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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

ไมไดตั้งใจจะมาเปนเจาอาวาสของสัตว
ลาดยางใหแลวนะจากถนนใหญไปหาวัดเสือ ลาดยางแลวเหรอ (ลาดยาง
เรียบรอยแลวครับ) เออ ตองอยางนัน้ ซิจึงสมวาเรามีลูกศิษยอยูที่เมืองกาญจน ก็ตองมี
เครื่องหมายที่วาลาดยางแลวนั่น มีลูกศิษยเปนผูว าอยูที่เมืองกาญจน ทางเขาไปวัดเสือ
ยังไมไดลาดยางให ก็ไดแลว เลยกลายเปนวัดเสือไปแลว
มีแตเสือเต็มวัด ๑๙ ตัวหรือ ๒๐ ตัว เสืออยูในวัด จากนั้นก็มีสัตวตางๆ พวก
วัวพวกควายนับไมได แตที่แนนอนก็คือตอนเชาตอนนี้ละ พวกหมูไหลออกมาจากภูเขา
ลงมากินอาหาร พระทานจัดใหจริงๆ นะขาว จนอิ่ม หมูเปนรอยๆ ตัวไมใชเลนๆ ลงมา
จากภูเขา ทางนี้ก็จัดเลี้ยง พอกินอิ่มแลวก็ขึ้นเขาเลย หมูปาเปนรอยๆ นกยูงก็เปน
รอยๆ เหมือนกัน มันเปนเองนะ เราไปเห็นมา มาลงมาจากปา มาปามาอยูกับคน
อยางนั้นนะ เออ แปลกอยู
ทานจันทรที่เปนเจาอาวาสวัดเสือ
เปนพระวัดนี้
พื้นเพอยูที่คลองดาน
สมุทรปราการ ออกจากวัดนี้ก็ไปอยูทางโนนทางเมืองกาญจน พอเขาถวายที่เสร็จ
เรียบรอยแลวเราก็รับ เพราะยานนั้นไมมีพระวงกรรมฐานเลย เราก็เลยนิมนตทาน
จันทรใหมาอยูที่นี่ เพราะทานจันทรเปนพระวัดนี้ ไปอยูท ี่เมืองกาญจน ถามที่เมือง
กาญจนที่ทานไปพักอยูนั้นมีพระอยูไหม มี ถาหากวาแยกทานไปอยูทอี่ ื่นไดไหม ได วา
งั้น จึงใหทานมาอยูที่นี่ เลยมาเปนเจาอาวาสสัตวเจาอาวาสเสือไป ไมใชเปนเจาอาวาส
พระนะ เปนเจาอาวาสพวกสัตวพวกเสือเต็มไปหมด แปลกอยู
ตอนเชาตอนนี้ละไหลลงมาพวกหมูปา เขาไมคุนกับใครละ ไหลลงมาพวกหมูปา
เขาไมคุนกับใครละ ไหลลงมากินเสร็จเรียบรอยแลวอิ่มไปเลยขึ้นเลย พวกนกยูงก็เปน
รอยๆ หมูปาหลายรอยตัว หลั่งไหลมาพอกินอิ่มแลวขึ้นๆ นกยูง หมูปา ขึ้นหมด ยัง
เหลือแตสัตวที่เลี้ยงอยูเปนประจําในวัด ก็เปนไปตามนิสัยเหมือนกันนะ หากเปนตาม
นิสัยวาสนา ทานก็ไมไดตั้งใจที่จะมาเปนเจาอาวาสของสัตวเหลานี้นะ มาปฏิบัติธรรม
เราก็มอบใหอยางนั้น แตครั้นแลวพวกสัตวก็มาเต็มอยูในวัด ทานก็เลยเปนเจาอาวาส
สัตวไป เสือตั้ง ๑๙ ตัวอยูในนั้น
เสืออยูในวัดนั้นตั้ง ๑๘-๑๙ ตัวก็อยูดวยกันเปนผาสุก คือเสือก็ขงั เอาไวตาม
คอกของเขา นอกจากอยากจะเลนกับเขา เอาออกมาเลนก็ได ทีนี้มีเสือตัวหนึ่งเปนเสือ
ปาโดดเขามาในนั้น มันคงจะไดกลิน่ หมูเพื่อน พอโดดเขามานี้วัดฟงเสียงลั่นไปหมด
เสียงสัตวอะไรรองลั่นไปหมดเลย เสือปามาตัวเดียว สัตวบานที่เลี้ยงไวรองลั่น แลวมา
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โดดไปชนกุฏิเจาอาวาส แตกอนไมเคยไปสนใจวากุฏิไมกุฏมิ านะ มาโดดไปชนกุฏทิ า น
จันทรนั่นแหละ โครมเขาไป มันอะไร ออกมาเห็นมามันวิ่งรอบๆ กุฏิ ทานก็ฉายไฟดู
เดี๋ยวก็เห็นพระฉายไฟอีก
เปนเสือตัวหนึ่งมาที่นั่น มาวิ่งมาบอกเจาของ ทานก็เลยประกาศวา เอา เสือปา
ถาจะมาเปนเสือบานก็ประตูกรงเปดแลว เขากรงเลย ถาจะเปนเสือปาใหออกไปเดี๋ยวนี้
เปดออกไปเดี๋ยวนั้นเลย เสือปามาตัวเดียวเสียงสัตวในวัดลั่นหมดเลย อํานาจของสัตว
ปาของเลนเหรอ เสือปาตัวเดียว เสือบานมีตั้ง ๑๘-๑๙ ตัวสงบ แตเสือปามาตัวเดียว
เสียงลั่นไปหมด มามันโดดไปชนกุฏิพระจนทานไดออกมา พอออกมาก็ประกาศวา
อยากจะเปนเสือบานก็ใหเขากรงเสีย ถาอยากเปนเสือปาใหออกไป ก็ออกไปเลยหาย
เงียบ มันไดกลิ่นหมูพวกกัน
ทานจันทรทานอยูสมุทรปราการ มาบวชอยูนี้ โอย ตั้งหลายปนะ พอออกจากนี้
แลวทานก็ไปเมืองกาญจน เราเลยใหไปเปนเจาอาวาส เลยกลายเปนเจาอาวาสเสือไป
เจาอาวาสสัตว สัตวเต็มในวัด พระมีหาหกองค นอกนั้นมีแตสัตวเต็มวัด ทานก็ดูแลดี
นะ มันเปนตามนิสัย มาปาเราก็ไมเคยเห็น เห็นมันเที่ยวอยูเพนพานๆ ถามดูมานี้มายัง
ไง วามาจากปา ปานี้ๆ ออกมา พวกหมูไมตอ งวาละ แปลกๆ ก็คือมานี่มาไดยังไง ทาน
ก็เลี้ยงดูอยางจริงจัง มีฝรั่งชวยอาหารดวยนะ เราไปจึงไมเปนกังวลกับอาหาร แตกอน
ไปนี้บรรทุกอาหารเต็มคันรถๆ ไป คราวตอไปนี้ไมเอาไปละ ไปธรรมดา ถาเอาไปก็เอา
ไปธรรมดา เพราะทานมีพวกฝรั่งเขาใหทุนหรือใหอะไรไมรูเลี้ยงดูสัตวเหลานั้น เออ ก็ดี
นะ
ผาเหลืองนี่คงมีมาตั้งกัปตั้งกัลป พุทธศาสนามีถายทอดกันมาเรื่อยๆ สัตว
เหลานี้มันคงเคยบวชเปนพระก็มี เคยเห็นผาเหลืองมันจึงลงมา เชนอยางเราอยูในปา
เหมือนกัน พวกเนื้อพวกสัตวเขามาเองอยูต ามวัด บริเวณเราอยูนะ มาเอง ไปอยูนาน
เทาไรยิ่งมา ไหลเขามาๆ พวกเกงพวกหมู สัตวตางๆ มาเต็มไปหมดบริเวณ ผาเหลือง
สัตวมันตายใจ ดีไมดีสตั วเหลานั้นอาจจะเคยบวชเปนพระก็ได พอเห็นผาเหลืองแลว
สนิทใจเลย
(ชาวตางชาติมาวัดเสือวันละสามถึงสี่รอยคนเปนอยางต่ําเจาคะ) ดีละเขาชวย
อาหาร พวกฝรั่งเขาไดอาหารมาชวยวัดเสือ ไมงั้นเราก็ภาระหนักเหมือนกันใหอาหาร
เสือ ทีนี้พอพวกฝรั่งมาชวยแลวก็เบาไป พอพูดนี้ก็คิดถึงเรื่องเสือกับหมา เราไปวันนั้น
เลนกับลูกเสือเรียบรอยแลวเราก็มานั่ง มันก็มานอนอยูขางๆ ลูกเสือตัวใหญอยูนะ หมา
เราตัวหนึ่งชื่อไอเหาะมันไปดวย มันมามันก็มาเที่ยวเพนพานๆ พอมาเจอเสือนอน
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เสือเขาก็นอนตามธรรมดาเขา นอนอยูขางๆ เรา ไอเหาะมันมาเจอเสือเขา มันโดดตก
จากพักนี้ลงพักนั้น พอตกลงพักนั้นแลวขี้แตก โอย ขี้ราดหมด
ใครไปบอกมัน มันก็พึ่งมาเห็นตั้งแตเกิดมานะ ก็มาเจอเสือเทานั้นละ โดดลงไป
ขี้ทะลักเลย ไมมีใครบอกรูเองนะ ไอเหาะ ไมเปนทา เปนหมาหลวงตาบัวเสียดวย หลวง
ตาบัวกับเสือเลนกันอยู ไอเหาะมาเจอนี้โดดเลย ขี้ทะลักเลย กลัวเสือ แปลกอยูนะ ไมมี
ใครบอกมันรูเอง
ลูกศิษย อานบทความใหหลวงตาฟงดังนี้
รางพ.ร.บ.เงินตราที่จะเขาสูสภาในวันพุธนี้ กระทบกระเทือนตอคลังหลวงอยางไร
คลังหลวงเปนสินทรัพยที่มีมาแตครั้งรัชกาลที่ ๕ ทรงพระราชทานไวเปนทุน
สํารองเงินตรา
สําหรับรักษาราคาแลกเปลี่ยนระหวางเงินตราสยามกับเงินตรา
ตางประเทศไวใหยืนที่มั่นคง เพื่อหนุนหลังธนบัตร และค้ําประกันบานเมือง สินทรัพย
ในคลังหลวงนี้มีการสะสมมาอยางตอเนื่องยาวนาน ตั้งแตสมัยรัตนโกสินทร กอนการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ และกอนที่จะมีการจัดองคกรของรัฐใหม
รวมทั้งกอนการจัดตั้ง"ธนาคารแหงประเทศไทย" อีกดวย
สินทรัพยในคลังหลวงนี้ถูกแยกไวตางหากมิใหปะปนกับเงินแผนดินประเภทอื่น
จึงมิไดเปนของธนาคารแหงประเทศ หรือเปนของรัฐบาลหนึ่งรัฐบาลใด หากเปน
ทรัพยสินสวนรวมของชาติ ของประชาชนทั้งประเทศ เปนกรรมสิทธิ์รวมของประชาชน
ชาวไทยที่อยูเ หนือนโยบายเฉพาะหนาของรัฐบาล
เพราะการมีอยูของคลังหลวงนี้
ตั้งอยูบนหลักการสําคัญตามเจตนารมณของบรรพบุรุษ หลักการนี้ ไดมกี ารสืบทอดมา
อยางตอเนื่องและเครงครัด กอนที่จะมีรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร จึงถือไดวา เปน
หลักธรรมนูญทางเศรษฐกิจของชาติ
ทั้งนี้ในเวลาตอมา ก็ไดมีการยอมรับในความสูงสุดของหลักการนี้ โดยมี
พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๘๕ และพระราชบัญญัติเงินตรา
พ.ศ. ๒๕๐๑ กําหนดใหแยกสินทรัพยของคลังหลวงไวตางหากจากสินทรัพยของ
ธนาคารแหงประเทศไทยที่อยูในฝายการธนาคาร
สินทรัพยของคลังหลวงในปจจุบันมีชื่อเรียกวา "ฝายออกบัตร" ประกอบดวย
บัญชีสําคัญ ๓ บัญชี คือ
๑. บัญชีทุนสํารองเงินตรา ๒. บัญชีผลประโยชนประจําป ๓. บัญชีสํารอง
พิเศษ
ตอมาในปลายป ๒๕๔๐ ประเทศชาติประสบวิกฤตเศรษฐกิจ หลวงตามหาบัว
ญาณสัมปนโน และประชาชนชาวไทยจึงไดรวมกันบริจาคดอลลารและทองคําจํานวน
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มากเขาสูคลังหลวงหรือฝายออกบัตร โดยมีเจตนารมณเพื่อเพิ่มพูนสินทรัพยในคลัง
หลวงทั้ง ๓ บัญชี ใหแนนหนามั่นคงเปนหลักประกันของชาติสืบไป
ปญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือ คณะรัฐบาลนําโดยพลเอกสุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ เห็นชอบราง
พระราชบัญญัติเงินตราฉบับใหม และจะเขาสูสภานิติบัญญัติแหงชาติในวันที่ ๑๐
ตุลาคม นี้ เนื้อหาในรางกฎหมายมีหลายจุดที่เขามาแตะตองคลังหลวงทั้ง ๓ บัญชี โดย
สรุปคือ
๑.
กฎหมายเดิมกําหนดใหธนาคารแหงประเทศไทยมีสถานะเปนเพียง
"ผูดูแล" สินทรัพยในฝายออกบัตรเทานั้น มิใชกรรมสิทธิ์ของธนาคารแหงประเทศ
ไทย แตเนื้อหาในรางกฎหมายใหมเปดทางใหธนาคารแหงประเทศไทยกลายเปน "ผูมี
สิทธิ์เขามาบริหารจัดการ" คลังหลวงไดอยางเต็มไมเต็มมือ อันเปนการทําลายหลักการ
และเจตนารมณเดิมของบรรพบุรุษ และทําลายเจตนารมณของหลวงตาและประชาชน
ชาวไทยผูบริจาคที่ตองการพิทักษปกปองคลังหลวง มิใหผูใดเขามาจัดการหรือแตะตอง
ไปในทางอื่นๆ ที่จะเกิดความเสี่ยงได
๒. การบริหารจัดการของธนาคารแหงประเทศไทยที่ผานมาลมเหลวมาโดย
ตลอด จนเกือบนําชาติสูความหายนะ หากยอมเปดทางใหเขามาบริหารจัดการคลัง
หลวงได สินทรัพยค้ําชาติกอนสุดทายอาจพังพินาศไมมีวันยอนคืนมาไดอีก
๓. เนื้อหาในรางกฎหมายใหม เปนการเปลี่ยนจุดมุงหมายของคลังหลวง จากที่
เปนทุนสํารองเงินตราของชาติ กลายเปนการนําสินทรัพยคลังหลวงไปเก็งกําไรในตลาด
การเงินตางๆ ที่หวังผลมากก็ยอมมีความเสี่ยงมาก เปลี่ยนจาก "กองทุนเพื่อค้ําชาติ"
กลายเปน "กองทุนเพื่อเก็งกําไร" สิ่งนี้บงบอกถึงความละโมบโลภมากของรัฐบาล ไม
เปนไปเพื่อความพอเพียงตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ไมเปนไปตามพระราชดําริ
ของพระเจาอยูหัวที่ทรงเตือนเสมอใหใชเศรษฐกิจพอเพียง
ไมเปนไปตามหลัก
ธรรมนูญทางเศรษฐกิจของชาติ อีกทั้งไมเปนไปตามหลักการและเจตนารมณเดิมของ
บรรพบุรุษที่ทานไดพาดําเนินไวดวยความถูกตองดีงาม
การที่รัฐบาลชุดปจจุบัน ถือโอกาสอางความจําเปนในการแกไขรางกฎหมาย
ดังกลาว คิดสั้น พยายามใชวิธีการอางเสียงขางมากในสภา และอาศัยกระบวนการนิติ
บัญญัติทําลายหลักการ และเจตนารมณของบรรพชน โดยมิไดคํานึงถึงทางเลือกอื่น
แตอาศัยอํานาจหนาที่พยายามเสนอมาตรการทางกฎหมายแปรเปลี่ยนสินทรัพยที่มีการ
สะสมไว อันเปนทรัพยสินสวนรวมของชาติ โดยธนาคารแหงประเทศไทยเปนเพียง
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ผูดูแลรักษา ไปเปนสินทรัพยที่ธนาคารแหงประเทศไทยเปนฝายที่มีกรรมสิทธิ์ สามารถ
เขามาดําเนินการบริหารจัดการจําหนายจายโอนไดอยางเต็มที่
ความคิด และความพยายามดังกลาว เปนการลมลางหลักการอันเปนปราการ
ดานสุดทายของการรักษาชาติ รักษาแผนดิน หลักธรรมนูญทางเศรษฐกิจแหงชาติ
หลักการที่ไดมีการวางรากฐานไวตั้งแตสมัยรัตนโกสินทรนั้น เปนหลักการที่บรรพชน
วางและรักษาไวเพื่อรักษาแผนดิน เปนหลักการที่อยูเหนือกาลเวลา และอยูเหนือ
นโยบายของรัฐบาลใดๆ เปนหลักการที่รัฐบาลทุกรัฐบาลพึงรักษาไวยิ่งชีวิต มิใชเพื่อ
ทําลาย หรือเปลี่ยนแปลงเพียงเพื่อแกไขปญหาการบริหารงานที่ผิดพลาดของธนาคาร
แหงประเทศไทย
ที่ถูกตองแลว การบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล จักตองยึดมั่นในหลักการ
ของการรักษามรดกอันดีงามของชาติ โดยที่หลักการการเก็บรักษา และสะสมสินทรัพย
ในบัญชีตางๆ เพื่อสํารองไวใชในยามคับขัน ถึงขั้นจะสูญเสียเอกราชและอธิปไตย เปน
หลักการที่ไดรับการยึดมั่นมาอยางตอเนื่องยาวนาน การแสดงเจตจํานงและพยายาม
แกไขรางกฎหมายดังกลาวของรัฐบาลเพื่อสละละทิ้งหลักการนี้ จึงถือไดวาเปนจุดพลิก
ผันสําคัญในการที่จะกอใหเกิดอันตรายตอความมั่นคงของชาติ ทั้งในทางเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะทางดานจิตสํานึกของการสืบทอด
มรดก ในการดํารงชีพ ดํารงชาติ
จากเหตุผลดังกลาวแลวขางตน ประชาชนชาวไทยจึงขอแสดงเจตนาคัดคาน
รางกฎหมายพระราชบัญญัติเงินตราฉบับใหมที่กําลังจะเขาสูสภา
ขอใหยกเลิก
เนื้อหาในรางอันเปนการเปดทางใหธนาคารแหงประเทศไทย เขามาบริหารจัดการ
สินทรัพยในคลังหลวงทัง้ ๓ บัญชี ทั้งนี้เพื่อมิใหบุคคลใด คณะบุคคลใด หรือ
องคกรใด เขามาแตะตองสินทรัพยในคลังหลวง โดยขอใหคงไวตามกฎหมายเดิม
ไมตองมีการแกไขเพิ่มเติมประการใด เพื่อเปนการเก็บรักษาสินทรัพยในคลังหลวง
ไวใหมั่นคงปลอดภัยสืบไป
คณะศิษยานุศิษยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน
๖ ตุลาคม ๒๕๕๐
การคัดคานเนื้อหาในรางกฎหมายที่กระทบกระเทือนตอคลังหลวงดังกลาวขางตน
สอดคลองกับพระธรรมเทศนาของหลวงตาที่เนนย้ําอยูเสมอวา
“คลังหลวงเปนหัวใจของชาติ เราตองชวยกันปกปองรักษา”

๖
“คลังหลวงเปนสมบัติเดิมที่บรรพบุรุษเก็บรักษาไว เราตองชวยกันเพิ่มพูน
ใหยิ่งๆ ขึ้นไป อยาเขามาทําลาย”
“หัวใจของชาติตั้งแตดกึ ดําบรรพ ชาติไทยอยูไดเพราะคลังหลวงนี้ ฉะนั้น
อยาแตะ”
หลวงตา นี่เปนคําเสนอของทางวัด คือเราเปนหัวหนาเขาไป ไมงั้นมันจะฉิบ
หายหมด โห เราก็ไมเคยคิดบวชมาจะไดออกมาเกี่ยวกับชาติบานเมือง ก็ไดออกมา
อยางนี้แหละ เพราะมันสกปรก นี่เอาน้ํามาชะลาง บางคนพวกปากอมขี้เขาก็วาพระมา
เลนการบานการเมือง การบานการเมืองอะไรมันการสวมการถานตางหาก เอาน้ํามาชะ
ลางการสวมการถานใหมันสะอาดพอดูไดเราที่มาชวยอยูเวลานี้ ไมงั้นจมไปหมดนะ
อะไรก็ดี จึงมักมีชื่อทางวัดอยู เฉพาะอยางยิ่งหลวงตาบัวเขามาเกี่ยวของอยูเสมอ ก็
เกี่ยวของเพือ่ ความปลอดภัยแหงสมบัติของชาติเรานั่นเอง ไมไดมาเกี่ยวของเพือ่ ความ
เสียหายแตประการใด มันนาจะคิดนะ
ผูใหญในวงราชการตางๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งเหลานี้ควรจะคิดใหมากนะ อยาเห็นแต
เราเปนผูใหญ ใหญปาๆ เถื่อนๆ ไมมีใครเคารพนับถือ ใหญปาๆ เถื่อนๆ นี้ทําชาติให
ลมจมได ถาใหญเปนศีลเปนธรรมเชิดดวยกันทัง้ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เราจึง
ตองไดเขาไปเกี่ยวของอยูเสมอ
เราก็ไมเคยคิดวาเราจะไดเขามาเกี่ยวของกับชาติ
บานเมือง แตก็เปนอยางนี้แหละ เมืองไทยเราจะจมมันก็ทนไมไดตอ งมาชวยอุม ครั้น
อุมขึ้นมาแลวจะปดมือใหแตกกระจัดกระจายไปนี้เราก็ไมยอมใชไหมละ เขาใจตามนี้นะ
(พล.ต.อ.ประชา กราบเรียนเพิ่มเติมครับ การที่หลวงตาไดมีหนังสือไป ทาน
นายกก็ไดรับทราบ
และไดสงเรื่องไปที่ทานรมว.กระทรวงการคลังแลว
ผมได
ประสานงานกับรมช.กระทรวงการคลัง และไดประสานงานกับผูวาแบงกชาติก็ไดความ
วา จะแกไขพรบ.ฉบับนี้อยู แตวันที่ ๑๐ นี้จะนําเขาเพื่อขออนุมัติหลักการตอสนช. ขอ
แกไขในหลักการในชั้นกรรมาธิการวิสามัญ คือหมายความวาในวันที่ ๑๐ นี้รางกม.นี้
อาจจะผานไปกอนเพือ่ นําไปแกไข แลวนําเขาสูสภาอีกในวาระที่สองและวาระที่สามครับ
ผม ก็จะมีการแกไขอยูโดยสรุป)
หลวงตา ใหพากันไปดูแลทรัพยสินของเรา บอกลูกศิษยลูกหาทั้งหลาย ไมงั้น
มันจะฉิบหายไปหมด ก็มีเทานั้นละ
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
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และเครือขายทั่วประเทศ

