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จะเตือนเปนครั้งสุดทาย
กอนจังหัน
เราพอใจที่เราไดเลี้ยงพระที่ภูวัวได ๒๐ กวาปมาแลว จําไมไดนะวาไปพ.ศ.
เทาไร คือที่เราไปนั้น เราไปดูหมดจริงๆ แตกอนไดยินแตใครๆ เลาใหฟงวาที่นั่นเปน
ที่วิเวกสงัดดีมาก มีพระอยูนั้นสองสามองค มีทานอุทัยเปนหัวหนาอยูนั้น ถาอยูมากกวา
นั้นไมไดเพราะไมมีบานคน พอไดโอกาสเราก็ตั้งหนาไปเลย ไปจอดรถปบแลวก็เขา
ตอนนั้นยังแข็งแรง ไปเทีย่ วดูซอกแซกซิกแซ็กดูหมดเลย
พอกลับมาก็พูดกับทานอุทัยในเวลานั้นเลย บอก พระที่อยูนี้ตามความจําเปน ที
นี้พระตั้งแตนี้ตอไปทานจะมาเทาไรใหมาเราจะเปนคนรับเลี้ยงเราวางั้น ถาพระตั้งใจ
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแลว เอามาเทาไรมา ถาเราเลี้ยงไมไหวเราจะบอก บอกงั้นเลย
เอาๆ รับไดเลย ผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใหมา เราจะสงเสริมทานผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใน
ธรรมทั้งหลาย แตผูที่ไมเปนทาเปนทางใหไลลงภูเขาใหหมด เราบอกตรงๆ เด็ดทุก
อยาง
ตั้งแตนั้นมาพระจึงไปอยูใ นจุด ๓๐ จุดศูนยกลาง ๓๐ กวา ๒๗-๒๘ อยูในจุดนี้
ทานจะเอามากเทาไรก็ไดก็เราเปดไวเรียบรอยแลว แตทานก็คงเกรงใจเราทานเลยวาง
ไวเปนจุด ๓๐ องคเรื่อยมาตั้งแตบัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้ เรียกวา ๒๐ กวาปแลว เราสง
ปลายเดือนๆ เปนประจํา รถอยางนอย ๔ คันไป ของใหไดทุกประเภท ตั้งแตขาวสาร
น้ําตาล อาหารแหง อาหารสดแลวอาหารยาวอะไร เปนคันๆ เขาเคยแลวเขารู เขา
จัดเปนรถประเภทไหนๆ เขาจัด ปลายเดือนไปประมาณวันที่ ๒๕-๒๖ หรือ ๒๗ ระยะ
นี้เขาไป เอาของไปทุมลงเลยเชียวไมใชธรรมดา ๔ คันรถ รถ ๖ ลอ รถ ๔ ลอก็บองขึน้
นะไมใชธรรมดา บองขึน้ ใหเต็มเลยๆ ทีละอยางนอย ๔ คัน ถาหากวาจะไมพอก็เอา
เทาไรคันเอา เราบอกเลย ทานบอกวาพอๆ
มาเจอทานอุทัยเมื่อเร็วๆ นี้ที่กรุงเทพถามถึงเรื่องอาหารที่จัดไปใหเปนยังไงพอ
ไหม โอย ทวม ทานรองโกก โอย ทวม มากตอมาก เออเอาละเราพอใจเราวางั้น นั่นละ
พระเหลานั้นไดอาศัย คือใครจะมาจังหันหรือมาสงเสียอาหารประเภทใดๆ เราไมสนใจ
แตเราจะจัดใหพอ อยางนอยพอ เราเผื่อไวเรียบรอยแลว พระที่อยูตามเขาแหงละ ๒
องค ๓ องคทานก็ไดมาอาศัยกัน ใหตาปะขาวใหเณรมาเอาไป เราเปดโอกาสไวเลย ให
ทานมาเอา ผมไปสงซอกแซกไมได ผมก็สงจุดเดียว องคไหนขัดของใหมาเอา ถาทางนี้
บกพรองใหบอกไป ทางโนนจะจัดมาทันที เราบอกงี้แหละเรื่อยมาอยางนี้ เราพอใจที่
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เราไดบํารุงปฏิบัติพระทานผูตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เราพอใจตลอดมา ชวยนี่เปน
พื้นฐานเลยไมคลาดเคลื่อน เดือนละครั้งๆ หากวาเรามีเวลาเราก็ไป แตนานๆ เอาแน
ไมได ถาเราไปนี่เปนอาหารเสริม ไปก็ไมต่ํากวาสองคันรถ เต็มรถเลยถาลงไดไป
พูดจริงๆ มันเปนอยางนั้นหัวใจนี่ เวลาไปอยูกับครูบาอาจารยองคไหนวัดใดๆ
ถาไปเห็นครูบาอาจารยเฉพาะอยางยิง่ สมภารวัด ถาไปอยูวัดใดมีครูบาอาจารยตระหนี่ถี่
เหนียวเราอยูไมไดนะ มันหากเปนในหัวใจมันคับหัวอก ตัวเล็กๆ เทาหนูก็ตามแตใจ
ไมไดเปนหนูซี ถาองคไหนเปนนักเสียสละถึงไหนถึงกันเลย อยางสมเด็จมหาวีรวงศ ที่
วัดพระศรีมหาธาตุ นี่อยูในหัวอกเรา พอแมครูจารยมั่นฝายวิปสสนาอยูในหัวอกเรา
ฝายปริยัติสมเด็จมหาวีรวงศ อยูในหัวอกเราสององค เราบอกตรงๆ คือนั่นมีเทาไร
หมด สมเด็จมหาวีรวงศ เพราะเราเปนคนดูแลรักษาของทาน ในกุฏินั้นเราเปนคนดูแล
อยูกุฏิเดียวกัน เปนคนดูแลของทานทั้งหมด แลวคณะนั้นพระเณรอยูในหัวอกของเรา
อีกแหละ
ทีนี้เวลาเราจากไป โอย ทานติดตามทานจะเอากลับคืนๆ ก็เล็ดลอดมาจนได
จนกระทั่งทุกวันนี้ นี่อยูในหัวอกเรา นักเสียสละ สมเด็จมหาวีรวงศ เราเปนคนเห็นเอง
ปฏิบัติเอง เรียกวานักเสียสละ มีเทาไรเปนหมดๆ เลย นี่อยูในหัวอกเรา นั่งอยูบนหัว
อกเรา พอแมครูจารยมั่นฝายวิปสสนา สององคอยูในนี้ นอกนั้นก็เปนธรรมดาๆ อันนี้
เทิดเลย เทิดทูนเลยทีเดียว สององคนี้เคารพมากที่สุด นี่ละถาเปนครูบาอาจารยเปน
อรรถเปนธรรมถึงไหนถึงกันเรา ถาดูลักษณะทาทางไมเปนทาแลวหลีกหนีนะ จะวา
เปนนักลาครูบาอาจารยก็ไมผิด เราเอาจริงเอาจัง ไปดู
เพราะการศึกษาเลาเรียนเรียนมาทุกคน แบบแผนตํารับตํารามีทุกคนรูทุกคน
ปฏิบัติยังไงๆ ผิดแผกแปลกตางกันยังไงกับตํารับตํารา ดูเทียบกันๆ ตํารับตําราเปน
ความถูกตองดีงามทุกอยาง จึงวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบหมด เปนแบบเปนฉบับได
ทั้งนั้น นี่พูดถึงเรื่องภูวัว ทานอุทัยจนไดรองโกก เปนยังไงอาหารที่จัดไปเปนประจํานั้น
พอไหม โอย พอ เหลือเฟอ ทานวา นั่นละพอดี คือเผื่อวัดทั้งหลายดวย
ทีนี้ที่กลางดงไปทางเขาใหญเขาถวายที่ เราก็ตองหาดูผูที่จะรับผิดชอบได ก็มา
ไดทานอุทัย เราขอรองทานอุทัยใหพินิจพิจารณาพระ หรือทานจะมาเองเปนกาลเปน
เวลาก็ไดมาดู สวนภูวัวก็เปนหลักอยูแลว ทานจะมาเปนกาลเวลาเพื่อดูแลที่ที่เขาถวาย
เปนวัดนี้เปนกาลเปนเวลาก็ได เราบอก ตกลงกันแลว อันนี้ก็จะใหมีแหงหนึ่ง คือถาเรา
รับที่ใดเราตองรับผิดชอบทุกอยางเลย รับสุมสี่สุมหาเรารับไมไดนะ ไอเรื่องคนที่จะ
ถวายที่เปนวัด โอย มากตอมาก ทุกภาค ไปที่ไหนเขาถวายที่ทุกภาคๆ เราไมเอาๆ
เพราะจะไมมีผูรักษา ไมเปนหลักเปนเกณฑได ใหพร
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หลังจังหัน
เมื่อวานไปภูเรือ ภูเรือกับชัยภูมิระยะทางพอๆ กัน ๒ ชั่วโมง ๓๕ นาที แตพูด
ถึงเรื่องทางทางนี้ดีกวา ตรงแนว มันเร็วกวากัน ทางไปทางจังหวัดเลยนี้มันลดมันเลี้ยว
ตองรอรถเรื่อยๆ ไกลทั้งนั้นละที่เราไปสงเคราะหโลก ที่ไหนไปทั้งนั้น ไปที่ชัยภูมิก็
โรงพยาบาลภักดีชุมพล เทพสถิต สองโรงนี้เทียบกับจากนี้ไปผานโคราชไปถึงสูงเนิน สี
คิ้ว ระยะทาง ๓๓๔-๓๓๕ กิโล อยูในยานนั้น อันนี้เทพสถิต ภักดีชุมพล เหมือนกัน
ผานชัยภูมิไปตั้ง ๖๐-๗๐ กิโล เขาไปเขา เราจะวัดกันดวยเข็มไมล วัดธรรมดาไมได
ตองดูเข็มไมล ระยะใกลไกลขนาดไหน ภูเรือนี่ก็ ๒ ชั่วโมงครึ่ง
ที่ชัยภูมิมีอยูส องโรง เทพสถิตกับภักดีชุมพลที่วา ไกล อันนี้ใหเปนพิเศษ พิเศษ
มีอะไรบางก็สั่งไวเรียบรอยแลว พระจะจัดตามนั้น โรงพยาบาลไหนพิเศษมาก็จัดให
ตามนั้น อุบล โคราช อุตรดิตถ สามจังหวัด โรงไหนมาก็ใหเปนพิเศษเหมือนกันหมด
สวนชัยภูมิสั่งไวสองโรง มีเทพสถิตกับภักดีชุมพล อันนี้ไกล นอกจากนัน้ ก็ใหธรรมดา
เหมือนกันหมด
ในโกดังเรานี้ตองแนนตลอดนะ ของที่จะเอามาแจกทานแนนตลอด ที่เปนพื้นก็
คือน้ําตาล ขาวสาร น้ําปลา น้ํามันพืช ขนมปง ผาขาว ใหทุกโรง เวลาจะออกไปก็ตอ ง
เติมน้ํามันใหทุกคันรถ ปมของเรามีเติมน้ํามันใหเต็มรถๆ ทุกคัน อันนี้เราจะอยูไมอยู
ไมสําคัญเปนปรกติตามเดิมเหมือนเราอยู พระที่อยูเวรศาลานี้วาระ ๗ วันเปลี่ยนกัน
เรื่อย ผูท่อี ยูศาลารับผิดชอบหมดพวกโกดงโกดัง มีคนเขามาเกี่ยวของอะไรๆ พระที่อยู
ศาลาพระเวรตองคอยรับผิดชอบ การเขาออกของคนมีอะไรๆ มาหาคนนี้
เมื่อวานไปภูเรือ เขาขายลิ้นจี่หรืออะไรอยูในภูเขาสองฟากถนน เรามักจะเอาที่
ไหนหางๆ เขาจะไมจอดซื้อ เรามักจะจอดที่เชนนั้น ถาเปนทางทะลุเขาขายสองฟากทาง
เปนทางใหญนะ อันนี้เขาซื้อขายกันอยูเรื่อยๆ สะดวก แตถาวาเปนทางซอกแซกไปนี้ มี
สิ่งของก็ไมมใี ครซื้อ นั่นละเรามักจะเอาอยางนั้น อยางเมื่อวานออกจากวังสะพุง ตัดไป
สานตม เสนนี้ละเขามีของวางขายอยูตามฟากถนนแตไมคอยมีใครซื้อ เพราะไมใชทาง
ใหญ ถาทางใหญเขาซื้อเรื่อยนะ สวนมากตางจังหวัดก็มีกรุงเทพเปนตนผานไปผานมา
เพราะเปนทางใหญ เขาจะซื้อขายกันตลอด เมือ่ วานนี้ก็เอาไปเต็มรถเลย เอาไปเทลง
โรงพยาบาลภูเรือ เรียกวาเทลงเลย เต็มเอี๊ยดเลย
มันหากเปนอยางนั้นนะในจิตนี่ ในจิตนี่เปนเพราะอะไรอีก ก็คือเมตตา เมตตานี่
เปนพื้นครอบหมดเลย เปนหลักธรรมชาติ อยางที่เขามาฟองรองเราอยางนั้นอยางนี้
ปากอมขี้นั้น เราก็ตองปากอมขี้ใสเขาบาง บางทีเราก็วากใสเขาบาง เชนอยางวาใหหมอ
วิชัยหมาวิชัย ก็วากเสียบาง แตเขาจะเปนยังไงไมทราบ เราไมมีจริงกับใครวาไปเฉยๆ
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วากก็วากไปเฉยๆ ไมมีอะไร เขามีละเราแนใจ สําหรับเราไมมี ถึงจะใชกิริยายังไงที่ออก
จากตัวของเราเองนี้เรียกวาเราไมมีพิษตอโลกเลย จะเปนกิริยาใดก็ตาม จะเปนแง
น้ําหนักของอรรถของธรรมตางกันตรงนั้นแหละ
ออกถามีน้ําหนักมากมันก็รุนแรง
ออกไปเทานั้น ที่จะใหมีกิเลสไปแทรกใหเปนพิษเปนภัยตอผูที่ถูกดุถกู ดาถูกวาอยูนี้ไม
มี
จึงวาใจนี่ลงไดเขาถึงขั้นแลวไมมีอะไรเสมอนะ สามโลกธาตุนี่ไมมีอะไรเสมอใจ
ที่บริสุทธิ์เต็มสวน ใจพระพุทธเจา ใจพระอรหันต นี่เปนหลักธรรมชาติครอบโลกธาตุ
เลยจิตดวงนั้น อยูที่ไหนจาอยูตลอด กิริยาทาทางเปนเรื่องของธาตุของขันธ เครื่องใช
เปนเรือนรางของใจดวงนั้น ใชงานใชการไปอยางนั้นแหละ สําหรับธรรมชาตินั้นเรียกวา
นิพพานเที่ยง กฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไมมีในนั้นเลย คงเสนคงวาหนาแนนตลอด
อนันตกาล ทานเรียกวานิพพานเที่ยง คือใจดวงเปนธรรมธาตุแลวนั้นแล นี่ละที่
พระพุทธเจาทรงแสดงๆ ไว คือทางเดินเพื่อเขาจุดนี้เปนจุดใหญ ใหเปนความสงบสุข
รมเย็น ปฏิบัติตอกันระหวางมนุษยอยูรวมกันก็มี ธรรมประเภทนี้ก็มี
ประเภทเด็ดเขาไปๆ เปนประเภทที่จะเอาตัวรอดอยางเดียวพุงเลย อยางนี้ก็มี
ธรรมพระพุทธเจามีไวทุกแบบไมมีบกพรอง คือศาสนธรรมของพระพุทธเจา บอกไมมี
เราไดคุยเขี่ยขุดคนเต็มหัวใจเราบนเวที ถึงไดรูไดชัดถึงเรื่องศาสนา ชี้นิ้วเลยมีศาสนา
เดียวบอกตรงๆ นอกนัน้ เปนศาสนากิเลส คลังกิเลสเปนเจาของศาสนา ตองแสดง
ลวดลายของกิเลสออกไปตลอด สวนพระพุทธเจาผูเปนพระอรหันตสิ้นกิเลสแลวมีแต
ธรรมออกลวนๆ ที่เรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวตรงไหนถูกตองๆ หมดเลย ตางกัน
อยางนี้นะ
เขาไปพิสูจนในภาคจิตตภาวนา
ใหมันกระจายถึงกันแลวทีนี้มันก็เหมือนน้ํา
มหาสมุทร น้ําจะไหลมาจากสายไหนคลองใดก็ตาม พอเขาถึงมหาสมุทรปบเทานั้นเปน
น้ํามหาสมุทรอันเดียวกันหมดเลย จะบอกวาน้ํานี้มาจากสายนั้นสายนี้เหมือนแตกอ น
ไมได เปนน้ํามหาสมุทรอันเดียวกัน จิตนี้พอผางเขาถึงธรรมธาตุอันเดียวกันแลว
เหมือนน้ํามหาสมุทร คือน้ํามหาวิมุตติมหานิพพานแบบเดียวกัน ทานจึงวา นตฺถิ เสยฺ
โยว ปาปโย บรรดาทานผูสิ้นกิเลสแลวนับแตพระอรหันตลงมา จนกระทั่งถึงพระสาวก
องคสุดทายเสมอกันหมด นั่นทานวา ก็เหมือนน้ํามหาสมุทร เหมือนกันหมดเลย
เพราะฉะนั้นจึงไมตอ งไปทูลถามหาพระพุทธเจา ถามหาอะไรเปนอันเดียวกันแลว จิต
ดวงนี้ละเวลาประคับประคองเอาความดีงามเขาไป ชําระซักฟอกสิง่ ที่สกปรกโสมมเปน
พิษเปนภัยตอจิตใจตัวเองและตอสวนรวมไดหมดแลวก็เปนเชนนั้น
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พอพูดอยางนี้แลวก็กระจายไปถึงพวกวงรัฐบาล มันควรจะพูดบางก็พูด เพราะ
เราเคยชวยชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อยางเต็มหัวใจเรามาตลอด เราไมมีแงใดทีจ่ ะ
เปนความมัวหมองตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยในเจตนาของเรา เต็มไปดวยความ
เมตตาอุมตลอดเวลา ทีนี้มาเห็นสิ่งที่มากอกวนมาทําลายอยางนี้มันจึงฟงไมได กับคน
หนึ่งพยุงๆ คนหนึ่งมาตีแตก เอาไฟมาเผานี่มันดูกันไมได อยางรัฐบาลปจจุบันนี้คนทั่ว
ประเทศไทยเขารูกันหมด
แตรัฐบาลเสียเองมันหนาแนนเอาขนาดไหนนายทักษิณ
นั่นนะ ทักษิณนี้เปนลูกศิษยหลวงตาบัวนะ พยุงอุมมันขึ้นเพื่อจะใหอุมชาติบานเมือง
เราจึงบอกวาเราดูคนผิดไป เราก็ยอมรับวาเราดูคนผิด คือดูวัตถุฐานะสูงต่ํา นอกนั้น
กระจอกงอกงอยครั้นมาเปนรัฐบาลแลวก็เหมือนปลอยหมาเขาถาน จับหางดึงออกนี้
หางขาดมันยังไมยอมออกจากถาน เขาใจไหมละ นี่พวกกระจอกงอกงอยหาแตกินแต
กลืนแตรีดแตไถตับปอดประชาชนจะไมมีเหลือ
ทีนี้เรามองหาที่ไหนก็ไมเห็น จึงวาเรามองคนผิดไป ก็มองเห็นแตนายกฯทักษิณ
นี่ละ เวลานั้นกําลังสมัครเราก็มองเห็น เรามองดูฐานะการเงินการทองความเปนอยู
ทั้งหลายนี้ไมทุกขจนขนแคน คนนี้ละเปนผูที่จะอุม เราเอาวัตถุมาวา เราไมไดเอาธรรม
มาวา เราพูดแบบโลกๆ อยางนี้ละ เห็นวาเปนผูมีฐานะสูงเต็มที่แลวในเมืองไทย จะได
ชวยราษฎร เจาของจะไมหากินหากลืนที่ไหนเพราะพอแลว มีแตจะแจกจะจายไปเราคิด
อยางนั้นจึงไดอุมขึ้นเต็มเหนี่ยว พูดใหชัดเจนอุมคุณทักษิณนีเ้ ราอุมเต็มเหนี่ยว วิ่งมาหา
เรานี้หนาแหงหนาเหี่ยวมาทุกครั้ง หลายครั้งมาหาเรา เราใหกําลังใจเต็มเหนี่ยว เอา จะ
ชวยเราบอกงี้ ก็ไดจริงๆ นั่นเห็นไหมละ
วิ่งมานี่ถูกเขาโจมตีเอาแหลกมา มาหาเราก็ เอา นักมวยเขาขึ้นเวทีเขาไมไดกลัว
กันนะนักมวย ถากลัวแลวอยาขึ้นถูกน็อกเราบอก นักมวยเขามีแตใครก็จะเอาชนะๆ
เขาไมไดกลัวกันนักมวย นี่นักมวยโลกของเราที่จะชวยบานชวยเมืองก็เปนแบบเดียวกัน
นั้น เขาจะขึ้นเราก็จะขึ้น นี่เรียกวานักมวยจะตอยกัน ถาเรากลัวเขาอยูนี้แพนะ ไมตอ ง
กลัว เขาก็คนเราก็คน เราก็จะยกชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยขึ้นเทิดทูน เขาจะขึ้นแบบ
ไหนก็ตาม แตเราก็จะขึ้นแบบนั้นละ เอา เราจะชวย
ซัดกันนี้สามหนเต็มๆ ละทักษิณมาหาเรา มาทีไรก็ยิ้มแยมแจมใส กลับไปก็ฟด
กันเลยเรื่อยๆ เราเปนคนใหกําลังใจใหอุบายวิธีการตางๆ ชวย เพื่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริยจะไดคงเสนคงวาหนาแนนตอไป เวลานี้กําลังยุบยอบกําลังจะพัง ถูก
พวกเปรตพวกผีพวกยักษพวกมารกินไปหมดกินตับกินปอด ไมวาชั้นไหนภูมิใดกิน
หมด พวกนี้กินไมเลือกเพราะเปนคนจนเหมือนปลอยหมาเขาถาน ทีนี้เห็นคุณทักษิณ
เรานี้แหละเปนคนฐานะก็สูงสุดอยูแลวไมมีอะไรละ มีแตจะชวยบานชวยเมืองไดเต็ม
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เม็ดเต็มหนวย ก็มองหาคนเดียว ก็ยกคนนี้ขึ้น เอาขึ้นเต็มที่เลย จนไดเปนนายกฯ เราก็
บอกตรงๆ วาเราชวยเต็มกําลังเพื่อจะยกชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยขึ้น
แลวกลับกลายเวลานี้ไมมีใครเลวยิ่งกวานายทักษิณ ลูกศิษยหลวงตาบัวนี้เลว
ที่สุด คนทั้งประเทศเขาดูถูกเหยียดหยาม นี่ฟงวามันเหยียบเขาไปๆ มันจะไปเหยียบ
หัวพระมหากษัตริยนูนนะฟงวา เราทราบมาอยางนี้เราก็พดู ตามนี้ภาษาธรรมของเรา
มันเลือกหนาเมื่อไรเวลามันคิด มันเหยียบหัวหลวงตาบัวอาจารยของมันไปแลว มันจะ
เหยียบเขาไปถึงหัวพระมหากษัตริย มันจะเหยียบไปหมดทุกอยาง มันวามันเกงกลา
สามารถ มันสามารถมาจากไหนนายทักษิณ ชินวัตร มันก็เปนคนเหมือนคนกับโลกทั่วๆ
ไป ถามันไมใชเปนบาอํานาจเสียอยางเดียว จนหูหนวกตาบอดไมฟงเสียงใครเลย
เทานั้น มันจึงเปนไดอยางนี้
ถายังไมรูตัวแลวทักษิณ เราอยากถามทักษิณนี่นะ ถายังไมรูตัวแลวจะจมนะ
ทักษิณ พูดจริงๆ อยาอวดกับธรรม อยาขับรถชนภูเขา อยาเอามีดไปฟนหิน เรื่องหลัก
ความจริงนี้คือภูเขาทั้งลูกคือหินทั้งกอนนั้นแหละ อยาเอามีดคือความรูความเห็นของ
เราไปฟนหิน อยาเอาความรูของเราที่เปนเหมือนกับขับรถชนภูเขาจะพังนะ อยาดีดอยา
ดิ้นเกินไป มันจะตายอยูวันหนึ่งๆ ความตายติดตัวอยูกับทุกคนๆ นั่นแหละ ให
พิจารณานะทักษิณรูแลวยัง นี่หลวงตาบัวเหมือนวาจะเตือนเปนครั้งสุดทาย เพราะลูก
ศิษยกับอาจารยเตือนกันจะเปนไรไป
เราไมไดเลนกับการบานการเมือง ธรรมะมาชําระสิ่งสกปรกโสมม ธรรมะสอน
โลก โลกสกปรกทีไ่ หนธรรมะทําไมจะสอนไมได วาเลนการบานการเมืองที่ไหน
การบานการเมืองอะไร การสวมการถานการฟนการไฟเผาไหมทั่วประเทศไทยเวลานี้
เอาน้ํามาชะลางเปนการเลนการเมืองผิดไปแลวหรือ พิจารณาซิ ธรรมสอนโลกก็ตอ ง
สอนอยางนั้นซิ ที่ไหนสกปรกรกรุงรังก็สอนกันไปชําระชะลางกันไปอยางนั้นซิ นี่เปน
ยังไงเราอกจะแตกแลวนะ เราเปนอาจารยของคุณทักษิณ ชินวัตร แลวเหยียบหัวครูบา
อาจารยไปแบบนี้ไมฟงเสียงใคร จะเอาแตเสียงของตัวเองพรรคพวกของตัวเอง พรรค
พวกของตัวเองมันพรรคพวกยังไง ไมใชเปนยักษเปนผีมากินบานกลืนเมือง เหยียบหัว
ตั้งแตพระมหากษัตริยลงไปแลวหรือเวลานี้ ถามตัวเองหนอยนะทักษิณ รูต ัวแลวยัง
นี้เสียงพระนะนี่มาพูดเวลานี้ เสียงหลวงตาบัว หลวงตาบัวเอาธรรมพระพุทธเจา
ที่สอนโลกใหไดรับความรมเย็นมานานแสนนาน นํามาสอนพี่นองชาวไทยเรา มีคุณ
ทักษิณที่เปนนายกรัฐมนตรีอยูเวลานี้เปนสําคัญ ฟงนะทักษิณ เปนยังไงรูตัวแลวยัง
ทักษิณ โลกเขาตําหนิติเตียนกันทั่วประเทศไทย เราเกงมาจากไหนมาเหยียบหัวคนทั้ง
โลก เหยียบหัวชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย จะจมนะทักษิณ อยาทําไป อยาดื้ออยา
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ดาน จะมีวันหนึ่งจนไดละไมเหนือกรรมไปได ไมมีใครเหนือกรรม นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ
ไมมีอานุภาพใดที่จะเหนืออํานาจแหงกรรมนี้ไปได กรรมนีเ้ หนือหมดเลย
เราอยูใตอํานาจแหงกรรมใหระวัง ใหฟงเสียงอรรถเสียงธรรมถาเรายังจะเปนผู
เปนคนตอไป และเปนคนดิบคนดีพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงความเลวรายของตัวเองที่มี
ตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยนี้ออกไปๆ ฟตตัวใหเปนคนดีเพื่อหนุน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริยนี้ คนทั้งประเทศเขาจะอนุโมทนาสาธุการ เวลานี้เขาตําหนิ ปากไมออก
พูดไมออก เพราะเอาอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ มาเหยียบหัวคนทั้งประเทศ
นั้นเอง ตั้งแตหัวพระมหากษัตริยลงมามันเหยียบแหลกไปหมดเวลานี้ มันเลือกใคร
เมื่อไร มันบายศ ทักษิณบายศรูไหม บาลาภบายศ บาอํานาจรูหรือยัง
นี่หลวงตาบัวกําลังพูด ลูกศิษยกับอาจารยพูดกันสอนกันสอนไมไดหรือ ลูกศิษย
ทําอยางอุจาดบาดตาจนกระทั่งหลวงตาจะหาที่หลบซอนไมได
เพราะหลวงตาเปน
อาจารยของคุณทักษิณ ชินวัตร เดี๋ยวนี้เขาตําหนิติเตียนคุณทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเปนลูก
ศิษยหลวงตาบัวนี้ทั่วประเทศไทย แลวหลวงตาบัวจะเอาหนาไปไวที่ไหน ใหเอาหนา
หลวงตาบัวไวบางนะทักษิณ อยาเห็นแกหนาตัวเอง เห็นแกความไดความร่ําความรวย
จะพาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยใหจม อะไรๆ ก็กวานเขามาๆ ตกลงเลยเปนรัฐบาล
ของครอบครัว รัฐบาลของพุงตัวเอง พรรคพวกตัวเองไปแลวนะเวลานี้ เปนแลวนะ
ทักษิณเปนแลว คนเขาประกาศกันทั่วโลก เขาไมใชคนตาบอดหูหนวกเขาเปนคน
ดวยกันทุกคน
เราเปนอะไรมาจากไหน จึงไมไดฟงเสียงโลกเสียงสงสารบางเลย แมที่สุดเสียง
ครูเสียงอาจารยที่อุมขึ้นมาเต็มกําลังความสามารถก็ไมฟงเสียง เหยียบไปแลวจะจมนะ
ทักษิณอยาทํา ใหหยุดใหงดนะจะจมจริงๆ วันนี้ขอพูดใหชดั เจนในฐานะที่เราเปนคน
อุมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เต็มกําลังความสามารถเรื่อยมา ไมเคยมีเจตนาใดที่
จะทําใหชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ไดมัวหมองแมนิดหนึง่ ในหัวใจเราไมมี เรามีแต
ความเมตตาลวนๆ ตื่นขึ้นมานี้มีแตคิดเพื่อโลกเพื่อสงสาร อุมชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริยทั้งนั้นละ ความที่จะทําลายเราไมมี ในวาระจิตหนึ่งก็ไมมใี นหัวใจเรา
เพราะฉะนั้นเราที่เปนนายกฯเปนลูกศิษยมีครู ใหฟงเสียงครู อยาดีดอยาดิ้นจน
เกินเหตุเกินผล วันนี้พูดเพียงเทานี้ เตือน ไดยินหรือยังทักษิณ เวลานี้ใครเปนคนเตือน
หลวงตาบัวเปนอาจารยของคุณทักษิณเตือน คนทั้งโลกเขาเบื่อเต็มประดาแลวเวลานี้
เบื่อทักษิณเราเปนลูกศิษยหลวงตาบัว แลวหลวงตาบัวจะเอาหนาไปไวที่ไหน ใหเอา
หนาหลวงตาบัวออกมาบางนะ โดยการประพฤติตัวแกไขดัดแปลงตัวเสียใหมนะทักษิณ
เอาละพูดเพียงเทานี้พอ

๘
พูดนี้ก็เราไมมีอะไรกับใคร พูดไดทงั้ นั้น สามโลกธาตุไมมีในหัวใจไมมี พูดได
ทั้งนั้นผิดถูกชั่วดีไปตามธรรมลวนๆ ไมมีสูงต่ํา โมกโขโลกนะเห็นแกหนาแกตาไมมีใน
ธรรมทั้งหลาย ตรงเปงเลยเทียว ดูซิตั้งแตอยูในวัดปาบานตาด เรามานั่งตรงนี้เราเปน
เหมือนแมครัวนะ นั่งอยูนี้อยูเฉยๆ ไดเมื่อไร ถาธรรมดาเรานั่งเฉยอยูก็ได ลูกศิษยลูก
หามีเต็มไปหมดจัดอะไรๆ ได แตไมสนิทใจ เราตองเขาไปเกี่ยวของดูสอดสองดู ให
เปนความสม่ําเสมอ อวัยวะทุกสวนนี้รับไปจากศูนยกลาง เอาของเขาใสปากปบกินกลืน
ลงไปนี้มันจะไปหลอเลี้ยงสรรพางครางกายทั่วถึงกันหมด
ไดอะไรเขาไปหลอเลี้ยง
รางกายละ ถาเอายาพิษไปเผาตายหมด อันนี้ก็เหมือนกันธรรมเปนเครื่องหลอเลี้ยงใน
วงแหงการปฏิบัติดวยกัน
วัดนี้เราเปนผูรับผิดชอบ เราดูแลทุกสิ่งทุกอยางใหเปนความสม่ําเสมอกันหมด
นั้นคือธรรม จะอดจะอิม่ ขนาดไหนก็ตาม ความเปนธรรมมีแลวสบาย ถาไมเปนธรรม
แลวไมไดนะ ผูไดไดจนแทบเปนแทบตาย กินจนทองจะแตก ผูหิวหิวโหยก็มี อยาใหมี
ในวัดปาบานตาดนะ มีไมไดใจของเราไมมีอยางนั้น มีแตเสมอภาคไปหมด ผิดบอกวา
ผิด ถูกบอกวาถูก ตรงไปตรงมา ดูแลกันทุกคน ของเอาไปไวแลวอยาเห็นแกปากแก
ทองตัวเอง ใหดูทกุ ปากดูทุกหัวใจ เขาไปนั้นเปนจุดสวนรวม อะไรจะแยกไปทางไหนให
เปนธรรม แยกดวยความเปนธรรม ภายในภายนอกดูใหเสมอกัน แลวอยูกันเปนผาสุก
ถาเปนอยางนี้ ถาผิดความเปนธรรมแลวแตกกันไดนะ ราวรานกัน ทะเลาะเบาะแวงทุก
แบบจะออกละ เอาละที่นี่
เห็นเขาขี่มอเตอรไซค เขามีอะไรพวงสินคาเขา เขาไปขาย เขาวิ่งไปตามถนน
เพื่อจะใหมคี นซื้อ มอเตอรไซคพวงดวยอาหารการกินชนิดตางๆ เอาไปขาย เราไปก็
จอดรถดู อันนั้นขายยังไงอันนี้ขายยังไง เราถามไปเพื่ออยากทราบสาเหตุจากเขา พอ
เสร็จแลวเราก็ซื้อ ซือ้ เอาชิ้นเดียวเทานั้นไมเอามาก แลวก็เอาเงินเปนกอนใหเขา วางปุบ
แลวก็ไป อันนี้ใหเขาไดไปขายพยุงกันไป เราไมเอา อยางนั้นมันเปนอยูในจิต ไปที่ไหน
เปนอยางนั้นนะ เจอบอยๆ วิ่งรถไปตามทาง ถาหากวาขางหนาไมมีความจําเปนมากนั้น
มันจะซื้อของไปตามทางเรื่อยๆ ทั้งวันนั่นละ เขาใจไหม แตนี้มันจําเปนอยูขางหนา ก็
เอาสักรายสองรายแลวผานๆ ไป อยางนั้นนะ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

