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ผูทําลายกลายเปนคนดีก็แหลกเทานั้น
กอนจังหัน
อาหารแจกไปทุกดานทุกทางใหทั่วถึงนะ ใหสม่ําเสมอไมวาทางไหนๆ อยาเห็นแก
ปากแกทองของตน ใหเห็นทั่วโลกมีปากมีทอ งเหมือนกัน มาอยูที่นี่มีปากมีทองเหมือนกัน
ใหสม่ําเสมอกัน อยาเห็นแกปากแกทอ ง อยามาแบบหนาดานมาในวัดนะ เห็นแกอยูแกกิน
มาในวัดมากินในวัดไมเกิดประโยชนอะไร ดูใหดีทุกอยาง มองดูธรรมบางซิ อยามองดู
ตั้งแตถวยนัน้ ถวยนี้เพื่อพุงเจาของไมไดนะ
บางคนมาวัดมาเพื่อพุงเทานั้น
ไมมี
หิริโอตตัปปะ ความสะดุงกลัวตอบาปตอกรรม ละอายเพื่อนฝูงอะไรนะ มาเพื่อพุงๆ หนา
ดานที่สุดก็ทอี่ ยูในนี้แหละมีเยอะนะ
วันนี้เราจะพูด เรารูมาตลอดแหละไมพูดเฉยๆ พวกหนาดานมีนอยเมื่อไร พวก
เปรตพวกผีที่มาแอบอยูใ นนี้ ทําตีหนาตัวเองวาเปนนักบุญ นักบุญอะไรนักนรกอเวจี ดูให
สม่ําเสมอนะทําอะไร ถาธรรมจับเขาไปตรงไหนเสมอหมดไมมที ี่ตองติแหละ ถากิเลสเขาไป
ที่ไหนแหลกหมดๆ เปนอยางนั้นนะ
เห็นไหมเขาตั้งกันเปนฝายคานฝายอะไร มันไมใชฝายคานมันฝายแคน ฝายขวาง
ฝายทําลาย
มีแตฝายคานๆ
ออกมาแงไหนมุมใดมีแตเรื่องทําลายชาติศาสนา
พระมหากษัตริยทั้งนั้นแหละ ตั้งวาฝายคานๆ เราฟงมาตลอดเวลา นี่พูดถึงเปนเสียงอรรถ
เสียงธรรมเอาออกมาพูด พูดอะไรออกมาที่จะเปนสิริมงคลใหชาติบานเมืองไดยึดเปนคติ
ตัวอยางนี้ไมเห็นมี มีแตพูดออกมาคัดคานตานทานเหยียบย่ําแหลกทําลายไปแหลก เปน
อยางนี้พวกนี้พวกกีดพวกขวางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยอยูในนี้แหละ ตั้งตัวเปน
ขาราชการผูใหญผูโต เปนฝายคานฝายแคน ฝายแคนนี่สําคัญมาก ฝายคานฝายตานทาน
ฝายทําลาย พวกนี้ออกชองไหนมีแตเรื่องทําลายไมมีชิ้นดี เราฟงมาโดยลําดับ เราฟงเปน
ธรรม ธรรมเหนือโลก
คนหนึ่งทําแทบเปนแทบตาย คนหนึ่งคอยเหยียบย่ําทําลายๆ มาตลอดๆ ทาน
ทั้งหลายดูซิหูมีตามี มันเปนยังไง พวกนี้พวกเปรตพวกผีทาํ หนาตาตัววาเปนเจาใหญนาย
โตเปนขาราชการเปนฝายนั้นฝายนี้ ฝายเปรตฝายผี ฝายทําลายชาติ ฝายทําลายศาสนา
พระมหากษัตริย อยูกับพวกฝายนี้แหละพูดตรงๆ เลยเชียว อยางนั้นแหละมันเปน กิเลส
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เขาไปตรงไหนเปนอยางนั้นแหละ ตีหนาตัววาเปนขาราชการงานเมือง เปนผูนําฝายนั้นฝาย
นี้ เปนอยางนั้นนะเดี๋ยวนี้
เวลานี้กําลังเรื่องราวเกิด เรื่องพวกนี้กเ็ ขาไปสุมแหละ เขาไปเผาเพิ่มเติมเขาไปอีกๆ
แทนที่จะชวยกันแกไขดัดแปลง สมวาเราเปนผูรับผิดชอบชาติบานเมือง กลับเปนผูที่เขาไป
เที่ยวย่ํา คอยหาชองหาทางที่จะย่ํา ตีเขาไปทําลายเขาไปนั่นแหละเวลานี้ พวกนี้แหละ ในวง
รัฐบาลเราที่วาฝายคานฝายแคนนี่แหละมันอยูดวยกัน
มันตั้งหนาตั้งตาจะชวยชาติ
บานเมืองอะไร เรื่องราวเกิดขึ้นในเมืองไทยมันเหยียบเมืองไทยลงไปอีก อยางนั้นแหละ
พวกนี้ มันนาดูเมื่อไร ดูแลวเราสลดสังเวชนะ เพราะเราไมไดดูแบบที่โลกทั้งหลายดูกนั เอา
ธรรมมาดู ผิดถูกประการใดจะพูดออกมาตามเหตุตามผลเมื่อถึงกาลเวลาที่จะพูดแลว
พวกนี้แหละ พวกทําลายอยูเวลานี้จะเปนพวกไหน ตั้งหนาตั้งตาเปนฝายนั้นฝายนี้
ฝายคานฝายแคนฝายอะไรอยูในนั้นหมดนั่นแหละ พวกฝายเปนฟนเปนไฟอยูในนี้นะ ตั้ง
โกๆ ตั้งฝายคานฝายแคน มีตั้งแตเรื่องฟนเรื่องไฟเผาชาติบานเมืองจากฝายนี้แหละ พูดให
มันชัดเจนอยางนี้ ออกมาแงไหนมุมใดคําใดไมเห็นเปนสิริมงคลแกชาติเลย สมวาเรานี้สะ
แตกเงินประชาชนทั้งประเทศ มันไมไดสนใจนะ กินลงไปแลวก็เปนยักษเปนผีทําลายชาติ
บานเมืองของตัวเองนั่นแหละ จะเปนใครที่ไหน ดูเอา ถาวาหลวงตาบัวพูดผิด เอาคอหลวง
ตาบัวไปตัดเลย ไมไดเสียดายยิ่งกวาธรรมของพระพุทธเจาแหละ
อันนี้ก็เหมือนกัน ที่เขามานี้ เขามาอยูใตถุนศาลานี้นะ ฝายคานฝายแคนฝายสะ
แตกมันอยูในนี้นะ เขามาอยูในศาลานี่ นี่ก็พวกฝายคานตั้งโกๆ นะฝายคาน ตั้งหนาตั้งตา
มาเปนหนาบุญหนากุศล ความจริงมันฝายสะแตก(แดก)เขาใจหรือ ฟงใหดีนะ มันไมได
เปนฝายอะไร ฝายสะแตกทั้งนั้น โห มันนาทุเรศนะ โลกยิ่งหนาขึ้นทุกวัน เมืองไทยเรานี่
แหละกัดกันยิ่งกวาหมา แลวประชาชนเปนผูใหกินขาวกินน้ํา ขาราชการทุกคนๆ เอาไปจาก
ตับปอดประชาชน ภาษีอากรทุกสิ่งทุกอยางเสีย สวยเขาไปๆ ก็ไปสะแตกแลวไปกัดกัน
เหมือนหมา คนหนึ่งตั้งหนาตั้งตาทําธุระหนาที่การงานเพื่อชาติบานเมือง คนหนึ่งคอยแต
จะตามจุดตามเผา ทางชาติก็เปนอีกแบบหนึ่ง ทางศาสนาก็เปนอีกแบบหนึ่ง อยางที่เห็นนี่
แหละ พวกนี้พวกหมากัดกัน มันไมใชมนุษยเสียแลวแหละ มันเลวขนาดนั้นนะเดี๋ยวนี้ เอา
ละใหพร
หลังจังหัน
นี่ดูซิเขาดูหลวงตาบัว นั่งลงแลวคุกเขาขึ้นดู พวกอยุธยาเขามาตั้งสี่สิบหาสิบเปน
อยางนอย เขาบอกวาเขาเห็นในทีวีแลวอยากมาดูตัวจริง มาดูเหมือนสองคันรถ จากนั้นเรา
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ก็ถามเปนยังไงในทีวีกับตัวจริงตางกันอยางไรบาง เขาวาตัวจริงเงียบๆ สงบเรียบรอย แลว
ในทีวีละ โอย ขึงขังตึงตัง คือทางนี้ยังไมไดขนึ้ เวที นักมวยที่นั่งอยูธรรมดาก็เหมือนคน
ธรรมดาใชไหมละ พอขึน้ เวทีแลวคนธรรมดามันก็เปนนักมวยขึ้นมา เวลาเขาถามเรา เรายัง
ไมไดขึ้นเวที ถามเขาเขาก็วาเรียบรอย สงบเงียบ แลวอยูในทีวีละ โอย คึกคักตึงตังตืน่ เตน
เขาวางั้น พอออกจากนั้นก็เริ่มเรื่อยๆ มีโตตอบปญหามีอะไร จากนั้นก็เอาเรื่อยๆ
หลังจากนั้นแลวที่นั่งอยูคุกเขาขึ้นก็มี จากคุกเขาก็ยืนขึ้น ตกลงเลยยืนขึ้นหมด
อยากเห็นทุกคนๆ นี่เวลาขึ้นเวที พอจบลงแลวเราก็ถาม เปนยังไงดูตัวจริงกับดูในทีวี โหย
ตัวจริงเผ็ดรอนมาก ในทีวีสูไมได วาอีกละ ก็อันนี้มันของจริงใชไหมละ นี่พวกอยุธยา
ที่กลาวทั้งนี้ไมใชเรื่องอะไรนะ ในหัวใจจริงๆ เปนธรรมลวนๆ แตกิริยานี้เปน
เครื่องมือเครื่องใชของธรรม แลวแตจะแสดงอากัปกิริยาหนักเบามากนอยที่พลังของธรรม
บงบอกออกมา เขาใจไหมละ คือดันออกมาขนาดไหนๆ แตเปนธรรมลวนๆ จะเผ็ดจะรอน
ขนาดไหนจะไมมีภัยเลย มีแตธรรมลวนๆ แสดงออกๆ กิริยานี้จึงแปลกๆ ตางๆ กัน คนที่
จะมาดูตั้งแตกิริยาเฉยๆ มันก็ไมเขาใจละ ใหนักปฏิบัติดูกัน รูกัน ตางคนตางรู นักปฏิบัติ
นักรูธรรมเห็นธรรม คลังของธรรมภายในใจแสดงออกตามความเปนจริงของธรรม ตางคน
ตางรูดวยกันแลวจะเขาใจกันไดทันทีๆ ทุกกระเบียดเลย ถาหากภายนอกมาดูนี้มันดูยาก
และดูไมออก เขาก็ตอ งดูเปนแบบโลก เพราะเขาเปนโลกทั้งนั้น ใครมาๆ ตา หู จมูก ลิ้น
กาย จิต เปนโลกทั้งนั้น เวลามาดูมาสัมผัสสัมพันธเทากับเปนโลกทั้งนั้นไปเลย มันไมเปน
ธรรม นี่ละตางกันอยางนี้
เราพูดจริงๆ ก็เราบอกแลวเราจวนจะตายแลว วางี้เลย เปดใหพี่นองทัง้ หลายทราบ
เสียวาธรรมพระพุทธเจาเปนยังไง เพราะยังไมเคยมีใครมาแสดงอยางนี้ ก็รูสึกในเมืองไทย
จะมีแตหลวงตาบัวองคเดียวนี้แสดง และแสดงไดเปนความจริงลวนๆ เสียดวย ไมไดเปน
ของปลอมนะ แสดงออกมาอยางนีม้ ันมีเทานี้ โลกทั้งหลายเปนยังไงมาดู มันก็แปลกหู
แปลกตาละซิ มันดูไมออก มันจะเผ็ดรอนขนาดไหนก็ตามกิริยาทาทาง เปนพลังของ
ธรรมทั้งหมดเลย จึงไมมีพิษมีภัย เปนไปตามความจริงๆ
ดังที่เราพูดตะกี้นี้
เราไมไดพดู เพือ่ กอกรรมกอเวร
เราพูดตามเหตุตามผล
หลักธรรมในความรับผิดชอบของชาติไทยดวยกัน เชน ฝายรัฐบาล ฝายคาน ที่เรามาพูดตะ
กี้นี้ เราฟงทุกแงทุกมุม เราฟงเปนธรรม ฝายไหนเปนฝายสงเสริม ฝายไหนเปนฝายทําลาย
ฟงอยูต ลอดเวลา เพราะฉะนั้นถึงเวลาพูดเราจึงพูด ที่วาฝายคานมันไมใชฝายคาน มันฝาย
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แคน ฝายทําลาย วางั้นเลย คนหนึ่งทําแทบเปนแทบตาย พยุงขึ้นเต็มที่ คนหนึ่งคอยเที่ยว
ตําหนิติเตียนแลวคอยถีบคอยยัน คอยทุบคอยตีไปอยางนั้น
ฟงมาตลอดนะ หูมีมาตั้งแตวันเกิดฟงมาตลอด เมื่อไมถึงกาลที่จะพูดก็ไมพดู
เหมือนไมมี ฟงไปอยางนั้น เมื่อถึงกาลพูดก็ตองพูดออกมาตามหลักความจริง ไมไดเปน
ของปลอม มันเปนอยางนั้นจริงๆ ฟงโดยอรรถโดยธรรม เราไมฟงเอียงนูนเอียงนี้ เราไมมี
แขนซายแขนขวามีเทากัน รักสงวนเทากัน เสมอกันหมด ในคนๆ หนึ่งเขาใจไหมละ จะไป
รักแขนนั้น ไปชังแขนนี้ไมไดนะ แขนซายแขนขวา สุดทายอวัยวะเปนของเรา เรา
รับผิดชอบดวยกันหมด
นี้เปนของธรรม ธรรมรับผิดชอบ ธรรมพินิจพิจารณา ผิดถูกชั่วดีคัดเลือกออกมา
แสดงออกมาตามความผิดถูกชั่วดีทั้งนั้น ไมไดมวี าจะตําหนิใครใหเปนโทษเปนกรรม ไมมี
ในธรรมทั้งหลาย ตําหนิก็ตําหนิเพื่อใหรูสึกตัว แลวแกไขดัดแปลงใหดีขนึ้ ๆ อยางที่เราวา
ฝายคานนี่ เราฟงมาตลอด ฝายคานมันไมใชฝายคาน มันฝายตานทาน ฝายทําลาย ฝาย
แคน วางั้นเลย ฟงออกมาแลว ตําหนิตรงไหนควรจะแนะนํา ควรจะทําอยางนั้นๆ ไปเพื่อ
ทางนี้ไดยึด นี่ตําหนิตรงไหนตีลงไปเลย อยางนั้นตําหนิเพื่อเหยียบย่ําทําลาย นี่ไมใชฝาย
คานมันเปนฝายแคน ฝายทําลาย เราก็บอกละซิ
ถาหากวาเปนฝายคาน คานเพื่ออะไร ก็ตั้งมาเพือ่ เปนธรรม ฝายคานก็เพื่อทางนูน
ผิดพลาดไปยังไงทางนี้คา นไป แลวก็แนะนําความถูกตองใหถูกตองไปเลย ใหทางนูนไดยึด
ไดเกาะกันไป สมกับวาตางคนตางรักษาชาติดวยกันอยางนั้นถึงถูก อันนี้มันไมไดเปนอยาง
นั้นฟงแลว เอะอะเขามามีแตคาน มีแตแคน มีแตทําลายเขามาเรื่อยๆ คนหนึ่งทําแทบเปน
แทบตาย คนหนึ่งคอยตีคอยทําลายเกิดประโยชนอะไร เงินเดือนเอามาจากประชาชนเขา
ทั้งประเทศ ตับปอดของเขาพวกนี้เอาไปกินกันหมดนั่นแหละ ไปกินแผอาํ นาจบาตรหลวง
ปาๆ เถื่อนๆ เหยียบบานเหยียบเมืองอยู ผูท ี่พยุงก็พยุงแทบเปนแทบตาย ผูที่คอยเหยียบ
ก็ตะเกียกตะกายเหยียบอยูอยางนั้นตลอดเวลา ก็ตอ งพูดละซิเมื่อมีอยางนี้ จะใหพูดวายังไง
เมืองไทยเราควรที่จะปรับปรุงความเขาอกเขาใจตอกัน ไมวาฝายไหน ฝายคาน
ก็เปนเรื่องของชาติ ฝายรัฐบาลก็เปนเรื่องที่จะพยุงชาติดวยกัน เมื่อเปนเชนนั้นตางคนตาง
ตําหนิกันตรงไหน ชี้แจงทางที่ถกู ตองใหมันถึงถูก นี้ตําหนิแลวเหยียบลงๆ ไมเห็นเปนคติ
เครื่องเตือนใจอะไรเลย เพราะฉะนั้นจึงพูดวาฝายคาน ฝายแคน ฝายทําลาย ถาหากวา
เปนฝายคานเพื่อดิบเพื่อดี เพื่อพยุงซึ่งกันและกัน ใหดําเนินไปในทํานองคลองธรรม
ดวยกัน เพื่อชาติของเราแลว ตําหนิตรงไหนตองบอกทางถูกให ตรงนั้นไมดีควรจะเปน
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อยางนั้นๆ ถาดีจริงๆ แลวก็ตองทําอยางนั้น นี้มันไมเปน ตําหนิตรงไหนแลวเอาออกมาที
หลังนี่ก็ซ้ําเขาเทานั้นเอง ไมไดมีที่จะเสริมนะ ฟงมาตลอด นี่เสียงธรรมเปนอยางนั้น
ไปที่ไหนมีแตเรื่องอยางนั้นนะ เมืองไทยเราจะสงบรมเย็นไดยังไง ฟงซิ อยางที่ทาง
ภาคใตเวลานี้ก็กําลัง แลวก็เอาเรื่องที่คนตายนั่นละ คนตายมาจากไหน คนตายนี่มาจาก
พวกผิด เขาไปยุงเหยิงวุนวายกับชาติบานเมืองเขา มีกี่คนกอม็อบกออะไรขึ้นไปยุงเหยิง
วุนวาย ทีนี้เขาเปนผูรับผิดชอบในชาติบานเมืองก็ตอ งปฏิบตั ิตามหนาที่ แลวความเปน
ความตายมันก็จําเปน ตั้งแตเราไปทํางานยังตากแดดตากฝนจะวาไง อันนี้เมื่อไปทํางานมัน
ก็ตองมีการกระทบกระเทือนกันบางเปนธรรมดา เพื่อรักษาสวนใหญคือชาติของเราใหแนน
หนามั่นคง
แลวพวกผิดทั้งหลายนั้นกลายเปนพวกถูกทัง้ หมด ทีนี้พวกถูกที่รักษาชาติบานเมือง
เพื่อความแนนหนามั่นคงกลายเปนความผิดไปหมด ฟงซิเวลานี้ เมืองไทยเรากําลังถูก
เหยียบย่ําทําลาย เฉพาะอยางยิ่งนายกรัฐมนตรีเรานี้กําลังหนักมากทีเดียว ดวยการอุมชาติ
บานเมืองของคนทั้งชาตินี่ละ กําลังถูกเหยียบย่ําทําลายทุกแบบทุกฉบับ พวกที่ผิดทัง้ หลาย
กลายเปนพวกถูกไปหมดเวลานี้ พวกที่ถกู ที่จะรักษาชาติบานเมือง ใหแนนหนามั่นคงตอไป
กลายเปนความผิดไปหมด ถูกตําหนิติเตียน แลวโฆษณาออกนอกบานนอกเมืองนอกโลก
สงสาร ใหบานเมืองหรือโลกนอกเขามาตําหนิติเตียนเมืองไทย มารุมตีเมืองไทย ไปอยาง
นั้นนะเวลานี้
แทนที่จะพยุงกันไมพยุงนะ คนผิดกลับเปนคนถูกไปหมด คนถูกกลายเปนคน
ผิดไปหมดเวลานี้ ทางฝายรัฐบาลเปนฝายผิดไปหมดนะ ฝายขางมหาโจรที่จะมา
ทําลายรัฐบาลซึ่งเปนหัวใจของชาติเปนฝายถูกไปหมดแลวเวลานี้ เปนอยางนั้นนะ นี้เรา
พูดตรงๆ มันผิดเขาถึงทํา แตกอนเขาไมทํา ไมมาทําอยางนั้น เขารักษาชาติบานเมืองอยู
ตลอด เจาหนาที่ทุกแผนกๆ เขาจัดไวเรียบรอย ถาเปนความสงบเขาก็ไมมาทําอะไร เมื่อ
ลุกลามเขามาเขาก็ทํา
อยางฆากันกอนหนามานี้สักกี่รอยศพ นั่นก็มาบุกเขา จะมาทําลายเมืองไทย เขาก็
บุกเอาละซิ แลวใครผิดพิจารณาซิ อันนี้ก็บุกเขามาแบบนี้มันก็ใชแบบนี้ มันจะผิดไปที่ไหน
เขารักษาชาติของเขา ถาไมรักษามันจมไปนานแลวนะเมืองไทยเรานี้ ก็มีผูรักษานั่นเอง
ผูรักษากลายเปนคนชั่ว ผูมาทําลายกลายเปนคนดี มันก็แหลกเทานั้นซิเมืองไทยเรา
ใหฟงเอานะ นี่เสียงธรรมเราพูดอยางนี้เอง เราไมไดออกขางนูนขางนี้ คอขาดขาดไปเลย
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เราไมเคยสนใจกับคอยิ่งกวาธรรมที่เปนประโยชนสําหรับโลกทั่วๆ ไป นี่เรียกวาภาษาธรรม
พูดอยางตรงไปตรงมา
คนเราถาฟงเหตุฟงผลกันบางก็นาจะดิบดีขึ้นไปโดยลําดับ อันนี้ไมฟงเหตุฟงผล
มีแตจะเอาใหไดอยางใจตัวเองๆ แลวอาหารการกินทุกสิ่งทุกอยาง ลมหายใจออกมาจาก
ชาวบานชาวเมือง ภาษีอากรแงตางๆ ออกมาจากตับจากปอดประชาชนทั้งนั้น ใหพวกนี้
เปนผูกินผูกลืน แลวแผลงอํานาจปาๆ เถื่อนๆ ออกมาทําลายชาติของตัวเอง มันดูไมไดนะ
เวลานี้ มันนาจะตางคนตางคิดตางอาน ผิดถูกชัว่ ดี เมืองไทยก็เปนอวัยวะเดียวกันควรจะ
ปรับปรุงได แขนไหนไมดีใหพยายามบํารุงรักษา อยาไปตัดมัน นอกจากเปนเนื้อราย ถา
เปนเนื้อรายก็ตองตัดออก รักสงวนขนาดไหนถาเอาไวจะทําสวนใหญใหเสีย ก็ตองตัดออก
ดวยความจําเปน มีเหตุผลอยางนั้น ถาไมควรตัด ควรจะรักษาขนาดไหนเขาก็ตองรักษา
อันนี้ชาติไทยของเรามันเปนอยางนั้น
อยางประเภทที่วาเนื้อรายที่เขากําลังเขามาทําลายชาติไทยของเรานี้ ชาติไทยตองตัด
ออกๆ ไมตัดออกไมไดเมืองไทยจม เขาตัดเนื้อรายออกเขาไมไดทําลาย เขาตัดเนื้อราย
ออก อันนี้เปนเนื้อรายตอชาติ ตอศาสนา ตอพระมหากษัตริยนูน เปนเนื้อรายนอยๆ
เมื่อไร เนื้อรายตอคนทั้งชาติ ตอศาสนา ตอพระมหากษัตริย เพราะฉะนั้นผูรักษาชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย จําเปนจะตองรักษา วิธีไหนไหนที่จะเปนไปเพื่อความ
ปลอดภัยของสวนใหญก็ตองรักษา อันไหนที่ควรตัด ควรผลักควรดันออกยังไงก็ตองทํา
ไป นี่เปนหนาที่ของผูรักษาชาติบานเมืองเขาทํากันอยางนั้น ทีนี้คนชั่วทั้งหลาย มหาโจร
ทั้งหลายจะมากลายเปนใหญเปนโต เปนคนดิบคนดี เปนเจาอํานาจบาตรหลวง มาเหยียบ
เจาของสมบัติคือคนไทยทั้งชาติมันไมถูก ไมถกู ก็ตองบอกไมถูก เอาละจบแคนี้เสียกอน
(คณะชาวสิงคโปรมาทําบุญ) ดูเอานะ มาวัดนี้ก็ไดเทศนใหฟงทุกแบบทุกฉบับแลว
วันนี้ ใหไดไปฟงกัน นี่ละเสียงธรรมเปนอยางนี้ เสียงธรรมจะไมมีนั้นมีนี้ ไมมีลูบหนาปะ
จมูก จะเดินตรงแนวไปเลย เพราะธรรมเหนือทุกอยางแลว นี่เราเอาธรรมมาพูด วันนี้ก็เอา
แคนี้ละหรือมีอะไรอีก (ไมมีครับ)
เมื่อวานนี้ก็ไป โอย ไกลนะ นี่ละความสงสาร โรงพยาบาลนี้อยูภักดีชุมพล เลย
จังหวัดชัยภูมิไปอีกตัง้ ๘๐ กิโล ไปถึงจังหวัดชัยภูมิก็ ๒๓๘ หรืออะไร จากนี้ไปถึงชัยภูมิดู
เหมือน ๒๓๘ จากนั้นไปอีกเลยไปอีกดูเหมือน ๘๑ กิโล นี่ละดนดั้นเขาไปในปาในเขา
ภักดีชุมพลกับเทพสถิตสองโรงเขามานี้เราใหเปนพิเศษ กับโคราช อุตรดิตถ อุบล ๓
จังหวัดนี้เราใหพิเศษ ไมวาโรงพยาบาลใดมาเราใหเปนพิเศษ พิเศษก็คอื ใหเสมอกันหมด
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ในความพิเศษ ถาธรรมดาก็ใหเสมอทั้งหมดในธรรมดา เมื่อวานนี้ไปถึงนูนกําลังจะบายโมง
ออกจากนี้ ๙ โมง ๑๕ นาที ไปถึงนูน ดูวากําลังจะบายโมง ไกลขนาดนั้นละ ไมหยุดที่ไหน
ไปแวะที่เขาสวนกวางเอาไกเอาอะไรๆ ไป
รถเราก็แข็งแรงดวย แตรถมันเต็ม เราไปไหนไมวางแหละเรื่องรถนี่ แนนทีเดียว
ขนใสเรื่อยๆ นี้ก็คืออํานาจแหงความเมตตา อะไรก็มีแตอยากไดๆ อยากไดไปทานไมใช
อะไรนะ เมื่อวานนี้ก็แนนเลยจะเอาอะไรก็ไมได มองเห็นของเขาขายตามฟากทางทีส่ มควร
จะเอาไปไดก็เอาไปไมได พอไปถึงนูนมอบใหแลว ปจจัยก็ให ๑๕,๐๐๐ เปนเงินสด ไปโรง
ไหนก็ไดใหๆ เพราะสงสารมาก แตกอนทางโรงพยาบาลเรานี้สั่งมาวาจะใหเงินเขาเทานั้นๆ
ทีนี้เขาก็ไปสั่งพวกหยูกพวกยาเขามา จํานวนเงินเปนลานๆ เสร็จแลวไมมีเงินใหเขา ที่ไป
ติดคุกอยูเดี๋ยวนี้ไอตัวเขมือบเกงๆ ตัวมันติดคุก เอาเสียโรงพยาบาลแหลกไปหมดเลย
บอกมาแลวมันเอาเขาพุงมันหมดไมไดเอาออกไปโรงพยาบาล
ครั้นบอกมาแลวเขาก็สั่งซื้อพวกหยูกพวกยา พวกโรงพยาบาลเขาสั่งซื้อ แลวทาง
โนนบอกวาไมมีเงินมาให ขาดสะบั้นไปเลย เราตามชวยนี้แหมไมใชนอยๆ เปนลานๆ เรา
ชวยตามโรงพยาบาลตางๆ นอยเมื่อไร นี่เปดออกเสียวันนี้เรื่องยาอันนี้เอง คนหนึ่งกิน
แลวพวกนี้ก็เดือดรอนละซิ ไปซื้อยาตามที่ทางโนนเขาสั่งมาวาจะใหเงินเทานั้น ทางนี้ก็ไป
ซื้อยามา ครั้นซื้อมาแลวเงินไมไดเลย พวกนี้ก็ติดหนี้ เราก็สงสาร ทางโรงพยาบาลติดหนี้
เขาจะทํายังไง เราก็ตองไปตามเสาะ โรงพยาบาลไหนติดเทาไรๆ จายใหเปนลานๆ เรื่อยไป
โอย เปนหลายลานนะไมใชธรรมดา นี่ละวัดปาบานตาดทําอยางนี้ ทานทั้งหลายฟงเอา เรา
ชวยอยางนี้ ชวยทุกแบบทุกฉบับ ไมมีอยางนั้นใหเราก็ใหอยางนี้ ไปโรงไหนเราก็ใหโรงละ
หมื่นหรือหมื่นกวา แลวแตมันจําเปนที่จะปุบปบยังไง แบบปุบปบเราก็ชวย ธรรมดาเปน
อยางนั้น
เมื่อวานนี้ทั้งวัน มาถึงนี่เกือบหาโมง รถวิ่งเร็ว ๓ ชั่วโมงกับ ๒๓ นาที รถวิ่งไมหยุด
เลยนะ รถเราดีดวย แนนหนามั่นคงดวย เร็วดวย ถึง ๓ ชั่วโมง ๒๓ นาที ไกลขนาดนั้นละ
มันเลยโคราชไป ถาไปทางโคราชก็เลยโคราชไปขนาดสูงเนิน ไกลขนาดนั้น แลวเราไปยัง
กลับดวยนะ สองโรงนี่หนักมากเราไดไปบอย แลวเมื่อวาน บานเขวา เขาก็มารับรถยนต
จากเรา เราสั่งรถยนตมาใหคันหนึ่งเขาก็มารับ เราไปทางมันผานไปนั้น บานเขวา แลว
หนองบัวระเหว แลวก็เขาภักดีชุมพล แตเขามาที่นี่เราไมบอกนะ เราจะไปไหนเราไมบอก
เฉย ทางนี้ก็จัดใหเขา เอารถใหเขาแลวก็เอาของใสรถเต็ม แลวก็เติมน้ํามันให

๘
ไมวาโรงพยาบาลไหนมา เติมน้ํามันใหทุกคันรถทุกโรงเลยๆ เดือนหนึ่งหมด ๕
แสนกวาเฉพาะน้ํามัน ฟงซิเราทําอยางนั้นกับโลก เราทําแบบแบมือไมเคยมีกํา แบดวย
ความเมตตาสงสาร ไปไหนไปดวยความสงสารทั้งนั้น ยากลําบากขนาดไหนเราก็บึกบึน
ไปๆ อยางนัน้ ยิ่งแกเทาไรยิ่งลําบากเทาไร เรื่องความยุงนี้ยิ่งหนักเขาๆ เมื่อวานนี้ออกจาก
นี้ไปกุฏิ ตามไปสองสามพวก พอตามขึ้นไปก็ไลลงเดี๋ยวนั้นเลย ทั้งหมอทั้งยาจะเอาไป
รักษาเรา ไลนี้ลง นั้นขึ้นมาอีก ไลลงอีก แลวขึ้นมาอีก ไลลงอีก เราก็เดินลงเรื่อยไลลงเรื่อย
มีหาพวกสิบพวกไลลงหมด เปนเวลาที่จะไลเพราะเราจะขึ้นรถไปแลว ทางที่จะไปไกลขนาด
ไหนเราคํานวณเรียบรอยแลว ก็คิดดูซิบายโมงไปถึงนั้น
เมื่อวานนี้เปนวันไล จากนี้นึกวาจะแลวไมแลวนะ มันตามไปอีกไปนูน ไลทางนูนอีก
กลับมานี่มันไปตกทะเลไหนไมรูแหละ สามสี่พวกที่ถกู ไลเมื่อวานนี้ เปนอยางนั้นนะ ไมมี
เวลาวางนะเรา โถ หนักมาก
(ถวายทอง ๒ บาทคะ) เออ พอใจๆ ทองกําลังไหลซึมเขามา ขอใหพี่นองทั้งหลาย
ทราบทั่วกันทองในคลังหลวงเรายังบกพรองอยูม าก ที่เราไดเปนกอบเปนกําก็เปนที่พอใจ
แลว ไดทุกสัดทุกสวนไมบกพรอง แตเวลาเราไปมอบเขาแลวในคลังหลวงอันเปนคลังใหญ
นั้นรูสึกวาบกพรองอยูมาก จึงขอใหพี่นองทัง้ หลายพยายามหากันมาอยางนี้แหละ คอยไหล
ซึมเขามาๆ เราจะรวมทองเหลานี้เขาสูคลังหลวงอีก เพื่อใหเพิ่มเติมเขาไปๆ ถาขาดก็ขาด
ไปเลยอยางนี้ไมดีเลย จะบกพรองตลอดไป ควรจะไดเวลานี้ละ เวลานี้เรากําลังชวยชาติก็
ควรจะใหได พี่นองทัง้ หลายจําเอานะ เอาละใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

