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เทศน�อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กร�งเทพฯ

เม��อเช�าว�นท�� ๖ เมษายน พ�ทธศ�กราช ๒๕๔๗
ของจร�งค�อปฏ�บ�ต�ตามธรรม

(ก�ณฑ�น��หลวงตาเมตตาตรวจ-แก�ไขด�วยองค�ท$านเอง)
ธรรมล�ว�ดถ'(าผาแดง พร�อมก�บบรรดาล*กศ+ษย�ล*กหารวมศร�ทธาก�นถวายทองค(า

น'(าหน�ก ๗ ก+โล ๓๓ บาท ดอลลาร� ๔,๙๗๙ ดอลล� ฮ3องกง ๕๐ เหร�ยญ เง+นสด ๑๐,๐
๐๐ บาท ว�นน�'ร�บท�'งว�นท�'งทองค(าและดอลลาร� พอร�บเสร8จน�'แล�วก8ป;ด และจะน(าทองค(า
เข�าไปหลอม ในว�นพร�3งน�'หลอมทองค(า ส(าหร�บการร�บเพ��อหลอมทองค(าในคราวน�'ร�บได�
ในว�นน�'ท� 'งว�น พอว�นพร�3งน�'ก8เร�ยกว3าหย�ด ม�แต3จะเข�าหลอมโดยถ3ายเด�ยว หากว3าจะม�
ทองค(าต+ดตามมามากน�อย เราก8ต�องเก8บไว�หล�งๆ ต3อไป ซB�งไม3ใช3งวดน�' งวดน�'จะร�บได�
ว�นน�'ท�'งว�นท�'งทองค(า-ดอลลาร� แล�วว�นพร�3งน�'ก8เข�าหลอมก�น

ส3วนทองค(า-ดอลลาร�ท��มาเท��ยวหล�งๆ ก�นไปน�'ก8เก8บไว�ตามเด+มน��นแหละ เม��อ
พอหลอมก8หลอม พอเก8บก8เก8บไว�ก3อน เสร8จแล�วก8จะมอบคล�งหลวงเม��อไรแล�วแต3ทอง
ค(าม�มากน�อย พอสมควรจะมอบเราก8มอบตามเด+ม แต3จ&ดใหญ$ท�)เราว$าป*ดโครงการก,
ค�อคราวน�� ว�นน��เป.นว�นมอบทองค/าและดอลลาร�ท��งว�นเลย ค�อร�บทองค/า-ดอลลาร�
ท��งว�น ว�นพร�3งน�'ก8เอาเข�าหลอมเลย เพราะฉะน�'นจBงได�เต�อนพ��น�อง ว�นน�'เปEนว�นรวบรวม
ท�'งทองค(าและดอลลาร� แล�วว�นพร�3งน�'ก8หลอมทองค(า ดอลลาร�ก8เตร�ยมเข�ยนเช8คใบใหญ3
ว�นน�'เปEนว�นส�ดท�ายอ�กเหม�อนก�นดอลลาร�ก8ด� พอว�นพร�3งน�'ก8เข�ยนเช8คใหญ3ตายต�วออก
มา ได�จ(านวนเท3าน�'นเข�าคล�งหลวง และดอลลาร�ก8ได�จ(านวนเท3าน�'น ท�น�'ก8มอบในว�นท��
๑๒

อาจารย�บ�ญเพ8ง ว�ดถ'(ากลองเพล พร�อมก�บบรรดาล*กศ+ษย�ล*กหาได�ถวายทองค(า
น'(าหน�ก ๓๒ บาท ๕๐ สตางค� ดอลลาร� ๓๕๐ ดอลล� เง+นมาเลเซ�ย ๔ ร+งก+ต เง+น
ประเทศลาว ๓๒,๖๐๐ ก�บ เอ�า สาธ�พร�อมก�น (สาธ�)

การช3วยชาต+คราวน�'พ��น�องชาวไทยเรา ท�'งฝIายพระฝIายฆราวาสท��วหน�าก�น เร�ยก
ว3าช3วยเต8มเม8ดเต8มหน3วยด�วยก�นต�'งแต3ต�นมาจนกระท��งบ�ดน�' ส(าหร�บพระน�'นยกให�เลย
ว3าพระกรรมฐานสายหลวงป*Iม��นยกให�เปEนเบอร�หนB�ง การช3วยเหล�อชาต+ไทยของเราออก
มาหมด ม�เท3าไรออกมาๆ ได�มากเท3าไรเก8บหอมรอมร+บเข�ามาต�'งแต3ต�นจนกระท��งบ�ดน�'
น��ก8ว�ดถ'(ากลองเพล หน�นก�นมาตลอดๆ เร�ยกว3าช3วยก�นอย3างเต8มท��ส(าหร�บวงกรรมฐาน
เราไม3ได�เหย�ยบทางน*�น ไม3ได�ยกทางน�' ภาษาธรรมต�องพ*ดอย3างตรงไปตรงมา ส(าหร�บ
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พระในวงกรรมฐานเด3นมากท�เด�ยวการช3วยชาต+ สมบ�ต+เง+นทองข�าวของม�เท3าไรท�3มลง
มาๆ น��ก8เปEนความส(าค�ญอ�นหนB�งของพระท��แสดงน'(าใจต3อชาต+ต3อศาสนาของตนออกมา
ทางน�'

ออกจากน�'นก8แสดงน'(าใจอย3างหน�กแน3นมากย+�งกว3าน�'อ�ก ค�อออกมาช(าระสะสาง
ความสกปรกโสมม ซB�งเต8มอย*3ท��วประเทศไทยเวลาน�'ม�อย*3ท�กแห3งท�กหน อ�นน�'เปEนความ
สกปรกความเลวร�ายมากท�เด�ยว เปEนภ�ยท�'งชาต+ท�'งศาสนา ม�อย* 3ท�กแห3งท�กหน ท3าน
เหล3าน� 'ก8ได�อ�ตส3าห�พยายามมา น(าแบบน(าฉบ�บซB�งเปEนความสะอาดพอต�วแล�วจาก
โอวาทของพระพ�ทธเจ�า ค�อหล�กธรรมหล�กว+น�ย ได�แก3องค�ศาสดาโดยแท� น(าองค�
ศาสดาโดยแท�ค�อธรรมค�อว+น�ยอ�นเปEนหล�กใหญ3 ท�'งทางพ�ทธศาสนายอมร�บก�นท��วโลก
เลย น(ามาแสดงให�พ��น�องท�'งหลายได�เห8นหลายคร�'งแล�ว

เฉพาะอย3างย+�งประช�มก�นท��ว�ดอโศการาม ล�วนแล�วต�'งแต3น(าหล�กเกณฑ�ท��ชอบ
ธรรมซB�งท3านปฏ+บ�ต+อย*3แล�ว กราบไหว�บ*ชาเปEนขว�ญตาขว�ญใจ เปEนท��อบอ�3นจากหล�ก
ธรรมหล�กว+น�ยเหล3าน�' แล�วน(าหล�กธรรมหล�กว+น�ยเหล3าน�'ซB �งเปEนความตายต�ว ร�บรอง
แทนองค�ศาสดาแล�ว จBงได�เอามาประกาศขB'นท��ประช�ม ท��ประช�มยอมร�บด�วยก�นหมด
เพราะเปEนหล�กธรรมหล�กว+น�ย ซB�งท3านท�'งหลายเหล3าน�'เปEนผ*�ปฏ+บ�ต+กราบไหว�บ*ชาตลอด
มาอย*3แล�ว จBงได�ยกอ�นน�'เข�าไปจ�ดศ*นย�กลาง เอ�าร�บรองก�น ใครผ�ดใครถ3ก ไอ�จ/านวน
มากน�อย-ก/าล�งว�งชาอย$าเอามาว�ดก�น ต�องเอาความจร�งว�ดก�น

เช3นเด�ยวก�บธนบ�ตรปลอม จะม�ก��หม��นก��แสนก��ล�านกองเท3าภ*เขาก8ค�อธนบ�ตร
ปลอมท�'งหมด อ�นน�'ค�อธนบ�ตรจร+ง ยกขB'นไป ๕ บาท ๑๐ บาท ๑๐๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท
เปEนจร+งท�'งมวล เอ�าใครจะเอาอ�นใด ไม3ได�ขB'นอย*3ก�บจ(านวนมากจ(านวนน�อย ขB'นอย*3ก�บ
จร+งหร�อปลอม ปลอมน�'นม�เท3าไรปลอมหมด ปลอมหมดท�'งโคตรท�'งแซ3 ท�'งล*กท�'งหลาน
ไปเลย ถ�าน(าออกมาใช�ก8เปEนไฟเผาโลกเผาสงสารได�โดยไม3สงส�ย อ�นน�'นเปEนของปลอม
ท(าลายชาต+ ท(าลายศาสนา ส3วนรวมได�โดยไม3ม�ปOญหาอะไรเลย อ�นน�'เปEนของจร+งท��น(า
ออกมาแสดงน�'เอาธรรมของพระพ�ทธเจ�ามา

ถ�าเท�ยบธนบ�ตรก8เร�ยกว3าธนบ�ตรจร+งร�อยเปอร�เซ8นต�ๆ  ออกมาประกาศให�พ��น�อง
ชาวไทยท�'งหลายได�ทราบ จากการร�บรองในธรรมว+น�ยของพระพ�ทธเจ�าท��พระสงฆ�ท3าน
น(าออกมาเปEนข�อย�นย�นว3า น��ค�อธนบ�ตรจร+ง น�'ค�อของจร+ง ไม3ต�องเอามากมาย ถ�อมา
ฉบ�บเด�ยวพอแล�ว ไม3ต�องขนมาจากภ*เขาท�'งล*กๆ ท��เปEนของปลอมด�วยก�นเลย เอาของ
จร+งฉบ�บเด�ยวเท3าน�'นมาประกาศ เอ�าคนเราเปEนมน�ษย�ม�เหต�ม�ผล ม�หล�กม�เกณฑ� ยอม
ร�บความถ*กความผ+ดของก�นและก�น อย3างน�'นจBงจะอย*3ก�นได� เม��อเปEนเช3นน�'นอะไรเปEน
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ของจร+ง ก(าล�งชาต+ไทยเวลาน�'ไขว3คว�ามาก เพราะของปลอมก�บของจร+งม�นคละเคล�าก�น
อย*3 ท��ส(าค�ญก8ค�อของปลอมน�'นแหละ ชอบยกยอปอปOPน ชอบต+ ยกต�วเองขB'นมา ไปแห3ง
หนต(าบลใดม�แต3ใช�แบบแผนเด�ยวก�น เพ��อท(าลายเขา ยกตนขB'นมาเปEนประจ(าตลอดท��ว
ด+นแดน

น��ละท� �ว3าของปลอมเปEนฟQนเปEนไฟเผาไหม�อย3างน�' แล�วหาความจร+งจากการ
โฆษณาการโจมต�น�'ไม3ม� เราเอาธรรมเข�าจ�บ ม�ต�'งแต3น+วเคล�ยร�น+วตรอน ระเบ+ดชน+ด
ต3างๆ เต8มไปหมดในกลอ�บายว+ธ�เหล3าน�' น��เร�ยกว3าผ+ด ปลอมท�'งน�'น ปลอมแล�วย�งไม3
แล�วย�งเปEนภ�ยอ�ก น��ของปลอม ของจร�งค�อปฏ�บ�ต�ตามส�ตย�ตามธรรม ตามความจร�ง
เช3นอย3างพ��น�องท�'งหลายช3วยชาต+บ�านเม�องเวลาน�' ช3วยอย3างเต8มเม8ดเต8มหน3วย ใครไม3
เส�ยดาย เง+นสตางค�หนB�งก8เส�ยดายคนเรา ร�กสงวน

ถ�าย��นให�น�'เปEนพ�นๆ หม��นๆ เปEนล�านๆ พอใจย��นให� ด�ใจท�'งผ*�ร�บไป ด�ใจท�'งผ*�ให�
ถ�าม�คนมาแย3งช+งเอาไปเพ�ยงบาทเด�ยวเท3าน�'ฆ3าก�นได�เห8นไหม ใครไม3ร�กไม3สงวนเง+น
ของตนสมบ�ต+ของตน แต3เวลาให�ด�วยความพอใจถBงไหนถBงก�น อย3างท��พ��น�องท�'งหลาย
ให�ส3วนรวมค�อห�วใจของชาต+น�'มาเท3าไรเวลาน�' รวมท��พอน�บได�ก8ค�อว3าทองค(าต�'ง ๑๐ ต�น
เปEนอย3างน�อย ดอลลาร�ก8 ๑๐ ล�านเปEนอย3างน�อย เง+นสดช3วยชาต+ไทยของเราน�'ไม3ทราบ
ว3าก��พ�นก��หม��นล�าน หลวงตาเอาออกช3วยชาต+ท�'งหมด น�'ม�แต3ของจร+งออกท(างาน น��เร�ยก
ว3าของจร+งออกท(างาน

นอกจากน�'นพระเจ�าพระสงฆ� เฉพาะอย3างย+�งวงกรรมฐานสายหลวงป*Iม��นเราไม3
ได�ยอ เราพ*ดตามความส�ตย�ความจร+งท��เร�ยกว3าธรรม ท3านเหล3าน�'สละเปEนสละตายเร��อย
มา ช3วยคร*บาอาจารย� อย3างหลวงตาบ�วท3านเหล3าน�'เคารพน�บถ�อมาต�'งแต3ด�'งแต3เด+ม
ต�'งแต3ก3อนช3วยชาต+เปEนไหนๆ เคารพน�บถ�อท(าข�อว�ตรปฏ+บ�ต+อะไรก8แล�วแต3 หล�กธรรม
ว+น�ยหร�อทางด�านจ+ตใจก8แล�วแต3ท3านเหล3าน�'ยอมร�บว3าเปEนคร*เปEนอาจารย�ช3วย กราบ
ไหว�บ*ชามาท�กว�นท�กเวลาตลอดมา เปEนล*กศ+ษย�ก�บอาจารย�ในฐานะเล�อดเน�'ออ�นเด�ยว
ก�นมาตลอด

ท�น�'เวลาหลวงตา ซB�งเปEนอาจารย�ม�ความจ(าเปEนท��จะช3วยชาต+บ�านเม�อง ท3านเหล3า
น�'ท��เปEนล*กเปEนหลาน ล*กศ+ษย�ล*กหาอย*3ท� �ไหนๆ หล��งไหลก�นมาช3วย เง+นทองข�าวของ
ท3านเหล3าน�'จะม�มาจากไหน แต3น'(าใจพาให�ม� ม�เท3าไรขนมาๆ น�อยเม��อไรในวงกรรมฐาน
ท��ช3วยชาต+เค�ยงบ3าเค�ยงไหล3ก�บพ��น�องท�'งหลายเร��อยมา ท�น�'เวลาม�ความจ(าเปEน เอ�าชาต+
ศาสนาจะจมจากมหาภ�ยเหล3าน�' ท3านเหล3าน�'ก8ออกมาช(าระ ท3านออกมาเหล3าน�'ท3านมา
ด�วยความส�ตย�ความจร+ง ถ�อหล�กค�อศาสดาองค�เอกมาเลยท�เด�ยว ได�แก3ธรรมว+น�ย
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ธรรมว+น�ยน�'นแลค�อศาสดาของพ� �น�องชาวพ�ทธเราท� 'งหลายแทนพระพ�ทธเจ�า เวลา
พระองค�ปร+น+พพานแล�ว ท3านส��งเส�ยไว�เร�ยบร�อยนะ “ด*ก3อนอานนท� พระธรรมพระว+น�ย
น�'นแลจะเปEนศาสดาของเธอท�'งหลายแทนเราตถาคตเม��อเราตายไปแล�ว”

ท�น�'พระท�'งหลายเหล3าน�'เท+ดท*นพระศาสดาค�อหล�กความจร+ง น(าหน�งส�อฉบ�บท��
ประกาศยอมร�บแล�วตามศาสดาท��สอนไว�ออกมาประกาศ เฉพาะสถานท��ก8ว�ดอโศการาม
ว�ดอโศการามเปEนว�ดท��ร�บรองเปEนตายของสายกรรมฐานท�'งหมด มาอย*3ท� �น��นเปEนจ�ด
ศ*นย�กลาง ม�ท3านพ3อล�ซB �งเปEนล*กศ+ษย�องค�โปรดองค�ส(าค�ญของหลวงป* Iม��น ท3านเคย
ยกย3องตลอดมา ท3านอาจารย�ล�น�'ไม3เคยได�ย+นค(าต(าหน+ต+เต�ยนจากท3านอาจารย�ม��นเลย
นะ เราอย*3ก�บท3าน ท3านพ*ดถBงล*กศ+ษย�คนไหนๆ เราจะจ�บฟOงท�กกระเบ�ยดเลย

เช3นมาถBงท3านพ3อล�ของเราน�'ก8เหม�อนก�น ท3านล�เปEนพระท��เด8ดเด��ยว เอาจร+งเอา
จ�งท�กอย3าง ท(าประโยชน�ให�โลกได�เต8มท�� น��นฟOงซ+ ท3านพ*ดเอง ท3านไม3ได�พ*ดส�3มส��ส�3มห�า
นะหลวงป*Iม��น น��ละท3านพ*ดถBงท3านพ3อล� ท3านไม3เคยต(าหน+ท3านพ3อล�เราเลย บอกว3าท3าน
ล�น� 'เปEนพระท� �เด8ดเด� �ยว เคร3งคร�ดต3อหล�กธรรมหล�กว+น�ย การด(าเน+นท�กอย3าง ท(า
ประโยชน�ได�มากมาย ท3านพ*ดเพ�ยงเท3าน�'น เราก8จ�บเอามาแล�ว น��ว�ดอโศการามเปEนว�ด
ศ*นย�กลาง เวลาน� 'ก 8ท 3านทองเปEนผ* �ร �บรองแทน เอะอะๆ มาก8มาลงท3านทอง ว�ด
อโศการาม จะถ*กโจมต�ขย�'ขย(าอะไรก8มาขย�'ขย(าท3านทอง ในนามของพระท�'งหลายท��มา
รวมประช�มท3านทองเปEนผ*�ร�บเคราะห�ร�บกรรมท�'งหมด

ท3านทองน�'ก8เปEนล*กศ+ษย�ท3านอาจารย�ล�-หลวงป*Iม��น เฉ�ยบขาดเหม�อนก�น ไม3เคย
หว��นไหว เพราะเปEนของจร+งล�วนๆ ท��ถ�อไว�น�' น��ละเปEนท��ประช�มเอาของจร+งออกประกาศ
ปOดออกส+�งท�'งหลาย เหล3าน�'นเราพ+จารณาหมดแล�ว แง3ไหนมาไม3ม�ค�ณค3าแม�เท3าน�'ไม3ม� ม�
ออกมาต�'งแต3แง3ท(าลายๆ ท�'งหมด ไม3ว3าคร�'งไหนๆ ท��ได�ออกมาจBงต�องได�ปOดออกๆ
คร�'งน�'เปEนคร�'งท��ใหญ3หลวงมากท�เด�ยว ม�นจะเอาให�ชาต+ไทยของเรา ศาสนาของเราให�
จมได�ด�วยก(าล�งแห3งมหาโจร-มหาภ�ยน�' กฎหมายบ�านเม�องม�ม�นไม3เอามาใช� ม�นเอาแต3
กฎหมอยออกมาใช� ซB�งเปEนฟQนเปEนไฟเผาไหม�ท�'งชาต+ท�'งศาสนาให�จมไปด�วยก�น ม�นเอา
ส+�งน�'มาใช�

ท�'งทางฆราวาสก8เหม�อนก�น ไม3ได�ใช�กฎหมายนะเอากฎหมอยมาใช� บ�งค�บเปEน
ปIาเปEนเถ��อน อ(านาจปIาเถ��อนไปบ�บบ�'ส�ไฟ ด�งท��เราเคยประกาศให�พ��น�องท�'งหลายทราบ
แล�ว น��เอาความจร+งมาพ*ด น��ละของจร+งต�องเอาของจร+งมาพ*ดอย3างน�' ไม3ม�ของจร+งออก
มาเลย กฎหมายบ�านเม�องท��โลกยอมร�บ ชาต+ไทยของเราท�'งประเทศน�'ยอมร�บไม3เอามา
ใช� เอากฎหมอยมาใช� กฎหมอยค�อให�เหน�อกฎหมายอ�กท�หนB�ง ถ�าว3าชาต+ไทยของเราก8
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อย*3ใต�กฎหมายท��วประเทศ ไม3ม�ใครจะด�'อด�านหาญเหย�ยบย�(าท(าลายกฎหมายน�'เลย แต3
ไอ�น��ม�นสามารถเหย�ยบย�(ากฎหมายให�เปEนกฎหมอย ม�นอย*3เหน�อกฎหมายท(าลายโลก
เวลาน�' น��ท3านท�'งหลายเปEนท��ยBดถ�อได�แล�วเหรอ เอ�าพ+จารณานะ

ภาษาน�'เปEนภาษาธรรม คอขาด-ขาดไปเลยหลวงตาบ�วเพ��อพ��น�องท�'งหลายน�'น
แหละ เพ��อชาต+เพ��อศาสนาเราไม3เส�ยดายช�ว+ตของเรา ย+�งกว3าเปEนความห3วงใยเส�ยดายพ��
น�องชาวไทยเรา ท� 'งชาต+และพ�ทธศาสนาท��เราท� 'งหลายเท+ดท*นมา ไม3อยากให�มาถ*ก
เหย�ยบย�(าท(าลาย เผาแหลกหมดท�'งชาต+ท�'งศาสนาเราไม3ประสงค�อย3างย+�ง เพราะฉะน�'น
เราจBงเอาคอเราต�ดขาดไปเลยท�เด�ยว ไม3เส�ยดาย เพ��อเท+ดชาต+ไทยเรา เพ��อเท+ดศาสนา
ของเรา ให�พ��น�องล*กหลานท�'งหลายได�กราบไหว�บ*ชาและเปEนคนไทยส�บเน��องก�นไป ต3อ
ไปด�วยความผาส�กร3มเย8นเปEนส�ข โดยอาศ�ยหล�กเกณฑ�น�'เปEนเคร��องด(าเน+น

แต3ส+�งท��ม�นก(าล�งกระจายอย*3เวลาน�'ม�แต3ของปลอมท�'งน�'น ให�ท3านท�'งหลายฟOงเอา
นะ หลวงตาบ�วเปEนธรรม ด*ท�กอย3าง ออกมาแง3ไหนๆ ท��จะเปEนประโยชน�แก3ชาต+แก3
ศาสนาน+ดหนB�งไม3ม� ม�แต3เปEนฟQนเปEนไฟ ออกมาแง3น�'นๆ ช(าระก�นไป ล�มลงไปแล�วต�'ง
ขB'นมา คราวน�'ต�'งเหน�อกฎหมายขB'นมานะ ฟOงให�ด� เราอย*3ใต�กฎหมายท�'งประเทศ ไอ�น��
ม�นอย*3เหน�อกฎหมายเพ�ยงคนสองคนเท3าน�'นละจะเหย�ยบห�วไทยเรา เราก�มห�วให�ม�น
เหย�ยบได�หมดท�กคนไหม ถ�าเราเปEนหมาก�มลงไปให�ม�นเหย�ยบ ถ�าหลวงตาเปEนหมา
หลวงตาจะก�มให�ม�นเหย�ยบ แต3หลวงตาไม3เปEนหมาม�แต3ศอกง�ดม�นเลยเข�าใจไหมล3ะ

เรายอมไม3ได� เราเปEนเจ�าของสมบ�ต+ ชาต+ไทยท�'งชาต+เปEนชาต+ของเรา สมบ�ต+ของ
ชาต+ไทยท�'งชาต+เปEนสมบ�ต+ของชาต+ไทยท��จะด*แลร�กษาท��วหน�าก�น มหาโจร-มหามารมา
จากไหน ใหญ3มาจากไหนก8ใหญ3มา เราเปEนเจ�าของสมบ�ต+ต�องฟOดก�นอย3างเต8มเหน��ยว
หลวงตาบ�วก8บอกแล�ว น��เราย�งไม3ได�ต�เกราะประช�มหมาเรา เข�าใจไหม หมาเราม�นม�
หลายต�วอย*3ในว�ดน��น ม�ไอ�หยอง ไอ�ป�Uกก�' ไอ�หม� ไอ�ดาวเท�ยม น��เวลาก*ฟOดก�บเขาด�วย
หม�ดของก*น��ก*ม�สองหม�ด ใส3หม�ดน�'เขาต�หม�ดน�'ตกไป ก*ส*�หม�ดน�' หม�ดน�'ตกไป ก*จะไป
ย�มเอาหม�ดส* เข�าใจไหม หมาต�วหนB�งม�นม�หม�ดเต8มต�ว เราจ�บโยนไอ�ป�Uกก�'เข�าไปต�วเด�ยว
พวกน�'แตกฮ�อเลย ตกทะเล เพราะหมาเราต�วหนB�งม�นม�หม�ดเต8มต�ว ส*�หม�ดหมาเราไม3
ได�

ส*�ต�องส*�อย3างง�'นซ+น�กส*� เรายอมอ3อนข�อง3ายๆ เหรอ เราจะเปEนเต3าหดห�วอย*3ใน
กระดองหร�อ สมบ�ต+เปEนของใครสมบ�ต+เปEนของเรา ล*กเปEนของเรา เขามาฆ3าล*กเราต3อ
หน�าต3อตาเราจะหดห�วในกระดองเหรอ เอ�าว3าก�นไป ล*กของเราม�ก��คน เขามาฆ3าต3อหน�า
ต3อตา ท(าลายต3อหน�าต3อตา ท(าลายล*กของเรา เราเปEนพ3อเปEนแม3จะหดห�วในกระดอง
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หมอบให�เขาฆ3าล*กให�เห8นต3อหน�าต3อตาน�'ได�ไหมพ��น�องท�'งหลายหลวงตาขอถาม ถ�าไม3
ได�แล�ว สมบ�ต+น�'เท3าก�บล*กก�บพ3อก�บแม3ของเรารวมก�นอย*3หมด เม��อเวลาจะถ*กท(าลาย
อย3างน�'เราจะหดห�วอย*3ในกระดองน��นเหรอ เอ�าเท�ยบก�บล*กของท3านท�'งหลาย สมบ�ต+น�'ก8
เหม�อนก�นม�มากย+�งกว3าน�'นอ�ก เราจะหดห�วอย*3ในกระดองเหรอ

เอาไปพ+จารณาท��วก�นต�'งแต3วงราชการลงมา วงราชการเปEนผ*�ร�บผ+ดชอบชาต+บ�าน
เม�อง ประชาชนท�'งหลายมอบความไว�วางใจให�ร�ฐบาลเปEนผ*�พ+น+จพ+จารณาท�กแง3ท�กม�ม
อ�นใดท��จะเปEนภ�ยต3อชาต+ เจ�าหน�าท��หร�อร�ฐบาลท�กหน3วยๆ ต�องเปEนผ*�ร�บผ+ดชอบท�ก
อย3างถBงจะถ*ก ไม3ใช3จะห�วหดอย*3ในกระดองให�เขาเหย�ยบห�วไปหมด เพ�ยงคนคนเด�ยว
เหย�ยบห�วคนท�'งชาต+ฟOงได�ไหม ท��วโลกน�'เขาจะร�(าล�อว3าเม�องไทยน�'เปEนหมาท�'งหมด น�บ
ต�'งแต3พระลงมาเปEนหมาด�วยก�นหมด ให�เขาเหย�ยบแหลกหมด เราอยากได�ย+นไหม ถ�า
ไม3อยากได�ย+นเม�องไทยเปEนของเรา สมบ�ต+ของชาต+ไทยเปEนของเรา พระเปEนล*กชาวไทย
ต3างคนต3างช3วยก�นเต8มเม8ดเต8มหน3วยสมก�บเราเปEนเจ�าของของชาต+ และเปEนเจ�าของ
ของศาสนาต�องเอาให�เต8มเม8ดเต8มหน3วย อย3าอ3อนแอนะ ชาต+จมได� ศาสนาจมได�

เราเป;ดอกให�ท3านท�'งหลายฟOง พ+จารณาเต8มเหน��ยวแล�วถBงออกมา เข�าใจไหม
เราจBงไม3เคยสะทกสะท�านว3าจะผ+ดไป ตรงไหนถ�าบอกว3าเอานะม�นถ*กเลย ไม3ม�ผ+ด
ก(าหนดพ+จารณาเต8มเหน��ยวแล�ว ว�นน�'เป;ดให�ท3านท�'งหลายฟOง ปฏ+บ�ต+มาเท3าไรปV เปEน
เวลา ๗๑ ปVน�' ธรรมท�'งหลายเราปฏ+บ�ต+มา ความร*�ความเห8นมากน�อยท��เราใช�มาน�'ไม3เคย
ผ+ด พ*ดง3ายๆ อย3างน(าพ��น�องท�'งหลายน�'ท�กแบบท�กว+ถ�ทางเราพ+จารณาเร�ยบร�อย เราน(า
ไม3เคยผ+ดพลาดมาเลยจนกระท��งบ�ดน�' ต�วเองเปEนผ*�พ+จารณาเหต�การณ�เหล3าน�'เราก8ภ*ม+
ใจว3าไม3ผ+ดพลาด ถ*กต�องตามท��เราแน3ใจในเราแล�วออกใช�เปEนประโยชน�แก3โลกตลอด
มา

แล�วค(าพ*ดเวลาน�'ม�นจะพอเปEนค�ณให�ท3านท�'งหลายฟOงได�ไหม เอาไปพ+จารณาซ+
ท3านท�'งหลายจะเช��อได�ไหมค(าพ*ดเหล3าน�' ท��ช3วยพ��น�องท�'งหลายมาเต8มเม8ดเต8มหน3วย ถBง
ข�'นสละเปEนสละตายน�'จะพอเช��อถ�อได�ไหม หร�อส*�พวกโจรพวกมาร พวกมหาภ�ยท��จะ
ท(าลายชาต+ท(าลายศาสนาน�'ไม3ได� เอาไปพ+จารณาให�ด�นะ อ�นน�'เปEนเร��องส(าค�ญมากอย3า
ห�วหดอย*3ในกระดอง จมแน3เม�องไทยเรา จมแน3ไม3สงส�ย ศาสนาจมไปด�วยก�น เราจะอย*3
ก�บใคร หร�อจะเอาพวกน� 'มาสรณ/ คจ6ฉาม� เหรอ สรณ/ คจ6ฉาม�  ได�ลงคอไหม ม�น
เหย�ยบคอเรา เหย�ยบคอแล�วแหงนปากสรณ/ คจ6ฉาม� น��ได�ไหม เอาซ+เอาม�นจ�งๆ อย3าง
น�'ซ+

เวลาออกสนามต�องออก เวลาม�เหต�การณ�น�'ผBงเลยพ*ดจร+งๆ นะ ธรรมของเรา



7

เราพ*ดจร+งๆ เราไม3อ�ดไม3อ�'น เราปฏ+บ�ต+มาได� ๕๔ ปVแล�ว ต�'งแต3ธรรมน�'จ�าขB'นท��ห�วใจ น(า
มาสอนพ��น�องท�'งหลายด�วยความส�ตย�ความจร+ง ไม3ม�แม�เม8ดห+นเม8ดทรายท��จะมาโกหกพ��
น�องท�'งหลาย จBงถามว3าพอเช��อถ�อได�ไหมค(าพ*ดหลวงตาน�� หร�อจะเช��อถ�อต�'งแต3มหาภ�ย
ท��จะเหย�ยบบ�านเม�อง เหย�ยบศาสนาอย*3เวลาน�'เท3าน�'นเหรอ ขอฝากปOญหาน�'ไว� น��ก8ขอ
สร�ปความ และขออน�โมทนาสาธ�การก�บบรรดาพระกรรมฐานเราท��อ�ตส3าห�พยายาม
เส�อกคลานมาก�บคร*บาอาจารย�ค�อเราเปEนส(าค�ญมาตลอด ไม3ว3าจะทร�พย�ส+นเง+นทองม�
เท3าไรขนมาๆ ไม3ว3าอ�บายว+ธ�ใด

เช3นอย3างมาประช�มน�' พอทราบเร��องเท3าน�'น เราไม3ต�องไปหาบอกนะเพราะเร�ยน
ธรรมว+น�ยด�วยก�น ผ+ดร* �ด�วยก�น ถ*กร* �ด�วยก�น ออกมาประกาศได�เลย น� �ละจBงได�น(า
หน�งส�อท��ประกาศในท��ประช�มน�'น อ�นเปEนท��ร�บรองมาแล�วจากองค�ศาสดา ค�อหล�กธรรม
ว+น�ยอ�นสมบ*รณ�แบบออกมาประกาศร�บตามน�' นอกจากน�'แล�วไม3ร�บ ปOดเลยท�เด�ยว คอ
ขาด-ขาดไปเลย ขอให�พระพ�ทธเจ�า พระธรรม พระสงฆ� อย*3ในห�วใจเปEนท��พอใจ ไม3เอา
โจรเอามารมาอย*3ท��ห�วใจได�เลย ปOดออกให�หมด ถ�าลงผ+ดจากน�'แล�วเทวดามาจากบนฟWา
ก8ไม3ม�รอก�น ซ�ดก�นเลย ให�ถอยไม3ถอย แล�วเวลาน�'ชาต+ไทยของเราจะจมเพราะโจร
เพราะมาร เราเปEนเจ�าของชาต+เอาให�เต8มเหน��ยวท�กคนๆ นะ เราด*มาหมด ว+ธ�การท�ก
อย3างท��ออกมาน�'หาช+'นด�ไม3ได� ไม3ม�ค(าว3าถ*กต�อง ถBงได�ล�มลงไปๆ เพราะของจร+งความ
สะอาดของอรรถของธรรม เม��อย�งม�การยอมร�บแล�วก8จะสงบไปในแง3น�'น แล�วมาขB'นแง3น�'
เวลาน�'จะเอาท�'งชาต+ท�'งศาสนานะให�จมลงจากเม�องไทยของเราท�'งหมด ให�ท3านท�'งหลาย
พ+จารณา คราวน�'คราวใหญ3โตมาก จะคว�(าชาต+คว�(าศาสนาไปด�วยก�น จ(าให�ด�ค(าน�'น3ะ

เราพ*ดออกมาอย3างจ�งๆ น�'เลย ถ�าเราร�กษาไว�ไม3ได�ชาต+เราจม ศาสนาเราจม
ท3านท�'งหลายอยากให�ชาต+และศาสนาจมไหม ถ�าไม3อยากจมท3านท�'งหลายเปEนเจ�าของ
ท�'งของชาต+และศาสนา เอ�าด*แลร�กษาให�เข�มงวดกวดข�นด�วยก�นนะ ให�ม�ความพร�อม
เพร�ยงสาม�คค�ก�น อย3าเตะ อย3าถ�บ อย3าย�นก�น ใช�ไม3ได�เข�าใจเหรอ ว�นน�'พ*ดเท3าน�' และ
ขออน�โมทนาในวงกรรมฐาน เราเห8นใจพระกรรมฐานท�กแง3ท�กม�มช3วยตลอดมา ไม3
ต�องบ�งค�บบ�ญชา เช3นอย3างมาประช�มน�'เราไม3ได�ไปบ�งค�บบ�ญชานะ ท3านเหล3าน�'เห8นก�บ
ความชอบธรรมด�วยก�นท�กอย3าง เร�ยนธรรมว+น�ยมาด�วยก�น อะไรผ+ดๆ ท3านเหล3าน�'ร*�
หมดจBงมาช(าระท��ว�ดอโศการาม จะมาก3อกวนอะไร ไอ�พวกเปรตพวกผ�ย�งหาเร��องว3า
พวกน�'มาประช�มก3อกวนจะท(าลายความสาม�คค� ต�วม�นจะท(าลายท�'งชาต+ท�'งศาสนา เปEน
เทวท�ตท(าไมไม3พ*ดถBงม�นบ�างล3ะ พวกน�'มาท(าลายท��ไหน มาช(าระสะสางความเลวร�าย
ของม�นต3างหาก ให�จ(าเอาไว�ข�อน�'ก8ด�นะ เอาละย�ต+พอ เหน��อย (สาธ�)
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ว�นท�� ๖ เมษายน ๒๕๔๗ ทองค(าเม��อเช�าน�'ได� ๑๑ ก+โล ๔๒ บาท ๑๐ สตางค�
ดอลลาร�เม��อเช�าน�'ได� ๑๔,๙๐๖ ดอลล� เอ�าสาธ�พร�อมก�น (สาธ�) ฟOงๆ ไปหามาอ�ก

ชมถ3ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามก(าหนดการ ได�ท��
www.Luangta.com หร�อ www.Luangta.or.th


