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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

โลกอยูไดดวยความดี 
 

ที่วาจะใหรัฐธรรมนูญระบุวาพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ เราก็ไมวาอะไร
ละ เรียกวาเปนความดีของพทุธศาสนาใหชาวไทยไดทราบ วาคนไทยทั้งชาตินับถือพุทธ
ศาสนา ถือพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทย ก็ไมเห็นมีอะไรขัดของ สวนที่จะเสริม
ใหแนนหนามั่นคงก็คือ เพื่อสมศกัดิศ์รีของชาวพทุธเราซึ่งเปนผูนับถือพทุธศาสนา ก็ให
เนนหนักทางภาคปฏิบัติเพื่อความดีงามทั้งหลายทั้งฝายพระและฆราวาส เนนอยางน้ีไป
ก็จะเพิ่มน้ําหนักยิ่งขึ้น อันนี้มีน้ําหนักมาก การประกาศวาพุทธศาสนาเปนศาสนาประจํา
ชาติของชาติไทยเรา ไมมนี้ําหนักมากกวาคําที่วา พุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทย
เรา ชาติไทยเรานับถือกราบไหวบูชาปฏิบัติตามพุทธศาสนาประจําชาติตัวเอง อันนี้จะ
หนักเขาไปอกีอยู แลวมีอะไรอีกวาไปซิ 

ผูกํากับ พิมพไทยรายวันครับ ประจําวันพุธ หัวขอเร่ืองวา 
เดี๋ยวก็รูวาใครหมูใครจา 

 หลวงตาพระมหาบัว ออกเทศน ณ วัดปาบานตาด เมื่อเชาวันอาทิตยทามกลาง
คณะศิษยทั้งภายในและภายนอกประเทศจํานวนมากวา เราอยากเห็นพี่นองลูกหลาน
เราเขาวัดเขาวาฟงธรรมจําศีล ทําบุญใหทาน นี่เปนมงคลอยางยิ่ง เมืองไทยเรานี้เปน
เมืองพทุธโดยแท แตทําไมจึงกลายเปนเมืองผีขึน้ไดวะ เวลานี้ผีมันกําลังแทรกแซงอยู
ตามวัดตามวา ตามศาสนา แมในวงราชการก็เหมือนกันไอผีนี่ตัวเปนขาศกึตอศาสนา 
ตัวใหญๆ เปงๆ ก็มีนะในวงรัฐบาลเรานี้ ตัวใหญๆ เปงๆ เปนขาศึกศัตรู เปนมหาภัย
ตอศาสนา เดี๋ยวตั้งกฎนัน้ตั้งกฎนี้ออกมา เราฟงตลอด  
 คงไมมีใครรูมั้งวาหลวงตาทานหมายถึงใคร มาฟงตอ... ทานทั้งหลายมีหูมีตา
ฟงใหดีนะ อาํนาจปาๆ เถื่อนๆ โดยอาศัยอํานาจวาเปนรัฐบาล มันเอาอันนั้นละออกมา
เปนอํานาจปาเถื่อน ใหคอยดู คนก็รู หมาก็รูกฎปาเถื่อนก็รู กฎเปนศีลเปนธรรมก็รู ดู
ใหดีนะ มันแทรกเขามาอยางน้ีละเวลานี้ นาทุเรศจริงๆ ธรรมนี้จับรูหมด พอเราวาเบ่ือ
ความสกปรกนี้มันก็เหาวากๆ ขึ้นมาแลว เดี๋ยวจะเขาขายนั้นจะเขาขายนี้ เอา เขามาวา
งั้นเลยเรา มันวิเศษวิโสกวาธรรมพระพุทธเจามาจากไหนมันจึงมาเหาวอ ๆ เปนอยาง
นั้นนะเดี๋ยวนี้ เลวมาก ผูใหญในวงราชการนี้ตัวสําคัญ เลว ในวงราชการก็กินกัน เอารัด
เอาเปรียบกัน ยื้อแยงแขงชั่วกันตลอด วาแขงด ี มันเอาที่ไหนมาแขง มนัมีแตความชั่ว
ทั้งนั้น มันก็มีแตแขงชัว่กันเรื่อย เลอะเทอะ ประชาชนเขาดูแลวเขาอิดหนาระอาใจ 
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ครั้นเวลาอยากเปนผูใหญก็มาไหวมาวอนเขาใหไปหยอนบัตรๆ พอหยอนบัตรใหแลว
มันรายกวายักษ เขาใจไหมละ เขาเบื่อ นี่ละคนไมมีธรรม 

ครับ...คําพรํ่าสอนของหลวงตาองคแกๆ ที่สูปฏิบัติจิตตภาวนาอยูตามปาตาม
เขา อยูในที่รกชัฏตามถ้าํเงื้อมผาเปนเวลานานกวา ๗๐ ป ถาไมใครคดิวาไมใชอรรถ
ไมใชธรรมกแ็ลวไป การเทศนของหลวงตาเปนที่ประจักษแกคนทั่วโลกวา เปนการ
เทศนาสั่งสอนเพื่อสงเคราะหประชาชน สอนใหประชาชนดํารงตนอยูในศลีในธรรม ใน
แตละวันๆ จะมีผูถวายปจจัยบูชาธรรมนับเปนหมื่นๆ แสนๆ บาท ซึ่งปจจัยเหลานี้
หลวงตาไดนําออกไปชวยเหลือประชาชนและขาราชการทางดานอุปกรณทางการแพทย 
ไมวาจะเปนดานอาคารสถานที่ รถตํารวจ รถพยาบาล เครื่องมือจักษุแพทย เครื่องมือ
ทําฟน เครื่องมอืในหองผาตัด ฯลฯ ซึ่งทุกคนที่ถวายปจจัยบูชาธรรมตางก็รูถึงเร่ืองน้ี
ดวยดีกันทุกคน  
 แตผูใหญในบานในเมืองกลับมองไมเห็น เปนที่นาสังเกตวาในระยะนี้มักมีคําส่ัง
และคําขูออกมาจากหนวยงานของรัฐ เกี่ยวกับการเผยแผธรรมะทางอากาศของสถานี
วทิยุสวนแสงธรรมอยางถี่ยิบ อางวาสงกระจายเสียงรบกวนคลื่นวิทยุของสถานีอื่นบาง
ละ อางวารบกวนวิทยุการบินบางละ อางวาหลวงตาเทศนกระทบกระทั่งตอคนของ
รัฐบาลบางละ ฯลฯ ลาสุด เมื่อวันที่ ๑๓ มถินุาถึงกับออกคําส่ังเฉียบขาดหามมิให
แพรกระจายคลื่นแปลกปลอมออกมารบกวนขายสื่อสารของผูอื่นอีก ใหระงับการสง
กระจายเสียงในทันที จนกวาจะปรับปรุงเครื่องกระจายเสียง หากฝาฝนไมดําเนินการ
จะมีความผิดถึงตองระวางโทษปรับไมเกิด ๔๐,๐๐๐ บาท หรือจําคุกไมเกิน ๒ ป หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ หรือจําคุกไมเกิน ๕ ป หรือทั้งปรับทั้งจํา หากมิดําเนินการโดยพลันจะ
ดําเนินการตามกฎหมายทันที เอาละวะใครจะอยูใครจะไปไมชาก็รู การปฏิบัติหนาที่
ของราชการ ผมคิดเอาเองวา ควรจะหาวิธีปฏิบัติตอพระผูใหญระดับนี้ดวยความละมุน
ละมอม หากมีส่ิงใดที่เห็นวาผิดตอกฎหมายก็ควรหาโอกาสเขาไปกราบถวายคําแนะนํา
ดวยวิสัยของบัณฑิต นอกเสียจากวาคิดอยากเปดศึกรบกับพระดูบาง 
 ชักนึกเปนหวงทานผูนําซะแลวซี กล็ูกนองดันเปดศึกรอบดาน  
         ณ. หนูแกว 

 
หลวงตา ฟงก็แลวกัน ฟงทั่วๆ ไป วาอยูเสมอๆ ทั้งหนักทั้งเบานี้ก็เพราะ

เร่ืองราวเปนมาอยางน้ีตลอด ที่จะสงเสริมพุทธศาสนาและใหคําแนะนําพุทธศาสนา ผู
ปฏิบัติธรรมบกพรองตรงไหนบางก็ควรแนะนําไป และสงเสริมกันไป อยางน้ันมันก็
ถูกตองกับทางการบานเมืองที่ดูแลทัง้ชาติ ทั้งศาสนา อันนี้คอยจุดคอยเผาตั้งแตศาสนา
นะเวลานี้ ทางอื่นมันเนามันเลอะเทอะขนาดไหนเมืองไทยเรา ถาดูตามสายตาของธรรม 
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นี้เราดูตามสายตาของธรรม เลอะเทอะมากทีเดียว มิหนําซ้ํายังเอาความเลอะเทอะนี้เขา
มาปายศาสนาใหศาสนาเปนบอยไปเลย มันฟงไมไดนะ 

เวลานี้ศาสนากําลังจะเปนบอยของพวกนี้ พวกแผพังพาน งูเหา งูจงอาง งู
สามเหลี่ยมนี้ละ ที่มันทําลายศาสนาอยูเวลานี้ ไมเห็นมีแงไหนที่จะมาสงเสริมศาสนาให
พออนุโมทนาบาง เทาที่เราฟงมาโดยลําดับนี้ มีแตวิธีนั้นวิธีนี้ เปนวิธีทําลายกอกวนยุ
แหยทานั้นทานี้ เพื่อจะเหยียบย่ําทําลายศาสนาใหจมลงจากเมืองไทยของเรานี้เทานั้นวา
งั้นเลย ฟงมานานนะฟงเปนอรรถเปนธรรม คําพูดของเรานี้ออกมาจากธรรม เราพูด
เปนธรรมลวนๆ  เราไมไดพูดเอียงหนาเอียงหลัง ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก คอขาด
ขาดไปเลย เราไมไดเสียดายคอยิ่งกวาความสัตยความจริงที่มีตออรรถตอธรรมของเรา 
เราปฏิบัติอยางน้ีมาก็แบบเดียวกันนี้แหละ เราปฏิบัติตอเราที่ไดธรรมมาสอนโลก เราก็
ไดมาดวยวิธีการอยางนี 

เด็ดขาด เร่ืองกับความชั่วนี้ถึงคราวเด็ดขาดก็ขาด ถึงคราวจะเปนก็เปน ถึงคราว
จะตายก็ตายไปเลย เราไมไดเสียดายชีวิตยิ่งกวาเสียดายธรรม ที่เรามุงมั่นอยางเตม็
หัวใจแลว ปฏิบัติมาก็ไดผลมาเปนลําดับดังเลาใหพี่นองทัง้หลายฟง จนกระทั่งถงึไดผล
เปนที่พอใจหายสงสัย ธรรมที่อยูในหัวใจน้ีครอบโลกธาตุหมดแลว ใครจะมายุแหย
กอกวนแบบไหนสําหรับธรรมประเภทนั้นไมมีอะไรละ สําคัญที่เปนหวงบรรดาพี่นอง
ลูกหลานที่กําลังไขวควาหาความสัตยความจริง จะไดแตความเหลวแหลกแหวกแนว 
เอาฟนเอาไฟมาเผาตนนี้ละ ที่ไดรับการยุแหยกอกวนเขามาทุกวันๆ เปนยาพิษแทบ
ทั้งนั้นเลย ไมคอยมคีุณอะไรที่จะสงเสริมศาสนาและประชาชนผูปฏิบัติดี ใหมีแกใจ
ปฏิบัติดีตอไปบาง อยางน้ีไมคอยเห็นมีนะ 

มีแตเที่ยวยุแหยกอกวน เที่ยวคัดเที่ยวคานตานทานแบบนั้นแบบนี้ มีแตเร่ือง
เหลานี้เร่ืองสกปรก ที่วาเบ่ือๆ นั่น จะใหชมเชยไดยังไง คนฟงในศาลานี้ชมเชยไหม
ความสกปรกเหลานี้ พระพุทธเจาทุกพระองคตาํหนิความสกปรก ชมเชยความสะอาด
มาทั้งนั้น แลวจะใหหลวงตาบัวนี้ไปชมเชยความสกปรกนี้ชมเชยไมไดบอกตรงๆ เพราะ
ธรรมเปนแถวเดียวกัน พูดไปตามความสัตยความจริง เร่ืองราวก็เปนมาอยางน้ี เวลานี้
กําลัง ศาสนากําลังเปนผูตองหา ถูกรบกวน ถูกขูบังคับทุกแบบทุกฉบับ เอามาตรานั้น
มาตรานี้มาบีบบังคับอยางเฉียบขาดเด็ดขาด 

เอาเด็ดมา กับหลวงตาบัวใหเด็ดมาเลย เราพูดจริงๆ อยางน้ีละ คอขาดเราก็ไม
ถอย ถาผิดจากธรรมพระพุทธเจา เราเอาคอเรานี้ทูลถวายพระพุทธเจาทุกๆ พระองค
มาเรียบรอยแลว สมบูรณแบบเต็มที่ตั้งแตป ๒๔๙๓ เรียกวาถวายคอทั้งหมดนี้แด
พระพุทธเจาแลว  แตเราไมเคยคิดจะถวายกับพวกเปรตพวกผีพวกสกปรกโสมมทีถู่ก
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ตําหนิจากพระพุทธเจาทั้งหลายอยูเวลานี้ เราไมชมเชย มีแตตําหนิไปเรื่อย คอขาดกย็ัง
จะตําหนิไปเรื่อย ถาพอจะพูดไดนะ ถาควรชมเชยแลวชมเชย ควรตําหนิตําหนิ จนคอ
ขาด ใหเปนอยางอื่นไปไมได ไมงัน้ไมเรียกวาธรรม เปนที่ไววางใจของโลกไมได ผิด
บอกวาผิด ถูกตองบอกวาถูกไปโดยลําดับ จะใหประจบประแจงอยางน้ัน
ประจบประแจงอยางน้ี ไมเปนธรรม อันนั้นเปนโลก เลียแขงเลียขาเหมือนหมา ใชไมได
อยางน้ัน 

ของดีที่จะเปนสารประโยชนแกชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ของเรา กําลังถูก
บั่นทอนทําลายลงทุกแบบทุกฉบับ ก็คือพทุธศาสนานี้เอง ครอบไวหมดในหัวใจ
เมืองไทยเรา ถาใครมีพุทธศาสนาจะสงบรมเย็นทั่วหนากัน เดี๋ยวนี้มันทําลายศาสนานั่น
ซิมันถึงเปนฟนเปนไฟเผาไหมทุกแหงทุกหน ไมวาวงราชการ ไมวาวงศาสนา ก็มีแตไฟ
ของกิเลสตัณหานี้เขาไปเผาแหลกๆ เวลานี้ ดวยวิธีการตางๆ ดังทีท่ราบมาแลวนี้ ทําทา
เด็ดขาดทางนั้นมา ทําทาเด็ดขาดทางนี้มา เอาเด็ดมา เด็ดมากับหลวงตาบัว หลวงตาบัว
ไมไดทาทาย พูดเปนธรรมเลย จะใหมีความสะทกสะทานหว่ันไหวกับโลกสกปรกนี้ 
หลวงตาบัวไมมี เราบอกตรงๆ เลย 

สามโลกธาตุเหยียบหัวมันไปหมดแลว เปนเวลา ๕๖ ปนี้แลว เราไมเคยหวั่น มี
แตความสลดสังเวชจากความสกปรกนี้เทานั้น มาเสกสรรปนยอวาเปนทองทั้งแทงมา
อวดธรรมนี้เทานั้นที่เราสลดสังเวช วิธีการที่แสดงออกมาทุกวันนี้มีแตเร่ืองมูตรเรื่องคถู 
เร่ืองสวมเรื่องถาน เร่ืองทําลายศาสนาซึ่งเปนทองทั้งแทงๆ ทีโ่ลกทั้งหลายไดกราบไหว
บูชามาถึงสามโลกธาตุ ไมมีใครเยอหยิ่งจองหองยิ่งกวาประเภทเปรตเหลานี้นะ ใครก็
ยอมรับทั้งนั้นรับธรรม ถาไมยอมรบัก็คือพวกเปรตนี้เทานั้นเองที่มันไมยอมรับ คอยที่
จะทําลาย กอกวนอยูทกุแบบทุกฉบับ พวกนี้เกงกวาเปรตกวาผีไปอีก เปนอาจารยของผี
ก็ได มันเกงกวาผี ลงไปนรกอเวจีแลวมันก็จะไปเกงกวายมบาลที่รักษานรกใหมาหมอบ
ราบกับมันอีกพวกนี้นะ พวกนี้มันเกงกวาอรรถกวาธรรมทุกส่ิงทุกอยาง 

ธรรมคือธรรมชาติที่เลิศเลอ พวกเหลานี้มันยกตัววาเลิศเลอยิ่งกวาธรรมไปแลว
เวลานี้ ใหทานทั้งหลายดูเอา หัวใจมีทุกคนๆ สําหรับหลวงตาบัวนี้ดูมาเต็มหัวใจแลว 
จึงไดพดูออกมาอยางเตม็ปากไมมีกระดากอาย สะทกสะทานกับสิ่งใดในสามแดน
โลกธาตุนี้ พูดเปนอรรถเปนธรรมไปตลอดอยางน้ีแหละ ถาเปนของดิบของดีที่ไหนเขา
ไปละ ฟนไฟเขาไปตรงนั้น คอยจะทําลายของด ี ที่จะสงเสริมของดีใหดขีึ้นและทําลาย
ของไมดีใหลดระดับลงไปหรือใหหมดสิ้นไปนี้ไมมนีะ ฟงแลว มีแตเสริมความชั่วชา
ลามกที่จะเปนฟนเปนไฟเผาไหมบานเมืองของตน ศาสนาของตนนั้นเองไปเรื่อยๆ 
อยางน้ี นาทุเรศไหมละ 
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ธรรมไปที่ไหนเปนผูตองหาที่นั่นเวลานี้นะ ไปที่ไหนตองถกูควบคุมบังคับ เราไม
เคยเห็นกัปใดกัลปใดมาพระพุทธเจาสอนโลก ไมเคยมีใครมาบังคับบัญชา แมเทวบุตร
เทวดาอินทรพรหมยมยักษ กราบไหวธรรมทั้งน้ัน ไมมีใครมาเยอหยิ่งจองหองเกงกวา
พวกเปรตพวกผีที่เปนอยูเวลานี้เลยนะ นี่กําลังเกงกวาสัตวในแดนโลกธาตุที่กราบไหว
บูชาธรรม พวกนี้จะเอาธรรมมาเหยียบย่ําทําลาย พวกนี้จะเหนือธรรม นี่ละพวกเหนือ
ธรรมนี้ละ เราทั้งหลายใหพจิารณานะใครจะไปตามพวกเหนือธรรมนี้ ถาอยากไปไปลง
นรกก็เขาไปดูพยานกันในนรกอีก พวกนี้จะไปบีบบังคับยมบาลในนรกทั้งหลายนั้นให
แตกกระจัดกระจายไปหมด พวกนี้จะเขาครองนรกนั้นอีกทีหนึ่ง ดูใหถึงขดีนี้นะ จะเปน
ยังไง ใครจะเปนฝายแหลกเหลว คอยดูตรงนี้เอง 

ธรรมพระพุทธเจาวา นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ ไมมส่ิีงใดที่จะมอีานุภาพมากยิ่งกวา
ธรรม คือสามแดนโลกธาตุนี้ ไมมีส่ิงใดที่จะมอีานุภาพมากยิ่งกวาธรรม และมากยิ่งกวา
กรรมดีชั่วของสัตว อันนี้มีอานุภาพมาก ใครเกงก็เกงไป แตเวลารับผล ก็กรรมของ
ตัวเองนั้นละทําใหไดรับผลมากนอยของตัวเอง ไมมีผูใดผูอื่นมารับ ผูนี้เองจะเปนผูรับ 
ผูไมเชื่อพระพุทธเจา เปนผูเกงกาจสามารถทุกอยาง ที่โลกเขาไมปรารถนา เขาเบื่อ 
พวกนี้จะเปนผูรับโดยถายเดียวเทานั้น 

วันนี้ก็มีแงที่หนังสือพิมพนี้ออกมา พูดเรื่องใดๆ มีแตเร่ืองทําลายศาสนามันนา
ทุเรศนะเวลานี้ นี่ปฏิบัติศาสนามา เทิดทูนพระพทุธเจาทุกพระองคเลย เตม็อยูในหัวใจ
นี้หมด กระจายเปนน้ํามหาสมุทรทะเลหลวงอันเดียวกันเลย ดูโลกจึงดไูดถนัดชดัเจน 
พูดอยางชดัเจนอยางน้ีแหละ ดูไดอยางน้ีดูโลกสกปรกนี้ หรือจะใหวามันสะอาดไดยงัไง 
เร่ืองราวทุกอยางมันแสดงมาอยางน้ีจะใหวาสะอาดไดยังไง หูตาประชาชนเขาก็รู หู
อรรถหูธรรมทําไมจะไมรู 

พระพุทธเจาใครจะเลิศเลอยิ่งกวา พระญาณหยั่งทราบทั่วถึงกันหมดใครจะเกิน
พระพุทธเจา มาเกงกวาพระพุทธเจาไมไดแหละ พังทัง้น้ัน ใหระมัดระวังใหดี วันนี้ก็พูด
เพียงเทานี้ พอเปนเคร่ืองระลึกใหพี่นองทัง้หลายฟงทั่วหนากัน สรุปความลงแลววา 
พุทธศาสนาของเราเวลานี้กําลังถูกย่ํายีตีแหลกทุกแบบทุกฉบับ ทําลายหลายแบบหลาย
ฉบับ กีดกันหวงหามทุกอยาง ทั้งเดด็ทั้งขาด ทัง้ตีตรงตีตราใสมาตรานั้นมาตรานี้เขามา 
ฟงใหดีนะ เอา มาตราไหนก็ตามสรุปลงมาแลว มาตราไหน เอา ตีมาหาหลวงตาบัว 
หลวงตาบัวจะรับหมด 

หากวาจะติดคุก หลวงตาบัวจะเขาติดคุก แตไมถอยเรื่องธรรมภายในหัวใจน้ี 
ควรเทศนาวาการใหนักโทษเขาฟง กจ็ะเทศนาวาการใหเขาฟง สูใหระวังใหดีนะ เราจะ
วาอยางน้ี สอนนักโทษในเรือนจํา หลวงตาบัวไปติดคุกในเรือนจํา เขาไปแลวก็จะไป
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สอนนักโทษวา สูนี่ เขาใจไหมละ มัวงุมงามอะไรเขาจะมาจับสูไปเขาคุกที่ไหนอกี 
เรือนจําที่ไหนอีก กมูาสอนสูใหรูตัวนะ สูใหระมัดระวัง สูเคยทําชั่วมาแลวใหทําชั่ว
หนักๆ ใหหนักกวานี้สูจะไดจมลึกยิง่กวานี้ พวกนี้เขาชอบความชั่วมากที่สุด ใครทําดี
เขาไมชอบ แตคนทําชั่วเขาชอบมากที่สุด ใหสูสงเสริมความชั่วมากๆ จะไดตดิคุกตดิ
ตะรางหรือตกนรกทั้งเปนลึกมากยิ่งกวาน้ี ถาฟงตามคําสอนของพวกนั้น เขาจะทําอยาง
นี้ 

ถาทําตามคําสอนของกู ใหสูระมัดระวัง ความเคลื่อนไหวออกจากใจของสูเอง 
คิดดีคิดชั่วออกจากนี้ เปนผลจะสะทอนมาหาตัวเอง ทําดีทําชั่วจะมาอยูที่นี่ ใหสู
ระมัดระวัง กูพนโทษเมือ่ไรกูจะออกจากเรือนจํานะ ถาหากวากูไมพนโทษกูก็จะตายกับ
สูนี่แหละ หลวงตาบัวจะพูดอยางน้ีดวยความไมสะทกสะทานในสิ่งสกปรก ในสามแดน
โลกธาตุนี้ ไมมีคําวาหว่ันไหว มีตั้งแตสอนโลกใหทําดิบทําดีเทานั้นแหละ ชั่วนี้อิดหนา
ระอาใจมาพอ พระพุทธเจาทุกพระองคไมเคยชมเชยความสกปรกวาเปนของดิบของดี 
ของสะอาดสะอานเลย แลวพวกเราพวกเปรตพวกผีจะมาชมเชยของสกปรกวาเปนของ
ดี จะพากันจมกันทั้งหมดนะ จําใหดี เอาละพอ 

ผูกํากับ โรงเรียนเอกบูรพานิเทศนศึกษา เขตมีนบุรี กทม. ขออาราธนา
นิมนตทานอาจารยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน แสดงพระธรรมเทศนาที่โรงเรียน 
วันเสารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.เปนตนไป ซึง่มีนักเรียนประมาณ ๕๐๐ 
คน ระดับเนิสเซอร่ีถึงชั้นประถม ๔ คณะครูประมาณ ๕๐ คน (ครูไทยและครูชาว
ตางประเทศ) สถานที่สําหรับประชาชนไดตั้งแตพันคนขึ้นไป เพื่อรวมฟงพระธรรม
เทศนาและรวมทําบุญผาปาสามัคคีในโครงการชวยชาติโดยพรอมเพรียงกนั 

หลวงตา ดูไมมอีะไรขดัของ เอารับ บอกพระเสียนะ เวลานี้ทางวิทยุกําลัง
กระจายออกอยางรวดเร็วนะ ขอทางโนนขอทางนี้มาเรื่อยๆ เราเปนแตเพียงวาเทศน
แลวก็ผานไปๆ นี่ทีเ่ขามาตั้งเปนวิทยุนี้ก็เพื่อคนทั้งหลายฟงตอไปอกีกวางขวางมาก
ตอไป ขึ้นเรื่อยๆ นะเวลานี้ แตไอเร่ืองขาศึกมนัก็กีดก็กันอยูอยางที่วาละ เวลานี้วิทยุ
กําลังถูกบังคบับญัชา เสียงสกปรกมันลั่นโลกอยูไมเห็นไปวามัน มันรกรุงรังอะไรๆ 
เสียงอรรถเสียงธรรมเปนเสียงสะอาด ใหผลประโยชนแกโลกมหาศาล ทําไมมันมากดี
มาขวาง มันนาคิดมากนะ อูย ทุเรศนะเรา มันสกปรกมากขนาดนั้น 

ธรรมมีมาตั้งกัปตัง้กัลป พระพุทธเจาสอนโลก ร้ือขนสัตวโลกพนจากทุกขๆ  ไม
มีภัยแมเม็ดหินเม็ดทรายจากธรรมพระพุทธเจาเลย สอนโลกมาอยางน้ี มันยังถือวาเปน
พิษเปนภัยตอมันได นาทุเรศมากนะ (ที่กรุงเทพเขาก็มีคลื่นมาทับเจาคะ) พวกนี้มีทกุ
แบบ เสาอากาศเขาก็จะตัดใหต่ําลงเหลือ ๓๐ เมตร ความกวางไมเลย ๑๕ กิโลเมตร นี่
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มันมาบังคับ เพราะเหตุผลกลไกอะไรเราอยากถามดู มันฟงไมไดเลยนะ แตอันธพาล
มหาภัยมันทําไดของมันอยางน้ี 

รอยเอ็ด เส่ียสมหมายแกทําเต็มยศเลย เพราะแกเปนเศรษฐีนี่นะ โรงสีของแก
เทาจังหวัดหนึ่งใชไหมละ อะไรก็ไมอดัไมอั้นเรื่องวิทยุของแกเอาใหเต็มเหน่ียวทุกอยาง
เลยเชียว ทีนี้เวลาประกาศออกไปรอบนี้ โถ ตั้งหลายจังหวัดนะ แกจนไดพูดวา ตั้งแต
เกิดมา แกวางั้นนะ ผมไมเคยไดรับความชมเชยสรรเสริญเหมือนผมตั้งวิทยุคราวนี้เลย 
จังหวัดไหนๆ สรรเสริญมาเรื่อยๆ ไมเวนระยะ นั่นก็เปด ๒๔ ชั่วโมงเลย ออก ๒๔ 
ชั่วโมง ผมพึ่งมาไดรับคําชมเชยสรรเสริญคราวมาตั้งวิทยุนี้แหละตั้งแตเกิดมา แกวางั้น 
คราวนี้ไดรับคําชมเชย จังหวัดไหนๆ ชมเชยมา 

เขาพออกพอใจไมเคยไดยินไดฟงตัง้แตเกิดมา เขาบอกเลย คราวนี้เปนคราวที่ 
เหมือนวาเปดโลกใหมใหหัวใจเขา เขาวาอยางน้ันนะ เขาชมเชยมา แลวก็ชมเชยที่วา 
เส่ียสมหมายนี้จะมีอานิสงสมากมายทเีดียวใครสูไมได บางรายเขาวาใครสูไมได ก็ไมมี
ใครมาสูจะสูไดอะไร นี่อนัสําคัญนะแกเลาใหฟง ไปไดหลายจังหวัด แกตัง้ที่รอยเอ็ดไป
กวางขวางมากทีเดียว ถงึสารคาม ขอนแกน ยโสธร อุบล หลายจังหวัด แกไดรับคํา
ชมเชย ตั้งแตเกิดมาผมก็มีคราวนี้แหละไดรับคําชมเชยมากที่สุด แตเราไมไดแหยเขา
ไปบาง วาไดแตคําชมเชยมา หลวงตาบัวเทศนแทบเปนแทบตายไมเห็นไดคําชมเชย
บางวะ จี้เขาไปอยางน้ีแกจะวาไง 

(ทองคําวันนี้ได ๑ บาท ๑๒ สตางค) ใหพากนัทําความดีไปนะพี่นองทัง้หลาย 
โลกอยูไดดวยความดี โลกไมอยูไดดวยความชั่วนรกจกเปรตนะ ใครจะสรางขึ้นมาก
ขนาดไหนก็สรางเพื่อความฉิบหายแกตัวเองและคนอื่นๆ นั่นแหละ สรางความดีให
ความชุมเย็นแกตนและโลกทั่วๆ ไปไมมีประมาณดวยนะ ใหสรางความดีใสตน ไปที่
ไหนเย็นๆ แมที่สุดไปเทีย่วกรรมฐาน มันเห็นประจักษอยูในตวั เราเอามาพูดผดิไปไหน 
เวลาไปอยูที่เปนอันตราย แตกอนวาเสือก็เสือจริงๆ  ดงปานี้มแีตเสืออยางเดียว ดงชาง
ดงเสือสัตวรายเต็มไปหมด เขาไปอยูจุดไหน พอระลึกถึงศีลถึงธรรมตัวเองทีป่ฏิบัติมา
ดวยความภาคภูมิใจนี้เย็นไปหมดนะ อันตรายไมเขามาถึงจิตนะ ความเปนธรรมของศีล
ของธรรมภายในตัวนี้ครอบไวหมดเหมือนกําแพง มันชัดๆ อยูในใจ 

คือธรรมดาพระกรรมฐานที่ทานมุงอรรถมุงธรรมอยางยิ่ง ทานจะไมไปอยู
ธรรมดา ทานจะตองหาที่ดัดสันดานตัวเอง ที่ไหนกลัวมากเทาไรยิ่งไปๆ ไปก็อาศัย
ศีลธรรมครอบเปนกําแพง ทานอยูเย็นสบายๆ ภาวนาเด็ดที่เชนนั้น คือกลัวมากเทาไร
สติยิ่งติดแนบกับใจๆ ใจเมื่อไดรับการบํารุงรักษาก็สงางามขึ้นมาๆ ดวยความกลัวนั่น
ละเปนเหตุ ความกลัวเปนเหตุ จิตก็ยอนเขามาหาธรรม เมื่อจิตยอนเขามาหาธรรมแลว 



 ๘

ธรรมใหความชุมเย็น ทนีี้ไมกลัว อยูนั้นเย็นสบาย นี้ละอํานาจของศีลของธรรม เราเคย
ทํามาแลวนะ ธรรมดากรรมฐานจะไปหาดัดสันดานอยางน้ันละ อยูที่ธรรมดาภาวนาไม
คอยดี เปลี่ยนแลวนะนั่น ที่ไหนดี ที่นากลัวมาก เขาตรงนั้นนะ ถากลัวมากแลวจิตจะหด
เขามามันไมเพนพาน เขามานี่สติคุมครอง พอสติคุมครองจิต จิตเมื่อไดรับการ
คุมครองธรรมก็เกิดขึ้นๆ ชุมเย็น กลาหาญชาญชัย เหมือนกําแพงกั้นไวเลย ไมกลัว 

ขณะกอนที่เราไปกลัวจะตาย จนตัวสั่นนั่นละ พอเวลาภาวนาเขาไปนี้ อํานาจ
แหงธรรมนี้เปนกําแพงกัน้ กลาหาญชาญชัยในขณะหลังน้ัน ฟงซ ิ มันเปนในหัวใจนะ 
เราน้ีเชื่ออยางฝงใจเลย เร่ืองธรรมเราเชื่ออยางน้ันจริงๆ เพราะเคยดัดเจาของแลว วิ่ง
หาเสือก็มี เหมือนบาเวลาฝกเจาของ เราทําแลวนะไมใชไมทาํ ไปที่นี่มันนากลัวๆ เดิน
จงกรมนี่เหมือนวาเสือหมอบราบรอจะกัดกินเราคนเดียว เขาเรียกพระอะไรประเภทนี้ 
ทางนี้ก็เปนแถวหมอบๆ อยูทางจงกรมของเรา เสือหมอบอยูสองขางทางจะคอยกนิ
คนๆ เดียว 

ตัวไหนก็หิวๆ หิวแตพระหนักศาสนาองคเดียวนี้แหละ ทีนี้เวลาจนตรอกจนมุม
จริงๆ มันพลิกนะ เสือเปนแถวนี้ กําหนด เอา ตัวไหนใหญ คือเสือนั่นสังขารมันวาด
ภาพเอาไว เขาใจไหม ไมมีเสือสักตวัเดียวแหละมันหากวาดภาพหลอกตวัเอง ใหกาว
เดินจงกรมไมได กลัว หมอบราบมีแตตัวใหญๆ ทีนี้บทเวลาจะเอาจริงๆ เอา ตัวไหน
ใหญที่สุดจะเขาไปหาตัวนั้นกอน เจาของวาดภาพวาเสอืหมอบแลวเจาของจะไปใหเสือ
กิน เจาของก็วาดภาพอีกเหมือนกัน เอา ตัวไหนใหญ มันหากบอกละวาตัวนั้นใหญ ก็
บึ่งเขาไปหาตัวนี้ หายเงียบ ไมม ี

เอา ตัวไหนใหญอีก ตัวนั้นใหญ เอา บึ่งเขาไปๆ หมดแถวไมมีเสือสักตวั ไอนี่
มันโกหกก ูนั่นเห็นไหมละ ทีนี้ฟาดเขาในปาบุกปาไปเลย นั่น นี่เวลาจะเอากัน ทั้งๆ ที่
กลัวนั่นละ ซัดเสียจนกระทั่งกลาหาญชาญชัย ทีนี้คิดถึงโลกธาตุมันกลวัอะไรไมเห็นมี
เลย ไมมีกลัวอะไรเลย กลับ ไปหาอะไร กลับมาสงางาม เดินจงกรม เอา เสือตัวไหนจะ
มาไมมีเลย แนะอยางน้ันนะ ดัดเจาของตองดดัอยางน้ันซิ เวลาจนตรอกจนมุมจรงิๆ 
แทนที่มันจะหนีไมหนีนะ เขาสูเลย ตัวไหนใหญใหตัวนั้นกิน ตัวนี้ไมมีแลว ตัวไหนใหญ
อีก หาหมดจนไมมีเสือสักตัวเดียว นี่มันหลอกเจาของ มงึหลอกก ูขึ้นแลวนะ ทีนี้ก็ฟาด
ใหญเลย นั่นวิธีการฝกตัวเองตองเปนอยางน้ัน เอาละพอ 
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