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เมื่อเชาวันที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

อยาพองตัวนะรัฐบาล
สวนแสงธรรมเราขึ้นทะเบียนบัญชีเปนวัดเสียภาษีตั้ง ๑๗ ลาน ๒ แสน ถาหากวา
เรารับตั้งแตกอนก็ดูเหมือนจะไมแพงอยางนี้ หรือขึ้นบัญชีทีหลังมันก็แพงอยางวา ทีแรก
เขาถวายเรา เราบอกวายังไมรับ ครั้นตอมาเราพิจารณาดูเห็นคนเขามาเกี่ยวของมากเขาๆ
เราก็เลยรับ รับจากยายหมอนะ เรารับเอาแตชื่อ ทางพระทางโนนเรายังไมรับ เพราะเวลานี้
ยังไมจําเปน ทีนี้พอจําเปนเขามาจริงๆ ก็เลยตองไดรับ ตกลงก็เลยเปนวัดแลวที่นี่
เรียบรอยแลว ที่ทั้งหมดที่วา ๑๘ ไร เขาวามันเพียง ๑๗ ไรเทาไรนา (๑๗ ไร ๗๓ วาครับ)
เออ เจาของเขาบอก ๑๘ ไร ที่จริงแลวเปน ๑๗ ไร ๗๓ วา (ที่ดินเขาตีราคา ๑๐๒ ลาน
ครับผม แตราคาเผื่อขายจะสูงกวาเปน ๑๓๐-๑๕๐ ลาน)
ที่ปากเกร็ดนี้ชวยไมใชเลนๆ นะ สรางตึกหลังนั้นก็หลายลาน แลวซื้อที่ให ผูนั้นพอ
เห็นจะไดก็วาอันนั้นก็ขาด อันนี้ก็ขาด มาขอเราก็ใหเรื่อยๆ เอ ใจคนดํามากนะ มันเขากัน
ไมไดเลยกับเรา เขาขออะไรเราก็ใหเพราะเห็นวาเขามีความจําเปนจริงๆ เราก็ใหตามความ
จําเปน ไมใชนอยนะ ครั้นตอมาก็มาทราบทีหลัง เงินเราใหเขาเอาไปเถลไถล ทีแรกขอมา
เปนเรื่องมูลนิธิ เราใหมากอยูนะ พอทราบทีหลังวาเขาเอาเงินเหลานี้ไปถลุงหมดเลย เราก็
มัดกันเลยเราไมไดเหมือนใคร เอาจริงๆ เขาเลยยอมชดใชใหมูลนิธิตามเดิม จนกระทั่งเอา
พวกธนาคารมายืนยันกันเราถึงเชื่อนะ ยอมรับวาเอาเงินมาใหแลว พวกธนาคารที่ฝากเขา
มายืนยันกับเราเราจึงให ไมงั้นไมให
เราใหตั้งแตเริ่มแรกชวยเดือนละแสนหา
คาอาหารหมา
พอเรื่องนี้มา
กระทบกระเทือนเราอยางหนัก เราเลยวา นี้ฐานใหอภัยนะ เราลดลงหาหมื่นใหเพียงเดือน
ละแสน นี่เรียกวาฐานใหอภัย ถาไมอยางนั้นเราเลิกหมดเลยนะ ไมยงุ ทีนพี้ อมองเห็นหมา
แหมสงสารมาก นี่ที่วาฐานใหอภัยเพราะหมา หมาไมรูเรื่องรูราวอะไร แตเจาของปลิ้น
ปลอนหลอกลวง เราฐานใหอภัยเพราะเห็นแกหมา เลยใหเดือนละหนึ่งแสนๆ ตลอดมานะ
หาหมื่นตัดออกตัง้ แตไดทราบเรื่องแลว ทีแรกเราใหหนึ่งแสนหาๆ พอมาตมเราแลวเรา
เลยหักลงหาหมื่น ใหเพียงเดือนละแสน นี่ฐานกรุณากันนะ ไมงั้นเราตัดขาดไปเลย
มองเห็นหมานี่สงสาร เลยใหเดือนละแสนตั้งแตโนนมาจนกระทั่งปานนี้ ทีแรกแสนหา พอ
ทราบเรื่องราวไมดีก็ตัดลงเหลือเพียงเดือนละแสนๆ
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เราพูดจริงๆ เราเปนธรรมลวนๆ วาอะไรใจของเราเปนยังไง นึกวาใจของคนอื่นเขา
จะเปนอยางนั้น เขาวายังไงก็ใหตามนั้น ครั้นใหแลวใจเขามันใจดํานั่นซี ถาพูดแบบโลก
เรียกวาเรานี้ถูกตมเรื่อยเชียว นี่พูดแบบโลกนะ แตความบริสุทธิ์ของเรานี้ไมมีอะไรตมได
แหละ เขาเสียตางหาก ถาวาถูกตมถูกเรื่อยแหละเรา คือเราไมมีเลหมีเหลี่ยมกับใคร วา
อยางไรเปนอยางนั้นๆ ไปเลยเรา ดวยความบริสุทธิ์ใจๆ ใจนี้มันเปนอยางนั้น ทีนี้เวลาเขา
มาติดตอเราก็นึกวาเขาจะเปนเหมือนเรา สุดทายเขาใจดําเลยถูกตมเรื่อย เรานี้ถูกตมมาก
ตอมาก แตเมื่อเปนธรรมถึงตมเราก็ไมเสีย เขาเสียตางหาก ถาเปนเรื่องของโลกก็วา
เสียเปรียบๆ แตนี้ไมใชเรื่องของโลก คือเราไมมีอะไร เราเปนธรรม เขาเสียตางหาก
โอย พรรณนาไมจบแหละเรื่องที่เราชวยโลก พวกมูลนิธิ พวกอะไรๆ ที่ไหนๆ เปน
ลาน เปนลานๆ ขึ้นไป เราชวยอยูทั่วไป แมแตลาดยาวเราก็ยังไดใหหนึ่งลาน ใหเปนมูลนิธิ
ของเขา เราก็ไมลืม ที่ปลูกบานหลังกอนที่ผานไปเขาขอ เราก็ใหเปนมูลนิธิหนึ่งลาน ทีนี้
เวลามาสรางทีหลังนี้ สองหลังนี้ดูเหมือนยังไมไดพูดอะไร แตตายตัวแลว ๔๗ ลาน ก็จาย
ไปเรื่อยๆ ตามที่เขาบอกมา เราก็โอนเงินมาใหๆ เรื่อย ถาพูดแบบโลกเรียกวาเรานี่เซอ
ที่สุด ถูกตมเรื่อย เพราะเราเอาใจเราเปนเกณฑ วาอะไรตามนั้นๆ ไมมีแงมีงอน ทีนี้เขา
แสนแงแสนงอนละซี สรางความชั่วใหกับตัวเองเกี่ยวกับเราไมนอยนะ
บานเมืองเราเวลานี้ถูกบีบถูกบังคับดวยความมืดมนอนธการ พูดตัง้ แตวงรัฐบาลมา
วาอยางนี้เลย นี่ละภาษาธรรม เราทราบเปนลําดับลําดา พูดออกมาจากสิ่งที่ทราบโดยลําดับ
เมืองไทยรูสกึ วามืดมนมาก ถูกสิ่งทีม่ ืดดําเอาอํานาจปาเถื่อนมาบีบบังคับทุกแงทกุ มุมเวลา
นี้ หาความสุจริตไมไดเลย มีตั้งแตคนชั่ว เดี๋ยวนี้ครองบานครองเมือง เปนเจาอํานาจบาตร
หลวงครอบคนดีในเมืองไทยเรา แมแตพระก็เดือดรอนเวลานี้ พระก็เดือดรอน อยาวาแต
ประชาชนเลย
พระทานอยูเปนศีลเปนธรรมปฏิบัติตนอยูในปาในเขาก็ไดรับความ
กระทบกระเทือนจากพวกนี้ละ พวกเปรตพวกผี แหม เราก็แปลกใจนะ จิตใจคนทําไมถึง
ดําเอานักหนา ไมมองดูผิด ถูก ชั่ว ดี มีแตจะเอาใหไดอยางเดียว ผิดถูกก็ตามขอใหได
อยางใจ ๆ เวลานี้ใชอํานาจปาเถื่อนมาบีบบังคับทุกแบบทุกฉบับ
เราสลดสังเวชนะ เชนอยางขนบประเพณีของบานเมืองเรา พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงตั้งสมเด็จพระสังฆราชมาตั้งแตไหนแตไรมา นี้เปนประเพณีของบานเมืองเรา
เมืองไทยเรายอมรับอนุโมทนาสาธุการตามเสด็จทาน
ดวยความพอใจทั้งฝายพระเจา
พระสงฆ ไมมีอะไรใหเกิดความเดือดรอน สงบรมเย็นเรื่อยมา นี้มันก็มายึดเอาแบบลับๆ
ลึกๆ ตั้งขอนั้นตั้งขอนี้มา แลวมาแยงมาชิง มาโจมตีเอา พูดงายๆ มันกําลังจะเขาโจมตี มัน
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จะเขาขั้นโจมตีเวลานี้ เอาพระอํานาจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไปครองไปแครง
เปนอยางนั้นนะ มันหยาบขนาดนั้น
ก็นี้เปนขนบประเพณีของชาติไทยเรามา เปนคูเคียงกับชาติไทยเรื่อยมา หนาแนน
มั่นคง สงบรมเย็นตลอดมา แลวมันก็มาแยงเอานี้ออกไป แลวกอเรื่องเขามา จะมาบีบ
บังคับตั้งแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตลอดมา จะเอาอันนี้ไปครอง จะไปเปนสมเด็จ
สังฆราช ไปตั้งกันเองเปนสมเด็จพระสังฆราช เทาที่เราทราบมาอยางนั้น เราพูดตามที่ทราบ
มา เราไมไดไปเห็นเอง ไมไดไปฟงตอปากตอคําเอง แตคําพูดเหลานี้เปนคําพูดของผูม ี
สัตยมีจริง เปนที่เชื่อถือได
นี่ละที่วาพวกมืดมิดปดตา มันเขามาเหยียบย่ํา มีแตอํานาจเสียดวย มันลุกลามเขา
ไปหารัฐบาลนูนอํานาจเหลานี้ มันจะกลายเปนรัฐบาลอาภัพไปนะ หนักเขาๆ รัฐบาลนี้มัน
จะเปนรัฐบาลอาภัพ
เพราะมักใหญใฝสงู เกินเนื้อเกินตัว
ไดทราบวาเดี๋ยวนี้จะเปน
ประธานาธิบดี เราทราบวาอยางนั้น ตั้งหนาตั้งตารุกกันใหญ ตั้งหนาตั้งตาจะขึ้นไปถึง
ประธานาธิบดี เขาพูดใหฟงนี้เราก็วาอยางนี้ เราจะผิดที่ไหนเราเอาคําพูดเขามาพูดเฉยๆ
ถาเปนอยางนั้นแลวจะอาภัพ รัฐบาลไทยเรา วางั้นเลย เราพูดชี้นิ้วเลย
เรานี้ชวยโลกชวยสงสารมาเต็มกําลัง
ดวยอํานาจแหงธรรมทั้งนัน้ ที่ชวยโลก
แลวความสกปรกที่จะมาบีบบังคับนี้มันจะอาภัพหนา มันจะไมเปนไปตามใจหวังนะ เรา
กลัวจะอาภัพ ถาอาภัพจะใครก็รัฐบาลเปนตนจะอาภัพ ที่ตัวเกงๆ มักเกง อึ่งอางนะซิ พอง
ตัวขึ้นไปใหเทาวัว อึ่งอางเทาวัว วัวคือธรรม ธรรมทานจะเปนอะไร แลวอึ่งอางมันทองจะ
ระเบิดนะ พองเขาไปๆ ไมรูจักหนักจักเบา คืบคลานเขาไปหมดเวลานี้ จะกินจะกลืนให
หมด เราฟงแลวเราสลดสังเวช เพราะเราเปนธรรมลวนๆ เราไมเขาขางนั้นออกขางนี้ ยึดที่
นั่นยึดที่นี่เขาไปเวลานี้ หนาแนนมากพวกเปรตพวกผี แลวฟงวามันลามเขาไปถึงรัฐบาล นี่
เราไดยินวาอยางนั้น
ถารัฐบาลเอนเอียงมาเปนดวยแลวจะอาภัพนะเราบอก มักใหญใฝสูงเกินไปแลวจะ
อาภัพนะ มันจะไมเปนไปตามนั้น เลยกลายเปนอึ่งอางกับวัวไปนะ วัวคือธรรม คือความ
จริง ธรรมทานเหนือตลอดเวลา ไออึ่งอางพองไปๆ เดี๋ยวทองระเบิด เราจึงไดพูดเผดียงไว
เตือนไวเสมอ อยาลุกลามเกินไปนะ เมืองไทยเราเปนเมืองสงบรมเย็นมาตั้งแตกาลไหนๆ
ตั้งรัฐบาลมาก็เพื่อความรมเย็น ไมใชเพื่อจะมาสังหารชาติบานเมือง ใหญโตเจาของตัวเทา
อึ่ง นี่มันไมไดนะ มันจะจม

๔
เรานี้วิตก พอไดยินอยางนี้รูสึกวิตก มันปรารถนาลามกขึ้นไปเรื่อยๆ จะปนขึ้นจรวด
ดาวเทียม ทั้งๆ ที่ไมมีเครื่องขึ้นไป จะเหาะขึ้นไปโดยที่ไมมปี ก โอยไมไดนะ เราพูดเพียง
เทานี้ละเราสลดสังเวชถึงเรื่องชาติบานเมืองทุกวันนี้ กับธรรมนี้ แหม เขากันไมไดเลย ถา
พูดแบบโลกก็นาอิดหนาระอาใจ ที่มืดที่สุด ไมฟง เสียงอรรถเสียงธรรม เสียงผิด ถูก ชั่ว ดี
ประการใดเลยทีเดียว มีแตจะเอาใหไดอยางใจๆ นี่ละที่มันจะทําลายชาติตัวเองนะ ตรงนี้
ละตรงสําคัญมาก มันจะไมทําลายที่ไหน ที่วาใหญๆ มันจะมาทําลายตัวเองนะ
วันนี้พูดเพียงเทานี้ละ พูดเปนเพียงเตือนไว รัฐบาลเราก็เรียกวาเราเตือนไว
เหมือนกัน อยาพองตัวจนเกินไปนะรัฐบาลเราเดี๋ยวมันจะพังวางี้เลย อยาพองตัวเกินไป
รัฐบาล เดี๋ยวมันจะพังนะ เดี๋ยวนี้มันจะกลายเปนอึ่งอางไปแลว พองตัวขึน้ ๆ แขงกับวัว วัว
กินหญาเฉย เจาของทองแตก อันนี้พองกับความจริงซึ่งใหญโตมาแตกาลไหนๆ อยาไป
พองหนามันจะฉิบหาย ชาติไทยของเรานี้ละจะฉิบหาย ผูใหญจะพาใหเจริญมันจะกลับเปน
สังหารชาติตัวเองนะถาไมมองดูธรรม ถามองดูธรรมจะคอยเปนคอยไป เอานั้นเขามา
แทรก เอานี้เขามาแทรก ทราบมีแตเรื่องที่จะเปนภัยตอชาติไทยของเรา อยางศาสนาๆ จะ
เอาศาสนาที่ไหนก็ไมรู เปนอยางนี้ละ มีแตเรื่องของปลอมๆ ทั้งนั้นเขามาแทรกทุกวันนี้ จะ
ทําลายตัวเองเทานั้นละ เอาละพอ ใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

