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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพ 

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๗ 

เร่ืองพระราชอํานาจ คนทั้งแผนดินยอมรับกันหมด 
กอนจังหัน 

 หลวงตาบัวตายวันไหนมันก็ตายไปไดสบาย พูดจริงๆ นะ เราไมมีอะไรกับเรา เรา
หวงแตโลก ที่ดีดดิ้นอยูทุกวันนี้เพื่อโลกทั้งน้ัน เราไมไดเพื่อเรา แมเม็ดหินเม็ดทรายพูด
ตรงๆ ไมมี หมดโดยสิ้นเชิง ที่ดดีที่ดิน้ทางนูนทางนี้เพื่อโลกทัง้น้ัน อยางทีไ่ดมาเหลานี้ออก
หมด เราไมมี ไมเอาทั้งนั้น อาหารเห็นไหมนี่ กินใหตายเดี๋ยวนี้ก็ตาย มันเหลือเฟอ มัน
ทวมปากทวมทอง ทวมตลอด ทวมทุกอยาง ผูอดผูอยากขาดแคลนมีมากมาย  
 เพราะฉะนั้นจึงตองคิดเฉลี่ย พอตื่นขึน้มานี้จิตมันจะออกแลวทั่วหมด แทนที่จะมา
ดูตัวเองไมมนีะ จิตนี้มันจะไมดูตัวเอง มันจะดอูอกนอกโดยรอบ เพราะฉะนั้นทุกส่ิงทุก
อยางที่ไดมาออกหมดเลย ออกหมดโดยสิ้นเชิง ไมมีอะไรที่จะกําไว ออกทั้งน้ันเลย นี่ละ
อํานาจแหงความเมตตาสงสาร เพราะฉะนั้นการพูดของเราจะพูดนิ่มนวลออนหวาน หรือ
ตลกขบขันอะไรก็ตาม ดุเดือดอะไรกต็าม เร่ืองความเมตตาจะอยูในนั้นตลอด ไมจางเลย  
 เมื่อคืนนี้ยังพูดตลกใหบรรดาลูกศิษยลูกหาฟงแลวแทบเปนแทบตาย เราโมโหอีก
เราก็ดี เราอยากจะซ้ํานิทานใหเขาอีก คือเราโมโหเราก็ดีเราอยากซ้ํานิทานที่พูดเมื่อคืนนีเ้ขา
อีก โมโหยังไง สูนี่ เราอยากจะซ้ํานิทานเขาไปอีก คือวามีอะไรๆ มาก็หมด มีอะไรๆ มาก็
หมดไมมอีะไรเหลือ เปดอยางน้ี ไอผูมาขอ ขอไมหยุดไมถอยเขาใจไหม มันก็โมโหละซิ ไม
มีอะไรจะใหก็สูนี่ มันเปนอยางน้ัน  
 เราเปดสุดขีดสําหรับโลกไมวาจะคําพูดคําไหนกต็าม เปนธรรมลวนๆ เลย เราไมมี
กิเลสเปนพิษภัยแฝงออกไปไมมี จะดุเดือดขนาดไหนก็ตามมีความเมตตาเปนธรรมลวนๆ 
เลย เราจึงวาเราเต็มเหนี่ยวละในชาตินี้ที่เราชวยชาติ เราก็ชวยเต็มเหนี่ยว ชวยเราก็เรียกวา
เต็มเหนี่ยว จากชวยเราแลวทีนี้ก็ชวยชาติ แตกอนตั้งแตบําเพ็ญพอตื่นปบจับแลว สติกับจิต
จับกันตลอด ไมมีละมีถอย นี่เรียกวาเอาตัวเอง หมุนตัวเอง จอตัวเอง ชวยตัวเอง หมุน
ตลอดอยูอยางน้ัน  
 ไปที่ไหนจึงไมไปกับใคร มันไมไดสนุกคิด สนุกอาน สนุกพิจารณาเรื่องตัวเอง ไปที่
ไหนก็ตองไป ทีนี้เวลาหมุนตัวเองใหเต็มเหนี่ยวแลวก็ไดสมมักสมหมายตามที่หมุน นี่ละ
ธรรมพระพุทธเจาประจักษในหัวใจของผูบําเพ็ญ พอจากนั้นแลวทีนี้ก็เร่ิมไหวออกนอก 
เพราะพระเณรนี่รุมตลอด รุมเรา พอพอแมครจูารยมั่นมรณภาพ คือแตกอนเราไมสนใจ
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กับใครนะ จะไปไหนไมเคย ใครจะจองจะมองยงัไงพระเณร เราไมเคยสนใจ ยิ่งกวาเราดู
ตัวของเรา ไปที่ไหนไปองคเดียว  
 ทีนี้พอหลวงปูมั่นมรณภาพ ไมทราบวาพระเณรมาจากไหน รุมเลยตลอด คือจะดู
จะจองมองเราอยูแตเมื่อไรเราไมสนใจ ก็ไปทราบเอาตอนพอแมครูจารยมั่นมรณภาพ 
พรึบเลยนะ แบบไมไดคิดไดอานอะไรเลย พรึบ จากน้ันเหมือนผูตองหาเรา หลบหลีกๆ 
เหมือนผูตองหา เหมือนนักโทษ หรือวาเหมือนโจรผูราย หลบนั้นหลบนี้  หมูเพื่อนดกันูน
ดักนี้ดักอยูงัน้ละ จนไดชวยโลก เร่ิมมาชวยพระเณร จากนั้นก็หมุนมาชวยโลกเรื่อยๆ 
จนกระทั่งปจจุบันหมุนเพื่อโลกทัง้น้ัน ไมไดหมนุเพื่อเรา เราหมุนเพื่อโลก ทุกส่ิงทกุอยาง
เราทําเต็มความสามารถของเราในชาตินี้ วางั้นเลย  
 ทีนี้เรียกวาชวยโลก มีอะไรเปนไมมีเหลือเลย ออกหมดเลย ทกุอยางไมมีเก็บ ในวดั
เรามีเทาไรหมดๆ ผูมาขอก็โอโห แตกอนเทศนาวาการในการชวยชาติ จตุปจจัยไทยทาน
ไดมาก็พอชวยเหลือกันไป ทีนี้พอเราหยุดทางนั้นปจจัยเหลานี้มันก็ไมมี ผูมาขอไมไดลดนะ 
หล่ังไหลมาเร่ือยๆ มันก็ไมมีอะไร กม็ีแตสูนี่เทานั้น ก็มันไมมีอะไรจะใหเขาใจไหม มาไม
ถอยๆ มันไมมีอะไรใหมันก็โมโหละซิ ก็ออกสูนี่ นิทานสูนี่ เมื่อคืนนี้เลาใหลูกศิษยฟงเร่ือง
นิทานสูนี่  
 ฟงนะจะพูดนิทานสูนี่ใหฟง พอตาตืน่เชา พอตาไปทําไรไปเผาไร เศษไมเศษอะไร
ไปเผาไร ทําสวนปลูกผักปลูกหญาอะไรก็แลวแต ไปแตเชาเลย ลูกเขยกับลูกสาวจะตามไป
ทีหลัง คือเขาจะเอาขาวไปสงตอนเชา เพราะไปกอนรับประทานอาหาร ไปทํางานแทบเปน
แทบตาย สายเขามาๆ ทองก็เรง ทองก็หิวอะไรกหิ็ว ตัวก็เหนื่อยก็เพลีย หันมองไปดทูางที่
ลูกจะมาก็ไมเห็นมา ฟาดเอาเสียจนตะวันเที่ยง ลูกสาวกับลูกเขยถึงเอาขาวไป เอาขาวไป
แลวมองเห็นลูกเขยกับลูกสาวมันโมโหสุดขีด จะวาอะไรมันก็จะเลยเถิด มีแตความโมโหสุด
ขีดอยูนั้น 
 พอเขาเอาขาวเอาปลาอะไรไปใหแลว มองเห็นลูกเขยกับลูกสาวไมมีอะไรจะพูด คือ
จะพูดอะไรมนัก็จะเลยเถิด วางั้นเถอะ ก็ไดคําเดียวแตวาสูนี่ สูนี่ คือวาทาํไมถึงมาสายนัก 
เดี๋ยวนี้ไมพูดไปมันจะเลยเถิด เลยไดคําเดียววาใหลูกเขยกับลูกสาว มองดูหนาลูกเขยกับ
ลูกสาว สูนี่ ๆ มันโมโหสุดขีด ตั้งแตนั้นมามองเห็นลูกเขยกับลูกสาวทีไรก็สูนี่อยูตลอด คือ
มันโมโหไมหยุด เขาใจหรือ นี่ที่ไดนิทานสูนี่มาพูด อันนี้ก็เหมือนกัน จตุปจจัยไทยทาน
ไดมามากนอยมีเทาไร ไหลเขามาเทาไรออกหมดๆ ออกยังไมไหว มาขอไมหยุดไมถอย จน
ไมมีอะไรจะให ยังมาตลอด ไมมีอะไรใหมันก็โมโหละซิ ทีนี้ก็มีแตสูนี่ เขาใจ ทีนี้ใหพร 
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หลังจังหัน 
 ผูกํากับ จากคําเทศนของหลวงตาเมื่อวานนี้นะครับ หนังสือพิมพเขาไปลง หลวงตา
เมตตาใหอานใหลูกศิษยทราบ เขาขึ้นหัวขอวา หลวงตาบัวกลัวลิงโดดใสกิ่งไมผ ุ หวง
บานเมืองจะพังเพราะผาดโผนโจนทะยานเกินไป จากหนังสือพิมพผูจดัการรายวัน 

หลวงตามหาบัวเทศนเตือนอีกอยาผาดโผนเกินไป ระวังจะเปนลิงโดดใสกิ่งไมผุ 
เดี๋ยวจะตกมาตาย ขณะที่ทองกอน เผยเหตุที่หลวงตาเตือนเพราะผูใหญในบานเมืองมา
บอกความจริงกรณีตั้งผูปฎิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ดาน ส.ว.แนะนายกฯ รับฟงคํา
เตือนหลวงตามหาบัว 

พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน แหงวัดปาบานตาด จ.
อุดรธานี เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม วานนี้ (16 ธ.ค.) วา ทีห่นังสือพิมพ เอา
คําเทศนไปลงเรื่องอยาพองตัวนะรัฐบาลนั้นถูกตองแลว ที่พูดไปนั้นไมผิด รูสึกวิตกจริงๆ 
รูสึกมันแปลกๆ เมืองไทยเราระยะนี้ จะแหวกแนวเกินไป เราก็เตือนวา ธรรมทานไม
ตื่นเตน ธรรมทานสม่ําเสมอ ดูรอบคอบขอบชิดทุกอยาง แตเร่ืองโลกมันผาดโผนโจน
ทะยานโดดไปโดดมา จะไปโดนเอากิ่งไมผุเหมือนลิง ที่โดดไปถกูกิ่งไมผ ุ จนหักตูมลงไป 
ทําใหลิงตกลงไปบนหินดานจนตาย เคยเห็นมาตอนไปทีอ่ําเภอคําชะอ ี

“คือลิงมันโดดโนนโดดนี้ ไปโดดเอากิ่งไมผุ กิ่งไมผุพาพัง แลวลิงน้ันตกลงไป ไป
ถูกหินดาน ลิงลงหินดาน ไมก็ทับลิงตายอยูนั้น นี่เรากลัวมันจะเปนลิงโดดไมผุ ใหระวัง ได
เตือนไว ลิงโดนไมผุมันก็สะเทือนใจมาตั้งแตนั้น จึงไดเอามาเปนคติเตือนใจวา ถาจะทํา
แบบผาดโผน แบบลิง เดี๋ยวจะโดนไมผุ ก็เทานัน้แหละ ตั้งแตลิงมันก็สะเทือนใจแลว แลว
คนทั้งประเทศพังลงน้ีมันจะไมกระเทอืนยังไง ”หลวงตามหาบัว กลาว 

ทองกอนเผยเหตุหลวงตาเตือนนายกฯ 

นายทองกอน วงศสมุทร ลูกศิษยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน ใหสัมภาษณกรณี
หลวงตามหาบัวเทศนเตือนรัฐบาลวา เกิดจากรัฐบาลมีอํานาจที่มืดบอด หากเปรียบเทียบ
กับคําพูดของหลวงตามหาบัว ก็อาจจะเปนกิเลส คือมอีํานาจจนทําใหรัฐบาลนี้ลืมตัว และ
พองตัวเองโดยลืมไปวาเวลานี้ประชาชนเดือดรอนอยางไร เชน พระก็เดือดรอน ซึง่ทราบ
กันดีอยูวารัฐบาลนี้สนับสนุนใหมีผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช แมวาผิดกฎหมาย ผิด
ขนบธรรมเนียมประเพณี ก็ไปแกใหถูกตองโดยไปถอืวาตัวเองใชอํานาจบาตรใหญในการ
ออกกฎหมาย ออกพระราชกําหนด แกในสิ่งที่ตัวเองทําผดิใหถูก ทาํใหสงฆเกิดความ
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แตกแยก สงฆก็เดอืดรอน หลวงตามหาบัว จึงไดเตือนใหประชาชนเห็นวารัฐบาลนี้ไมใช
รัฐบาลที่ดีนัก 

นายทองกอน กลาววา หลวงตามหาบัวไดเรียกรองและประชาชนก็เขาชื่อถงึ 1.7 
ลานคนนําไปสงใหรัฐบาล ในประเด็นละเมิดพระราชอํานาจ ขอใหหยุดกระทํา ซึง่ถาจะ
พิสูจนความบริสุทธิ์ใจวารัฐบาลเคารพตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัฐบาลนี้ก็ควรจะ
เปนผูนําในการถวายพระราชอํานาจคืน 

“สงเร่ืองไปกีค่รั้งกี่ครั้งก็เงียบ แถมยังออกมาโจมตีฝายประชาชนอีก หาวา การคืน
พระราชอํานาจนั้นประชาชนโงพระก็โง แถมยังใหผูใหญทางรัฐบาลมาขู ใหขาราชการ 
ตํารวจ นักการเมืองมาขูหลวงตากับประชาชนวาไประคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท คําก็อาง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คําก็อางสมเด็จพระนางเจาฯ มาโดยตลอด บัดนี้ก็มผีูใหญ
ในบานในเมืองเขาทนไมได ก็เลยเอาความจริงมากราบเรียนทานวา ส่ิงที่รัฐบาลไดพดูมา
เปนการกลาวอาง โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ ก็ไมทรง
ทราบ มันเปนอยางน้ี และเราจะปลอยใหมันเปนอยางน้ีไดอยางไร ดังน้ันเมื่อทานทราบ
ความจริงจากปากผูใหญในบานในเมือง ทานกอ็อกมาเตือน” 

ผูส่ือขาวถามวาที่ผานมาหลวงตามหาบัว เคยสนับสนุนรัฐบาลนี้ แตตอนนี้ทําไมมา
เทศนในลักษณะดังกลาว นายทองกอน กลาววา ตองแยกแยะกันใหออก ส่ิงไหนดีทานก็จะ
ใหความเปนธรรม แตถาไมดีทานก็ตองพดูอยางตรงไปตรงมา เชน หลวงตามหาบัว บอก
วาจะอาจเอื้อม ถึงขนาดจะเปนประธานาธิบดี กต็องมีการเตือน หรือเมื่อรัฐบาลนําเงินเขา
ประเทศได ทานก็บอกวาดี แตเมื่อวามันบาอํานาจ ทานก็วามันบาอํานาจอยางน้ีเรียกวาตรง 
ไมใชวาเมื่อทําผิดก็เอ็นดูอยูเร่ือย 

วุฒิฯแนะนายกฯ  ฟงคําเตือนหลวงตา 
นายพิเชฐ พัฒโชติ ส.ว.นครราชสีมา กลาวถึงกรณีหลวงตามหาบัวเทศนเตือน 

รัฐบาลอยาพองตัวเกินควรเดี๋ยวจะพัง เพราะรัฐบาลนี้มักใหญใฝสูงวา เปนภาพสะทอนของ
หลวงตา ที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีควรจะตองฟง เพราะที่ผานมาผูหลัก
ผูใหญจากหลายฝายไดออกมาเตือน แตนายกฯก็ไมเคยรับฟง แถมยังตอบโตในลักษณะดู
หมิ่นดูแคลนขับไลไสสง และยังกลาวหาวาเปนพวกขาประจาํ ทั้งที่ความเห็นสวนใหญมี
ประโยชน อยางความเห็นของ นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส หรือ นพ.เสม พร้ิงพวงแกว 
ที่เคยลารายชื่อประชาชนสนับสนุนรัฐบาลมาแลว แตนายกฯก็ปฏิเสธที่จะรับฟง 
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ดังน้ันการที่หลวงตามหาบัวออกมาเตือนครั้งน้ี ก็คงจะสะทอนภาพของนายกฯ ใน
ระยะเวลา 4 ป ไดชัดเจนมาก ซึ่งหากนายกไดฟงอยางมีสติ ลองทบทวนการทําหนาที่ที่
ผานมา วาไดบริหารประเทศไปในทิศทางที่ถกูตองหรือไม โดยเฉพาะการแกไขปญหา
ภาคใต การแกไขปญหายาเสพยติด ที่มีการวิพากษวิจารณกันในวงกวาง รวมถึงการใช
กลไกรัฐใหไดเปรียบทางการเมืองก็จะเปนประโยชน 

นายเสรี สุวรรณภานนท ส.ว.กทม. กลาววา การที่หลวงตามหาบัวออกมาเทศน 
เตือนนายกฯเปนเรื่องที่ดี เพราะบางทีคนมีอํานาจตองใชอํานาจอยางระมัดระวัง ไมใชฟง
หรือเชื่อคนใกลชิดมากเกนิไปถือเปนเรื่องอันตราย ดังน้ันสิ่งใดก็ตาม ที่เปนประโยชนก็
ควรจะรับฟง อยาไปมีอารมณโกรธ ดานประโยชนก็ควรจะรับฟง 

หลวงตา ที่เตือนมาทัง้หมด และเร่ิมแรกตั้งแตเราออกชวยชาติบานเมือง เรา
ออกมาดวยความเปนธรรมทุกแงทกุมุม กอนที่จะปฏิบัติตอพี่นองทั้งหลายทางดานวัตถุ
การเงินการทอง และดานธรรมะเพื่อเปนการแนะนําส่ังสอนใหถูกตองดงีามน้ัน เราดําเนิน
มาดวยความพินิจพิจารณาโดยอรรถโดยธรรม แนใจทุกอยางวาถูกตองแลว จึงไดนํามา
แนะบรรดาพี่นองทัง้หลาย เพราะฉะนั้นการดําเนินของเรา เราจึงไมเคยปรากฏวาไดเปน
การตองติตนเองในทางผิดธรรม โดยที่ฝนไปทาํในสิ่งที่ผิดธรรมอยางน้ีเราไมเคยมี จะไป
ในแงใดมุมใด เราสอนโลกเพื่อเปนประโยชนแกโลก จะดุจะดาวากลาวหรือเผ็ดรอน
ประการใด มีแตเร่ืองพยุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยทั้งน้ัน ที่จะใหเหยียบย่ําทําลายทั้ง
สามพระองค คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย นี้เราทําไมลง เพราะขัดกับธรรม เนื่องจาก
เราดําเนินตามธรรมทุกแงทุกมุม 

การพาพี่นองทั้งหลายดําเนินมานี้ผลก็เปนที่พอใจตามมักตามหมาย จากความ
สามัคคี ความรักชาติของพี่นองทั้งหลายที่ไดใหความรวมมือแกเราดําเนินมา ผลก็ปรากฏ
ดังที่ทานทั้งหลายไดทราบแลว ทองคําเวลานี้ที่เขาสูคลังหลวงได ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลคร่ึงแลว 
สําหรับดอลลารก็ได ๑๐ ลาน ๒ แสนกวา สวนเงินสดนั้นก็ดงัที่เรียนใหทราบแลว กระจาย
ทั่วประเทศไทย ไมมีอันใดที่จะปดบังล้ีลับในหัวใจเราที่แสดงออกดวยความลี้ลับ เปนความ
ผิดปรกติจากศีลจากธรรม เราไมเคยมี เราแบมือตลอดอยางน้ี ใหบรรดาพี่นองทัง้หลาย
ทราบวาเราบริสุทธิ์สุดสวนในการชวยชาติคราวนี้ 

เราชวยชาติดวยความพอทุกส่ิงทุกอยางแลว ธรรมเราก็พอแลวในหัวใจ ไมมอีะไร
บกพรองในธรรม การแนะนําส่ังสอนจากธรรมที่ถูกตองแลว จึงแนะนําส่ังสอนดวยความ
เปนธรรมทุกแงทุกมุม ดวยเหตุนี้เองที่เราเตือนตรงไหน ก็ขอใหผูฟงทัง้หลายไดพินิจ
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พิจารณาทั้งวงราชการและประชาชนทั่วๆ ไป เพราะน้ีคือธรรม เปนธรรมเหนือโลกมาแลว 
พวกเราที่อยูในโลก อยูในความสกปรกโสมม เต็มไปดวยความผิดความพลาด ธรรมทาน
เปนธรรมชาติที่สะอาดมาชะลางพวกเรา ใหรีบพินิจพิจารณานําไปแกไขดดัแปลงตนเอง จึง
เปนความที่ถูกธรรม ควรที่จะไดพิจารณาตอไป ตั้งแตพิจารณาหรือฟงมาแลวเราก็สอน
ดวยความเปนธรรมลวนๆ เร่ือยมา 

ควรติเราก็ติ ควรชมเราก็ชม เพราะไมมีอะไรที่จะเหนือธรรม สามแดนโลกธาตุนี้ไม
มีส่ิงใดเหนือธรรม ธรรมเหนือกวาทุกอยาง ทานจึงใหชื่อวา โลกุตรธรรม แปลวา ธรรม
เหนือโลก ไมใชธรรมที่อยูใตฝาเทาของโลก ธรรมนี้เปนธรรมเหนือโลกไปตลอดเวลา การ
นําธรรมมาสอนพี่นองทั้งหลายเราก็ไมไดทําดวยความเปนฝกเปนฝาย เปนโลกเปนสงสาร 
เปนความแพความชนะ ความไดความเสีย เรานํามาสอนดวยความเปนธรรมที่เหนือกวา
โลกทั้งปวงโดยลําดับลําดามา ผูฟงจงึควรจะพินิจพิจารณา 

ประการสําคัญก็คือวา ที่เราไดดําเนินปฏิบัติตนมาเราก็ไมเคยปรากฏมีความ
บกพรองในศีลในธรรมแตประการใด ผลไดมากนอยเพียงไรก็นํามาสั่งสอนบรรดาพี่นอง 
เฉพาะอยางยิ่งชาวไทยเราดวยความเปนธรรมทุกแงทุกมมุ เราจึงไมสงสัยในการแนะนําส่ัง
สอนวาจะผิดไปจากธรรม ผูฟงทั้งหลายจึงควรพินิจพิจารณา การพาพี่นองทัง้หลายดําเนิน
มานี้เราก็บริสุทธิ์บริบูรณทุกอยาง คดิดูซิวา เงินหนึ่งบาทที่จะเปนมลทินแกจิตใจของเรา 
เปนการลักลอบเอาจากพี่นองทั้งหลายไปใชประโยชนอะไรก็ตามเปนเรื่องมลทิน เราไมเคย
มี จะจายมากจายนอยเรามีเหตุมีผลทุกดานทุกทาง จายไปดวยความบริสุทธิ์ใจตลอดมา 

สําหรับทองคํานี้เรียกวารอยทั้งรอย ไมไดแยกไปไหนเลย รอยทั้งรอยเขาคลังหลวง
ทั้งหมด สําหรับดอลลารไดเขาเพียง ๑๐ ลานกวาดอลล นอกจากนั้นกไ็ดแยกออกไปชวย
เงินไทย เพราะเงินไทยที่ชวยพี่นองชาวไทยไมเพียงพอ เนื่องจากหยุดจากการแนะนําส่ัง
สอนในการชวยชาติแลว เงินทองขาวของที่จะนํามาชวยชาติบานเมืองก็รอยหรอไป แตผูที่มี
ความจําเปนมาขอความชวยเหลือนั้นมีมากไมลดหยอนเลย จึงตองไดแปรจากเงินดอลลาร
นั้นเขามาสูเงินไทย เพือ่อุดหนุนเงนิไทยชวยเหลือพี่นองชาวไทยตอไป นี่เราก็ทํามาเปน
ลําดับ และเรียนใหพี่นองทั้งหลายทราบ เราไดปฏิบัติตามที่เรียนที่บอกทุกส่ิงทุกอยาง เรา
ไมเคยมีแงมงีอนเลย เราจึงเปนความบริสุทธิ์ 

การแนะนําพี่นองทัง้หลายก็เหมือนกัน เราสอนดวยความเปนธรรม ผิดบอกวาผิด 
ถูกบอกวาถูก ควรคานคาน ควรเห็นดวยเราเห็นดวยตามหลักธรรมของพระพุทธเจา เรา
ไมไดคานดวยทิฐิมานะ ดวยเห็นแกหนาแกตา โมกโขโลกนะ อยางน้ีเราก็ไมเคยมี เราสอน
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โลกดวยความเห็นแกธรรมโดยถายเดียว ไมไดเห็นแกโลกซ่ึงเปนของไมแนนอนเหมือน
ธรรม เราสอนมาโดยลําดับ ธรรมะทุกขั้นที่เราสอนนี้สอนลงไปดวยความถูกตองแมนยํา 
ไมสงสัยในการสอน เพราะฉะนั้นเวลาเราอยูรวมกันและชีวิตของหลวงตามีอยูนี้ไดแนะนํา
ส่ังสอนพี่นองทั้งหลาย กค็วรจะนําไปพินิจพิจารณา 

อยาดวนเขาใจวาหลวงตานี้ไปเลนการบานการเมือง เปนความสกปรก หลวงตาบัว
นี้เปนพระสกปรก อยามาเขาใจอยางน้ัน การแนะนําส่ังสอนเปนเรื่องของพระของครูบา
อาจารยนับแตพระพุทธเจาลงมาถึงสาวกโดยลําดับ ตลอดถึงครูอาจารย เปนธรรมสอนโลก 
โลกเปนยังไงตองมาแนะนําตักเตือนสั่งสอน ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก ควรคานก็คาน 
ควรเห็นดวยก็เห็นดวย ดวยความเปนธรรม จึงเรียกวาธรรมสอนโลก ไมใชมาเลนการบาน
การเมือง ทีพ่วกสกปรกมันคิดไปวาทานมาเลนการบานการเมือง 

เราไมไดมาเลนการบานการเมือง เราในนามของพระ นําธรรมของพระพุทธเจามา
สอนโลกตางหาก เราไมไดมาเลนการบานการเมือง เราสอนโลก เพราะธรรมนี้เหนือโลกอยู
แลว มาสอนโลกที่สกปรกใหมีความสะอาดไปโดยลําดับ จากธรรมที่สะอาดมาแลวจาก
พระพุทธเจาของเรา ใหพากันเขาใจ ถาใครจะมาเขาใจวาหลวงตาบัวเลนการบานการเมือง
นั้นผิดทั้งเพ เพราะอันนี้เปนธรรมสอนโลก สอนไดทั้งสามโลก กามโลก รูปโลก อรูปโลก 
อยูในขายแหงธรรมของพระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอนทั้งน้ัน 

ที่เราสอนโลกนี้ก็ไมผดิจากแนวทางที่พระพุทธเจา ทรงนําธรรมมาสอนโลกตลอด
มา เราจึงแนใจในการสอนโลก เราสอนโลกดวยความเปนธรรม ในฐานะเปนครูเปน
อาจารยมาสอนโลก ใหรูจักดีจักชั่ว ผิดถูกตางๆ เราไมใชพระการบานการเมือง ไมใชพระ
โลเลโลกเลก เราไมไดบวชมาเพราะเห็นแกลาภแกยศ ความสรรเสริญเยินยอ อยางนั้นเรา
ไมมีในหัวใจของเรา ใครจะมาตั้งใหเราสูงขนาดไหน เราก็เล็งเห็นเจตนาของผูตัง้ เรารับไว
เราก็รับไวดวยความเห็นใจ ดวยความเห็นเจตนาของทานผูมาตั้งเรา ตั้งใหเปนนั้นเปนนี้ 
เชนเจาฟาเจาคุณ เวลานี้จนกระทั่งถงึขั้นพระธรรมวิสุทธิมงคล นี้เราก็ไดรับการแตงตัง้จาก
พระองคทานที่พระราชทานใหเรียบรอยแลว เราก็เทิดทูนพระเจตนาของทานดวยดี ไมเคย
คัดคานตานทาน ถาธรรมดาแลวเราไมสนใจกับลาภกับยศ ความสรรเสริญเยินยอ เราไมได
สนใจอะไรยิ่งกวาสนใจในธรรม 

ชีวิตจิตใจของเราอยูกับธรรมกับวินัยมาตั้งแตวันบวชจนกระทั่งบัดนี้ เราไมเอาอะไร
มาเปนที่พึ่งของใจนอกจากธรรม ส่ิงเหลานั้นเปนเครื่องประดับประดาตกแตงภายนอก
เผินๆ สวนธรรมแลวอยูกับเจาของ ผิดก็รูอยูกับเจาของ ถูกรูอยูกับเจาของ เราระมัดระวัง
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อยูที่ใจ เราจึงอยูดวยความเปนธรรม ไมหิวไมโหยกับสิ่งใดทัง้น้ัน ลาภ ยศ สรรเสริญ นี้
พระพุทธเจาก็ทรงสาปแชงอยูแลววาใหปดออกๆ อยาเอาเขามายุง ไมมอีะไรเลิศเลอเหนือ
ธรรมไปได ธรรมนั้นแลเปนธรรมชาติที่เลิศเลอสุดยอด ใหพากันเสาะแสวงหาอรรถหา
ธรรม จะเปนเครื่องประดับใจของตนใหสงางามและชุมเย็น จากน้ันไปแนะนําส่ังสอน
ประชาชนโลกทั้งหลาย เขาจะไดรับความชุมเย็นเปนสุข มีที่พึง่ที่อาศัยภายในจิตใจ เพราะมี
ธรรมเปนหลักเกณฑของใจ พระพุทธเจาทานสอนอยางน้ี เราก็สอนอยางนี้ 

เราไมหวังอะไร เร่ืองยศ เร่ืองลาภ สรรเสริญ พระพุทธเจาทรงสาปแชงมาแลว 
ตําหนิมาตั้งแตพระไปบวชปบ จับไดเลย ทรงตัดออกหมดเรื่องโลกเรื่องสงสารอยาใหเขา
มายุง ใหมีแตเร่ืองอรรถเรื่องธรรม ปฏิบัตตินดวยความเปนธรรม ดวยความเปนศีล
ตลอดไปเทานั้น นี่คือคําสอนของพระพุทธเจา ที่มันเลอะเทอะอยูเวลานี้ ที่ไดเตือนนี้ก็
เพราะมันขัดจากหลักธรรมหลักวินัยของพระพุทธเจา ซึ่งพระเวลานี้ ไมวาพระทานพระเรา
กาํลังเปนบาในลาภในยศ ในความสรรเสริญเยินยอ เปนบาในขั้นในภูมิ เปนบาในคณะนั้น
คณะนี้ ตั้งคณะนั้นตั้งคณะนี้ ซึ่งพระพุทธเจาไมเคยมี ในหลักธรรมวินัยไมมี ตัง้เปนเจา
คณะนั้นคณะนี้ แตก็อนุโลมเพราะเห็นวาถูกธรรม 

เมื่อตั้งลงมาแลวการปกครองดูแลกนัก็งาย ไมจุนจานกวางขวางเกินกวากําลังที่จะ
ปกครอง ทานจึงตั้งใหเปนเจาคณะตําบลบาง เจาคณะอําเภอบาง เจาคณะจังหวัด ให
ปกครองกันเปนจุดเปนดอน และเปนความสะดวกสบายเหมือนเราปกครองครอบครัวของ
เราแตละครอบครัว ใน(หมู) บานหน่ึงๆ มีหลายครอบครัว ก็ปกครองกันเปนครอบครัว 
และเปนบานเปนตําบลเปนอําเภอ ขยายออกไปอยางน้ันเปนความชอบธรรม อันนี้เมื่อ
ปกครองกันแบบนั้นกเ็ปนความชอบธรรม 

แตที่ไมชอบธรรม ก็คือเมื่อตัง้ขึ้นมาเปนเจาคณะแลว มันเปนเจาคณะอํานาจบาตร
หลวงปาๆ เถื่อนๆ หาบีบบี้สีไฟ เอาอํานาจปาเถื่อนนี้ไปใชกบัผูมีศีลมีธรรม มันจึงขดัแยง
กัน อันนี้ละที่วาตั้งเจาคณะนั้นคณะนี้ ครั้งพุทธกาลไมเคยมี ถาตั้งเปนธรรมทานก็ไมวา แต
นี้ขัดกับธรรม เลยกลายเปนเลยโลกไปแลวเวลานี้ เปนเจาคณะ เปนใหญเทาไรๆ ยิ่ง
กลายเปนคนลืมตัวๆ เลยกลายเปนมหาโจรปลนศาสนา ปลนชาติ ปลนไปทุกส่ิงทกุอยาง 
ลุกลามไปหมดเลย เนื่องจากลืมตัว ลืมอํานาจของตัวเอง 

อํานาจของธรรมไมผิด อํานาจของธรรมมีมากเทาไรยิ่งชุมเย็น อํานาจของกิเลสที่
เสกสรรปนยอพองตัวขึ้น ประหนึ่งวาดินเหนียวติดหัววาตัวมีหงอน อํานาจอันนี้รอนมากนะ 
ไปอยูทีไ่หนก็มี แลวเวลานี้ในเมืองไทยเราก็เยอะ หลวงตาบัวที่อยูในทามกลางแหงศีลแหง
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ธรรมของพระพุทธเจา เมื่อขัดตรงไหนก็ตองพูดกันบาง วากันบาง คัดคานกันบางเปน
ธรรมดา การคัดคานหรือการวาเหลานี้ไมปรากฏวาผิดในธรรมที่ตรงไหน นอกจากผูทําไป
ดวยความดื้อดานหาญธรรมไมมีหิริโอตตัปปะภายในใจนั้นเปนผูผิดตางหาก ผูเตือนผูสอน
นี้ไมไดผิด ผูทําผิดตางหากเปนผูผิด เราก็สอนไปอยางน้ันสอนโลก 

เราจึงเปนที่แนใจในการสอนโลกเรื่อยมา นับตั้งแตตนที่เราสอนเรา ตั้งแตวันบวชที
แรกจนกระทั่งมาบัดนี้ เราไมเคยขามเกินสิกขาบทวินัยของพระพุทธเจา ชีวิตจิตใจความ
เปนอยูกิริยาอาการเคลื่อนไหวทุกดานทุกทาง อยูในกรอบของศีลของธรรมที่ยอมรับแลว
ทั้งนั้นๆ เราไมเคยขามเกินหลักธรรมหลักวินัยอันเปนองคศาสดาแทนพระพุทธเจา คือ
หลักธรรมหลักวินัยนั้นแล เปนองคศาสดาแทนพระพุทธเจา เรากราบพระพุทธเจาดวยการ
ประพฤตปิฏบิัติตามหลักศลีหลักธรรมหลักวินัยเรื่อยมาจนกระทั่งปานนี้ ถึงขนาดที่ไดมา
สอนโลกเวลานี้ เราก็สอนมาตามหลักธรรมหลักวินัยนั้นแล เราจึงไมมีผิดพลาด 

เวลานี้กําลังเกี่ยวของกับโลก อยูในทามกลางแหงการชวยชาติของเรา เราชวยทั้ง
ชาติทั้งศาสนา อุมทั้งพระมหากษัตริย ดวยเจตนาเต็มหัวใจของเรา เมื่อมีอะไรมาขดัของ 
หรือมีอะไรที่จะมากระทบกระเทือนจะทําใหทั้งสามพระองค คือ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริยของเราไดรับความกระทบกระเทือนเอนเอียงไป เราจึงเห็นวาไมถูกธรรม 
เราอยูในธรรมเราก็ไมพอใจดวย ควรเตือนเราก็เตือน ควรคานเราก็คาน ถาถูกตองแลวเรา
จะไมคานเลย ที่คานตรงไหนๆ ก็คอืส่ิงน้ันขวางโลกขวางธรรมนั้นแล นอกจากขวางโลก
ขวางธรรมแลวยังเปนภัยตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยอกี จงึตองไดคดัคานตานทาน 

ทั้งทางฝายศาสนา ทั้งทางฝายรัฐบาล ซึ่งอยูในกรอบแหงชาติไทยทีถ่อืศาสนา
เดียวกัน มีพระมหากษัตริยพระองคเดียวกันปกครองใหเปนความรมเย็นเปนสุข เมื่อ
ขัดของตรงไหนจะเปนการกระทบกระเทือนกัน เราจึงไดเตือนเสมอ ควรคานคาน ควร
เตือนธรรมดาก็เตือน ควรชมเชยสรรเสริญเราก็ชมเชย เรามีพรอม ตามหลักธรรมทานก็มี 
มีความสรรเสริญ มีความตําหนิติเตียน ทานวา ดังหนังสือพิมพสยามรัฐออกมานั้นวา 
นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ควรสรรเสริญก็ตองสรรเสริญ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ ควรประณาม
ดุดาวากลาว ควรประณามตองประณาม นี่คือคําส่ังสอนของพระพุทธเจา ที่เขาออกใน
สยามรัฐนั่น นี่เราก็สอนตามนั้นพูดตามนั้น 

เพราะฉะนั้นเวลาพูดอะไรลงไป คนทั้งประเทศมคีวามรับผิดชอบเกี่ยวโยงกันตั้งแต
รัฐบาลเขามาวงศาสนา ถึงประชาชน ควรจะฟงเสียงอรรถเสียงธรรมเปนจุดศูนยกลางที่จะ
นําไปพินิจพิจารณาแกไขดัดแปลงตัวเองถงึจะถกูตอง ถาอยากทําอะไรก็ทําไมฟงเสียง



 ๑๐

อรรถเสียงธรรมนี้บานเมืองจมไดนะ ธรรมไมเคยมีความดางพรอย ธรรมไมเคยมีความ
เสียหายแตประการใดเลย เปนสิริมงคลแกผูปฏบิัติตามทั้งน้ัน เพราะฉะนั้นพี่นองทั้งหลาย
ทั้งทางฝายรฐับาลและฝายศาสนา ถาตองการความเปนธรรมดังที่เคยเปนมาแลวนั้น ก็
ขอใหฟงเสียงอรรถเสียงธรรม อยาฟงแตเสียงความโลภความโลเล ความอยากไดอยากเอา
โดยไมไดคํานึงถึงเหตุถงึผล นี้จะเปนการทําลายตนเองและสวนรวมใหพินาศฉิบหาย ดีไม
ดีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย จะฉิบหายวายปวงลงดวยอํานาจแหงความโลภที่ไมมีความ
เพียงพอนี้แหละ 

สรุปความลงมาวา ที่เราไดเปนผูนําพี่นองทั้งหลายนี้เราก็นําดวยความเปนธรรม เรา
ไมเคยไดตําหนิติเตียนตนอยางใดวา นําพี่นองทัง้หลายไปในทางผิด ถาพูดถงึเร่ืองศีลเร่ือง
ธรรมก็แนะนําทั่วประเทศไทย ก็แนใจในธรรมทุกขั้นวาไมผิด จึงควรนําไปพินิจพิจารณาทั่ว
หนากัน จะไดเปนสิริมงคลแกเราผูนําไปปฏิบัติตาม เอาละการแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร
แกกําลังวังชาและเวล่ําเวลา ขอความสวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นองทัง้หลายทั่วกันเทอญ 

เออ ที่เกี่ยวกับเรื่องพระราชอํานาจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนี้ เราทราบมา
ทั่วดินแดนของประเทศไทย ทางฝายพระเจาพระสงฆก็ดี ประชาชนก็ดี มีความอนุโมทนา
สาธุการในขนบประเพณีอันดีงามทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตั้งหรือสถาปนา
สมเด็จพระสังฆราชเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ นี้เปนความราบรื่นดีงามสําหรับประเพณีของ
ชาติไทย เรียกวาเปนประเพณีที่แนนหนามั่นคงมากทีเดียว ส่ิงอื่นสิ่งใดจึงไมควรเขามาแตะ
ตองทําลาย จะเปนการทําลายคนทั้งชาติ ศาสนาก็จะเสียหายไปดวย พระมหากษัตริยก็ถูก
ลิดรอน เปนของไมดีเลย จึงขอใหพากันพินิจพิจารณา 

เร่ืองพระราชอํานาจเปนเรื่องใหญโตมาก คนทั้งแผนดินยอมรับกันหมดแลว แตมี
คนไมกี่คนมาแยงมาทุบมาตอยมาตขีนบประเพณีอันดีงามนี้ใหราวใหฉาน ใหแตกไปอยาง
นี้ไมสมควรอยางยิ่ง ทานผูครองบานครองเมืองควรจะนําเร่ืองนี้ไปพิจารณา จากความเห็น
ใจของประชาชนและพระทั้งประเทศ ใหไปประพฤติปฏิบัติ และใหเปนไปตามทํานอง
คลองธรรม ถวายพระราชอํานาจพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกลับคืนตามเดิมแลว จะเปน
ความเทิดทูนทั้งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เทิดทูนทั้งขนบประเพณีของชาตไิทย และ
เปนการรักษาคนไทยทั้งประเทศ ทั้งฝายพระเจาพระสงฆดวย ใหเปนปกแผนแนนหนา
มั่นคงและอนุโมทนาทั่วถึงกัน จะเปนความดีงาม เปนมหามงคลแกเราทั้งหลาย 

เราจึงไดพูด ควรแข็งเราแข็ง เพราะแข็งตามเหตุตามผล ประเพณีอันนี้แนนหนา
มั่นคงมาก ใครจะมาแตะตองไดงายๆ เมื่อไร ทีนี้เมื่อเขามาขัดมาแยงหรือมาแยงเอา
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ตําแหนงไปนี้ก็เหมือนมหาโจร เขามาปลนชาติ ปลนศาสนา ปลนพระมหากษัตริย คนไทย
ทั้งชาติจะอยูสงบสุขไดยังไง ก็ตองฮอืฮากัน เวลานี้คนไทยทั่วประเทศฮือฮากันหมดแลวนะ 
ที่จะมาแยงเอาพระราชอํานาจไปนี่ มีกี่คน คนเหลานี้มีชื่อเสียงมีกิตติศพัทกติติคุณมาก
นอยเพียงไร มีความดีงามขนาดไหน พอที่คนทัง้ประเทศจะกมหัวกราบไดลงคอเหมอืนเขา
กราบพระราชประเพณีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไมมีใครกราบ 

พระราชประเพณีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่เทิดทูนมานี้ เขากราบไดลงคอ
กันทั้งนั้น แตจะมาแยงเอาอํานาจของประเพณีอนัใหญหลวงจากพระมหากษัตริยไปนี้ ไมมี
มีใครกราบ มีแตคนสาปแชงเทานั้น ถายังฝนทําอกีเร่ืองยังจะหนักกวานี้ จากหัวใจและการ
แสดงออกของประชาชนดวยนะ อันนี้ควรพิจารณา ผูที่มาทําอยายุมยามๆ อยาเห็นแกได
เห็นแกทํา อยาเปนอันธพาล อยาเปนมหาโจร ปลนหัวใจคนทั้งชาตินับแตพระมหากษัตรยิ
ลงมา ไมสมควรอยางยิ่ง เอาละ ยุติเพียงแคนี้ ใหพร 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

