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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

คุณทักษิณลาออกเสีย 
 เอาอะไรมาทา (น้ํายาขัดพื้นคะ) ขดัใหเปนอะไร (ขัดใหสะอาดคะ) เราอยาก
หาเหตุหาผลกิเลสเสียหนอย มันเปนยังไงมันขวางตานะ พอดีแลวไมพอดี แลวเอา
อะไรมาทาอกีๆ ขัดหาอะไรเลยถามซิ ความฟุงเฟอ ความพอดีมอียูไมเอา หาแตเร่ือง
ยุง อยางหองนํ้าหองสวม ไมทราบวาเครื่องอะไรตออะไรไปทําความสะอาดอยูในนั้น จะ
ไปตั้งหอปราสาทใหมีอยูในสวม เราดูจริงๆ แถวแนวเดินของวัฏวนเดินอยางน้ี ธรรม
คือวิวัฏฏวนเดินอยางน้ันดูอยู มาขัดมาสีใหสะอาดสะอานใหสวยใหงาม งามอะไรเรา
อยากถาม กิเลสมันชอบสวยงามภายนอก ประดับประดาตกแตงภายนอกใหสวยงาม 
กิเลสชอบอยางน้ัน สวนภายในมันจะเนาเฟะขนาดไหนก็ไมมีใครสนใจ ประดับแต
ภายนอก ตกแตงแตภายนอกหลอกตากัน ก็ตากิเลสหลอกอะไรไมหลอกอะไรมันก็เชื่อ
อยูแลว 

ทําอะไรอยากใหมีเหตุมีผลสักหนอย เมืองไทยเราอยากใหมีเหตุมีผลสักหนอย 
เดี๋ยวนี้ไมมีเหตุมีผลอะไรเลย มีแตเร่ืองของกิเลสตัณหาความฟุงเฟอเหอเหิม ความ
อยากความทะเยอทะยานเหยียบไปเลย เหตุผลไมมี เพราะฉะนั้นคนเราจึงหาความสุข
ไมได ถามีเหตุมีผลทุกส่ิงทุกอยางจะเพียงพอหรอืพอประมาณ ทีนี้มันไมมีเหตุมีผล มี
แตความทะเยอทะยาน ความดีดความดิ้น โถ พิลึกพิล่ันนะ ดีดดิ้นหวังจะมีความสขุ
ความเจริญ หวังจะมีหนามีตา มีชื่อมีเสียง หวังไปอยางน้ันหวังลมๆ แลงๆ แตการ
กระทําเปนอีกแบบหนึ่ง เปนแบบลมจม กับความหวังมันเขากันไมได 

นี่เราก็อกจะแตก เราอยูในทามกลางเมืองไทย ทามกลางศาสนา ทามกลางลูก
ศิษยผูใหญๆ ทั้งน้ันแหละ เวลานี้อยูในวงรัฐบาล ทราบวาเขาขับไลทักษิณ ทักษิณมัน
เนาเฟะขนาดนั้นแลวยังเหลือแตลมหายใจๆ จะดีดดิ้นไปหาอะไรเหยียบคนทั้งประเทศ 
จะลาออกไมไดหรือทักษณิ ถามทักษณิใหหนอยนะ นี่หลวงตามหาบัวใหถาม ทักษณินี่
ก็วาเปนคนเฉลียวฉลาดพอสมควร เราจึงไดยกขึ้นใหเปนนายกฯ คือเราดูคนผิดเรา
ยอมรับ 

ดูคนผิดยังไง เราดูฐานะการเงินการทองทุกส่ิงทกุอยางไมบกพรอง กับดทูี่เคย
กินตับกินปอดประชาชน จนไมมตีับมีปอดเหลืออยูภายในทองในไสนี้เลย มันตางกัน 
คนนี้เห็นวาสมควร สมบูรณพูนผลทุกส่ิงทกุอยาง สมบัติเงินทองมากมาย แลวไปเปน
ผูนําจะไมกังวลไปเที่ยวหากินตับกินปอดประชาชน จะไดพยงุประชาชนขึน้จากหลมลึก 



 ๒

คือความทุกขจนขนแคน เราคิดอยางน้ีเราไมไดเอาธรรมเขาไปจับ ฐานะการเงินการ
ทองทุกส่ิงทกุอยางมันหนาหนาหนาตา เราก็เลยลืมธรรมไป เราจึงยอมรับวาเราดูคนผิด 

เราเอาฐานะของการเงินการทองมาด ู คนมั่งมีศรีสุขแลวจะไมไปรบกวน จะไม
ไปทําลายผูยากผูจนทั้งหลาย ประชาชนราษฎรยากจนอยูแลว เราเปนหัวหนาเปน
ผูใหญไปกินตับกินปอดเขาอยางน้ี สําหรับคุณทักษิณเราไมมี เราคิดอยางนั้น ก็มีแตจะ
ชวยชาติบานเมืองใหเต็มเม็ดเต็มหนวยไปโดยลําดับลําดา บานเมืองจะไดสงบรมเย็น 
เราจึงยกขึ้น เรายอมรับวาเรายกขึ้น เรายกคนผิดไป พยุงกนัเต็มที่ เพื่อจะเอาคนนี้ละ
อุมบานอุมเมืองเรา ครั้นไดเปนแลวมันก็เปนอยางน้ี 

ที่เห็นรัฐบาลมากี่ยุคกี่สมยั เราก็ดูมาโดยลําดับ มันก็เปนมาอยางน้ันๆ แลวจวน
สุดทายนี่ก็แหลกเขาไปๆ มิหนําซ้ําเงินในคลังหลวงก็จะไปลากออกมากินกัน สะแตกกัน
หมด เราเปนผูคัดคานตานทานเอาไวเราลืมเมื่อไร ประเทศไทยทั้งประเทศก็มีคลัง
หลวงเทานั้นเปนหัวใจของประชาชน ลมหายใจอยูที่นั่น มาเอาอันนี้ไปแลวจะใหเขา
หายใจที่ไหน อยามาแตะ เราไมลืมนะ บอกวาอยามาแตะ ถามีปญญาใหไปหามาใหม 
หามาเพิ่มนี้จะถูกตองกบัเราเปนผูนํา เราวาอยางนี้ เร่ืองเราก็ไมลืม เพราะพวกนี้จะกนิ
ตับกินปอดประชาชนหนักเขาๆ มันทนไมไหว 

เพราะเราเปนคนขนเงินขนทองเขาสูคลังหลวงเวลานั้น เปนเวลาเดียวกัน พอดี
จังหวะ มันจึงโตตอบกันได ถาธรรมดาเราไมมีสวนเกี่ยวของนั้นไปพูดนี้ผิดหลักศาสนา 
ผิดหลักธรรม บานเมืองเขาโลกเขาเปนอยางน้ัน ธรรมเราเปนอยางน้ี แตนี้เราเขาไป
เกี่ยวของละซี ขนเงินเขาคลังหลวง สมบัติอะไรตออะไร ขนเขาๆ แลวคนหนึ่งลากเอา
ไปเผาไปกินมันดูไมได กต็องคดัคานตานทานกัน จึงไมมีความผิดที่เราคดัคานตานทาน
เร่ืองราวที่เราผานมาแลวนั้น 

แลวทํายังไงที่นี่ พวกนี้กจ็ะกินนี้ แลวจะหาใครเปนคนที่มานําชาติบานเมืองของ
เรา เราจะหาใครพอจะเปนไปได กพ็อดีคุณทกัษิณสมัครอยากไปเปนผูนํา เราก็พอใจ 
เห็นฐานะทุกส่ิงทุกอยางสมควรอยางยิ่งแลว ที่จะอุมชูชาติไทยของเราใหขึ้นจากหลมลึก
ได เราเอาการเงินมาพิจารณา มาเปนเครื่องวัดเครื่องตวง เราไมไดเอาธรรมเขาไปจับดู
หัวใจคน เราดูวัตถุนี้มันกเ็ปนเรื่องของกิเลสไปเสีย เราก็โง เราบอกวาเราโง เราดูคนผิด 
บอกพี่นองทัง้หลายเลย ดวยเจตนาที่จะยกขึ้นแตมันผิดพลาดไป 

เวลานี้ทราบวาไมมีใครบรรดาที่เปนรัฐบาลมากี่ยุคกี่สมัย ทีจ่ะรายแรงรายกาจ
ที่สุด พงุโตที่สุด เปนบาอํานาจเกินขอบเขตของเมืองไทยเราซึ่งเปนชาวพุทธ บาโลภก็
พิลึกพิล่ัน นี่ละที่เรายกฐานะวาจะไมกินอะไรแลว ยิ่งกลายเปนบาโลภทองใหญทองโต 
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มากินทุกแบบทุกฉบับ ลูกศิษยลูกหาเขามาเลาใหฟงนี้เราจะตายแลวนะ เราเปนผูยกขึ้น 
ขายหนาขายตาหลวงตาบัวเอาเหลือประมาณ 

เพื่อจะยกหนาตาของหลวงตาบัวขึ้นใหเปนคูเคียงกับศาสนา สมกับเจตนาที่จะ
ชวยชาติบานเมืองมาเต็มกําลังความสามารถนี้ ขอใหคุณทักษิณลาออกเสีย อยาอยูให
หนักเมืองไทยเรา คุณทักษิณเปนลูกศิษยหลวงตาบัว หลวงตาบัวเปนผูอุมขึ้น เดี๋ยวนี้
มันเหยียบเขามาทั้งหลวงตาบัวดวย เพราะฉะนั้นจึงบอกคุณทักษิณใหลาออกเสียดีๆ 
อยาใหเนาเฟะทั่วประเทศไทยนี้เลย เดือดรอนกนัทั้งประเทศเพราะคนๆ เดียวนี้แหละ 
คนๆ นี้มาเกี่ยวกับหลวงตาบัวอยูโดยตรงดวย เราอุมเราชูขึ้นมาเต็มกําลังความสามารถ 
ครั้นขึ้นไปแลวก็เหยียบหัวเราลง นอกจากนั้นเหยียบคนไทยทั้งประเทศลงไป ศาสนาก็
เลยจะไมเหลือ ถาฟงศาสนาจะทําไดลงคอหรือคนเรา ทําไมไดนะ 

ศาสนาทานสอนวายังไง ไมไดใหกนิใหกลืนใหรีดใหไถ เราก็ดูอยางน้ี ที่เราวา
สมควรที่จะยกชาติขึ้นมาได แลวกลับกลายขึ้นไปเหยียบชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย 
ลงเปนลําดับลําดาเวลานี้ เนาเฟะแตยังไมตาย คุณทักษิณเราเวลานี้เนาเฟะ ยังไมตาย มี
แตลมหายใจ ใหรีบออกเสีย อยาใหคนทั้งชาติไดหนักอกหนักใจ เพราะคนๆ เดียวที่
หลวงตาบัวยกขึ้นนี้เลย หลวงตาบวัจะถูกตําหนิทั่วประเทศไทยอกีเหมือนกัน ไดลูก
ศิษยมาเปนเทวทัตกลืนบานกลืนเมือง ไมใชเปนของเล็กนอย มันเรื่องใหญโตที่สุด 
กระเทือนทั่วประเทศไทยเวลานี้ 

ชาติไทยของเราไดรับความทุกขความทรมานทุกหยอมหญาเวลานี้ เปนเพราะ
เหตุไร เปนเพราะคุณทักษิณลูกศิษยหลวงตาบัว เขาพูดอะไรก็เปนความจริงของเขา เรา
เปนผูปฏิบัติธรรม ยกลูกศิษยลูกหาขึ้นก็วายกดวยความเปนธรรม แลวกลับกลายเปน
อยางน้ี เราจะฝนวิ่งไปตามลูกศิษยคนเนาเฟะอยางน้ีเราฝนไมได หลวงตาบัวตายเสีย
ดีกวา เอา ใหบอก คุณทกัษิณใหลาออกนะ อยาอยู ไมอดตายละ ใหลาออกเสียดีๆ ผิด
ใหยอมรับวาผิด เราเปนลูกศิษยมีคร ูครูนี้คืออะไร ที่สอนนี้ก็คือหลวงตาบัวเปนครูเปน
อาจารยของคุณทักษิณ หลวงตาบัวยอมรับผิด อยางที่วาดูคนผิด คือเราดูคุณทักษณิ
ของเรานี้แหละ แลวดูผิดไปอยางน้ี 

มันเลอะเทอะไปหมดเวลานี้ เนาเฟะไปหมด ยังเหลือแตลมหายใจ จะเอาอะไร
มาอวดมาอางวาเปนของดิบของด ี เจาของตายเนาเฟะทั้งเปนอยูแลวนี้ เอาอะไรมาเปน
ของดิบของดี เงินกองเทาภูเขาก็เปนแรธาตุตางๆ  ถาวาเปนกระดาษก็ไอหลังลายเพียง
เทานั้น หรือแรธาตุตางๆ เชนวาทองคงทองคํา กเ็ปนแรธาตุประเภทหนึ่งสําหรับใชใน
มนุษยของเราที่คละเคลากันดวยความสมาคม เพื่อจับจายใชสอยไปมาสะดวกสบาย นี้
เปนเครื่องประดับชาติ ดวยความถูกธรรมเปนอยางนี้ 
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นี้มันผิดธรรม มันกลืนมนักินไปหมด เวลานี้แหลกเหลวไปหมด ไดทราบวาจะ
เอาเงินไปหวานลอมเขาอีก ตัวเนาเฟะยังเหลือแตลมหายใจแลว พวกอแีรงอีกามันบิน
เต็มบานเต็มเมืองมันจะไปกินซากคุณทักษิณของเรา แตลมหายใจยังฝอดๆ อยูนี้มันยงั
กินไมได พวกอีแรงอีกาบินวอนเต็มทองฟาอากาศแลวเวลานี้ แลวเปนยังไงเนาขนาดนี้
แลวยังจะยกยอตัวเอง เปนขี้ทั้งกองเปนไฟทัง้กองเผาบานเผาเมือง ยังจะยกยอตัวเอง
ขึ้นอีก เอาเงินไปจางประชาชนทั่วๆ ไปใหไปเลือกเขา เลือกคนเนาเฟะที่ยังไมตาย 
อีแรงอีกาบินสวนหนาสวนหลังอยูเต็มทองฟาอากาศนี้ จะกินคนๆ เดียว แตมันยังลม
หายใจฝอดๆ อยูเดี๋ยวนี้ อีแรงอีกาก็กินไมได ทีนี้คนไทยทั้งประเทศก็เดือดรอนไป
ตามๆ กัน อแีรงอีกามันจะมากินชวยมันก็ยังไมตายจะวาไง 

เดือดรอนไปหมดนะเวลานี้ เราในฐานะเปนอาจารย ถือธรรมมา ปฏิบัติธรรมมา 
โดยไมมีขอตองติตัวเองตั้งแตวันบวชมา แลวไดมาเห็นลูกศิษยลูกหาของเราที่เรายกขึ้น 
ดวยเจตนาเพื่อจะอุมชาติบานเมืองนี้ แลวกลับกลายจะพาบานเมืองทัง้หมดใหลมจมนี้
เราดูไมไดนะ คุณทักษิณถายังมีศาสนาติดอยูในหัวใจบางเล็กนอยใหลาออกทันทอียา
รอ นี่หลวงตาบัวเปนคนพูดเปนคนสั่ง ระหวางลูกกับอาจารยส่ังกันวันนี้นะ อยาให
ประชาชนทั้งประเทศนี้เดือดรอนวุนวายเลย เวลานี้รอนมากทีเดียว เมืองไทยรอนเพราะ
คนๆ เดียว ที่ตายเนาเฟะทั้งเปนแตยงัลมหายใจอยูนี้นะ หลวงตาบัวก็เนาเฟะไปตามๆ 
กัน ก็ยังเหลือแตลมหายใจเหมือนกัน ใหรีบออกเสียหลวงตาบัวจะไดมีลมหายใจ คุณ
ทักษิณจะมีลมหายใจ 

เงินกินถึงวันตายก็ไมหมด คุณทักษณิกินหมดทัง้ครอบครัวเหยาเรือน โคตรแซ
คุณทักษิณกนิไมหมด เงินของคุณทกัษิณนะมากขนาดไหน เขาร่ําลือกันทั้งประเทศ จะ
กินจะกลืนไปหาอะไรอีก พิจารณาดูซินะ ถาเปนคนธรรมดาแลวจะไมเปนอยางน้ี นี้มัน
เปนอะไรลูกศิษยหลวงตาบัวคนนี้นะ เราอยากจะถาม ใหรีบลาออกเสียทักษิณ อยาอยู 
ใหฟงเสียงหลวงตาบัวหนอย ถาไมฟงน้ีจมหมดเลย เร่ืองราวทุกอยางจะเกิดขึ้นเปนฟน
เปนไฟไปหมด เพราะคนๆ เดียวนี้ทําลายชาติบานเมือง โดยไมฟงเสียงครูเสียงอาจารย
เสียงอรรถเสียงธรรมเลย นี้มันดูไมไดนะเวลานี้ 

แลวเอาเงินไปหวานลอมไปหมด เอาเงินๆ ไปหวานลอม ใหคนทั้งประเทศเปน
หมาเที่ยวเก็บตกๆ ของคนเนาเฟะที่มีลมหายใจ เอาเงินไปหวานลอม เงินจะมีคุณคา
อะไรเมื่อเจาของเนาเฟะแลว เงินเหลานี้เปนภัยทั้งน้ัน หวานไปไหนเปนภัยไปหมด เงิน
ทั้งหลายนี้วาเปนมงคลแกชาติทั่วโลก เขานิยมการเงินการทอง แตเงินในเมืองไทยของ
คุณทักษิณนีเ้ปนภัยตอชาติอยางรายแรงที่สุด เงินนี้เปนเงินมหาภัย หวานไปที่ไหนก็
เปนภัยทั้งนั้นๆ อยาเอามาหวาน ใหเอาไปหวานในสิ่งที่ถูกทีด่ี 
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มันสลดสังเวชเหลือเกินนะ วันนี้ขอพดูเถอะ เพราะไมไดพูดนานแลว มันอกจะ
แตกแลวเวลานี้ สุดทายขอบิณฑบาต นี่เปนอยางยอมๆ นะบณิฑบาต ขอใหคุณทักษิณ
ลาออกเสีย อยาอยูใหหนักประเทศไทย คนทั้งประเทศเนาเฟะไปหมดแลวเวลานี้ ทั้ง
ประเทศ ยังไมตายเนาเฟะดวยความทุกขความเดือดรอน จากคนๆ เดียวที่กอตัวขึน้มา 
ยังเอาเงินทองที่วามีคามรีาคานั่นละเอาไปหวานลอมคน เงินเหลานี้เปนภัยมหาภัยตอ
ชาติบานเมือง อยาเอาไปหวานถาไมอยากใหชาติไทยจมลงไป เก็บไวสําหรับรักษา เด็ก
เขาอยูในบานในเรือนเขามีเงินในกระเปาเขาก็อบอุน ไปจับจายใชสอยอะไรก็สะดวก 
คนตาสีตาสาตามทองนาเขามีเงินมากนอยเพียงไร เขาเอาไปใชสอยก็เปนความรมเย็น 
แตเงินของรฐับาลมีทักษณิเราเปนหัวหนานี้ เงินอันนี้เปนมหาภัย นิวเคลียรนิวตรอนอยู
ในนั้นหมด 

เวลานี้เงินที่ออกจากรัฐบาลหรือจากคุณทักษิณนีเ้ปนภัยมหาภัย อยานําออกไป 
ถาไมอยากใหชาติไทยจม ฟงใหดทีุกคน นี้เราพูดดวยความเปนธรรม เราไมไดออก
ไหน ขางไหนๆ ทั้งนั้น ธรรมเปนอยางน้ี เอา ถาวาหลวงตาบัวผิดตรงไหนคอขาดขาด
ไปเลย จะไมเสียดายยิ่งกวาความสัตยความจริงคือธรรมที่เราเทิดทูนตลอดเวลา และ
อุมชูชาติไทยนี้ดวยธรรมทั้งนั้น ทีเ่ราอุตสาหพยายามชวยชาติบานเมืองมานี้ดวยความ
เมตตาสงสาร ทุกขจนหนโลกขนาดไหนเราบึกบึนไปตลอดเวลา แลวมาเห็นลูกศิษยเรา
เปนอยางน้ีกินบานกินเมือง เราดูไมไดนะ ใหรีบออกเสีย 

อยาพูด อยาคิด เสือกหาเร่ืองไมเปนทาที่จะเปนฟนเปนไฟเผาไหมตอโลกนี้อีก
ตอไป ความคิดประเภทนี้ อุบายประเภทนี้เปนอุบายเผาโลก เผาชาติ เผาศาสนา 
พระมหากษตัริย ไมมีประโยชนอะไรเลย เปนมหาภัยอยางยิ่ง ใหรีบตัดออกมหาภัยอัน
นี้ เงินเก็บไวใหคนไดใชสอยทั่วประเทศไทย ดีกวาที่จะเอาเงินนี้ไปเผาคนทั้งชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริยใหลมจมลงไป เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้ละ พอ 

นั่นละพูดเปนธรรม เสียงเหมือนฟาดินถลม แตจิตไมมอีะไร เสียงเหมือนฟาดิน
ถลมเหมือนจะกัดจะฉกีกินสดๆ รอนๆ เลยเวลาขึ้น เขาใจขึ้นเวที เวลาขึ้นเวทีเปนอยาง
นั้น พอพูดอยางน้ีแลวเราก็ระลึกไดที่วัดโพธิสมภรณ เจาคุณอุดรนะ เร่ืองเกิดขึ้นทีว่ัด
โพธิสมภรณ ประชุมกันฟาดถึงสองวันเต็ม ลงกันไมไดเลย เจาคณะภาคคณะไหนมา
รวมประชุมกัน ซัดกันอยูนั้น ก็มีตัวแสบตัวหนึ่งพระอยูในนั้น ตัวแสบนี้ตัวขวางวัดขวาง
วาไมยอมลงใครเลย พุงโตพุงหลวงมแีตกินแตกลืนแบบเดียวกันนี่ละ ประชุมกันถงึสอง
วันไมลงกันไดเลย เจาคุณวัดโพธิเราน้ี เขียนหนังสือเทานี้ละมา แตตอนนั้นไมมีรถไมมี
ทางรถ ตองเดินมา เจาคุณนี้ทานเขียนหนังสือสองสามตัว ใหเณรถือมาหาเรา มายื่นให
เรา ตอนนั้นเราก็กําลังปวยอยู แตกพ็อไปมาไดอยูธรรมดา 
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มาอาน นิมนตทานอาจารยไปดับไฟวัดโพธิ ซึง่เวลานี้กําลังลุกทวมทั้งวัดโพธิอยู
แลว มองเห็นทานอาจารยองคเดียวเทานั้นที่จะดับไฟนี้ได นิมนตโดยดวน เทานั้น
จดหมายมา เราก็อาน เอะ ยังไงกัน สุดทายเราเตรียมของเดีย๋วนั้นเลย สะพายบาตรไป
เลย ไปคนเดียวนะ ไมมเีด็กมีเณรมีพระอะไรติดตาม เตรียมของปุบปบแลวไปเลย เดิน
จากน้ีไปเขาวัดบานจิก วัดทิพยรัฐฯ เดินทางตัดเขาวัดโพธเิลย แลวประชุม เรียกวา
ประชุมเปนครั้งที่สามเราไป พอเขาที่ประชุมเรียบรอยแลว ทีนี้ทานเจาคุณองคนี้ละ ก็
สมชื่อสมนามที่ทานเขียนจดหมายดวนมาหาเรา 

เออ นี่ทานอาจารยมหาบัวจะมาระงับดับเรื่องราวทั้งหลายในวัดโพธิเรา เพื่อ
ความเปนมงคลแกวัดของเรา ใหฟงเสียงทานนะทานพูดเหตุผลกลไกอะไรใหฟง เพียง
เทานั้นละ พวกเราทั้งหลายนี้พูดกันมามากแลวไมเปนยา ทีนี้จะมอบใหทานอาจารย
มหาบัวเปนผูพูด ขอใหฟงทั่วหนากัน วางั้นในที่ประชุม จากนั้นก็เอาละที่นี่เร่ิมเลย ตก
ลงเราเปนคนทําหนาที่คนเดียวเลยจริงๆ นอกนั้นเงียบหมดเลย ตนเหตุเปนมายังไง 
เราขึ้นตนเหตุเลย เร่ืองราวเปนยังไงๆ ไลมาๆ เสร็จทุกอยางแลว ทีนี้เราก็ซักตรงนั้นซัก
ตรงนี้เขาไป สุดทายก็ลงเปนจุดๆ 

เอา ถาเราพูดเหลานี้ผิดประการใดใหคานขึ้นมา ที่ประชุมทัง้หมดใหคานไดเลย 
ถาถูกใหพรอมกันอนุโมทนาสาธุการวาคํานี้เปนมงคลแลว เราพูดเปนพักๆ พอลงจดุ
ไหน เอา ใครเห็นดวยหรือไมเห็นดวย ถาไมเห็นดวยใหคานขึ้นมา ถาเห็นดวยใหยกมือ 
ยกมือเพียบๆ สามวาระเทานั้นหมดปญหาเลย เรียบรอย เปนอันวาลงในที่อาจารยมหา
บัวพูดทั้งหมด บรรดาพระสงฆหาที่คานไมไดเลย ขออนโุมทนาสาธุการเรื่องราว เอา ผู
ตัวการนี้เปนยังไง เอา คานขึ้นมา บอกไมคาน นิ่งเลย วาไมคานก็ไมพดู คานก็ไมพูดนิง่
เลย 

ความนิ่งนี้ยังไมแนใจ เอาอีกนะ นิง่น้ีนิ่งเพื่อจะเกิดเรื่องขึ้นอีกกไ็ด เอา นิ่ง
เพราะเหตุไร เอาวามา ถาวาคานคานเพราะเหตุไร เอาวามา ถายอมรับยอมรับเพราะ
เหตุไร ใหพูดมาใหชัดเจน ทั้งการยอมรับทั้งการคาน เห็นดวยวายังไง ตกลงก็เลยวา
เห็นดวย นั่น ไมเห็นไมไดมัดเขาจริงๆ บอกวาเห็นดวย เมื่อเห็นดวยแลวก็ยอมรับกัน
เรียบรอยหมด ผูวาราชการจังหวัดเปนหัวหนาในงานนี้นะ ในงานประชุม สุดทายก็ยุติ
เรียบไปเลย ลงเรียบรอย ๔๕ นาที เราเปนผูไประงับเรื่อง เราคนเดียวเทานั้นพูด เปนผู
ซักถามดวยเหตุดวยผลกลไกอะไร เปนมายังไงๆ ซักไปเปนลําดับลําดา จนกระทั่งลงขอ
ยุติเสร็จ 

ทีนี้ก็มาลงถงึทานเจาคุณอุดร จะมาลงตรงนี้ แตเร่ืองราวยังลงไมไดก็เลยพูดไป
เสียกอน ทนีี้เราก็เหนื่อยละซิ พอเหนื่อย โอย เหนื่อย ลมนอนตูม พระเขามานวดเสน
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เรา ทานเจาคุณอุดรทานนั่งอยูขางๆ นิสัยดีมาก ทานไมเคยดุใครตั้งแตไหนแตไรมา 
นิสัยดีมากเรื่องดุใครไมเคยมี ทีนี้ทานก็พูดออยๆ ขึ้นมาตามนิสัยของทาน พอเรานอน
นี้พระเณรก็ไปนวดเสน ทานนั่งอยูนี้ ใครอยากเห็นฤทธิอ์าจารยของเรา ใหดูเวลาขึ้นเวที 
ใครอยากเห็นฤทธิ์อาจารยของเรา คือองคนี้ละ ใหดูเวลาขึ้นเวที ทางนี้ก็ปวะไปเลย
เร่ืองราวมันเรียบรอยไปหมดแลว เนาเฟะไปแลวมาอุนกินหาอะไร 

เร่ืองแลวก็แลวไปแลว เราขูทาน ทานก็ไปแบบเกา อูย มันนาอุน อุนกินวันยังค่ํา
ก็ไมเบ่ือ ทานพูดอยางน้ันนะ พูดออยๆ เหมือนเราแหละ ไมมีกิริยาทาทางวาจะเผ็ด
รอนอะไรรับเรา ไมมีเลย กินวันยังค่ําก็ไมเบ่ือไมอิม่ไมพอ นี่พดูเรื่องเจาคุณใจดี เขาใจ
ไหม เจาคุณอุดรละใจดี ขูขนาดนั้นยังออกมาสบาย ใครอยากเห็นฤทธิ์เดชของอาจารย
เราใหไปดูเวลาขึ้นเวที แตเวลาขึ้นเวทีมันเอาจริงเอาจังน่ีนะ เลนไมได นี่ละเรื่องราวมัน
เปนอยางน้ัน วันนี้ก็มีเทานั้นละนะ เทศนก็เต็มเหนี่ยวแลววันนี้ เอา คอยฟงประเทศ
ไทยเราวันนี้ ปากหลวงตาบัวนี้ออกเปนปากอรรถปากธรรม ปากอมธรรมไมใชปากอมขี้ 
ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลงปดออกหมด ปากอมธรรมลวนๆ เพื่อจะสมานสิ่งที่ราวรานใหมี
ความแนนหนามั่นคงยิ่งขึ้น ความหมายวาอยางนั้น ที่พูดวันนี้ 

นี่ทางเพชรบูรณก็เลยวิ่งมาขอเครื่องมอืทําตาแลว ตกลงก็เลยจะไปตัง้เพชรบูรณ
แหงหนึ่ง บุรีรัมยแหงหนึ่งขึ้นพรอมกัน เห็นไหมละ เราไมมีเงินเปนทองฟามหาสมุทร
มากมายมาจากไหน แตเรามีดวยน้ําใจของเราครอบโลกธาต ุ เงินจะมีเทานี้ก็ตาม แต
ความเมตตานี้ครอบโลกธาตุ นี่ก็จะตั้งขึ้นแลว เพชรบูรณ ตกลงก็เลยจะเอาที่นั่นแหง
หนึ่ง บุรีรัมยแหงหนึ่ง ตั้งรักษาตา โลกน้ีมีอะไรเปนใหญ เราดูซินะ คนเที่ยวเพนพาน
ทั่วประเทศไทย ตั้งแตกอนไมมกีารคมนาคม ไมอยากวาไมคอยมีละ วาไมมี รถรา
ทั้งหลาย ถนนหนทางนี้ไมมี คนอยูที่ไหนกก็กักันอยูในครอบครัวของตัวเองบนบาน
ของตัวเอง ออกไปไหนไมได เพราะไมมีรถราที่จะไปไหนมาไหน 

แตเวลานี้ดูซิ ไมวาภาคไหนๆ แตกอนที่วาอยูคนละทวีปมันไกลแสนไกล 
เดี๋ยวนี้ถึงกันหมด ไมวาภาคไหนๆ ทั่วประเทศไทย วิ่งประสานถึงกันหมด เพราะอะไร 
เขาไปเขาเที่ยวเขาอยากดู นี่ตา คนตาบอดไปไหนไมมีความหมาย ที่มานี้มีแตคนตาดี
อยากเที่ยวดูนั้นดูนี้ทั่วโลกดินแดน ขึ้นอยูกับตาทั้งน้ัน เขาใจเหรอ นี่ละที่เราทําถูกจุด
ไหม เราพิจารณาเรียบรอยแลว ตาเปนของสําคญั อวัยวะสวนใดถึงจะขาดตกบกพรอง 
นั่งรถเขาไปก็นั่งไดเมือ่ตายังดีแลว เปนคุณคามีคุณคาตลอด คนทั้งหลายที่ประสานกัน
มา มีแตคนตาดีทั้งนั้น คนตาบอดไมไดมาเที่ยวไดละ นี่คุณคาของตาเปนยังไง ทาน
ทั้งหลายพิจารณาซิ 



 ๘

คนทั้งคนอวัยวะนี้ ตาเปนอันดับหนึ่ง จิตใจเปนผูบงการ ตาเปนอันดับหนึ่ง หู
เปนที่สองทีส่ามเรื่อยไป หากตาบอดแลวหมดความหมาย ตาดีอยูนี้ไปมาหาสูทั่วถึงกัน
หมด ไปแลวที่นั่นเปนอยางงั้นที่นี่เปนอยางน้ี เพลินไปกับสายตา เพราะฉะนั้นเราจึง
เปดทางใหสายตา อุตสาหพยายาม มีหรือไมมกีต็ามเงิน อุตสาหพยายาม ใครก็จะเห็น
ใจกันละคนเรา เราเปนหัวหนาเปนผูพานํา เอาตาละวางั้น นี่ตั้งแลว อดุรสมบูรณแลว 
ตา เดี๋ยวนี้ตั้งบุรีรัมย กําลังตั้งเพชรบูรณใหเปนสามแหง แลวเวียงจันทนก็ไมปลอย 
ตอจากนั้นกจ็ะไปตัง้ภาคนั้นภาคนี้ทั่วไปหมด คือจะเอาจุดนี้กอน เพราะภาคอีสานเปน
ภาคที่คนจนมากที่สุด ก็เลยเอานี้กอน จากน้ีกําลังตอไปบุรีรัมย แลวก็ไปเพชรบูรณเร่ิม
ตั้งแลว จากนี้ก็จะออกไปทางพษิณโุลก ไปทุกภาคทั่วประเทศไทย มันจะคอยลุกลาม
ของมันไปเรื่อยๆ ตั้งแลวสามจุดนี้ 

โถ คนตาบอดมันอยูไดเมื่อไร หมดความหมาย เรายังยกขอเปรียบเทียบใหฟง 
ขอเปรียบเทียบก็เปนขอเปรียบเทียบตลก แตเปนความจริงจะใหวาไง เอา ยกตัวอยาง
ขึ้นเดี๋ยวนี้เลย ถาวาตาไมเปนของสําคัญ เอากันเดี๋ยวนี้นะเราวางั้น จะยกภาพพจนขึน้ 
วาตาเปนของไมสําคัญ พวกอยูในครัวนี้ใหเปนคนตาบอดทั้งหมด เอายกตัวอยางขึ้น ที
นี้พอเสร็จแลวหลวงตาก็จะไลกลับ ใหเขาเอาไมมาเต็มกํามือเลย ไมตีคนหวดคนเขาใจ
ไหม พอเสร็จแลว ไล เอาไปกลับไปเดี๋ยวนี้ เราไลตีซิ ตีคนตาบอด ไมมีทีไ่ปมันก็เลยวิ่ง
ชนนั้นวิ่งชนนี้ วิ่งชนทั่วไปหมด ทางนี้หวดเสียงเปยะปะๆ สุดทายขี้แตกเยี่ยวราดอยู
ตามนี้ หลวงตาบัวเปนผูไดลางขี้เขา มันเปนของดแีลวเหรอคนตาบอดถูกไลนะ ฟงซ ิ

ถาเปนตาดี โอย พอวาไปมันแตกฮอืเลย พอไดยนิเปยะๆ มันวิ่งแลวไปเลย ตา
มันดี คนตาบอดมันไปไมไดขี้แตกเขาใจไหม เปนยังไงภาพพจนที่ยกขึน้มานี้ถูกตอง
ไหม เอาคานมาถาใครวาไมถูก เงียบเลย แสดงวายอมรับหมด ก็เทานัน้แหละ เอาละ
ที่นี่พอ เอาเลิกๆ ทีนี้เลิกพวกตาดีเลิกนะ อยางน้ันละพูดตองมีขบขันมีเหตุมีผลมีหลักมี
เกณฑซิ คานไมไดอยางที่เราวานี่ มันก็เปนอยางน้ันจริงๆ ใชไหมละ เอา ลองซิ ยก
ภาพพจนขึ้นมีแตคนตาบอด ไลไมไปตี เปยะปะๆ มันกลัวมันก็วิ่งชนนั้นชนนี้ ไปไมไหว
ขี้แตกเยี่ยวราด แลวเราเปนคนลางขี้ใหเขา เราจึงไมอยากตไีง จึงตองหาเครื่องมือตาให
เขา เขาใจไหม เทานั้นแหละ เอาละนะเลิกกัน 

เปนไงละฟงเทศนวันนี้ ตั้งแตมาเยี่ยมวัดเยี่ยมวา วัดปาบานตาดตั้งแตสรางวัด
มาก็มีวันนี้ละที่เผ็ดรอนมาก วันนี้เผ็ดรอนอยูมากเหมือนกัน ไมรอนไมไดเมืองไทยจะ
จม เพื่อร้ือเมืองไทยขึ้นไมใชอะไรนะ ถาไมแผดแลวไมได อันนี้จะกระเทือนไปหมด 
บอกใหลาออกเลย บอกเลย เราเปนคนสั่งเอง 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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