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อานิสงสทําบุญเกี่ยวกับตา
(ตํารวจสถานีตํารวจภูธรอําเภอเพ็ญ จ.อุดรฯ นําแปลนศาลาและหองน้ําที่ไดขอ
ไวมาสง ยอดรวม ๒๗๒,๙๐๐ บาทถวน) วางเมื่อไรคนงานเขาจะไปเอง เราจะจัด
คนงานไปทําเอง ไมกําหนดวันเวลาอะไรละ พอทางนี้วางเมื่อไร จัดการอะไรเรียบรอย
แลวเราจะจัดไปเอง นีส่ ถานีตํารวจอําเภอเพ็ญ มันเปนยังไงพอพูดถึงเรื่องอําเภอเพ็ญ
มันทําไมจึงกระเทือนกับหมอวิชัยอยูตลอดนะเรา เราทําความดิบความดีใหหมอวิชัยให
อําเภอเพ็ญทั้งอําเภอ หมอวิชัยกลับมาโจมตีเราตลอดเวลา ไมทราบเปนกรรมอะไรก็ไม
รู แตกอนเปนผูอํานวยการอยูที่โรงพยาบาลเพ็ญ โรงพยาบาลนั้นก็เราชวยเปนลานๆ
ไมใชนอยๆ นะ
ที่ไมลืมก็คือวาเราเขาไปในหอง แลวเขาเอารถโปเกมาจอดทิ้งไวขวางหนาเรา
เวลาเราออกมาใหไดเจอรถโปเกวาใชไมไดแลว คือเปนอุบายขอเรา เราก็รูทําไมจะไมรู
แตเราก็ให เขาก็วาเขามีอุบายแยบยล เอารถโปเกมาจอดขวางหนาเรา นี่รถไมมี ขอ
หลวงตา เราก็ใหเลย แลวในหองผาตัดหองอะไรๆ โหย เปนลานๆ เครื่องไมเครื่องมือ
อะไรใหหมด
ครั้นเวลาเกิดเรื่องอะไรที่เขาพาลูกนองโจมตีเรา(เขาหาคะแนนเสียง
เพื่อใหคนหนาเหลี่ยมเห็นใจจะไดเปนรัฐมนตรีครับ) เราอดคิดไมไดคอื เราไมมีอะไร
เลยกับหมอวิชัย แลวอําเภอนี้ไมวาอําเภอไหนเราชวยตลอด ที่มีเงื่อนจะใหโจมตีเรามัน
ไมมีจริงๆ นีล่ ะที่แปลกมันกระเทือนใจอยูเรื่อยหมอวิชัย
โรงพยาบาลนี้เมื่อเร็วๆ นี้ก็มาเหมือนโรงพยาบาลทั้งหลาย คือมารับเอาของ
โรงพยาบาล เราสั่งโกดังเต็มเปนประจํา ไมวาโรงไหนๆ มาใหๆ เต็มรถๆ โรงพยาบาล
เพ็ญก็แบบเดียวกัน เราก็ใหแบบเดียวกัน แตทําไมหมอวิชยั จึงไปเปนแบบนั้น อดคิด
ไมไดนะเรา คือเราไมมีอะไรเลย ทําไมจึงคิดอยางนั้น มันก็จับไดวานิสัยนี้เปนนิสัย
อันธพาลฃ คิดไปนั้นนะ ไปที่ไหนมักจะอาละวาดคนประเภทนี้ แตเขาจะเปนไมเปนมัน
จะไมผิดนะ เพราะจับไดๆ หลายเงื่อนๆ เอ คนนี้เปนนิสัยอันธพาล ไปไหนมักจะเปน
อันธพาล สุดทายก็วาเปนอันธพาล มาเปนอันธพาลกับหลวงตาบัว มีเทานั้นละ มันไป
สัมผัสเราก็เลยพูดเฉยๆ มันกระเทือนใจอยูเรื่อย เพราะเราสรางแตความดีๆ ให บท
เวลามาแสดงกับเรามาแสดงแบบนั้น
(เสร็จแลวขอนิมนตหลวงตาไปเปดดวยครับ) เปดอะไร (เปดศาลาประชาชน
ครับ และอยากใชชื่อหลวงตาเปนผูเมตตาดวยครับ) ขึ้นไมขึ้นก็ชางเถอะเราไมสนใจ
แหละ อะไรจะเปนมงคลแกบานแกเมืองใหทําไปเลย อยามามุงแตหลวงตาบัวๆ เราไม
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ตองการ ความชมเชยก็ดี ความสรรเสริญก็ดี เปนสวนเกินทั้งนั้นสําหรับหัวใจหลวงตา
บัว ตกเอง ไมเอา ทั้งความชมเชยทั้งความสรรเสริญทั้งความตําหนิติเตียนเปนสวนเกิน
เหมือนกัน ตกออกหมด ไมเอา ธรรมชาตินี้พอทุกอยาง เพราะฉะนั้นมีใครที่วามาโจมตี
ไมเปนอรรถเปนธรรม ไมเปนเหตุเปนผล เราจึงสลดสังเวชสงสารคนนั้นตางหากนะ
เราไมไดผูกโกรธผูกแคนตอเขา เพื่อจะใหเขาไดลดนั้นลง ความไมเปนมงคลจะไดจาง
ลงไป ความหมายวางั้น ที่ใครมาวาใหเราเราจะโกรธ โอย ไมมี เรื่องโกรธไมมี ชมเชย
เทาเดิม สรรเสริญเทาเดิม ตําหนิตเิ ตียนเทาเดิม เปนสวนเกิน ตกออกหมดเลย ความ
พอดีมี นิพพานคือเมืองพอ ฟาดใหมันชัดๆ เสีย ลงจิตใหถงึ นิพพานจะพอหมดเลย
คือใครจะวาอะไรก็ตาม ที่จะใหจิตไปเกาะไปแวะเขาไมมี ถาผิดก็มแี ตความ
สงสารเทานั้นเอง ถูกก็ชมเชยสรรเสริญยินดีไปตามเขา ถาผิดเราไมอยากใหทํา เขาทําก็
เพื่อรักตนเขาเอง ไปทําชัว่ ดวยความรักตนใชไดหรือ ปบมันจับทันทีเลย จึงไมอยากให
ทํา ไมเกิดประโยชนอะไร เสียหายแกตน เพื่อเปนมงคลแกตนใหสรางแตความดีงาม
ออกสังคมก็ใหเปนความดีงาม มันจะไมแทงหูแทงตาแทงใจคนอื่น
นี่กําลังใหเขาทํากุฏิอยู พอเสร็จนี้แลวก็จะใหเขาไปทํา เราสั่งเมื่อไรก็ไดยากอะไร
อยูกับเราคนเดียว โรงเรียนกกสะทอนเขาก็มาขอ โรงเรียนใหญเบอเรอ ใหหลังหนึ่งเลย
เสร็จไปเรียบรอยแลว อยางนั้นแหละทําทุกแหง เราไมมีอะไรที่มาติดประกาศเขียนชื่อ
เขียนเสียง ชื่อเรามีมาตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งปานนี้แหละ เดี๋ยวนี้ขึ้นขั้นสูงแลวนะ ชื่อ
หลวงปูบัว มันขึ้นของมันเอง ขึ้นเรื่อยๆ บวชมาเรื่อยๆ มันก็แปลกเหมือนกัน ถึงขั้นปูก็
ตองเปนปูละซิจะวาเปนหลานไดยังไง
(การตูนครับ แมเขาวา ถาลูกคิดแตจะเอารัดเอาเปรียบคนอื่นโดยไมรูจักให
ตอไปก็จะไมมีใครคบกับลูก ลูกก็เลยวา ถาแมเคยสอนไวตอนนี้คงนึกถึงคําสอนของแม
ละครับ) มันจะนึกหรือ ดูหนามันไมนาจะระลึก (อาจจะนึกแตนึกไมออก) คนทั้ง
แผนดินไมเห็นมันระลึกวาไง เขามีพอมีแมเหมือนกัน เขาระลึกเหมือนกันหมด มัน
เหยียบคนทั้งแผนดินก็เทากับมันไมระลึกถึงแมมันนั่นแหละจะวาอะไร
(อีกอัน ภาพแรกประชาชนมาชุมนุมกันมากนี่เปนความเท็จ เพราะพี่นองทําให
ผมมีกําลังใจสูพวกมัน ผมไมยอมลาออกเด็ดขาด นี่พวกเชียรเขาครับ) มึงจะตายอยูใน
นั้นหรือ ไมเขียนไวบางหรือ เขาเอาที่อื่นเปนปาชา มึงเอานั้นเปนปาชาหรือ เขาไมไดวา
บางหรือ (ที่พูดนี่ไมไดออกจากใจ จริงๆ ที่ออกจากใจคือเมียเปนคนสั่ง ภาพตอมา
ครับ ลาออกไมไดนะ ดีลที่ทําไวกับเทมาเส็กลมหมด ออกไปสูกับพวกมันเดี๋ยวนี้) นูน
เห็นไหม ออกไปสูกับพวกมัน ชี้นิ้วเลย นี่เขากันไดแลวกับที่เราสอนลูกศิษยลูกหา เปน
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ผูใหญผูโตที่ไหนมาก็ตาม เราบอกไดดูขางหลังไหมละ ที่ชี้อยูนี่ขางหลัง เขาใจไหม ไปสู
กับมัน
เชนอยางเปนผูพิพากษา แลวไดดูขางหลังผูพิพากษาไหมละ ผูพิพากษาใหญอยู
ขางหลังนะ อันนี้ก็แบบเดียวกัน ไปสูกับมัน ตลกดี (เขาบอกเขาเชื่อใจอยูคนเดียวคือ
เมียเขาละครับ) เขาเชื่ออยูคนเดียวถางั้นก็ไปดวยกันเสีย เขาพูดตลก เขาวาอะไรก็วา
ตามเขาไปเฉยๆ เราไมมีอะไรกับใคร
(อันนี้เกี่ยวกับไสยศาสตรนิดหนอย ที่ไปบุรีรัมยคราวนี้คนไทยชื่อเขมรเปนฝาย
แนะนําใหทํา พอดีลูกพรรคไทยรักไทย นพ.เปรมศักดิ์ บวชพระแลวเดินมา เขาก็เลย
บอกวา พระเปรมมาแลวเรงมือหนอย หมายความถึงเดี๋ยวพิธีจะเสียเพราะพระเปรมมา
ทําลายไสยศาสตร) ไมงั้นไมเรียกการตูนนะ มันมีขอตลกอยูใ นนั้น เรายังไมลืมการตูน
ที่เขาตลก มันเปนคตินี่นะจึงนํามา อยางนั้นละอะไรที่จะติดใจมันจะไมลืม อยางการตูน
ที่วานี้
คือมีศาลพระภูมิอยูขางบน ปูใหญอยูขางบน แลวไอหลานตัวดื้อ มันจุดธูปอะไร
วาอยูนั้น อะไรละหลาน เปนทุกขอะไรเหรอ เปนทุกขมากปู เปนเพราะอะไรละ เปน
เพราะปฏิบัติตามปูนั้นแหละ แลวปูสอนวาไงละ ปูสอนวาใหมีความปรารถนานอย แลว
เราไปทําไงละ ไปมีเมียนอย นี่มันขบขันเราก็เลยไมลืม บอกวาใหปรารถนานอย เลย
ทางนั้นไปมีเมียนอย ปูกม็ ีแตวา เออ เทานั้นละพอ อันนี้ไมลืมมันตลกดี ใหทําความ
ปรารถนานอย ฟาดไปมีเมียนอย เออ เขาทา ถามันจะติดมันก็ติดของมันเอง อะไรไม
ติดมันก็ผานไป ที่อะไรมันติดมันก็ติดอยางที่วานี่มันติดของมัน พอไปสัมผัสปบมันก็
ออกมาอยางนี้
เทศนอะไรบางไหมวันนี้มีไหม หรือไมมี (มีการตูนแลวครับ มีการตูนเปน
ธรรมะแลวครับ) เออ มีการตูนขึ้นธรรมมาสนวันนี้ เต็มธรรมาสนเลยเชียวการตูน เอา
ละเทานั้นละ ใหพร
นึกวากลับไปบานแลวยังไมไดกลับหรือ (ยังครับ คอยวันอังคารกอน หมอนัด
วันอังคารครับผม) ใหหมอเขาตวรจเรียบรอยแลวคอยกลับนะ เออ ฟงเสียงหมอเขานะ
หมอเขาวาไง ฟงเสียงหมอเขาก็แลวกัน ถาหมอเห็นสมควรวาใหกลับแลวก็กลับไดเลย
ตา เราฝากหมอใหทําให ใสหมัดเด็ดเขาไป เอาซองจดหมายมาเขียนปุบปบๆ แบบ
อึอะๆ ละเขียน สงหมอวิเชียรใหรักษาคนนี้ แตมีหมัดเด็ดอยูขางใน คือคนไขนี้เปนเรา
เปนคนสั่งเองกับหมอ หมอจะมาคิดเอาคาจางรางวัลอะไรแมแตสตางคหนึ่งไมไดเลย
มันจะเปนยังไง
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อันนี้ละเปนตัวภัย สมมุติวาเขาจะเอาคาจางของเขาแมแตหนึ่งบาทก็ตาม คาจาง
นี้ละจะลบเงินเปนลานๆ ที่จะชวยเขาในกาลตอไปออกหมดโดยสิ้นเชิง ตอจากนั้นไป
ไมใหเลยเขาใจไหม เพียงเทานี้ก็แสดงคุณตอกันไมไดเลย อยางนี้สมควรแลวหรือจะ
สงเคราะหคนประเภทนี้ นั่นความหมาย เพราะฉะนั้นเราจึงใสหมัดเด็ดเขาไปนั้นเขาไม
เอาสักสตางค เขากลัวเงินลานจะหลุดมือเขา ทีนี้เราก็ชวยเขาไปตลอด นี่ละมันมีหมัด
เด็ดอยูในนั้น
นี่กําลังตั้งศูนยดวงตา เริ่มตั้งแลวนะ คือเราเห็นความสําคัญของตามากที่สุดเลย
คนจะไปมาหาสูกัน ขอบเขตเมืองไทยกวางแคบขนาดไหนไปมาหาสูถึงกันหมด เพราะ
ตาดี คนตาบอดเขาไมไปละ เอาตรงนี้ ตาดีมันอยากรูอยากเห็น เห็นกันหมดเลยเพราะ
ตา เราจึงเอาจุดนี้ ชวยแลว นี้ตั้งสามจุดแลวนะ บุรีรัมยจุดหนึ่ง เพชรบูรณจุดหนึ่ง แลว
พิษณุโลกจุดหนึ่งเอาสามจุด สําหรับเวียงจันทนนั้นพวงทายๆ เราตองไปดูเสมอ สี่แหง
ทําเปนระยะๆ เพราะตานี้สําคัญมากดวย เครื่องมือตาไมคอ ยมีดวยเพราะมันแพง พอ
เราตั้งทางไหนรุมมาเลย นี่เราตั้งบุรีรัมย เพชรบูรณ พิษณุโลกรุมมาแลวมาขอแลวจะทํา
ไง ตกลงเราเลยใหทั้งสามเลย
มันกวางอยูน ะ แหงนี้กวางออกไปโนน แหงโนนกวางออกไปโนน เขาจะวิ่งมาหา
กันหมดที่อยูท ี่อุดร พวกสกลนคร นครพนม จังหวัดเลยที่ไหนแถวนี้วิ่งมานี้หมด เวลา
เราไปหองคนไขอันนี้แนนตลอดเวลาไมวาจะไปตอนไหนๆ แนนตลอดเวลา คนไขหอง
อื่นเขาไมคอยมี แตหองนี้แนน เราจึงถามหมอ เปนเพราะอะไรหองนี้ถึงผิดปรกติตลอด
มา คนไขทงั้ หลายเขาก็จางไปๆ ถึงเวลาที่ควรจาง นี้ไมมีเวลาเพราะอะไรมันถึงไดมาก
นัก โอย มันไมมีแตเพียงเทานี้ บอกไปหมดเลยมานี้หมด โอ เอาละเขาใจ ก็เปนอยาง
นั้นละ สุดทายก็วาเครื่องตรวจละพอไหม พอ คือไมพอไมไดจะใสกันเปรี้ยงเลย ก็สั่ง
เสร็จเรียบรอยแลวนี่ อยางนั้นละตาสําคัญอยางนั้น เราจึงไดพยายาม
ทีนี้คุณคาของตาอานิสงสของตาเอาอีกนะ ผูที่ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องตานี้อีก ผล
บุญอันใหญหลวงเปนตนไวแลว ทีนี้แตกแขนงออกไปเปนหูทิพยตาทิพยเขาใจไหม
เพราะอานิสงสแหงการชวยเรื่องตา เปนหูทิพยตาทิพย เสียงบนสวรรคชั้นไหนๆ หู
ทิพยตาทิพยเห็นหมดไดยินหมด ลงไปถึงขั้นนรกก็เหมือนกัน เห็นหมดรูหมด อยางนั้น
ละจึงเรียกวาหูทิพยตาทิพย มีอานิสงสจากอันนี้ละได สวนใหญไดแลวสวนแตกแขนง
ออกไปเปนอยางนี้ละ เอาละไปละ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

๕
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

