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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

ตัดหางปลอยเลย 
(นาง...ขอถวายทองคํานํ้าหนัก ๙ บาท) ใหหลวงตาบัวเอาไปเขาคลังหลวง อยา

เอาไปเถลไถล เราก็ไมเคยอยูแลว มีแหยบางใหขอคิดซิ สวนมากเปนอยางน้ันถาไป
รวมมีที่ร่ัวไหลแตกซึมๆ ไมไดเต็มเมด็เต็มหนวย โลกเปนอยางน้ัน แตธรรมเปนอยาง
ที่วาน้ี ไมมีเลยคําวาร่ัวไหลแตกซึม ธรรมจึงเปนที่ตายใจได ฝากเปนฝากตายได พอวา
ธรรมเทานั้นโลกยอมรับทันทีเลย เพราะตายใจกันได เราพิจารณาใจกับธรรมใหเปนอัน
เดียวกัน ถาใจกับธรรมเปนอันเดียวกันเรียบรอยแลวก็เรียกวาธรรม ขัดนิดไมได อะไร
ขัดธรรมปดออกๆ เลย 

นี่ที่เขาถวายทองคําน้ําหนัก ๙ บาทที่วาถวายหลวงตาบัว หลวงตาบัวอยาเอาไป
เถลไถลนะ หลวงตาบัวก็ตอบทันทเีลยวาไมเคยเถลไถลอยูแลว ตั้งแตเร่ิมชวยชาติมา 
ไมมีอะไรที่จะเปนมลทินแกจิตใจเราแมนิดไมปรากฏ เพราะเราทําดวยความเมตตา ก็
เมตตาธรรมอีก เมตตาธรรมลวนๆ ในหัวใจนี้ก็พอหมดแลว ไมมีคิดอยากไดอะไรๆ 
ถึงอยากก็กนิไมได ธรรมตีปากเอาเขาใจไหม นั่นละธรรมเปนอยางน้ัน แตนี้มันก็ไม
อยากเพราะมนัพอ แลวนําความพอนี้ละไปนําพี่นองชาวไทยเรา นํามาตลอด ไมมีคาํวา
ร่ัวไหลแตกซึม เปนที่แนใจตลอดไปเลย 

ผูที่มาทําหนาที่รับเงินรับทองกับเรา เรียกวาแทนเรานี้ ก็ตองเปนหัวใจแบบเรา 
เปนอื่นไปไมได เราก็ไมเคยเห็นตั้งแตที่นําพี่นองชาวไทยมา ดวยเอาลูกศิษยลูกหาที่มา
เปนเครื่องมือใชแทนมือเราไดสกปรกไปอยางน้ีไมมี เวลานี้ทองคําเราดูวาไดรวม
ทั้งหมดเลย ที่เขาคลังหลวงแลว ๑๑ ตันกับ ๓๗ กิโลคร่ึง ประเภทน้ําไหลซึมนี้ดูเหมือน
จะถึง ๓๐๐ กิโลแลวมัง เราพยายามที่สุดเพื่อพี่นองชาวไทยเราจะไดอาศัยอันนี้ ปูยาตา
ยายหามาใหแลวก็ใหมีสติปญญาเก็บรักษา อยาสุรุยสุราย 

อยางที่วารวมบัญชีเห็นไหมนั่น นั่นละมันจะเขาไปลวงตับปอดของชาต ิ เราจึง
ขวางทันทีเลย ทําไมเราถึงทําไดอยางน้ัน ก็เรากําลังขนเงินเขาอยูนี่นะ เปนทางที่จะ
โตตอบกันไดอยางถนัดใชไหมละ ถาอยูเฉยๆ ไปวาใหเขา เราเปนพระ โลกกับธรรมเขา
กันไมได แตนี้ธรรมชวยโลกละซี เรากําลังขนเงินเขาไปในคลังหลวง อันนี้จะมารวม
บัญชี คําวารวมบัญชีก็คือจะเอาอนัใหญนั้น ทําพูดกํากวมเอาไวอยางน้ันหลอกตาคน 
แตนี้มันรูทันทีนี่ พอวารวมบัญชีก็คือจะไปเอาตบัปอดของชาติ ถารวมบัญชีแลวเอา
ออกไดหมดเลย เราจึงคานทันทีเลย ก็เปนไปตามนั้น 
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ไมเอาออกไมไดจะเกดิเรื่องกับเรา ถาลงไดคานขนาดนั้นแลวยังไงก็ตองเอา
แนๆ เพราะมันถูกตองของเรา อันนั้นผิด มาฝนไมไดนะ นี่ละธรรม คอขาดขาดไปเลย 
จะใหกลาใหกลัวใครไมมี พูดจริงๆ เรานําโลกนําอยางน้ัน พดูอะไรๆ กบัใครก็ตามเรา
เอาธรรมออกเดิน กาวเดิน เพราะฉะนั้นจึงไมมคีําวากลาวากลัว ธรรมเหนือหมดๆ ถึง
ใครจะมาฆาเราก็ฆาไดตั้งแตรางกาย ธรรมฆาไมได เราทําอยางน้ันเราทํากับโลกทุกวันนี้ 
จึงวาตายใจๆ  

ตั้งแตนําพี่นองทัง้หลายมาโดยลําดับ ตั้งแตประกาศทีแรกจนกระทั่งปานนี้ เราก็
ไมปรากฏวามีความมัวหมองอะไรที่เราไดผิดพลาดไป อยางนี้ไมมี กอนที่จะพาพี่นอง
ออกแงใดมมุใดไดพิจารณาเต็มเหนี่ยวแลว ออกชองไหน กวางแคบขนาดไหน แลว
ออกตามนั้นๆ ก็ถูกตองไปโดยลําดับ เราก็ไมเคยปรึกษากับใครในการชวยชาติ เราเอา
ธรรมเปนเกณฑเลย พิจารณาในนี้เสร็จแลวออกๆ ไปเรื่อยๆ  

ที่วาทหารเปนมาของชาตใิครมาขี่มา (พล.อ.เปรม ติณสูลานนท พูดครับวา
รัฐบาลเปนเหมือนคนขี่มา เขามาดูแลทหาร ไมใชเจาของทหาร เจาของทหารคือชาติ
และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวครับ) ขี่มาสวนมากมันขี่ไปแบบนั้นละ มันไมไดขี่ไป
ตามรองตามรอย เดี๋ยวนี้กําลังเลอะเทอะ นี่เขาโจมตีกันทั้งประเทศในประเทศไทยเรา 
ไดทราบมาชัดเจนแลวเราก็เชื่อประชาชนวา นายกนี้เหลวแหลกมากที่สุดวางั้นเลย แลว
แกทนอยูไดยังไงกไ็มรูนะ 

นายกคนนี้ก็เปนลูกศิษยหลวงตาบัว คุณทักษิณ ชินวัตร นี้เปนลูกศิษยหลวงตา
บัว เราเห็นบานเมืองกาํลังจะเหลวแหลกแหวกแนว แตเราไมไดพิจารณาทางดาน
ธรรมะใหชัดเจน เราเอาดานวัตถุเปนเกณฑ วาพวกนั้นกระจอกงอกงอยคอยแตจะกนิ
ตับกินปอดประชาชน จะไมมีเหลือตบัปอดภายในตัวเองเลย เมื่อเห็นเปนอยางน้ันแลว 
ใครที่พอจะชวยได เราพินิจพิจารณาแลวก็เห็นคุณทักษิณ ชนิวตัร เปนเศรษฐีน้ําหนึ่ง
ทีเดียวในเมืองไทย เห็นวาคนนี้เปนคนมั่งมีศรีสุข ไมทกุขไมจนไมหิวไมโหย จะไมกิน
ตับกินปอดประชาชน จะไดชวยประชาชนเต็มเม็ดเต็มหนวย 

เราก็คิดไปตามเรื่องของโลกของธรรม เราไมไดแหยเขาไปดูหัวใจคน เราเอา
วัตถุสมบัติเขามากางเลยวา คนนี้เปนคนที่สมบูรณพูนผล จะไมรบกวนตับปอดพี่นอง
ทั้งหลายแหละ เราก็อุมขึ้นเราลืมเมื่อไร อุมขึ้น ประกาศทันทีเลยเราอุมขึ้น บางทีถูกเขา
ตีเอาวิ่งมาหาเราสองสามหน มาเราก็ใหกําลังใจ เอา หลวงตาจะพาสู บอกงั้นแหละ 
นักมวยเขาไมไดกลัวกัน เราก็เปนนักมวยขึ้นเวทีแลวเวลานี้ กลัวหาอะไร ถากลัวแพ
ตั้งแตยังไมขึน้เวที นักมวยเขาไมกลัวกันละ เขามีแตหวังชนะดวยกันทั้งน้ัน นี้เอาเลยนะ 
อุมขึ้นจนไดเปนายก 
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เปนนายกที่แรกก็รูสึกเขาทีดีๆ เราก็มีหนามีตาบาง เพราะเรายกคนขึ้นเพื่ออุม
ชาติบานเมือง ครั้นตอไปๆ เหยียบชาติบานเมือง เหยียบไปหมดๆ ดีไมดีเหยียบหัว
หลวงตาบัวไปอีกดวย มันเหยียบลึกๆ อันนี้ จะมาประกาศวาเหยียบหัวหลวงตาบัว
ไมได เขาใจไหม เหยียบลึกๆ นั่นละ มันเลยเปนไปแบบนี้เสีย นี่ละกิเลสมันมาแผนลึก
มาก ผูนี้ละเปนผูมั่งมีศรีสุข แตเวลามาเปนเขาแลว ผูนี้เปนผูที่โลภมากที่สุดในโลก 
ใหญเทาไรยิ่งกินยิ่งกลืนทุกแบบทุกฉบับ คือคุณทักษิณ ชินวัตร ลูกศิษยหลวงตาบัวนี้
แหละ 

หลวงตาบัวยอมรับวาหลวงตาบัวดูคนผิด เราก็บอกตรงๆ ทีนี้เมื่อวาดูคนผิด 
พลิกคนนั้นใหถูกมันไมยอมถกูดวยทีน่ี่ มันไปใหญเลย เตลิดเปดเปงเลย เราก็ตัดหาง
ปลอยเลยจะวาไง ตัดหางปลอยแลวก็ตบกนเขาไป ไปไอเลวๆ ก็วางั้นแหละเรา นี่ละ
ภาษาธรรมฟงเอา ไมมีที่วาจะสะทกสะทานกับใคร พูดตามแถวตามแนวธรรมใหตรง
เปงๆ โลกที่ยอมรับอยูแลวธรรม พูดตามธรรมใครจะไมยอมรับ เพราะเปนความ
ถูกตองแลวนี่ นี่เราไดชวยเต็มกําลัง 

เรามาพิจารณาตัวของเราที่ชวยพี่นองชาวไทยเรา ทั้งทางชาต ิ ทางศาสนาเราเขา
เกี่ยวของทัง้นั้น ทางชาติก็นับตั้งแตมาคัดคานการรวมบัญชีลงมา ทางศาสนาก็ฟดกนั
กับพวกนั่นละ จําเอาก็แลวกัน จะใหถอนจนกระทั่งยศเเย็ดอะไรมัน ซัดกนัขนาดนั้น นี่
ก็เรา ก็มันผิดนี่ เอาความถูกตองเขาไปใสๆ ซิ ถาจะปลอยใหความผิดลุกลามไป หมด
ทั้งชาติ ทัง้ศาสนา ทีนี้ผูรักษาทั้งชาต ิทั้งศาสนายังมีอยูจะปลอยไดยังไง สมบัติมีเจาของ 
เจาของตองตานทานซิ นี่ก็เราทําหนาที่แทนพี่นองชาวไทยเรา ส่ิงใดไมดงีามเราก็
คัดคานตานทานเรื่อยมาอยางน้ีแหละ เปนอยางอื่นไมมีเรา 

ไอเร่ืองกิเลสมันไมยอมใครนะ มันไมไดไปตามอรรถตามธรรม ถาไปตามธรรม
ก็ไมเรียกวากิเลส มันตองสังหารธรรมไปเรื่อยๆ จึงเรียกวากิเลส เปนอยางน้ันละ วันนี้
ก็พูดเพียงเทานี้ไมพูดอะไรมากนัก พดูไปนานๆ เดี๋ยวหูดัง หูออก หูยังอือ้อยูเดี๋ยวนี้ ยัง
อื้อไดระวัง พอพดูไปๆ นี้เดี๋ยวก็ออกทางหู ทนีี้พูดปบแลวออกนี่เลยแลวก็หยุด พูด
ไมไดละ ดูไมมีอะไรละวันนี้มีเทานั้น ตอไปนี้จะใหศีลใหพรแลวก็เลิกกัน 

มาเมื่อไร (มาถึงเมื่อคืนตอนสองทุมครึ่งครับ) มาคางที่ไหนละ (ศาลาขางนอก
ครับผม) เออ ดีละศาลาขางนอก ใครมาปุบก็พักขางนอกเลย เขาในไมไดก็นอนขาง
นอกศาลาใหญ นี่ก็เศรษฐีใหญ เศรษฐีธรรม เศรษฐเีงินอยูนั้นหมดกระทิงแดง เศรษฐี
ธรรมก็อยูทีน่ั่น การบริจาคเดน การเงินการทองก็เดน การทําบุญใหทานก็เดนกระทิง
แดง เราเปนผูรับทราบที่มาเกี่ยวของกับเรา เงินกระทิงแดงที่หมุนเขามาชวยศาสนา 
เกี่ยวกับเราเปนผูรับไทยทานของกระทิงแดงนี้นอยเมื่อไร นั้นก็มาเรียบๆ เราก็รับ
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เรียบๆ ชวยชาติบานเมืองมา วันนี้พอที่จะพูดบางเพราะไปสัมผัสก็พูดบาง ตะกี้นี้พูด
เร่ืองคนชั่วก็พูดแลวใชไหม ทีนี้คนดีมีก็พดูคนดบีางซิ 

ศาลาใหญนี้ก็กระทิงแดงมาสรางให บอกวาส่ังไมมาจากเวียงจันทน ประเทศ
ลาว เอามากองไวนี้สองปแลววางั้น ครั้นจะมาขออนุญาตเมื่อไรก็กลัวโดนดุ ทีนี้ไมมันก็
เลยจะพัง เอามาไดสองปแลว วันนี้ยอมรับผิด เอา เปนยังไงกย็อมรับ จึงเขามาขอสราง
ศาลา ไปหยั่งเสียงเราไปสรางปลูกที่นูนวางั้นนะ แลวใหเหตุผลทุกอยาง เหตุผลพรอม 
ถูกตองทุกอยางๆ กับเหตุการณที่เปนอยู ตอนนั้นตอนเราชวยชาติ เราก็เลยตกลงให 
เอา เหตุผลพรอมแลวกอ็นุญาตใหสราง แลวจะเอากวางแคบขนาดไหนละ เอากวางดู
วา ๑๕ เมตร ยาว ๕๕ เมตร เราพิจารณา โอย มันแคบไป เอาอยางน้ีนะ เอาความกวาง 
๓๐ เมตร ทางยาว ๖๐ เมตรเสีย เอาอยางน้ีละพอดีเลย สาธุ เลยเสียงลั่น นั่นละศาลา
หลังนี้จึงขึ้น กวาง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร เวลาอนุญาตเลยเพิ่มใหอีกใหเหมาะ ทีนี้
ใครมาก็ปบก็นอนที่นั่น นอนที่นั่นละศาลาใหญขางนอก 

แตกอนมีศาลาหลังเดียว เขาประตูไมไดก็ยุงกัน อันนี้เขาไดไมไดเขานอนอยูนูน
สบายไปเลย นี่ละเศรษฐีธรรม เศรษฐีเงินคือกระทิงแดงเรา กระทิงแดงทีช่วยเฉพาะที่
เกี่ยวของกับเรานี้ไมนอยนะ เราไมอยากบอกวารอยลาน พันลานขึ้นไปเลย นี้นะกระทงิ
แดง เราพูดวาตั้งแตพันลานขึ้นไป ใหต่ํากวาน้ันไมต่ํา ดูที่ไหนมีแตกระทงิแดงศรัทธา
ใหญทั้งนั้นละทุมลงๆ ซือ้ที่สรางวัดใหม กําแพงนอกน่ัน จากกําแพงในไปกําแพงนอก 
ที่นี้กระทิงแดงซื้อใหหมดเลย 

การซื้อก็ตองไดพิจารณา การซื้อขายจะซื้อนั้นมาเปนวัดจะซื้อยังไง เอาวาดูซินะ 
จะทําใหเจาของสมบัติเขา คือนาเขานั่นบอบช้ําเพราะอํานาจของเงินของทองไปบีบ
บังคับเขาไมไดนะ ตองเอาธรรมเดิน นี้เจาของที่เขาพอใจไมพอใจ ตกลงกันยังไง เรา
ตองเอามาถามเสียกอน ก็บอกวาเจาของที่เขาพอใจ เขาพอใจเสนอขาย แลวเราก็พอใจ
เสนอซื้อ การซื้อการขายตกลงกันยังไง คือใหเจาของที่เขาไปหาดูที่ ที่นาตรงไหนๆ ที่
เขาตองการแลวใหเขาไปซื้อที่นั่น ราคาเทาไรทางนี้จายเงินใหๆ หมดวางั้น เออ พอใจ 
ถูกตองอยางนั้น เลยตกลงกัน นั่นละเรื่องราว 

มีเจาของที่เขามาเสนอขาย ขายแลวใหเขาไปหาดูที่ ที่นาดีๆ  ตกลงราคาเทาไร
กับทางนูนแลวก็มาบอกทางนี้ ทางนี้จายใหเลยๆ เร่ืองจึงเรียบรอยไป เราไมใหทํานะ
ที่วาเอาอํานาจเงินอํานาจทองไปบีบบังคับเขา เขามีหัวใจ คนจนมีหัวใจ คนมีมีหัวใจ 
มันใหญอยูทีหั่วใจนะ ใหหัวใจลงกันไดแลวเปนมงคลนะ ถาหัวใจลงกันไมไดขวางกนั
ตลอดไปเราบอก บอกวาลงกันหมดเขาพอใจ นี่ละจึงเปนวัดขึ้นมา จากน้ันแลวที่
ทั้งหมดนี้กระทิงแดงถมหมดเลย แตกอนเปนทีน่าต่ําขนาดไหน ทางนี้ต่ําบางเราบอกวา



 ๕

ไมใหสูง.เอาเพียงแค ๖๐ เซ็นตหรืออะไร ทางนี้เอาเต็มเหน่ียว ถาธรรมดาเขาจะตอง
เอาขึ้นอีก เราบอกใหทางนี้ต่ําหนอย 

เพราะฉะนั้นทางดานนี้ออกไปดานนี้จึงต่ํา คือเราใหถมแคนั้น กระทิงแดง
ทั้งหมด สะพานสะเพินอะไรนี้จะเปนใครที่ไหนไป นี่ถึงเวลาเปดก็เปดบางซิ กระทงิแดง
ของเรานี้ทําแบบเงียบๆ นะ ทําแบบตาสีตาสาอยูตามทองนา ไมมีลักษณะอะไรที่จะให
จับไดเลย วามีลักษณะเยอหยิ่ง ไมมีเลย เปนตาสีตาสาตามทองนาเทานั้น มาจังหันก็นั่ง
อยูนูน วัตถไุทยทานออกมาวางนี้ ของกองเตม็ เราดูเอาซิสวนแสงธรรม เจาของมานั่ง
อยูนูน อยางน้ันละ แลวที่เอามาถวายนั้นพระทั้งวัดฉันไมหมด ไทยทานของคนเดียวนั้น 
นั่นละเวลาทําทําอยางน้ัน เพราะฉะนั้นเวลาไดมาถึงมาอยางน้ัน 

การไดมาก็ดกีารสูญไปกด็ีมีเหตุมีผลทุกอยาง เวลาไดมาๆ ก็เปดประตูกวาง
เวลาออกก็ออกเต็มเหนี่ยว เวลาเขามันก็เขาเต็มเหนี่ยว จึงวาเปดแคบออกก็ออกได
นอยเขาไดนอย เปดกวางออกกอ็อกไดมาก เขากเ็ขาไดมาก ปดเลยที่นี่เอาความตระหนี่
เขาไปปดไมใหมันออก มันเลยไมเขา นั่นเปนอยางน้ัน เปดกวางเทาไรออกไดมาก เขา
ไดมาก นีก่ระทิงแดงทําอยางน้ันละ สรางวัดนี้รอยลานเราไมอยากพูดละ เพราะมันมาก
ตอมากครอบไปหมด วาพันลานขึ้นไปนั้นเราจุใจ คือขึ้นไปไมต่ํากวาน้ันวางั้นเถอะ 

มองดูที่ไหนมีแตสมบัติของกระทงิแดงทั้งน้ันในวัดนี้ การพูดอยางน้ีเราไมไดดู
ถูกเหยียดหยามศรัทธาทานใดๆ นะ พูดถงึผูเดนเราก็พูดตามความเดนตางหาก เรา
ไมไดพูดยกคนนี้มาเหยียบคนนั้นทับคนนี้ เราไมมีอยางน้ัน เราพูดตามหลักความจริง 
นี้ก็ทําอยางนั้นจริงๆ ดังที่วาไปซื้อนา ใหเขาไปซื้อที่ไหนซื้อมาเปนคนจายใหหมด ราคา
ตกลงกันยังไงทางนี้จายใหๆ เขาทําดวยความพอใจของเจาของทีด่วย เจาของทรัพย
ดวย พอใจดวยกัน เราก็ยอมรับ เอา อยางน้ันก็ซื้อไดเราวางั้น แตจะเอาเงินเอาทองไป
เปนอํานาจบาตรหลวงบีบบังคับซื้อเขานี้ไมไดนะ ธรรมไมใชโลก ธรรมตองเอาความ
เสมอภาคความเปนธรรม อันนี้เวลาเขาทําลงไปแลวเปนธรรมหมด เราจึงไดรับนี้ให
เปนวัดขึ้นมา ไมใชเราจะเอางายๆ ทํางายๆ 
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