระส่ิงที่จะ
เปนภัยตอชาติตอศาสนาของเราทั้งนั้น เราไมไดพูดเพือ่ทําลายชาติศาสนาของเรา จึงตอง
ลําบาก เวลานี้ลําบากมากนะเรา หนัก วันนี้พูดเพียงเทานี้ละ 

นี่แหละเร่ืองภัยแหงความสงบสุขของชาติบานเมือง มันเกิดขึ้นอยางน้ี จะพากัน
ปฏิบัติอยางไร ใหพากันพินิจพิจารณานะ ชาติไทยเปนสมบัติของเราทุกคน ศาสนาเปน
สมบัติของพีน่องทั้งหลายดวยกันทุกคนที่เปนชาวพุทธ ขอใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติ ควร
ตานทานใหตานทาน ควรชะลางแบบไหนโตตอบแบบไหนแกไขแบบไหนใหทํา เราเปน
เจาของสมบัติมีสิทธิหนาที่และอํานาจที่จะปกปองสมบัติของตน ในนามเราเปนเจาของทั้ง
ชาติและศาสนาไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยไมตองออนขอยอหยอน ตองทําหนาที่ของเราให
สมชื่อสมนามวา เราเปนเจาของของชาติของศาสนา ใครอาจเอื้อมมาที่ใดแถวใด หรือแบบ
ใดเรื่องใดใหพิจารณา ควรตอตานตอตานทันท ี ควรตีหนาผากมัน ถาเปนหลวงตาบัวนี้
ฟาดทั้งหนาผากมัน ฟาดทั้งขางหลังมันนูนแหละ 

มันเลวที่สุดพวกนี้นะ มนัหากินทางอื่นไมไดเหรอ เราอยากถามวาอยางน้ี โลกเขา
กินกันหาอยูหากินกันยังไง แลวมันไมมีวิชาหากินหรือ มีตั้งแตวิชาหากินแบบตมตุนโลก
สงสาร กลืนชาติกลืนศาสนาอยางน้ีหรือเปนอาหารเอร็ดอรอยของพวกนี้นะ มันถึงไดหา
กลืนทางนั้นหากลืนตรงนี้ โลกเขาทุคตะเข็ญใจเขาอยูตามทองไรทองนา เขาไมเห็นไป
กอกวนทําลายหากินหากลืนเอาตับเอาปอดของผูใด พวกนี้เรียนมาๆ อะไร เงินเดือนก็ให
กินแลวนะ มันกินนอยเมื่อไร ผูใหญๆ สูงๆ กินเงินเดือนมากยังไมพอกิน ฟาดตบัฟาด
ปอดประชาชน ตับปอดของศาสนาไปกินอีก เพราะฉะนั้นมันจึงกอกวนยุงเหยิงวุนวาย
ตลอดมาอยางน้ีเอง ใหจําเอา วันนี้พูดเพียงเทานี้แหละนะ พอสมควรแหละ 
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เลนกับของสกปรกนี้เราพูดจริงๆ ถาธรรมดาแลวเราไมเลนดวยเลย โลกมูตรโลก
คูถ แตนี้มันก็เกี่ยวโยงกันอยูจะทํายังไง มันอาศัยกันอยูก็ตองไดชวยเหลือกัน ถาธรรมดา
เราแลวเราพูดจริงๆ เราไมมีอะไรในโลกธาตุนี้ วางไปหมดสูญไปหมด ขึ้นชื่อวาสมมุต ิดีก็
ตามชั่วก็ตามเปนสมมุตทิั้งมวล ธรรมชาตินั้นเหนือหมดแลว เราพูดตรงๆ อยางน้ีแหละ 
เราจึงไมมีอะไรกับใคร แตเมื่อความจําเปนมีมันก็เปนอยางน้ี ตองไดพูดไดจาไดเทศนาวา
การ ไดแกไขดัดแปลงและคัดคานตานทานกันเรื่อยมาอยางน้ีแหละ ตามแตเหตุการณที่
เกิดขึ้นมากนอยที่ไมพึงปรารถนา ก็ตองชวยกันชําระตานทาน จึงไดยุงมากนะ ถาธรรมดา
เราๆ สบาย 

เราพูดอยางไมสะทกสะทานอะไรในสามแดนโลกธาตุนี้ไมม ีหมดเรื่องโลกธาตุ จะ
ไปกลัวอันนั้นจะไปเกรงอันนี้ จะไปกลาตอส่ิงน้ันสิ่งน้ีเหมือนเกรงเหมือนกลัวเหมือนกลาใส
กองมูตรกองคูถ ไปเลนกับมันอะไร ส่ิงที่เหนือน้ันมีอยู หลีกไปเทานั้น ถามันผานเขามา 
ผานเขามาก็ผานเขามาในขันธเทานั้นแหละ มันไมไดเขามาถึงจิตได ผานเขามาในขันธคือ
ทางตาก็เห็นหูก็ไดยิน นี่ก็เปนขันธ อะไรๆ ที่สัมผัสก็ผานมาก็พิจารณากันตามนี้เทานั้น 
เร่ืองจิตแลวไมมีอะไร ไมมีสมมุติ เหลานี้เปนสมมุติทัง้น้ัน จึงปฏิบัติตามที่เวลามีธาตุมีขันธ
อยู โดยลําพังเรา เราอยูสบายๆ เชนใครจะมาเคียดแคนมาฆามาตีมาทุบมาฟนเรา เรา
เรียนจบแลวเรื่องเกิดเรื่องตายติดมากับเรา ใครจะทําไมทํามนัก็เกิดก็ตายของมันมาแลวนี่
จะวาไง ความเกิดมาแลวความตายติดตามกันอยู นี่เราไมเห็นสนใจอะไรกับมัน แมที่สุด
โรคภัยไขเจ็บเกิดอยูในรางกาย เราก็ไมเห็นเปนกังวลอะไรกับมัน ก็ดูมันไป ใชไดแคไหนก็
ใช ใชไมไดก็ทิ้งปวะเดียวไปเทานั้น นี้เราก็รักษาอันนี้ไวก็เพื่อโลกเพื่อสงสารนั่นแหละจึงได
บึกบึน วันนี้เอาเทานั้นแหละนะ 

ใหพร ยถา วาริวหาฯ 

 
ชมถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกําหนดการ ไดที ่

www.Luangta.com  หรือ www.Luangta.or.th

http://www.luangta.com`/
http://www.luangta.or.th/

