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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

เม่ือไรจะรูโทษของตัวเอง 
 หัวไหลเราที่กระดูกแตกวันที่ ๒๗ มีนา ๔๑ นี่ก็ยังไมหาย เสนมันแข็ง นวดไป
อยางน้ันแหละ ไดเจ็ดแปดปแลวมัง กําลังเร่ิมชวยชาติแหละ เราเอาของไปสง
โรงพยาบาลเขา มอเตอรไซคนี่สําคัญนะ ไปใหพิจารณาใหดีใครขี่มอเตอรไซค 
มอเตอรไซคจะทําใหรถใหญเสียมากตอมาก คอืขี่สะเปะสะปะ รถใหญเขาไปตามกฎ
ตามระเบียบของเขา เขาไมไดผิด แตเวลาไปโดนเขาเทานั้นรถใหญเปนฝายผิดไป 
มอเตอรไซคสําคัญมากนะ 

พี่นองชาวไทยเราใหเขมงวดกวดขันในเรื่องมอเตอรไซคขางถนนนะ ขับ
สะเปะสะปะๆ ไมไดพิจารณา ไมไดระลึกรูหัวใจคนอื่นบาง เชนรถยนต ถือเปนผูใหญ 
ทีนี้เวลาผิดก็รถยนตละผิด ผูใหญละผิด ไอผูนอยสะเปะสะปะเปนภัยกลับถูกไปหมด นี่
ก็แบบเดียวกัน รถเราตกคลองก็เพราะหลีกอันนี้เอง หลีกมอเตอรไซคสะเปะสะปะ 
หลีกไมพนกเ็ลยตกคลอง เปนเหตุใหไดมาพูดนี ้ เราน่ังรถไปสังเกตดู สวนมากมีแต
มอเตอรไซคเปนฝายผิดนะ มอเตอรไซคอยาทะนงตนนะวาเปนฝายถูกตลอดไป 
มอเตอรไซคเปนฝายผิดอยูเร่ือยๆ 

เราน่ังรถไปเราดูๆ ไปตลอด สวนมากมอเตอรไซคจะเปนฝายผิด รถใหญเขา
เปนฝายถูกตลอด เขาขับตามกฎของเขา เราดูรถยนตไมคอยเห็นมีผิด สวนมากดู
ลักษณะขวางตาจะเปนมอเตอรไซคละเปนผูขวางตา แลวเวลาไปโดนมอเตอรไซคเขา 
รถใหญก็ผิด โดนที่มันหลีกไมพนละซิ มอเตอรไซคเขามากีดขวางเขา รถจําเปนจะตอง
ผานไปตรงนี้แลวก็ไปเฉียดเอาบางชนบาง เลยรถยนตเปนฝายผิด รถใหญเปนฝายผิด 
รถนอยถูกตลอดไป นี่ละจึงเตือนพวกมอเตอรไซค ตามอําเภอตางๆ มอเตอรไซคนี้
เต็มไปหมดตามถนนหนทาง ในตัวเมืองจริงๆ ไมคอยมี ออกไปตามอําเภอ 

จึงขอใหเห็นใจรถใหญนะพวกมอเตอรไซค ถาหากวาไมแนใจอยาขับออกไป
ถนนหนทางซึ่งเปนทางของคนทั้งแผนดิน เราเปนเรื่องของบคุคล ถาไปใชทางแผนดิน
เราตองรูกฎของรถยนตที่จะปฏิบัติตอคนทั้งแผนดินไดนะ ตองพิจารณาใหดี นี่ไปไหน
ดูจริงๆ นะไมใชธรรมดา ใครผิดใครถูกดตูลอด อยางที่เอามาพูดนี้ก็คือวา สวนมากตอ
มากมีแตมอเตอรไซคผิด รถยนตเขาไมผิดแหละ มอเตอรไซคเปนฝายเอารัดเอา
เปรียบรถใหญคือรถยนต จึงขอใหพวกมอเตอรไซคทั้งหลายพิจารณากันตามอําเภอ
ตางๆ สวนในตัวจังหวัดจริงๆ ไมคอยมีแหละ ไปตามอําเภอตางๆ มีอยูทั่วไป ครั้นดู
เวลาขวางตานี้ เปนมอเตอรไซคเปนผูขวาง 
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รถยนตเขาไปดีๆ และหนักเสียดวย กวาจะหลีกไดไมใชเลนๆ มอเตอรไซคนี่
มันลืมตัวไป บางคนไมเคยขับมอเตอรไซค เลยเอาถนนเปนสนามฝกหัดมอเตอรไซค
ดวยซ้ําก็มี ขบัออกมาเกงๆ กางๆ ดกู็รู ใครขับรถชํานิชํานาญเคยชินมาแลวหรือไมเคย
ชินมองดูแพล็บก็รู เราทั้งหลายใหเห็นใจกันนะ ทุกคนอยูรวมกันอยาเอาแตใจตัวเอง 
มันคับบานคับเมืองเขาอยูเวลานี้ เห็นไหมรัฐบาลนี ่

เราก็พูดไปอยางน้ันแหละ คือมันเลวเกินเลวแลวรัฐบาลชุดนี้นะ จะใหวายังไง 
คนทั้งแผนดินแบกหามคนชั่วชาเลวทราม และเปนพิษเปนภัยตอแผนดินคือรัฐบาลชุด
ปจจุบันนี้ เราพูดตามหลักความจริง เราอิดหนาระอาใจคนประเภทนี้ เดี๋ยวนี้กําลังปน
อยูนะ วันที่สองจะสมคัรเปนอะไรอีก มันเลยหมูเลยหมาเลยยักษเลยมารไปแลวจะ
สมัครเปนอะไรอีกเราก็ไมรูนะ(เขาเลือก ส.ส.วันที่สองครับ แลวอยากกลับมาเปนนายก
อีก) จะมาเปนนายกอีก นายกฯคนเกานี่ละ ไอทักษิณนี่ตัวสําคัญ นายกคนนี้ตัวแสบ
ที่สุดในเมืองไทย พี่นองทั้งหลายทราบเสีย เราฟงดวยความเปนธรรม ดดูวยความเปน
ธรรม 

ทักษิณนี่เราเปนคนยกขึ้น ทีแรกเราก็ยอมรับนะ เพราะเรามีเจตนาหวังตอชาติ
บานเมืองอยางยิ่ง คือชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ป ๒๕๔๐ นั้นแหละปที่บานเมือง
เราจะลมจมทั้งประเทศ ถึงขนาดเราไดรองโกกทีเดียว แลวไดพูดออกมาปางๆ เลย เอา 
คือกอนที่จะพูดออกมาใหไปสืบเรื่องภายในบัญชงบัญชี เงินราษฎรเงินหลวง เปนหัวใจ
ของชาติ นัน่กอนที่จะออกนะ ใหไปสบืเอาความจริงออกมา เขาก็ไปสืบ ไดความจริง
ออกมาๆ แลวแหม สลดสังเวช ไมวาหัวขนหัวหมูหัวหมาหัวไอหยองไอปุกกี้ ไอหมไีอ
ดาว มันจอลงทะเลแหงความลมจมดวยกันทั้งหมด เพราะเจาของพาลงจะวาไง แลวทํา
ยังไงเมืองไทยเรา 

ตั้งแตตัง้เมืองไทยมานี้ก็ไมเคยเห็นเปนอยางน้ี สงบรมเย็นมาเรื่อยๆ ปูยาตา
ยายพาถอพาพายมาก็ไมเห็นเปนอยางนี้ เรียบรอยมาเรื่อยๆ มาสมัยปจจุบันนี้มันเปน
ยังไงนักหนา ก็ล่ันขึ้นละซิ นี่ละเราไมลืม จะเอาใครเปนนายกฯ เปนผูนํา ผูนําที่เปนอยู
เวลานี้กําลังเปนยักษเปนมาร กินบานกินเมืองกนิตับกินปอดประชาชน จนกระทั่งเขา
คลังหลวง เราไดหักหามเอาไวเราลืมเมื่อไร อยามาแตะ ถึงขนาดนั้นนะ พระมาบวชใน
ศาสนาทําไมเขาไปยุงในการบานการเมืองเขา พิจารณาซินะ เพราะเหตุผลกลไกอะไร 

ก็เราหลวงตาบัว อีตาบัวนี่ละเปนคนออกเลย อะไรกก็ินมาหมดๆ ยังเหลือแต
หัวใจของชาติอยูเทากําปนนี่ละ จะรวมบัญชี รวมบัญชีก็คือจะเอาเงินกอนนั้นออกมา 
พูดงายๆ เอาตับเอาปอดที่เปนหัวใจประชาชนนั้นออกมา ทางนี้ทนไมไหวก็วา อยามา
แตะ ขึ้นทนัทีเลย ถาวามีสติปญญาใหไปหามาใหม เงินนี้ฝงไวเปนหัวใจของชาติมา
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นมนานแสนนานแลว มาแตะตองทําไม อยามาแตะ บอกตรงๆ เราเอาขนาดนี้นะ ทําไม
เราถึงไดพูดอยางน้ี เวลานั้นกําลังเราขนเงินเขาคลังหลวงละซี ขนทองคําเขาคลังหลวง 
ไมวาดอลลาร เงินสด ชวยสวนรวมทั้งน้ัน มันเกี่ยวของกับเราอยูอยางน้ี คนหนึ่งกําลัง
ขนเขา แตคนหนึ่งจะขนออก เอาหมดตับปอดประชาชนไมใหเหลือ เราเปนคนสงเสริม
ตับปอดประชาชน พวกนี้มาทําลายตับปอดประชาชนตอหนาตอตา มันก็เอากันอยาง
หนักละซิ นี่ผิดหรือถูกหลวงตาบัว พิจารณาซ ิ

เราพิจารณาเปนธรรมทั้งนั้น ไดอุตสาหพยายามถึงขนาดรองโกก ไดออกชวย
ชาติบานเมือง เราไมหวังอะไรเลยจนกระทั่งทกุวันนี้ บาทหนึ่งเราไมเคยแตะ ฟงซินะ 
เราชวยชาติขนาดนั้นนะ ศาสนา พระมหากษัตรยิ เราเทิดทูนที่สุด ทั้งสามพระองคนี้เรา
เทิดทูน เพราะน้ีเปนหัวใจของคนทั้งประเทศดวย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เรา
เทิดทูนตลอดมา แลวจะมีผูมาทําลายตอหนาตอตาใหเห็นอยูชัดๆ อยางนี้ทนไดยังไง ก็
ตองตานทานกันละซี นี่ละเรื่องราวเปนอยางน้ีเราชวยชาติบานเมือง 

เราไดพิจารณาดูใครที่เปนนายกฯ เปนหัวหนามาก็มีแตกินบานกินเมืองเรื่อยมา 
สุดทายบานเมืองทั้งหลายกําลังจะจม หมูหมาเปดไกจะจมไปตามๆ กันหมด เพราะ
เจาของพาใหจม เราก็มองหาคน มองหาที่ไหนมันก็อยางวาละ นี่เราก็มองผดิ เรา
ยอมรับวาเรามองผิด มองทักษิณเรานี้ละ การเงินการทองหรูหราฟูฟาไมมีใครสูใน
เมืองไทย เราเคยหยั่งไปถงึฐานะการเงินการทองความเปนอยูของเขาแนนหนามั่นคง 
จะเปนผูไมโลภมากอยากไมมีเมอืงพอดงัที่เห็นอยูเวลานี้ เลยกลายเปนยักษไปแลวนี่ 
เราก็เลยยกคนนี้ขึ้น 

เราก็ยอมรับวาเราผิด เราดูการเงินการทองฐานะของเขา ยิ่งกวาที่จะไปมองดู
ธรรมในหัวใจของคน เราก็เลยยกผูนี้ ผูนี้จะเปนผูพอชวยชาติบานเมืองได เพราะเขา
เปนคนมั่งคนมีไมวุนวายอะไรนักที่จะกวนบานกวนเมืองกินบานกินเมือง จึงยกคนนี้ขึน้ 
ยกขึ้นมาแลวมันก็มาแผนสูงมากทีเดยีวธรรมมองไมทันเลย เรายอมรับเรามองไมทัน 
เรามองแตการเงินการทองฐานะของเขา เราไมมองดูหัวใจมนัเปนยังไงนั่นซิ พอยกขึ้น
ใหเปนนายกฯแลว ทีแรกก็รูสึกวาคอยดีๆ ขึ้นเปนลําดับ เออ ชอบกล เราก็ชมเชย ครั้น
ตอมากอ็าละวาดละนะที่นี่ อาละวาดจนกระทั่งปจจุบันนี้กลายเปนคนหนาดาน นายกฯ
หนาดาน 

ในประเทศไทยเราตั้งมากี่นายกฯ รัฐบาลตั้งมานี้กี่รัฐบาล ไมมีรัฐบาลใดที่จะ
หนาดานสันดานหยาบที่สุดเหมือนนายกรัฐมนตรีคนนี้ คือคุณทักษิณลูกศิษยหลวงตา
บัวนี้ละ ทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยอยูเวลานี้คือคนๆ นี้ พลิกนั้นพลิกนี้ๆ อยู
อยางน้ี เลวขนาดไหนคนทั้งประเทศเขาไมยอมรับ มันก็ยกตัวของมันขึน้คนเดียว นี่
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วันที่ ๒ นีก้็จะเปนรัฐบาลอะไรอีก พิจารณาซิ เวลานี้ตับปอดประชาชนก็จะไมมีเหลือ
แลว จะยกขึ้นไปหากินอะไรอีกพิจารณาซิ เลวหรือไมเลว นี่ละภาษาธรรม ฟงเอาทาน
ทั้งหลาย เราจึงยอมรับวาเราผิด เราบอกเรามองคนผิด มองฐานะการเงินการทองวาจะ
ไมกินบานกินเมือง ที่ไหนไดกินเกงกวาเขาอีก อะไรจะรวบมากินหมดในครอบครัวของ
ตัวเอง ตัวเองและครอบครัวของตัวเองวงศาคณาญาติของตวัเอง กวาดเขามามากิน
ดวยกันหมด กินโตะของคนทั้งชาติวางั้นเถอะนะ มันเห็นอยูชัดๆ อยางน้ีละ 

เวลานี้กําลังเปนขาศึกอันใหญหลวงตอคนทั้งประเทศ อางตัววาเปนนายกฯ คน
ทั้งประเทศเขาใหเปนนายกฯ เขาไมไดใหเปนมากินบานกินเมืองอยางน้ีนะ เขาใหเปน
เพื่ออุมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยตางหาก เจตนานี้ลมเหลวไปหมดประชาชนไมมี
อะไรเหลือเลย เหลือแตพวกยักษพวกผีจะครองบานครองเมือง กินไมหยดุไมถอยแบบ
หนาดานๆ ตลอด ไมมีใครหนาดานยิ่งกวารัฐบาลปจจุบันนี้ พูดใหมันชัดเจนอยางน้ี
เลย เราก็สลดสังเวชเหมือนกัน จนกระทั่งไดปลอยอาลัยตายอยากในบางกาลบางเวลา 

ทีนี้มันก็จําเปนที่จะตองไดเกี่ยวของ ดังที่พดูอยูเวลานี้ก็เกี่ยวกับชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย เราจําเปนก็ตองพดูอยูอยางน้ีละ จะใหวาไงอีก ผิดหรือถูกศาสนา 
ธรรมสอนโลกก็ตองสอนไปหมดละซถิึงวาธรรมสอนโลก เวนที่ไหน เทวดาอินทรพรหม
ยมยักษทีไ่หนสอนไดหมด ทําไมมนษุยตาดําๆ ขี้เหม็นๆ ทําไมจะสอนไมไดละ ธรรมะ
ตองสอนได สวนเขาจะปฏิบัติตามหรือไมนั้นเปนเรื่องของโลกของสงสารของผูฟง
ตางหาก สวนธรรมะนี้สอนไดทั่วๆ ไป ไมมีแงไหนๆ วาธรรมะจะสอนไมได 

มันเลวเอามากทีเดียวเวลานี้ เมื่อไรมันจะรูโทษของตัวเองสักทีนึงนะ พอใหคน
ทั้งประเทศเขาไดยกมอือนุโมทนาสาธุการ วายอมรับธรรมของพระพทุธเจาแลว 
พระพุทธเจาโปรดไดแลว วาระสุดทายพระพุทธเจาโปรดได นายกฯเราคนปจจุบันที่ตัว
หนาดานที่สุดนี้ไมมีใครโปรดได มีพระพุทธเจาคือธรรมเทานั้นโปรดได เราอยากไดฟง
คํานี้เหลือประมาณเวลานี้ เดี๋ยวนี้ไมมีอะไรโปรดไดแลวนะ หมด ศาสนาก็ไมมีเหลือ
แลวเหยียบไปหมดทั้งพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เหยียบไปหมด เหยียบหัวไป
หมด 

จะยกตนขึ้นสูงขนาดไหน สูงขนาดไหนมันจะลงขนาดนั้น ฟงใหชัดคํานี้นะ อยา
เขาใจวาความชั่วชาลามกจะพาคนไปเสวยความสุขบนสวรรคนิพพานไมม ีนอกจะจมลง
ในนรกหลุมที่หนักที่สุดนั้นแหละ เพราะความชั่วไมไวหนาใคร นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ  ไมมี
อานุภาพใดที่จะเหนืออานุภาพแหงกรรมดีชั่วนี้ไปไดเลย ฟงซินะ อันนี้เหนือหมดเลย 
ใครจะเกงขนาดไหนไมเหนือกรรมอันนี้ อยาอวดอยาทาทายกรรมซึ่งเปนหลักธรรมชาติ
มาดั้งเดิมตัง้กัปตัง้กัลปไมมีใครลบลางได พระพุทธเจาทุกพระองคตรัสรูมายอมรับ



 ๕

กรรมทั้งหมด แลวสอนกรรมเปนหลักสําคัญ ทานวา นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ อานุภาพแหง
กรรมนี้เหนือทุกอยาง อยาฝาฝนถาไมอยากจม ทานสอนวาอยางน้ัน 

ใครยังจะอาจหาญอยูเวลานี้อาจหาญเพื่อความลมจมนั่นแหละ ที่จะใหมคีวาม
เจริญรุงเรืองนี้ไมมี บอกชัดๆ เลย หลวงตาบัวตายแลวเอาไมไปตีศพหลวงตาบัวในนั้น 
หลวงตาบัวก็ยอมรับธรรมพระพุทธเจาตลอดเวลา ตายก็ตายไป แหลกก็แหลกไป แต
จิตใจที่ยอมรับกราบ นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ นี้กราบตลอดเวลา ใครอยาฝาฝน เวลานี้เลว
มาก กําลังระสํ่าระสายคนทั้งประเทศ เพราะคนไมกี่คนแหละที่กอฟนกอไฟเผาบานเผา
เมือง 

จะปลูกฟกแฟงแตงโมขายเอาเงินเอาทองมาเปนมหาเศรษฐีครอบโลกอีก นี่
ความคิดใหญเขาใจไหม ความคิดใหญเอาไฟไปเผาบานเผาเรือน ใหมันไหมลงแลวก็
เปนปุย แลวเอาฟกแฟงแตงโมไปปลูกที่นั่นขายเอาเงินเปนมหาเศรษฐีใหเลยโลกเลย
สงสารเขาไป อยาหาญคิดนะคิดอยางนี้ คือความคิดเพื่อความลมจม 

ฟกแฟงแตงโมมีราคาเทาไร ตึกหลังหนึ่งมีราคาเทาไร อันนี้คนทั้งประเทศ ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริยรวมอยูนั้นราคาเทาไร ไอเราที่ถือคบไฟอยูนี้กําลังไปเผานั้น มี
ราคาอะไรมันเปนมหาภัยเวลานี้ ใหปลอยคบไฟอันนี้อยาเผาบานเผาเมือง เผาชาติ เผา
ศาสนาใหฉิบหายตอไป ตัวของเราก็กําลังกอความฉิบหายตอตนของตนเต็มกําลังอยู
แลวเวลานี้ ไมมีใครจะชวยไดนะ ถาไมฟงเสียงธรรมชวยไมได จมไดๆ อยาอวดเกงนะ 
เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้ละ พอ เหนื่อย พูดไปพดูมาก็เหนื่อย วาจะพูดไปมากๆ กวานี้
ไปไมไหวเหนื่อย 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

