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เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๘

มีเหมือนไมมีเรียกวาธรรมแท
(จํานวนผูเขารวมลงลายมือชือ่ เพื่อฟองคดีอาญานายวิษณุ เครืองาม ในฐาน
ความผิดดูหมิ่น หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย ณ หองอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ รวม ๔๕ จังหวัด แบงตามภาค ภาคกลาง ๑๒๗ ราย
ภาคตะวันออก ๑ ราย ภาคเหนือ ๖๗ ราย ภาคใต ๓ ราย ภาคอีสาน ๓,๓๘๓ ราย
รวมยอดทั้งหมดตอนนี้ ๓,๕๗๐ ราย)
เราฟงไปอยางนั้นแหละ ทางไหนๆ ฟง การฟงของเราไมไดเหมือนใครเราพูด
จริงๆ ฟงเปนธรรมลวนๆ ไมไดวานั้นฝายนั้น นี้ฝายนี้ ฝายนั้นชนะฝายนี้แพ เราไมมี
ประเทศไทยของเราทั้งประเทศเปนอวัยวะเดียวกัน สวนไหนวิกลวิการ สวนไหนเปน
เนื้อรายที่ควรจะปฏิบัติจัดการกันยังไงก็จัดการไปตามเรื่อง ในอวัยวะของคนๆ นั้น นี้
ประเทศไทยเราเปนอวัยวะอันใหญหลวง ยอมมีโรคมีภัยแทรกตรงนั้นตรงนี้ แลวแกไข
ดัดแปลง มีหยูกมียาชวยแกไขดัดแปลง หากเหลือกําลัง โรคประเภทนี้เปนโรคราย เชน
เปนขึ้นที่นิ้วมือของเราจะเปนนิ้วใดก็ตาม เปนเนื้อราย รักษายังไงก็ไมหาย นอกจากมัน
จะลุกลามเขาไปสูสวนใหญคือรางกาย ใหเปนอันตรายถึงกับตายได
แลวจะจัดการยังไง เขาก็ตัดออก อวัยวะสวนเล็กนอยนั้น แตพิษของมันใหญ
หลวงมาก ถึงขนาดที่จะทําลายรางกายใหตายได ชีวิตของคนทัง้ คนตายเพราะโรค
เนื้อรายที่ติดอยูในนิ้วมือ ตองตัดนิ้วมือออก นี่เขาควรจะจัดการยังไงๆ ตออวัยวะของ
ชาติไทยเอง เขาก็ตองพิจารณากันอยางนั้น นี่ละเรื่องความเปนธรรม คุณวิษณุก็เปนคน
ไทย เปนอวัยวะของชาติไทยเรา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนมหาบิดาหรือทาว
มหาพรหมของชาติไทยเรา เมื่อผูนอยไปอาจเอื้อมทําอยางนั้นมันไมเหมาะสม ที่ควรจะ
พิจารณากันยังไงเขาก็พจิ ารณาตามเรื่อง ดังที่เขาทําอยูเดี๋ยวนี้ เรียกวาเขาแกไข
ดัดแปลงอวัยวะสวนที่มันเสีย จะแกไขยังไงๆ ถึงจะไมลุกลามไปหาสวนใหญ ใหฉิบหาย
หรือลมจมไปตามๆ กันเสียทั้งหมด คนทั้งชาติกต็ องพิจารณากันอยางนั้น
ที่เขาทํานี้เขาก็ทําเปนธรรมเหมือนกัน เราเทียบเรื่องอวัยวะ สําหรับเราเองเราไม
มีอะไรกับโลกเราพูดจริงๆ เราอยูจุดศูนยกลาง ไมมีเอียงไปโนนเอียงไปนี้ ใครผิดบอก
วาผิด ใครถูกบอกวาถูก ไปอยางนั้น ความหวังแพหวังชนะไมมี มีแตความเมตตา
อยากจะให โรคอยูในที่ใดก็ควรจะแกไขดัดแปลงเพื่อใหหายโรคเทานั้นเอง เมื่อไมหาย
มันสุดวิสัย ก็เปนเรื่องของชาตินั่นแหละที่จะพิจารณากันเอง ก็มีเทานั้น สําหรับเราเอง
ไมมี ในโลกอันนี้ไมมีเลย เราพูดอยางชัดเจน มันจาอยูภายในมีแตความเมตตาลวนๆ
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ความที่จะอิจฉาบังเบียดแมเม็ดหินเม็ดทรายไมมี
มีแตความเมตตาซึ่งเปนหลัก
ธรรมชาติ อยูกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นเทานั้น เพราะฉะนั้นอะไรขึ้นมาแปดเปอนไมได
มันปดของมันเองๆ
ที่จะคิดความชั่วอะไรเสียหายแกผูหนึ่งผูใดนี้ เหมือนกับวามลทินที่เปนพิษภัย
ตอธรรมชาตินั้น มันจะปดของมันเองๆ เพราะฉะนั้นคําวาอิจฉาพยาบาทหรือหวังแพ
หวังชนะจึงไมมีในธรรมทั้งหลาย เรานํามาปฏิบัติก็ไมมีในเรา กิริยาอาการที่แสดงออกนี้
เพื่อประโยชนแกสวนรวมนี้เทานั้น ที่จะใหเปนความเสียหายแกผูหนึ่งผูใดดวยเจตนาที่
เปนแบบโลกเราไมมีเราพูดจริงๆ ไมมีเลย
บางคนเขาจะวาเราเปนหัวหนาเปนแมทัพไปรบอยางนั้นอยางนี้แบบโลกๆ เรา
ไมไดเปน อยางนั้นไมมีสําหรับเรา มีแตความเมตตาสงสารลวนๆ ผิดบอกวาผิด ถูก
บอกวาถูก อยางวิษณุนี้อยาวาแตหมิ่นประมาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่เขาฟอง
นี้เลย เรื่องอื่นๆ ที่มีมากกวานี้เราก็เคยวาใหวิษณุเหมือนกัน วามากอนแลว มันผิดเราก็
บอกวาผิด เราวามากอนแลวอันนี้ ที่ฟองมาฟองทีหลัง สําหรับเรากับวิษณุนี้ก็เตือนกัน
มาแลวดวยความเปนธรรม เขาจะฟงหรือไมฟง เปนเรื่องของเขา แตคําเตือนของเรา
แนนอนวาไมผิด เพราะเตือนดวยความเปนธรรม
เรื่องเขาฟองรองกันอะไรนี้
ก็เปนเรื่องของคนทั้งชาติทจี่ ะพินิจพิจารณาใน
อวัยวะของตน สวนไหนบกพรอง สวนไหนจะเปนภัย เขาก็ตองพิจารณาตามเรื่องของ
เขาอยางนั้น จะวาเขาผิดก็ไมผดิ นอกจากเนื้อรายที่จะควรแกไขยังไงนั้น ใหเปนหนาที่
ของผูนั้นไปแกไขตนเอง ถาแกไขไมไดแลวก็เปนไปตามเหตุการณที่วามานี้แหละ เปน
อยางอื่นไปไมได
ที่เราปรากฏอยูทุกแหงทุกหนเกี่ยวกับเรื่อง ทางบานเมืองเราก็มี ทางศาสนาเรา
ก็มี เพราะเรารักเราสงวนทั้งสองประเภท คือทางโลกทางสงสารทางชาติบานเมือง ก็
เปนบานเมืองของคนไทยเรา ศาสนาเราก็เปนชาวพุทธกันเกือบทั้งประเทศ รวมแลวก็
เปนอวัยวะของชาติไทยเราอันเดียวกัน เมื่อเปนเชนนั้นเราก็อยูในทามกลางแหงชาติ
ไทยของเรา ที่ควรจะแนะนําตักเตือนสั่งสอนอยางไร ในฐานะผูนําธรรมมาสอนโลก เรา
จึงแนะนําตักเตือนสั่งสอน ใครจะวาเราไปเลนการบานการเมือง การบานการเมืองอะไร
เราไมมีการบานการเมือง เห็นตรงไหนสกปรกโสมมก็เอาน้ําคือธรรมที่สะอาดชะลางลง
ไปๆ สั่งสอนลงไปเทานั้น เพื่อจะใหสิ่งเหลานั้นสะอาดสะอานดี ไมใชจะเพิ่มเติมใหสิ่ง
นั้นสกปรกเลวราย ทําลายชาติบานเมืองของตนใหฉิบหายไป เราไมมีอยางนั้น
เพราะฉะนั้นเราถึงกลาพูดไดเลยวา กิริยาที่แสดงออกของเราไมเปนภัยตอผูใด
แมกับเราก็ไมมี เปนธรรมลวนๆ ออกแสดงตอโลก นี่เรียกวาธรรมสอนโลก
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เพราะฉะนั้นจึงสอนไดทกุ แงทุกมุม ไมวาทางชาติบานเมือง ไมวาทางศาสนา เปนเรื่องที่
โลกอยูรวมกันมีความรับผิดชอบดวยกัน ก็ตองแกไขดัดแปลงแนะนําสั่งสอนไปตาม
จารีตประเพณีของคนไทยเราซึ่งนับถือพุทธศาสนา ซึ่งเปนธรรมอันเอกแลว นํามาสอน
โลก ธรรมจึงไมเปนภัยตอผูใด นอกจากผูนั้นจะเห็นวาเปนขาศึกศัตรูตอตน แลวก็ตอสู
กันดวยทาตางๆ มันก็กลายเปนหมาอมขี้เหาวอกๆ แวกๆ ไปเสีย ทําใหสกปรกทั้ง
ประเทศ ถาฟงเสียงอรรถเสียงธรรมแลวก็จะไมมอี ะไรเกิดขึ้น
เพราะธรรมไมบอกไมสอนวาใหทําความสกปรกยิ่งกวานั้นขึ้นไป จนขนาดเผา
หมดทั้งชาติบานเมือง ธรรมไมมี มีแตบํารุงรักษาสมัครสมาน ที่จะยุแหยกอกวนใหเปน
การทําลายแตกราวกันถึงความฉิบหายลมจมแกชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยอยางนี้ไม
มีในธรรม เราจึงไมเคยมาสอนโลกแบบนี้ เราสอนตรงไหนก็คือวาตรงนั้นบกพรองให
แกไขดัดแปลงอยางนี้ตางหาก เพราะฉะนั้นจึงวาธรรมสอนโลก ใครจะมาวาเราเลน
การบานการเมืองจึงผิดทัง้ เพ ธรรมไมไดเปนการบานการเมือง เปนธรรมสอนโลก สอน
ไดหมดทุกแหงทุกหน
พระพุทธเจาหรือสาวกทั้งหลายทานผูทรงศีลทรงธรรม มีความรูความฉลาด
สามารถในแงไหน ทานก็สอนเต็มภูมิของทาน องคศาสดาก็สอนเต็มภูมิของศาสดา ดัง
ที่วาสอนทั้งเทวบุตรเทวดาในพุทธกิจก็มีขอ ที่ ๓ อฑฺฒรตฺเต เทวปฺหากํ หกทุมทรง
สั่งสอนทวยเทพเทวดาทั้งหลายตั้งแตทาวมหาพรหมลงมา นี่เปนพุทธบริษัทประเภท
หนึ่ง สายณฺเห ธมฺมเทสนํ บาย ๓ โมง ๔ โมงทรงประทานพระโอวาทแกบรรดา
ประชาชนทั้งหลายนับแตพระมหากษัตริยล งมา พอตกค่ํามาก็ประทานพระโอวาท นี่ก็
ปโทเส ภิกฺขุ โอวาทํ พอค่ําเขามาก็สอนบรรดาพระเจาพระสงฆ เปนขอทีส่ อง
ขอที่ ๓ อฑฺฒรตฺเต เทวปฺหากํ สั่งสอนทวยเทพเทวดาทั้งหลาย ขอที่ ๔ ภพฺ
เพภพฺพา วิโลกานํ ทรงเล็งญาณดูสัตวโลก ผูใดที่เขามาของตาขายในพระญาณของ
พระองค ทีค่ วรจะไดรับผลประโยชนมากนอยเพียงไร พระองคจะทรงพิจารณาตามนั้น
แลวปฏิบัติตามนั้นในฐานะที่ควรจะปฏิบัติไดอยางไรตอสัตวโลกทั้งหลายรายนั้นๆ
ปุพฺพณฺเห ปณฺฑปาตฺจ ตอนเชาก็เสด็จออกบิณฑบาต ลวนแลวแตทําประโยชนให
โลกทั้งนั้น พระองคไมเคยทําความเสียหาย
ธรรมเหลานี้สอนไดครอบโลกธาตุแลว อฑฺฒรตฺเต เทวปฺหากํ พวกทวยเทพ
เปรตผีทั้งหลายอยูในพระโอวาทขอนี้ที่จะแนะนําสั่งสอน นี่ละธรรมสอนโลกสอนได
หมดทุกแหงทุกหน เรานําธรรมนี้มาสอนโลก เฉพาะอยางยิ่งคือเมืองไทยเรา ทําไมจะ
สอนกันไมได ถาไมเลยเถิดเลยเขตเลยแดน เขาเรียกหองไอซียูไปเสีย ไมยอมรับเสียง
อรรถเสียงธรรมเลย เห็นเสียงอรรถเสียงธรรมเปนขาศึกศัตรูแลวก็ตอสูกันแบบหมากัด
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กัน ธรรมไมใชหมาจะไปกัดกับใครไมได ธรรมตองเปนธรรม คนผูชั่วชาลามกตอสูกบั
ธรรมตอสูกบั ธรรมก็เปนหมากัดธรรมไปเทานั้นเอง
นอกจากนั้นก็ไปโฆษณาความ
สกปรกของตนออกใหประชาชนไดทราบ กลายเปนความสกปรกไปตามๆ กันหมด
ระหวางโลกกับธรรมเลยไปรบธรรม ทีนี้ตัวเองก็เปนฝายฉิบหายเปนฝายเสียหาย ควร
จะพิจารณาอยางนี้สัตวโลก
เพราะธรรมนี้ไมมีอะไรคัดคานตานทานแลว เลิศครอบโลกธาตุแลว เรานําธรรม
มาสอนโลก เราแนใจวาสอนไมผิด พูดยันเขามาในหัวใจเรานี้หมดแลวเรื่องความผิด
ความผิดใดๆ ก็ตามในแดนสมมุตนิ ี้จะไมมีในใจดวงนี้เลย กิริยาอาการที่ทําอยูทุกวันๆ
นี้ เรากับธาตุขันธก็เปนสมมุติอันหนึ่ง โลกก็เปนสมมุติทงั้ มวล เมื่อกิริยาแสดงออก
อะไรสมควรตอสมมุติก็ปฏิบัติตอกันดังที่เห็นอยูน ี้
สําหรับธรรมชาตินั้นไมเขามา
เกี่ยวของไดเลย เรียกวาวิมุตติ พนไปหมดแลว เราก็นําวิมุตติมากระจายออกเปนสมมุติ
สอนโลกเทานั้นเอง
ดังพระพุทธเจาสอนโลก
ก็กิ่งกานสาขาของวิมุตติธรรมของพระองคนั่นเอง
กิ่งกานสาขาเหลานี้เปนธรรมที่ถูกตองดีงามทัง้ นั้นมาสอนโลก จึงไมผดิ ไปที่ไหน เรา
สอนโลกเราแนใจวาไมผิด ที่จะทําโลกใหฉิบหายเพราะธรรมนี้ไมเคยมี นอกจากผูฟงไม
ยอมฟง แลวถือธรรมนี้เปนขาศึก อันนี้ก็ชวยไมไดอยางนี้นะ เพราะโลกมีอยู ทานบอก
ไววา อุคฆฏิตัญู ผูที่เบาบางที่สุด วิปจิตัญู เบาบางรองกันลงมา เนยยะ ผูควร
แนะนําสั่งสอนได อยางสมัยปจจุบันพวกเรานี้เปนพวกที่พอจะฉุดจะลากไปได ลากดึง
กันไปได ไมมากก็ได
ปทปรมะนั้นเหมือนคนไขที่เขาหองไอซียู ไมสนใจกับหมอกับยาอะไรเลย รอแต
ลมหายใจเทานั้น นี้ชวยไมได พระพุทธเจาทานก็บอกวา ปทปรมะ นี่ประเภทไอซียู
หมดความหมายทุกอยาง พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ธรรมทั้งหลายที่รวมมาแลว
ในพระรัตนตรัยนี้ไมมีความหมาย เพราะเหตุไร เพราะคนนั้นหมดความหมายแลว จะ
ไปสอนคนตายไดยังไง นีก่ ็เหมือนกันธรรม ธรรมจะสอนแตคนที่พอรูจักเดียงสาภาวะดี
ชั่วตางๆ พอจะแกไขดัดแปลงตนไดทานก็สอนไป ถาผูที่ไมยอมรับอะไรเลยมันก็ชวย
ไมได ประเภทไอซียู นีก่ ็เปนอยางนั้น
ธรรมที่สอนโลก พระพุทธเจาสอนไมมีผิดพลาดเลย เรียกวาสวากขาตธรรม
ตรัสไวชอบแลวๆ เราก็นําธรรมเหลานั้นมาสอน แลวบรรจุเขาที่ใจของเราหาที่ตองติ
ไมไดแลวใจดวงนี้ สอนออกจึงสอนทุกแงทกุ มุมในทางที่ถกู ที่ดี ที่ผดิ ที่พลาดมันจะ
เตือนภายในใจทันที จะสอนอะไรวาอะไรถาจะผิดพลาดประการใด ธรรมจะเตือน
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ภายในจิตใจทันทีแลวปด ปดออกๆ จะเอาตั้งแตธรรมชาติที่ถูกตองดีงามนํามาเปน
ประโยชนแกโลกเทานั้น เราสอนโลกเราก็สอนดวยวิธีนี้
ตั้งแตเริ่มแรกที่ประกาศใหเห็นกันอยางโจงแจงก็คือ เรานําพี่นองทัง้ หลายมานี้
เปนเวลา ๖-๗ ปเขามานี้แลว ก็นํามาตลอดอยางเปดเผย วัตถุเงินทองขาวของที่พี่นอ ง
ทั้งหลายนํามาบริจาคนี้บริสุทธิ์สุดสวน เราจะหาผูใดที่มาเปนคูแขงในความบริสุทธิ์ที่
ไดรับสมบัติจากบรรดาพี่นองทั้งหลายที่รักชาติ รักสมบัติของตน นํามาบริจาคใหเรา
เปนผูรับผิดชอบ เราก็นําสมบัติเหลานั้นมาปฏิบัติดวยความพออกพอใจ ดวยความ
เมตตาของเรา ดวยความบริสุทธิ์ใจตลอดมา สมบัติเหลานี้เราจึงไมเคยไดตําหนิตัวเอง
วามัวหมองตรงไหน ที่นําสมบัติพี่นองทัง้ หลายมาทําหนาที่แทนทานทั้งหลายนั่นเอง ทํา
แทนดวยความถูกตองแมนยํา
ประเภทไหนควรจะเขาตรงไหนๆ เรานําเขาๆ เชนอยางทองคํานี่นําเขารอย
เปอรเซ็นต ไมมีอะไรที่จะตกไปไหนแมเม็ดหินเม็ดทราย เขาสุดขีดเลย และดอลลารก็
เขาในจํานวนที่ควรเขาได ๑๐ ลาน ๘ แสนกวาดอลล เราก็เขา ทีนี้ออกจากนั้นเราวา
ดอลลารนี้จะไมแนนอน เพราะเงินไทยเราหลังจากการเทศนาวาการมาแลว สมบัติเงิน
ทองไดมากนอยเพียงไรก็นํามาชวยชาติ ทีนี้เมื่อหยุดการแนะนําสั่งสอนนั้นแลว เงินทอง
ขาวของเหลานี้ที่จะนํามาชวยชาติก็ขาดแคลนไป จึงตองนําเอาเงินดอลลารนี่มาแปรเปน
เงินไทยนําออกชวยพี่นองทั้งหลายตลอดมานี้
เราก็พูดอยางนั้นและปฏิบัติอยางนั้น
ตลอดมาไมคลาดเคลื่อน
สําหรับเงินไทยนี่ชวยอยูตลอดแลว นี่บริสุทธิ์ถึงขนาดนั้นนะ ไดมาจากที่ไหนๆ
อยางวัดปาบานตาดเห็นเขาเขียนไว เงินทองของวัดปาบานตาดเพื่อโลก เรายอมรับ
ทันที เราไมไดเพื่อเรา นั่นละเราทํากับพี่นองทั้งหลายบริสุทธิ์ถึงขนาดนั้น วัตถุก็ไมมีที่
ตองติภายในใจของเรา เพราะใจนี้บริสุทธิ์ อะไรผานเขามาเปนความสกปรกนี้จะปด
ทันทีๆ โดยไมมีใครบอกก็ตาม เปนหลักธรรมชาติเอง ทีนสี้ ิ่งใดที่จะเปนภัยตอพี่นอง
ทั้งหลายจะออกไมไดเลย เราจึงทําดวยความบริสุทธิ์ใจไมมัวหมองตลอดมา การแนะนํา
สั่งสอนก็ไปพรอมๆ กันกับการนําพี่นองทั้งหลายชวยชาติบานเมือง
ธรรมนี้ก็ออกกระจาย เวลานี้กวางขวางขนาดไหน ก็ธรรมหลวงตาบัวที่วอกๆ
อยูเวลานี้ออกไปสอนโลก ออกทางวิทยุกี่ภาคเดี๋ยวนี้ไปหมดแลวนะ วิทยุที่ออกเปน
ธรรมสอนโลก ธรรมที่เราสอนโลก โลกทั้งหลายไดเกิดความสนใจนี้ ก็มาจากน้ําหนัก
แหงใจของเรา สอนโลกดวยความเมตตาลวนๆ ใจที่นํามาสอนโลกเปนใจที่บริสุทธิ์สุด
สวน จึงมีน้ําหนักมีรสมีชาติตลอดไปสําหรับใจของเราเอง เรานําออกไปสอนโลกไม
ปรากฏวาจืดชืดในใจของตัวเอง มีแตดูดดื่มเขาไปดวยความเมตตาๆ เพราะฉะนั้นผูฟง
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ทั้งหลายจึงไมจืดไมชดื พูดชัดๆ.พูดใหฟงชัดเจนอยางนี้ละ เราสอนดวยความเมตตา
ลวนๆ และเอาของจริงมาสอนดวย เราไมเคยลูบๆ คลําๆ มาสอน
เพราะจิตนี้เปนจิตที่แนนอนตายตัวแลวรอยเปอรเซ็นต ไมมีอะไรจะผิดพลาด
การสอนออกไปเปนกิง่ กานของความบริสุทธิ์ นี้ก็เปนความถูกตองดีงามไปตามๆ กัน
หมด นี่ละเราสอนโลก เพราะฉะนั้นเราจึงไมเปนภัยตอโลก อยางที่โลกเขาวาจะเปน
แนวหนาทางนั้นเปนแนวหนาทางนี้แบบโลกเขาถือกันนั้นเราไมมี
ครอบไปหมด
โลกธาตุนี้ อยาวาแตเมืองไทยเราเลย เทวดาอินทรพรหมใครรูเมื่อไร ติดตอกับเทวดา
อินทรพรหม อยางที่ทําประโยชนใหโลกเวลานี้เปดเสียบางวันนี้ เราทําประโยชนใหโลก
อยางนี้ ทําอยูในทามกลางแหงขวากแหงหนาม ทั้งจะกัดจะเหาวอกๆ แวกๆ ตําหนิติ
เตียนทุกแบบทุกฉบับ นี่เราอยูในทามกลางสิ่งสกปรกเหลานี้ เราก็ทําดวยความเมตตา
ของเราสุดสวน
มนุษยทั้งหลายมันกัดกัน พวกเทพเทวบุตรเทวดาอินทรพรหมอนุโมทนาการ
กระทําของเรานี้ลนฟาลนแผนดิน เปดเสียบางวันนี้ มนุษยไมชมเชย เทวบุตรเทวดา
ชมเชย เพราะเปนความดีงามอยูแลวหาที่ตองติไมได เราพูดใหชัดเจนเสียวันนี้ มันรู
จริงๆ จะใหวาไง ใครวาเทวบุตรเทวดาไมมี อยางพอแมครูจารยมั่นที่นํามาพูดก็พูด
เปนเรื่องของทาน เราไมอาจเอื้อมเราไมสวมรอย แตอุปนิสัยปจจัยของพระสาวกแตละ
องคๆ มีอยูดวยกันทั้งนั้นแหละ จะปฏิเสธไมได นั่นเปนหลักธรรมชาติที่ประจํานิสัย
ของทาน เรามีนิสัยวาสนามากนอยเพียงไร ไดชวยพี่นองทัง้ หลาย เราก็ชวยเต็มเม็ดเต็ม
หนวย
อยางที่วาอยูในทามกลางขวากหนามความติฉินนินทาของโลก เทวบุตรเทวดาไม
มีที่จะมาติฉนิ นินทา มีแตอนุโมทนาสาธุการ ขอใหบําเพ็ญไป เปนอยางนั้นนะ นี้เราเปด
เสียบางวันนี้ มนุษยยุงกัน ตําหนิติเตียนกันทุกแบบทุกฉบับที่เราทําความดี เทวดา
ทั้งหลายชมเชยอนุโมทนาสาธุการทั่วแดนโลกธาตุ นั่นฟงซินะ เราจึงไมฟงเสียงใครยิ่ง
กวาเสียงธรรม แลวทานเหลานี้ก็มาอนุโมทนาธรรมไมขดั ของ ไมคัดคานตานทาน ให
ทานทั้งหลายพิจารณา เราทําเต็มกําลังของเราจนกวาจะทิ้งลมหายใจไป สําหรับเราเอง
เราไมเอาอะไร หมดทุกอยางที่เราจะเอา พอ คําวาพอนี้พออยางเลิศเลอ ไมใชพออยาง
ที่เรารับประทานตอนเชาอิ่มแลวพอ พอตอนบายหิวขึ้นอีกอยางนี้ไมมี เปนอนันตกาล
อนันตกาลทานเรียกวานิพพานเที่ยง เที่ยงอยูในหัวใจที่พอตัวแลวดวยความเลิศเลอนั้น
แล ใหทานทั้งหลายจํา
เราสอนเต็มเม็ดเต็มหนวยแลวสอนโลก ใครจะเอาไมเอาก็แลวแต เพราะธรรม
นี้ไมบีบบังคับผูใด ใครจะเอาก็เอาจึงเรียกวาธรรมสอนโลก สอนไปไดทกุ แงทุกมุม ไม
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วาชองไหนมุมใดสอนไดทั้งนั้น เราก็สอนอยางนั้นเหมือนกัน ทานผูตั้งใจปฏิบัติตาม
อรรถตามธรรมก็ใหปฏิบัติตามธรรมนี้แลวจะเจริญรุงเรือง แตทานผูใดที่เปนขาศึกตอ
ธรรมคัดคานตานทานตลอดเวลา ผูนั้นก็จะสรางกรรมอันนั้นตอตนเอง กรรมอันนั้น
เปนกรรมชั่วชาลามก ความชั่วชาลามกจะเปนเพชรเปนพลอยมาจากไหน มันก็เปน
ขาศึกตอผูสงั่ สมผูทําขึ้นมานั้นแล ผูที่ยินดีในความดีทั้งหลาย ผูนี้ก็เปนการสงเสริม
ตัวเองในทางที่ถกู ที่ดี ผลนี้จะเปนกับผูนั้นเทานั้นๆ เอง นี่เราสอนธรรม ใหทาน
ทั้งหลายจําเอานะ สอนโลกสอนอยางนี้ละ เราไมหวังอะไร
อยามาคิดนะวาหลวงตาบัวเปนหัวหนาอันนั้นเปนหัวหนาอันนี้ เปนอยางที่เขา
เห็นนั่นนะเปนแบบโลก หัวหนานั้นเพื่อความแพความชนะ เราไมมีสิ่งเหลานี้ ประเทศ
ไทยทั้งประเทศเราถือเปน สพฺเพ สตฺตา อันวาสัตวทั้งหลายเหมือนกันหมด คือเปน
เพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันหมดทัง้ สิ้น จึงตองเห็นใจกันแนะนําสั่งสอน
สงเคราะหสงหา ควรจะไดแงใดมุมใดชวยกันไป นี่ละธรรมไมมีขอบมีเขต กระจายไป
ไดหมดขึ้นชือ่ วาธรรม ใหทานทั้งหลายเขาใจตามนี้ที่หลวงตาเทศนเทศนไมผิดที่วานี่
เรานําโลกมานี้เต็มกําลังความสามารถ นํามาดวยความภาคภูมิใจดวยความไม
ผิด แลวดวยความบริสุทธิ์ใจ นํามาดวยสัตวทั้งหลายผูที่มาอาศัยไดรับผลประโยชน
ตามกําลังแหงสมบัติที่สงเคราะหนั้นเรื่อยมา จึงเรียกวาไมผิดดวยกันทั้งนั้น พากันจํา
การที่จะไดนําธรรมมาสอนโลกนี้เราก็ปฏิบัติมาแบบไมผิด ถาผิดจะรูธรรมประเภทนี้
ไมได มีแตความถูกตองดีงามไมวาหนักวาเบา เราฟาดกิเลสที่เปนตัวขาศึกอยูภายใน
หัวใจเรานี้เอาถึงขั้นจะสลบไสล เอา ถึงขั้นที่จะสละชีวติ ตายเลยเราก็ยอมมาแลว แตไม
เคยตาย สุดทายกิเลสตาย ถึงขนาดนัน้ ละจึงไดธรรมมาสอนโลก
ธรรมที่สอนพี่นองทัง้ หลายทานทั้งหลายพิจารณาซิ ตั้งแตวันออกมาเกีย่ วของ
เปนเวลา ๕๖ ปนี้แลวนะ ๕๖ ปที่ไดครองธรรมประเภทนี้มา ปพอแมครูจารยมั่น
มรณภาพนั่นละ
พอดีทานผานไปแลวเราก็ไดสมบัติมาจากพอแมครูจารยมั่นนั่นละ
ปฏิปทาการแนะนําสั่งสอน ยึดตามนั้นปฏิบัติตามนั้นถูกตองเรื่อยมาๆ หนักก็ถกู เบาก็
ถูก ประโยคพยายามไมผิด กาวมาจนมาถึงขัน้ ที่วาพอแลวดวยความเลิศเลอภายใน
หัวใจ จึงไดนําธรรมนี้มาสั่งสอนสัตวโลก
แลวโลกไหนที่ควรจะรับไดหรือไมได ธรรมพระพุทธเจาจะอาภัพขนาดนั้นเชียว
เหรอ ถาไมใชมนุษยของเรานี้จะอาภัพจนกระทั่งถึงวาใชไมไดเลย เขาหอง ไอ.ซี.ยู ไมมี
ประโยชนอะไรเลย ถึงขนาดนั้นเชียวเหรอ ถาไมถึงขนาดนั้นควรที่จะเปนพุทธบริษัทลูก
ศิษยตถาคตอยูแลว ใหฟงเสียงอรรถเสียงธรรม ปฏิบัติตามอรรถตามธรรม จะคอย
เจริญรุงเรืองไปโดยลําดับ ถาจะเอาแตเรื่องกิเลสตัณหามันจะฟดลงนรกอเวจี ทั้งๆ ที่

๘
ตัวเองสําคัญวานรกอเวจีไมมี ปดไวหมด แตบาปปดไมไดนะ มันจะอยูที่ไหนคนๆ นี้นะ
ควรจะลงนรกหลุมไหนๆ บาปกรรมจะไสลงไปเอง ไมมีใครเปนใหญที่จะไปแยกแยะ
ตนคนนั้นควรจะตกนรก แยกออกไปขึ้นสวรรคอยางนี้ไมมี เพราะธรรมตรงไปตรงมา
ไมเหมือนอยางที่เขาตั้งกฎหมาย กฎหมอย กฎหมา กฎหมัด กัน ตั้งขอนั้นขอนี้
ตั้งเพื่อประโยชนแกตนเอง แตทําความเดือดรอนเสียหายแกผูอื่นไมคํานึง อยางนี้ไมมี
ในธรรม พระพุทธเจาทุกพระองคไมมีองคใดปฏิเสธ วาบาปไมมีบุญไมมี ไมมปี ฏิเสธ
นรกสวรรคไมมีไมมีเลย ยอมรับดวยกันหมด เพราะทรงรูแจงเห็นจริงตามสิ่งที่มอี ยู
ทั้งหลาย ไมมีความลี้ลับ คือมีอยูตามหลักธรรมชาติของตน ทรงทราบหมดเหมือนกัน
ทุกพระองค ไมคานกัน ไมมีพระพุทธเจาองคใดมาคานกัน ผูนี้มาบอกนรกมี องคนมี้ า
ตรัสรูมาลบลางบอกไมมี พระพุทธเจาองคนั้นตรัสรูผิดอยางนี้ไมเคยมี แบบเดียวกัน
หมดๆ
นี่ละเมื่อนํามาสอนโลกแลวโลกจะลบลางขนาดไหนก็ลบลางเถอะนะ ลบลางกฎ
แหงกรรมกฎแหงหลักธรรมชาติลบลางไมได ตองจมจนไดคนที่ทาํ ชั่ววาไมเปนบาป
ขนาดไหน วาตั้งแตเวลามีลมหายใจพอตายแลวก็จมปงเลย จมปงเลยทั้งนั้น ถาผูทํา
ความดีก็เหมือนกันไมมใี ครเบิกทาง ไมมีใครชักจูงไมมีใครนําไป ทางไปสวรรคชั้นนี้ให
ไปเสนนี้นะ ไปสวรรคชั้นนั้นไปเสนนั้นไปสวรรคเสนนั้นไมมี จนกระทั่งถึงพรหมโลกมีผู
จูงตามทางนําทางไปไมมี จนกระทั่งถึงพระนิพพาน บุญของตัวเองกรรมของตัวเองทีด่ ี
งามเปนชั้นๆ พาตนไปเอง ทางบาปก็เหมือนกันไมมีใครไปชักจูงลากเข็นใหไป กรรม
ตัวเองลากเข็นตัวเองใหไป ใหจําเอานะ คํานี้เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทุกๆ
พระองค ถาเรายังพอจะเปนมนุษยอยูใ หเชื่อพระพุทธเจา ถาไมยอมเชื่อพระพุทธเจาจะ
จมทั้งๆ ทีม่ ลี มหายใจอยูนี่ละ จําเอานะ เอาละพอเหนื่อยแลว
ธรรมลีเกงอยูนะธรรมลีนะ ไมใชของเลนนะธรรมลี ธรรมลีนี้เศรษฐีธรรมเห็น
ไหมเงียบๆ ใครรูเมื่อไรถาเราไมประกาศออกก็ไมรู หรือประกาศออกแลวไมเชื่อก็หมด
ความหมายจมไปอีกคนนั้นก็ดี เราพูดตามหลักความจริง ธรรมลีนี้บวชวันถวายเพลิง
หลวงปูมั่น วันนั้นพระบวชกันมากทีเดียว และธรรมลีนี้องคหนึ่งบวช พอบวชแลว
ติดตามเราไปเลยเกาะเหนียวยิ่งกวาปลิง ปลิงเกาะเปนยังไง ยิ่งเหนียวกวานั้นนะธรรมลี
ไปไหนสลัดไมออกๆ เราเขาปาเขาเขาตามจนได นี่ละที่วาธรรมลี ไดถวายทองคํา ๑
กิโล ๓ บาท ๕๐ สตางคเปนของเลนเมื่อไร เงินสด ๔,๐๔๐ บาท เช็ค ๑๘๖,๓๐๐ บาท
รวมเปน ๑๙๐,๓๔๐ เอา สาธุ (สาธุ)
ทองคําเปนกิโลมันของเลนเมื่อไร เอาไป พอพูดถึงเรื่องธรรมลี ดูเราเคยพูด
แลวมั้ง ตามเรา สลัดไมออกคือธรรมลี นอกนั้นหลบนั้นหลบนี้หลบไปได ธรรมลีหลบ

๙
ไมได หลบนี้ดักนั้นจับได เอาจนเกาะติดๆ ทีนี้พอดีไปอยูบ านชะโนดดงเราไมลืมนะ
ธรรมลีนี้เกาะเราติดไปเปนสององคกับเรา ทําไงก็ไมยอม สลัดเทาไรไมยอมหลุดนะ
ปลิงตัวนี้ ปลิงตัวธรรมลีนี้สลัดเทาไรไมออก ทีนี้ไปเราก็ไมไดสังเกตไมไดสนใจวา ธรรม
ลีกลัวผีหรือกลัวอะไรเราไมสนใจ พอไปก็เขาไปพักในปาเปนดงสงัดดี เราใหธรรมลีพัก
อยูที่ทางออกที่จะออกจากบานไปหาทุงนา ใหธรรมลีพักอยูนี้ เราเขาไปพักอยูในกลาง
ปาชาเลย คือที่นั่นจะไมมีใครกวน ไปทํารานเล็กๆ กลางปาชาเลยละ ศพนี้เกลื่อนเรา
พักอยูนั้น แถวอยางนั้นคนไมไป ถาเปนผีไมไป ธรรมลีก็อยูสบายขางนอก
ธรรมดาธรรมลีกลัวผี ถาเรารูวาธรรมลีกลัวผีเราจะจับธรรมลีไปยัดตรงนั้นเรา
จะออกมาอยูขางนอก พอเผลอเราเปดหนีเลย นี่เราไปอยูกลาง ธรรมลีเลยสบาย
ออกมาไปเลาใหเพื่อนฟง อูย บุญชวยจริงๆ มาพูดใหหมูเพือ่ นฟง บุญชวยจริงๆ นะ
ไปนี้ทานอาจารยทานไปเขาอยูนูน ไลผมใหมาอยูทางขางนอกตีนทุงนาทางนี้ ทานไปอยู
ในกลางปาชานูน โอย ผมสบายบุญชวยผม ก็ถกู จริงๆ จะวาบุญชวยหรืออะไรชวยก็
แลวแต ถาเรารูวาธรรมลีกลัวผี เราจะไลธรรมลีเขาไปอยูนูน เราจะออกมาอยูนี้แลวเปด
หนีกลางคืน นี้ตกลงก็เลยธรรมลีก็เลยไดอยูนอกสบาย ไปเลาใหหมูเพื่อนฟง เราไมรูวา
ธรรมลีกลัวผี ถารูแลว โอย ก็เอากันในวันนั้นเลย ดัดสันดาน
นี่ละเศรษฐีธรรม เห็นไหมรูธรรมเงียบๆ เห็นไหมละ อยางนั้นละธรรม ธรรมไม
ดีดไมดิ้นไมผลักไมดัน ตามแตเหตุการณที่ควรหนักเบามากนอยเพียงไร ธรรมจะเปน
เองๆ อยางธรรมลีนี้ใครรูเมื่อไรวาธรรมลีคือเศรษฐีธรรม ทานก็ทําของทานเงียบๆ
อยางนั้นละ นั่น เงียบ ตายใจได ธรรมแทสงบตัว จะแสดงออกในเวลามีเหตุการณที่
ควรแสดงออกหนักเบามากนอย นอกนั้นเหมือนไมมี มีเหมือนไมมีเรียกวาธรรมแท จะ
แสดงออกตามเหตุการณเทานั้น นี่ก็ไดถึง ๑ กิโล ๓ บาท ๕๐ สตางค
ไหนๆ มาดูการตูนยังไง (ออ การตูนนี่ฮะ การตูนใหมหรือการตูนเกา นี่เกา อัน
นี้เอาไปประหาร อันนี้วางเฉย โพธิสัตว) วางเฉย มันเฉยซิมันสะแตกอิม่ แลวมันก็เฉย
เขาใจ คนกินอิ่มแลวมันก็นอนเฉยซิ นี่มันสะแตกอิ่มแลวมันก็เฉยซิ เขาใจหรือเปลา มัน
สะแตกจะไปสะแตกใครถาสะแตก ไมสะแตกพวกตับพวกปอดประชาชนจะสะแตกใคร
แลวก็นอนเฉยซิ ตดมันออกมานี้เหม็นคลุงไปทัว่ ประเทศ มันสะแตกตับปอดประชาชน
กินเขาไปในทอง พอตดผึงออกมานี้เหม็นคลุงทั่วประเทศ
นี่ฟงเขาวา เอาไปประหาร วาหลวงตา เขาก็จะชี้มาใสนี้ แลวก็ (เพชฌฆาตก็จับ
วิษณุไปเลย วิษณุก็รองแลวก็ชี้มือ ) ประหารผมคนเดียวแลวหมอนั่นละ ชี้มาหาไอนี่
มาหาเพื่อนกันนั่นละ แลวใหเขียนวา หมอนั่นรอวันพรุงนี้ ถาเขียนไวนี้จะเหมาะดี ให
มันขลังๆ หนอยซิ การตูนนี้มันเกี่ยวกับเราดวย เราก็จะเพิ่มการตูนใหอีก สมมุติวา เอา

๑๐
ไปประหาร นี่รูปหลวงตา เหมือนหลวงตานี้ใหเอาไปประหาร ทางนี้ก็บอกวา ประหาร
ผมคนเดียวแลวหมอนั่นละ ทางนี้ก็เขียนไวขางลาง รอวันพุน เราก็วา ไมเอามากไมงั้น
มันไมขลัง หมอนั่นรอวันพรุงนี้ดูไมคอยขลัง รอวันพุน วันพรุงนี้ไมวา รอวันพุน มันถึง
ตลกดี ถาแกไดอยางนี้ละเหมาะ วันพุน คือวันพรุงนี้ มันก็ตองเปนการตูนดวยกันละซิ
อยางนี้มันไมเปนการตูน หมอนั่นรอวันพรุงนี้ ดูมันเปนสํานวน
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

