เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม
วันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ [เชา]

ออกจากใจที่สกปรก
กอนจังหัน
เดี๋ยวนี้ดอลลหนึ่งกับเงินไทยเราเทาไร (ประมาณ ๔๓ บาทแลวครับ) ยืนอยูน ้ี
นานแลวนะ จะ ๕๖ ตอนเริ่มตน ทําใหเรารองโกก เมืองไทยเราไมใชเมือง ๕๐ สตางคนี่
นะ ไมเต็มบาทขาดครึ่งหนึ่งก็ยังมี นี่ ๕๖ กินเขาไปอีก ไมไดถึง ๕๐ สตางคนะเมืองไทย
เราทั้งประเทศ โกกขึ้นตรงนั้น มันหมดแลวนะนี่ จะไมมีคุณคาอะไรติดเมืองไทย ของ
เขาอันเดียว ของเลนเมื่อไร นี่ละทีนี้เวลาเราไดทองคําเราเขามา ไดนี้เขามา มันก็แข็งขึ้น
ๆ คุณคาก็เดนขึน้ ดูซิอยางประเทศลาวนี้ก็เมืองพี่เมืองนอง เมืองแขนซายแขนขวาของ
เมืองไทย กี่กีบก็ยังไมเห็นมีความหมายอะไรเลย คุณคามันก็ไมมี หลักเกณฑทค่ี าํ้
ประกันก็คือทองคํา นี่เรามีทองคําไวนี้ ของเราก็แข็ง แลวก็ดอลลารแทรกกันเขาไป ก็
แข็งขึ้น
เพราะฉะนั้นจึงตองเอาใหไดตรงนี้นะ กําหนดไวเรียบรอยแลว คือหลังจากนีไ้ ป
แลวจะไมมีทาง บอกตรงๆ เลย เหมาะสมในเวลานีเ้ ทานัน้ เหมาะสมทีส่ ดุ ทุกอยาง
พรอมมูลหมดในการที่จะชวยชาติของเราคราวนี้ใหไดตามความมุงหมาย ซึ่งไมเหลือบา
กวาแรงเรานะ เชนทองคําใหได ๑๐ ตัน ดอลลารยังไงเราก็หวัง วา ๑๐ ลาน เราจะออด
ออนใหไดทองคํา ๑๐ ตันกอน วางัน้ เถอะ ตอจากนัน้ ทองคําเราก็ ๑๐ ตันพอดี หายใจ
โลง
ไดพจิ ารณาเต็มกําลังแลวนะ กอนทีจ่ ะมาประกาศพีน่ อ งทัง้ หลาย ในนามที่เปนผู
นํา ไมไดทําสุมสี่สุมหานะ เพราะฉะนั้นอะไรๆ ที่พิจารณาเต็มเม็ดเต็มหนวยแลวผึงเลย
ออกเลย อะไรผานไมได ถาลงไดพจิ ารณาเต็มเหนีย่ วแลว อะไรผานขาดสะบั้นไปเลย
อะไรที่ไมแนไมออก พิจารณาตรงนี้ ติดตรงนั้น ถอยตรงนี้ พิจารณาตรงนี้ ถอยตรงนัน้
พอโลงตรงไหนออก ๆ ดังที่เคยพูดใหพี่นองทั้งหลายฟงแลววา หลังจากที่รองโกกมา
แลวนัน้ นะ เกี่ยวของกับเรื่องผูนําทั่วประเทศไทยเรา
เราวาจริง ๆ เราก็เคยพูดแลว ถาไปทางนี้ เอา สมควรผูใดจะเปนผูนํา ยก
ประเทศเราขึ้นไดในเวลาจนตรอกจนมุมอยางนี้ พิจารณาไปนี้โลงตรงนี้ติดตรงนั้น อยู
อยางงั้น รอบเมืองไทยเราไปทางไหนก็แบบเดียวกัน ไมปด มากก็ปด นอยจนไดนน่ั
แหละ โลงไปเพื่อปดอยูอยางงั้น เอ มันยังไงกัน มันจะหมดแลวหรือดวงชาตาของชาติ
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ไทยเรา พิจารณาวกไปวกมา เมื่อไมไดอะไรแลวก็หมุนเขามาหานี้ พูดตรง ๆ นีน้ ะ
หมุนเขามานี้ โลงไป ไมกวางแตไมปด แคนก้ี เ็ อา หลวมมือมือสอด หลวมแขนแขน
สอด นี่ละเหตุที่ออกไมใชอะไรนะเรื่องราว นีล่ ะเหตุเบือ้ งตนเปนอยางนี้ เพราะพิจารณา
หมดแลว มันยังไงกัน เหมือนวาตีบตันอั้นตูไปเลย จากนัน้ ก็คอ ยเบิกกวางออก ๆ นีล่ ะ
เรือ่ งราวเปนอยางงัน้
เพราะฉะนัน้ ทีว่ า ทองคําน้าํ หนัก ๑๐ ตัน ยังไงขออยาใหพลาดนะ พิจารณาหมด
แลวลงจุดนีป้ ง เลยเชียวนะ ไมใชเรื่องเล็กนอยทองคําขาด ๑๐ ตัน เหมือนวาขาดอะไร
ทั่วประเทศไทย จุดใหญมนั อยูจ ดุ นี้ เพราะฉะนัน้ จึงบอกวา ยังไงอยาใหขาดนะ เพื่อ
รักษาระดับน้ําหนักคุณคาของเมืองไทยเรา ใหอยูใ นทองคําน้าํ หนัก ๑๐ ตัน จะเต็มสงา
งามไปหมด ถาอันนีข้ าดนิดหนึง่ เมืองไทยเทากับขาดทั่วประเทศ ขาดมากขาดนอย
ขาดทั้งนั้น ไมเปนมงคลเลย เอาตรงนีล้ ะ
หลังจังหัน
(โยม : เกีย่ วกับแถลงการณทม่ี พี ระมาแสดงไมถกู ดานกฎหมายและดานธรรม
แถลงการณพระสงฆกรรมการศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาและวุฒิสมาชิก
วินยั
ประกาศใหกาํ จัดหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน ดวยปรากฏเปนที่แนชัดวา พระมหา
โชว ทสฺสนีโย วัดชนะสงคราม กรรมการศูนยพิทักษพระพุทธศาสนา และนายบุญเลิศ
ไพรินทร วุฒิสมาชิกจังหวัดปราจีนบุรี ไดรว มกันประกาศใหกาํ จัดหลวงตามหาบัว
ญาณสัมปนโน เพื่อใหการเสนอราง พ.ร.บ.คณะสงฆ ฉบับที่ขัดตอพระธรรมวินัยเขาสู
ค.ร.ม. และเขาสูขบวนการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรโดยปราศจากผูคัดคาน ตอผู
ฟงจํานวนประมาณ ๔๐๐ คน เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ชวงเวลาประมาณ
๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ วัดราชาธิวาส ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
โดยพระมหาโชว ทสฺสนีโย กลาววา ตองกําจัดหลวงตามหาบัว ซึ่งเปนพระ
อรหันตแหงจังหวัดอุดรธานี และนายทองกอน ลูกศิษยหลวงตามหาบัว ซึ่งหลวงตาใช
งาน ตองไมใหรัฐบาลนี้ ซึ่งนําโดย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร บริหารราชการแผนดินตอไป
และนายบุญเลิศ ไพรินทร กลาววา มหาโชว พูดเชนนีต้ อ งใหการสนับสนุน พวกเราอยา
ทอถอยในการรวมมือทีจ่ ะกําจัดหลวงตามหาบัว พ.ต.ท.ทักษิณ และนายทองกอน คํา
พูดดังกลาวเปนคําพูดที่แสดงถึงความอาฆาตมาดราย และเปนการยุยงใหมีการประทุษ
รายตอชีวติ ของหลวงตามหาบัว อีกทั้งเปนการยุยงสงเสริม ถึงขัน้ ใหลม ลางการบริหาร
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ราชการแผนดินโดยชอบดวยกฎหมายรัฐธรรมนูญของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐ
มนตรีดวย
การกระทําดังกลาวของพระมหาโชว ทสฺสนีโย ผิดตอพระธรรมวินัยอยางราย
แรง และการกระทําของนายบุญเลิศ ไพรินทร ไมสมกับวัยวุฒิ คุณวุฒิ ในตําแหนงหนา
ทีว่ ฒ
ุ สิ มาชิกทีด่ ี การกระทําของบุคคลทั้งสองยังเปนการกระทําที่ไมยําเกรงกฎหมาย
บานเมืองอีกดวย ศิษยานุศษิ ยของหลวงตามหาบัว และชาวพุทธผูหวังดีตอพระพุทธ
ศาสนา จะนําความกราบเรียนใหพณฯ ทานนายกรัฐมนตรีทราบ และดําเนินการใหผู
รักษากฎหมายดําเนินคดีกบั บุคคลทัง้ สองใหถงึ ทีส่ ดุ และจะรวบรวมรายชื่อประชาชน
ชาวพุทธที่หวังดีตอพระพุทธศาสนา เขาชือ่ กันถอดถอนนายบุญเลิศ ไพลินออกจากการ
เปนวุฒสิ มาชิกตอไป จึงแถลงมาเพือ่ กรุณาทราบโดยทัว่ กัน ศิษยานุศษิ ยของหลวงตาม
หาบัวและชาวพุทธผูห วังดีตอ พระพุทธศาสนา วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ ครับ)
พีน่ อ งทัง้ หลายก็ทราบทัว่ หนากัน จากการอานเรื่องราวทั้งหลายที่ครอบทั้งชาติ
และพระศาสนาทั่วดินแดนไทยนี้ ก็ไดทราบกันมาโดยตลอดแลว ณ บัดนี้ หลวงตาก็รับ
ทราบ แตขอ ยืนยันอยางอืน่ นัน้ หลวงตายังมองไมเห็น ทีม่ องเห็นอยูก ค็ อื วา เขาวา
หลวงตาบัวเปนพระอรหันต จังหวัดอุดรธานี นีเ่ ราตอบวาใชแลว เราจะมาจากอุดร เรา
ก็หนั หนามากรุงเทพฯ จากกรุงเทพฯ เราก็จะหันไปอุดรฯ หันไปนัน้ หันมานีอ้ ยูต ลอด
เวลา เรายอมรับวาเราหันจริง ก็มเี ทานัน้ แหละขอตอบรับกัน นอกนัน้ ไมมอี ะไร
ขอที่เปนสาระสําคัญทั้งหลายของพวกเรา ทีไ่ ดรบั การแนะนําสัง่ สอนตักเตือนอยู
ทุกวันนี้ นี่เปนสิ่งที่จะตองพิจารณาและปฏิบัติตัวเองใหเปนพื้นฐานตลอดไป การปฏิบัติ
ตัวใหเปนคนดีตอตัวเอง ตอครอบครัว ตอสังคมสวนรวม และตอชาติบา นเมือง และ
ศาสนาของเรานี้ เปนเรือ่ งของพีน่ อ งชาวไทยเราจะตองรับผิดชอบทัว่ หนากัน นับตั้งแต
รับผิดชอบตัวของเราเองไป อยางกวางขวางดวยการปฏิบตั ดิ ี กําจัดสิง่ ชัว่ ชาลามกทีเ่ กิด
ขึ้นภายในตัวของเรา และเกิดขึ้นผูใดก็ตาม ใหมสี ติระลึกรูว า สิง่ นีช้ ว่ั ทัง้ นัน้ ทัง้ เกิดภาย
นอกภายใน ภายนอกคือนอกจากกายตัวเองไปสูส ว นรวม ภายในคือออกจากจิตใจของ
เรา ใหพากันระมัดระวัง
ธรรมของพระพุทธเจาทานชี้ลงมาที่จิตใจ มหาเหตุที่จะเกิดเรื่องราวตาง ๆ ขึน้
มาตั้งแตเล็กจนใหญสุด เกิดขึ้นจากใจของเราทั้งนั้น จึงเรียกวาใจเปนมหาเหตุ คือนัก
กอเรือ่ งกอราวอยูท ใ่ี จ ผลทั้งดีทั้งชั่วที่เกิดขึ้นจากมหาเหตุดีชั่วนั้นก็เกิดขึ้นที่ใจ จึงตอง
ใหระมัดระวังที่นี่ใหมากกวาอื่น ใหมีสติ ถามีสติแลวจะรูเ หตุการณตา ง ๆ ที่เกิดขึ้นภาย
ในใจตัวเอง ทั้งฝายดีฝายชั่วเปนลําดับไป เมื่อเราใชความระมัดระวังอยูเสมอก็ชินตอ
นิสยั ของบุคคลทีร่ บั ผิดชอบตัวเอง แลวระมัดระวังตนอยูเสมอ ๆ ก็กลายเปนความราบ
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รื่นดีงาม ความคิดความปรุงที่เปนภัยทั้งหลายไมคอยเกิดมีขึ้น และการประพฤติปฏิบัติ
ตัวก็จะคอยเปนความดีงามขึ้นมาในตัวของเรา สิ่งชั่วชาลามกทั้งหลายก็จะถูกปดเปา
ออกจากการสํารวมระวังของเรา ใหหา งไกลไปโดยลําดับลําดา นี่คือธรรมของพระพุทธ
เจา
เรือ่ งทีเ่ ขาพูดวาอรหันตอรแหนอยางนัน้ การพูดทั้งนี้เขาไมไดพูดดวยความยอม
รับตามหลักความจริงแหงพุทธศาสนาของเรา เขาพูดดวยการดูถูกเหยียดหยาม ที่ยก
หลวงตาบัวขึน้ นีส้ ว นทีจ่ ะกระเทือนอันใหญหลวง ก็ไดแกแดนแหงพุทธศาสนาของเรา
และนับแตพระพุทธเจาลงมาโดยลําดับ นีเ้ ปนการพูดดูถกู เหยียดหยาม กิรยิ าทีแ่ สดง
ออกนี้ ไมใชกิริยาที่หวังดีตอชาติบานเมืองและตอตัวเอง หวังดีตอ ใคร ๆ ก็ตาม ไมมี
ความหวังดี มีตั้งแตความกระแทกแดกดันเพื่อจะใหทําลาย คําวาเปนอรหันตนี้ก็เพื่อจะ
ใหพี่นองทั้งหลายมาเหยียบหัวพระพุทธเจา วาคําสอนของพระพุทธเจาที่กระเทือนโลก
มาเปนเวลานานเฉพาะองคปจ จุบนั นี้ ๒๕๔๕ ปกําลังจะ ๔๖ ปนแ้ี ลว ไมมคี วามหมาย
อันใดเลย เปนโมฆะทั้งหมด เปนกองมูตรกองคูถถูกกิเลสย่าํ ยีตแี หลกอยูป ระเดีย๋ วประ
ดาวๆ นี้ เหยียบย่าํ ทําลายแหลกไปหมด อันนีเ้ ปนผูท จ่ี ะครองบานครองเมือง คือถัง
มูตรถังคูถ ถังทีต่ าํ หนิความดีวา เปนของชัว่ เชิดชูความชั่วเปนของดี นี้คือถังมูตรถังคูถ
ถังมหาภัยตอชาติบานเมืองของเรา ใหพน่ี อ งทัง้ หลายเอาไปพิจารณาทุกคน
คําวา อรหันต ๆ มีมาตั้งแตพระพุทธเจาของเราองคไหน ๆ และสาวกอรหันตน้ี
ก็เปนสาวกของพระพุทธเจามาตั้งแตองคไหน ๆ เพราะการปฏิบัติตามหลักธรรมของ
พระพุทธเจา ตักตวงเอามรรค ผล นิพพานขึน้ มาครองใจ นับแตพระพุทธเจาเปนพระ
องคแรกลงมาจนกระทั่งสาวกทั้งหลาย
ออกจากการปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบแหงพุทธ
ศาสนาของเรานีแ้ หละ มาประกาศธรรมสอนโลกใหไดรับความรมเย็นเปนสุขทุกแหง
ทุกหน ตําบลหมูบ า น บรรดาที่มีธรรมครองใจ นี่คือธรรมพระพุทธเจาประกาศผลเลิศ
เลอมาเปนลําดับลําดาจนกระทั่งปจจุบันนี้ และยังจะประกาศผลเลิศเลอยิง่ ไปโดยลําดับ
ไมมีวันสุดสิ้น
ถาพีน่ อ งทัง้ หลายทีห่ วังความดิบความดี หวังความพนทุกขจากกองมหาภัยทัง้
หลายไปโดยลําดับแลว ขอใหมคี วามหนักแนนตอคําสัง่ สอนของพระพุทธเจา อยาไป
สนใจไยดีนาํ คําตําหนิตเิ ตียนเหยียบย่าํ ทําลายของคําแหงโจรแหงมาร แหงมหาภัยทัง้
หลายเหลานีเ้ ลย ถาไดยนิ ในหูกลับไปบานใหไปลางหูใหหมด ใครมีหกู ห่ี ู มีสองหูลา ง
ใหหมด มีสามหูลา งใหหมด เรียกมาลูกเล็กเด็กแดง สูเปนลูกของกู หูกสู กปรกมา
เพราะไปไดยินคําจาบจวงตาง ๆ ทําลายตาง ๆ ตอพระพุทธศาสนา มาจากสวนแสง
ธรรม ใหวา อยางงี้
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แลวเรียกหมู เรียกหมา เรียกเปด เรียกไกมาประชุมกัน ใหเรียกมากูจะลางหูสู
ใหหมดวันนี้ หูกสู กปรกมาแลว กูลา งหูแลว หูสสู กปรกหรือเปลา ถาหูสยู งั สกปรกให
ลางใหหมด กลับไปบานใหพากันลางหูเสีย ตอไปอยาไปฟงอีกนะ เดีย๋ วจะลางอีกทัง้ วัน
และตายทิ้งเปลา ๆ จมกองมูตรกองคูถแหงมหาภัยนีต้ ลอดไป นีแ่ หละใหยดึ อยางนี้ ผู
ปฏิบัติเพื่อความดีแกตน อันใดไมดใี หปด ออก ๆ อยามาถือเปนอารมณซง่ึ จะเปนภัย
ตอตนเรื่อยไป แมแตขณะทีเ่ กิดขึน้ จากผูท าํ นัน้ เขาก็ตัดสินใจของเขาโดยหลักธรรมชาติ
อยูแ ลว อยาใหเขามาเกี่ยวของกับเรา ใหชะใหลา งหูลาํ บากลําบนเลย เพราะไมใชเรา
เปนผูกอขึ้น ใหเราลางหูรับแตอรรถแตธรรมของดีงามเทานั้น
สิ่งเหลานี้อยาไปวิตกวิจารณ
เกิดความเคียดแคนเสียใจจนเกินเหตุเกินผล
เพราะนีเ้ ปนคําเสียดคําแทงคํามหาภัย เพื่อจะหวังกําไรจากการพูด พูดกระแทกแดกดัน
ทําลายผูอ น่ื นีเ้ ทานัน้ เราใหปด ออก อยาไปสนใจ สําหรับหลวงตาบัวนี้ อยาวาแตหลวง
ตาบัวเปนพระอรหันตในเมืองอุดรเลยนะ ลูกศิษยหลวงตาบัวในเมืองอุดรจะใหเปน
อรหันตหมดทีเดียวเลย จากนั้นก็จะมากรุงเทพฯ จะกวานเอาลูกศิษยในกรุงเทพฯ นี้
เปนอรหันตหมด ใครมีหมู มีหมา เปด ไก มาเปนพระอรหันตทั้งหมดไปกับหลวงตาบัว
ดียง่ิ กวาพวกนัน้ กลาววอ ๆ มันไมไดเปนพระอรหันต เขาใจไหม หลวงตานี้เปนพระ
อรหันต เปนทั้งเปด ทั้งไก ทั้งหมู ทั้งหมา เลิศกวาเขานีอ้ กี เปนไหน ๆ เอาคําไหนเปน
พยาน เอาแคนเ้ี สียกอนนะ เอาไปเทียบ
หลักใหญกค็ อื วา ใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติตอตัวของเรานะพี่นองทั้งหลาย ศาสน
ธรรมนี้เทานั้นที่จะชะจะลางสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายใหสงบรมเย็น แลวสะอาดสะอาน
ไป เราจะคอยมีความสุขขึ้นจากน้ํา คือธรรม เรื่องของกิเลสนี้ ยิ่งยุยงสงเสริมเทาไร ดังที่
พูดอยางนี้ เขาหวังจะใหไดอยางใจเขา เขายุยงสงเสริมทุกแบบที่จะไดผลตามความชั่ว
ชาของเขา นัน้ ก็เปนผลความชัว่ ชาตามกันไปนัน้ แหละ เขาทําอยางนั้น เราใหทาํ อยางนี้
ใหแกทางสกปรก เขาไปทางดีงามของเราเสียนะ จึงถูกตองวาเรามีธรรมะ ทานสอนวา
อยางนี้
หลวงตาบัวเปนพระอรหันตแหงอุดรธานี ทั้งเปด ไก หมู หมา หมดชาวเมือง
อุดรเปนพระอรหันต หลวงตาบัวก็สอนเพือ่ ใหทา นทัง้ หลายถึงความดีงาม ถาควรจะ
เปนพระอรหันตได แมหมัดอยูบนหลังหมาก็ใหเรียกไปเปนอรหันตใหหมดนะ วันนีพ้ ดู
เพียงเทานั้นละ พอ ไมพูดมากละ เหนือ่ ย
หลวงตาตองขออภัยไวทกุ ๆ ทานเลย พูดไปหลงลืมไป ไมติดไมตอกัน ไมใช
อะไรนะ คือสัญญามันตัด ๆ พอพูดไปนี้ขาดปบหายเงียบเลย แลวตั้งใหมขึ้นมา เรื่อง
ราวเลยไมคอ ยตอกันนะ ไมใชเรื่องอะไร วกวนดวยสัญญาอารมณ มันตัด แตกอนเทศน
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ไปมันแนออกไป วาเรื่อย ๆ แนออกไป ถึงเหตุถงึ ผล เปนอรรถเปนธรรม ไดถอยได
ความ ไดเรื่องไดราว เดีย๋ วนีไ้ มนะ ไปนี้ตัดปุบหายเงียบและตั้งใหมไปเรื่อย กรุณาทราบ
ไวทว่ั หนากัน ตอไปจะเทศนไมไดแลวนะ เริ่มมากขึ้นแลว
www.Luangta.com or www.Luangta.or.th

