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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

หยอนบัตรใหคนชั่ว ตัดคอคนทั้งประเทศ 
 

ผูกํากับ  ปญหาธรรมจากอินเตอรเน็ต คนแรกถามวา เมื่อรูวาจิตสงออกไป จิตหลงออกไป 
เมื่อความรูสึกตัวมากขึ้นจิตไมหลงออกไปอยางเชนเคย เมื่อจิตอยูที่จติแลว บางครั้ง
ปรากฏเปนจุดที่ทามกลาง มีลักษณะเกิดดับๆ อยูที่จุดเดียวนั้น  ตรงนี้ลูกจะสังเกตไดวาจุด
นี้มีความดึงดูด ใหจิตหลงเขาไปจมกับจุดนี้มากที่สุด ลูกจึงถอยออกมา ทวนออกมารู เอา
สติตั้งมั่นอยูกับภาวะที่ดู ความรูสึกในจุดรูที่ทามกลางนี้ก็หายไป แลวก็เกิดดับๆ อยูอยางน้ี  
กราบเรียนถามทานหลวงตาวา 

๑.ภาวะผูรูที่เปนกลางไมมีตอมไมมีจดุนี้ ลูกควรเอาสติตั้งมั่นอยูที่นี้ จะวาอยูที่
ภายในก็ไมเชิง ภายนอกก็ไมใช  แตเปนภาวะที่ทวนกระแสออกมาจากความหลงออกไป
นอกกาย นอกจิต ใชหรือไมเจาคะ 
หลวงตา ขอใหมีสติในวงอันนี้ถูกทัง้น้ันแหละ ที่รูที่เห็นตางๆ นี่ ใหรูเห็นดวยสติ รูดวยสติ 
มันจะเปลี่ยนแปลงอะไร สติจะรูชัดๆๆ มันจะเปลี่ยนแปลงไปมากนอยจะเปนไปเอง สติ
เปนสําคัญ อยูในจุดนี้ไมผิดแหละ วางั้นนะ 
ผูกํากับ ๒.จดุที่ทามกลางนี้คืออะไร  ทําไมเวลาภาวนาสงบวางเปนกลางเขาจึงปรากฏขึ้นมา 
เหมือนเปนนิมิตหมายวาจิตสงบตัวเปนกลางด ี  แตลูกเห็นความทุกขที่ยึดอยูกับจุดผูรูนี้  
ลูกเขาใจวาเลิกสนใจกับทุกๆ อาการที่เกิด  แตจะเอาสิ่งที่เกดิทุกๆ ชนิดที่จิตนั้นรู เพื่อให
เห็นวายังมีอีกภาวะที่ดูอยู เห็นอยู ส่ิงที่ยังเห็นไดรูสึกไดนั้นไมจริงใชไหมเจาคะ  แตส่ิงที่
ดับหมดไมเหลือวาง ใหเอาสติอยูตั้งมั่นสบายเบา เปนกลาง ไมหลง อยางน้ีถูกผิดอยางไร
เจาคะ (จาก สลัดบาร) 
หลวงตา ก็เหมือนขอขางตนนั้นแหละ สติเปนสําคัญ จะเปนที่ตรงกลางตรงไหนก็ตาม ให
สติจับอยูตรงนั้น มันจะขยายตัวไปยังไงก็คอือาการของจิตนั่นแหละ เอา วาไป 
ผูกํากับ คนที่สอง ถามครับ 

ดิฉันนั่งสมาธิโดยใชคําบริกรรมพุทโธ พรอมกําหนดลมหายใจ เมื่อความปวด
เกิดขึ้นก็พิจารณาวาที่ปวดไมใชขา แตเปนเวทนาเฉยๆ จนความปวดหายไปใชเวลาถึงหก
ชั่วโมง แตไมเห็นจิตรวม มีแตลมหายใจที่แผวเบา บางครั้งก็แทบไมมีลมหายใจ ไมทราบ
การปฏิบัตินี้จะถูกหรือผดิประการใด 
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หลวงตา ถูกตอง พิจารณาอยางน้ันละ มันจะขยายไปยังไงๆ จะรูทีหลัง แลวคอยพูดมาที
หลังอีกนะ เอาวงนี้กอน ถูกตอง ที่สูทุกขเวทนา ๖ ชั่วโมงนั้นแตไมเห็นจิตรวม นั่นละมัน
รวมอยูที่ตรงนั้นแลว อันนี้ถูกตอง 
ผูกํากับ  ทุกวันนี้ก็นั่งไดถึงเจ็ดชัว่โมง แตจิตไมรวม  
หลวงตา ไมรวมแตมันรูเร่ืองของอริยสัจคือทุกขเปนตน นั้นก็ถูกตองแลว รวมไมรวมก็
ตามเมื่อมันพอของมันแลวไมบอกมนัก็รวมเองๆ ปลอยเอง 

ผูกํากับ  อยากกราบเรียนขอคําแนะนําจะทําอยางไรจิตจึงจะรวม (จาก บัวใตน้ํา) 
หลวงตา ไมรวมก็พิจารณาอยูตามแถวนั้นนะไมผิด ไมรวมมันจะรวมเอง ขอใหมัน
พิจารณารูแจงชัดในสิ่งเหลานี้ มีกาย อาการทุกส่ิงเปนสิ่งน้ันๆ เวทนาเปนเวทนา จิตเปนจิต 
เมื่อแยกกันแลวมันไมกระทบกัน ถกูตองแลว มันไมรวมก็ชางมันเถอะ อยาไปกังวลกบัรวม
ไมรวม ขอใหรูแจงส่ิงเหลานี้มันจะรวมเขามาเอง เอาเทานั้นละ 

 เราอยากใหชาวพุทธเราสนใจทางดานภาวนา จะไดเห็นของแปลกประหลาดขึ้นตาม
หลักพุทธศาสนาที่เราถือมาตามปูยาตายายถือมาเปนธรรมดานะ พอเวลามันไปเจอทีจ่ิตนี้
มันจะจังเขาไปเลย แนเขาไปๆ องคศาสดานะ จึงอยากใหภาวนา เร่ืองหกชั่วโมง เจ็ด
ชั่วโมงก็ถกูตอง เขาพิจารณาเวทนา จิตไมรวมก็ชาง พิจารณานั้นใหแยกกาย กายก็เปนกาย 
เวทนาเปนเวทนา จิตเปนจิต มันไมใชอันเดียวกัน มันอาศัยกันอยูเฉยๆ  เชน เวทนาก็ไมรู
กาย กายก็ไมรูเวทนา จิตตางหากเปนผูไปรู เปนผูไปหมาย จิตเปนผูหลงตางหาก เมือ่
พิจารณานี้เขาใจแลวมันก็ถอยเขามาเทานั้นเอง 

เราอยากใหชาวพุทธเราสนใจทางดานภาวนา ไมควรปลอยวาง ใหเปนหลักอันหนึ่ง
ไวเสมอเรื่องภาวนา การทําบุญใหทานอยางอื่นเราเคยทํามาอยูแลว แตเร่ืองภาวนาที่เปน
รากฐานที่รวม และเปนที่แนใจของความดีทั้งหลายนั้นจะอยูที่ภาวนานะ ลงตรงนี ้ และ
แนนอนตอองคศาสดาโดยลําดับถามีภาวนา ความรูความเห็นในจิตเปนของเลนเมื่อไร ถึง
ขนาดออกอทุาน โอโหๆ ฟงซินะ เกิดมาตั้งแตโคตรพอโคตรแมของหลวงตาบัวก็ไมเคย
เห็น มันอทุานอยางสะดุงทีเดียว ไมเคยรูไมเคยเห็นมันเห็นขึ้นมารูขึ้นมา ตั้งแตปูยาตายาย
โคตรแซของเราไมเคยทําก็ไมเคยมีใครพูดใหฟง แตเราทําก็รูขึ้นมา ก็อยางน้ีแลวเปนของ
แปลกประหลาดขนาดไหน 

พระพุทธเจาเปนศาสดาของโลกเพราะเหตุนี้เอง ถาเปนความรูเราๆ ทานๆ จะไป
สอนกันไดยงัไง ใหรูภายในจิตนี่ซีสอนไดทัง้น้ันแหละ รูแบบโลกไมรูนะ เรียนมาชั้นไหนๆ 
ก็มีแตเร่ืองของโลกของกเิลสทั้งนั้น ไมใชเร่ืองของธรรม เรียนธรรมแลวปฏิบัติธรรมใหรู
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ธรรมขึ้นมาซี ความรูเหลานั้นมันจะลบลางกันไปหมดเลย ความรูที่เรียนมาจากที่ไหนๆ ใน
แหลงแหงโลกธาตุนี้ เปนความรูที่กิเลสผลิตใหทั้งน้ันแหละ ถาความรูธรรมผลิตขึ้นมาแลว
มันจะลบลางส่ิงเหลานี้ เหนือส่ิงเหลานี้เปนลําดับลําดาไป ชั้นภูมิของธรรมทานก็บอกไว
อริยธรรม โสดา สกิทา อนาคา อรหัตธรรม มี ๔ ชั้น ทานวาไวเปนกลางๆ เมื่อปฏิบัติเขา
ไปรูเขาไปมนัก็รูเองส่ิงเหลานี้ เปนเอง ไมตองมใีครเอาใบประกาศนียบัตรมาใหแหละ มัน
รูขึ้นมาในตัวเองๆ 

ความรูในธรรมนี้กวางขวางไมมีประมาณนะ ใจกับธรรมเขาเปนอันเดียวกันแลว 
ความรูนี่กวางขวางไมมปีระมาณ ไมมีอะไรมาเทียบ ใครจะเรียนชั้นใดๆ ก็ตามเถอะเปนวง
งานของกิเลสทั้งนั้น ธรรมนี้เปนวงงานของวิวัฏธรรม ถึงวิมุตติธรรมได เร่ืองของธรรมเปน
อยางน้ัน จึงตางกันมากนะ เวลาไดรูขึ้นมามันถามใครเมื่อไร มันจาขึ้นมาเลยๆ ไมไดถาม
ใคร ความรูภาคปฏิบัติเมื่อรูขึ้นมาแลวก็เปนสมบัติของเราดวย สวนความรูจากความจํานั้น 
จํารองรอยมาเฉยๆ ไมจัดวาเปนสมบัติของเรา แตเมื่อรูขึ้นกับเราแลวเปนสมบัติของเรา
ดวย เปนที่ยืนยัน เปนเคร่ืองปองกันตัวเราดวยไปในตัวเสร็จ นั่นตางกันอยางน้ัน 

ที่แปลกประหลาดที่สุดคือความรูจากจิตตภาวนา ไมมีความรูใดเหมือน วางั้นเลย
นะ บรรดาความรูในสามโลกธาตุนี่ ไมมีความรูใดเหมือนความรูเกิดจากจิตตภาวนาเปน
ชั้นๆ ขึ้นไป มันจะแปลกทุกส่ิงทกุอยาง แปลกจากส่ิงเหลานี้ทั้งน้ันๆ ไมไดเหมือนนะ 
แปลกไปหมดนั่นแหละ พระพุทธเจาทานไปหาเรียนมาจากที่ไหนมาสอนโลก พระสงฆ
สาวกทานไปเรียนมาจากที่ไหนมาสอนโลก เรียนจากภาวนาของทาน พอกิเลสพังออกไปๆ 
ธรรมกระจางขึ้นมาๆ ความรูอันนั้นแหละสอนโลกละ จากที่ทานสอนทานไดแลวทานสอน
โลกได การพูดทัง้นี้เราไมไดประมาทโลกนะ คือตางกันตางหากถาพูดถงึวาตางกัน และ
เหนือกันเปนลําดับลําดาไป 

ความรูของทางโลกเรียนรูเรียนมากเทาไรยิ่งส่ังสมทิฐิมานะขึ้น เปนการเยอหยิ่ง
จองหองไป ลืมเนื้อลืมตัวไป เพราะความรูที่เรียนมาจากกิเลสนั้นแหละ ทั้งหมดเปนเรื่อง
ของกิเลสทั้งมวล แตความรูนี้เรียนไปเทาไรยิ่งลดยิ่งละทิฐมิานะความเยอหยิ่งจองหองไม
มีๆ สุดทายเขาไดหมดจนกระทั่งสัตวเดรัจฉานอยูในครรภก็ไมแตะกัน ใหความเสมอภาค 
เสมอกันหมด ทานไมมีนะเรื่องเยอหยิ่งจองหอง เร่ืองธรรมเปนอยางน้ัน มันตางกัน จึง
เรียกวาเปนแบบฉบับของโลกได นี่มนัไมมีใครทําละซี 

ถาพูดเรื่องอรรถเรื่องธรรมขึ้นมาละเหากันวอกแวกๆ พวกสวมพวกถานมันเหา
วอกแวกๆ มันไมไดทํา มันเอาเรื่องสวมเรื่องถานมาอวดทีเดียว เพราะมันทําทุกวัน มัน
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นอนกองกันอยูกับสวมกบัถานทุกวัน มันไมไดเห็นธรรมเปนเครื่องเกาะเครื่องยึดเลย แลว
จะเอาอะไรมาพูด เมื่อมผีูทํา มีผูรูผูเห็นออกมาพดู มันก็มาเหากันวอกแวกๆ อยางที่เขาวา
หลวงตาบัวไปอยูในปาในเขาแลวออกมาแสดงอตุริมนุสธรรม วาตัวเปนพระอรหันต โคตร
พอโคตรแมมันไมเคยภาวนา ตัวมันเองที่เหาวอกๆ ก็ไมเคยภาวนา หลวงตาบัวนี้ภาวนามา
แทบตาย ตั้งแตขึ้นเวทีมาแตพรรษา ๗ ก็เคยพูดแลว เรียนจบแลว เรียนจบนี้ตามคํา
อธิษฐานของเจาของ จบประโยค ๓ แลวพอ การกาวเดินแหงการปฏิบัติธรรมพอเปนพอ
ไปแลวพอ ออกเลย 

เราปฏิบัติ ฟดตั้งแตพรรษา ๗ ถงึพรรษา ๑๖ กเ็คยพูดแลว วันที่ ๑๕ พฤษภาคม 
๒๔๙๓ หลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย เราเคยคาดเคยคิดเมื่อไร เราปฏิบัติมาเปนเวลา ๙ ป 
ไดแสดงขึ้นผาง นี่เราภาวนา ใครจะวาเปนอรหันตไมอรหันตเราไมสนใจกับใคร เขาวา
อรหันตนั้นอรหันตนี้ก็วาไปเฉยๆ วาแลวติด เพงโทษเพงกรณโจมตีแลวติดคําของเจาของ 
ทานไมติด ใครจะวาทานก็ไมติด อะไรทานก็ไมติด ไมมีอะไรเหนือนั้น อยางน้ีละมันเหา
วอกๆ แวกๆ ใชไหมละ ใหมันภาวนาดูซินะ ภาวนาแลวมาสนทนากับหลวงตาบัวที่วาอยูใน
ปา ที่วาอวดอุตริมนุสธรรม มันอวดจริงๆ หรือไมอวด เอามาวากันซินะใหมันไดเห็นชัดๆ  

ธรรมพระพุทธเจาโกหกโลกเมื่อไร ไมมีอะไรทาทายไดเลยถาลงเขาในจิต ไมตอง
หาใครมาเปนพยาน ผางขึ้นมาเทานั้นจาไปหมดเลย นี่เหาวอกๆ อยูในกองมตูรกองคูถ 
มันเหาหาอะไร อยากใหเขายกตนวาเปนผูวิเศษวิโสเหรอ ไปโจมตีทานวาเปนอยางน้ันเปน
อยางน้ี ทั้งๆ ที่เจาของไมเคยทําไมเคยภาวนา แลวเอาความโงความตาบอดหูหนวกมาอวด
ความตาดีหูดีของทานผูปฏิบัติไดรูจริงๆ นั้นมันเปนไปไดยังไง มันกย็ังกลาทําไดเห็นไหมนี่ 
พวกนี้มันพวกเรียนนอยเมื่อไร นิยมชมชอบกัน โถ เปนชั้นนั้นชั้นนี้ พันตรี พันโท พนัเอก 
พลตรี พลโท พลเอก เอกตาขางเดยีวเทานั้น ถาขางน้ีมันบอดแลวตาบอดหมดเลย มันมี
แตเอกอยางนี้ละนะ ไมใชเอกหนึ่งไมมีสองไมมีคูแขงเหมือนพระพุทธเจา 

พระพุทธเจาเปนเอก เอกมีอันเดียวไมมีคูแขง อันนี้เอกมันเอกตาขางเดียว ขางหนึ่ง
มันบอดไปแลวยังเหลืออยูขางเดียว ถาขางน้ีบอดอีกก็เสร็จ เรียกวาคนตาบอดหมดทัง้ตัว 
งุมงามตวมเตี้ยม ชนนั้นชนนี้ไป คือพวกเอกแบบตาขางเดียวนี้ ชอบโมชอบคุย เรียนมา
ไดมากนอยทิฐิมานะขึ้นสูงจรดเมฆนูน ธรรมะพระพุทธเจาไมมีเร่ืองทฐิมิานะ ใครจะวา
อะไรๆ ก็วา ทานไมมีอะไรเขามาติดใจของทาน อันนั้นสมมุติมันก็เหมือนกองมตูรกองคูถ 
จะไปเขาในวิมุตติธรรมไดยังไง มีแตความสลดสังเวชเทานั้นเอง อยางน้ีละทุกวันนี้กิเลสมัน
หนา ผูทานทําทานทําอยู ทานรู-รูอยู เห็นอยูมาตั้งแตองคศาสดา เปนตัวอยางของโลก 
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เปนสรณะของโลก เชนชาวพุทธเราไดนับถือ พทฺุธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ตลอดมา 
ลวนแลวตั้งแตความรูอันเอกของทานทั้งน้ัน ไมใชความรูเอกตาเดียวมาเหาฟอๆ แฟๆ  
ตรงนั้นตรงนี้ โจมตีที่นั่นที่นี่ นี่พวกเทวทัต ในวงกิเลสมันเปนอยางน้ัน มันไมมีอะไรวิเศษ
วิโส ไดวาคนอื่นแลวก็วาตัววิเศษวิโส ไดโจมตีคนนั้นคนนี้ก็วาตัววิเศษวิโส เพราะฉะนั้นไป
ที่ไหนมันถึงชอบเหาไปเรื่อยๆ โจมตีไปเรื่อยๆ เอาความวิเศษวิโสจากการเหาในกองมตูร
กองคถู เหมอืนหมาเขาใจไหม  
 ธรรมทานไมหลงนะ ทานไมตื่น พวกนี้มันเปนอยางน้ันละ ใหภาวนาลองดูซิ คาน
พระพุทธเจาก็ใหไปคานจากจิตตภาวนา เอาลองดูซินะ ศาสดาเอกของโลกเปนหัวใจของ
ชาวพุทธมานานสักเทาไรแลว ทําไมเราเกิดมาจากแดนไหน ถึงไดมาเหาฟอๆ พระพทุธเจา
ก็อยูในปา บําเพ็ญในปา ตรัสรูในปา และสอนสัตวโลกทั้งหลาย เฉพาะอยางยิ่งพระสงฆ
สาวก สอนใหอยูในปา รุกฺขมูลเสนาสนํ นั่นเห็นไหม นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีวํ 
อุสฺสาโห กรณีโย บรรพชาอุปสมบทแลวใหเธอทั้งหลายไปอยูในปาในเขา รมไมชายเขา
หรือในถ้ําเงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ แลวใหอุตสาหพยายามอยูในสถานที่นั้นตลอดชีวิตเถดิ 
เพราะที่เหลานั้นเปนที่ไมกังวลวุนวายกับพวกเหาฟอๆ แฟๆ  เขาใจไหม ปราศจากเหา
ฟอๆ แฟๆ  
 ใหบําเพ็ญอยางน้ันตลอดชีวิตเถิด นี่พระพุทธเจาสอน ทานก็บําเพ็ญอยางน้ัน ทาน
ก็รูอยางน้ันตามพระพุทธเจามา แลวทานมาอวดอุตริที่ตรงไหน พิจารณาซิ ศาสดาองคเอก
อยูในปาตรัสรูในปา นั้นอวดอุตริเหรอ  พระสาวกทั้งหลายอยูในปาตามทางของศาสดาที่
สอนไว และบําเพ็ญรูเห็นตามในปาในเขานั้นเปนการอุตริแลวเหรอ ไอผูที่มันเหาฟอๆ มัน
อุตริขนาดไหนจนฟงไมได ในสายตาของธรรมนี้เรียกวาฟงไมไดเลย แตพวกเดียวกันเหา
ฟอๆ นี้ชอบกัน ยกยอปอปนกัน โอคนนี้เขาเกงนะ เกงขี้หมาอะไรเกงอยูในกองมตูรกอง
คูถ ใครจะไปชมเชยมัน ก็มีแตพวกอันเดียวกนันั่นละ ชมเชยก็อยูในกองมตูรกองคูถอัน
เดียวกัน ทานผูเหนือนั้นทานไมไดมาชมนะ มีแตสลดสังเวชเทานั้น วาหนาขึ้นทุกวันๆ 
มนุษยนี้ เรียนมากเทาไรยิ่งหนาขึ้นไปๆ 
 นี่ละเรียนทางโลกเปนอยางน้ัน เรียนสูงเทาไรทิฐิมานะยิ่งสูง เยอหยิ่งจองหอง ไมมี
ใครเกินพวกเรียนสูงๆ ละ ถาไมมีธรรมแทรก ถามธีรรมแทรกรูตัวนะ ไมลืมตัว 
เพราะฉะนั้นคนดี ตองมธีรรมจึงเรียกคนดีได ถาไมมีธรรมมแีตความรูหาความดีไมได ทํา
ความชั่วชาลามก นักเลงโตที่สุดก็คอืพวกที่เรียนสูงๆ เกงๆ นั่นละ วิชาตางๆ ทางชั่วมัน
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เรียนมาเหมือนกัน เพราะฉะนั้นอุบายวิธีการที่มันทําชั่วจึงมองแทบไมทัน นี่ละพวกชั่ว 
พวกหยาบชาลามก  
 ตั้งแตเกิดมามันไมเคยไดภาวนา อันเปนทางของความรูความเห็นกระจางแจง เปน
ที่ยอมรับในตัวเอง และกราบไหวพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ที่เปนองคศาสดา
ประสิทธิ์ประสาทธรรมมาใหนี้ กราบทันที อันนี้ไมตองบอกกราบเลย แตพวกเหาฟอๆ 
แฟๆ ไมมีทางกราบ พวกนี้ ตายจมไปเลยละมนัก็พอใจ ลงไปจมในกองมูตรกองคูถมันก็
พอใจ ไปเทีย่วโจมตีคนอื่นก็เอาความวิเศษวิโสจากการโจมตีเขา ทั้งๆ ทีไ่มไดอะไร สราง
แตบาปแตกรรม ทานที่ถูกโจมตีทานจะมีอะไร เราตางหากเปนบา  
 เพราะฉะนั้นจึงอยากใหภาวนา อยาเหาฟอๆ แฟๆ เฉยๆ ใหภาวนาตามทางศาสดา
เสียกอนเอามาทดสอบกนั นี้ไมไดทําแลวมาอวดกันซิ ใครจะเชื่อถือไดวะ  พระพทุธเจามา
สอนโลกทานเชื่อถือทานไดแลว สาวกทั้งหลายทานเชื่อถือทานไดแลวทานมาสอนโลก ใคร
จะวาอะไรทานไมหลงไปตาม ทานไมเปนบาเหมือนฟอๆ แฟๆ เหาอยูตามมูตรตามคูถ
นั่นนะ ใหพากันภาวนาบางซิ อยางน้ีละไอเร่ืองโลก ของดิบของดมีันไมยอมรับ ถาเปนของ
ชั่วมูตรๆ คูถๆ มันชอบทั้งนั้น ชอบกันทั้งบานทั้งเมือง  
 เราถาชอบอยางน้ันก็เอาไปเรียนวิชากับพวกนี้นะ พวกเหาฟอๆ นี่ละ พวกวิชาสูงๆ 
ทิฐิมานะจรดฟานั่นนะ มันจะไดทิฐมิานะมาเหยียบศาสนาใหแหลกหมดเลย เวลานี้ศาสนา
ก็กําลังกระจาย ก็มีแตพวกน้ีละพวกเหาฟอๆ นี่เหยียบศาสนา เหยียบลงทุกวันๆ ไปทํา
หนาที่ในวงการศาสนา กลับเขาไปทําลายเปนฟนเปนไฟเผาไหมศาสนาแหลกหมดคือพวก
นี้เอง พวกอื่นเขาไมไดเขาไป พวกที่ถอืวาตนมีอํานาจนี่ละ วาจะไปทําศาสนาใหเจริญ 
เจริญอะไรไปเผาศาสนาจนแหลก  
 เวลานี้กําลังเกิดเรื่องกันอยูนี่ จะไปโกยเอาศาสนสมบัตไิปเปนสมบัติของสวนตัว
ดวยอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ คณะนั้นประชุมคณะนี้ รัฐมนตงมนตรีอะไร รัฐมน
ไหนมันก็ไมมีอํานาจเหนือศาสนสมบัติละนะ ศาสนสมบัติเปนส่ิงที่พระองคประทานให
เรียบรอยแลว พระสงฆเปนใหญในส่ิงเหลานี้ ใครจะมาอาจเอื้อมที่ไหนไมได ตั้งขึน้มากี่
คณะรัฐมนตรีก็ตั้งขึ้นมาเถอะนะ มีแตเหาฟอๆ ทั้งน้ันละ ไมมีความจริงที่จะเขามาพอเปน
บูชาพระพุทธเจาไดเลย มีแตเขามาทําลาย  
 นี่เวลานี้มันกําลังเกิดกําลังเปน ชําระเรื่องนี้แลวชําระเรื่องนั้น มีแตพวกเปรตพวกผี 
พวกความรูสูงๆ นี้แหละที่ปฏิญาณตนหรือประกาศตนวาจะทําชาติบานเมืองของเราใหมี
ความเจริญรุงเรือง มีแตพวกที่จะทําลาย มีแตพวกที่จะเผาบานเผาเมือง เผาชาติเผาศาสนา
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อยูเวลานี้ทั้งนั้น มันเอาคําพูดหวานๆ ออกมาพดูเฉยๆ ส่ิงที่จะเปนภัยตอชาติมันไมเอามา 
มันไพลหลังเอาไว แลวก็จี้เขาไปตรงไหนเผาแหลกหมดๆ มีแตพวกนี้แหละ ตาสีตาสาตาม
ทองนาเขาไมไปทําลายศาสนา พวกนี้ละตัวหัวหนาทําลายเกงๆ อวดตนอวดตัว ทิฐิมานะไม
ลงใคร อวดอํานาจปาเถื่อนของตนนั่นแหละ คือพวกนี้เอง ไมจี้พวกไหนเราจี้พวกนี้ เพราะ
ไดรับความกระทบกระเทือนเพราะพวกนี้เอง ตองไดชําระสะสางกันตลอดมา ตาสีตาสาไม
เห็นไปชําระเขา พวกนี้พวกตัวเกง มันทําลายชาติทําลายศาสนา  
 เวลานี้กําลังเรงตีเขาทางศาสนานะ ตีเขาไปๆ ไดศาสนาเปนอํานาจบาตรใหญโต
เรียบรอยแลว ประชาชนยินยอมเปนเหยื่อ เปนอาหารวางของมันดวยการเสี้ยมสอน ดวย
การบังคับบัญชาเปนลําดับลําดามา ตั้งแตเจาคณะภาคใหญภาคไหนก็แลวแตเถอะ เจา
คณะใหญลงมา เจาคณะภาค เจาคณะอําเภอ เจาคณะจังหวัด เจาคณะตําบล ลงมา นี่เปน
อาหารวางของมันแลว เปนเครื่องมอืของมนัเรียบรอยแลว มันสั่งเสียพวกนี้ใหไปสอน
ประชาชน ใหสอนตามอุบายของมันที่มันจะกลืนศาสนาไดแบบไหน กลืนชาติไดแบบไหน 
เอานั้นไปสอนประชาชน ถาประชาชนยินดีในเรื่องนั้นแลว ก็ประชานั้นแหละที่เคารพนับถือ
พุทธศาสนาและเคารพนับถือชาติของตน กลายเปนขาศึกตอศาสนาตอชาติของตนไปโดย
ไมรูสึกตัว เพราะอํานาจแหงการเสี้ยมสอนของพวกเปรตพวกผีที่กําลังกลืนชาติกลืนศาสนา
อยูเวลานี้แหละ พี่นองทัง้หลายใหจําเอานะ  
 เวลานี้มันกําลังหาเครื่องมือ ตีลงมาตั้งแตเจาคณะใหญๆ พวกนี้ก็พวกดินเหนียว
ติดหัว เห็นแกยศแกลาภ สรรเสริญเยินยอยิ่งกวาชาติยิ่งกวาศาสนาซึ่งเปนของมีคุณคามาก 
ไมมองดูเลย ดูชาติดูศาสนา มองดตูั้งแตดินเหนียวติดตัว แลวถูกมันเอาเบ็ดเกาะปากไป
ทั่วประเทศไทยแลวเวลานี้ เต็มไปหมดนะ เกาะปากไปหมด จากน้ันแลวก็ไลเบ้ียลงมาโดย
ลําดับตั้งแตเจาคณะภาคคณะแภค ไลเบ้ียเขาไปถึงประชาชน เอาเพศอันนี้แหละ เพศพระ
เราน่ีที่โลกทั้งหลายตายใจ แตมันเอายาพิษฝงไวในนั้น  
 ครั้นเขาไปก็ชี้แจงอยางน้ันอยางน้ี นี้เปนพระสมัยใหม เปนพระทันสมัย เปนพระล้ํา
ยุคล้ําสมัย พระทั้งหลายนี้ไมทัน ยิ่งพระอยูในปาในเขาแลวพวกนี้มีแตพวกวิกลจริต อยา
ไปเชื่อมันเลยนะพวกนี้พวกวิกลจริต ใหเชื่ออาตมานี่ นอนกอดกองขี้หมขูี้หมา นอนกอด
ซากหมูซากหมาอยูในตลาดนี้นะ ตัวนี้ละตัวเกง มาเชื่ออาตมานี่นะทานทั้งหลายจะร่ํารวย 
มันจะสอนไปแบบนั้น พวกพระยุคที่ทันสมัยนี่นะ อาตมาอยูกลางบานกลางเมืองไมจําเปน
จะตองไปหาธรรมในปาในเขาใหเปนวิกลจริตละนะ อาตมาไมใชวิกลจริตเวลานี้ แตการตม
คนไมมีใครเกินอาตมานี้มันไมเอาออกใช มันไพลหลังเอาไว การตมโลกตมสงสารใหแหลก
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เหลวไปหมดนี้คืออันนี้แหละ คืออาตมานี่แหละมันไมบอกนะ มันมากับเพศผาเหลือง เห็น
วาเพศผาเหลืองเปนที่เคารพนับถือของคน ถาจะคัดคานตานทานอะไรก็กลัวเปนบาปเปน
กรรม ทีนี้มันก็กลืนเอาๆ 
 ระวังนะพี่นองทัง้หลาย เวลานี้มันกําลังลุกลามเขามาทางศาสนา จะเอาศาสนาเปน
เครื่องมือ เหยียบย่ําทําลายศาสนาแหลกหมดแลวก็เขาไปเหยียบย่ําชาติไทยของเรา ซึ่งพี่
นองชาวไทยนั้นละเปนผูยกขึ้นเปนรัฐบาลก็ดี และเมื่อความรูความเห็นเปนพิษเปนภัยตอ
รัฐบาลแลวมันก็เหยียบย่ํารัฐบาลใหจมไปไดเหมอืนกัน เพราะอํานาจของศาสนาปาเถื่อน
ของมันนั้นแหละ ศาสนาพระพุทธเจาแทไมมี มนัอาศัยอันนี้ละเปนตัวสําคัญที่สุดที่กําลัง
ทําลายอยูเวลานี้ ทานทั้งหลายรูไหมกลอุบายของมัน นี่จะเปดใหฟงถาไมรูนะ มันออกมา
แงไหนๆ มนัก็คนเราก็คนทําไมจะไมรูวะ ศาสนธรรมยิ่งละเอียดลออยิ่งกวาความรูมูตรๆ 
คูถๆ เหลานี้นะ นอกจากทานไมแสดงเทานั้น 
 นี้เปดออกใหฟงเสียทุกคน หลวงตาบัวนี้ตัดคอรองชาติและศาสนามาตั้งแตไหนแต
ไร ที่ออกหนาออกตาจริงๆ ก็เปนเวลา ๖ ป ถกูทุกส่ิงทกุอยางที่เขาโจมตีทุกแบบทุกฉบับ 
ไมสนใจเลย ชาติศาสนาของเราจะเจริญรุงเรืองแนนหนามั่นคงไดดวยเหตุใด เราจะหมุน
เขาไปตรงไหน ไมมีคําวาทอถอยออนแอทอแท หรือกลัวใครๆ ไมมี หลวงตาไมมีคําวากลัว
ใคร เพราะไมมีคําวากลาตอใคร มีแตธรรมลวนๆ ที่นํามาสอนโลก เทศนผิดถูกประการใด 
เอาฟงไปนะ ถาหลวงตาบัวพูดไปทั้งหมดนี้เปนความผิดเอาคอหลวงตาบัวไปตัดเลย มันไม
ผิด เอาธรรมมาสอนผิดยังไง  
 มีตั้งแตพวกตมตุนหลอกลวงอยูเต็มบานเต็มเมืองนี้ผิดขนาดไหน มันก็หาอุบายมา
เปนน้ําหวานนาดื่มนากินไปหมด มันหลอกโลกอยางน้ี ใหดูเอาพวกนี้ อยามาดูเสียงอรรถ
เสียงธรรมที่เปนความจริง ใหดูเอาพวกนี้ พวกทีก่ําลังจะตมตุนชาติบานเมืองอยูเวลานี้ ดูซิ
ชาติบานเมืองทานทําความดีมาขนาดไหน พวกนี้มีแตพวกโจมตี ที่จะมาสงเสริมหรือ
แนะนําไมมี มีแตคาน อยางน้ีไมดี ทาํยังไงดีแนะกันซิ ในฐานะรัฐบาลกับฝายคาน พยุงกัน
ขึ้นเพื่อเปนรัฐบาลที่แนนหนามั่นคง ตองอาศัยฝายคานไมอยางน้ันรัฐบาลจะลืมตัว ตองให
มีฝายคาน คานตรงไหนแลวใหมีคติเปนเครื่องสอนรัฐบาล รัฐบาลจะยอมรับทันทีๆ แตนี้
เขามามีแตโจมตีหาเหตุหาผลไมได เปนอยางน้ันละ 
 ไปที่ไหนมีแตโจมตี คนหนึ่งสรางแทบเปนแทบตาย คนหนึ่งเอาไฟไปเผาๆ นี่พวก
เผานะนี่ ถาเปนฝายคานที่ชอบธรรม คานตรงไหนใหเปนคติเตือนกันๆ ใหไดหลักได
เกณฑจากกัน นี้เรียกวาเปนรัฐบาลและฝายคานรวมเขาเปนรัฐบาลโดยสมบูรณ นี่รัฐบาล
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ที่วาสมบูรณไมไดก็เพราะฝายคานเอาไฟเผาอยูเร่ือยๆ ผูทํานี้ทําแทบเปนแทบตาย เราเห็น
ไมใชเหรอทุกวันนี้ ตาบอดหรือพวกเรา รัฐบาลที่ทําอยูทุกวันนี้ บานเมืองของเราไดเงย
หนาอาปากไดบางเปนยังไง เพราะผูที่อุตสาหพยายามทําดีทําแทบเปนแทบตาย แตผูตาม
เอาไฟเผาตามคัดคานตานทานเพื่อความเสียหายเต็มบานเต็มเมือง คอยติดตามอยูงัน้ นี่
เรียกวาฝายแคน ฝายเพชฌฆาต ไมใชฝายคานถาเปนอยางน้ี  
 ถาเปนอรรถเปนธรรมคานตรงไหนชี้แจงออกมา เอาเหตุผลออกมา บอกเตือนกัน
ใหไดคติจากกันระหวางฝายคานกับรัฐบาล ก็เปนประโยชนแกชาติของเรา อันนี้มันคาน
เพื่อเผานะ ไมไดคานเพื่อสงเสริม มันนาตําหนิตองตําหนิ นี่ภาษาธรรมวาอยางน้ี เราไมได
เขาใครออกใคร ใครดีบอกวาดี ใครชั่วบอกวาชั่ว เขาทําดีที่ไหนมันเอาไฟไปเผาตรงนั้น 
มันถือเอาไฟเผานั่นละเปนของดี วาไฟมันนี้ดีนะ ส่ิงที่ถูกทําลายนั้นมีคุณคาขนาดไหนมัน
ไมพูด มันยกไฟมันขึ้นวาไฟมันดีนะ เผาที่ไหนไหมที่นั่น เอาไปเผาหัวมันลองดูซิ มนัไม
เห็นเผาหัวมัน มีแตเผาคนอื่นทั้งนั้น 
 ใหพี่นองทั้งหลายจําเอานะ เวลานี้กําลังคืบคลาน บริษัทบริวารมันเต็มบานเต็ม
เมืองที่จะกลืนชาติศาสนาของเรา ผูทีพ่ยุงก็เอาเตม็เม็ดเต็มหนวย เต็มกาํลังความสามารถ 
เราก็ไมเคยเห็นรัฐบาลของเราที่ไหนมาที่เดนชัดอยางปจจุบันนี้เราไมเคยเห็น มองไป
ไหนๆ มีแตการทําประโยชนๆ การจะทําความเสียหายแกชาติบานเมืองตรงไหนเรายังไม
เคยเห็นมี แตพวกนี้มีแตตามไปเผา ทําดีที่ตรงไหนไปเผาที่ตรงนั้น แลวตัวเผานั่นหรือเปน
ตัวดี ตัวแสบละนั่นรูไหม นี่ละมันเปนอยูอยางนี้ นี่ละเร่ืองความเปนธรรม ผูหนึ่งทําใหโลก
มีความรมเย็นเปนสุข ไปที่ไหนประชาชนยิ้มแยมแจมใส ชวยโลกชวยสงสาร 
 เดินผานมานี้ เห็นไหมเมื่อเร็วๆ นี้นายกรัฐมนตรีผานมาตั้งแตจังหวัดเลยมาอุดรนี้
กระจายไปหมดที่ชวยโลก ยื่นใหๆ เมืองอุดรนี้กี่พันลานเหอ (สองพันเจ็ดรอยกวาลาน
ครับ) นั่นฟงซิ ยื่นใหเมืองอดุรนี่สองพันเจ็ดรอยกวาลาน ชวยนั้นๆๆ ฟงซินะ มาทาง
จังหวัดเลย จากน้ีไปไหนเหมือนกันนี้หมดนะ มคีวามจําเปนยื่นใหๆ ยื่นใหหมดทั่วประเทศ
ไทย ชาติไทยของเราไดรับความยิ้มแยมแจมใส พวกนี้ตามเผาๆ เปนอยางน้ันนะ เผาแบบ
ไหนมันก็เผาของมันตามเพลงของมันที่เคยเผามานั่นแหละ 
 มิหนําซ้ํายังวา นี่เพื่อคะแนนเสียง ตัวหัวมันตัวงาบคะแนนเสียง ทุจริตในคะแนน
เสียงไมมีใครเกินพวกนี้นะ เขาใจไหม มันงาบเอาแบบนี้ละ มันไมเห็นพูดมันเลยมันงาบ
แบบนี้ ทุจริตเกงพวกนีน้ะ ตลบตะแลง เสียไปมากมายนะ นี่เราดูซิทําประโยชนใหโลกดวย
ความเปนธรรม เมื่อวานนี้ก็ยกขึ้นพูดแลวถึงเร่ืองกี่ครอบครัวที่ถูกจม (๔๐ กวาครอบครัวที่
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ถูกนํ้าทวมครับ) นี่ก็รัฐบาลนั่นแหละ ไมเปนธรรมฟาดเอาเสียจนจม  รัฐบาลเรามานี้ไดสืบ
สาวไดเร่ืองไดราวเสร็จเรียบรอยแลวรื้อถอนที่ดินคืนใหหมด ๔๐ ครอบครัวที่เขายึดเปน
กรรมสิทธิ์ทาํนบน้ําเพื่อจะทําน้ําประปามาใช มาพิจารณาดูเหตุดูผลแลวยอมรับเลย รัฐบาล
ของเราคนนี้ นายกฯคนนี้ยอมรับ เอายกใหประชาชนราษฎรคืนตามเดิม หาจัดทําอยาง
ใหมให นั่นเห็นไหมละ ก็เปนอยางน้ีละ 
 มันผานมาเทาไรตั้ง ๒๐ กวาปแลวนี่ กลืนกินเขามาได ๒๐ กวาป พึ่งมาฟน 
จนกระทั่งจะหมดลมหายใจแลวถึงมาฟนได มาฟนในคราวนี้ ฟนขึ้นมาแลว นี่เราเห็นไหม
รัฐบาลไหนตั้งขึ้นมากี่ครั้งกี่หนเห็นอยางน้ีไหม ความเปนธรรมอยางน้ีเราไมเคยเห็น  ใครก็
ยิ้มแยมแจมใสดวยกัน แลวก็ถูกโจมตีตลอดนะ ไอผูทําดมีากเทาไรยิ่งถูกโจมตีจากพวก
เปรตพวกผี พวกโจรพวกมาร เวลามันขึ้นมาครองบานครองเมืองมันจะเอาแบบของมันนี้
เหยียบหมดประชาชนราษฎร  
 ทานทั้งหลายไปหยอนบัตรใหมันนะพวกนี้ ถาอยากคอขาดกันทั้งประเทศ ใหไป
หยอนบัตรใหพวกนี้นะ เวลานี้ขากําลังโฆษณาเผานั้นเผานี้เพื่อหาบัตร เมื่อขาไดบัตรแลว
ตัดคอเลย ไมมีเหลือละพวกชาติไทยทั้งชาติ ศาสนาก็จม ชาติไทยคอขาดๆ มีแตคนหัวกุน
ทั้งนั้น อยากหัวกุนไหม เหอ ถาอยากหัวกุนไป ไปยื่นใหมันตัวแสบๆ ตัวสําคัญนี้ รัฐบาล
จะตั้งขึ้นมาในเวลาตอไปนี้ไมนาน ใหเลือกไวนะ ใหดูคอของใครๆ บาง นี่จะพาไปหยอน
บัตรตรงนั้นนะคอเราจะไดขาดในเวลานั้น ถาหยอนบัตรใหผูที่ถูกตองดีงามนี้คอเราจะไม
ขาด ใหไปหยอนนี้นะถาอยากคอขาด ใหประกาศกันนะ พวกเผาบานเผาเมืองเผาคอเรา
ดวย 
 นี่เหรอที่จะเอามาปกครองบานเมืองใหรมเย็นเปนสุข คนประเภทนี้เหรอ ทาน
ทั้งหลายฟงเสียตั้งแตบัดนี้ ตั้งแตยังไมไดขึ้นเปน เดี๋ยวนี้มันก็กอเร่ืองกอราวเผาบานเผา
เมืองไวแลว กอรางไวเรียบรอยแลว พอไดถงึกึ๊กแลวก็เผาเลยไมมีเหลือ กินไมมีถอย
อํานาจปาๆ เถื่อนๆ กลืนไปตลอดเวลานะ จําใหดี อันนี้ก็เปนเครื่องหมายของอนาคต
ขางหนาสําหรับคนดีและคนชั่ว เอาหยอนใหคนดี เสริมชาติบานเมืองใหดีเปนลําดับลําดา
แนนหนามั่นคง ถาหยอนใหคนชั่วตัดคอคนทั้งประเทศขาดสะบั้นไปหมด ทานทั้งหลายจะ
เลือกหยอนบัตรใหคนดีหรือคนชั่ว จําอันนี้ใหดีนะ เอาละพอ (สาธุ) 
 เราพูดเปนอรรถเปนธรรม เราไมไดเขาขางไหนออกขางไหน ธรรมเหนือโลก
ตลอดเวลา ใครผิดบอกวาผิด ใครถูกบอกวาถูกอยางน้ี เอาละทีนี้ใหพร 
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