๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

ไมมีใครสมบูรณแบบเกินศาสดา
กอนจังหัน
อุบายวิธีการฝกทรมานตนเอง ใหตางองคตางพิจารณาตนเองนะ การประกอบ
ความเพียรอยาสักแตวาทํา ไมคอยเกิดประโยชนเทาที่ควร ตองใชความสังเกต เชน เดิน
มากดวยความมีสติ สําคัญสติๆ นะ นั่งมาก อดนอน ผอนอาหาร อดอาหาร เหลานี้เปนแต
อุบายวิธีการบําเพ็ญเพียรแกกิเลสทั้งนั้น ใหสังเกตดูอะไรทีด่ ี สวนมากนักปฏิบัติเรามักจะ
ไปถูกเกี่ยวกับเรื่องอาหาร สําคัญ อาหารมันเกี่ยวกับธาตุขันธ ถาอาหารมากหนุนธาตุขันธ
ธาตุขันธมกี ําลังบีบทางความเพียร บีบสติ บีบปญญา ไมใหกาวเดินได เผลอๆ เผลอมาก
ยิ่งฉันอิ่มเทาไรสติแทบไมมี ผอนอาหารสติดีขึ้นๆ อดอาหารดีขึ้น แตเรื่องความพอเหมาะ
พอดีนั้น ผอนอาหารแหละดี อดนี้รุนแรงแตมีผลมาก หากรุนแรง ใหพิจารณาเอง
สําหรับนักปฏิบัติเราสวนมากมักจะถูกทางดานผอนอาหาร อดอาหาร สวนอดนอน
อะไรตออะไรนั้นเปนกรณีพิเศษ เชนอดนอนทานก็มีบอกไวในเนสัชชิ แตบางรายก็ไมถกู
คืออดนอนไปเทาไรๆ จิตใจยิ่งทื่อๆ ไป นี่แสดงวาไมเกิดประโยชน ทั้งๆ ที่ตั้งสติ สติก็ไมดี
พอผอนอาหารสติตั้งขึ้นๆ ตางกันนะ สติดีขึ้นๆ นี่ละสติเปนพื้นฐานในการประกอบความ
พากเพียร ทําหนาที่การงานอะไรใหสติติดแนบอยูกับตัวนี่เรียกวาสัมปชัญญะ มีความ
รูสึกตัวอยูในตัวเอง หนาที่การงานก็ไมคอยผิดพลาด สตินี่จอลงในจุดเดียว เชน สมาธิ จิต
จออยูในความสงบ คําบริกรรมภาวนาเชนพุทโธ หรือธัมโม เปนตน ก็มีสติตั้งอยูในนั้น จอ
อยูนั้น กิเลสจะไมเกิด
ในเวลาสติมีอยูกิเลสไมเพิ่ม ถาสติเผลอเมื่อไรกิเลสออกปบเลย ความคิดปรุงนี้จะ
ออกในเวลาเผลอ ออกไปนั้นเพื่อกวานเอาฟนเอาไฟมาเผาตัวเอง นักภาวนาตองสังเกต ไม
สังเกตไมไดเรื่องนะการปฏิบัติ กิเลสนี้แหลมคมมากทีเดียว ในโลกธาตุนี้มีกิเลสเปน
ใหญโตมหาอํานาจครอบโลกธาตุ ใหสัตวทั้งหลายเกิดแกเจ็บตายอยูเพราะอํานาจของกิเลส
มันแหลมคมมากทีเดียว จึงตองไดใชวิธีการตางๆ ดวยอุบายของตัวเองนั้นแหละ แลว
สติปญญาจะดีขึ้นๆ จิตใจจะสงบ สติปญญาเปนเครื่องรักษาใจ ใจมีกิเลสผลักดันออกไปให
ไปหาฟนหาไฟมาเผาตัวเอง เมื่อมีสติแลวความคิดความปรุงจะไมออก กิเลสก็ไมออก แลว
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ในขณะเดียวกันธรรมะตีลงๆ กิเลสความอยากคิดอยากปรุงนั้นก็เบาลงๆ นั่นมันตางกันนะ
กับปลอยเฉยๆ
หรือการขบการฉันการหลับการนอนเปนปรกติๆ คนนั้นคือซุงทั้งทอน ไมไดสังเกต
ตัวเอง การนอนนอนมากเปนยังไง นอนนอยเปนยังไง สังเกตอีกทีหนึ่ง สําคัญก็คือการขบ
การฉันนี่ สําคัญมาก เพราะธาตุขันธอันนี้มันเกี่ยวโยงกับกิเลสตัณหาราคะ ตัวสําคัญมาก
ทีเดียว อันนี้เครื่องมือหนุนเขาไปแลวราคะมันจะดีดยิบๆๆ ภายในใจ ทานทั้งหลายฟงให
ดีนะ สอนตองสอนทุกคน มีกิเลสอยางเดียวกัน สอนแบบเดียวกัน แตจะใหเหมาะสม
จริงๆ คือสอนพระโดยเฉพาะนี้เปนอยางหนึ่ง สอนประชาชนเปนอยางหนึ่ง สอนพระนี่
เนนหนักๆ ลงในจุดสําคัญๆ ใหถูกตองตามหนาที่ของพระ แตจําเปนไมมีเวลาที่จะสอนใน
ที่เฉพาะเวลาเฉพาะ จึงนําเอาไปพิจารณาเอง
ตัวราคะตัณหานี่ตัวสําคัญมากนะ ตัวนี้ตัวมหาอํานาจ ออกสนามคือตัวนี้เอง
เพนพานๆ ไมหยุดไมหยอน ไมเลือกเพศเลือกวัย ตลอดถึงสัตวมีอยางนี้เหมือนกันหมด
แตเราออกมาปฏิบัติ พยายามจะชําระซักฟอกหรือฆามัน ก็ตอ งใชความเพียรใหเหมาะสม
ดวยความสังเกตของเราตลอดไป จะไมเสียกาลเสียเวลาเปลาๆ ใหสังเกตดีๆ การดําเนิน
เหลานี้เราไดดําเนินมาแลวดวยความสังเกต ไดผลยังไงๆ ก็มาเลาใหหมูเพื่อนฟง ใหนาํ ไป
ปฏิบัติ
เรื่องหนาที่การงานภายนอกไมใชงานของพระนะ เพียงอาศัยไปชั่วกาลเวลา เชน
ปดกวาดเช็ดถูลานวัด ทําความสะอาด นี้เปนเครื่องประดับของพระ แตตองมีสติงาน
เหลานี้ถึงจะเปนประโยชน ถาทําสักแตวาทําก็ไมเกิดประโยชน ทําทุกอยางใหมีความจริงใจ
ถาสติมีอยูกบั ตัวตองจริงใจเสมอไป ถาสติเลื่อนลอยอะไรๆ ก็ไมเปนทาทัง้ นั้น จําใหดีทุก
องคๆ นี่ตงั้ หนาตั้งตามาปฏิบัติ วันนี้ตั้ง ๔๒ เมือ่ วานนี้ ๔๓ มากขึ้นทุกวันๆ ผมก็ดูแลไม
ทั่วถึงทัง้ ภายในวัด โดยเฉพาะพระและทางครัว ออกไปขางนอกอีกดวย อยูในความ
รับผิดชอบของเราหมด
เมื่อเชานี้ก็ดอมๆ ออกไปดูทางดานโนน นานๆ ไดไปทีหนึง่ เพราะอยูในความ
รับผิดชอบของเรา ดวยเหตุนี้เองจึงดูแลไมทั่วถึง ดูแลใหทั่วถึงคือสอนโดยเฉพาะๆ
สําหรับพระผูปฏิบัติ มุงหนามุงตาปฏิบัติ สอนก็สอนลงโดยเฉพาะๆ นี่เหมาะสม แตนี้สอน
อยางนั้นไมได เอาละทีนี้จะใหพร
หลังจังหัน

๓
มีขาวจากหนังสือพิมพมติชน ฉบับวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ดังนี้ครับ
“ทองกอน"นําทีมรวมตอตาน"วิษณุ" ตั้งสนง.ทรัพยสินพระพุทธศาสนา”
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม มีการประชุมของ "คณะสงฆไทย" โดยนายทองกอน วงศ
สมุทร ศิษยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน เจาอาวาสวัดปาบานตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
เขารวมประชุมดวย หลังการประชุม มีการออกแถลงการณในนาม "คณะสงฆไทย" คัดคาน
การจัดตั้งสํานักงานทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนา ซึ่งนายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรี มีนโยบายใหจัดตั้งสํานักงานทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนาขึ้น โดย
แตงตั้งให พล.ต.ท.อุดม เจริญ ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เปน
ประธานคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งดังกลาว ในแถลงการณระบุวา คณะสงฆไทย
รวมประชุมกันที่สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย ๓ โดยยึดหลักพระธรรมวินัย จารีต
ประเพณี และกฎหมาย เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับรางพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนา(องคกรมหาชน) พ.ศ.... ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นคัดคาน
รางพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ดังนี้
๑.เกี่ยวกับการจัดการศาสนสมบัติกลาง
และศาสนสมบัติวัดที่เปนอยูปจจุบัน
เปนไปแบบมักนอยสันโดษตามพระธรรมวินัย ไมเนนหาผลประโยชนในเชิงธุรกิจ และ
พยายามรักษาทรัพยสินเหลานั้นไวในพระพุทธศาสนา เนนดานจิตใจมากกวาวัตถุเงินทอง
แตวัตถุประสงคของสํานักงานทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนาที่จะตั้งขึ้นใหม
มีลกั ษณะ
จัดหาผลประโยชนทางธุรกิจ มุงเนนหารายไดดวยวิธีตางๆ ทางโลก ซึ่งอาจกอใหเกิดความ
เดือดรอนตอพุทธบริษัท และเปนเหตุใหประชาชนเสื่อมศรัทธา
๒.ปจจุบันการดูแลรักษาจัดการงบประมาณของศาสนสมบัติกลาง ตองผานความ
เห็นชอบของมหาเถรสมาคม (มส.) ซึ่งถูกตองตามพระธรรมวินัย แตการจัดการของ
สํานักงานทรัพยสินที่ตั้งขึน้ ใหม มีการวางหลักเกณฑไมให มส.พิจารณา จึงเปนการรวบ
อํานาจการดูแลศาสนสมบัติของสงฆไปเปนกรรมสิทธิ์ของฆราวาสโดยเด็ดขาด ขัดตอพระ
ธรรมวินัย และ มาตรา ๔๑ แหง พ.ร.บ.คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.
๒๕๓๕ อีกดวย
๓.จํานวนและที่มาของคณะกรรมการสํานักงานทรัพยสิน
สวนพระพุทธศาสนา
ดังกลาว แมจะมีผูแทนจาก มส. ซึ่งเปนพระสงฆจํานวนไมเกิน ๔ รูป ยอมเปนเสียงขาง
นอยในจํานวนกรรมการทั้งหมดไมเกิน ๑๑ คน และกรรมการฝายฆราวาสไดรับการ
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แตงตั้งจากคณะรัฐมนตรี และเปนกรรมการโดยตําแหนง ผิดจากเดิมที่ไดรับแตงตั้งจาก
มส.
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นวา การจัดตั้งสํานักงานทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนา
เปนการรวบเอาทรัพยสินของพระพุทธศาสนาทั้งหมดที่มอี ยูใ นปจจุบัน หมายรวมถึงเงิน
สดที่สะสมไวจํานวน ๒,๐๐๐ ลานบาท ตลอดจนที่ดินของวัด ที่ธรณีสงฆ ที่กัลปนา หรือ
ที่ศาสนสมบัติ และทรัพยอนั ติดกับที่ดิน ใหตกไปเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานดังกลาว
ทันที ซึ่งเปนอันตรายตอศาสนสมบัติอยางยิ่ง
“ปญหาการจัดการศาสนสมบัติตามทีอ่ างถึงเปนปญหาเล็กนอย เกิดขึ้นจากความ
ผิดพลาดในหนาที่ของฆราวาสผูรับผิดชอบ
สมควรแกไขปรับปรุงไดโดยกระบวนการ
บริหารจัดการ การตรวจสอบที่รัดกุม และกระบวนการที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ ยอมเปน
การเพียงพอ แตการจัดตั้งสํานักงานทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนา โดยรวบเอาทรัพยสิน
ของพระพุทธศาสนาทั้งหมดที่มอี ยูในปจจุบันไปเปนของสํานักงานแลวบริหาร โดยไมตอง
ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสงฆ จึงเปนการแกปญหาที่ไมถกู ตอง อีกทัง้ เปนการเปด
ชองทางใหตา งชาติ องคการมหาชนอื่นๆ เขามาแสวงหาประโยชน และทําลายทรัพยสิน
ของพระพุทธศาสนา”
แถลงการณระบุในตอนทายวา
เพื่อความสงบเรียบรอยในสังฆมณฑลและ
พุทธศาสนิกชน ไมกอ ใหเกิดปญหาที่รายแรงซับซอนยิ่งขึ้น คณะสงฆไทยพิจารณาแลว มี
มติขอใหยกเลิกรางพระราชกฤษฎีกาฯดังกลาว และเห็นสมควรใหทําหนังสือตักเตือนไป
ยังนายวิษณุ เครืองาม และ พล.ต.ท.อุดม เจริญ ในฐานะผูรวมผลักดันใหมีการยกรางพระ
ราชกฤษฎีกา ซึ่งเปนการทําลายศาสนสมบัติของสงฆ
หลวงตา
ถูกตองแลวไมมีที่คาน ตามหลักธรรมวินัยเปนอยางนั้น คือทางศาสนาเปน
อํานาจแตผูเดียว ฆราวาสเขามายุงอยางนี้ไมได นี่ก็มีขึ้นมาแลวเห็นไหมละ เอาฆราวาสเขา
มาเปนใหญในศาสนสมบัติ แลวออกไปถลุง เปนเรื่องโลกไปหมดเลย แสวงหารายได ตั้ง
ที่วานี่นะ
จะมาลงทุนลงรอนมาเอาเงินอันนี้โกยไปหมดเลย
คําสวยงามวาเพื่อหา
ผลประโยชน ก็คือเพือ่ ถลุงนั้นเอง มันเริ่มตั้งแตตน เขาไปนั้นแลวหมด ชัดเจนแลว
ทําลายแลว ทําลายศาสนสมบัติ ที่ทํานี้ถูกตองแลว คอยฟงตอไป
หนังสือพิมพนี่เราเคยเตือนเสมอ ขอใหเปนหัวใจของชาติบานเมือง เสนอออกโดย
ความสัตยความจริง อยาเห็นแกสินจางรางวัลมาเปนใหญเปนโตกวาชาติกวาศาสนา เปน
ความเสียหายอยางรายแรงจากหนังสือพิมพฉบับนั้น หรือโวหารเชนนั้น ขอใหตั้งตัวเปน
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กลาง หนังสือพิมพเปนสื่อกลางของโลกที่จะรับฟงเอาความสัตยความจริง อยาเอาความ
ตลบตะแลงความตมความตุนหลอกลวงเพื่อทําลายสวนรวมใหเสียไป หนังสือพิมพควร
เปนอยางนี้ทุกฉบับ อยาเห็นแกคาจางรางวัลจากผูใด รางวัลเชนนั้นเปนรางวัลที่เสียหาย
ถาเปนคาจางรางวัลที่จะเปนผลประโยชนตอสวนรวมก็ไมเสียหาย แตอันใดที่เปนความ
เสียหายตอสวนรวม โดยไดรับสินจางรางวัลมาอยางนั้น ไมควรทําอยางเด็ดขาดเลย
เพราะหนังสือพิมพแตละฉบับๆ เปนหัวใจของสวนรวมทั้งนั้น เรียกวาเปนหัวใจ
ของชาติอยูท ี่นั้นหมด ยอมฟงเสียงผิดถูกดีชั่วจากหนังสือพิมพ ถาหนังสือพิมพออกทาง
เลวรายก็เสียหายไปหมดเลย จะฝงใจของผูอ านไปเรื่อยๆ ถาหนังสือพิมพตมตุน ผูน ี้เชื่อ
ไปตามความตมตุนก็เปนความเสียหายไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นจึงไมควรรับคาจางรางวัลที่
จะมากอกวนความเสียหาย ไมวาแตหนังสือพิมพ จะเปนสื่อใดก็ตามออกทางวิทยุ ทีวี
อินเตอรเน็ตอะไรก็ตาม แตละจุดเปนหัวใจของประชาชนรวมอยูที่นั้น ที่จะรอรับฟงเอา
ความสัตยความจริงจากสื่อกลางที่ออกไป ไมวาจะทางวิทยุ ทางโทรทัศน ทางอะไรหลาย
อยางเราจําไมได ฟงแตวา สื่อกลางก็แลวกัน ใหระมัดระวัง
เราเปนเจาของของชาติ อยาปลอยใหผูหนึ่งผูใดเอาเงินเอาทองมาจางใหตัดขาตัด
แขนตัดคอของตัวเองทิ้งไปเปลาๆ ไมเกิดประโยชน จมทั้งชาติเลย เพราะเห็นแกเงินแก
ทอง เขาเอาเงินมาจางใหตัดคอก็ยอมใหเขาตัด เห็นแกเงิน คอไมเสียดาย นี่เห็นแกเงิน
เทานั้น ชาติ ศาสนา ซึ่งเปนที่รวมของคนทัง้ ชาตินั้นไมเสียดาย ไมมีราคายิ่งกวาคาจาง
รางวัล อยางนี้อยาทําเมืองไทยเรา เสียหายอยางรายแรงทีเดียว เราเปนผูรักษาชาติ สมบัติ
ทั้งหมดอยูกบั เราผูรักษาดวยกันทั้งนัน้ ใหพากันรักษา ตั้งแตหนังสือพิมพ สื่อกลางตางๆ
ออกไป ใหเอาความสัตยความจริงออกประกาศ อยาเห็นแกคาจางรางวัล
อยางที่หลวงตาออกประกาศนี้ทั่วโลกเลยนะ หลวงตาจะเอาธรรมลวนๆ ออก
ประกาศ เอาความสัตยความจริงออกประกาศ ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก ควรเนนหนัก
ในสิ่งที่ผิดก็เนนหนัก เพราะผิดมันหนัก สิ่งที่แกกันรับกันก็ตองหนัก ไมไดถอื เปนความ
หยาบโลนอะไรเลย เพราะทางนั้นมาเปนความหยาบโลน เปนความเสียหายพอแลว ทีนี้แก
ความเสียหายจะเปนความหยาบโลน เปนความเสียหายที่ตรงไหน ไมมี เราไดพิจารณาเต็ม
หัวใจแลวถึงออกทุกบททุกบาท ควรหนักเราตองหนัก ควรเบาเราตองเบาเปนธรรมดาไป
ตามสิ่งที่ชะลางกันหรือแกกันตองเปนอยางนั้น
เราจะมาสงวนลิ้นสงวนปากใหนิ่มนวล
ออนหวาน ทั้งๆ ที่ที่นั่นเผาบานเผาเมืองเขามาจนไมมีอะไรเหลือ ทางนี้ยังนิ่มนวล
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ออนหวาน ดูไมไดเลยเจาของทรัพยสินเงินทอง เจาของของชาติ ควรหนักตองหนัก ควร
เบาตองเบา เราเปนเจาของสมบัติ
แมแตชาวบานเขามีคนมาปลน เขายังตอสูก ัน ฟงซินะ อันนีป้ ระเทศชาติบานเมือง
ทั้งศาสนารวมกัน เปนคุณคามหาศาลอยูนี้หมด จําเปนที่เราทุกคนจะตองรักสงวน เรื่องที่
เขามาทําลายนี้ไมมีคําสัตยคําจริง นี่เปนภาษาธรรม เทาที่ออกมาทุกแงทุกมุม ไมมีอะไร
เปนความสัตยความจริง มีแตเรื่องหลอกลวงตมตุนใหคนเชื่อถือแลวก็เอาไปถลุงใหหมด
กลืนกินเรื่อยไมตองเคี้ยว ถาคนเชื่อแลวไมตองเคี้ยว กลืนเลยๆ มาแตแบบนี้ทั้งนั้น ทาน
ทั้งหลายจําเอานะ นี้เอาธรรมออกจับ เอาธรรมออกพิจารณา มาในแงไหนๆ
อยางที่เรื่องราวเกิดมานี้ สมบัติพุทธศาสนา นี้เปนเรื่องทําลายลวนๆ ทําลายพุทธ
ศาสนา จึงตองคัดคานกันในฐานะที่พระสงฆไทยเราเปนเจาของพุทธศาสนา ตองคัดคาน
เรื่องของบุคคลมามีอํานาจบาตรหลวงยังไง อันนี้เปนสมบัติของพระพุทธเจาที่ประทานให
แลว ใหปฏิบัติตามพระโอวาทอันนี้ ก็ปฏิบัติกันมาไดรับความสงบรมเย็นเรื่อยมาจนกระทั่ง
บัดนี้ นี่จะเอาอํานาจบาตรหลวงจากที่ไหนมาเกงกวาพระพุทธเจา แลวเหยียบหัวประชาชน
เหยียบหัวชาวพุทธลงไปอยางแหลกเหลวไปหมด ดวยอํานาจปาๆ เถื่อนๆ
เอาผูใหญๆ มาตั้งมาอวดอํานาจ รัฐมนตรีนั้นรัฐมนตรีนี้ มีแตพวกเปรตพวกผีมัน
ไปวางอํานาจไวหมดนั่นแหละ เอาอันนั้นมาไปบีบบังคับคนนั้นมาคนนี้มา มาตั้งเปน
คณะกรรมการ หรือเปนรัฐมนตรงมนตรีอะไรอยางนี้แหละ ที่มาอวดอางใหกลัว สําหรับ
ธรรมแลวไมกลัว ตรงไปตรงมา เหลานี้ผิดทั้งนั้นอยามาอวดมาอาง เปนมหาโจรในหนาที่
ในอํานาจแบบทางราชการมาปลนศาสนาไมเคยมี เรื่องราชการงานเมืองเปนผูรักษาศาสนา
ตางหาก ไมใชเปนผูมาทําลายดังที่เปนอยูเวลานี้ ที่คณะสงฆไทยออกตานทานหรือประกาศ
ปดออกนั้นถูกตองแลว เราหาที่คานไมไดตามหลักธรรมหลักวินัยมีมาอยางนั้นดั้งเดิม ทาน
รักษาและปฏิบัติกันมามีความสงบรมเย็นเปนลําดับ
ไมมีสิ่งใดที่จะสงบรมเย็นยิ่งกวาพุทธศาสนา ถาทําตามคําสอนของพระพุทธเจาแลว
เปนความสงบรมเย็นทั้งนั้น ที่ออกมาเหลานี้มีตั้งแตเรื่องกาฝากเพื่อทําลาย ยาพิษอาบมา
เต็มตัวๆ ออกมาแงไหนมีแตเรื่องทําลาย จึงตองไดปดออกๆ นี่คือเรื่องทําลาย คือเรื่อง
หลอกลวงตมตุนใหประชาชนเชื่อ ใหทานทั้งหลายทราบเสีย มีมาเปนลําดับลําดา พวกนี้จะ
ไมหาความจริงออกมาพูด มาหวานลอมประชาชน ปากหวานนะ พวกนี้พวกปากหวาน
หลอกประชาชนใหเคลิ้มหลับไปตามๆ
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คิดดูซิอยางคุณทองกอนกับหลวงตาบัวมากีดกันขัดขวาง คืออะไรนั่น มันกลืนไม
สะดวกมีกางมาขวางคอมัน แลวมันก็พูดหวานๆ วา จะทําใหบานเมืองเจริญหรือวาไง แลว
ทําไมสะดวกเพราะติดหลวงตากับคุณทองกอน เขาวาอะไรลองวาซี (คือเขาไมมีความ
มั่นใจในตนเอง คิดจะทําอะไรใหมีความเจริญขึ้นไปก็มกี ลุมออกมาคัดคาน ทําใหเขาไม
มั่นใจ) นี่ฟงซิ หวานเขาไหมไมมั่นใจ เหมือนวาเขาจะตั้งหนาตั้งตายกชาติยกศาสนาขึ้นแต
ผูเดียวไดเลย ทั้งๆ ที่คนทั้งชาติรักษาบํารุงศาสนาและชาติของตนมานานสักเทาไร กอนที่
พวกนี้ยังไมเกิด เขาใจไหม นี้เขาไมสะดวกที่จะยกชาติบานเมือง คือเขาไมสะดวกที่จะกลืน
ชาติบานเมือง
โดยมีอยูสองตัว ตัวทองกอนกับตัวหลวงตาบัวมาคัดคานเขา คือเปนกางขวางคอ
ของพวกนี้ มันกลืนไมสะดวก ถาหากวาเอาสองตัวนี้ลงเสียไดตามที่เขาโจมตี เพราะเปน
กางขวางคอเขาแลวเขาจะไมตองเคี้ยว ทั้งชาติทั้งศาสนาจะกลืนไปไดสะดวกสบายเลย นี่
เปนความจริงของภาษาธรรม ใหทานทั้งหลายทราบเอาไว ที่ไมสะดวกอยางนั้นไมสะดวก
อยางนี้ นี้คือความหลอกลวงแบบหวานฉ่ําใหคนโงหลง เราโงหรือไมโงกต็ าม อาศัยธรรม
ของพระพุทธเจามาพูด พระพุทธเจาไมพาใหคนโง ไมพาใหใครโง สอนใหคนฉลาดทั้งนั้น
นี่เราก็นํามาสอนใหทานทั้งหลายทราบ
ที่เขาโจมตีหลวงตาบัวกับคุณทองกอนอยูเวลานี้
คือเขากลืนชาติกลืนศาสนาไม
สะดวก เขาไมเชื่อมั่นในตัวของเขาเองหรือวาไงตะกี้นี้ (เขาไมมั่นใจในตัวเองจึงไมกลาทํา
อะไร) เออ เขาไมมั่นใจในตัวเขาเอง เพราะมีกา งขวางคออยูนี้มันกลืนไมสะดวก เขาไม
มั่นใจ ถาเอากางนี้ออกเสียเขาจะกลืนไดสะดวก มั่นใจ ความหมายวาอยางนั้น ทาน
ทั้งหลายใหเขาใจเอาเสียนะ นี่ละประเทศไทยเรานี้มีอยูสองตัว ตัวทองกอนกับตัวหลวงตา
นี่ที่เปนกางขวางคอ เขาทํางานไมสะดวก พวกเปรตพวกผี พวกจะกลืนบานกลืนเมืองนี้
กลืนไมสะดวก เพราะสองตัวนี้เปนกางขวางคอเขา
เปนยังไงกางขวางคอเขานี่มันขวางพี่นองทั้งหลายไหม ขวางชาติขวางศาสนาไหมที่
หลวงตาบัวกับคุณทองกอนพาดําเนินอยูเวลานี้ มีอะไรมาขวางดังที่เขาวาไหม เขาวาเขาไม
สะดวก เขาไมมั่นใจ คืออันนี้ละขวางคอเขาอยู เขากลืนไมสะดวก อุบายวิธีกลืนมาทุกแบบ
ดังที่วานี่แหละ นิ่มนวลมากนะ พวกนี้พวกสํานวนนิ่มนวลออนหวานมาก พลิกดีใหเปนชั่ว
ไปหมด พลิกชั่วใหเปนดี อยางที่เขาทํานี้ใหเปนดีนะ เขาไมสะดวกใจ นั่นฟงซินะ สวยงาม
ไหม ไพเราะไหม ไมสะดวกใจ ถาพูดตามความสัตยความจริงก็ไมสะดวกเพราะมีกางขวาง
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คอ กลืนชาติกลืนศาสนาไมสะดวก เขาใจไหม นี่เปนความสัตยความจริงจากอุบายของพวก
นี้มา
ตั้งแตเริ่มตนมา พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงรอยสันพันคม เขาทําดีทั่วโลกดินแดน
ยกตัวอยางเชนชวยชาติบานเมือง พี่นองชาวไทยเราอุตสาหพยายามหามาทองคําตั้ง ๑๐
ตัน หาที่ไหนได นี่ก็อุตสาหพยายามมาจากกําลังของพี่นองชาวไทยหามา ไดทองคําน้ําหนัก
ตั้ง ๑๐ ตัน ๓๑๒ กิโลครึ่ง มอบเขาคลังหลวงเรียบรอยแลว ดอลลารก็ ๑๐,๒๑๔,๖๐๐
นี่ละเปนกําลังของพี่นองทั้งหลายอุตสาหพยายามมาทั้งแผนดินชวยกัน ไอพวกนี้
เราเคยเห็นที่ไหน เอาประกาศใหมันยันๆ กันนี้ที่มาออกตัวเกงกลาสามารถเหยียบชาติไทย
ทั้งชาติอยูเวลานี้ พวกนี้มันไปทําประโยชนอะไร ทองคํากิโลหนึ่งก็ไมเคยเห็นมันมายื่นให
พอจะมามีสว นตําหนิติเตียนชาติไทยเปนยังไงๆ เพราะเขามีสวน เขาจึงมีสวนเสียหายดวย
ถาชาติไทยทําใหเสียหาย เขาไมไดเอาอะไรมาเลยทําไมเขาจึงกลาสามารถมาตําหนิติเตียน
มาทําลาย นอกจากไมใหแลวยังหาอุบายทําลาย ทําลายทุกแงทุกมุมพวกนีน้ ะ
แมที่สุดไปเทศนาวาการทางไหนก็ไปกีดไปขวาง ไปผลักไปดันอยูตลอดเวลาไมวา
จะงานใดที่เปนงานสวนรวม ซึ่งคนทั้งชาติจะทําเปนความดิบความดี เปนสิริมงคล แกชาติ
ของตนแกศาสนาของตน จะตองถูกพวกนี้เที่ยวกลั่นเที่ยวแกลง เที่ยวทุบเที่ยวตีเที่ยว
ทําลาย โจมตีไปหมดเลย บอกไปหมด เพราะพวกนี้ไมมีคาํ วาเปนความสัตยความจริง มี
ตั้งแตเรื่องโกหกหลอกลวงตลอดมา ตั้งแตโคตรแตแซมานูนนะ มันมีโคตรมีแซเหมือนเรา
นั้นละ มันหลอกลวงแบบเดียวกันหมด เห็นกันกระซิบเลย กระซิบเรื่องหลอกลวงตมตุน
เราจะกลืนแบบไหนจะงาย จะกลืนแบบไหนสะดวก เวลานี้มีใครมาขัดคอเราอยู
แลวก็ออกสํานวนออนหวานวาเขาไมแนใจหรือไมสะดวกอะไร
(เขาขาดความ
เชื่อมั่นในตนเองที่เขาจะทําความเจริญใหพุทธศาสนาครับ) เออ เขาขาดความเชื่อมั่นใน
ตัวเอง ฟงซิออนนิ่มไหมละ เขาขาดความเชื่อมั่นตัวเองที่จะกลืนชาติบานเมือง ทัง้ ศาสนา
ทั้งชาติอยางสะดวกสบายหายหวง ก็เพราะมีกางขวางคออยู ที่ออกเดนที่สุดก็คือคุณทอง
กอนกับหลวงตาบัว นี่เปนกางขวางคอเขา เปนยังไงสํานวนนี้ดีไหม พิจารณาซิฟงซิ นี่ละ
พวกนี้ออกมามีแตแบบหลอกลวงตมตุน กอนัน้ กอนี้ขึ้นมาใหเกิดเรื่องเกิดราว ตั้งแต
รัฐบาลตั้งขึ้นมาใหม เหมือนกับวาตามจองลางจองผลาญ จองกรรมจองเวรมาตลอด ทางนี้
ก็สรางความดีมาตลอด
อยางนายกรัฐมนตรีของเรานี่ เอายกตัวอยางขึน้ มาเลย นี่ละภาษาธรรมทาน
ทั้งหลายใหฟง ที่เดนทีส่ ุด เมืองไทยของเราถาไมไดนายกรัฐมนตรีคือคุณทักษิณ ชินวัตร

๙
มาคัดคานตานทานปราบเอาไวแลว
เมืองไทยเรานี้จะเปนหมาขี้เรื้อนไปหมดจากยาบา
เขาใจไหม กอนหนานั้นยาบากําลังระบาดๆ ไมมีขั้นใดภูมิใด มีแตพวกหมาขี้เรือนดวย
ยาบาทั้งนั้นๆ นี่ก็ปราบเรียบไปหมด ฟนมนุษยเราที่กําลังเปนหมาขี้เรื้อนอยูก็มี กําลังจะ
เปนก็มี ใหฟนตัวขึ้นมาเปนคนดิบคนดี เปนคนชาติไทยอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย ไปหาที่
ไหนนายกฯคนไหน นี่ภาษาธรรม เราจะพูดใหฟง ชัดเจนอยางนี้นะ พิจารณาซิ
นายกฯเราคนนี้ปราบจนเรียบเลย เวลานี้ก็ยังเหลืออยูนิดๆ หนอยๆ สองสาม
เปอรเซ็นต ก็กําลังพิจารณาอยูอยางนี้ตลอดเวลา เพื่อรักษาคนดี และเพื่อบํารุงคนดีใหดี
ขึ้น ไมใหไปเปนหมาขี้เรื้อนทั้งประเทศ สุดทายมันจะเขามาในวัดในวา พระก็เปนพระหมา
ขี้เรื้อนไปหมด นี่มันเขาแลวหรือยังเราก็ไมทราบ ไดยินขาวไหม มีบางไหม (มีบางแลวเขา
ก็ปราบไปเรื่อยๆ ละครับ) นั่นเห็นไหม ตั้งแตพระในวัดยังไปเปนหมาขี้เรื้อนกับเขา นี่ก็
นายกฯเราปราบออกหมด กันไมใหพระไปเปนหมาขี้เรื้อน ประชาชนไมใหเปนหมาขี้เรื้อน
กันไวหมด เราไปหาที่ไหน เอาถาวาหลวงตาบัวหาเรื่องหาราว โจมตีผูหนึ่งผูใด หรือแกลง
ยกยอผูหนึ่งผูใดแลว ฟงเสียงนี่ๆ เปนเสียงธรรม
นี่เรายังไมเคยเห็น ตั้งนายกฯมากี่ยุคกี่สมัยตั้งแตเราเปนเด็กจนกระทั่งถึงปจจุบันนี้
เรายังไมเคยเห็นที่จะทําประโยชนใหโลกอยางเดนชัด เหมือนนายกฯคนนี้ในสายตาของ
ธรรมเรา เมื่อเร็วๆ นี้ถูกรัฐบาลไหนๆ ก็ไมทราบละ ทําลายพวกชาวนาเขาใจไหมละ แลว
เอาที่ของเขาทั้งหมดมาทําเปนทํานบแลวก็เดือดรอนวุนวายจะเปนจะตาย (จังหวัดศรีสะ
เกษครับ เขาเอามาทําเขื่อนเพื่อจะเอาน้ํานี่ไปทําน้ําประปาเขา ๓.หมูบาน มีคนแกพยายาม
ตอสูรองเรียนมาหลายรัฐบาลแลว ประมาณ ๒๗ ปไมสําเร็จ พอมารัฐบาลนี้ทานนายกฯ
ใหไปตรวจสอบดูซิวาจริงเท็จแคไหน จะแกไขยังไงได ปรากฏวาเปนความจริง ราษฎร
ประมาณ ๔๐ กวาครอบครัวเดือดรอนเพราะโดนน้ําทวมที่ดินทํามาหากินของเขา แลวการ
เอาน้ํามาทําประปาหมูบานนี่แกไขได โดยไปขุดบอบาดาลเอาน้ําประปามาใหแตละหมูบาน
ทานนายกก็สั่งแกไขและคืนที่ดินใหผูที่ยากจนไปทํามาหากินตอไปแลวครับ)
นั่นเห็นไหม มีนายกฯคนไหนที่มาทําอยางนี้ นายกฯคนนี้เรียกวาเขาเอาขึ้นเขียง
หวานคอไปแลว ยังไปรื้อปดเขียงตกลงไป ยกที่ดินกลับคืนใหเขาตามเดิม มีตั้ง ๔๐
ครอบครัว เปนยังไงครอบครัวเพียงครอบครัวเดียวมันก็รอนกันทั้งบานแลว นี้มันตั้ง ๔๐
ครอบครัวและกี่หมูบานก็ไมทราบที่จะจมลงเพราะอํานาจแหงชลประทานอะไรเขานี่ กลืน
กินนี่ นี่ก็นายกฯเราไปเปลี่ยนแปลงแกไข เอาอันนี้คืนใหตามเดิมใชไหมละ (คืนใหทํามา
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หากินอยางเดิมแลวครับ) เออ คืนใหหากินตามเดิม เราไปหาที่ไหน เอากันจังๆ อยางนี้ละ
นะ ฟงซินะ แลวนายกฯ เรานี้เอาคืนได ไมเสียหายอะไรเลย
แลวมีอะไรบางผลประโยชนที่เดนชัดๆ (ก็เร็วๆ นี้เด็กเปนลูกญวน พอแมญวน
เด็กคนนี้เกิดในเมืองไทย สอบติดแพทยจุฬาฯไดครับ แตราชการไมกลาแกไข ใหถกู ตอง
ใหสัญชาติไทย พอนายกฯทานทราบทานก็สั่งใหทางมหาดไทยไปตรวจสอบวาจริงเท็จแค
ไหน ถาเปนความจริงตามนี้ก็ใหสัญชาติเขา ปรากฏวาเปนความจริง ทานก็สั่งให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหสัญชาติไทยกับเด็กคนนั้น
ตอนนี้เด็กไดเรียน
แพทยที่จุฬาเรียบรอยแลวครับ) นั่นก็อยางนี้แลว หาที่ไหนละมีแตเรื่องเดนๆ และมากกวา
นี้มีอีก ไมวาที่ไหนๆ ที่นายกฯเรานี้ทําเปนประโยชนอยางเดนชัด
ไอพวกที่โจมตีนี้ก็โจมตีตลอด พวกนี้ไมมีที่จะกอตั้งอะไรขึ้นมา สงเสริมอะไรขึ้นมา
มีแตผูอื่นทําดีไปเที่ยวหาโจมตีหาทําลาย หาจุดหาเผาไปทั้งนั้นละ นายกฯเราที่พูดวา ใคร
จะวาอะไรก็วาเราก็ขอทําประโยชนใหโลกเต็มกําลังของเราก็เปนที่พอใจ นี่เหมาะสมแลว
คําตอบของทานมีน้ําหนักมากขนาดไหน ใครจะโจมตีอะไรก็ตาม ใครก็รูวาพวกโจมตีนี้เปน
พวกโจรพวกมาร พวกเปรตพวกผี พวกทําลายชาติพวกทําลายศาสนาตางหาก ทานเปนผู
สงเสริมชาติสงเสริมศาสนาเต็มกําลังความสามารถ ใครจะวาอะไรก็วาไปเถอะ ทานวา
ขอใหไดทําประโยชนแกชาติแลวเราเปนที่พอใจ นั่นฟงซิคํานี้ มันอะไรมีน้ําหนัก อันนี้มี
คุณคามากที่สุดเลย
ไอพวกโจมตีแวๆ มันมีอยูทกุ หยอมหญานะพวกนี้ ทานทั้งหลายอยาเชื่ออยาไวใจ
มันนะ
พวกนี้มีแตของหลอกลวงทั้งนั้นเอามาหลอก
หลอกตมตุนทุกสิง่ ทุกอยาง
ยกตัวอยาง ถาธรรมดาเขาก็ฟองรองกันไดใชไหมละ เชนเอาเรื่องคุณทองกอน วาคุณทอง
กอนนี่ยักยอกเอาเงินจากหลวงตาบัวที่กองผาปา เงินมีเทาไร (วายักยอกเอาเงินจากผาปา
ชวยชาติของหลวงตานี่ไปเขาบัญชีเปนพันๆ ลานครับ) นั่นละฟงซิ นี่ละเขาโจมตีคุณทอง
กอนเห็นไหม แลวความจริงคุณทองกอนเคยมาโผลหนาดูเงินสักสตางคไหมจากคณะผูนับ
เงิน เอาใครแสดงตัวออกมาถาเห็นคุณทองกอนมาเกี่ยวของสักหนหนึ่ง ไมเคยมีเลย
นี่คุณทองกอนยังถูกโจมตีขนาดนี้ แกลงขนาดไหน พวกนี้โจมตีขนาดไหนเพื่อจะ
ทําลายคนดีคนนี้เองใหประชาชนขาดความเคารพนับถือ จะไดกลืนอยางงายดาย จากความ
ตลบตะแลง จากความตมตุนของตัวเอง เขาใจเหรอ แลวก็เงินของหลวงตาบัวที่ไหนๆ บาง
มีตั้งแตจะไปตามตรวจตามคน มันไมไดทําอะไรนะ มันเปนเจาหนาที่อันใหญหลวงมาจาก
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เมืองเปรตเมืองผี เมืองนรกอเวจีที่ไหนก็ตาม มาเปนผูมีมหาบุญมหาคุณใหญโตกวาผูที่ทํา
ประโยชนใหโลกเต็มเม็ดเต็มหนวย
อยางหลวงตาบัวนี้เงินกระจายไปทั่วประเทศไทยมีสักกี่พันกี่หมื่นลาน ก็จะมาตรวจ
ตราไปทางญาติมิตรหลวงตาบัวอีก ญาติมิตรหลวงตาบัวมีเงินมากมายจะมาตรวจ มาสอบ
ดูซิ พวกนี้เขาก็หาอยูหากินตามชาติบานเมืองของเขา เราไมเคยยกเงินกอนใหญาติคนใด
เลย ไมมีเราพูดตรงๆ สวนการไดการมีมากนอยนั้นไดทั่วไปคนที่เขามาเกี่ยวของกับวัด ให
เขาทําอะไรๆ เราก็ตบคาจางรางวัลใหเขา เขาเก็บหอมรอมริบไดมากนอยเปนสิทธิของเขา
ที่เขาจะเก็บรักษาไว แลวมีอํานาจมาจากไหนที่จะมาตรวจสอบเงินทองขาวของของเขา เลว
ขนาดไหนคนประเภทนี้ คนพวกนี้เลว ไมมีที่จะสรางความดี หาแตทําลายอยางนี้
ไมไดยินตัง้ แตวาจะมาตรวจสอบเงินหลวงตาบัวใชไหมละ (ก็เปนขาวเหมือนกับที่
หลวงตาวาเหาวอกๆ แลวกลับไปกินสวมกินถานอยางเกาครับ เงียบไปแลวครับ) นี่ก็จะมา
ตรวจ เราจะไลมันเขาไปตรวจ เอาเพียงโรงพยาบาลสองโรงพยาบาล เทานั้นก็พอแหละ
โรงพยาบาลจะแจงใหเขาทราบหมดใชไหมละ เงินที่เราไปชวยโรงพยาบาลแตละโรงๆ เขา
มีบัญชีไวเรียบรอย เขาจะแจงใหฟง มันไปไดสองสามโรง มันตายหมดทั้งโคตรมัน ไป
มากกวานั้นไมได เพราะมันเต็มประเทศไทย อยางนี้ละเราสรางขนาดนี้
เงินบาทหนึ่งเราไมเคยมาแตะ เงินของสวนรวมทั้งหลายที่ไดมาบริจาคเรา เพราะ
เราทําดวยความเมตตาลวนๆ ถึงขนาดรองโกกกอนที่จะมาชวยชาติ เราจะมีแกใจอะไรมา
เอาเงินหนึ่งบาทสองบาทของพี่นองทั้งหลายไป ดวยความเห็นแกตัวเพียงเทานั้น นี่ฟงซิ
มันเที่ยวหาโจมตีอยางละพวกนี้ ไมมอี ะไรมีแตโจมตี ถาเขาเปนรัฐบาลก็เปนฝายคาน เปน
ฝายแคน ซัดกันเขาไปอยางนั้น ธรรมดาฝายคาน คานที่ตรงไหนไมดี นี่ตามหลักของการ
ปกครองบานเมือง เราเปนธรรมเราไมไดเรียนกฎหมาย แตธรรมนี้ละเอียดกวากฎหมาย
การตั้งทางฝายคานฝายรัฐบาล ตั้งขึ้นมาเพื่อไมใหลืมตัว ฝายไหนไมใหลืมตัว
เพื่อใหรูตัวแลวปฏิบัติตอหนาที่ของตนใหเต็มเม็ดเต็มหนวย เพื่อชาติศาสนาของเราจะ
ไดสมบูรณพูนผล จากรัฐบาลและฝายคานนี้ ตางคนตางถอตางพาย ตางลากตางจูง
กันไป ถาฝายรัฐบาลบกพรองตรงไหนฝายคานก็ตองคานขึ้นมา คานขึ้นมาแลวชี้แจง
เหตุผลใหทราบ ดําเนินอยางนั้นๆๆ พยุงกันไปอยางนี้ถงึ ถูก ไอนี่คา นแลวยังไมแลว
เผาดวยจุดดวย เอาใหแหลกไปหมด ความดีที่รัฐบาลทํามายังไงไมคาํ นึง ขอไดทําลาย
รัฐบาลก็เอา เขาเรียกฝายคานเลยกลายเปนฝายแคนไป มันเปนขาศึกของประเทศไทยเสีย
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เอง นอกจากเปนขาศึกของรัฐบาลแลวยังเปนขาศึกของคนทั้งประเทศเสียเอง ดวยการคัด
การคานตานทานหาเหตุหาผลไมได ไมมีการสงเสริมกันเลย มีแตการเผาการจุดกันทั้งนั้น
ถาแยกออกไปทางโลกมันก็เปนอยางนั้น จะใหวาไง แยกทั่วๆ ไปมันก็มีแตเรื่องตม
ตุนหลอกลวงอยางนี้ตลอดไป
พวกนี้เปนพวกที่กอ ขาศึกศัตรูตอชาติตอศาสนาเราเปน
ลําดับลําดามา ขอใหพนี่ องทั้งหลายจําไวทุกคนนะ นี่เปนภาษาธรรมของเรา เราพูดโดย
อรรถโดยธรรม เอา เอาคอไปตัดเลยถาเราพูดเหลานี้ผิดไป ที่อางมาเชนอยาง
นายกรัฐมนตรีของเรา เพียงสองสามประเด็นเทานี้มันก็ครอบประเทศไทยแลว เพราะไมมี
ใครทําไดอยางนี้ ถึงขนาดนั้นยังถูกโจมตี โจมตีทกุ แบบทุกฉบับ
เปนลูกเปนเมียหมูหมาเปดไกของนายกรัฐมนตรีถูกโจมตีทั้งหมด กับพวกยักษ
พวกผีกินไมเลือก หมาก็กินคนก็ทุบ หมูก็กิน ขี้ในบานของหมูมันกินหรือเปลาก็ไมรู อันนี้
เราไมไดไปถามดู มันกินผูกินคนแลวมันกินหมูแลวมันกินขี้หมูหรือขี้หมาดวยไหม เรา
ไมไดถามดูเทานั้นละ พวกนี้พวกหิวพวกโหยตอการทําลายมากทีเดียว ไปที่ไหนมีอยางนั้น
นี่ละที่เราพูดวาชิ้นหนึ่งมันไมเคยชวยชาติบานเมือง แตมันมาคอยตรวจตราพาทีเปนเจา
อํานาจบาตรหลวงมาจากที่ไหน ไปเที่ยวตรวจที่นั่น ไปเที่ยวตรวจที่นี่ ไปหมดทุกแหงทุก
หนนั่นแหละ ใหฟงเอานะ เขาทําดีนาจะอนุโมทนาสาธุการเมื่อเราทําไมไดนะ อันนี้เราทํา
ไมไดดวยเที่ยวจุดเที่ยวเผาดวย เลวขนาดไหนคนประเภท เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้กอน
ประชาชนเปนใหญ ในเวลาหยอนบัตรทานทั้งหลายจะหยอนบัตรใหยักษใหผี กลืน
บานกลืนเมือง กลืนศาสนา หรือจะหยอนบัตรใหผูอุมชูชาติศาสนา เอาอันนี้ไปพิจารณา
ตั้งแตบัดนี้นะ อันนี้ก็เรื่องประชาชนเปนใหญ ใครดีใครชั่วเห็นดวยกันทุกคน ประกาศไวนี้
เพื่อทานทั้งหลายซึ่งเปนผูรับผิดชอบในชาติบานเมือง
และเปนผูมีอํานาจที่จะตัดสินวง
ราชการงานเมือง ใหเปนผูเปนคน เปนรัฐบาลที่ดีขึ้นมา และที่เลวขึ้นมาจากทานทั้งหลาย
เอง ดวยความคิดผิด ถูก ชั่ว ดี ของตัวเองนะ เอาแคนี้ละ
ถาเปนหลวงตาบัวนี่พูดจริงๆ นะ เราพูดจริงๆ เราจะเรียกไอปุกกีม้ า ไอหยองมา
ไอหมี ไอจ้ําหลอดที่ไหนมา กูจะยื่นบัตรใหสู สูไปหยอนบัตรใหคนที่อุมชาติอุมศาสนานะ
สูอยาไปหยอนใหพวกเปรตนะ เดี๋ยวมันจะกัดหัวสูอีก มันจะกินสูไดนะ สูไปยื่นบัตรให มัน
ควาคอสูแลว สูตายนะ จะสั่งสอนมันเรียบรอยกอนจะไปหยอนบัตรเขาใจไหม เอาละตอง
ตลกบางซี มันตองมีตลกดวย เอาละพอ
(มีพระมาจากออสเตรเลีย) วันนี้ไดฟงผมพูดหรือเปลา (ไดฟงพอดีครับ ไดฟงอยู
ตลอดเพราะมีคนอัดให)
ก็มีแตหลวงตาบัวกับคุณทองกอนนี่แหละเปนหัวใจของชาติ

๑๓
ตานทานตลอดเวลา (ไมทราบวาที่คุณทองกอนอานใครเปนคนเขียน เขียนดีจังเลย น้ําตา
แทบรวงครับผม) ที่อานวันนั้นเหรอ (ใครเปนคนเขียนครับผม เขียนดีจริงๆ) ฟงเสียนะ
เห็นไหมโรงใหญๆ วันนั้น ตั้งแตรัฐมนตรีลงมาโดยลําดับเต็มไปหมด มีแตผูใหญๆ อยูใน
โรงใหญโตที่สวนอัมพรเต็มไปหมด ตามธรรมดาอยางอันนี้จะแทรกขึ้นไปไมไดเลย เพราะ
เหลานั้นใหญมากที่สุด แตเหตุใดละ ฟงซิ หลวงตานี้พอฟาหญิงเล็กมาหาก็ทูลถามเดีย๋ วนั้น
เลยถึงเรื่องทีวีวามีชองไหนที่จะออกไดเอาเลยนะ
คือชองตางๆ อํานาจปาเถื่อนมันมากันไวหมดแลว เห็นไหมพวกนี้มันเกงนะ มันกัน
ไวหมด มีแตมันทั้งนั้นอยูในนั้น ทีนี้พอบอกวาชองนั้นวางใชไหมละ ก็มาทูลทาน ทานก็โทร
ถามไปเลย เราใหทานถามเดี๋ยวนี้เลย ทานก็ถามไปเดี๋ยวนั้น พอไดความชัดเจนแลวก็เรียก
คุณทองกอนมาเลย ขึ้นเลยเอาเลย ใหไปอานอันนี้แหละ อันนี้ครอบทั่วประเทศไทยและ
ครอบทั่วโลกดินแดนดวยความเปนมหามงคลทัว่ หนากัน เพราะฉะนั้นเราจึงตองเอาขึ้นมา
เพราะการชวยชาติมีอันนี้เปนหลักใหญของการชวยชาติ ความเปนมายังไงๆ ใชไหมละ อยู
ในหนังสือฉบับนี้ทั้งหมดเลย อันนี้จึงเปนประโยชนมากมายกายกองครอบเมืองไทยเรา
และจากนั้นทั่วโลกอีกดวย ไอที่นั่งเต็มอยูนี้ไมมีความหมายอะไร นี่เห็นไหมธรรมเทียบ นี่
ละเอาธรรมเทียบ เหลานี้ไมมีความหมายอะไร มีสุมสี่สุมหามากัดมาฉีกกันอยูภายในหา
คุณคาไมได แลวอะไรที่มีคุณคาเดนในการชวยชาติและการมอบทองคําคราวนี้ ก็คืออันนี้
เอง
เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกขึ้นมา มาใหอานวันนั้นอานในที่ชุมนุมชน จํานวน โถ วันนั้น
มากนะ แลวใครทําได ฟงซินะ นี่ทําได เหตุผลตนปลายอะไรอันนี้มีน้ําหนักครอบไป
หมดแลว จึงตองเอาขึ้นทันที นี่ละที่อานวันนั้น ดีอยูนะ (น้ําตารวง ไมรูใครเขียนครับ) ใคร
จะเขียนก็ชางเถอะ เราน้ําตารวงก็แสดงวามีประโยชนสําหรับเราแลว อยาไปถามหาอันนั้น
นะ ปลานี้ไดมาจากหนองไหน ไปหางมหนองนั้นหนองนี้ ใสปากกลืนเขาไปนี้ไมดู เขาใจ
เหรอ ยังไปหางมหนองนั้นหนองนี้อะไรอีก ทีอ่ ยูใ นปากกลืนนี้ลงไปซี นั่นเขาใจไหมละ
ประชุมวันนี้ไมใชธรรมดานะ เรื่องที่ออกนีอ้ อกจากขอประชุมของ นี่กพ็ ระสงฆไทย
ที่ออกมานี่ ที่อานวันนั้นใหไดทั่วถึงกันเลย โห พวกนี้มันเกงมากนะ ตองมีตัวเด็ดๆ รับ
กัน คนไทยทั้งประเทศไมมีเจาของ ไมมีตัวเด็ดไดเหรอ คนที่จะออกสนามรบตองเปน
ผูเด็ดซิ เพื่อชาติทั้งชาติ ศาสนาทั้งศาสนา เอาความเหยาะๆ แหยะๆ ออนแอทอแท
ถอยหลังมาใชไมไดเลย ชาติและศาสนาจม เพราะฉะนั้นจึงตองเปนอยางนั้น คนก็ไดฟง
กันทั่วโลกวันนั้นนะ

๑๔
คราวนี้ก็กําลังอีกแลว พระสงฆไทยออกอีกแลว ตานทาน ไมตานไมได นี่เรียกมหา
ภัยลวนๆ ไมมีสิ่งใดเลยที่จะเปนผลเปนประโยชน มีแตภัยมหาภัยลวนๆ เพราะฉะนั้นจึง
ตองปดออกทันที ของเราสมบูรณแบบทุกอยางแลว ไมมีใครสมบูรณแบบเกินศาสดาไปได
นั่น เราดําเนินตามนี้แลวไดรับความสงบรมเย็นตลอดมา อันนี้อยูๆ ก็จะมากอบมาโกย มา
กลืนมากินตอหนาตอตา ไมได ปดทันทีเลย อานก็เขาใจแลวนะวันนั้น (ครับ) ก็เปนอยาง
นั้น
พระฝรั่งก็เยอะอยู อยูในวัดเรานี้เยอะ แตเรารับมากไมได รับแตเทานั้น ประเทศ
ละองคๆ มันก็มากแลว ตั้งเทาไร (๗ องคแลวครับ) นูนไมใชเลนนะ ประเทศละองคมันก็
มากพอแลว ทีนี้คนไทยเราก็มีหัวใจ และเปนเจาของชาติไทยดวย จึงควรจะมีสวนมากกวา
เพื่อน เราคิดอยางนี้นะที่เรารับ ประเทศไหนก็ดีๆ ประเทศไทยเราเปนพื้นฐาน เปนเจาของ
ในเมืองไทยเรา เราจึงตองไดพินิจพิจารณา ดวยเหตุนี้เองคนไทยจึงมาก พระไทยเราจึง
มากอยูเสมอ นอกนั้นก็คอยเขามาอาศัยกันไป ไมใหมากกวาพระไทยเรา อยางทุกวันนี้ก็
ไหลเขามาๆ นะ ตองไดกันเอาไวๆ นี่หมายถึงพระไทยเรา คือมันไมพอ ที่อยูไมพอ จะวา
อะไรเมืองนอกก็ดันเขามา แตเมืองไทยก็รับไมไหวอยูแลวนี่
เปนยังไงที่ดาํ เนินมานี้เทาที่ทานทราบ ที่ผมพาพี่นองชาวไทยและพระสงฆไทยเรา
ดําเนินกัน เทาที่ทานฟงเหตุการณมาตลอด เปนยังไงที่ผมพาดําเนิน (ถาไมมีทานอาจารยก็
คงลําบากครับคณะสงฆ แมแตกฎหมายที่เขาออกมา ผมเคยถามพระผูใหญวาทานทราบ
ดวยหรือเปลา เขามาปรึกษาหรือเปลา ทานบอกวาเขาไมปรึกษาเลย แลวออกมาไดยงั ไงไม
ปรึกษาพระเรื่องที่ดินเรื่องอะไร) อยางนั้นแลว มันเอาอํานาจบาตรหลวงมาใส เรายังบอก
อันนี้ผมก็เคยเทศนแลว มันไมเอากฎหมายมาใช มันเอากฎหมอยมาใช จากนั้นก็เอากฎ
หมามาใช เราซัดอยางนี้เลยใหมันรับกันพอดีกับพวกหนาดานเขาใจไหม
จากนี้มันจะขึ้นอะไรอีกนะใหคอยฟง นี้เราบอกไวเรียบรอยแลวผิดที่ไหนละ มันอยู
ใตดินไมมีความสงบ ใหระวังตลอดนะเราบอกแลว มันออกแงไหนจะออก กลมกลืนเปน
อันเดียวกันเลยนะพวกนี้ เหนียวแนนมั่นคงมาก นิสัยไหนคําปากใดออกมาจะเปนแบบ
เดียวกันหมด กลมกลืนสามัคคีกันมากทีเดียว เพื่อจะกลืนชาติกลืนศาสนาของเมืองไทยเรา
ไป ฟงใหดนี ะ เราจะเปนอาหารวางใหเขาเหรอ เอากันตรงนี้ซิ เราไมใชอาหารวาง ตองเอา
ใหเต็มเหนี่ยว
ที่หลวงตาทําอยูทุกวันนี้หลวงตาไมมีอะไรนะกับโลก เพราะฉะนั้นจึงพูดไดอยางเต็ม
เม็ดเต็มหนวย วาเราไมมีอะไรกับโลกอันนี้ โลกอันนี้มันโลกสกปรกโสมม มีแตเรื่องแตราว

๑๕
ยุงเหยิง ทีนี้เมื่อเราอยูในโลก ความเกี่ยวโยงยังมีอยูเราก็ตองไดเขาเกี่ยวของ เรื่องราวเปน
อยางนั้นนะ จึงตองไดฟดไดเหวี่ยงกันดังที่เห็นมานี้ละ เรื่องหัวใจเราจริงๆ จะมีอะไรวะ
เทานั้นพอ ไมมี ในโลกอันนี้เราไมมีเลย ขึ้นชื่อวาสมมุติเทาเม็ดหินเม็ดทรายไมมี สฺุญโต
โลกํ อเวกฺขสฺสุ วางตลอดเลย นี่ละนิพฺพานํ ปรมํ สุขํ ตรงนั้น นิพฺพานํ ปรมํ สฺุญํ สูญก็
คือสมมุตินี้สญ
ู โดยประการทั้งปวง ไมมีอะไรเหลืออยูในธรรมชาตินั้น ในนิพพาน
นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ อันนั้นละที่เปนความสุขเลิศเลอนอกสมมุติอีก ธรรมชาตินั้นไมมี
อะไร เพียงพลิกใจปบกิริยาของจิตทีอ่ อกใชปบเดียวเทานั้น เขานี้วางไปหมดเลย ไมมีอะไร
เวลาใชกิริยาของจิตออกชวยโลกชวยสงสารก็ดังทีเ่ ห็นนี่ แสดงออกมาแบบโลกๆ เพราะ
โลกนี้มันเปนโลก กิริยาอันนี้ก็ตองออกมาจากขันธ ขันธก็เปนโลกเหมือนกัน ที่จะนํามาใช
ตอโลกก็ตองใชแบบเดียวกับโลกไป หนักเบามากนอย ดุเดือด เผ็ดรอน ตองเปนไป
ดวยกัน มีเหมือนกัน พอออกจากนี้แลวหายเงียบเลยไมมี เทานั้นละนะ
ชมถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกําหนดการ ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

