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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

เราไมไดติดใจกับนายกฯ 
กอนจังหัน 

พวกที่มาอยูในวัดมักจะเปนนักปราชญนักเปรตนะ นักปราชญกับนักเปรตมัน
ตางกัน นักปราชญมีนอยมาก นักเปรตนี้มีเยอะอยูขางใน เดี๋ยวมีเร่ืองนั้นออกมา เดี๋ยว
มีเร่ืองนี้ออกมา ดีไมดมีากระทบกระเทือนกับพระ หาเร่ืองวาพระเปนอยางน้ันอยางนี้ 
มันเกงพวกนักเปรตนี่นะ เดี๋ยวจะถูกไลหนีหมดนะ เราปกครองพระเณรเรามานานสัก
เทาไรไมเคยมีเร่ืองมีราว ไอพวกนกัเปรตเขามานี่มีนะ เดี๋ยวสอดเดี๋ยวแทรกเปนจอม
ปราชญทั้งๆ ที่มันเปนจอมเปรตอยูในนั้น ตําหนิคนนั้น ตําหนิคนนี้ สุดทายเขามา
ตําหนิพระในวัดเราที่เราปกครองมาสักกี่ป ๕๐ ปแลววัดนี้ นี่มันพึ่งเกิดมากี่ปมายกตัว
เปนนักปราชญ ความจริงมันเปนนักเปรต มันกําลังจะมีเร่ืองนะ 

พวกนี้เร็วนะ เร่ืองราวอะไรนี้เร็วมาก เขามาในวัดนี้ก็จะมาเปนนักปราชญละซิ 
มันเปนนักเปรตรูไหมละ มันยุทางนั้นแหยเขามาทางนี้ อวดรูอวดฉลาดเขามา ตําหนิติ
เตียนพระเขามา พระเหลานี้เราดูอยูตลอดเวลา ไมจําเปนจะตองใหใครเขามาชวยเรา
แหละ เราดูตลอดเวลา มันมีแลวเดี๋ยวนี้แทรกเขามา แตเราแบบหูหนวกตาบอด จับ
แลวฟงแลว อานดูแลวๆ เราเก็บ เพราะเราเปนผูปกครองเอง พวกนี้ไมใชผูปกครอง 
หาแตเร่ืองแตราวใสพระ มีนะอยูขางใน เราดูเร่ืองราวที่ฟองรองกไ็มเห็นมีอะไร มนั
เปนนิสัยสันดานของมันเอง ไมไดพดูปากเปราะปากบอนยุแหยอยูไมไดพวกน้ีนะ ระวัง
ใหดีนะ 

มันเปนยังไงพวกนี้นะ พระทานปกครองกันมาสักเทาไรๆ ทานตั้งหนาตั้งตา
ประพฤตปิฏบิัติ ทําไมมนัเกงกวาพระเอานักหนา ไปสอดไปแทรกเรื่องนั้นเรื่องนี้ ดูแลว
มันสลดสังเวชนะเรา แทนที่จะยกใหเปนผูดีมันกลับเปนเปรตตอหนาพระ โอย เราดู
จริงๆ ดูคนเราไมธรรมดานะ ดูภายในจิตใจ ไมไดปากเปราะออกมาทีเดยีว ใหพร 

หลังจังหัน 

ผูกํากับ จากหนังสือพิมพ พิมพไทยรายวัน ประจําวันจันทรครับ หัวขอเร่ือง 

ไมเห็นธรรมของครูบาอาจารย 
เร่ืองของกรรมพระสัมมาสัมพุทธเจาทานไดจําแนกไวอยางลึกซึ้ง และแบงเปน

หลายประเภทดวยกัน คือ กรรม 2 ไดแก 1.กรรมชั่ว หรือกรรมที่เปนอกุศล 
(อกุศลกรรม) 2. กรรมดีหรือกรรมที่เปนกุศล (กุศลกรรม) กรรม 3 ไดแก 1.การ
กระทําทางกาย (กายกรรม)  2. การกระทําทางวาจา (วจีกรรม) 3. การกระทําทางใจ 
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(มโนกรรม) กรรม 12 ไดแก อนันตริยกรรม 5 คือกรรมหนัก 5 ประการซึ่งถือวาบาป
ที่สุด ซึ่งใหผลทันทีไดแก  1. ฆามารดา (มาตุฆาต)  2. ฆาบิดา (ปตุฆาต)  3. ฆาพระ
อรหันต (อรหันตฆาต)  4. ทํารายพระพุทธเจาจนหอพระโลหิต (โลหิตุปบาท)  5. ทําให
สงฆแตกกัน (สังฆเภท) 

เมื่อครั้งที่นายกรัฐมนตรี “พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร” เดินทางไปประชมุครม.
สัญจรที่จังหวัดอุดรธาน ี ในตอนค่ํากอนวันประชุมไดเขาพักคางคืนที่วัดปาบานตาด 
พรอมกับถอืโอกาสเขากราบสนทนาธรรมกับหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน ผูเปน
ครูอาจารย โดยตั้งขอปุจฉาขึ้นวา “หลวงตาครับ อนันตริยกรรม คืออะไร และผูที่กอ
กรรมจนทําใหเกิดอนันตริยกรรมจะไดรับผลอยางไรบางครับ” คําถามของศิษยรักคน
โตนี้ ไดทราบมาวาหลวงตาทานไดมีเมตตาธรรมสั่งสอนผูศิษยจนกระจางแจงแลว
ทั้งหมด 

กรณีที่เกิดมกีารแตงตั้งสมเด็จพระพฒุาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ) ใหเปนผูปฏิบัติ
หนาที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเปนที่ทราบกันดีโดยทั่วไปวาเปนการแตงตั้งที่ผิดทั้ง
กฎหมาย ผิดพระธรรมวินัย และผิดตอจารีตประเพณี ทางหลวงตามหาบัวทานไดออก
แสดงพระธรรมเทศนาสั่งสอนใหผูเกี่ยวของกับการกระทํานั้น ไดละเวนการกระทํานั้น
เสียโดยพลัน เพราะจะทําใหเกิดสังฆราชีขึ้นในหมูสงฆและอาจลุกลามไปถึงขั้นทําให
สงฆแตกหรือเกิดสังฆเภทตามมาได 

แตก็ไมมีผูทีเ่กี่ยวของคนใดสนใจที่จะปฏิบัติตาม ขอรองดีๆ กแ็ลว ดุดาวากลาว
ดวยถอยคํารุนแรงก็แลว ซึ่งหลวงตาทานถือวา ทานสอนดวยธรรมของพระพุทธเจา 
สอนดวยเมตตาธรรมลวนๆ และสอนกันตรงๆ โดยไมตองออมคอม แตศิษยผูที่มี
หนาที่รับผิดชอบตอเร่ืองน้ีโดยตรง ก็ไมเคยสนใจในคํารองขอของหลวงตาผูเปนครูบา
อาจารย 

ทานผูชมทั้งหลายคงจํากันไดวา เหลาศิษยานุศิษยของหลวงตาจํานวนมากเคย
เดินขบวนนําหนังสือไปกราบเรียนนายกรัฐมนตรีถึงหนาทําเนียบรัฐบาล หลายครั้ง
หลายหน และในครั้งสุดทายถึงกับมกีารตั้งขบวนแหกันยาวเหยียด เดินแหกันไปตาม
ถนนราชดําเนิน จากทองสนามหลวงจนถึงหนาทําเนียบรัฐบาล โดยขนรายชื่อประชาชน
นับเปนลานๆ รายชื่อ ยื่นเสนอใหรัฐบาลถวายคืนพระราชอํานาจในการจะถวายการ
ปฏิบัติใดๆ ตอสมเดจ็พระสังฆราช ใหเปนพระราชอํานาจของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวเพียงพระองคเดียวดังเชนที่เคยปฏิบัติกันมาแตโบราณกาล 

ถึงขั้นนี้แลวลูกศิษยคนโตก็ยังไมใหความสนใจ 
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นอกจากคณะศิษยฝายฆราวาสจะออกมาเรียกรองตอทางรัฐบาลแลว ทางศิษย
ฝายพระสงฆเองก็เคยเขายื่นหนังสือถึงมหาเถรสมาคม เพื่อพิจารณาในเรื่องนี้หลาย
ครั้ง จนครั้งหลังสุดถึงกับมีการกอม็อบลอมกรอบพระลูกศษิยของหลวงตาใหติดอยูใน
ที่แคบๆ ภายในสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ แลวพากันกลุมรุมทาํรายจนไดรับ
บาดเจ็บ 

มหาเถรสมาคมจึงถกูคณะสงฆสายลูกศิษยของหลวงตามหาบัวมองไปวา ยอม
ตนใหฆราวาสเขาครอบงํา และใหความสําคัญตอกฎหมายเหนือกวาธรรมกวาพระวินัย
ของพระพุทธเจา จนถึงขั้นมีสังฆามตโิดยหมูสงฆ 9,000 รูปวา... 

ไมยอมรับมหาเถรสมาคมคณะนี้อีกตอไป 

เมื่อมาถึงขั้นนี้ก็เขาถึงขั้น “สงฆแตก” เขาขั้นกอ “อนันตริยกรรม” สําเร็จ เมื่อ
ใครเปนผูกอกรรมอันนี ้เขาคนนั้นก็ตองกมหนารับเอากรรมหนักที่สุดนี้ไป 

มหานรกทั้ง 8 ขุมมีอยูขมุหนึ่งซึ่งเปนขุมลึกที่สุดมชีือ่วา “มหาอเวจีนรก” บางทีก็
เรียกวา “อวีจินรก” อันเปนที่อยูของสัตวที่ตองถกูตรึงอยูดวยหลาวเหล็กอันรอนแดงทั้ง 

4 ดาน และตองถูกไฟนรกแผดเผาอยูตลอดเวลา ครั้นเมื่อสัตวนรกไดเสวยทุกขอยูใน
มหาอเวจีนรกตามควรแกกรรมนั้นแลว ก็ยังไมพนจากขุมนรกอยูดี ยงัตองมาเสวยทุกข
ใน “อุสสทะนรก” หรือจูฬนรก คือนรกขุมยอยๆ ตอไปอีกหลายขมุจนกวาจะหมด
กรรม 

     ณ. หนูแกว 

หลวงตา นี่เราก็เคยพูดไวแลว เราพูดเอง มหาเถรสมาคมทุกวันนี้คือมหาโจร 
เราบอก พระสงฆที่ทานทรงศีลทรงธรรมทานไมยอมรับมหาโจร วาเปนมหาเถรสมาคม
มันเปนมหาโจร โดยเอามหาโจรเขาไปอยูในนั้น พระดีก็เลยเลอะเทอะไปตามมหาเถร
สมาคม พระดีมีอยูในนัน้ แตอํานาจสูมหาโจรไมได เราพูดอยางน้ีละ เอาคนเลวๆ เขา
มา เอาคนทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยเขามาในนั้น ตามรูมาตลอด มันออกแง
ไหนมุมใด เราจึงพูดไดเต็มปากเลย อะไรเลวๆ เอาเขาไปตรงนั้น อะไรเลวๆ เขาไปตรง
นั้นใหผูดีทานยอมรับ ใครจะยอมรับไดละ จงึบอกวาพระสงฆผูทรงศลีทรงธรรมใน
ประเทศไทยไมยอมรับ บอกตรงๆ เลย จะรับไดยังไงรับมหาโจร พูดใหมันชัดเจนอยาง
นี้ละ 

ก็มีเราเทานั้นพูดใหประชาชนทั้งหลายตลอดพระเจาพระสงฆทราบ ทาน
เหลานั้นรูเหมือนกันแตทานไมกลาพูด ก็หลักเกณฑมีอยู หลักธรรมหลักวินัย ความ
ถูกตองดีงามที่เปนแบบเปนฉบับมีอยูแตมันไมยอมรับ มันปนเกลียวเหยียบหัว
พระพุทธเจาไปเลย ผูเปนลูกพระพุทธเจามันรักพอก็เอากันบางละ เขาใจไหม จึงบอก
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ไมยอมรับ วางั้นเลย อางขอไหนมาอางไมไดเพราะมันเปนความผิด อางมาก็เลวตลอด
เลย นี้เอาความถูกตอง เชน ธนบัตรปลอมเอามากองเทาภูเขาก็ตาม ธนบตัรจริงเพียง
ใบเดียวยอมรับกันทั่วประเทศ อันนั้นไมมีใครยอมรับ เหมือนเปนอยางน้ีเอง แตนี้มัน
จอมปลอมจะใหยอมรับยังไง ทานผูทรงศีลทรงธรรมทานทรงอยูนี่ ทานรักษากราบไหว
บูชาพระพุทธเจา ตามเสด็จพระพุทธเจาดวยการปฏิบัติธรรมและวินัยโดยถูกตอง นัน่
ทานรักษา แลวมาทําลายหาอะไร 

คัมภีรใบลานมีอยู แบบฉบับมีอยู ฝนทําไมถาไมใชหนาดานทําลาย เดี๋ยวนี้กําลัง
เปนสังฆราชี สังฆราชีคือความราวรานแหงสงฆ ยังไมถงึขั้นแตก ถาเปนสังฆเภทเรียกวา
แตกแลวนั่น สังฆราชีเปนการราวรานยังไมแตก นี่มันก็มีอยู ในหลักธรรมหลักวินัยก็มี
อยูอยางน้ัน นี้เอามาพูดเอามาจากหลักธรรมหลักวินัย สังฆเภท สังฆราชี ทานก็บอกไว
สองประเภท สังฆราชีกําลังทําความราวรานเวลานี้ จากน้ันก็แตกเปนสังฆเภท ถาปฏิบัติ
ตามหลักกฎหมายบานเมืองหรือตามหลักศีลธรรมจริงๆ แลวก็ไมมีอะไรจะมาพูดกัน 
อันนี้มันปนเกลียวทั้งนั้น กฎหมายมันก็พลิกเปนกฎหมอยไปจะวาไง เอากฎอํานาจ
บาตรหลวงมาใสเขาไป ผูมีศีลมีธรรมคนดีมีอยูมากในประเทศไทยฟงไดยังไง นั่น 

ที่ยุงกันอยูเวลานี้ก็คือพวกนี้ละเขาไปทําลายจะเปนใครไป อยางตั้งผูทําหนาที่
แทนสมเด็จพระสังฆราชมีที่ไหน พระพุทธเจาศาสดาองคเอก ใครมาปฏิบัติหนาที่แทน
พระพุทธเจา ก็มีแตพระสงฆโดยไมเสกสรรค เปนที่พระพุทธเจาประทานเอง มอบให
สงฆเปนใหญ นั่น สงฆไมใชสงฆแบบเทวทัต สงฆสังฆราชี สงฆสังฆเภทอยางน้ีนะ 
พระสงฆเปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ จริงๆ  มีแบบมีฉบับอยูอยางน้ีจะใหวาไง นี่พูดตาม
แบบตามฉบับนะ เหลานั้นมันจอมปลอมทัง้น้ัน เรียกวากาฝากมหาภัย มันเกาะศาสนา 
มันทําลายศาสนา ทําลายหัวใจคนทั้งประเทศเขตแดนบรรดาผูเปนชาวพุทธ ทําลายไป
หมดเลย เปนของดีแลวเหรอ ก็พูดเพียงเทานั้นแหละตอบเรื่องของหนังสือพิมพนี ้

ผูกํากับ ปญหาธรรมะจากเว็บไซตหลวงตาครับ 

หลวงตา เอาวามา เราอยากฟงอยูปญหาธรรมะ ไอปญหาขีห้มูขี้หมามันเหม็น
คลุง เราก็ไปขยี้ขยํากับเขาจนไดจะวาไง 

ผูกํากับ คนที่ ๑ กราบนมัสการพระอาจารยผูมีธรรมอันบริสุทธิ์  กระผมมี
ปญหาอยากใหทานพระอาจารยโปรดชี้แนะตามแตทานพระอาจารยจะเห็นควร 
 ในชวงที่ผมปฏิบัติธรรมอยางเครงครัด ตามศรัทธาที่มีในคําสอนของพระ
อาจารย  จิตของกระผมดําเนินมาถึงขั้นที่เมื่อนั่งภาวนาแลวเกิดทกุขเวทนาอยางมหันต  
แลวอาศัยการพิจารณาในความเปนไปในกายแลวเวทนาของตนเอง จนเห็นความ
เปนไปของมนัแลว จึงเห็นกายเปนกองหนึ่ง เวทนาเปนกองหนึ่ง และจิตเปนอีกกอง
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หนึ่ง เกิดเพยีงแตตัวรูวาทั้งหลายทั้งปวงนั้นไมใชของเรา ความเจ็บหรือไมเจ็บหรือเปน
กลางๆ ไมไดรูสึกแลว  แตมันไมมอีะไร  เพราะเห็นเวทนามันกองอยูตรงนั้น  กายมนั
กองอยูตรงนั้น จิตมันหมุนอยูตรงนี้ จากน้ันก็ละทิ้งการปฏิบัติไปเสียเฉยๆ 

หลวงตา ปฏิบัติอะไร 
ผูกํากับ เขาเลิกปฏิบัติครับ 
หลวงตา คําวาเลิกปฏิบัติคือวามันปลอยหมดแลว จิตมันลงแลวนั่น ถึงจะมี

อะไรๆ ก็เหมือนไมมี เขาใจ เราผานมาหมดเหลานี้นะ เอาวาไป 
ผูกํากับ จึงขอเรียนถามทานพระอาจารยวา มีอุบายใดที่จะกําจัดนิสัยจับจดไม

จริงจังนี้ใหพินาศไปได (จาก จักรพรรดิ ผลบุญ) 
หลวงตา ไหนกําจัดอะไรอีก 
ผูกํากับ กําจัดนิสัยจับจดไมจริงจัง คือตามทีก่ราบเรียนมา แลวเขาเลิกปฏิบัติ

ไปเสียเฉยๆ  
หลวงตา ถาอยางน้ันมันเปนบาละคนนี้ พูดทีแรกนาฟงนะ นาฟงยังไง พิจารณา

ทุกขเวทนานี้เวลา... เราพูดตรงๆ เรานั่งสมาธิภาวนาซัดกันนี้ ตัวเรานั่งน่ีเหมือนหัวตอ 
ไฟคือทุกขเวทนาเผาหัวตอ เปนอยางน้ันนะ เต็มเหนี่ยวเลย แตสติปญญามันไมถอย 
หนักเขาเทาไรสติปญญานี้หมุนติ้วๆ เพื่อหาทางออกและใหรูตามหลักความเปนจริง 
จากน้ันมันแยกออกเลย มันมีสองอยาง คือแยกออกแลวแนวอยูในจิต ทุกขเวทนาอยู
ขางนอกเขาไมถึงจิตเลย นี่อันหนึ่ง อันที่สอง ดับหมด พรึบหมดเลยโดยสิ้นเชิง เหลือ
สักแตวา คําวาสักแตวาคือธรรมชาติที่เลิศเลอ จะพูดอะไรอกีไมตรงกับธรรมชาตินั้น จึง
วาสักแตวา สักแตวาปรากฏเปนความอัศจรรยนั้นเอง มันหมด กายก็หมดเวลามัน
พิจารณารอบหมดแลว กายหมดแลวรูเทาทันกนั ใจเปนเกาะ เร่ืองทุกขเวทนาทั้งหลาย
อยูขางนอกไมเขาถึงเลย หนึ่ง อันที่สอง ดับไปหมด ภายนอกดับหมด มแีตธรรมชาติที่
อัศจรรย สักแตวา นี่เปนอยางน้ันปฏิบัติมา นี่หยุดเอาเฉยๆ มันเปนบาแลวนะ เราไม
เห็นดวย 

การพิจารณาก็นาฟงอยู แยกน้ันแยกนี้ แทนที่จะลงในจุดนี้ไมลง ทิ้งเอาเฉยๆ 
มันจะเปนบาเอานะ ทิ้งเอาเฉยๆ ก็คอืแกจะพดูตามภาษาของแก ความจริงมันไมทิง้เอา
เฉยๆ  แตแกไมทราบจะเอาคําไหนมาพูดเลยบอกวาทิ้งเอาเฉยๆ ใหคนทั้งหลายฟงมนั
งงไปหมดนะอันนี้ ความจริงไมไดเปนอยางน้ัน ถามันลงรอบหมดแลวมันจะปลอยของ
มัน และตวัเองก็ไมพิจารณาตลอดมานี้ ไมเอา ไมถกู มันพิจารณาของมันเวลาน้ัน 
ปลอยหมดเลย มีเทาไรก็ไมเขาถงึกนั จากน้ันจิตก็ถอนออกมา ก็มีเทานั้น เขาปลอยทิ้ง
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ไปเฉยๆ ไมมีปมีขลุยอะไรเลย อันนี้มันพูดผิด แตที่มันไมพจิารณาเลยมันจะผิดจริงๆ 
คนๆ นี้ มีอันหนึ่งที่จะทําเขาไปใหเปนความผิดอีกนะ เอา วาไป 
 ผูกํากับ คนที่ ๒ 
 หนูนั่งสมาธิ โดยใชเวลาไมนานก็จะเขาไดโดยรูสึกเบาสบาย จมูกโลงๆ ตัว
ลอยๆ หลังจากนั้นจะเริ่มพิจารณาเกี่ยวกับผม ขน เล็บ ฟน หนัง พิจารณาอสุภะ แต
พิจารณาอยางไรก็ไมกาวหนา แตพอใชการพิจารณาวารางกายเราเปนเพียงสมมุติ 
ประกอบดวย ดิน น้ํา ลม ไฟ ไมมีอะไรเลย ปรากฏวาสุดทายรางกายก็หายไปหมด  
เหลือแตกองดิน  1 กอง  หลับตามองศพในโลง  ก็จะเปนกองดินไปหมดเลย  บางวัน
นั่งประชุมอยูในหอง หลับตาทุกคนจะเปนกองดินไปหมดเลย หนูใชวิธีนี้และจะทํา
ตอไปเรื่อยๆ  ถูกตองหรือไม (จาก กอนดิน) 

หลวงตา ถกูตอง เอา พิจารณากระจายออกไปเรื่องกองดินมันจะแปรสภาพอีก 
จากความรูสึกนะ ความรูสึกคือใจมันจะพิจารณาของมันแยกของมันไปอกี อยูในระยะนี้
ก็อยูนี้กอน ถูกตองแลว แลวมีอะไรอกีละ 

ผูกํากับ คนที่ ๓ ครับ 
วันที่ ๖ นี้ เราจะไปรวมพลังกําจัดคนบาป (วิษณุ) เอาหัวใจที่เปนธรรมของทาน

นายกกลับมา ขอบารมีหลวงตาและพลังของพวกเราใหสําเร็จดวยขอรับ (จาก นายเด็ด
ตัดคนบาป) 

หลวงตา  เออ ก็เห็นถกูตอง เราไมเคยติดใจกบันายกฯนะเราพูดจริงๆ เพราะ
นายกฯจริงๆ แลวจิตใจเปนธรรมทุกอยาง เมืองไทยเราตั้งตัวไดเพราะใคร เพราะ
นายกฯนั่นเอง เศรษฐกิจจะจมๆ นายกฯฟนคืนมา ติดหนี้ติดสินเทาไรนายกฯเราใช
หมดเลยเขาใจไหม เหลานี้ฝงลึกมาก เพราะฉะนั้นเราจึงไมไดติดใจกับนายกฯเรานะเรา
พูดจริงๆ นอกจากนั้นติดใจกับใครใหไปเอาเขาใจไหม สําหรับนายกฯเราเราไมติดใจ
แตไหนแตไรมา ถือเปนลูกศิษยมาตลอด ถึงจะมีอะไรๆ เราก็คิดวามันมีส่ิงบังคับๆ 
เปนเครื่องมือของอํานาจปาเถื่อนบีบบังคับๆ ใหนายกฯเราแปรไปตางๆ นานา จนผิด
สังเกตของประชาชน สําหรับเราไมผิดเขาใจไหมละ 

นายกฯนี้จิตใจเปนธรรมมาตลอด ลูกก็ลูกชาวพทุธสําคัญเสียดวยนะ แลวฟนฟู
เศรษฐกิจของชาติไทยเราซึ่งกําลังจะจมอยูขึ้นมาอยางเดนชัด จนกระทั่งประสานกับโลก
ภายนอกไดเปนอยางดีๆ คือนายกฯเราคนนี้ ไปไหนประสานกันไดหมดๆ จนกระทัง่
ประเทศไทยเรากระเตื้องขึ้นมาๆ เยอะ เปนอยางน้ันนะ ก็เพราะนายกฯคนนี้แหละ เรา
ไมไดติดใจกบันายกฯเรา วาอะไร หากวาจะควรจะตีเอาบางก็ลูกศษิยกบัอาจารยตีกัน
บาง จับเขาตีนายกฯบาง แตตีฐานลูกศิษยกับอาจารยไมไดตีเปนแบบขาศึกกันเขาใจ
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ไหม นี่ก็ตีเอาบางเปนธรรมดา ก็มีเทานั้นละ เออ จะเอานายกฯกลับคืนเราไมวา เอา
นายกฯเรากลับคืน นายกฯคนนี้หาไดที่ไหนวะ ประเทศไทยเรากําลังจะจมเห็นอยูทั่ว
ประเทศใครเปนคนฟนขึ้นมา ก็นายกฯเปนคนฟนขึ้นมาเศรษฐกิจจะจม ทีนี้ติดตอกับ
ประเทศตางๆ ใครเกงยิ่งกวานายกฯมีไหม เราไมเห็นมี เปนอยางน้ีละเรื่องราว 

เพราะฉะนั้นจะเรียกนายกฯกลับคืนมา เอา เรียกมาเราไมวาเขาใจไหม ขับของ
ไมดีคนไมด ีใครจะขับหรือไมขับขับไปเถอะ เราจะขับของไมดอียูในหัวใจของเรา อะไร
ไมดีในหัวใจของเราเราจะขับออกหมด ใหยังเหลือแตจาอยูอยางน้ันพอ แลวมีอะไรอกี
ละหมดแลวเหรอ 

(ยอๆ นะครับ ทางอําเภอบัวเชด ของสุรินทรนี้เขาตั้งสถานีวิทยุ เขาก็ยกถวาย
เปนของฝายสงฆ คาใชจายตางๆ เขารับภาระ) มีเทานั้นนะ เออ รับไปเถอะจะใหวา
ยังไง ก็มแีตวารับไปเถอะ เอาละพอ ทีนี้มีอะไรอีกละ รถเตรียมแลวยัง พอเสร็จจากนี้ 
พอเลิกจากนี้แลวก็จะไปขนของกันขึน้รถนะ...แลวมีอะไรอกีละ จากน้ีไปพวกเราชวยกัน
ขนของขึ้นรถนะ ดูดายไมไดเวลานี้ของมากตองไปชวยกัน ขนขึ้นใหเต็มรถไปไดเลย เรา
ถึงจะเลิกการชวยเหลือ ทางนี้ตองไปชวยกัน เราไปดูแตเชาหนหนึ่งแลว จึงไดบอกให
เขาเปดประตูออกอกีประตูนี้ไมพอ ใหเปดประตใูหกวางออกอีก ใครอยูตรงไหนใหเขา
ออกไดตรงนั้นๆ เมื่อเชานี้ไปแตเชาไปดู เออ รถเตรียมตัวได ตอไปนี้จะใหพร 

มาจากทางไหนบาง เวียงจันทนบ ของขอยเต็มอยูนี้เจาจะเอาไปไหวบละ (โดย 
บารมีหลวงตา ขานอยยังไงกต็องไหว) ของเตม็อยูศาลา กะวารถสามคันมันจะหมดบ 
(เอาของหลวงตาไปแจก บารมีหลวงตา) บุญบารมีพวกเจานั่นละ ครั้นไมมีบุญไมได
ดอก (สาธุ) คนบมีบุญใผจะไปให ตองเปนคนมบีุญถึงมีผูใหเขาใจบ บุญบารมีพวกเจา
นั่นละเขาใจตั้ว (โดยขานอย) 

(มีผูถวายแหวนเพชรสามวง ลูกศิษยทางนี้จะสงไปใหลูกศิษยทางกรุงเทพที่
พรอมจะสูราคาตีราคา แลวถวายเปนเงินสดกลับคืนมา ลูกศิษยทางอดุรเลยคิดจะมี
สวนในการแบงบุญบางโดยเปนเจาของถวายวงใดวงหนึ่งในสามวงนั้น) เอะอะก็จะมา
แบงกันแลว นี่ยังไมเคลื่อนที่ทางนูนก็จะแบงกันแลวๆ มันจะเขานิทานที่วานะ นิทานมี
ในชาดก อาจารยเปนพระอรหันตเสียดวย รูวาระจิตของใครตอใครดวย ทานนั่งอยูนั้น 
พระองคนั้นก็เอาพัดพดัทาน ทางจิตใจก็เหมอลอยคิดไป พัดไปเรื่อยทางจิตก็คิดไป
เร่ือย นี่ถาเราอยูไมได เวลาเราสึกไปเราจะไปหาเมียสักคน พอไดลูกมาแลวก็จะพาไป
เยี่ยมปูเยี่ยมยา ทีนี้เวลาไปกลางทางลูกทะเลาะกันเราจะตีลูกเรา ทะเลาะกันหาอะไร 
กําลังพัดอยูนั้นก็เลยเอาพัดฟาดหัวพระเถระผูเปนอาจารย มันเคลื่อนขนาดนั้น ความ
จริงเขาคิดวาจะตีลูก อยาทะเลาะกัน กลับเอาพัดฟาดใสหัวพระเถระ อาว เธอคิดจะสกึ
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ไปหาเมีย ไดลูกแลวจะพาลูกไปเยี่ยมปูยาตายาย แลวลูกทะเลาะกันในลอในเกวียนเลย
ตีลูก ก็เราไมใชลูกของเธอมาตีหาอะไร เผนเลย พระองคนัน้อาย เผนไปเลย เอาแคนั้น 
เอามาพอยอๆ นี่ยังไมถงึไหนแบงกันแลวๆ เดี๋ยวจะเอาพัดตีกนัละนะ เอาละนะพอ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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