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ออกจากใจที่สกปรก 
 

กอนจังหัน 
 เดี๋ยวนี้ดอลลหนึ่งกับเงินไทยเราเทาไร (ประมาณ ๔๓ บาทแลวครับ) ยืนอยูน้ี
นานแลวนะ จะ ๕๖ ตอนเริ่มตน ทําใหเรารองโกก เมืองไทยเราไมใชเมือง ๕๐ สตางคนี่
นะ ไมเต็มบาทขาดครึ่งหนึ่งก็ยังม ีนี ่๕๖ กินเขาไปอีก ไมไดถึง ๕๐ สตางคนะเมืองไทย
เราทั้งประเทศ โกกขึ้นตรงนั้น มันหมดแลวนะน่ี จะไมมีคุณคาอะไรติดเมืองไทย ของ
เขาอันเดียว ของเลนเมื่อไร นี่ละทีนี้เวลาเราไดทองคําเราเขามา ไดนี้เขามา มันก็แข็งขึ้น 
ๆ คุณคาก็เดนข้ึน ดูซิอยางประเทศลาวนี้ก็เมืองพี่เมืองนอง เมืองแขนซายแขนขวาของ
เมืองไทย กี่กีบก็ยังไมเห็นมีความหมายอะไรเลย คุณคามันก็ไมมี หลักเกณฑท่ีคํ้า
ประกันก็คือทองคํา นี่เรามีทองคําไวนี้ ของเราก็แข็ง แลวก็ดอลลารแทรกกันเขาไป ก็
แข็งขึ้น 

เพราะฉะนั้นจึงตองเอาใหไดตรงนี้นะ กําหนดไวเรียบรอยแลว คือหลังจากน้ีไป
แลวจะไมมีทาง บอกตรงๆ เลย เหมาะสมในเวลาน้ีเทาน้ัน เหมาะสมท่ีสุดทุกอยาง 
พรอมมูลหมดในการที่จะชวยชาติของเราคราวนี้ใหไดตามความมุงหมาย ซึ่งไมเหลือบา
กวาแรงเรานะ เชนทองคําใหได ๑๐ ตัน ดอลลารยังไงเราก็หวัง วา ๑๐ ลาน เราจะออด
ออนใหไดทองคํา ๑๐ ตันกอน วาง้ันเถอะ ตอจากน้ันทองคําเราก็ ๑๐ ตันพอดี หายใจ
โลง 

ไดพิจารณาเต็มกําลังแลวนะ กอนท่ีจะมาประกาศพ่ีนองท้ังหลาย ในนามที่เปนผู
นํา ไมไดทําสุมสี่สุมหานะ เพราะฉะนั้นอะไรๆ  ที่พิจารณาเต็มเม็ดเต็มหนวยแลวผึงเลย 
ออกเลย อะไรผานไมได ถาลงไดพิจารณาเต็มเหน่ียวแลว อะไรผานขาดสะบั้นไปเลย 
อะไรที่ไมแนไมออก พิจารณาตรงนี้ ติดตรงนั้น ถอยตรงนี ้พิจารณาตรงนี้ ถอยตรงน้ัน 
พอโลงตรงไหนออก ๆ ดังที่เคยพูดใหพี่นองทั้งหลายฟงแลววา หลังจากที่รองโกกมา
แลวน้ันนะ เกี่ยวของกับเรื่องผูนําทั่วประเทศไทยเรา  

เราวาจริง ๆ เราก็เคยพูดแลว ถาไปทางน้ี เอา สมควรผูใดจะเปนผูนํา ยก
ประเทศเราขึ้นไดในเวลาจนตรอกจนมุมอยางนี้ พิจารณาไปนี้โลงตรงนี้ติดตรงนั้น อยู
อยางงั้น รอบเมืองไทยเราไปทางไหนก็แบบเดียวกัน ไมปดมากก็ปดนอยจนไดน่ัน
แหละ โลงไปเพื่อปดอยูอยางงั้น เอ มันยังไงกัน มันจะหมดแลวหรือดวงชาตาของชาติ



 ๒

ไทยเรา พิจารณาวกไปวกมา เมื่อไมไดอะไรแลวก็หมุนเขามาหานี้ พูดตรง ๆ น้ีนะ 
หมุนเขามาน้ี โลงไป ไมกวางแตไมปด แคน้ีก็เอา หลวมมือมือสอด หลวมแขนแขน
สอด นี่ละเหตุที่ออกไมใชอะไรนะเรื่องราว น่ีละเหตุเบ้ืองตนเปนอยางน้ี เพราะพิจารณา
หมดแลว มันยังไงกัน เหมือนวาตีบตันอั้นตูไปเลย จากน้ันก็คอยเบิกกวางออก ๆ น่ีละ
เร่ืองราวเปนอยางง้ัน 

เพราะฉะน้ันท่ีวาทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตัน ยังไงขออยาใหพลาดนะ พิจารณาหมด
แลวลงจุดน้ีปงเลยเชียวนะ ไมใชเรื่องเล็กนอยทองคําขาด ๑๐ ตัน เหมือนวาขาดอะไร
ทั่วประเทศไทย จุดใหญมันอยูจดุน้ี เพราะฉะน้ันจึงบอกวา ยังไงอยาใหขาดนะ เพื่อ
รักษาระดับน้ําหนักคุณคาของเมืองไทยเรา ใหอยูในทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตัน จะเต็มสงา
งามไปหมด ถาอันน้ีขาดนิดหน่ึง เมืองไทยเทากับขาดทั่วประเทศ ขาดมากขาดนอย 
ขาดทั้งนั้น ไมเปนมงคลเลย เอาตรงน้ีละ   
 

หลังจังหัน 
 (โยม : เก่ียวกับแถลงการณท่ีมีพระมาแสดงไมถูกดานกฎหมายและดานธรรม
วินัย แถลงการณพระสงฆกรรมการศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาและวุฒิสมาชิก 
ประกาศใหกําจัดหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน ดวยปรากฏเปนที่แนชัดวา พระมหา
โชว ทสฺสนีโย วัดชนะสงคราม กรรมการศูนยพิทักษพระพุทธศาสนา และนายบุญเลิศ 
ไพรินทร วุฒิสมาชิกจังหวัดปราจีนบุรี ไดรวมกันประกาศใหกําจัดหลวงตามหาบัว 
ญาณสัมปนโน เพื่อใหการเสนอราง พ.ร.บ.คณะสงฆ ฉบับที่ขัดตอพระธรรมวินัยเขาสู 
ค.ร.ม. และเขาสูขบวนการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรโดยปราศจากผูคัดคาน ตอผู
ฟงจํานวนประมาณ ๔๐๐ คน เมื่อวันที ่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ชวงเวลาประมาณ 
๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ วัดราชาธิวาส ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร  

โดยพระมหาโชว ทสฺสนีโย กลาววา ตองกําจดัหลวงตามหาบัว ซึ่งเปนพระ
อรหันตแหงจังหวัดอุดรธาน ี และนายทองกอน ลูกศิษยหลวงตามหาบัว ซึ่งหลวงตาใช
งาน ตองไมใหรัฐบาลนี ้ซึ่งนําโดย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร บริหารราชการแผนดินตอไป 
และนายบุญเลิศ ไพรินทร กลาววา มหาโชว พูดเชนน้ีตองใหการสนับสนุน พวกเราอยา
ทอถอยในการรวมมือท่ีจะกําจัดหลวงตามหาบัว พ.ต.ท.ทักษิณ และนายทองกอน คํา
พูดดังกลาวเปนคําพูดที่แสดงถึงความอาฆาตมาดราย และเปนการยุยงใหมีการประทุษ
รายตอชีวิตของหลวงตามหาบัว อีกทั้งเปนการยุยงสงเสริม ถึงข้ันใหลมลางการบริหาร
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ราชการแผนดินโดยชอบดวยกฎหมายรัฐธรรมนูญของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐ
มนตรีดวย 

การกระทําดังกลาวของพระมหาโชว ทสฺสนีโย ผิดตอพระธรรมวินัยอยางราย
แรง และการกระทําของนายบุญเลิศ ไพรินทร ไมสมกับวัยวุฒิ คุณวุฒิ ในตําแหนงหนา
ท่ีวุฒิสมาชิกท่ีดี การกระทําของบุคคลทั้งสองยังเปนการกระทําที่ไมยําเกรงกฎหมาย
บานเมืองอีกดวย ศิษยานุศิษยของหลวงตามหาบัว และชาวพุทธผูหวังดีตอพระพุทธ
ศาสนา จะนําความกราบเรียนใหพณฯ ทานนายกรัฐมนตรีทราบ และดําเนินการใหผู
รักษากฎหมายดําเนินคดีกับบุคคลท้ังสองใหถึงท่ีสุด และจะรวบรวมรายชื่อประชาชน
ชาวพุทธที่หวังดีตอพระพุทธศาสนา เขาช่ือกันถอดถอนนายบุญเลิศ ไพลินออกจากการ
เปนวุฒิสมาชิกตอไป จึงแถลงมาเพ่ือกรุณาทราบโดยท่ัวกัน ศิษยานุศิษยของหลวงตาม
หาบัวและชาวพุทธผูหวังดีตอพระพุทธศาสนา วันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ ครับ) 

พ่ีนองท้ังหลายก็ทราบท่ัวหนากัน จากการอานเรื่องราวทั้งหลายที่ครอบทั้งชาติ
และพระศาสนาทั่วดินแดนไทยนี ้ก็ไดทราบกันมาโดยตลอดแลว ณ บัดนี้ หลวงตาก็รับ
ทราบ แตขอยืนยันอยางอ่ืนน้ัน หลวงตายังมองไมเห็น ท่ีมองเห็นอยูก็คือวา เขาวา
หลวงตาบัวเปนพระอรหันต จังหวัดอุดรธานี น่ีเราตอบวาใชแลว เราจะมาจากอุดร เรา
ก็หันหนามากรุงเทพฯ จากกรุงเทพฯ เราก็จะหันไปอุดรฯ หันไปน้ันหันมาน้ีอยูตลอด
เวลา เรายอมรับวาเราหันจริง ก็มีเทาน้ันแหละขอตอบรับกัน นอกน้ันไมมีอะไร 

ขอที่เปนสาระสําคัญทั้งหลายของพวกเรา ท่ีไดรับการแนะนําส่ังสอนตักเตือนอยู
ทุกวันน้ี นี่เปนสิ่งที่จะตองพิจารณาและปฏิบัติตัวเองใหเปนพื้นฐานตลอดไป การปฏิบัติ
ตัวใหเปนคนดีตอตัวเอง ตอครอบครัว ตอสังคมสวนรวม และตอชาติบานเมือง และ
ศาสนาของเรานี้ เปนเรือ่งของพ่ีนองชาวไทยเราจะตองรับผิดชอบท่ัวหนากัน นับตั้งแต
รับผิดชอบตัวของเราเองไป อยางกวางขวางดวยการปฏิบัติดี กําจัดส่ิงช่ัวชาลามกท่ีเกิด
ขึ้นภายในตัวของเรา และเกิดขึ้นผูใดก็ตาม ใหมีสติระลึกรูวาส่ิงน้ีช่ัวท้ังน้ัน ท้ังเกิดภาย
นอกภายใน ภายนอกคือนอกจากกายตัวเองไปสูสวนรวม ภายในคือออกจากจิตใจของ
เรา ใหพากันระมัดระวัง 

ธรรมของพระพุทธเจาทานชี้ลงมาที่จิตใจ มหาเหตุที่จะเกิดเรื่องราวตาง ๆ ข้ึน
มาตั้งแตเล็กจนใหญสุด เกิดขึ้นจากใจของเราทั้งนั้น จึงเรียกวาใจเปนมหาเหต ุ คือนัก
กอเร่ืองกอราวอยูท่ีใจ ผลทั้งดีทั้งชั่วที่เกิดขึ้นจากมหาเหตุดีชั่วนั้นก็เกิดขึ้นที่ใจ จึงตอง
ใหระมัดระวังที่นี่ใหมากกวาอื่น ใหมีสต ิถามีสติแลวจะรูเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภาย
ในใจตัวเอง ทั้งฝายดีฝายชั่วเปนลําดับไป เมื่อเราใชความระมัดระวังอยูเสมอก็ชินตอ
นิสัยของบุคคลท่ีรับผิดชอบตัวเอง แลวระมัดระวังตนอยูเสมอ ๆ ก็กลายเปนความราบ
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รื่นดีงาม ความคิดความปรุงที่เปนภัยทั้งหลายไมคอยเกิดมีขึ้น และการประพฤติปฏิบัติ
ตัวก็จะคอยเปนความดีงามขึ้นมาในตัวของเรา สิ่งชั่วชาลามกทั้งหลายก็จะถูกปดเปา
ออกจากการสํารวมระวังของเรา ใหหางไกลไปโดยลําดับลําดา นี่คือธรรมของพระพุทธ
เจา 

เร่ืองท่ีเขาพูดวาอรหันตอรแหนอยางน้ัน การพูดทั้งนี้เขาไมไดพูดดวยความยอม
รับตามหลักความจริงแหงพุทธศาสนาของเรา เขาพูดดวยการดูถูกเหยียดหยาม ที่ยก
หลวงตาบัวข้ึนน้ีสวนท่ีจะกระเทือนอันใหญหลวง ก็ไดแกแดนแหงพุทธศาสนาของเรา 
และนับแตพระพุทธเจาลงมาโดยลําดับ น้ีเปนการพูดดูถูกเหยียดหยาม กิริยาท่ีแสดง
ออกน้ี ไมใชกิริยาที่หวังดีตอชาติบานเมืองและตอตัวเอง หวังดีตอใคร ๆ ก็ตาม ไมมี
ความหวังดี มีตั้งแตความกระแทกแดกดันเพื่อจะใหทําลาย คําวาเปนอรหันตนี้ก็เพื่อจะ
ใหพี่นองทั้งหลายมาเหยียบหัวพระพุทธเจา วาคําสอนของพระพุทธเจาที่กระเทือนโลก
มาเปนเวลานานเฉพาะองคปจจบัุนน้ี ๒๕๔๕ ปกําลังจะ ๔๖ ปน้ีแลว ไมมีความหมาย
อันใดเลย เปนโมฆะทั้งหมด เปนกองมูตรกองคูถถูกกิเลสยํ่ายีตีแหลกอยูประเด๋ียวประ
ดาวๆ น้ี เหยียบยํ่าทําลายแหลกไปหมด อันน้ีเปนผูท่ีจะครองบานครองเมือง คือถัง
มูตรถังคูถ ถังท่ีตําหนิความดีวาเปนของช่ัว เชิดชูความชั่วเปนของด ี นี้คือถังมูตรถังคูถ 
ถังมหาภัยตอชาติบานเมืองของเรา ใหพ่ีนองท้ังหลายเอาไปพิจารณาทุกคน 

คําวา อรหันต ๆ มีมาตั้งแตพระพุทธเจาของเราองคไหน ๆ และสาวกอรหันตน้ี
ก็เปนสาวกของพระพุทธเจามาตั้งแตองคไหน ๆ เพราะการปฏิบัติตามหลักธรรมของ
พระพุทธเจา ตักตวงเอามรรค ผล นิพพานข้ึนมาครองใจ นับแตพระพุทธเจาเปนพระ
องคแรกลงมาจนกระทั่งสาวกทั้งหลาย ออกจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแหงพุทธ
ศาสนาของเราน้ีแหละ มาประกาศธรรมสอนโลกใหไดรับความรมเย็นเปนสุขทุกแหง
ทุกหน ตําบลหมูบาน บรรดาที่มีธรรมครองใจ นี่คือธรรมพระพุทธเจาประกาศผลเลิศ
เลอมาเปนลําดับลําดาจนกระทั่งปจจุบันนี ้และยังจะประกาศผลเลิศเลอย่ิงไปโดยลําดับ
ไมมีวันสุดสิ้น 

ถาพ่ีนองท้ังหลายท่ีหวังความดิบความดี หวังความพนทุกขจากกองมหาภัยท้ัง
หลายไปโดยลําดับแลว ขอใหมีความหนักแนนตอคําส่ังสอนของพระพุทธเจา อยาไป
สนใจไยดีนําคําตําหนิติเตียนเหยียบยํ่าทําลายของคําแหงโจรแหงมาร แหงมหาภัยท้ัง
หลายเหลาน้ีเลย ถาไดยินในหูกลับไปบานใหไปลางหูใหหมด ใครมีหูก่ีหู มีสองหูลาง
ใหหมด มีสามหูลางใหหมด เรียกมาลูกเล็กเด็กแดง สูเปนลูกของกู หูกูสกปรกมา
เพราะไปไดยินคําจาบจวงตาง ๆ ทําลายตาง ๆ ตอพระพุทธศาสนา มาจากสวนแสง
ธรรม ใหวาอยางง้ี  
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แลวเรยีกหมู เรียกหมา เรียกเปด เรียกไกมาประชุมกัน ใหเรียกมากูจะลางหูสู
ใหหมดวันน้ี  หูกูสกปรกมาแลว กูลางหูแลว หูสูสกปรกหรือเปลา ถาหูสูยังสกปรกให
ลางใหหมด กลับไปบานใหพากันลางหูเสีย ตอไปอยาไปฟงอีกนะ เด๋ียวจะลางอีกท้ังวัน 
และตายทิ้งเปลา ๆ จมกองมูตรกองคูถแหงมหาภัยน้ีตลอดไป น่ีแหละใหยึดอยางน้ี ผู
ปฏิบัติเพื่อความดีแกตน อันใดไมดีใหปดออก ๆ อยามาถือเปนอารมณซ่ึงจะเปนภัย
ตอตนเรื่อยไป แมแตขณะท่ีเกิดข้ึนจากผูทําน้ัน เขาก็ตัดสินใจของเขาโดยหลักธรรมชาติ
อยูแลว อยาใหเขามาเกี่ยวของกับเรา ใหชะใหลางหูลําบากลําบนเลย เพราะไมใชเรา
เปนผูกอขึ้น ใหเราลางหูรับแตอรรถแตธรรมของดีงามเทานั้น  

สิ่งเหลานี้อยาไปวิตกวิจารณ เกิดความเคียดแคนเสียใจจนเกินเหตุเกินผล 
เพราะน้ีเปนคําเสียดคําแทงคํามหาภัย เพื่อจะหวังกําไรจากการพูด พูดกระแทกแดกดัน
ทําลายผูอ่ืนน้ีเทาน้ัน เราใหปดออก อยาไปสนใจ สําหรับหลวงตาบัวน้ี อยาวาแตหลวง
ตาบัวเปนพระอรหันตในเมืองอุดรเลยนะ ลูกศิษยหลวงตาบัวในเมืองอุดรจะใหเปน
อรหันตหมดทีเดียวเลย จากนั้นก็จะมากรุงเทพฯ จะกวานเอาลูกศิษยในกรุงเทพฯ นี้
เปนอรหันตหมด ใครมีหม ูมีหมา เปด ไก มาเปนพระอรหันตทั้งหมดไปกับหลวงตาบัว 
ดีย่ิงกวาพวกน้ันกลาววอ ๆ มันไมไดเปนพระอรหันต เขาใจไหม หลวงตานี้เปนพระ
อรหันต เปนทั้งเปด ทั้งไก ทั้งหม ูทั้งหมา เลิศกวาเขาน้ีอีกเปนไหน ๆ เอาคําไหนเปน
พยาน เอาแคน้ีเสียกอนนะ เอาไปเทียบ 

หลักใหญก็คือวา ใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติตอตัวของเรานะพี่นองทั้งหลาย ศาสน
ธรรมนี้เทานั้นที่จะชะจะลางสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายใหสงบรมเย็น แลวสะอาดสะอาน 
ไป เราจะคอยมีความสุขขึ้นจากน้ํา คือธรรม เรื่องของกิเลสนี ้ยิ่งยุยงสงเสริมเทาไร ดังที่
พูดอยางนี ้ เขาหวังจะใหไดอยางใจเขา เขายุยงสงเสริมทุกแบบที่จะไดผลตามความชั่ว
ชาของเขา น้ันก็เปนผลความช่ัวชาตามกันไปน้ันแหละ เขาทําอยางนั้น เราใหทําอยางน้ี 
ใหแกทางสกปรก เขาไปทางดีงามของเราเสียนะ จึงถูกตองวาเรามีธรรมะ ทานสอนวา
อยางน้ี 

หลวงตาบัวเปนพระอรหันตแหงอุดรธานี ทั้งเปด ไก หมู หมา หมดชาวเมือง
อุดรเปนพระอรหันต หลวงตาบัวก็สอนเพือ่ใหทานท้ังหลายถึงความดีงาม ถาควรจะ
เปนพระอรหันตได แมหมัดอยูบนหลังหมาก็ใหเรียกไปเปนอรหันตใหหมดนะ วันน้ีพูด
เพียงเทานั้นละ พอ ไมพูดมากละ เหน่ือย 

หลวงตาตองขออภัยไวทุก ๆ ทานเลย พูดไปหลงลืมไป ไมติดไมตอกัน ไมใช
อะไรนะ คือสัญญามันตัด ๆ พอพูดไปนี้ขาดปบหายเงียบเลย แลวตั้งใหมขึ้นมา เรื่อง
ราวเลยไมคอยตอกันนะ ไมใชเรื่องอะไร วกวนดวยสัญญาอารมณ มันตัด แตกอนเทศน
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ไปมันแนออกไป วาเรื่อย ๆ แนออกไป ถึงเหตุถึงผล เปนอรรถเปนธรรม ไดถอยได
ความ ไดเรื่องไดราว เด๋ียวน้ีไมนะ ไปนี้ตัดปุบหายเงียบและตั้งใหมไปเรื่อย กรณุาทราบ
ไวท่ัวหนากัน ตอไปจะเทศนไมไดแลวนะ เริ่มมากขึ้นแลว 

 
www.Luangta.com or www.Luangta.or.th 

 
 


