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อยาฝนธรรมพระพุทธเจา
มาธุระอะไรบาง มาจากไหน (อําเภอเพ็ญครับผม) อําเภอเพ็ญ โรงพยาบาล
หมอวิชัยนั่น หมอวิชัยมันเนรคุณนะ มันเปนผูอํานวยการโรงพยาบาลเพ็ญ เราไมลืม
มาโจมตีเรา โถ ไอนี่มนั จะไมเจริญนะเราบอกตรงๆ เลย เวลาเราเขาไปโรงพยาบาล
อําเภอเพ็ญมันเอารถโปเกเขามาขวางทางเราเวลาเราออกมา เพื่อใหเราไดเห็นรถวาใช
ไมไดเลย แลวมันขอรถ นี่เปนอันดับหนึ่ง ในหองผาตัดหองอะไรๆ ไมทราบวากี่ลานๆ
หมอวิชัยละ จะเรียกวาหมาวิชัยก็ไมผดิ เพราะไมรูจักคุณ หมายังรูจักคุณ นี้เราก็
ชวยอันนี้อีก หลายลานนะโรงพยาบาลเพ็ญ ทุกวันนี้โรงพยาบาลเพ็ญก็มาติดตอ มาเอา
ของอยูโรงโกดังๆ เหมือนโรงพยาบาลทั้งหลาย แตหมอวิชัยนี้โจมตีเราทุกแบบทุกฉบับ
เราฟงแลวฟงไมไดจนออกปากพูดวาหมอนี้จะไมเจริญนะ เราบอกตรงๆ เลย เพราะเรา
ทําคุณมหาคุณตอโลก เฉพาะอยางยิ่งโรงพยาบาลเพ็ญที่หมอวิชยั เปนผูอํานวยการอยู
นั้น เราทํามากตอมากเราไมมีขอผิดอะไรเลย แลวมาโจมตีเราหาอะไร อยาสรางฟน
สรางไฟใสตัวเองนะเราบอก พอพูดนี้ไปสัมผัสก็พูดถึงไปโรงพยาบาลเพ็ญ เอา ทีนี้มี
อะไรวากันไป
(สถานีตํารวจอําเภอเพ็ญ ยังไมมีหอ งน้ําประชาชนที่มาใชบริการ ศาลาที่พัก
ประชาชนที่มาติดตอก็ไมมีครับ) ตํารวจประมาณสักเทาไรละ (รอยคนครับ) แลว
ตองการอะไรบาง (อยากจะสรางหองน้ําหองสวม ๓ หอง ทีป่ สสาวะผูชาย ศาลาที่พัก
สิบคูณสิบเมตรครับ) น้ําหนักก็ยังไมคอยเทาไร ใหชั่งน้ําหนักกอน ที่เราชวยเวลานี้พวก
ตานี้รูสึกมีน้ําหนักมาก เวลานี้โรงพยาบาลตางๆ เกี่ยวกับตานี้กําลังโหมเขามาๆ ในวัด
เรา เริ่มจะเปน ๓ แหงแลวขึ้นใหมนี่ บุรีรัมย พิษณุโลก เพชรบูรณ คือถาหมอสมบูรณ
หมอครบตามเครื่องมือตานั้นเราจะใหเครื่องมือตาครบ เรียกวาตั้งจุดไหนใหสมบูรณ
จุดนั้นสําหรับเครื่องมือตา นี่ก็เริ่มสามแลว
จะทําไง เราก็มีเหตุผลของเราที่ตองชวย เรายกตัวอยางขึ้นมาเลย ถาใครเห็นวา
ไมจําเปนใหคานมา เอา คานกันตรงนี้ที่ศาลานี่ เอาเปนพยานไดเลย เอา ถาวาตาไม
เปนของจําเปนแลวใหปดประตูทั้งหมดเลย แลวไปหาไมมาใหเราจะถือไมไวในมือ พอ
บอกวาเลิกพวกนี้ ไลพวกนี้ ตีปวะๆ นี้คนตาบอดหาที่ไปไมไดมันก็ชนตนไมตนเสา
สุดทายไปไมรอด ฟงเสียงไมตีเปยะๆ ขี้แตกเยี่ยวราดอยูตามนี้ นี่คนตาบอด เขาใจไหม
คนตาดีเขาวิ่งปบเดียวถึงเลยออกเลยใชไหม คนตาบอดออกไมได นี่เราเห็นความจํา
เปนของตาเราจึงไดชวย ความหมายวางั้น ทีนี้ทางไหนก็รุมมาๆ
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นี่กําลังเริ่มสามแหง เครื่องมือตามีไมใชนอยๆ นะ หมอตองมีหลายคน
เครื่องมือตามแผนกตางๆ ชํานาญคนละทางๆ ตั้งลงตรงไหนแลวถือเอาหมอเปน
สําคัญ ถาหมอไมครบเราก็ไมมีน้ําหนักที่จะให ถาหมอครบเราจะใหมีน้ําหนักเต็ม
สวนๆ ใหครบๆ เลย ทางบุรีรัมยเขาก็มายืนยัน หมอเขาจะพยายามหาใหครบ ทาง
สถานีตํารวจเราก็ใหเอาแปลนมาดู เราจะใหโรงที่พักอันนี้ พรอมหองน้าํ ดวย ใหเขียน
แปลนมาพรอม เราพิจารณาแลวจะสั่งชางใหเขาไปจัดการทําให ชางเราจะหาเอง ไปทํา
เองๆ แปลนเอามาจากนูนตายตัวแลวก็เอาแปลนมอบใหเขาไปทํา เขาใจแลวนะ
เปนอันวาตกลงกัน
เพราะเหตุไรจึงใหทําอยางนั้น ก็เราไมอยากเห็นคนขี้ราดตามนั้น มันไมมีสวม
จึงตองทําสวมให จะไดไมเห็นคนขี้ราด พวกตาบอดถูกตีขี้ราด ยกภาพพจนขึ้นมานี้ก็ไม
นาดูแลวใชไหม นี่ยังจะเห็นตอหนา โถ ใหเขียนแปลนมาเลยทั้งหองน้ําหองอะไร
เรียบรอยมาใหเรา แลวเราจะสั่งชางทางนี้ ชางเราเองเราเปนคนจัดใหเอง ทางนั้นมีแต
แปลนมาใหเทานั้น เอา ไปได
เราก็ไมอยากสั่งไปหาหมอวิชัย ถาวาสั่งไปหาหมาวิชัยอยากสั่ง อาว ทําเราไดลง
คอ หมอคนนี้ไปไหนคงขวางโลกอยู เราวางั้น แลวโจมตีที่นั่นที่นี่ เอะ ทําไมหมอเปน
อยางนี้ นาจะเปนคติตัวอยางอันดี หมอตองเปนบุคคลตัวอยาง หมอนี่สําคัญมากนะ
เปนบุคคลตัวอยาง มารยาทเกี่ยวกับคนไขนี้หมอตองเปนทีห่ นึ่ง พยาบาลเปนที่หนึ่ง
เราเคยไดสอนเสมอ เพราะเราชวยโรงพยาบาลมากตอมาก เราก็เลยสอนพวกหมอพวก
พยาบาล การปฏิบัติตอคนไขนั้นมารยาทเปนที่หนึ่ง เปนยาขนานแรกเขาถึงคนไข จิตใจ
นิ่มนวลออนหวานขึ้นทันทีทันใด ทั้งๆ ที่จิตใจเปนฟนเปนไฟ เพราะมารยาทของหมอ
ของพยาบาล ใหนําอันนี้ไปใช ออกกอนยานะ เราบอก
พวกหมอตองเปนฝายที่เอาอกเอาใจคนไข
สวนวางยาก็เปนหนาที่ของหมอ
เห็นสมควรยังไงก็ทําไปตามความเห็นสมควรของหมอ
แตเรื่องมารยาทตองวางให
เหมาะสมกับคนไข และญาติของคนไขหัวใจจออยูกับหมอ ชีวิตจิตใจอยูกับหมอกับ
พยาบาล ไปแสดงอาการหนาบึ้งใสเขา ถาเปนหลวงตาบัวจะเอานี้ตีเลย พอเห็น
กิริยามารยาทนิ่ม โรคเริ่มหายแลว ภายในใจชุมเย็น อะไรๆ ถึงหายไมหายเขาก็ไมลืม
คุณ เรื่องหมอกับพยาบาลเปนสําคัญทางมารยาทตอคนไข นี่เราก็สอน เราไมไดเรียน
หมอแหละหากไปสอนหมอ เขาวาเอาออยไปขายสวนใชไหมละ แตคานมาซีคานไมได
ใชไหมละเราพูดนี้ อันนี้เปนอันดับแรกเลย
เขาไปปบ ชีวิตจิตใจของคนไขและญาติคนไขพงุ ใสหมอใสพยาบาล กิริยาเปฯ
ยังไง ตอนรับอยางไรบาง นี่อันแรกขึ้นเลย ยาขนานแรก ถาเปนพิษก็อันนี้ละเปนพิษ ถา
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เปนคุณก็อันนี้ขึ้นกอนเลย แตเรามันเปนยังไง ใครมาก็โวกวากๆ ใสเขา แลวมันไหลเขา
มาเรื่อย มันเปนยังไงอันนี้ เปนยังไงอยางนั้นอยางนี้ไมเห็นมีใชไหม มามีแตโวกวากๆ
เรื่อย ดีไมดจี ะเอาไมไลตี สอนมารยาทเขาอยางนั้นอยางนี้แตเจาของโวกวากๆ
นี่ก็สามโรงแลว อยางนอยถาหมอตาครบตอง ๒๐ ลานขึ้นไปเลย ใหต่ํากวานั้น
ไมต่ํา เราเคยผานมาแลว ๒๐ กวาลาน ที่อุดรใหครบหมดเลย ถึงขนาดปวารณาหมอ
เลย เมื่อเครื่องมือสําหรับตานี้บกพรองขาดเขินอะไร ใหสั่งมาเลยๆ เมื่อเครื่องมือมาถึง
แลว รับรองคุณภาพเรียบรอยแลวสงบิลมาหาเรา เราก็จายบิลไปตามบริษัทนั้นๆ อยาง
นี้ตลอดมา เราใหอยางนั้นละ ถาลงใหใหจริงๆ เรา ถาไมใหไมให ไมเหมือนใครนะ ถา
ไดลงใจอะไรแลวลงจริงๆ ไมลงก็ไมลง
ก็คิดดูซไิ ปเถียงพอแมครูจารย ซัดกันเหมือนเปนมวยแชมเปยนซัดกับทาน ลง
มาแลวเลยมาพิจารณาเจาของ ทั้งๆ ที่เราไมมีอยางนั้นเราหาความจริง ขัดกันตรงไหน
ซัดกันกับทาน จนพระทั้งวัดแตกมาอยูขางลาง เรากับทานสองตอสองซัดกันไมใชเลนๆ
เอากันหนักจริงๆ พอลงไปแลว เพราะซัดกันอยางแรงหาเหตุหาผล ขัดตรงไหนซัดกัน
ตรงนั้นๆ พอลงแลวหมอบนะ หมอบๆ แลวปฏิบตั ิตามนั้นไมเปนอื่น ถายังไมลง
ตรงไหนจะไมลง ซัดกันกับพอแมครูจารย ทราบวาบรรดาลูกศิษยลูกหาไมมีองคไหน มี
องคเดียวเทานี้ที่เกงมากเถียงกับทานอาจารยมั่นไดสบายๆ ครูอาจารยทั้งหลายที่เปน
ลูกศิษยทานไมมี มีองคเดียวนี้ วางั้น
เอาจริงๆ แหละเรา คือหาความจริงไมใชอะไร ขัดตรงไหนซัดตรงนั้น พอ
ยอมรับปบหมอบปุบ เรียกวาปฏิบัติตามแลวนั่น เอาจริงจังมาก ถายังไมลงตรงไหนเอา
กันอยูตรงนัน้ เวลาจะปฏิบัติมันไมสนิทใจ เขาใจไหมละเมื่อไมลงใจ เมื่อลงใจแลวปุบ
พุงเลยๆ อยางนั้นละเรา ถาไมลงไมลงจริงๆ เอาจริงๆ เถียงจริงๆ หาเหตุหาผล ได
ชัดเจนแลวยอมหมอบราบ เจตนาของเราเปนอยางนั้น ลงมาแลวยังมาถามตัวเอง นี่เรา
เปนนักมวยแชมเปยนมาจากไหน มาหาทานทีแรกก็วามอบกายถวายตัวตอทานทุกสิ่ง
ทุกอยางใหทานแนะนําสั่งสอนเฆี่ยนตีทุกอยาง แลววันนี้ไปซัดกับทานไดยังไง ถาวาเกง
มาหาทานทําไม ถาวาเกงมาหาทานทําไม เอาเจาของนะ
ออ ก็เห็นวาทานเปนคนเกงเราเปนคนโงละซิ จึงตองเอากันหาเหตุหาผล มันแก
กันนะ เอาละลงใจ แนะเปนอยางนั้นนะ ลงใจ ไมไดเถียงแบบโลกวางั้นเถอะ เปนอยาง
นั้นละเรา เอาจริงนะไมเหมือนใคร ถาไมลงไมลง ถาลงแลวลงจริงเลย ผึงทะลุเลย เปน
อยางนั้นละ คือถามันยังไมลง ทําอะไรมันก็ไมสนิทใจนะมันไมลง มันไมเต็มเหนี่ยวๆ
ถาลงแลวมันพุงเลยเต็มเหนี่ยว ลงใจแลวผึงเลยๆ เปนอยางนั้น ยกตัวอยาง สวนใหญ
เลยละ เพราะเราไปเตรียมพรอมทีเดียว เพราะเรามุงตอมรรคผลนิพพานแดนพนทุกข
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จะใหเปนพระอรหันตในชาตินี้วางั้นเลยนะ ทั้งๆ ที่ยังไมรูอีโหนอีเหน กอไก กอกายัง
ไมได แตจะใหเปนพระอรหันต คือจะเปนดอกเตอรเลย มีองคไหนที่จะสามารถแนะนํา
สั่งสอนเราใหแนใจวานิพพานมีอยูเทานั้นละ เราจะมอบกายถวายตัวตอองคนั้นแลวเรา
จะเอาตายเขาวาเลย
พอไปทานก็ใสตูมเลย เขากันไดปงเลย จากนั้นลงพรึบตั้งแตนั้นมา เพราะฉะนั้น
ความเพียรของเรามันถึงเปนอยางที่วา ถาลงใจแลวเปนอยางนั้น เอาเปนเอาตายเขาวา
ความเพียรเราไมอยากพูดนะ ถาพูดจะเปนการโออวดตอหมูต อเพื่อน เราเอาอยางนั้น
จริงๆ นี่นะ ไมถึงขั้นสลบไสล เฉียดๆ ไปเลย ทุกขลําบากมากเปนเวลา ๙ ป ที่ลงใจ
จากพอแมครูจารยมั่นแลวทีนี้ใสตูมเลยเจาของ เปนอยางนั้นไมเสียดายอะไร เปนอยาง
นั้น คือถามถามอยางนี้ พอไปทานก็ใสตูมเลย ทานมาอะไรขึ้นเลย มาหามรรคผล
นิพพานเหรอ เรดารทานจับไวแลว
ทานมาหามรรคผลนิพพานเหรอ
ตนไมภูเขาดินฟาอากาศไมใชมรรคผล
นิพพาน ไมใชกิเลสไมใชธรรม นั่นทานเอาละนะ ฟาดไปครอบโลกธาตุไมใชกิเลสไมใช
ธรรมไมใชมรรคผลนิพพาน กิเลสจริงๆ มรรคผลนิพพานจริงๆ อยูที่ใจ ลงมาที่นี่
เอาๆ ทานซัดลงใหดี จิตตภาวนาเอาใหหนาแนนมั่นคง ทานจะไดเปดมรรคผลนิพพาน
ขึ้นที่ใจ ไมมีที่ไหนนอกจากหัวใจเทานั้น ลงใจปงเลย นั่นละทางนี้มันจึงฟดกันใหญ
เปนอยางนั้นละเรา ถาไมลงไมลงนะ ถาลงลงจริงๆ ไมไดเหมือนใครงายๆ นะ จะวาทิฐิ
ก็ไมใชทฐิ ิ คือหาความจริง เราหาความจริง ถายังไมลงเอากันอยูนั้นละ
อยางพอแมครูจารยมั่นนี้ ลูกศิษยของทานมีสักกี่องค ไมมีใครเถียงถกเถียงทาน
เปนแบบเวทีแชมเปยนเหมือนเราเลย มีเราคนเดียว บรรดาพระทั้งหลายที่เคยอยูกับครู
บาอาจารยมา ทานก็บอกตรงๆ เลยวา ไมมีองคไหนที่จะกลาเถียงกับครูบาอาจารยได
อยางเต็มทีๆ
่ เหมือนทานอาจารย เราพรรษาก็ ๑๐ กวาแลว พระเหลานั้นก็เรียกเรา
เปนอาจารย มันก็เปนจริงๆ เรา ถายังไมลงใจไมลง ถาลงแลวหมอบเลย หมอบแลวก็
พุงเลยที่นี่ ลงใจแลวเต็มเม็ดเต็มหนวยเอาตายเขาวาเลย คุมคาวางั้นเถอะ ถาทุม ลงไป
ผลที่จะไดไมคุมคาไมอยากทํา มันไมแนใจ เปนอยางนั้นละ ทีนี้เวลาปฏิบัติตามนั้น
มาแลว มันก็เห็นตามนั้นรูตามนั้นตามที่ทานสอน ทีนี้เวลาออกสอนโลกจึงเปนอยางนี้
ละฟงเอา
เราไมไดสอนโลกดวยความสงสัยอะไรเลย หมด ไมวาธรรมะขั้นใดๆ ถึง
นิพพานบอกตรงๆ เลย เราสอนเต็มเม็ดเต็มหนวยหายสงสัย ถอดออกไปจากหัวใจๆ
ทุกอยาง อยางที่เขามาวา วาเราอวดอุตริมนุสธรรม จะมาฟองเราใหเราเปนปาราชิก
จนกระทั่งปานนี้มันตายหมดทั้งโคตรแลวก็ไมรูไมเห็นมาฟองเลย เราบอกวาใหมา ให

๕
ยกโคตรมาเราบอก เอาใครของตรงไหนเราอวดตรงไหนอวดอุตริ ผิดจากธรรม
พระพุทธเจาที่ตรงไหน เอา เอามา มันไมมา มันขูฟอๆ เฉยๆ ปากอมขี้เขาใจไหม ก็นี่
ปากอมธรรมนี่นะ ซัดลงไปเต็มเหนี่ยวเลย เพราะฉะนั้นการสอนโลกเราจึงไมเคย
สะทานหวั่นไหวกับอะไร คือมันจาอยูในหัวใจนี้แลว ออกมาปบนี้มันจับไดทันที ถาเปน
กิเลสคอขาดทันทีเลย เปนอยางนั้นละความแนใจ
สอนโลกจึงไมไดสอนดวยความสงสัยอะไร เชน บาปบุญนรกสวรรคใครอยาฝน
นะ เรายอมพระพุทธเจากราบราบแลว ใครอยาไปฝนนะวาบาปไมมี บุญไมมี นรกไมมี
สวรรคไมมี พรหมโลก นิพพานไมมี อยาเปนอันขาดนะถาไมอยากจมบอกงั้นเลย
ศาสดาองคเอกทัง้ นั้นสอนแบบเดียวกัน เราตัวเทาหนูพิจารณาแลวมันจายอมรับทันที
เลย เพราะฉะนั้นจึงไดรีบมาบอกบรรดาลูกศิษยลูกหาทั้งหลาย อยาฝนนะ คําสอน
พระพุทธเจาไมมีผิดเลย ถูกตองหมดเลย พิจารณาจนหมอบราบทานแลวจึงไดมา
ประกาศใหพี่นองทัง้ หลายฟง อยาฝนนะฝนธรรมพระพุทธเจา เทากับไปเหยียบหัว
พระพุทธเจา แลวก็เหยียบหัวตัวเองใหจมลงในนรกนั่นแหละไมเปนอยางอื่น เปนอยาง
อื่นไปไมได
คําสอนที่วา สวากขาตธรรม หรือ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ตรัสไวชอบแลว
ทุกอยางไมมผี ิดมีเพี้ยนแมนิดหนึ่ง ไมมีเลย จึงเรียกวา สวากขาตธรรม อยาฝนนะ เรา
โงใหยอมรับวาโง ใหปฏิบัติตามทาน อยาอวดฉลาด เราโงแลวอวดฉลาดตายนะจมนะ
วาอยางงั้นละ เอาละวันนี้พูดเพียงเทานั้นละ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

